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  ֵסֶפר

  'ְּבִרית עֹוָלם'
  
  

  אַהָּמלֵ  תָהֲעוֹונֹוֵסֶפר ִּתּקּונֵי 
  ִלגְָבִרים ּוְלנִָׁשים

  
  רֲעבּון ִּתּקּור ֵסדֶ 
  ד ֶׁשִהְתָאבֵ ם ָאדָ 

  )הִאּׁשָ  אֹו ִאיׁש(
  
  
  

ִרי'ן ִאְרּגוּ ת הֹוָצאַ    'םעֹולָ ת ּבְ
0795688192  

  , הִראׁשֹונָ ה ַמֲהדּורָ 
  א"התשפ, באָ  חֶֹדשׁ 
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  י ָהָאֶרץְּבַרֲחבֵ ' םעֹולָ ת ְּבִרי' ירֵ פְ ֲהָפַצת ּסִ ת דֹונְקּו
  

  :תַאְרִציה ֲהָפצָ 
 0528683559 ,0527661162 ,0533102912  

  
 :תל אביב 0583272070 0544868812, 0526062609 :אשדוד

, 0547607118, 0503091030 יד אליהו 0508743073, 0527661162
 0583293332 ירתל כב 0545905952, 0526926662 כפר שלם

 :בני ברק 0543052028 0523235040 :רמת גן 0548451505 דיזינגוף
 0527609576 :ירושלים 0533100643 0527698522, 0504119180
, 0533147431 ,0527119090 :חולון 0527631455 0527130050
 0526736537 0538267213, 0508510663 :נתניה 0533104927

 0528760777: אזור חדרה 0548488644, 0526501123 :חדרה
 :חיפה 0534300904, 0527334140, 0508571125 :םיגבעתי

 0524594899 :ערד 0506311559: חיפה והקריות 0526764048
 0525933847 0524701719 :תקוה פתח 0543289731 :שומרון

 0543454026 :ת שלוםיקר 0548432037 0522997740 :ראשון לציון
: קרית מלאכי 0527130674: קרית ספר 0504124998: קרית אתא

: בת ים 0528624262: אלעד 0583293332 :אור יהודה 0584885053
בית שאן , בקעת הירדן 0504264451, 0583274164, 0583229308

אור  0524424708: עפולה 0509036663, 0533343548: והסביבה
: כפר סבא 0527108794 0527132451: אשקלון 0539740727: עקיבא

: טבריה 0502047486: צפת 0527132183: יפו 0548463014
: בית שמש 0534124457 ,0525837978: באר שבע 0534167708
: בית דגן, 0508552643: הרצליה 0556772201, 0548444288
0528728045  



 
3 

 

  
   0526501123, 0523777290: רוסית: ברית עולם בשפות שונות

  0523145665: ספרדית, 0527661162: אנגלית
Brit Olam in: Russian:  0523777290 ,0526501123  
English: 00-972527661162, 00-972-503457777, New-york: 
+19174458900, +19179351230  
Spanish: 00-972-523145665 

  
 0523145665: שאלות בנוגע לענייני תיקוני עוונות ניתן לפנות ל ,

0527661162  
  
  0524701719, 0527661162: לפעילויות הארגוןתרומה 
  התיקוניםלקבלת ספרי:britolam100@gmail.com  
 י “או ע\ו בהודעה‘ ברית עולם’ויתר ספרי ארגון  להפצת ספרי התיקונים

שלחו ' ברית עולם'עולמית של ארגון טלגרם \קבוצת וואטסאפהצטרפות ל
 0508743073: הודעה

 ושא שמירת ברית קודשלשמיעת שיעורי הדרכה בנ קו טלפון יחודי ועולמי ,
, תורת הסוד, א"שיעורי הרב יוסף שני שליט, אמונה, הלכות, צניעות, עינים
, רייקי, קטורת בכור, שדים, האיסור בתקשור(יהדות או מיסטיקה , מוסר

מצוה גדולה לזכות יהודים ולהעביר את . 0795688192: חייגו). סיאנסים ועוד
שו אישור ִמָוַעד ַהַּכְׁשרּות לעינייני אם חסום בק. המספר לכמה שיותר אנשים

 . תקשורת
 להיות , נשמח לשמוע על תיקונים שעשיתם בהצלחה, ליעוץ והדרכה בטלפון

 להזמנה לשיעורים, באזור מגוריך לקיום תיקון, באזורך מפיצה \מפיץ 
תקשור , סיאנסים, איסור כישופים, כוונות קריאת שמע, בנושא תיקוני עוונות

  0527661162: ועוד
 

   For correction's guidance in English call: 
 00-972-50345777 
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  Для инструкций по теме исправления грехов на русском 
языке   

0523777290 ,0526501123   
  Consejería Para ayudaen español 0523145665 

 
 לצורך  אלאך , חלקים מכל הספרים לזיכוי הרבים ולצורך פרטי מותר לצלם

מצוה להעבירו , בסיום השימוש בו מצוה להעביר את הספר הלאה. מסחרי
 .לזיכוי הרבים' וואטסאפ וכו, מייל, בכל אמצעי מדיה

  כולל תעתיק (ניתן להוריד בחינם את כל התיקונים בעברית ובתרגום לאנגלית
א "וספרים נוספים של ארגון ברית עולם והרב יוסף שני שליט) עברי אנגלי

 :באתר, רוסית וספרדית, אנגלית, ריתבעב
 

https://britolam100.wixsite.com/website  
 )גלגלו למטה בכדי להגיע לתיקוני באנגלית וליתר הספרים(           
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  ~ה  ּתֹורָ י ִׁשעּורֵ ל ׁשֶ י יִחּודִ ן ֶטֶלפֹוו קַ ~ 
  הַהְפָסקָ א ְל

  ִאְרּגּון
  'םעֹולָ ת ְּבִרי'

  
  ורים בנושאים מגוונים בשלוחות השונותלשמיעת שיע

  
0795688192  

  
 הקישו בתפריט הפתיחה את מספר השלוחה המבוקשת. 
  שלוחה הקישו מספרּה -אם קיימת תת.  
 לקבלת ספרים התקשרו לנקודת ההפצה הקרובה לביתכם. 

 
  תדיר רשימת נקודות ההפצה הארצית מתעדכנת -שער התיקונים  :1שלוחה . 
  ההתבטלות להשם יתברך שער דרך :2שלוחה  
  שער יהדות ומיסטיקה :3שלוחה  
  ל בנושאים שונים"מדרשי חזו שער הלכה :4שלוחה  
  סכנות הסדר העולמי החדש: שער החדשות :5שלוחה  
  תפילת השחר , סיפורי ותורת הבעל שם טוב, מּוַסר, אמונההשער  :6שלוחה

  קריאת שמע שעל המטה ותהילים לילדים בניגון
  א"משה מאיה שליט' שיעורי ר –ישמח משה ר שע :7שלוחה  
  א"שיעורי הרב יוסף שני שליט –יוסף שער  :8שלוחה  
  שיעורים בספר הזוהר הקדוש –שער הסוד  :9שלוחה  
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מוֹ  ִניק ֵחלֶ ת ַהְסּכָ   ןָהִאְרּגוּ ת ִלְפִעילּויוֹ א "יטָ לִ שְ ם ֵמָהַרּבָ
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  דֶׁשִהְתָאבֵ י ְלמִ ן ִּתּקּו                     
                                                      

  
  

ֹ ןנִּתַ ~    . לַהָּגדֹום ַהּנְִפָטִרין ִּתּקּות אֶ ם ּגַ ה\ֲעבּורֹו ַלֲער

 הְּבָׁשנָ ם ְּפָעִמיה ַּכּמָ  םַהּנְִפָטִרין ִּתּקּות אֶ ם ְלַקּיֵ ל ִמְׁשַּתּדֵ  'םעֹולָ  תְּבִרי' ןִאְרּגּו~ 

ֹ ן נִּתַ (   . )ןָהִאְרּגּול ׁשֶ ל ַהֵמיְ ת ְּכתֹבֶ לְ  אֹו, ןְּבֶטֶלפֹו' ְוכּות ֵׁשמֹור ִלְמס

ֹ ב ְוָחׁשּוי ְּפָרטִ ן ִּתּקּות ְּבזֹא אמּובָ ~  ן ְלׁשֹו' ַהָּקדֹוׁשר ֵמַהֵּספֶ  ,הזֶ ן ְלִענְיָ ד ְמא

  .ל"זַצַ ם ַחּיִיף יֹוסֵ  ָרֵבינּו בָּכתַ  אֹותֹו ,ב"מן ִסימָ ' ק בֵחלֶ , 'םֲחָכִמי

  . הִלנְֵקבָ ם ְוגַ ר ְלזָכָ ם ּגַ ַׁשּיָ ןַהִּתּקּו~ 

ר ִמּזָכָ ה ְּקִריָאהַ  ְּבַמֲהַלח ַהּנֻּסָ ת אֶ ת ְלַׁשּנֹו יֵׁש, הְלִאּׁשָ ן ַהִּתּקּות אֶ ם עֹוְרִכי םאִ ~ 

  . הִלנְֵקבָ 

  ֵסֶדר ַהִּתּקּון
  

ל ׁשֶ ת ַּתֲענִי ַעְצמֹול עַ ל יְַקּבֵ ם ֵמהֶ ד ֶאחָ ל ְוכָ , םְּכֵׁשִרים ֲאנִָׁשיה ֲעָׂשרָ  יְִתַקְּבצּו ~

  .ְלָמֳחָרת ְּבֵצאת ַהּכֹוָכִבים דְועַ  רַהַּׁשחַ ת ַמֲעלֹו ,דֶאחָ ם יֹו

ׁשֹוֵמַע "ִּבְתִפַּלת ַהִּמנְָחה ְּבִבְרַּכת  ַּתֲענִית וִויַקֵּבל, ִמנְָחה ִמְּבעֹוד יֹום ויְִתַּפֵּלל~  

  ".עֹוֶׂשה ָׁשלֹום" ורֹוף ָהֲעִמיָדה ִלְפנֵי ֶׁשּיֹאמאֹו ְּבס, "ְּתִפָּלה

א ִקֵּבל~  ַעִמיָדה ֶׁשל  וֲאָבל ְּכֶׁשִהְתַּפֵּלל, ְּבתֹו ְּתִפַּלת ַהִּמנְָחה ַּתֲענִית וִאם 

   .ֲהֵרי זֶה נְֶחָׁשב ְּכַקָּבַלת ַּתֲענִית ְוָצִרי ְלִהְתַעּנֹות, ִהְתַעּנֹותלְ  ובִמנְָחה ָחׁש

