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  הקדמה

כאשר אין , ז"ת' עמ ב"ח" עלי שור"כן כתב בספר , הוא חורבן העולם כולו, חורבן בית המקדש
הרי זה מוכיח שכח הטומאה חזק , ה יכול להשרות שכינתו"פינה אחת בכל העולם כולו שהקב

ק בימיו "ביהמ ל דור שלא נבנה"וכבר אמרו חז. והסטרא אחרא גובר ושולט, מאוד בעולם
י "ע, ובתיקון דרכינו ובשיפור מעשינו תלוי הדבר, הרי שהאשמה היא בנו, כאילו נחרב בימיו

את ' צניעות ויראת שמים נגביר את כח הקדושה בעולם וירצה ה ט"ריבוי של תורה ומעש
  .ר"פעלינו וישיב את שבותינו אכי

מתהילותיו של נעים זמירות ג "נוכחים אנו לדעת מכל נוסח התפילה שתקנו לנו אנשי כה
שמטרת , ישראל מהתורה נביאים וכתובים מהתלמוד ומכל חכמי ישראל בכל הדורות

ולא למעננו אלא , ק הוא כדי שיתקדש שם שמים בעולם"הכיסופים והתחינה על בנין ביהמ
כמעט , ב"ועוד כיוצ" למען קדושתך" "למען שמך"בשל כך חוזרים ונשנים המילים . 'למען ה

אכן אף במקומות שלא הוזכר כבוד שמים אלא . מקום שנזכר ענין של גאולה וישועהבכל 
לנו לעיני הגויים יתגדל ' המכוון בזה הוא כדי שכשייטיב ה, בקשות פרטיות על עצמינו

  .ויתקדש שמו בעולם

קשם לנו לחוש ולהרגיש את צער השכינה הנתונה , שאנו בעניין זה כסמויי עינים, דא עקא
  .ק החרב"אין זה פותר אותנו מלהתאבל על ירושלים וביהמ אך כמובן, ולהכשבויה בג

דמעתם היתה מצויה , אבותינו שהתפללו מעומק ליבם באמת ובתמים, איננו כדורות הקודמים
ק "כשרק היו פותחים בקינה קולם היה נחנק בזוכרם את ציון וביהמ, בעיניהם בתדירות יתרה

ז מארי יוסף בן מארי "עם מו" קצת חנה"בקוראי את קינת  זכורני(ויכלו בקלות להזיל דמעות 
ובעת שרק פתח פיו לקונן , ה היה מתקן אותי ומלמדני השפה והמבטא הערבי"אכוע זלה יחיא

  ).כשתי בתים החל בוכה ומתרגש כאילו הוצג מעשה חנה ממש לנגד עיניו

א "שלום שבזי זיע' ר הרבה ממילותיו של הרב .וכן מחיבורי רבותינו חכמי תימן ניכר הדבר
וכן בכל , לישועהבשיריו המרגשים בדיואן יוכיחו על כמיהתם הרבה של אבותינו הקדושים  

  .ח ניכרת הערגה והציפוי לגאולה למען כבוד שמים"ל בע"ץ זצוק"ספרו של גאון עוזינו מהרי

כל . ומתוך החשך יבוא האורה, שעצם ירידת הדורות תהוה לנו לעליה, אמנם היא הנותנת
ליבנו לשיבת  כל דאגתינו וחמדת  , ופעולותינו למען כבוד שמיםאיזור כוחותינו התאגדותינו 

להועיל לעשות , חשובה ונרצית עד מאוד השתא בזמן הזה, בדור אשר כזה, ציון וישועתה
  .לשבחו וליקרו, כפי כוחינו, נחת רוח ליוצרינו

שמועיל הרבה להמחיש לנו את , המובא בספר חמדת ימים, ונסיים במעשה מעורר עד מאוד
) ל"י ז"בזמן האר, אברהם הלוי' הוא ר(ויהי היום חלה אותו צדיק "וזה לשונו , צער השכינה

אכן , ויאמר לו הן קרבו ימיך למות) ל"י ז"הוא האר(ל "ונכנס אצלו הרב ז, והגיע עד שערי מות
עתה ללכת להתפלל קבל עליך מ, ב שנים"אלמדך להועיל ואם כה תעשה יוסיפו לך עוד כ

ומיד , לפני כותל מערבי ותשפוך תחינתך שם ותזכה לראות פני שכינה ותתרפא מיד מחולייך
ואז מכר מטלטלי הבית לצורך לצורך , ל ותכף ומיד נתרפא מחליו"נדר ללכת כדבר הרב ז

הוצאת הדרך כי היה עני ביותר וילך לירושלים ובא לפני כותל המערבי והיה קורע כדין 
ב יכול כמו שראה אותה "אותה כותכף נתגלתה עליו השכינה וראה , ק בחורבנו"ביהמ הרואה

וכיון  .ירמיהו הנביא הולכת מבית קדשי הקדשים וראשה פרוע כמו שאמרו במדרש איכה
ה "ה בצער גדול כזה אז נתן קולו בבכי קול ברמ"אברהם הלוי ע' שראה אותה החסיד ר

צער כנגד בית אחד אשר שם והכה את ראשו בכותלי והיה רץ מרוב ה, וצעקה גדולה ומרה
ואז ראה שהשכינה לקחה את ראשו בין ברכיה וקנחה , הבית ונתעלף מרוב הצער ונפל לארץ

, את דמעות עיניו ואמרה לו אברהם בני התנחם כי יש תקוה לאחריתך ושבו בנים לגבולם
  . ל"עכ. "ב"ואחר זה שב רוחו בקרבו וחזר לצפת תוב

 נו  מהרה למען שמו אמןשבשמים שירחם על פליטתינו ויגאל לפני אבינויהי רצון מ



  

  מבוא

  ).'ג' סע' א' ח סי"ע או"שו( ראוי לכל ירא שמים שיהא מיצר ודואג על חרבן בית המקדש

  :ל"וז' ל הלכות הנהגת האדם בבוקר סעיף ב"ץ זצוק"גאון עוזינו מהרי כתב
. ה אתי ומשתעשע עם נשמות הצדיקים בגן עדן"א קבילדבפלגות לי, ל בספר הזוהר"אמרו ז

תחילה צריך אדם לעסוק . 'א למלעי באורייתא וכויגות לילפלועל דא בעי בר נש למיקם ב
 עלוזהו שאמר דוד חצות לילה אקום להודות לך . בשירין ותושבחן קודם שיעסוק בתורה

צריך לעסוק בתקון חצות , ובזמן הזה שחרב המקדש. משפטי צדקך קודםל "ר. משפטי צדקך
א "ומלשון קדשו בסימן ל .ל"עכ .י ומבואר זה בספר קנה חכמה וספר שערי ציון"שתיקן האר

, "אם קם בחצות לילה לקרוא תקון חצות"משמע שהיה המנהג לקרוא תקון חצות שכתב ) שם(
כ מדוע "שא, ח"רס' ב סי"ת עולת יצחק ח"א בשו"י רצאבי שליט"ר הגר"וכבר נשאל בזאת מו

גו אצלנו רק נה, תקון חצות: "ל"לא מובא סדר תקון חצות בסידור עץ חיים והשיב על כך בזה
כגון שערי ציון לפיכך לא , והיה להם הסדר בספרים מיוחדים בדפוס. יחידי דיחידי סגולה

  .ל"עכ .העתיקו בתכלאל כמו חלק מכמה הוספות שלא נזכרו בספרי קדמונינו

ק המקובל הצדיק מארי חיים סנואני "ר לעיל הוא כ"מיחידי דיחידי סגולה שהזכיר מו אחד
חר לפתחו של ייהודי ירושלמי ש: "ל"בזה' פרק י" דרך צדיקים"ליו בספר וכך מסופר ע, ל"זצוק

מדוע " -שאלו היהודי . בהכנסו פנימה ראה את הצדיק בוכה ומיבב כתינוק, רבינו חיים סנואני
ענה לו רבינו בפשטות , כשעננת עצב ויגון נסוכה על פניו" ?כך הרבה כבודו מצטער ובוכה כל

קינות ". 'וכו ועל שבר בת עמי אבכה בסתר לבי, ורדה דמעה כמיםעל גלות השכינה עיני י" –
רבות ופיוטים המעוררים את הלבבות להתאבל ולקונן על החרבן חרז מארי חיים במחרוזת 

עת קם לומר בבכיה ותאניה את סדר , קינות אלו נהג רבינו לאמרם בכל לילה. "שיריו הנפלאה
ג מחצלת "התיישב בפינת הגג ע, נר קטן בידובעלותו על גג ביתו שבסנואן כש. תקון חצות

קלה מקופסה מיוחדת שהיתה אחר נטל אפר מֻ . חלץ מנעליו וכסה ראשו בגלימה, ישנה
וימים , והחל גונח מצער על שריפת התורה שנעשתה כאפר, שמורה עמדו ושם על ראשו

ז מגרונו של א פסוקי תקון חצות השתפכו ,'וכו ק נמסרו סודותיה ורזיה לחיצונים"שחרב ביהמ
  .ל"עכ ".עלה בידו להשפיל ולהכניע את הסטרא אחרא, 'צמה רבה וכורבינו בע

