
 

 

 

 

 

 

 

 תיקון חצות 
 המפואר

 
 עם פסקי הלכות

 "על היכלי"



  קצרה הקדמה

זכינו להוציא את החוברת הנוכחית  דשמיאבסיעתא 
לזיכוי הרבים, אל העם הצמאים לדבר ה' המבקשים לדעת 
כדת מה לעשות, הלכה למעשה, לרגל התקרבותם של שלושת 
השבועות מי"ז בתמוז עד תשעה באב, ה' ברחמיו יהפוך לנו 

ינו, הימים הללו לששון ולשמחה, ולבנין בית מקדשינו ותפארת
ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, וירחם ויחמול עלינו, 

  ויראה את עונינו ואת לחצנו, ויחיש לגאולינו במהרה. אמן.

: "כל המתאבל על (תענית ל: ב"ב ס:)חז"ל  אמרו
: שמחו את (ישעיה סו, י)ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, שנאמר 

ל ירושלים וגילו בה כל אוהביה, שישו אותה משוש כ
רחוק מאפס מושגיהם ההמתאבלים עליה". אנו נמצאים בדור 

צער של אבותינו ואבות אבותינו הקדושים, שחיו והרגישו את 
בהתרגשות החרבן מידי יום ביומו, והיו עושים התיקון חצות 

כל מעשיהם  ומעלים זכרונה של ירושלים על ,ובהתפעלות הלב
ובדורינו זה מחמת  .)פ"א , ובקונטרס הנכחי סוף(ויעויין בב"ב ס: ודו"ק
והיסורים העוברים על עמך בית ישראל,  הנסיונות, הקשיים,

(ראה סוטה מט: וברש"י  אהבת הצפיה לגאולה הכללית נתרופפה

 - שלו אחד חושב על הגאולה הפרטית כלו ,ד"ה שצרתו)
שכביכול כל מטרת הגאולה לא תהיה אלא לצורך גאולתו 

והשי"ת, בצרתם לו צר, ועימו אנכי בצרה, הוא רואה וישועתו. 
, כי היא מתוך כךדוקא נו ובעז"ה יחיש גאולתנו ומרגיש בצערי

צער בימים אלו דוקא ש ומכיון סיבה היותר גדולה לגאולה.
עורר יכל לקטן על חרבן הבית יכול לעורר פי כמה ממה ש

זיונות מהרח"ו (ספר הח ווכמו שכתב[ בדורות הקודמיםאותו הצער 

באור החיים (פרשת שמות, ד"ה וח"ב אות ו, ושער הגלגולים הקדמה לח), 

וארד) ובשומר אמונים  (מאמר שמיה"ע, מ"ב פרק ג), ובספר בתי אבות 

ולכן אין להתרשל מלחשוב על צער  ,]משאלוניקי (דף נא ע"ב), ועוד
הגלות, כי בחושבינו על הצער הפרטי של כל יחיד, ועל ידי 

ם זאת לחרבן הבית, הרי זה יותר מעורר שאנו מקשרי
יותר  ובודאי מכיון שהם הדברים הקיימים והיוצאים. בעליונים

היותר  יחשב זה כהתאבלות על ירושלים מעומק ליבנו,ויותר 
אבל יחיד ואבל רבים, ונזכה ונראה בשמחתה כבשורת  גדולה,

נזכה הנביא "שישו אותה משוש כל המתאבלים עליה", כך 
  .אמן ממש לגאולה הקרובה במהרה בימינו. עוד במהרה

  הבברכת התור
  נהוראי יוסף אוחנה

  רהמחב
  סועו" עין במשפט, משפט הגט ב"ח מח"סו
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היכ�י  חצות•ע � תיקון  א הלכות 

אבכה" היכלי "על
א  פרק

חצות  תיקון הלכות
טובה  מעלה או חיוב הוא התיקון  אם א.

ÔÎÏÂא. ,‰�ÈÎ˘‰ ˙ÂÏ‚·Â ¯Úˆ· ¯ÚËˆ‰Ï Ì„‡ Ì„‡ ÍÈ¯ˆ
Ô˙Â‡˘ ,‰ÏÈÏ ÏÎ· ˙ÂˆÁ ÔÂ˜È˙ ˙Â˘ÚÏ ‰˘Â„˜ ‰·ÂÁ

˙ÂÚ˘( ואילך ˙Â�È˙ÏÈÙ(מחצות ‰·Â¯˜Â ,ÔÂˆ¯ Ï˘ ˙ÂÚ˘ Ì‰
Ï·˜˙‰Ï ¯˙ÂÈ1.

היכ�י  ע �
או  חיוב  חצות תיקון

בלבד  מעלה
גלות .1 על להצטער הנחיצות בדבר 

כי (ג.) בברכות רבותינו אמרו השכינה

ומשמר  משמר  בכל מצטער  הקב"ה

וגלות  המקדש בית חרבן על שבלילה

וממכון ישאג, ממרום ה' שנאמר : ישראל,

(ירמיה  נוהו על  ישאג שאג קולו , יתן קודשו

פרק  (ברכות הרא"ש  שם כתב וכן  ל ). כה,

בשם  ג.) (ברכות הריטב"א וכתב ג). סימן

ג' שיש לנו  שהשמיע דמזה גאון  האיי רבינו

יושב  שעות שבאותן ללמדנו בא משמרות,

הרעה. על  ומתנחם הרחמים במידת הקב"ה

ותחנונים  רינה להפיל  לישראל  שיש  ונפק"מ

שנאמר: כענין הבית, חרבן על שעות באותן

וכיוצ"ב  עכ"ד. אשמורות. לראש רוני  קומי

בביאור  יב) ס"ק א (סימן בפרישה כתב

הש"ע  מרן  פסק וכן ע"ש. הרא"ש . דברי 

שמים  ירא לכל  "ראוי  ג): סעיף א (סימן 

המקדש ". בית חרבן על  ודואג מיצר  שיהיה

הוא ואמנם חצות תיקון  אם דנו הפוסקים

הרמב"ם  ומדברי לאו. או  חיוב

משמע  ד) הלכה ד פרק דעות (הלכות

שכתב  חובה, אינה חצות תיקון שאמירת

ולא  השחר, עלות לפני לקום לאדם שיש 

וכן כיע"ש. חצות. תיקון  ענין  כלל  הזכיר 

מן בערב בא שאדם (ג.) בברכות משמע

ולא  ע"ש . וכו'. שינה וחוטפתו השדה

במנחות  חז"ל ואף חצות. תיקון ענין הזכירו 

שבשעות  הסתפקו  תורה לימוד  בדין  (צט:)

בשחר  ב' פסוקים, ב' אדם קורא הדחוקות

בו והגית חובת ידי בזה  ויוצא בערב, וב'

חיוב  עניני שאר  הזכירו  ולא ולילה, יומם

ובפוסקים  בש"ס כהנה ועוד חצות. תיקון 

כך. על רמז  מהם מצאנו  שלא הראשונים

ב) סימן  א פרק (ברכות הרא"ש ואף

התפילה  ענין  שכתבו ג:) (ברכות והריטב"א

על השכינה רחמי לעורר הלילה בחצות

חובה  שהיא כתבו  לא המקדש, בית חרבן

וכן ודואג. מיצר להיות לאדם שראוי אלא

ג) סעיף א (בסימן הש"ע מרן לשון  הוא

מיצר " שיהיה שמים ירא לכל  ונכון "שראוי 

מלשון ברם, חובה. ענין כתב ולא וכו ',

חיוב  שהוא משמע דוכתי בכמה הזוה"ק

תורה, וללמוד לילה בחצות לקום גמור 

גלות  על השי "ת לפני וצקון שיח ולשפוך 

חיים  בתוכחת פאלאג'י  והגר "ח השכינה.



א חצות •פרק תיקון דיני ב 

ובספרו ב) (סימן החיים ובכף כא) (סימן 

ד) הלכה ד פרק דעות (הלכות ומלך חיים

ומהפוסקים  מחז"ל דוכתי  מכמה הביא

דבריו ובסוף חצות, תיקון אמירת במעלת

גדול לנו דמי  בעיני , גדול וחידוש  כתב:

בחצות, קימה לענין יחוש  שלא כהרמב"ם

דנורא  אחרונה באשמורת הלימוד וגודל

וגדוש מלא והזוה"ק מאוד , הוא ונשגב

הרא"ש ורק באשמורת. תורה לימוד  בחיוב

שאין לומר  יש  ואמנם כן . כתבו  והריטב"א

רופא  שהיה הרמב"ם, מדברי  להוכיח

הרפואה, פי על עם אלו דבריו  וכל מובהק,

יראה  כאשר  מהזוה"ק הביא דברים ובכמה

ראה  שהרמב"ם ומבואר  עכת"ד . הרואה.

מרן שכתב מה ידוע ואמנם הזוה"ק. ספר

רבינו (מערכת הגדולים בשם החיד"א

לפני היה לא שהזוה"ק מגרמיזא) אלעזר

גדולי לפני ולא והגאונים האמוראים

התוספות, ובעלי  ורש"י והרמב"ם הדורות

גזרת  והיתה וכו ', מאוחר  יותר  ונתגלה

הללו הקדושים וכל  שנים, לאלף החרבן

לא  ולכן החרבן , של  השנים אלף בתוך היו

בו שיש הזהר ספר לגלות הקב"ה רצה

כרחם  עליהם ריחם כי  ועונשים, חומרות

ואל שוגגים שיהיו  ומוטב בנים, על  אב

היה  שנים אלף לאחר אבל מזידין , יהיו 

ובעוונותינו ה', משיח לבוא צריך 

הזוהר  אור  נתגלה לכן משתהה, כשהמשיח

חמורות  בו ונתגלו  הדורות, על  להגן

אם  ובודאי  לכך , צריכה השעה כי ועונשים

מקיימים  הראשונים הדורות גדולי היו

וכו '. המון  אף הזוהר, חומרות כל ונוהגים

ספר  ראה לא הרמב"ם זה ולפי  כיע"ש.

מהר "ם  בשו "ת עוד  ועיין  כלל. הזוהר

אומץ  יוסף ובשו "ת קיז ) (סימן  אלשיך

עו ), אות יח (סימן  עין  ובטוב נא) (סימן 

אות  ה סימן הפוסקים (כללי  חמד  ובשדי

ע"א) קכב (דף יוחאי בן ובספר  כב),

אות  א שביל התורה (נתיב מצוותיך  ובנתיב

(אה"ע  מקרלין  יעקב משכנות ובשו "ת לב),

ס"ק  א (סימן ח"ט ללב וביפה קסט) סימן

שהרמב"ם  חזקות ראיות שיש  ועוד , ב),

ממנו. והזכיר  הזוהר  ספר  ראה

א,ברם, (סימן וקציעה במור יעב"ץ הגאון

מבואר  בזוה"ק כי  תמה ע"א) ב דף

בתורה  ולעסוק בחצות לקום גדול  ענין  שיש 

וגלות  ישראל גלות על  רחמים ובבקשת

בכל אדם בני כמה והנהיגוהו  השכינה,

אדם  כל על גמור חיוב כאילו  שהוא מקום

נזכר  שלא ותימה מקום, ובכל מישראל

שנזכר  כזה גדול מדבר כלל בתלמוד 

נמצא בזוה"ק ולא מספר . רבו  במקומות

מקום  בשום בגמרא קטן  ברמז  אפילו 

הוא  גם התלמוד  שהגדיל  עם חצות לקימת

זאת  את זכר  ולא בלילה, התורה עסק בשבח

נמי האיכא ותו  וכו', בחצות לקום להזהיר 

לשינתא, אלא לילה איברי דלא דאמר  מאן 

לא  מקום מכל דלגרסא, דאמר למאן  ואף

חז "ל ואמנם חצות, נקודת על הקפיד

העוסק  לשבח מקומות בהרבה הפליגו 

אך שתהיה, שעה באיזה בלילה בתורה

הענין בסוד הדיבור הרחיב העמיד הזוה"ק

למלא  המקובלים ובאו  מאוד, להפליא

בעונש והאריכו  חובה ועשאוהו  דבריו

לא  הזוה"ק שספר  נראה ולכן  המבטלו.

ישראל ארץ לשוכני אלא זה חיוב הטיל

לאתאבולי דחשיבי  דוקא חכמים ולתלמידי

לעשות  הרוצה כל  שבודאי  עם ירושלים, על 

ואשרי עושה, זה לענין  חכם תלמיד עצמו 

וראה  עכ "ל . וכו'. בכך עצמו המקדש לו

א). אות א (כלל פרדו אהרן  במנחת

א אולם (סימן  ברכה במחזיק החיד "א מרן 

וכתב: היעב"ץ, דברי  הביא א) אות

בדבריו כי  הרב חש לא אמאי יודע ואיני

השי"ת  לעובדי  ומרפה מרשל  אלו  ופקפוקיו



היכ�י  חצות•ע � תיקון  ג הלכות 

אשריו האמירות ולכל הדברות ולכל ח"ו,

בין היום קודם או  בחצות לקום שזוכה מי 

הרב  הוכיחו וכבר  לארץ, בחוצה ובין בארץ

והרב  ז) פרק הקדושה (שער  חכמה ראשית

מכמה  א) פרק העבודה (שער חכמה דעת

חכמים  לתלמידי בין  כולל זה דחיוב ראיות

בעיניו נפש ובעל וכו ', הארץ לעמי בין

די אליהו  מהר "ר  החסיד  שהאריך  מה יראה

חכמה  ראשית הקדושים בספריו וידאש

שם  עיין חצות, קימת בענין חיים ותוצאות

עינים  בפתח כתב וכן עכ"ל. באורך .

נד) (סימן  אומץ יוסף ובשו "ת (ג.). לברכות

א) (סימן  לאו "ח ברכה מחזיק בספרי  כתב:

צריך חכם תלמיד  שאינו  מי  שגם כתבתי

להפך. שכתב ממי  לאפוקי  באשמורת, לקום

(ויקרא, בזוה"ק מבואר  שהוא ראיתי  ועתה

רשות  ליה דלית "ומאן  ע"ב): קכא דף

רוני קומי  יקיים באורייתא, לאתעסקא

כמה  סליחות כמה באשמורת ויימא בלילה

הרגל בשמחת כתב וכן  עכת"ד . תחנונים".

וזה  ע"א), כ דף ג לימוד  ההגדה, (על

על להתאונן  לילה בחצות יקום לשונו :

ספר  כל  וכמעט בתורה, ולעסוק הבית חרבן

ענין להגדיל  מזה מאוד  מלא הקדוש הזוהר

זו, מצוה לעושה הנמשכות והתועליות זה

וידאש די  אליהו רבי הקדוש  הרב וכבר

עכ"ל. וכו'. חכמה ראשית הקדושים בספריו 

על קלד ) (מזמור  תהלות ביוסף כתב וכן 

ה' עובדי כל ה' את ברכו  הנה הפסוק

שוב  ידו והניף בלילות. ה' בבית העומדים

כהן ). תקפו  (ערך הגדולים בשם

הביא והנה ו) (סימן  ח"א יצחק זכות בספר

ד פרק דעות (הלכות הרמב"ם דברי 

עשרים  והלילה שהיום שכתב ד) הלכה

הלילה, בסוף ויהיו וכו', שעות וארבע

שתעלה  קודם ממטתו עומד שהוא ונמצא

הרמב"ם  כיצד ונתקשה ע"ש , וכו '. השמש

בזוה"ק  המוזכרת החסידות ענין  הזכיר לא

כל הרי  הלילה, בחצות לקום קבלה ובדברי

קיר , אל מקיר  זה מענין  מלאים הספרים

דברי ולפי  וכתב: היעב"ץ דברי והביא

הרמב"ם. דברי שפיר  אתי  יעב"ץ הגאון

במנורת  שמצא כתב יט) (בעמוד  ושם עכ "ל .

רבי שכתב: תנה) עמוד ו , (כרך ח"ד המאור 

הקב"ה  שלשה על אומר מנסיא בן שמעון 

עוסק  שאינו  חכם תלמיד על  יום, בכל בוכה

הכתוב  ועליו האחרונה, באשמורת בתורה

מטתו. על ועצל צירה על  תסוב הדלת אומר 

בדוקא. חכם תלמיד  שנקט ומבואר עכ "ל .

של האחרונה באשמורת שדוקא ועוד ,

ראה  אולם הלילה. בחצות ולא הלילה

באוצר  (הנדפס אליהו חופת במדרש 

הקב"ה  "שלשה דאיתא: ח) אות המדרשים

ואינו באשמורת שניעור  מי  כל עליהן , כועס

דברי בשו "ת עוד וראה ע"ש . בתורה". עוסק

ולפ"ז) ד"ה לא, (סימן  ח"ה מלכיאל

ובארצות  א) (סימן  אברהם מעשה ובשו "ת

מב), ס"ק א סימן  לארץ המאיר (חלק החיים

מה  א) (סימן משאש חיים מים ובשו "ת

(סימן הדביר בפתח כתב וכן בזה. שכתבו 

שכתב: צדק, משפט ספר  בשם יא) ס"ק א

והעצומה  הנוראה מצוה ענין  גודל נודע

ולספר  למלל  יכול מי לילה, חצות קימת

דמשק, חוצות בספר  וכתב וכו ', ערכה גודל 

בזה  מאוד מאוד  הפליג הזוה"ק כי  היות

כן על  בה, ידבר  שלא סידרא אין  שכמעט

בכל להתאמץ אדם לכל  מאוד  החיוב

חדש, זה וראה כהוגן . לקיימה יכולתו 

בעסקי מאוד  טרוד  שהוא דמי שם, שכתב

פנים  כל על לקיימה, לו  אפשר  ואי העולם

יקיימה  שהוא אוריין בר  איזה להחזיק יראה

עכת"ד. זו. במצוה חלק לו ויהיה

רביוכיוצ"ב  להגאון  חסידים במשנת ראה

ע"א) נב (דף ריקי  חי עמנואל

בצל"ח  ביהודה הנודע וכ"כ הרמ"ז . בשם

בין לשונו : וזה כא), אות ד  דרשה (דרשות,
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ק  העם, דלת בין דבר הלומדים כל  ודם

גלות  על דמעה להוריד חצות תיקון  יסדרו

בעווה"ר , הזה בזמן  ובפרט השכינה,

וזהו לקליפה כח ונותנים הרשעים מתגברים

מלחמה  לעשות וראוי גלותינו , אריכות

על כוחן ולהתיש  הקליפות, נגד  בתחבולות

יותר  בזה ליזהר  וראוי חצות, תיקון ידי 

כתב  וכן עכ "ד . הראשונים. הדורות משאר 

(סימן זוננפלד  להגרי"ח חיים שלמת בשו"ת

על יעשה הלילה, בחצות קם שלא שמי ב)

הכוונות  בשער מבואר וכן כיע"ש. וידוי. זה

ע"ד ), נד  דף הלילה, מדרושי ו  דרוש (סוף

מזה  תתבטל  שלא מאוד ותזהר  לשונו : וזה

התועלת. רב ענין הוא כי  אחת, לילה אפילו 

בקונטרס  (ח"א, טוב שם ובכתר  עכ "ל .

אינו שאם כתב, ע"ב) כה דף הספר שבסוף

כיע"ש. למעלה. בנידוי  הוא אונס מחמת קם

בכלהיוצא חצות תיקון שענין האמור , מכל 

הראוי ענין  אינו  השנה, מלילי  לילה

קורא, ה' אשר והשרידים המתחסדים אל 

שכן וכל  התיקון, לעשות צריך אדם כל אלא

להתאבל צריכים דמטבעם חכמים תלמידי

אנא  רבה גברא נט: ב"ק (ראה ירושלים על 

ולא  וכו '). ירושלים על  מתאבלנא דקא

העם, דלת על  אלא זכות הפוסקים לימדו

אף  ומחייבים עליהם החולקים רבו בזה וגם

בהליכות  כתב וכן וכנ "ל . העם. דלת את

יוסף  שלחן ובספר  מח), (עמוד ח"א עולם

זצ"ל, היבי "א ממרן  חדשות כת"י  (תשובות

ישיבות  בחורי שאף צט) סימן  ח"א

לומר  להם יש  חכמים ותלמידי  ואברכים

בסמוך עוד ועיין  כיע"ש . חצות. תיקון 

שאינם  אותם על זכות ללמד  שרצו בכמה

תורה  שלומד  מי ובדבר חצות, תיקון  עושים

[וכיון בקצרה. התיקון עכ"פ שיעשה

כי חשובה, הערה כאן להוסיף יש  שהעירוני

מדברי יסודו  חצות תיקון ענין שכל הגם

בספרי כי למעלה, כתבנו  וכאשר  הזוה"ק,

להצטער  שיש  מבואר  הראשונים רבותינו 

המשמרות, שמשתנות בשעות החרבן  על 

וגם  דוקא, חצות נקודת על כתבו לא ואמנם

מבואר  כאשר  התיקון  לעשות שיש כתבו  לא

שמכיון לומר  צריך  היה ולכאורה בזוה"ק,

אין החיוב, נתבאר  לא הראשונים שבספרי 

הרבה  כמו  קורא ה' אשר  לשרידים אלא זה

נזהר  ההמון  ואין בזוה"ק המוזכרים ענינים

ערך כת"י במערכות במש "כ  (ועיין  בהם

של טענתו  היא שהיא ובאמת זוהר).

הקורא  עיני אשר  כפי  ואמנם הנ"ל. היעב"ץ

דחו האחרונים כל  הלא מישרים תחזינה

עוכלי מאה ליה ומחו היעב"ץ דברי 

(ומש "כ "החיוב" את ומחזקים בעוכלא,

דברי היפך  דהוא חיוב היינו  "צריך",

לעשות  בסוגיא) היטב למעיין  וז"פ היעב"ץ.

