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הזהר קריאת לאחר ְְְִִַַַַַָפילה שמעד קריאת  זוהר

וּ מטיב אהינ וּ  טוֹ ב עלינ וּ  רחם רחמן מל אבוֹ תינוּ  ואהי 
בּ גלל  רחמי בּ המ וֹ ן [עלינוּ ] אלינוּ  ׁש וּ בה לנוּ . הדּ רׁש 
על   מקדּ ׁש וכוֹ נן כּ בּת חלּ ה בית בּ נה  .רצ וֹ נ ׁש עשׂ וּ  אבוֹ ת
לתוֹ כוֹ , ׁש כינת והׁש ב בּ תּק וּ נוֹ . ושׂ ּמ חנוּ  בּ בנינוֹ  והראנוּ  מכוֹ נ וֹ .
וה ׁש ב  וּ לזמרם. ל ׁש ירם לדוּ כנם וּ לויים לעבוֹ דתם כּ הנים  והׁש ב

יהו את דּ עה הארץ  וּ מלאה  לנויהם. ליראה ישׂ ראל  
רצ וֹ ן . יהי כּ ן אמן והנּ וֹ רא הגבּ וֹ ר הגּ דוֹ ל   ׁש מ את וּ לאהבה
(סי"ת)



ˆריך ללכ˙ לˆ„י˜ים ללמו„ מ‰ם
בכו רבי חיי‡ ורבי יוסי ו‡מרו, רבי ˘מעון בר יוח‡י, ˘‰ו‡ פ˙ח 
במ„ר‚ו˙  ˙˜ון  פעל  ו‰ו‡  ‰חכמ‰,  סו„ו˙  ˘ל  ‰˘ערים 
‰עליונו˙, ו„‡י ב„ור ‰ז‰ מי ‰ו‡ פני ‰‡„ון ‰', ז‰ רבי ˘מעון 
ל  ָך ‡∆ כּור¿ ל ז¿ ‰ ָכּ ָר‡∆ ָנ‰ י≈ ׁ ָּ̆ ים ַבּ ƒָעמ § פ¿ּ ל̆… ָׁ̆ בר יוח‡י, ˘עליו נ‡מר: "

י ָ‰ָ‡„…ן ‰'", ˘מי ˘‰ו‡ ‚בר ב‚וברין ˆריך ל‰˙ר‡ו˙ לפניו. נ≈ פ¿ּ
 (זו‰ר חל˜ ב' פר˘˙ ב‡ „ף לח ע"‡)





אסדר קריאת שמע על המיטה

סדר קריאת שמע שעל המטה
הקדמה

לפני שהוא הולך לישון, אומר כל יהודי את סדר "קריאת שמע שעל המיטה", הכוללת 
הודעת מחילה לכל מי שהכעיס אותו במשך היום, את קריאת שמע, כמובן, פרקי תהלים 
נוספים, סגולה להנצל מרוחות רעות, סגולה לשמירה, סגולה גדולה לתיקון  ופסוקים 

הברית – וכמובן, לחיזוק הקשר שבינינו לבין אבינו הרחמן, בורא העולם.

כאשר אדם קורא קריאת שמע שעל המיטה בכוונה, הוא משמיד רבבות של משחיתים 
ומזיקים אשר נבראו מהעוון הנורא ונותן לאותו האדם חרב פיפיות בידו ועם החרב כמו 
הורג את אותם המשחיתים. על ידי אמירת סדר קריאת שמע שעל המיטה, אנחנו בני 
ונעימה  יפה  כה  בזכות תפילה  זאת  וכל  הנוראים,  יכולים להשמיד המשחיתים  האדם, 
אשר בזכותה נוכל גם לישון בשלווה ובנחת ולא לחלום חלומות מטרידים ומפחידים, 

ונשמתו תוכל לשמוע תורה מהיכלות הצדיקים 

קריאת שמע היא מצווה חשובה שיש בה קבלת עול מלכות שמים ועול מצוות, ואחר 
חובתו,  ידי  יצא  לא  ליבו לפחות בפסוק ראשון  כיוון  לא  הן הדברים, שאם  כוונת הלב 
ופטרון, ושהוא מאמין שהשם  יתברך לאדון  שצריך לכוון שהוא מקבל עליו את השם 
יתברך יחיד ומיוחד, אחד בשמים ובארץ ובארבע רוחות העולםא, ושהוא מוכן למסור 
נפשו על קדוש השם. וחבל על דמשתכחין שאין מכוונים אפילו זאת, ונמצא שמתים בלי 

קיום מצוות קריאת שמע. 

והשומע זאת יתן אל ליבו לכוון את זאת מכאן ואילך, ושב ורפא לו. והיותר טוב לכוון 
הכוונה  שלפי  המקובלים,  וכתבו  בכולה.  כוונה  צריך  דלכתחילה  שמע,  הקריאת  בכל 
שיכוון בקריאת שמע כך יוכל לכוון בתפילה. וזו כוונת מאמר רבותינו זכרונם לברכה.

התפילה מופיעה בכל סידור. כל הקורא קריאת שמע מזיקין בדלין הימנו. ועיקר המזקין 
הם הגורמים נזק לאדם ומערבבים דעתו בתפילתו, ובקראו קריאת שמע כתיקונה, הנך 

מזיקים בדלין הימנו )פלא יועץ(.

מי יתן שכל אלו שיראו ויקראו נושא זה יחליטו לקיים מצות שמע שעל המיטה, ושזה 
מה שיקרב את גאולתנו ואת תקוותנו למשיח צדקנו במהרה בימינו!!!

שמע  קריאת  ארבעה  מן  אחת  והיא  המטה,  שעל  שמע  בקריאת  מאד  להזהר  צריך 
שמע  קריאת  ממנה  ולמעלה  במדרגות,  שבהם  הקטנה  והיא  יום  בכל  אדם  שחייב 
דיוצר  שמע  קריאת  מכולם  ולמעלה  דקרבנות,  שמע  קריאת  ממנה  ולמעלה  דערבית, 

החפץ חיים  מביא בשם הקדוש רבי ישראל סלנטר זי"ע, דכאשר האדם ממליך את הקב"ה על כל העולם -  אא 
העיקר שלא ישכח להמליכו על עצמו, על כל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו, שהאדם מדמיין שממליך את השי"ת אך 

שוכח את העיקר וזה להיות עבד להי"ת בכל לבו ובכל נפשו.
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הרוב  על  המטה  על  שמע  קריאת  קורא  שהוא  שבעת  עקא  ודא  לעיל,  ביארנו  וכאשר 
השינה בין עיניו, ואיכא למיחש פן יבלע תיבות ואותיות, ולכן צריך תגבורת גדולה בעת 
לה  השייכים  הפסוקים  כל  עם  זו  שמע  קריאת  וסדר  כראוי,  ולקרותה  להתאזר  ההיא 
נתפרשו בדברי רבינו האר"י ז"ל בשער הכונות ונדפסו בסידורים והם ידועים לכל ואין 
צורך להעתיקם פה, ]ועיין בפנים הספר[, ובאומרו פסוק בידך אפקיד רוחי, פדית אותי 
ְיֹהָוה אל אמת יכוין בידך אפקיד רוחי ראשי תיבות בא"ר, וכן יכוין בראשי תיבות פדית 
יאהדונה"י  שם  מספרו  שעולה  ידך  את  פותח  תיבות  ראשי  והוא  פא"י,  שם  ְיֹהָוה  אותי 
ושם סא"ל הרמוז בראשי תיבות אתה סתר לי, ויהרהר בפסוק הזה ובראשי תיבות שלו 
עד שישן, ועם הארץ שאינו יודע לומר הפסוקים, וכן אשה שאינה יודעת, יאמרו בפיהם 
אותיות אלפ"א בית"א דאבג"ד, או ברוך ְיֹהָוה לעולם אמן ואמן, כמה פעמים בזה אחר זה 
עד שישנו מתוך דברי תורה: ודע כי בסדורים כתוב לומר השכיבנו אבינו לשלום וכו' אך 
בשער הכונות לא הזכיר השכיבנו, אמנם בסידור רבינו הרש"ש ז"ל הזכיר זה, וזהו הסדר 
שכתוב בסידור רבינו הרש"ש ז"ל ברכת המפיל והשכיבנו וקריאת שמע, ואחר כך יעלזו 
חסידים וכו' ואחר כך הנה מטתו ג' פעמים, ואחר כך יברכך וכו' יאר וכו' ישא וכו' ואחר 
כך יושב בסתר עד ְיֹהָוה מחסי, ואחר כך ודוי ואחר כך אנא בכח כולה וחוזר פסוק שכנגד 
אותו היום ג' פעמים, ואחר כך אתה תקום תרחם ציון וכו' ואחר כך בידך אפקיד רוחי וכו' 

וכונת שם אלוה )בן איש חי פרשת פקודי שנה ראשונה(.

ְזִהירּות ְנִחיצֹות ְלִמְצַות ְקִריַאת ְׁשַמע ַׁשֲחִרית - ְוַעְרִבית
ָעַסק אא  ֲאִפּלּו  ִּבְזַמּנֹו  ְׁשַמע  ְקִריַאת  קֹוֵרא  ֶׁשֵאינֹו  ְּדִמי  קפו.(  )בלק  ַהָּקדֹוׁש  ְּבֹּזַהר  ִאיָתא 

ִמן  ְּכֶׁשְּמֻנֶּדה  )רמט:(  ַהָּקדֹוׁש  ּוַבֹּזַהר  ַהּיֹום.  אֹותֹו  ָּכל  ַמִים  ַלּׁשָ ְמֻנֶּדה  ִמְצָוה  ִּבְדַבר 
ַמִים ֵאין ְּתִפָּלתֹו ִנְׁשַמַעת. ּוְבִמְקַּדׁש ֶמֶלְך )בלק דף קפו( ִמי ֶׁשֹּלא ָקָרא ְקִריַאת ְׁשַמע  ַהּׁשָ
ֵאין  ַהּיֹום  ָּכל  ֶׁשל  ְותֹוָרתֹו  ּוְתִפָּלתֹו  ְוָׁשלֹום,  ָחס  ְלֶחֶר"ם,   – ִמן רמ"ח  ֶנְהָּפְך  ְּבעֹוָנָתּה 
עֹוָלה ְלַמְעָלה. ּוְבָאבֹות ְּדַרִּבי ָנָתן )אבות פרק ג משנה ד( ְּדָבִרים נֹוָרִאים ְּבִעְנָין ֶזה ֶׁשָּכַתב 
ַהְינּו ֶׁשָּיֵׁשן ַעד ֶׁשָעַבר ָעָליו  – ְּדֵׁשָנה ֶׁשל ַׁשֲחִרית מֹוִציִאין ֶאת ָהָאָדם ִמן ָהעֹוָלם – 
ַמְרדּות  ְלַהּכֹות ַמּכֹות  )סימן קמ"ד(:  ַחִּיים  ֵלב  ּוִבְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות  ְׁשַמע,  ְקִריַאת  ְזַמן 
ְלִמי ֶׁשֵאינֹו קֹוֵרא ְקִריַאת ְׁשַמע ִּבְזַמּנֹו. ּוִבימֹות ַהַּקִיץ סֹוף ְזַמן ְקִריַאת ְׁשַמע ֻמְקָּדם 
ַוֲעלּוִלים ְּביֹוֵתר ְלַאֲחרֹו, ּוְצִריִכין ְלִהָּזֵהר ָאז ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת, ְוַעל ֵּכן ַהֶּדֶרְך ַהְיָׁשָרה ֶׁשָּיבֹור 

לֹו ָהָאָדם ְּכִדְלַהָּלן:

 ִאם ְּבֵברּור ֹלא ַיִּגיַע ִעם ַהִּצּבּור ִלְקִריַאת ְׁשַמע ִּבְזַמּנֹו )ְּכמֹו ַעְכָׁשו ַּבַּקִיץ( ִיְקָרא ִעם ַהְּתִפִּלין בא 
ֶׁשָעָליו - ֵאֶצל ְקִריַאת ְׁשַמע ְּדִלְפֵני ָקְרָּבנֹות - ָּכל ג' ַּפְרִׁשּיֹות ֶׁשל ְקִריַאת ְׁשַמע ִויַכֵון 
ֲעֵׂשה  ּוִמְצַות  ַׁשֲחִרית,  ֶׁשל  ְׁשַמע  ִּדְקִריַאת  ֲעֵׂשה  ִמְצַות  ְּבֶזה  ָלֵצאת  ַהְּקִריָאה  ִלְפֵני 

ִּדְזִכיַרת ְיִציַאת ִמְצַרִים )עיין מגן אברהם ומשנה ברורה ובאור הלכה סוף סימן מ"ו(. 

ְוִאם ֵאין ַהְּתִפִּלין ָאז ָעָליו ַיְמִּתין ִמִּלְקרֹות ַעד ַאַחר ַהָּנַחת ַהְּתִפִּלין, ּוִבְתַנאי ֶׁשָּברּור גא 
לֹו ֶׁשֹּלא ִיְׁשַּכח ִלְקֹרא ָאז, ֲאָבל ְּבָלאו ָהִכי מּוָטב ֶׁשִּיְקָרא ַעְכָׁשו ְּבִלי ְּתִפִּלין, )עיין דגול 
ֵאֶׁשל  ע"ז(,  סימן  ג'  חלק  )מהד"ת  שו"מ  ותשובות  ובשאלות  שם,  איגר  עקיבא  רבי  וחידושי  מרבבה 
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ג'(,  או  ב'  וסימן  ט'  )סימן  ִיְצָחק  ֵּבית  ּוְתׁשּובֹות  ְׁשֵאלֹות  כ"ה(,  סימן  )מבוטשאטש  ַאְבָרָהם 
ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות מהרש"ג )סימן נ"ב(, ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ְלבּוֵׁשי ִמְׁשָּפט )מהדורה ג סימן 

ה'(, ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ּתֹוַרת ְיקּוִתיֵאל )סימן י"א וסימן ש"א(. 

ְּכָלל ָּגדֹול ְנֹקט ְּבָיְדָך ִאם ֶאְפָׁשר ְלַקֵּים ִמְצַות ְקִריַאת ְׁשַמע ִּבְתִפִּלין, ֶזהּו ַהֻּמְבָחר, ְוִאם דא 
ָלאו ֹלא ְיַבֵּטל ִּבְׁשִביל ֶזה ְקִריָאָתּה ִּבְזַמָּנּה. )עיין בפוסקים שם(.

ִאם ָסֵפק ֶאְצלֹו ִאי ַיִּגיַע ִעם ַהִּצּבּור ִלְקִריַאת ְׁשַמע ִּבְזַמּנֹו, ִיְקָרא ְקִריַאת ְׁשַמע ִלְפֵני הא 
ִעם  ָלֵצאת  ְמַכֵּון  ִּבְזַמּנֹו  ְׁשַמע  ִלְקִריַאת  ַהִּצּבּור  ַיִּגיַע  ְּדִאם  ֶזה,  ִלְפֵני  ְוַיְתֶנה  ַהְּתִפָּלה, 
ַהִּצּבּור ָאז, ְוִאם ָלאו רֹוֶצה ָלֵצאת ַעְכָׁשו, ְוִיְקָרא ָּכל ג' ַהַּפְרִׁשיֹות. )חידוש רבי עקיבא איגר 

סוף סימן מו'(, ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ְׁשֵאַלת ְׁשמּוֵאל )סימן ה'(, ֶּפֶלא יֹוֵעץ )ערך קריאת שמע(. 

ְקִריַאת וא  ִלְקרֹות  מּוָטב  טֹוִבים  ְוָיִמים  ְּבַׁשָּבתֹות  ּוִבְפָרט  ְמֻאָחר  ִּבְזַמן  ַּבֹּבֶקר  ָקם  ִאם 
ְׁשַמע ִמָּיד ְוֹלא ְלַהְמִּתין ַעד ַאַחר ֶׁשִּיְקָרא ִּבְרכֹות ַהּתֹוָרה, ְוָכל ֶׁשֵּכן ֶׁשֹּלא ְלַהְמִּתין ַעד 
ַאַחר ֶׁשִּיְטֹּבל ַּבִּמְקֶוה. )עיין סוף סימן מ"ו, ופרי מגדים משנה ברורה )סימן פ"ח(, ושולחן מלכים 

)דף לו' אות ל"ה(.

ֹלא ִיְסמְֹך ִלְקרֹא ְקִריַאת ְׁשַמע ְּבִצְמצּום ִלְפֵני סֹוף ְזַמן ַהְּקִריָאה ְּדִלְפָעִמים ֵאין ַהּמֹוֶרה זא 
ָׁשעֹות ְמֻדָּיק ְוֵכן ְּבָכל ִמְצָוה ַהָּתלּוי ִּבְזַמן. )ישועות חכמה סימן ע', חוסן ישועות אות ב'(.

ַעד חא  ְלַהְמִּתין  ָצִריְך  ַחר,  ַהּׁשַ ֲעלֹות  ִלְפֵני  ָׁשָעה  ֲחִצי  ְּכָבר  ְוהּוא  ִליֹׁשן  ֵליֵלְך  רֹוֶצה  ִאם 
ַחר( ְוִלְקרֹות ג' ַּפְרִׁשּיֹות ֶׁשל  ַהְתָחַלת ְזַמן ְקִריַאת ְׁשַמע )ְּבֵעֶרְך 20 - 25 ִמינּוִטין ַאַחר ֲעלֹות ַהּׁשַ
ְקִריַאת ְׁשַמע ְוַאַחר ָּכְך ִייַׁשן, )שאלות ותשובות בניין עולם סימן א'(, ְוִאם ֵיׁש לֹו מֹוֶרה ָׁשעֹות 
ַהְמעֹוֵרר )ֶוועֶקע"ר ֵזייֶגע"ר( ּוְמִכינֹו ְלעֹוְררֹו ִלְפֵני סֹוף ְזַמן ְקִריַאת ְׁשַמע ָיכֹול ִלְסמְֹך ַעל 
ָנתֹו ַעל ְיֵדי ֶזה, ֹלא ִיְסֹמְך ַעל ֶזה. ְוֵכן ֵאין  ֶזה, ְוִאם הּוא ָאָדם ֶׁשֵאין ָּברּור ֶׁשָּיקּום ִמּׁשְ

ִלְסמְֹך ֶׁשַאֵחר ְיעֹוְרֵרהּו ֲאִפּלּו ִצָּוהּו ֶּפן ִיְׁשַּכח. )ישועות חכמה סימן ע' חוסן ישועות א' – ב'(.

ָקָרא טא  ֶׁשֲעַדִין ֹלא  ְוִנְזַּכר  ְּדִזְמָרה  ְּפסּוֵקי  ְּבֶאְמַצע  ּוְכָבר עֹוֵמד  ְלִהְתַּפֵּלל  ֶׁשִהְתִחיל  ִמי 
ְקִריַאת ְׁשַמע ְוַעד ֶׁשִּיְקָרא ַיֲעֹבר ַהְּזַמן, ִיְגֹמר ַעד סֹוף ַהֶּפֶרק ְוִיְקָרא ְקִריַאת ְׁשַמע ָׁשם. 

ְוִאם עֹוֵמד ָסמּוְך ְלִיְׁשַּתַּבח ִיְגמֹר ִיְׁשַּתַּבח ְוִיְקָרֶאּנּו ָׁשם. )משנה ברורה ושאר אחרונים(.

