סדר קריאת שמע שעל המיטה
ׁש ָח ָטא ְּכנֶגְ ִּדי
ׁש ִה ְכ ִעיס ו ְִה ְקנִ יט או ִֹתי אוֹ ֶ
ֲרינִ י מו ֵֹחל ְל ָכל ִמי ֶ
הֵ
ׁשר ִלי ֵּבין ְּבאוֹנֶס
ֵּבין ְּבגו ִּפי ֵּבין ְּב ָממוֹנִ י ֵּבין ִּב ְכבו ִֹדי ֵּבין ְּב ָכל ֲא ֶ
ֲשֹהְ .ולֹא
ֵּבין ְּב ָרצוֹן ֵּבין ְּבׁשוֹגֵג ֵּבין ְּב ֵמזִ יד ֵּבין ְּב ִד ּבוּר ֵּבין ְּב ַמע ֶ
ֵש ׁשוּם ָא ָדם ְּב ִס ָּב ִתי:
ֵענׁ
יָ

ּע ְת ָך ֶּב ֱא ֶמת.
ישו ָ
ׁשנ ּו ִּב ׁ
ַפ ֵ
ְתגֵל נ ְ
ִש ַֹמח ִל ֵּבנ ּו ו ָ
י ְִרא ּו ֵעינֵינ ּו ְוי ְ
ֶּב ֱאמוֹר ְל ִצ ּיוֹן ָמ ַל ְך ֱאל ָֹהי ְִך .ה' ֶמ ֶל ְך .ה' ָמ ָל ְך .ה' י ְִמלו ְֹך ְלעו ָֹלם
ׁש ְּל ָך ִהיא ו ְּלעו ְֹל ֵמי ַעד ִּת ְמלו ְֹך ְּב ָכבוֹדִּ .כי ֵאין
ָעדִּ :כי ַה ַּמ ְלכוּת ֶ
וֶ
ָלנ ּו ֶמ ֶל ְך ֶא ָּלא ָא ָּתה:

ִש ָֹר ֵאל .ה' ֱאל ֵֹהינוּ .ה' ֶא ָחד:
ְׁש ַמע י ְ

ִק ֵרא ָב ֶהם
ַה ַּמ ְל ָא ְך ַה ּגֹ ֵאל א ִֹתי ִמ ָּכל ָרע י ְָב ֵר ְך ֶאת ַה ְּנ ָע ִריםְ .וי ָּ
ְשם אֲבו ַֹתי ַא ְב ָר ָהם ְוי ְִצ ָחקְ .וי ְִד ּג ּו ָלרֹב ְּב ֶק ֶרב ָה ָא ֶרץ:
ׁ
ְׁש ִמי ו ֵ

ָעד:
ׁשם ְּכבוֹד ַמ ְלכוּתוֹ ְלעו ָֹלם ו ֶ
בלחש ָּ -ברו ְּך ֵ
ַפְׁש ָך ו ְּב ָכל ְמא ֶֹד ָך:
יך ְּב ָכל ְל ָב ְב ָך ו ְּב ָכל נ ְ
ְא ַה ְב ָּת ֵאת ה' ֱאל ֶֹה ָ
וָ
ׁשר ָאנ ִֹכי ְמ ַצ ְו ָּך ַה ּיוֹםַ .על ְל ָב ֶב ָך:
ו ְָהי ּו ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ֲא ֶ
ית ָך ו ְּב ֶל ְכ ְּת ָך ַב ֶּד ֶר ְך
ֶיך ו ְִד ַּב ְר ָּת ָּבםְּ .בִׁש ְב ְּת ָך ְּב ֵב ֶ
ְש ַּננְ ָּתם ְל ָבנ ָ
וִׁ
ָד ָך .ו ְָהי ּו ְלט ָֹטפֹת ֵּבין
ׁש ְר ָּתם ְלאוֹת ַעל י ֶ
ּמ ָך :ו ְּק ַ
ׁש ְכ ְּב ָך ו ְּבקו ֶ
ו ְּב ָ
יך:
ית ָך ו ִּבְׁש ָע ֶר ָ
ֶיך :ו ְּכ ַת ְב ָּתם ַעל ְמזֻזוֹת ֵּב ֶ
ֵעינ ָ
ָדינ ּו ּכוֹנְ נָה ָע ֵלינוּ.
