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  .�"יכוי� אכדט –כוס גימטריא אלהי� 

 ).ת קטנות שניהם בחינ' אצבעות וכו' ו ה"לשון שעהכ(� "אותיות אכדט' ה –אצבעות ' ה )1
כוסות ' ובכל כוס מד(� "אצבעות גימטריא אכדט' יי� ע� ה –מוחי� דקטנות שני  –יי�  )2

יוצא שהיי� הוא מוחי� לכוס שהיא . )ל"יכוין בהתאם לכוונת הכוס למשך כוס שני הוא אם ג
 .ספירות' ולאצבעות שה� ט, מלכות

אין ביטוי (א "מכל צמ )לבוש מוחין אורות(א "הוא למ" ע' התדהר"כל ריבוע בטבלה ד )3

 .)לצלם בטבלה
בזמ� אכילת הכרפס שאז יכנס ואז ' ואילו קטנות א', וגדלות ב' מכווני� קטנות ב )4

  .� דאמא ותבונה"תהיה השלמת קו ימי� חח
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ותכוי� לרחו'  300ה שווה "י+ וכ� רח'  300' גי –י "ד פעמי� ה"שתכה היו –ורח'  )5

 )ב"דשם ע(י "ד פע� ה"א מגילולי מצרי� וברדת אמא מכה יו"כלי פנימי דגופא דז
 .נשארי� בחכמה )ה"י(א ושורש "ו שהוא ז"' בוי"ומתפשט מספר רח
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 . � וע� המילוי עולה כרפס"� גימטריא שי"ס כי אלהי� דיודי"גימטריא ש –כרפס  )6

  .         )ן"ם דיודי"שם אלהי(דתבונה ' � דקטנות א"חח נכנס
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החלק ) ולא מכוינים שום כוונה כי מחכים לאכילה(ו "חוצה המצה האמצעית בצורת ד –יח'  )7

 .מצות' להחזיר בי� ב' הוא האפיקומ� והחלק השני בצורת ד' הגדול בצורת ו
ãéâîãéâîãéâîãéâî        

ומכוי� שנכנסו כבר , "'ודות וכולפיכ� אנחנו חייבי� לה"בסו/ מגיד יש לנו  –מגיד  )8
ועתה עושי� כוונת לקיחת הכוס א� , המוחי� דכרפס והמוחי� דקדושת היו�

ומכויני� כפי המודפס ). 1,2,3כמו הכוונות בקדש (� מכויני� א� גל "במקו� אכדט
וליתר דיוק לפני הרמת הכוס  )נמצא באבא מפני שאבא גו אמא 3מספר ( 1,2,3,4,5בטבלה 

ובעת הרמת הכוס מכויני� הרמת הכוס ותו� כדי השתיה  1,2,3 –מכויני� ב 
 .4,5מכויני� 
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  .)היא מים אחרונים לרחוץ כלי חיצון' והג, רחיצות
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ביחד  )שלה' הכוונה לד(ו "צה די ואת מ"היות ואנו אוכלי� את מצה ד –מוציא מצה  )10

 .1,2,3,4,5,6הרי שאנו מכויני� קו ימי� וקו שמאל כמודפס בטבלה 
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 .אוכלי� ומכויני� כוונות האכילה )12
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 .)אין כוונה(דמצה אמצעית ' אכילת האפיקומ� בחינת ו –צפו�  )13
 .המזו� ע� כוונות אשר בסופה מברכי� על כוס שלישית ברכת )14
 )מקדושת היום 2,3, בכרפס 1(כבר נכנסו  )נמצא באבא 3( 1,2,3כוס שלישית מכוני� כי  )15

' בכוס ד( קוי� דהיינו חסדי� וגבורות דדעת ביחד רק שצד ימי� גובר' מכניסי� ב
 ).דשמאל גובר
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  .ונת כוס שלישיתקוראי� את ההלל ובסופו כוס רביעית כמו כו )16


