סדר

תקון חצות

כמנהג ק"ק תימן יע"א

בשם י"י אל עולם

סדר

תקון חצות
כמנהג ק"ק תימן יע"א
עפ"י חלק הדקדוק

לגאון עוזינו מהרי"ץ

זצוק"ל

כולל הלכות והערות
בהכוונת מורינו ורבינו הגאון הגדול

ר' יצחק רצאבי

שליט"א

ה'תשע"ב ליצירה ,ב'שכ"ג

לשטרות

e

לזכרון עולם בהיכל ה'

e

לעילוי נשמת
אבי ָמ ִרי ציון בן יעיש כברה ז"ל
שאול בן שלום חודייפי ז"ל
מארי יוסף בן מארי יחיא אכוע ז"ל
בת שבע בת מארי יוסף אכוע ז"ל
ממ"ה יסיתרם בסתר אהלו ובצל כנפיו ,ויזכו לחזות בנעם ה'
ולבקר בהיכלו ,לקץ הימים יעמידם ,ולחיי העולם הבא יזמינם.
ת .נ .צ .ב .ה.

שאלות והערות מתקבלות בברכה ויעברו לגר"י רצאבי ,בלי
נדר ,לפי כתובת המחבר:
אליהו אכוע ,רח' צירלזון  ,15בני ברק

הפצת החוברת050-7877031 :

הקדמה
חורבן בית המקדש ,הוא חורבן העולם כולו ,כן כתב בספר "עלי שור" ח"ב עמ' ת"ז ,כאשר אין
פינה אחת בכל העולם כולו שהקב"ה יכול להשרות שכינתו ,הרי זה מוכיח שכח הטומאה חזק
מאוד בעולם ,והסטרא אחרא גובר ושולט .וכבר אמרו חז"ל דור שלא נבנה ביהמ"ק בימיו
כאילו נחרב בימיו ,הרי שהאשמה היא בנו ,ובתיקון דרכינו ובשיפור מעשינו תלוי הדבר ,ע"י
ריבוי של תורה ומעש"ט צניעות ויראת שמים נגביר את כח הקדושה בעולם וירצה ה' את
פעלינו וישיב את שבותינו אכי"ר.
נוכחים אנו לדעת מכל נוסח התפילה שתקנו לנו אנשי כה"ג מתהילותיו של נעים זמירות
ישראל מהתורה נביאים וכתובים מהתלמוד ומכל חכמי ישראל בכל הדורות ,שמטרת
הכיסופים והתחינה על בנין ביהמ"ק הוא כדי שיתקדש שם שמים בעולם ,ולא למעננו אלא
למען ה' .בשל כך חוזרים ונשנים המילים "למען שמך" "למען קדושתך" ועוד כיוצ"ב ,כמעט
בכל מקום שנזכר ענין של גאולה וישועה .אכן אף במקומות שלא הוזכר כבוד שמים אלא
בקשות פרטיות על עצמינו ,המכוון בזה הוא כדי שכשייטיב ה' לנו לעיני הגויים יתגדל
ויתקדש שמו בעולם.
דא עקא ,שאנו בעניין זה כסמויי עינים ,קשם לנו לחוש ולהרגיש את צער השכינה הנתונה
כשבויה בגולה ,אך כמובן אין זה פותר אותנו מלהתאבל על ירושלים וביהמ"ק החרב.
איננו כדורות הקודמים ,אבותינו שהתפללו מעומק ליבם באמת ובתמים ,דמעתם היתה מצויה
בעיניהם בתדירות יתרה ,כשרק היו פותחים בקינה קולם היה נחנק בזוכרם את ציון וביהמ"ק
ויכלו בקלות להזיל דמעות )זכורני בקוראי את קינת "קצת חנה" עם מו"ז מארי יוסף בן מארי
יחיא אכוע זלה"ה היה מתקן אותי ומלמדני השפה והמבטא הערבי ,ובעת שרק פתח פיו לקונן
כשתי בתים החל בוכה ומתרגש כאילו הוצג מעשה חנה ממש לנגד עיניו(.
וכן מחיבורי רבותינו חכמי תימן ניכר הדבר .הרבה ממילותיו של הרב ר' שלום שבזי זיע"א
בשיריו המרגשים בדיואן יוכיחו על כמיהתם הרבה של אבותינו הקדושים לישועה ,וכן בכל
ספרו של גאון עוזינו מהרי"ץ זצוק"ל בע"ח ניכרת הערגה והציפוי לגאולה למען כבוד שמים.
אמנם היא הנותנת ,שעצם ירידת הדורות תהוה לנו לעליה ,ומתוך החשך יבוא האורה .כל
איזור כוחותינו התאגדותינו ופעולותינו למען כבוד שמים ,כל דאגתינו וחמדת ליבנו לשיבת
ציון וישועתה ,בדור אשר כזה ,חשובה ונרצית עד מאוד השתא בזמן הזה ,להועיל לעשות
נחת רוח ליוצרינו ,כפי כוחינו ,לשבחו וליקרו.
ונסיים במעשה מעורר עד מאוד ,המובא בספר חמדת ימים ,שמועיל הרבה להמחיש לנו את
צער השכינה ,וזה לשונו "ויהי היום חלה אותו צדיק )הוא ר' אברהם הלוי ,בזמן האר"י ז"ל(
והגיע עד שערי מות ,ונכנס אצלו הרב ז"ל )הוא האר"י ז"ל( ויאמר לו הן קרבו ימיך למות ,אכן
אלמדך להועיל ואם כה תעשה יוסיפו לך עוד כ"ב שנים ,קבל עליך מעתה ללכת להתפלל
לפני כותל מערבי ותשפוך תחינתך שם ותזכה לראות פני שכינה ותתרפא מיד מחולייך ,ומיד
נדר ללכת כדבר הרב ז"ל ותכף ומיד נתרפא מחליו ,ואז מכר מטלטלי הבית לצורך לצורך
הוצאת הדרך כי היה עני ביותר וילך לירושלים ובא לפני כותל המערבי והיה קורע כדין
הרואה ביהמ"ק בחורבנו ,ותכף נתגלתה עליו השכינה וראה אותה כ"ב יכול כמו שראה אותה
ירמיהו הנביא הולכת מבית קדשי הקדשים וראשה פרוע כמו שאמרו במדרש איכה .וכיון
שראה אותה החסיד ר' אברהם הלוי ע"ה בצער גדול כזה אז נתן קולו בבכי קול ברמ"ה
וצעקה גדולה ומרה ,והיה רץ מרוב הצער כנגד בית אחד אשר שם והכה את ראשו בכותלי
הבית ונתעלף מרוב הצער ונפל לארץ ,ואז ראה שהשכינה לקחה את ראשו בין ברכיה וקנחה
את דמעות עיניו ואמרה לו אברהם בני התנחם כי יש תקוה לאחריתך ושבו בנים לגבולם,
ואחר זה שב רוחו בקרבו וחזר לצפת תוב"ב" .עכ"ל.
יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שירחם על פליטתינו ויגאלנו מהרה למען שמו אמן

