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✶ון חצות   ✶   תק
 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.

ר: Uפ Wת א Yח Yר ת Wא ם פ] Uה ת ל_ Wת יון ל_ bי צ Wל Wב dא Yשום ׀ ל 1ל_

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:

ינו Wלהjינוא Wלהjםא Yל Yע ת] bת ל  Yא ו] נו,  Wת ל_ bפ ת] נUיך  פ_ ל] oא  ב ת_ ינו,  Wבותdא י  WאלהWו   
ינו Wלהjי_ א נUיך י] פ_ ר ל] Yף, לומ Uי ער Wש ים וק] bנ זWי פ_ Yנו ע ין א_ Wא Uנו, ש Wנ_ת bח ת] bמ 
ינו Wבותdא Yנו ו נYח] dל א ב_ dאנו, א ט_ oא ח_ ל נו ו] נYח] dים א bיק bד Yינו, צ Wבותdי א WאלהWו 

אנו: ט_ ח_
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:

נו מ] Yש נוא_ מ] Yש נו, ב_, א_ נו, ג_גYד] י. דbזYל] bפ oד נו  ר] YבUינו, ה bו jנו, ו]ע ע] Yש ר] bהYנו,ז  ד]
נו, ח_ ס] Yר. ט_מ Uק Uש נו  ל] Yע, י_פ ר_ נו  צ] Yעbנו, כ נו, לYזYב] נו, מ_צ] ד] Yרbנו,נ צ] Yא 
נו, ס_ ר] Yינו, ע_ר bנו, פ_ו ע] Yנו, צ_ש ר] Yרbף. ק Uינו ער bנו, ר_ש ע] Yשbנו, ש ת] Yחbנו,ת ב] Yע 

נו. ו_ה ל_ oא ש_ ל ים ו] bטוב Yיך ה Uט פ_ ש] bמ bיך ומ Uות צ] bמ bנו מ ר] Yנו: ס ע] ת_ ע] bינו, ת bע  ת_
נו: ע] ש_ ר] bנו ה נYח] dא Yית_ ו boש ת ע_ Uמ jי א bינו, כ Wל א ע_ ב_ Yל ה ל כ_ Yיק ע bד Yה צ ת_ Yא 2ו]

: מYה Yע Wה יוד ת_ Yלות א ג] bנ Yה ל ו] oא כ_ ל dים: ה bק ח_ ן ש] Wיך שוכUנ פ_ ר ל] Yאמo  נ

ה ת_ Yלא ש כ_ Wה חופ ת_ Yי: א ל ח_ י כ_ Wר ת] bלומות סdע Yת ם ו] זWי עול_ עY ר_ Wיוד   
ר ת_ ס] bין נ Wא ך. ו] מ_ bם מ ל_ ר נUע] ב_ ין ד_ Wב. א Wיות ו_ל ל_ ן כ] Wן ובוה Uט י ב_ Wר ד] Yח 

ינUיך:  Wד עUג Uנ bמ

נUיך וב]כWן פ_ ל] bצון מ י ר_ bה י_ י] ינוי] Wל ם ע_ Wח Yר ת] Uינו ש Wבותdי א WאלהWינו ו Wלהjא  
ל oח מ] bת ינו. ו] Wונות dל ע ל כ_ Yנו ע ר ל_ Wפ Yכ ינו ות] Wאתo ט Yל ח ל כ_ Yנו ע חול ל_ מ] bת  ו]

ינו: Wע ש_ ל פ] ל כ_ Yנו ע ח ל_ Yל ס] bת ו]
2  Nechemiah 9:33
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Psalm 137 – One should weep over the destruction of the Temple at this point:

רות dהYנ ל  Yרותע dהYנ ל  Yלע Yע יון:  bצ ת  Uא נו  Wר ז_כ] ב] ינו,  bכ ב_ גYם  נו  ב] Yי_ש ם  ש_ ל,  Uב ב_   
יר bי ש Wר ב] bינו ד Wלונו שוב Wא ם ש] י ש_ bינו: כ Wרות oנ bינו כ bל ה, ת_ תוכ_ ים ב] bב ר_ dע 
ל Yע , י_ יר י] bת ש Uיר א bיך נ_ש Wיון: א bיר צ bש bנו מ ירו ל_ bה, ש ח_ מ] bינו ש Wל תול_  ו]
י bשונ ל] ק  Yב ד] bת י:  bינ bמ י] ח  Yכ ש] bת ם,  bיb ל_ רוש_ י] ך  Wח כ_ ש] Uא ם  bא ר:  נWכ_ ת  Yמ ד] Yא 
oאש ר ל  Yע ם  bיb Yל רוש_ י] ת  Uא ה  Uל dע Yא oא  ל ם  bא י,  bכ Wר כ] ז] Uא oא  ל ם  bא י  bכ bח  ל]
רו רו ע_ ים ע_ bר מ] oא ם, ה_ bיb ל_ רוש_ ת יום י] Wדום אjי אWנ ב] bי_ ל ר י] oכ י: ז] bת ח_ מ] bש 
ך Wמול ת ג] Uך א ם ל_ Uל Yש י] Uי ש Wר ש] Yה, א דוד_ ש] Yל ה Uב ת ב_ Yה: ב סוד ב_ י] Yד ה Yע 

ע: Yל ס_ Yל ה Uך א bי Yל ל_ oת ע Uץ א Wפ bנ ז ו] Wאחo י Uי ש Wר ש] Yנו: א ת] ל_ ל] Yג_מ Uש

Psalm 79 – One should weep over the deaths of the righteous at this point:

למbז]מורמbז]מור Yיכ Wה ת  Uא או  מ] bט ך  Uת ל_ dחYנ ב] ם|  bגוי או  ב_ ים  bלהjא ף,  ס_ א_ ל]   
ל כ_ dא Yיך מ Uד ב_ dת ע Yל ב] bנ ת  Uנו א נ_ת] ים:  bי bע ם ל] bי Yל רוש_ י] ת  Uמו א ך ש_ Uש ד]  ק_
ם bי Yמ Yכ ם|  מ_ ד_ כו  פ] ש_ ץ:  Uר א_ תו  י] Yח ל] יך  Uיד bס dח ר  Yש ב] ם  bי מ_ ש_ Yה עוף   ל]
ס Uל Uק ו_ ג  Yע Yל נWינו  Wכ ש] bל ה  פ_ ר] Uח ינו  bי ה_ ר:  Wקוב ין  Wא ו] ם  bי Yל רוש_ י] יבות  bב  ס]
פך ך: ש] Uת א_ נ] bש ק Wמו א ר כ] Yע ב] bח ת YצUנ נYף ל_ jא Uי_ ת ה י] ד מ_ Yינו: ע Wיבות bב ס] bל 
oא ך ל מ] bש ר ב] Uש dכות א ל_ מ] Yל מ Yע עוך ו] ד_ oא י] ר ל Uש dם א bגוי Yל ה Uך א ת] מ_ dח 
ת oונ dנו ע ר ל_ כ_ ז] bל ת Yמו: א Yש Wהו הWו נ_ ת  Uא ו] ב  oק dעYי ת  Uל א Yכ י א_ bאו: כ ר_  ק_
נו Wע ש] bי י Wלהjנו א Wר ז] ד: ע_ oא לונו מ] Yי ד bיך כ Uמ dח Yמונו ר ד] Yק ר י] Uה Yים מ bאשנ bר 
ך: Uמ ן ש] Yע Yמ ינו ל] Wאתo ט Yל ח Yע ר  Wפ Yכ ו] נו  Wיל bצ Yה ו] ך  Uמ בוד ש] ר כ] Yב ל ד] Yע 
ם Yת ד Yמ ק] bינו נ Wינ Wע ם ל] bגוי Yע ב Yד ו_ bם י Uיה Wלהjה אWי Yם א bגוי Yרו ה oאמ] ה| י מ_  ל_
נWי ר ב] Wך הותdרוע ל ז] Uד oג יר כ] bס ת א_ Yק נ] Uיך אUנ פ_ בוא ל] פוך: ת_ ש_ Yיך ה Uד ב_ dע 
פוך ר] Wר ח Uש dם א ת_ פ_ ר] Uם ח יק_ Wל ח Uם א bי Yת ע_ ב] bינו שWנ Wכ ש] bב ל Wש ה_ ה: ו] מות_  ת]
דור ו_דור ם ל] עול_ ך ל] ה ל] Uך נוד Uית bע ר] Yאן מo צ ך| ו] מ] Yנו ע נYח] dא Yדנ_י: ו dא 

נ]סYפWר ת]הbל_תUך:
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Lamentations 5

