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	הכיפורים 	יום 	ובערב 	השנה 	ראש 	בערב 	נדרים 	התרת 	לעשות 	נוהגים 	שיהיו	. וטוב

	המתירים	עשרה	אנשים	ששונים	הלכות ויש	נוהגים	גם	כן	לעשות	התרה	ארבעים	יום	.

		.קודם	ראש	השנה
��

,�ָרה�ִמן�ַהָּקדֹוׁש�ָּברּוְך�הּואֲהֵרי�ֲאַנְחנּו�ׁשֹוֲאִלים�ּוְמַבְקִׁשים�ַהָּת,�ְמעּו�ָנא�ַרּבֹוֵתינּוִׁש
�ַהְּקדֹוָׁשה �ּתֹוָרֵתנּו �ּוִמן �ֶׁשל�ַמָּטה, �ֶׁשל�ַמְעָלה�ּוִמֵּבית�ִּדין �ּוִמֵּבית�ִּדין ,�ּוִמַּמֲעַלְתֶכם,
ל�ָּכ,�ינּוַהִּנְלִוים�ֵאֵלל�ַאְנֵׁשי�ֵביֵתנּו�ּוְלָכל�ּוְלָכ,�ְלָנֵׁשינּו�ּוְלָבֵנינּו,�ֶׁשַּתִּתירּו�ָלנּו�ּוְלַנְפֵׁשנּו

ִמיֵני�ְנִזירֹות��ְוָכל,�ִמין�ְלׁשֹון�ֶנֶדר�ִמיֵני�ְנָדִרים�ֶׁשָּנַדְרנּו�ַעל�ַעְצֵמנּו�אֹו�ַעל�ֲאֵחִרים�ְּבָכל
�ֲאֵחִרים�ְּבָכל �ַעל �אֹו �ַעְצֵמנּו �ַעל �ֶׁשִּיְהֶיה�ְוִאּסּוִרים�ֶׁשָאַסְרנּו �ָלׁשֹון ַהַהְסָּכמֹות��ְוָכל.

� �ַעְצֵמנּו �ַעל �ְבַמֲחָׁשָבהֶׁשִּקַּבְלנּו �ֲאִפּלּו �ֶׁשִהְסַּכְמנּו �אֹו �ִמְצָוה�ְּבָכל, ַצד��ַלֲעׂשֹות�ֵאיזֹו
�ֶׁשִּיְהֶיה �ְוֹאֶפן �ְפִריׁשּות�אֹו�. �ִמְצָוה�אֹו �ַלֲעׂשֹות�ֵאיזֹו �ֶאת�ַעְצֵמנּו ּוִמְנָהִגים�ֶׁשִהְנַהְגנּו

ְוָנַהְגנּו�ַהָּדָבר�ַההּוא�,�ן�ֶׁשִּיְהֶיהַצד�ְוֹאֶפ�ְסָיִגים�ּוְגָדִרים�אֹו�ֻחְמרֹות�ְוִנְדֵרי�ֵזרּוִזין�ְּבָכל
ִמיֵני�ְׁשבּועֹות�ֶׁשִּנְׁשַּבְענּו��ְוָכל.�ְוֹלא�ֵפַרְׁשנּו�ֶׁשִּיְהֶיה�ְבִלי�ֶנֶדר,�ָׁשֹלׁש�ְּפָעִמים�אֹו�יֹוֵתר

�ֶׁשִּיְהֶיה�ְּבָכל �ָלׁשֹון �ְּבָכל, �ֲאֵחִרים �ַעל �אֹו �ַעְצֵמנּו �ֶׁשִּיְהֶיה�ַעל �ְוֹאֶפן �ַצד �ֲה. ֵרי�ְוַגם
�ּוְלָכל �ְמַבְקִׁשים�ִמַּמֲעַלְתֶכם�ְלַהִּתיר�ָלנּו �ָּכל�ְּבֵני�ֲאַנְחנּו �ָאלֹות�ְׁשַמּתֹות��ֵביֵתנּו ִמיֵני

ִמיֵני�ְקָללֹות�ֶׁשִּקַּלְלנּו�ֶאת�ַעְצֵמנּו�אֹו��ְוָכל,�ֲחָרִמים�ֵארּוִרים�ִנּדּוִיים�ּוְנִזיפֹות�ְוִכּנּוִיים
�ֲאֵחִרים�ֶׁשִּקְּל,�ֶאת�ֲאֵחִרים ּוִבְפָרט�ִאם�ָעַבְרנּו�.�לּו�אֹוָתנּו�ֵּבין�ְּבָהִקיץ�ֵּבין�ַּבֲחלֹוםאֹו

