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תיקון חצות
לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה ,בדחילו ורחימו ,ורחימו ודחילו ,ליחדא שם יוד ק"י בוא"ו ק"י
ביחודא שלים (יהוה) בשם כל ישראל ,הריני מוכן לומר תיקון רחל ותיקון לאה {בימים המיוחדים :תיקון
לאה ,בימי בין המיצרים :תיקון רחל} כמו שסדרו לנו רבותינו זכרונם לברכה ,לתקן את שרשם (שרשו)
במקום עליון ,לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו .ויהי נעם אדני אלהינו עלינו .ומעשה ידינו
}כוננה עלינו .ומעשה ידינו כוננהו{ :שתי פעמים
אנא יהוה אלהינו ואלהי אבותינו .תבא לפניך תפלתנו .ואל תתעלם מלכנו מתחנתנו .שאין אנחנו עזי
פנים וקשי ערף לומר לפניך יהוה אלהינו ואלהי אבותינו צדיקים אנחנו ולא חטאנו .אבל חטאנו .עוינו.
פשענו .אנחנו ואבותינו ואנשי ביתנו :אשמנו .בגדנו .גזלנו .דברנו דפי ולשון הרע .העוינו .והרשענו.
זדנו .חמסנו .טפלנו שקר ומרמה .יעצנו עצות רעות .כזבנו .כעסנו .לצנו .מרדנו .מרינו דבריך .נאצנו.
נאפנו .סררנו .עוינו .פשענו .פגמנו .צררנו .צערנו אב ואם .קשינו ערף .רשענו .שחתנו .תעבנו .תעינו
ותעתענו .וסרנו ממצותיך וממשפטיך הטובים ולא שוה לנו .ואתה צדיק על כל הבא עלינו .כי אמת
:עשית .ואנחנו הרשענו
מה נאמר לפניך יושב מרום ,ומה נספר לפניך שוכן שחקים ,הלא הנסתרות והנגלות אתה יודע ,אתה
יודע רזי עולם ,ותעלומות סתרי כל חי ,אתה חופש כל חדרי בטן ,רואה כליות ולב ,אין דבר נעלם
ממך ,ואין נסתר מנגד עיניך :יהי רצון מלפניך ,יהוה אלהינו ואלהי אבותינו ,שתמחול לנו את כל
:חטאותינו ,ותכפר לנו את כל עונותינו ,ותמחול ותסלח לכל פשעינו
תיקון רחל
על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו בזכרנו את ציון :על ערבים בתוכה תלינו כנרותינו :כי שם שאלונו
שובינו דברי שיר ותוללינו שמחה שירו לנו משיר ציון :איך נשיר את שיר יהוה על אדמת נכר :אם
אשכחך ירושלם תשכח ימיני :תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי אם לא אעלה את ירושלם על ראש
שמחתי :זכר יהוה לבני אדום את יום ירושלם האמרים ערו ערו עד היסוד בה :בת בבל השדודה אשרי
:שישלם לך את גמולך שגמלת לנו :אשרי שיאחז ונפץ את עלליך אל הסלע
מזמור לאסף אלהים באו גוים בנחלתך טמאו את היכל קדשך שמו את ירושלם לעיים :נתנו את נבלת
עבדיך מאכל לעוף השמים בשר חסידיך לחיתו ארץ :שפכו דמם כמים סביבות ירושלם ואין קובר :היינו
חרפה לשכנינו לעג וקלס לסביבותינו :עד מה יהוה תאנף לנצח תבער כמו אש קנאתך :שפך חמתך
אל הגוים אשר לא ידעוך ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו :כי אכל את יעקב ואת נוהו השמו :אל
תזכר לנו עונת ראשנים מהר יקדמונו רחמיך כי דלונו מאד :עזרנו אלהי ישענו על דבר כבוד שמך
והצילנו וכפר על חטאתינו למען שמך :למה יאמרו הגוים איה אלהיהם יודע (בגיים) בגוים לעינינו
נקמת דם עבדיך השפוך :תבוא לפניך אנקת אסיר כגדל זרועך הותר בני תמותה :והשב לשכנינו
שבעתים אל חיקם חרפתם אשר חרפוך אדני :ואנחנו עמך וצאן מרעיתך נודה לך לעולם לדר ודר
:נספר תהלתך
זכר יהוה מה היה לנו (הביט) הביטה וראה את חרפתנו :נחלתנו נהפכה לזרים בתינו לנכרים :יתומים
היינו (אין) ואין אב אמתינו כאלמנות :מימינו בכסף שתינו עצינו במחיר יבאו :על צוארנו נרדפנו יגענו
(לא) ולא הונח לנו :מצרים נתנו יד אשור לשבע לחם :אבתינו חטאו (אינם) ואינם (אנחנו) ואנחנו
