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  תיקון חצות

 תיקון רחל

  ! יתברך מהשם שלו הריחוק ועל עצמו על חצות תיקון שיאמר מברסלב נחמן רבינו אמר העיקר

  

 ולא הספירה בימי ולא בא"י בשמיטה ולא תשובה ימי בעשרת ולא תחנון בו שאין ביום רחל תיקון אומרים (אין

  ברית) בליל הבן אבי ולא חתן בבית ולא אבל בבית

 

 כל בשם ונעלם טמיר ההוא ע"י שלים ביחודא קה בואו קה יוד שם ליחדא ורחימו בדחילו ושכינתיה קב"ה יחוד לשם

 העליון במקומם שרשם את ולתקן לאה ותיקון רחל תיקון ולומר והאפר השק תיקון סדר לסדר רוצה הריני ישראל

 ה' נעם ויהי מעפרא שכינתא ולאקמא ישראל וגלות התורה וגלות השכינה גלות על ביהמ"ק חרבן על ולקונן ולאונן

  כוננהו. ידינו ומעשה עלינו וננהכ ידינו ומעשה עלינו אלקינו

  

  אפר] תחת פאר ציון לאבלי לשום ויאמר תפילין הנחת במקום ראשו על מקלה אפר [ישים

  ויאמר:] [יעמוד

  

ֵ!י עֶֹרף ל(ַמר ְלָפנֶי) ֲאדֹנָי ים �קְ ֱא+ֵהינ� וֵא+ֵהי ֲאב(ֵתינ�. ָ%ב(א ְלָפנֶי) ְ%ִפָ&ֵתנ� וְ'ל ִ%ְתַעַ&ם ִמְ%ִח#ֵָתנ�. ֶ!ֵאין �נ� ַעֵ�י ָפנִ 

:�  ֱא+ֵהינ� וֵא+ֵהי ֲאב(ֵתינ� ַצ0ִיִקים ֲאנְַחנ� וְ+א ָחָטאנ�. ֲאָבל ֲאנְַחנ� וֲַאב(ֵתינ� ָחָטאנ

�. וְִהְרַ!ְענ�. ַזְדנ�. ָחַמְסנ�. ָטַפְלנ� ֶ!ֶקר. יַָעְצנ� ָרע. 4ִַ�ְבנ�. ַלְצנ�. ָמַרְדנ�. נִ'ְצנ�. ָאַ!ְמנ�. 1ַָגְדנ�. 3ַָזְלנ�. 1ַ0ְִרנ� דִֹפי. ֶהֱעוִינ

:�  ָסַרְרנ�. ָעוִינ�. 6ַָ!ְענ�. ָצַרְרנ�. ִק5ִינ� עֶֹרף. ָרַ!ְענ�. ִ!ַחְתנ�. ִ%ַעְבנ�. ָ%ִעינ�. ִ%ְעָ%ְענ

  ַנְחנ� ִהְרָ)ְענ�:*ֶתי, �ִמִ�ְ)ָ-ֶטי, ַה+*ִבים וְ(א ָ)וָה ָלנ�. וְַאָ'ה ַצִ&יק ַעל ָ#ל ַהָ%א ָעֵלינ�. ִ#י ֱאֶמת ָעִ יָת. וַאֲ ַסְרנ� ִמִ�צְ 

וְַה#ְִגל(ת ַאָ%ה י(ֵדַע: ַאָ%ה י(ֵדַע ָרזֵי  ַמה #ֹאַמר ְלָפנֶי) י(ֵ!ב ָמר(ם. �ַמה #ְַס6ֵר ְלָפנֶי) !(ֵכן ְ!ָחִקים. ֲה+א 4ָל ַה#ְִסָ%ר(ת

9ָ וְֵאין נְִסָ%ר ִמ#ֶֶגד ֵעינֶי): ע(ָלם. וְַתֲעל�מ(ת ִסְתֵרי 4ָל ָחי. ַאָ%ה ח(ֵפ8 4ָל ַחְדֵרי ָבֶטן �ב(ֵחן 4ְָלי(ת וֵָלב. ֵאין 0ָָבר נְֶעָלם ִמ7ֶ 

ָלנ�  י ֱא+ֵהינ� וֵא+ֵהי ֲאב(ֵתינ� ֶ!ְ%ַכ6ֶר ָלנ� ַעל 4ָל ַח:ֹאֵתינ�. וְִתְסַלח ָלנ� ַעל 4ָל ֲע(נ(ֵתינ�. וְִתְמָחל�ְבֵכן יְִהי ָרצ(ן ִמְ&ָפנֶי) ֲאדֹנָ 

:�  ַעל 4ָל 6ְָ!ֵעינ

  ויאמר:] כאבל הארץ על [ישב

  קלז) פרק (תהילים

ֵרנ� ֶאת ִצ=(ן: ַעל ֲעָרִבים 1ְת(ָכ> ָ%ִלינ� #4ִֹר(ֵתינ�: 4ִי ָ!ם ְ!ֵאל�נ� !(ֵבינ� 0ְִבֵרי ִ!יר ַעל נֲַהר(ת 1ֶָבל ָ!ם יַָ!ְבנ� 3ַם 1ִָכינ� 1ְָזכְ 

ְ!4ַח יְִמינִי: ִ%ְד1ַק ֵאי< נִָ!יר ֶאת ִ!יר ֲאדֹנָי ַעל 'ְדַמת נֵָכר: ִאם ֶאְ!4ֵָח< יְר�ָ!ָלִם %ִ  וְת(ָלֵלינ� 8ְִמָחה ִ!יר� ָלנ� ִמ5ִיר ִצ=(ן: 

ת י(ם יְר�ָ!ִלָם ָהאְֹמִרים ְל!(נִי ְלִח4ִי ִאם +א ֶאז4ְְֵרִכי ִאם +א 'ֲעֶלה ֶאת יְר�ָ!ִלַם ַעל רֹא! 8ְִמָחִתי: זְכֹר ֲאדֹנָי ִלְבנֵי ֱאד(ם אֵ 

יְַ!ֶ&ם ָל< ֶאת 3ְמ�ֵל< ֶ!3ַָמְלָ% ָלנ�: ַאְ!ֵרי ֶ!=ֹאֵחז וְנ6ִֵץ ֶאת עָֹלַליִ< ֶאל ָער� ָער� ַעד ַהיְס(ד 1ָ>: 1ַת 1ֶָבל ַה5ְד�ָדה ַאְ!ֵרי !ֶ 

  ַהָ?ַלע:

  עט) פרק (תהילים

8ָמ� ֶאת יְר�ָ!ִלַם ְלִע=ִים: נְָתנ� ֶאת נְִבַלת ֲעָבֶדי) ַמֲאָכל  ִמזְמ(ר ְל�ָסף ֶא+ִהים 1ָא� ג(יִם 1ְנֲַחָלֶת) ִט7ְא� ֶאת ֵהיַכל ָקְדֶ!)

� ֶחְר6ָה ִלְ!ֵכנֵינ� ַלַעג וֶָקֶלס ְלע(ף ַה5ָָמיִם 8ַ1ְר ֲחִסיֶדי) ְלַחיְת( �ֶרץ: ָ!ְפכ� ָדָמם 7ַ4ַיִם ְסִביב(ת יְר�ָ!ִלָם וְֵאין ק(ֵבר: ָהיִינ
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:�ְמָלכ(ת ֲאֶ!ר ַעד ָמה ֲאדֹנָי ֶ%ֱאנַף ָלנֶַצח ִ%ְבַער 4ְמ( ֵא! ִקנְ�ֶת): ְ!פֹ< ֲחָמְת) ֶאל ַה3(יִם ֲאֶ!ר +א יְָדע�) וְַעל מַ  ִלְסִביב(ֵתינ

ֵהר יְַק0ְמ�נ� ַרֲחֶמי) 4ִי ַד&(נ� ְמאֹד: 1ְִ!ְמ) +א ָקָרא�: 4ִי �ַכל ֶאת יֲַעקֹב וְֶאת נָוֵה� ֵהַ!7�: 'ל ִ%ז4ְָר ָלנ� ֲע(נֹת ִרא!ֹנִים מַ 

ר� ַה3(יִם ַא=ֵה ֶא+ֵהיֶהם יִָ�ַדע ָעזְֵרנ� ֱא+ֵהי יְִ!ֵענ� ַעל 0ְַבר 4ְב(ד ְ!ֶמ) וְַהִ@יֵלנ� וְַכ6ֵר ַעל ַח:ֹאֵתינ� ְלַמַען ְ!ֶמ): ָל7ָה יֹאמְ 

ֶדי) ַה5ָפ�<: ָ%ב(א ְלָפנֶי) ֶאנְַקת �ִסיר 4ְגֶֹדל זְר(ֲע) ה(ֵתר 1ְנֵי ְתמ�ָתה: וְָהֵ!ב ִלְ!ֵכנֵינ� 31ַ(יִם ְלֵעינֵינ� נְִקַמת 0ַם ֲעבָ 

  6ֵר ְ%ִהָ&ֶת):(ר וָדֹר נְסַ ִ!ְבָעַתיִם ֶאל ֵחיָקם ֶחְר6ָָתם ֲאֶ!ר ֵחְרפ�) ֲאדֹנָי: וֲַאנְַחנ� ַע7ְ) וְצֹאן ַמְרִעיֶת) נ(ֶדה ְ&) ְלע(ָלם ְלד

  ה) פרק (איכה

ִמים ָהיִינ� וְֵאין �ב ִא7ֵֹתינ� זְכֹר ֲאדֹנָי ֶמה ָהיָה ָלנ� ַה1ִיָטה �ְרֵאה ֶאת ֶחְר6ֵָתנ�: נֲַחָלֵתנ� נֶֶהְפָכה ְלָזִרים %ֵ1ָינ� ְלנְָכִרים: יְת(

וְ+א ה�נַח ָלנ�: ִמְצַריִם נַָת#� יָד ַא5�ר ִל18ְַֹע   ר יָבֹא�: ַעל ַצָ�אֵרנ� נְִר0ְָפנ� יַָגְענ�4ְ'ְלָמנ(ת: ֵמיֵמינ� 1ְֶכֶסף ָ!ִתינ� ֵעֵצינ� 1ְִמִחי

