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#1

G_eNeSis
מנהל ראשי לשעבר

תאריך הצטרפות:
שם פרטי:
הודעות:

300409
לירן ツ
15,646

קריאת שמע שעל המיטה מסוגלת לתקן את עוון פגם הברית! תכוונו שאתם מתקנים את העוון הזה :

רבונו של עולם ,הריני מוחל וסולח לכל מי שהכעיס והקניט אותי ,או שחטא כנגדי ,בין בגופי בין בממוני בין בכבודי בין בכל אשר לי .בין באונס בין ברצון בין בשוגג בין במזיד בין בדיבור בין במעשה,
בין בגלגול זה בין בגלגול אחר לכל בר ישראל ולא יענש שום אדם בסבתי .יהי רצון מלפניך יי אלהי ואלהי אבותי שלא אחטא עוד .ומה שחטאתי לפניך מחוק ברחמיך הרבים ,אבל לא ע"י יסורין
וחוליים רעים :יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ,יי צורי וגואלי:
ברכה זו לא יאמר בשם ומלכות אבל יהרהר שו"מ בלבו ,וכן בסיום הברכה .ויש נוהגים לאומרה בברכה עד חצות:

ברוך )אתה יי אלהינו מלך העולם( המפיל חבלי שנה על עיני ותנומה על עפעפי ומאיר לאישון בת עין .יהי רצון מלפניך יי אלהי ואלהי אבותי שתשכיבני לשלום ותעמידני לחיים טובים ולשלום ,ותן חלקי
בתורתך ,ותרגילני לדבר מצוה ,ואל תרגילני לדבר עברה ,ואל תביאני לידי חטא ולא לידי נסיון ולא לידי בזיון ,וישלוט בי יצר הטוב ,ואל ישלוט בי יצר הרע ,ותצילני מיצר הרע ומחולאים רעים .ואל
יבהילוני חלומות רעים והרהורים רעים ,ותהא מטתי שלמה לפניך ,והאר עיני פן אישן המות .ברוך )אתה יי( המאיר לעולם כלו בכבודו:
שמע ישראל יי אלהינו יי אחד
ואומר בלחש :ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד:
ואהבת את יי אלהיך בכללבבך ובכלנפשך ובכלמאדך :והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום יפסיק מעט על לבבך :ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך:
וקשרתם לאות עלידך והיו לטטפת בין עיניך :וכתבתם עלמזזות ביתך ובשעריך:
והיה אםשמע תשמעו אלמצותי אשר אנכי מצוה אתכם היום יפסיק מעט לאהבה את יי אלהיכם ולעבדו בכללבבכם ובכל נפשכם :ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש ואספת דגנך ותירשך
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ויצהרך :ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת :השמרו לכם פןיפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם :וחרה יפסיק מעט אףיי בכם ועצר אתהשמים ולאיהיה מטר
והאדמה לא תתן אתיבולה ואבדתם מהרה מעל הארץ הטבה אשר יי נתן לכם :ושמתם אתדברי אלה עללבבכם ועלנפשכם וקשרתם אתם לאות עלידכם והיו לטוטפת בין עיניכם :ולמדתם אתם
אתבניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך :וכתבתם עלמזוזות ביתך ובשעריך :למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע יי לאבתיכם לתת להם כימי השמים
עלהארץ:
ויאמר יי אלמשה לאמר :דבר אלבני ישראל ואמרת אלהם ועשו להם ציצת עלכנפי בגדיהם לדרתם ונתנו עלציצת הכנף פתיל תכלת :והיה לכם לציצת וראיתם אתו וזכרתם אתכל מצות יי ועשיתם
אתם ולאתתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זנים אחריהם :למען תזכרו ועשיתם אתכלמצותי והייתם קדשים לאלהיכם :אני יי אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם
לאלהים אני יי אלהיכם :אמת:

צריך לחזור ג' תיבות אלו,
יי אלהיכם אמת:
ואח"כ יאמר:
יעלזו חסידים בכבוד .ירננו על משכבותם :רוממות אל בגרונם .וחרב פיפיות בידם :הנה מטתו שלשלמה ,ששים גברים סביב לה מגברי ישראל :כלם אחזי חרב מלמדי מלחמה איש חרבו על ירכו,
מפחד בלילות:
)ויחזור הנה מטתו ג"פ(:
יברכך יי וישמרך :יאר יי פניו אליך ויחנך :ישא יי פניו אליך וישם לך שלום:
ישב בסתר עליון ,בצל שדי יתלונן :אמר ליי מחסי ומצודתי ,אלהי אבטחבו :כי הוא יצילך מפח יקוש ,מדבר הוות :באברתו יסך לך ותחתכנפיו תחסה ,צנה וסחרה אמתו :לאתירא מפחד לילה ,מחץ
יעוף יומם :מדבר באפל יהלך ,מקטב ישוד צהרים :יפל מצדך אלף ורבבה מימינך ,אליך לא יגש :רק בעיניך תביט ,ושלמת רשעים תראה :כי אתה יי מחסי:
יעמוד ויאמר וידוי ,ואם עשה איזה עון באותו היום יתחרט ויתודה עליו בלב נשבר ובדמעה ויקבל עליו שלא יעשהו עוד ,ואם ככה הוא עושה אשריו ואשרי חלקו:
אנא יי אלהינו ואלהי אבותינו ,תבא לפניך תפלתנו ,ואל תתעלם מלכנו מתחנתנו .שאין אנחנו עזי פנים וקשי ערף ,לומר לפניך יי אלהינו ,ואלהי אבותינו ,צדיקים אנחנו ולא חטאנו ,אבל חטאנו .עוינו.
פשענו .אנחנו ואבותינו ואנשי ביתנו :אשמנו .בגדנו .גזלנו .דברנו דפי ולשון הרע .העוינו .והרשענו .זדנו .חמסנו .טפלנו שקר ומרמה .יעצנו עצות רעות .כזבנו .כעסנו .לצנו .מרדנו .מרינו דבריך.
נאצנו .נאפנו .סררנו .עוינו .פשענו .פגמנו .צררנו .צערנו אב ואם .קשינו ערף .רשענו .שחתנו .תעבנו .תעינו ותעתענו וסרנו ממצותיך וממשפטיך הטובים ולא שוה לנו .ואתה צדיק עלכלהבא עלינו.
כי אמת עשית ואנחנו הרשענו:
אח"כ יאמר אנא בכח כולו בכל לילה ,ואחר שגמר אותו יחזור לומר הפסוק שכנגד אותו הלילה ג"פ כפי שמסודר כאן:
ליל א' :אנא בכח ,גדלת ימינך ,תתיר צרורה) .אב"ג ית"צ(
ליל ב' :קבל רנת ,עמך שגבנו ,טהרנו נורא) :קר"ע שט"ן(
ליל ג' :נא גבור ,דורשי יחודך ,תמיד גמלם) :נג"ד יכ"ש(
ליל ד' :ברכם טהרם ,רחמי צדקתך ,תמיד גמלם) :בט"ר צת"ג(
ליל ה' :חסין קדוש ,ברוב טובך ,נהל עדתך) :חק"ב טנ"ע(
ליל ו' :יחיד גאה ,לעמך פנה ,זוכרי קדשתך) :יג"ל פז"ק(
ליל שבת :שועתנו קבל ,ושמע צעקתנו ,יודע תעלומות) :שק"ו צי"ת(
ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד:
אתה תקום תרחם ציון .כיעת לחננה כיבא מועד :בידך אפקיד רוחי פדיתה אותי יי אל אמת:

הגב עם ציטוט
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Azulay669

תאריך הצטרפות:
הודעות:

100510
5,443

FxP Veteran

מה? ממתי זה כזה ארוך?
אצלי בסידור הקריאת שמע הרבה יותר קצרה...
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