�ֶׁשֵּבית �ְּדָבִרים �ְוֶעְׂשִרים �ַאְרָּבָעה �אֹוָתם �ֲעֵליֶהם�ַעל �ְמַנִּדין �ִּדין �ַעל�, �אֹו �ֻּכָּלם ַעל
�ִמְקָצָתם �ַעל�ֶאָחד�ֵמֶהם, ּו �ֲאִפּל6 �אֹו �ַעל�ׁשּום�ָּדָבר�ֶׁשַחָּיִב, �ֶׁשָעַבְרנּו �ָעָליו�ׁשּום�אֹו ין
�ְקָלָלה �ׁשּום�ְּגֵזָרה�ָרָעה, �אֹו �ַעל��ְוָכל. �אֹו �ַעל�ַעְצֵמנּו �ֲחלֹומֹות�ָרִעים�ֶׁשָחַלְמנּו ִמיֵני
�ֲאֵחִרים �ָרָעה, �ָעֵלינּו �ֲאֵחִרים�ֶׁשָח6ְלמּו �אֹו �ִפְתרֹוִנים�ָרִעים�ַעל�ַהֲחלֹומֹות��ְוָכל, ִמיֵני

ִמיֵני�ְמִסיַרת�ִּדין��ְוָכל.�אֹו�ֲאֵחִרים�ֶׁשָּפ6ְתרּו�ָרָעה�ָלנּו,�ֶׁשָּפַתְרנּו�ְלַעְצֵמנּו�אֹו�ַלֲאֵחִרים
ִמיֵני�ִפְתחֹון�ֶּפה��ְוָכל.�אֹו�ֲאֵחִרים�ֶׁשָּמ6ְסרּו�ָעֵלינּו,�ֶׁשָּמַסְרנּו�ַעל�ַעְצֵמנּו�אֹו�ַעל�ֲאֵחִרים

�ַעל�ֲאֵחִרים �ְלָרָעה�ֶׁשָּפַתְחנּו�ִפינּו�ַעל�ַעְצֵמנּו�אֹו �ֲאֵחִרים�ֶׁשָּפ, 6ְתחּו�ִפיֶהם�ְלָרָעה�אֹו
ִמיֵני�ַמֲחָׁשבֹות�ָזרֹות��ְוָכל,�ִמיֵני�ַעִין�ָהַרע�ְוָכל,�ִמיֵני�ְגֵזרֹות�ָקׁשֹות�ְוָרעֹות�ְוָכל.�ָעֵלינּו

�ָרִעים �ְוִהְרהּוִרים �ְוַקְפָּדנּות�ְוָכל, �ְוַכַעס �ַגֲאָוה �ִמיֵני �ְוַתֲחרּות, �ְוִׂשְנָאה �ְוִקְנָאה �ְוָכל,
ַעל�ַהֹּכל�ֲהֵרי�.�ִמיֵני�ְדָבִרים�ֲאסּוִרים�ֶׁשָּי6ְצאּו�ִמִּפינּו�ְוָכל,�ֵּׁשם�ְלַבָּטָלהִמיֵני�ַהְזָּכַרת�ַה

ְוֵאין�ֲאַנְחנּו�.�ּוְמַבְּטִלים�אֹוָתם�ִּבּטּול�ָּגמּור,�ֲאַנְחנּו�ִמְתָח6ְרִטים�ֲעֵליֶהם�ֲחָרָטה�ְגמּוָרה
�ְוֶׁשִּקַּיְמנּו�אֹו�תֹוִהים�ּוִמְתָח6ְרִטים�ַחס�ְוָׁשלֹום�ַעל�ַהִּמְצֹות�ּוַמ ֲעִׂשים�טֹוִבים�ֶׁשָעִׂשינּו

�ֶׁשָּנַהְגנּו �אֹו �ֶׁשִּקַּבְלנּו �ָהֵהם�, �ָהִעְנָיִנים �ֶׁשִּקַּבְלנּו �ַעל �ִמְתָח6ְרִטים �ֲאַנְחנּו �ֲהֵרי ֶאָּלא
�ַּבֲעֹון�ְנָדִרים�ַוֲאַנְחנּו�ְיֵרִאים�ְלַנְפֵׁשנּו�ֶׁשֹּלא�ִנָּכֵׁשל�ַחס�ְוָׁשלֹום,�ְּבִחּיּוב�ֶנֶדר�אֹו�ְׁשבּוָעה

