סדר קריאת שמע על המיטה
ָלֹמיֹשֶׁ ִהכְ עִ יסֹוְ ִה ְקנִיטֹאו ִֹתיֹא ֹו ֹשֶׁ חָ טָ אֹכְ נֶׁגְ ִדיֹּבֵ יןֹּבְ גּופִ יֹּבֵ יןֹּבְ מָ מ ֹונִיֹּבֵ יןֹּבִ כְ בו ִֹדיֹּבֵֹיןֹּבְ כָלֹ
ִרּבוֹנ ֹֹו ֹשֶׁ לֹע ֹולָםֹהֲ ֵרינִיֹ מוֹחֵ לֹלְ כ ִ
ֵשֹשּוםָֹאדםֹּבְ ִסּבָ ִתיֹ ֹ.
ָ
אֲ שֶׁ רֹלִ יֹּבֵ יןֹּבְ א ֹונֶׁסֹּבֵ יןֹּבְ ָרצוֹןֹּבֵ יןֹּבְ ש ֹוגֵגֹּבֵ יןֹּבְ מֵ זִ ידֹּבֵ יןֹּבְ ִדּבּורֹּבֵ יןֹּבְ מַ עֲשֶׁ הֹ.וְ ֹלאֹיֵעָ נ
ֹ

ְׁשמַ ע יִ ְׁש ָראֵ ל .יי אֱ ֹלהֵ ינּו .יי אֶ חָ ד:

בלחשֹֹּ-בָ רּוְךֹשֵ םֹכְ בוֹדֹמַ לְ כּותוֹֹלְ ע ֹולָםֹוָ עֶׁ דֹ :
ֹ
יֹמצַ ּוְ ָךֹהַ ּיוֹםֹ.עַ לֹלְ בָ בֶׁ ָךֹ:וְ ִשנַנְ ָתםֹ
ָלֹמא ֶֹׁדָךֹ:וְ הָ יּוֹהַ ְֹדבָ ִריםֹהָ אֵ לֶׁהֹאֲ ֶׁשרָֹאנֹכִ ְ
תֹאֵ תֹיְֹיֹאֱ ֹלהֶׁ יָךֹּבְ כָלֹלְ בָ בְ ָךֹּובְ כָלֹנַפְ ְשָךֹּובְ כ ְ
וְ ָאהַ בְ ָֹ
ּוק ַש ְר ָתם ֹלְ אוֹת ֹעַ ל ֹי ֶָׁדָךֹ .וְ הָ יּו ֹלְ טֹטָ פֹ ת ֹּבֵ ין ֹעֵ ינֶׁיָךֹ:
לְ בָ נֶׁיָך ֹוְ ִדּבַ ְר ָת ֹּבָ םֹּ .בְ ִשבְ ְתָך ֹּבְ בֵ יתֶׁ ָך ֹּובְ לֶׁכְ ְתָך ֹבַ ֶׁד ֶׁרְך ֹּובְ שָ כְ ּבְ ָך ֹּובְ קּומֶׁ ָךְ ֹ :
לֹמזֻזוֹתֹּבֵ יתֶׁ ָךֹּובִ ְשעָ ֶׁריָךֹ :
ּוכְֹתַ בְ ָתםֹעַ ְ
ֹ
לֹש ַדיֹיִ ְתל ֹונָןֹ :אֹמַ רֹ
יהי ֹנֹעַ םֹאֲ ֹדנָיֹאֱ ֹלהֵ ינּוֹעָ לֵינּוּ ֹ .ומַ ע ֲֵשהֹי ֵָדינּוֹכוֹנְ נָהֹעָ לֵינּוֹּ.ומַ עֲשֵ הֹי ֵָדינּוֹכוֹנְ נֵהּוֹ :י ֵֹשב ֹּבְ ֵסתֶׁ רֹעֶׁ לְ יוֹןֹּ.בְ צֵ ַ
וִ ִ
הֹ.צנָהֹ
יוֹת ְח ֶׁס ִ
ָקּושֹ.מ ֶׁדבֶׁ רֹהַ ּווֹתֹּ :בְ אֶׁ בְ ָרת ֹֹו ֹיָסֶׁ ְךֹלְָךֹוְ תַ חַ תֹכְ נָפָ ֶׁ