והמקובלים האריכו מאוד בגודל מעלת קימת חצות : "ל"וז' ק ט"סע) שם(המשנה ברורה  וכתב
   .ל"עכ". וצריך בייחוד להזהר מאוד מאוד משיחת חולין בניעורם בלילה ,'וכו כי רבה היא

שבכל , ל שכתב על מורנו הרב אברהם הלוי"י ז"מביא בשם האר) ו"פרק צ(קב הישר  ובספר
אחינו : ונתן קולו בקול מר ואמר, חצות לילה היה קם וסובב כל הרחובות של היהודים בצפת

ובית מקדשנו היה לשריפת , בגלות, בעוונותינו הרבים, הלא ידוע לכם שהשכינה, בית ישראל
ונהרגו כמה חסידים , ים ייסורים ועינויים קשים ומריםוסובל, וישראל הם בגלות המר, אש

ונתלין ונדונין במיתות , זקנים עם נערים בארבע מיתות בית דין, בחורים ובתולות, וחסידות
אלוקינו שהוא ' קומו ונצעק אל ה, על מטותיכם ובהשקט ובטח םואתם שוכבי, קשות ומשונות

והיה . רחם על עמו שארית פליטת ישראלאולי ישמע אל קול תפלתינו וי, מלך רחום וחנון
והיו , והיו קמים כולם בשעה חדא לבתי מדרשות, החסיד צועק ולא נתן מנוחה לכל בני העיר

, ל"ואמר על החסיד רבי אברהם הלוי ז, ל היה מפליג בחסידותו"י ז"והאר. (אומרים תקון חצות
יראה כל ' ומהחסיד הנז). ודעוזכה גם לגילוי אליהו הנ ,'וכושהיה גלגול של ירמיהו הנביא 

לקום בחצות הלילה או קודם אור הבוקר ולהתאבל על חרבן בית המקדש , אדם לעשות כן
ולא יעשה . ואחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין ליבו לשם שמים, ועל הריגת הקדושים

אלא ז "שלא די שהוא לא מקבל שכר ע, זאת שיתפאר בפני הבריות כדי שישבחו אותו הבריות
  .ל"עכ ."מקבל עונש גדול

 תהמקובל גירסאלערוך את נוסח תקון חצות על פי ה ,בעזרת אל עליון ראיתי לנכון הלכך
ילים בין בדקדוק קריאת התהל עץ חיים בידינו בין באמירת הווידוי כפי שמובא בתכלא

  .ץ"לגאון עוזינו מהריד "הוהפסוקים המובאים שם על פי ח



שי נתאגדנו בחבורה אחת לומר התיקון בקול מרגש וברב ל ליל שה שזכינו במקומנו שבכ"וב
  . עם הדרת מלך

כפי  תשרק יחידי דיחידי סגולה נהגו לקרוא תקון חצו, ואין לנו מנהג ידוע בדבר היותאמנם 
ואף אותם היחידים כפי הידוע לנו היו קוראים רק בינם לבין עצמם ולא בציבור , ר"שכתב מו

ד לתאם לכל מזמור ותפילה את נעימתה כפי המקובל "ינו בסאשר על כן ניס, בצוותא
, בתקוה שזה יועיל לאחדות התפילה כל הקהל יחד בנעימה אחת ובהשוואה אחת, בקהלתינו

עד , רים ולבטל כמה מקטרגיםיל היוצא מפי הרבים הוא חזק ויש בו כח לבקוע ַאוֵּ קוכי ה
  ).'ה' ו סע"ט' ח סי"ה או"עיין שע(שעולה למעלה 

  
  

  :בקהילות מסויימות להעיר כאן מספר הערות גבי מנהגים מועטים ראינו
במילים הבאות  יש נוהגים ,ב"שנעימתם כבט "מזמור לאסף"' וכן במז" על נהרות"' במז •

 .ותם רובם ככולם מלעילבסוף פסוק לקר
, ם בקמץ"וא והמית בש"יש נוהגים לגרוס לעיתים הביבגירסת הלימוד " במקום"תיבת  •

ויש המקובל אצלם , ןייהכל לפי משמעות הענ, ם בשוא"והמי ת בחירק"הביולעיתים 
קום אשר ישחט ְמ בִּ "והסמך לכך מהפסוק , ם בשוא"ת בחירק והמי"לקרותה בכל מקום הבי

ם "ת בחירק והמי"ג שניקוד הבי"אע" באתר"שתרגומו " את העולה ישחט את החטאת
וכן אמר ) ת עולהמורחטאת ת שלולא התרגום היה אפשר לומר שבא להשמיענו(בשוא 

 .ר שנתברר לו שזו היא גירסתינו המקורית"לי מו
ן נע גם "ך ושוא שבשיף במארי"האל"ד "כתב בחה" אדם בוטח בך ריׁשְ אַֽ צבאות ' ה" •

ואמנם כבר כתב " :ל"וז 'ג' וכתב על זה בהקדמת סידור תורת אבות עמ, "בירושלמיים
כך בתפילה על -שלא דקדקו כל) א"קס' עמ( ל בספר סערת תימן"ר עמרם קורח זצ"כמוהר

כ לא נמנעתי מלכתבן גם במקום שרוב "אבל אעפ. הגעיות ועל הטעמים וכן הוא המנהג
ס "וזאת מכיון שס) שרי אדם בוטח בךויש שכבר נשכחו כגון ואַֽ (הצבור היום לא נוהגים כן 

וכן . ל"עכ ".עיאי ומי שירצה לדקדק יוכל לדעת היכן יש ג"והן כתובות בכתה' ה בפס"כ
 .ב"בכל כיוצ, נהגנו כאן

הערת דודי . שתמע המשכיריםן שלא לי"להתיז את הזאיש להיזהר " 'את ה המזכירים" •
 .א"מארי יהודה שליט

לב בזה לא  ויש לשים. ד רפויה ובשוא נע"למוה, א"יש געיא בה" אבותינו לוךלְ הִֽ אשר " •
וכן הוא . ולא היא ,ד"דגיש הלמד כיון שאגב שיטפא רבים טועים בזה לה"להדגיש הלמ

 ".'לו את הלְ והִֽ "' בפס
האתנחא בתיבת הושיעה ולכן יש להפסיק שם ולא להסמיכה  "המלך יעננו .הושיעה' ה" •

 .והוצרכתי להעיר כי ראיתי טועים בכך ויש בזה שינוי משמעות, לתיבת המלך
- ריך להיות שואע כשהשוא נע צ"כי אותיות אחה, ף בשוא לבד"ת האל"בס. "ֶנְאָמִנים" •

 .ד"חה. גם יש עליו קו לומר כי הוא נח, פתח
הנשבָּ " •  .ד"חה. ק"כ רד"וכ, לרע כי הוא פועל עומד. "ָרֽ
ם "תבוא המי, ע"שתבוא קודם אחת מאותיות אה" למה"הכלל הוא דכל תיבת . "למה" •

יש יוצא " שפטני"ו" כאיל תערג"' במז .ה"כ היפ"כ .זולת קצת תיבות, ברפה וטעמה מלרע
 .ולכן סימנו געיא ודגש במקומות הנצרכים לכך, מן הכלל

רחם "' ד על הפס"עיין חה( כל שוא עם געיא נקרא כפתח גמור ולא כפתח וגעיא •
 ").ארחמנו

  
  

  

  



  הלכות תקון חצות

לקונן על חרבן בית , לעשות אז תיקון חצות, אם אפשר לו להשכים ולקום בחצות הלילה  .א
וכמו . 'קומי רוני בלילה לראש אשמורות וגו כמו שנאמר, מה־טוב, המקדש וגלות השכינה

, וממעון קדשו יתן קולו, י ממרום ישאג"י שנאמר, שהקדוש ברוך הוא מקונן בעת ההיא
ושרפתי את , שבעונותיהם החרבתי את ביתי, ניםבָּ אוי לַ , ואומר. שאוג ישאג על נוהו

לקום קודם  פ"כיתגבר ע, ואם אי־אפשר לו לקום בחצות. והגליתים לבין האומות, היכלי
, אני מעורר את השחר, אעירה שחר וכמו שאמר דוד המלך עליו־השלום, עלות השחר

ואחר־כך , ן חצותוגם לאחר חצות הלילה יכול לעשות תיקו. ואין השחר מעורר אותי
ועל־ידי־זה זוכה (ושיעור משניות קודם לכל דבר . איש איש כפי יכלתו, יעסוק בתורה

יעסוק בתהלים וזוהר ומעמדות וספרי , ואם אינו בר־הכי). משנה אותיות נשמה, לנשמה
כל העוסק בתורה  תנא דבי רבי חייא. מהרבות שלא בכוונה, וטוב מעט בכוונה. מוסר

שפכי כמים לבך נוכח , קומי רוני בלילה לראש אשמורות שנאמר, נגדושכינה כ, בלילה
ל שכל העוסק בתורה "עוד אמרו רבותינו ז. שהשכינה היא אז כנגדך, פירוש. י"פני י

