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  ֵסֶפר

  'ְּבִרית עֹוָלם'
  
  

  אֶׁשן ֲעֹול ְלכָ ן ִּתּקּור ֵסדֶ 
  ןִּתּקּור ֵסדֶ  ֲעבּורֹוב נְִכּתַ 

  טְמפֹרָ 
  
  
  
  
  

ִרי'ן ִאְרּגוּ ת הֹוָצאַ    'םעֹולָ ת ּבְ
0795688192  

  , הִראׁשֹונָ ה ַמֲהדּורָ 
  א"התשפ, באָ  חֶֹדשׁ 
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  ָאֶרץי הָ ְּבַרֲחבֵ ' םעֹולָ ת ְּבִרי' ירֵ פְ ֲהָפַצת ּסִ ת נְקּודֹו
  

  :תַאְרִציה ֲהָפצָ 
 0528683559 ,0527661162 ,0533102912  

  
 :תל אביב 0583272070 0544868812, 0526062609 :אשדוד

, 0547607118, 0503091030 יד אליהו 0508743073, 0527661162
 0583293332 תל כביר 0545905952, 0526926662 כפר שלם

 :בני ברק 0543052028 0523235040 :רמת גן 0548451505 דיזינגוף
 0527609576 :ירושלים 0533100643 0527698522, 0504119180
, 0533147431 ,0527119090 :חולון 0527631455 0527130050
 0526736537 0538267213, 0508510663 :נתניה 0533104927

 0528760777: אזור חדרה 0548488644, 0526501123 :חדרה
 :חיפה 0534300904, 0527334140, 0508571125 :םיגבעתי

 0524594899 :ערד 0506311559: חיפה והקריות 0526764048
 0525933847 0524701719 :תקוה פתח 0543289731 :שומרון

 0543454026 :ת שלוםיקר 0548432037 0522997740 :ראשון לציון
: קרית מלאכי 0527130674: קרית ספר 0504124998: קרית אתא

: בת ים 0528624262: אלעד 0583293332 :ודהאור יה 0584885053
בית שאן , בקעת הירדן 0504264451, 0583274164, 0583229308

אור  0524424708: עפולה 0509036663, 0533343548: והסביבה
: כפר סבא 0527108794 0527132451: אשקלון 0539740727: עקיבא

: טבריה 0502047486: צפת 0527132183: יפו 0548463014
: בית שמש 0534124457 ,0525837978: באר שבע 0534167708
: בית דגן, 0508552643: הרצליה 0556772201, 0548444288
0528728045  
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   0526501123, 0523777290: רוסית: ברית עולם בשפות שונות

  0523145665: ספרדית, 0527661162: אנגלית
Brit Olam in: Russian:  0523777290 ,0526501123  
English: 00-972527661162, 00-972-503457777, New-york: 
+19174458900, +19179351230  
Spanish: 00-972-523145665 

  
 0523145665: שאלות בנוגע לענייני תיקוני עוונות ניתן לפנות ל ,

0527661162  
  
  0524701719, 0527661162: לפעילויות הארגוןתרומה 
  התיקוניםלקבלת ספרי:britolam100@gmail.com  
 י “או ע\ו בהודעה‘ ברית עולם’ויתר ספרי ארגון  להפצת ספרי התיקונים

שלחו ' ברית עולם'עולמית של ארגון טלגרם \קבוצת וואטסאפהצטרפות ל
 0508743073: הודעה

 לשמיעת שיעורי הדרכה בנושא שמירת ברית קודש קו טלפון יחודי ועולמי ,
, תורת הסוד, א"עורי הרב יוסף שני שליטשי, אמונה, הלכות, צניעות, עינים
, רייקי, קטורת בכור, שדים, האיסור בתקשור(יהדות או מיסטיקה , מוסר

מצוה גדולה לזכות יהודים ולהעביר את . 0795688192: חייגו). סיאנסים ועוד
אם חסום בקשו אישור ִמָוַעד ַהַּכְׁשרּות לעינייני . המספר לכמה שיותר אנשים

 . תקשורת
 להיות , נשמח לשמוע על תיקונים שעשיתם בהצלחה, ץ והדרכה בטלפוןליעו

 להזמנה לשיעורים, באזור מגוריך לקיום תיקון, באזורך מפיצה \מפיץ 
תקשור , סיאנסים, איסור כישופים, כוונות קריאת שמע, בנושא תיקוני עוונות

  0527661162: ועוד
 

   For correction's guidance in English call: 
 00-972-50345777 
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  Для инструкций по теме исправления грехов на русском 
языке   

0523777290 ,0526501123   
  Consejería Para ayudaen español 0523145665 

 
 לצורך  לאאך , חלקים מכל הספרים לזיכוי הרבים ולצורך פרטי מותר לצלם

מצוה להעבירו , בו בסיום השימוש מצוה להעביר את הספר הלאה. מסחרי
 .לזיכוי הרבים' וואטסאפ וכו, מייל, בכל אמצעי מדיה

  כולל תעתיק (ניתן להוריד בחינם את כל התיקונים בעברית ובתרגום לאנגלית
א "וספרים נוספים של ארגון ברית עולם והרב יוסף שני שליט) עברי אנגלי

 :באתר, רוסית וספרדית, אנגלית, בעברית
 

https://britolam100.wixsite.com/website  
 )גלגלו למטה בכדי להגיע לתיקוני באנגלית וליתר הספרים(           
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  ~ה  ּתֹורָ י ִׁשעּורֵ ל ׁשֶ י יִחּודִ ן ֶטֶלפֹוו קַ ~ 
  הַהְפָסקָ א ְל

  ִאְרּגּון
  'םעֹולָ ת ְּבִרי'

  
  לשמיעת שיעורים בנושאים מגוונים בשלוחות השונות

  
0795688192  

  
 שו בתפריט הפתיחה את מספר השלוחה המבוקשתהקי. 
  שלוחה הקישו מספרּה -אם קיימת תת.  
 לקבלת ספרים התקשרו לנקודת ההפצה הקרובה לביתכם. 