ִ
ָךֹמפַ חֹי
צּוד ִתיֹ.אֱ ֹלהַ יֹאֶׁ בְ טַ חֹּבוֹֹ :כִ י ֹהּואֹי ִַצילְ ִ
יֹּומ ָ
לַיי ֹמַ ְח ִס ְ
ֶׁףֹּורבָ בָ הֹ
ֹלְךֹ.מ ֶׁק ֶׁטבֹיָשּודֹצָ הֳ ָריִ םֹ:יִ פֹלֹ ִמ ִצ ְדָךֹאֶׁ ל ְ
ִ
אֹמפַ חַ דֹלָיְ לָהֹ.מֵ חֵ ץֹיָעּוףֹיוֹמָ םִ ֹ:מ ֶׁדבֶׁ רֹּבָ אֹפֶׁ לֹיַהֲ
יר ִ
וְ סֹחֵ ָרהֹאֲ ִמתוֹֹֹ:לא ֹ ִת ָ
ֶׁהֹאלֶׁיָךֹ
ֹמע ֹונֶָׁךֹֹ:לאֹ ְתאֻ נ ֵ
ֹןֹש ְמ ָת ְ
יםֹת ְראֶׁ הֹ:כִ יֹאַ ָתהֹייֹמַ ְח ִסיֹ.עֶׁ לְ יו ַ
ִ
תֹר ָשעִ
ימינֶָׁךֹ.אֵ לֶׁיָךֹֹלאֹיִ גָשַ ֹ:רקֹּבְ עֵ ינֶׁיָךֹתַ ּבִ יטֹ.וְ ִשלֻמַ ְ
ִמ ִ
ןֹרגְ לֶָׁךֹ :עַ ל ֹ ַשחַ לֹ
ָלֹד ָרכֶׁיָךֹ :עַ ל ֹכַפַ יִ םֹיִ ָשאּונְ ָךֹ.פֶׁ ן ֹ ִתגוֹףֹּבָ אֶׁ בֶׁ ַ
ָרעָ הֹ.וְ ֶׁנגַעֹֹלאֹיִ ְק ַרבֹּבְ ָאהֳ לֶָׁךֹ :כִ י ֹמַ לְ ָאכָיוֹיְ צַ ּוֶׁ הֹלְָךֹלִ ְשמָ ְרָךֹּבְ כ ְ
עֹש ִמיֹ:יִ ְק ָר ֵאנִיֹוְ ֶׁא ֱענֵהּוֹ.עִ ּמוָֹֹאנֹכִ יֹבְ צָ ָרהֹ.אֲ חַ לְ צֵ הּוֹ
ְֹךֹ.ת ְרמֹסֹכְ פִ ירֹוְ תַ נִ יןֹ:כִ יֹבִ יֹחָ שַ קֹוַ אֲ פַ לְ טֵ הּוֹ.אֲ ַשגְ בֵ הּוֹכִ יֹי ַָד ְ
ןֹת ְדר ִ
וָ פֶׁ תֶׁ ִ
ַאראֵ הּוֹּבִ ישּועָ ִתיֹ :
ַאראֵ הּוֹּבִ ישּועָ ִתיֹ:א ֶֹׁרְךֹי ִָמיםֹאַ ְשּבִ יעֵ הּוֹוְ ְ
וַ אֲ כַּבְ ֵדהּוֹ:א ֶֹׁרְךֹי ִָמיםֹאַ ְשּבִ יעֵ הּוֹוְ ְ
ֹ
יֹּומ ִריםֹ
אֹלהיםֹ.סֶׁ לָהֹ:וְ אַ ָתהֹיְֹיֹמָ גֵןֹּבַ ע ֲִדיֹ.כְֹבו ִֹד ֵ
יםֹק ִמיםֹעָ לָיַ ֹ:רּבִ יםֹא ְֹמ ִריםֹלְ נַפְ ִשיֹאֵ יןֹיְ שּועָ תָ הֹלוֹֹבֵ ִ
ָ
יֹ.רּבִ
הֹרּבּוֹצָ ָר ַ
ייֹמָ ַ
יראֹמֵ ִרבְ בוֹתֹעָ םֹ.
