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קריאת שמע שעל המיטה
נוסח אשכנז

ב גוּפִי בֵּין בְּ מָמוֹנִי בֵּין
בּין ְּ
רבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם הֲרֵינִי מוֹחֵל לְכָל מִי שֶׁהִכְעִיס וְהִקְנִיט אוֹתִי אוֹ שֶׁחָטָא כְּ נֶגְדִּ י ֵ
ִ
בּין
בּין בְּ דִבּוּר ֵ
ב מַחֲשָׁ בָה ֵ
בּין ְּ
ב מֵזִיד ֵ
ב א וֹנ ֶס בֵּין בְּ רָצוֹן בֵּין בְּ שׁוֹגֵג בֵּין ְּ
בִּ כְבוֹדִי בֵּין בְּ כ ָל אֲש ֶׁר לִי בֵּין ְּ
ב גִלְגּוּל אַחֵר לְכָל בַּר יִשְׂ רָאֵל וְלֹא יֵעָנֵשׁ שׁוּם אָדָם בְּ סִבָּ תִי .יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ ה'
ב גִלְגּוּל זֶה בֵּין ְּ
בּין ְּ
בְּ מַעֲשֶׂ הֵ .
אֱלֹהַי וֵאלֹהֵי אֲבוֹתַי שֶׁל ֹּא אֶחְטָא עוֹד וְלֹא אֶחֱזוֹר בָּ הֶם וְלֹא אָשׁוּב עוֹד לְהַכְעִיסֶךָ וְלֹא אֶעֱשֶׂ ה הָרַע בְּ עֵינֶיךָ.
ב רַחֲמֶיךָ הָרַבִּ ים אֲבָל לֹא עַל ְידֵי ִיסּוּרִים ָוחֳלָיִם רָעִים.
ּומַה שֶׁחָטָאתִי לְפָנֶיךָ מְחוֹק ְּ
מלֶךְ ֶנאֱמָן
אֵל ֶ

שְׁמַע יִשְׂ רָאֵל ה' אֱלֹהֵינוּ ה' אֶחָד
ב רוּךְ שֵׁם כְּ בוֹד מַלְכוּתוֹ לְעוֹלָם ָועֶד.
בלחשָּ :
אנֹכִי מְצַוְּ ָ
ך
אשֶׁר ָ
האֵלֶּה ֲ
מאֹדֶךְָ .והָיוּ הַדְּ בָרִים ָ
לבָבְךָ ּובְכָל ַנפְשְׁךָ וּבְכָל ְ
ְואָהַבְתָּ אֵת ה' אֱלֹהֶיךָ בְּ כָל ְ
ב ם .בְּ שִׁבְתְּךָ בְּ בֵיתֶךָ ּובְלֶכְתְּךָ בַד ֶּ ר ֶךְ ּובְשָׁכְבְּ ךָ וּבְקוּמֶךָ.
הַי ּוֹם .עַל לְב ָב ֶך ְָ .וש ִׁנַּ נ ְתָּם לְבָנֶיךָ וְדִבַּ רְתָּ ָּ
ב יתֶךָ ּובִשְׁעָרֶיךָ.
מזֻזוֹת ֵּ
תּם עַל ְ
ב ָ
לטֹטָפֹת בֵּ ין עֵינֶיךָ .וּכְתַ ְ
ּוקְשַׁרְתָּם לְאוֹת עַל ָידֶךְָ .והָי ּו ְ
לאַהֲבָה אֶת ה' אֱלֹהֵיכֶם ּולְעָבְדוֹ
היּוֹם ְ
אתְכֶם ַ
מצַוֶּה ֶ
אשֶׁר אָנֹכִי ְ
מצְוֹתַי ֲ
תשְׁמְעוּ אֶל ִ
ְוהָיָה אִם שָׁמֹעַ ִּ
בְּ כ ָל לְבַבְכֶם וּבְכָל נַפְשְׁכֶם .וְנָתַתִּי מְט ַר אַרְצְכֶם בְּ עִתּוֹ יוֹרֶה וּמַלְקוֹשׁ וְאָסַפְתָּ דְגָנֶךָ וְתִירשְׁךָ וְיִצְהָרֶךָ.