 
  תדיר רשימת נקודות ההפצה הארצית מתעדכנת -שער התיקונים  :1שלוחה . 
  שער דרך ההתבטלות להשם יתברך :2שלוחה  
  שער יהדות ומיסטיקה :3שלוחה  
 ל בנושאים שונים"מדרשי חזו שער הלכה :4וחה של  
  סכנות הסדר העולמי החדש: שער החדשות :5שלוחה  
  תפילת השחר , סיפורי ותורת הבעל שם טוב, מּוַסר, אמונההשער  :6שלוחה

  קריאת שמע שעל המטה ותהילים לילדים בניגון
  א"משה מאיה שליט' שיעורי ר –ישמח משה שער  :7שלוחה  
  א"שיעורי הרב יוסף שני שליט –יוסף שער  :8שלוחה  
  שיעורים בספר הזוהר הקדוש –שער הסוד  :9שלוחה  
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  תיקונים עוונות נוספים ומספר הצומות לכפרתם 
  

  
  

ישנם תיקונים נוספים אשר לא הובאו בספרי התיקונים חלק ראשון ושני של 
' לשון חכמים'תיקונים נוספים אלו ניתן למצוא בספר . 'ברית עולם'של ארגון 

  . י"וכן בספר שער רוח הקודש להאר, ל"זצשל רבינו יוסף חיים 
  

יתן סכום פדיון גבוה שאמור לכסות על סך של לכן , סדר התיקון לא סודר
קון אשר מובאים ברב התיקונים יעשה את חלקי התיו, עשרות או מאות תעניות

  :כפי שנביא כעת
  

ִויַכֵּון ֶׁשּטֹוֵבל ֶׁשַבע ְטִבילֹות , ְוִלְטּבֹל ֶׁשַבע ְטִבילֹות יְִּׁשַּתֵדל ַלֶלֶכת ְלִמְקֶוה~ 
, ְוֶׁשֵּכן יְטֲֹהרּו נְַפׁשֹו, ֵאּלּו ַעל ַּדַעת ֱאִליָׁשע ַהּנִָביא ֶׁשָאַמר ְלנֲַעָמן ִלְטּבֹל ִמָּצַרְעּתֹו

 ֹ   .אָּתיורּוחֹו ְונְִׁשָמתֹו ִמֻּטְמַאת ָצַרֲעת ַחט
  

   :יֹאַמר ִוּדּוי זֶה יֹום ִלְפנֵי ַהַּתֲענִית~ 
  

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ָּתבֹא ְלָפנֶי ְּתִפָּלֵתנּו ְוַאל ִּתְתַעָּלם , ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
הָֹוה יאהדונהי ֶׁשֵאין ֲאנְַחנּו ַעּזֵי ָפנִים ּוְקֵׁשי עֶֹרף לֹוַמר ְלָפנֶי יְ , ַמְלֵּכנּו ִמְּתִחּנֵָתנּו

א ָחָטאנּו ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצִּדיִקים ֲאנְַחנּו ְו ֵהינּו ֵוא . ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ֲאָבל ָחָטאנּו. ֱא
. ִּדַּבְרנּו דִֹפי ְוָלׁשֹון ָהָרע. ָּגזְַלנּו. ָּבגְַדנּו. ָאַׁשְמנּו :ֲאנְַחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאנְֵׁשי ֵביֵתינּו

. יַָעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות. ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר ּוִמְרָמה. ָחַמְסנּו. זְַדנּו. ְרַׁשְענּוְוהִ . ֶהֱעִוינּו
נְִׁשַּבְענּו ַלָּׁשְוא . נִַאְפנּו. נִַאְצנּו. ָמִרינּו ְדָבֶרי. ָמַרְדנּו. ַלְצנּו. ָּכַעְסנּו. ִּכּזְַבנּו

. ִקִּׁשינּו עֶֹרף. ִצַעְרנּו ָאב ָוֵאם. ַרְרנּוצָ . ָּפגְַמנּו. ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ָסַרְרנּו. ְוַלֶּׁשֶקר
ְוַסְרנּו ִמִּמְצֹוֶתי ּוִמִּמְׁשָּפֶטי ַהּטֹוִבים . ָּתִעינּו ְוִתֲעַתְענּו. ִּתַעְבנּו. ִׁשַחְתנּו. ָרַׁשְענּו

א ָׁשָוה ָלנּו ְענּוַוֲאנַ . ִּכֽי ֱאֶמת ָעִׂשיתָ . ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא ָעֵלינּו. ְו   :ְחנּו ִהְרָׁשֽ
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א ַהּנְִסָּתרֹות . ּוַמה ּנְַסֵּפר ְלָפנֶי ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקים, ַמה ּנֹאַמר ְלָפנֶי יֵֹׁשב ָמרֹום ֲה
ַאָּתה חֵֹפׂש . ַאָּתה יֹוֵדַע ָרזֵי עֹוָלם ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ָכל ָחי. ְוַהּנִגְלֹות ַאָּתה יֹוֵדעַ 

ֵאין ָּדָבר נְֶעָלם ִמָּמ ְוֵאין נְִסָּתר ִמּנֶגֶד . יֹות ָוֵלברֶֹאה ְכלָ . ָּכל ַחְדֵרי ָבֶטן
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו:ֵעינֶי ֵהינּו ֵוא ֶׁשִּתְמחֹל ָלנּו , יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהֹוה יאהדונהי ֱא

  .ְּפָׁשֵעינּוֶאת ָּכל ַחּטֹאֵתינּו ּוְתַכֵּפר ָלנּו ֶאת ָּכל ֲעֹונֹוֵתינּו ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח ְלָכל 
  

ׁשֹוֵמַע "ְּבִבְרַּכת  ִויַקֵּבל ַּתֲענִית ִּבְתִפַּלת ַהִּמנְָחה, יְִתַּפֵּלל ִמנְָחה ִמְּבעֹוד יֹום~ 
א ִקֵּבל ַּתֲענִית ". עֹוֶׂשה ָׁשלֹום"אֹו ְּבסֹוף ָהֲעִמיָדה ִלְפנֵי ֶׁשּיֹאַמר , "ְּתִפָּלה ִאם 

