
  ֲעוֹונֹותְּבנֹוֵגַע ְלִתּקּונֵי  בֻמְרחָ ֵסֶדר ַהְדָרָכה        
  
  
  
  מספר, עוונות לגברים ולנשיםהספר מכיל אוסף של 

ועל פי ספר , של רבינו יוסף חיים 'לשון חכמים'
של הרב יהודה פתיה וספרים נוספים  'מנחת יהודה'

וא ניתן למצ תיקונים בשפה אנגלית. וחשובים
ברית 'ארגון של ובאתר האינטרנט בקבוצת הוואטסאפ 

וכן , )פרטים בכריכה האחורית ובתחילת הספר(' עולם
 מיילשליחת הודעת ניתן לקבלם ב. 'שער יוסף'תר בא

 .)כתובת המייל בתחילת הספר(לארגון 
  אשה נשואה צריכה רשות מבעלה עבור שימוש בכסף

אם אינה . דתיון התעניות ואפילו אם היא עובלצורך פד
יכולה לקבל אישור או אינה רוצה שבעלה ידע שהיא 

  . עושה תיקונים תפנה לארגון לקבלת יעוץ
 אשריהם של ו, לגבר ולאשה יםתאימהתיקונים מ

העושים תיקונים אלו שמועילים להם לכפרת 
 .ם"ולא רק בימי השובבי, עוונותיהם

  כשצריך  מעלות השחר עד צאת הכוכביםאם צם
משקיעת החמה ועד ( ת כיום הכפוריםשעו 24לצום 

י שיש תועלת בצום ְּבַוַּדא, )למחרת בצאת הכוכבים
  .אך התיקון אינו מושלם, כזה



  סעודה של יום ימי התעניות הוא מחיר שווי שווי פדיון
 . תענית חול לכל יום

  יתן לפחות מחיר , בצמצום ואין ידו משגתאדם שחי
, לפתןגרם  240גרם לחם עם  240- סעודה של כ

מי שידו  .שח 6ל  5הוא בין ) א"ת התשפשנ(ששויה 
ומי . כפי השגת ידו, משגת יביא מטבע ששוה יותר

שמוציא ממון בקלות לתענוגי העולם הזה וכשמגיע 
אחריות פדיונו ותיקון , לתקוני נפשו מתנהג כדל ואביון

  .נפשו הם עליו בלבד
 תן לפחוית, סכום הפדיוןלתת את אפשרות  אין לוש מי 

 .עד שישלים את מספר ימי פדיוןשח בכל יום  5
  כמה את סכום הפדיון המלא שלים ולהזדרז להיש

חריות התיקון עליו ומי שלא משלים א ,שיותר מהר
 !בלבד 

 לכתחילה עדיף לתת ביום הצום את מלא סכום הפדיון. 
 בכל מקרה יעשה  ,כרגע מי שאין לו אפשרות כספית

 .דיון ברגע שיהיה לוויתחייב לתת את הפ, את התיקון
 ואפשר , לומדי תורה לאנשים עניים יש לתתפדיון את ה

א "להעביר את כסף הפדיון לרב יוסף שני שליט
שיחלק לעניים לומדי תורה שמכיר ) 0523145665(

שיחלקו ) 0527661162( 'ברית עולם'לארגון או 
 . לעניים לומדי תורה

  ן גם יעשה הלימוד והפדיו, חולה שאסור לו לצוםאדם
ולא " תענית דיבור"וישתדל לעשות במקומו , ללא צום



יום זה כולו  ידבר שום דיבור של חול ביום זה ויהיה
וישתדל לבכות על חטאיו כי . קודש ללימוד ותפילה

ויעשה התיקון כמה פעמים כי  ,"שערי דמעה לא ננעלו"
 .מי יודע בכמה אחוזים נתקן החטא בכל פעם

 במקומושיצום מנות שליח יכול ל, מי שאסור לו לצום ,
וניתן למנות שליח מארגון ברית עולם בתשלום סמלי 

 )0527661162התקשרו (
  וגם בחודש ניסן . בכל השנהימי התעניות והצומות הם

וכן  מותרת תענית יחיד ,שבו אסורה תענית ציבור
מותר לצום בהם  שאין אומרים בהם תחנוןכאלו בימים 

המופיע  י ותחנון פרטיאומר וידוהוא הרי ש צום יחיד
ימי , ראש חודש, מועדים ,חגיםל פרט ,בסדר התיקון

שמיני , שלהםחול המועד ו סוכות פסח ,פורים ,חנוכה
בימי חול  יש לקיים צום. 'שבת וכו, שבועות, עצרת
 .בלבד

  עולה בתור תענית יחידאינה תענית ציבור.  
  בלשון זכר למרות שהוא מתייחס גם התיקון נוסח

שאלות , ל הזקוקים לעזרה בנושא התיקוניםכ. לאשה
בטלפונים ' ברית עולם'ניתן לפנות לארגון , ויעוץ

 .ובמייל הרשומים מעלה
 מחטאי  החל אוגורמים לחטההדברים מ להתרחק חשוב

 .יתר החטאים פגם הברית וכן
 כל שמות הקודש הנמצאים בסוגרים או שמות כגון :

חטא חמור אסור ו י וכדומה"אדנ, י"יאהדונה, ה"יהו



 אותם אלא יהרהר, הוא להזכירם בפה בדיבור
 ! במחשבה בלבד 

 מאוד  הבמקוה שחשוב הל התקונים כוללים טבילכ
שאי אפשר לו ללכת למקוה בגלל חולי גבר לכן , לתקון

יעשה התקון ואם גם זה אי אפשר , יטבול בים', וכדו
 .ללא טבילה

  כשתטבול , אי אפשר לה לטבול בעת התקוןשאשה
אשה פנויה  .טהרתה תכוון גם על הצום שעשתה בליל

  .תטבול גם את הטבילות לתקונים שעשתה, כשתנשא
  ישתדל להשיג חגורה משער עיזים לחגור בו מתניו

כדי  אם אין לו לא יעכב התקוןאך , בליל ויום התקון
כי כל יום שמזרז תקונו הוא רווח , למצוא חגורה כזו

ם אפשר חגורת עיזי השאלת \רכישת ל(. עצום
 )0527661162: להתקשר

  
  :יֹאַמר, קֶֹדם ֶׁשּיְִלַּבׁש ַׂשק ֶהָעׂשּוי ִמְּׂשַער ִעּזִים~ 

ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו , ְלֵׁשם יִחּוד ֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכינְֵּתיּה
) ה"יהו(ה ְּביִחּוָדא ְׁשִלים "ה ְּבו"ְליֲַחָדא י, ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו

ֲהֵרינִי מּוָכן ִלְלּבׁש ַׂשק ַעל ְּבָׂשִרי ְּכֵדי ְלַתֵּקן , ְׂשָרֵאלְּבֵׁשם ָּכל יִ 
ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי . ַמה ֶּׁשָּפגְַמִּתי ָּבאֹורֹות ַהְּקדֹוִׁשים ְלַמְעָלה
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשּיְֵהא ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל , יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ִאּלּו ִּכַּונְִּתי ְּבָכל ַהַּכָּונֹות ָהְראּויֹות ִּבְלִביַׁשת ּוְמֻרֶּצה ְלָפנֶי ּכְ 
ְויִָאירּו ַאְרַּבע ֵמאֹות קֹוִצין ַקִּדיִׁשין ְּדַתְליָן ְּבגְֻלָּגְלָּתא , ַהַּׂשק

ְויְִהיּו ְמִאיִרים ִמן , ְּדַעִּתיָקא ַקִּדיָׁשא ֶאל ְמקֹום ַהְּקֻדָּׁשה ִּכְרצֹונְ
ה ְּדִמּלּוי "ֶאל ַהַויָ .) ּב"עָ (י "ו ה"י וי"ד ה"יו(ּב "עָ ה ְּדִמּלּוי "ַהַויָ 



ג ֶאל "ה ְּדִמּלּוי סָ "ּוִמן ַהַויָ .) ג"סָ (י "ו ה"י וא"ד ה"יו(, ג"סָ 
ה "ּוִמן ַהַויָ .) ה"מָ (א "ו ה"א וא"ד ה"יו(, ה"ה ְּדִמּלּוי מָ "ַהַויָ 

) ן"ּבֶ (ה "ו ה"ה ו"ד ה"יו. (ן"ה ְּדִמּלּוי ּבֶ "ה ֶאל ַהַויָ "ְּדִמּלּוי מָ 
ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו  ִויִהי נַֹעם ַאדֹנָי ֱא

ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה : ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו ִויִהי נַֹעם ַאדֹנָי ֱא
  :יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו

  
  :ויֹאַמר ְּפסּוִקים ֵאּלּו, ְויְִרַחץ יָָדיו, ַעל ְּבָׂשרֹו קיְִלַּבׁש ַהּׂשַ ~ 

ְלבּוֵׁשיּה ִּכְתַלג , ית ַעד ִּדי ָכְרְסָון ְרִמיו ְוַעִּתיק יֹוִמין יְִתיבָחזֶה ֲהוִ 
ּגְַלּגִּלֹוִהי , ָּכְרְסיֵּה ְׁשִביִבין ִּדי נּור, ִחָּור ּוְׂשַער ֵראֵׁשּה ַּכֲעַמר נְֵקא

ֹ : נּור ָּדִלק , נֶת ַּבד קֶֹדׁש יְִלָּבׁש ּוִמְכנְֵסי ַבד יְִהיּו ַעל ְּבָׂשרֹוְּכת
ִּבגְֵדי קֶֹדׁש ֵהם ְוָרַחץ , ּוְבַאְבנֵט ַּבד יְַחּגֹר ּוְבִמְצנֶֶפת ַּבד יְִצנֹף

ְּתַכְּבֵסנִי , ְּתַחְּטֵאנִי ְבֵאזֹוב ְוֶאְטָהר: ַּבַּמיִם ֶאת ְּבָׂשרֹו ּוְלֵבָׁשם
ְוֶׁשֶמן ַעל רֹאְׁש , ָכל ֵעת יְִהיּו ְבגֶָדי ְלָבנִיםּבְ : ּוִמֶּׁשֶלג ַאְלִּבין

  .ַאל יְֶחַסר
  

 יתן לכל פרוטה שווי , שכתוב לתת פרוטותתיקון  בכל
בארץ . במדינתוע הכי קטן שמשתמשים בו מטב

  .אגורות 10הוא מטבע של ) א"פשנת התש( ישראל
  בשבת ושלימי את סדר הלימודאם לא הספיק להשלים .

כיוון  ,לקרוא את הפסוקים השונים ת רבהחשיבויש 
וכל מילה בניקודה בזמן אמירתה עולה למעלה בהבל 

עד לרקיעים ומשם למעלה למעלה בעולמות , פיו
ופועלות מילים קדושות אלו הרבה מאוד , עליונים

  . בשמים בכדי לנקות את האדם בצורה מדוייקת ביותר



  שכתוב להקיף התיבה של בית הכנסת תיקוןבכל ,
ואין צורך שיהיה . הכוונה לתיבה שקורין עליה בתורה

רצוי שגם האשה תשתדל . ספר תורה על התיבה
מי . לעשות זאת בשעות שאין אנשים בבית הכנסת

שהוא אנוס ולא יכול ללכת לבית כנסת ישתדל לעשות 
  .כן ביום אחר כשיוכל

 קון יישתדל לעשות ת, מי שחטא יותר מפעם אחת
ומי שחטא בכמה חטאים יעשה . פעמים 3חות לעוונו לפ
אם : מאד על כל חטא וישלש כל תיקון לדוגתיקון אח

חילול , פגם הברית, עושה תיקון על חטא פגם העיניים
לפחות סדר הזה כיחזור על תיקונים אלו שוב , שבת

   .פעמיים נוספים
 יש נשמות בעלי דרגה גבוה שמדקדקים איתם יותר, 

אלא יעשו , על החטא תיקונים 3ויתכן ולא יספיקו להם 
  .  כמה שיותר תיקונים

 כספי הפדיון צריך ליתנם לעניים יראי שמים בלבד. 
ואם יש לו במשפחתו קרובים כאלו הזקוקים לצדקה 

וראוי ליתנם לאברכים בעלי . הם קודמים לאחרים
משפחות העוסקים בתורה הזקוקים לפרנסתם שמקיים 

  .בהם מצות צדקה והחזקת התורה גם יחד
 אין לתת . בלבדהפדיון הוא לעניים יראי שמים  כסף

על מנת ' ברית עולם'גם לא לארגון , אותו לשום ארגון
יכול , אם רוצה. להדפיס ספרי תיקונים לזיכוי הרבים

להדפסת ספרי תיקונים ' ברית עולם'לתרום לארגון 
  .ודבר גדול הוא זה, בנוסף לכסף הפדיון, לזיכוי הרבים



 ם המובאים בתיקונים השונים א הפסוקיולקר אם יודע
  .בטעמים יקרא את הפסוקים מתוך ספר עם טעמיהם

  לכתחילה לא יקבל על עצמו בשבת להתענות ליום
ראשון בכדי לא להפסיד סעודה רביעית שמעלתה יקרה 

 . מאוד
 אחיזה של טומאה ומזיקים חשוב לגזור  להרחקת

ד על להקפי, אשפהני ידיים ורגלים ולהשליכם לרציפו
נטילת ידים בכל בוקר לפי , ת השחר בכל יוםברכו

, ציצית קטן, ההלכה ונטילת ידים אם נגעו בטומאה
צניעות הבגדים של גבר , לאשה כיסוי ראש מטפחת

 .  )'צמודים וכו, פרוצים, ם קרועיםלא בגדי(אשה ו
 אבל מצריך  נותעווכל ה על מכפר הכיפורים יום

  . התיקונים הם במקום היסורים. יסורים
 למי דווקא רבינו נחמן מועיל שתיקן הכללי וןתיק 

קרי לילה בלבד כפי שמציין פעמים רבות  שראה
  .ובספריו ן"בליקוטי מוהר

 לצחצח ו לשטוף הפה ר לכתחילה בתעניות אלומות
  .אש רכון כלפי מטהכאשר הר שיניים

 שמתבטל  כםחלמיד תעניות אלו חייב להתענות אפילו ת
  .בגללם מהתורה

 ירוץ , או שנכשל אפילו בפגם קטן, אדם שראה קרי
, באמצע תקופת התיקוניםזה ובמיוחד אם היה , למקווה

בגלל שהקליפות , כי נפילה בזמן התיקונים באה בעיקר
ובכך , מנסים לייאש את האדם ולהחטיא אותו, הטמאות



לכן לא יתייאש אלא , לבטלו מלהמשיך בסדר התיקונים
יר את צד יתגבר במלחמתו נגד הטומאה ויגב, להיפך

  .הקדושה עוד יותר
  חטאים ועוונות הם סיבה אחת מסיבות רבות שמובילות

דבר , את האדם חס ושלום לחשוב לשים קץ לחייו
שמענו על אנשים ובחורים שברוך  !שהתורה אוסרת 
ולא , שמחת החיים חזרה אליהם, השם תיקנו עוונם

האמינו איך בכלל חשבו על מחשבות אובדניות אסורות 
 .אלו

 זוטא , אדרא רבא, ך"תנ, ך לליל שבועות"שניות ותנמ
בתור וכן את כל תיקוני העוונות ניתן להוריד , ועוד

  .קובץ ישירות מאתר ברית עולם
  

   ןָהִאְרּגּות אֶ  ֶּׁשָּׁשֲאלּות ֲחׁשּובֹות לֹואֶ שֶ 
  

  
  ...ן ימי התעניתִּפְדיֹו

  
ולהוריד את דמי הפדיון ' הנחה'האם ניתן לעשות  :שאלה~ 
   ? קל כמו קניה מרובה בסיטונאותלש

  
קניה סיטונאית פירושה קניה מרוכזת של  :תשובה= 

הגיוני ולכן   - על ידי מפעלים וכדומה ים רבים מאוד \מוצר
המקרה של צום . לקונה עבור קניה זורצינית הנחה  נותנים
אינו , העורך תיקון על חטאיוכאן האדם . הוא אחר, תענית



 שבעקבותיה יש דר גודל של מפעלבסקונה קניה סיטונאית 
ולכן לא ניתן להוריד את מחיר , לתת לו הנחה על קניה זו

  .דמי הפדיון
  

בנוסף אדם אשר יתן לאברך עני עם עשרה ילדים שקל או 
בתמורה לתעניות שעל האדם , שני שקלים עבור סעודה ליום

אותו אברך לא יוכל , במציאות, לדוגמא 84כפול , להתענות
גרם  240גרם לחם ו  240של  זה שום סעודה לקנות בשקל

צריך להיות אמיתי עם בורא עולם , אדם שחטא והרי .לפתן
ועליו לתת פדיון שראוי לקנית מספר הסעודות  ,ועם עצמו

ומספר . כתחליף למספר ימי התענית שהיה עליו להתענות
ודבר . ימי התעניות הם כמספר שמות הקודש בהם פגם

אדם גם ו, שיג את כל סכום הפדיוןקשה לו להאדם ש. נוסף
צובט '(שיש לו אבל קשה לו להוציא מכיסו את דמי הפדיון 

, שהחטא עולה ביוקר, מאוד טובאותו אדם מבין  –) 'לו בכיס
שוב לחטוא ולא משתלם לו , כדאיבין שלא ומ. תרתי משמע
כך גם המלחמות שלו ביצר הרע בפעמים  .בפעם הבאה

ולא יפול , דולות על היצר הרעהבאות יסתיימו בנצחונות ג
  . לידיו כלל

  
בעל הערך  מטבע האם ניתן לתת פדיון בשווי: שאלה~ 

  ?כפול ימי התענית ) אגורות 10(הנמוך ביותר במדינה 
  

כיוון והוא , מצד אחד הרעיון הוא רעיון מעולה: תשובה= 
. של שמות הקודש שהאדם פגם בהם בחטאו' מתאים לגימ



, אם אדם מקיים תיקון לזרע לבטלה ,אבל כפי האמור לעיל
 10ובמקום לתת דמי סעודה כפול , תעניות 84ועליו לצום 

שח  8.4ונותן , שח 420שהם  5שח או כפול  840שהם 
אגורות לכל יום מימי התעניות  10לאברך עני שיקנה ב 

ישמעו אזניך כמה הדבר , סעודה שתכפר עבור האדם שחטא
: ות לעני ולומר לו בשמחהאגור 10זה כמו לתת . לא הגיוני

במקרה הטוב הוא ! תהנה , זה פדיון ממני עבור קניית סעודה
במקרה בפחות טוב הוא יכעס , ישאיר את המטבע אצלו
שאולי יצא לך מזה הדבר הטוב . ויזרוק עליך את המטבע

כאן יש להעיר שחשוב לתת לעני ו. הוא שתקבל בזיונות
ן הוא יכול לשלם ובדמי הפדיו. שלומד תורה ושומר מצוות

שכירות , בגדים, מזון שקונה, חשמל, ארנונה, עבור מים
  . ועוד

  
ניתן לקנות הרבה , בגלל העוני הכבד, בהודו: שאלה~ 

האם אני יכול פה . סעודות בכמה שקלים בודדים בלבד
לתת פדיון של כמה שקלים בלבד עבור תיקון , בישראל