נִָביא ַלְחֵמנ� ִמ6ְנֵי ם: 1ְנְַפֵ!נ� ָלֶחם: ֲאבֵֹתינ� ָחְטא� וְֵאינָם וֲאנְַחנ� וֲַאנְַחנ� ֲע(נֵֹתיֶהם ָסָבְלנ�: ֲעָבִדים ָמְ!ל� ָבנ� 6ֵֹרק ֵאין ִמ=ָדָ 

�ָדה: 8ִָרים 1ְיָָדם נְִתל� 6ְנֵי זְֵקנִים ֶחֶרב ַה7ְִד1ָר: ע(ֵרנ� 4ְַת#�ר נְִכָמר� ִמ6ְנֵי זְַלֲעפ(ת ָרָעב: נִָ!ים 1ְִצ=(ן ִע#� 1ְֻת+ת 1ְָעֵרי יְה

�נְָעִרים 1ָעֵ  �ץ 4ָָ!ל�: זְֵקנִים ִמ5ַַער ָ!ָבת� 1ַח�ִרים ִמ#ְִגינָָתם: ָ!ַבת ְמ8(8 ִל1ֵנ� נְֶה6ַ< ְלֵאֶבל +א נְֶה0ָר�: 1ַח�ִרים ְטח(ן נ8ָָא

�5ֵָמם : ַעל ַהר ִצ=(ן !ֶ ְמחֵֹלנ�: נְָפָלה ֲעֶטֶרת רֹאֵ!נ� א(י נָא ָלנ� 4ִי ָחָטאנ�: ַעל זֶה ָהיָה ָדוֶה ִל1ֵנ� ַעל ֵאֶ&ה ָחְ!כ� ֵעינֵינ

אֶֹר< יִָמים: ֲהִ!יֵבנ� ֲאדֹנָי ֵאֶלי) !�ָעִלים ִהְ&כ� ב(: ַאָ%ה ֲאדֹנָי ְלע(ָלם ֵ%ֵ!ב 4ְִסֲא) ְלדֹר וָד(ר: ָל7ָה ָלנֶַצח ִ%ְ!4ֵָחנ� ַ%ַעזְֵבנ� לְ 

  ֵלינ� ַעד ְמאֹד: ֲהִ!יֵבנ� ֲאדֹנָי ֵאֶלי) וְנָ!�ָבה ַח0ֵ! יֵָמינ� 4ְֶקֶדם:וְנָ!�ָבה ַח0ֵ! יֵָמינ� 4ְֶקֶדם: 4ִי ִאם ָמאֹס ְמ'ְסָ%נ� ָקַצְפָ% עָ 

  סג) פרק (ישעיה

ינ� 4ִי י ִהְתַא6ָק�: 4ִי ַאָ%ה �בִ ַה1ֵט ִמ5ַָמיִם �ְרֵאה ִמְ�ֻבל ָקְדְ!) וְִתְפ'ְרֶ%) ַא=ֵה ִקנְ�ְת) �ְגב�רֶֹת) ֲהמ(ן ֵמֶעי) וְַרֲחֶמי) ֵאלַ 

דֹנָי ִמ0ְָרֶכי) ַ%ְקִ!יַח ִל1ֵנ� 'ְבָרָהם +א יְָדָענ� וְי8ְִָרֵאל +א י4ִַיָרנ� ַאָ%ה ֲאדֹנָי �ִבינ� 3ֲֹאֵלנ� ֵמע(ָלם ְ!ֶמ): ָל7ָה ַתְתֵענ� אֲ 

  ם ָקְדֶ!) ָצֵרינ� 1(ְסס� ִמְק0ֶָ!):ִמ=ְִר�ֶת) !�ב ְלַמַען ֲעָבֶדי) ִ!ְבֵטי נֲַחָלֶת): ַל7ְִצָער יְָר!� עַ 

  סד) פרק (ישעיה

�ַמֲע8ֵה יְָד) 4ָֻ&נ�: 'ל ִ%ְקצֹף ֲאדֹנָי ַעד  �ְמאֹד וְ'ל ָלַעד ִ%ז4ְֹר ָע(ן, ֵהן וְַעָ%ה ֲאדֹנָי �ִבינ� ָאָ%ה, ֲאנְַחנ� ַהחֶֹמר וְַאָ%ה יְֹצֵרנ

ל�) ֵרי ָקְדְ!) ָהי� ִמְד1ָר, ִצ=(ן ִמְד1ָר ָהיָָתה, יְר�ָ!ִלַם ְ!ָמָמה: 1ֵית ָקְדֵ!נ� וְִתְפ'ְרֵ%נ�, ֲאֶ!ר ִהלְ ַה1ֶט נָא ַע7ְ) ֻכָ&נ�: עָ 

� ַעד ְמאֹד:ֲאבֵֹתינ�, ָהיָה ִל8ְֵרַפת ֵא! וְָכל ַמֲחַמ0ֵינ� ָהיָה ְלָחְר1ָה: ַהַעל ֵאֶ&ה ִתְתַא6ַק ֲאדֹנָי, ֶ%ֱחֶ!ה �ְתַע#ֵנ  

  יד) פרק (ירמיה

ם וְֵאין ט(ב, �ְלֵעת ַמְר6ֵא וְִה#ֵה ֲהָמאֹס ָמ'ְסָ% ֶאת יְה�ָדה, ִאם 1ְִצ=(ן 3ֲָעָלה נְַפֶ!), ַמ0�ַע ִה4ִיָתנ� וְֵאין ָלנ� ַמְר6ֵא, ַק�ֵה ְלָ!ל(

 ִ4 ,�י ָחָטאנ� ָל<: 'ל ִ%נְ'ץ ְלַמַען ִ!ְמ), 'ל ְ%נ1ֵַל 4ִֵ?א ְכב(ֶד), זְכֹר, 'ל ָ%ֵפר ְבָעָתה: יַָדְענ� ֲאדֹנָי ִרְ!ֵענ�, ֲע(ן ֲאב(ֵתינ

:�  1ְִריְת) ִאָ%נ

 פרק (ירמיה ינֶ#�:אֵ  4ִי 1ָנֶיהָ  ַעל ְלִה#ֵָחם ֵמֲאנָה 1ָנֶיָה, ַעל ְמַב4ָה ָרֵחל ַתְמר�ִרים, 1ְִכי נְִהי נְִ!ָמע, 1ְָרָמה ק(ל ֲאדֹנָי �ַמר 4ֹה

 1ַ=(ם ְצָבא(ת יֱהֹוִה ֲאדֹנָי וַ=ְִקָרא ל), כה פרק (ירמיה נָוֵה� ַעל יְִ!'ג ָ!אֹג ק(ל( יִֵ%ן ָקְד!( �ִמ7ְע(ן יְִ!�ג ִמ7ָר(ם ֲאדֹנָי יד), לא

 ְמנֵַחם ִמ#7ִֶי ָרַחק 4ִי 7ַיִם יְֹרָדה ֵעינִי ֵעינִי ב(ִכ=ָה ֲאנִי ֵאֶ&ה לעַ  כב), פרק (ישעיה 8ָק: וְַלֲחגֹר �ְלָקְרָחה �ְלִמְס6ֵד ִלְבִכי ַהה�א

 (ישעיה יְִב4ָי�ן: ַמר ָ!ל(ם ַמְלֲאֵכי ֻחָצה, ָצֲעק� ֶאְרֶאָ&ם ֵהן טז), א פרק (איכה א(יֵב: ָגַבר 4ִי !(ֵמִמים ָבנַי ָהי� נְַפִ!י, ֵמִ!יב

  ז). לג פרק

  הקינות] משח תאמר [ואח"כ

  (קינה ראשונה חיבר הרב מוהר"ר משה אלשיך זצלה"ה):

�  ֱא+ֵהיֶכם:  ְתנ� ָכב(ד ַלֲאדֹנָיִהDְָבצ� וְִ!ְמע� 1ְנֵי יֲַעקֹב 4ְֻ&ֶכם. ִקְרע� ְלַבְבֶכם וְ'ל 1ְִגֵדיֶכם. 4ִי ְבִפְ!ֵעיֶכם ֻ!ְ&ָחה ִא7ְֶכם. 

א(ֵהב יִָמים ִלְרא(ת ט(ב �ְלַבDֵר 1ְֵהיָכל(. וְָהֱא+ִהים יְִרֶאה ל( ִלְ!4ֹן 1ְ�ֳהל( ִמ1ְִלי   אֶֹכל יְִטַעם ל(.ִמי ָהִאי! ֶהָחֵפץ ַח=ִים וְֵח< 

  ל(. ֲאֶ!ר +א ָעַמל 1( וְ+א ִג0ְל(:

זDִִים וְַעל זֹאת ִסְפד� וְֵהיִליל� 1ֹא� וְִלינ� ַבDִFַים. �נָה ָהַל< 0(ֵד< ַ%ְרִקיַע ִע7( ִלְ!ָחִקים. �נִֹכי ָחָטאִתי וְה�א �ס�ר 1ָ 

  1ְָרח(ב(ת �ַב5ְוִָקים:
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0(ֵר! ְלנְַפִ!י. וִַ%ְזנַח  ְ!ִכינָה ָמה א(ֶמֶרת ַקַ&נִי ֵמרֹאִ!י. ַה3ְֻדָ&ה וְַה3ְב�ָרה וְַהִ%ְפֶאֶרת ָעְבר� רֹאִ!י. וְַה#ֵַצח וְַהה(ד ֵאין

  ִמ5ָל(ם נְַפִ!י:

  וֲַאנִי 1ְת(< ַה3(ָלה:  ָלה.ַעל זֹאת ֶאְס6ְָדה וְֵאיִליָלה. ֲאַסְ&ָדה ְבִחיָלה. ק(ִלי 4ַח(ָלה. ֵמַעי ֵמַעי א(ִחיָלה. ְלַמַענְֶכם ֻ!ַ&ְחִ%י 1ָבֶ 

  ְתֶכם. וַ=ְִתַע1ֵר ֲאדֹנָי 1ִי ְלַמַענְֶכם. וַ=ְִ!ָלֵחנִי ֱא+ִהים ִלְפנֵיֶכם:ִהְגֵליִתי ֶאְתֶכם ְליְַ?ָרה אֶ   ֲע(נ(ֵתיֶכם ִה:� ֵאֶ&ה וְַח:ֹאֵתיֶכם. 