ֲהֵרי זֶה נְֶחָׁשב , ֶׁשִהְתַּפֵּלל ִמנְָחה ָחַׁשב ְלִהְתַעּנֹותֲאָבל ּכְ , ְּבתֹו ְּתִפַּלת ַהִּמנְָחה
  :ְוזֶה נַֹסח ַקָּבַלת ַהַּתֲענִית .ְּכַקָּבַלת ַּתֲענִית ְוָצִרי ְלִהְתַעּנֹות

  
ָמה ַליְָלה ָויֹום ִמְׁשִקיַעת ַהח ֲהֵרינִי ְמַקֵּבל ָעַלי ְלִהְתַעּנֹות ְלָמָחר, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם

ַעל ֲאֶׁשר ָחָטאִתי ְּבֵחְטא ְׁשבּוַעת ֶׁשֶקר ֲאֶׁשר . ְוַעד ְלֵצאת ַהּכֹוָכִבים ָמָחרַהיֹום 
א אּוַכל ְלִהְתַעּנֹות. ָחָטאִתי ָּבּה ֵּבין ְּבגְִלּגּול זֶה ּוֵבין ְּבגְִלּגּוִלים ֲאֵחִרים , ְוִאם 
א , ְּכֶׁשַאְפִריׁש ְּפרּוָטה ִלְצָדָקה ַוֲאַכֵּון ְלַבֵּטל ַהַּתֲענִית אּוַכל ֶלֱאכֹל ְוִלְׁשּתֹות ְל

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו. ׁשּום ִאּסּור ְּכָלל ֵהינּו ֵוא ֶׁשִּתֵּתן ִלי ּכַֹח , ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יהוה ֱא
  .ּוְבִריאּות ְלִהְתַעּנֹות ְלָפנֶי ּוְתַקֵּבל ְּתׁשּוָבִתי ְוַתֲענִיִתי ְוִתְרֵצנִי

  
ּוְפרּוָסה ָהַאֲחרֹונָה יְִטְּבֶלּנָה ִּבְמַעט ֵאֶפר , נֵי ְׁשִקיַעת ַהַחָּמהיְִגמֹר ֲאִכיָלתֹו ִלפְ ~ 

יְִטּבֹל ְּפרּוָסה ִראׁשֹונָה , ְוֵכן יֲַעֶׂשה ִּבגְַמר ַהַּתֲענִית ְּכֶׁשּיָבֹא ִלְסעֹד. (ְויֹאְכֶלּנָה
  .ִמְּלַבד ִאם הּוא ַׁשָּבת אֹו רֹאׁש חֶֹדׁש) ִּבְמַעט ֵאֶפר ְויֹאְכֶלּנָה

  
, יַּנִיַח ֶאֶבן ַּתַחת רֹאׁשֹו ֵּבין ַהַּמָּצע ְוַהַּכר, ְּכֶׁשּיְִׁשַּכב ַעל ִמָּטתֹו, ְּבֵליל ַהַּתֲענִית~ 

  .ָהעֹוֶלה ְּבגִיַמְטִרּיָא ְּכִמנְיַן ֶאֶבן, ה"ו ה"ה וא"ד ה"ִויַכֵּון ְּבֵׁשם יו
  

 ִמְׂשַער ִעּזִיםָהֲעׂשּויָה  ַׂשקֲחגֹוַרת יֲַחגֹר ַעל ָמְתנָיו ִמַּתַחת ִלְבגָָדיו , יָכֹול ִאם~ 
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  )0527661162: ןַּבֶּטֶלפֹו ִלְרּכֹׁשן נִּתָ ( ְּבָכל זְַמן ַהַּתֲענִית
  

ְולֹוַמר ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְוִּתּקּון ֲחצֹות  ָלקּום ַאַחר ֲחצֹות ַליְָלהטֹוב ְוָרצּוי ~ 
  ".ִמלֹוַמר ִּתּקּון ֲחצֹות ה ְּפטּוָרהִאּׁשָ . ְּבַכָּונָה גְדֹוָלה) הַהְּתִפּלָ י ְּבִסּדּורֵ נְִמָצא (
  

  :יֹאַמר ְּביֹום ַהַּתֲענִית~ 
  

ַּכָּכתּוב , ֲהֵרינִי מּוָכן ּוְמזָֻּמן ְלַקּיֵם ְּבֶעזְַרת ָהֵאל יְִתָּבַר ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל ַהְּתׁשּוָבה
ֶהי ְוָׁשַמְעָּת ְבקֹולֹו: ַּבּתֹוָרה ינִי ִמְתָחֵרט ַעל ָּכל ַמה ַוֲהרֵ . ְוַׁשְבָּת ַעד יְהָֹוה ֱא

ֶּׁשָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי ֵּבין ְּבגְִלּגּול זֶה ֵּבין ְּבגְִלּגּוִלים ֲאֵחִרים ֲחָרָטה ְּגמּוָרה 
א ַלֲחזֹר ְוַלֲחטֹא עֹוד, ּוְׁשֵלָמה ְוַהֵּׁשם יְִתָּבַר ְּבַרֲחָמיו יַַעזְֵרנִי ַעל . ּוְמַקֵּבל ָעַלי ֶׁש
ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי  .ָאֵמן ֵּכן יְִהי ָרצֹון, בֹוד ְׁשמֹו ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלםְּדַבר ּכְ 

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא , ָּתבֹא ְלָפנֶי ְּתִפָּלֵתנּו ְוַאל ִּתְתַעָּלם ַמְלֵּכנּו ִמְּתִחּנֵָתנּו, ֱא
ֵהי ֶׁשֵאין ֲאנְַחנּו ַעּזֵי ָפנִים ּוְקֵׁשי עֶֹרף לֹוַמר ְלָפנֶי ֵהינּו ֵוא  יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

א ָחָטאנּו ֲאנְַחנּו . ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ֲאָבל ָחָטאנּו. ֲאבֹוֵתינּו ַצִּדיִקים ֲאנְַחנּו ְו
 .ֶהֱעִוינּו. ִּדַּבְרנּו דִֹפי ְוָלׁשֹון ָהָרע. ָּגזְַלנּו. ָּבגְַדנּו. ָאַׁשְמנּו :ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאנְֵׁשי ֵביֵתינּו

