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מאחד שהיה יושב בעליה והיה חלון פתוח מן נשאלתי מספר הבן איש חי זצ"ל: "
והיתה   דאורייתאבו אשה שהיא ערוה אליו מעומדת העליה לחדר אחר שהיתה 

מרי והוא ראה את ערותה ממש ושאל תיקון לדבר זה. ואמרתי לו אם ערומה לג
הוא ראה ערותה בהעברה בעלמא שלא הסתכל באותו מקום אין עליו חטא בדבר 
זה אבל אם הסתכל שם שנהנה בראייתו שנתכוון ליהנות בזה צריך תיקון. ואמר 

 ". ע"כ.נה בראייתו ואמרתי לו סדר התיקוןכן שהסתכל הרבה שם ונה

 
דור הזה יש דברים אסורים שאדם נולד להם ואינו יודע עד כמה הם אסורים. זו ב

"שלא יסתכל אדם באשה נאה ואפילו פנויה, באשת איש הלכה. מובא בגמרא 
ולכן כל אדם שומר  .[תלמוד בבלי, מסכת עבודה זרה, דף כ', עמוד א'] ואפילו מכוערת"

 !ויזהיר אחריםנפשו יברח 

 

 

יּקּון    :למראות אסורותש חי זצ"ל הבן איתִּ

 

)אם קשה עליו תענית לילה יתענה ביום  יתענה לילה ויום כמו יום כיפור ◄

 בלבד

ריבונו של עולם ויאמר נוסח זה: " יקבל התענית מבעוד יום בשעת מנחה. ◄
יחיד הלילה הזאת כולה ולמחר כל היום כולו עד  הריני לפניך בתענית

במקום ערוה  שר הסתכלתיצאת הכוכבים, לתקן מה שפגמתי בעון א
שיהיה  ויהר"מ ה' או"אשל אשה שהיא אסורה עלי באיסור עריות. 

חשוב ומקובל ומרוצה לפניך מיעוט חלבי ודמי שמתמעט בתעניתי 
כאילו הקרבתיו על מזבחך הקדוש, לתקן פגם עון הסתכלות 
שהסתכלתי במקום ערוה של אשה שהיא אסורה עלי באיסור עריות. 

ותנחילני חלק  ראהוחסדיך מן הגלגול בעוף הנקרא  ותצילני ברחמיך
ויעלה לפניך כאילו כונתי בכל הכונות הראויות לכוין  טוב לעולם הבא

ויהי נעם אדני אלהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו בזה התענית. 
 ".ומעשה ידינו כוננהו

 

 

 

 

 :ביום התענית יאמר פסוקים אלו
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פעמים( 21) ה'. ְוֹנַח ָמָצא ֵחן ְבֵעיֵני 

 פעמים( 1. )ָבָרה ְמִאיַרת ֵעיָנִים ה'ִנעוֵדי ְיהָוה ְיָשִרים ְמַשְםֵחי ֵלב ִמְצַות 

 פעמים( 1) ִכי הוא יֹוִציא ֵמֶרֶשת ַרְגָלי. ה'ֵעיַני ָתִמיד ֶאל 

.פעמים( 1) ַגל ֵעיַני ְוַאִביָטה ִנְפָלאֹות ִמתֹוָרֶתָך 

   ָֹעֵשה, ָשַמִים  ה'ֵמַאִין, ָיֹבא ֶעְזִרי. ֶעְזִרי, ֵמִעם   ֶהָהִרים א ֵעיַני, ֶאלִשיר, ַלַםֲעלֹות:  ֶאש

 ה'ָינום, ְוֹלא ִייָשן שֹוֵמר, ִיְשָרֵאל.  ִהֵמה ֹלא  ָינום, ֹשְמֶרָך.-ַאל ,ִיֵתן ַלםֹוט ַרְגֶלָך-ַאל ָוָאֶרץ.

-, ִיְשָמְרָך ִמָכלה'ַיֶכָכה; ְוָיֵרַח ַבָלְיָלה.  -ם, ַהֶשֶמש ֹלאַיד ְיִמיֶנָך.  יֹומָ -ִצְלָך, ַעל ה'ֹשְמֶרָך;  

 פעמים( 1) עֹוָלם.-ֵמַעָתה, ְוַעד ֵצאְתָך ובֹוֶאָך , ִיְשָמרה'  ַנְפֶשָך. ָרע:   ִיְשֹמר, ֶאת

ֵעיֵני ֲעָבִדים ֶאל־ַיד ֲאדֹוֵניֶהם ִהֵמה כְ . ִשיר ַהַםֲעלֹות ֵאֶליָך ָנָשאִתי ֶאת־ֵעיַני ַהֹטְשִבי ַבָשָמִים

ָחֵמנו ה' ָחֵמנו ִכי־ַרב ָשַבְענו . ְכֵעיֵני ִשְפָחה ֶאל־ַיד ְגִבְרָתה ֵכן ֵעיֵנינו ֶאל־ה' ֱאֹלֵהינו ַעד ֶשְטָחֵמנו

 פעמים( 1) .ַרַבת ָשְבָעה־ָלה ַנְפֵשנו ַהַלַעג ַהַשֲאַנִמים ַהבוז ִלְגֵאיֹוִנים. בוז

 וָמתֹוק ָהאֹור ְוטֹוב ַלֵעיַנִים ִלְראֹות ֶאת ַהָשֶמש.. ֹאֶזן ֹשַמַעת ְוַעִין ֹרָאה ה' ָעָשה ַגם ְשֵניֶהם 

 פעמים( 1)

 עיןהויו"ת הם מספר  אחר כך יצייר חמשה הויו"ת אלו בנקוד פתח, ויכוין כי חמשה ,

 השמאל: עיןקוד פתח כנגד ימין ויחזור ויצייר חמשה הויו"ת בני עיןוהם כנגד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  במבועא  עינוי דרישא וכו' עד דף מ' ע"א. – באדרא רבא דף י"ב ע"אאחר כך ילמד

דנפיק מחכמתא רבא ומרחם להו לישראל ודפים אלו ציינתי אותם על דפים אדרא רבא 

 הנדפס באותיות גדולות ] בזוהר ח"ד ד'  קכ"ט ע"ב עד ד' קל"ט ע"ב[.

  יהי רצון מלפניך ה' גרוש או יותר ויתן לצדקה ויאמר בקשה זו:  4בידו אחר כך יחזיק

שתעשה למען רחמך וחסדיך, ולמען פסוקים וסתרי תורה  אלוקינו ואלוקי אבותינו

שקרתי לפניך, ולמען מצות צדקה זו שאני מפריש בידי, ותחוס ותחמול ותרחם עלי 

אסורה עלי באיסור לתקן אשר פגמתי בהסתכלותי במקום ערוה של אשה שהיא 

גמורה  עריות, והריני מתחרט על אשר חטאתי בעון זה ועוזב אני חטא זה עזיבה
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וברוב חסדיך הגדולים תרחם עלי שלא אתגלגל בעוף הנקרא "ראה" ותנחילני חלק 

 ה'ויהי נעם כאילו כונתי בכל הכונות הראויות לכוין  טוב לעולם הבא ויעלה לפניך

היו לרצון אמרי פי . יו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהוינו עלינו ומעשה ידינוקאל

 .צורי וגאליה'  והגיון לבי לפניך

 

 ~עוד יוסף חיספר כאן תיקון הבן איש חי מספרו עד ~
 
 

 

 מספר שדי תפוחיםמראות אסורות של תיקון אחר נוסח מכאן 

ים הּוא ָלצּום ַלְיָלה ָויֹום. וְ  י ַהְמֺקָבלִּ ּקּון ְלֵחְטא ֶזה ְלפִּ ְדיֹון ְשֹמָנה ָעָשר ַהתִּ ָלֵתת פִּ
ים. ּיִּ ְצָדָקה ַלֲענִּ ּיֹות לִּ  ַתֲענִּ

 ְוֶזה ֵסֶדר ַהִתעון:

 יֹום ִלְפֵני ַהצֹום ֹיאַמר ִודוי ֶזה: ָיצום יֹום ֶאָחד ִמְשִקיַעת ַהַחָםה ְוַעד ְלָמֳחָרת ְבֵצאת ַהכֹוָכִבים.

ו ֱאֹלֵהינו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינו, ָתֹבא ְלָפֶניָך ְתִפָלֵתנו ְוַאל ִתְתַעָלם ַמְלֵכנ יאהדונהיָאָמא ְיֹהָוה 
ֱאֹלֵהינו ֵואֹלֵהי  יאהדונהיִמְתִחָמֵתנו, ֶשֵאין ֲאַנְחנו ַעֵזי ָפִנים וְקֵשי ֹעֶרף לֹוַמר ְלָפֶניָך ְיֹהָוה 

ֲאבֹוֵתינו ַצִדיִקים ֲאַנְחנו ְוֹלא ָחָטאנו. ֲאָבל ָחָטאנו. ָעִוינו. ָנַשְענו. ֲאַנְחנו ַוֲאבֹוֵתינו ְוַאְנֵשי 
 ֵביֵתינו:

 ַשְמנו. ָבַגְדנו. ָגַזְלנו. ִדַבְרנו ֹדִפי ְוָלשֹון ָהָרע. ֶהֱעִוינו. ְוִהְרַשְענו. ַזְדנו. ָחַמְסנו. ָטַפְלנואָ 
ֶשֶקר וִמְרָמה. ָיַעְצנו ֵעצֹות ָרעֹות. ִכַזְבנו. ָכַעְסנו. ַלְצנו. ָמַרְדנו. ָמִרינו ְדָבֶריָך. ִנַאְצנו. 