מבוא
ראוי לכל ירא שמים שיהא מיצר ודואג על חרבן בית המקדש )שו"ע או"ח סי' א' סע' ג'(.
כתב גאון עוזינו מהרי"ץ זצוק"ל הלכות הנהגת האדם בבוקר סעיף ב' וז"ל:
אמרו ז"ל בספר הזוהר ,דבפלגות ליליא קב"ה אתי ומשתעשע עם נשמות הצדיקים בגן עדן.
ועל דא בעי בר נש למיקם בפלגות ליליא למלעי באורייתא וכו' .תחילה צריך אדם לעסוק
בשירין ותושבחן קודם שיעסוק בתורה .וזהו שאמר דוד חצות לילה אקום להודות לך על
משפטי צדקך .ר"ל קודם משפטי צדקך .ובזמן הזה שחרב המקדש ,צריך לעסוק בתקון חצות
שתיקן האר"י ומבואר זה בספר קנה חכמה וספר שערי ציון .עכ"ל .ומלשון קדשו בסימן ל"א
)שם( משמע שהיה המנהג לקרוא תקון חצות שכתב "אם קם בחצות לילה לקרוא תקון חצות",
וכבר נשאל בזאת מו"ר הגר"י רצאבי שליט"א בשו"ת עולת יצחק ח"ב סי' רס"ח ,שא"כ מדוע
לא מובא סדר תקון חצות בסידור עץ חיים והשיב על כך בזה"ל" :תקון חצות ,נהגו אצלנו רק
יחידי דיחידי סגולה .והיה להם הסדר בספרים מיוחדים בדפוס ,כגון שערי ציון לפיכך לא
העתיקו בתכלאל כמו חלק מכמה הוספות שלא נזכרו בספרי קדמונינו .עכ"ל.
אחד מיחידי דיחידי סגולה שהזכיר מו"ר לעיל הוא כ"ק המקובל הצדיק מארי חיים סנואני
זצוק"ל ,וכך מסופר עליו בספר "דרך צדיקים" פרק י' בזה"ל" :יהודי ירושלמי שיחר לפתחו של
רבינו חיים סנואני ,בהכנסו פנימה ראה את הצדיק בוכה ומיבב כתינוק .שאלו היהודי " -מדוע
כבודו מצטער ובוכה כל כך הרבה?" כשעננת עצב ויגון נסוכה על פניו ,ענה לו רבינו בפשטות
– "על גלות השכינה עיני יורדה דמעה כמים ,ועל שבר בת עמי אבכה בסתר לבי וכו'" .קינות
רבות ופיוטים המעוררים את הלבבות להתאבל ולקונן על החרבן חרז מארי חיים במחרוזת
שיריו הנפלאה" .קינות אלו נהג רבינו לאמרם בכל לילה ,עת קם לומר בבכיה ותאניה את סדר
תקון חצות .בעלותו על גג ביתו שבסנואן כשנר קטן בידו ,התיישב בפינת הגג ע"ג מחצלת
ישנה ,חלץ מנעליו וכסה ראשו בגלימה .אחר נטל אפר ֻמקלה מקופסה מיוחדת שהיתה
שמורה עמדו ושם על ראשו ,והחל גונח מצער על שריפת התורה שנעשתה כאפר ,וימים
שחרב ביהמ"ק נמסרו סודותיה ורזיה לחיצונים וכו' ,פסוקי תקון חצות השתפכו אז מגרונו של
רבינו בעצמה רבה וכו' ,עלה בידו להשפיל ולהכניע את הסטרא אחרא" .עכ"ל.
וכתב המשנה ברורה )שם( סע"ק ט' וז"ל" :והמקובלים האריכו מאוד בגודל מעלת קימת חצות
כי רבה היא וכו' ,וצריך בייחוד להזהר מאוד מאוד משיחת חולין בניעורם בלילה" .עכ"ל.
ובספר קב הישר )פרק צ"ו( מביא בשם האר"י ז"ל שכתב על מורנו הרב אברהם הלוי ,שבכל
חצות לילה היה קם וסובב כל הרחובות של היהודים בצפת ,ונתן קולו בקול מר ואמר :אחינו
בית ישראל ,הלא ידוע לכם שהשכינה ,בעוונותינו הרבים ,בגלות ,ובית מקדשנו היה לשריפת
אש ,וישראל הם בגלות המר ,וסובלים ייסורים ועינויים קשים ומרים ,ונהרגו כמה חסידים
וחסידות ,בחורים ובתולות ,זקנים עם נערים בארבע מיתות בית דין ,ונתלין ונדונין במיתות
קשות ומשונות ,ואתם שוכבים על מטותיכם ובהשקט ובטח ,קומו ונצעק אל ה' אלוקינו שהוא
מלך רחום וחנון ,אולי ישמע אל קול תפלתינו וירחם על עמו שארית פליטת ישראל .והיה
החסיד צועק ולא נתן מנוחה לכל בני העיר ,והיו קמים כולם בשעה חדא לבתי מדרשות ,והיו
אומרים תקון חצות) .והאר"י ז"ל היה מפליג בחסידותו ,ואמר על החסיד רבי אברהם הלוי ז"ל,
שהיה גלגול של ירמיהו הנביא וכו' ,וזכה גם לגילוי אליהו הנודע( .ומהחסיד הנז' יראה כל
אדם לעשות כן ,לקום בחצות הלילה או קודם אור הבוקר ולהתאבל על חרבן בית המקדש
ועל הריגת הקדושים ,ואחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין ליבו לשם שמים .ולא יעשה
זאת שיתפאר בפני הבריות כדי שישבחו אותו הבריות ,שלא די שהוא לא מקבל שכר ע"ז אלא
מקבל עונש גדול" .עכ"ל.
הלכך ראיתי לנכון בעזרת אל עליון ,לערוך את נוסח תקון חצות על פי הגירסא המקובלת
בידינו בין באמירת הווידוי כפי שמובא בתכלאל עץ חיים בין בדקדוק קריאת התהילים
והפסוקים המובאים שם על פי חה"ד לגאון עוזינו מהרי"ץ.

וב"ה שזכינו במקומנו שבכל ליל ששי נתאגדנו בחבורה אחת לומר התיקון בקול מרגש וברב
עם הדרת מלך.
אמנם היות ואין לנו מנהג ידוע בדבר ,שרק יחידי דיחידי סגולה נהגו לקרוא תקון חצות כפי
שכתב מו"ר ,ואף אותם היחידים כפי הידוע לנו היו קוראים רק בינם לבין עצמם ולא בציבור
בצוותא ,אשר על כן ניסינו בס"ד לתאם לכל מזמור ותפילה את נעימתה כפי המקובל
בקהלתינו ,בתקוה שזה יועיל לאחדות התפילה כל הקהל יחד בנעימה אחת ובהשוואה אחת,
כי הקול היוצא מפי הרבים הוא חזק ויש בו כח לבקוע ַא ֵ ּוירים ולבטל כמה מקטרגים ,עד
שעולה למעלה )עיין שע"ה או"ח סי' ט"ו סע' ה'(.

ראינו להעיר כאן מספר הערות גבי מנהגים מועטים בקהילות מסויימות:
• במז' "על נהרות" וכן במז' "מזמור לאסף" שנעימתם כבט"ב ,יש נוהגים במילים הבאות
בסוף פסוק לקרותם רובם ככולם מלעיל.
• תיבת "במקום" בגירסת הלימוד יש נוהגים לגרוס לעיתים הבי"ת בשוא והמי"ם בקמץ,
ולעיתים הבי"ת בחירק והמי"ם בשוא ,הכל לפי משמעות העניין ,ויש המקובל אצלם
לקרותה בכל מקום הבי"ת בחירק והמי"ם בשוא ,והסמך לכך מהפסוק " ִ ּב ְמקום אשר ישחט
את העולה ישחט את החטאת" שתרגומו "באתר" אע"ג שניקוד הבי"ת בחירק והמי"ם
בשוא )שלולא התרגום היה אפשר לומר שבא להשמיענו חטאת תמורת עולה( וכן אמר
לי מו"ר שנתברר לו שזו היא גירסתינו המקורית.
א ׁ ְשרי אדם בוטח בך" כתב בחה"ד "האל"ף במאריך ושוא שבשי"ן נע גם
• "ה' צבאות ַ ֽ
בירושלמיים" ,וכתב על זה בהקדמת סידור תורת אבות עמ' ג' וז"ל" :ואמנם כבר כתב
כמוהר"ר עמרם קורח זצ"ל בספר סערת תימן )עמ' קס"א( שלא דקדקו כל-כך בתפילה על
הגעיות ועל הטעמים וכן הוא המנהג .אבל אעפ"כ לא נמנעתי מלכתבן גם במקום שרוב
ואשרי אדם בוטח בך( וזאת מכיון שס"ס
הצבור היום לא נוהגים כן )ויש שכבר נשכחו כגון ַ ֽ
כ"ה בפס' והן כתובות בכתה"י ומי שירצה לדקדק יוכל לדעת היכן יש געיא" .עכ"ל .וכן
נהגנו כאן ,בכל כיוצ"ב.
• "המזכירים את ה'" יש להיזהר להתיז את הזא"ן שלא לישתמע המשכירים .הערת דודי
מארי יהודה שליט"א.
הלְ לוך אבותינו" יש געיא בה"א ,והלמ"ד רפויה ובשוא נע .ויש לשים לב בזה לא
• "אשר ִֽ
להדגיש הלמ"ד כיון שאגב שיטפא רבים טועים בזה להדגיש הלמ"ד ,ולא היא .וכן הוא
והלְ לו את ה'".
בפס' " ִֽ
• "ה' הושיעה .המלך יעננו" האתנחא בתיבת הושיעה ולכן יש להפסיק שם ולא להסמיכה
לתיבת המלך ,והוצרכתי להעיר כי ראיתי טועים בכך ויש בזה שינוי משמעות.
• "נ ְֶא ָמנִ ים" .בס"ת האל"ף בשוא לבד ,כי אותיות אחה"ע כשהשוא נע צריך להיות שוא-
פתח ,גם יש עליו קו לומר כי הוא נח .חה"ד.
נשב ָ ֽרה" .לרע כי הוא פועל עומד ,וכ"כ רד"ק .חה"ד.
ָּ
• "
• "למה" .הכלל הוא דכל תיבת "למה" שתבוא קודם אחת מאותיות אה"ע ,תבוא המי"ם
ברפה וטעמה מלרע ,זולת קצת תיבות .כ"כ היפ"ה .במז' "כאיל תערג" ו"שפטני" יש יוצא
מן הכלל ,ולכן סימנו געיא ודגש במקומות הנצרכים לכך.
• כל שוא עם געיא נקרא כפתח גמור ולא כפתח וגעיא )עיין חה"ד על הפס' "רחם
ארחמנו"(.