רֹק ְדשוֹֹ.סֶׁ לָהֹ:אֲ נִ יֹ ָשכַבְ ִתיֹוָ ִאישָ נָהֹ.הֱ ִקיצו ִֹתיֹכִ יֹייֹיִ ְס ְמ ֵכנִ יֹֹ:לאֹ ִא ָ
ֹאשיֹ:קוֹלִ יֹאֶׁ לֹיְֹיֹאֶׁ ְק ָראֹ.וַ ַּי ֲענֵנִ יֹמֵ הַ ָ
ר ִ
יםֹשּבַ ְר ָתֹ :לַיי ֹהַ יְ שּועָ הֹ.עַ ל ֹעַ ְּמָךֹ
ִ
ֵיֹר ָשעִ
יֹ.שנ ְ
יֹהכִ יתָ ֹאֶׁ תֹכָלֹאֹיְ בַ יֹל ִֶׁח ִ
אֲ שֶׁ רֹסָ בִ יבֹשָ תּוֹעָ לָיֹ :קּומָ ה ֹייֹ.הו ִֹשיעֵ נִ יֹאֱ ֹלהַ יֹ.כִֹ ִ
בִ ְרכָתֶׁ ָךֹסֶׁ לָהֹ :
ֹ
ֹשלוֹמֶׁ ָךֹ .וְ תַ ְקנֵנּו ֹּבְ עֵ צָ ה ֹטוֹבָ הֹ
ידנּו ֹמַ לְ כֵ נּו ֹלְ חַ ּיִ ים ֹטוֹבִ ים ֹּולְ ָשלוֹםֹּ .ופְ רוֹש ֹעָ לֵינּו ֹסֻ כַת ְ
הַ ְשכִ יבֵ נּו ֹיְֹי ֹ אֱ ֹלהֵ ינּו ֹלְ שָ לוֹםֹ .וְ הַ ע ֲִמ ֵ
ֹמלְ פָ נֵינּוֹ
ֹשטָ ן ִ
ֹשמֶׁ ָךֹ .וְ הָ גֵן ֹּבַ ֲֹע ֵדנּו ֹ .וְ הָ סֵ ר ֹמֵ עָ לֵינּו ֹא ֹויֵב ֶֹׁדבֶׁ ר ֹוְ חֶׁ ֶׁרב ֹוְ ָרעָ ב ֹוְ יָגוֹןֹ .וְ הָ ֵסר ָ
ֹמהֵ ָרה ֹלְ מַ עַ ן ְ
ִמלְ פָ נֶׁיָךֹ .וְ הו ִֹשיעֵ נּו ְ
ֹּושמוֹר ֹצֵ אתֵ נּו ֹּובוֹאֵֹנּוֹ
ירנּוֹ .כִ י ֹאֵ ל ֹש ו ְֹמ ֵרנּו ֹּומַ ִצילֵנּו ֹאָ ָתהֹ .כִ י ֹאֵ ל ֹמֶׁ לְֶׁך ֹחַ נּון ֹוְ ַרחּום ֹאָ ָתהְ .
