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ִאקום לילה חצות" והיהִתמידִאומרִ.חדאִבצוותאִתורהִוללמודִ'הִלעבודתִחבריוִאתִומקיץִמביתו ויוצאִִמידיִלילה בחצות לִהיהִקם”ואלִשפיראִזצשמִ'צִר”הרה

ִ:דייקאִחבורהִי”עִאניִחברִי”עִרקִחצותִשלִהעצהִלקייםִאפשרִשאיִלרמזִהפסוקיםִסמךִהמלךִדודִ”יראוךִאשרִלכלִאניִחברִ-ִצדקךִמשפטיִעלִלךִלהודות

 זאת את וראו לקום מאליו התרגל שגופו עד[, אחד לילה חסר לא שנה משבעים יותר] בחצות בכל יום לקום בנדר זצ"ל לוי יצחק 'רהרה"צ כל כך היה רגיל 
 שם העומדים האנשים וכשהחזירו, מהמטה רגלו להוריד מנסה שבהתאמצות איך ראו לילהה חצות שעת וכשהגיעה הכרה ללא היה כשכבר, שנפטר קודם לילהשב
 :שנים עשרות הקדוש  כמנהגו המטה מן לרדת כרוצה, פעמים הרבה הדבר שוב חזר, למטה רגלו את

ִוהתבודדותִתהיליםִכ”ואח,ִבאומןִהקדושִרבינוִבציוןִחצותִתיקוןִולומר לילהה בחצות יִשהיוִחסידיִברסלבִבאומןִכלִכךִבעליִרגש,ִשהיוִיכוליםִלקום”סיפרִרלו
ִזהִוכל,ִהמנחהִתפילתִשעתִעדִנוספותִשעות עוד ותפילהִבתורהִשםִולשהותִלציוןִלחזורִהתפילהִואחר,ִשעותִכמהִולהתפללִקלויזלִולחזורִהתפילהִשעתִעד

ִ פִשהיהִלהםִעניותִודחקותִגדולה.”ותִוהתלהבותִבכלִלב,ִוכלִזהִאףִבלילותִהחורףִהקשות,ִואעהתעוררִמתוך

 בפרט עצמו בפני יקר רכוש הוא לילה כל, כראוי הלילות את לנצל נדע אם לנו מצפה ועצום גדול רכוש לילהו לילה י היה אומר: כמה עושר אפשר לרכוש בכל”רלו
 גאלדינע די . שיעור ללא החורף מלילות לילה בכל 'דעת ה ר להרבות לבקש ולהתחנן על נפשנו. כמה אפשר ללמוד ולרכוששאפש, החורף של הארוכים הלילות
 .החורף לילות את מקוריץ פנחס 'ר הקדוש הרב מכנה היה כך, הזהב לילות, נעכט

 שיח שרפי קודש



תיקון חצותסדר   
 תיקון רחל  

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

ֵתנ ֶניךָּ ְתַפךָּ בֹוא ְלפָּ ם ּו ְוַאל ַתְתַעךַ ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו. תָּ
ַנים ּוְקֵשי עֶֹרף לֹוַמ  ֶניךָּ ֲאדֹנָּ ַמְתַחלֵָּתנּו. ֶשֵאין ָאנּו ַעֵוי פָּ י ר ְלפָּ

אנּו טָּ ל ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַצַדיַקים ֲאַנְחנּו ְולֹא חָּ . ֲאבָּ
אנּו: טָּ  ֲאַנְחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו חָּ

נּו. ְוַהְרַשעְ  ֶהֱעַוינּו. דַֹפי. ְרנּוַדבַ  ַָָּזְלנּו. ָבַ ְדנּו. ָאַשְמנּו.
נּו. ַלְצנּו.ַזְדנּו. ָחַמְסנּו. ָטַפְלנּו ֶשֶקר. ָיַעְצנּו ָרע. ַכזַ  ְֵ 
ינּו ְרנּו. ַקַש ָמַרְדנּו. ַנַאְצנּו. ָסַרְרנּו. ָעַוינּו. ָנַשְענּו. ָצרַ 
נּו. ָתַעינּו. ַת  ְֵ  ְענּו:ְעָת עֶֹרף. ָרַשְענּו. ַשַחְתנּו. ַתַע

וָּה לָּ  ֶטיךָּ ַהזֹוַבים ְולֹא שָּ ה ַצַדיק ַסְרנּו ַמַכְצֹוֶתיךָּ ּוַמַכְשמָּ נּו. ְוַאתָּ
עְ  . ַוֲאַנְחנּו ַהְרשָּ ַשיתָּ ֵלינּו. ַיי ֱאֶמת עָּ א עָּ ל ַהבָּ  נּו:ַעל יָּ

לֹא ָחַקים. ֲה ַמה מֹאַמר ְלָפֶניָך יֹוֵשֵ ָמרֹום. ּוַמה ְמַסֵנר ְלָפֶניָך שֹוֵכן ְש 
ת ַאָתה יֹוֵדַע ָרֵזי עֹוָלם. ְוַתֲעלּומֹו ָכל ַהַמְסָתרֹות ְוַהַמְ לֹות ַאָתה יֹוֵדַע:

ֶטן ּוֵֹוֵחן ְכָליֹות ָולֵ  ֵָ ר ַסְתֵרי ָכל ָחי. ַאָתה חֹוֵפש ָכל ַחְדֵרי  ֵָ ֵ. ֵאין ָד
 ֶנְעָלם ַמֶםָך ְוֵאין ַנְסָתר ַמֶמֶ ד ֵעיֶניָך:

ֵכן ְיַהי ָרצ ְֵ  ַכֶנר ָלנּוֹון ַמְלָפֶניָך ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאֵֹוֵתינּו ֶשְת ּו
 ָלנּו ַעל ָכל ַעל ָכל ַחטֹאֵתינּו. ְוַתְסַלח ָלנּו ַעל ָכל ֲעֹונֹוֵתינּו. ְוַתְמָחל

 ְנָשֵעינּו:
 

 ויאמר: כאבל הארץ על ישב

ַכינּו בְ  ם יַָּשְבנּו ַגם בָּ ֶבל שָּ ַלינּו ַילֹרֹוֵתינּו:ַעל ַנֲהרֹות בָּ ה תָּ ַבים ְבתֹוכָּ ם  זְָּכֵרנּו ֶאת ַצחֹון: ַעל ֲערָּ ַיי שָּ
נּו ַמַשיר ַצחֹון:  ה ַשירּו לָּ ֵלינּו ַשְמחָּ ל ֵאיְך נַָּשיר ֶאת ַשיר ֲאדֹנָּי עַ  ְשֵאלּונּו שֹוֵבינּו ַדְבֵרי ַשיר ְותֹולָּ

ֵחְך ְירּושָּ  ר: ַאם ֶאְשיָּ ַכי ַאם לֹא ַתְשַיח ְיַמיַני: ַתְדַבק ְלשֹוַני ְלַחַיי ַאם לֹא ֶאְזְירֵ  םיַ לָּ ַאְדַמת ֵנכָּ
ַלַיםַאֲעֶלה ֶאת  ַתי: ְזכֹר ֲאדֹנָּי ַלְבֵני ֱאדֹום ֵאת יֹום  ְירּושָּ ַלַיםַעל רֹאש ַשְמחָּ רּו  ְירּושָּ רּו עָּ אְֹמַרים עָּ הָּ

ה ַאְש  ֶבל ַהְשדּודָּ ה: ַבת בָּ נּו: ַאְש ַעד ַהְיסֹוד בָּ ְך ֶאת ְגמּוֵלְך ֶשגַָּמְלתָּ לָּ ץ ֵרי ֶשחֹאֵחז ְוַנמֵ ֵרי ֶשְיַשֶךם לָּ
ַלע: ַלַיְך ֶאל ַהםָּ  ֶאת עֹלָּ

ַלת ְירּוָשַלַיםַמְזמֹור ְלָאָסף ֶאלַֹהים ָבאּו  ֹוַים ְבַנֲחָלֶתָך ַטְםאּו ֶאת ֵהיַכל ָקְדֶשָך ָשמּו ֶאת  ְֵ  ְלַעַיים: ָנְתנּו ֶאת ַנ
יֵֹות  ֵַ ֶדיָך ַמֲאָכל ְלעֹוף ַהָשָמַים ְבַשר ֲחַסיֶדיָך ְלַחְיתֹו ָאֶרץ: ָשְפכּו ָדָמם ַכַםַים ְס ֵָ ר: ָהַיינּו  ְירּוָשַלַיםֲע ֵֵ ְוֵאין קֹו
ַער ְכמֹו ֵאש  ְֵ יֵֹוֵתינּו: ַעד ָמה ֲאדָֹני ֶתֱאַנף ָלֶנַצח ַת ֵַ ל ַקְנָאֶתָך: ְשפְֹך ֲחָמְתָך ֶא ֶחְרָנה ַלְשֵכֵנינּו ַלַע  ָוֶקֶלס ַלְס

נּו הּו ֵהַשםּו: ַאל ַתְזָכר לָ ַהָֹּוַים ֲאֶשר לֹא ְיָדעּוָך ְוַעל ַמְמָלכֹות ֲאֶשר ְבַשְמָך לֹא ָקָראּו: ַכי ָאַכל ֶאת ַיֲעקֵֹ ְוֶאת ָנוֵ 
ר ְכֵֹוד ְשֶמָך ְוַהַסילֵ ֲעֹונֹת ַראשַֹנים ַמֵהר ְיַקְדמּונּו ַרֲחֶמיָך ַכי ַדלֹונּו ְמאֹד: ָעְזרֵ  ֵַ נּו ְוַכֵנר ַעל נּו ֱאלֵֹהי ַיְשֵענּו ַעל ְד

ֶדיָך ַהָשפּוְך: ָתֵַחטֹאֵתינּו ְלַמַען ְשֶמָך: ָלָםה יֹאְמרּו ַהָֹּוַים ַאֵיה ֶאלֵֹהיֶהם ַיָּוַדע ַבָֹּוַים ְלֵעיֵנינּו ַנְקַמת ַדם עֲ  ֹוא ֵָ
ָעַתַים ֶאל ֵחיָקם ֶחרְ ְלָפֶניָך ֶאְנַקת ָאַסיר כְ  ְֵ  ָנָתם ֲאֶשר ֵחְרפּוָך  ֶֹדל ְזרֹוֲעָך הֹוֵתר ְבֵני ְתמּוָתה: ְוָהֵשֵ ַלְשֵכֵנינּו ַש

 ֲאדָֹני: ַוֲאַנְחנּו ַעְםָך ְוצֹאן ַמְרַעיֶתָך נֹוֶדה ְלָך ְלעֹוָלם ְלדֹור ָודֹר ְנַסֵנר ְתַהָלֶתָך:

נּו ַהבַ  יָּה לָּ ֵתינּו ְלנְָּכַריםְזכֹר ֲאֹדנָּי ֶמה הָּ ה ְלזַָּרים בָּ ֵתנּו ֶנֶהְפכָּ ֵתנּו: ַנֲחלָּ ה ּוְרֵאה ֶאת ֶחְרמָּ ַיינּו יטָּ : ְיתֹוַמים הָּ
ַתינּו ֵעֵצינּו ַבְמַחיר יָּבֹאּו: ַעל ַצּוָּאֵרנּו נַ  נֹות: ֵמיֵמינּו ְבֶכֶסף שָּ ְפנּו יַָּגְענּוְוֵאין ָאב ַאכֵֹתינּו ְיַאְלמָּ ְולֹא   ְרדָּ

נּו ְטאּו ְוֵאינָּם ַוֲאַנְחנּו ֲעֹונֵֹתיהֶ הּוַנח לָּ ֶחם: ֲאבֵֹתינּו חָּ ַדים : ַמְצַרַים נַָּתלּו יָּד ַאשּור ַלְשבַֹע לָּ ְלנּו: ֲעבָּ בָּ ם סָּ
ר: עֹוֵרנּו ְיַתל ם: ְבַנְפֵשנּו נַָּביא ַלְחֵמנּו ַמְמֵני ֶחֶרב ַהַכְדבָּ נּו מֵֹרק ֵאין ַמחָּדָּ ְשלּו בָּ רּו ַממְ מָּ ֵני ַזְלֲעפֹות ּור ַנְכמָּ
ם ַנְתלּו ְמֵני ְזֵקַנים לֹא ֶנְהדָּ  ַרים ְביָּדָּ ה: שָּ ֵרי ְיהּודָּ ב: נַָּשים ְבַצחֹון ַעלּו ְבֻתלֹת ְבעָּ עָּ אּו רּו: ַבחּוַרים ְטחֹון נָּשָּ רָּ

ַבת ְמשֹו ם: שָּ תּו ַבחּוַרים ַמְלַגינָּתָּ בָּ לּו: ְזֵקַנים ַמַשַער שָּ שָּ ֵעץ יָּ ַרים בָּ ּו: ש ַלֵבנּו ֶנְהַמְך ְלֵאֶבל ְמחֵֹלנּוְנעָּ



ְשכּו ֵעי ֶוה ַלֵבנּו ַעל ֵאֶךה חָּ יָּה דָּ אנּו: ַעל ֶזה הָּ טָּ נּו ַיי חָּ ה ֲעֶטֶרת רֹאֵשנּו אֹוי נָּא לָּ ֵנינּו: ַעל ַהר ַצחֹון נְָּפלָּ
ם ֵתֵשב ַיְסֲאךָּ ְלדֹ ה ֲאדֹנָּי ְלעֹולָּ ַלים ַהְךכּו בֹו: ַאתָּ ֵמם שּועָּ ֵחנּו ַתַעזְ ֶששָּ ֶנַצח ַתְשיָּ ה לָּ כָּ ֵבנּו ר וָּדֹור: לָּ

אֹס ְמַאסְ  ה ַחֵדש יֵָּמינּו ְיֶקֶדם: ַיי ַאם מָּ ֵלינּו ַעד ְלאֶֹרְך יַָּמים: ֲהַשיֵבנּו ֲאדֹנָּי ֵאֶליךָּ ְונָּשּובָּ ַצְפתָּ עָּ נּו קָּ תָּ
ה ַחֵדש יֵָּמינּו ְיקֶ   ֶדם:ְמאֹד: ֲהַשיֵבנּו ֲאדֹנָּי ֵאֶליךָּ ְונָּשּובָּ

