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✶

✶ תק ון חצות

Tikkun Chatzot – The Midnight Rite
“It is, however, appropriate for anyone who is G-d-fearing, and all people of valor
whose heart has been touched by Hashem, to rise at midnight and devote a little
time to mourning for the destruction of the Holy Temple and the exile of the Divine
Presence.”
Shulchan Aruch Ha-Rav, Mahadura Batra - Hashkamat HaBoker, 1:2
Rabbi Shneur Zalman of Liadi, The Baal HaTanya
The scriptures tell us “Arise, cry out in the night, at the beginning of the watches, pour out
your heart like water, facing the Presence of G-d.” (Lamentations 2:19) It is the custom
among the pious to rise up during the night and pray for the rebuilding of Temple and the
redemption of Jewish People.
The ideal times appointed for saying this devotional prayer is at the true celestial midnight;
which is the actual midpoint of the night. This will vary depending on the season and
location. The Baal HaTanya (S.A.HaRav; MB, Hashkamat HaBoker, 1:8) teaches us to
calculate this as 12 hours after high noon, when the sun is directly overhead; this is agreed
upon by many authorities including the Ben Ish Chai (Vayishlach §4). If one finds they
cannot say Tikkun Chatzot at the appointed time then it is appropriate to say it at the first
third of the night, or the second third of the night; or the end of the night, up until 1 hour
before sunrise. There are various automated Zmanim resources available online, such as at
Chabad.org or MyZmanim.com, that will calculate the halachic times for your location.
“The main devotion of the Israelite man is, in winter, to be vigilant to rise for the
midnight prayer. And in summer, when the night is very short, less than six hours,
and hence we do not rise at midnight, then he should be careful to rise in the
morning early at dawn.”
Likutei Etzot, Chatzot §6
Reb Natan of Breslov
If one rises to say these prayers and has slept during the night then one should say “The
Morning Blessings” and the “Blessing of the Torah.” If one woke up before it's time, one
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should wait until chatzot (true-midnight) to say these blessings. However, if one cannot
sleep and has awoken early then one may say the “Blessing of The Torah” and study until
chatzot, then say “The Morning Blessings” and repeat the “Blessing of the Torah” together
at that time. One will not have to repeat these blessings later, even if they return to sleep;
their requirement to say them for that day has already been fulfilled.
The prayers of Tikkun Chatzot are divided into two sections, Tikkun Rachel and Tikkun
Leah. The central theme of Tikkun Rachel is mourning over exile and distress, and therefore
is not appropriate to say on days of celebration. However, Tikkun Leah carries the theme of
praise and longing for the Presence of G-d.
Tikkun Rachel is only said on days in which Tachanun is said; it should not be said on days
of celebration, including Shabbat and Festivals. Tikkun Leah, according to the Ashkenzi
tradition, may be said on days even when Tachanun is not said; including Shabbat,
Festivals, minor holidays, etc. (it is the custom of Sephardim to not say Tikkun Chatzot at
all on Shabbat or Festivals).
When saying Tikkun Chatzot, it is the custom to sit close to a door that has a mezuzah
affixed to it. It is to be said in a solemn tone, being sang according to the melody of
Lamentations or merely read aloud.

★

תקון רחל

★

Tikkun Rachel
While saying Tikkun Rachel one should sit low to the ground either on a sheet on the floor
or on a low stool, and remove their shoes. One should also take ashes and place them on
the forehead at the place where the Tefillin of the head is laid, and cover their head with a
shawl or cloth. Such symbolism represent the act of mourning.
1

: רU פW ת אY חY ר תW ם [פאU ת ל_ הWציון ל_ תb  יW לWבd אYל_ שום ׀ ל

1 Isaiah 61:3
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It is the custom of most Chassidim and Sephardim to include this confession at this point
on days when Tachanun is said. This text is not included in the Lubavitch siddurim at this
point, as it is the custom to say this with “The Bedime Shema”; however, it is being
included for the use of those who follow this custom. This confession should be said while
standing, upon completion one may be seated again:

 םY לYת [תעb  לY ו[ א, נוWפל_ תb יך [תUא [לפ_ נo  ת_ ב, ינוWבותd י אWאלהWו

 ינוWלהjא

 ינוWלהjיך י[ _י אU ר [לפ_ נY לומ,ערף
U  יWוקש
[  יםbי פ_ נW זY ין א_ נו עW אU ש, נוWחנ_תb מ [תb
 ינוWבותdואY חנוY[ אנ
d ב_ לd א,א ח_ ט_ אנוo חנו ו[ לY[ אנ
d יקים
b דb Y צ, ינוWבותd י אWאלהWו
:ח_ ט_ אנו
One should lightly strike the left side of the chest over the heart with their fist while
reciting the sins mentioned in the following confession:

,ז [דנוY , [ענוYה [רשb [ ו, ינוbוj עU ה.פיb o [רנו דYדבb ,לנוY[  _גז,דנוY[  ב_ ג,

 [מנוYא_ ש
, [צנוY אb נ,ר [דנוY _ מ, [צנוY ל,בנוY[ כז
b , [צנו _רעY _יע. רU קU [לנו שY ט_ פ, [סנוYח_ מ
, [בנוY עb ת, [תנוYשח
b , [ענוYר_ ש.ערף
U שינוb קb ,ר [רנוY _ צ, [ענוY פ_ ש, ינוb ע_ ו,ר [רנוY _ס
.א ש_ ו_ה ל_ נוo טובים ו[ ל
b
Y יך הUמ [שפ_ טb ומ
b  יךUמ [צותb מb  [רנוY ס:ת [עת_ [ענוb ,עינוb _ת
2
:ה [רש_ [ענוb חנוY[ אנ
d וY _ יתbo ת ע_ שUמjכי אb , ינוW ב_ א ע_ לY ל כ_ ל הYדיק עb Y ת_ ה צYו[ א
:עY יוד
W  ת_ הY ג[ לות אb נYא כ_ ל ו[ הo  לd ה:קיםb _ ן [שחWיך שוכU ר [לפ_ נYאמo נ
 ש כ_ לW ת_ ה חופY א:רי כ_ ל ח_ יW ס [תb לומותd עYי עול_ ם ו[ תWע _רזY יוד
W

הYמ

 ת_ הYא

 [סת_ רb ין נW ו[ א.ממ_ ךb על_ םU[  ין _דב_ ר נW א. בW ן [כל_ יות ו_לW ן ובוהUרי ב_ טW  [דYח
:יךU ינWד עUנגU מb
 ינוW ם ע_ לWרחY  [תU ינו שWבותd י אWאלהW ינו וWלהjיך י[ _י אUמ [לפ_ נb הי _רצוןb [י

ןWוב[כ

לoת [מחb [ ו. ינוWונותd ל כ_ ל עY ר ל_ נו עW פYותכ
[  ינוWאתo  טY ל כ_ ל חYת [מחול ל_ נו עb [ו
: ינוW ל כ_ ל [פש_ עY ח ל_ נו עYת [סלb [ו
2 Nechemiah 9:33
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Psalm 137 – One should weep over the destruction of the Temple at this point:

ע Yל Yנהdרות

ב_ ב Uל ,ש_ ם י_ש[ Yבנו גYם ב_ bכינו[ ,בז [_כ Wרנו א Uת bציון :ע Yל

ע _dר bבים [בתוכ_ ה ,ת_ bלינו bכנoרות Wינוb :כי ש_ ם [שא Wלונו שוב Wינו bד [ב Wרי bשיר
_שיר א Uת bשיר י[ י_ ,ע Yל
ו[ תול_ ל Wינו bש [מח_ הb ,שירו ל_ נו bמ bשיר bציון :א Wיך נ b
א[ Yדמ Yת נWכ_ רb :אם א[ Uשכ_ ח Wך י[ רוש_ ל_ bי bםb ,ת [שכ Yח י[ bמינ bיb :ת [דב Yק [לשונ bי
[ל bח bכי bאם ל oא א Uז[ [כ Wר bכיb ,אם ל oא א Yעdל Uה א Uת י[ רוש_ לb Yי bם ע Yל ר oאש
bש [מח_ bתי :ז[ כoר י[ _י bל [בנWי אjדום א Wת יום י[ רוש_ ל_ bי bם ,ה_ א[ oמ bרים ע_ רו ע_ רו
דודה ,א[ Yש Wרי ש Uי[ ש Yל Uם ל_ ך א Uת ג[ מול Wך
ע Yד ה Yי[ סוד ב_ ה :ב Yת ב_ ב Uל ה[ Yש _
ש Uג_מ[ Yל [ת ל_ נו :א[ Yש Wרי ש Uי oאח Wז ו[ נ bפ Wץ א Uת ע oל_ ל Yי bך א Uל ה Yס_ ל Yע:
Psalm 79 – One should weep over the deaths of the righteous at this point:

מbז[מור

jלהים ב_ או גוי bם| [בנYח dל_ ת Uך bט [מאו א Uת ה Wיכ Yל
[לא_ ס_ ף ,א b

ק_ [דש Uך ש_ מו א Uת י[ רוש_ ל Yי bם [ל bעי bים :נ [_תנו א Uת נ[ bבל Yת עdב_ Uדיך מ Yאdכ_ ל
ידיך [לח Yי[ תו א_ Uרץ :ש_ [פכו _דמ_ ם| כ Yמ Yי bם
חdס U
b
[לעוף ה Yש_ מ_ י bם [בש Yר
[ס bביבות י[ רוש_ ל Yי bם ו[ א Wין קוב Wר :ה_ י bינו ח[ Uרפ_ ה bל [שכ WנWינו ל Yע Yג ו_ק Uל Uס
אנYף ל_ נUצ Yח bת [בע Yר [כמו א Wש bקנ[ א_ ת Uך[ :שפך
bל [ס bביבות Wינו :ע Yד מ_ ה י[ _י תj U
חמ_ [תך א Uל ה Yגוי bם אdש Uר ל oא י[ _דעוך ו[ ע Yל מ[ Yמל_ כות אdש Uר [ב bש [מך ל oא
d
ק_ _ראוb :כי א_ כ Yל א Uת Yיעdקoב ו[ א Uת _נוWהו ה Wש Yמו :א Yל bתז[ כ_ ר ל_ נו עdונoת
bראשנ bים מ Yה Uר י[ ק[ Yדמונו Yרח dמ Uיך bכי Yדלונו [מאoד :ע_ ז[ Wרנו אjלה Wי י[ bשע Wנו
ע Yל [דב Yר [כבוד [שמ Uך ו[ הb Yציל Wנו ו[ כ Yפ Wר ע Yל ח Yט oאת Wינו [למ Yע Yן [שמ Uך:
oאמרו ה Yגוי bם א YיWה אjלה Wיה Uם י bו _Yדע ב Yגוי bם [לע WינWינו נ[ bקמ Yת Yדם
ל_ מ_ ה| י [
גoדל ז[ רועdך הות Wר [בנWי
עdב_ Uדיך ה Yש_ פוך :ת_ בוא [לפ_ נUיך א Uנ[ ק Yת א_ bסיר [כ U
[תמות_ ה :ו[ ה_ ש Wב bל [שכ WנWינו bש [בע_ ת Yי bם א Uל ח Wיק_ ם ח[ Uרפ_ ת_ ם אdש Uר ח[ Wרפוך
נודה [לך [לעול_ ם [לדור ו_דור
אנ [Yחנו ע[ Yמך| ו[ צ oאן מ[ Yר bעית Uך U
אdדנ_יY :ו d
נ[סYפWר ת[הbל_תUך:
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ז[כoר

Lamentations 5

ורא Wה א Uת ח[ Uרפ_ ת Wנו :נYח dל_ ת Wנו נUה[ Uפכ_ ה
י[ _י מ Uה ה_ י_ה ל_ נו הb Yביט_ ה [

תומים ה_ י bינו ו[ א Wין א_ ב bאמות Wינו [כא[ Yלמ_ נות:
[לז _bרים .ב_ ת Wינו [לנ [_כ bרים :י[ b
_ארנו נ[ bר _ד [פנו _יג [Yענו
מ Wימ Wינו [בכ Uס Uף ש_ bתינו ע Wצ Wינו bב [מ bחיר י_בoאו :ע Yל צ Yו W
מ [צ Yרי bם נ_ת Yנו י_ד א Yשור bל [שבY oע ל_ ח Uם :אdבoת Wינו ח_ [טאו
ו[ ל oא הונYח ל_ נו[ b :
פoרק א Wין bמי __דם:
אנ [Yחנו עdונות Wיה Uם ס_ ב_ [לנו :עdב_ bדים מ_ [שלו ב_ נו W
ו[ א Wינ_ם Yו d
עורנו [כת Yנור נ[ bכמ_ רו bמ [פנWי
W
[בנ [Yפש Wנו נ _bביא ל[ Yחמ Wנו bמ [פנWי חU Uרב הb Yמ [דב_ ר:
הודה :ש_ bרים [בי __דם
_שים [ב bציון bענו [בת Šלות [בע_ Wרי י[ _
ז [Yלעdפות _רע_ ב :נ b
חורים [טחון נ_ש_ או ונ[ ע_ bרים ב_ ע Wץ
נ[ bתלו [פנWי ז[ ק Wנ bים ל oא נ [Uה _דרו :בb Y
חורים bמנ[ ג bינ_ת_ ם :ש_ ב Yת [משוש bלב Wנו
כ_ ש_ לו :ז[ ק Wנ bים bמש Yע Yר ש_ ב_ תו בb Y
נ [Uהפ Yך [לא Wב Uל [מחול Wנו :נ [_פל_ ה עdטU Uרת ר oאש Wנו אוי נ_א ל_ נו bכי ח_ ט_ אנו:
ע Yל זUה ה_ י_ה _דוUה bלב Wנו ע Yל א Wל Uה ח_ [שכו ע WינWינו :ע Yל ה Yר bציון ש Uש_ מ Wם
שוע_ bלים bה [לכו בו :א Yת_ ה י[ _י [לעול_ ם ת Wש Wב bכ [סאdך [לדור ו_דור :ל_ מ_ ה
אoרך י _bמים :הb dשיב Wנו י[ _י א Wל Uיך ו[ נ_שוב_ ה חW Yדש
ל_ נUצ Yח bת [שכ_ ח Wנו ת Yע Yז[ ב Wנו [ל U
ה bשיב Wנו
י_מ Wינו [כקU Uדםb :כי bאם מ_ אoס [מא[ Yסת_ נו ק_ צ[ Yפת_ ע_ ל Wינו ע Yד [מאoדd :
י[ _י א Wל Uיך ו[ נ_שוב_ ה חW Yדש י_מ Wינו [כקU Uדם:

הYבWט

ורא Wה bמז[ בול ק_ [דש Uך ו[ bת [פא[ Yרת Uך א YיWה bקנ[ א_ [תך
bמש_ מ Yי bם [

וג[ בורoת Uיך ה dמון מ Wע Uיך ו[ Yרח dמ Uיך א Wל Yי bה [תא Yפ_ קוb :כי א Yת_ ה א_ bבינו bכי
ירנו א Yת_ ה י[ _י א_ bבינו ג oאdל Wנו מ Wעול_ ם
א[ Yב _רה_ ם ל oא י[ _דע_ נו ו[ י[ bש _רא Wל ל oא י Ybכ _
יח bלב Wנו bמי[ bרא_ [תך שוב [למ Yע Yן
[שמ Uך :ל_ מ_ ה ת[ Yתע Wנו י[ י_' bמ [ד _רכ Uיך ת[ Yק bש Y
בוססו
[
עdב_ Uדיך bש [בט Wי נYחו dל_ ת Uך :לb Yמ [צע_ ר י [_רשו ע Yם ק_ [דש Uך .צ_ Wרינו
יoצ Wרנו ומ Yעdש Wה
אנ [Yחנו ה Yח oמ Uר ו[ א Yת_ ה [
bמ [ק _דש Uך 3:ו[ ע Yת_ ה י[ _י א_ bבינו א_ ת_ ה d
3 Isaiah 63:15-18
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י [_דך כ Šל_ נו :א Yל bת [קצoף י[ _י ע Yד [מאoד ו[ א Yל ל_ ע Yד bתז[ כoר ע_ ון ה Wן ה Yב Uט נ_א
ע[ Yמך כ Šל_ נו :ע_ Wרי ק_ [ד [שך ה_ יו bמ [דב_ ר bציון bמ [דב_ ר ה_ י_ת_ ה י[ רוש_ ל Yי bם
[שמ_ מ_ ה :ב Wית ק_ [דש Wנו ו[ bת [פא[ Yרת Wנו אdש Uר bה [ללוך אdבoת Wינו ה_ י_ה bל [ש Wרפ Yת
חש Uה
א Wש ו[ כ_ ל מ Yח dמW Yדינו ה_ י_ה [לח_ [רב_ ה :ה Yע Yל א Wל Uה bת [תא Yפ Yק י[ _י תj U
ורא Wה
ושמ_ ע [פק Yח ע WינUיך [
ותע YנWנו ע Yד [מאoד 4:ה Yט Wה אjלה Yי| א_ ז[ נ[ ך [
[
ש [ממoת Wינו ו[ ה_ bעיר אdש Uר נ[ bק _רא bש [מך ע_ ל Uיה_ b :כי ל oא ע Yל bצ [דקoת Wינו,
o
דנ_י|
א o
ילים ת YחdנונWינו [לפ_ נUיך bכי ע Yל Yרח dמ Uיך ה_ Yר bביםd :
אנ [Yחנו מb Yפ b
d
[שמ_ ע_ ה אdד oנ_י| [סל_ ח_ ה אdד oנ_י ה[ Yק bשיב_ ה Yועdש Wה א Yל [תא Yח Yר [למ Yע Yנ[ ך אjלה Yי
5
ירך ו[ ע Yל ע Yמ Uך:
bכי bש [מך נ[ bק _רא ע Yל bע [
In response the verses of lament, one should now stand and say these verses of comfort:

bה [ת Yנע dbרי

_ארך [ש bבי_ה
מוס Wרי צ Yו W
[
קומי [ש bבי י[ רוש_ ל_ bם bה [תפ[ Yת bחי
b
מ Wע_ פ_ ר

