
תפילה כללית לגלגולי השלג
  

ה "ליחדא שם י איההיוההורחימו ודחילו  יאההויההבדחילו ורחימו  יאהדונהי) ה"ו(לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה 

לקיים מצות עשה של הוידוי בפה כמו שכתוב בתורתנו , בלי נדר, הרי אנחנו מוכנים, בשם כל ישראל יהוהה ביחודא שלים "בו

והתודו את חטאתם אשר , ואשמה הנפש ההיא' איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם למעל מעל בה) "'ו' ר הבמדב(הקדושה 

ות עשה וח מצ"ברמ, אשר צוונו' והרי אנחנו מתחרטים חרטה גמורה על כל מה שחטאנו ועוינו ופשענו ועברנו על מצוות ה, "עשו

בין ערים בין , בין באונס בין ברצון, רי קבלה ומדברי סופריםמדב, מדרבנן, מדאורייתא, ות לא תעשה וענפיהןוה מצ"ושס

ב אותיות התורה הקדושה "בפרט על מה שפגמנו בכ, בין בגלגול זה בין בגלגולים אחרים, וןוון בין שלא במתכובין במתכ, ישנים

, ול בשבת ובית הכנסתוגם במה שדיברנו דברי ח, ובמה שפסקנו מדברי תורה וקטפנו מלוח עלי שיח, ך"וחמש אותיות מנצפ

ועל מה שפגמנו בברית הלשון בדברים בטלים ושקר וחנופה וליצנות , וקריאת שמע וקריאת התורה הקדושה, ובאמצע התפילה

אנחנו ואבותינו ואנשי ביתנו וכל הנלווים אלינו , ל ובעניני ניאוף וכדומה"ועל מה שפגמנו בברית המעור בשז, וניבול הפה וכיוצא

דפנימיות וחיצוניות ואור פנימי ואור מקיף , ע"י שלנו ומלבושיהם והקרובים להם שמכללות אבי"רשי נרנחוכל הבאים מש

  . דיושר ועיגולים

לקיים בעזרת האל יתברך שמו את מצות עשה של התשובה ככתוב , בלי נדר, והרי אנחנו מוכנים ומזומנים ומקבלים עלינו

ט "ויקרא י(ומצות , "אלהיך' ואהבת את ה) "'שם פסוק ה(ומצות , "שמעת בקולואלהיך ו' ושבת עד ה) "'ב' דברים ל: (בתורה

ועוד אנחנו מקבלים עלינו בלי נדר שלא לשוב עוד , ולאהוב כל אחד מישראל כנפשנו ומאודנו, "ואהבת לרעך כמוך) "ח"י

ויתוקן גם כן מה . לגולי שלגובפרט החטאים המצריכים ג. תוובזכות תשובתנו זו יתוקנו כל פגמינו בתורה ובמצו. לכסלה

ך וכל ניצוצי הקדושה שנפלו בקליפה על ידינו יחזרו ויעלו "ב אותיות התורה הקדושה וחמש אותיות מנצפ"שפגמנו בכללות כ

היא מלב  –וקבלתנו התשובה הזאת . לאיםטקבץ יזרועו ב, לאו יורישנ ויקיאנו מבטנולע ביל ח, למקומם אל מקום הקודש

לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות , זכר אונס כלל ועיקר כי אם לעבודתו יתברך שמו ולאקמא שכינתא מעפראומנפש ובלי שום 

  . 'וכו' ויהי נועם ה, רצון בוראנו

שאין אנחנו עזי פנים וקשי עורף לומר לפניך , ואל תתעלם מלכנו מתחינתנו, תבוא לפניך תפלתנו, אלהינו ואלהי אבותינו' אנא ה

, גדנוב, שמנוא, אנחנו ואבותינו ואנשי ביתנו, פשענו, עוינו, אבל חטאנו, צדיקים אנחנו ולא חטאנו –אבותינו  אלהיואלהינו ' ה

, צנול, עסנוכ, זבנוכ, עצנו עצות רעותי, פלנו שקר ומרמהט, מסנוח, דנוז, הרשענוו, עוינוה, יברנו דופי ולשון הרעד, זלנוג

, שינו עורףק, ערנו אב ואםצ, ררנוצ, גמנו באות ברית קודשפ, שענופ, וינוע ,ררנוס, אפנונ, אצנונ, רינו דבריךמ, רדנומ