ל ָקְדְשָך ְוַתְפַאְרֶתָך ַאֵיה ַקְנָאְתָך ּוְ ֵּורֶֹתָך ֲהמֹון ֵמֶעיָך ְוַרֲח  ֵֻ ה ֶמיָך ֵאַלי ַהְתַאָנקּו: ַכי ַאָת ַהֵבט ַמָשַמַים ּוְרֵאה ַמְז
ינּו ֲָֹּאלֵ  ֵַ ָרָהם לֹא ְיָדָענּו ְוַיְשָרֵאל לֹא ַיַכיָרנּו ַאָתה ֲאדָֹני ָא ְֵ ינּו ַכי ַא ֵַ ְדָרֶכיָך נּו ֵמעֹוָלם ְשֶמָך: ָלָםה ַתְתֵענּו ֲאדָֹני ַמ ָא

ֵטי ַנֲחָלֶתָך: ַלַםְצָער ָיְרשּו ַעם ָקְדֶש  ְֵ ֶדיָך ַש ֵָ ְוַעָתה  ָך ָצֵרינּו בֹוְססּו ַמְקָדֶשָך:ַתְקַשיַח ַלֵבנּו ַמַיְרָאֶתָך שּוֵ ְלַמַען ֲע
ינּו ָאָתה, ֲאַנְחנּו ַהחֹ ֵַ ד ַתְזכֹר ָעֹון, ֵהן ֶמר ְוַאָתה יְֹצֵרנּו ּוַמֲעֵשה ָיְדָך ֻכָלנּו: ַאל ַתְקצֹף ֲאדָֹני ַעד ְמאֹד ְוַאל ָלעַ ֲאדָֹני ָא

נּו, ֲאֶשר ְשָמָמה: ֵבית ָקְדֵשנּו ְוַתְפַאְרֵת  ְירּוָשַלַיםֹון ַמְדָבר ָהָיָתה, ַהֶבט ָנא ַעְםָך ֻכָלנּו: ָעֵרי ָקְדְשָך ָהיּו ַמְדָבר, ַצי
 ד:, ֶתֱחֶשה ּוְתַעֵמנּו ַעד ְמאַֹהְללּוָך ֲאֵֵֹתינּו, ָהָיה ַלְשֵרַפת ֵאש ְוָכל ַמֲחַמֵדינּו ָהָיה ְלָחְרָבה: ַהַעל ֵאֶלה ַתְתַאַנק ֲאדָֹני

נּו ְוֵאין , ַמדּוַע ַהַייתָּ ה ַנְפֶשךָּ ה, ַאם ְבַצחֹון גֲָּעלָּ ַאְסתָּ ֶאת ְיהּודָּ אֹס מָּ לֹו ֲהמָּ נּו ַמְרֵמא, ַקֵּוה ְלשָּ ם לָּ
טָּ  ה: יַָּדְענּו ֲאדֹנָּי ַרְשֵענּו, ֲעֹון ֲאבֹוֵתינּו, ַיי חָּ תָּ ְך: ַאל ַתְנַאץְוֵאין טֹוב, ּוְלֵעת ַמְרֵמא ְוַהֵלה ְבעָּ  אנּו לָּ

נּו: ֵפר ְבַריְתךָּ ַאתָּ , ְזכֹר, ַאל תָּ , ַאל ְתַנֵבל ַיֵםא ְכבֹוֶדךָּ ה קֹול ֲאדֹנָּי ָאַמר היֹ ְלַמַען ַשְמךָּ מָּ  ְברָּ
ע, ֵחל ַתְמרּוַרים, ְבַכי ְנַהי ַנְשמָּ ה רָּ , ַעל ְמַביָּ ֶניהָּ ֶניהָּ  ַעל ְלַהלֵָּחם ֵמֲאנָּה בָּ רֹום ֲאדֹנָּי ֵאיֶנלּו: ַיי בָּ  ַמכָּ

ְדשֹו ּוַמְכעֹון ַיְשָאג אֹג קֹולֹו ַיֵתן קָּ א נֵָּוהּו, ַעל ַיְשַאג שָּ אֹות ַוהֱיהֹ ֲאדֹנָּי ַוַחְקרָּ  ַלְבַכי ַההּוא ַבחֹום ְצבָּ
ה ּוְלַמְסֵמד ְרחָּ ק: ְוַלֲחֹגר ּוְלקָּ ה ֵעיַני ֵעיַני בֹוַכחָּה ֲאַני ֵאֶךה ַעל שָּ ַחק ַיי ַכַים יְֹרדָּ  ְמַנֵחם ַמֶכַלי רָּ

יּו ַנְפַשי, ֵמַשיב ַני הָּ ם ֵהן אֹוֵיב: גַָּבר ַיי שֹוֵמַמים בָּ ֲעקּו ֶאְרֶאךָּ ה, צָּ לֹום ְלֲאֵכיַמ  ֻחצָּ יּון: ַמר שָּ  ַיְביָּ
 

 זצלל"ה אלשיך משה ה"ר חיברה ראשונה קינה

 ֵַ צּו ְוַשְמעּו ְבֵני ַיֲעקֵֹ ֻכְלֶכם. ַקְרעּו ְל ְֵ ֶכם ְוַאל ַהָע ְֵ
ַפְשֵעיֶכם ֻשְלָחה ַאְםֶכם. ּו ְֵ ְתנּו ָכֵֹוד ַבְ ֵדיֶכם. ַכי 

 ֱאלֵֹהיֶכם:  ַלֲאדָֹני

אֹוֵהֵ ָיַמים   ַחַיים ְוֵחְך אֶֹכל ַיְטַעם לֹו.ַמי ָהַאיש ֶהָחֵפץ 
ֵער ְבֵהיָכלֹו. ְוָהֱאלַֹהים ַיְרֶאה ֵַ ן לֹו ַלְשכֹ ַלְראֹות טֹוֵ ּוְל
 ֹו:ְבָאֳהלֹו ַמְבַלי לֹו. ֲאֶשר לֹא ָעַמל בֹו ְולֹא ַ ְדל

נַֹכי ָחָטאַתי ָאָנה ָהַלְך דֹוֵדְך ַתְרַקיַע ַעםֹו ַלְשָחַקים. ָא
 ְוַלינּו הּוא ָאסּור ָבַזַעים ְוַעל זֹאת ַסְפדּו ְוֵהיַלילּו בֹאּווְ 

ְשָוַקים: ֵַ ַשַעים. ָבְרחֹוֵֹות ּו ֵַ 

ְוַהְֵָּּוָרה  ְשַכיָנה ָמה אֹוֶמֶרת ַקַלַני ֵמרֹאַשי. ַהְָֻּדָלה
רּו רֹאַשי. ְוַהֵמַצח ְוַההֹוד ֵאין ְֵ דֹוֵרש  ְוַהַתְפֶאֶרת ָע

 י. ַוַתְזַנח ַמָשלֹום ַנְפַשי:ְלַנְפַש 

ַחיָלה. ק ְֵ ֹוַלי ַעל זֹאת ֶאְסְנָדה ְוֵאיַליָלה. ֲאַסְלָדה 
ַתי ַכחֹוָלה. ֵמַעי ֵמַעי אֹוַחיָלה. ְלַמַעְנֶכם ֻשַלְח 

ָלה. ֵֶ  ַוֲאַני ְבתֹוְך ַהָֹּוָלה:  ָב

ם ַהְ ֵליַתי ֶאְתכֶ  ֲעֹונֹוֵתיֶכם ַהטּו ֵאֶלה ְוַחטֹאֵתיֶכם. 
י . ַוַיְשָלֵחנַ ְלַיְןָרה ֶאְתֶכם. ַוַיְתַעֵבר ֲאדָֹני ַבי ְלַמַעְנֶכם

 ֱאלַֹהים ַלְפֵניֶכם:

ית ַיְשָרֵאל ָרַאיַתי ַשֲערּוַרָיה. ֵאין ַאיש ֵֵ  ָשם ַעל ְב
. ר ַהְדחּוָיהַשָלָםה ֶאְהֶיה ְכעֹוְטָיה. ְכַקיר ָנטּוי ּוְכָ דֵ   ֵלֵ

 י ְלַיְשָרֵאל ַאם ֶאֶרץ ַמְאֵנְלָיה:ֲהַמְדָבר ָהַייַת 

אנּו, ְלָך ָיַדְענּו ֲאדָֹני ַרְשֵענּו, ַוֲעֹון ֲאֵֹוֵתינּו. ַהְננּו ָאָת 
ֶדיָך, ְוָסַלְחָת לַ  ֵָ ֲעֹוֵננּו. ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו. שּוֵ ְלַמַען ֲע

 ָתשּוֵ ְתַרֲחֵמנּו, ְוַתְכבֹש ֲעֹונֹוֵתינּו:

ַתי ֶאְתֶכם. ָכל ַיְשַעי ְוָכל ֶחפְ ַויֹאֶמר ֲאדָֹני ָאַה  ֵ ַצי ָאשּוְֵ
ה ֲאֵליֶכם. ָאנֹ ֵָ ַכי ָאנַֹכי הּוא ְלַרֶחְמֶכם. שּוֵּו ֵאַלי ְוָאשּו

 ְמַנֶחְמֶכם:

ת ַציֹון כֹה ָאַמר ֲאדֹוָנַיְך. ַתַחת ֱהיֹוֵת  ֵַ הַאְמרּו ְל ֵָ  ְך ֲעזּו
ָעלּוְך ָבָנַיְך. ְוַכְמשֹוש ָחָתן ַעל כַ  ְֵ ְך ָלה ָיַשיש ָעַלַיַי

ּוְצַניף   ֱאלָֹהַיְך. ְוָהַיית ֲעֶטֶרת ַתְפֶאֶרת ְבַיד ֲאדָֹני,
 ְמלּוָכה ְבַכף ֱאלָֹהַיְך:



 

 הבתים: בראשי חתום ושמו זלה"ה. הצוב ארם מן הכהן חיים מוהר"ר האלקי' איש ורבי מורי השלם החכם חברה זו קינה

ה. לָּ ע ַבילָּ ה ַנְשמָּ מָּ ה:קֹול ְנַהי ַמַןחֹון ַהְמֻהךָּ  קֹול ְברָּ  לָּ
 ברמה: קול

ַייַתי ְגֶבֶרת. ְבַיד ֲאדֹנָּי ֲעֶט   ֶרת ַתְפֶאֶרת.ַחַשְבַתי יַָּמים הָּ
ַבְעַתי ַבבֹור ַביֵון ְמ  ה ֲאַני ְשַחְרחֶֹרת. טָּ ה: ְוַעתָּ  קול:צּולָּ

ַייַתי. ּוְכבֹוד ֶעְליֹון ֲאַני ַנקְ  ה ַרְעיָּה ֲאַזי הָּ י. ֵראַת ְיַחידָּ
רּום עָּ  ה ְלַתְחַתחֹות יַָּרְדַתי. ְודֹוַדי ְוֵרַעי לָּ ה:ְוַעתָּ  קול:  לָּ

ַרבֹות  ַיַחד יֹוְדַעי ְבתּולֹוַתי ְוַרְעיֹוַתי. ְבכּו נָּא ַעַכי ַיי
י דֹוַדי ַאְנחֹוַתי. ֵאין נֹוֶטה עֹוד ָאֳהַלי ּוֵמַקים ְיַריעֹוַתי. יַ 

ה:  קול:  ֶמַלי נַָּסע ְוַנְגלָּ

ַלח ֵאש ְבַעְצמֹוַת   רֹום ֻהְשַלְכַתי ְברֹב ְמַגלָּה.ַמכָּ  י שָּ
נָּה. הָּ  ד ְיַאְלמָּ דָּ ה בָּ אַתי ַבגֹולָּ ה ַוַחְרֶדלָּה. ְויָּצָּ ה ְיהּודָּ ְגלָּ

ה:  ְגַלת ְשלֹוַמים ֻיךָּ  קול:הָּ

ם ַעל ְמ  ה ְבתֹוְך ַאַמְריֹון. ַוֲעַנן יֹומָּ ַייַתי ְכַכךָּ כֹון ַהר הָּ
ַקחַצחֹון. ֻהְש  ַני ְוֶאְביֹון. ְבגַָּדי לָּ ר ַוֲאַני  ַלְכַתי ַלחּוץ ְיעָּ צָּ
ה:  לָּ  קול:ֻאְמלָּ

ְבחּו אֹוְיַבי. ַמֲחַזיַקים ַבְבַריַתי זֶ   ַרע אֹוֲהַבי.יֲֹהַני ּוְזֵקַני טָּ
ַלי בַ  ְלכּו ַבֶשַבי ְועֹולָּ ַרים ּוַבחּוַרי. הָּ ַני ַהְיקָּ ה: בָּ  קול:גֹולָּ

ל ֵאֶךה ֵאין ד ֳחרָּ ֵהן יָּ ְלָאה הָּ ה ְוֶאל ֹוֵרש ְלַנְפַשי. ַאכָּ בָּ
ֹוד ַעַכים ָאַרים רֹאַשי. ְואֹוְיַבי ָאַמר לֹא ַתְקְרַאי ע

ה:   ַאיַשי.  קול:ַיי נַָּפְלַתי ַלְפֵני ְבֵני ַעְולָּ
 

שּוב ְלַצחֹון. ַעַין ְבַעַין ַנְרֶא  ן תָּ ַרֲחמָּ ה ְבַבְנַין נָּא ָאב הָּ
ְצחּו ַהֶוה ַיְהֶיה ֶעְליֹון. ְוָאז ְגאּוַלים ַיפְ  ַאַמְריֹון. ְוַהַבַית

ה: ֳהלָּ  ָצֳהָלה: ְוַהַבַית ַהֶזה ַיְהֶיה ֶעְליֹון. ְוָאז ְָּאּוַלים ַיְפְצחּו   צָּ

 

 תתן: קול שומרון בניגון תוב"ב. םירושלימ הובאה זו קינה

ַעל  ֶתָך.ְבַמר ְתַיֵלל ֲעדָ  ַעד ָמַתי ֲאדָֹני ְביֹום ֶזה ְלֻעָםֶתָך.
ַריֶתָך. ֲאֶשר ָשְרפּו ָצֶריָך. ֵבית ְתַפָלֶתךָ  ְֵ  ְוָהְר ּו ְבֵני 

 ֱאלַֹהים ָבאּו  ֹוַים ְבַנֲחָלֶתָך:

 ְושֹוְממֹות ֵהיָכֶלךָ  ָקֶמיָך. ְשאֹון ַתְשַכח ֲאדָֹני ָמַתי ַעד
 :ַהֲהרּוַ ים ַעל ְשֶמךָ  ַהְלחּוַצים ָעֶליָך. ּוְנפּוצֹות ְלֻאֶםָך.

