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ספירת העומר
)לשון חכמים ח"א סימן ע"ז( הימים של ספירת העומר צריך להרבות בהם
תחנונים ,ובפרט בעת הספירה ,כי השעה צריכה לכך מאד ,ויזהר להרבות בהם
בטבילה למתק הדינין במי החסד ,ויזהר בהם מאד מאד מן כעס ומקטטה
ומחלוקת בבית ובחוץ ,ויראה אותות אהבה וריעות ,הן לבני ביתו הן לאנשים
אחרים .וידוע כי סודות המצוה הזאת של ספירת העומר עמקו וגם רבו ,ולאו כל
מוחא סביל דא ,והאדם ירבה בתחינה ובקשה בעת קיום המצוה הזאת ,ותועיל
לו מאד להיות לו סיוע במקום הכוונות של המצוה ,וה' לא ימנע טוב להולכים
בתמים .על כן קודם הספירה יאמר בקשה זו;

שא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ּו ְׁש ִכינְ ּ ֵת ּה
שם יִ ח ּוד קֻ ְד ׁ ָ
לְ ׁ ֵ

)זו"ן(

יאהדונהי
ִּב ְד ִחיל ּו ּו ְר ִחימ ּו

ּו ְר ִחימ ּו ּו ְד ִחיל ּו

יאההויהה

איההיוהה

שם י"ה )או"א( ְּבו"ה )זו"ן( ְּביִ ח ּו ָדא ְׁשלִ ים
ח ָדא ׁ ֵ
לְ ַי ֲ

יהוה
ש ָר ֵאל
שם ּ ָכל יִ ְ ׂ
ְּב ׁ ֵ
שנ ּו
שי נ ְַפ ׁ ֵ
ש ְר ׁ ֵ
ח ִסים ֶאל ׁ ָ
שמוֹ ת הַ ִּמ ְת ַי ֲ
שם ּ ָכל הַ ְּנפָ ׁשוֹ ת וְ הָ ר ּוחוֹ ת וְ הַ ְּנ ׁ ָ
ּו ְב ׁ ֵ
יאה
ש ִּמ ְּכלָ ל ּות אֲ ִציל ּות ְּב ִר ָ
שיהֶ ם וְ הַ ְ ּקרוֹ ִבים לָ הֶ םֶ ׁ ,
וְ ר ּוחֵ נ ּו וְ נִ ְׁשמָ ֵתנ ּו ּומַ לְ ּב ּו ׁ ֵ
ֲש ּיָהְ ,דכָ ל ּ ַפ ְרצ ּוף
יאה יְ ִצ ָירה ע ִ ׂ
ֲש ּיָהּ ,ו ִמ ּ ָכל ּ ְפ ָרטֵ י אֲ ִציל ּות ְּב ִר ָ
יְ ִצ ָירה ע ִ ׂ
ֲש ּיָה ,ה ֲֵרינ ּו מ ּוכָ נִ ים ּו ְמז ּ ָֻמנִ ים
יאה יְ ִצ ָירה ע ִ ׂ
ּו ְס ִפ ָירה דִּ ְפ ָרטֵ י אֲ ִציל ּות ְּב ִר ָ
של ְס ִפ ַירת הָ עֹמֶ ר ,לִ ְס ּפֹר י ִָמים
ֲשה ׁ ֶ
ְּבעֶ ז ְַרת הָ ֵאל יִ ְת ּ ָב ַר ְך לְ ַק ּיֵם ִמ ְצ ַות ע ֵׂ
שר ִצ ּוָנ ּו יְ ֹ
שב ּועוֹ תַ ּ ,כאֲ ׁ ֶ
וְ ׁ ָ
שה; )בליל מ"ט
ה ָוה יאהדונהי אֱ לֹהֵ ינ ּו ְּבתוֹ ָרתוֹ הַ ְ ּקדוֹ ׁ ָ
ש ּ ָבת ִמיּוֹ ם
לעמר ידלג פסוקים אלו ויאמר; לעשות נחת רוח וכו'( ּו ְספַ ְר ּ ֶתם לָ כֶ ם ִמ ּ ָמחֳ ַרת הַ ּ ׁ ַ

ב

ח ַרת
ש ּ ָבתוֹ ת ְּת ִמימֹת ִּת ְהיֶינָה :עַ ד ִמ ּ ָמ ֳ
שבַ ע ׁ ַ
ה ֲִביאֲ כֶ ם ֶאת עֹמֶ ר הַ ְּתנ ּופָ ה ׁ ֶ
ה ָוה
שה לַ י ֹ
ח ָד ׁ ָ
ש ּ ָבת הַ ּ ְׁש ִביעִ ת ִּת ְס ּ ְפר ּו ח ֲִמ ּ ִׁשים יוֹ ם ,וְ ִה ְק ַר ְב ּ ֶתם ִמנְ חָ ה ֲ
הַ ּ ׁ ַ
שבֻ עֹת ִּת ְס ּ ָפר לָ ְך ,מֵ הָ חֵ ל חֶ ְרמֵ ׁש ּ ַב ָּקמָ ה ּ ָתחֵ ל לִ ְס ּפֹר
יאהדונהי :וְ נֶאֱ מַ ר; ִׁש ְבעָ ה ׁ ָ
שר
שבֻ עוֹ ת :לַ עֲשׂ וֹ ת נַחַ ת ר ּוחַ לְ יוֹ ְצ ֵרנ ּו וְ לַ עֲשׂ וֹ ת ְרצוֹ ן ּבוֹ ְר ֵאנ ּו ,אֲ ׁ ֶ
ִׁש ְבעָ ה ׁ ָ
שנ ּו ְּב ִמ ְצוֹ ָתיו וְ ִצ ָ ּונ ּו ְּב ִמ ְצ ָוה זוֹ  ,לְ ַת ֵּקן ׁש ֶֹר ׁש ִמ ְצ ָוה זוֹ ְּבמָ קוֹ ם עֶ לְ יוֹ ן
ִקדְּ ׁ ָ
ְּב ִׁשע ּור קוֹ מָ ה ,לְ הַ ְׁשלִ ים ִאילָ ן הָ עֶ לְ יוֹ ן ּולְ הַ ְׁשלִ ים ָא ָדם הָ עֶ לְ יוֹ ןּ ,ולְ הָ ִקים ֶאת
ָשנ ָּה ,לְ בָ ֵרר ּולְ ַת ֵּקן ּולְ הַ עֲלוֹ ת ּ ָכל הַ ְּנפָ ׁשוֹ ת
חזִיר עֲטָ ָרה לְ י ְׁ
סֻ ּ ַכת דָּ וִ ד ,לְ הַ ֲ
אשוֹ ן
ש ּנ ְָפל ּו ּ ַב ְ ּקלִ ּ ָפה עַ ל יְ ֵדי ָא ָדם הָ ִר ׁ
שה ׁ ֶ
שמוֹ ת וְ נִ יצוֹ צֵ י הַ ְ ּק ֻד ּ ׁ ָ
וְ הָ ר ּוחוֹ ת וְ הַ ְּנ ׁ ָ
וְ עַ ל י ֵָדינ ּוְּ ,בגִ לְ גּ ּולִ ים ֵאלּ ּו ּו ְבגִ לְ גּ ּולִ ים אֲ חֵ ִריםּ ,ו ְׁש ֵא ִרית הַ רפ"ח נִ יצוֹ ִצין,
יאה
ש ִּמ ְּכלָ ל ּות אֲ ִציל ּות ְּב ִר ָ
שנ ּו ר ּוחֵ נ ּו וְ נִ ְׁשמָ ֵתנ ּו ׁ ֶ
ּולְ הַ ְׁשלִ ים ְׁשלֵ מ ּות ִּת ּק ּון נ ְַפ ׁ ֵ
ֲש ּיָהְ ,דכָ ל ּ ַפ ְרצ ּוף
יאה יְ ִצ ָירה ע ִ ׂ
ֲש ּיָהּ ,ו ִמ ּ ָכל ּ ְפ ָרטֵ י אֲ ִציל ּות ְּב ִר ָ
יְ ִצ ָירה ע ִ ׂ
ֲש ּיָה הַ ִּמ ְת ַיח ֲִסים ֶאל ִּת ּק ּון ִמ ְצ ָוה
יאה יְ ִצ ָירה ע ִ ׂ
ּו ְס ִפ ָירה דִּ ְפ ָרטֵ י אֲ ִציל ּות ְּב ִר ָ
ש ָר ֵאל
שמוֹ ת ְדכָ ל יִ ְ ׂ
יב ֵרי נְ פָ ׁשוֹ ת ר ּוחוֹ ת ּו ְּנ ׁ ָ
זוֹ  ,וְ גַם לְ הַ ְׁשלִ ים ְׁשלֵ מ ּות ִּת ּק ּון ֵא ְ
חסֵ ִרים ִמ ִּת ּק ּון ִמ ְצ ָוה זוֹ .
הַ חַ ִ ּיים וְ הַ ּ ֵמ ִתים הַ ֲ
יהי ָרצוֹ ן ִמ ְּלפָ נ ָ
וִ ִ
ש ְ ּיהֵ א עַ ּ ָתה
ה ָוה יאהדונהי אֱ לֹהֵ ינ ּו וְ אלֹהֵ י אֲ בוֹ ֵתינ ּוֶ ׁ ,
ֶיך ,יְ ֹ
עֵ ת ָרצוֹ ן לְ פָ נ ָ
ֶיך ,לִ ְהיוֹ ת עוֹ לָ ה ִמ ְצוָ ה זוֹ לְ ַת ֵּקן ֶאת ּ ָכל ּ ְפגָמֵ ינ ּו ּו ִפגְ מֵ י
ֲש ּיָהּ ,ו ְבכָ ל
יאה יְ ִצ ָירה ע ִ ׂ
שר ּ ָפג ְַמנ ּו ִּב ְכלָ ל ּות אֲ ִציל ּות ְּב ִר ָ
אשוֹ ן אֲ ׁ ֶ
ָא ָדם הָ ִר ׁ
ֲש ּיָה,
יאה יְ ִצ ָירה ע ִ ׂ
ידה ַדאֲ ִציל ּות ְּב ִר ָ
שמָ ה חַ ּיָה יְ ִח ָ
שי ֶנפֶ ׁש ר ּוחַ נְ ׁ ָ
צַ לְ מֵ י לְ ב ּו ׁ ֵ
ידה
שמָ ה חַ ּיָה יְ ִח ָ
שי נֶפֶ ׁש ר ּוחַ נְ ׁ ָ
ּולְ צָ ֵרף ּולְ בָ ֵרר ּולְ הָ ִסיר הַ ִּסיגִ ים ִמ ַ ּצלְ מֵ י לְ ב ּו ׁ ֵ
ֲש ּיָהּ ,ולְ בָ ֵרר חֶ לְ קֵ י הַ ּנֶפֶ ׁש
יאה יְ ִצ ָירה ע ִ ׂ
ִד ְכלָ ל ּות ּו ְפ ָרט ּות אֲ ִציל ּות ְּב ִר ָ
ֲש ּיָה ,וְ ֹנג ַּה ּ ָכאוֹ ר ִּת ְהיֶה ֶאל
יאה יְ ִצ ָירה ע ִ ׂ
ש ִּנ ְפ ּגַמ ּו וְ נ ְָפל ּו ְּב ֹנג ַּה ַדאֲ ִציל ּות ְּב ִר ָ
ֶׁ
ְמקוֹ ם הַ ּק ֶֹד ׁש.
ש ּ ַב ּיֵצֶ ר הָ ָרעּ ,ו ְתז ְַּככֵ נ ּו
ה ָוה יאהדונהי ,הַ ְפ ֵרד נָא מֵ עָ לֵ ינ ּו צַ ד הָ ָרע ׁ ֶ
ָא ּנָא יְ ֹ
שם )יהוה(
ּו ְתלַ ְּבנֵנ ּו ְּבכֹחַ הַ ּיֵצֶ ר הַ ּטוֹ ב ,וְ יִ ְת ַיחֲד ּו ַא ְר ּ ַבע אוֹ ִתיוֹ ת הַ ּ ׁ ֵ
שפַ ע אוֹ ר
שט ׁ ֶ
שר ּ ָבהֶ ם יִ ְת ּ ַפ ּ ׁ ֵ
שלֵ ם אֲ ׁ ֶ
ּ ָבר ּו ְך ה ּוא ְּביִ ח ּו ָדא ְׁשלִ ים ,וְ יִ ְהי ּו ִכ ּ ֵסא ׁ ָ
חד ּו ַא ּ ָבא וְ ִא ּ ָמא ְּביִ ח ּו ָדא ְׁשלִ ים )יאההויהה(,
הָ ֵאין סוֹ ף ּ ָבר ּו ְך ה ּוא ,וְ יִ ְת ַי ֲ
שפַ ע
ש ְך ׁ ֶ
שם יִ ּ ָמ ׁ ֵ
וְ יִ ְזדַּ ְ ּוג ּו )זו"ן( ִּת ְפ ֶא ֶרת ּומַ לְ כ ּות ִז ּו ּוגָא ְׁשלִ ים )יאהדונהי(ּ ,ו ִמ ּ ׁ ָ
שנ ּו ר ּוחֵ נ ּו וְ נִ ְׁשמָ ֵתנ ּו ְׁש ִ ּי ְהי ּו ְרא ּויִ ים
ּו ְב ָרכָ ה ַר ּ ָבה ְּבכָ ל הָ עוֹ לָ מוֹ ת לְ ז ּ ֵַכ ְך נ ְַפ ׁ ֵ
לְ עוֹ ֵרר מַ ִ ּיין נ ּו ְק ִּבין ּולְ הַ ְמ ִׁש ְ
יך מַ ִ ּיין דְּ כ ּו ִרין ,וְ ַאל יְ עַ ּ ֵכב ׁש ּום חֵ ְטא וְ עָ וֹ ן