 1.8או  2 לדוגמא תיקון לפגם העינים? שברצוני לעשות 
 8.4או  10או תיקון לזרע לבטלה , תעניות 18שקלים עבור 

  ?תעניות וכן הלאה  84שח עבור 
  

ודומה השאלה , ההצעה אינה רלוונטית בכלל: תשובה= 
כיוון ועל ? ומדוע ההצעה אינה הגיונית . לשאלה הקודמת

, האדם שצם לתת לעני שווי סעודה במקום בו העני גר
בין אם (א יוכל לממש זאת לצרכיו שבמקום בו הוא גר הו



שקלים  2יתן לו ת אם). ביגוד וכדומה, מים, חשמל, סעודה
לא , הדבר הרי לא הגיוני –סעודות  18בכדי שיקנה 

לא כל כך מוצלחת כל אחד מבין שזו בדיחה ו, מציאותי
 2לו  ולתת, נניח ותרצה להתנהג כמו בהודוו. גרועהואפילו 
שבארץ , הנקנות בהודו סעודות 18ת ילקנידמי פדיון שקלים 

, כי זהו המצב הכלכלי בארץ לקנות אותן אין לו אפשרות
להודו כרטיס טיסה השקלים  2בנוסף ל צרף כדאי מאוד שת

וכן חשוב לא לשכוח לצרף . בכדי שיוכל לקנות אותן שם
הרי אתה לא רוצה שהוא ישאר בהודו , כרטיס טיסה חזור

ף הדבר מראה על בריחה בנוסאלא ש, ולא רק זה ...?נכון 
ועל אמירה פנימית של  ', לצאת ידי חובה'ועל , מהמציאות

 ויש לדעת שבתיקון אמיתי. ?'איזה עון חמור כבר עשיתי'
בכדי וידוי וכפרה אמיתית , נדרשת רצינות וכובד ראש

ואם אתה מזלזל , שעשיתשיכופר לך על העון החמור 
ל העון לברוח מאחראיות ע וקומבינות ומחפש הצדקות
, ורוצה להפטר מהתיקון כמה שיותר מהר, החמור שעשית

. הדבר מזעזע, ועושה את התיקון רק כדי לצאת ידי חובה
. שיכופר לו וימחק לו העון? הרי מדוע אדם עושה תיקון 

איך , ואם אתה עושה את התיקון בצורה כזו. שיהיה נקי
ך יש ל. הרי זו איוולות וכסלות? הכפרה שלך תראה 

לכפר על , הזגמנות נדירה לכפר על מעשיך, פזות הזדמנ
ובד ומרמה עובמקום זה אתה , כל כך ובקלות רבה, נפשך

  . חבל. ועל. את עצמך
  

את חשיבות מאוד מבין , אני בחור ישיבה: שאלה~ 



כרגע אין לי את סכום . ומאוד רוצה לעשות אותם, התיקונים
ה עלי מ. הפדיון במלואו אלא רק שמינית ממנו וגם זה לא

  ?לעשות 
  

אל  ,אלא כמה אחוזים מדמי הפדיון אדם שאין לו: תשובה= 
. וידוי ואת יתר חלקי התיקון, ימנע מעצמו מלעשות תענית

כמה  וברשותובמידה . ברגע שיהיה לוויתן את דמי הפדיון 
להתחיל '( יתן אותם כעת בתור התחלה, שקלים בודדים

עד שישלים את  ,את דמי הפדיוןוישלים לאט לאט , )'תהליך
  . הפדיון במלואו

  
ברית ' האם אוכל להעביר את כסף הפדיון לארגון: שאלה~ 

  ?להוצאת ספרי תיקונים לזיכוי הרבים ' עולם
  

אתה אנשים ששואלים מאוד שאלה חשובה זוהי : תשובה= 
 –והיא . ישנה תשובה הנקראת תשובת המשקל. רבים

בי ובמקום יעשה תשובה לכיוון החיו, חטאש כתחליף לחטא
יפסע לצד השני של , או עשיית חטא, הכשלת הרבים

יזהיר אותם וימנע מהם מלעשות , יזכה את הרביםו, המשקל
ומאוד , כמובן מאוד חשובהדבר . את אותו חטא שחטא בו

ואשריו של אדם המסייע להדפסת ספרי . לעשותונכון 
 חולקים ישאך  .ומסייע לאנשים רבים לתקן תיקונים

לתת את הפדיון לעני לומד תורה ושומר החוטא  עלואומרים 
 בכדי שישתמש בפדיון זה, כתחליף לימי התעניות, מצות

כיוון  עני בדעתואין הכוונה כאן . לכפרתו של החוטא



, מנחת יהודה(ורבותינו המקובלים פירשו שחור על גבי לבן 
שתמש השעל אותו עני ל) ועוד, שדי תפוחים, לשון חכמים

ופדיון זה אמור לעבור כולו , לצרכי ביתוזה דמי פדיון ב
עד כמה שחשוב ביותר , ובספרי תיקונים לזיכוי הרבים .אליו

לא יסייעו לאותו עני בקניית , ומצוה גדולה היא זו, העניין
  . או לילדיו וכדומה, או בסיוע בצרכי ביתו, סעודה

  
, בים בנפרד מהפדיוןלכן כל המעוניין לתרום לזיכוי הר

ויכול לתרום להוצאת הספרים , שות כןלעמצוה גדולה 
בהם , 'ברית עולם'החדשים וספרי התיקונים של ארגון 

תיקוני פגמי הברית לגברים ונשים ותיקונים נוספים כחילול 
, תיקון למי שנטמא לשדים ועוד, אכילת חמץ בפסח, שבת

  .בספר ים המופיעים בעמודים הראשוניםלפונבט
  

  ...משך זמן התענית
  

ל כתב שמועיל בהחלט לעשות תיקון "י זצוק"האר: שאלה~ 
אם כך מדוע , בו צמים מעלות השחר עד צאת הכוכבים

תענית כמו יום הכפורים  כותב לצום 'ברית עולם'ארגון 
יש הבדל בין  והאם? מהשקיעה עד למחרת בצאת הכוכבים 

צום תענית מעלות השחר ועד צאת הכוכבים לבין צום 
  ?כוכבים מהשקיעה עד למחרת בצאת ה

  
את תשובתו הנפלאה והמפורטת בעניינים נביא : תשובה= 

אשר  ל "זצרבינו יוסף חיים שאלה שנשאל י "עפשהזכרנו 



ולאחר מכן נסכם את , ל"מקורות חכמינו ז יםלבובה מש
כי אדם שעושה תענית מעלות השחר , ויש לציין .הדברים

וטוב שהוא עושה , הדבר מצוין ומעולה, עד צאת בכוכבים
צום , אך ידע שכיוון ולא חיבר מידת לילה עם מידת יום, כך

קון ומועיל בעשרות אחוזים לתי, שכזה הוא נחשב צום
  . אך לא במאת האחוזים, שעושה

  
  ל״ה, אורח חיים, חלק ג', רב פעלים'ספר 

  
התענית בכסף לצדקה למי שנתחייב בהם בעבור  פדיון
יו ואנוס הוא שאינו יכול להתענות מספר הימים שקצב עונות

אם יש לפדיון זה שנהגו בו , ל בתיקון עונות"י ז"רבינו האר
העולם שורש וטעם מפי סופרים ומפי ספרים שיועיל 
להשלים מספר הימים שנתחייב האדם להתענות בעבור 

  :תיקון עונות
  

ע "ילמדנו למה לא יועיל התענית בלילה להיות נחשב בפ גם
מ אם התענה לילה ויום יהיה נחשב לשני "ד, עם הימים

  :תעניות של שני ימים
  

ילמדנו אם אדם חטא בדבר אחד כמה פעמים אם יספיק  גם
ל פעם אחת בשביל "י ז"לו לעשות תיקון של רבינו האר

  :ני עצמואו אם צריך תיקון על כל פעם בפ, הכל
  

ון ילמדנו אדם שרוצה לעשות הפסקות בשביל תיק עוד



עונות ורוצה לעשות ההפסקה אחר סעודה שלישית ויתענה 
ג "אם מותר לעשות כך אע' ויום ב' וליל ב' ויום א' ליל א

. ד לא אריך למעבד הכי"או, דמפסיד בזה סעודה רביעית
ואם יש לו הכריח כזה בשנת העיבור שהמולד הוא תוך 

ח שכתוב בספר אמת ליעקב אם "עשרה שעות קודם ר
, ות קודם המולד נחשב לארבע מאות תעניותח שע"יתענה ל

ח שחל ליל שלישי בשבת שמוכרח לעשות "ונזדמן זה בר
אי , ההפסקה בסוף יום השבת ולהתענות בליל מוצאי שבת

אריך למעבד הכי כיון דאינו יכול לדחות תיקון זה ליום 
  :ה"על הכל יורינו ושכמ, אחר

ל "ז לאברהם חסדכתב הרב המקובל האלהי בעל . תשובה
ל ודע כי הרוצה לחזור "ה וז"במעין רביעי עין יעקב נהר מ

ימים לילה ' או ג, בתשובה ואינו יכול להתענות ארבעים יום
וכן , יכול לפדותם בארבעים איסרי כסף מזוקק לצדקה, ויום

בנתינת איסר אחד של , מי שהיה בדעתו להתענות יום אחד
תענית  ובלבד שלא יהיה, כסף מזוקק לצדקה יכול לפדותו

שכתב ' ח' סוף סי שמואל נאמןומצינו להרב , ל"ציבור עכ
ונתן שם , שיש פדיון לתענית שמתחייב בו האדם בעבור עונו

וסיים כך למדתי מדברי אדירי , שיעור מטבע שהיה בזמנו
ם "מורוגם , ש"כבירי רבני גאוני עולם ואשמע בקולם ע

ון ל שיש פדי"ז י"הגאון מהראד הביא מן "של' סי ח"בא
, ענין הפדיון שיועיל לתענית לפדותו בצדקהובאמת , לתענית

זה מפורש בכמה ספרים ואין צורך להאריך , ובפרט לאנוס
ל "ז א"חידואחרון אחרון חביב הוא הגאון , ולהביא דבריהם

כ היה דבר זה ברור אצלו שתקנו "כ' ג' בספרו יוסף בסדר סי



 :ל"ת בזה"עורך אותה האדם לפני השיבבקשה ותפלה ש
י עבדיך לתקן נפשינו על צום מה "וברוב רחמיך הודעתנו ע

כמספר ומפקד שמות הקדושים אשר פגמנו בהם להתענות 
וגלוי . ב"ן דשם ע"ז כמספר ארבעה יודי"ארבעים יום בזה

וידוע לפניך כי חפץ הייתי לעשות תיקון זה בכל לב אך אין 
אני ולכן , בי כח וכשל כוחי להתענות ארבעים יום רצופים

מפריש היום ארבעה פרוטות כסף לצדקה כי כן יסדו עבדיך 
ושם ציין על דברי הרב , ש"כ ע"לפדות בכסף כל תענית ע

  :ש"ל ע"ל ונאמן שמואל הנז"חס
  

ד אם פודה תעניות של תיקוני עונות שגילה "ל בס"ומיהו נ
ל והן "ד לשז"ק הן פ"ה בשער רוה"י זלה"סודם רבינו האר

וכיוצא באלו שמספר א "ה לא"ג למשכב זכור ושכ"רל
, התעניות מכוונים כנגד מספר שמות הקודש שפגם בהם

פ סדר מספר "שצריך לסדר הכסף בהפרשתו לצדקה ע
כאשר עושין בסדר פדיון החולה  השמות שצריך לתקנם

  :ס פרוטות ככתוב בספר אמת ליעקב ובשאר ספרים"בק
ה והנה על עיקר הענין של שאלה זו שיועיל הפדיון בצדק

בשביל חיוב התעניות שחייבים להתענות בעבור תיקון 
מלבד כי הבאתי לעיל כי כן יסדו חכמים בדבר , ונותוע

ובודאי יש לנו לסמוך עליהם ככתוב על פי התורה אשר 
פ הסברה שיש "י ע"הנה אנא עבדאי טעם נכון בעזה, יורוך

והוא חדא , ל עצמו"י ז"לה סמך חזק מדברי רבינו האר
שתועיל הצדקה במקום תענית מפני כי התענית דודאי ראוי 

וגם כי , כ היא מתקנת בעשיה"והצדקה ג, תיקונו בעשיה



והצדקה , התענית הוא במקום הקרבן שמקריב חלבו ודמו
ל גדולה צדקה יותר מן "ואדרבה ארז, היא כמו קרבן

ועוד , בגמרא' מזבח וכנז' הקרבנות שנאמר נבחר לה
תו היום שפודה בו סך כל הנה או, כשפודה התעניות בכסף

יום (כ "הוא מתענה בו כמו יוה התעניות שחייב בהם
נמצא הוא מתענה בעת , שהוא תענית לילה ויום) הכפורים

בצירוף הצדקה עם ולכן , שפודה התעניות כולם בצדקה
תענית של אותו היום יש לומר שיועיל הפדיון של כל 

  :הימים באותה צדקה
  

י "ד מדברי רבינו האר"ח בסכרוטעם זה יש לי לעשות לו ה
והוא כי מצינו שכל סך מספר הימים אשר הודיע , ל בעצמו"ז

ל לתיקון כל עון ועון כולם מספרם מיוסד "י ז"רבינו האר
נמצא , כנגד מספר השמות שפגם בהם האדם בעון שעשה

א לחסר מהם יום אחד מאחר "מספר הימים הוא לעיכובא דא
והנה , הקודש שפגם בהםשמספרם מכוון כנגד מספר שמות 

' ל ואמר הפסקה של ב"י ז"ז מצינו שפירש רבינו האר"עכ
' והפסקה של ג, ז יום"לילות תועיל ותספיק בעד כ' ימים וב
נמצא אינו מוכרח , לילות תספיק בעד ארבעים יום' ימים וג

שיהיו פרטי הימים מכוונים כנגד פרטים של חשבון שמות 
אלא האיכות , ם עתההקודש שפגם בהם האדם שבא לתקנ

של ימי התענית יספיקו להיות עולה מספר ימים אלו כנגד 
פרטי ימי התענית שצריך להתענות כנגד חשבון שמות 

ד יום רצופים כנגד מספר "ל צריך פ"מ תיקון שז"הקודש ד
ל אם "ואמר רבינו ז, ד של שמות הקודש שפגם בהם"פ



פעמים ' גפירוש ( לילות' ימים וב' הפסקות של ב' יתענה ג
לילה יום לילה  –לילות ' ימים וב' תענית שכל אחת מהן ב
וגם שלשה ימים נפרדים , )ע"ב –יום רצוף כיום כפור 

נחשבים ) ע"ב –פירוש מעלות השחר עד צאת הכוכבים (
ד ימים של תענית שיועילו לתקן שמות הקודש "ימים אלו לפ

ג שבימים אלו שהתענה אין בהם "ואע, ד"שהם מספר פ
ז איכות "ד של שמות הקודש עכ"פר מכוון כנגד מספר פמס

ד יום "תם נחשבים פהצער שלהם מגדיל ומרבה אותם להיו
מצות הצדקה שמפריש באותו  :כאן ומרלש וכן י, נפרדים

היום שהוא מגדיל ומרבה כח התענית של אותו היום כאלו 
ד של "ד יום נפרדים שהם כנגד מספר פ"הוא התענה פ
צא מצינו דוגמה לענין זה של פדיון הצדקה נמ, שמות הקודש

ורק ההפרש , ל"י ז"בענין התעניות עצמם שגילה רבינו האר
ההגדלה של ההפסקות לעשות ) ע"ב – ששם(הוא דהתם 

מכח צער של חשבונם מכוון כנגד חשבון שמות הקודש הוא 
שצער התענית של ההפסקות הרב הוא מגדיל את , תענית

גדול ומכוון כנגד מספר שמות  ימי ההפסקות כאלו חשבונם
שהצדקה מגדלת את יום וכאן אנחנו אומרים , הקודש

לעשות חשבונו  )ע"ב –תענית כיום כפור (התענית ההוא 
  :גדול ורב שיהיה מכוון כנגד מספר שמות הקודש

  
איך שיהיה פדיון התעניות בצדקה למי שהוא אנוס ואינו 

ובודאי אשר  ,יכול להתענות הוא מפורש בדברי גאוני עולם
וכבר נצטוינו , ת"תקנו ויסדו הוא רצוי ומקובל לפני השי

ואין לומר זה נאמר על ' בתורה על פי התורה אשר יורוך וכו



, הלא אמרו יפתח בדורו כשמואל בדורו, הראשונים דוקא
דבר בם ' ש ורוח ה"ל כונתם לש"ובודאי גם האחרונים ז

ענין זה ובפרט דאנא עבדא הסברתי ל, ומלתו על לשונם
ל עצמו "י ז"הסבר ועשיית סמוכין מדברי רבינו האר

כל מי שהוא אנוס על כן , שדקדקתי מדבריו דוגמה לדבר זה
גמור ואינו יכול להתענות מספר תעניות בשלימות כאשר 

ל ישתדל לפדות תעניות שלו בכסף "י ז"פירש רבינו האר
פ "לסדר הכסף ע אך יעשה כאשר כתבתי לעיל ,לצדקה

, ון השמות הקודש כדרך שעושין בפדיון החולהסדר חשב
שיעשה הפדיון ביום שיקבל עליו תענית וגם צריך 
ונכון לבו בטוח בשברון הלב  ,כ לילה ויום"כתענית יוה

ובצדקה ובכונה שעושה בפדיון ובתענית אותו היום שיתוקן 
פ "פגם שעשה בעונו כאלו עשה תעניות גמורים ושלמים ע

  :ה"י זלה"רבינו האר
  

היה מקום להקשות בהא דמצינו בפוסקים פדיון שיודע 
ד מהא דאיתא "של' ל בסי"ם ז"ש מור"לקרבן חטאת כמ

ב על רבי ישמעאל שקרא והטה וכתב "בגמרא דשבת דף י
ק אביא חטאת שמינה דאמאי לא "על פנקסו כשיבנה בהמ

ן עשה פדיון "ז דאה"אך תרצתי ד, פדה החטאת בצדקה
ח בפדיון זה בעבור כל "את יאך לא סגי ליה לצ, בצדקה

ובעבור , יען כי קרבן חטאת חלק ממנו למזבח, הקרבן כולו
אבל חלק , חלק המזבח שהוא חלק גבוה סגי ליה בצדקה

הנאכל לכהנים לא סגי ליה בצדקה אלא צריך שיאכלו אותו 
ח "ולכן כתב שיביא קרבן חטאת שמינה כדי לצאת י, הכהנים



ן אם היה עליו חיוב קרבן "ואה, כ"בחלק שאוכלים הכהנים ג
  :עולה דכולא לגבוה סלקא סגי ליה בפדיון צדקה

  
ששאלת למה לא נחשב הלילה לבדו  ועל השאלה השנית

בדברי רבינו  תשובה דבר זה מפורש טעמו, ע"לתענית בפ
נבאר טעם  :ל"ב וז"ע' דף ז ח הקודשל בשער רו"י ז"האר

' ים כמו מימים רצופים לילה ויום הם חשוב' למה המתענה ג
תעניות ' הענין הוא כי ענין ג. יום רצופים בלתי לילותיהם

