
 
 "לצוקז הפתיי היהוד האלוקי רבשל ה תיקון

 (מופיע בספר "מנחת יהודה"ש)כפי 
 

יעשה  טאלכל עוון ועוון אשר ח .יכול לעשות את התיקון או צעיר , זקןאו אשה אישאדם   כל
ר בידי המשחיתים לפי מה שהרב ואינו נמס, הוא מציל את האדם מכף הקלעו. תיקון בנפרד

כלול משני חטאים. שאם יש לאדם עוון אחד שוב שלציין אבל עלינו אומר בספרו. זצ"ל ה יפתי
! : אשת איש ונידהאז יש כאן שני עבירותשכב עם אשת איש בזמן שהיא נידה.  ,לא עלינו ,כגון
שנה שהוא יגיע למעלה הוא לא  120אחר מ ,העוונות האלומם הוא עשה תיקון רק לאחת אז ע

יקחו אותו לחדר  – בנפרדלעוון השני שהוא לא תיקן  אבלהמשחיתים בכף הקלע  יימסר ביד
 "קטן"לא עלינו... ויעשו לו ניתוח  ,כביכול "חדר הניתוחים" –של מעלה אחד סמוך לבית דין

עשה שאלת  תקן כל אחד בנפרד.ללחשוב על כל העוונות ו אז מוטבים. את הכתמממנו להוציא 
 רב לאורך כל הדרך.

 

 ?שיוכל לפדות בכסף לכל עווןמה מספר התעניות 
)וגם  .עוונות כל מיני תיקונים לכפר "שער רוח הקודש"בספרו הקדוש כתב  רבנו האר"י ז"ל

 .נמצא בספרים אחרים כגון לשון חכמים, משנת חסידים, אור הלבנה ועוד(
 

 תעניות 325צריך להתענות  =אשת איש
 תעניות 233צריך להתענות  =הבא על הזכור

 תעניות 84צריך להתענות  =מוציא זרע לבטלה
ה וגם ילקה ויטבול בכל יום מהם וגם מובא "תעניות כמנין נד 59צריך להתענות  =הבועל נידה

 תעניות 82
 תעניות 216יך להתענות צר =או כל מין בריה חוץ מהאדם בהמה, חיה ועוףהבועל 

 תעניות 37צריך להתענות  =שקרהנשבע ל
 תעניות 28להתענות  =לשבועה

 תעניות  6להתענות  =מי שנדר נדר
 תעניות 55צריך להתענות  =לגאווה

 תעניות 45צריך להתענות  =בכבוד אביו ואמו מי שחטא
 תעניות 26צריך להתענות  =בר על מצות כבוד אב ואםשעמי 

 מים רצופיםי 3צריך להתענות  =אביו ואמו מי שקלל
)ובכל יום  תעניות 200=צריך להתענות קילה שריפה הרג וחנקמיתות בית דין ס 4מי שמחוייב 

 (מהם יקרא פרשת עקידת יצחק...
 תעניות 151צריך להתענות  =לכעס

  תעניות 216צריך להתענות  =גויההבא על ה
  תעניות 61צריך להתענות  =פיליןתמי שלא הניח 

 תעניות  301צריך להתענות  =עבודה זרה



 86או  170או  600או  345צריך להתענות  =אות הראשמי שגילח זקנו בתער או הקיף פ
  תעניות
 נא להתייעץ עם רב מוסמך[ :]*הערה

 

 ?של הרב פתייה זצ"ל תיקוןהעשות את ל ךאי
כלומר  בכסף. יותר מיום אחד ולכן אנחנו פודים את התענית ו קשה לאנשים לצוםנבדור של

תענית ושים ע מתענים יום אחד ונותנים צדקה עבור פדיון התעניות שהיינו צריכים להתענות.
 וון הכעסעאם אדם עבר על משל ל .של סעודה ליום ףפודים את השאר בכסו כיפוריםהיום כמו 

 151ניות רצופים אלא שאנו מתענים יום אחד ופודים את התענית בסך של תע 151התיקון הוא 
שזה כנגד מספר הימים שהיינו צריכים  (לפי מצבו או כל מה שאדם יכול לתת)ש"ח 5כפול 

 את הכסף לעניים.ונותנים  .ח"ש 755וצא י להתענות.
 