ובלילות . י בלילות"העומדים בבית י, י"כל עבדי י כמו שנאמר', נקרא עבד ה, בלילה
בכדי שיהיה לו זמן , יתאמץ לקוםלכל־הפחות , שאי־אפשר לו להשכים כל־כך, הקצרים

  ).'הלכה ו' ה סימן א"שע. (להתפלל עם הצבור, ללכת לבית־הכנסת, להכין את עצמו

הוא תמיד באמצעות הלילה ממש בכל מקום ואפילו בלילות הארוכות או  זמן תקון חצות  .ב
ויכול . ועד עמוד השחר) ט"סק' א' ב סי"משנ(ב שעות אחר חצות היום "הקצרות והיא י

ע "וש, ואחרונים' סעיף ג' ע סימן א"ש. (יים תקון לאה כחמש דקות אחר עלות השחרלס
 ).'סעיף ו' סימן א

 )ר שברור שחובה אין בכך"אומנם אמר לי מו( שישב על הקרקע, סדר תקון חצות הוא  .ג
ויתכוין להצטער על חורבן בית , וטוב שיהיה הפתח פתוח, אצל הפתח סמוך למזוזה

ג "צ לישב ע"א, ובימים שאין אומרים תקון רחל. יזה בד על הקרקעוטוב להניח א. המקדש
 ).א"י', א פרשת וישלח הלכה י"ח ש"בא. (הקרקע

ץ בעץ חיים שיכה על הלב "וכבר העלה מהרי ).ג"שם סעיף י. (יאמר וידוי קודם תקון חצות  .ד
י "ומקור הענין הוא ממדרש קהלת ומדברי האר. כ"ע. 'בעת אמירת אשמנו בגדנו וכו

מ "מ, י שלא נהגו בקהילותנו לעשות כן"ואעפ. ה"א סק"קל' ובאו גם כן בכף החיים סיה
ַדים סופדים ', ומלבד זה מצינו גם בילקוט הפלאות אות ו. הוא דבר טוב , ב"ישעיה ל(על ׁשָ

י שם "רש' הגהה בפי. שיכה בידו על החזה בכל חטא וחטא, מכאן למי שמתוודה, )ב"י
ל שבזמן "ונ. ב"ד הערה י"קי' ה סי"ר בשע"כ העתקתי לשון מו"ע. י ישן"המכונה בשם רש
 .כ בר הכי הוא וילמדו ממנו"אא, יר הכאתו בכדי לא לשנות מהמנהגסתשמעוטף בטליתו י

לא תקון אין אומרים תקון חצות כלל , כ"והה וי"ר ,מ פסח"חוה, בלילי שבתות וימים טובים  .ה
 .רחל ולא תקון לאה

, ת"בעשי, פ שמתוודים בו ביום וכן בימי העומר"הלבנה אעבראשי חדשים וכן אחר מולד   .ו
וכן בבית החתן ובבית , ובימים שאין אומרים תחנון, י"בשנת השמיטה בא, מ סוכות"בחוה

חוץ מאבי הבן , ובליל המילה יאמרו גם תקון רחל. אומרים תקון לאה בלבד, האבל
 ).'ז-'שם סעיפים ה. (והסנדק והמוהל

ח פרשת "בא', ב אות א"ברכי יוסף סימן תקנ. (תקון רחל בלבדאומרים , באב' בליל ט  .ז
 ).ה"דברים סעיף כ

' ולדעת כף החיים סימן א). 'ח פרשת וישלח סעיף ו"בא. (הנשים לא תאמרנה תקון חצות  .ח
 .אם רוצה לומר תבוא עליה ברכה ו"ק ט"ס

מלך  ואדרבא ברוב עם הדרת, חבורה שנתחברו יחד לומר תקון חצות בציבור אין למנעם  .ט
 .)םב ש"משנ(

  



 תקון חצות

  א

, ילוּ דחִ וּ  ימוּ רחִ וּ  ימוּ רחִ וּ  ילוּ דחִ בִּ , הּ יתֵ ינְ כִ שׁ א וּ יך הוּ רִ א בְּ דשָׁ ד קֻ חוּ יֵ  םשֵׁ לְ 
ן כָ י מוּ ינִ רֵ הֲ , לאֵ רָ שׂ יִ  לם כָּ שֵׁ ים בְּ לִ א שְׁ דָ חוּ יֵ א בְּ "ו הֵ "אוָ א בְּ "הֵ  דּ "ֹום יא שֵׁ דָ חָ יַ לְ 
נוּ  רוּ דְּ סִּ שֶׁ  ֹומכְּ , האָ ן לֵ וּ קּ תִ ל וְ חֵ ן רָ וּ קּ ר תִּ מַ ֹול  ןקַּ תַ ה לְ כָ ברָ ם לִ נָ ֹוכרזִ  ינוּ תֵ ֹובּ רִ  ָלֽ
ן ג"וי( ָמק ג"וי( םֹומקם בִּ רשָׁ ת שָׁ אֶ  )ְלַתּקֵ ת ֹושׂ עֲ לַ וְ , נוּ רֵ צְ ֹוילְ  ּטת רוּ חַ ת נַ ֹושׂ עֲ לַ , ןֹוליעֶ  )םֹוּבְ
  .נוּ אֵ רְ ֹון בּ ֹוצרְ 
 ינוּ דֵ ה יָ שֵׂ עֲ מַ וּ , ינוּ לֵ ה עָ נָ נְ ֹוכּ  ינוּ דֵ ה יָ שֵׂ עֲ מַ וּ . ינוּ לֵ עָ  ינוּ הֵ לֹ י אֱ נָ דֹ ם אֲ עַ נֹ  ייהִ וִ 
  )פעמים' ב(: הוּ נֵ נְ ֹוכּ 

  'ץ אנא וכו"ואומר הש לאמירת הוידויבכפיפת קומה  יםועומד

 נוּ לכֵּ ם מַ לַּ תעַ ל תִּ אַ וְ  נוּ תֵ לָּ פִ תְּ  יךָ נֶ פָ א לְ בֹ תָּ  .ינוּ תֵ ֹובי אֲ הֵ אלֹ וֵ  ינוּ הֵ לֹ ה אֱ וָ הֹ יְ  אנָּ אָ 
א לֹ וְ  חנוּ נַ ים אֲ יקִ דִּ צַ  יךָ נֶ פָ ר לְ מַ ֹוף לרֶ י עֹ קשֵׁ ים וּ נִ י פָ זֵּ עַ  נוּ ין אָ אֵ שְׁ  נוּ תֵ נָּ חִ תְּ מִ 
. יפִ ֹוד רנוּ בַּ דִּ . לנוּ זַ גָּ . דנוּ גַ בָּ . מנוּ שַׁ אָ : ינוּ תֵ בֹ אֲ וַ  חנוּ נַ אֲ  אנוּ טָ ל חָ בָ אֲ . אנוּ טָ חָ 
. דנוּ רַ מָ . צנוּ לַ . בנוּ זַּ כִּ . ערָ  צנוּ עַ יָ . רקֶ שֶׁ  לנוּ פַ טָ . סנוּ מַ חָ . דנוּ זַ . ענוּ רשָׁ הִ וְ  ינוּ וִ עֱ הֶ 
. ינוּ עִ תָּ . תנוּ חַ שִׁ . ענוּ שַׁ רָ  .ףרֶ עֹ  ינוּ שִּׁ קִ . רנוּ רַ צֵ . ענוּ שַׁ פָּ . ינוּ וִ עָ  .רנוּ רַ סָ . צנוּ אַ נִ 
ה תָּ אַ וְ  .נוּ לָֽ ה וָ א שָׁ לֹ ים וְ בִ ֹוטּ הַ  יךָ טֶ פָּ שׁ מִּ מִ וּ  יךָ תֶ ּוצמִּ מִ  רנוּ סַ  :ענוּ עתָּ תִּ . בנוּ עַ תִּ 
 יךָ נֶ פָ ר לְ אמַ ה ּנֹמַ  :ענוּ רשָׁ הִ  חנוּ נַ אֲ וַ  יתָ שִׂ עָ  תמֶ י אֱ כִּ , ינוּ לֵ א עָ בָּ ל הַ ל כָּ יק עַ דִּ צַ 
ה תָּ ת אַ ֹוגלנִּ הַ ת וְ ֹורסתָּ נִּ א הַ לֹ הֲ . יםקִ חָ ן שְׁ כֵ ֹושׁ  יךָ נֶ פָ ר לְ פֵּ סַ ה נְּ מַ . םֹורב מָ שֵׁ ֹוי
ן טֶ י בֶ דרֵ ל חַ כָּ  שׂ פֵ ֹוה חתָּ אַ . יל חָ י כָ תרֵ ת סִ ֹומלוּ עֲ תַ ם וְ לָ ֹוי עזֵ רָ  ּכדֵ ֹוה יתָּ אַ . ּכדֵ ֹוי
ן ֹוצי רָ הִ יְ : יךָ ינֶ ד עֵ גֶ נֶּ ר מִ סתָּ ין נִ אֵ וְ  ךָּ מֶּ ם מִ עלָ נֶ ר בָ ל דָּ ין כָּ אֵ . בלֵ ת וָ ֹוילָ ה כְ אֶ ֹורוְ 
נוּ ל ֹומחתִּ שֶׁ  ינוּ תֵ ֹובי אֱ הֵ אלֹ וֵ  ינוּ הֵ לֹ ה אֱ וָ הֹ יְ  יךָ נֶ פָ לְּ מִ  ר פֵּ תכַ וּ  ינוּ אתֵ ּטֹ ל חַ ל כָּ עַ  ָלֽ

