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סדר תיקון חצות
 תיקון רחל



ישים אפר מקלה על ראשו במקום הנחת תפילין ויאמר לשום לאבלי ציון פאר תחת אפר ויעמוד ויאמר:

ָּתנּו וְַאל ַת ְת ַע ַךם
ֶיך ְת ַפך ֵ
ְפנ ָּ
בֹותינּוָּ .תבֹוא ל ָּ
ֱאל ֵֹהינּו וֵאל ֵֹהי ֲא ֵ
ֶיך ֲאד ָֹּני
ְפנ ָּ
לֹומר ל ָּ
ּוק ֵשי עֹרֶף ַ
ָּתנּוֶ .ש ֵאין ָאנּו ַעוֵי ָּפנַים ְ
ַמ ְת ַחל ֵ
ַחנּו ְולֹא ָּח ָּטאנּוֲ .אבָּל
יקים ֲאנ ְ
בֹותינּו ַצ ַד ַ
ֱאל ֵֹהינּו וֵאל ֵֹהי ֲא ֵ
בֹותינּו ָּח ָּטאנּו:
ַא ֵ
ַחנּו ו ֲ
ֲאנ ְ

ְה ְר ַש ְענּו.
ַלנּוַ .ד ַברְנּו דֹפַיֶ .ה ֱעוַינּו .ו ַ
ַדנּוָָּ .ז ְ
ָאש ְמנּוָ .ב ְ
ַ
ָע ְצנּו רָעַ .כַז ְֵנּוַ .ל ְצנּו.
ַלנּו ֶש ֶקר .י ַ
זַדְנּוָ .ח ַמ ְסנּוָ .טפ ְ
ָש ְענּוָ .צ ַררְנּוַ .ק ַשינּו
ַַאצנּוָ .ס ַררְנּוָ .עוַינּו .נ ַ
ַדנּו .נ ְ
ָמר ְ
ֵַנּוָ .ת ַעינּוַ .ת ְע ָת ְענּו:
עֹרֶףָ .ר ַש ְענּוַ .ש ַח ְתנּוַ .תע ְ

ְַאתה ַצדַיק
ָּט ָּיך ַהזֹובַים וְלֹא ָּשוָּה ָּלנּו .ו ָּ
ּומ ַכ ְשמ ֶ
ֹות ָּיך ַ
ַסרְנּו ַמ ַכ ְצ ֶ
ְש ְענּו:
ית .ו ֲַאנַחְנּו ַהר ָּ
ָּש ָּ
עַל יָּל ַהבָּא ָּעלֵינּו .יַי ֱא ֶמת ע ַ
ֶיך שֹוכֵן ְש ָח ַקיםֲ .הלֹא
ְסנֵר ְל ָפנ ָ
ּומה מ ַ
יֹושֵ ָמרֹוםַ .
ֶיך ֵ
ֹאמר ְל ָפנ ָ
ַמה מ ַ
ְתעֲלּומֹות
ַאתה יֹו ֵד ַע ָרזֵי עֹולָם .ו ַ
ַאתה יֹו ֵדעַָ :
ְה ַמ ְלֹות ָ
ַס ָתרֹות ו ַ
כָל ַהמ ְ
ּוֵֹוחן ְכלָיֹות ָו ֵלֵֵ .אין ָדֵָר
ָטן ֵ
ַאתה חֹופֵש כָל ַח ְדרֵי ֵ ֶ
ַס ְתרֵי כָל ָחיָ .
ֶיך:
ַס ָתר ַמ ֶמ ֶד עֵינ ָ
ְאין נ ְ
ֶנ ְעלָם ַמ ֶם ָך ו ֵ

ֵֹותינּו ֶש ְת ַכנֶר לָנּו
ֶיך ֲאדֹנָי ֱאל ֵֹהינּו וֵאל ֵֹהי ֲא ֵ
ְהי רָצֹון ַמ ְל ָפנ ָ
ּו ְֵכֵן י ַ
ְת ְמ ָחל לָנּו עַל כָל
ֲֹונֹותינּו .ו ַ
ְת ְסלַח לָנּו עַל כָל ע ֵ
ֹאתינּו .ו ַ
עַל כָל ַחט ֵ
ְשעֵינּו:
נָ

ישב על הארץ כאבל ויאמר:

ֹרֹותינּו :יַי ָּשם
ְרנּו ֶאת ַצחֹוןַ :על ֲע ָּר ַבים בְתֹוכָּה ָּתלַינּו ַיל ֵ
ָּש ְבנּו גַם ָּבכַינּו ְב ָּזכ ֵ
ַהרֹות ָּב ֶבל ָּשם י ַ
ַעל נ ֲ
ָּשיר ֶאת ַשיר ֲאדֹנָּי ַעל
יך נ ַ
ְתֹוללֵינּו ַש ְמ ָּחה ַשירּו לָּנּו ַמ ַשיר ַצחֹוןֵ :א ְ
שֹובינּו ַד ְב ֵרי ַשיר ו ָּ
ְש ֵאלּונּו ֵ
ְר ַכי ַאם לֹא
ְח ַיי ַאם לֹא ֶאְזי ֵ
ְמינַיַ :ת ְד ַבק ְלשֹונַי ל ַ
ְרּוש ָּלַים ַת ְש ַיח י ַ
ָּח ְך י ָּ
ֵכרַ :אם ֶא ְשי ֵ
ַאד ַמת נ ָּ
ְ
ְרּוש ַליַם ָּהא ְֹמ ַרים עָּרּו עָּרּו
ַבנֵי ֱאדֹום ֵאת יֹום י ָּ
ְרּוש ַליַם ַעל רֹאש ַש ְמ ָּח ַתיְ :זכֹר ֲאדֹנָּי ל ְ
ַאעלֶה ֶאת י ָּ
ֲ
ַמץ
ֹאחז ְונ ֵ
ַאש ֵרי ֶשח ֵ
ָּמ ְל ָּת לָּנּוְ :
ֵך ֶשג ַ
ָּך ֶאת גְמּול ְ
ְשךֶם ל ְ
ַאש ֵרי ֶשי ַ
דּודה ְ
ַעד ַהיְסֹוד ָּבהַ :בת ָּב ֶבל ַה ְש ָּ
ַך ֶאל ַה ָּם ַלע:
ֶאת ע ָֹּל ַלי ְ
ָתנּו ֶאת ַנ ְֵלַת
ְרּוש ַליַם ְל ַעיַים :נ ְ
ְש ָך ָשמּו ֶאת י ָ
ָת ָך ַט ְםאּו ֶאת ֵהיכַל ָקד ֶ
ַחל ֶ
ְָאסף ֶאל ַֹהים ָבאּו ֹויַם ְבנ ֲ
ַמזְמֹור ל ָ
ְאין קֹוֵֵרָ :היַינּו
ְרּוש ַליַם ו ֵ
ַםיַם ְסֵַיֵֹות י ָ
ָמם כ ַ
ְחיְתֹו ָארֶץָ :שפְכּו ד ָ
ֶיך ל ַ
ְשר ֲח ַסיד ָ
ֶיך ַמ ֲאכָל ְלעֹוף ַה ָש ָמיַם ב ַ
ֲע ֵָד ָ
ְָאת ָךְ :שפ ְֹך ֲח ָמ ְת ָך ֶאל
ֶצח ַת ְֵעַר כְמֹו ֵאש ַקנ ֶ
ַיֵֹותינּו :עַד ָמה ֲאדֹנָי ֶת ֱאנַף ָלנ ַ
ַסֵ ֵ
ָק ֶלס ל ְ
ַש ֵכנֵינּו ַל ַע ו ֶ
ֶח ְרנָה ל ְ
ְאת ָנֵוהּו ֵה ַשםּוַ :אל ַתְזכָר ָלנּו
ְש ְמ ָך לֹא ָקרָאּו :כַי ָאכַל ֶאת ַי ֲעקֵֹ ו ֶ
ָעּוך ְועַל ַמ ְמלָכֹות ֲא ֶשר ב ַ
ַהָֹּויַם ֲא ֶשר לֹא ְיד ָ
ְה ַסי ֵלנּו ְו ַכנֵר ַעל
ַשעֵנּו עַל ְדֵַר כְֵֹוד ְש ֶמ ָך ו ַ
יך כַי דַלֹונּו ְמאֹדָ :עְז ֵרנּו ֱאל ֵֹהי י ְ
ַח ֶמ ָ
עֲֹונֹת רַאשֹנַים ַמ ֵהר י ְַקדְמּונּו ר ֲ
פּוךָ :תֵֹוא
ֶיך ַה ָש ְ
ַק ַמת דַם ֲע ֵָד ָ
יהם ַיָּודַע בַָֹּויַם ְלעֵינֵינּו נ ְ
ֹאמרּו ַהָֹּויַם ַאיֵה ֶאל ֵֹה ֶ
ָםה י ְ
ְמעַן ְש ֶמ ָך :ל ָ
ֹאתינּו ל ַ
ַחט ֵ
ְפּוך
ָתם ֲא ֶשר ֵחר ָ
יקם ֶח ְרנ ָ
ָתיַם ֶאל ֵח ָ
ַש ֵכנֵינּו ַש ְֵע ַ
ְה ֵשֵ ל ְ
מּותה :ו ָ
הֹותר ְבנֵי ְת ָ
ֲך ֵ
ָאסיר ְכ ֹ ֶדל זְרֹוע ָ
ְקת ַ
ֶיך ֶאנ ַ
ְל ָפנ ָ
ָת ָך:
ְסנֵר ְת ַהל ֶ
ְך לְעֹו ָלם לְדֹור ָודֹר נ ַ
ית ָך נֹודֶה ל ָ
ַם ָך ְוצֹאן ַמ ְר ַע ֶ
ַחנּו ע ְ
ַאנ ְ
ֲאדֹנָי :ו ֲ

ֹומים ָּהיַינּו
ְריםְ :ית ַ
ְנכ ַ
ָּרים ָּב ֵתינּו ל ָּ
ֶה ְפכָּה ְלז ַ
ָּתנּו נ ֶ
ַחל ֵ
ָּתנּו :נ ֲ
ּור ֵאה ֶאת ֶחרְמ ֵ
יטה ְ
ְזכֹר ֲאדֹנָּי ֶמה ָּהיָּה לָּנּו ַה ַב ָּ
ַענּו וְלֹא
ָּארנּו ַנ ְר ָּד ְפנּו ָּיג ְ
ֵצינּו ַב ְמ ַחיר ָּיבֹאּוַ :על ַצּו ֵ
ֶסף ָּש ַתינּו ע ֵ
ימינּו ְבכ ֶ
ְמנֹותֵ :מ ֵ
ְאין ָאב ַאכ ֵֹתינּו יְַאל ָּ
וֵ
יהם ָּס ָּבלְנּוֲ :ע ָּב ַדים
ַחנּו עֲֹונ ֵֹת ֶ
ַאנ ְ
ְאינָּם ו ֲ
ָּחםֲ :אב ֵֹתינּו ָּח ְטאּו ו ֵ
ַשב ַֹע ל ֶ
ָּתלּו יָּד ַאשּור ל ְ
הּונַח לָּנּו ַ :מ ְצ ַריַם נ ַ
ְעפֹות
ְמרּו ַמ ְמנֵי ַזל ֲ
ְתלּור ַנכ ָּ
עֹורנּו י ַ
ַח ֵמנּו ַמ ְמנֵי ֶח ֶרב ַה ַכ ְד ָּברֵ :
ָּביא ל ְ
ְשנּו נ ַ
ָּדםְ :בנַפ ֵ
ָּמ ְשלּו ָּבנּו מ ֵֹרק ֵאין ַמח ָּ
ָּשאּו
חּורים ְטחֹון נ ָּ
ֶה ָּדרּוַ :ב ַ
ְקנַים לֹא נ ְ
ַתלּו ְמנֵי ז ֵ
ָּדם נ ְ
ְהּודהָּ :שרַים ְבי ָּ
ְתלֹת ְב ָּע ֵרי י ָּ
ְצחֹון ַעלּו ב ֻ
ָּשים ב ַ
ָּר ָּעב :נ ַ
ְאבֶל ְמחֹלֵנּו:
ֶה ַמ ְך ל ֵ
ַבנּו נ ְ
ָּתםָּ :ש ַבת ְמשֹוש ל ֵ
ַחּורים ַמ ְלגַינ ָּ
ְקנַים ַמ ַש ַער ָּש ָּבתּו ב ַ
ָּשלּו :ז ֵ
ְע ַרים ָּב ֵעץ י ָּ
ּונ ָּ

ַבנּו ַעל ֵאךֶה ָּח ְשכּו ֵעינֵינּו :עַל ַהר ַצחֹון
ֹאשנּו אֹוי נָּא לָּנּו יַי ָּח ָּטאנּו :עַל זֶה ָּהיָּה ָּדוֶה ל ֵ
ָּפלָּה ֲע ֶט ֶרת ר ֵ
נְ
ָּחנּו ַת ַעְז ֵבנּו
ֶצח ַת ְשי ֵ
ָּכה ָּלנ ַ
ַס ֲא ָּך ְלדֹר וָּדֹור :ל ָּ
ַאתה ֲאדֹנָּי לְעֹולָּם ֵת ֵשב י ְ
שּועלַים ַהךְכּו בֹוָּ :
ֶש ָּש ֵמם ָּ
ַאס ָּתנּו ָּק ַצ ְפ ָּת ָּעלֵינּו עַד
ְק ֶדםַ :יי ַאם ָּמאֹס ְמ ְ
ָּמינּו י ֶ
ָּשּובה ַח ֵדש י ֵ
ֶיך וְנ ָּ
יבנּו ֲאדֹנָּי ֵאל ָּ
ָּמיםֲ :ה ַש ֵ
ְלא ֶֹר ְך י ַ
ְק ֶדם:
ָּמינּו י ֶ
ֶיך וְנָּשּובָּה ַח ֵדש י ֵ
ְמאֹדֲ :ה ַשיבֵנּו ֲאדֹנָּי ֵאל ָּ
ַאתה
יך ֵא ַלי ַה ְתַאנָקּו :כַי ָ
ַח ֶמ ָ
ֶיך ְור ֲ
ְָאת ָך ּו ְֵּור ֶֹת ָך ֲהמֹון ֵמע ָ
ְת ָך ַאיֵה ַקנ ְ
ְתפְַאר ֶ
ְש ָך ו ַ
ְאה ַמְזֵֻל ָקד ְ
ַהבֵט ַמ ָש ַמיַם ּור ֵ
ֶיך
ַאתה ֲאדֹנָי ָאֵַינּו ָּ ֲֹא ֵלנּו ֵמעֹולָם ְש ֶמ ָךָ :ל ָםה ַת ְתעֵנּו ֲאדֹנָי ַמ ְד ָרכ ָ
ָאל לֹא ַיכַירָנּו ָ
ַשר ֵ
ָהם לֹא י ְָדעָנּו ְוי ְ
ָאֵַינּו כַי ַא ְֵר ָ
ַתה
ָש ָךְ :וע ָ
בֹוססּו ַמ ְקד ֶ
ְש ָך ָצרֵינּו ְ
ָת ָךַ :ל ַם ְצעָר ָירְשּו עַם ָקד ֶ
ַחל ֶ
ְטי נ ֲ
ֶיך ַשֵ ֵ
ְָאת ָך שּוֵ ְל ַמעַן ֲעֵָד ָ
יח ַלבֵנּו ַמַיר ֶ
ַת ְק ַש ַ
ֻלנּוַ :אל ַת ְקצֹף ֲאדֹנָי עַד ְמאֹד וְַאל ָל ַעד ַתְזכֹר עָֹוןֵ ,הן
ֲשה י ְָד ָך כ ָ
ּומע ֵ
ְַאתה י ְֹצרֵנּו ַ
ַחנּו ַהחֹ ֶמר ו ָ
ָאתהֲ ,אנ ְ
ֲאדֹנָי ָאֵַינּו ָ
ְתנּוֲ ,א ֶשר
ְתפְַאר ֵ
ְשנּו ו ַ
ְרּוש ַליַם ְש ָמ ָמהֵ :בית ָקד ֵ
ָתה ,י ָ
ְש ָך ָהיּו ַמ ְד ָברַ ,ציֹון ַמ ְד ָבר ָהי ָ
ֻלנּוָ :ערֵי ָקד ְ
ַם ָך כ ָ
ַהבֶט נָא ע ְ
ּות ַעמֵנּו עַד ְמאֹד:
ְבהַ :העַל ֵאלֶה ַת ְתַאנַק ֲאדֹנָיֶ ,ת ֱח ֶשה ְ
ְחר ָ
ַש ֵרפַת ֵאש ְוכָל ַמ ֲח ַמ ֵדינּו ָהיָה ל ָ
ְלּוך ֲאֵ ֵֹתינּוָ ,היָה ל ְ
ַהל ָ

