
סדר קריאת שמע על המיטה כמנהג ק"ק קטלוניא

 . ארמית  מטה  על  ישב  דלא  אמרי  דהני   . ק"ש  אומר  בלילה  מטתו  על  לישון  נכנס   כשאדם 
ואיכא דאמרי דלא תגני בלא ק"ש: השינה היא מנוחה לאיברים שיגעו ועמלו כל היום כמו   
שאמ' הכתו' "ישנתי אז ינוח לי", ובתחלה ישן מעט מעט, ואחר כך השינה מתחזקת עליו והיא התרדמה 
ויגע בתורה,  עומד  הוא  ישן  טוב מאד" שמתוך שאדם  "והנה  דורש השינה מכלל  רבה  ובבראשית   .
ומחזר אחר טרפו, והיא רפואתו בעוד בחיים חיתו "והמאיר על אישון בת עין" - כי בשעת שינה נחשך 
אישון עיניו וכשמקיץ היא מאירה כי כן יסד המלך טבעו של אדם . "על מטתי" -  שלא אפחד ולא אנזק 
. "יצר הטוב" - שינצח את יצר הרע, שלא אתן דעתי באשה זרה שאדם נכשל בה . "חלומות רעים" - 
. "מטתי שלימה" - שלא  "וחתתני בחלומות"  שמשברין את האדם כמו שהתאונן דוד עליהם באמרו 
אבא לידי קרי בחלום מחמת הרהור כמו שדרשו "ונשמרת מכל דבר רע שלא יהרהר אדם ביום ויבא 
לידי טומאה בלילה" ולא ימצא פסול בזרעו . "והאירה עיני" - החזר כח הראות למקומו ואל אישן שנת 
]"המאיר לכל העולם"[ - שמעמידים ממטתם עם אור היום ללכת לעסקיהם: כשירצה לישון   . עולם 
קורא פרשה של קרית שמע בכוונה עד על מזוזות ביתך ובשעריך . ואחר כך או' שיר של פגעים שזהו 
ויהי נועם . יושב בסתר עליון עד כי אתה  מחסי . ואו' השכיבינו עד ומפחד לילה ואינו חותם . ואו' ברוך 
סֹוְבֵבִני ֶסָלה. והופכו  ט ְתּ י ַפֵלּ ֵרִני ָרֵנּ ְצּ ר ִתּ ה ֵסֶתר ִלי ִמַצּ  לעולם . עד בידך אפקיד רוחי . ואו' ג' פעמים ַאָתּ
ה ומברך אחר כך ברוך המפיל: ואו' וידוי ואומ' פסוקים  ר ִלי ֵסֶתר ַאָתּ ֵרִני ִמַצּ ְצּ י ִתּ ט ָרֵנּ סֹוְבֵבִני ַפֵלּ ֶסָלה ְתּ
אלו שלשה: ומצאתי כתוב בסדור אחר נהגו שאין אוכלין ולא שותין ולא מדברין אחר קרית שמע על 

ְבֶכם ְוֹדּמּו ֶסָלה. ַכּ המטה ]..[ אהאי קרא ִאְמרּו ִבְלַבְבֶכם ַעל ִמְשׁ

קורא ק"ש

ד: ינּו ֳ֥ ׀ ֶאחָֽ ל ֳ֥ ֱאלֵֹה֖ ָרֵא֑ ע ִיְשׂ ַמ֖ ְשׁ
בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ם ּכְ ֵ רּוְך ּשׁ ּבָ

ָך׃  ָ֖ך ּוְבׇכל־ְמֹאדֶֽ ׇכל־ְלָבְבָ֥ך ּוְבׇכל־ַנְפְשׁ יָך ְבּ ת֣ ֳ ֱאלֶֹה֑ ַהְבָתּ֔ ֵא֖  ְוָא֣
ַעל־ ֹום  ַהּי֖ ָ֛ך  ְמַצְוּ י  ָאֹנִכ֧ ר  ֨ ֲאֶשׁ ה  ֶלּ ָהֵא֗ ים  ָבִר֣ ַהְדּ ְוָה֞יּו   
ָ֣ך  ּוְבֶלְכְתּ ָ֙ך  ֵביֶת֙ ְבּ ָ֤ך  ְבְתּ ִשׁ ְבּ ם  ֑ ָבּ  ֖ ְרָתּ ְוִדַבּ יָך  ְלָבֶנ֔ ם  ֣ ְנָתּ ַנּ ְוִשׁ ָך׃  ְלָבבֶֽ
ת  ָך ְוָה֥יּו ְלֹטָטֹפ֖ ם ְל֖אֹות ַעל־ָיֶד֑ ֥ ְרָתּ ָך׃ ּוְקַשׁ ָ֖ך ּוְבקּומֶֽ ְכְבּ ְבׇשׁ ֶרְך ּוֽ ַבֶדּ֔

