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  מעשה.הכנה לתפילה בבחינת היכל.      �ֲאֹדָני 

 יהי רצון שיפתחו שערי שמים ושערי תפילה ויתמתקו הדינים

דיבור.הכנה לתפילה בבחינת    ָפַתיׂשְ 

מחשבה. הכנה לתפילה בבחינת  .ִּתְפָּתח

  ה' מוצאות הפה שלכך הוא נברא-הריני בא לשבח, לפאר ולהתפל לבוראי ב ּוִפי

זסשרצ   דטלנת   גיכק   ומפב   אחהע 

ע"י הדיבור יומשך השפע.  ַיִּגיד

�ויתגדל ויתקדש שמך בעולם  ִהָּלֶתָךּתְ 

 ,, בורא עולם, אבינו שבשמיםֵואֹלֵהי אבותינו אלהינו יאהדונהייהו�  יהי רצון מלפניך

ר  ֶאְהֶיה אל רחום וחנון, שיפתחו שערי שמים ויכנסו תפילותיהן של כלל, ֶאְהֶיהֲאׁשֶ
ישראל המתפללים לפניך היום, ובפרט תפילתן של כלל הציבור היקר שמתפלל כאן 

בפה ולב אחד. והרינו מכוונים להוציא ידי חובת תפילה כל  -ותפילתי בתוכם לרצון לפניך 
ִעים אחד ואחד מישראל שאינם מתפללים מכל סיבה שהיא  יַע,אַ ְוַלּפֹוׁשְ ומבקשים  ְפּגִ

מישראל שמתפלל יחיד כתפילה בציבור, ולא יהיה שום ומכוונים שייחשב לכל אחד 
קטרוג וחרון על אף אחד מישראל בשום צד ואופן שיהיה. ותמחול ותסלח ותכפר לנו על 

ָחָטאנוּ כל מה  ְענוּ  ָעִוינוּ   ׁשֶ ׁשַ ְך ִנְכָלםלפניך כי לכל העם בשגגה.  ּוּפָ ָעִני ְוֶאְביֹון  ַאל ָיׁשֹב ּדַ
ֶמךָ    .ְיַהְללּו ׁשְ

ּוְךּבָ  להמשיך ברכה ושפע ממקור הברכות.    ׃כריעת הגוף (א)   ר�

ה �ת'- ירד השפע דרך כל האותיות מא'  ׃כריעת הראש )ב(   ַאָּת

  לשכינה וממנה לכל העולמות 

�ָו ׃זקיפת הגוףא.   )ג( � ְיֹה�ֹ

׃זקיפת הראשב.  

)צ( ֲאבֹוֵתינּו  (ת)      ֵואֹלֵהי      )י(   �   ֱאֹלֵהינּו
  מן לקיים בריתו שכרת עימם.ונא

 הזכרת שמו על מידת אברהם לשם המשכת שפע חדש  )ק(   ֱאֹלֵהי
) ברא ומנהג עולמו לבדו במידת החסד.(ר  ,ַאְבָרָהם

  הזכרת שמו על מידת יצחק לשם המשכת שפע חדש    )ע(  ֱאֹלֵהי

ברא ומנהג עולמו לבדו במידת הדין.  )ש(  ,ִיְצָחק

מידת יעקב לשם המשכת שפע חדש הזכרת שמו על  )ט(  ֵואֹלֵהי

  ברא ומנהג עולמו לבדו במידת הרחמים.  )נ(   .ַיֲעֹקב

בעל הכוחות כולם, ובחוזק גדול שולט לבדו, מחיה,   )נ(   ָהֵאל

  מנהיג ומשגיח לבדו על כל זולתו, 

  בתכלית מידת החסד, וכל הגדולה שלו.  )ג(  ַהָּגדֹול

גבורה שלו.בתכלית מידת הגבורה, וכל ה  )ד(  ַהִּגּבֹור
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  בתכלית מידת הרחמים והמשפט, ורק ממנו יש לירא..)י( ַהּנֹוָראוְ 

עילת העילות וסיבת הסיבות ואין מי שיאמר לו מה תעשה  .)ש( ֶעְליֹון (כ) ֵאל

ומה תפעל כי הכל מעשי ידיו.    משפיע שפע לתיקון 

  העולמות בזכות חיבור נשמת האבות בשכינה.

   ר,נאמן לשלם שכ) ב(  ּגֹוֵמל
  בתכלית מידת טובו. (ר) טֹוִבים   )ט(  ֲחָסִדים

בורא ויוצר  )צ(  קֹוֵנה

 כדי להיטיב לזולתו,  ומחדש בטובו בכל יום תמיד את הבריאה כולה, (ת) ַהֹּכל
רכזֹווְ  ונאמן לקיים בריתו והבטחותיו (ק) ָאבֹות  )ח( ַחְסֵדי  (ג) !ֵ

  בזכות האבות. 