הז]כoרז]כoר כ_ פ] UהUנו נ Wת ל_ dחYנו: נ Wת פ_ ר] Uת ח Uה א Wא ה ור] יט_ bב Yנו ה י_ה ל_ ה ה_ Uי_ מ י]   
נות: מ_ ל] Yא ינו כ] Wמות bב א ין א_ Wא ינו ו] bי ים ה_ bתומ ים: י] bר נ_כ] ינו ל] Wת ים. ב_ bז_ר  ל]
נו גYע] נו י_ פ] ד_ ר] bנו נ Wו_אר Yל צ Yאו: ע oיר י_ב bח מ] bינו ב Wצ Wינו ע bת ף ש_ Uס Uכ ינו ב] Wימ Wמ 
או ט] ינו ח_ Wת oב dם: א Uח עY ל_ oב ש] bשור ל Yנו י_ד א Yם נ_ת bי Yר צ] [ bנו: מ oא הונYח ל_ ל  ו]
ם: ד_ י_ bין מ Wק א Wר oנו פ לו ב_ ש] ים מ_ bד ב_ dנו: ע ל] ב_ ם ס_ Uיה Wונות dנו ע נYח] dא Yינ_ם ו Wא  ו]
י Wנ פ] bרו מ מ_ כ] bנור נ Yת נו כ] Wר: עור ב_ ד] bמ Yב ה Uר Uי חWנ פ] bנו מ Wמ ח] Yיא ל bנו נ_ב Wש נYפ]  ב]
ם י_ד_ ים ב] bר ה: ש_ הוד_ י י] Wר ע_ לות ב] ת� נו ב] bיון ע bצ ים ב] bב:  נ_ש ע_ עdפות ר_  זYל]
ץ Wע ב_ ים  bר ע_ ונ] או  נ_ש_ חון  ט] ים  bחור Yב רו:  ד_ נUה] oא  ל ים  bנ Wק ז] נWי  פ] לו  ת] bנ 
נו Wב bל שוש  ת מ] Yב ם: ש_ ינ_ת_ bג נ] bמ ים  bחור Yתו ב ב_ ר ש_ Yע Yש bמ ים  bנ Wק ז] לו:  ש_  כ_
אנו: ט_ י ח_ bנו כ נו אוי נ_א ל_ Wאשo ת ר Uר Uטdה ע ל_ נו: נ_פ] Wחול ל מ] Uב Wא ך ל] Yפ  נUה]
ם Wמ ש_ Uיון ש bר צ Yל ה Yינו: עWינ Wכו ע ש] ה ח_ Uל Wל א Yנו ע Wב bה לUו י_ה ד_ ל זUה ה_ Yע 
ה מ_ דור ו_דור: ל_ אdך ל] ס] bב כ Wש Wם ת עול_ י_ ל] ה י] ת_ Yכו בו: א ל] bים ה bל  שוע_
ש Wד Yה ח נ_שוב_ יך ו] Uל Wי_ א נו י] Wיב bש dים: ה bך י_מ Uר oא נו ל] Wב ז] Yע Yנו ת Wח כ_ ש] bח ת YצUנ  ל_
נו Wיב bש dד: ה oא ד מ] Yינו ע Wל ת_ ע_ פ] Yצ נו ק_ ת_ ס] Yא ס מ] oא ם מ_ bי א bם: כ Uד Uק ינו כ] Wי_מ 

ם:  Uד Uק ינו כ] Wש י_מ Wד Yה ח נ_שוב_ יך ו] Uל Wי_ א י]

ךהYבWטהYבWט ת] א_ נ] bק יWה  Yא ך  Uת ר] Yא פ] bת ו] ך  Uש ד] ק_ בול  ז] bמ ה  Wא ור] ם  bי Yמ ש_ bמ   
י bינו כ bב ה א_ ת_ Yי א bקו: כ פ_ Yא ת] bי ה Yל Wיך א Uמ dח Yר יך ו] Uע Wמון מ dיך ה Uת oבור  וג]
ם עול_ Wנו מ Wל dא oינו ג bב י_ א_ ה י] ת_ Yנו א יר_ bכYא יo ל ל Wא ר_ ש] bי נו ו] ע_ ד_ oא י] ם ל ה_ ר_ ב] Yא 
ן Yע Yמ ך שוב ל] ת] א_ ר] bי bנו מ Wב bל Yיח bש ק] Yיך ת Uכ ר_ ד] bמ ' י_ נו י] Wע ת] Yה ת מ_ ך: ל_ Uמ  ש]
סו ינו בוס] Wר ך. צ_ Uש ד] ם ק_ Yשו ע י_ר] ר  ע_ צ] bמ Yך: ל Uת נYחוdל_ י  Wט ב] bיך ש Uד ב_ dע 

