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✶סדר קריאת שמע על המטה  ✶
The Bedtime Shema

On Shabbat and Festivals omit the following paragraph:

ֶׁשל עוָֹלם  ֶׁשל עוָֹלם ִרּבוֹנוֹ  ֲהֵריִני מוֵֹחל ְלָכל ִמי ֶׁשִהְכִעים ְוִהְקִניט אוִֹתי ִרּבוֹנוֹ   
ְּבָכל ֵּבין  ִּבְכבוִֹדי  ֵּבין  ְּבָממוִֹני  ֵּבין  ְּבגּוִפי  ֵּבין  ְּכֶנְגִּדי.  ֶׁשָחָטא  אוֹ 

 ֵּבין ְּבׁשוֵֹגג ֵּבין ְּבֵמִזיד ֵּבין ְּבִדּבּור ְּבָרצוֹןֲאֶׁשר ִלי. ֵּבין ְּבֹאֶנס ֵּבין 
ֵּבין ְּבַמֲעֶׂשה. ֵּבין ְּבִגְלּגּול ֶזה ֵּבין ְּבִגְלּגּול ַאֵחר ְלָכל ַּבר ִיְׂשָרֵאל

ׁשּום ָאָדם ְּבִסָּבִתי. ְיִהי ָרצוֹן ִמְּלָפֶניָך   ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהיְייָ ְולֹא ֵיָעֵנׁש   
ֲאבוַֹתי ֶׁשּלֹא ֶאֱחָטא עוֹד. ֶאֱחזוֹר ָּבֶהם ְולֹא ָאׁשּוב עוֹד ְלַהְכִעיֶסָך

ְּבֵעיֶנָך   ָהַרע  ה  ֱאֱעֹשֶ ְּבַרֲחֶמיָךּוַמהולֹא  ְמחוֹק  ְלָפֶניָך  ֶּׁשָחָטאִתי   
ְלָרצוֹן ִאְמֵרי ִפי  ָהַרִּבים לֹא ַעל ְיֵדי ִיּסּוִרין ְוחוָֹלִאים ָרִעים: ִיְהיּו 

 צּוִרי ְוֹגֲאִלי:ְייָ ְוֶהְגיוֹן ִלִּבי ְּלָפֶניָך  

טוִֹבים  ַהְׁשִּכיֵבנּוַהְׁשִּכיֵבנּו ְלַחִּיים  ַמְלֵּכנּו  ְוַהֲעִמיֵדנּו  ְלָׁשלוֹם,  ָאִבינּו 
ְמֵהָרה ְלַמַען  ּוְלָׁשלוֹם,  ְוַתְּקֵננּו  ְּבֵעָצה טוָֹבה ִמְּלָפֶניָך, ְוהוִֹׁשיֵענּו 

 ּוְפרוֹׂש ָעֵלינּו ֻסַּכת ְׁשלוֶֹמָך.ְׁשֶמָך  
 

On Shabbat and Festivals omit the following paragraph:

ַּבֲעֵדנּו ְוָהֵסר ֵמָעֵלינּו ַמַּכת אוֵֹיב ֶּדֶבר ֶחֶרב ְוָרָעב ְוָיגוֹן ְוָהֵסר  ְוָהֵגן ְוָהֵגן 
ֵצאֵתנּו ּוְׁשמוֹר  ַּתְסִּתיֵרנּו.  ְּכָנֶפיָך  ּוְבֵצל  ּוֵמַאֲחֵרינּו  ִמְּלָפֵנינּו  ָטן  ֹשָ
ּובוֵֹאנּו ְלַחִּיים טוִֹבים ּוְלָׁשלוֹם ֵמַעָּתה ְוַעד עוָֹלם:  ִּכי ֵאל ׁשוְֹמֵרנּו

ּוַמִּציֵלנּו ָאָּתה:
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One should remain seated in one place while reciting the Shema, It is essential that it be recited with intense
concentration, with the right hand covering the eyes. The Baal haTanya teaches us to especially concentrate
upon the first two portions, which are the “ְׁשַמע” with “ ְָוָאַהְבּת” (Deut. 6:4-9), and “ְוָהָיה” (Deut. 11:13-21);
which focus on the sovereignty of God. 