ַעל ֻחְרַבן  ֲאֶשר ֶיֱה ּו ְלָפֶניךָ  ַעֶםָך. ַבְתַפַלת ָעַשְנָת  ָמַתי ַעד
 ֱאלַֹהים ָבאּו  ֹוַים ְבַנֲחָלֶתָך: ֵביֶתָך.

ה ֲאדָֹני ָמַתי ַעד ֵָ ין ַתמּור ְוַכיָרַים. ְשַפָתַים. ֵבין ֶאְשְכ ֵֵ  ּו
 ֶרֵ ָוֵֶֹקר ְוָצֳהָרַים:לֹוֲהַטים ַלי ַיְשֲאפּו עֶ  ַיְכהּו ַלי ֵעיָנַים.

י לֹא ְתַרֵחם ַעד ָמַת  ַנֲעַמַים. ֻחְרַבן ַעל ֶאְשתֹוֵמם ָמַתי ַעד
 :ְירּוָשַלַיםֶאת 

ֱאלַֹהים ָבאּו  ַעד ָמַתי ֶיֱה ּו ַבַצר ְשֵאַרית צֹאן ַמְרַעיֶתָך.
  ֹוַים ְבַנֲחָלֶתָך:

ָכל עֵ  ֲאֶשר ָאַכל ַיֲעלֹזּו. ַעכּו"ם ֲאדָֹני ָמַתי ַעד ְֵ ת ֶאת ַיֲעקֵֹ ּו
ְבֶחְרָנה  .ֲאַני ֶאְדרש ֶאת ְשלֹוָמם ְוֵהם ַיְמרֹטּו ְוָי ֹזּו ָיֵֹוזּו.

ַשְפֵתי ָשְוא ָנלֹוזּו. ְֵ  ַהכּו ְלָחַיי ּו

י )פל ַיֲעלֹזּו. ְרָשַעים ֲאדָֹני ָמַתי ַעד ֵַ וני ֵן ַעד ָאן ַיְצַעק ַבְש
 ּו  ֹוַים ְבַנֲחָלֶתָך:ֱאלַֹהים ָבא. פלונית( ֲאָמֶתךָ 

 

 אדנ"י: שם שלה ר"ת זו קינה

ךְ  לָּ ַמיר ְבֵהיכָּ ַית: תֹוַרת זֹאת ַהֵלה וַָּשַית. שָּ  בהיכלך: ַהבָּ

ים  ְוֶנֱהַרס ְיסֹוד ָהעֹוָלם. ָהאּוָלם. ֶנֱחַרֵ ֵאיָכה ֵַ ְוַחלּו כֹוָכ
א ֲאֶשר לֹו ַהָבַית ְוַהָלם. ֵָ  בהיכלך: :ּו

אֹוי ַכי  ְלַהְנַחיל ְלַעם זּו ָקַניָת. ָבַניָת. ֲאֶשר קֶֹדש ַדיַרת
ים ַצַּויָת. ֵַ  בהיכלך: ָיֵֹאּו ּוַפמּו ֶאת ַהָבַית: ָהאֹוְי

ַעד ַכי ָאְמרּו ָכל  ֻסָָּרּו ָכל ְשָעֶריָה. ְמאֹוֶריָה. ָכל ֶנְחְשכּו
 בהיכלך: ְכֶנַ ע ַנְרָאה ַלי ַבָבַית: רֹוֶאיָה.

ר ְנֵּוָאֶתָך. ַוֲחָמֶתָך. ַאְנךָ  ֵמֲחרֹון ֵשּו ֲאדָֹני ֵַ  ּוְזכֹר ְד
ֵשר ָנא ַלֲעָדֶתָך. ֵַ  :נא לבשר ָָּדֹול ַיְהֶיה ְכֵֹוד ַהַבַית: ְל

 

 ז"ל: להרחיד"א ב' סימן באצבע" "מורה בספר מובאת זו קינה
ל י עַ י לַ אֹו. ֲהַריַ ת ַהַסַדיַקיםל י עַ י לַ אֹו. ְשֵרַפת ַהתֹוָרהל י עַ י לַ אֹו. ָדשקְ ַמ ַה ת ין בֵ בַ רְ ל ֻח י עַ י לַ אֹו. ַהְשַכיָנהת לּול  ָ י עַ י לַ ֹוא

ל ר כָ עַ צַ ל י עַ י לַ ֹוא. לּוְט בָ ן ֶש בָ ית רַ ל בֵ ֶש ַתינֹוקֹות ל י עַ י לַ ֹוא. אֹוֵיֵר ֵַ י ָָּ כַ י י לַ ֹוא. ְותֹוָרתֹו ַהְעדֹוָשהל דֹוָָּ ַה  מֹוְש ַחלּול 
ר ֶש ֲא ְוַהֲחַסיַדים ְוַהַסַדיַקים ים יַא ֵַ נְ ר ַה עַ ַצ ל י עַ י לַ ֹוא. ַהְעדֹושֹותת הֹוָמ ַא ָה וְ ַהְעדֹוַשים ת ֵֹוָאר ָה עַ צַ ל י עַ י לַ ֹוא .ָהעֹוָלמֹות

ים נַ בָ ם לְ ֶה י לָ אֹו. נּוֶמ ֵ ַמ טֹוַה  עּונְ ָמ ּו ְוַחטֹאֵתינ נּוֵצ קַ ּוְפָשֵעינּו ֶהֱאַריכּו ה לֶ ֵא  טּוַה ֲעֹונֹוֵתינּו . יַח ַש ל ָמ ֶש ַצֲערֹו ל י עַ י לַ ֹוא. "עֵ  ַ בְ 
יֶהם ן ַח לְ ל ֻש עַ ֵמ ֶשָָּלּו  ֵַ  :יוָמ יָ בְ ֵ רַ ֱח נֶ  ילּוַא יו כְ ָמ יָ בְ  "קְ ַמ יַה בֵ ה נֶ ְֵ א נַ לֹר ֶש ל דֹוכָ וְ . יםעַ רָ ים וְ בַ ים רַ נַ ָש ים וְ ַמ יָ  ךְ רֶ ה אֹוָמ ה כַ זֶ ֲא



 חמישית: קינה

ם  ַלי ֶאְבֶיה יֹומָּ ה.ַעל ֵהיכָּ ְילָּ  וָּלָּ
ה: לָּ  ּוְלַתְפֶאֶרת ַצחֹון ַעיר ַהְמֻהךָּ

י וַ  ְבַכי ָתַמיד ַעל ַהֻחְרָבן ַנֲעָמַים. ֵַ ְוַעל  .ְירּוָשַלַיםֶאֶרץ ְצ
ָֹּוָלה: ֵַ  ולתפארת: ַעָםּה ֲאֶשר ָהְלכּו 

יֹות  ְלַשָםה. אֹוֵיֵ ָשם ַתְפַאְרַתי ֵבית ֵָ ַני ַביֵדי ְנ ֵַ הֹוַשי
ֶכה ָתַמיד ְבקֹול ְיָלָלה:עַ  ְוַשָםה. ְֵ  ולתפארת: ל זֹאת ֶא

ָחַרֵ ָנְפָלה ַנְזֵרְך ַמיֹום ֶש  ַתְפַאְרֵתְך. ֻחְלָלה ַכי תֹוָרה ַסְפַדי
ה ְוָאֳהָלה ֵביֵתְך. ֵָ  ולתפארת: :ַעל זֹאת ֶאָשא ַקיָנה ַעל ָאֳהַלי

ֶנה ַמֵהר ַעַםי ַחְזַקי ְֵ יְרֶכם. ֶא ֵַ  ְוָאַשיֵ ֶאתָנָקם ַאְלַביש  ְד
ְתַחָלה. ְשֵּוְתֶכם. ֵַ ַכי ַמַסיֹון ֵתֵצא  תֹוְך ֵהיָכַלי ֶאְשכֹן ְכ

ר ֲא   ְכַדְכַתיֵ תֹוָרה ּוְתַהָלה. ֵַ דָֹני ַכי ַמַסיֹון ֵתֵצא תֹוָרה ּוְד
 :ְירּוָשַלַיםַמ 

ה ה. ְיַמיְנךָּ  לָּא עּורָּ מָּ ה. רָּ מָּ א ֻנחָּ ה ְקרָּ  ְוֵיָאֵמר ְוַלְזעּומָּ
ה.לְ  ה ַוֲעגּומָּ ה: ַעם ַדךָּ מָּ ה ֻרחָּ  ֲעַנחָּה סֲֹערָּ

. ה לָּא ֲחשֹוף ְזרֹוֲעךָּ . עּורָּ ְוֵיָאֵמר  ְוַיגֶָּלה ֵקץ ַיְשֲעךָּ
ה. מָּ ה: ְלֶשה ֶנֱאלָּ מָּ ה ֻרחָּ  ֲעַנחָּה סֲֹערָּ

ה ֵאל. ְיַמיְנךָּ  לָּא עּורָּ ֵא  הָּ  ל.ּוְפֵדה ְבַרֲחֶמיךָּ ַיְשרָּ
א ְלַצחֹון גֹוֵאל: ְוֵיָאֵמר ְלַעם ַדל ַהשֹוֵאל.  ּובָּ

ה  ּוְבֵנה ְבַרֲחֶמיךָּ ֶאת ַצחֹון. ֶעְליֹון. ְיַמיְנךָּ  לָּא עּורָּ
 :ם ֲאדֹנָּי ַצחֹוןַיי ַנחַ  ְוֵיָאֵמר ְלַעם ַדל ְוֶאְביֹון.

ְרבֶֹתיהָּ  ַצחֹון ַיי ַנַחם ֲאדֹנָּי :ְיַדְכַתיב ל חָּ ם ַוחֶָּש  ַנַחם יָּ
ה ְיֵעֶדן רָּ תָּ  ַמְדבָּ שֹון ְוַשְמחָּ  ה ְיַגן ֲאדֹנָּיְוַעְרבָּ ה שָּ

ה ֵצא בָּ ה: ַיכָּ ה ְוקֹול ַזְמרָּ  תֹודָּ
 

 אלו: פסוקים ותאמר לקום תתעורר ךכ אחר

ר פָּ ַלַיםקּוַמי ְשַבי   ַהְתַנֲעַרי ֵמעָּ ַעל חֹומַֹתַיְך  ַהְתַמְתַחי מֹוְסֵרי ַצּוָּאֵרְך ְשַבחָּה ַבת ַצחֹון:  ,ְירּושָּ
ַלַים ַמיד לֹא ֶיֱחשּו ַהַכְזַירַ ַה  ְירּושָּ ה תָּ ל ַהַךְילָּ ל ַהחֹום ְוכָּ ים ֶאת ֲאדֹנָּי ַאל ְפַקְדַתי שְֹמַרים יָּ

ֶכם: ַלַיםְוַאל ַתְתנּו ֳדַמי לֹו ַעד ְיכֹוֵנן ְוַעד יַָּשים ֶאת  ֳדַמי לָּ ָאֶרץ: ְירּושָּ ה בָּ ַנְשַבע ֲאדֹנָּי  ְתַהךָּ
ר ַביַמינֹו ּוַבְזרֹוַע ֻעוֹו ל ְלאְֹיַבַיְך ְוַאם ַיְשתּו ְבֵני ֵנכָּ ר ַתירֹוֵשְך ֲאֶש  ַאם ֶאֵתן ֶאת ְדגֵָּנְך עֹוד ַמֲאכָּ

יו ַיְשֻתהּו ְבַחְצרֹות קָּ  יַָּגַעְת בֹו: יו יֹאְכֻלהּו ְוַהְללּו ֶאת ֲאדֹנָּי ּוְמַקְבצָּ  ְדַשי:ַיי ְמַאְספָּ

 ַצְדקֵֹתינּו ַעל לֹא ַכי ָעֶליהָ  ַשְמךָ  ַנְקָרא ֲאֶשר ְוָהַעיר שְֹממֵֹתינּו ּוְרֵאה ֶניךָ ֵעי ְנַקח ּוֲשָמע ָאְזְנךָ  ֱאֹלַהי ַהֵטה
ה ֲאדָֹני ְסָלָחה ֲאדָֹני ְשָמָעה ֲאדָֹני ָהַרַבים: ַרֲחֶמיךָ  ַעל ַכי ְלָפֶניךָ  ַתֲחנּוֵנינּו ַמַניַלים ֲאַנְחנּו ֵָ  ַוֲעֵשה ַהְקַשי

 ַכי ְלֶחְנָנּה ֵעת ַכי ַציֹון, ְתַרֵחם ָתקּום ַאָתה ַעֶםָך: ְוַעל ַעיְרךָ  ַעל ַנְקָרא ַשְמךָ  ַכי ֱאלַֹהי ְלַמֲעְנךָ  ְתַאַחר ַאל
א ֶדיךָ  ָרצּו ַכי מֹוֵעד: ֵָ ֵָ ֶניָה  ֶאת ֲע ֵָ  ְיַכֵמס: ַיְשָרֵאל ַנְדֵחי ,ֲאדָֹני ְירּוָשַלַים בֹוֵנה ְיחֵֹננּו: ֲעָפָרּה ְוֶאת ֲא

 רחל: וןתיק כאן עד

 
ר ב ִ  ָאמ  ה יר  ל ִחְזִקי ָ יִכ ָּ לִמ  ד ֵּ ת   ְּ ש  מ   הִש ֶׁ עָּ ָּ ש   וִ ִב   ז  ל ה  תִש ֶׁ צו  הִח  לָּ יְּ הִל  רָּ ו  ת   ,ב  

ר ר  ְתעו  מ ִ ש   ש   כ ְ דו  ק ָ ךְ  ה  רו  א ב ָ ן הו  ג  ן, ב ְ ד  אי ע  ד   ִִו  ש  קִלוִ ִיֵּ לֶׁ ידִחֵּ מ  םִת ָּ לָּ עו  אִב ָּ ב ָּ  .ה 
 זוהר הק' לך לך צב:

י מ  םִו  םִהֵּ תָּ כָּ רְּ ב   ֶׁ הִש  כָּ רָּ ית ִדיםָהע ְמ  ?ב ְּ ב  ת' ה ב ְ ילו  ל   ה. ב   ל ֶׁ םִאֵּ יםִהֵּ ד  מְּ עו  ִש ֶׁ
ת צו  ח  הִב   לָּ יְּ ל   ְרִרים ה  ִמְתעו  ָרה. ִלְקר א ו  ו  ת   ב  

 זוהר הק' תולדות קלו:

ָתה   ת ְואו  ל  י   ת ָהא  ר  ט   תו   ִמְתע  או  ת, ָאָדם ב ְ ד  מ  י ְועו  ךְ  ִלְפנ  ל  מ   ת ה  ר  מ  ה: ְואו  אֵּ הִרְּ יזֶׁ אֵּ ִב ְּ
ן יִבֵּ את  נִִֶׁב ָּ פָּ ה,ִיךִָּלְּ יזֶׁ אֵּ ןִב ְּ יִבֵּ ת   רְּ ר  עו  תְּ יךִִָּה  לֶׁ ִמי .אֵּ ם ו  ח ה  ב  ש    ה  ו   ש   ל  ם כ ֻ ה  ל ָ י ש    ִלְפנ 

ךְ  ל  מ   ר? ה  ז  ר ְוחו  מ  ְמִדים, ְואו  ית ָהעו  ב  ת' ה ב ְ ילו  ל   ו  , ב   ל  י ִנְקָרִאים א  ְבד  ו  ', ה ע  ל  ִיים א   ְראו 
ךְ  ת ְלָבר  ךְ  א  ל  מ   ִבְרָכָתם, ה  ָרָכה ו  ה, ב ְ ב ו  ז  תו  כ ָ או   ש   ם ש ְ יכ  ש   ְיד  ָבְרכו   ק ד  ת ו  '. ְוגו  ' ה א 

ם ת ֶׁ יםִא  י  או  ךְִִּרְּ לֶׁ ֶׁ מ  ה  ִִש ֶׁ ש  דו  ק ָּ ךְִִּה  רֵּ ב ָּ תְּ לִי  םִע  יכֶׁ דֵּ ִיְּ ה, כָּ רָּ ב ְּ ה  לִוְּ ע  םִש ֶׁ יכֶׁ דֵּ ִיְּ
ה. כָּ רָּ  ב ְּ

 זוהר הק' ויקרא יג.