ְשלֹום
ְאין לָּנּו ַמ ְרמֵאַ ,קּוֵה ל ָּ
ַיתנּו ו ֵ
ְשךַָּ ,מדּו ַע ַהי ָּ
ְצחֹון ָּגעֲלָּה ַנפ ֶ
ְת ֶאת יְהּודָּהַ ,אם ב ַ
ֲה ָּמאֹס ָּמַאס ָּ
ֹותינּו ,יַי ָּח ָּטאנּו ָּלךְַ :אל ַתנְַאץ
ַש ֵענּו ,עֲֹון ֲאב ֵ
ָּתה :יָּ ַד ְענּו ֲאדֹנָּי ר ְ
ו ְֵאין טֹובּ ,ו ְלעֵת ַמ ְרמֵא ו ְַהלֵה בְע ָּ
ָּמה
ָאמר ֲאדֹנָּי קֹול בְר ָּ
ַית ָּך ַא ָּתנּו :יֹה ַ
ַםא ְכבֹודֶךְָּ ,זכֹרַ ,אל ָּתפֵר ְבר ְ
ְמעַן ַש ְמךַָּ ,אל ְת ַנבֵל י ֵ
לַ
ֶיה יַי ֵאינֶלּוֲ :אדֹנָּי ַמ ָּכרֹום
ָּחם עַל ָּבנ ָּ
ְהל ֵ
ֶיהֵ ,מ ֲאנָּה ל ַ
ָּחל ְמבַיָּה עַל ָּבנ ָּ
ְהי ְבכַי ַת ְמרּורַים ,ר ֵ
ַש ָּמע ,נ ַ
נְ
ַשַאג עַל ָּנוֵהּוַ ,וחַקְרָּא ֲאדֹנָּי יֱהֹוַה ְצ ָּבאֹות ַבחֹום ַההּוא ַל ְבכַי
ַתן קֹולֹו ָּשאֹג י ְ
ּומ ְכעֹון ָּק ְדשֹו י ֵ
ַשָאג ַ
יְ
ַחגֹר ָּשק :עַל ֵאךֶה ֲאנַי בֹו ַכחָּה עֵינַי עֵינַי יֹרְדָּה ַכיַם יַי רָּחַק ַמ ֶכלַי ְמנַחֵם
ְחה וְל ֲ
ְקר ָּ
ְמ ְסמֵד ּול ָּ
ּול ַ
ְייּון:
ְאכֵי ָּשלֹום ַמר ַיב ָּ
ְאךָּם ָּצעֲקּו ֻח ָּצהַ ,מל ֲ
ֹומ ַמים יַי ָּגבַר אֹויֵבֵ :הן ֶאר ֶ
ְשיָּ ,היּו ָּבנַי ש ֵ
ֵמ ַשיב ַנפ ַ
קינה ראשונה חיברה ה"ר משה אלשיך זצלל"ה

ֻלכֶםַ .קרְעּו ְל ֵַ ְֵכֶם וְַאל
ְש ְמעּו ְבנֵי י ֲַעקֵֹ כ ְ
ַה ָעְֵצּו ו ַ
ְחה ַא ְםכֶםּ .ו ְתנּו כֵָֹוד
ַשעֵיכֶם ֻשל ָ
ְדיכֶם .כַי ְֵפ ְ
ַב ֵ
ַאדֹנָי ֱאל ֵֹהיכֶם:
לֲ
ָמים
אֹוהֵ י ַ
ַטעַם לֹוֵ .
ְח ְך אֹכֶל י ְ
ַמי ָה ַאיש ֶה ָחפֵץ ַחיַים ו ֵ
ַשכֹן
ְאה לֹו ל ְ
ְה ֱאל ַֹהים ַיר ֶ
ַער ְב ֵהיכָלֹו .ו ָ
ּולֵ ֵ
ַלרְאֹות טֹוֵ ְ
ַדלֹו:
ָמל בֹו ְולֹא ְ
ְָאהלֹו ַמ ְב ַלי לֹוֲ .א ֶשר לֹא ע ַ
ב ֳ
אתי
ַש ָח ַקיםָ .אנֹכַי ָח ָט ַ
ְקי ַע ַעםֹו ל ְ
ֵך ַתר ַ
ַך דֹוד ְ
ָאנָה ָהל ְ
ְה ַילילּו בֹאּו ו ְַלינּו
ַעים ְועַל זֹאת ַספְדּו ו ֵ
ְוהּוא ָאסּור ָבז ַ
ָקים:
ַשו ַ
ַש ַעיםָ .ברְחֹוֵֹות ּוֵ ְ
ֵַ
ְהְֵָּּורָה
ְד ָלה ו ַ
ֹאשיַ .הָּ ֻ
אֹומרֶת ַק ַלנַי ֵמר ַ
ְשכַינָה ָמה ֶ
ְההֹוד ֵאין דֹורֵש
ֵצח ו ַ
ְהמ ַ
ֹאשי .ו ַ
ְארֶת ָעְֵרּו ר ַ
ְה ַתפ ֶ
וַ
ְשי:
ַתְזנַח ַמ ָשלֹום ַנפ ַ
ְשי .ו ַ
ְל ַנפ ַ
ְח ָילה .קֹולַי
ְדה ֵ ַ
ַילהֲ .א ַסל ָ
ְאיל ָ
ְדה ו ֵ
עַל זֹאת ֶא ְסנ ָ
ַח ַתי
אֹוח ָילהְ .ל ַמ ַע ְנכֶם ֻשל ְ
ַחֹולהֵ .מעַי ֵמעַי ַ
כ ָ
ָֹּולה:
ְתֹוך ַה ָ
ַאנַי ב ְ
ֶלה .ו ֲ
ָבֵ ָ

ֵיתי ֶא ְת ֶכם
ֹאתיכֶםַ .הְ ל ַ
ְחט ֵ
ֲֹונֹותיכֶם ַהטּו ֵא ֶלה ו ַ
ע ֵ
ָח ַני
ַשל ֵ
ַבר ֲאדֹנָי ַבי ְל ַמ ַע ְנכֶםַ .וי ְ
ַתע ֵ
ְלי ְַןרָה ֶא ְתכֶםַ .וי ְ
ֱאל ַֹהים ַל ְפנֵיכֶם:
יתי ַשעֲרּו ַריָהֵ .אין ַאיש ָשם עַל
ָא ַ
ָאל ר ַ
ַשר ֵ
ְבֵֵית י ְ
ְקיר נָטּוי ּו ְכ ָ ֵדר ַהדְחּויָה.
ְעֹוטיָה .כ ַ
לֵֵ ַש ָל ָםה ֶא ְהיֶה כ ְ
ָאל ַאם ֶארֶץ ַמ ְא ֵנ ְליָה:
ַשר ֵ
ַיתי ְלי ְ
ֲה ַמ ְד ָבר ָהי ַ
ְך
ָאתאנּו ,ל ָ
ֵֹותינּוַ .הנְנּו ָ
ַשעֵנּוַ ,ועֲֹון ֲא ֵ
י ַָדעְנּו ֲאדֹנָי ר ְ
ַח ָת ַלעֲֹונֵנּו.
ְסל ְ
ֶיך ,ו ָ
ֲאדֹנָי ֱאל ֵֹהינּו .שּוֵ ְל ַמעַן ֲעֵָד ָ
ֲֹונֹותינּו:
ְת ְכבֹש ע ֵ
ַח ֵמנּו ,ו ַ
ָתשּוֵ ְתר ֲ
ַשעַי ְוכָל ֶח ְפ ַצי ָאשּוֵ
ְתי ֶא ְתכֶם .כָל י ְ
ָאהֵ ַ
ֹאמר ֲאדֹנָי ַ
ַוי ֶ
ַח ְמכֶם .שּוֵּו ֵא ַלי וְָאשּוֵָה ֲא ֵליכֶםָ .אנֹכַי ָאנֹכַי הּוא
ְלר ֶ
ַח ְמכֶם:
ְמנ ֶ
יֹות ְך עֲזּוֵָה
ָאמר ֲאדֹו ָני ְַךַ .ת ַחת ֱה ֵ
ַא ְמרּו ְלֵַת ַציֹון כֹה ַ
ָשיש ָע ַליַ ְך
ַמשֹוש ָח ָתן עַל ַכ ָלה י ַ
ָלּוך ָב ָני ְַךְ .וכ ְ
ַי ְֵע ְ
ּוצנַיף
ְארֶת ְביַד ֲאדֹנָיְ ,
ֲטרֶת ַתפ ֶ
ְהיַית ע ֶ
ֱאל ָֹהי ְַך .ו ָ
ְמלּוכָה ְבכַף ֱאל ָֹהי ְַך:
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ְהי ַמ ַןחֹון ַה ְמ ֻה ָּך ָּלה:
יל ָּלה .קֹול נ ַ
ַש ָּמע ַב ָּ
קֹול ְב ָּר ָּמה נ ְ
קול ברמה:

ְא ֶרת.
ֲט ֶרת ַתפ ֶ
ְב ֶרתְ .ביַד ֲאדֹנָּי ע ֶ
ַיתי ג ֶ
יָּמים ָּהי ַ
ְתי ַ
ַח ַשב ַ
מצּולָּה :קול:
ְתי בַבֹור ַביוֵן ְ
ַתה ֲאנַי ְש ַח ְרחֹרֶתָּ .ט ַבע ַ
וְע ָּ
אתי.
ַק ֵר ַ
ַיתיּ .וכְבֹוד ֶעלְיֹון ֲאנַי נ ְ
ידה ַרעְיָּה ֲאזַי ָּהי ַ
י ְַח ָּ
ְרעַי לָּרּום ָּעלָּה :קול:
יָּר ְד ַתי .וְדֹודַי ו ֵ
ְת ְח ַתחֹות ַ
ַתה ל ַ
וְע ָּ
ַכי יַי רַבֹות
יֹותיְ .בכּו נָּא ע ַ
ְתּולֹותי ו ְַר ְע ַ
יֹודעַי ב ַ
י ַַחד ְ
ַיעֹותיַ .יי דֹודַי
ּומ ַקים יְר ַ
ָאהלַי ֵ
נֹוטה עֹוד ֳ
ְחֹותיֵ .אין ֶ
ַאנ ַ
ָּסע ְו ַנגְלָּה :קול:
ֶמלַי נ ַ
מֹותי
ְתי ְברֹב ְמגַלָּהָּ .שלַח ֵאש ְב ַע ְצ ַ
ַמ ָּכרֹום ֻה ְש ַלכ ַ
ְמנָּהָּ .הגְלָּה יְהּודָּה
אתי בַגֹולָּה ָּב ָּדד יְַאל ָּ
ְיָּצ ַ
ַוח ְַרדֶלָּה .ו ָּ
לֹומים יֻךָּה :קול:
ָּהְגלַת ְש ַ

ֹומם ַעל ְמכֹון ַהר
ַריֹון .ו ֲַענַן י ָּ
ַיתי ְככַךָּה ְבת ְֹוך ַאמ ְ
ָּהי ַ
ַאנַי
ָּקח ָּצר ו ֲ
ְגדַי ל ַ
ְא ְביֹון .בָּ
ְענַי ו ֶ
ְתי ַלחּוץ י ָּ
ַצחֹוןֻ .ה ְש ַלכ ַ
מלָּלָּה :קול:
ֻא ְ
אֹוהבַי.
ַיתי ֶז ַרע ֲ
ַיקים ַב ְבר ַ
י ֲֹהנַי ּוז ְֵקנַי ָּט ְבחּו אֹויְבַיַ .מ ֲחז ַ
ֹוללַי ַבגֹולָּה :קול:
ַש ַבי ְוע ָּ
ָּבנַי ַהי ְָּקרַים ַּובחּורַיָּ .הלְכּו ב ֶ
ְאל
ְשיַ .א ָּכלְָאה ָּה ֳח ָּר ָּבה ו ֶ
ֵהן יָּל ֵאךֶה ֵאין דֹורֵש ְלַנפ ַ
ָאמר לֹא ַת ְק ְר ַאי עֹוד
ֹאשי .וְאֹויְבַי ַ
ָארים ר ַ
ַכים ַ
עַ
ְתי ַל ְפנֵי ְבנֵי ַעוְלָּה :קול:
ָּפל ַ
ישי .יַי נ ַ
ַא ַ
ְצחֹוןַ .עיַן ְב ַעיַן ַנ ְר ֶאה ְב ַבְניַן
ַח ָּמן ָּתשּוב ל ַ
נָּא ָאב ָּהר ֲ
ַהיֶה ֶע ְליֹון .וְָאז ְגאּולַים ַי ְפ ְצחּו
ְה ַביַת ַהוֶה י ְ
ַאמַרְיֹון .ו ַ
ְצחּו ָצ ֳהלָה:
ַהיֶה ֶעלְיֹון .וְָאז ְָּאּולַים ַיפ ְ
ְה ַביַת ַהזֶה י ְ
ָּצ ֳהלָּה :ו ַ
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ְמר ְתַילֵל ֲע ָד ֶת ָך .עַל
ֻם ֶת ָך .ב ַ
עַד ָמ ַתי ֲאדֹנָי בְיֹום זֶה ְלע ָ
ַית ָך.
ְה ְר ּו ְבנֵי ְֵר ֶ
ֶיך .ו ָ
ָת ָך ֲא ֶשר ָשרְפּו ָצר ָ
בֵית ְת ַפל ֶ
ָתךָ:
ַחל ֶ
ֱאל ַֹהים בָאּו ֹויַם ְבנ ֲ
ֶך
ְשֹוממֹות ֵהי ָכל ָ
יך .ו ְ
עַד ָמ ַתי ֲאדֹנָי ַת ְשכַח ְשאֹון ָק ֶמ ָ
ֶיךַ .ה ֲהרּו ַים עַל ְש ֶמ ָך:
חּוצים ָעל ָ
ְא ֶם ָךַ .ה ְל ַ
ּונְפּוצֹות ל ֻ
ֶיך עַל ֻח ְרבַן
ֶה ּו ְל ָפנ ָ
ַם ָךֲ .א ֶשר י ֱ
ַת ַפלַת ע ֶ
ְת ב ְ
ָשנ ָ
עַד ָמ ַתי ע ַ
ָתךָ:
ַחל ֶ
ֵית ָךֱ .אל ַֹהים בָאּו ֹויַם ְבנ ֲ
בֶ
ַתיַםּ .וֵֵין ַתמּור ְוכַי ָריַם.
עַד ָמ ַתי ֲאדֹנָי ֶא ְש ְכֵָה בֵין ְשפ ָ
ַש ֲאפּו ֶערֵֶ ָוֵ ֶֹקר ו ְָצ ֳה ָריַם:
לֹוה ַטים לַי י ְ
ַיכְהּו לַי עֵי ָניַםֲ .