    ע"ירצונו לגאול אותנו  )ב(  ּוֵמִביא

)ע( ֵניֶהםבְ    )נ(  ִלְבֵני   משיח) ט(  ּגֹוֵאל

כדי שיתגלה יחודו, כוחו, שליטתו, )ג(  מֹוׁשְ   )י(  ַמַעןלְ 

  חסדו והבטחותיו.  טובו, 

  .ותתגלה אהבתו לעם ישראל (ל) ַאֲהָבהּבְ 

  .מסירת נפש

לּויֹו על לבם של ט את ּגִ ֵ ישראל ולדבקם  הריני בא לעורר גילוי היחוד העליון, ּוְלַפׁשּ
מוסר עצמי על עם נפש רוח נשמה של כלל ישראל, ו פשי רוחי ונשמתיבשורשם ומקשר נ

יחוד קדושת שמך, ומקבל עלי ברצון מצות עשה לשוב בתשובה שלמה וארבע מיתות 

יוד הא ואו הא   לפניך.         אנא בשםופשענו בית דין. רבונו של עולם, חטאנו, עוינו 
סקילה, שרפה, הרג וחנק, ׃ח ותכפר לנו בכח ד' מיתות בית דיןתמחול תסל  יהוה

ובכחם תרד מלמעלה אש תכלת דמלכות ואהיה נקרב על גבי מזבחך בטהרה ואתדבק 

ב"ה  וב"ש.  �ְיֹהוָ  -ביחוד קבו"ש ואהיה כסא מרכבה  ל

שיכפר עונותינו ויסלח לחטאתינו ויכתבנו עם הצדיקים והראויים לחיי העולם 
  ם נכתבים בספר החיים, בין שנחיה בין שנמות.הבא, שה

הוא  -הוא הנכתב בספר החיים. והנדחה ונקבע בין הרשעים  - הנקבע בין הצדיקים 
ועל  והתלוי ועומד הוא הבינוני שאין דינו נגמר עד יום הכיפורים.הנכתב בספר המתים. 

קרים שבעולם ואמנם עוד יש הגזירות על המ     זה מתפללים ואומרים זכרנו לחיים. 
הזה, כי אפשר לצדיק שיתיסר מפני היותו צדיק, ואפשר שמפני צדקו יצליח. ולרשע כמו 
כן, אפשר שיצליח מפני היותו רשע, ואפשר שמפני רשעו יאבד, או יתיסר. ונמצאו גזירות 

  ואולם על כל הגזירות האלה מתפללים         אלה נמשכות אחרי הדין הראשון שזכרנו. 

 יחיד בשליטה ֶמֶלְך   אהיה יהוה אהיה   .ַחִּייםלְ   .זכריאל ְכֵרנּוזָ 

  ַחִּיים  מלכות ֵסֶפרּבְ   כתביאל ְתֵבנּוּכָ . ָחֵפץ ַּבַחִּיים
�ַחִּיים    אדני אל חי  ֱאֹלִהים   גילוי שכינתך ַמֲעָנְךלְ   .שדי יהוה

 אללאדם בכל רגע בחייו ולכלל ישר )ז( עֹוֵזר     ) יחיד בשליטה(פ ֶלְךמֶ 
מכל דבר רע ומהמזיקים. .ש)( ּוָמֵגן   לכלל ישראל ולאדם בצרתו )ק(  ּומֹוִׁשיעַ 

ּוְך יה"ו   יסוד להמשיך ברכה ושפע ממקור הברכות.  ׃כריעת הגוף  )ק(   ָּבר�

ה �  '�   לשכינה  ת' -ירד השפע דרך כל האותיות מא'  ׃כריעת הראש  (ו)   ַאָּת

.וממנה לכל העולמות                                                           
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 ַ�׃זקיפת הגוףא.   )צ( �  ַיַהַו

׃זקיפת הראשב. 