ּמ ֲע ֵשֹה י ֵ
ִיהי נ ַֹעם ֲאדֹנָי ֱאל ֵֹהינ ּו ָע ֵלינוּ .ו ַ
ו ִ
ָדינ ּו ּכוֹנְ נֵהוּ:
ּמ ֲע ֵשֹה י ֵ
וַ
ׁש ַּדי י ְִתלוֹנָן :א ַֹמר ַלה' ַמ ְח ִסי ו ְּמצו ָּד ִתי.
ֹׁשב ְּב ֵס ֶתר ֶע ְליוֹןְּ .ב ֵצל ַ
יֵ
ּשִ .מ ֶּד ֶבר ַה ּווֹת:
יל ָך ִמ ַּפח יָקוׁ
ֱאל ַֹהי ֶא ְב ַטח ּבוִֹּ :כי הוּא י ִַּצ ְ
ָפיו ֶּת ְח ֶסהִ .צ ָּנה ְוס ֵֹח ָרה ֲא ִמ ּתוֹ :לֹא
ְת ַחת ְּכנ ָ
ָס ְך ָל ְך ו ַ
ְּב ֶא ְב ָרתוֹ י ֶ
ַהל ְֹך.
ירא ִמ ַּפ ַחר ָלי ְָלהֵ .מ ֵחץ יָעוּף יו ָֹמםִ :מ ֶּד ֶבר ָּבא ֶֹפל י ֲ
ִת ָ
יך
ֶךֵ .א ֶל ָ
ימינ ָ
ֳריִםִ :י ּפֹל ִמ ִּצ ְּד ָך ֶא ֶלף ו ְּר ָב ָבה ִמ ִ
ָשוּד ָצה ָ
ִמ ֶּק ֶטב יׁ
ׁש ִעים ִּת ְר ֶאהִּ :כי ַא ָּתה ה'
ְש ֻּל ַמת ְר ָ
ֶיך ַת ִּביט .וִׁ
לֹא ִי ָּגׁשַ :רק ְּב ֵעינ ָ
יך ָר ָעהְ .ו ֶנגַע לֹא
ֶך :לֹא ְת ֻא ֶּנה ֵא ֶל ָ
ַמ ְח ִסיֶ .ע ְליוֹן ַש ְֹמ ָּת ְמעוֹנ ָ
יךַ :על
ֳל ָךִּ :כי ַמ ְל ָא ָכיו י ְַצֶוּה ָּל ְך ִלְׁש ָמ ְר ָך ְּב ָכל ְּד ָר ֶכ ָ
י ְִק ַרב ְּב ָאה ֶ
ָפ ֶתן ִּת ְדר ְֹך.
