קהילת הרמח"ל

ֲא ֹדנָי ױ

פשט ברכת אבות

היכל.

1

הכנה לתפילה בבחינת מעשה.

יהי רצון שיפתחו שערי שמים ושערי תפילה ויתמתקו הדינים

פשט ברכת אבות

בָּ רוּ

)א(

כריעת הגוף׃ להמשיך ברכה ושפע ממקור הברכות.

אַ ָתּה

)ב (

כריעת הראש׃ ירד השפע דרך כל האותיות מא'-ת'
לשכינה וממנה לכל העולמות

שְׂ פָ תַ י

הכנה לתפילה בבחינת דיבור.

ִתּפְ תָּ ח.

הכנה לתפילה בבחינת מחשבה.

וּפִ י

2

קהילת הרמח"ל

הוָװ ײ )ג(
יְ ֹ

ב .זקיפת הראש׃

אֱ!הֵ ינוּ

ײ )י(

הריני בא לשבח ,לפאר ולהתפל לבוראי ב-ה' מוצאות הפה שלכך הוא נברא

אחהע בומפ גיכק דטלנת זסשרצ

יַגִּיד

ע"י הדיבור יומשך השפע.

ְתּ ִהלָּ תֶ

ויתגדל ויתקדש שמך בעולם׃

יהי רצון מלפניך יהוװ יאהדונהי אלהינו וֵ אלֹהֵ י אבותינו ,בורא עולם ,אבינו שבשמים ,אֶ ְהיֶה
ֲשר אֶ ְהיֶה ,אל רחום וחנון ,שיפתחו שערי שמים ויכנסו תפילותיהן של כלל ישראל
א ֶׁ
המתפללים לפניך היום ,ובפרט תפילתן של כלל הציבור היקר שמתפלל כאן ותפילתי
בתוכם לרצון לפניך  -בפה ולב אחד .והרינו מכוונים להוציא ידי חובת תפילה כל אחד
ואחד מישראל שאינם מתפללים מכל סיבה שהיא וְ לַ ּפ ֹו ְ ׁש ִעים אַ פְ ִ ּגיעַ  ,ומבקשים ומכוונים
שייחשב לכל אחד מישראל שמתפלל יחיד כתפילה בציבור ,ולא יהיה שום קטרוג וחרון
על אף אחד מישראל בשום צד ואופן שיהיה .ותמחול ותסלח ותכפר לנו על כל מה
ָשֹב ַ ּד ְך נִ כְ לָ ם עָ נִ י וְ אֶ ְב ֹיון יְ הַ ְלל ּו
ֶׁשחָ טָ אנ ּו עָ וִ ינ ּו ו ּ ָּפ ַׁש ְענ ּו לפניך כי לכל העם בשגגה .אַ ל י ׁ
ְ ׁשמֶ ָך.

א .זקיפת הגוף׃

וֵא!הֵ י

)ת(

אֲבוֹתֵ ינוּ

)צ (

ונאמן לקיים בריתו שכרת עימם.

אֱ!הֵ י
אַ בְ ָרהָ ם,

)ק(

הזכרת שמו על מידת אברהם לשם המשכת שפע חדש
)ר( ברא ומנהג עולמו לבדו במידת החסד.

אֱ!הֵ י

)ע(

הזכרת שמו על מידת יצחק לשם המשכת שפע חדש

יִ צְ חָ ק,

)ש(

ברא ומנהג עולמו לבדו במידת הדין.

וֵא!הֵ י

)ט(

ַי ֲעקֹב.

)נ(

ברא ומנהג עולמו לבדו במידת הרחמים.

הָ אֵ ל

)נ(

בעל הכוחות כולם ,ובחוזק גדול שולט לבדו ,מחיה,

הַ גָּדוֹל

)ג(

בתכלית מידת החסד ,וכל הגדולה שלו.

הַ גִּ בּוֹר

)ד(

בתכלית מידת הגבורה ,וכל הגבורה שלו.

הזכרת שמו על מידת יעקב לשם המשכת שפע חדש

מנהיג ומשגיח לבדו על כל זולתו,

קהילת הרמח"ל

נּוֹרא )י(.
וְ הַ ָ
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פשט ברכת אבות

בתכלית מידת הרחמים והמשפט ,ורק ממנו יש לירא.
עילת העילות וסיבת הסיבות ואין מי שיאמר לו מה תעשה
ומה תפעל כי הכל מעשי ידיו.

משפיע שפע לתיקון

העולמות בזכות חיבור נשמת האבות בשכינה.

גּוֹמֵ ל

)ב (

חֲסָ ִדים

)ט (

טוֹבִ ים

קוֹנֵה

)צ (

)ר(

בתכלית מידת טובו.