ַחם
ֲמיַם .עַד ָמ ַתי לֹא ְתר ֵ
תֹומם עַל ֻח ְרבַן ַנע ַ
עַד ָמ ַתי ֶא ְש ֵ
ְרּוש ַליַם:
ֶאת י ָ
ַית ָךֱ .אל ַֹהים בָאּו
ַצר ְש ֵארַית צֹאן ַמ ְרע ֶ
ֶה ּו ב ַ
עַד ָמ ַתי י ֱ
ָתךָ:
ַחל ֶ
ֹויַם ְבנ ֲ
עַד ָמ ַתי ֲאדֹנָי עַכּו"ם ַי ֲעלֹזּוֲ .א ֶשר ָאכַל ֶאת ַי ֲעקֵֹ ּו ְֵכָל ֵעת
ְח ְרנָה
ַמרֹטּו ְוָי ֹזּו .ב ֶ
ְהם י ְ
לֹומם ו ֵ
יֵָֹוזּוֲ .אנַי ֶא ְדרש ֶאת ְש ָ
ְתי ָשוְא נָלֹוזּו.
ְשפ ֵ
ַהכּו ְל ָחיַי ּוֵ ַ
ַשֵַי (פלוני ֵן
ְשעַים ַי ֲעלֹזּו .עַד ָאן י ְַצעַק ב ְ
עַד ָמ ַתי ֲאדֹנָי ר ָ
ָתךָ:
ַחל ֶ
פלונית) ֲא ָמ ֶת ָךֱ .אל ַֹהים בָאּו ֹויַם ְבנ ֲ

קינה זו ר"ת שלה שם אדנ"י:

ָּשיַתַ .הלֵה זֹאת תֹורַת ַה ָּביַת:
ָּל ְך ָּש ַמיר ו ַ
ְהיכ ָּ
בֵ
ְחלּו כֹו ָכֵַים
ֶהרַס יְסֹוד ָהעֹו ָלם .ו ַ
ֶחרֵַ ָהאּולָםְ .ונ ֱ
ֵאיכָה נ ֱ
ה ָביַת :בהיכלך:
ְהלָםּ .וֵָא ֲא ֶשר לֹו ַ
וַ
ַית .אֹוי כַי
ְחיל ְלעַם זּו ָקנ ָ
ְהנ ַ
ַית .ל ַ
דַירַת קֹדֶש ֲא ֶשר ָבנ ָ
ה ָביַת :בהיכלך:
ַיתָ .יֵֹאּו ּופַמּו ֶאת ַ
ָהאֹוְיֵַים ַצּו ָ

בהיכלך:

ָאמרּו כָל
ֶיה .עַד כַי ְ
ֶיהֻ .סָָּרּו כָל ְש ָער ָ
ֶח ְשכּו כָל ְמאֹור ָ
נְ
ב ָביַת :בהיכלך:
יהְ .כ ֶנ ַע ַנרְָאה לַי ַ
רֹוא ָ
ֶ
ְֵּוָאת ָך.
ַח ָמ ֶת ָךּ .וְזכֹר ְדֵַר נ ֶ
ְך ו ֲ
ֲאדֹנָי שּוֵ ֵמ ֲחרֹון ַאנ ָ
ה ַביַת :לבשר נא:
ַהיֶה כְֵֹוד ַ
ָת ָךָָּ .דֹול י ְ
ַשר נָא ַל ֲעד ֶ
ְלֵ ֵ

קינה זו מובאת בספר "מורה באצבע" סימן ב' להרחיד"א ז"ל:

יקים .אֹוי ַלי ַעל
תֹורה .אֹוי ַלי ַעל ֲה ַרי ַת ַה ַס ַד ַ
אֹוי ַלי ַעל ָ לּות ַה ְשכַינָה .אֹוי ַלי ַעל ֻח ְר ַבן ֵבית ַה ַמ ְק ָדש .אֹוי ַלי ַעל ְש ֵרפַת ַה ָ
דֹושה .אֹוי ַלי ַכי ָָּ ֵַר אֹויֵֵ .אֹוי ַלי ַעל ַתינֹוקֹות ֶשל ֵבית ַר ָבן ֶש ָב ְטלּו .אֹוי ַלי ַעל ַצ ַער ָכל
ְתֹורתֹו ַה ְע ָ
ַחלּול ְשמֹו ַה ָָּדֹול ו ָ
יקים ֲא ֶשר
ְה ַס ַד ַ
ידים ו ַ
ְה ֲח ַס ַ
יאים ו ַ
דֹושים ְו ָה ַא ָמהֹות ַה ְעדֹושֹות .אֹוי ַלי ַעל ַצ ַער ַה ְנ ֵַ ַ
עֹולמֹות .אֹוי ַלי ַעל ַצ ַער ָהָאֵֹות ַה ְע ַ
ָה ָ
ֹאתינּו ָמ ְנעּו ַהטֹוֵ ַמ ֶמנּו .אֹוי ָל ֶהם ְל ָב ַנים
ְחט ֵ
ְש ֵעינּו ֶה ֱא ַריכּו ַק ֵצנּו ו ַ
ֹונֹותינּו ַהטּו ֵא ֶלה ּופ ָ
יחֲ .ע ֵ
ְב ַ" ֵע .אֹוי ַלי ַעל ַצ ֲערֹו ֶשל ָמ ַש ַ
"ק ְבָי ָמיו ְכ ַאילּו ֶנ ֱח ַרֵ ְבָי ָמיו:
יה ַמ ְ
יהם ֶזה ַכ ָמה אֹו ֶר ְך ָי ַמים ְו ָש ַנים ַר ַבים ְו ָר ַעיםְ .ו ָכל דֹור ֶשלֹא ַנ ְֵ ֶנה ֵב ַ
ֶשָָּלּו ֵמ ַעל ֻש ְל ַחן ֲא ֵַ ֶ

קינה חמישית:

ֹומם ו ָָּּליְלָּה.
עַל ֵה ָּיכלַי ֶא ְביֶה י ָּ
ְארֶת ַצחֹון עַיר ַה ְמ ֻהךָּלָּה:
ְתפ ֶ
ּול ַ
ְרּוש ַליַםְ .ועַל
ֲמיַםֶ .ארֶץ ְצֵַי ַוי ָ
ְבכַי ָת ַמיד עַל ַה ֻח ְרבָן ַנע ָ
ה ְלכּו ֵַָֹּולָה :ולתפארת:
ַםּה ֲא ֶשר ָ
עָ
הֹושי ֵַנַי בַידֵי ְנֵָיֹות
ְש ָםהַ .
ְתי ָשם אֹויֵֵ ל ַ
בֵית ַתפְַאר ַ
מיד בְקֹול ְי ָללָה :ולתפארת:
ְש ָםהַ .על זֹאת ֶא ְֵכֶה ָת ַ
וַ
ֵך ַמיֹום ֶש ָחרֵַ
ְת ְךָ .נ ְפלָה ַנְזר ְ
ַס ְפדַי תֹורָה כַי ֻח ְללָה ַתפְַאר ֵ
ְָאהלָה :ולתפארת:
ָאהלַיֵָה ו ֳ
ֵית ְך .עַל זֹאת ֶא ָשא ַקינָה עַל ֳ
בֵ
ְָאשיֵ ֶאת
ָקם ַא ְלבַיש ו ַ
ַםי ַמ ֵהר ֶא ְֵנֶה ְדֵַי ְרכֶם .נ ָ
ְקי ע ַ
ַחז ַ
ַת ַחלָה .כַי ַמ ַסיֹון ֵת ֵצא
תֹוך ֵהי ָכלַי ֶא ְשכֹן ְכֵ ְ
ֵּותכֶםְ .
ְש ְ
ְתיֵ כַי ַמ ַסיֹון ֵת ֵצא תֹורָה ּו ְדֵַר ֲאדֹנָי
ּות ַהלָהְ .כ ַדכ ַ
תֹורָה ְ
ְרּוש ַליַם:
ַמי ָ

ֵָאמר
ֻח ָּמהְ .וי ֵ
ְעּומה ְק ָּרא נ ָּ
ְך ָּר ָּמהְ .ו ַלז ָּ
ְמינ ָּ
עּורה לָּא י ַ
ָּ
ֲגּומהֲ .ענַחָּה סֹעֲרָּה ֻר ָּח ָּמה:
ְלעַם ַדךָּה ַוע ָּ
ֵָאמר
ַשעֲךְָּ .וי ֵ
עּורה לָּא ֲחשֹוף זְרֹועֲךְָּ .ויַָּגלֶה ֵקץ י ְ
ָּ
ָּמהֲ .ענַחָּה סֹעֲרָּה ֻר ָּח ָּמה:
ֶאל ָּ
ְשה נ ֱ
לֶ
ַש ָּר ֵאל.
יך י ְ
ְר ֲח ֶמ ָּ
ְדה ב ַ
ְך ָּה ֵאלּ .ופ ֵ
ְמינ ָּ
עּורה לָּא י ַ
ָּ
גֹואל:
ְצחֹון ֵ
שֹואלּ .ובָּא ל ַ
ֵָאמר ְל ַעם דַל ַה ֵ
ְוי ֵ
יך ֶאת ַצחֹון.
ְר ֲח ֶמ ָּ
ְך ֶעלְיֹוןּ .ו ְבנֵה ב ַ
ְמינ ָּ
עּורה לָּא י ַ
ָּ
ַחם ֲאדֹנָּי ַצחֹון:
ְאבְיֹון .יַי נ ַ
ֵָאמר ְל ַעם דַל ו ֶ
ְוי ֵ
ַחָּשם
יה ו ֶ
ַחם יָּל ָּח ְרב ֶֹת ָּ
ַחם ֲאדֹנָּי ַצחֹון נ ַ
ְתיב :יַי נ ַ
ְדכ ַ
יַ
ְש ְמ ָּחה
ָּתה ְיגַן ֲאדֹנָּי ָּששֹון ו ַ
ָּרה ְיעֵדֶן ְועַרְב ָּ
ַמדְב ָּ
ַמ ָּרה:
תֹודה וְקֹול ז ְ
ַכ ֵצא ָּבה ָּ
י ָּ

אחר כך תתעורר לקום ותאמר פסוקים אלו:

ּוָּאר ְך ְשבַחָּה בַת ַצחֹון :עַל חֹומ ַֹתי ְַך
ַת ַחי מ ְֹוסרֵי ַצ ֵ
ְרּוש ַליַםַ ,ה ְתמ ְ
ּומי ְשבַי י ָּ
ָּפר ק ַ
ַה ְת ַנעֲרַי ֵמע ָּ
ַרים ֶאת ֲאדֹנָּי ַאל
ְק ְד ַתי ש ְֹמ ַרים יָּל ַהחֹום וְכָּל ַה ַךיְלָּה ָּת ַמיד לֹא י ֱֶחשּו ַה ַכְזי ַ
ְרּוש ַליַם ַה פ ַ
י ָּ
ַשבַע ֲאדֹנָּי
ָארץ :נ ְ
ְרּוש ַליַם ְת ַהךָּה ָּב ֶ
יָּשים ֶאת י ָּ
ֳמי ָּלכֶם :וְַאל ַת ְתנּו ֳד ַמי לֹו עַד ְיכֹונֵן ְועַד ַ
דַ
ירֹוש ְך ֲא ֶשר
ַשתּו ְבנֵי נֵכָּר ַת ֵ
ְאם י ְ
ְג ֵנ ְך עֹוד ַמ ֲאכָּל ְלאֹי ְַבַי ְך ו ַ
ַימינֹו ּו ַבזְרֹו ַע ֻעוֹו ַאם ֶא ֵתן ֶאת ד ָּ
בַ
ְח ְצרֹות ָּק ְד ַשי:
ַש ֻתהּו ב ַ
ְציו י ְ
ּומ ַקב ָּ
ֹאכ ֻלהּו ו ְַהלְלּו ֶאת ֲאדֹנָּי ְ
ַאספָּיו י ְ
ַת בֹו :יַי ְמ ְ
יָּ ַגע ְ

ֶיה כַי לֹא עַל ַצ ְדק ֵֹתינּו
ַקרָא ַש ְמ ָך ָעל ָ
ְהעַיר ֲא ֶשר נ ְ
ְאה ש ְֹממ ֵֹתינּו ו ָ
ֶיך ּור ֵ
ּוש ָמע נְקַח עֵינ ָ
ְך ֲ
ַה ֵטה ֱאל ַֹהי ָאְזנ ָ
ֲשה
ָחה ֲאדֹנָי ַה ְק ַשיֵָה ַוע ֵ
יך ָה ַרבַיםֲ :אדֹנָי ְש ָמעָה ֲאדֹנָי ְסל ָ
ַח ֶמ ָ
ֶיך כַי עַל ר ֲ
ַחנּו ַמנַילַים ַת ֲחנּונֵינּו ְל ָפנ ָ
ֲאנ ְ
ְח ְננָּה כַי
ַחם צַיֹון ,כַי עֵת ל ֶ
ַאתה ָתקּום ְתר ֵ
ַם ָךָ :
ְך ְועַל ע ֶ
ַקרָא עַל עַיר ָ
ְך ֱאל ַֹהי כַי ַש ְמ ָך נ ְ
ְמ ֲענ ָ
ַאחר ל ַ
ַאל ְת ַ
ָאל ְי ַכמֵס:
ַשר ֵ
ְחי י ְ
ְרּוש ַליַם ֲאדֹנָיַ ,נד ֵ
ְאת ֲע ָפרָּה ְיחֹנֵנּו :בֹונֵה י ָ
ֶיה ו ֶ
ֶיך ֶאת ֲא ֵָנ ָ
ֵָא מֹועֵד :כַי רָצּו ֲע ֵָד ָ
עד כאן תיקון רחל:

ָאמר ר ִבי ִחזְ ִק ָיה ָּכל ִמי ִ ֶׁשמ ְּשת ֵּדל ִב ָּש ָּעה ִהזוִ ֶׁשל ִחצות ִליְּ ָּלה ִבתו ָּרה,
ְכש ִמ ְתעורר ה ָקדוש ָברו ְך הוא ְבגן עדן ,ודאיִיֵּ שִִלוִִ ֵּח ֶׁלקִ ָּתמידִ ָּבעו ָּלםִה ָּבא.

