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קריאת שמע שעל המיטה
נוסח עדות המזרח
לפני שיתחיל ,יאמר את הנוסח הבא:

כעִיס וְהִקְנִיט אוֹתִי אוֹ שֶׁחָטָא כְּ נֶגְדִּ י .בֵּין בְּ גוּפִי בֵּין בְּ מָמוֹנִי
רבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם הֲרֵינִי מוֹחֵל וְסוֹלֵחַ לְכָל מִי שֶׁהִ ְ
ִ
ב רָצוֹן בֵּין בְּ שׁוֹגֵג בֵּין בְּ מֵזִיד בֵּין בְּ דִבּוּר בֵּין בְּ מַעֲשֶׂ ה .בֵּין
בּין ְּ
בֵּין בִּ כְבוֹדִי בֵּין בְּ כ ָל אֲש ֶׁר לִי .בֵּין בְּ אֹנֶס ֵ
ב גִלְגּוּל אַחֵר לְכָל בַּר ִישְׂ רָאֵל ְולֹא ֵיעָנֵשׁ שׁוּם אָדָם בְּ סִבָּ תִיְ .יהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ ה' אֱלֹהַי וֵאלֹהֵי
בְּ גִלְגּוּל זֶה בֵּין ְּ
אֲבוֹתַי שֶׁלֹּא אֶחֱטָא עוֹדּ .ומַה שֶּׁ חָטָאתִי לְפָנֶיךָ מְחוֹק בְּ רַחֲמֶיךָ הָרַבִּ ים אֲבָל לֹא עַל ְידֵי יִסּוּרִין וְחוֹלָאִים רָעִים:
יִהְיוּ לְרָצוֹן אִמְרֵי פִי וְהֶגְיוֹן לִבִּ י לְפָנֶיךָ ,ה' צוּרִי וְגֹאֲלִי:
אם ישן אחר חצות לילה ,לא יאמר שם ומלכות )אפשר להרהר שם ומלכות בלבו(:

מלֶךְ הָעוֹלָם ֶ,הַמַּפִּ יל חֶבְלֵי שֵׁנָה עַל עֵינַי ּותְנוּמָה עַל עַפְעַפַּי וּמֵאִיר לְאִישׁוֹן
ב רוּךְ ְאַתָּה ה' ,אֱלֹהֵינוּ ֶ
ָּ
בַּ ת עָיִן :יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ ה' אֱלֹהַי וֵאלֹהֵי אֲבוֹתַי ,שֶׁתַּשְׁכִּ יבֵנִי לְשָׁלוֹם וְתַעֲמִידֵנִי לְחַיִּים טוֹבִים וּלְשָׁלוֹם
חטְא ְול ֹא לִידֵי
תבִיאֵנִי לִידֵי ֵ
לדְבַר עֲבֵרָהְ .ואַל ְּ
תרְגִּילֵנִי ִ
מצְוָה וְאַל ַּ
לדְבַר ִ
ב תוֹרָתֶךְָ ,ותַרְגִּילֵנִי ִ
חלְקִי ְּ
ְותֵן ֶ
נִסָּיוֹן וְל ֹא לִידֵי בִזָּיוֹן .וְיִשְׁל ֹט בִּ י יֵצ ֶר הַטּוֹב וְא ַל יִשְׁל ֹט בִּ י יֵצ ֶר הָרָע .וְתַצִּילֵנִי מִיֵּצֶר הָרָע וּמֵחוֹלָאִים
רָעִים וְא ַל יַבְהִילוּנִי חֲלוֹמוֹת רָעִים וְהִרְהוּרִים רָעִים וּתְה ֵא מִט ָּת ִי שְׁלֵמ ָה לְפָנֶיךָ וְה ָאֵר עֵי נ ַי פֶּן אִישַׁן
לוֹ בִּ כְבוֹדוֹ:
הַמָּוֶת .בָּ רוּךְ ְאַתָּה ה' ֶ,הַמֵּאִיר לְעוֹלָם כֻּ ּ
יש שמוסיפים:

סכ ַּת שְׁ לוֹמֶךָ
מלְכֵּנוּ לְח ַי ִּים טוֹב ִים ּולְשָׁ לוֹםּ ,ופְרוֹשׂ עָלֵינ וּ ֻ
אבִינוּ לְשָׁ לוֹםְ ,והַעֲמִידֵנוּ ַ
בחול :הַשְׁ כִּ יבֵנוּ ָ
וְתַקְּ נֵנוּ מַלְכֵּנוּ בְּ עֵצָה טוֹבָה מִלְּפָנֶיךָ ,וְהוֹשִׁ יעֵנוּ מְהֵרָה לְמַעַן שְׁ מֶךָ וְהָגֵן בַּעֲדֵנוּ .וְהָסֵר מֵעָלֵינוּ מַכַּת אוֹיֵב .דֶּ בֶר.