  ולבטל הכעס מעל ישראל ולגלות האהבה. ,יכוון לבטל את יצר הרע הגורם לכעס

  יוד אלף הי הי ויו יוד הי הי

�(ת)  ַאְבָרָהם          בזכותו שלומשפיע עלינו חסדים . )י( ָמֵגן

  .ֹדָניאֲ  עֹוָלםלְ  ּבֹורּגִ  הּתָ אַ 
(= גימ' ד"ל)  יוד הי  =בוכו  = ִּגְלאֲ אַ     ר"ת   

  בכח הארת שם

  בוכו

בשיעור קומתה    אדני   ונקראתהמלכות נגדלת 

  יוד ואו דלת    נון ואו נון     וידלת למד ת    אלף למד פה

ִּגנְלגֲאץאאַ      ַיִּגְלאֲ     ִּגְלאֲ אַ    יהי רצון מלפניך שבכח השמות
 ,נחש = שפחה)ו (אגלא שפחה תכניע את הנחש, ובכוח גילוי יחוד הוי"ה ית' יוודע שהנחש הוא רק

וידעו כולם שאתה יהוה הוא האלהים לבדך, בורא, מחיה ומנהיג את הכל וצבא השמים 
לך משתחוים, יחיד בשליטה, ומבלעדך אין אלהים. לבש בגדי נקם וקנא לשימך המחולל, 

ת שכינתך, ודם בניך השפוך, ובחמתך תכניע תשמיד ותכלה את כל אויבנו ונקום נקמ

 ילחם לכם ואתם תחרישון. יאהדונהיְיָהְוָ�   שונאנו ומבקשי רעתנו,  ויתקיים בנו

  הֹוִׁשיַע,לְ  ַרב  .קוב"ה בלחודוי ַחֶּיה ֵמִתים ַאָּתהמְ 

  �ָּטלהַ  ֹוִרידמ
  הא �ב   ואויוד הא    לחבר       כוזו  ר"ת מ"ה = ט"ל =

ק  צ  ׃ט"ל אותיות  

ש  ר  

 יוד הי ואו הי   ַחֶּיהמְ   .יוד הי ויו הי  ֶחֶסדּבְ ַכְלֵּכל ַחִּיים מְ 
 ִליםפְ נֹו אכדטםַרֲחִמים ַרִּבים. סֹוֵמְך ּבְ  וזוכ ֵמִתים

ּוַמִּתיר  שכינה הקדושה השוכבת בעה"ר לעפר. רֹוֵפא חֹוִליםוְ 
ּוְמַקֵּים  .השארת הקלי' פגרים מתיםעליית ניצוצות קודש ו ֲאסּוִרים

בּורֹות ּוִמי ּגְ 9ַעלּבַ ֱאמּוָנתֹו ִליֵׁשֵני ָעָפר. ִמי ָכמֹוָך 
  �ׁשּוָעהיְ    ּוַמְצִמיחַ   ּוְמַחֶּיה  ֵמִמית  ֶמֶלְך  דֹוֶמה ָּלְך. 

  .ַחִּייםלְ  ַרֲחִמיםּבְ צּוָריו יְ ִמי ָכמֹוָך ָאב ָהַרְחָמן זֹוֵכר 

  יֹות ֵמִתים.ַהחֲ לְ  ֶנֱאָמן ַאָּתהוְ 

ּוְך  ה    יה"ו יסודָּבר� �חיבור יסוד ומלכות � ְהֵוְ�       '� מלכות ַאָּת

  ולבטל הכעס מעל ישראל ולגלות האהבה. כוון לבטל את יצר הרע הגורם לכעס,י

  יוד יֱ הי ֹה ואו ִו הי ה

�יוד הא ואו   כוזו   ַהֵּמִתים           יוד הי ואו היַחֶּיה מְ 
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במלכות תוספת קדושה ִׁשְמָך ָקדֹוׁשוְ    תוספת הארה במלכותֹוׁש ַאָּתה ָקד

  �לּוָך ֶּסָלהלְ הַ יְ יֹום ל ְּבכָ ּוְקדֹוִׁשים  מצד היסוד.

אליההשפע והמשכת  המלכת השכינהָלֵאל   דֹור ָודֹור ַהְמִליכּולְ 

  �ָקדֹוׁשוְ    באצילותָמרֹום   �  ַבּדֹולְ   מ"ב=   כי הוא הּוא ִּכי

א את רגלי המרכבה בסוד כסא נוש –סוד התחזק ד' חיות המרכבה  (חסד)׃ ד' ע"ב
  .בשורשם העליון בכח ג' אבות ודויד הע"ה - נושאיו 

  עיקר המרכבה הוא שיורו הענפים את שורשם

ע"ב ד"ויסע"..  וד הי ויו הייהנקשר בשורשו  . חסד.אברהם

 תשע עתה. שהוא הרע ורש אומות העולםהגובר על ששהוא הטוב, סוד שורש ישראל 
שישראל  ,להתפלל לפניו שיגלה מלכותו לגמרי בעולם, ויתוקן העולם על ידי זהרצון 

  ישלטו וכל האומות משועבדים תחתיהם.