יָך׃ ָערֶֽ ָך ּוִבְשׁ יֶת֖ ם ַעל־ְמֻז֥זֹות ֵבּ ֛ יָך׃ ּוְכַתְבָתּ ין ֵעינֶֽ ֥ ֵבּ



ואומר שיר של פגעים שזהו ויהי נעם

ה  ּוַמֲעֵשׂ ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו  ה  ּוַמֲעֵשׂ ִויִהי ֹנַעם ֳ ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו 
ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:

י  ּוְמצּוָדִת֑ י  ַלֳ֭ ַמְחִס֣ ר  ן׃ ֹאַמ֗ ִיְתלֹונָֽ י  ַדּ֗ ֝ ַשׁ ֵצ֥ל  ְבּ ֶעְל֑יֹון  ֶתר  ֵס֣ ְבּ ב  ֵשׁ  ֹי֭
ֹות׃  ֶבר ַהּוֽ ֥ ח ָי֗קּוׁש ִמֶדּ ֥ יְלָך ִמַפּ ִצּ י ֣הּוא ַי֭ ֤ ֹו׃ ִכּ י ֶאְבַטח־ּבֽ לַֹה֗ ֱא֝  
א־ ֹו׃ לֹֽ ה ֲאִמּתֽ ֖ה ְוֹסֵחָר֣ ה ִצָנּ ְחֶס֑ יו ֶתּ ָנָפ֣ ְך ְוַתַחת־ְכּ ֶאְבָר֨תֹו ׀ ָיֶ֣סְך ָל֭ ְבּ
ֶטב  ֗ ֶקּ ְך ִמ֝ ֶפל ַיֲהלֹ֑ ֹא֣ ֶבר ָבּ ֶדּ ם׃ ִמ֭ ץ ָי֥עּוף יֹומָֽ ֵח֗ ְיָלה ֵמ֝ ַחד ָל֑ ֣ יָרא ִמַפּ ִת֭
ׁש׃  ִיָגּֽ א  יָך לֹ֣ ֶל֗ ה ִמיִמיֶנָ֑ך ֵא֝ ֶלף ּוְרָבָב֥ ָ֨ך ׀ ֶא֗ ְדּ ל ִמִצּ ֤ ִיֹפּ ִים׃  ּוד ׇצֳהרָֽ ָיׁש֥
י  ַמְחִס֑  ֳ֣ ה  ֣ י־ַאָתּ ִכּֽ ה׃  ְראֶֽ ִתּ ים  ִע֣ ְרָשׁ ת  ַמ֖ ֻלּ ְוִשׁ יט  ֑ ַתִבּ ֵעיֶנ֣יָך  ְבּ ק  ַר֭

ָך׃  ְמָתּ ְמעֹונֶֽ ֣ ְל֗יֹון ַשׂ ֶע֝
ים  ְלַחּיִ נּו  ַמְלּכֵ  ֳ ְוַהֲעִמיֵדנּו   . לֹום  ְלׁשָ ֱאלֵֹהינּו   ֳ יֵבנּו  ּכִ  ַהׁשְ
ֵננּו  לֹוֶמָך . ְוַתּקְ ת ׁשְ לֹום . ּוְפרֹוׂש ָעֵלינּו סּוּכַ טֹוִבים ּוְלׁשָ  
ֶמָך . וָהֵגן  נּו ְמֵהָרה ְלַמַען ְשׁ יֵענּו ַמְלּכֵ ָפֶניָך . ְוהֹוׁשִ ֵעָצה טֹוָבה ִמּלְ ּבְ
ֶבר ֶחֶרב ְוָרָעב ְוָרָעה ְוָיגֹון . ְוָצָרה  ֲעֵדנּו . ְוָהֵסר ֵמָעֵלינּו אֹוֵיב . ּדֶ ּבַ
יֵרנּו .  ְסּתִ ּתַ ָנֶפיָך  ּכְ ּוְבֵצל  ּוֵמַאֲחֵרינּו .  ָפֵנינּו  ָטן ִמּלְ ְוָהֵסר ֵמָעֵלינּו ׂשָ
י ֵאל  ה ְוַעד עֹוָלם . ּכִ לֹום ֵמַעּתָ ים ּוְלׁשָ מֹור ֵצאֵתנּו ּובֹוֵאנּו ְלַחּיִ ּוׁשְ