At the word  ֶאָחד, one should bear in mind when reading the letter א (which has the numeric value of one)
that G-d is One.  One should slightly draw out the ח (which has the numeric value of 8), and hold it as long
as it takes to count to the number 8, while focusing on G-d's sovereignty over the seven heavens and the
earth.  The ד  (which has the numeric value of 4) should also be slightly drawn out as long as it takes to
count to the number 4, while focusing on the reality that God is sole sovereign of the universe, who is Master
of all four cardinal directions. Together these numbers are equal to 13, which is equal to the words “Keter”
(crown, the highest of the Sephirot) and “Ahava” (love).

It is important that each word be said clearly and distinctly, not slurring one word into another. One should
intentionally pause at the commas in order to carry the meaning “Hear O Israel (pause), the Lord who is our
God (pause), is the one God.”

1 ֶאָחד:| ְייָ  ֱאֹלֵהינּו,  | ְייָ  ִיְׂשָרֵאל, |ְׁשַמע  

Say in an undertone:
ָּברּוְך ֵׁשם ְּכבוֹד ַמְלכּותוֹ ְלעוָֹלם ָוֶעד: 

The following paragraph should be said with ones mind set upon 
completing this command with love for G-d, Deuteronomy 6:5-9:

ֱאֹלֶהיָך, ְּבָכל ְלָבְבָך, ּוְבָכל ַנְפְׁשָך, ּוְבָכל ְייָ ֵאת   ְוָאַהְבּתָ ְוָאַהְבּתָ   
ַהּיוֹם  ְמַצְּוָך  ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ְוָהיּו  ַעל ְמֹאֶדָך: 

ְּבֵביֶתָך,  ְּבִׁשְבְּתָך  ָּבם,  ְוִדַּבְרָּת  ְלָבֶניָך  ְוִׁשַּנְנָּתם  ְלָבֶבָך: 
ַעל  ְלאוֹת  ּוְקַׁשְרָּתם  ּוְבקּוֶמָך:  ּוְבָׁשְכְּבָך,  ַבֶּדֶרְך,  ּוְבֶלְכְּתָך 
ֵּביֶתָך ְמֻזזוֹת  ַעל  ּוְכַתְבָּתם  ֵעיֶניָך:  ֵּבין  ְלֹטָטֹפת  ְוָהיּו  ָיֶדָך, 

ּוִבְׁשָעֶריָך:
Deuteronomy 11:13-21

ִאם ָׁשֹמַע ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִמְצוַֹתי ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיוֹם,  ְוָהָיה ְוָהָיה 
ֶאת   ַנְפְׁשֶכם:ְייָ ְלַאֲהָבה  ּוְבָכל  ְלַבְבֶכם  ְּבָכל  ּוְלָעְבדוֹ  ֱאֹלֵהיֶכם   

1  Deuteronomy 6:4
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ְדָגֶנָך, ְוִתיֹרְׁשָך יוֶֹרה ּוַמְלקוֹׁש, ְוָאַסְפָּת  ְוָנַתִּתי ְמַטר ַאְרְצֶכם ְּבִעּתוֹ 
ְוָׂשָבְעָּת: ִהָּׁשְמרּו ִלְבֶהְמֶּתָך, ְוָאַכְלָּת  ְוִיְצָהֶרָך: ְוָנַתִּתי ֵעֶׂשב ְּבָׂשְדָך 
ֲאֵחִרים ֱאֹלִהים  ַוֲעַבְדֶּתם  ְוַסְרֶּתם  ְלַבְבֶכם,  ִיְפֶּתה  ֶּפן  ָלֶכם 

 ָּבֶכם ְוָעַצר ֶאת ַהָּׁשַמִים ְולֹא ִיְהֶיה ְייָ ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם ָלֶהם: ְוָחָרה  ַאף  
ָמָטר ְוָהֲאָדָמה לֹא ִתֵּתן ֶאת ְיבּוָלּה, ַוֲאַבְדֶּתם ְמֵהָרה ֵמַעל ָהָאֶרץ