ב Yת bציון 6:ע Yל חומoת Yי bך י[ רוש_ ל Yי bם bה [פק[ Yד bתי ש[ oמ bרים כ_ ל ה Yיום ו[ כ_ ל
ירים א Uת י[ _י א Yל דb Œמי ל_ כ Uם :ו[ א Yל bת [תנו
ה Yל Yי[ ל_ ה ת_ bמיד ל oא יUח jשו ה Yמ Yז[ bכ b
דb Œמי לו ע Yד י[ כונWן ו[ ע Yד י _bשים א Uת י[ רוש_ ל Yי bם [ת bהל_ ה ב_ א_ Uרץ :נ[ bשב Yע י[ _י
רוע ע Šזו bאם א Uת Wן א Uת [ד _גנWך עוד מ Yאdכ_ ל [ל oאי[ ב Yי bך ו[ bאם
ובז[ Y
ימינו b
bב b
oאכל Šהו ו[ bה [ללו
י[ bשתו [בנWי נWכ_ ר bתירוש Wך אdש Uר _יגYע[ Yת בוb :כי [מא[ Yספ_ יו י [
ומק[ Yבצ_ יו י[ bשת Šהו [בח[ Yצרות ק_ [ד bשי 7:א Yת_ ה ת_ קום [ת Yרח Wם bציון.
א Uת י[ _י [
bכי ע Wת [לח Uנ[ נ_ה bכי ב_ א מוע Wדb :כי _רצו עdב_ Uדיך א Uת אdב_ נUיה_ ו[ א Uת עdפ_ _רה
9
חנWנו 8:בונWה י[ רוש_ לb Yם י[ _י נ[ bדח Wי י[ bש _רא Wל י[ כ YנWס:
י[ o
Isaiah 64:7-11
Daniel 9:18-19
Isaiah 52:2
Isaiah 62:6-9
Psalm 102:14-15
Psalms 147:2
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4
5
6
7
8
9

★

תקון לאה

★

Tikkun Leah
Tikkun Leah is not said while on the ground, it may be said while seated in a chair.

ש[או

_שאו bפ [תח Wי עול_ ם ו[ י_בוא ,מ Uל Uך ה Yכ_ בוד:
[שע_ bרים| _ראש Wיכ Uם ו[ bהנ [

bמי זUה מ Uל Uך ה Yכ_ בוד י[ _י bעזוז ו[ ג bבור י[ _י ג bבור bמ [לח_ מ_ ה[ :שאו [שע_ bרים
ושאו bפ [תח Wי עול_ ם ו[ י_ב oא מ Uל Uך ה Yכ_ בודb :מי הוא זUה מ Uל Uך
_ראש Wיכ Uם [
10
ה Yכ_ בוד י[ _י [צב_ אות הוא מ Uל Uך ה Yכ_ בוד ס Uל_ ה:

לYמ[נYצWחY

Psalm 42

קoרח[ :כא Yי_ל ת Yעdרoג ע Yל א dbפיק Wי מ_ י bם כ Wן נ [Yפ bשי
מ[ Yש bכיל bל [בנWי Y