  :ְוזֶה נַֹסח ַקָּבַלת ַהַּתֲענִית
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ת ֵצאד עַ ר ַהַּׁשחַ ת ֵמֲעלֹור ְלָמחָ ד יִָחית ַּתֲענִית ְלִהְתַעּנֹוי ָעלַ ל ְמַקּבֵ י ֲהֵרינִ 

ה ּוְמֻרּצֶ ב ָחׁשּו, יֵּבַּתֲענִיתִ ט ִמְתַמעֵ ר ֲאׁשֶ י ָדמִ וְ י ֶחְלּבִ ט ִמעּוה ֶׁשּיְִהיֶ י ְּכדֵ , םַהּכֹוָכִבי

ם ָהָאדָ ם ׁשֵ ת אֶ ר יַזְִּכי( ַעְבֶּדד ְּבעַ ר ְלַכּפֵ , הַליהֹוָ ה ִאּׁשֶ  נִיחֹוחַ  ֵריחַ ן ְּכָקְרּבָ 

ם יֹוּבְ ____ ה ְּבָׁשנָ  ַעְצמֹוי יְדֵ ל עַ ת ֶׁשּמֵ ) תְּפלֹונִין ּבֶ י ְּפלֹונִ : ִאּמֹום ְוׁשֵ ד ֶׁשִהְתָאבֵ 

ֹ ץ ּוְלַאּמֵ ק ּוְלַחּזֵ ן ְלַתּקֵ _____,  ְלחֶֹדׁש____   ְונְִׁשָמתֹו רּוחֹו נְַפׁשֹות אֶ ר ְוַלֲעז

ט ַהְׁשקֵ ם ָׁשלֹות ְמנּוחַ , דָכבֹום ְמנּוָחתָ ה ְוִתְהיֶ . םְמנּוָחתָ ל אֶ א ָלבֹו ּכֹחַ  ָעְצרּוא ֶׁש

ת ּוִמְמנּוחַ ב ַהּטֹוק ֵמֵחלֶ ן נְִדִחי יְִהיּו אְו, אַהּבָ ם ְלעֹולָ ם ֶחְלקָ  ִליַרׁש ְויִזְּכּו, חָוֶבטַ 

  .םָׁשלֹו

  

הַ ה יְהֹוָ  ִמְּלָפנֶין ָרצֹוי ִויהִ  הֵ י ֱא י ּוַבָּקָׁשתִ י ְּתִפָּלתִ ן ְּבָרצֹול ֶּׁשְּתַקּבֵ , יֲאבֹותַ י ֵוא

י ֵּבַּתֲענִיתִ ט ְתַמעֵ ֶׁשּמִ י ְוָדמִ י ֶחְלּבִ ט ִמעּו ְלָפנֶיה ּוְמֻרּצֶ ל ּוְמֻקּבָ ב ָחׁשּוא ֶׁשּיְהֵ , תזֹא

, יְוָדמִ י ֵמֶחְלּבִ ט ַהִּמְתַמעֵ ק ַהֵחלֶ ה ְויְִהיֶ . ַהָּקדֹוׁש ִמזְַּבֲחב ּגָ ל עַ ו ִהְקַרְבִּתי ְּכִאּלּו

ר ְלַכּפֵ ה ַּכָּפרָ  ִמזְֵּבחַ , יֵּבַּתֲענִיתִ י ִמּפִ ה ָהעֹולֶ  ְוָהֵריחַ , יּגּופִ ת ֻחְלׁשַ ת ֲחִמימּו ְוֵאׁש

, םָטַהרֵ ם ָּבְרכֵ ). תְּפלֹונִין ּבֶ י ְּפלֹונִ ( ַעְבֶּדל ׁשֶ ף ַהּגּוד ּוְבעַ ה נְָׁשמָ  רּוחַ  נֶֶפׁשד ְּבעַ 

ד ֶחסֶ ר ַהּנֹוצֵ ל ָהאֵ ה ְוַאּתָ  ).ג"צתר "בט: ןיְַכּוֵ (ם ּגְָמלָ ד ָּתִמי, ִצְדָקְתי ַרֲחמֵ 

ם ַהְּמֻרחָ ל ׁשֶ ה ַׁשּמָ ּונְ  רּוחַ  ְלנֶֶפׁשב רַ ע ֶׁשפַ  ַּתְׁשִּפיעַ ל ַהּגָדֹו ְּבטּוְב, םַלֲאָלִפי

ץ ְואֹמֶ  ּכֹחַ ם ָלהֶ ן ְוִתּתֵ . םַהַחּיִיר ְּבאֹור ֵלאֹות ִלְמאֹורֹו ְוָהיּו, )תְּפלֹונִין ּבֶ י ְּפלֹונִ (

 ִליַרׁש ְויִזְּכּו. חָוֶבטַ ט ַהְׁשקֵ ם ָׁשלֹות ְמנּוחַ , הַהּנֲַחלָ ל ְואֶ ה ַהְּמנּוחָ ל אֶ א ָלבֹור ְוֵעזֶ 

ל ִמּכָ ם ְוַתִּצילֵ . אַהּבָ ם ָּבעֹולָ ב ַהּטֹום ֵמֶחְלקָ ן נִַדִחי יְִהיּוא ְו, ןֵעדֶ ן ְּבגַב טֹוק ֵחלֶ 

ֹ ב ְואֹויֵ ר צַ  ד ֶחסֶ ה ַוַּתֲעׂשֶ . םֲעֵליהֶ ב טֹוץ ְלַהְמִליר יֹׁשֶ י ְמִליצֵ  ְויַַעְמדּו, גְמַקְטרֵ ל ּוִמּכ
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, )תְּפלֹונִין ּבֶ י ְּפלֹונִ ( םַהְּמֻרחָ  ַעְבֶּדל ׁשֶ  ְונְִׁשָמתֹו רּוחֹו נְַפׁשֹו ּגּופֹום עִ ם ִחּנָ 

י ִאְמרֵ ן ְלָרצֹו יְִהיּו. הִּבְמֵהרָ ם ְוִתּקּונָ ם ִברּורָ ם ַתְׁשִלי ָּפנָיִר ּוֵבאּו. יָּכָראּו ֶׁשּיְֻתְּקנּו

  . יְוגֹוֲאלִ י צּורִ ה יְהֹוָ  ְלָפנֶיי ִלּבִ ן ְוֶהגְיֹוי פִ 

  

ְויְִטּבֹל ֶׁשַבע ְטִבילֹות  ְלִמְקֶוה יֵֵלן ָלכֵ  ,תַהַּתֲענִיי ִלְפנֵ ם ְטהֹוִרי ֶׁשּיְִהיּו ץֻמְמלָ ~ 

ִויַכֵּון ֶׁשּטֹוֵבל ֶׁשַבע ְטִבילֹות ֵאּלּו ַעל ַּדַעת ֱאִליָׁשע . רּוחֹו ְונְִׁשָמתֹו, ְלַטֵהר נְַפׁשֹו

תֹו רּוחֹו ְונְִׁשמָ , ְוֶׁשֵּכן יְטֲֹהרּו נְַפׁשֹו, ַהּנִָביא ֶׁשָאַמר ְלנֲַעָמן ִלְטּבֹל ִמָּצַרְעּתֹו

ּוְטִביָלה ְׁשִמינִית יְַכֵּון ְלַקֵּבל ָעָליו ַאְרַּבע ִמיתֹות ֵּבית . ִמֻּטְמַאת ָצַרַעּת ַחטֹאָתיו

ְוֶׁשַעל יְֵדי זֶה יְִתיֲַחדּו ַאְרַּבע ', ַעל ִקּדּוׁש ה, ֶהֶרג ְוֶחנֶק, ְׂשֵרָפה, ְסִקיָלה, ִּדין

  .ה ְּביִחּוד ָׁשֵלם ְוגָמּור"אֹוִתּיֹות יהו

  

ל ּכָ  יְִׁשנּוא ְו, תַהְּכנֶסֶ ת ְּבֵבים ֲאנִָׁשיה ָהֲעָׂשרָ ל ּכָ ם ֵעִרי יְִהיּו יל ַהַּתֲענִיתְּבלֵ ~ 

, תָּכרֵ ן ִּתּקּור ֵסדֶ ד ִלּמּוי ְוִלְפנֵ , לְּכלָ ה ֵׁשינָ א ְלת ָּכרֵ ן ִּתּקּו ְויֲַעׂשּו, הַהַּליְלָ  אֹותֹו

  :הזֶ ד יִחּום ְלׁשֵ  יֹאְמרּו

  

, הַמְעלָ ל ׁשֶ ן ִּדית ֵּבית ִּבְרׁשּו, ּוְׁשִכינְֵּתיּהא הּו ְּבִריא קּוְדׁשָ ת ּוִבְרׁשּוף ְּבֵצרּו

ֹ ם ָּבִאי ֲאנְַחנּוה ִהּנֵ , הַהְּקדֹוׁשָ  ּתֹוָרֵתנּות ּוִבְרׁשּו, הַמּטָ ל ׁשֶ ן ִּדית ֵּבית ּוִבְרׁשּו ד ִלְלמ

 ַעְצמֹוי יְדֵ ל עַ ת ֶׁשּמֵ , )תְּפלֹונִין ּבֵ י ְּפלֹונִ (ם ַהְּמֻרחָ ד ְּבעַ ר ְלַכּפֵ , הַהּזֶ ה ַּבַּליְלָ ה ּתֹורָ 

ֹ ץ ּוְלַאּמֵ ק ּוְלַחּזֵ ן ְלַתּקֵ _____,  ְלחֶֹדׁש____ ם ְּביֹו____ ה ְּבָׁשנָ  ת אֶ ר ְוַלֲעז

, דָּכבֹום ְמנּוָחתָ ה ְוִתְהיֶ . םְמנּוָחתָ ל אֶ א ָלבֹו ּכֹחַ  ָעְצרּוא ֶׁש ְונְִׁשָמתֹו רּוחֹו נְַפׁשֹו
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ן נִַדִחי יְִהיּוא ְו, אַהּבָ ם ָלעֹולָ ם ֶחְלקָ  ִליַרׁש ְויִזְּכּו, חָוֶבטַ ט קֵ ַהׁשְ ם ָׁשלֹות ְמנּוחַ 

  .םָׁשלֹות ּוִמְמנּוחַ ב ַהּטֹוק ֵמֵחלֶ 

  