 ֹנֵתן ָלֶכם: ְוַׂשְמֶּתם ֶאת ְּדָבַרי ֵאֶּלה ַעל ְלַבְבֶכם ְוַעלְייָ ַהֹּטָבה ֲאֶׁשר  
ַנְפְׁשֶכם, ּוְקַׁשְרֶּתם ֹאָתם ְלאוֹת ַעל ֶיְדֶכם ְוָהיּו ְלטוָֹטֹפת ֵּבין ֵעיֵניֶכם: 
ּוְבֶלְכְּתָך ְּבֵביֶתָך  ְוִלַּמְדֶּתם ֹאָתם ֶאת ְּבֵניֶכם ְלַדֵּבר ָּבם, ְּבִׁשְבְּתָך 
ּוִבְׁשָעֶריָך: ּוְבקּוֶמָך: ּוְכַתְבָּתם ַעל ְמזּוזוֹת ֵּביֶתָך  ּוְבָׁשְכְּבָך  ַבֶּדֶרְך 
ִנְׁשַּבע  ֲאֶׁשר  ָהֲאָדָמה  ַעל  ְבֵניֶכם  ִויֵמי  ְיֵמיֶכם  ִיְרּבּו  ְייָ ְלַמַען 

ַלֲאֹבֵתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם, ִּכיֵמי ַהָּׁשַמִים ַעל ָהָאֶרץ: 

Numbers 15:37-41

ֲאֵלֶהם ְייָ  ַוּיֹאֶמרַוּיֹאֶמר ֶאל ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר: ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת   
ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל ַּכְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ְלֹדֹרָתם, ְוָנְתנּו ַעל ִציִצת ַהָּכָנף 
ּוְזַכְרֶּתם ֶאת ָּכל ּוְרִאיֶתם ֹאתוֹ  ָלֶכם ְלִציִצת  ְוָהָיה  ְּפִתיל ְּתֵכֶלת: 

 ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם,  ְולֹא ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכםְייָ ִמְצוֹת 
ַוֲעִׂשיֶתם ֶאת ָּכל ִמְצוָֹתי, ֲאֶׁשר ַאֶּתם ֹזִנים ַאֲחֵריֶהם: ְלַמַען ִּתְזְּכרּו 

 ֱאֹלֵהיֶכם  ֲאֶׁשר הוֵֹצאִתי ֶאְתֶכם ְייָ ִוְהִייֶתם ְקֹדִׁשים ֵלאֹלֵהיֶכם: ֲאִני  
  ֱאֹלֵהיֶכם: ְייָ ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְהיוֹת ָלֶכם ֵלאֹלִהים, ֲאִני 

 ֱאֹלֵהיֶכם ֱאֶמת: ְייָ ֲאִני  

ֵאל ַיַעְלזּו   רוְֹממוֹת  ִמְׁשְּכבוָֹתם:  ַעל  ְיַרְּננּו  ְּבָכבוֹד,  ֲחִסיִדים 
ִּבְגרוָֹנם, ְוֶחֶרב ִּפיִפּיוֹת ְּבָיָדם:
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ָלּה, ָסִביב  ִּגֹּבִרים  ִׁשִּׁשים  ֶׁשִּלְׁשֹלֹמה  ִמָּטתוֹ  ִהֵּנה 
ִיְׂשָרֵאל:  ִמְלָחָמה,  ִמִּגֹּבֵרי  ְמֻלְּמֵדי  ֶחֶרב  ֲאֻחֵזי  ֻּכָּלם 

ִאיׁש ַחְרּבוֹ ַעל ְיֵרכוֹ ִמַּפַחד ַּבֵּלילוֹת:

Recite this verse  
three times -

ְייָ  ָּפָניו ֵאֶליָך ִויֻחֶּנָּך: ִיָּׂשא ְייָ  ְוִיְׁשְמֶרָך: ָיֵאר  ְייָ ְיָבֶרְכָך  
ָּפָניו ֵאֶליָך ְוָיֵׂשם ְלָך ָׁשלוֹם: 