עונתיהם סבלנו :עבדים משלו בנו פרק אין מידם :בנפשנו נביא לחמנו מפני חרב המדבר :עורנו כתנור
נכמרו מפני זלעפות רעב :נשים בציון ענו בתלת בערי יהודה :שרים בידם נתלו פני זקנים לא נהדרו:
בחורים טחון נשאו ונערים בעץ כשלו :זקנים משער שבתו בחורים מנגינתם :שבת משוש לבנו נהפך
לאבל מחלנו{ :כשיאמר  :נפלה עטרת ראשנו  -יכוף ראשו בקרקע עד :הלכו בו} נפלה עטרת ראשנו
אוי נא לנו כי חטאנו :על זה היה דוה לבנו על אלה חשכו עינינו :על הר ציון ששמם שועלים הלכו בו:
אתה יהוה לעולם תשב כסאך לדר ודור :למה לנצח תשכחנו תעזבנו לארך ימים :השיבנו יהוה אליך

(ונשוב) ונשובה חדש ימינו כקדם :כי אם מאס מאסתנו קצפת עלינו עד מאד :השיבנו יהוה אליך
(:ונשוב) ונשובה חדש ימינו כקדם
הבט משמים וראה מזבל קדשך ותפארתך איה קנאתך וגבורתך המון מעיך ורחמיך אלי התאפקו :כי
אתה אבינו כי אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנו אתה יהוה אבינו גאלנו מעולם שמך :למה תתענו
יהוה מדרכיך תקשיח לבנו מיראתך שוב למען עבדיך שבטי נחלתך :למצער ירשו עם קדשך צרינו
:בוססו מקדשך
ועתה יהוה אבינו אתה אנחנו החמר ואתה יצרנו ומעשה ידך כלנו :אל תקצף יהוה עד מאד ואל לעד
תזכר עון הן הבט נא עמך כלנו :ערי קדשך היו מדבר ציון מדבר היתה ירושלם שממה :בית קדשנו
ותפארתנו אשר הללוך אבתינו היה לשרפת אש וכל מחמדינו היה לחרבה :העל אלה תתאפק יהוה
:תחשה ותעננו עד מאד
}בימי בין המיצרים בחצות היום  -מוסיפים כאן מזמורים נוספים שלא הבאנו כאן{
על חומתיך ירושלם הפקדתי שמרים כל היום וכל הלילה תמיד לא יחשו המזכרים את יהוה אל דמי
לכם :ואל תתנו דמי לו עד יכונן ועד ישים את ירושלם תהלה בארץ :נשבע יהוה בימינו ובזרוע עזו אם
אתן את דגנך עוד מאכל לאיביך ואם ישתו בני נכר תירושך אשר יגעת בו :כי מאספיו יאכלהו והללו
:את יהוה ומקבציו ישתהו בחצרות קדשי
אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה כי בא מועד :כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחננו :בונה
:ירושלם יהוה נדחי ישראל יכנס
תיקון לאה
למנצח משכיל לבני קרח :כאיל תערג על אפיקי מים כן נפשי תערג אליך אלהים :צמאה נפשי לאלהים
לאל חי מתי אבוא ואראה פני אלהים :היתה לי דמעתי לחם יומם ולילה באמר אלי כל היום איה
אלהיך :אלה אזכרה ואשפכה עלי נפשי כי אעבר בסך אדדם עד בית אלהים בקול רנה ותודה המון
חוגג :מה תשתוחחי נפשי ותהמי עלי הוחילי לאלהים כי עוד אודנו ישועות פניו :אלהי עלי נפשי
תשתוחח על כן אזכרך מארץ ירדן וחרמונים מהר מצער :תהום אל תהום קורא לקול צנוריך כל
משבריך וגליך עלי עברו :יומם יצוה יהוה חסדו ובלילה שירו עמי תפלה לאל חיי :אומרה לאל סלעי
למה שכחתני למה קדר אלך בלחץ אויב :ברצח בעצמותי חרפוני צוררי באמרם אלי כל היום איה
:אלהיך :מה תשתוחחי נפשי ומה תהמי עלי הוחילי לאלהים כי עוד אודנו ישועת פני ואלהי
}בימים שאין אומרים תחנון לא יאמר מזמור זה{
למנצח מזמור לדוד :יענך יהוה ביום צרה ישגבך שם אלהי יעקב :ישלח עזרך מקדש ומציון יסעדך :יזכר
כל מנחתך ועולתך ידשנה סלה :יתן לך כלבבך וכל עצתך ימלא :נרננה בישועתך ובשם אלהינו נדגל
ימלא יהוה כל משאלותיך :עתה ידעתי כי הושיע יהוה משיחו יענהו משמי קדשו בגברות ישע ימינו:
אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם יהוה אלהינו נזכיר :המה כרעו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד :יהוה
:הושיעה המלך יעננו ביום קראנו