ה "א אשר יש שם הוי"אלו נמשכים מסוד מצח העליון דא
' ואלו הם מנין מ' מ' ן אשר הם בגי"ב במלוי ארבעה יודי"דע

ובשלשה , ב"ע' ה הזאת היא בגי"אבל לפי שכל הוי, תעניות
לכן הם חשובים , ב שעות"תעניות רצופים לילה ויום יש ע

לילה שהתענה ' יום ומ' ס מ"יום בלי לילותיהם והנה ז' כמו מ
, יום דתפארת' והם כנגד מ, ה בהר סיני בקבלת התורה"מרע

אבל אנחנו אין בנו כח , לילה' יום ומ' דמלכות ולכן היו מ' ומ
לפי שהיא למטה ורגליה , לתקן את המלכות הנקראת לילה

 ימים' מאנחנו מתענים רק ולכן אין , יורדות מות כנודע
ואין אנחנו מתענים גם הלילות , לתקן את התפארת בלבד

ימים רצופים עם לילותיהם ' והמתענה ב, שהם כנגד המלכות
ום אחד ולילו עמו והמתענה י, ז יום"חשובים כאלו התענה כ

, אינו חשוב כי אם תענית יום אחד בלבדבאב ' כ וט"כמו יוה
ם רצופים עם לילותיהם הנה ונמצא כי המתענה שלשה ימי

ובהתחבר עמו יום , היום הראשון נחשב לתענית אחד בלבד
ובהתחבר , יום' ז שהם שני שלישי מ"השני נחשבים לכ

אז נשלמים ' ג ימים שליש מ"עמהם יום השלישי שהוא י



  :ש"ל ע"יום בלתי רצופים עכ' למספר מ
  

אין נחשב דהא , ל"ל הנז"נמצינו למידין מדברי רבינו ז
מפני שאין בנו כח לתקן  ני עצמהתענית הלילה לתענית בפ

אמנם יש צורך בתענית הלילה , המלכות הנקראת לילה
כי  כדי להגדיל על ידו איכות תענית היום הבא אחריו

אז יתמעט חלבו ודמו ביום , מחמת שקדם לו תענית הלילה
ואין המעטה זו לפי חשבון של בני אדם כי באמת אתה , יותר

ום השני של הפסקה מתמעט חלבו ודמו כפליים רואה שבי
דהא יום , פ שהוא אחרון"אע, על יום השלישי של הפסקה

ויום השלישי של הפסקה , ו יום"שני של הפסקה נחשב ככ
אך זה הוא מפלאות תמים דעים אשר קבל , ג יום"נחשב כי

ואין זה החשבון כפי , ל מפי אליהו זכור לטוב"י ז"רבינו האר
  :השכל של בני אדםחשבון השערת 

  
ל דהמתענה יום אחד "כ למה אמר רבינו ז"ואם תאמר א

אינו חשוב כי אם תענית יום אחד כ "ולילו עמו כמי יוה
והלא כיון שקדם הלילה ליום בתענית צריך שיגדל , בלבד

איכות תענית היום שיתמעט חלבו ודמו יותר בערך שלש או 
כי כיון , וזה אינ, ימים' ארבע יום ולפחות יהיה ערך ב

י סמוך ללילה "דבלילה הראשונה אכל סעדה המפסקת מבע
ובאותה הלילה כריסו מלאה מאכילת סעודה המפסקת אינו 

כי , רעב באותה הלילה כדי שיגדיל בזה איכות תענית היום
אין איכות תענית היום מתגדל אלא מכח הרעבון שקדם לו 

עכלה פ שנת"ואע, ובאותה הלילה לא היה לו רעבון, בלילה



ז לא התחיל בו "אכילת סעודה המפסקת אחר שש שעות עכ
כ לילה של יום השני "משא, רעבון ואין זה חשוב כלום

על כן יגדיל הרעבון הזה , דהפסקה שהיה לו בה רעבון הרבה
  :ל"ש רבינו ז"את איכות תענית היום השני כמ

  
ל בריש הספר באזהרות "למרן ז משרים במגידוראיתי 

וסוד , ל"ל וז"א שאמר המגיד למרן ז"ע' ותיקונים בדף ג
וכשהאדם , התענית ביום הוא לפי שמדת יום הוא יותר רוחני

מתענה בו עושה אותו רוחני לגמרי אבל הלילה רומז 
וראוי לתת לה חלקה למלכות והיא ממונה על אכילה ושתיה 

ומי שמתענה גם בלילה הוא , בסוד לא תחסום שור בדישו
ל דאין "ונ ,ל"ה מגופני רוחני עכלפי שעוש, עילוי גדול

דלעולם , ל שהבאתי לעיל"י ז"זה סותר עם דברי רבינו האר
ה ומ, נו יכולים לתקן בתענית הלילהגם המגיד יודה דאין אנח

 ומרלוצה לפי שעושה מגופני רוחני ר, גדול הוא עילוי כתבש
הוא שבח גדול למתענה בו כי עת של הלילה הוא עת 

ולכן , וא עושהו רוחני שמתענה בואכילה שהוא גופני וה
בתענית ן אין בו כח לתקן "אבל אה ,הוא עילוי ושבח לו

  . כמו שיכול לתקן בתענית היום ,הלילה לבדו
  

ושמעתי יש מי שאומר שאם האדם ניעור בלילה והוא 
אבל אם ישן השינה משביעתו , מתענה זה נחשב לתענית

אין בהם  ונראה דברים אלו, ד"וכאלו אכל ולא התענה עכ
ל אמר הטעם להדיה דאין אנחנו "י ז"חדא דרבינו האר, ממש

, ולא תלה שום דבר בשינה, יכולים לתקן בתענית הלילה



כ אם ביום השני של הפסקה ישן כל היום "ד אלו א"ועוד לפ
כי השינה משביעתו , ו יום"כולו אבד ממנו חשבון של כ
ל בכל "ז י"ובאמת רבינו האר, ואינו מתמעט ממנו חלבו ודמו

תעניות של הפסקות ושל נפרדים שאמרם בתיקוני עונות לא 
וראיתי בספר , מ שלא ישן האדם ביום תעניתו"עשה תנאי ע

ד שכתב מצינו במדרש "ל דף רכ"ף ז"נפש חיים להרב הרח
א אל תתן "ד, פ אל תתן שינה לעיניך"ו ע"וא' שוחר טוב סי

בה שינה לעיניך מלישב בתענית שהתענית קרובה לתשו
ל ויתכן דבאו לשלול בשפת "ל וז"וכתב הרב המחבר ז, כ"ע

דיש תיקינים בדרך , ו שעות וכיוצא"לשונם בענין תיקון ל
, ל"ובתענית עכ, תשובה דצריך להיות נעור כל הלילה

אך אורחא דמלתא הוא דהלן , מ אין דבר זה במשמע"ואחה
שנשאר בתעניתו של יום , בתענית של הפסקה וכיוצא

כיון דאין מאכל בבטנו להתעכל , ינתי בלילהדמתמעטת ש
  :ומעלה אידים

  
ה חקרתי בענין אדם המקבל "דף קס רב ברכותק "והנה בסה

ושם הבאתי , אם נחשב זה לתענית, עליו תענית בלילה בלבד
ל שאמר אין "הנז ח הקודשל בשער רו"י ז"דברי רבינו האר

ואנא עבדא עשיתי שם טעם , בנו כח לתקן בתענית הלילה
מקריב האדם חלבו אחר דהתענית הוא במקום הקרבן ש

וידוע , ל"י ז"ובדברי רבינו האר דושקהר הש בזו"כמ, ודמו
ולכן התענית , דאין עבודה של קרבנות בלילה אלא רק ביום

ומה שהכריח , כיון שהוא במקום קרבן צריך להיות ביום
כ בתענות של "ג ל להתענות בלילה"י ז"רבינו האר



ע אלא "ביד עיקר מגוף התענית של לילה בפהפסקות לאו דע
ורק הלילה מהני להגדיל איכות , העיקר הוא תענית היום

כי כיון שקדם רעבון של הלילה יתמעט  ,התענית של היום
ו פעמים על "חלבו ודמו ביום הבא אחר הלילה ביותר כ

  :ש"ו יום ע"תענית יום נפרד שיהיה נחשב אותו היום ככ
  

תענית הלילה מקום שאלה לשאול  ודע דיש בענין זה של
ל דאנחנו אין בנו כח לתקן "י ז"מאחר דהורה לנו רבינו האר
לכן עיקר התענית שלנו הוא , את המלכות הנקראת לילה

למה יש יתרון לתענית של יום אם מתענין עמו כ "א, ביום
כ אין לשאול כי "דבשלמא על יוה ,כ"גם בלילה כמו יוה

אבל השאלה , תענות לילה ויוםגזרת הכתוב הוא זה שצוה לה
הן , ד הן בעצירת גשמים"היא על תענית צבור שגוזרין ב

ה תענית שגוזרין התענית ליל, בשאר דברים האמורים בה
דמאחר דאין אנחנו , אבב' ויום והן על מה שגזרו בתענית ט

ל "ונ. למה יתענה האדם בלילה, יכולין לתקן בתענית הלילה
יהיה  הזם כל עכח לתקן בלילה דאין בנו  בגף על ד דא"בס

ש בסוד ספירת העומר דאור מקיף נמשך "כמ קצת תיקון
ועתה אין בנו , י הקרבן"אך אור פנימי נמשך ע, י הברכה"ע

, ק"ז אומרים אחר הברכה יחזיר עבודת בהמ"ועכ, כח לזה
כן כאן ודאי , ש"פ ע"י כך נתקן איזה תיקון בבחינת או"וע

מיהו זה , כן יש בו יתרון על, נתקן קצת בתענית הלילה
אבל לקבל עליו , דוקא אם מתענים בו דרך אגב עם היום

כי בהכי יש לחוש לדברי , זה אינו, תענית בלילה בלבד
ל דאיכא בזה משום לא תחסום שור "המגיד שאמר למרן ז



אבל בדרך , שבזה יתעורר עליו קטרוג מן המקטרגים, בדישו
קטרוג ולית לן  אגב בצירופו עם היום ליכא התעוררות

  :בה
  

ועל שאלה השלישית ששאלת באדם שחטא בדבר אחד כמה 
ל "י ז"פעמים אם יספיק לו לעשות תיקון שאמר רבינו האר

. ע"או צריך לעשות על כל פעם תיקון בפ, פעם אחת על הכל
ז והביא "מ' תשובה ספק זה הביאו הגאון בעל חוט השני סי

פעמים שעבר בשם הרוקח דיש להקל בפעם אחת על כל ה
אך הגאון , ל"ו ז"והכי דייק מדברי רי, כדי שלא לנעול דלת

המחבר הסכים שיעשה הסדר אשר סידרוהו בתיקון שני 
והביא דבריו הרב , פ שחטא כמה פעמים"פעמים דוקא אע

ל אמאי לא "וכתב ק' ג בהלכות תשובה פרק ז"פרי האדמה ח
' ם בפירוש המשנה במס"הוכיח הרב דבר זה מדברי הרמב

ד והתודה "ז או על ידי ב"מי שנענש בעוה' ו משנה ד"נזיר פ
נתכפר לו על הכל אפילו שעשה כמה פעמים אותו עון והיינו 

ולא מצד העונש , טעמא מצד התשובה שעשה בכל לבבו
ד יכופר אותו עון שעשה כמה פעמים "שמענישין אותו ב

הרי מבואר מדברי רבינו , ש"אלא מצד התשובה והודוי יע
בהדיה דמשנענש עונש פעם אחת באותו עון כיון ל "ז

שהתודה ועשה תשובה שלימה נתכפר לו אפילו עבר עליו 
ם להביא ראיה מדברי "ואיך לא זכר שר המסכי, כמה פעמים

  :ש"א ע"ד הרב פה"עכ, ל"רבינו ז
  

ל "י ז"והנה באמת עינא דשפיר חזי בדברי רבינו הגדול האר



ברים חמורים ואמרינהו שפירש כמה תיקוני עונות על כמה ד
בסתמא ולא פירש אם צריך לעשות התיקון על כל פעם 

הנה בודאי סתמו כפירושו דכונתו לומר שיועיל , ע"בפ
ע היה "התיקון על כמה פעמים דאם צריך על כל פעם בפ

, צריך לפרש כדי דלא אתו למטעי למעבד פעם אחת על הכל
וראיה , םונמצא עוד הפגמים במקומן עומדין ולא עבדי כלו

ב "א ע"ק דף י"דהא מצינו בשער רוה, גדולה יש לי בדבר זה
ואגב נאמר חידוש כי הנה מי שניעור כל הלילה , ל"שכתב וז

ולא יישן כלל ועוסק בתורה כל אותה הלילה יהיה נפטר 
וכל לילה אחת שיעור כרת , ו"מעונש כרת אחד אם נתחייב ח

ת לילה אחת הרי הוצרך כהן לפרש דבעי לכל כר, ל"אחד עכ
ומכאן אתה למד דבתיקוני עונות שאמר בסתם ולא , ע"בפ

  .ושו דסגי בתיקון אחד לכמה פעמיםפירש הוי סתמו כפיר
  

ש "בענין ק' גם עוד בשער הכונות בדרושי הלילה דרוש ז
שעל המטה שצריך לכוין בה להמית אותם המזיקין שנבראו 

עד יש אדם שגדול כח כונתו , כתב, מן טיפות קרי שלו
בלק דף ' בזוהר פ' ה כנז"שיוכל להמית בכל לילה אלף ותכ

א ויש אדם שלא יוכל להמית אלא דבר יום ביומו "רי
וכמספר הימים שחטא כך צריך ימים אחרים כנגדם לתקן 

ריך צענין התיקון שיש אדם הרי פרש בזה , ל"עון זה עכ
לעשות תיקון זה כמספר הימים שחטא ויש גדול כוחו 

ולכן בענין , אחד בלילה בעד כמה לילות לעשות תיקון
דדי בתיקון , תיקוני עונות שאמר בסתם הוי סתמו כפירושו

  :אחד לכמה פעמים



ועוד טענה גדולה יש לי בזה שבאמת תעניות אלו לא נתקנו 
א הוא חיוב מיתה "דהא משכב זכור ואיסור א, בתורת עונש

אמנם , ה במקום מיתה"ג ושכ"ואיך יספיקו תעניות רל
הם תיקון נפשיי ורוחני כי כן יסד המלך מלכו ' תעניות הנזה

של עולם שיתוקן הפגם והקלקול שנעשה במקום ידוע 
י מספר תעניות אלו שהם מכוונים כנגד "בקדושה למעלה ע

על כן כיון שהתענה אין כאן פגם , כל אותו המקום העליון
ועונש נמי אין כאן שאז האדם עולה במעלות בקדושה כפי 

לוקח היתרונות הצריכים לו ונוסף ואוי לו לעלות שרמה 
דודאי תיקון הפגם , בתוספת הראויה לו ואין מעכב כנגדו

וכן הדבר מפורש , נעשה בבת אחת ולא נעשה פסקי פסקי
מי  :ל"א וז"ע' ק דף ח"ל בשער רוה"י ז"בדברי רבינו האר

שחטא מוכרח הוא שיתענה כדי שימרק עונותיו ויתקן 
נמצא , ל"כ יעלה משם למעלה עכ"ואח, בוהמקום אשר פגם 

עולה מעלות אז הוא , כיון שתיקן המקום אשר פגם בו
ואנכי ידעתי , בעבורם לקנותם לם הזההצריכים לו שבא בעו

אך אם ידע , שאין הקורא יוכל להבין הוכחה זו שלי היטב
ועשיית התיקון הנעשה למעלה היטב , ויבין איך הוא הפגם
י "ובעזה, מצא דברים אלו ברורים הםאיך הוא עניינו אז י

  :בתשובה אחרת בסוד ישרים אבאר זה
  

ל אשר בשער הכונות בדרושי "י ז"גם מלשון רבינו האר
דהא , יש לדייק דסגי בתיקון פעם אחת לכמה פעמים, הלילה

התיקון ההוא  :ל"ל וז"על החוטא בעון שז' כתב שם בדרוש ז
שימחלו לו עונות יועיל לנקות לו עונו שלא יכנס לגיהנם ו



ל בלבד אם "וכיון שהוא מדבר בעון מוציא שז', אלו וכו
ל פעם אחת "ק במי שמוציא שז"נאמר דאיירי בשער רוה

וכיון דאמר עונות אלו , ל שימחלו לו עון זה"דוקא הול
ק על מי שעשה עון זה כמה פעמים "משמע דקאי בשער רוה

  :נות אלוולכך נקיט בלשונו עו, ל"שיש לו עונות הרבה בשז
  

 הרוקחבשם  השני חוטש הגאון "ל מלבד מ"העולה מכל הנז
וגם דייק הכי , בפירוש דסגי ליה פעם אחת על כמה פעמים

וגם עוד דהרב פרי האדמה הוכיח כן מדברי , ו"מן רי
רי בל הנה גם מסתמות ד"המשנה כנזל בפירוש "ם ז"הרמב

על נראה דכן הוא האמת דסגי בפעם אחת , ל"י ז"רבינו האר
  :ד"כמה פעמים וכדכתיבנא בס

  
ת רב "עד כאן תשובתו של הגאון רבינו יוסף חיים בשו

  . פעלים
  

תענית כיום כפור מכל העולה ברור הוא שעדיפה  :זמן הצום
וסדרו המקובלים . ימים רצופיםלמי שלא יכול להתענות 

מנחת 'ל בספרו "י החקירה שחקר רבינו יהודה פתיה זצ"עפ
יצום ת דברי רבותינו בנוגע לכמה ימים בו הביא א', יהודה

 3והסיק שעליו לצום , מספר רב של פעמים אדם שחטא
  .כיום הכפוריםנפרדים  צומות

  
מעלות  מסויימים בהם הצום הואתיקונים ויש לציין כי ישנם 

תיקונים אלו מובאים בספרי . השחר ועד צאת הכוכבים



ת ונכתוב שוב א. של הארגון 2וחלק  1התיקונים חלק 
  :בספר זה שכתבתנו בהוראות התיקונים

  
 24לצום כשצריך  מעלות השחר עד צאת הכוכביםאם צם 

משקיעת החמה ועד למחרת בצאת ( שעות כיום הכפורים
אך התיקון אינו , י שיש תועלת בצום כזהְּבַוַּדא, )הכוכבים
  .מושלם

   
כי (עבור עניים לומדי תורה ושומרי מצות  :דמי הפדיון

הפדיון שנתן להם הם יכולים ללמוד תורה ולקיים בזכות דמי 
  ).וזכות וסיוע הם בעבורו, מצוות

  
  :מדברי רבותינו סיכום מורחב מעט ונביא מעין

שיש להתענות מעלות השחר ועד צאת  ל מביא"י זצוק"האר
אך יש לציין שיש המשך , )שער רוח הקודש(הכוכבים 

ל פי ע, תעניות 40אם אדם התחייב ב לדוגמא . לדבריו
חול , חגים, מלבד שבתות, יום רצופים 40י עליו לצום "האר

כאשר בכל יום , ראש חודש וימים שאין צמים בהם, המועד
ולמחרת הוא  ,צם מעלות השחר ועד לצאת הכוכבים הוא