�ּוְׁשבּועֹות �ְׁשֵלָמה, �ִּבְתׁשּוָבה �ָלׁשּוב �ָעֵלינּו �ּוְמַקְּבִלים �ְמַבְקִׁשים�. �ֲאַנְחנּו ּוֵמַעָּתה
��.ִמַּמֲעַלְתֶכם�ְלַהִּתיר�ָלנּו�ֲעֵליֶהם�ַהָּתָרה�ְגמּוָרה
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�הּוא�ּוְׁשִכיְנֵּתּה �ִּבְרׁשּות�ֻקְדָׁשא�ְבִריְך �ֶׁשל�ַמְעָלהּוִבְרׁשּות�, �ֵּבית�ִּדין ּוִבְרׁשּות�ֵּבית�,
�ַמָּטה �ֶׁשל �ִּדין �ַהְּקדֹוָׁשה, �ּתֹוָרֵתנּו �ּוִבְרׁשּות �ְגדֹוָלה, �ַסְנֶהְדֵרי �ּוִבְרׁשּות ּוִבְרׁשּות�,
�ְקָללֹות�ָאלֹות�ּוְׁשַמּתֹות�ַוֲחָרִמים�ְוֵארּוִרים�ְוִנּדּוִיים�ֻמָּתִרים�ִיְהיּו�ָּכל,�ַסְנֶהְדֵרי�ְקַטָּנה

�ְוָכל �ְוִכּנּוִיים �ּוִבּטּוִיים �ְוָכל�ּוְנִזיפֹות �ָרִעים �ָרִעים��ְּדָבִרים �ּוִפְתרֹוִנים �ָרִעים ֲחלֹומֹות
ִמיֵני�ְגֵזרֹות�ָקׁשֹות��ְוָכל,�ִמיֵני�ְדָבִרים�ֲאסּוִרים�ְוָכל,�ּוְמִסיַרת�ִּדין�ּוִפְתחֹון�ֶּפה�ְלָרָעה

�ְוָרעֹות �ַעִין�ָרָעה�ְוָכל, �ִמיֵני �ַגֲאָוה��ְוָכל,�ָׁשבֹות�ָזרֹות�ְוִהְרהּוִרים�ָרִעיםַמֲח�ְוָכל, ִמיֵני
�ְוַתֲחרּות �ְוִׂשְנָאה �ְוִקְנָאה �ְוַקְפָּדנּות �ְוַכַעס �ּוְנִזירֹות��ְוָכל, �ּוְׁשבּועֹות �ְנָדִרים ִמיֵני

�ְוַקָּבלֹות�ּוִמְנָהִגים �ְוִאּסּוִרין �ָב6ֵּת, �ַעל�ׁשּום�ֶאָחד�ִמְּבֵני �ֲעֵליֶכם�אֹו �יֶכםֶׁשהּוָׂשמּו ְוֵכן�,
�ֲאֵחִרים �ֶאְתֶכם �ֶׁשִּקְּללּו �ְקָללֹות �ַעְצְמֶכם, �ֶאת �ֶׁשִּקַּלְלֶּתם �אֹו �ֶאת�, �ֶׁשִּקַּלְלֶּתם אֹו

,�ֵּבין�ְּבַכָּוָנה�ֵּבין�ֶׁשֹּלא�ְבַכָּוָנה,�ֵּבין�ְּבַכַעס�ֵּבין�ְּבָרצֹון,�ֵּבין�ְּבׁשֹוֵגג�ֵּבין�ְּבֵמִזיד,�ֲאֵחִרים
אֹו�ֶׁשִּנְתַחַּיְבֶּתם�ׁשּום�ְקָלָלה�אֹו�ֵארּור�אֹו�,�ֹאֶפן�ֶׁשִּיְהֶיה�ְּבָכל,�ָהִקיץֵּבין�ַּבֲחלֹום�ֵּבין�ְּב

�ֶׁשִּיְהֶיה �ְוֹאֶפן �ַצד �ְּבֵאיֶזה �ָרָעה �ְּגֵזָרה �ׁשּום �אֹו �ְנִזיָפה �אֹו �ִנּדּוי �אֹו �ֵחֶרם �ַהֹּכל. ,�ַעל
ֶכם�ֶאת�ַהֹּכל�ִּבְרׁשּות�ֻקְדָׁשא�ְבִריְך�ֵמַעָּתה�ּוֵמַעְכָׁשיו�ֲאַנְחנּו�ַמִּתיִרין�ּוְמַבְּטִלין�ֵמֲעֵלי