ְלַקֵּים יא  ּוְמֻזָּמן  מּוָכן  ֲהֵריִני  ְּבִלּבֹו,  ְוַיְחֹׁשב  ְמַעט  ִיְׁשֶהה  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ִלְפֵני  ַּפַעם  ְּבָכל 
ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל ְקִריַאת ְׁשַמע ּוִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל ְזִכיַרת ְיִציַאת ִמְצַרִים, ּוְבָמקֹום ֶׁשֻּמָּתר 
ְלַהְפִסיק ֻמָּתר ְלָאְמרֹו ַּבֶּפה. )עיין סימן ס' ובפוסקים(. ְוִאם ֹלא ִּכֵּון, ָצִריְך ַלֲחזֹר ְוִלְקרֹוָתּה 

)פתיחה לפרי מגדים הלכות ברכות השחר, סימן ד' אות ה', סדור היעב"ץ סדר קריאת שמע אות י"א(.

ְׁשַמע יאא  ְקִריַאת  ִלְקרֹות  ְּבנֹו  ְלַחֵּנְך  ָהָאב  ְמֻחָּיב  ַעְלָמא  ְלֻכֵּלי  ָׁשָנה  ְלי"ב  ַהֵּבן  ְּכֶׁשִהִּגיַע 
ְּבֶזה ׁשֹוֶרֶרת  ָּכְך  ָּכל  ְמַדְקְּדִקין  ֶׁשֵאין  ּוְכַהּיֹום  )משנה ברורה סימן ע"ח סעיף קטן ח'(  ִּבְזַמּנֹו 

ַהְזָנָחה ְּגדֹוָלה ְּבִעְנָין ֶזה ֵאֶצל ַּבחּוִרים ְּגדֹוִלים ְלַדְקֵּדק ְּבֶזה.

ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשל ַעְרִבית
ְזִהיִרין  ֶׁשֵאין  ְמַדְקְּדִקים  ֲאִפּלּו  ְוֶיְׁשָנם  ַּבּיֹום,  ְּכמֹו  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ֵּכן חֹוַבת  ַּגם  ֵיׁש  ַּבַּלְיָלה 

ְּבִעְּקֵרי ִּדיֵניֶהם ּוַמְפִסיִדים ְּבָּיַדִים ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל ּתֹוָרה ֶׁשְּבָכל יֹום.
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ִקיָעה - ְוִאם אא  ְזַמן ְקִריַאת ְׁשַמע ְּדַלְיָלה ְּבֵצאת ַהּכֹוָכִבים ְוהּוא ע"ב ִמינּו"ט ַאַחר ַהּׁשְ
ֹלא  ַהּכֹוָכִבים,  ֵצאת  ֲעַדִין  ָהָיה  ֹלא  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ּוִבְׁשַעת  ַמֲעִריב  ְּבִּצּבּור  ִמְתַּפֵּלל 
ָיָצא ְּבֶזה ֶאָּלא ָצִריְך ִלְקרֹות ְקִריַאת ְׁשַמע ְּכֶׁשַּיִּגיַע ְזַמָּנּה, ִויֵרא ָׁשַמִים ִיְקָרא ָּכל ַהג' 
ַּפְרִׁשּיֹות ְוַעל ָּכל ָּפִנים ֹלא ֶיְחַסר ִמב' ַּפְרִׁשּיֹות ִראׁשֹונֹות )סימן רל"ה סעיף א' ומשנה ברורה 

שם(.

ִמי ֶׁשָּצִריְך ַלֲחֹזר ְוִלְקרֹות ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשל ַעְרִבית )כנ"ל סעיף א'( ֵאין ְּכַדאי ִלְסֹמְך ַעל בא 
ַהְּקִריָאה ֶׁשּקֹוֵרא ַעל ִמָּטתֹו, ֲאִפּלּו ִאם ִמְנָהגֹו ִלְקרֹות ָּכל ג' ַהַּפְרִׁשּיֹות ְּדָהא ָצִריְך ְלַכֵון 
ְמַכְוִנין  ֵאין  ַהִּמָּטה  ֶׁשַעל  ְׁשַמע  ּוְקִריַאת  ְׁשַמע,  ְקִריַאת  ֶׁשל  ֲעֵׂשה  ִמְצַות  ְיֵדי  ָלֵצאת 
ְלֵׁשם ִמְצָוה ]ּוִבְפָרט ַּכֲאֶׁשר ָעֵיף ְוָיֵגַע ְוקֹוֵרא ְּבָיִחיד ְּבֵביתֹו[ ְוַעל ֵּכן ְיַדְקֵּדק ְלַכְּתִחָּלה 

ְּבִהְזַּדְּמנּות ִראׁשֹוָנה ַאַחר ֵצאת ַהּכֹוָכִבים ִלְקרֹוָתּה. )שם(. 

ַּכָּמה גא  ּבֹו  ְּדֵיׁש  ַהּכֹוָכִבים  ֵצאת  ַאַחר  ַהִּצּבּור  ִעם  ַעְרִבית  ְלִהְתַּפֵּלל  ְיַהֵּדר  ֶאְפָׁשר  ִאם 
ַמֲעלֹות טֹובֹות:

ְלַכְּתִחָּלה ֵיׁש ִלְקרֹוָתּה ִּבְזַמָּנּה ִעם ִּבְרכֹות ְקִריַאת ְׁשַמע ּוְלַהְסִמיְך ְּגֻאָּלה ִלְתִפָּלה.דא 

ְּבֹרב ַעם ַהְדַרת ֶמֶלְך ְלַקֵּים ִמְצַות ְקִריַאת ְׁשַמע ִעם ַהִּצּבּור ַיַחד.הא 

ִּבְתִפַּלת וא  ָּברּוְך הּוא מֹוֵאס  ַהָּקדֹוׁש  ֵאין  ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ָעֶליָה  ִצּבּור  ִּבְתִפַּלת  ַהִּנְכָלל  ָּכל 
ַרִּבים.

ְמֻסֶּגֶלת ְלַכֵּון יֹוֵתר.זא 

ִיָּזֵהר ְלַכֵּון ִלְפֵני ַהְּקִריָאה ְלַקֵּים ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל ְקִריַאת ְׁשַמע. )עיין לעיל אות ז'(.חא 

ַּכָּוָנה ְמַעֶּכֶבת
ִּכֵון  ְוִאם ֹלא  ְּבִדיֲעַבד,  ַּכָּוָנה ַהְמַעֶּכֶבת ֲאִפּלּו  ַהִּנְזָּכר ְלֵעיל אֹות ח' עֹוד ֵיׁש  ֵמַהַּכָוָנה  ְלַבד 
ְּכבֹוד  ָּברּוְך ֵׁשם  ּוָפסּוק  ִיְׂשָרֵאל,  ְׁשַמע  ְלָּפסּוק  ַהִּמּלֹות  ֵּפרּוׁש  ְוַהְינּו  ַּפַעם,  ְוִיְקָרא עֹוד  ַיֲחזֹר 
ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד. )עיין סימן ס"ג סעיף ד', ומגן אברהם סעיף קטן ה', ומגן אברהם סימן ס"א סעיף קטן י"א, 
ועיין בשולחן ערוך הרב, ומשנה ברורה סימן ס"ג סעיף קטן י"א - י"ב( ְוֵיׁש ַמְחִמיִרין ַעד ַעל ְלָבֶבָך. )משנה 

ברורה שם בשם הבית חדש(.

ּוְמַקֵּבל  ִויַכֵּון - ֶׁשהּוא ׁשֹוֵמַע   - ָעֶליָך  ְוַקֵּבל  ְׁשַמע  ְּכלֹוַמר  ִיְׂשָרֵאל  ְׁשַמע  ַהְּפׁשּוָטה  ְוַכָּוָנה 
ָעָליו ּוַמֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה ד' ֱאֹלֵקינּו ֶׁשֲאַנְחנּו ַמֲאִמיִנים ּבֹו הּוא ד' ֶאָחד ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות 
ַמִים. )שערי תשובה לרבינו יונה וכן בביאור  ַמְעָלה ּוַמָּטה ְּבִׁשְבָעה ְרִקיִעים ּוָבָאֶרץ ּוְבד' רּוחֹות ַהּׁשָ

הגאון סימן ה' דכאן וודאי מעכבת(.

ְוָכַתב ְּבַחֵּיי ָאָדם )שם( ֶׁשְּיַכְון ֶׁשהּוא מֹוֵסר ַעְצמֹו ַלֲהִריָגה ִּבְׁשִביל ֱאמּוָנה זֹו ִויַדֶּמה ְּבַדְעּתֹו 
ַמָּמׁש,  ְּבֹפַעל  ָעָׂשה  ְּכִאּלּו  ב  ְוֵיָחּׁשֵ ְוִיְתַעֶּלה,  ִיְתָּבַרְך  ְׁשמֹו  ת  ְקֻדּׁשַ ַעל  ַעְכָׁשו  ִנְׂשָרף  ְּכִאּלּו הּוא 

עכ"ל.
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ִאיָתא ְּבִסְפֵרי ְיֵרִאים ִּדיַכֵון ֶׁשְּמַקֵּבל ָעָליו ֹעל ֱאֹלקּותֹו ִיְתָּבַרְך ְׁשמֹו, ַעל ַזְרעֹו ְוֶזַרע ַזְרעֹו ַעד 

םא  עֹוָלם ְלהֹורֹוָתם ֶּדֶרְך ד' ְוֶזה ְסֻגָּלה ְּגדֹוָלה ֶׁשִּיְהיּו ָּבָניו ִיְרֵאי ַהּׁשֵ

עיקר התיקון תלוי בתשובה, ובו תלוי גם כן ביאת משיחנו באלף הששי ועיכוב הגאולה

ערב הוא אלף הששי שהוא יסוד יהיה אור גדול שיתגלה אור הגנוז הוא סוד היסוד 
כשיתוקן, וזה שאמר הכתוב הבוקר אור שהוא תיקון יסוד, והאנשים שלחו מהגלות והוא 
מבית יוסף שהוא גם כן מדה זו. )זוהר סבא י"ח עמוד א’, אור צדיקים, זוהר חי פרשת נח ופרשת ויחי(. 
וזכרון משיח בן דוד עבדך )כוונת ר"ח י"ו( - ח' היא המילה שניתנה לשמיני )כתבי האר"י זכרונו 
)ספר  לברכה( והיא נקראת יסוד צדיק - ובא לציון ג'ואל ו'לשבי פ'שע ראשי תיבות גו"ף 

הכוונות דף ל"ז עמוד א'(.

 קריאת שמע ישראל מסודרת לפי שמות הקודש 
שיש בה 248 תיבות

 ו' )6( תיבות )מילים(פסוק: "שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד"

ו' )6( תיבות )מילים("ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד"

מ"ואהבת" עד "ובשעריך"
מב )42( תיבות 

)מילים(

שם מ"ב - אבג יתץ, קרע שטן, נגד יכש, 

בטר צתג, חקב טנע, יגל פזק, שקו צית

 מ"והיה אם שמוע"

 עד "ושמתם"

ע"ב )72( תיבות 

)מילים(
שמות ע"ב כפי הטבלה

מ"ושמתם את דברי אלה" עד "על הארץ"
 נ )50( תיבת

)מילים(
שם אהיה הקדוש

מ"ויאמר ה'" עד "אני ה' אלקיכם" 

אלקיכם" עם חזרת ג' תיבות 
שם ע"ב ישרע"ב )72( תיבות

 6 תיבות"ה' אלהיכם אמת" וחזרת הש"ץ

248 תיבותרמ"ח תיבות

ויחד עם "ברוך שם כבוד.." - רומח 

החותך ומקצץ את הטומאה 

והקליפות.

מדרש הנעלם פרשת אחרי מאמר שמות מ"ב וע"ב ונש"ב שבק"ש ורמ"ח תיבין
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סדר קריאת שמע
א  י. קּוְדָשׁ יִתי ְלָך ּוָמה ֶהְלֵאִתיָך ֲעֵנה ּבִ י ֶמה ָעִשׂ ַתח ָינּוָקא ַוֲאַמר, )מיכה ו( ַעּמִ ּפְ
יִתי  י. ֶמה ָעִשׂ ָרֵאל, ָקָרא ְלהֹון ַעּמִ ִאית ֵליּה ִעם ִיְשׂ ֲחִביבּוָתא ּדְ ִריְך הּוא ּבַ ּבְ

י  י ִמְדָרׁשֹות, ְוַתְסִהידּו ּבִ י ְכֵנִסּיֹות ּוְלָבּתֵ ֵתְזִלין ְלָבּתֵ א ּדְ יִתי ְלָך. ֶאּלָ ה ָעִשׂ ְלָך, ָלּמָ

ה  ֲאָנא ַחד, ּוִמְתַעּלֶ ְסִהיהּו ּדַ ֲאָנא ֶאָחד, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב )דברים ו( ְיהָֹוה ֶאָחד. ּתַ ּדַ

ְוָהָיה.  ַעד  ְוָאַהְבּתָ  ִמן  ַמע,  ְשׁ ְקִריַאת  ת  ָפָרַשׁ ּבְ ִאינּון  ּדְ יִבין,  ּתֵ מ"ב  ּדְ ָמא  ְשׁ ַעל 

ע"ב  ָמא ּדְ ָמָהן. ּוִבְשׁ מ"ב ְשׁ ָמא ּדְ דּוְגָמא ְשׁ ָמא ּכְ ְוַתֲעִבידּו ְלַיֲחֵדִני ֲעַלְייכּו. ְוִאיהּו ְשׁ

ין  ֲחִמּשִׁ ּדַ ָמא  ּוִבְשׁ ם.  ְמּתֶ ְוַשׂ ַעד  ְוָהָיה  ִמן  ַמע,  ְשׁ ְקִריַאת  ת  ָפָרַשׁ ּבְ ִאית  ּדְ יִבין,  ּתֵ

ִמן  ע"ב,  ּדְ ָמא  ּוִבְשׁ ִביָנה.  ֲעֵרי  ַשׁ ן  ּבַ חּוְשׁ ּכְ ָתא,  ָרָשׁ ּפָ סֹוף  ַעד  ם  ְמּתֶ ְוַשׂ ִמן  יִבין,  ּתֵ

ְקִריַאת  ּבִ ִאית  ּדְ יִבין  ּתֵ י"ב  ִעם  ין,  ּיָ ָרִשׁ ּפָ ע  ַאְרּבַ ְוִאינּון  ה.  ָרָשׁ ַהּפָ סֹוף  ַעד  ַויֹּאֶמר 

ן  ּבַ חּוְשׁ ּכְ ּוְתַמְנָיא,  ִעין  ְוַאְרּבָ ָמאָתן  ְלהֹו  ּכָ ִיְתֲעִבידּו  ִאין,  ִעיּלָ ִיחּוִדין  ֵרין  ּתְ ַמע,  ְשׁ

יָבה  ְוּתֵ יָבה  ּתֵ ל  ּכָ ָיאֹות,  ְדָקא  ּכִ ַמע  ְשׁ ְקִריַאת  ִיְקֵרי  ּדְ ֵאיַנׁש  ְוָכל  ֵאָבִרים.  רמ"ח 

יָמָמא ּוְבֵליְלָיא,  ַמע ּבִ יֵליּה. ְוִאי ֵאיַנׁש ָלא ִיְקֵרי ְקִריַאת ְשׁ ָכל ֵאָבר ְוֵאָבר ּדִ יַע ּבְ ּפִ ַמְשׁ

ָעְלָמא. ֲאַמר  ין ּדְ יִשׁ ין ּוַמְרִעין ּבִ ל ִמּלִ יֵליּה ִיְתְמֵלי ִמן רּוַח ָרָעה, ּוִמּכָ ל ֵאָבר ְוֵאָבר ּדִ ּכָ

ה  ּוַבּמֶ יִבין,  ּתֵ רמ"ח  ִמן  ַמע,  ְשׁ ְקִריַאת  ִמן  ַחְסִרין  ּדְ ִאינּון,  יִבין  ּתֵ ַלת  ּתְ ְינּוָקא, 

ִליַח ִצּבּור  ַהְשׁ א, ִעם ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם ֱאֶמת ֶשׁ ַמְעָנא ֵמַאּבָ ִלימּו. ֲאַמר, ֲאָנא ְשׁ ּתְ ִאְשׁ

קֹול. חֹוֵזר ּבְ

י.  ּבִ ֲעֵנה  ֶהְלֵאִתיָך  ּוָמה  ְלָך  יִתי  ָעִשׂ ֶמה  י  ַעּמִ ו(  )מיכה  ְוָאַמר,  ינֹוק  ַהּתִ ַתח  ּפָ תרגום: 
יִתי ְלָך?  י, ֶמה ָעִשׂ ָרֵאל, ָקָרא ָלֶהם: ַעּמִ ׁש לֹו ִעם ִיְשׂ ּיֵ ֲחִביבּות ֶשׁ רּוְך הּוא, ּבַ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ֲאִני  ֶשׁ י  ּבִ ְוָתִעידּו  ִמְדָרׁשֹות,  י  ּוְלָבּתֵ ֵנִסּיֹות  ּכְ י  ְלָבּתֵ ְלכּו  ּתֵ ֶשׁ א  ֶאּלָ ְלָך?  יִתי  ָעִשׂ ה  ָלּמָ