Recite these verses 
three times - 

ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי,ְייָ לַ ְּבֵסֶתר ֶעְליוֹן, ְּבֵצל ַׁשַּדי ִיְתלוָֹנן: ֹאַמר  ֹיֵׁשב ֹיֵׁשב   
ֱאֹלַהי ֶאְבַטח ּבוֹ: ִּכי הּוא ַיִּציְלָך ִמַּפח ָיקּוׁש ִמֶּדֶבר ַהּווֹת: ְּבֶאְבָרתוֹ
ָיֶסְך ָלְך ְוַתַחת ְּכָנָפיו ֶּתְחֶסה, ִצָּנה ְוֹסֵחָרה ֲאִמּתוֹ: לֹא ִתיָרא ִמַּפַחד
ָלְיָלה, ֵמֵחץ ָיעּוף יוָֹמם: ִמֶּדֶבר ָּבֹאֶפל ַיֲהֹלְך, ִמֶּקֶטב ָיׁשּוד ָצֳהָרִים:
ְּבֵעיֶניָך ַרק  ִיָּגׁש:  לֹא  ֵאֶליָך  ִמיִמיֶנָך,  ּוְרָבָבה  ֶאֶלף  ִמִּצְּדָך  ִיֹּפל 

ַאָּתה   ִּכי  ִּתְרֶאה:  ְרָׁשִעים  ְוִׁשֻּלַמת  ַׂשְמּתָ ְייָ ַתִּביט,  ֶעְליוֹן  ַמְחִסי,   
ְמעוֶֹנָך: 

One should stand for the following confession. On a day when Tachanun is not said, the
following paragraphs are omitted, continue on at the  אנא בכח:

ִּתְתַעַּלם ֱאֹלֵהינּוֱאֹלֵהינּו ְוַאל  ְּתִפָּלֵתנּו,  ְלָפֶניָך  ָּתבֹא  ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואֹלֵהי   
ֱאֹלֵהינּו ְיָי  ַעֵּזי ָפִנים ּוְקֵׁשי עֶרף, לוַֹמר ְלָפֶניָך  ִמְּתִחָּנֵתנּו, ֶׁשֵאין ָאנּו 
ַוֲאבוֵֹתינּו ְולֹא ָחָטאנּו, ֲאָבל ֲאַנְחנּו  ֵואֹלֵהי ֲאבוֵֹתינּו, ַצִּדיִקים ֲאַנְחנּו 

ָחָטאנּו:
One should lightly strike the left side of the chest over the heart with their fist while
reciting the sins mentioned in the following confession:

ֹדִפי. ִּד ַזְלנּו,  ּגָ ַגְדנּו,  ּבָ , ָאַׁשְמנּוָאַׁשְמנּו ְדנּו,זַ ִהְרַׁשְענּו,  וְ ֱעִוינּו, הֶ ַּבְרנּו 
ֶׁשֶקר. טָ ַמְסנּו, חָ  ָרע,  יָ ַפְלנּו  ַאְצנּו,נִ ַרְדנּו,  מָ ְצנּו,  לַ ַּזְבנּו, ּכִ ַעְצנּו 
עֶרף. קִ ַרְרנּו, צָ ַׁשְענּו,  ּפָ ִוינּו,  עָ ַרְרנּו,  סָ  ַחְתנּו,ׁשִ ַׁשְענּו, ָר ִּׁשינּו 
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ַהּטוִֹבים ְולֹא ּתִ  ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך  ִמִּמְצוֶֹתיָך  ַעְבנּו, ָּתִעינּו, ִּתְעָּתְענּו: ַסְרנּו 
ַוֲאַנְחנּו יָת  ִּכי ֱאֶמת ָעֹשִ ָׁשָוה ָלנּו: ְוַאָּתה ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא ָעֵלינּו 

2ִהְרָׁשְענּו:

ׁשוֵֹכן ְׁשָחִקים:ַמהַמה יוֵֹׁשב ָמרוֹם: ּוַמה ְּנַסֵּפר ְלָפֶניָך  ּנֹאַמר ְלָפֶניָך   
ֲהלֹא ָכל ַהִּנסָּתרוֹת ְוַהִּנְגלוֹת ַאָּתה יוֵֹדַע: 