ום ועוד שוב צם מעלות השחר עד צאת הכוכבים וכן עוד י
  רצופות  תעניות 40יום עד שמשלים 

  
של פים מהשקיעה של היום הראשון אדם הצם יומיים רצו

שני ימים הם (ועד לצאת הכוכבים של היום השני התענית 
ימים  3אדם שצם . תעניות 27נחשב לו כ ) תיהםולילו



והדבר . ימים 40הם נחשב לו שהתענה הם ולילותי, רצופים
  .ימים 6ו , 5, ימים רצופים 4ל ממשיך 

  
רבע קבעו שיצומו א, שנפלה חולשה בעולםכאשר ראו 

לשון (יום ה כיום הכפורים , יום ב, יום ה, יום ב, ימים
ויתנו את דמי , )תיקון המוציא שכבת זרע לבטלה, חכמים

  .הפדיון לכל אחד מארבעת התעניות
  

שיצומו יום אחד כיום ל הביא "הרב יהודה פתיה זצ
מהשקיעה ועד יום מחרת בצאת . לילה ויום, הכפורים
ות בדמי פדיון השווה לשמות ויפדו את יתר התעני, הכוכבים

  .הקודש בהם פגם בעשותו חטא זה
  

ונביא כמה מרבותינו הקדושים בעניין תענית של יום אחד 
י שהוא תענית מעלות השחר ועד צאת הכוכבים "כתב האר

  :כך וכך ימים רצופים
  

של מרן רבי יוסף קארו מלמד  "מגיד מישרים"בספר 
תקופת ( זושהוא היה מקפיד מאוד להתענות בתקופה 

כי ) המלאך(ובפעם אחת מזכיר לו המגיד , )ם"השובבי
וכיון  ,ם"בתקופת שובבי ארבעים יום רצופיםהתענה 

ה "שהתענה דוקא בתקופה זו הוא זכה לאהבה גדולה מהקב
המגיד " - והמלאך המגיד שהיה לו ) פרשת יתרו. (אליו

עודד אותו מאוד להחזיק בקבלה זו ואמר לו דע לך " מישרים
יצר הרע ונחש וסמאל כי הם רודפים אחריך תמיד " :כי



ענות והנה אמרת להת, ואליך תשוקתם ואתה תמשול בהם
כי האמת שהתענית בשבועות , ם"בשבועות הללו של שובבי

  ).פרשת וארא". (הוא חשוב ומקובל ומרוצה מאוד ,אלו
  

אכילתו בלילה בין כמו כן הוא עודד אותו להזהר גם בעת 
  ...'וכו ע יותר מידיבושלא יאכל לש נהויום צום אחד למש

  
) ק א"אורח חיים סימן תרפה ס(" ברכי יוסף"ספר כתב ב

זה דנוהגין במקומו להתענות ' כתב בסי הרב הלבוש"
ונתן , ת"ם ת"כשהשנה מעוברת יום חמישי בפרשות שובבי

  . טעמים על זה
  

, וכיוצא, קון הקרייוכבר נודע שמנהג תעניות אלו לת
ד "פוצריך להתענות . רי מוסר וקבלהכמפורסם בספ
ואם הוא . וישלימם בהפסקות קטנות כנודע, תעניות רצופים

לא עשה  - ואם לאו , יום רצופים' מחלוש לפחות יתענה 
  . כלום לפרט תיקון זה

  
כי מה שנוהגים ). צד 'צפורן שמיר'ספר (א "ידוכתב הח

ם רק בימים שני וחמישי "בערי איטליא להתענות בשובבי
לי מועיל קצת לתיקון הברית אבל עיקר התיקון הוא או
בזה מתעוררים לישמר מחטא זה הרגיל ומצוי בעונותינו "ש

  ".הרבים
  

) ד"דרוש ג דף ו עשער רוח הקדש (ל "ו זצ"וכתב מהרח



דהיינו מערב קודם ולא (עשה תעניות כיום כפור ' שאפי
ש "י מהר"וזה כתוב מכ, בלבדנחשב ליום אחד ) הבוקרמ

גם לא . ודלא כמי שכתב להפך, ל"ו זצ"בן הרב מהרח ויטאל
, ך"ו כי אם הפסקת שני ימים שעולה ז"נזכר בדברי מהרח

והורחב בתשובת הגון ( "ותו לא', ימים שעולה מ' הפסקת גו
ל בעמודים הקודמים עד כמה חשובה "רבינו יוסף חיים זצ

פירוש שיצום האדם , תענית הלילה לצרפה עם תענית היום
כפורים ובזה מתקן את מדת היום והלילה מצטרפת כיום ה

  ).ראה הדברים בהרחבה שם, עימו
  

 )116' עמ, תלמידו של התרומת הדשן( 'לקט יושר'ובספר 
שמונה תעניות של שני כתב שהיו מתענים כל הקהל 

  . בלבד' חמישי שני וכו
  

ד תעניות מקורו בדברי "א שצריך פ"אמנם מה שכתב החיד
שכתב שם כי לתיקון קרי . דשורוח הקבשער ה "י זלה"האר

  . ד תעניות"צריך פ
  

כתב שהסדר הטוב הוא  )'אות צ' ו' סי( "ציפורן שמיר"וב
' ובתוך הזמן עושה גם ב, יום יוםת "ם ת"שמתענה בשובבי

שכל הפסקה של , הפסקות של יומים רצופים של תענית
אמנם מה שהיו נוהגים לצום שבוע (. ך ימים"יומים עולה לז

ו שאין לו "א בציפורן שמיר שם אות צ"כתב החיד, שלם
אבל  )ע"ואומרים שהוא מהרמ. ל"י ז"מקור בדברי האר

ימים רצופים שעולה כמו ארבעים יום מוזכר ' תענית ג



ג ועיין עוד "ח אות ס"עיין כף החיים תקס(י "בדברי האר
  ).פרק ד - במאמר תקוני תשובה  - ע מפאנו "בדברי הרמ

  
ימי צריך להתענות רק  הלבושכי לפי  ם אלוהעולה מדברי

בסימן  "מגן אברהם"וכן הוא ב .חמישי בכל שבוע
  . ה"תרפ

  
שני וחמישי שמונה צריך להתענות  לקט יושרלפי 

  . פעמים
, שמונים וארבע תעניותצריך  א"החידלפי דבריו של 

אבל  שהימים רצופים. ארבעים תעניותוהחלשים יתענו 
  . בלילות אוכלים

  
) ל"י זצוק"מורינו הרב חיים ויטאל תלמיד האר( ו"המהרח

בשער רוח הקודש כותב שתענית כמו יום כפור נחשבת 
 27נחשב  –שני ימים עם לילותיהם . לתענית יום אחד

. תעניות 40נחשב  –שלושה ימים ולילותיהם . תעניות
, והדגיש כמה חשוב לצום מלבד ביום גם בלילה שלפניו

בעניין זה לגבי צום של שני  והרחיב. תענית כמו יום כפור
  .ימים הם ולילותיהם וכן שלושה ימים ולילותיהם

  
כתב על  'מנחת יהודה'בספרו ל "זצהרב יהודה פתיה 

חשיבות עניין תענית לילה ויום כיום כפור ופדיון יתר 
  .התעניות בצדקה לעניים לומדי תורה

  



מהשקיעה ועד למחרת , אני רוצה לצום כיום כפור: שאלה~ 
  ?ץ לעשות מה מומל, אך גם זה קשה לי, ת הכוכביםבצא

  
וכפי שהביא רבינו . אדם שישן אינו מרגיש בצום: תשובה= 

לכן . י הנזכרים לעיל בתשובתו"יוסף חיים את דברי האר
ולאחר , יקבל במנחה צום כיום הכפורים, יתפלל מנחה

, תפילת ערבית אם יש בתיקון סדר לימוד שעליו ללמוד
יקום בבוקר לתפילת לאחר מכן . ן ילך לישוןילמד ולאחר מכ

, קריאת הפסוקים, דמי הפדיון, שחרית וימשיך בתיקון
  . 'הוידוי וכו

  
ומאוד מעוניין , אני אדם חולה שאסור לי לצום: שאלה~ 

  ?מה עלי לעשות . לתקן
  

או מאדם שמכיר שיהיה , יכול לבקש מחברו: תשובה= 
האדם שחטא  כמובן שעל. ויצום במקומו, שליח עבורו
, לקרוא את קטעי הקריאה שבסדר התיקון, לעשות וידוי

  . ולתת את פדיון התעניות
  

שימנו שליח אשר  'ברית עולם'יכול גם להתקשר לארגון 
מספרי ( תמורת סכום סמלי יצום עבורו כיום הכפורים

כמובן שעל האדם שחטא לערוך ו. )הטלפונים בתחילת הספר
  .'פדיון וכו ,וידוי, את יתר חלקי התיקון

  
. נתחייבתי גלגולי שלג בגלל עון מסוים שעשיתי: שאלה~ 



  ?יכול לסייע בהדרכה בדבר ' ברית עולם'האם ארגון 
  

בכל שנה משתדל הארגון , בעזרת השם יתברך: תשובה= 
לעריכת גלגולי שלג לצורך פרטית להוציא הסעה מאורגנת 

וונים כאשר לתיקונים מצטרפים מקובלים המכ, כפרת עוונות
 תחילתלהרשם בכל המעוניין יכול . 'את כוונות התענית וכו

לטלפונים הרשומים ) כסלו - בחודשים חשון (החורף 
אם אדם צריך נסיעה פרטית וליווי אישי . בתחילת הספר

  .יכול לפנות ונסייע
  

  ?האם גלגולי שלג הם דבר קשה לעשות : שאלה~ 
  

ים בדור הרבה חושבים שגלגולי שלג לא שייכ: תשובה= 
הרי , ויכול לעשותם, אדם שבריא. וההיפך הוא הנכון, שלנו

מאוד אל  יםומועיל, עבורו גלגולי שלג הם דבר מבורךש
והם אינם מהווים קושי כאשר קיימת הדרכה מסודרת , האדם

שעשו גלגולי שלג בעבר המקובלים וליווי מתאים מהרבנים 
    .ומדריכים את הצבור הקדוש בעניין בכל שנה ושנה

  
שמעתי שניתן לצום יומיים ברצף או שלושה : שאלה~ 

האם הארגון יוכל להסביר ולהרחיב מעט על כך , ימים ברצף
 ?  

בשאלה נמצאת על כך מפורטת תשובה : תשובה= 
ובנוסף נציין  ...משך זמן התענית: הראשונה תחת הכותבת

י שאנחנו מכירים "אעפ, כזהלקיים צום כל אחד מסוגל שלא 



  . עשו ועושים צומות בסדר גודל כזהים שאנשים רב
, נכונה ובריאה, ים בצורה מזינהאם אוכלעוד יש לדעת ש

קפאין ועוד , ניקוטין(שעל ידי כך מתנקה הגוף מרעלים 
קל יותר לצום ) במאמר תזונה נכונה כמובא בהמשך הספר

ובליווי , ללא מחלות, לאדם בריאאך כל זה , צום כזה
שאדם יצום כפי שמובא בכל , הוא לכן הנכון .הדרכה נכונה

  .'ברית עולם'ארגון התקונים של בספרי  תיקון בפני עצמו
   

מציע לאכול לאחר סיום ' ברית עולם'מה ארגון : שאלה~ 
  ?התיקון וכיצד לאכול 

  
של  2מובא בהרחבה בספר התיקונים חלק : תשובה= 

וכן עצות רבות לגבי תזונה , הארגון עצות רבות לגבי העניין
  .ראה הדברים שם. אכילה בריאהו
  

  ...קטעי הקריאה בזמן הצום
  

כגון קטעי הקריאה קריאת על  לוותרהאם ניתן : שאלה~ 
 הנמצאים בתיקונים, יל שבועות וכדומהמשניות לל, תהילים

?  
  

את  ל אדם יודע לכוון כוונות או ליחדלא כ: תשובה= 
. ם הצריכים להעשות בתיקון עוונות זה או אחרהיחודי

ך "פסוקים מהתנ לואשר סידרו א, בותינו מסדרי התיקוניםר
סידרו אותם בסדר , בתיקוניםיש לומר ל "מאמרי חזאלו ו



סופי תיבות וכדומה אשר בהם , ראשי תיבותי "עפ, מסויים
ובכך אפילו , שחטארמוזים שמות הקודש בהם פגם האדם 

יוצא הוא בכך ידי חובה כאשר , שאינו יודע לכוון או ליחד
המופיעים בראשי או המודגשים מכוון את שמות הקודש  הוא

כך אין לפי. סופי תיבות או בסוגריים המובאים בתיקונים
ואם יש בתיקון קריאת . להוריד שום פסוק וכדומה מהתיקון

תהילים וכדומה יש לדכת שהדברים חשובים ומוסיפים 
ומעדויות של אנשים שתיקנו . הרבה לתיקון שהאדם עושה

שמענו על , וערכו את סדר התיקון המלא, בספרכפי הכתוב 
, רוחנית גדולה מאודהצלחות מסחררות ועל עליה 

  .והשתחררות מהקליפות
  

, מהתיקון ים נכבדיםאיני יכול לעשות כרגע חלק: שאלה~ 
והאם ניתן להשלים את יתר החלקים  ?מה עלי לעשות 

  ?בהמשך 
  

י ניתן בהחלט להשלים את קטעי הקריאה בימ: תשובה= 
כיוון ומעלת ? ומדוע דווקא בשבת . שבת לאחר התיקון

ולכן תיקונו יהיה חזק , הלימוד בשבת היא גדולה מאוד
וכמובן שאם יכול לקרוא את כל הפסוקים . הרבה יותר
  !מה טוב , כיוון ודבר בעתו, עדיף, ביום התיקון' תהילים וכו

  
 ור לי התיקון כשיש לי עדיין תאוות עריותמה יעז: שאלה~ 
?  
  



מסייעת לאדם להתנתק  ת התיקוניםעשיי: תשובה= 
מהקליפות הרוחניות שהתלבשו עליו , מהסטרא אחרא
ממילא הכח , לכן כאשר אדם עושה תיקון. כתוצאה מהעברה

וכח , יורדות ונעשות חלשות יותר, והתאוות, הרוחני השלילי
מזוכך . הקדושה מתחזק והאדם נעשה מאיר יותר ויותר

  . וקדוש יותר
  

, קרי או גם לזרע לבטלהתקון הכללי מועיל האם : שאלה~ 
  ? מזכב עם זכר ויתר עבירות של עריות, גויה, ניאוף

  
חמן מיוסדים על של רבינו נהקדושים כל דבריו : תשובה= 

עץ , י"לכן כל מי שלא למד כתבי האר. י"דברי רבינו האר
יהיה לו קשה להבין את עומק ', שער הכוונות וכו, חיים
  . ו של רבינו נחמןדברי

  
רק למקרה תיקון הכללי מועיל ש שהורנחמן ציין בפירבינו 
כפי שכתב רבינו במקומות , מקרה בלתי טהור, קרי, לילה

היכן שהוא . ן וביתר ספריו הקדושים"רבים בליקוטי מוהר
הוא מפרש  ,התהילים שיש לקרוא מזכיר את עשרת פרקי

אותו (י טהור מקרה בלת, מקרה לילה, שהם מועילים לקרי
  .)במילים שונות מעט מונח

  
כי ליתר העוונות של פגם הברית  רבי נחמןציין מ ועוד

בהם ) הרהורים, פגם הברית, לההוצאת זרע לבט, ניאוף(
ולא מזכיר שם לקרוא את עשרת  .תענית וצדקה שייכים



כיוון וכאמור למעלה עשרת פרקי התהילים , פרקי התהילים
רי ולא לפגם הברית כמובא הם מועילים מאוד לעון ק

  . בסוגרים
  

כללות , כיוון והוא תמצית החיים, היסוד בקבלה נקרא כל
, וישנן סיבות נוספות שלא כאן המקום להרחיב, של כל הגוף

ושב ומתקן את היסוד , ולכן אדם שפגם ביסוד הנקרא כל
תיקון , תיקון היסוד. תיקונו נקרא תיקון הכללי, הנקרא כל

ינו מביא שהתיקון הכללי של היסוד נקרא ורב. פגם הברית
ואינו ', תענית וכו, ומרש שם שכוונתו לצדקה, תיקון הברית

, מביא ואינו מזכיר שם לקרוא את עשרת פרקי התהילים
  . כיוון והם מועילים לקרי ולא לפגם הברית

  
בהמשך הספר מובאים דבריו של רבינו נחמן לגבי חשיבות 

מובאים וכן  ,ית צדקה ותשובהתיקון פגם הברית על ידי תענ
, גם עשרת פרקי התהילים המועילים מאוד למקרה לילה

  .תשובהידוי וו) היא הפדיון(צדקה בצירוף 
, האם יש ספר מסודר לתיקון זה, מהו תיקון כרת: שאלה~ 

  ?ומתי עלי לעשותו 
  

, תיקון כרת הוא כאשר אדם נשאר ער ביום: תשובה= 
תחיל ללמוד סדר לימוד מ, לאחר תפילת ערבית, ובלילה

ברית 'תורה כפי הכתוב בתיקון עוונות כמובא בספרי ארגוןן 
, או אם עושה תיקון כרת ללא קשר לתיקון מסויים' עולם

עושה את התיקון כפי הכתוב בספר תיקון כרת שסידר 



את הספר ניתן ). רבינו חיים יוסף דוד אזולאי(א "החיד
  .0527661162להשיג במחיר סמלי בטלפון 

  
  ' ?פתיחת מזל'האם יש סגולות מסויימות ל: שאלה~ 
  

: הסגולה החזקה ביותר היא ככתוב בתורה: תשובה= 
, חלוצים, סגל, סגולה מלשון. 'והייתם לי סגולה מכל העמים'

, מיוחד בדרכיו. מלשון מיוחד. יחידה מובחרת וכדומה
. מיוחד מכל העמים, בצורת מחשבתו, בהנהגותיו, בחוקותיו
בלימוד התורה , היא להתחזק בכל מצות התורההסגולה 
בשמירת , בשמירת שבת שהיא מקור הברכה, הקדושה

). לנוקבא(הברית שהוא משביר ומעביר השפע למלכות 
היא בעיקר תיקוני הברית לגברים  –והסגולה לפתיחת המזל 

  .שבתלמי שחילל תיקון וכן  ,ונשים
  

ברית 'גון מה אר, וני להתחזק בשמירת עינייםברצ: שאלה~ 
  ? ממליץ  'עולם

  
מומלץ לשמוע את שיעורי ההתחזקות בשמירת : תשובה= 

' ברית עולם'הברית והעיניים בטלפון מערכת שיעורי ארגון 
0795688192  

   
תיקון מיידי בעזרתו ' ברית עולם'האם יש לארגון : שאלה~ 

  ' ? ניים וכויע, אהיה יותר שומר ברית
  



וכמה , ביותר הוא להתחתן התיקון המיידי הטוב: תשובה= 
ולא כדאי . כשהוא בשל לחתונה, ובגיל צעיר, שיותר מהר

וכן כבר שמענו , ומעלה 20לחכות לגילאים מאוחרים של 
על נפילות רבות של עברות כבר בגילאים צעירים החל מגיל 