דיקנא שב'נוצר חסד'  -= להוריד הארת ג' הויות עליונות שבמזל העליון הח'   ּוְבֵכן

  ובכ"ן = מזל"א. 

יהוה יהוה יהוה
  בבחינת שמאלו תחת לראשי.לשכינה עליונה א)  

יוד הי ויו הי. -ב) ל

וָ      ִׁשְמָך    . שין דלת יוד' גימ   ִיְתַקָּדׁש �ְיֹה�ֹ   �  
 

  

ַעל ִיְׂשָרֵאל     שיודע מלכותו בעולם, ויתגלה בהתחזקה   � ֱאֹלֵהינּו
אתו ית' בלב כל ברואיויר סשתכנובראשונה  מזה ימשכו תיקוני העולם, ו  ַעֶּמָך

  לתקן עולם במלכות שד"י,  וישתעבדו לו.

ע"ב ד"ויבא".   .ויו הי ייוד ההנקשר בשורשו   . גבורה.יצחק

  מ"ב תיבות. בירור העולם בסוד היחוד שיתגלה להמשיכו לרצונו.

'נוצר חסד' דדיקנא  -= להוריד הארת ג' הויות עליונות שבמזל העליון הח'   ּוְבֵכן

  = מזל"א.  ובכ"ן

יהוה יהוה יהוה
  בבחינת ימינו תחבקני.לשכינה עליונה א)  

יוד הי ואו הי ' אותיות.יו  יוד הי ואו הי ׃ב) לע"ב דס"ג

מנצפ"ך הרמוזים באותיות הסופיותמעל ישראל  הדינים למתקָך ְּד ֵּתן ַּפחְ 

עלבתחתונים ותיפול פחד ויראה  ,שבשכינה העליונה והתחתונה(=תן פחדך).  מנצפ"ך

 , , שיכירו כלם האמת וישתעבדו לקדושת מלכותובעליוניםשריהם על ו ,האומות
וָ  �ְיֹה�ֹ �עשיהשבעולם ה ל ַמֲעֶׂשיָךּכָ ַעל  �ֱאֹלֵהינּו  

בריאה, עולם הב ל ַמה ֶּׁשָּבָראתָ ּכָ ָך ַעל תְ ֵאימָ וְ  בגילוי השליטה בעשיה.

 ימשכו האומות לעבודתךל ַהַּמֲעִׂשים ּכָ  ִייָראּוָךוְ  אלהים אחרים. על

  ויקבלו שפע מהקדושה ולא מס"מרּוִאים. ּבְ הַ  לּכָ  ָפֶניָךלְ ִיְׁשַּתֲחוּו וְ 

מכח שעבודם לישראל האחוזים ביחוד ימשך ֵיָעׂשּו ֻכָּלם ֲאֻגָּדה ֶאָחת  וְ 

כללים כענפים הנ ע' נפרדים, יתקשרו ע"י הע"א סנהדריןלאומות תיקון שהם בשורשם 

שכל רתון הרצון גילויבתכלית  ָךנְ צֹוְר    היחוד ויתגלה ַלֲעׂשֹות בשורשם 

 דפנמיות וחיצוניות בלי פלונית. מלכות ֵלָבב ָׁשֵלםּבְ  האומות יהיה לעשות רצון ה'

וָ ֶׁשָּיַדְענּו  �ְיֹה�ֹ �שאע"פ שעתה נראה שכאילו � ֱאֹלֵהינּו 

 ן ח"ו ב' ראשויות ואין עוד מלבדו וע"כח"ו הרע שולט אין זה אלא ברשותו יתברך ואי
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, וכשיעלה ברצונו יאבד את הרע לגמרי, בלבד ָפֶניָךלְ  ההנהגהֶׁשַהִּׁשְלטֹון 

גבורהָך ּוְגבּוָרה ְד יָ ּבְ   בגבורהנכלל חסד  . ֹעזובזאת השליטה יתקן עולמו

   נֹוָרא ַעל מלכות שלים ִׁשְמָךוְ ִּביִמיֶנָך.   בחסד בסוד עקידת יצחק נכלל

  �משפיע מבריאה ולמטה למשרתים ַמה ֶּׁשָּבָראתָ  לּכָ     

"ויט" תיקון ישראל.דע"ב    .ו היייוד הי ובשורשו  . ת"ת. הנקשריעקב

גם ישראל אינם מגיעים לתכלית מעלתם.  -  עד שהעולם כלו אינו נתקן בכל חלקיו
ישראל אז יירשו  -ית' בעולמו וישלוט הטוב ויכפה הרע כראוי  תגלה מלכותותגלה מלכותותגלה מלכותותגלה מלכותותתתתששששככככ

ישראל ישלטו  , ואזסוד שורש ישראל הגובר על שורש אומות העולםבמעלתם בשלימות 
  וכל האומות משועבדים תחתיהם.