. ָסַרְרנו. ָעִוינו. ָנַשְענו. ָנַגְמנו. ָצַרְרנו. ִצַעְרנו ָאב ָוֵאם. ִקִשינו ֹעֶרף. ָרַשְענו. ִשַחְתנו. ִנַאְפנו
יק ִתַעְבנו. ָתִעינו ְוִתֲעָתְענו. ְוַסְרנו ִמִםְצֹוֶתיָך וִמִםְשָנֶטיָך ַהחֹוִבים ְוֹלא ָשָוה ָלנו. ְוַאָתה ַצִד 

 ָכל ַהָבא ָעֵלינו ִכי ֱאֶמת ָעִשיָת ַוֲאַנְחנו ִהְרַשְענו:ַעל 
ֹמאַמר ְלָפֶניָך ֹיֵשב ָמרֹום, וַמה ְמַסֵנר ְלָפֶניָך שֹוֵכן ְשָחִקים. ֲהֹלא ַהִמְסָתרֹות ְוַהִמְגלֹות  ַמה

ָבֶטן. ֹרֶאה  ַחְדֵרי י. ַאָתה ֹחֵפש ָכלחָ  ַאָתה יֹוֵדַע. ַאָתה יֹוֵדַע ָרֵזי עֹוָלם ְוַתֲעלומֹות ִסְתֵרי ָכל
 יאהדונהיְכָליֹות ָוֵלב. ֵאין ָדָבר ֶנְעָלם ִמָםְך ְוֵאין ִנְסָתר ִמֶמֶגד ֵעיֶניָך:ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיֹהוה 

ֲעֹונֹוֵתינו ְוִתְמֹחל  ָכל ַחֹחאֵתינו וְתַכֵנר ָלנו ֶאת ֱאֹלֵהינו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינו, ֶשִתְמֹחל ָלנו ֶאת ָכל
 ְוִתְסַלח ְלָכל ְנָשֵעינו.

ֵון ֵיֵלְך ְלִמְקֶוה ְוִיְטֹבל ֶשַבע ְטִבילֹות ְלַטֵהר ַנְפשֹו, רוחֹו ְוִנְשָמתֹו, ֵמַהְעִלָנה ֶשִמְדְבָקה ָבֶהם. ִויכַ 
ֶשָאַמר ְלַנֲעָמן ִלְטֹבל ִמָסַרְעתֹו, ְוֶשֵכן ְיֹטֲהרו  ֶשחֹוֵבל ֶשַבע ְטִבילֹות ֵאלו ַעל ַדַעת ֱאִליָשע ַהָמִביא

ַנְפשֹו, רוחֹו ְוִנְשָמתֹו ִמֺחְמַאת ָצַרַעת ַחֹטאָתיו. וְטִביָלה ְשִמיִנית ְיַכֵון ְלַקֵבל ָעָליו ַאְרַבע ִמיתֹות 
ֶשַעל ְיֵדי ֶזה ִיְתַיֲחדו ַאְרַבע אֹוִתטֹות יהו"ה ֵבית ִדין, ְסִקיָלה, ְשֵרָפה, ֶהֶרג ְוֶחֶנק, ַעל ִקדוש ה', וְ 

 ְבִיחוד ָשֵלם ְוָגמור.
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ִיְתַנֵלל ִמְנָחה ִמְבעֹוד יֹום, ִויַקֵבל ַתֲעִנית ִבְתִפַלת ַהִםְנָחה ְבִבְרַכת "שֹוֵמַע ְתִפָלה", אֹו ְבסֹוף 
 ָהֲעִמיָדה ִלְפֵני ֶשֹטאַמר "עֹוֶשה ָשלֹום".

ֵרי ִאם ֹלא ִקֵבל ַתֲעִנית ְבתֹוְך ְתִפַלת ַהִםְנָחה, ֲאָבל ְכֶשִהְתַנֵלל ַעִמיָדה ֶשל ִמְנָחה ָחַשב ְלִהְתַעמֹות, הֲ 
 ֶזה ֶנְחָשב ְכַקָבַלת ַתֲעִנית ְוָצִריְך ְלִהְתַעמֹות.

 ְוֶזה ֹנַסח ַקָבַלת ַהַתֲעִנית:

ְלָפֶניָך ְבַתֲעִנית, ַהַלְיָלה ַהֹזאת ֺכָלה, וְלָמָחר ָכל ַהיֹום ֺכלֹו ַעד ֵצאת ִרבֹונֹו ֶשל עֹוָלם, ֲהֵריִני 
 ַהכֹוָכִבים, ְכֵדי ְלַתֵען ַמה ֶשָנַגְמִתי ַבֲעוֹון ֲאֶשר ִהְסַתַכְלִתי ְבַנִשים, ְוְנֵהְמִתי ִמְרִאָייִתי, ֵבין

ֲאֵחִרים ֵמעֹוִדי ְוַעד ַהטֹום ַהֶזה, ַוֲהֵריִני ַמְתֶנה ֶשִאם ֹלא אוַכל ְבִגְלגול ֶזה, וֵבין ְבִגְלגוִלים 
ְלִהְתַעמֹות, ְכֶשַאְפִריש ְנרוָטה ִלְצָדָקה ַוֲאַכֵון ְלַבֵחל ַהַתֲעִנית, אוַכל ֶלֱאֹכל ְוִלְשתֹות ְלֹלא 

ַהְקִריב ֶחְלִבי ְוָדִמי ִלְפֵני ַהָעדֹוש ָברוְך הוא שום ָעֹון ְכָלל. ַוֲהֵריִני ִמְתַכֵון ְבַתֲעִנית ֶזה לְ 
ִבְמקֹום ַהָעְרָבן ַהִמְקָרב ַעל ַגֵבי ַהִםְזֵבַח, ְלַכֵנר ַעל ַחֹחאַתי, וִבְפָרט ְבִהְסַתְכלות ְבָנִשים, 

א ָחשוב וְמֺקָבל וְמרוֶסה ְלָפֶניָך ִויִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינו ֵואֹלֵהי ֲאֹבֵתינו, ֶשְטהֵ 
ִמעוט ֶחְלִבי ְוָדִמי ָשִמְתַמֵעט ְבַתֲעִניִתי, ְכִאלו ִהְקַרְבִתיו ַעל ִמְזַבֲחָך ַהָעדֹוש, ְלַתֵען ְנָגם ָעֹון 

ִני ְבַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך, ִהְסַתְכלות ֲאֶשר ִהְסַתַכְלִתי ְבָנִשים וִבְשָאר ְרִאיֹות ֲאסורֹות, ְוַתִסילֵ 
ֶשֹּלא ֶאְתַגְלֶגל ָבעֹוף ַהִמְקָרא ָרָאה, ְוָתְנִחיֵלִני ֶחֶלק טֹוב ָלעֹוָלם ַהָבא, ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָך ְכִאלו 

ו ָעֵלינו וַמֲעֶשה ִכַוְנִתי ְבָכל ַהַכָונֹות ָהְראויֹות ְלַכֵוון ְבֶזה ַהַתֲעִנית. ִויִהי נֹוַעם ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינ
 ָיֵדנו כֹוְנָנה ָעֵלינו וַמֲעֶשה ָיֵדינו כֹוְנֵנהו.

ֶשה ִיְגֹמר ֲאִכיָלתֹו ִלְפֵני ְשִקיַעת ַהַחָםה, וְפרוָסה ָהַאֲחרֹוָנה ִיְטְבֶלָמה ִבְמַעט ֵאֶפר ְוֹיאְכֶלָמה. )ְוֵכן ַיעֲ 
ִיְטֹבל ְנרוָסה ִראשֹוָנה ִבְמַעט ֵאֶפר ְוֹיאְכֶלָמה( ִמְלַבד ִאם הוא ַשָבת  ִבְגַמר ַהַתֲעִנית ְכֶשָטֹבא ִלְסֹעד,

 אֹו ֹראש ֹחֶדש.

ְוִיְשַתֵדל ְלָהִבין  (לקמןְבֵליל ַהצֹום ִיְקָרא ְלאֹור ַהְלָבָנה ֶנֶרק ִראשֹון ֶשל ַמֶןֶכת ַשָבת. )ִנְמָצא 
 ַגם "ָנַתח ֵאִלָטהו,"  ֵנרוש ַהִםִלים ְוֹיאַמר

 ַאַחר ָכְך ֹיאַמר ָנסוק ֶזה.

