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  מעשה.הכנה לתפילה בבחינת היכל.      ױֲאֹדָני 

  יהי רצון שיפתחו שערי שמים ושערי תפילה ויתמתקו הדינים

  דיבור. הכנה לתפילה בבחינת    ָפַתיׂשְ 

  מחשבה. הכנה לתפילה בבחינת  .ִּתְפָּתח

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

  זסשרצ   דטלנת   גיכק   בומפ   אחהע      

  ע"י הדיבור יומשך השפע.  ַיִּגיד

 ׃ויתגדל ויתקדש שמך בעולם  ִהָּלֶת�ּתְ 
  

 ֶאְהֶיה ,, בורא עולם, אבינו שבשמיםֵואֹלֵהי אבותינו אלהינו יאהדונהייהוװ  יהי רצון מלפניך

ר  אל רחום וחנון, שיפתחו שערי שמים ויכנסו תפילותיהן של כלל ישראל , ֶאְהֶיהֲאׁשֶ
המתפללים לפניך היום, ובפרט תפילתן של כלל הציבור היקר שמתפלל כאן ותפילתי 

בפה ולב אחד. והרינו מכוונים להוציא ידי חובת תפילה כל אחד  -בתוכם לרצון לפניך 
ִעים ללים מכל סיבה שהיא ואחד מישראל שאינם מתפ יַע,אַ ְוַלּפֹוׁשְ ומבקשים ומכוונים  ְפּגִ

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 

ָחָטאנוּ  ְענוּ  ָעִוינוּ   ׁשֶ ׁשַ ְך ִנְכָלםהעם בשגגה.  לפניך כי לכל ּוּפָ ָעִני ְוֶאְביֹון ְיַהְללּו  ַאל ָיׁשֹב ּדַ
ֶמךָ    .ׁשְ
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ּו�   להמשיך ברכה ושפע ממקור הברכות.׃    כריעת הגוף (א)   ָּבר�

ה �  ת' -ירד השפע דרך כל האותיות מא' ׃ כריעת הראש )ב(   ַאָּת

  לשכינה וממנה לכל העולמות  

  ׃זקיפת הגוףא.   )ג( ײ ְיֹה�ָֹוװ

  ׃זקיפת הראשב.   

     )צ( ֲאבֹוֵתינּו  (ת)      ֵוא!ֵהי      )י(   ײ   ֱא!ֵהינּו

  ונאמן לקיים בריתו שכרת עימם.    

 הזכרת שמו על מידת אברהם לשם המשכת שפע חדש  )ק(   ֱא!ֵהי
  ) ברא ומנהג עולמו לבדו במידת החסד.(ר  ,ַאְבָרָהם

  שפע חדשהזכרת שמו על מידת יצחק לשם המשכת     )ע(  ֱא!ֵהי

  ברא ומנהג עולמו לבדו במידת הדין.  )ש(  ,ִיְצָחק

  הזכרת שמו על מידת יעקב לשם המשכת שפע חדש  )ט(  ֵוא!ֵהי

  ברא ומנהג עולמו לבדו במידת הרחמים.  )נ(   .ַיֲעֹקב

  בעל הכוחות כולם, ובחוזק גדול שולט לבדו, מחיה,   )נ(   ָהֵאל

  מנהיג ומשגיח לבדו על כל זולתו,  

  בתכלית מידת החסד, וכל הגדולה שלו.  )ג(  ַהָּגדֹול

  בתכלית מידת הגבורה, וכל הגבורה שלו.  )ד(  ַהִּגּבֹור
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  בתכלית מידת הרחמים והמשפט, ורק ממנו יש לירא. .)י( ַהּנֹוָראוְ 

עילת העילות וסיבת הסיבות ואין מי שיאמר לו מה תעשה  .)ש( ֶעְליֹון (כ) ֵאל

ידיו.    משפיע שפע לתיקון ומה תפעל כי הכל מעשי 

  העולמות בזכות חיבור נשמת האבות בשכינה.

   נאמן לשלם שכר,) ב(  ּגֹוֵמל
  בתכלית מידת טובו. (ר) טֹוִבים   )ט(  ֲחָסִדים

  בורא ויוצר  )צ(  קֹוֵנה

 כדי להיטיב לזולתו,  ומחדש בטובו בכל יום תמיד את הבריאה כולה, (ת) ַהֹּכל
רכזֹווְ    ונאמן לקיים בריתו והבטחותיו  (ק) ָאבֹות  )ח( ַחְסֵדי  (ג) !ֵ

  בזכות האבות.  

