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  ספירת העומר
הימים של ספירת העומר צריך להרבות בהם ) ז"א סימן ע"לשון חכמים ח(

ויזהר להרבות בהם , כי השעה צריכה לכך מאד, ובפרט בעת הספירה, תחנונים
ויזהר בהם מאד מאד מן כעס ומקטטה , בטבילה למתק הדינין במי החסד

הן לבני ביתו הן לאנשים , ויראה אותות אהבה וריעות, ומחלוקת בבית ובחוץ
ולאו כל , וידוע כי סודות המצוה הזאת של ספירת העומר עמקו וגם רבו. אחרים

ותועיל , והאדם ירבה בתחינה ובקשה בעת קיום המצוה הזאת, מוחא סביל דא
לא ימנע טוב להולכים ' וה, לו מאד להיות לו סיוע במקום הכוונות של המצוה

  ;על כן קודם הספירה יאמר בקשה זו. בתמים

  

ם א ִיחּוד ְלׁשֵ ִריךְ  ֻקְדׁשָ הּ  הּוא ּבְ ִכיְנּתֵ   )ן"זו( ּוׁשְ

  יאהדונהי
ְדִחילּו ּוְרִחימּו    ּוְרִחימּו ּוְדִחילוּ                ּבִ

  איההיוהה         יאההויהה  

ם י ִלים )ן"זו( ה"ובְּ  )א"או(ה "ְלַיֲחָדא ׁשֵ ִיחּוָדא ׁשְ   ּבְ

  יהוה

ָרֵאל ל ִיׂשְ ם ּכָ ׁשֵ   ּבְ

נּו  י ַנְפׁשֵ ְרׁשֵ ְתַיֲחִסים ֶאל ׁשָ מֹות ַהּמִ ׁשָ ָפׁשֹות ְוָהרּוחֹות ְוַהּנְ ל ַהּנְ ם ּכָ ּוְבׁשֵ
יֶהם  ָמֵתנּו ּוַמְלּבּוׁשֵ רֹוִבים ָלֶהםְורּוֵחנּו ְוִנׁשְ ִריָאה , ְוַהּקְ ָללּות ֲאִצילּות ּבְ ּכְ ּמִ ׁשֶ

ּיָה ה, ְיִציָרה ֲעׂשִ ּיָ ִריָאה ְיִציָרה ֲעׂשִ ָרֵטי ֲאִצילּות ּבְ ל ּפְ ְרצּוף , ּוִמּכָ ְדָכל ּפַ
ּיָה ִריָאה ְיִציָרה ֲעׂשִ ְפָרֵטי ֲאִצילּות ּבְ ִנים , ּוְסִפיָרה ּדִ ֲהֵרינּו מּוָכִנים ּוְמזֻּמָ

ֶעְזַר  ל ְסִפיַרת ָהֹעֶמרּבְ ה ׁשֶ ַרְך ְלַקּיֵם ִמְצַות ֲעׂשֵ ִלְסּפֹר ָיִמים , ת ָהֵאל ִיְתּבָ
בּועֹות נּו ְיֹהוָ , ְוׁשָ ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ה יאהדונהי הּכַ דֹוׁשָ תֹוָרתֹו ַהּקְ ט "בליל מ( ;ֱאלֵֹהינּו ּבְ

ם ָלֶכם )'לעשות נחת רוח וכו; לעמר ידלג פסוקים אלו ויאמר ֳחַר  ּוְסַפְרּתֶ ת ִמּיֹום ִמּמָ ּבָ ַ ת ַהׁשּ



 ב
 

ְהֶייָנה ִמיֹמת ּתִ תֹות ּתְ ּבָ ַבע ׁשַ נּוָפה ׁשֶ ֳחַרת : ֲהִביֲאֶכם ֶאת ֹעֶמר ַהּתְ ַעד ִמּמָ
ים יֹום ִ רּו ֲחִמׁשּ ְסּפְ ִביִעת ּתִ ְ ת ַהׁשּ ּבָ ַ ה ַליֹהוָ , ַהׁשּ ם ִמְנָחה ֲחָדׁשָ  הְוִהְקַרְבּתֶ

ְבָעה ;ְוֶנֱאַמר: יאהדונהי ֻבֹעת ׁשִ ר ׁשָ ְסּפָ ֵחל ִלְסּפֹר  ֶחְרֵמׁש  ֵמָהֵחל ,ָלךְ  ּתִ ָמה ּתָ ּקָ ּבַ
ֻבעֹות ְבָעה ׁשָ ר , ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹון ּבֹוְרֵאנוּ : ׁשִ ֲאׁשֶ

ִמְצָוה זוֹ  נּו ּבְ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ָמקֹום ֶעְליֹון , ִקּדְ ן ׁשֶֹרׁש ִמְצָוה זֹו ּבְ ְלַתּקֵ
עּור קֹומָ  ׁשִ ִלים ָאָדם ָהֶעְליֹון, הּבְ ִלים ִאיָלן ָהֶעְליֹון ּוְלַהׁשְ ּוְלָהִקים ֶאת , ְלַהׁשְ

ִוד ת ּדָ ָנהּ , ֻסּכַ ָפׁשֹות , ְלַהֲחִזיר ֲעָטָרה ְלָיׁשְ ל ַהּנְ ן ּוְלַהֲעלֹות ּכָ ְלָבֵרר ּוְלַתּקֵ
ה עַ  ִלּפָ ּקְ ְפלּו ּבַ ּנָ ה ׁשֶ ָ ֻדׁשּ מֹות ְוִניצֹוֵצי ַהּקְ ׁשָ ל ְיֵדי ָאָדם ָהִראׁשֹון ְוָהרּוחֹות ְוַהּנְ

ִגְלּגּוִלים ֵאּלּו ּוְבִגְלּגּוִלים ֲאֵחִרים, ְוַעל ָיֵדינוּ  ֵאִרית ַהרפ, ּבְ , ח ִניצֹוִצין"ּוׁשְ
ִריָאה  ָללּות ֲאִצילּות ּבְ ּכְ ּמִ ָמֵתנּו ׁשֶ נּו רּוֵחנּו ְוִנׁשְ ּקּון ַנְפׁשֵ ֵלמּות ּתִ ִלים ׁשְ ּוְלַהׁשְ

ה ּיָ ל , ְיִציָרה ֲעׂשִ הּוִמּכָ ּיָ ִריָאה ְיִציָרה ֲעׂשִ ָרֵטי ֲאִצילּות ּבְ ְרצּוף , ּפְ ְדָכל ּפַ
ּקּון ִמְצָוה  ְתַיֲחִסים ֶאל ּתִ ה ַהּמִ ּיָ ִריָאה ְיִציָרה ֲעׂשִ ְפָרֵטי ֲאִצילּות ּבְ ּוְסִפיָרה ּדִ

מֹות ְדָכל ִיׂשְ , זוֹ  ׁשָ ּקּון ֵאיְבֵרי ְנָפׁשֹות רּוחֹות ּוּנְ ֵלמּות ּתִ ִלים ׁשְ ָרֵאל ְוַגם ְלַהׁשְ
ּקּון ִמְצָוה זוֹ  ִתים ַהֲחֵסִרים ִמּתִ ים ְוַהּמֵ   .ַהַחּיִ

ָפֶניךָ  ה , ֱאלֵֹהינּו ְואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינוּ  יאהדונהי הְיֹהוָ , ָרצֹון ִמּלְ ֵהא ַעּתָ ּיְ ׁשֶ
ָגֵמינּו ּוִפְגֵמי , ֵעת ָרצֹון ְלָפֶניךָ  ל ּפְ ן ֶאת ּכָ ִלְהיֹות עֹוָלה ִמְצָוה זֹו ְלַתּקֵ

ּיָה ִריָאה ְיִציָרה ֲעׂשִ ְכָללּות ֲאִצילּות ּבְ ַגְמנּו ּבִ ר ּפָ ּוְבָכל , ָאָדם ָהִראׁשֹון ֲאׁשֶ
י נֶ  ּיָהַצְלֵמי ְלבּוׁשֵ ִריָאה ְיִציָרה ֲעׂשִ ה ְיִחיָדה ַדֲאִצילּות ּבְ ָמה ַחּיָ , ֶפׁש רּוַח ְנׁשָ

ה ְיִחיָדה  ָמה ַחּיָ י ֶנֶפׁש רּוַח ְנׁשָ ְלֵמי ְלבּוׁשֵ יִגים ִמּצַ ּוְלָצֵרף ּוְלָבֵרר ּוְלָהִסיר ַהּסִ
ה ּיָ ִריָאה ְיִציָרה ֲעׂשִ ֶפׁש ּוְלָבֵרר ֶחְלקֵ , ִדְכָללּות ּוְפָרטּות ֲאִצילּות ּבְ י ַהּנֶ

ה ּיָ ִריָאה ְיִציָרה ֲעׂשִ ֹנַגּה ַדֲאִצילּות ּבְ מּו ְוָנְפלּו ּבְ ְפּגַ ּנִ ְהֶיה ֶאל , ׁשֶ אֹור ּתִ ְוֹנַגּה ּכָ
  .ְמקֹום ַהּקֶֹדׁש 

ּיֵֶצר ָהָרע, יאהדונהי הְיֹהוָ  ּבַ ֵכנּו , ַהְפֵרד ָנא ֵמָעֵלינּו ַצד ָהָרע ׁשֶ ּוְתַזּכְ
ֹכַח הַ  ֵננּו ּבְ ם , ּיֵֶצר ַהּטֹובּוְתַלּבְ ֵ ע אֹוִתיֹות ַהׁשּ ) יהוה(ְוִיְתַיֲחדּו ַאְרּבַ

ִלים ִיחּוָדא ׁשְ רּוְך הּוא ּבְ ַפע אֹור , ּבָ ט ׁשֶ ֵ ׁשּ ֶהם ִיְתּפַ ר ּבָ ֵלם ֲאׁשֶ א ׁשָ ְוִיְהיּו ִכּסֵ
רּוְך הּוא ִלים , ָהֵאין סֹוף ּבָ ִיחּוָדא ׁשְ א ּבְ א ְוִאּמָ , )יאההויהה(ְוִיְתַיֲחדּו ַאּבָ

גּו ְוִיזְ  ּוְ ִלים ) ן"זו(ּדַ ְפֶאֶרת ּוַמְלכּות ִזּוּוָגא ׁשְ ַפע , )יאהדונהי(ּתִ ְך ׁשֶ ׁשֵ ם ִיּמָ ָ ּוִמׁשּ
ְהיּו ְראּוִיים  ּיִ ָמֵתנּו ׁשְ נּו רּוֵחנּו ְוִנׁשְ ְך ַנְפׁשֵ ָכל ָהעֹוָלמֹות ְלַזּכֵ ה ּבְ ּוְבָרָכה ַרּבָ

כ ין ּדְ יְך ַמּיִ ין ּוְלַהְמׁשִ ין נּוְקּבִ ב ׁשּום ֵחְטא ְוָעֹון , ּוִריןְלעֹוֵרר ַמּיִ ְוַאל ְיַעּכֵ

  ִויִהי

  ָאּנָא
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ְצָוה ַהזֹּאת  הְוַתֲעֶלה ְלָרצֹון ְלֵריַח ִניחֹוַח ְלָפֶניָך ְיֹהוָ , ְוִהְרהּור ָרע ֶאת ַהּמִ
  .ֱאלֵֹהינּו ֶוֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתינוּ  יאהדונהי

ָפֶניָך ְיֹהוָ  ֹכַח ִמְצַות  ,ֱאלֵֹהינּו ֶוֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתינוּ  יאהדונהי הָרצֹון ִמּלְ ּבְ ׁשֶ
ִפיָרה ַהזֹּאת ין ְונּוְקֵבהּ , ַהּסְ ְסִפירֹות ְזֵעיר ַאְנּפִ ַגְמנּו ּבִ ּפָ ן ַמה ׁשְ , ְיֻתּקַ

ְיָלה ַהזֶּה ל ַהּלַ ְפֶאֶרת ּוַמְלכּות ׁשֶ ֵהם ּתִ ָפֶניךָ . ׁשֶ ְהֶיה ָחׁשּוב , ִויִהי ָרצֹון ִמּלְ ּיִ ׁשֶ
ה ְלָפֶניָך ֲהָבל ַהּיוֹ  ל ּוְמֻרּצֶ ל ָהֹעֶמרּוְמֻקּבָ ִפיָרה ׁשֶ ָרָכה ְוַהּסְ ַהּבְ ינּו ּבְ , ֵצא ִמּפִ

ְרצֹוֶנךָ  קֹום ָהָראּוי ּכִ ּמָ ה . ְלַהְמִשיְך אֹור ַמִקיף ּבַ ל ּוְמֻרּצֶ ְוִיְהֶיה ָחׁשּוב ּוְמֻקּבָ
ׁש ִלְמקֹוָמהּ  ְקּדָ ית ַהּמִ ֵתנּו ַעל ֲחָזַרת ֲעבֹוַדת ּבֵ ׁשָ ַבּקָ ְפתֹוֵתינּו ּבְ יַח ׂשִ ן , ׂשִ ְלַתּקֵ

ְרצֹוֶנךָ בְּ  ִניִמי ּכִ ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה , ֹנַעם ֲאֹדָני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינוּ  ִויִהי ׀. אֹור ּפְ ּוַמֲעׂשֵ
ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהוּ , ָעֵלינוּ    . )עד כאן לשון חכמים(: ּוַמֲעׂשֵ

  

ֵני ְיִדיֶדיָך , ְלָפֶניָך ִמְצַות ְסִפיַרת ָהֹעֶמר ַהזּוֹ  ַנת ּבְ ּוָ ַהּיֹוְדִעים ִעם ּכַ
ים ָהְראּוִיים ָלֹבא  דֹוׁשִ מֹוֶתיָך ַהּקְ ַנת ׁשְ ּוָ ל ּכַ ֹהֶגן ּכָ ִנים ּכַ ַכּוְ ְוַהּמְ

ְסִפיָרה זוֹ  ין ְונּוְקֵבהּ , ּבִ ִחינֹות ַהּמֹוִחין ִדְזֵעיר ַאְנּפִ ָרֵטי ּבְ ַכת ּפְ ַהְמׁשָ , ּבְ
יִפים, בּורֹותּוְבִחינֹות ַהֲחָסִדים ְוַהגְּ , ִדְפִניִמּיֹות ּוְדִחיצֹוִנּיּות ִניִמִיים ּוַמּקִ , ּפְ

ִמים ַקת ַהש, ְוַהְבָלַעת ַהּדָ יִנים"ְוַהְמּתָ נֹות ָהְרמּוִזים , ך ּדִ ּוָ ָרֵטי ַהּכַ ָאר ּפְ ּוׁשְ
הּ  ְתַיֲחִסים ְלִתּקּון ַהּיֹום ַהזֶּה, ּוְמצֹוָרִפים ּבָ ַעת. ַהּמִ ִנים ַעל ּדַ ל ֲאַנְחנּו ְמַכּוְ  ְוַהּכָ
ינּו  ה ַרּבֵ ַעתה וְ "ע ָיא ְמֵהיְמָנאַרעְ ֹמׁשֶ ן ַעל ּדַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ י , יֹוַחאי ַרּבִ ְוַרּבִ

נוֹ  ן, ֶאְלָעָזר ּבְ הוּ  ְויֹוָתם ּבֶ ָנִזי , ֻעִזּיָ ּכְ נּו ִיְצָחק לּוְרָיא ַאׁשְ , י"ַהאר -ּוְלַדַעת ַרּבֵ
ים ִויָטאל נּו ַחּיִ י , ְוַתְלִמידֹו ַרּבֵ ְרָעּבִ לֹום ׁשַ ר ׁשָ נּו ׂשַ , ש"ַהרש -) ָרִחיִמזְ (ְוַרּבֵ

ים דֹוׁשִ ם, ְוַתְלִמיָדיו ַהּקְ ָנָתם ּוְכַדְעּתָ ַכּוָ ָנֵתנּו ּכְ ִפיֶהם ְוַכּוָ   .ּוִפינּו ּכְ

ָפֶניָך ְיֹהוָ  ן , ֱאלֵֹהינּו ֶוֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתינוּ  יאהדונהי הָרצֹון ִמּלְ ֻתּקַ ּיְ ׁשֶ
ּדֹות ָהֶעְליֹונֹות ּמִ ַגְמנּו ּבַ ר ּפָ ל ֲאׁשֶ ְסִפיָרֵתנּו ֹזאת ּכָ י ְלָך ְיֹהוָ , ּבִ  הּכִ

ַצח יאהדונהי ְפֶאֶרת ְוַהּנֵ בּוָרה ְוַהּתִ ה ְוַהּגְ ֻדּלָ י ַהּגְ ַמִים ּוָבָאֶרץ ְוַההֹוד ּכִ ָ ׁשּ , ֹכל ּבַ
א ְלֹכל ְלֹראׁש  דונהייאה הְלָך ְיֹהוָ  ֵ ְתַנׂשּ ְמָלָכה ְוַהּמִ ְבָעה ְקָצוֹות : ַהּמַ ִ ֵהם ַהׁשּ ׁשֶ

ין ְונּוְקֵבּה ְדא ַמִנים"ק ְואבי"ִדְזֵעיר ַאְנּפִ ְרצּוף ַהזְּ ַאַחת ְלַאַחת , ע ְדֶחֶסד ְדּפַ
ה )סיום הפסקהט לעמר ידלג "בליל מ( ִמימֹות ֵאּלֶ בּועֹות ּתְ ְבָעה ׁשָ ׁשִ   .ּבְ

  ִויִהי

  ְוַתֲעֶלה

  ִויִהי



 ד
 

  שבוע ראשוןל

בּוַע זֶה ׁשָ ְתֶקֶנת ּבְ ְסִפיַרת ַהֶחֶסד ַהּנִ ַגְמנּו ּבִ ּפָ ָפֶניָך . ַמה ׁשֶ ִויִהי ָרצֹון ִמּלְ
ֶלת ּוְרצּוָיה  יאהדונהי הֶ ֶיֶהוֶ  ֵהא ֲחׁשּוָבה ּוְמֻקּבֶ ּתְ ֱאלֵֹהינּו ֶוֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ׁשֶ

