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סגולה לשמירהתוכן הענינים
לשמירה סגולה

האדם לקבל תבוא שלא צרה כל על מסוגל חי כל נשמת ששבח החסיד, יהודה מרבי בידינו קבלה
(חסד רבים ניצול ובו עשרה בפני זמרה וקול בתודה נשמת לומר ממנה ניצול שכשיהיה עצמו על

זצ"ל). סופר חיים יעקב לרבינו החיים כף ספר לאלפים
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סגולה לשמירהלמנצח בצורת מנורה
לשמירה סגולה

לשמירה: מסוגלים והם בנו"ן ומסיימים בנו"ן שמתחילים פסוקים י"א
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לשמירת הלשון

תפילה נגד יצר הרע

הלשון לשמירת תפלה
והבקשות) התחינות (מספר

       
     
     
     
       
      

      
      
      
     
     

       
     
      

    
      

       
      
        
      

הרע יצר נגד תפלה
התלמידים') 'חובת (מבעל

     
      

      
       

      
      
      

    
      

       
      
        
      

הרע יצר נגד תפלה
התלמידים') 'חובת (מבעל
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ברכת המזון - ספרד
המזון ברכת סדר

          
         
          
        

        
מזמנים: וכך בזימון, חייבין כאחד שאכלו שלושה

      
            

         
    

         
         
לנשואין*) המזון ברכת

     
   
    
   
   
  

  
  
  

   
  

  

מילה*) לברית המזון ברכת

    
    
    

     
   
     

    
   

      
    
    

       

     

     
     
     
     
       
     
      
     
     
       

      
    
    