נוּ  . נוּ לתָּ נחַ וּ  נוּ אתֵ טָּ לחַ וּ  נוּ נֵ ּועֲ לַ  חתָּ לַ סָ וְ . ינוּ עֵ שָׁ ל פְּ כָ ח לְ סלַ תִ וְ  ינוּ תֵ ֹונּול עֲ ל כָּ עַ  ָלֽ
נוּ ח לַ סְ  נוּ ל ֹוחמְ  אנוּ טָ י חָ כִּ  ינוּ בִ אָ  ָלֽ ב ֹוי טנָ דֹ ה אֲ תָּ י אַ כִּ . ענוּ שָׁ י פָ כִּ  נוּ לכֵּ מַ  ָלֽ
. אב הוּ י רַ כִּ  נוּ נֵ ּועֲ לַ  חתָּ לַ סָ ה וְ וָ הֹ יְ  מךָ ן שִׁ עַ מַ לְ : יךָ אֶ רְ ל קֹ כָ ד לְ סֶ ב חֶ רַ ח וְ לָּ סַ וְ 
 נוּ מָּ ת עִ ֹואבָ ה צְ וָ הֹ יְ . נוּ פשֵׁ ה נַ רָ צָּ יא מִ צִ ֹותּ  ךָ תְ קָ דצִ בְּ . ינוּ יֵּ חַ ה תְּ וָ הֹ יְ  מךָ ן שִׁ עַ מַ לְ 
ה וָ הֹ יְ : ךבָּ  ּטטֵ ֹום בּ דָ אָ  ירֵ שְׁ ת אַֽ ֹואבָ ה צְ וָ הֹ יְ : הלָ ב סֶ קֹ עֲ י יַ הֵ לֹ אֱ  נוּ ב לָֽ גָּ שׂ מִ 
 ינוּ מֵ יָ  שׁ דֵּ חַ  .הבָ וּ שׁ נָ וְֽ  יךָ לֶ ה אֵ וָ הֹ יְ  נוּ יבֵ שִׁ הֲ : נוּ ראֵ ם קָ ֹויבְ  נוּ נֵ עֲ ך יַ לֶ מֶּ הַ . היעָ שִׁ ֹוה
  :םדֶ קֶ כְּ 

  תקון רחל
  )ב"נעימתו כבט( יכוין לבכות על חרבן בית המקדש

ֶבל תֹוַנֲהר ַעל ב .ּבָ ם ָיׁשַ ם ,נוּ ׁשָ ִכינוּ  ּגַ ָזכ .ּבָ ת ַעל :ןֹוִציּ  ֶאת ,ֵרנוּ ּבְ  .ָכהּ ֹוֲעָרִבים ּבְ
ִלינוּ  ּנֹר ,ּתָ ם שְֽׁ  :ֵתינוּ ֹוּכִ י ׁשָ ב ,ֵבינוּ ֹוֵאלּונּו שׁ ּכִ יר ֵריּדִ ירּו  .ָחהמָלֵלינּו שִׂ ֹוְות ,ׁשִ ׁשִ

נוּ  יר ִציּ  ,ָלֽ ִ יר ֶאת .ֵאיך :ןֹוִמׁשּ יר ָנׁשִ ֵחך ִאם :ַמת ֵנָכרַאד ,ַעל .ָוהְיהֹ  ׁשִ  ֶאׁשּכָ
שׁ  .םּמרּושָׁ יְֽ  ח ְיִמיִניּתִ ד :ּכַ קּתִ י ִניֹוְלשׁ  ּבַ ֵרִכילֹא ֶאז ִאם ,ְלִחּכִ  ,לֹא ַאֲעֶלה ִאם .ּכְ

מ ,ַעל .םּלְירּושָׁ  ֶאת  .םּמְירּושָׁ ם ֹוי ,ֵאת .םֹוִלְבֵני ֱאד ,ָוהְזֹכר ְיהֹ  :ָחִתיֹראׁש ׂשִ



 תקון חצות

  ב

הּ ֹוסַהיְּ  ,ַעד .רוּ עָֽ  ,רוּ עָֽ  ,ָהֹאְמִרים ת :ד ּבָ ֶבל ּבַ דּוָדה ,ּבָ ְ י .ַהׁשּ םַאׁשֵרי ׁשֶ ּלֶ  .ָלך ׁשַ
מּוֵלך ֶאת ַמלתּ  ,ּגְ ּגָ נוּ  ׁשֶ ץ ,ֵריַאשׁ  :ָלֽ יֹּאֵחז ְוִנּפֵ ַלע ֶאל .ֹעָלַלִיך ֶאת ׁשֶ   :ַהּסָ

  

  םיכוין לבכות על הריגת הצדיקי

אּו ג ,ֱאלִֹהים .ְלָאָסף ,רֹומִמז אוּ  .ַנֲחָלֶתךָ בְּֽ  ,ִיםֹוּבָ ךָ ֶאת ֵהיַכל ָקד ,ִטּמְ  מּו ֶאתשָֽׂ  .ׁשֶ
ים ,םּלְירּושָׁ  ָמִיםֹוְלע ,ַמֲאָכל .ַלת ֲעָבֶדיךָ ִנב ֶאת ,ָנְתנוּ  :ְלִעיִּ ָ ר ֲחִסיֶדיךָ  .ף ַהׁשּ ׂשַ  ,ּבְ
ְפכּו ָדָמם :ָאֶרץ ֹותְלַחי ִים ,ׁשָ ּמַ הנּו ֶחרָהִיי :ֵברֹוְוֵאין ק .םּמשָׁ רוּ ת יְֽ ֹוִביבסְֽ  ,ּכַ  ,ּפָ
ֱאַנף ָלֶנַצח ,ָוהָמה ְיהֹ  ַעד :ֵתינוּ ֹוִביבִלס ,ַלַעג ָוֶקֶלס .ֵכֵנינוּ ִלשׁ  מר ְבעַ תִּֽ  .ּתֶ  ֹוּכְ
ֹפך :ָאֶתךָ ִקנ ,ֵאשׁ  ר לֹא ְיָדעּוךָ  ,ִיםֹוגּ ֶאל הַ  .ֲחָמְתךָ  ׁשְ ר  .תֹוָלכְוַעל ַממ .ֲאׁשֶ ֲאׁשֶ

מ ׁשִ י :לֹא ָקָראוּ  ,ךָ ּבְ ּמוּ  ֶאתוְֽ  .ֲעֹקביַֽ  ל ֶאתָאכַ  ,ּכִ ז ַאל :ָנֵוהּו ֵהׁשַ רּתִ נוּ  ּכָ ֹנת ֲעו ֹ ,ָלֽ
מֽ  ,ַמֵהר .ִראׁשִֹנים י ַדלּ  .ּונּו ַרֲחֶמיךָ ְיַקּדְ ַבר  .ֵענוּ ִישׁ  ֱאלֵֹהי ,ֵרנוּ ָעז :ְמֹאד ,נוּ ֹוּכִ ַעל ּדְ

ב ֶמךָ ֹוּכְ ר ַעל .ד ׁשְ יֵלנּו ְוַכּפֵ ֶמךָ  ,ַחּטֹאֵתינוּ  ְוַהּצִ ַאּיֵה  ,ִיםֹוגּ ֹיאְמרּו הַ  ,המָּ לָֽ  :ְלַמַען ׁשְ
ּגִֹיים .ֱאלֵֹהיֶהם ַדע ּבַ ם ,ַמתִנק .ְלֵעיֵנינוּ  ,ִיּוָ פּוך ּדַ ָ ב :ֲעָבֶדיָך ַהׁשּ ַקת ֶאנ ,א ְלָפֶניךָ ֹוּתָ

ֹגֶדל ְזר .ָאִסיר ֵני ְתמּוָתה ,ֵתרֹוה .ֲעךָ ֹוּכְ ב ִלשׁ  :ּבְ בֵכֵנינְוָהׁשֵ  .ֵחיָקם ֶאל ,ָעַתִיםּו ׁשִ
ָתםֶחר ר ֵחְרפּוךָ  ּפָ ךָ ַוֲאַנח :ֲאֹדָני ,ֲאׁשֶ ךָ ֹונ ,ִעיֶתךָ ְוֹצאן ַמר ,נּו ַעּמְ  .ָלםֹוְלע ,ֶדה ּלְ
ר .ר ָוֹדרֹוְלד ֶתךָ  ,ְנַסּפֵ ִהּלָ   :ּתְ