ב שָׂ דְךָ לִבְהֶמְתֶּךָ ְואָכַלְתָּ ְושָׂ בָעְתָּ .הִשָּׁ מְרוּ לָכֶם פֶּן ִיפְתֶּה לְבַבְכֶם וְסַרְתֶּם ַועֲבַדְתֶּם אֱלֹהִים
ְונָתַתִּי עֵשֶׂב ְּ
אֲחֵרִים ְוהִשְׁתַּחֲוִיתֶם לָהֶם .וְחָרָה אַף ה' בָּ כֶם ְועָצַר אֶת הַשָּׁ מַיִם וְל ֹא יִהְיֶה מָטָר ְוהָאֲדָמָה לֹא תִתֵּן אֶת
יְבוּלָהּ וַאֲבַדְתֶּם מְהֵרָה מֵעַל הָאָרֶץ הַטֹּבָה אֲשֶׁר ה' נֹתֵן לָכֶם .וְשַׂ מְתֶּם אֶת דְּ בָרַי אֵלֶּה עַל לְבַבְכֶם וְעַל
בם
ַנפְשְׁכֶם ּוקְשַׁרְתֶּם אֹתָם לְאוֹת עַל יֶדְכֶם ְוהָיוּ לְטוֹטָפֹת בֵּ ין עֵינֵיכֶםְ .ולִמַּדְתֶּם אֹתָם אֶת בְּ נֵיכֶם לְדַבֵּ ר ָּ
למַעַן ִירְבּוּ
בְּ שִׁבְתְּךָ בְּ בֵיתֶךָ וּבְלֶכְתְּךָ בַדֶּ רֶךְ ּובְשָׁכְבְּ ךָ ּובְקוּמֶךָּ .וכְתַבְתָּם עַל מְזוּזוֹת בֵּ יתֶךָ ּובִשְׁעָרֶיךְָ .
מיִם עַל הָאָרֶץ.
ש ַ
כ ימֵי הַ ָּׁ
להֶם ִּ
לתֵת ָ
לאֲבֹתֵיכֶם ָ
שבַּ ע ה' ַ
שׁר נִ ְׁ
ְימֵיכֶם וִימֵי בְנֵיכֶם עַל הָאֲדָמָה אֲ ֶ
וַיֹּאמֶר ה' אֶל משֶׁה לֵּאמֹר .דַּ בֵּ ר אֶל בְּ נֵי יִשְׂ רָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם וְעָשׂוּ לָהֶם צִיצִת עַל כַּנְפֵי בִגְדֵיהֶם
לְדֹרֹתָם וְנָתְנוּ עַל צִיצִת הַכָּ נָף פְּ תִיל תְּכֵלֶת .וְהָיָה לָכֶם לְצִיצִת וּרְאִיתֶם אֹתוֹ וּזְכַרְתֶּם אֶת כָּ ל מִצְוֹת ה'
תזְכְּ רוּ
למ ַע ַן ִּ
אש ֶׁר אַת ֶּם ֹזנ ִים אַחֲרֵיהֶםְ .
לב ַב ְכ ֶם ְוא ַחֲר ֵי עֵינֵיכֶם ֲ
ַועֲשִׂ יתֶם אֹת ָם ְול ֹא תָתוּר וּ אַח ֲר ֵי ְ
וַעֲשִׂ יתֶם אֶת כָּ ל מִצְוֹתָי וִהְיִיתֶם קְד שִׁים לֵאל ֹהֵיכֶם .אֲנ ִי ה' אֱל ֹהֵיכֶם אֲש ֶׁר הוֹצֵאתִי אֶת ְכ ֶם מֵאֶרֶץ
מִצְרַיִם לִהְיוֹת לָכֶם לֵאלֹהִים אֲנִי ה' אֱלֹהֵיכֶם אֱמֶת.
עלֵינוּּ .ומַעֲשֵׂ ה ָידֵינוּ כּוֹנְנֵהוּ.
וִיהִי נֹעַם ה' אֱלֹהֵינוּ עָלֵינוּּ .ומַעֲשֵׂ ה יָדֵינ ּו כּוֹנְנָה ָ
יֹשֵׁב בְּ סֵתֶר עֶלְיוֹן .בְּ צֵל שַׁדַּ י יִתְלוֹנָן .אֹמַר לַידֹוָד מַחְסִי וּמְצוּדָתִי .אֱלֹהַי אֶבְטַח בּוֹ .כִּ י הוּא יַצִּ ילְךָ מִפַּח יָקוּשׁ.
מפַּחַד ָליְלָה .מֵחֵץ יָעוּף יוֹמָם.
צנָּה ְוסֹחֵרָה אֲמִתּוֹ .לֹא תִירָא ִ
ך לָךְ ְותַחַת כְּ נָפָיו תֶּחְסֶהִ .
ב אֶבְרָתוֹ יָסֶ ְ
מִדֶּ בֶר הַוּוֹתְּ .