  :יעשה תיקוןהלפני 
 .ברך על הטבילהיולא  טבילות 7( יטבול יום לפני התיקון בעוד יום. יטבול 1
כיום  עניתתהריני מקבל עלי יאמר בפיו: " או בתפילת מנחה בעוד יום ( שיוצא מבית המקווה2
למחר ועד בשקיעת החמה מהיום  ,(בשביל החטא ועוון שעשיתי ויפרט את החטא)כיפורים ה

 ".בצאת הכוכבים
ר שרוף יכמו ני)( לפני התענית יאכל סעודה מפסקת. ופרוסה אחרונה יטבול אותה במעט אפר 3

 ויאכל.  (או סיגריה
 ( בליל התענית שילך לישון ישים מתחת לכרית בין המצח לכרית אבן קטנה תחת ראשו.4
 המותנייםחגורה גדולה ששמים על ( ישים על עצמו שק שעשוי משיער של עזים זה כמו 5

 .מתחת בגדיו בלילה וביום של התענית
 למי שצריך.( ביום התענית מותר לעשות מלאכה 6
, (כשני מטרים) אמות 4 יכנס לחדר ויסגור את הדלת... ילך יחף מתי שירצה התענית ביום( 7

  כמו שעומד בתפילה ויאמר את נוסח הווידוי.לכיוון מזרח יחף. יעמוד כנגד המערב  רויישא
 !א בעיניים בלבדולקר בשפתיים או בקול רם אלאאין להוציאם את השמות בסוגריים ( 8
 .(התעניות עבורהפדיון כסף שפדה )את  לנזקקים את הצדקה ייתן אחר התיקון (9

 בגמר התענית יטבול פרוסה ראשונה באפר ויאכל. (10
 !ולא יחזור על אותו חטא/עוון (11
 

דֹוָלה ֲאִני ַעל " :הוידוי ָצָרה גְּ יֹום צֹום ַהַתֲעִנית ַהֶזה, ִכי בְּ ֲעֵננו ָאִבינו ֲעֵננו בְּ
ֵאין ָמֳעָמד.  צוָלה וְּ ִתי ִביֵון מְּ דו ִמֶםִמי. ָטַבעְּ ַמָשא ָכֵבד ָכבְּ רו ֹראִשי וכְּ ִכי ֲעֹונֹוַתי ָעבְּ

ִש  ַמֲעַמֵעי ַמִים וְּ ַנֵלל ָבאִתי בְּ ִהתְּ ִדי לְּ ֵעת ָעמְּ ָאה ָוַרַעד ָיבֹוא ִבי בְּ ִני. ִירְּ ָטָפתְּ בֹוֶלת שְּ
ָהִרים ִתי לְּ ַלמְּ ַגם ִנכְּ ִתי וְּ ָפֶניָך ַעל ֹרַע ַמֲעַשי ֲאֶשר ָעִשיִתי. בֹושְּ ָנַני ֵאֶליָך.  ,ֱאֹלַהי ,לְּ

לו ַעד הַ  מֹוַתי ָגדְּ ַאשְּ ָלה ֹראש וְּ ַמעְּ ֵאַלי ִכי ֲעֹונֹוַתי ַרבו לְּ ָדָקה וְּ ֹהָוה ַהסְּ ָך יְּ ָשָמִים. לְּ
ֵבן סֹוֵרר ומֹוֶרה  ַטַדק. כְּ בֶשת ַהָנִנים. ָמה ֶאֱעֶנה וָמה ֹאַמר ָמה ֲאַדֵבר וָמה ֶאצְּ
ִני.  ָבֶריָך ֹלא ִהֵחיִתי ָאזְּ דֹושֹות. ִלדְּ ֹוֶתיָך ַהעְּ ִתי ֶאל ִמצְּ ֹלא ָשַמעְּ ָפֶניָך וְּ ָהִייִתי לְּ