הלכות תקון חצות
א .אם אפשר לו להשכים ולקום בחצות הלילה ,לעשות אז תיקון חצות ,לקונן על חרבן בית
המקדש וגלות השכינה ,מה־טוב ,כמו שנאמר קומי רוני בלילה לראש אשמורות וגו' .וכמו
שהקדוש ברוך הוא מקונן בעת ההיא ,שנאמר י"י ממרום ישאג ,וממעון קדשו יתן קולו,
שאוג ישאג על נוהו .ואומר ,אוי לַ ָּבנים ,שבעונותיהם החרבתי את ביתי ,ושרפתי את
היכלי ,והגליתים לבין האומות .ואם אי־אפשר לו לקום בחצות ,יתגבר עכ"פ לקום קודם
עלות השחר ,וכמו שאמר דוד המלך עליו־השלום אעירה שחר ,אני מעורר את השחר,
ואין השחר מעורר אותי .וגם לאחר חצות הלילה יכול לעשות תיקון חצות ,ואחר־כך
יעסוק בתורה ,איש איש כפי יכלתו .ושיעור משניות קודם לכל דבר )ועל־ידי־זה זוכה
לנשמה ,משנה אותיות נשמה( .ואם אינו בר־הכי ,יעסוק בתהלים וזוהר ומעמדות וספרי
מוסר .וטוב מעט בכוונה ,מהרבות שלא בכוונה .תנא דבי רבי חייא כל העוסק בתורה
בלילה ,שכינה כנגדו ,שנאמר קומי רוני בלילה לראש אשמורות ,שפכי כמים לבך נוכח
פני י"י .פירוש ,שהשכינה היא אז כנגדך .עוד אמרו רבותינו ז"ל שכל העוסק בתורה
בלילה ,נקרא עבד ה' ,כמו שנאמר כל עבדי י"י ,העומדים בבית י"י בלילות .ובלילות
הקצרים ,שאי־אפשר לו להשכים כל־כך ,לכל־הפחות יתאמץ לקום ,בכדי שיהיה לו זמן
להכין את עצמו ,ללכת לבית־הכנסת ,להתפלל עם הצבור) .שע"ה סימן א' הלכה ו'(.
ב .זמן תקון חצות הוא תמיד באמצעות הלילה ממש בכל מקום ואפילו בלילות הארוכות או
הקצרות והיא י"ב שעות אחר חצות היום )משנ"ב סי' א' סק"ט( ועד עמוד השחר .ויכול
לסיים תקון לאה כחמש דקות אחר עלות השחר) .ש"ע סימן א' סעיף ג' ואחרונים ,וש"ע
סימן א' סעיף ו'(.
ג .סדר תקון חצות הוא ,שישב על הקרקע )אומנם אמר לי מו"ר שברור שחובה אין בכך(
אצל הפתח סמוך למזוזה ,וטוב שיהיה הפתח פתוח ,ויתכוין להצטער על חורבן בית
המקדש .וטוב להניח איזה בד על הקרקע .ובימים שאין אומרים תקון רחל ,א"צ לישב ע"ג
הקרקע) .בא"ח ש"א פרשת וישלח הלכה י' ,י"א(.
ד .יאמר וידוי קודם תקון חצות) .שם סעיף י"ג( .וכבר העלה מהרי"ץ בעץ חיים שיכה על הלב
בעת אמירת אשמנו בגדנו וכו' .ע"כ .ומקור הענין הוא ממדרש קהלת ומדברי האר"י
הובאו גם כן בכף החיים סי' קל"א סק"ה .ואעפ"י שלא נהגו בקהילותנו לעשות כן ,מ"מ
הוא דבר טוב .ומלבד זה מצינו גם בילקוט הפלאות אות ו' ,על ׁ ָש ַדים סופדים )ישעיה ל"ב,
י"ב( ,מכאן למי שמתוודה ,שיכה בידו על החזה בכל חטא וחטא .הגהה בפי' רש"י שם
המכונה בשם רש"י ישן .ע"כ העתקתי לשון מו"ר בשע"ה סי' קי"ד הערה י"ב .ונ"ל שבזמן
שמעוטף בטליתו יסתיר הכאתו בכדי לא לשנות מהמנהג ,אא"כ בר הכי הוא וילמדו ממנו.
ה .בלילי שבתות וימים טובים ,חוה"מ פסח ,ר"ה ויוה"כ ,אין אומרים תקון חצות כלל לא תקון
רחל ולא תקון לאה.
ו .בראשי חדשים וכן אחר מולד הלבנה אע"פ שמתוודים בו ביום וכן בימי העומר ,בעשי"ת,
בחוה"מ סוכות ,בשנת השמיטה בא"י ,ובימים שאין אומרים תחנון ,וכן בבית החתן ובבית
האבל ,אומרים תקון לאה בלבד .ובליל המילה יאמרו גם תקון רחל ,חוץ מאבי הבן
והסנדק והמוהל) .שם סעיפים ה'-ז'(.
ז .בליל ט' באב ,אומרים תקון רחל בלבד) .ברכי יוסף סימן תקנ"ב אות א' ,בא"ח פרשת
דברים סעיף כ"ה(.
ח .הנשים לא תאמרנה תקון חצות) .בא"ח פרשת וישלח סעיף ו'( .ולדעת כף החיים סימן א'
ס"ק ט"ו אם רוצה לומר תבוא עליה ברכה.
ט .חבורה שנתחברו יחד לומר תקון חצות בציבור אין למנעם ,ואדרבא ברוב עם הדרת מלך
)משנ"ב שם(.
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דחיל ּו,
רחימ ּו ּו ִ
רחימ ּו ּו ִ
דחיל ּו ּו ִ
דשא ְ ּב ִריך ה ּוא ּו ׁש ִכינְ ֵתי ּהּ ִ ,ב ִ
ְל ׁ ֵשם ֵיח ּוד קֻ ׁ ָ
ְל ַיחָ ָדא ׁ ֵשם יוֹ"דּ הֵ "א ְ ּבוָ א"ו הֵ "א ְ ּב ֵיח ּו ָדא ְׁש ִלים ְ ּב ׁ ֵשם ּ ָכל יִ שׂ ָראֵ ל ,הֲ ֵרינִ י מ ּוכָ ן
ברכָ ה ְל ַת ַּקן
לוֹ ַמר ִּתקּ ּון ָרחֵ ל וְ ִתקּ ּון לֵ אָ הְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ִּסדְּ ר ּו ָ ֽלנ ּו ִרבּ וֹ ֵתינ ּו זִ כרוֹ ָנם ִל ָ
רשם ִ ּבמקוֹם )וי"ג ְּב ָמקוֹם( ֶעליוֹן ,לַ עֲ שׂ וֹת ַנחַ ת ר ּוטּ ְליוֹצְ ֵרנ ּו ,וְ לַ עֲ שׂ וֹת
)וי"ג ְל ַת ֵּקן( אֶ ת ׁ ָש ׁ ָ
ְרצוֹן בּ וֹ ְראֵ נ ּו.
יהי ֹנ ַעם אֲ ֹד ָני ֱאלֹהֵ ינ ּו ָעלֵ ינ ּוּ .ו ַמעֲ ֵ ׂשה ָי ֵדינ ּו כּ וֹנְ ָנה ָעלֵ ינ ּוּ ,ו ַמעֲ ֵ ׂשה ָי ֵדינ ּו
וִ ִ
ו) :ב' פעמים(
כּ וֹנְ ֵנה ּ
ועומדים בכפיפת קומה לאמירת הוידוי ואומר הש"ץ אנא וכו'

הוָ ה ֱאלֹהֵ ינ ּו ֵואלֹהֵ י אֲ בוֹ ֵתינ ּוָ ּ .ת ֹבא ְלפָ ֶנ ָ
לכנ ּו
תע ַּלם ַמ ּ ֵ
יך ְּת ִפ ָּל ֵתנ ּו וְ אַ ל ִּת ַ
אָ ּ ָנא יְ ֹ
ע ֶרף לוֹ ַמר ְלפָ ֶנ ָ
יקים אֲ ַנחנ ּו וְ לֹא
יך צַ דִּ ִ
קשי ֹ
ִמ ְּת ִח ָּנ ֵתנ ּו ְׁשאֵ ין אָ נ ּו ַע ֵזּי פָ נִ ים ּו ׁ ֵ
חָ ָטאנ ּו .אֲ בָ ל חָ ָטאנ ּו אֲ ַנחנ ּו וַ אֲ ֹב ֵתינ ּו :אָ ׁ ַשמנ ּוָּ .בגַ דנ ּוָ ּ .ג ַזלנ ּו .דִּ ַּברנ ּו דוֹ ִפי.
רשענ ּו .זַ דנ ּו .חָ ַמסנ ּוָ .טפַ לנ ּו ׁ ֶשקֶ רָ .י ַעצנ ּו ָרעִּ .כ ַּזבנ ּו .לַ צנ ּוָ .מ ַרדנ ּו.
הֶ עֱ וִ ינ ּו וְ ִה ׁ ָ
ע ֶרףָ .ר ׁ ַשענ ּוִׁ .שחַ תנ ּוָ ּ .ת ִעינ ּו.
נִ אַ צנ ּו .סָ ַררנ ּוָ .עוִ ינ ּוָ ּ .פ ׁ ַשענ ּו .צֵ ַררנ ּוִ .ק ּ ִׁשינ ּו ֹ
יך ּו ִמ ּ ִמ ׁש ּ ָפטֶ ָ
עתענ ּו :סַ רנ ּו ִמ ּ ִמצוּ ֶת ָ
יך הַ ּטוֹ ִבים וְ לֹא ׁ ָשוָ ה ָ ֽלנ ּו .וְ אַ ּ ָתה
ִּת ַעבנ ּוִּ .ת ּ ָ
אמר ְלפָ ֶנ ָ
יך
רשענ ּוַ :מה ּנֹ ַ
ית וַ אֲ ַנחנ ּו ִה ׁ ָ
צַ דִּ יק ַעל ּ ָכל הַ ָּבא ָעלֵ ינ ּוִּ ,כי ֱא ֶמת ָעשִׂ ָ
יוֹ ׁ ֵשב ָמרוֹםַ .מה ְּנסַ ּ ֵפר ְלפָ ֶנ ָ
סתרוֹת וְ הַ ִּנגלוֹת אַ ּ ָתה
יך ׁשוֹכֵ ן ְׁשחָ ִקים .הֲ לֹא הַ ִּנ ּ ָ
דרי בֶ טֶ ן
תרי כָ ל חָ י .אַ ּ ָתה חוֹפֵ שׂ ּ ָכל חַ ֵ
יוֹ ֵדכּ .אַ ּ ָתה יוֹ ֵדכּ ָר ֵזי עוֹלָ ם וְ ַתעֲ ל ּומוֹת ִס ֵ
סתר ִמ ּ ֶנ ֶגד ֵעי ֶנ ָ
יך :יְ ִהי ָרצוֹן
וְ רוֹאֶ ה ְכלָ יוֹת וָ לֵ ב .אֵ ין ּ ָכל דָּ בָ ר ֶנעלָ ם ִמ ּ ֶמ ָּך וְ אֵ ין נִ ּ ָ
ִמ ְ ּלפָ ֶנ ָ
אתינ ּו ּותכַ ּ ֵפר
הוָ ה ֱאלֹהֵ ינ ּו ֵואלֹהֵ י ֱאבוֹ ֵתינ ּו ׁ ֶש ִּתמחוֹל ָ ֽלנ ּו ַעל ּ ָכל חַ ּטֹ ֵ
יך יְ ֹ
לתנ ּו.
אתנ ּו ּונחַ ּ ָ
חת לַ עֲ וּ ֵננ ּו ּולחַ ּ ָט ֵ
ָ ֽלנ ּו ַעל ּ ָכל עֲ וּנוֹ ֵתינ ּו וְ ִתסלַ ח ְלכָ ל ּ ְפ ׁ ָש ֵעינ ּו .וְ סָ לַ ּ ָ
לכנ ּו ִּכי פָ ׁ ָשענ ּוִּ .כי אַ ּ ָתה אֲ ֹד ָני טוֹב
ְסלַ ח ָ ֽלנ ּו אָ ִבינ ּו ִּכי חָ ָטאנ ּו ְמחוֹל ָ ֽלנ ּו ַמ ּ ֵ
יךְ :ל ַמ ַען ִׁש ָ
וְ סַ ָּלח וְ ַרב חֶ סֶ ד ְלכָ ל ֹק ְראֶ ָ
חת לַ עֲ וּ ֵננ ּו ִּכי ַרב ה ּוא.
הוָ ה וְ סָ לַ ּ ָ
מך יְ ֹ
ְל ַמ ַען ִׁש ָ
הוָ ה צְ בָ אוֹת ִע ּ ָמנ ּו
פשנ ּו .יְ ֹ
הוָ ה ְּתחַ ֵיּינ ּוּ ְ .בצִ דקָ ְת ָך ּתוֹצִ יא ִמ ָ ּצ ָרה ַנ ׁ ֵ
מך יְ ֹ
הוָ ה
הוָ ה צְ בָ אוֹת ַ ֽא ְׁש ֵרי אָ ָדם בּ וֹטֵ טּ ָּבך :יְ ֹ
ִמשׂ ּ ָגב ָ ֽלנ ּו ֱאלֹהֵ י ַיעֲ ֹקב סֶ לָ ה :יְ ֹ
הוָ ה אֵ לֶ ָ
יך ְ ֽו ָנ ׁש ּובָ ה .חַ דֵּ ׁש ָי ֵמינ ּו
יעה .הַ ּ ֶמלֶ ך ַיעֲ ֵננ ּו ְביוֹם קָ ראֵ נ ּו :הֲ ִׁשיבֵ נ ּו יְ ֹ
הוֹ ִׁש ָ
ְּכקֶ ֶדם:
תקון רחל
יכוין לבכות על חרבן בית המקדש )נעימתו כבט"ב(

