קריאת שמע שעל המיטה

ִ
אֹותי אֹו שֶׁ חָ טָ א ְכנֶׁגְדִ יּ .בֵין ּבְגּופִי
ִרּבֹונֹו שֶׁ ל עֹולָם ,הֲ ֵרינִי מֹוחֵ ל ו ְסֹולֵחַ ְלכָל מִ י שֶׁ הִ כְעִ יס ו ְהִ קְ נִיט
ְדִ
ְמֵ
ּבֵין ּבְמָ מֹונִי ּבֵין ִּבכְבֹודִ י ּבֵין ְּבכָל אֲ שֶׁ ר לִיּ .בֵין ּבְאֹנֶׁס ּבֵין ּב ְָרצֹון ּבֵין ּבְשֹוגֵג ּבֵין ּב זִיד ּבֵין ּב ּבּור
ּבֵין ּבְמַ עֲ שֶׁ ה .ו ְֹלא י ֵעָ נֵש שּום ָאדָ ם ּבְסִ ּבָתִ י.
י ְהִ י ָרצֹון מִ לְפָ נֶׁיָך ה אֱ ֹלהַ י ו ֵאֹלהֵ י אֲ ַ
בֹותי שֶׁ ֹּלא אֶׁ חֱ טָ א עֹודּ .ומַ ה שֶׁ חָ טָ אתִ י ְלפָ נֶׁיָך מְ חֹוק ּב ְַרחֲ מֶׁ יָך
ִּסּורין ו ְחֹולָאִ ים ָרעִ ים :י ִהְ יּו ל ְָרצֹון אִ מְ ֵרי פִי ו ְהֶׁ גְיֹון ִלּבִי לְפָ נֶׁיָך ,ה ִ
הָ ַרּבִים אֲ בָל ֹלא עַ ל י ְדֵ י י ִ
צּורי
ו ְג ֹאֲ לִי:

ּבָרּוְך ְְ אַ ָתה ה ,אֱ ֹלהֵ ינּו מֶׁ ֶׁלְך הָ עֹולָם ,הַ מַ פִיל חֶׁ ְבלֵי שֵ נָה עַ ל עֵ ינַי ּותְ נּומָ ה עַ ל עַ ְפעַ פַ י ּומֵ אִ יר
לְאִ ישֹון ּבַת עָ י ִן.
וי ְהִ י ָרצֹון מִ לְפָ נֶׁיָך ה אֱ ֹלהַ י ו ֵאֹלהֵ י אֲ ַ
בֹותי ,שֶׁ ַתשְ כִי ֵבנִי לְשָ לֹום ו ְַתעֲ מִ ידֵ נִי לְחַ יִים טֹובִים ּולְשָ לֹום ו ְֵתן
ְתֹורתֶׁ ָך ,ו ְַת ְרגִי ֵלנִי לִדְ בַר מִ ְצו ָה ו ְַאל תַ ְרגִי ֵלנִי לִדְ בַר עֲ ב ֵָרה .ו ְַאל תְ בִיאֵ נִי לִידֵ י חֵ טְ א ו ְֹלא לִידֵ י
חֶׁ לְקִ י ּב ָ
נִּסָ יֹון ו ְֹלא לִידֵ י ִבזָיֹון .וְי ִשְ ֹלט ּבִי יֵצֶׁר הַ ּטֹוב ו ְַאל י ִשְ ֹלט ּבִי יֵצֶׁר הָ ָרע .ו ְַתצִי ֵלנִי מִ יֵצֶׁר הָ ָרע ּומֵ חֹולָאִ ים
ָרעִ ים ו ְַאל יַבְהִ ילּונִי חֲ לֹומֹות ָרעִ ים ו ְהִ ְר ִ
הּורים ָרעִ ים ּותְ הֵ א מִ ּטָ תִ י שְ לֵמָ ה לְפָ נֶׁיָך ו ְהָ אֵ ר עֵ ינַי פֶׁ ן
אִ ישַ ן הַ מָ ו ֶׁתּ .בָרּוְך ְְ אַ ָתה ה ,הַ מֵ אִ יר לְעֹולָם כֻּלֹו ִּבכְבֹודֹו:

שמַ ע י ִשְ ָראֵ ל ,ה אֱ ֹלהֵ ינּו ה אֶׁ חָ ד:
ּבָרּוְך ,שֵ ם כְבֹוד מַ לְכּותֹו ,לְעֹולָם ו ָעֶׁ ד:
ו ְָאהַ בְתָ אֵ ת ה אֱ ֹלהֶׁ יָךְּ ,בכָל ְל ָבבְָך ּו ְבכָל נַפְשְ ָך ּו ְבכָל מְ א ֹדֶׁ ָך:
ו ְהָ יּו הַ דְ ב ִָרים הָ אֵ לֶׁה אֲ שֶׁ ר ָאנֹכִי מְ ַצּוְָך הַ יֹום ,עַ ל ְל ָבבֶָׁך:
ו ְשִ נַנְתָ ם ְל ָבנֶׁיָך ו ְדִ ּב ְַרתָ ּבָםּ ,בְשִ בְתְ ָך ְּבבֵיתֶׁ ָך ּו ְב ֶׁלכְתְ ָך בַדֶׁ ֶׁרְך ּובְשָ ְכּבְָך ּובְקּומֶׁ ָךּ :וקְ שַ ְר ָתם לְאֹות
עַ ל י ָדֶׁ ָך ,ו ְהָ יּו לְט ֹטָ פ ֹת ּבֵין עֵ ינֶׁיָך:
ֵיתָך ּובִשְ עָ ֶׁריָך
ְתם עַ ל מְ זֻּזֹות ּב ֶׁ
ּוכ ְַתב ָ

