
ֵרי יט יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי לז  ִּתׁשְ

)מלכים א יח ל(

)שמות יט כא(

)דברים כז ו(

)תהלים קמה יד(

)מד יג, ישעי(

)משלי י ו(

א"נ



ֵרי יט יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי לח  ִּתׁשְ

)כל אלו השמות אסור להוציאם בפה ודי להסתכל עליהם ולקראותם במחשבה(

  ]ב"ח עדף [

 ְיְוְה ָוֶהָי ֱהְוֹי ַהֶהֹו ִהֶהָי ִהֶיְה ְוֲהַה ַוַיָה ֹוָיְה ֵהֹוַי ְוהֹֹי ִוְוה ְוָוֶי ֵוַיְו ֵהְוֹי ַהָיֵו ַיְהָו ִהָיֵו ַהְהְי ְהָהֹו ַהַוְה ְיְהְה ַיַוֵה
   ַיֵוָי ְהָיְי ַהְוָי ֻהִוֻיַּהַוָה ֶיְוֵה ֶוֶיֶה ִוְוי ְוֵוַה ָוָהָו ִיָוְו ְיְהְו ַיֶהו ֵוֹיֻה ֶיַוְה ְיְיָו ֵיְיִה ָיָהְי ַוָיְי ֵוְהֵי ִוֵהָי ֶהִיְו ְיְהָו ַיֵיְה ִיְיַו

  ֻיֵהַי ְהָיָי ֶהַהֶי ָהַהְי ָהְיֶה ְיֵהְה ִיֵיַה ְייָה ֵהְוְה ֵוִהֶה ֶוַוָה ָוְוְה ַוִהֶו ַהֶוַו ֲהֶהַו ְהַהִו ְוַיָו ֵיְוְו ַיֵיֻו ְיַיֵו ֵיַוי ֵוָיי ֶוָוִי ְוֵוְי  

  ואלה מצאתי בספר אחר

היי והה הוו יהה ההו ווה ההי יהו הוה היו יהה ההו יהי הוי והי ויה ייה היי יהי הוה והו היה 
הוי יהו היו ויה הוי הוי והי יהה והה יוו יהה ההי היה יהי ההו ההו היו היה היה ויה הוה היו 

   יהוויה ההה ויי והה הוי הוה היה יוה יהו ההו היו היה היה יהה והה יוו יהה ההו יוה ההו
ּיהוה הוהי והיה ה: ההו יהו היו ויה     .הויה וההי היוה. ההוי יוהה. ויהה. ההיו. יההו. יהוּ

  ב וכתוב בחסרונות של כתיבת זקני הרב"א בשם בן ע"נ

  יהוה הוהי והיה היהו     והי הויייהו הו    הוה והו היה יהו הוהיהי 
  יההו ההיו ויהה ההוי    הוי והי היו יהו    היי והה הוו יהה היו והה
  יוהה הויה והיי היוה    הו הויוהי היו י    ייה ההו ווה ההי ויה ההו

  היו יהו הוי והי    הויה                               
  יהו ההו היו היה היה    יהה והה יוו יהה    יהו היו ויה הוי
  יהה והה יוו יהה ההו      ההי   הוי והי היו יוה
  ההי היו יוה ההו יהו      היה   והי יוה יהו היו

  ויה          
  ההו היו היה היה ויה יהו
  ה היו ויה ההה וי והההו

  הוי הוה היה יוה



ֵריִּת כ יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי לט  ׁשְ

)בראשית יט כז(

  ]א"ט עדף [

)ירמיה יז יב(

 )א"דף ט ע(

)תהלים פד יב(

)ישעיה ס כ(



ֵריִּת כ יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי מ  ׁשְ

)ירמיה יד א(

)דברים יד א(

)במדבר א נב( , )תהלים ה ה(

)שמות יג ט(



ֵרי כא יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי מא  ִּתׁשְ

)יחזקאל כד יז(

)ות ט גשמ(

שם (

)יד לא

)יד ט, זכרי(

)אסתר ב ט(

)ישעיה סג ט(



ֵרי כא יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי מב  ִּתׁשְ

)במדבר א נב(

  ]ב"ט עדף [

)תהלים צא יד(

)נח ט, ישעי(

 )ב"דף ט ע(

שמות (

)שם יא(  )יג ב

)דברים ו ד(

)שם יא יג(

)א כט יא"דה(



ֵרי כב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי מג  ִּתׁשְ

)דניאל ח ט(

)תהלים סט לב(

)שמואל א ב ב(

ישעיה (

)סב ד

)משלי ג ב(



ֵרי כב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי מד  ִּתׁשְ

)תהלים צז יא(

)שמות כו יט כ()ירמיה ט כג(

)בראשית יב טו(

)דברים כו טו(

)בראשית נ טו(

)אסתר ה יג(

)ויקרא כז לג(

)בראשית מט יא(

  שמות ט( , )תהלים לד ד(

)דברים ו כה( , )ג  

  ]א"י עדף [



ֵרי כג יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי מה  ִּתׁשְ

)משלי ג כו(

 )א" עדף י(

)ישעיהו ו ב(

)יחזקאל א ט(

)דברים כה ה(  א "נ(

)רות א יט(

ישעיה (

)נז ט

)ויקרא ט כב(

)בראשית ב כד(



ֵרי כג יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי מו  ִּתׁשְ

)שמות ג יג(

)שמות ו יד(

)מלאכי ג ו(

)ירמיהו לא ב(



ֵרי כד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי מז  ִּתׁשְ

  ]ב"י עדף [

)דניאל יב ג(

 )ב"דף י ע(

)דברים ו ה(



ֵרי כד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי מח  ִּתׁשְ

)בראשית א ב(

)אסתר ג ג(

)בראשית א ב(



ֵרי כה יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי מט  ִּתׁשְ

, )בראשית ג כא(

)ישעיהו סה כב(

  ]א"יא עדף [



ֵרי כה יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי נ  ִּתׁשְ

 )א"דף יא ע(

)בראשית ג ז( 

)ישעיה כד טו(

)תהלים קמט ו(

)בראשית יט כז(



ֵרי כו יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי נא  ִּתׁשְ

)משלי י ו(

)שמות כ כא(



ֵרי כו יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי נב  ִּתׁשְ

)ישעיה סה כה(

)שם ג יז( , )בראשית ה כט(

)שם א ב(

)ישעיה נא ו(

)דברים כז טו(

)בראשית ג יד(

  ]ב"יא עדף [

 )ב"דף יא ע(

)ויקרא יט כג(



ֵרי כז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי נג  ִּתׁשְ

)משלי ג יח(

)שיר ד יד(

)משלי ח כב(

)ישעיה מו י(

)דברים לג יב(

)שמות יט טז(



ֵרי כז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי נד  ִּתׁשְ

)שם לב טז(

)מלאכי ב ו(

)שמות לג כג(

)תהלים קיח כ(

)ירמיהו ט כב(

)בראשית מט כח(