ֵהינּוה יְהֹוָ  ִמְּלָפנֶין ָרצֹוי ִויהִ  הֵ  ֱא  ִלּמּוֵדינּון ְּבָרצֹול ֶּׁשְּתַקּבֵ , ֲאבֹוֵתינּוי ֵוא

ה ַהְּקדֹוׁשָ  ְּבתֹוָרֶת ִלּמּוֵדינּוה ּוְמֻרּצֶ ל ּוְמֻקּבָ ב ָחׁשּוא יהֵ וִ , הַהּזֶ ה ַּבַּליְלָ ה ַּבּתֹורָ 

) תְּפלֹונִין ּבֵ י ְּפלֹונִ (ם ַהְּמֻרחָ  ַעְבֶּדל ׁשֶ ה נְָׁשמָ  רּוחַ  נֶֶפׁשד ְּבעַ ר ְלַכּפֵ ה ַהּזֶ ה ַּבַּליְלָ 

).  ג"ר צת"בט: ןיְַכּוֵ (ם ּגְָמלָ ד ָּתִמי, ִצְדָקֵתי ַרֲחמֵ , םָטַהרֵ ם ָּבְרכֵ . ּגּופֹוד ּוְבעַ 

 רּוחַ  ְלנֶֶפׁשב רַ ע ֶׁשפַ  ַּתְׁשִּפיעַ ל ַהּגָדֹו ְּבטּוְב, םַלֲאָלִפיד ֶחסֶ ר ַהּנֹוצֵ ל ָהאֵ ה ְוַאּתָ 

ר ְּבאֹור ָלאֹות ִלְמאֹורֹו ְוָהיּו, )תְּפלֹונִין ּבֵ י ְּפלֹונִ (ם ַהְּמֻרחָ  ַעְבֶּדל ׁשֶ ה ּונְַׁשּמָ 

ם ָׁשלֹות ְמנּוחַ , הַהּנֲַחלָ ל ְואֶ ה ַהְּמנּוחָ ל אֶ א ָלבֹור ְוֵעזֶ ץ ְואֹמֶ  ּכֹחַ  םָלהֶ ן ְוִתּתֵ . םַהַחּיִי

ב ַהּטֹום ֵמֶחְלקָ ן נִַדִחי יְִהיּוא ְו, ןֵעדֶ ן ְּבגַב טֹוק ֵחלֶ  ִליַרׁש ְויִזְּכּו. חָוֶבטַ ט ַהְׁשקֵ 

ר יֹׁשֶ י ְמִליצֵ  ְויַַעְמדּו, גְטרֵ ְמקַ ל ִמּכָ ם ְוַתִּצילֵ ב ְואֹויֵ ר צַ ל ִמּכָ ם ְוַתִּצילֵ . אַהּבָ ם ָּבעֹולָ 

ֹ ה ְוַתֲעׂשֶ . םֲעֵליהֶ ב טֹוץ ְלַהְמִלי  ְונֶֶפׁשף ּגּום עִ ם ִחּנָ ד ֶחסֶ , ַוֲחָסֶדי ַרֲחֶמיב ְּכר

ר ּוְבאֹו, יָּכָראּו ֶׁשּיְֻתְּקנּו, )תְּפלֹונִין ּבֵ י ְּפלֹונִ (ם ַהְּמֻרחָ  ַעְבֶּדל ׁשֶ ה ּונְַׁשּמָ  ְורּוחַ 

 ְלָפנֶיי ִלּבִ ן ְוֶהגְיֹוי פִ י ִאְמרֵ ן ְלָרצֹו יְִהיּו. הִּבְמֵהרָ ם ְוִתּקּונָ ם ֵּבירּורָ ם ְׁשִליתַ  ָּפנֶי

  . יְוגֹוֲאלִ י צּורִ ה יְהֹוָ 

  

ד מֹועֵ י ְקִריאֵ ר ְּבֵספֶ א מּובָ (ת ָׁשבּועֹוג חַ ל ֵליל ׁשֶ ת ִמְׁשנָיֹו יְִלְמדּו ָּכ רַאחַ ~ 

  ).תָׁשבּועֹול ֵליד ִלּמּור ּוְבֵסדֶ 
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בפלגות ליליא  – 'ד אַעּמּוט "רף ּדַ ל ַוּיְַקהֵ ת ָּפָרׁשַ , רזֹוהֵ  יְִלְמדּו ָּכ רַאחַ ~ 

לאעטרא לה לקדשא בריך הוא  – 'ד אַעּמּוד "ף ריּדַ ד עַ ' קם רבי אבא וכו

  .ברזין דחכמתא

  

ף ּדַ ם ִמְׁשָּפִטית ָּפָרׁשַ  ַהָּקדֹוׁשר ַּבּזֹהַ א ַקִּדיׁשָ א ַהַּסּבָ י ִּדְברֵ  יְִלְמדּו ָּכ רַאחַ ~ 

רבי חיא ורבי יוסי  –) 'ד אַעּמּו ה''צף ּדַ ת ִּבְתִחּלַ  אִנְמצָ ם ְלִעִּתי( 'ד בַעּמּוד "צ

  . רְלִהְתָּפאֵ י יָדַ ה ַמֲעׂשֵ  –' ד אַעּמּוד "ף קיּדַ ד עַ ' אערעו חד ליליא וכו

  .הזֶ ן ְלִתּקּור ַהּזֹהַ  םעִ ם מּוָכנִי ְלֵהָעֵר יֵׁש, ןָּכאר ַהּזֹוהֵ ר ֵסדֶ ת אֶ  ֵהֵבאנּוא 

  

  .ֻּכּלֹוא זּוטָ א ִאְּדרָ  יְִלְמדּו ָּכ רַאחַ ~ 

  :דיָחַ ם כּוּלָ  זֹוה ַּבָּקׁשָ  יֹאְמרּוד ַהִּלּמּו רְלַאחַ ~ 

ֵהינּוה יְהֹוָ  ִמְּלָפנֶין ָרצֹוי יְהִ  הֵ  ֱא  ִלּמּוֵדינּון ְּבָרצֹול ֶּׁשְּתַקּבֵ , ֲאבֹוֵתינּוי ֵוא

למחול ולסלוח ולכפר בעד גוף ונפש , ך הקדושה שלמדנו בלילה הזהתבתור

שמת על ידי עצמו בשנה ) פלוני בן פלונית(ורוח ונשמה של עבדך המרוחם 

תמיד גמלם , רחמי צדקתך, ברכם טהרם. _____לחודש ____ ביום ____ 

בטובך הגדול תשפיע , ואתה האל הנוצר חסד לאלפים).  ג"ר צת"בט: יכוין(

והיו , )פלוני בן פלונית(ב לנפש רוח ונשמה של עבדך המרוחם שפע ר

ותתן להם כח ואומץ ועזר לבוא אל המנוחה . ר באור החייםאֹולמאורות לֵ 

ולא , חלק טוב בגן עדן ויזכו לירש. מנוחת שלום השקט ובטח, ואל הנחלה

ותצילם מכל  ,ותצילם מכל צר ואויב. מחלקם הטוב בעולם הבא יהיו נדחים
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רוב רחמיך ותעשה ב. ליהםויעמדו מליצי יושר להמליץ טוב ע, מקטרג

פלוני בן (חסד חינם עם גוף ונפש ורוח ונשמה של עבדך המרוחם , וחסדיך

  .ובאור פניך תשלים בירורם ותיקונם במהרה, שיתוקנו כראוי, )פלונית

  

ויהי רצון מלפניך יהוה אלהינו ואלהי אבותינו שיהמו נא רחמיך על עבדך 

יכבשו . אם נגזר עליו להכרת בהכרת רשעים, )פלוני בן פלונית( המרוחם

ותתנהג עמו במידת החסד , ויגולו רחמיך על מידותיך, רחמיך את כעסך

ויהא חשוב צערנו שנצטערנו . ותחוס ותחמול ותרחם עליו. ובמידת הרחמים

לקרוע רע גזר דינו של המרוחם עבדך , וקמטנו שינה מעינינו, בלילה הזה

ולמען שם , )ן"ע שט"קר: יכוין במחשבה בלבד(בשם ) בן פלונית פלוני(

, )ָאָלדָ : יכוין במחשבה בלבד(הגדול המתפשט ממאור המרכבה התחתונה 

תבטל , )ֶאָאְהָליֶָדה, ֶאְהיֶה: יכוין במחשבה בלבד(וכשהוא כלול עם מקורו 

ברחמיך המרובים ובחסדיך הפשוטים כל גזרות קשות ורעות מעל עבדך 

. ויסכר פה כל המקטרגים והמשטינים מעליו) פלוני בן פלונית(ם המרוח

: יכוין במחשבה בלבד(ובכח שם הגדול המתפשט ממאור המרכבה העליונה 

) יקהרועה,ה"יהו: יכוין במחשבה בלבד(וכשהוא כלול עם מקורו ) ע"קר

תבטל ברחמיך המרובים ובחסדיך הפשוטים כל גזרות קשות ורעות מעל 

ותשפיע לו אור ישועה ורחמים מכתב ) לוני בן פלוניתפ(עבדך המרוחם 

  .יהוה צורי וגואלי, יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך. עליון
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יאמרו ו, יתקבצו כל העשרה אנשים הנזכרים בבית הכנסת, התענית ביום~ 

  .את נוסח הלשם יחוד כפי הכתוב קודם לימוד הלילה

  

לליל חג ' קריאי מועד'פס בספר ך הנד"ילמדו ביחד כל התנ מכן לאחר~ 

  .ויקראו אדרא זוטא, ואחר כך ילמדו תהילים ומשניות, השבועות

  

  :פעמים 7) תהילים', פרק כ(' ביום צרה' יענך ה'מזמור  יאמרו~ 

ֵהי יֲַעקֹב, יְַׂשֶּגְב; ְּביֹום ָצָרה, נְ יְהָוהב  יַעַ  .ִמזְמֹור ְלָדִוד, א  ַלְמנֵַּצחַ     .ֵׁשם ֱא

ְועֹוָלְת יְַדְּׁשנֶה ; ִמנְחֶֹת ד  יִזְּכֹר ָּכל .יְִסָעֶדּךָ , ּוִמִּצּיֹון; ֶעזְְר ִמּקֶֹדׁש ְׁשַלחיִ ג  

ֵהינּו  ּוְבֵׁשם ִּביׁשּוָעֶת, נְַרּנְנָהו   .ֲעָצְת יְַמֵּלא ְוָכל; ְל ִכְלָבֶב ה  יִֶּתן .ֶסָלה ֱא