ַחד ָלְיָלה: ָבר ּוִמּפַ ל ָדּ ה . ִמָכּ ׁשֹוְמֵרנּו ּוַמִציֵלנּו ָאָתּ
ָלִם  ְירּוָשׁ ן  ׁשֹוֵכ ּיֹון  ִמּצִ  ֳ רּוְך  ּבָ  . ְוָאֵמן  ָאֵמן  ְלעֹוָלם   ֳ רּוְך   ּבָ
ה ִנְפָלאֹות  ָרֵאל עֹוׂשֵ רּוְך ֳ ֱאלִֹהים ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ַהְללּוָיּה . ּבָ  
ל ָהָאֶרץ ָאֵמן  ֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ָכּ בֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיּמָ ם ּכְ ְלַבּדֹו . ּוָברּוְך ׁשֵ
ם ֳ ְמבֹוָרְך  יו . ְיִהי ׁשֵ ַמֲעׂשָ ַמח ֳ ּבְ ְוָאֵמן . ְיִהי ְכבֹוד ֳ ְלעֹוָלם ִיׂשְ
דֹול  מֹו ַהּגָ ֲעבּור ׁשְ י לֹא ִיּטֹוׁש ֳ ֶאת ַעּמֹו . ּבַ ה ְוַעד עֹוָלם . ּכִ ֵמַעּתָ



לּו  ּפְ רֹוּנּו ַוּיִ ל ָהָעם ַוָיּ ְרא ָכּ י הֹוִאיל ֳ ַלֲעׂשֹות ֶאְתֶכם לֹו ְלָעם . ַוּיַ . ּכִ
 ֳ הּוא ָהֱאלִֹהים . ְוָהָיה ֳ הּוא ָהֱאלִֹהים ֳ ֵניֶהם ַוּיֹאְמרּו ַעל ּפְ
מֹו ֶאָחד . ְיִהי  ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ֳ ֶאָחד ּוׁשְ ל ָהָאֶרץ ּבַ ְלֶמֶלְך ַעל ָכּ
ָיבֹואּו  יָת  ָעׂשִ ר  ֲאׁשֶ ּגֹוִים  ל  ָכּ  . ָלְך  ִיַחְלנּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָעֵלינּו   ֳ ָך  ַחְסּדְ
ָך ְוצֹאן ַמְרִעיֶתָך נֹוֶדה  ֶמָך . ַוֲאַנְחנּו ַעּמְ דּו ִלׁשְ ֲחוּו ְלָפֶניָך ִויַכּבְ ּתַ ְוִיׁשְ
ּיֹום  רּוְך ֳ ּבַ ֶתָך . ּבָ ִהּלָ ר ּתְ ָך ּוְנַסּפֵ ָך ְלעֹוָלם ְלדֹור ָודֹור נֹוֶדה  ּלְ ּלְ
ר  . ֲאׁשֶ קּוֵמנּו  ּבְ  ֳ רּוְך ּבָ  . ְכֵבנּו  ׁשָ ּבְ  ֳ רּוְך ּבָ  . ְיָלה  ּלָ ּבַ  ֳ רּוְך ּבָ  .
ל  ָכּ ְורּוַח  ל ָחי  ָכּ ֶנֶפׁש  ָידֹו  ּבְ ר  . ֲאׁשֶ ִתים  ְוַהּמֵ ים  ַנְפׁשֹות ַהַחִיּ ָיְדָך  ּבְ
ִדיָת אֹוִתי ֳ ֵאל ֱאֶמת: ָיְדָך ַאְפִקיד רּוִחי ּפָ ר ִאיׁש . ּבְ ׂשָ ּבְ