ַ!ָ&7ָה ֶאְהיֶה 4ְע(ְטיָה. 4ְִקיר נָט�י �ְכָגֵדר ַה0ְח�יָה. ֲהִמְד1ָר ָהיִיִתי    1ְֵבית י8ְִָרֵאל ָרִאיִתי ַ!ֲער�ִר=ָה. ֵאין ִאי! 8ָם ַעל ֵלב

  ִאם ֶאֶרץ ַמְא6ְֵליָה: ְלי8ְִָרֵאל

�ב ְלַמַען ֲעָבֶדי), וְָסלַ ! .��ב ְ%ַרֲחֵמנ�, יַָדְענ� ֲאדֹנָי ִרְ!ֵענ�, וֲַע(ן ֲאב(ֵתינ�. ִהנְנ� �ָתאנ�, ְל) ֲאדֹנָי ֱא+ֵהינ!%ָ .�ְחָ% ַלֲע(נֵנ

:�  וְִתְכ1ֹ! ֲע(נ(ֵתינ

  4ָל יְִ!ִעי וְָכל ֶחְפִצי ָא!�ב ְלַרֶחְמֶכם. !�ב� ֵאַלי וְָא!�ָבה ֲאֵליֶכם. �נִֹכי �נִֹכי ה�א ְמנֶַחְמֶכם: וַ=ֹאֶמר ֲאדֹנָי �ַהְבִ%י ֶאְתֶכם.

ַליִ< ֱא+ָהיִ<. וְָהיִית י8ִָי8 עָ  ִאְמר� ְלַבת ִצ=(ן 4ֹה �ַמר ֲאד(נָיִ<. ַ%ַחת ֱהי(ֵת< ֲעז�ָבה יְִבָעל�< 1ָנָיִ<. וְִכְמ8(8 ָחָתן ַעל 4ַָ&ה

�ְצנִיף ְמל�ָכה 1ְַכף ֱא+ָהיִ<:  ֲעֶטֶרת ִ%ְפֶאֶרת 1ְיַד ֲאדֹנָי,  

  [קינה שניה]

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

  הבתים:)

  ק(ל 1ְָרָמה נְִ!ָמע 1ִיָלָלה. ק(ל נְִהי ִמִ@=(ן ַהְמֻהָ&ָלה: קול ברמה:

  וֵן ְמצ�ָלה: קול:ִח5ְַבִ%י יִָמים ָהיִיִתי ְגֶבֶרת. 1ְיַד ֲאדֹנָי ֲעֶטֶרת ִ%ְפֶאֶרת. וְַעָ%ה ֲאנִי ְ!ַחְרחֶֹרת. ָטַבְעִ%י ַב1(ר 1ִי

  קול:   �ְכב(ד ֶעְלי(ן ֲאנִי נְִקֵראִתי. וְַעָ%ה ְלַתְחִ%=(ת יַָרְדִ%י. וְד(ִדי וְֵרִעי ָלר�ם ָעָלה: יְִחיָדה ַרְעיָה ֲאַזי ָהיִיִתי.

#ִי נַָסע (ַתי. 4ִי ד(ִדי מֶ יַַחד י(ְדַעי 1ְת�ל(ַתי וְַרְעי(ַתי. 1ְכ� נָא ִע7ִי 4ִי ַר1(ת 'נְח(ַתי. ֵאין נ(ֶטה ע(ד �ֳהִלי �ֵמִקים יְִריע

  קול:  וְנְִגָלה:

ָ!ַלח ֵא! 1ְַעְצמ(ַתי וַ=ְִר#0ֶָה. וְיָָצאִתי ַב3(ָלה 1ָָדד 4ְ'ְלָמנָה. ָהְגָלה יְה�ָדה ָהְגַלת ְ!ל(ִמים   ִמ7ָר(ם ֻהְ!ַלְכִ%י 1ְרֹב ְמִג#ָה.

  4ָֻ&>: קול:

  ָמם ַעל ְמכ(ן ַהר ִצ=(ן. ֻהְ!ַלְכִ%י ַלח�ץ 4ְָענִי וְֶאְבי(ן. 1ְָגַדי ָלַקח ָצר וֲַאנִי ֻאְמָלָלה: קול:ָהיִיִתי ְכַכָ&ה 1ְת(< ַא6ְִרי(ן. וֲַענַן י(

  ָלה: קול:וְע(ָלַלי 31ַ(4ֲֹהנַי �זְֵקנַי ָטְבח� א(יְַבי. ַמֲחזִיִקים 1ְִבִריִתי ֶזַרע א(ֲהַבי. 1ָנַי ַהיְָקִרים �ַבח�ַרי. ָהְלכ� ַב5ִֶבי 

4ִי נַָפְלִ%י ִלְפנֵי   (ד ִאיִ!י.ֵהן 4ָל ֵאֶ&ה ֵאין 0(ֵר! ְלנְַפִ!י. ִא7ְָל�ה ָהֳחָרָבה וְֶאל ַע7ִים �ִרים רֹאִ!י. וְא(יְִבי �ַמר +א ִתְקְרִאי ע

  ְבנֵי ַעוְָלה: קול:
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ִבנְיַן ַא6ְִרי(ן. וְַה1ַיִת ַהֶ�ה יְִהיֶה ֶעְלי(ן. וְ�ז 3ְא�ִלים יְִפְצח� ָצֳהָלה: וְַה1ַיִת ַהֶ�ה נָא �ב ָהַרֲחָמן ָ%!�ב ְלִצ=(ן. ַעיִן 1ְַעיִן נְִרֶאה 1ְ 

  יְִהיֶה ֶעְלי(ן. וְ�ז 3ְא�ִלים יְִפְצח� ָצֳהָלה:

  שלישית] [קינה

  (קינה זו הובאה מירושלים תוב"ב. בניגון שומרון קול תתן:)

  י(ם ֶזה ְלֻע7ֶָת).ַעד ָמַתי ֲאדֹנָי 1ְ 

  1ְַמר ְ%יֵַ&ל ֲעָדֶת).

  ַעל 1ֵית ְ%ִפָ&ֶת)

  ֲאֶ!ר 8ְָרפ� ָצֶרי).

  וְָהְרג� 1ְנֵי ְבִריֶת).

  ֱא+ִהים 1ָא� ג(יִם 1ְנֲַחָלֶת):

  ָקֶמי). ְ!א(ן ִ%ְ!4ַח ֲאדֹנָי ָמַתי ַעד

  וְ!(ְממ(ת ֵהיָכֶל)

�נְפ�צ(ת ְלֻא7ֶ).  

  ְ&ח�ִצים ָעֶלי).הַ 

  ַהֲהר�ִגים ַעל ְ!ֶמ):

  ַע7ֶ). 1ְִתִפַ&ת ָעַ!נְ%ָ  ָמַתי ַעד

  ֲאֶ!ר יֱֶהג� ְלָפנֶי)

  ַעל ֻחְר1ַן 1ֵיֶת).

  ֱא+ִהים 1ָא� ג(יִם 1ְנֲַחָלֶת):

  ְ!ַפָ%יִם. 1ֵין ֶאְ!4ְָבה ֲאדֹנָי ָמַתי ַעד

�ֵבין ַ%#�ר וְִכיָריִם.  

  יְִכה� ִלי ֵעינָיִם.

  ל(ֲהִטים ִלי יְִ!ֲאפ� ֶעֶרב וָבֶֹקר וְָצֳהָריִם:

  6ֲַעַמיִם. ֻחְר1ַן ַעל ֶאְ!%(ֵמם ָמַתי ַעד

  ַעד ָמַתי +א ְתַרֵחם ֶאת יְר�ָ!ַליִם:

  ַעד ָמַתי יֱֶהג� 1ַַצר ְ!ֵאִרית צֹאן ַמְרִעיֶת).

  ֱא+ִהים 1ָא� ג(יִם 1ְנֲַחָלֶת):

  יֲַע+ז�. ַע4�"ם ֲאדֹנָי ָמַתי דעַ 

.��  ֲאֶ!ר �ַכל ֶאת יֲַעקֹב �ְבָכל ֵעת יָב(

.��  ֲאנִי ֶאְדר! ֶאת ְ!ל(ָמם וְֵהם יְִמרֹט� וְיָגֹ

.�  1ְֶחְר6ָה ִה4� ְלָחיַי �ְב8ְִפֵתי ָ!וְא נָל(ז

  יֲַע+ז�. ְרָ!ִעים ֲאדֹנָי ָמַתי ַעד

  ִבי (פלוני בן פלונית) ֲאָמֶת)ַעד �ן יְִצַעק 51ְַ 

  ֱא+ִהים 1ָא� ג(יִם 1ְנֲַחָלֶת):

  רביעית] [קינה

  אדנ"י:) שם שלה ר"ת זו (קינה

  בהיכלך: ַה1ָיִת: %(ַרת זֹאת ִה#ֵה וַָ!יִת. ָ!ִמיר 1ְֵהיָכָל<

  ָהא�ָלם. נֱֶחַרב ֵאיָכה

  וְנֱֶהַרס יְס(ד ָהע(ָלם.
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 ְ   ִהָ&ם.וְִח&� 4(ָכִבים ו

  ויצא הכהן מן הבית [�ָבא ֲאֶ!ר ל( ַה1ָיִת]:

  בהיכלך:

  1ָנִיָת. ֲאֶ!ר קֶֹד! 0ִיַרת

  ְלַהנְִחיל ְלַעם ז� ָקנִיָת.

  א(י 4ִי ָהא(יְִבים ִצ�ִיָת.

�ִפ#� ֶאת ַה1ָיִת: �  יָבֹא

  בהיכלך:

�  ְמא(ֶריָה. 4ָל נְֶחְ!כ

  ֻס3ָר� 4ָל ְ!ָעֶריָה.