��.ַּפַּמְלָיא�ֶׁשל�ַמְעָלה�ּוַפַּמְלָיא�ֶׁשל�ַמָּטה,�ּוֵבית�ִּדינֹו,�הּוא�ּוְׁשִכיְנֵּתּה
��

�ָלֶכם �ֻמָּתִרים �ָלֶכם, �ֻמָּתִרים �ָלֶכם, �ֻמָּתִרים �ָלֶכם. �ְׁשרּוִיים �ָלֶכם, �ְׁשרּוִיים ְׁשרּוִיים�,
�ָלֶכם �ָלֶכם. �ְמחּוִלים �ָלֶכםְמ, �חּוִלים �ָלֶכם, �ְמחּוִלים �ְקָללֹות. �ָּכאן �ֵאין �ָּכאן�. ֵאין

.�ֵאין�ָּכאן�ְּדָבִרים�ָרִעים.�ֵאין�ָּכאן�ִּבּטּוִיים.�ֵאין�ָּכאן�ְנִזיפֹות.�ֵאין�ָּכאן�ִנּדּוִיים.�ֲחָרִמים
�ֲחלֹומֹות�ָרִעים �ָּכאן �ֵאין �ִּפְתרֹוִנים�ָרִעים. �ָּכאן �ֵאין �ְמִסיַרת�ִּד. �ָּכאן �יןֵאין �ָּכאן�. ֵאין

ֵאין�ָּכאן�ְּגֵזרֹות�ָקׁשֹות�.�ֵאין�ָּכאן�ַמֲחָׁשבֹות�ָזרֹות�ְוִהְרהּוִרים�ָרִעים.�ִּפְתחֹון�ֶּפה�ְלָרָעה
ֵאין�ָּכאן�ַעִין�ָהַרע�.�ֵאין�ָּכאן�ַעִין�ָהַרע�ֶׁשל�ֲאָנִׁשים.�ֵאין�ָּכאן�ַעִין�ָהַרע�ְּדָנִׁשים.�ְוָרעֹות

.�ֵאין�ָּכאן�ִמְנָהִגים.�ֵאין�ָּכאן�ַקָּבלֹות.��ֵאין�ָּכאן�ְּדָבִרים�ֲאסּוִרים.ְּדׂשֹוְנִאים�ּוְדאֹוֲהִבים
�ּוְמֻבָּטִלים �ְבֵטִלים �ִיְהיּו �ֻּכָּלם �ַהִּנְׁשָּבר, �ַּכֶחֶרס �ַוֲחׁשּוִבים �ַמָּמׁש, �ּבֹו �ֶׁשֵאין ,�ּוְכָדָבר

�ּוְׁשִביִקין �ְׁשִביִתין �ַקָּיִמין, �ְוָלא �ְׁשִריִרין �ָלא �ֵמַעלִמיֵני�ְוָכל:. �יּוְסרּו �ָהַרע �ָּכל��ַעִין
�ּוִמָּב6ֵּתיֶכם �ּוֵמֲעֵליֶכם �ִיְׂשָרֵאל �ָים, �ִבְמצּולֹות �ְוֻיְׁשְלכּו �ַּכָּכתּוב, �ְּבָי6ְדָך�: �ִיְדַּבק ְוֹלא

�ַהֵחֶרם �ְמאּוָמה�ִמן �ַאּפֹו, �ֵמֲחרֹון �ְיָי �ָיׁשּוב �ְלַמַען �ְוִהְרֶּבָך�ְוָנ6ַתן, �ְוִרַחְמָך �ַרֲחִמים ,�ְלָך
��:ר�ִנְׁשַּבע�ַלֲאֹבֶתיָךַּכֲאֶׁש

��
�ְוִיְכְּבׁשּו�ַרֲחֶמיָך�ֶאת�ַּכֲעֶסָך,�ִהְתַמֵּלא�ְבַרֲחִמים,�ָא6ָּנ6א�ְיָי ,�ְוִיֹּגּלּו�ַרֲחֶמיָך�ַעל�ִמּדֹוֶתיָך,