ואו' ג' פעמים

סֹוְבֵבִני ֶסָלה.  ט ְתּ י ַפֵלּ ֵרִני ָרֵנּ ְצּ ר ִתּ ה ֵסֶתר ִלי ִמַצּ ַאָתּ
והופכו 

ה: ר ִלי ֵסֶתר ַאָתּ ֵרִני ִמַצּ ְצּ י ִתּ ט ָרֵנּ סֹוְבֵבִני ַפֵלּ ֶסָלה ְתּ
ומברד אחר כך

ֵני  יָנה ַעל ּבְ יל ֶחְבֵלי ֵשׁ ּפִ ה ֳ ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהּמַ רּוְך ַאּתָ  ּבָ
ָרצֹון  ְיִהי  יו  ַעְפַעּפָ ַעל  ָמה  ְרּדֵ ּתַ יַנת  ֵשׁ ִקיַע  ְשׁ ְוַהּמַ ָאָדם   
לֹום  ְלָשׁ ִתי  ִמּטָ ַעל  יֵבִני  ּכִ ְשׁ ּתַ ֶשׁ ֲאבֹוַתי  ֵואלֵֹהי  ֱאלַֹהי   ֳ ָפֶניְך  ִמּלְ
ְיַבֲהלּוִני  ְוַאל  ָהָרע  ֵיֶצר  י  ּבִ לֹוט  ִיְשׁ ְולֹא  ַהּטֹוב  ֵיֶצר  י  ּבִ לֹוט  ְוִיְשׁ
ן  ן  ִאיַשׁ ֵליָמה ְלָפֶניָך ְוָהִאיָרה ֵעיַני ּפֶ ִתי ְשׁ ֲחלֹומֹות ָרִעים ּוְתֵהא ִמּטָ
ְכבֹודֹו:  ּלֹו ּבִ ִאיר ְלָכל ָהעֹוָלם ּכֻ ה ֳ ַהּמֵ רּוְך ַאּתָ ֶות: ּבָ ַהּמָ

ואו' וידוי ואומ' פסוקים אלו שלשה ג' פעמים כל אחד בפני עצמו:

ֵרי ָאָדם  ב ָלנּו ֱאלֵֹהי ַיֲעֹקב ֶסָלה. ֳ ְצָבאֹות ַאְשׁ ָגּ נּו ִמְשׂ ֳ ְצָבאֹות ִעָמּ
ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנּו.  יָעה ַהֶמּ ְך. ֳ הֹוִשׁ ֵטַח ָבּ ֹבּ



ואומר

יֵבִני: ה ֳ ְלָבָדד ָלֶבַטח ּתֹוִשׁ י ַאָתּ ן ִכּ ָבה ְוִאיָשׁ ְכּ ו ֶאְשׁ לֹום ַיְחָדּ ָשׁ ְבּ
ואומר

רּוְך  ְכֵבנּו . ּבָ ׁשָ רּוְך ֳ ּבְ ִדיָת אֹוִתי ֳ ֵאל ֱאֶמת . ּבָ ָיְדָך ַאְפִקיד רּוִחי ּפָ ּבְ
ל ָחי  ָידֹו ֶנֶפׁש ָכּ ר ּבְ ִתים . ֲאׁשֶ ים ְוַהּמֵ ָיְדָך ַנְפׁשֹות ַהַחִיּ ר ּבְ קּוֵמנּו . ֲאׁשֶ ֳ ּבְ
י ֳ ִיְסְמֵכִני. ָנה ֱהִקיצֹוִתי ִכּ י ָוִאיָשׁ ַכְבִתּ ר ִאיׁש . ֲאִני ָשׁ ׂשָ ל ּבְ ְורּוַח ָכּ

:ֳ יִתי ִליׁשּוָעְתָך ִקִוּ
כסדרן ולמפרע . וי"א ברכת כהנים

תּוָבה  ּתֹוָרה ַהּכְ ת ּבַ ׁשֶ ׁשּוּלֶ ָרָכה ַהּמְ ּבְ ְרֵכנּו ּבַ  ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ּבָ
ֲהִנים ְלַעם  י ַאֲהֹרן ּוָבָניו ַהּכֹ ְך ָהֲאמּוָרה ִמּפִ ה ַעְבּדָ ַעל ְיֵדי מׁשֶ  
 ֳ א ָּך . ִיּשָׂ ָניו ֵאֶליָך ִויֻחּנֶ ְמֶרָך  . ָיֵאר ֳ ּפָ ָאמּור . ְיָבֶרְכָך ֳ ְוִיׁשְ ָך ּכָ ָקְדׁשֶ