בּוַע זֶה  ׁשָ ָהִראׁשֹון  )"הראשון"מילת לעמר ידלג  'זבליל (ְלָפֶניָך ִקּיּום ִמְצַות ְסִפיַרת ָהֹעֶמר ּבְ
ַרֵחם ָעֵלינוּ . ָהרֹוֵמז ַלֶחֶסד דֹול ּתְ טּוְבָך ַהּגָ ה ּבְ ָך ֶיֶהוֶ ְיִהי חַ , ְוַאּתָ , ָעֵלינוּ  יאהדונהי הֶ ְסּדְ

ִיְרָאה ְוַאֲהָבה נּו ְלָעְבְדָך ּבְ ל ְיֵמי ַחּיֵינוּ , ּוְתַזּכֵ ִמיד ּכָ נּו ּתָ ִלּבֵ קּוָעה ּבְ , ְוִתְהֶיה ַאֲהָבְתָך ּתְ
י ֶנֱחָטא ֵנינּו ְלִבְלּתִ ְמּדֹד ָלנּו נוֹ , ְוִתְהֶיה ִיְרָאְתָך ַעל ּפָ ּתִ ה ׁשֶ ה ּוִמּדָ ֶדה ְלָך ּוְבָכל ִמּדָ

ְמֹאד ְמֹאד יל. ּבִ ּכִ נּו ְלַהׂשְ ָכל ּכֵֹחנוּ , ּוְתַזּכֵ גּוֵפנּו ּוְבָממֹוֵננוּ , ְלָהִטיב ְוִלְגֹמל ֶחֶסד ּבְ , ּבְ
ֵלם ֵלָבב ׁשָ ה ְוַעד עֹוָלם. ּבְ ִמילּות ֲחָסִדים ֵמַעּתָ ְצַות ּגְ ל . ְולֹא ַנֲעִלים ֵעיֵנינּו ִמּמִ ְוִיְהיּו ּכָ

ְמָך  ינּו ְלׁשִ ֲאַות ֶנֶפׁש ַמֲעׂשֵ ַעס . ּוְלִזְכְרָך ּתַ ְנָאה ְוָהַאְכְזִרּיּות ְוַהּכַ נּו ְלִהְתַרֵחק ֵמַהּקִ ּוְתַזּכֵ
ֲחרּות ָקָמה ְוַהּתַ ֲחלֹוֶקת, ְוַהּנְ מּור. ּוְלִהְתַרֵחק ֵמַהּמַ ִקְנָין ּגָ ת ַהֶחֶסד ּבְ נּו ִלְקנֹות ִמּדַ , ּוְתַזּכֵ

נּו ַאֲהַבת ַהֶחֶסד ִאיׁש ֶאל ֵר  ם , ֵעהוּ ִלְהיֹות ּבָ ְנַאת ִחּנָ ּוְלַהְרִחיק ֵמָעֵלינּו ָעוֹון ׂשִ
ין ַעל ֲחֵבֵרינוּ  ְמִסיַרת ַהּדִ יִמין ִצְדְקָך . ּבִ ֶנת ּבִ ּתֶ ה ַהּנִ דֹוׁשָ ה ְלַמַען ּתֹוָרְתָך ַהּקְ ַוֲעׂשֵ

רמ ִמין ַהֶחֶסד"ּבְ ר ִמּיְ ה ֲאׁשֶ א , ּוְלַמַען ַאְבָרָהם ֹאֲהֶבָך ִאיׁש ַהֶחֶסד, ח ִמְצוֹות ֲעׂשֵ ַמּלֵ ּתְ
נּו ְלטֹוָבה ֲאלֹות ִלּבֵ נוּ , ִמׁשְ ָך ִעּמָ ַדע ְלֵעיֵני ַהּכֹל טּוְבָך ְוַחְסּדְ   .ר"אכי, ִיּוָ

  שבוע שניל

בּוַע זֶה ׁשָ ְתֶקֶנת ּבְ בּוָרה ַהּנִ ְסִפיַרת ַהּגְ ַגְמנּו ּבִ ּפָ ָפֶניָך . ַמה ׁשֶ ִויִהי ָרצֹון ִמּלְ
ֶלת ּוְרצּוָיה  יאהדונהי הְ ְיְהוְ  ֵהא ֲחׁשּוָבה ּוְמֻקּבֶ ּתְ ֱאלֵֹהינּו ֶוֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ׁשֶ

בּוַע זֶה  ׁשָ ִני ָהרֹוֵמז  )"השני"מילת לעמר ידלג  ד"יבליל (ְלָפֶניָך ִקּיּום ִמְצַות ְסִפיַרת ָהֹעֶמר ּבְ ֵ ַהׁשּ
בּוָרה נּו . ַלּגְ ַרֵחם ָעֵלינּו ּוְתַזּכֵ טּוְבָך ּתְ ה ּבְ ר ַעל ִיְצֵרנוּ ְוַאּתָ ּבֵ ׁש , ְלִהְתּגַ נּו ּכַֹח ִלְכּבֹ ְוֵתן ּבָ

ֲאוֹוֵתינּו ַהּגּוָפִניֹות ִלים ִלְשֹמר ּוְלַקּיֵם שס, ּתַ יר ַחּיָ ר "ְוַנְגּבִ ה ֲאׁשֶ ֲעׂשֶ ה ִמְצוֹות לֹא ּתַ
ְגבּוָרה. ְלֵפַאת ָצפֹוָנה בּוָרֶתךָ , ּוְלַמַען ִיְצָחק ֲעֵקֶדָך ֶנֱאַזר ּבִ ּוְלָכה  עֹוְרָרה ֶאת ּגְ
נוּ  ָעָתה ּלָ ֵלם. ִליׁשֻ ֵלָבב ׁשָ ַבׁש ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֶאת ַרֲחָמיו ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך ּבְ ּכָ , ּוְכמֹו ׁשֶ

ֲעֶסָך ְוִיּגֹולּו ַרֲחֶמיָך ַעל ִמּדֹוֶתיךָ  שּו ַרֲחֶמיָך ֶאת ּכַ ן ִיְכּבְ נּו ְיְהוְ , ּכֵ  הְ ְוִתְתַנֵהג ִעּמָ
ת  יאהדונהי ִמּדַ ת ָהַרֲחִמיםֱאלֵֹהינּו ּבְ ין, ַהֶחֶסד ּוְבִמּדַ ֵנס ָלנּו ִלְפִנים ְמׂשּוַרת ַהּדִ , ְוִתּכָ

ֲחָלָתךְ  ְך ּוֵמִעיָרְך ּוֵמַאְרָצְך ּוִמּנַ ְך ֵמַעּמָ דֹול ָיׁשּוב ָחרֹון ַאּפָ ּוְתָבֵטל ֵמָעֵלינּו , ּוְבטּוְבָך ַהּגָ
זֵרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות ל ּגְ זֵרֹות , ּכָ ֹרב ַרֲחֶמיךָ ְוִתְגֹזר ָעֵלינּו ּגְ   .ר"אכי, טֹובֹות ּכְ

  לישישבוע של

בּוַע זֶה ׁשָ ְתֶקֶנת ּבְ ְפֶאֶרת ַהּנִ ְסִפיַרת ַהּתִ ַגְמנּו ּבִ ּפָ ָפֶניָך . ַמה ׁשֶ ִויִהי ָרצֹון ִמּלְ
ֶלת ּוְרצּוָיה  יאהדונהי הֹ ֹיֹהוֹ  ֵהא ֲחׁשּוָבה ּוְמֻקּבֶ ּתְ ֱאלֵֹהינּו ֶוֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ׁשֶ

בּוַע זֶה ְלָפנֶ  ׁשָ י  )"השלישי"מילת לעמר ידלג  א"כבליל (יָך ִקּיּום ִמְצַות ְסִפיַרת ָהֹעֶמר ּבְ ִליׁשִ ְ ַהׁשּ
ְפֶאֶרת ַאר. ָהרֹוֵמז ַלּתִ ָך ֶאְתּפָ ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ֱאַמר ֲעֵליֶהם ִיׂשְ נּו ִלְהיֹות ֵמֲעָבֶדיָך ַהּנֶ , ּוְתַזּכֵ

  ּוִבְפָרט

  ּוִבְפָרט

  ּוִבְפָרט



 ה  
 

תֹוָרְתָך  נּו ַלֲעֹסק ּבְ ה ּתֹוַרת ֱאֶמתּוְתַזּכֵ דֹוׁשָ ֱאֶמת, ַהּקְ ָך ּבֶ נּו ְלָעְבּדְ ל , ּוְתַזּכֵ ְוִתְהֶיה ּכָ
ש ָהֱאֶמת ֵתנּו ְלַבּקֵ יֵני ַהּתֹוָרה, ְמַגּמָ ַעת ֲאִמּתּות ּדִ נּו ְלַמַען ּדַ נּו ְלִהְתַרֵחק , ּוְתָחּנֵ ּוְתַזּכֵ

ָזב ֶקר ְוַהּכָ ֶ ְפֶנה ִיְהיּו ַעל ְד , ֵמַהׁשּ ּנִ ּנֹות ׁשֶ ּוְזכּות , ּוִבְזכּות ּתֹוַרת ֱאֶמת. ַבר ֱאֶמתְוָכל ּפִ
ת ֱאֶמת ִתְפֶאֶרת ִמּדַ ן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב, ַיֲעֹקב ֲאִבינּו ֶהָחתּום ּבְ ּתֵ ה , ּוְכִתיב ּתִ ֲעֵננּו ְוַתֲעׂשָ ּתַ

ֵתנוּ  ָקׁשָ ַלִים ִעיר ָהֱאֶמת, ּבַ ְך ֹיֹהוֹ , ְוִנְקְרָאה ְירּוׁשָ ה ּלָ ן ְנַקּוֶ ֵהינּו ֱאלֹ  יאהדונהי הֹ ַעל ּכֵ
ִתְפֶאֶרת ֻעזָּךְ    .ר"אכי, ִלְראֹות ְמֵהָרה ּבְ

  רביעישבוע ל

בּוַע זֶה ׁשָ ְתֶקֶנת ּבְ ְסִפיַרת ַהֵנַצח ַהּנִ ַגְמנּו ּבִ ּפָ ָפֶניָך ִיִהוִ . ַמה ׁשֶ  הִ ִויִהי ָרצֹון ִמּלְ
ֵהא ֲחׁש , ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים, ֱאלֵֹהינּו ֶוֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתינוּ  יאהדונהי ּתְ ֶלת ׁשֶ ּוָבה ּוְמֻקּבֶ

בּוַע זֶה  ׁשָ  )"הרביעי"מילת לעמר ידלג  ח"כבליל (ּוְרצּוָיה ְלָפֶניָך ִקּיּום ִמְצַות ְסִפיַרת ָהֹעֶמר ּבְ
ת ֵנַצח ַרֵחם ָעֵלינוּ . ָהְרִביִעי ָהרֹוֵמז ְלִמּדַ טּוְבָך ּתְ ה ּבְ ים ַאל ַיַעְזבּונּו , ְוַאּתָ ְוַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ

יִמיְנָך ֶנַצח ,ֵנַצח ֶסָלה ָוֶעד ְמָחה ְוִנְרֶאה ְנִעמֹות ּבִ נּו ְלָכל ַהְבָטחֹות ְוֶנֲחמֹות . ְוִנׂשְ ּוְתַזּכֵ
ים דֹוׁשִ נּו ַעל ְיֵדי ְנִביֶאיָך ַהּקְ ִהְבַטְחּתָ ֵחם, ׁשֶ ר ְולֹא ִיּנָ ּקֵ . ְוַגם ֵנַצח ִיְשָרֵאל לֹא ְיׁשַ

חַ  ֵצנּו ְלַנּצֵ ֵקנּו ּוְתַאּמְ ַח אֹויְ , ּוְתַחזְּ ַקְטְרִגים ָעֵלינוּ , ֵבינוּ ּוְתַנּצֵ ל ַהּמְ ה ּכָ . ְוִתְסּתֹם ְוַתֲחֹתם ּפֶ
תֹוָרֶתךָ  ִאיר ֵעיֵנינּו ּבְ ַצח ּתָ ת ַהּנֵ ִמּדַ ה ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ֶהָחתּום ּבְ , ּוְלַמַען ְזכּות ֹמׁשֶ

נוּ  ְרּדֹף ַנְפׁשֵ לּות הַ , ְוַאֲחֵרי ִמְצֹוֶתיָך ּתִ ת עֹוָלם ִמּגָ ֻאּלַ ה , ַהזֶּה ֵחלְוִתְגֲאֵלנּו ּגְ ְזכּות ֹמׁשֶ ּבִ
ית, ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ָיֵמינוּ  ְוִתְבֶנה ּבֵ ְמֵהָרה ּבְ ׁש ּבִ ְקּדָ ן, ַהּמִ יָרה  ְוקֹול ּבֶ ּסֹב ַעל ׁשִ ֵלִוי ּתִ

ּנֹור ָנִעים ִעם ָנֶבל, ּוְנָבָלה ית, ִעּמֹו ּכִ ַח ַעל ְמֶלאֶכת ּבֵ   .ר"אכי, יאהדונהי הִ ִיִהוִ  ְלַנּצֵ

  חמישישבוע ל

בּוַע זֶה ׁשָ ְתֶקֶנת ּבְ ְסִפיַרת ַההֹוד ַהּנִ ַגְמנּו ּבִ ּפָ ָפֶניָך ֻיֻהוֻ . ַמה ׁשֶ  הֻ ִויִהי ָרצֹון ִמּלְ
ֶלת ּוְרצּוָיה ְלָפֶניָך  יאהדונהי ֵהא ֲחׁשּוָבה ּוְמֻקּבֶ ּתְ ֱאלֵֹהינּו ֶוֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ׁשֶ

בּוַע זֶ ׁשָ י ָהרֹוֵמז  )"החמישי"מילת לעמר ידלג  ה"לבליל (ה ִקּיּום ִמְצַות ְסִפיַרת ָהֹעֶמר ּבְ ַהֲחִמיׁשִ
ד ַהּתֹוָרה ְולֹוְמֵדיהָ . ַלהֹוד נּו ְלַכּבֵ ַרֵחם ָעֵלינּו ּוְתַזּכֵ טּוְבָך ּתְ ה ּבְ ץ , ְוַאּתָ ּוְלַהְחִזיק ּוְלַאּמֵ

ְלֵהי ָנן ְדׁשַ י ְדַרּבָ ְרּכֵ לֹות ַהֵני ּבִ ִים ּכֹוׁשְ ְרּכַ נּו . ּבִ ִעיםּוְתַזּכֵ ֲעַצת ְרׁשָ ּלֹא ֵנֵלְך ּבַ ְולֹא , ׁשֶ
ת הֹוד ְלטֹוָבה. ִנְהֶיה ֵמהֹוְלֵכי ָרִכיל ִמּדַ ם ֶהָחתּום ּבְ ֵ , ּוְלַמַען ְזכּות ַאֲהֹרן ְקדֹוׁש ַהׁשּ
לֹום נּו ִלְרּדֹף ׁשָ ַזּכֵ לֹום, ּתְ ׁש ׁשָ לֹום, ּוְלַבּקֵ ים ׁשָ עֹוָלם, ְוָלׂשִ לֹום ּבָ ד ּוְלֵמְעבָּ , ּוְלַהְרּבֹות ׁשָ

יֵנינוּ . עֹוַבָדא ְדַאֲהֹרן לֹום ּבֵ ים ׁשָ ִ לֹום, ְוַתׂשּ ים טֹוִבים ּוְלׁשָ ּוָבא ְלִצּיֹון , ּוְתָבְרֵכנּו ְלַחּיִ
ָיֵמינוּ , ּגֹוֵאל ְמֵהָרה ּבְ ה ָעָליו ּבִ ּוֶ ׁשַ יׁשּוָעֶתָך הֹוד ְוָהָדר ּתְ בֹודֹו ּבִ דֹול ּכְ   . ר"אכי, ּגָ

  שישבוע של

ַגְמנוּ  ּפָ בּוַע זֶה ַמה ׁשֶ ׁשָ ְתֶקֶנת ּבְ ְסִפיַרת ַהְיסֹוד ַהּנִ ָפֶניָך . ּבִ ִויִהי ָרצֹון ִמּלְ
ֶלת ּוְרצּוָיה  יאהדונהיּו היּוהּוווּ  ֵהא ֲחׁשּוָבה ּוְמֻקּבֶ ּתְ ֱאלֵֹהינּו ֶוֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ׁשֶ

  ּוִבְפָרט

  ּוִבְפָרט

  ּוִבְפָרט



 ו
 

בּוַע זֶה  ׁשָ י  )"הששי"מילת ג לעמר ידל ב"בליל מ(ְלָפֶניָך ִקּיּום ִמְצַות ְסִפיַרת ָהֹעֶמר ּבְ ִ ׁשּ ִ ַהׁשּ
סֹוד ל ֵחְטא ְוָעוֹון ְוִהְרהּוִרים ָרִעים, ּוְתַרֵחם ָעֵלינוּ . ָהרֹוֵמז ַלּיְ יֵלנּו ִמּכָ ָגם , ְוַתּצִ ל ּפְ ּוִמּכָ

א יׁשָ א ַקּדִ ִרית ֹקֶדׁש חֹוָתָמא ְדַמְלּכָ אֹות ּבְ ר . ּבְ ט ֲאׁשֶ ַלּקֵ דֹול ּתְ טּוְבָך ַהּגָ ה ּבְ ְוַאּתָ
זְַּרנוּ  ר ִהְפַרְדנוּ , ּפִ ְתנוּ , ּוְתַיֵחד ֲאׁשֶ ר ִעּוַ ן ֲאׁשֶ ל , ּוְתַתּקֵ יצֹוצֹות ׁשֶ ל ַהּנִ ְותֹוִציא ָלאֹור ּכָ