י. תּוב ֲעֵנה ּבִ ּכָ תּוב )דברים ו( יהוה ֶאָחד. ֶזהּו ֶשׁ ּכָ ֶאָחד. ֶזהּו ֶשׁ

ת  ָפָרַשׁ ּבְ ֵהם  ֶשׁ בֹות,  ּתֵ ִים  ּתַ ּוְשׁ ִעים  ַאְרּבָ ל  ֶשׁ ם  ַהּשֵׁ ַעל  ה  ּוִמְתַעּלֶ ֶאָחד,  ֲאִני  ֶשׁ ִעידּו  ּתָ
ֻדְגַמת  ם ּבְ ִמי ֲעֵליֶכם. ְוהּוא ַהּשֵׁ ַמע ִמן ְוָאַהְבּתָ ַעד ְוָהָיה, ְוַתֲעׂשּו ְלַיֵחד ְשׁ ְקִריַאת ְשׁ
ת ְקִריַאת  ָפָרַשׁ בֹות ֵיׁש ּבְ ִים ּתֵ ּתַ ְבִעים ּוְשׁ ל ִשׁ ם ֶשׁ מֹות. ּוַבּשֵׁ ַנִים ֵשׁ ִעים ּוְשׁ ל ַאְרּבָ ם ֶשׁ ַהּשֵׁ
ה,  ָרָשׁ ם ַעד סֹוף ַהּפָ ְמּתֶ בֹות ִמן ְוַשׂ ים ּתֵ ל ֲחִמּשִׁ ם ֶשׁ ם. ּוַבּשֵׁ ְמּתֶ ַמע ִמן ְוָהָיה ַעד ְוַשׂ ְשׁ
ה. ְואֹוָתן  ָרָשׁ אֶמר ַעד סֹוף ַהּפָ ַנִים ִמן ַויֹּ ְבִעים ּוְשׁ ל ִשׁ ם ֶשׁ ֲעֵרי ִביָנה. ּוַבּשֵׁ ּבֹון ַשׁ ֶחְשׁ ּכְ
ֵני ִיחּוִדים( ֶעְליֹוִנים,  ַמע, )ְשׁ ִריַאת ְשׁ ּקְ ׁש ּבַ ּיֵ בֹות ֶשׁ ֵרה ּתֵ ים ֶעְשׂ ּתֵ ּיֹות ִעם ְשׁ ָרִשׁ ע ּפָ ַאְרּבַ
מֹוָנה ֵאיָבִרים.  ִעים ּוְשׁ ּבֹון ָמאַתִים ַאְרּבָ ֶחְשׁ מֹוֶנה, ּכְ ִעים ּוְשׁ ם ָמאַתִים ְוַאְרּבָ ּלָ ֵיָעׂשּו ּכֻ
ָכל ֵאיָבר ְוֵאיָבר  יָעה ּבְ ּפִ ָבה ְוֵתָבה ַמְשׁ ל ּתֵ ָראּוי, ּכָ ַמע ּכָ ְקָרא ְקִריַאת ְשׁ ּיִ ְוָכל ִאיׁש ֶשׁ
א  ּלֹו ִיְתַמּלֵ ל ֵאיָבר ְוֵאיָבר ֶשׁ ְיָלה, ּכָ ּיֹום ּוַבּלַ ַמע ּבַ ּלֹו. ְוִאם ָהִאיׁש לֹא ִיְקָרא ְקִריַאת ְשׁ ֶשׁ
בֹות ֵהן  לֹשׁ ּתֵ ינֹוק: ָשׁ ל ָהעֹוָלם. ָאַמר ַהּתִ ָבִרים ּוַמֲחלֹות ָרעֹות ֶשׁ ל ּדְ ֵמרּוַח ָרָעה, ּוִמּכָ
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י  ַמְעּתִ ָלמֹות? ָאַמר: ֲאִני ָשׁ ה ִנְשׁ בֹות, ּוַבּמֶ מֹוֶנה ַהּתֵ ִעים ּוְשׁ ֲחֵסרֹות ִמן ָמאַתִים ַאְרּבָ ֶשׁ
קֹול. ִליַח ִצּבּור חֹוֵזר ּבְ ָהְשׁ א, ִעם יהוה ֱאלֵֹהיֶכם ֱאֶמת ֶשׁ ֵמַאּבָ

כנגד  תיבה  כל  תיבות,  רמ"ח  שמע  בקריאת  יש  כך  האדם  איברי  רמ"ח  כנגד  הסבר: 
איבר, כאשר אדם קורא קריאת שמע כראוי הרי הוא ממליך את הקב"ה על כל רמ"ח 
איבריו, וכאשר אור השם על האברים של האדם הרי שהוא נשמר, אבריו נשמרים, זהו 
שאמר תעידו בי שאני אחד – תמליכו אותי עליכם, ואני אהיה לכם מלך ואתם תהיו לי 
לעם, ומה יותר טוב כאשר מלך מלכי המלכים שומר עליך, נמצא איתך מסייע לך....להלן 

כוונות הרשומות:

שם מ"ב – 42 אותיות היוצאות מראשי תיבות  תפלת רבי נחוניה בן הקנהאבגית"ץ, 
שיש  תיבות   42 –  כנגד  שקוצי"ת  יגלפז"ק,  חקבטנ"ע,  בטרצת"ג,  נגדיכ"ש,  קרעשט"ן, 
עם  יחד  שמודפס  סידורים  יש  אות,  תיבה  כל  מעל  ובשעריך"  "ואהבת...עד  מהמילה 

קריאת שמע.

שם שבעים ושתים תיבות הם יוצאים משלושה פסוקים בספר שמות )פרשת בשלח פרק יד(

ע  ּסַ ַוּיִ ֵמַאֲחֵריֶהם  ֶלְך  ַוּיֵ ָרֵאל  ִיְשׂ ַמֲחֵנה  ִלְפֵני  ַההֵֹלְך  ָהֱאלִֹהים  ַמְלַאְך  ע  ּסַ ַוּיִ )יט( 

ַמֲחֵנה  ּוֵבין  ִמְצַרִים  ַמֲחֵנה  ין  ּבֵ בֹא  ַוּיָ )כ(  ֵמַאֲחֵריֶהם:  ֲעֹמד  ַוּיַ ֵניֶהם  ִמּפְ ֶהָעָנן  ַעּמּוד 

ְיָלה: )כא(  ל ַהּלָ ְיָלה ְולֹא ָקַרב ֶזה ֶאל ֶזה ּכָ ֶאר ֶאת ַהּלָ ְך ַוּיָ ָרֵאל ַוְיִהי ֶהָעָנן ְוַהחֶשׁ ִיְשׂ

ם  ֶשׂ ְיָלה ַוּיָ ל ַהּלַ ה ּכָ רּוַח ָקִדים ַעּזָ ם ּבְ ם ַוּיֹוֶלְך ְיהָֹוה ֶאת ַהּיָ ה ֶאת ָידֹו ַעל ַהּיָ ט מֶשׁ ַוּיֵ

ִים: ְקעּו ַהּמָ ּבָ ם ֶלָחָרָבה ַוּיִ ֶאת ַהּיָ

בכל פסוק 72 אותיות החיבור של שמות הקודש הוא פסוק י"ט מלמעלה למטה, פסוק 
כ' מלמטה למעלה ופסוק כ"א מלמעלה למטה, אז תקבלו את 72 שמות הקודש שבהם 

ביקע הקב"ה את הים ]ועיין בספר דברי תורה, ובספר זוהר המנורה באריכות[ והם:

וה"וא  יל"יא סי"טא על"םא מה"שא לל"הא אכ"אא כה"תא הז"יא אל"דא לא"וא הה"עא יז"לא הר"יא 
רי"יא  שא"הא  יר"תא  הא"אא  נת"הא  חה"וא  מל"הא  יי"יא  נל"ךא  פה"לא  לו"וא  כל"יא  לא"וא  הק"םא 
או"םא לכ"בא וש"רא יהוא לה"חא כו"קא מנ"דא אנ"יא חע"םא רה"עא יי"זא הה"הא מי"ךא וו"לא יל"הא 
סאלא ער"יא עש"לא מי"הא וה"וא דנ"יא הח"שא עמ"םא ננ"אא ני"תא מבהא פו"יא נמ"םא יי"לא הר"חא 

מצ"רא ומ"בא יה"הא ענ"וא מח"יא דמ"בא מנ"קא אי"עא חב"וא רא"הא יב"םא הי"יא מו"ם.

ומ"את דברי" עד "על הארץ" 50 תיבות כנגד חמישים שערי בינה הנרמז בשם "אהיה" 
מעל כל תיבה אות אחת משם "אהיה" ובעשר אחרונות שם אהיה שלם מעל כל מילה, 
ובפרשת "ויאמר ה'" עם ג' תיבות "ה' אלקיכם אמת" יש שמות ע"ב אך הפעם ישר שלושת 

הפסוקים  מלמעלה למטה אחד בצד השני 

על כן צריך השליח ציבור לכוון להוציא הציבור בג' תיבות האלו כאילו אמרם כל אחד, 
יהוה אלהיכם אמת 248 תיבות, כאשר קורא יחיד יחזור בעצמו על 3 התיבות האחרונות, 
ובזה ישלים לרמ"ח תיבות, כנגד רמ"ח אברים והיא רפואה רוחנית וגשמית "ולכל בשרו 

מרפא".
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סדר קריאת שמע על המטה
אמר רבי יצחק, כל הקורא קריאת שמע על מטתו, כאילו אוחז חרב 

של שתי פיות בידו ]להרוג את המזיקין, רש"י[ )ברכות ה', א'(.

על ידי קריאת שמע שעל המטה זוכה לרוח הקודש )מהרש"א ע"ז כ:(

ּוְדִחילּו,  ּוְרִחימּו  ּוְרִחימּו,  ְדִחילּו  ּבִ יּה,  ִכיְנּתֵ ּוְשׁ הּוא  ִריְך  ּבְ א  ֻקְדָשׁ ִיחּוד  ם  ְלֵשׁ
ָרֵאל. ֲהֵריִני  ל ִיְשׂ ם ּכָ ֵשׁ ִלים ּבְ ִיחּוָדא ְשׁ ָוא"ו ֵק"י ּבְ ם יֹו"ד ֵק"י ּבְ ְלַיֲחָדא ֵשׁ

ִאיהּו ַרב  ּדְ ִגין  ּבְ ּנּו  ִמּמֶ ָיֵרא  ַוֲהֵריִני  ְוִיְרָאתֹו,  ְוַאֲהָבתֹו  ַרְך  ִיְתּבָ ל ָעַלי ֱאָלהּותֹו  ְמַקּבֵ

ל ֵאָבר ְוֵאָבר ְוִגיד ָוִגיד  ָלא. ַוֲהֵריִני ַמְמִליכֹו ַעל ּכָ יּה ּכְ א ָקּמֵ א. ְוכֹּלָ ּלָ יט ַעל כֹּ ּלִ ְוַשׁ

מּוָרה  ּגְ ַמְלכּות  ָמִתי  ְוִנְשׁ רּוִחי  י,  ְוַנְפִשׁ ּגּוִפי  ל  ֶשׁ יִדים  ּגִ ָס"ה  ּוׁשְ ֵאָבִרים  ֵמַרַמ"ח 

ֵלם  ָשׁ ֵלָבב  ּבְ ְלָעְבדֹו  ִני  ְיַזּכֵ ַרֲחָמיו  ּבְ ַרְך. ְוהּוא  ִיְתּבָ ַוֲהֵריִני ֶעֶבד ַליהָֹו֊  ֵלָמה,  ּוְשׁ

ן ְיִהי ָרצֹון: ְוֶנֶפׁש ֲחֵפָצה, ָאֵמן ּכֵ

מי  לכל  ]מחול  דצערן  מאן  לכל  ליה  שרי  אמר  לפורייה  סליק  הוה  כי  זוטרא  מר 
שצערני[ )מגילה דף כ"ח:(

ִהְכִעיס  ׁשֶ ִמי  ְלָכל  מֹוֵחל  יִני  ֲהֵרֽ עֹוָלם  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ין  גּוִפי ּבֵ ין ּבְ י ּבֵ ֶנְגּדִ ָחָטא ּכְ ְוִהְקִניט אֹוִתי אֹו ׁשֶ
ין  ֶנס ּבֵ ֹאֽ ּבְ ין  ר ִלי ּבֵ ָכל ֲאׁשֶ ין ּבְ ְכבֹוִדי ּבֵ ין ּבִ ָממֹוִני ּבֵ ּבְ
ה  ַמֲעׂשֶ ּבְ ין  ּבֵ ִדּבּור  ּבְ ין  ּבֵ ֵמִזיד  ּבְ ין  ּבֵ ׁשֹוֵגג  ּבְ ין  ּבֵ ָרצֹון  ּבְ
ְולֹא  ָאָדם  ן  ּבֶ ְלָכל  ַאֵחר  ִגְלּגּול  ּבְ ין  ּבֵ ֶזה  ִגְלּגּול  ּבְ ין  ּבֵ

ִתי. ִסיּבָ ֵיָעֵנׁש ׁשּום ָאָדם ּבְ
יתודה קודם השנה, כיון שבלילה הנשמה עולה לשמים ומעידה על מעשיה ודבורה 
שעשתה על ידי גופה ביום ההוא, לכן צריך לשוב בתשובה ולבדוק את מעשיו לפני 

השנה )חי"א כלל ל"ה(.

לֹא  ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיֹהָו֊ ֱאלַֹהי ְוֱאלֵֹהי ֲאבֹוַתי ׁשֶ
עֹוד  ָאׁשּוב  ְולֹא  ֶהם,  ּבָ ֶאֱחזֹר  ְולֹא  עֹוד  ֶאֱחָטא 
אִתי  ָחָטֽ ֶ ּשׁ ּוַמה  ֵעיֶנֽיָך,  ּבְ ָהַרע  ה  ֶאֱעׂשֶ ְולֹא  ָך  ְלַהְכִעיֶסֽ
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ים, ֲאָבל לֹא ַעל ְיֵדי ִיסּוִרים  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ְלָפֶנֽיָך ְמֹחק ּבְ
י ְלָפֶניָך,  ְוֳחָלִים ָרִעים: ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

ְיֹהָו֊ צּוִרי ְוֹגֲאִלי.
וכשם שצריך האדם  ברכת המפיל: השנה היא אחד מהחסדים הגדולים שהקב"ה עושה עם האדם, 
לבטוח בהקב"ה שיחזיר לו בבוקר נשמתו, כן צריך שיבטח בקדוש ברוך הוא שיעזרהו שיהיה יכול לישן 
ולהחליף כח לעבודת השי"ת, ויכיר בזה חסד השם יתברך שעושה עמו, שמפיל חבלי שנה על עיניו )ע"ת(.

ילב  ּפִ ַהּמַ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיֹהָו֊  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
י,  ַעל-ַעְפַעּפָ ּוְתנּוָמה  ַעל-ֵעיָני  ָנה  ׁשֵ ֶחְבֵלי 
ת ָעִין ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיֹהָו֊ ֱאלַֹהי  ּוֵמִאיר ְלִאיׁשֹון ּבַ
ים  ְלַחּיִ ְוַתֲעִמיֵדִני  לֹום  ְלׁשָ יֵבִני  ּכִ ׁשְ ּתַ ׁשֶ ֲאבֹוַתי  ְוֱאלֵֹהי 
יֵלִני ִלְדַבר  תֹוָרֶתָך, ְוַתְרּגִ לֹום, ְוֵתן ֶחְלִקי ּבְ טֹוִבים ּוְלׁשָ
ִביֵאִני ִליֵדי  יֵלִני ִלְדַבר ֲעֵבָרה, ְוַאל ּתְ ְרּגִ ִמְצָוה, ְוַאל ּתַ
י ֵיֶצר  לֹט ּבִ יֹון ְולֹא ִליֵדי ִבָזיֹון, ְוִיׁשְ ֵחְטא ְולֹא ִליֵדי ִנּסָ
ַגע  ָטן ּוִמּפֶ י ֵיֶצר ָהָרע, ְוַתִציֵלִני ִמּשָׂ לֹט ּבִ טֹוב ְוַאל ִיׁשְ
ָרע ּוֵמֳחָלִים ָרִעים. ְוַאל ְיַבֲהלּוִני ַרֲעיֹוַני ַוֲחלֹומֹות ָרִעים 
ְוָהֵאר  ְלָפֶניָך,  ֵלָמה  ׁשְ ִתי  ִמּטָ ּוְתֵהא  ָרִעים,  ְוִהְרהּוִרים 
ִאיר ָלעֹוָלם  ה ְיֹהָו֊ ַהּמֵ רּוְך ַאּתָ ֶות. ּבָ ן ַהּמָ ן ִאיׁשַ ֵעיַני ּפֶ

ְכבֹודֹו: לֹו ּבִ ּכֻ

וכן צ"ל כפי  ברכת המפיל נתקנה בשם ומלכות  ברכת המפיל: בן איש חי הלכות פרשת פקודי שנה ראשונה:  בא 
דברי רבינו האר"י ז"ל, אך יש נוהגים שאין מברכים אותה בשם ומלכות וכן מנהגי ומנהג א"א ז"ל, והטעם מפני 
החשש שמא יהיה מוכרח להפסיק באיזה דברים שיהיה מוכרח לדבר בם, וכתבתי לידידנו הרה"ג מהר"א מני נר"ו 
להודיעני מנהג החסידים בעה"ק תוב"ב וכתב לי דהרוב אינם מברכים בשם ומלכות, עוד כתב שראה בכתב רבי 
אברהם אלזרקי ז"ל שכתב ראיתי גדולים בישראל שאינם מברכים ברכה זו, מטעם שמא יצטרכו להפסיק בדיבור, 
ויש כמה פוסקים דס"ל שאם פסק הוי ברכה לבטלה ועיין פתח הדביר ח"ב סי' רל"ט עכ"ד נר"ו על כן נראה להורות 
שכל אחד יעשה כמנהגו בזה ואזהרה גדולה להמברכים שישתדלו מאד לעמוד על עצמם שלא להפסיק בדיבור 
בין ברכה לשינה היכא שלא באה להם השינה תכף, וגם החושש ואינו מברך בשם ומלכות יזהר להרהר שם ומלכות 
בלבו: גם דע כי מצאתי כתוב בספר כ"מ כ"י לומר תחלת הכל קודם המפיל ליקבה"ו וכו' הרינו מקבל אלהותו יתברך 
 ואהבתו ויראתו, והריני ירא ממנו בגין דאיהו רב ושליט על כולא וכולא קמיה כלא, והריני ממליכו על כל אבר ואבר 
גיד וגיד ממאתים ושמונה וארבעים אברים ושלש מאות וחמשה וששים גידים של גופי ונפשי רוחי ונשמי מלכות 

גמורה ושלימה, והריני עבד להשי"ת והוא ברחמיו יזכינו לעבדו בלבב שלם ונ"ח אכי"ר עכ"ל וכך אני נוהג.
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לקרוא קריאת שמע על המיטה כל ג' הפרשיות – הרמ"ח
ג' פרשיות  כך תקרא  ואחר  ותאמר ברכת המפיל  בסדר הענין בקצרהג הנה תתחיל 
שמע והיה ויאמר, וביאור כוונת ק"ש זו נבארה לקמן בע"ה אמנם ראוי שג"כ תכוין בה, 
כמו שנתבאר בק"ש דשחרית, ולא תחסר בה שום כונה כלל מכוונת ק"ש דשחרית זולתי 

באותם מקומות הפרטים אשר דבריהם חלוקים זה על זה. 

ובמלת ובשעריך תכוין כי ר"ת וס"ת כ"ו כמנין שם הויה, והנה צריך שתכוין שאתה 
עושה נשמתך מרכבה לאלו הרמ"ח תיבין שיש בק"ש זו, ושנשמתך מתלבשה בהם כדי 
שעל ידם תעלה נשמתך לרקיע לפני אדוניה יתברך, וכדי להשלים מספר הרמ"ח תיבין 
צריך שטרם שתתחיל הק"ש תאמר אל מלך נאמן, או תכפול ג' תיבות ה' אלהיכם אמת, 
כנודע שאין בק"ש רק רמ"ה תיבות, ויכוין שבפרשת שמע ישראל יש מ"ב תיבין, כנגד 
שם בן מ"ב, אנא בכוח גדולת ימינך תתיר צרורה כו' ויכוין שהוא עושה את ראשו מרכבה 

אל שם בן מ"ב הנזכר, ושראשו מתלבשת בו לעלות למעלה על ידו. 

ובפרשת והיה אם שמוע תשמעו שיש בה ע"ב תיבין עד מלת ושמתם, ויכוין בהם אל 
שם ע"ב, היוצא מפסוק "ויסע ויבא ויט" ויעשה זרועותיו וגופו עד בטנו מרכבה אל שם 

והפרש שיש בארבע בחינות של הק"ש  והמעולה שבהם: בענין שינוי  ד' פעמים  יום  מצוות קריאת שמע בכל  גא 
שבכל יום, והם: א' הק"ש שאומרים בסדר הקרבנות פסוק ראשון דשמע ישראל ובשכמל"ו בלבד, ב' ק"ש דשחרית, 
ג' ק"ש דערבית, ד' ק"ש שעל המטה. הנה לקמן יתבאר ענין ק"ש דשחרית דיוצר באורך גדול ומשם תלמד לכל 

אלו הד' ק"ש.
ושאלתי טעם הדבר ממורי ז"ל, והשיב לי כי כמו כן הוא פנימיות דאבא כמו חיצוניו' דעתיק ואיני מבין דבריו אלה 
מה פירושם, והרי לך סדר ד' מיני ק"ש מלמטה למעלה בתחילה הגרועה מכולם הוא ק"ש שעל המטה, ואחריו 
ק"ש דערבית, ואחריו ק"ש דקרבנות, ואחריו ק"ש דיוצר, וזה המעולה שבכולם. )שער הכוונות שער קריאת שמע דרוש ב'(. 