וכנזכר  העם, לדלת ואף חצות, תיקון 

שהאחרונים  וכיון  בדבריהם. למעלה

הזוה"ק  לדברי  הסכימו למעלה הנזכרים

ובודאי חיים, אנו  מפיהם להלכה, והביאוהו

שהביאו שבמקום בזה, להקפיד  יש

אנחנו מי להלכה, הזוה"ק דברי  האחרונים

דהלא  קושיא פי  על ההרים בין שנכריע

נזהר  ההמון  שאין הזוה"ק מאמרי הם רבים

ולא  וז"פ. לאלו. הדומות וקושיות בהם,

בין מחלוקת שיש  מקום דכל  הכלל נאמר 

כהפוסקים, שהלכה הפוסקים לבין הקבלה

או הפשט, מצד הפסד בו  שיש  בדבר  אלא

היא  גדולה דברכות שחומרא בברכות

וכמ"ש האריז"ל נגד  אף סב"ל  ואמרינן 

ה  פרק א (שער  ח"א המוסר  בש"ע בס"ד

רויח, של  דבר  כשהוא כאן , אבל ד ). אות

בספרי הכתוב כלשהו  ענין  נוגד כשאינו או 

תפסו רובם) (ועכ"פ והאחרונים הפשטנים,

הזוה"ק. כדברי לתפוס יש בודאי  כהזוה"ק,

משמע  שכך ותדע בה. כתיב אמת ותורת

לענין קמא) (סימן  באו "ח הש"ע מרן  מדברי 

וכ"מ  ביחד. בתורה אנשים ב' קריאת
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היכ�י  ע �
אות  עח (סימן  ח"ב אלעזר מנחת בשו"ת

חאו"ח  ח"ה אומר יביע בשו"ת גם ע"ש. ד ).

הרדב"ז כתב דלא כתב יד) אות כה (סימן 

הפשטנים  כדברי שהעיקר פ) (סימן בח"ד

בשם  דברים האומר על רק אלא וכו ',

בש"ס  והמקובל  המוסכם נגד המקובלים

בדבר  אבל  להיפך , בפירוש ובפוסקים

ליזהר  יש  בודאי  הראשונים בו ששתקו 

עובדיה  חזון  בשו "ת וע"ע הזוה"ק. כדברי

ובשו"ת  אמנם) ד"ה לה, סימן  (סוף

ובמש "כ כט) (סימן  ח"ב תשובה התעוררות

יביע  ובשו "ת ד ), (סימן הטוב יין בשו"ת

ב). אות קג (סימן חאו "ח ח"ט אומר 

יעקב  ביכורי  בשו"ת עוד וראה ואכמ"ל.

ח"ה  ונשאל  שואל ובשו "ת יט) (סימן חיו"ד

העיקר  תפילה דבעניני  ה) (סימן חאו "ח

ח"ד יחו"ד בשו"ת וכ "כ  כיע"ש . כהאריז"ל.

(עמוד ח"ג יצחק בעין  וע"ע רכד ). (עמודד

להאריך ויש  ראו"ח. בדברי  בזה מש "כ  רצז)

קיצרתי ]. כי ודו "ק בזה,

לומר לו שקשה מי
חצות  תיקון

בענין.2 הוא הקודמת באות האמור  כל  הנה

או בחצות, תורה ולימוד חצות קימת

ה  בזמןבענין ישראל וגלות השכינה על  צער 

על זכות שלימד  מי ראינו  ואמנם חצות.

במשך בתורה העמלים חכמים התלמידי

הלילה  בחצות יקומו ואם היום, שעות

משמר  המשמר, על מלעמוד יחלשו בודאי 

ויחסיר  ובחשק, בשקידה בה לעסוק התורה,

הגאון כתב וכאשר מבריאותם, הדבר 

אברהם  אשל  בספרו  מבוטשטש  מהר"א

אברהם  מגן  עיין לשונו : וזה א), (סימן 

ספרים  שכתבו  מה אודות ד) ס"ק א (סימן 

ע"א) כז (דף ח"א מהזוה"ק הקדושים

בחצות  קם שאינו מי על  חומרות הפלגות

לב  על  עלה שלא בודאי פשוט לילה,

ערעור  ושום פה פתחון  שיהיה מעולם

ניעור  כשהוא אם כי בזה, דהוא כל  ממשי

אחר  רדיפתו  לתוספת מטתו  על ושוכב

על הנאמר  הסוכן כבחינת ועדונים, ענוגים

או גופו . בריאות לצורך  ולא וכו', שבנא

מיטתו על  הניעור  האדם על כן  אמרו

שום  לומר לקום רוצה ואינו בחצות

עכ"ד. במחשבה. ולא בדיבור לא תחנונים,

לצורך מיטתו  על  שנמצא שכל  ומבואר

זו, בשעה מיטתו על ישן  שהוא או  בריאות,

ולפי הזוה"ק. שכתב החיוב עליו חל לא

כך שאחר  חכם שתלמיד בודאי  דבריו

מתלמודו יתבטל  לא ואם מתלמודו , יתבטל

שעות  במשך עייף יהיה כי מבריאותו יגרע

הנ"ל. החיוב כלפיו נאמר  לא בודאי היום,

מי אבל  בלבד , זכות לימוד זה כל ואמנם



א חצות •פרק תיקון דיני ו 

ליזהר  לו  יש  דברו, על  וחרד ה' ירא שהוא

הוא  אם שכן  וכל חצות, תיקון  לומר  לקום

גדולה, מעלה והיא שעה, באותה ניעור  כבר 

וכנ "ל החיוב גודל  כך המעלה וכגודל 

ממונקאטש שהרב ובפרט הפוסקים. מספרי

האריך א) אות א (סימן או"ח בנימוקי

כיע"ש הנ"ל. אברהם האשל  דברי  לדחות

דעת  בספר  שכתב מה על  [ותימה בדבריו.

היא  חצות שתיקון  א-ב) (תשובה ח"א נוטה

ניעור  שהוא מי  ולכן חיוב, ולא בלבד  מעלה

חצות. תיקון  לעשות חייב אינו חצות בשעת

הנזכרים, הפוסקים דברי כל היפך וזה ע"ש.

התלמידי את מחייב יעב"ץ הגאון דאף

זה  על  וגם חצות. תיקון לעשות חכמים

והגאון לו. דמנין הפוסקים רבותינו תמהו 

דעה  שהוא מלבד  אברהם, אשל בעמח"ס

למי אלא פטר  לא מקום מכל יחידאה,

שמפני או  העת, באותה לישון שצריך

ניעור  שהוא מי אבל  כבר , ישן חולשתו

עוד ועיין  וצ"ע]. לפוטרו. תיתי מהיכא

לומר  יכול  שאינו  מי  בענין  הבאה בהלכה

חצות. תיקון  יום כל

נימוקיוזה בספרו  ממונקאטש  הגאון  לשון 

תלמידי ב): סעיף א (סימן  או"ח

בודאי בלימודם בלילה הניעורים חכמים

חצות  עד נעורים שיהיו  לדקדק צריכים

יהיו שלא כדי  אח"כ , שעה וחצי  לילה

רצות  עת בשעת מטותם על בשינה סרוחים

לקום  שיכול דמי ופשוט וכו', בחצות

שאי למי אך יותר , טוב  בודאי  ממש בחצות

חצות. עד נעור להיות יותר טוב לו אפשר 

ערוגות  בשו"ת משמע וכיוצ"ב עכ "ד .

א). (סימן  הבושם

או  אחד מזמור אמירת
מהני  אם אחד  פסוק

מזמור ומה יאמר  הפחות שלכל שכתבנו

בעמידה  ואפילו  אחד, פסוק או  אחד ,

בכף  הנה הארץ. גבי על  בישיבה דוקא ולאו 

תלמיד שאף כתב ב) (סימן  פאלאג'י  החיים

יאמר  בתורה ומחדש  להוראה שהגיע חכם

רק  אלא יאריך, ולא בקיצור , חצות תיקון 

האריז "ל מרבינו המתוקן הנוסח יאמר 

חיים  רוח בספרו  כתב וכן כיע"ש . בלבד.

לומר  צריך  שעכ"פ ומבואר א). (סימן 

ממנו. יחסר ולא לנו  המתוקן  הקצר  הנוסח

שעת  שהיא אלא נתפרש  לא בזוה"ק ואמנם

השכינה  גלות על מזמורים לומר  ויש  רצות

ג.) (ברכות בריטב"א וכן  הבית, וחרבן 

נתפרש לא ב) סימן  א פרק (ברכות וברא"ש

מה  סדר  כתב לא הש "ע מרן  וכן  לומר, מה

הוא  מדבריהם היוצא והעיקר לומר,

על ולבכות המקדש בית על להתאבל

לעיל וכנזכר  רצון , שעת שהיא החרבן

הפוסקים  רבותינו  בדברי הקודמת) (בהערה

יותר  מאוחר  נתקן והנוסח בזה. המדברים

התיקון. בנחיצות הזוה"ק דברי גילוי  מזמן

וכ "ש יועיל. אחד פסוק שאפילו פשוט ולכן

א  (בסימן הנ"ל אברהם באשל שכתב למה

כיע"ש, יהני , אולי  במחשבה דאף א) ס"ק

פסוק  לומר הדחק בשעת שיועיל  בודאי לכן 

ראיתי שוב חובתו . ידי יצא ובזה אחד 

אות  ת מערכת (או "ח מני אליהו  בזכרונות

שהגיע  חכם שתלמיד בהנד "מ) נח עמוד ט,

יאמר  בתורה חידושים ומחדש להוראה

המתוקן הנוסח שהוא בקיצור, חצות תיקון 

חצות  והתיקון עכ"ד. תוספת. בלא מהאר"י 

בלבד. מזמורים ג' הוא האריז"ל של

תיקון, חצי לומר  להקל שאין ומשמע

עם  חצות [ותיקון אחד. מזמור  דהיינו 

חצות" "תיקון  בקונטרס עיין התוספות,

חצות  ובתיקון תלט, שנת בפרנקפורט שי"ל

הרה"ק  ע"י  תרל "ו  שנת בירושלים שנדפס

בארם  י "ל  (וכן  ז"ל הררי נסים רבי  המקובל

הנדפס  חצות ובתיקון  תרע"ד ), צובא

שם]. עיין תרצ. בטירנוי 



היכ�י  חצות•ע � תיקון  זהלכות 

שאנוס  מי ב.

ÏÚג. ,‰ÏÈÏ ÏÎ ÌÂ˜Ï ÏÂÎÈ Â�È‡Â ÒÂ�‡˘ ÈÓ Ì‚˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘È
‰�ÈÎ˘‰ ¯Úˆ· ¯ÚËˆ‰Ï ÌÈÓÈ ‰ÓÎ· ÌÚÙ ÌÂ˜È ÌÈ�Ù ÏÎ3.

היכ�י  ע �
התיקוןולמעשה, כל יאמר  לכתחילה

שהוא  בסידורים, המסודר 

שעדיף  בודאי  ואמנם מזמורים, ג' בסה"כ

(כדין בעמידה ואפילו אחד  פסוק שיאמרו

ויצטערו בעמידה) אפילו  שנאמר לאה תיקון 

פסוק  שום יאמרו  שלא מאשר  השכינה, על 

שעיקר  ופשוט השכינה. על יצטערו  ולא

למי הוא התיקון אומר שלא למי הקפידא

וכדמפורש השכינה, בצער מצטער שאינו

ועיקר  למעלה, הנזכר הזוה"ק בלשון

על והבקשה ההשתתפות הוא התיקון 

שלמת  בשו"ת גם לפנים. וא"צ וז"פ החרבן.

יכול הדחק שבשעת א) (סימן זוננפלד  חיים

וגם  בבל , נהרות על  מזמורים, ב' רק לקרות

שכיר  משנת בשו "ת גם ע"ש . לאסף. מזמור

מזמור  לומר  שרשאי כתב א) (סימן  ח"א

ללימודו. ויחזור  בבל , נהרות על  אחד 

דבריו על  שכתב במה עוד  [ועיין  כיע"ש.

ב, (סימן חאו "ח ח"ה וחקרת ודרשת בשו"ת

דמסייע  תנא ושמצא משנת), בשו "ת ד "ה

ע"ש ]. א"ל. ד"ה נט: ב"ק יעקב בעין  ליה

רבי להגאון רשימות לקט בספר  ראיתי וכן 

המקדש, בית עניני  (חלק וואכטפויגל  נתן

תהלים  פרק אומרים אם שכתב: פז ) עמוד

נחשב  כבר בבל , נהרות על  כגון  אחד 

שערי בספר והוב"ד  עכ"ל. חצות. לתיקון

ח). אות ד (פרק נחמה

ושמחתיאחר גדולה מציאה מצאתי  זמן

גדול, לדעת לכוין שזכיתי  מאוד

יאיר  חוות בעל להגאון חיים המקור לדברי

וזה  שכתב, ד ), עמוד  ג סעיף א (סימן 

מיצר  שיהיה שמים ירא לכל  ראוי לשונו :

דכל עצמו מצד  נכון  הדבר וכו ', ודואג

ית"ש כבודו  על ולהצטער להתאונן  המרבה

ומכל משובח, זה הרי  בעוה"ר  שנתמעט

לקוחים  הללו שדברים אחר תמה אני  מקום

ודואג  מיצר  שיהא כתב והוא הרא"ש מדברי 

האשמורות  בשינוי ור "ל וכו' שעה באותו

בלילה  רוני  קומי שנאמר שמסיים כמו

בבי לתרי הרב חלקן  ולא אשמורות, לראש 

לומר  לי  ואשפר  סעיפים. שתי על ופוסח

פסוק  בש"ע הרב השמיט וברצון  שבכונה

ומילתא  לשנים, הרא"ש דברי  וחלק הנ "ל ,

אלי, הוא גדול ודבר רמ"ל, אורחא אגב

שאחד לעולם חולשה שירדה שבדורותינו

בחצות  עומדים ממשפחה ושנים מעיר 

מה  לקיים הראוי  מן כאשר  להתחנן, הלילה

לכל ראוי וגו', אקום לילה חצות שנאמר

כשניעור  בליבו  אלהים יראת נגע אשר 

ידיו ליטול  אח"כ או הלילה בחצי  משנתו 

נהרות  על  ויאמר  מתניים בשברון  ויאנח

ליבו אל ויתן  בלבו יתאונן ולפחות בבל ,

וגלות  ותפארתינו קודשינו בית חרבן

ללבב, יראה ואלהים כביכול, השכינה

שלא  פי על  אף ודואג מיצר  מקרי ושפיר 

אם  דכ "ש  ומבואר  עכ "ל . רוני. קומי  קיים

אחד פסוק או  בליבו , מתאונן  או כן  אומר 

בצער  מצטער דמי דשפיר לילה, בחצות

גדול. לדעת לכוין  שזכיתי  וששתי השכינה.

כנ"ל. הדחק בשעת למעשה עיקר  וכן

לילה  כל לקום שאנוס מי
חצות  לתיקון

(סדר .3 מלאדי  הגר "ז ערוך  בשלחן עיין 

מי שכתב: ע"א) א דף הבוקר , השכמת



א חצות •פרק תיקון דיני ח

התיקון  זמן ב.

·ÂˆÁ˙,ד. ‡Â‰ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ ˙ÂˆÁ ÔÂ˜È˙ Ï˘ ÔÓÊ‰ ¯˜ÈÚ
ÔÎÂ ˙ÂˆÁ È�ÙÏ ÌÈÈ˙Ú˘ „Ú ˙Â¯˜Ï ÏÂÎÈ ˜Á„‰ ˙Ú˘·Â

¯Á˘‰ ˙ÂÏÚ „Ú ˙ÂˆÁ È¯Á‡4‡Ï ¯Á˘‰ ˙ÂÏÚ È¯Á‡ Ì�Ó‡ .
‰‡Ï ÔÂ˜È˙ ˜¯ ¯Ó‡È5.

היכ�י  ע �
כל על  לילה, בכל בחצות לקום יכול  שאינו

לילה  באיזה בחצות לקום יתאמץ פנים

וכמ"ש ה', עובדי  מכלל ולהיות שיכול ,

העומדים  ה' עבדי כל  א): (קלד, בתהלים

בספר  עוד וראה דייקא. בלילות. ה' בבית

צדיק  שפתי  ובספר ד), (פרק הפלאות קץ

מסוגלים  יותר  שהם ימים שיש ז) (צואה

מלאדי הגר "ז ובש"ע ע"ש . לתיקון.

אדם  שגם כתב, כ ) סעיף א סימן  (מהד"ת

על ישתדל חצות, קודם לקום יכול  שאינו

השלישית  האשמורה בראש  לקום פנים כל

תיקון ולומר  השחר, עלות קודם שהוא

א  (סימן החיים בכף כתב וכן  ע"ש . חצות.

בנקודת  התעורר  שלא מי דאף ח) ס"ק

לקום  צריך  שתים, או  שעה אחרי  אלא חצות

נתעורר  שלא כיון  יאמר  ולא שעה, באותה

מה  כל  אלא ישן  ישאר  חצות בנקודת

כיע"ש. וכו'. טפי  עדיף שמקדים

חצות  תיקון זמן
הוא .4 לכתחילה שזמנה שכתבנו מה

ברקנאטי מבואר כן  דוקא, לילה בחצות

(דרושי הכוונות ובשער  א) יד , (בראשית

ובמגן ע"ד ) נד ודף ע"ג נח דף הלילה,

השלחן ובערוך ד) ס"ק א (סימן  אברהם

חצות  לתיקון הזמן  שעיקר  כ ) אות א (סימן 

ולא  לפני  ולא ממש , לילה בחצות הוא

חצות, תיקון (סדר מהרי"ח ובליקוטי אחרי.

רק  אינו  זה כל  הנראה וכפי כתב: כב) עמוד

שערי בסידור הנסדר  התיקון  את אומר  אם

האריז ע"י  לנו  הנמסר זה רצון  תיקון  כי "ל,

יעקב  זיווג בשעת לילה חצות אחר על  נתקן

על תחנונים ולשפוך  להתפלל  אבל  ולאה,

גם  מודים הם בודאי  הגלות ועל  הבית חרבן

משמרה  שבסוף והש "ע, הטור  לדברי

שלישית  ובסוף שניה ובסוף ראשונה

רצויה  הגלות ועל החרבן על  התפילה

בשו"ת  החיד"א ומרן  עכת"ד. שעות. באותן

מפום  וקבלתי  כתב: נד) (סימן  אומץ יוסף

שלומי ומשיני  דעת יודעי  קדישי , רבנן 

טוב  חצות ברגע ער שהוא מי כי  אמוני ,

מה  בעתו ודבר בפרק בו  חצות תיקון לומר

בשו"ת  שו "פ החיד "א וכ"כ עכ"ד. טוב.

יבמות  ברש "י  וכ "מ כא). (סימן  אומץ יוסף

רצון. עת של זמן  הוא לילה שחצות (עב.)

יא) (סימן הרמ"ז  באגרת מבואר  וכן כיע"ש.

ואילך. מחצות אלא התיקון לעשות שאין 

תיקון לקרות אפשר  הדחק בשעת ואמנם

מהר "א  כמ"ש חצות, קודם שעות ב' חצות

ריא  דף ויקהל , (פרשת החמה באור  אזולאי

חצות  קודם שעות שב' הרמ"ק, בשם ע"ד)

וכו '. משמרה זמן הוא חצות אחר  שעות וב'

הוא  להתאונן  שהזמן  הארץ, לב בספר וכ"כ

בישועות  וכ"כ כיע"ש . מעט. חצות קודם

חדש בזוהר מבואר שכן א), (סימן  יעקב

קצת. חצות לפני  חצות תיקון  לומר  שיש 

וכ "כ יד ). אות א (סימן  ללה ביפה וכ"כ

בשם  ט) ס"ק א (סימן ברורה במשנה



היכ�י  חצות•ע � תיקון  ט הלכות 

·ÔÈה. ,˙ÂˆÁ ÔÂ˜È˙ ˙¯ÈÓ‡ Ï˘ ·ÂÈÁ‰ ÔÈ�ÚÏ Ï„·‰ ÔÈ‡
ÔÈ‡ ÔÎÂ .ı¯‡Ï ‰ˆÂÁ· ÌÈ¯‚‰ ÔÈ·Ï Ï‡¯˘È ı¯‡· ÌÈ¯„‰

Û¯ÂÁ‰ ÔÈ·Ï ıÈ˜‰ ÔÈ· Ï„·‰6.

היכ�י  ע �
להמלבי"ם  החיים והארצות מלך , המקדש

מעט  התיקון  לעשות שיש  לא) ס"ק א (סימן 

הגר"ז בסידור עוד  ועיין ע"ש . חצות. קודם

שבשעה"ד ח) עמוד  חצות, תיקון (סדר

חצות. קודם שעות ב' התיקון לקרות אפשר 

הוא  הזמן לכתחילה מקום ומכל כיע"ש.

עלמא. לכולי  בחצות

אחרי  חצות תיקון
השחר עלות

(חאו"ח .5 מני  אליהו בזכרונות כתב כן

לומר  שאין  שהגם יד) אות ת מערכת

מקום  מכל השחר, עלות אחרי  רחל  תיקון 

וכן כיע"ש . לאומרו . דמי שפיר לאה תיקון 

תיקון לענין י ) (סימן הרמ"ז  באגרות מבואר 

עיין רחל, תיקון  לענין  שכתב [ומה לאה

שהעיר  ו סימן ח"א חיים לב בשו"ת

סימן שם שכתב ממה עצמו סותר  דהרמ"ז

עלות  אחרי  רחל תיקון  לומר  שאין ו ,

החיים  בכף כתבו  וכן כיע"ש]. השחר .

לאלפים  ובחסד לד) סעיף ג (סימן  פאלאג'י 

פעלים  רב בשו"ת ועיין יח). ס"ק י (סימן 

רחל שתיקון  שכתב ב) (סימן  חאו "ח ח"ג

עמוד קודם שעה חצי  עד אלא לאומרו  אין

ניכר  ואינו השחר עמוד עלה דשמא השחר ,

עד להקל  יש  בימינו [ולכן עיניו למראה

ח"א  עולם בהליכות וכמ"ש השחר , עלות

ועל השעון על  סומכין שהכל מט, עמוד

הבדיקות  לפי במדוייק שנקבע היומי  הלוח

לאה  תיקון אבל  ע"ש], הפוסקים. ולפי "ד 

לתיקון יועילו לא ואם הם, תהלים מזמורי

קורא  עכ "פ הוא הרי  זמנו שעבר לאה

וכ "כ עכת"ד . שיאמרם. בכך ומה תהלים,

[ועיין מט). (עמוד ח"א עולם בהליכות

הלכות, (פסקי  חצות" "תיקון בקונטרס

רב  שבשו"ת הסתירה בדבר טז ) אות נ עמוד

חי איש בבן  שכתב למה הנ"ל פעלים

עוד ויעויין ח). אות וישלח (פרשת

הרב  דברי  שבהביאו שם עולם בהליכות

תהלים", לקריאת לו  "שיחשב הוסיף פעלים

יהני, עלמא לכולי  גונא האי  שבכי ומבואר

י"ח  יצא שאם יאמרנו, אם יפסיד דמה

טוב  גם לאו ואם טוב, מה הנה לאה תיקון 

עיקר]. וכן  תהלים. שקרא

בחו"ל  חצות תיקון
אות .6 א (סימן וקציעה במור  יעב"ץ הגאון

אלא  חצות תיקון  דין נאמר שלא כתב ב)

אבל חכמים, ולתלמידי ישראל בארץ

עכ"ד. חצות. תיקון  לעשות חיוב אין בחו "ל 

(סימן ברכה במחזיק החיד"א מרן והשיגו

רק  ולא לארץ בחוצה אף שייך זה שדין א)

רבים  לזה והסכימו  כיע"ש . ישראל. בארץ

הגר "ח  וכ "כ  לעיל ). (והובאו הפוסקים מן 

שתיקון ב) (סימן החיים בכף פאלאג'י 

בחו"ל. ובין  ישראל  בארץ בין  נוהג חצות

הארץ  בזמרת עזריאל  אביגדור רבי כתב וכן 

בזוה"ק  משמע ושכן  פד), אות כו  (דף

שנת  לגבי ע"ב) קעא דף שלח, (פרשת

בליל חצות תיקון לומר שאין  שמיטה,

ארץ  בני לדידן דוקא ושזהו השמיטה,

צריכים  לארץ חוץ לבני  אבל ישראל

החסיד הרב בפירוש ושכ "כ  וכנ"ל, לאומרו,

לארץ  חוץ שבני ומבואר  עכת"ד. הראב"ד .