זוהר הק' לך לך צב:

ומי ִ ֵּהם ִ ֶׁשב ְּר ָּכ ָּתם ִ ְּב ָּר ָּכה? ָהע ְמ ִדים ְבבית ה' בלילותֵּ .א ֶׁלה ִ ֵּהם ִ ֶׁשעו ְּמדיםִ
בחצותִהליְּ ָּלה ו ִמ ְתעו ְר ִרים ִל ְקרא בתו ָרה.
זוהר הק' תולדות קלו:

ְואו ָתה ָהאילת ִמ ְתעטרת ְבאותו ָא ָדםְ ,ועומדת ִל ְפני המל ְך ְואומרתְּ :ר ֵּאה ִ ְּב ֵּאיזֶׁ הִ
יך .ו ִמי הם שהשבח ֻכלו ש ָלהם ִל ְפני
יךְּ ִ,ב ֵּאיזֶׁ ה ִ ֵּבן ִה ְּתעור ְּרתי ִ ֵּא ֶׁל ִָּ
ֵּבן ִ ָּבאתי ִ ְּל ָּפנִֶׁ ִָּ
המל ְך? ְוחוזר ְואומרָ ,העו ְמ ִדים ְבבית ה' בלילות ,אלו נִ ְק ָר ִאים ע ְבדי ה' ,אלו ְראויִ ים
ְל ָבר ְך את המל ְך ,ו ִב ְר ָכ ָתם ְב ָר ָכה ,זהו ש ָכתוב ְשאו יְ דיכם קדש ו ָב ְרכו את ה' ְוגו'.

יכםִ
יכםְּ ִ ,וה ְּב ָּר ָּכה ִ ֶׁשעל ִיְּ ֵּד ֶׁ
ך ִעל ִיְּ ֵּד ֶׁ
ך ִה ָּקדושִ ִי ְּת ָּב ֵּר ְִּ
א ֶׁתם ִ ְּראויים ִ ֶׁשה ֶׁמ ֶׁל ְִּ
ְּב ָּר ָּכה.
זוהר הק' ויקרא יג.

א ְּש ֵּרי ִ ֶׁח ְּלקוִ ִ ֶׁשל ִמי ִ ֶׁשמ ְּתעו ֵּרר ִ ְּבאותוִ ִזְּ מן ִ ְּועו ֵּסק ִבתו ָּרהְ ,ו ָכל ִמי שעומד

ךִהואִו ְּכנֶׁ ֶׁסתִי ְּש ָּר ֵּאלִ .
ְבאותו זְ מן ְועוסק בתו ָרה ,נ ְּק ָּראִח ֵּברוִִ ֶׁשלִה ָּקדושִִ ָּברו ְִּ

ְולא עוד ,א ָלא שאלו נִ ְק ָר ִאים א ִחים ְור ִעים שלו ,ש ָכתוב (תהלים קפב) ְלמען אחי ְור ָעי
ֲאד ְב ָרה ָנא ָשלום ָב ְךְּ .ונ ְּק ָּראים ִח ֵּברים ִ ֶׁשל ִהמ ְּל ָּאכים ִ ָּה ֶׁע ְּליונים ִ ְּוהמחנותִ
יבים ְלקול ְך.
ָּה ֶׁע ְּליונים ,ש ָכתוב (שה"ש ח) ֲחב ִרים מ ְק ִש ִ

יהם ,שמאותו חוט ִמ ְתעטר ָא ָדם ב ֲעטרת המל ְך ,ו ִממנו
ךִע ֵּל ֶׁ
ש ְִּ
ְּוחוט ִ ֶׁשל ִ ֶׁח ֶׁסדִנ ְּמ ָּ ִ

ךְ ,ואין ִמי ש ִי ְמחה ְביָ דו.
פו ֲח ִדים ע ְליונִ ים ְות ְחתונִ ים .הוא ִנ ְּכנָּ ס ִ ְּל ָּכל ִשע ֵּרי ִה ֶׁמ ֶׁל ְִּ
ו ֲא ִפלו ִבזְ מן שב ֲעלי ה ִדין עו ְמ ִדים ָלדון את ָהעו ָלםֵּ ,אין ִ ָּדנים ִ ָּע ָּליו ִדיןִ ,משום
ש ֲהרי נִ ְר ָשם ָברשם של המל ְך ,שנו ָדע שהוא מהיכל המל ְךְ ,ו ָלכן לא ָדנִ ים ָע ָליו

ִדין .א ְּש ֵּרי ִ ֶׁח ְּל ָּקם ִ ֶׁשל ִהצדיקים ִ ֶׁשמ ְּשת ְּדלים ִבתו ָּרהְּ ִ ,ו ָּכל ִ ֶׁש ֵּכן ִב ְּזמןִ
ךִ ָּת ֵּאבִ ְּלד ְּב ֵּריִתו ָּרה.
ֶׁשהִ ֶׁמ ֶׁל ְִּ
זוהר הק' ויקרא כב.

 תיקון לאה 
(תיקון לאה אומרים גם בימים שאין אומרים תחנון אפילו בשבת ויו"ט ור"ח רק שאין אומרים וידוי ולא 'למנצח יענך' ולא 'למנצח מזמור לדוד בבוא' וגו'):

ְהרֹות
ְס ָּדה ְו ַעל נ ָּ
ַכים י ָּ
ּומלֹוָאהֵ ,ת ֵבל ְוי ְֹש ֵבי ָּבהַ :יי הּוא ַעל י ַ
ָארץ ְ
ְל ָּדוַד ַמזְמֹורַ ,ל ֲאדֹנָּי ָּה ֶ
ָּשא
ּובר ֵל ָּבב ֲא ֶשר לֹא נ ָּ
ְקי ַכ ַמיַם ַ
ּומי יָּקּום ַב ְמקֹום ָּק ְדשֹו :נ ַ
ַע ֶלה ְב ַהר ֲאדֹנָּי ַ
ֶהַ :מי י ֲ
יְכֹו ְננ ָּ
ַשעֹוֶ :זה דֹור
ּוצ ָּד ָּקה ֵמ ֱאל ֵֹהי י ְ
ַשא ְב ָּר ָּכה ֵמ ֵאת ֲאדֹנָּי ְ
ַש ַבע ְל ַמ ְר ָּמה :י ָּ
ַפ ַשי ְולֹא נ ְ
ַל ָּשוְא נ ְ
עֹולם וְיָּבֹוא ֶמ ֶל ְך
ָּשאּו ַמ ְת ֵחי ָּ
ְהל ְ
יכם ו ַ
אש ֶ
ַעקֹב ֶסלָּהְ :שאּו ְש ָּע ַרים ָּר ֵ
ֶיך י ֲ
ד ְֹר ָּשו ְמ ַב ְק ֵשי ָּפנ ָּ
יכם
אש ֶ
ַה ָּיבֹודַ :מי זֶה ֶמ ֶל ְך ַה ָּיבֹוד ֲאדֹנָּי ַעוּוז ְוגַבֹור ֲאדֹנָּי גַבֹור ַמ ְל ָּח ָּמהְ :שאּו ְש ָּע ַרים ָּר ֵ
עֹולם וְָּיבֹא ֶמ ֶל ְך ַה ָּיבֹודַ :מי הּוא זֶה ֶמ ֶל ְך ַה ָּיבֹוד ֲאדֹנָּי ְצ ָּבאֹות הּוא ֶמ ֶל ְך
ּושאּו ַמ ְת ֵחי ָּ
ְ
ַה ָּיבֹוד ֶסלָּה:
ְשי
ֶיך ֱאל ַֹהיםָ :צ ְמָאה ַנפ ַ
ְשי ַת ֲערֹ ֵאל ָ
ַיקי ָמיַם כֵן ַנפ ַ
ַס ַח ַמ ְשכַיל ַל ְֵנֵי קֹרַח :כְַאיָל ַת ֲערֹ עַל ֲאפ ֵ
ַמנ ֵ
לְ
יֹומם ָו ָלי ְָלה ֶב ֱאמֹר ֵאלַי כָל
ָתי ֶל ֶחם ָ
ַמע ַ
ְתה לַי ד ְ
ָאה ְננֵי ֱאל ַֹהיםָ :הי ָ
ְאר ֶ
ְאל ָחי ָמ ַתי ָאֵֹוא ו ֵ
לֵאל ַֹהים ל ֵ
ְשי כַי ֶא ֱעֵֹר ַב ָן ְך ֶא ַדדֵם עַד ֵבית ֱאל ַֹהים ְבקֹול ַר ָמה
ְא ְש ְנכָה ָעלַי ַנפ ַ
יךֵ :א ֶלה ֶאְז ְכרָה ו ֶ
ַהיֹום ַאיֵה ֱאל ֶֹה ָ
הֹוחלַי לֵאל ַֹהים כַי עֹוד אֹודֶמּו ְישּועֹות ָננָיוֶ :אל ַֹהי
ַת ֱה ַמי ָעלָי ַ
ְשי ו ֶ
תֹוח ַחי ַנפ ַ
וְתֹו ָדה ָהמֹון חֹו ֵ ַ :מה ַת ְש ֲ
ְחרְמֹו ַנים ֵמ ַהר ַמ ְצעָרְ :תהֹום ֶאל ְתהֹום קֹורֵא ְלקֹול
ְך ֵמ ֶארֶץ ַי ְרדֵן ו ֶ
תֹוחח עַל כֵן ֶאְז ָכר ָ
ְשי ַת ְש ָ
ָעלַי ַנפ ַ
ְאל ַחיָי:
ַלה ל ֵ
יֹומם י ְַצּוֶה ֲאדֹנָי ַח ְסדֹו ּו ֵַ ַלי ְָלה ַשירֹה ַע ַםי ְתפ ָ
ֶיך ָעלַי ָעֵָרּוָ :
ֶיך ְו ַ ל ָ
ֶיך כָל ַמ ְש ָבר ָ
ַצמֹור ָ
מֹותי ֵחרְפּונַי צֹו ְר ָרי
ֶצח ְב ַע ְצ ַ
ַחץ אֹויְֵֵ :בר ַ
ֵך ְבל ַ
ָםה ק ֵֹדר ֵאל ְ
ַח ָתנַי ל ָ
ָמה ְשכ ְ
ְאל ַס ְלעַי ל ָ
אֹומרָה ל ֵ
ְ
הֹוחי ַלי לֵאל ַֹהים כַי עֹוד
ּומה ֶת ֱה ַמי ָעלָי ַ
ְשי ַ
תֹוח ַחי ַנפ ַ
יךַ :מה ַת ְש ֲ
ָאמרָם ֵאלַי כָל ַהיֹום ַאיֵה ֱאל ֶֹה ָ
ְב ְ
אֹודֶמּו יְשּועֹת ָננַי וֵאל ָֹהי:
ַאתה ֱאל ֵֹהי ָמעּוזַי
ְטנַי :כַי ָ
ְמה ְו ַעְולָה ְת ַפל ֵ
ְטנַי ֱאל ַֹהים ְורַיֵָה רַיֵַי ַמָֹּוי לֹא ָח ַסיד ֵמ ַאיש ַמר ָ
ָשפ ֵ
ַא ַמ ְת ָךֵ ,ה ָםה ַינְחּונַי ְיֵַיאּונַי ֶאל ַהר
ְך ו ֲ
ַחץ אֹויְֵֵ :שלַח אֹור ָ
ֵך ְבל ַ
ָםה קֹדֵר ֶא ְת ַהל ְ
ַח ָתנַי ל ָ
ָמה ְזנ ְ
לָ
ְך ְֵכַמֹור ֱאל ַֹהים
יך :וְָאֵֹוָאה ֶאל ַמְזבַח ֱאל ַֹהיםֶ ,אל ֵאל ַש ְמ ַחת ַָּילַי ,וְאֹוד ָ
ְנֹות ָ
ְאל ַמ ְשכ ֶ
ְש ָך ו ֶ
ָקד ְ
הֹוחילַי לֵאל ַֹהים ,כַי עֹוד אֹודֶמּו יְשּועֹתָ ,ננַי וֵאל ָֹהי:
ּומה ֶת ֱה ַמי ָעלָיַ ,
ְשיַ ,
תֹוח ַחי ַנפ ַ
ֱאל ָֹהיַ :מה ַת ְש ֲ
בימים שא"א תחנון א"א מזמור זה

ּומ ַןחֹון
ְך ַמנֹדֶש ַ
ַש ַלח ֶעְזר ָּ
ְך ֵשם ֱאל ֵֹהי ַי ֲעקֹב :י ְ
ְש ֶגב ָּ
ְך ֲאדֹנָּי ְביֹום ָּצרָּה י ַ
ְדוַדַ :י ַענ ָּ
ַמַנ ֵן ַח ַמְזמֹור ל ָּ
לְ
ָּת ָּך
ְמךֵאְ :נ ַרְלנָּה בַישּוע ֶ
ָּת ָּך י ַ
ֶך וְכָּל עֲצ ְ
ְבב ָּ
ְך ַכל ָּ
ַתן ל ָּ
ַשנֶה סֶלָּה :י ֶ
ָּת ָּך ְיד ְ
ְעדֶטַָּ :יְזיֹר יָּל ַמְנח ֶֹת ָּך ְועֹול ְ
יַס ָּ
ֹושי ַע ֲאדֹנָּי ְמ ַשיחֹו ַי ֲעֵנהּו ַמ ְש ֵמי
ְתי יַי ה ַ
ַתה יָּ ַדע ַ
ֹותיךָּ :ע ָּ
ְמךֵא ֲאדֹנָּי יָּל ַמ ְש ֲאל ֶ
ְשם ֱאל ֵֹהינּו ַנ ְדגֹל י ַ
ּוב ֵ
ְשם ֲאד ָֹּני ֱאל ֵֹהינּו ַנְזיַירֵ :ה ָּכה ָּירְעּו
ַחנּו ב ֵ
ְמינֹוֵ :אךֶה ָּב ֶרכֶב ו ְֵאךֶה ַבםּוסַים ו ֲַאנ ְ
ֵשע י ַ
ָּקדְשֹו ַבְג ֻברֹות י ַ
ְאנּו:
ֹושיעָּה ַה ֶכ ֶל ְך ַי ֲעֵננּו ְביֹום ָּקר ֵ
ַתעֹודָּדֲ :אדֹנָּי ה ַ
ַמנּו וַל ְ
ַחנּו נ ְ
וְנָּפָּלּו ו ֲַאנ ְ
ֶך ְבכָל ָֹּויַם
ְחמֵנּו וַי ֵָ ְרכֵנּו י ֵָאר ָננָיו ַא ָתנּו ֶסלָהָ :ל ַדעַת ָבָארֶץ ַד ְרכ ָ
ֵח ַב ְנ ַינֹת ַמזְמֹור ַשירֶ :אל ַֹהים י ָ
ַמנַס ַ
לְ
ְא ַםים
ַםים ַמישֹר ּול ֻ
ְא ַםים כַי ַת ְשנֹט ע ַ
ַש ְמחּו וַי ַרמְנּו ל ֻ
ַםים ֻכלָם :י ְ
יֹודּוך ע ַ
ַםים ֱאל ַֹהים ָ
יֹודּוך ע ַ
ָת ָךָ :
יְשּוע ֶ

ָתנָה יְֵּולָּה ְי ֵָ ְרכֵנּו ֱאל ַֹהים ֱאל ֵֹהינּו:
ַםים ֻכלָםֶ :א ֶרץ נ ְ
יֹודּוך ע ַ
ַםים ֱאל ַֹהים ָ
יֹודּוך ע ַ
ְחם ֶסלָהָ :
בָָארֶץ ַתנ ֵ
ְסי ָארֶץ:
ְי ֵָ ְרכֵנּו ֱאל ַֹהים ְויַירְאּו אֹותֹו כָל ַאפ ֵ