. ִּכּזְַבנּו. יַָעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות. ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר ּוִמְרָמה. ָחַמְסנּו. זְַדנּו. ְוִהְרַׁשְענּו
. נְִׁשַּבְענּו ַלָּׁשְוא ְוַלֶּׁשֶקר. נִַאְפנּו. נִַאְצנּו. ָמִרינּו ְדָבֶרי. ָמַרְדנּו. ַלְצנּו. ָּכַעְסנּו
. ָרַׁשְענּו. ִקִּׁשינּו עֶֹרף. ִצַעְרנּו ָאב ָוֵאם. ָצַרְרנּו. ּוָּפגְַמנ. ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ָסַרְרנּו
א . ָּתִעינּו ְוִתֲעַתְענּו. ִּתַעְבנּו. ִׁשַחְתנּו ְוַסְרנּו ִמִּמְצֹוֶתי ּוִמִּמְׁשָּפֶטי ַהּטֹוִבים ְו

ְענּווַ . ִּכֽי ֱאֶמת ָעִׂשיתָ . ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא ָעֵלינּו. ָׁשָוה ָלנּו ַמה  :ֲאנְַחנּו ִהְרָׁשֽ
א ַהּנְִסָּתרֹות . ּוַמה ּנְַסֵּפר ְלָפנֶי ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקים, ּנֹאַמר ְלָפנֶי יֵֹׁשב ָמרֹום ֲה

ַאָּתה חֵֹפׂש . ַאָּתה יֹוֵדַע ָרזֵי עֹוָלם ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ָכל ָחי. ְוַהּנִגְלֹות ַאָּתה יֹוֵדעַ 
: ֵאין ָּדָבר נְֶעָלם ִמָּמ ְוֵאין נְִסָּתר ִמּנֶגֶד ֵעינֶי. ה ְכָליֹות ָוֵלברֹאֶ . ָּכל ַחְדֵרי ָבֶטן

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשִּתְמחֹל ָלנּו ֶאת ָּכל , יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהֹוה יאהדונהי ֱא
  .ְלָכל ְּפָׁשֵעינּוַחּטֹאֵתינּו ּוְתַכֵּפר ָלנּו ֶאת ָּכל ֲעֹונֹוֵתינּו ְוִתְמחֹל ְוִתְסַלח 
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  : ְויֲַעמֹד יֵָחף ּוָפנָיו ְלַצד ַמֲעָרב ְויֹאַמר, ַּתֲענִּיֹותהָ  יִַּקח ְּביָדֹו ִּפְדיֹון~ 
  

ֲענֵנּו ָאִבינּו ֲענֵנּו ְּביֹום צֹום ַהַּתֲענִית ַהּזֶה ִּכי ְבָצָרה ְּגדֹוָלה ֲאנִי ַעל ִּכי ֲעֹונֹוַתי 
ָּבאִתי . ָטַבְעִּתי ִּביֵון ְמצּוָלה ְוֵאין ָמֳעָמד. ָּכְבדּו ִמֶּמּנִיּוְכַמָׂשא ָכֵבד , ָעְברּו רֹאִׁשי

יְִרָאה ָוַרַעד יָבֹוא ִבי ְּבֵעת ָעְמִדי ְלִהְתַּפֵּלל . ְבַמֲעַמֵּקי ַמיִם ְוִׁשּבֹוֶלת ְׁשָטָפְתנִי
ַהי ָּפנַי ֵאֶליּבֹוְׁשִּתי ְוגַם נְִכַלְמִּתי ְלָהרִ . ְלָפנֶי ַעל רַֹע ַמֲעַׂשי ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי . ים ֱא

ְל יְהָֹוה ַהְּצָדָקה ְוֵאַלי . ִּכי ֲעֹונֹוַתי ַרּבּו ְלַמְעָלה רֹאׁש ְוַאְׁשמֹוַתי ָּגְדלּו ַעד ַהָּׁשָמיִם
ְּכֵבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה , ָמה ֲאַדֵּבר ּוָמה ֶאְצַטַּדק, ָמה ֶאֱענֶה ּוָמה אַֹמר. ּבֶׁשת ַהָּפנִים

א ִהֵּטיִתי ָאזְנִי. א ָׁשַמְעִּתי ֶאל ִמְצֹוֶתי ַהְּקדֹוׁשֹותָהיִיִתי ְלָפנֶי וְ  , ִלְדָבֶרי 
א ַתֲעֶׂשה ָעַבְרִּתי ַעל ְּכִריתֹות ּוִמיתֹות ֵּבית . ְוָעַבְרִּתי ַעל ִמְצֹות ֲעֵׂשה ְוַעל ִמְצֹות 

ָעַבְרִּתי ַעל ִּדְבֵרי ַקָּבָלה ְוִדְבֵרי סֹוְפִרים ּוָפגְַמִּתי ַּבִּמּדֹות ָהֶעְליֹונֹות ְוִקְלַקְלִּתי . ןִּדי
. ְוגַָרְמִּתי ַּבֲעֹונֹוַתי ְלַהִּפיל נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ְּבַמֲעַמֵּקי ַהְּקִלּפֹות. ִצּנֹורֹות ַהֶּׁשַפע

. ְתַחּזֵק ְוַלֲעלֹות ְלַמְעָלה ּוְלִהְתַאֵחז ְוִלינֹק ִמן ַהְּקֻדָּׁשהְונַָתִּתי ּכַֹח ַּבְּקִלּפֹות ְלהִ 
ְוגַָרְמִּתי ַּבֲעֹונֹוַתי ַלֲעקֹר ּוְלַהְכִרית ֶאת נְַפִׁשי ַהְּקדֹוָׁשה ִמְּמקֹוָרּה ָהֶעְליֹון ֵמֶאֶרץ 

א , ַהַחּיִים ּוְלהֹוִריָדּה ֶאל יְַרְּכֵתי בֹור אֹוי . יִָכילּו ַהַּמיִםּבֹורֹות נְִׁשָּבִרים ֲאֶׁשר 
ּבֹוְׁשִּתי . ַעל ִמי ָאנּוס ְלֶעזְָרה ְוָאנָה ֶאְפנֶה ִליׁשּוָעה. ֲאָהה ַעל נְַפִׁשי. ַוֲאבֹוי ָעַלי

