
 סדר יוצרות ליום הנשגב והקדוש יום פא"י

 החזן מתחיל ברוך אתה וכו' עד ומושיע ומגן ואח"כ מתחילין כאן:

 

ד. ּוְנבֹוִנים ֲחָכִמים ִמּסֹוד מֶּ ת ּוִמּלֶּ עַּ ָחה. ְמִביִנים ּדַּ ְפּתְ י אֶּ ִדיָדה ּפִ ּמְ ִנים ּבַּ ּבֹ ש ְ . ְוחֶּ

ל הֹודֹותלְ  ּלֵּ י ּוְלהַּ נֵּ ן ּפְ ֹוכֵּ  :ְמעֹוִנים ש 

המספר פא"י הוא נמדד ומחושב, וככל שמחשבים אותו יותר, כך מתגלים גבורות 

 בריאתו יתברך.

 .איתיאל יצק הדדעזר נבזת

דוד המלך בזז את הנחושת מהדדעזר מלך סוריא, ושלמה הקרוי איתיאל, יצק 

 ממנו את "ים של שלמה".

 .אהרונים לטבלעל כתף חכמה 

שלמה הניח את הים על צד דרום, אשר שם החכמה )הרוצה להחכים ידרים(, 

)י"א שלא היו טובלים בו ממש,  ת חובה לפני העבודהבטביל לשם טהרת הכהנים

 אלא היה משמש כמתן מים לכיור לקידוש ידים ורגליים(

 . הדר לו יוריק כשבטי ישראל

תחת לים היו שנים עשר שוורים, שעליהם נאמר "בכור שורו הדר לו", כמספר 

 השבטים, שהיו יורקם מפיהם את המים.

  :נבובי רימונים לבל יפסל

ה עליהם שם כלי, ולא יפסלו השוורים ויתר הקישוטים היו נקובים, כדי שלא יהי

 המים לטבילה בתור מים שאובים.

 .לתוכו ישנה ויכפל לועו חזן

 שפת הים הייתה משולשת )כלומר, שניה לכפל( מהשפה הפנימית.

 :כמאמר קח לי תור ועגל 

כפי שאברהם בברית בין הבתרים שילש את כל קורבנותיו. וסיים הפייטן בברכת 

 אבות מעין אברהם.

 להחיות מתים אתה גיבור עד  בא"י מגן אברהם: 

 .פץ עדיו מצרפת ידידיה



 ש"י, ששמו גם שלמה שנקרא "ידידיה".הוא ר

 . סוכה זאת דיה עגולהאם היתה 

 במסכת סוכה ז' ע"ב, מבאר מה השיעור המספיק לסוכה עגולה

 .בצידיהכמרובעות שיהא ארבע 

 קיימים.בסוכה רגילה במקרה שבו כל ארבעת הדפנות 

  :וכמה הוא ניכה ושיבר וידע

 רש"י ערך חישובים לחבר ולהחסיר עד שהגיע לתוצאה המדויקת.

 .זולת אחר לימודה חזן

 אין אחר מלבד הקב"ה שידע את השיעור המדויק של פא"י.

 : עד לבוא יום פקידה

ה' כמים לים מכסים", וסיים הפייטן עד ליום הגאולה בו "מלאה הארץ דעה את 

 בגבורות.

 :בא"י מחיה המתים

 

ִיךְ -א   ְלעֹוָלם ה' ִיְמלֹךְ חו"ק  ְללּוָיהּ  ָוֹדר ְלֹדר ִצּיֹון לֹהַּ  :הַּ

החו"ק  ּתָ ב ָקדֹוש   ְואַּ ֵּ ִהּלֹות יֹוש  ל ּתְ ָראֵּ ל ָנא: ִיש ְ  אֵּ

 לך סידר הפייטן המספר פא"י בקירוב.מכן ואי

 .הריםשלוש  לבני. ישער המספרים מי

 האבות קרואים הרים.

 .לעם אחד מי נספרים

 במגילת אסתר "ישנו עם אחד"

 .ארבע מאמריםגאולת ב

 גאולת מצרים הייתה בארבע לשונות של גאולה.



 .ויחן בלב אחד מטוהרים

תורה בהר סיני ונטהרו שלושה ימים לפני, וחנו "כאיש אחד כשעמדו לקבל את ה

 בלב אחד"

 .לקבלם חמישה ספרים

 ה' חומשי תורה, הכול קיבלו בסיני

 .משקל ככר תשע ועשריםב

 ולאחר מכן בנו המשכן מתשע ועשרים ככר כסף

 .לרוצח להבדיל שש ערים

לפני שנכנסו לארץ הבדיל משה שלוש ערים בעבר הירדן ושלוש בארץ ישראל לרוצח 

 בשגגה.

 .אם חמוש יעלה מן העברים

 ושים מן עבר הירדן להילחם בכיבוש הארץ.ושתי השבטים וחצי המנשה עלו חמ

 .נער ימול לשמונה בחרבות צורים

 בכניסה לארץ מל יהושע את העם בחרבות צורים.

 :כן ימול לבבנו כל הימים ליראים

 ולעתיד לבוא ימול את ערלת הלב ליראת ה'.

בחו"ק  ץ ְיָקרֵּ ּקֵּ ץ ְוָאץ. הַּ  :ֹוש  ָקד. ְיָקּצֵּ

 עמלק נקרא בפי הפייטן אץ, ואותו יעקור מהשורש בעת הגאולה.

יףחו"ק  ּקִ ֻעָלה ָלהּ  ְוקֹוָרא. ֲעֻגָלה יַּ  :ָקדֹוש  . ּבְ

הקב"ה יבנה חומות ירושלים ויקרא לה שם חדש: בעולת בעל, תחת הייתה 

 אלמנה בגלות.

 כי אתה קדוש ישראל ומושיע:ובכן לך תעלה קדושה 