    רצונו לגאול אותנו ע"י )ב(  ּוֵמִביא

  ) ע( ֵניֶהםבְ    )נ(  ִלְבֵני   משיח) ט(  ּגֹוֵאל

  כדי שיתגלה יחודו, כוחו, שליטתו,  )ג(  מֹוׁשְ   )י(  ַמַעןלְ 

  חסדו והבטחותיו.  טובו,  

  .ישראלותתגלה אהבתו לעם  (ל) ַאֲהָבהּבְ 
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  .מסירת נפש

לּויֹו על לבם של ישראל ולדבקם  ט את ּגִ ֵ הריני בא לעורר גילוי היחוד העליון, ּוְלַפׁשּ
מוסר עצמי על עם נפש רוח נשמה של כלל ישראל, ו פשי רוחי ונשמתיבשורשם ומקשר נ

יחוד קדושת שמך, ומקבל עלי ברצון מצות עשה לשוב בתשובה שלמה וארבע מיתות 

יוד הא ואו הא    לפניך.         אנא בשםופשענו רבונו של עולם, חטאנו, עוינו בית דין. 
סקילה, שרפה, הרג וחנק, ובכחם  ׃תמחול תסלח ותכפר לנו בכח ד' מיתות בית דין  יהוה

  תרד מלמעלה אש תכלת דמלכות ואהיה נקרב על גבי מזבחך בטהרה ואתדבק ביחוד

  ב"ה  וב"ש.   װְיֹהוָ  -קבו"ש ואהיה כסא מרכבה  ל  

  

שיכפר עונותינו ויסלח לחטאתינו ויכתבנו עם הצדיקים והראויים לחיי "ת: יבעש
  העולם הבא, שהם נכתבים בספר החיים, בין שנחיה בין שנמות.

הוא הנכתב  -הוא הנכתב בספר החיים. והנדחה ונקבע בין הרשעים  -הנקבע בין הצדיקים 
ועל זה  שאין דינו נגמר עד יום הכיפורים.והתלוי ועומד הוא הבינוני בספר המתים. 

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 

  .ת האלה מתפלליםואולם על כל הגזירו        אלה נמשכות אחרי הדין הראשון שזכרנו. 

 ְתֵבנּוּכָ . ָחֵפץ ַּבַחִּיים יחיד בשליטה ֶמֶל�   אהיה יהוה אהיה   .ַחִּייםלְ   .זכריאל ְכֵרנּוזָ 
אדני אל חי  ֱא!ִהים   גילוי שכינתך ַמֲעָנ�לְ   .שדי יהוה  ַחִּיים  מלכות ֵסֶפרּבְ   כתביאל

  ׃ַחִּיים  

  
    בכל רגע בחייו ולכלל ישראל לאדם (ז)עֹוֵזר      יחיד בשליטה )(פ ֶל�מֶ 

  מכל דבר רע ומהמזיקים.. (ש)ּוָמֵגן             לכלל ישראל ולאדם בצרתו  (ק)  ּומֹוִׁשיעַ 

ּו�   יה"ו   יסוד להמשיך ברכה ושפע ממקור הברכות.  ׃כריעת הגוף  )ק(   ָּבר�

ה �  'װ   ת' לשכינה-ירד השפע דרך כל האותיות מא'  ׃כריעת הראש  (ו)   ַאָּת

  .העולמות וממנה לכל                                                            
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  ׃זקיפת הגוףא.   )צ( ײ  ַיֶהַוװֶ 

  ׃זקיפת הראשב.   