א חצות •פרק תיקון דיני י 

המצרים  בין בימי חצות תיקון ג.

‰ÌÈ¯ˆÓו. ÔÈ· ÈÓÈ·(באב ט' עד  בתמוז ÓÂÏ¯(מי "ז ‡Â‰ ‚‰�Ó‰ ,
,‰ÏÈÏ· Ì‚ Â¯ÓÂ‡Ï ÍÈ¯ˆ ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ .ÌÂÈ‰ ˙ÂˆÁ ÔÂ˜È˙

ÌÂÈ· Â¯Ó‡˘ ‰Ó· ÔÂ˜È˙‰ ·ÂÈÁ È„È ¯ËÙ� Â�È‡Â7.

היכ�י  ע �
כיע"ש. השנים. בכל  חצות תיקון  אומרים

כ ), אות א (סימן  לאלפים בחסד  כתב וכן 

דברי ובספר  יג) ס"ק א (סימן  הדביר ובפתח

חיים  מהר "א בשם ד ) אות (מנהגים שלום

אות  אמת (שפת ניניו  ליעקב ובאמת גאגין,

ח"י ושלום צדק ובספר  ע"ד ) קא דף ב,

פרץ  למהר"א שוהם אבני ובספר  פ), (עמוד 

פא מהר"ר (דף המקובל הרב בשם ע"ב)

החיים  בארץ כתב וכן  כיע"ש. מאגאר.

(פרשת  חי  איש ובבן א), (סימן  סתהון

(ונדפס  מני מהר"א בשם יא) אות וישלח

והלאה), ח אות ת מערכת בזכרונותיו,

סימן ישרים (סודר  ח"א פעלים רב ובשו "ת

וסימן יב, אות א (סימן סופר  ובכה"ח י )

א  (סימן היער עצי  ובספר  רכד ) אות תקנב

בין חצות תיקון שאומרים ועוד, לד), ס"ק

לענין שם דנו  ורק לארץ, בחוצה ובין בארץ

הנ "ל הדביר הפתח שדעת השמיטה,

ארץ  כדין חצות תיקון לומר  אין  שבחו"ל

שבני העלו הפוסקים רוב אבל  ישראל,

בשמיטה. חצות תיקון  לומר  רשאין  חו "ל 

ארץ  מחקרי  בשו "ת בזה עוד ועיין כיע"ש.

ע"א  שלח דף ג, סימן ה (טור ח"ג שעיו 

תיקון אמירת בדין שהרחיב מה והלאה)

בשנת  הדין ומה לארץ, בחוצה חצות

שאין שכתבנו [ומה כיע"ש . השמיטה.

רבי הגאון כתבו  כן לחורף, קיץ בין  הבדל

שלו חצות תיקון בסדר  שפירא מיכל צבי 

מוהר"ן ובליקוטי  ג) עמוד הלכות, (פסקי

ואולי היא. דפשיטא ומילתא קמט). (סימן 

ודלמא  לקום שקשה בחורף דאף כוונתם,

בצער  להצטער  צריך מקום מכל הוא, אונס

כנלע"ד ]. חצות. תיקון לומר ולקום השכינה

בין  בימי חצות תיקון
המצרים 

בין.7 בימי חצות תיקון  אמירת מנהג מקור 

מדברי הוא היום בחצות המצרים

ע"ג) פט (דף הכוונות בשער האריז "ל 

נפש בעל לכל  מאוד  הו  וכשר  טוב שמנהג

אלו בכל היום חצי אחר  באבילות לשבת

הבית  חרבן על ממש בכיה לבכות הימים,

האדם. בנפש תועלת נעשית זה ובדבר וכו ',

כי להזכירו  צריך אין הלילה חצות וענין

על להתאבל צריך  הלילות שאר בכל אפילו 

המצרים  בין בלילות שכן ומכל  החרבן,

שמחו נאמר  ועליו  בבכיה, להוסיף שצריך

באגרות  וכ"מ עכ "ד . וכו'. ירושלים את

שלומיל רבי  ובאגרת יב), (סימן  הרמ"ז 

החיד"א  מרן וכ"כ ג). עמוד  יד, על (קובץ

ובשם  רל), אות ח (סימן באצבע במורה

ובזכור  ועוד. צה), אות ק (מערכת הגדולים

שמור  ובספר  ט) (סימן  או"ח לאברהם

תקנא  (סימן ובמג"א ע"ב), ז  (דף שארית

תקנא  (סימן  סתהון החיים ובארץ מה), ס"ק

אות  ב (פרק ח"א כהנה ובברית יח), אות

תקנא  (סימן החיים בכף וכ "כ  ועוד . יא),

קהילות  בכמה נהגו שכן והוסיף רכא), אות

יועץ  בפלא כתב וכן  ע"ש. קדושות.

ע"ב): ו  דף החרבן , על אבילות (מערכת



היכ�י  חצות•ע � תיקון  יא הלכות 

ÂÚ˘Î˘‰ז. Ì‚Â .ÌÈ¯ˆÓ‰ ÔÈ· ÈÓÈ· ‰ÈÎ·· ÛÈÒÂ‰Ï ÍÈ¯ˆÂ
‰ÈÎ·· Ê‡ ÛÈÒÂÈ ‰ÏÈÏ· ÔÂ˜È˙‰8.

ÏÂÎÈח. ‰ËÈÓ˘‰ ˙�˘· Û‡ ,ÌÈ¯ˆÓ‰ ÔÈ· Ï˘ ÌÂÈ‰ ˙ÂˆÁ·Â
"ÏÁ¯ ÔÂ˜È˙" ¯ÓÂÏ9.

‰ÌÈ¯ˆÓט. ÔÈ· ÈÓÈ· ÔÂ˜È˙‰ ˙Â˘ÚÏ ¯·„‰ ÂÈÏÚ ‰˘˜ Ì‡Â
היום) ÂÒÙ˜(בחצות Â‡ „Á‡ ¯ÂÓÊÓ ÂÏÈÙ‡ ¯ÓÂÏ ÏÂÎÈ ,

Â‡ ,Â˙„Â·Ú ÌÂ˜Ó· ‡ˆÓ�˘Î ÂÏÈÙ‡Â ,‰„ÈÓÚ· ÂÏÈÙ‡Â ,„Á‡

היכ�י  ע �
דבר  הוא המקדש  בית חרבן על  אבילות

המצרים  בין בזמן ובפרט במעשה, התלוי 

הנחת  במקום אפר  ליתן ובלילה וביום

עכ"ד. וכו '. חצות תיקון  ולומר  וכו ' תפילין

בספר  עיין  ושלימים, רבים מנהג היה וכן 

בעל הגאון על כט) (עמוד ח"ב יעקב בריתי 

והגאון סופר , והחתם ביהודה, הנודע

שהיו ועוד, באסקאוויץ, וואלף מהר"ר

בין ימי של  חצות בתיקון  ביותר מתאבלים

הגאון מנהג היה וכן  ע"ש. המצרים.

חיים  דרכי  בספר  כמובא ממונקאשט,

המהר "ם  מנהג היה וכן  תרנז). (אות ושלום

והגאון צה), עמוד משה, בדרכי (הובא שיק

אהרן, במנורת (כמובא קאנפלער מהר"ר

הכהן והר"א עג), עמוד  המחבר  תולדות

עמוד עדה, נחל  בספר  (כמ"ש  מהאנישוויץ

אונסדארף  אבד "ק ראזנבערג ומהר "ש ד )

ע"א  כג דף שמואל , תולדות בספר  (כ"כ

(פרי צבי עטרץ בספר  עיין [ואמנם כ ). אות

אפרקסתא  ובשו"ת ע"ג) כ  דף הילולים

ע"ד ]. וי"ל עכ "פ). ד"ה יג, (סימן דעניא

(עמוד ח"ב הראש "ל  משיעורי  בספר וע"ע

בפורת  הישיבה בני  כל מנהג היה שכך ד )

רבינו ורבי  מורי לי  סיפר  וכן ע"ש. יוסף.

בני מנהג על  שליט"א כהן שלום חכם

שהיו דאז, בימים יוסף) (פורת הישיבה

היו בו  למקום הישיבה בחורי  כל מתקבצים

ברוב  התיקון ועורכים המקובלים, לומדים

רלח), (עמוד  ח"ג באורל"צ וכ "כ  עכ "ד . עם.

ועוד. מג), (סימן ח"א ציון  מבשת ובשו "ת

בלילה, גם לאומרו  שיש שכתבנו  [ומה

בלילה. אמירתו של  החיוב ידי  נפטר  ואינו

וכ "כ הנ "ל . מהרח"ו  מדברי  בפירוש  כ "מ

ספרים  שבכמה ואף הרמ"ז . באגרות

רק  עושים היו שכביכול  מצאתי  שראיתי

באותן הלילה מענין כלל  הזכירו ולא ביום,

התיקון דאמירת ראיה, אינה מ"מ הימים.

ומאי השנה, כל  חובה הוא בלילה

ואכמ"ל ]. ריבותיהו.

פט .8 (דף הכוונות בשער מהרח"ו  כתב כן

של בלילות חצות תיקון שכשעושה ע"ג)

וכו '. בבכיה להוסיף צריך  המצרים בין

בשערי (הובא באגרות הרמ"ז  וכ"כ כיע"ש.

תקנט). סימן סוף תשובה

אות .9 תקנא (סימן החיים בכף מבואר  כן 

בשנת  שאף עה) אות ותקפא כד ,

תיקון היום בחצות לומר רשאי  השמיטה

ע"ש. לאה. תיקון אומר שבלילה אף רחל,

וע"ע  רלח). (עמוד ח"ג לציון באור  וכ"כ

י ), סימן  ישרים (סוד  ח"א פעלים רב בשו"ת

השמיטה. שנת בענין להלן  ובמש"כ



א חצות •פרק תיקון דיני יב 

˙È· Ô·¯Á ÏÚ ¯ÚËˆÈ˘ ‡Â‰ ¯˜ÈÚ‰Â .Â„ÂÓÈÏ ÚˆÓ‡·
˘„˜Ó‰10È ÏÎ· ÔÈ„‰ ‡Â‰Â .ÏÂÎÈ Â�È‡˘ ÈÓÏ ‰�˘‰ ÈÓ

ÏÈÚÏ ¯‡·˙�˘ ÈÙÎÂ ,‰ÏÈÏ‰ ˙ÂˆÁ· ÔÂ˜È˙‰ ¯„Ò ÏÎ ¯ÓÂÏ
.‡ ÛÈÚÒ·

חצות  בתיקון נשים ד.

ÂˆÁ˙י. ÔÂ˜È˙ ¯ÓÂÏ ˙ÂÈ‡˘¯ ÌÈ˘� Û‡11.

רם  בקול  חצות תיקון ה.

‰Ò�Î˙,יא . ˙È·· Â‡ ,Ì¯ ÏÂ˜· ˙ÂˆÁ ÔÂ˜È˙ ¯ÓÂÏ ‰ˆÂ¯‰
ÌÂ˘Ó ˘Â˘ÁÏ ÂÏ ÔÈ‡ ,ÌÈ˘�‡ ÌÈ‡ˆÓ�˘ ÌÂ˜Ó· Â‡
ÏÎÂ ,Ï‡¯˘È ÏÏÎ Â· ÌÈ·ÈÈÁ˘ ¯·„ Â‰Ê È¯‰˘ ,‡¯‰ÂÈ
Ì‚ ÔÈÂÎÈ ‰·¯„‡Â .‡¯‰ÂÈ Â· ÍÈÈ˘ ‡Ï ‰·ÂÁ· ‡Â‰˘ ¯·„
ÏÚ ÂÏ·‡˙ÈÂ ÂÈ˘ÚÓÎ Â˘ÚÈ˘ ÌÈ¯Á‡ Ï˘ Ì‰È˙Â·ÈÏ ¯¯ÂÚÏ

‰�ÈÎ˘‰ ˙ÂÏ‚12.

היכ�י  ע �
סעיף .10 ב פרק ריש  לעיל שנתבאר  וכפי

שם. ובהערות הפחות, ולכל ד "ה א,

חצות  בתיקון נשים
טו).11 ס"ק א (סימן  החיים בכף כתב כן

בשער  האר "י רבינו מדברי  דמשמע

חייבות  הנשים שאף ע"א) נד (דף הכוונות

דברי לדחות שיש  והוסיף חצות, בתיקון 

שאין ו ), אות וישלח (פרשת חי איש  הבן 

אשה  מקום דמכל חצות, תיקון לומר  לנשים

תיקון מצות לקיים הרוצה שמים יראת

כתב  וכן כיע"ש . ברכה. עליה תבוא חצות

שאף  מח) (עמוד ח"א עולם בהליכות

ודלא  חצות, תיקון לומר רשאיות הנשים

גם  [ובאמת כיע"ש. שם. חי  איש  הבן כמ"ש 

בהחיוב  לנשים גברים בין  לחלק אין  מסברא

צרת  היא שהחרבן ירושלים, על להתאבל

בציון ונשים נשים, ובין  אנשים בין הכלל 

נתלו בידם שרים יהודה בערי בתולות עינו 

על וגם יא). ה, (איכה נהדרו לא זקנים פני

ואשה  נהי בנותיכם "ולמדנה נאמר: הנשים

במו"ק  ועיין  יט). ט, (ירמיה קינה" רעותה

ואכמ"ל ]. (כח:).

עם  ברוב  חצות תיקון
א .12 חלק ה' עבודת בש "ע שנתבאר  כפי

בחובה  שהוא דבר  שכל  ה, פרק א שער 

שבשו"ת  והגם כיע"ש. יוהרא. בו שייך  לא

שאין כתב מד) (סימן ח"ב יעקב שבות

בצנעא  רק בפרהסיא חצות תפילת לעשות

א  (סימן  יוסף בברכי  כתב וכן כיע"ש, וכו ',

החיד "א, מרן  שם סיים מקום מכל ג), ס"ק

המנהג. פשט כך  כי  מוכרחים, דבריו  שאין 

ובפתח  צג) (סימן  הישר בקב וכ"כ כיע"ש.

מנהגם  היה שכן יב) אות א (סימן הדביר

נהג  וכן כיע"ש. בכנופיא. חצות תיקון לומר



היכ�י  חצות•ע � תיקון  יג הלכות 

התיקון  אמירת אופן ו.

Ê‰יב. ÔÂ‚È�˘ ,¯ÚˆÂ ‰�È˜ Ï˘ ÔÂ‚È�· ÔÂ˜È˙‰ ˙‡ ¯Ó‡È
.Ô·¯Á‰ ÏÚ ˙ÂÚÓ„ ÏÈÊÈ ÔÎÂ .·Ï‰ ¯·˘ÓÂ ‰ÈÎ·‰ ¯¯ÂÚÓ
ÍÎ·˘ ,‰ÈÎ· Ï˘ ÏÂ˜ ‰˘ÚÈ ˙ÂÁÙ‰ ÏÎÏ ,ÁÈÏˆÓ Â�È‡ Ì‡Â
ÈÎ" :¯Ó‡�˘ ÂÓÎ ,¯˙ÂÈ ˙ÂÏ·˜˙ÓÂ '‰ È�ÙÏ ˙ÂÏÈÓ‰ ÌÈÏÂÚ

"ÈÈÎ· ÏÂ˜ '‰ ÚÓ˘13.

היכ�י  ע �
בכנופיא, חצות תיקון  לומר סופר החתם

(סימן ש "ע קיצור  על  שלום בשערי כמבואר

א  (סימן ברורה במשנה וכ"כ יא). ס"ק א

עיקר . וכן ט). ס"ק

חצות  תיקון לומר 
ובכיה  בניגון

וישלח .13 (פרשת חי איש  הבן לשון זה

לומר  יע"א עירנו מנהג יב): סעיף

דזכור  איכה ופסוקי  בבל נהרות על מזמור

בניגון הכל ישעיה ופסוקי  לנו היה מה ה'

ואין הלב, ומשבר  הבכיה דמעורר  קינה

על ושאלתי שלהם. בטעמים אותם אומרים

תובב"א  ירושלים בעיה"ק החסידים מנהג

לומר  דמנהגם לי והשיבו אל ), (בית

ואין קינות, בניגון הנזכרים הפסוקים

וכן עכ "ד . שלהם. בטעמים אותם אומרים

מכתב  בשו"ת מני אליהו רבי  הגאון  כתב

גליון במקבציאל הודפס יח, (סימן מאליהו 

הגרי"ח  ממנו  ששאל בשאלה נב), עמוד  כד

מה  בשאלתו : הגרי"ח לשון וזה זצ"ל ,

האר"י רבינו  מנהג הכוונות בספר שכתב

בניגון אומרו  היה פסוק איזה קורא כשהיה

נוסח  דרוש הכוונות בשער [וכ"ה טעמו 

דרוש חיים עץ ובפרי  ע"א. נא דף התפילה

אומר  שהיה ע"ג, כח דף העשיה דעולם ב'

שלהם. הטעמים של בניגון הפסוקים

אל בבית החסידים נוהגים איך  כיע"ש],

בפסוקים  גם וכו ', העקידה מתחילת יכב"ץ

בתיקון תשובה: וכו'. חצות תיקון של

בניגון הפסוקים אומרים כולם חצות

עוד ועיין  עכ "ל . טעמים. בלא הקינות,

לכל ובמועד קיב), (סימן הריב"ש  בשו"ת

הר"ן בשיחות וכ "כ  ז). אות ט (סימן  חי 

חצות  תיקון  אומר  שהיה רסח) (שיחה

מגלה  בספר וכ "כ  כיע"ש . מיוחד. בניגון

התורה). על הספר (בסוף עמוקות

חצות  בתיקון לבכות
תיקוןוכתב (דרוש הכוונות בשער  האר"י 

אומרו שבעת ע"ב) נח דף חצות,

עלתיקון גם דמעה, נחלי  בנהרי יבכה חצות

ורזיה  סתריה ושמסרו  התורה, שריפת

שכתב  מה וידוע כיע"ש . וכו '. לחיצונית

חצות  תיקון  שעיקר ע"א) יג (דף חיים בדרך 

בבכיה  ודואג מיצר שאינם וכל  בבכיה, הוא

חצות  בזמן  השכינה גלות על בדמעות

לא  כי  שלימה, נשמתו אין ודאי  לילה,

כיע"ש. וכו'. במרירות כלל  נפשו  בשבע

וז "ל : אבילות), (מערכת יועץ בפלא וכ"כ

אצל ולישב תפילין הנחת במקום אפר  ליתן 

לא  אמנם חצות, תיקון  שבר  ולומר המזוזה

ענין להיות צריך  רק העיקר, הוא המעשה

קודר  אם כאבל ונדכה נשבר  ולב בוכה במר

והכל השמים, צער  על  מתנים בשברון  יאנח

זכות  ולפי  האהבה רוב ולפי הידיעה לפי



א חצות •פרק תיקון דיני יד 

יוסף  בשער  כתב וכיוצ"ב עכת"ד. הנשמה.

ע"א), שה (דף סופר  החתם דרשות על 

חצות, בתיקון בוכה שאינו שמי  והוסיף

כיע"ש. בוכה. אינו שהוא גופא זה על יבכה

חיים  הדברי  הרה"ק בשם מפורסם [וכיוצ"ב

א  (סימן הש"ע דברי על  שאמר מצאנז,

מיצד להיות שמים ירא לכל שראוי ג) סעיף

איך דלכאורה השכינה, גלות על ודואג

יהיה  שלא שמים ירא שאינו שמי יתכן 

דמי והשיב, השכינה. גלות על ודואג מיצר 

על תחילה לבכות צריך שמים ירא שאינו

הבאנו ובמק"א עכ"ד. שמים. ירא שאינו

במסילת  עוד  ועיין  חכ"א]. בשם זה כעין 

לאהבת  הגדול  שהמבחן  יט) (פרק ישרים

הרוממות  ביראת האדם ולדרגת השי"ת,

בצער  מצטער  כמה היא יתעלה, מלפניו

במה  [ועיין  כיע"ש. והחרבן. השכינה

א  שער ח"א המוסר  בש"ע בזה שכתבנו

ישרים  במסילת הרמח"ל  בדברי  ד -ה, פרק

ע"ש ]. וטובים. רבים זה על ובמש "כ  שם,

ז פרק הקדושה (שער  חכמה בראשית וכ"כ

כה) (אות יוסף יסוד בספר  ועיין צג). אות

על מכפר  חצות בתיקון  שבוכה ידי שעל

העינים. פגימת חטא לתקן  וכן הוז"ל, חטא

(כלל משכיל שירי  בספר  כתב וכן  כיע"ש.

מתקן חצות בתיקון הבכי  שע"י  ב) פרק ה

אברהם  בן בספר  וכ "כ  כיע"ש . הנ"ל. את

שיש ע"ב) קעז  דף מוסר, (בית מייזיס

בתיקון דמעות ולהוריד  לבכות מעלה

החיים  בכף עיין מקום ומכל כיע"ש. חצות.