 :ְמִׁשיחֹו, ִּכי הֹוִׁשיַע יְהָוה ז  ַעָּתה יַָדְעִּתי .לֹוֶתיִמְׁשאֲ  ָּכל, יְַמֵּלא יְהָוה ;נְִדּגֹל

 ;ְוֵאֶּלה ַבּסּוִסים, ח  ֵאֶּלה ָבֶרֶכב .יֵַׁשע יְִמינֹו, ִּבגְֻברֹות ִמְּׁשֵמי ָקְדׁשֹו, ֲענֵהּויַ 

ֵהינּו נַזְִּכיר ְּבֵׁשם ,ַוֲאנְַחנּו , ַּקְמנּו ַוֲאנְַחנּו; ָּכְרעּו ְונָָפלּו, ֵהָּמה ט  .יְהָוה ֱא

  .ָקְרֵאנּו יֲַענֵנּו ְביֹום, ַהֶּמֶל: י  יְהָוה הֹוִׁשיָעה .ַוּנְִתעֹוָדד

  

  :פעמים 7' יושב בסתר עליון'מזמור  ויאמר~ 

  :ֱאלַהי ֶאְבַטח ּבו. ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי' אַמר לה: ְּבֵצל ַׁשַּדי יְִתלונָן. יֵׁשב ְּבֵסֶתר ֶעְליון

. ְּבֶאְבָרתו יֶָס ָל ְוַתַחת ְּכנָָפיו ֶּתְחֶסה: ח יָקּוׁש ִמֶּדֶבר ַהּוותִּכי הּוא יִַּציְל ִמּפַ 

ִמֶּדֶבר ָּבאֶפל : ֵמֵחץ יָעּוף יוָמם. לא ִתיָרא ִמַּפַחד ָליְָלה: ִצּנָה ְוסֵחָרה ֲאִמּתו

ַרק : י לא יִּגָׁשֵאלֶ . יִּפל ִמִּצְּד ֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמיִמינֶ: ִמֶּקֶטב יָׁשּוד ָצֳהָריִם. יֲַהל
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: ֶעְליון ַׂשְמָּת ְמעונֶ. ַמְחִסי' ִּכי ַאָּתה ה: ְוִׁשֻּלַמת ְרָׁשִעים ִּתְרֶאה. ְּבֵעינֶי ַתִּביט

ִלְׁשָמְר . ִּכי ַמְלָאָכיו יְַצֶּוה ָּל: ְונֶגַע לא יְִקַרב ְּבָאֳהֶל. לא ְתֻאּנֶה ֵאֶלי ָרָעה

. ַעל ַׁשַחל ָוֶפֶתן ִּתְדר: ֶּפן ִּתּגף ָּבֶאֶבן ַרגְֶל. יִם יִָּׂשאּונְַעל ַּכּפַ : ְּבָכל ְּדָרֶכי

יְִקָרֵאנִי : ֲאַׂשְּגֵבהּו ִּכי יַָדע ְׁשִמי. ִּכי ִבי ָחַׁשק ָוֲאַפְּלֵטהּו: ִּתְרמס ְּכִפיר ְוַתּנִין

ְוַאְרֵאהּו . ים ַאְׂשִּביֵעהּואֶר יָמִ : ֲאַחְּלֵצהּו ַוֲאַכְּבֵדהּו. ְוֶאֱענֵהּו ִעּמו ָאנִכי ְבָצָרה

  :ִּביׁשּוָעִתי

  

יאמרו את נוסח הבקשה הכתובה לאחר הלימוד של  הלימוד לאחר~ 

  :ורק עתה יוסיפו לאמר, הלילה

  

שתקבל ברצון לימודינו , יהי רצון מלפניך יהוה אלהינו ואלהי אבותינו

ונשמה למחול ולסלוח ולכפר בעד גוף ונפש ורוח , בתורך הקדושה היום הזה

ביום ____ שמת על ידי עצמו בשנה ) פלוני בן פלונית(של עבדך המרוחם 

: יכוין(תמיד גמלם , רחמי צדקתך, ברכם טהרם. _____לחודש ____ 

בטובך הגדול תשפיע שפע , ואתה האל הנוצר חסד לאלפים).  ג"ר צת"בט

והיו למאורות , )פלוני בן פלונית(רב לנפש רוח ונשמה של עבדך המרוחם 

, ותתן להם כח ואומץ ועזר לבוא אל המנוחה ואל הנחלה. ֵלאֹור באור החיים

ולא יהיו נדחים , ויזכו לירש חלק טוב בגן עדן. מנוחת שלום השקט ובטח

, ותצילם מכל מקטרג, ותצילם מכל צר ואויב. מחלק הטוב בעולם הבא

ד חס, ותעשה ברוב רחמיך וחסדיך. ויעמדו מליצי יושר להמליץ טוב עליהם
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, )פלוני בן פלונית(חינם עם גוף ונפש ורוח ונשמה של עבדך המרוחם 

  .ובאור פניך תשלים בירורם ותיקונם במהרה, שיתוקנו כראוי

  

ויהי רצון מלפניך יהוה אלהינו ואלהי אבותינו שיהמו נא רחמיך על עבדך 

יכבשו . אם נגזר עליו להכרת בהכרת רשעים, )פלוני בן פלונית(המרוחם 

ותתנהג עמו במידת החסד , ויגולו רחמיך על מידותיך, ת כעסךרחמיך א

ויהא חשוב צערנו שנצטערנו . ותחוס ותחמול ותרחם עליו. ובמידת הרחמים

לקרוע רע גזר דינו של המרוחם עבדך , וקמטנו שינה מעינינו, בלילה הזה

ולמען שם , )ן"ע שט"קר: יכוין במחשבה בלבד(בשם ) פלוני בן פלונית(

, )ָאָלדָ : יכוין במחשבה בלבד(תפשט ממאור המרכבה התחתונה הגדול המ

תבטל , )ֶאָאְהָליֶָדה, ֶאְהיֶה: יכוין במחשבה בלבד(וכשהוא כלול עם מקורו 

ברחמיך המרובים ובחסדיך הפשוטים כל גזרות קשות ורעות מעל עבדך 

. ויסכר פה כל המקטרגים והמשטינים מעליו) פלוני בן פלונית(המרוחם 

: יכוין במחשבה בלבד(הגדול המתפשט ממאור המרכבה העליונה  ובכח שם

) יקהרועה,ה"יהו: יכוין במחשבה בלבד(וכשהוא כלול עם מקורו ) ע"קר

תבטל ברחמיך המרובים ובחסדיך הפשוטים כל גזרות קשות ורעות מעל 

ותשפיע לו אור ישועה ורחמים מכתב ) פלוני בן פלונית(עבדך המרוחם 

  .יהוה צורי וגואלי, אמרי פי והגיון לבי לפניך יהיו לרצון. עליון

  

בקול רם ' אל נא רפא נא לה'יאמרו פסוק , בקשה זו שיאמרו אחרל~ 
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  :אחת עשרה פעמים, ובניגון וטעמים

  

א ָנ֖א ָלּֽה׃ ל ָנ֛א ְרָפ֥   ֵא֕

  

 בזמןו .'וכו', ויעבור', 'וכו' אל מלך יושב על כסא רחמים'יאמרו  כך אחר~ 

ת "תשר: יתקע התוקע בשופר', וכו' ויעבור': מידות שאומרים שלוש עשרה

  :ת"ת תר"תש

  

ַמֲעִביר , מֹוֵחל ֲעוֹונֹות ַעּמֹו .ֵאל ֶמֶל יֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַרֲחִמים ּוִמְתנֵַהג ַּבֲחִסידּות

עֹוֵׂשה ְצָדקֹות ִעם . ּוְסִליָחה ְלפֹוְׁשִעים, ַמְרֶּבה ְמִחיָלה ְלַחָּטִאים. ִראׁשֹון ִראׁשֹון

הֹוֵריָתנּו לֹוַמר ִמּדֹות ! ֵאל .א ְכָרָעָתם ָלֶהם ּגֹוֵמל, ל ָּבָׂשר ְורּוחַ ּכָ 

, ְּכמֹו ֶׁשהֹוַדְעָּת ֶלָענָו ִמֶּקֶדם, זְכֹור ָלנּו ַהּיֹום ְּבִרית ְׁשלֹוׁש־ֶעְׂשֵרה, ְׁשלֹוׁש־ֶעְׂשֵרה

. ּמֹו ָׁשם ַוּיְִקָרא ְבֵׁשם יְהָוהַוּיֵֶרד יְהָוה ֶּבָענָן ַוּיְִתיֵַּצב עִ  :ְוֵכן ָּכתּוב ְּבתֹוָרָת

  :ְוָׁשם נֱֶאַמר )ה, שמות לד(

  

יְהָוה ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶר ַאַּפיִם ְוַרב ֶחֶסד | יְהָוה : ַוּיֲַעבֹר יְיָ ַעל ָּפנָיו ַוּיְִקָרא

שמות ( .הָוֶפַׁשע ְוַחָּטָאה ְונַּקֵ  ןנֵֹצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים נֵֹׂשא ָעו ֹ) ו, שמות לד. (ֶוֱאֶמת

  .)ז, לד

  

  :יאמרו כך אחר~ 
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. ֲענֵנּו, ֲענֵנּו ּדֹוְרֵׁשנּו. ֲענֵנּו, ֲענֵנּו ּגֹוֲאֵלנּו. ֲענֵנּו, ֲענֵנּו ּבֹוְרֵאנּו. ֲענֵנּו, ֲענֵנּו ָאִבינּו

נֵנּו ַחי עֲ . ֲענֵנּו, ֲענֵנּו זַ ְויָָׁשר. ֲענֵנּו, ֲענֵנּו ָוִתיק ְּבנֶָחמֹות. ֲענֵנּו, ֲענֵנּו הֹוד ְוָהָדר

, ֲענֵנּו ַּכִּביר ּכֹחַ . ֲענֵנּו, ֲענֵנּו יֹוֵׁשב ָׁשַמיִם. ֲענֵנּו, ֲענֵנּו ְטהֹור ֵעינַיִם. ֲענֵנּו, ְוַקּיָם

א ֵאל ָחֵפץ ְּבֶרַׁשע. ֲענֵנּו ֲענֵנּו נֹוָרא . ֲענֵנּו, ֲענֵנּו ֶמֶל ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים. ֲענֵנּו, ֲענֵנּו 