ֹת ְס ִת ֵ
ּומֵ ַאחֲ ֵרינּוֹּ .ובְ צֵ ל ֹכְ נָפֶׁ יָך ַ
לְ חַ ּיִ יםֹּולְ שָ לוֹםֹמֵ עַ ָתהֹוְ עַ דֹע ֹולָםֹ :
ֹ
רֹּביָדוֹֹנֶׁפֶׁ שֹכָ לֹחָ יֹ
ּבָ רּוְךֹיְֹיֹּבַ ּיוֹםֹּ.בָ רּוְךֹיְֹיֹּבַ לָיְ לָהֹּ.בָ רּוְךֹיְֹי ֹּבְ שָ כְ בֵ נּוֹּ.בָ רּוְךֹיְֹיֹּבְֹקּומֵ נּוֹ:כִ יֹ בְ י ְָדָךֹנַפְ שוֹתֹהַ חַ ּיִ יםֹוְ הַ ּמֵ ִתיםֹ.אֲ ֶׁש ְ
ָךֹת ִמידֹ.
כּות ָ
דֹש ְמָךֹוְ ַקּיֵםֹמַ לְ ְ
ידֹרּוחיֹ.פָ ִדיתָ הֹאו ִֹתי ֹיְֹי ֹאֵ לֹאֱ מֶׁ תֹ :אֱ ֹלהֵ ינּו ֹ ֶׁשּבַ ָשמַ יִ םֹ.יַחֵ ִ
ִ
רֹאישֹּ :בְ י ְָדָך ַֹאפְ ִק
וְ רּוחַ ֹכָ לֹּבְ שַ ִ
ּומלוְֹךֹעָ לֵינּוֹלְ ע ֹולָםֹוָ עֶׁ דֹ :
ְֹ
ֹ
יִ ְראּו ֹ עֵ ינֵינּוֹוְ יִ ְשמַ חֹלִ ּבֵ נּוֹוְ תָ גֵלֹנַפְ שֵ נּוֹּבִ ישּועָ ְתָךֹּבֶׁ אֱ מֶׁ תֹּ.בֶׁ אֱ מוֹרֹלְ ִצּיוֹןֹמָ לְַךֹאֱ ֹלהָ יִ ְךֹ.יְֹי ֹ ֶׁמלְֶׁךֹ.יְֹי ֹ ָמלְָךֹ.יְֹי ֹיִ ְמלוְֹךֹלְ ע ֹולָםֹוָ עֶׁ דֹ:
דֹת ְמלוְֹךֹּבְ ָכבוֹדֹ.כִ יֹאֵ יןֹלָנּוֹמֶׁ לְֶׁךֹאֶׁ לָאֹאָ ָתהֹ :
ָךֹהיאֹּולְ ע ֹֹולְ מֵ יֹעַ ִ
כִ יֹהַ ּמַ לְ כּותֹשֶׁ לְ ִ
ֹ
ָארץֹ :
םֹש ִמיֹוְ שֵ םֹאֲ בוֹתַ יַֹאבְ ָרהָ םֹוְ יִ ְצחָ קֹ.וְ יִ ְדגּוֹ ָֹלרֹבֹּבְ ֶׁק ֶׁרבֹהָ ֶׁ
ָלֹרעֹיְ בָ ֵרְךֹאֶׁ תֹהַ נְ עָ ִריםֹ.וְ יִ ָק ֵראֹבָ הֶׁ ְ
יֹמכ ָ
הַ ּמַ לְ אָ ְךֹ הַ גֹאֵ לֹא ִֹת ִ
ֹ
ֹתעֲשֶׁ הֹ .וְ הַ אֲ זַ נ ְָת ֹלְ ִמ ְצו ָֹתיו ֹוְ ָשמַ ְר ָת ֹכָל ֹחֻ ָקיוֹ .כָל ֹהַ ַּמחֲ לָה ֹאֲ ֶׁשרֹ
ֹת ְשמַ ע ֹלְ קוֹל ֹיְֹי ֹ אֱ ֹלהֶׁ יָך ֹוְ הַ ּיָשָ ר ֹּבְ עֵ ינָיו ַ
וַ ּיֹאמֶׁ ר ֹ ִאם ֹשָ מוֹעַ ִֹ
ירּושלָיִ םֹ.