 , ִכי הוא יֹוִציא ֵמֶרֶשת ַרְגָלי.יאהדונהיֵעיָני ָתִמיד ֶאל ְיֹהָוה 

הֹוִציא ִויַכֵון ֶשֵעיָניו ִיְהיו ֶמְרָכָבה ְלֶעֶשר ְשמֹות ַהֲהָוָי"ה, ֲחֵמש ְלָכל ַעִין ְבצוָרה זֹו, ְוִיָזֵהר ֶשֹּלא לְ 
 ַהֵשמֹות ְבִפיו, ָחס ְוָשלֹום.
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 ְשֹמאלין  עַ                                                             ַעִין ְיִמין                  

 יהוה      יהוה                                                    יהוה       יהוה               

 יהוה                                                                    יהוה

 יהוה     יהוה                                                       יהוה    יהוה 

 עולים בגמ' עין. חמש פעמים ַהַוָי"ה

ָלה ַאֵחר ְכֶשַהְלָבָנה ָכל ֶזה ַיֲעֶשה ְלאֹור ַהְלָבָנה, ְוִאם ֵאין ַהְלָבָנה זֹוַרַחת ְבֵליל ַהסֹום, ָאז ְבַליְ 
 ִתְזַרח, ִיְלַמד ְלאֹוָרה ָכל ֶזה, ִויַכֵון ְלִתעון ַהַםְראֹות ַהֲאסורֹות.

ה"ה  ְבֵליל ַהצֹום, ְכֶשִטְשַכב ַעל ִמָחתֹו, ַיִמיַח ֶאֶבן ַתַחת ֹראשֹו ֵבין ַהַםָסע ְוַהַכר, ִויַכֵון ְבֵשם יו"ד
 ְבִגיַמְטִרָטא ְכִמְנַין ֶאֶבן. וא"ו ה"ה, ָהעֹוֶלה

 ְבַכָוָנה ְגדֹוָלה. טֹוב ְוָרצוי ָלקום ַאַחר ֲחצֹות ַלְיָלה ְולֹוַמר ִבְרכֹות ַהָשַחר ְוַאַחר ָכְך ִתעון ֲחצֹות

 ְביֹום ַהצֹום, ֹיאַמר:

ִיְתָבַרְך ִמְצַות ֲעֵשה ֶשל ַהְתשוָבה, ַכָכתוב ַבתֹוָרה: ֲהֵריִני מוָכן וְמזָֺםן ְלַקֵים ְבֶעְזַרת ָהֵאל 
ֱאֹלֶהיָך ְוָשַמְעָת ְבֹקלֹו. ַוֲהֵריִני ִמְתָחֵרט ַעל ָכל ַמה ֶשָחָטאִתי, ָעִויִתי  יאהדונהיְוַשְבָת ַעד ְיֹהָוה 

ים, ֲחָרָטה ְגמוָרה וְשֵלָמה, וְמַקֵבל ָעַלי ֶשֹּלא וָפַשְעִתי, ֵבין ְבִגְלגול ֶזה וֵבין ְבִגְלגוִלים ֲאֵחִר 
ַלֲחֹזר ְוַלְחֹטא עֹוד. ְוַהֵשם ִיְתָבַרְך ְבַרֲחָמיו ַיַעְזֵרִני ַעל ְדַבר ְכבֹוד ְשמֹו ֵמַעָתה ְוַעד עֹוָלם, 

 ָאֵמן ֵכן ְיִהי ָרצֹון.

ו, ָתֹבא ְלָפֶניָך ְתִפָלֵתנו ְוַאל ִתְתַעָלם ַמְלֵכנו ֱאֹלֵהינו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינ יאהדונהיָאָמא ְיֹהָוה 
ֱאֹלֵהינו ֵואֹלֵהי  יאהדונהיִמְתִחָמֵתנו, ֶשֵאין ֲאַנְחנו ַעֵזי ָפִנים וְקֵשי ֹעֶרף לֹוַמר ְלָפֶניָך ְיֹהָוה 

ָנַשְענו. ֲאַנְחנו ַוֲאבֹוֵתינו ְוַאְנֵשי  ֲאבֹוֵתינו ַצִדיִקים ֲאַנְחנו ְוֹלא ָחָטאנו. ֲאָבל ָחָטאנו. ָעִוינו.
 ֵביֵתינו:

ים ָאַשְמנו. ָבַגְדנו. ָבַגְדִתי ְבַאְחדוְתָך ְוָנַתִתי מום ְבָקְדִשי ָשַמִים, וָפַגְמִתי ַבִםדֹות ָהֶעְליֹונִ 
ַפע ָהָראוי ָלֹבא ַעל ְיֵדיֶהם. ָגַזְלנו. ִדַבְרנו דֹוִפי ְוִקְלַקְלִתי ִצמֹוֵרי ַהְעֺדָשה, וָמַנְעִתי ַהחֹוב ְוַהשֶ 

ְוָלשֹון ָהָרע. ֶהֱעִוינו. ְוִהְרַשְענו. ַזְדנו. ָחַמְסנו. ָטַפְלנו ֶשֶקר וִמְרָמה. ָיַעְצנו ֵעצֹות ָרעֹות. 
. ִנַאְפנו. ָסַרְרנו. ָעִוינו. ָנַשְענו. ָנַגְמנו. ִכַזְבנו. ָכַעְסנו. ַלְצנו. ָמַרְדנו. ָמִרינו ְדָבֶריָך. ִנַאְצנו

ָצַרְרנו. ִצַעְרנו ָאב ָוֵאם. ִקִשינו ֹעֶרף. ָרַשְענו. ִשַחְתנו. ִתַעְבנו. ָתִעינו ְוִתֲעָתְענו. ְוַסְרנו 
ַצִדיק ַעל ָכל ַהָבא ָעֵלינו ִכי ֱאֶמת ִמִםְצֹוֶתיָך וִמִםְשָנֶטיָך ַהחֹוִבים ְוֹלא ָשָוה ָלנו. ְוַאָתה 

 ָעִשיָת ַוֲאַנְחנו ִהְרַשְענו:
ֹמאַמר ְלָפֶניָך ֹיֵשב ָמרֹום, וַמה ְמַסֵנר ְלָפֶניָך שֹוֵכן ְשָחִקים. ֲהֹלא ַהִמְסָתרֹות ְוַהִמְגלֹות  ַמה

ָבֶטן. ֹרֶאה  ַחְדֵרי ָחי. ַאָתה ֹחֵפש ָכל ְתֵרי ָכלַאָתה יֹוֵדַע. ַאָתה יֹוֵדַע ָרֵזי עֹוָלם ְוַתֲעלומֹות סִ 
 ְכָליֹות ָוֵלב. ֵאין ָדָבר ֶנְעָלם ִמָםְך ְוֵאין ִנְסָתר ִמֶמֶגד ֵעיֶניָך:

ַחֹחאֵתינו  ֱאֹלֵהינו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינו, ֶשִתְמֹחל ָלנו ֶאת ָכל יאהדונהיְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיֹהוה 
 ֲעֹונֹוֵתינו ְוִתְמֹחל ְוִתְסַלח ְלָכל ְנָשֵעינו. ר ָלנו ֶאת ָכלוְתַכנֵ 

ָחֵפץ ֶחֶסד  ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאנֹו ִכי ֶנַשע ִלְשֵאִרית ַנֲחָלתֹו, ֹלא ֵאל ָכמֹוָך ֹנֵשא ָעֹון ְוֹעֵבר ַעל ִמי
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ַחֹחאָתם: ִתֵתן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב  ֺצלֹות ָים ָכלהוא: ָישוב ְיַרֲחֵמנו ִיְכֹבש ֲעֹוֹנֵתינו, ְוַתְשִליְך ִבְמ 
 ִנְשַבְעָת ַלֲאֹבֵתינו ִמיֵמי ֶקֶדם: ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם, ֲאֶשר

 ֹיאַמר ָנסוע ֶזה ֶעְשִרים ְוַאְרַבע ְנָעִמים.

 .יאהדונהיְוֹנַח ָמָצא ֵחן ְבֵעיֵני ְיֹהָוה 

 וָפסוק ֶזה ֹיאַמר ֶעֶשר ְנָעִמים.

 עוֵדי ְיֹהָוה ְיָשִרים ְמַשְםֵחי ֵלב, ִמְצַות ְיֹהָוה ָבָרא ְמִאיַרת ֵעיָנִים.נִ 

 וָפסוק ֶזה ֹטאַמר ְשֵתים ֶעְשֵרה ְנָעִמים.

 ִכי הוא יֹוִציא ֵמֶרֶשת ַרְגָלי. יאהדונהיי ָתִמיד ֶאל ְיֹהָוה נָ ֵעי

 וָפסוק ֶזה ֹטאַמר ָשֹלש ְנָעִמים.

