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äòãåî úøéñî øãñ 
òøî áéëùì 

 מסירת מודעה

מספר יסוד , שלוש נוסחאות של מסירת מודעה
ומספר , שבט סופר, קסת יהונתן, ושורש העבודה

כדי להכניס ,  כל השלושה נוסחאותוטוב להגיד, מעבר יבק
שזה הוא השורש , ולהשריש בנו האמונה לנצח עד עולם

 .והעיקר של עם ישראל

 )הצוואה(נוסח יסוד ושורש העבודה ) א

על זאת יתפלל כל חסיד אליך  ")'ו, ב"תהלים ל(על פסוק 
' ברכות דף ח(דרשו רבותינו זכרונם לברכה , "לעת מצוא

לכן קודם , ובהיות כי זה כל האדם,  לעת מצוא זו מיתה)א"ע
 :כל דבר לומר

מוסר מודעה לפני עילת כל הִעלֹות וִסּבת ָּכל ַהִסּבֹות 
ואלוקותו , מחוייב המציאות, ורצון כל הרצונים
ואין יחידות , אחד יחיד ומיוחד, הנצחיית ואחדותו הנעלמת

 איהו, מהוה כל הויות, היה הוה ויהיה, כמוהו בשום פנים
', לית אתר פנוי מיני, מלעיל כל עלמין ואיהו אסחר כל עלמין

הריני מוסר , יוצרי ובוראי יתברך שמך ויתעלה זכרך לעד
והריני , שרצוני ודעתי חפצי ותשוקתי אליך, מודעה לפניך

חס , מבטל מהיום כל המחשבות זרות ורעות שאפשר לבוא

הבאנו

הנה

הריני
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מחמת טרף , בעת הזאת עת פרידת נשמתי מגופי, ושלום
 .הן במחשבה, הן בדבור, חס ושלום, ובלבול דעתי

שיהא , יוצרי ובוראי יתברך לעד, אני מוסר מודעה לפניך
ולא יהא ממש , אותו הדבור או מחשבה בטל ומבוטל

כי אתה יוצרי ובוראי , בדיבורי או במחשבתי או ברמיזתי
שאני מאמין באמונה שלמה , יתברך ָיַדְעָּת מחשבותי ולבי

שאתה , אלוקותך הקדושה ותורתך הקדושהואמתית ב
והריני מקבל עלי ועל כל הדורות , אלוקים אמת ותורתך אמת

 .שיצאו מחלצי אלוקותך ואחדותך הקדושה ותורתך הקדושה

מן המצר קראתי שמך , יתברך שמך לעד, ובוראי
עד פרידת , שאל ִּתְטרוף דעתי עלי את השעה, הגדול
. ותצילני מבלבול הדעת ומן התועים בעת הזאת, נשמתי מגופי

ותכין לבי ומחשבותי , רוח נכון חדש בקרבי, כל עוד נשמתי בי
, ורעיונותי בשעה זו ליחדך באהבה וביראה בכל לבי ובכל נפשי

תמות נפשי מות , חס ושלום, ואל תאסף עם חטאים נפשי
ולהיות , כדי שאחזיר נשמתי למקום שחצבה משם, ישרים

ואמצא מנוחה , ולבקר בהיכלך' בנועם המוכן ומזומן לחזות 
ל חי מתי אבוא -צמאה נפשי לאלוקים לא, באור החיים

ואין לי להשען על זכותי ומעוט . ואראה פני אלוקים חיים
רק באתי כעני , כי יודע אני ערכי השפל, מעשי הטובים

יתברך שמך יוצרי , כן תחנני, המבקש על הפתחים מתנת חנם
, יהי רצון שתהא העונה הזאת אשר אני מתפלל לפניך, ובוראי

ואני תפלתי . ותשמע תפלתי ותאזין תחנתי, עת רצון ורחמים
 .אלוקים ברב חסדך ענני באמת ישעך, עת רצון' לך ה

הריני מוסר מעתה נפשי ורוחי ונשמתי , ובוראי יתברך
על פי דעת אבותינו , אליך בלב שלם ברעותא ְשִלים