ָ
שַ ְמ ִתיֹבְ ִמ ְצ ַריִ םֹֹלאֹאָ ִשיםֹעָ לֶׁיָךֹ.כִ יֹאֲ נִיֹיְֹי ֹרֹפְ אֶָֹׁךֹ :וַ ּיֹאמֶׁ ר ֹיְֹי ֹאֶׁ לֹהַ שָ טָ ןֹ.יִ גְ עַ ר ֹיְֹי ֹּבְ ָךֹהַ ָש ָטןֹ.וְ יִ גְ עַ רֹיְֹי ֹּבְ ָךֹהַ ּבֹחֵ רֹּבִ
יֹמלְ חָ מָ הֹ.
בֹ.מל ְֻּמ ֵד ִ
ָּהֹמגִ ּב ֵֹריֹיִ ְש ָר ֵאלֻ ֹ:כלָםֹאֲ חֻ זֵ יֹחֶׁ ֶׁר ְ
ֹהֹ.ש ִשיםֹגִ ּב ִֹריםֹסָ בִ יבֹל ִ
הֲ לוֹאֹזֶׁ הֹאּודֹמֻ צָ לֹמֵ אֵ שִ ֹ:הנֵהֹ ִמטָ תוֹֹשֶׁ לִ ְשֹלמ ִ
ֹֹמפַ חַ דֹּבַ לֵילוֹתֹ :
ִאישֹחַ ְרּבוֹֹעַ לֹיְ ֵרכו ִ
יְ בָ ֶׁרכְ ָךֹיְֹיֹוְ יִ ְש ְמ ֶׁרָךֹ:יָאֵ רֹיְֹיֹפָ נָיוֹאֵ לֶׁיָךֹוִ יחֻ ֶׁנךָֹ:יִ שָ אֹיְֹיֹפָ נָיוֹאֵ לֶׁיָךֹוְ יָשֵ םֹלְ ָךֹשָ לוֹםֹ.ג'ֹפעמים ֹ
ִהנֵהֹֹלאֹיָנּוםֹוְ ֹלאֹיִ ישָ ןֹשוֹמֵ רֹיִ ְש ָראֵ לֹ.ג'ֹפעמיםֹ ֹ
יתיֹ.ג'ֹפעמים ֹ
ָךֹקּוִ ִ
יתיֹיְֹיֹלִ ישּועָ ְתָךֹ.יְֹיֹלִ ישּועָ ְת ִ
ֹ.קּוִ ִ
יתיֹיְֹי ִ
לִ ישּועָ ְתָךֹ ִקּוִ ִ
ַתֹאלֹ.ג'ֹפעמים ֹ
יֹשכִ ינ ֵ
ֹאש ְ
יֹרפָ אֵ לֹ.וְ עַ לֹר ִֹ
לֹּ.ומלְ פָ נַיֹאו ִֹריאֵ לֹּ.ומֵ אֲ חו ַֹר ְ
ִ
לֹּ.ומ ְשמֹאלִ יֹגַבְ ִריאֵ
ִ
יֹמיכָאֵ
ימינִ ִ
לֹ.מ ִ
ּבְ שֵ םֹייֹ אֱ ֹלהֵ יֹיִ ְש ָראֵ ִ
הלְֵךֹּבִ ְד ָר ָכיוֹ :יְ גִ יעַֹ ֹכַפֶׁ יָךֹכִ יֹתֹא ֵכלֹאַ ְש ֶׁריָךֹוְ טוֹבֹלְָךֶׁ ֹ :א ְש ְתָך ֹכְ גֶׁפֶׁ ןֹפו ִֹרּיָהֹּבְ י ְַרכְ ֵתיֹבֵ יתֶׁ ָךֹ
ִשיר ֹהַ ּמַ עֲלוֹתֹ.אַ ְש ֵריֹכָלֹיְ ֵראֹיְֹיֹ.הַ ֹ
רּושלָיִ םֹכֹלֹיְ ֵמיֹחַ ּיֶׁיָךֹ:
ֹןֹּ.וראֵ הֹּבְ טּובֹיְ ָ