ב אֹפֶל יַהֲלֹךְ .מִקֶּטֶב יָשׁוּד צָהֳרָיִם .יִפֹּל מִצִּ דְּ ךָ אֶלֶף וּרְבָבָה מִימִינֶךָ .אֵלֶיךָ לֹא יִגָּ שׁ .רַק בְּ עֵינֶיךָ תַבִּ יט.
מִדֶּ בֶר ָּ
אלֶיךָ רָעָהְ .ונֶגַע לֹא ִיקְרַב בְּ אָהֳלֶךָ.
תאֻנֶּה ֵ
מחְסִי .עֶלְיוֹן שַׂ מְתָּ מְעוֹנֶךָ .לֹא ְ
אתָּה ה' ַ
תרְאֶה .כִּ י ַ
ְושִׁ לֻּמַת רְשָׁ עִים ִּ
כִּ י מַלְאָכָיו יְצַוֶּה לָּך ְ לִשְׁ מָרְךָ בְּ כ ָל דְּ רָכֶיךָ .עַל כַּפַּיִם יִשָּׂ אוּנְךָ .פֶּן תִּגּוֹף בָּ אֶב ֶן רַגְלֶךָ .עַל שַׁח ַל וָפֶתֶן תִּדְרֹךְ.
אחַלְּצֵהוּ
בצָרָהֲ .
אנֹכִי ְ
אשַׂ גְּ בֵהוּ כִּ י ָידַע שְׁ מִיִ .יקְרָאֵנִי ְואֶעֱנֵהוּ .עִמּוֹ ָ
חשַׁק וַאֲפַלְּטֵהוֲּ .
כ י בִי ָ
תרְמֹס כְּ פִיר וְתַנִּ יןִּ .
ִּ
ב ישׁוּעָתִי.
ארְאֵה ּו ִּ
אשְׂ בִּ יעֵה ּו ְו ַ
ארֶךְ ָימִים ַ
ב ישׁוּעָתִיֹ .
ארְאֵה ּו ִּ
ך ָימִים אַשְׂ בִּ יעֵה ּו וְ ַ
ר ְ
א ֶ
ַואֲכַבְּ דֵהוֹּ .
עדִי.
מגֵן בַּ ֲ
עלָי .רַבִּ ים אֹמְרִים לְנַפְשִׁ י אֵין ְישׁוּעָתָה לּוֹ בֵאלֹהִים .סֶלָהְ .ואַתָּה ה' ָ
קמִים ָ
צרָי .רַבִּ ים ָ
ה' מָה רַבּוּ ָ
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הקִיצוֹתִי כִּ י ה'
סל ָה .אֲנ ִי שָׁ כַבְתִּי וָאִישָׁ נָהֱ .
כְּ בוֹדִי וּמֵרִים רֹאשִׁ י .קו ֹלִי אֶל ה' אֶקְרָא .וַיַּעֲנֵנִי מֵה ַר קָדְשׁוֶֹ .
סבִיב שָׁ תוּ עָלָי .קוּמָה ה' .הוֹשִׁ יעֵנִי אֱלֹהַי .כִּ י הִכִּ יתָ אֶת כָּל אֹיְבַי לֶחִי.
מרִבְבוֹת עָם .אֲשֶׁר ָ
ִיסְמְכֵנִי .לֹא אִירָא ֵ
שוּעָה .עַל עַמְּךָ בִרְכָתֶךָ סֶּלָה.
שִׁ ֵנּי רְשָׁ עִים שִׁ בַּרְתָּ .לַה' הַיְ ׁ
הַשְׁכִּ יבֵנוּ ה' אֱלֹהֵינוּ לְשָׁלוֹם .וְהַעֲמִידֵנוּ מַלְכֵּנוּ לְחַיִּים טוֹבִים וּלְשָׁלוֹם .וּפְרוֹשׂ עָלֵינוּ סֻכ ַּת שְׁלוֹמֶךָ.
וְתַקְּ נֵנוּ בְּ עֵצָה טוֹבָה מִלְּפָנֶיךָ .וְהוֹשִׁיעֵנוּ מְהֵרָה לְמַעַן שְׁמֶךָ .וְהָגֵן בַּ עֲדֵנוּ .וְהָסֵר מֵעָלֵינוּ אוֹיֵב דֶּ בֶר וְחֶרֶב
וְרָעָב וְיָגוֹן .וְהָסֵר שָׂ טָן מִלְּפָנֵינוּ וּמֵאַחֲרֵינוּ .וּבְצֵל כְּ נָפֶיךָ תַּסְתִּירֵנוּ .כִּ י אֵל שׁוֹמְרֵנוּ וּמַצִּילֵנוּ אָתָּה .כִּ י
מעַתָּה ְועַד עוֹלָם.