�ִי �ַעְּמָך �ֵמַעל �ַהִּדיִנין �ּוֵמָעֵלינּוְוִיְתַמְּתקּו �ְׂשָרֵאל �ָאִבינּו�. �ִיְצָחק �ֶׁשל �ֲעֵקָדתֹו �ָלנּו ּוְזֹכר
ְוַהֵּבט�ְּבֶאְפרֹו�ְלַהִּציֵלנּו�ָלנּו�,�ָעָליו�ַהָּׁשלֹום�ְּכִאּלּו�ֶאְפרֹו�ָצבּור�ּוֻמָּנח�ַעל�ַּגֵּבי�ַהִּמְזֵּבַח

,�ַמִּתיִרים�ָלֶכם�ֵּבית�ִּדין�ֶׁשל�ַמָּטהּוְכֵׁשם�ֶׁשַּמְסִּכיִמים�ּו.�ָרע�ִיְׂשָרֵאל�ַאֵחינּו�ִמָּכל�ּוְלָכל
�ֶׁשל�ַמְעָלה �ָלֶכם�ֵּבית�ִּדין �ְוַיִּתירּו �ַיְסִּכימּו �ָּכְך ,�ַהֲחלֹומֹות�ָרִעים�ַהְּקָללֹות�ְוָכל�ְוָכל.
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�ָרִעים�ְוָכל �ִּפְתרֹוִנים �ִּדין�ְוָכל, �ְמִסיַרת �ְלָרָעה�ְוָכל, �ֶּפה �ִּפְתחֹון �ְגֵזרֹות��ְוָכל, ִמיֵני
��ְוָרעֹותָקׁשֹות �ֲאסּוִרים�ְוָכל, �ְדָבִרים �ִמיֵני �ְוִהְרהּוִרים��ְוָכל, �ָזרֹות �ַמֲחָׁשבֹות ִמיֵני
�ָרִעים �ָלֶכם�ְלטֹוָבה�ְוִלְבָרָכה, �ֻּכָּלם�ִיְתַהְּפכּו �ַּכָּכתּוב, �ִלְׁשמֹוַע�: �ֱאֹלֶהיָך ְוֹלא�ָאָבה�ְיָי

:�ּוְכִתיב:�ִּכי�ֲאֵהְבָך�ְיָי�ֱאֹלֶהיָך,�ה�ִלְבָרָכהַוַּיֲהֹפְך�ְיָי�ֱאֹלֶהיָך�ְּלָך�ֶאת�ַהְּקָלָל,�ֶאל�ִּבְלָעם
�ֱאֹלֵהיֶכם �ְוַאֶּתם�ַהְּדֵבִקים�ַּב6יָי �ְׁשָמְך�:ַחִּיים�ֻּכְּלֶכם�ַהּיֹום, �ֲעֵׂשה�ְלַמַען ֲעֵׂשה�ְלַמַען�,

ְוֶהְגיֹון�ִלִּבי�,�ִיְהיּו�ְלָרצֹון�ִאְמֵרי:ִפי.�ֲעֵׂשה�ְלַמַען�ְקֻדָּׁשָתְך,�ֲעֵׂשה�ְלַמַען�ּתֹוָרָתְך,�ְיִמיָנְך
��.�ְיָי�ְיָבֵרְך�ֶאת�ַעּמֹו�ַבָּׁשלֹום,ְיָי�ֹעז�ְלַעּמֹו�ִיֵּתן:�ְיָי�צּוִרי�ְוֹגֲאִלי.�ְלָפֶניָך

��
��:מרו�השואלים�מודעה�זוא�יר�כךואח

�הּוא �ַהָּקדֹוׁש�ָּברּוְך �ִלְפֵני �מֹוְסִרים�מֹוָדָעה �ֲאַנְחנּו �ֲהֵרי �ַמְעָלה�, �ֶׁשל �ֵבית�ִּדין ְוִלְפֵני
ּוְמַבְּטִלים�ֵמַעָּתה�ְוַעד�עֹוָלם�ָּכל:ִמין�ַקָּבָלה�ִאם�,�ְוִלְפֵניֶכם,�ְפֵני�ֵבית�ִּדין�ֶׁשל�ַמָּטהְוִל

�ָעֵלינּו �ְנַקֵּבל �ְוַהְסָּכמֹות�, �ַוֲחָרמֹות �ְוקּוָנמֹות �ְוִאּסּוִרין �ּוְנִזירֹות �ּוְׁשבּועֹות ִמְּנָדִרים
חּוץ�ִמִּנְדֵרי�,�ֵּבין�ְּבָהִקיץ�ֵּבין�ַּבֲחלֹום,�ְוֹאֶפן�ֶׁשִּיְהֶיהְּבָכל:ַצד�,�ְּבָכל:ָלׁשֹון,�ְוַקָּבָלה�ַבֵּלב