. שורש ישראל – כ"ח תיבות כנגד כ"ח אותיות מילוי דמילוי דמ"ה

'נוצר חסד' דדיקנא -= להוריד הארת ג' הויות עליונות שבמזל העליון הח'   ּוְבֵכן

  ובכ"ן = מזל"א. 

יהוה יהוה יהוה
  בבחינת שמאלו תחת לראשי.לשכינה תחתונה א)  

.יוד הא ואו הא  יהוה  ב) לע"ב דמ"ה

יזהירו ַעֶּמָךלְ  ואז שכינה עליונהכבוד  ָּכבֹוד לישראל. א: ד' מיני טובהֵּתן 

ִתְקָוהוְ  :טובה ג. ממלכות העבודה ִהָּלה ִליֵרֶאיָךּתְ  :טובה ב  בזוהר הרקיע.
מצד הטוב, שלכל הפחות אם אין בנו מעשים לקבל הנשמה תי"ק ו"השיתן לנו 

העליונה מכולם שהיא מהבריאה לפחות אל יחסר לנו רוח ונפש מן יצירה עשיה הנקראות 

שנמשך דרך הקוים שפעמה טֹוָבה שבהם הנקראת טוב. תקוה מצד הקדושה

שהיא מ' פתוחהּוִפְתחֹון ֶּפה   ד:טובה   המתפשטים בזמן הגלות. ֶׁשיָךְר דֹולְ 

שתתחזק הקדושה כראוי צריך שיהיוכ ַלְמַיֲחִלים ָלְך. ממנה יושפע -השכינה 

דוד שהוא  ימלוך מלך מביתוג: , המובחרת בארץ ישראלב:  ,העם הנבחר ישראלא: 

   וזה:והמלוכה מתפללים על הארץ עתה  ע"כ המלך הנבחר, ובו נקשרים ישראל בקדושה.

ָׂשׂשֹון  עצמה בסוד משוש חתן. הקב"ה לשכינההארת  ַאְרָצְךלְ ִׂשְמָחה 
ֶקֶרן  וצמיחת = משיח בן יוסף לצורך משיח בן דודמלוכה,  ִעיָרְך. ּוְצִמיַחתלְ 
ֵנר ַוֲעִריַכת                מלמטה לת השכינהגאוצמיחת    ָדִוד ַעְבָּדְךלְ 

  יאההויהה   יאהלוההים   יאהדונהי  ׃יחוד נ"ר

 ממנה יוצא המשיח, שכינה עליונה ִׁשיֶחָךמְ    בן ישי בראש. ֶבן ִיַׁשילְ 

  � משיח בן דוד ָיֵמינּובְ ִּבְמֵהָרה                        

ע"ב ד"ויסע ויבא ויט".    .ייוד הי ויו ההנקשרת בשורשה  . מלכותדוד

עשרה מקבילות ל ,כלן טובות ,צדיקים, חסידים, ישרים: בישראלעיקריות מדריגות  ג'
שכלם יהיו בשמחה ברוב הארה והשפעה וכנגד זה מדריגות ראוי ונכון הארות עליונות, ו

  רה.כ"ב תיבות כנגד כ"ב אותיות התו  תיקון מאורות. . וזהו עניין הרשעה יכנעו ויתבטלו

'נוצר חסד' דדיקנא -= להוריד הארת ג' הויות עליונות שבמזל העליון הח'   ּוְבֵכן

  ובכ"ן = מזל"א. 

יהוה יהוה יהוה
  בבחינת וימינו תחבקני.לשכינה תחתונה א)  

יה  יהו  יהוה  י  ׃ב) לע"ב דב"ן

ַיֲעלֹוזּו. ַוֲחִסיִדים יָׁשִריםִיְׂשָמחּו. וִ וְ ִיְראּו  יסוד ומלכות ַצִּדיִקים

ִּתְקּפֹוץ ִּפיהָ  הרמוזה בר"ת ת"פ נוק' דקלי'עֹוָלָתה וְ  ,ִרָּנה ָיִגילּוּבְ 
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מה שכבר נתפשטהָהִרְׁשָעה וְ  ר"ת ת"פ גימ' פלונית, יסכר פי דוברי שקר.