יהם :הֹוד
ְצ ֶ
ּושים לְכָּל ֶחפ ֵ
ֲשי ֲאדֹנָּי ְדר ַ
ְשרַים ְועֵדָּהְ :גדֹלַים ַמע ֵ
ַהלְלּויָּה אֹודֶה ֲאדֹנָּי בְכָּל לֵבָּב ְבסֹוד י ָּ
ֹותיו ַחלּון ְו ַרחּום ֲאדֹנָּיֶ :טרֶף ָּנ ַתן לַירֵָאיו ַיְזיֹר
ָּשה ְל ַנ ְפ ְלא ָּ
ְקתֹו ע ֶֹמדֶת ָּלעַדֵ :זכֶר ע ָּ
ו ְָּהדָּר ָּמעֳלֹו ו ְַצד ָּ
ֶא ָּמנַים
ּומ ְש ָּמט נ ֱ
ֲשי יָּדָּיו ֱא ֶמת ַ
ַחלַת גֹויַםַ :מע ֵ
ָּהם נ ֲ
ָּתת ל ֶ
ֲשיו ַהגַיד ְל ַעכֹו ל ֵ
לְעֹולָּם ְב ַריתֹו :י ַֹח ַמע ָּ
ָּשרְ :מדּות ָּשלַח ְל ַעכֹו ַצּוָּה ְלע ָֹּולם ְברַיתֹו ָּקדֹוש
ֶא ֶמת וְי ָּ
יָּל ַמנּודָּיוְ :סמּוכַים ָּלעַד ְלעֹולָּם ֲעשּויַם ב ֱ
יהם ְת ַה ָּךתֹו ע ֶֹמ ֶדת ָּלעַד:
ְמה ַירְַאת ֲאדֹנָּי ֵשכֶל טֹוב לְכָּל ע ֵֹש ֶ
ֵאשית ָּחכ ָּ
וְנֹורָּא ְשמֹו :ר ַ

ַשעָּה ְו ָנ ְפלָה ְולֹא ת ַֹסיף קּום:
ַםלּונָה ְו ָכֵַד ָע ֶל ָיה נ ְ
ַשכֹור ו ְַה ְתנֹו ְדדָה כ ְ
נֹו ַע ָתנּו ַע ֶארֶץ כ ַ
ַםרֹום ְועַל ַמ ְלכֵי ָה ֲא ָד ָמה עַל ָה ֲא ָד ָמה:
ו ְָהיָה בַיֹום ַההּוא ַי ְפקֹד ֲאדֹנָי עַל ְצֵָא ַה ָםרֹום ב ָ
בימים שא"א תחנון א"א מזמור זה

יך
ַח ֶמ ָ
ַא ֶשר בָא ֶאל ַבת ָש ֵַעָ :ח ֵמנַי ֱאל ַֹהים ְכ ַח ְס ֶד ָך ְכרֵֹ ר ֲ
ָתן ַה ָמ ֵַיא כ ֲ
ְד וַד :בְֵֹוא ֵאלָיו נ ָ
ַס ַח ַמזְמֹור ל ָ
ַל ְמנ ֵ
ְדי ָת ַמידְ :ל ָך ְל ֵַ ְד ָך
אתי ֶנ ַ
ְח ָט ַ
ְש ַעי ֲאנַי ֵא ָדע ו ַ
אתי ַט ֲה ֵרנַי :כַי פ ָ
ּומ ַח ָט ַ
ְשעָיֶ :הרֵֶ ַכ ְב ֵסנַי ֵמעֲֹונַי ֵ
ְמ ֵחה פ ָ
ֶח ַמ ְתנַי
ּוֵ ֵח ְטא י ֱ
ְט ָךֵ :הן ְבעָוֹון חֹו ָל ְל ַתי ְ
ֶך ַתְזכֶה ְֵ ָשפ ֶ
יתי ְל ַמ ַען ַת ְצ ַדק ְב ָד ְֵר ָ
ֶיך ָע ַש ַ
ְהרַע ְב ֵעינ ָ
אתי ו ָ
ָח ָט ַ
ּומ ֶש ֶל ַא ְל ַבין:
ְא ְט ָהר ְת ַכ ְב ֵסנַי ַ
תֹודי ֵענַיְ :ת ַח ְט ֵאנַי ְֵ ֵאזֹוֵ ו ֶ
ְמה ַ
ּוֵ ָס ֻתם ָחכ ָ
ַא ַםיֵ :הן ֱא ֶמת ָח ַפ ְצ ָת ֵַ ֻטחֹות ְ
ֶיך ֵמ ֲח ָטָאי ְוכָל עֲֹונ ַֹתי ְמ ֵחה :לֵֵ ָטהֹור ְברָא ַלי
יתַ :ה ְס ֵתר ָננ ָ
ֵלנָה ֲע ָצמֹות ַד ַכ ָ
ְש ְמ ָחה ָת ְ
ַת ְש ַמ ֵיענַי ָששֹון ו ַ
ְרּוח ָק ְד ְש ָך ַאל ַת ַעח ַמ ֶםמַיָ :ה ַש ָיֵה ַלי ְששֹון
ֶיך ו ַ
ְרּוח נָכֹון ַח ֵדש ְב ַק ְר ַביַ :אל ַת ְשלַי ֵכנַי ַמ ְל ָפנ ָ
ֱאל ַֹהים ו ַ
יך יָשּוֵּוַ :ה ַסי ֵלנַי ַמ ָד ַמים ֶאל ַֹהים ֱאל ֵֹהי
ְח ָט ַאים ֵא ֶל ָ
ֶיך ו ַ
ְד ָיֵה ַת ְס ְמ ֵכנַיֲ :א ַל ְם ָדה פ ְֹש ַעים ְד ָרכ ָ
ְרּוח נ ַ
ַש ֶע ָך ו ַ
יְ
ְא ֵתנָה עֹולָה לֹא
ָתי ַת ְפ ָתח ּופַי ַיַָּיד ְת ַה ָל ֶת ָך :כַי לֹא ַת ְחנֹץ ֶזֵַח ו ֶ
שּוע ַתי ְת ַרמֵן ְלשֹונַי ַצ ְד ָק ֶת ָךֲ :אדֹנָי ְשפ ַ
ְת ָ
ְך ֶאת ַציֹון ַת ְֵנֶה
יטי ֵָה ֵַ ְרצֹונ ָ
ַדכֶה ֱאל ַֹהים לֹא ַת ְֵזֶהֵ :ה ַ
ַש ָבר ְונ ְ
ַש ָברָה לֵֵ נ ְ
רּוח נ ְ
ֵַ ֵחי ֱאל ַֹהים ַ
ְצה :ז ְ
ַתר ֶ
ְב ֲח ָך ָפרַים:
ֵַ ֵחי ֶצ ֶדק עֹו ָלה ְו ָכ ַליל ָאז י ֲַעלּו ַעל ַמז ַ
ְרּוש ָלַיםָ :אז ַת ְחנֹץ ז ְ
חֹומֹות י ָ

ַלה
ַכלֵא ְשחֹוק מַינּו ּו ְלשֹו ֵננּו רָּ
ְמיםָ :אז י ָּ
ַשיר ַה ַכ ֲעלֹות ְבשּוב ֲאדֹנָּי ֶאת ַשיבַת ַצחֹון ָּהיַינּו ְיחֹל ַ
ַכנּו ָּהיַינּו ְש ֵמ ַחים:
ֹאמרּו ַבגֹויַם ַה ְגדַיל ֲאדֹנָּי ַל ֲעשֹות עַם ֵאךֶהַ :ה ְגדַיל ֲאדֹנָּי ַל ֲעשֹות ע ָּ
ָאז י ְ
ַמעָּה ְברַלָּה ַי ְקצֹרּוָּ :הלֹו ְך ֵי ֵל ְך ָּּובכֹה
ַאפַיקַים ַבֶלגֶבַ :הוֹ ְרעַים ְבד ְ
ַיתנּו י ֲ
שּובָּה ֲאדֹנָּי ֶאת ְשב ֵ
נ ֵֹשא ֶמ ֶש ְך ַהָּורַע בֹא יָּבֹא ְברַלָּה נ ֵֹשא ֲא ֻלכ ָֹּתיו:
ַחם ַציֹון
ַאתה ָתקּום ְתר ֵ
ְרּוש ַליַםָ :
ְת ְֵנֶה חֹומֹות י ָ
ַחם ַציֹון ו ַ
ְרּוש ַליַםָ :תקּום ְתר ֵ
ּומ ְסנֵד ַבי ָ
עַד ָאנָה ְב ַכָיה ְב ַציֹון ַ
ָאל ְי ַכמֵס:
ַשר ֵ
ְחי י ְ
ְרּוש ַליַם ֲאדֹ ָני ַנד ֵ
ְאת ֲע ָפרָּה ְיחֹנֵנּו :בֹונֵה י ָ
ֶיה ו ֶ
ֶיך ֶאת ֲא ֵָנ ָ
ְח ְננָּה כַי ֵָא מֹועֵד :כַי רָצּו ֲעֵָד ָ
כַי עֵת ל ֶ
בעבודת חצות לילה בתורה ותיקון חצות אז יכולִ
לפעולִכלִדברִשישאלִויבקש..

ִ

הקם ִבחצות ִלילה ִאין ִקץ ִותכלית ִלשכרו ואין
למעלה ממנו ויהיה מכלל אותם צדיקים הגוזרים

ליקוטי תורה הדרכה ב'

למטה ודבריהםִמתקיימיןִלמעלה.
שער הכוונות

תפלת ִחצות ,שצריכים לקום חצות ,שאז עת רצון

שתתקבל תפלתו ,כי תפלתו ִעולה ִלה' ִממש ִבליִ
שער ִמסך ִהמבדיל ,כמו שכתוב שפכי כמים לבך

נוכחִפניִה'ִממשִ :
ביאור הליקוטים ט'

בית שלומדים ִבו ִבחבורה ִבחצות ִהלילה השכינה
שורה שם כל הזמן ואותו המקום שהשכינה שורה
שם הוא שמור ִמכל ִדבר ִרע ִשבעולם כי שם הוא
שמירה גדולה מאוד..
מדרש פנחס

קימת ִחצות ִהוא ִעיקר ִתיקון ִהנפש ִיותר ִממאהִ
תעניות.
עטרת צבי

קימתִחצותִישִבזהִתועלתִהןִבבריאותִהגוףִוהןִ
בבריאותִהנפשִוהןִבתיקוןִהנפש.
בן איש חי

שירִויכוחִבחרוזיםִביןִקוב"הִושכינתיה ִ
מסודר בסדר הא' ב' .ובסופו נרמז שם מחברו ה"ר חיים הכהן

ַאתה לֹא ֵאל ָחפֵץ ֶר ַשע
ָט הֹור ָ
ְנֹושע
עַד ָאן לֹא ָת ֵַיא ַצ ַדיק ו ָ
ֶשע
ְדי י ַ
ישנַי ַב ֵ
ְת ְל ַב ֵ
ָתשּוֵ ו ַ
ְמעַיל ְצ ָד ָקה ְורֵֹ ְננַינַים:

יח ְך
ְש ֵ
צ ּוף ְד ַבש יָּזּוב ַא ְמ ָּר ֵת ְך ו ַ
ְמינַי ַאם ֶא ְש ָּי ֵח ְך
ַת ְש ַיח י ַ
ְב ֵח ְך
ּול ַה ֲעלֹות ָּת ַמיד ַעל ָּרצֹון ַמז ְ
ְ
ַעל ַמ ְש ָּי ַבי ַב ֵךילֹות ַב ַק ְש ַתי:

ָּרד ְלגַלֹו ַל ְרעֹות ַב ַגלַים
דֹודי י ַ
ַ
שֹושלַים
ְל ְלקֹוט ַ
ְל ַה ְש ַת ְע ֵש ַע ו ַ
דֹודי דֹו ֵפק ַמ ְת ַחי ַלי ַת ָּכ ַתי
קֹול ַ
ָאה ְב ַתי:
ַש ֲע ֵרי ַצחֹון ֲא ֶשר ַ
דֹודי ַנ ְפ ַשי ֶא ָשא
יך ַ
ֵא ֶל ָ
ְרּושה
יך ֵא ֶשת נְעּו ַרים ַהיא ָ
ֵא ְ
רּושה
ַיתי ַעל ַל ְב ָך ֲח ָ
ֵמָאז ָהי ַ
ְת ֵא ֶשת זְנּונַים:
ְו ַע ָתה ַה ְמ ַלכ ָ

ְשי ַמה ַת ְתאֹו ְננַי
ְי ַדידּות ַנפ ַ
ַפ ֵלאת ֶמלַי
ַאה ָּב ֵת ְך לא נ ְ
ַצ ְד ֵק ְך גַם ֲ
ָּד ְד ַתי ָאנַי
ְלֹות ְך נ ַ
ַמחֹום ג ֵ
יתי:
ַב ַתי ֶאת ֵב ַ
נֹוד ֶדת ָּעז ְ
ְצמֹור ֶ
יַ

ֹול ָך ָש ַמ ְע ַתי ַמ ֲח ַמד עֵינַי
ק ְ
ַש ֵקנַי
ְשיקֹות נַיהּו י ָ
ֶא ְשַאל ַממ ַ
ַימין ֶח ְשקֹו ְת ַח ְב ֵקנַי
וַ
ּומ ְעיַן ַָּ ַמים:
ַילה ֵַנְאֹות ֶד ֶשא ַ
ָנ ָ

ְי ֵר ְך
ַב ַתי ַאל ַת ְפ ֲח ַדי ַיי עֹוד ֶאז ְ
זּור ְך
חֹוקה ֲא ַק ֵבץ ְמ ֵ
ּומ ֶא ֶרץ ְר ָּ
ֵ
ַה ָּד ֵר ְך
ֵך ו ֲ
ַבנֵית ְבָּי ְפי ְ
ֵך ְונ ְ
עֹוד ֶא ְבנ ְ
חֹותי:
ַאת ֲא ַ
ָאמנָּה ְ
וְגַם ְ

ְכ לּום יֵש ֲהנָָאה ַמ ְב ַשר ֲחמֹו ַרים
ְעּורים
ַאה ֵַת ֵא ֶשת נ ַ
כַי ַת ְשכַח ֲ
ַש ָב ַרים
ַל ֲחצֹוֵ ְל ָך בֹורֹות ֻכ ָלם נ ְ
ְתנַים:
ַאך רֹאשֹ נ ָ
ְאין ָב ֶהם ַמיַם ְ
וֵ

ימה ַל ְי ָּר ַמים
ַש ַי ָּ
ֵר ַעי ְלכָּה נ ְ
עֹול ַמים
ַאה ַבת ָּ
דֹודי ָּל ְך ֲ
ָּשם ֶא ֵתן ֶאת ַ
ְיָאח לַי ֶא ָּש ְק ָּך ֶנגֶד ָּיל ָּה ַע ַכים
הֹור ַתי:
ְאל ֶח ֶדר ָּ
ְך ֶאל ֵבית ַא ַכי ו ֶ
ְהג ָּ
ֶאנ ָּ

ְא ֵַי ָכל ֵעת ֶאְז ְכ ָרה
ֹ ֶדל כ ֵ
ְֵי ָרה
ירש ָּ ַ
ְחה ַת ַ
ֵאיכָה ַשפ ָ
ְהיא ַע ָתה ַמ ְת ַנ ֵכ ָרה
וַ
ַע ָמ ַנים:
ַטעֵי נ ֲ
עֹולם ְונ ְ
ְב ַש ְמ ַחת ָ