נוּ ָיה ֶמה הָֽ  ,ְיֹהָוה ְזֹכר יָטה .ָלֽ ֵתנוּ ּורֵאה ֶאת ֶחר ַהּבִ  .ָכה ְלָזִריםֶנֶהפ ,ַנֲחָלֵתנוּ : ּפָ
ינוּ  ּתֵ ַאל ֵתינוּ ֹוִאמּ  .ְוֵאין ָאב ,ִמים ָהִיינוּ ֹוְית: ִריםְלָנכ ּבָ ֶכֶסף  ,ֵמיֵמינוּ : תֹוָמנּכְ ּבְ
ִתינוּ  מ ֵעֵצינוּ  .ׁשָ אֵרנוּ ַעל : ִחיר ָיֹבאוּ ּבִ פ ,ַצּוָ נוּ ְולֹא הּוַנח  נוּ ָיַגע .נוּ ִנרּדָ  ,ַרִיםצמִ : ָלֽ

 :נוּ ֵתיֶהם ָסָבלנֹ ּועֲ  נוּ ַוֲאַנח .ְוֵאיָנם ,ֲאֹבֵתינּו ָחְטאוּ : ָלֶחם ּכּבִֹלשׂ  ּורַאשּׁ  .ּנּו ָידָנתַֽ 
לּו ָבנוּ  ,ֲעָבִדים ָדם ּפֵֹרק. ָמׁשְ ַנפ: ֵאין ִמיָּ נוּ ּבְ ד .ֵמנוּ ָנִביא ַלח ,ׁשֵ ֵני ֶחֶרב ַהּמִ רִמּפְ : ּבָ

ַתּנוּ  ,ֵרנוּ ֹוע ֵני. ָמרוּ ר ִנכּכְ ים: ת ָרָעבֹוֲעפַזל ִמּפְ ִציּ  ,ָנׁשִ ֻתלֹת. ִעּנוּ  ןֹוּבְ ָעֵרי  ּבְ ּבְ
ִרים: ְיהּוָדה ָיָדם ִנת ,ׂשָ ֵני ְזקֵ . לוּ ּבְ רוּ ִנים לֹא ֶנהּפְ אוּ ֹוְטח ,חּוִריםבַּֽ : ּדָ  ָעִריםּונ. ן ָנׂשָ

לוּ  ׁשָ ֵעץ ּכָ ָבתוּ  ,ְזֵקִנים: ּבָ ַער ׁשָ ַ ִגיָנָתם חּוִריםבַּֽ . ִמׁשּ ַבת: ִמּנְ נוּ ֹוְמשׂ  ,ׁשָ ך. ׂש ִלּבֵ  ֶנהּפַ
נוּ ֲעטֶ  ,ְפָלהנָ  ")הלכו בו"יכוף ראשו בקרקע עד ', וגו" נפלה עטרת"כשאומר (: ֵלנוּ ֹוְמח ְלֵאֶבל . ֶרת רֹאׁשֵ

נוּ י ָנא ֹואֽ  י ָחָטאנוּ  ָלֽ נוּ  ,ָהָיה ָדֶוה .ַעל ֶזה: ּכִ כּו ֵעיֵנינוּ . ִלּבֵ ה ָחׁשְ ַעל ַהר : ַעל ֵאּלֶ
ֵמם ,ןֹוִציּ  ָ ׁשּ כּו ב. ׁשֶ ה ְיֹהָוה :ֹוׁשּוָעִלים ִהּלְ בֹוְלע ,ַאּתָ ׁשֵ ס. ָלם ּתֵ : רֹור ָודֹוְלד ֲאךָ ּכִ
ה ָלֶנַצחלָֽ  שׁ  ,ּמָ ֵחנוּ ּתִ יֵבנּו ְיֹהָוה: ָיִמים ְלֹאֶרך נוּ בֵ ַעזתַּֽ . ּכָ ׁש . ָנׁשּוָבהוְֽ  ,ֵאֶליךָ  ,ֲהׁשִ ַחּדֵ

ֶקֶדם י: ָיֵמינּו ּכְ נוּ ִאם ָמֹאס ְמַאס ,ּכִ יֵבנוּ : ּתָ ָעֵלינּו ַעד ְמֹאדָקַצפ. ּתָ  ,ְיֹהָוה ֲהׁשִ
ֶקֶדם. ָנׁשּוָבהוְֽ  ,ֵאֶליךָ  ׁש ָיֵמינּו ּכְ   :ַחּדֵ

  

  

  



 תקון חצות

  ג

  ולם עמו בלחשוכ, ת ימים נוראיםמיעקורא בנ צ"מכאן הש

ט ַמִים ּור ַהּבֵ ָ בּול ָקד, ֵאהִמׁשּ ךָ ָך ְוִתפַארשְׁ ִמזְּ ן ֹוֲהמ, בּוֹרֶתיךָ ַאּיֵה ִקנָאְתָך ּוג. ּתֶ
קוּ ֵאַלי ִהת ֵמֶעיָך ְוַרֲחֶמיךָ  ה ָאִבינוּ : ַאּפָ י ַאּתָ י ַאב ,ּכִ  ָרֵאלְוִישׂ  לֹא ְיָדָענוּ  ָרָהםּכִ

יָרנוּ  ה ְיֹהָוה .לֹא ַיּכִ ֶמךָ ֹוֵמעֲאֵלנּו ָאִבינּו גֹּ  ַאּתָ ה ַתת :ָלם ׁשְ ָרֶכיךָ ָלּמָ  ,ֵענּו ְיֹהָוה ִמּדְ
ק יּתַ ר ּטׁשִ נּו ִמיִּ ב ,ּוב ְלַמַען ֲעָבֶדיךָ שׁ  .ךָ ָאתֶ ִלּבֵ צ: ֵטי ַנֲחָלֶתךָ ׁשִ ָיְרׁשּו ַעם  ָערַלּמִ
ךָ ָקד ךָ ְססּו ִמקֹובּ  ָצֵרינוּ . ׁשֶ ׁשֶ ה ְיֹהָוה: ּדָ ה ְוַעּתָ ה נּו ַהֹחֶמר ֲאַנח .ָאִבינּו ָאּתָ ְוַאּתָ

נוּ  ,ֹיְצֵרנוּ  ּלָ ה ָיְדָך ּכֻ ק: ּוַמֲעׂשֵ ֵהן  .ןּוּכֹר עָ זתִּ  ְוַאל ָלַעד ,ַעד ְמֹאד ְיֹהָוה ֹצףַאל ּתִ
ט נוּ  ָנא-ַהּבֶ ָך ֻכּלָ ךָ ָעֵרי ָקד: ַעּמְ רָהיּו ִמד ׁשְ ר ָהיָ ִמד ןֹוִציּ  .ּבָ  םּלְירּושָׁ , ָתהּבָ

ָמָמה נּו ְוִתפַאר: ׁשְ ית ָקדׁשֵ נוּ ּבֵ ר הִֽ , ּתֵ ְוָכל . ֵרַפת ֵאשׁ ָהָיה ִלשׂ , ְללּוָך ֲאֹבֵתינוּ ֲאׁשֶ
ינוּ  הָהָיה ְלָחר ַמֲחַמּדֵ ה ִתתעַ הַֽ : ּבָ ק ְיֹהָוהל ֵאּלֶ ה. ַאּפַ ֱחׁשֶ נּו ַעד ְמֹאדּות ּתֶ   :ַעּנֵ

י ׁשְֹמִריםם ִהפַקדּלְירּושָׁ  ֹמַתִיךֹוח ַעל ל ַהיּ  ,ּתִ יֹוּכָ ִמיד לֹא ֶיֱחׁשוּ  ָלהם ְוָכל ַהּלַ  .ּתָ
ז יִריםַהּמַ ִמי ָלֶכם ,ֶאת ְיֹהָוה ּכִ נּו ֳדִמי ל :ַאל ּדֳ ּתְ ים  ֵנןֹוַעד ְיכ .ֹוְוַאל ּתִ ְוַעד ָיׂשִ

ָאֶרץ ,םּלֶאת ְירּושָׁ  ה ּבָ ִהּלָ יִמינ :ּתְ ע ְיֹהָוה ּבִ ּבַ ן ֶאת  .ֹוֻעזּ  ּכֹורּוִבז ,ֹוִנׁשְ ִאם ֶאּתֵ
ָגֵנך ירְוִאם ִישׁ  .ַמֲאָכל ְלֹאְיַבִיך דֹוע ּדְ ךֹוּתּו ְבֵני ֵנָכר ּתִ י  :ֹובּ  ר ָיַגַעתּ ֲאשֶׁ , ׁשֵ ּכִ
ָציוּומ .ְללּו ֶאת ְיֹהָוהְוהִֽ , ֹיאְכֻלהוּ  ָפיוְמַאס ַחצִישׁ  ַקּבְ הּו ּבְ ית ָקדֹורּתֻ   :ׁשִ

  

  ומכאן קוראים עמו הציבור בקול רם

ה ַרֵחם ִציּ  ,ָתקּום ַאּתָ י ֵעת ְלֶחנ .ןֹוּתְ י ָבא מ ,ָנהּ ּכִ י ָרצֽ  :ֵעדֹוּכִ ֶאת  ,ּו ֲעָבֶדיךָ ּכִ
  :ְיַכּנֵס ,ָרֵאלִנדֵחי ִישׂ  .ם ְיֹהָוהּלֵנה ְירּושָׁ ֹובּ  .ְיֹחֵננוּ  ָפָרהּ ֶאת עֲ וְֽ  .ֲאָבֶניהָ 