ב ורעיא מהימנא והנביאים הקדושים אברהם יצחק ויעק
והריני מכון , הקדושים ועל פי דעת חכמי התנאים והאמוראים

כונתם על דעתם ועל דרך הידוע להם איך צריך להיות הכונה 

ָלֵכן

יוצרי

יוצרי
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והריני מקבל עלי בלב . בעת פרידת נפש רוח ונשמה מהגוף
בכדי לתקן כל , שלם ובנפש חפצה ארבע מיתות בית דין

והריני מבקש ומתחנן מעלת . הפגמים שפגמתי בשמך הגדול
שיתן לי בעת , כל העלות וסבת כל הסבות ורצון כל הרצונים

הזאת שכל שלם וחזק לטהר לבי לעבדו באמונה שלמה 
 .אמן אמן ואמן סלה, ובאמת

* * * 

 נוסח קסת יהונתן) ב

 :)ו"מ-ה"ק מ"ז ס"פרק כ(וזה לשון שבט מוסר 

סדר :  וזה לשונומצאתי מודעא לענין זרע לבטלה בספר קסת יהונתן
, עשרה אנשים, דהיינו שצריכים להיות עדה שלימה, מסירת מודעא

וצריכים להיות כשרים זה לזה ולאותו , מלבד אותו שמוסר מודעא
 או אף בתוך השנה, ונוהגין לעשות כן בין כסה לעשור. המוסר מודעא

 .ונוהגין שכל אחד יתן נדבת לבו דבר מה לצדקה מקודם. מי שירצה 

 :וזה לשון המודעא

הלוא ידעתם : את אשר עם לבבי, נא רבותי אמרי פי
כן מיום -ועל, אשר ְקִליּפה קדמה לפרי צדיק עץ חיים

, תיכף בא היצר הרע, ברא אלוקים אדם הראשון לכל נוצר
ַּבחַלְקַלקֹות , )א, בבא בתרא טז(הוא מלאך המות , הוא השטן

והסית אותו , לִמִלין לצד עלאה ימל, לשונו מדבר גדולות
מלך , למרות את פי אלוקי ישראל, לאכול מעץ הדעת טוב ורע

אחד יחיד ומיוחד , מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא וברוך שמו
כך עלה ברוח סערה ואש -ואחר. בפי ּכֹל בשמים ובארץ

מתלקחת בשמים וקטרג עליו עד אשר נגזר מיתה עליו ועל כל 
ומאז ועד עתה זה דרכו כל . הדורות הבאים עד ימות המשיח

על משכבו סליקו רעיונים והרהורים , לרבות הלילות, הימים
, ר ַרַחם לאכזרי"ְוִיְצּפֹון ְלַדם ישרים לבלות שאול ואוצ, לשמים

, וכל מעשיו להפיל את האדם מאגרא רמה ְלֵביָרא ַעִמְקָּתא

שמעו
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אין בידינו להתחזק עליו , ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזר לנו
והנה בכל מקום . וכל ימי חיי האדם בצער גדול, )ב, קידושין ל(

אשר המצא ימצא מקום מוכן לפרעון חובות ישנים וגם 
 .חדשים מקרוב ָׁשם הוא בעצמו או שלוחיו או ִגיֵרי ִדיֵליה

אשר , ידוע לכם את אשר אמרו חכמינו זכרונם לברכה
הלוא היא בעת אשר הוא סמוך , בשעת הסכנה הגדולה

ואז הזמן היותר נאות להשיב הפקדון , ליציאת נשמת האדם
לעשות תשובה ויתודה על עונו , אשר ָהְפַקד ִאּתֹו כל ימי הבלו

ויקבל עליו עול מלכות , )א, ירושלמי חגיגה ב(עד דכדוכה של נפש 
והוא לא כן . וימסור נפשו רוחו ונשמתו לאשר נתנו, שמים רבה