לכוין לקבל מסירות נפש בעת קריאת שמע
אבל עתה בק"ש אנו כוללים עצמינו ג"כ בסוד המים נוקבין דזכר ונקבה אבל אינו מספיק שנמסור נפשותינו בסוד 
מיתה אלא בסוד קידוש ה' שהוא מסירת נפשינו להריגה, ולכן צריך לכוין במילת אחד בשם יאהדונה"י ויכוין בד' 
מיתות בי"ד סקילה שריפה הרג וחנק, ע"ד שידעת וזה סוד הכתוב כי עליך הורגנו כל היום, .. וזה סוד מה שארז"ל 

על ר' עקיבא שעלה אל המחשבה שהיא חכמה בסוד מסירת נפשו להריגה ודי למבין. )דרושי כוונת קר"ש דף ה'(. 
כוונת ברוך שם כבוד וכו' ושמע ישראל

וזהו שכנה אותו כאן "אל מלך נאמן". ועוד כי מלת אל מורה על חיוב מציאותו, ומלך מורה על מציאות השגחתו 
ומלכותו בעולם השפל ובכל העולמות, ונאמן מורה על נצחיותו וקיומו שהוא נאמן שלא ימוט ח"ו. וכל זה הענין 

מחייב האין סוף כדפרישות קצת בפ"א. )פרדס רימונים להרמ"ק שער ג' פ"ד דף יג(.
כלול  ישראל  שמע  בפסוק  התורה.  עיקרי  פינות  רוב  כלולים  בהם  כי  להיות  האלה  הפסוקים  בב'  שבחרו  והנה 
מציאות האל והיינו ה'. עוד בהיותו משגיח ואפילו השגחה פרטית וזהו פי' אלוקינו. כי עם היות מציאותו מחויב 
מצד כל העולם כלו והוא היה הוה ויהיה ומהוה כל הויות שזהו פירוש שם בן ד' בכתיבתו. ועם היותו ריבון כל 
העולמים עליונים ותחתונים שזהו פירוש קריאתו באדנות. ומזה יוכרח היות השגחתו כוללת בכל העולם. עכ"ז 
אלוקינו פי' משגיח בפרטיות בנו. ה' אחד מכריח האחדות. וכבר בארו בגמרא )ברכות י"ג( שצריך האדם לכוין במלת 
אחד שהוא מלך מעלה ומטה ובד' רוחות. ובזה הוכרח שאינו גשם שהגשמי לא ימצא במקומות מתחלפים בזמן 

אחד. )פרדס רימונים להרמ"ק שער ראשון פרק תשיעי דף יא:(.
השלמת הרמ"ח תיבות להלכה בפוסקים עפ"י הזוה"ק

כתב הט"ז באו"ח סימן ס"א ס"ק ב' בשם הב"ח וז"ל: וכן נוהגין. "כתב מו"ח ז"ל שעכשיו נתבטל המנהג ההוא, ואין 
אומרים אל מלך נאמן וסומכים על הזוהר )זו"ח רות דף ע"ז:(, שכתב שמשלימין ג' תיבות במה שהש"ץ חוזר ואומר ה' 

אלהיכם אמת".
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זה, ושהם מתלבשים בו כנזכר ויכוין כי מן ושמתם עד סוף פ' והיה אם שמוע יש חמשים 
תיבין, ויכוין להלביש גופו מן בטנו ולמטה עד סיום הגוף בסוד נו"ן שערי בינה הרמוזים 
כאן, ..ובפ' ויאמר יכוין שיש בה ע"ב תיבין .. דויסע ויבא ויט שהוא נרמז ג"כ כאן בע"ב 

תיבין שבפ' ציצית )דרושי הלילה דרוש ה' שעה"כ דרוש ה(.

יכוון בקריאת שמע לתקן עון פגם הברית
ר  ... ְוָלֵכן ִצָּוה ֹמֶׁשה ַּבּתֹוָרה ְוָאַמר )דברים יד( ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינּו ְיֹהָוה ֶאָחד. ְלַקּׁשֵ

ֶאת ָּכל ִקְׁשֵרי ָהֱאמּוָנהד )הקדמת ספר הזוהר דף יא.(.

יכוון לקבל עליו עול מלכות שמים
יחיד אומר: ֵאל ֶמֶלְך ֶנֱאָמן:

ָרֵאל ְיֹהָו֊ ֱאלֵֹהינּו ְיֹהָו֊ ֶאָחד: ַמע ִיׂשְ ׁשְ
בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ם ּכְ רּוְך ׁשֵ בלחש: ּבָ

ּוְבָכל  ָכל-ְלָבְבָך,  ּבְ ֱאּלֶֹהיָך,  ְיֹהָו֊  ֵאת  ְוָאַהְבּתָ 
ָבִרים ָהֵאֶלה  ָך, ּוְבָכל ְמֹאֶדָך: ְוָהיּו ַהּדְ ַנְפׁשְ
ְלָבֶניָך  ם  ְנּתָ ּנַ ְוׁשִ ַעל-ְלָבֶבָך:  ַהיֹום  ָך  ְמַצּוְ ָאֹנִכי  ר  ֲאׁשֶ
ָך,  ְכּבְ ֶרְך, ּוְבׁשָ ָך ַבּדֶ ֵביֶתָך, ּוְבֶלְכּתְ ָך ּבְ ְבּתְ ׁשִ ם, ּבְ ְרּתָ ּבָ ְוִדּבַ
ין  ם ְלאֹות ַעל-ָיֶדָך, ְוָהיּו ְלטָֹטפֹות ּבֵ ְרּתָ ּוְבקּוֶמָך: ּוְקׁשַ

ָעֶריָך: יֶתָך, ּוִבׁשְ ם ַעל-ְמֻזזֹות ּבֵ ֵעיֶניָך: ּוֽכַתְבּתָ

דא קריאת שמע במסירות נפש - תקון הברית הגדול, סוד מצות אהבת השם וחביבותה - ואהבת את השם אלוקיך
זוהר )זוהר דברים פרשת ואתחנן דף רס"ג ע"ב - קע"ב ע"ב ציצית וכו'(: ְוָהא ִאְּתַמר ָרָזא ְּדַאֲהָבה, ְרִחימּו ָּדא ָסִליק ַעל ָּכל ּפּוְלָחִנין 
ְּדָעְלָמא, ְּבַהאי ִאְתְייַקר ְׁשֵמיּה ְּדקּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ַיִּתיר ִמֹּכָּלא, ְוִאְתְּבַרְך. ְּבִריְך הּוא ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלִמין, ְוָרָזא ְּדַאֲהָבה 
ִאְּתַמר.  תרגום: ַוֲהֵרי ִנְתָּבֵאר סֹוד ָהַאֲהָבה, ַאֲהָבה זֹו עֹוָלה ַעל ָּכל ֲעבֹודֹות ָהעֹוָלם, ָּבֶזה ִנְכָּבד ֵׁשם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא יֹוֵתר 

ֵמַהֹּכל ּוִמְתָּבֵרְךא ָּברּוְך הּוא ְלעֹוָלם ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים, ְוסֹוד ָהַאֲהָבה ִנְתָּבֵאר.
בכל נפשך: גודל מסירות נפש בעת אמירת פסוק זה ושכרו

זוהר: ָאַמר ַרִּבי ָׁשלֹום ַּבר ִמְניּוֵמי ֵאין ְלָך ָּכל ַּצִּדיק ְוַּצִּדיק ֵמאֹוָתם ָהעֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה ֶׁשֵאין לֹו ָמאַתִים עֹוָלמֹות ְוִכּסּוִפין 
ִּבְׁשִביל ַהּתֹוָרה ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, )שיר השירים ח( ּוָמאַתִים ַלּנֹוְטִרים ֶאת ִּפְריֹו, ּוָמאַתִים ַעל ֶׁשּמֹוְסִרים ַעְּצָמם ְּבָכל יֹום 
ְּכִאיּלּו ֶנֶהְרגּו ַעל ְקדּוַׁשת ְׁשמֹו, ִנְּצחֹו ְּכַהאי ְּפסּוָקא )נ"א וכך אמרו בהאי פסוקא( ִדְכִתיב ְוָאַהְבָּת ֵאת ְיָי ְוגו' ָאַמר ַרִּבי ָׁשלֹום 
ַּבר ִמְניֹוֵמי, ֵאין ְלְך ָּכל ַצִּדיק ַצִּדיק ֵמאֹוָתם ָהעֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה ֶׁשֵאין לֹו ָמאַתִים עֹוָלמֹות ְוִכּסּוִפים ִּבְׁשִביל ַהּתֹוָרה. ֶזהּו 
ת ְׁשמֹו, ְוִנְּצחֹו  ֶׁשָּכתּוב )שיר ח( ּוָמאַתִים ְלֹנְטִרים ֶאת ִּפְריֹו. ּוָמאַתִים ַעל ֶׁשּמֹוְסִרים ַעְצָמם ְּבָכל יֹום ְּכִאּלּו ְנֶהְרגּו ַעל ְקֻדּשַׁ

ְּכמֹו ַהָּפסּוק ַהֶּזה. ]וכך אמרו בפסוק הזה[ ֶׁשָּכַתב ְוָאַהְבָּת ֵאת ה' ְוגֹו'. 



סדר קריאת שמע על המיטה יב

יכוון לקבל עליו עול מצוות

ר ָאֹנִכי ְמַצֶוה  ְמעּו ֶאל-ִמְצֹוַתי ֲאׁשֶ ׁשְ ֹמַע ּתִ ְוָהָיה ִאם-ׁשָ
ֱאלֵֹהיֶכם  ֶאת-ְיֹהָו֊  ְלַאֲהָבה  ַהיֹום,  ֶאְתֶכם 
ְמַטר- י  ְוָנַתּתִ ֶכם:  ּוְבָכל-ַנְפׁשְ ָכל-ְלַבְבֶכם  ּבְ ּוְלָעְבדֹו 

ָך  ָגֶנָך ְוִתירֹשְׁ ִעּתֹו יֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש, ְוָאַסְפּתָ ּדְ ַאְרְצֶכם ּבְ
ְוָאַכְלּתָ  ָך,  ִלְבֶהְמּתֶ ְדָך  ׂשָ ּבְ ב  ֵעׂשֶ י  ְוָנַתּתִ ְוִיְצָהֶרָך: 
ם  ְוַסְרּתֶ ְלַבְבֶכם,  ה  ן-ִיְפּתֶ ּפֶ ָלֶכם  ְמרּו  ִהׁשָ  : ָבְעּתָ ְוׂשָ
ְוָחָרה  ָלֶהם:  ֲחִויֶתם  ּתַ ְוִהׁשְ ֲאֵחִרים  ֱאלִֹהים  ם  ַוֲעַבְדּתֶ
ָמָטר  ֽולֹא-ִיְהֶיה  ַמִים  ָ ֶאת-ַהּשׁ ְוָעַצר  ֶכם  ּבָ ַאף-ְיֹהָו֊ 
ם ְמֵהָרה ֵמַעל  ַוֲאַבְדּתֶ ן ֶאת-ְיבּוָלה,  ִתּתֵ ְוָהֲאָדָמה לֹא 
ֶאת- ם  ְמּתֶ ְוׂשַ ָלֶכם:  ֹנֵתן  ְיֹהָו֊  ר  ֲאׁשֶ ַהּטָֹבה  ָהָאֶרץ 

ם ֹאָתם  ְרּתֶ ֶכם, ּוְקׁשַ ָבַרי ֵאֶלה ַעל-ְלַבְבֶכם ְוַעל-ַנְפׁשְ ּדְ
ם  ְדּתֶ ין ֵעיֵניֶכם: ְוִלּמַ ְלאֹות ַעל-ֶיְדֶכם ְוָהיּו ְלטֹוָטפֹות ּבֵ
ָך  ֵביֶתָך ּוְבֶלְכּתְ ָך ּבְ ְבּתְ ׁשִ ם, ּבְ ר ּבָ ֵניֶכם ְלַדּבֵ ֹאָתם ֶאת-ּבְ
יֶתָך  ם ַעל-ְמזּוזֹות ּבֵ ָך ּוְבקּוֶמָך: ּוְכַתְבּתָ ְכּבְ ֶרְך ּוְבׁשָ ַבּדֶ
ָעֶריָך: ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם ַעל ָהֲאָדָמה  ּוִבׁשְ
יֵמי  ּכִ ָלֶהם,  ָלֵתת  ַלֲאֹבֵתיֶכם  ְיֹהָו֊  ע  ּבַ ִנׁשְ ר  ֲאׁשֶ

ַמִים ַעל-ָהָאֶרץ: ָ ַהּשׁ

זוהר: ְוָתאָנא ָּכל ַהְמַכֵוין ִלּבֹו ְּבַהאי ְּפסּוָקא ְּכֵדי ִלְמסֹור ַנְפׁשֹו ַעל ְקדּוַׁשת ְׁשמֹו ַמֲעֶלה ָעָליו ַהָּכתּוב ְּכִאּלּו ֶנֱהַרג ְּבָכל יֹום 
ָעָליו, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, )תהלים מה( ִּכי ָעֶליָך הֹוַרְגנּו ָּכל ַהּיֹום. ָאַמר ַרב ַנְחָמן ָּכל ַהּמֹוֵסר ַנְפׁשֹו ְּבַהאי ְּפסּוָקא נֹוֵחל ַאְרַּבע 
ֵמאֹות עֹוָלמֹות ָלעֹוָלם ַהָּבא. ָאַמר ַרב יֹוֵסף ְוָהא ְּתַנן ָמאַתִים. ָאַמר ַרב ַנְחָמן ָמאַתִים ַעל ַהּתֹוָרה, ּוָמאַתִים ַעל ֶׁשָּמַסר 

ַעְּצמֹו ְּבָכל יֹום ַעל ְקדּוַׁשת ְׁשמֹו, 
ת ְׁשמֹו, ַמֲעֶלה ָעָליו ַהָּכתּוב ְּכִאּלּו ְנֱהָרג ְּבָכל יֹום  זוהר: ָלַמְדנּו, ָּכל ַהְמַכֵּון ֶאת ִלּבֹו ַּבָּפסּוק ַהֶּזה ְּכֵדי ִלְמסֹר ַנְפׁשֹו ַעל ְקֻדּׁשַ
ָעָליו. ֶזהּו ֶׁשָּכתּוב )תהלים מד( כי עליך הרגנו כל היום. אמר רב נחמן, כל המוסר נפשו בפסוק זה, נוחל ארבע מאות 
עולמות לעולם הבא. אמר רב וסף, והרי שנינו מאתים? אמר רב נחמן, מאתים על התורה - ומאתים על שמסר 

עצמו בכל יום על קדשת שמו. )זוהר ִמְדָרׁש ַהֶּנֱעָלם פרשת חיי שרה )דף קכא ע"א(. 



יגסדר קריאת שמע על המיטה

פרשת ציצית: ציצית היא כחותם העבדות שאדון נותן לעבד, ובה מראה לכל שהוא 
עבדו, כך אנו על ידי הציצית נזכור יציאת מצרים והיותנו עבדים להשי"ת, ונחדל 

מלתור אחרי לבבנו )ספורנו, ועיין באורך בספר הציצית כהלכתה(.

ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ר ֶאל-ּבְ ה ֵלאֹמר: ַדּבֵ ַויֹאֶמר ְיֹהָו֊ ֶאל-ֹמשֶׁ
ְנֵפי  ַעל-ּכַ ִציִצת  ָלֶהם  ְוָעׂשּו  ֲאֵלֶהם  ְוָאַמְרּתָ 
ֵכֶלת:  ִתיל ּתְ ָנף ּפְ ִבְגֵדיֶהם ְלדֹרָֹתם ְוָנְתנּו ַעל-ִציִצית ַהּכָ
ל- ֶאת-ּכָ ם  ּוְזַכְרּתֶ ֹאתֹו  ּוְרִאיֶתם  ְלִציִצת  ָלֶכם  ְוָהָיה 

ַאֲחֵרי  ָתתּורּו  ְולֹא  ֹאָתם,  יֶתם  ַוֲעׂשִ ְיֹהָו֊  ִמְצֹות 
ַאֲחֵריֶהם:  זִֹנים  ם  ר-ַאּתֶ ֲאׁשֶ ֵעיֵניֶכם  ְוַאֲחֵרי  ְלַבְבֶכם 
ים  ל-ִמְצֹוָתי, ִוְהִיֶתם ְקדֹשִׁ יֶתם-ֶאת-ּכָ רּו ַוֲעׂשִ ְזּכְ ְלַמַען ּתִ
הֹוֵצאִתי  ר  ֲאׁשֶ ֱאלֵֹהיֶכם  ְיֹהָו֊  ֲאִני  ֵלאלֵֹהיֶכם: 
ֲאִני  ֵלאלִֹהים,  ָלֶכם  ִלְהיֹות  ִמְצַרִים  ֶאְתֶכם-ֵמֶאֶרץ 

ְיֹהָו֊ ֱאלֵֹהיֶכם: ֱאֶמת.

על ידי פסוקים אלו מבטלים את המזיקים

יפול מצדך אלף כו', באמרך "יושב בסתר" בהגיעך לפסוק הנ"ל תכוין להמית אותם גופות המזיקין 
)שער הכוונות דף נז ע"ב(. ולפיכך אומרים מזמור זה )יושב בסתר(, מפני שהוא שיר של פגעים, יצילהו 

ה' מכל פגע רע בקריאתו )כל בו(.