        

        תקון לאהתקון לאהתקון לאהתקון לאה

יל .ּטַלְמַנצֵּ  ל :ֹקַרח ֵניִלב ַמׂשּכִ ַאיָּ ֲעֹרג ַעל .ּכְ ן ַנפ .ָמִים יֵקיֲאפִֽ  ּתַ י ַתֲעֹרג ּכֵ ׁשִ
יָאה ַנפָצמְ  :ֱאלִֹהים ,ֵאֶליךָ  ֵני  ,הְוֵאָראֶ  .אֹוָמַתי ָאב ְלֵאל ָחי ,ֵלאלִֹהים ,ׁשִ ּפְ

י ִדמ ָהְיָתה :ֱאלִֹהים ל .ָלהם ָוָלימָ ֹוי ,ֶלֶחם ,ָעִתיּלִ ֱאֹמר ֵאַלי ּכָ ַאיֵּה  ,םֹוַהיּ  ּבֶ
ה ֶאז :ֱאלֶֹהיךָ  ָרהֵאּלֶ ָכהְוֶאשׁ  ,ּכְ יַנפ ,ָעַלי ּפְ י ֶאֱעֹבר .ׁשִ ך ,ּכִ ּסָ ם ,ּבַ ּדֵ ית  ַעד ,ֶאּדַ ּבֵ
ק .ֱאלִֹהים ה ְות לֹוּבְ שׁ  ַמה: ֵגגֹון חֹוָהמ .ָדהֹוִרּנָ יַנפ ,ִחיחֲ ֹותּ ּתִ ֱהִמי ָעָלי ,ׁשִ  .ַוּתֶ

י ,ִחִלי ֵלאלִֹהיםֹוה ָניוֹוְיׁשּוע .ֶדּנוּ ֹוד אֹוע ּכִ י ִתשׁ  ,ָעַלי .לַֹהיא:  :ת ּפָ  ַעל .ָחחֹותּ ַנפׁשִ
ן ר .ּכֵ ןֵמֶאֶרץ ַיר ,ךָ ֶאזּכָ ה: ָערֵמַהר ִמצ ,ִניםֹומְוֶחר .ּדֵ ה ֶאל םֹוּתְ ל ֹוְלק ,ֵראֹוקם ֹוּתְ
ל .ֶריךָ ֹוִצנּ  יךָ ִמשׁ  ּכָ ֶריָך ְוַגּלֶ ה ְיהֹ  ,ָמםֹוי: ָעַלי ָעָברוּ  ,ּבָ י .ֹודּ ַחס ,ָוהְיַצּוֶ  ,ָלהּוַבּלַ

י יֹרה ִעּמִ ה .ׁשִ ִפּלָ י ְלֵאל ,ּתְ ַכח הָלמָֽ  ,ִעיְלֵאל ַסל ,ְמָרהֹוא: ַחיָּ ִניׁשְ הלָֽ  .ּתָ ֹקֵדר  ּמָ
ַלַחץ א .ֵאֵלך ֶרַצח: ֵיבֹוּבְ ָאמ .ְרָריֹוֵחְרפּוִני צ .ַתיֹומַעצבְּֽ  ,ּבְ לּבְ  ,םֹוַהיּ  ָרם ֵאַלי ּכָ
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שׁ  ַמה: לֶֹהיךָ ַאיֵּה אֱ  יַנפ ,ֲחִחיֹותּ ּתִ ֱהִמי ָעָלי ּוַמה ,ׁשִ י ,ִחיִלי ֵלאלִֹהיםֹוה .ּתֶ ד ֹוע ּכִ
ַני .ֶדּנוּ ֹוא   :ֵואלָֹהי ,ְיׁשּוֹעת ּפָ

פ ֵטִני ,ָלהְוַעו ָמהֵמִאיׁש ִמר .ָחִסיד י לֹאֹוִמגּ  .ְוִריָבה ִריִבי ,ֱאלִֹהים ֵטִניׁשָ י :ְתַפּלְ  ּכִ
ה י ,ַאּתָ ִניחְזנַ  הָלמָֽ  ,ֱאלֵֹהי ָמעּוזִּ הלָֽ  .ּתָ ך ֹקֵדר ּמָ ַלַחץ א .ֶאתַהּלֵ ַלח: ֵיבֹוּבְ ְרָך ֹוא ׁשְ

ךָ  ה ַינ ,ַוֲאִמּתְ ךָ ָקד ַהר ְיִביאּוִני ֶאל .חּוִניֵהּמָ נִמשׁ ְוֶאל  ,ׁשְ  ֶאל ,ָאהֹוְוָאב: ֶתיךָ ֹוּכְ
ח ֱאלִֹהיםִמז מ ,ֵאל ֶאל .ּבַ יִליׂשִ  ַמה: ֱאלִֹהים ֱאלָֹהי .רֹוְדָך ְבִכנּ ֹוְוא .ַחת ּגִ
שׁ  יַנפ ,ֲחִחיֹותּ ּתִ ֱהִמי ָעָלי ּוַמה ,ׁשִ י ,ִחיִלי ֵלאלִֹהיםֹוה .ּתֶ ְיׁשּוֹעת  .ֶדּנוּ ֹוד אֹוע ּכִ
ַני   :ֵואלָֹהי ,ּפָ

  

  רים בהם תחנון ידלג מזמור זהבימים שאין אומ

י ,ָוהָך ְיהֹ נַיעַ  :ר ְלָדִודֹומִמז .ּטַלְמַנצֵּ  ב .ם ָצָרהֹוּבְ ּגֶ ם ,ךָ ְיׂשַ  ַלחִישׁ  :ַיֲעֹקבֱאלֵֹהי  ,ׁשֵ
יּ  .ְרָך ִמּקֶֹדשׁ ֶעז לִיז :ִיְסָעֶדךָּ  ,ןֹוּוִמּצִ ֶנהֹוְוע .ֹחֶתךָ ִמנ ּכֹר ּכָ ְ ןיִֽ  :ֶסָלה ,ָלְתָך ְיַדׁשּ ְלָך  ּתֶ
א ָכלוְֽ  .ָבֶבךָ ִכל ָנה :ֲעָצְתָך ְיַמּלֵ יׁשּוָעֶתךָ  ,ְנַרּנְ ם ֱאלֵֹהינּו ִנד .ּבִ א ְיהֹ  .ּגֹלּובׁשֵ  ,ָוהְיַמּלֵ

ל  ה ָיַדע :ֶתיךָ ֹוֲאלִמשׁ ּכָ יַעּתָ יֹוי הכִּ  .ּתִ יח ,ָוהְיהֹ  ,ּכׁשִ ֵמי  ,ַיֲעֵנהוּ  .ֹוְמׁשִ ְ  .ֹושׁ ָקדִמׁשּ
ג ע ְיִמינ ,תֹוֻברּבִ ה  :ֹוֵיׁשַ ה ַבּסּוִסים ,ָבֶרֶכבֵאּלֶ ם ,נוּ ַוֲאַנח .ְוֵאּלֶ ׁשֵ  ,ָוה ֱאלֵֹהינוּ ְיהֹ  ּבְ
ירַנז ה :ּכִ ְרעּו ְונָ  ,ֵהּמָ מ .ָפלוּ ּכָ ת ,נוּ ַוֲאַנחנּו ּקַ יָעהֹוָוה הְיהֹ  :ָדדֹועַוּנִ ֶלך .ׁשִ  ,ַהּמֶ

  :ֵאנוּ רקָ  םֹוַיֲעֵננּו ְבי

ֵבל .ָאהּ ֹולָהָאֶרץ ּומ ,ָוהַליהֹ  .רֹומִמז ,ְלָדִוד ֵבי ָבהּ  ,ּתֵ י הּוא :ְוֹיׁשְ ים ַימִּ  ַעל ,ּכִ
מ ,ָיקּום ּוִמי .ָוהְיהֹ  ַיֲעֶלה ְבַהר ִמי :ְנֶנהָ ֹוְיכ ,תֹוְנָהר ְוַעל .ְיָסָדהּ  ְנִקי  :ֹושׁ ם ָקדֹוקּבִ
ִים ר .ֵלָבב ּוַבר ,ַכּפַ א ַלשָּׁ  לֹא ,ֲאׁשֶ יַנפ ,ואָנׂשָ עוְ  .ׁשִ א  :ָמהְלִמר ,לֹא ִנׁשּבַ ָ ִיׂשּ
וֹודּ  ,ֶזה :ֹועֵמֱאלֵֹהי ִישׁ  ,ָדָקהּוצ .ָוהֵמֵאת ְיהֹ  ,ְבָרָכה י ָפֶניָך ַיֲעֹקבְמַבק .ר ּדְֹרׁשָ  ,ׁשֵ
ָעִרים :ֶסָלה אּו ׁשְ יֶכם ,ׂשְ אוּ וְֽ  .ָראׁשֵ ׂשְ ת ,ִהּנָ ב ֶמֶלך ,אֹוְוָיב .ָלםֹוֵחי עּפִ ִמי  :דֹוַהּכָ