ך: Uש ד_ ק] bה3מ Wשdע Yנו ומ Wר צ] oה י ת_ Yא ר ו] Uמ oח Yנו ה נYח] dה א ת_ ינו א_ bב י_ א_ ה י] ת_ Yע ו]   

3 Isaiah 63:15-18
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ט נ_א Uב Yן ה Wון ה ר ע_ oכ ז] bד ת Yע ל ל_ Yא ד ו] oא ד מ] Yי_ ע ף י] oצ ק] bל ת Yנו: א ל_ ך כ�  י_ד]
ם bי Yל רוש_ י] ה  י_ת_ ר ה_ ב_ ד] bיון מ bר צ ב_ ד] bיו מ ך ה_ ש] ד] י ק_ Wר ע_ נו:  ל_ ך כ� מ] Yע 
ת Yפ Wר ש] bי_ה ל ינו ה_ Wת oב dלוך א ל] bר ה Uש dנו א Wת ר] Yא פ] bת נו ו] Wש ד] ית ק_ Wה: ב מ_ מ_  ש]
ה Uש jח Uת י_  י] ק  Yפ Yא ת] bת ה  Uל Wא ל  Yע Yה ה:  ב_ ר] ח_ ל] י_ה  ה_ ינו  Wד Yמ dח Yמ ל  כ_ ו] ש  Wא 

ד: oא מ] ד  Yע נWנו  Yע ה4ות] Wא ור] ינUיך  Wע ח  Yק פ] ע  מ_ וש] ך  נ] ז] א_ י|  Yלהjא ה  Wט Yה   
ינו, Wת oק ד] bצ ל  Yע oא  ל י  bכ  : יה_ Uל ע_ ך  מ] bש א  ר_ ק] bנ ר  Uש dא יר  bע ה_ ו] ינו  Wת oמ מ] oש 
נ_י| oד dא ים:  bב Yר ה_ יך  Uמ dח Yר ל  Yע י  bכ נUיך  פ_ ל] נונWינו  dח Yת ים  bיל bפ Yמ נו  נYח] dא
י Yלהjך א נ] Yע Yמ ר ל] Yח Yא ל ת] Yה א Wש dע Yה ו יב_ bש ק] Yנ_י ה oד dה א ח_ ל_ נ_י| ס] oד dה א ע_ מ_  ש]

ך: Uמ Yל ע Yע ך ו] יר] bל ע Yא ע ר_ ק] bך נ מ] bי ש b5כ

In response the verses of lament, one should now stand and say these verses of comfort:

י bר dעYנ ת] bיה bר dעYנ ת] bי_הה bב ך ש] Wו_אר Yי צ Wר י מוס] bח ת] Yפ ת] bם הb ל_ רוש_ י י] bב י ש] bר קומ פ_ ע_ Wמ  
יון: bת צ Yל6ב כ_ יום ו] Yל ה ים כ_ bר מ] oי ש bת ד] Yק פ] bם ה bי Yל רוש_ ך י] bי Yת oל חומ Yע   

נו ת] bל ת Yא ם: ו] Uכ י ל_ bמ ל ד� Yי_ א ת י] Uים א bיר bכ ז] Yמ Yשו ה jחUא יo יד ל bמ ה ת_ ל_ י] Yל Yה 
י_ ע י] Yב ש] bץ: נ Uר א_ ה ב_ ל_ bה ם ת] bי Yל רוש_ ת י] Uים א bד י_ש Yע כונWן ו] ד י] Yי לו ע bמ  ד�
ם bא ו] ך  bי Yב י] oא ל] ל  כ_ dא Yמ נWך עוד  ג_ ד] ת  Uן א Wת Uא ם  bזו א ע�  Yרוע ז] bוב ינו  bימ bב 
לו ל] bה הו ו] ל� oאכ] יו י פ_ ס] Yא י מ] bת] בו: כ YעYג ר י_ Uש dך א Wירוש bר ת י נWכ_ Wנ תו ב] ש] bי 

י: bש ד] רות ק_ צ] Yח הו ב] ת� ש] bיו י צ_ ב] Yק י_ ומ] ת י] Uיון. 7א bם צ Wח Yר קום ת] ה ת_ ת_ Yא 
ה ר_ פ_ dת ע Uא נUיה_ ו] ב_ dת א Uיך א Uד ב_ dצו ע י ר_ bד: כ Wא מוע י ב_ bנ_ה כ נ] Uח ת ל] Wי ע bכ 