כריתת הס"א ִּכי ַתֲעִבירִּתְכֶלה. עשן המכהה עיני יצחק ֻּכָּלה ֶבָעָׁשן 

  ס"מ ונוק' ֶמְמֶׁשֶלת ָזדֹון  בסוד ת' שנים במצרים ומ' שנים במדבר. שהתחילה

השבועה שאין השם והכסא שלם , לקייםזוהמת הנחשעיקר עמלק בסוד  ִמן ָהָאֶרץ

שעליה התפללנו עד  הטובההטובההטובההטובהשמו וזרעו של עמלק, שבכל עת שקיים אין כל  עד שימחה

  עתה מתקיים.

 .שיהיו הברואים בכל ההכנה המצטרכת(א)  :שישאר בו העולם הוא הטובהטובהטובהטובוהנה המצב 

והם מקבלים מזה טובה אחר טובה עד (ג) ומלכותו ית' תהיה מתגלית עליהם תמיד, (ב) 

אין תכלית. כי הנה הוא ית"ש בלתי בעל תכלית, וטובו בלתי בעל תכלית, ובהיותו שורה 

מהר , וע"כ עתה מתפללים שיבלא תכלית טובטובטובטובעליהם ומתקשר בם, ימצאו מקבלים 

  לגלות מלכותו וטובתו יתברך לאלתר!

  שכינה עליונה.שהגילוי  -ה "כ"ז תיבות כנגד כ"ז אותיות דמילוי המילוי דאהי

וָ  ַאָּתה הּוא   יוד הה וו הה ִתְמֹלְךוְ  �ְיֹה�ֹ �ֱאֹלֵהינּו   

.  בעשיה ַמֲעֶׂשיָך לּכָ ַעל     בלא ס"מ בעולם ֵהָרהמְ   נוק'  �

בֹוֶדָך. ּוִבירּוָׁשַלִים ִעיר ִמְקָּדֶׁשָך. ּכְ ַהר ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ּבְ 

וָ ְדֶׁשָך ִיְמֹלְך קָ ִדְבֵרי ּבְ ַּכָּכתּוב  �ְיֹה�ֹ �עֹוָלם לְ  

, ובכחדתו תתגלהמלחמה לה' בעמלק מדר דרָוֹדר  ֹדרלְ ֱאֹלַהִיְך ִצּיֹון 

  לּוָיּה�לְ הַ           עד ולנצח נצחים,מלכותו ל

  ., סוד הגאולה, התשובה, והעולם הבאליונהשבשכינה הע כ"א תיבות כמנין אהי"ה

. � ֵאין ֱאלֹוַּה ִמַּבְלֲעֶדיָךוְ ֶמָך. ׁשְ נֹוָרא וְ ָקדֹוׁש ַאָּתה 
וָ ַּכָּכתּוב ַוִּיְגַּבּה  �ְיֹה�ֹ �  ָהֵאלוְ ָבאֹות ַּבִּמְׁשָּפט צְ  

  ַהָּקדֹוׁש ִנְקָּדׁש ִּבְצָדָקה.  
ּוְך  ה    יה"ו יסודָּבר� ��ֵ ֹיֵהוָ       '� מלכות ַאָּת �   חיבור יסוד ומלכות   

�"היאהשם ר"ת  ַהֶּמֶלְך ַהָּקדֹוׁש   

  "האל הקדוש" או שמסופק, ולא נזכר תוך כדי דיבור, חוזר לראש התפילה. ׃אם שכח ואמר ׃ביחיד

"האל הקדוש" או שמסופק, ולא נזכר תוך כדי דיבור חוזר ל"אתה קדוש".  ואמר חשכ :ש"ץחזרת 

ָרִציָת ָּבנּו וְ  ל ָהַעִּמים ָאַהְבָּת אֹוָתנּוּכָ ַחְרָּתנּו מִ בְ  ַאָּתה
 ֵקַרְבָּתנּווְ  ִמְצֹוֶתיָךּבְ ׁשֹונֹות. ְוִקַּדְׁשָּתנּו ּלְ ל הַ ּכָ רֹוַמְמָּתנּו מִ וְ 

  �ַהָּקדֹוׁש ָעֵלינּו ָקָראתָ וְ  ִׁשְמָך ַהָּגדֹולוְ ַמְלֵּכנּו ַלֲעבֹוָדֶתָך.  