ִלּפֹות ין ַהּקְ ר ִנְטְמעּו ּבֵ ה ֲאׁשֶ ָ ַלע ַוְיִקֶאּנּו , ְקֻדׁשּ ּנּו ֵאל) חבו(ַחִיל ּבָ ְטנֹו ֹיִרׁשֶ ַאְרֵיה , ִמּבִ ּכְ
ְלעָ  ָתם ְותֹוִציא ּבִ ַאג ְלֻעּמָ ׁשְ יֶהםּתִ יג, ם ִמּפִ ִ ׂשּ ג ּתַ ֵ יל, ְוַהׂשּ ּצִ ל ּתַ ל , ְוַהּצֵ ְוָיׁשּוב ַהּכָ

ח, ְלֵאיַתנֹו ָהִראׁשֹון ּנּו ִנּדַ ח ִמּמֶ ל ֵחְטא. ְולֹא ִיּדָ נּו ִלְשֹמר ַעְצֵמנּו ּוְדָרֵכינּו ִמּכָ ְולֹא , ּוְתַזּכֵ
ָגם ַזְרֵענּו ׁשּום ּפְ נּו ְולֹא ּבְ ֵצא ּבָ ל ַזְר , ִיּמָ יֶקָך . ֵענּו זֶַרע ֹקֶדׁש ְוִיְהֶיה ּכָ ּוִבְזכּות יֹוֵסף ַצּדִ

ַרֵחם ָעֵלינוּ  סֹוד ּתְ ת ַהּיְ ִמּדַ י, ֶהָחתּום ּבְ ּדַ ד ְיסֹוד ִצּיֹון, ֵאל ׁשַ רֹוַמְמָנה ַקְרנֹות , ַיּסֵ ּתְ
יק ְמֵהָרה  יאהדונהיּו היֹוִסיף יּוהּוווּ , ּוִבְזכּות יֹוֵסף. ַצּדִ ת עֹוָלם ּבִ ֻאּלַ ִנית ָידֹו ְוִיְגֲאֵלנּו ּגְ ׁשֵ

ָיֵמינוּ    .ר"אכי, ּבְ

  ביעישבוע של

בּוַע זֶה ׁשָ ְתֶקֶנת ּבְ ְסִפיַרת ַהַמְלכּות ַהּנִ ַגְמנּו ּבִ ּפָ ָפֶניָך . ַמה ׁשֶ ִויִהי ָרצֹון ִמּלְ
ה ְלַמַען , א ַרֲחִמיםֵאל ָמלֵ , ֱאלֵֹהינּו ֶוֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתינוּ  יאהדונהי הְיָהוֹ  ֲעׂשֶ ּתַ ׁשֶ

בּוַע , ַרֲחֶמיךָ  ׁשָ ֶלת ּוְרצּוָיה ְלָפֶניָך ִקּיּום ִמְצַות ְסִפיַרת ָהֹעֶמר ּבְ ּוְתֵהא ֲחׁשּוָבה ּוְמֻקּבֶ
ְלכּות )"השביעי"מילת ט לעמר ידלג "בליל מ(זֶה  ִביִעי ָהרֹוֵמז ַלּמַ ְ ֶלה  .ַהׁשּ ּוְתַרֵחם ָעֵלינּו ְוִתּגָ

ְכבֹוָדךְ , ְלכּוְתָך ָעֵלינּו ְמֵהָרהְוֵתָרֶאה מַ  ּלֹו ּבִ ל ָהעֹוָלם ּכֻ  הְוָהְיָתה ַלְיָהוֹ , ְמלְֹך ַעל ּכָ
לּוָכה יאהדונהי ל ָהָאֶרץ יאהדונהי הְוָהָיה ְיָהוֹ . ַהּמְ ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ְיָהוֹ , ְלֶמֶלְך ַעל ּכָ  הּבַ
מֹו ֶאָחד יאהדונהי ֵענּו : ֶאָחד ּוׁשְ נּו ְצָדָקה ַוֶחֶסד ּוְתַסּיְ ה ִעּמָ ים ֲעׂשֵ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ה ּבְ ְוַאּתָ

ֹבוד ֶמךָ  ַעל ְדַבר ּכְ ִכיַנת , ׁשְ ְחזֹות ֹנַעם ׁשְ ֻרָחִקים ִמּלַ ּתֹות ַהּמְ ע ּכִ ְוַאל ִנּפֹל ִלְהיֹות ֵמַאְרּבַ
ָרִנים, ֵלִצים, ֻעזֶּךָ  ּקְ ֵרי ָלׁשֹון ָהָרע, ַחְנָפִנים, ׁשַ ֶרת . ּוְמַדּבְ ֵהא ְלׁשֹוֵננּו ְמַדּבֶ ְוַאל ּתְ

דֹולֹות ַעס ְוַהֵחָמה ַאל ְיִהי ֶחְלֵקנוּ , ּגְ ֲעֵלי ַהּכַ ַמִים , ְוִעם ּבַ ִויִהי מֹוָרא ֹעל ַמְלכּות ׁשָ
ִמיד ֵתנּו ּתָ ֵבית, ְלֻעּמָ ר ּבְ ַדּבֵ ֹמר ְלִפינּו ַמְחסֹום ִמּלְ ֶנֶסת ּוְבֶאְמצַ  ִלׁשְ הַהּכְ ִפּלָ ְולֹא , ע ַהּתְ

ִמיד ְבֵרי ּתֹוָרה ּתָ ינּו ִמּדִ ת . ִיְפֹסק ּפִ ִמּדַ לֹום ֶהָחתּום ּבְ ָ ֶלְך ָעָליו ַהׁשּ ִוד ַהּמֶ ה ְלַמַען ּדָ ַוֲעׂשֵ
ִכיָנְתָך ָעֵלינוּ , ַמְלכּות ֶרה ׁשְ ר ָהָיה ִעם  יאהדונהי הְיִהי ְיָהוֹ , ְוַתׁשְ ֲאׁשֶ נּו ּכַ ֱאלֵֹהינּו ִעּמָ

נוּ  ,ֲאבֹוֵתינוּ  ׁשֵ   .ר"אכי, ַאל ַיַעְזֵבנּו ְוַאל ִיּטְ

  

ֶמךָ  בֹוד ׁשְ ֵענּו ַעל ְדַבר ּכְ ַסּיְ ְזכּות ִמְצַות ְסִפיַרת ָהֹעֶמר ּתְ ְלַהֲעלֹות , ּבִ
ִחינֹות  ָרֵטי ַהּבְ ל ּפְ ים ֶאת ּכָ ֵני ֶמֶלְך ַחּיִ אֹור ּפְ ן ּוְלָהִאיר ּבְ ּוְלַתּקֵ

ֶהם  ַגְמנּו ּבָ ּפָ ִפירֹותׁשֶ ּסְ ים, ּוָבעֹוָלמֹות, ּבַ דֹוׁשִ מֹוֶתיָך ַהּקְ ְוִיְהיּו , ּוְבאֹוִתּיֹות ׁשְ
רּוְך הּוא ַפע אֹור ָהֵאין סֹוף ּבָ ט ׁשֶ ֵ ׁשּ ֶהם ִיְתּפַ ר ּבָ ֵלם ֲאׁשֶ א ׁשָ   .ִכּסֵ

  ּוִבְפָרט

ה   ְוַעּתָ



 ז  
 

ית ָך ּבֵ ַהְרּתָ ַנְפׁשֹות ַעּמְ ּטִ ְמַאת  ׁשֶ ָחׁש ּוִמּטֻ ָרֵאל ִמזֲֻּהַמת ַהּנָ ִיׂשְ
ְצַרִים, ְצַרִיםמִ  ָרֵאל ִמּמִ ֵצאת ִיׂשְ ֹכַח ִמְצַות ְסִפיַרת ָהֹעֶמר, ּבְ ן , ּבְ ּכֵ

ל ֻטְמָאה  ַטֵהר ֶאת ַנְפׁשֹוֵתינּו ִמּכָ ׁשּוִטים ּתְ ים ַוֲחָסֶדיָך ַהּפְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ּבְ
הּ  ק ּבָ ְדּבַ ּנִ ל ַמְעָלה, ְוֶחְלָאה ׁשֶ ה ׁשֶ ָ ְקֻדׁשּ ׁש ּבִ ֵהר ְוִנְתַקּדֵ   .ְוִנּטָ

ֲחרּות ְוָהַאְכְזִרּיּות  ְנטּור ְוַהּתַ ְנָאה ְוַהּקִ ִ ְנָאה ְוַהׂשּ ְלִהְתַרֵחק ִמן ַהּקִ
ַעס לֹום, ְוַהּכַ י ׁשָ ׁשֵ לֹום ּוְמַבּקְ לֹום ְורֹוֵדֵפי ׁשָ ה , ְוִנְהֶיה אֹוֲהֵבי ׁשָ ְוַנְרּבֶ

עֹוָלם לֹום ּבָ יֵנינּו ּוְתָבְרֵכנּו לְ , ׁשָ לֹום ּבֵ ים ׁשָ ִ לֹוםְוַתׂשּ ים טֹוִבים ּוְלׁשָ , ַחּיִ
ָרֵאל ׂשְ ל ִאיׁש ִמּיִ ד ּכָ ָרֵאל ֶלֱאֹהב ּוְלַכּבֵ ָך ִיׂשְ נּו ַאֲהַבת ַעּמְ ִלּבֵ , ּוְתעֹוֵרר ּבְ

ַיַחד ה ּבְ ִפּלָ ּתֹוָרה ּוַבּתְ   .ּוִבְפָרט ַהֲחֵבִרים ָהעֹוְסִקים ּבַ

ָרֵאל ִמְצַות ָהֹעֶמר ְלָמֵגן  ָעְמָדה ָלֶהם ְלִיׂשְ ְדעֹוןׁשֶ יֵמי ּגִ ה ּבִ ּוִביֵמי , ְוִצּנָ
הוּ  ל , ּוִביֵמי ְיֶחְזֵקאל, ִחְזִקּיָ ר ְלַהְכִניַע ֶאת ּכָ ַכי ְוֶאְסּתֵ ּוִביֵמי ָמְרּדְ

ם, אֹוְיֵביֶהם נּו , ּוְתנּוָפה ִנְלַחם ּבָ ל אֹוְיֵבי ַנְפׁשֵ ן ַיֲעֹמד ָלנּו ְלַהְכִניַע ֶאת ּכָ ּכֵ
י ָרָעֵתנוּ , ְוגּוֵפנוּ  ׁשֵ ל, ּוְמַבּקְ ים ּוְתַבּטֵ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ל ּכֹחַ  ּבְ ִרים  ּכָ  חַ כֹ וְ  נוּ לָ ַהּצָ

ַקְטְרִגיםים ינִ טִ ׂשְ מַ ל הַ כָּ  ְחּתֹוִניםים נִ יוֹ לְ עֶ הַ , ינוּ לֵ עָ  ְוַהּמְ יָנה  ְולֹא, ְוַהּתַ ֲעׂשֶ ּתַ
ה ְיֵדיֶהם ּיָ ה . ּתּוׁשִ ֵרת ַמְלָאֶכיךָ לְ ּוְתַצּוֶ ָ , ֶנֱאָצִליםהַ  ּוְלָכל,   ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ

ים ַהּנֹוָצִרים, ִנְבָרִאיםהַ  ֲעׂשִ ץ  נוּ יעֵ יְּ סַ לְ  ְוַהּנַ ֲאהּוִבים  ְוִנְהֶיה, ּכֵֹחנוּ ת אֶ ּוְלַאּמֵ
ה ְוֶנְחָמִדים ְלַמְעָלה ֵלם ְולְֹולֹ , ְלַמּטָ לא ִנּכָ ׁשֵ ַהְפֵלה . ר"אכי ָוֶעדְלעֹוָלם  א ִנּכָ

ְתקֹוְמִמים  יַע חֹוִסים ִמּמִ יִמיֶנךָ ֲחָסֶדיָך מֹוׁשִ בּוָרֶתָך ּוְלָכה  עֹוְרָרה ֶאת: ּבִ ּגְ
נוּ  ָעָתה ּלָ ֲעִדי יאהדונהי הְיֹהוָ : ִליׁשֻ ָך ְלעֹוָלם  יאהדונהי הְיֹהוָ , ִיְגֹמר ּבַ ַחְסּדְ

ֶרף ַמֲעֵשי ָיֶדיָך ַאל ֵמר ָעָלי: ּתֶ  ָוֶאֱעֹבר; ְוֶנֱאַמר: ֶאְקָרא ֵלאלִֹהים ֶעְליֹון ָלֵאל ּגֹ

ָדָמִיךְ ָוֶאְרֵאְך מִ , ָעַלִיךְ  ָדַמִיְך ֲחִיי, ְתּבֹוֶסֶסת ּבְ ָדַמִיְך , ָוֹאַמר ָלְך ּבְ ָוֹאַמר ָלְך ּבְ
י ֶאת: ֲחִיי ְרִכי ַנְפׁשִ אֹ  יאהדונהי הְיֹהוָ , יאהדונהי הְיֹהוָ  ּבָ ַדְלּתָ ּמְ הֹוד , דֱאלַֹהי ּגָ

ּתָ  ְלָמה: ְוָהָדר ָלָבׁשְ ַ ׂשּ ְיִריָעה, ֹעֶטה אֹור ּכַ ַמִים ּכַ ִויִהי ׀ ֹנַעם ֲאֹדָני : נֹוֶטה ׁשָ
ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינוּ , ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינוּ  ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהוּ , ּוַמֲעׂשֵ   :ּוַמֲעׂשֵ

  

  

ם   ּוְכׁשֵ

נוּ    ּוְתַזּכֵ

ם   ּוְכׁשֵ



  ח
 

ְרׁשֹות מֹוַרי ְוַרּבֹוַתי   ּבִ

רּוךְ  ה   השפעת המידות לקבלת עיקר להכנ מכתר עליוןלהמשיך שפע מועט היורד יכוון    ּבָ   הימין קו – ן "חחל   ַאּתָ
  קו האמצעי – י"לדת     יוד הא ואו הא    יאהדונהי ההההְיֹהוָ 

שהם עשרה דמים דעשר שמות דאחוריים דיסוד דאמא ולהלבישם בלבושיהם ) ת"הויו(משרשם העליון להמשיך חמשה חסדים וחמש גבורות יכוון 

ם שם נעשים הלבושים בחינת שובהתלב, ה"דמילוי ואו דשם מ' להבליעם באות א) ה"ה דמ"הוי(א "תוך ז, )ם"ד' גי ה"ריבוע אהי(ה "אחוריים דאהי

  כפרט המובא בטבלה להלן, )ה פשוט"אהי(פנים 

  "היום" תיבתבברכה וב טבלת פרטי המשכת החסדים והגבורות

יסוד' ליל ו  הוד' ליל ה  נצח' ליל ד  תפארת' ליל ג  גבורה' ליל ב  חסד' ליל א     מלכות' ליל ז 

  חסד דמלכות חסד דיסוד  חסד דהוד  חסד דנצח  חסד דתפארת  חסד דגבורה  חסד דחסד  חסד' שבוע א

דיסודגבורה   גבורה דהוד  גבורה דנצח  גבורה דתפארת  גבורה דגבורה  גבורה דחסד  גבורה' שבוע ב   גבורה דמלכות 

  תפארת דמלכות תפארת דיסוד  תפארת דהוד  תפארת דנצח  תפארת דתפארת  תפארת דגבורה  תפארת דחסד  תפארת' שבוע ג

  נצח דמלכות נצח דיסוד  נצח דהוד  נצח דנצח  נצח דתפארת  נצח דגבורה  נצח דחסד  נצח' שבוע ד

  הוד דמלכות הוד דיסוד  הוד דהוד  הוד דנצח  הוד דתפארת  הוד דגבורה  הוד דחסד  הוד' שבוע ה

  יסוד דמלכות יסוד דיסוד  יסוד דהוד  יסוד דנצח  יסוד דתפארת  יסוד דגבורה  יסוד דחסד  יסוד' שבוע ו

  מלכות דמלכות מלכות דיסוד  מלכות דהוד  מלכות דנצח  מלכות דתפארת  מלכות דגבורה  מלכות דחסד  מלכות' שבוע ז

  חמשה חסדים

  יהוה
  א אה אהי אהיה

  ו הא הה וי הה יא יוד הא ו  ו הא האהיה ואהי הה יא א יוד הא ו  חסד - חסד א 
  ו הא הה וי הה יא יוד הא ו  ו הא האהיה ואהי הה יא א יוד הא ו  גבורה -' חסד ב
  ו הא הה וי הה יא יוד הא ו  ו הא האהיה ואהי הה יא א יוד הא ו  תפארת - ' חסד ג

  ו הא הה וי הה יא יוד הא ו  ו הא האהיה ואהי הה יא א יוד הא ו  נצח -' ד חסד
   ו הא הה וי הה יא יוד הא ו  ו הא האהיה ואהי הה יא א יוד הא ו  הוד -' ה חסד

  ו הא הה וי הה יא יוד הא ו  ו הא האהיה ואהי הה יא א יוד הא ו  יסוד -כללותם 
  ו הא הה וי הה יא יוד הא ו  ו הא האהיה ואהי הה יא א יוד הא ו  מלכות - כללות כללותם 

  חמש גבורות

  יהוה
  א אה אהי אהיה

  ו הא הה וי הה יא יוד הא ו  ו הא האהיה ואהי הה יא א יוד הא ו  חסד - גבורה א 
  ו הא הה וי הה יא יוד הא ו  ו הא האהיה ואהי הה יא א יוד הא ו  גבורה -' גבורה ב
  ו הא הה וי הה יא יוד הא ו  ו הא האהיה ואהי הה יא א יוד הא ו  תפארת - ' גבורה ג
  ו הא הה וי הה יא יוד הא ו  ו הא האהיה ואהי הה יא א יוד הא ו  נצח -' גבורה ד
   ו הא הה וי הה יא יוד הא ו  ו הא האהיה ואהי הה יא א יוד הא ו  הוד -' גבורה ה