ג

וְ ִה ְרה ּור ָרע ֶאת הַ ִּמ ְצ ָוה הַ זֹּאת ,וְ ַתעֲלֶ ה לְ ָרצוֹ ן לְ ֵריחַ נִ יחוֹ חַ לְ פָ נ ָ
ה ָוה
ֶיך יְ ֹ
יאהדונהי אֱ לֹהֵ ינ ּו וֶאֱ לֹהֵ י אֲ בוֹ ֵתינ ּו.
יהי ָרצוֹ ן ִמ ְּלפָ נ ָ
וִ ִ
ֶיך יְ ֹ
ש ְּבכֹחַ ִמ ְצ ַות
ה ָוה יאהדונהי אֱ לֹהֵ ינ ּו וֶאֱ לֹהֵ י אֲ בוֹ ֵתינ ּוֶ ׁ ,
הַ ְּס ִפ ָירה הַ זֹּאת ,יְ ֻת ַּקן מַ ה ְׁש ּ ָפג ְַמנ ּו ִּב ְס ִפירוֹ ת זְעֵ יר ַאנְ ּ ִפין וְ נ ּו ְקבֵ ּה,
יהי ָרצוֹ ן ִמ ְּלפָ נ ָ
ש ִ ּי ְהיֶה חָ ׁש ּוב
ֶיךֶ ׁ ,
של הַ ּ ַליְ לָ ה הַ זֶּה .וִ ִ
שהֵ ם ִּת ְפ ֶא ֶרת ּומַ לְ כ ּות ׁ ֶ
ֶׁ
ּו ְמקֻ ּ ָבל ּו ְמ ֻר ֶ ּצה לְ פָ נ ָ
של הָ עֹמֶ ר,
ֶיך הֲבָ ל הַ יּוֹ צֵ א ִמ ּ ִפינ ּו ְּבהַ ְּב ָרכָ ה וְ הַ ְּס ִפ ָירה ׁ ֶ
לְ הַ ְמ ִש ְ
יך אוֹ ר מַ ִקיף ּ ַב ּ ָמקוֹ ם הָ ָרא ּוי ִּכ ְרצוֹ נ ֶָך .וְ יִ ְהיֶה חָ ׁש ּוב ּו ְמקֻ ּ ָבל ּו ְמ ֻר ֶ ּצה
חז ַָרת עֲבוֹ ַדת ּ ֵבית הַ ִּמ ְקדָּ ׁש לִ ְמקוֹ מָ ּה ,לְ ַת ֵּקן
ש ֵתנ ּו עַ ל ֲ
ש ְפתוֹ ֵתינ ּו ְּבבַ ָּק ׁ ָ
שיחַ ִ ׂ
ִׂ
ֲשה י ֵָדינ ּו ּכוֹ נְ נָה
דנָי אֱ לֹהֵ ינ ּו עָ לֵ ינ ּוּ ,ומַ ע ֵׂ
יהי ׀ נֹעַ ם אֲ ֹ
ימי ִּכ ְרצוֹ נ ֶָך .וִ ִ
ְּבאוֹ ר ּ ְפנִ ִ
ֲשה י ֵָדינ ּו ּכוֹ נְ נֵה ּו) :עד כאן לשון חכמים(.
עָ לֵ ינ ּוּ ,ומַ ע ֵׂ
יד ָ
וְ ַתעֲלֶ ה לְ פָ נ ָ
יך הַ יּוֹ ְדעִ ים
ֶיך ִמ ְצ ַות ְס ִפ ַירת הָ עֹמֶ ר הַ זּוֹ ִ ,עם ּ ַכ ָ ּונַת ְּבנֵי יְ ִד ֶ
הגֶן ּ ָכל ּ ַכ ָ ּונַת ְׁשמוֹ ֶת ָ
יך הַ ְ ּקדוֹ ִׁשים הָ ְרא ּויִ ים לָ בֹא
וְ הַ ְּמכַ ְ ּונִ ים ּ ַכ ֹ
שכַ ת ּ ְפ ָרטֵ י ְּב ִחינוֹ ת הַ ּמוֹ ִחין ִדזְעֵ יר ַאנְ ּ ִפין וְ נ ּו ְקבֵ ּה,
ִּב ְס ִפ ָירה זוֹ ְּ ,בהַ ְמ ׁ ָ
יפים,
ימיִ ים ּומַ ִ ּק ִ
חסָ ִדים וְ הַ ְּגב ּורוֹ תְ ּ ,פנִ ִ
ימיּוֹ ת ּו ְד ִחיצוֹ נִ ּי ּותּ ,ו ְב ִחינוֹ ת הַ ֲ
ִד ְפנִ ִ
וְ הַ ְבלָ עַ ת הַ דָּ ִמים ,וְ הַ ְמ ּ ָת ַקת הַ ש"ך דִּ ינִ יםּ ,ו ְׁש ָאר ּ ְפ ָרטֵ י הַ ּ ַכ ּוָנוֹ ת הָ ְרמ ּוזִים
ח ִסים לְ ִת ּק ּון הַ יּוֹ ם הַ זֶּה .וְ הַ ּ ָכל אֲ נ ְַחנ ּו ְמכַ ְ ּונִ ים עַ ל דַּ עַ ת
ּו ְמצוֹ ָר ִפים ּ ָב ּה ,הַ ִּמ ְת ַי ֲ
ימנָא ע"ה וְ עַ ל דַּ עַ ת ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן יוֹ חַ אי ,וְ ַר ִּבי
ֹשה ַר ּ ֵבינ ּו ַרעְ יָא ְמהֵ ְ
מ ֶׁ
ֶאלְ עָ זָר ְּבנוֹ  ,וְ יוֹ ָתם ּ ֶבן ֻע ִז ּיָה ּוּ ,ולְ ַדעַ ת ַר ּ ֵבנ ּו יִ ְצחָ ק ל ּו ְריָא ַא ְׁש ְּכ ָנזִי  -הַ אר"י,
ש ְרעָ ִּבי ) ִמ ְז ָר ִחי(  -הַ רש"ש,
שלוֹ ם ׁ ַ
שר ׁ ָ
וְ ַתלְ ִמידוֹ ַר ּ ֵבנ ּו חַ ִ ּיים וִ יטָ אל ,וְ ַר ּ ֵבנ ּו ַׂ
ידיו הַ ְ ּקדוֹ ִׁשיםּ ,ו ִפינ ּו ְּכ ִפיהֶ ם וְ כַ ָ ּונ ֵָתנ ּו ְּככַ ָ ּונ ָָתם ּו ְכ ַדעְ ּ ָתם.
וְ ַתלְ ִמ ָ
יהי ָרצוֹ ן ִמ ְּלפָ נ ָ
וִ ִ
ש ְ ּי ֻת ַּקן
ה ָוה יאהדונהי אֱ לֹהֵ ינ ּו וֶאֱ לֹהֵ י אֲ בוֹ ֵתינ ּוֶ ׁ ,
ֶיך יְ ֹ
ה ָוה
שר ּ ָפג ְַמנ ּו ּ ַב ִּמדּ וֹ ת הָ עֶ לְ יוֹ נוֹ תִּ ,כי לְ ָך יְ ֹ
ִּב ְס ִפ ָיר ֵתנ ּו זֹאת ּ ָכל אֲ ׁ ֶ
שמַ יִ ם ּובָ ָא ֶרץ,
יאהדונהי הַ ְּג ֻד ּ ָלה וְ הַ ְּגב ּו ָרה וְ הַ ִּת ְפ ֶא ֶרת וְ הַ ּנֵצַ ח וְ הַ הוֹ ד ִּכי כֹל ּ ַב ּ ׁ ָ
שהֵ ם הַ ּ ִׁש ְבעָ ה ְקצָ ווֹ ת
ֹאשֶ ׁ :
ה ָוה יאהדונהי הַ ּ ַמ ְמלָ כָ ה וְ הַ ִּמ ְתנַשּׂ ֵ א לְ כֹל לְ ר ׁ
לְ ָך יְ ֹ
ִדזְעֵ יר ַאנְ ּ ִפין וְ נ ּו ְקבֵ ּה ְדא"ק וְ אבי"ע ְדחֶ סֶ ד ְד ּ ַפ ְרצ ּוף הַ זְּמַ נִ יםַ ,אחַ ת לְ ַאחַ ת
שב ּועוֹ ת ְּת ִמימוֹ ת ֵא ּ ֶלה.
)בליל מ"ט לעמר ידלג סיום הפסקה( ְּב ִׁש ְבעָ ה ׁ ָ

ד

לשבוע ראשון

יהי ָרצוֹ ן ִמ ְּלפָ נ ָ
ֶיך
שבוּעַ זֶה .וִ ִ
ש ּ ָפג ְַמנ ּו ִּב ְס ִפ ַירת הַ חֶ סֶ ד הַ ִ ּנ ְתקֶ נֶת ְּב ׁ ָ
ּו ִב ְפ ָרט מַ ה ׁ ֶ
ֲשוּבָ ה ו ְּמקֻ ּ ֶבלֶ ת ו ְּרצ ּויָה
ש ְּתהֵ א ח ׁ
יֶהֶ ֶוהֶ יאהדונהי אֱ לֹהֵ ינ ּו וֶאֱ לֹהֵ י אֲ בוֹ ֵתינ ּו ׁ ֶ
לְ פָ נ ָ
אשוֹ ן
שבוּעַ זֶה )בליל ז' לעמר ידלג מילת "הראשון"( הָ ִר ׁ
ֶיך ִק ּיוּם ִמ ְצוַת ְס ִפ ַירת הָ עֹמֶ ר ְּב ׁ ָ
הָ רוֹ מֵ ז לַ חֶ סֶ ד .וְ ַא ּ ָתה ְּבטו ְּב ָך הַ ּגָדוֹ ל ְּת ַרחֵ ם עָ לֵ ינ ּו ,יְ ִהי חַ ְסדְּ ָך יֶהֶ ֶוהֶ יאהדונהי עָ לֵ ינ ּו,
ו ְּתז ּ ֵַכנ ּו לְ עָ ְב ְד ָך ְּביִ ְר ָאה וְ ַאהֲבָ ה ,וְ ִת ְהיֶה ַאהֲבָ ְת ָך ְּתקוּעָ ה ְּבלִ ּ ֵבנ ּו ּ ָת ִמיד ּ ָכל יְ מֵ י חַ ּיֵינ ּו,
ש ִּת ְמדּ ֹד לָ נ ּו נוֹ ֶדה לְ ָך
וְ ִת ְהיֶה יִ ְר ָא ְת ָך עַ ל ּ ָפנֵינ ּו לְ ִבלְ ִּתי ֶנחֱטָ א ,ו ְּבכָ ל ִמדָּ ה ו ִּמדָּ ה ׁ ֶ
ש ִּכיל ,לְ הָ ִטיב וְ לִ גְ מֹל חֶ סֶ ד ְּבכָ ל ּכֹחֵ נ ּוְּ ,בגוּפֵ נ ּו ו ְּבמָ מוֹ נֵנ ּו,
ִּב ְמאֹד ְמאֹד .ו ְּתז ּ ֵַכנ ּו לְ הַ ְ ׂ
חסָ ִדים מֵ עַ ּ ָתה וְ עַ ד עוֹ לָ ם .וְ יִ ְהי ּו ּ ָכל
שלֵ ם .וְ לֹא ַנעֲלִ ים עֵ ינֵינ ּו ִמ ִּמ ְצוַת ְּג ִמילוּת ֲ
ְּבלֵ בָ ב ׁ ָ
ֲשינ ּו לְ ִׁש ְמ ָך וּלְ ז ְִכ ְר ָך ּ ַתאֲ וַת נֶפֶ ׁש .ו ְּתז ּ ֵַכנ ּו לְ ִה ְת ַרחֵ ק מֵ הַ ִ ּקנְ ָאה וְ הָ ַא ְכז ְִר ּיוּת וְ הַ ּ ַכעַ ס
מַ ע ֵׂ
וְ הַ ְ ּנ ָקמָ ה וְ הַ ּ ַתחֲרוּת ,וּלְ ִה ְת ַרחֵ ק מֵ הַ ּ ַמחֲלוֹ קֶ ת .ו ְּתז ּ ֵַכנ ּו לִ ְקנוֹ ת ִמדַּ ת הַ חֶ סֶ ד ְּב ִקנְ יָן ּגָמוּר,
שנְ ַאת ִח ּנָם
יש ֶאל ֵרעֵ ה ּו ,וּלְ הַ ְר ִחיק מֵ עָ לֵ ינ ּו עָ ווֹ ן ִ ׂ
לִ ְהיוֹ ת ּ ָבנ ּו ַאהֲבַ ת הַ חֶ סֶ ד ִא ׁ
ימין ִצ ְד ְק ָך
שה הַ ִ ּנ ּ ֶתנֶת ִּב ִ
ֲשה לְ מַ עַ ן ּתוֹ ָר ְת ָך הַ ְ ּקדוֹ ׁ ָ
ִּב ְמ ִס ַירת הַ דִּ ין עַ ל חֲבֵ ֵרינ ּוַ .וע ֵׂ
יש הַ חֶ סֶ דְּ ,תמַ ּ ֵלא
אהֲבֶ ָך ִא ׁ
שר ִמ ְ ּי ִמין הַ חֶ סֶ ד ,וּלְ מַ עַ ן ַא ְב ָרהָ ם ֹ
ֲשה אֲ ׁ ֶ
ְּברמ"ח ִמ ְצווֹ ת ע ֵׂ
ִמ ְׁשאֲ לוֹ ת לִ ּ ֵבנ ּו לְ טוֹ בָ ה ,יִ ּו ַָדע לְ עֵ ינֵי הַ ּכֹל טו ְּב ָך וְ חַ ְסדְּ ָך ִע ּ ָמנ ּו ,אכי"ר.
לשבוע שני

יהי ָרצוֹ ן ִמ ְּלפָ נ ָ
ֶיך
שבוּעַ זֶה .וִ ִ
ש ּ ָפג ְַמנ ּו ִּב ְס ִפ ַירת הַ ְּגבו ָּרה הַ ִ ּנ ְת ֶקנֶת ְּב ׁ ָ
ּו ִב ְפ ָרט מַ ה ׁ ֶ
יְ ְהוְ ְ
ֲשוּבָ ה ו ְּמקֻ ּ ֶבלֶ ת ו ְּרצ ּויָה
ש ְּתהֵ א ח ׁ
ה יאהדונהי אֱ לֹהֵ ינ ּו וֶאֱ לֹהֵ י אֲ בוֹ ֵתינ ּו ׁ ֶ
לְ פָ נ ָ
שנִ י הָ רוֹ מֵ ז
שבוּעַ זֶה )בליל י"ד לעמר ידלג מילת "השני"( הַ ּ ׁ ֵ
ֶיך ִק ּיוּם ִמ ְצוַת ְס ִפ ַירת הָ עֹמֶ ר ְּב ׁ ָ
ֹש
ַבר עַ ל יִ ְצ ֵרנ ּו ,וְ ֵתן ּ ָבנ ּו ּכֹחַ לִ ְכ ּב ׁ
לַ ְּגבו ָּרה .וְ ַא ּ ָתה ְּבטו ְּב ָך ְּת ַרחֵ ם עָ לֵ ינ ּו ו ְּתז ּ ֵַכנ ּו לְ ִה ְת ּג ּ ֵ
שר
ֲשה אֲ ׁ ֶ
ּ ַתאֲ ווֹ ֵתינ ּו הַ גּ וּפָ נִ יוֹ ת ,וְ נַגְ ִּביר חַ ּיָלִ ים לִ ְשמֹר וּלְ ַק ּיֵם שס"ה ִמ ְצווֹ ת לֹא ּ ַתע ֶׂ
לְ פֵ ַאת צָ פוֹ נָה .וּלְ מַ עַ ן יִ ְצחָ ק עֲקֵ ֶד ָך נֶאֱ זַר ִּבגְ בו ָּרה ,עוֹ ְר ָרה ֶאת ְּגבו ָּר ֶת ָך וּלְ כָ ה
שלֵ ם,
ש ּ ָכבַ ׁש ַא ְב ָרהָ ם ָא ִבינ ּו ֶאת ַרחֲמָ יו לַ עֲשׂ וֹ ת ְרצוֹ נְ ָך ְּבלֵ בָ ב ׁ ָ
ישעָ ָתה ּ ָלנ ּו .ו ְּכמוֹ ׁ ֶ
לִ ׁ ֻ
יך עַ ל ִמדּ וֹ ֶת ָ
יך ֶאת ּ ַכעֲסֶ ָך וְ יִ גּ וֹ ל ּו ַרחֲמֶ ָ
ּ ֵכן יִ ְכ ְּבש ּו ַרחֲמֶ ָ
ה
יך ,וְ ִת ְתנַהֵ ג ִע ּ ָמנ ּו יְ ְהוְ ְ
יאהדונהי אֱ לֹהֵ ינ ּו ְּב ִמדַּ ת הַ חֶ סֶ ד ו ְּב ִמדַּ ת הָ ַרח ֲִמים ,וְ ִת ּ ָכנֵס לָ נ ּו לִ ְפנִ ים ְמשׂ ו ַּרת הַ דִּ ין,
ָשוּב חָ רוֹ ן ַא ּ ָפ ְך מֵ עַ ּ ָמ ְך וּמֵ ִע ָיר ְך וּמֵ ַא ְרצָ ְך ו ִּמ ּ ַנחֲלָ ָת ְך ,ו ְּתבָ טֵ ל מֵ עָ לֵ ינ ּו
ו ְּבטו ְּב ָך הַ ּגָדוֹ ל י ׁ
ּ ָכל ְּגזֵרוֹ ת ָק ׁשוֹ ת וְ ָרעוֹ ת ,וְ ִתגְ זֹר עָ לֵ ינ ּו ְּגזֵרוֹ ת טוֹ בוֹ ת ְּכרֹב ַרחֲמֶ ָ
יך ,אכי"ר.
לשבוע שלישי

יהי ָרצוֹ ן ִמ ְּלפָ נ ָ
ֶיך
שבוּעַ זֶה .וִ ִ
ש ּ ָפג ְַמנ ּו ִּב ְס ִפ ַירת הַ ִּת ְפ ֶא ֶרת הַ ִ ּנ ְתקֶ נֶת ְּב ׁ ָ
ּו ִב ְפ ָרט מַ ה ׁ ֶ
ֹיהֹוֹ ֹ
ֲשוּבָ ה ו ְּמקֻ ּ ֶבלֶ ת ו ְּרצ ּויָה
ש ְּתהֵ א ח ׁ
ה יאהדונהי אֱ לֹהֵ ינ ּו וֶאֱ לֹהֵ י אֲ בוֹ ֵתינ ּו ׁ ֶ
לְ פָ ֶנ ָ
ישי
שבוּעַ זֶה )בליל כ"א לעמר ידלג מילת "השלישי"( הַ ּ ְׁשלִ ִׁ
יך ִק ּיוּם ִמ ְצוַת ְס ִפ ַירת הָ עֹמֶ ר ְּב ׁ ָ
הָ רוֹ מֵ ז לַ ִּת ְפ ֶא ֶרת .ו ְּתז ּ ֵַכנ ּו לִ ְהיוֹ ת מֵ עֲבָ ֶד ָ
שר ְּב ָך ֶא ְת ּ ָפ ַאר,
ש ָר ֵאל אֲ ׁ ֶ
יך הַ ּנֶאֱ מַ ר עֲלֵ יהֶ ם יִ ְ ׂ

ה

שה ּתוֹ ַרת אֱ מֶ ת ,ו ְּתז ּ ֵַכנ ּו לְ עָ ְבדְּ ָך ּ ֶבאֱ מֶ ת ,וְ ִת ְהיֶה ּ ָכל
ו ְּתז ּ ֵַכנ ּו לַ ֲעסֹק ְּבתוֹ ָר ְת ָך הַ ְ ּקדוֹ ׁ ָ
ַמ ֵתנ ּו לְ בַ ֵּקש הָ אֱ מֶ ת ,ו ְּתחָ ּנֵנ ּו לְ מַ עַ ן דַּ עַ ת אֲ ִמ ּתוּת דִּ ינֵי הַ ּתוֹ ָרה ,ו ְּתז ּ ֵַכנ ּו לְ ִה ְת ַרחֵ ק
ְמג ּ ָ
ש ִ ּנ ְפנֶה יִ ְהי ּו עַ ל ְדבַ ר אֱ מֶ ת .ו ִּבזְכוּת ּתוֹ ַרת אֱ מֶ תּ ,וזְכוּת
שקֶ ר וְ הַ ּ ָכזָב ,וְ כָ ל ּ ִפנּ וֹ ת ׁ ֶ
מֵ הַ ּ ׁ ֶ
ֲשה
ַי ֲעקֹב אֲ ִבינ ּו הֶ חָ תוּם ְּב ִת ְפ ֶא ֶרת ִמדַּ ת אֱ מֶ ת ,ו ְּכ ִתיב ִּת ּ ֵתן אֱ מֶ ת לְ ַי ֲעקֹבַ ּ ,ת ֲענֵנ ּו וְ ַתע ָ ׂ
ה יאהדונהי אֱ לֹהֵ ינ ּו
ּשלַ יִ ם ִעיר הָ אֱ מֶ ת ,עַ ל ּ ֵכן נְ ַק ּוֶה ּ ָל ְך ֹיהֹוֹ ֹ
ש ֵתנ ּו ,וְ נִ ְק ְר ָאה יְ רו ׁ ָ
ּ ַב ָק ׁ ָ
לִ ְראוֹ ת ְמהֵ ָרה ְּב ִת ְפ ֶא ֶרת ֻעז ּ ְָך ,אכי"ר.
לשבוע רביעי