 י ְוַאִביָטה ִנְפָלאֹות ִמתֹוָרֶתיָך.ָגל ֵעינַ 

 ֹיאַמר ַנֲעָמִים פרקים אלו

י: ֶעְזִרי ֵמִעם ְיֹהוָ  ָהִרים ֵמַאִין ָיֹבא ֶעְזִרַֽ ַםֲעלֹות ֶאָשא ֵעיַני ֶאל ֶהַֽ ֶרץ:  הִשיר ַלַֽ  ֹעֵשה ָשַמִים ָוָאַֽ
ָך:  ַאל ְמֶרַֽ א ָינ ִיֵתן ַלםֹוט ַרְגֶלָך ַאל ָינום ֹשַֽ ל: ְיֹהוָ ִהֵמה ֹלַֽ ְמֶרָך  הום ְוֹלא ִייָשן שֹוֵמר ִיְשָרֵאַֽ ֹשַֽ
ֹהוָ  הְיֹהוָ  ְיָלה: ְיַֽ א ַיֶכָכה ְוָיֵרַח ַבָלַֽ ָך: יֹוָמם ַהֶשֶמש ֹלַֽ ִיְשָמְרָך ִמָכל ָרע ִיְשמר  הִצְלָך ַעל ַיד ְיִמיֶנַֽ

ֹהוָ  ָך: ְיַֽ ַעָתה ְועַ  הֶאת ַנְפֶשַֽ אְתָך ובֹוֶאָך ֵמַֽ ם:ִיְשָמר ֵצַֽ  ד עֹוָלַֽ

ִים: ְשִבי ַבָשָמַֽ ַםֲעלֹות ֵאֶליָך ָנָשאִתי ֶאת ֵעיַני ַהֹטַֽ ֹוֵניֶהם: ִשיר ַהַֽ  ִהֵמה ְכֵעיֵני ֲעָבִדים ֶאל ַיד ֲאדַֽ
נו: ָחֵמנו ְיֹהוָ  הְכֵעיֵני ִשְפָחה ֶאל ַיד ְגִבְרָתה ֵכן ֵעיֵנינו ֶאל ְיֹהוָ  ו ִכי ַרב ָחֵמנ הֱאֹלֵהינו ַעד ֶשְטָחֵמַֽ

וז: ים: ָשַבְענו בַֽ ֲאַנִמים ַהבוז ִלְגֵאי יֹוִנַֽ ְבָעה ָלה ַנְפֵשנו ַהַלַעג ַהַשַֽ  ַרַבת ֹשַָֽ

 ֹיאַמר ַנֲעָמִים. כל אחד מפסוקים אלו

 ָעָשה ַגם ְשֵניֶהם. יאהדונהיאֹוֶזן שֹוַמַעת ְוַעִין רֹוָאה, ְיֹהָוה 

 ַהָשֶמש. ִים ִלְראֹות ֶאתוָמתֹוק ָהאֹור ְוטֹוב ָלֵעינַ 

 ָאַחר ָכְך ֹיאַמר ֶזה:

ֵעינֹוי ְדֵריָשא ִחָוָרא ִמְשַתְנָיין ִמְשָאר ַעְיִנין, ֵלית ְכסוָתא ַעל ֵעיָנא ְוֵלית ְגִביִנין ַעל ֵעיָנא, 
וְכִתיב ֲאֶשר  .ִדְלֵעָלא ִיְשָרֵאל ,ָמאי ַטְעָמא ִדְכִתיב ִהֵמה ֹלא ָינום ְוֹלא ִייָשן שֹוֵמר ִיְשָרֵאל

ֵעיֶניָך ְנקוחֹות. ְוָתאָנא ָכל ַמה ְדָאֵתי ְבַרֲחֵמי ֵלית ְכסוָתא ַעל ֵעיָנא ְוֵלית ְגִביִנין ַעל ֵעיָנא, 
ָכל ֶשֵכן ֵריָשא ִחָוָרא ְדָלא ָבֵעי ִמִדי. ָאַמר ִרִבי ִשְמעֹון ְלִרִבי ַאָבא ְלָמאי ִהיא ְרִמיָזא, ָאַמר 

יה ְלנוֵני ַיָםא ְדֵלית ְכסוָתא ַעל ֵעיָנא ְוֵלית ְגִביִנין ַעל ֵעיָנא ְוָלא ַנְייִמין ְוָלא ַבְעָיין ְנטוָרא לֵ 
ַעל ֵעיָנא, ָכל ֶשֵכן ַעִתיָקא ְדַעִתיֵקי ְדָלא ָבֵעי ְנטוָרא, ְוָכל ֶשֵכן ְדִאיהו ַמְשַגח ְלֹכָלא ְוֹכָלא 

ָהָדא הוא ִדְכִתיב ִהֵנה ֹלא ָינום ְוָלא ִייָשן שֹוֵמר ִיְשָרֵאל, ִיְשָרֵאל  .ָנִאים ְוָלא ,ִמְתָזן ֵביה
ִדְלֵעיָלא. ְכִתיב ִהֵנה ֵעין ְיֹהָוה ֶאל ְיֵרָאיו, וְכִתיב ֵעיֵני ְיֹהָוה ֵהָםה ְמשֹוְטִטים ְבָכל ָהָאֶרץ, ָלא 

ַאְנִנין, ְוִעם ָכל ָדא ְתֵרי ַעְייִנין ִאינון ְוִאְתַחְזרו ְלָחד,  ַקְשָיא ָהא ִבְזֵעיר ַאְנִנין ָהא ַבֲאִריְך
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ִחָוָרא ַקְדָמָאה ָנִהיר ְוָסִליק ְוָנִחית  ֵעיָנא ְדִאיִהי ִחָור ְבגֹו ִחָור, ְוִחָור ְדָכִליל ָכל ִחָור.
ְתַלת בוִציִנין ְדִאְקרון הֹוד  ְלִאְסַתָכָלא ְדָצִריר ִבְצרֹוָרא. ָתאָנא ָבַטש ָהאי ִחָוָרא ְוַאְדִליק

 ְוָהָדר ְוֶחְדָוה, ְוֲלֲהִטין ְבֶחְדָוָתא ִבְשֵלמוָתא.
ִחָוָרא ִתְנָייָנא ָנִהיר ְוָסִליק ְוָנִחית וָבָטש ְוַאְדִליק ְתַלת בוִציִנין ַאֲחָרִנין ְדִאְקרון ֶנַצח ְוֶחֶסד 

ִחָוָרא ְתִליָתָאה ָלִהיט ְוָנִהיר ְוָנִחית ְוָסִליק, ְוָנִפיק   ֶחְדָוָתא.ְוִתְפֶאֶרת ְוַלֲהִטין ִבְשֵלימוָתא בְ 
ִמְןִתימוָתא ְדמֹוָחא. וָבָטש ְבבוִציָנא ֶאְמָצִעיָתא ְשִביָעָאה. ְוַאִניק ָאְרָחא ְלמֹוַחא ַתָתָאה, 

עֹון ֵיאֹות הוא, ְוַעִתיק יֹוִמין ִיְפַקח ֵעיָנא ָדא ָאַמר ִרִבי ִשְמ  וִמְתַלֲהָטן ֺכְלהו בוִציִנין ִדְלַתָתא.
  ֲעָלְך ְבַשְעָתא ְדִתְצְטִריְך ֵליה.

ִחָוָרא ַקְדָמָאה ָנִהיר ְוָסִליק ְוָנִחית ִלְתַלת בוִציֵני  ִחָור ְבגֹו ִחָור ְוִחָור ְדָכִליל ָכל ִחָור.ָתאָנא 
ין ְבָהאי ִחָוָרא ְכָמאן ְדַאְסֵחי גוֵפיה ְבבוְסִמין ָטִבין וְבֵריִחין ְדִלְסָטר ְשָמאָלא, ְוֲלֲהִטין ְוַאְסִח 
ִחָוָרא ִתְנָייָנא ָנִחית ְוָסִליק ְוָנִהיר ִלְתַלת בוִציֵני ְדִלְסַטר  ַעל ַמה ַדֲהוֹו ֲעלֹוי ְבַקְדִמיָתא:

ֵחי ְבבוְסִמין ָטִבין וְבֵריִחין ַעל ַמה ַדֲהוֹו ְיִמיָנא, ְוֲלֲהִטין ְוַאְסִחין ְבָהאי ִחָוָרא ְכָמאן ְדַאסְ 
ִחָוָרא ְתִליָתָאה ָנִהיר ְוָסִליק ְוָנִחית ְוָנִפיק ְנִהרו ְדִחָוָרא ִדְלגֹו, ְלגֹו ִמן  ֲעלֹוי ְבַקְדִמיָתא:

ְוָנִהיר ִלְתַלת ִכְתִרין מֹוָחא, וָבָטש ָבַשְעָרא ֺאָכָמא, ַכד ִאְצְטִריְך, וְבֵריָשא וְבמֹוָחא ְדֵריָשא. 
ְדִאְשַתֲארו ְכָמה ְדִאְצְטִריְך ְלַגָלָאה ִאי ִניָחא ָקֵמי ַעִתיק ְסִתיָמא ְדֹכָלא. ְוָתאָנא ָלא ָסִתים 
ָהאי ֵעיָנא. ְוִאמון ְתֵרין ְוִאְתֲחָזרו ְלָחד, ֹכָלא הוא ְיִמיָנא, ֵלית ֵביה ְשָמאָלא, ָלא ָנִאים ְוָֹלא 

ְדִמיְך ְוָלא ָבֵעי ְנִטירוָתא. ֵלית ָמאן ְדָאִגין ָעֵליה, הוא ָאִגין ַעל ֹכָלא, ְוהוא ַאְשַגח ַעל ַא
ָתאָנא ִאי ֵעיָנא ָדא ַאְסִתים ִרְגָעא ָחָדא, ָלא  .ֹכָלא, וְמַאְשָגחוָתא ְדָהאי ֵעיָנא ִמָתְזָנן ֺכְלהו