י רֵּ ְּ ש  קוִ ִא  לְּ לִחֶׁ יִש ֶׁ רִמ  רֵּ עו  תְּ מ   תוִ ִש ֶׁ או  ןִב ְּ מ  קִזְּ סֵּ עו  הִוְּ רָּ ו  ת  ד ִמי ְוָכל ,ב   מ  עו   ש  

תו   או  ן ב ְ ק ְזמ  ס  ָרה ְועו  ו  ת  א, ב   רָּ קְּ רוִ ִנ  בֵּ לִח  ִִש ֶׁ ש  דו  ק ָּ ךְִִּה  רו  אִב ָּ תִהו  סֶׁ נֶׁ כְּ לִו  אֵּ רָּ ש ְּ ִ.י 

ד ְול א א, עו  ל ָ ו   א  ל  א  ִחי ִנְקָרִאים ש   ִעים םא  ו   ְור  ל  ב, ש   תו  כ ָ ן( קפב תהלים) ש   ע  י ְלמ  ח  ָעי א   ְור 

ָרה ב ְ א ֲאד  ם נ ָ לו  ָ ךְ  ש  ים. ב ָ א  רָּ קְּ נ  יםִוְּ ר  בֵּ לִח  יםִש ֶׁ כ  אָּ לְּ מ   יםִה  נ  יו  לְּ עֶׁ תִהָּ נו  ח  מ   ה  ִוְּ
ים נ  יו  לְּ עֶׁ ב ,הָּ תו  כ ָ ִרים (ח שה"ש) ש   יִבים ֲחב  ִ ְקש  ךְ  מ  ל   .ְלקו 

ט חו  לִוְּ דִש ֶׁ סֶׁ ִִחֶׁ ָּ ש  מְּ םִךְִּנ  יהֶׁ לֵּ תו   ,ע  או  מ   ט ש   ר חו  ט   ת ָאָדם ִמְתע  ר  ֲעט  ךְ  ב   ל  מ   ו  , ה  נ  ִממ    ו 

ֲחִדים ִנים פו  ְליו  ִנים ע  ו  ְחת  א. ְות  סִהו  נָּ כְּ לִנ  כָּ יִלְּ רֵּ ע  ךְִִּש   לֶׁ ֶׁ מ  ין, ה  ה ִמי ְוא  ְמח  י ִ . ְבָידו   ש  

ו   ֲאִפל  ן ו  ְזמ  י ב ִ ֲעל  ב   ין ש   ד ִ ְמִדים ה  ן עו  ת ָלדו  ָלםָה  א  ין, עו  יםִאֵּ נ  יוִד ָּ לָּ יןִעָּ ם, ד   ו   ִמש  
י ֲהר  ם ש   ָ ם ִנְרש  ר ש   ל ב ָ ךְ  ש   ל  מ   ָדע, ה  ו  נ  א ש   הו  ל ש   יכ  ה  ךְ  מ  ל  מ   ן, ה   ָעָליו ָדִנים ל א ְוָלכ 

ין י. ד ִ רֵּ ְּ ש  םִא  קָּ לְּ לִחֶׁ יםִש ֶׁ יק  ד   צ   יםִה  ל  ד ְּ ת   ְּ ש  מ   הִש ֶׁ רָּ ו  ת  ִב   ל, כָּ ןִוְּ כ ֵּ ֶׁ ןִש  מ  זְּ ִב  
ִ ה  ֶׁ ךְִּש  לֶׁ ֶׁ בִמ  אֵּ יִת ָּ רֵּ בְּ ד  הִלְּ רָּ  .תו 

 זוהר הק' ויקרא כב.



 

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

ַוד ַמְזמֹור, ָאֶרץ ּוְמלֹוָאה ַלֲאדֹנָּי ְלדָּ ה וְ הָּ דָּ ה: ַיי הּוא ַעל ַיַכים ְיסָּ רֹות, ֵתֵבל ְויְֹשֵבי בָּ  ַעל ְנהָּ
ְדשֹו: ְנַקי ַכַמַים ּוַבר לֵ  : ַמי ַיֲעֶלה ְבַהר ֲאדֹנָּי ּוַמי יָּקּום ַבְמקֹום קָּ ב ֲאֶשר לֹא נָּשָּ ְיכֹוְנֶנהָּ א בָּ

ה ֵמֵא  כָּ א ְברָּ ה: ַישָּ ְוא ַנְפַשי ְולֹא ַנְשַבע ְלַמְרמָּ ה ֵמֱאלֵֹהי ַיְשעֹו: זֶ ַלשָּ קָּ ה דֹור ת ֲאדֹנָּי ּוְצדָּ
אֵשיֶכם ְוַהלְָּש  ַרים רָּ ה: ְשאּו ְשעָּ ֶניךָּ ַיֲעקֹב ֶסלָּ ו ְמַבְקֵשי פָּ ם ְויָּבֹוא ֶמלֶ דְֹרשָּ ְך אּו ַמְתֵחי עֹולָּ

ה מָּ בֹוד ֲאדֹנָּי ַעוּוז ְוַגבֹור ֲאדֹנָּי ַגבֹור ַמְלחָּ בֹוד: ַמי ֶזה ֶמֶלְך ַהיָּ אֵש ַהיָּ ַרים רָּ  יֶכם: ְשאּו ְשעָּ
בֹוד ֲאדֹנָּי ְצבָּ  בֹוד: ַמי הּוא ֶזה ֶמֶלְך ַהיָּ ם ְויָּבֹא ֶמֶלְך ַהיָּ אֹות הּוא ֶמֶלְך ּוְשאּו ַמְתֵחי עֹולָּ

ה: בֹוד ֶסלָּ  ַהיָּ

ֵני קַֹרח: ְכַאָיל ַתֲערֹ  ַעל ֲאַפיֵקי ָמַים ֵכן ַנְפַשי ַתֲערֹ  ֵא  ְֵ י ֶליָך ֱאלַֹהים: ָצְמָאה ַנְפַש ַלְמַנֵסַח ַמְשַכיל ַל
ה ֶבֱאמֹר ֵאַלי ָכל ֵלאלַֹהים ְלֵאל ָחי ָמַתי ָאֵֹוא ְוֵאָרֶאה ְנֵני ֱאלַֹהים: ָהְיָתה ַלי ַדְמָעַתי ֶלֶחם יֹוָמם ָוָלְילָ 

ה ַדֵדם ַעד ֵבית ֱאלַֹהים ְבקֹול ַרמָ ַהיֹום ַאֵיה ֱאלֶֹהיָך: ֵאֶלה ֶאְזְכָרה ְוֶאְשְנָכה ָעַלי ַנְפַשי ַכי ֶאֱעֵֹר ַבָןְך ֶא 
י שּועֹות ָנָניו: ֶאלַֹה ְותֹוָדה ָהמֹון חֹוֵ  : ַמה ַתְשתֹוֲחַחי ַנְפַשי ַוֶתֱהַמי ָעָלי הֹוַחַלי ֵלאלַֹהים ַכי עֹוד אֹוֶדמּו יְ 

ל ים ֵמַהר ַמְצָער: ְתהֹום ֶאל ְתהֹום קֹוֵרא ְלקֹוָעַלי ַנְפַשי ַתְשתֹוָחח ַעל ֵכן ֶאְזָכְרָך ֵמֶאֶרץ ַיְרֵדן ְוֶחְרמֹונַ 
ַלְיָלה ַשירֹה עַ  ֵַ רּו: יֹוָמם ְיַצֶּוה ֲאדָֹני ַחְסדֹו ּו ֵָ ַםי ְתַפָלה ְלֵאל ַחָיי: ַצמֹוֶריָך ָכל ַמְשָבֶריָך ְוַ ֶליָך ָעַלי ָע

י ְבַלַחץ אֹוֵיֵ: ְבֶרַצח ְבַעְצמֹוַתי ֵחְרפּוַני צֹוְררָ  אֹוְמָרה ְלֵאל ַסְלַעי ָלָמה ְשַכְחָתַני ָלָםה קֵֹדר ֵאֵלךְ 
י ֵלאלַֹהים ַכי עֹוד ְבָאְמָרם ֵאַלי ָכל ַהיֹום ַאֵיה ֱאלֶֹהיָך: ַמה ַתְשתֹוֲחַחי ַנְפַשי ּוַמה ֶתֱהַמי ָעָלי הֹוַחילַ 

 אֹוֶדמּו ְישּועֹת ָנַני ֵואלָֹהי:

ה  ֵָ י ַמָֹּוי לֹא ָחַסיד ֵמַאיש ַמְרָמה ְוַעְוָלה ְתַפְלֵטַני: ַכי ַאָתה ֱא ָשְפֵטַני ֱאלַֹהים ְוַרי ֵַ לֵֹהי ָמעּוַזי ַרי
יאּוַני ֶאל ַהר ָלָמה ְזַנְחָתַני ָלָםה קֵֹדר ֶאְתַהֵלְך ְבַלַחץ אֹוֵיֵ: ְשַלח אֹוְרָך ַוֲאַמְתָך, ֵהָםה ַיְנח ֵַ ּוַני ְי

ַכמ ָקְדְשָך ְוֶאל ַמְשְכנֹוֶתיָך: ְֵ ֹור ֱאלַֹהים ְוָאֵֹוָאה ֶאל ַמְזַבח ֱאלַֹהים, ֶאל ֵאל ַשְמַחת ַָּיַלי, ְואֹוְדָך 
 ּועֹת, ָנַני ֵואלָֹהי:ֱאלָֹהי: ַמה ַתְשתֹוֲחַחי ַנְפַשי, ּוַמה ֶתֱהַמי ָעָלי, הֹוַחיַלי ֵלאלַֹהים, ַכי עֹוד אֹוֶדמּו ְיש
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ה ְיַשֶגְבךָּ ֵשם ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב: ַיְשלַ ַלְמנַ  רָּ ַוד: ַיַעְנךָּ ֲאדֹנָּי ְביֹום צָּ חֹון ח ֶעְזְרךָּ ַמנֶֹדש ּוַמןַ ֵןַח ַמְזמֹור ְלדָּ
ְת  ל ֲעצָּ ֶבךָּ ְוכָּ ה: ַיֶתן ְלךָּ ַכְלבָּ ְתךָּ ְיַדְשֶנה ֶסלָּ ל ַמְנחֶֹתךָּ ְועֹולָּ : ַיְזיֹר יָּ ֶדטָּ ֶת ךָּ ְיַמֵךא: ְנַרלְ ַיְסעָּ ךָּ נָּה ַבישּועָּ

ה יַָּדְעַתי ַיי הֹוַשיַע ֲא  : ַעתָּ ל ַמְשֲאלֹוֶתיךָּ ֵמי דֹנָּי ְמַשיחֹו ַיֲעֵנהּו ַמְש ּוְבֵשם ֱאלֵֹהינּו ַנְדגֹל ְיַמֵךא ֲאדֹנָּי יָּ
ֶרֶכב ְוֵאֶךה ַבםּוַסים ַוֲאַנְחנּו ְבֵשם ֲאדֹנָּ  ְדשֹו ַבְגֻברֹות ֵיַשע ְיַמינֹו: ֵאֶךה בָּ ה יָּ קָּ ְרעּו י ֱאלֵֹהינּו ַנְזַייר: ֵהכָּ

ְרֵאנּו: ה ַהֶכֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום קָּ ד: ֲאדֹנָּי הֹוַשיעָּ לּו ַוֲאַנְחנּו ַנְמנּו ַוַלְתעֹודָּ  ְונָּפָּ

ְרֵכנּו ָיֵאר ָנָניו ַאָתנּו ֶסָלה: ָלַדַעת בָ  ֵָ ֹוַים ָאֶרץ ַדְרֶכָך ְבָכל ַָּלְמַנֵסַח ַבְנַ ינֹת ַמְזמֹור ַשיר: ֶאלַֹהים ְיָחֵמנּו ַוי
ים ֹנט ַעַםים ַמיֹשר ּוְלֻאַם ְישּוָעֶתָך: יֹודּוָך ַעַםים ֱאלַֹהים יֹודּוָך ַעַםים ֻכָלם: ַיְשְמחּו ַויַרְמנּו ְלֻאַםים ַכי ַתְש 