  י �ְמר� 4ָל ר(ֶאיָה.ַעד 4ִ 

  4ְנֶַגע נְִר�ה ִלי 1ָ1ַיִת:

  בהיכלך:

  וֲַחָמֶת). ַא6ְ) ֵמֲחר(ן !�ב ֲאדֹנָי

�זְכֹר 0ְַבר נְב��ֶת).  

  ְלַבFֵר נָא ַלֲעָדֶת).

  3ָד(ל יְִהיֶה 4ְב(ד ַה1ַיִת:

  לבשר נא וכו':

  (חגי ב ט)

  ז"ל:] להרחיד"א ב' ימןס באצבע" "מורה בספר מובאת זו [קינה

  וי לי על גלות השכינהא

  אוי לי על חרבן ביהמ"ק

  אוי לי על שרפת התורה

  אוי לי על הריגת הצדיקים

  אוי לי על חילול שמו הגדול ותורתו הקדושה

  אוי לי על כי גבר אויב

  אוי לי על תינוקות של בית רבן שבטלו

  אוי לי על צער כל העולמות

  ושים והאמהות הקדושותאוי לי על צער האבות הקד

  אוי לי על צער הנביאים והחסידים והצדיקים אשר בג"ע

  אוי לי על צערו של משיח

  עונותינו הטו אלה ופשעינו האריכו קצנו וחטאתינו מנעו הטוב ממנו

  אוי להם לבנים שגלו מעל שלחן אביהם זה כמה אורך ימים ושנים רבים ורעים

  ו נחרב בימיו.וכל דור שלא נבנה ביהמ"ק בימיו כאיל

  חמישית:] [קינה

  ַעל ֵהיָכִלי ֶאְב4ֶה י(ָמם וָָליְָלה. �ְלִתְפֶאֶרת ִצ=(ן ִעיר ַהְמֻהָ&ָלה:

  1ְִכי ָתִמיד ַעל ַהֻחְר1ָן 6ֲַעָמיִם.

  ֶאֶרץ ְצִבי וִיר�ָ!ָליִם.

  וְַעל ַע7ָ> ֲאֶ!ר ָהְלכ� ַב3(ָלה:

  ולתפארת:
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  ְלַ!7ָה. א(יֵב 8ָם ִ%ְפ'ְרִ%י 1ֵית

  ה(ִ!יַבנִי 1ִיֵדי נְָבי(ת וְַ!7ָה.

  ַעל זֹאת ֶאְב4ֶה ָתִמיד 1ְק(ל יְָלָלה:

  ולתפארת:

  ִ%ְפ'ְרֵ%<. ֻחְלָלה 4ִי %(ָרה ִסְפִדי

  נְָפָלה נִזְֵר< ִמ=(ם ֶ!ָחַרב 1ֵיֵת<.

  ַעל זֹאת ֶאFָא ִקינָה ַעל �ֳהִליָבה וְ�ֳהָלה:

  :ולתפארת

  ְדִביְרֶכם. ֶאְבנֶה ַמֵהר ַע7ִי ִחזְִקי

  נָָקם 'ְל1ִי! וְָאִ!יב ֶאת ְ!ב�ְתֶכם.

  %(< ֵהיָכִלי ֶאְ!4ֹן 4ְַבְ%ִחָ&ה.

  4ִי ִמִ@=(ן ֵ%ֵצא ת(ָרה �ְתִהָ&ה.

  ג ומיכה ד' ב')4ִי ִמִ@=(ן ֵ%ֵצא ת(ָרה �ְדַבר ֲאדֹנָי ִמיר�ָ!ָליִם: (ישעיהו ב   4ְִדְכִתיב

  ואביון,) דל, עם נאלמה, שה סוערה, עניה דלה, עם זעומה, – כנויים בו' ישראל את בו ומכנה הנחמה מזמור (לסיום

  ָרָמה. יְִמינְ) #ָא ע�ָרה

  וְִלזְע�ָמה ְקָרא נָֻחָמה.

  וְיֵ�ֵמר ְלַעם 0ַָ&ה וֲַעג�ָמה.

  ֲענִ=ָה סֲֹעָרה ֻרָחָמה:

  זְר(ֲע). ע�ָרה #ָא ֲח8(ף

  וְי3ִֶָלה ֵקץ יְִ!ֲע).

  וְיֵ�ֵמר ְל8ֶה נֱֶאָלָמה.

  ֲענִ=ָה סֲֹעָרה ֻרָחָמה:

  ָהֵאל. יְִמינְ) #ָא ע�ָרה

�ְפֵדה 1ְַרֲחֶמי) י8ְִָרֵאל.  

  וְיֵ�ֵמר ְלַעם 0ַל ַה5(ֵאל.

�ָבא ְלִצ=(ן 3(ֵאל:  

  ֶעְלי(ן. יְִמינְ) #ָא ע�ָרה

  ֲחֶמי) ֶאת ִצ=(ן.�ְבנֵה 1ְרַ 

  וְיֵ�ֵמר ְלַעם 0ַל וְֶאְבי(ן.

  4ִי נִַחם ֲאדֹנָי ִצ=(ן.

88ָ(ן ו8ְְִמָחה י7ִֵָצא  וְַעְרָבָת> 4ְַגן ֲאדֹנָי וַ=8ֶָם ִמְד1ָָר> 4ְֵעֶדן נִַחם 4ָל ָחְרבֶֹתיהָ  4ְִדְכִתיב (ישעיה נא ג) 4ִי נִַחם ֲאדֹנָי ִצ=(ן

  ה וְק(ל זְִמָרה:%(דָ  ָב>

  אלו:) פסוקים ותאמר לקום תתעורר כך (אחר

  ִהְת%ְ6ִַחי מ(ְסֵרי ַצָ�אֵר< ְ!ִב=ָה 1ַת ִצ=(ן:  ק�ִמי 5ְִבי יְר�ָ!ִלָם,  ִהְתנֲַעִרי ֵמָעָפר, נב,ב) פרק (ישעיה

  ט)-(ישעיה פרק סב,ו

  4ָל ַה=(ם וְָכל ַהַ&יְָלה ָ%ִמיד +א יֱֶח!� ַה7ַז4ְִִרים ֶאת ֲאדֹנָי 'ל 0ֳִמי ָלֶכם:ַעל ח(מַֹתיִ< יְר�ָ!ִלַם ִהְפַקְדִ%י !ְֹמִרים 

  וְ'ל ִ%ְ%נ� ֳדִמי ל( ַעד יְכ(נֵן וְַעד י8ִָים ֶאת יְר�ָ!ִלַם ְ%ִהָ&ה 1ָ�ֶרץ:

  < ע(ד ַמֲאָכל ְלאֹיְַביִ< וְִאם יְִ!%� ְבנֵי נֵָכר ִ%יר(ֵ!< ֲאֶ!ר יַָגַעְ% 1(:נְִ!1ַע ֲאדֹנָי 1ִיִמינ( �ִבזְר(ַע ֻע�( ִאם ֶאֵ%ן ֶאת 0ְָגנֵ 

  4ִי ְמ'ְסָפיו יֹאְכֻלה� וְִהְלל� ֶאת ֲאדֹנָי �ְמַק1ְָציו יְִ!ֻ%ה� 1ְַחְצר(ת ָקְדִ!י:
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 ַמ6ִיִלים ֲאנְַחנ� ִצְדקֵֹתינ� ַעל +א 4ִי ָעֶליהָ  ִ!ְמ) נְִקָרא ֲאֶ!ר וְָהִעיר ינ�!ְֹממֹתֵ  �ְרֵאה ֵעינֶי) 6ְַקח �ֲ!ָמע �זְנְ) ֱא+ַהי ַהֵ:ה

� ִ!ְמ) 4ִי ֱא+ַהי ְלַמֲענְ) ְ%'ַחר 'ל וֲַע8ֵה ַהְקִ!יָבה ֲאדֹנָי ְסָלָחה ֲאדֹנָי ְ!ָמָעה ֲאדֹנָי ָהַר1ִים: ַרֲחֶמי) ַעל 4ִי ְלָפנֶי) ַ%ֲחנ�נֵינ

 ֶאת ֲעָבֶדי) ָרצ� 4ִי מ(ֵעד: ָבא 4ִי ְלֶחנְנָ> ֵעת 4ִי ִצ=(ן, ְ%ַרֵחם ָתק�ם ַאָ%ה יט),-ט,יח פרק (דניאל ַע7ֶ): וְַעל ִעיְר) ַעל ְקָראנִ 

  קמז,ב) פרק (תהילים יְַכ#ֵס: י8ְִָרֵאל נְִדֵחי ֲאדֹנָי, יְר�ָ!ִלַם 1(נֵה טו),-קב,יד פרק (תהילים יְחֹנֵנ�: ֲעָפָר> וְֶאת ֲאָבנֶיהָ 

  רחל: תיקון כאן עד

  

  :תיקון לאה

 יענך' 'למנצח ולא וידוי אומרים שאין רק ור"ח ויו"ט בשבת אפילו תחנון אומרים שאין בימים גם אומרים לאה (תיקון

 כלל) לומר לא ור"ח ויו"ט בשבת שכתב החיים ככף (ודלא וגו':) בבוא' לדוד מזמור 'למנצח ולא

  רחל.) תיקון בתחילת כנ"ל ….]אבותינו ואלקי אלקינו…יחוד לשם…מקשר [הרי – לאה תיקון רק (כשאומרים

  כד) פרק (תהילים

ֹ  ַלֲאדֹנָי  ְלָדוִד ִמזְמ(ר, נָי �ִמי ָה�ֶרץ �ְמל(ָא>, ֵ%ֵבל וְיְֹ!ֵבי ָב>: 4ִי ה�א ַעל י7ִַים יְָסָד> וְַעל נְָהר(ת יְכ(נְנֶָה: ִמי יֲַעֶלה ְבַהר ֲאד

וְ+א נְִ!1ַע ְלִמְרָמה: יFִָא ְבָרָכה ֵמֵאת ֲאדֹנָי �ְצָדָקה יָק�ם 1ְִמק(ם ָקְד!(: נְִקי ַכ6ַיִם �ַבר ֵלָבב ֲאֶ!ר +א נ8ָָא ַל5ָוְא נְַפִ!י 