ֲענֵנּו ּפֹוֶדה . ֲענֵנּו, ֲענֵנּו עֹוזֵר ַּדִּלים. ֲענֵנּו, נֵנּו סֹוֵמ נֹוְפִליםעֲ . ֲענֵנּו, ְונְִׂשָּגב

  ֲענֵנּו, ֲענֵנּו ָקרֹוב ְלָכל־קֹוְרָאיו ֶּבֱאֶמת. ֲענֵנּו, ֲענֵנּו ַצִּדיק ּוַמְצִּדיק. ֲענֵנּו, ּוַמִּציל

  .ֲענֵנּו, ֲענֵנּו ּתֹוֵמ ְּתִמיִמים. ּוֲענֵנ, ֲענֵנּו ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקים. ֲענֵנּו, ֲענֵנּו ָרם ְונִָּׂשא

  

ֲענֵנּו . ֲענֵנּו ֲאִביר יֲַעקֹב ֲענֵנּו. ֲענֵנּו ּוַפַחד יְִצָחק ֲענֵנּו. ֲענֵנּו ֱאלֹוֵהי ַאְבָרָהם ֲענֵנּו

נּו ֲענֵ . ֲענֵנּו ָהעֹונֶה ְּבֵעת ָצָרה ֲענֵנּו. ֲענֵנּו ָהעֹונֶה ְּבֵעת ָרצֹון ֲענֵנּו. ָמגֵן ָּדִוד ֲענֵנּו

  .ֲענֵנּו ַרחּום ְוַחּנּון ֲענֵנּו. ֲענֵנּו ֱאלֹוֵהי ַהֶּמְרָּכָבה ֲענֵנּו. ָהעֹונֶה ְּבֵעת ַרֲחִמים ֲענֵנּו

  

שלוש ' מימי קדם'עד ' וכו' מי אל כמוך'יאמרו פסוקים של  כך אחר~ 

  :ת"ת תר"ת תש"תשרויתקע התוקע שוב , פעמים

  

א ֶהֱחזִיק ָלַעד אַ ן ְועֵֹבר ִמי ֵאל ָּכמֹו נֵֹׂשא ָעו ֹ ּפֹו ִּכי ַעל ֶּפַׁשע ִלְׁשֵאִרית נֲַחָלתֹו 

. ְמֻצלֹות יָם ָּכל ַחּטֹאוָתםנֵֹתינּו ְוַתְׁשִלי ּבִ יָׁשּוב יְַרֲחֵמנּו יְִכּבֹׁש ֲעו ֹ .ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא

  .ֶקֶדםִּתֵּתן ֱאֶמת ְליֲַעקֹב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ֲאֶׁשר נְִׁשַּבְעָּת ַלֲאבֵֹתינּו ִמיֵמי 
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  :יאמרו כך ואחר~ 

א יְִצָלח ְוָכל ָלׁשֹון ָּתקּום ִאָּת ַלִּמְׁשָּפט ַּתְרִׁשיִעי זֹאת נֲַחַלת  ָּכל ְּכִלי יּוַצר ָעַליִ 

  .ַעְבֵדי יְהָוה ְוִצְדָקָתם ֵמִאִּתי נְֻאם יְהָוה

  :יאמרו פסוק זה שלוש פעמים כך אחר~ 

 ֹ   .ן ֲחֵצֶרי נְִׂשְּבָעה ְּבטּוב ֵּביֶת ְקדֹׁש ֵהיָכֶלַאְׁשֵרי ִּתְבַחר ּוְתָקֵרב יְִׁשּכ

  

  ):תהילים פרק קל(' שיר המעלות ממעמקים וכו: מזמור יאמרו~ 

  

ְהיֶינָה ּתִ  :ִׁשְמָעה ְבקֹוִלי ,ב ֲאדֹנָי .יְהָוהי ִמַּמֲעַמִּקים ְקָראתִ  :ִׁשיר ַהַּמֲעלֹותא 

ִעְּמ  ד ִּכי .ִמי יֲַעמֹד, ֲאדֹנָי נֹות ִּתְׁשָמר יָּהֲעוֺ ג ִאם .ַּתֲחנּונָי, ְלקֹול ַקֻּׁשבֹות, ָאזְנֶי

ו  נְַפִׁשי  .ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלִּתי ;יִקְּוָתה נְַפׁשִ , ִקִּויִתי יְהָוהה  .ִּתָּוֵרא, ְלַמַען ַהְּסִליָחה

יְהָוה  ִעם ִּכי: היְהוָ - ֶאל, יֵַחל יְִׂשָרֵאלז  .ׁשְֹמִרים ַלּבֶֹקר, ִמּׁשְֹמִרים ַלּבֶֹקר ַלאדֹנָי

  .נָֹתיוֲעוֺ, ִמּכֹל יְִׂשָרֵאל יְִפֶּדה ֶאת, אְוהּוח  .ְוַהְרֵּבה ִעּמֹו ְפדּות; ַהֶחֶסד

  

  :'הללו אל בקדשו וכו, הללויה: מזמור יאמרו~ 

רֹב ַהְללּוהּו ִבגְבּורָֹתיו ַהְללּוהּו ּכְ  ַהְללּויָּה ַהְללּו־ֵאל ְּבָקְדׁשֹו ַהְללּוהּו ִּבְרִקיַע ֻעּזֹו׃

ַהְללּוהּו ְבתֹף ּוָמחֹול ַהְללּוהּו  ַהְללּוהּו ְּבֵתַקע ׁשֹוָפר ַהְללּוהּו ְּבנֵֶבל ְוִכּנֹור׃ ֻּגְדלֹו׃

ָמה ּכֹל ַהּנְׁשָ  ַהְללּוהּו ְבִצְלְצֵלי־ָׁשַמע ַהְללּוהּו ְּבִצְלְצֵלי ְתרּוָעה׃ ְּבִמּנִים ְועּוגָב׃

  ְּתַהֵּלל יָּה ַהְללּויָּה
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  :)יהא שלמא(קדיש  ויאמר ~

  

  .יְִתַּגַּדל ְויְִתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא

  

  .ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְויְַמִלי ַמְלכּוֵתּה ְויְַצַמח ֻּפְרָקנֵּה ִויָקֵרב ְמִׁשיֵחּה

  

ָרֵאל ַּבֲעגָָלא ּוִבזְַמן ָקִריב ְוִאְמר  ְֹ   :ּו ָאֵמןְּבַחּיֵיכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחּיֵי ְדָכל ֵּבית יִש

  

יְִתָּבַר ְויְִׁשַּתַּבח ְויְִתָּפַאר ְויְִתרֹוַמם  ,יְֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַר ְלָעַלם ְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָא

א ְויְִתַהָּדר ְויְִתַעֶּלה ְויְִתַהָּלל ְׁשֵמּה ְּדֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא ֵֹ ְלֵעָּלא ִמן ָּכל . ְויְִתנַּש

  :ְּבָחָתא ְונֶָחָמָתא ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמןִּבְרָכָתא ִׁשיָרָתא ִּתׁשְ 

  

ָבע ִויׁשּוָעה ְונֶָחָמה ְוֵׁשיזָָבה ּוְרפּוָאה ּוגְֻאָּלה , יְֵהא ְׁשָלָמה רָּבא ִמן ְׁשַמּיָא ָֹ ַחּיִים ְוש

ָרֵאל ְוִאְמרּו , ּוְסִליָחה ְוַכָּפָרה ְֹ   :ָאֵמןְוֵריַוח ְוַהָּצָלה ָלנּו ּוְלָכל ַעּמֹו יִש

  

ה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו ֶֹ ה ָׁשלֹום ָעֵלינּו, עֹוש ֶֹ ָרֵאל  , הּוא ְּבַרֲחָמיו יֲַעש ְֹ ְוַעל ָּכל ַעּמֹו יִש

  :ְוִאְמרּו ָאֵמן
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  :יאמר כל אחד נוסח זה, מנחה שיתפללו לאחר~ 

  

היו מקריבין , כשהיה בית המקדש קים, גלוי וידוע לפניך, רבונו של עולם

בעונותינו , ועתה. חות וחטאות ואשמות על מזבחך הקדושלפניך עולות ומנ

. ולא כהן שיכפר בעדנו, ואין לנו מזבח כפרה, חרב בית המקדש, הרבים

והרתחתי , וגלוי וידוע לפניך שהקרבתי לפניך חלבי ודמי בתעניתי היום הזה

כדי שיהיה נחשב תעניתי זה כקרבן אשה ריח , אותם בחמימות חולשת גופי

שמה של המרוחם ש ורוח ונמחול ולסלוח ולכפר בעד גוף ונפל, ניחוח ליהוה

יכוין במחשבה (ברכם טהרם רחמי צדקתך תמיד גמלם . )פלוני בן פלונית(

ותהיה מנוחתם , ונחל עדניך תשקם, ירוין מדשן ביתך). ג"ר צת"בט: בלבד

    .יְהָוה צּוִרי ְוגֲֹאִלי יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי .שלום השקט ובטח

  

שרשם הרב  צרם את תיקון הנפטרים הגדול או הקה ג\וכדאי להוסיף עבורו

  . 'ברית עולם'ומופיע בספרי ארגון , ל"יהודה פתיא זצ

  

  ...בעמוד הבא קצרומצורף התיקון ה
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  ַלּנְִפָטִרים ר ָקצַ ד ִּתּקּון ְוִלּמּור ֵסדֶ                       
  ל"זצוק ָהַרב יְהּוָדה ְּפַתּיָה היְהּודָ ת ִמנְחַ ר ַהֵּספֶ  ַעל ִּפי           
  
  
  

ם ּוַמְלּבּוֵׁשיהֶ ם הֵ  הּונְַׁשּמָ  ְורּוחַ , נֶֶפׁשן ְלִתּקּום לֹוְמִדי ֲאנְַחנּוי ֲהרֵ : ריֹאמַ ה ְּתִחּלָ ~ 
א ְוהּו .ןֵעדֶ ן ְּבגַד ָּכבֹוה \ה מנוחתוֶׁשִּתְהיֶ ) ת\ְּפלֹונִית \ת בן\ְּפלֹונִי(ת \ַהּנְִפֶטרֶ ל ׁשֶ 