ָּכלַאָּתה ַאָּתה  ָרֵזי עוָֹלם ְוַתֲעלּומוֹת ִסְתֵרי ָכל ָחי: ַאָּתה חוֵֹפׂש  יוֵֹדַע   
ַחְדֵרי ָבֶטן ּובוֵֹחן ְכָליוֹת ָוֵלב. ֵאין ָּדָבר ֶנְעָלם ִמָּמְך. ְוֵאין ִנְסָּתר 

ִמֶּנֶגד ֵעיֶניָך:

 ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבוֵֹתינּו ֶׁשְּתַרֵחם ָעֵלינּוְייָ  ְיִהי ָרצוֹן ִמְּלָפֶניָך  ּוְבֵכן ּוְבֵכן 
ְוִתְמחוֹל ָלנּו ַעל ָּכל ַחּטֹאֵתינּו ּוְתַכֵּפר ָלנּו ַעל ָּכל ֲעוֹנוֵֹתינּו. ְוִתְמֹחל 

ְוִתְסַלח ָלנּו ַעל ָכל ְּפָׁשֵעינּו: 

ואם ירצה לומר על חטא ימצא לקמן כתפלת יום כפור: 

פשעתי עויתי  חטאתי  שאם  אבותינו  ואלהי  אלהינו  יהוה  מלפניך  רצון  יהי 
לפניך ופגמתי באות (י) של שמך הגדול (יהוה) בביטול ק״ש ובאות (א) 
של (אדני) ונתחייבתי בבית דינך הצדק סקילה או כיוצא בה הרי אני מקבל 
עלי סקילה והריני כאילו נםקלתי על ידי אות (א) של שם (אדני) בבית דין

הגדול שבירושלים על דבר כבוד שמך: 

חטאתי עויתי פשעתי לפניך ופגמתי באות (ה) ראשונה של שמך הגדולואם 
הצדק  בדינך  ונתחייבתי  של (אדני)  (ד)  ובאות  תפילין  בביטול  (יהוה) 
שריפה או כיוצא בה הריני מקבל עלי שריפה והריני כאילו נשרפתי ע״י אות

(ד) של (אדני) בבית דין הגדול שבירושלים על דבר כבוד שמך:

2 Nechemiah 9:33
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חטאתי עויתי פשעתי לפניך ופגמתי באות (ו) של שמך הגדול (יהוה) ואם 
בביטול ציצית ובאות (נ) של שמך (אדני) ונתחייבתי לפניך בדינך הצדק
הרג או כיוצא בו הריני מקבל עלי הרג והריני כאילו נהרגתי ע״י אות (נ)

של (אדני) בבית דין הגדול שבירושלים על דבר כבוד שמך:

חטאתי עויתי פשעתי לפניך ופגמתי באות (ה) אחרונה שבשמך הגדולואם 
(יהוה) בביטול תפלה ובאות (יוד) של (אדני) ונתחייבתי בדינך הצדק חנק 
או כיוצא בו הריני מקבל עלי חנק והריני כאילו נחנקתי ע״י אות (י) של

(אדני) בבית דין הגדול שבירושלים על דבר כבוד שמך: 

.You may now be seated

אנא בכח 
Ana Bekoach

While reciting the following prayer one should focus ones eyes, or visualize in their mind,
the Divine Names in the column on the left that are formed as acronyms of the words of
the prayer on the right.  However one should only visualize the names on the left, but not
attempt to pronounce them:

 ְּגֻדַּלת ְיִמיְנָך ַּתִּתיר ְצרּוָרהָאָּנא ְּבֹכַח ָאָּנא ְּבֹכַח 
ַקֵּבל ִרַּנת ַעְּמָך ַׂשְּגֵבנּו ַטֲהֵרנּו נוָֹרא

ָנא ִגּבוֹר, ּדוְֹרֵׁשי ִיחּוְדָך, ְּכָבַבת ָׁשְמֵרם
ָּבְרֵכם ַטֲהֵרם, ַרֲחֵמי ִצְדָקְתָך, ָּתִמיד ָּגְמֵלם 