ָכְך ִאְקֵרי ֵעיָנא ְנִקיָחא. ֵעיָנא ִעָלָאה. ֵעיָנא ַקִדיָשא. ֵעיָנא  ַיְכִלין ְלַקְטָמא ֺכְלהו, ְבִגין
ְדַאְשָגחוָתא. ֵעיָנא ְדָלא ַאְדִמיְך ְוָלא ָנִאים, ֵעיָנא ְדהוא ְנטוָרא ְדֹכָלא. ֵעיָנא ְדהוא ִקיוָמא 

ְיבֹוָרְך ֶאָלא ְיָבֵרְך, ְדָהאי ִאְתְקֵרי טֹוב  ְדֹכָלא. ְוַעל ָהאי ְכִתיב טֹוב ַעִין הוא ְיבֹוָרְך. ַאל ִתְקֵרי
ַעִין, וִמֵמיה ְמָבֵרְך ְלֹכָלא. ְוָתאָנא ֵלית ְנִהרו ְלֵעיָנא ַתָתָאה ְלִאְסַתֲחָאה ֶמַאְדִמימוָתא 

ְוֵלית ְדַיַדע  ֵמֺאָכמוָתא, ַבר ַכד ִאְתָסֵחי ֵמָהאי ְנהֹוָרא ִחָוָרא ְדֵעיָנא ִעָלָאה ְדִאְקֵרי טֹוב ַעִין,
ַכד ָנִהיר ֵעיָנא ִעָלָאה ָדא ַקִדיָשא ְוַאְסֵחי ְלֵעיָנא ַתָתָאה ָדא, ַבר ִאיהו. וְזִמיִנין ַצִדיַקָיא ַזָכֵאי 
ֶעְליֹוִנין ְלֶמֱחֵמי ָדא ְברוָחא ְדָחְכָמָתא ָהָדא הוא ִדְכִתיב ִכי ַעִין ְבַעִין ִיְראו, ֵאיָמַתי ְבשוב 

ֹהָוה ִצטֹון. וְכִתיב ֲאֶשר ַעִין ְבַעִין ִנְרָאה ַאָתה ְיֹהָוה. ְוִאְלָמֵלא ֵעיָנא ָטָבא ִעָלָאה ְדַאְשַגח יְ 
 ְוַאְסֵחי ְלֵעיָנא ַתָתָאה. ָלא ָיִכיל ַעְלָמא ְלֵמיָקם ִרְגָעא ָחָדא:

ַאְשַגח ְנִהרו ִעָלָאה ֵביה. ְוַעִייל  ִבְצִניעוָתא ְדִסְפָרא. ַאְשָגחוָתא ְדֵעיָנא ַתָתָאה ַכד ָתאָנא
ָהָדא הוא ִדְכִתיב ֲאֶשר ַעִין ְבַעִין ִנְרָאה  ,ַההוא ְנִהרו ְדִעָלָאה ְבַתָתָאה ְדִמיֵניה ָנִהיר ֹכָלא

ל ָהָאֶרץ, ְכִתיב ִהֵנה ֵעין ְיֹהָוה ֶאל ְיֵרָאיו וְכִתיב ֵעיֵני ְיֹהָוה ֵהָםה ְמשֹוְטִטים  .ַאָתה ְיֹהָוה ְבֹכָ
ָזכו ֵעיֵני ְיֹהָוה ֶאל ְיֵרָאיו ֵעיָנא ִדְלֵעיָלא. ֹלא ָזכו, ֵעיֵני ְיֹהָוה ֵהָםה ְמשֹוְטטֹות ֵעיָנא ִדְלַתָתא. 
ְדַתְנָיא ִמְנֵני ַמה ָזָכה יֹוֵסף ְדָלא ַשְלָטא ֵביה ֵעיָנא ִביָשא, ִמְנֵני ֶשָזָכה ְלִאְשַתְגָחא ְבֵעיָנא 

ָבא ִעָלָאה, ָהָדא הוא ִדְכִתיב ֵבן נֹוַרת יֹוֵסף ֵבן נֹוַרת ֲעֵלי ַעִין. ֲאָמאי הוא ֵבן נֹוַרת ֲעֵלי טָ 
ַעִין, ְכלֹוָמר ַעל ִסַבת ַעִין ְדִאְשְתַגח ֵביה. וְכִתיב טֹוב ַעִין הוא ְיבֹוָרְך, ָמאי ַטְעָמא ִכי ָנַתן 

א ִאְקֵרי ָחד. ָתא ֲחֵזי ְבַעְיִנין ְדַתָתָאה ִאית ֵעיָנא ְיִמיָנא ְוִאית ֵעיָנא ִמַלְחמֹו ַלָדל. ָמאי ַחְעמָ 
ִדְשָמאָלא. ְוִאמון ְתֵרי ִבְתֵרי ַגְווֵני. ֲאָבל ָהָכא ֵלית ֵעיָנא ְשָמאָלא. ְוַתְרַווְייהו ְבַדְרָגא ָחד 

א ְתֵרין. ְוָתאָנא ֵעיָנא ָדא ְדהוא ֵעיָנא ַסְלֵקי, ְוֹכָלא ְיִמיָנא. וְבִגיֵני ַכְך ֵעיָנא ָחד ְולָ 
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ְדַאְשָגחוָתא, ְנִקיָחא ָתִדיר, ַחְייָכא ָתִדיר. ְוָחָדא ָתִדיר. ְדָלא ֲהֵוי ָהִכי ְלַתָתָאה, ִדְכִליָלן 
ָהָנא סוְטָרא ַעל ְבסוָמָקא וְבֺאָכָמא וְבִחָוָוָרא ִבְתָלת ַגְוֵניה. ְוָלא ֲהֵוי ָתִדיר ְנִקיָחא. ְדֵליה ַגבְ 

ֵעיָנא. ְוַעל ָדא ְכִתיב עוָרה ָלָםה ִתיָשן ְיֹהָוה. ְנַקח ְיֹהָוה ֵעיֶניָך, ַכד ִאְתְפַקח, ִאית ְלַמאן 
ְדִאְתְפַקח ְלָטב. וְלָמאן ְדָלא ִאְתְפַקח ְלָטב, ַווי ְלָמאן ְדִאְתְפַקח ְוֵעיָנא ִאְתָעַרב ְבסוָמָקא, 

י ְלָקְבֵליה וְמַכְסָייא ֵעיָנא. ָמאן ִיְשְתִזיב ִמֵמיה. ֲאָבל ַעִתיק יֹוִמין ָטָבא ְדֵעיָנא. ְוסוָמָקא ִאְתֲחזֵ 
ִחָוור ְבגֹו ִחָוור. ְוִחָוור ְדָכִליל ָכל ִחָווֵרי. ַזָכָאה חוָלֵקיה ְלָמאן ְדִיְשַגח ִעָלֵויה ָחד ִחָוור 

 יב טֹוב ַעִין הוא ְיבֹוָרְך. וְכִתיב ֵבית ַיֲעֹקב ְלכו ְוֵנְלָכה ְבאֹור ְיֹהָוה.ִמַמְייהו. ְוַעל ָדא ַוָדאי ְכתִ 

ֹמד ָיֵחף ִיָעח ְבָידֹו ִנְדיֹון ְלַתֲעִניֹוָתיו ַכָמה ֶשָטכֹול, ְוָֹלא ִיְפחֹות ִמִנְדיֹון ְשמֹוָנה ָעָשר ַתֲעִניֹות, ְוַיעֲ 
 וָפָניו ְלַצד ַמֲעָרב ְוֹיאַמר:

ֵננו ָאִבינו ֲעֵננו ְביֹום צֹום ַהַתֲעִנית ַהֶזה, ִכי ְבָצָרה ְגדֹוָלה ֲאִני ַעל ִכי ֲעֹונֹוַתי ָעְברו ֹראִשי עֲ 
וְכַמָשא ָכֵבד ָכְבדו ִמֶםִמי. ָטַבְעִתי ִביֵון ְמצוָלה ְוֵאין ָמֳעָמד. ָבאִתי ְבַמֲעַמֵעי ַמִים ְוִשבֹוֶלת 

ִיְרָאה ָוַרַעד ָיבֹוא ִבי ְבֵעת ָעְמִדי ְלִהְתַנֵלל ְלָפֶניָך ַעל ֹרַע ַמֲעַשי ֲאֶשר ָעִשיִתי.  ְשָטָפְתִני.
 בֹוְשִתי ְוַגם ִנְכַלְמִתי ְלָהִרים ֱאֹלַהי ָנַני ֵאֶליָך. ִכי ֲעֹונֹוַתי ַרבו ְלַמְעָלה ֹראש ְוַאְשמֹוַתי ָגְדלו

ַהְסָדָקה ְוָלנו ֹבֶשת ַהָנִנים. ָמה ֶאֱעֶנה וָמה ֹאַמר ָמה ֲאַדֵבר יאהדונהי ה ַעד ַהָשָמִים. ְלָך ְיֹהוָ 
וָמה ֶאְצַטָדק. ְכֵבן סֹוֵרר ומֹוֶרה ָהִייִתי ְלָפֶניָך ְוֹלא ָשַמְעִתי ֶאל ִמְצֹוֶתיָך ַהְעדֹושֹות. ִלְדָבֶריָך 