וירא  זקן  שהוא דמי  כו) ס"ק א (סימן 

ימנע  העינים, כח דמחליש  דמעות מלהוריד 

כיע"ש. דמעה. מלהוריד  עצמו 

לתלמידובספר ב) (עמוד למשה זכרון 

פעם  המחבר: מעיד  סופר, החתם

התבודד הצהרים אחר באב תשעה בערב

מאוד סקרן והייתי  בחדרו, סופר  החתם

ידעתי הלא כי  התבודדותו סיבת את לדעת

אינו הצהרים אחר  באב תשעה שבערב

תשובות  בחיבור ולא הלכה בדבר לא עוסק

דרך והצצתי ברבי פני  העזתי  לשואלים.

שמלה  המחזה נורא ומה המנעול, חור 

חרבן על ומקונן  יושב האלוקים איש  לעיני,

אשר  כוס ובידו  ספר, מונח ידו  על הבית,

שנתמלאה. עד  דמעותיו, הזיל  לתוכה

לגם  המפסקת סעודה לאכול שישב ובשעה

שנאמר: מה לקיים הדמעות, מכוס

בדמעות  ותשקימו  דמעה לחם "האכלתם

עטרת  [ובספר  עכ "ד . ד ). פ, (תהלים שליש"

מעשה  מביא קנט) עמוד  המצרים (בין  פז 

כהונתו בעת זצוק"ל, אומר  היביע מרן  על 

בצהורי אחת ששנה יפו, ת"א של כרבה

הרב  היה בו  למקום נכנס באב תשעה יום

הארץ  על  יושב הרב את וראה מתבודד ,

חרבן על ועצום נרגש בבכי  ובוכה ומקונן,

גלותם  ועל  השכינה גלות ועל המקדש, בית

על דמעה כנחל ושופך וכו ', ישראל  של

במשך כאלו  בבכיות מרבה היה וככה כך,

תפילת  זמן הגיע עת עד  ממש, שעות כמה

כל ואחרי להתפלל, הלך  כך ואחר  מנחה,

הרב  של  עיניו  היו  הללו הקשות הבכיות

מתוך להתפלל  יכל  ולא מבכי , רדומות

עכ "ד ]. סידור.

בכיה  של קול לעשות
שלומה קול יעשה הפחות שלכל  שכתבנו 

בשיורי החיד"א מרן כתב כן בכי ,

לשונו : וזה ג), ס"ק שצד (סימן  יו"ד ברכה

ראש בתפילות לבכות נוהג שהיה אדם

שיש האר "י כמ"ש הכיפורים ויום השנה

וכו ', הנוראים בימים בבכיה להתעורר 

ראות  מפני וירא בימים בא הזה והאיש 

כי עשה יפה דמעתו , היתה ותמנ"ע עיניו,

בין באבל בין  טוב אך רצויה, כוונתו 

בכי, קול  לעשות נוראים ימים בתפילת

ליבא  ורחמנא בכיי, קול  ה' שמע כי  וכתיב



היכ�י  חצות•ע � תיקון  טו הלכות 

התיקון  וסוגי התיקון  שאומרים הימים ז.

ÈÂ˘יג. ,‰‡Ï ÔÂ˜È˙Â ÏÁ¯ ÔÂ˜È˙ Ì‰· ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÌÈÓÈ ˘È
ÔÈ‡˘ ÌÈÓÈ ˘ÈÂ ,‰‡Ï ÔÂ˜È˙ ˜¯ Ì‰· ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÌÈÓÈ
Ì‰· ÌÈ¯ÓÂ‡ ‡Ï˘ ÌÈÓÈ‰ ÂÏ‡Â .ÔÂ˜È˙ ÌÂ˘ Ì‰· ÌÈ¯ÓÂ‡
ÁÒÙ ,ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈÂ ‰�˘‰ ˘‡¯ ,˙·˘ ÏÈÏ :ÏÏÎ ÔÂ˜È˙
ÏÎ· ı¯‡Ï ıÂÁ·Â ,Ì‰·˘ ÌÈ·ÂË ÌÈÓÈ‰ ÏÎ· ˙ÂÎÂÒÂ ˙ÂÚÂ·˘

˙ÂÈÂÏ‚ Ï˘ È�˘ ·ÂË ÌÂÈ14.

ÏÈÏיד. :Ô‰ ÂÏ‡Â ,‰‡Ï ÔÂ˜È˙ ˜¯ Ì‰· ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÌÈÓÈ ˘ÈÂ
ÏÂÁ ,Ì‰È�Ù ÏÚ ÌÈÏÙÂ� ÔÈ‡˘ ÌÈÓÈ‰ ÏÎ ,˘„ÂÁ ˘‡¯
˙¯ÈÙÒ ÈÓÈ ,‰·Â˘˙ ÈÓÈ ˙¯˘Ú ,ÁÒÙ Ï˘Â ˙ÂÎÂÒ Ï˘ „ÚÂÓ‰

היכ�י  ע �
וכן עכ"ל. נשבר . לב קז.) (סנהדרין  בעי 

כתב  וכן  כו ). ס"ק א (סימן  החיים בכף כתב

לט  (דף ח"ג אלקלעי  לאברהם זכור בספר

זכרון בספר  וכ "כ  החיד"א. מרן בשם ע"א)

שצד) (סימן  יו "ד  אזולאי  למהר"מ משה

(דרוש ח"א פאלאג'י  ידו  את אברהם ובספר 

ורבי עוד) הן ד"ה ע"ד  עו  דף לשמועות, יד

ע"ב  ח (דף דין  בית בספרו  חמוי אברהם

לזה  למד  שהחיד"א הוסיף ושם ז. אות

ע"ש ), תקנה. סימן  בח"ג הרדב"ז  מדברי 

ע"ב  כו  דף תרנה, (תונס גבר  יבורך ובספר 

אות  ע"א י  (דף היער  עצי ובספר א), אות

ט  בן  אלעזר  ובפקודת (סימןמו ) או "ח ובו

(מערכת  חמד ובשדי ע"א) ב דף א,

כו) אות ר "ה ובמערכת רטז. אות אבילות,

ועוד. רט) עמוד  וילך, (פרשת חי איש  ובבן

ח"ה  אחד  שמעון שער  בשו "ת עוד ועיין

שיט). דף כו, (סימן 

איש.14 ובבן ג) (סימן  ניניו ליעקב באמת

ובתיקון ז) אות וישלח (פרשת חי

(אות  שפירא מיכא צבי  רבי להגאון חצות

בשם  מו) (עמוד השלה"ק ובסידור ד )

דוד רבי המקובל והגאון  תמיד , עולת

חיים  קב ובספר הרש "ש , תלמיד מאג'אר 

פאלאג'י אברהם את פדה ובספר  א) (סימן 

א  (סימן החיים ובכף ט) אות ת (מערכת

(כל טוב ויום שבשבת כתבו  יג) ס"ק

גלויות. של  שני  יו "ט כולל  טובים, הימים

שביעי כגון  נספחים, טובים ימים וכולל 

תיקון לעשות אין עצרת) ושמיני  פסח של

לאה. תיקון  ובין  רחל  תיקון  בין  חצות,

ג  (סימן פאלאג'י  החיים בכף עיין  ואמנם

ב), ס"ק א (סימן  לאלפים ובחסד לד ) סעיף

סעיף  הספר , שבראש  (הלכות ציון  ובשערי

יש טוב ויום בשבת זאת שבכל  ועוד , א)

מזמורי פסוקי  שהם לאה, תיקון לומר

מרוקו, בני  מנהג הוא וכן  כיע"ש. תהלים.

חאו"ח  ח"ג ומגן שמש  בשו"ת כמ"ש 

רוב  כדברי  והעיקר ע"ש. א). (סימן 

שאין לעיל  הנזכרים והמקובלים הפוסקים

בין שבת, בליל כלל חצות תיקון  לומר

עוד ועיין לאה. תיקון  ובין  רחל  תיקון 

יום  ולענין  ע"א). יא (דף הרמ"ז באגרות

תריט). (סימן  האלף במגן  עיין כיפור 



א חצות •פרק תיקון דיני טז

,Ô·‰ È·‡ ÔÎÂ ,Ó"· Ï·‡‰ ˙È·· Â‡ Ô˙Á‰ ˙È·· ,¯ÓÂÚ‰
"˜ÁˆÈ ˙È¯·"‰ ÏÈÏ· ,˜„�Ò‰ ,Ï‰ÂÓ‰15‰ËÈÓ˘‰ ˙�˘ ,

בלבד ) ישראל .16(בארץ

היכ�י  ע �
רחל.15 תיקון לומר שאין  שכתבנו מה

תחנון בהם אומרים שאין הימים בכל

בחול ושה"ה פניהם, על  נופלים ואין 

הכונות  בשער  כתב כן  סוכות, של  המועד

ובספר  ע"ב), נה דף חצות, תיקון (דרוש 

החיים  ובכף ע"א), יב (דף ומצוה נגיד 

לאלפים  ובחסד  לד ), אות ג (סימן פאלאג'י 

א  (סימן הדביר  ובפתח כ ) אות א (סימן 

וישלח  (פרשת חי  איש ובבן  יג-יד ), אות

שם) ה (אות חי איש  בבן  והוסיף ה). אות

בנהר  וכ "כ  תשובה. ימי  בעשרת הדין שהוא

שאין ע"ב) א (דף וינטורא למהר"ש  שלום

השנה  דראש  שני  מליל חצות תיקון  לומר

שכתבנו ומה כיע"ש . עצרת. שמיני עד 

מרן כתב כן  העומר , ספירת ימי הדין שהוא

ולא  גודל . (קשר באצבע במורה החיד"א

בימי חצות תיקון לומר  שאין  מצאתי ),

ליעקב  באמת גם כתבו וכן  העומר. ספירת

חי איש  ובבן ג), סימן  אמת, (שפת ניניו 

ה-ו ). אות וישלח, (פרשת

שנת  חצות תיקון
השמיטה 

מכיון.16 הנה השמיטה, שנת בענין 

לכן המלכות, של  עילוי יש  זו שבשנה

ה', פחד  מפני  רחל תיקון  קינות לומר  אין

שבת  שנקאת כיון פגם, יהיה ח"ו  דלמא

פעלים  רב בשו"ת הסביר וכן  המלכות. לגבי

חי איש ובבן  יד), (סימן חאו "ח ח"א

רבים  כתבו  וכן  ה). אות בשלח (פרשת

(שפת  ניניו ליעקב באמת ומהן , וטובים,

זמרת  בספר הרש"ש ותלמיד ב), סימן  אמת,

שלום  דברי ובספר  ע"א), כו (דף הארץ

רוח  ובספר אלגאזי , מהרי "ט בשם א) (סימן 

ובשו"ת  כד ), ס"ק א (סימן פאלאג'י  חיים

קכח), (סימן מני  למהר"א אליהו  מעשה

ובספר  יב) ס"ק א (סימן סופר  החיים ובכף

ובפתח  כ) ס"ק א (סימן  לאלפים חסד 

החיים  ובכף יג), אות א (סימן  הדביר

ארץ  ובספר לו), אות ג (סימן  פאלאג'י 

משה  באר  ובשו"ת א), (סימן סתהון  החיים

ועוד. ועוד א), אות ישראל  ארץ (דיני ח"ז

רחל תיקון  לומר שלא המנהג פשט וכן 

לומר , יש לאה תיקון  ורק השמיטה, בשנת

כמ"ש בלבד מזמורים אלא אינו  הכי  דבלאו 

כב), (סימן  חאו"ח יהודה מי  בשו"ת גם

כתב  וכן  להקל. יש  תהלים דרך  שאומר שכל 

כנף, מין  (קונטרס רננה כנף בשו "ת כן גם

ד"ה  ט (סימן יעקב ויחי  ובשו"ת מד) סימן

ולכן מותר , תהלים דרך  שאומר שכל אך )

ועיין לאה. תיקון  השמיטה בשנת אומרים

אות  ת (מערכת מני אליהו בזכרונות עוד

שבספר  המחבר בן בהגהות כתב וכן ט).

בשם  יד ) אות א (סימן לאלפים חסד 

לומר  אין השמיטה שבשנת המקובלים,

בחוץ  אבל  ישראל בארץ ודוקא רחל , תיקון 

הוא  וכן כיע"ש . רחל. תיקון  אומרים לארץ

קנב). עמוד תמיד , (לחם הרש"ש בסידור 

קפט  (דף הנ"ל משה באר בשו"ת ועיין

ובן בחו"ל, ישראל ארץ בן בענין ע"א)

ע"ש. השמיטה. בשנת ישראל  בארץ חו "ל 

שריה  רבי הגאון  במאמר באורך  [וראה

ב  שבקובץ עמודדבלצקי  לו, גליון הלל ית

בארץ  הדרומיות הערים מקום שמכל  יז,



היכ�י  חצות•ע � תיקון  יזהלכות 

ÏÂ‡טו. ,˙ÂˆÁ È¯Á‡ ˙ÂˆÁ ÔÂ˜È˙ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˙·˘ È‡ˆÂÓ·
‰ÎÂ·˘ ‰ÓÓ ¯˙ÂÈ Â· ˙ÂÎ·Ï ÔÈ‡Â .ÌÈ�Ù ÌÂ˘· È�ÙÏ

ÌÈÓÈ ¯‡˘· ¯ÚËˆÓÂ17.

התיקון  עשיית אופן  ח .

‰Â·Ó‡¯טז . ÈÙÏ ˙ÂˆÁ ÔÂ˜È˙‰ ˙Â˘ÚÏ ‰ÏÂ„‚ ‰ÏÚÓ ˘È
È„È ‡ˆÂÈ ÔÈ„‰ ¯˜ÈÚÓ Ì�Ó‡Â .ÌÈÏ·Â˜Ó‰ È¯ÙÒ·

היכ�י  ע �
ששם  כיון שם, והמחוז  אילת כמו  ישראל,

להם  יש  שמיטה, נוהגת אין פוסקים להרבה

ועיין השנים. בכל כרגיל  רחל תיקון  לומר

רכד, ס"ק תקנא (סימן  החיים בכף עוד

יצחק  פני  ובשו "ת עה). ס"ק ותקפא

אות  ה מערכת (במערכות, ח"א אבולעפיא

ולכוין לברך  צריך המפיל ברכת כתב: עז )

השמיטה, בשנת גם ה' בסוד הבאים בה

לדעת  גם וסוריא ישראל  בארץ ואפילו

דאין דרחל , חצות לתיקון  דמי  ולא האר"י .

הדין והוא בא"י , השמיטה בשנת אומרים

תיקון לומר  להם דאין בסוריא היושבים

המפיל ברכת מקום מכל  וכו', בא"י  רחל

ככל בכוונתה לאומרה צריך  השמיטה בשנת

שהם  הגם כלל , דבר נגרע אין  שנים שאר 

הרב  מדברי מוכח והכי  וכו ', דרבנן  ממצוות

גאגין מהרח"א הדור מופת החסיד

ק"ק  כמנהגי שלום דברי  לספר בהקדמתו

וע"ע  כיע"ש]. וכו'. שם שכתב אל, בית

צא  דף הנהר, (רחובות הרש"ש בהקדמת

לד ). (סימן  הארץ זמרת ובשו"ת ע"א)

במוצאי  חצות תיקון
שבת 

(ענין.17 הכוונות בשער מהרח"ו  לשון  זה

במוצאי ע"ב): ס דף התפילות, שינוי 

להתאבל אסור לילה חצות קודם שבת

שנוהגים  כאותם שלא החרבן על ולבכות

ערבית  תפילת אחר קינות לומר מזה היפך

מפני לדבריהם טעם ונותנים שבת במוצאי

שבת  מוצאי  בעת המקדש  בית נחרב שאז

לפי אסור  הוא כי  לך  דע אבל כנודע,

הלילה  חצות עד נמשכת שבת שקדושת

רביעית, הסעודה ענין לזה וראיה ההיא,

המשך יש נשמה תוספת בבחינת ואפילו

בראשית  וכתב עכ "ד . זה. בליל  קדושה

שהסברא  צא) עמוד חיים (תוצאות חכמה

יאריך חצות אחר  ראשון יום שבליל נותנת

מקום  נחרב היום שבאותו  כיון בקינות,

מהר "מ  כתב וכן כיע"ש. וכו '. מנוחתה

ד) (עמוד צדיקים אור  בספרו פאפריש 

יותר  בבכיה להאריך יש  שבת שבמוצאי 

בית  חרב ראשון  ביום כי  הלילות משאר 

להגר "ח  [ועיין כיע"ש. וכו'. המקדש

ס"ק  רצט (סימן  חיים רוח בספרו פאלאג'י 

תפילת  אחרי  להפסיק שאין שכתב ב)

ההבדלה  עד שבת מוצאי של  ערבית

לחיצונים  זמן להניח שאין  במזמורים,

שאומרים  יש ואמנם כיע"ש ]. בו . להתדבק

יותר  שבת במוצאי  בבכיה להרבות שאין 

וכ "כ כהרגלו , יבכה אלא ימים, משאר 

לשונו : וזה ע"ב), ס (דף הכוונות בשער 

של לילה חצות אחרי  שאפילו אלא עוד ולא



א חצות •פרק תיקון דיני יח

¯ÓÂ‡Â ,ÂÈÏÚ�Ó ÌÚ ÂÏÈÙ‡Â ı¯‡‰ ÏÚ ·˘ÂÈ Ì‡ ˜¯ ,Â˙·ÂÁ
‰ÈÎ·· ÔÂ˜È˙‰18.

היכ�י  ע �
בבכיה  מרבה ז"ל מורי היה לא שבת מוצאי

שנחרב  פי על  אף לילות, משאר  החרבן על 

היה  אלא כנזכר, שבת מוצאי בליל הבית

עכ"ד. הלילות. כבשאר  ומתאבל  בוכה

חצות  התיקון סדר 
כתב:.18 ע"ב) נח (דף הכוונות בשער  הנה

גופו וינקה שיטהר  אחר  לילה בחצות

מלבושיו ולבש  ורגליו  ידיו  פניו  וירחץ

בחצות, וקם חצות, קודם שישן  למי [כוונתו

שצריך וכדלהלן, אל, בית המקובלים כמנהג

ויסדר  המלבושים], ולתקן עצמו  לסדר

וברכות  השחר  לברכת היא [הכונה ברכותיו 

בדיני מו סימן או"ח ש "ע ראה התורה,

ברכות  בדיני מז וסימן השחר , ברכות

וברמב"ם  בגמרא הנזכר הסדר  על התורה],

שהס' למזוזה סמוך  הפתח אצל  ותשב וכו ',

בספר  עיין [ואמנם העליון  פתח השכינה

קסג) (עמוד  מני  למהר"א אליהו מעיל

לישב  אין  אלו שבדורות ושמעתי שכתב:

שכבר  לפי הזה, כסדר ולעשות הקרקע על 

כיע"ש. מה. בבחינת לשכינה עילוי  נעשה

כמ"ש הקרקע, על לישב הוא המנהג ואולם

יא). אות וישלח (פרשת חי  איש  בבן 

מני הגר"א על  לסמוך יוכל הדחק ובשעת

אפילו אלא הרצפה, על  לישב שלא הנ "ל 

בתיקון וכ "ש  חצות. תיקון  ויאמר כסא, על 

"תיקון בקונטרס וכ"כ לעיל. וכמ"ש  לאה,

.(10 הערה ג פרק ומנהגים הלכות חצות,

יוסף  בברכי  החיד"א מרן  שכתב מה וידוע

על לישב אין  הקבלה, פי שעל תקנב) (סימן 

בגד על  אלא בגדיו, עם אפילו  הקרקע

מנהג  וכן כיע"ש. למלבוש. מיוחד שאינו

(עמוד לאברהם בחסד עיין ואולם ישראל.

ע"ש ], צריך . אין ישראל דבארץ שכתב י )

כן, המנהג [ואין  יחף ותשב המנעלים ותסיר

תיקון (ענין  רצון שבע נפתלי בספר  וכמ"ש

(פרק  חצות תיקון בקונטרס והוב"ד חצות)

בארץ, אחיזה לנחש יש העמים שבארץ ג),

בין להפסיק כדי  מנעלים ללבוש צריך ולכן

לחמו עפר הנחש  כי  הנחש של הטומאה

דפרקא  אגרא בספר יעויין וכן  כיע"ש . וכו '.

משנת  בספרו  חאגיז מהר"ח בשם דש ) (אות

[עיין כאבל ראשך  ותעטוף ע"ש], חכמים.

סימן יו "ד  בעטיפת בש"ע חייב שאבל שפו ,

ובמק"א  באחרונים, שם עיין ואמנם הראש.

מה  [עיין כוחך כפי בבכיה ותרבה הארכתי ],

תיקון בשעת הבכי  בענין  לעיל  שכתבנו

מצחך על  ותשים מקלה אפר ותקח חצות],

וב"ב  טו: תענית [עיין תפילין  הנחת במקום

חשוב  במקום מקלה אפר מניחים שהיו  ס:

(סדר  האריז "ל  בסידור עוד ועיין  הראש. על 

היטב  בבאר הוב"ד  ובשלה"ק, חצות) תיקון 

ח"ב  פעלים רב ובשו"ת ו), ס"ק כז  (סימן 

סימן אריה פני  ובשו "ת ח, סימן  ישרים סוד

מסכת  חסידים משנת ובספר  ז , וסימן ו 

פניך ותחבק ראשך תכוף גם ה], פרק חצות

התורה  שריפת על  בזה ותכוין  ממש בקרקע

שנתבאר  למה תכוין  וגם אפר , שנעשית

רוח  [שער  הקדוש רוח בשער  אצלינו

כי ודע שם: לשונו  וזה ע"ב, ה דף הקודש 

ידי על  כנודע התורה שנשרפה היום מן 

כחותיה  אז  נמסרו  בעווה"ר , העולם אומות

בספר  ועיין עכ"ל. הקליפות. ביד וסודותיה

דבריו. בביאור  מט, עמוד  ח"א שלום דברי 

ע. עמוד  חצות", "תיקון  בקונטרס והובו "ד 



היכ�י  חצות•ע � קימת יט הלכות

ב  פרק

חצות  קימת הלכות
בחצות  תורה ולימוד קימה א.

ÁÏ·¯א. È„Î ,‰ÏÈÏ‰ ˙ÂˆÁ· ‰¯Â˙ „ÂÓÏÏ ‰ÏÂ„‚ ‰ÏÚÓ ˘È
‰¯Â˙ „ÂÓÈÏ· ‰ÏÈÏ‰ ˙‡Â ÌÂÈ‰ ˙‡19‰ÏÚÓ‰ „·ÏÓÂ .