נWנו: oח נWס: 8י] Yכ ל י] Wא ר_ ש] bי י Wח ד] bי_ נ bם י] Yל רוש_ 9בונWה י]

4 Isaiah 64:7-11
5 Daniel 9:18-19
6 Isaiah 52:2
7 Isaiah 62:6-9
8 Psalm 102:14-15
9 Psalms 147:2
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★   תקון לאה★   

Tikkun Leah

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

בוד:ש]אוש]או כ_ Yך ה Uל Uי_בוא, מ ם ו] י עול_ Wח ת] bאו פ נ_ש] bה ם ו] Uיכ Wאש ים| ר_ bר ע_   ש]
ים bר ע_ או ש] ה: ש] מ_ ח_ ל] bבור מ bי_ ג בור י] bג זוז ו] bי_ ע בוד י] כ_ Yך ה Uל Uה מUי ז bמ 
ך Uל Uה מUי הוא ז bבוד: מ כ_ Yך ה Uל Uא מo י_ב ם ו] י עול_ Wח ת] bאו פ ם וש] Uיכ Wאש  ר_

ה: ל_ Uבוד ס כ_ Yך ה Uל Uאות הוא מ ב_ י_ צ] בוד י] כ_ Y10ה

Psalm 42

YחWצYמ]נYלYחWצYמ]נYיל bש ן נYפ] Wם כ bי י מ_ Wיק bפ dל א Yג ע oר dע Yי_ל ת Yא ח: כ] Yר oי קWנ ב] bיל ל bכ ש] Yמ  
בוא י א_ Yת י מ_ ל ח_ Wא ים ל] bאלה Wי| ל bש ה נYפ] א_ מ] ים: צ_ bלהjיך א Uל Wג א oר dע Yת 
ר oמ jא Uה. ב ל_ י] ל_ ם ו_ ם יומ_ Uח Uי ל bת ע_ מ] bי ד bה ל ת_ י] ים: ה_ bלהjי אWנ ה פ] Uא ר_ Wא  ו]
י bי כ bש י| נYפ] Yל ה ע_ כ_ פ] ש] Uא ה| ו] ר_ כ] ז] Uה א Uל Wיך: א Uלהjה אWי Yיום א Yל ה י כ_ Yל Wא 
מון חוגWג: ה ה_ תוד_ נ_ה ו] bקול ר ים ב] bלהjית א Wד ב Yם ע Wד Yד Uך א ס_ Yר| ב oב jע Uא
נו Uי עוד אוד bים כ bאלה Wי ל bיל bי הוח ל_ י ע_ bמ jה Uת Yי ו bש י| נYפ] bח dתוח ש] bה ת Yמ 
ץ Uר Uא Wך מ ר] כ_ ז] Uא ן  Wל כ Yח ע תוח_ ש] bי ת bש נYפ] י|  Yל ע_ י  Yלהjנ_יו: א פ_ שועות   י]
יך Uנור bקול צ א ל] Wהום קור ל ת] Uהום א ר: ת] ע_ צ] bר מ Yה Wים מ bמונ ר] Uח ן ו] Wד  יYר]
ה ל_ י] Yל Yוב דו  ס] Yח י_  י] וUה  Yצ י] ם|  יומ_ רו:  ב_ ע_ י  Yל ע_ יך  UלYג ו] יך  Uר ב_ ש] bמ ל   כ_
י bנ ת_ ח] Yכ ה ש] מ_ י ל_ bע ל] Yל ס Wא ה| ל] ר_ י: אומ] י_ Yל ח Wא ה ל] ל_ bפ י ת] bמ bה ע oיר bש 
י ר_ י צור] bפונ ר] Wי ח Yמות צ] Yע ב] ח|  Yצ Uר ץ אויWב: ב] Yח Yל ך ב] Wל Wר א Wד oה ק מ_  ל_
ה Yומ י  bש נYפ] י|  bח dתוח ש] bת ה  Yמ יך:  Uלהjא יWה  Yא יום  Yה ל  י כ_ Yל Wא ם  ר_ מ] א_  ב]

י: י וWאלה_ Yנ ת פ_ oשוע נו י] Uי עוד אוד bים כ bאלה Wי ל bיל bי הוח ל_ י ע_ bמ jה Uת