לחַיִּים ּולְשָׁלוֹם ֵ
תּה .וּשְׁמוֹר צֵאתֵנ ּו וּבוֹאֵנוּ ְ
חנּוּן ְורַחוּם אָ ָ
מלֶךְ ַ
אֵל ֶ
בָּ רוּךְ ה' בַּיּוֹם ,בָּ רוּךְ ה' בַּלָּיְלָה ,בָּ רוּךְ ה' בְּ שָׁ כְבֵנוּ ,בָּ רוּךְ ה' בְּ קוּמֵנוּ .כִּ י בְיָדְךָ נַפְשׁוֹת הַחַיִּים וְהַמֵּתִים,
אֲשֶׁר בְּ יָדוֹ נֶפֶשׁ כָּל חָי וְרוּחַ כָּל בְּ שַׂ ר אִישׁ ,בְּ יָדְךָ אַפְקִיד רוּחִי ,פָּדִיתָה אוֹתִי ה' אֵל אֱמֶת.
אֱלֹהֵינוּ שֶׁבַּשָּׁ מַיִם :יַחֵד שִׁ מְךָ וְקַיֵּם מַלְכוּתְךָ תָּמִיד וּמְלוֹךְ עָלֵינוּ לְעוֹלָם וָעֶד .יִרְאוּ עֵינֵינוּ וְיִשְׂ מַח לִבֵּנוּ וְתָגֵל
אלֹהָיִךְ .ה' מֶלֶךְ ,ה' מָלָךְ ,ה' ִימְלוֹךְ לְעוֹלָם ָועֶד .כִּ י הַמַּלְכוּת שֶׁלְּךָ
מלַךְ ֱ
באֱמוֹר לְצִיּוֹן ָ
נַפְשֵׁנוּ בִּ ישׁוּעָתְךָ בֶּאֱמֶתֶּ ,
אתָּה.
אלָּא ָ
מלֶךְ ֶ
ב כָבוֹד .כִּ י אֵין לָנוּ ֶ
ך ְּ
תמְלוֹ ְ
הִיא ּולְעוֹלְמֵי עַד ִּ
בה ֶם שְׁ מִי וְש ֵׁם אֲבוֹתַי אַבְרָהָם וְיִצְחָק ,וְיִדְגּוּ לָרֹב
המַּלְאָךְ הַגֹּאֵל אֹתִי מִכָּל רָע יְבָרֵךְ אֶת הַנְּ עָרִים וְיִקָּרֵא ָ
ַ
בְּ קֶרֶב הָאָרֶץ.
וַיֹּאמֶר אִם שָׁ מוֹעַ תִּשְׁ מַע לְקוֹל ה' אֱלֹהֶיךָ וְהַיָּשָׁ ר בְּ עֵינָיו תַּעֲשֶׂ ה ,וְהַאֲזַנְתָּ לְמִצְוֹתָיו וְשָׁ מַרְתָּ כָּל חֻקָּיו ,כָּל
עלֶיךָ ,כִּ י אֲנִי ה' רֹפְאֶךַָ .ויֹּאמֶר ה' אֶל הַשָּׂ טָןִ ,יגְעַר ה' בְּ ךָ הַשָּׂ טָן,
הַמַּחֲלָה אֲשֶׁר שַׂ מְתִּי בְמִצְרַיִם לֹא אָשִׂ ים ָ
ש שִּׁ ים גִּ בֹּרִים סָבִיב לָהּ
מטָּתוֹ שֶׁלִּשְׁ לֹמֹהִׁ ,
מצָּ ל מֵאֵשׁ .הִנֵּה ִ
ְויִגְעַר ה' בְּ ךָ הַבֹּחֵר בִּ ירוּשָׁ לָיִם ,הֲלוֹא זֶה אוּד ֻ
מפַּחַד בַּלֵּילוֹת.
מִגִּ בֹּרֵי ִישְׂ רָאֵל ,כֻּלָּם אֲחֻזֵי חֶרֶב מְלֻמְּדֵי מִלְחָמָה ,אִישׁ חַרְבּוֹ עַל ְירֵכ ֹו ִ
לךָ שָׁלוֹם.
שׂם ְ
אלֶיךָ ְויָ ֵ
פנָיו ֵ
אלֶיךָ וִיחֻנֶּ ךָּ ִ .ישָּׂ א ה' ָּ
פנָיו ֵ
)ג' פעמים( ְיבָרֶכְךָ ה' ְויִשְׁמְרֶךָָ .יאֵר ה' ָּ
ראֵל.