ָחִסין ָקדוֹׁש, ְּבֹרב טּוְבָך, ַנֵהל ֲעָדֶתָך
ָיִחיד ֵּגֶאה, ְלַעְּמָך ְּפֵנה, זוְֹכֵרי ְקֻדָּׁשֶתָך 

ַׁשְוָעֵתנּו ַקֵּבל, ּוְׁשַמע ַצֲעָקֵתנּו, יוֵֹדַע ַּתֲעלּומוֹת

אב"ג ית"ץ
קר"ע שט"ן
נג"ד יכ"ש
בט"ר צת"ג
חק"ב טנ"ע 
יג"ל פז"ק 

שק"ו צי"ת 
Say in an undertone:

ָּברּוְך ֵׁשם ְּכבוֹד ַמְלכּותוֹ ְלעוָֹלם ָוֶעד:  
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Psalm 51 -  On Shabbat and Festivals omit the following paragraph:

ֶאל,ַלְמַנֵּצַח ַלְמַנֵּצַח  ָּבא  ַּכֲאֶׁשר  ַהָּנִביא  ָנָתן  ְּבבוֹא-ֵאָליו  ְלָדִוד:  ִמְזמוֹר   
ְמֵחה ְפָׁשָעי: ֶהֶרב  ַּבת-ָׁשַבע: ָחֵּנִני ֱאֹלִהים ְּכַחְסֶּדָך, ְּכֹרב ַרֲחֶמיָך 
ַּכְּבֵסִני ֵמֲעו ִֹני, ּוֵמַחָּטאִתי ַטֲהֵרִני: ִּכי-ְפָׁשַעי, ֲאִני ֵאָדע, ְוַחָּטאִתי ֶנְגִּדי
ִּתְצַּדק ְלַמַען  ָעִׂשיִתי  ְּבֵעיֶניָך  ְוָהַרע  ָחָטאִתי  ְלַבְּדָך,  ְלָך  ָתִמיד: 
ִּתְזֶּכה ְבָׁשְפֶטָך: ֵהן ְּבָעווֹן חוָֹלְלִּתי, ּוְבֵחְטא ֶיֱחַמְתִני ִאִּמי:  ְּבָדְבֶרָך 
ַבֻּטחוֹת, ּוְבָסֻתם ָחְכָמה תוִֹדיֵעִני: ְּתַחְּטֵאִני ְבֵאזוֹב  ֵהן ֱאֶמת ָחַפְצָּת 
ָּתֵגְלָנה  ְוִׂשְמָחה;  ָׂשׂשוֹן  ַּתְׁשִמיֵעִני  ַאְלִּבין:  ּוִמֶּׁשֶלג  ְּתַכְּבֵסִני  ְוֶאְטָהר, 
ֲעָצמוֹת ִּדִּכיָת: ַהְסֵּתר ָּפֶניָך, ֵמֲחָטָאי,  ְוָכל ֲעו ֹֹנַתי ְמֵחה: ֵלב ָטהוֹר 
ְּבִקְרִּבי: ַאל ַּתְׁשִליֵכִני ִמְּלָפֶניָך,  ָנכוֹן ַחֵּדׁש  ְּבָרא ִלי ֱאֹלִהים, ְורּוַח 
ְורּוַח ָקְדְׁשָך ַאל ִּתַּקח ִמֶּמִּני: ָהִׁשיָבה ִּלי ְׂשׂשוֹן ִיְׁשֶעָך, ְורּוַח ְנִדיָבה
ָיׁשּובּו: ַהִּציֵלִני ִתְסְמֵכִני: ֲאַלְּמָדה ֹפְׁשִעים ְּדָרֶכיָך, ְוַחָּטִאים ֵאֶליָך 