לֹום: ם ְלָך ׁשָ ָניו ֵאֶליָך ְוָיׂשֵ ּפָ
ִמי  ְשׁ ָבֶהם  ֵרא  ְוִיָקּ ָעִרים  ַהְנּ ֶאת  ְיָבֵרְך  ָרע  ל  ִמָכּ ֹאִתי  ֵאל  ַהֹגּ ְלָאְך  ַהַמּ

ֶקֶרב ָהָאֶרץ: ם ֲאֹבַתי ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ְוִיְדּגּו ָלֹרב ְבּ ְוֵשׁ
ָך ַעל ַיד ְיִמיֶנָך . יֹוָמם  ְמֶרָך ֳ ִצְלּ ָרֵאל . ֳ ֹשׁ ן ׁשֹוֵמר ִיְשׂ ה לֹא ָינּום ְולֹא ִייָשׁ ִהֵנּ
ָמר  ָך . ֳ ִיְשׁ מֹר ֶאת ַנְפֶשׁ ל ָרע ִיְשׁ ָמְרָך ִמָכּ ְיָלה . ֳ ִיְשׁ ָלּ ה ְוָיֵרַח ַבּ ָכּ ֶמׁש לֹא ַיֶכּ ַהֶשּׁ

ה ְוַעד עֹוָלם: ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך ֵמַעָתּ
י: ֹסְמֵכי ַנְפִשׁ ה ֱאלִֹהים ֹעֵזר ִלי ֳ ְבּ ִהֵנּ

 קריאת שמע שהאדם קורא על מטתו אע"פ שקראו בבית הכנסת מצוה לקרותה על מטתו עם פסוקים 
אחרים . ירושלמי: הקורא ק"ש בבית הכנסת שחרית יצא ידי חובתו . ערבית לא יצא ידי חובתו   
אלא אם כן חזר וקרא על מטתו מה טעם כדי לברוח מן המזיקין . יש שאינם מדברים על מטתם אחר 
שקראו ק"ש . ירושלמי: ר' בון הוה קרי וחזר וקרי עד דשקע ביה שינתיה . וקורא פרשה ראשונה של ק"ש 

. ואומ' אתה סתר לי וכו' . בא"י המפיל וכו' . הבו ל בני אלים וכו . וי"א ארבעה פסוקים אלו מדניאל:

יא׃  ּה־הִֽ לֵֽ י  ִדּ֥ א  ּוְגבּוְרָת֖ א  ׇחְכְמָת֛ י  ִדּ֧ א  ד־ָעְלָמ֑ ְוַע֣ א  ִמן־ָעְלָמ֖ ְך  ְמָבַר֔ י־ֱאָלָה֙א  ִדּֽ ּה  ֵמ֤ ְשׁ א   ֶלֱהֵו֨
ין  יִמ֔ ב ׇחְכְמָת֙א ְלַחִכּ ין ָיֵה֤ ים ַמְלִכ֑ ין ּוְמָהֵק֣ ה ַמְלִכ֖ ֥ א ְמַהְעֵדּ ֙א ְוִזְמַנָיּ֔ ַנָיּ ֵנ֤א ִעָדּ ֠הּוא ְמַהְשׁ ְו֠  
ּה  ֥ א ִעֵמּ א ונהירא ּוְנהֹוָר֖ ה ַבֲחׁשֹוָכ֔ א ָיַד֙ע ָמ֣ ָרָת֑ א ּוְמַסְתּ יָקָת֖ א ַעִמּ ֵל֥ ה׃ ֛הּוא ָגּ י ִבינָֽ א ְלָיְדֵע֥ ָע֖ ּוַמְנְדּ

ה: ֙ח ֲאָנ֔ ַבּ א ּוְמַשׁ י ְמהֹוֵד֤ ּה ֲאָבָהִת֗ ְך ׀ ֱאָל֣ א׃ ָל֣ רֵֽ ְשׁ