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:  ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו, ּוַמֲעׂשֵ ִויִהי נַֹעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו, ּוַמֲעׂשֵ
י ִיְתלֹוָנן: ֹאַמר ַליהָֹוה ַמֲחִסי ּוְמצּוָדִתי, ֱאלַֹהי  ּדַ ֵצל ׁשַ ֵסֶתר ֶעְליֹון, ּבְ ב ּבְ יֹשֵׁ

ָנָפיו  ֶאְבָרתֹו ָיֶסְך ָלְך ְוַתַחת-ּכְ ֶבר ַהּוֹות: ּבְ ח ָיקּוׁש, ִמּדֶ י הּוא ַיִציְלָך ִמּפַ ֶאְבַטח ּבֹו: ּכִ

ֶבר  ִמּדֶ יֹוָמם:  ָיעּוף  ֵמֵחץ  ַלְיָלה,  ַחד  ִמּפַ לֹא-ִתיָרא  ֲאִמתֹו:  ְוסֵֹחָרה  ִצָנה  ְחֶסה,  ּתֶ

לֹא  ֵאֶליָך  ִמיִמיֶנָך,  ּוְרָבָבה  ָאֶלף  ְדָך  ִמּצִ ִיּפֹל  ָצֳהָרִים:  ָיׁשּוד  ֶטב  ִמּקֶ ַיֲהלְֹך,  ֹאֶפל  ּבָ

ְמּתָ  ה ְיהָֹוה ַמֲחִסי, ֶעְליֹון ׂשַ י ַאּתָ ְרֶאה: ּכִ ִעים ּתִ ֻלַמת ְרׁשָ יט, ְוׁשִ ּבִ ֵעיֶניָך ּתַ ִיָגׁש: ַרק ּבְ

ְיַצֶוה-ָלְך  ַמְלָאָכיו  י  ּכִ ָאֳהֶלָך:  ּבְ ִיְקַרב  לֹא  ְוֶנַגע  ָרָעה,  ֵאֶליָך  לֹא-ְתֻאֶנה  ְמעֹוֶנָך: 

ָוֶפֶתן  ַחל  ׁשַ ַעל  ַרְגֶלָך:  ֶאֶבן  ּבָ ּגֹף  ּתִ ן  ּפֶ אּוְנָך,  ִיׂשָ ִים  ּפַ ַעל-ּכַ ָכל-ְדָרֶכיָך:  ּבְ ָמְרָך  ִלׁשְ

ִמי: ִיְקָרֵאִני  י ָיַדע ׁשְ ֵבהּו ּכִ ּגְ ֵטהּו, ֲאׂשַ ק ַוֲאַפּלְ י ִבי ָחׁשַ ִפיר ְוַתִנין: ּכִ ְרֹמס ּכְ ְדרְֹך, ּתִ ּתִ
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ְוַאְרֵאהּו  יֵעהּו  ּבִ ַאׂשְ ָיִמים  ֹאֶרְך  ֵדהּו:  ַוֲאַכּבְ ֵצהּו  ֲאַחּלְ ְבָצָרה  ָאנִֹכי  ִעּמֹו  ְוֶאֱעֵנהּו, 

יׁשּוָעִתי: יֵעהּו ְוַאְרֵאהּו ּבִ ּבִ יׁשּוָעִתי: אֹוֶרְך ָיִמים ַאׂשְ ּבִ

ּלֹו  ְיׁשּוָעָתה  ֵאין  י  ְלַנְפׁשִ ֹאְמִרים  ים  ַרּבִ ָעָלי:  ָקִמים  ים  ַרּבִ ָצָרי  ַרּבּו  ָמה  ְיֹהָוה 
י: קֹוִלי ֶאל ְיהָֹוה  בֹוִדי ּוֵמִרים רֹאׁשִ ֲעִדי ּכְ ה ְיהָֹוה ָמֵגן ּבַ ֵבאלִֹהים ֶסָלה. ְוַאּתָ

י ְיהָֹוה ִיְסְמֵכִני:  ָנה ֱהִקיצֹוִתי ּכִ י ָוִאיׁשָ ַכְבּתִ ֲעֵנִני ֵמַהר ָקְדׁשֹו ֶסָלה: ֲאִני ׁשָ ֶאְקָרא ַוּיַ

י  ּכִ ֱאלַֹהי  יֵעִני  הֹוׁשִ ְיהָֹוה  קּוָמה  ָעָלי:  תּו  ׁשָ ָסִביב  ר  ֲאׁשֶ ָעם  ֵמִרְבבֹות  ִאיָרא  לֹא 

ָך ִבְרָכֶתָך  : ַליהָֹוה ַהְיׁשּוָעה ַעל ַעּמְ ְרּתָ ּבַ ִעים ׁשִ י ְרׁשָ ּנֵ ל ֹאְיַבי ֶלִחי ׁשִ יָת ֶאת ּכָ ִהּכִ

ָלה. ּסֶ

לֹום,  ּוְלׁשָ טֹוִבים  ְלַחִיים  נּו  ַמְלּכֵ ְוַהֲעִמיֵדנּו  לֹום,  ְלׁשָ ֱאלֵֹהינּו  ְיהָֹוה  יֵבנּו  ּכִ ַהׁשְ
יֵענּו  ֵעָצה טֹוָבה ִמְלָפֶניָך, ְוהֹוׁשִ לֹוֶמָך, ְוַתְקֵננּו ּבְ ת ׁשְ ּוְפרֹׂש ָעֵלינּו ֻסּכַ

ְוָיגֹון,  ְוָרָעב,  ְוֶחֶרב,  ֶבר,  ּדֶ אֹוֵיב  ֵמָעֵלינּו  ְוָהֵסר  ֲעֵדנּו,  ּבַ ְוָהֵגן  ֶמָך,  ׁשְ ְלַמַען  ְמֵהָרה 

ּוַמִציֵלנּו  ׁשֹוְמֵרנּו  ֵאל  י  ּכִ יֵרנּו,  ְסּתִ ּתַ ָנֶפיָך  ּכְ ּוְבֵצל  ּוֵמַאְחֵרינּו  ִמְלָפֵנינּו  ָטן  ׂשָ ְוָהֵסר 

ה  לֹום ֵמַעּתָ ֹמר ֵצאֵתנּו ּובֹוֵאנּו ְלַחִיים ּוְלׁשָ ה. ּוׁשְ י ֵאל ֶמֶלְך ַחנּון ְוַרחּום ָאּתָ ה, ּכִ ָאּתָ

ְוַעד עֹוָלם:

קּוֵמנּו,  רּוְך ְיהָֹוה ּבְ ְכֵבנּו, ּבָ ׁשָ רּוְך ְיהָֹוה ּבְ ָלְיָלה, ּבָ רּוְך ְיהָֹוה ּבַ יֹום, ּבָ רּוְך ְיהָֹוה ּבַ ּבָ
ר  ׂשַ ל-ּבְ ל-ָחי ְורּוח ּכָ ָידֹו ֶנֶפׁש ּכָ ר ּבְ ִתים. ֲאׁשֶ ָיְדָך ַנְפׁשֹות ַהַחִיים ְוַהּמֵ י ּבְ ּכִ

ַיֵחד  ַמִים,  ׁשָ ּבַ ׁשֶ ֱאלֵֹהינּו  ֶאֶמת.  ֵאל  ְיהָֹוה  אֹוִתי  ִדיָת  ּפָ רּוִחי,  ַאְפִקיד  ָיְדָך  ּבְ ִאיׁש. 

ִמיד, ּוְמלְֹך ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ְמָך ְוַקֵים ַמְלכּוְתָך ּתָ ׁשִ

ָמַלְך  ְלִציֹון  ֱאֹמר  ּבְ ֱאֶמת,  ּבֶ יׁשּוָעְתָך  ּבִ נּו  ַנְפׁשֵ ְוָתֵגל  נּו,  ִלּבֵ ַמח  ְוִיׂשְ ֵעיֵנינּו,  ִיְראּו 
ַהַמְלכּות  י  ּכִ ָוֶעד.  ְלעֹוָלם  ִיְמלֹוְך  ְיהָֹוה  ָמָלְך,  ְיהָֹוה  ֶמֶלְך,  ְיהָֹוה  ֱאלָֹהִיְך. 

ה: י ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך ֶאָלא ָאּתָ ָכבֹוד, ּכִ ְמלְֹך ּבְ ְלָך ִהיא ּוְלעֹוְלֵמי ַעד ּתִ ׁשֶ

ם ֲאבַֹתי  ִמי ְוׁשֵ ֶהם ׁשְ ָעִרים, ִויָקֵרא ּבָ ל-ָרע ְיָבֵרְך ֶאת-ַהּנְ ְלָאְך ַהּגֵֹאל ֹאִתי ִמּכָ ַהּמַ
ֶקֶרב ָהָאֶרץ: ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק, ְוִיְדגּו ָלרֹב ּבְ

ה. ְוַהֲאַזְנּתָ  ֲעׂשֶ ֵעיָניו ּתַ ר ּבְ ׁשָ ְוַהּיָ ַמע ְלקֹול ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך  ׁשְ מֹוַע ּתִ ַוּיֹאֶמר ִאם ׁשָ
ים  י ְבִמְצַרִים לֹא ָאׂשִ ְמּתִ ר ׂשַ ֲחָלה ֲאׁשֶ ל ַהּמַ יו. ּכָ ל ֻחּקָ ַמְרּתָ ּכָ ְלִמְצֹוָתיו ְוׁשָ

י ֲאִני ְיהָֹוה רְֹפֶאָך:  ָעֶליָך. ּכִ

המלאך גוער על השטן שרצה לקטרג על יהושע הכהן הגדול )זכריה ג'(.
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ָלִים.  ירּוׁשָ ָך ַהּבֵֹחר ּבִ ָטן. ְוִיְגַער ְיהָֹוה ּבְ ָך ַהּשָׂ ָטן. ִיְגַער ְיהָֹוה ּבְ ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל ַהּשָׂ
ּבִֹרים ָסִביב  ים ּגִ ִ ּשׁ לֹֹמה. ׁשִ ׁשְ ּלִ תֹו ׁשֶ ה ִמּטָ ל ֵמֵאׁש: ִהּנֵ ֲהלֹוא ֶזה אּוד ֻמּצָ

ַחד  ֵדי ִמְלָחָמה. ִאיׁש ַחְרּבֹו ַעל ְיֵרכֹו ִמּפַ ם ֲאֻחֵזי ֶחֶרב. ְמֻלּמְ ּלָ ָרֵאל: ּכֻ ּבֵֹרי ִיׂשְ ָלּה ִמּגִ

ילֹות: ּלֵ ּבַ

אחר כך יקרא שלשה פסוקים דברכת כהנים, שיש בהם ששים אותיות, והם גם 
בסוד ששים גבורים ׁׁ)שער הכוונות דף נה ע"א(.

ג"פ: יברכך ְיהָֹוה וישמרך: יאר ְיהָֹוה  פניו אליך ויחנך: ישא ְיהָֹוה  פניו אליך 

וישם לך שלום:

ג"פ: הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל:

ג"פ: לישועתך קויתי ְיהָֹוה : קויתי ְיהָֹוה  לישועתך: ְיהָֹוה  לישועתך קויתי:

ומלפני  גבריאל,  ומשמאלי  מיכאל,  מימיני  ישראל,  אלהי  ְיהָֹוה   בשם  ג"פ: 

אוריאל, ומאחורי רפאל, ועל ראשי שכינת אל:

אין בזה המזמור ז', כי האומרו בכל יום ניצול מכלי זיין ואין צריך לכלי זיין )סי' עץ חיים(.

תהילים )פרק קכח(: 

י ֹתאֵכל  יָך ּכִ ּפֶ ְדָרָכיו: )ב( ְיִגיַע ּכַ ל ְיֵרא ְיהָֹוה ַההֵֹלְך ּבִ ֵרי ּכָ ֲעלֹות ַאׁשְ יר ַהּמַ )א( ׁשִ

ִתֵלי ֵזיִתים ָסִביב  ׁשְ ֶניָך ּכִ ֵתי ֵביֶתָך ּבָ ַיְרּכְ ה ּבְ ֶגֶפן ּפִֹרּיָ ָך ּכְ ּתְ ֶריָך ְוטֹוב ָלְך: )ג( ֶאׁשְ ַאׁשְ

ּוְרֵאה  ּיֹון  ִמּצִ ְיהָֹוה  ְיָבֶרְכָך  ְיהָֹוה: )ה(  ְיֵרא  ֶבר  ּגָ ְיבַֹרְך  ֵכן  ִכי  ה  ִהּנֵ ְלָחֶנָך: )ד(  ְלׁשֻ

ָרֵאל: לֹום ַעל ִיׂשְ יָך: )ו( ּוְרֵאה ָבִנים ְלָבֶניָך ׁשָ ָלִם ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶ טּוב ְירּוׁשָ ּבְ

ְבֶכם ְודֹּמּו ֶסָלה: ּכַ ֱחָטאּו. ִאְמרּו ִבְלַבְבֶכם ַעל ִמׁשְ ג"פ: ִרְגזּו ְוַאל ּתֶ

ה ְבֶחְפצֹו ּכֹל. ֲאַזי ֶמֶלְך  ל ְיִציר ִנְבָרא. ְלֵעת ַנֲעׂשָ ֶטֶרם ּכָ ר ָמַלְך. ּבְ ֲאדֹון עֹוָלם ֲאׁשֶ
ְכלֹות ַהּכֹל. ְלַבּדֹו ִיְמלְֹך נֹוָרא. ְוהּוא ָהָיה ְוהּוא הֶֹוה.  מֹו ִנְקָרא. ְוַאֲחֵרי ּכִ ׁשְ

ית  ִלי ֵראׁשִ יָרה. ּבְ יל לֹו ְלַהְחּבִ ִני. ְלַהְמׁשִ ִתְפָאָרה. ְוהּוא ֶאָחד ְוֵאין ׁשֵ ְוהּוא ִיְהֶיה ּבְ

ֵעת ָצָרה. ְוהּוא  ָרה. ְוהּוא ֵאִלי ְוַחי גֹוֲאִלי. ְוצּור ֶחְבִלי ּבְ ׂשְ ִלי ַתְכִלית. ְולֹו ָהעֹז ְוַהּמִ ּבְ

ן ְוָאִעיָרה. ְוִעם  ֵעת ִאיׁשָ ָידֹו ַאְפִקיד רּוִחי. ּבְ יֹום ֶאְקָרא. ּבְ י ּוָמנֹוס ִלי. ְמָנת ּכֹוִסי ּבְ ִנּסִ

ִתי. ְיהָֹוה ִלי ְולֹא ִאיָרא: ִוּיָ רּוִחי ּגְ

ת ַיֲעקֹב: ה ְקִהּלַ ה מֹוָרׁשָ ה ָלנּו מׁשֶ ּתֹוָרה ִצּוָ
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יש הנוהגים לומר ד' מזמורים ראשונים של תהלים:

ספר תהילים פרק א: 

ב  ִאים לֹא ָעָמד ּוְבמֹוׁשַ ִעים ּוְבֶדֶרְך ַחּטָ ֲעַצת ְרׁשָ ר לֹא ָהַלְך ּבַ ֵרי ָהִאיׁש ֲאׁשֶ )א( ַאׁשְ

ה יֹוָמם ָוָלְיָלה: )ג(  תֹוַרת ְיהָֹוה ֶחְפצֹו ּוְבתֹוָרתֹו ֶיְהּגֶ י ִאם ּבְ ב: )ב( ּכִ ֵלִצים לֹא ָיׁשָ

ר  ִעּתֹו ְוָעֵלהּו לֹא ִיּבֹול ְוכֹל ֲאׁשֶ ן ּבְ ְריֹו ִיּתֵ ר ּפִ ְלֵגי ָמִים ֲאׁשֶ תּול ַעל ּפַ ֵעץ ׁשָ ְוָהָיה ּכְ

ן לֹא  ֶפּנּו רּוַח: )ה( ַעל ּכֵ ּדְ ר ּתִ ּמֹץ ַאׁשֶ י ִאם ּכַ ִעים ּכִ ה ַיְצִליַח: )ד( לֹא ֵכן ָהְרׁשָ ַיֲעׂשֶ

יִקים  ֶרְך ַצּדִ י יֹוֵדַע ְיהָֹוה ּדֶ יִקים: )ו( ּכִ ֲעַדת ַצּדִ ִאים ּבַ ט ְוַחּטָ ּפָ ׁשְ ּמִ ִעים ּבַ ָיֻקמּו ְרׁשָ

ִעים ּתֹאֵבד: ְוֶדֶרְך ְרׁשָ

ספר תהילים פרק ב: 

בּו ַמְלֵכי ֶאֶרץ ְורֹוְזִנים נֹוְסדּו ָיַחד  ים ֶיְהּגּו ִריק: )ב( ִיְתַיּצְ ה ָרְגׁשּו גֹוִים ּוְלֻאּמִ )א( ָלּמָ

ּנּו ֲעבֵֹתימֹו: )ד(  ִליָכה ִמּמֶ ָקה ֶאת מֹוְסרֹוֵתימֹו ְוַנׁשְ יחֹו: )ג( ְנַנּתְ ַעל ְיהָֹוה ְוַעל ְמׁשִ

ר ֵאֵלימֹו ְבַאּפֹו ּוַבֲחרֹונֹו ְיַבֲהֵלמֹו:  ָחק ֲאדָֹני ִיְלַעג ָלמֹו: )ה( ָאז ְיַדּבֵ ַמִים ִיׂשְ ָ ּשׁ ב ּבַ יֹוׁשֵ

ִני  ָרה ֶאל ֹחק ְיהָֹוה ָאַמר ֵאַלי ּבְ י: )ז( ֲאַסּפְ י ַעל ִצּיֹון ַהר ָקְדׁשִ י ַמְלּכִ )ו( ַוֲאִני ָנַסְכּתִ

ַאְפֵסי  ְתָך  ַוֲאֻחּזָ ַנֲחָלֶתָך  גֹוִים  ָנה  ְוֶאּתְ י  ּנִ ִמּמֶ ַאל  ׁשְ )ח(  יָך:  ְיִלְדּתִ ַהּיֹום  ֲאִני  ה  ַאּתָ

ילּו  ּכִ ַהׂשְ ְמָלִכים  ה  ְוַעּתָ )י(  ֵצם:  ַנּפְ ּתְ יֹוֵצר  ְכִלי  ּכִ ְרֶזל  ּבַ ֶבט  ׁשֵ ּבְ רֵֹעם  ּתְ ָאֶרץ: )ט( 

ן  קּו ַבר ּפֶ ְ ְרָעָדה: )יב( ַנּשׁ ִיְרָאה ְוִגילּו ּבִ ְסרּו ׁשְֹפֵטי ָאֶרץ: )יא( ִעְבדּו ֶאת ְיהָֹוה ּבְ ִהּוָ

ל חֹוֵסי בֹו: ֵרי ּכָ ְמַעט ַאּפֹו ַאׁשְ י ִיְבַער ּכִ ֶיֱאַנף ְוֹתאְבדּו ֶדֶרְך ּכִ

ספר תהילים פרק ג: 

ים ָקִמים  נֹו: )ב( ְיהָֹוה ָמה ַרּבּו ָצָרי ַרּבִ לֹום ּבְ ֵני ַאְבׁשָ ָבְרחֹו ִמּפְ )א( ִמְזמֹור ְלָדִוד ּבְ

ה ְיהָֹוה  י ֵאין ְיׁשּוָעָתה ּלֹו ֵבאלִֹהים ֶסָלה: )ד( ְוַאּתָ ים ֹאְמִרים ְלַנְפׁשִ ָעָלי: )ג( ַרּבִ

ֲעֵנִני ֵמַהר ָקְדׁשֹו ֶסָלה:  י: )ה( קֹוִלי ֶאל ְיהָֹוה ֶאְקָרא ַוּיַ בֹוִדי ּוֵמִרים רֹאׁשִ ֲעִדי ּכְ ָמֵגן ּבַ

י ְיהָֹוה ִיְסְמֵכִני: )ז( לֹא ִאיָרא ֵמִרְבבֹות ָעם  ָנה ֱהִקיצֹוִתי ּכִ י ָוִאיׁשָ ַכְבּתִ )ו( ֲאִני ׁשָ

ל ֹאְיַבי ֶלִחי  יָת ֶאת ּכָ י ִהּכִ יֵעִני ֱאלַֹהי ּכִ תּו ָעָלי: )ח( קּוָמה ְיהָֹוה הֹוׁשִ ר ָסִביב ׁשָ ֲאׁשֶ

ָלה: ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ : )ט( ַליהָֹוה ַהְיׁשּוָעה ַעל ַעּמְ ְרּתָ ּבַ ִעים ׁשִ י ְרׁשָ ּנֵ ׁשִ

ספר תהילים פרק ד: 

י  ר ִהְרַחְבּתָ ּלִ ּצָ ָקְרִאי ֲעֵנִני ֱאלֵֹהי ִצְדִקי ּבַ ְנִגינֹות ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( ּבְ ַח ּבִ )א( ַלְמַנּצֵ

ַבְקׁשּו  ּתְ ֱאָהבּון ִריק  ה ּתֶ ֵני ִאיׁש ַעד ֶמה ְכבֹוִדי ִלְכִלּמָ ּבְ ִתי: )ג(  ִפּלָ ּתְ ַמע  ּוׁשְ ִני  ָחּנֵ

ָקְרִאי ֵאָליו: )ה( ִרְגזּו  ַמע ּבְ י ִהְפָלה ְיהָֹוה ָחִסיד לֹו ְיהָֹוה ִיׁשְ ָכָזב ֶסָלה: )ד( ּוְדעּו ּכִ
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ְבֶכם ְודֹּמּו ֶסָלה: )ו( ִזְבחּו ִזְבֵחי ֶצֶדק ּוִבְטחּו  ּכַ ֱחָטאּו ִאְמרּו ִבְלַבְבֶכם ַעל ִמׁשְ ְוַאל ּתֶ

ה  ֶניָך ְיהָֹוה: )ח( ָנַתּתָ ים ֹאְמִרים ִמי ַיְרֵאנּו טֹוב ְנָסה ָעֵלינּו אֹור ּפָ ֶאל ְיהָֹוה: )ז( ַרּבִ

י  ּכִ ן  ְוִאיׁשָ ָבה  ּכְ ֶאׁשְ ו  ַיְחּדָ לֹום  ׁשָ ּבְ )ט(  ָרּבּו:  ם  ְוִתירֹוׁשָ ָגָנם  ּדְ ֵמֵעת  י  ְבִלּבִ ְמָחה  ׂשִ

יֵבִני: ה ְיהָֹוה ְלָבָדד ָלֶבַטח ּתֹוׁשִ ַאּתָ

סגולת אמירת מזמור בבוא אליו

אחר כך יאמר: ִמְזמֹור ְלָדִוד ְּבבֹוא ֵאָליו ָנָתן ַהָּנִביא, כי הוא מועיל מאוד לזכירה ולהשגת חכמה 
זאת, להשלמת נפשו, אם יכון בו, וכן אמר לי מורי )האר"י( ז"ל, )פרי עץ חיים שער קריאת שמע שעל 

המטה פ"ח(. 