  ו הא הה וי הה יא יוד הא ו  ו הא האהיה ואהי הה יא א יוד הא ו  יסוד -כללותם 
  ו הא הה וי הה יא יוד הא ו  ו הא האהיה ואהי הה יא א ויוד הא   מלכות - כללות כללותם 



 ט  
 

מקור  ,שהיא הבינה העליונה ולכל מה שמעליה   ָהעֹוָלם ֶמֶלךְ    - ומשם עולה הכל ל, קו השמאל – ה"בגל    ֱאלֵֹהינוּ 

' י ד"וליחדם ע, י"אותיות אדנ' ומד, ה"אותיות הוי' ד מד"מיתות ב' למסור עצמו על קדוש השם ולקבל עליו ד י שיכוון"ע ,כל השפע והברכות

  ן"ה ב"ג מ"ב ס"י ע"וע, ה"יות אהיאות

  יוד הי ויו הי  ב"ע  א  י"וליחדם ע  א  י  סקילה
  יוד הי ואו הי  ג"ס  ה  י"וליחדם ע  ד  ה  שריפה 
  יוד הא ואו הא  ה"מ  י  י"וליחדם ע  נ  ו  הרג
  יוד הה וו הה  ן"ב  ה  י"וליחדם ע  י  ה  חנק

  ח ניצוצין דדעת העליון "י כן יכוין לברר כלים ואורות דרפ"וע

    'ב מדרגה ז"ב דע"ע  

  א"י ואבא וז"ן דע"בירורי ב  יוד הי ויו הי  מלכות דחסד

    'וז' ג מדרגה ה"ב דס"ע  

  מלכות דגבורה
  יוד הי ואו הי
  יוד הי ואו הי

י ואמא "דע' ן דנוק"בירורי ב

  א"דז' ונוק

    'וזה מדרגה ג "ב דמ"ע  

מלכויות 

ס "א ויש"ן דא"בירורי ב  יהוה יוד הא ואו הא  י"דתנה

  ויעקב

    'שהיא ד' ן מדרגה ב"ב דב"ע  

א "דא' ן דנוק"בירורי ב  י יה יהו יהוה  מלכות דמלכות

  ותבונה ורחל

ק ויכוין לזווג "ג דא"ב ס"לעתיק עד עא ומשם "ומשם לא, ת דכל הבחינות הנזכרות"א וישסו"ן ולהעלותם לאו"י שלו לזו"ויכוין להעלותם עם נרנח

  ק"ג דא"ב וס"ע

  ק"ב דא"ע

  יוד הי ויו הי

  ק"ג דא"ס

  יוד הי ואו הי

  ק"ג דא"ב וס"זווג ע

  איההיוהה

ס "י עם אור הא"ק דאותם הבירורים שעלו ולהמשיכם בבחינת מוחין עם הנרנח"ן מעינים דא"ס דב"ק וט"ה ממצח דא"ס דמ"וימשיך מזיווגם י

   ן דעתיק"ה וב"ולזווג המ, ולהשאיר שם המובחר שבהם, ן דעתיק"ה וב"ד דמ"לפרצוף חב שבתוכם

  ן דעתיק"ה וב"זווג מ

  איההיוהה

  א"ן דא"ה וב"ולזווג המ ,א"וימשיך שארית המוחין לא

  א"ן דא"ה וב"זווג מ

  איההיוהה

  א"ן דאו"ה וב"ולזווג המ ,א"וימשיך השאר לאו

  א"ון דא"ה וב"זווג מ

  איההיוהה

  ת"ן דישסו"ה וב"ולזווג המ ,ת"לישסווימשיך השאר 

  ת"דישסון "ה וב"זווג מ

  איההיוהה

  



  י
 

נוּ    ת ומשם להנהגה"יכוון להמשיך השפע ליסוד ומלכות דישסועתה    ֲאֶשר ׁשָ ִמְצֹוָתיו ִקּדְ נוּ  ּבְ   ַעל ְוִצּוָ

  אדני' גי ה"סת "ר ֹעֶמרהָ ִפיַרת סְ 

פשוט ועוד עשר אותיות ה "אהיממספר ל הוא "שכל שם א) עמר' גי(ל "עשרה שמות אלבושיהם הרמוזים בג עם הארת "הארת החו יכוון להמשיך

 ,י"ל אדנ"י ותהיה א"שהיא אדנ' לנוק, א והיו שם פנים"ה מאחוריים דיסוד דאמא לז"ג שנמשכו בתיבת הוי"שהם לבושי החו, דאלפיןמלא ה "אהי

  חכפרט המובא בטבלה לעיל בעמוד 

  חמשה חסדים

   אדני  אל    אלף הא יוד הא    אהיה    חסד - חסד א 
  אדני  אל    אלף הא יוד הא    אהיה    גבורה -' חסד ב
  אדני  אל    אלף הא יוד הא    אהיה    תפארת - ' חסד ג

  אדני  אל    אלף הא יוד הא    אהיה    נצח -' ד חסד
  אדני  אל    אלף הא יוד הא    אהיה    הוד -' ה חסד

   אדני  אל    אלף הא יוד הא    אהיה    יסוד -כללותם 

  אדני  אל    אלף הא יוד הא    אהיה  מלכות - כללות כללותם 

  

  חמש גבורות

   אדני  אל    אלף הא יוד הא    אהיה    חסד - גבורה א 
  אדני  אל    אלף הא יוד הא    אהיה    גבורה -' גבורה ב
  אדני  אל    אלף הא יוד הא    אהיה    תפארת - ' גבורה ג
  אדני  אל    אלף הא יוד הא    אהיה    נצח -' גבורה ד
  אדני  אל    אלף הא יוד הא    אהיה    הוד -' גבורה ה

   אדני  אל    אלף הא יוד הא    אהיה    יסוד -כללותם 

  אדני  אל    אלף הא יוד הא    אהיה  מלכות - כללות כללותם 



 יא  

 

  אל יהוה' ם עם הכולל גי"יו   ּיֹוםהַ 

  . ה"א הנקרא הוי"ל בז"כן יכוון להמשיך א', י שהוא הנוק"ל באדנ"כמו שכוון להמשיך א

ל הוא "שכל שם א) עמר' גי( ל"בעשרה שמות אהרמוזים דיסוד דאמא פנים ולהלבישם בלבושיהם ד להמשיך חמשה חסדים וחמש גבורותיכוון 

  חלעיל בעמוד כפרט המובא בטבלה  ,)ה"הוי(א "תוך ז, ה מלא דאלפין"ה פשוט ועוד עשר אותיות אהי"ממספר אהי

  חמשה חסדים

   יהוה  אל    אלף הא יוד הא    אהיה    חסד - חסד א 
  יהוה  אל    אלף הא יוד הא    אהיה    גבורה -' חסד ב
  יהוה  אל    אלף הא יוד הא    אהיה    תפארת - ' חסד ג

  יהוה  אל    אלף הא יוד הא    אהיה    נצח -' ד חסד
  יהוה  אל    אלף הא יוד הא    אהיה    הוד -' ה חסד

   יהוה  אל    אלף הא יוד הא    אהיה    יסוד -כללותם 

  יהוה  אל    אלף הא יוד הא    אהיה  מלכות - כללות כללותם 

  חמש גבורות

   יהוה  אל    אלף הא יוד הא    אהיה    חסד - גבורה א 
  יהוה  אל    אלף הא יוד הא    אהיה    גבורה -' גבורה ב
  יהוה  אל    אלף הא יוד הא    אהיה    תפארת - ' גבורה ג

  יהוה  אל    אלף הא יוד הא    אהיה    נצח -' בורה דג
  יהוה  אל    אלף הא יוד הא    אהיה    הוד -' גבורה ה

   יהוה  אל    אלף הא יוד הא    אהיה    יסוד -כללותם 

  יהוה  אל    אלף הא יוד הא    אהיה  מלכות - כללות כללותם 



  יב

 

  שבוע ראשון

   ד ָלֹעֶמרחָ ם אֶ יוֹ   ז ניסן"ט
  ָיִמים ָלֹעֶמרי נֵ ׁשְ   ז ניסן"י
ה ָיִמים ָלֹעֶמר   ח ניסן"י לֹׁשָ   ׁשְ
ָעה ָיִמים ָלֹעֶמר   ט ניסן"י   ַאְרּבָ

ה ָיִמים ָלֹעֶמר   ניסן' כ ָ   ֲחִמׁשּ
ה ָיִמים ָלֹעֶמר   א ניסן"כ ָ ׁשּ   ׁשִ
ְבָעה ָיִמים ָלֹעֶמר   ב ניסן"כ ֵהם , ׁשִ בּוַע ֶאָחדׁשֶ   ׁשָ

  המשכת החסד העליון יומא דכלהו

חסדים דחסד של אותו יום של החסד העליון ' א בכל יום מימי השבוע הראשון בלבד ז"להמשיך לזיכוון , )בעמוד הבא( לאחר המשכת המוחין

  יומא דכולהו שתחת הגרון

    ֶיֶהֶוהֶ   חסד - חסד א יום ראשון
  ִיִהִוהִ   נצח - ד חסד  יום רביעי

    ְיְהְוהְ   גבורה -שני חסד ב יום 
  ֻיֻהֻוהֻ   הוד -יום חמישי חסד ה 

    ֹיֹהֹוהֹ   תפארת -יום שלישי חסד ג 
  יּוהּווּוהוּ   יסוד -יום ששי חסד ו 

 ְיָהֹוה  מלכות - שביעי חסד ז יום

  
  

   חסד
    ֶיֶהֶוהֶ 

   גבורה
  ְיְהְוהְ 

  
   תפארת
    ֹיֹהֹוהֹ 

  נצח
    ִיִהִוהִ 

  הוד
  ֻיֻהֻוהֻ 

  
  יסוד

    יּוהּווּוהוּ 

  מלכות  
    ְיָהֹוה

  



 יג  
 

  חכמה –שבוע ראשון 

, 'א ונוק"ם דז"ד חגת"דחב דחכמהלכלים , כפרט המובא בטבלה, ם"ד חגת"דחב חכמה לילות של שבוע ראשון' מז בכל לילה יכוון להמשיך

  ם"ד חגת"דחב יםחכמה דכתרהשבוע בבחינת כל יחזור על הכוונות של יוסיף ו' ז ובליל

  
  אורות

  הַ יַ הַ אַ     הַ יַ הַ אַ     הַ יַ הַ אַ     הַ יַ הַ אַ 
  הַ וַ הַ יַ      הַ וַ הַ יַ      הַ וַ הַ יַ      הַ וַ הַ יַ 

  
  ב "ע – אאממצד  דחכמה מוחין  יום   ב"ע – אבאמצד דחכמה מוחין   יום   

גדלות ב  עצמות

   ד"חב

  א עילאין"דאו
  ז

  יוד הי ויו הימוח 
  אלף הי יוד הי צלם

  ד
  יוד הי ויו הימוח 

גדלות ב  רשימו  הי יוד היאלף  צלם

   ד"חב

  א עילאין"דאו
  ו

  יוד הי ויו הימוח 
  אלף הי יוד הי צלם

  קטנות ב 

 י"ת נה"חג

  א עילאין"דאו
  ג  לא קיבל הכוונה  ג

  אכדטםמוח 
  אכדטם צלם

  גדלות א 

   ד"חב

  ת"דישסו
  א

  יוד הי ויו הימוח 
  אלף הי יוד הי צלם

  ב
  יוד הי ויו הימוח 

  אלף הי יוד הי צלם
  קטנות א 

 י"ת נה"חג

  ת"דישסו
  ה

  אלף למד הי יוד מםמוח 
  אלף למד הי יוד מם צלם

  ה
  אלף למד הי יוד מםמוח 
  אלף למד הי יוד מם צלם

  א"דז חכמהכלי ' ג
  אּתּקּקּשיוד הי ואו 

  ּתּקּקּשוּתּקּקּשו יּתּקּשי ּתּקּשי י
  יוד הא ואו הא

  'דנוק חכמהכלי ' ג
  ּשּקּתּקּקּקּקּקּקּשּתּקּקּקּקּקּקא וו ּתּקּקּקּקּקּקּש ּרּקּקּקּקּקּקּציו

  יוד הא וו הה, יוד הא וו, יוד הא, יוד
  ּשּקּתּקּקּקּקּקּקוּתּקּקּקּקּקּקּשו יּתּקּקּקּקּקּקּשי ּתּקּקּקּקּקּקּשי י

  ).ראה עמוד קודם(ימשיך את החסד העליון יומא דכולהו השייך לאותו יום , לאחר המשכת המוחין, בשבוע הראשון בלבד



  יד

 

  שבוע שני

מֹוָנה ָיִמים ָלֹעֶמר  ג ניסן"כ   , ׁשְ
בּוַע ֶאָחד  ֵהם ׁשָ    ְויֹום ֶאָחדׁשֶ

ָעה ָיִמים ָלֹעֶמר  ד ניסן"כ ׁשְ   , ּתִ
ֵני ָיִמים בּוַע ֶאָחד ּוׁשְ ֵהם ׁשָ   ׁשֶ

  , ה ָיִמים ָלֹעֶמרָר שָׂ עֲ    ה ניסן"כ
ה ָיִמים לֹׁשָ בּוַע ֶאָחד ּוׁשְ ֵהם ׁשָ   ׁשֶ

ר יֹום ָלֹעֶמרחַ אַ    ו ניסן"כ   , ד ָעׂשָ
ָעה ָיִמים בּוַע ֶאָחד ְוַאְרּבָ ֵהם ׁשָ   ׁשֶ

נֵ    ז ניסן"כ ר יֹום ָלֹעֶמרׁשְ   , ים ָעׂשָ
ה ָיִמים ָ בּוַע ֶאָחד ַוֲחִמׁשּ ֵהם ׁשָ   ׁשֶ

ר יֹום ָלֹעֶמר   ח ניסן"כ ה ָעׂשָ לֹׁשָ   , ׁשְ
ה ָיִמים ָ ׁשּ בּוַע ֶאָחד ְוׁשִ ֵהם ׁשָ   ׁשֶ

ר יֹום ָלֹעֶמר   ט ניסן"כ ָעה ָעׂשָ   , ַאְרּבָ
ֵהם ׁשְ  בּועֹותנֵ ׁשֶ   י ׁשָ



 טו  
 

  בינה –שבוע שני 

  , 'א ונוק"ם דז"ד חגת"דחב בינהדלכלים , כפרט המובא בטבלה, ם"ד חגת"דחב בינהלילות של שבוע ראשון ' יכוון להמשיך בכל לילה מז

  ם"ד חגת"דחב יםדכתר בינהיוסיף ויחזור על הכוונות של כל השבוע בבחינת ' ז ובליל

  
  

  אורות

  הֵ יֵ הֵ אֵ     הֵ יֵ הֵ אֵ     הֵ יֵ הֵ אֵ     הֵ יֵ הֵ אֵ 
  הֵ וֵ הֵ יֵ      הֵ וֵ הֵ יֵ      הֵ וֵ הֵ יֵ      הֵ וֵ הֵ יֵ 

  
  ג "ס – אמאמצד דבינה מוחין   יום   ג"ס – אבאמצד  דבינה מוחין  יום   

גדלות ב  עצמות

  ד "חב

  א עילאין"דאו
  די

  ו היאיוד הי ומוח 
  אלף הי יוד הי צלם

  אי
  ו היאיוד הי ומוח 

גדלות ב  רשימו  אלף הי יוד הי צלם

  ד "חב

  א עילאין"דאו
  גי

  ו היאיוד הי ומוח 
  אלף הי יוד הי צלם

  קטנות ב 

י "ת נה"חג

  א עילאין"דאו
  י  לא קיבל הכוונה  י

  אם גלמוח 
  אם גל צלם

  גדלות א 

  ד "חב

  ת"דישסו
  ח

  ו היאיוד הי ומוח 
  אלף הי יוד הי צלם

  ט
  ו היאיוד הי ומוח 

  אלף הי יוד הי צלם
  קטנות א 

י "ת נה"חג

  ת"דישסו
  בי

  יוד מם האלף למד המוח 
  יוד מם האלף למד ה צלם

  בי
  יוד מם האלף למד המוח 
  יוד מם האלף למד ה צלם

  א"דז בינהכלי ' ג
  , אלף הא יוד, אלף הא, אלף

  אּתּקּקּקּקּקּקּקּקּש ּרּקּקּקּקּקּקּקּקּצא יוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּשף ֿבּקּקּקּקֹוא

  אּתּקּקּקּקּקּשא יוד ּתּקּקּקּקּקּשאלף 
  ּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשיּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשא

  'דנוק בינהכלי ' ג
  ּתּקּשהה יוד האלף 

  ּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשיּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשא
 א אה אהי אהיה



  טז

 

  שבוע שלישי

ר יֹום ָלֹעֶמר  ניסן' ל ה ָעׂשָ ָ   , ֲחִמׁשּ
ֵהם ׁשְ  בּועֹות ְויֹום ֶאָחדנֵ ׁשֶ    י ׁשָ

ר יֹום ָלֹעֶמר  אייר' א ה ָעׂשָ ָ ׁשּ   , ׁשִ
ֵהם ׁשְ  ֵני ָיִמיםנֵ ׁשֶ בּועֹות ּוׁשְ   י ׁשָ

ר יֹום ָלֹעֶמר  אייר' ב ְבָעה ָעׂשָ   , ׁשִ
ֵהם ׁשְ  ה ָיִמיםנֵ ׁשֶ לֹׁשָ בּועֹות ּוׁשְ   י ׁשָ

ר יֹום ָלֹעֶמר  אייר' ג מֹוָנה ָעׂשָ   , ׁשְ
ֵהם ׁשְ  ָעה ָיִמיםנֵ ׁשֶ בּועֹות ְוַאְרּבָ   י ׁשָ

ר יֹום ָלֹעֶמר  אייר' ד ָעה ָעׂשָ ׁשְ   , ּתִ
ֵהם ׁשְ  ה ָיִמיםנֵ ׁשֶ ָ בּועֹות ַוֲחִמׁשּ   י ׁשָ