ת \ת בן\ְּפלֹונִית אֹודֹול עַ ם נֱֶהנִי ֶׁשֲאנְַחנּוה ַהֲהנָָאת ְּבזֹאן ָעוֹור יְַכּפֵ ם ַרחּו
 .םַהַּצִּדיִקיל ּגֹורָ ם עִ  ְוָתנּוחַ ן ָתִליב טֹוּבְ ה \ר ונפשוְּתֻכּפָ ה \חטאתו .ת\ְּפלֹונִי
  .ןָאמֵ  ַּבֲעדֹום ַהּיֹוְרִׁשים ַהֵּמיִטיִביב ְּבטֹום ַהּטֹוִביק ֵחלֶ ם עִ  ַתְרִּגיעַ ה \ורוחו

  
  :תַהְּקטֹרֶ ם ִּפּטּות ָּפָרׁשַ ר יֹאמַ ~ 

ֵהינּו ֶׁשִהְקִטירּו ֲאבֹוֵתינּו ְלָפנֶי ֶאת ְקטֶרת ' ַאָּתה הּוא ה ַהַּסִּמים ִּבזְַמן ֶׁשֵּבית ֱא
   : מֶׁשה נְִביָא ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרָת יַד ם ַעלַהִּמְקָּדׁש ַקּיָם ַּכֲאֶׁשר ִצִּויָת אֹותָ 

    
ּוְׁשֵחֶלת ְוֶחְלְּבנָה ַסִּמים ּוְלבנָה זַָּכה ַּבד | ְל ַסִּמים נָָטף  מֶׁשה ַקח ֶאל' ַוּיאֶמר ה

ְוָׁשַחְקָּת : ַמֲעֵשה רֹוֵקַח ְמֻמָּלח ָטהֹור קֶדׁש ּה ְקטֶרת רַקחְוָעִשיָת אתָ : ְּבַבד יְִהיה
ָׁשָּמה קֶדׁש  ִמֶּמּנָה ָהֵדק ְונַתָּתה ִמֶּמּנָה ִלְפנֵי ָהֵעֻדת ְּבאֶהל מֹוֵעד ֲאֶׁשר ִאָּוֵעד ְל

ַּבּבֶקר ּבֶקר ְוִהְקִטיר ָעָליו ַאֲהרן ְקטֶרת ַסִּמים ּבַ : ְונֱֶאַמר: ָקָדִׁשים ִּתְהיֶה ָלֶכם
ת ַאֲהרן ֶאת: יֶרּנָהַהּנֵרת יְַקטִ  ְּבֵהיִטיבֹו ֶאת   ין ָהַעְרַּביִם יְַקִטיֶרּנָהַהּנֵרת ּבֵ  ּוְבהֲע

ׁש ֵמאֹות . ִּפּטּום ַהְּקטֶרת ֵּכיַצד. ָּתנּו ַרָּבנָן : ְלדרֵתיֶכם' ְקטֶרת ָּתִמיד ִלְפנֵי ה ְׁש
ש ֵמאֹות ְוִׁשִּׁשים ַוֲחִמָּׁשה ְּכִמנְיַן יְמֹות ַהַחָּמה ׁשְ . ְוִׁשִּׁשים ּוְׁשמֹונָה ָמנִים ָהיּו ָבּה

ָׁשה ָמנִים יְֵתִרים ֶׁשֵּמֶהם . ַמֲחִציתֹו ַּבּבֶקר ּוַמֲחִציתֹו ָּבֶעֶרב. יֹום- ָמנֶה ְּבָכל ּוְׁש
א ָחְפנָיו ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ֶּתֶׁשת ַמֲחזִיָרן ַלַּמכְ . ַמְכנִיס ּכֵהן ּגָדֹול ְונֹוֵטל ֵמֶהם ְמ

ְוַאַחד ָעָׂשר ַסֲמָמנִים ָהיּו . ה ִמן ַהַּדָּקהְּבֶעֶרב יֹום ַהִּכּפּוִרים ְּכֵדי ְלַקּיֵם ִמְצַות ַּדּקָ 
ד . ג ְוַהֶחְלְּבנָה. ב ְוַהִּצּפֹוֶרן. א ַהֳּצִרי) באצבעותיו טוב למנותם: (ְוֵאּלּו ֵהן. ָבּה
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ח . ז ְוִׁשּבֹוֶלת נְֵרּדְ . ו ּוְקִציָעה. ה מֹור. הִמְׁשַקל ִׁשְבִעים ִׁשְבִעים ָמנֶ  .ְוַהְּלבֹונָה
י ִקּלּוָפה . ט קֹוְׂשְט ְׁשנֵים ָעָׂשר .ה ָעָׂשר ִׁשָּׁשה ָעָׂשר ָמנֶהִמְׁשַקל ִׁשּׁשָ . ְוַכְרּכֹום
ָׁשה ת יֵין ַקְפִריִסין ְסִאין ְּתלָ  .ַּכְרִׁשינָא ִּתְׁשָעה ַקִּביןּבֹוִרית . יא ִקּנָמֹון ִּתְׁשָעה. ְׁש

א ָמָצא יֵין ַקְפִריִסין ֵמִביא ֲחַמר ִחיָור ַעִּתיק. ְוַקִּבין ְּתָלָתא ֶמַלח ְסדֹוִמית . ְוִאם 
. ֶׁשִהיא ַאף ִּכַּפת ַהּיְַרֵּדן ָּכל: רִרִּבי נָָתן ַהַּבְבִלי אֹומֵ . ַמֲעֶלה ָעָׁשן ָּכל ֶׁשהּוא. רֹוַבע

ַרָּבן ִׁשְמעֹון  : ַסֲמָמנֶיָה ַחּיָב ִמיָתה ַאַחת ִמָּכלְוִאם ִחֵּסר  .ִאם נַָתן ָּבּה ְּדַבׁש ְּפָסָלּה
ּבֹוִרית ַּכְרִׁשינָא . ַהֳּצִרי ֵאינֹו ֶאָּלא ְׁשָרף ַהּנֹוֵטף ֵמֲעֵצי ַהְּקָטף: ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר

יִסין ְלָמה יֵין ַקְפרִ . ְלָמה ִהיא ָבָאה ְּכֵדי ְלַׁשּפֹות ָּבּה ֶאת ַהִּצּפֹוֶרן ְּכֵדי ֶׁשְּתֵהא נָָאה
א ֵמי ַרגְַליִם יִָפין ָלּה . הּוא ָבא ְּכֵדי ִלְׁשרֹות ּבֹו ֶאת ַהִּצּפֹוֶרן ְּכֵדי ֶׁשְּתֵהא ַעּזָה ַוֲה

: ִרִּבי נָָתן אֹוֵמר, ַּתנְיָא  : ֶאָּלא ֶׁשֵאין ַמְכנִיִסין ֵמי ַרגְַליִם ַּבִּמְקָּדׁש ִמְּפנֵי ַהָּכבֹוד
. ִמְּפנֵי ֶׁשַהּקֹול יֶָפה ַלְּבָׂשִמים. ֵהיֵטב ָהֵדק. ק ֵהיֵטבְּכֶׁשהּוא ׁשֹוֵחק אֹוֵמר ָהדֵ 

א ָׁשַמְענּו .ִּפְּטָמּה ַלֲחָצִאין ְּכֵׁשָרה : זֶה ַהְּכָלל: ָאַמר ִרִּבי יְהּוָדה. ְלָׁשִליׁש ּוְלָרִביַע 
ָּתנֵי ַבר  : ב ִמיָתהַסֲמָמנֶיָה ַחּיָ  ְוִאם ִחֵּסר ַאַחת ִמָּכל. ִאם ְּכִמָּדָתּה ְּכֵׁשָרה ַלֲחָצִאין

ְועֹוד . ַאַחת ְלִׁשִּׁשים אֹו ְלִׁשְבִעים ָׁשנָה ָהיְָתה ָבָאה ֶׁשל ִׁשיַריִם ַלֲחָצִאין: ַקָּפָרא
ִאּלּו ָהיָה נֹוֵתן ָּבּה ָקְרטֹוב ֶׁשל ְּדַבׁש ֵאין ָאָדם יָכֹול ַלֲעמֹוד ִמְּפנֵי : ָּתנֵי ַבר ַקָּפָרא

 ְׂשאר ְוָכל ִּכי ָכל: ין ָּבּה ְּדַבׁש ִמְּפנֵי ֶׁשַהּתֹוָרה ָאְמָרהְוָלָּמה ֵאין ְמָעְרבִ . ֵריָחּה
א ֵהי יֲַעקב ִמְׂשָּגב ָלנּו ֱא. ְצָבאֹות ִעָּמנּו' ה: 'ַתְקִטירּו ִמֶּמּנּו ִאֶּׁשה ַלה ְּדַבׁש 

: ָקְרֵאנּו יֹוםַהֶּמֶל יֲַענֵנּו בְ . ָעההֹוִׁשי' ה: ַאְׁשֵרי ָאָדם ּבֵטַח ָּב. ְצָבאֹות' ה: ֶסָלה
   : ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשנִים ַקְדמנִּיֹות. ִמנְַחת יְהּוָדה ִוירּוָׁשָליִם' ְוָעְרָבה ַלה

  
  :אַהּבָ ק ַהָּפסּום ַּפֲעָמיִ  ריֹאמַ ~ 

    :ּכֹונְנֵהּוּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו . ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכונְנָה ָעֵלינּו. ִויִהי נַעם ֲאדנָי ֱאלֵהינּו ָעֵלינּו
  

  :ןֶעְליֹור ְּבֵסתֶ ב יֹוׁשֵ ר ִמזְמֹור יֹאמַ ~ 
  :ֱאלַהי ֶאְבַטח ּבו. ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי' אַמר לה :ְּבֵצל ַׁשַּדי יְִתלונָן. יֵׁשב ְּבֵסֶתר ֶעְליון
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. ְּבֶאְבָרתו יֶָס ָל ְוַתַחת ְּכנָָפיו ֶּתְחֶסה :ִּכי הּוא יִַּציְל ִמַּפח יָקּוׁש ִמֶּדֶבר ַהּוות
ִמֶּדֶבר ָּבאֶפל  :ֵמֵחץ יָעּוף יוָמם. לא ִתיָרא ִמַּפַחד ָליְָלה :ּנָה ְוסֵחָרה ֲאִמּתוצִ 

ַרק  :ֵאֶלי לא יִּגָׁש. יִּפל ִמִּצְּד ֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמיִמינֶ :ִמֶּקֶטב יָׁשּוד ָצֳהָריִם. יֲַהל
 :ֶעְליון ַׂשְמָּת ְמעונֶ. ַמְחִסי' ה הִּכי ַאּתָ  :ְוִׁשֻּלַמת ְרָׁשִעים ִּתְרֶאה. ְּבֵעינֶי ַתִּביט