, לכן כדאי להזדרז עם זה ויהיה שמור יותר. ומעלה 13-14
. שמירת הברית והקדושהוכל יום הוא רווח עצום ביותר ב

והיה , בחורים ובחורות 15ש היה מחתן כבר בגיל "והמהרא
אין לעכב את , וכל אופן. מכין אותם לקראת היום הגדול

מה גם . הדבר ולהגיע למפח נפש בגילאים מבוגרים יותר
ושם , שבגילאים מבוגרים יותר קשה יותר למצוא שידוך

, וא בשל ומוכןכשה, יתחתן צעיר. כבר צריך להתפשר הרבה
  . יראה ברכה מרובהבעזרת השם ו
  

האם אדם שסייע בידי חברתו לעשות הפלה צריך : שאלה~ 
  ? לעשות תיקון הפלה מלאכותית 

  
גם הוא צריך לעשות תיקון הפלה מלאכותית , כן: תשובה= 

  .1חלק תיקוני עוונות ' ברית עולם'ספר כפי שהובא ב
  

ם איש או אשה האם על איש או אשה שחטאו ע: שאלה~ 
תם שיש לעשות תיקון על לידע או, בחטא כזה או אחר

  ?לידע אותם כיצד ? מעשיהם 
  

ניתן להתקשר . בהחלט חשוב לידע אותם על כך: תשובה= 
בעדינות את חומרת , אליהם ולהסביר להם בדרכי נועם



ולהסביר להם שיש לעשות על כך תשובה ותיקון , המעשה
באותו יום ואם מישהו  ולהציע שאתם תעשו את התיקון

ניתן להביא ספר של ארגון . צריך עזרה תתקשרו ותעזרו
. המסביר על כל תיקון חומרתו ואופן תיקונו' ברית עולם'

שיסביר להם על , ניתן לבקש מחבר או מרב מהארגון
וניתן לתת את מספר הטלפון של . העבירה ועל התיקון

  ).0795688192(הארגון שישמעו שיעורים בנושא 
  

ן תיקון לאדם שנפטר ולא תיק האם ניתן לערוך: שאלה~ 
  ?חטאיו 

  
ובכל מקרה כדאי , ניתן לערוך תיקון עבורו: תשובה= 

ומומלץ לערוך עבורו גם ובעיקר תיקון הנפטרים הגדול 
אשר נערך אחת לכמה זמן על , ל"שיסד הרב יהודה פתיה זצ

 במהלך ימי השנהלמסירת שמות . 'ברית עולם'ידי ארגון 
  0527661162: ניתן להתקשר

  
שמעתי שעל האדם העורך תיקון לעשות יחודים : שאלה~ 

אם אותו אדם אינו מבין . מסויימים אשר קשורים לתיקון
  ?האם יש בכלל תועלת בתיקון , ואינו יודע לעשות יחודים

  
הובאה ' לגבי יחודים וכו. התיקון מועיל בהחלט: תשובה= 

  .על כך תשובה בשאלות הקודמות
  

מהו התיקון החשוב ביותר לעשות בתחילת סדרת : שאלה~ 



  ?התיקונים 
  

כך אדם . להתחתןהתיקון החשוב ביותר הוא : תשובה= 
כן יש לעשות את התיקונים אשר הוא ו. יהיה שמור יותר

אם חטא בהם הרבה ישלש את סדרת . יודע בוודאות שחטא
  .התיקונים

  
את שמע האם תוכלו לתת רקע קצר לגבי קרי: שאלה~ 

האם יש צורך לקרוא קריאת שמע שעל המטה . שעל המטה
  ?בכל יום או רק לאחר תיקון שנעשה 

  
עניין קריאת שמע מוסבר בטוב טעם בספר ספרי : תשובה= 

. ולאחריו מובאת קריאת שמע עם כוונותיה, התיקונים
גם , יש לעשותו בכל יום ויום –קריאת שמע שעל המטה 

זמנים שלא מכוונים בהם  אלא שיש', בשבת חגים וכו
  . לכן בזמנים אלו היא תאמר ללא כוונות, כוונות

  
  ? מתאימה גם לנשים ולילדים קריאת שמע האם : שאלה~ 
  

רק ששם יש חלוקה בין כוונות . בהחלט כן: תשובה= 
לגברים לבין נשים שלהן נוסח תפילת יהי רצון במקום לכוון 

  .כוונות
  

  ?  דיניםלמתק  כיצד ניתן: שאלה~ 
  



הגברת מעשי  ,צדקהמיתוק דינים נעשה על ידי : תשובה= 
ולא עומד בהם  והואביזיונות וכן אם מגיעים על האדם , חסד

  ).'תורה ון "ראה ליקוטי מוהר(מגיב 
  

בגלגול בו נכשלתי  מהו החטאהאם ניתן לדעת : שאלה~ 
  ? מה עלי לתקן בגלגול זה ו, קודם

  
אך ניתן לדעת בכמה . הדבר אינו פשוט כל כך: תשובה= 

דרכים שהקלה מביניהם היא לזהות איזו מצוה חביבה עליך 
את . ביותר ביותר ולאיזו עבירה אתה נמשך ומתאוה אליה

במסירות נפש ובכל ו, עשו במסירות נפשאותה המצוה 
ים ישנם דבר, כמו כן. מאותה עבירהימנע העליך ל, מחיר

ו עסק אמנם אין לנ. נוספים שאדם מגיע לתקן בגלגול
לכן אדם יעשה את תיקוני העוונות שידוע לו , בנסתרות

וכן יעשה תיקון לגלגולים קודמים , שחטא בהם בגלגול זה
, ולאחר מכן אם יכול, 2המופיע בספר ברית עולם חלק 

כדאי שיעשה את יתר התיקונים שיודע שלא חטא בהם 
הקדוש ברוך . בגלגול זה כי אולי חטא בהם בגלגול קודם

אל סתם אדם עוסק במקצוע . יך כל אדם לתיקונוהוא מדר
 וכן חבריו, מסויימתסביבה לא סתם הוא נולד וגר ב, מסוים

ומאורעות שקורים לו , ואנשים אשר הוא פוגש במהלך חייו
לפי . כל הדברים בתכנון בכדי שיגיע אל יעודו ותיקונו' וכו

הבחירה שהאדם בוחר בין אם לטובה ובין אם ההיפך ממנה 
לכן הדבר  .מחשבים לו מסלול מחדש) או עברה מצוה(

מסופר על אשה שהיא ובתה חיו בעוני וגם אוכל . מורכב



היא עשתה את עצת הרב שהתייעצה . לשבת לא היה להן
, עשו קידוש ליל שבת, קנתה אוכל לסעודות שבת, איתו

בקשה , קראה את כל ספר תהילים, ולאחר ברכת המזון
, דוע נגזר עליה גירושיןשבורא עולם יראה לה בחלום מ

היא סיפרה . אמרה קריאת שמע והלכה לישון, ועוני קשה
איך שהיא , לרב שהראו לה בחלום את הגלגול הקודם שלה

ענה . ונפטרה בשיבה טובה, והולידה ממנו בת, היתה עם גוי
הולידה , התחתנה, לה הרב שזו הסיבה שהיא חזרה בגלגול

איתה ועם הילדה  בעלה התגרש ממנה ולא רוצה קשר, בת
כתחליף לקשר החם והאוהב שהיה לה בגלגול קודם עם 

עוד אמר לה . וכעת היא סובלת עוני קשה על חטא זה, הגוי
למי , שכדאי שתעשה תיקון בלב שלם ובחרטה על העבר

זוהי דרך פשוטה טובה . ובעזרת השם יעזור, שהייתה עם גוי
יתכן . ובתמימות שיעץ אותו רב לאותה אשה והועיל לה

' תמים תהיה עם ה. איננו יודעים, ויועיל גם לאנשים נוספים
  אלהיך

  
  ? ) 'דיבוק'(רוח רעה מדוע נכנסת באדם : שאלה~ 
  

בדרך כלל הדבר נגרם מעברה שאדם עשה : תשובה= 
כמו כן . וממשכב עם גויה, בעיקר ממשכב זכר. בגלגול הזה

. נס רוח לאדםישנם עבירות נוספות בגללן יכולה להכ
הרוחות  –מנחת יהודה 'הרחבה יותר ניתן לקרוא בספר ב

  . ל"של הרב יהודה פתיה זצ' מספרות
  



  ? מהאדם רעה כיצד ניתן להוציא רוח : שאלה~ 
  

אחת מהם . ניתן להוציא רוח רעה בכמה דרכים: תשובה= 
שער רוח 'י ספר "היא על ידי יחודים כפי שהורה רבינו האר

דרך נוספת על ידי . םשלא כל אחד יודע לעשות', הקודש
מצוה גדולה שאדם יעשה ובכך האור הרוחני הגדול של 

סדר הוצאת רוח רעה מול . המצוה ידחה את הרוח החוצה
פירוש על ידי כח האחדות והפסוקים שאומרים  –קהל גדול 

ישנם מזמורי תהילים . על ידי תיקוני עוונות. יחדיו
להתקשר  אדם שיש לו רוח רעה יכול. המועילים לרוח רעה

לטלפון הארגון ובלי נדר נפנה אותו לאנשים אשר בקדושה 
  . ואשר מוציאים רוחות רעות על פי יחודים

  
האם יש לארגון ידיעה בנושא אם יש שדים בארץ : שאלה~ 

  ? ישראל 
  

בארגון אנחנו מכירים אנשים קדושים שיש להם : תשובה= 
שדים  ישנם. וכן מלאכים, רואים שדים \ראיה רוחנית וראו 

אולם , גרשו אותם, כך מסופר, למרות שכמה חכמים, בארץ
של  עשיית כשפים ומעשים אסורים, עם בוא הגוים לארץ

ולא רק במדבר או במקומות , נמצאים בארץאכן הם  ,גוים
, ישנם חטאיםאלא גם במקומות בהם  ,חורבה ועוד, נטושים
 - וכן אנשים שחוטאים בעבירות , פריצותת בהם יש ברחובו

  . נדבקים אליהם שדים
  



ובדברים נוספים , כמו כן אנשים שמשתמשים בקטורת בכור
ברית 'בהוצאת ארגון ' יהדות ומיסטיקה'כפי המפורט בספר 

לזיכוי ' יהדות ומיסטיקה'לתרומה להוצאת הספר  .'עולם
  .0527661162: או התקשרו, שלחו מייל הרבים

  
  ?כיצד ניתן להסיר אותם : שאלה~ 
  

דרך הראשונה היא על ידי תיקון למי שנטמא ה: תשובה= 
תיקון זה מופיע בספר יהדות ומיסטיקה והובא גם . לשדים

  . 1בספר תיקוני עוונות חלק 
  

 \אשה שהיה  \כמו גבר , וכן בגלל שחטא בעבירות שונות
או שנטמא לשדים ועוד , או זרע לבטלה, ה \הייתה עם גוי 

ושמענו על . ונותהדרך להסיר אותן הוא על ידי תיקוני עו
או ) דמויות שחורות(מקרים שאנשים ראו שדים על הקירות 

  .בגלל שחטאו בעבירות של עריות, ממש פיסית מול עיניהם
  

, ובעיקר באזור בו הוא חטא, מומלץ לקרוא פטום הקטורת
מזמור יושב בסתר עליון ועוד כפי המפורט בספר יהדות 

במקום ' רת וכווכמובן שאסור לקרוא פטום הקטו. ומיסטיקה
  ).בית כסא ועוד(טמא 

  
, אמנם אין לנו עסק בנסתרות, ישנה דרך נוספת להוציא

ויהיה , וכמו כן כל המשתמש בדרך זו צריך רב שידריך אותו
או מנקה מקליפות את אותו , איתו בזמן שהוא מוציא שד



  .אדם
  

האם יש מכשפים או אנשים שעושים כישופים : שאלה~ 
  ? בארץ 

  
וכמו כן יש שמשתמשים . לצערנו הרב יש והרבה: תשובה= 

ואם לא יחזרו . בקבלה מעשית ואפילו שנראים חרדים
קב 'כפי שמביא בעל ספר , בתשובה עונשם גדול מאוד

  . 'שער רוח הקודש'י בספר "והאר', הישר
  

  ? מהו הדבר שיכול להאיר את הנשמה : שאלה~ 
  

, שמהאת הנ שלימוד תורה היא המאירה כמובן: תשובה= 
, ומד גם הלכהוזאת בתנאי של, וכן לימוד הזוהר הקדוש

ואם אדם . ומקיים את מצות התורה, ומוסר, גמרא, משנה
וכבר , ושל לימוד הסוד, מגיע לרמה גבוה של לימוד תורה

וכמובן שיש . יודע לכוון כוונות וליחד יחודים אשריו
ומדובר גם לגבי גברים וגם לגבי נשים , להתנהג כהלכה

, )גם לאשה(בשמירת העיניים , בדיבור נקי, א מידותבנוש
שינה בקדושה , אכילה בקדושה, )גם לאשה(שמירת הברית 

  . ועוד, שינון בלכתך בדרך במקומות ללא טינוף כמובן, ועוד
  

 ,צניעות, תהילים, לימוד ההלכות השייכות להן –לנשים 
, שמירת טהרת המשפחה, חסד בעיקר עם המשפחה והילדים

שפאה מחשיכה ומלא (ראש מטבפחת ולא פאה כיסוי 



  . ועוד) מאירה
  

מדוע נגרמים חרדות פחדים מחשבות אובדניות : שאלה~ 
   ?חס ושלום 

  
, חלקן בגלל בעיות נפשיות. ישנן סיבות רבות: תשובה= 

יש בגלל סיבות רוחניות , חלקן טראומה שעבר האדם בעברו
, ה תומכתיש בגלל העדר עידוד מילה טובה סביב, שליליות

  .'וכו, יש בגלל חטאים

רבינו יוסף , ש"הרש, י הקדוש"צדיקים רבים ביניהם האר
רבי נחמן , ההרב יהודה פתי, 'הבן איש חי'חיים בעל 

 )ציונים רבים בספריוו' ליקוטי מוהרן תורה נ(מברסלב 
אשר כמובא ש. הרחיבו אודות חשיבות עשיית תיקוני עוונות

, נשמות לסטרא אחרא, קדושההוא מפיל נצוצות , אדם חוטא
שמזיקים לאותו אדם  מזיקיםמכך  ונבראים, לצד הטומאה

ומרגישים , ויש שנכנסת על ידי כך עצבות לחייהם, נפשית
  .פחדים וחרדות, יאוש ודכאון

נערים וסיפרו לו שהם  3סיפר אחד מהרבנים שהגיעו אליו 
כאילו , וחשים שחייהם ריקניים, מרגישים עצבות גדולה

הרב שאל אותם . תכלית ושיש להם מחשבות אובדניותללא 
הוא ביקש . הם ענו שלא, האם הם שומרים על ברית קודש

ל ושיחזרו "מהם להתחיל להתחזק ולשמור שלא להוציא שז
, הם עשו את מה שהרב המליץ. אליו בעוד מספר שבועות

וסיפרו לו שאין להם , וחזרו אליו ברוך השם בחיוך רחב



וברוך השם , הם מלאים בשמחת חיים, מחשבות אובדניות
  .חיים עם מטרה ותכלית, דברים החלו להסתדר בחייהם

וחמור ביותר אסור ליפול לעצבות , אסור להתייאש !זכרו 
ואסור לחשוב מחשבות אסורות ואובדניות כמו 

דבר שהתורה אוסרת ! רצון לשים קץ לחיים 
עשו  ,גברים ונשים, יהודיםאלפים כי עשרות , דעו !אותו 

והשמחה שבה , לומדים תורה, שומרים מצוות, תיקוני עוונות
, תתקנו, תתחזקו! וגם אתם יכולים , הם הצליחו. לחייהם

בחזרה ותראו איך ששמחה תכנס , קיימו מצות ולמדו תורה
  . לחייכם

  
ֵסֶדר ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטה                                              

  
  

יט ֲהֵרינִי מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח ְלָכל ִמי ֶׁשִהְכִעיס ְוִהְקנִ , ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם
ֵּבין ְּבגּוִפי ֵּבין ְּבָממֹונִי ֵּבין ִּבְכבֹוִדי ֵּבין . אֹוִתי אֹו ֶׁשָחָטא ְּכנֶגְִּדי

ֵּבין ְּבאֹונֶס ֵּבין ְּבָרצֹון ֵּבין ְּבׁשֹוגֵג ֵּבין ְּבֵמזִיד ֵּבין . ְּבָכל ֲאֶׁשר ִלי
ַאֵחר ְלָכל ַּבר  ֵּבין ְּבגְִלּגּול זֶה ֵּבין ְּבגְִלּגּול. ְּבִדּבּור ֵּבין ְּבַמֲעֶׂשה

א יֵָענֵׁש ׁשּום ָאָדם ְּבִסָּבִתי. יְִׂשָרֵאל יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה . ְו
א ֶאֱחָטא עֹוד ֵהי ֲאבֹוַתי ֶׁש ַהי ֵוא ּוַמה ֶּׁשָחָטאִתי . יאהדונהי ֱא

א ַעל יְֵדי יִּסּוִרים ְוחֹו ָלִאים ְלָפנֶי ְמחֹוק ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים ֲאָבל 
יְהָֹוה יאהדונהי . יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי: ָרִעים

  :צּוִרי ְוגֹוֲאִלי



א ִּבינַת ָאָדם , ַאָּתה יֹוֵדַע ִּכי ָעָפר ֲאנְַחנּו, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ְו
ם ְוַכָּונַת ָּכל ְוֵאין ֲאנְַחנּו יֹוְדִעים ֵצרּוֵפי ְׁשמֹוֶתי ַהְקדֹוִׁשי, ָלנּו

ְוַכָּונַת ָּכל ַמֲעֵׂשה ַהִּמְצוֹות ְּבָכל , ְקִריַאת ְׁשַמע ְּכִפי זְַמּנָּה
ַהּיִחּוִדים ְוזִּוּוגֵי ִמּדֹות ַהְּקדֹוׁשֹות ָהֶעְליֹונֹות ָהְראּויֹות ָלבֹא ַעל 

הֵ . יְֵדיֶהם ֵהינּו ֵוא י ָלֵכן יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ֵהי ַאְבָרָהם, ֲאבֹוֵתינּו ֵהי יֲַעקֹב, ֱא ֵהי יְִצָחק ֵוא ָהֵאל ַהָּגדֹול , ֱא

ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים קֹנֵה ַהּכֹל ְוזֹוֵכר , ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון
ֶׁשַּתגְִּביר ַרֲחֶמי ָהַרִּבים ַוֲחָסֶדי ַהְּפׁשּוִטים ָעֵלינּו , ַחְסֵּדי ָאבֹות

, ְּבנֵי ַאְבָרָהם יְִצָחק ְויֲַעקֹב, נְַחנּו ֲעָבֶדי ַעְּמ ֵּבית יְִׂשָרֵאלאֲ 
ּוָפָרַׁשת ְוָהיָה , ְויְִהיֶה ָחׁשּוב ּוְמרּוֶצה ְלָפנֶי ְקִריַאת ָּפָרַׁשת ְׁשַמע