ה פתיחות לבלות חלק משמן ִחּכֹו והמ, הפך עליו בלהות, ידמה
ובזה , לך עבוד אלוקים אחרים: שאול ואבדון נפשו לאמור

, ְוָהֵקל ֵמעליך עול היסורים הקשים והמרים, יערב ויבושם לך
והוא ימשל בו בגופו לעורר עליו דיני , וכל מגמתו להפילו שחת

לשחטו בסכין פגום ולעשות , דינין קשים ומרים כלענה וראש
אשר יקצרו כמה , מלבד שאר ֲאָנִסים, חס ושלום, טרפה

והנה עם מה שאמרו חכמינו זכרונם לברכה . יריעות מהכיל
, ְוָאנּוס רחמנא פטרו,  אין אדם נתפס על צערו)ב, בבא בתרא טז(

עושה מחיצה בינו לבין אבינו , מכל מקום אם אינו עושה ָּכָלה
 .שבשמים

כן הנני מוכן ומזומן מהיום עד אחר מיתה למסור נפשי 
ִעילת כל ָהִעלות וסבת כל , ל רחום-חי ונשמתי ָלֵארו
ובפניכם אני מוסר כל החלקים , ברוך הוא וברוך שמו, הסבות

אשר , אשר הם המה בי מנפש ורוח ונשמה להקדוש ברוך הוא
וכל מה שאעשה מהיום ועד עולם נגד , בחסדו הגדול נתן אלי
ולא , הלוא המה בטלים ומבוטלים, המסירת מודעא הזאת

ומכל שכן במעשה , יהא ממש בדבורי ובמחשבתי או ִּבְרִמיָזִתי
 .חס ושלום

והנה

על
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שתצרפו עמכם השכינה , מבקש מאת מעלתכם
לבטל כל מה שאעשה מהיום עד , הקדושה והטהורה

ולא יהא ממש בדבורי או , עולם נגד מסירת המודעא הזאת
ברמיזותי או במחשבותי לבטל אפילו רגע כמימרא אחת 

, ומכל שכן דבר היוצא מן הכלל כלו, ש ברוך הואממצות הקדו
-כי אני הנני מוסר מהיום באהבה גמורה גופי נפשי ונשמתי ָלֵא

יצר ועשה כל העולמות וכל , אשר האציל וברא, ל יחיד ומיוחד
ובאם אשר יעלה על מחשבתי חס ושלום נגד מסירת . הברואים

ובאם . המודעא הזאת בודאי כי הוא באונס גמור והכרח גדול
, המלאך המשחית יבוא לקטרג עלי מחמת אותה המחשבה

ולא יעשה שום , יהיו דבריו כאפס ואין ולא נחשבים כלום
 .רושם כלל

כפי שנדפס בסליחות ) נוסח שבט מוסר(מתחילים מסירת מודעה מכאן " שער השמים"בישיבת 
 .ין שםוהם מושיבים הבית ד. זכר צדיק לברכה' משה נחמיה כהני' ם להרב ר"שובבי

השטן עומד על , כי האדם בעת שמוציאים נשמתו) הלכות אבלות ומיתה סעיף י(כתב בספר מעיל שמואל 
ואפשר חס ושלום שתבוא לידי הודאה , והנשמה ממאנת, אלקי ישראל' ואומר לו כפור בה, ימינו לשטנו

על כן צריך להקדים ). ג"ק מ"ז ס"ובשבט מוסר פרק כ, ס"ה סדר הוידוי דף ר"וכן הוא בקיצור של(
 .ובסדר אלה הדברים ימסור מודעה, עד אשר לא יבואו ימי הרעה' להתפלל אל ה, בעודו בשכלו

 :)ט"זכרונו לברכה דף י' ם להרב משה נחמיה כהני"סליחות לשובבי(

 נוסח בעל שבט מוסר) ג

ל הגדול הגבור -אלוקי ואלוקי אבותי ָהֵא' רצון מלפניך ה
, כל חי ורוח כל בשר אישאשר בידו נפש , והנורא