יל ֵת ְך
ָאבד ֵע ֶקב ְנ ַפ ָּ
ָּל ֵכן ַה ַן ַדיק ַ
הּושב ָאחֹור ֵמרֹב ַא ֲה ָּב ֵת ְך
ַימינַי ַ
וַ
ְלֹות ְך
יתי ַמחֹום ג ֵ
ַס ַתי ְב ֵב ַ
ַכנ ְ
לא נ ְ
ְל ַבל ֶא ְר ֶאה ְב ָּר ָּע ַתי:

ַלה צּוף יְזּוֵּון
ַך כ ָ
ְתֹותי ְ
ַש פ ַ
ֵיטיֵּון
ַך יֹונַים ֵלֵ י ַ
ְועֵי ַני ְ
ַש ֲאֵּון
ַך ָרצֹון י ְ
ְשנֵי ָש ַדי ְ
ֶא ָמנַים:
ֶשפַע ַח ְס ֵדי ָדוַד ַהמ ֱ

ישלָּה ֵעת ָּרצֹון
ְד עַי ַיי ֲא ַח ֶ
ְת ְש ֲא ַבי ַמיַם ַחחַים ְב ָּששֹון
וַ
ְדי ַעוַים ַמן ַהןֹאן
ֲא ַש ַךח ג ַ
ֵרה ְביַד ַאיש ַע ַתי:
ֶאל ֶא ֶרץ ְגז ָּ

ָת ְך
ַמ ְלכַי ַקמֵא ַל ְכֵֹוד ְשכַינ ָ
זּול ָת ְך
ְב ָעלּונּו ֲאדֹונַים ָז ַרים ָ
ַח ָל ָת ְך
ּו ֵַ ְמקֹום ַמ ְק ָד ָש ְך ְונ ֲ
ְה ַח ָםנַים:
ָשמּו ָה ֲא ֵש ַרים ו ַ

ַכ ָּרה ָּל ְך
ַת ַב ְענָּה ְש ָּפ ַתי ַיי ֲאז ְ
ַאח ַרַי ְך ָּה ַל ְך
ְשי ְו ַל ַבי ֲ
ְדידּות ַנפ ַ
יַ
ְעּורים ָּז ַכ ְר ַתי ָּל ְך
ַאה ַבת נ ַ
ֲ
חֹותי:
בֹואי ַש ְכ ַבי ַע ַכי ֲא ַ
ָּל ֵכן ַ

ַיתנַי
ָה ּה ָהּה ֲאדֹונַי כַי ְֵז ָ
ְתנַי
ּומ ָש ַמיַם ֶא ֶרץ ַה ְש ַלכ ָ
ַ
ָטנַי
בְיֹום ָק ָרה ַה ֲע ֶדה ֶב ֶד ְיע ָ
ֵיתי ָהיָה ָלֵּוש ָשנַים:
ַא ֶשר ב ַ
וֲ

ְש ְל ֶה ֶב ְתיָּה
ָּנ ָּקם ֶא ְל ַבש ו ַ
ּובית ַה ַכ ְצ ַרחָּה
ְא ְשרֹוף ֵבית ַעיּו"ם ֵ
וֶ
ְש ְביָּה
ַאש ַייר ַח ַןי ַמ ַדם ָּח ָּלל ו ַ
ְ
ֶח ָּמ ַתי:
ּות ַהי זֹאת נ ָּ
ְ

ַך
ָדי ְ
ַא ָהלֹות ְב ַ
מֹר ו ֲ
ַך
ְד ְו ַכ ְרכֹם ְש ָמ ַני ְ
ֵנר ְ
ַך
ְצרֹור ַהםֹר ֵבין ָש ַדי ְ
ְאר ְו ָכֵֹוד ָכל ֲע ָד ַתי:
נֵ

ְשש ֶא ְח ְב ֵש ְך
יש ְך ַר ְק ָּמה ו ֵ
ְו ַא ְל ַב ֵ
בּוש ְך
ָּהב ַעל ְל ֵ
ּומ ְש ְבצֹות ז ָּ
ַ
ֹאש ְך
ַע ֶט ֶרת ַת ְפ ֶא ֶרת ַת ְהיֶה ְבר ֵ
וֲ
ָּתי:
ַאת ַר ְעי ַ
ְעל ָּיל ָּיבֹוד יָּפָּה ְ
וַ

ַך ָא ַרים
ּוש ָע ַרי ְ
ַך ֶא ְֵנֶה ְ
ַס ַני ְ
ַירים
יך ָסֵַיֵ ָסֵַיֵ ַב ַןנ ַ
ַיס ְד ַת ְ
וַ
ַך ְמ ַאי ַרים
שֹותי ְ
ַדכֹד ַש ְמ ַ
ְש ְמ ַתי כ ְ
וַ
ַצ ָהר ַעל רֹאש ֵָּיא ְש ָמנַים:
ּו ְֵ ֵני ַהי ְ

ְש ַרים
ַת ַען ְלשֹונַי ַשיר ְבסֹוד י ָּ
ְעּורים
ַש ָּר ֵאל ַעם ֵא ֶשת נ ַ
ַש ַמח י ְ
ֵעת י ְ
ָּסד ְברֹאש ֶה ָּה ַרים
יכל ַתּו ֵ
ְה ָּ
וֵ
ְב ַש ֲע ֵרי ַצחֹון נָּעּוף ַיחֹונַים:

ֵז ד ַט ֵםא ֵהיכַל ָק ְד ַשי
ְק ַרים ְל ַנ ְֵ ֵלי ַח ְר ַשי
ְבנֵי ַציֹון ַהי ָ
ָערּו ָערּו יְסֹוד ַמ ְק ָד ַשי
ְשי ַמיַם ַהזֵדֹונַים:
ָע ְֵרּו ַעל ַנפ ַ

ְד ְך ַצחֹון
עּורי ַל ְב ַשי ַבג ֵ
ּורי ַ
ע ַ
ְא ְביֹון
יַי ָּבנַי ְך ֶאגְַאל ַעם ָּענַי ו ֶ
ַאמ ְריֹון
עּורי ַד ְב ַרי ַשיר ְב ַב ְניַן ַ
ַ
ַאה ָּב ַתי:
קֹול ְך ַת ַחת ֲ
ַה ְש ַמי ַעינַי ֵ

ּול ֻא ַםי
ַאחי ְ
ַבֹורי כ ַֹח ַ
ַחלּו ֵ
ְלה ָל ֵאל ַאל ַת ְתנּו ד ַֹמי
ָלי ָ
יֹומם ו ַ
ָ
ַד ֵחי ַע ַםי
ַי ְֵנֶה ַציֹון וַי ַכמֵס נ ְ
ַאר ַבע ְכנָפֹות ֶאל ֵבית ֶח ְמ ָד ַתי:
ֵמ ְ

ְפךַח ְסגֹור ְל ָּב ָּבם
ֵח ץ י ַ
ְה ָּבם
ָאביא ז ָּ
ַת ַחת ַה ְלח ֶֹשת ַ
ַבם
ָּביאּו ַעל ג ָּ
ָּב ַנַי ְך ֵמ ָּרחֹוק י ַ
ְח ַתי:
יֹובילּון ַמנ ָּ
מּוצי ַ
ֲע ָּת ַרי ַבת ַ

ְנ נֵי ֵאל ָתשּורַי ֵמרֹאש ֲא ָמנָה
אשית ַה ָשנָה
ְו ַעַין ְתשּו ֵר ְך ֵמ ֵר ַ
ְח ֵמש ַהיָדֹות ַת ְהיֶה ָל ְך ְל ָמנָה
וָ
רּוך ֵבין ַה ָבנַים:
דֹודי ֵָ ְ
כֵן ַ

ּולאֹות
מֹופת ְ
ְיבֹוד יְָּי ְבתֹוכָּה ְל ֵ
חֹומה ֲא ֻר ָּיה ָּס ַביב ְל ַה ְראֹות
ָּה ֵאש ָּ
ְלאֹות
גֹוא ֵלנּו ֲאדֹון ַה ַלפ ָּ
נָּא ַחיש ֲ
יתנַים:
ֶרח ָּה ֵא ָּ
ְך ְבי ַ
ְמינ ָּ
יעה י ַ
הֹוש ָּ
ַ

ַח ֶמ ָּיך
ַהמֹון ר ֲ
ּומ ַטיב ַה ָּדרֶש ָּלנּו .שּובָּה ֵאלֵינּו ב ֲ
ַחם ָּעלֵינּו טֹוב ֵ
ַח ָּמן ר ֵ
ֹותינּו ֶמ ֶל ְך ר ֲ
ֱאל ֵֹהינּו וֵאל ֵֹהי ֲאב ֵ
ְש ְכ ֵחנּו
ְאנּו ְב ַב ְניָּנֹו ו ַ
ָּש ָּך עַל ְמכֹונֹו .ו ְַהר ֵ
ַת ַחךָּה ְוכֹונֵן ַמ ְקד ְ
ית ָּך ְיב ְ
ַב ְגלַל ָאבֹות ֶש ָּעשּו ְרצֹונֶךְָּ .בנֵה ֵב ְ
ְשם ַנ ֲע ֶלה
ֵיהם .ו ָּ
ַש ָּר ֵאל ַלְנו ֶ
ַמ ָּרם ו ְָּה ֵשב י ְ
ְש ָּירם ּו ְלז ְ
ֲבֹוד ָּתם ּו ְלַויַים לְדּוכָּנָּם ל ַ
ְב ַתנּונֹו .ו ְָּה ֵשב י ֲֹהנַים ַלע ָּ
ְצנּו
ְש ְמ ָּחה לְַאר ֵ
ֹותינּו ֶש ַת ֲע ֵלנּו ב ַ
ֶיך ה' ֱאל ֵֹהינּו וֵאל ֵֹהי ֲאב ֵ
ְפנ ָּ
ְהי ָּרצֹון ַמך ָּ
ְפנֶיךָּ .י ַ
ַש ַת ֲחוֶה ל ָּ
ָּאה ְונ ְ
ְונֵר ֶ
ָּתם:
ְהלְכ ָּ
ְסדְרָּם ּומ ָּּוספַים י ַ
ֹותינּו ְת ַמידַים י ַ
ֶיך ֶאת ָּק ְר ְבנֹות חֹוב ֵ
ְפנ ָּ
ֲשה ל ָּ
ְשם ַנע ֶ
ְת ָּזעֵנּו ַב ְגבּו ֵלנּו .ו ָּ
וַ
נוהגים לקרוא פרק ראשון ממסכת תמיד

שֹומרַים ְבֵֵית ַה ַם ְקדָשְ ,בֵֵית
לשה ְמקֹומֹות ַהכ ֲֹהנַים ְ
ְש ָ
ְטינַס ּוֵֵית
םֹוקד ,בֵית ַאֵ ַ
ְטינַסְ ,בֵֵית ַהמַיצֹוץּ ,ו ְֵֵֵית ַה ֵ
ַאֵ ַ
םֹוקד ַכנָה ּו ֵַיַת
שֹומרַים ָשם ,בֵית ַה ֵ
ְהרֹוֵַים ְ
ַהמַיצֹוץ ָהיּו ֲעלַיֹות ו ָ
ַקנֵי בֵית ָאֵ ָהיּו ְי ֵשנַים ָשם,
מּועף רֹו ְֵדַין ֶשל ֶאֵֶןְ ,וז ְ
ָָּדֹול ָהיָהָ ,
ַסתֹו בָָארֶץ ,לֹא ָהיּו
ְהמָה ַאיש כ ְ
ְחי כ ֻ
ְתחֹות ָה ֲעָזרָה ְביָדָםּ ,ו ַפר ֵ
ּומפ ְ
ַ
אֹותם ַת ַחת
ַיחים ָ
ּוממ ַ
ּומ ַק ְנלַין ַ
נֹוש ַטין ְ
ְשנַים ְב ֵַ ְ דֵי קֹדֶשֶ ,אלָא ְ
יֵ
יֹוצא
ְא ָחד ֵמ ֶהןֵ ,
ְמןֵ .אירַע ֶקרַי ל ֶ
ַןים ַבכְסּות עַצ ָ
ּומ ְתכ ַ
יהםַ ,
ָאש ֶ
ר ֵ
ְקין ַמכָאן
ְהמֵרֹות דֹול ַ
ַם ַס ָבה ַההֹו ֶלכֶת ַת ַחת ַהבַירָה ,ו ַ
ֵך לֹו ב ְ
וְהֹול ְ
ְתה ָשםּ ,וֵֵית
ּומדּורָה ָהי ָ
ּומכָאן ,עַד ֶשהּוא ַמַָּי ַע ְלֵֵית ַה ְטֵַילָהְ ,
ַ
ַהכַןֵא ֶשל כֵָֹודְ ,וזֶה ָהיָה כְֵֹודֹוְ ,מצָאֹו נָעּול ְביָדּו ַע ֶשיֵש ָשם
ַס ַת ָנ ,
ְטֵַלָ ,ע ָלה ְונ ְ
ָתּוח ְביָדּו ַע ֶש ֵאין ָשם ָאדָםָ .ירַד ו ָ
ָאדָם; נ ַ
ָשֵ לֹו ֵא ֶצל ֶא ָחיו ַהכ ֲֹהנַים ,עַד
ַת ַח ֵםם ְכ ֶנ ֶד ַה ְםדּורָה .בָא ְוי ַ
ְונ ְ
ֵך לֹו:
ְת ַחים ,יֹוצֵא וְהֹול ְ
ְש ָהיּו ַה ְש ָערַים ַנפ ָ
ֵחַ ,מ ְשכַים וְטֹוֵֵל עַד ֶשלֹא יֵָֹוא
ַתרֹם ֶאת ַה ַםְזב ַ
ַמי ֶשהּוא רֹו ֶצה ל ְ
ַתים ָשוֹות,
ְאיזֹו ָשעָה ַה ְמ ֻממֶה בָא ,לֹא כָל ָהע ַ
ַה ְמ ֻממֶהְ ,וכַי ב ֵ
מּוך לֹו ַמ ְל ָפנָיו אֹו
ָמים ֶשהּוא בָא ַמ ְערַיַאת ַה ֵֶֶָּר ,אֹו ָס ְ
ְנע ַ
ָאמר ָל ֶהם,
נֹות ַחין לֹוַ .
ְהם ְ
ֵיהם ,ו ֵ
ְַאחרָיוַ ,ה ְמ ֻממֶה בָא וְדֹופֵק ֲעל ֶ
ַמל ֲ
ַמי ֶש ָטֵַל יֵָֹוא ְוָיפַיסֵ .הפַיסּוָ ,זכָה ַמי ֶשָזכָה:

ַשנֵשְ ,ו ַנ ְכנַס ַמ ֵבית ַהםֹוקֵד
ָתח ֶאת ַהנ ְ
ְת ַח ּופ ַ
ָטל ֶאת ַה ַםפ ֵ
נַ
ּוש ֵתי ֲאֵּוקֹות ֶשל אֹור ְביָדָם,
ַאחרָיוְ ,
ָל ֲעָזרָהְ ,ו ַנ ְכנְסּו ַהכ ֲֹהנַים ֲ
ְאלּו
ְס ְדרָה ֶד ֶר ְך ַה ַםְזרָח ,ו ֵ
ַש ֵתי כַתֹותֵ ,אלּו ְמ ַה ְלכַין בַָאכ ַ
ֶחלְקּו ל ְ
ְונ ְ
ְקין וְהֹו ְלכַין ,עַד ֶש ֵהם
ֶך ַה ַם ֲערֵָָ ,היּו בֹוד ַ
ְס ְדרָה ֶדר ְ
ְמ ַה ְלכַין בַָאכ ַ
ָאמרּוָ :שלֹום,
ָאלּוְ ,
ַתיןַ ,הַָּיעּו ֵאלּו ו ֵ
עֹושי ֲחֵ ַ
ַמקֹום ֵ
ֶש ַםַָּיעַין ל ְ
ַתין:
ַתין ַלעֲשֹות ֲחֵ ַ
עֹושי ֲחֵ ַ
ֱמידּו ֶאת ֵ
ַהכֹל ָשלֹום; ֶהע ַ
ָהיר
אֹומרַים לֹו ֱהוֵי ז ַ
ְהם ְ
ַתרֹם ו ֵ
ֵח ,הּוא י ְ
ַתרֹם ֶאת ַה ַםְזב ַ
ַמי ֶשָזכָה ל ְ
ַהרֵי
ֶיך ַמן ַהכַיֹור ,ו ֲ
ֶיך ְו ַר ְל ָ
ֶשלֹא ַתַָּע ַב ֶכלַי ,עַד ֶש ְת ַק ֵדש ָיד ָ
ְמ ֲערֵָֹו ֶשל ֶכֵֶש.
ֵח ,ב ַ
ַםְזב ַ
ְם ְקצֹו ַע בֵין ַה ֶכֵֶש ל ַ
ַה ַם ְח ָתה נְתּונָה ב ַ
ֵך לְאֹור ַה ַם ֲע ָרכָה.
ֵאין ָאדָם ַנ ְכנָס עַםֹוְ ,ולֹא נֵר ְביָדֹוֶ ,אלָא ְמ ַהל ְ
שֹומעַין קֹול
שֹומעַין ֶאת קֹולֹוַ ,עד ֶש ָהיּו ְ
רֹואין אֹותֹו ְולֹא ְ
לֹא ָהיּו ַ
אֹומרַים ַהַָּי ַע עֵתַ .קדֵש
ְהן ְ
ָשה בֶן ָק ַטין מּו ְכנַי ַלכַיֹור ,ו ֵ
ָהעֵץֶ ,שע ָ
ֵח,
ֶסףְ ,ו ָעלָה ְלרֹאש ַה ַםְזב ַ
ָטל ַמ ְח ַתת ַהכ ֶ
ָידָיו ְו ַר ְלָיו ַמן ַהכַיֹור ,נ ַ
ַימיֹות
ְח ָתה ַמן ַה ְמ ֻאכָלֹות ַה ְננ ַ
ָך ,ו ָ
ְהיל ְ
ָך ו ֵ
ֶחלַים ֵהיל ְ
ּו ַפמָה ֶאת ַהָּ ָ
ֵֶש
ְמְזרָחֹו ֶשל כ ֶ
ַך ָננָיו לְצָפֹוןָ ,ה ַל ְך ל ַ
ַצנָהָ ,הפ ְ
ְוָירַדַ ,הַָּי ַע ָלר ְ
ַצנָה ,רָחֹוק ַמן ַה ֶכ ֵֶש
ֶחלַים עַל ַָּבֵי ָהר ְ
ֶשר ַאםֹותָ ,צֵַר ֶאת ַהָּ ָ
ְכע ֶ
מֹותנַין ָשם ֻמרְַאת ָהעֹוף ְודַשּון ַמְז ֵב ַח
ָחיםָ ,מקֹום ֶש ְ
לשה ְטפ ַ
ְש ָ
ְה ְםנֹורָה:
ַימי ו ַ
ַה ְננ ַ

נשלם תיקון לאה:


כתב בשערי תשובה ,אחר התיקון יאמר:

יח ֵדש ָּע ֵלינּו ַמלְכּותֹו ְמ ֵה ָּרה:
ַח ָּמיו ְי ַנ ֲח ֵמנּו ַו ַ
ֶח ַמת ַןיֹוןֱ .אל ֵֹהינּו ְבר ֲ
ימה ְבנ ָּ
ַא ַני ַמ ֲא ַמין ֶב ֱאמּו ָּנה ְש ֵל ָּ
יתא,
יליָ א ְל ִמ ְלעי ְבאוריְ ָ
ההוא מאן ְדזָ כי ְו ָקם ְבפ ְלגות ל ְ
ְ
קו ְד ָשא ְב ִריך הוא ָא ִצית ליהְ ,כ ָמה ְדאו ְקמו ָהִ ,ד ְכ ִתיב( ,שיר

ִש ָּז ָּכה ְִּו ָּקם ִבחצות ִהליְּ ָּלה ִלעסק ִבתו ָּרהִ ,ה ָּקדושִ
מי ֶׁ
ִ,ש ָּכתובִ(שיר השירים ח)ִ
ִש ֵּבארו ָּה ֶׁ
ִ,כמו ֶׁ
ָּברו ְּך ִהואִמ ְּקשיבִלו ְּ

ילאְ ,ו ָכל ְבנִ י תו ְשב ְח ָתא ִד ְמז ְמ ִרין
ְו ָכל ִאינון או ְכלו ִסין ְלע ָ

תִש ְּמז ְּמריםִ
לִבנֵּ יִהת ְּשבח ֶׁ
הִו ָּכ ְּ
יםִשלִמ ְּע ָּל ְּ
או ָּתםִאו ְּכלוס ֶׁ

יענִ י.
יבים ְלקול ְך ה ְש ִמ ִ
השירים ח) היושבת בג ִנים ֲחב ִרים מ ְק ִש ִ

ְל ָמאריהוןֻ ,כ ְלהו ִמ ְשת ְככי ְבגִ ין תו ְשב ְח ָתא ְד ִאינון ְד ָלעו
יתא ,ומ ְכ ְרזִ י ְו ָא ְמרי,
ְבאוריְ ָ

(תהלים קלד)

ִהנה ָב ְרכו את יְ יָ ' ָכל

ישא
ע ְבדי יְ יָ ' .אתון ָב ְרכו את יְ יָ ' .אתון ש ָבחו ְלמ ְל ָכא ק ִד ָ
אתון א ֲע ְטרו ליה ְלמ ְל ָכא.

זוהר הק' ויקרא יג

היו ֶׁש ֶׁבת ִבגנים ִח ֵּברים ִמ ְּקשיבים ְִּלקו ֵּל ְּך ִה ְּשמִיעניְִּ .ו ָּכלִ

ִשל ִאו ָּתםִ
ְּלרבונָּ םִֻ ,כ ָּלם ִשו ְּככים ִב ְּשביל ִהת ְּשבחת ֶׁ
הִב ְּרכוִ
יםִואו ְּמרים(ִ:תהלים קלד) ִה ֵּנ ָּ
ֶׁש ָּע ְּסקו ִבתו ָּרהִ,ומ ְּכריז ְּ
די ִה'ִ .א ֶׁתם ִָּב ְּרכו ִֶׁאת ִה'ִ ,א ֶׁתם ִש ְּבחו ִֶׁאתִ
ֶׁאת ִה' ִָּכל ִע ְּב ֵּ ִ
ְּ
ךִ .
ה ֶׁמ ֶׁל ְּךִה ָּקדושִ,א ֶׁתםִע ְּטרו ִֶׁאתִה ֶׁמ ֶׁל ִ

עניניִתיקוןִחצותִמספריִרבינוִז"ל
ַעל ֻ ֵכן ְמאֹד צָ ִּר ְ
יך ִּלזָֻהֵ ר ָלקוֻם ַֻבחֲ צוֹ תִּ ,ל ְהיוֹ ת ִּמ ְת ַא ֻ ֵבל ַעל חֺ ְר ַֻבן ֻ ֵבית
ש ֶׁיֻח ֱַרב הַ ֻ ֵבית
הַ ִֻּמ ְקדָֻ שֻ ִּ ,כי אוֻלַ י ַֻב ִּ ֻג ְל ֻגוֻל הָ ִּראשוֹ ן הָ יָה הוֻא הַ גֻוֹ ֵרם ֶׁ

יע חֲצוֹ ת לַ יְלָ ה הָ יָה
ש ִּה ִּ ֻג ַ
של דָֻ וִּ ד ,וְ כֵ יוָן ֶׁ
ִּ ֻכנֻוֹ ר הָ יָה ֻ ָתלוֻי ְל ַמ ְעלָ ה ִּמ ִֻּמ ֻ ָטתוֹ ֶׁ
ש ַֻבחֲצוֹ ת לַ יְלָ ה ָאז נִּ ְתעוֹ ֵרר ְ ֻב ִּחינוֹ ת הַ ִּ ֻנ ֻגוֻן
ְמ ַנ ֻגֵן מֵ אֵ לָ יו ( ְ ֻב ָרכוֹ ת ג .):הַ יְנ ֻו ֶׁ
שהוֻא ְ ֻב ִּחינַת ֻ ֵברוֻר הָ רוֻחַ טוֹ בָ ה וְ כ ֻו'
של דָֻ וִּ דֶׁ ,
דִֻּ ְק ֺד ֻ ָשה הַ ִּ ֻנ ְמ ָש ְך ִּמ ִּ ֻכנֻוֹ ר ֶׁ

הַ ִֻּמ ְקדָֻ ש ,וַאֲ ִּפ ֻל ֻו ִּאם לָ או ,אוֻלַ י הוֻא ְמ ַע ֻ ֵכב ַע ֻ ָתה ִּ ֻבנְ יַן ֻ ֵבית הַ ִֻּמ ְקדָֻ ש,
ֱשב גַם ֻ ֵכן ְ ֻכ ִּא ֻל ֻו הוֻא ָ ֻג ַרם ְלהַ חֲ ִּריבוֹ ַ .על ֻ ֵּכן צָ ִר ְּ
יך ִלזָֻהֵּ ר ְּמאֹד לָ קוֻם
וְ ֶׁנח ָ

שם ,לָ קוֻם ָאז לַ עֲ סֹק
בו ַדת הַ ֻ ֵּ
ַֻכ ַֻנ"ל .וְ ַעל ֻ ֵכן ָאז הַ ְּז ֻ ַמן ְּל ִה ְּת ֻג ֻ ֵַּבר ַֻבעֲ ֹ
תו ְּלפָ נָיו י ְִּת ָֻב ַרךְּ:
שםְּ ,לפָ ֵּרש ִשֹיחָ ֹ
בו ַדת הַ ֻ ֵּ
ַֻבעֲ ֹ

חצוִת
ימתִ ִ
קִ ִ

ליקוטי מוהר"ן נד

מו ִֻפ ְּד ֹיוןִֻ ,כי הוֻא
ֲצות הוֻא ְּמסֺ ָֻגל ְֻּכ ֹ
ח ֹ

ִהיא ָהעו ָלה ְלה ְכנִ יע היצר ָהרע,

הַ ְּמ ֻ ָת ַקת הַ דִֻ ינִ ים .וְ ִּע ַֻקר חֲצוֹ ת הוֻא ֻ ָת ִּמיד

ְוזה ש ָא ְמרו רבותינו ז"ל
ה ָבא ְל ָה ְרגְ ָך ה ְשכם ְלהו ְרגו.

ַאחַ ר ִּש ֻ ָשה ָשעוֹ ת ִּמ ְֻת ִּח ֻ ַלת הַ ֻ ַלי ְָלה הֵ ן ַֻב ַֻקיִּץ
וְ הֵ ן ַֻבח ֶֹׁרף ,וְ ָאז ַמ ְת ִּחיל ז ְַמן חֲצוֹ ת .וְ נִּ ְמ ָש ְך ַעד
ְ ֻג ַמר ַא ְשמו ָֻרה ְשנִּ יָֻה ,דְֻ הַ יְנ ֻו ְש ֻ ֵתי ָשעוֹ ת.

ברכי יוסף או"ח סי' א

וֻבַ ֻב ֶֹׁקר טוֹ ב ְל ִּה ְס ֻ ַת ֻ ֵכל ַעל הַ ֻ ָש ַמיִּם ,וְ ַעל י ְֵדי זֶׁה
נִּ ְמ ָש ְך הַ דַֻ ַעת:

הַ ִֻמ ְּתאַ ֻ ֵּבל ַעל ִצי ֹֻון לָ שֹוֻם לַ אֲ בֵּ לֵּ י ִצי ֹֻון ְֻּפאֵּ ר
ֻ ַתחַ ת אֵּ פֶ ר:
ליקוטי מוהר"ן ח"ב סז

ש ָק ִּמים ַֻב ֲחצוֹ ת לַ יְלָ ה ו ִֻּמ ְת ַא ְ ֻב ִּלין ַעל
ידי ֶׁ
ַעל ֵ
ח ֻו ְר ַֻבן ֻ ֵבית הַ ִּמ ְק ָדש ,נִּ צֻוֹ ִּלין ִּמ ְש ֵרפוֹ ת:
שם

ְּג ֻא ָּלהִ ָּהאחרונָּ ה

ליקוטי מוהר"ן קמט

אֵּ יכָ ה ֶנח ֱָרב הָ אוֻלָ ם וְּ כ ֻו'ַ .עד ָאן י ְִּצ ַעק ַֻב ֻ ְּש ִבי
וְּ כ ֻו'ַ .עד ָאן וְּ כ ֻו' ֻ ֶבן אֲ ָמ ֶת ָך וְּ כ ֻו' .וְ ָר ַמז ָעלַ י

ֲצות ,וְּ ִל ְּה ֹיות ִמ ְּתאַ ֻ ֵּבל ְּמאֹד ַעל חֺ ְּר ַֻבן
ַֻבח ֹ
ְּ
שם י ְִּת ָֻב ַרך ִה ְּב ִטיחַ ְּלכָ ל
ֻ ֵּבית הַ ִֻמ ְּקדָֻ ש ,וְּ הַ ֻ ֵּ

ש ָאנו ְמק ִוים ִב ְמה ָרה ְביָ מינו ִת ְהיה על יְ די

ַֻכ ֻ ָמה אֲ נִּ י צָ ִּר ְ
יך ִּל ְצעֹק זֹאת ְלפָ נָיו י ְִּת ָֻב ַר ְך,
וְ ָתפַ ס ְל ֺדגְ ָמא אֵ ְ
יך הֵ ם ְמעוֹ ְר ִּרים הַ ֻ ֵלב וְ ָא ַמר

אוֹ ָתם ְ ֻבנִּ ֻגוֻן חֲצוֹ ת ְ ֻבקוֹ ל נ ִָּעים ָעמֹק ְמאֹד.