ׁש ַחל ו ֶ
ִשאוּנְ ָךֶּ .פן ִּתגּ וֹף ָּב ֶא ֶבן ַרגְ ֶל ָךַ :על ַ
ַּכ ַּפיִם י ָּ
ָדע
ַא ַפ ְּל ֵטהוֲּ .א ַש ְֹּג ֵבה ּו ִּכי י ַ
ׁשק ו ֲ
ְת ִּניןִּ :כי ִבי ָח ַ
ִּת ְרמֹס ְּכ ִפיר ו ַ
ַא ַכ ְּב ֵדהוּ:
ְא ֱענֵהוִּ .ע ּמוֹ ָאנ ִֹכי ְב ָצ ָרהֲ .א ַח ְּל ֵצה ּו ו ֲ
ְׁש ִמי :י ְִק ָר ֵאנִ י ו ֶ
יעה ּו
ָמים ַא ְש ִֹּב ֵ
ּע ִתי :א ֶֹר ְך י ִ
ישו ָ
ְא ְר ֵאה ּו ִּב ׁ
יעה ּו ו ַ
ָמים ַא ְש ִֹּב ֵ
א ֶֹר ְך י ִ
ּע ִתי:
ישו ָ
ְא ְר ֵאה ּו ִּב ׁ
וַ
ַפִׁשי ֵאין
ה' ָמה ַר ּב ּו ָצ ָריַ .ר ִּבים ָק ִמים ָע ָליַ :ר ִּבים א ְֹמ ִרים ְלנ ְ
ּמ ִרים
ֲדיְּ .כבו ִֹדי ו ֵ
ְא ָּתה ה' ָמגֵן ַּבע ִ
ּע ָתה ּלוֹ ֵבאל ִֹהיםֶ .ס ָלה :ו ַ
ְשו ָ
יׁ
ּענֵנִ י ֵמ ַהר ָק ְדׁשוֶֹ .ס ָלהֲ :אנִ י
ֹאשי :קו ִֹלי ֶאל ה' ֶא ְק ָראַ .וַי ֲ
ר ִׁ
ירא ֵמ ִר ְבבוֹת
ֱקיצו ִֹתי ִּכי ה' י ְִס ְמ ֵכנִ י :לֹא ִא ָ
ישנָה .ה ִ
ׁ
ָא ָ
ׁש ַכ ְב ִּתי ו ִ
ָ
ית
יענִ י ֱאל ַֹהיִּ .כי ִה ִּכ ָ
ּמה ה' .הוִֹׁש ֵ
ׁשת ּו ָע ָלי :קו ָ
ׁשר ָס ִביב ָ
ָעםֲ .א ֶ
ּעהַ .על ַע ְּמ ָך
ְשו ָ
ׁש ִעים ִׁש ַּב ְר ָּתַ :לה' ַהיׁ
ֶאת ָּכל אֹי ְַבי ֶל ִחיִׁ .ש ֵּני ְר ָ
ִב ְר ָכ ֶת ָך ֶּס ָלה:
ידנ ּו ַמ ְל ֵּכנ ּו ְל ַח ִיּים ו ְּפרוֹשֹ
ֲמ ֵ
ׁשלוֹם .ו ְַהע ִ
יבנ ּו ה' ֱאל ֵֹהינ ּו ְל ָ
ַהְׁש ִּכ ֵ
יענ ּו
ֶיך .וְהוִֹׁש ֵ
ְת ְּקנֵנ ּו ְּב ֵע ָצה טו ָֹבה ִמ ְּל ָפנ ָ
ָע ֵלינ ּו ֻס ַּכת ְׁשלו ֶֹמ ָך .ו ַ
ְח ֶרב ו ְָר ָעב
ְה ֵסר ֵמ ָע ֵלינ ּו אוֹיֵב ֶּד ֶבר ו ֶ
ֲדנוּ .ו ָ
ְל ַמ ַען ְׁש ֶמ ָך .ו ְָהגֵן ַּבע ֵ
ירנוִּּ .כי
יך ַּת ְס ִּת ֵ
ָפ ָ
ּמ ַא ֲח ֵרינוּ .ו ְּב ֵצל ְּכנ ֶ
ְה ֵסר ָש ָֹטן ִמ ְּל ָפנֵינ ּו ו ֵ
ְויָגוֹן .ו ָ
ילנ ּו ָא ָּתהִּ .כי ֵאל ֶמ ֶל ְך ַחנּ וּן ו ְַרחוּם ָא ָּתה.