ִלְׁשָמְר . ִּכי ַמְלָאָכיו יְַצֶּוה ָּל :ְונֶגַע לא יְִקַרב ְּבָאֳהֶל. לא ְתֻאּנֶה ֵאֶלי ָרָעה
. ַעל ַׁשַחל ָוֶפֶתן ִּתְדר :ֶּפן ִּתּגף ָּבֶאֶבן ַרגְֶל. ַעל ַּכַּפיִם יִָּׂשאּונְ :ְּבָכל ְּדָרֶכי

יְִקָרֵאנִי  :ֲאַׂשְּגֵבהּו ִּכי יַָדע ְׁשִמי. ִּכי ִבי ָחַׁשק ָוֲאַפְּלֵטהּו :ְרמס ְּכִפיר ְוַתּנִיןּתִ 
ְוַאְרֵאהּו . אֶר יִָמים ַאְׂשִּביֵעהּו :ֲאַחְּלֵצהּו ַוֲאַכְּבֵדהּו. ְוֶאֱענֵהּו ִעּמו ָאנִכי ְבָצָרה

  :ִּביׁשּוָעִתי
  

  :ְּבכֹחַ א ָאּנָ ר יֹאמַ ~ 
  

  )אבג יתצ(         כַֹח ְּגֻדַּלת יְִמינֶ ַּתִּתיר ְצרּוָרה        ָאּנָא ּבְ 
  )קרע שטן(          ַקֵּבל ִרּנַת ַעֶּמ ַׂשּגְֵבנּו ַטֲהֵרנּו נֹוָרא         
  )נגד יכש(          נָא גִּבֹור ּדֹוְרֵׁשי יִחּוֶד ְּכָבַבת ָׁשְמֵרם      

  )בטר צתג(         יד ָּגְמֵלם   ָּבְרֵכם ַטֲהֵרם ַרֲחֵמי ִצְדָקֶת ָּתמִ 
  )חקב טנע(         ֲחִסין ָקדֹוׁש ְּברֹוב טּוְב נֵַהל ֲעָדֶת          

  )יגל פזק(       יִָחיד ֵּגֶאה ְלַעְּמ ְּפנֵה זֹוְכֵרי ְקֻדָּׁשֶת          
  )שקו צית(       ַׁשְוָעֵתנּו ַקֵּבל ּוְׁשַמע ַצֲעָקֵתנּו יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות 

  ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד : ְּבַלַחׁשר מַ יֹא~ 
  

  :אַהּבָ ק ַהָּפסּום ַּפֲעַמיִ  ריֹאמַ ~ 
:                       ּכֹונְנֵהּוּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו . ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכונְנָה ָעֵלינּו. ִויִהי נַעם ֲאדנָי ֱאלֵהינּו ָעֵלינּו
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  :בְלטֹור זַּכּוא ַהּנִָבי ֵאִלּיָהּוח ָּפתַ  ריֹאמַ ~  
. ִרּבון ָעְלִמין ְּדַאנְְּת הּוא ָחד ְוָלא ְּבֻחְׁשָּבן :ָּפַתח ֵאִלּיָהּו ַהּנִָביא זָכּור ְלטוב ְוָאַמר

ַאנְְּת הּוא ִעָּלָאה ַעל ָּכל ִעָּלִאין ְסִתיָמא ַעל ָּכל ְסִתיִמין ֵלית ַמֲחָׁשָבה ְּתִפיָסא ָּב 
ַאנְְּת הּוא ְּדַאַּפְקְּת ֶעֶׂשר ִּתּקּונִין ְוָקֵרינָן לון ֶעֶׂשר ְסִפיָרן ְלַאנְָהגָא ְבהון . לְּכלָ 

. ּוְבהון ִאְתַּכִּסיַאת ִמְּבנֵי נָָׁשא. ָעְלִמין ְסִתיִמין ְּדָלא ִאְתּגְַליָן ְוָעְלִמין ְּדִאְתַּגְליָן
ן ְּדַאנְְּת ִמְּלגָאו ָּכל ָמאן ְּדַאְפִריׁש ַחד ִמן ּוְבגִי. ְוַאנְְּת הּוא ְדָקִׁשיר לון ּוְמיֵַחד לון

ְוִאֵּלין ֶעֶׂשר ְסִפיָרן ִאּנּון . ַחְבֵריּה ֵמִאֵּלין ֶעֶׂשר ִאְתַחִׁשיב ֵליּה ְּכִאּלּו ַאְפִריׁש ָּב
ית ָמאן ְולֵ . ְוַאנְְּת הּוא ְּדַאנְִהיג לון. ַאזְִלין ְּכִסְדָרן ַחד ָאִרי ְוָחד ָקֵצר ְוַחד ֵּבינונִי

ְלבּוִׁשין ַּתַּקנְְּת לון ְּדִמּנַיְהּו . ְּדַאנְִהיג ָל ָלא ְלֵעיָּלא ְוָלא ְלַתָּתא ְוָלא ִמָּכל ִסְטָרא
ְוַכָּמה גּוִפין ַּתַּקנְְּת לון ְּדִאְתְקִריאּו גּוָפא ְלגֵַּבי . ַפְרִחין נְִׁשָמִתין ִלְבנֵי נָָׁשא
ְּגבּוָרה . ֶחֶסד ְּדרוָעא יְִמינָא. ְתְקִריאּו ְּבִתּקּונָא ָדאְלבּוִׁשין ִּדְמַכְסיָן ֲעֵליהון ְואִ 

יְסוד ִסּיּוָמא ְּדגּוָפא אות . נֶַצח ְוהוד ְּתֵרין ׁשוִקין. ִּתְפֶאֶרת ּגּוָפא. ְדרוָעא ְׂשָמאָלא
ָבה ָחְכָמה מוָחא ִאיִהי ַמֲחׁשָ . ַמְלכּות ֶּפה ּתוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ָקֵרינָן ָלּה. ְּבִרית קֶדׁש

. ֱאלֵהינּו' ְוַעל ִאֵּלין ְּתֵרין ְּכִתיב ַהּנְִסָּתרות לה. ִּבינָה ִלָּבא ּוָבּה ַהֵּלב ֵמִבין. ִמְּלגָאו
ְוִאיהּו . ְוָעֵליּה ִאְתַמר ַמִּגיד ֵמֵראִׁשית ַאֲחִרית. ֶּכֶתר ֶעְליון ִאיהּו ֶּכֶתר ַמְלכּות

א ְּדִאיהּו "ו ְואות הֵ "א אות ָוא"ד אות הֵ "ִמְּלגָאו ִאיהּו אות יו. ַקְרַקְפָּתא ִדְתִפֵּלי
ְּכַמּיָא ְדַאְׁשֵקי ְלִאיָלנָא . ִאיהּו ַׁשְקיּו ְּדִאיָלנָא ִּבְדרועוי ְוַענְּפוי. אַרח ֲאִצילּות

ִרּבון ָעְלִמין ַאנְְּת הּוא ִעַּלת ָהִעּלות ְוִסַּבת ַהִּסּבות ְדַאְׁשֵקי : ְוִאְתַרֵּבי ְּבַההּוא ַׁשְקיּו
. ְוַההּוא נְִביעּו ִאיהּו ְּכנְִׁשְמָתא ְלגּוָפא ְּדִאיהּו ַחּיִים ְלגּוָפא. נָא ְּבַההּוא נְִביעּוְלִאילָ 

. ּוָבָראָת ְׁשַמּיָא ְוַאְרָעא. ּוָב ֵלית ִּדְמיון ְוֵלית ִּדּיּוְקנָא ִמָּכל ַמה ִדְלגָאו ּוְלַבר
ּוְבַאְרָעא ִאיָלנִין ּוְדָׁשִאין ְוגִּנְָתא . ּוַמּזֵָלי ְוַאַּפְקְּת ִמּנְהון ִׁשְמָׁשא ְוִסיֲהָרא ְוכוְכַבּיָא

ְלִאְׁשְּתמוְדָעא ְּבהון ִעָּלִאין . ְדֵעֶדן ְוִעְׂשִּבין ְוֵחיָון ְועוִפין ְונּונִין ּוְבִעיִרין ּוְבנֵי נָָׁשא
ְוַתָּתֵאי ְוֵלית ְּדיַָדע ְוֵאי ִאְׁשְּתמוְדָען ֵמִעָּלֵאי . ְוֵאי יְִתנֲַהגּון ְּבהון ִעָּלִאין ְוַתָּתִאין

. ְוַאנְְּת ִאְׁשְּתמוָדע ָאדון ַעל ּכָּלא. ּוַבר ִמּנָ ֵלית יִחּוָדא ְּבִעָּלֵאי ְוַתָּתֵאי. ָּב ְּכָלל
ְוַאנְְּת ֵלית ָל . ּוְבהון ִאְתְקִריאּו ַמְלָאַכּיָא. ְוָכל ְסִפיָרן ָּכל ַחד ִאית ֵליּה ֵׁשם יְִדיעַ 

ְוַכד ַאנְְּת . נְְּת הּוא ְמַמֵּלא ָּכל ְׁשָמָהן ְוַאנְְּת הּוא ְׁשִלימּו ְּדֻכְלהּוֵׁשם יְִדיַע ְּדַא
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ַאנְְּת ַחִּכים ְוָלאו . ִאְׁשְּתָארּו ֻּכְּלהּו ְׁשָמָהן ְּכגּוָפא ְבָלא נְִׁשָמָתא. ִּתְסַּתָּלק ִמּנְהון
ֶאָּלא . ֵלית ָל ֲאָתר יְִדיָעא. ָעאַאנְְּת הּוא ֵמִבין ְוָלאו ִמִּבינָה יְִדי. ְּבָחְכָמה יְִדיָעא

ּוְלַאְחזָָאה לון ֵאי ִאְתנְִהיג ָעְלָמא ְבִדינָא . ְלִאְׁשְּתמוְדָעא ֻּתְקָפ ְוֵחיָל ִלְבנֵי נָָׁשא
. ִּדין ִאיהּו גְבּוָרה. ּוְבַרֲחֵמי ְדִאינּון ֶצֶדק ּוִמְׁשָּפט ְּכפּום עוָבֵדיהון ִּדְבנֵי נָָׁשא

ֶצֶדק ַמְלכּוָתא ַקִּדיָׁשא מאזְנֵי ֶצֶדק ְּתֵרין ַסְמֵכי . ּוָדא ְדֶאְמָצִעיָתאִמְׁשָּפט ַעּמ
ֲאָבל ָלאו ְּדִאית . ּכָּלא ְלַאְחזָָאה ֵאי ִאְתנְִהיג ָעְלָמא. ִהין ֶצֶדק אות ְּבִרית. ְקׁשוט