שכשאגיע לאחר אריכות ימים ושנים בעבודתו יתברך שמו עת 
פקודתי ברצון הטוב ברחמיו וחסדיו וחמלתו ליטול ממני 

שאהיה ָּכֵעת הזאת בדעת צלולה ומיושבת עלי ובשכלי , נשמתי
ְּכֵמָאז וקדם להיותי דבוק בו ובאחדותו ברוך הוא שלא לזוז 

ומקבלת , עד ועד בכלל, מיראתו ומאהבתו עד יציאת נשמתי
כן דעתי מיושבת -ויהי גם. אחד ושמו אחד' עול מלכותו עלי ה

הוא אמת וגזרותיו אמת והכל . עלי להצדיק דינו ברוך הוא
ואעשה רצונו ברוך הוא ביראה ובאהבה . בחסד וברחמים עלי
ובאם שיהיה רצון הבורא ברוך הוא ורצונו . כי רב ושליט הוא

והנני

יהי
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 לאחר אריכות ימים ושנים בעבודתו יתברך שמו הטוב והפשוט
כשאגיע העת הזאת ליסרני ביסורים קשים ושיהיה לי בלבול 

הריני מצדיק את דינו הקדוש , חס ושלום, וטירוף הדעת
ואתה צדיק על כל הבא עלי כי . והטהור של חסד ורחמים עלי

ובאם שיבוא חס ושלום בעת ההיא . אמת עשית ואני הרשעתי
, המסית והמדיח המקטרג הגדול להסית ולהדיח ולפתות אותי

לכפור ְּבעֹוִשי יוצרי ובוראי מלך , חס ושלום חלילה וחלילה
הן , או באחת ממצוותיו, או בתורתו הקדושה, מלכי המלכים

או מאיזה ְסָייג , מצוות דאוריתא או מדברי קבלה או מדרבנן
הריני מוסר מודעה , חס ושלום, וגדר ומשמרת למשמרת

לפניכם עדה קדושה ' רוף קודשא בריך הוא ושכינתיבצי
במודעה גמורה בכל מיני מסירות מודעה שתקנו חכמינו 

שיהא הפיתוי וההסתה ההיא כאפס וכאין , זכרונם לברכה
, חלילה וחלילה, ובאם חס ושלום אודה לו. וכחרס הנשבר

ואין אדם , מתוך צער ובלבול וטירוף הדעת ושכלי ולבי בל עמי
, אבל באמת מודה אני לפניכם בהודאה גמורה. נתפס על צערו

שהוא אחד יחיד , הבורא יתברך שמו, שאני מאמין באלוקי
 :ואני מקבל עלי על מלכותו. אחד ושמו אחד' ה, ומיוחד

 לחכות לכל הקהל ולהגיד ביחד בקול רם ובהתעוררות

 ֶאָחד' ֱאלֵֹהינּו ה' ְשַמע ִיְשָרֵאל ה
 ּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעדָּברּוך ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכ

, ותורתו אמת. משה עבדו נאמן ביתו אמת. אלוקים אמת
וכל מצוות דאוריתא ודברי קבלה . פה-שבכתב ושבעל

ואני מאמין בהם , וכל דקדוקי המצוות אמת, מדרבנן אמת
ל אחד -ֵא. בלב שלם ובנפש חפצה, ל-תהלה ָלֵא, באמונה שלמה

ואינני כופר חלילה , אדון כל המעשים ברוך הוא אמרם
דאוריתא , קטנה או גדולה, וחלילה בשום מצוה מהמצוות

רק את האלוקים אני ירא ואני אוהב את , ודברי קבלה ודרבנן

'וה
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ואני מאמין בשלשה . הבורא יתברך שמו ותורותיו ומצוותיו
ושהבורא יתברך שמו הוא ראשון , עשר העקרים בכלל ובפרט

 שכר טוב לצדיקים ויש, והוא אחרון ומבלעדיו אין אלוקים
ושתהיה תחית המתים , לעולם הבא ועונש רע ומר לרשעים
ובידו להמית ולהחיות . בעת שיעלה רצון הבורא יתברך שמו