ב ךֶמלֶ  ,ֶזה בּ  ,ָוהְיהֹ  .רֹוז ְוִגבּ ִעזּוּ  ,ָוהְיהֹ  .דֹוַהּכָ ָעִרים :ָחָמהר ִמלֹוּגִ אּו ׁשְ  ,ׂשְ
יֶכם ת ,אוּ ּושׂ  .ָראׁשֵ ב ֶמֶלך ,ְוָיֹבא .ָלםֹועֵחי ּפִ ב ֶמֶלך ,י הּוא ֶזהמִ  :דֹוַהּכָ  .דֹוַהּכָ

ב הּוא ֶמֶלך .תֹוָוה ְצָבאְיהֹ    :ֶסָלה ,דֹוַהּכָ

נ ּטַלְמַנצֵּ  ירֹומִמז .ִגיֹנתּבִ נוּ  .וּ ְיָחּנֵנּו ִויָבְרֵכנ .לִֹהיםא:  :ר ׁשִ ָניו ִאּתָ  :ֶסָלה ,ָיֵאר ּפָ
ָאֶרץ ר ,ָלַדַעת ּבָ ךָ ּדַ ָכל .ּכֶ ים דּוךָ ֹוי :ְיׁשּוָעֶתךָ  ,ִיםֹוגּ  ּבְ ים  ,דּוךָ ֹוי .ֱאלִֹהים ,ַעּמִ ַעּמִ

ם ּלָ נוּ חּו וִֽ מְ ִישׂ  :ּכֻ ים ,יַרּנְ י .ְלֻאּמִ יםִתשׁ  ּכִ יםּול .ִמיׁשֹר ,ּפֹט ַעּמִ ָאֶרץ ,ֻאּמִ נ ּבָ  ,ֵחםּתַ
יֹוי :ֶסָלה ם ,דּוךָ ֹוי .ֱאלִֹהים ,םדּוָך ַעּמִ ּלָ ים ּכֻ  ,ְיָבְרֵכנוּ  .ָנְתָנה ְיבּוָלהּ  ,ֶאֶרץ :ַעּמִ

ל ,ֹותֹויְראּו אְויִֽ  .ְיָבְרֵכנּו ֱאלִֹהים :ֱאלֵֹהינוּ ֱאלִֹהים    :ָאֶרץ ֵסיַאפ ּכָ

ָכל ָוהֶדה ְיהֹ ֹוא ,ַהְללּוָיהּ  ס .ֵלָבב ּבְ ִריםֹוּבְ ֹדִלים :ְוֵעָדה ,ד ְיׁשָ י ,ּגְ  .ָוהְיהֹ  ַמֲעׂשֵ
רּושִׁ  ֳעל דֹוה :ֵציֶהםֶחפ ְלָכל ,יםּדְ ה :ֹעֶמֶדת ָלַעד ,ֹוָקתְוִצד .ֹוְוָהָדר ּפָ  ,ֵזֶכר ָעׂשָ
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ִרית ,ָלםֹוּכֹר ְלעִיז .ָנַתן ִליֵרָאיו ,ֶטֶרף :ָוהְיהֹ  ,ַחּנּון ְוַרחּום .ָתיוֹוְלאְלִנפ  ּטכֹּ  :ֹוּבְ
יו יד ,ַמֲעׂשָ י :ִיםֹוַנֲחַלת גּ  ,ָלֵתת ָלֶהם .ֹוְלַעמּ  ִהּגִ טמִ ֱאֶמת וּ  ,ָיָדיו ַמֲעׂשֵ ּפָ  .ׁשְ

ל  ,ָמִניםֶנאְ  ּקּוָדיוּכָ ֱאֶמת ,ֲעׂשּוִים .ָלםֹוְלע ,ְסמּוִכים ָלַעד :ּפִ ר ּבֶ דּות :ְוָיׁשָ ַלח  ,ּפְ ׁשָ
ה .ֹוְלַעמּ  ִריתֹוְלע ִצּוָ מ ,ָראֹוׁש ְונֹוָקד .ֹוָלם ּבְ ית ָחכ :ֹוׁשְ  .ָוהַאת ְיהֹ ִיר ,ָמהֵראׁשִ

ֶכל ט יֶהם ,בֹוׂשֵ ת .ְלָכל ֹעׂשֵ ִהּלָ   :ֹעֶמֶדת ָלַעד ,ֹוּתְ

ִביא ,ֵאָליו אֹובבְּֽ  :ר ְלָדִודֹוִמזמ .ּטַלְמַנצֵּ  ר .ָנָתן ַהּנָ ֲאׁשֶ א ּכַ ת ֶאל ,ּבָ ַבע-ּבַ ִני  :ׁשָ ָחּנֵ
ַחס ,ֱאלִֹהים ךָ ּכְ ֹרב ַרֲחֶמיךָ  .ּדֶ ָעי ,ּכְ ֵסִני ֵמֲעו ֹ ,ֶהֶרב: ְמֵחה ְפׁשָ ּבְ אִתי  .ִניּכַ ּוֵמַחּטָ
י :ַטֲהֵרִני ַעי ּכִ אִתי ֶנג .ֲאִני ֵאָדע ,ְפׁשָ יְוַחּטָ ךָ  :ָתִמיד ,ּדִ ְוָהַרע  ,ָטאִתיחָ  ,ְלָך ְלַבּדְ
ֵעיֶניךָ  יִתי ,ּבְ ָדב ,ְלַמַען .ָעׂשִ ק ּבְ צּדַ פ .ֶרךָ ּתִ ה ְבׁשָ זּכֶ עָ  ֵהן :ֶטךָ ּתִ יָללֹון חּוּבְ  .ּתִ
יֶיֱחַמת ,אּובֵחט חַפצחָ  ,ֵהן ֱאֶמת :ִני ִאּמִ  :ִדיֵעִניֹות ָמהָחכ ,ָסֻתםּוב .תֹוּתָ ַבּטֻ

ֵאִני ְבֵאז ַחּטְ סֵ  .ָהרְוֶאט ,בֹוּתְ ַכּבְ ֶלג ַאל ,ִניּתְ ֶ יןּוִמׁשּ שׁ  :ּבִ מֹושׂ שָׂ  ,ִמיֵעִניּתַ  .ָחהן ְוׂשִ
ֵגל יתָ ת ֹוֲעָצמ ,ָנהּתָ ּכִ ֶניךָ ַהס :ּדִ ר ּפָ  ,רֹוֵלב ָטה :ְמֵחה ,ֹנַתיּועֲ  ָכלוְֽ  .ֵמֲחָטָאי ,ּתֵ
ָרא ִקרחַ  ,ןֹוָנכ ּטְורוּ  .ִלי ֱאלִֹהים ּבְ ׁש ּבְ יּדֵ שׁ  ַאל :ּבִ ָפֶניךָ  ִליֵכִניּתַ ךָ ָקד ּטְורוּ  .ִמּלְ  ,ׁשְ
ח  ַאל ּקַ יּתִ ּנִ י :ִמּמֶ יָבה ּלִ שׂ  ,ָהׁשִ ָדה  :ְמֵכִניִתס ,ְנִדיָבה ּטְורוּ  .ֶעךָ ן ִישׁ ֹוׂשְ ֲאַלּמְ
ָרֶכיךָ  ,ִעיםֹפשׁ  ִאים .ּדְ ִמים :ָיׁשּובוּ ֵאֶליָך  ,ְוַחּטָ יֵלִני ִמּדָ ֱאלֵֹהי  .ִהיםלֹ ּאֽ ,ַהּצִ
ן  .ׁשּוָעִתיתְ  ַרּנֵ פ ,ֲאֹדָני :ָקֶתךָ ִצד ,ִניֹוְלשׁ ּתְ ָפַתי ּתִ חׂשְ ֶתךָ  ,ִפיוּ  .ּתָ ִהּלָ יד ּתְ י :ַיּגִ  ,ּכִ

ָנה ,ּפֹץ ֶזַבחַתח לֹא רָֽ ִנשׁ  ּטרוּ  ,ֱאלִֹהיםֵחי ִזבְ  :ֶצהלֹא ִתר ,ָלהֹוע .ְוֶאּתֵ  ֵלב .הּבָ
ר ְוִנד הִנׁשּבָ ב .ןֹוִציּ  ֶאת ,ְנךָ ֹוצרֵהיִטיָבה בִ  :ֶזהלֹא ִתב ,ֱאלִֹהים .ּכֶ ת ֹומֹוח ,ֶנהּתִ

ח :םּמְירּושָׁ  ֲחךָ  ָאז ַיֲעלּו ַעל .ָלה ְוָכִלילֹוע ,ֵחי ֶצֶדקּפֹץ ִזבָאז ּתַ   :ָפִרים ,ִמְזּבַ