יתיםֹסָ בִ יבֹלְ שֻ לְ חָ נֶָׁךִ ֹ :הנֵה ֹכִ יֹכֵ ןֹיְ ב ַֹרְךֹגָבֶׁ רֹיְ ֵראֹיְֹיֹ :יְ בָ ֶׁרכְ ָך ֹיְֹיֹ ִמ ִצּיו ְ
ּבָ נֶׁיָךֹכִ ְש ִתילֵיֹזֵ ִ
ְּוראֵ הֹבָ נִ יםֹלְ בָ נֶׁיָךֹ.שָ לוֹםֹעַ לֹיִ ְש ָראֵ לֹ :
לֹמ ְשכַבְ כֶׁםֹוְ דֹּמּוֹסֶׁ לָהֹ:ג'ֹפעמים ֹ
אּוֹ.א ְמרּוֹבִ לְ בַ בְ כֶׁםֹעַ ִ
ִ
ַאלֹתחֱ טָ
ֶׁ
ִרגְ זּוֹוְ
ֹ
יהי ָֹרצוֹןֹ
ֹּותנּומָ ה ֹעַ ל ֹעַ פְ עַ פָ יֹּ .ומֵ ִאיר ֹלְ ִאישוֹן ֹּבַ ת ֹעָ יִ ןֹ .וִ ִ
ּבָ רּוְך ֹאַ ָתה ֹיְֹי ֹ אֱ ֹלהֵ ינּו ֹמֶׁ לְֶׁך ֹהָ ע ֹולָםֹ .הַ ּמַ פִ יל ֹחֶׁ בְ לֵי ֹשֵ נָה ֹעַ ל ֹעֵ ינָי ְ
ידנִיֹלְ חַ ּיִ יםֹטוֹבִ יםֹּולְ ָשלוֹםֹ.וְ ֵתןֹחֶׁ לְ ִקיֹּבְ תו ָֹרתֶׁ ָךֹ.וְ תַ ְרגִ ילֵנִיֹלִ ְדבַ רֹ
ִמלְ פָ נֶׁיָךֹייֹ אֱ ֹלהַ יֹוֵ אֹלהֵ יֹאֲ בוֹתַ יֹ.שֶׁ ַת ְשכִ יבֵ נִ יֹלְ שָ ל ֹֹום ֹ וְ תַ ע ֲִמ ֵ
ידיֹבִ זָ יוֹןֹ,וְ יִ ְשלוֹטֹּבִ יֹיֵצֶׁ רֹהַ טוֹבֹוְ ַאלֹיִ ְשלוֹטֹ
ידיֹ ִנסָ יוֹןֹוְ ֹלאֹלִ ֵ
ידיֹחֵ ְטאֹוְ ֹלאֹלִ ֵ
ַאלֹתבִ יאֵ ִֹנ יֹלִ ֵ
ְ
ַאלֹת ְרגִ ילֵנִ יֹלִ ְדבַ רֹעֲבֵ ָרהֹוְ
ַ
ִמ ְצוָ הֹ.וְ
יֹמ ָט ִתיֹ
יםֹרעִ יםֹּ.ו ְת ִה ִ
הּור ָ
ֹתֹרעִ יםֹוְ ִה ְר ִ
ִיֹרעְ י ֹונַיֹוַ חֲ לוֹמו ָ
םֹרעִ יםֹ.וְ ַאלֹיְ בַ הֲ לּונ ַ
ַעֹרעֹּומֵ חֳ לָיִ ָ
ןֹּומפֶׁ ג ָ
ִיֹמשָ טָ ִ
ּבִ יֹיֵצֶׁ רֹהָ ָרעֹ.וְ תַ ִצי ֵלנ ִ
ןֹאישַ ןֹהַ ּמָ וֶׁ תֹּ:בָ רּוְךֹאַ ָתהֹיְֹיֹ.הַ ּמֵ ִאירֹלְ ע ֹולָםֹכֻלוֹֹּבִ כְ בוֹדוֹ:
ְשלֵמָ הֹלְ פָ נֶׁיָךֹ.וְ הָ אֵ רֹעֵ ינַיֹפֶׁ ִ
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