הש ָּׂ ט ָן מִלְּפָנֵינוּ ּומֵאַחֲרֵינוּּ .וב ְצ ֵל כְּ נָפֶיךָ
חֶר ֶב .חוֹלִי .צָר ָה .רָעָה .רָעָבְ .ויָגוֹן .וּמַשְׁ חִיתּ .ומַגֵּ פָה .שְׁ ב וֹר ְוה ָס ֵר ַ
כ י אֵל שׁוֹמְרֵנוּ וּמַצִּ ילֵנוּ אָתָּה מִכָּל
תַּסְתִּירֵנוּ .וּשְׁ מוֹר צֵאתֵנוּ וּבוֹאֵנוּ לְחַיִּים טוֹבִים וּלְשָׁ לוֹם מֵעַתָּה וְעַד עוֹלָםִּ :
דָּ בָר רָע וּמִפַּחַד לָיְלָה:
בשבת :הַשְׁ כִּ יבֵנוּ אָבִינוּ לְשָׁ לוֹם ,וְהַעֲמִידֵנוּ מַלְכֵּנוּ לְחַי ִּים טוֹבִים וּלְשָׁ לוֹם ,וּפְרוֹשׂ עָלֵינוּ סֻכ ַּת שְׁ לוֹמֶךָ
וְתַקְּ נֵנוּ מַלְכֵּנוּ בְּ עֵצָה טוֹבָה מִלְּפָנֶיךָ ,וְהוֹשִׁ יעֵנוּ מְהֵר ָה לְמַעַן שְׁ מֶךָ וְהָגֵן בַּעֲדֵנוּ .וּפְרוֹשׂ עָלֵינוּ וְע ַל יְרוּשָׁ לַיִם
סכַּת רַחֲמִים ְושָׁ לוֹם:
עִירָךְ ֻ

ראֵל ,ה' אֱלֹהֵינוּ ה' אֶחָד:
שְׁמַע יִשְׂ ָ
מלְכוּתוֹ ,לְעוֹלָם וָעֶד:
)בלחש( בָּ רוּךְ ,שֵׁם כְּ בוֹד ַ
מצַוְּךָ
הדְּ בָרִים הָאֵלֶּה אֲשֶׁר אָנֹכִי ְ
מאֹדֶךְָ :והָיוּ ַ
לבָבְךָ ּובְכָל ַנפְשְׁךָ ּובְכָל ְ
ְואָהַבְתָּ אֵת ה' אֱלֹהֶיךָ ,בְּ כָל ְ
הַי ּו ֹם עַל לְב ָב ֶך ָ :וְש ִׁנַּ נְת ָּם לְב ָנֶי ךָ ְודִבַּ רְתָּ בָּ ם ,בְּ ש ִׁבְתְּך ָ בְּ ב ֵי ת ֶך ָ ּובְלֶכְתְּךָ בַד ֶּ ר ֶך ְ ּובְשָׁכְבְּ ךָ וּבְקוּמֶךָ:
וּקְשַׁרְתָּם לְאוֹת עַל יָדֶךָ ,וְהָיוּ לְטֹטָפֹת בֵּ ין עֵינֶיךָ :וּכְתַבְתָּם עַל מְזֻזוֹת בֵּ יתֶךָ וּבִשְׁעָרֶיךָ:
אלֹהֵיכֶם ּולְעָבְדוֹ
לאַהֲבָה אֶת ה' ֱ
היּוֹםְ ,
מצַוֶּה אֶתְכֶם ַ
אנֹכִי ְ
אשֶׁר ָ
ְוהָיָה אִם שָׁמֹעַ תִּשְׁמְעוּ אֶל מִצְוֹתַי ֲ
ארְצְכֶם בְּ עִתּוֹ יוֹרֶה ּומַלְקוֹשְׁ ,ואָסַפְתָּ דְגָנֶךְָ ,ותִירֹשְׁךָ וְ ִיצְהָרֶךָ:
בְּ כָל לְבַבְכֶם וּבְכָל ַנפְשְׁכֶםְ :ונָתַתִּי מְט ַר ַ