  .'וכו" תקום"ויאמר " עד אנה"בימים שאין אומרים תקון רחל ידלג פסוק 

  :םּמשָׁ ירוּ בִּ  ,דספֵּ מִ  .ןֹויּ צִ ה בְּ כיָ ה בִּ נָ ד אָֽ עַ 

  :םּמשָׁ רוּ יְ  ,תֹומֹוה חבנֶ תִּ  .ןֹויּ ם צִ חֵ רַ תְּ  םקוּ תָּ 

  .'מלך רחמן וכו צ"ש ואומר

נוּ  שׁ רֵ דָּ יב הִ טִ מֵ ב וּ ֹוט ינוּ לֵ ם עָ חֵ ן רַ מָ חֲ רַ  ךלֶ מֶ   .יךָ מֶ חֲ ן רַ ֹומהֲ בַּ  ינוּ לֵ ה עָ בָֽ וּ שׁ . ָלֽ
ל עַ  ,ךשָׁ קדָּ ן מִ נֵ ֹוכוְ  .הלָּ חִ תְּ בַ ך כְּ יתָ ה בֵ נֵ בְּ . ךנָ ֹוצת רְ אֶ  וּ שׂ עָ שֶׁ  ,ינוּ תֵ ֹובל אֱ גלַ בִּ 
ים נִ הֲ כֹּ  ,הוּ וֵ ל נָ ל אֶ אֵ רָ שׂ ב יִ שֵׁ הָ וְ  .ֹונוּ קּ תִ בְּ  נוּ חֵ מְּ שַׂ וְ  ,ֹונניָ בִ בְּ  נוּ ראֵ הַ וְ . ֹונֹוכמְ 
י הִ יְ . בשֵׁ יֵ  ֹוטפָּ שׁ ל מִ עַ  ,ןֹורמאַ וְ  .םדָ עמָ מַ ל לְ אֵ רָ שׂ יִ וְ  ,םנָ כָ דוּ ם לְ יִּ לוִ וּ  ,םתָ דָ ֹובעֲ לַ 
 ,יםבִּ רַ הָ  יךָ מֶ חֲ רַ בְּ  ינוּ לֵ עָ יו וְ לָ ם עָ חֵ תרַ ב וּ וּ שׁ תָּ שֶׁ  .ינוּ הֵ לֹ ה אֱ וָ הֹ יְ  יךָ נֶ פָ לְּ ן מִ ֹוצרָ 
ן ֹויּ צִ לְ  נוּ יאֵ בִ הֲ וַ . ץרֶ י אָ תֵ רכְּ יַּ מִ  ,סֹונכְּ  ינוּ תֵ ֹוצנפוּ וּ  .םיִ ֹוגּ ין הַ בֵּ מִ  ינוּ רֵ זוּ ץ פְּ בֵּ תקַ וּ 
ת אֶ  יךָ נֶ פָ ה לְ שֶׂ עֲ ם נַ שָׁ וְ . םלָ ֹות עמחַ שִׂ בְּ  ,ךשָׁ קדָּ ית מִ ם בֵּ ּלשָׁ ירוּ לִ וְ  .הנָּ רִ ך בְּ ירָ עִ 
  :ןתָ לכָּ הִ כְּ  ,יןפִ סָ מוּ וּ  .ןדרָ סִ ין כְּ ידִ מִ תְּ  ,נוּ תֵ בָ ֹות חֹונרבְּ קָ 
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  ר"א אכי"ובבר זה על נחמת ירושלים תיבור מזמוואומרים כל הצ

יר ֲעל ,ׁשִ ׁשּוב .תֹוַהּמַ יַבת ִציּ  ֶאת ,ָוהְיהֹ  ּבְ ֹחְלִמים ,ָהִיינוּ  .ןֹוׁשִ ח :ּכְ ֵלא ׂשְ  ,קֹוָאז ִיּמָ
ינוּ  יל ְיהֹ ִהג .ִיםֹוֹיאְמרּו ַבגּ  ,ָאז .ֵננּו ִרּנָהֹושׁ ּול ,ּפִ ה ת ִעםֹוַלֲעשׂ  ,ָוהּדִ יל ִהג :ֵאּלֶ ּדִ
נוּ ֹוַלֲעשׂ  ,ָוהְיהֹ  ֵמִחים .ת ִעּמָ ִביֵתנוּ  ֶאת ,ָוהה ְיהֹ ׁשּובָֽ : ָהִיינּו ׂשְ ּנֶֶגב .ׁשְ ֲאִפיִקים ּבַ  :ּכַ

ִדמ ַהזְֹּרִעים ִרּנָה ִיק .ָעהּבְ א ,ּוָבֹכה ,ךֵילֵ  ךֹוָהל :ֹצרוּ ּבְ ך ֹנׂשֵ ַרע ֶמׁשֶ ָיֹבא  ּבֹא .ַהזָּ
ה א .ְבִרּנָ   :ֲאֻלּמָֹתיו ,ֹנׂשֵ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 תקון חצות

  ז

בסוף הקינות , ל"י זצ"אחר תקון חצות המסודר מרבינו האר: 'סימן ב" מורה באצבע"א ב"כתב החיד

אוי לי על שריפת , ק"ביהמאוי לי על חרבן , אוי לי על גלות השכינה: יאמר
. אוי לי על חילול שמו הגדול ותורתו, אוי לי על הריגת הצדיקים, התורה

אוי לי על צער האבות , אוי לי על צער כל העולמות, אוי לי כי גבר אויב
אוי לי על צער הנביאים והחסידים והצדיקים , שים והאמהות הקדושותהקדו

טו אלה ופשעינו האריכו עונותינו הִ , אוי לי על צערו של משיח, ע"אשר בג
נים שגלו מעל שלחן אביהם בָּ אוי להם לַ , נו וחטאתינו מנעו הטוב ממנוקיצֵּ 

בימיו ק "כל דור שלא נבנה ביהמ, זה כמה אורך ימים ושנים רבים ורעים
   .כאלו נחרב בימיו

  

יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שנזכה לראות בבנינה של ירושלים חברים מוצלים מוצלחים 
  ר"כבתחילה אכי

ִציּ . הּתָ ֶאת ְיהּודָ ֲהָמֹאס ָמַאס ֲעָלה ַנפֹוִאם ּבְ ךָ ן ּגָ נּו  ּכַמּדוּ , ׁשֶ יָתנּו ְוֵאין ָלֽ ִהּכִ
אַמר ה ְלשָׁ . ּפֵ הּולְ , בֹום ְוֵאין טֹולַקּוֵ א ְוִהּנֵה ְבָעָתֽ ֵענּו ָיַדענּו ְיֹהָוה ִרשׁ : ֵעת ַמרּפֵ
י ָחָטאנּו ָלך. ֵתינוּ ֹוֲאב ןֲעו ֹ מ: ּכִ נַאץ ְלַמַען ׁשִ א ְכב, ךָ ַאל ּתִ ּסֵ ל ּכִ ַנּבֵ . ֶדךָ ֹוַאל ּתְ

נוּ  ִריְתָך ִאּתָ ֵפר ּבְ ִכי ֹוַמר ְיֹהָוה קּכֹה אָ : ְזֹכר ַאל ּתָ ָרָמה ִנׁשָמע ְנִהי ּבְ ל ּבְ
ה ַעלרּוִריַתמ ֶניהָ - ם ָרֵחל ְמַבּכָ י אֵ . ּבָ ֶניָה ּכִ ֵחם ַעל ּבָ ְיֹהָוה : יֶנּנוּ ֵמֲאָנה ְלִהּנָ

ר עֹוִמּמָ ֹאג ִישׁ שׁ ן ָקדֹום ִיׁשָאג ּוִמּמְ ן קֹולֹו ׁשָ ק :ַאג ַעל ָנֵוהוּ ֹו ִיּתֵ ָרא ֲאֹדָני ֱאלִֹהים ַויִּ
יּ ֹוְצָבא דִלבִכי ּולִמס .ם ַההּואֹות ּבַ קֹוָחה ְוַלֲחגּולָקר ּפֵ ה ֲאִני ב :ר ׂשָ הֹוַעל ֵאּלֶ  ִכיָּ

ִים י ָרחַ  ,ֵעיִני ֵעיִני ֹיְרָדה ּמַ יב ַנפּכִ י ְמַנֵחם ֵמׁשִ ּנִ יק ִמּמֶ י , ֵמִמיםֹוָהיּו ָבַני שׁ  .ׁשִ ּכִ
ת :ֵיבֹוָגַבר א ֶבר ּבַ י-ַעל ׁשֶ רּתִ י ָהׁשּבַ ת. ַעּמִ ה ֶהֱחִזיָקֽ ֽ ּמָ י ׁשַ ן-ִמי :ִניָקַדרּתִ י ֹרא ִיּתֵ ׁשִ

מָעהַמִים ְוֵעיִני ְמקֹור  ה יֹוָמם ָוַלי. ּדִ י, ָלהְוֶאבּכֶ ְלֵלי ַבת ַעּמִ יׁש  :ֶאת ַחֽ ַאלּבִ
ַמִים ַקד סּוָתם. רּותׁשָ ים ּכְ ק ָאׂשִ ם ָצֲעקּו ֽחּוָצה :ְוׂשַ לֹום ַמר . ֵהן ֶארֶאּלָ ַמלֲאֵכי ׁשָ

ֽיּוןִיב  :ּכָ

 