ְרֵכנּו ֱאלַֹהים ֱאלֵֹה ָבָאֶרץ ַתְנֵחם ֶסָלה: יֹודּוָך ַעַםים ֱאלַֹהים יֹודּוָך ַעַםים ֻכָלם: ֶארֶ  ֵָ ינּו: ץ ָנְתָנה ְיֵּוָלּה ְי
ְרֵכנּו ֱאלַֹהים ְוַייְראּו אֹותֹו ָכל ַאְפֵסי ָאֶרץ: ֵָ  ְי

ה: ְגדַֹלים ַמֲעֵשי ֲאדֹנָּי ְדרּוַש  ַרים ְוֵעדָּ ב ְבסֹוד ְישָּ ל ֵלבָּ ל ֶחְפֵציֶהם: הַהְללּויָּה אֹוֶדה ֲאדֹנָּי ְבכָּ ֹוד ים ְלכָּ
ֳעל ר מָּ דָּ יו ַחלּון ְוַרחּום ֲאדֹנָּי: ֶטֶרף נָּ  ֹוְוהָּ ה ְלַנְפְלאֹותָּ שָּ ַעד: ֵזֶכר עָּ תֹו עֶֹמֶדת לָּ ַיְזיֹר  ַתן ַליֵרָאיוְוַצְדקָּ

ם ְבַריתֹו: יו ַהַגיד ְלַעכֹו  ְלעֹולָּ יו ֱאֶמת ּוַמְשמָּ   יַֹח ַמֲעשָּ ֶהם ַנֲחַלת גֹוַים: ַמֲעֵשי יָּדָּ ֵתת לָּ ַנים     טלָּ ֶנֱאמָּ
ל מַ  םיָּ ַעד ְלעֹולָּ יו: ְסמּוַכים לָּ ַלח ְלַעכֹו ַצּוָּה ְלעֹולָּ   נּודָּ ר: ְמדּות שָּ דֹוש   ם ְבַריתֹוֲעשּוַים ֶבֱאֶמת ְויָּשָּ קָּ

תֹו עֶֹמדֶ  ל עֵֹשיֶהם ְתַהךָּ ה ַיְרַאת ֲאדֹנָּי ֵשֶכל טֹוב ְלכָּ ְכמָּ א ְשמֹו: ֵראַשית חָּ ַעד:ְונֹורָּ  ת לָּ

ד ַכְםלּוָנה ְוַהְתנֹוְדָדה כֹורַכַש  ֶאֶרץ ָתנּועַ  נֹועַ  ֵַ  קּום: תַֹסיף ְולֹא ְוָנְפָלה ַנְשָעּה ָעֶליָה  ְוָכ
א ַעל ֲאדָֹני ַיְפקֹד ַההּוא ַביֹום ְוָהָיה ֵָ  ָהֲאָדָמה: ַעל ָהֲאָדָמה ַמְלֵכי ְוַעל ַבָםרֹום ַהָםרֹום ְצ
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ע: ָחֵמַני ֱאלַֹהים ְכַח ַלְמַנֵסַח ַמְזמֹור ְלדָ  ֵַ יא ַכֲאֶשר ָבא ֶאל ַבת ָש ֵַ  ְסֶדָך ְכרֵֹ ַרֲחֶמיָך ַוד: ְבֵֹוא ֵאָליו ָנָתן ַהָמ
ְדָך ְמֵחה ְפָשָעי: ֶהֶרֵ ַכְבֵסַני ֵמֲעֹוַני ּוֵמַחָטאַתי ַטֲהֵרַני: ַכי ְפָשַעי ֲאַני ֵאָדע ְוַחָטאַתי נֶ  ֵַ ְ ַדי ָתַמיד: ְלָך ְל
ָשְפֶטָך: ֵהן ְבָעוֹון ח ְֵ ֶרָך ַתְזֶכה  ְֵ ֵחְטא ֶיֱחַמְתַניָחָטאַתי ְוָהַרע ְבֵעיֶניָך ָעַשיַתי ְלַמַען ַתְצַדק ְבָד ְֵ  ֹוָלְלַתי ּו

ֵאזֹוֵ ְוֶאְטָהר ְתַכבְ  ַאַםי:  ְֵ ָסֻתם ָחְכָמה תֹוַדיֵעַני: ְתַחְטֵאַני  ְֵ ֻטחֹות ּו ֵַ : ּוַמֶשֶל  ַאְלַבין ֵסַניֵהן ֱאֶמת ָחַפְצָת 
 נַֹתי ְמֵחה: ֵלֵ ָטהֹור ְבָרא ַליַתְשַמיֵעַני ָששֹון ְוַשְמָחה ָתֵ ְלָנה ֲעָצמֹות ַדַכיָת: ַהְסֵתר ָנֶניָך ֵמֲחָטָאי ְוָכל ֲעֹו

ה ַלי ְש  ֱאלַֹהים ְורּוַח ָנכֹון ַחֵדש ְבַקְרַבי: ַאל ַתְשַליֵכַני ַמְלָפֶניָך ְורּוַח ָקְדְשךָ  ֵָ שֹון ַאל ַתַעח ַמֶםַמי: ָהַשי
ה ַתְסְמֵכַני: ֲאַלְםָדה פְֹשַעים ְדָרֶכיָך ְוַחָטַאים ֵאֶליָך ָישּוֵּו: ַה  ֵָ לֵֹהי ַסיֵלַני ַמָדַמים ֶאלַֹהים ֱא ַיְשֶעָך ְורּוַח ְנַדי

ח ְוֶאֵתָנהְתשּוָעַתי ְתַרֵמן ְלשֹוַני ַצְדָקֶתָך: ֲאדָֹני ְשָפַתי ַתפְ  ֵַ עֹוָלה לֹא  ָתח ּוַפי ַיַָּיד ְתַהָלֶתָך: ַכי לֹא ַתְחנֹץ ֶז
רְ  ֵַ ה  ֵָ ֶזה: ֵהיַטי ְֵ ֵחי ֱאלַֹהים רּוַח ַנְשָבָרה ֵלֵ ַנְשָבר ְוַנְדֶכה ֱאלַֹהים לֹא ַת ְֵ ֶנה ַתְרֶצה: ַז ְֵ צֹוְנָך ֶאת ַציֹון ַת

ְֵ  ם: יַ חֹומֹות ְירּוָשלָ   ֵחי ֶצֶדק עֹוָלה ְוָכַליל ָאז ַיֲעלּו ַעל ַמְזַבֲחָך ָפַרים:ָאז ַתְחנֹץ ַז

ֵלא ְשח ַיינּו ְיחְֹלַמים: ָאז ַיכָּ ה ֹוק ַמינּו ּוְלשֹוֵננּו ַרלָּ ַשיר ַהַכֲעלֹות ְבשּוב ֲאדֹנָּי ֶאת ַשיַבת ַצחֹון הָּ
ַיינּו ְשֵמ ָאז יֹאְמרּו ַבגֹוַים ַהְגַדיל ֲאדֹנָּי ַלֲעשֹות ַעם ֵאֶךה: ַהגְ  נּו הָּ ַחים: ַדיל ֲאדֹנָּי ַלֲעשֹות ַעכָּ

ה ְבַרלָּה ַיְקצֹר ה ֲאדֹנָּי ֶאת ְשַביֵתנּו ַיֲאַפיַקים ַבֶלֶגב: ַהוְֹרַעים ְבַדְמעָּ ֹכה שּובָּ לֹוְך ֵיֵלְך ּובָּ ּו: הָּ
יו:  נֵֹשא ֶמֶשְך ַהוַָּרע בֹא יָּבֹא ְבַרלָּה נֵֹשא ֲאֻלכֹתָּ

ֶנה חֹומֹות  :ְירּוָשַלַיםבַ  ּוַמְסֵנד ְבַציֹון הְבַכיָ  ָאָנה ַעד ְֵ  ַציֹון ְתַרֵחם ָתקּום ַאָתה :ְירּוָשַלַיםָתקּום ְתַרֵחם ַציֹון ְוַת
א ַכי ְלֶחְנָנּה ֵעת ַכי ֶדיךָ  ָרצּו ַכי מֹוֵעד: ֵָ ֵָ ֶניָה  ֶאת ֲע ֵָ  ְיַכֵמס: ַיְשָרֵאל ַנְדֵחי ינָ ֲאדֹ ְירּוָשַלַים בֹוֵנה ְיחֵֹננּו: ֲעָפָרּה ְוֶאת ֲא

 

יכולִז בעבודת חצות לילה בתורה ותיקון חצות א
 לפעולִכלִדברִשישאלִויבקש..

 י תורה הדרכה ב'טליקו

 רצון עת שאז, חצות לקום שצריכים ,חצותִתפלת
ִלהִעולהִתפלתו כי, תפלתו שתתקבל ִבליִממש'

 לבך כמים שפכי שכתוב כמו ,המבדילִמסךִשער
ִ:ממש'ִהִפניִנוכח

 ביאור הליקוטים ט'

ִ

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

 .ודבריהםִמתקיימיןִלמעלהלמטה 

 שער הכוונות

ִממאהִ ִהנפשִיותר ִתיקון ִעיקר ִהוא ִחצות קימת
 .תעניות

 עטרת צבי 

השכינה  צותִהלילהבחִבחבורהִבוִשלומדים בית
ואותו המקום שהשכינה שורה  שורה שם כל הזמן

כי שם הוא  שמורִמכלִדברִרעִשבעולםשם הוא 
 ..שמירה גדולה מאוד

 סמדרש פנח

הןִקימתִחצותִישִבזהִתועלתִהןִבבריאותִהגוףִו
 .בבריאותִהנפשִוהןִבתיקוןִהנפש

 יבן איש ח



ִושכינתיהִהקוב"ִביןִבחרוזיםִויכוחִשיר
הכהן חיים ה"ר מחברו שם נרמז ובסופו ב'. הא' בסדר מסודר

 ַבַגַלים ַלְרעֹות ְלַגלֹו יַָּרד דֹוַדי
 ַליםְלַהְשַתְעֵשַע ְוַלְלקֹוט שֹוַש 

ַתי  קֹול דֹוַדי דֹוֵפק ַמְתַחי ַלי ַתכָּ
 :ֵרי ַצחֹון ֲאֶשר ָאַהְבַתיַשעֲ 

 ֶליָך דֹוַדי ַנְפַשי ֶאָשא ֵא 
 הֵאיְך ֵאֶשת ְנעּוַרים ַהיא ְ רּוָש 
 ֵמָאז ָהַייַתי ַעל ַלְבָך ֲחרּוָשה
 :ְוַעָתה ַהְמַלְכָת ֵאֶשת ְזנּוַנים

 ַתי ַאל ַתְפֲחַדי ַיי עֹוד ֶאְזְיֵרךְ  בַ 
ה ֲאַקֵבץ מְ   זּוֵרךְ ּוֵמֶאֶרץ ְרחֹוקָּ

 ֵרךְ עֹוד ֶאְבֵנְך ְוַנְבֵנית ְביְָּפֵיְך ַוֲהדָּ 
 :ְוַגם ָאְמנָּה ַאְת ֲאחֹוַתי

י ָכל ֵעת ֶאְזְכָרהדֶ   ֹ ֵַ  ל ְכֵא
יָרה ֵַ  ֵאיָכה ַשְפָחה ַתיַרש ְָּ

 ְוַהיא ַעָתה ַמְתַנֵכָרה
 :יםְבַשְמַחת עֹוָלם ְוַנְטֵעי ַנֲעָמנַ 

 צֹוןַעי ַיי ֲאַחיֶשלָּה ֵעת רָּ  דְ 
ש  ֹוןְוַתְשֲאַבי ַמַים ַחַחים ְבשָּ

 ֲאַשַךח ְגַדי ַעַוים ַמן ַהןֹאן
ה ְבַיד ַאיש ַעַתיֶאל ֶארֶ   :ץ ְגֵזרָּ

ַזיָתַני ָה  ְֵ  ּה ָהּה ֲאדֹוַני ַכי 
 ּוַמָשַמַים ֶאֶרץ ַהְשַלְכָתַני

 ֲעֶדה ֶבֶ ד ְיָעָטַניַה ְביֹום ָקָרה 
 :ֵּוש ָשַניםַוֲאֶשר ֵביַתי ָהָיה לָ 

ה ְוֵשש ֶאחְ  וְ   ְבֵשךְ ַאְלַביֵשְך ַרְקמָּ
ב ַעל ְלבּוֵשךְ   ּוַמְשְבצֹות זָּהָּ

 ךְ ַוֲעֶטֶרת ַתְפֶאֶרת ַתְהֶיה ְברֹאֵש 
ה ַאְת ַרְעיַָּתי בֹוד יָּפָּ ל יָּ  :ְוַעל יָּ

 ַטֵםא ֵהיַכל ָקְדַשי ד זֵ 
ֵלי ַחְרַש  ְֵ  יְבֵני ַציֹון ַהְיָקַרים ְלַנ

 רּו ָערּו ְיסֹוד ַמְקָדַשיעָ 
רּו ַעל ַנְפַשי ַמַים ַהֵזדֹוַנים ְֵ  :ָע

ם חֵ  בָּ  ץ ְיַפַךח ְסגֹור ְלבָּ
ם בָּ  ַתַחת ַהְלחֶֹשת ָאַביא ְזהָּ

ם חֹוק יַָּביאּו ַעל ַגבָּ ַנַיְך ֵמרָּ  בָּ
ַתי ַרי ַבת מּוַצי יֹוַבילּון ַמְנחָּ  :ֲעתָּ

 הֹור ַאָתה לֹא ֵאל ָחֵפץ ֶרַשע ָט 
יא ַצַדיק ְונֹוָשעַעד  ֵַ  ָאן לֹא ָת

 עָתשּוֵ ְוַתְלַביֵשַני ַבְ ֵדי ֶיַש 
 :ְמַעיל ְצָדָקה ְורֵֹ ְנַניַנים

 ַדידּות ַנְפַשי ַמה ַתְתאֹוְנַני יְ 
ֵתְך לא ַנְפֵלאת  ֶמַלי ַצְדֵקְך ַגם ַאֲהבָּ