˙Ú˘· ¯ÂÚÈ� ˙ÂÈ‰Ï ‡È‰Â ,‰�ÓÓ ‰˙ÂÁÙ ‰ÏÚÓ ˘È ,˙‡Ê‰
ÏÎ˘ ,ÏË· ·˘È ‡Ï Ï·‡ .‰¯Â˙ „ÓÂÏ Â�È‡˘Î Û‡ ˙ÂˆÁ

ÈÓ„ Ô˘ÈÎ ÏË· ·˘È‰20.

היכ�י  ע �
המקדש בית שנחרב מים איך  ע"ש],

ורזיה  סורותיה נמסרו התורה ונשרפה

בעווה"ר . התורה גלות נקרא וזה לחיצונים,

עכ"ל.

והלילה  היום חיבור
בתורה 

ד"ה .19 חיים, דרך (חולין  השלה"ק כתב כן 

את  לחבר גדול סוד  שיש ארשום) ועתה

בבוקר  בין בתפילה, או  בתורה והלילה היום

אברהם  במגן  כתב וכן  כיע"ש. בערב. ובין 

על אברהם במשנת ועיין  א). ס"ק א (סימן 

מדברי משמע שכן ע"א) שלח (דף הסמ"ג

והלילה  היום לחבר  שיש ב) (סימן  הסמ"ג

(עמוד הישר  בספר  מבואר וכן ע"ש. בתורה.

שם) קסז  אות יושר  דברי ובהערות רצז,

וכן ע"ש . בתורה. והלילה היום לחבר  שיש 

פרק  הקדושה (שער חכמה בראשית כתבו

(סימן רבה ובאליה י) פרק האהבה ושער יז,

סימן אברהם (אשל מגדים ובפרי  א), ס"ק א

ב  (שער  העבודה ושורש  וביסור  א), ס"ק א

סעיף  א (סימן  מלאדי הגר"ז  ובש "ע ו) פרק

ובבעל ב), ס"ק א (סימן  ברורה ובמשנה ח)

לו) אות עקב, (פרשת התורה על טוב שם

וולף  בנימין  לרבי  השקל  קלבון  ובספר 

בזכור  נדפס פסח, (הלכות בוסקוביץ

אפשר  ועוד  ד "ה קנח עמוד תשנב, לאברהם

לפרשת  (פתיחה חי  איש ובבן  לחלק),

תהלים  על והשלום החיים ובספרו וישלח)

בעל להרב חיים ובתוצאות ב-ג) א, (מזמור 

דכלה  ובאגרא ו) (עמוד  חכמה ראשית

ובספר  ע"ב) עז דף ג, אות מטות (פרשת

תתיב) (עמוד ח"ב דאברהם צלותא

ובקונטרס  טז ) (דרוש  שיק מהר "ם ובדרשות

למהר "א  אמת השומר  (שבספר שנהגו מקום

ורבי והלאה), קלט עמוד  א סעיף אדאדי ,

(עמוד דין " בית "זמן  בספרו חמוי  אברהם

מהרי"ח  ובליקוטי  ב) אות בהנדמ"ח, פא

ובספר  ע"ב) ט דף חצות, תיקון  (סדר ח"א

ח"א  וולגלרנטר להר"א איתמר  משמרת

אבוחצירא  ומהר "י בהנדמ"ח) שכה, (עמוד 

יעקב  אביר בפניני (הובא בינה אלף בספרו

דבר  על רכב ובספר שיד) עמוד תהלים, על 

ד"ה  ע"א כג דף שבת, (גבולי אמת

(הלכת  הרמב"ם על  פענח ובצפנת ירושלמי)

מעלה  שיש  ועוד , ד), הלכה ה פרק שבת

וכמ"ש והלילה, היום לחבר גדולה

ע"ש. הנ "ל . השלה"ק

קולואיתא ע"א): ד  דף (בראשית, בזוה"ק

מאן ואומר , עדן  בגן  מתעורר  אחד 



ב  חצות •פרק  תיקון דיני כ 

דנהיר , לנהורא יומא בכל  דמחמאן מינכון 

ואתיקר  לאילתא פקיד דמלכא בשעתא

מצפה  דלא מאן דעלמא, מלכין מכל מלכא

ליה  לית עלמא, בההוא יומא בכל דא

עוד ועיין  הזוה"ק. עכ "ד  הכא. חולקא

א, סימן  (או"ח ראיה במצות קוק להגראי "ה

הנ"ל, השלה"ק דברי שהביא א-ב) עמוד

בארצות  המלבי"ם דברי  הביא ואח"כ 

מגמרא  שהעיר  ז) ס"ק לארץ (המאיר החיים

שדוד טז.) בסנהדרין  וכ"ה (ג: ברכות

עמוד שעלה עד בתורה עוסק היה המלך

חכמי נכנסו השחר  עמוד  ומשעלה השחר 

מלפני אם כי חיבר  לא הרי אצלו, ישראל

ואמנם  השחר. עמוד  אחר עד  השחר  עמוד

קודם  אלו  מעסקים נפנה שהיה לומר יש

בתפילה. מתחיל  או לתורה חוזר והיה הנה

דמבואר  להא שכוונתו  דבריו, וביאר  ע"ש.

בצרכי שהעוסק צג) (סימן או"ח בש "ע

מדברי (והוא דמי  בתורה כעוסק ציבור

ועיין א, הלכה ה פרק ברכות הירושלמי

זה  אין  לכאורה כן  ואם שם), הפנים מראה

שמחה  דחשיב לענין  רק דהוא לכאן, ענין 

להפסיק  צריך שאין  או פסוקה הלכה כמו

ולילה  יום חיבור שהסוד ומשמע לתפילה,

בשאר  ולא בתפילה או  בתורה דוקא הוא

כיע"ש. מצוה. דברי 

אות וראיתי א (סימן  או "ח שש בגדי  בספר

שכ שמאמה, מהר"ש  להגאון תב ב)

ימים, לשני לו נחשב ולילה יום שהמחבר 

אור  עד  בתורה ועוסק בלילה בקומו דהיינו 

ליום  לו נחשב הלילה עם היום ומחבר היום

עם  הלילה שמחבר הערב בלימוד וכן שלם,

אחד שיום נמצא שלם, ליום לו  נחשב היום

יום  תעזבני  אם וזהו ימים. לשני לו נחשב

יום  בתורה עוסק דכשאינך אעזבך , יומים

אתה  בזה ביום ולילה בלילה יום לחבר  אחד 

במילוי יום ולכך  ימים, שני שכר מפסיק

כן גם עולם לבדו  המילוי מ"ם, ו "ו  יו"ד

לשני נחשב אחד שיום יו "ם, בגימטריה

שכר . להפסד בין  שכר  לנטילת וכן ימים

וזה  ב), אות (סוף שם שש בבגדי  [והוסיף

בגימטריה  יום פעמים שתי  והנה לשונו :

שהיום  בתורה שהעוסק עשרה, ושתים מאה

יב"ק, לשם זוכה ימים לשני  לו נחשב

עליו אבינו  יעקב ולכך  צרה, מכל שיצילהו 

של באהלה אהלים יושב שהיה השלום

יב"ק, מעבר  את ויעבר  ביה כתיב תורה,

ופלא]. עכ"ל. הנזכר. השם לשמירת שזכה

הטף  לפי  לחם בספר בשמו  כתב וכן 

קמח  דף ב, אות ת (מערכת בוכבזא למהר "י

שבת  עמ"ס בבניהו עוד  וראה ע"ש . ע"א).

עתים  "קבעת שם דאמרו דהא שכתב, (לא.)

ולילה  יום חיברת אם היינו  וכו', לתורה"

וכו '. הפכיים עתים שני  שהם תורה, בלימוד

למהרנ"ת  היראה" "אוצר ובספר כיע"ש.

ידי על  כתב: ח) אות שמט (עמוד ח"ב

קודם  פנים כל  על או  לילה בחצות שקמים

בתורה  ויום לילה לחבר  כדי השחר עלות

כסדר , שלא בחינת נכלל  זה ידי  על ותפילה,

שהוא  כסדר, בבחינת לילה, בחינת שהוא

כל ולכלול להעלות וזוכין יום, בחינת

יתברך, בהשם היינו בשורשן , העולמות

עכ"ד. האדם. עבודת עיקר שזה

בחצות  ער  להיות
ער .20 להיות לאדם שראוי  שכתבנו מה

הקדוש בזוהר כמבואר  חצות, בשעת

בשעת  שהישן  ע"א) רז דף ויגש, (פרשת

ומתדבק  דמותא, טעמא טעים חצות

וכ "כ כיע"ש. דמותא. ברזא ומתקשר

ובכף  ז) פרק הקדושה (שער חכמה בראשית

ובחיים  כז) אות ג (סימן פאלאג'י החיים

ד ), הלכה ד פרק דעות (הלכות ומלך 

א) (סימן חאו "ח ח"א פעלים רב ובשו "ת

ובש"ע  כב), (סימן  השוהם אבן  ובשו "ת

והלאה). עו  עמוד (ח"א הזוהר 



היכ�י  חצות•ע � קימת כא הלכות

·ÏÈÏ‰",ב. ‡Ï‡ Â˙ÓÎÁ ·Â¯ „ÓÂÏ Ì„‡ ÔÈ‡" :ÌÈÓÎÁ Â¯Ó‡Â
ÏÎ" :Â¯Ó‡ „ÂÚÂ .‰ÏÈÏ· „ÂÓÏÏ ‡È‰ ‰ÏÂ„‚ ‰ÏÚÓ ÔÎÏÂ
„ÒÁ Ï˘ ËÂÁ ÂÈÏÚ Í˘ÂÓ ‰"·˜‰ ,‰ÏÈÏ· ‰¯Â˙ „ÓÂÏ‰
."ÈÓÈÚ ‰¯È˘ ‰ÏÈÏ·Â ,Â„ÒÁ '‰ ‰ÂˆÈ ÌÓÂÈ" :¯Ó‡�˘ ,"ÌÂÈ·

"‡Ò¯‚Ï ‡Ï‡ ‰ÏÈÏ ‡¯·� ‡Ï" :Â¯Ó‡Â21.

היכ�י  ע �
התורה  לימוד  מעלת

בלילה 
תורה .21 תלמוד (הלכות הרמב"ם דברי  הם

שמצוה  פי על  אף יג): הלכה ג פרק

רוב  למד  אדם אין ובלילה ביום ללמוד

לזכות  שרצה מי לפיכך  בלילה, אלא חכמתו

יאבד ולא לילותיו  בכל יזהר התורה בכתר 

ושתיה  ואכילה בשינה מהן אחד  אפילו 

תורה  בתלמוד אלא בהן וכיוצא ושיחה

של רנה אין  חכמים אמרו  חכמה, ודברי

בלילה, רוני  קומי  שנאמר בלילה אלא תורה

חסד של  חוט בלילה בתורה העוסק וכל 

ה' יצוה יומם שנאמר: ביום, עליו  נמשך 

חיי לאל  תפלה עמי  שירה ובלילה חסדו

נשמעים  שאין  בית וכל ג:), ע"ז יב: (חגיגה

שנאמר: אוכלתו  אש בלילה תורה דברי בו 

לא  אש תאכלהו לצפוניו, טמון חשך "כל 

על השגיח שלא זה בזה ה' דבר  כי נופח",

לו שאפשר כל  וכן עיקר, כל  תורה דברי 

ושנה  שקרא או עוסק ואינו בתורה לעסוק

וזנחו תלמודו  והניח עולם להבלי ופירש

חכמים  אמרו  ה', דבר  בוזה בכלל  זה הרי

לבטלה  סופו מעושר  התורה את המבטל  כל

סופו מעוני  התורה את המקיים וכל  מעוני 

הוא  מפורש  זה וענין מעושר , לקיימה

עבדת  לא אשר  תחת אומר  הוא הרי בתורה

כל מרוב לבב ובטוב בשמחה אלהיך ה' את

ענותך למען ואומר  אויביך, את ועבדת

הטור  כתבו  וכן  עכ "ל . באחריתך. להטיבך 

ובשל"ה  רלח), (סימן  באו"ח והש"ע

קסה), אות מוסר תוכחת חיים דרך (חולין ,

ד"ה  ו, פרק שכנים (הלכות לשון  ובמרפא

ע"א), לט (דף יעקב ובתולדות שיהיה), איך

הלכה  תורה מתלמוד ג (פרק אברהם וביקח

סעיף  רמו (סימן  ביו "ד  הש "ע לשון  וזה יג).

תורה, של בכתרה לזכות שרוצה מי  כג):

אחת  אפילו  יאבד ולא לילותיו בכל  יזהר

וכיוצא  ושיחה ושתיה באכילה בשינה, מהן 

תורה. ותלמוד  חכמה בדברי  אלא בהם,

החנוכי (ילקוט הרב"ז בשו"ת וע"ע עכ "ל .

היטב). והמעיין ד "ה מח, סימן 

במעלת ואציג חז "ל  מדברי  מעט לפניך

בעירובין בלילה, התורה לימוד

לגירסא. אלא סיהרא אברי  לא (סה.):

לקמיה  אתא אשי  בר שימי רב (ס:): ובגטין 

(יושיבני בעדניה מר  לותבן  ליה אמר דאביי ,

וכו ', רש"י) קבוע, בעת ללמוד אדוני

מ  ע"ש.ולותבן רש "י ). (לגירסא, בלילה ר

בלילה  בתורה העוסק כל  (יב:): ובחגיגה

וכן ביום. חסד של  חוט עליו  מושך הקב"ה

אמר  (צב.): ובסנהדרין  (ג:). בע"ז איתא

תורה  דברי שאין בית כל אלעזר  רבי

ובתמיד אוכלתו . אש בלילה בו נשמעין

שכינה  בלילה בתורה העוסק כל (לב:):

רבה  ובמדרש וכו'. רוני  קומי  שנאמר  כנגדו,

אין אמר , יוחנן  רבי  א): (ה, השירים שיר

פרשת  ובזוה"ק בלילה. אלא תורה של  גרנה



ב  חצות •פרק  תיקון דיני כב 

גדולה  שמעלה מבואר  ע"א) צ (דף אמור 

בברכות  מבואר וכן בלילה. תורה ללמוד

עמו שלקח עקיבא דרבי  במעשה (ס:)

עץ  פרי  בספר וראה משנתו . להקיצו  תרנגול

ב). פרק יז (שער  חיים

פירשוביומא ממיקם, מיגנא שאני  (כב.):

שינה  לנדד  לאדם לו  נוח רש"י,

הלילה, סוף עד אלא לישון  ילך ולא מעיניו

ע"ש. בהשכמה. ממטתו  ועומד ישן מלהיות

עצמו המשביע כל (יד .): בברכות וראה

בשורות  אותו  מבשרים אין ולן תורה מדברי 

רע. יפקד  בל  ילין ושבע שנאמר: רעות

קום  משכימי  לכם שוא (עז.): ביומא וע"ע

אלו יצחק רבי  אמר שנא, לידידו יתן כן וכו '

המנדדות  חכמים תלמידי של  נשותיהם

לעוה"ב. וזוכות בעוה"ז  מעיניהן שינה

(לב:). ותמיד  (יז .) בברכות עוד  וראה ע"ש.

התלמוד חכמי  מנהג שהיה זה מכל היוצא

על לומר  מה ואין  בלילה. בתורה לעסוק

שכבר  בלילותיהן, תורה המבטלים האנשים

אמר  ברכות): (סוף בירושלמי  חז "ל  אמרו

במגילת  מצאתי  לקיש, בן שמעון רבי

ובמשנה  אעזבך . יומים תעזבני יום סתרים,

מן בטלת אם י): משנה דאבות ד  (פרק

ואמרו כנגדך. בטלים הרבה לך יש התורה

עד תרפני  לא יט): ז  (איוב הפסוק על חז "ל 

בליעת  כדי קט זמן  על  שאפילו  רוקי , בלעי

שלא  על  וחשבון דין ליתן אדם עתיד הרוק,

ערך יועץ, פלא בספר (הובא בתורה עסק

ע"א). עט דף תורה

חודש,וזה ראש  (מאמרי יששכר הבני  לשון

אלא  סיהרא איברי לא ד ): מאמר

שבע"פ  תורה היינו סה.). (עירובין  לגירסא

שבעל ותורה פה מלכות לבנה לילה מדת

והנה  ע"א), יז דף (תיקו "ז , לה קרינן  פה

שהתורה  מדות י "ג יש פה שבעל בתורה

עלין, י "ג בה אית (שושנה בהן  נדרשת

מכוונים  המה והנה ע"א), א דף ח"א זוה"ק

כשאנחנו דהיינו  רחמים, של מדות י "ג נגד

א"ל מדת מעוררים וחומר קל  דורשים

זצוק"ל מהרד"ב הקדוש  הרב שכתב [וכמו

וכו' רפא נא אל  משה שביקש  בשעה

שידרוש הקב"ה לו השיב יג) יב, (במדבר

מדת  יעורר ועי "ז  וכו' ירק ואביה וחומר  קל 

הם  כולם מדות י "ג והנה באינך, וכן א"ל],

חס"ד פעמים י "ג הם א"כ  עליון חסד של

במ"ם  שלו"ם היינו  רב, שלום נקראים והם

מספר  יעלה אז ת"ר נחשבת דאי"ק רבתי

כן על חס"ד, פעמים י "ג תתקל "ו , שלו "ם

ג' אומרים אנו  לגירסא סיהרא דאיברי כיון

שיהיה  בכדי  הלבנה בברכת שלום פעמים

וזהו כנ "ל , רבתי שלום היינו רב שלום נקרא

י"ג  (שדורשים תורתך לאוהבי רב שלום

ואין י"ג) בגימטריא אהב"ה באהבה, מדות

י"ג  מעוררים זה ידי  על כי  מכשול, למו

ע"ש. הענין . הבן חסד, של  מדות

דף ומרן בא, (פרשת חיים בתוכחת החבי "ף

מעלת  על  בגודלו  דיבר  ע"א) מה

לפי הוי  והכי  וכתב: בלילה, תורה לימוד

בתורה  עושה שאינו מי  שעונש האמת

שאמרו כמו  אש, בדליקת דנענש  בלילה

דברי בו שנשמעין  בית כל  (יח.) בעירובין 

ולא  שנאמר , נחרב, אינו  שוב בלילה תורה

בלילה. זמירות נותן  עושי אלוה איה אמר

אמרו שכן  האש , ידי על  אם כי שנחרב ומה

בו נשמעין  שאין  בית כל (צב.): בסנהדרין 

חשך כל שנאמר אוכלתו אש  בלילה ד "ת

אם  בליבו לשום לאדם לו יש וכן וכו '. טעון

וברמחים  בחרבות לילה שודדי עליו  באים

ביתו אני  נפשות את ולקחת נפשו את לשום

להיות  בחצות לקום מתגבר  היה כמה וכו ',

וכאשר  מות, מסכנת לברוח ברגליו קל  חיש

ויקומו ז ) ב, (מלכים כדכתיב קרא מתבאר

החיים  בכף עוד וראה עכת"ד. וכו '.

(הלכות  ומלך  ובחיים ב) (סימן פאלאג'י 



היכ�י  חצות•ע � קימת כג הלכות

בלילה  התורה עסק ב.

·ÏÈÏ‰ג. ‡Ï‡ Â˙ÓÎÁ ·Â¯ „ÓÏ Ì„‡ ÔÈ‡22Ì‡ ÍÎÈÙÏ ,
Ô˘È˘ Ì„Â˜ ˙Á‡ ‰�˘Ó „ÓÏÈ ,‰�È˘ Â˙Ù˜˙23.

היכ�י  ע �
(מערכת  חיים ובנפש ז) הלכה ה פרק דעות

חצות  קימת ענין  שכתב מה מז) אות ת

עוד וראה ע"ש . חצות. ותיקון תורה ללימוד 

ובספר  שסט) (עמוד ח"ג לישרים אור בספר

יצחק  ובזכות קכו ) עמוד  נו, (אות יעקב ויחי 

על שכתבו מה יז) עמוד  ו, (סימן  ח"א סופר 

שגזר  חיים בתוכחת הנ"ל החבי "ף דברי 

ע"ש. חצות. קימת ענין  על אומר

אדם  של חכמתו רוב
בלילה  היא

תורה .22 תלמוד (הלכות הרמב"ם דברי  הם

שמצוה  פי על  אף יג): הלכה ג פרק

רוב  למד  אדם אין ובלילה ביום ללמוד

לזכות  שרצה מי לפיכך  בלילה, אלא חכמתו

יאבד ולא לילותיו  בכל יזהר התורה בכתר 

ושתיה  ואכילה בשינה מהן אחד  אפילו 

תורה  בתלמוד אלא בהן וכיוצא ושיחה

של רנה אין  חכמים אמרו  חכמה, ודברי

בלילה, רוני  קומי  שנאמר בלילה אלא תורה

חסד של  חוט בלילה בתורה העוסק וכל 

ה' יצוה יומם שנאמר  ביום עליו  נמשך 

חיי, לאל  תפלה עמי שירה ובלילה חסדו

תורה  דברי בו נשמעים שאין בית וכל 

טמון חשך כל שנאמר  אוכלתו אש בלילה

ה' דבר  כי  נופח, לא אש  תאכלהו  לצפוניו 

כל תורה דברי  על  השגיח שלא זה בזה

בתורה  לעסוק לו שאפשר  כל וכן עיקר ,

להבלי ופירש ושנה שקרא או  עוסק ואינו

בכלל זה הרי  וזנחו תלמודו  והניח עולם

את  המבטל  כל  חכמים אמרו  ה', דבר בוזה

וכל מעוני  לבטלה סופו  מעושר התורה

לקיימה  סופו מעוני התורה את המקיים

הרי בתורה הוא מפורש  זה וענין  מעושר,

ה' את עבדת לא אשר  תחת אומר  הוא

ועבדת  כל  מרוב לבב ובטוב בשמחה אלהיך 

להטיבך ענותך  למען ואומר  אויביך, את

והש"ע  הטור כתבו וכן עכ "ל . באחריתך .

דרך (חולין, ובשל"ה רלח), (סימן  באו "ח

ובמרפא  קסה), אות מוסר תוכחת חיים

איך ד"ה ו, פרק שכנים (הלכות לשון

ע"א), לט (דף יעקב ובתולדות שיהיה),

הלכה  תורה מתלמוד ג (פרק אברהם וביקח

סעיף  רמו (סימן  ביו "ד  הש "ע לשון  וזה יג).