יהי ָרצוֹ ן ִמ ְּלפָ נ ָ
ה
ֶיך יִ ִהוִ ִ
שבוּעַ זֶה .וִ ִ
ש ּ ָפג ְַמנ ּו ִּב ְס ִפ ַירת הַ נֵצַ ח הַ ִ ּנ ְתקֶ נֶת ְּב ׁ ָ
ּו ִב ְפ ָרט מַ ה ׁ ֶ
ֲשוּבָ ה ו ְּמקֻ ּ ֶבלֶ ת
ש ְּתהֵ א ח ׁ
יאהדונהי אֱ לֹהֵ ינ ּו וֶאֱ לֹהֵ י אֲ בוֹ ֵתינ ּוֵ ,אל מָ לֵ א ַרח ֲִמיםֶ ׁ ,
ו ְּרצ ּויָה לְ פָ נ ָ
שבוּעַ זֶה )בליל כ"ח לעמר ידלג מילת "הרביעי"(
ֶיך ִק ּיוּם ִמ ְצוַת ְס ִפ ַירת הָ עֹמֶ ר ְּב ׁ ָ
יעי הָ רוֹ מֵ ז לְ ִמדַּ ת נֵצַ ח .וְ ַא ּ ָתה ְּבטו ְּב ָך ְּת ַרחֵ ם עָ לֵ ינ ּו ,וְ ַרחֲמֶ ָ
יך הָ ַר ִּבים ַאל יַעַ זְבוּנ ּו
הָ ְר ִב ִ
ימינְ ָך נֶצַ ח .ו ְּתז ּ ֵַכנ ּו לְ כָ ל הַ ְבטָ חוֹ ת וְ נֶחֲ מוֹ ת
ש ְמחָ ה וְ נִ ְר ֶאה נְ ִעמוֹ ת ִּב ִ
נֵצַ ח סֶ לָ ה ָועֶ ד ,וְ נִ ְ ׂ
ָ
ש ֵּקר וְ לֹא יִ ּנָחֵ ם.
יאיך הַ ְ ּקדוֹ ִׁשים ,וְ גַם נֵצַ ח יִ ְש ָר ֵאל לֹא יְ ׁ ַ
ש ִה ְבטַ ְח ּ ָתנ ּו עַ ל יְ ֵדי נְ ִב ֶ
ֶׁ
חתֹם ּ ֶפה ּ ָכל הַ ְּמ ַק ְט ְרגִ ים עָ לֵ ינ ּו.
ו ְּתחַ זְּקֵ נ ּו ו ְּת ַא ְּמצֵ נ ּו לְ ַנ ֵ ּצחַ  ,ו ְּת ַנ ֵ ּצחַ אוֹ יְ בֵ ינ ּו ,וְ ִת ְס ּתֹם וְ ַת ֲ
ימנָא הֶ חָ תוּם ְּב ִמדַּ ת הַ ּנֵצַ ח ּ ָת ִאיר עֵ ינֵינ ּו ְּבתוֹ ָר ֶת ָך,
ֹשה ַר ְעיָא ְמהֵ ְ
וּלְ מַ עַ ן זְכוּת מ ׁ ֶ
וְ ַאח ֲֵרי ִמ ְצוֹ ֶת ָ
ֹשה
שנ ּו ,וְ ִתגְ אֲ לֵ נ ּו ְּגאֻ ּ ַלת עוֹ לָ ם ִמ ּגָלוּת הַ חֵ ל הַ זֶּהִּ ,בזְכוּת מ ׁ ֶ
יך ִּת ְרדּ ֹף נ ְַפ ׁ ֵ
ימנָא ,וְ ִת ְבנֶה ּ ֵבית הַ ִּמ ְקדָּ ׁש ִּב ְמהֵ ָרה ְּביָמֵ ינ ּו ,וְ קוֹ ל ּ ֶבן לֵ וִ י ִּת ּסֹב עַ ל ִׁש ָירה
ַר ְעיָא ְמהֵ ְ
ה יאהדונהי ,אכי"ר.
וּנְ בָ לָ הִ ,ע ּמוֹ ִּכנּ וֹ ר נ ִָעים ִעם נָבֶ ל ,לְ ַנ ֵ ּצחַ עַ ל ְמלֶ אכֶ ת ּ ֵבית יִ ִהוִ ִ
לשבוע חמישי

יהי ָרצוֹ ן ִמ ְּלפָ נ ָ
ֶיך יֻהֻ ֻוהֻ
שבוּעַ זֶה .וִ ִ
ש ּ ָפג ְַמנ ּו ִּב ְס ִפ ַירת הַ הוֹ ד הַ ִ ּנ ְתקֶ נֶת ְּב ׁ ָ
ּו ִב ְפ ָרט מַ ה ׁ ֶ
ֲשוּבָ ה ו ְּמקֻ ּ ֶבלֶ ת ו ְּרצ ּויָה לְ פָ נֶיךָ
ש ְּתהֵ א ח ׁ
יאהדונהי אֱ לֹהֵ ינ ּו וֶאֱ לֹהֵ י אֲ בוֹ ֵתינ ּו ׁ ֶ
ישי הָ רוֹ מֵ ז
שבוּעַ זֶה )בליל ל"ה לעמר ידלג מילת "החמישי"( הַ ח ֲִמ ִׁ
ִק ּיוּם ִמ ְצוַת ְס ִפ ַירת הָ עֹמֶ ר ְּב ׁ ָ
לַ הוֹ ד .וְ ַא ּ ָתה ְּבטו ְּב ָך ְּת ַרחֵ ם עָ לֵ ינ ּו ו ְּתז ּ ֵַכנ ּו לְ כַ ּ ֵבד הַ ּתוֹ ָרה וְ לוֹ ְמ ֵדיהָ  ,וּלְ הַ ְחזִיק וּלְ ַא ּ ֵמץ
ש ִעים ,וְ לֹא
שלּ ֹא נֵלֵ ְך ּ ַבעֲצַ ת ְר ׁ ָ
שלְ הֵ י .ו ְּתז ּ ֵַכנ ּו ׁ ֶ
ִּב ְר ּ ַכיִ ם ּכוֹ ְׁשלוֹ ת הַ נֵי ִּב ְר ּ ֵכי ְד ַר ּ ָבנָן ְד ׁ ַ
שם הֶ חָ תוּם ְּב ִמדַּ ת הוֹ ד לְ טוֹ בָ ה,
הרֹן ְקדוֹ ׁש הַ ּ ׁ ֵ
נִ ְהיֶה מֵ הוֹ לְ כֵ י ָר ִכיל .וּלְ מַ עַ ן זְכוּת ַא ֲ
שלוֹ ם ּ ָבעוֹ לָ ם ,וּלְ מֵ ְע ּ ָבד
שלוֹ ם ,וּלְ הַ ְר ּבוֹ ת ׁ ָ
שים ׁ ָ
שלוֹ ם ,וְ לָ ִ ׂ
שלוֹ ם ,וּלְ בַ ֵּק ׁש ׁ ָ
ְּתז ּ ֵַכנ ּו לִ ְרדּ ֹף ׁ ָ
שלוֹ ם ,וּבָ א לְ ִציּוֹ ן
שלוֹ ם ּ ֵבינֵינ ּו ,ו ְּתבָ ְרכֵ נ ּו לְ חַ ִ ּיים טוֹ ִבים וּלְ ׁ ָ
הרֹן .וְ ַת ּ ִשׂ ים ׁ ָ
עוֹ בַ ָדא ְד ַא ֲ
ָ
ש ּוֶה עָ לָ יו ִּב ְמהֵ ָרה ְּביָמֵ ינ ּו ,אכי"ר.
ישוּעָ ֶתך הוֹ ד וְ הָ ָדר ְּת ׁ ַ
גּ וֹ ֵאלּ ,גָדוֹ ל ְּכבוֹ דוֹ ִּב ׁ
לשבוע ששי

יהי ָרצוֹ ן ִמ ְּלפָ נ ָ
ֶיך
שבוּעַ זֶה .וִ ִ
ש ּ ָפג ְַמנ ּו ִּב ְס ִפ ַירת הַ יְ סוֹ ד הַ ִ ּנ ְתקֶ נֶת ְּב ׁ ָ
ּו ִב ְפ ָרט מַ ה ׁ ֶ
ֲשוּבָ ה ו ְּמקֻ ּ ֶבלֶ ת ו ְּרצ ּויָה
ש ְּתהֵ א ח ׁ
יוּהוּו ּוה ּו יאהדונהי אֱ לֹהֵ ינ ּו וֶאֱ לֹהֵ י אֲ בוֹ ֵתינ ּו ׁ ֶ

ו

לְ פָ נ ָ
שבוּעַ זֶה )בליל מ"ב לעמר ידלג מילת "הששי"( הַ ּ ִׁש ּ ִׁשי
ֶיך ִק ּיוּם ִמ ְצוַת ְס ִפ ַירת הָ עֹמֶ ר ְּב ׁ ָ
הָ רוֹ מֵ ז לַ ְ ּיסוֹ ד .ו ְּת ַרחֵ ם עָ לֵ ינ ּו ,וְ ַת ִ ּצילֵ נ ּו ִמ ּ ָכל חֵ ְטא וְ עָ ווֹ ן וְ ִה ְרהו ִּרים ָר ִעים ,ו ִּמ ּ ָכל ּ ְפגָם
שר
ישא .וְ ַא ּ ָתה ְּבטו ְּב ָך הַ ּגָדוֹ ל ְּתלַ ֵּקט אֲ ׁ ֶ
ְּבאוֹ ת ְּב ִרית ק ֶֹד ׁש חוֹ ָתמָ א ְדמַ לְ ּ ָכא ַקדִּ ׁ ָ
של
שר ִע ּו ְַתנ ּו ,וְ תוֹ ִציא לָ אוֹ ר ּ ָכל הַ ִ ּניצוֹ צוֹ ת ׁ ֶ
שר ִה ְפ ַר ְדנ ּו ,ו ְּת ַת ֵּקן אֲ ׁ ֶ
ּ ִפז ּ ְַרנ ּו ,ו ְּתיַחֵ ד אֲ ׁ ֶ
שנּ ּו ֵאלְּ ,כ ַא ְריֵה
שר נִ ְט ְמע ּו ּ ֵבין הַ ְ ּקלִ ּפוֹ ת ,חַ יִ ל ּ ָבלַ ע וַיְ ִק ֶאנּ ּו )חבו( ִמ ִּב ְטנוֹ י ִֹר ׁ ֶ
שה אֲ ׁ ֶ
ְק ֻד ּ ׁ ָ
ָשוּב הַ ּ ָכל
ִּת ְׁש ַאג לְ ֻע ּ ָמ ָתם וְ תוֹ ִציא ִּבלְ עָ ם ִמ ּ ִפיהֶ ם ,וְ הַ שּׂ ֵ ג ּ ַת ּ ִשׂ יג ,וְ הַ ֵ ּצל ּ ַת ִ ּציל ,וְ י ׁ
אשוֹ ן ,וְ לֹא יִ דָּ ח ִמ ּ ֶמנּ ּו נִ דַּ ח .ו ְּתז ּ ֵַכנ ּו לִ ְשמֹר עַ ְצמֵ נ ּו ו ְּד ָרכֵ ינ ּו ִמ ּ ָכל חֵ ְטא ,וְ לֹא
יתנוֹ הָ ִר ׁ
לְ ֵא ַ
יקךָ
יִ ּ ָמצֵ א ּ ָבנ ּו וְ לֹא ְּבז ְַרעֵ נ ּו ׁשוּם ּ ְפגָם ,וְ יִ ְהיֶה ּ ָכל ז ְַרעֵ נ ּו ז ֶַרע ק ֶֹד ׁש .ו ִּבזְכוּת יוֹ סֵ ף צַ דִּ ֶ
שדַּ י ,י ּ ֵַסד יְ סוֹ ד ִציּוֹ ןְּ ,תרוֹ מַ ְמנָה ַק ְרנוֹ ת
הֶ חָ תוּם ְּב ִמדַּ ת הַ ְ ּיסוֹ ד ְּת ַרחֵ ם עָ לֵ ינ ּוֵ ,אל ׁ ַ
שנִ ית יָדוֹ וְ יִ גְ אֲ לֵ נ ּו ְּגאֻ ּ ַלת עוֹ לָ ם ִּב ְמהֵ ָרה
צַ דִּ יק .ו ִּבזְכוּת יוֹ סֵ ף ,יוֹ ִסיף יוּהוּו ּוה ּו יאהדונהי ׁ ֵ
ְּביָמֵ ינ ּו ,אכי"ר.
לשבוע שביעי

יהי ָרצוֹ ן ִמ ְּלפָ נ ָ
ֶיך
שבוּעַ זֶה .וִ ִ
ש ּ ָפג ְַמנ ּו ִּב ְס ִפ ַירת הַ מַ לְ כוּת הַ ִ ּנ ְתקֶ נֶת ְּב ׁ ָ
ּו ִב ְפ ָרט מַ ה ׁ ֶ
ֲשה לְ מַ עַ ן
ש ּ ַתע ֶׂ
יְ הָ וֹ ה יאהדונהי אֱ לֹהֵ ינ ּו וֶאֱ לֹהֵ י אֲ בוֹ ֵתינ ּוֵ ,אל מָ לֵ א ַרח ֲִמיםֶ ׁ ,
ֲשוּבָ ה ו ְּמקֻ ּ ֶבלֶ ת ו ְּרצ ּויָה לְ פָ נ ָ
ַרחֲמֶ ָ
שבוּעַ
ֶיך ִק ּיוּם ִמ ְצוַת ְס ִפ ַירת הָ עֹמֶ ר ְּב ׁ ָ
יך ,ו ְּתהֵ א ח ׁ
יעי הָ רוֹ מֵ ז לַ ּ ַמלְ כוּת .ו ְּת ַרחֵ ם עָ לֵ ינ ּו וְ ִת ּגָלֶ ה
זֶה )בליל מ"ט לעמר ידלג מילת "השביעי"( הַ ּ ְׁש ִב ִ
וְ ֵת ָר ֶאה מַ לְ כו ְּת ָך עָ לֵ ינ ּו ְמהֵ ָרהְ ,מל ְֹך עַ ל ּ ָכל הָ עוֹ לָ ם ּ ֻכלּ וֹ ִּב ְכבוֹ ָד ְך ,וְ הָ יְ ָתה לַ יְ הָ וֹ ה
יאהדונהי הַ ְּמלוּכָ ה .וְ הָ יָה יְ הָ וֹ ה יאהדונהי לְ מֶ לֶ ְך עַ ל ּ ָכל הָ ָא ֶרץַ ּ ,ביּוֹ ם הַ הוּא יִ ְהיֶה יְ הָ וֹ ה
חמֶ ָ
ֲשה ִע ּ ָמנ ּו ְצ ָד ָקה וַחֶ סֶ ד ו ְּתסַ ְ ּיעֵ נ ּו
יך הָ ַר ִּבים ע ֵׂ
ּשמוֹ ֶאחָ ד :וְ ַא ּ ָתה ְּב ַר ֲ
יאהדונהי ֶאחָ ד ו ְׁ
עַ ל ְדבַ ר ְּכבֹוד ְׁשמֶ ָך ,וְ ַאל נִ ּפֹל לִ ְהיוֹ ת מֵ ַא ְר ּ ַבע ִּכ ּתוֹ ת הַ ְּמ ֻרחָ ִקים ִמ ּ ַל ְחזוֹ ת נֹעַ ם ְׁש ִכינַת
ש ְ ּק ָרנִ ים ,חַ נְ פָ נִ ים ,ו ְּמ ַד ְּב ֵרי לָ ׁשוֹ ן הָ ָרע .וְ ַאל ְּתהֵ א לְ ׁשוֹ נֵנ ּו ְמ ַד ּ ֶב ֶרת
ֻעז ּ ֶָך ,לֵ ִציםַ ׁ ,
שמַ יִ ם
יהי מוֹ ָרא עֹל מַ לְ כוּת ׁ ָ
ְּגדוֹ לוֹ ת ,וְ ִעם ּ ַבעֲלֵ י הַ ּ ַכעַ ס וְ הַ חֵ מָ ה ַאל יְ ִהי חֶ לְ קֵ נ ּו ,וִ ִ
לְ ֻע ּ ָמ ֵתנ ּו ּ ָת ִמיד ,לִ ְׁשמֹר לְ ִפינ ּו מַ ְחסוֹ ם ִמ ְּל ַד ּ ֵבר ְּבבֵ ית הַ ְּכנֶסֶ ת ו ְּב ֶא ְמצַ ע הַ ְּת ִפ ּ ָלה ,וְ לֹא
שלוֹ ם הֶ חָ תוּם ְּב ִמדַּ ת
ֲשה לְ מַ עַ ן דָּ וִ ד הַ ּ ֶמלֶ ְך עָ לָ יו הַ ּ ׁ ָ
יִ ְפסֹק ּ ִפינ ּו ִמדִּ ְב ֵרי ּתוֹ ָרה ּ ָת ִמידַ .וע ֵׂ
שר הָ יָה ִעם
מַ לְ כוּת ,וְ ַת ְׁש ֶרה ְׁש ִכינ ְָת ָך עָ לֵ ינ ּו ,יְ ִהי יְ הָ וֹ ה יאהדונהי אֱ לֹהֵ ינ ּו ִע ּ ָמנ ּו ּ ַכאֲ ׁ ֶ
שנ ּו ,אכי"ר.
אֲ בוֹ ֵתינ ּוַ ,אל יַעַ זְבֵ נ ּו וְ ַאל יִ ְּט ׁ ֵ

וְ עַ ּ ָתה ִּבזְכ ּות ִמ ְצ ַות ְס ִפ ַירת הָ עֹמֶ ר ְּתסַ ְ ּיעֵ נ ּו עַ ל ְדבַ ר ְּכבוֹ ד ְׁשמֶ ָך ,לְ הַ עֲלוֹ ת
ּולְ ַת ֵּקן ּולְ הָ ִאיר ְּבאוֹ ר ּ ְפנֵי מֶ לֶ ְך חַ ִ ּיים ֶאת ּ ָכל ּ ְפ ָרטֵ י הַ ְּב ִחינוֹ ת
ש ּ ָפג ְַמנ ּו ּ ָבהֶ ם ּ ַב ְּס ִפירוֹ תּ ,ובָ עוֹ לָ מוֹ תּ ,ו ְבאוֹ ִתיּוֹ ת ְׁשמוֹ ֶת ָ
יך הַ ְ ּקדוֹ ִׁשים ,וְ יִ ְהי ּו
ֶׁ
שפַ ע אוֹ ר הָ ֵאין סוֹ ף ּ ָבר ּו ְך ה ּוא.
שט ׁ ֶ
שר ּ ָבהֶ ם יִ ְת ּ ַפ ּ ׁ ֵ
שלֵ ם אֲ ׁ ֶ
ִכ ּ ֵסא ׁ ָ