ְוָלאו ִמָּכל ִאֵּלין  .ְוָלאו ִמְׁשָּפט יְִדיָעא ְדִאיהּו ַרֲחֵמי. ָל ֶצֶדק יְִדיָעא ְּדִאיהּו ִדין
ְדָהא ְרׁשּוָתא ִאית ָל . קּום ִרִּבי ִׁשְמעון ְויְִתַחְּדׁשּון ִמִּלין ַעל יְָד. ִמּדות ְּכָלל

ְלגַָּלָאה ָרזִין ְטִמיִרין ַעל יְָד ַמה ְדָלא ִאְתיְִהיב ְרׁשּו ְלגַָּלָאה ְלׁשּום ַּבר נָׁש ַעד 
ִעָּלִאין ְׁשָמעּו . 'ַהְּגֻדָּלה ְוַהּגְבּוָרה ְוכּו' ְל ה: ְוָאַמר ָקם ִרִּבי ִׁשְמעון ָּפַתח .ְּכָען

ָהִקיצּו ְוַרּנְנּו ׁשוְכנֵי . ִאּנּון ְּדִמיִכין ְּדֶחְברון ְוַרְעיָא ְמֵהיְמנָא ִאְּתָערּו ִמְּׁשנְַתכון
. ּה ֲאנִי יְֵׁשנָה ְוִלִּבי ֵערִאֵּלין ִאּנּון ַצִּדיַקּיָא ְּדִאּנּון ִמִּסְטָרא ְדַההּוא ְּדִאְתַמר ּבָ . ָעָפר

ַרְעיָא ְמֵהיְמנָא ַאנְְּת . 'ּוְבגִין ָּדא ִאְתַמר ְבהון ָהִקיצּו ְוַרּנְנּו ְוכּו. ְוָלאו ִאּנּון ֵמִתים
ְּדַעד ְּכַען . ַוֲאָבָהן ָהִקיצּו ְוַרּנְנּו ְלִאְּתָערּוָתא ִּדְׁשִכינְָּתא ְּדִאיִהי יְֵׁשנָה ְבגָלּוָתא

ִמּיָד יִָהיַבת ְׁשִכינְָּתא ְּתַלת ָקִלין ְלגֵַּבי . א ֻּכְּלהּו ְדִמיִכין ְוִׁשנְָּתא ְבחוֵריהוןַצִּדיַקּיָ 
ְדָהא ֲעָל ִאְתַמר קול ּדוִדי  - קּום ַרְעיָא ְמֵהיְמנָא : ַרְעיָא ְמֵהיְמנָא ְויִיָמא ֵליּה

ְתִחי ִלי ֲאחוִתי ַרְעיִָתי יונִָתי ְויִיָמא ְבהון ּפִ . דוֵפק ְלגַָּבאי ְּבַאְרָּבע ַאְתָון ִּדיֵליּה
ַמאי . ֶׁשראִׁשי נְִמָלא ָטל. ְדָהא ַּתם ֲעונֵ ַּבת ִצּיון לא יוִסיף ְלַהגְלוֵת. ַתָּמִתי

ַאנְְּת ָחַׁשְבְּת ְּדִמּיוָמא ְדִאְתָחַרב ֵּבי , ֶאָּלא ָאַמר ֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא - ? נְִמָלא ָטל
ְּדָלא ָעאְלנָא ָּכל , ָלאו ֲהִכי, ֵביָתא ִדיִלי ְוָעאְלנָא ְביִּׁשּוָבאַמְקְּדָׁשא ְּדָעאְלנָא ּבְ 

א ְׁשִכינְָתא "הֵ , ֶׁשראִׁשי נְִמָלא ָטל: ֲהֵרי ָל ִסיָמנָא. זְִמנָא ְּדַאנְְּת ְּבגָלּוָתא
א "ד אות הֵ "ְוָדא ִאיהּו אות יו. ְׁשִלימּו ִדיָלּה ְוַחּיִים ִּדיָלּה ִאיהּו ַטל. ְּבגָלּוָתא

ד אות "ֶאָּלא אות יו, ל"א ִאיִהי ְׁשִכינְָּתא ְדָלא ֵמֻחְׁשָּבן ט"ְואות הֵ  .ו"אות ָואו
ְּדִאיִהי ַמְליָא ִלְׁשִכינְָּתא ִמּנְִביעּו . ל"ִּדְסִליקּו ַאְתָון ְלֻחְׁשָּבן טָ  ,ו"א ְואות ָוא"הֵ 

ַעד ָּכאן ָרזָא . ן ַקִּדיִׁשין ִעֵּמיּהִמּיַד ָקם ַרְעיָא ְמֵהיְמנָא ַוֲאָבהָ . ְּדָכל ְמקוִרין ִעָּלִאין
  : ְלעוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן' ָּברּו ה. ְדיִחּוָדא
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ן ִסימָ  ,'היְהּודָ ת ִמנְחַ ' רֵמַהֵּספֶ ן ָהַעְרִטיָלִאית נְַׁשּמֹוי ְלִעּלּוה זֶ  ןָרצֹוי יְהִ ר יֹאמַ ~ 
  :)הִלנְֵקבָ ח ַהּנֹסַ ת אֶ ת ֹוְלַׁשּנ יֵׁש תְלנְִפֶטרֶ ן ַהִּתּקּות אֶ ם ְועֹוְרִכיה ְּבִמּדָ ( ב''פ
  

הי אבותינו' יהי רצון מלפניך ה הינו וא המרחם , אב הרחמים והסליחות, א
ועל כל נפשות רוחות ונשמות , שתרחם על עמך ישראל, על כל העולמות

ובחי בלתי מדבר , והמגולגלים בדומם ובצומח, הרשעים הנדונים בגיהנם
, שמות הערטילאין המשוטטים בעולםועל כל נפשות רוחות ונ. ובחי מדבר

ובכללם . ונקלעים בכף הקלע, וההולכים מדחי אל דחי ביד מלאכי חבלה
בת \ת בן\ופלוני(ת \בת פלוני\ת בן\תרחם על נפש רוח ונשמה של פלוני

יהמו נא , אל מלא רחמים )).ויכול להוסיף שמות נוספים אם רוצה(ת \פלוני
כי אתה הוא בעל הרחמים , עליהםוהקל את העונש המוטל , רחמיך עליהם

, ופגמו בעולמות העליונים, ועוו ופשעו לפניך, ואף על פי שחטאו, והסליחות
, הלא אין מעצור לפניך לתקן פגם שלהם, רוחם ונשמתם, ובשורשי נפשם
, ותמחֹק את שטרי חובם מעליהם. בחסדיך הפשוטים, ברחמיך הרבים

הי ' רצון מלפניך הובכן יהי  .ותשליך במצולות ים כל חטֹאתם הינו וא א
על , שתקבל ברחמים וברצון את תפילתנו שאנחנו מתפללים לפניך, אבותינו

בת \ת בן\ופלוני(ת \בת פלוני\ת בן\אמתך פלוני\נפש רוח ונשמה של עבדך
ומחה , סלח נא לחטאתו ולעוונו, אנא אב הרחמים והסליחות). ת\פלוני

ואף על פי שיש עדיין עליו . חסדיך והעבר את כל פשעיו מנגד עיניך כגודל
' הלא לך ה, להיות מחויב להיענש בעונשים קלים או חמורים, דין וחשבון

ויעלה ויבוא . ותקרע את רוע גזר דינו מעליו, החסד לתת עליו חסד של חינם
כרון טוב את כל המצוות ילזכור בז, ויגיע ויראה וירצה לפניך שיח שפתותינו

, ת בהיותו בחיים\בת פלוני\ת בן\בים שעשה פלוניוהמעשים הטו, והזכויות
להמשיך ולהשפיע חסד . ולצרפם עם תפילתנו שאנחנו מתפללים לפניך

להושיעם ולהרגיעם מכל מחבלים , וחמלה וחנינה לנפשו רוחו ונשמתו
  . כפי העונשים אשר הושתו עליו, ומשחיתים ומקטרגים הממונים עליו לדונו
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. אשר חטא והעווה ופשע לפניך, עוונותיו ופשעיוולא יזכרו לו עוד חטאותיו 
והן שגרם , הן על ידי עצמו, ושא נא לחטאים ולעוונות ולפשעים שעשה

להתלבש ולהתכסות בו נפשו רוחו , ותתקן לו חלוק ומלבוש. לאחרים לחטוא
: ככתוב, ויהיו לו מנוחה ושלוה והשקט. ולא יהיה עוד ערום ועריה, ונשמתו

ותהיה מנוחתו . 'לאור באור פני מלך עולם, על משכבותםיבוא שלום ינוחו '
ותהיה חשובה . עם הצדיקים והחסידים שבגן עדן, כבוד בעולם העליון

כריח קטורת הסמים הנקטר בהיכלך על , ורצויה ומקובלת לפניך תפילתנו
חננו ועננו למען שמך . בנוריקם אל תשי, ומלפניך מלכנו, מזבח הזהב

אנא   :הרמוז בראשי תיבות) אראריתא :מחשבה בלבדיכוון שם זה ב( הקדוש
כי אל שומע תפילות . רחמיך  את  רוגזך  יכבושו  תעביר  אשמותינו

הכתובים , ג מדות''בזכרנו לפניך י, דותיךיויגולו רחמיך על מ. ותחנונים אתה
. 'ויקרא בשם ה, צב עמו שםייוית ,בענן' וירד ה: על ידי משה עבדך כאמור

. ושמע את תפילתנו כי אתה שומע תפילת כל פה. 'פניו וכו על' ויעבור ה
  .אמן, ברוך שומע תפילת עמו ישראל ברחמים

  
 ָּברּו ַהָּקדֹוׁשה ָרצָ : ראֹומֵ א ֲעַקְׁשיָ ן ּבֵ א ֲחנַנְיָ י ַרּבִ : יֹאְמרּוה ֲעָׂשרָ  יֵׁשם אִ ~ 
שנאמר יהוה חפץ , תְצוֹוּומִ ה ּתֹורָ ם ָלהֶ ה ִהְרּבָ  ְלִפיָכל יְִׂשָראֵ ת אֶ ת ְלזַּכֹוא הּו

     .למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר
  

  . 'על ישראל' יאמרו קדישו~ 
  

  

   

  
  