  , ים יֹום ָלֹעֶמרִר ׂשְ עֶ   אייר' ה
ֵהם ׁשְ  ה ָיִמיםנֵ ׁשֶ ָ ׁשּ בּועֹות ְוׁשִ   י ׁשָ

ִרים יֹום ָלֹעֶמרחָ אֶ   אייר' ו   , ד ְוֶעׂשְ
ה שָׁ  לֹׁשָ ֵהם ׁשְ   תעוֹ בוּ ׁשֶ



 יז  
 

  חסדים דדעת –שבוע שלישי 
ד "דחב דחסדים דדעתלכלים , כפרט המובא בטבלה, ם"ד חגת"דחב חסדים דדעתלילות של שבוע ראשון ' יכוון להמשיך בכל לילה מז

  ם"ד חגת"דחב יםדכתר חסדים דדעתיוסיף ויחזור על הכוונות של כל השבוע בבחינת ' ז ובליל, 'א ונוק"ם דז"חגת
  

  אורות

  ֹאֵהָיֵה    ֹאֵהָיֵה    ֹאֵהָיֵה    ֹאֵהָיהֵ 
  ֹיֵהָוֵה     ֹיֵהָוֵה     ֹיֵהָוֵה     ֹיֵהָוהֵ 

  

  ה"מ – אמאמצד  דחסדים דדעת מוחין  יום   ה"מ – אבאמצד דחסדים דדעת מוחין   יום   

גדלות ב  עצמות

  ד "חב

  א עילאין"דאו
  כא

  אואו ה איוד המוח 
  אלף הא יוד הא צלם

  חי
  או האו איוד המוח 

גדלות ב  רשימו  אלף הא יוד הא צלם

  ד "חב

  א עילאין"דאו
  כ

  אואו ה איוד המוח 
  אלף הא יוד הא צלם

  קטנות ב 

י "ת נה"חג

  עילאיןא "דאו
  זי  לא קיבל הכוונה  זי

  אכדטםמוח 
  ה"ע' גיעם הכולל 

  שמות  ' כמנין אותיות וו

  יוד מם האהא  ואולמד  האאלף  יוד
  יוד מם האהא  ואולמד  האאלף  יוד
  יוד מם האהא  ואולמד  האאלף  יוד

  יהוה יהוה יהוה   אלהים אלהים אלהים
  אכדטם צלם

  גדלות א 

  ד "חב

  ת"דישסו
  וט

  אואו ה איוד המוח 
  אלף הא יוד הא צלם

  זט
  אואו ה איוד המוח 

  אלף הא יוד הא צלם

  קטנות א 

י "ת נה"חג

  ת"דישסו
  טי

  יוד מם אאלף למד המוח 
  אלף למד הא יוד מם צלם

  י"יובצורת ' א

  טי
  יוד מם אאלף למד המוח 
  אלף למד הא יוד מם צלם

  י"יובצורת ' א
  א"דז דעתכלי ' ג

  יּתּקּקּשיוד הי ויו 
  ואו הי יוד הי

  יוד הה וו הה

  'דנוק דעתכלי ' ג
  ּתּקּקּקּקּקּקּשּתּקּקּקּקּקּקּקּשוו  ּתּקּקּקּקּקּקּשּתּקּקּקּקּקּקּקּש ּרּקּקּקּציו

  יוד הה וו הה, יוד הה וו ,יוד הה, יוד
 יוד הא ואו הא, יוד הא ואו, יוד הא, יוד



  יח

 

  שבוע רביעי

ִרים יֹום ָלֹעֶמר  אייר' ז ַנִים ְוֶעׂשְ   , ׁשְ
בּועֹות ְויֹום ֶאָחד ה ׁשָ לֹׁשָ ֵהם ׁשְ    ׁשֶ

ִרים יֹום ָלֹעֶמר  אייר' ח ה ְוֶעׂשְ לֹׁשָ   , ׁשְ
ֵני ָיִמים בּועֹות ּוׁשְ ה ׁשָ לֹׁשָ ֵהם ׁשְ   ׁשֶ

ִרים יֹום ָלֹעֶמר  אייר' ט ָעה ְוֶעׂשְ   , ַאְרּבָ
ה ָיִמים לֹׁשָ בּועֹות ּוׁשְ ה ׁשָ לֹׁשָ ֵהם ׁשְ   ׁשֶ

ִרים יֹום ָלֹעֶמר  אייר' י ה ְוֶעׂשְ ָ   , ֲחִמׁשּ
בּועֹות ה ׁשָ לֹׁשָ ֵהם ׁשְ ָעה ָיִמים ׁשֶ   ְוַאְרּבָ

ִרים יֹום ָלֹעֶמר  א אייר"י ה ְוֶעׂשְ ָ ׁשּ   , ׁשִ
ה ָיִמים ָ בּועֹות ַוֲחִמׁשּ ה ׁשָ לֹׁשָ ֵהם ׁשְ   ׁשֶ

ִרים יֹום ָלֹעֶמר  ב אייר"י ְבָעה ְוֶעׂשְ   , ׁשִ
ה ָיִמים ָ ׁשּ בּועֹות ְוׁשִ ה ׁשָ לֹׁשָ ֵהם ׁשְ   ׁשֶ

ִרים יֹום ָלֹעֶמר  ג אייר"י מֹוָנה ְוֶעׂשְ   , ׁשְ
ֵהם בּועֹות ׁשֶ ָעה ׁשָ   ַאְרּבָ



 יט  

 

  גבורות דדעת –שבוע רביעי 

ד "דחב דגבורות דדעתלכלים , כפרט המובא בטבלה, ם"ד חגת"דחב גבורות דדעתלילות של שבוע ראשון ' יכוון להמשיך בכל לילה מז

  ם"ד חגת"דחב יםדכתר גבורות דדעתיוסיף ויחזור על הכוונות של כל השבוע בבחינת ' ז ובליל, 'א ונוק"ם דז"חגת

  

  אורות

  ֹאֵהָיֵה    ֹאֵהָיֵה    ֹאֵהָיֵה    ֹאֵהָיהֵ 
  ֹיֵהָוֵה     ֹיֵהָוֵה     ֹיֵהָוֵה     ֹיֵהָוהֵ 

  
  ן"ב – אמאמצד דגבורות דדעת מוחין   יום   ן"ב – אבאמצד דגבורות דדעת מוחין   יום   

גדלות ב  עצמות

  ד "חב

  א עילאין"דאו
  חכ

  הוו ה היוד המוח 
  יוד הה אלף הה צלם

  הכ
  הוו ה היוד המוח 

גדלות ב  רשימו  אלף הה יוד הה צלם

  ד "חב

  א עילאין"דאו
  זכ

  הוו ה היוד המוח 
  אלף הה יוד הה צלם

  קטנות ב 

י "ת נה"חג

  א עילאין"דאו
  דכ  לא קיבל הכוונה  דכ

  אכדטםמוח 
  ד"ע' גי

  אכדטם צלם
  גדלות א 

  ד "חב

  ת"דישסו
  בכ

  הוו ה היוד המוח 
  הה יוד ההאלף  צלם

  גכ
  הוו ה היוד המוח 

  אלף הה יוד הה צלם

  קטנות א 

י "ת נה"חג

  ת"דישסו
  וכ

  יוד מם דאלף למד המוח 
  יוד מם דאלף למד ה צלם

  ד"יובצורת ' א

  וכ
  יוד מם דאלף למד המוח 
  יוד מם דאלף למד ה צלם

  ד"יובצורת ' א
  א"דז דעתכלי ' ג

  יוד הי ויו ּתּקּקּשי
  יוד הי ואו הי

  ההיוד הה וו 

  'דנוק דעתכלי ' ג
  ּתּקּקּקּקּקּקּשּתּקּקּקּקּקּקּקּשוו  ּתּקּקּקּקּקּקּשּתּקּקּקּקּקּקּקּש ּרּקּקּקּציו

  יוד הה וו הה, יוד הה וו, יוד הה, יוד
 יוד הא ואו הא, יוד הא ואו, יוד הא, יוד



  כ
 

  שבוע חמישי

ִרים יֹום ָלֹעֶמר  ד אייר"י ָעה ְוֶעׂשְ ׁשְ   , ּתִ
בּועֹות ְויֹום ֶאָחד ָעה ׁשָ ֵהם ַאְרּבָ   ׁשֶ

  , ים יֹום ָלֹעֶמרׁשִ לֹ ׁשְ   ו אייר"ט
ֵני ָיִמים בּועֹות ּוׁשְ ָעה ׁשָ ֵהם ַאְרּבָ   ׁשֶ

ים יֹום ָלֹעֶמרחָ אֶ   ז אייר"ט לֹׁשִ   , ד ּוׁשְ
ה ָיִמים לֹׁשָ בּועֹות ּוׁשְ ָעה ׁשָ ֵהם ַאְרּבָ   ׁשֶ

ים יֹום ָלֹעֶמר  ז אייר"י לֹׁשִ ַנִים ּוׁשְ   , ׁשְ
ָעה ָיִמים בּועֹות ְוַאְרּבָ ָעה ׁשָ ֵהם ַאְרּבָ   ׁשֶ

ים יֹום ָלֹעֶמר  איירח "י לֹׁשִ ה ּוׁשְ לֹׁשָ   , ׁשְ
ה ָיִמים ָ בּועֹות ַוֲחִמׁשּ ָעה ׁשָ ֵהם ַאְרּבָ   ׁשֶ

ים יֹום ָלֹעֶמר  ט אייר"י לֹׁשִ ָעה ּוׁשְ   , ַאְרּבָ
ה ָיִמים ָ ׁשּ בּועֹות ְוׁשִ ָעה ׁשָ ֵהם ַאְרּבָ   ׁשֶ

ים יֹום ָלֹעֶמר  אייר' כ לֹׁשִ ה ּוׁשְ ָ   , ֲחִמׁשּ
ה  ָ ֵהם ֲחִמׁשּ בּועֹותׁשֶ   ׁשָ



 כא  

 

  חסד –שבוע חמישי 

  , 'א ונוק"ם דז"ד חגת"דחב דחסדלכלים , כפרט המובא בטבלה, ם"ד חגת"דחב חסדלילות של שבוע ראשון ' יכוון להמשיך בכל לילה מז

  ם"ד חגת"דחב יםדכתר חסדיוסיף ויחזור על הכוונות של כל השבוע בבחינת ' ז ובליל

  
  אורות

  הֶ יֶ הֶ אֶ     הֶ יֶ הֶ אֶ     הֶ יֶ הֶ אֶ     הֶ יֶ הֶ אֶ 
  הֶ וֶ הֶ יֶ      הֶ וֶ הֶ יֶ      הֶ וֶ הֶ יֶ      הֶ וֶ הֶ יֶ 

  
  ב"ע – אמאמצד דחסד מוחין   יום   ב"ע – אבאמצד דחסד מוחין   יום   

גדלות ב  עצמות

  ד "חב

  א עילאין"דאו
  לה

  יוד הי ויו הימוח 
  אלף הי יוד הי צלם

  לב
  יוד הי ויו הימוח 

גדלות ב  רשימו  אלף הי יוד הי צלם

  ד "חב

  א עילאין"דאו
  לד

  יוד הי ויו הימוח 
  אלף הי יוד הי צלם

  קטנות ב 

י "ת נה"חג

  א עילאין"דאו
  לא  לא קיבל הכוונה  לא

  אכדטםמוח 
  אכדטם צלם

  גדלות א 

  ד "חב

  ת"דישסו
  כט

  יוד הי ויו הימוח 
  אלף הי יוד הי צלם

  ל
  יוד הי ויו הימוח 

  אלף הי יוד הי צלם
  קטנות א 

י "ת נה"חג

  ת"דישסו
  לג

  אלף למד הי יוד מםמוח 
  אלף למד הי יוד מם צלם

  לג
  אלף למד הי יוד מםמוח 
  אלף למד הי יוד מם צלם

  א"דז חסדכלי ' ג
  א אל אלו אלוה

  ּשּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּתּקּקּקוֿבּקּקּקּקּקּקּקּקֹוא
  ּרּקּקּקּקּקּצמֿבּקּקּקּקּקֹוף ֿבּקּקּקּקּקֹוא

  'דנוק חסדכלי ' ג
  ּרּקּקּקּקּצמֿבּקּקּקּקֹוף ֿבּקּקּקֹוא

  אלף אלף למד
  ֿבּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹוא



  כב

 

  שבוע ששי

ים יֹום ָלֹעֶמר  א אייר"כ לֹׁשִ ה ּוׁשְ ָ ׁשּ   , ׁשִ
בּועֹות ְויֹום ֶאָחד ה ׁשָ ָ ֵהם ֲחִמׁשּ   ׁשֶ

ים יֹום ָלֹעֶמר  ב אייר"כ לֹׁשִ ְבָעה ּוׁשְ   , ׁשִ
ֵני ָיִמים בּועֹות ּוׁשְ ה ׁשָ ָ ֵהם ֲחִמׁשּ   ׁשֶ

ים יֹום ָלֹעֶמר  ג אייר"כ לֹׁשִ מֹוָנה ּוׁשְ   , ׁשְ
ה ָיִמים לֹׁשָ בּועֹות ּוׁשְ ה ׁשָ ָ ֵהם ֲחִמׁשּ   ׁשֶ

ים יֹום ָלֹעֶמר  ד אייר"כ לֹׁשִ ָעה ּוׁשְ ׁשְ   , ּתִ
ָעה ָיִמים בּועֹות ְוַאְרּבָ ה ׁשָ ָ ֵהם ֲחִמׁשּ   ׁשֶ

  , ים יֹום ָלֹעֶמרעִ בָּ ְר אַ   ה אייר"כ
ה  ָ בּועֹות ַוֲחִמׁשּ ה ׁשָ ָ ֵהם ֲחִמׁשּ   ָיִמיםׁשֶ

ִעים יֹום ָלֹעֶמרחָ אֶ   ו אייר"כ   , ד ְוַאְרּבָ
ה ָיִמים ָ ׁשּ בּועֹות ְוׁשִ ה ׁשָ ָ ֵהם ֲחִמׁשּ   ׁשֶ

ִעים יֹום ָלֹעֶמר  ז אייר"כ ַנִים ְוַאְרּבָ   , ׁשְ
בּועֹות ה ׁשָ ָ ׁשּ ֵהם ׁשִ   ׁשֶ



 כג  
 

  גבורה –שבוע ששי 

, 'א ונוק"ם דז"ד חגת"דחב דגבורהלכלים , כפרט המובא בטבלה, ם"ד חגת"דחב גבורהלילות של שבוע ראשון ' יכוון להמשיך בכל לילה מז

  ם"ד חגת"דחב יםדכתר גבורהיוסיף ויחזור על הכוונות של כל השבוע בבחינת ' ז ובליל

  
  אורות

  הְ יְ הְ אְ     הְ יְ הְ אְ     הְ יְ הְ אְ     הְ יְ הְ אְ 
  הְ וְ הְ יְ      הְ וְ הְ יְ      הְ וְ הְ יְ      הְ וְ הְ יְ 

  
  ג"ס – אמאמצד  דגבורה מוחין  יום   ג "ס – אבאמצד דגבורה מוחין   יום   

גדלות ב  עצמות

  ד "חב

  א עילאין"דאו
  מב

  ו היאיוד הי ומוח 
  אלף הי יוד הי צלם

  לט
  ו היאיוד הי ומוח 

גדלות ב  רשימו  אלף הי יוד הי צלם

  ד "חב

  א עילאין"דאו
  מא

  ו היאיוד הי ומוח 
  אלף הי יוד הי צלם

  קטנות ב 

י "ת נה"חג

  א עילאין"דאו
  לח  לא קיבל הכוונה  לח

  אם גלמוח 
  אם גל צלם

  גדלות א 

  ד "חב

  ת"דישסו
  לו

  ו היאיוד הי ומוח 
  אלף הי יוד הי צלם

  לז
  ו היאיוד הי ומוח 

  אלף הי יוד הי צלם
  קטנות א 

י "ת נה"חג

  ת"דישסו
  מ

  יוד מם האלף למד המוח 
  יוד מם האלף למד ה צלם

  מ
  יוד מם האלף למד המוח 
  יוד מם האלף למד ה צלם

  א"דז גבורהכלי ' ג
  ּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּתי

  , הי למד  אלף  , למד אלף   ,אלף
  אלף למד הי יוד מם, אלף למד הי יוד

 ֱ   ּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּתוִ ּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשֹ ּתי

  'דנוק גבורהכלי ' ג
 ֱ   ּקּשּקּקּקּקּקּתוִ ּקּשֹ ּקּקּקּקּקּתי
  יםּקּשּקּקּקֿבּקּקּקֹוּתא

  לאֿפֿפֿפֿפֿכטּקּקּקּצּתאכ



  כד

 

  שבוע שביעי

ִעים יֹום ָלֹעֶמר  ח אייר"כ ה ְוַאְרּבָ לֹׁשָ   , ׁשְ
בּועֹות ְויֹום ֶאָחד ה ׁשָ ָ ׁשּ ֵהם ׁשִ   ׁשֶ

ִעים יֹום ָלֹעֶמר  ט אייר"כ ָעה ְוַאְרּבָ   , ַאְרּבָ
ֵני ָיִמים בּועֹות ּוׁשְ ה ׁשָ ָ ׁשּ ֵהם ׁשִ   ׁשֶ

ִעים יֹום ָלֹעֶמר  סיון' א ה ְוַאְרּבָ ָ   , ֲחִמׁשּ
ה ָיִמים לֹׁשָ בּועֹות ּוׁשְ ה ׁשָ ָ ׁשּ ֵהם ׁשִ   ׁשֶ

ִעים יֹום ָלֹעֶמר  סיון' ב ה ְוַאְרּבָ ָ ׁשּ   , ׁשִ
ָעה ָיִמים בּועֹות ְוַאְרּבָ ה ׁשָ ָ ׁשּ ֵהם ׁשִ   ׁשֶ