תּם אֱלֹהִים
ד ֶ
ב שָׂ דְךָ לִבְהֶמְתֶּךְָ ,ואָכַלְתָּ ְושָׂ בָעְתָּ :הִשָּׁ מְרוּ לָכֶם פֶּן ִיפְתֶּה לְבַבְכֶםְ ,וסַרְתֶּם ַועֲבַ ְ
ְונָתַתִּי עֵשֶׂב ְּ
השָּׁ מַיִם וְל ֹא ִיהְיֶה מָטָר ְוהָאֲדָמָה לֹא תִתֵּן אֶת
אֲחֵרִים ְוהִשְׁתַּחֲוִיתֶם לָהֶםְ :וחָרָה אַף ה' בָּ כֶם ְועָצַר אֶת ַ
יְבוּלָהּ ,וַאֲבַדְתֶּם מְהֵרָה מֵעַל הָאָרֶץ הַטֹּבָה אֲשֶׁר ה' נֹתֵן לָכֶם :וְשַׂ מְתֶּם אֶת דְּ בָרַי אֵלֶּה עַל לְבַבְכֶם וְעַל
לדַבֵּ ר
אתָם אֶת בְּ נֵיכֶם ְ
ַנפְשְׁכֶםּ ,וקְשַׁרְתֶּם אֹתָם לְאוֹת עַל ֶידְכֶם וְהָיוּ לְטוֹטָפֹת בֵּ ין עֵינֵיכֶםְ :ולִמַּדְתֶּם ֹ
בָּ ם ,בְּ שִׁבְתְּךָ בְּ בֵיתֶךָ וּבְלֶכְתְּךָ בַדֶּ רֶךְ וּבְשָׁכְבְּ ךָ וּבְקוּמֶךָ :וּכְתַבְתָּם עַל מְזוּזוֹת בֵּ יתֶךָ וּבִשְׁעָרֶיךָ :לְמַעַן
כ ימֵי הַשָּׁ מַיִם עַל הָאָרֶץ:
בנֵיכֶם עַל הָאֲדָמָה אֲשֶׁר ִנשְׁבַּ ע ה' לַאֲבֹתֵיכֶם לָתֵת לָהֶםִּ ,
ִירְבּוּ ְימֵיכֶם וִימֵי ְ
וַיֹּאמֶר ה' אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר :דַּ בֵּ ר אֶל בְּ נֵי יִשְׂ רָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם וְעָשׂוּ לָהֶם צִיצִת עַל כַּנְפֵי בִגְדֵיהֶם
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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 ִּ
את ֶּם זֹנ ִים אַחֲרֵיהֶםְ :
לבַב ְכֶם וְאַחֲרֵי עֵינֵיכֶם אֲש ֶׁר ַ
אח ֲר ֵי ְ
את ָם ,וְל ֹא תָתוּרוּ ַ
ַועֲשִׂ יתֶם ֹ
את ְכ ֶם מֵאֶרֶץ
אנ ִי ה' אֱל ֹהֵיכֶם אֲש ֶׁר הוֹצֵאתִי ֶ
כ ל מִצְוֹתָיִ ,והְיִיתֶם קְדֹשִׁים לֵאל ֹהֵיכֶםֲ :
ַועֲשִׂ יתֶם אֶת ָּ
מִצְרַיִם לִהְיוֹת לָכֶם לֵאלֹהִים ,אֲנִי ה' אֱלֹהֵיכֶם :אֱמֶת :ה' אֱלֹהֵיכֶם אֱמֶת:
חרֶב פִּ יפִיּוֹת בְּ ָידָם:
ַיעַלְז ּו חֲסִידִים בְּ כָבוֹדְ ,ירַנְּנוּ עַל מִשְׁכְּ בוֹתָם :רוֹמְמוֹת אֵל בִּ גְרוֹנָםְ ,ו ֶ
מלְחָמָה ,אִישׁ
מלֻמְּדֵי ִ
חרֶב ְ
אחֻזֵי ֶ
כלָּם ֲ
מגִּ בֹּרֵי ִישְׂ רָאֵלֻּ :
להִּ ,
סבִיב ָ
מטָּתוֹ שֶׁלִּשְׁלֹמֹה שִׁשִּׁ ים ִּג בֹּרִים ָ
הנֵּה ִ
ִ
מפַּחַד בַּ לֵּילוֹת) :יאמר "הנה מטתו" ג‘ פעמים(
חרְבּוֹ עַל ְירֵכ ֹו ִ
ַ
לךָ שָׁלוֹם:
ך ְויָשֵׂם ְ
פנָיו אֵלֶי ָ
ש א ה' ָּ
ך וִיחֻנֶּ ךָּ ִ :י ָּׂ
פנָיו אֵלֶי ָ
ך ה' ְויִשְׁמְרֶךָָ :יאֵר ה' ָּ
ְיבָרֶכְ ָ
בוֹ :כִּ י הוּא ַיצִּילְךָ מִפַּח
אמַר לַה' מַחְסִי ּומְצוּדָתִי ,אֱלֹהַי אֶבְטַח ּ
ב צֵל שַׁדַּ י ִיתְלוֹנָןֹ :
ֹישֵׁב בְּ סֵתֶר עֶלְיוֹןְּ ,
יָקוּשׁ מִדֶּ בֶר הַוּוֹת :בְּ אֶבְרָתוֹ יָסֶךְ לָךְ וְתַחַת כְּ נָפָיו תֶּחְסֶה ,צִנָּה וְסֹחֵרָה אֲמִתּוֹ :לֹא תִירָא מִפַּחַד לָיְלָה,
מֵחֵץ יָעוּף יוֹמָם :מִדֶּ בֶר בָּ אֹפֶל יַהֲלֹךְ ,מִקֶּ טֶב יָשׁוּד צָהֳרָיִם :יִפֹּל מִצִּ דְּ ךָ אֶלֶף וּרְבָבָה מִימִינֶךָ ,אֵלֶיךָ לֹא
מחְסִי:
תּה ה' ַ
כ י אַ ָ
תרְאֶהִּ :
ך תַבִּ יטְ ,ושִׁלֻּמַת רְשָׁעִים ִּ
ִי ָּג שׁ :רַק בְּ עֵינֶי ָ
בימים בהם אומרים תחנון יאמר וידוי:

אָנָּא ה' אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ .תָּבֹא לְפָנֶיךָ תְּפִלָּתֵנוּ .וְאַל תִּתְעַלַּם מַלְכֵּנוּ מִתְּחִנָּתֵנוּ .שֶׁאֵין אֲנַחְנוּ עַזֵ ּי פָנִים
וּקְשֵׁה עֹר ֶף לוֹמַר לְפָנֶיךָ ה' אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ צַדִּ יקִים אֲנַחְנוּ וְל ֹא חָטָאנוּ .אֲב ָל חָטָאנוּ .עָוִינוּ .פָּשַׁעְנוּ.
אֲנַחְנוּ וַאֲבוֹתֵינוּ וְאַנְשֵׁי בֵיתֵנוּ:
טפַלְנוּ שֶׁקֶר וּמִרְמָהָ .יעַצְנוּ עֵצוֹת
חמַסְנוָּ .