ַעל נַהֲ רוֹת ָּבבֶ לָ ׁ .שם י ׁ ַ
ָשבנ ּוַ ּ ,גם ָּב ִכינ ּוּ ְ .בזָכ ֵרנ ּו ,אֶ ת צִ ּיוֹןַ :על עֲ ָר ִבים ְ ּבתוֹכָ ּה.
ּ ָת ִלינ ּוִּ ,כ ּנֹרוֹ ֵתינ ּוִּ :כי ׁ ָשם ְׁ ֽשאֵ לוּנ ּו ׁשוֹבֵ ינ ּו ,דִּ ב ֵרי ִׁשיר ,וְ תוֹלָ לֵ ינ ּו שִׂ מחָ הִׁ .שיר ּו
הוָ הַ .על ,אַ ד ַמת נֵכָ רִ :אם אֶ ׁש ּ ָכחֵ ך
ָ ֽלנ ּוִ ,מ ּ ִׁשיר צִ יּוֹן :אֵ יך .נ ִָׁשיר אֶ ת ִׁשיר יְ ֹ
ְ ֽירו ׁ ָּשמּםִּ .ת ׁש ּ ַכח יְ ִמינִ יִּ :תד ַּבק ְל ׁשוֹנִ י ְל ִח ִּכיִ ,אם לֹא אֶ ז ְּכ ֵר ִכיִ .אם לֹא אַ עֲ לֶ ה,
הוָ הִ ,ל ְבנֵי אֱדוֹם .אֵ ת ,יוֹם יְ רו ׁ ָּשמּם.
ֹאש שִׂ מחָ ִתי :זְ כֹר יְ ֹ
אֶ ת יְ רו ׁ ָּשלּםַ .על ,ר ׁ
א
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הָ אֹ ְמ ִריםֽ ָ ,ער ּוֽ ָ ,ער ּוַ .עד ,הַ ְּיסוֹד ָּב ּהַּ :בת ָּבבֶ ל ,הַ ּ ְׁשדו ָּדה .אַ ׁש ֵרי ׁ ֶשי ׁ ַש ּ ֶלם לָ ך.
לת ָ ֽלנ ּו :אַ ׁש ֵריֶ ׁ ,שיֹּאחֵ ז וְ נִ ּ ֵפץ אֶ ת עֹלָ לַ יִ ך .אֶ ל הַ ּ ָסלַ ע:
אֶ ת ְּגמוּלֵ ךֶ ׁ ,ש ּ ָג ַמ ּ
יכוין לבכות על הריגת הצדיקים

ִמזמוֹרְ ,לאָ סָ ףֱ .אל ִֹהיםָּ ,בא ּו גוֹיִ םּֽ ְ ,ב ַנחֲלָ ֶת ָךִ .ט ּ ְמא ּו ,אֶ ת הֵ יכַ ל קָ ד ׁ ֶש ָךׂ ֽ ָ .שמ ּו אֶ ת
יד ָ
יְ רו ׁ ָּשלּםְ ,ל ִע ִּיים :נ ְָתנ ּו ,אֶ ת נִ בלַ ת עֲ בָ ֶד ָ
יך,
יךַ .מאֲ כָ לְ ,לעוֹף הַ ּ ׁ ָש ָמיִ םּ ְ .ב ַ ׂשר ח ֲִס ֶ
ְלחַ יתוֹ אָ ֶרץָ ׁ :ש ְפכ ּו ָד ָמםַ ּ ,כ ּ ַמיִ םֽ ְ ,ס ִביבוֹת ְ ֽיר ּו ׁ ָשמּם .וְ אֵ ין קוֹבֵ ר :הָ יִ ינ ּו חֶ ר ּ ָפה,
הוָ הֶ ּ ,ת ֱאנַף לָ נֶצַ חֽ ִּ .ת ְב ַער ְּכמוֹ
ִל ׁשכֵ נֵינ ּו .לַ ַעג וָ קֶ לֶ סִ ,לס ִביבוֹ ֵתינ ּוַ :עד ָמה יְ ֹ
אֵ ׁשִ ,קנאָ ֶת ָךְׁ :שפֹ ך ח ֲָמ ְת ָך .אֶ ל הַ גּ וֹיִ ם ,אֲ ׁ ֶשר לֹא יְ ָדעו ָּך .וְ ַעל ַממלָ כוֹת .אֲ ׁ ֶשר
ְ ּב ִׁשמ ָך ,לֹא קָ ָרא ּוִּ :כי ,אָ כַ ל אֶ ת ַ ֽיעֲ קֹבֽ ְ .ואֶ ת ָנוֵה ּו הֵ ׁ ַש ּמ ּו :אַ ל ִּתז ּ ָכר ָ ֽלנ ּו ,עֲ וֹנֹת
ֲמ ָ
יךִּ .כי ַדלּ וֹנ ּוְ ,מאֹ דָ :עז ֵרנ ּוֱ ,אלֹהֵ י יִ ׁש ֵענ ּוַ .על דְּ בַ ר
אשֹנִ יםַ .מהֵ ר ,יְ קַ דְּ ֽמוּנ ּו ַרח ֶ
ִר ׁ
ֹאמר ּו הַ גּ וֹיִ ם ,אַ ּיֵה
ֹאתינ ּוְ ,ל ַמ ַען ְׁש ֶמ ָךֽ ָ :ל ּ ָמה ,י ְ
ְּכבוֹד ְׁש ֶמ ָך .וְ הַ ִּצילֵ נ ּו וְ כַ ּ ֵפר ַעל חַ ּט ֵ
יך הַ ּ ׁ ָשפוּךָ ּ :תבוֹא ְלפָ נ ָ
ֱאלֹהֵ יהֶ ם .יִ ָ ּו ַדע ַּבגּ ֹיִ יםְ ,ל ֵעינֵינ ּו .נִ ק ַמת ,דַּ ם עֲ בָ ֶד ָ
ֶיך ,אֶ נקַ ת
אָ ִסירְּ .כגֹ ֶדל זְ רוֹעֲ ָך .הוֹ ֵתרּ ְ ,בנֵי ְתמו ָּתה :וְ הָ ׁ ֵשב ִל ׁשכֵ נֵינ ּו ִׁשב ָע ַתיִ ם ,אֶ ל חֵ יקָ ם.
ית ָך ,נוֹ ֶדה ְ ּל ָךְ ,לעוֹלָ ם.
חֶ ר ּ ָפ ָתם אֲ ׁ ֶשר חֵ ְרפו ָּך ,אֲ ֹדנָי :וַ אֲ נַחנ ּו ַע ּ ְמ ָך ,וְ צֹאן ַמר ִע ֶ
ְלדוֹר וָ דֹר .נְ סַ ּ ֵפרְּ ,ת ִה ָּל ֶת ָך:
יטה וּראֵ ה אֶ ת חֶ ר ּ ָפ ֵתנ ּוַ :נחֲלָ ֵתנ ּו ,נֶהֶ פכָ ה ְלז ִָרים.
זְ כֹר יְ הֹוָ הֶ ,מה ָ ֽהיָה ָ ֽלנ ּו .הַ ִ ּב ָ
ימינ ּוּ ְ ,בכֶ סֶ ף
ָּב ּ ֵתינ ּו ְלנָכ ִרים :יְ תוֹ ִמים הָ יִ ינ ּו ,וְ אֵ ין אָ בִ .א ּמוֹ ֵתינ ּו ְּכאַ ל ָמנוֹתֵ :מ ֵ
ארנ ּו ,נִ רדָּ פנ ּו .יָגַ ענ ּו וְ לֹא ה ּונַח ָ ֽלנ ּוִ :מצ ַריִ ם,
ׁ ָש ִתינ ּוֵ .עצֵ ינ ּו ִ ּבמ ִחיר ָיבֹא ּוַ :על צַ ָ ּו ֵ
ָת ּנ ּו יָד .אַ ּ ׁשוּר ִלשׂ בּ ֹכּ לָ חֶ ם :אֲ ב ֵֹתינ ּו חָ ְטא ּו ,וְ אֵ ינָם .וַ אֲ נַחנ ּו עֲ וּ ֹנ ֵתיהֶ ם סָ בָ לנ ּו:
נ ַֽ
עֲ בָ ִדיםָ ,מ ְׁשל ּו בָ נ ּוּ .פ ֵֹרק אֵ ין ִמיּ ָָדםּ ְ :בנַפ ׁ ֵשנ ּו ,נ ִָביא לַ ח ֵמנ ּוִ .מ ּ ְפנֵי חֶ ֶרב הַ ּ ִמד ָּבר:
עוֹ ֵרנ ּוְּ ,כ ַתנּ ּור נִ כ ָמר ּוִ .מ ּ ְפנֵי ַזלעֲ פוֹת ָר ָעב :נ ִָׁשיםּ ְ ,בצִ יּוֹן ִע ּנ ּוּ ְ .בתֻ לֹת ְ ּב ָע ֵרי
ָשא ּו .וּנ ָע ִרים
יְ הו ָּדהׂ ָ :ש ִריםּ ְ ,בי ָָדם נִ תל ּוְ ּ .פנֵי זְ קֵ נִ ים לֹא נֶהדָּ ר ּוּֽ ַ :בחו ִּריםְ ,טחוֹן נ ָ ׂ
ֶהפך
ָּב ֵעץ ּ ָכ ׁ ָשל ּו :זְ קֵ נִ יםִ ,מ ּ ׁ ַש ַער ׁ ָשבָ ת ּוּֽ ַ .בחו ִּרים ִמ ְּנגִ ינ ָָתםָ ׁ :שבַ תְ ,משׂ וֹשׂ ִל ּ ֵבנ ּו .נ ּ ַ
ֹאשנ ּו.
ְלאֵ בֶ ל ְמחוֹלֵ נ ּו) :כשאומר "נפלה עטרת" וגו' ,יכוף ראשו בקרקע עד "הלכו בו"( ָנ ְפלָ ה ,עֲ טֶ ֶרת ר ׁ ֵ
ֽאוֹי נָא ָ ֽלנ ּו ִּכי חָ ָטאנ ּוַ :על זֶה .הָ יָה ָדוֶ הִ ,ל ּ ֵבנ ּוַ .על אֵ ּ ֶלה חָ ְׁשכ ּו ֵעינֵינ ּוַ :על הַ ר
ִצ ּיוֹןֶ ׁ ,ש ּ ׁ ָש ֵמםׁ .ש ּו ָע ִלים ִה ְּלכ ּו בוֹ :אַ ּ ָתה יְ הֹוָ הְ ,לעוֹלָ ם ּ ֵת ׁ ֵשבִּ .כסאֲ ָך ְלדוֹר וָ דוֹר:
ָ ֽל ּ ָמה לָ נֶצַ חִּ ,ת ׁש ּ ָכחֵ נ ּוֽ ַּ .ת ַעזבֵ נ ּו ְלאֹ ֶרך י ִָמים :הֲ ִׁשיבֵ נ ּו יְ הֹוָ ה ,אֵ לֶ ָ
יךֽ ְ ,ונ ָׁשוּבָ ה .חַ דֵּ ׁש
ָמינ ּו ְּכקֶ ֶדםִּ :כיִ ,אם ָמאֹ ס ְמאַ ס ּ ָתנ ּו .קָ צַ פ ּ ָת ָעלֵ ינ ּו ַעד ְמאֹ ד :הֲ ִׁשיבֵ נ ּו יְ הֹוָ ה,
י ֵ
אֵ לֶ ָ
ָמינ ּו ְּכקֶ ֶדם:
יךֽ ְ ,ונ ָׁשוּבָ ה .חַ דֵּ ׁש י ֵ