תעינו ותעתענו וסרנו ממצוותיך וממשפטיך הטובים ולא שוה לנו ואתה צדיק על כל הבא עלינו כי אמת , עבנות, חתנוש, שענור

  . עשית ואנחנו הרשענו

ו הקליפה ועלתה למעלה ממקומה "י דאמא ונתגברה ח"שי נהוגרמנו בעונותינו ופשעינו לסלק האם מעל הבנים ואורות לבו

ְוִהְרֵּבינּו לחטוא עד שנתפרדו  אלף הי יוד הי   אלף הא יוד הא    אלף הה יוד ההי דאמא שהם "ושלטה בלבושי נה

גבירתה ועבד וגרמנו בזה שפחה כי תירש , חיצון, אמצעי, פנימי: ת דשלושה פרצופים"ר לז"ן וגרמנו פירוד בין הג"שלשה אלפי

ובכח גלגולים אלו . על כן באנו בתחינה לפניך שתמחול לנו כל חטאתינו ותכפר לנו כל עונותינו ותסלח לכל פשעינו. כי ימלוך

ויעלו למקומם העליון ולהכנס אל הקדש פנימה ולא ' שנעשה לפניך יתבררו ויתלבנו כל ניצוצי הקדושה אשר נטמעו בין הקלי

והרינו מקבלים עלינו , ויחזור הכל לאיתנו הראשון, לאיםטקבץ יזרועו ב, לאו יורישנ ויקיאנו מבטנו לעביל ח, ידח ממנו נידח

  –ד לכפרת עונותינו הרבים והרעים "ארבע מיתות ב

  .ן"ה ב"ג מ"ב ס"י ע"וע, אותיות אהיה' י ד"וליחדם ע, אותיות אדני' ומד, ה"אותיות הוי' ד מד"מיתות ב' יכוין למסור עצמו על קדוש השם ולקבל עליו ד

  יוד הי ויו הי  ב"ע  א  י"וליחדם ע  א  י  סקילה
  יוד הי ואו הי  ג"ס  ה  י"וליחדם ע  ד  ה  שריפה 
  יוד הא ואו הא  ה"מ  י  י"וליחדם ע  נ  ו  הרג
  יוד הה וו הה  ן"ב  ה  י"וליחדם ע  י  ה  חנק
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ב "א דכח"ק דא"ר וו"הנקראים ג ]לאוין שיש בהם מלקות[והתחתון  ]ד"לאוין שיש בהם כריתות ומיתות ב[ח ניצוצין דדעת העליון "י כן יכוין לברר כלים ואורות דרפ"וע

  א "ב דז"י דחו"ת ונה"דחג ]ע דרבנן"יסוד מ, ג"ע שאין הז"ה מ"נו[י "א ודנה"ב הכוללים דז"דחו

    'ב מדרגה ז"ב דע"ע  

  א"י ואבא וז"ן דע"בירורי ב  יוד הי ויו הי  מלכות דחסד

    'וז' ג מדרגה ה"דסב "ע  

  מלכות דגבורה
  יוד הי ואו הי
  יוד הי ואו הי

י ואמא "דע' ן דנוק"בירורי ב

  א"דז' ונוק

    'ה מדרגה ג וז"ב דמ"ע  

  ס ויעקב"א ויש"ן דא"בירורי ב  יהוה יוד הא ואו הא  י"מלכויות דתנה

    'שהיא ד' ן מדרגה ב"ב דב"ע  

א ותבונה "דא' וקן דנ"בירורי ב  י יה יהו יהוה  מלכות דמלכות

  ורחל

א "דמצחא דא יו היו יוד היב "ן דשם ע"יודי' ובכח התענית והתשובה יבטשו ד, ובכח זה, והרינו מפילים עצמנו על השלג

' להאיר לש', הרי ת –' מי' וי', ב כל אחד כלולה מי"ן דע"דהיינו ארבע יודי" תשלג בצלמון"ויאירו אור רב ועצום בסוד הפסוק 

  . למתק כל הגבורות והדינים מעלינו ומעל כל ישראל אלף למד הי יוד מםן "ם במילוי יודי"שהוא שם אלהי

  , יו היו יוד היא "ל שבמצחא דא"ב הנ"ן דשם ע"יודי' לגלות הארת ד –פנים ואחור  בגלגול ראשוןוהרינו מכוונים 

  , יו היו יוד היב "ע שבו שם" נוצר חסד"דדיקנא ' להוריד הארתם למזל הח –פנים ואחור  ובגלגול שני