אשַׁמְנוּ .בָּ גַדְנוָּּ .ג זַלְנוּ .דִּ בַּרְנ ּו דֹפִי ְולָשׁוֹן הָרָע .הֶעֱוִינוְּ .והִרְשַׁעְנוּ .זַדְנוָּ .
ָ
רָעוֹת .כִּ זַּבְנוּ .כָּעַסְנוּ .לַצְנוּ .מָרַדְנוּ .מָרִינוּ דְבָרֶיךָ .נִאַצְנוּ .נִאַפְנוּ .סָרַרְנוּ .עָוִינוּ .פָּשַׁעְנוּ .פָּגַמְנוּ .צָרַרְנוּ .צִעַרְנוּ אָב
עבְנוּ .תָּעִינוּ ְותִעֲתַעְנוּ .וְסַרְנוּ מִמִּצְוֹתֶיךָ ּומִמִּשְׁ פָּטֶיךָ הַטּוֹבִים ְולֹא שָׁ וָה לָנוּ.
ערֶף .רָשַׁעְנוּ .שִׁ חַתְנוּ .תִּ ַ
קשִּׁ ינוּ ֹ
ָואֵםִ .
עשִׂ יתַָ .ואֲנַחְנוּ הִרְשָׁ עְנוּ:
עלֵינוּ .כִּ י אֱמֶת ָ
ְואַתָּה צַדִּ יק עַל כָּל הַבָּ א ָ
עד כאן בימים בהם אומרים תחנון.
יאמר "אנא בכח" כולו ,ולאחר מכן יאמר ג' פעמים את הפסוק השייך לאותו הלילה:

תתִּיר צְרוּרָה) .אב"ג ית"ץ(:
ב כֹחַ ,גְּ דֻלַּת ְימִינֶךַָּ ,
ליל א‘ :אָנָּא ְּ
טהֲרֵנוּ נוֹרָא) .קר"ע שט"ן(:
עמֶּךָ .שַׂ גְּ בֵנוַּ ,
קבֵּ ל רִנַּתַ ,
ליל ב‘ַ :
ליל ג‘ :נָא גִבּוֹר ,דּוֹרְשֵׁי יִחוּדֶךָ ,כְּ בָבַת שָׁמְרֵם) .נג"ד יכ"ש(:
ליל ד‘ :בָּ רְכֵם טַהֲרֵם ,רַחֲמֵי צִדְקָתֶךָ ,תָּמִיד גָּ מְלֵם) .בט"ר צת"ג(:
חסִין קָדוֹשׁ ,בְּ רֹב טוּבְךַָ ,נהֵל עֲדָתֶךָ) .חק"ב טנ"ע(:
ליל ה‘ָ :
קדֻשָּׁ תֶךָ) .יג"ל פז"ק(:
ליל ו‘ָ :יחִיד ֵּג אֶה ,לְעַמְּךָ פְּ נֵה ,זוֹכְרֵי ְ
עתֵנוּ קַבֵּ ל ,וּשְׁמַע צַעֲקָתֵנוּ ,י ֹודֵעַ תַּעֲלוּמוֹת) .שק"ו צי"ת(:
ליל שבת :שַׁוְ ָ
מלְכוּתוֹ ,לְעוֹלָם ָועֶד:
ב רוּךְ ,שֵׁם כְּ בוֹד ַ
לאחר שסיים יאמר בלחשָּ :
פסוקים המועילים לשמירה:

אַתָּה תָקוּם תְּרַחֵם צִיּוֹן ,כִּ י עֵת לְחֶנְנָהּ כִּ י בָא מוֹעֵד:
ש מְחָה:
רעַ לַצַּ דִּ יק ,וּלְיִשְׁ רֵי לֵב ִׂ
אוֹר זָ ֻ
גָּד גְּדוּד יְגוּדֶנּוּ ,וְהוּא יָגֻד עָקֵב:
דָּ וִד מֶלֶךְ יִשְׂ רָאֵל חַי וְקַיָּם:
בְּ יָדְךָ אַפְקִיד רוּחִי ,פָּדִיתָה אוֹתִי ה' אֵל אֱמֶת:
וימשיך לחזור על הפסוקים עד שירדם.
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