ע(ָלם וְיָב(א ֶמֶל< ַה4ָב(ד: ִמי ֵמֱא+ֵהי יְִ!ע(: ֶזה 0(ר 0ְֹרָ!ו ְמַבְקֵ!י ָפנֶי) יֲַעקֹב ֶסָלה: 8ְא� ְ!ָעִרים ָראֵ!יֶכם וְִה8ְָ#א� 6ְִתֵחי 

�ז וְִג1(ר ֲאדֹנָי 13ִ(ר ִמְלָחָמה: 8ְא� ְ!ָעִרים ָראֵ!יֶכם �8ְא� 6ְִתֵחי ע(ָלם וְיָבֹא ֶמֶל< ַה4ָב(דֶזה ֶמֶל< ַה4ָב(ד ֲאדֹנָ �: ִמי ה�א י ִע

  ֶזה ֶמֶל< ַה4ָב(ד ֲאדֹנָי ְצָבא(ת ה�א ֶמֶל< ַה4ָב(ד ֶסָלה:

  מב) פרק (תהילים

: 4ְַא=ָל ַ%ֲערֹג ַעל ֲאִפיֵקי ָמיִם 4ֵן נְַפִ!י ַתֲערֹג ֵאֶלי) ֱא+ִהים: ָצְמ�ה נְַפִ!י ֵלא+ִהים ְלֵאל ָחי ָמַתי ַלְמנֵַ@ַח ַמ4ִ8ְיל ִלְבנֵי קַֹרח

ֶאז4ְְָרה וְֶאְ!6ְָכה ָעַלי ֵאֶ&ה  �ב(א וְֵאָרֶאה 6ְנֵי ֱא+ִהים: ָהיְָתה ִ&י ִדְמָעִתי ֶלֶחם י(ָמם וָָליְָלה 1ֱֶאמֹר ֵאַלי 4ָל ַה=(ם ַא=ֵה ֱא+ֶהי):

י וֶַ%ֱהִמי ָעָלי ה(ִחִלי ֵלא+ִהים נְַפִ!י 4ִי ֶאֱעבֹר 1ַָ?< ֶא0ֵ0ַם ַעד 1ֵית ֱא+ִהים 1ְק(ל ִר#ָה וְת(ָדה ָהמ(ן ח(ֵגג: ַמה ִ%ְ!%(ֲחִחי נְַפ!ִ 

י ִתְ!%(ָחח ַעל 4ֵן ֶאז4ְְָר) ֵמֶאֶרץ יְַר0ֵן וְֶחְרמ(נִים ֵמַהר ִמְצָער: ְ%ה(ם ֶאל ְ%ה(ם 4ִי ע(ד א(ֶד#� יְ!�ע(ת 6ָנָיו: ֶא+ַהי ָעַלי נְַפ!ִ 

: א(ְמָרה ְלֵאל ִע7ִי ְ%ִפָ&ה ְלֵאל ַח=ָיק(ֵרא ְלק(ל ִצ#(ֶרי) 4ָל ִמְ!1ֶָרי) וְַגֶ&י) ָעַלי ָעָבר�: י(ָמם יְַצֶ�ה ֲאדֹנָי ַחְס0( �ַבַ&יְָלה ִ!ירֹה 

4ָל ַה=(ם ַא=ֵה ֱא+ֶהי): ַמה ַסְלִעי ָלָמה ְ!ַכְחָ%נִי ָל7ָה קֵֹדר ֵאֵל< 1ְַלַחץ א(יֵב: 1ְֶרַצח 1ְַעְצמ(ַתי ֵחְרפ�נִי צ(ְרָרי 1ְ�ְמָרם ֵאַלי 

  ֶד#� יְ!�עֹת 6ָנַי וֵא+ָהי:ִ%ְ!%(ֲחִחי נְַפִ!י �ַמה ֶ%ֱהִמי ָעָלי ה(ִחיִלי ֵלא+ִהים 4ִי ע(ד א(

  ) מג פרק (תהילים

�י ִ�ָלָמה זְנְַחָ%נִי ָל7ָה קֵֹדר ָ!ְפֵטנִי ֱא+ִהים וְִריָבה ִריִבי ִמ3(י +א ָחִסיד ֵמִאי! ִמְרָמה וְַעוְָלה ְתַפְ&ֵטנִי: 4ִי ַאָ%ה ֱא+ֵהי ָמע

ִמְ%), ֵה7ָה יַנְח�נִי יְִביא�נִי ֶאל ַהר ָקְדְ!) וְֶאל ִמְ!4ְנ(ֶתי): וְ�ב(�ה ֶאל ִמז1ְַח ֱא+ִהים, ֶאְתַהֵ&< 1ְַלַחץ א(יֵב: ְ!ַלח א(ְר) וַאֲ 

ע(ד א(ֶד#�  ֵלא+ִהים, 4ִי ֶאל ֵאל 8ְִמַחת 3ִיִלי, וְא(ְד) ְבִכ#(ר ֱא+ִהים ֱא+ָהי: ַמה ִ%ְ!%(ֲחִחי נְַפִ!י, �ַמה ֶ%ֱהִמי ָעָלי, ה(ִחיִלי

  יְ!�עֹת, 6ָנַי וֵא+ָהי:

  כ) פרק (תהילים

�ִמִ@=(ן יְִסָעֶד9ָ: יִז4ְֹר 4ָל ִמנְחֶֹת) ַלְמנֵַ@ַח ִמזְמ(ר ְלָדוִד: יַַענְ) ֲאדֹנָי 1ְי(ם ָצָרה י3ֶ8ְְַב) ֵ!ם ֱא+ֵהי יֲַעקֹב: יְִ!ַלח ֶעזְְר) ִמDֶֹד! 

ֹ וְע(ָלְת) יְַד5ְנֶ  נָי 4ָל ִמְ!ֲאל(ֶתי): ה ֶסָלה: יִֶ%ן ְל) ִכְלָבֶב) וְָכל ֲעָצְת) יְַמֵ&א: נְַר#ְנָה 1ִי!�ָעֶת) �ְבֵ!ם ֱא+ֵהינ� נְִד3ֹל יְַמֵ&א ֲאד

(: ֵאֶ&ה ָבֶרֶכב וְֵאֶ&ה ַב?�ִסים וֲַאנְַחנ� 1ְֵ!ם ֲאדֹנָי ַעָ%ה יַָדְעִ%י 4ִי ה(ִ!יַע ֲאדֹנָי ְמִ!יח( יֲַענֵה� ִמ5ְֵמי ָקְד!( 1ְִגֻבר(ת יֵַ!ע יְִמינ

  י(ם ָקְרֵאנ�:ֱא+ֵהינ� נַז4ְִיר: ֵה7ָה 4ְָרע� וְנָָפל� וֲַאנְַחנ� Dְַמנ� וַ#ְִתע(ָדד: ֲאדֹנָי ה(ִ!יָעה ַה7ֶֶל< יֲַענֵנ� בְ 

  סז) פרק (תהילים

: י(ד�) ִ!יר: ֶא+ִהים יְָח#ֵנ� וִיָבְרֵכנ� יֵָאר 6ָנָיו ִאָ%נ� ֶסָלה: ָלַדַעת 1ָ�ֶרץ 0ְַר4ֶ) 1ְָכל 3(יִם יְ!�ָעֶת) ַלְמנֵַ@ַח 1ִנְִגינֹת ִמזְמ(ר

1ָ�ֶרץ ַ%נְֵחם ֶסָלה: י(ד�) ַע7ִים ַע7ִים ֱא+ִהים י(ד�) ַע7ִים 4ָֻ&ם: י8ְְִמח� וִיַר#ְנ� ְלֻא7ִים 4ִי ִתְ!6ֹט ַע7ִים ִמי!ֹר �ְלֻא7ִים 

  (ת( 4ָל 'ְפֵסי �ֶרץ:ֱא+ִהים י(ד�) ַע7ִים 4ָֻ&ם: ֶאֶרץ נְָתנָה יְב�ָל> יְָבְרֵכנ� ֱא+ִהים ֱא+ֵהינ�: יְָבְרֵכנ� ֱא+ִהים וְיִיְרא� א
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  בית) האלף בסדר מסודר קיא פרק (תהילים

וְִצְדָקת(    ם: ה(ד וְָהָדר 6ֳָעל((א) ַהְלל�יָ> א(ֶדה ֲאדֹנָי 1ְָכל ֵלָבב 1ְס(ד יְָ!ִרים וְֵעָדה: 3ְדִֹלים ַמֲע8ֵי ֲאדֹנָי 0ְר�ִ!ים ְלָכל ֶחְפֵציהֶ 

4ַֹח ַמֲע8ָיו ִה3ִיד    יִז4ְֹר ְלע(ָלם 1ְִרית(:     עֶֹמֶדת ָלַעד: זֵֶכר ָע8ָה ְלנְִפְלא(ָתיו ַח#�ן וְַרח�ם ֲאדֹנָי: ֶטֶרף נַָתן ִליֵר�יו

�ָדיו: ְסמ�ִכים ָלַעד ְלע(ָלם     ָלֵתת ָלֶהם נֲַחַלת 3(יִם: ַמֲע8ֵי יָָדיו ֱאֶמת �ִמְ!6ָט    ְלַע7(D6ִ יִם 1ֱֶאֶמת וְיָָ!ר:     נֱֶאָמנִים 4ָל�ֲע8

ָקד(! וְנ(ָרא ְ!מ(: ֵראִ!ית ָחְכָמה יְִר'ת ֲאדֹנָי 8ֵֶכל ט(ב ְלָכל ע8ֵֹיֶהם ְ%ִהָ&ת( עֶֹמֶדת   ָלם 1ְִרית(6ְד�ת ָ!ַלח ְלַע7( ִצ�ָה ְלע(

  ָלַעד:

 ְצָבא ַעל ֲאדֹנָי יְִפקֹד ַהה�א =(ם1ַ  וְָהיָה ק�ם: תִֹסיף וְ+א וְנְָפָלה 6ְִ!ָע> ָעֶליהָ  וְָכַבד 7ְ4ַל�נָה וְִהְתנ(ְדָדה 45ִ4ַ(ר ֶאֶרץ ָ%נ�עַ  נ(עַ 