 אלף הי יוד היא "ן קס"ה דיודי"שבו שם אהי" ונקה"ג "להמשיך ולהוריד הארתם למזל הי –פנים ואחור  ובגלגול השלישי

  .שהורדנו למטה בעונות הנזכרים לעיל למקומם אלף אלף אלףן דבינה "אלפי' ולהעלות ג

. חיצון, אמצעי, פנימי: פרצופיה' ן בג"אלפי' ר דבינה שיש שם ג"ג לג"ין שבמזל ה"אלפי' ן ומג"יודי' והרינו מכוונים להמשיך מד

. ק דפרצוף פנימי דבינה"דו הי יוד היר דבינה לאותיות "דג אלףלהמשיך  –פנים ואחור  בגלגול רביעיוהרינו מכוונים 

  . דבינה ק דפרצוף אמצעי"דו הא יוד האר דבינה לאותיות "דג אלףלהמשיך  –פנים ואחור  ובגלגול חמישי

  . ק דפרצוף חיצון דבינה"דו הה יוד ההר דבינה לאותיות "דג אלףלהמשיך  –פנים ואחור  ובגלגול שישי

  : ן כזה"ן דבינה ונכפלים ונעשים ששה אלפי"ג והאלפי"ן דמזל הי"מתחברים האלפי –פנים ואחור  ובגלגול השביעי
חטאים שנתחייבנו בהם אנחנו וכל הנזכרים וישוב הכל גלגולים אלו לכל ה' ויעלו לרצון ז .אאללףף אאללףף אאללףף

  . לאיתנו הראשון

, פנימי: ר דשלושה פרצופי הבינה"ן שבג"אלפי' ת דבינה עם ג"ואם נתחייבנו בתשעה גלגולים הרינו מכוונים עתה לחבר ז

. ר דפרצוף פנימי דידה"דג אלףת דפרצוף הפנימי דבינה ב"דז הי יוד הילחבר  – שלשה גלגולים ראשונים. חיצון, אמצעי

  . ר דפרצוף אמצעי דידה"דג אלףת דפרצוף האמצעי דבינה ב"דז הא יוד האלחבר  – ובשלשה גלגולים שניים

  . ר דפרצוף חיצון דידה"דג אלףת דפרצוף החיצון דבינה ב"דז הה יוד ההלחבר  – ובשלשה גלגולים שלישים

מכוונים להמשיך ג גלגולים הרינו "ואם נתחייבנו בעונותינו הרבים ל

' ן הנז"אלפי' אותיות דג' א וט"ב עזקן דא"ב עזקן דעתיק ומי"אורות מי

א ולמתק "ב שבמצחא דא"ן דע"יודי' ס ד"דתשלג ה' ות. ג דתשלג"הרי ל

  .דתשלג שהיא הבינה' ס ש"ן שה"ם דיודי"בכל זה את שם אלהי

, צמרכדלמקוה העליון שהוא חסד דחסד דאמא שהוא ל "והרינו מכוונים עוד בהיותינו בתוך השלג להוריד כל האורות הנ

ומזדווגים ונמשכים  איההיוההא "ומתעורר הזיווג דאו' ן למקוה הנז"ה שהם זו"י שלנו עם ו"והרינו מכוונים להעלות נרנח

  .ה"ס ב"והיו כסא שלם אשר בהם יתפשט שפע הא יאהדונהין יחוד גמור ושלם "מוחין לבניהם ומתיחדים זו

אלהינו ואלהי אבותינו שיהיה הצער הזה שציערנו עצמנו להתגלגל בשלג לחרב וחנית חדה נגד היצר הרע ' לפניך הויהי רצון מ

איתערותא דלתתא עביד : "ל"אלהינו מעבודתו ויראתו תמיד כל הימים כמאמר חז' לבל יסיתנו וידיחנו עוד ממצוות ה

ויעלו למקומם ושרשם העליון ותקרב לנו ' צוצי הקדושה מהקליי התשובה וגלגולי השלג יתבררו כל נ"וע". איתערותא דלעילא

ירושלים על תילה בנויה , קץ הגאולה לפדות השכינה מבית אסורים דילה ולאקמא שכינתא מעפרא ובנין ארמון על מכונו

 .ר"במהרה בימינו אכי

  יו היו יוד הי   ת
  אלף למד הי יוד מם   ש

  .ן"אלפי' אותיות דג' א וט"ב עזקן דעתיק וא"י   לג