ֵהי . ְוגַם נְִכַלְמִּתי ִּכי נָָׂשאִתי ֶחְרַּפת נְעּוַרי ַהי ֵוא ֲאָבל ּגָלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי יְהָֹוה ֱא
א ּבְ  א ְלַהְכִעיְס נְִתַּכַּונְִּתי, ֶמֶרד ּוְבַמַעל ָעִׂשיִתיֲאבֹוַתי ִּכי  ַרק יְִצִרי ָּגַבר ָעַלי , ְו

ְוהּוא ֲאֶׁשר ֵהִסיַתנִי ּוִפַּתנִי , ִּכי הּוא ֵמֵאׁש ַוֲאנִי ִמָּבָׂשר ָוָדם, ּוַמֲעֵׂשה ָׂשָטן ִהְצִליחַ 
ת אֶ ן ָּכאט יְָפרֵ (_________ ן זֶה ְונְִסַּכְלִּתי ְוָעִׂשיִתי ָעֹו. ַלֲעבֹר ַעל ִמְצֹוֶתי

ה ְוַאֲחרֹונָ ה ִראׁשֹונָ ה ְּבָרכָ י ֵּבַרְכּתִ א ר ֲאׁשֶ ה זֶ ן ֲעֹוי ְוָעִׂשיתִ : ןְּכגֹו, הֶׁשָעׂשָ ן ֶהָעֹו
ְוַעָּתה , )הְוַכּדֹומֶ , םיַָדיִ ת נְִטילַ א ְלי ָאַכְלּתִ ר ֲאׁשֶ ל עַ , יָאַכְלּתִ ר ֲאׁשֶ ם ַהַּמֲאָכִליל עַ 

ּוִמְתנֵַחם ּוִמְתָחֵרט ֲאנִי ַעל ָּכל ַמה . ׁש ִמַּמֲעַׂשי ּוֻמְכָלם ֲאנִי ֵמֲעֹונֹוַתיֲאנִי ּבֹו
ָעזְַבִּתי ֶאת ְּדָרַכי ָהָרִעים . ֶּׁשָחָטאִתי ְוָעִויִתי ּוָפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ֵמעֹוִדי ַעד ַהּיֹום ַהּזֶה

ע ַּדְרּכֹו ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחְׁשבֹוָתיו יֲַעזֹב ָרׁשָ : ִּדְכִתיב, ְוֶאת אֹוְרחֹוַתי ַהְמֻקְלָקִלים
ֵהינּו ִּכי יְַרֶּבה ִלְסלֹוחַ  ּוָבאִתי ְּבֵלב נְִׁשָּבר . ְויָׁשֹוב ֶאל יְהָֹוה ִויַרֲחֵמהּו ְוֶאל ֱא
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 ְונְִדֶּכה ְלִהְתנֵַּפל ִלְפנֵי ִכֵּסא ְכבֹוֶד ְוִלְדּפֹק ַעל ַׁשֲעֵרי ַרֲחֶמי ּוְלַבֵּקׁש ִמְּמ ְמִחיָלה
  . ִּכי ֵאל ֶמֶל ַחּנּון ְוַרחּום ַאָּתה ִויִמינְ ְּפׁשּוָטה ְלַקֵּבל ָׁשִבים, ּוְסִליָחה ְוַכָּפָרה

ְסַלח נָא ַלֲחָטִאים ְוַלֲעֹונֹות ְוַלְּפָׁשִעים ֲאֶׁשר ָחָטאִתי ְוָעִויִתי , ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי
ְוַאל ָּתבֹוא ְּבִמְׁשָּפט ֶאת ַעְבֶּד , ַעד ַהּיֹום ַהּזֶהּוָפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ֵמעֹוִדי ַעל ָהֲאָדָמה וְ 

א יְִצַּדק ְלָפנֶי ָּכל ָחי ִּכי ַאָּתה יְהָֹוה יאהדונהי טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל . ִּכי 
ִמּצֹום  ִּבְרַּכי ָּכְׁשלּו, ְוַאל נָא ִתְבזֶה ֱענּות ָענִי ֲאֶׁשר ִעּנֵיִתי ַבּצֹום נְַפִׁשי. קֹוְרֶאי

ְויְִהיֶה ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל ּוְמֻרֶּצה ְלָפנֶי ִמעּוט ֶחְלִּבי ְוָדִמי ֲאֶׁשר . ּוְבָׂשִרי ָּכַחׁש ִמָּׁשֶמן
ּוְברֹב ַרֲחֶמי . נְִתַמֵעט ַהּיֹום ְּבַתֲענִיִתי ְּכֵחֶלב ָוָדם ַהּנְִקָרב ַעל ַּגֵּבי ִמזְַּבֲח ַהָּקדֹוׁש

ּו ַעל יְֵדי ֲעָבֶדי ְלַתֵּקן ֶאת ְּפגַם נְַפֵׁשנּו ְּבִמְסַּפר ּוְבִמְפַקד ֵׁשמֹות ַוֲחָסֶדי הֹוַדְעָּתנ
ְוגָלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי ִּכי ָחֵפץ ָהיִיִתי ַלֲעׂשֹות ִּתּקּון זֶה . ַהְּקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר ָּפגְַמנּו ָּבֶהם

, ּנֹות ָּכל ָּכ יִָמים ְרצּוִפים זֶה ַאַחר זֶהְוָכַׁשל ּכִֹחי ְלִהְתעַ , ַא ֵאין ִּבי ּכֹחַ , ְּבָכל ֵלב
ְוִתְהיֶה ֲחׁשּוָבה ּוְמֻקֶּבֶלת ַהְּצָדָקה . ְוָלֵכן ֲאנִי ַמְפִריׁש ְצָדָקה ְלִפְדיֹון ַּתֲענִּיֹות ֵאּלּו