תורה, של בכתרה לזכות שרוצה מי  כג):

אחת  אפילו  יאבד ולא לילותיו בכל  יזהר

וכיוצא  ושיחה ושתיה באכילה בשינה, מהן 

תורה. ותלמוד  חכמה בדברי  אלא בהם,

החנוכי (ילקוט הרב"ז בשו"ת וע"ע עכ "ל .

היטב). והמעיין ד "ה מח, סימן 

התורה  לימוד  מעלת
בלילה 

במעלת ואציג חז "ל  מדברי  מעט לפניך

בעירובין בלילה, התורה לימוד

לגירסא. אלא סיהרא אברי  לא (סה.):

לקמיה  אתא אשי  בר שימי רב (ס:): ובגטין 

(יושיבני בעדניה מר  לותבן  ליה אמר דאביי ,

וכו ', רש"י) קבוע, בעת ללמוד אדוני

ע"ש. רש "י ). (לגירסא, בלילה מר ולותבן

בלילה  בתורה העוסק כל  (יב:): ובחגיגה

וכן ביום. חסד של  חוט עליו  מושך הקב"ה

אמר  (צב.): ובסנהדרין  (ג:). בע"ז איתא



ב  חצות •פרק  תיקון דיני כד 

תורה  דברי שאין בית כל אלעזר  רבי

ובתמיד אוכלתו . אש בלילה בו נשמעין

שכינה  בלילה בתורה העוסק כל (לב:):

רבה  ובמדרש וכו'. רוני  קומי  שנאמר  כנגדו,

אין אמר , יוחנן  רבי  א): (ה, השירים שיר

פרשת  ובזוה"ק בלילה. אלא תורה של  גרנה

גדולה  שמעלה מבואר  ע"א) צ (דף אמור 

בברכות  מבואר וכן בלילה. תורה ללמוד

עמו שלקח עקיבא דרבי  במעשה (ס:)

עץ  פרי  בספר וראה משנתו . להקיצו  תרנגול

ב). פרק יז (שער  חיים

פירשוביומא ממיקם, מיגנא שאני  (כב.):

שינה  לנדד  לאדם לו  נוח רש"י,

הלילה, סוף עד אלא לישון  ילך ולא מעיניו

ע"ש. בהשכמה. ממטתו  ועומד ישן מלהיות

עצמו המשביע כל (יד .): בברכות וראה

בשורות  אותו  מבשרים אין ולן תורה מדברי 

רע. יפקד  בל  ילין ושבע שנאמר: רעות

קום  משכימי  לכם שוא (עז.): ביומא וע"ע

אלו יצחק רבי  אמר שנא, לידידו יתן כן וכו '

המנדדות  חכמים תלמידי של  נשותיהם

לעוה"ב. וזוכות בעוה"ז  מעיניהן שינה

(לב:). ותמיד  (יז .) בברכות עוד  וראה ע"ש.

התלמוד חכמי  מנהג שהיה זה מכל היוצא

בלילה. בתורה לעסוק

תורה ואין המבטלים האנשים על לומר מה

חז "ל אמרו שכבר  בלילותיהן ,

שמעון רבי אמר  ברכות): (סוף בירושלמי

יום  סתרים, במגילת מצאתי לקיש , בן 

ד (פרק ובמשנה אעזבך . יומים תעזבני 

יש התורה מן בטלת אם י ): משנה דאבות

על חז "ל  ואמרו  כנגדך . בטלים הרבה לך

בלעי עד תרפני לא יט): ז  (איוב הפסוק

הרוק, בליעת כדי קט זמן  על  שאפילו רוקי ,

עסק  שלא על  וחשבון  דין  ליתן  אדם עתיד

תורה  ערך יועץ, פלא בספר (הובא בתורה

ע"א). עט דף

שינה  שתקפתו מי
ח"א .23 הבשם ערוגות בשו "ת כתב כן

ע"ד לשונו : וזה א) (סימן חאו "ח

בלילה, בתורה לעסוק עת בקביעת שאלתך 

חכמתו רוב לומד אדם דאין  בחז "ל  כמבואר

אם  האדם, לו שיבור  דרך  איזו  בלילה, אלא

עם  אפילו  שינה, שתחתפנו עד  ניעור להיות

יהיה  לא זה ידי לקום על באפשרותו 

באשמורת  לקום טוב יותר או  באשמורת,

אפשרי לו  יהיה לא זה ידי  על  אם אפילו 

זמן אם כי  הלילה בתחילת בתורה לעסוק

הגם  תלמידי, אהובי לך דע והשיב: מועט.

השבח  בגודל  חז "ל  שהפליגו  מקום שבכל 

בחגיגה  ומהם בלילה, התורה עסק של

הקב"ה  בלילה בתורה העוסק כל  (יב:):

(ג:). ובע"ז  ביום. חסד של חוט עליו מושך 

בית  כל  אלעזר  רבי אמר (צב.): ובסנהדרין

אש בלילה בו  נשמעין תורה דברי שאין 

א): (ה, השירים שיר רבה ובמדרש  אוכלתו.

אלא  תורה של גרנה אין  אמר , יוחנן רבי

בתורה  העוסק כל אמרו סתמא בלילה.

למשמע  איכא מכללא מקום ומכל בלילה,

מהא  וכו', האשמורת שעות על דכוונתם

א): יט, רבה ויקרא (צ"ל בחגיגה דאמרו 

שנאמר  בלילה, אלא תורה של  רינה אין

לראש בלילה רוני  קומי  יט): ב, (איכא

בתמיד דאמרו  מהא וכן  וגו ', אשמורות

שכינה  בלילה בתורה העוסק על (לב:):

כתב  וכן  וכו '. רוני  קומי שנאמר כנגדו,

ג  פרק תורה תלמוד  (בהלכות הרמב"ם

של שהחיוב רלח), (סימן והטור יג), הלכה

ומייתי מביום, יותר  הוא בלילה התורה עסק

עוד וראה עכת"ד. וכו '. הנ"ל מקרא נמי  לה

עמוד ח, (סימן ח"ב חיים בירורי בספר

בדבריו. שהרחיב תעט)

שינה לפיכך, תקפתו  שאם פשוט הדבר

לפני אחת משנה הפחות לכל ילמד

בלילה  תורה לימוד  חובת ידי ויצא שינתו,



היכ�י  חצות•ע � קימת כההלכות

שישי  ליל  ג.

‰·Â˜¯ד. „Ú È˘È˘ ÏÈÏ· ‰¯Â˙· ˜ÂÒÚÏ ‰ÏÂ„‚ ‰ÏÚÓ24,
‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏ ˙‡ ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î „ÈÒÙÈ ‡Ï˘ ÔÙÂ‡· ‡˜Â„Â

È˘È˘‰ ÌÂÈ·25.

היכ�י  ע �
שכתב  במה אולם שם. בש"ס שאמרו  כפי

אלא  אינה אדם של תורתו שרוב הרמב"ם

עוסקים  שהיו זמנם לפי היינו בלילה,

הלכות  ברמב"ם (כמבואר ביום בפרנסה

מוקדש הלילה והיה ח), הלכה א פרק ת"ת

למשמר  הלילה להם והיה התורה, ללימוד 

שב"ה  בימינו  כן  שאין  מה למלאכה, והיום

ביום, ובישיבות בכוללים בתורה הוגים

נעשית  חכמתנו ורוב למנוחה, בא והלילה

לצאת  יוכל  לא שינה תקפתו אם ולכן ביום.

לעסוק  שצריכין  כיון אחת במשנה חובה ידי 

בשו"ת  וראה מביום. יותר  הרבה בלילה

א). (סימן  חאו "ח לוי חלק

בתורה  לעסוק המעלה
שישי  בליל

(עמוד.24 צדיקים אור בספר  כתב כן

וזה  לו ), סעיף כב סימן התפילה

ניעור  להיות ישראל ארץ בכל  ונהגו  לשונו :

ה' יום דהיינו  שלפני ויום שישי , ליל  כל

מדברים  ואינם ולומדים, שלאחריו, ולילה

וכו ', מקרי  ניצל כן והעושים בטלים, דברים

העבודה  ושורש ביסוד כתב וכן עכ "ל .

ליל בנשף לשונו: וזה א), פרק שמיני (שער

נדדה  ההוא בלילה גדול, תיקון הכינו  שישי

ובנפש שלם בלב השם את העובר  שנת

עד הלילה על ללמוד ניעור  להיות חפצה,

כן כתוב וימצא הברית, פגם לתיקון הבוקר 

המקובלים  ספרי  ובשאר  ז"ל האר "י בכתבי

תיקון הוא שישי בליל  הלילה כל שהלימוד 

כתב  וכן עכת"ד. הברית. לפגם ונפלא גדול 

עא  סימן ישועות, (חוסן חכמה הישועות

א). ס"ק

מטשרנובילוכן מרדכי  רבי בהנהגות הוא

הדיבור  לפגם שתיקון יט) (אות זצ"ל

וילמד הלילה, כל שישי  ליל כל ניעור יהיה

ח"ג  פעלים ברב כתבו  וכן  עכת"ד. בתורה.

לאברהם  ובחסד לו -לז ), (סימן חאו "ח

רוח  השער  עפ"ד יג) נהר  ה, (מעין  אזולאי

קנג  דף האריז"ל וש"ע ע"א, ג (דף הקודש 

(סימן לשמה תורה בשו "ת וכ "כ  ע"ב),

ללמוד גדולה מעלה שיש ועוד, תמט),

ותיקון העוונות כל  כפרת והוא שישי בליל 

כיע"ש. כרת.

"יום" הוא השישי יום גם
השישי.25 יום נהפך  הרבים בעוונות כי 

דיני ובספר  תורה, ביטול  שכולו ליום

רבי שהגאון  כתב כו) (עמוד בלילה הניעור 

רבי הגאון בהלווית אמר זצ"ל  קוטלר אהרן

לא  אם יודע דמי  זצ"ל, מלין  לייב אריה

בגלל צעיר  בגיל  זצ "ל לייב רבי  את לקחו

שישי בימי בישיבות שיש  תורה ביטול 

זצ"ל שמואלביץ חיים רבי  והגאון רח"ל .

אסונות  היו כאשר  פטירתו  לפני כשנתיים

על מיר, ישיבת ותלמידי אברכים אצל רבים

יבואו והישיבה הכולל  בני  שכל תיקן  כן

שיתכן משום כהרגלם, שישי בימי  ללמוד

ביטול מפני באו הללו שהאסונות מאוד

בספר  עוד וראה עכ "ל . זה. ביום התורה



ב  חצות •פרק  תיקון דיני כו 

לימוד  ידי על כרת תיקון ד.

Î¯˙ה. ¯ÂÒÈ‡· ‡ËÁ˘ ÈÓ26„Á‡· ‰¯Â˙· ˜ÂÒÚÈ˘ Â�Â˜È˙ ,
ÚÂ·˘‰ ˙ÂÏÈÏÓ27È˘È˘ ÏÈÏ· ‰È‰È˘ ÛÈ„ÚÂ ,28.

היכ�י  ע �
נמסר  וכן ועוד . צד) (עמוד מזהב נחמדים

היתה  שלא זצ"ל  שאול  אבא מהגרב"ץ

העושים  הישיבות בחורי באותן  נוחה דעתו

כ בגין ומפסידים שישי , בליל את "משמר" ך 

נאמר: זה על ואולם כיע"ש . השישי. יום

ופושעים  בם ילכו  צדיקים ה' דרכי  ישרים

עוד וראה כג:). נזיר (ראה בם יכשלו 

שיא). (עמוד  כ חלק בישורון

(סימןועיין חאו"ח הבושם ערוגות בשו"ת

בלילה  ללמוד  עדיף אם שהסתפק א)

להשכים  דעדיף או מאוחרת, שעה עד 

וכתב, תורה, וללמוד הבוקר באשמורת

הדשן דהתרומת בפלוגתא תלוי זה שנידון

השלחן והערוך מאירות והפנים לה) (סימן 

הידור  או  למצוות מקדימין  זריזין  עדיף, הי 

לעיל הובאה זו  [ומחלוקת ע"ש . מצוה.

למצוות  זריזין  דיני  א, פרק א בשער 

כג  (סימן  ח"א אשר מנחת ובספר בהערות].

שאמר  מבריסק, הגרי "ז  בשם כתב ח) אות

בלילה  בלימודו להאריך להעדיף שמנהגו 

יום. יולד  מה יודע דמי  קום, להשכים ולא

אצל ענין זה שאין במנ "א, והוסיף עכ "ד .

בתוצאה, תלוי הכל  תורה שבתלמוד זה,

תורה  דברי  שיהיו  התורה בידיעת והיינו 

(כט:) בקידושין שאמרו כפי  בפיו, מחודדין 

לבנו, קודם הוא ללמוד  ובנו  ללמוד "הוא

וממולח  זריז  בנו היה אם אומר  יהודה רבי

הרי וכו ', קודמו " בנו בידו מתקיים ותלמודו 

שיבטל סיבה הוא התורה ידיעת דמבחן

וק"ו תחתיו , בנו ויעסוק מלימודו  לגמרי 

ואין אזלינן הלימוד  תכלית בתר  עצמו  שבו

למצוות, מקדימין זריזין  לדין כלל  שייך זה

"מעשה" בה אין תורה תלמוד שמצות לפי

עת  שבכל  לפי  לאחרו, או להקדימו  שייך

החיוב  ויסוד זו, במצוה מחיוב רגע ובכל 

באופן ילמוד ולכן התורה, ידיעת הוא

עוד [ועיין  ע"ש. בידו . תלמודו  שיתקיים

שפירש במה כה) (סימן אה"ע בט"ז

מאחרי קום משכימי לכם "שוא הפסוק:

לידידו יתן כן  העצבים, לחם אוכלי שבת,

שלא  הדבר  פשוט מקום ומכל  ע"ש]. שנא".

זמן יפסיד  באם הנ"ל הפוסקים כל  דיברו

ענין על דיברו ורק כן , ידי על ותפילה ק"ש

ע"ש. איחורה. או שחרית לתפילת זריזות

ביטול בענין ה) אות ד  (פרק להלן עוד ועיין

תורה. לימוד חשבון על  שמע קריאת זמן

לימוד  ידי על כרת תיקון
שלם  לילה תורה

ברמ"א .26 וראה ושבת, נדה איסורי  כגון

חכמה  ובישועות רצד), (סימן יו "ד 

ישועות). בחוסן  ג ס"ק עא (סימן

מלקות,.27 (כוונת האר"י  בש "ע מבואר כן

ז "ל למורי שאלתי לשונו : וזה א) אות

כלל ישן שאינו  מי כי  שאומרים מה על 

והשיב  הכרת, כמו  לו שנחשב אחד  ליל 

כל ניעור שהוא מי  באמת, הוא שכן  מורי 

בתורה, ועוסק כלל  ישן  ואינן כולו  הלילה

שעשה  עבירה איזה על כרת חייב הוא אם

כמו הלילה אותו  לו נחשב כריתות, מחייבי 

הקודש רוח בשערי מובא וכן עכ"ל. הכרת.

חאו"ח  ח"ג פעלים רב ובשו"ת ג), (דרוש 

לז ). (סימן 



היכ�י  חצות•ע � קימת כזהלכות

È„È ÏÚ˘ ÔÂÈÎ ,·ÂË ÌÂÈÂ ˙·˘ ÏÈÏ· ÔÎ ‰˘ÚÈ ‡Ï ‰ÏÈÁ˙ÎÏÂ
ÂÏ ‡Â‰ ¯Úˆ - ÂÈ�ÈÚÓ ‰�È˘‰ „Â„È�29.

שבת  בליל  לימוד ה.

ÂÓÏÏ„ו. ÂÏ ¯˙ÂÓ ,ÚÂ·˘‰ ˙ÂÏÈÏ ÏÎ· „ÂÓÏÏ ÏÈ‚¯˘ ÈÓ
¯Úˆ ÌÂ˘Ó ÍÎ· ÔÈ‡Â ,‰ÏÈÏ‰ ÏÎ ÂÏ‚¯‰Î ˙·˘ ÏÈÏ·

היכ�י  ע �
חוסןוזה עא, (סימן חכמה הישועות לשון 

צריך אדם כל  והנה ג): ס"ק ישועות

יום  או  שבת חילל  אחץ פעם שמא לחוש 

ח"ו נדה באיסור שנכשל  אדם או  כיפור ,

קרוב  הוא שאז לוסתה סמוך  שהוא ידע ולא

רבים  הם הווסתות וחשבוני ח"ו, למזיד

קנה), (סימן  השלחן במסגרת להלן כמבואר

להזדמן יכול קבול  וסת לה שאין  ובאשה

אחר  ימים איזה וסת חשש איזה לפעמים

מה  על  ח"ו  ואשם ידע לא והוא טבילתה,

לפעמים  וכל הדינים, כל היטב למד  שלא

מכשולות  להיות יוכל  בפסח חמץ בענין 

יוכל גם כידוע, הגשמים שרבו בשעה ח"ו

כריתות  עבירת עבר שעבר  בגלגול כי  להיות

אלו ומכל  לתקן, בא אלה כל  ואת ח"ו,

ניעור  להיות תורה בן  לכל  טוב הטעמים

שישי, בליל  הלילה כל  קיץ בלילי לפעמים

קיץ  דבלילי  שירצה, לילה באיזה או 

כל וילמד כך , כל טורח בזה אין הקצרים

בכל ניצול ויהיה היום שיאיר  עד הלילה

במשנת  עוד וראה עכ "ל . אחד. מכרת לילה

ד ). סעיף ו  פרק התשובה (מסכת חסידים

הקודש.28 רוח בשערי  האר"י  כתב כן

ח"ג  פעלים ברב והגרי"ח ג), (דרוש 

ועוד. לז) (סימן חאו"ח

לעשות  אסור אימתי
בשבת  כרת תיקון

ח"ב .29 חיים לב בשו"ת החבי "ף כתב כן 

מותר  אי  לענין  לשונו: וזה קפ) (סימן

הרבתי טוב, ויום בשבת כרת תיקון לעשות

בחיים  כתב וכן עכ"ל. דאסור. ראיות להביא

תורה  בשו "ת וכ"כ ה). אות (נרצה, לראש 

לענין הוא זה וכל תמט). (סימן לשמה

בכל שהות לו שאין מי  אבל לכתחילה,

זאת  יעשה הלילה, כל ללמוד השבוע ימות

לפי ובפרט (לה:). ביומא וראה שבת, בערב

ע"א) ק (דף האנוסים תורת בספר  שכתב מה

לעסוק  עצמם על  קיבלו ספרד שאנוסי

שעשו העוונות על לכפר שבת בליל  בתורה

יכלו שלא עד  וכו', שבת חילולי באונס,

חוטפתם, השינה והיתה בזה אף לעמוד 

לשורר  צובא ארם מחכמי  כמה להם התקינו 

להם  שיעלה שבת בליל הבקשות שירת

שהיו וכיון שלם, לילה בתורה עסקו כאילו

לעשות  דמי  שפיר עונג, הוא והרי משוררים

כיע"ש. בשבת. אף כן

כד)אולם (סימן בדבש  צפיחית בשו"ת

בליל בתורה לעסוק שאסור העלה

אינו אם אפילו הבוקר  עד טוב ויום שבת

צער , בכך יש  שהרי כרת, בשביל מתכוין

תמוהין, ודבריו עכת"ד . גופו . מסגף שהוא

(סימן באו"ח מרן שכתב ממה גרע דלא

לבכות, לו היא שהנאה שמי ס"ד ) רפח

החסיד יהודה ורבי בשבת, לבכות לו  מותר 

היה  אוכל היה שאם לפי  בשבת מתענה היה

עיכול של  וסת ושינוי בעבורו , צער  זה

היא  הנאה אם נמי והכי ע"ש. מצערו . המזון 

לאותו לחוש  אין  שבת, בליל ללמוד לו



ב  חצות •פרק  תיקון דיני כח

˙·˘·30˙¯Î ÔÂ˜È˙Ï ÏÈÚÂÈ˘ Â„ÂÓÈÏ· ÔÈÂÎÏ ÏÂÎÈÂ .31.

בלילה  קונו עם התבודדות ו.

˜Â�Â,ז . ÌÚ „„Â·˙‰ÏÂ ‰ÏÈÏ „ÂÚ· ÌÂ˜Ï ‰ÏÂ„‚ ‰ÏÚÓ
Â‡¯Â·Â ‡Â‰˘Î ,‰¯Â˙· „ÂÓÏÏÂ ,ÁÈ˘ ÌÚÂ� ÂÈ�ÙÏ ÍÂÙ˘ÏÂ

¯ÒÂÓ‰ ÈÏÚ· Â·˙ÎÂ .Ì„·Ï(התבודדות ערך  יועץ ˘ÏÂÎÈ(פלא
‰Ó ,˙Â„„Â·˙‰· ‰ÏÈÙ˙Â „ÂÓÈÏ Ï˘ ˙Á‡ ‰Ú˘· ‚È˘‰Ï Ì„‡

Ì„‡ È�· ÔÈ· ÌÏ˘ ÌÂÈ ‚È˘‰Ï ¯˘Ù‡ È‡˘32.

היכ�י  ע �
התורה  שכתב מה על להעיר  יש ובזה הצער.

ה). ס"ק רפ (סימן  החיים והכף הנ "ל  לשמה

והתורה .30 שהחבי "ף דאף פשוט, נראה כן 

שאסור  העלו החיים והכף לשמה

מפני טוב ויום שבת בליל  בתורה לעסוק

לו היא הנאה אם מקום מכל  לו , הוא שצער 

ואף  בתורה לעסוק דמי  שפיר  עונגו, וזהו 

רפח  בסימן מרן  שפסק ממה גרע ולא בעיון ,

בשבת, יתענה לא אם לו הוא שצער  במי 

מנהג  היה ושכן  חול , כביום להתענות דשרי

שכבר  ראיתי ושוב החסיד . יהודה רבינו

ח"ז אליעזר ציץ בשו "ת דבריהם על  תפס

לו היא הנאה שאם והעלה ב) אות כז  (סימן 

ולכן לצער , לחוש אין שבת, בליל ללמוד

מותר  קשה בעיון עצמו מסגף הוא אם אף

(סימן וקציעא במור יעב"ץ כהגאון  ודלא

וששתי. ע"ש . רפ).