תהילים פרק נא:

ַבע: )ג(  ת ׁשָ א ֶאל ּבַ ר ּבָ ֲאׁשֶ ִביא ּכַ בֹוא ֵאָליו ָנָתן ַהּנָ ַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( ּבְ )א( ַלְמַנּצֵ

אִתי  ֵסִני ֵמֲעֹוִני ּוֵמַחּטָ ּבְ ָעי: )ד( ֶהֶרב ּכַ רֹב ַרֲחֶמיָך ְמֵחה ְפׁשָ ָך ּכְ ַחְסּדֶ ִני ֱאלִֹהים ּכְ ָחּנֵ

ָך ָחָטאִתי ְוָהַרע  י ָתִמיד: )ו( ְלָך ְלַבּדְ אִתי ֶנְגּדִ ַעי ֲאִני ֵאָדע ְוַחּטָ י ְפׁשָ ַטֲהֵרִני: )ה( ּכִ

י ּוְבֵחְטא  ָעוֹון חֹוָלְלּתִ ְפֶטָך: )ז( ֵהן ּבְ ה ְבׁשָ ְזּכֶ ָדְבֶרָך ּתִ ק ּבְ ְצּדַ יִתי ְלַמַען ּתִ ֵעיֶניָך ָעׂשִ ּבְ

ֵאִני  ַחּטְ חֹות ּוְבָסֻתם ָחְכָמה תֹוִדיֵעִני: )ט( ּתְ י: )ח( ֵהן ֱאֶמת ָחַפְצּתָ ַבּטֻ ֶיֱחַמְתִני ִאּמִ

ֵגְלָנה  ּתָ ְמָחה  ְוׂשִ ׂשֹון  ׂשָ ִמיֵעִני  ׁשְ ּתַ )י(  ין:  ַאְלּבִ ֶלג  ֶ ּוִמּשׁ ֵסִני  ַכּבְ ּתְ ְוֶאְטָהר  ְבֵאזֹוב 

ָרא ִלי  ֶניָך ֵמֲחָטָאי ְוָכל ֲעֹונַֹתי ְמֵחה: )יב( ֵלב ָטהֹור ּבְ ר ּפָ יָת: )יא( ַהְסּתֵ ּכִ ֲעָצמֹות ּדִ

ח  ּקַ ָך ַאל ּתִ ָפֶניָך ְורּוַח ָקְדׁשְ ִליֵכִני ִמּלְ ׁשְ י: )יג( ַאל ּתַ ִקְרּבִ ׁש ּבְ ֱאלִֹהים ְורּוַח ָנכֹון ַחּדֵ

ִעים  ָדה ֹפשְׁ ֶעָך ְורּוַח ְנִדיָבה ִתְסְמֵכִני: )טו( ֲאַלּמְ ׂשֹון ִיׁשְ י ׂשְ יָבה ּלִ י: )יד( ָהׁשִ ּנִ ִמּמֶ

ן  ַרּנֵ ִמים ֶאלִֹהים ֱאלֵֹהי ְתׁשּוָעִתי ּתְ יֵלִני ִמּדָ ִאים ֵאֶליָך ָיׁשּובּו: )טז( ַהּצִ ָרֶכיָך ְוַחּטָ ּדְ

י לֹא ַתְחּפֹץ ֶזַבח  ֶתָך: )יח( ּכִ ִהּלָ יד ּתְ ח ּוִפי ַיּגִ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ְלׁשֹוִני ִצְדָקֶתָך: )יז( ֲאדָֹני ׂשְ

ה ֱאלִֹהים  ר ְוִנְדּכֶ ּבָ ָרה ֵלב ִנׁשְ ּבָ ָנה עֹוָלה לֹא ִתְרֶצה: )יט( ִזְבֵחי ֱאלִֹהים רּוַח ִנׁשְ ְוֶאּתֵ

ְחּפֹץ  ַלִם: )כא( ָאז ּתַ ְבֶנה חֹומֹות ְירּוׁשָ לֹא ִתְבֶזה: )כ( ֵהיִטיָבה ִבְרצֹוְנָך ֶאת ִצּיֹון ּתִ

ֲחָך ָפִרים:  ִזְבֵחי ֶצֶדק עֹוָלה ְוָכִליל ָאז ַיֲעלּו ַעל ִמְזּבַ

ֵרי ֵליּה ָמאֵרי ְלַמאן ִדְמַצֵער  ִדיָתה אֹוִתי ְיהָֹוה ֵאל ֱאֶמת: ׁשָ ָיְדָך ַאְפִקיד רּוִחי. ּפָ ּבְ

ת ַיֲעקֹב: ה ְקִהּלַ ה מֹוָרׁשָ ה ָלנּו ֹמשֶׁ ִלי: ּתֹוָרה ִצּוָ

סגולה לקום בשעה שרוצה: יאמר פסוק זה ג"פ ישר והפוך: 

ְוִכנֹור ַהֵנֶבל עּוָרה  ַחר ָאִעיָרה  ׁשָ ַחר:  ׁשָ ְוִכנֹור ָאִעיָרה  ַהֵנֶבל  עּוָרה ְכבֹוִדי עּוָרה 

ְכבֹוִדי עּוָרה:



21קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי

סדר קריאת שמע על המיטה יח

כתב מהר"ם קורדווארו זי"ע, כשהולך לישן, ילך אצל המזוזה ויניח ידיו עליו, 
ויאמר:

טובים  לחיים  ובואי  ישמור צאתי  ְיהָֹוה  ימיני.  יד  על  צלי  ְיהָֹוה  ְיהָֹוה  שומרי 

ומחלומות רעים  ישמרנו מכל חלאים רעים  ועד עולם. שדי  ולשלום מעתה 

וממקרה לילה.

אחרי קריאת שמע לא אוכלים ולא שותים ולא מדברים, אם שתה יחזור ויקרא 
שמע, אחר ברכת המפיל אסור להפסיק:
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 סדר קריאת שמע
 שעל המטה להאריז"ל

י  ֶנְגּדִ ָחָטא ּכְ ִהְכִעיס ְוִהְקִניט אֹוִתי אֹו ׁשֶ יִני מֹוֵחל ְלָכל-ִמי ׁשֶ ל עֹוָלם ֲהֵרֽ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ָרצֹון  ין ּבְ אֹוֶנס ּבֵ ין ּבְ ר ִלי ּבֵ ָכל ֲאׁשֶ ין ּבְ ְכבֹוִדי ּבֵ ין ּבִ ָממֹוִני ּבֵ ין ּבְ גּוִפי ּבֵ ין ּבְ ּבֵ

ַאֵחר  ִגְלּגּול  ּבְ ין  ּבֵ ֶזה  ִגְלּגּול  ּבְ ין  ּבֵ ה  ַמֲעׂשֶ ּבְ ין  ּבֵ ִדּבּור  ּבְ ין  ּבֵ ֵמִזיד  ּבְ ין  ּבֵ ׁשֹוֵגג  ּבְ ין  ּבֵ

ֱאלַֹהי  ְיהָֹוה   ִמְלָפֶניָך  ָרצֹון  ְיִהי   : ִתי  ִסיּבָ ּבְ ָאָדם  ׁשּום  ֵיָעֵנׁש  ְולֹא  ן-ָאָדם  ְלָכל-ּבֶ

ָך ְולֹא  ֶהם, ְולֹא ָאׁשּוב עֹוד ְלַהְכִעיֶסֽ לֹא ֶאֱחָטא עֹוד ְולֹא ֶאֱחזֹר ּבָ ְוֱאלֵֹהי ֲאבֹוַתי ׁשֶ

ים, ֲאָבל לֹא ַעל- ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ אִתי ְלָפֶנֽיָך ְמֹחק ּבְ ָחָטֽ ֶ ֵעיֶנֽיָך, ּוָמה ּשׁ ה ָהַרע ּבְ ֶאֱעׂשֶ

י ְלָפֶניָך, ְיהָֹוה צּוִרי ְוֹגֲאִלי. ְיֵדי ִיסּוִרים ְוֳחָלִים ָרִעים: ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

ברכת המפיל:

יל  ּפִ ַהּמַ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיֹהָו֊  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
י,  ַעל-ַעְפַעּפָ ּוְתנּוָמה  ַעל-ֵעיָני  ָנה  ׁשֵ ֶחְבֵלי 
ת ַעִין ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיֹהָו֊ ֱאלַֹהי  ּוֵמִאיר ְלִאיׁשֹון ּבַ
ים  ְלַחּיִ ְוַתֲעִמיֵדִני  לֹום  ְלׁשָ יֵבִני  ּכִ ׁשְ ּתַ ׁשֶ ֲאבֹוַתי  ְוֱאלֵֹהי 
יֵלִני ִלְדַבר  תֹוָרֶתָך, ְוַתְרּגִ לֹום, ְוֵתן ֶחְלִקי ּבְ טֹוִבים ּוְלׁשָ
ִביֵאִני ִליֵדי  יֵלִני ִלְדַבר ֲעֵבָרה, ְוַאל ּתְ ְרּגִ ִמְצָוה, ְוַאל ּתַ
י ֵיֶצר  לֹט ּבִ ָזיֹון, ְוִיׁשְ יֹון ְולֹא ִליֵדי ּבִ ֵחְטא ְולֹא ִליֵדי ִנּסָ
ַגע  ָטן ּוִמּפֶ י ֵיֶצר ָהָרע, ְוַתִציֵלִני ִמּשָׂ לֹט ּבִ טֹוב ְוַאל ִיׁשְ
ָרע ּוֵמֳחָלִים ָרִעים. ְוַאל ְיַבֲהלּוִני ַרֲעיֹוַני ַוֲחלֹומֹות ָרִעים 
ְוָהֵאר  ְלָפֶניָך,  ֵלָמה  ׁשְ ִתי  ִמּטָ ּוְתִהי  ָרִעים,  ְוִהְרהּוִרים 
ִאיר ָלעֹוָלם  ה ְיֹהָו֊ ַהּמֵ רּוְך ַאּתָ ֶות. ּבָ ן ַהּמָ ן ִאיׁשַ ֵעיַני ּפֶ

ְכבֹודֹו: לֹו ּבִ ּכֻ

נּו  לֹום, ְוַהֲעִמיֵדנּו ַמְלּכֵ יֵבנו ְיֹהָו֊ ֱאלֵֹהינּו ְלׁשָ ּכִ ַהׁשְ
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לֹוֶמָך,  ׁשְ ת  ֻסּכַ ָעֵלינּו  ּוְפרֹׂש  לֹום,  ּוְלׁשָ טֹוִבים  ְלַחִיים 
יֵענּו ְמֵהָרה ְלַמַען  ֵעָצה טֹוָבה ִמְלָפֵניָך, ְוהֹוׁשִ ְוַתְקֵננּו ּבְ
ְוֶחֶרב,  ֶבר,  ּדֶ אֹוֵיב  ֵמָעֵלינּו  ְוָהֵסר  ֲעֵדנּו,  ּבַ ְוָהֵגן  ֶמָך,  ׁשְ
ּוְבֵצל  ּוֵמַאֲחֵרינּו  ִמְלָפֵנינּו  ָטן  ׂשָ ְוָהֵסר  ְוָיגֹון,  ְוָרָעב, 
י  ּכִ ה,  ַאּתָ ּוַמִציֵלנּו  ׁשֹוְמֵרנּו  ֵאל  י  ּכִ יֵרנּו,  ְסּתִ ּתַ ָנֶפיָך  ּכְ
ּובֹוֵאנּו  ֵצאֵתנּו  ֹמר  ּוׁשְ ה.  ַאּתָ ְוַרחּום  ַחנּון  ֶמֶלְך  ֵאל 

ה ְוַעד עֹוָלם: לֹום ֵמַעּתָ ְלַחִיים ּוְלׁשָ
ֵאל ֶמֶלְך ֶנֱאָמן:

ָרֵאל ְיֹהָו֊ ֱאלֵֹהינּו ְיֹהָו֊ ֶאָחד: ַמע ִיׂשְ ׁשְ
בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ם ּכְ רּוְך ׁשֵ בלחש: ּבָ

ּוְבָכל  ָכל-ְלָבְבָך,  ּבְ ֱאּלֵֹהיָך,  ְיֹהָו֊  ֵאת  ְוָאַהְבּתָ 
ָבִרים ָהֵאֶלה  ָך, ּוְבָכל ְמֹאֶדָך: ְוָהיּו ַהּדְ ַנְפׁשְ
ְלָבֶניָך  ם  ְנּתָ ּנַ ְוׁשִ ַעל-ְלָבֶבָך:  ַהיֹום  ָך  ְמַצּוְ ָאֹנִכי  ר  ֲאׁשֶ
ָך,  ְכּבְ ֶרְך, ּוְבׁשָ ָך ַבּדֶ ֵביֶתָך, ּוְבֶלְכּתְ ָך ּבְ ְבּתְ ׁשִ ם, ּבְ ְרּתָ ּבָ ְוִדּבַ
ין  ם ְלאֹות ַעל-ָיֶדָך, ְוָהיּו ְלטָֹטפֹות ּבֵ ְרּתָ ּוְבקּוֶמָך: ּוְקׁשַ

ָעֶריָך: יֶתָך, ּוִבׁשְ ם ַעל-ְמֻזזֹות ּבֵ ֵעיֶניָך: ּוֽכַתְבּתָ

ר ָאֹנִכי ְמַצֶוה  ְמעּו ֶאל-ִמְצֹוַתי ֲאׁשֶ ׁשְ ֹמַע ּתִ ְוָהָיה ִאם-ׁשָ
ֱאלֵֹהיֶכם  ֶאת-ְיֹהָו֊  ְלַאֲהָבה  ַהיֹום,  ֶאְתֶכם 
ְמַטר- י  ְוָנַתּתִ ֶכם:  ּוְבָכל-ַנְפׁשְ ָכל-ְלַבְבֶכם  ּבְ ּוְלָעְבדֹו 

ָך  ָגֶנָך ְוִתירֹשְׁ ִעּתֹו יֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש, ְוָאַסְפּתָ ּדְ ַאְרְצֶכם ּבְ
ְוָאַכְלּתָ  ָך,  ִלְבֶהְמּתֶ ְדָך  ׂשָ ּבְ ב  ֵעׂשֶ י  ְוָנַתּתִ ְוִיְצָהֶרָך: 
ם  ְוַסְרּתֶ ְלַבְבֶכם,  ה  ן-ִיְפּתֶ ּפֶ ָלֶכם  ְמרּו  ִהׁשָ  : ָבְעּתָ ְוׂשָ
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ְוָחָרה  ָלֶהם:  ֲחִויֶתם  ּתַ ְוִהׁשְ ֲאֵחִרים  ֱאלִֹהים  ם  ַוֲעַבְדּתֶ
ָמָטר  ֽולֹא-ִיְהֶיה  ַמִים  ָ ֶאת-ַהּשׁ ְוָעַצר  ֶכם  ּבָ ַאף-ְיֹהָו֊ 
ם ְמֵהָרה ֵמַעל  ַוֲאַבְדּתֶ ן ֶאת-ְיבּוָלה,  ִתּתֵ ְוָהֲאָדָמה לֹא 
ֶאת- ם  ְמּתֶ ְוׂשַ ָלֶכם:  ֹנֵתן  ְיֹהָו֊  ר  ֲאׁשֶ ַהּטָֹבה  ָהָאֶרץ 

ם ֹאָתם  ְרּתֶ ֶכם, ּוְקׁשַ ָבַרי ֵאֶלה ַעל-ְלַבְבֶכם ְוַעל-ַנְפׁשְ ּדְ
ם  ְדּתֶ ין ֵעיֵניֶכם: ְוִלּמַ ְלאֹות ַעל-ֶיְדֶכם ְוָהיּו ְלטֹוָטפֹות ּבֵ
ָך  ֵביֶתָך ּוְבֶלְכּתְ ָך ּבְ ְבּתְ ׁשִ ם, ּבְ ר ּבָ ֵניֶכם ְלַדּבֵ ֹאָתם ֶאת-ּבְ
יֶתָך  ם ַעל-ְמזּוזֹות ּבֵ ָך ּוְבקּוֶמָך: ּוְכַתְבּתָ ְכּבְ ֶרְך ּוְבׁשָ ַבּדֶ
ָעֶריָך: ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם ַעל ָהֲאָדָמה  ּוִבׁשְ
יֵמי  ּכִ ָלֶהם,  ָלֵתת  ַלֲאֹבֵתיֶכם  ְיֹהָו֊  ע  ּבַ ִנׁשְ ר  ֲאׁשֶ

ַמִים ַעל-ָהָאֶרץ: ָ ַהּשׁ

ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ר ֶאל-ּבְ ה ֵלאֹמר: ַדּבֵ ַויֹאֶמר ְיֹהָו֊ ֶאל-ֹמשֶׁ
ְנֵפי  ַעל-ּכַ ִציִצת  ָלֶהם  ְוָעׂשּו  ֲאֵלֶהם  ְוָאַמְרּתָ 
ֵכֶלת:  ִתיל ּתְ ָנף ּפְ ְגֵדיֶהם ְלדֹרָֹתם ְוָנְתנּו ַעל-ִציִצית ַהּכָ ּבִ
ל- ֶאת-ּכָ ם  ּוְזַכְרּתֶ ֹאתֹו  ּוְרִאיֶתם  ְלִציִצת  ָלֶכם  ְוָהָיה 

ַאֲחֵרי  ָתתּורּו  ְולֹא  ֹאָתם,  יֶתם  ַוֲעׂשִ ְיֹהָו֊  ִמְצֹות 
ַאֲחֵריֶהם:  זִֹנים  ם  ר-ַאּתֶ ֲאׁשֶ ֵעיֵניֶכם  ְוַאֲחֵרי  ְלַבְבֶכם 
ים  ל-ִמְצֹוָתי, ִוְהִיֶתם ְקדֹשִׁ יֶתם-ֶאת-ּכָ רּו ַוֲעׂשִ ְזּכְ ְלַמַען ּתִ
הֹוֵצאִתי  ר  ֲאׁשֶ ֱאלֵֹהיֶכם  ְיֹהָו֊  ֲאִני  ֵלאלֵֹהיֶכם: 
ֲאִני  ֵלאלִֹהים,  ָלֶכם  ִלְהיֹות  ִמְצַרִים  ֶאְתֶכם-ֵמֶאֶרץ 

ְיֹהָו֊ ֱאלֵֹהיֶכם: ֱאֶמת.