ובביאת משיח ושהבורא יתברך שמו אינו גוף ולא דמות הגוף 
אור , אור קדמון, אור קדוש וטהור, והוא אור גדול ונורא מאד

אור פשוט , אור טמיר ונעלם, אור זך ונקי, אור מצחצח, צח
וממנו ' מקור מים חיים ה, והוא חי וקים. אין סוף ברוך הוא
' ויקויים בי מקרא שכתוב ואתם הדבקים בה. תוצאות החיים

ונאמר כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך . אלוקיכם חיים כלכם היום
לחיים ולשלום כתבני אלוקים חיים אמן כן יהי . שנות חיים

 :צורי וגואלי' ן אמרי פי והגיון לבי לפניך היהיו לרצו. רצון
 )ם הנזכר לעיל"סליחות לשובבי, א"ק מ"ז ס"שבט מוסר פרק כ(

וכל הציבור עומדים , מושיבים עשר אנשים שהם הבית דין
כראוי לעם ישראל למסור , ואומרים ביחד ובהתעוררות גדול

מודעה לגלות האמונה הקדושה בלב שלם כראוי וכנכון בלי 
והבית דין  לא אומרים כעת רק , שום פקפוק חס ושלום

 :ושומעים ברעדה מה שהציבור אומרים, דוממים

מאחר שאין צדיק בארץ בזמן הזה , אבקש ממעלתכם
, אשר לא קרה לו מקרה בלתי טהור בהוצאת זרע לבטלה

ואותן הטיפות המה חושבין אותי , יהיה באיזה אופן שיהיה
ממטתי אחר מיתתי באמרם כי להם לאב ורוצים להנות ממני ו

בכן אבקש ממעלתכם מחילה שתעזרוני לבקש את , אתה אבינו
פני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא להכניס לקדושה כל 

הן באונס הן ברצון הן , אותן הטיפין שיצאו ממני לבטלה
על ידי שם הקדוש היוצא , בשוגג הן במזיד הן ער הן ישן

: כזה(ה בנקוד שורוק "מפסוק חיל בלע ויקיאנו בשלוב שם הוי

גם הנני מחרים ומנדה אותם . )יחהבווה ויזהר שלא יוציא השם מפיו

גם
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המזיקים ושדין ורוחין ולילין שנבראו מטפות קרי וזרע שלי 
כולם בכלל שלא יגעו בי או במטתי או בבגדי ולא ילוו אותי 

ואתם גם אתם תצרפו עמכם השכינה ותחרימו אותם . לקברי
 יהיה להם כח לילך אחר מטתי ומכל שכן ליגע בי באופן שלא

 :ובבגדי או בגופי או בנפשי

 : והבית דין היושבים יענו- *)תקיעת שופר

קודשא בריך הוא ושכינתיה קבלנו המסירות 
מודעה אשר מסרתם גופכם ונפשכם רוחכם 
ונשמתכם לעלת כל העלות וסבת כל הסבות וכל מה שתעשו 
מהיום נגד מסירת המודעה הזאת הן במעשה הן בדבור הן 
במחשבה אנחנו מבטלים אותו המעשה בצירוף קודשא בריך 

 :הוא ושכינתיה ולא יעשו בכם שום רושם כלל

מחרימים אנחנו בית דין בצרוף קודשא בריך הוא 
ושכינתה כל טיפות זרע שיצאו מכם לבטלה מעולם עד 

גם אשר , גם אשר יצאו ממנו בגלגולים הקודמים, היום הזה
יצא מכם לבטלה מהיום עד אחר מיתתכם שלא יגעו בכם 
בעצמכם או בגופכם או בנפשכם הן בבגדיכם הן במטתכם ולא 

יאספהו ' וצדק לפניו יהלך וכבוד ה, ילוו אתכם לקבריכם
 .ותנוחו על משכבכם בשלום אמן סלה

