סדר פדיון כפרות
עם פירוש פשוט ע"י מוסדות ברסלב
לוקחים ביד תרנגול )ולנקבה תרנגולת( או את הכסף  -למי שעושה פדיון כפרות בממון מחשש צער בעלי
חיים וכשרות השחיטה !
ואומרים בכוונת הלב להתעוררות בתשובה  -שלוש פעמים.

%דם יֵ ְ"$בי ח"ֶ ! וְ ַצלְ מָ וֶת אֲ ִס ֵ
ירי עֳ ִני ַב ְרזֶל.
ְ& ֵני ָ
בני אדם שחיים את חייהם בחושך וייסורים בגשמיות ורוחניות ,הקשורים ואסורים בעוני בסבל וצרות החיים.

י$צִיאֵ ם מֵ ח"ֶ ! וְ ַצלְ מָ וֶת מ$סְ ר$תֵ יהֶ ם יְנַ(ֵ ק.
ה' יוציא אותם ברחמים מהחושך והצרות ,וינתק מהם הדינים הקשורים בהם כמו שרשראות ברזל.

אֱ וִ ִ
ילים ִמ ֶֶ ,ר! ִ ְ"+עָ ם ֵמעֲ $נ ֵֹתיהֶ ם יִתְ ַע) .
מה גרם להם את הייסורים  -טיפשות מעשיהם ועונותיהם הרעים ,על כן יתענו )צום יום הכפורים ,בחי' נפש תחת
נפש(

ָ0ל אֹכֶל (ְ ַת ֵעב ַנפְ "ָ ם וַ ַ.ִ /יע ַעד ַ
"עֲ ֵרי מָ וֶת.
יש אנשים שכל כך קשה להם הצרות ,עד שכל אוכל מתעבת נפשם ,ומרגישים שהגיעו עד כדי שערי מוות  -רצון
למות רח"ל.

יֵ "$
ק$תיהֶ ם ִ
ֵ
יעם.
וַ ִ/זְעֲ ק אֶ ל ה' ַ& ַ1ר לָ הֶ ם ִ -מ ְ2צ
אבינו מלכנו ,הרחמן והטוב ,באהבתו את עמו ישראל  -יושיעם ,אם יזעקו ויצעקו וירבו בתפילה ותשובה ]במיוחד
בעשרת ימי תשובה[.

יִ"ְ ַלח ְָ ,בר $וְיִ ְרֵ ָ+אם וִ ַ
ימ ֵ4ט ִמִ ְ3חית$תָ ם.
אזי ישלח דברי ניחומים לאדם ,ורפואה שלימה וישועות נפלאות ,וימלט אותו מהצרות שגרמו לעצמם )בחי' ביד כל
אדם יחתום( בהתרחקותם ממנו ית'.

%דם.
י$ד לה' חַ סְ  $,וְ ִנפְ לְ א$תָ יו לִ ְבנֵי ָ
ובקרבתם אליו ,ובראותם ישועתו  -אז יודו לה' על חסדו ואהבתו את ישראל עמו ,וכן על נפלאותיו לכל בני האדם.

%דם
ִאם יֵ" עָ לָ יו ַמלְ אָ ! ֵמ ִליץ אֶ חָ ד ִמ ִ)י %לֶ ף  -לְ ַה ִ.יד לְ ָ
י ָ"ְ ר.$
אם יש לאדם ביום הדין מצווה )זה הכפרות )הצדקה שנותן( ערב יום כיפור  -על כן נותנים ביד רחבה יותר מיכולתו,
עיין לעיל( המליצה עליו טוב ,אפי' אחד מתוך אלפי עוונות  -להראות לאדם שגם לו יש נקודות טובות ועדיין לא
התרחק מקדושת ישראל והתורה והמצוות.

וַי ְחֻ )ֶ) וַֹ /אמֶ ר ָ ְ+ :דעֵ ה מֵ ֶר ֶדת "ַ חַ ת ,מָ צָאתִ י כ ֹפֶ ר.
אזי בבית דין של מעלה אומרים  -פדו אותו בשנה זו מייסורין וצרות ,כי מצאנו כפרה לנפשו.
לאחר מכן לוקחים את הכסף ואומרים  :תרומה זו בסך ___________ שאני תורם תהיה כפרה עלי ועל כל אנשי
ביתי
ובזכות פדיון כפרות זה נזכה לחיים טובים ,ארוכים ולשלום.

מסובבים ביד ימין  3פעמים מעל הראש ואומרים

זה חליפתי ,זה תמורתי ,זה כפרתי.
זה הכסף ילך לצדקה
ואני אכנס ,ואלך ,ואחתם  -לחיים טובים ארוכים ולשלום.
לאחר עריכת פדיון כפרות מעבירים את הכסף למטרות צדקה.
050-4161022 ; 054-8496548

לאוהבי ותומכי התורה
יום יום מגיעים תלמידים לישיבתנו ]מוסדות ברסלב[ לחסות בצל התורה ,בחורים רצינים אשר כל חשקם ורצונם -
לטעום ולהתמסר לעבודת המידות ולימוד יהדות בשמחה ,ע"פ דעת והשקפת תורה של רבינו הקדוש מברסלב.
אנא  -העבר את כסף הכפרות למען החזקת התורה ולומדיה של מוסדות ברסלב  -לא לשלוח כסף מזומן!!
יש לפדות את פדיון כפרות ,ולומר "הרי זה תחת זה"  -ולשלוח בצורה בטוחה למוסדות.
*ניתן להפקיד בבנק  :שם החשבון ברסלב מאיר מס' חשבון בנק 694576 :סניף 184 :בנק פאג"י
*לשליחת צ'קים יש לציין למוטב בלבד כתובת :הרב סלנט  7ירושלים מיקוד 95144

תרומה בכרטיס אשראי
לתרומות בכל הכרטיסי אשראי = חד פעמי  /הוראת קבע בדף מאובטח ללא צורך לרישום ,ע"י התקנים המחמירים
ביותר  -ע"י חברת קשר הו"ק

 PAYPALחברת סליקה באינטרנט בעלת תקן והבטחה בין לאומית  PCI -ללא צורך ברישום ו/או
חברות כדי לתרום!!
לחץ כאן לתרומות חד פעמי בלבד  -לא תומך בהוראות קבע ! לחץ כאן!

סליקה ע"י מנהל הישיבה  050-4161022או נציג הישיבה  054-8496548,ניתן להתקשר במשך כל שעות היום.
טל'/פקס .153-25850667 :
זכות התורה ולומדיה וזכות המצוות והצדיקים האמיתיים
שוכני עפר קדושים אשר בארץ המה
יעמדו לתורמים למשמר באלף המגן
מסירת שמות לברכה כנסו לקישור << פדיון כפרות