  כד) (ישעיהו       ָהֲאָדָמה: ַעל ָהֲאָדָמה ַמְלֵכי וְַעל 7ָ1ַר(ם ַה7ָר(ם

  נא) פרק (תהילים

4ְרֹב ַרֲחֶמי) ְמֵחה ְפָ!ָעי: ֶהֶרב  ַלְמנֵַ@ַח ִמזְמ(ר ְלָדוִד: 1ְב(א ֵאָליו נָָתן ַה#ִָביא 4ֲַאֶ!ר 1ָא ֶאל 1ַת ָ!ַבע: ָח#ֵנִי ֱא+ִהים 4ְַחְס0ֶ)

וְָהַרע 1ְֵעינֶי) ָע8ִיִתי ְלַמַען  1ְ4ֵַסנִי ֵמֲע(נִי �ֵמַחָ:אִתי ַטֲהֵרנִי: 4ִי ְפָ!ַעי ֲאנִי ֵאָדע וְַחָ:אִתי נְֶג0ִי ָתִמיד: ְל) ְלַב0ְ) ָחָטאִתי

ֵהן ֱאֶמת ָחַפְצָ% ַבֻ:ח(ת �ְבָסֻתם ָחְכָמה ת(ִדיֵענִי:  ָעו(ן ח(ָלְלִ%י �ְבֵחְטא יֱֶחַמְתנִי ִא7ִי: ִ%ְצ0ַק 1ְָדְבֶר) ִ%ז4ְֶה ְבָ!ְפֶט): ֵהן 1ְ 

6ָנֶי) ֵמֲחָט�י וְָכל 40ִִיָת: ַהְסֵ%ר ְ%ַחְ:ֵאנִי ְבֵאז(ב וְֶאְטָהר ְ%ַכ1ְֵסנִי �ִמ5ֶֶלג 'ְל1ִין: ַ%ְ!ִמיֵענִי 88ָ(ן ו8ְְִמָחה ָ%ֵגְלנָה ֲעָצמ(ת 

ְדְ!) 'ל ִ%Dַח ִמ#7ִֶי: ָהִ!יָבה ֲע(נַֹתי ְמֵחה: ֵלב ָטה(ר 1ְָרא ִלי ֱא+ִהים וְר�ַח נָכ(ן ַח0ֵ! 1ְִקְר1ִי: 'ל ַ%ְ!ִליֵכנִי ִמְ&ָפנֶי) וְר�ַח קָ 

פְֹ!ִעים 0ְָרֶכי) וְַחָ:ִאים ֵאֶלי) יָ!�ב�: ַהִ@יֵלנִי ִמ0ִָמים ֶא+ִהים ֱא+ֵהי ְת!�ָעִתי  ִ&י 88ְ(ן יְִ!ֶע) וְר�ַח נְִדיָבה ִתְסְמֵכנִי: ֲאַל7ְָדה

+ִהים ר�ַח ָלה +א ִתְרֶצה: זְִבֵחי אֱ ְ%ַר#ֵן ְל!(נִי ִצְדָקֶת): ֲאדֹנָי 8ְָפַתי ִ%ְפָ%ח �ִפי י3ִַיד ְ%ִהָ&ֶת): 4ִי +א ַתְח6ֹץ ֶזַבח וְֶאֵ%נָה ע(

�ז ַ%ְח6ֹץ זְִבֵחי ֶצֶדק ע(ָלה  נְִ!1ָָרה ֵלב נְִ!1ָר וְנְִד4ֶה ֱא+ִהים +א ִתְבזֶה: ֵהיִטיָבה ִבְרצ(נְ) ֶאת ִצ=(ן ִ%ְבנֶה ח(מ(ת יְר�ָ!ָלִם: 

  וְָכִליל �ז יֲַעל� ַעל ִמז1ְֲַח) ָפִרים:

  קכו) פרק (תהילים

�ְל!(נֵנ� ִר#ָה �ז יֹאְמר� ַב3(ִ!יר ַה7ֲַעל(ת 1ְ  �יִם ִהְג0ִיל ֲאדֹנָי !�ב ֲאדֹנָי ֶאת ִ!יַבת ִצ=(ן ָהיִינ� 4ְחְֹלִמים: �ז י7ִֵָלא 8ְח(ק 6ִינ

�4ֲַאִפיִקים #1ֶֶַגב: ַה�ְֹרִעים 1ְִדְמָעה  ַלֲע8(ת ִעם ֵאֶ&ה: ִהְג0ִיל ֲאדֹנָי ַלֲע8(ת ִע7ָנ� ָהיִינ� 8ְֵמִחים: !�ָבה ֲאדֹנָי ֶאת ְ!ִביֵתנ

  1ְִר#ָה יְִקצֹר�: ָהל(< יֵֵל< �ָבכֹה נ8ֵֹא ֶמֶ!< ַהָ�ַרע 1ֹא יָבֹא ְבִר#ָה נ8ֵֹא ֲאֻל7ָֹתיו:

  )רחל תיקון אומרים כשאין אותו אומרים (אין 1ִיְר�ָ!ָליִם: �ִמְס6ֵד 1ְִצ=(ן 1ְִכ=ָה �נָה ַעד

 ֲאָבנֶיהָ  ֶאת ֲעָבֶדי) ָרצ� 4ִי מ(ֵעד: ָבא 4ִי ְלֶחנְנָ> ֵעת 4ִי ִצ=(ן ְ%ַרֵחם ָתק�ם ַאָ%ה ָתק�ם ְ%ַרֵחם ִצ=(ן וְִתְבנֶה ח(מ(ת יְר�ָ!ָליִם:

ְ  י8ְִָרֵאל נְִדֵחי ֲאדֹנָי יְר�ָ!ַליִם 1(נֵה   קב) פרק (תהילים יְחֹנֵנ�: ֲעָפָר> וְֶאת   קמז) (תהילים ַכ#ֵס:י

יש נוהגים לומר כאן את הפיוט הבא, שהוא שיר ויכוח בחרוזים בין קוב"ה ושכינתיה מסודר בסדר הא' ב'. ומעל כל 

  בית הוספנו בסוגריים למי הוא

  #3ַ1ִַים ִלְרע(ת ְלַג#( יַָרד 0(ִדי

  ְלִהְ!ַ%ְעֵ!ַע וְִלְלק(ט !(ַ!#ִים

  6ְִתִחי ִלי ַת7ִָתי ק(ל 0(ִדי ד(ֵפק

  ַ!ֲעֵרי ִצ=(ן ֲאֶ!ר �ַהְבִ%י

  (כנס"י)

  ֵאֶלי) ד(ִדי נְַפִ!י ֶאFָא

  ֵאי< ֵאֶ!ת נְע�ִרים ִהיא ְגר�ָ!ה

  ֵמ�ז ָהיִיִתי ַעל ִל1ְ) ֲחר�ָ!ה

  וְַעָ%ה ִהְמַלְכָ% ֵאֶ!ת זְנ�נִים

  (הקב"ה)

  4ְֵר<%ִ1ִי 'ל ִ%ְפֲחִדי 4ִי ע(ד ֶאזְ

�ֵמֶאֶרץ ְרח(ָקה ֲאַק1ֵץ 6ְז�ֵר<  
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  ע(ד ֶאְבנֵ< וְנְִבנֵית 1ְיְָפיֵ< וֲַהָדֵר<

  וְַגם �ְמנָה ַאְ% ֲאח(ִתי

  (הקב"ה)

  3ֵָדל 4ְֵאִבי 4ָל ֵעת ֶאז4ְְָרה

  ֵאיָכה ִ!ְפָחה ִתיַר! 3ְִביָרה

  וְִהיא ַעָ%ה ִמְתנ4ֵַָרה

  י נֲַעָמנִים8ִ1ְְמַחת ע(ָלם וְנְִטעֵ 

  (הקב"ה)

  0ְִעי 4ִי ֲאִחיֶ!#ָה ֵעת ָרצ(ן

  וְִתְ!ֲאִבי ַמיִם ַח=ִים 88ָ1ְ(ן

  ֲאַ!ַ&ח 3ְִדי ִעִ�ים ִמן ַה@ֹאן

  ֶאל ֶאֶרץ 3ְזֵָרה 1ְיַד ִאי! ִעִ%י [= מזומן]

  (כנס"י)

  ָה> ָה> ֲאד(נִי 4ִי ְבזִיָתנִי

  נִי�ִמ5ַָמיִם ֶאֶרץ ִהְ!ַלְכ%ָ 

  1ְי(ם ָקָרה ַמֲעֶדה 1ֶֶגד יְָעָטנִי

  וֲַאֶ!ר 1ֵיִתי ָהיָה ָלב�! ָ!נִים

  (הקב"ה)

  וְ'ְל1ִיֵ!< ִרְקָמה וְֵ!! ֶאְח1ְֵ!<

>!ֵ��ִמְ!1ְצ(ת ָזָהב ַעל ְלב  

  וֲַעֶטֶרת ִ%ְפֶאֶרת ִ%ְהיֶה ְברֹאֵ!<

  וְַעל 4ָל 4ָב(ד יָָפה ַאְ% ַרְעיִָתי

  נס"י)(כ

  ָזר ִט7ֵא ֵהיַכל ָקְדִ!י

  1ְנֵי ִצ=(ן ַהיְָקִרים ְלנְִבֵלי ַחְר8ִי

  ָער� ָער� יְס(ד ִמְק0ִָ!י

  ָעְבר� ַעל נְַפִ!י ַמיִם ַהֵ�ד(נִים

  (הקב"ה)

  ֵחץ יְַפַ&ח ְסג(ר ְלָבָבם

  ַ%ַחת ַה#ְחֶֹ!ת �ִביא זְָהָבם

  ם1ָנַיִ< ֵמָרח(ק יִָביא� ַעל 13ַָ 

  ֲעָתַרי 1ַת 6�ַצי י(ִביל�ן ִמנְָחִתי

  (כנס"י)

  ָטה(ר ַאָ%ה +א ֵאל ָחֵפץ ֶרַ!ע

  ַעד �ן +א ָתִביא ַצ0ִיק וְנ(ָ!ע

�ב וְַתְל1ִיֵ!נִי 1ְִגֵדי יֶַ!ע!%ָ  

  ְמִעיל ְצָדָקה וְרֹב 6ְנִינִים

  (הקב"ה)