יו.  עֹׂשָ ָרֵאל ּבְ ַמח ִיׂשְ ְקַהל ֲחִסיִדים: ִיׂשְ תֹו ּבִ ִהּלָ יר ָחָדׁש. ּתְ ירּו ַליהָֹוה ׁשִ ַהְללּוָיּה. ׁשִ
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י רֹוֶצה ְיהָֹוה  רּו לֹו: ּכִ ֹתף ְוִכּנֹור ְיַזּמְ מֹו ְבָמחֹול. ּבְ ם: ְיַהְללּו ׁשְ ֵני ִצּיֹון ָיִגילּו ְבַמְלּכָ ּבְ

בֹוָתם: רֹוְממֹות  ּכְ נּו ַעל ִמׁשְ ָכבֹוד. ְיַרּנְ יׁשּוָעה: ַיְעְלזּו ֲחִסיִדים ּבְ ַעּמֹו. ְיָפֵאר ֲעָנִוים ּבִ ּבְ

ים: ֶלְאסֹר  ְלֻאּמִ ָיָדם: ַלֲעׂשֹות ְנָקָמה ַבּגֹוִים. ּתֹוֵכחֹות ּבַ יִפּיֹות ּבְ ְגרֹוָנם. ְוֶחֶרב ּפִ ֵאל ּבִ

תּוב. ָהָדר הּוא  ט ּכָ ּפָ ֶהם ִמׁשְ ַכְבֵלי ַבְרֶזל: ַלֲעׂשֹות ּבָ ֵדיֶהם ּבְ ים. ְוִנְכּבְ ִזּקִ ַמְלֵכיֶהם ּבְ

ְלָכל ֲחִסיָדיו. ַהְללּוָיּה: 

ם ֲאֻחֵזי ֶחֶרב.  ּלָ ָרֵאל: ּכֻ ּבֵֹרי ִיׂשְ ּבִֹרים ָסִביב ָלּה ִמּגִ ים ּגִ ִ ּשׁ לֹֹמה. ׁשִ ׁשְ ּלִ תֹו ׁשֶ ה ִמּטָ ִהּנֵ

ְמֶרָך:  ילֹות. ג"פ: ְיָבֶרְכָך ְיהָֹוה ְוִיׁשְ ּלֵ ַחד ּבַ ֵדי ִמְלָחָמה. ִאיׁש ַחְרּבֹו ַעל ְיֵרכֹו ִמּפַ ְמֻלּמְ

לֹום: ם ְלָך ׁשָ ָניו ֵאֶליָך ְוָיׂשֵ א ְיהָֹוה ּפָ : ִיּשָׂ ּךָ ָניו ֵאֶליָך ִויֻחּנֶ ָיֵאר ְיהָֹוה ּפָ

י ִיְתלֹוָנן: ֹאַמר ַליהָֹוה ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי. ֱאלַֹהי ֶאְבַטח  ּדַ ֵצל ׁשַ ֵסֶתר ֶעְליֹון. ּבְ ב ּבְ יֹשֵׁ

ְחֶסה.  ָנָפיו ּתֶ ֶאְבָרתֹו ָיֶסְך ָלְך ְוַתַחת ּכְ ֶבר ַהּוֹות: ּבְ ח ָיקּוׁש. ִמּדֶ יְלָך ִמּפַ י הּוא ַיּצִ ּבֹו: ּכִ

ֹאֶפל ַיֲהלְֹך.  ֶבר ּבָ ַחד ָלְיָלה. ֵמֵחץ ָיעּוף יֹוָמם: ִמּדֶ ה ְוסֵֹחָרה ֲאִמּתֹו: לֹא ִתיָרא ִמּפַ ִצּנָ

ֵעיֶנָך  ׁש: ַרק ּבְ ָך ֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנָך. ֵאֶליָך לֹא ִיּגָ ּדְ ֶטב ָיׁשּוד ָצֳהָרִים: ִיּפֹל ִמּצִ ִמּקֶ

ה ְיהָֹוה ַמְחִסי: י ַאּתָ ְרֶאה: ּכִ ִעים ּתִ ַמת ְרׁשָ ּלֻ יט. ְוׁשִ ַתּבִ

בליל שבת אין אומרים וידוי ולא למנצח בבוא אליו וגו'. וגם בחול אם אין דעתו מיושבת כל כך 
אין להרבות בוידוים בלא כוונה. ויוכל לדלג מכאן עד אנא בכח )מגן אברהם סימן רל"ט(.

יעמוד ויאמר וידוי, ואם עשה איזה עון באותו היום יתחרט ויתודה עליו בלב נשבר 
ובדמעה, ויקבל עליו שלא יעשהו עוד, ואם ככה הוא עושה אשריו ואשרי חלקו:

ֵאין  ֵתנּו. ׁשֶ ִחּנָ ם ִמּתְ ְתַעּלַ ֵתנּו, ְוַאל ּתִ ִפּלָ בֹוא ְלָפֶניָך ּתְ ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ּתָ
ֲאבֹוֵתינּו  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיהָֹוה  ְלָפֶניָך  לֹוַמר  י עֶֹרף  ּוְקׁשֵ ָפִנים  י  ַעּזֵ ָאנּו 

יִקים ֲאַנְחנּו ְולֹא ָחָטאנּו. ֲאָבל ֲאַנְחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ָחָטאנּו: ַצּדִ

ָטַפְלנּו  ָחַמְסנּו.  ַזְדנּו.  ְענּו.  ְוִהְרׁשַ ֶהֱעִוינּו.  ּדִֹפי:  ְרנּו  ּבַ ּדִ ַזְלנּו.  ּגָ ַגְדנּו.  ּבָ ְמנּו.  ָאׁשַ
ְענּו.  ׁשַ ְבנּו. ַלְצנּו. ָמַרְדנּו. ִנַאְצנּו. ָסַרְרנּו. ָעִוינּו. ּפָ ּזַ ֶקר: ָיַעְצנּו ָרע. ּכִ ׁשֶ

ְצֹוֶתיָך  ִמּמִ ַסְרנּו  ְענּו:  ְעּתָ ּתִ ִעינּו.  ּתָ ַעְבנּו.  ּתִ ַחְתנּו.  ׁשִ ְענּו.  ָרׁשַ ינּו עֶֹרף:  ִ ִקּשׁ ָצַרְרנּו. 

ֱאֶמת  י  ּכִ ָעֵלינּו  א  ַהּבָ ל  ּכָ ַעל  יק  ַצּדִ ה  ְוַאּתָ ָלנּו.  ָוה  ׁשָ ְולֹא  ַהּטֹוִבים  ֶטיָך  ּפָ ׁשְ ּוִמּמִ

ְלָפֶניָך ׁשֹוֵכן  ר  ַסּפֵ ּנְ ּוַמה  ב ָמרֹום.  יֹוׁשֵ ְלָפֶניָך  ּנֹאַמר  ְענּו: ַמה  ַוֲאַנְחנּו ִהְרׁשָ יָת  ָעׂשִ

ה יֹוֵדַע ָרֵזי עֹוָלם. ְוַתֲעלּומֹות  ה יֹוֵדַע: ַאּתָ ְגלֹות ַאּתָ רֹות ְוַהּנִ ְסּתָ ל ַהּנִ ָחִקים. ֲהלֹא ּכָ ׁשְ

ּךָ  ָבר ֶנְעָלם ִמּמֶ ָליֹות ָוֵלב. ֵאין ּדָ ל ַחְדֵרי ָבֶטן ּובֹוֵחן ּכְ ה חֹוֵפׂש ּכָ ל ָחי. ַאּתָ ִסְתֵרי ּכָ

ֲאבֹוֵתינּו  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיהָֹוה  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי  ּוְבֵכן  ֵעיֶניָך:  ֶגד  ִמּנֶ ר  ִנְסּתָ ְוֵאין 
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ל  ל ֲעֹונֹוֵתינּו. ְוִתְמָחל ָלנּו ַעל ּכָ ל ַחּטֹאֵתינּו. ְוִתְסַלח ָלנּו ַעל ּכָ ר ָלנּו ַעל ּכָ ַכּפֶ ּתְ ׁשֶ

ֵעינּו: ׁשָ ּפְ

אות י':
י  ְעּתִ ׁשַ ּפָ ָעִויִתי  ָחָטאִתי  ִאם  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיהָֹוה  ִמְלָפֶניָך  ָרצֹון  ְיִהי 
ל אדנ"י  ׁשֶ א'  ּוְבאֹות  יהו"ה  דֹול  ַהּגָ ְמָך  ׁשִ ל  ׁשֶ יו"ד  אֹות  ּבְ י  ּוָפַגְמּתִ ְלָפֶניָך 

ל ָעַלי ְסִקיָלה ַוֲהֵריִני  יֹוֵצא ּבֹו ֲהֵרי ֲאִני ְמַקּבֵ ִדיְנָך ַהֶצֶדק ְסִקיָלה אֹו ּכַ י ּבְ ְוִנְתַחַיְבּתִ

ַלִים ַעל  ירּוׁשָ ּבִ ֵבית ִדין ַהָגדֹול ׁשֶ ם אדנ"י ּבְ ֵ ל ַהּשׁ י ַעל ְיֵדי אֹות א' ׁשֶ ִאלּו ִנְסַקְלּתִ ּכְ

ה אֹוִתיֹות ִראׁשֹונֹות  לֹשָׁ ׁשּוב ּוְתַיֵחד ׁשְ ים ּתָ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ה ּבְ ֶמָך ְוַאּתָ בֹוד ׁשְ ְדַבר ּכְ

ִמלּוי ד' יודי"ן  ָך ּבְ ם ָקְדׁשְ מֹוֶתיָך ַהְיָקִרים )יהו"ה אהי"ה אדנ"י יא"א( ְוׁשֵ ה ׁשְ לֹשָׁ ל ׁשְ ׁשֶ

עֹוָלם ָהֲאִצילּות ְוַאל  ְרצֹוְנָך ּבָ ְוָיִאיר ּבִ ֶזה )יו"ד ה"י וי"ו ה"י(  ה ע"ב ּכָ ִגיַמְטִרּיָ הּוא ּבְ ׁשֶ

ְיֵהא מֹוֵנַע:

אות ה':
דֹול  ְמָך ַהּגָ ל ׁשִ אֹות ה' ִראׁשֹוָנה ׁשֶ י ּבְ י ְלָפֶניָך ּוָפַגְמּתִ ְעּתִ ׁשַ ְוִאם ָחָטאִתי ָעִויִתי ּפָ
ּה  יֹוֵצא ּבָ ֵרָפה אֹו ּכַ ִדיְנָך ַהֶצֶדק ׂשְ י ּבְ ל אדנ"י ְוִנְתַחַיְבּתִ יהו"ה ּוְבאֹות ד' ׁשֶ

ם אדנ"י  ֵ ל ַהּשׁ י ַעל ְיֵדי אֹות ד' ׁשֶ ַרְפּתִ ִאלּו ִנׂשְ ֵרָפה ַוֲהֵריִני ּכְ ל ָעַלי ׂשְ ֲהֵרי ֲאִני ְמַקּבֵ

ׁשּוב  ים ּתָ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ה ּבְ ֶמָך ְוַאּתָ בֹוד ׁשְ ַלִים ַעל ְדַבר ּכְ ירּוׁשָ ּבִ ֵבית ַהִדין ַהָגדֹול ׁשֶ ּבְ

מֹוֶתיָך ַהְיָקִרים )יהו"ה אהי"ה אדנ"י הה"ד( ה ׁשְ לֹשָׁ ל ׁשְ ִניֹות ׁשֶ ה אֹוִתיֹות ׁשְ לֹשָׁ ּוְתַיֵחד ׁשְ

עֹוָלם  ְרצֹוְנָך ּבָ ֶזה )יו"ד ה"י וא"ו ה"י( ְוָיִאיר ּבִ ה יודי"ן וא' ּכָ לֹשָׁ ִמלּוי ׁשְ ָך ּבְ ם ָקְדׁשְ ְוׁשֵ

ִריָאה ְוַאל ְיֵהא מֹוֵנַע: ּבְ ַהַ

אות ו':
דֹול הוי"ה  ַהּגָ ְמָך  ׁשִ ל  ׁשֶ ו'  אֹות  ּבְ י  ּוָפַגְמּתִ ְלָפֶניָך  י  ְעּתִ ׁשַ ּפָ ָעִויִתי  ָחָטאִתי  ְוִאם 
יֹוֵצא  ִדיְנָך ַהֶצֶדק ֶהֶרג אֹו ּכַ י ְלָפֶניָך ּבְ ְמָך אדנ"י ְוִנְתַחַיְבּתִ ל ׁשִ ּוְבאֹות נ' ׁשֶ

ֵבית  ל אדנ"י ּבְ י ַעל ְיֵדי אֹות נ' ׁשֶ ִאלּו ֶנֱהַרְגּתִ ל ָעַלי ֶהֶרג ַוֲהֵריִני ּכְ ּבֹו ֲהֵרי ֲאִני ְמַקּבֵ

ה  לֹשָׁ ׁשְ ּוְתַיֵחד  ׁשּוב  ּתָ ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ה  ְוַאּתָ ְלָפֶניָך  ַלִים  ירּוׁשָ ּבִ ׁשֶ ַהָגדֹול  ִדין 

ָך  ם ָקְדׁשְ מֹוֶתיָך ַהְיָקִרים ׁ)יהו"ה אהי"ה אדנ"י וי"נ( ְוׁשֵ ה ׁשְ לֹשָׁ ל ׁשְ יֹות ׁשֶ ִליׁשִ אֹוִתיֹות ׁשְ

עֹוָלם ַהְיִציָרה ְוַאל ְיֵהא מֹוֵנַע: ְרצֹוְנָך ּבָ ֶזה )יו"ד ה"א וא"ו ה"א(, ְוָיִאיר ּבִ ִמלּוי ַאְלִפין ּכָ ּבְ
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אות ה':
דֹול  ְמָך ַהּגָ ׁשִ ּבְ אֹות ה' ַאֲחרֹוָנה ׁשֶ י ּבְ י ְלָפֶניָך ּוָפַגְמּתִ ְעּתִ ׁשַ ְוִאם ָחָטאִתי ָעִויִתי ּפָ
ּבֹו,  יֹוֵצא  ּכַ אֹו  ֶחֶנק  ַהֶצֶדק  ִדיְנָך  ּבְ י  ְוִנְתַחַיְבּתִ ל אדנ"י  ׁשֶ י'  ּוְבאֹות  הוי"ה 

ֵבית ִדין  ל אדנ"י ּבְ י ַעל ְיֵדי אֹות י' ׁשֶ ִאלּו ֶנְחַנְקּתִ ל ָעַלי ֶחֶנק ַוֲהֵריִני ּכְ ֲהֵריִני ְמַקּבֵ

אֹוִתיֹות  ה  לֹשָׁ ׁשְ ּוְתַיֵחד  ׁשּוב  ּתָ ים  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ה  ְוַאּתָ ַלִים,  ירּוׁשָ ּבִ ׁשֶ ַהָגדֹול 

ִמלּוי  ָך ּבְ ם ָקְדׁשְ מֹוֶתיָך ַהְיָקִרים )יהו"ה אהי"ה אדנ"י הה"י( ְוׁשֵ ה ׁשְ לֹשָׁ ל ׁשְ ַאֲחרֹונֹות ׁשֶ

ָיה ְוַאל ְיֵהא מֹוֵנַע: עֹוָלם ָהֲעׂשִ ְרצֹוְנָך ּבָ ההי"ן )ָּכֶזה יו"ד ה"ה ו"ו ה"ה(, ְוָיִאיר ּבִ

ָחָטאִתי  ל ֲעֹונֹוַתי ׁשֶ ר ַעל ּכָ ית ִדין ְלַכּפֵ ע ִמתֹות ּבֵ ל ַאְרּבַ י ָעַלי ּכָ ְלּתִ ה ִקּבַ ַוֲהֵרי ַעּתָ
ל ָהעֹוָלמֹות  ל ֲעֹונֹוַתי ּוְלַתֵקן ּכָ ר ַעל ּכָ ה ְלַכּפֵ י ִמְנעּוַרי ְוַעד ַהּיֹום ַהּזֶ ַעּתִ ָעִויִתי ּוָפׁשְ

ֶהם: י ּבָ ַגְמּתִ ּפָ ׁשֶ

יכוון: ְיֶאֲא ָהְהדׂ ָוֶיָנ ָהְהְי ְיָהָוָה ֶאְהֶיְה ֲאֹדָני:

... ואומר אח"כ ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אחר אלו השמות דשם מ"ב. והזהר שאלו הב' 
מ"ב אחרונים יהיה במחשבה לבד, אך שם מ"ב הראשון תכוין בו, ע"י הזכרות תפלת אנא בכח 
כנ"ל. אח"כ תכוין הויה, בג' ציורים רי"ו כנודע. אח"כ תאמר בידך אפקיד רוחי, וכבר בארתיו כי 
ס"ת גי' ידך. והוא י"ד הב', ותכוין בה למלוי המלוי של אדני, שיש בו ל"ד אותיות כמנין ידך. בר"ת 
פדית אותי יי', תכוין פא"י שם קדוש. גם תכוין, כי הוא גי' הויה אדני, והנה טוב מאוד שאם אינך 
יכול לישן תיכף אחר זאת, ראוי שתכוין ושתעסוק במחשבה באיזה דרוש המגיע אל הנוקבא 

דז"א, כי כל עלייתך עתה הוא שם כנודע. )פרי עץ חיים - שער קריאת שמע שעל המיטה - פרק ח'(. 