לדוד מזמור ליהוה הארץ ומלואה תבל וישבי בה :כי הוא על ימים יסדה ועל נהרות יכוננה :מי יעלה
בהר יהוה ומי יקום במקום קדשו :נקי כפים ובר לבב אשר לא נשא לשוא נפשי ולא נשבע למרמה:
ישא ברכה מאת יהוה וצדקה מאלהי ישעו :זה דור (דרשו) דרשיו מבקשי פניך יעקב סלה :שאו שערים
ראשיכם והנשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד :מי זה מלך הכבוד יהוה עזוז וגבור יהוה גבור מלחמה:
שאו שערים ראשיכם ושאו פתחי עולם ויבא מלך הכבוד :מי הוא זה מלך הכבוד יהוה צבאות הוא מלך
:הכבוד סלה

למנצח בנגינת מזמור שיר :אלהים יחננו ויברכנו יאר פניו אתנו סלה :לדעת בארץ דרכך בכל גוים
ישועתך :יודוך עמים אלהים יודוך עמים כלם :ישמחו וירננו לאמים כי תשפט עמים מישור ולאמים
בארץ תנחם סלה :יודוך עמים אלהים יודוך עמים כלם :ארץ נתנה יבולה יברכנו אלהים אלהינו :יברכנו
:אלהים וייראו אתו כל אפסי ארץ
הללויה אודה יהוה בכל לבב בסוד ישרים ועדה :גדלים מעשי יהוה דרושים לכל חפציהם :הוד והדר
פעלו וצדקתו עמדת לעד :זכר עשה לנפלאתיו חנון ורחום יהוה :טרף נתן ליראיו יזכר לעולם בריתו :כח
מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים :מעשי ידיו אמת ומשפט נאמנים כל פקודיו :סמוכים לעד
לעולם עשוים באמת וישר :פדות שלח לעמו צוה לעולם בריתו קדוש ונורא שמו :ראשית חכמה יראת
:יהוה שכל טוב לכל עשיהם תהלתו עמדת לעד
למנצח מזמור לדוד :בבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע :חנני אלהים כחסדך כרב רחמיך
מחה פשעי( :הרבה) הרב כבסני מעוני ומחטאתי טהרני :כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד :לך
לבדך חטאתי והרע בעיניך עשיתי למען תצדק בדברך תזכה בשפטך :הן בעוון חוללתי ובחטא יחמתני
אמי :הן אמת חפצת בטחות ובסתם חכמה תודיעני :תחטאני באזוב ואטהר תכבסני ומשלג אלבין:
תשמיעני ששון ושמחה תגלנה עצמות דכית :הסתר פניך מחטאי וכל עונתי מחה :לב טהור ברא לי
אלהים ורוח נכון חדש בקרבי :אל תשליכני מלפניך ורוח קדשך אל תקח ממני :השיבה לי ששון ישעך
ורוח נדיבה תסמכני :אלמדה פשעים דרכיך וחטאים אליך ישובו :הצילני מדמים אלהים אלהי תשועתי
תרנן לשוני צדקתך :אדני שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך :כי לא תחפץ זבח ואתנה עולה לא תרצה:
זבחי אלהים רוח נשברה לב נשבר ונדכה אלהים לא תבזה :היטיבה ברצונך את ציון תבנה חומות
:ירושלם :אז תחפץ זבחי צדק עולה וכליל אז יעלו על מזבחך פרים
}בימים שאין אומרים תחנון לא יאמר פסוק זה{
:עד אנה בכיה בציון ומספד בירושלים
:תקום תרחם ציון ,תבנה חומות ירושלים
אלהינו ואלהי אבותינו ,מלך רחמן רחם עלינו ,טוב ומיטיב הדרש לנו ,שובה עלינו בהמון רחמיך ,בגלל
אבות שעשו רצונך :בנה ביתך כבתחילה ,כונן בית מקדשך על מכונו :הראנו בבניינו ,שמחנו בתיקונו,
והשב שכינתך לתוכו :והשב כהנים לעבודתם ולויים לדוכנם לשירם ולזמרם ,והשב ישראל לנויהם ,ושם
נעלה ונראה ונשתחוה לפניך:יהי רצון מלפניך יהוה אלהינו ואלהי אבותינו ,שתעלנו בשמחה לארצינו,
:ותטענן בגבולנו ,ושם נעשה לפניך את קרבנות חובותינו ,תמידים כסדרם ומוספים כהלכתם
שיר המעלות בשוב יהוה את שיבת ציון היינו כחלמים :אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה אז יאמרו בגוים
הגדיל יהוה לעשות עם אלה :הגדיל יהוה לעשות עמנו היינו שמחים :שובה יהוה את (שבותנו) שביתנו
כאפיקים בנגב :הזרעים בדמעה ברנה יקצרו :הלוך ילך ובכה נשא משך הזרע בא יבוא ברנה נשא
:אלמתיו

