לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתא בדחילו ורחימו ורחימו ודחילו ליחדא שם יה ב-וה ביחודא שלים
בשם כל ישראל הריני מכוין לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו ,לפדות את
השכינה הקדושה לעשות חסד עם קוני ,והריני מקשר עצמי לכל נשמות ישראל החיים ושוכני
עפר הקשורים אלינו והריני מקבל עלי מצות עשה של התשובה שנאמר ושבת עד ה' אלוהיך ושמעת
בקלו .
לפני קיום מ"ע יאמר:
והריני מכוין להסיר זוהמת הנחש מאותו האבר דמלבושי נרנח"י (שהיו לאדה"ר מעיקרא ונלקחו ע"י אדם בליעל
דקליפת נוגה) ודכתנות אור (שעשה המאציל לאחר חטא אדה"ר מחשמל דיסוד דנוק' דעשיה הנקרא ג"ע התחתון) המתייחסים
לאותה המצוה ולהמשיך לתוכו התפשטות אור שכנגד אותו האבר מאיברי הצלם והמוחין והנ"ר
דנרנח"י.

1לפני שמירה של מצוות ל"ת יאמר:
והריני מכוין להסיר זוהמת הנחש מאותו הגיד המתייחס לאותה המצוה ולהמשיך לתוכו התפשטות
אור שכנגד אותו הגיד מגידי הצלם והמוחין והנח"י דנרנח"י(שהיו לאדה"ר מעיקרא ונלקחו ע"י אדם בליעל דקליפת
נוגה).
לפני לימוד יאמר:
2יהי רצון מלפניך ה' אלהי ואלהי אבותי שלא נכשל בדבר הלכה ולא נאמר על טמא טהור ולא על
טהור טמא ולא על איסור מותר ולא על מותר איסור ולא יכשלו חברי בדבר הלכה ואשמח אני בהם
ולא אכשל אני בו וישמחו הם בי כי ה' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני ואביטה נפלאות מתורתיך.
ואחרי הכל יאמר:
והריני מכוין להכניע להסיר ולהפריד צד הרע דמלבוש כתנות עור דקליפת נוגה שהם התרי"ג איברים
דמדות הרעות שהם ארבעה אבות נזיקין :הגאוה ,שיחה בטילה ,אהבת התענוגים והעצבות והעצלות,
ולהגביר צד הטוב דמלבוש הנזכר שהם התרי"ג איברים דמדות הטובות שהן הענוה ,השתיקה,מיאוס
בתענוגים ,ושמחה,
והריני מכוין לקשור את נפשי לייחדה ולדבקה עם שורשה למעלה וע"י כן יושלם אילן ואדם העליון
הקדוש ויתוקן 3.ותיעשה נפשי כסא ומרכבה אל קדושתו יתברך בסוד האבות הן הן המרכבה.
(בראשית רבה מ"ז ו' ,זוהר ח"א דף קע"ג).
ויהי נועם...
ויהי רצון שזכות הלימוד תעמוד לנו ולזרענו ולזרע זרענו עד עולם א.כ.י.ר
ויהי רצון שזכות הלימוד תעמוד לכל התומכים והמסייעים בעדנו בגשמיות ורוחניות

 1ספר שערי קדושה  -חלק א שער א
 2שער המצות  -פרשת ואתחנן
 3ספר שערי קדושה  -חלק א שער ג