ֲעֵשה ְוַעל ִמְצֹות ֹלא ַתֲעֶשה. ָעַבְרִתי ַעל ְכִריתֹות וִמיתֹות ֹלא ִהֵחיִתי ָאְזִני. ְוָעַבְרִתי ַעל ִמְצֹות 
ֵבית ִדין. ָעַבְרִתי ַעל ִדְבֵרי ַקָבָלה ְוִדְבֵרי סֹוְפִרים וָפַגְמִתי ַבִםדֹות ָהֶעְליֹונֹות ְוִקְלַקְלִתי 

צֹות ַהְעֺדָשה ְבַמֲעַמֵעי ַהְעִלנֹות. ְוָנַתִתי ֹכַח ִצמֹורֹות ַהֶשַפע. ְוָגַרְמִתי ַבֲעֹונֹוַתי ְלַהִניל ִניצוֹ 
ַבְעִלנֹות ְלִהְתַחֵזק ְוַלֲעלֹות ְלַמְעָלה וְלִהְתַאֵחז ְוִליֹנק ִמן ַהְעֺדָשה. ְוָגַרְמִתי ַבֲעֹונֹוַתי ַלֲעֹקר 

ץ ַהַחִטים וְלהֹוִריָדה ֶאל ַיְרְכֵתי בֹור. וְלַהְכִרית ֶאת ַנְפִשי ַהְעדֹוָשה ִמְםקֹוָרה ָהֶעְליֹון ֵמֶאֶר 
בֹורֹות ִנְשָבִרים ֲאֶשר ֹלא ָיִכילו ַהַםִים. אֹוי ַוֲאבֹוי ָעַלי. ֲאָהה ַעל ַנְפִשי. ַעל ִמי ָאנוס ְלֶעְזָרה 

י. ֲאָבל ָגלוי ְוָידוַע ְלָפֶניָך ְוָאָנה ֶאְפֶנה ִלישוָעה. בֹוְשִתי ְוַגם ִנְכַלְמִתי ִכי ָנָשאִתי ֶחְרַנת ְנעוַר 
ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, ִכי ֹלא ְבֶמֶרד וְבַמַעל ָעִשיִתי, ְוֹלא ְלַהְכִעיְסָך ִנְתַכַוְנִתי,  יאהדונהיְיֹהָוה 

הוא ֲאֶשר ִהִןיַתִמי ַרק ִיְצִרי ָגַבר ָעַלי וַמֲעֵשה ָשָטן ִהְצִליַח, ִכי הוא ֵמֵאש ַוֲאִני ִמָבָשר ָוָדם, וְ 
וִפַתִמי ַלֲעֹבר ַעל ִמְצֹוֶתיָך, ְוִנְסַכְלִתי ְוָעִשיִתי ָעֹון ֶזה ֲאֶשר ִהַבְטִתי ְוִהְסַתַכְלִתי ְבָנִשים 

ִמְתָחֵרט וִבְשָאר ְרִאיֹות ַאסורֹות, ְוַעָתה ֲאִני בֹוש ִמַםֲעַשי וֺמְכָלם ֲאִני ֵמֲעֹונֹוַתי, וִמְתַנֵחם ו
ֲאִני ַעל ָכל ַמה ֶשָחָטאִתי ְוָעִויִתי וָפַשְעִתי ְלָפֶניָך ֵמעֹוִדי ַעד ַהטֹום ַהֶזה. ָעַזְבִתי ֶאת ְדָרַכי 
ָהָרִעים ְוֶאת ָאְרחֹוַתי ַהְמֺקְלָקִלים, ִדְכִתיב: ַיֲעֹזב ָרָשע ַדְרכֹו ְוִאיש ָאֶון ַמְחְשבֹוָתיו ְוָישֹוב 

ָוה ִויַרֲחֵמהו ְוֶאל ֱאֹלֵהינו ִכי ַיְרֶבה ִלְסֹלַח. וָבאִתי ְבֵלב ִנְשָבר ְוִנְדֶכה ְלִהְתַנֵנל ִלְפֵני ֶאל ְיהֹ 
ִכֵןא ְכבֹוֶדָך ְוִלְדֹנק ַעל ַשֲעֵרי ַרֲחֶמיָך וְלַבֵעש ִמְםָך ְמִחיָלה וְסִליָחה ְוַכָנָרה, ִכי ֵאל ֶמֶלְך 

 ה ִויִמיְנָך ְנשוָטה ְלַקֵבל ָשִבים.ַחמון ְוַרחום ַאתָ 

, ְסַלח ָנא ַלֲחָטִאים ְוַלֲעֹונֹות ְוַלְנָשִעים ֲאֶשר ָחָטאִתי ְוָעִויִתי וָפַשְעִתי יאהדונהיָאָמא ְיֹהָוה 
י ֹלא ִיְצַדק ְלָפֶניָך ֵמעֹוִדי ַעל ָהֲאָדָמה ְוַעד ַהטֹום ַהֶזה, ְוַאל ָתבֹוא ְבִמְשָנט ֶאת ַעְבֶדָך כִ 

ֶחֶסד ְלָכל קֹוְרֶאיָך. ְוַאל ָנא ִתְבֶזה  טֹוב ְוַסָלח ְוַרב יאהדונהיְלָפֶניָך ָכל ָחי. ִכי ַאָתה ְיֹהָוה 
ֱענות ָעִני ֲאֶשר ִעֵמיִתי ַבסֹום ַנְפִשי, ִבְרַכי ָכְשלו ִמסֹום וְבָשִרי ָכַחש ִמָשֶמן. ְוִיְהֶיה ָחשוב 

ֺקָבל וְמֺרֶסה ְלָפֶניָך ִמעוט ֶחְלִבי ְוָדִמי ֲאֶשר ִנְתַמֵעט ַהטֹום ְבַתֲעִניִתי ְכֵחֶלב ָוָדם ַהִמְקָרב וְמ 
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ַעל ַגֵבי ִמְזַבֲחָך ַהָעדֹוש. וְבֹרב ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך הֹוַדְעָתנו ַעל ְיֵדי ֲעָבֶדיָך ְלַתֵען ֶאת ְנַגם 
ר וְבִמְפַקד ֵשמֹות ַהְעדֹוִשים ֲאֶשר ָנַגְמנו ָבֶהם. ְוָגלוי ְוָידוַע ְלָפֶניָך ִכי ָחֵפץ ַנְפֵשנו ְבִמְסנַ 

ָהִייִתי ַלֲעשֹות ִתעון ֶזה ְבָכל ֵלב, ַאְך ֵאין ִבי ֹכַח, ְוָכַשל ֹכִחי ְלִהְתַעמֹות ָכל ָכְך ָיִמים ְרצוִפים 
ַמְפִריש ְצָדָקה ְלִפְדיֹון ַתֲעִנטֹות ֵאלו. ְוִתְהֶיה ֲחשוָבה וְמֺקֶבֶלת ַהְסָדָקה  ֶזה ַאַחר ֶזה, ְוָלֵכן ֲאִני

ֶשֲאִני נֹוֵתן ַבֲעבור ַהַתֲעִנטֹות ְכִאלו ִהְתַעֵמיִתי, ְוָכל ַהִתעוִנים וֵברור ִניצֹוצֹות ַהְעֺדָשה 
ַהַתֲעִנטֹות, ִיְהיו ִמְתָבְרִרים ְויֹוְצִאים ַעל ְיֵדי ַהְסָדָקה ֶשל  ָהְראוִים ְלִהְתָבֵרר ְוָלֵצאת ַעל ְיֵדי

ִנְדיֹון ַהַתֲעִנטֹות. ְוַאָתה ְבַרֲחֶמיָך ָהַרִבים ְתַטֵהר ֶאת ַהְנָגִמים ְוֶאת ַהְכָתִמים ֲאֶשר ַנֲעשו 
ְעֺדָשה ֶשָמְפלו ַבְעִלנֹות ַעל ְיֵדי ַחֹחאַתי ְוִנְבְראו ְבגוִפי ְוַנְפִשי, רוִחי ְוִנְשָמִתי. ְוָכל ִניצֹוצֹות הַ 

ֵמֶהם ַמְשִחיִתים ְמַחְבִלים ְכָרִמים, ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ֶשָטמותו ָכל אֹוָתם ְקִלנֹות, ְוַיְחְזרו ָכל 
ָהָרמוז  )חב"ו(ִנים ְלַמַען ִשְמָך ַהָעדֹוש ִניצֹוצֹות ַהְעֺדָשה ִבְמקֹום ָשְרָשם ָבעֹוָלמֹות ָהֶעְליוֹ 

ְבָראֵשי ֵתבֹות ַח'ִיל ָב'ַלע ַו'ְיִקיֶאמו ִמִבְטנֹו יֹוִריֶשמו ֵאל, וִמָנסוק ֶח'ְלָקם ַב'ַחִטים ו'ְצפוְנָך 
'ְזרֹועֹו ְי'ַקֵבץ ְט'ָלִאים. ָהָרמוז ְבָראֵשי ֵתבֹות בִ  )בי"ט(ְתַמֵלא ִבְטָנם, וְלַמַען ִשְמָך ַהָגדֹול 