ז

ּו ְכ ׁ ֵ
ש ָר ֵאל ִמזֻּהֲמַ ת הַ ּנָחָ ׁש ּו ִמ ּ ֻט ְמ ַאת
ש ִּטהַ ְר ּ ָת נ ְַפ ׁשוֹ ת עַ ְּמ ָך ּ ֵבית יִ ְ ׂ
שם ׁ ֶ
ש ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ַריִ םְּ ,בכֹחַ ִמ ְצ ַות ְס ִפ ַירת הָ עֹמֶ רֵ ּ ,כן
ִמ ְצ ַריִ םְּ ,בצֵ את יִ ְ ׂ
חסָ ֶד ָ
ְּב ַרחֲמֶ ָ
יך הַ ּ ְפ ׁש ּו ִטים ְּתטַ הֵ ר אֶ ת נ ְַפ ׁשוֹ ֵתינ ּו ִמ ּ ָכל טֻ ְמ ָאה
יך הָ ַר ִּבים ַו ֲ
של מַ עְ לָ ה.
שה ׁ ֶ
ש ִּנ ְד ּ ַבק ּ ָב ּה ,וְ נִ ּ ָטהֵ ר וְ נִ ְת ַקדֵּ ׁש ִּב ְק ֻד ּ ׁ ָ
וְ חֶ לְ ָאה ׁ ֶ
ּו ְתז ּ ֵ
חר ּות וְ הָ ַא ְכז ְִר ּי ּות
ַכנ ּו לְ ִה ְת ַרחֵ ק ִמן הַ ִ ּקנְ ָאה וְ הַ ּ ִשׂ נְ ָאה וְ הַ ִ ּקנְ ט ּור וְ הַ ּ ַת ֲ
שלוֹ ם ,וְ נ ְַר ּ ֶבה
שי ׁ ָ
שלוֹ ם ּו ְמבַ ְ ּק ׁ ֵ
שלוֹ ם וְ רוֹ ֵדפֵ י ׁ ָ
וְ הַ ּ ַכעַ ס ,וְ נִ ְהיֶה אוֹ הֲבֵ י ׁ ָ
שלוֹ ם,
שלוֹ ם ּ ֵבינֵינ ּו ּו ְתבָ ְרכֵ נ ּו לְ חַ ִ ּיים טוֹ ִבים ּולְ ׁ ָ
שלוֹ ם ּ ָבעוֹ לָ ם ,וְ ַת ּ ִשׂ ים ׁ ָ
ָׁ
ש ָר ֵאל,
יש ִמ ִ ּי ְ ׂ
ש ָר ֵאל לֶ אֱ הֹב ּולְ כַ ּ ֵבד ּ ָכל ִא ׁ
ּו ְתעוֹ ֵרר ְּבלִ ּ ֵבנ ּו ַאהֲבַ ת עַ ְּמ ָך יִ ְ ׂ
ּו ִב ְפ ָרט הַ חֲבֵ ִרים הָ עוֹ ְס ִקים ּ ַב ּתוֹ ָרה ּובַ ְּת ִפ ּ ָלה ְּביַחַ ד.
ּו ְכ ׁ ֵ
ש ָר ֵאל ִמ ְצ ַות הָ עֹמֶ ר לְ מָ גֵן וְ ִצ ּנָה ִּבימֵ י ִּג ְדעוֹ ןּ ,ו ִבימֵ י
שעָ ְמ ָדה לָ הֶ ם לְ יִ ְ ׂ
שם ׁ ֶ
ִחז ְִק ּיָה ּוּ ,ו ִבימֵ י יְ חֶ זְקֵ אלּ ,ו ִבימֵ י מָ ְרדְּ כַ י וְ ֶא ְס ּ ֵתר לְ הַ ְכנִ יעַ ֶאת ּ ָכל
שנ ּו
אוֹ יְ בֵ יהֶ םּ ,ו ְתנ ּופָ ה נִ לְ חַ ם ּ ָבםֵ ּ ,כן ַי ֲעמֹד לָ נ ּו לְ הַ ְכנִ יעַ ֶאת ּ ָכל אוֹ יְ בֵ י נ ְַפ ׁ ֵ
שי ָרעָ ֵתנ ּוּ ,ו ְתבַ ּ ֵטל ְּב ַרחֲמֶ ָ
כחַ
יך הָ ַר ִּבים ּכֹחַ ּ ָכל הַ ָ ּצ ִרים לָ נ ּו וְ ֹ
וְ ג ּופֵ נ ּוּ ,ו ְמבַ ְ ּק ׁ ֵ
ֲשינָה
ש ִטינִ ים וְ הַ ְּמ ַק ְט ְרגִ ים עָ לֵ ינ ּו ,הַ עֶ לְ יוֹ נִ ים וְ הַ ּ ַת ְח ּתוֹ נִ ים ,וְ לֹא ּ ַתע ֶׂ
ּ ָכל הַ מַ ְ ׂ
יְ ֵדיהֶ ם ּת ּו ִׁש ּיָהּ .ו ְתצַ ּוֶה לְ מַ לְ ָאכֶ ָ
ש ֵרתּ ,ולְ כָ ל הַ נֶאֱ צָ לִ ים,
יך מַ לְ אֲ כֵ י הַ ּ ׁ ָ
ֲשים לְ סַ ְ ּייעֵ נ ּו ּולְ ַא ּ ֵמץ ֶאת ּכֹחֵ נ ּו ,וְ נִ ְהיֶה אֲ ה ּו ִבים
הַ נִ ְב ָר ִאים ,הַ נּ וֹ צָ ִרים וְ הַ ַּנע ִ ׂ
של לְ עוֹ לָ ם וָעֶ ד אכי"ר .הַ ְפלֵ ה
לְ מַ עְ לָ ה וְ נ ְֶחמָ ִדים לְ מַ ּ ָטה ,וְ לֹא נִ ּ ָכלֵ ם וְ לֹא נִ ּ ָכ ׁ ֵ
חסָ ֶד ָ
ימינ ֶָך :עוֹ ְר ָרה ֶאת ְּגב ּו ָר ֶת ָך ּולְ כָ ה
יך מוֹ ִׁשיעַ חוֹ ִסים ִמ ִּמ ְתקוֹ ְמ ִמים ִּב ִ
ֲ
ישעָ ָתה ּ ָלנ ּו :יְ ֹ
לִ ׁ ֻ
ה ָוה יאהדונהי חַ ְסדְּ ָך לְ עוֹ לָ ם
ה ָוה יאהדונהי יִ גְ מֹר ּ ַבע ֲִדי ,יְ ֹ
מַ עֲשֵ י י ֶָד ָ
יך ַאל ּ ֶת ֶרףֶ :א ְק ָרא לֵ אל ִֹהים עֶ לְ יוֹ ן לָ ֵאל ּגֹמֵ ר עָ לָ י :וְ נֶאֱ מַ ר; ָו ֶא ֱעבֹר
חיִ יָ ,ואֹמַ ר לָ ְך ְּב ָדמַ יִ ְך
ָא ְר ֵא ְך ִמ ְת ּבוֹ סֶ סֶ ת ְּב ָדמָ יִ ְךָ ,ואֹמַ ר לָ ְך ְּב ָדמַ יִ ְך ֲ
עָ לַ יִ ְך ,ו ֶ
אד ,הוֹ ד
ה ָוה יאהדונהי אֱ לֹהַ י ּג ַָדלְ ּ ָת ְּמ ֹ
ה ָוה יאהדונהי ,יְ ֹ
חיִ יָ ּ :ב ְר ִכי נ ְַפ ִׁשי ֶאת יְ ֹ
ֲ
דנָי
יהי ׀ נֹעַ ם אֲ ֹ
שמַ יִ ם ּ ַכיְ ִריעָ ה :וִ ִ
שׂ לְ מָ ה ,נוֹ טֶ ה ׁ ָ
וְ הָ ָדר לָ בָ ְׁש ּ ָת :עֹטֶ ה אוֹ ר ּ ַכ ּ ַ
ֲשה י ֵָדינ ּו ּכוֹ נְ נֵה ּו:
ֲשה י ֵָדינ ּו ּכוֹ נְ נָה עָ לֵ ינ ּוּ ,ומַ ע ֵׂ
אֱ לֹהֵ ינ ּו עָ לֵ ינ ּוּ ,ומַ ע ֵׂ

ח

ּ ָבר ּו ְך

ִּב ְר ׁשוֹ ת מוֹ ַרי וְ ַר ּבוֹ ַתי
יכוון להמשיך שפע מועט היורד מכתר עליון להכנת המידות לקבלת עיקר השפע

יְ הֹוָ ה

יאהדונהי

יוד הא ואו הא

ַא ּ ָתה

לחח"ן – קו הימין

לדת"י – קו האמצעי

יכוון להמשיך חמשה חסדים וחמש גבורות משרשם העליון )הויו"ת( ולהלבישם בלבושיהם דאחוריים דיסוד דאמא שהם עשרה דמים דעשר שמות
אחוריים דאהי"ה )ריבוע אהי"ה גי' ד"ם( ,תוך ז"א )הוי"ה דמ"ה( להבליעם באות א' דמילוי ואו דשם מ"ה ,ובהתלבשם שם נעשים הלבושים בחינת
פנים )אהי"ה פשוט( ,כפרט המובא בטבלה להלן

טבלת פרטי המשכת החסדים והגבורות בברכה ובתיבת "היום"
ליל א' חסד

ליל ב' גבורה

ליל ג' תפארת

ליל ד' נצח

ליל ה' הוד

ליל ו' יסוד

ליל ז' מלכות

שבוע א' חסד

חסד דחסד

חסד דגבורה

חסד דתפארת

חסד דנצח

חסד דהוד

חסד דיסוד

חסד דמלכות

שבוע ב' גבורה

גבורה דחסד

גבורה דגבורה

גבורה דתפארת

גבורה דנצח

גבורה דהוד

גבורה דיסוד

גבורה דמלכות

שבוע ג' תפארת

תפארת דחסד

תפארת דגבורה תפארת דתפארת

תפארת דנצח

תפארת דהוד

תפארת דיסוד

תפארת דמלכות

שבוע ד' נצח

נצח דחסד

נצח דגבורה

נצח דתפארת

נצח דנצח

נצח דהוד

נצח דיסוד

נצח דמלכות

שבוע ה' הוד

הוד דחסד

הוד דגבורה

הוד דתפארת

הוד דנצח

הוד דהוד

הוד דיסוד

הוד דמלכות

שבוע ו' יסוד

יסוד דחסד

יסוד דגבורה

יסוד דתפארת

יסוד דנצח

יסוד דהוד

יסוד דיסוד

יסוד דמלכות

מלכות דחסד

מלכות דגבורה

מלכות דתפארת

מלכות דנצח

מלכות דהוד

מלכות דיסוד

מלכות דמלכות

שבוע ז' מלכות

חמשה חסדים

חסד א  -חסד
חסד ב'  -גבורה
חסד ג'  -תפארת
חסד ד'  -נצח
חסד ה'  -הוד
כללותם  -יסוד
כללות כללותם  -מלכות

יוד הא ו א
יוד הא ו א
יוד הא ו א
יוד הא ו א
יוד הא ו א
יוד הא ו א
יוד הא ו א

אי
אי
אי
אי
אי
אי
אי

יוד הא ו א
יוד הא ו א
יוד הא ו א
יוד הא ו א
יוד הא ו א
יוד הא ו א
יוד הא ו א

אי
אי
אי
אי
אי
אי
אי

יהוה
א אה אהי אהיה
הה אהיו אהיהה ו הא
הה אהיו אהיהה ו הא
הה אהיו אהיהה ו הא
הה אהיו אהיהה ו הא
הה אהיו אהיהה ו הא
הה אהיו אהיהה ו הא
הה אהיו אהיהה ו הא

יוד הא ו אי
יוד הא ו אי
יוד הא ו אי
יוד הא ו אי
יוד הא ו אי
יוד הא ו אי
יוד הא ו אי

הה
הה
הה
הה
הה
הה
הה

יו
יו
יו
יו
יו
יו
יו

הה
הה
הה
הה
הה ו הא
הה ו הא
הה ו הא
ו
ו
ו
ו

הא
הא
הא
הא

חמש גבורות

גבורה א  -חסד
גבורה ב'  -גבורה
גבורה ג'  -תפארת
גבורה ד'  -נצח
גבורה ה'  -הוד
כללותם  -יסוד
כללות כללותם  -מלכות

יהוה
א אה אהי אהיה
הה אהיו אהיהה ו הא
הה אהיו אהיהה ו הא
הה אהיו אהיהה ו הא
הה אהיו אהיהה ו הא
הה אהיו אהיהה ו הא
הה אהיו אהיהה ו הא
הה אהיו אהיהה ו הא

יוד הא ו אי
יוד הא ו אי
יוד הא ו אי
יוד הא ו אי
יוד הא ו אי
יוד הא ו אי
יוד הא ו אי

הה
הה
הה
הה
הה
הה
הה

יו
יו
יו
יו
יו
יו
יו

הה
הה ו הא
הה ו הא
הה ו הא
הה ו הא
הה ו הא
הה ו הא
ו הא

ט

אֱ לֹהֵ ינ ּו

לבג"ה – קו השמאל ,ומשם עולה הכל ל-

מֶ לֶ ְך הָ עוֹ לָ ם

שהיא הבינה העליונה ולכל מה שמעליה ,מקור

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

י א
ה ד
ו נ
ה י

סקילה
שריפה
הרג
חנק

וליחדם ע"י
וליחדם ע"י
וליחדם ע"י
וליחדם ע"י

א
ה
י
ה

ע"ב
ס"ג
מ"ה
ב"ן

יוד
יוד
יוד
יוד

הי ויו הי
הי ואו הי
הא ואו הא
הה וו הה

וע"י כן יכוין לברר כלים ואורות דרפ"ח ניצוצין דדעת העליון
ע"ב דע"ב מדרגה ז'

יוד הי ויו הי

מלכות דחסד

בירורי ב"ן דע"י ואבא וז"א

ע"ב דס"ג מדרגה ה' וז'

יוד הי ואו הי
יוד הי ואו הי

מלכות דגבורה

בירורי ב"ן דנוק' דע"י ואמא
ונוק' דז"א

ע"ב דמ"ה מדרגה ג וז'
מלכויות
דתנה"י

יהוה יוד הא ואו הא

בירורי ב"ן דא"א ויש"ס
ויעקב

ע"ב דב"ן מדרגה ב' שהיא ד'

י יה יהו יהוה

מלכות דמלכות

בירורי ב"ן דנוק' דא"א
ותבונה ורחל

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

ס"ג דא"ק

יוד הי ויו הי

יוד הי ואו הי
זווג ע"ב וס"ג דא"ק

איההיוהה
וימשיך מזיווגם י"ס דמ"ה ממצח דא"ק וט"ס דב"ן מעינים דא"ק דאותם הבירורים שעלו ולהמשיכם בבחינת מוחין עם הנרנח"י עם אור הא"ס
שבתוכם לפרצוף חב"ד דמ"ה וב"ן דעתיק ,ולהשאיר שם המובחר שבהם ,ולזווג המ"ה וב"ן דעתיק
זווג מ"ה וב"ן דעתיק

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

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

איההיוהה
וימשיך השאר לישסו"ת ,ולזווג המ"ה וב"ן דישסו"ת
זווג מ"ה וב"ן דישסו"ת

איההיוהה

י

שר
אֲ ֶ

עתה יכוון להמשיך השפע ליסוד ומלכות דישסו"ת ומשם להנהגה

שנ ּו ְּב ִמ ְצוֹ ָתיו וְ ִצ ָ ּונ ּו עַ ל
ִק ְ ּד ׁ ָ

ירת הָ עֹמֶ ר ר"ת ס"ה גי' אדני
ְס ִפ ַ
יכוון להמשיך הארת החו"ג עם הארת לבושיהם הרמוזים בעשרה שמות א"ל )גי' עמר( שכל שם א"ל הוא ממספר אהי"ה פשוט ועוד עשר אותיות
אהי"ה מלא דאלפין ,שהם לבושי החו"ג שנמשכו בתיבת הוי"ה מאחוריים דיסוד דאמא לז"א והיו שם פנים ,לנוק' שהיא אדנ"י ותהיה א"ל אדנ"י,
כפרט המובא בטבלה לעיל בעמוד ח
חמשה חסדים
חסד א  -חסד
חסד ב'  -גבורה
חסד ג'  -תפארת
חסד ד'  -נצח
חסד ה'  -הוד
כללותם  -יסוד
כללות כללותם  -מלכות

אהיה
אהיה
אהיה
אהיה
אהיה
אהיה
אהיה

אלף
אלף
אלף
אלף
אלף
אלף
אלף

הא
הא
הא
הא
הא
הא
הא

יוד
יוד
יוד
יוד
יוד
יוד
יוד

הא
הא
הא
הא
הא
הא
הא

אל
אל
אל
אל
אל
אל
אל

אדני
אדני
אדני
אדני
אדני
אדני
אדני

חמש גבורות
גבורה א  -חסד
גבורה ב'  -גבורה
גבורה ג'  -תפארת
גבורה ד'  -נצח
גבורה ה'  -הוד
כללותם  -יסוד
כללות כללותם  -מלכות