 ַמחֹום ְגלֹוֵתְך נַָּדְדַתי ָאַני
ַזְבַתי  :ֶאת ֵביַתי ְיַצמֹור נֹוֶדֶדת עָּ

 יםלּום ֵיש ֲהָנָאה ַמְבַשר ֲחמֹורַ  כְ 
ת ֵאֶשת ְנעּורַ  ֵַ  יםַכי ַתְשַכח ַאֲה

 יםַלֲחצֹוֵ ְלָך בֹורֹות ֻכָלם ַנְשָברַ 
 :ְוֵאין ָבֶהם ַמַים ַאְך רֹאשֹ ְנָתַנים

ֵתךְ  לָּ   ֵכן ַהַןַדיק ָאַבד ֵעֶקב ְנַפילָּ
ֵתךְ ַויַמיַני הּוַשב ָאחֹור ֵמרֹב ַא  ֲהבָּ

 לא ַנְכַנְסַתי ְבֵביַתי ַמחֹום ְגלֹוֵתךְ 
ַתי עָּ  :ְלַבל ֶאְרֶאה ְברָּ

 ְלַכי ַקֵמא ַלְכֵֹוד ְשַכיָנָתְך  ַמ 
 ְבָעלּונּו ֲאדֹוַנים ָזַרים זּוָלָתְך 
ְמקֹום ַמְקָדָשְך ְוַנֲחָלָתְך  ֵַ  ּו
 :ָשמּו ָהֲאֵשַרים ְוַהַחָםַנים

ם ֶאְלַבש ְוַשְלֶהבֶ  נָּ   ְתיָּהקָּ
 ַרחָּהְוֶאְשרֹוף ֵבית ַעיּו"ם ּוֵבית ַהַכצְ 

ל ְוַש  לָּ  ְביָּהַאְשַייר ַחַןי ַמַדם חָּ
ַתי מָּ  :ּוְתַהי זֹאת ֶנחָּ

ֶנה ּוְשָעַרַיְך ָאַרים סַ  ְֵ  ַנַיְך ֶא
יֵ ַבַןַניַרי ֵַ יֵ ָס ֵַ  םַויַסְדַתיְך ָס

  ְמַאיַריםְוַשְמַתי ַכְדכֹד ַשְמשֹוַתַיךְ 
נֵ  ְֵ  :ַניםי ַהַיְצָהר ַעל רֹאש ֵָּיא ְשָמ ּו

 ּוַרי עּוַרי ַלְבַשי ַבְגֵדְך ַצחֹון ע
ַני ְוֶאְביֹון ַניְך ֶאְגַאל ַעם עָּ  ַיי בָּ

 יֹוןעּוַרי ַדְבַרי ַשיר ְבַבְנַין ַאַמרְ 
ַת   :יַהְשַמיַעיַני קֹוֵלְך ַתַחת ַאֲהבָּ

 ֵני ֵאל ָתשּוַרי ֵמרֹאש ֲאָמָנה נְ 
 ָנהן ְתשּוֵרְך ֵמֵראַשית ַהָש ְוַעיַ 

 ָנהְוָחֵמש ַהָידֹות ַתְהֶיה ָלְך ְלָמ 
רּוְך ֵבין ַהָבַנים ֵָ  :ֵכן דֹוַדי 

ֵתְך ְוַשיחֵ  צ  ךְ ּוף ְדַבש יָּזּוב ַאְמרָּ
ֵחךְ   ַתְשַיח ְיַמיַני ַאם ֶאְשיָּ

צֹון ַמְזְבֵח  ַמיד ַעל רָּ  ךְ ּוְלַהֲעלֹות תָּ
ַבי   :ַבֵךילֹות ַבַקְשַתיַעל ַמְשיָּ

 ֹוְלָך ָשַמְעַתי ַמֲחַמד ֵעיַני ק
 ֵקַניֶאְשַאל ַמְמַשיקֹות ַניהּו ַיָש 

 ַויַמין ֶחְשקֹו ְתַחְבֵקַני
ְנאֹות ֶדֶשא ּוַמְעַין ַָּמַ  ֵַ  :יםָנַ יָלה 

ַמים רֵ  ה ַלְירָּ ה ַנְשַיימָּ  ַעי ְלכָּ
ְך ַאֲהַבת  ם ֶאֵתן ֶאת דֹוַדי לָּ ַמיםשָּ  עֹולָּ
ַעַכ  ל הָּ ְקךָּ ֶנֶגד יָּ  יםְיָאח ַלי ֶאשָּ

ְגךָּ ֶאל ֵבית ַאַכי ְוֶאל ֶחֶדר ַתי ֶאְנהָּ  :הֹורָּ

 ְפתֹוַתַיְך ַכָלה צּוף ְיזּוֵּון ַש 
 ְוֵעיַנַיְך יֹוַנים ֵלֵ ֵייַטיֵּון
 ְשֵני ָשַדַיְך ָרצֹון ַיְשֲאֵּון

 :ֶשַפע ַחְסֵדי ָדַוד ַהֶמֱאָמַנים

ךְ בַ  ַת  ה לָּ ַתי ַיי ֲאַזְכרָּ  ְענָּה ְשפָּ
 ַלךְ ְיַדידּות ַנְפַשי ְוַלַבי ַאֲחַרַיְך הָּ 

ךְ   ַאֲהַבת ְנעּוַרים זַָּכְרַתי לָּ
ֵכן בֹוַאי ַשְכַבי ַעַכי ֲאחֹוַתי  :לָּ

 מֹר ַוֲאָהלֹות ְבָ ַדַיְך 
 ֵנְרְד ְוַכְרכֹם ְשָמַנַיְך 

 ְצרֹור ַהםֹר ֵבין ָשַדַיְך 
 :ֹוד ָכל ֲעָדַתיְנֵאר ְוָכֵ

רַ   יםַתַען ְלשֹוַני ַשיר ְבסֹוד ְישָּ
ֵאל ַעם ֵאֶש   ת ְנעּוַריםֵעת ַיְשַמח ַיְשרָּ

ַרים ל ַתּוֵָּסד ְברֹאש ֶההָּ  ְוֵהיכָּ
 :ְבַשֲעֵרי ַצחֹון נָּעּוף ַיחֹוַנים

 ַחלּו ַ בֹוֵרי כַֹח ַאַחי ּוְלֻאַםי
 דַֹמי יֹוָמם ָוַלְיָלה ָלֵאל ַאל ַתְתנּו
ֶנה ַציֹון ַויַכֵמס ַנְדֵחי ַעַםי ְֵ  ַי

 :יֵמַאְרַבע ְכָנפֹות ֶאל ֵבית ֶחְמָדַת 

ה ְלמֹוֵפת ּוְלאֹות  ְיבֹוד ְייָּ ְבתֹוכָּ
ַביב ְלַהרְ  ה סָּ ה ֲאֻריָּ ֵאש חֹומָּ  אֹותהָּ

אֹות  נָּא ַחיש גֹוֲאֵלנּו ֲאדֹון ַהַלְפלָּ
ַני ֵאיתָּ ה ְיַמיְנךָּ ְבֶיַרח הָּ  :םהֹוַשיעָּ



ן ֶמֶלךְ  ֲאבֹוֵתינּו ֵואלֵֹהי ֱאלֵֹהינּו ֵלינּו ַרֵחם ַרֲחמָּ ֶרש ּוֵמַטיב טֹוב עָּ נּו. ַהדָּ ה לָּ  ַרֲחֶמיךָּ  ַבֲהמֹון ֵאֵלינּו שּובָּ
שּו ָאבֹות ַבְגַלל . ֶשעָּ ה ֵביְתךָּ  ְבֵנה ְרצֹוֶנךָּ ְשךָּ  ְוכֹוֵנן ְיַבְתַחךָּ  ְוַשְכֵחנּו יָּנֹוְבַבנְ  ְוַהְרֵאנּו ְמכֹונֹו. ַעל ַמְקדָּ

ֵשב ְבַתנּונֹו. ם יֲֹהַנים ְוהָּ תָּ נָּם ּוְלַוַיים ַלֲעבֹודָּ ם ְלדּוכָּ ם ְלַשירָּ ֵשב ּוְלַזְמרָּ ֵאל ְוהָּ ם ַלְנֵויֶהם. ַיְשרָּ  ַנֲעֶלה ְושָּ
ֶאה . ְוַנְשַתֲחֶוה ְוֵנרָּ ֶניךָּ צֹון ְיַהי ְלפָּ ֶניךָּ  רָּ ה ֶשַתֲעֵלנּו ֲאבֹוֵתינּו ֵואלֵֹהי ֱאלֵֹהינּו ה' ַמְךפָּ  נּוְלַאְרצֵ  ְבַשְמחָּ

ֵענּו ם .ַבְגבּוֵלנּו ְוַתזָּ ֶניךָּ  ַנֲעֶשה ְושָּ ְרְבנֹות ֶאת ְלפָּ ם ְתַמיַדים חֹובֹוֵתינּו קָּ ַפים ְיַסְדרָּ ם: ּומּוסָּ תָּ  ְיַהְלכָּ

 תמיד ממסכת ראשון פרק לקרוא נוהגים

ית שֹוְמַרים ַהכֲֹהַנים ְמקֹומֹות ְשלָשה ֵֵ ית ְקָדש,ַהַם  ְב ֵֵ  ְב
ַטיַנס, ְֵ ית ַא ֵֵ ית ַהַמיצֹוץ, ְב ֵֵ ְֵ ַטיַנס ֵבית ַהםֹוֵקד, ּו ְֵ ית ַא ֵֵ  ּו
ים ֲעַליֹות ָהיּו ַהַמיצֹוץ ֵַ ַית ַכָנה ַהםֹוֵקד ֵבית ָשם, שֹוְמַרים ְוָהרֹו ֵַ  ּו

ַדין מּוָעף ָהָיה, ָָּדֹול ְֵ ן, ֶשל רֹו ֵֶ  ָשם, ֵשַניםיְ  יּוָה  ָאֵ ֵבית ְוַזְקֵני ֶא
לֹא ָהיּו  ָבָאֶרץ, ַכְסתֹו ַאיש ְכֻהָמה ּוַפְרֵחי ְבָיָדם, ָהֲעָזָרה ּוַמְפְתחֹות

ְ ֵדי קֶֹדשְיֵש  ֵַ ם ַתַחת , ֶאָלא נֹוְשַטין ּוְמַקְנַלין ּוַמַמיַחים אֹוָת ַנים ְב
ד ֵמֶהן, יֹוֵצא ָראֵשיֶהם, ּוַמְתַכַןים ַבְכסּות ַעְצָמן. ֵאיַרע ֶקַרי ְלֶאָח 

ן , ְוַהֵמרֹות דֹוְלַקין ַמָכאהֹוֶלֶכת ַתַחת ַהַביָרהְוהֹוֵלְך לֹו ַבְםַסָבה ַה 
יָלה, ּוְמדּוָרה ָהְיָת  ֵַ ית ַהְט ֵֵ ית  ה ָשם,ּוַמָכאן, ַעד ֶשהּוא ַמַָּיַע ְל ֵֵ ּו

ם ַע ֶשֵיש ָש , ְוֶזה ָהָיה ְכֵֹודֹו, ְמָצאֹו ָנעּול ְבָידּוַהַכֵןא ֶשל ָכֵֹוד
ל, ָעלָ  ֵַ ה ְוַנְסַתָנ , ָאָדם; ָנתּוַח ְבָידּוַע ֶשֵאין ָשם ָאָדם. ָיַרד ְוָט

ֵאֶצל ֶאָחיו ַהכֲֹהַנים, ַעד  ַהְםדּוָרה. ָבא ְוָיַשֵ לֹו ְוַנְתַחֵםם ְכֶנֶ ד
 ְשָהיּו ַהְשָעַרים ַנְפָתַחים, יֹוֵצא ְוהֹוֵלְך לֹו:

ל ַעדַמי ֶשהּוא רֹו ֵֵ  ֶשלֹא ָיֵֹוא ֶצה ַלְתרֹם ֶאת ַהַםְזֵבַח, ַמְשַכים ְוטֹו
לֹא ָכל ָהַעַתים ָשוֹות,  ,ַהְמֻמֶמה, ְוַכי ְבֵאיזֹו ָשָעה ַהְמֻמֶמה ָבא

ר, אֹו ָסמּוְך לֹו ַמְלפָ  ֵֶ ָניו אֹו ְנָעַמים ֶשהּוא ָבא ַמְעַריַאת ַהֶָּ
ָלֶהם,  ְודֹוֵפק ֲעֵליֶהם, ְוֵהם נֹוְתַחין לֹו. ָאַמר ַהְמֻמֶמה ָבא ,ַמְלַאֲחָריו

ל ָיֵֹוא ְוָיַפיס. ֵהַפיסּו, ָזָכה ַמי ֶשָזָכה: ֵַ  ַמי ֶשָט

ית ַהםֹוֵקד ָנַטל ֶאת ַהַםְפֵתַח ּוָפַתח ֶאת ַהַנְשֵנש, ְוַנְכַנס ַמבֵ 
ת ֶשל אֹור ְבָיָדם, ָלֲעָזָרה, ְוַנְכְנסּו ַהכֲֹהַנים ַאֲחָריו, ּוְשֵתי ֲאֵּוקֹו

לּו ְך ַהַםְזָרח, ְוֵא ְוֶנְחְלקּו ַלְשֵתי ַכתֹות, ֵאלּו ְמַהְלַכין ָבַאְכַסְדָרה ֶדרֶ 
ם ַכין, ַעד ֶשֵה ְמַהְלַכין ָבַאְכַסְדָרה ֶדֶרְך ַהַםֲעָרֵ, ָהיּו בֹוְדַקין ְוהֹולְ 

ַתין, ַהַָּיעּו ֵַ  ,ֵאלּו ָוֵאלּו, ָאְמרּו: ָשלֹום ֶשַםַָּיַעין ַלְמקֹום עֹוֵשי ֲח
ַת  ֵַ ַתין ַלֲעשֹות ֲח ֵַ  ין:ַהכֹל ָשלֹום; ֶהֱעַמידּו ֶאת עֹוֵשי ֲח

 ם לֹו ֱהֵוי ָזַהירַמי ֶשָזָכה ַלְתרֹם ֶאת ַהַםְזֵבַח, הּוא ַיְתרֹם ְוֵהם אֹוְמַרי
ַמן ַהַכיֹור, ַוֲהֵרי ֶשלֹא ַתַָּע ַבֶכַלי, ַעד ֶשְתַקֵדש ָיֶדיָך ְוַרְ ֶליָך 
ש ַלַםְזֵבַח, ְבַמ  ֵֶ שַהַםְחָתה ְנתּוָנה ְבַםְקצֹוַע ֵבין ַהֶכ ֵֶ  .ֲעָרֵֹו ֶשל ֶכ