  יְִדיד�ת נְַפִ!י ַמה ִ%ְתא(נְנִי

  ם 'ֲהָבֵת< לא נְִפֵלאת ֶמ#ִיִצְדֵק< 3ַ 
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  ִמ=(ם 3ְל(ֵת< נַָדְדִ%י �נִי

  4ְִצ6(ר נ(ֶדֶדת ָעַזְבִ%י ֶאת 1ֵיִתי

  (כנ"י)

  4ְל�ם יֵ! ֲהנָ�ה ִמ8ַ1ְר ֲחמ(ִרים

  4ִי ִתְ!4ַח 'ֲהַבת ֵאֶ!ת נְע�ִרים

  ַלֲחצ(ב ְל) 1(ר(ת 4ָֻ&ם נְִ!1ִָרים

  ַמיִם ַא< רֹאשֹ 6ְָתנִים וְֵאין 1ֶָהם

  (הקב"ה)

  ָלֵכן ַהַ@0ִיק �ַבד ֵעֶקב נְִפיָלֵת<

  וִיִמינִי ה�ַ!ב �ח(ר ֵמרֹב 'ֲהָבֵת<

  לא נְִכנְַסִ%י 1ְֵביִתי ִמ=(ם 3ְל(ֵת<

  ְלַבל ֶאְרֶאה ְבָרָעִתי

  (כנ"י)

  ַמְל4ִי ַק#ֵא ִלְכב(ד ְ!ִכינָָת<

  ִרים ז�ָלָת<1ְָעל�נ� ֲאד(נִים זָ 

�ִבְמק(ם ִמְק0ָָ!< וְנֲַחָלָת<  

  8ָמ� ָהֲאֵ!ִרים וְַהַח7ָנִים

  (הקב"ה)

  נָָקם ֶאְל1ַ! וְַ!ְלֶהֶבְתיָה

  וְֶא8ְר(ף 1ֵית ַע4�"ם �ֵבית ַה7ְִצִר=ָה

  ַאְ!4ִיר ִחַ@י ִמ0ַם ָחָלל וְִ!ְביָה

�ְתִהי זֹאת נֶָחָמִתי  

  (הקב"ה)

  ֶאְבנֶה �ְ!ָעַריִ< �ִרים ִס6ַיִ<

  וִיַסְדִ%י< ָסִביב ָסִביב 1ַַ?6ִיִרים

  ו8ְְַמִ%י 4ְַדכֹד ִ!ְמ!(ַתיִ< ְמִאיִרים

�ְבנֵי ַה=ְִצָהר ַעל רֹא! 3ֵיא ְ!ָמנִים  

  (הקב"ה)

  ע�ִרי ע�ִרי ִלְבִ!י ִבְג0ֵ< ִצ=(ן

  4ִי ָבנַי< ֶאְג'ל ַעם ָענִי וְֶאְבי(ן

  ע�ִרי 1ְ0ִַרי ִ!יר 1ְִבנְיַן ַא6ְִרי(ן

  ַהְ!ִמיִעינִי ק(ֵל< ַ%ַחת 'ֲהָבִתי

  (הקב"ה)

  6ְנֵי ֵאל ָ%!�ִרי ֵמרֹא! ֲאָמנָה

  וְַעיִן ְ%!�ֵר< ֵמֵראִ!ית ַה5ָנָה

  וְָחֵמ! ַה=ָד(ת ִ%ְהיֶה ָ&< ְלָמנָה

  4ֵן 0(ִדי ָבר�< 1ֵין ַה1ָנִים

  כנ"י)(

  צ�ף 0ְַב! יָז�ב ִאְמָרֵת< ו8ְִיֵח<

  ִ%ְ!4ַח יְִמינִי ִאם ֶאְ!4ֵָח<
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�ְלַהֲעל(ת ָ%ִמיד ַעל ָרצ(ן ִמז1ְְֵח<  

  ַעל ִמְ!4ִָבי ַבֵ&יל(ת 1ִַקְ!ִ%י

  (כנ"י)

  ק(ְל) ָ!ַמְעִ%י ַמֲחַמד ֵעינִי

  ֶאְ!'ל ִמ#ְִ!יק(ת 6ִיה� י5ִֵָקנִי

 ִ   יִמין ֶחְ!ק( ְ%ַח1ְֵקנִיו

  נִָגיָלה ִבנְא(ת 0ֶֶ!א �ַמְעיַן #3ִַים

  (כנ"י)

  ֵרִעי ְלָכה נְַ!4ִיָמה ַל4ְָרִמים

  ָ!ם ֶאֵ%ן ֶאת 0(ַדי ָל< 'ֲהַבת ע(ָלִמים

  4ְ�ח ִלי ֶא5ְָק) נֶֶגד 4ָל ָהַע7ִים

  ֶאנְָהְג) ֶאל 1ֵית ִא7ִי וְֶאל ֶחֶדר ה(ָרִתי

  (קב"ה)

  8ְִפת(ַתיִ< 4ַָ&ה צ�ף יְז�ב�ן

  וְֵעינַיִ< י(נִים ֵלב יֵיִטיב�ן

  ְ!נֵי ָ!ַדיִ< ָרצ(ן יְִ!ֲאב�ן

  ֶ!ַפע ַחְסֵדי ָדוִד ַה#ֱֶאָמנִים

  (קב"ה)

  1ַ%ְַענָה 8ְָפַתי 4ִי ֲאַז7ְָרה ָל<

  יְִדיד�ת נְַפִ!י וְִל1ִי 'ֲחַריִ< ָהַל<

  ע�ִרים ָזַכְרִ%י ָל<'ֲהַבת נְ 

  ָלֵכן 1(ִאי ִ!ְכִבי ִע7ִי ֲאח(ִתי

  (קב"ה)

  מֹר וֲַאָהל(ת 1ְָגַדיִ<

  נְֵר0ְ וְַכְר4ֹם ְ!ָמנַיִ<

  ְצר(ר ַה7ֹר 1ֵין ָ!ַדיִ<

  6ְֵאר וְָכב(ד 4ָל ֲעָדִתי

  (כנ"י)

  ַ%ַען ְל!(נִי ִ!יר 1ְס(ד יְָ!ִרים

  ֵאל ִעם ֵאֶ!ת נְע�ִריםֵעת י8ְִַמח י8ְִרָ 

  וְֵהיָכל ִ%ָ�ֵסד 1ְרֹא! ֶהָהִרים

  1ְַ!ֲעֵרי ִצ=(ן נָע�ף 4ַ=(נִים

  (כנ"י)

  ַח&� ִג1(ֵרי כַֹח 'ַחי �ְלֻא7ִי

  י(ָמם וַָליְָלה ָלֵאל 'ל ִ%ְ%נ� דִֹמי

  יְִבנֶה ִצ=(ן וִיַכ#ֵס נְִדֵחי ַע7ִי

  1ֵית ֶחְמ0ִָתיֵמ'ְר1ַע 4ְנָפ(ת ֶאל 

  (כנ"י)

  4ְב(ד יְיָ 1ְת(ָכ> ְלמ(ֵפת �ְלא(ת
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  ָהֵא! ח(ָמה ֲאֻר4ָה ָסִביב ְלַהְרא(ת

  נָא ִחי! 3(ֲאֵלנ� ֲאד(ן ַה#ְִפָלא(ת

  ה(ִשיָעה יְִמינְ) 1ְיֶַרח ָהֵאיָתנִים

  

��ָבה ָלנ�. ִה0ֶָר! �ֵמִטיב בט( ָעֵלינ� ַרֵחם ַרֲחָמן ֶמֶל< ֲאב(ֵתינ� וֵא+ֵהי ֱא+ֵהינ! � ֶ!ָע8� �ב(ת 1ְִגַלל ַרֲחֶמי) 1ֲַהמ(ן ֵאֵלינ

�נ(. ו7ְ8ְֵַחנ� 1ְִבנְיָנ( וְַהְרֵאנ� ְמכ(נ(. ַעל ִמְק0ְָ!) וְכ(נֵן 4ְַבְ%ִחָ&ה ֵביְת) 1ְנֵה ְרצ(נֶ).Dַלֲעב(ָדָתם 4ֲֹהנִים וְָהֵ!ב 1ְִת � ְלוִיִים

 וֵא+ֵהי ֱא+ֵהינ� ה' ִמְ&ָפנֶי) ָרצ(ן יְִהי ְלָפנֶי). וְנְִ!ַ%ֲחוֶה וְנֵָרֶאה נֲַעֶלה וְָ!ם ִלנְוֵיֶהם. י8ְִָרֵאל וְָהֵ!ב �ְלזְִמָרם ְלִ!יָרם ְלד�ָכנָם

��מ�ָסִפים 4ְִסְדָרם ְ%ִמיִדים ח(ב(ֵתינ� ָקְר1ְנ(ת ֶאת ְלָפנֶי) נֲַע8ֶה םוְ!ָ  1ְִגב�ֵלנ�. וְִתָ:ֵענ� ְל'ְרֵצנ� ְב8ְִמָחה ֶ!ַ%ֲעֵלנ� ֲאב(ֵתינ 

  4ְִהְלָכָתם:

  תמיד ממסכת א פרק

  (בסוגריים: ביאורים ללשון המשנה)

�ֵבית 'ְבִטינַס 1ֵית ַה7(ֵקד, ֵבית�בְ  ַה#ִיצ(ץ, 1ְֵבית 'ְבִטינַס, 1ְֵבית ַה7ְִק0ָ!, 1ְֵבית !(ְמִרים ַה4ֲֹהנִים ְמק(מ(ת ְ!לָ!ה 

 ר(ְבִדין מ�Dָף ָהיָה, 3ָד(ל �ַביִת 6ָ4ִה ַה7(ֵקד 1ֵית ָ!ם, !(ְמִרים רביא) מלשון צעירים (כהנים וְָהר(ִבים ֲעִל=(ת ָהי� ַה#ִיצ(ץ

 4ְַס%( (על) ִאי! ישנים) (היו ְכֻה#ָה �ִפְרֵחי 1ְיָָדם, ָהֲעָזָרה ְפְ%ח(ת�מַ  הרובדין), (על ָ!ם יְֵ!נִים היו �ב 1ֵית וְזְִקנֵי ֶאֶבן, ֶ!ל