ְוֹלא�ִיְתַּבֵּטל�ְּבׁשּום�,�ּוְתַנאי�מֹוָדָעה�זֹו�ִיְהֶיה�ַקָּים�ַעד�עֹוָלם.�ַקָּבַלת�ַּתֲעִנית�ִאם�ְנַקֵּבל
,��ִדּבּור�ְלֶנֶדר�אֹו�ִלְׁשבּוָעהּתֹוְך�ְּכֵדי,�ְוִאם�ִנְׁשַּכח�ִלְתַנאי�מֹוָדָעה�זֹו.�ַצד�ְוֹאֶפן�ֶׁשִּיְהֶיה

ְוַנֲחֹזר�ִלְנֹּדר�אֹו�ִלָּׁשַבע�ֵמֲחַמת�ֵאיזֹו�)�אֹו�ְבָׁשָעה�ֶׁשֲאַנְחנּו�זֹוְכִרים�ִלְתַנאי�מֹוָדָעה�זֹו(
�ִסָּבה�ֶׁשִּתְהֶיה �ֶׁשֹּלא�ְבַכָּוָנה, �ְּבַכָּוָנה�ֵּבין �ֵּבין �ְּבָרצֹון �ְּבֹאֶנס�ֵּבין �ֵּבין �ְּבָכל:ָלׁשֹון, ין�ֵּב,

ִּבְלׁשֹון�ְנָדִרים�ּוְׁשבּועֹות�אֹו�ְנִזירֹות�אֹו�ִאָּסִרים�אֹו�קּוָנמֹות�אֹו�ֲחָרמֹות�אֹו�ַהְסָּכמֹות�
�ַקָּבָלה�ַבֵּלב �אֹו �ֶׁשִּיְהֶיה�, �ְמַבְּטִלים�אֹוָתם�ִּבּטּול�ָּגמּור-�ְּבָכל:ַצד�ְוֹאֶפן �ֲאַנְחנּו ,��ֲהֵרי

�ֻכָּלם�ְּב �ֵטִלים�ּוְמֻבָּטִליםּוַמְתִנים�ֲעֵליֶהם�ֶׁשִּיְהיּו �ְוָלא�ַקָּיִמין, �ָלא�ְׁשִריִרין ְוֹלא�ִיְהיּו�,
�ְּכָלל �ָחִלין �ָלנּו�ֵחֶפץ�ָּבֶהם�ְוֹלא�ְבִקּיּוָמם. �ֲאַנְחנּו�ֵמַעָּתה�ְמַגִּלים�ַּדְעֵּתנּו�ֶׁשֵאין ,�ַוֲהֵרי

��.ֶׁשֹּלא�ִתְתַּבֵּטל�ְלעֹוָלם,�ִּכי�ִאם�ְּבִקּיּום�ְּתַנאי�מֹוָדָעה�זֹו
��
ַוֲהֵרי�ֲאַנְחנּו�ְמַבְּטִלים�,�ד�ֲאַנְחנּו�מֹוְסִרים�מֹוָדָעה�ִלְפֵניֶכם�ְּבָכל:ִלֵּבנּו�ּוְבָכל:ַנְפֵׁשנּוְועֹו

�ְוָׁשלֹום �ַנֲעֶׂשה�ַחס �ִאם �ִאּסּור �ַמֲעֶׂשה�ֶׁשל �עֹוָלם�ָּכל:ִמין �ְוַעד �ֵמַעָּתה �ָּכל:ִמין�, ְוֵכן
�ְוָׁש �ַחס �ִמִּפינּו �ֵיֵצא �ִאם �ִאּסּור �ֶׁשל �לֹוםִּדּבּור �ָהֲאסּוִרים�, �ּוֵמַהִּדּבּוִרים ֵמַהַּמֲעִׂשים

�ִמְּדַרָּבָנן �אֹו �ִמְּדאֹוַרְיָתא �סֹוְפִרים, �ִמִּדְבֵרי �אֹו �ַקָּבָלה �ִמִּדְבֵרי �אֹו �ָּכל:ִמיֵני�. ְוַגם
�ָרִעים �ְוִהְרהּוִרים �ָזרֹות �ַמֲחָׁשבֹות �ְוַקְפָּדנּות, �ְוַכַעס �ַגֲאָוה �ָּכל:ִמיֵני �ְוַגם ְוִקְנָאה�,