, ֶׁשָאנִֹכי אֹוֵמר ַעָּתה ֶטֶרם ַהֵּׁשנָה, ּוָפָרַׁשת ַוּיֹאֶמר, ִאם ַׁשמֹעַ 
נֶי ְּכִאּלּו ִּכַּונְִּתי ְּבָכל ֵצרּוֵפי ֵׁשמֹות ַהּקֶֹדּׁש ָהעֹוִלים ְויֲַעֶלה ְלפָ 

ּוְבָכל ַהּיִחּוִדים ְוזִּוּוגֵי ִמּדֹות ַהְּקדֹוׁשֹות ָהְראּויֹות ָלבֹא , ִמּתֹוָכם
ּוְבכַֹח ְקִריַאת ָּפָרִׁשּיֹות ֵאּלּו יְֻתָּקן ַהְּפגַם ֲאֶׁשר ָּפגְַמִּתי , ַעל יְֵדיֶהם

ּוְברֹב , ְוַאל יְִהיּו ֲעוֹונֹוֵתינּו ַמְבִּדיִלים ֵּבינֵנּו ְלֵבינְ, נֹוַתיַּבֲעוֹו
ַרֲחֶמי ַוֲחָסֶדי ְּתכֹונֵן ֶאת ְלָבֵבנּו ְליְִרָאְת ְוַאֲהָבְת ְוַתְקִׁשיב 

ֶאת , ְוַאל יְַעֵּכב ׁשּום ֵחְטא ְוָעֹון ְוִהְרהּור ַרע, ָאזְנֶ ִלְדָבֵרנּו ֵאֶּלה
ִויִהי נַֹעם , ְוַתֲעֶלה ְלָרצֹון ְּכֵריַח נִיחַֹח ְלָפנֶי, ה ַהּזֹאתַהִּמְצוָ 

ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו  ֲאדֹנָי ֱא
  .ּכֹונְנֵהּו

  
א יֹאַמר ֶאָלא יְַכֵּוין ְּבַמְחָׁשָבה ִּבְלַבד   ָּכל ַמה ֶׁשַּבסֹוְגַריִם 

  
ִּבְדִחילּו ) יאהדונהי(יִחּוד קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכינְֵּתיּה ְלֵׁשם 

ְליֲַחָדא ֵׁשם ) איההיוהה(ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ) יאההויהה(ּוְרִחימּו 



ְּבֵׁשם ָּכל יְִׂשָרֵאל ּוְבֵׁשם ָּכל ) יהוה(ה ְּביִחּוָדא ְׁשִלים "ה ְּבו"י
ַהִּמְתיֲַחִסים ֶאל ׁשֶֹרׁש נְַפֵׁשנּו ַהּנְָפׁשֹות ְוָהרּוחֹות ְוַהנְָׁשמֹות 

, ְּבִריָאה, רּוֵחנּו ְונְִׁשָמֵתנּו ּוַמְלּבּוֵׁשיֶהם ֶׁשִּמְּכָללּות ֲאִצילּות
, ֲעִׂשּיָה, יְִציָרה, ְּבִריָאה, ּוִמָּכל ְּפָרֵטי ֲאִצילּות. ֲעִׂשּיָה, יְִציָרה

, ת ָּפָרִׁשּיֹות ְׁשַמעִהּנֵה ָאנִֹכי ָּבא ִלְקרֹו, ְּדָכל ַּפְרצּוף ּוְסִפיָרה
ֶׁשִּתְקנּו ָלנּו ַחְכֵמי יְִׂשָרֵאל ְלָאְמָרם ַעל , ְוַוּיֹאֶמר, ְוָהיָה ִאם ַׁשמֹעַ 

ְוִהּנְנִי ְמַכֵּון ִּבְקִריַאת ָּפָרִׁשּיֹות ֵאּלּו ְלַדַעת . ַהִּמָּטה קֶֹדם ַהֵּׁשנָה
ּוְלַדַעת ַרֵּבנּו , ְּבנֹוּוְלַדַעת ַרִּבי ֶאְלָעזָר , ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוָחאי

ֵהינּו . יְִצָחק לּוְריָא ַאְׁשְּכנַזִי זְכּוָתם יָגֵן ָעֵלינּו ִויִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא
יְִהיּו . ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו. ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו

  .הָֹוה יאהדונהי צּוִרי ְוגֲֹאִליְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְ 
  

ֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם(ָּברּו  ַהַּמִּפיל ֶחְבֵלי  )ַאָּתה יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
יְִהי . ֵׁשנָה ַעל ֵעינַי ּוְתנּוָמה ַעל ַעְפַעַּפי ּוֵמִאיר ְלִאיׁשֹון ַּבת ָעיִן

ֵהי ֲאבֹו ַהי ֵוא ַתי ֶׁשַּתְׁשִּכיֵבנִי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
, ְוֵתן ֶחְלִקי ְּבתֹוָרֶת, ְלָׁשלֹום ְוַתֲעִמיֵדנִי ְלַחּיִים טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום

ְוַאל ְּתִביֵאנִי . ְוַתְרִּגיֵלנִי ִלְדַבר ִמְצָוה ְוַאל ַּתְרִּגיֵלנִי ִלְדַבר ֲעֵבָרה
א ִליֵדי ִבּזָיֹון א ִליֵדי נִָּסיֹון ְו יְִׁשלֹוט ִּבי יֵֶצר וְ . ִליֵדי ֵחְטא ְו

ְוַתִּציֵלנִי ִמּיֵֶצר ָהָרע ּוֵמֳחָלִאים . ַהּטֹוב ְוַאל יְִׁשלֹוט ִּבי יֵֶצר ָהָרע
ְוַאל יְַבִהילּונִי ֲחלֹומֹות ָרִעים ְוִהְרהּוִרים ָרִעים ּוְתֵהא . ָרִעים

ָּתה ָּברּו אַ . ִמָּטִתי ְׁשֵלָמה ְלָפנֶי ְוָהֵאר ֵעינַי ֶּפן ִאיַׁשן ַהָּמֶות
  :יְהָֹוה יאהדונהי ַהֵּמִאיר ָלעֹוָלם ֻּכּלֹו ִּבְכבֹודֹו

  
  
  



  0795688192ן ַּבֶּטֶלפֹוא נְִמצָ  ֵאּלּו תַקּלֹו תַּכָּונֹור ֶהְסּבֵ 
  7ה ְׁשלּוחָ ת ּתַ  1ה ִּבְׁשלּוחָ 

  
 וַּכָּונֹוָתים עִ ה זֶ ב ָחׁשּון ָרצֹוי יְהִ  יֹאְמרּוד ִּבְלבַ ם ְּגָבִרי ,

ח נֻּסָ  יֶׁשם ְלנִָׁשי(ה ַלְּקֻדּׁשָ ת ַהְּקדֹוׁשֹות מֹוַהּנְׁשָ ב ְלָהִׁשי
 ):אַהּבָ ד ְּבַעּמּו ּבֹון ְלַכּוֵ ר ַאחֵ 
  

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא , יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ֶׁשְּבכַֹח ְסגַֻּלת ְקִריַאת ָּפסּוק ִראׁשֹון ֶׁשל ְׁשַמע יְִׂשָרֵאל ּוָפסּוק 

ַהְמֻחָּבר ִעּמֹו ֶׁשֶאְקָרֵאם " רּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעדּבָ "
ֶׁשּיֵֵרד ֶׁשַפע ָּגדֹול ְלָכל ֵׁשמֹות ּוְסִפירֹות ּוַפְרצּוֵפי ַהּקֶֹדׁש , ְלָפנֶי

ְויְִתיֲַחדּו ֻקְדָׁשא ְּבִרי , ַהּנֲַעִׂשים ַעל יְֵדי ַכָּונֹות ְּפסּוִקים ֵאֶּלה
ְויִָּמֵׁש ִמיסֹוד ְּדֻקְדָׁשא ְּבִרי , ִכינְֵתיּה ְּביִחּוָדא ְׁשִליםהּוא ּוׁשְ 

ן ְלכֹונֵן ּוְלַתֵּקן "ה ְּפׁשּוָטה ְוִרּבּוַע  ּבֶ "הּוא ּוְׁשִכינְֵתיּה ִרּבּוַע ַהַויָ 
ֶהָאָרה  ְלַהְמִׁשין ְמַכּוֵ י ֲהֵרינִוְ . ֶאת ַהְּכִלי ְּדַמיִן נּוְקִבין ֶׁשָּלּה

א ב ֶּׁשּנְִמצָ "ע םׁשֵ ם ְּפָעִמי 'ּו ָהֶעְליֹון ֶׁשהּוא ג"ן ָהִריגְדֹוָלה מִ 
א ְוד ִּבְלבַ ה ְּבַמֲחָׁשבָ ן יְַכּוֵ ( ֵאּלּות ֵׁשמֹו' ם גִאָּמא ְוהֵ ל ַּבּיְסֹוד ׁשֶ 

, י"ו ה"י וי"ד ה"יו, י"ו ה"י וי"ה ד"יו): הַּבּפֶ ם יֹאְמרֵ 
 ְלַהְמִׁשי, ו"חרב 'מיֶׁשֵהם ְּבגִ): ְויְַמִׁשי( ,י"ו ה"י וי"ד ה"יו

זֹו הארה ְוַעל יְֵדי , הַהְּׁשִכינָ , הנּוְקָבאל זֹו ַלּיְסֹוד ׁשֶ ה ֶהָארָ 
ה ְקִלָּפה ָהרֹוצָ ל הׁשֶ  הַהֶחֶרב ָהֶעְליֹונָ ד ְוֻתְשמַ  רִּתָּׁשבֵ , רְּתַעּקֵ 

ֹ  ְלִחּתּו ן ְמַכּוֵ י ְוֲהֵרינִ .ו"ח ֶאת ַהּנְָׁשמֹות ַהְּקדֹוׁשֹות ץְוִלְקצ
ה ָּפׁשּוט "ִרּבּוַע ַהַויָ ֶׁשהּוא  ַהַּתְחּתֹון ו"ָריֶהָאָרה ֵמהָ  דרֵ ֶׁשּתֵ 

, ה"ד ה"יו, ד"יו(ן "ְוִרּבּוַע ּבֶ  )ה"יהו, ו"יה, ה"י', י(
ם ּוְסכּומָ ): ְויְַמִׁשי( )ה"ו ה"ה ו"ד ה"יו, ו"ה ו"ד ה"יו



ת ת ְקִלּפַ ַלֲהרֹג אֶ ן ְמַכּוֵ י ֲהֵרינִ  זֹוי ַּכָּונָתִ י יְדֵ ל ְועַ  ,ו"חרב' ִּגימֶ 
ר זְֵעיל נּוְקָבא ׁשֶ הְּכנֶגֶד יְסֹוד ר ן ֲאׁשֶ "הּוא ְּבגִַמְטִרּיָא ּבֶ ש בַהֶּכלֶ 
, הַוֲעצּומָ ה ְלהֹוִריד ֶהָאָרה ְּגדֹולָ ן ְמַכּוֵ י ֲהֵרינִד ְועֹו .ןַאנְִּפי

ת ֵׁשמֹון ְוהֵ  ,הְוַהַּתְחּתֹונָ  הָהֶעְליֹונָ , דיָחַ ת ַהּנִזְָּכרֹו ֲחָרבֹותהִמְּׁשֵּתי 
י "ד ה"יו, י"ו ה"י וי"ד ה"יו ):דִּבְלבַ ה ְּבַמֲחָׁשבָ ן יְַכּוֵ ( ֵאּלּו

. ה"יהו, ו"יה, ה"י', י. י"ו ה"י וי"ד ה"יו, י"ו ה"וי
 ,ה"ו ה"ה ו"ד ה"יו, ו"ה ו"ד ה"יו, ה"ד ה"ד יו"יו
ְלַהְׁשִמיד ַלֲהרֹג ּוְלַאֵּבד ֶאת ָּכל ן ְמַכּוֵ י ֲהֵרינִ ן יָדָ ל ְועַ  ):וימשיך(

זֶַרע , יְַלֵדי ֶפַׁשע, ִפים ַהְּטֵמִאים ֶׁשל ַהְּקִלּפֹות ְוַהַּמְׁשִחיִתיםַהּגּו
ּגְבּול ָהִרְׁשָעה , ֲאֶׁשר ַּבֲחטֹאֵתינּו ָּבנִים ִּגַּדְלנּו ְורֹוַמְמנּו, ֶׁשֶקר

ֵהן , ֵהן ְּבַהְׁשִחית זְַרֵענּו ַאְרָצה, ֶׁשּנֲַעׂשּו גּוִפים ְלנִיצֹוצֹות ַהּקֶֹדׁש
ֲחגֹר ַחְרְּב ּוְכַאְריֵה , ָאּנָא יְהָֹוה. א ָׁשִהינּו ַעל ַהֶּבֶטןַּבֲאֶׁשר 

ְוָהֵׂשג ַּתִׂשיג ְוָהֵצל , ִּתְׁשַאג ְלֻעָּמָתם ְותֹוִציא ִּבְלָעם ִמִּפיֶהם
ְוַהּגּופֹות ָהֵהם ִּתּזְֵרם ְורּוַח ִּתָׂשֵאם , ְוַאל יִַּדח ִמֶּמּנּו נִָּדח, ַּתִּציל

א ָהיּו ְוָכל ". ּוַמְלַא יְהָֹוה ּדֹוֶחה, יְִהיּו ְּכמֹוץ ִלְפנֵי רּוחַ " .ְוָהיּו ְּכ
ם עַ ל ּכָ ל ְוׁשֶ י ֶׁשּלִ , ַהִּטּפֹות ְוַהּנְָׁשמֹות ְונִיצֹוֵצי ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשָּבֶהם

ֶׁשל  םאֹות היֲַעלּו ִעם נְַפִׁשי ְורּוִחי ְונְִׁשָמִתי ֶאל ּתֹו , ליְִׂשָראֵ 
, הַהְּקדֹוׁשָ ה ַהְּׁשִכינָ ל א ֶּכִלי ַהיְסֹוד ׁשֶ יהׁשֶ  ,"ְלעֹוָלם"ֵּתיַבת 
ֶׁשת ְּכֵלי ַהיְסֹוד ן ְמַכּוֵ י ַוֲהֵרינִ  ה ַהְּׁשִכינָ , ָרֵחלשל ְלַהְמִׁשיָכם ִלְׁש

. ד"ת יו"ן דל"ִׁשי ):דִּבְלבַ ה ְּבַמֲחָׁשבָ ן יְַכּוֵ (ם ְוהֵ ה ַהְּקדֹוׁשָ 
ַמיִן  תעלה היא ּוִביסֹוָדּה): ְויְַמִׁשי( ,י"שד, ד"ש, ש. י"שד

, ֵאּלּות נְָׁשמֹו, ֵאּלּות ִטּפֹושם יְִצַטּיְרּו ו ְתַעֵּבר ֵמֶהםתנּוְקִבין ו
יְִציַרת ל ְּבַאְרָּבִעים יֹום ׁשֶ , םְמֻתָּקנִי ֵמָחָדׁש ַוּיִָּוְלדּו ִויֻתֵקנּו
ם ׁשֵ  ָּברּוק ַּבָּפסּו, "ְלעֹוָלם"ה ֶׁשל ַהִּמילָ  םאות ִמנְיַן כ ,ַהָּוָלד

  .ִביָאם ֶאל ָהעֹוָלם ַהּזֶהתוְ ', וכו



ח "יְֻתְּקנּו ָרמַ , ח ֵּתבֹות ֶׁשִּבְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשֶאְקָרא"ּוִבְסגַֻּלת ָרמַ 
ח ֵאָבִרים ְלָכל "ִויֻתְּקנּו ְויֵָעׂשּו ָרמַ , ֵאְבֵרי זְֵעיר ַאנְִּפין ְונּוְקֵבּה

ִרי ְוַהִּׁשְכַבת זֶַרע ַהּנְָׁשמֹות ְּדָכל נְָׁשָמה ּונְָׁשָמה ִמּנְִׁשמֹות ַהּקֶ 
ֶׁשּיֲַעלּו ְלתֹו , ְלַבָּטָלה ֶׁשּיְָצאּו ִמֶּמּנִי ּוִמָּכל ַעְּמ ֵּבית יְִׂשָרֵאל

. ֶׁשְּבתֹו יְסֹוד ִּדְׁשִכינְָּתא ַקִּדיָׁשא" ְלעֹוָלם"ה ַהִּמילָ ל ׁשֶ  םאֹות 
ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹו נְנָה ָעֵלינּו ִויִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא

ה יְהֹוָ  ְלָפנֶין ְוֶהגְיֹוי פִ י ִאְמרֵ ן ְלָרצֹו יְִהיּו. ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו
  .יְוגֹוֲאלִ י צּורִ 

  :ָּכ יְַכְּונּום נִָׁשי
  

 ְוִתָּמֵׁש, ּוְשִכנְיֵתיּהא הּו ְּבִריא קּוְדׁשָ ד ְליַחֵ  תְמַכֶּונֶי ֲהֵרינִ
ֹ ר ֲאׁשֶ ' בְוֶחרֶ ' 'ְּבגִימֶ א יֶׁשהִ ה ְּגדֹולָ ה ֶהָארָ  ֹ ר ַּתֲעק ד ְוַתְׁשִמיר ִּתְׁשּב

ֹ  ְלִחּתּוה ָהרֹוצָ ה ָהֶעְליֹונָ ב ַהֶחרֶ ת ְקִלּפַ ת אֶ   ַחס ְוָׁשלֹוםץ ְוִלְקצ
ה ְּגדֹולָ ה ֶהָארָ  ְלַהְמִׁשי תְמַכֶּונֶי ְוֲהֵרינִ. תַהְּקדֹוׁשֹות ַהּנְָׁשמֹות אֶ 

ֹ ר ֲאׁשֶ   תְמַכֶּונֶ י ְוֲהֵרינִ. בֶּכלֶ ת ַהּנְִקֵראה ַהְּקִלּפָ ת אֶ ג ַּתֲהר
ְלַהְׁשִמיד ְוַלֲהרֹג ו יְַחָּדי יִגְְרמּור ֲאׁשֶ  ֵאּלּות ֶהָארֹוי ְּׁשּתֵ  ְלַהְמִׁשי

, ּוְלַאֵּבד ֶאת ָּכל ַהּגּוִפים ַהְּטֵמִאים ֶׁשל ַהְּקִלּפֹות ְוַהַּמְׁשִחיִתים
, ֵתינּו ָּבנִים ּגִַּדְלנּו ְורֹוַמְמנּוֲאֶׁשר ַּבֲחטֹא, זֶַרע ֶׁשֶקר, יְַלֵדי ֶפַׁשע

ֵהן ְּבַהְׁשִחית , ְּגבּול ָהִרְׁשָעה ֶׁשּנֲַעׂשּו גּוִפים ְלנִיצֹוצֹות ַהּקֶֹדׁש
א ָׁשִהינּו ַעל ַהֶּבֶטן, זְַרֵענּו ַאְרָצה ֲחגֹר , ָאּנָא יְהָֹוה. ֵהן ַּבֲאֶׁשר 