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

  יוד אלף הי הי ויו יוד הי הי
  

  ׃(ת)  ַאְבָרָהם          בזכותו שלומשפיע עלינו חסדים . )י( ָמֵגן

  .ֹדָניאֲ  עֹוָלםלְ  ּבֹורּגִ  ָּתהאַ 
 (= גימ' ד"ל)  יוד הי  =בוכו  = ִּגְלאֲ אַ   ר"ת   

  בוכו   בכח הארת שם

  בשיעור קומתה    אדני   ונקראתהמלכות נגדלת   

  יוד ואו דלת    נון ואו נון     וידלת למד ת    אלף למד פה

  אִּגנְלגֲאץאַ      ַיִּגְלאֲ     ִּגְלאֲ אַ    השמות יהי רצון מלפניך שבכח
 ,נחש = שפחה)ו (אגלא שפחה תכניע את הנחש, ובכוח גילוי יחוד הוי"ה ית' יוודע שהנחש הוא רק

וידעו כולם שאתה יהוה הוא האלהים לבדך, בורא, מחיה ומנהיג את הכל וצבא השמים 
לבש בגדי נקם וקנא לשימך המחולל, לך משתחוים, יחיד בשליטה, ומבלעדך אין אלהים. 

ונקום נקמת שכינתך, ודם בניך השפוך, ובחמתך תכניע תשמיד ותכלה את כל אויבנו 

  ילחם לכם ואתם תחרישון. יאהדונהיְיָהְוָװ   שונאנו ומבקשי רעתנו,  ויתקיים בנו

  הֹוִׁשיַע,לְ  ַרב  .קוב"ה בלחודוי ַחֶּיה ֵמִתים ַאָּתהמְ 

  ׃ֶּגֶׁשםהַ  מֹוִרידּו רּוחַ הָ  ִּׁשיבמַ  (ַי)    :בחורף
  מ' = י' באתב"ש, ומתחלף במ' דמשיב ומתקבל יהו"ה בר"ת.

  הא יוד הא ואו  ר"ת מ"ה
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  ׃ָּטלהַ  ֹוִרידמ    :קיץב
  הא -ב   יוד הא ואו   לחבר       כוזו  ר"ת מ"ה = ט"ל =  

  ק  צ  ׃ט"ל אותיות  

  ש  ר         

 יוד הי ואו הי   ַחֶּיהמְ   .ויו הייוד הי   ֶחֶסדּבְ ַכְלֵּכל ַחִּיים מְ 
 ִליםפְ נֹו אכדטםַרֲחִמים ַרִּבים. סֹוֵמ� ּבְ  וזוכ ֵמִתים

ּוַמִּתיר  שכינה הקדושה השוכבת בעה"ר לעפר. רֹוֵפא חֹוִליםוְ 
ּוְמַקֵּים  .עליית ניצוצות קודש והשארת הקלי' פגרים מתים ֲאסּוִרים

בּורֹות ּוִמי ּגְ ־ַעלּבַ ֱאמּוָנתֹו ִליֵׁשֵני ָעָפר. ִמי ָכמֹו� 
  ׃ׁשּוָעהיְ    ּוַמְצִמיחַ   ּוְמַחֶּיה ֵמִמית   ֶמֶל�  דֹוֶמה ָּל�. 

  .ַחִּייםלְ  ַרֲחִמיםּבְ צּוָריו יְ ִמי ָכמֹו� ָאב ָהַרְחָמן זֹוֵכר  בעשי"ת:

  ַהֲחיֹות ֵמִתים.לְ  ֶנֱאָמן ַאָּתהוְ 

ּו�  ה   יה"ו יסודָּבר� �  חיבור יסוד ומלכות ײ ֵיְהֵוְװ       'װ מלכותַאָּת

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

  יוד יֱ הי ֹה ואו ִו הי ה

  :יוד הא ואו   כוזו   ַהֵּמִתים           יוד הי ואו היַחֶּיה מְ 
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ה          ו                                                               ה          י     

ִׁשְמ�   ָקדֹוׁשוְ   יכהווזהותוספת קדושה בהיכלות.    ַאָּתה ָקדֹוׁש 
ו                                  ד          ה                א                  י        

 ׃לּו�   ֶּסָלהלְ הַ יְ יֹום     יוד הה וו ההל  ְּבכָ ּוְקדֹוִׁשים  
ו              ו                        א             

ּו�  ה   יה"ו יסודָּבר� �חיבור יסוד ומלכות ײ ֹיֵה!ָׂו!ׂװֵֹ       'װ מלכותַאָּת

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

א  ה  

׃)  ַהָּקדֹוׁשַהֶּמֶלך -בעשי"ת ל  (אֵ הָ 

 י!ׂ