ִתי עַ  ָעַברְּ ִריתֹות וִמיתֹות ֵבית וְּ ִתי ַעל כְּ ֹות ֹלא ַתֲעֶשה. ָעַברְּ ַעל ִמצְּ ֹות ֲעֵשה וְּ ל ִמצְּ
ִרים ֵרי סֹופְּ ִדבְּ ֵרי ַקָבָלה וְּ ִתי ַעל ִדבְּ ִתי  ,ִדין. ָעַברְּ ַקלְּ ִקלְּ יֹונֹות וְּ ִתי ַבִםדֹות ָהֶעלְּ וָפַגמְּ

ַהנִ  ִתי ַבֲעֹונֹוַתי לְּ ָגַרמְּ ִלנֹות. ִצמֹורֹות ַהֶשַפע. וְּ ַמֲעַמֵעי ַהעְּ ֺדָשה בְּ יל ִניצֹוצֹות ַהעְּ
ֺדָשה.  ִליֹנק ִמן ַהעְּ ַאֵחז וְּ ִהתְּ ָלה ולְּ ַמעְּ ַלֲעלֹות לְּ ַחֵזק וְּ ִהתְּ ִלנֹות לְּ ָנַתִתי ֹכַח ַבעְּ וְּ

קֹוָרה ָהֶעלְּ  דֹוָשה ִמםְּ ִשי ַהעְּ ִרית ֶאת ַנפְּ ַהכְּ ִתי ַבֲעֹונֹוַתי ַלֲעֹקר ולְּ ָגַרמְּ יֹון ֵמֶאֶרץ וְּ
ָבִרים ֲאֶשר ֹלא ָיִכילו ַהַםִים. אֹוי  ֵתי בֹור. בֹורֹות ִנשְּ כְּ הֹוִריָדה ֶאל ַירְּ ַהַחִטים ולְּ
ַגם  ִתי וְּ ֶנה ִלישוָעה. בֹושְּ ָאָנה ֶאפְּ ָרה, וְּ ֶעזְּ ִשי. ֶאל ִמי ָאנוס לְּ ַוֲאבֹוי ָעַלי. ֲאָהה ַעל ַנפְּ



ִתי ִכי ָנָשאִתי ֶחרְּ  ַלמְּ ֹהָוה ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ִנכְּ ָפֶניָך יְּ ָידוַע לְּ עוַרי. ֲאָבל ָגלוי וְּ ַנת נְּ
ִרי ָגַבר ָעַלי  ִתי, ַרק ִיצְּ ַכַונְּ ָך ִנתְּ ִעיסְּ ַהכְּ ֹלא לְּ ַמַעל ָעִשיִתי וְּ ֶמֶרד ובְּ ֲאבֹוַתי, ִכי ֹלא בְּ

ִליַח, ִכי הוא ֵמֵאש ַוֲאִני ִמָבָשר ָוָדם.  הוא ֲאֶשר ֵהִסיַתִני וִפַתִני וַמֲעֵשה ָשָטן ִהצְּ וְּ
ָעִשיִתי ָעֹון ֶזה ֲאֶשר  ִתי וְּ ַכלְּ ִנסְּ ֹוֶתיָך. וְּ  "___ַלֲעֹבר ַעל ִמצְּ

 
 (על העוון אשר הוא ומתענה בשבילובלחש כאן יתוודה )
  

ַעָתה ֲאִני בֹוש ִמַםֲעַשי" ָחֵרט ֲאנִ  ,וְּ ַנֵחם וִמתְּ ָלם ֲאִני ֵמֲעֹונֹוַתי. וִמתְּ י ַעל ָכל ַמה וֺמכְּ
ָרַכי ָהָרִעים  ִתי ֶאת דְּ ָפֶניָך ֵמעֹוִדי ַעד ַהטֹום ַהֶזה. ָעַזבְּ ִתי לְּ ָעִויִתי וָפַשעְּ ֶשָחָטאִתי וְּ