בורא ויוצר

הַ כֹּל
די )ח( אָ בוֹת )ק( ונאמן לקיים בריתו והבטחותיו
וְ זוֹ !ֵכר )ג( חַ סְ ֵ

כדי להיטיב לזולתו ,ומחדש בטובו בכל יום תמיד את הבריאה כולה,

בזכות האבות.

וּמֵ בִ יא
גּוֹאֵ ל

)ט(

לְ מַ עַ ן

)י(

הריני בא לעורר גילוי היחוד העליון ,ו ְּלפַ ּׁ ֵשט את ִ ּגלו ֹּיו על לבם של ישראל ולדבקם
בשורשם ומקשר נפשי רוחי ונשמתי עם נפש רוח נשמה של כלל ישראל ,ומוסר עצמי על
יחוד קדושת שמך ,ומקבל עלי ברצון מצות עשה לשוב בתשובה שלמה וארבע מיתות

רצונו לגאול אותנו ע"י
משיח

לִ בְ נֵי

)נ (

שְׁ מוֹ

)ג (

בְ נֵיהֶ ם )ע(
כדי שיתגלה יחודו ,כוחו ,שליטתו,
טובו ,חסדו והבטחותיו.

בְּ אַ הֲבָ ה )ל( ותתגלה אהבתו לעם ישראל.

אנא בשם יוד הא ואו הא

בית דין .רבונו של עולם ,חטאנו ,עוינו ופשענו לפניך.

יהוה תמחול תסלח ותכפר לנו בכח ד' מיתות בית דין׃ סקילה ,שרפה ,הרג וחנק ,ובכחם
תרד מלמעלה אש תכלת דמלכות ואהיה נקרב על גבי מזבחך בטהרה ואתדבק ביחוד

קבו"ש ואהיה כסא מרכבה לְ -י ֹה ָוװ
נאמן לשלם שכר,

)ב (

פשט ברכת אבות
מסירת נפש.

אֵ ל )כ( עֶלְ יוֹן )ש(.

)ת(
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ב"ה וב"ש.

בעשי"ת :שיכפר עונותינו ויסלח לחטאתינו ויכתבנו עם הצדיקים והראויים לחיי
העולם הבא ,שהם נכתבים בספר החיים ,בין שנחיה בין שנמות.
הנקבע בין הצדיקים  -הוא הנכתב בספר החיים .והנדחה ונקבע בין הרשעים  -הוא הנכתב
בספר המתים .והתלוי ועומד הוא הבינוני שאין דינו נגמר עד יום הכיפורים .ועל זה
ואמנם עוד יש הגזירות על המקרים שבעולם הזה,
מתפללים ואומרים זכרנו לחיים.
כי אפשר לצדיק שיתיסר מפני היותו צדיק ,ואפשר שמפני צדקו יצליח .ולרשע כמו כן,
אפשר שיצליח מפני היותו רשע ,ואפשר שמפני רשעו יאבד ,או יתיסר .ונמצאו גזירות
ואולם על כל הגזירות האלה מתפללים.
אלה נמשכות אחרי הדין הראשון שזכרנו.

ָזכְ ֵרנוּ זכריאל .לְ חַ יִּ ים .אהיה יהוה אהיה מֶ לֶ יחיד בשליטה חָ פֵ ץ בַּ חַ יִּ ים .כָּ ְתבֵ נוּ
ֱ!הים אל חי אדני
ע ָנ גילוי שכינתך א ִ
כתביאל בְּ סֵ פֶ ר מלכות חַ יִּ ים שדי יהוה .לְ מַ ֲ
חַ יִּ ים׃

מֶ לֶ
וּמוֹשִׁ י ַ
ע )ק( לכלל ישראל ולאדם בצרתו
)פ(

יחיד בשליטה

עוֹזֵר

)ז(

לאדם בכל רגע בחייו ולכלל ישראל

וּמָ גֵן )ש(.

מכל דבר רע ומהמזיקים.

בָּ רוּ

)ק(

כריעת הגוף׃ להמשיך ברכה ושפע ממקור הברכות .יסוד יה"ו

אַ ָתּה

)ו(

כריעת הראש׃ ירד השפע דרך כל האותיות מא'-ת' לשכינה װ'
וממנה לכל העולמות.

קהילת הרמח"ל

יַהֶ וַװֶ
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פשט ברכת אבות

ײ )צ(

פשט ברכת אבות

א .זקיפת הגוף׃

בקיץ:

ב .זקיפת הראש׃

יכוון לבטל את יצר הרע הגורם לכעס ,ולבטל הכעס מעל ישראל ולגלות האהבה.