ֹוצֹות ְוָכל ַהִּתּקּונִים ּוֵברּור נִיצ, ֶׁשֲאנִי נֹוֵתן ַּבֲעבּור ַהַּתֲענִּיֹות ְּכִאּלּו ִהְתַעּנֵיִתי
יְִהיּו ִמְתָּבְרִרים ְויֹוְצִאים , ַהְּקֻדָּׁשה ָהְראּויִם ְלִהְתָּבֵרר ְוָלֵצאת ַעל יְֵדי ַהַּתֲענִּיֹות

ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים ְּתַטֵהר ֶאת ַהְּפגִָמים . ַעל יְֵדי ַהְּצָדָקה ֶׁשל ִּפְדיֹון ַהַּתֲענִּיֹות
ְוָכל נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה . רּוִחי ְונְִׁשָמִתי, ְּבגּוִפי ְונְַפִׁשיְוֶאת ַהְּכָתִמים ֲאֶׁשר נֲַעׂשּו 

יְִהי , ֶׁשּנְָפלּו ַּבְּקִלּפֹות ַעל יְֵדי ַחּטֹאַתי ְונְִבְראּו ֵמֶהם ַמְׁשִחיִתים ְמַחְּבִלים ְּכָרִמים
ֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ִּבְמקֹום ְויְַחזְרּו ָּכל נִיצ, ָרצֹון ִמְּלָפנֶי ֶׁשּיָמּותּו ָּכל אֹוָתם ְקִלּפֹות

ָהָרמּוז ְּבָראֵׁשי ֵתבֹות ) ו"חב(ָׁשְרָׁשם ָּבעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹונִים ְלַמַען ִׁשְמ ַהָּקדֹוׁש 
ְצפּונְ ְּתַמֵּלא 'ַחּיִים ּו'ְלָקם ּבַ 'ּוִמָּפסּוק חֶ , יְִקיֶאּנּו ִמִּבְטנֹו יֹוִריֶׁשּנּו ֵאל'ַלע וַ 'יִל ּבָ 'חַ 

ַקֵּבץ 'זְרֹועֹו יְ 'ָהָרמּוז ְּבָראֵׁשי ֵתבֹות ּבִ ) ט"בי(ַמַען ִׁשְמ ַהָּגדֹול ּולְ , ִבְטנָם
ָהָרמּוז ) א"ארארית(ְוִתְׁשַמע ֶאת ְּתִפָּלִתי ַוֲעִתיָרִתי ְלַמַען ִׁשְמ ַהָּקדֹוׁש . ָלִאים'טְ 

ִּכי ֵאל . ְׁשמֹוֵתינּו'אַ ְמחֹול 'ְכְּבׁשּו ּתִ 'גְזֶ יִ 'ת רָ 'ֲחֶמי אֶ 'ּנָא רַ 'ְּבָראֵׁשי ֵתבֹות אָ 
יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון . ָּברּו ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה, ׁשֹוֵמַע ְּתִפּלֹות ְוַתֲחנּונִים ַאָּתה

   .ִלִּבי ְלָפנֶי יְהֹוה יאהדונהי צּוִרי ְוגֲֹאִלי
  



 
11 

 

   .ּוְלַהְמִׁשיך ָרגִיל, יָכֹול ִלנְעֹול ִמנְָעַליו ִמָּכאן~ 
  

' ּוְבָכל ַהָּקָפה יֹאַמר ִמזְמֹור ָהבּו לה, ַלֵּתָבה ְּבֵבית ַהְּכנֶֶסת ַהָּקפֹות ה ֶׁשַבעֲעׂשֶ יַ ~ 
  :ְלִפי ַהֵּסֶדר ַהּזֶה, ְּבּכֹחַ ּוָפסּוק ִמְּפסּוֵקי ָאּנָא , ֻּכּלֹו, ְּבנֵי ֵאִלים

  
 ֹֽ ָהבּו ַלֽיהָֹוה ְּכבֹוד ְׁשמֹו : זִמזְמֹור ְלָדִוד ָהבּו ַלֽיהָֹוה ְּבנֵי ֵאִלים ָהבּו ַלֽיהָֹוה ָּכבֹוד ָוע

ֶדׁש ֹֽ קֹול יְהָֹוה ַעל ַהָּמיִם ֵאֽל ַהָּכבֹוד ִהְרִעים יְהָֹוה ַעל : ִהְׁשַּתֲֽחוּו ַלֽיהָֹוה ְּבַהְדַרת ק
קֹול יְהָֹוה ׁשֵֹבר ֲאָרזִים ַויְַׁשֵּבר : קֹול יְהָֹוה ַּבּכַֹח קֹול יְהָֹוה ֶּבָֽהָדֽר: ַמיִם ַרִּבֽים

קֹול : ַוּיְַרִקיֵדם ְּכמֹו ֵעגֶל ְלָבנֹון ְוִׂשְריֹון ְּכמֹו ֶבן ְרֵאִמֽים: ת ַאְרזֵי ַהְּלָבנֹֽוןיְהָֹוה אֶ 
קֹול יְהָֹוה : קֹול יְהָֹוה יִָחיל ִמְדָּבר יִָחיל יְהָֹוה ִמְדַּבר ָקֵדֽׁש: יְהָֹוה חֵֹצב ַלֲֽהבֹות ֵאֽׁש

יְהָֹוה ַלַּמּבּול יָָׁשב ַוּיֵֶׁשב : ָכלֹו ֻּכּלֹו אֵֹמר ָּכֽבֹודיְחֹוֵלל ַאּיָלֹות ַוֶּֽיֱֽחׂשֹף יְָערֹות ּוְבֵהֽי
  :ְיֽהָֹוה עֹז ְלַעּמֹו יִֵּתן יְהָֹוה יְָבֵר ֶאת ַעּמֹו ַבָּׁשֽלֹום: יְהָֹוה ֶמֶל ְלעֹוָלֽם

  
  )ץ"ג ית"אב(:                   ר ְצרּוָרהַּתִּתי. ְּגדּוַלת יְִמינֶ. ָאּנָא ְּבכֹחַ 

  )ן"ע שט"קר:                      (ַטֲהֵרנּו נֹוָרא. ַעֶּמ ַׂשְּגֵבנּו. ִרּנַתַקֵּבל 
  )ש"ד יכ"נג(:                   ת ָׁשְמֵרםְּכָבבַ . ּדֹוְרֵׁשי יִחּוֶד. נָא גִּבֹור