אהיה
אהיה
אהיה
אהיה
אהיה
אהיה
אהיה

אלף
אלף
אלף
אלף
אלף
אלף
אלף

הא
הא
הא
הא
הא
הא
הא

יוד
יוד
יוד
יוד
יוד
יוד
יוד

הא
הא
הא
הא
הא
הא
הא

אל
אל
אל
אל
אל
אל
אל

אדני
אדני
אדני
אדני
אדני
אדני
אדני

יא

הַ ּיוֹ ם

יו"ם עם הכולל גי' אל יהוה

כמו שכוון להמשיך א"ל באדנ"י שהוא הנוק' ,כן יכוון להמשיך א"ל בז"א הנקרא הוי"ה.
יכוון להמשיך חמשה חסדים וחמש גבורות ולהלבישם בלבושיהם דפנים דיסוד דאמא הרמוזים בעשרה שמות א"ל )גי' עמר( שכל שם א"ל הוא
ממספר אהי"ה פשוט ועוד עשר אותיות אהי"ה מלא דאלפין ,תוך ז"א )הוי"ה( ,כפרט המובא בטבלה לעיל בעמוד ח
חמשה חסדים
חסד א  -חסד
חסד ב'  -גבורה
חסד ג'  -תפארת
חסד ד'  -נצח
חסד ה'  -הוד
כללותם  -יסוד
כללות כללותם  -מלכות

אהיה
אהיה
אהיה
אהיה
אהיה
אהיה
אהיה

אלף
אלף
אלף
אלף
אלף
אלף
אלף

הא
הא
הא
הא
הא
הא
הא

יוד
יוד
יוד
יוד
יוד
יוד
יוד

הא
הא
הא
הא
הא
הא
הא

אל
אל
אל
אל
אל
אל
אל

יהוה
יהוה
יהוה
יהוה
יהוה
יהוה
יהוה

חמש גבורות
גבורה א  -חסד
גבורה ב'  -גבורה
גבורה ג'  -תפארת
גבורה ד'  -נצח
גבורה ה'  -הוד
כללותם  -יסוד
כללות כללותם  -מלכות

אהיה
אהיה
אהיה
אהיה
אהיה
אהיה
אהיה

אלף
אלף
אלף
אלף
אלף
אלף
אלף

הא
הא
הא
הא
הא
הא
הא

יוד
יוד
יוד
יוד
יוד
יוד
יוד

הא
הא
הא
הא
הא
הא
הא

אל
אל
אל
אל
אל
אל
אל

יהוה
יהוה
יהוה
יהוה
יהוה
יהוה
יהוה

יב

שבוע ראשון
ט"ז ניסן
י"ז ניסן
י"ח ניסן
י"ט ניסן
כ' ניסן
כ"א ניסן
כ"ב ניסן

יוֹ ם ֶאחָ ד לָ עֹמֶ ר
ְׁש ֵני י ִָמים לָ עֹמֶ ר
ֹשה י ִָמים לָ עֹמֶ ר
ְׁשל ׁ ָ
ַא ְר ּ ָבעָ ה י ִָמים לָ עֹמֶ ר
שה י ִָמים לָ עֹמֶ ר
חֲ ִמ ּ ׁ ָ
שה י ִָמים לָ עֹמֶ ר
ִׁש ּ ׁ ָ
שב ּועַ ֶאחָ ד
שהֵ ם ׁ ָ
ִׁש ְבעָ ה י ִָמים לָ עֹמֶ רֶ ׁ ,
המשכת החסד העליון יומא דכלהו

לאחר המשכת המוחין )בעמוד הבא( ,יכוון להמשיך לז"א בכל יום מימי השבוע הראשון בלבד ז' חסדים דחסד של אותו יום של החסד העליון
יומא דכולהו שתחת הגרון
יום ראשון חסד א  -חסד
יום שני חסד ב  -גבורה
יום שלישי חסד ג  -תפארת

יֶהֶ וֶהֶ
י ְְהוְ ְה
ֹי ֹה ֹו ֹה

יום רביעי חסד ד  -נצח
יום חמישי חסד ה  -הוד
יום ששי חסד ו  -יסוד

יום שביעי חסד ז  -מלכות

יְהָ ֹוה

חסד

גבורה

יֶהֶ וֶהֶ

י ְְהוְ ְה
תפארת

ה ֹו ֹ
ֹי ֹ
ה
נצח

הוד

י ִִהוִ ִה

יֻהֻ וֻהֻ
יסוד

יוּהוּווּה ּו
מלכות

יְהָ ֹוה

י ִִהוִ ִה
יֻהֻ וֻהֻ
יוּהוּווּה ּו

יג

שבוע ראשון – חכמה
יכוון להמשיך בכל לילה מז' לילות של שבוע ראשון חכמה דחב"ד חגת"ם ,כפרט המובא בטבלה ,לכלים דחכמה
ובליל ז' יוסיף ויחזור על הכוונות של כל השבוע בבחינת חכמה דכתרים דחב"ד חגת"ם

דחב"ד חגת"ם דז"א ונוק',

אורות

אַ הַ ַיהַ
ַיהַ ַוהַ
יום

אַ הַ ַיהַ
ַיהַ ַוהַ

מוחין דחכמה מצד אבא

אַ הַ ַיהַ
ַיהַ ַוהַ

– ע"ב

עצמות גדלות ב
חב"ד
דאו"א עילאין

ז

מוח יוד הי ויו הי
צלם אלף הי יוד הי

רשימו גדלות ב
חב"ד
דאו"א עילאין

ו

מוח יוד הי ויו הי
צלם אלף הי יוד הי

קטנות ב
חג"ת נה"י
דאו"א עילאין

ג

גדלות א
חב"ד
דישסו"ת

א

קטנות א
חג"ת נה"י
דישסו"ת

ה

אַ הַ ַיהַ
ַיהַ ַוהַ
מוחין דחכמה מצד אמא

יום

– ע"ב

ד

מוח יוד הי ויו הי
צלם אלף הי יוד הי

לא קיבל הכוונה

ג

מוח אכדטם
צלם אכדטם

מוח יוד הי ויו הי
צלם אלף הי יוד הי

ב

מוח אלף למד הי יוד מם
צלם אלף למד הי יוד מם

ה

מוח יוד הי ויו הי
צלם אלף הי יוד הי
מוח אלף למד הי יוד מם
צלם אלף למד הי יוד מם

ג' כלי חכמה דז"א

יוד הי ואו תּקּקּשּא
י יתּקּשּ יתּקּשּו יתּקּקּשּותּקּקּשּ
יוד הא ואו הא
ג' כלי חכמה דנוק'

יורּקּקּקּקּקּקּצּ תּקּקּקּקּקּקּשּא וו תּקּקּקּקּקּקּשּתּקּקּקּקּקּקּקּשּ
יוד ,יוד הא ,יוד הא וו ,יוד הא וו הה

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

יד

שבוע שני
כ"ג ניסן

כ"ד ניסן

כ"ה ניסן

כ"ו ניסן

כ"ז ניסן

כ"ח ניסן

כ"ט ניסן

ְׁשמוֹ נָה י ִָמים לָ עֹמֶ ר,
שב ּועַ ֶאחָ ד וְ יוֹ ם ֶאחָ ד
שהֵ ם ׁ ָ
ֶׁ
ִּת ְׁשעָ ה י ִָמים לָ עֹמֶ ר,
שב ּועַ ֶאחָ ד ּו ְׁשנֵי י ִָמים
שהֵ ם ׁ ָ
ֶׁ
ש ָרה י ִָמים לָ עֹמֶ ר,
ֲע ָ ׂ
ֹשה י ִָמים
שב ּועַ ֶאחָ ד ּו ְׁשל ׁ ָ
שהֵ ם ׁ ָ
ֶׁ
שר יוֹ ם לָ עֹמֶ ר,
ַאחַ ד עָ ָ ׂ
שב ּועַ ֶאחָ ד וְ ַא ְר ּ ָבעָ ה י ִָמים
שהֵ ם ׁ ָ
ֶׁ
שר יוֹ ם לָ עֹמֶ ר,
ְׁש ֵנים עָ ָ ׂ
שה י ִָמים
שב ּועַ ֶאחָ ד וַחֲ ִמ ּ ׁ ָ
שהֵ ם ׁ ָ
ֶׁ
שר יוֹ ם לָ עֹמֶ ר,
ֹשה עָ ָ ׂ
ְׁשל ׁ ָ
שה י ִָמים
שב ּועַ ֶאחָ ד וְ ִׁש ּ ׁ ָ
שהֵ ם ׁ ָ
ֶׁ
שר יוֹ ם לָ עֹמֶ ר,
ַא ְר ּ ָבעָ ה עָ ָ ׂ
שב ּועוֹ ת
שהֵ ם ְׁש ֵני ׁ ָ
ֶׁ

טו

שבוע שני – בינה
יכוון להמשיך בכל לילה מז' לילות של שבוע ראשון בינה דחב"ד חגת"ם ,כפרט המובא בטבלה ,לכלים דבינה
ובליל ז' יוסיף ויחזור על הכוונות של כל השבוע בבחינת בינה דכתרים דחב"ד חגת"ם

דחב"ד חגת"ם דז"א ונוק',

אורות

אֵ הֵ ֵיהֵ
ֵיהֵ ֵוהֵ
יום
עצמות גדלות ב
חב"ד
דאו"א עילאין

יד

רשימו גדלות ב
חב"ד
דאו"א עילאין

יג

קטנות ב
חג"ת נה"י
דאו"א עילאין

י

גדלות א
חב"ד
דישסו"ת

ח

קטנות א
חג"ת נה"י
דישסו"ת

יב

אֵ הֵ ֵיהֵ
ֵיהֵ ֵוהֵ

מוחין דבינה מצד אבא

אֵ הֵ ֵיהֵ
ֵיהֵ ֵוהֵ

– ס"ג

מוח יוד הי ואו הי
צלם אלף הי יוד הי

אֵ הֵ ֵיהֵ
ֵיהֵ ֵוהֵ
מוחין דבינה מצד אמא

יום

– ס"ג

יא

מוח יוד הי ואו הי
צלם אלף הי יוד הי

לא קיבל הכוונה

י

מוח אם גל
צלם אם גל

מוח יוד הי ואו הי
צלם אלף הי יוד הי

ט

מוח אלף למד הה יוד מם
צלם אלף למד הה יוד מם

יב

מוח יוד הי ואו הי
צלם אלף הי יוד הי

מוח יוד הי ואו הי
צלם אלף הי יוד הי
מוח אלף למד הה יוד מם
צלם אלף למד הה יוד מם

ג' כלי בינה דז"א

אלף ,אלף הא ,אלף הא יוד,
אבֿקּקּקּקּוֹף תּקּקּקּקּקּקּקּקּשּא יורּקּקּקּקּקּקּקּקּצּ תּקּקּקּקּקּקּקּקּשּא

אלף תּקּקּקּקּקּשּא יוד תּקּקּקּקּקּשּא
אתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּיתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּ
ג' כלי בינה דנוק'

אלף הה יוד התּקּשּ
אתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּיתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּ
א אה אהי אהיה

טז

שבוע שלישי
ל' ניסן

א' אייר

ב' אייר

ג' אייר

ד' אייר

ה' אייר

ו' אייר

שר יוֹ ם לָ עֹמֶ ר,
שה עָ ָ ׂ
חֲ ִמ ּ ׁ ָ
שב ּועוֹ ת וְ יוֹ ם ֶאחָ ד
שהֵ ם ְׁש ֵני ׁ ָ
ֶׁ
שר יוֹ ם לָ עֹמֶ ר,
שה עָ ָ ׂ
ִׁש ּ ׁ ָ
שב ּועוֹ ת ּו ְׁשנֵי י ִָמים
שהֵ ם ְׁש ֵני ׁ ָ
ֶׁ
שר יוֹ ם לָ עֹמֶ ר,
ִׁש ְבעָ ה עָ ָ ׂ
ֹשה י ִָמים
שב ּועוֹ ת ּו ְׁשל ׁ ָ
שהֵ ם ְׁש ֵני ׁ ָ
ֶׁ
שר יוֹ ם לָ עֹמֶ ר,
ְׁשמוֹ נָה עָ ָ ׂ
שב ּועוֹ ת וְ ַא ְר ּ ָבעָ ה י ִָמים
שהֵ ם ְׁש ֵני ׁ ָ
ֶׁ
שר יוֹ ם לָ עֹמֶ ר,
ִּת ְׁשעָ ה עָ ָ ׂ
שה י ִָמים
שב ּועוֹ ת וַחֲ ִמ ּ ׁ ָ
שהֵ ם ְׁש ֵני ׁ ָ
ֶׁ
ש ִרים יוֹ ם לָ עֹמֶ ר,
עֶ ְ ׂ
שה י ִָמים
שב ּועוֹ ת וְ ִׁש ּ ׁ ָ
שהֵ ם ְׁש ֵני ׁ ָ
ֶׁ
ש ִרים יוֹ ם לָ עֹמֶ ר,
ֶאחָ ד וְ עֶ ְ ׂ
שב ּועוֹ ת
שהֵ ם ְׁשל ׁ ָֹשה ׁ ָ
ֶׁ

יז

שבוע שלישי – חסדים דדעת
יכוון להמשיך בכל לילה מז' לילות של שבוע ראשון חסדים דדעת דחב"ד חגת"ם ,כפרט המובא בטבלה ,לכלים דחסדים דדעת
חגת"ם דז"א ונוק' ,ובליל ז' יוסיף ויחזור על הכוונות של כל השבוע בבחינת חסדים דדעת דכתרים דחב"ד חגת"ם

דחב"ד

אורות

ֹאהֵ יָהֵ
ֹיהֵ וָהֵ
יום
עצמות גדלות ב
חב"ד
דאו"א עילאין

כא

רשימו גדלות ב
חב"ד
דאו"א עילאין

כ

קטנות ב
חג"ת נה"י
דאו"א עילאין

יז

גדלות א
חב"ד
דישסו"ת

טו

קטנות א
חג"ת נה"י
דישסו"ת

יט

ֹאהֵ יָהֵ
ֹיהֵ וָהֵ

מוחין דחסדים דדעת מצד אבא

ֹאהֵ יָהֵ
ֹיהֵ וָהֵ
– מ"ה

מוח יוד הא ואו הא
צלם אלף הא יוד הא
מוח יוד הא ואו הא
צלם אלף הא יוד הא

יום

יח

ֹאהֵ יָהֵ
ֹיהֵ וָהֵ
מוחין דחסדים דדעת מצד אמא

– מ"ה

מוח יוד הא ואו הא
צלם אלף הא יוד הא
מוח אכדטם
עם הכולל גי' ע"ה
כמנין אותיות וו' שמות

לא קיבל הכוונה

יז

מוח יוד הא ואו הא
צלם אלף הא יוד הא

טז

יוד אלף הא למד ואו הא הא
יוד אלף הא למד ואו הא הא יוד מם
יוד אלף הא למד ואו הא הא יוד מם
יוד מם

יהוה יהוה יהוה אלהים אלהים אלהים

צלם אכדטם

מוח אלף למד הﬡ יוד מם
צלם אלף למד הﬡ יוד מם

יט

מוח יוד הא ואו הא
צלם אלף הא יוד הא
מוח אלף למד הﬡ יוד מם
צלם אלף למד הﬡ יוד מם
א' בצורת יו"י

א' בצורת יו"י
ג' כלי דעת דז"א

יוד הי ויו תּקּקּשּי
יוד הי ואו הי
יוד הה וו הה
ג' כלי דעת דנוק'

יורּקּקּקּצּ תּקּקּקּקּקּקּשּתּקּקּקּקּקּקּקּשּ וו תּקּקּקּקּקּקּשּתּקּקּקּקּקּקּקּשּ
יוד ,יוד הה ,יוד הה וו ,יוד הה וו הה
יוד ,יוד הא ,יוד הא ואו ,יוד הא ואו הא

יח

שבוע רביעי
ז' אייר

ח' אייר

ט' אייר

י' אייר

י"א אייר

י"ב אייר

י"ג אייר

ש ִרים יוֹ ם לָ עֹמֶ ר,
ְׁשנַיִ ם וְ עֶ ְ ׂ
שב ּועוֹ ת וְ יוֹ ם ֶאחָ ד
שהֵ ם ְׁשל ׁ ָֹשה ׁ ָ
ֶׁ
ש ִרים יוֹ ם לָ עֹמֶ ר,
ֹשה וְ עֶ ְ ׂ
ְׁשל ׁ ָ
שב ּועוֹ ת ּו ְׁשנֵי י ִָמים
שהֵ ם ְׁשל ׁ ָֹשה ׁ ָ
ֶׁ
ש ִרים יוֹ ם לָ עֹמֶ ר,
ַא ְר ּ ָבעָ ה וְ עֶ ְ ׂ
ֹשה י ִָמים
שב ּועוֹ ת ּו ְׁשל ׁ ָ
שהֵ ם ְׁשל ׁ ָֹשה ׁ ָ
ֶׁ
ש ִרים יוֹ ם לָ עֹמֶ ר,
שה וְ עֶ ְ ׂ
חֲ ִמ ּ ׁ ָ
שב ּועוֹ ת וְ ַא ְר ּ ָבעָ ה י ִָמים
שהֵ ם ְׁשל ׁ ָֹשה ׁ ָ
ֶׁ
ש ִרים יוֹ ם לָ עֹמֶ ר,
שה וְ עֶ ְ ׂ
ִׁש ּ ׁ ָ
שה י ִָמים
שב ּועוֹ ת וַחֲ ִמ ּ ׁ ָ
שהֵ ם ְׁשל ׁ ָֹשה ׁ ָ
ֶׁ
ש ִרים יוֹ ם לָ עֹמֶ ר,
ִׁש ְבעָ ה וְ עֶ ְ ׂ
שה י ִָמים
שב ּועוֹ ת וְ ִׁש ּ ׁ ָ
שהֵ ם ְׁשל ׁ ָֹשה ׁ ָ
ֶׁ
ש ִרים יוֹ ם לָ עֹמֶ ר,
ְׁשמוֹ נָה וְ עֶ ְ ׂ
שב ּועוֹ ת
שהֵ ם ַא ְר ּ ָבעָ ה ׁ ָ
ֶׁ