  ׃מוסיפיםבתפלת ערבית כשחל יום טוב שני במוצאי שבת 

צֹוֶנָך, ַוִּתֶּתן ָלנּו ְר ֵדנּו ַלֲעׂשֹות ָּבֶהם ֻחֵּקי ּמְ לַ ּתְ ֵטי ִצְדֶקָך, וַ ּפְ ַוּתֹוִדיֵענּו ִמׁשְ 
וָ  �ְיֹה�ֹ  �תֹורֹות ֱאֶמת, ֻחִּקים וְ ָׁשִרים יְ ַאֲהָבה ִמְׁשָּפִטים ּבְ ֱאֹלֵהינּו 

ָדָבה, ַוּתֹוִריֵׁשנּו נְ ַחֵּגי וְ י ֹקֶדׁש ַמֵּני ָׂשׂשֹון ּומֹוֲעֵד זְ ּוִמְצֹות טֹוִבים, ַוַּתְנִחיֵלנּו 
ֻדַּׁשת ַׁשָּבת ִלְקֻדַּׁשת יֹום קְ ֻדַּׁשת ַׁשָּבת ּוְכבֹוד מֹוֵעד ַוֲחִגיַגת ָהֶרֶגל. ֵּבין קְ 

 ִהְבַּדְלָּת.וְ ֵמי ַהַּמֲעֶׂשה ִהְקַּדְׁשָּת יְ ִביִעי ִמֵּׁשֶׁשת ּׁשְ ֶאת יֹום הַ וְ טֹוב ִהְבַּדְלָּת. 
  ׃ע"כ ָך ִיְׂשָרֵאל ִּבְקֻדָּׁשָתְך.ּמְ ִהְקַּדְׁשָּת ֶאת עַ וְ        

וָ ַוִּתֶּתן ָלנּו   �ְיֹה�ֹ  �              ַאֲהָבה ֶאתּבְ  �ֱאֹלֵהינּו  

המשפט )  ַהִּזָּכרֹון ַהֶּזהֶאת יֹוםוְ ַהֶּזה.  ַהַּׁשָּבת úáùáÓ( יֹום

)רּוָעהּתְ  áìåçÓ( ֹקֶדׁש ַהֶּזה. יֹום  ֶאת יֹום טֹוב ִמְקָרא
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)úáùáÓ בסוד מיתוק דינים ִמְקָרא ֹקֶדׁש   ַאֲהָבה)ּבְ רּוָעה ּתְ  ִזְכרֹון

  �ִמְצָרִים ִליִציַאת  ֵזֶכר   דיקנא לשבור השטן.הוהכנעתם. בכח 
  

ֵיָרֶאה וְ ַיִּגיַע וְ ָיבֹא וְ ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַיֲעֶלה  �ֱאֹלֵהינּו 

ִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו. וְ ֵכר ִזְכרֹוֵננּו ִיּזָ וְ ִיָּפֵקד וְ ִיָּׁשַמע וְ ֵיָרֶצה וְ 

ִזְכרֹון ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד ַעְבָּדְך. וְ רּוָׁשַלִים ִעיָרְך. יְ ִזְכרֹון 

טֹוָבה. לְ ָפֶניָך ִלְפֵליָטה לְ ָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ּמְ ל עַ ּכָ ִזְכרֹון וְ 

יֹום ּבְ ַחִּיים טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום. לְ ֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים. לְ ֵחן לְ 

)úáùáÓ יֹום טֹוב ִמְקָרא ּבְ ַהִּזָּכרֹון ַהֶּזה.  )ַהַּׁשָּבת ַהֶּזה. ּוְביֹום

וָ ְכֵרנּו זָ ַרֵחם ּבֹו ָעֵלינּו ּוְלהֹוִׁשיֵענּו. לְ ֹקֶדׁש ַהֶּזה.  �ְיֹה�ֹ 

�ְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה. פָ ּו טֹוָבה.לְ ּבֹו   � ֱאֹלֵהינּו 

ַרֲחִמים. חּוס וְ ׁשּוָעה יְ  ַחִּיים טֹוִבים. ִּבְדַברלְ הֹוִׁשיֵענּו בֹו וְ 

  הֹוִׁשיֵענּו ִּכי ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו. ִּכיוְ ַרֵחם ָעֵלינּו. וְ ֵּננּו ַוֲחמֹול ְוחָ 

  �ַרחּום ָאָּתהוְ ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון   

  .בג' עילויים גילוי כבוד המלך הקדוש בעולם

ָהעֹוָלם לּכָ  ֹלְך ַעלמְ  (א) ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, �נּו יֱאֹלהֵ 

  .וההארה בתיקון ב ְךֻּכּלֹו ִּבְכבֹוָד   זיר כל ההנהגה בגילוי אל המלכותלהח

  ,ְךָהָאֶרץ ִּביָקָר  לּכָ ַעל  'יה-ל 'וה-עילוי ההנהגה מִהָּנֵׂשא וְ  )ב(

 ַּבֲהַדרעל התחתונים  תוקף הדיקנאגילוי  ,,,,י'י'י'י'- - - - קוץ הקוץ הקוץ הקוץ העילוי ג' כנגד  הֹוַפעוְ  )ג(