בכל  ללמוד שרגיל מי
זאת  לכוין יכול שבת, ליל

כרת  לתיקון
לו.31 שמותר  שמכיון פשוט נראה כן 

סיגוף  בכך  ואין שבת ליל  כל ללמוד 

לתיקון גם שיהיה לכוין דמי שפיר כלפיו,

וכמ"ש מנא, מתקן  משום בכך  ואין כרת.

ב) (סימן  חאו"ח הלוי יוסף דעת בשו"ת

ביום  תשובה לעשות שמותר  הדין שהוא

שהרי כלי , תיקון משום בכך  ואין השבת

ביאר  ב) הלכה מתשובה ז (פרק הרמב"ם

מרוחק  הוא תשובה האדם שעשה שלפני

משום  בכך אין  תשובה עשה ואם וכו ',

שזהו כיון עוונותיו , את וסותר מוחק איסור

זה  על והרחבתי  כיע"ש. רוחני . דבר 

ואכמ"ל. (כט:). לשבת בחידושי

בהתבודדות  לימוד
התבודדות):.32 (ערך יועץ הפלא לשון  זה

לקריאה  נכונה הכנה היא התבודדות

תוסיף  לו  הלכה, של  בעמקה ללון  נאמנה

אמת  דין ולדון  בריו  על דבר להבין כחה תת

לסדר  הראשה אבן היא וגם לאמיתו .

ולחשב  טהורות, מחשבות לחשוב קדושה,

והתעוררות  עולם, של  חשבונו קונו עם

דבר  כשאין  ידו  והשיגה ויראה, אהבה רשפי 

סליחה  לדרוש שיחה לשפוך  וכן  מטריד .

טוב  לזאת, אי  מנוחה. צריך ה' פני  נוכח

לבדו, לו שיהיה מושב בית לו  שייחד לגבר 

ללמוד שם, להתבודד  איתו לזרים ואין 

בית  אלא לו  אין ואם קדשה. סדר ולקנות

לילה  בעוד  יקום ביתו, בני  עם אחד 

בשעה  כי  קונו , עם ויתבודד ישנים, כשכולם

ולהבין ללמוד  יוכל  התבודדות של אחת

שלם. מיום יותר קדושה סדר ולקנות



היכ�י  חצות•ע � קימת כט הלכות

לפיו לשמור גדול גדר הוא והתבודדות

סימנא: איתנח וכבר בלשונו , מחטא מחסום

אורחותם  והמישרים ילבש ". קדש  "בד

קריה  וברחובות עם בקהל בעומדם אפילו 

יטרידום  ואל  קונם, עם בדעתם מתבודדים

תוךחברתם, "בעומדי המשורר: כמאמר 

ראש ואכוף אכרע לך לרומם, צור קהלך

חברתם. יטרידוני  שאל כלומר, וקומה",

אשרי יז). (סימן חסידים בספר שכתב וכמו 

ומה  חלקו טוב מה זו, מידה לידי  המגיע

ליראה  במצוה עסוק שתמיד  גורלו , נעים

בו. ולדבקה והנורא הנכבד  ה' את ולאהבה

הצדיקים  ובמעלת בתורה גדול כלל  וזה

שרש וזה האלקים, לפני  תמיד הולכים אשר 

בה. למחזיקים היא חיים עץ צדיק פרי פורה

זכור  כך ומתוך  עינים, שח להיות לזה וגדר

בשמים, אל  אל כפים אל  לבבו  לישא יזכר 

ליראה  הדבר נכון  כי  ויראה יבחן צדיק

וראה  עכת"ד . מצוה. גוררת ומצוה ולאהבה

המדרש ). בית (ערך  יועץ בפלא עוד 

תורה וכן (ערך  הקמח בכד בחיי רבינו כתב

התבודדות, צריכה שהתורה א) אות

וכו ', נפרד יבקש לתאוה שלמה שאמר והוא

שמתאוה  מי  כי  פירושו לי  ונראה וכתב:

זה  כי ומתבודד, נפרד  שיהיה יבקש לתורה

מן נפרד לפעמים להיות הלימוד  מתנאי

ואם  שכלו עם ומתיחד מתבודד  החברים

יתגלה  כלומר  יתגלע תושיה בכל כן  עושה

עכ"ל. החכמות. בכל ושלם בקי  ויתפרסם

השני, (הדרוש  בדרשותיו  הר"ן  כתב וכן 

(שער  השל"ה לשון  וזה וחלילה). ד "ה

גם  ז ): אות צניעות צדיק, אות האותיות

האדם  מאת גדולה הכנעה היא ההתבודדות

עבד שהוא מראה יתברך , השם נגד

ואינו מאדונו , לצאת רשות לו אין  משועבד ,

בהפקירא, ליה ניחא לא כי בהפקירא, זוכה

נמצא  ולרחבה, לארכה בארץ לילך  דהיינו 

למעלת  שזוכה ומי בתשובה. הוא ימיו כל

בתשובה, יום בכל  ומהרהר התבודדות,

ועוזב  גמורה, חרטה העבר על ומתחרט

עונותיו, כל  לו מתכפרות בודאי  בעזיבה,

רוח  לידי לבוא ויכול יתירה, לקדושה וזוכה

קדש 'בד  ד ) טז , (ויקרא וסימנך  הקודש ,

עכ"ל. התבודדות. לומר רצה 'בד ' ילבש ',

(פרשת  ושמש  מאור  בספר כתב וכן 

מליזענסק. אלימלך  רבינו  בשם קדושים)

ועוד. כו) (פרק ישרים במסילת וע"ע ע"ש.

יציב  דברי  בשו "ת בזה שהרחיב ראיתי שוב

לימוד במעלת יג) אות נ (סימן  חחו "מ

במה  [ועיין ע"ש. בהתבודדות. התורה

(ערך יועץ לפלא בהערותינו  שכתבנו

בחיי רבינו  דברי שהבאנו  אחרי  התבודדות),

ואכמ"ל ]. הקמח. בכד הנ"ל
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היכ�י  חצות•ע � תיקון  א סדר 

חצות תיקון  סדר
המפואר 

רחל תיקון 
ìíLéøa àLãe÷ ãeçé,eìéçãe eîéçøe ,eîéçøe eìéçãa ,dézðéëLe àeä C Œ¥¦§¨Œ¦§¦Œ¥¦§¦§¦§¦§¦

íéìL àãeçéa é"÷ å"àåa é"÷ ãBé íL àãçéì(יהוה íLa(היינו: Œ©£¨¥¥Œ¨¥Œ¦¨Œ¦Œ¥
eðì eøcqL Bîk äàì ïewúå ìçø ïewz øîBì ïëeî éðéøä .ìàøNé ìk̈¦§¨¥£¥¦¨©¦¨¥Œ¦¥¨Œ¤¦Œ¨
çeø úçð úBNòì ïBéìò íB÷îa íLøL úà ïwúì ,äëøáì íðBøëæ eðéúBaø©¥¦§¨¦§¨¨Œ©¥¤¨Œ¨Œ¨¤§©£©©©
eðéãé äNòîe .eðéìò eðéäìà éðãà íòð éäéå .eðàøBa ïBöø úBNòìå eðøöBéìŒŒ¥Œ©£ŒŒ¥¦¦Ÿ©£Ÿ¨¡Ÿ¥¨¥©£¥¨¥

:eäððBk eðéãé äNòîe .eðéìò äððBkŒ¨¨¥©£¥¨¥Œ¥

àpàéðôì àáz .eðéúBáà éäìàå eðéäìà Aåäéílòúz ìàå .eðúlôz E ¨¨§Ÿ̈¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¨ŸŒ¨¤Œ¦¨¥Œ©¦§©©
éðôì øîBì óøò éL÷e íéðô éfò eðçðà ïéàL .eðúpçzî eðkìîE ©§¥¦Œ¦¨¥¤¥£©§©¥¨¦§¥Ÿ¤©Œ¨¤
.eðàèç ìáà .eðàèç àìå eðçðà íé÷écö eðéúBáà éäìàå eðéäìà Aåäé§Ÿ̈¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥©¦¦£©§ŒŸ¨¨£¨¨¨

:eðúéá éLðàå eðéúBáàå eðçðà .eðòLt .eðéåò̈¦¨©§£©§©£¥Œ©§¥¥¥

.eðîLàìå éôã eðøac .eðìæb .eðãâa.eðãæ .eðòLøäå .eðéåòä .òøä ïBL ¨©§¨©§¨©§¦©§Ÿ¦Œ¨¨¨¤¡¦Œ¦§©§©§
.eðñòk .eðáfk .úBòø úBöò eðöòé .äîøîe ø÷L eðìôè .eðñîç̈©§¨©§¤¤¦§¨¨©§¥¨¦©§¨©§

éøáã eðéøî .eðãøî .eðöì.eðîât .eðòLt .eðéåò .eðøøñ .eðôàð .eðöàð .E ©§¨©§¨¦Œ¨¤¦©§¦©§¨©§¨¦¨©§¨©§
eðéòz .eðáòz .eðúçL .eðòLø .óøò eðéM÷ .íàå áà eðøòö .eðøøö̈©§¦©§¨¨¥¦¦Ÿ¤¨©§¦©§¦©§¨¦

éúBönî eðøñå .eðòúòúåéètLnîe E÷écö äzàå .eðì äåL àìå íéáBhä E Œ¦£©§Œ©§¦¦§¤¦¦§¨¤©¦ŒŸ¨¨¨Œ©¨©¦
:eðòLøä eðçðàå .úéNò úîà ék .eðéìò àaä ìk ìò©¨©¨¨¥¦¡¤¨¦¨©£©§¦§¨§

äîéðôì øîàpéðôì øtñp äîe íBøî áLBé Eìë àìä .íé÷çL ïëBL E ©Ÿ©Œ¨¤¥¨©Œ©¥Œ¨¤¥Œ¨¦£Ÿ¨
éøúñ úBîeìòúå .íìBò éæø òãBé äzà .òãBé äzà úBìâpäå úBøzñpä©¦§¨Œ©¦§©¨¥©©¨¥©¨¥¨Œ©£¦§¥
Cnî íìòð øác ïéà .áìå úBéìë äàBø ïèá éøãç ìk NôBç äzà .éç ìë̈¨©¨¥¨©§¥¨¤¤Œ¨¨¥¥¨¨¤§¨¦¨

éðéò ãâpî øzñð ïéàåéðôlî ïBöø éäé :E,eðéúBáà éäìàå eðéäìà Aåäé E Œ¥¦§¨¦¤¤¥¤Œ¦¨¦Œ¨¤§Ÿ̈¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥
çìñúå ìçîúå .eðéúBðBò ìk úà eðì øtëúe eðéúàhç ìk úà eðì ìçîzL¤¦§Ÿ¨¤¨©Ÿ¥§©¥¨¤¨£¥Œ¦§ŸŒ¦§©

:eðéòLt ìëìŒ¨Œ¨¥



חצות תיקון  חצות •סדר  תיקון דיני ב 

טעמים של בניגון  ולא קינה של בניגון  המזמורים ilaewnיאמר bdpn)

(gi oniq ipn edil`n azkn z"ey ,ai glyie g"`a ,l` ziaבנחלי ויבכה .
התורה שריפת ועל המקדש בית חרבן  על gpדמעה sc zepeekd xry)

(zelia` urei `lt .bi sc miig jxc ,a"r לפחות לבכות, יכול אינו ואם .
שומע" אנכי בכיה "כל שנאמר: בכיה, של קול c"eiיעשה dkxa ixeiy)

(b ,cvy.

חצות תיקון  אומרים המצרים", "בין  ימי של היום lgxבחצות oewiz)

(g dkld ` wxt zeklda x`azpy itk .cala.

ìò:ïBiö-úà eðøëæa eðéëa-íb eðáLé íL ìáa | úBøäð ©¬©£¸¨¤À¨´−̈©§©¨¦®Œ¨§¥À¤¦«
eðéáBL eðeìàL íL ék :eðéúBøpk eðéìz dëBúa íéáøò-ìò©«£¨¦¬Œ®̈¹̈¦À¦Ÿ¥«¦³¨̧Œ¥¥¿

éà :ïBiö øéMî eðì eøéL äçîN eðéììBúå øéL-éøácøéLð C ¦§¥¦ −Œ¨¥´¦§®̈¦¬À̈¦¦¬¦«¥À¨¦¬
çkLz íìLeøé CçkLà-íà :øëð úîãà ìò Aåäé -øéL-úà¤¦§Ÿ̈©À©§©¬¥¨«¦«¤§¨¥¬§«¨¨¦ À¦§©¬

ì-÷aãz :éðéîéäìòà àì-íà éëøkæà àì-íà ékçì |éðBL Œ¦¦«¦§©¬Œ¦̧Œ¦¦»¦¶Ÿ¤Å§Œ¥¬¦¦´Ÿ© −£¤
úà íBãà éðáì | Aåäé øëæ :éúçîN Làø ìò íìLeøé-úà¤Œ¨©¦®©À´Ÿ¦§¨¦«Œ³Ÿ§Ÿ̈¦§¥Ä¡À¥»
ìáa-úa :da ãBñéä ãò eøò | eøò íéøîàä íìLeøé íBé³ŒÅ̈¨¦¬¨ −´ŸŒ¦¨³¨®©À©§¬¨«©¨¤À

b-úà Cì-ílLéL éøLà äãeãMä|éøLà :eðì zìîbL Cìeî ©ŒÅ¨¬©§¥¬¤§©¤¨®¤Œ¥À¤¨©¬§§¨«©§¥³
éììò-úà õtðå æçàiL:òìqä-ìà C ¤Ÿ¥ÃŒ¦¥Ä¤«¹Ÿ¨©À¦¤©¨«©

הבאים מזמורים d)בב' xekfe ,sq`l xenfn) בדמע קולו ויתן  במרר יבכה ,
בכל  שנהרגו  לאותן  גם ויכוין הצדיקים, הריגת ועל התורה שריפת על

צדיקים של סילוקן  על וכן ודור. ztixykדור oweliq dyw :gi d"x d`x)

miniiwzn ozzin i"ry mbe .b ,` x"ki`ae .crwz dixkf hewlia d"ke .epidl` zia

miiwzn oke .'eke jled xec .hn dheq d`x ."epipkyl dtxg epiid" :miweqtd

leky` lgpa `"cigd k"ke .cere ,"ezay xryn mipwf" oke ,"epa elyn micar"

(cere .hq xvgd xrye :dw zay q"zgae .d dki`לומדי כבוד רמיסת ועל .
ובגשמי. ברוחני בדורינו , התורה לומדי  שעוברים והנסיונות תורה,

øBîæîìëéä-úà eànè Eúìçða | íéBâ eàa íéäìà óñàì ¦§ÀŒÅ̈¨¬¡«Ÿ¦¿¨³¦̧Œ©£¨¤À¦ −Œ¤¥©´
éãáò úìáð-úà eðúð :íéiòì íìLeøé-úà eîN ELã÷E ¨§¤®−̈¤Œ¨©¦´Œ¦¦«¨«Œ¿¤¦§©Ä£¨¤À

éãéñç øNa íéîMä óBòì ìëàî|íîã eëôL :õøà-Búéçì E © −£¨Œ´©¨®̈¦Œ©¬£¹¦¤ÀŒ©§¨«¤¨ŒÄ¨¨̧



היכ�י  חצות•ע � תיקון  ג סדר 

ì ätøç eðééä :øáB÷ ïéàå íìLeøé úBáéáñ íénkâòì eðéðëL ©©À¦Œ¦»³Œ¨¨¦ ÀŒ¥´¥«¨¦´¤ −§¨¦§¥¥®©¬©
ðàz Aåäé äî-ãò :eðéúBáéáñì ñì÷åLà-Bîk øòáz çöðì ó ¹̈¤À¤¦§¦¥«©¨´§Ÿ̈¤¡©´¨¤®©¦§©¬Œ¥À

úBëìîî ìòå Eeòãé-àì øLà íéBbä-ìà Eúîç CôL :Eúàð÷¦§¨¤«Œ³Ÿ£¨Œ¸¤«©¦»£¤¶ŸŒÅ̈¬Œ©¬©§¨®
:enLä eäåð-úàå á÷òé-úà ìëà ék :eàø÷ àì EîLa øLà£¤¬Œ¦§À´Ÿ¨¨«¦ −¨©´¤«©£®ŸŒ¤¨¥¬¥©«

éîçø eðeîc÷é øäî íéðLàø úðBò eðì-økæz-ìàeðBlã ék E ©«¦§¨¨»£¶Ÿ¦ÅŸ¦¬© −¥Œ©Œ´©£¤®¦−©´
øtëå eðìéväå EîL-ãBák øác-ìò eðòLé éäìà |eðøæò :ãàîŒ«Ÿ¨Œ¥³¡Ÿ »¥³¦§¥À©Œ©¬Œ«Œ¤®Œ©¦¥¬Œ©¥¬
íäéäìà äià íéBbä eøîàé |änì :EîL ïòîì eðéúàhç-ìò©©¹Ÿ¥ÀŒ©´©Œ¤«¨³¨ŸŒ´©¦»©¥¶¡«Ÿ¥Å¤¬

éãáò-íc úî÷ð eðéðéòì íéBba íééâá òãeéàBáz :CeôMä E ¦¨©´©¦´Œ¥¥®¦¹§©À©«£¨¤¬©¨«¨³´
éðôìáLäå :äúeîú éða øúBä EòBøæ ìãâk øéñà ú÷ðà E Œ¨¤»¤§©¶Å̈¦¬Œ¬Ÿ¤Œ£®¹¥ÀŒ¥´Œ¨«Œ»̈¥³

ìeðçðàå :éðãà Eeôøç øLà íútøç í÷éç-ìà íéúòáL eðéðëL ¦Œ¥¥´¦ −§¨©¦¤¥®̈¤§»̈¨³£¤−¥Œ´£Ÿ¨«©£©³§
:Eúläz øtñð øãå øãì íìBòì El äãBð Eúéòøî ïàöå | Enò©ŒŒ¬Ÿ©§¦¤»³¤¬ŒÀŒÅ¨¬Œ¬Ÿ¨®ŸŒ©¥ÀŒ¦¨¤«

øëæ:eðútøç-úà äàøe äèéaä èéáä eðì äéä-äî Aåäé Œ³Ÿ§Ÿ̈¤«¨´¨½̈©¦−¨§¥¬¤¤§¨¥«
ïéà eðééä íéîBúé :íéøëðì eðéza íéøæì äëôäð eðúìçð©£¨¥ÆÆ¤«¤§¨´Œ¨¦½¨¥−Œ¨Œ¦«Œ¦³¨¦ÆÆ
øéçîa eðéöò eðéúL óñëa eðéîéî :úBðîìàk eðéúnà áà ïéàåŒ¥´½̈¦Ÿ¥−Œ©§¨«¥¥ÆÆŒ¤´¤¨¦½¥¥−¦§¦¬
ãé epúð íéøöî :eðì-çðeä àìå eðòâé eðôcøð eðøàeö ìò :eàáé̈«Ÿ©³©¨¥ÆÆ¦§½̈§¨©−§Œ¬Ÿ«©«¨«¦§©Æ¦Æ¨©´½̈
eðçðàå åðçðà íðéàå íðéà eàèç eðéúáà :íçì òaNì øeMà©−¦§¬Ÿ©«¨«¤£Ÿ¥³¨«ŒÆŒ¥½̈©£©−§
eðLôða :íãiî ïéà ÷øt eðá eìLî íéãáò :eðìáñ íäéúðBò£Ÿ¥¤¬¨¨«§£¨¦Æ¨´Œ½̈Ÿ¥−¥¬¦¨¨«Œ©§¥ÆÆ
éðtî eøîëð øepúk eðøBò :øaãnä áøç éðtî eðîçì àéáð̈¦´©§¥½¦Œ¥−¤¬¤©¦§¨«¥ÆÆŒ©´¦§½̈¦Œ¥−
íãéa íéøN :äãeäé éøòa úìúa epò ïBiöa íéLð :áòø úBôòìæ©§£¬¨¨«¨¦ÆŒ¦´¦½Œª−ŸŒ¨¥¬Œ¨«¨¦ÆŒ¨¨´
õòa íéøòðe eàNð ïBçè íéøeça :eøcäð àì íéð÷æ éðt eìúð¦§½Œ¥¬Œ¥¦−¬Ÿ¤§¨«©¦ÆŒ´¨½̈§¨¦−¨¥¬
eðaì NBNî úáL :íúðéâpî íéøeça eúáL øòMî íéð÷æ :eìLk̈¨«Œ¥¦Æ¦©´©¨½̈©¦−¦Œ¦¨¨«¨©ÆŒ´¦¥½
:eðàèç ék eðì àð-éBà eðLàø úøèò äìôð :eðìçî ìáàì Ctäð¤§©¬Œ¥−¤ŒŸ¥«¨«Œ¨Æ£¤´¤Ÿ¥½«¨¬−̈¦¬¨¨«
ïBiö-øä ìò :eðéðéò eëLç älà-ìò eðaì äåã äéä äæ-ìò©¤À¨¨³¨¤Æ¦¥½©¥−¤¨Œ¬¥¥«©³©¦Æ
Eàñk áLz íìBòì Aåäé äzà :Bá-eëlä íéìòeL íîML¤¨¥½¨¦−¦Œ«©¨³§Ÿ̈Œ¨´¥¥½¦§£−
eðáéLä :íéîé Cøàì eðáæòz eðçkLz çöðì änì :øBãå øãìŒ¬Ÿ¨«¨³¨¨¤Æ©Æ¦§¨¥½©«©§¥−Œ¬Ÿ¤¨¦«£¦¥̧



חצות תיקון  חצות •סדר  תיקון דיני ד 

éìà | Aåäéñàî-íà ék :íã÷k eðéîé Lcç äáeLðå áåùðå E §Ÿ̈¥¤ÆÆŒ¨½¨©¥¬¨¥−Œ¤«¤¦ µ¦¨´Ÿ
:ãàî-ãò eðéìò zôö÷ eðzñàî(aeh xaca miiqi)| Aåäé eðáéLä Œ©§½̈¨©¬§¨¨¥−©Œ«Ÿ£¦¥̧§Ÿ̈