�ִׂשְנָאה�ְוַתֲחרּותְו �ְוֶחְמָּדה�ְוַתֲאָוה�ּוְנִקיָמה�ּוְנִטיָרה, �ְרִאָּיה�ּוְׁשִמיָעה�ְוֵריַח�, ְוָכל:ִמיֵני
�ָהֲאסּוִרים �ּוְרִמיָזה �ְוקֹול �ְוָׁשלֹום, �ַחס �אֹוָתם �ַנֲחֹׁשב �אֹו �ְנַדֵּבר �אֹו �ַנֲעֶׂשה �ִאם ֵּבין�,

ֵּבין�,�ֵּבין�ְּבַכָּוָנה�ֵּבין�ֶׁשֹּלא�ְבַכָּוָנה,�ׁשֹוֵגג�ֵּבין�ְּבֵמִזידֵּבין�ְּב,�ֵּבין�ְּבַכַעס,�ְּבֹאֶנס�ֵּבין�ְּבָרצֹון
ּוַמְתִנים�ֲעֵליֶהם�ֶׁשִּיְהיּו�,�ֵמַעָּתה�ֲהֵרי�ֲאַנְחנּו�ִמְתָח6ְרִטים�ֲעֵליֶהם.�ַּבֲחלֹום�ֵּבין�ְּבָהִקיץ

�ֵמִעָּקָרן �ּוְמֻבָּטִלים �ְּבֵטִלים �ֻכָּלם �ְו, �ְּכָלל �ָחִלין �ִיְהיּו �ִעָּקרְוֹלא �ִאְתָחַרְטָנא�, ּוְבֻכְּלהֹון
��.ְבהֹון�ֵמַעָּתה�ְוַעד�עֹוָלם
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�ִלְפֵניֶכם �מֹוְסִרים�מֹוָדָעה �ֲאַנְחנּו �ְועֹוד �ַרּבֹוֵתינּו, �ַרע�, �ְוִהְרהּור �ָרָעה ֶׁשָּכל:ַמֲחָׁשָבה
�ְדִלָּבא �ּוְרעּוָתא �ּוֹמֵחנּו, �ְבִלֵּבנּו �ַיֲעֶלה �ִאם �ְוַת, �ַהְּתִפָּלה �ְּבֵעת �ּתֹוָרהּוִבְפָרט ,�ְלמּוד

�ִיְתָּבַרְך �ַהּבֹוֵרא �ּוְרצֹון �ִלְכבֹוד �ֶׁשֵאינֹו �ְוֹאֶפן �ַצד �ְּבֵאיֶזה �ְמַבְּטִלים�, �ֲאַנְחנּו ֵמַעְכָׁשיו
אֹוָתם�ַמֲחָׁשבֹות�ְוִהְרהּוִרים�ָרִעים�ּוְרעּוָתא�ְדִלָּבא�ֶׁשֵהם�ֶנֶגד�ְרצֹון�ֻקְדָׁשא�ְבִריְך�הּוא�

,�ּוִמָּכל:ֶׁשֵּכן�ִאם�ְנַדֵּבר�ֵאיֶזה�ִדּבּור�ַרע�ְוָאסּור.�ּור�ַּכֶחֶרס�ַהִּנְׁשָּברִּבּטּול�ָּגמ,�ּוְׁשִכיְנֵּתּה
,�ְוַעָּתה�ֲאַנְחנּו�ְמָבֲאִרים�ּוְמָפ6ְרִׁשים�ַּבֵאר�ֵהיֵטב.�ֵמַעְכָׁשיו�ִיְהיּו�ַהֹּכל�ְּבֵטִלים�ּוְמֻבָּטִלים

�ְּבָכל:ִלֵּב �ּוְרצֹוֵננּו �ַּדְעֵּתנּו �ְמַגִּלים �נּוַוֲאַנְחנּו �ֶאת�, �ַלֲעֹבד �ְוַכָּוָנֵתנּו �ּוַמֲאַוֵּינּו �ְרצֹוֵננּו ִּכי
�ּבֹוְרֵאנּו �ְוִיְׂשָרֵאל, �ִיְצָחק �ֱאֹלֵהי �ַאְבָרָהם �ֱאֹלֵהי �ְׁשֵלָמה, �ֲעבֹוָדה �ַתָּמה, ,�ֲעבֹוָדה