יט

שבוע רביעי – גבורות דדעת
יכוון להמשיך בכל לילה מז' לילות של שבוע ראשון גבורות דדעת דחב"ד חגת"ם ,כפרט המובא בטבלה ,לכלים דגבורות דדעת
חגת"ם דז"א ונוק' ,ובליל ז' יוסיף ויחזור על הכוונות של כל השבוע בבחינת גבורות דדעת דכתרים דחב"ד חגת"ם

דחב"ד

אורות

ֹאהֵ יָהֵ
ֹיהֵ וָהֵ
יום
עצמות גדלות ב
חב"ד
דאו"א עילאין

כח

רשימו גדלות ב
חב"ד
דאו"א עילאין

כז

קטנות ב
חג"ת נה"י
דאו"א עילאין

כד

גדלות א
חב"ד
דישסו"ת

כב

קטנות א
חג"ת נה"י
דישסו"ת

כו

ֹאהֵ יָהֵ
ֹיהֵ וָהֵ

מוחין דגבורות דדעת מצד אבא

ֹאהֵ יָהֵ
ֹיהֵ וָהֵ
– ב"ן

מוח יוד הה וו הה
צלם אלף הה יוד הה
מוח יוד הה וו הה
צלם אלף הה יוד הה

יום

כה

ֹאהֵ יָהֵ
ֹיהֵ וָהֵ
מוחין דגבורות דדעת מצד אמא

– ב"ן

מוח יוד הה וו הה
צלם אלף הה יוד הה
מוח אכדטם

לא קיבל הכוונה

כד

מוח יוד הה וו הה
צלם אלף הה יוד הה

כג

מוח אלף למד הﬢ יוד מם
צלם אלף למד הﬢ יוד מם

כו

גי' ע"ד

צלם אכדטם
מוח יוד הה וו הה
צלם אלף הה יוד הה
מוח אלף למד הﬢ יוד מם
צלם אלף למד הﬢ יוד מם
א' בצורת יו"ד

א' בצורת יו"ד
ג' כלי דעת דז"א

יוד הי ויו תּקּקּשּי
יוד הי ואו הי
יוד הה וו הה
ג' כלי דעת דנוק'

יורּקּקּקּצּ תּקּקּקּקּקּקּשּתּקּקּקּקּקּקּקּשּ וו תּקּקּקּקּקּקּשּתּקּקּקּקּקּקּקּשּ
יוד ,יוד הה ,יוד הה וו ,יוד הה וו הה
יוד ,יוד הא ,יוד הא ואו ,יוד הא ואו הא

כ

שבוע חמישי
י"ד אייר

ט"ו אייר

ט"ז אייר

י"ז אייר

י"ח אייר

י"ט אייר

כ' אייר

ש ִרים יוֹ ם לָ עֹמֶ ר,
ִּת ְׁשעָ ה וְ עֶ ְ ׂ
שב ּועוֹ ת וְ יוֹ ם ֶאחָ ד
שהֵ ם ַא ְר ּ ָבעָ ה ׁ ָ
ֶׁ
ְׁשלֹ ִׁשים יוֹ ם לָ עֹמֶ ר,
שב ּועוֹ ת ּו ְׁשנֵי י ִָמים
שהֵ ם ַא ְר ּ ָבעָ ה ׁ ָ
ֶׁ
ֶאחָ ד ּו ְׁשל ִֹׁשים יוֹ ם לָ עֹמֶ ר,
ֹשה י ִָמים
שב ּועוֹ ת ּו ְׁשל ׁ ָ
שהֵ ם ַא ְר ּ ָבעָ ה ׁ ָ
ֶׁ
ְׁשנַיִ ם ּו ְׁשל ִֹׁשים יוֹ ם לָ עֹמֶ ר,
שב ּועוֹ ת וְ ַא ְר ּ ָבעָ ה י ִָמים
שהֵ ם ַא ְר ּ ָבעָ ה ׁ ָ
ֶׁ
ֹשה ּו ְׁשל ִֹׁשים יוֹ ם לָ עֹמֶ ר,
ְׁשל ׁ ָ
שה י ִָמים
שב ּועוֹ ת וַחֲ ִמ ּ ׁ ָ
שהֵ ם ַא ְר ּ ָבעָ ה ׁ ָ
ֶׁ
ַא ְר ּ ָבעָ ה ּו ְׁשל ִֹׁשים יוֹ ם לָ עֹמֶ ר,
שה י ִָמים
שב ּועוֹ ת וְ ִׁש ּ ׁ ָ
שהֵ ם ַא ְר ּ ָבעָ ה ׁ ָ
ֶׁ
שה ּו ְׁשל ִֹׁשים יוֹ ם לָ עֹמֶ ר,
חֲ ִמ ּ ׁ ָ
שב ּועוֹ ת
שה ׁ ָ
שהֵ ם ח ֲִמ ּ ׁ ָ
ֶׁ

כא

שבוע חמישי – חסד
יכוון להמשיך בכל לילה מז' לילות של שבוע ראשון חסד דחב"ד חגת"ם ,כפרט המובא בטבלה ,לכלים דחסד
ובליל ז' יוסיף ויחזור על הכוונות של כל השבוע בבחינת חסד דכתרים דחב"ד חגת"ם

דחב"ד חגת"ם דז"א ונוק',

אורות

אֶ הֶ ֶיהֶ
ֶיהֶ ֶוהֶ
יום

אֶ הֶ ֶיהֶ
ֶיהֶ ֶוהֶ

מוחין דחסד מצד אבא

אֶ הֶ ֶיהֶ
ֶיהֶ ֶוהֶ

– ע"ב

עצמות גדלות ב
חב"ד
דאו"א עילאין

לה

מוח יוד הי ויו הי
צלם אלף הי יוד הי

רשימו גדלות ב
חב"ד
דאו"א עילאין

לד

מוח יוד הי ויו הי
צלם אלף הי יוד הי

קטנות ב
חג"ת נה"י
דאו"א עילאין

לא

גדלות א
חב"ד
דישסו"ת

כט

קטנות א
חג"ת נה"י
דישסו"ת

לג

יום

אֶ הֶ ֶיהֶ
ֶיהֶ ֶוהֶ
מוחין דחסד מצד אמא

– ע"ב

לב

מוח יוד הי ויו הי
צלם אלף הי יוד הי

לא קיבל הכוונה

לא

מוח אכדטם
צלם אכדטם

מוח יוד הי ויו הי
צלם אלף הי יוד הי

ל

מוח אלף למד הי יוד מם
צלם אלף למד הי יוד מם

לג

ג' כלי חסד דז"א

א אל אלו אלוה
אבֿקּקּקּקּקּקּקּקּוֹותּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּ
אבֿקּקּקּקּקּוֹף בֿקּקּקּקּקּוֹמרּקּקּקּקּקּצּ
ג' כלי חסד דנוק'

אבֿקּקּקּוֹף בֿקּקּקּקּוֹמרּקּקּקּקּצּ
אלף אלף למד
אבֿקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּוֹ

מוח יוד הי ויו הי
צלם אלף הי יוד הי
מוח אלף למד הי יוד מם
צלם אלף למד הי יוד מם

כב

שבוע ששי
כ"א אייר

כ"ב אייר

כ"ג אייר

כ"ד אייר

כ"ה אייר

כ"ו אייר

כ"ז אייר

שה ּו ְׁשל ִֹׁשים יוֹ ם לָ עֹמֶ ר,
ִׁש ּ ׁ ָ
שב ּועוֹ ת וְ יוֹ ם ֶאחָ ד
שה ׁ ָ
שהֵ ם ח ֲִמ ּ ׁ ָ
ֶׁ
ִׁש ְבעָ ה ּו ְׁשל ִֹׁשים יוֹ ם לָ עֹמֶ ר,
שב ּועוֹ ת ּו ְׁשנֵי י ִָמים
שה ׁ ָ
שהֵ ם ח ֲִמ ּ ׁ ָ
ֶׁ
ְׁשמוֹ נָה ּו ְׁשל ִֹׁשים יוֹ ם לָ עֹמֶ ר,
ֹשה י ִָמים
שב ּועוֹ ת ּו ְׁשל ׁ ָ
שה ׁ ָ
שהֵ ם ח ֲִמ ּ ׁ ָ
ֶׁ
ִּת ְׁשעָ ה ּו ְׁשל ִֹׁשים יוֹ ם לָ עֹמֶ ר,
שב ּועוֹ ת וְ ַא ְר ּ ָבעָ ה י ִָמים
שה ׁ ָ
שהֵ ם ח ֲִמ ּ ׁ ָ
ֶׁ
ַא ְר ּ ָבעִ ים יוֹ ם לָ עֹמֶ ר,
שה י ִָמים
שב ּועוֹ ת וַחֲ ִמ ּ ׁ ָ
שה ׁ ָ
שהֵ ם ח ֲִמ ּ ׁ ָ
ֶׁ
ֶאחָ ד וְ ַא ְר ּ ָבעִ ים יוֹ ם לָ עֹמֶ ר,
שה י ִָמים
שב ּועוֹ ת וְ ִׁש ּ ׁ ָ
שה ׁ ָ
שהֵ ם ח ֲִמ ּ ׁ ָ
ֶׁ
ְׁשנַיִ ם וְ ַא ְר ּ ָבעִ ים יוֹ ם לָ עֹמֶ ר,
שב ּועוֹ ת
שה ׁ ָ
שהֵ ם ִׁש ּ ׁ ָ
ֶׁ

כג

שבוע ששי – גבורה
יכוון להמשיך בכל לילה מז' לילות של שבוע ראשון גבורה דחב"ד חגת"ם ,כפרט המובא בטבלה ,לכלים דגבורה
ובליל ז' יוסיף ויחזור על הכוונות של כל השבוע בבחינת גבורה דכתרים דחב"ד חגת"ם

דחב"ד חגת"ם דז"א ונוק',

אורות

ְא ְה ְי ְה
ְי ְהוְ ְה
יום

ְא ְה ְי ְה
ְי ְהוְ ְה

מוחין דגבורה מצד אבא

ְא ְה ְי ְה
ְי ְהוְ ְה

עצמות גדלות ב
חב"ד
דאו"א עילאין

מב

רשימו גדלות ב
חב"ד
דאו"א עילאין

מא

מוח יוד הי ואו הי
צלם אלף הי יוד הי

קטנות ב
חג"ת נה"י
דאו"א עילאין

לח

גדלות א
חב"ד
דישסו"ת

לו

קטנות א
חג"ת נה"י
דישסו"ת

מ

מוחין דגבורה מצד אמא

יום

– ס"ג

מוח יוד הי ואו הי
צלם אלף הי יוד הי

ְא ְה ְי ְה
ְי ְהוְ ְה
– ס"ג

לט

מוח יוד הי ואו הי
צלם אלף הי יוד הי

לא קיבל הכוונה

לח

מוח אם גל
צלם אם גל

מוח יוד הי ואו הי
צלם אלף הי יוד הי

לז

מוח אלף למד הה יוד מם
צלם אלף למד הה יוד מם

מ

מוח יוד הי ואו הי
צלם אלף הי יוד הי
מוח אלף למד הה יוד מם
צלם אלף למד הה יוד מם

ג' כלי גבורה דז"א

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

ֹ
קּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּוִ תּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּ
י ֱתּ
ג' כלי גבורה דנוק'

י ֱתּקּקּקּקּקּ ֹקּשּוִ תּקּקּקּקּקּקּשּ
אבֿקּקּקּוֹתּקּקּקּקּשּים
אכתּקּקּקּצּטﭏפֿפֿפֿפֿכֿ

כד

שבוע שביעי
כ"ח אייר

כ"ט אייר

א' סיון

ב' סיון

ג' סיון

ד' סיון

ה' סיון

ֹשה וְ ַא ְר ּ ָבעִ ים יוֹ ם לָ עֹמֶ ר,
ְׁשל ׁ ָ
שב ּועוֹ ת וְ יוֹ ם ֶאחָ ד
שה ׁ ָ
שהֵ ם ִׁש ּ ׁ ָ
ֶׁ
ַא ְר ּ ָבעָ ה וְ ַא ְר ּ ָבעִ ים יוֹ ם לָ עֹמֶ ר,
שב ּועוֹ ת ּו ְׁשנֵי י ִָמים
שה ׁ ָ
שהֵ ם ִׁש ּ ׁ ָ
ֶׁ
שה וְ ַא ְר ּ ָבעִ ים יוֹ ם לָ עֹמֶ ר,
חֲ ִמ ּ ׁ ָ
ֹשה י ִָמים
שב ּועוֹ ת ּו ְׁשל ׁ ָ
שה ׁ ָ
שהֵ ם ִׁש ּ ׁ ָ
ֶׁ
שה וְ ַא ְר ּ ָבעִ ים יוֹ ם לָ עֹמֶ ר,
ִׁש ּ ׁ ָ
שב ּועוֹ ת וְ ַא ְר ּ ָבעָ ה י ִָמים
שה ׁ ָ
שהֵ ם ִׁש ּ ׁ ָ
ֶׁ
ִׁש ְבעָ ה וְ ַא ְר ּ ָבעִ ים יוֹ ם לָ עֹמֶ ר,
שה י ִָמים
שב ּועוֹ ת וַחֲ ִמ ּ ׁ ָ
שה ׁ ָ
שהֵ ם ִׁש ּ ׁ ָ
ֶׁ
ְׁשמוֹ נָה וְ ַא ְר ּ ָבעִ ים יוֹ ם לָ עֹמֶ ר,
שה י ִָמים
שב ּועוֹ ת וְ ִׁש ּ ׁ ָ
שה ׁ ָ
שהֵ ם ִׁש ּ ׁ ָ
ֶׁ
ִּת ְׁשעָ ה וְ ַא ְר ּ ָבעִ ים יוֹ ם לָ עֹמֶ ר,
שב ּועוֹ ת
שהֵ ם ִׁש ְבעָ ה ׁ ָ
ֶׁ

כה

שבוע שביעי – תפארת ומלכות
יכוון להמשיך בכל לילה מז' לילות של שבוע ראשון תפארת ומלכות דחב"ד חגת"ם ,כפרט המובא בטבלה ,לכלים דתפארת ומלכות
חגת"ם דז"א ונוק' ,ובליל ז' יוסיף ויחזור על הכוונות של כל השבוע בבחינת תפארת ומלכות דכתרים דחב"ד חגת"ם

דחב"ד

אורות

ה ֹי ֹ
ֹא ֹ
ה
ה ֹו ֹ
ֹי ֹ
ה
יום

ה ֹי ֹ
ֹא ֹ
ה
ה ֹו ֹ
ֹי ֹ
ה

מוחין דתפארת ומלכות מצד אבא

ה ֹי ֹ
ֹא ֹ
ה
ה ֹו ֹ
ֹי ֹ
ה

– מ"ה וב"ן

יום

ֹא ֹ
ה ֹי ֹה
ֹי ֹ
ה ֹו ֹה
מוחין דתפארת ומלכות מצד אמא

– מ"ה וב"ן

עצמות גדלות ב
חב"ד דאו"א
עילאין

מוח יוד הא ואו הא מוח יוד הה וו הה
מוח יוד הא ואו הא מוח יוד הה וו הה
מו
מט
צלם אלף הא יוד הא צלם אלף הה יוד הה
צלם אלף הא יוד הא צלם אלף הה יוד הה

רשימו גדלות ב
חב"ד דאו"א
עילאין

מוח יוד הא ואו הא מוח יוד הה וו הה
מח
צלם אלף הא יוד הא צלם אלף הה יוד הה

קטנות ב
חג"ת נה"י
דאו"א עילאין

מה

גדלות א
חב"ד דישסו"ת

מוח יוד הא ואו הא מוח יוד הה וו הה
מוח יוד הא ואו הא מוח יוד הה וו הה
מד
מג
צלם אלף הא יוד הא צלם אלף הה יוד הה
צלם אלף הא יוד הא צלם אלף הה יוד הה

מוח אכדטם
עם הכולל גי' ע"ה
כמנין אותיות וו' שמות

מה

לא קיבל הכוונה

יוד אלף הא למד ואו הא הא
יוד אלף הא למד ואו הא הא יוד מם
יוד אלף הא למד ואו הא הא יוד מם
יוד מם

מוח אכדטם
גי' ע"ד

צלם אכדטם

יהוה יהוה יהוה אלהים אלהים אלהים

צלם אכדטם

קטנות א
חג"ת נה"י
דישסו"ת

מוח אלף למד הﬡ יוד מם מוח אלף למד הﬢ יוד מם
מוח אלף למד הﬡ יוד מם מוח אלף למד הﬢ יוד מם
מז צלם אלף למד הﬡ יוד מם צלם אלף למד הﬢ יוד מם מז צלם אלף למד הﬡ יוד מם צלם אלף למד הﬢ יוד מם
א' בצורת יו"י

א' בצורת יו"ד
ג' כלי תפארת דז"א

יוד הא ואו הא
י יה יהו יהותּקּקּקּקּקּשּ
יתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּותּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּ
ג' כלי תפארת דנוק'

אלף למד הי יוד מם
צפּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿףּאוסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמּ
תּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּשסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמּפא

א' בצורת יו"י

א' בצורת יו"ד

כו

המשכת החסדים דדעת דז"א
יֶהֶ וֶהֶ
י ְְהוְ ְה
ה ֹו ֹ
ֹי ֹ
ה

שבוע ראשון חסד א  -חסד
שבוע שני חסד ב  -גבורה
שבוע שלישי חסד ג  -תפארת

שבוע רביעי חסד ד  -נצח
שבוע חמישי חסד ה  -הוד
שבוע ששי חסד ו  -יסוד

שבוע שביעי חסד ז  -מלכות

יְהָ ֹוה

י ִִהוִ ִה
יֻהֻ וֻהֻ
יוּהוּווּה ּו

ליל א

ליל ב

ליל ג

ליל ד

ליל ה

ליל ו

ליל ז

להמשיך מלכות

להמשיך יסוד

להמשיך הוד

להמשיך נצח

להמשיך תפארת

להמשיך גבורה

להמשיך חסד

יֶהֶ וֶהֶ

יֶהֶ וֶהֶ

יֶהֶ וֶהֶ

יֶהֶ וֶהֶ

יֶהֶ וֶהֶ

יֶהֶ וֶהֶ

יֶהֶ וֶהֶ
ג' כלי חסד דז"א

ג' כלי חסד דז"א

ג' כלי חסד דז"א

ג' כלי חסד דז"א

ג' כלי חסד דז"א

ג' כלי חסד דז"א

ג' כלי חסד דז"א

א אל אלו אלוה
אבֿקּקּקּקּקּקּקּקּוֹותּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּ
אבֿקּקּקּקּקּוֹף בֿקּקּקּקּקּוֹמרּקּקּקּקּקּצּ

א אל אלו אלוה
אבֿקּקּקּקּקּקּקּקּוֹותּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּ
אבֿקּקּקּקּקּוֹף בֿקּקּקּקּקּוֹמרּקּקּקּקּקּצּ

א אל אלו אלוה
אבֿקּקּקּקּקּקּקּקּוֹותּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּ
אבֿקּקּקּקּקּוֹף בֿקּקּקּקּקּוֹמרּקּקּקּקּקּצּ

א אל אלו אלוה
אבֿקּקּקּקּקּקּקּקּוֹותּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּ
אבֿקּקּקּקּקּוֹף בֿקּקּקּקּקּוֹמרּקּקּקּקּקּצּ

א אל אלו אלוה
אבֿקּקּקּקּקּקּקּקּוֹותּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּ
אבֿקּקּקּקּקּוֹף בֿקּקּקּקּקּוֹמרּקּקּקּקּקּצּ

א אל אלו אלוה
אבֿקּקּקּקּקּקּקּקּוֹותּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּ
אבֿקּקּקּקּקּוֹף בֿקּקּקּקּקּוֹמרּקּקּקּקּקּצּ

א אל אלו אלוה
אבֿקּקּקּקּקּקּקּקּוֹותּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּ
אבֿקּקּקּקּקּוֹף בֿקּקּקּקּקּוֹמרּקּקּקּקּקּצּ

ולדחות את ההוד

ולדחות את הנצח

ולדחות את המלכות ולדחות את היסוד

ולדחות את הת"ת ולדחות את הגבורה

י ְְהוְ ְה

י ְְהוְ ְה

י ְְהוְ ְה

י ְְהוְ ְה

י ְְהוְ ְה

י ְְהוְ ְה

ג' כלי גבורה דז"א

ג' כלי גבורה דז"א

ג' כלי גבורה דז"א

ג' כלי גבורה דז"א

ג' כלי גבורה דז"א

ג' כלי גבורה דז"א

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

י ֱתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשֹּ וִ תּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּ י ֱתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשֹּ וִ תּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּ י ֱתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשֹּ וִ תּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּ י ֱתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשֹּ וִ תּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּ י ֱתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשֹּ וִ תּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּ י ֱתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשֹּ וִ תּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּ

ולדחות את ההוד

ולדחות את הנצח

ולדחות את הת"ת

ולדחות את המלכות ולדחות את היסוד

ה ֹו ֹ
ֹי ֹ
ה

ה ֹו ֹ
ֹי ֹ
ה

ה ֹו ֹ
ֹי ֹ
ה

ה ֹו ֹ
ֹי ֹ
ה

ה ֹו ֹ
ֹי ֹ
ה

ג' כלי תפארת דז"א

ג' כלי תפארת דז"א

ג' כלי תפארת דז"א

ג' כלי תפארת דז"א

ג' כלי תפארת דז"א

יוד הא ואו הא
י יה יהו יהותּקּקּקּקּקּשּ
יתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּותּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּ

יוד הא ואו הא
י יה יהו יהותּקּקּקּקּקּשּ
יתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּותּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּ

יוד הא ואו הא
י יה יהו יהותּקּקּקּקּקּשּ
יתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּותּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּ

יוד הא ואו הא
י יה יהו יהותּקּקּקּקּקּשּ
יתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּותּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּ

יוד הא ואו הא
י יה יהו יהותּקּקּקּקּקּשּ
יתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּותּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּ

ולדחות את ההוד

ולדחות את הנצח

ולדחות את המלכות ולדחות את היסוד

י ִִהוִ ִה

י ִִהוִ ִה

י ִִהוִ ִה

י ִִהוִ ִה

ג' כלי נצח דז"א

ג' כלי נצח דז"א

ג' כלי נצח דז"א

ג' כלי נצח דז"א

יתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּותּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּ
צ צב צפּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿףּﬦ
צפּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿףּﬦ

יתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּותּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּ
צ צב צפּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿףּﬦ
צפּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿףּﬦ

יתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּותּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּ
צ צב צפּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿףּﬦ
צפּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿףּﬦ

יתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּותּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּ
צ צב צפּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿףּﬦ
צפּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿףּﬦ

ולדחות את המלכות ולדחות את היסוד

ולדחות את ההוד

יֻהֻ וֻהֻ

יֻהֻ וֻהֻ

יֻהֻ וֻהֻ

ג' כלי הוד דז"א

ג' כלי הוד דז"א

ג' כלי הוד דז"א

ארּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּצּני
ﬧ צבאו צבאות
ﬧוסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמּ

ארּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּצּני
ﬧ צבאו צבאות
ﬧוסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמּ

ארּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּצּני
ﬧ צבאו צבאות
ﬧוסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמּ

ולדחות את המלכות ולדחות את היסוד

יוּהוּווּה ּו

יוּהוּווּה ּו

ג' כלי יסוד דז"א

ג' כלי יסוד דז"א

יאתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּדונתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּי יאתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּדונתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּי
שין ,שין דלת ,שין דלת יוד

שין ,שין דלת ,שין דלת יוד

שין רּקּקּקּקּקּקּקּקּצּלת יורּקּקּקּקּקּקּקּקּצּ

שין רּקּקּקּקּקּקּקּקּצּלת יורּקּקּקּקּקּקּקּקּצּ

ולדחות את המלכות

יְהָ ֹוה

כז

המשכת הגבורות דדעת דז"א
יֶהֶ וֶהֶ
י ְְהוְ ְה
ה ֹו ֹ
ֹי ֹ
ה

שבוע ראשון גבורה א  -חסד
שבוע שני גבורה ב  -גבורה
שבוע שלישי גבורה ג  -תפארת

שבוע רביעי גבורה ד  -נצח
שבוע חמישי גבורה ה  -הוד
שבוע ששי גבורה ו  -יסוד

שבוע שביעי גבורה ז  -מלכות

יְהָ ֹוה

י ִִהוִ ִה
יֻהֻ וֻהֻ
יוּהוּווּה ּו

ליל א

ליל ב

ליל ג

ליל ד

ליל ה

ליל ו

ליל ז

להמשיך מלכות

להמשיך יסוד

להמשיך הוד

להמשיך נצח

להמשיך תפארת

להמשיך גבורה

להמשיך חסד

יֶהֶ וֶהֶ

יֶהֶ וֶהֶ

יֶהֶ וֶהֶ

יֶהֶ וֶהֶ

יֶהֶ וֶהֶ

יֶהֶ וֶהֶ

יֶהֶ וֶהֶ

ג' כלי חסד דנוק'

ג' כלי חסד דנוק'

ג' כלי חסד דנוק'

ג' כלי חסד דנוק'

ג' כלי חסד דנוק'

ג' כלי חסד דנוק'

ג' כלי חסד דנוק'

אבֿקּקּקּוֹף בֿקּקּקּקּוֹמרּקּקּקּקּצּ
אלף אלף למד
אבֿקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּוֹ

אבֿקּקּקּוֹף בֿקּקּקּקּוֹמרּקּקּקּקּצּ
אלף אלף למד
אבֿקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּוֹ

אבֿקּקּקּוֹף בֿקּקּקּקּוֹמרּקּקּקּקּצּ
אלף אלף למד
אבֿקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּוֹ

אבֿקּקּקּוֹף בֿקּקּקּקּוֹמרּקּקּקּקּצּ
אלף אלף למד
אבֿקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּוֹ

אבֿקּקּקּוֹף בֿקּקּקּקּוֹמרּקּקּקּקּצּ
אלף אלף למד
אבֿקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּוֹ

אבֿקּקּקּוֹף בֿקּקּקּקּוֹמרּקּקּקּקּצּ
אלף אלף למד
אבֿקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּוֹ

אבֿקּקּקּוֹף בֿקּקּקּקּוֹמרּקּקּקּקּצּ
אלף אלף למד
אבֿקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּוֹ

ולדחות את ההוד

ולדחות את הנצח

ולדחות את המלכות ולדחות את היסוד

ולדחות את הת"ת ולדחות את הגבורה

י ְְהוְ ְה

י ְְהוְ ְה

י ְְהוְ ְה

י ְְהוְ ְה

י ְְהוְ ְה

י ְְהוְ ְה

ג' כלי גבורה דנוק'

ג' כלי גבורה דנוק'

ג' כלי גבורה דנוק'

ג' כלי גבורה דנוק'

ג' כלי גבורה דנוק'

ג' כלי גבורה דנוק'

י ֱתּקּקּקּקּקּקּשֹּ וִ תּקּקּקּקּקּקּשּ
אבֿקּקּקּוֹתּקּקּקּקּשּים
אכתּקּקּקּצּטﭏפֿפֿפֿפֿכֿ

י ֱתּקּקּקּקּקּקּשֹּ וִ תּקּקּקּקּקּקּשּ
אבֿקּקּקּוֹתּקּקּקּקּשּים
אכתּקּקּקּצּטﭏפֿפֿפֿפֿכֿ

י ֱתּקּקּקּקּקּקּשֹּ וִ תּקּקּקּקּקּקּשּ
אבֿקּקּקּוֹתּקּקּקּקּשּים
אכתּקּקּקּצּטﭏפֿפֿפֿפֿכֿ

י ֱתּקּקּקּקּקּקּשֹּ וִ תּקּקּקּקּקּקּשּ
אבֿקּקּקּוֹתּקּקּקּקּשּים
אכתּקּקּקּצּטﭏפֿפֿפֿפֿכֿ

י ֱתּקּקּקּקּקּקּשֹּ וִ תּקּקּקּקּקּקּשּ
אבֿקּקּקּוֹתּקּקּקּקּשּים
אכתּקּקּקּצּטﭏפֿפֿפֿפֿכֿ

י ֱתּקּקּקּקּקּקּשֹּ וִ תּקּקּקּקּקּקּשּ
אבֿקּקּקּוֹתּקּקּקּקּשּים
אכתּקּקּקּצּטﭏפֿפֿפֿפֿכֿ

ולדחות את ההוד

ולדחות את הנצח

ולדחות את הת"ת

ה ֹו ֹ
ֹי ֹ
ה

ה ֹו ֹ
ֹי ֹ
ה

ה ֹו ֹ
ֹי ֹ
ה

ה ֹו ֹ
ֹי ֹ
ה

ה ֹו ֹ
ֹי ֹ
ה

ג' כלי תפארת דנוק'

ג' כלי תפארת דנוק'

ג' כלי תפארת דנוק'

ג' כלי תפארת דנוק'

ג' כלי תפארת דנוק'

ולדחות את המלכות ולדחות את היסוד

אלף למד הי יוד מם אלף למד הי יוד מם אלף למד הי יוד מם אלף למד הי יוד מם אלף למד הי יוד מם
צפּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿףּאוסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמּ צפּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿףּאוסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמּ צפּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿףּאוסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמּ צפּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿףּאוסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמּ צפּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿףּאוסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמּ
תּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּשסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמּפא תּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּשסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמּפא תּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּשסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמּפא תּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּשסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמּפא תּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּשסּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּנּמּפא

ולדחות את המלכות ולדחות את היסוד

ולדחות את ההוד

ולדחות את הנצח

י ִִהוִ ִה

י ִִהוִ ִה

י ִִהוִ ִה

י ִִהוִ ִה

ג' כלי נצח דנוק'

ג' כלי נצח דנוק'

ג' כלי נצח דנוק'

ג' כלי נצח דנוק'

אבֿקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּוֹ
א אבֿקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּוֹ
פּפֿפֿפֿפֿפֿףּ ﭏפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿכֿ

אבֿקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּוֹ
א אבֿקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּוֹ
פּפֿפֿפֿפֿפֿףּ ﭏפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿכֿ

אבֿקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּוֹ
א אבֿקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּוֹ
פּפֿפֿפֿפֿפֿףּ ﭏפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿכֿ

אבֿקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּוֹ
א אבֿקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּוֹ
פּפֿפֿפֿפֿפֿףּ ﭏפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿכֿ

ולדחות את המלכות ולדחות את היסוד

ולדחות את ההוד

יֻהֻ וֻהֻ

יֻהֻ וֻהֻ

יֻהֻ וֻהֻ

ג' כלי הוד דנוק'

ג' כלי הוד דנוק'

ג' כלי הוד דנוק'

אבֿקּקּקּקּוֹתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּיﭏפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿכֿ

אבֿקּקּקּקּוֹתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּיﭏפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿכֿ

אבֿקּקּקּקּוֹתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּשּיﭏפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿכֿ

א אל אלה אלהי אלהים

א אל אלה אלהי אלהים

א אל אלה אלהי אלהים

פּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿףּמוכן

פּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿףּמוכן

פּפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿפֿףּמוכן

ולדחות את המלכות ולדחות את היסוד

יוּהוּווּה ּו

יוּהוּווּה ּו

ג' כלי יסוד דנוק'

ג' כלי יסוד דנוק'

שין דלת יוד
שתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּצּי
ש שד שתּקּקּקּצּי

שין דלת יוד
שתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּצּי
ש שד שתּקּקּקּצּי

ולדחות את המלכות

יְהָ ֹוה
ג' כלי מלכות דנוק'

אלף דלת נון יוד
אתּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּקּצּני
א אד אדנ אדני

כח

כוונות מיתוק ש"ך דינים
כוונה כללית :יכוון העומ"ר
כוונה פרטית:

גי' ש"ך עם הכולל ,למתק ולבסם הש"ך דינים דכל שער מחמישים שערים דשבעה מלכים דזו"ן

יכוון לברר ולתקן מ"ה חלקים דששה ש"ך דשבעה מלכים דשם ב"ן ,שכל אחד מהם כלול משבעה מלכים ,למתקם ולתקנם
בשבעה מלכים דשם מ"ה החדש שהם סוד מנצפ"ך

ליל א' בלע

ליל ב' יובב

ליל ג' חושם

ליל ד' הדד

ליל ה' שמלה

ליל ו' שאול

ליל ז' בעל חנן

שבוע א' בלע

בלע דבלע

יובב דבלע

חושם דבלע

הדד דבלע

שמלה דבלע

שאול דבלע

בעל חנן דבלע

שבוע ב' יובב

בלע דיובב

יובב דיובב

חושם דיובב

הדד דיובב
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בלע דחושם

יובב דחושם
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הדד דחושם

שמלה דחושם
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יובב דהדד

חושם דהדד

הדד דהדד

שמלה דהדד

שאול דהדד

בעל חנן דהדד

שבוע ה' שמלה

בלע דשמלה

יובב דשמלה

חושם דשמלה
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בכל לילה יכוון לתקן אות אחת דשם אהי"ה ואות אחת דשם מ"ה ואות אחת דשם ב"ן השייכת לאותו לילה כפי המסומן,
ובתשעת הלילות האחרונים יכוון לתקן כל לילה שם אחד שלם הן דאהי"ה והן דמ"ה וב"ן
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אָ הֵ ֹי הֵ
מז

לג לד לה לו

לז לח לט מ

אָ הֵ ֹי הֵ

אָ הֵ ֹי הֵ

אָ הֵ ֹי הֵ
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יג

אָ הֵ ֹי הֵ
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ֹי ֹו ְד הֶ הֶ ֹו ֹו הֶ הֶ
מב

ֹי ֹו ֶד הֶ ֹא ֹו ֹא ֹו הֶ ֹא

ֹי ֹו ֶד הֶ ֹא ֹו ֹא ֹו הֶ ֹא

ֹי ֹו ְד הֶ הֶ ֹו ֹו הֶ הֶ

ֹי ֹו ְד הֶ הֶ ֹו ֹו הֶ הֶ

מג

מד

מג

מד

ֹי ֹו ֶד הֶ ֹא ֹו ֹא ֹו הֶ ֹא

ֹי ֹו ֶד הֶ ֹא ֹו ֹא ֹו הֶ ֹא

ֹי ֹו ְד הֶ הֶ ֹו ֹו הֶ הֶ
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מה

מו

מה
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ֹי ֹו ֶד הֶ ֹא ֹו ֹא ֹו הֶ ֹא
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מט

ֹי ֹו ֶד הֶ ֹא ֹו ֹא ֹו הֶ ֹא

ֹי ֹו ְד הֶ הֶ ֹו ֹו הֶ הֶ

ֹי ֹו ְד הֶ הֶ ֹו ֹו הֶ הֶ
מט

ֹי ֹו ְד הֶ הֶ ֹו ֹו הֶ הֶ

ל
בכל לילה יכוון לתקן אות אחת דפשוט ומלא ומלא דמלא דשם מ"ה ,וכן אות אחת דפשוט ומלא ומלא דמלא דשם ב"ן ,ובליל שביעי דכל שבוע
יכוון בכל השש אותיות הקודמות כפי המסומן
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הָ ַרחֲ מָ ן ה ּוא יַחֲ זִיר לָ נ ּו עֲבוֹ ַדת ּ ֵבית הַ ִּמ ְק ָ ּד ׁש לִ ְמקוֹ מָ ּה,
ִּב ְמהֵ ָרה ְּביָמֵ ינ ּוָ .אמֵ ן.
בכל לילה יאמר למנצח בנגינות ויכוון בתיבה אחת כמסומן וכן יכוון במ"ט אותיות שיש בפסוק ישמחו וירננו בכל לילה אות אחת