ָהָרמוז ְבָראֵשי ֵתבֹות ָא'ָמא  )ארארית"א(ְוִתְשַמע ֶאת ְתִפָלִתי ַוֲעִתיָרִתי ְלַמַען ִשְמָך ַהָעדֹוש 
ָתה, ַר'ֲחֶמיָך ֶא'ת ָר'ְגֶזָך ִי'ְכְבשו ִת'ְמחֹול ַא'ְשמֹוֵתינו. ִכי ֵאל שֹוֵמַע ְתִפלֹות ְוַתֲחנוִנים אַ 

 צוִרי ְוֹגֲאִלי. יאהדונהיָברוְך שֹוֵמַע ְתִפָלה. ִיְהיו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבי ְלָפֶניָך ְיֹהוה 

ֱאֹלֵהינו ֵואֹלֵהי ֲאֹבֵתינו, ֶשַתֲעֶשה ְלַמַען ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך,  יאהדונהיְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיֹהָוה 
סוִקים ְוִסְתֵרי תֹוָרה ֶשָעִריִתי ְלָפֶניָך, וְלַמַען ִמְצַות ַהְפָרַשת ְצָדָקה ֶשֲאִני ַמְפִריש וְלַמַען נְ 

ָמעֹות ֵאלו ֶשְבָיִדי ִלְצָדָקה, ָתחוס ְוַתֲחֹמל וְתַרֵחם ָעַלי ְלַתֵען ַהְנָגם ֲאֶשר ָנַגְמִתי 
ר ְרִאיֹות ֲאסורֹות, ַוֲהֵריִני ִמְתָחֵרט ַעל ֲאֶשר ָחָטאִתי ַבֲעֹון ֶזה, ְבִהְסַתְכלוִתי ְבָנִשים, וִבְשָא

ְועֹוֵזב ֵחְטא ֶזה ֲעִזיָבה ְגמוָרה, וְבֹרב ֲחָסֶדיָך ַהְגדֹוִלים ְתַרֵחם ָעַלי ֶשֹּלא ֶאְתַגְלֵגל ְבעֹוף 
ֲעֶלה ְלָפֶניָך ְכִאלו ִכַוְנִתי ְבָכל ַהַכָונֹות ַהִמְקָרא ָרָאה, ְוַתְנִחיֵלִני ֵחֶלק טֹוב ַלעֹוָלם ַהָבא, ְויַ 

ָהָראוי ְלַכֵון ְבִתעון ָעֹון ֶזה, ִויִהי ֹנַעם ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינו ָעֵלינו וַמֲעֶשה ָיֵדינו כֹוְנָנה ָעֵלינו 
 וַמֲעֶשה ָיֵדינו כֹוְנֵנהו.

 ִשיְך ָרִגיל.ִמָכאן ָיכֹול ִלְנעֹול ִמְנָעָליו, וְלַהְמ 

 ַאַחר ָכְך ֹיאַמר ָנסוק ֶזה:

 , ִכי הוא יֹוִציא ֵמֶרֶשת ַרְגָלי.יאהדונהיֵעיָני ָתִמיד ֶאל ְיֹהָוה 

ֹוִציא ִויַכֵון ֶשֵעיָניו ִיְהיו ֶמְרָכָבה ְלֶעֶשר ְשמֹות ַהֲהָוָי"ה, ֲחֵמש ְלָכל ַעִין ְבצוָרה זֹו, ְוִיָזֵהר ֶשֹּלא ְלה
 מֹות ְבִפיו, ָחס ְוָשלֹום.ַהשֵ 

 ַעִין ְשֹמאל                                        ַעִין ְיִמין                            

 יהוה      יהוה                                 יהוה       יהוה

 יהוה                                           יהוה

 יהוה     יהוה                                    יהוה    יהוה 

 עולים בגמ' עין. חמש פעמים ַהַוָי"ה
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 .ַאָחר ָכְך ֹיאַמרו ִיְשַתֵדל ִלְלמֹוד ָכל ַהְתִהִלים.

ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי, ֶשְטֵהא ִמעוט ֶחְלִבי ְוָדִמי ֶשִמְתַמֵעט ַהטֹום יהוה ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך 
ַתֲעִניִתי ָחשוב וְמֺקָבל ִלְפֵני ִכֵןא ְכבֹוֶדָך ְכִאלו ִהְקַרְבִתיו ַעל ַגֵבי ִמְזַבֲחָך ַהָעדֹוש, ְלָפֶניָך בְ 

 וְבֹכַח ֵחֶלב ְוָדם ֶשִמְתַמֵעט ִמֶםִמי, ִיְתעֹוֵרר סֹוד ב' ִזווֵגי מ"ב ְדֵחיְך ְוָגרֹון. וְבֵכן יְֺמְתקו ִמְסַנר
ִמלוי ְדִרבוַע ֶדֱאֹלִהים ְדֵהִהי"ן ָהעֹוָלה ְשמֹוָנה ֵמאֹות, ְוִעם ִמְסַנר ֵמָאה וְשֹלִשים אֹוִתטֹות ְד 

 אֹוִתטֹות ְדֶעֶשר ְנָעִמים ֱאֹלִהים ְבִמלוָים, ַיֲעלו ְלִמְסַנר ַתֲעִנית.
יִציָרה וִמיִציָרה ִלְבִריָאה וִמְבִריָאה ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָך ַמְדֵרָגה ְלַמְעָלה ִמַםְדֵרָגה, ֵמֲעִשָטה לִ 

ַלֲאִצילות, ַעד מֹוָחא ְסִתיָמָאה ַמֲחָשָבה ָהֶעְליֹוָנה, ְדבֹוֵרר ֹאֶכל ְוָזִריק ְנֹסֶלת, וִמֹכָחה 
ת ִלְבִריָאה ִיְשַתְלֵשל ְוֵיֵרד ֶשַפע ָגדֹול ָוַרב ַעל ָכל ָהעֹוָלמֹות, ַמְדֵרָגה ַאַחר ַמְדֵרָגה, ֵמֲאִצילו

וִמְבִריָאה ִליִציָרה וִמיִציָרה ַלֲעִשָטה, וִמָשם ַיִגיַע ְוָיחול ָעַלי, ְלַטֵהר ִלִבי ְלָעְבְדָך ְלִיְרָאה 
וְלַאֲהָבה ֶאת ְשֶמָך, ְוָלֵתת ֹכַח ְבַמֲחַשְבִתי וְבֹמִחי ְלָבֵרר וְלַתֵען וְלַהֲעלֹות ָכל ִניצֹוֵצי 

ה ְוַהְמָפשֹות ְוָהרוחֹות ְוַהְמָשמֹות ִדְקֺדָשה, וְלַהְגִביר ֵחֶלק ַהחֹוב ֶשֵטש ִבי ַעל ַהֵחֶלק ַהְעֺדשָ 
 ָהָרע ֶשֵטש ִבי, ֶוֱהֵיה ָנא ָקרֹוב ְלַשְוָעֵתנו. ֶטֶרם ִנְקָרא ֵאֶליָך ְוַאָתה ַתֲעֶנה, ְנַדֵבר ְוַאָתה ִתְשַמע,

ֱאַמר "ְוָהָיה ֶטֶרם ִיְקָראו ַוֲאִני ֶאֱעֶנה עֹוד ֵהם ְמַדְבִרים ַוֲאִני ֶאְשָמע", ִכי ַאָתה ה' ַכָדָבר ֶשמֶ 
נֹוֶדה וַמִסיל ְועֹוֶנה וְמַרֵחם ְבָכל ֵעת ָצָרה ְוצוָקה ְושֹוֵמַע ְתִפַלת ָכל ֶנה, ָברוְך שֹוֵמַע 

 ְתִפָלה.
א ָלנו ִכי ָחָטאנו ָאָמא נֹוִליְך ֶאת ֶחְרָנֵתנו, ֶבן ְכִסיל תוַגת ִאםֹו, ְוִאם אֹוי נָ  יאהדונהיָאָמא ְיֹהָוה 

ִתְפֶנה ְלַחֹחאֵתינו ָאָבד ִשְבֵרנו ְוִתְקָוֵתינו, ְוִאם ִתְשֹמר ֲעֹוֵנינו ִמי ַיֲעֹמד ְלָפֶניָך ֵמָאז ַאֶניָך, 
וְרֵאה ְבֵעין ֶחְמָלֶתיָך ָצַרת גוֵפינו ְוִנְשָמֵתינו ְוַקֵבל ְבֹרב וְבטוְבָך ַהָגדֹול ְתעֹוֵרר ַרֲחֶמיָך 

הֹוִשיָעה ַהֶםֶלְך, ַאל ַתַעְזֵבנו, וְבַיד ַזֲעֶמָך  יאהדונהי ַרֲחֶמיָך ְתשוָבֵתינו ְוקֹוְרִאים ְבִשְמָך ְיֹהָוה
י ָגלוי ְוָידוַע ְלָפֶניָך ִכי ֹלא ָעְלָתה ַעל ִלֵבנו ְלַהְמרֹות ַאל ִתְחֵשנו, ְוֹלא ְלֹאֶרָך ַאְנָך ִתָעֵחנו, כִ 