  )ג"ר צת"בט( :              ָּתִמיד ּגְָמֵלם. ַרֲחֵמי ִצְדָקֶת. ָּבְרֵכם ַטֲהֵרם
  )ע"ב טנ"חק(  :                    נֵַהל ֲעָדֶת. ְּברֹוב טּוְב. ֹוׁשָחִסין ָקד

  )ק"ל פז"יג:                    (זֹוְכֵרי ְקדּוָׁשֶת. ְלַעְּמ ְּפנֵה. יִָחיד ֵּגֶאה
  )ת"ו צי"שק(   :        יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות. ּוְׁשַמע ַצֲעָקֵתנּו. ַׁשְוָעֵתנּו ַקֵּבל

  :ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ַלַחׁשּבְ ר ְויֹאמַ 
  

  :ַאָחר ָּכ יֹאַמר~ 
ֵהי ֲאבֹוַתי ַהי ֵוא ֶׁשּיְֵהא ִמעּוט ֶחְלִּבי ְוָדִמי ֶׁשּנְִתַמֵעט , יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יהוה ֱא

בֹוֶד ְּכִאּלּו ִהְקַרְבִּתיו ַעל ּגֵַּבי ַהּיֹום ְלָפנֶי ְּבַתֲענִיִתי ָחׁשּוב ּוְמֻקָּבל ִלְפנֵי ִכֵּסא כְ 
ב "זִּוּוגֵי מ' יְִתעֹוֵרר סֹוד ב, ּוְבכַֹח ֵחֶלב ְוָדם ֶׁשּנְִתַמֵעט ִמֶּמּנִי, ִמזְַּבֲח ַהָּקדֹוׁש
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ִהים ְּדֵהִהי. ְּדֵחי ְוגָרֹון ָלה ן ָהעֹו"ּוְבֵכן יְֻמְּתקּו ִמְסַּפר אֹוִתּיֹות ְּדִמּלּוי ְּדִרּבּוַע ֶּדֱא
ִהים , ְׁשמֹונָה ֵמאֹות ִׁשים אֹוִתּיֹות ְּדֶעֶׂשר ְּפָעִמים ֱא ְוִעם ִמְסַּפר ֵמָאה ּוְׁש

ֵמֲעִׂשּיָה , ְויֲַעֶלה ְלָפנֶי ַמְדֵרגָה ְלַמְעָלה ִמַּמְדֵרגָה .יֲַעלּו ְלִמְסַּפר ַּתֲענִית, ְּבִמּלּויָם
ַעד מֹוָחא ְסִתיָמָאה ַמֲחָׁשָבה , ִצילּותִליִציָרה ּוִמיִציָרה ִלְבִריָאה ּוִמְּבִריָאה ַלאֲ 

ּוִמּכָֹחּה יְִׁשַּתְלֵׁשל ְויֵֵרד ֶׁשַפע ָּגדֹול ָוַרב ַעל , ְּדבֹוֵרר אֶֹכל ְוזִָריק ְּפסֶֹלת, ָהֶעְליֹונָה
ֵמֲאִצילּות ִלְבִריָאה ּוִמְּבִריָאה ִליִציָרה , ַמְדֵרגָה ַאַחר ַמְדֵרגָה, ָּכל ָהעֹוָלמֹות

ְלַטֵהר ִלִּבי ְלָעְבְּד ְליְִרָאה ּוְלַאֲהָבה , ּוִמָּׁשם יִַּגיַע ְויָחּול ָעַלי, ַלֲעִׂשּיָהּוִמיִציָרה 
ְוָלֵתת ּכַֹח ְּבַמֲחַׁשְבִּתי ּוְבמִֹחי ְלָבֵרר ּוְלַתֵּקן ּוְלַהֲעלֹות ָּכל נִיצֹוֵצי , ֶאת ְׁשֶמ

ּוְלַהגְִּביר ֵחֶלק ַהּטֹוב ֶׁשּיֵׁש ִּבי , ְקֻדָּׁשהַהְּקֻדָּׁשה ְוַהּנְָפׁשֹות ְוָהרּוחֹות ְוַהּנְָׁשמֹות ּדִ 
ֶטֶרם נְִקָרא ֵאֶלי ְוַאָּתה . ֶוֱהיֵה נָא ָקרֹוב ְלַׁשְוָעֵתנּו, ַעל ַהֵחֶלק ָהָרע ֶׁשּיֵׁש ִּבי

ד ְוָהיָה ֶטֶרם יְִקָראּו ַוֲאנִי ֶאֱענֶה עֹו"ַּכָּדָבר ֶׁשּנֱֶאַמר , נְַדֵּבר ְוַאָּתה ִּתְׁשַמע, ַּתֲענֶה
ּפֹוֶדה ּוַמִּציל ְועֹונֶה ּוְמַרֵחם ְּבָכל ֵעת ָצָרה ' ִּכי ַאָּתה ה, "ֵהם ְמַדְּבִרים ַוֲאנִי ֶאְׁשָמע

ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי אֹוי נָא .  ָּברּו ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה, ְוצּוָקה ְוׁשֹוֵמַע ְּתִפַּלת ָּכל ֶּפה
ְוִאם ִּתְפנֶה , ֶּבן ְּכִסיל ּתּוגַת ִאּמֹו, ֵתנּוָלנּו ִּכי ָחָטאנּו ָאּנָא נֹוִלי ֶאת ֶחְרּפָ 

ְוִאם ִּתְׁשמֹר ֲעֹונֵינּו ִמי יֲַעמֹד ְלָפנֶי ֵמָאז , ְלַחּטֹאֵתינּו ָאָבד ִׂשְבֵרנּו ְוִתְקָוֵתינּו
ּוְבטּוְב ַהָּגדֹול ְּתעֹוֵרר ַרֲחֶמי ּוְרֵאה ְּבֵעין ֶחְמָלֶתי ָצַרת ּגּוֵפינּו , ַאֶּפי

ְׁשָמֵתינּו ְוַקֵּבל ְּברֹב ַרֲחֶמי ְּתׁשּוָבֵתינּו ְוקֹוְרִאים ְּבִׁשְמ יְהָֹוה יאהדונהי ְונִ 
א ְלאֶֹר ַאְּפ ִּתָּקֵחנּו, ּוְביַד זֲַעֶמ ַאל ִּתְּטֵׁשנּו, ַאל ַּתַעזְֵבנּו, הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶל ִּכי , ְו

א ָעְלָתה עַ  ל ִלֵּבנּו ְלַהְמרֹות ַחס ְוָׁשלֹום נֶגֶד ְּכבֹוֶד גָלּוי ְויָדּוַע ְלָפנֶי ִּכי 
ּוָמנַע , ֶאֶפס ִּכי ַעז יְִצֵרנּו ָהַרע ְוַעל ָּכְרֵחינּו נָָטה ָאְרֵחנּו, ְוַלֲעׂשֹות נֶגֶד ַּכָּונֶָת

ֶפַתע ִּפְתאֹום ִּדְמיֹונֹו ְּכַאְריֵה יְִכסֹוף ִלְטרֹף ְוִכְכִפיר יֹוֵׁשב ַּבִּמְסָּתִרים ּו, ַהּטֹוב ִמֶּמּנּו
, ַחּיִים ְּבָלעּונּו ְוַאָּתה ְּבטּוְב יְהָֹוה יאהדונהי ְּבִצְדָקְת ּתֹוִציא ִמָּצָרה נְַפֵׁשינּו

ַהִּציָלה ֵמֶחֶרב נְַפֵׁשנּו ְוַהֲעֵלה ֲארּוָכה ּוַמְרֵּפא ַלֲעֹונֵינּו ְויְִהיּו ִלְמאֹורֹות ָּכל ַהֵּׁשמֹות 
ְוַטֵהר ִלֵּבנּו ְלָעְבְּד ֶּבֱאֶמת ּוְבֵלָבב , ֹוֵתינּו ְוַחּטֹאֵתינּו ּוְפָׁשֵעינּוֲאֶׁשר ֶהֱחַׁשְכנּו ַּבֲעֹונ

יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי . ֵּכן יְִהי ָרצֹון, ָאֵמן, ָׁשֵלם ְּביְִרָאה ּוְבַאֲהָבה
  :ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי צּוִרי ְוגֲֹאִלי
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  .הּתֹורָ י לֹוְמדֵ ם ַלֲענִּיִין ַהִּפְדיֹוי ְּדמֵ ת אֶ  ןיִּתֵ ~ 
  

  :'לשון חכמים'ספר תיקונים נוספים מה
  
  תיקון לרואה קרי ביום הכפורים~ 
  תיקון לאדם ששתה חלב טמא~ 
  תיקון לנפטר שאין לו מנוחה ובא בחלום ואמר לאחד מקרוביו~ 
  תיקון לנפטר שמצערים אותו לאחר מותו ובא בחלום ואמר לאחד מקרוביו~ 
  תיקון לאלמנה שרוצה להנשא לאיש אחר~ 
  תיקון וסגולה להבריא אדם חולה~ 
  תיקון לנפטר שלא היה מניח תפילין~ 
, חי, צומח, דומם: ראשי תיבות(מ "תיקון לנפטר שדנו אותו להתגלגל בדצח~ 

  ובא בחלום ואמר לאחד מקרוביו) מדבר
  תיקון לאשה שנפטרה והייתה מחללת שבת בחייה~ 
  איש ואשה שנפטרו ואין להם מנוחה לאחר מתתם וספרו לקרוב להםתיקון ל~ 
  תיקון לאשה שהייתה סיבת מיתת בנה~ 
  תיקון לזרע של קיימא~ 
  תיקון לאשה שנטרפה עליה דעתה~ 
  תיקון למי ששפך בידו מים ומלח לשדים~ 
  תיקון לחולי ובלבול הדעת~ 
  הבהיותה פנוי, תיקון לאדם שבא על אשת אחיו אחר מותו~ 
  תיקון לאלמן שיש לו עכובים להנשא בשנית~ 
  תיקון לנפטר שהיתה עליו קללת חרם או נידוי~ 

   
  .וישנם תיקונים נוספים הרשומים בספר בניהו בן יהוידע תיקוני הנפש
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  :ספר שער רוח הקודש
  )תעניות 216(תיקון לבא על בהמה חיה או עוף ~ 
וגרם , הולד שלא בזמנו וגרם להוציא, תיקון לכותב קמיע למקשה ללדת~ 

  )תעניות 45(לו מיתה או עניות 
  תיקון למבזה אדם אחר פטירתו בסיבוב בית הקברות ~ 
  )תעניות 6(וכן נדבות , תיקון הנודר לשוא ועובר על נדרו~ 
  )תעניות 45(תיקון למשתמש בקבלה מעשית ~ 
י "ויכוון עפ' ולא ינחם וכו' נשבע ה'יאמר פסוק (תיקון למוציא דיבה ~ 

  ). 'עמוד א' י בשער רוח הקודש דף י"היחוד שכתב רבינו האר
  )תעניות 45(חטא כבוד אם ואם ~ 
  )תעניות 40(אדם שקילל את אביו או אמו ~ 
  

  תיקון קרי וחילול השם
  

שעות  37(תיקון קרי וחילול השם : ישנו תיקון מיוחד בשנה מעוברת והוא
קון ניתן לפנות לארגון לקבלת ספר התי). צום ברצף כפי המובא בתיקון

  .'ברית עולם'
  

  תיקון כרת
  

יערכו , איש או אשה שעברו על עבירות אשר התחייבו בהן כרת השם ירחם
כאשר לא ישנו ביום , והוא לימוד לילה שלם ללא שינה, את סדר תיקון כרת

תלמיד , את סדר תיקון כרת ערך הרב חיים יוסף דוד אזולאי. לפני לילה זה
הספר יצא לאור . בספר לפני כמה מאות שנים, קים לברכהש זכר צדי"הרש

לקבלת הספר . ושוב השנה במהדורה חדשה מטעם הארגון, בשנה שעברה
  . 'ברית עולם'בתשלום סמלי או את קובץ הספר להדפסה ניתן לפנות לארגון 