�ּוַמֲעֶׂשה �ְּבַמֲחָׁשָבה�ְוִדּבּור �תְּבִיְרָאה�ְוַאֲהָבה�ְוִׂשְמָחה�ַרָּבה�ְּכָדת�ַמה:ַּלֲעׂשֹו, �ְוָכל:.
�ִיְתָּבַרְך ,�ֵמַעְכָׁשיו�ִיְהיּו�ְבֵטִלים�ּוְמֻבָּטִלים,�ַמֲחָׁשָבה�ְוִדּבּור�ּוַמֲעֶׂשה�ֶׁשֵהם�ֶנֶגד�ְרצֹונֹו

ְּבֹאֶפן�ֶׁשָּכל:ֲעבֹוָדֵתנּו�ַלּבֹוֵרא�ִיְתָּבַרְך�ְּבַמֲחָׁשָבה�.�ִּכי�ֵהם�ִמַּצד�ֵיֶצר�ָהַרע�ְוַהֹּכל�ָהֶבל
.�ל�הּוא�ַלֲעׂשֹות�ַנַחת�רּוַח�ְלָפָניו�ַּדְוָקא�ְּבִלי�ׁשּום�ְּפִנָּיה�ְּכָלל�ְוִעָּקרַהֹּכ,�ְוִדּבּור�ּוַמֲעֶׂשה

�ּוְׁשִכיְנֵּתּה �הּוא �ְבִריְך �ֻקְדָׁשא �ִיחּוד �ְלֵׁשם �הּוא �ְוַהֹּכל �ּוְרִחימּו�, �ּוְרִחימּו ִּבְדִחילּו
א�ְּבִיחּוָדא�ְׁשִלים�ְּבֵׁשם�"ֵהו�ְואֹות�"א�ְּבאֹות�ָוא"ד�ְואֹות�ֵה"ְלַיֲחָדא�אֹות�יֹו,�ּוְדִחילּו

�ָּכל:ִיְׂשָרֵאל �ְּבנֹו, �ֶאְלָעָזר �ְוִרִּבי �יֹוַחאי �ֶּבן �ִׁשְמעֹון �ִרִּבי �ְלַדַעת �ִיְצָחק�, �ַרֵּבנּו ּוְלַדַעת
�ַאְׁשְּכַנִּזי �לּוְרָיא �עֹוָלם, �ְוַעד �ֵמַעָּתה �ְּכבֹוד:ְׁשמֹו �ַעל:ְּדַבר �ַיְעְזֵרנּו �ְּבַרֲחָמיו .�ַהָּמקֹום

��:ְיָי�צּוִרי�ְוֹגֲאִלי.�ְוֶהְגיֹון�ִלִּבי�ְלָפֶניָך,��ְלָרצֹון�ִאְמֵרי:ִפיִיְהיּו
��

��:�יאמרו�המתירים�קבלת�מסירת�המודעהר�כךואח
ִקַּבְלנּו�ְמִסיַרת�ַהּמֹוָדָעה�ַהֹּזאת�ֲאֶׁשר�ְמַסְרֶּתם�,�ִּבְרׁשּות�ֻקְדָׁשא�ְבִריְך�הּוא�ּוְׁשִכיְנֵּתּה

�ְוִנְׁשַמְתֶכם�ְלִעַּלת�ָּכל:ָהִעּלֹות�ְוִסַּבת�ָּכל:ַהִּסּבֹותּגּוְפֶכם�ַנְפְׁשֶכם�רּוֲחֶכם� ְוָכל:ַמה:�.
�ַהֹּזאת �ַהּמֹוָדָעה �ְמִסיַרת �ֶנֶגד �ֵמַהּיֹום �ֶּׁשַּתֲעׂשּו �ְוֵהן�, �ְּבִדּבּור �ֵהן �ְּבַמֲעֶׂשה ֵהן

ָבה�ִּבְרׁשּות�ֻקְדָׁשא�ֲאַנְחנּו�ְמַבְּטִלים�אֹותֹו�ַהַּמֲעֶׂשה�אֹו�ַהִּדּבּור�אֹו�ַהַּמֲחָׁש,�ְּבַמֲחָׁשָבה
��.ְוֹלא�ַיֲעׂשּו�ָבֶכם�ׁשּום�ֹרֶׁשם�ְּכָלל,�ְבִריְך�הּוא�ּוְׁשִכיְנֵּתּה

��
��

��תזכו�לשנים�רבות�נעימות�וטובות

��

 שנה�טובה�ומבורכת
 