 ):ם הנזכר לעיל"סליחות לשובבי, שבט מוסר שם, קסת יהונתן(

 :ואומרים כולם ביחד

 :ֱאלֵֹהיֶכם ַחִּיים ֻּכְּלֶכם ַהּיֹום' ְוַאֶּתם ַהְּדֵבִקים ַּבה
כך עומדים הבית דין ומושיבים עשרה אנשים אחרים 

                                              
זיו"מהדורת(ה"בשל הובא*) שערי ב"מכון פרק,חלק פסחים מסכת

ס מצוה בהגה"נר סא לשונו,)ה"ק "וזה בשופר: מחרים בחייו עם,באם
ילוהו לא מבניו אחד ששום חכמים תלמידי טוב,עשרה עד"יותר

הקדוש לשונו .כאן

:בצירוף

גם

אחר
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גם אבקש ממעלתכם "והם עומדים עכשיו ואומרים , לבית דין
 :כנזכר לעיל

 

 מספר מעבר יבקווידוי לשכיב מרע 

ש עליו רחמים שיש לו חולה בביתו ילך אצל חכם ויבק
מה שהוסיף (ואיש חכם יכפרנה ' שנאמר חמת מלך וגו

בבא () 'נ שהולך להרב כו"י פרק י"א תיבת שבעיר הוא מנ"הרמ

 :)א"ז ע"בתרא קט

ג דכתיב "רבות בראשית פרק נ(תפלת החולה לעצמו יותר מכל 

 :)באשר הוא שם

אלהי ואלהי אבותי שרפואתי בידך ' אני לפניך ה
ומיתתי בידך יהי רצון מלפניך שתרפאני רפואה שלמה 
ואם אמות תהי מיתתי כפרה על כל חטאים ועונות ופשעים 
שחטאתי ושעויתי ושפשעתי לפניך ותן חלקי בגן עדן וזכני 

 :לעולם הבא הצפון לצדיקים

 .פ הרשות בידו"ירצה להאריך אפילו כוידוי יוהכ
 )ח"שולחן ערוך יורה דעה סימן של(

 ן זכרונו לברכה"י לשכיב מרע להרמבסדר ווידו

ן סדר ווידוי של שכיב מרע כן קבלנו מחסידים "הרמב
ראוי לכל שכיב מרע שיעשה . ואנשי מעשה וזה נוסחו

צוואה ויבקש מחילה לכל מי שחטא ויבקש מרבים שיעזרוהו 
. בתפלה ויעשה תשובה שלימה ויטול ידיו ויתעטף בציצית

אלוקים אמת ותורתו אמת ומשה נביאו אמת וברוך ' ויאמר ה
שם כבוד מלכותו לעולם ועד ויקרא אשרי יושבי ביתך עד סוף 

ו ויאמר "אזניך סימן פ' ומזמור תפלה לדוד הטה ה. המזמור
 .א"שיר למעלות אשא עיני סימן קכ. 'בקראי ענני סימן ד

מי

יפה

מודה

ואם

כתב
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וכן , אחר כך וידוי של שכיב מרע בכוונה גדולה
 :וזה נוסחו, י מעשהקבלנוהו מחסידים ואנש

אלהי ואלהי אבותי אלהי אברהם יצחק ' אני לפניך ה
ויעקב אלהי האלוקים ואדוני האדונים בשמים ממעל 

עושה חסד . עושה שמים וארץ. ועל הארץ מתחת אין עוד
. מחוה את הכל. היה והוה ויהיה. משפט וצדקה בארץ

אלהי ואלהי ' יהי רצון מלפניך ה. שרפואתי בידך ומיתתי בידך
ואם . אבותי שתרפאני רפואה שלמה כי אתה אל רופא רחמן

בר מינן אמות תהא מיתתי כפרה על כל חטאתי ועונותי ופשעי 
שחטאתי ושעויתי ושפשעתי לפניך ותן חלקי בתורתך ובגן עדן 
וזכני לעולם הבא הצפון לצדיקים ואני מודה ומאמין כי אתה 

וראש .  האחדיםואתה אחד ולא ככל. נמצא מציאות גמורה
ולא ישיגוך משיגי הגוף . ואינך גוף ולא כח בגוף. לכל הנמצאים