ְוָהֵׂשג , א ִּבְלָעם ִמִּפיֶהםַחְרְּב ּוְכַאְריֵה ִּתְׁשַאג ְלֻעָּמָתם ְותֹוִצי
ְוַהּגּופֹות ָהֵהם ִּתּזְֵרם , ְוַאל יִַּדח ִמֶּמּנּו נִָּדח, ַּתִׂשיג ְוָהֵצל ַּתִּציל

א ָהיּו ּוַמְלַא , יְִהיּו ְּכמֹוץ ִלְפנֵי רּוחַ . "ְורּוַח ִּתָׂשֵאם ְוָהיּו ְּכ
, צֹוֵצי ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשָּבֶהםְוָכל ַהִּטּפֹות ְוַהּנְָׁשמֹות ְונִי". יְהָֹוה ּדֹוֶחה

יֲַעלּו ִעם נְַפִׁשי ְורּוִחי ְונְִׁשָמִתי ְּבתֹו יְסֹוד ִּדְׁשִכינְָּתא ַקִּדיָׁשא 



ְלַהֲעלֹות ָׁשם ַמיִן נּוְקִבין ּוְלִהְתַעֵּבר ֵמֶהם ְוַלֲהִביָאם ֶאל ָהעֹוָלם 
יְֻתְּקנּו , ֶאְקָראח ֵּתבֹות ֶׁשִּבְקִריַאת ְׁשַמע ׁשֶ "ּוִבְסגַֻּלת ָרמַ  .ַהּזֶה
ח ֵאָבִרים "ִויֻתְּקנּו ְויֵָעׂשּו ָרמַ , ח ֵאְבֵרי זְֵעיר ַאנְִּפין ְונּוְקֵבּה"ָרמַ 

ְלָכל ַהּנְָׁשמֹות ְּדָכל נְָׁשָמה ּונְָׁשָמה ִמּנְִׁשמֹות ַהֶּקִרי ְוַהִּׁשְכַבת זֶַרע 
ֶׁשּיֲַעלּו ְלתֹו , ֵאלְלַבָּטָלה ֶׁשּיְָצאּו ִמֶּמּנִי ּוִמָּכל ַעְּמ ֵּבית יְִׂשרָ 

ִויִהי נַֹעם . ֶׁשְּבתֹו יְסֹוד ִּדְׁשִכינְָּתא ַקִּדיָׁשא" ְלעֹוָלם"אֹות ם ּדְ 
ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו  ֲאדֹנָי ֱא

  .ּכֹונְנֵהּו
  

  )קבל והבן ישראל(   ְׁשַמע יְִׂשָרֵאל 
  )היה הוה ויהיה, אדון הכל( דונהייְהָֹוה יאה

ֵהינּו    )תקיף בעל היכולת והעל הכוחות כולם(           ֱא
  )היה הוה ויהיה, אדון הכל( יְהָֹוה יאהדונהי

שולט בשבעה  - ח , אחד יחיד ומיוחד - א (                ֶאָחֽד
 –ד                                                 , רקיעים ובארץ

לקבל על עצמו  - ויכוון האות ד  .בארבע רוחות העולם שולט
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   :ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ַוּיֹאְמרּו ְּבַלַחׁש
ּוְבָכל נְַפְׁש ְוָאַהְבָּת  ֥ ֶהי ְּבָכל ְלָבְֽב ֵאת יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ְוָהיּו ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָאֽנִֹכי ְמַצְּו ַהּיֹום ַעל : ְמאֶֹדֽ ּוְבָכל
ְּבִׁשְבְּת ְּבֵביֶת ּוְבֶלְכְּת , ְוִׁשּנַנְָּתם ְלָבנֶי ְוִדַּבְרָּת ָּבם: ְלָבֶבֽ

ֹֽ : ַבֶּדֶר ּֽוְבָׁשְכְּב ּוְבקּוֶמֽ ָטפֹת ּוְקַׁשְרָּתם ְלאֹות ַעל יֶָד ְוָהיּו ְלט
י: ֵּבין ֵעיֶנֽי   :ּוְכַתְבָּתם ַעל ְמזֻזֹות ֵּביֶת ּוִבְׁשָעֶרֽ

  



ִאם ָׁשמַֹע ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִמְצֹוַתי ֲאֶׁשר ָאֽנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ְוָהיָה 
ֵהיֶכם  ֽ ) ן"יבטא את העי(ַהּיֹום ְלַאֲֽהָבה ֶאת יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ְוָנַֽתִּתי ְמַטֽר ַאְרְצֶכם ְּבִעּתֹו : ְבָכל נְַפְׁשֶכֽםּוְלָעְבדֹו ְּבָכל ְלַבְבֶכם ּו
ְׁש ְויְִצָהֶרֽ ֹֽ ְוָנַֽתִּתי ֵעֶׂשב : יֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש ְוָאַֽסְפָּת ְדגָנֶ ְוִתיר

ְד ִלְבֶהְמֶּת ְוָאַֽכְלָּת ְוָׂשָבְֽעּתָ  ְמרּו ָלֶכם ֶּפן יְִפֶּתה : ְּבָׂשֽ ִהָּׁשֽ
 ֽ ִהים ֲאֵחִרים ְוִהְׁשַּתֲֽחִויֶתם ָלֶהֽםְלַבְבֶכם ְוַסְרֶּתם ַו : ֲעַבְדֶּתם ֱא

א ִיְֽהיֶה  ְוָחָרה ַאף יְהָֹוה יאהדונהי ָּבֶכם ְוָעַצר ֶאת ַהָּׁשַמיִם ְו
א ִתֵּתן ֶאת יְבּוָלּה ַוֲֽאַבְדֶּתם ְמֵהָרה ֵמַעל ָהָאֶרץ  ָמָטר ְוָהֲאָדָמה 

ְוַׂשְמֶּתם ֶאת ְּדָבַרי ֵאֶּלה : םַהּטָֹבה ֲאֶׁשר יְהָֹוה יאהדונהי נֵֹתן ָלֶכֽ 
ַעל ְלַבְבֶכם ְוַעֽל נְַפְׁשֶכם ּוְקַׁשְרֶּתם אָֹתם ְלאֹות ַעל יְֶדֶכם ְוָהיּו 

ְוִלַּמְדֶּתם אָֹתם ֶאת ְּבנֵיֶכם ְלַדֵּבר ָּבם : ְלֽטֹוָטפֹת ֵּבין ֵעֽינֵיֶכֽם
ּוְכַתְבָּתם ַעל :  ּוְבקּוֶמְּֽבִׁשְבְּת ְּבֵביֶת ּוְבֶלְכְּת ַבֶּדֶר ּֽוְבָׁשְכּבְ 

י ְלַמַען יְִרּבּו יְֵמיֶכם ִויֵמי ְבנֵיֶכם ַעל : ְמזּוזֹות ֵּביֶת ּוִבְׁשָעֶרֽ
נְִׁשַּבע יְהָֹוה יאהדונהי ) ן"יבטא את העי(ָהֲֽאָדָמה ֲאֶׁשר 

ֵתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם ִּכיֵמי ַהָּׁשַמיִם ַעל ָהָאֶֽרץ ֹֽ   :ַלֲֽאב
  

ר ַוּיֹאֶמר יְהָֹוה ֹֽ ַּדֵּבר ֶאל ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל : יאהדונהי ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמ
רָֹתם  ֹֽ ְוָאַֽמְרָּת ֲאֵלֶהם ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל ַּכנְֵפי ִבגְֵדיֶהם ְלד

ְוָהיָה ָלֶכם ְלִציִצת ּוְרִאיֶתם : ְוָנְֽתנּו ַעל ִציִצת ַהָּכנָף ְּפִתיל ְּתֵכֶֽלת
ֽא אֹתֹו ּוזְַכְרֶּתם ֶאת ָּכל ִמְצֹו ת יְהָֹוה יאהדונהי ַוֲֽעִׂשיֶתם אָֹתם ְו

: ָתתּורּו ַאֲֽחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲֽחֵרי ֵעֽינֵיֶכם ֲאֶׁשר ַאֶּתם זֹנִים ַאֲֽחֵריֶהֽם
ְלַמַען ִּתזְְּכרּו ַוֲֽעִׂשיֶתם ֶאת ָּכל ִמְצֹוָתי ִוְֽהיִיֶתם ְקדִֹׁשים 

ֵהיֶכֽם ֵֽהיֶכם אֲ : ֵלֽא ֶׁשר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֲאנִי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ִהים ֲאנִי יְהָֹוה יאהדונהי  ֵמֶאֶרץ ִמְצַריִם ִלְֽהיֹות ָלֶכם ֵלֽא

ֵהיֶכֽם ֽ ֵהיֶכֽם ֱאֶמת: ֱא ֽ   .יְהָֹוה יאהדונהי ֱא



. יַַעְלזּו ֲחִסיִדים ְּבָכבֹוד :תַהֻּמְדָּגׁשֹו תָּבאֹוִתּיֹו ִויַכְּונּו יֹאְמרּו
ְוֶחֶרב ). ר"ת בא"ר(גְרֹונָם ּבִ ל אֵ ֹוְממֹות ר :יְַרנְנּו ַעל ִמְׁשְּכבֹוָתם

  :ִּפיִפּיֹות ְּביָָדם
  

מֹה  :םְּפָעִמי 3ר יֹאמַ  ִׁשִּׁשים ) ש"ת מה"ר(ִהּנֵה ִמָּטתֹו ֶׁשִּלְׁש
ֻּכָּלם ֲאֻחזֵי ֶחֶרב ְמֻלְמֵדי : ִּגּבִֹרים ָסִביב ָלּה ִמִּגּבֵֹרי יְִׂשָרֵאל

  :ִמַּפַחד ַּבֵּלילֹות ִמְלָחָמה ִאיׁש ַחְרּבֹו ַעל יְֵרכֹו
יֵָאר יְהָֹוה יאהדונהי : יְָבְרְכ יְהָֹוה יאהדונהי ְויְִׁשְמֶר :ריֹאמַ 

יִָּׂשא יְהָֹוה יאהדונהי ָּפנָיו ֵאֶלי ְויֵָׂשם ְל : ָּפנָיו ֵאֶלי ִויֻחּנֶּךָ 
  :ָׁשלֹום

ֵהי ֲאבֵֹתינּו ֵהינּו ֶוֱא ֶׁשָּכל ַהנְָׁשמֹות , ִויִהי ָרצֹון ִמְלָפנֶי יְהָֹוה ֶא
יִָּפְרדּו ִמֵּמּנּו ְויֲַעלּו ַלּיְסֹוד , ְונִּצֹוֵצי ַהְקֻדָׁשה ֶׁשָּבִאיָלן ַהָּטֵמא

ְוָהִאיָלן , ּוִמָּׁשם יִּנְָתנּו ַלּיְסֹוד ְּדְׁשִכינְָתא ָקִדיָׁשא, ְדזְֵעיר ַאנְִּפין
ְוָכל , ִציצּו ַענְפֹוִהיגּודּו ִאיַלנַא ּוקְ , ַהָּטֵמא ַההּוא ְּתַעֵּקר ּוְתַׁשֵּבר

א , ֶׁשּנֶֶהְרּגּו ִּבְקִריַאת ְׁשַמע ַהזֹו, ַהּגּוִפים ַהְטֵמִאים ֶׁשל ַהְּקִלּפֹות
ְוֻכָּלם ָּכֶרגַע יֹאְבדּו ְויְִהיּו ֻּכָּלם ְּפגִָרים . ִּתְהיֵה ָלֶהם עֹוד ְּתקּוָמה

ת ֶׁשיְָצאּו ֵמִתים ְלַבל יִגְׁשּו עֹוד ֶאל אֹוָתן ַהנְָׁשמֹות ַהְקדֹושֹו
א יְִתַאֲחזּו עֹוד ָּבֶהם, ֵמֶהם , ְויַּנִחּום ַלֲעלֹות ֶאל ַהְּקֻדָׁשה. ְו

  .ְמנֻּקֹות ִמָּכל ָרע, ַּכִמְׁשָּפט ָהִראׁשֹון
  

אַֹמר ַלֽיהָֹוה ַמְחִסי : יֵֹׁשב ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון ְּבֵצל ַׁשַּדי יְִתלֹוָנֽן
ַהי ֶאְבַטח ּֽבֹו הּוא יִַּצֽיְל ִמַּפח יָקּוׁש ִמֶּדֶבר  ִּכי: ּוְמֽצּוָדִתי ֱא

ֵחָרה | ְּבֶאְבָרתֹו : ַהּֽוֹות ֹֽ יֶָס ָל ְוַתַֽחת ְּכנָָפיו ֶּתְחֶסה ִצּנָה ְוס
ִמֶּדֶבר ָּבאֶֹפל : ֽא ִתיָרא ִמַּפַחד ָליְָלה ֵמֵחץ יָעּוף יֹוָמֽם: ֲאִמּֽתֹו

יִם ֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמֽיִמינֶ | ְּד יִּפֹל ִמּצִ : יֲַה ִמֶּקֶטב יָׁשּוד ָצֳֽהָרֽ



א יִָּגֽׁש ִּכֽי : ַרק ְּבֵעינֶי ַתִּביט ְוִׁשֻּלַמת ְרָׁשִעים ִּתְרֶאֽה: ֵאֶלי 
  .ַאָּתה יְהָֹוה יאהדונהי ַמְחִסי

  
  ַעד ָאנָא ְבכַֹח  יְַדְּלגּוְביִָמים ֶׁשֵאין אֹוְמִרים ִוידּוי  

  
ֵהינּו וֵ  ֵהי ֲאבֹוֵתינּוָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי ֱא ָּתבֹא ְלָפנֶי . א

ֶׁשֵאין ֲאנְַחנּו ַעּזֵי ָפנִים . ְוַאל ִּתְתַעַּלם ַמְלֵּכנּו ִמְּתִחּנֵָתנּו. ְּתִפָּלֵתנּו
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו  ֵהינּו ֵוא ּוְקֵׁשי עֶֹרף לֹוַמר ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

א ָחָטאנּו ֲאנְַחנּו . ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ָטאנּוֲאָבל חָ . ַצִּדיִקים ֲאנְַחנּו ְו
ִּדַּבְרנּו דִֹפי . ָּגזְַלנּו. ָּבגְַדנּו. ָאַׁשְמנּו :ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאנְֵׁשי ֵביֵתנּו

ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר . ָחַמְסנּו. זְַדנּו. ְוִהְרַׁשְענּו. ֶהֱעִוינּו. ְוָלׁשֹון ָהָרע
. ָמַרְדנּו. ַלְצנּו. ָּכַעְסנּו. נּוִּכּזַבְ . יַָעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות. ּוִמְרָמה

. ָּפגְַמנּו. ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ָסַרְרנּו. נִַאְפנּו. נִַאְצנּו. ָמִרינּו ְדָבֶרי
. ִּתַעְבנּו. ִׁשַחְתנּו. ָרַׁשְענּו. ִקִּׁשינּו עֶֹרף. ִצַעְרנּו ָאב ָוֵאם. ָצַרְרנּו

א ְוַסְרנּו ִמִּמְצֹו. ָּתִעינּו ְוִתֲעַתְענּו ֶתי ּוִמִּמְׁשָּפֶטי ַהּטֹוִבים ְו
. ִּכֽי ֱאֶמת ָעִׂשיתָ . ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא ָעֵלינּו. ָׁשָוה ָלנּו

ְענּו ּוַמה ּנְַסֵּפר . ַמה ּנֹאַמר ְלָפנֶי יֹוֵׁשב ָמרֹום :ַוֲאנְַחנּו ִהְרָׁשֽ
א ַהּנְִסָּתרֹות ְוהַ . ְלָפנֶי ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקים ַאָּתה . ּנִגְלֹות ַאָּתה יֹוֵדעַ ֲה

ַאָּתה חֹוֵפׂש ָּכל ַחְדֵרי . ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ָכל ָחי. יֹוֵדַע ָרזֵי עֹוָלם
ְוֵאין נְִסָּתר ִמּנֶגֶד . ֵאין ָּדָבר נְֶעָלם ִמָּמ. רֹוֶאה ְּכָליֹות ָוֵלב, ָבֶטן
ֵהי יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא: ֵעינֶי ֵהינּו ֵוא

ּוְתַכֵּפר ָלנּו ֶאת ָּכל , ֶׁשִּתְמחֹול ָלנּו ֶאת ָּכל ַחּטֹאֵתינּו, ֲאבֹוֵתינּו
  .ְוִתְמחֹול ְוִתְסַלח ְלָכל ְּפָׁשֵעינּו, ֲעֹונֹוֵתינּו

  
ֵהי ֲאבֹוַתי ֶׁשִאם  ַהי ֵוא יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא



ד ֶׁשל ִׁשְמ "ִּתי ְלָפנֶי ּוָפגְַמִּתי ְּבאֹות יּוָחָטאִתי ָעִויִתי ָּפַׁשעְ 
ְוגַם , ְוגַם ִּבַּטְלִּתי ִמְצַות ְקִריַאת ְׁשַמע ַהְּתלּויָה ָּבּה, ה"ַהָּגדֹול ַהַויָ 

ְונְִתַחּיְַבִּתי ְּבִדינְ ַהֶּצֶדק ְסִקיָלה אֹו , ֶׁשל ַאדֹנָי' ָּפגְַמִּתי ְבאֹות א
ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהֹוה . ְמַקֵּבל ָעַלי ְסִקיָלהֲהֵרינִי , ַּכּיֹוֵצא ּבֹו

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשּיְֵהא נְֶחָׁשב ְלָפנֶי ְּכִאּלּו , יאהדונהי ֱא
ֶׁשל ַהֵּׁשם ַאדֹנָי ְּבֵבית ִּדין ַהָּגדֹול ' נְִסַקְלִּתי ַעל יְֵדי אֹות א

ה ֶׁשִהיא "ֲחרֹונָה ֶׁשל ַהַויָ ַא' ְוָתׁשּוב אֹות ה. ֶׁשִּבירּוָׁשַליִם
ּוְׁשנֵיֶהם . ה"ֶׁשל ַהַויָ ' ְוַתֲעֶלה ֶאל אֹות ו, ַהַּמְלכּות ְלִהְתעֹוֵרר

ְויְִתיֲַחדּו , ֶׁשֵהם ַאָּבא ְוִאָּמא, ה"יֲַעלּו ְלַמיִן נּוְקִבין ֶאל אֹוִתּיֹות י
ָׁשה אֹותִ ). ה הו יה(ְּביִחּוָדא ְׁשִלים  ּיֹות ְוָּתׁשּוב ּוְתיֵַחד ְׁש

ֶׁשת ְׁשמֹוֶתי ַהְּקדֹוִׁשים  יהוה אהיה אדני (ִראׁשֹונֹות ֶׁשל ְׁש
יִָאיר ִּבְרצֹונְ ) יוד הי ויו הי(ְוֵׁשם ָקְדְׁש ְּבִמּלּוי יּוִדין ) א"יא

  :ְּבעֹוָלם ָהֲאִצילּות ְוַאל יְִהי מֹונֵעַ 
  

ֵהינּו ֵוא , ֵהי ֲאבֹוֵתינּוִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ִראׁשֹונָה ' ֶׁשִאם ָחָטאִתי ָעִויִתי ָּפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ּוָפגְַמִּתי ְּבאֹות ה