ָרָכה. , ְולֹא ֵנר ְבָידֹו, ֶאָלא ְמַהֵלְך ְלאֹור ַהַםעֲ ֹוֵאין ָאָדם ַנְכָנס ַעם
ֹול ד ֶשָהיּו שֹוְמַעין ק, עַ ְולֹא שֹוְמַעין ֶאת קֹולֹולֹא ָהיּו רֹוַאין אֹותֹו 

ַקֵדש  ַָּיַע ֵעת.ָהֵעץ, ֶשָעָשה ֶבן ָקַטין מּוְכַני ַלַכיֹור, ְוֵהן אֹוְמַרים ַה 
, ש ַהַםְזֵבַח ָיָדיו ְוַרְ ָליו ַמן ַהַכיֹור, ָנַטל ַמְחַתת ַהֶכֶסף, ְוָעָלה ְלרֹא

ֹות ה ַמן ַהְמֻאָכלֹות ַהְנַניַמיּוַפָמה ֶאת ַהֶָָּחַלים ֵהיָלְך ְוֵהיָלְך, ְוָחָת 
ש ְוָיַרד, ַהַָּיַע ָלַרְצָנה, ָהַפְך ָנָניו ְלָצפֹון, ָהַלְך ְלַמְזָרח ֵֶ ֹו ֶשל ֶכ
ר ֶאת ַהֶָָּחַלים ַעל ֵַָּבי ָהַרְצָנה, ָרח ֵַ שְכֶעֶשר ַאםֹות, ָצ ֵֶ  ֹוק ַמן ַהֶכ

ַח ְרַאת ָהעֹוף ְוַדשּון ַמְזבֵ ְשלָשה ְטָפַחים, ָמקֹום ֶשמֹוְתַנין ָשם ֻמ 
 :ְוַהְםנֹוָרהַהְנַניַמי 

 

 לאה: תיקון נשלם

 

 יאמר: התיקון אחר ,תשובה בשערי כתב

ַמת ה ימָּ לֵ ה ְש נָּ מּוֱא בֶ ַמֲאַמין י נַ ַא יו ן. יֹוןַ ְבֶנחָּ  :הרָּ ֵה ְמ ַמְלכּותֹו  ינּולֵ עָּ  שדֵ יחַ וַ  ֵמנּוחֲ ְינַ ֱאֹלֵהינּו ְבַרֲחמָּ
 

 

א הו  אן ה  י מ  ָזכ  ת ְוָקם ד ְ ְלגו  פ  יְלָיא ב ְ י ל  ר   ְלִמְלע  או  , ְייָתאב ְ
א ָ ְדש  ִריךְ  קו  א ב ְ יה   ָאִצית הו  ָמה, ל  ָה  כ ְ ְקמו  או  יב, ד ְ ְכת ִ  שיר), ד ִ

ת( ח השירים ב  ש   ו  י  ים ה  נ ִ ג   ִרים ב   יִבים ֲחב  ִ ְקש  ךְ  מ  ל  ִמיִעִני ְלקו  ְ ש  . ה 
ן ְוָכל ו  ִסין ִאינ  ְכלו  א או  יל ָ ִני ְוָכל, ְלע  א ב ְ ְחת ָ ב   ְ ש  ו  ְמִרין ת  ְמז   ד ִ
ןְלָמא יהו  הו  , ר  ל ְ י כ ֻ ְככ  ת   ְ ִגין ִמש  א ב ְ ְחת ָ ב   ְ ש  ו  ן ת  ו  ִאינ  ָלעו   ד ְ  ד ְ

ְייָתא ר  או  ְכְרִזי, ב ְ מ  י ו  ה (קלד תהלים), ְוָאְמר  ְרכו   ִהנ   ת ב ָ ל' ְייָ  א   כ ָ
י ְבד   ן'. ְייָ  ע  ו  ת  ְרכו   א  ת ב ָ ן'. ְייָ  א  ו  ת  חו   א  ב ָ א ש   ְלכ ָ א ְלמ  ָ יש  ד ִ  ק 
ן ו  ת  ֲע  א  רו  א  ְ יה   ט  א ל  ְלכ ָ  .ְלמ 

 יג ויקרא הק' זוהר

ִ ש  דו  ק ָּ ִה  ה, רָּ ו  ת  ִב   ס ק ע  ִל  ה לָּ יְּ ל   ִה  ת צו  ח  ִב   ם קָּ ִוְּ ה כָּ ז ָּ ֶׁ ִש  י מ 
בִ תו  כ ָּ ֶׁ ,ִש  הָּ רו  א  ב ֵּ ֶׁ ִש  מו  ,ִכ ְּ יבִלו  ש   קְּ אִמ  ִהו  ךְּ רו  ִח( השירים )שירב ָּ

ִ מ  ְּ ש  ִה  ךְּ לֵּ קו  יםִלְּ יב  ש   קְּ יםִמ  ר  בֵּ יםִח  נ   ג   תִב   בֶׁ ֶׁ ש  ו  י  לִה  כָּ ִוְּ י. נ  יע 
יםִ ר  מ ְּ ז  ְּ מ  ֶׁ תִש  ח  ב   ְּ ש  ת   יִה  נֵּ לִב ְּ כָּ הִוְּ לָּ עְּ לִמ  יםִש ֶׁ ס  לו  כְּ םִאו  תָּ או 
םִ תָּ ִאו  ל ִש ֶׁ ת ח  ב   ְּ ש  ת   ִה  יל ב  ְּ ש  ִב   ים כ  כְּ ו  ִש  ם ל ָּ ִכ ֻ ם, נָּ ו  ב  ר  לְּ

ים:ִ ר  מְּ או  יםִוְּ יז  ר  כְּ מ  ה,ִו  רָּ ו  ת  ִב  קו  סְּ עָּ ֶׁ ִִ)תהלים קלד(ש  כו  רְּ הִב ָּ נ ֵּ ה 
ִ דֵּ בְּ ִע  ל ִכ ָּ תִה' תִאֶׁ ִאֶׁ חו  ב ְּ ִש   ם ת ֶׁ ִא  תִה', ִאֶׁ כו  רְּ ִב ָּ ם ת ֶׁ ִא  ִה'. י

ךְִּ לֶׁ מ ֶׁ תִה  ִאֶׁ רו  ְּ ט  םִע  ת ֶׁ ,ִא  ש  דו  ק ָּ ִה  ךְּ לֶׁ מ ֶׁ ִ.ה 



ִ ִק  ִִתימ   תצוִ ח 
ע רצ  י  ה   יע  ְכנִ ְלה   ָלהָהעו   ִהיא  ,ָהר 

ינו   ָאְמרו  ש    הְוז   ת  ו  ב   ל"ז   ר 
ְ ה   ְלָהְרְגךָ  אב ָ ה   . םכ   ש  ְרגו   ְלהו 

 א סי' או"ח יוסף ברכי

ה ֻאל ָּ הִג ְּ נָּ רו  ח  א   הָּ
ָאנו   ים ש   ו ִ ָרה ְמק  ְמה  ינו   ב ִ ָימ  ה ב ְ ְהי  ל ת ִ י ע   ְיד 

ִרים ש   כ ְ ִאים ה  ר  י ְ ְמִדים ְוה  ָכל ָהעו  ְיָלה ב ְ  ל 
ת ֲחצו  ם ,ב   ה  ִ  ש   ְמש  ת יִכיםמ  ִחינ  ת ב ְ  ְקֻדש   
ת ְיָלה ֲחצו  ָאז ל  ר ש   ר  ד ִמְתעו  ס  ל: ח  דו   ג ָ

 א הבוקר השכמת הלכות ליקוטי

 ז"לִרבינוִמספריִחצותִתיקוןִעניני

ֻנֹור לֻוי ָהָיה ֻכִּ תוֹ  ְלַמְעָלה ֻתָ ֻטָ ֻמִּ ל מִּ ֶׁ ד ש  וִּ יעַ  ְוֵכיָון ,ֻדָ ֻגִּ הִּ ֶׁ  ָהָיה ַלְיָלה ֲחצֹות ש 

ן ָרכֹות) ֵמֵאָליו ְמַנֻגֵ ֲחצֹות ַהְינוֻ  .:(ג ֻבְ ֻבַ ֶׁ ְתעֹוֵרר ָאז ַלְיָלה ש  ינֹות נִּ חִּ ֻגֻון ֻבְ  ַהֻנִּ

ה ָ ְקֺדש ֻ ְמש ָ  ֻדִּ ֻנֹור ךְ ַהֻנִּ ֻכִּ ל מִּ ֶׁ ד ש  וִּ הֻוא ,ֻדָ ֶׁ יַנת ש  חִּ רֻור ֻבְ  'ְוכוֻ  טֹוָבה ָהרֻוחַ  ֻבֵ

נַֻ  ן ְוַעל .ל"ֻכַ ַמן ָאז ֻכֵ ר ַהזְֻּ ֻבֵּ ֻגַ ִהתְּ ֲעבֹוַדת לְּ ם ֻבַ ֵּ  ַלֲעסֹק ָאז ָלקֻום ,ַהש ֻ

ֲעבֹוַדת ם ֻבַ ֵּ ש   ,ַהש ֻ ָפרֵּ יָחתוֹ  לְּ ָפָניו שִֹ : לְּ ַרךְּ ֻבָ  ִיתְּ
 ליקוטי מוהר"ן נד

למְּ  הֻוא ֲחצֹות מוֹ  ֺסֻגָ יֹון ֻכְּ דְּ י ,ֻפִ  הֻוא ֻכִ

ַקת ֻתָ יִנים. ַהמְּ ר ַהֻדִ ֻקַ יד הֻוא ֲחצֹות ְועִּ מִּ  ֻתָ

ה ַאַחר ָ ש ֻ עֹות ש ִּ ת ש ָ ֻלַ חִּ ֻתְ ְיָלה מִּ ץ ֵהן ַהֻלַ יִּ ֻקַ  ֻבַ

ף ְוֵהן חֹרֶׁ יל ְוָאז ,ֻבַ ךְ  .ֲחצֹות ְזַמן ַמְתחִּ ְמש ָ  ַעד ְונִּ

ַמר מֻוָרה ֻגְ יָֻה ַאש ְ נִּ ַהְינוֻ  ,ש ְ ֻתֵ  ֻדְ עֹות. יש ְ  ש ָ

ר ל טֹוב ֻוַבֻבֹקֶׁ ֻכֵ ְסֻתַ ם ַעל ְלהִּ ַמיִּ ָ  זֶׁה ְיֵדי ְוַעל ,ַהש ֻ

ךְ  ְמש ָ ַעת: נִּ  ַהֻדַ
 ליקוטי מוהר"ן קמט

יָכה כוֻ  ָהאֻוָלם ֶנֱחָרב אֵּ ַעק ָאן ַעד '.וְּ ִבי ִיצְּ ְּ ש ֻ  ֻבַ

כוֻ  כוֻ  ָאן ַעד '.וְּ ן 'וְּ כוֻ  ֲאָמֶתךָ  ֻבֶ  ָעַלי ְוָרַמז '.וְּ

ה ֻמָ י ֻכַ יךְ  ֲאנִּ צְ  ָצרִּ ַרךְ  ְלָפָניו זֹאת עֹקלִּ ְתֻבָ  ,יִּ

ים ֵהם ֵאיךְ  ְלֺדְגָמא ְוָתַפס ב ְמעֹוְררִּ  ְוָאַמר ַהֻלֵ

ֻגֻון אֹוָתם נִּ קֹול ֲחצֹות ֻבְ ים ֻבְ  .ְמֹאד ָעֹמק ָנעִּ

ֶהָחרֻוז ַגֻנוֹ  ָיַרד ֻדֹוִדי מֵּ ר לְּ חוֹ  ִסֻפֵּ ֻבְּ ש ִ ֹאד וְּ י .מְּ  ֻכִּ

ר הֻוא ֻכֻוחַ  ְמַדֻבֵ ֻוִּ ל מִּ ֶׁ ת ש  נֶׁסֶׁ ָרֵאל ֻכְ ש ְ ם םעִּ  יִּ ֵ ַרךְ  ַהש ֻ ְתֻבָ ב ֻוְמעֹוֵרר יִּ  ַהֻלֵ

 :ְמֹאד
 שיחות הר"ן רס"ח

ָעַבר ַמה ֶׁ ן ש ֻ י ,ַאיִּ ָבר ֻכִּ ַרף ֻכְ שְֹ ית נִּ נוֻ  ֻבֵ ֵ ש  ְקֻדָ ֵעת ַאךְ  .מִּ ם ,ֻכָ ֵ ַהש ֻ ֶׁ ַרךְ  ש  ְתֻבָ  יִּ

ה ֻוב ְמַצֻפֶׁ ְבנֹות ְוַלֲחזֹר ֵאֵלינוֻ  ָלש  ית ְולִּ נוֻ  ֻבֵ ֵ ש  ְקֻדָ ֻלֹא ָלנוֻ  ָראֻוי ,מִּ ֶׁ בְלעַ  ש   ֻכֵ

לֹום ַחס ְנַין ְוש ָ ית ֻבִּ ש   ֻבֵ ְקֻדָ ל ַרק ,ַהֻמִּ ֻדֵ ֻתַ ש ְ ְנָינוֹ  ְלהִּ בִּ  .ֻבְ

ן ַעל יךְ  ְמֹאד ֻכֵ זֵָֻהר ָצרִּ ֲחצֹות ָלקֻום לִּ ְהיֹות ,ֻבַ ל לִּ ְתַאֻבֵ ן ַעל מִּ ית ֺחְרֻבַ  ֻבֵ

ש   ְקֻדָ י ,ַהֻמִּ ְלֻגֻול אֻוַלי ֻכִּ ֻגִּ ֹון ֻבַ אש  יֱֶֻׁחַרב ַהֻגֹוֵרם הֻוא ָהָיה ָהרִּ ֶׁ יתהַ  ש   ֻבֵ

ש   ְקֻדָ ֻלוֻ  ,ַהֻמִּ ם ַוֲאפִּ ב הֻוא אֻוַלי ,ָלאו אִּ ה ְמַעֻכֵ ְנַין ַעֻתָ ית ֻבִּ ש   ֻבֵ ְקֻדָ  ,ַהֻמִּ

ב ן ַגם ְונֱֶׁחש ָ ֻלוֻ  ֻכֵ אִּ ַרם הֻוא ֻכְ יבוֹ  ֻגָ ן ַעל .ְלַהֲחרִּ ר ָצִריךְּ  ֻכֵּ הֵּ ֹאד ִלזָֻ  ָלקֻום מְּ