ב
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הַ ּ ֵבט ִמ ּ ׁ ָש ַמיִ ם וּראֵ הִ ,מ ְּזבוּל קָ ד ְׁש ָך וְ ִתפאַ ר ּ ֶת ָך .אַ ּיֵה ִקנאָ ְת ָך וּגב ּור ֶֹת ָ
יך ,הֲ מוֹן
ֲמ ָ
ֵמ ֶע ָ
יך אֵ לַ י ִהתאַ ּ ָפק ּוִּ :כי אַ ּ ָתה אָ ִבינ ּוִּ ,כי אַ ב ָרהָ ם לֹא יְ ָד ָענ ּו וְ יִ שׂ ָראֵ ל
יך וְ ַרח ֶ
ירנ ּו .אַ ּ ָתה יְ הֹוָ ה אָ ִבינ ּו גּ ֹאֲ לֵ נ ּו ֵמעוֹלָ ם ְׁש ֶמ ָך :לָ ּ ָמה ַתת ֵענ ּו יְ הֹוָ ה ִמדְּ ָרכֶ ָ
יך,
לֹא י ִַּכ ָ
ּ ַתק ִׁשיטּ ִל ּ ֵבנ ּו ִמ ִּיראָ ֶת ָךׁ .שוּב ְל ַמ ַען עֲ בָ ֶד ָ
יךִׁ ,שבטֵ י ַנחֲלָ ֶת ָך :לַ ּ ִמצ ָער י ְָר ׁש ּו ַעם
קָ ד ׁ ֶש ָך .צָ ֵרינ ּו בּ וֹ ְסס ּו ִמקדָּ ׁ ֶש ָך :וְ ַע ּ ָתה יְ הֹוָ ה אָ ִבינ ּו אָ ּ ָתה .אֲ נַחנ ּו הַ ח ֶֹמר וְ אַ ּ ָתה
יֹצְ ֵרנ ּו ,ו ַּמעֲ ֵ ׂשה י ְָד ָך ּ ֻכ ָּלנ ּו :אַ ל ִּתקצֹף יְ הֹוָ ה ַעד ְמאֹ ד ,וְ אַ ל לָ ַעד ִּתזכּ ֹר ָעוּן .הֵ ן
הַ ּ ֶבט-נָא ַע ּ ְמ ָך כֻ ָּלנ ּוָ :ע ֵרי קָ ד ְׁש ָך הָ י ּו ִמד ָּבר .צִ יּוֹן ִמד ָּבר הָ ָי ָתה ,יְ רו ׁ ָּשלּם
דשנ ּו וְ ִתפאַ ר ּ ֵתנ ּו ,אֲ ׁ ֶשר ִ ֽה ְללו ָּך אֲ ב ֵֹתינ ּו ,הָ יָה ִלשׂ ֵרפַ ת אֵ ׁש .וְ כָ ל
ְׁש ָמ ָמהֵ ּ :בית קָ ׁ ֵ
ֱשה וּת ַע ּנֵנ ּו ַעד ְמאֹ ד:
ַמח ֲַמדֵּ ינ ּו הָ יָה ְלחָ ר ָּבהֽ ַ :ה ַעל אֵ ֶּלה ִתתאַ ּ ַפק יְ הֹוָ הֶ ּ .תח ׁ ֶ
ַעל חוֹמ ַֹתיִ ך יְ רו ׁ ָּשלּם ִהפקַ ד ִּתי ׁש ְֹמ ִריםָ ּ ,כל הַ יּוֹם וְ כָ ל הַ ַּלילָ ה ּ ָת ִמיד לֹא ֶיח ֱׁש ּו.
הַ ּ ַמז ִּכ ִירים אֶ ת יְ הֹוָ ה ,אַ ל ֳ ּד ִמי לָ כֶ ם :וְ אַ ל ִּת ְּתנ ּו ֳד ִמי לוַֹ .עד יְ כוֹנֵן וְ ַעד יָשִׂ ים
ימינוֹ ,ו ִּבזרוֹכּ עֻ זּוִֹ .אם אֶ ּ ֵתן אֶ ת
אֶ ת יְ רו ׁ ָּשלּםְּ ,ת ִה ָּלה ָּבאָ ֶרץ :נִ ְׁש ַּבע יְ הֹוָ ה ִ ּב ִ
דְּ גָ נֵך עוֹד ַמאֲ כָ ל ְלאֹ יְ בַ יִ ך .וְ ִאם יִ ׁש ּת ּו ְבנֵי נֵכָ ר ִּתירוֹ ׁ ֵשך ,אֲ ׁ ֶשר יָגַ ַע ּת בּ וִֹּ :כי
ֹאכלֻ ה ּו ,וְ ִ ֽה ְלל ּו אֶ ת יְ הֹוָ ה .וּמקַ ְ ּבצָ יו יִ ׁש ּ ֻתה ּו ְ ּבחַ צרוֹת קָ ד ִׁשי:
ְמאַ ספָ יו י ְ
ומכאן קוראים עמו הציבור בקול רם

אַ ּ ָתה ָתקוּםְּ ,ת ַרחֵ ם צִ יּוֹןִּ .כי ֵעת ְלחֶ ננ ָּהִּ ,כי בָ א מוֹ ֵעדִּ :כי ָר ֽצ ּו עֲ בָ ֶד ָ
יך ,אֶ ת
אֲ בָ נֶיהָ ֽ ְ .ואֶ ת עֲ פָ ָר ּה יְ ֹחנֵנ ּו .בּ וֹנֵה יְ רו ׁ ָּשלּם יְ הֹוָ ה .נִ דחֵ י יִ שׂ ָראֵ ל ,יְ כַ ּנֵס:

תקון לאה
לַ ְמ ַנ ֵ ּצטַּ .משׂ ִּכיל ִלבנֵי ק ַֹרחְּ :כאַ יָּלַ ּ .תעֲ רֹג ַעל אֲ ִ ֽפיקֵ י ָמיִ םֵ ּ .כן נַפ ִׁשי ַתעֲ רֹג
אֵ לֶ ָ
יךֱ ,אל ִֹהים :צָ ְמאָ ה נַפ ִׁשי ,לֵ אל ִֹהיםְ ,לאֵ ל חָ י ָמ ַתי אָ בוֹא .וְ אֵ ָראֶ הְ ּ ,פנֵי
ֱאל ִֹהים :הָ יְ ָתה ִ ּלי ִדמ ָע ִתי ,לֶ חֶ ם ,יוֹ ָמם וָ לָ ילָ הֶ ּ .ב ֱאמֹר אֵ לַ י ּ ָכל הַ יּוֹם ,אַ יֵּה
ֱאלֹהֶ ָ
יך :אֵ ּ ֶלה אֶ ז ְּכ ָרה ,וְ אֶ ׁש ּ ְפכָ ה ָעלַ י ,נַפ ִׁשיִּ .כי אֶ עֱ בֹרַּ ,ב ּ ָסך ,אֶ דַּ דֵּ םַ ,עד ּ ֵבית
ֱאל ִֹהיםּ ְ .בקוֹל ִר ּנָה וְ תוֹ ָדה .הָ מוֹן חוֹגֵגַ :מה ִּת ׁש ּתוֹ ֲח ִחי ,נַפ ִׁשי ,וַ ּ ֶתה ֱִמי ָעלָ י.
ַפשי ִת ׁש ּתוֹחָ חַ .על
אלֹהַ יָ .עלַ י ,נ ִׁ
הוֹ ִח ִלי לֵ אל ִֹהיםִּ ,כי עוֹד אוֹ ֶד ּנ ּו .יְ ׁשוּעוֹת ּ ָפנָיוֱֽ :
זכר ָךֵ ,מאֶ ֶרץ יַרדֵּ ן .וְ חֶ רמוֹנִ יםֵ ,מהַ ר ִמצ ָערְּ :תהוֹם אֶ ל ְּתהוֹם קוֹ ֵראְ ,לקוֹל
ּ ֵכן .אֶ ּ ָ
יך וְ גַ ּ ֶל ָ
יךָ ּ .כל ִמ ׁש ָּב ֶר ָ
צִ ּנוֹ ֶר ָ
הוָ ה ,חַ סדּ וֹ .וּבַ ַּלילָ ה,
יךָ ,עלַ י ָעבָ ר ּו :יוֹ ָמם ,יְ צַ ּוֶה יְ ֹ
ִׁשירֹה ִע ּ ִמיְּ .ת ִפ ָּלהְ ,לאֵ ל חַ יָּי :אוֹ ְמ ָרהְ ,לאֵ ל סַ ל ִעי ,לָ ָ ֽמה ְׁשכַ ח ּ ָתנִ יֽ ָ .ל ּ ָמה ק ֵֹדר
אֵ לֵ ךּ ְ .בלַ חַ ץ אוֹיֵבּ ְ :ב ֶרצַ חּֽ ְ ,ב ַעצמוֹ ַתי .חֵ ְרפוּנִ י צוֹ ְר ָריּ ְ .באָ מ ָרם אֵ לַ י ּ ָכל הַ יּוֹם,
ג
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אַ יֵּה ֱאלֹהֶ ָ
ילי לֵ אל ִֹהיםִּ ,כי עוֹד
יךַ :מה ִּת ׁש ּתוֹח ֲִחי ,נַפ ִׁשי ,ו ַּמה ּ ֶתה ֱִמי ָעלָ י .הוֹ ִח ִ
אוֹ ֶד ּנ ּו .יְ ׁש ּועֹת ּ ָפנַי ,וֵאלֹהָ י:
יש ִמר ָמה וְ ַעולָ הְ ,תפַ ְ ּלטֵ נִ יִּ :כי
יביִ .מגּ וֹי לֹא חָ ִסידֵ .מ ִא ׁ
ׁ ָשפטֵ נִ י ֱאל ִֹהים ,וְ ִריבָ ה ִר ִ
אַ ּ ָתהֱ ,אלֹהֵ י ָמע ּו ִּזי ,לָ ָ ֽמה זְ ַנח ּ ָתנִ יֽ ָ .ל ּ ָמה ק ֵֹדר אֶ תהַ ֵּלךּ ְ .בלַ חַ ץ אוֹיֵבְׁ :שלַ ח אוֹ ְר ָך
וַ אֲ ִמ ְּת ָך ,הֵ ּ ָמה יַנחוּנִ י .יְ ִביאוּנִ י אֶ ל הַ ר קָ ד ְׁש ָך ,וְ אֶ ל ִמ ׁש ְּכנוֹ ֶת ָ
יך :וְ אָ בוֹאָ ה ,אֶ ל
ילי .וְ אוֹ ְד ָך ְב ִכ ּנוֹרֱ .אל ִֹהים ֱאלֹהָ יַ :מה
ִמז ַּבח ֱאל ִֹהים .אֶ ל אֵ ל ,שִׂ מחַ ת ִּג ִ
ילי לֵ אל ִֹהיםִּ ,כי עוֹד אוֹ ֶד ּנ ּו .יְ ׁש ּועֹת
ִּת ׁש ּתוֹח ֲִחי ,נַפ ִׁשי ,ו ַּמה ּ ֶתה ֱִמי ָעלָ י .הוֹ ִח ִ
ּ ָפנַי ,וֵאלֹהָ י:
בימים שאין אומרים בהם תחנון ידלג מזמור זה

הוָ הּ ְ ,ביוֹם צָ ָרה .יְ ַ ׂש ּגֶב ָךֵ ׁ ,שםֱ ,אלֹהֵ י יַעֲ קֹב :יִ ׁשלַ ח
לַ ְמ ַנ ֵ ּצטִּ .מזמוֹר ְל ָדוִ ד :י ַַענ ָך יְ ֹ
ֶעז ְר ָך ִמקּ ֶֹד ׁש .ו ִּמ ִּציּוֹן ,יִ ְס ָע ֶד ָּך :יִ זכּ ֹר ּ ָכל ִמנח ֶֹת ָך .וְ עוֹלָ ְת ָך יְ ַד ּ ְׁשנֶה ,סֶ לָ הֽ ִ :י ּ ֶתן ְל ָך
הוָ ה,
ּבשם ֱאלֹהֵ ינ ּו נִ דגּ ֹל .יְ ַמ ֵּלא יְ ֹ
ישו ָּע ֶת ָך .ו ׁ ֵ
ִכלבָ בֶ ָךֽ ְ .וכָ ל עֲ צָ ְת ָך יְ ַמ ּ ֵלא :נְ ַר ְּננָהּ ִ ,ב ׁ
ּ ָכל ִמ ׁשאֲ לוֹ ֶת ָ
הוָ הְ ,מ ִׁשיחוֹ .יַעֲ נֵה ּוִ ,מ ּ ְׁש ֵמי קָ ד ׁשוֹ.
יךַ :ע ּ ָתה י ַָדע ִּתיִּ .כי הוֹ ִׁשיכּ ,יְ ֹ
הוָ ה ֱאלֹהֵ ינ ּו,
ֵשע יְ ִמינוֹ :אֵ ֶּלה בָ ֶרכֶ ב ,וְ אֵ ֶּלה בַ ּסו ִּסים .וַ אֲ נַחנ ּוּ ְ ,ב ׁ ֵשם יְ ֹ
ִ ּבגבֻ רוֹת ,י ׁ ַ
יעה .הַ ּ ֶמלֶ ך,
הוָ ה הוֹ ִׁש ָ
נַז ִּכיר :הֵ ּ ָמהָ ּ ,כ ְרע ּו וְ ָנפָ ל ּו .וַ אֲ נַחנ ּו ַּקמנ ּו ,וַ ִּנתעוֹ ָדד :יְ ֹ
יַעֲ נֵנ ּו ְביוֹם קָ ראֵ נ ּו:
הוָ ה ,הָ אָ ֶרץ וּמלוֹאָ ּהֵ ּ .תבֵ ל ,וְ י ְֹׁשבֵ י בָ ּהִּ :כי הוּאַ ,על י ּ ִַמים
ְל ָדוִ דִ ,מזמוֹר .לַ י ֹ
הוָ ה .ו ִּמי יָקוּםּ ִ ,במקוֹם קָ ד ׁשוֹ :נְ ִקי
יְ סָ ָד ּה .וְ ַעל נְ הָ רוֹת ,יְ כוֹנְ נֶהָ ִ :מי יַעֲ לֶ ה ְבהַ ר יְ ֹ
ָשא לַ ּ ׁ ָשוא ,נַפ ִׁשי .וְ לֹא נִ ׁש ַּבעְ ,ל ִמר ָמה :יִ שּׂ ָ א
כַ ּ ַפיִ ם ,וּבַ ר לֵ בָ ב .אֲ ׁ ֶשר ,לֹא נ ָ ׂ
הוָ ה .וּצ ָדקָ הֵ ,מ ֱאלֹהֵ י יִ ׁשעוֹ :זֶה ,דּ וֹר דּ ְֹר ׁ ָשוְ .מבַ ק ׁ ֵשי פָ נ ָ
ֶיך יַעֲ קֹב,
ְב ָרכָ הֵ ,מאֵ ת יְ ֹ
אשיכֶ םֽ ְ .ו ִה ּנָשְׂ א ּוִ ּ ,פתחֵ י עוֹלָ ם .וְ יָבוֹאֶ ,מלֶ ך הַ ּ ָכבוֹדִ :מי
סֶ לָ ה :שְׂ א ּו ְׁש ָע ִריםָ ,ר ׁ ֵ
הוָ הִּ ,גבּ וֹר ִמלחָ ָמה :שְׂ א ּו ְׁש ָע ִרים,
הוָ הִ ,עזּ ּוז וְ גִ בּ וֹר .יְ ֹ
זֶהֶ ,מלֶ ך הַ ּ ָכבוֹד .יְ ֹ
אשיכֶ ם .וּשׂ א ּוִ ּ ,פתחֵ י עוֹלָ ם .וְ ָיבֹאֶ ,מלֶ ך הַ ּ ָכבוֹדִ :מי הוּא זֶהֶ ,מלֶ ך הַ ּ ָכבוֹד.
ָר ׁ ֵ
הוָ ה צְ בָ אוֹת .הוּא ֶמלֶ ך הַ ּ ָכבוֹד ,סֶ לָ ה:
יְ ֹ
אל ִֹהים .יְ חָ ּנֵנ ּו וִ יבָ ְרכֵ נ ּו .יָאֵ ר ּ ָפנָיו ִא ּ ָתנ ּו ,סֶ לָ ה:
לַ ְמ ַנ ֵ ּצטּ ִ ּבנגִ ינֹתִ .מזמוֹר ִׁשירֱֽ :
לָ ַד ַעת ָּבאָ ֶרץ ,דַּ ר ּ ֶכ ָךּ ְ .בכָ ל גּ וֹיִ ם ,יְ ׁשו ָּע ֶת ָך :יוֹדו ָּך ַע ּ ִמיםֱ ,אל ִֹהים .יוֹדו ָּךַ ,ע ּ ִמים
ישֹר .וּלאֻ ּ ִמיםָּ ,באָ ֶרץ ּ ַתנחֵ ם,
יר ְּננ ּוְ ,לאֻ ּ ִמיםִּ .כי ִת ׁש ּפֹט ַע ּ ִמיםִ ,מ ׁ
ּ ֻכ ָּלם :יִ שׂ ְמח ּו ִ ֽו ַ
סֶ לָ ה :יוֹדו ָּך ַע ּ ִמיםֱ ,אל ִֹהים .יוֹדו ָּךַ ,ע ּ ִמים ּ ֻכ ָּלם :אֶ ֶרץ ,נ ְָתנָה יְ בוּלָ ּה .יְ בָ ְרכֵ נ ּו,
ֱאל ִֹהים ֱאלֹהֵ ינ ּו :יְ בָ ְרכֵ נ ּו ֱאל ִֹהים .וְ ִ ֽי ְירא ּו אוֹתוָֹ ּ ,כל אַ פסֵ י אָ ֶרץ:
הוָ ה.
הוָ ה ְ ּבכָ ל לֵ בָ בּ ְ .בסוֹד יְ ׁ ָש ִרים ,וְ ֵע ָדהְּ :גד ִֹליםַ ,מעֲ ֵ ׂשי יְ ֹ
הַ ְלל ּוי ָּה ,אוֹ ֶדה יְ ֹ
דְּ רו ִּׁשיםְ ,לכָ ל חֶ פצֵ יהֶ ם :הוֹד וְ הָ ָדר ּ ָפעֳ לוֹ .וְ צִ דקָ תוֹ ,ע ֶֹמ ֶדת לָ ַעד :זֵכֶ ר ָע ָ ׂשה,
ד