אלהים [לא Wל ח_ י מ_ ת Yי א_ בוא
b
jלהים :צ_ [מא_ ה נ [Yפ bשי| לW
ערoג א Wל Uיך א b
תd Y
אמoר
jלהים :ה_ י[ ת_ ה bלי bד [מע_ bתי ל Uח Uם יומ_ ם ו_ל_ י[ ל_ ה .בj U
ו[ א_ Wרא Uה [פנWי א b
א Wל Yי כ_ ל ה Yיום א YיWה אjלה Uיך :א Wל Uה א Uז[ [כ _רה| ו[ א[ Uש [פכ_ ה ע_ ל Yי| נ [Yפ bשי bכי
תודה ה_ מון חוגWג:
jלהים [בקול bרנ_ה ו[ _
עבoר| ב Yס_ ך אY Uד Wדם ע Yד ב Wית א b
אj U
אודנו
U
אלהים bכי עוד
b
ילי לW
הוח b
b
תוחdחי| נ [Yפ bשי וYת Uהb jמי ע_ ל_ י
b
מ Yה bת [ש
י[ שועות פ_ נ_יו :אjלה Yי ע_ ל Yי| נ [Yפ bשי bת [שתוח_ ח ע Yל כ Wן א Uז[ כ_ [רך מ WאU Uרץ
נוריך
קורא [לקול bצ U
W
י [Yר Wדן ו[ ח[ Uרמונ bים מ Wה Yר bמ [צע_ ר[ :תהום א Uל [תהום
כ_ ל bמ [שב_ Uריך ו[ גYל Uיך ע_ ל Yי ע_ ב_ רו :יומ_ ם| י[ צ YוUה י[ _י ח[ Yסדו וב Yל Yי[ ל_ ה
אומ _רה| [לא Wל ס[ Yל bעי ל_ מ_ ה [שכ[ Yחת_ נ bי
[
bשירoה bע bמי [ת bפל_ ה [לא Wל ח Yי_י:
צור _רי
[
קoדר א Wל Wך [בל Yח Yץ אויWב[ :ב Uרצ Yח| [בע[ Yצמות Yי ח[ Wרפונ bי
ל_ מ_ ה W
תוחdחי| נ [Yפ bשי ומ Yה
b
[בא_ [מ _רם א Wל Yי כ_ ל ה Yיום א YיWה אjלה Uיך :מ Yה bת [ש
אודנו י[ שוע oת פ_ נYי וWאלה_ י:
U
אלהים bכי עוד
b
ילי לW
הוח b
b
ה bמי ע_ ל_ י
תj U
10 Psalms 24:7-10
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ש_ [פט Wנ bי

Psalm 43

יבי bמגוי ל oא ח_ bסיד מb Wאיש bמ [רמ_ ה ו[ ע Yו[ ל_ ה
jלהים| ו[ bריב_ ה bר b
א b

קoדר א[ Uתה Yל Wך
[תפ[ Yלט Wנ bיb :כי א Yת_ ה אjלה Wי מ_ ע Šז bי ל_ מ_ ה ז[ נ [Yחת_ נ bי ל_ מ_ ה W
אורך Yוא dbמ [תך ה Wמ_ ה יYנ[ חונ bי י[ bביאונ bי א Uל ה Yר
[
[בל Yח Yץ אויWב[ :של Yח
jלהים א Uל א Wל bש [מח Yת
ק_ [ד [שך ו[ א Uל bמ [ש [כנות Uיך :ו[ א_ בוא_ ה א Uל bמז[ ב Yח א b
ה bמי
תוחdחי| נ [Yפ bשי ומ Yה תj U
b
jלהים אjלה_ י :מ Yה bת [ש
אודך [ב bכנור א b
ילי ו[ [
גb b
אודנו י[ שועות פ_ נYי וWאלה_ י:
U
אלהים bכי עוד
b
ילי לW
הוח b
b
ע_ ל_ י
Psalm 20 – The following Psalm is omitted on days that Tachanun is not said:

לYמ[נYצWחY

bמז[ מור [ל _דו bד :יYע Yנ[ ך י[ _י [ביום צ_ _רה י[ ש Yג [Uבך ש Wם| אjלה Wי

ומ bציון י[ bסע_ Uדך_  :י bז[ כoר כ_ ל bמנ[ חoת Uיך
קoדש b
קב :י[ bשל Yח ע Uז[ Uרך bמ U
ע o
Yי d
ו[ עול_ [תך י[ Yד [שנUה ס Uל_ ה :י bת Wן [לך bכ [לב_ ב Uך ו[ כ_ ל עdצ_ [תך י[ מ Yל Wא :נ[ Yרנ[ נ_ה|
ובש Wם אjלה Wינו נ[ bדג oל י[ מ Yל Wא י[ _י כ_ ל bמ [שאdלות Uיך :ע Yת_ ה
bבישוע_ ת Uך [
ענWהו bמ [שמ Wי ק_ [דשו bבג[ בורות יWש Yע י[ bמינו:
יע י[ _י [מ bשיחו Yי d
הוש Y
b
י _Yד [ע bתי bכי
אנ [Yחנו [בש Wם י[ _י אjלה Wינו נYז[ bכיר :ה Wמ_ ה
סוסים Yו d
b
א Wל Uה ב_ Uרכ Uב ו[ א Wל Uה בY
ענWנו [ביום
הושיע_ ה ה Yמ Uל Uך Yי d
b
עודד :י[ _י
אנ [Yחנו ק[ Yמנו וYנ[ bת _
כ_ [רעו ו[ נ_פ_ לו Yו d
ק_ר[אWנו:

[ל _דו bד

Psalm 24

יoשב Wי ב_ הb :כי הוא ע Yל
ומלוא_ ה ת Wב Wל ו[ [
bמז[ מור ל_ Yײ ה_ א_ Uרץ [

ומי י_קום bב [מקום
י Ybמים י[ ס_ _דה ו[ ע Yל נ[ ה_ רות י[ כונ[ נUה_ b :מי Yיעdל Uה [בה Yר י[ _י b
ק_ [דשו :נ[ bקי כ Yפ Yי bם וב Yר ל Wב_ ב אdש Uר ל oא נ_ש_ א ל Yש_ ו[ א נ [Yפ bשי ו[ ל oא נ[ bשב Yע
דורש_ יו
[
וצ _דק_ ה מ Wאjלה Wי י[ bשעו :זUה דור
[ל bמ [רמ_ ה :י bש_ א [ב _רכ_ ה מ Wא Wת י[ _י [
_שאו bפ [תח Wי
[מב[ Yקש Wי פ_ נUיך Yיעdק oב ס Uל_ ה[ :שאו [שע_ bרים| _ראש Wיכ Uם ו[ bהנ [
עול_ ם ו[ י_בוא מ Uל Uך ה Yכ_ בודb :מי זUה מ Uל Uך ה Yכ_ בוד י[ _י bעזוז ו[ ג bבור י[ _י
-9-

ושאו bפ [תח Wי עול_ ם ו[ י_ב oא מ Uל Uך
ג bבור bמ [לח_ מ_ ה[ :שאו [שע_ bרים _ראש Wיכ Uם [
ה Yכ_ בודb :מי הוא זUה מ Uל Uך ה Yכ_ בוד י[ _י [צב_ אות הוא מ Uל Uך ה Yכ_ בוד
סUל_ה:

לYמ[נYצWחY

Psalm 67

jלהים י[ ח_ נWנו ו bיב_ [רכ Wנו י_א Wר פ_ נ_יו bאת_ נו
bבנ[ ג bינoת bמז[ מור bשיר :א b

ס Uל_ ה :ל_ Yדע Yת ב_ א_ Uרץ Yד [רכ Uך [בכ_ ל גוי bם י[ שוע_ ת Uך :יודוך עb Yמים
ירנ[ נו [לאb Šמים bכי bת [שפoט עb Yמים
jלהים יודוך עb Yמים כ Šל_ ם :י[ bש [מחו וY b
א b
jלהים יודוך
ולאb Šמים| ב_ א_ Uרץ ת Yנ[ ח Wם ס Uל_ ה :יודוך עb Yמים| א b
bמישoר [
jלהים אjלה Wינו :י[ ב_ [רכ Wנו
עb Yמים כ Šל_ ם :אU Uרץ נ [_תנ_ה י[ בול_ ה י[ ב_ [רכ Wנו א b
יראו אותו כ_ ל א[ Yפס Wי א_ Uרץ:
jלהים ו[ י[ b
א b
Psalm 111

אודה י[ _י [בכ_ ל ל Wב_ ב [בסוד י[ ש_ bרים ו[ ע_ Wדה :ג[ דb oלים מ Yעdש Wי
U
ללוי_ה |
ה[ Y

רושים [לכ_ ל ח[ Uפצ Wיה Uם :הוד ו[ ה_ _דר פ_ עŒלו ו[ bצ [דק_ תו ע oמU Uדת ל_ ע Yד:
י[ _י [ד b
ירא_ יו י bז[ כoר [לעול_ ם
זWכ Uר ע_ ש_ ה [לנ[ bפ [לאoת_ יו ח Yנון ו[ Yרחום י[ י_ :טU Uרף נ_ת Yן bל W
כoח מ Yעdש_ יו bהג bיד [לע Yמו ל_ ת Wת ל_ ה Uם נYח dל Yת גוי bם :מ Yעdש Wי י __דיו
[ב bריתוY :
מוכים ל_ ע Yד [לעול_ ם עdשוי bים
קודיו[ :ס b
ומ [שפ_ ט Uנאjמ_ נ bים כ_ ל bפ _
אjמ Uת b
נורא
ב Uאjמ Uת ו[ י_ש_ ר[ :פדות| ש_ ל Yח [לע Yמו bצו_ה [לעול_ ם [ב bריתו ק_ דוש ו[ _
אשית ח_ [כמ_ ה י[ bרא Yת י[ _י ש Wכ Uל טוב [לכ_ ל ע oש Wיה Uם [ת bהל_ תו
[שמוW :ר b
ע oמU Uדת ל_ ע Yד:

נוע
Y

נוד _דה כ[ Yמלונ_ה ו[ כ_ ב Yד ע_ ל Uיה_ bפ [שע_ ה
נוע אU Uרץ כb Yשכור ו[ bה [ת [
ת_ Y

תוסיף קום :ו[ ה_ י_ה ב Yיום ה Yהוא י[ bפקoד י[ _י ע Yל [צב_ א ה Yמ_ רום
b
ו[ נ [_פל_ ה ו[ ל oא
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ב Yמ_ רום ו[ ע Yל מ[ Yלכ Wי ה_ א _dדמ_ ה ע Yל ה_ א _dדמ_ ה.

