
  צריםצריםייונות ימי בין המונות ימי בין המווככ
  ברכת אבות

, אותיות שלפניההיוצאת בחילוף , אל תמורתה, תכוין שתאיר זו ההויה

  .ד"טדהוהיא 

רוּ  ה ךְ ּבָ   יאהדונהי הַ ַיַהוַ   ַאּתָ

  .ָמֵגן ַאְבָרָהם

  ברכת אתה גבור

, אותיות שלאחריההיוצאת בחילוף , אל תמורתה, תכוין שתאיר הויה זו

  .ו"כוזוהיא 

רוּ  ה  ֵיֵהוֵ  ךְ ּבָ    יאהדונהי הֵ ַאּתָ
ִתים   .ְמַחּיֵה ַהּמֵ

  ברכת אתה קדוש
  , ש"ת ב"אב ד"בא, אל תמורתה, תכוין שתאיר זו ההויה

  .ץ"מצפוהיא 

רוּ  ה  ךְ ּבָ    יאהדונהי הֵ ֹיֵהוָ  ַאּתָ
ד   .ׁש וֹ ָהֵאל ַהּקָ

עם  ן"שיהם בגימטריא  ,ץ"מצפו,�ו"כוזו,�ד"טדה: שמות הנזכרים' והנה ג

  .הכולל

  
  לעילוי נשמת

  ה"ל לה"צ המקובל רבי נסים פרץ בן סוליקה זצוק"ר הגה"מו

  

  ברכת רצה
כי רצה הם , אלהים דמילוי ההיןהיא בגימטריא , רצהתכוין כי מלת 

שהוא שם , והוא סוד ועת צרה היא ליעקב וממנה יושע, צרהאותיות 
יוצאות , כי מן השם הנזכר שהוא דין, וזה סוד בין המצרים. אלהים דההין

   .בימים האלו הצרות

��אלף למד הה יוד מם����ְרֵצה

, ן"שיויהיו בגימטריא , הנזכר אלהיםעם רצה של  אדניגם תוסיף שם 
, שהם סוד בין המצרים, ואדני, אלהים: שהם, בתי דינין אלו' ותכוין כי ב

השמות הראשונים ' י ג"ע ויתמתק, ן"מצרים העולים בגימטריא שי' ב
 ,ץ"מצפ, ו"כוז, ד"טדה: והם. ברכות הראשונות' שנתכוונת בהם בג

  . כנזכר) עם הכולל( ן"שיהעולים בגימטריא 

  טדהד   כוזו   מצפץ  ן"יׁשִ 

 אלף למד הה יוד מם    אדני  ן"יׁשִ 

��.אלהינו' ה רצהויהיו , יתהפכו לרחמים, צרהי כן אותיות "וע

  ברכת שים שלום
  .ל"הנ השינין' בתכוין אל , ת של שים שלום"שבר, שינין' בתם באו

  טדהד   כוזו   מצפץ  יםׂשִ 

 אלף למד הה יוד מם    אדני  םוֹ לׁשָ 

 ן"ן שי"שישניהם יחד עולות בגימטריא , שים שלוםגם בתיבות עצמם של 
תמורות ' וג, ה"שם יהו: שמות הנזכרים והם' כנגד ו' והנזכר ועוד יתירים 

  . י"ושם אדנ, ושם אלהים, ץ"מצפ, ו"כוז, ד"הטד: והם

  םוֹ לׁשָ ים ׂשִ 
 טדהד   כוזו   מצפץ

 אלף למד הה יוד מם    אדני
 

  םוֹ לים ׁשָ ׂשִ 
  יהוה

  טדהד   כוזו   מצפץ
 אלף למד הה יוד מם    אדני

  

  יהוה
  טדהד

  יהוה
 כוזו

  יהוה
 מצפץ