תקון חצות

יראָ יו .יִ זכּ ֹר ְלעוֹלָ םּ ְ ,ב ִריתוֹ :כּ ֹטּ
הוָ ה :טֶ ֶרף ,נ ַָתן ִל ֵ
ְלנִ פ ְלאוֹ ָתיו .חַ ּנוּן וְ ַרחוּם ,יְ ֹ
ֱמת ּו ִמ ְׁש ּ ָפט.
ַמעֲ ָ ׂשיוִ ,ה ִּגיד ְל ַע ּמוֹ .לָ ֵתת לָ הֶ םַ ,נחֲלַ ת גּ וֹיִ םַ :מעֲ ֵ ׂשי י ָָדיו ,א ֶ
ָשרְ ּ :פדוּתָ ׁ ,שלַ ח
ֱמת וְ י ׁ ָ
נ ְֶא ָמנִ יםָ ּ ,כל ּ ִפקּ ו ָּדיוְ :סמו ִּכים לָ ַעדְ ,לעוֹלָ ם .עֲ שׂ וּיִ םֶ ּ ,בא ֶ
הוָ ה.
אשית חָ כ ָמה ,יִ ראַ ת יְ ֹ
ְל ַע ּמוֹ .צִ ָ ּוה ְלעוֹלָ ם ְ ּב ִריתוֹ .קָ דוֹ ׁש וְ נוֹ ָראְׁ ,שמוֵֹ :ר ִׁ
ֹשיהֶ םְּ .ת ִה ָּלתוֹ ,ע ֶֹמ ֶדת לָ ַעד:
ֵ ׂשכֶ ל טוֹבְ ,לכָ ל ע ֵ ׂ
לַ ְמ ַנ ֵ ּצטִּ .מזמוֹר ְל ָדוִ דּֽ ְ :בבוֹא אֵ לָ יו ,נ ָָתן הַ ּנ ִָביאַ ּ .כאֲ ׁ ֶשר ָּבא ,אֶ ל ַּבתָ ׁ -שבַ ע :חָ ּנֵנִ י
ֲמ ָ
אתי
יךְ ,מחֵ ה ְפ ׁ ָש ָעי :הֶ ֶרבַ ּ ,כ ְ ּבסֵ נִ י ֵמעֲ וֹנִ י .ו ֵּמחַ ּ ָט ִ
ֱאל ִֹהיםְּ ,כחַ סדֶּ ָךְּ .כרֹב ַרח ֶ
אתי ,וְ הָ ַרע
אתי נֶגדִּ יָ ,ת ִמידְ :ל ָך ְלבַ דְּ ָך ,חָ ָט ִ
ַטהֲ ֵרנִ יִּ :כי ְפ ׁ ָש ַעי ,אֲ נִ י אֵ ָדע .וְ חַ ּ ָט ִ
ְ ּב ֵעינ ָ
זכה ְב ׁ ָשפטֶ ָך :הֵ ן ְ ּב ָעוּן חוֹלָ ל ִּתי.
יתיְ .ל ַמ ַעןִּ ,תצדַּ ק ְ ּב ָדב ֶר ָךִּ .ת ּ ֶ
ֶיךָ ,עשִׂ ִ
יענִ י:
ֱמת ,חָ פַ צ ּ ָת בַ ּ ֻטחוֹת .וּבסָ תֻ ם ,חָ כ ָמה תוֹ ִד ֵ
וּבחֵ טאֶ ,יח ֱַמתנִ י ִא ּ ִמי :הֵ ן א ֶ
יענִ יׂ ָ ,ששׂ וֹן וְ שִׂ מחָ ה.
ְּתחַ ְּטאֵ נִ י ְבאֵ זוֹב ,וְ אֶ טהָ רְּ .תכַ ְ ּבסֵ נִ י ,ו ִּמ ּ ׁ ֶשלֶ ג אַ ל ִ ּביןַ ּ :ת ׁש ִמ ֵ
ית :הַ ס ּ ֵתר ּ ָפנ ָ
ֶיךֵ ,מח ֲָטאָ יֽ ְ .וכָ ל עֲ וּנ ַֹתיְ ,מחֵ ה :לֵ ב ָטהוֹר,
ּ ָתגֵלנָה ,עֲ צָ מוֹת דִּ ִּכ ָ
ְ ּב ָרא ִלי ֱאל ִֹהים .וְ ר ּוטּ נָכוֹן ,חַ דֵּ ׁש ְ ּב ִקר ִ ּבי :אַ ל ּ ַת ׁש ִליכֵ נִ י ִמ ְ ּלפָ נ ָ
ֶיך .וְ ר ּוטּ קָ ד ְׁש ָך,
אַ ל ִּת ַּקח ִמ ּ ֶמ ִּני :הָ ִׁשיבָ ה ִ ּלי ,שְׂ שׂ וֹן יִ ׁש ֶע ָך .וְ ר ּוטּ נְ ִדיבָ הִ ,תס ְמכֵ נִ י :אֲ לַ ּ ְמ ָדה
יך .וְ חַ ּ ָט ִאים ,אֵ לֶ ָ
פֹ ׁש ִעים ,דְּ ָרכֶ ָ
יך י ָׁשוּב ּו :הַ ִּצילֵ נִ י ִמדָּ ִמים ,אּֽלֹ ִהיםֱ .אלֹהֵ י
ְת ׁשו ָּע ִתיְּ .ת ַר ּנֵן ְל ׁשוֹנִ י ,צִ דקָ ֶת ָך :אֲ ֹדנָי ,שְׂ פָ ַתי ִּתפ ּ ָתחּ .ו ִפי ,י ִַּגיד ְּת ִה ָּל ֶת ָךִּ :כי,
לֹא ַתח ּפֹץ זֶבַ ח ,וְ אֶ ּ ֵתנָה .עוֹלָ ה ,לֹא ִתרצֶ ה :זִ ְבחֵ י ֱאל ִֹהים ,ר ּוטּ נִ ׁש ָּב ָ ֽרה .לֵ ב
יטיבָ ה ִברצוֹנְ ָך ,אֶ ת צִ יּוֹןִּ .תבנֶה ,חוֹמוֹת
נִ ׁש ָּבר וְ נִ ד ּ ֶכהֱ .אל ִֹהים ,לֹא ִתבזֶה :הֵ ִ
יְ רו ׁ ָּשמּם :אָ ז ּ ַתח ּפֹץ זִ בחֵ י צֶ ֶדק ,עוֹלָ ה וְ כָ ִליל .אָ ז יַעֲ ל ּו ַעל ִמזְ ַּבח ֲָך ,פָ ִרים:
בימים שאין אומרים תקון רחל ידלג פסוק "עד אנה" ויאמר "תקום" וכו'.