 ְׂשָפַתיֲאֹדָניִמָּדִמים ֱאֹלִהים ֱאֹלֵהי ְּתׁשּוָעִתי: ְּתַרֵּנן ְלׁשוִֹני  ִצְדָקֶתָך:  
ִּתְפָּתח, ּוִפי ַיִּגיד ְּתִהָּלֶתָך: ִּכי לֹא ַתְחֹּפץ ֶזַבח ְוֶאֵּתָנה, עוָֹלה לֹא 
ִתְרֶצה: ִזְבֵחי ֱאֹלִהים רּוַח ִנְׁשָּבָרה ֵלב ִנְׁשָּבר ְוִנְדֶּכה,  ֱאֹלִהים לֹא 
ָאז  ְירּוָׁשָלִם:  חוֹמוֹת  ִּתְבֶנה,  ִצּיוֹן,  ֶאת  ִבְרצוְֹנָך  ֵהיִטיָבה  ִתְבֶזה: 

ַּתְחֹּפץ ִזְבֵחי ֶצֶדק עוָֹלה ְוָכִליל, ָאז ַיֲעלּו ַעל ְזַּבֲחָך ָפִרים: 

Psalm 121

ֶאָּׂשא ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים, ֵמַאִין ָיבֹא ֶעְזִרי ֶעְזִרי ֵמִעם , ִׁשיר ַלַּמֲעלוֹת ִׁשיר ַלַּמֲעלוֹת 
 ֹעֵׂשה, ָׁשַמִים ָוָאֶרץ:  ַאל ִיֵּתן ַלּמוֹט ַרְגֶלָך, ַאל ָינּום ֹׁשְמֶרָך:  ִהֵּנה ְייָ 

 ִצְּלָך ַעל ַיד ְיִמיֶנָך: ְייָ  ֹׁשְמֶרָך,  ְייָ לֹא ָינּום, ְולֹא ִייָׁשן, ׁשוֵֹמר ִיְׂשָרֵאל:  
 ִיְׁשָמְרָך ִמָּכל ָרע: ִיְׁשֹמר, ְייָ יוָֹמם ַהֶּׁשֶמׁש לֹא ַיֶּכָּכה, ְוָיֵרַח ַּבָּלְיָלה: 

 ִיְׁשָמר ֵצאְתָך ּובוֶֹאָך, ֵמַעָּתה ְוַעד עוָֹלם:ְייָ ֶאת ַנְפֶׁשָך:   
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–  Recite the following
verses three times

ָּגד ְּגדּוד ְיגּוֶדּנּו, ְוהּוא ָיֻגד ָעֵקב:  ָעֵקב  ָיֻגד  ְוהּוא
ְיגּוֶדּנּו  ְּגדּוד ָּגד:  

 –  Recite the following
verse three times

ִאם ִּתְׁשַּכב לֹא ִתְפָחד, ְוָׁשַכְבָּת ְוָעְרָבה ְׁשָנֶתָך: 

 –  Recite the following
verse three times

ְּבטוֹב ָאִלין ָאִקיץ ְּבַרֲחִמים: 

 –  Recite the following
verse three times

:ְייָ ִליׁשּוָעְתָך ִקִּויִתי  
 

 –  Recite the following
verse three times

ַאָּתה ֵסֶתר ִלי ִמַּצר ִּתְּצֵרִני ָרֵּני ַפֵּלט ְּתסוְֹבֵבִני 
ֶסָלה:

 –  Recite the following
verse three times

ָּפֶניָך ֶאת  ְׂשָמחוֹת  ֹׂשַבע  ַחִּיים  ֹאַרח  ּתוִֹדיֵעִני 
ְנִעמוֹת ִּביִמיְנָך ֶנַצח:

ִּכי ָבא מוֵֹעד: ִּכְדָנה ַאָּתה  ָתקּום ְּתַרֵחם ִצּיוֹן, ִּכי ֵעת ְלֶחְנָנּה   
ֵיאַבדּו ֲעַבדּו  ָלא  ְוַאְרָקא  ְׁשַמָּיא  ִּדי  ֱאָלַהָּיא  ְלהוֹם  ֵּתאְמרּון 
ֵמַאְרָעא ּוִמן ְּתחוֹת ְׁשַמָּיא, ֵאֶּלה: ְּבָיְדָך ַאְפִקיד רּוִחי, ָּפִדיָת אוִֹתי 