ה ְוגַם ִּבַּטְלִּתי ִמְצַות ַהּנַָחת ְּתִפִּלין ַהְּתלּויָה "ֶׁשל ִׁשְמ ַהּגָדֹול ַהַויָ 
ִּתי ְּבִדינְ ַהֶּצֶדק ְונְִתַחּיַבְ , ֶׁשל ַאדֹנָי' ְוגַם ָּפגְַמִּתי ְּבאֹות ד, ָּבּה

ִויִהי ָרצֹון . ֲהֵרינִי ְמַקֵּבל ָעַלי ְׂשֵרָפה, ְׂשֵרָפה אֹו ַּכּיֹוֵצא ָּבה
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשיְֵהא נְֶחָׁשב , ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ְּבֵבית ִּדין  ֶׁשל ַהֵּׁשם ַאדֹנָי' ְלָפנֶי ְּכִאּלּו נְִׂשַרְפִּתי ַעל יְֵדי אֹות ד
ֶׁשֵהם ַאָּבא , ה"ה ְּדַהַויָ "ְויָׁשּובּו ְויְִתיֲַחדּו י. ַהָּגדֹול ֶׁשִּבירּוָׁשַליִם

, ה"ַאֲחרֹונָה ֶׁשל ֵׁשם ַהַויָ ' ְוַתֲעֶלה אֹות ה. ְּביִחּוָדא ְׁשִלים, ְוִאָּמא
ְקִבין ּוְׁשנֵיֶהם יֲַעלּו ְלַמיִין נּו. ה"ְּדַהַויָ ' ֶאל אֹות ו, ֶׁשִהיא ַמְלכּות
, ֶׁשִהיא ִאָּמא, ה"ִראׁשֹונָה ְּדַהַויָ ' ְוָתׁשּוב אֹות ה. ְלַאָּבא ְוִאָּמא



ָׁשה ) יה הו הו(ה "ְּדַהַויָ ' ְלִהְתַחֵּבר ִעם אֹות ו ְוָּתׁשּוב ּוְתיֵַחד ְׁש
ֶׁשת ְׁשמֹוֶתי ַהְקדֹוִׁשים  יהוה אהיה (אֹוִתּיֹות ְׁשנִּיֹות ֶׁשל ְׁש

ָׁשה יּוִדין ְוַאֶלף ְוֶׁשם קָ ) ד"אדני הה יוד הי ואו (ְדְׁש ְּבִמּלּוי ְׁש
  :יִָאיר ִּבְרצֹונְ ְּבעֹוָלם ַהְּבִריָאה ְוַאל יְִהי מֹונֵעַ ) הי
  

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא , ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ֶׁשל ִׁשְמ ' ְמִּתי ְּבאֹות וֶׁשִאם ָחָטאִתי ָעִויִתי ָּפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ּוָפגַ 

ְוגַם , ְוגַם ִּבַּטְלִּתי ִמְצַות ִציִצית ַהְּתלּויָה ָּבּה, ה"ַהָּגדֹול ַהַויָ 
ְונְִתַחּיְַבִּתי ְלָפנֶי ְּבִדינְ ַהֶּצֶדק , ֶׁשל ִׁשְמ ַאדֹנָי' ָּפגְַמִּתי ְּבאֹות נ

ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי . ֶרגֲהֵרינִי ְמַקֵּבל ָעַלי הֶ , ֶהֶרג אֹו ַּכּיֹוֵצא בֹו
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשּיְֵהא נְֶחָׁשב ְלָפנֶי , יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ֶׁשל ַאדֹנָי ְּבֵבית ִּדין ַהּגָדֹול ' ְּכִאּלּו נֱֶהַרגְִּתי ַעל יְֵדי אֹות נ
, ֵהם ַאָּבא ְוִאָּמאׁשֶ , ה"ה ְּדַהַויָ "ְויָׁשּובּו ְויְִתַחְּברּו י, ֶׁשִּבירּוָׁשַליִם
ִלְהיֹות ָעָליו ְלאֹור , ה ֶׁשהּוא זְֵעיר ַאנְִּפין"ְּדַהַויָ ' ִעם אֹות ו

ַאֲחרֹונָה ְּדַהַויָה ' ה יָׁשּוב ְלִהְתַחֵּבר ִעם ה"ְּדַהַויָ ' ְואֹות ו. ַמִּקיף
ְוָּתׁשּוב ). יהו וה(ָלֵתת ָלּה ֶאת אֹור ַהַּמִּקיף , ֶׁשִהיא ַמְלכּות

ֶׁשת ְׁשמֹוֶתי ּוְתיֵַחד  ָׁשה אֹוִתּיֹות ְׁשִליִׁשּיֹות ֶׁשל ְׁש ְׁש
ְוֵׁשם ָקְדְׁש ְּבִמּלּוי ַאְלִפין ) נ"וי, יהוה אהיה אדני(ַהְּקדֹוִׁשים 

  :יִָאיר ִּבְרצֹונְ ְּבעֹוַלם ַהיְִציָרה ְוַאל יְִהי מֹונֵעַ ) יוד הא ואו הא(
  

ֵהי ֲאבֹוֵתינּוִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדו ֵהינּו ֵוא , נהי ֱא
ַאֲחרֹונָה ' ֶׁשִאם ָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ּוָפגְַמִּתי ְּבאֹות ה

, ְוגַם ִּבַּטְלִּתי ִמְצַות ַהְּתִפָּלה ַהְּתלּויָה ָּבּה, ה"ֶׁשְּבִׁשְמ ַהָּגדֹול ַהַויָ 
ְונְִתַחּיְַבִּתי ְּבִדינְ ַהֶּצֶדק ֶחנֶק אֹו , ֶׁשל ַאדֹנָי' ְוגַם ָּפגְַמִּתי ְּבאֹות י

ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה . ֲהֵרינִי ְמַקֵּבל ָעַלי ֶחנֶק, ַּכּיֹוֵצא ּבֹו



ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשיְֵהא נְֶחָׁשב ְלָפנֶי ְּכִאּלּו , יאהדונהי ֱא
. ֵבית ִּדין ַהָּגדֹול ֶׁשִּבירּוָׁשַליִםֶׁשל ַאדֹנָי ּבְ ' נְֶחנְַקִּתי ַעל יְֵדי אֹות י

ִראׁשֹונָה ' ה ַלֲעלֹות ּוְלִהְתַחֵּבר ִעם אֹות ה"ְּדַהַויָ ' ְוָתׁשּוב אֹות ו
, ה"ְּדַהַויָ ' ּוְׁשנֵיֶהם יֲַעלּו ֶאל אֹות י, ֶׁשִהיא ִאָּמא, ה"ֶׁשל ַהַויָ 

ַּמְלכּות ַּתֲעֶלה ֶׁשִהיא הַ , ה"ַאֲחרֹונָה ְּדַהַויָ ' ְואֹות ה, ֶׁשהּוא ַאָּבא
ָׁשה אֹוִתּיֹות ). י"י הוה"ה וה"ו(, ִעָּמֶהם ְוָתׁשּוב ּוְתיֵַחד ְׁש

ָׁשה ְׁשמֹוֶתי ַהְּקדֹוִׁשים , יהוה אהיה אדני(, ַאֲחרֹונֹות ֶׁשל ְׁש
יִָאיר ִּבְרצֹונְ ) יוד הה וו הה(ן "ְוֵׁשם ָקְדְׁש ְּבִמּלּוי ֵהִהי) י"הה

  :ה ְוַאל יְִהי מֹונֵעַ ְּבעֹוַלם ָהֲעִׂשּיָ 
  

ְוַעָּתה ַּבֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים ֶׁשּנְֶחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ּוָבְטלּו ַאְרַּבע 
ֵהי . ִמתֹות ֵּבית ִּדין ֵהינּו ֵוא יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה ֱא

ִּקַּבְלִּתי ֶׁשּיְֵהא נְֶחָׁשב ְלָפנֶי ַקָּבָלה זֹו ּוְמִסיָרה זֹו ׁשֶ , ֲאבֹוֵתינּו
ְּכִאּלּו נֲַעׂשּו ִּבי , ּוָמַסְרִּתי ֶאת ֲעְצִמי ְלַקֵּבל ַאְרַּבע ִמתֹות ֵּבית ִּדין

ְלַכֵּפר ַעל ָּכל ֲעֹונֹוַתי , ְּבפַֹעל ְּבֵבית ַהִּדין ַהָּגדֹול ֶׁשִּבירּוָׁשַליִם
ּוְבֵכן ) ְהיְ יְֶאֲאָהְהדֹֹויֶנָהְ : (ּוְלַתֵּקן ָּכל ָהעֹוָלמֹות ֶׁשָּפגְַמִּתי ָּבֶהם

יְַחזְרּו ָלֶרֶדת ּוְלִהְתַּגּלֹות , ְּבכַֹח ְסגַֻּלת ֲאִמיַרת ַהִּוּדּוי ַהּזֶה
ְויְִתָּפְרדּו , ַהֲחָסִדים ַהְמגִֻּלים ֶׁשָעלּו ְונְִתַּכּסּו ֵמֲחַמת ֲעֹונֹוַתי

  .נֶיַהְּקִלּפֹות ִמּנְַפִׁשי ְוַאל יְַעְּכבּו אֹוָתּה ִמַּלֲעלֹות ְלֵהָראֹות ֶאת ּפָ 
  

  ~ ָאּנָא ְּבכֹחַ ~ 
  

ְוֲאַחר ְׁשגַָמר אֹותֹו . ּכּולֹו ְּבָכל ָליְָלה ָאּנָא ְּבכֹחַ ֲאַחר ָּכ יֹאַמר 
ׁש ְּפָעִמים ַהׁשּוָרה ַהְראּויָה ְלאֹוָתה ָליְָלה   .יֹאַמר ָׁש

 הּוא ' ֵליל ב, ֵליל יֹום א ַמְתִחיל ִמּמֹוָצֵאי ַׁשָּבת! ב לֶ  ִׂשימּו



ַויְִהי : ְּבָפָרַׁשת ְּבֵראִׁשית, ְוֵכן ָהְלָאה ַכָּכתּוב' א מֹוָצֵאי יֹום
 .ֶעֶרב ַויְִהי בֹוֵקר יֹום ֶאָחד

  
    ֵליל א

  ) ץ"ג ית"אב(.              ַּתִּתיר ְצרּוָרה. ְּגֻדַּלת יְִמינֶ. ָאּנָא ְּבכֹחַ 
    ֵליל ב

  )ן"ע שט"קר(          .    ַטֲהֵרנּו נֹוָרא. ַעֶּמ ַׂשְּגֵבנּו. ַקֵּבל ִרּנַת
     ֵליל ג

  )ש"ד יכ"נג(.             ְּכָבַבת ָׁשְמֵרם. ּדֹוְרֵׁשי יִחּוֶד. נָא גִּבֹור
    ֵליל ד

  )ג"ר צת"בט(        .ָּתִמיד ּגְָמֵלם. ַרֲחֵמי ִצְדָקֶת. ָּבְרֵכם ַטֲהֵרם
    ֵליל ה

  )ע"טנ ב"חק(    .           נֵַהל ֲעָדֶת. ְּברֹוב טּוְב. ָחִסין ָקדֹוׁש
    ֵליל ו

  )ק"ל פז"יג(.              ֵרי ְקדּוָׁשֶתזֹוכְ . ְלַעְּמ ְּפנֵה. יִָחיד ֵּגֶאה
    ֵליל ז

  )ת"ו צי"שק(.    יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות. ּוּוְׁשַמע ַצֲעָקֵתנ. ַׁשְוָעֵתנּו ַקֵּבל
  

  :ֹוָלם ָוֶעדָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלע: ְויֹאַמר ְּבַלַחׁש
  

ָעֵקב : ָּגד ְּגדּוד יְגּוֶדּנּו ְוהּוא יָגֻד ָעֵקב: יֹאַמר ַהְּפסּוִקים ַהָּבִאים
א ִתְפָחד ְוָׁשַכְבָּת : יָגּוד ְוהּוא יְגּוֶדּנּו ּגְדּוד ָּגד ִאם ִּתְׁשַּכב 

: יִתיִליׁשּוָעְת יְהָֹוה ִקּוִ : ִליׁשּוָעְת ִקִּויִתי יְהָֹוה: ְוָעְרָבה ְׁשנֶָת
יְהָֹוה ִליׁשּוָעְת : ִקִּויִתי ִליׁשּוָעְת יְהָֹוה: ִקִּויִתי יְהָֹוה ִליׁשּוָעְת

ַאָּתה ֵסֶתר ִלי ִמַּצר ִּתְצֵרנִי ָרנֵי : יְהָֹוה ִקִּויִתי ִליׁשּוָעְת: ִקִּויִתי



ַּצר ִלי ֶסָלה ְּתסֹוְבֵבנִי ַּפֵּלט ָרּנֵי ִּתְצֵרנִי מִ : ַפֵּלט ְּתסֹוְבֵבנִי ֶסָלה
ּתֹוִדיֵענִי אַֹרח ַחּיִים ׂשַֹבע ְׂשָמחֹות ֶאת ָּפנֶי נְִעימֹות : ֵסֶתר ַאָּתה

  : ִּביִמינְ נֶַצח
  

ְּביְָד : ִּכי ֵעת ְלֶחנְנָּה ִּכי ָבא מֹוֵעד. ַאָּתה ָתקּום ְּתַרֵחם ִצּיֹון
 ֵאל) י"ת פא"ר(ָּפִדיָתה אֹוִתי יְהָֹוה ) ר"ת בא"ר(ַאְפִקיד רּוִחי 

  . ֱאֶמת
  

  .ָמגֵן ִאם יֵָרֶאה ָורַֹמח ְּבַאְרָּבִעים ֶאֶלף ְּביְִׂשָרֵאל
  

ַהי ֲאבֹוַתי ַהי ֵוא ֶׁשְּבכַֹח ְסגַֻּלת ֵׁשם , יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה ֱא
ֶׁשִּתְפֶּדה ֶאת , ַהּיֹוֵצא ֵמָראֵׁשי ֵתבֹות ָּפִדיָתה אֹוִתי יְהָֹוה) י"פא(

 ֹ ָׁשה ֵׁשמֹות ְּבִריִתי ְּבִרית ק ֶדׁש ִמֵּבין ַהְּקִלּפֹות ְּבכַֹח ְסגַֻּלת ְׁש
ּוְבכַֹח ְסגַֻּלת ָמגֵן ְויֵָרֶאה , ל ָהעֹוִלים ְּכִמְסַּפר ָמגֵן"ל אֵ "ל אֵ "אֵ 

ָורַֹמח ַּתֲהרֹג ּוְתַעֵּקר ּוְתַׁשֵּבר ּוְתַכֵּלם ֶאת ָּכל ַהּגּוִפים ַהְּטֵמִאים 
ַא ָּפדֹה ִתְפֶּדה ֶאת ָּכל ַהּנְָׁשמֹות . ל יִָדיֶׁשל ַהְּקִלּפֹות ֶׁשּנְִבְראּו עַ 

ְוַתֲחזִיֵרם ַלְּקֻדָּׁשה ַּכִּמְׁשָּפט ָהִראׁשֹון ְמנֻּקֹות , ַהְּקדֹוׁשֹות ֶׁשְּבתֹוָכן
ל ְויְִהיּו "ְויִָאירּו אֹוִתּיֹות ַהּקֶֹדׁש ָהעֹוִלים ְּכִמְסַּפר אֵ , ִמָּכל ַרע

  .ה ָהעֹוִלים ְּכִמְסַּפר ֱאֶמת"ֹות ֶאְהיֶ ִלְמאֹורֹות ֶאָחד ְוֶעְׂשִרים ֵׁשמ
  

  ֶא יֹוִציֵאם ַּבֶּפה. ה"יְַכֵּון ְּבֶעְׂשִרים ְוֶאַחד ְׁשמֹות ֶאְהי  :ְו
  
  ה"ה  אהי"ה  אהי"ה  אהי"ה אהי"ה  אהי"ה  אהי"אהי
  ה"ה אהי"ה  אהי"ה  אהי"ה  אהי"ה  אהי"ה  אהי"אהי
  ה"ה  אהי"ה  אהי"ה  אהי"ה אהי"ה  אהי"ה  אהי"אהי



  
  א קדוש ם ְּבׁשֵ ַאַחר ָּכ יְַכֵּון זֶה ִלְקרַֹע ּכַֹח ַהָּׂשָטן ֶׁש

ְ : ַחס ְוָׁשלֹום, יְַטְּמֵאהּו ְּבֶקִרי  ְקְרְע ְׂשְטן
 
  ְויֹאַמר ֵאלֹוהַ ְּבֵׁשם  דִּבְלבַ ה ְּבַמֲחָׁשבָ ַאַחר ָּכ יְַכֵּון:  

ֵהי ֲאבֹותַ  ַהי ֵוא ֶׁשִּתְפרֹס ְּכנֶָפי ַעל , ייְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה ֱא
ְלַהֲעלֹוָתם , ַּבֲעלֹוָתם ְלֵהָראֹות ֶאת ָּפנֶי, רּוִחי ְונְִׁשָמִתי, נְַפִׁשי

ּוְלַהְסִּתיָרם ּוְלַהֲעִליָמם ִמן ַהִחיצֹונִים ְּבִׁשְמ ַהָּקדֹוׁש ֵׁשם ֵאלֹוַה 
, ְויֲַעלּו נְַפִׁשי .ְויִָאיר ֵׁשם זֶה ְּבָכל ֵצרּוָפיו ּוִמּלּוָאיו ּוִמְסָּפָריו

ֶאל יְסֹוד ִּדְׁשִכינְָתא ַקִּדיָׁשא נּוְקָבא ִּדזְֵעיר ַאנְִּפין , רּוִחי ְונְִׁשָמִתי
ְוֵתָעֶׂשה ְּבֵאר , ְלעֹוֵרר ָׁשם ַמיִן נּוְקִבין ּוְלַקֵּבל ָׁשם ַמיִם ְּדכּוִרין

  .ַמיִם נֹוְבִעים
  

 נְַפִׁשי ִאִּויִתי : ר"ִויַכֵּון ָראֵׁשי ֵּתבֹות ְּבאֵ , יֹאַמר ַהָּפסּוק
  .ַׁשֲחֶרּךָ אֲ ִקְרִּבי בְ ּוִחי רַּבַּליְָלה ַאף 

 ְוגַם ַהּכֲֹהנִים ַהּנִּגִָׁשים  :ְּפסּוִקים ֵאּלּו' ְּברֹאׁש חֶֹדׁש יֹוִסיף ב
יַכֵּון : (ּוְבנֵי ָדן ֻחִׁשים: יְִתַקָּדׁשּו ֶּפן יְִפרֹץ ָּבםֶאל יְהָֹוה 

יֲַעלּו נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ִמְּקִלַּפת ֶׁשְּבכַֹח ְּפסּוִקים ֵאּלּו 
  ").ַחי"ַהּנָָחׁש ֶאל ַהיְסֹוד ַהּנְִקָרא 

 ּתֹוָרה ִצָּוה ָלנּו מֶֹׁשה מֹוָרָׁשה ְקִהַּלת : יַסּיֵם ְּבָפסּוק זֶה
 .יֲַעקֹב

 