10 Psalms 24:7-10
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Psalm 43

י bנ Wט פ] יש_ bנ Wט פ] הש_ ל_ ו] Yע ה ו] מ_ ר] bיש מ bא Wיד מ bס oא ח_ גוי ל bי מ bיב bה ר יב_ bר ים| ו] bלהjא  
ך Wל Yה ת] Uר א Wד oה ק מ_ י ל_ bנ ת_ נYח] ז] ה  מ_ י ל_ bז ע� י מ_ Wלהjה א ת_ Yי א bכ י:  bנ Wט ל] Yפ  ת]
ר Yה ל  Uא י  bיאונ bב י] י  bחונ יYנ] ה  מ_ Wה ך  ת] bמ dא Yו ך  אור] ח  Yל ש] אויWב:  ץ  Yח Yל  ב]
ת Yח מ] bל ש Wל א Uים א bלהjח א Yב ז] bל מ Uה א בוא_ א_ יך: ו] Uנות כ] ש] bל מ Uא ך ו] ש] ד]  ק_
י bמ jה Uה ת Yי ומ bש י| נYפ] bח dתוח ש] bה ת Yי: מ ים אjלה_ bלהjנור א bכ ך ב] אוד] י ו] bיל bג 

י: י וWאלה_ Yנ שועות פ_ נו י] Uי עוד אוד bים כ bאלה Wי ל bיל bי הוח ל_ ע_

Psalm 20 – The following Psalm is omitted on days that Tachanun is not said:

YחWצYמ]נYלYחWצYמ]נYיל Wלהjא ם|  Wש ך  גUב] Yש י] ה  ר_ צ_ יום  ב] י_  י] ך  נ] YעYי ד:  bו ד_ ל] מור  ז] bמ   
יך Uת oח נ] bמ ל  כ_ ר  oכ ז] bי  : ך_ Uד ע_ ס] bי יון  bצ bומ ש  Uד oק bמ ך  Uר ז] Uע ח  Yל ש] bי ב:  oק dעYי 
נ_ה| נ] Yר א: נ] Wל Yמ ך י] ת] צ_ dל ע כ_ ך ו] Uב ב_ ל] bך כ ן ל] Wת bה: י ל_ Uה סUנ ש] Yד ך י] ת] עול_  ו]
ה ת_ Yע יך:  Uלותdא ש] bמ ל  כ_ י_  י] א  Wל Yמ י] ל  oג ד] bנ ינו  Wלהjא ם  Wש וב] ך  Uת ישוע_ bב 
ינו: bמ ע י] YשWבורות י ג] bשו ב ד] י ק_ Wמ ש] bהו מWנ dעYיחו י bש י_ מ] יעY י] bי הוש bי כ bת ע] Yי_ד 
ה מ_ Wיר: ה bכ ז] Yנ ינו  Wלהjי_ א י] ם  Wש נו ב] נYח] dא Yו ים  bסוס Yה ב Uל Wא ו] ב  Uכ Uר ה ב_ Uל Wא 
יום נWנו ב] dעYך י Uל Uמ Yה ה יע_ bי_ הוש ד: י] עוד_ ת] bנ Yנו ו מ] Yנו ק נYח] dא Yלו ו נ_פ_ עו ו] ר]  כ_

ק_ר]אWנו:

Psalm 24

ד bו ד_ דל] bו ד_ לל] Yי הוא ע bה: כ י ב_ Wב ש] oי ו] ל  Wב Wה ת לוא_ ץ ומ] Uר א_ ײ_ ה_ Yמור ל ז] bמ   
קום מ] bי י_קום ב bי_ ומ ר י] Yה ה ב] UלdעYי י bמ : נUה_ כונ] רות י] ה_ ל נ] Yע ה ו] ד_ ס_ ים י] bמYי 
ע Yב ש] bא נo ל י ו] bש א נYפ] ו] ש_ Yא ל oא נ_ש_ ר ל Uש dב א ב_ Wר ל Yם וב bי Yפ Yי כ bק שו:  נ] ד]  ק_
יו ש_ עו: זUה דור דור] ש] bי י Wלהjא Wה מ ק_ ד_ י_ וצ] ת י] Wא Wה מ כ_ ר_ א ב] ש_ bה: י מ_ ר] bמ  ל]
י Wח ת] bאו פ נ_ש] bה ו] ם  Uיכ Wאש ים| ר_ bר ע_ או ש] ה: ש] ל_ Uב ס oק dעYי נUיך  י פ_ Wש ק] Yב  מ]
י_ בור י] bג זוז ו] bי_ ע בוד י] כ_ Yך ה Uל Uה מUי ז bבוד: מ כ_ Yך ה Uל Uי_בוא מ ם ו]  עול_
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ך Uל Uא מo י_ב ם ו] י עול_ Wח ת] bאו פ ם וש] Uיכ Wאש ים ר_ bר ע_ או ש] ה: ש] מ_ ח_ ל] bבור מ bג 
בוד כ_ Yך ה Uל Uמ אות הוא  ב_ י_ צ] י] בוד  כ_ Yך ה Uל Uמ זUה  י הוא  bמ בוד:  כ_ Yה 