ֲחצֹות יֹות ,ֻבַ ִלהְּ ל וְּ ַאֻבֵּ ֹאד ִמתְּ ן ַעל מְּ ֻבַ  ֺחרְּ

ית ש  ַהמִֻ  ֻבֵּ ֻדָ ם ,קְּ ֵּ ַהש ֻ ַרךְּ  וְּ ֻבָ ִטיחַ  ִיתְּ ָכל ִהבְּ  לְּ

ל ַאֻבֵּ תְּ י ָלשֹֻום ִציֹֻון ַעל ַהֻמִ לֵּ ר ִציֹֻון ַלֲאבֵּ אֵּ  ֻפְּ

ַחת ֶפר: ֻתַ  אֵּ
 ליקוטי מוהר"ן ח"ב סז

ֶׁ  ייֵד  לעַ  ין ְיָלהלַ  תצוֹ חֲ בַֻ  יםָקמִּ ש  לִּ ְתַאֻבְ  לעַ  ֻומִּ

ין ,ְקָדש  מִּ הַ  יתבֵֻ  ןְרבַֻ חוֻ  ֻצֹולִּ  ת:פוֹ ֵר ש ְ מִּ  נִּ
 שם

ַעל :ַמראָ  ֶ י ש  דֵּ ֻקֻון ֲאִמיַרת יְּ כֹוִלין ֲחצֹות ֻתִ  יְּ

ש   ָפרֵּ יָחתוֹ  לְּ ל ֶאת שִֹ ר ֻכָ ֶ ָבבוֹ  ִעם ֲאש  מוֹ  לְּ  ֻכְ

ְתֻבֹוְדדֻות ְיֵדי ַעל י .הִּ ָתָמא ֻכִּ ֻסְ ים ֵאין מִּ  אֹוְמרִּ

ָעָבר ַעל ֲחצֹות ר ,הֶׁ ֻקָ יַרת ְועִּ  הֻוא ֲחצֹות ֲאמִּ

ה ַמה ַעל ֲעשֶֹׁ ֻנַ ֶׁ ו ש ֻ ם ַעְכש ָ יֹֻאַמר ,ָהָאָדם עִּ ֶׁ  ֻוְכש 

יָנה ֲחצֹות ְבחִּ ין ,זוֹ  ֻבִּ ְמצֹא ְיכֹולִּ ל לִּ ר ֻכָ ֶׁ ם ֲאש   עִּ

תֹוךְ  ְלָבבוֹ  יַרת ֻבְ  :ֲחצֹות ֲאמִּ
 ליקוטי מוהר"ן ח"ב קא

יַמת ַעל־ְיֵדי ה ֲחצֹות קִּ ְזֻכֶׁ ין יִּ ת ְלָהבִּ ְדרש   ַהֻתֹוָרה אֶׁ  ַעל־ְיֵדי אֹוָתֻה: ְולִּ

יַרת ֻקֻון ֲאמִּ ֻצֹול ֲחצֹות ֻתִּ נָֻ  נִּ ֻגַ יםמִּ ה ְוהֻוא בִּ י ְלָכבֹוד: ְסֺגֻלָ ַסק מִּ ֻפָ ֶׁ ְבֵרי ש  ֻדִּ  מִּ

ים תֹוָרה ְדָברִּ ים לִּ ֵטלִּ ֻקֻונוֹ  ,ֻבְ יָֻקֻום ֻתִּ ֶׁ ֻקֻון ֲחצֹות: ש  ל ֲחצֹות ֻתִּ י ְמֺסֻגָ ֵ  ַלֲחלֻוש 

ֻקֻון־ֲחצֹות ַעל־ְיֵדי ָהְראֻות: ין ֻתִּ ירִּ ְפֵני ַמְזֻכִּ רֻוְך־הֻוא לִּ ־ֻבָ דֹוש  ת ַהֻקָ  אֶׁ

בְ  ,ַהֻטֹובֹות הִּ ֶׁ יחַ ש  ָרֵאל: טִּ ש ְ  ְליִּ
 ספר המידות

ִ

ִִתפילהִלזכותִלקוםִבחצותִ
ֶאְזֶכה ם, חּוס ַוֲחמֹל ָעַלי ְוַזֵכַני ְבַרֲחֶמיָך ָהַרַבים ֶש "ֲחצֹות ַלְיָלה ָאקּום ְלהֹודֹות ָלְך ַעל ַמְשְנֵטי ַצְדֶקָך". ָמֵלא ַרֲחַמים, ַהְםעֹוֵרר ְיֵשַנים ְוַהֵםַקיץ ַנְרָדַמי

דּות ְכָלל, ְולֹאקּום ְבָכל ַלְיָלה ָוַלְיָלה ַבֲחצֹות ַמָםש ָכל ְיֵמי ַחַיי, ְוֶאְזֶכה ְלַהְתעֹוֵרר ַמְשָנַתי ַבֲחצֹות ַלְיָלה ַבזְ לָ  ֵֵ  ַריזּות ָָּדֹול, ְבַלי שּום ַעְצלּות ּוְכ
ַרֲחֶמיָך ָהַרַבים ַוֲחָסֶדיָך ַהְָּדֹוַלים ְתעֹוֵרר ָהרּוַתְתֵַָּבר ָעַלי ַהֵשָנה ְוַהַתְרֵדָמה ַחס־ְוָשלֹום, ְולֹא  ְֵ ר ַלְמנַֹע אֹוַתי ַמֶזה. ּו ֵָ ַח ְצפֹוַנית יּוַכל שּום ָד

ת ְבַכמֹור ֶשל ָדַוד ַבֲחצֹות ַלְיָלה, ּוַמָשם ֻיְמַשְך ָעַלי ַהְתעֹוְררּות ְלַהְתעֹוֵרר ָתַמיד ַמְשנָ  ֵֶ ל ֲחצֹות ַלְיָלה ַמָםש. "עּוָרה ְכֵֹוַדי, עּוָרה ַה  ַתי ְבֵעתַהְמַנֶש ֵֶ ֵמ
 ְוַכמֹור ָאַעיָרה ָשַחר":

 ַעל ֶזה, ַאְך ַאָתה יֹוֵדעַ ַבזַֹהר ַהָעדֹוש ַאְזָהרֹות נֹוָראֹות  ַרבֹונֹו ֶשל עֹוָלם, ַאָתה ַהְזַהְרָתנּו ְבַכָםה ַאְזָהרֹות ָלקּום ָתַמיד ַבֲחצֹות ַלְיָלה ַמָםש, ְכמֹו ֶשָכתּוֵ
אַתי ַהֵלילֹות ֲאֶשר ַבַטְלנּו ַמָלקּום ַבֲחצֹות. ַעל־ֵכן בָ ַכי ַרבּו ַהְםַניעֹות ֶשַםְתְַָּבַרים ָעֵלינּו ַעל ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלַהְטַריֵדנּו ַמֶזה, ַעד ֲאֶשר ַאַבְדנּו רֵֹ 

ֵבין  ָשעֹות ַמְתַחַלת ַהָלְיָלה, יַע, ֶתן ַלי ֵעָצה ֵאיְך ַלְזכֹות ָלֶזה, ָלקּום ָתַמיד ְבָכל ַלְיָלה ַבֲחצֹות ַמָםש, ֶשהּוא ֵתֶכף ַאַחר ַשָשהְלָפֶניָך, ֲאדֹון כֹל ַרֵ ְלהֹוַש 
ְמְסרּו ָרֶזיָה ֲחצֹות, ְלאֹוֵנן ּוְלקֹוֵנן ַעל ֻחְרַבן ֵבית ַהַםְקָדש ְוַעל ָָּלּות ַהתֹוָרה, ֶשמַ ַבחֶֹרף ֵבין ַבַעַיץ. ְוֶאְזֶכה ְלַהְתעֹוֵרר ָאז ַבְזַריזּות ָָּדֹול ּוְלַסֵדר ַתעּון 

ֶלה ְלָפֶניָך יֹוֵצר ַהכֹל, ַכָםה ְוַכָםה יֹוֵתר, ַכֲאֶשר ַנ ְ ַלַחיצֹוַנים, ְוַעל ֲחָטַאי ַוֲעֹונֹוַתי ּוְפָשַעי ָהֲעצּוַמים ְוָהַרַבים ֶשְָָּרמּו ָכל ֶזה ְוֶהֱאַריכּו ֶאת ַהָָּלּות בְ 
ְפָרט: ֵַ  ֶהֱאַרְכַתי ֶאת ַהָָּלּות ַבֲעֹונֹוַתי ָהַרַבים ַבְכָלל ּו

ר. ַזֵכנַ  ֵַ ר ָע ֵַ ד שי ֵמַעָתה ָלשאֹוי ַלי ַוי ַלי, ָמה אַֹמר ָמה ֲאַדֵבר ָמה ֶאְצַטָדק. ַהְנַני ְלָפֶניָך ְבַאְשָמה ַרָבה, ּוַמה ֶשָע ֵַ ּום ּוֵ ְלֶדֶרְך ַהָיָשר ֶבֱאֶמת, ְוֹלא אֹ
ר, ְולֹא ֶיֱאַרע ַלי שּום ֳחַלי רֹאשַלְיָלה ַמֵלילֹוַתי ַמַעיַמת ֲחצֹות, ְוַתְהֶיה ַעַםי ָתַמיד, ְוַתַעְזֵרַני ְוַתְשְמֵרַני ֶשלֹא ַיַזיק ַלי ְכָלל ַקיַמ  ֵָ  ְושּום ת ֲחצֹות ְבשּום ָד

י ֶשַבָשַמַים, ֲהַקיֵמַני ְוֶאְחֶיה. ַזֵכַני ֵמַעָתה ָלקּום ְבָכל ַלְיָלה ְוַלְיָלה ָתַמיד ַבֲחצֹות ַמָםש, ֶנֶזק ַמזֶ  ֵַ ַתי בְ ה. ָא ְֵ יַתי ֵבין ְבחֹל ֵבין ְבַשָבת ְויֹום טֹוֵ, ְבַש ֵֵ
ֶדֶרְך, ּוְלַסֵדר ַתעּון ֲחצֹות, ְוַלֲעסֹק ָא ֵַ ֶלְכַתי  ְֵ ֵטל ָכל ַהַדיַנים ז ַבתֹוָרה ַהְרֵבה. ְוַתַעְזֵרַני ְותֹוַשיֵעַני ֶשֶאְזֶכה ַעל־ְיֵדי ֵסֶדר ַתעּון ֲחצֹות ְלַהְמַתיק ּוּו ֵַ ְל

ַעל־ְיֵדי־ֶזה, ַדַעת  ָשַמַים, ְוַתַעְזֵרַני ְלַהְמַשיְך ָעַלי ַדַעת ַדְקֻדָשהֵמָעַלי ּוֵמַעל ָכל ְבֵני ֵביַתי ּוֵמַעל ָכל ְבֵני ַיְשָרֵאל ַעֶםָך. ְוֶאְזֶכה ְבָכל בֶֹקר ְלַהְסַתֵכל ַעל ַה 
ָכל בֶֹקר חּוט ֶשל ֶחֶסד ְוַעד עֹוָלם. ְוַיְהֶיה ַנְמָשְך ָעַלי בְ  ַזְך ָוַצח, ַדַעת ֲאַמַתי ֶשֶאְזֶכה ַעל־ָידֹו ָלשּוֵ ֵאֶליָך ֶבֱאֶמת, ְוַלְהיֹות ַכְרצֹוְנָך ַהטֹוֵ ֶבֱאֶמת ֵמַעָתה

ָרָהם, ַויֻקַים ַמְקָרא ֶשָכתּוֵ: "יֹוָמם ְיַצֶּוה  ְֵ ַלְיָלה ַשירֹה ַעַםי, ְתַפָלה ְלֵאל ַחָיי". ְוֶנֱאַמר: " ְייָ ַמבֶֹקר ְדַא ֵַ  ְבַהָשַמַים ַחְסְדָך, ֱאמּוָנְתָך ַעד ְייָ ַחְסדֹו, ּו
 צּוַרי ְו ֲֹאַלי, ָאֵמן ְוָאֵמן: ְייָ ים ַלְבָקַרים ַרָבה ֱאמּוָנֶתָך". ַיְהיּו ְלָרצֹון ַאְמֵרי ַפי ְוֶהְ יֹון ַלַבי ְלָפֶניָך ְשָחַקים". ְוֶנֱאַמר: "ֲחָדַש 



ת  ְפִליג  ש  דו  ָק ה   רה  זו  ב  ו  ֱהיו  ָ ְר פ    יןא   טע  ְמ כ ִ , תצו  ֲח  תימ  ִק ב ְ  דא  ְמ מ   הש 
ה הב ָ  רב   ד  יְ  אל  ש    ְ ִמ , ְוז  ֲחִביָבה  ינ  פ  ב ' כו  וְ  דא  ְמ  הָר ָק יְ וִ ש   ו  ִחי  ן ה  ל כ   ע 

ן ה ג  ָמה  כ   י ְ תו  ְלק  רו  ָ ְפש  ְבָכל א  ו  ו  ָכל ְיָכְלת  ץ ב ְ מ   ל ָאָדם ְלִהְתא  ל כ ָ  ְמא ד ע 

יםִ נ  ָּ לִפ  לִכ ָּ ,ִע  ה  מָּ י ְּ ק  ִלְּ רִלו  ָּ ש  פְּ יִאֶׁ א  םִוְּ לָּ עו  יִהָּ קֵּ סְּ ע  א דִב ְּ דִמְּ רו  ָּ ט  ֶׁ יִש  מ  ו 
םִ כָּ ידִחָּ מ  לְּ הִת   יזֶׁ יקִאֵּ ז  חְּ ה  הִלְּ אֶׁ רְּ ִי  ה  קִב ָּ לֶׁ ִחֵּ הִלו  יֶׁ הְּ י  ִ"וְּ ה  מָּ י ְּ ק  אִיְּ הו  ִ"ש ֶׁ

ִין ל א ָרֲאָת  א ע  ב ָ ָלם ה  עו  ָרלו  ב ָ ו  ְלקו  ְוָנִעים ג  ב ח  ו  ה ט  מ  ָמה  ו  י ְ ל ְלק  כו  י ָ י ָהִאיש  ש   ר  ְ ש   :הא 
 ז"ל( פלאג'י חיים לר' דמשק )חוצות