אחר כך יאמר: "אנא בכח" כולו בכל לילה, ואחר שגמר אותו יחזור לומר הפסוק שכנגד אותו הלילה ג' 
פעמים, כפי שמסודר כאן:

תפילת רבי נחוניה בן הקנה: בתפילה זו מ"ב אותיות, כנגד שם מ"ב אותיות, ובראש כל תבה יש אות ממנו, 
והם ז' שמות, כל שם בן ו' תבות, ויזהר לאומרה בכוונה עצומה )האריז"ל(.

]ליל א' - חסד:[ אנא בכח, גדלת ימינך, תתיר צרורה. )אב"ג ית"צ(

]ליל ב' - גבורה:[ קבל רנת, עמך שגבנו, טהרנו נורא: )קר"ע שט"ן(

]ליל ג: - תפארת:[ נא גבור, דורשי יחודך כבבת שמרם: )נג"ד יכ"ש(

]ליל ד' - נצח:[ ברכם טהרם, רחמי צדקתך, תמיד גמלם: )בט"ר צת"ג(

]ליל ה' - הוד:[ חסין קדוש, ברוב טובך, נהל עדתך: )חק"ב טנ"ע(

]ליל ו' - יסוד:[ יחיד גאה, לעמך פנה, זוכרי קדשתך: )יג"ל פז"ק(

]ליל שבת - מלכות:[ שועתנו קבל, ושמע צעקתנו, יודע תעלומות: )שק"ו צי"ת(



כהסדר קריאת שמע על המיטה

בלחש: ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד:

סגולת אמירת מזמור בבוא אליו

אחר כך יאמר: ִמְזמֹור ְלָדִוד ְּבבֹוא ֵאָליו ָנָתן ַהָּנִביא, כי הוא מועיל מאוד לזכירה ולהשגת חכמה 
זאת, להשלמת נפשו, אם יכוון בו, וכן אמר לי מורי )האר"י( ז"ל, )פרי עץ חיים שער קריאת שמע שעל 

המטה פ"ח(. 

ִני  ַבע: ָחּנֵ ת ׁשָ א ֶאל ּבַ ר ּבָ ֲאׁשֶ ִביא, ּכַ בֹוא ֵאָליו ָנָתן ַהּנָ ַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: ּבְ ַלְמַנּצֵ
ֵמֲעֹוִני,  ֵסִני  ּבְ ּכַ ֶהֶרב  ָעי:  ְפׁשָ ְמֵחה  ַרֲחֶמיָך  רֹב  ּכְ ָך,  ַחְסּדֶ ּכְ ֱאלִֹהים 

ָך ָחָטאִתי  י ָתִמיד: ְלָך ְלַבּדְ ֶנְגּדִ אִתי  ַעי ֲאִני ֵאָדע, ְוַחּטָ י ְפׁשָ ּכִ אִתי ַטֲהֵרִני:  ּוֵמַחּטָ

י,  ָעוֹון חֹוָלְלּתִ ּבְ ֵהן  ְפֶטָך:  ְבׁשָ ה  ְזּכֶ ּתִ ָדְבֶרָך  ּבְ ק  ְצּדַ ּתִ ְלַמַען  יִתי,  ָעׂשִ ֵעיֶניָך  ּבְ ְוָהַרע 

ֵאִני  ַחּטְ חֹות, ּוְבָסֻתם ָחְכָמה תֹוִדיֵעִני: ּתְ י: ֵהן ֱאֶמת ָחַפְצּתָ ַבּטֻ ּוְבֵחְטא ֶיֱחַמְתִני ִאּמִ

ֵגְלָנה ֲעָצמֹות  ְמָחה, ּתָ ׂשֹון ְוׂשִ ִמיֵעִני ׂשָ ׁשְ ין: ּתַ ֶלג ַאְלּבִ ֶ ֵסִני ּוִמּשׁ ַכּבְ ְבֵאזֹוב ְוֶאְטָהר, ּתְ

ָרא ִלי ֱאלִֹהים, ְורּוַח  ֶניָך ֵמֲחָטָאי, ְוָכל ֲעֹונַֹתי ְמֵחה: ֵלב ָטהֹור ּבְ ר ּפָ יָת: ַהְסּתֵ ּכִ ּדִ

י  יָבה ּלִ י: ָהׁשִ ּנִ ח ִמּמֶ ּקַ ָך ַאל ּתִ ָפֶניָך, ְורּוַח ָקְדׁשְ ִליֵכִני ִמּלְ ׁשְ י: ַאל ּתַ ִקְרּבִ ׁש ּבְ ָנכֹון ַחּדֵ

ֵאֶליָך  ִאים  ְוַחּטָ ָרֶכיָך,  ּדְ ִעים  פׁשְ ָדה  ֲאַלּמְ ִתְסְמֵכִני:  ְנִדיָבה  ְורּוַח  ֶעָך,  ִיׁשְ ׂשֹון  ׂשְ

ָפַתי  ן ְלׁשֹוִני ִצְדָקֶתָך: ֲאדָֹני ׂשְ ַרּנֵ ִמים, ֱאלִֹהים ֱאלֵֹהי ְתׁשּוָעִתי, ּתְ יֵלִני ִמּדָ ָיׁשּובּו: ַהּצִ

ִזְבֵחי  ִתְרֶצה:  לֹא  עֹוָלה  ָנה,  ְוֶאּתֵ ֶזַבח  ַתְחּפֹץ  לֹא  י  ּכִ ֶתָך:  ִהּלָ ּתְ יד  ַיּגִ ּוִפי  ח,  ְפּתָ ּתִ

ה ֱאלִֹהים לֹא ִתְבֶזה: ֵהיִטיָבה ִבְרצֹוְנָך, ֶאת  ר ְוִנְדּכֶ ּבָ ָרה, ֵלב ִנׁשְ ּבָ ֱאלִֹהים רּוַח ִנׁשְ

ָלּה  ָסִביב  ּבִֹרים  ּגִ ים  ִ ּשׁ ׁשִ לֹֹמה.  ׁשְ ּלִ ׁשֶ תֹו  ִמּטָ ה  ִהּנֵ ָלִים:  ְירּוׁשָ חֹומֹות  ְבֶנה  ּתִ ִצּיֹון 

ֲחָך ָפִרים: ְחּפֹץ ִזְבֵחי ֶצֶדק עֹוָלה ְוָכִליל, ָאז ַיֲעלּו ַעל ִמְזּבַ ָרֵאל: ָאז ּתַ ּבֵֹרי ִיׂשְ ִמּגִ

תהילים )פרק קכא(:

א ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיבֹא ֶעְזִרי: )ב( ֶעְזִרי ֵמִעם ְיהָֹוה  ֲעלֹות ֶאּשָׂ יר ַלּמַ )א( ׁשִ

ה לֹא ָינּום  ן ַלּמֹוט ַרְגֶלָך ַאל ָינּום ׁשְֹמֶרָך: )ד( ִהּנֵ ַמִים ָוָאֶרץ: )ג( ַאל ִיּתֵ ה ׁשָ עֹׂשֵ

יֹוָמם  )ו(  ְיִמיֶנָך:  ַיד  ַעל  ָך  ִצּלְ ְיהָֹוה  ׁשְֹמֶרָך  ְיהָֹוה  )ה(  ָרֵאל:  ִיׂשְ ׁשֹוֵמר  ן  ִייׁשָ ְולֹא 

ָך: )ח(  ֹמר ֶאת ַנְפׁשֶ ל ָרע ִיׁשְ ָמְרָך ִמּכָ ְיָלה: )ז( ְיהָֹוה ִיׁשְ ּלָ ה ְוָיֵרַח ּבַ ּכָ ֶמׁש לֹא ַיּכֶ ֶ ַהּשׁ

ה ְוַעד עֹוָלם: ָמר ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך ֵמַעּתָ ְיהָֹוה ִיׁשְ

ְוָעְרָבה  ַכְבּתָ  ְוׁשָ ִתְפָחד  ּלֹא  ב  ּכַ ׁשְ ּתִ ִאם  ג"פ:  ָעֵקב.  ָיֻגד  ְוהּוא  ְיגּוֶדּנּו  דּוד  ּגְ ד  ּגָ

יִתי  ִקּוִ ְיהָֹוה.  יִתי  ִקּוִ ִליׁשּוָעְתָך  ג"פ:  ַרֲחִמים.  ּבְ ָאִקיץ  ָאִלין  טֹוב  ּבְ ג"פ:  ָנֶתיָך.  ׁשְ

ט  י ַפּלֵ ֵרִני ָרּנֵ ּצְ ר ּתִ ה ֵסֶתר ִלי ִמּצַ יִתי. ג"פ: ַאּתָ ְיהָֹוה ִליׁשּוָעְתָך. ְיהָֹוה ִליׁשּוָעְתָך ִקּוִ

ה. ג"פ: ּתֹוִדיֵעִני  ר ִלי ֵסֶתר ַאּתָ ֵרִני ִמּצַ ּצְ י ּתִ ט ָרּנֵ סֹוְבֵבִני ַפּלֵ סֹוְבֵבִני ֶסָלה: ֶסָלה ּתְ ּתְ
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יִמיְנָך ֶנַצח. ג"פ: ֶניָך. ְנִעמֹות ּבִ ָמחֹות ֶאת ּפָ ים. ׂשַבע ׂשְ ֹאַרח ַחּיִ

י ָבא מֹוֵעד: י ֵעת ְלֶחְנָנּה ּכִ ַרֵחם ִצּיֹון ּכִ ה ָתקּום ּתְ ַאּתָ

ובאלו פנים  זה, איך שהולך להפקיד נשמתו ביד הקדוש ברוך הוא,  נתבונן מעט קודם פסוק 
יתראה לפניו יתברך, ויוריד כנחל דמעה לרחוץ מכל חלאת עונות ומדות רעות ותאוה וחמדה, 

כדי שתראה נקיה וטהורה לפני המלך )עץ חיים(.

ֵרי ֵליּה ָמאֵרי ְלַמאן ִדְמַצֵער  ִדיָתה אֹוִתי ְיהָֹוה ֵאל ֱאֶמת: ׁשָ ָיְדָך ַאְפִקיד רּוִחי. ּפָ ּבְ

ת ַיֲעקֹב: ה ְקִהּלַ ה מֹוָרׁשָ ה ָלנּו ֹמשֶׁ ִלי: ּתֹוָרה ִצּוָ

סגולה לקום בשעה שרוצה: יאמר פסוק זה ג"פ ישר והפוך: 

ְוִכנֹור ַהֵנֶבל עּוָרה  ַחר ָאִעיָרה  ׁשָ ַחר:  ׁשָ ְוִכנֹור ָאִעיָרה  ַהֵנֶבל  עּוָרה ְכבֹוִדי עּוָרה 

ְכבֹוִדי עּוָרה:

אחרי קריאת שמע לא אוכלים ולא שותים ולא מדברים, אם שתה יחזור ויקרא שמע, אחר ברכת 
המפיל אסור להפסיק:

ירננו על משכבותם: רוממות אל בגרונם.  יעלזו חסידים בכבוד.  יאמר:  כך  ואחר 
וחרב פיפיות בידם: הנה מטתו שלשלמה, ששים גברים סביב לה מגברי ישראל: 
כלם אחזי חרב מלמדי מלחמה איש חרבו על ירכו, מפחד בלילות: )ויחזור הנה מטתו 

ג"פ(: יברכך יי וישמרך: יאר יי פניו אליך ויחנך: ישא יי פניו אליך וישם לך שלום:
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תיקון קריאת שמע שעל המטה
קריאת שמע שעל המטה מתקוני פגם הברית ודברי הזוהר בזה

"קריאת שמע" היא החרב ההורגת מזיקים

בכתבי האר"י זלה"ה כתב, שיוכל להמיתם על ידי קריאת שמע שעל המטה, אם היא 
וזה לשונו: והנה ה"קריאת שמע" היא החרב  בכוונה, כפי אשר מסודר להאר"י זלה"ה, 
ההורגת אותם, ועל מיני מזיקים נאמר: "וחרב פפיות בידם לעשות נקמה בגויים..." ומה 
שאמר, אדם יוכל להרוג כל לילה אלף וקכ"ה, כנזכר זוהר בלק על הפסוק: "לא ישכב עד 
יאכל טרף", ויש אדם שיוכל להמית דבר יום ביומו, כמספר הימים אשר חטא, כן צריך 
לתקן, והנה ב"קריאת שמע" רמ"ח תיבות, עם מה שאומר "קל מלך נאמן", והוא רומז 
להרוג בהם המזיקים, וזה שאמר: "לא ישכב עד יאכל טרף" - כי בהריגת אותם המזיקים, 
אז טורפים אותן הנשמות הבאים מסוד טרף, שהוא ע"ב רי"ו סוד רפ"ח ניצוצין, ומחזיר 
אותן למקומותיהם, וזה סוד - "טרף ליראיו", כי אותן הטיפות שטרפו, חוזרים וטורפים 
אותן מידי החיצונים, וזה שאמר: "יפול מצדך אלף ורבבה מימיניך אליך לא יגש", ורצונו 
אותן  אל  ליגש  עוד  יוכלו  ולא  וימותו,  החיצונים  של  הגופות  אותן  יפלו  כאשר  לומר, 
הטיפות והנשמות אשר הם נמשכים ממך לחזור לקחתם ולהתלבש בהם, עד כאן לשונו.

כדי להמית המזיקים שהוליד יאמר תפילה זו

והפעולה הב' מה שאמר האר"י  הרי הפעולה הא', שיוכל להמית המזיקים שהוליד, 
זלה"ה: אחר שיאמר "וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ" - יאמר: 

"יהי רצון מלפניך ְיֹהָוה אלוהי ואלוהי אבותי שכל הנשמות של הטיפין שיצאו ממני  
לבטלה, שלא במקום מצוה, בין ברצון בין באונס בין בשוגג בין במזיד, שתחזירם לשרשם 
תיבות  מראשי  היוצא  בשם  הגדול  בכח  וברורים  זכים  ומתוקנים  טהורים  שבקדושה 
בפסוק: 'חיל בלע ויקאנו' מבטני יורישנו אל, והטוב בעיניך עשה ברוך אתה ה' מקבץ 

נדחי עמו ישראל". 

השם הוא חב"ו א' משמות ע"ב, ויכוון שהנשמות העשוקות בקליפות יפלטו ויחזרו אל 
הקדושה, והפעולה היא על ידי מ' יום של תענית של שובבי"ם.

והאיש הירא יהא זהיר כל הימים וביותר בימי השובבי"ם הנזכרים ונעשים לתקון פגם 
משכיל  הוא  ואשר  ז"ל,  מהרב  המסודר  כסדר  מטתו  על  שמע  קריאת  קורא  להיות  זה 
בסתרי תורה חיובא רמיא עליה לעשות כוונים בה ככל אשר ביארנו בחלק הקודם )יסוד 

התשובה דף קיג(.
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בו יבוארו: סיבות שונות המביאות את האדם לפגום בברית
סיבות מביא את האדם לידי הפגם הנורא בהקיץ או בחלום

אותו א.  מטמא  שקרים  ולדבר  הרע  ולשון  פה  ניבול  לדבר  ולשונו  פיו  שפוגם  מי 
בטומאת קרי בשעת שינה.

המגלה סודות למי שאינו ראוי לגלות לו שום סוד.ב. 

מי שברך ברכה לבטלה ובכלל זה כשאינו עונה אמן אחר השליח-ציבור בשעה ג. 
לכן  לבטלה  ברכות  לברך  לשליח-ציבור  וגורם  שמונה-עשרה  התפלה  שחוזר 

מטמאין אותו.

מי שנודר דבר מה ואינו מקיים נדרו לשלם מה שנדר.ד. 

או ה.  יהודית  בנשים  הן  ערוה  במקום  להסתכל  לצלן  רחמנא  בראיה  שפוגם  מי 
בארמית או בבתולות או בשעה שבהמה ועוף נזקקין זה לזה.

מי שמרבה באכילה ושתיה ואוכל מאכלות שמנות ואכילה גסה.ו. 

מי שישן בחדר יחידי, והעצה לזה לישון עם אחר בחדר.ז. 

מי שמסתכל בצלם או בפסל ומסכה.ח. 

מי שמרבה בדאגה ויגון ואנחה.ט. 

מי שפוגם באזנו לשמוע ניבול פה או דברים בטלים.י. 

עד כאן מהסיבות )ספר תיקון הברית(

תיקוני החטא
לשמור שבת במחשבה ודיבור ומעשה כמבואר בראשית חכמה שער הקדושה.א. 

להרבות בנתינת צדקה לעניים, ולהזהר בהפרשת מעשר מכל ריוח שבא לידו.ב. 

להזהר ממשקה המשכר אפילו בשבת ויום טוב.ג. 

להתפלל כל תפילותיו בבכי וצעקה.ד. 

לקרות הקריאת שמע שכתוב בשערי ציון בכל לילה.ה. 

שיבחור במדת הענוה ויסבול כל העלבונות וחרופין וגידופין.ו. 

לגדל יתומים בתוך ביתו, ולהשיאם, בשמירת ברית קודש.ז. 

חס ח.  ביחיד  ולא  בציבור  תמיד  ולהתפלל  הכנסת  בבית  ראשונים  מעשרה  להיות 
טוב,  היותר  צד  על  ציצית  ובמצות  תפילין  במצות  וזהיר  זריז  ולהיות  ושלום, 
ולסמוך גאולה לתפלה, ולהזהר לענות אמן יהא שמיה רבה, ואמן, בכל פעם בחוק 

ולא יעבור.



9קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי

כטסדר קריאת שמע על המיטה

שיתחמם בכל עשיות מצות הבאות לידו עד שיזיע ובפרט באפיית המצות לפסחאט. 

להרבות בהדלקת הנרות לכבוד שבת ובתוספת שבת ב' שעות קודם הלילה.י. 

לענג את השבת כהלכתו כמתנת ידו אשר ברכו השם יתברך.יא. 

ללמוד קודם שכיבה ולומר הד' מזמורי תהלים קודם השכיבה.יב. 

להזהר לומר בריך שמיה בשעת הוצאת ספר תורה ולהיות עולה לקרות בתורה יג. 
על כל פנים פעם אחת בכל חודש.

שילמוד משניות בכל יום ואם אפשר לו ללמוד ח"י פרקים מה טוב ומה נעים.יד. 

הנדפס טו.  רצון  היהי  בשופר  תקע  בברכת  שמונה-עשרה  תפלת  בכל  תמיד  יאמר 
בשע"צ וגם בשעת ראש-חודש "מברכין החודש" ובשעת אמירת ומפני חטאינו

לאכול משיורי המוציא ולהאכיל מסעודתו תמיד לעניים בני תורה.טז. 

להתענות בשובבים ת"ת כמבואר בספר עבודת הקודש.יז. 

ללמוד חק לישראל דבר יום ביומו. יח. 

יהיו  ולא  נעים,  ריח  יהיה  שבחדר  שידאג  מפחדים,  או  רעים  מחלומות  שסובל  מי 
נעליים או גרביים זרוקים לידו, וכן שלא יהא שום ברזל או מנעלים מתחת הרא"ש, ואם 
עדיין יש לו חלומות רעים והרהורים רעים, שיטול את ידיו לפני שיעלה למיטה, וילמוד 

תיקון מ"ח ותיקון מ"ג, ויבקש מה' רחמים )ספר תיקון הברית(.
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