ִעים יֹום ָלֹעֶמר  סיון' ג ְבָעה ְוַאְרּבָ   , ׁשִ
בּועֹות ַוֲחמִ  ה ׁשָ ָ ׁשּ ֵהם ׁשִ ה ָיִמיםׁשֶ ָ   ׁשּ

ִעים יֹום ָלֹעֶמר  סיון' ד מֹוָנה ְוַאְרּבָ   , ׁשְ
ה ָיִמים ָ ׁשּ בּועֹות ְוׁשִ ה ׁשָ ָ ׁשּ ֵהם ׁשִ   ׁשֶ

ִעים יֹום ָלֹעֶמר  סיון' ה ָעה ְוַאְרּבָ ׁשְ   , ּתִ
בּועֹות ְבָעה ׁשָ ֵהם ׁשִ   ׁשֶ



 כה  

 

  ומלכות תפארת –שבוע שביעי 

ד "דחב דתפארת ומלכותלכלים , כפרט המובא בטבלה, ם"ד חגת"דחב תפארת ומלכותלילות של שבוע ראשון ' יכוון להמשיך בכל לילה מז

  ם"ד חגת"דחב יםדכתר תפארת ומלכותיוסיף ויחזור על הכוונות של כל השבוע בבחינת ' ז ובליל, 'א ונוק"ם דז"חגת

  
  אורות

  הֹ יֹ הֹ אֹ     הֹ יֹ הֹ אֹ     הֹ יֹ הֹ אֹ     הֹ יֹ הֹ אֹ 
  הֹ וֹ הֹ יֹ      הֹ וֹ הֹ יֹ      הֹ וֹ הֹ יֹ      הֹ וֹ הֹ יֹ 

  
  ן"ה וב"מ – אמאמצד דתפארת ומלכות מוחין   יום   ן"ה וב"מ – אבאמצד דתפארת ומלכות מוחין   יום   

גדלות ב  עצמות

א "ד דאו"חב

  עילאין
  מט

  יוד הא ואו האמוח 
  אלף הא יוד הא צלם

  יוד הה וו ההמוח 
  אלף הה יוד הה צלם

  מו
  יוד הא ואו האמוח 
  אלף הא יוד הא צלם

  יוד הה וו ההמוח 
  אלף הה יוד הה צלם

גדלות ב  רשימו

א "ד דאו"חב

  עילאין
  מח

  יוד הא ואו האמוח 
  אלף הא יוד הא צלם

  יוד הה וו ההמוח 
  אלף הה יוד הה צלם

      

  קטנות ב 

י "ת נה"חג

  א עילאין"דאו
  מה  לא קיבל הכוונה  מה

  אכדטםמוח 
  ה"ע' עם הכולל גי
    שמות' כמנין אותיות וו

  יוד מם האהא  ואולמד  האאלף  יוד
  יוד מם האהא  ואולמד  האאלף  יוד
  יוד מם האהא  ואולמד  האאלף  יוד

  יהוה יהוה יהוה   אלהים אלהים אלהים

  אכדטם צלם

  אכדטםמוח 
  ד"ע' גי

  אכדטם צלם

  גדלות א 

  ת"ד דישסו"חב
  מג

  יוד הא ואו האמוח 
  אלף הא יוד הא צלם

  יוד הה וו ההמוח 
  אלף הה יוד הה צלם

  מד
  יוד הא ואו האמוח 
  אלף הא יוד הא צלם

  יוד הה וו ההמוח 
  אלף הה יוד הה צלם

  קטנות א 

י "ת נה"חג

  ת"דישסו
  מז

  אלף למד הא יוד מםמוח 
  אלף למד הא יוד מםצלם 

  י"יובצורת ' א

  אלף למד הד יוד מםמוח 
  אלף למד הד יוד מם צלם

  ד"יובצורת ' א
  מז

  אלף למד הא יוד מםמוח 
  אלף למד הא יוד מם צלם

  י"יובצורת ' א
  אלף למד הד יוד מםמוח 
  אלף למד הד יוד מם צלם

  ד"יובצורת ' א
  א"דז תתפארכלי ' ג

  יוד הא ואו הא
  ּקּשּקּקּקּקּתי יה יהו יהו

  ּקּשּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּתוּקּשּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּתי

  'דנוק תפארתכלי ' ג
  אלף למד הי יוד מם

  ּסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמאוּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףצ
  פאּסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמשּקּקּקּקּשּקּקּתּקּקּקּקּקּקּקּק



  כו

 

  א "המשכת החסדים דדעת דז

  ִיִהִוהִ   נצח - דחסד  רביעישבוע     ֶיֶהֶוהֶ   חסד - חסד א שבוע ראשון
  ֻיֻהֻוהֻ   הוד - שבוע חמישי חסד ה    ְיְהְוהְ   גבורה -  שבוע שני חסד ב

  יּוהּווּוהוּ   יסוד - שבוע ששי חסד ו    ֹיֹהֹוהֹ   תפארת - שבוע שלישי חסד ג
 ְיָהֹוה  מלכות -  שבוע שביעי חסד ז

  
  ליל ז  ליל ו  ליל ה  ליל ד  ליל ג  ליל ב  ליל א

  להמשיך מלכות

  ֶיֶהֶוהֶ 
  א"דז חסדכלי ' ג

  א אל אלו אלוה
  ּשּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקוּתּקּקּקֿבּקּקּקּקּקּקּקּקֹוא
  ּרּקּקּקּקּקּצמֿבּקּקּקּקּקֹוף ֿבּקּקּקּקּקֹוא

  להמשיך יסוד
  ֶיֶהֶוהֶ 

  א"דז חסדכלי ' ג

  א אל אלו אלוה
  ּשּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקוּתּקּקּקֿבּקּקּקּקּקּקּקּקֹוא
  ּרּקּקּקּקּקּצמֿבּקּקּקּקּקֹוף ֿבּקּקּקּקּקֹוא

  להמשיך הוד
  ֶיֶהֶוהֶ 

  א"דז חסדכלי ' ג

  א אל אלו אלוה
  ּשּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקוּתּקּקּקֿבּקּקּקּקּקּקּקּקֹוא
  ּרּקּקּקּקּקּצמֿבּקּקּקּקּקֹוף ֿבּקּקּקּקּקֹוא

  להמשיך נצח
  ֶיֶהֶוהֶ 

  א"דז חסדכלי ' ג

  א אל אלו אלוה
  ּשּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקוּתּקּקּקֿבּקּקּקּקּקּקּקּקֹוא
  ּרּקּקּקּקּקּצמֿבּקּקּקּקּקֹוף ֿבּקּקּקּקּקֹוא

  להמשיך תפארת
  ֶיֶהֶוהֶ 

  א"דז חסדכלי ' ג

  א אל אלו אלוה
  ּשּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקוּתּקּקּקֿבּקּקּקּקּקּקּקּקֹוא
  ּרּקּקּקּקּקּצמֿבּקּקּקּקּקֹוף ֿבּקּקּקּקּקֹוא

  להמשיך גבורה
  ֶיֶהֶוהֶ 

  א"דז חסדכלי ' ג

  א אל אלו אלוה
  ּשּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקוּתּקּקּקֿבּקּקּקּקּקּקּקּקֹוא
  ּרּקּקּקּקּקּצמֿבּקּקּקּקּקֹוף ֿבּקּקּקּקּקֹוא

  להמשיך חסד
  ֶיֶהֶוהֶ 

  א"דז חסדכלי ' ג

  א אל אלו אלוה
  ּשּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקוּתּקּקּקֿבּקּקּקּקּקּקּקּקֹוא
  ּרּקּקּקּקּקּצמֿבּקּקּקּקּקֹוף ֿבּקּקּקּקּקֹוא

  מלכותהולדחות את   
  ְיְהְוהְ 

  א"דז גבורהכלי ' ג

  ּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּתי
  , אלף למד הי, אלף למד, אלף

  אלף למד הי יוד מם, אלף למד הי יוד

 ֱ   ּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹּשוִ ּתי

  היסודולדחות את 
  ְיְהְוהְ 

  א"דז גבורהכלי ' ג

  ּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּתי
  , אלף למד הי, אלף למד, אלף

  אלף למד הי יוד מם, אלף למד הי יוד

 ֱ   ּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹּשוִ ּתי

  ההודולדחות את 
  ְיְהְוהְ 

  א"דז גבורהכלי ' ג

  ּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּתי
  , אלף למד הי, אלף למד, אלף

  אלף למד הי יוד מם, אלף למד הי יוד

 ֱ   ּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹּשוִ ּתי

  הנצחולדחות את 
  ְיְהְוהְ 

  א"דז גבורהכלי ' ג

  ּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּתי
  , אלף למד הי, אלף למד, אלף

  מםאלף למד הי יוד , אלף למד הי יוד

 ֱ   ּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹּשוִ ּתי

  ת"התולדחות את 
  ְיְהְוהְ 

  א"דז גבורהכלי ' ג

  ּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּתי
  , אלף למד הי, אלף למד, אלף

  אלף למד הי יוד מם, אלף למד הי יוד

 ֱ   ּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹּשוִ ּתי

  את הגבורהולדחות 
  ְיְהְוהְ 

  א"דז גבורהכלי ' ג

  ּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּתי
  , אלף למד הי, אלף למד, אלף

  אלף למד הי יוד מם, אלף למד הי יוד

 ֱ   ּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹּשוִ ּתי
  מלכותהולדחות את     

  ֹיֹהֹוהֹ 
  א"דז תפארתכלי ' ג

  יוד הא ואו הא
  יה יהו יהוּתּקּקּקּקּקּשי 

  יּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

  היסודולדחות את 
  ֹיֹהֹוהֹ 

  א"דז תפארתכלי ' ג

  יוד הא ואו הא
  י יה יהו יהוּתּקּקּקּקּקּש
  יּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

  ההודולדחות את 
  ֹיֹהֹוהֹ 

  א"דז תפארתכלי ' ג

  יוד הא ואו הא
  י יה יהו יהוּתּקּקּקּקּקּש
  יּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

  הנצחולדחות את 
  ֹיֹהֹוהֹ 

  א"דז תפארתכלי ' ג

  יוד הא ואו הא
  י יה יהו יהוּתּקּקּקּקּקּש
  יּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

  ת"התולדחות את 
  ֹיֹהֹוהֹ 

  א"דז תפארתכלי ' ג

  יוד הא ואו הא
  י יה יהו יהוּתּקּקּקּקּקּש
  יּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש

  מלכותהולדחות את       
  ִיִהִוהִ 

  א"דז נצחכלי ' ג

  יּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש
  םּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףצ צב צ

  םּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףצ

  היסודולדחות את 
  ִיִהִוהִ 

  א"דז נצחכלי ' ג

  יּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש
  םּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףצ צב צ

  םּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףצ

  ההודולדחות את 
  ִיִהִוהִ 

  א"דז נצחכלי ' ג

  יּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש
  םּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףצ צב צ

  םּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףצ

  הנצחולדחות את 
  ִיִהִוהִ 

  א"דז נצחכלי ' ג

  יּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּש
  םּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףצ צב צ

  םּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףצ
  מלכותהולדחות את         

  ֻיֻהֻוהֻ 
  א"דז הודכלי ' ג

  ניּרּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּצא
  ר צבאו צבאות

  ּסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמרו

  היסודולדחות את 
  ֻיֻהֻוהֻ 

  א"דז הודכלי ' ג

  ניּרּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּצא
  ר צבאו צבאות
  רוּסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמ

  ההודולדחות את 
  ֻיֻהֻוהֻ 

  א"דז הודכלי ' ג

  ניּרּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּצא
  ר צבאו צבאות
  רוּסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמ

  מלכותהולדחות את           
  יּוהּווּוהוּ 

  א"דז יסודכלי ' ג

  יּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשונדּקּקּקּשּקּקּקּקּקּקּקּקּתּקיא
  שין דלת יוד, שין דלת, שין

  ּרּקּקּקּקּקּקּקּקּצלת יוּרּקּקּקּקּקּקּקּקּצשין 

  היסודולדחות את 
  יּוהּווּוהוּ 

  א"דז יסודכלי ' ג

  יּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשונּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשדיא
  שין דלת יוד, שין דלת, שין

  ּרּקּקּקּקּקּקּקּקּצלת יוּרּקּקּקּקּקּקּקּקּצשין 
  מלכותהולדחות את             

  ְיָהֹוה



 כז  
 

  א "המשכת הגבורות דדעת דז

  ִיִהִוהִ   נצח -גבורה ד  שבוע רביעי    ֶיֶהֶוהֶ   חסד - א גבורה שבוע ראשון
  ֻיֻהֻוהֻ   הוד -שבוע חמישי גבורה ה     ְיְהְוהְ   גבורה - שבוע שני גבורה ב 

  יּוהּווּוהוּ   יסוד -שבוע ששי גבורה ו     ֹיֹהֹוהֹ   תפארת -שבוע שלישי גבורה ג 
 ְיָהֹוה  מלכות -  ז גבורהשבוע שביעי 

  
  ליל ז  ליל ו  ליל ה  ליל ד  ליל ג  ליל ב  ליל א

  מלכותלהמשיך 
  ֶיֶהֶוהֶ 

  'דנוק חסדכלי ' ג

  אֿבּקּקּקֹוף ֿבּקּקּקּקֹומּרּקּקּקּקּצ
  אלף אלף למד
  אֿבּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹו

  להמשיך יסוד
  ֶיֶהֶוהֶ 

  'דנוק חסדכלי ' ג

  אֿבּקּקּקֹוף ֿבּקּקּקּקֹומּרּקּקּקּקּצ
  אלף אלף למד
  אֿבּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹו

  להמשיך הוד
  ֶיֶהֶוהֶ 

  'דנוק חסדכלי ' ג

  אֿבּקּקּקֹוף ֿבּקּקּקּקֹומּרּקּקּקּקּצ
  אלף אלף למד
  אֿבּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹו

  להמשיך נצח
  ֶיֶהֶוהֶ 

  'דנוק חסדכלי ' ג

  אֿבּקּקּקֹוף ֿבּקּקּקּקֹומּרּקּקּקּקּצ
  אלף אלף למד
  אֿבּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹו

  להמשיך תפארת
  ֶיֶהֶוהֶ 

  'דנוק חסדכלי ' ג

  אֿבּקּקּקֹוף ֿבּקּקּקּקֹומּרּקּקּקּקּצ
  אלף אלף למד
  אֿבּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹו

  להמשיך גבורה
  ֶיֶהֶוהֶ 

  'דנוק חסדכלי ' ג

  אֿבּקּקּקֹוף ֿבּקּקּקּקֹומּרּקּקּקּקּצ
  אלף אלף למד
  אֿבּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹו

  להמשיך חסד
  ֶיֶהֶוהֶ 

  'דנוק חסדכלי ' ג

  אֿבּקּקּקֹוף ֿבּקּקּקּקֹומּרּקּקּקּקּצ
  אלף אלף למד
  אֿבּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹו

  מלכותהולדחות את   
  ְיְהְוהְ 

  'דנוק גבורהכלי ' ג

  יֱּתּקּקּקּקּקּקֹּשִוּתּקּקּקּקּקּקּש
  אֿבּקּקּקֹוּתּקּקּקּקּשים
  אכּתּקּקּקּצטלאֿפֿפֿפֿפֿכ

  היסודולדחות את 
  ְיְהְוהְ 

  'דנוק גבורהכלי ' ג

  יֱּתּקּקּקּקּקּקֹּשִוּתּקּקּקּקּקּקּש
  אֿבּקּקּקֹוּתּקּקּקּקּשים
  אכּתּקּקּקּצטלאֿפֿפֿפֿפֿכ

  ההודולדחות את 
  ְיְהְוהְ 

  'דנוק גבורהכלי ' ג

  יֱּתּקּקּקּקּקּקֹּשִוּתּקּקּקּקּקּקּש
  אֿבּקּקּקֹוּתּקּקּקּקּשים
  אכּתּקּקּקּצטלאֿפֿפֿפֿפֿכ

  הנצחולדחות את 
  ְיְהְוהְ 

  'דנוק גבורהכלי ' ג

  יֱּתּקּקּקּקּקּקֹּשִוּתּקּקּקּקּקּקּש
  אֿבּקּקּקֹוּתּקּקּקּקּשים
  אכּתּקּקּקּצטלאֿפֿפֿפֿפֿכ

  ת"התולדחות את 
  ְיְהְוהְ 

  'דנוק גבורהכלי ' ג

  יֱּתּקּקּקּקּקּקֹּשִוּתּקּקּקּקּקּקּש
  אֿבּקּקּקֹוּתּקּקּקּקּשים
  אכּתּקּקּקּצטלאֿפֿפֿפֿפֿכ

  ולדחות את הגבורה
  ְיְהְוהְ 

  'דנוק גבורהכלי ' ג

  יֱּתּקּקּקּקּקּקֹּשִוּתּקּקּקּקּקּקּש
  אֿבּקּקּקֹוּתּקּקּקּקּשים
  אכּתּקּקּקּצטלאֿפֿפֿפֿפֿכ

  מלכותהולדחות את     
  ֹיֹהֹוהֹ 

  'דנוק תפארתכלי ' ג

  אלף למד הי יוד מם
  צּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףאוּסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמ
  ּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּששּסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמפא

  היסודולדחות את 
  ֹיֹהֹוהֹ 

  'דנוק תפארתכלי ' ג

  אלף למד הי יוד מם
  צּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףאוּסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמ
  ּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּששּסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמפא

  ההודולדחות את 
  ֹיֹהֹוהֹ 

  'דנוק תפארתכלי ' ג

  אלף למד הי יוד מם
  צּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףאוּסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמ
  ּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּששּסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמפא

  הנצחולדחות את 
  ֹיֹהֹוהֹ 

  'דנוק תפארתכלי ' ג

  אלף למד הי יוד מם
  צּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףאוּסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמ
  ּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּששּסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמפא

  ת"התולדחות את 
  ֹיֹהֹוהֹ 

  'דנוק תפארתכלי ' ג

  אלף למד הי יוד מם
  צּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּףאוּסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמ
  ּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּששּסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמפא

  מלכותהולדחות את       
  ִיִהִוהִ 

  'דנוק נצחכלי ' ג

  ֿבּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹוא
  ֿבּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹוא א
  לאֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿכ ּפֿפֿפֿפֿפֿפּף

  היסודולדחות את 
  ִיִהִוהִ 

  'דנוק נצחכלי ' ג

  ֿבּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹוא
  ֿבּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹוא א
  לאֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿכ ּפֿפֿפֿפֿפֿפּף

  ההודולדחות את 
  ִיִהִוהִ 

  'דנוק נצחכלי ' ג

  ֿבּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹוא
  ֿבּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹוא א
  לאֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿכ ּפֿפֿפֿפֿפֿפּף

  הנצחולדחות את 
  ִיִהִוהִ 

  'דנוק נצחכלי ' ג

  ֿבּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹוא
  ֿבּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקֹוא א
  לאֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿכ ּפֿפֿפֿפֿפֿפּף

  מלכותהולדחות את         
  ֻיֻהֻוהֻ 

  'דנוק הודכלי ' ג

  לאֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿכיֿבּקּקּקּקֹוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשא
  אל אלה אלהי אלהיםא 

  מוכןּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּף

  היסודולדחות את 
  ֻיֻהֻוהֻ 

  'דנוק הודכלי ' ג

  לאֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿכיֿבּקּקּקּקֹוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשא
  א אל אלה אלהי אלהים

  מוכןּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּף

  ההודולדחות את 
  ֻיֻהֻוהֻ 

  'דנוק הודכלי ' ג

  לאֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿכיֿבּקּקּקּקֹוּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשא
  א אל אלה אלהי אלהים

  מוכןּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפּף
  מלכותהולדחות את           

  יּוהּווּוהוּ 
  'דנוק יסודכלי ' ג

  דשין דלת יו
  יּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּצש

  יּתּקּקּקּצש שד ש

  היסודולדחות את 
  יּוהּווּוהוּ 

  'דנוק יסודכלי ' ג

  דשין דלת יו
  יּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּצש

  יּתּקּקּקּצש ש שד
  מלכותהולדחות את             

  ְיָהֹוה
  'דנוק מלכותכלי ' ג

  אלף דלת נון יוד
  ניּתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּצא

  א אד אדנ אדני
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  א    ב   ג    ד
  הֵ  יֹ  הֵ  אָ 

  ז    ח   ו     ה 
  הֵ  יֹ  הֵ  אָ 

  י   יא   יב  ט   

  הֵ  יֹ  הֵ  אָ 
  יג    יד  טו  טז

  הֵ  יֹ  הֵ  אָ 
  יז   יח   יט  כ

  הֵ  יֹ  הֵ  אָ 
  כא   כב  כג  כד

  הֵ  יֹ  הֵ  אָ 
  כה   כו  כז  כח

  הֵ  יֹ  הֵ  אָ 
  ל  לא  לבכט   
  הֵ  יֹ  הֵ  אָ 

  לג   לד  לה  לו
  הֵ  יֹ  הֵ  אָ 

  לז   לח  לט  מ
  הֵ  יֹ  הֵ  אָ 

  מא
  הֵ  יֹ  הֵ  אָ 

  מב
  הֵ  יֹ  הֵ  אָ 

  מג
  הֵ  יֹ  הֵ  אָ 

  מד
  הֵ  יֹ  הֵ  אָ 

  מה
  הֵ  יֹ  הֵ  אָ 

  מו
  הֵ  יֹ  הֵ  אָ 

  מז
  הֵ  יֹ  הֵ  אָ 

  מח
  הֵ  יֹ  הֵ  אָ 

  מט
  הֵ  יֹ  הֵ  אָ 

          

  ד     ג       א      ב  
  ֶהאֹ  ֹוֹאוֹ  ֶהאֹ  ֹיֹודֶ 

  ח      ז      ה      ו   
  ֶהאֹ  ֹוֹאוֹ  ֶהאֹ  ֹיֹודֶ 

  
  ד   ג    ב       א   
  ֶההֶ  ֹווֹ  ֶההֶ  ֹיֹוְד 

  ח    ז     ו       ה  
  ֶההֶ  ֹווֹ  ֶההֶ  ֹיֹוְד 

  יב   יא         ט      י 
  ֶהאֹ  ֹוֹאוֹ  ֶהאֹ  ֹיֹודֶ 

  טז   יד     טו     יג  
  ֶהאֹ  ֹוֹאוֹ  ֶהאֹ  ֹיֹודֶ 

  
  יב יא    י      ט    
  ֶההֶ  ֹווֹ  ֶההֶ  ֹיֹוְד 

  טז    טו   יד    יג  
  ֶההֶ  ֹווֹ  ֶההֶ  ֹיֹוְד 

  כ    יט    יח         יז
  ֶהאֹ  ֹוֹאוֹ  ֶהאֹ  ֹיֹודֶ 

  כד    כג      כב   כא   
  ֶהאֹ  ֹוֹאוֹ  ֶהאֹ  ֹיֹודֶ 

  
  כ    יט    יח      יז 
  ֶההֶ  ֹווֹ  ֶההֶ  ֹיֹוְד 

  כד    כג    כב   כא  
  ֶההֶ  ֹווֹ  ֶההֶ  ֹיֹוְד 

  כח     כז    כו     כה  
  ֶהאֹ  ֹוֹאוֹ  ֶהאֹ  ֹיֹודֶ 

  לב   לא     ל        כט 
  ֶהאֹ  ֹוֹאוֹ  ֶהאֹ  ֹיֹודֶ 

  
  כח  כז      כו    כה 
  ֶההֶ  ֹווֹ  ֶההֶ  ֹיֹוְד 

  לב  לא    ל      כט 
  ֶההֶ  ֹווֹ  ֶההֶ  ֹיֹוְד 

  לו   לה       לד    לג  
  ֶהאֹ  ֹוֹאוֹ  ֶהאֹ  ֹיֹודֶ 

  מ    לט    לח      לז   
  ֶהאֹ  ֹוֹאוֹ  ֶהאֹ  ֹיֹודֶ 

  
  לו   לה    לד    לג  
  ֶההֶ  ֹווֹ  ֶההֶ  ֹיֹוְד 

  מ    לט   לח    לז  
  ֶההֶ  ֹווֹ  ֶההֶ  ֹיֹוְד 

  מא
  ֶהאֹ  ֹוֹאוֹ  ֶהאֹ  ֹיֹודֶ 

  מב
  ֶהאֹ  ֹוֹאוֹ  ֶהאֹ  ֹיֹודֶ 

  
  מא

  ֶההֶ  ֹווֹ  ֶההֶ  ֹיֹוְד 
  מב

  ֶההֶ  ֹווֹ  ֶההֶ  ֹיֹוְד 

  מג
  ֶהאֹ  ֹוֹאוֹ  ֶהאֹ  ֹיֹודֶ 

  מד
  ֶהאֹ  ֹוֹאוֹ  ֶהאֹ  ֹיֹודֶ 

  
  מג

  ֶההֶ  ֹווֹ  ֶההֶ  ֹיֹוְד 
  מד

  ֶההֶ  ֹווֹ  ֶההֶ  ֹיֹוְד 

  מה
  ֶהאֹ  ֹוֹאוֹ  ֶהאֹ  ֹיֹודֶ 

  מו
  ֶהאֹ  ֹוֹאוֹ  ֶהאֹ  ֹיֹודֶ 

  
  מה

  ֶההֶ  ֹווֹ  ֶההֶ  ֹיֹוְד 
  מו

  ֶההֶ  ֹווֹ  ֶההֶ  ֹיֹוְד 

  מז
  ֶהאֹ  ֹוֹאוֹ  ֶהאֹ  ֹיֹודֶ 

  מח
  ֶהאֹ  ֹוֹאוֹ  ֶהאֹ  ֹיֹודֶ 

  
  מז

  ֶההֶ  ֹווֹ  ֶההֶ  ֹיֹוְד 
  מח

  ֶההֶ  ֹווֹ  ֶההֶ  ֹיֹוְד 

  מט
  ֶהאֹ  ֹוֹאוֹ  ֶהאֹ  ֹיֹודֶ 

  
  מט

  ֶההֶ  ֹווֹ  ֶההֶ  ֹיֹוְד 



  ל
 

דכל שבוע ובליל שביעי , ן"וכן אות אחת דפשוט ומלא ומלא דמלא דשם ב, ה"בכל לילה יכוון לתקן אות אחת דפשוט ומלא ומלא דמלא דשם מ

   יכוון בכל השש אותיות הקודמות כפי המסומן

  

  

   א   ב    ג    ד
    ֹי  ֶה  ֹו  הֶ 

   א   ב    ג    ד
  ֹי  ֶה  ֹו  הֶ 

   טז יא יב יג     טו     ט  י         ה  ו  ח   
    ֹי ֹו ֶד   ֶה ֹא   ֹו ֹא ֹו   ֶה אֹ 

   טו  יג     יא יב     י    ט       ה  ו  ח  
  ֶה ֶה   ֹו ֹו   ֶה הֶ    ֹי ֹו ְד 

  ל לא לב      כז כט           כו    כ כב כג     כד כה    יז יח יט  
    ףֶ  לֶ  אֹ    אֹ  הֶ       תֶ  לֶ  דֶ    וֹ  אֹ  וֹ    דֹ  וֹ  יֹ 

  כט   כז    כה כו             כג כד  כב    יט כ     יז יח טז 
  הֶ  ֶה   הֶ  הֶ       תֶ  לֶ  דֶ    וֹ  וֹ    ְד  וֹ  יֹ 

  מו מז מח   מד מה           מ מא מג     לז לח לט    לג לד לו  
    ףֶ  לֶ  אֹ    אֹ  הֶ       וֹ  אֹ  וֹ    ףֶ  לֶ  אֹ    וֹ  אֹ  וֹ 

  מא מג מד מה מו מז מח לט מ      לז לח           לד לו     לג לב  ל לא  
  ֹו ֹו ֹו ֹו ֹו ֹו ֹו ֹו וֹ ֶה    ֶה      הֶ  הֶ    וֹ  וֹ    וֹ  וֹ 

      

  ליל ז 
    וֹ יֹ    הֶ וֹ הֶ יֹ 

  ליל ז 
  וֹ יֹ    הֶ וֹ הֶ יֹ 

  ליל יד 
    וֹ אֹ וֹ    אֹ הֶ    דֶ 

  ליל יד 
  הֶ    וֹ ֶה   וֹ הֶ    ְד 

  ליל כא 
    וֹ    דֹ וֹ יֹ    אֹ הֶ 

  ליל כא 
  וֹ וֹ    דֹ וֹ יֹ    הֶ 

  ליל כח 
    הֶ    תֶ לֶ דֶ    וֹ אֹ 

  ליל כח 
  הֶ    הֶ הֶ    תֶ לֶ דֶ 

  ליל לה 
    אֹ וֹ    ףֶ לֶ אֹ    אֹ 

  ליל לה 
  הֶ ֹו   וֹ    וֹ וֹ    הֶ 

  ליל מב 
    אֹ וֹ    ףֶ לֶ אֹ    וֹ 

  ליל מב 
  וֹ וֹ וֹ    הֶ הֶ    הֶ 

  ליל מט 
    ףֶ לֶ אֹ    אֹ הֶ    וֹ 

  ליל מט 
  וֹ וֹ וֹ וֹ וֹ וֹ 



 לא  

 

ׁש ִלְמקֹוָמהּ  ֲעבֹוַדתָהַרֲחָמן הּוא ַיֲחִזיר ָלנּו  ְקּדָ ית ַהּמִ   , ּבֵ
ָיֵמינוּ  ְמֵהָרה ּבְ   .ָאֵמן. ּבִ

  

  ט אותיות שיש בפסוק ישמחו וירננו בכל לילה אות אחת"לילה יאמר למנצח בנגינות ויכוון בתיבה אחת כמסומן וכן יכוון במ בכל
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 לב

 

יָרה ַהזֹּאת "יכוון באות אחת בניקוד אז ישיר משה יאמר שבעה פסוקים של אנא בכח ובכל לילה  ָרֵאל ֶאת ַהׁשִּ ה ּוְבֵני ִיׂשְ יר ֹמׁשֶ ָאז ָיׁשִ
   ":ֹמרַליהָוה ַוּיֹאְמרּו ֵלא

ָרא ֱאלִֹהים ֵאת " בכל ליל שביעי של כל שבוע יכוון בכל השם בניקוד בראשיתו ית ּבָ ֵראׁשִ ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץּבְ ָ ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהּו : ַהׁשּ
  "הוּ ָובֹ 

  ו            ה                 ד                        ג                      ב                    א            
  :רורהצְ     תירתְ      .ךמיניִ    דלת גָ       .כחבְ    נא אָ 

  ז
  ץְ "תְ יִ    גְ "בֵ אְ 

  יג          יב                     יא                           י                   ט                  ח           

  :וראנֵ    הרנו טְ      .גבנווּ שׂ     ךמעְ      .נתרֶ     בלקֹ 
  יד

  ןִ "טֹ שֱ    עְ "רָ קָ 

  כ           יט                      יח                       יז                      טז                   טו     

  :מרםשְׁ      בבתכֵּ      .ךחודיָ     ורשיּדְ      .בורגִ    א נְ 
  כא

  שָ "כַ יְ     דֵ "גְ נְ 

  כז          כו                  כה                 כד                     כג                   כב            

  :מלםגָּ     מידתְּ     .ךדקתצִ   חמי רַ    .הרםטְ   רכם בֶ 
  כח

  גְ "תֵ צְ   ְר "טִ בַ 

  לד              לג               לב                   לא                         ל             כט            
  :ךדתעַ      הלנְ      .ךובטְ      רבבֹ      .דושקַ      סיןחְ 

  לה
  עָ "נְ טְ   בֶ "קָ חָ 

  מא            מ                  לט                לח                   לז                     לו          

  :ךדשתקֹ    וכרי זַ      .נהפְ      ךעמלָ      .אהגֹ     חיד יְ 
  מב

  קָ "זְ פָ     לְ "גֶ יָ 

  מח         מז                  מו                   מה                   מד            מג                 
  :עלומותתְ    ודעיֵ    .עקתנווּ צ   שמעוּ ו   .בלקְ   ועתנו שְ 

  מט
  תֹ "יָ צּ    וּ "קֹ שְ 

רוּ  בֹוד ַמְלכּותוֹ , ךְ ּבָ ם ּכְ   ְלעֹוָלם ָוֶעד, ׁשֵ
  



 לג  
 

ל עֹוָלם  ָך , ׁשֶ ה ַעְבּדֶ ה ִציִוַתנּו ַעל ְיֵדי ֹמׁשֶ ִלְסּפֹר ְסִפיַרת ַאּתָ
ַתְבּתָ  ּכָ מֹו ׁשֶ ְמאֹוֵתינּו ּכְ ִלּפֹוֵתינּו ּוִמּטֻ ֵדי ְלַטֲהֵרנּו ִמּקְ ָהֹעֶמר ּכְ

תֹוָרָתךָ  ת ִמּיֹום ֲהִביֲאֶכם ֶאת ֹעֶמר ; ּבְ ּבָ ַ ֳחַרת ַהׁשּ ם ָלֶכם ִמּמָ ּוְסַפְרּתֶ
ְהֶייָנה ִמיֹמת ּתִ תֹות ּתְ ּבָ ַבע ׁשַ נּוָפה ׁשֶ ֳחַרת הַ : ַהּתְ ִביִעת ַעד ִמּמָ ְ ת ַהׁשּ ּבָ ַ ׁשּ

ים יֹום ִ רּו ֲחִמׁשּ ְסּפְ ה ַליֹהוָ , ּתִ ם ִמְנָחה ֲחָדׁשָ ֵדי :  יאהדונהי הְוִהְקַרְבּתֶ ּכְ
ָרֵאל ִמזֲֻּהָמָתם ָך ִיׂשְ ֲהרּו ַנְפׁשֹות ַעּמְ ּטַ ּיִ ָפֶניָך ְיֹהוָ . ׁשֶ  הּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ

ַפְרנּו , ֱאלֵֹהינּו ֶוֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתינוּ  יאהדונהי ּסָ ֹכַח ּוִבְזכּות ְסִפיַרת ָהֹעֶמר ׁשֶ ּבְ ׁשֶ
ְך ַהּיֹום ַהזֶּה ִלְמקֹוָמם, ְלָפֶניָך ַהּיֹום ַהזֶּה ׁשֵ כּו ַהּמֹוִחין ָהְראּוִיים ְלִהּמָ , ֻיְמׁשְ

קֹום ָהָראּוי ָלֶהם ּמָ בּורֹות ּבַ טּו ַהֲחָסִדים ְוַהּגְ ְ ׁשּ ל , ְוִיְתּפַ קּו ּכָ ְוִיְתַמּתְ
ָרֵאל ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ יִנים ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ּכָ בּורֹות ְוַהּדִ ְוָיִאירּו ְוַיְזִהירּו , ַהּגְ

ן ַהּיֹום ַהזֶּה ּקֵ מֹות ַהּקֶֹדׁש ָהְראּוִיים ְלִהּתַ ל ׁשְ נּו ּכָ ַגְמנּו , ִויֻתּקְ ּפָ ן ַמה ׁשֶ ִויֻתּקַ
ִפיָרה  ּסְ    )כזובעמוד  כובעמוד לעיל או יותר בפירוט בטבלאות , להלן טבלהלפי ה השיכת להיום(ּבַ

  מלכות' ליל ז  יסוד' ליל ו  הוד' ליל ה  נצח' ליל ד  תפארת' ליל ג  גבורה' ליל ב  חסד' ליל א  