11

Psalm 51– The following Psalm is omitted on days that Tachanun is not said:

לYמ[נYצWחY

bמז[ מור [ל _דו bד[ :בבוא א Wל_ יו נ_ת_ ן ה Yנ _bביא כ Yאdש Uר ב_ א א Uל ב Yת

jלהים [כח[ Yס Uדך [כרoב Yרח dמ Uיך [מח Wה [פש_ ע_ י :הU Uרב כ[ Yבס Wנ bי
ש_ ב Yע :ח_ נWנ bי א b
אתי נUג[ bדי ת_ bמיד[ :לך
הdרנ bיb :כי [פש_ ע Yי אdנ bי א_ Wדע ו[ ח Yט_ b
אתי טW Y
מ Wעdונ bי ומ Wח Yט_ b
יתי [למ Yע Yן bת [צ Yדק [ב _ד [ב Uרך bתז[ כ Uה
אתי ו[ ה_ Yרע [בע WינUיך ע_ bש b
[לב[ Yדך| ח_ ט_ b
ובח[ Wטא יUח jמ[ Yתנ bי bא bמי :ה Wן אjמ Uת ח_ פ[ Yצת_
[בש_ [פט Uך :ה Wן [בע_ ון חול_ [ל bתי [
תודיע Wנ bי[ :תח[ Yטא Wנ bי [בא Wזוב ו[ א[ Uטה_ ר [תכ[ Yבס Wנ bי
b
ובס_ ת Šם ח_ [כמ_ ה
ב Yט Šחות [
ומש Uל Uג א[ Yל bבין :ת[ Yש bמיע Wנ bי ש_ שון ו[ bש [מח_ ה ת_ ג [Wלנ_ה עdצ_ מות bד bכית_ :
b
jלהים
ה[ Yסת Wר פ_ נUיך מ Wחdט_ א_ י ו[ כ_ ל עdונת Yי [מח Wה :ל Wב ט_ הור [ב _רא bלי א b
רוח ק_ [ד [שך א Yל
רוח נ_כון חW Yדש [ב bק [ר bבי :א Yל ת[ Yש bליכ Wנ bי bמ [לפ_ נUיך ו[ Y
ו[ Y
רוח נ[ bדיב_ ה bת [ס [מכ Wנ bי :אdל[ Yמ _דה
bתק Yח bממ Uנ bי :ה_ bשיב_ ה bלי [ששון י[ bשע Uך ו[ Y
jלהים
פש bעים [ד _רכ Uיך ו[ ח Yט_ bאים א Wל Uיך י_שובו :הb Yציל Wנ bי bמ _ד bמים| א b
[
ופי יYג bיד
אjלה Wי [תשוע_ bתי [ת YרנWן [לשונ bי bצ [דק_ ת Uך :אdד oנ_י [שפ_ ת Yי bת [פת Yח b
[ת bהל_ ת Uךb :כי| ל oא ת[ Yחפoץ זUב Yח ו[ א Uת Wנ_ה עול_ ה ל oא bת [רצ Uה :ז[ bבח Wי
יטיב_ ה
jלהים ל oא bת [בזUה :הb W
רוח נ[ bשב_ _רה ל Wב נ[ bשב_ ר ו[ נ[ bדכ Uה א b
Y
jלהים
א b
bב [רצונ[ ך א Uת bציון bת [בנUה חומות י[ רוש_ ל_ י bם :א_ ז ת[ Yחפץ ז[ bבח Wי צU Uדק
עול_ ה ו[ כ_ bליל א_ ז Yיעdלו ע Yל bמז[ ב Yחdך פ_ bרים:

ע Yד

ומ [ספ Wד bבירוש_ ל_ י bם :א Yת_ ה ת_ קום [ת Yרח Wם bציון
א_ נ_ה bב [כי_ה [ב bציון b

bת [בנUה ו[ bת [בנ_ה חומות י[ רוש_ ל_ י bם:
Upon completion of this tikkun it is customary to study Mishnayot, Zohar, or Chassidut
11 Isaiah 24:20-21
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