סUל_ה:

Psalm 67

YחWצYמ]נYלYחWצYמ]נYנול ת_ bנ_יו א ר פ_ Wנו י_א Wכ ר] יב_ bנו וWנ ח_ ים י] bלהjיר: א bמור ש ז] bת מ oינ bג נ] bב  
ים bמ Yע יודוך  ך:  Uת שוע_ י] ם  bגוי ל  כ_ ב] ך  Uכ ר] Yד ץ  Uר א_ ב_ ת  Yע Yד ל_ ה:  ל_ Uס 
ים bמ Yט ע oפ ש] bי ת bים כ bמ א� נו ל] נ] Yיר bחו ו מ] ש] bם: י ל_ ים כ� bמ Yים יודוך ע bלהjא 
ים יודוך bלהjים| א bמ Yה: יודוך ע ל_ Uם ס Wח נ] Yץ ת Uר א_ ים| ב_ bמ א� ר ול] oיש bמ 
נו Wכ ר] ב_ י] ינו:  Wלהjים א bלהjנו א Wכ ר] ב_ י] ה  בול_ י] נ_ה  נ_ת] ץ  Uר Uם: א ל_ ים כ� bמ Yע 

ץ: Uר י א_ Wס פ] Yל א או אותו כ_ יר] bי ים ו] bלהjא

Psalm 111

לוי_ה ל] Yלוי_הה ל] Yיה Wש dע Yים מ bל oד ה: ג] ד_ Wע ים ו] bר ש_ סוד י] ב ב] ב_ Wל ל כ_ י_ ב] ה י] Uאוד | 
ד: Yע ת ל_ Uד Uמ oתו ע ק_ ד] bצ ע�לו ו] ר פ_ ד_ ה_ ם: הוד ו] Uיה Wצ פ] Uל ח כ_ ים ל] bרוש י_ ד]  י]
ם עול_ ר ל] oכ ז] bיו י א_ Wיר bן ל Yף נ_ת Uר Uי_: ט חום י] Yר נון ו] Yיו ח ת_ oא ל] פ] bנ ה ל] ש_ ר ע_ UכWז 
יו י י_ד_ Wש dע Yם: מ bת גוי Yל dחYם נ Uה ת ל_ Wת מו ל_ Yע יד ל] bג bיו ה ש_ dע Yמ Yח oיתו: כ bר  ב]
ים bשויdם ע עול_ ד ל] Yע ים ל_ bמוכ יו: ס] קוד_ bל פ ים כ_ bנ מ_ jאUנ ט  פ_ ש] bומ ת  Uמ jא 
א נור_ דוש ו] יתו ק_ bר ם ב] עול_ ו_ה ל] bמו צ Yע ח ל] Yל דות| ש_ ר: פ] י_ש_ ת ו] Uמ jא Uב 
תו ל_ bה ת] ם  Uיה Wש oע ל  כ_ ל] טוב  ל  Uכ Wש י_  י] ת  Yא ר] bי ה  מ_ כ] ח_ ית  bאש Wר מו:   ש]

ד: Yע ת ל_ Uד Uמ oע

YנועYהנוע ע_ ש] bפ יה_  Uל ע_ ד  Yב כ_ ו] לונ_ה  מ] Yה כ ד_ נוד] ת] bה ו] כור  bש Yכ ץ  Uר Uא  Yנוע ת_   
רום מ_ Yא ה ב_ ל צ] Yי_ ע ד י] oק פ] bהוא י Yיום ה Yי_ה ב ה_ יף קום: ו] bא תוסo ל ה ו] ל_ נ_פ]  ו]
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ה. מ_ ד_ dא ל ה_ Yה ע מ_ ד_ dא י ה_ Wכ ל] Yל מ Yע רום ו] מ_ Y11ב 

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

YחWצYמ]נYלYחWצYמ]נYתל Yל ב Uא א ר ב_ Uש dא Yיא כ bנ_ב Yן ה יו נ_ת_ ל_ Wבוא א ד: ב] bו ד_ מור ל] ז] bמ  
י bנ Wס ב] Yב כ Uר Uי: ה ע_ ש_ ה פ] Wח יך מ] Uמ dח Yב ר oר ך כ] Uד ס] Yח ים כ] bלהjי א bנ Wנ ע: ח_ Yב  ש_
ך יד: ל] bמ י ת_ bד ג] Uי נ bאת ט_ Yח ע ו] ד_ Wי א bנ dי א Yע ש_ י פ] bי: כ bנ Wר dה Yי ט bאת ט_ Yח Wי ומ bונ dע Wמ 
ה Uכ ז] bך ת Uר ב] ד_ ק ב] Yד צ] bן ת Yע Yמ י ל] bית bש ינUיך ע_ Wע ע ב] Yר ה_ י ו] bאת ט_ ך| ח_ ד] Yב  ל]
ת_ צ] Yפ ת ח_ Uמ jן א Wי: ה bמ bי א bנ ת] Yמ jחUא י ט] Wח י וב] bת ל] ון חול_ ע_ ן ב] Wך: ה Uט פ] ש_  ב]
י bנ Wס ב] Yכ ר ת] ה_ ט] Uא זוב ו] Wא י ב] bנ Wא ט] Yח י: ת] bנ Wיע bה תוד מ_ כ] ם ח_ ת� ס_ חות וב] ט� Yב 
: ית_ bכ bד מות  עdצ_ נ_ה  גWל] ת_ ה  ח_ מ] bש ו] שון  ש_ י  bנ Wיע bמ ש] Yת ין:  bב ל] Yא ג  Uל Uש bומ 
ים bלהjי א bא ל ר_ הור ב] ב ט_ Wה: ל Wח י מ] Yונת dל ע כ_ י ו] א_ ט_ dח Wיך מUנ ר פ_ Wת ס] Yה 
ל Yך א ש] ד] רוחY ק_ נUיך ו] פ_ ל] bי מ bנ Wיכ bל ש] Yל ת Yי: א bב ר] bק ש ב] Wד Yנ_כון ח Yרוח  ו]
ה ד_ מ] Yל dי: א bנ Wכ מ] ס] bה ת יב_ bד רוחY נ] ך ו] Uע ש] bשון י י ש] bה ל יב_ bש י: ה_ bנ Uמ bח מ Yק bת 
ים bלהjא ים|  bמ ד_ bמ י  bנ Wיל bצ Yה י_שובו:  יך  Uל Wא ים  bא ט_ Yח ו] יך  Uכ ר_ ד] ים  bע  פש]
יד bג Yי י bח ופ Yת פ] bי ת Yת פ_ נ_י ש] oד dך: א Uת ק_ ד] bי צ bשונ נWן ל] Yר י ת] bת שוע_ י ת] Wלהjא 
י Wח ב] bז ה:  Uצ ר] bת oא  ל ה  עול_ נ_ה  Wת Uא ו] ח  YבUז ץ  oפ ח] Yת oא  ל י|  bכ ך:  Uת ל_ bה  ת]
ה יב_ bיט Wה: הUז ב] bא תo ים ל bלהjה א Uכ ד] bנ ר ו] ב_ ש] bב נ Wה ל ר_ ב_ ש] bנ Yים רוח bלהjא 
ק Uד Uי צ Wח ב] bז פץ  ח] Yז ת ם: א_ bי ל_ רוש_ י] נUה חומות  ב] bיון ת bת צ Uך א צונ] ר] bב 

ים: bר ך פ_ dח Yב ז] bל מ Yלו עdעYז י יל א_ bל כ_ ה ו] עול_

ד Yדע Yיוןע bם צ Wח Yר קום ת] ה ת_ ת_ Yם: א bי ל_ ירוש_ bד ב Wפ ס] bיון ומ bצ י_ה ב] כ] bנ_ה ב   א_
ם: bי ל_ רוש_ נ_ה חומות י] ב] bת נUה ו] ב] bת

Upon completion of this tikkun it is customary to study Mishnayot, Zohar, or Chassidut

11 Isaiah 24:20-21
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