' שבוע א
  חסד

  חסד
 שבחסד

  גבורה
  שבחסד

  תפארת
  שבחסד

  נצח
  שבחסד

  הוד
  שבחסד

  יסוד
  שבחסד

  מלכות
  שבחסד

' שבוע ב
  גבורה

  חסד
 שבגבורה

  גבורה
  שבגבורה

  תפארת
  שבגבורה

  נצח
  שבגבורה

  הוד
  שבגבורה

  יסוד
  שבגבורה

  מלכות
  שבגבורה

' שבוע ג
  תפארת

  חסד
 שבתפארת

  גבורה
  שבתפארת

  תפארת
  שבתפארת

  נצח
  שבתפארת

  הוד
  שבתפארת

  יסוד
  שבתפארת

  מלכות
  שבתפארת

' שבוע ד
  נצח

  חסד
 שבנצח

  גבורה
  שבנצח

  תפארת
  שבנצח

  נצח
  שבנצח

  הוד
  שבנצח

  יסוד
  שבנצח

  מלכות
  שבנצח

' שבוע ה
  הוד

  חסד
 שבהוד

  גבורה
  שבהוד

  תפארת
  שבהוד

  נצח
  שבהוד

  הוד
  שבהוד

  יסוד
  שבהוד

  מלכות
  שבהוד

' שבוע ו
  יסוד

  חסד
 יסודשב

  גבורה
  שביסוד

  תפארת
  שביסוד

  נצח
  שביסוד

  הוד
  שביסוד

  יסוד
  שביסוד

  מלכות
  שביסוד

' שבוע ז
  מלכות

  חסד
 מלכותשב

  גבורה
  שבמלכות

  תפארת
  שבמלכות

  נצח
  שבמלכות

  הוד
  שבמלכות

  יסוד
  שבמלכות

  מלכות
  שבמלכות

ל ַמְעָלה ה ׁשֶ ָ ְקֻדׁשּ ׁש ּבִ ֵהר ְוִנְתַקּדֵ ָכל , ְוִנּטָ ַפע ַרב ּבְ ע ׁשֶ ּפַ ְוַעל ְיֵדי זֶה ֻיׁשְ
ן ֶאת ַנְפׁשֹוֵתינוּ , ָהעֹוָלמֹות מֹוֵתינוּ , רּוחֹוֵתינוּ , ּוְלַתּקֵ ל  ִנׁשְ ּוִמּדֹוֵתינּו ִמּכָ

ְתָך ָהֶעְליֹוָנה ָאֵמן ֶסָלה ָ ְקֻדׁשּ נּו ּבִ ׁשֵ   .ִסיג ּוְפָגם ּוְלַטֲהֵרנּו ּוְלַקּדְ

  

  

  

  ִרּבֹונוֹ 
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  תיקון המידות לספירת העומר

  

  מידת החסד –שבוע ראשון 

  אברהם אבינו  : צדיק המרכבה למידה

  יד ימין  : אבר המרכבה למידה

כל העושה דבר שאינו  –חסד , להתחסד עם קונו –אהבת השם תכלית האהבה   : הגדרת המידה
כולל קבלת יסורים באהבה . מוכרח לעשותו מצד הדין אלא עושה אותו בטובתו

  .וכמובן לעשות לפנים משורת הדין

  מאכלות אסורות  : עבודה עיקרית

יום 
  לעומר

מידה 
  פרטית

  ח "מידה ממ
  קניני התורה

  הנהגה פרטית ליום

  א
חסד 

  שבחסד
  בתלמוד

ייטיב אפילו . רק לתועלת הזולת –יעשה חסד של אמת 
  .ידון לכף זכות. לחוטאים

  ב
גבורה 

  שבחסד
  בשמיעת האוזן

יעשה חסד לפי הצורך ולא . יעשה חסד בכל כוחותיו
  .יותר מדאי כדי שלא יזיק

  ג
תפארת 
  שבחסד

  בעריכת שפתיים
יוותר  לא. וחסד על ידי לימוד תורה, יעשה חסד בגופו

  .על האמת בעשית חסד

  ד
נצח 

  שבחסד
  בבינת הלב

יעשה חסד . ישא בעול עם חברו. יעשה קיום לחסדיו
  .אפילו מאה פעמים –שלם 

  ה
הוד 

  שבחסד
  בשכלות הלב

ויזכיר , יודה לשם שנתן לו כוחות ואפשרות לעשות חסד
  .ה המטיב"תמיד שהקב

  ו
יסוד 

  שבחסד
  באימה

ויהי , ימול ערלת לבבו. ילמד אחרים לאהוב את השם
  . שם שמים מתאהב על ידו

  ז
מלכות 
  שבחסד

  ביראה
יתפלל . יתפלל לשם על החכמה. יעשה חסד גם עם פיו

  .על אחרים ולא רק על עצמו

, דקדוק בשמירת קדושת התורה. שנאת חינם, כעס, אכזריות, זהירות מקנאה  :הדגשות מיוחדות
 .ברכות ונזיקין ,ובמילי דאבות

  



 לה  

 

  גבורהמידת ה – שנישבוע 

  אבינו יצחק  : צדיק המרכבה למידה

  שמאליד   : אבר המרכבה למידה

וזה ). ר"כנגד היצה(קום ועשה ושב ואל תעשה הדורשים כח . התגברות –דין   : הגדרת המידה
  .ה"כלומר פחד מהקב, י יראת שמים"יעשה ע

  קנאה ושנאה  : עבודה עיקרית

יום 
  לעומר

מידה 
  פרטית

  ח "מידה ממ
  קניני התורה

  הנהגה פרטית ליום

  ח
חסד 

  גבורהשב
  בענוה

ויתגבר לעזור , )לעצמו(יתגבר מתוך שמחה וחסד 
  .לאחרים

  ט
גבורה 

  שבגבורה
  בשמחה

י לימוד ספרי מוסר והתבוננות "ע –יראת שמים 
  .בחכמים

  י 
תפארת 

  שבגבורה
  בשמוש חכמים

ויתחזק בלימוד  ,ידקדק שהתנהגותו תהיה בדרך ארץ
  .התורה

  יא
נצח 

  שבגבורה
  בדקדוק חברים

וילך ברגליו לקבל תורה , ישתדל לנצח צד הרע שבו
  .שבכתב

  יב
הוד 

  שבגבורה
בפלפול 

  התלמידים
  .פ"ויתחזק בתורה שבע, יודה לשם כשמתגבר על הרע

  יג
יסוד 

  שבגבורה
  .יתגבר ויתרכז בעניני קדושה ובפרט באות ברית קודש  בישוב

  יד
מלכות 

  שבגבורה
  במקרא

יתגבר ויתרכז בתפילה ובתיקוני אשתו ויכוון לתקן 
  .השכינה

התחזקות בענין , התגברות כנגד היצר, התגברות ללמוד, התגברות לעזור  :הדגשות מיוחדות
 .השמיעה

 



 לו
 

  תפארתמידת ה – שלישישבוע 

  אבינו יעקב  : צדיק המרכבה למידה

  כללות הגוף  : אבר המרכבה למידה

, אלא יפאר התורה, ו"אמנם לא בענין גאוה ח. התפארות –עסק התורה  –אמת   : הגדרת המידה
וזה יעשה על ידו שיראה את יופייה של התורה . ויתאהב שם שמים על ידו

  .שדרכיה דרכי נעם

  גאוה  : עבודה עיקרית

יום 
  לעומר

מידה 
  פרטית

  ח "מידה ממ
  קניני התורה

  הנהגה פרטית ליום

  טו
חסד 

  תפארתשב
  במשנה

ובגופו כגון להחזיר , ישתדל לעזור בכל הקשור ללימוד
  .ספרים לטובת הכלל

  טז
גבורה 

  שבתפארת
  במיעוט שינה

כגון עצלות ודיבורים (יתגבר על כל ההפרעות בלימוד 
  .ויתחזק במידת האמת, )'וכו

  יז
תפארת 

  שבתפארת
  במיעוט שיחה

גם . לניצוחויכוון לעמוד על האמת לא , ילמד בהתמדה
  .יפאר התורה ולומדיה

  יח
נצח 

  שבתפארת
  במיעוט תענוג

ויאמת ויקיים כל , יקבע סדרים קבועים ללימוד ויקיימם
  .מוצא פיו בלי פשרות

  יט
הוד 

  שבתפארת
  במיעוט שחוק

ויודה , ח"להדר בקימה בפני ת, ללמוד בעמידה אם יכול
  .ה שזכה ללמוד"לקב

  כ
יסוד 

  שבתפארת
  במיעוט דרך ארץ

וכל , )לא בבית(וירבה בבית המדרש , יטהר במקווה
  .מחשבותיו תמיד רק בדברי תורה

  כא
מלכות 

  שבתפארת
  בארך אפים

ויכוון לבקש רפואה כדי , ילמד בפיו ויתפלל על הלימוד
  .להרבות כבוד שמים

, מהזכרת שם שמים לא בכוונה, מגזל וגניבה, מקללות, יזהר ממאכלות אסורות  :הדגשות מיוחדות
 .ולא יחדש הקדמות



 לז  
 

  נצחמידת ה – רביעישבוע 

  משה רבנו  : צדיק המרכבה למידה

  שוק ימין  : אבר המרכבה למידה

עוד כולל . וגם התמדת מעשיו הטובים וקיומם, ר"לנצח היצה –נצחון ונצחיות   : הגדרת המידה
  .סיוע ללומדי תורה והתחזקות בתורה שבכתב

  קמצנות  : עבודה עיקרית

יום 
  לעומר

מידה 
  פרטית

  ח "מידה ממ
  קניני התורה

  הנהגה פרטית ליום

  כב
חסד 

  נצחשב
  בלב טוב

ילמד . יתמיד חסדיו ולא יחזור מהבטחת חסד לשום סיבה
  .תמיד זכות

  כג
גבורה 

  נצחשב
  באמונת חכמים

יעשה לשם שמים . יתגבר נגד עצלות ונגד המלמדים חובה
  .ויכבוש נגיעותיו

  כד
תפארת 

  נצחשב
  בקבלת יסורים

וישתדל , ולא יטה האמת בכדי לנצח, מה שמבטיח יאמת
  .לזכות הרבים

  כה
  נצח 
  נצחשב

  המכיר את מקומו
וימשיך המסורת מדור דור , ילמד בהתמדה, ילך בזריזות

  .הכל בקביעות

  כו
  הוד 
  נצחשב

  השמח בחלקו
, יוותר למען השלום, יתמיד פעולותיו להשקיט מחלוקת

  .יודה לשם תמיד

  כז
יסוד 

  נצחשב
  סייג לדבריו עושה

, ילך בארוכה כשצריך שלא לבא לנסיון בשמירת הברית
  .והכל בקדושה

  כח
מלכות 

  נצחשב
לא מחזיק טובה 

  לעצמו
וגם תפלה לירושלים בפרט , יתפלל שיזכה לקיים דבריו

  .והגאולה בכלל

לגמול חסד עם עניים ועם . לא להפסיק לימודו לדברים בטלים, ללמוד לשמה  :הדגשות מיוחדות
 .תופסי התורה



 לח

 

  הודמידת ה – חמישישבוע 

  אהרון הכהן  : צדיק המרכבה למידה

  שוק שמאל  : אבר המרכבה למידה

, רדיפת שלום, גם אהבת שלום. לימוד משנה בפרט. להודות לשם –הודיה   : הגדרת המידה
ק ששערי מעלה פתוחים עד "מובא בזוה: הערה. אהבת הבריות וקרובן לתורה

  .החכם עיניו בראשו לדעת את אשר לפניוולכן , סוף שבוע זה

  שנאת הבריות ושנאת חינם  : עבודה עיקרית

יום 
  לעומר

מידה 
  פרטית

  ח "מידה ממ
  קניני התורה

  הנהגה פרטית ליום

  כט
חסד 

  הודשב
  אהוב

וירדוף , יעשה חסדים אפילו אם יקבל בזיונות על ידי זה
  .אחר השלום

  ל
גבורה 
  שבהוד

  אוהב את המקום
כגון מצוות אנשים , ההפרעות להודות לשםיתגבר על 

  .עצלות, מלומדה

  לא
תפארת 

  שבהוד
  אוהב את הבריות

ויודה , יכוון בלימודו להרבות שלום ולפאר את התורה
  .לשם ברוב הדר

  לב
  נצח 

  שבהוד
  אוהב את התוכחות

לדעת מקור דברי התורה שבעל פה  –ילמד בשלמות 
  .בתורה שבכתב

  לג
  הוד 

  שבהוד
  המישריםאוהב את 

ושגילה , יודה לשם על שזכה להודות לפניו ולקיים מצוות
  .את תורת הנסתר

  לד
יסוד 

  שבהוד
  מתרחק מן הכבוד

יקדש דבורו , יודה לשם ברבים שאחרים גם יודו לשם
  .להודות בקדושה

  לה
מלכות 
  שבהוד

לא מגיס לבו 
  בתלמודו

ושיזכה , ה בעולם"ושיתגלה כבוד הקב, יתפלל על השלום
  .שבעל פהלתורה 

לרדוף , לרוץ רק לטוב ולדבר מצווה, להזהר מרכילות, לכבד לומדי תורה  :הדגשות מיוחדות
 .לבקש לשים ולהרבות שלום



 לט  

 

  יסודמידת ה – ששישבוע 

  יוסף הצדיק  : צדיק המרכבה למידה

  ברית קודש  : אבר המרכבה למידה

כי מידה זו , "שלום"ונקרא . כי הוא כללות ויסוד לכל המידות" כל"יסוד נקרא   : הגדרת המידה
ברית , ברית הלשון –גם תוכנו שמירת ברית . בלבד הוא המחזיק ברכה לעולם

  .ברית המעור, הלב

  תאווה לעריות  : עבודה עיקרית

יום 
  לעומר

מידה 
  פרטית

  ח "מידה ממ
  קניני התורה

  הנהגה פרטית ליום

  לו 
חסד 

  יסודשב
  אינו שמח בהוראה

ה "ויכוון במצוותיו שהקב, יקדים צרכי חברו לצרכי עצמו
  .ישפיע טוב

  לז
גבורה 

  יסודשב
נושא בעול עם 

  חברו
ויכוון , יתגבר על רצונותיו ותאוותיו שהם מאהבת עצמו

  .רק לשם שמים

  לח
תפארת 

  יסודשב
  מכריעו לכף זכות

ובפרט  ולא יסיח דעתו מלימודו, ילמד של שמירת הברית
  .מעניני קדושה

  לט
  נצח 
  יסודשב

  מעמידו על האמת
ויכוון עצמו תמיד לנסיון , יוסיף תמיד בקדושה וצניעות

  .בשמירת הברית

  מ
  הוד 
  יסודשב

  מעמידו על השלום
ויזהר לא לגרום מחלוקת על , יוותר לאחרים למען השלום

  .ידי הנהגותיו

  מא
יסוד 

  יסודשב
מתישב לבו 

  בתלמודו
יתרחק , )מקווה, רחיצה, י"נט(תמיד כראוי יטהר עצמו 

  .מתענוגים כדי להתקדש

  מב
מלכות 

  יסודשב
  שואל ומשיב

וישמור פיו , יתפלל תמיד על הקדושה ושמירת הברית
  .מכל דיבור אסור

 –ובפרט . ומכל מיני קרי, מהרהורים רעים, זהירות מהסתכלות בעריות  :הדגשות מיוחדות
 .שתשמישו יהיה בקדושה



 מ
 

  מלכותמידת ה – שביעישבוע 

  דוד המלך  : צדיק המרכבה למידה

  פה  : אבר המרכבה למידה

הנהגת הגוף על פי התורה , ועם כל זה. השלטת הנפש על הגוף –שלטון   : הגדרת המידה
לסבול גופו לצורך , ובזה יקנה מידת הסובלנות. הקדושה כי זה קיומו של הנפש

  .וישים עצמו כעני ובפרט בתפילותיו, ולא יתגאה על אחרים, נפשו

  עצלות ועצבות  : עבודה עיקרית

יום 
  לעומר

מידה 
  פרטית

  ח "מידה ממ
  קניני התורה

  הנהגה פרטית ליום

  מג 
חסד 

  מלכותשב
  שומע ומוסיף

ויזכה , ימחול לחוטאים, יתפלל לשם שירחם על דלים
  .אותם לעשות חסד

  מד
גבורה 

  מלכותשב
הלומד על מנת 

  ללמד
ישמור את פיו מיראה מגדלותו , יתגבר על תאוותיו

  .יתברך וכבוד מלכותו

  מה
תפארת 

  מלכותשב
הלומד על מנת 

  לעשות
ויתפלל , יהי מוכן לסבול למען האמת, בלימודולא יתגאה 
  .על הלימוד

  מו 
  נצח 
  מלכותשב

  המחכים את רבו
ושיתגלה כבוד שמים על ידי , יתפלל על צמיחת הגאולה

  .קיום הנבואות

  מז
  הוד 
  מלכותשב

  המכוון את שמעתו
יזהר מאד על , יודה לשם על כל יסורין שמביא עליו

  .השלום ובפרט בשבת קודש

  מח
יסוד 

  מלכותשב
אומר דבר בשם 

  אומרו
יתפלל תמיד על שמירת הברית ועל הצניעות ועל 

  .הקדושה לכל ישראל

  מט
מלכות 

  מלכותשב
ב "ל(חזרה על כולם 

  )ב"טו
עלינו "יאמר , יתפלל על שמירת השבת ודיבור בקדושה

  .בשמחה" לשבח

ומדברים בטלים בבית , ליצנות, לשון הרע/ מוציא שם רע , שקר, יזהר מחנופה  :הדגשות מיוחדות
 .בתפילה ובלימוד, הכנסת

 

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   ����לעילוי נשמת    ����
  ל"ז וליט תמר בת מרסל'ז

  ל"בן זאכי ז) טיטי(יוסף 
  ל"ינה בת מנטינה ז'ג

  . ה.ב.צ.נ.ת

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