  לשמור). במשמרות נעורין היו מהם ב' או (וא' 1ָ�ֶרץ,

-ָתם ַ%ַחת (+א ָהי� יְֵ!נִים 1ְִבְגֵדי קֶֹדש (כדי לא ליהנות מהן שלא בשעת עבודה), ֶאָ&א 6(ְ!ִטין �ְמַק6ְִלין �ַמ#ִיִחים א(

מחילה) ַהה(ֶלֶכת -כנגד) ָראֵ!יֶהם, �ִמְת4ִַ?ים 1ְִכס�ת (חול משל) ַעְצָמן. ֵאיַרע ֶקִרי ְלֶאָחד ֵמֶהן, י(ֵצא וְה(ֵל< ל( 7ְ1ִַס1ָה (

א פתוחה לחצי החול שבבית בית המקדש), וְַה#ֵר(ת 0(ְלִקין (באותה מחילה) ִמ4ָאן �ִמ4ָאן, (וכיוון שהי -ַ%ַחת ַה1ִיָרה (

המוקד ולבית הטבילה לא נתקדשה אע"פ שהיא תחת העזרה ולכן יכול ללכת בה בעל קרי) ַעד ֶ!ה�א ַמ3ִיַע ְלֵבית 

י ַהְ:ִביָלה, �ְמד�ָרה ָהיְָתה ָ!ם, �ֵבית ַה4ִֵ?א ֶ!ל 4ָב(ד (כי זקן וחולה צריך להטיל מים קודם טבילת קרי משום שיורי קר

בברכות דף מ דאין מים כלין אלא בישיבה לכן צריך גם לפנות עצמו), וְֶזה ָהיָה 4ְב(ד(, ְמָצא( נָע�ל 1ְיָד�ַע ֶ!=ֵ! ָ!ם ו

 ה ושמא�ָדם; 6ָת�ַח 1ְיָד�ַע ֶ!ֵאין ָ!ם �ָדם. יַָרד וְָטַבל, ָעָלה וְנְִס6ָ%ַג (כי הוא טבול יום והמים שעליו הם שלישי לטומא

ָעִרים נְִפָ%ִחים, יפלו על קודש), וְנְִתַח7ֵם 4ְנֶֶגד ַה7ְד�ָרה. 1ָא וְיַָ!ב ל( (בבית המוקד) ֵאֶצל ֶאָחיו ַה4ֲֹהנִים, ַעד ְ!ָהי� ַה5ְ 

  י(ֵצא וְה(ֵל< ל( (חוץ לעזרה):

 ְ ט(ֵבל ַעד ֶ!Jא יָב(א ַהְמֻמ#ֶה (על הגורלות), וְִכי 1ְֵאיז( (ב) ִמי ֶ!ה�א ר(ֶצה ִלְתרֹם ֶאת ַה7ִז1ְֵַח (תרומת הדשן), ַמְ!4ִים ו

א( ָסמ�< ל( ָ!ָעה ַהְמֻמ#ֶה 1ָא? +א 4ָל ָהִעִ%ים ָ!ו(ת, 6ְָעִמים ֶ!ה�א 1ָא ִמDְִרי'ת ַה3ֶֶבר (י"א תרנגול וי"א כהן ממונה), 

  צריך להשכים לטבול שמא יקדים הממונה ולא יהיה לו פנאי).ִמְ&ָפנָיו א( ִמְ&'ֲחָריו (ולכן הרוצה לתרום 

המוקד  ַהְמֻמ#ֶה 1ָא וְד(ֵפק ֲעֵליֶהם (מקיש בדלת), וְֵהם 6(ְתִחין ל(. �ַמר ָלֶהם, ִמי ֶ!ָ:ַבל יָב(א (מחצי הבנוי בחול שבבית

רוצים לתרום את המזבח יבואו לעשות ששם ישנים לחצי הבנוי בקודש כדי להפיס בקודש) וְיִָפיס (כל אלו שטבלו כי 

  הגרלה ביניהם). ֵהִפיס�, ָזָכה ִמי ֶ!ָ�ָכה:

(ג) נַָטל ֶאת ַה7ְַפֵ%ַח �ָפַתח ֶאת ַה6ְִ!6ֵ! (הוא פתח קטן בתוך השער הגדול שבין בית המוקד לעזרה), וְנְִכנַס ִמ1ֵית 

 -'ֲחָריו, �ְ!ֵ%י ֲאב�ק(ת ֶ!ל א(ר 1ְיָָדם, וְנְֶחְלק� ִלְ!ֵ%י %4ִ(ת, ֵא&� ְמַהְלִכין 1ָ'ְכַסְדָרה ( ַה7(ֵקד ָלֲעָזָרה, וְנְִכנְס� ַהכֲֹהנִים

ם ֶ!3ִ7ַיִעין ן, ַעד ֶ!הֵ תקרה העומדת על עמודים) 0ֶֶר< ַה7ִזְָרח, וְֵא&� ְמַהְלִכין 1ָ'ְכַסְדָרה 0ֶֶר< ַה7ֲַעָרב, ָהי� 1(ְדִקין וְה(ְלִכי

לשכה שמדרום לשער נקנור), ִה3ִיע� ֵא&� (המקיפין ממזרח ואח"כ) וֵָא&� (המקיפין ממערב), -ִלְמק(ם ע(8ֵי ֲחִבִ%ין (

חמם מים כדי �ְמר�: ָ!ל(ם? (האם שלום לכל כלי המקדש, וענו) ַה4ֹל ָ!ל(ם; ֶהֱעִמיד� ֶאת ע(8ֵי ֲחִבִ%ין ַלֲע8(ת ֲחִבִ%ין (ל

  ללוש בהם את העיסה ליב חלות של החביתין שמקריבין מהן מחצה בבקר ומחצה בערב):

ִלי (במחתת הכסף (ד) ִמי ֶ!ָ�ָכה ִלְתרֹם ֶאת ַה7ִז1ְֵַח, ה�א יְִתרֹם וְֵהם (ראשי בית אב) א(ְמִרים ל( ֱהוֵי ָזִהיר ֶ!+א 3ַ%ִע 41ֶַ 

  ל 4ֶֶב!.יֶָדי) וְַרְגֶלי) ִמן ַה4ִ=(ר, וֲַהֵרי ַה7ְַחָ%ה נְת�נָה 7ִ1ְְקצ(ַע 1ֵין ַה4ֶֶב! ַל7ִז1ְֵַח, 1ְַמֲעָרב( !ֶ שבה תורם), ַעד ֶ!ְ%ַק0ֵ! 
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ר ֵאין �ָדם נְִכנָס ִע7( (משום שאסור להיכנס לבין אולם ומזבח אלא לצורך עבודה), וְ+א נֵר 1ְיָד(, ֶאָ&א ְמַהֵ&< ְלא(

ַה7ֲַעָרָכה (האש שעל המזבח). +א ָהי� ר(ִאין א(ת( (שהרי המזבח מפריד ביניהם) וְ+א !(ְמִעין ֶאת ק(ל( (משום שהיה 

 ו משקעיןהולך בצניעות קודם שקידש ידיו ורגליו), ַעד ֶ!ָהי� 5(ְמִעין ק(ל ָהֵעץ, ֶ!ָע8ָה 1ֶן ָקִטין מ�ְכנִי ַל4ִ=(ר (גלגל שב

הכיור לבאר שתחתיו), וְֵהן א(ְמִרים ִה3ִיַע ֵעת (להתכונן לקדש ידים ורגלים ולהרים הדשן מיד אחר שיגמור הוא לתרום 

  הדשן).

ֵהיָל< וְֵהיָל<,  עצי המערכה)ִק0ֵ! יָָדיו וְַרְגָליו ִמן ַה4ִ=(ר, נַָטל ַמְחַ%ת ַה4ֶֶסף, וְָעָלה ְלרֹא! ַה7ִז1ְֵַח, �ִפ#ָה ֶאת ַה3ֶָחִלים (שמ

< וְָחָתה ִמן (אברי העולה) ַהְמֻא4ָל(ת ַה6ְנִיִמ=(ת וְיַָרד (בכבש), ִה3ִיַע ָלִרְצ6ָה (בסוף הכבש שהיה ל"ב אמה אורך), ָהפַ 

ִלים ַעל 1ֵ3ַי ָהִרְצ6ָה, ָרח(ק ִמן 6ָנָיו ְלָצפ(ן (לחזור לכיוון המזבח), ָהַל< ְלִמזְָרח( ֶ!ל 4ֶֶב! 4ְֶע8ֶר ַא7(ת, ָצַבר ֶאת ַה3ֶחָ 

ַה4ֶֶב! ְ!לָ!ה ְטָפִחים (כדי שלא יתלכלך וישחיר הכותל מהגחלים), ָמק(ם ֶ!#(ְתנִין ָ!ם (שלשה דברים, שהם:) ֻמְר'ת 

וְַה7ְנ(ָרה (דישון  ָהע(ף (שהיה נבלע במקומו בקרקע בדרך נס) וְִד5�ן ִמז1ְֵַח ַה6ְנִיִמי (שספק אם נבלע שם או לא)

  (ואח"כ שב להחזיר המחתה למקומה הנ"ל).  המנורה שגם היה נבלע במקומו בקרקע בדרך נס):

  לאה: תיקון נשלם

  יאמר:] חצות תיקון שהשלים אחר לאברהם) חסד בעל (הוא אזולי מהר"א מז"ה בשם יוסף בברכי [כתב

ברחמיו יְנַַחֵמנו ויחדש עלינו מלכותו מהרה. (שערי תשובה סימן א  אני מאמין באמונה שלימה בנחמת ציון. אלהינו

  סס"ק ו)

 פרקים ח"י חודש בכל שישלים אפשר ואם נשמה, אותיות משנה כי דבר לכל קודם משניות שיעור ילמוד התיקון ואחר

 בקי שהוא מי גיהינום פני רואה אדם שאין בידי וקבלה הדין: כח גובר שהוא בלילה מקרא ילמוד ולא טוב, מה יום בכל

  הקדוש) (השל"ה במשניות
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