ִתיב:  ָקִלים, ִדכְּ ֺקלְּ חֹוַתי ַהמְּ ֶאת אֹורְּ בֹוָתיו'וְּ שְּ ִאיש ָאֶון ַמחְּ כֹו וְּ  ,ַיֲעֹזב ָרָשע ַדרְּ
ֹהָוה ִויַרֲחמֵ  ָישֹוב ֶאל יְּ לֹוחַ וְּ ֶבה ִלסְּ ֶאל ֱאֹלֵהינו ִכי ַירְּ ֵלב [ז ,ישעיהו נה]' הו וְּ . וָבאִתי בְּ

ָך  ַבֵעש ִמםְּ ֹנק ַעל ַשֲעֵרי ַרֲחֶמיָך ולְּ ִלדְּ בֹוֶדָך וְּ ֵני ִכֵןא כְּ ַנֵנל ִלפְּ ִהתְּ ֶכה לְּ ִנדְּ ָבר וְּ ִנשְּ
ַרחום  ַכָנָרה, ִכי ֵאל ֶמֶלְך ַחמון וְּ ִליָחה וְּ ִחיָלה וסְּ ַקֵבל מְּ שוָטה לְּ ָך נְּ ַאָתה ִויִמינְּ

ֹהָוה  ָשִבים. ָשִעים ֲאֶשר ָחָטאִתי יאהדונהיָאָמא יְּ ַלנְּ ַלֲעֹונֹות וְּ ַלח ָנא ַלֲחָטִאים וְּ , סְּ
ָנט ֶאת  ִמשְּ ַאל ָתבֹוא בְּ ַעד ַהטֹום ַהֶזה, וְּ ָפֶניָך ֵמעֹוִדי ַעל ָהֲאָדָמה וְּ ִתי לְּ ָעִויִתי וָפַשעְּ וְּ

ֶדָך ֹהָוה  ַעבְּ ָפֶניָך ָכל ָחי. ִכי ַאָתה יְּ ַדק לְּ ָכל יאהדונהי ִכי ֹלא ִיצְּ ַרב ֶחֶסד לְּ ַסָלח וְּ טֹוב וְּ
לו ִמסֹום  ַכי ָכשְּ ִשי, ִברְּ ֶזה ֱענות ָעִני ֲאֶשר ִעֵמיִתי ַבסֹום ַנפְּ ַאל ָנא ִתבְּ ֶאיָך. וְּ קֹורְּ

ֶיה ָחשוב ו ִיהְּ ָשִרי ָכַחש ִמָשֶמן. וְּ ָדִמי ֲאֶשר ובְּ ִבי וְּ ָפֶניָך ִמעוט ֶחלְּ ֺרֶסה לְּ ֺקָבל ומְּ מְּ
ֹרב ַרֲחֶמיָך  ַבֲחָך ַהָעדֹוש. ובְּ ָרב ַעל ַגֵבי ִמזְּ ֵחֶלב ָוָדם ַהִמקְּ ַתֲעִניִתי כְּ ַמֵעט ַהטֹום בְּ ִנתְּ

מִ  ֵשנו בְּ ַגם ַנפְּ ַתֵען ֶאת נְּ ֵדי ֲעָבֶדיָך לְּ ָתנו ַעל יְּ ַקד ֵשמֹות ַוֲחָסֶדיָך הֹוַדעְּ ִמפְּ ַנר ובְּ סְּ
ָפֶניָך ִכי ָחֵפץ ָהִייִתי ַלֲעשֹות ִתעון ֶזה  ָידוַע לְּ ָגלוי וְּ נו ָבֶהם. וְּ דֹוִשים ֲאֶשר ָנַגמְּ ַהעְּ
צוִפים ֶזה ַאַחר ֶזה,  ַעמֹות ָכל ָכְך ָיִמים רְּ ִהתְּ ָכַשל ֹכִחי לְּ ָכל ֵלב, ַאְך ֵאין ִבי ֹכַח, וְּ בְּ