ַחס ְוָשלֹום ֶנֶגד ְכבֹוֶדָך ְוַלֲעשֹות ֶנֶגד ַכָוָנֶתָך, ֶאֶפס ִכי ַעז ִיְצֵרנו ָהַרע ְוַעל ָכְרֵחינו ָנָטה 
ף ִלְטֹרף ְוִכְכִפיר יֹוֵשב ַבִםְסָתִרים וֶפַתע ָאְרֵחנו, וָמַנע ַהחֹוב ִמֶםמו, ִדְמיֹונֹו ְכַאְרֵיה ִיְכסוֹ 

ְבִצְדָקְתָך תֹוִציא ִמָסָרה ַנְפֵשינו, ַהִסיָלה  יאהדונהיִנְתאֹום ַחִטים ְבָלעונו ְוַאָתה ְבטוְבָך ְיֹהָוה 
ֹות ָכל ַהֵשמֹות ֲאֶשר ֶהֱחַשְכנו ֵמֶחֶרב ַנְפֵשנו ְוַהֲעֵלה ֲארוָכה וַמְרֵנא ַלֲעֹוֵנינו ְוִיְהיו ִלְמאֹור

 ַבֲעֹונֹוֵתינו ְוַחֹחאֵתינו וְפָשֵעינו, ְוַטֵהר ִלֵבנו ְלָעְבְדָך ֶבֱאֶמת וְבֵלָבב ָשֵלם ְבִיְרָאה וְבַאֲהָבה,
 צוִרי ְוֹגֲאִלי:יאהדונהי  ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבי ְלָפֶניָך ְיֹהָוה-ָאֵמן, ֵכן ְיִהי ָרצֹון. ִיְהיו ְלָרצֹון ִאְמֵרי

 ְבָרצֹון. ִיֵתן ַהֶכֶסף ִלְצָדָקה ַלֲעִנִטים ִיְרֵאי ָשַמִים ִויִהי ָרצֹון ֶשה' ְיַקֵבל ְתשוָבתוֹ 

 

 מסכת שבת
ְיִציאֹות ַהַשָבת ְשַתִים ֶשֵהן ַאְרַבע ִבְפִנים, וְשַתִים ֶשֵהן ַאְרַבע ַבחוץ. ֵכיַצד. ֶהָעִני עֹוֵמד א   

ַבחוץ וַבַעל ַהַבִית ִבְפִנים, ָנַשט ֶהָעִני ֶאת ָידֹו ִלְפִנים ְוָנַתן ְלתֹוְך ָידֹו ֶשל ַבַעל ַהַבִית, אֹו 
ַטל ִמתֹוָכה ְוהֹוִציא, ֶהָעִני ַחָטב וַבַעל ַהַבִית ָנטור. ָנַשט ַבַעל ַהַבִית ֶאת ָידֹו ַלחוץ ְוָנַתן ֶשמָ 



 תיקון למראות אסורות   02

 

ְלתֹוְך ָידֹו ֶשל ָעִני, אֹו ֶשָמַטל ִמתֹוָכה ְוִהְכִניס, ַבַעל ַהַבִית ַחָטב ְוֶהָעִני ָנטור. ָנַשט ֶהָעִני ֶאת 
ְוָנַטל ַבַעל ַהַבִית ִמתֹוָכה, אֹו ֶשָמַתן ְלתֹוָכה ְוהֹוִציא, ְשֵניֶהם ְנטוִרין. ָנַשט ַבַעל  ָידֹו ִלְפִנים

ֹלא    ב  אֹו ֶשָמַתן ְלתֹוָכה ְוִהְכִניס, ְשֵניֶהם ְנטוִרין:  ַהַבִית ֶאת ָידֹו ַלחוץ ְוָנַטל ֶהָעִני ִמתֹוָכה,
ָנר ָסמוְך ַלִםְנָחה, ַעד ֶשִטְתַנֵלל. ֹלא ִיָכֵנס ָאָדם ַלֶםְרָחץ ְוֹלא ַלֺבְרְסִקי ֵיֵשב ָאָדם ִלְפֵני ַהןַ 

ְוֹלא ֶלֱאֹכל ְוֹלא ָלִדין. ְוִאם ִהְתִחילו, ֵאין ַמְפִסיִקין. ַמְפִסיִקין ִלְקרֹות ְקִריַאת ְשַמע, ְוֵאין 
ַמֲחטֹו ָסמוְך ַלֲחֵשָכה, ֶשָםא ִיְשַכח ְוֵיֵצא. ְוֹלא ֹלא ֵיֵצא ַהַחָטט בְ    ג  ַמְפִסיִקין ִלְתִפָלה:

ַהַלְבָלר ְבֺקְלמֹוסֹו. ְוֹלא ְיַפֶלה ֶאת ֵכָליו, ְוֹלא ִיְקָרא ְלאֹור ַהֵמר. ֶבֱאֶמת ָאְמרו, ַהַחָזן רֹוֶאה 
אַכל ַהָזב ִעם ַהָזָבה, ִמְנֵני ֵהיָכן ַהִתינֹוקֹות קֹוְרִאים, ֲאָבל הוא ֹלא ִיְקָרא. ַכטֹוֵצא בֹו, ֹלא יֹ 

ְוֵאלו ִמן ַהֲהָלכֹות ֶשָאְמרו ַבֲעִלַטת ֲחַנְנָיה ֶבן ִחְזִקָטה ֶבן ֺגְריֹון ְכֶשָעלו    ד  ֶהְרֵגל ֲעֵבָרה:
ֵבית    ה  ֹו ַבטֹום:ְלַבְערֹו. ִנְמנו ְוַרבו ֵבית ַשַםאי ַעל ֵבית ִהֵלל, וְשמֹוָנה ָעָשר ְדָבִרים ָגְזרו ב

ַשַםאי אֹוְמִרים, ֵאין שֹוִרין ְדיֹו ְוַסְמָמִנים ְוַכְרִשיִנים, ֶאָלא ְכֵדי ֶשִטשֹורו ִמְבעֹוד יֹום. וֵבית 
א ְכֵדי ֵבית ַשַםאי אֹוְמִרים, ֵאין נֹוְתִנין אוִנין ֶשל ִנְשָתן ְלתֹוְך ַהַתמור, ֶאלָ . ו    ִהֵלל ַמִתיִרין

ֶשַטֲהִבילו ִמְבעֹוד יֹום, ְוֹלא ֶאת ַהֶסֶמר ַלטֹוָרה, ֶאָלא ְכֵדי ֶשִטְקֹלט ָהָעִין. וֵבית ִהֵלל ַמִתיִרין. 
ֵבית ַשַםאי אֹוְמִרים, ֵאין נֹוְרִשין ְמצודֹות ַחָטה ְועֹופֹות ְוָדִגים, ֶאָלא ְכֵדי ֶשִטסֹודו ִמְבעֹוד 

ֵבית ַשַםאי אֹוְמִרים, ֵאין מֹוְכִרין ַלָמְכִרי ְוֵאין טֹוֲעִנין ִעםֹו ְוֵאין    ֵבית ִהֵלל ַמִתיִרין: זיֹום. ו
ֵבית ַשַםאי אֹוְמִרים,    ַמְגִביִהין ָעָליו, ֶאָלא ְכֵדי ֶשַטִגיַע ְלָמקֹום ָקרֹוב. וֵבית ִהֵלל ַמִתיִרין: ח

ַעְבָדן ְוֹלא ֵכִלים ְלכֹוֵבס ָנְכִרי, ֶאָלא ְכֵדי ֶשֵטָעשו ִמְבעֹוד יֹום. וְבֺכָלן ֵבית ֵאין נֹוְתִנין עֹורֹות לָ 
ָאַמר ַרָבן ִשְמעֹון ֶבן ַגְמִליֵאל, נֹוֲהִגין ָהיו ֵבית ַאָבא ֶשָהיו    ט ִהֵלל ַמִתיִרין ִעם ַהָשֶמש:

לָשה ָיִמים ֹקֶדם ַלַשָבת. ְוָשִוין ֵאלו ָוֵאלו, ֶשחֹוֲעִנין קֹורֹות נֹוְתִנין ְכֵלי ָלָבן ְלכֹוֵבס ָנְכִרי ְש 
ֵאין צֹוִלין ָבָשר, ָבָצל וֵביָצה, ֶאָלא ְכֵדי ֶשִטסֹולו ִמְבעֹוד יֹום. ֵאין    ֵבית ַהַבד ְוִעגוֵלי ַהַגת: י

ָרה ַעל ַגֵבי ֶגָחִלים, ֶאָלא ְכֵדי ֶשִטְקְרמו ָפֶניָה ִמְבעֹוד נֹוְתִנין ַנת ַלַתמור ִעם ֲחֵשָכה, ְוֹלא ֲחָר 
ְמַשְלְשִלין ֶאת ַהֶנַסח ַבַתמור ִעם    יֹום. ַרִבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ְכֵדי ֶשִטְקֹרם ַהַתְחתֹון ֶשָלה: יא

. וַבְגבוִלין ְכֵדי ֶשֶטֱאֹחז ָהאור ְבֺרָבן. ַרִבי ֲחֵשָכה. וַמֲאִחיִזין ֶאת ָהאור ִבְמדוַרת ֵבית ַהםֹוֵקד
 ְיהוָדה אֹוֵמר, ַבֶנָחִמין ָכל ֶשהוא:
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