ה ְכש ִרים ְוה ְיר ִאים ָהעו ְמ ִדים ְב ָכל ליְ ָלה
יכים ְב ִחינת ְק ֻדשת
ב ֲחצות ,שהם מ ְמ ִש ִ
ֲחצות ליְ ָלה ש ָאז ִמ ְתעורר חסד ָגדול:

חו ְּמאֹדֻ ִּ .כי
ֵּמהֶ חָ רוֻז דֻ ֹו ִדי י ַָרד ְּל ַגנ ֹֻו ִס ֻ ֵּפר וְּ ִש ְּ ֻב ֹ
ְ
שם י ְִּת ָֻב ַרך ו ְֻמעוֹ ֵרר הַ ֻ ֵלב
ִּש ָראֵ ל ִּעם הַ ֻ ֵ
של ְ ֻכנֶׁסֶׁ ת י ְ
הוֻא ְמ ַד ֻ ֵבר ִּמ ִֻּוכֻ וֻחַ ֶׁ

ליקוטי הלכות השכמת הבוקר א

ְּכו ִלין
ֲצות י ֹ
ש ַעל י ְֵּּדי אֲ ִמ ַירת ִֻת ֻקוֻן ח ֹ
ָא ַמרֶ :
בו ְ ֻכמוֹ
שר ִעם ְּלבָ ֹ
תו אֶ ת ָֻכל אֲ ֶ
ְּלפָ ֵּרש ִשֹיחָ ֹ
ַעל י ְֵדי ִּה ְת ֻבוֹ ְדדוֻתֻ ִּ .כי ִּמ ְֻס ָת ָמא אֵ ין אוֹ ְמ ִּרים
חֲצוֹ ת ַעל הֶׁ ָעבָ ר ,וְ ִּע ָֻקר אֲ ִּמ ַירת חֲצוֹ ת הוֻא
ֹאמר
שי ֻ ַ
שה ַע ְכ ָשו ִּעם הָ ָא ָדם ,ו ְֻכ ֶׁ
ש ֻנַעֲ ֶֹׁ
ַעל ַמה ֻ ֶׁ
שר ִּעם
חֲצוֹ ת ִּ ֻב ְב ִּחינָה זוֹ  ,יְכוֹ ִּלין ִּל ְמצֹא ָֻכל אֲ ֶׁ
ְלבָ בוֹ ְ ֻבתוֹ ְך אֲ ִּמ ַירת חֲצוֹ ת:
ליקוטי מוהר"ן ח"ב קא

ימת חֲצוֹ ת ִּיז ֻ ְֶׁכה ְלהָ ִּבין אֶׁ ת הַ ֻתוֹ ָרה וְ ִּל ְדרש אוֹ ָת ֻהַ :על־י ְֵדי
ַעל־י ְֵדי ִּק ַ

ְמאֹד:

ש ֻ ָפסַ ק ִּמדִֻּ ְב ֵרי
אֲ ִּמ ַירת ִֻּת ֻקוֻן חֲצוֹ ת נִּ צֻוֹ ל ִּמ ַֻג ָֻנ ִּבים וְ הוֻא ְסג ֻ ָֺלה ְלכָ בוֹ דִּ :מי ֶׁ
ֻשי
שיָֻקוֻם חֲצוֹ תִֻּ :ת ֻקוֻן חֲצוֹ ת ְמסֺ ָ ֻגל לַ חֲלו ֵ
תוֹ ָרה ִּל ְדבָ ִּרים ְ ֻבטֵ ִּליםִֻּ ,ת ֻקוֻנוֹ ֶׁ
־ברו ְֻך־הוֻא אֶׁ ת
הָ ְראוֻתַ :על־י ְֵדי ִֻּת ֻקוֻן־חֲצוֹ ת ַמזְ ִּ ֻכ ִּירין ִּל ְפנֵי הַ ָֻקדוֹ ש ָֻ

שיחות הר"ן רס"ח

שם י ְִּת ָֻב ַר ְך
שהַ ֻ ֵ
שנ ֻוַ .א ְך ָֻכ ֵעתֶׁ ,
ש ָעבַ ר ַאיִּןֻ ִּ ,כי ְ ֻכבָ ר נִּ ְשֹ ַרף ֻ ֵבית ִּמ ְקדָֻ ֵ
ַמה ֻ ֶׁ
ש ֻלֹא ְל ַע ֻ ֵכב
שנ ֻוָ ,ראוֻי לָ נ ֻו ֶׁ
ְמצַ ֻ ֶׁפה לָ שוֻב אֵ לֵ ינ ֻו וְ לַ ֲחזֹר וְ ִּל ְבנוֹ ת ֻ ֵבית ִּמ ְקדָֻ ֵ

ִּש ָראֵ ל:
ש ִּה ְב ִּטיחַ ְלי ְ
הַ ֻטוֹ בוֹ תֶׁ ,

חַ ס וְ ָשלוֹ ם ִּ ֻבנְ יַן ֻ ֵבית הַ ִֻּמ ְקדָֻ שַ ,רק ְל ִּה ְש ֻ ַתדֵֻ ל ְ ֻב ִּבנְ יָנוֹ .

ספר המידות
ִ

ִתפילהִלזכותִלקוםִבחצותִִ 
יך ָה ַרבַים ֶש ֶאְזכֶה
ַח ֶמ ָ
ַחמֹל ָעלַי ְוַז ֵכנַי ְבר ֲ
ְד ַמים ,חּוס ו ֲ
ְה ֵם ַקיץ ַנר ָ
ְשנַים ו ַ
ַח ַמיםַ ,ה ְםעֹורֵר י ֵ
ְטי ַצ ְד ֶק ָך"ָ .מלֵא ר ֲ
ָך עַל ַמ ְשנ ֵ
"חצֹות ַלְילָה ָאקּום לְהֹודֹות ל ְ
ֲ
ַחצֹות ַלְילָה ַבְזרַיזּות ָָּדֹולְ ,בלַי שּום עַצְלּות ּו ְכֵֵדּות ְכלָלְ ,ולֹא
ָתי ב ֲ
ְה ְתעֹורֵר ַמ ְשנ ַ
ְאְזכֶה ל ַ
ְמי ַחיַי ,ו ֶ
ַחצֹות ַמ ָםש כָל י ֵ
ָל קּום ְבכָל ַלְילָה ָו ַלְילָה ב ֲ
יך ַהְָּדֹולַים ְתעֹורֵר ָהרּו ַח ְצפֹונַית
ַח ָס ֶד ָ
יך ָה ַרבַים ו ֲ
ַח ֶמ ָ
אֹותי ַמזֶהּ .ו ְֵר ֲ
ַמנֹ ַע ַ
ְשלֹוםְ ,ולֹא יּוכַל שּום ָדֵָר ל ְ
ְד ָמה ַחס־ו ָ
ְה ַתר ֵ
ַת ְת ַָּבֵר ָעלַי ַה ֵשנָה ו ַ
ְֵֹודי ,עּורָה ַה ֵמֵֶל
ְה ְתעֹורֵר ָת ַמיד ַמ ְש ָנ ַתי ְבעֵת ֲחצֹות ַלְילָה ַמ ָםש" .עּורָה כ ַ
ֻמ ַש ְך ָעלַי ַה ְתעֹורְרּות ל ַ
ּומ ָשם י ְ
ַחצֹות ַלְילָהַ ,
ַשֵֶת ְבכַמֹור ֶשל ָדוַד ב ֲ
ַה ְמנ ֶ
ְוכַמֹור ָאעַירָה ָש ַחר":
יֹוד ַע
ַאתה ֵ
ַאך ָ
ְהרֹות נֹורָאֹות עַל זֶהְ ,
ַחצֹות ַלְילָה ַמ ָםש ,כְמֹו ֶשכָתּוֵ ַבז ַֹהר ַה ָעדֹוש ַאז ָ
ְהרֹות לָקּום ָת ַמיד ב ֲ
ַםה ַאז ָ
ְתנּו ְבכ ָ
ְהר ָ
ַאתה ַהז ַ
רַבֹונֹו ֶשל עֹולָםָ ,
אתי
ַחצֹות .עַל־כֵן ָב ַ
ַטלְנּו ַמלָקּום ב ֲ
ְה ְטרַידֵנּו ַמזֶה ,עַד ֲא ֶשר ַאבַדְנּו רֵֹ ַהלֵילֹות ֲא ֶשר ב ַ
ְא ָחד ל ַ
כַי רַבּו ַה ְםנַיעֹות ֶש ַם ְת ַָּ ְברַים ָעלֵינּו עַל כָל ֶא ָחד ו ֶ
ַאחר ַש ָשה ָשעֹות ַמ ְת ַחלַת ַה ָלְילָה ,בֵין
ַחצֹות ַמ ָםשֶ ,שהּוא ֵתכֶף ַ
יך ַלזְכֹות ָלזֶה ,לָקּום ָת ַמיד ְבכָל ַלְילָה ב ֲ
ֵצה ֵא ְ
ְהֹוש יעֶַ ,תן לַי ע ָ
ֶיךֲ ,אדֹון כֹל רֵַ ל ַ
ְל ָפנ ָ
ֶיה
ְסדֵר ַתעּון ֲחצֹות ,לְאֹונֵן ּולְקֹונֵן עַל ֻח ְרבַן בֵית ַה ַם ְקדָש ְועַל ָָּלּות ַהתֹורָהֶ ,ש ַמ ְמ ְסרּו ָרז ָ
ְה ְתעֹורֵר ָאז ַבְזרַיזּות ָָּדֹול ּול ַ
ְאְזכֶה ל ַ
ַעיַץ .ו ֶ
ַבחֹרֶף בֵין ב ַ
ַםה
ַםה ְוכ ָ
ֶיך יֹוצֵר ַהכֹל ,כ ָ
ַא ֶשר ַנ ְ לֶה ְל ָפנ ָ
יֹותר ,כ ֲ
ְה ֱארַיכּו ֶאת ַהָָּלּות ְב ֵ
ְה ַרבַים ֶש ָָּרְמּו כָל זֶה ו ֶ
ֲצּומים ו ָ
ְשעַי ָהע ַ
ֲֹונֹותי ּופ ָ
ַחיצֹונַיםְ ,ועַל ֲח ָטַאי ַוע ַ
לַ
ֲֹונֹותי ָה ַרבַים ַב ְכלָל ּו ֵַ ְפרָט:
ְתי ֶאת ַהָָּלּות ַבע ַ
ֶה ֱא ַרכ ַ
ֶא ֶמתְ ,ולֹא אֵַֹד שּום
ָשר ב ֱ
ֶך ַהי ָ
ַתה לָשּוֵ ְל ֶדר ְ
ּומה ֶש ָעֵַר ָעֵַרַ .ז ֵכ ַני ֵמע ָ
ְַאש ָמה ַרבָהַ ,
ֶיך ב ְ
ְטדָקַ .ה ְננַי ְל ָפנ ָ
אֹוי לַי וַי לַיָ ,מה א ַֹמר ָמה ֲא ַדבֵר ָמה ֶאצ ַ
ֶארַע לַי שּום ֳחלַי רֹאש וְשּום
ימת ֲחצֹות ְבשּום ָדֵָרְ ,ולֹא י ֱ
ְת ְש ְמ ֵרנַי ֶשלֹא ַיזַיק לַי ְכלָל ַק ַ
ְת ַעְז ֵרנַי ו ַ
ַםי ָת ַמיד ,ו ַ
ְת ְהיֶה ע ַ
ימת ֲחצֹות ,ו ַ
ֵילֹותי ַמ ַע ַ
ַלְילָה ַמל ַ
ֵיתי
ְתי ְבֵ ַ
ְשֵ ַ
ְשבָת וְיֹום טֹוֵ ,ב ַ
ַחצֹות ַמ ָםש ,בֵין ְבחֹל בֵין ב ַ
ַתה לָקּום ְבכָל ַלְילָה ְו ַלְילָה ָת ַמיד ב ֲ
ְא ְחיֶהַ .ז ֵכנַי ֵמע ָ
ימנַי ו ֶ
ַש ַמיַםֲ ,ה ַק ֵ
ֶנזֶק ַמֶז הָ .אֵַי ֶשב ָ
ַטל כָל ַה ַדינַים
ְה ְמ ַתיק ּו ְלֵ ֵ
ְתֹושי ֵענַי ֶש ֶאְזכֶה עַל־י ְֵדי ֵס ֶדר ַתעּון ֲחצֹות ל ַ
ְת ַעְז ֵרנַי ו ַ
ְסדֵר ַתעּון ֲחצֹותְ ,ו ַל ֲעסֹק ָא ז בַתֹורָה ַה ְרבֵה .ו ַ
ֶךּ ,ול ַ
ַדר ְ
ְתי ֵ ֶ
ּו ְֵ ֶלכ ַ
ֻשה עַל־י ְֵדי־זֶהַ ,דעַת
ַקד ָ
יך ָעלַי ַדעַת ד ְ
ְה ְמ ַש ְ
ְת ַעְז ֵרנַי ל ַ
ְה ְס ַתכֵל עַל ַה ָש ַמיַם ,ו ַ
ְאְזכֶה ְבכָל ב ֶֹקר ל ַ
ַם ָך .ו ֶ
ַשרָאֵל ע ֶ
ּומעַל כָל ְבנֵי י ְ
ֵיתי ֵ
ּומעַל כָל ְבנֵי ב ַ
ֵמ ָעלַי ֵ
ַמ ָש ְך ָעלַי ְבכָל ב ֶֹקר חּוט ֶשל ֶח ֶסד
ַהיֶה נ ְ
ַתה ְועַד עֹולָםְ .וי ְ
ֶא ֶמת ֵמע ָ
ְך ַהטֹוֵ ב ֱ
ַהיֹות ַכרְצֹונ ָ
ֶא ֶמתְ ,ול ְ
ֶיך ב ֱ
ָצחַ ,דעַת ֲא ַמ ַתי ֶש ֶאְזכֶה עַל־יָדֹו לָשּוֵ ֵאל ָ
ַך ו ַ
זְ
ָת ָך עַד
ְה ָש ַמיַם ַח ְס ְד ָךֱ ,אמּונ ְ
ֶא ַמרְ" :יָי ב ַ
ְאל ַחיָי"ְ .ונ ֱ
ַםיְ ,ת ַפלָה ל ֵ
"יֹומם י ְַצּוֶה ְיָי ַח ְסדֹוּ ,ו ֵַ ַלְילָה ַשירֹה ע ַ
ַיקיַם ַמ ְקרָא ֶשכָתּוֵָ :
ָהם ,ו ֻ
ַמב ֶֹקר דְַא ְֵר ָ
ְָאמן:
ָאמן ו ֵ
ֶיך ְיָי צּורַי ְו ֲֹאלַיֵ ,
ְה ְיֹון ַלבַי ְל ָפנ ָ
ַהיּו ְלרָצֹון ַא ְמרֵי פַי ו ֶ
ָת ָך" .י ְ
ְקרַים ַרבָה ֱאמּונ ֶ
"ח ָד ַשים ַלב ָ
ֶא ַמרֲ :
ְש ָח ַקים"ְ .ונ ֱ

ֱהיות ובזוהר ה ָקדוש מ ְפ ִליג ְמאד ְב ִקימת ֲחצותִ ,כ ְמעט אין פ ְר ָשה
יבה ִויְ ָק ָרה ְמאד ְוכו' על כן ה ִחיוב
שלא יְ דבר ָבהְ ,וזה ִמ ְפני ש ֲח ִב ָ
ְמאד על ָכל ָא ָדם ְל ִה ְתאמץ ְב ָכל יְ ָכ ְלתו ו ְב ָכל א ְפ ָשרותו ְלק ְי ָמה כהגן

לִפניםִ
לִכ ָּ
יִא ְּפ ָּשרִלו ְִּלק ְּי ָּמהִ,ע ָּ
םִוא ֶׁ
יִהעו ָּל ְּ
דִבע ְּס ֵּק ָּ
דִמא ְּ
יִש ָּטרו ְּ
ומ ֶׁ
קִבהִ" ִ
ִח ֶׁל ָּ
ִ"וי ְּהיֶׁ הִלו ֵּ
ידִח ָּכםִ ֶׁשהואִיְּ ק ְּי ָּמה ְּ
יקִאיזֶׁ הִת ְּלמ ָּ
הִלה ְּחז ֵּ
י ְּר ֶׁא ְּ
א ְשרי ָה ִאיש ש ָיכול ְלק ְי ָמה ומה טוב ח ְלקו ְונָ ִעים גו ָרלו ָבעו ָלם ה ָבא עיִ ן לא ָר ֲא ָתה:
(חוצות דמשק לר' חיים פלאג'י ז"ל)

