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 בס"ד 

 כונת ג' ברכות ראשונות. 

 

ָכל ְלַבְבֶכם: " מצות עשה   כאשר צוה ה' " ּוְלָעְבדֹו ּבְ

ל"   :מצות עשה  יְנָחס ַוְיַפּלֵּ ֲעֹמד ּפִּ  כאשר צוה ה'  – " ַוּיַ

 ירושליםללכון 

 בית המקדש

 ובית קדשי הקדשים 

 על הכפורת בין הכרובים מ

 ולבי למעלה - הריני כופף ראשי ועיני למטה

 )בשחרית( עולם האצילות 
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 (, עומד בשמי ה' לפני השי"תָאדֹון ַהּכֹל) ה'  (תרע"א)

ח  ְפּתָ ָפַתי ּתִּ  (ל שהוא נשגב-רוממות הא) ש ְ

ֶתךָ  ּלָ הִּ יד ּתְ י ַיּגִּ  )שפלות האדם( ּופִּ

 

 ]לכרוע[

רּוךְ  ָרכֹות)  ּבָ  ( ְמקֹור ַהּבְ

ה   (  ְלֹנַכח) ַאּתָ

הּ ָאדֹון ַהּכֹל, ָהָיה ) ה'  יְנּתֵּ כִּ ְהֶיה, קב"ה ּוש ְ  (ֹהֶוה ְויִּ

אקֵּ לֹ -א   ינוּ ֲאבוֹ   )כרוך בהם( י קֵּ לֹ - ינּו וֵּ  תֵּ

יף)  יקֵּ לֹ -א   ּקִּ ְפָרטּות ,ּתַ ינּו ּבִּ יַח ָעלֵּ ּגִּ ם, ּוַמש ְ ּלָ ֹכֶלת ּוַבַעל ַהּכֹוחֹות ּכֻּ ַעל ַהּיְ  (  ּבַ

 ( החסד  במדתעם אברהם אבינו  בברית  בא) ַאְבָרָהם 

יף)  יקֵּ לֹ -א   ּקִּ ְפָרטּות ,ּתַ ינּו ּבִּ יַח ָעלֵּ ּגִּ ם, ּוַמש ְ ּלָ ֹכֶלת ּוַבַעל ַהּכֹוחֹות ּכֻּ ַעל ַהּיְ  (  ּבַ

ְצָחק   ( הגבורה במדת עם יצחק אבינו  בברית  בא) יִּ

א יף) יקֵּ לֹ -וֵּ ּקִּ ְפָרטּות ,ּתַ ינּו ּבִּ יַח ָעלֵּ ּגִּ ם, ּוַמש ְ ּלָ ֹכֶלת ּוַבַעל ַהּכֹוחֹות ּכֻּ ַעל ַהּיְ  (  ּבַ

 ( התפארת במדת אבינו  יעקבעם   בברית  בא)  בַיֲעקֹ 

   )החזק( ל -ָהאֵּ 

דוֹ     )חסד, מלאכים( ל ַהּגָ

ּבוֹ    )גבורות, גלגלים( ר ַהּגִּ

 בתחתונים( ,)יראוי ָרא ְוַהּנוֹ 

 )על כולם, עילת העילות וסיבת הסיבות(  ןל ֶעְליוֹ -אֵּ 

ים טוֹ ּגוֹ  ל ֲחָסדִּ ים מֵּ  )בתכלית( בִּ

טּובוֹ )בורא הכל, עושה הכל, ' ל נֵּה ַהּכֹקוֹ  ש  ּבְ ית ַהְמַחּדֵּ אש ִּ ה ְברֵּ יד ַמֲעש ֶ מִּ ָכל יֹום ּתָ  '(ּבְ

י ָאבוֹ ְוזוֹ  ר ַחְסדֵּ ְבנֵּי ְבנֵּיֶהם)להביא גואל  תכֵּ  (לִּ
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יא ּגוֹ  בִּ ל ּומֵּ    ם בריתו(י)מקי אֵּ