ָלֵכן אֲ  ָדָקה וְּ ֺקֶבֶלת ַהסְּ ֶיה ֲחשוָבה ומְּ ִתהְּ יֹון ַתֲעִנטֹות ֵאלו. וְּ ִפדְּ ָדָקה לְּ ִריש צְּ ִני ַמפְּ
ָכל ַהִתעוִנים ו ַעֵמיִתי. וְּ ִאלו ִהתְּ רור ִניצֹוצֹות יבִ ֶשֲאִני נֹוֵתן ַבֲעבור ַהַתֲעִנטֹות כְּ

ָלֵצאת ַעל יְּ  ָבֵרר וְּ ִהתְּ אוִים לְּ ֺדָשה ָהרְּ ִאים ַעל ַהעְּ יֹוצְּ ִרים וְּ ָברְּ יו ִמתְּ ֵדי ַהַתֲעִנטֹות, ִיהְּ
ֶאת  ָגִמים וְּ ַטֵהר ֶאת ַהנְּ ַרֲחֶמיָך ָהַרִבים תְּ ַאָתה בְּ יֹון ַהַתֲעִנטֹות. וְּ ָדָקה ֶשל ִנדְּ ֵדי ַהסְּ יְּ

ָכל ִניצֹוצֹות ָמִתי. וְּ ִנשְּ ִשי, רוִחי וְּ ַנפְּ גוִפי וְּ ָתִמים ֲאֶשר ַנֲעשו בְּ לו  ַהכְּ ֺדָשה ֶשָמפְּ ַהעְּ
ָרִמים ִלים כְּ ַחבְּ ִחיִתים מְּ או ֵמֶהם ַמשְּ רְּ ִנבְּ ֵדי ַחֹחאַתי וְּ ִלנֹות ַעל יְּ ִהי ָרצֹון  .ַבעְּ יְּ

ָשם  קֹום ָשרְּ ֺדָשה ִבמְּ רו ָכל ִניצֹוצֹות ַהעְּ זְּ ַיחְּ ִלנֹות, וְּ ָפֶניָך ֶשָטמותו ָכל אֹוָתם קְּ ִמלְּ
ָך ַהָעדֹוש )ָבעֹוָלמֹות ָהֶעלְּ  ַמַען ִשמְּ ָראֵשי ֵתבֹותחב"ויֹוִנים לְּ 'ַלע בָ 'ִיל חַ ' :( ָהָרמוז בְּ

נֹו יֹוִריֶשמו ֵאלוַ  ִקיֶאמו ִמִבטְּ ָקם חֶ ', וִמָנסוק ]איוב כ, טו[ ''יְּ ַמֵלא ו'ַחִטים בַ 'לְּ ָך תְּ פונְּ 'צְּ
ָנם ָך ַהָגדֹול )[תהלים יז, יד] 'ִבטְּ ַמַען ִשמְּ ָראֵשי ֵתבֹותבי"ט, ולְּ רֹועֹו בִ ' :( ָהָרמוז בְּ 'זְּ

ָך ַהָעדֹוש [ישעיה מ, יא] ''ָלִאיםטְּ 'ַקֵבץ יְּ  ַמַען ִשמְּ ִפָלִתי ַוֲעִתיָרִתי לְּ ַמע ֶאת תְּ ִתשְּ . וְּ
ָראֵשי ֵתבֹותארארית"א) ֶזָך רָ 'ת אֶ 'ֲחֶמיָך רַ 'ָמא אָ ' :( ָהָרמוז בְּ שו יִ 'גְּ בְּ חֹול ִת 'כְּ 'מְּ

מאַ  יו 'ֹוֵתינו'שְּ ִפָלה. ִיהְּ ַתֲחנוִנים ַאָתה, ָברוְך שֹוֵמַע תְּ ִפלֹות וְּ . ִכי ֵאל שֹוֵמַע תְּ
ֹהוה  ָפֶניָך יְּ יֹון ִלִבי לְּ ֶהגְּ ֵרי ִפי וְּ ָרצֹון ִאמְּ ֹגֲאִלייאהדונהי לְּ  .עד כאן לשונו ".צוִרי וְּ

 

 