יוד אלף הי הי ויו יוד הי הי

מָ גֵן )י(.
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ומשפיע עלינו חסדים בזכותו של

מו ִֹריד הַ טָּ ל׃

ר"ת מ"ה = ט"ל =
ט"ל אותיות׃

אַ בְ ָרהָ ם )ת(׃

כוזו לחבר יוד הא ואו ב -הא
צ ק
ר ש

ְמכַ לְ כֵּ ל חַ יִּ ים בְּ חֶ סֶ ד
מֵ ִתים כוזו בְּ ַרח ֲִמים ַרבִּ ים .סוֹמֵ אכדטם נוֹפְ לִ ים
וְ רוֹפֵ א חוֹלִ ים שכינה הקדושה השוכבת בעה"ר לעפר .וּמַ ִתּיר
א ִ
וּמקַ יֵּם
ֲסוּרים עליית ניצוצות קודש והשארת הקלי' פגרים מתיםְ .
וּמי
אֱמוּנָתוֹ לִ ישֵׁ נֵי עָ פָ רִ .מי כָ מוֹ בַּ עַל־גְּ בוּרוֹת ִ
וּמחַ יֶּה וּמַ צְ ִמיחַ יְ שׁוּעָה׃
דוֹמֶ ה לָּ  .מֶ לֶ מֵ ִמית ְ
יוד הי ויו הי.

אַ תָּ ה גִּ בּוֹר ְלעוֹלָ ם ֲא ֹדנָי.
ר"ת

אַ גִּ לְ ֲא = בוכו = יוד הי

)= גימ' ד"ל(

בכח הארת שם בוכו
נגדלת המלכות ונקראת אדני בשיעור קומתה
אלף למד פה דלת למד תיו נון ואו נון יוד ואו דלת
יהי רצון מלפניך שבכח השמות

אַ גִּ לְ ֲא יַגִּ לְ ֲא אַ אגִּ נלְ גאֲץ

תכניע את הנחש ,ובכוח גילוי יחוד הוי"ה ית' יוודע שהנחש הוא רק שפחה
וידעו כולם שאתה יהוה הוא האלהים לבדך ,בורא ,מחיה ומנהיג את הכל וצבא השמים
לך משתחוים ,יחיד בשליטה ,ומבלעדך אין אלהים .לבש בגדי נקם וקנא לשימך המחולל,
ונקום נקמת שכינתך ,ודם בניך השפוך ,ובחמתך תכניע תשמיד ותכלה את כל אויבנו
שונאנו ומבקשי רעתנו ,ויתקיים בנו יְהָ וְ װָ יאהדונהי ילחם לכם ואתם תחרישון.
)אגלא ונחש = שפחה(,

ְמחַ יֶּה מֵ ִתים אַ תָּ ה קוב"ה בלחודויַ .רב לְ הוֹשִׁ יעַ,

מוֹריד הַ גֶּשֶׁ ם׃
בחורף) :יַ( מַ שִּׁ יב הָ רוּחַ וּ ִ
מ' = י' באתב"ש ,ומתחלף במ' דמשיב ומתקבל יהו"ה בר"ת.
ר"ת מ"ה

יוד הא ואו הא

קהילת הרמח"ל

ְמחַ יֶּה

יוד הי ואו הי

צוּריו ְבּ ַרח ֲִמים ְלחַ יִּ ים.
בעשי"תִ :מי כָ מוֹ אָ ב הָ ַר ְחמָ ן זוֹכֵ ר יְ ָ

וְ ֶנאֱמָ ן אַ תָּ ה לְ הַ חֲיוֹת מֵ ִתים.
בָּ רוּ

יסוד יה"ו

אַ ָתּה

מלכות װ'

ֵװ ײ
י ְֵהו ְ

חיבור יסוד ומלכות

יכוון לבטל את יצר הרע הגורם לכעס ,ולבטל הכעס מעל ישראל ולגלות האהבה.

ה ואו וִ הי ה
יוד י ֱ הי ֹ

ְמחַ יֶּה

יוד הי ואו הי

הַ מֵּ ִתים

יוד הא ואו

כוזו:

קהילת הרמח"ל

י
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פשט ברכת אבות

ו

ה

אַ תָּ ה קָ דוֹשׁ
י

תוספת קדושה בהיכלות.

ד

ו

וּקְ דוֹשִׁ ים בְּ כָ ל
ו

בָּ רוּ

יכהווזהו

יסוד יה"ו

אַ ָתּה

ה

קָ דוֹשׁ
א

יוֹם יְ הַ לְ לוּ

יוד הה וו הה

א

וְ שִׁ ְמ

ה

סֶּ לָ ה׃

ו
מלכות װ'

װײ
יי!ֹׂהֵ !ׂ ָ !ׂו ֵֹ

חיבור יסוד ומלכות

יכוון לבטל את יצר הרע הגורם לכעס בכח יחוד מ"ה ואדנ"י ,ולבטל הכעס מעל
ישראל ולגלות האהבה.

יוד א הא ד ואו נ הא י

ה

א

הָ אֵ ל )בעשי"ת  -הַ מֶּ לֶ ך( הַ קָּ דוֹשׁ׃