יברכנו אלהים וייראו אותו כל

ארץ נתנה יבולה יברכנו אלהים

יודוך עמים אלהים יודוך עמים
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אלהים יחננו ויברכנו יאר פניו

למנ צחב נגי
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נו תמז מור שיר
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ש ָר ֵאל ֶאת הַ ִּׁש ָירה הַ זֹּאת
ֹשה ו ְּבנֵי יִ ְ ׂ
ָשיר מ ׁ ֶ
בכל לילה יאמר שבעה פסוקים של אנא בכח ויכוון באות אחת בניקוד אז ישיר משה " ָאז י ִׁ
ֹאמר ּו לֵ אמֹר":
לַ יהוָ ה וַ ּי ְ
אשית ּ ָב ָרא אֱ ל ִֹהים ֵאת הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם וְ ֵאת הָ ָא ֶרץ :וְ הָ ָא ֶרץ הָ יְ ָתה תֹה ּו
ובכל ליל שביעי של כל שבוע יכוון בכל השם בניקוד בראשית " ְּב ֵר ִׁ
בה ּו"
וָ ֹ

א

ב

אָ נא

ְבכח.
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ְשועתנו ְקבל .ו ּושמע צ ּועקתנוֵ .יודע ְתעלומות:

ָּבר ּו ְךֵ ׁ ,שם ְּכבוֹ ד מַ לְ כוּתוֹ  ,לְ עוֹ לָ ם וָעֶ ד

ְאבֵ "גְ

ז

ִי ְת" ְץ

יד

ט"ן ִ
קָ ָר" ְע שֱ ֹ
נְ גְ " ֵד

כא

ְי ַכ" ָש

כח

בַ ִט" ְר צְ ֵת"גְ
לה

חָ קָ "בֶ ְטנְ "עָ
ָי ֶג"לְ

מב

מט

ָפ ְז"קָ

ְש ֹק" ּו ּצ ָי" ֹ
ת

לג

ֹשה עַ ְבדֶּ ָך לִ ְס ּפֹר ְס ִפ ַירת
של עוֹ לָ םַ ,א ּ ָתה ִציוִ ַתנ ּו עַ ל יְ ֵדי מ ׁ ֶ
ִר ּבוֹ נוֹ ׁ ֶ
ש ּ ָכ ַת ְב ּ ָת
הָ עֹמֶ ר ְּכ ֵדי לְ טַ ה ֲֵרנ ּו ִמ ְ ּקלִ ּפוֹ ֵתינ ּו ּו ִמ ּ ֻט ְמאוֹ ֵתינ ּו ְּכמוֹ ׁ ֶ
ש ּ ָבת ִמיּוֹ ם ה ֲִביאֲ כֶ ם ֶאת עֹמֶ ר
ְּבתוֹ ָר ָת ָך; ּו ְספַ ְר ּ ֶתם לָ כֶ ם ִמ ּ ָמחֳ ַרת הַ ּ ׁ ַ
ש ּ ָבת הַ ּ ְׁש ִביעִ ת
ש ּ ָבתוֹ ת ְּת ִמימֹת ִּת ְהיֶינָה :עַ ד ִמ ּ ָמחֳ ַרת הַ ּ ׁ ַ
שבַ ע ׁ ַ
הַ ְּתנ ּופָ ה ׁ ֶ
ה ָוה יאהדונהיְּ :כ ֵדי
שה לַ י ֹ
ח ָד ׁ ָ
ִּת ְס ּ ְפר ּו ח ֲִמ ּ ִׁשים יוֹ ם ,וְ ִה ְק ַר ְב ּ ֶתם ִמנְ חָ ה ֲ
ש ָר ֵאל ִמזֻּהֲמָ ָתםּ .ו ְבכֵ ן יְ ִהי ָרצוֹ ן ִמ ְּלפָ נ ָ
ה ָוה
ֶיך יְ ֹ
ש ִ ּי ּ ַטהֲר ּו נ ְַפ ׁשוֹ ת עַ ְּמ ָך יִ ְ ׂ
ֶׁ
ש ּ ָספַ ְרנ ּו
ש ְּבכֹחַ ּו ִבזְכ ּות ְס ִפ ַירת הָ עֹמֶ ר ׁ ֶ
יאהדונהי אֱ לֹהֵ ינ ּו וֶאֱ לֹהֵ י אֲ בוֹ ֵתינ ּוֶ ׁ ,
לְ פָ נ ָ
ש ְך הַ יּוֹ ם הַ זֶּה לִ ְמקוֹ מָ ם,
ֶיך הַ יּוֹ ם הַ זֶּה ,י ְֻמ ְׁשכ ּו הַ ּמוֹ ִחין הָ ְרא ּויִ ים לְ ִה ּ ָמ ׁ ֵ
חסָ ִדים וְ הַ ְּגב ּורוֹ ת ּ ַב ּ ָמקוֹ ם הָ ָרא ּוי לָ הֶ ם ,וְ יִ ְתמַ ְּתק ּו ּ ָכל
וְ יִ ְת ּ ַפ ּ ְׁשט ּו הַ ֲ
ש ָר ֵאל ,וְ י ִָאיר ּו וְ ַיז ְִהיר ּו
הַ ְּגב ּורוֹ ת וְ הַ דִּ ינִ ים מֵ עָ לֵ ינ ּו ּומֵ עַ ל ּ ָכל עַ ְּמ ָך ּ ֵבית יִ ְ ׂ
ש ּ ָפג ְַמנ ּו
ית ַּקן מַ ה ׁ ֶ
ית ְ ּקנ ּו ּ ָכל ְׁשמוֹ ת הַ ּק ֶֹד ׁש הָ ְרא ּויִ ים לְ ִה ּ ַת ֵּקן הַ יּוֹ ם הַ זֶּה ,וִ ֻ
וִ ֻ
ירה )השיכת להיום לפי הטבלה להלן ,או יותר בפירוט בטבלאות לעיל בעמוד כו ובעמוד כז(
ּ ַב ְּס ִפ ָ
ליל א' חסד
שבוע א'
חסד
שבוע ב'
גבורה
שבוע ג'
תפארת
שבוע ד'
נצח
שבוע ה'
הוד
שבוע ו'
יסוד
שבוע ז'
מלכות

חסד
שבחסד
חסד
שבגבורה
חסד
שבתפארת
חסד
שבנצח
חסד
שבהוד
חסד
שביסוד
חסד
שבמלכות

ליל ב' גבורה ליל ג' תפארת
גבורה
שבחסד
גבורה
שבגבורה
גבורה
שבתפארת
גבורה
שבנצח
גבורה
שבהוד
גבורה
שביסוד
גבורה
שבמלכות

תפארת
שבחסד
תפארת
שבגבורה
תפארת
שבתפארת
תפארת
שבנצח
תפארת
שבהוד
תפארת
שביסוד
תפארת
שבמלכות

ליל ד' נצח

ליל ה' הוד

ליל ו' יסוד

ליל ז' מלכות

נצח
שבחסד
נצח
שבגבורה
נצח
שבתפארת
נצח
שבנצח
נצח
שבהוד
נצח
שביסוד
נצח
שבמלכות

הוד
שבחסד
הוד
שבגבורה
הוד
שבתפארת
הוד
שבנצח
הוד
שבהוד
הוד
שביסוד
הוד
שבמלכות

יסוד
שבחסד
יסוד
שבגבורה
יסוד
שבתפארת
יסוד
שבנצח
יסוד
שבהוד
יסוד
שביסוד
יסוד
שבמלכות

מלכות
שבחסד
מלכות
שבגבורה
מלכות
שבתפארת
מלכות
שבנצח
מלכות
שבהוד
מלכות
שביסוד
מלכות
שבמלכות

שפַ ע ַרב ְּבכָ ל
של מַ עְ לָ ה ,וְ עַ ל יְ ֵדי זֶה י ְֻׁש ּ ַפע ׁ ֶ
שה ׁ ֶ
וְ נִ ּ ָטהֵ ר וְ נִ ְת ַקדֵּ ׁש ִּב ְק ֻד ּ ׁ ָ
הָ עוֹ לָ מוֹ תּ ,ולְ ַת ֵּקן ֶאת נ ְַפ ׁשוֹ ֵתינ ּו ,ר ּוחוֹ ֵתינ ּו ,נִ ְׁשמוֹ ֵתינ ּו ּו ִמדּ וֹ ֵתינ ּו ִמ ּ ָכל
ש ְת ָך הָ עֶ לְ יוֹ נָה ָאמֵ ן סֶ לָ ה.
שנ ּו ִּב ְק ֻד ּ ׁ ָ
ִסיג ּו ְפגָם ּולְ טַ ה ֲֵרנ ּו ּולְ ַקדְּ ׁ ֵ

לד

תיקון המידות לספירת העומר
שבוע ראשון – מידת החסד
צדיק המרכבה למידה :אברהם אבינו
אבר המרכבה למידה :יד ימין
הגדרת המידה:

אהבת השם תכלית האהבה – להתחסד עם קונו ,חסד – כל העושה דבר שאינו
מוכרח לעשותו מצד הדין אלא עושה אותו בטובתו .כולל קבלת יסורים באהבה
וכמובן לעשות לפנים משורת הדין.

עבודה עיקרית:

מאכלות אסורות

יום
לעומר

מידה
פרטית

מידה ממ"ח
קניני התורה

הנהגה פרטית ליום

א

חסד
שבחסד

בתלמוד

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

ב

גבורה
שבחסד

בשמיעת האוזן

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

ג

תפארת
שבחסד

בעריכת שפתיים

יעשה חסד בגופו ,וחסד על ידי לימוד תורה .לא יוותר
על האמת בעשית חסד.

ד

נצח
שבחסד

בבינת הלב

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

ה

הוד
שבחסד

בשכלות הלב

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

ו

יסוד
שבחסד

באימה

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

ז

מלכות
שבחסד

ביראה

יעשה חסד גם עם פיו .יתפלל לשם על החכמה .יתפלל
על אחרים ולא רק על עצמו.

הדגשות מיוחדות:

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

לה

שבוע שני – מידת הגבורה
צדיק המרכבה למידה :יצחק אבינו
אבר המרכבה למידה :יד שמאל
הגדרת המידה:

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

עבודה עיקרית:

קנאה ושנאה

יום
לעומר

מידה
פרטית

מידה ממ"ח
קניני התורה

הנהגה פרטית ליום

ח

חסד
שבגבורה

בענוה

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

ט

גבורה
שבגבורה

בשמחה

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

י

תפארת
שבגבורה

בשמוש חכמים

ידקדק שהתנהגותו תהיה בדרך ארץ ,ויתחזק בלימוד
התורה.

יא

נצח
שבגבורה

בדקדוק חברים

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

יב

הוד
שבגבורה

בפלפול
התלמידים

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

יג

יסוד
שבגבורה

בישוב

יתגבר ויתרכז בעניני קדושה ובפרט באות ברית קודש.

יד

מלכות
שבגבורה

במקרא

יתגבר ויתרכז בתפילה ובתיקוני אשתו ויכוון לתקן
השכינה.

הדגשות מיוחדות:

התגברות לעזור ,התגברות ללמוד ,התגברות כנגד היצר ,התחזקות בענין
השמיעה.

לו

שבוע שלישי – מידת התפארת
צדיק המרכבה למידה :יעקב אבינו
אבר המרכבה למידה :כללות הגוף
הגדרת המידה:

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

עבודה עיקרית:

גאוה

יום
לעומר

מידה
פרטית

מידה ממ"ח
קניני התורה

הנהגה פרטית ליום

טו

חסד
שבתפארת

במשנה

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

טז

גבורה
שבתפארת

במיעוט שינה

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

יז

תפארת
שבתפארת

במיעוט שיחה

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

יח

נצח
שבתפארת

במיעוט תענוג

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

יט

הוד
שבתפארת

במיעוט שחוק

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

כ

יסוד
שבתפארת

במיעוט דרך ארץ

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

כא

מלכות
שבתפארת

בארך אפים

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

הדגשות מיוחדות:

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

לז

שבוע רביעי – מידת הנצח
צדיק המרכבה למידה :משה רבנו
אבר המרכבה למידה :שוק ימין
הגדרת המידה:

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

עבודה עיקרית:

קמצנות

יום
לעומר

מידה
פרטית

מידה ממ"ח
קניני התורה

הנהגה פרטית ליום

כב

חסד
שבנצח

בלב טוב

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

כג

גבורה
שבנצח

באמונת חכמים

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

כד

תפארת
שבנצח

בקבלת יסורים

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

כה

נצח
שבנצח

המכיר את מקומו

ילך בזריזות ,ילמד בהתמדה ,וימשיך המסורת מדור דור
הכל בקביעות.

כו

הוד
שבנצח

השמח בחלקו

יתמיד פעולותיו להשקיט מחלוקת ,יוותר למען השלום,
יודה לשם תמיד.

כז

יסוד
שבנצח

עושה סייג לדבריו

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

כח

מלכות
שבנצח

לא מחזיק טובה
לעצמו

יתפלל שיזכה לקיים דבריו ,וגם תפלה לירושלים בפרט
והגאולה בכלל.

הדגשות מיוחדות:

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

לח

שבוע חמישי – מידת ההוד
צדיק המרכבה למידה :אהרון הכהן
אבר המרכבה למידה :שוק שמאל
הגדרת המידה:

הודיה – להודות לשם .לימוד משנה בפרט .גם אהבת שלום ,רדיפת שלום,
אהבת הבריות וקרובן לתורה .הערה :מובא בזוה"ק ששערי מעלה פתוחים עד
סוף שבוע זה ,ולכן החכם עיניו בראשו לדעת את אשר לפניו.

עבודה עיקרית:

שנאת הבריות ושנאת חינם

יום
לעומר

מידה
פרטית

מידה ממ"ח
קניני התורה

הנהגה פרטית ליום

כט

חסד
שבהוד

אהוב

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

ל

גבורה
שבהוד

אוהב את המקום

יתגבר על ההפרעות להודות לשם ,כגון מצוות אנשים
מלומדה ,עצלות.

לא

תפארת
שבהוד

אוהב את הבריות

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

לב

נצח
שבהוד

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

לג

הוד
שבהוד

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

לד

יסוד
שבהוד

מתרחק מן הכבוד

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

לה

מלכות
שבהוד

לא מגיס לבו
בתלמודו

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

הדגשות מיוחדות:

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

לט

שבוע ששי – מידת היסוד
צדיק המרכבה למידה :יוסף הצדיק
אבר המרכבה למידה :ברית קודש
הגדרת המידה:

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

עבודה עיקרית:

תאווה לעריות

יום
לעומר

מידה
פרטית

לו

חסד
שביסוד

מידה ממ"ח
קניני התורה

הנהגה פרטית ליום

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

לז

גבורה
שביסוד

נושא בעול עם
חברו

יתגבר על רצונותיו ותאוותיו שהם מאהבת עצמו ,ויכוון
רק לשם שמים.

לח

תפארת
שביסוד

מכריעו לכף זכות

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

לט

נצח
שביסוד

מעמידו על האמת

יוסיף תמיד בקדושה וצניעות ,ויכוון עצמו תמיד לנסיון
בשמירת הברית.

מ

הוד
שביסוד

מעמידו על השלום

יוותר לאחרים למען השלום ,ויזהר לא לגרום מחלוקת על
ידי הנהגותיו.

מא

יסוד
שביסוד

מתישב לבו
בתלמודו

יטהר עצמו תמיד כראוי )נט"י ,רחיצה ,מקווה( ,יתרחק
מתענוגים כדי להתקדש.

מב

מלכות
שביסוד

שואל ומשיב

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

הדגשות מיוחדות:

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

מ

שבוע שביעי – מידת המלכות
צדיק המרכבה למידה :דוד המלך
אבר המרכבה למידה :פה
הגדרת המידה:

שלטון – השלטת הנפש על הגוף .ועם כל זה ,הנהגת הגוף על פי התורה
הקדושה כי זה קיומו של הנפש .ובזה יקנה מידת הסובלנות ,לסבול גופו לצורך
נפשו ,ולא יתגאה על אחרים ,וישים עצמו כעני ובפרט בתפילותיו.

עבודה עיקרית:

עצלות ועצבות

יום
לעומר

מידה
פרטית

מידה ממ"ח
קניני התורה

הנהגה פרטית ליום

מג

חסד
שבמלכות

שומע ומוסיף

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

מד

גבורה
שבמלכות

הלומד על מנת
ללמד

יתגבר על תאוותיו ,ישמור את פיו מיראה מגדלותו
יתברך וכבוד מלכותו.

מה

תפארת
שבמלכות

הלומד על מנת
לעשות

לא יתגאה בלימודו ,יהי מוכן לסבול למען האמת ,ויתפלל
על הלימוד.

מו

נצח
שבמלכות

המחכים את רבו

יתפלל על צמיחת הגאולה ,ושיתגלה כבוד שמים על ידי
קיום הנבואות.

מז

הוד
שבמלכות

המכוון את שמעתו

יודה לשם על כל יסורין שמביא עליו ,יזהר מאד על
השלום ובפרט בשבת קודש.

מח

יסוד
שבמלכות

אומר דבר בשם
אומרו

יתפלל תמיד על שמירת הברית ועל הצניעות ועל
הקדושה לכל ישראל.

מט

מלכות
שבמלכות

חזרה על כולם )ל"ב יתפלל על שמירת השבת ודיבור בקדושה ,יאמר "עלינו
לשבח" בשמחה.
טו"ב(

הדגשות מיוחדות:

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





לעילוי נשמת
ז'וליט תמר בת מרסל ז"ל
יוסף )טיטי( בן זאכי ז"ל
ג'ינה בת מנטינה ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.