שתהיה ההשפעה בגילוי עד ְךַאְרצָ  ֵבי ֵתֵבל ַעלשְ ל יֹוּכָ  ְךֻעּזָ  אֹוןּגְ 

ִּכי ַאָּתה   בעשיה ל ָּפעּולּכָ ֵיַדע וְ  ,שירגישו הנבראים באמתתה

ל ּכֹ  יֹאַמרוְ  ,ַצְרּתֹויְ  ַאָּתה ִּכי  ביצירה צּוריְ  לּכָ  ָיִביןוְ  ,ַעְלּתֹופְ 

וָ  ַאּפֹובְ  בבריאה ָשָמהנְ  ֲאֶשר �ְיֹה�ֹ �יכירו ָרֵאלׁשְ יִ  ֱאֹלֵהי 

מאז ַמַלְךלם שלט גם כשהיה נראה שהקלי' לכאורה שלטה. כולם שהקב"ה לעו

מלכות דקדושהּוַמְלכּותֹו  ולתמיד שליטה מוחלטת שאפילו הרעה מחזירה לטובה,

  .� ל ָמָשָלהּכָ ּבַ      מתלבשת בקלי' להכניעם

),ִבְמנּוָחֵתנּו ֵצה ָנאְר ֲאבֹוֵתינּו  ֵואֹלֵהי � ֱאֹלֵהינּו  ׃שבת(

,ִמּטּוָבְך ֵענּוּבְ תֹוָרָתְך, ׂשַ ּבְ ֹוֶתיָך, ִׂשים ֶחְלֵקנּו ִמצְ ּבְ ֵׁשנּו ְּד קַ 
  ָך ֶּבֱאֶמת. ְּד בְ ְלעָ ִלֵּבנּו  ַטֵהרוְ  ,ִּביׁשּוָעָתְך ַׂשֵּמַח ַנְפֵׁשנּו

ֶׁשָּתִסיר ִמֶמִני ֶאת ֶלב ָהֶאֶבן ְוָתִׂשים ִלי ֵלב ָבָׂשר ְוִתמֹול ֶאת ָעְרַלת ִלִּבי.  ,ְיִהי ָרצֹון
ְוִכְרצֹון  ִיְהיּו ָכל ַמֲעַׁשי ְלֵׁשםוְ  .ָמסּור ְבָיְדָך ְוִתְכֶּפה אֹוִתי ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָךִויִהי ִלִּבי 

   ִדי.ִּתּפֹול ַּתָּקָלה ַעל יָ  ל/ׂאוְ  ,ַחֵּדׁש ְּבִקְרִּבי ֵלב ָטהֹור ְּבָרא ִלי ֱאֹלִהים ְורּוַח ָנכֹון ,ָׁשָמִים

וָ ִּכי ַאָּתה  �ְיֹה�ֹ �, כל רע לטוב ומחזיר ֱאֶמת � ֱאֹלִהים 
ַקָּים ָלַעד.וְ ָך ַמְלֵּכנּו ֱאֶמת ְר ּוְדבָ 
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ּוְך  ה    יה"ו יסודָּבר� �וָ          '� מלכות ַאָּת �ְיֹה�ֹ  �   �ֶמֶלְך       ,
יה"ו), ה(דאהי ה ׃הארת כתר דנוק' בכח

יֹום וְ  ) ִיְׂשָרֵאלוְ ַהַּׁשָּבת  úáùáÓַקֵּדׁש (מְ ל ָהָאֶרץ, ּכָ ַעל 
  �ַהִּזָּכרֹון

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 � ו ה י

 אצילות    בריאה    יצירה     עשיהאריך אפין     

 דיקא    

 יה תחתוהשכיה עליוה         שכ
   ביה                        מלכות

די  : ע"ב וו  יה  ו עולם האלוקות. -אצילות   יה  י

די  :ס"ג וו  יה  ו  עולם השמות. -בריאה   יה  א

די  :מ"ה וו  אה  ו  .עולם המלאכים -יצירה   אה  א

די  :ב"ן  .עולם החומריים - עשיה  הה  וו  הה  ו

די:     שורש השפע המשך משם ע"ב יה ויו יה ו

 ע"במילוי 

יוד הי ויו הי ע"ב:

ו היאיוד הי ו  וי' אותיות     ו היאיוד הי ו  ע"ב דס"ג:

 עה"כ או האו איוד היהוה     ע"ב דמ"ה

יהוהי יה יהו   :ע"ב דב"ן

 המשכת השפע                    מקור השפע   