ואתה קדמון לכל . ואין בך דבר מתוארי הגופים. ומקריו
ואתה הנותן נבואה בפי . ואתה ראוי להעבד ולהרים. הנמצאים

. ונבואת משה עבדך נביאך למעלה מכל הנביאים. כל הנביאים
. ואתה נתת לנו על ידו מן השמים תורה שלמה ומשיבת נפש

והגיעה אליו מפי . והיא זאת התורה הקדושה המצויה בינינו
ואתה יודע . ולא תהיה זאת התורה נעדרת ולא נסוחה. הגבורה

ודרכך לגמול טוב . מחשבות בני אדם ולא תתרשל בהם
ותביא משיחנו האהוב ותחיה . לצדיקים ולהעניש לרשעים

 :צורי וגואלי' ון לבי לפני היהיו לרצון אמרי פי והגי: מתינו

השעה דחוקה עליו יזקוף עשר אצבעותיו כלפי מעלה 
 :ויאמר

 :של עולם יהי רצון מלפניך שיהיה שלום מנוחתי

, בשם יתברך ויחודו ובמעמד הר סיני הגדול והנורא
 :ואחר סיום הוידוי יאמר אל מלך

ויאמר

מודה

ואם

רבונו

ויכוין
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 סדר מסירת מודעה לשכיב מרע

המקובלים כי האדם בעת יציאת נשמתו השטן עומד 
, אלהי ישראל' על ימינו לשטנו ואומר לו כפור בה

ואפשר שחס ושלום מחמת הטירוף תבא , והנשמה ממאנת
' על כן צריך להקדים בעודו בשכלו להתפלל אל ה, לידי הודאה

וכסדר אלה הדברים ימסור . עד אשר לא יבואו ימי הרעה
 :מודעה

וסר מודעה בפניכם באם שיבא רבותי הרי אני מ
השטן או כת דיליה להסית אותי לעבור על אחת 

הן מצות עשה הן מצות לא תעשה הן מצות שחיבין ' ממצות ה
עליהן כריתות או מיתות בית דין או גדרים או סיגים או על 
הכלל כלו חס ושלום ובפרט באם שיבוא עת פקדתי להשיב 
הפקדון אשר הפקד אתי יסית וידיח אתי ומחמת אימה ורעד 
וטרוף ובלבול דעת אני מודה לו חלילה וחלילה הן במחשבה הן 
בדבור או בכל מה שהפה יוכל לדבר ולב לחשב אף על פי 

אם . שאמרו חכמינו זכרונם לברכה אין אדם נתפס על צערו
בכן אני . אין עשה כלה עשה מחיצה בינו לבין אבינו שבשמים

בור או מחשבה בטל מוסר מודעה בפניכם שיהיה אותו ד
ומבטל כחרס הנשבר ולא יהיה ממש בדבורי או במחשבתי או 
ברמיזתי כי אני מאמין בשמך הגדול שאתה אמת ומשה עבדך 
אמת ותורתו אמת ואתה יחיד ומיוחד ואין יחידות כמוך 

ימלוך לעולם ' מלך ה' מלך ה' בשום פנים היה הוה ויהיה ה
כי אין כמוך : אחד ושמו אחד' ביום ההוא יהיה ה: ועד

ברוך הוא . באלוקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד
 :ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. וברוך שמו לעד

 :והיושבים יענו ויאמרו

קודשא בריך הוא ושכינתיה קבלנו המסירות אשר 
גופו ונפשו ורוחו ונשמתו ) פלוני בן פלוני(מסר 

כתבו

שמעו

בצירוף
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ות וכל מה שיעשה מהיום לעילת כל העילות וסיבת כל הסיב
נגד מסירת המודעה הזאת הן במעשה הן בדבור הן במחשבה 
אנחנו מבטלים אותו המעשה בצירוף קודשא בריך הוא 

 :שום רושם כלל) בפלוני בן פלוני(ושכינתיה ולא יעשה 

   

 