 ֵאל ֱאֶמת:  ְייָ 

העולמים  העולמים רבון  שעלהרבון  מה  כפי  הטוב  ברצונך  עולמך  בראת  אתה   
במחשבתך הקדומה ובראת השמים וכל צבאם והארץ וכל אשר עליה ואדם 
עליה בראת ונפחת באפו נשמת חיים למען יכיר גדלך ותפארתך ואתה מחיה 
את כלם כי אתה נשמה לכל הנשמות וחיות לכל חי ואתה  הוא (יהוה אלהי)
הנה אפקיד נפשי ורוחי ונשמתי בידך הטהורה והנאמנה ואתה הוא (יהוה 
הרעים  מעשי  ע״י  בהם  שנדבק  וחלאה  טומאה  מכל  אותם  תטהר  אלהי) 
ותחזירם לי בנחת והשקט ובבטח ועשה יהו״ה אלה״י שיעיר אותי בחצות 
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וללמוד  אלה״י  יהו״ה  לפניך  להתפלל  משמרתי  על  לקום  ממש  הלילה 
תורתך כי אתה הוא יהו״ה אלה״י םייעני וחזקני במצוה הזאת שאקום בכל
לילה  בחצות ממש ואל יארע לי שום חולי ראש ושום צער ונזק מזה כי אתה 
שומע תפלת עמך ישראל ברחמים. ברוך שומע תפלה. עורה כבודי עורה 

 הנבל וכנור אעירה שחר. תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב:

יש לומר קודם הזווג כלי לפרות. מזמור לדוד ה' רועי וכו'. צריך ליזהר בנטילת ידים קודם 
הזווג ולאחר הזווג גם לשפוך מים אצל המטה אחר התשמיש. וכתב בזוהר לומר זה הלחש: 

אזדמנת שרי שרי לא תיעול ולא תינפוק לא דידך ולאעטיפא בקיטפאעטיפא בקיטפא  
אחידנא  קדישא  בחולקא  קראן  לך  גלגלוי  ארגישת  ימא  תוב  תוב  בעדבך 
שעתא עד  ולאתתיה  לרישיה  ליה  (ולחפיא  אתעטפנא.  דמלכא  בקדושה 

חדא):  

✶המפיל    ✶
Hamapil

The following blessings is to be said immediately before sleeping. One should not eat,
drink or talk after the conclusion of this blessing. It is proper for one who cannot sleep
immediately to repeat the verses of the Shema or Psalms until  they are overtaken by
slumber: 

, ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם, ַהַּמִּפיל ֶחְבֵלי ֵׁשָנה ַעל ֵעיַני, ְייָ  ַאָּתח  ָּברּוְךָּברּוְך
ְייָ ּוְתנּוָמה ַעל ַעְפַעַּפי, ּוֵמִאיר ְלִאיׁשוֹן ַּבת ָעִין.  ְיִהי ָרצוֹן ִמְּלָפֶניָך  
ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבוַֹתי, ֶׁשַּתְׁשִּכיֵבִני ְלָׁשלוֹם, ְוַתֲעִמיֵדִני ְלַחִּיים טוִֹבים
ּוְלָׁשלוֹם,  ְוַאל ַיְבִהילּוִני ַרְעיוַֹני ַוֲחלוֹמוֹת ָרִעים ְוִהְרהּוִרים ָרִעים,
ּוְתֵהא ִמָּטִתי ְׁשֵלָמה ְלָפֶניָך, ְוָהֵאר ֵעיַני ֶּפן ִאיַׁשן ַהָּמֶות.  ָּברּוְך ַאָּתה 

, ַהֵּמִאיר ְלעוָֹלם ֻּכּלוֹ ִּבְכבוֹדוֹ:ְייָ 
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I  am the  original  transcriber  of  this  liturgy  "Bedtime Shema (Siddur  Tehillat  Hashem,
Nusach Ari, Chabad)" and translator/author of its accompanying instructional text except
where noted. I am licensing the transcriptions within it under the Creative Commons Zero
License, and the instructions with the Creative Commons By Attribution license. Attribution
may be given as ‘Contributors to the Open Siddur Project’, with the transcriber/translators
name Shmuel Gonzales included in the contributors list."  
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