éìà:íã÷k eðéîé Lcç äáeLðå áåùðå E ¥¤ÆÆŒ¨½¨©¥¬¨¥−Œ¤«¤

èaäúàð÷ äià .Ezøàôúå ELã÷ ìeáfî äàøe íéîMîéúøeáâe EïBîä E ©¥¦¨©¦§¥¦Œ¨§¤Œ¦§©§¤©¥¦§¨Œ§Ÿ¤£
éòîéîçøå Eeðòãé àì íäøáà ék eðéáà äzà ék :e÷tàúä éìà E ¥¤Œ©£¤¥©¦§©¨¦©¨¨¦¦©§¨¨ŸŒ¨¨

eðòúú änì .EîL íìBòî eðìàb eðéáà Aåäé äzà .eðøéké àì ìàøNéåŒ¦§¨¥Ÿ©¦¨©¨§Ÿ̈¨¦Ÿ£¥¥¨Œ¤¨¨©Œ¥
éëøcî Aåäééãáò ïòîì áeL .Eúàøiî eðaì çéL÷z E:Eúìçð éèáL E §Ÿ̈¦Œ¨¤©§¦©¦¥¦¦§¨ŒŒ©©£¨¤¦§¥©£¨¤

:ELc÷î eññBa eðéøö .ELã÷ íò eLøé øòönì©¦§¨¨§©¨§¤¨¥Œ¦§¨¤

äzòå:eðlk Eãé äNòîe eðøöé äzàå øîçä eðçðà .äzà eðéáà Aåäé Œ©¨§Ÿ̈¨¦¨¨£©§©Ÿ¤Œ©¨ŸŒ¥©£¥¨Œª¨
Enò àð èaä ïä .ïBò økæz ãòì ìàå ãàî ãò Aåäé óö÷z ìà©¦§Ÿ§Ÿ̈©ŒŸŒ©¨©¦§Ÿ¨¥©¤¨©Œ
úéa :äîîL íéìLeøé äúéä øaãî ïBiö .øaãî eéä ELã÷ éøò :eðlëª¨¨¥¨§Œ¨¦§¨¦¦§¨¨¨¨Œ¨©¦Œ¨¨¥
eðécîçî ìëå .Là úôøNì äéä eðéúáà Eeììä øLà eðzøàôúå eðLã÷̈§¥Œ¦§©§¥£¤¦Œ£Ÿ¥¨¨¦§¥©¥Œ¨©£©¥

:ãàî ãò eðpòúe äLçz Aåäé ÷tàúú älà ìòä :äaøçì äéä̈¨Œ¨§¨©©¥¤¦§©©§Ÿ̈¤¡¤§©¥©ŒŸ

נחמה: של אלו  פסוקים יאמר זמן  לו יש  אם

ìòéúîBçäìélä ìëå íBiä ìk íéøîL ézã÷ôä íéìLeøé C ©Ÿ©¦Œ¨©¦¦§©Œ¦ŸŒ¦¨©Œ¨©©§¨
ìàå :íëì éîc ìà Aåäé úà íéøékænä .eLçé àì ãéîz̈¦Ÿ¤¡©©§¦¦¤§Ÿ̈©¢¦¨¤Œ©
:õøàa äläz íéìLeøé úà íéNé ãòå ïðBëé ãò .Bì éîã eðzz¦Œ¢¦©Œ¥Œ©¨¦¤Œ¨©¦Œ¦¨¨¨¤

ðâc úà ïzà íà .Bfò òBøæáe Bðéîéa Aåäé òaLðìëàî ãBò C ¦§©§Ÿ̈¦¦¦§©ª¦¤¥¤Œ¨¥©£¨
éáéàìåéôñàî ék :Ba zòâé øLà CLBøéz øëð éðá ezLé íàå C ŒŸŒ©¦Œ¦¦§Œ¥¥¨¦¥£¤¨©©§¦Œ©§¨

:éLã÷ úBøöça eäzLé åéöa÷îe .Aåäé úà eììäå eäìëàéŸ§ªŒ¦Œ¤§Ÿ̈§©Œ¨¦§ªŒ©§¨§¦
eöø ék :ãòBî àá ék dððçì úò ék .ïBiö íçøz íe÷ú äzà©¨¨Œ©¥¦¦¥Œ¤Œ¨¦¨¥¦¨

éãáò.Aåäé íéìLeøé äðBa :eððçé døôò úàå .äéðáà úà E £¨¤¤£¨¤¨Œ¤£¨¨ŒŸ¥¥Œ¨©¦§Ÿ̈
:ñpëé ìàøNé éçãð¦§¥¦§¨¥Œ©¥



היכ�י  חצות•ע � תיקון  הסדר 

לאה תיקון

בשנת  או  תחנון, בהם אומרים שאים הימים בכל נאמר  לאה תיקון 
l`השמיטה zayay myke .zeklnl ielir da yie ,zay enk `id dhinyd ik)

(dhinya jk oewizd mixne`בהלכות הנזכרים ימים בשאר או ,` wxt)

(d`lde bi dkld היום בחצות השמיטה, שנת של המצרים בין בימי .
לאה תיקון אומרים הלילה ובחצות רחל, תיקון dkldaאומרים x`azp)

(g dkld `"t.

çvðîìéLôð ïk .íéî é÷éôà ìò âøòz ìiàk :çø÷ éðáì ìékNî ©§©¥©©§¦¦§¥Ÿ©Œ©¨©£Ÿ©£¦¥¨¦¥©§¦
éìà âøòúéúî éç ìàì íéäìàì éLôð äàîö :íéäìà E ©£Ÿ¥¤¡Ÿ¦¨Œ¨©§¦¥Ÿ¦Œ¥¨¨©

.äìéìå íîBé íçì éúòîã él äúéä :íéäìà éðt äàøàå .àBáà̈Œ¥¨¤Œ¥¡Ÿ¦¨Œ¨¦¦§¨¦¤¤¨¨¨§¨
éäìà äià íBiä ìk éìà øîàaéìò äëtLàå äøkæà älà :E ¤¡Ÿ¥©¨©©¥¡Ÿ¤¥¤¤§Œ¨Œ¤§§¨¨©

äãBúå äpø ìB÷a íéäìà úéa ãò íccà Cqa øáòà ék éLôð©§¦¦¤¡Ÿ©¨¤©¥©¥¡Ÿ¦Œ¦¨Œ¨
íéäìàì éìéçBä éìò éîäzå éLôð éççBzLz äî :ââBç ïBîä̈¥©¦§£¦©§¦©¤¡¦¨¨¦¦¥Ÿ¦
ïk ìò ççBzLú éLôð éìò éäìà :åéðt úBòeLé epãBà ãBò ék¦¤Œ¨¨¡Ÿ©¨©©§¦¦§¨©¥
íBäz ìà íBäz :øòöî øäî íéðBîøçå .ïcøé õøàî Eøkæà¤§¨Œ¥¤¤©§¥Œ¤§¦¥©¦§¨Œ¤Œ

éøBpö ìB÷ì àøB÷éøaLî ìk .Eélâå Eäeöé íîBé :eøáò éìò E ¥Œ¦¤¨¦§¨¤Œ©¤¨©¨¨¨Œ©¤
ìàì äøîBà :éiç ìàì älôz .énò äøéL äìéláe Bcñç Aåäé§Ÿ̈©§©©§¨¦Ÿ¦¦Œ¦¨Œ¥©¨Œ¨Œ¥
çöøa :áéBà õçìa Cìà øã÷ änì éðzçëL äîì éòìñ©§¦¨¨Œ©§¨¦¨¨Ÿ¥¥¥Œ©©¥Œ¤©
éäìà äià íBiä ìk éìà íøîàa .éøøBö éðeôøç éúBîöòa:E Œ©§©¥Œ¦Œ©Œ¨§¨¥©¨©©¥¡Ÿ¤

ãBò ék íéäìàì éìéçBä éìò éîäz äîe éLôð éççBzLz äî©¦§£¦©§¦©¤¡¦¨¨¦¦¥Ÿ¦¦
àì éBbî éáéø äáéøå íéäìà éðèôL :éäìàå éðt úòeLé .epãBà¤ŒŸ¨©¥Ÿ¨¨§¥¦¡Ÿ¦Œ¦¨¦¦¦Ÿ
äîì éfòî éäìà äzà ék :éðèlôú äìåòå äîøî Léàî .ãéñç̈¦¥¦¦§¨Œ©Œ¨Œ©Œ¥¦¦©¨¡Ÿ¥¨ª¦¨¨
Ezîàå EøBà çìL :áéBà õçìa Cläúà øã÷ änì éðzçðæŒ©§¨¦¨¨Ÿ¥¤§©¥Œ©©¥Œ©Œ©£¦Œ

éúBðkLî ìàå ELã÷ øä ìà éðeàéáé .éðeçðé änääàBáàå :E ¥¨©§¦Œ¦¦¤©¨§ŒŒ¤¦§Œ¤Œ¨¨
íéäìà øBpëá EãBàå éìéb úçîN ìà ìà íéäìà çaæî ìà¤¦§©¡Ÿ¦¤¥¦§©¦¦Œ§Œ¦¡Ÿ¦
äìàì éìéçBä .éìò éîäz äîe éLôð éççBzLz äî :éäìàíé ¡Ÿ¨©¦§£¦©§¦©¤¡¦¨¨¦¦¥Ÿ¦

:éäìàå éðt úBòeLé .epãBà ãBò ék¦¤Œ¨©¥Ÿ¨



חצות תיקון  חצות •סדר  תיקון דיני ו 

זה dxv)מזמור meia 'd jpri),ולכן פניהם. על שנופלים בימים רק נאמר
ידלג : תחנון , אומרים שאין בימים

çvðîìðòé :ãåãì øBîæî:á÷òé éäìà íL EábNé .äøö íBéa Aåäé E ©§©¥©¦§Œ¨¦©©§§Ÿ̈Œ¨¨Œ©¤§¥¡Ÿ¥©£Ÿ
éúçðî ìk økæé :jãòñé ïBivîe .Lãwî Eøæò çìLéEúìBòå .E ¦§©¤§¤¦Ÿ¤¦¦¦§¨¤¨¦§Ÿ¨¦§Ÿ¤Œ¨Œ

íLáe EúòeLéa äðpøð :àlîé Eúöò ìëå .Eááìë Eì ïzé :äìñ äðMãéŒ©Œ¤¤¨¦¥Œ¦§¨¤Œ¨£¨ŒŒ©¥Œ©§¨¦¨¤§¥
éúBìàLî ìk Aåäé àlîé .ìbãð eðéäìàAåäé òéLBä ék ézòãé äzò :E ¡Ÿ¥¦§ŸŒ©¥§Ÿ̈¨¦§£¤©¨¨©§¦¦¦©§Ÿ̈

.íéñeqá älàå áëøá älà :Bðéîé òLé úBøeáâa .BLã÷ éîMî eäðòé BçéLîŒ¦©£¥¦Œ¥¨§¦§¥©Œ¦¥¤¨¤¤Œ¥¤©¦
eðî÷ eðçðàå eìôðå eòøk äîä :øékæð eðéäìà Aåäé íLa eðçðàå©£©§Œ¥§Ÿ̈¡Ÿ¥©§¦¥¨¨§Œ¨¨©£©§©§

:eðàø÷ íBéá eððòé Cìnä .äòéLBä Aåäé :ããBòúpå©¦§¨§Ÿ̈¦¨©¤¤©£¥Œ¨§¥

ãåãìíéné ìò àeä ék :dá éáLéå ìáz .dàBìîe õøàä ãåãéì øBîæî Œ¨¦¦§©Ÿ̈¨¨¤§¨¥¥ŒŸŒ¥¨¦©©¦
íB÷îa íe÷é éîe .Aåäé øäa äìòé éî :äððBëé úBøäð ìòå .dãñé§¨¨Œ©Œ¨ŒŒ¤¨¦©£¤Œ©§Ÿ̈¦¨¦§
:äîøîì òaLð àìå .éLôð àåMì àNð àì øLà ááì øáe íétë é÷ð :BLã÷̈§Œ¦©©¦©¥¨£¤Ÿ¨¨©¨§©§¦ŒŸ¦§©Œ¦§¨
éL÷áî .åéLøBc øBc äæ :BòLé éäìàî ä÷ãöe .Aåäé úàî äëøá àMé¦¨Œ¨¨¥¥§Ÿ̈§¨¨¥¡Ÿ¥¦§¤Œ¨Œ©§¥

éðôCìî àBáéå .íìBò éçút eàNpäå íëéLàø íéøòL eàN :äìñ á÷òé E ¨¤©£Ÿ¤¨ŒŒ¨¦¨¥¤Œ¦¨Œ¦§¥¨Œ¨¤¤
eàN :äîçìî øBab Aåäé .øBaâå æefò Aåäé ãBákä Cìî äæ éî :ãBákä©¨¦¤¤¤©¨§Ÿ̈¦Œ¦§Ÿ̈¦¦§¨¨Œ
Cìî äæ àeä éî :ãBákä Cìî àáéå .íìBò éçút eàNe íëéLàø íéøòLŒ¨¦¨¥¤§¦§¥¨Œ¨Ÿ¤¤©¨¦¤¤¤

:äìñ ãBákä Cìî àeä .úBàáö Aåäé ãBákä©¨§Ÿ̈Œ¨¤¤©¨¤¨

çvðîì:äìñ eðzà åéðt øàé .eðëøáéå eðpçé íéäìà :øéL øBîæî úðéâða ©§©¥©¦§¦Ÿ¦§¦¡Ÿ¦Œ¨¥¦¨§¥¨¥¨¨¦¨¤¨
.íéäìà íénò EeãBé :EúòeLé íéBb ìëa .Ekøc õøàa úòãì̈©©¨¨¤©§¤Œ¨¦Œ¨¤©¦¡Ÿ¦
íénàìe .øLéî íénò ètLú ék íénàì eðpøéå eçîNé :ílk íénò EeãBé©¦ª¨¦§§¦©ŒŒª¦¦¦§Ÿ©¦¦Ÿ§ª¦
äðúð õøà :ílk íénò EeãBé .íéäìà íénò EeãBé :äìñ íçðz õøàä¨¤©§¥¤¨©¦¡Ÿ¦©¦ª¨¤¤¨Œ¨
:õøà éñôà ìk BúBà eàøééå .íéäìà eðëøáé :eðéäìà íéäìà eðëøáé .dìeáéŒ¨Œ¨Œ¥¡Ÿ¦¡Ÿ¥Œ¨Œ¥¡Ÿ¦Œ¦Œ¨©§¥¨¤

déeììä.Aåäé éNòî íéìãb :äãòå íéøLé ãBña .ááì ìëa Aåäé äãBà ©Œ¨¤§Ÿ̈Œ¨¥¨ŒŒ¨¦Œ¥¨ŒŸ¦©£¥§Ÿ̈
øëæ :ãòì úãîò Bú÷ãöå Bìòt øãäå ãBä :íäéöôç ìëì íéLeøcŒ¦Œ¨¤§¥¤Œ¨¨¨¢Œ¦§¨Ÿ¤¤¨©¥¤
:Búéøa íìBòì økæé .åéàøéì ïúð óøè :Aåäé íeçøå ïepç .åéúàìôðì äNò̈¨Œ¦§ŒŸ¨©Œ©§Ÿ̈¤¤¨©¦¥¨¦§ŸŒ¨Œ¦
.ètLîe úîà åéãé éNòî :íéBb úìçð íäì úúì .Bnòì ãébä åéNòî çkŸ©©£¨¦¦Œ©¨¥¨¤©£©¦©£¥¨¨¡¤¦§¨
çìL úeãt :øLéå úîàa íééeNò .íìBòì ãòì íéëeîñ :åéãewt ìk íéðîàð¤¡¨¦¨¦¨Œ¦¨©Œ¨£¦¤¡¤Œ¨¨Œ¨©
Aåäé úàøé äîëç úéLàø :BîL àøBðå LBã÷ .Búéøa íìBòì äeö BnòìŒ©¦¨Œ¨Œ¦¨Œ¨Œ¥¦¨§¨¦§©§Ÿ̈

:ãòì úãîò Búläz .íäéNò ìëì áBè ìëN¥¤Œ¨Ÿ¥¤Œ¦¨Ÿ¤¤¨©



היכ�י  חצות•ע � תיקון  זסדר 

לכפרת  גדולים ריצוי  דברי  בו  ויש  ה', לפני המלך דוד אמרו זה מזמור
לפעמים  כי הפרטיים, העוונות לכפרת בו יכוין האדם, וגם עוונותיו.

הכללית הגאולה את מעכבים ev.)עוונותיו  oixcdpq d`x).

çvðîììà àa øLàk .àéápä ïúð åéìà àBáa :ãåãì øBîæî ©§©¥©¦§Œ¨¦Œ¥¨¨¨©¨¦©£¤¨¤
éîçø áøk .Ecñçk íéäìà éðpç :òáL úaäçî E ©¨©¨¥¦¡Ÿ¦Œ©§¤ŒŸ©£¤Œ¥

.òãà éðà éòLô ék :éðøäè éúàhçîe .éðBòî éðñak áøä :éòLôŒ¨¨¤¤©Œ¥¦¥£¦¥©¨¦©£¥¦¦Œ¨©£¦¥¨
éðéòa òøäå éúàèç Ecáì Eì :ãéîú écâð éúàhçåéúéNò E Œ©¨¦¤§¦¨¦ŒŒ©Œ¨¨¦Œ¨©Œ¥¤¨¦¦

àèçáe .ézììBç ïBòa ïä :EèôLá äkæz Eøáãa ÷cöz ïòîìŒ©©¦§©Œ¨§¤¦§¤Œ¨Œ¤¥Œ¨¨§¦§¥§
:éðòéãBú äîëç íúñáe úBçhá zöôç úîà ïä :énà éðúîçé¤¡©§¦¦¦¥¡¤¨©§¨©ª§¨ª¨§¨¦¥¦

éðòéîLz :ïéaìà âìMîe éðñaëz .øäèàå áBæàá éðàhçzïBNN Œ©Œ¥¦Œ¥Œ¤§¨Œ©Œ¥¦¦¤¤©§¦©§¦¥¦¨
éðt øzñä :úékc úBîöò äðìâz .äçîNåéúðBò ìëå .éàèçî E Œ¦§¨¨¥§¨£¨¦¦¨©§¥¨¤¥£¨¨Œ¨£Ÿ©

ìà :éaø÷a Lcç ïBëð çeøå .íéäìà éì àøa øBäè áì :äçîŒ¥¥¨Œ¨¦¡Ÿ¦Œ©¨©¥Œ¦§¦©
éðôlî éðëéìLzïBNN él äáéLä :épnî çwz ìà ELã÷ çeøå .E ©§¦¥¦¦Œ¨¤Œ©¨§§©¦©¦¤¦¨¦¨¦Œ

éëøc íéòLô äãnìà :éðëîñú äáéãð çeøå .EòLéíéàhçå .E ¦§¤Œ©Œ¦¨¦§§¥¦£©Œ¨Ÿ§¦Œ¨¤Œ©¨¦
éìàì ïpøz .éúòeLú éäìà íéäìà íéîcî éðìévä :eáeLé EéðBL ¥¤¨©¦¥¦¦¨¦¡Ÿ¦¡Ÿ¥Œ¨¦Œ©¥Œ¦

õtçú àì ék :Eúläz ãébé éôe .çzôz éúôN éðãà :Eú÷ãö¦§¨¤£Ÿ¨Œ¨©¦§©¦©¦Œ¦¨¤¦Ÿ©§Ÿ
áì äøaLð çeø íéäìà éçáæ :äöøú àì äìBò .äðzàå çáæ¤©Œ¤¥¨¨Ÿ¦§¤¦§¥¡Ÿ¦©¦§¨¨¥

:äæáú àì íéäìà .äkãðå øaLð¦§¨Œ¦§¤¡Ÿ¦Ÿ¦§¤

השי "ת  לפני  בתחנונים הנ "ל המזמור סיום יאמר

äáéèéäðBöøáõtçz æà :íéìLeøé úBîBç äðáz .ïBiö úà E ¥¦¨¦§Œ¤¦¦§¤Œ¨¨¦¨©§Ÿ
:íéøô Eçaæî ìò eìòé æà .ìéìëå äìBò ÷ãö éçáæ¦§¥¤¤¨Œ¨¦¨©£©¦§©£¨¦

"תקום  - ויאמר אנה", "עד פסוק ידלג רחל תקון  אומרים שאין  בימים
תרחם":

:íéìLeøéa ãtñîe ïBiöá äéëa äðà ãò©¨¨¦§¨Œ¦¦§¥¦¨¨¦
:íéìLeøé úBîBç äðáz ïBiö íçøz íe÷z̈Œ©¥¦¦§¤Œ¨¨¦



חצות תיקון  חצות •סדר  תיקון דיני ח

זה תפילה נוסח אומרים g"x)יש ly sqen zlitzn exewny):

eðéäìà.eðì Løcä áéèîe áBè .eðéìò íçø ïîçø Cìî .eðéúBáà éäìàå ¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¤©£¨©¥¨¥¥¦¦¨¥¨
éîçø ïBîäa eðéìò äáeLðBöø eNòL úBáà ììâa EEúéá äða .E ¨¨¥©£©£¤¦§©¨¤¨Œ¤Œ¥¥§

.Bðewúa eðçnN .Bðéðáa eðàøä BðBëî ìò ELc÷î úéa ïðBk .älçzákŒ©Œ¦¨¥¥¦§¨Œ©Œ©§¥Œ¦§¨©Œ¥Œ¦
ì íðëeãì íéåìe .íúãBáòì íéðäk áLäå .BëBúì EúðéëL áLäåíøéL Œ¨¥Œ¦¨ŒŒŒ¨¥Ÿ£¦©£¨¨§¦Œ¨¨Œ¦¨
éðôì äåçzLðå äàøðå äìòð íLå .íäéåðì ìàøNé áLäå .íøîæìeéäé .E Œ¦§¨Œ¨¥¦§¨¥¦§¥¤Œ¨©£¤Œ¥¨¤Œ¦§©£¤Œ¨¤Œ¦

éðôlî ïBöø.eðöøàì äçîNá eðìòzL .eðéúBáà éäìàå eðéäìà Aåäé E ¨¦Œ¨¤§Ÿ̈¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤©£¥Œ¦§¨Œ©§¥
éðôì äNòð íLå .eðìeáâa eðòhúåíøãñk íéãéîz .eðéúBáBç úBðaø÷ úà E Œ¦¨¥¦§¥Œ¨©£¤Œ¨¤¤¨§Œ¥Œ¦¦Œ¦§¨

:íúëìäk íéôñeîe¨¦Œ¦§¨¨

øéL÷BçN àìné æà :íéîìçk eðééä .ïBiö úáéL úà Aåäé áeLa úBìònä ¦©©£Œ§Ÿ̈¤¦©¦¨¦ŒŸŒ¦¨¦¨¥Œ
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