ּמ ִּצ ֵ
ֵאל ׁשו ְֹמ ֵרנ ּו ו ַ
ְעד עו ָֹלם:
ׁשלוֹם ֵמ ַע ָּתה ו ַ
אתנ ּו וּבו ֵֹאנ ּו ְל ַח ִיּים ו ְּל ָ
ּשמוֹר ֵצ ֵ
וְׁ
ׁש ְכ ֵבנוָּּ .ברו ְּך ה'
ָּברו ְּך ה' ַּב ּיוֹםָּ .ברו ְּך ה' ַּב ָּלי ְָלהָּ .ברו ְּך ה' ְּב ָ
ֶפׁש ָּכל
ׁשר ְּביָדוֹ נ ֶ
ַפׁשוֹת ַה ַח ִיּים ו ְַה ֵּמ ִתיםֲ .א ֶ
ּמנוִּּ :כי ְבי ְָד ָך נ ְ
ְּבקו ֵ
יתה או ִֹתי ה' ֵאל
ישְּ :בי ְָד ָך ַא ְפ ִקיד רו ִּחיָּ .פ ִד ָ
ּח ָּכל ְּב ַשֹר ִא ׁ
ָחי וְרו ַ
ֱא ֶמת:
ְקֵיּם ַמ ְלכו ְּת ָך ָּת ִמיד .ו ְּמלו ְֹך
ַחד ִׁש ְמ ָך ו ַ
ׁש ַמיִם .י ֵ
ׁש ַּב ָּ
ֱאל ֵֹהינ ּו ֶ
ָעד:
ָע ֵלינ ּו ְלעו ָֹלם ו ֶ

ּשר ְּב ֵעינָיו
ׁ
יך ו ְַהָי ָ
ׁשמו ַֹע ִּתְׁש ַמע ְלקוֹל ה' ֱאל ֶֹה ָ
ֹּאמר ִאם ָ
ַוי ֶ
ׁשר
ְש ַמ ְר ָּת ָּכל ֻח ָּקיוָּ .כל ַה ַּמ ֲח ָלה ֲא ֶ
ׁ
ֲשֹה .ו ְַה ֲאזַנְ ָּת ְל ִמ ְצו ָֹתיו ו ָ
ַּתע ֶ
ֹּאמר ה'
יךִּ .כי ֲאנִ י ה' ר ְֹפ ֶא ָךַ :וי ֶ
ַש ְֹמ ִּתי ְב ִמ ְצ ַריִם לֹא ָא ִשֹים ָע ֶל ָ
ּש ַליִם.
ׁ
ֶאל ַה ָּש ָטן .יִגְ ַער ה' ְּב ָך ַה ָּש ָטןְ .ויִגְ ַער ה' ְּב ָך ַה ּבֹ ֵחר ִּבירו ָ
ׁש ִּלְׁשלֹמֹהִׁ .שִּׁשים
הֲלוֹא זֶה אוּד ֻמ ָּצל ֵמ ֵאׁשִ :ה ֵּנה ִמ ָּטתוֹ ֶ
ֻמ ֵדי
ִש ָֹר ֵאלֻּ :כ ָּלם ֲא ֻחזֵי ֶח ֶרבְ .מל ְּ
ִּג ּבֹ ִרים ָס ִביב ָל ּה ִמ ִּג ּבֹ ֵרי י ְ
יש ַח ְר ּבוֹ ַעל י ְֵרכוֹ ִמ ַּפ ַחד ַּב ֵּלילוֹת:
ִמ ְל ָח ָמהִ .א ׁ
ִש ְמ ֶר ָך:
י ְָב ֶר ְכ ָך ה' ְויְׁ
ִיח ֶּנ ָּך:
יך ו ֻ
ָאר ה' ָּפנָיו ֵא ֶל ָ
יֵ
ׁשלוֹם .ג"פ:
ָשֹם ְל ָך ָ
יך ְוי ֵ
ִשא ה' ָּפנָיו ֵא ֶל ָ
י ָּ
ִש ָֹר ֵאל .ג"פ:
ִישן ׁשו ֵֹמר י ְ
ׁ
ִה ֵּנה לֹא יָנוּם ְולֹא י ָ
ּיתי.
ּע ְת ָך ִק ִו ִ
ישו ָ
ּע ְת ָך .ה' ִל ׁ
ישו ָ
ּיתי ה' ִל ׁ
ּיתי ה'ִ .ק ִו ִ
ּע ְת ָך ִק ִו ִ
ישו ָ
ִל ׁ
ג"פ:
יאל.