ספדּ ִ ,ביר ּו ׁ ָשמּם:
ַעד ָ ֽא ָנה ִ ּבכ ָיה ְ ּבצִ יּוֹןִ .מ ּ ֵ

ּ ָתק ּום ְּת ַרחֵ ם צִ יּוֹןִּ .תב ֶנה חוֹמוֹת ,יְ ר ּו ׁ ָשמּם:
ואומר ש"צ מלך רחמן וכו'.

ֶמלֶ ך ַר ֲח ָמן ַרחֵ ם ָעלֵ ינ ּו טוֹב ּו ֵמ ִטיב ִהדָּ ֵר ׁש ָ ֽלנ ּוׁ .ש ּו ָ ֽבה ָעלֵ ינ ּו ַּבהֲ מוֹן ַר ֲח ֶמ ָ
יך.
יתך ְּכבַ ְּת ִח ָּלה .וְ כוֹ ֵנן ִמקדָּ ׁ ָשךַ ,על
ִ ּבגלַ ל ֱאבוֹ ֵתינ ּוֶ ׁ ,ש ָעשׂ ּו אֶ ת ְרצוֹ ָנךּ ְ .ב ֵנה בֵ ָ
ְמכוֹנוֹ .וְ הַ ראֵ נ ּו ְ ּב ִבנ ָינוֹ ,וְ ַ ׂש ּ ְמחֵ נ ּו ְ ּב ִתקּ ּונוֹ .וְ הָ ׁ ֵשב יִ שׂ ָראֵ ל אֶ ל ָנ ֵוה ּו ,כּ ֹהֲ נִ ים
עמ ָדם .וְ אַ רמוֹןַ ,על ִמ ׁש ּ ָפטוֹ ֵי ׁ ֵשב .יְ ִהי
לַ עֲ בוֹ ָד ָתםּ ,ולוִ ִּים ְלד ּוכָ ָנם ,וְ יִ שׂ ָראֵ ל ְל ַמ ָ
תרחֵ ם ָעלָ יו וְ ָעלֵ ינ ּו ְ ּב ַר ֲח ֶמ ָ
ָרצוֹן ִמ ְ ּלפָ ֶנ ָ
יך הָ ַר ִ ּבים,
הוָ ה ֱאלֹהֵ ינ ּוֶ ׁ .ש ּ ָת ׁש ּוב ּו ַ
יך יְ ֹ
רכ ֵתי אָ ֶרץ .וַ הֲ ִביאֵ נ ּו ְלצִ ּיוֹן
ּותקַ ּ ֵבץ ּ ְפז ּו ֵרינ ּו ִמ ּ ֵבין הַ גּ וֹיִ םּ .ונפ ּוצוֹ ֵתינ ּו ְּכנוֹסִ ,מ ַיּ ְּ
ירך ְ ּב ִר ָּנה .וְ ִליר ּו ׁ ָשלּם ּ ֵבית ִמקדָּ ׁ ָשךּ ְ ,בשִׂ מחַ ת עוֹלָ ם .וְ ׁ ָשם ַנעֲ ֶ ׂשה ְלפָ ֶנ ָ
יך אֶ ת
ִע ָ
לכ ָתן:
דרןּ .ומ ּוסָ ִפיןְּ ,כ ִה ּ ָ
רבנוֹת חוֹבָ ֵתנ ּוְּ ,ת ִמ ִידין ְּכ ִס ָ
קָ ְ ּ
ה

תקון חצות

ואומרים כל הציבור מזמור זה על נחמת ירושלים תובב"א אכי"ר

הוָ ה ,אֶ ת ִׁשיבַ ת צִ ּיוֹן .הָ יִ ינ ּוְּ ,כח ְֹל ִמים :אָ ז יִ ּ ָמלֵ א שְׂ חוֹק,
ִׁשיר ,הַ ּ ַמעֲ לוֹתּ ְ .ב ׁשוּב יְ ֹ
הוָ ה ,לַ עֲ שׂ וֹת ִעם אֵ ֶּלהִ :הגדִּ יל
ֹאמר ּו בַ גּ וֹיִ םִ .הגדִּ יל יְ ֹ
ּ ִפינ ּו ,וּל ׁשוֹנֵנ ּו ִר ּנָה .אָ ז ,י ְ
יקים ַּב ּ ֶנגֶב:
יתנ ּוַ ּ .כאֲ ִפ ִ
הוָ ה ,אֶ ת ְׁש ִב ֵ
הוָ ה ,לַ עֲ שׂ וֹת ִע ּ ָמנ ּו .הָ יִ ינ ּו שְׂ ֵמ ִחיםׁ :שו ָ ּֽבה יְ ֹ
יְ ֹ
ֹשא ֶמ ׁ ֶשך הַ ז ַָּרע .בּ ֹא ָיבֹא
הַ זּ ְֹר ִעים ְ ּב ִדמ ָעהּ ְ .ב ִר ּנָה יִ קצֹר ּו :הָ לוֹך יֵלֵ ך ,וּבָ כֹה ,נ ֵ ׂ
ֹשא ,אֲ לֻ ּמ ָֹתיו:
ְב ִר ּנָה .נ ֵ ׂ

ו

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

יאמר :אוי לי על גלות השכינה ,אוי לי על חרבן ביהמ"ק ,אוי לי על שריפת
התורה ,אוי לי על הריגת הצדיקים ,אוי לי על חילול שמו הגדול ותורתו.
אוי לי כי גבר אויב ,אוי לי על צער כל העולמות ,אוי לי על צער האבות
הקדושים והאמהות הקדושות ,אוי לי על צער הנביאים והחסידים והצדיקים
אשר בג"ע ,אוי לי על צערו של משיח ,עונותינו ִהטו אלה ופשעינו האריכו
קי ֵ ּצנו וחטאתינו מנעו הטוב ממנו ,אוי להם לַ ָּבנים שגלו מעל שלחן אביהם
זה כמה אורך ימים ושנים רבים ורעים ,כל דור שלא נבנה ביהמ"ק בימיו
כאלו נחרב בימיו.

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

יתנ ּו וְ אֵ ין ָ ֽלנ ּו
הֲ ָמאֹ ס ָמאַ ס ּ ָת אֶ ת יְ הו ָּדהִ .אם ְ ּבצִ יּוֹן ּ ָגעֲ לָ ה נַפ ׁ ֶש ָךַ ,מדּ ּוכּ ִה ִּכ ָ
רפא וְ ִה ּנֵה ְב ָע ָ ֽתה :י ַָדענ ּו יְ הֹוָ ה ִר ׁש ֵענ ּו
ַמר ּ ֵפא .קַ ּוֵה ְל ׁ ָשלוֹם וְ אֵ ין טוֹב ,ו ְּל ֵעת ַמ ּ ֵ
עֲ וֹן אֲ בוֹ ֵתינ ּוִּ .כי חָ ָטאנ ּו לָ ך :אַ ל ִּתנאַ ץ ְל ַמ ַען ִׁשמ ָך ,אַ ל ְּתנ ּ ֵַבל ִּכ ּ ֵסא ְכבוֹ ֶד ָך.
ית ָך ִא ּ ָתנ ּו :כּ ֹה אָ ַמר יְ הֹוָ ה קוֹל ְ ּב ָר ָמה נִ ׁש ָמע נְ ִהי ְ ּב ִכי
זְ כֹר אַ ל ּ ָתפֵ ר ְ ּב ִר ְ
ַתמרו ִּרים ָרחֵ ל ְמבַ ּ ָכה ַעלָּ -בנֶיהָ ֵ .מאֲ נָה ְל ִה ּנָחֵ ם ַעל ָּבנֶיהָ ִּכי אֵ י ֶנ ּנ ּו :יְ הֹוָ ה
ִמ ּ ָמרוֹם יִ ׁשאָ ג ו ִּמ ּ ְמעוֹן קָ ד ׁשוֹ יִ ּ ֵתן קוֹלוֹ ׁ ָשאֹ ג יִ ׁשאַ ג ַעל ָנוֵה ּו :וַ ִּיק ָרא אֲ ֹדנָי ֱאל ִֹהים
ּלמס ּ ֵפד וּלקָ רחָ ה וְ לַ חֲגוֹר ָ ׂשקַ :על אֵ ֶּלה אֲ נִ י בוֹ ִכיָּה
בכי ו ִ
צְ בָ אוֹת ַּביּוֹם הַ הוּאִ .ל ִ
ֵעינִ י ֵעינִ י י ְֹר ָדה ּ ַמיִ םִּ ,כי ָרחַ ק ִמ ּ ֶמ ִּני ְמנַחֵ ם ֵמ ִׁשיב נַפ ִׁשי .הָ י ּו בָ נַי ׁשוֹ ֵמ ִמיםִּ ,כי
יקתנִ יִ :מי-יִ ּ ֵתן רֹא ִׁשי
רתי ׁ ַש ּ ָ ֽמה הֶ חֱזִ ָ ֽ
רתי .קָ ַד ִּ
גָ בַ ר אוֹיֵבַ :על ׁ ֶשבֶ ר ַּבתַ -ע ּ ִמי הָ ׁש ַּב ִּ
יש
לב ׁ
יוֹמם וָ לַ ילָ ה ,אֶ ת ַ ֽח ְללֵ י בַ ת ַע ּ ִמי :אַ ִ ּ
ָ
בכה
מעה .וְ אֶ ּ ֶ
ַמיִ ם וְ ֵעינִ י ְמקוֹר דִּ ָ
ׁ ָש ַמיִ ם קַ דרוּת .וְ ַ ׂשק אָ שִׂ ים ְּכסו ָּתם :הֵ ן אֶ ראֶ ָּלם צָ עֲ ק ּו ֽחוּצָ הַ .מלאֲ כֵ י ׁ ָשלוֹם ַמר
יִ ב ּ ָכיֽ וּן:

ז