ְבנֵּי ְבנֵּיֶהם    )לצרף זכותם( לִּ

מוֹ     )הגדול, שיתקדש בעולם ולא יתחלל( ְלַמַען ש ְ

ַאֲהָבה  )את ישראל עמו ובהנהגת עתיקא(   ּבְ

יד) ֶמֶלךְ   (  ָיחִּ

רעוֹ   )להחלץ(  זֵּ

יעַ ּומוֹ   ( ג"פ אל) )מן הצרה( ש ִּ

ן   )לפניה( ּוָמגֵּ

 

 ]לכרוע[

רּוךְ  ָרכֹות)  ּבָ   ( ְמקֹור ַהּבְ

ה     ( ְלֹנַכח) ַאּתָ

הּ ) ה'  יְנּתֵּ כִּ ְהֶיה, קב"ה ּוש ְ   (ָאדֹון ַהּכֹל, ָהָיה ֹהֶוה ְויִּ

ן ַאְבָרָהם   )וזרעו(  ָמגֵּ

ה " י ה'ְוַאּתָ ים ֹראש ִּ רִּ י ּומֵּ בֹודִּ י ּכְ ֲעדִּ ן ּבַ  " ָמגֵּ
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ּבוֹ )אגל"א(  ה ּגִּ  ( ָאדֹון ַהּכֹל) ה' ָלם  ר ְלעוֹ ַאּתָ

ה   ים אָ ְמַחּיֶ תִּ ה מֵּ  )לבדך( ּתָ

יעַ ַרב ְלהוֹ   )תמיד( ש ִּ

יב ָהרּוַח ּומוֹ  ִּ ם ַמש ּ ֶ ש  יד ַהּגֶ  רִּ

ֶחֶסד  ים ּבְ ל ַחּיִּ  )ברחמים גמורים( ְמַכְלּכֵּ

ים ים ַרּבִּ ַרֲחמִּ ים ּבְ תִּ ה מֵּ  תשובה(הבעלי את )  ְמַחּיֶ

ְך נוֹ סוֹ  יםמֵּ    )בדכאונות, בעניות, במחלות, בצרות ויסורים( ְפלִּ

א חוֹ ְורוֹ  ים פֵּ  רופאים רשעים(מ)מבתי חולים ו לִּ

ים יר ֲאסּורִּ  (יצה"רו)לידה, יקיצה, מאסר  ּוַמּתִּ

מּוָנתוֹ  ם א  נֵּי ָעָפר ּוְמַקּיֵּ ֵּ יש   )להחיותם בתחיה(  לִּ

י ָכמוֹ  בּורוֹ מִּ ַעל ּגְ    )ללא תכלית( ת ָך ּבַ

י דוֹ   )באחת מהן עד תכלית(  ֶמה ָלךְ ּומִּ

יד) ֶמֶלךְ   (  ָיחִּ

ה  ית ּוְמַחּיֶ מִּ  ( )לבדו מֵּ

ּוָעה  (ועוד) יַח ְיש   )תמיד(  ּוַמְצמִּ

ה  ָמן ַאּתָ    )אין בלתך( ְוֶנא 

ים ְלַהֲחיוֹ  תִּ  ת מֵּ

 

רּוךְ  ָרכֹות)  ּבָ   ( ְמקֹור ַהּבְ

ה   (  ְלֹנַכח) ַאּתָ

הּ ) ה'  יְנּתֵּ כִּ ְהֶיה, קב"ה ּוש ְ   (ָאדֹון ַהּכֹל, ָהָיה ֹהֶוה ְויִּ

ים  תִּ ה ַהּמֵּ  )בפועל( ְמַחּיֶ
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ה ָקדוֹ   פרוש ונבדל(   ,)בעצמותך  ש  ַאּתָ

ְמָך ָקדוֹ   )בהנהגותיך ופעולותיך(  ש  ְוש ִּ

ים ּוְקדוֹ   )ישראל והמלאכים( ש ִּ

ָכל יוֹ  ָלה ּבְ  ם ְיַהְללּוָך ּסֶ

 

רּוךְ  ָרכֹות)  ּבָ   ( ְמקֹור ַהּבְ

ה   (  ְלֹנַכח) ַאּתָ

הּ ) ה'  יְנּתֵּ כִּ ְהֶיה, קב"ה ּוש ְ   (ָאדֹון ַהּכֹל, ָהָיה ֹהֶוה ְויִּ

דוֹ ל  -ָהאֵּ   (נפרש ונבדל) ש  ַהּקָ