)ג' פעמים( הִנֵּה לֹא יָנוּם ְול ֹא יִישָׁן שׁוֹמֵר יִשְׂ ָ
)ג' פעמים( לִישׁוּעָתְךָ קִוִּיתִי ה' .קִוִּיתִי ה' לִישׁוּעָתְךָ .ה' לִישׁוּעָתְךָ קִוִּיתִי.
)ג' פעמים( בְּ שֵׁם ה' אֱל ֹהֵי יִשְׂ רָאֵל ,מִימִינִי מִיכָאֵל ,וּמִשְּׂ מֹאלִי גַּ בְרִיאֵל ,וּמִלְּפָנַי אוֹרִיאֵל ,וּמֵאֲחוֹרַי
רְפָאֵל ,וְעַל רֹאשִׁי שְׁכִינַת אֵל.
שִׁ יר הַמַּעֲלוֹת ,אַשְׁ רֵי כָּל יְרֵא ה' הַהֹלֵךְ בִּ דְרָכָיו .יְגִיעַ כַּפֶּיךָ כִּ י תֹאכֵל אַשְׁ רֶיךָ וְטוֹב לָךְ .אֶשְׁ תְּךָ כְּ גֶפֶן פּוֹרִיָּה
בְּ יַרְכְּ תֵי בֵיתֶךָ בָּ נֶיךָ כִּ שְׁ תִילֵי זֵיתִים סָבִיב לְשֻׁלְחָנֶךָ .הִנ ֵּה כִּ י כֵן יְבֹרַךְ גָּ בֶר יְרֵא ה' .יְבָרֶכְךָ ה' מִצִּ יּוֹן וּרְאֵה
ך שָׁ לוֹם עַל יִשְׂ רָאֵל.
בְּ טוּב יְרוּשָׁ לָיִם כֹּל ְימֵי חַיֶּיךָ .וּרְאֵה בָנִים לְבָנֶי ָ
סלָה.
שכַּבְכֶם ְודֹמּוּ ֶ
בלְבַבְכֶם עַל מִ ְׁ
תחֱטָאוּ .אִמְרוּ ִ
)ג' פעמים( רִגְז ּו וְאַל ֶּ
תּוֹרָה צִוָּה לָנוּ משֶׁה מוֹרָשָׁה קְהִלַּת יַעֲקֹב.
עפְעַפָּי ,וּמֵאִיר לְאִישׁוֹן
חבְלֵי שֵׁנָה עַל עֵינָי ּותְנוּמָה עַל ַ
אלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם ,הַמַּפִּ יל ֶ
אתָּה ה' ֱ
ב רוּךְ ַ
ָּ
בַּ ת עָי ִן .וִי ה ִי רָצ ו ֹן מִלְּפָנֶיךָ ה' אֱל ֹה ַי וֵא ל ֹהֵי אֲב וֹתַי ,שֶׁתַּשְׁכִּ יבֵנִי לְש ָׁל ו ֹם וְתַעֲמִידֵנִי לְחַיִּים טוֹבִים
חטְא
תבִיאֵנִי לִידֵי ֵ
עבֵרָה ְואַל ְּ
לדְבַר ֲ
תרְגִילֵנִי ִ
מצְוָהְ ,ואַל ַּ
לדְבַר ִ
חלְקִי בְּ תוֹרָתֶךְָ ,ותַרְגִילֵנִי ִ
ּולְשָׁלוֹםְ ,ותֵן ֶ
משָּׂ טָן ּומִפֶּגַע
ב י ֵיצֶר הַטּוֹב ְואַל ִישְׁלוֹט בִּ י יֵצֶר הָרָעְ .ותַצִילֵנִי ִ
ְולֹא לִידֵי ִנסָּיוֹן ְולֹא לִידֵי בִזָיוֹןְ ,ויִשְׁלוֹט ִּ
רָע וּמֵחֳלָיִם רָעִים .וְא ַל יְבַהֲלוּנִי רַעְיוֹנַי וַחֲלוֹמוֹת רָע ִים וְהִרְהוּרִים רָעִים .וּתְהִי מִטָּת ִי שְׁלֵמ ָה לְפָנֶיךָ,
וְהָאֵר עֵינַי פֶּן אִישַׁן הַמָּוֶת .בָּ רוּךְ אַתָּה ה' ,הַמֵּאִיר לְעוֹלָם כֻּלּוֹ בִּ כְבוֹדוֹ.
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