ֹאלי ַּג ְב ִר ֵ
יכ ֵאל .ו ִּמ ְּשמ ִ
ימינִ י ִמ ָ
ִש ָֹר ֵאלִ .מ ִ
ׁשם ה' ֱאל ֵֹהי י ְ
ְּב ֵ
ֹאשי ְׁש ִכינַת ֵאל .ג"פ:
ְעל ר ִׁ
ּמ ֲאחו ַֹרי ְר ָפ ֵאל .ו ַ
יאל .ו ֵ
ו ִּמ ְּל ָפנַי או ִּר ֵ
יך ִּכי
יע ַּכ ֶּפ ָ
ִׁשיר ַה ַּמעֲלוֹתַ .אְׁש ֵרי ָּכל י ְֵרא ה'ַ .הה ֵֹל ְך ִּב ְד ָר ָכיו :יְגִ ַ
ית ָך
ֶפן ּפו ִֹרָיּה ְּבי ְַר ְּכ ֵתי ֵב ֶ
יך וְטוֹב ָל ְךֶ :אְׁש ְּת ָך ְּכג ֶ
ֹאכל ַאְׁש ֶר ָ
ת ֵ
ֶךִ :ה ֵּנה ִּכי ֵכן ְיב ַֹר ְך ָּג ֶבר י ְֵרא
ֵיתים ָס ִביב ְלֻׁש ְל ָחנ ָ
ילי ז ִ
ֶיך ִּכְׁש ִת ֵ
ָּבנ ָ
ּיך :ו ְּר ֵאה
ְמי ַחֶי ָ
ּש ַליִם ּכֹל י ֵ
ׁ
ה' :י ְָב ֶר ְכ ָך ה' ִמ ִּצ ּיוֹן .ו ְּר ֵאה ְּבטוּב יְרו ָ
ִש ָֹר ֵאל:
ׁשלוֹם ַעל י ְ
ֶיךָ .
ָבנִ ים ְל ָבנ ָ
ְאל ֶּת ֱח ָטאוִּ .א ְמר ּו ִב ְל ַב ְב ֶכם ַעל ִמְׁש ַּכ ְב ֶכם ְוד ֹּמ ּו ֶס ָלה.
ִרגְ ז ּו ו ַ
ג"פ:
ׁשנָה ַעל ֵעינָי
ָּברו ְּך ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעו ָֹלםַ .ה ַּמ ִּפיל ֶח ְב ֵלי ֵ
ֶיך ה' ֱאל ַֹהי וֵאל ֵֹהי ֲאבו ַֹתי.
ִיהי ָרצוֹן ִמ ְּל ָפנ ָ
ּמה ַעל ַע ְפ ַע ָּפי .ו ִ
ו ְּתנו ָ
ְאל י ְַבהֲלוּנִ י ַר ְעיוֹנַי
ׁשלוֹם .ו ַ
ידנִ י ְל ָ
ֲמ ֵ
ְתע ִ
ׁשלוֹם ו ַ
יבנִ י ְל ָ
ׁש ַּתְׁש ִּכ ֵ
ֶ
ֶיך.
ַחלוֹמוֹת ָר ִעים ו ְִה ְרהו ִּרים ָר ִעים .ו ְּת ִהי ִמ ָּט ִתי ְׁש ֵל ָמה ְל ָפנ ָ
וֲ
ישוֹן ַּבת ָעיִן:
ישן ַה ָּמוֶתִּ .כי ַא ָּתה ַה ֵמ ִאיר ְל ִא ׁ
ׁ
ו ְָה ֵאר ֵעינַי ֶּפן ִא ַ
ָּברו ְּך ַא ָּתה ה'ַ .ה ֵּמ ִאיר ָלעו ָֹלם ֻּכ ּלוֹ ִּב ְכבוֹדוֹ:

