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שמוש פסוקים
עשרת הדיברות ,פרקי תהלים (המכונה
מזמורים) שאומרים בכל שבת השנה מעין
מילת סידרת השבוע עפ"י סע"י ,ברכת
המזון ,פרק אשת חיל ,שירי סעודה
שלישית ,פסוקים המצוטטים בפרקי אבות
שרובם הם רק פסוקים חלקיים בלבד,
הבדלה ,פסו קי ברכה שאומרים בסדר מוצאי
שבת ובמיוחד הפסוקים הנמצאים בלקוטי
פסוקים המתחילים במילים ויתן לך וריבון
העולמים ,קידוש לבנה ,קריאת שמע על
המיטה ,הלל ,חמשת המגילות ,רוב
הסליחות (הרבה מהן בשינוי) כולל הוידוי
והתפילות של ראש השנה ויום הכיפורים,
סדר תשליך של ראש השנה ,סדר כפרות
קודם יום כיפור ,תפלה זכה ,האושפיזין של
סוכות ,היהי רצון שאומרים בזמן נטילת
הלולב ,סדר ההושענות ,אתה הראת לדעת
של שמחת תורה ,פסוקים מהגדה של פסח
(רובם חלקיים) ,סדר ספירת העומר ,פרק
שירה ,סדר הטבת חלום ,תפילות יום כפור
קטן ,סדר ברית מילה ,סדר פדיון הבן,
ברכות הראיה השונות ,פרקי תהלים
הנאמרים עבור החולה לפי החתם סופר
(ח"ס) וסדור שפת אמת (סש"א) של ר' וולף
היידנהיים ,צדוק הדין ,פרקים הנהוגים
להגיד בבית הקברות שבא"י ,תפילה על
הנפטר שאומרים בסוף הלימוד ,ופסוקים
שחלק מהצבור נוהגים לומר בסוף תפילת
יזכור .נציין ,שלקט גדול של פסוקים
נמצאים בתפילות הידועות "הודו"" ,ובא
לציון" ו"ויתן לך".

מתורה לתפילה
חיבור זה הוא אינדקס רחב של כל פסוקי
ופרקי התנ"ך הנמצאים בכל תפילותינו
וברכותינו  -על סוגיהם השונים .נקודת
ההתחלה של שמוש פסוקים היא הפסוק או
ראש הקטע בתנ"ך המצביע על מיקום אותו
פסוק ,קטע או פרק מן התורה ,נביאים או
כתובים המופיע באופן מלא או חלקי ,בתוך
תפילותינו הרגילים או הנדירים ,בקריאות
ציבוריות בתורה ושל ההפטרות ,ועוד הרבה
אירועים וברכות .אין ספק שהפסוקים
והפרקים שחז"ל בחרו ,לא היו אקראיים או
סתמיים ,אלא מפני שפסוקים ופרקים אלו
הם הטקסטים האידיאליים והמדוייקים
המבטאים את המסר הדתי והרוחני או
המסוגלים לעורר את הרגש המתאים ביותר
הנדרש לאותו רגע ,אירוע או מצב .אינדקס
שמוש פסוקים מהווה צֹהר וכלי עזר להבנה
עמוקה יותר מדוע נבחרו דווקא הקטעים
האלו לשילוב אל תוך התפילות והברכות
שלנו .ועתה ,יוכל הקורא לראות בנקל את
הקשר הפסוקים שבתפילותינו בנוסף לסיוע
מהיר במציאת מיקום הפסוק או הפרק
בטקסט המקרא.

תוכן שמוש פסוקים
שמוש פסוקים כולל פסוקים ופרקים
הנמצאים בכל שלושת התפילות היומיומיות,
תפילות שבת ,ימים טובים ,הימים הנוראים
וכן את תפילות המוספים ,פסוקים שנהוגים
לומר בזמן עטיפת הטלית והנחת תפילין,
סדר הקרבנות ,תחנון כולל וידוי ונפילת
אפים ,פסוקים של אותיות הראשונות
והאחרונות של שמות אנשים ונשים
שאומרים בסוף התפילה עפ"י ספר קיצור
השל"ה (להלן פל"א  -פסוקים לשמות
אנשים) ,פסוקים ופרקים שאומרים בעת
הוצאת ספר התורה מן ההיכל לקריאה
בציבור וכן כשמחזירים אותו להיכל ,כל
קריאות התורה הציבוריות וכל ההפטרות
לפי מנהגי האשכנזים ,הספרדים והתימנים,
שיר של יום כולל הימים הטובים לפי מנהגי
הגר"א הנהוג בא"י בין האשכנזים ואלו
הנמצאים בסידור עבודת ישראל (להלן
סע"י) של ד"ר יצחק (זלגמן) בר ,המעמדות
לכל יום בשבוע ,שש זיכרונות התמידיות,

מה לא נכלל בשימוש
פסוקים
בחיבור הזה אין נכללים ,זמירות שבת וסדר
מוצאי שבת ,לקט פסוקי של מוצ"ש כולל
פסוקי אליהו הנביא פסוקי שלוש מילים,
אחת עשרה פסוקים שמתחילים ומסיימים
באות נון ,עשרת הפסוקים של הרמב"ן,
שלושת הפסוקים של רבינו יהודה החסיד,
שבע הפסוקים מספר ישעיהו המתחילים
ומסיימים באות כ"ף ,תפילות שמקורם
בספר הזוהר ,תיקון חצות כולל תיקון רחל
ותיקון לאה ,שיר היחוד ,הרבה חלקי
פסוקים מהסליחות ,עוד הרבה פרקי תהלים
שונים הנאמרים עבור החולה ,פרקי תהלים
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שמוש פסוקים
שאומרים בזמן בצורת ,והמון פסוקים וחלקי
פסוקים המפוזרים בכל מיני פיוטים כמו
היוצרות ,אופנים ,זולות ,סילוק ,קרובץ
פורים ,מוספים וכדומה .ככלל ,שמוש
פסוקים אינו כולל פסוקים מהן מצוטטים
מילה בודדת או אפילו כמה מילים הנמצאים
בתפילות השונות .בנוסף ,היה מעבר לחזון
המהדורה הנוכחית של ספר זה להקיף את
כל המנהגים המקומיים שנתחדשו בקהילות
ישראל בתפוצותיהם במשך הדורות הרבים,
ורבים מהם עדיין קיימים בקהילות שונות –
ובכל זאת נסיתי להוסיף כפי כוחי .בטוחני
שישנם הרבה מנהגים מקומיים שאינם
מוזכרים בשמוש פסוקים ,כמו ההפטרות
לפי מנהגי האיטלקים או הרומנים ,שינויים
במנהגי אשכנז לפי ק"ק פרנקפורט דה מיין
וכדומה ,הרבה תפילות הנהוגות בקהילות
הספרדים\עדות המזרח כמו אלו של חנוכת
הבית או זבד הבת ותפילות שהתקבלו
בחצירות החסידיות השונות ועוד .עם זאת,
הקורא המכובד מתבקש ליצור איתי קשר
לגבי תיקונים וחיסורים כדי שאוכל לשפר
מהדורות עתידיות .לסיום ,הנה קוריוז
שמצאתי ,מכל תפילתנו וברכותינו הרבים
והשונים ,נמצא לפחות פסוק או קטע אחד
שמקורו באחד מעשרים וארבעה ספרי
התנ"ך ,למעט ספר נחום שממנו לא מצאתי
אפילו ציטוט אחד.

רשימת ראשי תיבות

























סימן המקף
כוונת סימן המקף (" )"-המפריד בין
פרקים ,לדוגמה :בראשית א:א -
ו:ח ,היא שכל הפסוקים בטווח הזה
משמשים בסדר הזה באותה תפילה
או אירוע .לעומתו ,מקף המבדיל בין
פסוקים בלבד ,לדוגמה :בראשית
כב:טז-יח ,עבור הסליחות ,רק אומר
מקבוצת
פסוקים
שמובאים
הפסוקים האלו בשמוש אך לאו
דווקא לפי הסדר בו הפסוקים
מופיעים במקרא.



א"י  -ארץ ישראל
דיה"א  -דברי הימים א'
דיה"ב  -דברי הימים ב'
חוה"מ  -חול המועד
חו"ל  -חוץ לארץ
ח"ס  -חתם סופר
מ"א  -מלכים א'
מ"ב  -מלכים ב'
מוצ"ש  -סדר מוצאי שבת
מנ"ש ב"ה  -מנחה שבת וימי
שני וחמישי
סע"י  -סדר עבודת ישראל ,ד"ר
זליגמן בר (יצחק בן אריה יוסף
דוב) ,רודלהיים 8181
סש"א  -סדור שפת אמת מאת
ר' וולף היידנהיים ,רודלהיים
פל"א  -פסוקים לשמות אנשים
קה"ת  -סדר קריאת התורה
ס"ת  -ספר תורה
ק"ש  -קריאת שמע
ש"א  -שמואל א'
ש"ב  -שמואל ב'
ש"מ  -שבת מנחה
ש"ע  -שמיני עצרת
שש"י  -שיר של יום
(א)  -לפי מנהג האשכנזים
(אי)  -לפי מנהג האיטלקים
(ס)  -לפי מנהג הספרדים\עדות
המזרח
(ת)  -לפי מנהג התימנים

פסוקים ופרקים הנפוצים בתפילות ובברכות מסומנים עם:
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שמוש פסוקים  -בראשית
פרק:פסוק

בשמוש ב-

מתחיל ב-

בראשית
א:א-ו:ח
א:א-יג
א:א-ה
א:א-ב:ג
א:ו-ח
א:ט-יג
א:יד-יט
א:כ-כג
א:כד-לא
א:לא–ב:ג
ב:ג-א

ָארץ.
ֹלהים אֵ ת הַ ָּשמַ יִׁ ם וְּ אֵ ת הָּ ֶ
אשית בָּ ָּרא אֱ ִׁ
בְּ ֵר ִׁ
ָארץ.
ֹלהים אֵ ת הַ ָּשמַ יִׁ ם וְּ אֵ ת הָּ ֶ
אשית בָּ ָּרא אֱ ִׁ
בְּ ֵר ִׁ
ָארץ.
ֹלהים אֵ ת הַ ָּשמַ יִׁ ם וְּ אֵ ת הָּ ֶ
אשית בָּ ָּרא אֱ ִׁ
בְּ ֵר ִׁ
ָארץ.
ֹלהים אֵ ת הַ ָּשמַ יִׁ ם וְּ אֵ ת הָּ ֶ
אשית בָּ ָּרא אֱ ִׁ
בְּ ֵר ִׁ
ֹלהים יְּ ִׁהי ָּר ִׁקיעַ בְּ תוְֹך הַ מָּ יִׁם
ַויֹאמֶ ר אֱ ִׁ
ֹלהים יִׁ ָּקוּו הַ מַ יִׁם ִׁמ ַתחַ ת הַ ָּשמַ יִׁם
ַויֹאמֶ ר אֱ ִׁ
ֹלהים יְּ ִׁהי ְּמ ֹארֹת בִׁ ְּר ִׁקיעַ הַ ָּשמַ יִׁ ם
ַויֹאמֶ ר אֱ ִׁ
ֹלהים יִׁ ְּש ְּרצּו הַ מַ יִׁם
ַויֹאמֶ ר אֱ ִׁ
ָארץ נֶפֶ ש חַ יָּה לְּ ִׁמינָּּה
ֹלהים תוֹצֵ א הָּ ֶ
ַויֹאמֶ ר אֱ ִׁ
ֹלהים אֶ ת כָּל אֲ ֶשר עָּ ָּשה
וַיַ ְּרא אֱ ִׁ
ֹלהים אֶ ת יוֹם הַ ְּשבִׁ יעִׁ י
וַיְּ בָּ ֶרְך אֱ ִׁ

ו:ח

וְּ נֹחַ מָּ צָּ א חֵ ן בְּ עֵ ינֵי יְּ הוָֹּה.

ו:ט-יא:לב
ו:ט-כב
ח:א
ט:ו
יב:א-יז:כז
יב:א-יג
יד:יט
טו:יג-יד
יז:א
יח:א-כב:כד
יח:א-יד
יח:כה
כא:ד
כא:ג-יד
כב:א-כד

אֵ לֶה תוֹלְּ דֹת נֹחַ
אֵ לֶה תוֹלְּ דֹת נֹחַ
ֹלהים אֶ ת נֹחַ
וַיִׁ זְּ כֹר אֱ ִׁ
שֹפֵ ְך דַ ם הָּ ָאדָּ ם בָּ ָאדָּ ם דָּ מוֹ יִׁ ָּשפֵ ְך
ַויֹאמֶ ר יְּ הוָֹּה אֶ ל ַאבְּ ָּרם לְֶך לְּ ָך
ַויֹאמֶ ר יְּ הוָֹּה אֶ ל ַאבְּ ָּרם לְֶך לְּ ָך
וַיְּ בָּ ְּרכֵ הּו ַויֹאמַ ר בָּ רּוְך ַאבְּ ָּרם לְּ אֵ ל עֶ לְּ יוֹן
ַויֹאמֶ ר לְּ ַאבְּ ָּרם ָּידֹעַ ֵתדַ ע כִׁ י גֵר יִׁ ְּהיֶה ז ְַּרעֲָך
וַיְּ ִׁהי ַאבְּ ָּרם בֶ ן ִׁת ְּשעִׁ ים ָּשנָּה וְּ תֵ ַשע ב’ם
וַיֵ ָּרא אֵ לָּיו יְּ הוָֹּה בְּ אֵ ֹלנֵי מַ ְּמ ֵרא
וַיֵ ָּרא אֵ לָּיו יְּ הוָֹּה בְּ אֵ ֹלנֵי מַ ְּמ ֵרא
חָּ לִׁ לָּה לְּ ָך מֵ ֲעשֹת כַדָּ בָּ ר הַ זֶה
וַיָּ מָּ ל ַאבְּ ָּרהָּ ם אֶ ת יִׁ צְּ חָּ ק בְּ נוֹ
וַיִׁ ְּק ָּרא ַאבְּ ָּרהָּ ם אֶ ת ֶשם בְּ נוֹ הַ ּנוֹלַד לוֹ
נִׁסה אֶ ת ַאבְּ ָּרהָּ ם
ֹלהים ָּ
וַיְּ ִׁהי ַאחַ ר הַ ְּדבָּ ִׁרים הָּ אֵ לֶה וְּ הָּ אֱ ִׁ

כב:א-יט

נִׁסה אֶ ת ַאבְּ ָּרהָּ ם
ֹלהים ָּ
וַיְּ ִׁהי ַאחַ ר הַ ְּדבָּ ִׁרים הָּ אֵ לֶה וְּ הָּ אֱ ִׁ

נִׁשבַ עְּ ִׁתי נְּ אֻם יְּ הוָֹּה
ַויֹאמֶ ר בִׁ י ְּ
כב:טז-יח
כג:א-כה:יח וַיִׁ ְּהיּו חַ יֵ י ָּש ָּרה
ַויִׁ ְּהיּו חַ יֵ י ָּש ָּרה
כג:א-טז
וְּ ַאבְּ ָּרהָּ ם ז ֵָּקן בָּ א בַ יָּ ִׁמים
כד:א
כה:יט-כח:ט וְּ אֵ לֶה תוֹלְּ דֹת יִׁ צְּ חָּ ק בֶן ַאבְּ ָּרהָּ ם
כה:יט-כו:ה וְּ אֵ לֶה תוֹלְּ דֹת יִׁ צְּ חָּ ק בֶן ַאבְּ ָּרהָּ ם
ֹלהים ִׁמ ַטל הַ ָּשמַ יִׁם
וְּ יִׁ ֶתן לְּ ָך הָּ אֱ ִׁ
כז:כח-בט
וְּ אֵ ל ַשדַ י יְּ בָּ ֵרְך א ְֹּתָך
כח:ג-ד

קריאת התורה שבועי  -בראשית
קה"ת מנ"ש ב"ה  -בראשית
מעמד  -יום א'
חתן בראשית ,שמחת תורה
מעמד  -יום ב'
מעמד  -יום ג'
מעמד  -יום ד'
מעמד  -יום ה'
מעמד  -יום ו'
קידוש ליל שבת
ערבית ,ליל שבת ◄מעמד  -יום ו'
ביציאה מבית הכנסת ◄סדר הבדלה
למוצ"ש (ס)
קריאת התורה שבועי  -נח
קריאת התורה מנ"ש ב"ה  -נח
מוסף ראש השנה
פרקי אבות ג:יח
קריאת התורה שבועי  -לך לך
קריאת התורה מנ"ש ב"ה  -לך לך
פרקי אבות ו:י
הגדה של פסח
סדר ברית מילה
קריאת התורה שבועי  -וירא
קריאת התורה מנ"ש ב"ה  -וירא
1
סליחות
סדר ברית מילה  -קריאת "השם"
קה"ת ליום א' של ראש השנה
קה"ת ליום ב' של ראש השנה
פרשת העקידה ◄ברכות השחר,
שחרית ◄מעמדות  -כל יום
סליחות
קריאת התורה שבועי  -חיי שרה
קריאת התורה מנ"ש ב"ה  -חיי שרה
בסוף הלל ◄לשבת חתן (ס)
קריאת התורה שבועי  -תולדת
קריאת התורה מנ"ש ב"ה  -תולדת
2
ויתן לך  -סדר מוצאי שבת
ויתן לך  -סדר מוצאי שבת

 1הרבה קטעים ופסוקים בסליחות השונות מקוצרות וחלקיות ולכן יש הרבה מקרים שגוף הפועל משתנה מגוף
ראשון לגוף שלישי והפוך.
 2יש נוהגים לאמר לקט פסוקי ברכה המתחילים בפסוק ויתן לך קודם או בסוף הבדלה על הכוס במוצאי שבת.
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שמוש פסוקים  -בראשית ,שמות
פרק:פסוק

בשמוש ב-

מתחיל ב-

כח:י-לב:ג
כח:י-כב
לב:ב-ג
לב:ד-לו:מג
לב:ד-יג
לה:ה
לז:א-מ כג
לז:א-יא
מא:א-מד:יז
מא:א-יד
מד:טו-טז
מד:יח-מז:כז
מד-יח-ל
מז:ד
מז:כח-נ:כו
מז:כח-מח:ט

וַיֵ צֵ א ַי ֲעקֹב ִׁמבְּ אֵ ר ָּשבַע
וַיֵ צֵ א ַי ֲעקֹב ִׁמבְּ אֵ ר ָּשבַע
וְּ ַי ֲעקֹב הָּ לְַך לְּ דַ ְּרכוֹ
וַיִׁ ְּשלַח ַי ֲעקֹב מַ לְּ ָאכִׁ ים לְּ פָּ נָּיו
וַיִׁ ְּשלַח ַי ֲעקֹב מַ לְּ ָאכִׁ ים לְּ פָּ נָּיו
ֹלהים
וַיִׁ ָּסעּו ַויְּ ִׁהי ִׁח ַתת אֱ ִׁ
גּורי ָאבִׁ יו
ַיֵשב ַי ֲעקֹב בְּ אֶ ֶרץ ְּמ ֵ
ו ֶ
גּורי ָאבִׁ יו
ַיֵשב ַי ֲעקֹב בְּ אֶ ֶרץ ְּמ ֵ
ו ֶ
וַיְּ ִׁהי ִׁמ ֵקץ ְּשנָּתַ יִׁ ם י ִָּׁמים
וַיְּ ִׁהי ִׁמ ֵקץ ְּשנָּתַ יִׁ ם י ִָּׁמים
ֲשה הַ זֶה אֲ ֶשר ע ֲִׁשיתֶ ם
ַויֹאמֶ ר לָּהֶ ם יו ֵֹסף מָּ ה הַ מַ ע ֶ
וַיִׁ גַש אֵ לָּיו יְּ הּודָּ ה
וַיִׁ גַש אֵ לָּיו יְּ הּודָּ ה
ָארץ בָּ אנּו
ֹאמרּו אֶ ל פַ ְּרעֹה לָּגּור בָּ ֶ
ַוי ְּ
וַיְּ ִׁחי ַי ֲעקֹב בְּ אֶ ֶרץ ִׁמצְּ ַריִׁם
וַיְּ ִׁחי ַי ֲעקֹב בְּ אֶ ֶרץ ִׁמצְּ ַריִׁם
הַ מַ לְּ אָּ ְך הַ גֹאֵ ל א ִֹׁתי ִׁמכָּל ָּרע יְּ בָּ ֵרְך אֶ ת הַ ּנְּעָּ ִׁרים וְּ יִׁ ָּק ֵרא
בָּ הֶ ם ְּש ִׁמי וְּ ֵשם אֲ בֹתַ י ַאבְּ ָּרהָּ ם וְּ יִׁ צְּ חָּ ק וְּ יִׁ ְּדגּו ָּלרֹב בְּ ֶק ֶרב
ָארץ.
הָּ ֶ
ֹלהים כְּ אֶ ְּפ ַריִׁם וְּ כִׁ ְּמנ ֶַשה
יְּ ִׁש ְּמָך אֱ ִׁ
זְּ בּולֻן לְּ חוֹף י ִַׁמים יִׁ ְּשכֹן וְּ הּוא לְּ חוֹף אֳ נִׁ יֹת וְּ י ְַּרכָּ תוֹ עַל
צִׁ ידֹן.
יִׁש ָּראֵ ל.
דָּ ן י ִָּׁדין עַ מוֹ כְּ ַאחַ ד ִׁשבְּ ֵטי ְּ

מט:יח 

יתי יְּ הוָֹּה.
לִׁ ישּועָּ ְּתָך ִׁקּוִׁ ִׁ

מט:יט

גָּד גְּ דּוד יְּ גּודֶ ּנּו וְּ הּוא ָּיגֻד עָּ ֵקב.

מט:כה-כו

מֵ אֵ ל ָאבִׁ יָך וְּ יַעְּ זְּ ֶר ָּך

מח:טז 
מח:כ
מט:יג
מט:טז

קריאת התורה שבועי  -ויצא
קריאת התורה מנ"ש ב"ה  -ויצא
תפילת הדרך
קריאת התורה שבועי  -וישלח
קריאת התורה מנ"ש ב"ה  -וישלח
תפילת הדרך
קריאת התורה שבועי  -וישב
קריאת התורה מנ"ש ב"ה  -וישב
קריאת התורה שבועי  -מקץ
קריאת התורה מנ"ש ב"ה  -מקץ
סליחות
קריאת התורה שבועי  -ויגש
קריאת התורה מנ"ש ב"ה  -ויגש
הגדה של פסח
קריאת התורה שבועי  -ויחי
קריאת התורה מנ"ש ב"ה  -ויחי
ברכת הבנים ◄ויתן לך  -סדר מוצאי
שבת ◄ק"ש על המיטה ◄תפילת הדרך
ברכת הבנים ◄סדר פדיון הבן
פל"א ז--ן
פל"א ד--ל
ק"ש על המיטה ◄סדר ברית מילה ◄
תפילת הדרך ◄פרק שירה  -תרנגול
ביציאה מבית הכנסת ◄ק"ש על המיטה
(ס) ◄פל"א ג--ב
ויתן לך  -סדר מוצאי שבת

שמות
א:א-ו:א
א:א-יז
א:ז
א:י-יא
א:יג-יד
א:כב
ב:כג-כה
ב:כד
ג:ט
ד:יז
ו:ב-ט:לה
ו:ב-יז
ח:טו
ט:ג

וְּ אֵ לֶה ְּשמוֹת בְּ נֵי יִׁ ְּש ָּראֵ ל
וְּ אֵ לֶה ְּשמוֹת בְּ נֵי יִׁ ְּש ָּראֵ ל
ּובְּ נֵי יִׁ ְּש ָּראֵ ל פָּ רּו וַיִׁ ְּש ְּרצּו וַיִׁ ְּרבּו ַויַעַ צְּ מּו
נִׁתחַ כְּ מָּ ה לוֹ
הָּ בָּ ה ְּ
יִׁש ָּראֵ ל בְּ פָּ ֶרְך.
וַיַ עֲבִׁ דּו ִׁמצְּ ַריִׁ ם אֶ ת בְּ נֵי ְּ
וַיְּ צַ ו פַ ְּרעֹה לְּ כָּל עַ מוֹ לֵאמֹר כָּל הַ בֵ ן הַ יִׁ לוֹד
וַיְּ ִׁהי בַ יָּ ִׁמים הָּ ַרבִׁ ים הָּ הֵ ם
ֹלהים אֶ ת נַאֲ ָּקתָּ ם
וַיִׁ ְּשמַ ע אֱ ִׁ
וְּ עַ ָּתה ִׁהּנֵה צַ ע ֲַקת בְּ נֵי יִׁ ְּש ָּראֵ ל בָּ ָאה אֵ לָּי
וְּ אֶ ת הַ מַ ֶטה הַ זֶה ִׁתקַ ח בְּ יָּדֶ ָך
וָּאֵ ָּרא אֶ ל ַאבְּ ָּרהָּ ם אֶ ל יִׁ צְּ חָּ ק וְּ אֶ ל ַי ֲעקֹב בְּ אֵ ל ַשדָּ י
וָּאֵ ָּרא אֶ ל ַאבְּ ָּרהָּ ם אֶ ל יִׁ צְּ חָּ ק וְּ אֶ ל ַי ֲעקֹב בְּ אֵ ל ַשדָּ י
ֹלהים ִׁהוא
ֹאמרּו הַ חַ ְּרטֻ ִׁמם אֶ ל פַ ְּרעֹה אֶ צְּ בַ ע אֱ ִׁ
ַוי ְּ
ִׁהּנֵה יַד יְּ הוָֹּה הוֹיָּה
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קריאת התורה שבועי  -שמות
קריאת התורה מנ"ש ב"ה  -שמות
הגדה של פסח
הגדה של פסח
הגדה של פסח
הגדה של פסח
הגדה של פסח
מוסף ראש השנה ◄סליחות
הגדה של פסח
הגדה של פסח
קריאת התורה שבועי  -וארא
קריאת התורה מנ"ש ב"ה  -וארא
הגדה של פסח
הגדה של פסח

שמוש פסוקים  -שמות
פרק:פסוק

בשמוש ב-

מתחיל ב-

י:א-יג:טז
י:א-יא
יב:א-כ
יב:יב

ַויֹאמֶ ר יְּ הוָֹּה אֶ ל מ ֶֹשה בֹא אֶ ל פַ ְּרעֹה
ַויֹאמֶ ר יְּ הוָֹּה אֶ ל מ ֶֹשה בֹא אֶ ל פַ ְּרעֹה
הַ חֹדֶ ש הַ זֶה לָּכֶם רֹאש חֳ דָּ ִׁשים
יתי כָּל בְּ כוֹר
וְּ עָּ בַ ְּר ִׁתי בְּ אֶ ֶרץ ִׁמצְּ ַריִׁם בַ לַיְּ לָּה הַ זֶה וְּ ִׁהכֵ ִׁ
בְּ אֶ ֶרץ ִׁמצְּ ַריִׁ ם
יִׁש ָּראֵ ל
וַיִׁ ְּק ָּרא מ ֶֹשה לְּ כָּל זִׁ ְּקנֵי ְּ
ֹאמרּו אֲ לֵיכֶם בְּ נֵיכֶם מָּ ה הָּ ֲעבֹדָּ ה הַ זֹאת
וְּ הָּ יָּה ,כִׁ י י ְּ
לָּכֶם.
ַויֹאפּו אֶ ת הַ בָּ צֵ ק אֲ ֶשר הוֹצִׁ יאּו ִׁמ ִׁמצְּ ַריִׁ ם ֻעגֹת מַ ּצוֹת

יג:א-טז

ַקדֶ ש לִׁ י כָּל בְּ כוֹר פֶ ֶטר כָּלֶ -רחֶ ם

יג:ב
יג:ג
יג:ח
יג:יא-טז
יג:יד
יג:יז-יז:טז
יג:יז-יד:ח
יג:יז-טו:כו
יד:ל-טו:יט
יד:לא

ַקדֶ ש לִׁ י כָּל בְּ כוֹר פֶ ֶטר כָּלֶ -רחֶ ם
ַויֹאמֶ ר מ ֶֹשה אֶ ל הָּ עָּ ם זָּכוֹר אֶ ת הַ יוֹם הַ זֶה
וְּ ִׁהג ְַּד ָּת לְּ בִׁ נְָּך בַ יוֹם הַ הּוא לֵאמֹר
וְּ הָּ יָּה כִׁ י יְּ בִׁ אֲ ָך יְּ הוָֹּה אֶ ל אֶ ֶרץ הַ כְּ ַנעֲנִׁי
וְּ הָּ יָּה כִׁ י יִׁ ְּשָאלְּ ָך בִׁ נְָּך מָּ חָּ ר לֵאמֹר מַ ה זֹאת
וַיְּ ִׁהי בְּ ַשלַח פַ ְּרעֹה אֶ ת הָּ עָּם
וַיְּ ִׁהי בְּ ַשלַח פַ ְּרעֹה אֶ ת הָּ עָּם
וַיְּ ִׁהי בְּ ַשלַח פַ ְּרעֹה אֶ ת הָּ עָּ ם
יִׁש ָּראֵ ל ִׁמיַד ִׁמצְּ ָּריִׁם
וַיו ַֹשע יְּ הוָֹּה בַ יוֹם הַ הּוא אֶ ת ְּ
יִׁש ָּראֵ ל אֶ ת הַ יָּ ד הַ גְּ ֹדלָּה אֲ ֶשר עָּ ָּשה יְּ הוָֹּה
וַיַ ְּרא ְּ
בְּ ִׁמצְּ ַריִׁם
ירה הַ זֹאת לַיהוָּה
יִׁש ָּראֵ ל אֶ ת הַ ִׁש ָּ
ָאז י ִָּׁשיר מ ֶֹשה ּובְּ נֵי ְּ

טו:יא 

ִׁמי כָּ מֹכָּ ה בָּ אֵ לִׁ ם יְּ הוָֹּה ִׁמי כָּ מֹכָּ ה נ ְֶּאדָּ ר בַ קֹדֶ ש נו ָֹּרא
ְּת ִׁהֹּלת ע ֵֹשה פֶ לֶא.

טו:טז
טו:יז

ִׁתפֹל ֲעלֵיהֶ ם אֵ ימָּ תָּ ה וָּפַ חַ ד
ְּתבִׁ אֵ מוֹ וְּ ִׁתטָּ עֵ מוֹ בְּ הַ ר נַחֲ ל ְָּּתָך

טו:יח 

יְּ הוָֹּה יִׁ ְּמֹלְך לְּ ֹעלָּם וָּעֶ ד.

טו:כו

ַויֹאמֶ ר ִׁאם ָּשמוֹעַ ִׁת ְּשמַ ע לְּ קוֹל יְּ הוָֹּה אֱ ֹלהֶ יָך
ַויֹאמֶ ר יְּ הוָֹּה אֶ ל מ ֶֹשה ִׁהנְּנִׁ י מַ ְּמ ִׁטיר לָּכֶם לֶחֶ ם ִׁמן
הַ ָּשמָּ יִׁ ם
ידם.
יִׁש ָּראֵ ל בִׁ ְּר ִׁפ ִׁ
וַיָּ בֹא עֲמָּ לֵק וַיִׁ לָּחֶ ם עִׁ ם ְּ
וַיִׁ ְּשמַ ע יִׁ ְּתרוֹ כֹהֵ ן ִׁמ ְּדיָּן
וַיִׁ ְּשמַ ע יִׁ ְּתרוֹ כֹהֵ ן ִׁמ ְּדיָּן
יִׁש ָּראֵ ל מֵ אֶ ֶרץ ִׁמצְּ ָּריִׁ ם
ישי לְּ צֵ את בְּ נֵי ְּ
בַ חֹדֶ ש הַ ְּשלִׁ ִׁ
ישי בִׁ ְּהיֹת הַ בֹקֶ ר
וַיְּ ִׁהי בַ יוֹם הַ ְּשלִׁ ִׁ
וַיְּ ִׁהי קוֹל הַ שֹפָּ ר הוֹלְֵך וְּ חָּ זֵק ְּמאֹד

יב:כא-נא
יב:כו-כז
יב:לט

טו:א

טז:ד-לו
יז:ח-טז
יח:א-כ כו
יח:א-יב
יט:א-כ כב
יט:טז
יט:יט
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קריאת התורה שבועי  -בא
קריאת התורה מנ"ש ב"ה  -בא
קריאת התורה לפרשת החודש
הגדה של פסח
קריאת התורה יום א' של פסח
הגדה של פסח
הגדה של פסח
סדר הנחת תפילין  -פרשת קדש לי כל
בכור ◄קריאת התורה לי"ז ניסן ושלישי
דפסח חו"ל ◄תפלת השחר (ס)
סדר פדיון הבן
אחת משש זכירות  -יציאת מצרים
הגדה של פסח
סדר הנחת תפילין  -פרשת כי יביאך
הגדה של פסח
קריאת התורה שבועי  -בשלח
קריאת התורה מנ"ש ב"ה  -בשלח
קריאת התורה לשביעי של פסח
שחרית ,פסד"ז  -שירת הים
הגדה של פסח
פרק שירה  -שור
ברכות ק"ש  -שחרית ,עזרת אבותינו
◄ק"ש  -ערבית ◄פרק שירה  -בהמה
דקה טהורה ◄פל"א מ--א
פרקי אבות ו:י ◄קידוש לבנה
פרקי אבות ו:י
יהי כבוד  -שחרית ,פסד"ז ◄ברכות ק"ש
 שחרית וערבית ◄ובא לציון  -שחרית,מנחה לשבת ויום טוב ,ערבית מוצ"ש ◄
ברוך ה' לעולם אמן ואמן  -ערבית ,יום חול
חו"ל ◄עלינו  -שחרית ,מנחה ,ערבית,
מוסף ,מוסף ראש השנה ,קידוש לבנה,
סדר ברית מילה ◄ביציאה מבית
הכנסת ◄ק"ש על המיטה ◄פרקי אבות
ו:יא ◄אתה הראת  -שמחת תורה
בסוף התפילה (ס) ◄ק"ש על המיטה
פרשת המן ◄מעמדות  -כל יום
קריאת התורה לפורים
קריאת התורה שבועי  -יתרו
קריאת התורה מנ"ש ב"ה  -יתרו
קריאת התורה לשבועות יום א' בחו"ל
מוסף ראש השנה
מוסף ראש השנה

שמוש פסוקים  -שמות
פרק:פסוק

בשמוש ב-

מתחיל ב-

כ:א-יז

ָאנֹכִׁ י יְּ הוָֹּה אֱ ֹלהֶ יָך

כ:ח

ֵש ֶשת י ִָּׁמים ַת ֲעבֹד וְּ עָּ ִׁשיתָּ כָּל ְּמלַאכְּ ֶתָך.

כ:ח-יא
4
כ:יח
כ:כא
כא:א-כד:יח
כא:א-יט
כב:ח

ֵש ֶשת י ִָּׁמים ַת ֲעבֹד וְּ עָּ ִׁשיתָּ כָּל ְּמלַאכְּ ֶתָך.
אַ ֶתם ְּר ִׁאיתֶ ם כִׁ י ִׁמן הַ ָּשמַ יִׁ ם ִׁדבַ ְּר ִׁתי עִׁ מָּ כֶם.
ֲשה לִׁ י
וְּ ִׁאם ִׁמזְּ בַ ח אֲ בָּ נִׁ ים ַתע ֶ
וְּ אֵ לֶה הַ ִׁמ ְּשפָּ ִׁטים אֲ ֶשר ָּת ִׁשים לִׁ ְּפנֵיהֶ ם.
וְּ אֵ לֶה הַ ִׁמ ְּשפָּ ִׁטים אֲ ֶשר ָּת ִׁשים לִׁ ְּפנֵיהֶ ם.
עַ ל כָּל ְּדבַ ר פֶ ַשע עַל שוֹר עַ ל חֲ מוֹר עַ ל ֶשה עַ ל ַשלְּ מָּ ה
עַ ל כָּל אֲ בֵ דָּ ה
ִׁאם כֶסֶ ף ַתלְּ וֶה אֶ ת עַ ִׁמי
שלֵחַ מַ לְּ אָּ ְך לְּ פָּ נֶיָך לִׁ ְּשמָּ ְּרָך בַ דָּ ֶרְך
ִׁהּנֵה ָאנֹכִׁ י ֹ
ַארצֶ ָך אֶ ת ִׁמ ְּספַ ר יָּמֶ יָך
ֹלא ִׁת ְּהיֶה ְּמ ַשכֵ לָּה ַוע ֲָּק ָּרה בְּ ְּ
אֲ מַ לֵא.
דַ בֵ ר אֶ ל בְּ נֵי יִׁ ְּש ָּראֵ ל וְּ יִׁ ְּקחּו לִׁ י ְּתרּומָּ ה
דַ בֵ ר אֶ ל בְּ נֵי יִׁ ְּש ָּראֵ ל וְּ יִׁ ְּקחּו לִׁ י ְּתרּומָּ ה
וְּ אַ ָּתה ְּתצַ ּוֶה אֶ ת בְּ נֵי יִׁ ְּש ָּראֵ ל
וְּ אַ ָּתה ְּתצַ ּוֶה אֶ ת בְּ נֵי יִׁ ְּש ָּראֵ ל
ֲשה עַ ל הַ ִׁמזְּ בֵ חַ
וְּ זֶה ,אֲ ֶשר ַתע ֶ
וְּ עָּ ִׁשיתָּ ִׁמזְּ בֵ חַ ִׁ ,מ ְּקטַ ר ְּקט ֶֹרת
וְּ ִׁה ְּק ִׁטיר עָּ לָּיו ַאהֲ רֹן ְּקט ֶֹרת ַס ִׁמים
יִׁש ָּראֵ ל לִׁ ְּפקֻ דֵ יהֶ ם
כִׁ י ִׁת ָּשא אֶ ת רֹאש בְּ נֵי ְּ
יִׁש ָּראֵ ל לִׁ ְּפקֻ דֵ יהֶ ם
כִׁ י ִׁת ָּשא אֶ ת רֹאש בְּ נֵי ְּ
יִׁש ָּראֵ ל לִׁ ְּפקֻ דֵ יהֶ ם
כִׁ י ִׁת ָּשא אֶ ת רֹאש בְּ נֵי ְּ
וְּ עָּ ִׁשיתָּ כִׁ יוֹר נְּ ח ֶֹשת וְּ כַ ּנוֹ ְּנח ֶֹשת לְּ ָּר ְּחצָּ ה
ַויֹאמֶ ר יְּ הוָֹּה אֶ ל מ ֶֹשה קַ ח לְּ ָך ַס ִׁמים
אַ ְך אֶ ת ַשבְּ תֹתַ י ִׁת ְּשמֹרּו

כב:כד-כג:יט
כג:כ
כג:כו
כה:א-כז:יט
כה:א-טז
כז:כ-ל:י
כז:כ-כח:יב
כט:לח-מו
ל:א-לו
ל:ז-ח
ל:יא-לד:לה
ל:יא-כא
ל:יא-טז
ל:יז-כא
ל:לד-לו
לא:יב-יז
לא:טז-יז

וְּ ָּש ְּמרּו בְּ נֵי יִׁ ְּש ָּראֵ ל אֶ ת הַ ַשבָּ ת

לב:יא-יד
לב:יב
לב:יג
לב:טז
לג:יב-לד:כו
לג:יט

וַיְּ חַ ל מ ֶֹשה אֶ ת ְּפנֵי יְּ הוָֹּה אֱ ֹלהָּ יו
שּוב מֵ חֲ רוֹן אַ פֶ ָך וְּ ִׁהּנָּחֵ ם עַ ל הָּ ָּרעָּ ה לְּ עַ מֶ ָך.
זְּ כֹר לְּ ַאבְּ ָּרהָּ ם לְּ יִׁ צְּ חָּ ק ּולְּ יִׁ ְּש ָּראֵ ל עֲבָּ דֶ יָך
ֹלהים הֵ מָּ ה
ֲשה אֱ ִׁ
וְּ הַ ֻלחֹת מַ ע ֵ
ְּראֵ ה אַ ָּתה אֹמֵ ר אֵ לַי הַ עַ ל אֶ ת הָּ עָּ ם הַ זֶה
ַויֹאמֶ ר אֲ נִׁ י ַאעֲבִׁ יר כָּל טּובִׁ י עַ ל פָּ נֶיָך
ַויֹאמֶ ר יְּ הוָֹּה אֶ ל מ ֶֹשה ְּפ ָּסל לְּ ָך ְּשנֵי לֻחֹת אֲ בָּ נִׁ ים
כָּ ִׁראשֹנִׁ ים
ַויֹאמֶ ר יְּ הוָֹּה אֶ ל מ ֶֹשה ְּפ ָּסל לְּ ָך ְּשנֵי לֻחֹת אֲ בָּ נִׁ ים
כָּ ִׁראשֹנִׁ ים
וַיֵ ֶרד יְּ הוָֹּה בֶ עָּ נָּן וַיִׁ ְּתיַּצֵ ב עִׁ מוֹ ָּשם

לד:א-י
לד:א-כו
לד:ה-ז

3
4

במיוחד חצי השני של פסוק יא
בתנ"כים מסוימים זה רשום כשמות כ:יד

6

עשרת הדברות ◄מעמדות  -כל יום
אחת משש זכירות  -לזכור את יום השבת
לקדשו
3
קידושא רבא ,שבת בבוקר
מוסף ראש השנה
פרקי אבות ג:ז
קריאת התורה שבועי  -משפטים
קריאת התורה מנ"ש ב"ה  -משפטים
פרק שירה  -זאב
קריאת התורה לי"ח ניסן  -חוה"מ פסח
תפילת הדרך
פל"א ל--א
קריאת התורה שבועי  -תרומה
קריאת התורה מנ"ש ב"ה  -תרומה
קריאת התורה שבועי  -תצוה
קריאת התורה מנ"ש ב"ה  -תצוה
מעמדות  -כל יום
פרשת מזבח מקטר הקטורת
פרשת הקטורת  -שחרית ומנחה ,קרבנות
קריאת התורה שבועי  -כי תשא
קריאת התורה מנ"ש ב"ה  -כי תשא
קריאת התורה פרשת שקלים
פרשת הכיור  -שחרית ומנחה ,קרבנות
פרשת הקטורת  -שחרית ומנחה ,קרבנות
מעמד  -שבת
עמידה שבת שחרית ◄ערבית ליל שבת ◄
קידושא רבא ,שבת בוקר
קה"ת לתענית ציבור ,ממשיכים לד:א
תחנון ◄סליחות
סליחות
פרקי אבות ו:ב
קה"ת לשבת חוה"מ פסח וסוכות
סליחות
קה"ת לתענית ציבור ,ממשיכים לב:יד
קה"ת לי"ט ניסן  -חוה"מ פסח
סליחות

שמוש פסוקים  -שמות ,ויקרא
פרק:פסוק
לד:ו
לד:ו -ז 
לד:ט
לה:א-לח:כ
לה:א-כ
לה:א-ג
לח:כא-מ:לח
לח:כא-לט:א

בשמוש ב-

מתחיל ב-
וַיַ ֲעבֹר יְּ הוָֹּה עַ ל פָּ נָּיו וַיִׁ ְּק ָּרא
וַיַ ֲעבֹר יְּ הוָֹּה עַ ל פָּ נָּיו וַיִׁ ְּק ָּרא יְּ הוָֹּה יְּ הוָֹּה אל ַרחּום וְּ חַ ּנּון
ֹשא
אֶ ֶרְך אַ פַ יִׁ ם וְּ ַרב חֶ סֶ ד וֶאֱ מֶ ת .נֹצֵ ר חֶ ֶסד לָּאֲ ל ִָּׁפים נ ֵ
עָּ וֹן וָּפֶ ַשע וְּ חַ טָּ ָאה וְּ נ ֵַקה ֹלא יְּ נ ֶַקה ֹפ ֵקד עֲוֹן ָאבוֹת עַל
בָּ נִׁ ים וְּ עַ ל בְּ נֵי בָּ נִׁ ים עַ ל ִׁשל ִֵׁשים וְּ עַ ל ִׁרבֵ עִׁ ים.
וְּ ָּסל ְַּח ָּת ַלעֲוֹנֵנּו ּולְּ חַ ָּטאתֵ נּו ּונְּחַ לְּ ָּתנּו
וַיַ ְּקהֵ ל מ ֶֹשה אֶ ת כָּל עֲדַ ת בְּ נֵי יִׁ ְּש ָּראֵ ל
יִׁש ָּראֵ ל
וַיַ ְּקהֵ ל מ ֶֹשה אֶ ת כָּל עֲדַ ת בְּ נֵי ְּ
יִׁש ָּראֵ ל
וַיַ ְּקהֵ ל מ ֶֹשה אֶ ת כָּל עֲדַ ת בְּ נֵי ְּ
אֵ לֶה ְּפקּודֵ י הַ ִׁמ ְּשכָּן ִׁמ ְּשכַן הָּ עֵ דֻ ת
אֵ לֶה ְּפקּודֵ י הַ ִׁמ ְּשכָּן ִׁמ ְּשכַן הָּ עֵ דֻ ת

פסוק שהקהל אומרים בעת קריאת
הכהנים מילת "השם" השני בברכת
5
כהנים
שלוש עשרה מידות  -סליחות ,וידוי ◄
הוצאת ס"ת בחגים וימים הנוראים
סליחות ,וידוי  -שלוש עשרה מידות
קריאת התורה שבועי  -ויקהל
קריאת התורה מנ"ש ב"ה  -ויקהל
מעמד  -שבת
קריאת התורה שבועי  -פקודי
קריאת התורה מנ"ש ב"ה  -פקודי

ויקרא
א:א-ה:כו
א:א-יג
א:ו-יז

וַיִׁ ְּק ָּרא אֶ ל מ ֶֹשה וַיְּ דַ בֵ ר יְּ הוָֹּה אֵ לָּיו מֵ אֹהֶ ל מוֹעֵ ד לֵאמֹר.
וַיִׁ ְּק ָּרא אֶ ל מ ֶֹשה וַיְּ דַ בֵ ר יְּ הוָֹּה אֵ לָּיו מֵ אֹהֶ ל מוֹעֵ ד לֵאמֹר.
וְּ ִׁה ְּפ ִׁשיט אֶ ת הָּ ֹעלָּה וְּ נִׁ ַתח אֹתָּ ּה לִׁ נְּ תָּ חֶ יהָּ .

א:יא

וְּ ָּשחַ ט אֹתוֹ עַ ל י ֶֶרְך הַ ִׁמזְּ בֵ חַ צָּ ֹפנָּה לִׁ ְּפנֵי יְּ הוָֹּה

ב:א
ב:ג-א
ב:ד
ב:ה-ו
ב:ז-יג
ב:יא
ג:א-טז
ד:כז-לא
ה:א-ו
ה:יז-יט
ה:כ-כו
ו:א-ח:לו
ו:א-יא
ו:א-ו
ו:א-ז:טז
ו:ה
ז:א-ו
ז:יא-יח
ז:כח-לד
ט:א-יא:מז
5

סלֶת יִׁ ְּהיֶה קָּ ְּרבָּ נוֹ
וְּ נֶפֶ ש כִׁ י תַ ְּק ִׁריב קָּ ְּרבַ ן ִׁמנְּחָּ ה לַיהוָּה ֹ
וְּ יָּצַ ק עָּ לֶיהָּ ֶשמֶ ן וְּ נָּתַ ן עָּ לֶיהָּ לְּ ֹבנָּה.
וְּ הַ ּנוֹתֶ ֶרת ִׁמן הַ ִׁמנְּ חָּ ה לְּ ַאהֲ רֹן ּולְּ בָּ נָּיו קֹדֶ ש קָּ דָּ ִׁשים
מֵ ִׁא ֵשי יְּ הוָֹּה.
וְּ כִׁ י תַ ְּק ִׁרב ָּק ְּרבַן ִׁמנְּחָּ ה מַ אֲ פֵ ה תַ ּנּור
וְּ ִׁאם ִׁמנְּ חָּ ה עַ ל הַ מַ חֲ בַ ת קָּ ְּרבָּ נֶָך
וְּ ִׁאם ִׁמנְּ חַ ת מַ ְּרחֶ ֶשת ָּק ְּרבָּ נֶָך
כָּל הַ ִׁמנְּ חָּ ה אֲ ֶשר ַת ְּק ִׁריבּו לַיהוָּה ֹלא תֵ עָּ ֶשה חָּ מֵ ץ
וְּ ִׁאם זֶבַ ח ְּשל ִָּׁמים קָּ ְּרבָּ נוֹ
ָארץ
וְּ ִׁאם נֶפֶ ש ַאחַ ת ֶתחֱטָּ א בִׁ ְּש ָּגגָּה מֵ עַ ם הָּ ֶ
וְּ נֶפֶ ש כִׁ י תֶ חֱ ָּטא וְּ ָּש ְּמעָּ ה קוֹל ָאלָּה
וְּ ִׁאם ֶנפֶ ש כִׁ י תֶ חֱ ָּטא וְּ עָּ ְּשתָּ ה ַאחַ ת ִׁמכָּל ִׁמצְּ וֹת יְּ הוָֹּה
אֲ ֶשר ֹלא תֵ עָּ ֶשינָּה וְּ ֹלא יָּדַ ע וְּ אָּ ֵשם וְּ נ ָָּּשא עֲוֹנוֹ.
נֶפֶ ש כִׁ י תֶ חֱ ָּטא ּומָּ ֲעלָּה מַ עַ ל בַ יהוָּה
מר זֹאת תו ַֹרת הָּ ֹעלָּה
צַ ו אֶ ת ַאהֲ רֹן וְּ אֶ ת בָּ נָּיו לֵא ֹ
צַ ו אֶ ת ַאהֲ רֹן וְּ אֶ ת בָּ נָּיו לֵאמֹר זֹאת תו ַֹרת הָּ ֹעלָּה
צַ ו אֶ ת ַאהֲ רֹן וְּ אֶ ת בָּ נָּיו לֵאמֹר זֹאת תו ַֹרת הָּ ֹעלָּה
צַ ו אֶ ת ַאהֲ רֹן וְּ אֶ ת בָּ נָּיו לֵאמֹר זֹאת תו ַֹרת הָּ ֹעלָּה
תּוקד בוֹ
ַ
וְּ הָּ אֵ ש עַל הַ ִׁמזְּ בֵ חַ
וְּ זֹאת תו ַֹרת הָּ אָּ ָּשם קֹדֶ ש ָּקדָּ ִׁשים הּוא.
וְּ זֹאת תו ַֹרת זֶבַ ח הַ ְּשל ִָּׁמים אֲ ֶשר י ְַּק ִׁריב לַיהוָּה.
הַ מַ ְּק ִׁריב אֶ ת זֶבַ ח ְּשלָּמָּ יו לַיהוָּה
וַיְּ ִׁהי בַ יוֹם הַ ְּש ִׁמינִׁי

קריאת התורה שבועי  -ויקרא
קריאת התורה מנ"ש ב"ה  -ויקרא
פרשת העולה  -שחרית ,קרבנות
פרשת התמיד  -שחרית ,קרבנות ◄
מעמדות  -כל יום
סדר קרבנות למנחה (ס)
פרשת מנחה סולת
פרשת מנחה מאפה
פרשת מחבת
פרשת מרחשת
שחרית ,קרבנות ◄פטום הקטורת (ס)
פרשת שלמים
פרשת חטאת
פרשת עולה ויורד
פרשת אשם תלוי
פרשת אשם ודאי
קריאת התורה שבועי  -צו
קריאת התורה מנ"ש ב"ה  -צו
פרשת תרומת הדשן  -שחרית ,קרבנות
מעמדות  -סדר קרבנות ,כל יום
אביי הוה מסדר  -שחרית ,קרבנות
פרשת אשם
פרשת תודה
פרשת תודה
קריאת התורה שבועי  -שמיני

נאמר בלחש על ידי הציבור פסוק אחד כנגד כל מילה בברכת כהנים.
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שמוש פסוקים  -ויקרא ,במדבר
פרק:פסוק
ט:א-טז
יב:א-יג:נט
יב:א-יג:ה
יד:א-טו:לג
יד:א-יב
טז:א-יח:ל
טז:א-יז
טז:ג-אד
טז:ל
יח:ג-י
יט:א-כ:כז
יט:א-יד
כא:א-כד:כג
כא:א-טו
כב:כו-כג:מד
כג:ד
כג:טו-טז
כג:מב-מג
כג:מד
כה:א-כו:ב
כה:א-יג
כו:ג-כז:לד
כו:ג-יג
כו:מב
כו:מד-מה
כו:מה

בשמוש ב-

מתחיל ב-

וַיְּ ִׁהי בַ יוֹם הַ ְּש ִׁמינִׁי
קריאת התורה מנ"ש ב"ה  -שמיני
ָּכָּר
ז
ה
דָּ
ִׁא ָּשה כִׁ י תַ זְּ ִׁריעַ וְּ יָּלְּ
קריאת התורה שבועי  -תזריע
ִׁא ָּשה כִׁ י תַ זְּ ִׁריעַ וְּ יָּלְּ דָּ ה זָּכָּר
קריאת התורה מנ"ש ב"ה  -תזריע
זֹאת ִׁת ְּהיֶה תו ַֹרת הַ ְּמצ ָֹּרע
קריאת התורה שבועי  -מצרע
זֹאת ִׁת ְּהיֶה תו ַֹרת הַ ְּמצ ָֹּרע
קריאת התורה מנ"ש ב"ה  -מצרע
ַאחֲ ֵרי מוֹת ְּשנֵי בְּ נֵי ַאהֲ רֹן
קריאת התורה שבועי  -אחרי מות
ַאחֲ ֵרי מוֹת ְּשנֵי בְּ נֵי ַאהֲ רֹן
קה"ת מנ"ש ב"ה  -אחרי מות
בְּ זֹאת ָּיבֹא ַאהֲ רֹן אֶ ל הַ קֹדֶ ש בְּ פַ ר בֶן בָּ ָּקר לְּ חַ ָּטאת וְּ ַאיִׁ ל קריאת התורה ליום כיפור בוקר ◄שבת
לְּ ֹעלָּה
פרשת פרה
כִׁ י בַ יוֹם הַ זֶה יְּ כַ פֵ ר ֲעלֵיכֶם
תפילת יום כיפור
יְּשבְּ ֶתם בָּ ּה ֹלא תַ עֲשּו
ֲשה אֶ ֶרץ ִׁמצְּ ַריִׁ ם אֲ ֶשר ַ
כְּ מַ ע ֵ
קריאת התורה ,מנחה יום כיפור
ְּקד ִֹׁשים ִׁת ְּהיּו כִׁ י קָּ דוֹש אֲ נִׁ י יְּ ה ָּוֹה אֱ ֹלהֵ יכֶם
קריאת התורה שבועי  -קדשים
ְּקד ִֹׁשים ִׁת ְּהיּו כִׁ י קָּ דוֹש אֲ נִׁ י יְּ הוָֹּה אֱ ֹלהֵ יכֶם
קריאת התורה מנ"ש ב"ה  -קדשים
אֱ מֹר אֶ ל הַ כֹהֲ נִׁ ים בְּ נֵי ַאהֲ רֹן
קריאת התורה שבועי  -אמר
אֱ מֹר אֶ ל הַ כֹהֲ נִׁ ים בְּ נֵי ַאהֲ רֹן
קריאת התורה מנ"ש ב"ה  -אמר
קריאת התורה לט"ז ניסן וראשון (וב'
כֶשב אוֹ עֵ ז כִׁ י יִׁ ָּּולֵד
שוֹר אוֹ ֶ
בחו"ל) של סוכות
אֵ לֶה מוֹעֲדֵ י יְּ הוָֹּה ִׁמ ְּק ָּראֵ י קֹדֶ ש אֲ ֶשר ִׁת ְּק ְּראּו אֹתָּ ם
קידושא רבא ,יום טוב בוקר
בְּ מוֹעֲדָּ ם.
ּוספַ ְּר ֶתם לָּכֶם ִׁממָּ חֳ ַרת הַ ַשבָּת
ְּ
סדר ספירת העומר
בַ סֻ כֹת ֵת ְּשבּו ִׁשבְּ עַ ת י ִָּׁמים
אושפיזין בסוכות
ערבית יום טוב ◄קידושא רבא ,יום טוב
מעֲדֵ י יְּ הוָֹּה אֶ ל בְּ נֵי יִׁ ְּש ָּראֵ ל.
וַיְּ דַ בֵ ר מ ֶֹשה אֶ ת ֹ
בוקר
וַיְּ דַ בֵ ר יְּ הוָֹּה אֶ ל מ ֶֹשה בְּ הַ ר ִׁסינַי לֵאמֹר.
קריאת התורה שבועי  -בהר
וַיְּ דַ בֵ ר יְּ הוָֹּה אֶ ל מ ֶֹשה בְּ הַ ר ִׁסינַי לֵאמֹר.
קריאת התורה מנ"ש ב"ה  -בהר
ִׁאם בְּ חֻ קֹתַ י ֵתלֵכּו
קריאת התורה שבועי  -בחקתי
ִׁאם בְּ חֻ קֹתַ י ֵתלֵכּו
קריאת התורה מנ"ש ב"ה  -בחקתי
שחרית ,ברכות השחר ◄מוסף ראש
יתי ַיעֲקוֹב
וְּ זָּכַ ְּר ִׁתי אֶ ת בְּ ִׁר ִׁ
השנה ◄סליחות
וְּ ַאף גַם זֹאת בִׁ ְּהיוֹתָּ ם בְּ אֶ ֶרץ אֹיְּ בֵ יהֶ ם
סליחות
וְּ זָּכַ ְּר ִׁתי לָּהֶ ם בְּ ִׁרית ִׁראשֹנִׁ ים
מוסף ראש השנה

במדבר
א:א-ד:כ
א:א-יט
ד:כא-ז:פט
ד:כא-לג

וַיְּ דַ בֵ ר יְּ הוָֹּה אֶ ל מ ֶֹשה בְּ ִׁמ ְּדבַ ר ִׁסינַי בְּ אֹהֶ ל מוֹעֵד
וַיְּ דַ בֵ ר יְּ הוָֹּה אֶ ל מ ֶֹשה בְּ ִׁמ ְּדבַ ר ִׁסינַי בְּ אֹהֶ ל מוֹעֵד
ָּנשֹא אֶ ת רֹאש בְּ נֵי ג ְֵּרשוֹן
ָּנשֹא אֶ ת רֹאש בְּ נֵי ג ְֵּרשוֹן

ו:כב-כז

יִׁש ָּראֵ ל
כֹה ְּתבָּ ְּרכּו אֶ ת בְּ נֵי ְּ

ו:כד-כו 

יְּ בָּ ֶרכְּ ָך יְּ הוָֹּה וְּ יִׁ ְּש ְּמ ֶרָך .יָּאֵ ר יְּ הוָֹּה פָּ נָּיו אֵ לֶיָך וִׁ יחֻ ֶּנ ָּך.
יִׁ ָּשא יְּ הוָֹּה פָּ נָּיו אֵ לֶיָך וְּ י ֵָּשם לְּ ָך ָּשלוֹם.
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קריאת התורה שבועי  -במדבר
קריאת התורה מנ"ש ב"ה  -במדבר
קריאת התורה שבועי  -נשא
קריאת התורה מנ"ש ב"ה  -נשא
סדר הטבת חלום ◄ברכת הכהנים (ס) ◄
סדר פדיון הבן (ס)
ברכת כהנים בברכת התורה ,שחרית ◄
ק"ש על המיטה ◄ברכת הבנים ◄תפילת
הדרך ◄סדר פדיון הבן

שמוש פסוקים  -במדבר
פרק:פסוק
ו:כז

בשמוש ב-

מתחיל ב-
וְּ ָּשמּו אֶ ת ְּש ִׁמי עַל בְּ נֵי יִׁ ְּש ָּראֵ ל וַאֲ נִׁי אֲ בָּ ְּרכֵם.
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ז:א-יז
ז:יח-כט
ז:כד-לה
ז:ל-מא
ז:לו-מז
ז:מב-מז
ז:מח-נג
ז:נד-ח:ד
ח:א-יב:טז
ח:א-יד
ט:א-יד
ט:יא
ט:כג
י:י

וַיְּ ִׁהי בְּ יוֹם כַלוֹת מ ֶֹשה לְּ הָּ ִׁקים אֶ ת הַ ִׁמ ְּשכָּן
נְּשיא יִׁ ָּששכָּ ר.
בַ יוֹם הַ ֵשנִׁ י ִׁה ְּק ִׁריב נְּ תַ נְּאֵ ל בֶן צּועָּ ר ִׁ
ישי נ ִָּׁשיא לִׁ בְּ נֵי זְּ בּולֻן אֱ לִׁ יָאב בֶ ן חֵ ֹלן.
בַ יוֹם הַ ְּשלִׁ ִׁ
בַ יוֹם הָּ ְּרבִׁ יעִׁ י נ ִָּׁשיא לִׁ בְּ נֵי ְּראּובֵ ן אֱ לִׁ יצּור בֶן ְּשדֵ יאּור.
ישי נ ִָּׁשיא לִׁ בְּ נֵי ִׁש ְּמעוֹן ְּשל ִֻׁמיאֵ ל בֶן
בַ יוֹם הַ חֲ ִׁמ ִׁ
ישדָּ י.
צּור ַ
ִׁ
בַ יוֹם הַ ִׁש ִׁשי נ ִָּׁשיא לִׁ בְּ נֵי גָּד אֶ לְּ י ָָּּסף בֶן ְּדעּואֵ ל.
ישמָּ ע בֶן
בַ יוֹם הַ ְּשבִׁ יעִׁ י נ ִָּׁשיא לִׁ בְּ נֵי אֶ פְּ ָּריִׁם אֱ לִׁ ָּ
עַ ִׁמיהּוד.
בַ יוֹם הַ ְּש ִׁמינִׁ י נ ִָּׁשיא לִׁ בְּ נֵי ְּמנ ֶַשה ג ְַּמלִׁ יאֵ ל בֶן ְּפדָּ הצּור.
ֲֹלתָך אֶ ת הַ ֵּנרֹת אֶ ל מּול ְּפנֵי הַ ְּמנו ָֹּרה
בְּ הַ ע ְּ
ֲֹלתָך אֶ ת הַ ֵּנרֹת אֶ ל מּול ְּפנֵי הַ ְּמנו ָֹּרה
בְּ הַ ע ְּ
וְּ ַיעֲשּו בְּ נֵי יִׁ ְּש ָּראֵ ל אֶ ת הַ פָּ ַסח בְּ מוֹעֲדוֹ.
ַארבָּ עָּ ה עָּ ָּשר יוֹם
בַ חֹדֶ ש הַ ֵשנִׁ י בְּ ְּ
עַ ל ִׁפי יְּ הוָֹּה יַחֲ נּו וְּ עַל ִׁפי יְּ הוָֹּה יִׁ ָּסעּו
אשי חָּ ְּד ֵשיכֶם
ּובְּ יוֹם ִׁש ְּמחַ ְּתכֶם ּובְּ מוֹעֲדֵ יכֶם ּובְּ ָּר ֵ

י:לה

וַיְּ ִׁהי בִׁ נְּ סֹעַ הָּ ָארֹן ַויֹאמֶ ר מ ֶֹשה

י:לו
יב:יא
יג:א-טו:מא
יג:א-כ
יד:יז
יד:יט
יד:כ
יד:כב
טו:א-טז
טו:ג-יג
טו:כו

ּובְּ נֻחֹה יֹאמַ ר
ַאל נָּא תָּ ֵשת עָּ לֵינּו חַ טָּ את
ְּשלַח לְּ ָך אֲ נ ִָּׁשים וְּ יָּתֻ רּו אֶ ת אֶ ֶרץ כְּ נַעַן
ְּשלַח לְּ ָך אֲ נ ִָּׁשים וְּ יָּתֻ רּו אֶ ת אֶ ֶרץ כְּ נַעַן
וְּ עַ ָּתה יִׁ גְּ דַ ל נָּא כֹחַ אֲ ֹדנָּי
ְּסלַח נָּא ַלעֲוֹן הָּ עָּ ם הַ זֶה כְּ גֹדֶ ל חַ ְּסדֶ ָך
ַויֹאמֶ ר יְּ הוָֹּה ָּסל ְַּח ִׁתי כִׁ ְּדבָּ ֶרָך.
כִׁ י כָּל הָּ אֲ נ ִָּׁשים הָּ ר ִֹׁאים אֶ ת כְּ ב ִֹׁדי וְּ אֶ ת ֹאתֹתַ י
כִׁ י תָּ בֹאּו אֶ ל אֶ ֶרץ מו ְֹּשבֹתֵ יכֶם
ַוע ֲִׁשיתֶ ם ִׁא ֶשה לַיהוָּה
נִׁסלַח לְּ כָּל עֲדַ ת בְּ נֵי יִׁ ְּש ָּראֵ ל וְּ ַלגֵר הַ גָּר בְּ תוֹכָּם כִׁ י לְּ כָּל
וְּ ְּ
הָּ עָּ ם בִׁ ְּש ָּגגָּה.

טו:לז-מא

וְּ עָּ שּו לָּהֶ ם צִׁ יצִׁ ת עַל כַ נְּ פֵ י בִׁ גְּ דֵ יהֶ ם לְּ ֹדרֹתָּ ם

טז:א-יח:לב
טז:א-יג
יח:טו
יח:טז
יט:א-כב:א
יט:א-יז
יט:א-כב
כא:יט
כב:ב-כה:ט
כב:ב-יב
כג:כא

ַויִׁ ַקח ק ַֹרח
וַיִׁ ַקח ק ַֹרח
אַ ְך פָּ דֹה ִׁת ְּפדֶ ה אֵ ת בְּ כוֹר הָּ ָאדָּ ם
ּופדּויָּו ִׁמבֶ ן חֹדֶ ש ִׁתפְּ דֶ ה
ְּ
זֹאת חֻ ַקת הַ תו ָֹּרה
זֹאת חֻ ַקת הַ תו ָֹּרה
זֹאת חֻ ַקת הַ תו ָֹּרה
ּומּנַחֲ לִׁ יאֵ ל בָּ מוֹת.
ּוממַ ָּתנָּה נַחֲ לִׁ יאֵ ל ִׁ
ִׁ
וַיַ ְּרא בָּ לָּק
וַיַ ְּרא בָּ לָּק
ֹלא ִׁהבִׁ יט ָאוֶן בְּ ַי ֲעקֹב
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פסוק שהקהל אומרים בעת קריאת
הכהנים מילת וישם בברכת כהנים
קריאת התורה ראשון של חנוכה
קריאת התורה שני של חנוכה
קריאת התורה שלישי של חנוכה
קריאת התורה רביעי של חנוכה
קריאת התורה חמישי של חנוכה
קריאת התורה ששי של חנוכה
קריאת התורה שבעי של חנוכה
קריאת התורה שמיני של חנוכה
קריאת התורה שבועי  -בהעלותך
קריאת התורה מנ"ש ב"ה  -בהעלותך
קריאת התורה כ' ניסן -חוה"מ פסח
הגדה של פסח
הגבהה
מוסף ראש השנה
הוצאת ס"ת ,ויהי בנסוע ◄אתה הראת -
שמחת תורה
החזרת ס"ת ,ובנחה יאמר
סליחות
קריאת התורה פרשת  -שלח
קריאת התורה מנ"ש ב"ה  -שלח
סליחות
סליחות ◄ערב יום כיפור
סליחות
פרקי אבות ה:ו
מעמדות  -כל יום
פרשת נסכים
ערב יום כיפור
ק"ש  -שחרית ,ערבית ,ק"ש על המיטה,
וכו'
קריאת התורה שבועי  -קרח
קריאת התורה מנ"ש ב"ה  -קרח
סדר פדיון הבן (ס)
סדר פדיון הבן
קריאת התורה שבועי  -חקת
קריאת התורה מנ"ש ב"ה  -חקת
קריאת התורה לפרשת פרה
פרקי אבות ו:ב
קריאת התורה שבועי  -בלק
קריאת התורה מנ"ש ב"ה  -בלק
מוסף ראש השנה

יש מתחילים מפסוק ו:כב
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שמוש פסוקים  -במדבר
פרק:פסוק
כד:ה
כה:י-ל:א
כה:י-כו:ד
כה:י-יב
כח:א-ח
כח:א-טו
כח:ט-טו
כח:ט-י
כח:יא
כח:יא-טו
כח:יב-טז
כח:טז-יט
כח:טז-כה
כח:יט-כה
כח:כו-כז

בשמוש ב-

מתחיל ב-
יִׁש ָּראֵ ל.
מַ ה טֹבּו אֹהָּ לֶיָך ַי ֲעקֹב ִׁמ ְּשכְּ נֹתֶ יָך ְּ
ִׁפינְּ חָּ ס בֶ ן אֶ לְּ עָּ זָּר בֶן ַאהֲ רֹן הַ כֹהֵ ן הֵ ִׁשיב אֶ ת חֲ מָּ ִׁתי
מֵ עַ ל בְּ נֵי יִׁ ְּש ָּראֵ ל
ִׁפינְּ חָּ ס בֶ ן אֶ לְּ עָּ זָּר בֶן ַאהֲ רֹן הַ כֹהֵ ן הֵ ִׁשיב אֶ ת חֲ מָּ ִׁתי
מֵ עַ ל בְּ נֵי יִׁ ְּש ָּראֵ ל
ִׁפינְּ חָּ ס בֶ ן אֶ לְּ עָּ זָּר בֶן ַאהֲ רֹן הַ כֹהֵ ן הֵ ִׁשיב אֶ ת חֲ מָּ ִׁתי
מֵ עַ ל בְּ נֵי יִׁ ְּש ָּראֵ ל
צַ ו אֶ ת בְּ נֵי יִׁ ְּש ָּראֵ ל
צַ ו אֶ ת בְּ נֵי יִׁ ְּש ָּראֵ ל

כח:כו-לא
כט:א-ו

ּובַ חֹדֶ ש הַ ְּשבִׁ יעִׁ י בְּ אֶ חָּ ד ַלחֹדֶ ש ִׁמ ְּק ָּרא קֹדֶ ש יִׁ ְּהיֶה לָּכֶם

כט:ז-ח
כט:ז-יא
כט:יב-יג

ּובֶ עָּ שוֹר ַלחֹדֶ ש הַ ְּשבִׁ יעִׁ י הַ זֶה ִׁמ ְּק ָּרא קֹדֶ ש יִׁ ְּהיֶה לָּכֶם
ּובֶ עָּ שוֹר ַלחֹדֶ ש הַ ְּש בִׁ יעִׁ י הַ זֶה ִׁמ ְּק ָּרא קֹדֶ ש יִׁ ְּהיֶה לָּכֶם
ּובַ חֲ ִׁמ ָּשה עָּ ָּשר יוֹם ַלחֹדֶ ש הַ ְּשבִׁ יעִׁ י ִׁמ ְּק ָּרא קֹדֶ ש יִׁ ְּהיֶה
לָּכֶם
ּובַ חֲ ִׁמ ָּשה עָּ ָּשר יוֹם ַלחֹדֶ ש הַ ְּשבִׁ יעִׁ י ִׁמ ְּק ָּרא קֹדֶ ש יִׁ ְּה ֶיה
לָּכֶם
ּובַ יוֹם הַ ֵשנִׁ י פָּ ִׁרים בְּ נֵי בָּ ָּקר ְּשנֵים עָּ ָּשר אֵ ילִׁ ם ְּשנָּיִׁם
ּובַ יוֹם הַ ֵשנִׁ י פָּ ִׁרים בְּ נֵי בָּ ָּקר ְּשנֵים עָּ ָּשר אֵ ילִׁ ם ְּשנָּיִׁם
ישי פָּ ִׁרים עַ ְּש ֵתי עָּ ָּשר אֵ ילִׁ ם ְּשנָּיִׁם
ּובַ יוֹם הַ ְּשלִׁ ִׁ
ישי פָּ ִׁרים עַ ְּש ֵתי עָּ ָּשר אֵ ילִׁ ם ְּשנָּיִׁם
ּובַ יוֹם הַ ְּשלִׁ ִׁ
ישי פָּ ִׁרים עַ ְּש ֵתי עָּ ָּשר אֵ ילִׁ ם ְּשנָּיִׁם
ּובַ יוֹם הַ ְּשלִׁ ִׁ
ֲש ָּרה אֵ ילִׁ ם ְּשנָּיִׁם
ּובַ יוֹם הָּ ְּרבִׁ יעִׁ י פָּ ִׁרים ע ָּ
ֲש ָּרה אֵ ילִׁ ם ְּשנָּיִׁם
ּובַ יוֹם הָּ ְּרבִׁ יעִׁ י פָּ ִׁרים ע ָּ
ֲש ָּרה אֵ ילִׁ ם ְּש ָּניִׁם
ּובַ יוֹם הָּ ְּרבִׁ יעִׁ י פָּ ִׁרים ע ָּ
ישי פָּ ִׁרים ִׁת ְּשעָּ ה אֵ ילִׁ ם ְּשנָּיִׁם
ּובַ יוֹם הַ חֲ ִׁמ ִׁ
ישי פָּ ִׁרים ִׁת ְּשעָּ ה אֵ ילִׁ ם ְּשנָּיִׁם
ּובַ יוֹם הַ חֲ ִׁמ ִׁ
ישי פָּ ִׁרים ִׁת ְּשעָּ ה אֵ ילִׁ ם ְּשנָּיִׁם
ּובַ יוֹם הַ חֲ ִׁמ ִׁ
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קריאת התורה שבועי  -פינחס
קריאת התורה מנ"ש ב"ה  -פינחס

סדר ברית מילה ◄מעמדות  -כל יום
פרשת התמיד  -שחרית ,קרבנות
קריאת התורה ראש חודש
7
פרשת מוסף (המוספים) לשבת וראש
ימם
ּובְּ יוֹם הַ ַשבָּ ת ְּשנֵי כְּ בָּ ִׁשים בְּ נֵי ָּשנָּה ְּת ִׁמ ִׁ
חודש  -שחרית ,8קרבנות ◄קריאה ספר
ב' ,שבת ראש חודש
שבת שחרית ,קרבנות ◄שבת מוסף ◄
ימם
ּובְּ יוֹם הַ ַשבָּ ת ְּשנֵי כְּ בָּ ִׁשים בְּ נֵי ָּשנָּה ְּת ִׁמ ִׁ
מעמד  -שבת
אשי חָּ ְּד ֵשיכֶם ַת ְּק ִׁריבּו ֹעלָּה לַיהוָּה
ּובְּ ָּר ֵ
מוסף שבת ראש חודש
אשי חָּ ְּד ֵשיכֶם ַת ְּק ִׁריבּו ֹעלָּה לַיהוָּה
ּובְּ ָּר ֵ
שחרית ראש חודש ,קרבנות
סלֶת ִׁמנְּחָּ ה בְּ לּולָּה בַ ֶשמֶ ן לַפָּ ר הָּ אֶ חָּ ד קריאה ספר ב' ,ראשון (ושני בחו"ל) של
ֹלשה עֶ ְּשרֹנִׁ ים ֹ
ּוש ָּ
ְּ
סוכות
ַארבָּ עָּ ה עָּ ָּשר יוֹם ַלחֹדֶ ש פֶ ַסח
ּובַ חֹדֶ ש הָּ ִׁראשוֹן בְּ ְּ
מוסף פסח
לַיהוָּה.
קריאה ספר ב' ,ראשון (וב' בחו"ל) של
ַארבָּ עָּ ה עָּ ָּשר יוֹם ַלחֹדֶ ש פֶ ַסח
ּובַ חֹדֶ ש הָּ ִׁראשוֹן בְּ ְּ
לַיהוָּה.
פסח
קריאה ספר ב' ,חוה"מ ויום אחרון של
וְּ ִׁה ְּק ַרבְּ ֶתם ִׁא ֶשה ֹעלָּה לַיהוָּה פָּ ִׁרים בְּ נֵי בָּ קָּ ר ְּש ַניִׁ ם
וְּ ַאיִׁ ל אֶ חָּ ד
פסח
כּורים בְּ הַ ְּק ִׁריבְּ כֶם ִׁמנְּ חָּ ה חֲ דָּ ָּשה לַיהוָּה
ּובְּ יוֹם הַ בִׁ ִׁ
מוסף שבועות
בְּ ָּש ֻבעֹתֵ יכֶם
כּורים בְּ הַ ְּק ִׁריבְּ כֶם ִׁמנְּ חָּ ה חֲ דָּ ָּשה לַיהוָּה
ּובְּ יוֹם הַ בִׁ ִׁ
בְּ ָּש ֻבעֹתֵ יכֶם

כט:יב-טז
כט:יז
כט:יז-יט
כט:כ
כט:כ-כב
כט:כ-כח
כט:כג
כט:כג-כה
כט:כג-לא
כט:כו
כט:כו-כח
כט:כו-לד

מה טובו  -שחרית ◄פל"א מ--ל

פסוקים ט-י
פסוקים יא-טו
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קריאה ספר ב' ,שבועות
מוסף ראש השנה ◄קריאה ספר ב' ,ראש
השנה ,ב' הימים
מוסף יום כיפור
קריאה ספר ב' ,יום כיפור
מוסף סוכות
קריאה ספר ב' ,יום ב' של סוכות חו"ל
מוסף סוכות
קריאת התורה ,יום ב' של סוכות
מוסף סוכות
קריאת התורה ,יום שלישי של סוכות
קה"ת ,יום ב' של חוה"מ סוכות חו"ל
מוסף סוכות
קריאת התורה ,יום רביעי של סוכות
קה"ת ,יום שלישי של חוה"מ סוכות חו"ל
מוסף סוכות
קה"ת ,יום חמישי של סוכות
קריאת התורה ,יום רביעי של חוה"מ

שמוש פסוקים  -במדבר
פרק:פסוק
כט:כט
כט:כט-לא
כט:לב
כט:לב-לד
כט:לה-לו
כט:לה-ל:א
כט:לה-ל:א
ל:ב-לב:מב
ל:ב-יז
לג:א-לו:יג
לג:א-י

בשמוש ב-

מתחיל ב-
מנָּה אֵ ילִׁ ם ְּשנָּיִׁם
ּובַ יוֹם הַ ִׁש ִׁשי פָּ ִׁרים ְּש ֹ
מנָּה אֵ ילִׁ ם ְּשנָּיִׁם
ּובַ יוֹם הַ ִׁש ִׁשי פָּ ִׁרים ְּש ֹ
ּובַ יוֹם הַ ְּשבִׁ יעִׁ י פָּ ִׁרים ִׁשבְּ עָּ ה אֵ ילִׁ ם ְּשנָּיִׁם
ּובַ יוֹם הַ ְּשבִׁ יעִׁ י פָּ ִׁרים ִׁשבְּ עָּ ה אֵ ילִׁ ם ְּשנָּיִׁם
בַ יוֹם הַ ְּש ִׁמינִׁ י עֲצֶ ֶרת ִׁת ְּהיֶה לָּכֶם
בַ יוֹם הַ ְּש ִׁמינִׁ י עֲצֶ ֶרת ִׁת ְּהיֶה לָּכֶם
בַ יוֹם הַ ְּש ִׁמינִׁ י עֲצֶ ֶרת ִׁת ְּהיֶה לָּכֶם
אשי הַ מַ טוֹת לִׁ בְּ נֵי יִׁ ְּש ָּראֵ ל
וַיְּ דַ בֵ ר מ ֶֹשה אֶ ל ָּר ֵ
אשי הַ מַ טוֹת לִׁ בְּ נֵי יִׁ ְּש ָּראֵ ל
וַיְּ דַ בֵ ר מ ֶֹשה אֶ ל ָּר ֵ
אֵ לֶה מַ ְּסעֵ י בְּ נֵי יִׁ ְּש ָּראֵ ל
אֵ לֶה מַ ְּסעֵ י בְּ נֵי יִׁ ְּש ָּראֵ ל

סוכות חו"ל והושענא רבא
מוסף הושענא רבא
קריאת התורה ,יום ששי של סוכות
מוסף הושענא רבא
קריאת התורה הושענא רבא
מוסף ש"ע/שמחת תורה
קריאה ספר ב' ,ש"ע חו"ל
מוסף קה"ת שמחת תורה
קריאת התורה שבועי  -מטות
קריאת התורה מנ"ש ב"ה  -מטות
קריאת התורה שבועי  -מסעי
קריאת התורה מנ"ש ב"ה  -מסעי

דברים
א:א-ג:כב
א:א-יא
א:י-יא
ג:כג-ז:יא
ג:כג-ד:ח
ג:כד

אֵ לֶה הַ ְּדבָּ ִׁרים
אֵ לֶה הַ ְּדבָּ ִׁרים
יְּ הוָֹּה אֱ ֹלהֵ יכֶם ִׁה ְּרבָּ ה אֶ ְּתכֶם
יְּ הוָֹּה אֱ ֹלהֵ י אֲ בוֹתֵ כֶם י ֵֹסף ֲעלֵיכֶם כָּכֶם אֶ לֶף פְּ עָּ ִׁמים
וִׁ יבָּ ֵרְך אֶ ְּתכֶם כַאֲ ֶשר ִׁדבֶ ר לָּכֶם.
וָּאֶ ְּתחַ ּנַן אֶ ל יְּ הוָֹּה
וָּאֶ ְּתחַ ּנַן אֶ ל יְּ הוָֹּה
אֲ ֹדנָּי יְּ הוִׁ ה אַ ָּתה הַ ִׁחלוֹתָּ לְּ הַ ְּראוֹת אֶ ת עַ בְּ ְּדָך

ד:ד

וְּ אַ ֶתם הַ ְּדבֵ ִׁקים בַ יהוָּה אֱ ֹלהֵ יכֶם חַ יִׁ ים כֻלְּ כֶם הַ יוֹם.

ד:ט
ד:ט-י
ד:כה-מ
ד:כט
ד:לא
ד:לד
ד:לה

ּושמֹר נ ְַּפ ְּשָך ְּמאֹד
ַרק ִׁה ָּשמֶ ר לְּ ָך ְּ
ּושמֹר נ ְַּפ ְּשָך ְּמאֹד
ַרק ִׁה ָּשמֶ ר לְּ ָך ְּ
כִׁ י תוֹלִׁ יד בָּ נִׁ ים ּובְּ נֵי בָּ נִׁ ים
ּובִׁ ַק ְּש ֶתם ִׁמ ָּשם אֶ ת יְּ הוָֹּה אֱ ֹלהֶ יָך
כִׁ י אֵ ל ַרחּום יְּ הוָֹּה אֱ ֹלהֶ יָך
ּובְּ יָּד חֲ ז ָָּּקה ּובִׁ זְּ רוֹעַ נְּטּויָּה
אַ ָּתה הָּ ְּראֵ תָּ לָּדַ עַ ת

ד:לט 

אֹלהים
וְּ יָּדַ עְּ ָּת הַ יוֹם וַהֲ ֵשבֹתָּ אֶ ל לְּ בָּ בֶ ָך כִׁ י יְּ הוָֹּה הּוא הָּ ִׁ
ָארץ ִׁמ ָּתחַ ת אֵ ין עוֹד.
בַ ָּשמַ יִׁ ם ִׁממַ עַ ל וְּ עַ ל הָּ ֶ

ד:מד
ה:יב-טו

אֲשר ָּשם מ ֶֹשה לִׁ ְּפנֵי בְּ נֵי יִׁ ְּש ָּראֵ ל.
וְּ זֹאת הַ תו ָֹּרה ֶ
ֵש ֶשת י ִָּׁמים ַת ֲעבֹד וְּ עָּ ִׁשיתָּ כָּל ְּמלַאכְּ ֶתָך.

ו:ד 

ְּשמַ ע יִׁ ְּש ָּראֵ ל יְּ הוָֹּה אֹלהֵ ינּו יְּ הוָֹּה אֶ חָּ ד.

א:יא
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קריאת התורה שבועי  -דברים
קריאת התורה מנ"ש ב"ה  -דברים
ויתן לך  -סדר מוצאי שבת
משברך לעולה לתורה (ס)
קריאת התורה שבועי  -ואתחנן
קריאת התורה מנ"ש ב"ה  -ואתחנן
סליחות
הוצאת ס"ת (ס)◄קודם קריאת התורה
אחר שקוראים העולה הראשון ◄ויתן לך
 סדר מוצאי שבתפרקי אבות ג:י
אחת משש זכירות  -מעמד הר סני
קריאת התורה תשעה באב
סליחות
סליחות
הגדה של פסח
אתה הראת  -שמחת תורה
עלינו  -שחרית ,מנחה ,ערבית ,מוסף,
מוסף ראש השנה ,קידוש לבנה ,סדר ברית
מילה ◄החזרת ספר תורה (ס)
הגבהה
מעמד  -שבת
שירת הים  -שחרית ,פסד"ז ◄תחנון,
ימי ב' וה' בוקר ◄הוצאת ס"ת ,שבת,
שחרית ויום טוב ◄קדושה ,מוסף שבת
ויום טוב ◄מוסף ראש השנה ◄סדר
הושענות

שמוש פסוקים  -דברים
פרק:פסוק

בשמוש ב-

מתחיל ב-

ו:ח
ו:כ
ו:כג
ז:יב-יא:כה
ז:יב-ח:י
ז:יג-טו

ְּשמַ ע יִׁ ְּש ָּראֵ ל יְּ הוָֹּה אֱ ֹלהֵ ינּו יְּ הוָֹּה אֶ חָּ ד .וְּ ָאהַ בְּ ת אֵ ת
יְּ הוָֹּה אֹלהֶ יָך בְּ כָּל לְּ בָּ בְּ ָך ּובְּ כָּל נ ְַּפ ְּשָך ּובְּ כָּל ְּמאֹדֶ ָך .וְּ הָּ יּו
אֲשר ָאנֹכִׁ י ְּמצַּוְּ ָך הַ יוֹם עַ ל לְּ בָּ בֶ ָך.
הַ ְּדבָּ ִׁרים הָּ אֵ לֶה ֶ
וְּ ִׁשּנַנְּ ָּתם לְּ בָּ נֶיָך וְּ ִׁדבַ ְּר ָּת בָּ ם בְּ ִׁשבְּ ְּתָך בְּ בֵ יתֶ ָך ּובְּ לֶכְּ ְּתָך
ּוק ַש ְּר ָּתם לְּ אוֹת עַ ל יָּדֶ ָך וְּ הָּ יּו
בַ דֶ ֶרְך ּובְּ ָּשכְּ בְּ ָך ּובְּ קּומֶ ָךְּ .
לְּ ט ָֹּטפֹת בֵ ין עֵ ינֶיָךּ .וכְּ תַ בְּ ָּתם עַ ל ְּמזֻזוֹת בֵ יתֶ ָך
ּובִׁ ְּשעָּ ֶריָך.
ּוק ַש ְּר ָּתם לְּ אוֹת עַ ל יָּדֶ ָך וְּ הָּ יּו לְּ ט ָֹּטפֹת בֵ ין עֵ ינֶיָך.
ְּ
כִׁ י יִׁ ְּשָאלְּ ָך בִׁ נְָּך מָּ חָּ ר לֵאמֹר מָּ ה הָּ עֵ דֹת
וְּ אוֹתָּ נּו הוֹצִׁ יא ִׁמ ָּשם
וְּ הָּ יָּה עֵ קֶ ב ִׁת ְּש ְּמעּון
וְּ הָּ יָּה עֵ קֶ ב ִׁת ְּש ְּמעּון
וַאֲ הֵ בְּ ָך ּובֵ ַרכְּ ָך וְּ ִׁה ְּרבֶ ָך

ט:ז

זְּ כֹר ַאל ִׁת ְּשכַח

ט:כו-כז
ט:כז
י:יב-יא:ט
י:יז-יח
י:כב
יא:יג-כא
יא:כו-טז:יז
יא:כו-יב:י
יד:א

ַאל ַת ְּשחֵ ת עַ ְּמָך וְּ נַחֲ ל ְָּּתָך
וְּ עַ ָּתה יִׁ ְּש ָּראֵ ל מָּ ה יְּ הוָֹּה אֱ ֹלהֶ יָך
ֹלהים
כִׁ י יְּ הוָֹּה אֱ ֹלהֵ יכֶם הּוא אֱ ֹלהֵ י הָּ אֱ ִׁ
בְּ ִׁשבְּ עִׁ ים נֶפֶ ש י ְָּּרדּו אֲ בֹתֶ יָך ִׁמצְּ ָּריְּ מָּ ה
וְּ הָּ יָּה ִׁאם ָּשמֹעַ ִׁת ְּש ְּמעּו אֶ ל ִׁמצְּ וֹתַ י
ּוק ָּללָּה.
ְּראֵ ה ָאנֹכִׁ י נֹתֵ ן לִׁ ְּפנֵיכֶם הַ יוֹם בְּ ָּרכָּ ה ְּ
ּוק ָּללָּה.
ְּראֵ ה ָאנֹכִׁ י נֹתֵ ן לִׁ ְּפנֵיכֶם הַ יוֹם בְּ ָּרכָּ ה ְּ
בָּ נִׁ ים אַ ֶתם לַיהוָּה אֱ ֹלהֵ יכֶם

יד:כב-טז:יז

עַ ֵשר ְּתעַ ֵשר אֵ ת כָּל ְּתבּוַאת ז ְַּרעֶ ָך

טו:ו

כִׁ י יְּ הוָֹּה אֱ ֹלהֶ יָך בֵ ַרכְּ ָך

טו:יט-טז:יז

כָּל הַ בְּ כוֹר אֲ ֶשר יִׁ ָּּולֵד בִׁ בְּ קָּ ְּרָך ּובְּ צֹאנְָּך

טז:ג

ֹלא תֹאכַל עָּ לָּיו חָּ מֵ ץ

טז:טז-יז
טז:יח-כא:ט
טז:יח-יז:יג
כא:י-כה:יט
כא:י-כא
כג:ו
כד:ט

כּורָך אֶ ת ְּפנֵי יְּ הוָֹּה
ָּשלוֹש ְּפעָּ ִׁמים בַ ָּשנָּה י ֵָּראֶ ה כָּל זְּ ְּ
אֱ ֹלהֶ יָך
ש ְֹּפ ִׁטים וְּ ש ְֹּט ִׁרים ִׁת ֶתן לְּ ָך בְּ כָּל ְּשעָּ ֶריָך
ש ְֹּפ ִׁטים וְּ ש ְֹּט ִׁריםִׁ ,ת ֶתן לְּ ָך בְּ כָּל ְּשעָּ ֶריָך
כִׁ י תֵ צֵ א ל ִַׁמלְּ חָּ מָּ ה עַ ל אֹיְּ בֶ יָך
כִׁ י תֵ צֵ א ל ִַׁמלְּ חָּ מָּ ה עַ ל אֹיְּ בֶ יָך
וְּ ֹלא ָאבָּ ה יְּ הוָֹּה אֱ ֹלהֶ יָך
זָּכוֹר אֵ ת אֲ ֶשר עָּ ָּשה יְּ הוָֹּה אֱ ֹלהֶ יָך לְּ ִׁמ ְּריָּם

כה:יז-יט

זָּכוֹר אֵ ת אֲ ֶשר עָּ ָּשה לְּ ָך עֲמָּ לֵק

כו:א-ח
כו:א-טו
כו:ה-ח

ָארץ
וְּ הָּ יָּה כִׁ י תָּ בוֹא אֶ ל הָּ ֶ
ָארץ
וְּ הָּ יָּה כִׁ י תָּ בוֹא אֶ ל הָּ ֶ
וְּ עָּ נִׁ יתָּ וְּ ָאמַ ְּר ָּת לִׁ ְּפנֵי יְּ הוָֹּה אֱ ֹלהֶ יָך אֲ ַר ִׁמי אֹבֵ ד ָאבִׁ י
הַ ְּש ִׁקיפָּ ה ִׁמ ְּמעוֹן ָּק ְּד ְּשָך ִׁמן הַ ָּשמַ יִׁ ם ּובָּ ֵרְך אֶ ת עַ ְּמָך אֶ ת
יִׁ ְּש ָּראֵ ל
בָּ רּוְך אַ ָּתה בָּ עִׁ יר ּובָּ רּוְך אַ ָּתה בַ ָּשדֶ ה.
יְּ צַ ו יְּ הוָֹּה ִׁא ְּתָך אֶ ת הַ בְּ ָּרכָּה בַ אֲ ָּסמֶ יָך

ו:ד-ט

כו:טו
כח:ג-ו
כח:ח

זְּ כֹר ַלעֲבָּ ֶדיָך לְּ ַאבְּ ָּרהָּ ם לְּ יִׁ צְּ חָּ ק ּולְּ ַי ֲעקֹב
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ק"ש  -שחרית ,ערבית ,על המיטה ,מוסף
ראש השנה
קודם סדר הנחת תפילין
הגדה של פסח
הגדה של פסח
קריאת התורה שבועי  -עקב
קריאת התורה מנ"ש ב"ה  -עקב
ויתן לך  -סדר מוצאי שבת
אחת משש זכירות  -אשר הכעיסו אבותינו
להקב"ה במדבר
סליחות
תחנון
פרשת היראה
ויתן לך  -סדר מוצאי שבת
הגדה של פסח
ק"ש  -שחרית ,ערבית ,על המיטה ,וכו'
קריאת התורה שבועי  -ראה
קריאת התורה מנ"ש ב"ה  -ראה
פרקי אבות ג:יח
קריאת התורה ,שמיני שבת פסח ,שבת
יום ב' של שבועות ושבת ש"ע ,חו"ל
ויתן לך  -סדר מוצאי שבת
קריאת התורה ,שמיני לפסח חו"ל ,ויום ב'
שבועות ,חו"ל
הגדה של פסח ◄אחת משש זכירות -
יציאת מצרים
מוסף שלושת רגלים
קריאת התורה שבועי  -שופטים
קריאת התורה מנ"ש ב"ה  -שופטים
קריאת התורה שבועי  -כי תצא
קריאת התורה מנ"ש ב"ה  -כי תצא
ויתן לך  -מוצ"ש ◄סדר הטבת חלום
אחת משש זכירות  -מעשה מרים
קריאת התורה לפרשת זכור ◄אחת משש
זכירות  -מעשה עמלק
ריאת התורה שבועי  -כי תבוא
קריאת התורה מנ"ש ב"ה  -כי תבוא
הגדה של פסח
ע"י כהנים בסוף ברכת כהנים ◄בסוף
שחרית וערבית (סע"י)
ויתן לך  -סדר מוצאי שבת
ויתן לך  -סדר מוצאי שבת

שמוש פסוקים  -יהושע ,שופטים ,שמואל
פרק:פסוק
כח:י
כח:יב
כט:ט-ל כ
כט:ט-כח
כט:כח
ל:א-י
ל:ג-ד
ל:ו
ל:טו
לא:א-ל
9
לא:א-יג
לב:א-נב
לב:א-יב
לב:א-ו
לב:ג
לב:ד
לב:ז-יב
לב:ט
10
לב:יא
לב:יג-יח
לב:יט-כח
לב:כט-לה
לב:לו-מג
לב:לט
לב:מג
לג:א-לג:יז
לג:א-לד:יב
לג:ד
לג:ה
לג:יא
לג:כא
לג:כט

בשמוש ב-

מתחיל ב-
נִׁק ָּרא עָּ לֶיָך
ָארץ כִׁ י ֵשם יְּ הוָֹּה ְּ
וְּ ָּראּו כָּל עַ מֵ י הָּ ֶ
יִׁ ְּפ ַתח יְּ הוָֹּה לְּ ָך אֶ ת אוֹצָּ רוֹ הַ טוֹב
אַ ֶתם נִּׁצָּ בִׁ ים הַ יוֹם כֻלְּ כֶם לִׁ ְּפנֵי יְּ הוָֹּה אֱ ֹלהֵ יכֶם
אַ ֶתם נִּׁצָּ בִׁ ים הַ יוֹם כֻלְּ כֶם לִׁ ְּפנֵי יְּ הוָֹּה אֱ ֹלהֵ יכֶם
ּנִׁס ָּתרֹת לַיהוָּה אֱ ֹלהֵ ינּו וְּ הַ ּנִׁגְּ ֹלת לָּנּו ּולְּ בָּ נֵינּו
הַ ְּ
וְּ הָּ יָּה כִׁ י ָּיבֹאּו עָּ לֶיָך כָּל הַ ְּדבָּ ִׁרים הָּ אֵ לֶה הַ בְּ ָּרכָּה
וְּ הַ ְּק ָּללָּה
בּותָך וְּ ִׁרחֲ מֶ ָך
וְּ ָּשב יְּ הוָֹּה אֱ ֹלהֶ יָך אֶ ת ְּש ְּ
ּומָּ ל יְּ הוָֹּה אֱ ֹלהֶ יָך אֶ ת לְּ בָּ בְּ ָך
ְּראֵ ה נָּתַ ִׁתי לְּ פָּ נֶיָך הַ יוֹם
וַיֵ לְֶך מ ֶֹשה וַיְּ דַ בֵ ר אֶ ת הַ ְּדבָּ ִׁרים הָּ אֵ לֶה אֶ ל כָּל יִׁ ְּש ָּראֵ ל.
וַיֵ לְֶך מ ֶֹשה וַיְּ דַ בֵ ר אֶ ת הַ ְּדבָּ ִׁרים הָּ אֵ לֶה אֶ ל כָּל יִׁ ְּש ָּראֵ ל.
הַ אֲ זִׁ ינּו הַ ָּשמַ יִׁם וַאֲ דַ בֵ ָּרה
הַ אֲ זִׁ ינּו הַ ָּשמַ יִׁם וַאֲ דַ בֵ ָּרה
הַ אֲ זִׁ ינּו הַ ָּשמַ יִׁם וַאֲ דַ בֵ ָּרה
כִׁ י ֵשם יְּ הוָֹּה אֶ ְּק ָּרא הָּ בּו גֹדֶ ל לֵאֹלהֵ ינּו.
הַ ּצּור ָּת ִׁמים פָּ עֳלוֹ כִׁ י כָּלְּ -ד ָּרכָּ יו ִׁמ ְּשפָּ ט אֵ ל אֱ מּונָּה
וְּ אֵ ין עָּ וֶל צַ ִׁדיק וְּ י ָָּּשר הּוא.
זְּ כֹר יְּ מוֹת עוֹלָּם
כִׁ י חֵ לֶק יְּ הוָֹּה עַ מוֹ
כְּ נ ֶֶשר יָּעִׁ יר ִׁקּנוֹ
ָארץ
י ְַּרכִׁ בֵ הּו עַ ל בָּ מֳ תֵ י ֶ
וַיַ ְּרא יְּ הוָֹּה וַיִׁ נְָּאץ
לּו חָּ כְּ מּו י ְַּשכִׁ ילּו זֹאת
כִׁ י י ִָּׁדין יְּ הוָֹּה עַ מוֹ
ֹלהים עִׁ מָּ ִׁדי אֲ נִׁ י
ְּראּו עַ ָּתה כִׁ י אֲ נִׁ י אֲ נִׁ י הּוא וְּ אֵ ין אֱ ִׁ
ָאמית וַאֲ חַ יֶה מָּ חַ צְּ ִׁתי וַאֲ נִׁ י אֶ ְּרפָּ א וְּ אֵ ין ִׁמי ִָּׁדי מַ ּצִׁ יל.
ִׁ
הַ ְּרנִׁ ינּו גוֹיִׁ ם עַ מוֹ
ֹלהים
וְּ זֹאת הַ בְּ ָּרכָּה אֲ ֶשר בֵ ַרְך מ ֶֹשה ִׁאיש הָּ אֱ ִׁ
ֹלהים
וְּ ֹז את הַ בְּ ָּרכָּה אֲ ֶשר בֵ ַרְך מ ֶֹשה ִׁאיש הָּ אֱ ִׁ
תו ָֹּרה צִׁ ּוָּה לָּנּו מ ֶֹשה מו ָֹּר ָּשה ְּק ִׁהלַת ַי ֲעקֹב.
אשי עָּ ם יַחַ ד ִׁשבְּ ֵטי
ישרּון מֶ לְֶך בְּ ִׁה ְּתאַ סֵ ף ָּר ֵ
וַיְּ ִׁהי בִׁ ֻ
יִׁ ְּש ָּראֵ ל.
בָּ ֵרְך יְּ הוָֹּה חֵ ילוֹ ּופֹעַ ל יָּדָּ יו ִׁת ְּרצֶ ה ְּמחַ ץ מָּ ְּתנַיִׁ ם ָּקמָּ יו
ּומ ַשנְּ ָאיו ִׁמן יְּ קּומּון.
ְּ
אשית לוֹ כִׁ י ָּשם חֶ לְּ ַקת ְּמחֹקֵ ק ָּספּון
וַיַ ְּרא ֵר ִׁ
אַ ְּש ֶריָך יִׁ ְּש ָּראֵ ל ִׁמי כָּ מוָֹך

תפילה זכה
ויתן לך  -סדר מוצאי שבת
קריאת התורה שבועי  -נצבים
קריאת התורה מנ"ש ב"ה  -נצבים
תפילת יום כיפור ,וידוי
פרשת התשובה
סליחות
סליחות
תפילה זכה
קריאת התורה שבועי  -וילך
קריאת התורה מנ"ש ב"ה  -וילך
קריאת התורה שבועי  -האזינו
קריאת התורה מנ"ש ב"ה  -האזינו
מעמד  -יום א'
קודם העמידה ,מנחה או מוסף
צידוק הדין ◄פל"א ה--א
מעמד  -יום ב'
אושפיזין בסוכות
קודם לבישת הטלית
מעמד  -יום ג'
מעמד  -יום ד'
מעמד  -יום ה'
מעמד  -יום ו'
פל"א ר--ל
אב הרחמים ,שבת שחרית
קריאת התורה מנ"ש ב"ה  -וזאת הברכה
קה"ת לשמחת תורה  -וזאת הברכה
קודם שחרית
מוסף ראש השנה
ברכת המזון (ס)
פרקי אבות ה:כא
ויתן לך  -סדר מוצאי שבת

יהושע
א:א-ט

וַיְּ ִׁהי ַאחֲ ֵרי מוֹת מ ֶֹשה עֶ בֶ ד יְּ הוָֹּה

א:א-יח

וַיְּ ִׁהי ַאחֲ ֵרי מוֹת מ ֶֹשה עֶ בֶ ד יְּ הוָֹּה

ב:א-כד

וַיִׁ ְּשלַח יְּ הו ֹֻשעַ בִׁ ן נּון ִׁמן הַ ִׁש ִׁטים ְּשנַיִׁ ם אֲ נ ִָּׁשים
ְּמ ַרגְּ לִׁ ים

 9יש קהילות שמסיימים בפסוק ל"א:יא.
 10סדר הפסוק למפרע.
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הפטרה וזאת הברכה (ס); (ת) ממשיכים
ו:כז
הפטרה ש"ע/וזאת הברכה; שמחת תורה
בחו"ל (א)
הפטרה שלח

שמוש פסוקים  -יהושע ,שופטים ,שמואל
פרק:פסוק

בשמוש ב-

מתחיל ב-

ג:ה-ז

ַויֹאמֶ ר יְּ הו ֹֻשעַ אֶ ל הָּ עָּם ִׁה ְּתקַ דָּ שּו

ה:ב-ו:א

ֲשה לְּ ָך חַ ְּרבוֹת
בָּ עֵ ת הַ ִׁהיא ָאמַ ר יְּ הוָֹּה אֶ ל יְּ הו ֹֻשעַ ע ֵ
צ ִֻׁרים

ו:כז

ָארץ.
וַיְּ ִׁהי יְּ הוָֹּה אֶ ת יְּ הו ֹֻשעַ וַיְּ ִׁהי ָּש ְּמעוֹ בְּ כָּל הָּ ֶ

כד:ב-ד

ֶת ַרח אֲ בִׁ י ַאבְּ ָּרהָּ ם וַאֲ בִׁ י נָּחוֹר

הפטרה יום א' של פסח ,ממשיכים יהושע
ה:ב
הפטרה יום א' של פסח ,ממשיכים יהושע
ו:כז (א); (ס)( ,ת) ממשיכיםו:כז
הפטרה יום א' של פסח ,ממשיכים יהושע
ו:כא (ס)( ,ת) ◄הפטרה וזאת הברכה,
ממשיכים א:ט (ת)
הגדה של פסח

שופטים
ד:ד-ה:לא
ד:כג-ה:לא
ה:ב
ה:ג-יא
יא:א-לג
יא:א-מ
יג:ב-כד
יג:ב-כה

ּודבו ָֹּרה ִׁא ָּשה נְּבִׁ יָאה
ְּ
ֹלהים בַ יוֹם הַ הּוא
וַיַ כְּ נַע אֱ ִׁ
בִׁ ְּפרֹעַ פְּ ָּרעוֹת בְּ יִׁ ְּש ָּראֵ ל בְּ ִׁה ְּתנַדֵ ב עָּ ם בָּ רֲ כּו יְּ הוָֹּה.
ִׁש ְּמעּו ְּמלָּכִׁ ים ,הַ אֲ זִׁ ינּו רֹזְּ נִׁ ים
וְּ יִׁ ְּפ ָּתח הַ גִׁ לְּ עָּ ִׁדי הָּ יָּה גִׁ בוֹר חַ יִׁל
וְּ יִׁ ְּפ ָּתח הַ גִׁ לְּ עָּ ִׁדי הָּ יָּה גִׁ בוֹר חַ יִׁל
ּושמוֹ מָּ נוֹחַ
וַיְּ ִׁהי ִׁאיש אֶ חָּ ד ִׁמּצָּ ְּרעָּ ה ִׁמ ִׁמ ְּשפַ חַ ת הַ דָּ נִׁי ְּ
ּושמוֹ מָּ נוֹחַ
וַיְּ ִׁהי ִׁאיש אֶ חָּ ד ִׁמּצָּ ְּרעָּ ה ִׁמ ִׁמ ְּשפַ חַ ת הַ דָּ נִׁי ְּ

הפטרה בשלח (א)
הפטרה בשלח (ת)
סדר ברית מילה (ס)
הפטרה בשלח (ס)
הפטרה חקת (א)( ,ס)
הפטרה חקת (ת)
הפטרה נשא (ת)
הפטרה נשא (א)( ,ס)

שמואל
א' א:א-ב:י
א' ב:א-י
א' ב:ב
א' ב:ו
א' ב:ל

וַיְּ ִׁהי ִׁאיש אֶ חָּ ד ִׁמן הָּ ָּרמָּ תַ יִׁ ם צו ִֹׁפים
ו ִַׁת ְּתפַ לֵל חַ ּנָּה ַותֹאמַ ר עָּ לַץ לִׁ בִׁ י בַ יהוָּה ָּרמָּ ה ַק ְּרנִׁ י
בַ יהוָּה ָּרחַ ב ִׁפי עַ ל אוֹיְּ בַ י כִׁ י ָּשמַ ְּח ִׁתי בִׁ ישּועָּ תֶ ָך.
אֵ ין ָּקדוֹש כַ יהוָּה כִׁ י אֵ ין בִׁ לְּ ֶתָך וְּ אֵ ין צּור כֵאֹלהֵ ינּו.
ּומחַ יֶה מו ִֹׁריד ְּשאוֹל וַיָּ עַ ל.
יְּ הוָֹּה מֵ ִׁמית ְּ
יתָך ּובֵ ית
ָּל כֵן נְּ אֻ ם יְּ הוָֹּה אֱ ֹלהֵ י יִׁ ְּש ָּראֵ ל ָאמוֹר ָאמַ ְּר ִׁתי בֵ ְּ
ָאבִׁ יָך

שירת חנה  -שחרית (ס)
שבת מוסף ,קודם אין כאלוקינו
צידוק הדין
פרקי אבות ד:א

א' יא:יד-

ַויֹאמֶ ר ְּשמּואֵ ל אֶ ל הָּ עָּ ם לְּ כּו וְּ נֵלְּ כָּ ה הַ גִׁ לְּ גָּל

הפטרה קרח

א' יב:כב

כִׁ י ֹלא-יִׁ טֹש יְּ הוָֹּה אֶ ת עַ מוֹ

א' יד:מה
א' יד:נב-
טו:לג
א' טו:א-לד

ַויֹאמֶ ר הָּ עָּ ם אֶ ל ָּשאּול

יב:כב

א' טו:ב-לד

ברוך ה' לעולם אמן ואמן  -ערבית ,יום חול
(חו"ל)
ויתן לך  -מוצ"ש ◄סדר הטבת חלום

ו ְַּת ִׁהי הַ ִׁמלְּ חָּ מָּ ה חֲ ז ָָּּקה

הפטרה פרשת זכור (ת)

ַויֹאמֶ ר ְּשמּואֵ ל אֶ ל ָּשאּול
כֹה ָאמַ ר יְּ הוָֹּה צְּ בָּ אוֹת פָּ קַ ְּד ִׁתי אֵ ת אֲ ֶשר עָּ ָּשה עֲמָּ לֵק
לְּ יִׁ ְּש ָּראֵ ל

הפטרה פרשת זכור (ס)

א' יח:יד

וַיְּ ִׁהי דָּ וִׁ ד לְּ כָּל ְּד ָּרכָּו מַ ְּשכִׁ יל וַיהוָּה עִׁ מוֹ.

א' כ:יח-מב
א' כה:ו

ַויֹאמֶ ר לוֹ יְּ הוֹנָּתָּ ן מָּ חָּ ר חֹדֶ ש
אֲשר
יתָך ָּשלוֹם וְּ כֹל ֶ
וַאֲ מַ ְּר ֶתם כֹה לֶחָּ י וְּ אַ ָּתה ָּשלוֹם ּובֵ ְּ
לְּ ָך ָּשלוֹם.
ַוי ֶֹסף עוֹד דָּ וִׁ ד
ַוי ֶֹסף עוֹד דָּ וִׁ ד
ַוי ֶֹסף עוֹד דָּ וִׁ ד
אֲ נִׁ י אֶ ְּהיֶה לוֹ לְּ ָאב

ב' כב:א-נא

ירה הַ זֹאת
וַיְּ דַ בֵ ר דָּ וִׁ ד לַיהוָּה אֶ ת ִׁדבְּ ֵרי הַ ִׁש ָּ

ב' ו:א-יט
ב' ו:א-ז:ג
ב' ו:א-ז:יז
ב' ז:יד

הפטרה יום א' של ראש השנה

14

הפטרה פרשת זכור (א)
ביציאה מבית הכנסת ◄ויתן לך  -סדר
מוצאי שבת
הפטרה שבת ערב ראש חודש
ויתן לך  -מוצ"ש ◄סדר הטבת חלום
הפטרה שמיני (ס)
הפטרה שמיני (ת)
הפטרה שמיני (א)
תפילה זכה
הפטרה האזינו (א)( ,ס) ◄הפטרה שביעי
של פסח

שמוש פסוקים  -שמואל ,מלכים
פרק:פסוק
ב' כב:נא
ב' כד:יד

בשמוש ב-

מתחיל ב-

ברכת המזון
תחנון  -נפילת אפים ◄סליחות

ִׁמגְּ דוֹל יְּ שּועוֹת מַ לְּ כוֹ
ַויֹאמֶ ר דָּ וִׁ ד אֶ ל גָּד צַ ר לִׁ י ְּמאֹד

מלכים
א' א:א-לא
א' ב:א-יא
א' ג:טו-ד:א
א' ה:כו-ו:יג
א' ז:יג-כב
א' ז:יג-כו

וְּ הַ מֶ לְֶך דָּ וִׁ ד ז ֵָּקן בָּ א בַ יָּ ִׁמים
וַיִׁ ְּק ְּרבּו יְּ מֵ י דָּ וִׁ ד לָּמּות
וַיִׁ ַקץ ְּשֹלמֹה וְּ ִׁהּנֵה חֲ לוֹם
וַיהוָּה נָּתַ ן חָּ כְּ מָּ ה לִׁ ְּשֹלמֹה
ירם ִׁמּצֹר.
וַיִׁ ְּשלַח הַ מֶ לְֶך ְּשֹלמֹה וַיִׁ ַקח אֶ ת ִׁח ָּ
ירם ִׁמּצֹר.
וַיִׁ ְּשלַח הַ מֶ לְֶך ְּשֹלמֹה וַיִׁ ַקח אֶ ת ִׁח ָּ

א' ז:מ-נ

וַיַ עַ ש ִׁחירוֹם אֶ ת הַ כִׁ יֹרוֹת

א' ז:נא-

ו ִַׁת ְּשלַם כָּל הַ ְּמלָּאכָּה אֲ ֶשר עָּ ָּשה הַ מֶ לְֶך ְּשֹלמֹה בֵ ית
יְּ הוָֹּה

א' ח:ב-כא
א' ח:ל
א' ח:מט
א' ח:נ
א' ח:נד-סו

וַיִׁ ָּקהֲ לּו אֶ ל הַ מֶ לְֶך ְּשֹלמֹה כָּל ִׁאיש יִׁ ְּש ָּראֵ ל
יִׁש ָּראֵ ל
וְּ ָּשמַ עְּ ָּת אֶ ל ְּת ִׁחּנַת עַ בְּ ְּדָך וְּ עַ ְּמָך ְּ
וְּ ָּשמַ עְּ ָּת הַ ָּשמַ יִׁ ם ְּמכוֹן ִׁשבְּ ְּתָך
לְּ עַ ְּמָך אֲ ֶשר חָּ ְּטאּו לְָּך
וַיְּ ִׁהי כְּ כַלוֹת ְּשֹלמֹה לְּ ִׁה ְּתפַ לֵל אֶ ל יְּ הוָֹּה

א' ח:נז

יְּ ִׁהי יְּ הוָֹּה אֱ ֹלהֵ ינּו עִׁ מָּ נּו

א' ח:נז-סא
א' ח:נט-ס
א' ח:ס
א' טו:ל
א' יח:א-לט
א' יח:א-מו
א' יח:כ-לט

יְּ ִׁהי יְּ הוָֹּה אֱ ֹלהֵ ינּו עִׁ מָּ נּו
אֲשר ִׁה ְּתחַ ּנַנְּ ִׁתי לִׁ ְּפנֵי יְּ הוָֹּה
וְּ יִׁ ְּהיּו ְּדבָּ ַרי אֵ לֶה ֶ
ָארץ
לְּ מַ עַ ן דַ עַ ת כָּל עַ מֵ י הָּ ֶ
עַ ל חַ טֹאות י ָָּּרבְּ עָּם אֲ ֶשר חָּ טָּ א
ּודבַ ר יְּ הוָֹּה הָּ יָּה אֶ ל אֵ לִׁ יָּ הּו
וַיְּ ִׁהי י ִָּׁמים ַרבִׁ ים ְּ
ּודבַ ר יְּ הוָֹּה הָּ יָּה אֶ ל אֵ לִׁ יָּ הּו
וַיְּ ִׁהי י ִָּׁמים ַרבִׁ ים ְּ
ַאחָאב בְּ כָּל בְּ נֵי יִׁ ְּש ָּראֵ ל
וַיִׁ ְּשלַח ְּ

א' יח:לט

וַיַ ְּרא כָּל הָּ עָּם וַיִׁ ְּפלּו עַ ל פְּ נֵיהֶ ם

א' יח:מו-

יט:כא
ב' ד:א-כג
ב' ד:א-לז
ב' ד:מב-
ה:יט
ב' ד:מד

וְּ יַד יְּ הוָֹּה הָּ יְּ תָּ ה אֶ ל אֵ לִׁ יָּ הּו

הפטרה פינחס

ישע
יאים צָּ ע ֲָּקה אֶ ל אֱ לִׁ ָּ
ּנְּשי בְּ ֵני הַ ּנְּבִׁ ִׁ
וְּ ִׁא ָּשה ַאחַ ת ִׁמ ֵ
ישע
יאים צָּ ע ֲָּקה אֶ ל אֱ לִׁ ָּ
ּנְּשי בְּ נֵי הַ ּנְּבִׁ ִׁ
וְּ ִׁא ָּשה ַאחַ ת ִׁמ ֵ

הפטרה וירא (ס)
הפטרה וירא (א)( ,ת)

וְּ ִׁאיש בָּ א ִׁמבַ עַ ל ָּשלִׁ ָּשה

הפטרה תזריע

וַיִׁ ֵתן לִׁ ְּפנֵיהֶ ם ַויֹאכְּ לּו וַיו ִֹׁתרּו כִׁ ְּדבַ ר יְּ הוָֹּה.

ב' ז:ג-כ

ַארבָּ עָּ ה אֲ נ ִָּׁשים הָּ יּו ְּמצ ָֹּרעִׁ ים
וְּ ְּ

ברכת המזון (ס)
הפטרה מצרע (א)( ,ס); (ת) ממשיכים
יג:כג

ב' יא:יז-

וַיִׁ כְּ רֹת יְּ הוֹיָּדָּ ע אֶ ת הַ בְּ ִׁרית

הפטרה פרשת שקלים (ס)

בֶ ן ֶשבַ ע ָּשנִׁ ים יְּ הוֹאָּ ש בְּ מָּ לְּ כוֹ.
וַיָּ חָּ ן יְּ הוָֹּה אֹתָּ ם
ָארץ אַ ָּתה
ֹלהים לְּ בַ ְּדָך לְּ כֹל מַ ְּמלְּ כוֹת הָּ ֶ
 ...אַ ָּתה הּוא הָּ אֱ ִׁ
ָארץ.
עָּ ִׁשיתָּ אֶ ת הַ ָּשמַ יִׁם וְּ אֶ ת הָּ ֶ

הפטרה פרשת שקלים (א)( ,ת)
הפטרה מצרע ,ממשיכים ז:כ (ת)
ברכות השחר ,שחרית

ח:כא

יב:יז
ב' יב:א-יז
ב' יג:כג
ב' יט:טו

15

הפטרה חיי שרה
הפטרה ויחי
הפטרה מקץ
הפטרה תרומה
הפטרה ויקהל (ת)
הפטרה ויקהל (ס)( ,אי)
הפטרה ויקהל (א) ◄הפטרה פקודי (ס),
(ת) ◄הפטרה שבת הב' של חנוכה
הפטרה פקודי (א) ◄הפטרה יום ב' של
סוכות חו"ל (ת) ◄הפטרה שבת ראשון
של חנוכה
הפטרה יום ב' של סוכות חו"ל (א)( ,ס)
ערבית ,ליל יום כיפור  -מנהג אשכנז
ערבית ,ליל יום כיפור  -מנהג פולין
ערבית ,ליל יום כיפור  -מנהג אשכנז
הפטרה ש"ע ,חו"ל
ויתן לך  -סדר מוצאי שבת ◄אתה הראת
שמחת תורה ◄הוצאת ס"ת (ס)בסוף שחרית וערבית (סע"י)
סדר הושענות
ערבית ,ליל יום כיפור  -מנהג אשכנז
פרקי אבות ה:כא
הפטרה כי תשא (א)
הפטרה כי תשא (ת)
הפטרה כי תשא (ס)
ברוך ה' לעולם אמן ואמן  -ערבית ,יום חול
(חו"ל)

שמוש פסוקים  -מלכים ,ישעיהו
פרק:פסוק
ב' כב:א-כב
ב' כג:א-ט
ב' כג:כא-כה

בשמוש ב-

מתחיל ב-

הפטרה יום ב' של פסח ,חו"ל ,ממשיכים
ֹאשיָּ הּו בְּ מָּ לְּ כוֹ
מנֶה ָּשנָּה י ִׁ
בֶ ן ְּש ֹ
כג:כא (ת)
הפטרה יום ב' של פסח ,חו"ל ,ממשיכים
ָּ
ַַאספּו אֵ לָּיו כָּל -זִׁ ְּקנֵי יְּ הּודָּ ה וִׁ
וַיִׁ ְּשלַח הַ מֶ לְֶך ַוי ְּ
ירּוש ִׁ ָּלם .כג:כא (א)( ,ס)
הפטרה יום ב' של פסח חו"ל ,ממשיכים
וַיְּ צַ ו הַ מֶ לְֶך אֶ ת כָּל הָּ עָּ ם לֵאמֹר עֲשּו פֶ ַסח לַיהוָּה
אֱ ֹלהֵ יכֶם
כג:ט (א)( ,ס)( ,ת)

ישעיהו
א:א-כ
א:א-כח
א:יח
א:כא-לא
א:כז
ב:ג
ב:ה
ה:טז
ו:א-יג
ו:א-ז:ו
ו:ג 
ח:י
ט:ה-ו
י:לב-יב:ו
יא:ב
יא:ט
יב:ב
יב:ב-ג
יח:ג
יט:א-כה
כד:טז
כד:כג
כה:א
כה:ח
כה:ט
כו:ד
כו:ח
כו:יג

חֲ זוֹן יְּ ַשעְּ יָּהּו בֶ ן ָאמוֹץ
הפטרה מסעי (ת)
חֲ זוֹן יְּ ַשעְּ יָּהּו בֶ ן ָאמוֹץ
הפטרה דברים (א)( ,ס)
כַשנִׁ ים
לְּ כּו נָּא וְּ נִׁ ּוָּכְּ חָּ ה יֹאמַ ר יְּ הוָֹּה ִׁאם יִׁ ְּהיּו חֲטָּ אֵ יכֶם ָּ
סליחות
כַשלֶג יַלְּ בִׁ ינּו
ֶ
אֵ יכָּה הָּ יְּ תָּ ה לְּ זוֹנָּה
הפטרה דברים (ת)
צִׁ יוֹן בְּ ִׁמ ְּשפָּ ט ִׁתפָּ דֶ ה וְּ ָּשבֶ יהָּ בִׁ צְּ דָּ ָּקה.
פל"א צ--ה
הוצאת ס"ת  -ויהי בנסוע ◄אתה הראת -
ירּוש ִׁ ָּלם
ּודבַ ר יְּ הוָֹּה ִׁמ ָּ
כִׁ י ִׁמּצִׁ יוֹן ֵתצֵ א תו ָֹּרה ְּ
שמחת תורה
ויתן לך  -סדר מוצאי שבת ◄תפילת הדרך
בֵ ית ַי ֲעקֹב לְּ כּו וְּ נֵלְּ כָּה בְּ אוֹר יְּ הוָֹּה.
◄לפני שיר של יום (ס)
וַיִׁ גְּ בַ ּה יְּ הוָֹּה צְּ בָּ אוֹת בַ ִׁמ ְּשפָּ ט
תפילת ראש השנה ◄תפילת יום כיפור
בִׁ ְּשנַת מוֹת הַ מֶ לְֶך עֻזִׁ יָּ הּו
הפטרה יתרו (ס); ממשיכים ט:ה (ת)
בִׁ ְּשנַת מוֹת הַ מֶ לְֶך עֻזִׁ יָּ הּו
הפטרה יתרו ,ממשיכים ט:ה (א)
וְּ ָּק ָּרא זֶה אֶ ל זֶה וְּ ָאמַ ר ָּקדוֹש קָּ דוֹש ָּקדוֹש יְּ הוָֹּה צְּ בָּ אוֹת המאיר לארץ  -ברכות ק"ש ,שחרית ◄
קדושה ◄ובא לציון  -שחרית ,מנחה
ָארץ כְּ בוֹדוֹ.
ְּמֹלא כָּל הָּ ֶ
לשבת ויום טוב ,ערבית מוצאי שבת
בסוף עלינו  -שחרית ,מנחה ,ערבית,
עֻצּו עֵ צָּ ה וְּ תֻ פָּ ר דַ בְּ רּו דָּ בָּ ר וְּ ֹלא יָּקּום כִׁ י עִׁ מָּ נּו אֵ ל.
מוסף ◄רבון העולמים  -סדר מוצ"ש
הפטרה יתרו ,ממשיכים ז:ו (א) או ו:יג
כִׁ י ֶי ֶלד ֻילַד לָּנּו
(ת)
עוֹד הַ יוֹם בְּ נֹב ַל ֲעמֹד
הפטרה שמיני של פסח ,חו"ל
ָּה
וְּ נָּחָּ ה עָּ לָּיו רּוחַ יְּ הוֹ
רבונו של עולם  -הוצאת ס"ת בחגים
ֹלא י ֵָּרעּו וְּ ֹלא י ְַּש ִׁחיתּו בְּ כָּל הַ ר קָּ ְּד ִׁשי
סדר תשליך ,ראש השנה
תפילה למי שדעתו לעסוק באותו יום
ִׁהּנֵה אֵ ל יְּ שּועָּ ִׁתי אֶ בְּ טַ ח
במשא ומתן
ִׁהּנֵה אֵ ל יְּ שּועָּ ִׁתי אֶ בְּ טַ ח
הבדלה  -סדר מוצאי שבת
ָארץ
כָּל י ְֹּשבֵ י תֵ בֵ ל וְּ שֹכְּ נֵי ֶ
מוסף ראש השנה
מַ ָּשא ִׁמצְּ ָּריִׁם
הפטרה בא (ת)
יק
ד
ִׁ
ַּצַ
ל
י
בִׁ
צְּ
נּו
עְּ
מַ
ש
ָּ
ֹת
ר
מ
ִׁ
זְּ
ָארץ
ִׁמכְּ נַף הָּ ֶ
פרק שירה  -ארץ
וְּ חָּ ְּפ ָּרה הַ לְּ בָּ נָּה ּובו ָֹּשה הַ חַ מָּ ה
פרקי אבות ו:ח
יְּ הוָֹּה אֱ ֹלהַ י אַ ָּתה אֲ רו ִֹׁמ ְּמָך אוֹדֶ ה ִׁש ְּמָך
פרק שירה  -חסיל
בִׁ לַע הַ מָּ וֶת ָּלנֶצַח
יציאה מבית קברות
ויתן לך  -סדר מוצאי שבת ◄אתה הראת
וְּ ָאמַ ר בַ יוֹם הַ הּוא ִׁהּנֵה אֱ ֹלהֵ ינּו זֶה ִׁקּוִׁ ינּו לוֹ וְּ יו ִֹׁשיעֵ נּו
שמחת תורהובא לציון  -שחרית ,מנחה לשבת ויום טוב,
בִׁ ְּטחּו בַ יהוָּה עֲדֵ י עַ ד כִׁ י בְּ יָּּה יְּ הוָֹּה צּור עוֹל ִָּׁמים.
ערבית מוצאי שבת◄תפילת הדרך ◄פרק
שירה  -צפי (מין עוף)
ַאף א ַֹרח ִׁמ ְּשפָּ ֶטיָך יְּ הוָֹּה
סליחות
יְּ הוָֹּה אֱ ֹלהֵ ינּו בְּ עָּ לּונּו
סליחות
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שמוש פסוקים  -ישעיהו
פרק:פסוק

בשמוש ב-

מתחיל ב-

כז:ו-כח:יג
כז:יג
כח:ח
כט:כב-כג

הַ בָּ ִׁאים י ְַּש ֵרש ַי ֲעקֹב
וְּ הָּ יָּה בַ יוֹם הַ הּוא יִׁ ָּתקַ ע בְּ שוֹפָּ ר גָּדוֹל ּובָּ אּו הָּ אֹבְּ ִׁדים
בְּ אֶ ֶרץ אַ שּור
כִׁ י כָּל ֻשלְּ חָּ נוֹת מָּ לְּ אּו ִׁקיא צָֹאה בְּ לִׁ י מָּ קוֹם.
לָּכֵן כֹה ָאמַ ר יְּ הוָֹּה אֶ ל בֵ ית ַי ֲעקֹב

לג:ב

יְּ הוָֹּה חָּ ּנֵנּו לְּ ָך ִׁקּוִׁ ינּו

לג:ו
לג:י
לג:כב
לה:א
לה:י
לז:טז
לח:יד

וְּ הָּ יָּה אֱ מּונַת עִׁ ֶתיָך
עַ ָּתה ָאקּום יֹאמַ ר יְּ הוָֹּה עַ ָּתה אֵ רוֹמָּ ם עַ ָּתה אֶ ּנ ֵָּשא.
כִׁ י יְּ הוָֹּה ש ְֹּפ ֵטנּו
יְּ ֻששּום ִׁמ ְּדבָּ ר וְּ צִׁ יָּה וְּ תָּ גֵל ע ֲָּרבָּ ה וְּ ִׁתפְּ ַרח כַחֲ בַ ּצָּ לֶת.
ּופדּויֵי יְּ הוָֹּה יְּשֻ בּון
ְּ
יִׁש ָּראֵ ל י ֵֹשב הַ כְּ רֻ בִׁ ים
יְּ הוָֹּה צְּ בָּ אוֹת אֱ ֹלהֵ י ְּ
כְּ סּוס עָּ גּור כֵן אֲ צַ ְּפצֵ ף אֶ ְּהגֶה כַ יוֹנָּה

מ:א

נַחֲ מּו נַחֲ מּו עַ ִׁמי יֹאמַ ר אֱ ֹלהֵ יכֶם.

מ:א-כו
מ:א-כז
מ:ב
מ:ג
מ:ה
מ:ו
מ:ח
מ:כה-מא:יז
מ:כז-מא:טז
מא:יז

נַחֲ מּו נַחֲ מּו עַ ִׁמי יֹאמַ ר אֱ ֹלהֵ יכֶם.
נַחֲ מּו נַחֲ מּו עַ ִׁמי יֹאמַ ר אֱ ֹלהֵ יכֶם.
רּוש ִׁ ַלם וְּ ִׁק ְּראּו אֵ לֶיהָּ
דַ בְּ רּו עַ ל לֵב יְּ ָּ
קוֹל קו ֵֹרא בַ ִׁמ ְּדבָּ ר
וְּ נִׁגְּ לָּה כְּ בוֹד יְּ הוָֹּה
קוֹל אֹמֵ ר ְּק ָּרא וְּ ָאמַ ר מָּ ה אֶ ְּק ָּרא
יָּבֵ ש חָּ צִׁ יר נָּבֵל צִׁ יץ
וְּ אֶ ל ִׁמי ְּתדַ ְּמיּונִׁ י וְּ אֶ ְּשוֶה יֹאמַ ר קָּ דוֹש.
לָּמָּ ה תֹאמַ ר ַי ֲעקֹב
הָּ עֲנִׁ יִׁ ים וְּ הָּ אֶ בְּ יוֹנִׁ ים ְּמבַ ְּק ִׁשים מַ יִׁם

מא:כז

ירּוש ִׁ ַל ִִׁׁם ְּמבַ ֵשר אֶ ֵתן.
ָּ
ִׁראשוֹן לְּ צִׁ יוֹן ִׁהּנֵה ִׁהּנָּם וְּ לִׁ

מב:א-טז
מב:ה-כא
מב:ה-מג:י
מב:ה-ט
מב:ז
מב:י-טז
מב:יא-יב
מב:יג

הֵ ן עַ בְּ ִׁדי אֶ ְּתמָּ ְך בוֹ
כֹה ָאמַ ר הָּ אֵ ל יְּ הוָֹּה בו ֵֹרא הַ ָּשמַ יִׁם
כֹה ָאמַ ר הָּ אֵ ל יְּ הוָֹּה בו ֵֹרא הַ ָּשמַ יִׁם
כֹה ָאמַ ר הָּ אֵ ל יְּ הוָֹּה בו ֵֹרא הַ ָּשמַ יִׁם
לִׁ ְּפקֹחַ עֵ ינַיִׁ ם עִׁ וְּ רוֹת
ִׁשירּו לַיהוָּה ִׁשיר חָּ דָּ ש
יִׁ ְּשאּו ִׁמ ְּדבָּ ר וְּ עָּ ָּריו
יְּ הוָֹּה כַגִׁ בוֹר יֵצֵ א כְּ ִׁאיש ִׁמלְּ חָּ מוֹת

מב:כא 

יְּ הוָֹּה חָּ פֵ ץ לְּ מַ עַן צִׁ ְּדקוֹ יַגְּ ִׁדיל תו ָֹּרה וְּ י ְַּא ִׁדיר.

מג:ו

אֹמַ ר לַּצָּ פוֹן ֵתנִׁי ּולְּ תֵ ימָּ ן
אתיו יְּ צַ ְּר ִׁתיו ַאף
ּנִׁק ָּרא בִׁ ְּש ִׁמי וְּ לִׁ כְּ בו ִֹׁדי בְּ ָּר ִׁ
כֹל הַ ְּ
יתיו.
ע ֲִׁש ִׁ
עַ ם זּו יָּצַ ְּר ִׁתי לִׁ י ְּת ִׁהל ִָּׁתי יְּ ַספֵ רּו.

הפטרה שמות ,ממשיכים כט:כב (א)
מוסף ראש השנה
פרקי אבות ג:ד
הפטרה שמות ,ממשיכים כח:יג (א)
פסוק שהקהל אומרים בעת קריאת
הכהנים מילת ה' השלישי בברכת כהנים
ויתן לך  -סדר מוצאי שבת
פל"א ע--א
סליחות
פרק שירה  -מדבר
ויתן לך  -מוצ"ש ◄סדר הטבת חלום
סליחות
פרק שירה  -יונה
פל"א נ-ם ◄פרק שירה  -רציפי (נ"א
אונכי)
הפטרה ואתחנן (א)( ,ס)
הפטרה ואתחנן (ת) ,ממשיכים מא:יז
פרק שירה  -חסידה
פרק שירה  -אוז הבר
הוצאת ס"ת שבת ויום טוב בבוקר
פרק שירה  -זבוב
פרק שירה  -זבוב
הפטרה לך לך (ת)
הפטרה לך לך (א)( ,ס)
הפטרה ואתחנן (ת) ,ממשיכים מ:כז
רבון העולמים  -סדר מוצאי שבת ◄סדר
הבדלה  -סדר מוצאי שבת (ס)
הפטרה בראשית (ת)
הפטרה בראשית (ס)
הפטרה בראשית (א)
מעמד  -יום א'
סליחות
מעמד  -יום ב'
פרק שירה  -דב
פרק שירה  -אריה
הגבהה ◄ובא לציון  -שחרית ,מנחה
לשבת ויום טוב ,ערבית מוצאי שבת ◄
בסוף כל פרק מפרקי אבות ◄בסוף מוסף
שבת (ס) ◄ויתן לך  -סדר מוצאי שבת
פרק שירה  -רוח
פרקי אבות ו:יא
הפטרה ויקרא (ת)

עַ ם זּו ָּיצַ ְּר ִׁתי לִׁ י ְּת ִׁהל ִָּׁתי יְּ ַספֵ רּו.

הפטרה ויקרא (א)( ,ס)

מג:ז
מג:כא-מד:ו
מג:כא-
מד:כג
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שמוש פסוקים  -ישעיהו
פרק:פסוק

בשמוש ב-

מתחיל ב-

מד:כב-כג
מה:ז
מה:יד-יז
מה:יז

ָאנֹכִׁ י ָאנֹכִׁ י הּוא מֹחֶ ה ְּפ ָּשעֶ יָך לְּ מַ עֲנִׁי וְּ חַ טֹאתֶ יָך ֹלא
אֶ זְּ כֹר.
כֹה ָאמַ ר יְּ הוָֹּה מֶ לְֶך יִׁ ְּש ָּראֵ ל וְּ גֹאֲ לוֹ יְּ הוָֹּה צְּ בָּ אוֹת אֲ נִׁ י
ֹלהים.
ּומבַ לְּ עָּ דַ י אֵ ין אֱ ִׁ
ִׁראשוֹן וַאֲ נִׁ י ַאחֲ רוֹן ִׁ
ַאל ִׁת ְּפחֲ דּו וְּ ַאל ִׁת ְּרהּו
יתי כָּעָּ ב ְּפ ָּשעֶ יָך וְּ כֶ עָּ נָּן חַ טֹאותֶ יָך שּובָּ ה אֵ לַי כִׁ י
מָּ ִׁח ִׁ
גְּ ַאלְּ ִׁתיָך.
יתי כָּעָּ ב ְּפ ָּשעֶ יָך וְּ כֶ עָּ נָּן חַ טֹאותֶ יָך שּובָּ ה אֵ לַי כִׁ י
מָּ ִׁח ִׁ
גְּ ַאלְּ ִׁתיָך.
יוֹצֵ ר אוֹר ּובו ֵֹרא ח ֶֹשְך ע ֶֹשה ָּשלוֹם ּובו ֵֹרא ָּרע
ּוסחַ ר כּוש
כֹה ָאמַ ר יְּ הוָֹּה יְּ גִׁ יעַ ִׁמצְּ ַריִׁ ם ְּ
יִׁ ְּש ָּראֵ ל נו ַֹשע בַ יהוָּה ְּתשּועַ ת עוֹל ִָּׁמים ֹלא תֵ בֹשּו וְּ ֹלא
ִׁתכָּלְּ מּו עַ ד עוֹלְּ מֵ י עַד

מה:כ

ּומ ְּתפַ לְּ לִׁ ים אֶ ל אֵ ל ֹלא יו ִֹׁשיעַ .
ִׁ

מו:ד

יתי
וְּ עַ ד זִׁ ְּקנָּה אֲ נִׁ י הּוא וְּ עַ ד ֵשיבָּ ה אֲ נִׁ י אֶ ְּסבֹל אֲ נִׁ י עָּ ִׁש ִׁ
וַאֲ נִׁ י אֶ ָּשא וַאֲ נִׁי אֶ ְּסבֹל וַאֲ מַ לֵט.

מז:ד

ִׁתגָּל עֶ ְּרוָּתֵ ְך גַם ֵת ָּראֶ ה חֶ ְּרפָּ תֵ ְך

מט:יד-נא:ג
נא:ג
נא:יב-נב:יב
נב:ז

ַותֹאמֶ ר צִׁ יוֹן ֲעזָּבַ נִׁ י יְּ הוָֹּה וַא ֹדנָּי ְּשכֵ חָּ נִׁ י.
כִׁ י נִׁחַ ם יְּ הוָֹּה
ָאנֹכִׁ י ָאנֹכִׁ י הּוא ְּמנַחֶ ְּמכֶם
מַ ה ּנָּאוּו עַ ל הֶ הָּ ִׁרים

נב:ח

קוֹל צֹפַ יִׁ ְך נ ְָּּשאּו

נב:י
נד:א-י
נד:א-נה:ג
נד:א-נה:ה
נד:יא-נה:ה
נד:יג
נה:ו
נה:ו-ז
נה:ו-נו:ח
נה:יב
נו:א-ח
נו:ז

חָּ ַשף יְּ הוָֹּה אֶ ת זְּ רוֹעַ קָּ ְּדשוֹ
ָּרּנִׁ י ע ֲָּק ָּרה ֹלא ָּילָּדָּ ה
ָּרּנִׁ י ע ֲָּק ָּרה ֹלא ָּילָּדָּ ה
ָּרּנִׁ י ע ֲָּק ָּרה ֹלא ָּילָּדָּ ה
סע ֲָּרה ֹלא נֻחָּ מָּ ה
עֲנִׁ יָּ ה ֹ
וְּ כָּל בָּ נַיִׁ ְך לִׁ מּודֵ י יְּ הוָֹּה וְּ ַרב ְּשלוֹם בָּ נָּיִׁ ְך.
ִׁד ְּרשּו יְּ הוָֹּה בְּ ִׁהמָּ צְּ אוֹ ְּק ָּראֻ הּו בִׁ ְּהיוֹתוֹ ָּקרוֹב.
ִׁד ְּרשּו יְּ הוָֹּה בְּ ִׁהמָּ צְּ אוֹ ְּק ָּראֻ הּו בִׁ ְּהיוֹתוֹ ָּקרוֹב.
ִׁד ְּרשּו יְּ הוָֹּה בְּ ִׁהמָּ צְּ אוֹ ְּק ָּראֻ הּו בִׁ ְּהיוֹתוֹ ָּקרוֹב.
כִׁ י בְּ ִׁש ְּמחָּ ה תֵ צֵ אּו
כֹה ָאמַ ר יְּ הוָֹּה ִׁש ְּמרּו ִׁמ ְּשפָּ ט ַועֲשּו צְּ דָּ קָּ ה
וַהֲ בִׁ יאו ִֹׁתים אֶ ל הַ ר קָּ ְּד ִׁשי

נז:ב

יָּבוֹא ָּשלוֹם יָּנּוחּו עַ ל ִׁמ ְּשכְּ בוֹתָּ ם ֹהלְֵך נְּ כֹחוֹ.

נז:יד-נח:יד

וְּ ָאמַ ר סֹלּו סֹלּו פַ ּנּו דָּ ֶרְך הָּ ִׁרימּו ִׁמכְּ שוֹל ִׁמדֶ ֶרְך עַ ִׁמי.

נז:טו

נִׁשא שֹכֵן עַ ד וְּ ָּקדוֹש ְּשמוֹ
כִׁ י כֹה ָאמַ ר ָּרם וְּ ָּ

מג:כה
מד:ו
מד:ח
מד:כב

11

בשינוי
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תפילת יום כיפור ◄סליחות
מוסף ראש השנה
סליחות
תפילת יום כיפור ◄סליחות
ויתן לך  -סדר מוצאי שבת
11

ברכת יוצר אור  -שחרית
מעמד  -יום ו'

ויתן לך  -סדר מוצאי שבת ◄סליחות
עלינו  -שחרית ,מנחה ,ערבית ,מוסף,
מוסף ראש השנה ,קידוש לבנה ,סדר ברית
מילה
בסוף עלינו  -שחרית ,מנחה ,ערבית,
מוסף  -אל תירא מפחד
ברכות ק"ש  -שחרית צור ישראל ◄ויתן
לך  -סדר מוצאי שבת
הפטרה עקב
ויתן לך  -סדר מוצאי שבת
הפטרה כי תצא
רבון העולמים  -סדר מוצאי שבת
הוצאת ס"ת ,שבת ויום טוב בבוקר ◄רבון
העולמים  -סדר מוצאי שבת
רבון העולמים  -סדר מוצאי שבת
הפטרה נח (ס)
הפטרה נח (ת)
הפטרה נח (א)
הפטרה ראה
אמר רבי אלעזר  -קבלת שבת ,מוסף שבת
פל"א ד--ב
סליחות ◄נעילה יום כיפור
הפטרה מנחה תעניות ותשעה באב (א)
ויתן לך  -סדר מוצאי שבת
מעמד שבת
סליחות
תפילה על הנפטר שאומרים בסוף
הלימוד◄השכבה (ס)
הפטרה שחרית יום כיפור (א)( ,ס); (ת)
ממשיכים נט:כ
ויתן לך  -סדר מוצאי שבת

שמוש פסוקים  -ישעיהו ,ירמיהו
פרק:פסוק

בשמוש ב-

מתחיל ב-

נז:יט 

בו ֵֹרא נִׁ יב ְּשפָּ תָּ יִׁ ם ָּשלוֹם ָּשלוֹם ל ָָּּרחוֹק וְּ לַקָּ רוֹב ָאמַ ר
אתיו.
יְּ הוָֹּה ְּּורפָּ ִׁ

נח:ט-יד
נח:יג-יד

ָאז ִׁת ְּק ָּרא וַיהוָּה ַי ֲענֶה ְּת ַשּוַע
ִׁאם ָּת ִׁשיב ִׁמ ַשבָּ ת ַרגְּ לֶָך

נט:כ-כא

ּובָּ א לְּ צִׁ יוֹן גוֹאֵ ל ּולְּ ָּשבֵ י פֶ ַשע בְּ ַי ֲעקֹב נְּ אֻם יְּ הוָֹּה.

ס:א
ס:א-כב
ס:כ

קּומי או ִֹׁרי כִׁ י בָּ א או ֵֹרְך
ִׁ
קּומי או ִֹׁרי כִׁ י בָּ א או ֵֹרְך
ִׁ
ֹלא יָּבוֹא עוֹד ִׁש ְּמ ֵשְך
ָארץ נֵצֶר מטעו
ירשּו ֶ
יקים לְּ עוֹלָּם יִׁ ְּ
וְּ עַ מֵ ְך ֻכלָּם צַ ִׁד ִׁ
ֲשה יָּדַ י לְּ ִׁה ְּתפָּ אֵ ר.
(מַ ָּטעַ י) מַ ע ֵ
וְּ נוֹדַ ע בַ גוֹיִׁ ם ז ְַּרעָּ ם וְּ צֶ אֱ צָּ אֵ יהֶ ם בְּ תוְֹך הָּ עַ ִׁמים
וְּ נוֹדַ ע בַ גוֹיִׁ ם ז ְַּרעָּ ם וְּ צֶ אֱ צָּ אֵ יהֶ ם בְּ תוְֹך הָּ עַ ִׁמים
ישנִׁי
שוֹש אָּ ִׁשיש בַ יהוָּה ָּתגֵל נ ְַּפ ִׁשי בֵ אֹלהַ י כִׁ י ִׁהלְּ בִׁ ַ
בִׁ גְּ דֵ י י ֶַשע ְּמעִׁ יל צְּ דָּ ָּקה יְּ עָּ ָּטנִׁי כֶחָּ תָּ ן יְּ כַהֵ ן ְּפאֵ ר וְּ כַכַ לָּה
ַתעְּ דֶ ה כֵ לֶיהָּ .
וְּ ַאל ִׁת ְּתנּו דֳ ִׁמי לוֹ
ַאר ֶתָך
הַ בֵ ט ִׁמ ָּשמַ יִׁ ם ְּּוראֵ ה ִׁמזְּ בֻל קָּ ְּד ְּשָך וְּ ִׁת ְּפ ְּ
לָּמָּ ה תַ ְּתעֵ נּו יְּ הוָֹּה ִׁמ ְּד ָּרכֶ יָך
וְּ אֵ ין קו ֵֹרא בְּ ִׁש ְּמָך ִׁמ ְּתעו ֵֹרר לְּ הַ חֲ זִׁ יק בָּ ְך
וְּ עַ ָּתה יְּ הוָֹּה ָאבִׁ ינּו אָּ ָּתה אֲ נ ְַּחנּו הַ חֹמֶ ר וְּ אַ ָּתה יֹצְּ ֵרנּו
ַאל ִׁת ְּקצֹף יְּ הוָֹּה עַ ד ְּמאֹד
עָּ ֵרי ָּק ְּד ְּשָך הָּ יּו ִׁמ ְּדבָּ ר צִׁ יוֹן
ַאר ֵתנּו
בֵ ית קָּ ְּד ֵשנּו וְּ ִׁת ְּפ ְּ
הַ עַ ל אֵ לֶה ִׁת ְּתאַ פַ ק יְּ הוָֹּה
כֹה ָאמַ ר יְּ הוָֹּה כַ אֲ ֶשר יִׁ מָּ צֵ א הַ ִׁתירוֹש בָּ אֶ ְּשכוֹל
וְּ הָּ יָּה ֶט ֶרם יִׁ ְּק ָּראּו וַאֲ נִׁ י אֶ ֱענֶה
כֹה ָאמַ ר יְּ הוָֹּה הַ ָּשמַ יִׁם כִׁ ְּס ִׁאי
כֹה ָאמַ ר יְּ הוָֹּה הַ ָּשמַ יִׁם כִׁ ְּס ִׁאי
ירּוש ִׁ ַלם
ָּ
כְּ ִׁאיש אֲ ֶשר ִׁאמוֹ ְּתנַחֲ מֶ ּנּו כֵן ָאנֹכִׁ י אֲ נַחֶ ְּמכֶם ּובִׁ
ְּתנֻחָּ מּו.
וְּ הָּ יָּה ִׁמדֵ י חֹדֶ ש בְּ חָּ ְּדשוֹ

ס:כא
סא:ט
סא:ט-סג:ט
סא:י
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סב:ז
סג:טו
סג:יז
סד:ו
סד:ז
סד:ח
סד:ט
סד:י
סד:יא
סה:ח
סה:כד
סו:א
סו:א-כד
סו:יג
סו:כג

פסוק שהקהל אומרים בעת קריאת
הכהנים מילת שלום בברכת כהנים ◄ויתן
לך  -סדר מוצאי שבת ◄פרק שירה -
זבוב ◄סדר הטבת חלום
מעמד  -שבת
קידושא רבא ,שבת בוקר
ובא לציון  -שחרית ,מנחה לשבת ויום טוב,
ערבית מוצאי שבת ◄הפטרה שחרית יום
כיפור( ,ת) ממשיכים נח:יד
פרק שירה  -שמש
הפטרה כי תבוא
קודם אמירת פרקי אבות
קבלת שבת (ס) ◄בסוף מוסף שבת (ס)
פרק שירה  -זרזיר
הפטרה נצבים (ת)
לבישת ציצית (ס)
סליחות
סליחות
סליחות
סליחות
תחנון ,ימי ב' וה' בבוקר
סליחות
הרואה ערי יהודה בחורבנן
סליחות ◄הרואה בית המקדש בחרבנו
סליחות
פרק שירה  -גפן
ענינו בעמידה ,תענית ציבור
פרקי אבות ו:י
הפטרה שבת ראש חודש
ברכת המזון לאבלים
סליחות

ירמיהו
א:א-ב:ג
ב:ב

ִׁדבְּ ֵרי יִׁ ְּר ְּמיָּהּו
עּוריְִׁך
זָּכַ ְּר ִׁתי לְָּך חֶ ֶסד נְּ ַ

ב:ד-ב:כח

ִׁש ְּמעּו ְּדבַ ר יְּ הוָֹּה בֵ ית ַי ֲעקֹב

ג:ד
ד:א-ב

הֲ לוֹא מֵ עַ ָּתה קָּ ָּראת לִׁ י ָאבִׁ י
יִׁש ָּראֵ ל נְּ אֻ ם יְּ הוָֹּה אֵ לַי ָּתשּוב
ִׁאם ָּתשּוב ְּ
כֹה ָאמַ ר יְּ הוָֹּה עִׁ ְּמדּו עַ ל ְּד ָּרכִׁ ים ְּּוראּו וְּ ַשאֲ לּו לִׁ נְּ ִׁתבוֹת
עוֹלָּם

ו:טז-יז
12

הפטרה שמות (ס) ◄הפטרה מטות
מוסף ראש השנה
הפטרה מסעי( ,א) ממשיכים ג:ד ו(ס)
ממשיכים ד:א
הפטרה מסעי( ,א) ממשיכים ב:כח
הפטרה מסעי( ,ס) ממשיכים ב:כח
הפטרה תשעה באב שחרית( ,ת)
ממשיכים ח:יג

כאן ישנו שינוי קל ביותר :חסר בנוסח הסליחות רק ה"ו" הראשון.
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שמוש פסוקים  -ירמיהו
פרק:פסוק

בשמוש ב-

מתחיל ב-

ז:כא-כח
ז:כא-ח:ג

עֹלוֹתֵ יכֶם ְּספּו עַ ל זִׁ בְּ חֵ יכֶם
עֹלוֹתֵ יכֶם ְּספּו עַ ל זִׁ בְּ חֵ יכֶם

ח:יג-ט:כג

ָאסֹף אֲ ִׁסיפֵ ם נְּאֻ ם יְּ הוָֹּה

ט:כב-כג

ַאל יִׁ ְּתהַ לֵל חָּ כָּם בְּ חָּ כְּ מָּ תוֹ

י:ו-ז
י:יב
י:יג
יד:ז-ט
יד:כא
טז:יז-יז:יד
טז:יט-יז:יד
יז:ה
יז:ו

בּורה.
מֵ אֵ ין כָּמוָֹך יְּ הוָֹּה גָּדוֹל אַ ָּתה וְּ גָּדוֹל ִׁש ְּמָך בִׁ גְּ ָּ
עַ ל כָּל ְּשפָּ יִׁם בַ ִׁמ ְּדבָּר
ז ְָּּרעּו ִׁח ִׁטים וְּ קֹצִׁ ים ָּקצָּ רּו
ִׁאם עֲוֹנֵינּו עָּ נּו בָּ נּו
ַאלתנְַּאץ לְּ מַ עַ ן ִׁש ְּמָך
ִׁ
כִׁ י עֵ ינַי עַ ל כָּל דַ ְּרכֵ יהֶ ם
יְּ הוָֹּה עֻזִׁ י ּומָּ עֻזִׁ י
אֲשר יִׁ בְּ ַטח בָּ ָאדָּ ם
ָארּור הַ גֶבֶ ר ֶ
וְּ הָּ יָּה כְּ עַ ְּרעָּ ר בָּ ע ֲָּרבָּ ה

יז:ז 

אֲשר יִׁ בְּ ַטח בַ יהוָּה וְּ הָּ יָּה יְּ הוָֹּה ִׁמבְּ ַטחוֹ.
בָּ רּוְך הַ גֶבֶ ר ֶ

יז:ח
יז:יג
יז:כא-כו
כב:יג
כה:ל13
לא:א-יט
לא:ו
לא:י
לא:יא
לא:יב
לא:טז
לא:יט
לא:לד-לט
לב:ו-כז
לב:יט

וְּ הָּ יָּה כְּ עֵ ץ ָּשתּול עַ ל מַ יִׁם
ִׁמ ְּקוֵה יִׁ ְּש ָּראֵ ל יְּ הוָֹּה
כֹה ָאמַ ר יְּ הוָֹּה ִׁה ָּש ְּמרּו בְּ נ ְַּפשוֹתֵ יכֶ ם
הוֹי ֹבנֶה בֵ יתוֹ בְּ ֹלא צֶ דֶ ק
וְּ אַ ָּתה ִׁתּנָּבֵ א אֲ לֵיהֶ ם אֵ ת כָּל הַ ְּדבָּ ִׁרים הָּ אֵ לֶה
כֹה ָאמַ ר יְּ הוָֹּה מָּ צָּ א חֵ ן בַ ִׁמ ְּדבָּ ר עַ ם ְּש ִׁרידֵ י חָּ ֶרב
כִׁ י כֹה ָאמַ ר יְּ הוָֹּה ָּרּנּו לְּ ַי ֲעקֹב ִׁש ְּמחָּ ה
כִׁ י פָּ דָּ ה יְּ הוָֹּה ,אֶ ת ַי ֲעקֹב ּוגְּ ָאלוֹ ִׁמיַד חָּ זָּק ִׁממֶ ּנּו.
ּובָּ אּו ,וְּ ִׁרּנְּ נּו בִׁ ְּמרוֹםצִׁ יוֹן
ָאז ִׁת ְּשמַ ח בְּ תּולָּה בְּ מָּ חוֹל
וְּשבּו בָּ נִׁ ים לִׁ גְּ בּולָּם.
וְּ יֵש ִׁת ְּקוָּה לְּ ַאחֲ ִׁריתֵ ְך נְּאֻ ם יְּ הוָֹּה ָּ
ֲשעִׁ ים
הֲ בֵ ן י ִַׁקיר לִׁ י אֶ ְּפ ַריִׁם ִׁאם ֶילֶד ַשע ֻ
כֹה ָאמַ ר יְּ הוָֹּה נֹתֵ ן ֶשמֶ ש לְּ אוֹר יוֹמָּ ם
ַויֹאמֶ ר יִׁ ְּר ְּמיָּהּו הָּ יָּה ְּדבַ ר יְּ הוָֹּה אֵ לַי לֵאמֹר
גְּ דֹל הָּ עֵ צָּ ה וְּ ַרב הָּ עֲלִׁ ילִׁ יָּה

לג:כה-כו

יתי יוֹמָּ ם ָּולָּיְּ לָּה
כֹה ָאמַ ר יְּ הוָֹּה ִׁאם ֹלא בְּ ִׁר ִׁ

לד:ח-כב

אֲשר הָּ יָּה אֶ ל יִׁ ְּר ְּמיָּהּו מֵ אֵ ת יְּ הוָֹּה
הַ דָּ בָּ ר ֶ

לד:ח-לה:יט
מו:יג-כח
נ:ה

אֲשר הָּ יָּה אֶ ל יִׁ ְּר ְּמיָּהּו מֵ אֵ ת יְּ הוָֹּה
הַ דָּ בָּ ר ֶ
אֲשר ִׁדבֶ ר יְּ הוָֹּה אֶ ל יִׁ ְּר ְּמיָּהּו הַ ּנָּבִׁ יא
הַ דָּ בָּ ר ֶ
צִׁ יוֹן יִׁ ְּשָאלּו דֶ ֶרְך הֵ ּנָּה ְּפנֵיהֶ ם

נ:יב

בו ָֹּשה ִׁא ְּמכֶם ְּמאֹד חָּ פְּ ָּרה יוֹל ְַּד ְּתכֶם

נ:כ

בַ יָּ ִׁמים הָּ הֵ ם ּובָּ עֵ ת הַ ִׁהיא נְּאֻ ם יְּ הוָֹּה יְּ ב ַֻקש אֶ ת עֲוֹן
יִׁ ְּש ָּראֵ ל וְּ אֵ ינֶּנּו

13

חלק השני של הפסוק
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הפטרה צו( ,ת) ממשיכים ט:כב
הפטרה צו( ,א) ו(ס) ממשיכים ט:כב
הפטרה תשעה באב שחרית (א)( ,ס)( ,ת)
ממשיכים ו:יז
הפטרה צו( ,א)( ,ס) ממשיכים ח:ג;
(ת)ממשיכים ז:כח
סליחות◄הוצאת ספר תורה (ס)
פרק שירה  -רוח
פרק שירה  -עננים
תחנון ,ימי ב' וה' בוקר ◄סליחות
סליחות
הפטרה בהר (ת)
הפטרה בחקתי (א)( ,ס)
פרק שירה  -אוז הבר
פרקי אבות ג:כב
ובא לציון  -כל יום שחרית ,מנחה לשבת
ויום טוב ,ערבית מוצ"ש ◄ברכת המזון ◄
פרק שירה  -אוז הבר
פרקי אבות ג:כב
סליחות
מעמד  -שבת
פרק שירה  -שועל
פרק שירה  -גמל
הפטרה יום ב' של ראש השנה
סליחות
ברכות ק"ש  -ערבית
סליחות
ויתן לך – מוצ"ש ◄סדר הטבת חלום
סליחות
מוסף ראש השנה
מעמד  -יום ד'
הפטרה בהר (א)( ,ס)
צידוק הדין
הפטרה משפטים( ,א) ו(ס) ממשיכים
לד:כב
הפטרה משפטים( ,א) ו(ס) ממשיכים
לג:כה
הפטרה משפטים (ת)
הפטרה בא (א)( ,ס)
פל"א צ--ח
הרואה ששים רבוא מאומות העולם ◄
הרואה קברי עכו"ם
סליחות

שמוש פסוקים  -ירמיהו ,יחזקאל
פרק:פסוק
נא:טו
נא:טז

בשמוש ב-

מתחיל ב-
פרק שירה  -רוח
פרק שירה  -מים

ע ֵֹשה אֶ ֶרץ בְּ כֹחוֹ מֵ כִׁ ין ֵתבֵ ל בְּ חָּ כְּ מָּ תוֹ
לְּ קוֹל ִׁתתוֹ הֲ מוֹן מַ יִׁם

יחזקאל
א:א-כח
א:א-ב:ב

ֹלהים.
נִׁ ְּפ ְּתחּו הַ ָּשמַ יִׁם וָּאֶ ְּראֶ ה מַ ְּראוֹת אֱ ִׁ
ֹלהים.
נִׁ ְּפ ְּתחּו הַ ָּשמַ יִׁם וָּאֶ ְּראֶ ה מַ ְּראוֹת אֱ ִׁ

ג:יב 

ו ִַׁת ָּשאֵ נִׁ י רּוחַ וָּאֶ ְּשמַ ע ַאחֲ ַרי קוֹל ַרעַ ש גָּדוֹל בָּ רּוְך כְּ בוֹד
יְּ ה ָּוֹה ִׁמ ְּמקוֹמוֹ.

טז:א-יד
טז:ו
טז:ז
טז:ס
יז:כב-יח:לב
יח:כג
יח:לב
כ:א-טו
כ:ב-כ
כב:א-טז
כח:כד-
כט:כא
כח:כה-
כט:כא
לג:יא
לד:א-כז
לד:כה-לא
לו:טז-לו
לו:טז-לח
לו:כה
לו:לז-לז:יז
לז:א-יד
לז:טו-כח
לח:א-כג
לח:יח-לט:טז
מא:כב
מג:י-כז
מד:טו-לא
מה:ט-מו:יא

רּוש ִׁ ַלם אֶ ת תוֹ ֲעבֹתֶ יהָּ .
בֶ ן ָאדָּ ם הוֹדַ ע אֶ ת יְּ ָּ
וָּאֶ ֱעבֹר עָּ לַיִׁ ְך וָּאֶ ְּראֵ ְך ִׁמ ְּתבו ֶֹס ֶסת בְּ דָּ מָּ יִׁ ְך ָּואֹמַ ר לְָּך
בְּ דָּ מַ יִׁ ְך חֲ יִׁ י ָּואֹמַ ר לְָּך בְּ דָּ מַ יִׁ ְך חֲ יִׁ י
ְּרבָּ בָּ ה כְּ צֶ מַ ח הַ ָּשדֶ ה נְּ תַ ִׁתיְך
יתי אוֹתָּ ְך
וְּ זָּכַ ְּר ִׁתי אֲ נִׁי אֶ ת בְּ ִׁר ִׁ
וְּ ל ַָּק ְּח ִׁתי ָאנִׁי ִׁמּצַ מֶ ֶרת הָּ אֶ ֶרז הָּ ָּרמָּ ה
הֶ חָּ פֹץ אֶ ְּחפֹץ מוֹת ָּר ָּשע
כִׁ י ֹלא אֶ ְּחפֹץ בְּ מוֹת הַ מֵ ת
בָּ אּו אֲ נ ִָּׁשים ִׁמזִׁ ְּקנֵי יִׁ ְּש ָּראֵ ל לִׁ ְּדרֹש אֶ ת יְּ הוָֹּה
בֶ ן ָאדָּ ם דַ בֵ ר אֶ ת זִׁ ְּקנֵי יִׁ ְּש ָּראֵ ל
וְּ אַ ָּתה בֶן ָאדָּ ם הֲ ִׁת ְּשפֹט הֲ ִׁת ְּשפֹט אֶ ת עִׁ יר הַ דָּ ִׁמים
יִׁש ָּראֵ ל ִׁסלוֹן מַ ְּמ ִׁאיר וְּ קוֹץ מַ כְּ ִׁאב
וְּ ֹלא יִׁ ְּהיֶה עוֹד לְּ בֵ ית ְּ
כֹה ָאמַ ר אֲ ֹדנָּי יְּ הוִׁ ה בְּ קַ בְּ צִׁ י אֶ ת בֵ ית יִׁ ְּש ָּראֵ ל ִׁמן
הָּ עַ ִׁמים
אֱ מֹר אֲ לֵיהֶ ם חַ י ָאנִׁי
יִׁש ָּראֵ ל
בֶ ן ָאדָּ ם ִׁהּנָּבֵ א עַ ל רוֹעֵ י ְּ
וְּ כָּ ַר ִׁתי לָּהֶ ם בְּ ִׁרית ָּשלוֹם
ַאדמָּ תָּ ם
בֶ ן ָאדָּ ם בֵ ית יִׁ ְּש ָּראֵ ל י ְֹּשבִׁ ים עַ ל ְּ
ַאדמָּ תָּ ם
בֶ ן ָאדָּ ם בֵ ית יִׁ ְּש ָּראֵ ל י ְֹּשבִׁ ים עַ ל ְּ
וְּ ז ַָּר ְּק ִׁתי ֲעלֵיכֶם מַ יִׁם ְּטהו ִֹׁרים
עוֹד זֹאת ִׁאדָּ ֵרש לְּ בֵ ית יִׁ ְּש ָּראֵ ל
הָּ יְּ תָּ ה עָּ לַי יַד יְּ הוָֹּה וַיוֹצִׁ אֵ נִׁ י בְּ רּוחַ יְּ הוָֹּה
וְּ אַ ָּתה בֶן ָאדָּ ם ַקח לְּ ָך עֵ ץ אֶ חָּ ד ּוכְּ תֹב עָּ לָּיו
בֶ ן ָאדָּ ם ִׁשים פָּ נֶיָך אֶ ל גוֹג אֶ ֶרץ הַ מָּ גוֹג
יִׁש ָּראֵ ל
ַאדמַ ת ְּ
בַ יוֹם הַ הּוא בְּ יוֹם בוֹא גוֹג עַ ל ְּ
ָארכוֹ ְּש ַתיִׁ ם אַ מוֹת
הַ ִׁמזְּ בֵ חַ עֵ ץ ָּשלוֹש אַ מוֹת ָּגבֹּהַ וְּ ְּ
אַ ָּתה בֶ ן ָאדָּ ם הַ גֵד אֶ ת בֵ ית יִׁ ְּש ָּראֵ ל
וְּ הַ כֹהֲ נִׁ ים הַ לְּ וִׁ יִׁ ם בְּ נֵי צָּ דוֹק
נְּשיאֵ י יִׁ ְּש ָּראֵ ל
כֹה ָאמַ ר אֲ ֹדנָּי יְּ הוִׁ ה ַרב לָּכֶם ִׁ
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הפטרה שבועות( ,א) ו(ס) ממשיכים ג:יב
הפטרה שבועות( ,ת) ממשיכים ג:יב
ברכות ק"ש  -שחרית ,המאיר לארץ ◄
קדושה ◄ובא לציון  -שחרית ,מנחה
לשבת ויום טוב ,ערבית מוצאי שבת ◄
הפטרה שבועות( ,א)( ,ס)( ,ת) ממשיכים
א:כח
הפטרה שמות (ת)
סדר ברית מילה  -קריאת "השם" ◄
הגדה של פסח ◄ סדר ספירת העומר (ס)
הגדה של פסח
מוסף ראש השנה
הפטרה האזינו (ת)
תפילה זכה ◄נעילה יום כיפור
תפילה זכה ◄נעילה יום כיפור
הפטרה קדשים (ת)
הפטרה קדשים (ס)( ,אי)
הפטרה אחרי מות
הפטרה וארא (ת)
הפטרה וארא (א)( ,ס)
נעילה יום כיפור ◄תפילה זכה
הפטרה בחקתי (ת)
מעמד  -יום ה'
הפטרה פרשת פרה (ס)( ,ת)
הפטרה פרשת פרה (א)
סליחות
הפטרה שבת חוה"מ פסח (ת)
הפטרה שבת חוה"מ פסח (א)( ,ס)
הפטרה ויגש
הפטרה שבת חוה"מ סוכות (ת)
הפטרה שבת חוה"מ סוכות (א)( ,ס)
פרקי אבות ג:ד
הפטרה תצוה
הפטרה אמר
הפטרה פרשת החודש (ת)

שמוש פסוקים  -הושע ,יואל ,עמוס ,עובדיה
פרק:פסוק

בשמוש ב-

מתחיל ב-
ָארץ יִׁ ְּהיּו אֶ ל הַ ְּתרּומָּ ה הַ זֹאת ַלּנ ִָּׁשיא
כֹל הָּ עָּם הָּ ֶ
בְּ יִׁ ְּש ָּראֵ ל.
בָּ ִׁראשוֹן בְּ אֶ חָּ ד ַלחֹדֶ ש ִׁת ַקח פַ ר בֶ ן בָּ ָּקר ָּת ִׁמים וְּ ִׁח ֵטאתָּ
אֶ ת הַ ִׁמ ְּקדָּ ש

מה:טז-מו:יח
מה:יח-מו:טו

הפטרה פרשת החודש (א)
הפטרה פרשת החודש (ס)

הושע
ב:א-כב
ב:כא-כב
ג:ה
ו:ב
יא:ז-יב:יב
יא:ז-יב:יד
יב:יג-יד:י
יד:ב

וְּ הָּ יָּה ִׁמ ְּספַ ר בְּ נֵי יִׁ ְּש ָּראֵ ל
וְּ אֵ ַר ְּש ִׁתיְך לִׁ י לְּ עוֹלָּם
ּובִׁ ְּקשּו אֶ ת יְּ הוָֹּה אֱ ֹלהֵ יהֶ ם
ישי יְּ ִׁקמֵ נּו וְּ נִׁ ְּחיֶה לְּ פָּ נָּיו.
יְּ חַ יֵ נּו ִׁמיֹמָּ יִׁם בַ יוֹם הַ ְּשלִׁ ִׁ
לּואים לִׁ ְּמשּובָּ ִׁתי
וְּ עַ ִׁמי ְּת ִׁ
לּואים לִׁ ְּמשּובָּ ִׁתי
וְּ עַ ִׁמי ְּת ִׁ
וַיִׁ בְּ ַרח ַי ֲעקֹב ְּשדֵ ה אֲ ָּרם
שּובָּ ה יִׁ ְּש ָּראֵ ל עַ ד יְּ הוָֹּה אֱ ֹלהֶ יָך

יד:ב-י

שּובָּ ה יִׁ ְּש ָּראֵ ל עַ ד יְּ הוָֹּה אֱ ֹלהֶ יָך

יד:ו

כַטל לְּ יִׁ ְּש ָּראֵ ל יִׁ ְּפ ַרח כַשו ַֹשּנָּה
אֶ ְּהיֶה ַ

הפטרה במדבר
סדר הנחת תפילין
קידוש לבנה
סליחות
הפטרה ויצא (ס)
הפטרה ויצא (ת)
הפטרה ויצא (א)
סליחות
הפטרה שבת שובה (וילך או האזינו) (ס)
ממשיכים מיכה ז:יח  -ואשכנזים יואל
ב:טו ◄הפטרה מנחה תשעה באב( ,ס)
ו(ת) ממשיכים מיכה ז:יח
פרק שירה  -טל

יואל
ב:יג

וְּ ִׁק ְּרעּו לְּ בַ בְּ כֶם וְּ ַאל בִׁ גְּ דֵ יכֶם
ִׁמי יוֹדֵ עַ יָּשּוב וְּ נִׁחָּ ם וְּ ִׁה ְּש ִׁאיר ַאחֲ ָּריו בְּ ָּרכָּה ִׁמנְּחָּ ה ָּונ ֶֶסְך
לַיהוָּה אֱ ֹלהֵ יכֶם.

ב:יד
ב:טו-כז

ִׁת ְּקעּו שוֹפָּ ר בְּ צִׁ יוֹן ַק ְּדשּו צוֹם ִׁק ְּראּו עֲצָּ ָּרה.

ב:יז

בֵ ין הָּ אּולָּם וְּ ל ִַׁמזְּ בֵ חַ יִׁ בְּ כּו הַ כֹהֲ נִׁ ים ְּמ ָּש ְּרתֵ י יְּ ה ָּוֹה

ב:יח-כז
ב:כו-כז
ג:ג
ד:כא

ַארצוֹ וַיַ ְּחמֹל עַ ל עַ מוֹ.
וַיְּ ַקּנֵא יְּ הוָֹּה לְּ ְּ
וַאֲ כַלְּ ֶתם ָאכוֹל וְּ ָּשבוֹעַ
ימרוֹת
ָארץ דָּ ם וָּאֵ ש וְּ ִׁת ְּ
וְּ נָּתַ ִׁתי מו ְֹּפ ִׁתים בַ ָּשמַ יִׁ ם ּובָּ ֶ
עָּ ָּשן.
יתי
יתי דָּ מָּ ם ֹלא נ ִֵׁק ִׁ
וְּ נִׁ ֵק ִׁ

פרקי אבות ב:יח
תחנון (ס)
הפטרה שבת שובה( ,א) ממשיכים יד:י
יהושע
תחנון ,ימי ב' וה' בוקר ◄אל ארך אפים-
הוצאת ס"ת
מעמד  -יום ג'
ויתן לך  -סדר מוצאי שבת
הגדה של פסח
שבת שחרית ,אב הרחמים

עמוס
ב:ו-ג:ח
ט:ו
ט:ז-טו

הפטרה וישב
פרקי אבות ג:ז
הפטרה קדשים (א)

ֹלשה ִׁפ ְּשעֵ י יִׁ ְּש ָּראֵ ל
כֹה ָאמַ ר יְּ הוָֹּה עַ ל ְּש ָּ
הַ בוֹנֶה בַ ָּשמַ יִׁ ם מַ עֲלוֹתָּ ו
הֲ לוֹא כִׁ בְּ נֵי כ ִֻׁשיִׁ ים אַ ֶתם לִׁ י בְּ נֵי יִׁ ְּש ָּראֵ ל

עובדיה
א:א-כא
א:ד
א:כא

חֲ זוֹן עֹבַ ְּדיָּה
ִׁאם ַתגְּ בִׁ יּהַ כַ ּנ ֶֶשר
וְּ עָּ לּו מו ִֹׁשעִׁ ים בְּ הַ ר צִׁ יוֹן לִׁ ְּשפֹט אֶ ת הַ ר עֵ ָּשו וְּ הָּ יְּ תָּ ה
לַיהוָּה הַ ְּמלּוכָּ ה.
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הפטרה וישלח
פרק שירה  -חתול
שירת הים  -פסד"ז ,שחרית ◄מוסף ראש

שמוש פסוקים  -יונה ,מיכה ,נחום ,חבקוק ,צפניה ,חגי
פרק:פסוק

בשמוש ב-

מתחיל ב-

השנה ◄סדר ראש חדש (ס)

יונה
א'-ד'

וַיְּ ִׁהי ְּדבַ ר יְּ הוָֹּה אֶ ל יוֹנָּה בֶ ן אֲ ִׁמ ַתי לֵאמֹר.

ב:ח

בְּ ִׁה ְּתעַטֵ ף עָּ לַי נ ְַּפ ִׁשי

הפטרה מנחה יום כיפור ,ממשיכים
במיכה ז:יח
סליחות

מיכה
ד:ה

כִׁ י כָּל הָּ עַ ִׁמים יֵלְּ כּו

ה:ו-ו:ח

בַ יוֹם הַ הּוא נְּ אֻ ם יְּ הוָֹּה א ְֹּספָּ ה הַ ֹּצלֵעָּ ה
ֹשא עָּ וֹן וְּ עֹבֵ ר עַ ל-פֶ ַשע לִׁ ְּשאֵ ִׁרית
ִׁמי-אֵ ל כָּ מוָֹך נ ֵ
נַחֲ לָּתוֹ ֹלא-הֶ חֱ זִׁ יק לָּעַ ד אַ פוֹ כִׁ י-חָּ פֵ ץ חֶ ֶסד הּוא.
יָּשּוב יְּ ַרחֲ מֵ נּו יִׁ כְּ בֹש עֲוֹנֹתֵ ינּו וְּ תַ ְּשלִׁ יְך בִׁ ְּמצֻלוֹת יָּם
כָּל-חַ טֹאותָּ םִׁ .ת ֵתן אֱ מֶ ת לְּ ַי ֲעקֹב חֶ ֶסד לְּ ַאבְּ ָּרהָּ ם
נִׁשבַ עְּ ָּת לַאֲ בֹתֵ ינּו ִׁמימֵ י ֶקדֶ ם.
אֲ ֶשרְּ -

ז:יח-כ 

ז:כ

ִׁת ֵתן אֱ מֶ ת לְּ ַי ֲעקֹב חֶ ֶסד לְּ ַאבְּ ָּרהָּ ם

קודם שיר של יום (ס) ◄ביציאה מבית
הכנסת ◄תפילת הדרך
הפטרה בלק
הפטרה שבת שובה ,ממשיכים הושע יד:י,
(ס) ממשיכים יואל ב:יא ◄הפטרה מנחה
יום כיפור ,ממשיכים יונה ד:יא ◄הפטרה
מנחה תשעה באב( ,ס)( ,ת) ממשיכים
הושע יד:י ◄סדר תשליך ,ראש השנה ◄
סליחות
ובא לציון  -כל יום בשחרית ,מנחה לשבת
ויום טוב ,ערבית מוצ"ש ◄סדר הושענות

נחום
לא נמצא שום פסוק

חבקוק
ב:כ-ג:יט

ָארץ.
וַיהוָּה בְּ הֵ יכַ ל ָּק ְּדשוֹ הַ ס ִׁמפָּ נָּיו כָּל הָּ ֶ

ג:א-יט
ג:ב

ְּת ִׁפלָּה לַחֲ בַ קּוק הַ ּנָּבִׁ יא עַ ל ִׁשגְּ יֹנוֹת.
יְּ הוָֹּה ָּשמַ עְּ ִׁתי ִׁש ְּמעֲָך
ַיַתר גוֹיִׁ ם וַיִׁ ְּתפֹצְּ צּו הַ ְּר ֵרי עַ ד
עָּ מַ ד וַיְּ מֹדֶ ד אֶ ֶרץ ָּרָאה ו ֵ
ַשחּו גִׁ בְּ עוֹת עוֹלָּם הֲ לִׁ יכוֹת עוֹלָּם לוֹ.
ֶשמֶ ש י ֵָּרחַ עָּ מַ ד

ג:ו
ג:יא

הפטרה יום ב' של שבועות בחו"ל (ס),
(ת)
הפטרה יום ב' של שבועות חו"ל (א)
תחנון ◄סדר הטבת חלום
פטום הקטורת (ס)
פרק שירה  -שמש

צפניה
ג:כ

ברכות השחר ,שחרית

בָּ עֵ ת הַ ִׁהיא ָאבִׁ יא אֶ ְּתכֶם

חגי
ב:ח

פרקי אבות ו:ט

כֶסף וְּ לִׁ י הַ זָּהָּ ב נְּ אֻ ם יְּ הוָֹּה צְּ בָּ אוֹת.
לִׁ י הַ ֶ
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שמוש פסוקים  -זכריה ,מלאכי ,תהלים
פרק:פסוק

בשמוש ב-

מתחיל ב-

זכריה
ב:ט
ב:יד-ד:ז
ב:יד-ד:ט
ג:ב
ג:ד
ח:טז
ט:יד-טו
י:ח
יג:ט-יד:כא
יד:א-כא

יד:ט 

וַאֲ נִׁ י אֶ ְּהיֶה לָּּה
מנחה של תשעה באב  -נחם
הפטרה בהעלותך (א)( ,ס) ◄הפטרה
ָּרּנִׁ י וְּ ִׁש ְּמ ִׁחי בַ ת צִׁ יוֹן
שבת ראשונה של חנוכה (א)( ,ס)
הפטרה בהעלותך ושבת ראשונה של
ָּרּנִׁ י וְּ ִׁש ְּמ ִׁחי בַ ת צִׁ יוֹן
חנוכה (ת)
הֲ לוֹא זֶה אּוד מֻ ּצָּ ל מֵ אֵ ש
ק"ש על המיטה
הָּ ִׁסירּו הַ בְּ ג ִָּׁדים הַ ּצ ִֹׁאים מֵ עָּ לָּיו
תפילה זכה
אֲשר ַתעֲשּו
אֵ לֶה הַ ְּדבָּ ִׁרים ֶ
פרקי אבות א:יח
וַיהוָּה ֲעלֵיהֶ ם י ֵָּראֶ ה
מוסף ראש השנה
אֶ ְּש ְּר ָּקה לָּהֶ ם וַאֲ קַ בְּ צֵם
פרק שירה  -רחמה
אתי אֶ ת הַ ְּשלִׁ ִׁשית בָּ אֵ ש
וְּ הֵ בֵ ִׁ
הפטרה יום א' סוכות (ת)
ִׁהּנֵה יוֹם בָּ א לַיהוָּה וְּ חֻ לַק ְּש ָּללְֵך בְּ ִׁק ְּרבֵ ְך.
הפטרה יום א' סוכות (א)( ,ס)
שחרית ,פסד"ז  -שירת הים ◄עלינו -
שחרית ,מנחה ,ערבית ,מוסף ,מוסף
ָארץ בַ יוֹם הַ הּוא יִׁ ְּהיֶה יְּ הוָֹּה ראש השנה ,קידוש לבנה ,סדר ברית
וְּ הָּ יָּה יְּ הוָֹּה לְּ מֶ לְֶך עַ ל כָּל הָּ ֶ
ּושמוֹ אֶ חָּ ד.
אֶ חָּ ד ְּ
מילה ◄ברוך ה' לעולם אמן ואמן -
ערבית ,יום חול (חו"ל) ◄סדר הושענות
◄סדר ראש חדש (ס)

מלאכי
א:א-ב:ז
א:א-ג:ד
ב:ה

מַ ָּשא ְּדבַ ר יְּ הוָֹּה אֶ ל יִׁ ְּש ָּראֵ ל בְּ יַד מַ לְּ ָאכִׁ י.
מַ ָּשא ְּדבַ ר יְּ הוָֹּה אֶ ל יִׁ ְּש ָּראֵ ל בְּ יַד מַ לְּ ָאכִׁ י.
יתי הָּ יְּ תָּ ה ִׁאתוֹ הַ חַ יִׁ ים וְּ הַ ָּשלוֹם וָּאֶ ְּתנֵם לוֹ מו ָֹּרא
בְּ ִׁר ִׁ
ּומ ְּפנֵי ְּש ִׁמי נִׁ חַ ת הּוא.
יראֵ נִׁ י ִׁ
וַיִׁ ָּ

ג:ד

ירּוש ִׁ ָּלם כִׁ ימֵ י עוֹלָּם
ָּ
וְּ עָּ ְּרבָּ ה לַיהוָּה ִׁמנְּחַ ת יְּ הּודָּ ה וִׁ
ּוכְּ ָּשנִׁ ים ַק ְּדמֹנִׁ יֹת.

ג:ד-כד
ג:טז

ירּוש ִׁ ָּלם כִׁ ימֵ י עוֹלָּם
ָּ
וְּ עָּ ְּרבָּ ה לַיהוָּה ִׁמנְּחַ ת יְּ הּודָּ ה וִׁ
ּוכְּ ָּשנִׁ ים ַק ְּדמֹנִׁ יֹת.
ָאז נ ְִּׁדבְּ רּו יִׁ ְּראֵ י יְּ הוָֹּה ִׁאיש אֶ ל ֵרעֵ הּו
שלֵחַ לָּכֶם אֵ ת אֵ לִׁ יָּ ה הַ ּנָּבִׁ יא לִׁ ְּפנֵי בוֹא יוֹם
ִׁהּנֵה ָאנֹכִׁ י ֹ
יְּ הוָֹּה הַ גָּדוֹל וְּ הַ ּנו ָֹּרא.

ג:כג

הפטרה תולדות (א) ו(ס)
הפטרה תולדות (ת)
פל"א ב--א
פרשת הקטורת  -שחרית קרבנות ◄
בסוף העמידה ◄מעמדות  -כל יום
◄סדר קרבנות למנחה (ס)
הפטרה שבת הגדול (א)( ,ס)
פרקי אבות ג:ג ,ג:ז
סדר מוצאי שבת (ס)

תהלים
א'-ד'
א:א
ב:א
ג'
ג:ב
ג:ב-ט
ג:ד

אַ ְּש ֵרי הָּ ִׁאיש אֲ ֶשר ֹלא הָּ לְַך בַ עֲצַ ת ְּר ָּשעִׁ ים ּובְּ דֶ ֶרְך
חַ ָּט ִׁאים ֹלא עָּ מָּ ד ּובְּ מו ַֹשב לֵצִׁ ים ֹלא י ָָּּשב.
אַ ְּש ֵרי הָּ ִׁאיש אֲ ֶשר ֹלא הָּ לְַך בַ עֲצַ ת ְּר ָּשעִׁ ים ּובְּ דֶ ֶרְך
חַ ָּט ִׁאים ֹלא עָּ מָּ ד ּובְּ מו ַֹשב לֵצִׁ ים ֹלא ָּי ָּשב.
לָּמָּ ה ָּרגְּ שּו גוֹיִׁ ם ּולְּ אֻ ִׁמים י ְֶּהגּו ִׁריק.
ִׁמזְּ מוֹר לְּ דָּ וִׁ ד בְּ בָּ ְּרחוֹ ִׁמ ְּפנֵי ַאבְּ ָּשלוֹם בְּ נוֹ.
יְּ הוָֹּה מָּ ה ַרבּו צָּ ָּרי ַרבִׁ ים ָּק ִׁמים עָּ לָּי.
יְּ הוָֹּה מָּ ה ַרבּו צָּ ָּרי ַרבִׁ ים ָּק ִׁמים עָּ לָּי.
ֹאשי.
וְּ אַ ָּתה יְּ הוָֹּה מָּ גֵן בַ ע ֲִׁדי כְּ בו ִֹׁדי ּומֵ ִׁרים ר ִׁ
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ליל יום כיפור בסוף ערבית
פרקי אבות ג:ג
סליחות
מזמור שבת ויצא (סע"י)
סליחות
ק"ש על המיטה
סליחות

שמוש פסוקים  -תהלים
פרק:פסוק

בשמוש ב-

מתחיל ב-

הודו  -שחרית ,פסד"ז ◄הבדלה  -סדר
מוצאי שבת ◄סליחות
ק"ש על המיטה
מזמור שבת קרח (סע"י)
סליחות ◄פל"א א--י
סליחות ◄פל"א ה--ל
קודם תפילת שחרית ◄קודם העמידה
במנחה (ס)
סליחות ◄פל"א ר--ה

ג:ט

לַיהוָּה הַ יְּ שּועָּ ה עַ ל עַ ְּמָך בִׁ ְּרכָּ תֶ ָך ֶסלָּה.

ד:ה
ה'
ה:ב
ה:ג

ִׁרגְּ זּו וְּ ַאל ֶתחֱ ָּטאּו ִׁא ְּמרּו בִׁ לְּ בַ בְּ כֶם עַ ל ִׁמ ְּשכַבְּ כֶם וְּ דֹמּו
ֶסלָּה.
ל ְַּמנַּצֵ חַ אֶ ל הַ ּנ ְִּׁחילוֹת ִׁמזְּ מוֹר לְּ דָּ וִׁ ד.
אֲ מָּ ַרי הַ אֲ זִׁ ינָּה יְּ הוָֹּה בִׁ ינָּה הֲ גִׁ יגִׁ י.
הַ ְּק ִׁשיבָּ ה לְּ קוֹל ַשוְּ עִׁ י מַ לְּ כִׁ י וֵאֹלהָּ י כִׁ י אֵ לֶיָך אֶ ְּתפַ לָּל.

ה:ג-ד

הַ ְּק ִׁשיבָּ ה לְּ קוֹל ַשוְּ עִׁ י מַ לְּ כִׁ י וֵאֹלהָּ י כִׁ י אֵ לֶיָך אֶ ְּתפַ לָּל.

ה:ד

יְּ הוָֹּה בֹקֶ ר ִׁת ְּשמַ ע קוֹלִׁ י ב ֶֹקר אֶ ע ֱָּרְך לְּ ָך וַאֲ צַ פֶ ה.
וַאֲ נִׁ י בְּ רֹב חַ ְּס ְּדָך ָאבוֹא בֵ יתֶ ָך אֶ ְּש ַתחֲ וֶה אֶ ל הֵ יכַל ָּק ְּד ְּשָך
מה טובו  -שחרית ◄סליחות
בְּ יִׁ ְּרָאתֶ ָך.

ה:ח
ה:ט

יְּשר לְּ פָּ נַי דַ ְּרכֶ ָך.
יְּ הוָֹּה נְּ חֵ נִׁי בְּ צִׁ ְּד ָּקתֶ ָך לְּ מַ עַ ן שו ְֹּר ָּרי הַ ַ

ו'
ו:ב

ל ְַּמנַּצֵ חַ בִׁ נְּגִׁ ינוֹת עַ ל הַ ְּש ִׁמינִׁ ית ִׁמזְּ מוֹר לְּ דָּ וִׁ ד.
יְּ הוָֹּה ַאל בְּ אַ פְּ ָך תוֹכִׁ יחֵ נִׁי וְּ ַאל בַ חֲ מָּ ְּתָך ְּתי ְַּס ֵרנִׁ י.

ו:ב-יא

יְּ הוָֹּה ַאל בְּ אַ פְּ ָך תוֹכִׁ יחֵ נִׁי וְּ ַאל בַ חֲ מָּ ְּתָך ְּת ַי ְּס ֵרנִׁ י.

ו:ד-ה
ו:י
ז'
ז:ג

וְּ נ ְַּפ ִׁשי נִׁ בְּ הֲ לָּה ְּמאֹד וְּ אַ ָּתה יְּ הוָֹּה עַ ד מָּ תָּ י.
ָּשמַ ע יְּ הוָֹּה ְּת ִׁחּנ ִָּׁתי יְּ הוָֹּה ְּת ִׁפל ִָּׁתי יִׁ קָּ ח.
ִׁשגָּיוֹן לְּ דָּ וִׁ ד אֲ ֶשר ָּשר לַיהוָּה עַ ל ִׁדבְּ ֵרי כּוש בֶ ן יְּ ִׁמינִׁ י.
ַאריֵה נ ְַּפ ִׁשי פ ֵֹרק וְּ אֵ ין מַ ּצִׁ יל.
פֶ ן יִׁ ְּטרֹף כְּ ְּ

ח'

ל ְַּמנַּצֵ חַ עַ ל הַ גִׁ ִׁתית ִׁמזְּ מוֹר לְּ דָּ וִׁ ד.

ח:ב

ָארץ אֲ ֶשר ְּתנָּה
יְּ הוָֹּה אֲ ֹדנֵינּו מָּ ה אַ ִׁדיר ִׁש ְּמָך בְּ כָּל הָּ ֶ
הו ְֹּדָך עַ ל הַ ָּשמָּ יִׁ ם.

ח:ד

אֲשר
ֲשה אֶ צְּ בְּ עֹתֶ יָך י ֵָּרחַ וְּ כוֹכָּבִׁ ים ֶ
כִׁ י אֶ ְּראֶ ה ָּשמֶ יָך מַ ע ֵ
כוֹנָּנְּ ָּתה.

ח:י

ָארץ.
יְּ הוָֹּה אֲ ֹדנֵינּו מָּ ה אַ ִׁדיר ִׁש ְּמָך בְּ כָּל הָּ ֶ

ט'
ט:ט

ל ְַּמנַּצֵ חַ עַ ל מּות לַבֵ ן ִׁמזְּ מוֹר לְּ דָּ וִׁ ד.
יש ִׁרים.
וְּ הּוא יִׁ ְּשפֹט ֵתבֵל בְּ צֶ דֶ ק י ִָּׁדין לְּ אֻ ִׁמים בְּ מֵ ָּ

ט:יא

וְּ יִׁ בְּ ְּטחּו בְּ ָך יו ְֹּדעֵ י ְּשמֶ ָך כִׁ י ֹלא עָּ זַבְּ ָּת ד ְֹּר ֶשיָך יְּ הוָֹּה.

ט:יג
י'
י:א
י:ו

כִׁ י ד ֵֹרש דָּ ִׁמים אוֹתָּ ם ָּזכָּר ֹלא ָּשכַח צַ ע ֲַקת ֲענָּוִׁ ים.
לָּמָּ ה יְּ הוָֹּה ַת ֲעמֹד בְּ ָּרחוֹק ַתעְּ לִׁ ים לְּ עִׁ תוֹת בַ ּצָּ ָּרה.
לָּמָּ ה יְּ הוָֹּה ַת ֲעמֹד בְּ ָּרחוֹק ַתעְּ לִׁ ים לְּ עִׁ תוֹת בַ ּצָּ ָּרה.
אֲשר ֹלא בְּ ָּרע.
ָאמַ ר בְּ לִׁ בוֹ בַ ל אֶ מוֹט לְּ דֹר ָּודֹר ֶ

י:טז

ַארצוֹ.
יְּ הוָֹּה מֶ לְֶך עוֹלָּם וָּעֶ ד ָאבְּ דּו גוֹיִׁ ם מֵ ְּ

יא'

נּודי
ֹאמרּו לְּ נ ְַּפ ִׁשי ִׁ
יתי אֵ יְך ת ְּ
ל ְַּמנַּצֵ חַ לְּ דָּ וִׁ ד בַ יהוָּה חָּ ִׁס ִׁ
הַ ְּרכֶם צִׁ פוֹר.

14

בסוף שחרית וערבית (סע"י) ◄ביציאה
מבית הכנסת
סליחות ◄תפילה עבור החולה (סש"א)
סליחות
תחנון  -נפילת אפים ◄אל ארך אפים -
הוצאת ס"ת ◄סליחות
סליחות
פל"א ש--ח
שש"י  -פורים (סע"י)
פל"א פ--ל
14
שש"י  -שמחת תורה ,חו"ל (גר"א) ◄
סדר יום כיפור קטן ◄בסוף עלינו
ערבית ,יום חול (סע"י)
קדושה מוסף שלושת רגלים ◄סדר
הושענות ◄בערבית  -בימים שאין תחנון
במנחה (ס)◄ערבית
סדר ברכת הלבנה (ס)
פסוק שהקהל אומרים בעת קריאת
הכהנים מילת "השם" הראשון בברכת
כהנים
תפילה עבור החולה (סש"א)
סליחות
ובא לציון  -שחרית ,מנחה לשבת ויום
טוב ,ערבית מוצאי שבת
שבת שחרית  -אב הרחמים ◄סליחות
שש"י  -עשרת ימי תשובה (סע"י)
סליחות
פל"א א--ע
יהי כבוד  -שחרית ,פסד"ז ◄ברוך ה'
לעולם אמן ואמן  -ערבית (חו"ל)
מזמור שבת וירא (סע"י)

לפי הגר" א אומרים רק מזמור אחד ביום ויש סדר עדיפות במקרים שיום טוב נופל בשבת וכו'
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שמוש פסוקים  -תהלים
פרק:פסוק

בשמוש ב-

מתחיל ב-

יב'

ל ְַּמנַּצֵ חַ עַ ל הַ ְּש ִׁמינִׁית ִׁמזְּ מוֹר לְּ דָּ וִׁ ד.

יב:ב

הו ִֹׁשיעָּ ה יְּ הוָֹּה כִׁ י גָּמַ ר חָּ ִׁסיד כִׁ י פַ סּו אֱ מּונִׁ ים ִׁמבְּ נֵי
ָאדָּ ם.
ָָּארץ
כֶסף צָּ רּוף בַ עֲלִׁ יל ל ֶ
ִׁא ְּמרוֹת יְּ הוָֹּה אֲ מָּ רוֹת ְּטהֹרוֹת ֶ
ְּמז ָֻּקק ִׁשבְּ עָּ תָּ יִׁ ם.
ל ְַּמנַּצֵ חַ ִׁמזְּ מוֹר לְּ דָּ וִׁ ד .עַ ד ָאנָּה יְּ הוָֹּה ִׁת ְּשכָּ חֵ נִׁי נֶצַ ח עַ ד
ָאנָּה ַת ְּס ִׁתיר אֶ ת פָּ נֶיָך ִׁממֶ ּנִׁ י.
ירה לַיהוָּה
וַאֲ נִׁ י בְּ חַ ְּס ְּדָך בָּטַ ְּח ִׁתי ָּיגֵל לִׁ בִׁ י בִׁ ישּועָּ תֶ ָך אָּ ִׁש ָּ
כִׁ י גָּמַ ל עָּ לָּי.
ִׁמזְּ מוֹר לְּ דָּ וִׁ ד יְּ הוָֹּה ִׁמי יָּגּור בְּ ָאהֳ לֶָך ִׁמי יִׁ ְּשכֹן בְּ הַ ר
ָּק ְּד ֶשָך.

טז'

יתי בָּ ְך.
ִׁמכְּ ָּתם לְּ דָּ וִׁ ד ָּש ְּמ ֵרנִׁי אֵ ל כִׁ י חָּ ִׁס ִׁ

טז:א

יתי בָּ ְך.
ִׁמכְּ ָּתם לְּ דָּ וִׁ ד ָּש ְּמ ֵרנִׁי אֵ ל כִׁ י חָּ ִׁס ִׁ

טז:ב
טז:ג
טז:ח
טז:יא

ָאמַ ְּר ְּת לַיהוָּה אֲ ֹדנָּי אָּ ָּתה טוֹבָּ ִׁתי בַ ל עָּ לֶיָך.
ירי כָּל חֶ ְּפצִׁ י בָּ ם.
ָארץ הֵ מָּ ה וְּ אַ ִׁד ֵ
לִׁ ְּקדו ִֹׁשים אֲ ֶשר בָּ ֶ
ימינִׁי בַל אֶ מוֹט.
יתי יְּ הוָֹּה לְּ נֶגְּ ִׁדי תָּ ִׁמיד כִׁ י ִׁמ ִׁ
ִׁשּוִׁ ִׁ
תו ִֹׁדיעֵ נִׁי א ַֹרח חַ יִׁ ים שֹבַ ע ְּשמָּ חוֹת אֶ ת פָּ נֶיָך נְּ עִׁ מוֹת
ימינְָּך נֶצַ ח.
בִׁ ִׁ

יז'

דש ְּמעָּ ה יְּ הוָֹּה צֶ דֶ ק הַ ְּק ִׁשיבָּ ה ִׁרּנ ִָּׁתי הַ אֲ זִׁ ינָּה
ְּת ִׁפלָּה לְּ דָּ וִׁ ִׁ
ְּת ִׁפל ִָּׁתיבְּ ֹלא ִׁשפְּ תֵ י ִׁמ ְּרמָּ ה.

יז:א-ב
יז:ו
יז:טו

דש ְּמעָּ ה יְּ הוָֹּה צֶ דֶ ק הַ ְּק ִׁשיבָּ ה ִׁרּנ ִָּׁתי הַ אֲ זִׁ ינָּה
ְּת ִׁפלָּה לְּ דָּ וִׁ ִׁ
ְּת ִׁפל ִָּׁתיבְּ ֹלא ִׁשפְּ תֵ י ִׁמ ְּרמָּ ה.
אתיָך כִׁ י תַ ֲענֵנִׁי אֵ ל הַ ט ָאזְּ נְָּך לִׁ י ְּשמַ ע ִׁא ְּמ ָּר ִׁתי.
אֲ נִׁ י ְּק ָּר ִׁ
אֲ נִׁ י בְּ צֶ דֶ ק אֶ חֱ זֶה פָּ נֶיָך אֶ ְּשבְּ עָּ ה בְּ הָּ ִׁקיץ ְּתמּונָּתֶ ָך.
ל ְַּמנַּצֵ חַ לְּ עֶ בֶ ד יְּ הוָֹּה לְּ דָּ וִׁ ד אֲ ֶשר ִׁדבֶ ר לַיהוָּה אֶ ת ִׁדבְּ ֵרי
ירה הַ זֹאת בְּ יוֹם ִׁהּצִׁ יל יְּ הוָֹּה אוֹתוֹ ִׁמכַף כָּל אֹיְּ בָּ יו
הַ ִׁש ָּ
ּומיַ ד ָּשאּול.
ִׁ
י ֶָּשת ח ֶֹשְך ִׁס ְּתרוֹ ְּסבִׁ יבוֹתָּ יו סֻ כָּ תוֹחֶ ְּשכַ ת מַ יִׁם עָּ בֵ י
ְּשחָּ ִׁקים.
הָּ אֵ ל ָּת ִׁמים דַ ְּרכוֹ ִׁא ְּמ ַרת יְּ הוָֹּה צְּ רּופָּ ה מָּ גֵן הּוא לְּ כֹל
הַ ח ִֹׁסים בוֹ.
ּומי צּור זּול ִָּׁתי אֱ ֹלהֵ ינּו.
כִׁ י ִׁמי אֱ לוֹּהַ ִׁמבַ לְּ עֲדֵ י יְּ הוָֹּה ִׁ
אֶ ְּרדוֹף אוֹיְּ בַ י וְּ אַ ִׁשיגֵם וְּ ֹלא אָּ שּוב עַ ד כַלוֹתָּ ם.
מַ גְּ ִׁדל יְּ שּועוֹת מַ לְּ כוֹוְּ ע ֶֹשה חֶ סֶ ד לִׁ ְּמ ִׁשיחוֹ לְּ דָּ וִׁ ד ּולְּ ז ְַּרעוֹ
עַ ד עוֹלָּם.

יט'

ל ְַּמנַּצֵ חַ ִׁמזְּ מוֹר לְּ דָּ וִׁ ד .הַ ָּשמַ יִׁם ְּמ ַס ְּפ ִׁרים כְּ בוֹד אֵ ל
ֲשה יָּדָּ יו מַ גִׁ יד הָּ ָּר ִׁקיעַ .
ּומַ ע ֵ

יט:ב
יט:ג

ֲשה יָּדָּ יו מַ גִׁ יד הָּ ָּר ִׁקיעַ .
הַ ָּשמַ יִׁ ם ְּמ ַס ְּפ ִׁרים כְּ בוֹד אֵ ל ּומַ ע ֵ
יוֹם לְּ יוֹם יַבִׁ יעַ אֹמֶ ר וְּ לַיְּ לָּה לְּ לַיְּ לָּה יְּ חַ ּוֶה דָּ עַ ת.
תו ַֹרת יְּ הוָֹּה ְּת ִׁמימָּ ה ְּמ ִׁשיבַ ת נָּפֶ ש עֵ דּות יְּ הוָֹּה נֶאֱ מָּ נָּה
מַ ְּחכִׁ ימַ ת פֶ ִׁתי.
גַם עַ בְּ ְּדָך נִׁזְּ הָּ ר בָּ הֶ ם בְּ ָּש ְּמ ָּרם עֵ קֶ ב ָּרב.

יב:ז
יג'
יג:ו
טו'

יח'
יח:יב
יח:לא
יח:לב
יח:לח
יח:נא

יט:ח-ט
יט:יב
15

שש"י  -ש"ע (גר"א) ,ברית מילה
(סע"י) ◄מזמור שבת זאת הברכה
(סע"י)
סליחות

15

שמיני עצרת או שמחת תורה

26

פל"א א--ם
תפילה עבור החולה (ח"ס וסש"א)
הודו  -שחרית ,פסד"ז
מזמור שבת קדשים (סע"י)
בבית אבל ◄בבית הקברות (בא"י) ◄
תפילה עבור החולה (סש"א) ◄ערבית
סדר מוצאי שבת (ס)
פסוק שהקהל אומרים בעת קריאת
הכהנים מילת וישמרך בברכת כהנים
פל"א א--ך
פרקי אבות ו:י
שחרית (ס)
סדר הושענות ◄סדר הטבת חלום
מזמור שבת שופטים (סע"י) ◄תפילה
עבור החולה (סש"א) ◄בבית הקברות
(בא"י)
סליחות
קודם תפילת שחרית
קודם תפילת שחרית
שש"י  -שבעי יום פסח (גר"א ,סע"י) ◄
תפילה עבור החולה (סש"א)
פרק שירה  -עבים
קודם קה"ת אחר שקוראים עולה
הראשון
שבת מוסף ,קודם אין כאלוקינו
פרק שירה  -חתול
ברכת המזון
שבת שחרית ,פסד"ז ◄שש"י  -שבועות
(גר"א); חנוכה (סע"י) ◄ מזמור של
שבת יתרו (סע"י)
תחנון (ס) ◄פרק שירה  -שמים
פרק שירה  -יום
קודם קריאת התורה לעולה הראשון
סליחות

שמוש פסוקים  -תהלים
פרק:פסוק

בשמוש ב-

מתחיל ב-

יט:יג

ּנִׁס ָּתרוֹת נ ֵַקנִׁ י.
ְּשגִׁ יאוֹת ִׁמי יָּבִׁ ין ִׁמ ְּ

יט:טו 

צּורי
יִׁ ְּהיּו לְּ ָּרצוֹן ִׁא ְּמ ֵרי ִׁפי וְּ הֶ גְּ יוֹן לִׁ בִׁ י לְּ פָּ נֶיָך יְּ הוָֹּה ִׁ
וְּ גֹאֲ לִׁ י.

כ'
כ:ב
כ:ה

ל ְַּמנַּצֵ חַ ִׁמזְּ מוֹר לְּ דָּ וִׁ ד יַעַ נְּ ָך יְּ הוָֹּה בְּ יוֹם צָּ ָּרה יְּ ַשגֶבְּ ָך ֵשם
אֱ ֹלהֵ י ַי ֲעקֹב.
יַעַ נְָּך יְּ הוָֹּה בְּ יוֹם צָּ ָּרה יְּ ַשגֶבְּ ָך ֵשם אֱ ֹלהֵ י ַי ֲעקֹב.
יִׁ ֶתן לְּ ָך כִׁ לְּ בָּ בֶ ָך וְּ כָּל עֲצָּ ְּתָך יְּ מַ לֵא.
סּוסיםוַאֲ נ ְַּחנּו בְּ ֵשם יְּ הוָֹּה אֱ ֹלהֵ ינּו
אֵ לֶה בָּ ֶרכֶב וְּ אֵ לֶה בַ ִׁ
נַזְּ כִׁ יר.

כ:י 

יְּ הוָֹּה הו ִֹׁשיעָּ ה הַ מֶ לְֶך ַי ֲענֵנּו בְּ יוֹם ָּק ְּראֵ נּו.

כב'

ל ְַּמנַּצֵ חַ עַ ל אַ יֶ לֶת הַ ַשחַ ר ִׁמזְּ מוֹר לְּ דָּ וִׁ ד.

כב:ד

וְּ אַ ָּתה קָּ דוֹש יו ֵֹשב ְּת ִׁהלוֹת יִׁ ְּש ָּראֵ ל.

כב:יב

ַאל ִׁת ְּרחַ ק ִׁממֶ ּנִׁ י כִׁ י צָּ ָּרה ְּקרוֹבָּ ה כִׁ י אֵ ין עוֹזֵר.
כִׁ י ֹלא בָּ זָּה וְּ ֹלא ִׁשקַ ץ עֱנּות עָּ נִׁי וְּ ֹלא ִׁה ְּס ִׁתיר פָּ נָּיו ִׁממֶ ּנּו
ּובְּ ַשּוְּ עוֹ אֵ לָּיו ָּשמֵ עַ .

כ:ח

כב:כה
כב:כט
כג'
כג:ה
כד' 
כד:א
כד:ה
כד:ז

סליחות
בסוף העמידה ◄הוצאת ס"ת בחגים
והימים נוראים ◄סליחות ◄תפילה זכה
◄סדר ראש חדש (ס)
שחרית ◄סדר יום כיפור קטן ◄תפילה
עבור החולה (ח"ס)( ,סש"א)
פל"א י--ב
רבון העולמים  -סדר מוצאי שבת
פל"א א--ר
פרשת הקטורת  -שחרית ,קרבנות ◄
הודו  -שחרית ,פסד"ז ◄יהי כבוד -
שחרית ,פסד"ז ◄ קודם ערבית ,יום
חול ◄תחנון ,ימי ב' וה' בוקר ◄ובא
לציון  -שחרית ,מנחה לשבת ויום טוב,
ערבית מוצאי שבת ◄ערבית ,יום חול ◄
הבדלה  -סדר מוצאי שבת ◄תפילת
הדרך ◄סליחות ◄וידוי (ס)
שש"י  -פורים (גר"א) ,תענית אסתר
(סע"י) ◄תפילה עבור החולה (סש"א)
ובא לציון  -כל יום שחרית ,מנחה לשבת
ויום טוב ,ערבית מוצאי שבת
סליחות
ערבית ,ליל יום כיפור  -מנהג אשכנז

שחרית ,פסד"ז  -שירת הים ◄מוסף
כִׁ י לַיהוָּה הַ ְּמלּוכָּ ה ּומ ֵֹשל בַ גוֹיִׁ ם.
ראש השנה
בסוף שחרית ,מנחה ,ערבית (סע"י)
◄ערבית שבת (ס) ◄קידוש שבת (ס)
ִׁמזְּ מוֹר לְּ דָּ וִׁ ד יְּ הוָֹּה רֹעִׁ י ֹלא אֶ ְּח ָּסר.
◄סעודה שלישית ◄תפילה עבור
החולה (סש"א) ◄נטילת ידים לפת (ס)
ֹאשי כו ִֹׁסי
יד ַשנְּ ָּת בַ ֶשמֶ ן ר ִׁ
ַת ֲערְֹך לְּ פָּ נַי ֻשלְּ חָּ ן ֶנגֶד צ ְֹּר ָּר ִׁ
פל"א ת--ה
ְּר ָּויָּה.
החזרת ס"ת ,יום חול שבת\יום טוב
ּומלוֹאָּ ּה ֵתבֵל וְּ י ְֹּשבֵ י בָּ ּה.
ָארץ ְּ
לְּ דָּ וִׁ ד ִׁמזְּ מוֹר לַיהוָּה הָּ ֶ
מנחה ◄שש"י  -יום א' ◄מעמד  -יום
וכו'
א' ◄בסוף עלינו ערבית ,יום חול (סע"י)
מוסף שבת ,שירת הלוים ◄פרק שירה -
ּומלוֹאָּ ּה ֵתבֵל וְּ י ְֹּשבֵ י בָּ ּה.
ָארץ ְּ
לְּ דָּ וִׁ ד ִׁמזְּ מוֹר לַיהוָּה הָּ ֶ
ארץ
פסוק שהקהל אומרים בעת קריאת
יִׁשעוֹ.
יִׁ ָּשא בְּ ָּרכָּה מֵ אֵ ת יְּ הוָֹּה ּוצְּ דָּ קָּ ה מֵ אֱ ֹלהֵ י ְּ
הכהנים מילת ישא בברכת כהנים ◄סדר
הבדלה סדר מוצאי שבת (ס)
ְּשאּו ְּשעָּ ִׁרים ָּר ֵ
אשיכֶם וְּ ִׁהּנ ְָּּשאּו ִׁפ ְּתחֵ י עוֹלָּם וְּ יָּבוֹא מֶ לְֶך מוסף ראש השנה
הַ כָּ בוֹד.

כד:ז-י

אשיכֶם וְּ ִׁהּנ ְָּּשאּו ִׁפ ְּתחֵ י עוֹלָּם וְּ יָּבוֹא מֶ לְֶך
ְּשאּו ְּשעָּ ִׁרים ָּר ֵ
הַ כָּ בוֹד.

פרק שירה  -תרנגול

כה'

לְּ דָּ וִׁ ד אֵ לֶיָך יְּ הוָֹּה נ ְַּפ ִׁשי אֶ ָּשא.

בלילה שלאחר יום א' (סע"י) ◄תפילה
עבור החולה (סש"א) ◄תחנון (ס)
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שמוש פסוקים  -תהלים
פרק:פסוק
כה:א
כה:ו
כה:יא
כה:יב
כה:טז
כה:יח
כה:כב
כו'
כו:ח
כו:ט
כו:יא
כו:יב
כז'

בשמוש ב-

מתחיל ב-

פסוק שהקהל אומרים בעת קריאת
לְּ דָּ וִׁ ד אֵ לֶיָך יְּ הוָֹּה נ ְַּפ ִׁשי אֶ ָּשא.
הכהנים מילת אליך הראשון בברכת
כהנים
הודו  -שחרית ,פסד"ז ◄תחנון ◄
זְּ כֹר ַרחֲ מֶ יָך יְּ הוָֹּה וַחֲסָּ דֶ יָך כִׁ י מֵ עוֹלָּם הֵ מָּ ה.
סליחות
ערבית יום כיפור  -מנהג אשכנז ◄וידוי
לְּ מַ עַ ן ִׁש ְּמָך יְּ הוָֹּה וְּ ָּסל ְַּח ָּת ַלעֲוֹנִׁ י כִׁ י ַרב הּוא.
(ס)
ִׁמי זֶה הָּ ִׁאיש יְּ ֵרא יְּ הוָֹּה יו ֶֹרּנּו בְּ דֶ ֶרְך יִׁ בְּ חָּ ר.
פל"א מ--ר
פסוק שהקהל אומרים בעת קריאת
הכהנים מילת פניו הראשון בברכת
ְּפנֵה אֵ לַי וְּ חָּ ּנֵנִׁ י כִׁ י י ִָּׁחיד וְּ עָּ נִׁי ָאנִׁ י.
כהנים ◄בסוף שחרית וערבית (סע"י)
ְּראֵ ה עָּ נְּ יִׁ י ַועֲמָּ לִׁ י וְּ ָּשא לְּ כָּל חַ טֹאותָּ י.
סליחות
ֹלהים אֶ ת יִׁ ְּש ָּראֵ ל ִׁמכֹל צָּ רוֹתָּ יו.
ְּפדֵ ה אֱ ִׁ
סליחות
מזמור שבת תרומה ,ושבת אחרי מות
לְּ דָּ וִׁ ד ָּש ְּפ ֵטנִׁ י יְּ הוָֹּה כִׁ י אֲ נִׁ י בְּ תֻ ִׁמי הָּ לַכְּ ִׁתיּובַ יהוָּה
בָּ ַט ְּח ִׁתי ֹלא אֶ ְּמעָּ ד.
(סע"י)
ּומקוֹם ִׁמ ְּשכַן כְּ בוֹדֶ ָך.
יְּ הוָֹּה ָאהַ בְּ ִׁתי ְּמעוֹן בֵ יתֶ ָך ְּ
מה טובו  -שחרית
ַאנְּשי דָּ ִׁמים חַ יָּ י.
ֵ
ַאל ֶתאֱ סֹף עִׁ ם חַ טָּ ִׁאים נ ְַּפ ִׁשי וְּ עִׁ ם
ערבית ,ליל יום כיפור
וַאֲ נִׁ י בְּ תֻ ִׁמי אֵ ֵלְך פְּ דֵ נִׁ י וְּ חָּ ּנֵנִׁ י.
בסוף שחרית וערבית (סע"י)
קודם תפילת שחרית ◄בסוף שחרית
ַרגְּ לִׁ י עָּ ְּמדָּ ה בְּ ִׁמישוֹר בְּ מַ ְּקהֵ לִׁ ים אֲ בָּ ֵרְך יְּ הוָֹּה.
וערבית (סע"י)
בסוף תפילת שחרית וערבית 16בחודש
ירא יְּ הוָֹּה מָּ עוֹז חַ יַי ִׁמ ִׁמי
לְּ דָּ וִׁ ד יְּ הוָֹּה או ִֹׁרי וְּ יִׁ ְּשעִׁ י ִׁמ ִׁמי ִׁא ָּ
אלול ועד הושענא רבא ◄בסוף התפלה
אֶ ְּפחָּ ד.
(ס) ◄ערבית (ס)
ְּשמַ ע יְּ הוָֹּה קוֹלִׁ י אֶ ְּק ָּרא וְּ חָּ ּנֵנִׁי ַו ֲענֵנִׁ י.
סליחות
ַקּוֵה אֶ ל יְּ הוָֹּה חֲ זַק וְּ יַאֲ מֵ ץ לִׁ בֶ ָך וְּ ַקּוֵה אֶ ל יְּ הוָֹּה.
מוסף שבת ,קודם אין כאלוקינו

כז:ז
כז:יד
כח:ב

ְּשמַ ע קוֹל ַת חֲ נּונַי בְּ ַשּוְּ עִׁ י אֵ לֶיָך בְּ נ ְָּּש ִׁאי יָּדַ י אֶ ל ְּדבִׁ יר
ָּק ְּד ֶשָך.

כח:ט

ָךּורעֵ ם וְּ נ ְַּשאֵ ם עַ ד
הו ִֹׁשיעָּ ה אֶ ת עַ מֶ ָך ּובָּ ֵרְך אֶ ת נַחֲ לָּתֶ ְּ
הָּ עוֹלָּם.

כט' 

ִׁמזְּ מוֹר לְּ דָּ וִׁ ד הָּ בּו לַיהוָּה בְּ נֵי אֵ לִׁ ים הָּ בּו לַיהוָּה כָּבוֹד
ָּועֹז .וכו'

כט:ג

קוֹל יְּ הוָֹּה עַ ל הַ מָּ יִׁ םאֵ ל הַ כָּ בוֹד ִׁה ְּרעִׁ ים יְּ הוָֹּה עַל מַ יִׁ ם
ַרבִׁ ים.

כט:יא 

יְּ הוָֹּה עֹז לְּ עַ מוֹ יִׁ ֵתן יְּ הוָֹּה יְּ בָּ ֵרְך אֶ ת עַ מוֹ בַ ָּשלוֹם.

16

יש נוהגים לאומרו בסוף תפילת מנחה
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קודם תפילת שחרית ◄סליחות
הודו  -שחרית ,פסד"ז ◄סדר הושענות
◄לפני הוצאת ס"ת (ס) ◄הוצאת ס"ת,
שבת (ס)
קבלת שבת ◄החזרת ס"ת ,שבת
שחרית ◄קודם ערבית במוצאי שבת ◄
שש"י  -יום ב' של שבועות חו"ל (גר"א,
סע"י); שלישי יום סוכות ,חו"ל (גר"א)
◄מזמור שבת נח (סע"י) ◄ בסוף
עלינו ערבית ,יום חול (סע"י)
פרק שירה  -דגים
ברכת המזון ◄תפילת הדרך ◄אמר רבי
אלעזר  -קבלת שבת ,מוסף שבת ◄קודם
הוצאת ס"ת ,שבת ויום טוב שחרית ◄
קודם קריאת התורה אחר עולה
הראשון ◄ויתן לך  -מוצ"ש ◄אתה
הראת  -שמחת תורה ◄סדר הטבת
חלום

שמוש פסוקים  -תהלים
פרק:פסוק

בשמוש ב-

מתחיל ב-

ל'

ִׁמזְּ מוֹר ִׁשיר חֲ נֻכַ ת הַ בַ יִׁ ת לְּ דָּ וִׁ ד.

ל:ב
ל:ג
ל:ט
ל:י-יא
ל:יא
ל:יב

אֲ רו ִֹׁמ ְּמָך יְּ הוָֹּה כִׁ י ִׁדלִׁ יתָּ נִׁי וְּ ֹלא ִׁשמַ ְּח ָּת אֹיְּ בַ י לִׁ י.
יְּ הוָֹּה אֱ ֹלהָּ י ִׁשּוַעְּ ִׁתי אֵ לֶיָך ו ִַׁת ְּרפָּ אֵ נִׁ י.
אֵ לֶיָך יְּ הוָֹּה אֶ ְּק ָּרא וְּ אֶ ל אֲ ֹדנָּי אֶ ְּתחַ ּנָּן.
מַ ה בֶ צַ ע בְּ דָּ ִׁמי בְּ ִׁר ְּד ִׁתי אֶ ל ָּשחַ ת הֲ יו ְֹּדָך עָּ פָּ ר הֲ יַגִׁ יד
אֲ ִׁמ ֶתָך.
ְּשמַ ע יְּ הוָֹּה וְּ חָּ ּנֵנִׁ י יְּ הוָֹּה הֱ יֵה ֹעזֵר לִׁ י.
הָּ פַ כְּ ָּת ִׁמ ְּס ְּפ ִׁדי לְּ מָּ חוֹל לִׁ י ִׁפ ַת ְּח ָּת ַש ִׁקי ו ְַּתאַ זְּ ֵרנִׁ י ִׁש ְּמחָּ ה.

ל:יג

לְּ מַ עַ ן יְּ זַמֶ ְּרָך כָּ בוֹד וְּ ֹלא יִׁ דֹםיְּ הוָֹּה אֱ ֹלהַ י לְּ עוֹלָּם אוֹדֶ ָּך.

לא'
לא:ה

יתי ַאל אֵ בו ָֹּשה
ל ְַּמנַּצֵ חַ ִׁמזְּ מוֹר לְּ דָּ וִׁ ד.בְּ ָך יְּ הוָֹּה חָּ ִׁס ִׁ
לְּ עוֹלָּם בְּ צִׁ ְּד ָּק ְּתָך פַ לְּ ֵטנִׁ י.
תוֹצִׁ יאֵ נִׁי מֵ ֶר ֶשת זּו ָּט ְּמנּו לִׁ י כִׁ י אַ ָּתה מָּ עּוזִׁ י.

לא:ו
לא:ז
לא:טו
לא:יז
לא:כ
לב' 
לב:ז
לב:י
לג' 
לג:א
לג:ב
לג:ה
לג:ט-יא
לג:י
לג:יא
לג:כ
לג:כ-כב

שחרית  -פסוקי דזמרא ◄שש"י -
חנוכה (סע"י ,גר"א) ◄תפילה עבור
החולה (סש"א) ◄הדלקת הנר ,חנוכה
(ס)
פרק שירה  -עכבר
קודם תפילת שחרית
פל"א א--ן
סליחות
קודם תפילת שחרית ◄ סליחות
ויתן לך  -מוצ"ש ◄סדר הטבת חלום
ובא לציון  -שחרית ,מנחה לשבת ויום
טוב ,ערבית מוצאי שבת ◄פרק שירה -
סנונית
תפילה עבור החולה (סש"א)

פל"א ת--י
ברוך ה' לעולם אמן ואמן  -ערבית יום
רּוחי פָּ ִׁדיתָּ או ִֹׁתי יְּ הוָֹּה אֵ ל אֱ מֶ ת.
ַאפ ִׁקיד ִׁ
בְּ י ְָּּדָך ְּ
חול חו"ל ◄ק"ש על המיטה
ֵאתי הַ ש ְֹּמ ִׁרים הַ בְּ לֵי ָּשוְּ א וַאֲ נִׁ י אֶ ל יְּ הוָֹּה בָּ ָּט ְּח ִׁתי.
ָּשנ ִׁ
פל"א ש--י
וַאֲ נִׁ י עָּ לֶיָך בָּ ַט ְּח ִׁתי יְּ הוָֹּה ָאמַ ְּר ִׁתי אֱ ֹלהַ י אָּ ָּתה.
קודם תפילת שחרית
ירה פָּ נֶיָך עַל עַ בְּ דֶ ָך הו ִֹׁשיעֵ נִׁי בְּ חַ ְּסדֶ ָך.
הָּ ִׁא ָּ
קודם תפילת שחרית
יראֶ יָך פָּ עַ לְּ ָּת ַלח ִֹׁסים בָּ ְך ֶנגֶד תפילה על הנפטר שאומרים בסוף
אֲשר צָּ פַ נְּ ָּת לִׁ ֵ
מָּ ה ַרב טּובְּ ָך ֶ
בְּ נֵי ָאדָּ ם.
הלימוד
שש"י  -שבת תשובה (סע"י) ◄מזמור
שבת כי תצא (סע"י) ◄שש"י  -יום
לְּ דָּ וִׁ ד מַ ְּש כִׁ יל אַ ְּש ֵרי נְּשּוי פֶ ַשע כְּ סּוי חֲ ָּטָאה .וכו'
כיפור (גר"א) ◄בלילה שלאחר יום ב'
(סע"י) ◄תפילה עבור החולה (סש"א)
פרשת הקטורת  -שחרית ,קרבנות ◄
אַ ָּתה ֵסתֶ ר לִׁ י ִׁמּצַ ר ִׁתּצְּ ֵרנִׁי ָּרּנֵי פַ לֵט ְּתסוֹבְּ בֵ נִׁי ֶסלָּה.
תפילת הדרך
ַרבִׁ ים מַ כְּ אוֹבִׁ ים ל ָָּּר ָּשע וְּ הַ בו ֵֹטחַ בַ יהוָּה חֶ סֶ ד יְּ סוֹבְּ בֶ ּנּו .תפילה למי שדעתו לעסוק באותו יום
במשא ומתן
שבת שחרית  -פסד"ז ◄סדר תשליך,
ַיְּש ִׁרים נָּאוָּה ְּת ִׁהלָּה .וכו'
יקים בַ יהוָּה ל ָּ
ַרּנְּ נּו צַ ִׁד ִׁ
ראש השנה ◄שש"י -תענית של בה"ב
(סע"י) ◄בבית הקברות בא"י
שחרית ,שבת ויום טוב  -שוכן עד ◄פרק
ַיְּש ִׁרים נָּאוָּה ְּת ִׁהלָּה.
יקים בַ יהוָּה ל ָּ
ַרּנְּ נּו צַ ִׁד ִׁ
שירה  -זרזיר
הוֹדּו לַיהוָּה בְּ כִׁ ּנוֹר בְּ נֵבֶ ל עָּ שוֹר ז ְַּמרּו לוֹ.
פרק שירה  -עגור
ָארץ.
ּומ ְּשפָּ ט חֶ ֶסד יְּ הוָֹּה מָּ לְּ ָאה הָּ ֶ
אֹהֵ ב צְּ דָּ ָּקה ִׁ
סליחות
כִׁ י הּוא ָאמַ ר וַיֶ ִׁהי הּוא צִׁ ּוָּה ַו ַי ֲעמֹד.
יהי כבוד  -שחרית ,פסד"ז
.
ים
מ
ִׁ
עַ
ֹת
ו
ב
יְּ הוָֹּה הֵ ִׁפיר עֲצַ ת גוֹיִׁ ם הֵ נִׁיא מַ ְּח ְּש
רבון העולמים  -סדר מוצאי שבת
עֲצַ ת יְּ הוָֹּה לְּ עוֹלָּם ַת ֲעמֹד מַ ְּח ְּשבוֹת לִׁ בוֹ לְּ דֹר ָּודֹר.
יהי כבוד  -שחרית ,פסד"ז
נ ְַּפ ֵשנּו ִׁחכְּ תָּ ה ַליהוָּה עֶ זְּ ֵרנּו ּומָּ גִׁ ּנֵנּו הּוא.
סליחות ◄פל"א נ--א
נ ְַּפ ֵשנּו ִׁחכְּ תָּ ה לַיהוָּה עֶ זְּ ֵרנּו ּומָּ גִׁ ּנֵנּו הּוא.
הודו  -שחרית ,פסד"ז
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שמוש פסוקים  -תהלים
פרק:פסוק

בשמוש ב-

מתחיל ב-

תחנון ◄ברוך ה' לעולם אמן ואמן -
לג:כב 

יְּ ִׁהי חַ ְּס ְּדָך יְּ הוָֹּה עָּ לֵינּו כַאֲ ֶשר יִׁ חַ לְּ נּו לְָּך.

לד'
לד:ב
לד:ד
לד:ח
לד:י-יא
לד:כג
לה:ה
לה:י

לְּ דָּ וִׁ ד בְּ ַשּנוֹתוֹ אֶ ת טַ עְּ מוֹ לִׁ ְּפנֵי אֲ בִׁ ימֶ לְֶך וַיְּ ג ְָּּר ֵשהּו וַיֵ לְַך.
אֲ בָּ ְּרכָּ ה אֶ ת יְּ הוָֹּה בְּ כָּל עֵ ת ָּת ִׁמיד ְּת ִׁהלָּתוֹ בְּ ִׁפי.
ג ְַּדלּו לַיהוָּה ִׁא ִׁתי ּונְּ רו ְֹּממָּ ה ְּשמוֹ י ְַּחדָּ ו.
ירָאיו וַיְּ חַ לְּ צֵ ם.
ֹחנֶה מַ לְּ אַ ְך יְּ הוָֹּה ָּסבִׁ יב לִׁ ֵ
ירָאיו.
יְּ ראּו אֶ ת יְּ הוָֹּה ְּקד ָֹּשיו כִׁ י אֵ ין מַ ְּחסוֹר לִׁ ֵ
פֹדֶ ה יְּ הוָֹּה נֶפֶ ש עֲבָּ דָּ יו וְּ ֹלא י ְֶּא ְּשמּו כָּל הַ ח ִֹׁסים בוֹ.
יִׁ ְּהיּו כְּ מֹץ לִׁ ְּפנֵי רּוחַ ּומַ לְּ אַ ְך יְּ הוָֹּה דוֹחֶ ה.
כָּל עַ צְּ מוֹתַ י תֹאמַ ְּרנָּה יְּ הוָֹּה ִׁמי כָּ מוָֹךמַ ּצִׁ יל עָּ נִׁ י מֵ חָּ זָּק
ִׁממֶ ּנּו וְּ עָּ נִׁ י וְּ אֶ בְּ יוֹן ִׁמגֹזְּ לוֹ.

לה:כג

ירה וְּ הָּ ִׁקיצָּ ה לְּ ִׁמ ְּשפָּ ִׁטי אֱ ֹלהַ י וַא ֹדנָּי לְּ ִׁריבִׁ י.
הָּ עִׁ ָּ

לו'
לו:ח-יא

ל ְַּמנַּצֵ חַ לְּ עֶ בֶ ד יְּ הוָֹּה לְּ דָּ וִׁ ד.נְּ אֻם פֶ ַשע ל ָָּּר ָּשע בְּ קֶ ֶרב לִׁ בִׁ י
ֹלהים לְּ ֶנגֶד עֵ ינָּיו.
אֵ ין פַ חַ ד אֱ ִׁ
צִׁ ְּד ָּק ְּתָך כְּ הַ ְּר ֵרי אֵ ל ִׁמ ְּשפָּ ֶטיָך ְּתהוֹם ַרבָּ ה ָאדָּ ם ּובְּ הֵ מָּ ה
תו ִֹׁשיעַ יְּ הוָֹּה.
ֹלהים ּובְּ נֵי ָאדָּ ם בְּ צֵ ל כְּ נָּפֶ יָך יֶחֱ ָּסיּון.
מַ ה יָּ ָּקר חַ ְּס ְּדָך אֱ ִׁ

לו:י

כִׁ י עִׁ ְּמָך ְּמקוֹר חַ יִׁ ים בְּ או ְֹּרָך נ ְִּׁראֶ ה אוֹר.

לו:יב

ַאל ְּתבוֹאֵ נִׁ י ֶרגֶל גַאֲ וָּה וְּ יַד ְּר ָּשעִׁ ים ַאל ְּתנִׁ דֵ נִׁי.

לז:ג

ֲשה טוֹב ְּשכָּן אֶ ֶרץ ְּּורעֵ ה אֱ מּונָּה.
בְּ ַטח בַ יהוָּה ַוע ֵ

לז:ה
לז:טו
לז:כא
לז:כה

ֲשה.
גוֹל עַ ל יְּ הוָֹּה דַ ְּרכֶָך ּובְּ טַ ח עָּ לָּיו וְּ הּוא ַיע ֶ
חַ ְּרבָּם ָּתבוֹא בְּ לִׁ בָּ ם וְּ ַק ְּשתוֹתָּ ם ִׁת ָּשבַ ְּרנָּה.
ֹלוֶה ָּר ָּשע וְּ ֹלא יְּ ַשלֵם וְּ צַ ִׁדיק חוֹנֵן וְּ נוֹתֵ ן.
יתי צַ ִׁדיק ֶנ ֱעזָּב וְּ ז ְַּרעוֹ
נַעַ ר הָּ יִׁ י ִׁתי גַם ז ַָּקנְּ ִׁתי וְּ ֹלא ָּר ִׁא ִׁ
ְּמבַ ֶקש לָּחֶ ם.

לז:לז

ְּשמָּ ר ָּתם ְּּוראֵ ה י ָָּּשר כִׁ י ַאחֲ ִׁרית לְּ ִׁאיש ָּשלוֹם.

לז:לט-מ

יקים מֵ יְּ הוָֹּה מָּ עּוזָּם בְּ עֵ ת צָּ ָּרה.
ּותשּועַ ת צַ ִׁד ִׁ
ְּ

לח'

ִׁמזְּ מוֹר לְּ דָּ וִׁ ד לְּ הַ זְּ כִׁ יר.יְּ הוָֹּה ַאל בְּ ֶקצְּ פְּ ָך תוֹכִׁ יחֵ נִׁי
ּובַ חֲ מָּ ְּתָך ְּתי ְַּס ֵרנִׁ י.
כִׁ י לְּ ָך יְּ הוָֹּה הוֹחָּ לְּ ִׁתי אַ ָּתה תַ ֲענֶה אֲ ֹדנָּי אֱ ֹלהָּ י.
כִׁ י ָאמַ ְּר ִׁתי פֶ ן יִׁ ְּש ְּמחּו לִׁ י בְּ מוֹט ַרגְּ לִׁ י עָּ לַי ִׁהגְּ ִׁדילּו.
ַאל ַתעַ זְּ בֵ נִׁ י יְּ הוָֹּה אֱ ֹלהַ י ַאל ִׁת ְּרחַ ק ִׁממֶ ּנִׁ י.
ִׁש ְּמעָּ ה ְּת ִׁפל ִָּׁתי יְּ הוָֹּה וְּ ַשוְּ עָּ ִׁתי הַ אֲ זִׁ ינָּה אֶ ל ִׁד ְּמעָּ ִׁתי ַאל
ֶתחֱ ַרש כִׁ י גֵר ָאנֹכִׁ י עִׁ מָּ ְך תו ָֹּשב כְּ כָּל אֲ בוֹתָּ י.
יתי יְּ הוָֹּה וַיֵט אֵ לַי וַיִׁ ְּשמַ ע
ל ְַּמנַּצֵ חַ לְּ דָּ וִׁ ד ִׁמזְּ מוֹרַ .קּוֹה ִׁקּוִׁ ִׁ
ַשוְּ עָּ ִׁתי.
יתי יְּ הוָֹּה וַיֵט אֵ לַי וַיִׁ ְּשמַ ע ַשוְּ עָּ ִׁתי.
ַקּוֹה ִׁקּוִׁ ִׁ
אַ ָּתה יְּ הוָֹּה ֹלא ִׁתכְּ לָּא ַרחֲ מֶ יָך ִׁממֶ ּנִׁ י חַ ְּס ְּדָך וַאֲ ִׁמ ְּתָך
ָּת ִׁמיד יִׁ ּצְּ רּונִׁ י.
ל ְַּמנַּצֵ חַ ִׁמזְּ מוֹר לְּ דָּ וִׁ ד .אַ ְּש ֵרי מַ ְּשכִׁ יל אֶ ל דָּ ל בְּ יוֹם ָּרעָּ ה
יְּ מַ לְּ ֵטהּו יְּ הוָֹּה.
אַ ְּש ֵרי מַ ְּשכִׁ יל אֶ ל דָּ ל בְּ יוֹם ָּרעָּ ה יְּ מַ לְּ ֵטהּו יְּ הוָֹּה.

לו:ז

לח:טז
לח:יז
לח:כב
לט:יג
מ'
מ:ב
מ:יב
מא'
מא:ב
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ערבית ,יום חול חו"ל ◄סליחות ◄בבית
הקברות בא"י ◄קודם האשרי שלפני
קדושה דסדרא (ס)
שבת שחרית ,פסד"ז
קודם ברכת המזון (ס)
הוצאת ס"ת
פל"א ח--ם
ברכת המזון
סליחות
אלקי נצור (ס)
נשמת  -שחרית ,שבת ויום טוב
תפילה למי שדעתו לעסוק באותו יום
במשא ומתן
מזמור שבת תולדות (סע"י) ◄תפילה
עבור החולה (סש"א)
מנחה ,שבת
בעטיפת הטלית
תפלת השחר (ס) ◄סליחות ◄ בבית
אבל (ס)
ערבית ,ליל יום כיפור
תפילה למי שדעתו לעסוק באותו יום
במשא ומתן
פל"א ג--ה
פל"א ח--ה
פרקי אבות ב:יד
ברכת המזון
תפילה למי בדעתו לעסוק באותו יום
במשא ומתן ◄פל"א ש--ם ◄יזכור
רבון העולמים  -סדר מוצ"ש ◄ בבית
אבל (ס)
בלילה שלאחר יום שלישי (סע"י) ◄
תפילה עבור החולה (סש"א)
סליחות
קודם תפילת שחרית
סליחות
קודם תפילת שחרית ◄סליחות
מזמור שבת מקץ (סע"י)
סליחות
הודו  -שחרית ,פסד"ז ◄תחנון ◄
סליחות
מזמור שבת ויחי (סע"י) ◄תפילה עבור
החולה (ח"ס ,סש"א)
פל"א א--ה

שמוש פסוקים  -תהלים
פרק:פסוק

בשמוש ב-

מתחיל ב-

מא:יד

בָּ רּוְך יְּ הוָֹּה אֱ ֹלהֵ י יִׁ ְּש ָּראֵ ל מֵ הָּ עוֹלָּם וְּ עַ ד הָּ עוֹלָּם ָאמֵ ן
וְּ ָאמֵ ן.

מב'

ל ְַּמנַּצֵ חַ מַ ְּשכִׁ יל לִׁ בְּ נֵי ק ַֹרח.

מב:ב
מד:ב
מד:ה
מד:כג
מד:כה-כז
מד:כז

יקי מָּ יִׁ ם כֵן נ ְַּפ ִׁשי תַ ֲערֹג אֵ לֶיָך
כְּ אַ יָּל ַת ֲערֹג עַ ל אֲ ִׁפ ֵ
ֹלהים.
אֱ ִׁ
ֹלהים בְּ ָאזְּ נֵינּו ָּשמַ עְּ נּו אֲ בוֹתֵ ינּו ִׁספְּ רּו לָּנּו פֹעַ ל פָּ עַ לְּ ָּת
אֱ ִׁ
בִׁ ימֵ יהֶ ם בִׁ ימֵ י ֶקדֶ ם.
ֹלהים צַ ּוֵה יְּ שּועוֹת ַי ֲעקֹב.
אַ ָּתה הּוא מַ לְּ כִׁ י אֱ ִׁ
כִׁ י עָּ לֶיָך ה ַֹרגְּ נּו כָּל הַ יוֹם נ ְֶּח ַשבְּ נּו כְּ צֹאן ִׁטבְּ חָּ ה.
לָּמָּ ה פָּ נֶיָך תַ ְּס ִׁתיר ִׁת ְּשכַח עָּ נְּ יֵנּו וְּ לַחֲ צֵ נּו.
קּומָּ ה עֶ זְּ ָּרתָּ ה לָּנּו ּופְּ דֵ נּו לְּ מַ עַן חַ ְּסדֶ ָך.

מה'

ל ְַּמנַּצֵ חַ עַ ל ש ַֹשּנִׁ ים לִׁ בְּ נֵי ק ַֹרח מַ ְּשכִׁ יל ִׁשיר יְּ ִׁדידֹת.

מה:א
מו'
מו:ב

ל ְַּמנַּצֵ חַ עַ ל ש ַֹשּנִׁ ים לִׁ בְּ נֵי ק ַֹרח מַ ְּשכִׁ יל ִׁשיר יְּ ִׁדידֹת.
ל ְַּמנַּצֵ חַ לִׁ בְּ נֵי ק ַֹרח עַ ל ֲעלָּמוֹת ִׁשיר.
נִׁמצָּ א ְּמאֹד.
ֹלהים לָּנּו מַ חֲ ֶסה ָּועֹז עֶ זְּ ָּרה בְּ צָּ רוֹת ְּ
אֱ ִׁ

מו:ח 

יְּ הוָֹּה צְּ בָּ אוֹת עִׁ מָּ נּו ִׁמ ְּשגָּב לָּנּו אֱ ֹלהֵ י ַי ֲעקֹב ֶסלָּה.

מו:יב

מח:ב
מח:יג
מח:יד

יְּ הוָֹּה צְּ בָּ אוֹת עִׁ מָּ נּו ִׁמ ְּשגָּב לָּנּו אֱ ֹלהֵ י ַי ֲעקֹב ֶסלָּה.
ל ְַּמנַּצֵ חַ לִׁ בְּ נֵי ק ַֹרח ִׁמזְּ מוֹר .כָּל הָּ עַ ִׁמים ִׁת ְּקעּו כָּף הָּ ִׁריעּו
ֵאֹלהים בְּ קוֹל ִׁרּנָּה.
ל ִׁ
ֹלהים בִׁ ְּתרּועָּ ה יְּ הוָֹּה בְּ קוֹל שוֹפָּ ר.
עָּ לָּה אֱ ִׁ
ֹלהים ז ְַּמרּו מַ ְּשכִׁ יל.
ָארץ אֱ ִׁ
כִׁ י מֶ לְֶך כָּל הָּ ֶ
ּומהֻ לָּל ְּמאֹד בְּ עִׁ יר
ִׁשיר ִׁמזְּ מוֹר לִׁ בְּ נֵי ק ַֹרח .גָּדוֹל יְּ הוָֹּה ְּ
אֱ ֹלהֵ ינּו הַ ר ָּק ְּדשוֹ.
ּומהֻ לָּל ְּמאֹד בְּ עִׁ יר אֱ ֹלהֵ ינּו הַ ר קָּ ְּדשוֹ.
גָּדוֹל יְּ הוָֹּה ְּ
סֹבּו צִׁ יוֹן וְּ הַ ִׁקיפּוהָּ ִׁספְּ רּו ִׁמגְּ דָּ לֶיהָּ .
ַאר ְּמנוֹתֶ יהָּ לְּ מַ עַ ן ְּת ַספְּ רּו
ִׁשיתּו לִׁ בְּ כֶם לְּ חֵ ילָּה פַ ְּסגּו ְּ
לְּ דוֹר ַאחֲ רוֹן.

מט'

ל ְַּמנַּצֵ חַ לִׁ בְּ נֵי ק ַֹרח ִׁמזְּ מוֹרִׁ .ש ְּמעּו זֹאת כָּל הָּ עַ ִׁמים
הַ אֲ זִׁ ינּו כָּל י ְֹּשבֵ י חָּ לֶד.

מט:ג
מט:טז

גַם בְּ נֵי ָאדָּ ם גַם בְּ נֵי ִׁאיש יַחַ ד עָּ ִׁשיר וְּ אֶ בְּ יוֹן.
ֹלהים יִׁ פְּ דֶ ה נ ְַּפ ִׁשי ִׁמיַד ְּשאוֹל כִׁ י יִׁ ָּקחֵ נִׁי ֶסלָּה.
אַ ְך אֱ ִׁ
ָארץ
ֹלהים יְּ הוָֹּה ִׁדבֶ ר וַיִׁ ְּק ָּרא ֶ
ִׁמזְּ מוֹר לְּ ָאסָּ ף אֵ ל אֱ ִׁ
ִׁמ ִׁמזְּ ַרח ֶשמֶ ש עַ ד ְּמבֹאוֹ.
יתי ֲעלֵי זָּבַ ח.
ִׁא ְּספּו לִׁ י חֲ ִׁסידָּ י כ ְֹּרתֵ י בְּ ִׁר ִׁ

נא'

אֲשר בָּ א
ל ְַּמנַּצֵ חַ ִׁמזְּ מוֹר לְּ דָּ וִׁ ד .בְּ בוֹא אֵ לָּיו נָּתָּ ן הַ ּנָּבִׁ יא כַ ֶ
אֶ ל בַ ת ָּשבַ ע.

נא:ג-ד
נא:ד
נא:ט

ֹלהים כְּ חַ ְּסדֶ ָך כְּ רֹב ַרחֲ מֶ יָך ְּמחֵ ה ְּפ ָּשעָּ י.
חָּ ּנֵנִׁ י אֱ ִׁ
אתי ַטהֲ ֵרנִׁ י.
הֶ ֶרב כַ בְּ ֵסנִׁי מֵ עֲוֹנִׁ י מֵ חַ ָּט ִׁ
ּומ ֶשלֶג ַאלְּ בִׁ ין.
ְּתחַ ְּטאֵ נִׁי בְּ אֵ זוֹב וְּ אֶ ְּטהָּ ר ְּתכַ בְּ ֵסנִׁי ִׁ

מז'
מז:ו
מז:ח
מח'

נ'
נ:ה
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פל"א ב--ן
מזמור שבת אמר (סע"י) ◄שש"י  -יום
ב' של סוכות ,חו"ל (גר"א)
סליחות
סליחות
סליחות
סליחות
סליחות
הודו  -שחרית ,פסד"ז
מזמור שבת חיי שרה ,ושבת פקודי
(סע"י)
פל"א ל--ת
מזמור שבת וארא (סע"י)
סליחות
פרשת הקטורת  -שחרית ,קרבנות ◄
הודו  -שחרית ,פסד"ז ◄ובא לציון -
שחרית ,מנחה לשבת ויום טוב ,ערבית
מוצאי שבת ◄ערבית ,יום חול (סע"י) ◄
הבדלה  -סדר מוצאי שבת ◄תפילת
הדרך ◄סליחות
הבדלה  -סדר מוצאי שבת ◄וידוי (ס)
שש"י  -יום ב' של ראש השנה (סע"י)
מוסף ראש השנה
פל"א כ--ל
שש"י  -יום ב' ◄מזמור שבת ויגש
(סע"י) ◄מעמד  -יום ב'
מוסף שבת ,שירת הלוים ◄סליחות
פל"א ס--ה
פל"א ש--ן
בבית אבל ◄מזמור שבת פרשת שקלים,
ושבת מסעי (סע"י) ◄תפילה עבור
החולה (סש"א)
פל"א ג--ן
יזכור
שש"י  -יום שלישי סוכות (גר"א) ◄
מזמור שבת ויקרא ,ושבת פינחס (סע"י)
סדר ברית מילה (ס)
מזמור שבת פרשת פרה ,ושבת כי תבוא
(סע"י) ◄בלילה שלאחר יום רביעי
(סע"י)
סליחות
אושפיזין בסוכות
תפילה זכה ◄סליחות

שמוש פסוקים  -תהלים
פרק:פסוק

בשמוש ב-

מתחיל ב-

נא:יא
נא:יב
נא:יג

הַ ְּס ֵתר פָּ נֶיָך מֵ חֲ ָּטָאי וְּ כָּל עֲוֹנֹתַ י ְּמחֵ ה.
ֹלהים וְּ רּוחַ נָּכוֹן חַ דֵ ש בְּ ִׁק ְּרבִׁ י.
לֵב ָּטהוֹר בְּ ָּרא לִׁ י אֱ ִׁ
ַאל ַת ְּשלִׁ יכֵ נִׁי ִׁמלְּ פָּ נֶיָך וְּ רּוחַ ָּק ְּד ְּשָך ַאל ִׁת ַקח ִׁממֶ ּנִׁ י.

נא:יז

ּופי יַגִׁ יד ְּת ִׁהלָּתֶ ָך.
אֲ ֹדנָּי ְּשפָּ תַ י ִׁת ְּפ ָּתח ִׁ

נא:יט
נא:יט-כא

ֹלהים ֹלא
נִׁדכֶה אֱ ִׁ
נִׁשבָּ ר וְּ ְּ
נִׁשבָּ ָּרה לֵב ְּ
ֹלהים רּוחַ ְּ
זִׁ בְּ חֵ י אֱ ִׁ
ִׁתבְּ זֶה.
ֹלהים ֹלא
נִׁדכֶה אֱ ִׁ
נִׁשבָּ ר וְּ ְּ
נִׁשבָּ ָּרה לֵב ְּ
ֹלהים רּוחַ ְּ
זִׁ בְּ חֵ י אֱ ִׁ
ִׁתבְּ זֶה.

נא:כ

רּוש ִׁ ָּלם.
יטיבָּ ה בִׁ ְּרצוֹנְּ ָך אֶ ת צִׁ יוֹן ִׁתבְּ נֶה חוֹמוֹת יְּ ָּ
הֵ ִׁ

נה'

ֹלהים ְּת ִׁפל ִָּׁתי
ל ְַּמנַּצֵ חַ בִׁ נְּגִׁ ינֹת מַ ְּשכִׁ יל לְּ דָּ וִׁ ד .הַ אֲ זִׁ ינָּה אֱ ִׁ
וְּ ַאל ִׁת ְּתעַ לַם ִׁמ ְּת ִׁחּנ ִָּׁתי.
ֹלהים ְּת ִׁפל ִָּׁתי וְּ ַאל ִׁת ְּתעַ לַם ִׁמ ְּת ִׁחּנ ִָּׁתי.
הַ אֲ זִׁ ינָּה אֱ ִׁ
ּומיֻדָּ עִׁ י.
לּופי ְּ
וְּ אַ ָּתה אֱ נוֹש כְּ עֶ ְּרכִׁ י אַ ִׁ
ֹלהים נְּהַ לְֵך בְּ ָּרגֶש.
אֲ ֶשר י ְַּחדָּ ו נ ְַּמ ִׁתיק סוֹד בְּ בֵ ית אֱ ִׁ
ֹלהים נְּ הַ לְֵך בְּ ָּרגֶש.
אֲ ֶשר י ְַּחדָּ ו נ ְַּמ ִׁתיק סוֹד בְּ בֵ ית אֱ ִׁ
פָּ דָּ ה בְּ ָּשלוֹם נ ְַּפ ִׁשי ִׁמ ְּק ָּרב לִׁ י כִׁ י בְּ ַרבִׁ ים הָּ יּו עִׁ מָּ ִׁדי.
הַ ְּשלְֵך עַל יְּ הוָֹּה יְּ הָּ בְּ ָך וְּ הּוא יְּ כַלְּ כְּ לֶָךֹלא יִׁ ֵתן לְּ עוֹלָּם מוֹט
לַּצַ ִׁדיק.
ּומ ְּרמָּ ה
ַאנְּשי דָּ ִׁמים ִׁ
ֵ
ֹלהים תו ִֹׁרדֵ ם לִׁ בְּ אֵ ר ַשחַ ת
וְּ אַ ָּתה אֱ ִׁ
ֹלא יֶחֱ צּו יְּ מֵ יהֶ ם וַאֲ נִׁ י אֶ בְּ טַ ח בָּ ְך.
ל ְַּמנַּצֵ חַ עַ ל יוֹנַת אֵ לֶם ְּרח ִֹׁקים לְּ דָּ וִׁ ד ִׁמכְּ ָּתםבֶ אֱ חֹז אוֹתוֹ
ְּפלִׁ ְּש ִׁתים בְּ גַת.
נז :ל ְַּמנַּצֵ חַ ַאל ַת ְּשחֵ ת לְּ דָּ וִׁ ד ִׁמכְּ ָּתם בְּ בָּ ְּרחוֹ ִׁמפְּ נֵי ָּשאּול
בַ ְּמעָּ ָּרה.
נח :ל ְַּמנַּצֵ חַ ַאל ַת ְּשחֵ ת לְּ דָּ וִׁ ד ִׁמכְּ ָּתם.
נט :ל ְַּמנַּצֵ חַ ַאל ַת ְּשחֵ ת לְּ דָּ וִׁ ד ִׁמכְּ ָּתם בִׁ ְּשֹלחַ ָּשאּול
וַיִׁ ְּש ְּמרּו אֶ ת הַ בַ יִׁ ת לַהֲ ִׁמיתוֹ.
ֵאֹלהים עֶ לְּ יוֹן לָּאֵ ל גֹמֵ ר עָּ לָּי.
אֶ ְּק ָּרא ל ִׁ
כְּ מוֹ ַשבְּ לּול ֶתמֶ ס יַהֲ ֹלְך נֵפֶ ל אֵ ֶשת בַ ל חָּ זּו ָּשמֶ ש.
ֹלהים צְּ בָּ אוֹת אֱ ֹלהֵ י יִׁ ְּש ָּראֵ ל הָּ ִׁקיצָּ ה
וְּ אַ ָּתה יְּ הוָֹּה אֱ ִׁ
לִׁ ְּפקֹד כָּל הַ גוֹיִׁ ם ַאל ָּתחֹן כָּל בֹגְּ דֵ י ָאוֶן ֶסלָּה.
וַאֲ נִׁ י אָּ ִׁשיר ֻעזֶָך וַאֲ ַרּנֵן ַלב ֶֹקר חַ ְּסדֶ ָך כִׁ י הָּ יִׁ יתָּ ִׁמ ְּשגָּב לִׁ י
ּומָּ נוֹס בְּ יוֹם צַ ר לִׁ י.
שּושן עֵ דּות ִׁמכְּ ָּתם לְּ דָּ וִׁ ד לְּ לַמֵ ד.
ַ
ל ְַּמנַּצֵ חַ עַ ל

נה:ב
נה:יד
נה:טו
נה:טו
נה:יט
נה:כג
נה:כד
נו'
נז' ,נח' ,נט'
נז:ג
נח:ט
נט:ו
נט:יז
ס'
ס:ז19

לְּ מַ עַ ן יֵחָּ לְּ צּון יְּ ִׁדידֶ יָך הו ִֹׁשיעָּ ה יְּ ִׁמינְָּך ַו ֲענֵנִׁ י.

סא'

ֹלהים ִׁרּנ ִָּׁתי הַ ְּק ִׁשיבָּ ה
ַל ְּמנַּצֵ חַ עַ ל נְּגִׁ ינַת לְּ דָּ וִׁ דִׁ .ש ְּמעָּ ה אֱ ִׁ
ְּת ִׁפל ִָּׁתי.
יחי ִׁמפַ חַ ד
ֹלהים קוֹלִׁ י בְּ ִׁש ִׁ
ל ְַּמנַּצֵ חַ ִׁמזְּ מוֹר לְּ דָּ וִׁ דְּ .שמַ ע אֱ ִׁ
אוֹיֵב ִׁתּצֹר חַ יָּ י.
ֹלהים
ל ְַּמנַּצֵ חַ ִׁמזְּ מוֹר לְּ דָּ וִׁ ד ִׁשיר.לְּ ָך דֻ ִׁמיָּ ה ְּת ִׁהלָּה אֱ ִׁ
בְּ צִׁ יוֹן ּולְּ ָך יְּ ֻשלַם נֶדֶ ר.
שֹמֵ עַ ְּת ִׁפלָּה עָּ דֶ יָך כָּל בָּ ָּשר ָּיבֹאּו.
נִׁשבְּ עָּ ה בְּ טּוב בֵ יתֶ ָך
ּותקָּ ֵרב יִׁ ְּשכֹן חֲ צֵ ֶריָך ְּ
אַ ְּש ֵרי ִׁתבְּ חַ ר ְּ
ְּקדֹש הֵ יכָּ לֶָך.

סד'
סה'
סה:ג
סה:ה
17
18
19

בשינוי
ראה הראתנו לתהלים קמ"ה:טז
פסוק זה זהה עם תהליםק"ח:ז
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פל"א ה--ה
תפילה זכה
סליחות
פתיחה לעמידה ,בכל התפילות  -ה'
שפתי
תפילה זכה
17

סליחות
קודם הוצאת ס"ת ,שבת ויום טוב -
שחרית ◄אתה הראת  -שמחת תורה
תפילה עבור החולה (סש"א)
סליחות
פרקי אבות ו:ג ◄סליחות
בפתח בית הכנסת (ס)
קודם תפילת שחרית ◄סליחות
ויתן לך  -מוצ"ש ◄סדר הטבת חלום
תפילה למי בדעתו לעסוק באותו יום
18
במשא ומתן ◄תפילה על הפרנסה
פרקי אבות ה:כב
תפילה עבור החולה (סש"א)
תפילה עבור החולה (ח"ס)
סדר ספירת העומר (ס)
פרק שירה  -חומט
פרק שירה  -נשר
פרק שירה  -צבי
שש"י  -שושן פורים (סע"י)
בסוף העמידה  -אלקי נצור ◄ערבית,
ליל יום כיפור מנהג אשכנז
מזמור שבת ויקהל (סע"י)
מזמור שבת שלח (סע"י)
שש"י  -יום כיפור וש"ע (סע"י) ◄
מזמור שבת תצוה ושבת וילך (סע"י)
סליחות
סדר ברית מילה

שמוש פסוקים  -תהלים
פרק:פסוק
סה:יא
סה:יד
סו' 
סו:ט
סז' 
סז:ב
סז:ח
סח'
סח:ה 
סח:ו
סח:ט
סח:י
סח:כ
סח:כז
סח:לה
סח:לה-לו
סט'
סט:ב
סט:יד 
סט:טז-יח
סט:כה
סט:לד
עא'
עא:ט
עא:יט
עא:כב
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בשמוש ב-

מתחיל ב-
ְּתלָּמֶ יהָּ ַרּוֵה נַחֵ ת גְּ דּודֶ הָּ בִׁ ְּרבִׁ יבִׁ ים ְּתמֹגְּ ֶגּנָּה צִׁ ְּמחָּ ּה
ְּתבָּ ֵרְך.
לָּבְּ שּו כָּ ִׁרים הַ ּצֹאן ַועֲמָּ ִׁקים יַעַ ְּטפּו בָּ ר יִׁ ְּתרוֹעֲעּו ַאף
י ִָּׁשירּו.

פרק שירה  -ירקות שבשדה
פרק שירה  -שבולת שאר דגן

שש"י  -יום ב' של פסח ויום ב' של
ָארץ .וכו'
ֵאֹלהים כָּל הָּ ֶ
ל ְַּמנַּצֵ חַ ִׁשיר ִׁמזְּ מוֹר הָּ ִׁריעּו ל ִׁ
סוכות  -חו"ל (סע"י); יום ששי של פסח
(גר"א) ◄מזמור שבת בשלח (סע"י)
הַ ָּשם נ ְַּפ ֵשנּו בַ חַ יִׁ ים וְּ ֹלא נָּתַ ן לַמוֹט ַרגְּ לֵנּו.
ערבית  -ברכות ק"ש
בסוף שחרית ,מנחה ,ערבית (סע"י) ◄
ֹלהים יְּ חָּ ּנֵנּו וִׁ יבָּ ְּרכֵ נּו יָּאֵ ר סדר מוצאי שבת ,קודם ערבית ◄קידוש
ל ְַּמנַּצֵ חַ בִׁ נְּגִׁ ינֹת ִׁמזְּ מוֹר ִׁשיר .אֱ ִׁ
פָּ נָּיו ִׁא ָּתנּו ֶסלָּה .וכו'
לבנה ◄מזמור שבת נשא (סע"י) ◄סדר
ספירת העומר ◄מזמור המנורה
פסוק שהקהל אומרים בעת קריאת
ֹלהים יְּ חָּ ּנֵנּו וִׁ יבָּ ְּרכֵ נּו יָּאֵ ר פָּ נָּיו ִׁא ָּתנּו ֶסלָּה.
אֱ ִׁ
הכהנים מילת יאר בברכת כהנים
ָארץ.
ַאפ ֵסי ֶ
יראּו אוֹתוֹ כָּל ְּ
ֹלהים וְּ יִׁ ְּ
יְּ בָּ ְּרכֵ נּו אֱ ִׁ
פל"א י--ץ
שש"י  -ראשון יום שבועות (סע"י); יום
ֹלהים יָּפּוצּו אוֹיְּ בָּ יו
ל ְַּמנַּצֵ חַ לְּ דָּ וִׁ ד ִׁמזְּ מוֹר ִׁשיר .יָּקּום אֱ ִׁ
ב' של שבועות ,חו"ל (גר"א) ◄מזמור
וְּ יָּנּוסּו ְּמ ַשנְּ ָאיו ִׁמפָּ נָּיו.
שבת בהעלותך (סע"י)
20
קהל בעת שהשליח ציבור אומר ברכו
ֵאֹלהים ז ְַּמרּו ְּשמוֹסֹלּו ָּל ֹרכֵב בָּ ע ֲָּרבוֹת בְּ יָּּה ְּשמוֹ
ִׁשירּו ל ִׁ
◄בהולכת ס"ת לבימה בשבת ויום טוב,
וְּ עִׁ לְּ זּו לְּ פָּ נָּיו.
שחרית ◄ויתן לך  -סדר מוצאי שבת
ֹלהים בִׁ ְּמעוֹן קָּ ְּדשוֹ.
אֲ בִׁ י יְּ תו ִֹׁמים וְּ דַ יַן ַאלְּ מָּ נוֹת אֱ ִׁ
ויתן לך  -סדר מוצאי שבת
ֹלהים זֶה ִׁסינַי
אֶ ֶרץ ָּרעָּ ָּשה ַאף ָּשמַ יִׁ ם נ ְָּּטפּו ִׁמ ְּפנֵי אֱ ִׁ
פל"א א--ל
ֹלהים אֱ ֹלהֵ י יִׁ ְּש ָּראֵ ל.
ִׁמ ְּפנֵי אֱ ִׁ
ג ֶֶשם נְּ דָּ בוֹת ָּתנִׁיף אֱ ִׁ
ֹלהים נַחֲ ל ְָּּתָך וְּ נִׁלְּ ָאה אַ ָּתה כוֹנַנְּ ָּתּה .פרק שירה  -גשמים
ובא לציון  -שחרית ,מנחה לשבת ויום
בָּ רּוְך אֲ ֹדנָּי יוֹם יוֹם ַיעֲמָּ ס לָּנּו הָּ אֵ ל יְּ שּועָּ תֵ נּו ֶסלָּה.
טוב ,ערבית מוצאי שבת
ֹלהים אֲ ֹדנָּי ִׁמ ְּמקוֹר יִׁ ְּש ָּראֵ ל.
בְּ מַ ְּקהֵ לוֹת בָּ ְּרכּו אֱ ִׁ
פל"א ב--ל ◄סדר ברית מילה (ס)
ֵאֹלהים עַל יִׁ ְּש ָּראֵ ל גַאֲ וָּתוֹ וְּ עֻזוֹ בַ ְּשחָּ ִׁקים.
ְּתנּו עֹז ל ִׁ
פל"א ת--ם
ֵאֹלהים עַל יִׁ ְּש ָּראֵ ל גַאֲ וָּתוֹ וְּ עֻזוֹ בַ ְּשחָּ ִׁקים.
ְּתנּו עֹז ל ִׁ
הודו  -שחרית ,פסד"ז
ֹלהים כִׁ י בָּ אּו
ל ְַּמנַּצֵ חַ עַ ל שו ַֹשּנִׁ ים לְּ דָּ וִׁ ד .הו ִֹׁשיעֵ נִׁ י אֱ ִׁ
תפילה עבור החולה (סש"א)
מַ יִׁ ם עַ ד נָּפֶ ש.
.
ש
ָּפֶ
נ
ד
עַ
יִׁם
מַ
אּו
בָּ
י
כִׁ
ים
ֹלה
הו ִֹׁשיעֵ נִׁ י אֱ ִׁ
סליחות
מה טובו  -שחרית ◄הוצאת ס"ת -
ֹלהים בְּ ָּרב חַ ְּסדֶ ָך ֲענֵנִׁי
וַאֲ נִׁ י ְּת ִׁפל ִָּׁתי לְּ ָך יְּ הוָֹּה עֵ ת ָּרצוֹן אֱ ִׁ
חגים וימים נוראים ◄מנחה ,שבת
בֶ אֱ מֶ ת יִׁ ְּשעֶ ָך.
◄סליחות◄סדר ראש חודש (ס)
ַאל ִׁת ְּש ְּטפֵ נִׁ י ִׁש ֹבלֶת מַ יִׁם וְּ ַאל ִׁתבְּ לָּעֵ נִׁי ְּמצּולָּה וְּ ַאל
סליחות
ֶת ְּא ַטר עָּ לַי בְּ אֵ ר ִׁפיהָּ .
ְּשפָּ ְך ֲעלֵיהֶ ם זַעְּ מֶ ָך וַחֲ רוֹן אַ פְּ ָך י ִַׁשיגֵם.
הגדה של פסח
יריו ֹלא בָּ זָּה.
כִׁ י שֹמֵ עַ אֶ ל אֶ בְּ יוֹנִׁ ים יְּ הוָֹּה וְּ אֶ ת אֲ ִׁס ָּ
סליחות
יתי ַאל אֵ בו ָֹּשה לְּ עוֹלָּם.
בְּ ָך יְּ הוָֹּה חָּ ִׁס ִׁ
מזמור שבת האזינו (סע"י)
ַאל ַת ְּשלִׁ יכֵ נִׁי לְּ עֵ ת זִׁ ְּקנָּה כִׁ כְּ לוֹת כ ִֹׁחי ַאל ַתעַ זְּ בֵ נִׁ י.
סליחות
ֹלהים
ֹלהים עַ ד מָּ רוֹם אֲ ֶשר עָּ ִׁשיתָּ גְּ דֹלוֹת אֱ ִׁ
וְּ צִׁ ְּד ָּק ְּתָך אֱ ִׁ
מנחה ,שבת
ִׁמי כָּ מוָֹך.
גַם אֲ נִׁ י או ְֹּדָך בִׁ כְּ לִׁ י נֶבֶל אֲ ִׁמ ְּתָך אֱ ֹלהָּ י אֲ ז ְַּמ ָּרה לְּ ָך בְּ כִׁ ּנוֹר
ְּקדוֹש יִׁ ְּש ָּראֵ ל.

למעט ארבעת המילים הראשונים בפסוק
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פל"א ג--ל

שמוש פסוקים  -תהלים
פרק:פסוק

בשמוש ב-

מתחיל ב-

עב'

ֹלהים ִׁמ ְּשפָּ ֶטיָך לְּ מֶ לְֶך ֵתן וְּ צִׁ ְּד ָּק ְּתָך לְּ בֶ ן מֶ לְֶך.
לִׁ ְּשֹלמֹה אֱ ִׁ

עב:יג
עב:טז

ָּיחֹס עַ ל דַ ל וְּ אֶ בְּ יוֹן וְּ נ ְַּפשוֹת אֶ בְּ יוֹנִׁ ים יו ִֹׁשיעַ .
ָארץ בְּ רֹאש הָּ ִׁריםיִׁ ְּרעַ ש כַלְּ בָּ נוֹן ִׁפ ְּריוֹ
יְּ ִׁהי ִׁפ ַסת בַ ר בָּ ֶ
ָארץ.
וְּ יָּצִׁ יצּו מֵ עִׁ יר כְּ עֵ ֶשב הָּ ֶ

עב:יח-יט

ֹלהים אֱ ֹלהֵ י יִׁ ְּש ָּראֵ ל ע ֵֹשה נִׁ ְּפלָּאוֹת לְּ בַ דוֹ.
בָּ רּוְך יְּ הוָֹּה אֱ ִׁ

עב:יט
עג:כו
עד'
עד:א
עד:ב
עד:ז
עד:י
עד:יב-יז
עד:כא
עה'
עו'
עז'
עח'

עח:לח 

עח:מט
עח:נד
עט'
עט:א
עט:ו-ז
עט:ו-ט
עט:ח-ט
עט:י
עט:יא-יב
עט:יג
פ'

ָארץ
ּובָּ רּוְך ֵשם כְּ בוֹדוֹ לְּ עוֹלָּם וְּ יִׁ מָּ לֵא כְּ בוֹדוֹ אֶ ת כֹל הָּ ֶ
ָאמֵ ן וְּ ָאמֵ ן.
ֹלהים לְּ עוֹלָּם.
כָּ לָּה ְּשאֵ ִׁרי ּולְּ בָּ בִׁ י צּור לְּ בָּ בִׁ י וְּ חֶ לְּ ִׁקי אֱ ִׁ
ֹלהים ָּזנ ְַּח ָּת ָּלנֶצַ ח ֶיעְּ ַשן אַ ְּפָך
ָאסף לָּמָּ ה אֱ ִׁ
מַ ְּשכִׁ יל לְּ ָּ
בְּ צֹאן מַ ְּרעִׁ יתֶ ָך.
ֹלהים ָּזנ ְַּח ָּת ָּלנֶצַ ח יֶעְּ ַשן אַ פְּ ָך
ָאסף לָּמָּ ה אֱ ִׁ
מַ ְּשכִׁ יל לְּ ָּ
בְּ צֹאן מַ ְּרעִׁ יתֶ ָך.
זְּ כֹר עֲדָּ ְּתָך ָּקנִׁ יתָּ קֶ דֶ ם גַָּאלְּ ָּת ֵשבֶט נַחֲ לָּתֶ ָך הַ ר צִׁ יוֹן זֶה
ָּשכַ נְּ ָּת בוֹ.
ָָּארץ ִׁחלְּ לּו ִׁמ ְּשכַן ְּשמֶ ָך.
ִׁשלְּ חּו בָּ אֵ ש ִׁמ ְּקדָּ ֶשָך ל ֶ
ֹלהים יְּ חָּ ֶרף צָּ ר יְּ נָּאֵ ץ אוֹיֵב ִׁש ְּמָך ָּלנֶצַ ח.
עַ ד מָּ תַ י אֱ ִׁ
ָארץ.
ֵאֹלהים מַ לְּ כִׁ י ִׁמ ֶקדֶ ם פֹעֵ ל יְּ שּועוֹת בְּ קֶ ֶרב הָּ ֶ
ו ִׁ
ַאל ָּישֹב דַ ְך נִׁ כְּ לָּם עָּ נִׁ י וְּ אֶ בְּ יוֹן יְּ הַ לְּ לּו ְּשמֶ ָך.
ל ְַּמנַּצֵ חַ ַאל ַת ְּשחֵ ת ִׁמזְּ מוֹר לְּ ָאסָּ ף ִׁשיר.
ָאסף ִׁשיר.
ל ְַּמנַּצֵ חַ בִׁ נְּגִׁ ינֹת ִׁמזְּ מוֹר לְּ ָּ

מזמור שבת משפטים (סע"י) ◄בבית
הקברות (בא"י)
פל"א י--ע
בבית הקברות
שחרית ,פסד"ז ◄ברוך ה' לעולם אמן
ואמן  -ערבית ,יום חול חו”ל
בסוף שיר של יום (ס)
יזכור
שש"י  -עשרה לטבת (סע"י)
סליחות

סליחות
סליחות
סליחות
סליחות
סליחות
מזמור שבת כי תשא ,ושבת עקב (סע"י)
שש"י  -ראשון יום סוכות (סע"י ,גר"א)
מזמור שבת פרשת החודש ושבת בא
ָאסף ִׁמזְּ מוֹר.
ל ְַּמנַּצֵ חַ עַ ל יְּ דּותּון לְּ ָּ
(סע"י)
מַ ְּשכִׁ יל לְּ ָּ
ָאסף הַ אֲ זִׁ ינָּה עַ ִׁמי תו ָֹּר ִׁתי הַ טּו ָאזְּ נְּכֶם לְּ ִׁא ְּמ ֵרי שש"י  -יום ב' של פסח (גר"א); חוה”מ
ִׁפי.
פסח (סע"י)
הודו  -שחרית ,פסד"ז ◄יהי כבוד -
שחרית ,פסד"ז ◄תחנון ,ימי ב' וה'
וְּ הּוא ַר
חּוםכָּליְּ חֲכַפֵמָּרתעָּוֹ.וֹן וְּ ֹלא י ְַּש ִׁחית וְּ ִׁה ְּרבָּ ה לְּ הָּ ִׁשיב אַ פ ֹו בוקר ◄ובא לציון  -שחרית ,מנחה
וְּ ֹלא יָּעִׁ יר
לשבת ויום טוב ,ערבית מוצאי שבת ◄
ערבית ,יום חול ◄צידוק הדין
יְָּּרעִַׁשליםַח .בָּ ם חֲ רוֹן אַ פוֹ עֶ בְּ ָּרה ָּוזַעַ ם וְּ צָּ ָּרה ִׁמ ְּשלַחַ ת מַ לְּ אֲ כֵי הגדה של פסח
וַיְּ בִׁ יאֵ ם אֶ ל גְּ בּול קָּ ְּדשוֹ הַ ר זֶה קָּ נְּ תָּ ה יְּ ִׁמינוֹ.
פרקי אבות ו:י
ֹלהים בָּ אּו גוֹיִׁ ם בְּ נַחֲ לָּתֶ ָך ִׁט ְּמאּו אֶ ת
ִׁמזְּ מוֹר לְּ ָאסָּ ף אֱ ִׁ
שש"י  -י"ז תמוז (סע"י) ◄מזמור שבת
רּוש ִׁ ַלם לְּ עִׁ יִׁ ים.
הֵ יכַל קָּ ְּד ֶשָך ָּשמּו אֶ ת יְּ ָּ
בלק (סע"י)
ֹלהים בָּ אּו גוֹיִׁ ם בְּ נַחֲ לָּתֶ ָך ִׁט ְּמאּו אֶ ת
ִׁמזְּ מוֹר לְּ ָאסָּ ף אֱ ִׁ
סליחות
רּוש ִׁ ַלם לְּ עִׁ יִׁ ים.
הֵ יכַל קָּ ְּד ֶשָך ָּשמּו אֶ ת יְּ ָּ

ְּשפְֹך חֲ מָּ ְּתָך אֶ ל הַ גוֹיִׁ ם אֲ ֶשר ֹלא יְּ דָּ עּוָך וְּ עַ ל מַ ְּמלָּכוֹת
אֲ ֶשר בְּ ִׁש ְּמָך ֹלא קָּ ָּראּו.
ְּשפְֹך חֲ מָּ ְּתָך אֶ ל הַ גוֹיִׁ ם אֲ ֶשר ֹלא יְּ דָּ עּוָךוְּ עַ ל מַ ְּמלָּכוֹת
אֲ ֶשר בְּ ִׁש ְּמָך ֹלא קָּ ָּראּו.
ַאל ִׁתזְּ כָּר לָּנּו עֲוֹנֹת ִׁראשֹנִׁ ים מַ הֵ ר יְּ ַק ְּדמּונּו ַרחֲ מֶ יָך כִׁ י
דַ לוֹנּו ְּמאֹד.
ֹאמרּו הַ גוֹיִׁ ם אַ יֵ ה אֱ ֹלהֵ יהֶ ם יִׁ ּוָּדַ ע בַ גֹיִׁ ים לְּ עֵ ינֵינּו
לָּמָּ ה י ְּ
נִׁ ְּקמַ ת דַ ם עֲבָּ דֶ יָך הַ ָּשפּוְך
ָאסיר כְּ גֹדֶ ל זְּ רוֹעֲָך הוֹתֵ ר בְּ נֵי
ָּתבוֹא לְּ פָּ נֶיָך אֶ נְּ ַקת ִׁ
ְּתמּותָּ ה.
וַאֲ נ ְַּחנּו עַ ְּמָך וְּ צֹאן מַ ְּרעִׁ יתֶ ָך נוֹדֶ ה לְּ ָך לְּ עוֹלָּם לְּ דוֹר ָּודֹר
נְּספֵ ר ְּת ִׁהלָּתֶ ָך.
ַ
ָאסף ִׁמזְּ מוֹר.
ל ְַּמנַּצֵ חַ אֶ ל ש ַֹשּנִׁ ים עֵ דּות לְּ ָּ
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הגדה של פסח
סליחות
תחנון
שבת שחרית  -אב הרחמים
סליחות
ברוך ה' לעולם אמן ואמן  -ערבית ,יום
חול חו"ל
שש"י  -יום שלישי של פסח (גר"א)

שמוש פסוקים  -תהלים
פרק:פסוק
פ:י
פא' 

פא:ב
פא:ד-ה
פא:יא
פב'
פב:א
פג'
פג:ב-ג
פד'
פד:ד
פד:ה

פד:יג 

בשמוש ב-

מתחיל ב-

ָארץ.
ִׁפּנִׁ יתָּ לְּ פָּ נֶיהָּ ו ַַת ְּש ֵרש ָּש ָּר ֶשיהָּ ו ְַּתמַ לֵא ֶ
פל"א פ--ץ
שש"י  -יום חמישי; ראש השנה
(גר"א); ראשון יום ראש השנה (סע"י);
ֵאֹלהים עּוזֵנּו הָּ ִׁריעּו
ָאסף .הַ ְּרנִׁ ינּו ל ִׁ
ל ְַּמנַּצֵ חַ עַ ל הַ גִׁ ִׁתית לְּ ָּ
ששי יום סוכות ,הושענא רבא (גר"א) ◄
לֵאֹלהֵ י ַי ֲעקֹב.
מזמור שבת נצבים (סע"י) ◄מעמד -
יום ה'
מוסף שבת ,שירת הלוים ◄פרק שירה -
ֵאֹלהים עּוזֵנּו הָּ ִׁריעּו לֵאֹלהֵ י ַי ֲעקֹב.
הַ ְּרנִׁ ינּו ל ִׁ
בהמה גסה טהורה
מוסף ראש השנה פ"א:ד ◄קידושא
כֵסה לְּ יוֹם חַ גֵנּו.
ִׁת ְּקעּו בַ חֹדֶ ש שוֹפָּ ר בַ ֶ
רבא ,ראש השנה בוקר
ָאנֹכִׁ י יְּ הוָֹּה אֱ ֹלהֶ יָך הַ מַ עַ לְּ ָך מֵ אֶ ֶרץ ִׁמצְּ ָּריִׁם הַ ְּרחֶ ב ִׁפיָך
הודו  -שחרית ,פסד"ז
וַאֲ מַ לְּ אֵ הּו.
ֹלהים
ֹלהים נִּׁצָּ ב בַ עֲדַ ת אֵ ל בְּ ֶק ֶרב אֱ ִׁ
ִׁמזְּ מוֹר לְּ ָאסָּ ף אֱ ִׁ
יִׁ ְּשפֹט.
ֹלהים
ֹלהים נִּׁצָּ ב בַ עֲדַ ת אֵ ל בְּ ֶק ֶרב אֱ ִׁ
ִׁמזְּ מוֹר לְּ ָאסָּ ף אֱ ִׁ
יִׁ ְּשפֹט.
ֹלהים ַאל דֳ ִׁמי לְָּך ַאל ֶתחֱ ַרש וְּ ַאל
ָאסף .אֱ ִׁ
ִׁשיר ִׁמזְּ מוֹר לְּ ָּ
ִׁת ְּשקֹט אֵ ל.
ֹלהים ַאל דֳ ִׁמי לְָּך ַאל ֶתחֱ ַרש וְּ ַאל ִׁת ְּשקֹט אֵ ל.
אֱ ִׁ
ל ְַּמנַּצֵ חַ עַ ל הַ גִׁ ִׁתית לִׁ בְּ נֵי ק ַֹרח ִׁמזְּ מוֹר.
אֲשר ָּשתָּ ה אֶ פְּ רֹחֶ יהָּ
ּודרוֹר ֵקן לָּּה ֶ
גַם צִׁ פוֹר מָּ צְּ ָאה בַ יִׁ ת ְּ
אֶ ת ִׁזְּ בְּ חוֹתֶ יָך יְּ הוָֹּה צְּ בָּ אוֹת מַ לְּ כִׁ י ֵואֹלהָּ י.
אַ ְּש ֵרי יו ְֹּשבֵ י בֵ יתֶ ָך עוֹד יְּ הַ לְּ לּוָך ֶסלָּה.

יְּ הוָֹּה צְּ בָּ אוֹת אַ ְּש ֵרי ָאדָּ ם ב ֵֹטחַ בָּ ְך.

פה:ה
פה:ח

ַארצֶ ָך ַשבְּ ָּת
ל ְַּמנַּצֵ חַ לִׁ בְּ נֵי ק ַֹרח ִׁמזְּ מוֹרָּ .רצִׁ יתָּ יְּ הוָֹּה ְּ
שבות ( ְּשבִׁ ית) ַי ֲעקֹב.
יִׁשעֵ נּו וְּ הָּ פֵ ר כַעַ ְּסָך עִׁ מָּ נּו.
שּובֵ נּו אֱ ֹלהֵ י ְּ
הַ ְּראֵ נּו יְּ הוָֹּה חַ ְּסדֶ ָך וְּ י ְֶּשעֲָך ִׁת ֶתן לָּנּו.

פו'

ְּת ִׁפלָּה לְּ דָּ וִׁ ד הַ ֵטה יְּ הוָֹּה ָאזְּ נְָּך ֲענֵנִׁי כִׁ י עָּ נִׁי וְּ אֶ בְּ יוֹן ָאנִׁ י.

פו:ד

ַשמֵ חַ נֶפֶ ש עַ בְּ דֶ ָך כִׁ י אֵ לֶיָך אֲ ֹדנָּי נ ְַּפ ִׁשי אֶ ָּשא.

פו:ה

כִׁ י אַ ָּתה אֲ ֹדנָּי טוֹב וְּ ַסלָּח וְּ ַרב חֶ ֶסד לְּ כָּל ק ְֹּראֶ יָך.

פו:ו

הַ אֲ זִׁ ינָּה יְּ הוָֹּה ְּת ִׁפל ִָּׁתי וְּ הַ ְּק ִׁשיבָּ ה בְּ קוֹל ַתחֲ נּונוֹתָּ י.

פו:ח

ֲשיָך.
ֹלהים אֲ ֹדנָּי וְּ אֵ ין כְּ מַ ע ֶ
אֵ ין כָּ מוָֹך בָּ אֱ ִׁ

פו:ט-י

כָּל גוֹיִׁ ם אֲ ֶשר עָּ ִׁשיתָּ יָּבוֹאּו וְּ יִׁ ְּש ַתחֲ וּו לְּ פָּ נֶיָך אֲ ֹדנָּי
וִׁ יכַ בְּ דּו לִׁ ְּשמֶ ָך.
וְּ אַ ָּתה אֲ ֹדנָּי אֵ ל ַרחּום וְּ חַ ּנּון אֶ ֶרְך אַ פַ יִׁ ם וְּ ַרב חֶ ֶסד
וֶאֱ מֶ ת.

פה'

פו:טו-יז
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שש"י  -יום שלישי; יום ששי הושענא
רבא (גר"א) ◄ מעמד  -יום ג'
מוסף שבת ,שירת הלוים ◄פרקי אבות
ג:ז
בסוף שש"י ,כל יום (סע"י) ◄לצום
גדליה ועשרה בטבת (ס)
סליחות
סדר קרבנות למנחה (ס)
פרק שירה  -צפור
אשרי  -שחרית ,מנחה ◄פל"א א--ה
פרשת הקטורת  -שחרית ,קרבנות ◄
הודו  -שחרית ,פסד"ז ◄הוצאת ס"ת
(ס) ◄ובא לציון  -שחרית ,מנחה לשבת
ויום טוב ,ערבית מוצאי שבת ◄הבדלה
 מוצ"ש ◄קודם ערבית ,יום חול(סע"י) ◄תפילת הדרך ◄סליחות
לי"א בתשרי (ס)
סליחות
הודו  -שחרית ,פסד"ז ◄סליחות
החזרת ספר תורה (ס) ◄בלילה שלאחר
יום חמישי (סע"י) ◄תפילה עבור
החולה (סש"א)
פל"א ש--א
וידוי (ס) ◄ובא לציון  -כל יום שחרית,
מנחה לשבת ויום טוב ,ערבית מוצאי
שבת ◄סליחות
סליחות ◄ערבית יום כיפור ,מנהג פולין
הוצאת ס"ת ,שבת ויום טוב שחרית ◄
אתה הראת  -שמחת תורה
ברוך ה' לעולם אמן ואמן  -ערבית ,יום
חול חו"ל ◄סליחות
סליחות

שמוש פסוקים  -תהלים
פרק:פסוק
פז:ז
פח'
פח:ג
פח:ה
פח:יד-טו
פט'
פט:ג
פט:ו-י
פט:יב
פט:יד
פט:יד-טז
פט:נג 

צ'
צ:ג
צ:ו
צ:יב
צ:יג
צ:יג-טז
צ:יז

צא' 
צא:יא
צב' 
צב:א
צב:ג
צב:ו
צב:יג
צב:טז
צג'
21

בשמוש ב-

מתחיל ב-

וְּ ָּש ִׁרים כְּ חֹלְּ לִׁ ים כָּל מַ עְּ ָּינַי בָּ ְך.
פרק שירה  -מעינות
יל
כִׁ
ש
ְּ
מַ
ֹת
ו
ּנ
עַ
לְּ
ַת
ל
חֲ
מָּ
ל
עַ
ִׁשיר ִׁמזְּ מוֹר לִׁ בְּ נֵי ק ַֹרח ל ְַּמנַּצֵ חַ
שש"י  -הושענא רבא (סע"י) ◄ תפילה
לְּ הֵ ימָּ ן הָּ אֶ זְּ ָּר ִׁחי.
עבור החולה (סש"א)
ָּתבוֹא לְּ פָּ נֶיָך ְּת ִׁפל ִָּׁתי הַ ֵטה ָאזְּ נְָּך לְּ ִׁרּנ ִָּׁתי.
סליחות
יתי כְּ גֶבֶ ר אֵ ין אֱ יָּל.
נ ְֶּח ַשבְּ ִׁתי עִׁ ם יו ְֹּרדֵ י בוֹר הָּ יִׁ ִׁ
פל"א נ--ל
וַאֲ נִׁ י אֵ לֶיָך יְּ הוָֹּה ִׁשּוַעְּ ִׁתי ּובַ בֹקֶ ר ְּת ִׁפל ִָּׁתי ְּתקַ ְּדמֶ ָּך.
סליחות
שש"י בימי הסליחות קודם ראש השנה
ירה
מַ ְּשכִׁ יל לְּ אֵ יתָּ ן הָּ אֶ זְּ ָּר ִׁחי .חַ ְּסדֵ י יְּ ה ָּוֹה עוֹלָּם אָּ ִׁש ָּ
לְּ דֹר ָּודֹר או ִֹׁדיעַ אֱ מּונ ְָּּתָך בְּ ִׁפי.
(סע"י) ◄ תפילה עבור החולה (סש"א)
כִׁ י ָאמַ ְּר ִׁתי עוֹלָּם חֶ סֶ ד יִׁ בָּ נֶה ָּשמַ יִׁ ם ָּתכִׁ ן אֱ מּונ ְָּּתָך בָּ הֶ ם .סדר הושענות
וְּ יוֹדּו ָּשמַ יִׁ ם ִׁפלְּ אֲ ָך יְּ הוָֹּה ַאף אֱ מּונ ְָּּתָך בִׁ ְּקהַ ל ְּקד ִֹׁשים.
סליחות
ּומֹלאָּ ּה אַ ָּתה יְּ ַס ְּד ָּתם.
ָארץ ֵתבֵ ל ְּ
לְּ ָך ָּשמַ יִׁ ם ַאף לְּ ָך ֶ
סליחות
בּורה ָּתעֹז י ְָּּדָך ָּתרּום יְּ ִׁמינֶָך.
לְּ ָך זְּ רוֹעַ עִׁ ם גְּ ָּ
סדר הושענות
בּורה ָּתעֹז י ְָּּדָך ָּתרּום יְּ ִׁמינֶָך.
לְּ ָך זְּ רוֹעַ עִׁ ם גְּ ָּ
סליחות
שחרית ,פסד"ז ◄ברוך ה' לעולם אמן
ואמן  -ערבית ,יום חול חו"ל ◄יהי רצון
בָּ רּוְך יְּ הוָֹּה לְּ עוֹלָּם ָאמֵ ן וְּ ָאמֵ ן.
קודם נטילת לולב ואתרוג ◄ אושפיזין
בסוכות
שחרית,שבת  -פסד"ז ◄מזמור שבת
ֹלהים אֲ ֹדנָּי מָּ עוֹן אַ ָּתה הָּ יִׁ יתָּ לָּנּו
ְּת ִׁפלָּה לְּ מ ֶֹשה ִׁאיש הָּ אֱ ִׁ
ואתחנן (סע"י) ◄תפילה עבור החולה
בְּ דֹר ָּודֹר.
(סש"א)
ָּת ֵשב אֱ נוֹש עַ ד דַ כָּא ַותֹאמֶ ר שּובּו בְּ נֵי ָאדָּ ם.
סליחות
בַ בֹקֶ ר יָּצִׁ יץ וְּ חָּ לָּף לָּעֶ ֶרב יְּ מוֹלֵל וְּ יָּבֵ ש.
יזכור
.
ה
לִׁ ְּמנוֹת יָּמֵ ינּו כֵן הוֹדַ ע וְּ נָּבִׁ א לְּ בַ ב חָּ כְּ מָּ
יזכור
שּובָּ ה יְּ הוָֹּה עַ ד מָּ תָּ י וְּ ִׁהּנָּחֵ ם עַ ל עֲבָּ דֶ יָך.
סליחות
שּובָּ ה יְּ הוָֹּה עַ ד מָּ תָּ י וְּ ִׁהּנָּחֵ ם עַ ל עֲבָּ דֶ יָך.
ערבית ,מוצאי שבת (ס)
ערבית ,מוצאי שבת ◄ק"ש על המיטה
ֲשה יָּדֵ ינּו כוֹנְּ נָּה
יהי נֹעַ ם אֲ ֹדנָּי אֱ ֹלהֵ ינּו עָּ לֵינּו ּומַ ע ֵ
וִׁ ִׁ
◄ סדר ראש חודש (ס) ◄סדר ספירת
.
ֵהּו
נ
ֹנְּ
ו
כ
ינּו
ָּדֵ
י
ה
ֲש
ֵ
ע
ּומַ
ֵינּו
עָּ ל
העומר (ס) ◄תפילה זכה ◄אושפיזין
בסוכות
שחרית ,שבת  -פסד"ז ◄ערבית ,מוצאי
שבת ◄ק"ש על המיטה ◄תפילת
י ֵֹשב בְּ ֵסתֶ ר עֶ לְּ יוֹן בְּ צֵל ַשדַ י יִׁ ְּתלוֹנָּן .וכו'
הדרך ◄תפילה עבור החולה (סש"א) ◄
בבית הקברות בא"י
כִׁ י מַ לְּ ָאכָּ יו יְּ צַ ּוֶה לְָּך לִׁ ְּשמָּ ְּרָך בְּ כָּל ְּד ָּרכֶיָך.
בסוף שלום עליכם בבית בליל שבת
קבלת שבת ◄שחרית,שבת  -פסד"ז ◄
ִׁמזְּ מוֹר ִׁשיר לְּ יוֹם הַ ַשבָּ ת .טוֹב לְּ הֹדוֹת לַיהוָּה ּולְּ זַמֵ ר
לְּ ִׁש ְּמָך עֶ לְּ יוֹן .וכו'
שש"י  -שבת ◄מעמד  -שבת
שחרית ,שבת  -ברכות ק"ש ,לא-ל אשר
ִׁמזְּ מוֹר ִׁשיר לְּ יוֹם הַ ַשבָּ ת.
שבת◄ 21מוסף שבת ,שירת הלוים
לְּ הַ גִׁ יד בַ ב ֶֹקר חַ ְּסדֶ ָך וֶאֱ מּונ ְָּּתָך בַ לֵילוֹת.
פרק שירה  -לילה
ֲשיָך יְּ הוָֹּה ְּמאֹד עָּ ְּמקּו מַ ְּח ְּשבֹתֶ יָך.
מַ ה ג ְָּּדלּו מַ ע ֶ
פרק שירה  -פיל
צַ ִׁדיק כַ ָּתמָּ ר יִׁ ְּפ ָּרח כְּ אֶ ֶרז בַלְּ בָּ נוֹן יִׁ ְּשגֶה.
פרק שירה  -תמר
צּורי וְּ ֹלא עַ וְּ לָּתָּ ה בוֹ.
לְּ הַ גִׁ יד כִׁ י י ָָּּשר יְּ הוָֹּה ִׁ
צידוק הדין
שש"י  -יום ששי ◄קבלת שבת ◄
יְּ הוָֹּה מָּ לְָּך גֵאּות לָּבֵ ש לָּבֵ ש יְּ הוָֹּה עֹז ִׁה ְּתאַ זָּר ַאף ִׁתכוֹן
ֵתבֵ ל בַ ל ִׁתמוֹט .וכו'
שחרית ,שבת  -פסד"ז ◄מעמד  -יום ו'

בסידורים מדופס גם שלושת המילים הראשונים מפסוק צ"ב:ב  -טוב להודות לה'.
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שמוש פסוקים  -תהלים
פרק:פסוק

בשמוש ב-

מתחיל ב-

צג:א

יְּ הוָֹּה מָּ לְָּך גֵאּות לָּבֵ ש לָּבֵ ש יְּ הוָֹּה עֹז ִׁה ְּתאַ זָּר ַאף ִׁתכוֹן
ֵתבֵ ל בַ ל ִׁתמוֹט.
ירים ִׁמ ְּשבְּ ֵרי יָּם אַ ִׁדיר בַ מָּ רוֹם
ִׁמקֹלוֹת מַ יִׁ ם ַרבִׁ ים אַ ִׁד ִׁ
יְּ הוָֹּה.

צד'

אֵ ל נְּ ָּקמוֹת יְּ הוָֹּה אֵ ל נְּ ָּקמוֹת הו ִֹׁפיעַ .

צד:א

אֵ ל נְּ ָּקמוֹת יְּ הוָֹּה אֵ ל נְּ ָּקמוֹת הו ִֹׁפיעַ .

צד:א-ב
צד:א ,ב-ג
צד:ז

אֵ ל נְּ ָּקמוֹת יְּ הוָֹּה אֵ ל נְּ ָּקמוֹת הו ִֹׁפיעַ .
אֵ ל נְּ ָּקמוֹת יְּ הוָֹּה אֵ ל נְּ ָּקמוֹת הו ִֹׁפיעַ .
ֹאמרּו ֹלא יִׁ ְּראֶ ה יָּּה וְּ ֹלא יָּבִׁ ין אֱ ֹלהֵ י ַי ֲעקֹב.
ַוי ְּ

צד:יד

כִׁ י ֹלא יִׁ טֹש יְּ הוָֹּה עַ מוֹ וְּ נַחֲ לָּתוֹ ֹלא ַי ֲעזֹב.

צה'

לְּ כּו נְּ ַרּנְּ נָּה לַיהוָּה נ ִָּׁריעָּ ה לְּ צּור יִׁ ְּשעֵ נּו.

צה:א-ג
צה:ה-ו
צה:ו
צו'
צו:ד
צו:ט

לְּ כּו נְּ ַרּנְּ נָּה לַיהוָּה נ ִָּׁריעָּ ה לְּ צּור יִׁ ְּשעֵ נּו.
אֲ ֶשר לוֹ הַ יָּם וְּ הּוא עָּ ָּשהּו וְּ יַבֶ ֶשת יָּדָּ יו יָּצָּ רּו.
נִׁש ַתחֲ וֶה וְּ נִׁכְּ ָּרעָּ ה נִׁבְּ ְּרכָּה לִׁ ְּפנֵי יְּ הוָֹּה ע ֵֹשנּו.
בֹאּו ְּ
ָארץ.
ִׁשירּו לַיהוָּה ִׁשיר חָּ דָּ ש ִׁשירּו לַיהוָּה כָּל הָּ ֶ
ֹלהים.
ּומהֻ לָּל ְּמאֹד נו ָֹּרא הּוא עַ ל כָּל אֱ ִׁ
כִׁ י גָּדוֹל יְּ הוָֹּה ְּ
ָארץ.
ִׁה ְּש ַתחֲ וּו לַיהוָּה בְּ הַ ְּד ַרת קֹדֶ ש ִׁחילּו ִׁמפָּ נָּיו כָּל הָּ ֶ

צז'

ָארץ יִׁ ְּש ְּמחּו ִׁאיִׁ ים ַרבִׁ ים.
יְּ הוָֹּה מָּ לְָּך ָּתגֵל הָּ ֶ

צז:ד

ָארץ.
הֵ ִׁאירּו בְּ ָּרקָּ יו ֵתבֵל ָּראֲ תָּ ה ו ַָּתחֵ ל הָּ ֶ

צז:יא

אוֹר זָּרֻ עַ לַּצַ ִׁדיק ּולְּ יִׁ ְּש ֵרי לֵב ִׁש ְּמחָּ ה.

צח'
צח:ו
צח:ח

ִׁמזְּ מוֹר ִׁשירּו לַיהוָּה ִׁשיר חָּ דָּ ש כִׁ י נִׁ ְּפלָּאוֹת עָּ ָּשה
הו ִֹׁשיעָּ ה לוֹ יְּ ִׁמינוֹ ּוזְּ רוֹעַ קָּ ְּדשוֹ.
בַ חֲ צֹצְּ רוֹת וְּ קוֹל שוֹפָּ ר הָּ ִׁריעּו לִׁ ְּפנֵי הַ מֶ לְֶך יְּ הוָֹּה.
נְּ הָּ רוֹת יִׁ ְּמחֲ אּו כָּף ַיחַ ד הָּ ִׁרים יְּ ַרּנֵנּו.

צט'

ָארץ.
יְּ הוָֹּה מָּ לְָּך יִׁ ְּרגְּ זּו עַ ִׁמים י ֵֹשב כְּ רּובִׁ ים ָּתנּוט הָּ ֶ

צט:ה

רו ְֹּממּו יְּ הוָֹּה אֱ ֹלהֵ ינּו וְּ ִׁה ְּש ַתחֲ וּו לַהֲ דֹם ַרגְּ לָּיו קָּ דוֹש
הּוא.

צט:ט

רו ְֹּממּו יְּ הוָֹּה אֱ ֹלהֵ ינּו וְּ ִׁה ְּש ַתחֲ וּו לְּ הַ ר קָּ ְּדשוֹ כִׁ י ָּקדוֹש
יְּ הוָֹּה אֱ ֹלהֵ ינּו.

ק'

ָארץ.
ִׁמזְּ מוֹר לְּ תוֹדָּ ה הָּ ִׁריעּו לַיהוָּה כָּל-הָּ ֶ
בֹאּו ְּשעָּ ָּריו בְּ תוֹדָּ ה חֲ צֵ רֹתָּ יו בִׁ ְּת ִׁהלָּה הוֹדּו לוֹ בָּ ְּרכּו
ְּשמוֹ.
ְּת ִׁפלָּה לְּ עָּ נִׁ י כִׁ י ַי ֲעטֹף וְּ לִׁ ְּפנֵי יְּ הוָֹּה יִׁ ְּשפְֹך ִׁשיחוֹ.
ְּת ִׁפלָּה לְּ עָּ נִׁ י כִׁ י ַי ֲעטֹף וְּ לִׁ ְּפנֵי יְּ הוָֹּה יִׁ ְּשפְֹך ִׁשיחוֹ.

צג:ד

ק:ד
קב'
קב:א

22
23
24

מוסף שבת ,שירת הלוים ◄מנחה ערב
שבת (ס) ◄מוסף ראש השנה
פרק שירה  -ימים
שש"י  -יום רביעי , 22חמישי 23או ששי
סוכות (גר"א)
מוסף שבת ,שירת הלוים ◄הרואה בתי
עכו"ם בחרבנן
הודו  -שחרית ,פסד"ז
סליחות
סליחות
יהי כבוד  -שחרית ,פסד"ז ◄פל"א כ--
ב
קבלת שבת ◄שש"י  -שבת הגדול
(סע"י) ◄מזמור שבת חקת (סע"י)
שש"י  -יום רביעי (המשך) ◄סליחות
סליחות
פרק שירה  -כלבים
קבלת שבת
סליחות
סליחות
קבלת שבת ◄שש"י  -חוה"מ סוכות
(סע"י) ◄מזמור שבת ראה (סע"י)
פרק שירה  -ברקים
קריאת על המיטה (ס) ◄כל נדרי ◄פרק
שירה  -ציה ◄תפילה זכה
קבלת שבת ◄שחרית ,שבת (ס) ◄
שש"י  -ערב ראש השנה (סע"י)
מוסף ראש השנה ◄סליחות
פרק שירה  -נהרות
קבלת שבת ◄כל נדרי (סע"י) ◄מזמור
שבת שמות (סע"י)
הודו  -שחרית ,פסד"ז ◄ הוצאת ס"ת
◄סליחות
הודו  -שחרית ,פסד"ז ◄ הוצאת
ס"ת ◄סליחות
שחרית ,פסד"ז ◄סליחות
סליחות
תפילה עבור החולה (סש"א)
פרק שירה  -שבולת שעורים

חצי הראשון מפסוק טו.
חצי השני מתהליםפסוק טז .הפרק כולו נאמר ביום חמישי בחו"ל.
חצי הראשון או חצי השני של הפסוק .הפרק כולו נאמר בחו"ל.
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24

שמוש פסוקים  -תהלים
פרק:פסוק
קב:ג
קב:יד
קג:א
קג:ב
קג:י
קג:יג
קג:יד
קג:יט
קד' 
קד:א
קד:א-ב
קד:ה
קד:יט
קד:כג
קד:כד
קד:לא 

קה'
קה:ב
קה:ג
קה:ד
קה:ח-י
קה:מה
קו'
קו:א
קו:ב
קו:ד
קו:מה
קו:מז
קו:מח

בשמוש ב-

מתחיל ב-

פסוק שהקהל אומרים בעת קריאת
ַאל ַת ְּס ֵתר פָּ נֶיָך ִׁממֶ ּנִׁי בְּ יוֹם צַ ר לִׁ י הַ ֵטה אֵ לַי ָאזְּ נֶָך
בְּ יוֹם אֶ ְּק ָּרא מַ הֵ ר ֲע ֵננִׁי.
הכהנים מילת וישם בברכת כהנים
אַ ָּתה תָּ קּום ְּת ַרחֵ ם צִׁ יוֹן כִׁ י עֵ ת לְּ חֶ נְּ נָּּה כִׁ י בָּ א מוֹעֵ ד.
סליחות ◄בסוף מוסף ,שבת (ס)
.
ו
ֹ
ש
לְּ דָּ וִׁ ד בָּ ְּרכִׁ י נ ְַּפ ִׁשי אֶ ת יְּ הוָֹּה וְּ כָּל ְּק ָּרבַ י אֶ ת ֵשם קָּ ְּד
נשמת  -שחרית ,שבת ויום טוב
בָּ ְּרכִׁ י נ ְַּפ ִׁשי אֶ ת יְּ הוָֹּה וְּ ַאל ִׁת ְּשכְּ ִׁחי כָּל גְּ מּולָּיו.
סליחות ◄קריאת שמע על המיטה (ס)
ֹלא כַחֲ ָּטאֵ ינּו עָּ ָּשה לָּנּו וְּ ֹלא ַכעֲוֹנֹתֵ ינּו גָּמַ ל עָּ לֵינּו.
תחנון ◄סליחות
כְּ ַרחֵ ם ָאב עַ ל בָּ נִׁ ים ִׁרחַ ם יְּ הוָֹּה עַ ל יְּ ֵרָאיו.
תחנון ◄סליחות
כִׁ י הּוא יָּדַ ע יִׁ צְּ ֵרנּו זָּכּור כִׁ י עָּ פָּ ר אֲ נ ְָּּחנּו.
תחנון ◄בבית הקברות ◄סליחות
יהי כבוד  -שחרית ,פסד"ז ◄ קבלת
יְּ ה ָּוֹ ה בַ ָּשמַ יִׁ ם הֵ כִׁ ין כִׁ ְּסאוֹ ּומַ לְּ כּותוֹ בַ כֹל מָּ ָּשלָּה.
שבת
ערבית (ס) ◄מנחה ,שבת ◄שש"י -
בָּ ְּרכִׁ י נ ְַּפ ִׁשי אֶ ת יְּ הוָֹּה יְּ הוָֹּה אֱ ֹלהַ י גָּדַ לְּ ָּת ְּמאֹד הוֹד וְּ הָּ דָּ ר
ראש חודש ◄תפילה עבור החולה
לָּבָּ ְּש ָּת .וכו'
(סש"א) ◄בבית הקברות בא"י
בָּל ְָּּבָּר ְּכִׁשי ָּתנְַּ .פ ִׁשי אֶ ת יְּ הוָֹּה יְּ הוָֹּה אֱ ֹלהַ י גָּדַ לְּ ָּת ְּמאֹד הוֹד וְּ הָּ דָּ ר סדר ספירת העומר (ס)
בָּ ְּרכִׁ י נ ְַּפ ִׁשי אֶ ת יְּ הוָֹּה יְּ הוָֹּה אֱ ֹלהַ י גָּדַ לְּ ָּת ְּמאֹד הוֹד וְּ הָּ דָּ ר בבדיקת הציציות קודם עטיפת טלית
לָּבָּ ְּש ָּת.
גדול
ָּי ַסד אֶ ֶרץ עַ ל ְּמכוֹנֶיהָּ בַ ל ִׁתמוֹט עוֹלָּם וָּעֶ ד.
פל"א י--ד
עָּ ָּשה י ֵָּרחַ לְּ מוֹע ֲִׁדים ֶשמֶ ש יָּדַ ע ְּמבוֹאוֹ.
פרק שירה  -ירח
יֵצֵ א ָאדָּ ם לְּ פָּ עֳלוֹ וְּ ַל ֲעבֹדָּ תוֹ עֲדֵ י עָּ ֶרב.
פל"א י--ב
שחרית ,ברכות ק"ש  -המאיר לארץ ◄
ֲשיָך יְּ הוָֹּה ֻכלָּם בְּ חָּ כְּ מָּ ה עָּ ִׁשיתָּ מָּ לְּ ָאה
מָּ ה ַרבּו מַ ע ֶ
.
ֶָך
ָארץ ִׁקנְּ ָּינ
הָּ ֶ
פרקי אבות ו:י
יהי כבוד  -שחרית ,פסד"ז ◄ברוך ה'
לעולם אמן ואמן  -ערבית ,יום חול
ֲשיו.
יְּ ִׁהי כְּ בוֹד יְּ הוָֹּה לְּ עוֹלָּם יִׁ ְּשמַ ח יְּ הוָֹּה בְּ מַ ע ָּ
חו"ל ◄אתה הראת  -שמחת תורה ◄
פרק שירה  -דשאים ושרצים
שש"י  -ראשון יום פסח (סע"י) ,רביעי
הוֹדּו לַיהוָּה ִׁק ְּראּו בִׁ ְּשמוֹ הו ִֹׁדיעּו בָּ עַ ִׁמים עֲלִׁ ילוֹתָּ יו.
יום פסח (גר"א) ◄מזמור שבת בחקתי
(סע"י)
ִׁשירּו לוֹ ז ְַּמרּו לוֹ ִׁשיחּו בְּ כָּל נִׁ ְּפלְּ אוֹתָּ יו.
פרק שירה  -אוז הבית
ִׁה ְּתהַ לְּ לּו בְּ ֵשם ָּק ְּדשוֹ יִׁ ְּשמַ ח לֵב ְּמבַ ְּק ֵשי יְּ הוָֹּה.
סליחות
ִׁד ְּרשּו יְּ הוָֹּה וְּ עֻזוֹ בַ ְּקשּו פָּ נָּיו ָּת ִׁמיד.
פל"א ד--ד
זָּכַ ר לְּ עוֹלָּם בְּ ִׁריתוֹ דָּ בָּ ר צִׁ ּוָּה לְּ אֶ לֶף דוֹר.
סדר ברית מילה  -קריאת "השם"
בַ עֲבּור יִׁ ְּש ְּמרּו חֻ ָּקיו וְּ תוֹרֹתָּ יו יִׁ נְּ צֹרּו הַ לְּ לּו יָּּה.
פל"א ב--ה
הַ לְּ לּו יָּּה הוֹדּו לַיהוָּה כִׁ י טוֹב כִׁ י לְּ עוֹלָּם חַ ְּסדוֹ.
מזמור שבת תזריע (סע"י)
הַ לְּ לּו יָּּה הוֹדּו לַיהוָּה כִׁ י טוֹב כִׁ י לְּ עוֹלָּם חַ ְּסדוֹ.
ברכת המזון (ס)
קודם ברכת המזון ◄מוסף שבת ,בסוף
ִׁמי יְּ מַ לֵל גְּ בּורוֹת יְּ הוָֹּה י ְַּש ִׁמיעַ כָּל ְּת ִׁהלָּתוֹ.
אנעים זמירות ◄סליחות
זָּכְּ ֵרנִׁי יְּ הוָֹּה בִׁ ְּרצוֹן עַ מֶ ָך פָּ ְּקדֵ נִׁ י בִׁ ישּועָּ תֶ ָך.
סליחות
וַיִׁ זְּ כֹר לָּהֶ ם בְּ ִׁריתוֹ וַיִׁ ּנָּחֵ ם כְּ רֹב חֲ ָּסדָּ ו.
מוסף ,ראש השנה
תחנון ,ימי ב' וה' בוקר ◄ברוך ה' לעולם
הו ִֹׁשיעֵ נּו יְּ הוָֹּה אֱ ֹלהֵ ינּו וְּ ַקבְּ צֵ נּו ִׁמן הַ גוֹיִׁ ם לְּ הֹדוֹת לְּ ֵשם
אמן ואמן  -ערבית ,יום חול (חו"ל)
ָּק ְּד ֶשָך לְּ ִׁה ְּש ַתבֵ חַ בִׁ ְּת ִׁהלָּתֶ ָך.
◄תפלת השחר (ס)
בָּ ָּרּוְך יְּ הוָֹּה אֱ ֹלהֵ י יִׁ ְּש ָּראֵ ל ִׁמן הָּ עוֹלָּם וְּ עַ ד הָּ עוֹלָּם וְּ ָאמַ ר
כָּל הָּ עָּם ָאמֵ ן הַ לְּ לּו יָּּה.
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תפלת השחר (ס)

שמוש פסוקים  -תהלים
פרק:פסוק

בשמוש ב-

מתחיל ב-

קז'

הֹדּו לַיהוָּה כִׁ י טוֹב כִׁ י לְּ עוֹלָּם חַ ְּסדוֹ.

קז:א

הֹדּו לַיהוָּה כִׁ י טוֹב כִׁ י לְּ עוֹ ָּלם חַ ְּסדוֹ.

קז:ב
קז:ט
קז:י

ֹאמרּו גְּ אּולֵי יְּ הוָֹּה אֲ ֶשר גְּ ָאלָּם ִׁמיַד צָּ ר.
י ְּ
כִׁ י ִׁה ְּשבִׁ יעַ נֶפֶ ש ש ֵֹק ָּקה וְּ נֶפֶ ש ְּרעֵ בָּ ה ִׁמלֵא טוֹב.
ירי עֳנִׁ י ּובַ ְּר ֶזל.
י ְֹּשבֵ י ח ֶֹשְך וְּ צַ לְּ מָּ וֶת אֲ ִׁס ֵ

קז:יד

יוֹצִׁ יאֵ ם מֵ ח ֶֹשְך וְּ צַ לְּ מָּ וֶת ּומו ְֹּסרוֹתֵ יהֶ ם יְּ נ ֵַתק.

קז:יז-כא
קז:לג
קח:ה
25
קח:ז
קט'
קי'

אֱ וִׁ לִׁ ים ִׁמדֶ ֶרְך ִׁפ ְּשעָּ ם ּומֵ עֲוֹנֹתֵ יהֶ ם יִׁ ְּתעַ ּנּו.
י ֵָּשם נְּ הָּ רוֹת לְּ ִׁמ ְּדבָּ ר ּומֹצָּ אֵ י מַ יִׁ ם לְּ צִׁ מָּ אוֹן.
כִׁ י גָּדוֹל מֵ עַ ל ָּשמַ יִׁ ם חַ ְּסדֶ ָך וְּ עַ ד ְּשחָּ ִׁקים אֲ ִׁמ ֶתָך.
לְּ מַ עַ ן יֵחָּ לְּ צּון יְּ ִׁדידֶ יָך הו ִֹׁשיעָּ ה יְּ ִׁמינְָּך ַו ֲענֵנִׁ י.
ל ְַּמנַּצֵ חַ לְּ דָּ וִׁ ד ִׁמזְּ מוֹר אֱ ֹלהֵ י ְּת ִׁהל ִָּׁתי ַאל ֶתחֱ ַרש.
ימינִׁ י עַ ד אָּ ִׁשית
לְּ דָּ וִׁ ד ִׁמזְּ מוֹר נְּ אֻם יְּ הוָֹּה לַאדֹנִׁי ֵשב לִׁ ִׁ
אֹיְּ בֶ יָך הֲ דֹם לְּ ַרגְּ לֶיָך.
ימינִׁ י עַ ד אָּ ִׁשית
לְּ דָּ וִׁ ד ִׁמזְּ מוֹר נְּ אֻם יְּ הוָֹּה לַאדֹנִׁי ֵשב לִׁ ִׁ
אֹיְּ בֶ יָך הֲ דֹם לְּ ַרגְּ לֶיָך.
י ִָּׁדין בַ גוֹיִׁ ם מָּ לֵא גְּ וִׁ יוֹת מָּ חַ ץ רֹאש עַ ל אֶ ֶרץ ַרבָּ ה.
הַ לְּ לּו יָּּה אוֹדֶ ה יְּ הוָֹּה בְּ כָּל לֵבָּ ב בְּ סוֹד יְּ ָּש ִׁרים וְּ עֵ דָּ ה.
יְּש ִׁרים וְּ עֵ דָּ ה.
לְּ לּו יָּּה אוֹדֶ ה יְּ הוָֹּה בְּ כָּל לֵבָּ ב בְּ סוֹד ָּ
זֵכֶ ר עָּ ָּשה לְּ נִׁ ְּפלְּ אוֹתָּ יו חַ ּנּון וְּ ַרחּום יְּ הוָֹּה.
ירָאיו יִׁ זְּ כֹר לְּ עוֹלָּם בְּ ִׁריתוֹ
ֶט ֶרף נָּתַ ן לִׁ ֵ
אשית חָּ כְּ מָּ ה יִׁ ְּרַאת יְּ הוָֹּה ֵשכֶל טוֹב לְּ כָּל ע ֵֹשיהֶ ם
ֵר ִׁ
ְִּׁהלָּתוֹ עֹמֶ דֶ ת לָּעַ ד.
הַ לְּ לּו יָּּה אַ ְּש ֵרי ִׁאיש י ֵָּרא אֶ ת יְּ הוָֹּה בְּ ִׁמצְּ וֹתָּ יו חָּ פֵ ץ
ְּמאֹד.

קיג'

הַ לְּ לּו יָּּה הַ לְּ לּו עַ בְּ דֵ י יְּ הוָֹּה הַ לְּ לּו אֶ ת ֵשם יְּ הוָֹּה.

קיג:ב 

יְּ ִׁהי ֵשם יְּ הוָֹּה ְּמב ָֹּרְך מֵ עַ ָּתה וְּ עַ ד עוֹלָּם.

קיג:ב-ד

יְּ ִׁהי ֵשם יְּ הוָֹּה ְּמב ָֹּרְך מֵ עַ ָּתה וְּ עַ ד עוֹלָּם.

קיג:ג-ד

ִׁמ ִׁמזְּ ַרח ֶשמֶ ש עַ ד ְּמבוֹאוֹ ְּמהֻ לָּל ֵשם יְּ הוָֹּה.

קיד'

בְּ צֵ את יִׁ ְּש ָּראֵ ל ִׁמ ִׁמצְּ ָּריִׁם בֵ ית ַי ֲעקֹב מֵ עַ ם ֹלעֵ ז.

קטו'
קטו:ב
קטו:ט
קטו:טו

ֹלא לָּנּו יְּ הוָֹּה ֹלא לָּנּו כִׁ י לְּ ִׁש ְּמָך ֵתן כָּבוֹד עַ ל חַ ְּס ְּדָך עַ ל
אֲ ִׁמ ֶתָך.
ֹאמרּו הַ גוֹיִׁ ם אַ יֵה נָּא אֱ ֹלהֵ יהֶ ם.
לָּמָּ ה י ְּ
יִׁ ְּש ָּראֵ ל בְּ ַטח בַ יהוָּה עֶ זְּ ָּרם ּומָּ גִׁ ּנָּם הּוא.
ָָּארץ.
בְּ רּוכִׁ ים אַ ֶתם לַיהוָּה ע ֵֹשה ָּשמַ יִׁ ם ו ֶ

קי:א
קי:ו-ז
קיא'
קיא:א
קיא:ד-ה
קיא:ה
קיא:י
קיב'
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פסוק זה זהה עם תהליםס:ז.
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שיר ליל יום כיפור (סע"י) ◄מזמור
שבת צו (סע"י) ◄תפילה עבור החולה
(סש"א)
פרק שירה  -לויתן ◄סדר ברית מילה
(ס)
פל"א י--ר
פרק שירה  -גהנום
סדר כפרות  -ערב יום כיפור
סדר כפרות  -ערב יום כיפור ◄פל"א
י--ק
סדר כפרות  -ליל יום כיפור
פל"א י--ן
סליחות
עמידה ,בסוף אלקי נצור
מזמור שבת פרשת זכור (סע"י)
מזמור שבת לך לך (סע"י)
בסוף קריאת התורה (ס)
אב הרחמים  -שחרית ,שבת ויום טוב
מזמור שבת מטות (סע"י)
סדר ברכת הגומל (ס)
מוסף ,ראש השנה
סליחות
קודם תפילת הבוקר ,בהקיצו משנתו
מזמור שבת וישב ,ושבת בהר (סע"י)
הלל ◄הגדה של פסח ◄תפילה עבור
החולה (סש"א)
ערבית (ס) ◄קדיש שלם ,הקהל אומרים
בעת שהשליח ציבור קורא ◄ ברכת
המזון  -הזמנה לזימון ◄ ברוך ה' לעולם
אמן ואמן  -ערבית ,יום חול חו"ל ◄אתה
הראת  -שמחת תורה ◄ברכת הבנים (ס)
יהי כבוד  -שחרית ,פסד"ז ◄קהל
אומרים בעת שהשליח ציבור קורא ברכו
ערבית (ס)
הלל ◄הגדה של פסח ◄שש"י  -ראשון
יום פסח (גר"א); יום שמיני פסח ,חו"ל
(סע"י)
הלל ◄הגדה של פסח
תחנון
פל"א י--א
ברכת המזון (ס)

שמוש פסוקים  -תהלים
פרק:פסוק

בשמוש ב-

מתחיל ב-

קטו:יח

וַאֲ נ ְַּחנּו נְּבָּ ֵרְך יָּּה מֵ עַ ָּתה וְּ עַ ד עוֹלָּם הַ לְּ לּו יָּּה.

קטז'
קטז:ה
קטז:יג

ָאהַ בְּ ִׁתי כִׁ י יִׁ ְּשמַ ע יְּ הוָֹּה אֶ ת קוֹלִׁ י ַתחֲ נּונָּי.
חַ ּנּון יְּ הוָֹּה וְּ צַ ִׁדיק וֵאֹלהֵ ינּו ְּמ ַרחֵ ם.
כוֹס יְּ שּועוֹת אֶ ָּשא ּובְּ ֵשם יְּ הוָֹּה אֶ ְּק ָּרא.
הַ לְּ לּו אֶ ת יְּ הוָֹּה כָּל גוֹיִׁ ם ַשבְּ חּוהּו כָּל הָּ אֻ ִׁמים .כִׁ י גָּבַ ר
עָּ לֵינּו חַ ְּסדוֹ וֶאֱ מֶ ת יְּ הוָֹּה לְּ עוֹלָּם הַ לְּ לּו יָּּה.

קיח' 

הוֹדּו לַיהוָּה כִׁ י טוֹב כִׁ י לְּ עוֹלָּם חַ ְּסדוֹ .וכו'

קיח:א

הוֹדּו לַיהוָּה כִׁ י טוֹב כִׁ י לְּ עוֹלָּם חַ ְּסדוֹ.

קיח:ה-ט
קיח:ז
קיח:יד
קיח:טז
קיח:יט

אתי יָּ ּה עָּ נָּנִׁי בַ מֶ ְּרחָּ ב יָּּה.
ִׁמן הַ מֵ צַ ר קָּ ָּר ִׁ
שנְָּאי.
יְּ הוָֹּה לִׁ י בְּ עֹזְּ ָּרי וַאֲ נִׁי אֶ ְּראֶ ה בְּ ֹ
עָּ זִׁ י וְּ זִׁ ְּמ ָּרת יָּּה וַיְּ ִׁהי לִׁ י לִׁ ישּועָּ ה.
יְּ ִׁמין יְּ הוָֹּה רוֹמֵ מָּ ה יְּ ִׁמין יְּ הוָֹּה ע ָֹּשה חָּ יִׁ ל.
ִׁפ ְּתחּו לִׁ י ַשע ֲֵרי צֶ דֶ ק ָאבֹא בָּם אוֹדֶ ה יָּּה.

קיח:כה 

אָּ ּנָּא יְּ הוָֹּה הו ִֹׁשיעָּ ה ּנָּא אָּ ּנָּא יְּ הוָֹּה הַ צְּ לִׁ יחָּ ה ּנָּא.

קיט'

אַ ְּש ֵרי ְּת ִׁמימֵ י דָּ ֶרְך הַ הֹלְּ כִׁ ים בְּ תו ַֹרת יְּ הוָֹּה.

קיט:יא
קיט:יב
קיט:סב
קיט:סח
קיט:עב
קיט:צא
קיט:צב
קיט:צז
קיט:צט
קיט:קח
קיט:קיא
קיט:קיג
קיט:קכב
קיט:קכו
קיט:קלז

בְּ לִׁ בִׁ י צָּ פַ נְּ ִׁתי ִׁא ְּמ ָּרתֶ ָך לְּ מַ עַ ן ֹלא אֶ חֱטָּ א לְָּך.
בָּ רּוְך אַ ָּתה יְּ הוָֹּה ל ְַּמדֵ נִׁ י חֻ ֶקיָך.
חֲ צוֹת לַיְּ לָּה ָאקּום לְּ הוֹדוֹת לְָּך עַ ל ִׁמ ְּש ְּפ ֵטי צִׁ ְּדקֶ ָך.
טוֹב אַ ָּתה ּומֵ ִׁטיב ל ְַּמדֵ נִׁ י חֻ ֶקיָך.
טוֹב לִׁ י תו ַֹרת ִׁפיָך מֵ ַאלְּ פֵ י זָּהָּ ב וָּכָּסֶ ף.
לְּ ִׁמ ְּשפָּ ֶטיָך עָּ ְּמדּו הַ יוֹם כִׁ י הַ כֹל עֲבָּ דֶ יָך.
ֲשעָּ י ָאז ָאבַ ְּד ִׁתי בְּ עָּ נְּ יִׁ י.
לּולֵי תו ָֹּר ְּתָך ַשע ֻ
מָּ ה ָאהַ בְּ ִׁתי תו ָֹּרתֶ ָך כָּל הַ יוֹם ִׁהיא ִׁשיחָּ ִׁתי.
ִׁמכָּל ְּמל ְַּמדַ י ִׁה ְּשכַלְּ ִׁתי כִׁ י עֵ ְּדוֹתֶ יָך ִׁשיחָּ ה לִׁ י.
ּומ ְּשפָּ ֶטיָך ל ְַּמדֵ נִׁ י.
נִׁ ְּדבוֹת פִׁ י ְּרצֵ ה נָּא יְּ הוָֹּה ִׁ
נָּחַ לְּ ִׁתי עֵ ְּדוֹתֶ יָך לְּ עוֹלָּם כִׁ י ְּששוֹן לִׁ בִׁ י הֵ מָּ ה.
ֵאתי וְּ תו ָֹּר ְּתָך ָאהָּ בְּ ִׁתי.
ֵסע ֲִׁפים ָּשנ ִׁ
ֲערֹב עַ בְּ ְּדָך לְּ טוֹב ַאל יַעַ ְּש ֻקנִׁ י ז ִֵׁדים.
עֵ ת ַלעֲשוֹת לַיהוָּה הֵ פֵ רּו תו ָֹּרתֶ ָך.
צַ ִׁדיק אַ ָּתה יְּ הוָֹּה וְּ י ָָּּשר ִׁמ ְּשפָּ ֶטיָך.

קיט:קמב

צִׁ ְּד ָּק ְּתָך צֶ דֶ ק לְּ עוֹלָּם וְּ תו ָֹּר ְּתָך אֱ מֶ ת.

קיט:קמג
קיט:קנא
קיט:קנו
קיט:קסב

צַ ר ּומָּ צוֹק ְּמצָּ אּונִׁ י ִׁמצְּ וֹתֶ יָך ַשעֲשֻ עָּ י.
ָּקרוֹב אַ ָּתה יְּ הוָֹּה וְּ כָּל ִׁמצְּ וֹתֶ יָך אֱ מֶ ת.
ַרחֲ מֶ יָך ַרבִׁ ים יְּ הוָֹּה כְּ ִׁמ ְּשפָּ ֶטיָך חַ יֵ נִׁ י.
ָּשש ָאנֹכִׁ י עַ ל ִׁא ְּמ ָּרתֶ ָך כְּ מוֹצֵ א ָּשלָּל ָּרב.

קיז'
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אשרי  -שחרית ,מנחה ◄קודם ברכת
המזון
הלל ◄הגדה של פסח
סליחות
הבדלה  -סדר מוצאי שבת
הלל ◄הגדה של פסח ◄תפילה עבור
החולה (סש"א)
הלל ◄הגדה של פסח ◄שש"י  -אסרו
חג (סע"י) ◄תפילה עבור החולה
(סש"א)
קודם ברכת המזון ◄סדר ברית מילה -
קריאת "השם"
סדר תשליך ,ראש השנה
פל"א י--י
פל"א ע--ה
פל"א י--ל
פל"א פ--ה ◄הוצאת ספר תורה (ס)
תחנון ,ימי ב' וה' שחרית ◄הוצאת ספר
תורה (ס) ◄ הבדלה סדר מוצאי שבת
(ס)◄הקפות ,שמחת תורה ◄פל"א א-
א ◄סדר ברית מילה (ס)פסוקים לפי אותיות שם הנפטר
האמורות בבית האבל בא"י ◄תפילה
עבור החולה לפי אותיות שמו (סש"א)
פל"א נ--ה
פל"א ב--ך
פל"א ח--ך
פרק שירה  -חיות שבשדה
פרקי אבות ו:ט
סליחות
פל"א ל--י
פל"א מ--י
פרקי אבות ד א
פל"א נ--י
פל"א נ--ה
פל"א ס--י
פל"א ע--ם
פרק שירה  -תרנגול
צידוק הדין
ובא לציון  -שחרית ,מנחה לשבת ויום
טוב ,ערבית מוצ"ש◄ מנחה ,שבת
פל"א צ--י
פל"א ק--ת
סליחות
קודם תפילת שחרית ◄סדר ברית מילה

שמוש פסוקים  -תהלים
פרק:פסוק
קיט:קסה

בשמוש ב-

מתחיל ב-
ָּשלוֹם ָּרב לְּ אֹהֲ בֵ י תו ָֹּרתֶ ָך וְּ אֵ ין לָּמוֹ ִׁמכְּ שוֹל.

קיט:קסה-קסו ָּשלוֹם ָּרב לְּ אֹהֲ בֵ י תו ָֹּרתֶ ָך וְּ אֵ ין לָּמוֹ ִׁמכְּ שוֹל.
אתי וַיַ ֲענֵנִׁ י.
ִׁשיר הַ מַ עֲלוֹת אֶ ל יְּ הוָֹּה בַ ּצָּ ָּרתָּ ה לִׁ י ָּק ָּר ִׁ
קכ'
אתי וַיַ ֲענֵנִׁ י.
ִׁשיר הַ מַ עֲלוֹת אֶ ל יְּ הוָֹּה בַ ּצָּ ָּרתָּ ה לִׁ י ָּק ָּר ִׁ
קכ -קלד
יְּ הוָֹּה הַ ּצִׁ ילָּה נ ְַּפ ִׁשי ִׁמ ְּשפַ ת ֶש ֶקר ִׁמלָּשוֹן ְּר ִׁמיָּ ה.
קכ:ב

קכא' 

ִׁשיר לַמַ עֲלוֹת אֶ ָּשא עֵ ינַי אֶ ל הֶ הָּ ִׁרים מֵ ַאיִׁ ן ָּיבֹא עֶ זְּ ִׁרי.
וכו'

קכא:א

ִׁשיר לַמַ עֲלוֹת אֶ ָּשא עֵ ינַי אֶ ל הֶ הָּ ִׁרים מֵ ַאיִׁ ן ָּיבֹא עֶ זְּ ִׁרי.

קכא:ב 

ָָּארץ.
עֶ זְּ ִׁרי מֵ עִׁ ם יְּ הוָֹּה ע ֵֹשה ָּשמַ יִׁ ם ו ֶ

קכא:ד
קכא:ה
קכא:ו
קכא:ז
קכא:ח

ישן שוֹמֵ ר יִׁ ְּש ָּראֵ ל.
ִׁהּנֵה ֹלא יָּנּום וְּ ֹלא יִׁ ָּ
יְּ הוָֹּה ש ְֹּמ ֶרָך יְּ הוָֹּה צִׁ לְּ ָך עַ ל יַד יְּ ִׁמינֶָך.
יוֹמָּ ם הַ ֶשמֶ ש ֹלא יַכֶ כָּה וְּ י ֵָּרחַ בַ לָּיְּ לָּה.
יְּ הוָֹּה יִׁ ְּשמָּ ְּרָך ִׁמכָּל ָּרע יִׁ ְּשמֹר אֶ ת נ ְַּפ ֶשָך.
אתָך ּובוֹאֶ ָך מֵ עַ ָּתה וְּ עַ ד עוֹלָּם.
יְּ הוָֹּה יִׁ ְּשמָּ ר צֵ ְּ
ִׁשיר הַ מַ עֲלוֹת לְּ דָּ וִׁ ד ָּשמַ ְּח ִׁתי בְּ א ְֹּמ ִׁרים לִׁ י בֵ ית יְּ הוָֹּה
ֵנלְֵך.
ִׁשיר הַ מַ עֲלוֹת לְּ דָּ וִׁ ד ָּשמַ ְּח ִׁתי בְּ א ְֹּמ ִׁרים לִׁ י בֵ ית יְּ הוָֹּה
ֵנלְֵך.

קכב:ז-ט

ַאר ְּמנוֹתָּ יִׁ ְך.
יְּ ִׁהי ָּשלוֹם בְּ חֵ ילְֵך ַשלְּ וָּה בְּ ְּ

קכג'
קכג:א

אתי אֶ ת עֵ ינַי הַ י ְֹּשבִׁ י בַ ָּשמָּ יִׁם.
ִׁשיר הַ מַ עֲלוֹת אֵ לֶיָך נ ָָּּש ִׁ
אתי אֶ ת עֵ ינַי הַ י ְֹּשבִׁ י בַ ָּשמָּ יִׁ ם.
ִׁשיר הַ מַ עֲלוֹת אֵ לֶיָך נ ָָּּש ִׁ

קכג:ב

ִׁהּנֵה כְּ עֵ ינֵי עֲבָּ ִׁדים אֶ ל יַד אֲ דוֹנֵיהֶ ם כְּ עֵ ינֵי ִׁש ְּפחָּ ה אֶ ל
יַד גְּ בִׁ ְּר ָּתּה כֵן עֵ ינֵינּו אֶ ל יְּ הוָֹּה אֱ ֹלהֵ ינּו עַ ד ֶשיְּ חָּ ּנֵנּו.

קכג:ג
קכד:ב-ג
קכה:ד

חָּ ּנֵנּו יְּ הוָֹּה חָּ ּנֵנּו כִׁ י ַרב ָּשבַ עְּ נּו בּוז.
ִׁשיר הַ מַ עֲלוֹת ,לְּ דָּ וִׁ ד לּולֵי יְּ הוָֹּה ֶשהָּ יָּה לָּנּו ֹיאמַ ר נָּא
יִׁ ְּש ָּראֵ ל.
לּולֵי יְּ הוָֹּה ֶשהָּ יָּה לָּנּו בְּ קּום עָּ לֵינּו ָאדָּ ם.
יש ִׁרים בְּ לִׁ בוֹתָּ ם.
יטיבָּ ה יְּ הוָֹּה לַטוֹבִׁ ים וְּ לִׁ ָּ
הֵ ִׁ
ִׁשיר הַ מַ עֲלוֹת בְּ שּוב יְּ ה ָּוֹה אֶ ת ִׁשיבַ ת צִׁ יוֹן הָּ יִׁ ינּו
כְּ חֹלְּ ִׁמים.
יקים בַ ֶּנגֶב.
שּובָּ ה יְּ הוָֹּה אֶ ת ְּשבִׁ יתֵ נּו כַ אֲ ִׁפ ִׁ

קכח' 

ִׁשיר הַ מַ עֲלוֹת אַ ְּש ֵרי כָּל יְּ ֵרא יְּ הוָֹּה הַ ֹהלְֵך בִׁ ְּד ָּרכָּ יו .וכו'

קכח:ב

יְּ גִׁ יעַ כַפֶ יָך כִׁ י תֹאכֵל אַ ְּש ֶריָך וְּ טוֹב לְָּך.

קכב'
קכב:א

קכד'

קכו'
קכו:ד

41

קבלת שבת ◄מוסף שבת  -אמר רבי
אלעזר ◄פל"א ש--ל
סדר ברית מילה
מזמור שבת מצרע (סע"י)
מנחה ,שבת
פל"א י--ה
ערבית (ס) ◄שחרית  -שבת (ס)
◄ערבית  -מוצ"ש (ס)◄מעמדות  -כל
יום ◄קידוש לבנה ◄תפילת הדרך ◄
תפילה עבור החולה ( -ח"ס) ◄סדר
הטבת חלום
פרק שירה  -צפורת כרמים
קדיש מלא ,אמירת הקהל ◄ בסוף
שחרית וערבית (סע"י) ,תפילה ביציאה
מבית הכנסת ◄למי בדעתו לעסוק באותו
יום במשא ומתן ◄פרק שירה  -טסית
ק"ש על המיטה
סדר פדיון הבן
בסוף שחרית וערבית (סע"י)
סדר פדיון הבן
סדר ליל שבת (ס)
מזמור שבת במדבר (סע"י) ◄שחרית -
שבת (ס)
קודם תפילת שחרית
קבלת שבת ,מוסף שבת  -אמר רבי
אלעזר
שבת ,שחרית (ס)
פסוק מעין מילת אליך הב' בברכת כהנים
פסוק שהקהל אומרים בעת קריאת
הכהנים מילת ויחנך בברכת כהנים ◄
פרק שירה  -סוס
תחנון ◄סליחות
קודם שיר של יום (ס) ◄ שבת ,שחרית
(ס)
סליחות
פרק שירה  -בהמה דקה טמאה
קודם ברכת המזון  -שבת ,ימים טובים
וכו'
סליחות
ויתן לך  -מוצ"ש ◄מזמור שבת שמיני
(סע"י) ◄ק"ש על המיטה ◄סדר ברכת
המזון (ס) ◄תפילה עבור החולה
(סש"א)
פרקי אבות ד:א ,ו:ד ◄פרק שירה -
בהמה גסה טמאה

שמוש פסוקים  -תהלים
פרק:פסוק

בשמוש ב-

מתחיל ב-

קכט:ג

ֵיתים
אֶ ְּש ְּתָך כְּ גֶפֶ ן פ ִֹׁריָּ ה בְּ י ְַּרכְּ תֵ י בֵ יתֶ ָך בָּ נֶיָך כִׁ ְּש ִׁתלֵי ז ִׁ
ָּסבִׁ יב לְּ ֻשלְּ חָּ נֶָך.
עַ ל גַבִׁ י חָּ ְּרשּו ח ְֹּר ִׁשים הֶ אֱ ִׁריכּו לְּ מַ עֲנִׁ יתָּ ם.

קל' 

אתיָך יְּ הוָֹּה .וכו'
ִׁשיר הַ מַ עֲלוֹת ִׁממַ עֲמַ ִׁקים ְּק ָּר ִׁ

קל:א

אתיָך יְּ הוָֹּה.
ִׁשיר הַ מַ עֲלוֹת ִׁממַ עֲמַ ִׁקים ְּק ָּר ִׁ
אֲ ֹדנָּי ִׁש ְּמעָּ ה בְּ קוֹלִׁ י ִׁת ְּהיֶינָּה ָאזְּ נֶיָך ַק ֻשבוֹת לְּ קוֹל
ַתחֲ נּונָּי.
ִׁאם עֲוֹנוֹת ִׁת ְּשמָּ ר יָּּה אֲ ֹדנָּי ִׁמי ַי ֲעמֹד.
ִׁאם עֲוֺנוֹת ִׁת ְּשמָּ ר יָּּה אֲ ֹדנָּי ִׁמי ַי ֲעמֹד.
כִׁ י עִׁ ְּמָך הַ ְּסלִׁ יחָּ ה לְּ מַ עַ ן ִׁתּו ֵָּרא.
יַחֵ ל יִׁ ְּש ָּראֵ ל אֶ ל יְּ הוָֹּה כִׁ י עִׁ ם יְּ הוָֹּה הַ חֶ ֶסד וְּ הַ ְּרבֵ ה עִׁ מוֹ
ְּפדּות .וְּ הּוא יִׁ פְּ דֶ ה אֶ ת יִׁ ְּש ָּראֵ ל ִׁמכֹל עֲוֹנֹתָּ יו.
קּומָּ ה יְּ הוָֹּה לִׁ ְּמנּוחָּ תֶ ָך אַ ָּתה וַאֲ רוֹן ֻעזֶָך.
עַ ד אֶ ְּמצָּ א מָּ קוֹם לַיהוָּה ִׁמ ְּשכָּנוֹת לַאֲ בִׁ יר ַי ֲעקֹב.
נִׁש ַתחֲ וֶה לַהֲ דֹם ַרגְּ לָּיו.
נָּבוָֹאה לְּ ִׁמ ְּשכְּ נוֹתָּ יו ְּ

קכח:ג

קל:ב-ד
קל:ג-ד
קל:ג
קל:ד
קל:ז-ח
קל:ח
קלב:ה
קלב:ז
קלב:ח-י

קּומָּ ה יְּ הוָֹּה לִׁ ְּמנּוחָּ תֶ ָך אַ ָּתה וַאֲ רוֹן ֻעזֶָך.

קלב:ט
קלב:י
קלב:יג
קלב:יד

כֹהֲ נֶיָך יִׁ לְּ בְּ שּו צֶ דֶ ק וַחֲ ִׁסידֶ יָך יְּ ַרּנֵנּו.
בַ עֲבּור דָּ וִׁ ד עַ בְּ דֶ ָך ַאל ָּת ֵשב ְּפנֵי ְּמ ִׁשיחֶ ָך.
כִׁ י בָּ חַ ר יְּ הוָֹּה בְּ צִׁ יוֹן ִׁאּוָּּה לְּ מו ָֹּשב לוֹ.
זֹאת ְּמנּוחָּ ִׁתי עֲדֵ י עַ ד פֹה אֵ ֵשב כִׁ י ִׁאּוִׁ ִׁתיהָּ .
כְּ ַטל חֶ ְּרמוֹן ֶשי ֵֹרד עַ ל הַ ְּר ֵרי צִׁ יוֹן כִׁ י ָּשם צִׁ ּוָּה יְּ הוָֹּה אֶ ת
הַ בְּ ָּרכָּ ה חַ יִׁ ים עַ ד הָּ עוֹלָּם.
ִׁשיר הַ מַ עֲלוֹת ִׁהּנֵה בָּ ְּרכּו אֶ ת יְּ הוָֹּה כָּל עַ בְּ דֵ י יְּ הוָֹּה
הָּ ע ְֹּמ ִׁדים בְּ בֵ ית יְּ הוָֹּה בַ לֵילוֹת.
ִׁשיר הַ מַ עֲלוֹת ִׁהּנֵה בָּ ְּרכּו אֶ ת יְּ הוָֹּה כָּל עַ בְּ דֵ י יְּ הוָֹּה
הָּ ע ְֹּמ ִׁדים בְּ בֵ ית יְּ הוָֹּה בַ לֵילוֹת.
ִׁשיר הַ מַ עֲלוֹת ִׁהּנֵה בָּ ְּרכּו אֶ ת יְּ הוָֹּה כָּל עַ בְּ דֵ י יְּ הוָֹּה
הָּ ע ְֹּמ ִׁדים בְּ בֵ ית יְּ הוָֹּה בַ לֵילוֹת.
ְּשאּו יְּ דֵ כֶם קֹדֶ ש ּובָּ ְּרכּו אֶ ת יְּ הוָֹּה.

קלג:ג
קלד'
קלד:א
קלד:א-ב
קלד:ב
קלד:ג

ָָּארץ.
יְּ בָּ ֶרכְּ ָך יְּ הוָֹּה ִׁמּצִׁ יוֹן ע ֵֹשה ָּשמַ יִׁ ם ו ֶ

קלד:ג-ד

ָָּארץ.
יְּ בָּ ֶרכְּ ָך יְּ הוָֹּה ִׁמּצִׁ יוֹן ע ֵֹשה ָּשמַ יִׁ ם ו ֶ

קלה'

הַ לְּ לּו יָּּה הַ לְּ לּו אֶ ת ֵשם יְּ הוָֹּה הַ לְּ לּו עַ בְּ דֵ י יְּ הוָֹּה.

קלה:ד
קלה:ז

כִׁ י ַי ֲעקֹב בָּ חַ ר לוֹ יָּּה יִׁ ְּש ָּראֵ ל לִׁ ְּס ֻגלָּתוֹ.
ָארץ בְּ ָּר ִׁקים לַמָּ ָּטר עָּ ָּשה מוֹצֵ א
נְּש ִׁאים ִׁמ ְּקצֵ ה הָּ ֶ
מַ ֲעלֶה ִׁ
רּוחַ מֵ אוֹצְּ רוֹתָּ יו.

קלה:יג

יְּ הוָֹּה ִׁש ְּמָך לְּ עוֹלָּם יְּ הוָֹּה זִׁ כְּ ְּרָך לְּ דֹר ָּודֹר.

קלה:כא

רּוש ִׁ ָּל ִׁם הַ לְּ לּו יָּּה.
בָּ רּוְך יְּ הוָֹּה ִׁמּצִׁ יוֹן שֹכֵן יְּ ָּ
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פרק שירה  -אילים שבשרצים
סליחות
בסוף ישתבח ,עשרת ימי תשובה ◄סדר
תשליך ,ראש השנה ◄תפילה עבור
החולה (ח"ס) ◄בבית הקברות בא"י
פרק שירה  -שבולת חטים
סליחות
תחנון ,ימי ב' וה' בבוקר
תחנון ,ימי ב' וה' (כל יום [ס]).
תחנון ,ימי ב' וה'
סליחות
סליחות (ס) ◄תחנון (ס)
פל"א ע--ב
סליחות
הוצאת ס"ת  -שבת (ס) ◄החזרת ס"ת,
ובנחה יאמר ◄אתה הראת  -שמחת
תורה
הוצאת ספר תורה  -שבת (ס)
הוצאת ספר תורה (ס)
יהי כבוד  -שחרית ,פסד"ז
פל"א ז--ה
סליחות
קודם ערבית ,יום חול (סע"י)
פל"א ש--ת
סליחות
פל"א ש--ה ◄סדר נטילת ידים (ס)
פסוק שהקהל אומרים בעת קריאת
הכהנים מילת יברכך בברכת כהנים
יזכור
שחרית ,שבת  -פסד"ז ◄שש"י חמישי
של פסח (גר"א)
יהי כבוד  -שחרית ,פסד"ז
פרק שירה  -ברקים
יהי כבוד  -שחרית ,פסד"ז ◄פל"א
י--ר
שחרית ,פסד"ז ◄ברוך ה' לעולם אמן
ואמן  -ערבית ,יום חול חו"ל ◄בסוף
שיר של יום (ס)

שמוש פסוקים  -תהלים
פרק:פסוק

בשמוש ב-

מתחיל ב-

קלו:א
קלו:ד
קלו:ז
קלו:כה

הוֹדּו לַיהוָּה כִׁ י טוֹב כִׁ י לְּ עוֹלָּם חַ ְּסדוֹ .הוֹדּו לֵאֹלהֵ י
ֹלהים כִׁ י לְּ עוֹלָּם חַ ְּסדוֹ.
הָּ אֱ ִׁ
הוֹדּו לַיהוָּה כִׁ י טוֹב כִׁ י לְּ עוֹלָּם חַ ְּסדוֹ.
לְּ ע ֵֹשה נִׁ ְּפלָּאוֹת גְּ דֹלוֹת לְּ בַ דוֹ כִׁ י לְּ עוֹלָּם חַ ְּסדוֹ.
לְּ ע ֵֹשה או ִֹׁרים גְּ דֹלִׁ ים כִׁ י לְּ עוֹלָּם חַ ְּסדוֹ.
נֹתֵ ן לֶחֶ ם לְּ כָּל בָּ ָּשר כִׁ י לְּ עוֹלָּם חַ ְּסדוֹ.

קלז'

עַ ל נַהֲ רוֹת בָּ בֶ ל ָּשם י ַָּשבְּ נּו גַם בָּ כִׁ ינּו בְּ זָּכְּ ֵרנּו אֶ ת צִׁ יוֹן.
וכו'

קלז:ה
קלז:ז
קלח:ד

רּוש ִׁ ָּלם ִׁת ְּשכַ ח יְּ ִׁמינִׁי.
ִׁאם אֶ ְּשכָּחֵ ְך יְּ ָּ
רּוש ִׁ ָּלם הָּ א ְֹּמ ִׁרים עָּ רּו
זְּ כֹר יְּ הוָֹּה לִׁ בְּ נֵי אֱ דוֹם אֵ ת יוֹם יְּ ָּ
עָּ רּו עַ ד הַ יְּ סוֹד בָּ ּה.
ָארץ כִׁ י ָּש ְּמעּו ִׁא ְּמ ֵרי ִׁפיָך.
יוֹדּוָך יְּ הוָֹּה כָּל מַ לְּ כֵי ֶ
ֲשי יָּדֶ יָך ַאל
יְּ הוָֹּה יִׁ גְּ מֹר בַ ע ֲִׁדי יְּ הוָֹּה חַ ְּס ְּדָך לְּ עוֹלָּם מַ ע ֵ
ֶת ֶרף.
ל ְַּמנַּצֵ חַ לְּ דָּ וִׁ ד ִׁמזְּ מוֹר יְּ הוָֹּה חֲ ַק ְּר ַתנִׁ י ו ֵַתדָּ ע.
קּומי בַ נְּ ָּתה לְּ ֵרעִׁ י מֵ ָּרחוֹק.
אַ ָּתה יָּדַ עְּ ָּת ִׁשבְּ ִׁתי וְּ ִׁ
נְּתה.
ָאר ִׁחי וְּ ִׁרבְּ עִׁ י ז ִֵׁריתָּ וְּ כָּל ְּד ָּרכַי ִׁה ְּסכַ ָּ
ְּ
ִׁאם אֶ ַסק ָּשמַ יִׁ ם ָּשם אָּ ָּתה וְּ אַ ּצִׁ יעָּ ה ְּשאוֹל ִׁה ֶּנ ָּך.
ל ְַּמנַּצֵ חַ ִׁמזְּ מוֹר לְּ דָּ וִׁ ד .חַ לְּ צֵ נִׁ י יְּ הוָֹּה מֵ ָאדָּ ם ָּרע מֵ ִׁאיש
חֲ מָּ ִׁסים ִׁתנְּצְּ ֵרנִׁ י.
ָּט ְּמנּו ג ִֵׁאים פַ ח לִׁ י וַחֲ בָּ לִׁ ים פָּ ְּרשּו ֶר ֶשת לְּ יַד מַ עְּ גָּל
מ ְֹּק ִׁשים ָּשתּו לִׁ י ֶסלָּה.
יקים יוֹדּו לִׁ ְּשמֶ ָך י ְֵּשבּו יְּ ָּש ִׁרים אֶ ת פָּ נֶיָך.
אַ ְך צַ ִׁד ִׁ
ִׁתכוֹן ְּת ִׁפל ִָּׁתי ְּקט ֶֹרת לְּ פָּ נֶיָך מַ ְּשַאת כַ פַ י ִׁמנְּ חַ ת עָּ ֶרב.
מַ ְּשכִׁ יל לְּ דָּ וִׁ ד בִׁ ְּהיוֹתוֹ בַ ְּמעָּ ָּרה ְּת ִׁפלָּה.
קוֹלִׁ י אֶ ל יְּ הוָֹּה אֶ זְּ עָּ ק קוֹלִׁ י אֶ ל יְּ הוָֹּה אֶ ְּתחַ ּנָּן.
וְּ ַאל ָּתבוֹא בְּ ִׁמ ְּשפָּ ט אֶ ת עַ בְּ דֶ ָך כִׁ י ֹלא יִׁ צְּ דַ ק לְּ פָּ נֶיָך כָּל
חָּ י.
ֲשה יָּדֶ יָך
יתי בְּ כָּל פָּ ֳעלֶָך בְּ מַ ע ֵ
זָּכַ ְּר ִׁתי י ִָּׁמים ִׁמ ֶקדֶ ם הָּ גִׁ ִׁ
אֲ שוֹחֵ חַ .
לְּ מַ עַ ן ִׁש ְּמָך יְּ הוָֹּה ְּתחַ יֵ נִׁי בְּ צִׁ ְּדקָּ ְּתָך תוֹצִׁ יא ִׁמּצָּ ָּרה נ ְַּפ ִׁשי.
צּורי הַ ְּמלַמֵ ד יָּדַ י ל ְַּק ָּרב אֶ צְּ בְּ עוֹתַ י
לְּ דָּ וִׁ ד בָּ רּוְך יְּ הוָֹּה ִׁ
ל ִַׁמלְּ חָּ מָּ ה.
צּורי הַ ְּמלַמֵ ד יָּדַ י ל ְַּק ָּרב אֶ צְּ בְּ עוֹתַ י
לְּ דָּ וִׁ ד בָּ רּוְך יְּ הוָֹּה ִׁ
ל ִַׁמלְּ חָּ מָּ ה.
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קלו'

קלח:ח
קלט'
קלט:ב
קלט:ג
קלט:ח
קמ'
קמ:ו
קמ:יד
קמא:ב
קמב'
קמב:ב
קמג:ב
קמג:ה
קמג:יא
קמד'
קמד:א
קמד:טו

אַ ְּש ֵרי הָּ עָּ ם ֶשכָּ כָּה לוֹ אַ ְּש ֵרי הָּ עָּם ֱשיְּ הוָֹּה אֱ ֹלהָּ יו.

קמה'
קמה:ג
קמה:ט

ְּת ִׁהלָּה לְּ דָּ וִׁ ד אֲ רו ִֹׁמ ְּמָך אֱ לוֹהַ י הַ מֶ לְֶך וַאֲ בָּ ְּרכָּה ִׁש ְּמָך
לְּ עוֹלָּם וָּעֶ ד.
ּומהֻ לָּל ְּמאֹד וְּ לִׁ גְּ דֻ לָּתוֹ אֵ ין חֵ ֶקר.
גָּדוֹל יְּ הוָֹּה ְּ
ֲשיו.
טוֹב יְּ הוָֹּה ַלכֹל וְּ ַרחֲ מָּ יו עַ ל כָּל מַ ע ָּ
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שחרית ,שבת  -פסד"ז ◄שש"י  -שמיני
של פסח חו"ל (גר"א)
ברכת המזון ◄פרק שירה  -לויתן
אתה הראת  -שמחת תורה
לאל ברוך ,ברכות ק"ש ,שחרית
פרק שירה  -נמלה ותרנגולת
שש"י  -תשעה באב (סע"י) ◄מזמור
שבת דברים (סע"י) ◄ קודם ברכת
המזון  -יום חול
סדר ברית מילה (ס)
סליחות
פרק שירה  -פרגיות ופרד
סדר ספירת העומר
מזמור שבת בראשית (סע"י)
סליחות
פל"א ב--ז
פל"א י--ף
מזמור שבת וישלח (סע"י)
פל"א ט--ה
ביציאה מבית הכנסת
לפני העמידה במנחה (ס) ◄סליחות
תפילה עבור החולה (ח"ס ,סש"א)
פל"א ק--ן
סליחות
פל"א ז--ח
ערבית יום כיפור (א) ◄וידוי (ס)
קודם ערבית ,מוצאי שבת
פל"א ל--ה
הודו  -שחרית ,פסד"ז ◄הוצאת ספר
תורה (ס) ◄אשרי  -שחרית ,מנחה
אשרי  -שחרית ,מנחה
סליחות
סליחות ◄פרק שירה  -עקרב

שמוש פסוקים  -תהלים ,משלי
פרק:פסוק

בשמוש ב-

מתחיל ב-

קמה:יג

כּותָך מַ לְּ כּות כָּל ֹעל ִָּׁמים ּומֶ ְּמ ַשלְּ ְּתָך בְּ כָּל דוֹר ָּודֹר.
מַ לְּ ְּ

קמה:יד

פּופים.
סוֹמֵ ְך יְּ הוָֹּה לְּ כָּל הַ ּנ ְֹּפלִׁ ים וְּ זו ֵֹקף לְּ כָּל הַ כְּ ִׁ
עֵ ינֵי כֹל אֵ לֶיָך יְּ ַשבֵ רּו וְּ אַ ָּתה נוֹתֵ ן לָּהֶ ם אֶ ת ָאכְּ לָּם
בְּ עִׁ תוֹ.

קמה:טו

הוצאת ס"ת  ,שבת ויום טוב שחרית ◄
אתה הראת  -שמחת תורה
פרק שירה  -נחש
קודם בציעת הפת (ס)
סדר הנחת תפילין ◄תפילה על
הפרנסה◄ 27ברכת המזון
סדר הושענות
סליחות
קודם ברכת המזון
שחרית ,פסד"ז
פל"א א--ו

קמה:טז

פוֹתֵ חַ אֶ ת יָּדֶ ָך ּומַ ְּשבִׁ יעַ לְּ כָּל חַ י ָּרצוֹן.

קמה:יז
קמה:יח
קמה:כא
קמו'
קמו:ה

ֲשיו.
צַ ִׁדיק יְּ הוָֹּה בְּ כָּל ְּד ָּרכָּ יו וְּ חָּ ִׁסיד בְּ כָּל מַ ע ָּ
ָּקרוֹב יְּ הוָֹּה לְּ כָּל ק ְֹּרָאיו לְּ כֹל אֲ ֶשר יִׁ ְּק ָּראֻ הּו בֶ אֱ מֶ ת.
ְּת ִׁהלַת יְּ הוָֹּה יְּ דַ בֶר ִׁפי וִׁ יבָּ ֵרְך כָּל בָּ ָּשר ֵשם קָּ ְּדשוֹ ְּעוֹלָּם
וָּעֶ ד.
הַ לְּ לּו יָּּה הַ לְּ לִׁ י נ ְַּפ ִׁשי אֶ ת יְּ הוָֹּה.
אַ ְּש ֵרי ֶשאֵ ל ַי ֲעקֹב בְּ עֶ זְּ רוֹ ִׁשבְּ רוֹ ,עַ ל יְּ הוָֹּה אֱ ֹלהָּ יו.
יְּ הוָֹּה ,שֹמֵ ר אֶ ת ג ִֵׁרים יָּתוֹם וְּ ַאלְּ מָּ נָּה יְּ עוֹדֵ ד וְּ דֶ ֶרְך
ְּר ָּשעִׁ ים יְּ עַ ּוֵת.
יִׁ ְּמֹלְך יְּ הוָֹּה לְּ עוֹלָּם אֱ ֹלהַ יִׁ ְך צִׁ יוֹן לְּ דֹר ָּודֹר הַ לְּ לּו יָּּה.

קמז'

הַ לְּ לּו יָּּה כִׁ י טוֹב ז ְַּמ ָּרה אֱ ֹלהֵ ינּו כִׁ י נָּעִׁ ים נָּאוָּה ְּת ִׁהלָּה.

קמז:ט

נוֹתֵ ן לִׁ בְּ הֵ מָּ ה ל ְַּחמָּ ּה לִׁ בְּ נֵי ע ֵֹרב אֲ ֶשר יִׁ ְּק ָּראּו.
הַ לְּ לּו יָּּה הַ לְּ לּו אֶ ת יְּ הוָֹּה ִׁמן הַ ָּשמַ יִׁם הַ לְּ לּוהּו
בַ ְּמרו ִֹׁמים.
הַ לְּ לּו יָּּה הַ לְּ לּו אֶ ת יְּ הוָֹּה ִׁמן הַ ָּשמַ יִׁם הַ לְּ לּוהּו
קידוש לבנה
בַ ְּמרו ִֹׁמים.
.
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פרק שירה  -תנינים
נִׁשגָּב ְּשמוֹ לְּ בַ דוֹ הוֹדוֹ עַ ל אֶ ֶרץ
יְּ הַ לְּ לּו אֶ ת ֵשם יְּ הוָֹּה כִׁ י ְּ
החזרת ס"ת ,ובנחה יאמר
וְּ ָּשמָּ יִׁ ם.
הַ לְּ לּו יָּּה ִׁשירּו ַליהוָּה ִׁשיר חָּ דָּ ש ְּת ִׁהלָּתוֹ בִׁ ְּקהַ ל
שחרית ,פסד"ז
ידים.
חֲ ִׁס ִׁ
.
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פרק שירה  -אילים שבשרצים (סע"י)

קמו:ט
קמו:י

קמח'
קמח:א-ו
קמח:ז
קמח:יג-יד
קמט'
קמט:ב
קמט:ה

ידים בְּ כָּ בוֹד יְּ ַרּנְּ נּו עַל ִׁמ ְּשכְּ בוֹתָּ ם.
יַעְּ לְּ זּו חֲ ִׁס ִׁ

קנ'

הַ לְּ לּו יָּּה הַ לְּ לּו אֵ ל בְּ ָּק ְּדשוֹ הַ לְּ לּוהּו בִׁ ְּר ִׁקיעַ עֻזוֹ.

קנ:ה
קנ:ו

הַ לְּ לּוהּו בְּ צִׁ לְּ צְּ לֵי ָּשמַ ע הַ לְּ לּוהּו בְּ צִׁ לְּ צְּ לֵי ְּתרּועָּ ה.
ּנְּשמָּ ה ְּתהַ לֵל יָּּה הַ לְּ לּו יָּּה.
כֹל הַ ָּ

פל"א י--ת
קדושה ◄תפילת ראש השנה
שחרית ,פסד"ז ◄שש"י  -שמחת תורה,
חו"ל (סע"י)
פרק שירה  -עורב
שחרית ,פסד"ז

תפילה על הנפטר בסוף הלימוד ◄פל"א
י--ם ◄קריאת שמע על המיטה (ס)
שחרית ,פסד"ז ◄קידוש לבנה ◄מוסף,
ראש השנה
פרק שירה  -שממית
פסוקי דזמרה (ס) ◄פרק שירה  -חולדה

משלי
א:ח
א:ט
ג:ב

מּוסר ָאבִׁ יָך וְּ ַאל ִׁתטֹש תו ַֹרת ִׁאמֶ ָך.
ְּשמַ ע בְּ נִׁי ַ
ֹאשָך ַו ֲענ ִָּׁקים לְּ ג ְַּרגְּ רֹתֶ ָך.
כִׁ י לִׁ וְּ יַת חֵ ן הֵ ם לְּ ר ֶ
ּושנוֹת חַ יִׁ ים וְּ ָּשלוֹם יו ִֹׁסיפּו לְָּך.
כִׁ י א ֶֹרְך י ִָּׁמים ְּ

ג:ד

ֹלהים וְּ ָאדָּ ם.
ּומצָּ א חֵ ן וְּ ֵשכֶל טוֹב בְּ עֵ ינֵי אֱ ִׁ
ְּ

ג:ה

בְּ ַטח אֶ ל יְּ הוָֹּה בְּ כָּל לִׁ בֶ ָך וְּ אֶ ל בִׁ י ָּנ ְּתָך ַאל ִׁת ָּשעֵ ן.
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קודם תפילת שחרית
פרקי אבות ו:ז
סדר פדיון הבן ◄פרקי אבות ו:ז
פסוק שהקהל אומרים בעת קריאת
הכהנים מילת ישא בברכת כהנים
פרקי אבות ד:יח

שמוש פסוקים  -משלי
פרק:פסוק

בשמוש ב-

מתחיל ב-

ג:ח
ג:טז
28
ג:טז-יח
ג:יז
ג:יז-יח
ג:יח
ג:יט

ִׁר ְּפאּות ְּת ִׁהי לְּ ָּש ֶרָך וְּ ִׁשקּוי ,לְּ עַ צְּ מוֹתֶ יָך.
ימינָּּה בִׁ ְּשמֹאולָּּה ע ֶֹשר וְּ כָּבוֹד.
א ֶֹרְך י ִָּׁמים בִׁ ִׁ
ימינָּּה בִׁ ְּשמֹאולָּּה ע ֶֹשר וְּ כָּבוֹד.
א ֶֹרְך י ִָּׁמים בִׁ ִׁ
נְּתיבוֹתֶ יהָּ ָּשלוֹם.
ְּד ָּרכֶיהָּ דַ ְּרכֵי נֹעַ ם וְּ כָּל ִׁ
ְּד ָּרכֶיהָּ דַ ְּרכֵי נֹעַ ם וְּ כָּל נְּ ִׁתיבוֹתֶ יהָּ ָּשלוֹם.
יקים בָּ ּה וְּ ת ְֹּמכֶיהָּ ְּמאֻ ָּשר.
עֵ ץ חַ יִׁ ים ִׁהיא לַמַ חֲ זִׁ ִׁ
ָארץ כוֹנֵן ָּשמַ יִׁם בִׁ ְּתבּונָּה.
יְּ הוָֹּה בְּ חָּ כְּ מָּ ה י ַָּסד ֶ

ג:כד

ִׁאם ִׁת ְּשכַ ב ֹלא ִׁת ְּפחָּ ד וְּ ָּשכַבְּ ָּת ,וְּ עָּ ְּרבָּ ה ְּשנָּתֶ ָך.

ג:כה

ּומשַֹאת ְּר ָּשעִׁ ים כִׁ י תָּ בֹא.
ירא ִׁמפַ חַ ד פִׁ ְּתאֹם ִׁ
ַאל ִׁת ָּ

ג:לה

כָּ בוֹד חֲ כָּ ִׁמים יִׁ נְּחָּ לּו ּוכְּ ִׁסילִׁ ים ,מֵ ִׁרים ָּקלוֹן.

ד:ב

כִׁ י ל ֶַקח טוֹב נָּתַ ִׁתי לָּכֶם תו ָֹּר ִׁתי ַאל ַת ֲעזֹבּו.

ד:ט
ד:כב
ו:ו
ו:ט

ֹאשָך לִׁ וְּ יַת חֵ ן ע ֲֶט ֶרת ִׁת ְּפאֶ ֶרת ְּתמַ גְּ ֶנ ָּך.
ִׁת ֵתן לְּ ר ְּ
כִׁ י חַ יִׁ ים הֵ ם לְּ מֹצְּ אֵ יהֶ ם ּולְּ כָּל בְּ ָּשרוֹ מַ ְּרפֵ א.
לְֵך אֶ ל נְּ מָּ לָּה עָּ צֵל ְּראֵ ה ְּד ָּרכֶ יהָּ וַחֲ כָּם.
עַ ד מָּ תַ י עָּ צֵל ִׁת ְּשכָּב מָּ תַ י ָּתקּום ִׁמ ְּשנָּתֶ ָך.
בְּ ִׁה ְּתהַ לֶכְּ ָך ַתנְּחֶ ה אֹתָּ ְך בְּ ָּשכְּ בְּ ָך ִׁת ְּשמֹר עָּ ֶל----יָך
וַהֲ ִׁקיצוֹתָּ ִׁהיא ְּת ִׁשיחֶ ָך.
בּורה.
תּושיָּ ה אֲ נִׁ י בִׁ ינָּה לִׁ י גְּ ָּ
לִׁ י עֵ צָּ ה וְּ ִׁ
לְּ הַ נְּ ִׁחיל אֹהֲ בַ י ֵיש וְּ אֹצְּ רֹתֵ יהֶ ם אֲ מַ לֵא.
אשית דַ ְּרכוֹ ֶקדֶ ם ִׁמפְּ עָּ לָּיו מֵ ָאז.
יְּ הוָֹּה ָּקנָּנִׁ י ֵר ִׁ
חָּ כְּ מוֹת בָּ נְּ תָּ ה בֵ יתָּ ּה חָּ צְּ בָּ ה עַ מּודֶ יהָּ ִׁשבְּ עָּ ה.
כִׁ י בִׁ י יִׁ ְּרבּו יָּמֶ יָך וְּ יו ִֹׁסיפּו לְּ ָך ְּשנוֹת חַ יִׁ ים.
זֵכֶ ר צַ ִׁדיק לִׁ בְּ ָּרכָּה וְּ ֵשם ְּר ָּשעִׁ ים יִׁ ְּרקָּ ב.
ֶנזֶם זָּהָּ ב בְּ ַאף חֲ זִׁ יר ִׁא ָּשה יָּפָּ ה וְּ ָּס ַרת טָּ עַ ם.
ַארגִׁ יעָּ ה לְּ שוֹן ָּש ֶקר.
ְּשפַ ת אֱ מֶ ת ִׁתכוֹן לָּעַ ד וְּ עַ ד ְּ
ְּדָאגָּה בְּ ֶלב ִׁאיש י ְַּשחֶ ּנָּה וְּ דָּ בָּ ר טוֹב יְּ ַש ְּמחֶ ּנָּה.
טוֹב יַנְּ ִׁחיל בְּ נֵי בָּ נִׁ ים וְּ צָּ פּון לַּצַ ִׁדיק חֵ יל חו ֵֹטא.
בֵ ית ג ִֵׁאים יִׁ ַסח יְּ הוָֹּה וְּ יַּצֵ ב גְּ בּול ַאלְּ מָּ נָּה.
ְּמאוֹר עֵ ינַיִׁ ם יְּ ַשמַ ח לֵב ְּשמּועָּ ה טוֹבָּ ה ְּתדַ ֶשן עָּ צֶ ם.
בְּ חֶ ֶסד וֶאֱ מֶ ת יְּ כֻפַ ר עָּ וֹן ּובְּ יִׁ ְּרַאת יְּ הוָֹּה סּור מֵ ָּרע.
ֲשהּו כָּל ַאבְּ נֵי כִׁ יס.
פֶ לֶס ּומֹאזְּ נֵי ִׁמ ְּשפָּ ט לַיהוָּה מַ ע ֵ
ע ֲֶט ֶרת ִׁת ְּפאֶ ֶרת ֵשיבָּ ה בְּ דֶ ֶרְך צְּ דָּ ָּקהִׁ ,תמָּ צֵ א.
טוֹב אֶ ֶרְך אַ פַ יִׁם ִׁמגִׁ בוֹר ּומ ֵֹשל בְּ רּוחוֹ ִׁמֹּלכֵד עִׁ יר.
ע ֲֶט ֶרת זְּ ֵקנִׁ ים בְּ נֵי בָּ נִׁ ים וְּ ִׁת ְּפאֶ ֶרת בָּ נִׁ ים אֲ בוֹתָּ ם.
נִׁשגָּב.
ִׁמגְּ דַ ל עֹז ֵשם יְּ הוָֹּה בוֹ יָּרּוץ צַ ִׁדיק וְּ ְּ
ַרבוֹת מַ חֲ ָּשבוֹת בְּ לֶב ִׁאיש ַועֲצַ ת יְּ הוָֹּה ִׁהיא תָּ קּום.

ו:כב
ח:יד
ח:כא
ח:כב
ט:א
ט:יא
י:ז
יא:כב
יב:יט
יב:כה
יג:כב
טו:כה
טו:ל
טז:ו
טז:יא
טז:לא
טז:לב
יז:ו
יח:י
יט:כא
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פרקי אבות ו:ז
פרקי אבות ו:ז
הגבהה
בסוף התפילה (ס)
החזרת ס"ת ,ובנחה יאמר
פרקי אבות ו:ז ◄בסוף התפילה (ס)
פרק שירה  -שדות
תפילה על הנפטר שאומרים בסוף
הלימוד
בסוף עלינו  -שחרית ,מנחה ,ערבית,
מוסף  -אל תירא מפחד
פרקי אבות ו:ג
החזרת ס"ת ,ובנחה יאמר ◄פרקי אבות
ג:יח ,ו:ג
פרקי אבות ו:ז
פרקי אבות ו:ז
פרק שירה  -נמלה
פרק שירה  -תרנגול
פרקי אבות ו:ט
פרקי אבות ו:א
פרקי אבות ה:כב
פרקי אבות ו:י
פרקי אבות ו:ז
בסוף התפלה (ס)
פל"א ז--ב
פרקי אבות ו:ב
פל"א ש--ר
פל"א ד--ה
פל"א ט--א
הרואה בתי עכו"ם בישובן
פל"א מ--ם
פל"א ב--ע
פל"א פ--ס
פרקי אבות ו:ח
פרקי אבות ד:א
פרקי אבות ו:ח
תפילת הדרך
יהי כבוד  -שחרית ,פסד"ז

לאלו שיש המנהג לומר שלושת הפסוקים האלו בעת הגבהת ספר התורה  -אומרים אותם בסדר הפוך
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שמוש פסוקים  -איוב ,שיר השירים
פרק:פסוק
כ:יג
כ:יח
כ:כז
כ:כט
כג:כה
כד:יז-יח
כז:יח
כח:י
לא:א
לא:י-לא
לא:יז
לא:ל-לא

בשמוש ב-

מתחיל ב-
ַאל ֶתאֱ הַ ב ֵשנָּה פֶ ן ִׁתּו ֵָּרש ְּפ ַקח עֵ ינֶיָך ְּשבַע לָּחֶ ם.
ֲשה ִׁמלְּ חָּ מָּ ה.
מַ חֲ ָּשבוֹת בְּ עֵ צָּ ה ִׁתכוֹן ּובְּ תַ ְּח ֻבלוֹת ,ע ֵ
נִׁשמַ ת ָאדָּ ם חֹפֵ ש כָּל חַ ְּד ֵרי בָּ ֶטן.
נֵר יְּ הוָֹּה ְּ
חּורים כֹחָּ ם וַהֲ דַ ר זְּ ֵקנִׁים ֵשיבָּ ה.
ִׁת ְּפאֶ ֶרת בַ ִׁ
יִׁ ְּשמַ ח ָאבִׁ יָך וְּ ִׁאמֶ ָך וְּ תָּ גֵל יוֹ ַל ְּד ֶתָך.
כָּשלוֹ ַאל ָּיגֵל לִׁ בֶ ָך.
בִׁ נְּ פֹל אוֹיִׁ בְּ ָך ַאל ִׁת ְּשמָּ ח ּובִׁ ְּ
פֶ ן יִׁ ְּראֶ ה יְּ הוָֹּה וְּ ַרע בְּ עֵ ינָּיו וְּ הֵ ִׁשיב מֵ עָּ לָּיו אַ פוֹ.
ימים
ּות ִׁמ ִׁ
מַ ְּשגֶה יְּ ָּש ִׁרים בְּ דֶ ֶרְך ָּרע בִׁ ְּשחּותוֹ הּוא יִׁ פוֹל ְּ
יִׁ נְּ חֲ לּו טוֹב.
יִׁס ַרתּו ִׁאמוֹ.
ִׁדבְּ ֵרי לְּ מּואֵ ל מֶ לְֶך מַ ָּשא אֲ ֶשר ְּ
אֵ ֶשת חַ יִׁ ל ִׁמי יִׁ ְּמצָּא וְּ ָּרחֹק ִׁמ ְּפנִׁ ינִׁ ים ִׁמכְּ ָּרּה.
חָּ גְּ ָּרה בְּ עוֹז מָּ ְּתנֶיהָּ ו ְַּתאַ מֵ ץ זְּ רוֹעֹתֶ יהָּ .
ֶש ֶקר הַ חֵ ן וְּ הֶ בֶ ל הַ י ִֹׁפי ִׁא ָּשה יִׁ ְּרַאת יְּ הוָֹּה ִׁהיא ִׁת ְּתהַ לָּל.

פרק שירה  -תרנגול
פל"א מ--ה
סליחות ◄פל"א נ--ן
פרקי אבות ו:ח
סדר ברית מילה  -קריאת שם לתינוק
פרקי אבות ד:כד
פרק שירה  -תאנה
פרקי אבות ו:ג
השכבה לאישה (ס)
אשת חיל  -ליל שבת
פל"א ח--ה
השכבה לאישה (ס)

איוב
ד:יז-יח
ה:ט
ז:יז-יח
ח:ד
ט:י
ט:יא
י:ו
י:ז
י:ט

ַויֹאמֶ ר עָּ רֹם יָּצָּ ִׁתי ִׁמבֶ ֶטן ִׁא ִׁמי וְּ עָּ רֹם אָּ שּוב ָּשמָּ ה יְּ הוָֹּה
נָּתַ ן וַיהוָּה ל ָָּּקח יְּ ִׁהי ֵשם יְּ הוָֹּה ְּמב ָֹּרְך.
הַ אֱ נוֹש מֵ אֱ לוֹּהַ יִׁ צְּ דָּ ק ִׁאם מֵ ע ֵֹשהּו יִׁ ְּטהַ ר גָּבֶ ר.
ע ֶֹשה גְּ דֹלוֹת וְּ אֵ ין חֵ קֶ ר נִׁ ְּפלָּאוֹת עַ ד אֵ ין ִׁמ ְּספָּ ר.
מָּ ה אֱ נוֹש כִׁ י ְּתג ְַּדלֶּנּו וְּ כִׁ י תָּ ִׁשית אֵ לָּיו לִׁ בֶ ָך.
ִׁאם בָּ נֶיָך חָּ ְּטאּו לוֹ וַיְּ ַשלְּ חֵ ם בְּ יַד ִׁפ ְּשעָּ ם.
ע ֶֹשה גְּ דֹלוֹת עַ ד אֵ ין חֵ ֶקר וְּ נִׁ ְּפלָּאוֹת עַ ד אֵ ין ִׁמ ְּספָּ ר.
כִׁ י-בִׁ י יִׁ ְּרבּו יָּמֶ יָך וְּ יו ִֹׁסיפּו לְּ ָך ְּשנוֹת חַ יִׁ ים.
אתי ִׁת ְּדרוֹש.
כִׁ י ְּתבַ ֵקש ַלעֲוֹנִׁ י ּולְּ חַ ָּט ִׁ
יָּדָך מַ ּצִׁ יל.
עַ ל דַ עְּ ְּתָך כִׁ י ֹלא אֶ ְּר ָּשע וְּ אֵ ין ִׁמ ְּ
זְּ כָּ ר נָּא כִׁ י כַ חֹמֶ ר ע ֲִׁשיתָּ נִׁי וְּ אֶ ל עָּ פָּ ר ְּת ִׁשיבֵ נִׁ י.

יב:י

אֲ ֶשר בְּ יָּדוֹ נֶפֶ ש כָּל חָּ י וְּ רּוחַ כָּל בְּ ַשר ִׁאיש.

יד:א
יד:ג
טו:יד
כב:כח
כה:ד

ּושבַ ע ֹרגֶז.
ָאדָּ ם יְּ לּוד ִׁא ָּשה ְּקצַ ר י ִָּׁמים ְּ
ַאף עַ ל זֶה פָּ ַק ְּח ָּת עֵ ינֶָך וְּ א ִֹׁתי תָּ בִׁ יא בְּ ִׁמ ְּשפָּ ט עִׁ מָּ ְך.
מָּ ה אֱ נוֹש כִׁ י יִׁ זְּ כֶ ה וְּ כִׁ י יִׁ צְּ דַ ק יְּ לּוד ִׁא ָּשה.
וְּ ִׁתגְּ זַר אֹמֶ ר וְּ י ָָּּקם לְָּך וְּ עַ ל ְּד ָּרכֶ יָך ָּנגַּה אוֹר.
ּומַ ה יִׁ צְּ דַ ק אֱ נוֹש עִׁ ם אֵ ל ּומַ ה יִׁ זְּ כֶה יְּ לּוד ִׁא ָּשה.
ִׁאם יֵש עָּ לָּיו מַ לְּ אָּ ְך מֵ לִׁ יץ אֶ חָּ ד ִׁמּנִׁ י ָאלֶף לְּ הַ גִׁ יד לְּ ָאדָּ ם
י ְָּּשרוֹ.
ַאף בְּ ִׁרי י ְַּט ִׁריחַ עָּ ב י ִָּׁפיץ ֲענַן אוֹרוֹ.
ִׁמי יָּכִׁ ין ָּלע ֵֹרב צֵ ידוֹכִׁ י יְּ לָּדָּ ו אֶ ל אֵ ל יְּ ַשּוֵעּו יִׁ ְּתעּו לִׁ בְּ לִׁ י
אֹכֶל.

א:כא

לג:כג-כד
לז:יא
לח:מא

צידוק הדין
סליחות
פל"א ע--ר
סליחות
סליחות
ערבית  -ברכות ק"ש
בסוף התפילה (ס)
סליחות
פל"א ע--ל
סליחות
ברוך ה' לעולם אמן ואמן  -ערבית ,יום
חול חו"ל ◄ק"ש על המיטה ◄סליחות
סליחות
סליחות
סליחות
רבון העולמים  -סדר מוצאי שבת
סליחות
סדר כפרות  -ליל יום כיפור
פרק שירה  -ענני כבוד
פרק שירה  -עורב

שיר השירים
א'-ח'

אֲשר לִׁ ְּשֹלמֹה.
ירים ֶ
ִׁשיר הַ ִׁש ִׁ

א:א
ב:ג

אֲשר לִׁ ְּשֹלמֹה.
ירים ֶ
ִׁשיר הַ ִׁש ִׁ
כְּ תַ פּוחַ בַ עֲצֵ י הַ יַעַ ר כֵן דו ִֹׁדי בֵ ין הַ בָּ נִׁ ים.

ערב שבת קודם קבלת השבת ◄בסוף
הגדה של פסח ◄קוראים בשבת חוה"מ
פסח
פל"א ש--ה
פרק שירה  -תפוח
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שמוש פסוקים  -רות ,איכה ,קהלת
פרק:פסוק
ב:ח-ט
ב:יד
ג:ז
ג:ח
ג:יא
ד:ג
ד:טז
ה:ה
ה:ט
ו:ז
ח:ה

בשמוש ב-

מתחיל ב-
קוֹל דו ִֹׁדי ִׁה ֵּנה זֶה בָּ א ְּמדַ לֵג עַ ל הֶ הָּ ִׁרים ְּמ ַקפֵ ץ עַ ל
הַ גְּ בָּ עוֹת.
יוֹנ ִָּׁתי בְּ חַ גְּ וֵי הַ ֶסלַע בְּ ֵסתֶ ר הַ מַ ְּד ֵרגָּה
ִׁהּנֵה ִׁמ ָּטתוֹ ֶשלִׁ ְּשֹלמֹה ִׁש ִׁשים גִׁ ב ִֹׁרים ָּסבִׁ יב לָּּה ִׁמגִׁ ב ֵֹרי
יִׁ ְּש ָּראֵ ל.
ֻכלָּם אֲ חֻ זֵי חֶ ֶרב ְּמל ְֻּמדֵ י ִׁמלְּ חָּ מָּ ה ִׁאיש חַ ְּרבוֹ עַ ל יְּ ֵרכוֹ
ִׁמפַ חַ ד בַ לֵילוֹת.
צְּ אֶ ינָּה ְּּוראֶ ינָּה בְּ נוֹת צִׁ יוֹן בַ מֶ לְֶך ְּשֹלמֹה בָּ ע ֲָּט ָּרה
ֶשעִׁ ְּט ָּרה לוֹ ִׁאמוֹ בְּ יוֹם חֲ תֻ ּנָּתוֹ ּובְּ יוֹם ִׁש ְּמחַ ת לִׁ בוֹ .
כְּ חּוט הַ ָּשנִׁי ִׁש ְּפתוֹתַ יִׁ ְך
עּורי צָּ פוֹן ּובו ִֹׁאי
ִׁ
ַק ְּמ ִׁתי אֲ נִׁ י לִׁ ְּפתֹחַ לְּ דו ִֹׁדי וְּ יָּדַ י נ ְָּּטפּו מוֹר וְּ אֶ צְּ בְּ עֹתַ י מוֹר
עֹבֵ ר עַ ל כַ פוֹת הַ מַ נְּ עּול.
מַ ה דוֹדֵ ְך ִׁמדוֹד הַ יָּ פָּ ה בַ ּנ ִָּׁשים מַ ה דוֹדֵ ְך ִׁמדוֹד ֶשכָּכָּ ה
ִׁה ְּשבַ עְּ ָּתנּו.
כְּ פֶ לַח הָּ ִׁרמוֹן ַר ָּקתֵ ְך ִׁמבַ עַ ד לְּ צַ מָּ תֵ ְך.
ִׁמי זֹאת ֹעלָּה ִׁמן הַ ִׁמ ְּדבָּ ר

קידוש לבנה
פרק שירה  -יונה
קריאת שמע על המיטה
קריאת שמע על המיטה (א)
הוצאת ספר תורה  -שבת (ס)
פרק שירה  -רימון
פרק שירה  -גן עדן
פל"א ק--ל
פל"א מ--ו
פרק שירה  -רימון
קידוש לבנה

רות
א'-ה'

קוראים בשבועות

וַיְּ ִׁהי ,בִׁ ימֵ י ְּשפֹט הַ ש ְֹּפ ִׁטים

איכה
א'-ה'
ב:ט
ג:יז
ג:כא
ג:כד-כה
ג:כח
ג:לט-מ
ג:לט-מא
ג:נו
ג:סו
ה:ה
ה:יט-כא
ה:כא

אֵ יכָּה י ְָּּשבָּ ה בָּ דָּ ד
ָארץ ְּשעָּ ֶריהָּ
ָּטבְּ עּו בָּ ֶ
יתי טוֹבָּ ה.
ו ִַׁתזְּ נַח ִׁמ ָּשלוֹם נ ְַּפ ִׁשי נ ִָּׁש ִׁ
זֹאת אָּ ִׁשיב אֶ ל לִׁ בִׁ י עַל כֵ ן או ִֹׁחיל.
ָאמ ָּרה נ ְַּפ ִׁשי עַ ל כֵן או ִֹׁחיל לוֹ .טוֹב יְּ הוָֹּה
חֶ לְּ ִׁקי יְּ הוָֹּה ְּ
קוָּו לְּ נֶפֶ ש ִׁת ְּד ְּר ֶשּנּו.
לְּ ֹ
י ֵֵשב בָּ דָּ ד וְּ יִׁ דֹם כִׁ י נ ַָּטל עָּ לָּיו.
מַ ה יִׁ ְּתאוֹנֵן ָאדָּ ם חָּ י גֶבֶ ר עַ ל חֲ ָּטָאו.
מַ ה יִׁ ְּתאוֹנֵן ָאדָּ ם חָּ י גֶבֶ ר עַ ל חֲ ָּטָאו.
קוֹלִׁ י ָּשמָּ עְּ ָּת ַאלַ -תעְּ לֵם ָאזְּ נְָּך לְּ ַרוְּ חָּ ִׁתי לְּ ַשוְּ עָּ ִׁתי.
ִׁת ְּרדֹף בְּ ַאף וְּ תַ ְּש ִׁמידֵ ם ִׁמ ַתחַ ת ְּשמֵ י יְּ הוָֹּה.
ָּארנּו נ ְִּׁרדָּ ְּפנּו ָּיגַעְּ נּו ֹלא הּונַח-לָּנּו.
עַ ל צַ ּו ֵ
אַ ָּתה יְּ הוָֹּה לְּ עוֹלָּם ֵת ֵשב כִׁ ְּסאֲ ָך לְּ דוֹר וָּדוֹר.
הֲ ִׁשיבֵ נּו יְּ הוָֹּה אֵ לֶיָך וְּ נָּשּובָּ ה חַ דֵ ש יָּמֵ ינּו כְּ ֶקדֶ ם.

קוראים בתשעה באב
ריאת חומות המקדש או כותל המערבי
סליחות
סליחות
סליחות
פרקי אבות ג:ג
תחנון
סליחות
סליחות
הגדה של פסח
תחנון
סליחות
החזרת ס"ת  -ובנחה יאמר ◄וידוי (ס)

קהלת
א'-יב'
ג:יט
ז:א

ירּוש ִׁ ָּ ִׁל ִׁם.
ָּ
ִׁדבְּ ֵרי קֹהֶ ֶלת בֶ ן דָּ וִׁ ד מֶ לְֶך בִׁ
ּומ ְּק ֶרה הַ בְּ הֵ מָּ ה
כִׁ י ִׁמ ְּק ֶרה בְּ נֵי הָּ ָאדָּ ם ִׁ
טוֹב ֵשם ִׁמ ֶשמֶ ן טוֹב וְּ יוֹם הַ מָּ וֶת ִׁמיוֹם ִׁהּוָּלְּ דוֹ.

ז:כ

ֲשה טוֹב וְּ ֹלא יֶחֱטָּ א.
אֲשר ַיע ֶ
ָארץ ֶ
כִׁ י ָאדָּ ם אֵ ין צַ ִׁדיק בָּ ֶ

ז:כז
ט:ז
יב:ז

ָאמ ָּרה קֹהֶ לֶת ַאחַ ת לְּ ַאחַ ת לִׁ ְּמצֹא
אתי ְּ
ְּראֵ ה זֶה מָּ צָּ ִׁ
חֶ ְּשבוֹן.
לְֵך אֱ כֹל בְּ ִׁש ְּמחָּ ה ל ְַּחמֶ ָך
ָארץ
וְּ ָּישֹב הֶ עָּ פָּ ר עַ ל הָּ ֶ
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קוראים בשבת חוה"מ סוכות
לא על צדקתינו  -שחרית ,ברכות השחר
בסוף מוסף  -שבת (ס)
סליחות ◄תפילה זכה ◄תפילה על
הנפטר שאומרים בסוף הלימוד
פל"א ר--ן
סדר הטבת חלום
יזכור

שמוש פסוקים  -אסתר ,דניאל ,עזרא ,נהמיה ,דברי הימים
פרק:פסוק
יב:יג

בשמוש ב-

מתחיל ב-
ֹלהים יְּ ָּרא וְּ אֶ ת ִׁמצְּ וֺתָּ יו
נִׁשמָּ ע אֶ ת הָּ אֱ ִׁ
סוֹף דָּ בָּ ר הַ כֹל ְּ
ְּשמוֹר כִׁ י זֶה כָּל הָּ ָאדָּ ם.

קודם ברכת המזון (ס)

אסתר
א'-י'
ב:כב
ג:יג
ח:טז

וַיְּ ִׁהי בִׁ ימֵ י אֲ חַ ְּשוֵרוֹש
וַיִׁ ּוָּדַ ע הַ דָּ בָּ ר לְּ מָּ ְּרדֳ כַי
נִׁשלוֹחַ ְּספָּ ִׁרים בְּ יַד הָּ ָּרצִׁ ים אֶ ל כָּל ְּמ ִׁדינוֹת הַ מֶ לְֶך
וְּ ְּ
הּודים
לְּ הַ ְּש ִׁמיד לַהֲ רֹג ּולְּ אַ בֵ ד אֶ ת כָּל הַ יְּ ִׁ
יקר.
הּודים הָּ יְּ תָּ ה או ָֹּרה וְּ ִׁש ְּמחָּ ה וְּ ָּששֹן וִׁ ָּ
לַיְּ ִׁ

קוראים בפורים
פרקי אבות ו:ו
על הנסים לפורים
הבדלה  -סדר מוצאי שבת

דניאל
ג:לג
ט:ז
ט:ז-ט
ט:טו-יט
ט:יח-יט
יב:ג

יפין מַ לְּ כּותֵ ּה
ָאתו ִֹׁהי כְּ מָּ ה ַרבְּ ְּרבִׁ ין וְּ ִׁת ְּמהו ִֹׁהי כְּ מָּ ה תַ ִׁק ִׁ
מַ לְּ כּות עָּ לַם וְּ ָּשלְּ ָּטנֵּה עִׁ ם דָּ ר וְּ דָּ ר.
לְּ ָך אֲ ֹדנָּי הַ ּצְּ דָּ קָּ ה וְּ לָּנּו ב ֶֹשת הַ פָּ נִׁ ים
לְּ ָך אֲ ֹדנָּי הַ ּצְּ דָּ קָּ ה וְּ לָּנּו ב ֶֹשת הַ פָּ נִׁ ים
וְּ עַ ָּתה אֲ ֹדנָּי אֱ ֹלהֵ ינּו אֲ ֶשר הוֹצֵ אתָּ אֶ ת עַ ְּמָך מֵ אֶ ֶרץ
ִׁמצְּ ַריִׁ ם בְּ יָּד חֲ ז ָָּּקה
הַ ֵטה אֱ ֹלהַ י ָאזְּ נְָּך ...אֲ ֹדנָּי ְּשמָּ עָּ ה ,אֲ ֹדנָּי ְּסלָּחָּ ה
וְּ הַ מַ ְּשכִׁ לִׁ ים יַזְּ ִׁהרּו כְּ זֹהַ ר הָּ ָּר ִׁקיעַ

הוצאת ספר תורה  -שבת (ס)
תחנון ,ימי ב' וה' בבוקר
סליחות
תחנון ,ימי ב' וה' בבוקר
סליחות
פרק שירה  -כוכבים

עזרא
ט:ו

סליחות

ָּוא ְֹּמ ָּרה אֱ ֹלהַ י ב ְֹּש ִׁתי וְּ נִׁכְּ ל ְַּמ ִׁתי לְּ הָּ ִׁרים

נחמיה
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א:ו

ְּת ִׁהי נָּא ָאזְּ נְָּך ַק ֶשבֶ ת

ט:ו

אַ ָּתה הּוא יְּ ה ָּוֹה לְּ בַ דֶ ָך אַ ָּתה עָּ ִׁשיתָּ

ט:ו-יא
ט:ז
ט:יז
ט:לג

אַ ָּתה הּוא יְּ הוָֹּה לְּ בַ דֶ ָך אַ ָּתה עָּ ִׁשיתָּ
ֹלהים אֲ ֶשר בָּ חַ ְּר ָּת בְּ ַאבְּ ָּרם
אַ ָּתה הּוא יְּ הוָֹּה הָּ אֱ ִׁ
כַש ִׁדים וְּ ַש ְּמ ָּת ְּשמוֹ ַאבְּ ָּרהָּ ם.
וְּ הוֹצֵ אתוֹ מֵ אּור ְּ
וַיְּ מָּ אֲ נּו לִׁ ְּשמֹעַ וְּ ֹלא זָּכְּ רּו נִׁ ְּפלְּ אֹתֶ יָך אֲ ֶשר עָּ ִׁשיתָּ עִׁ מָּ הֶ ם
וְּ אַ ָּתה צַ ִׁדיק עַ ל כָּל הַ בָּ א עָּ לֵינּו כִׁ י אֱ מֶ ת עָּ ִׁשיתָּ וַאֲ נ ְַּחנּו
ִׁה ְּר ָּשעְּ נּו.
רּוש ִׁ ַלם לִׁ ְּפנֵי הַ ַשבָּ ת
אֲשר צָּ לְּ לּו ַשע ֲֵרי יְּ ָּ
וַיְּ ִׁהי כַ ֶ

יג:יט-כב

ערבית יום כיפור  -מנהג פולין
תפילה למי בדעתו לעסוק באותו יום
במשא ומתן ◄פרק שירה  -כוכבים
שחרית ,פסד"ז  -ויברך דוד
פל"א א--ם
סליחות
סליחות ◄וידוי (ס)
מעמד  -שבת

דברי הימים
א' יב:יח
א' טז:ח-לו
א' טז:לא
א' טז:לג
א' טז:לה
א' כא:טז
א' כט:י-יג
29

וַיֵ צֵ א דָּ וִׁ יד לִׁ ְּפנֵיהֶ ם וַיַ עַ ן ַויֹאמֶ ר לָּהֶ ם
הוֹדּו לַיהוָּה ִׁק ְּראּו בִׁ ְּשמוֹ הו ִֹׁדיעּו בָּ עַ ִׁמים עֲלִׁ יֹלתָּ יו.
ֹאמרּו בַ גוֹיִׁ ם יְּ הוָֹּה מָּ לְָּך.
ָארץ וְּ י ְּ
יִׁ ְּש ְּמחּו הַ ָּשמַ יִׁ ם וְּ תָּ גֵל הָּ ֶ
ָאז יְּ ַרּנְּ נּו עֲצֵ י הַ יָּעַ ר ִׁמלִׁ ְּפנֵי יְּ הוָֹּה כִׁ י בָּ א לִׁ ְּשפוֹט אֶ ת
ָארץ.
הָּ ֶ
וְּ ִׁא ְּמרּו הו ִֹׁשיעֵ נּו אֱ ֹלהֵ י יִׁ ְּשעֵ נּו
ַיַרא אֶ ת מַ לְּ אַ ְך יְּ הוָֹּה
וַיִׁ ָּשא דָּ וִׁ יד אֶ ת עֵ ינָּיו ו ְּ
וַיְּ בָּ ֶרְך דָּ וִׁ יד אֶ ת יְּ הוָֹּה לְּ עֵ ינֵי כָּל הַ קָּ הָּ ל

חלקי

48

ויתן לך – מוצ"ש ◄סדר הטבת חלום
הודו  -שחרית ,פסד"ז
יהי כבוד  -שחרית ,פסד"ז
פרק שירה  -עצי השדה
אתה הראת  -שמחת תורה
הגדה של פסח
שחרית ,פסד"ז  -ויברך דוד

שמוש פסוקים  -דברי הימים
פרק:פסוק

בשמוש ב-

מתחיל ב-

א' כט:יא 

בּורה וְּ הַ ִׁתפְּ אֶ ֶרת וְּ הַ ּנֵצַ ח וְּ הַ הוֹד כִׁ י
לְּ ָך יְּ הוָֹּה הַ גְּ דֻ לָּה וְּ הַ גְּ ָּ
ָארץ לְּ ָך יְּ הוָֹּה הַ מַ ְּמ ָּלכָּה וְּ הַ ִׁמ ְּתנ ֵַשא לְּ כֹל
כֹל בַ ָּשמַ יִׁ ם ּובָּ ֶ
לְּ רֹאש.

א' כט:יד

ּומי עַ ִׁמי
וְּ כִׁ י ִׁמי אֲ נִׁ י ִׁ

א' כט:יח

יְּ הוָֹּה אֱ ֹלהֵ י ַאבְּ ָּרהָּ ם יִׁ צְּ חָּ ק וְּ יִׁ ְּש ָּראֵ ל

ב' כ:יב

ֲשה כִׁ י עָּ לֶיָך עֵ ינֵינּו
וַאֲ נ ְַּחנּו ֹלא נֵדַ ע מַ ה ַּנע ֶ
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הוצאת ס"ת ◄פסוק שהקהל אומרים
בעת קריאת הכהנים מילת לך בברכת
כהנים ◄מוסף שבת ,בסוף אנעים
זמירות ◄ סליחות ◄תפילה זכה ◄
סדר הושענות ◄פרק שירה  -חמור
פרקי אבות ג:ח
ובא לציון – שחרית ,מנחה לשבת ויום
טוב ,ערבית מוצאי שבת
תחנון ◄סליחות

אינדקס לספר "שמוש פסוקים"
ברכת הבנים

אב הרחמים

בראשית מח:טז,כ .במדבר ו:כד-כו.
תהלים קיג:ב.

יואל ד:כא תהלים ט:יג | עט:י | קי:ו-ז.

אושפיזין  -סוכות

ברכת כהנים ,סדר

ויקרא כג:מב-מג .דברים לב:ט .תהלים
נא:ד | פט:נג | צ:יז.

שמות לד:ו .במדבר ו:כב-כז .דברים
כו:טו .ישעיהו לג:ב | נז:יט .תהלים ח:י |
טז:א | כד:ה | כה:א,טז | סז:ב | קב:ג |
קכג:א-ב | קלד:ג .משלי ג:ד .דברי הימים
א' כט:יא.

אשרי
תהלים פד:ה | קטו:יח | קמד:טו | קמה'.

אתה הראת  -שמחת תורה

ברכת המזון  -ודברים הנאמרים לפניו

שמות טו:יח .במדבר י:לה .דברים ד:לה.
מלכים א' ח:נז .ישעיהו ב:ג | כה:ט.
תהלים כט:יא | נא:כ | פו:ח | קד:לא |
קיג:ב | קלב:ח-י | קלו:ד | קמה:יג .דברי
הימים א' טז:לה.

סו:יג )לאבלים)

שמואל ב' כב:נא .ישעיהו
ירמיהו יז:ז .תהלים יח:נא | כט:יא | לד:י-
יא | לז:כה | קו:ב | קיג:ב | קטו:יח | קיח:א
| קכו' | קלו:א | קלז' | קמה:טז,כא .אסתר
ג:ג.

בית אבל

הבדלה ,סדר  -מוצאי שבת

תהלים טז' | לז :לט-מ | מט'.

בראשית ו:ח .שמואל א' יח:יד .ישעיהו
יב:ב-ג | מא:כז .תהלים ג:ט | כ:י | כד:ה |
מו:ח,יב | פד:יג | קטז:יג .אסתר ח:טז.

בית הכנסת ,ביציאה  -ראה גם תפילה,
בסוף כל תפילה
בראשית ו:ח | מט:יט .שמות טו:יח.
שמואל א' יח:יד .מיכה ד:ה .תהלים ה:ט |
קכא:ב קמ:יד.

הגבהה
במדבר ט:כג .דברים ד:מד .ישעיהו
מב:כא .משלי ג:טז-יח.

בית הכנסת ,בפתח

הגדה ,ראה פסח ,הגדה של

תהלים נה:טו.

בית הקברות ,ביקור

הושענות ,סדר

ישעיהו כה:ח .תהלים טז' | יז' | לג' | לג:כב
| עב:טז | צא' | קג:יד | קד' | קיט'| קל'.

דברים ו:ד .מלכים א' ח:נט-ס .מיכה ז:כ.
זכריה יד:ט .תהלים ח:ב | טז:יא | כח:ט |
פט:ג,יד | קמה:יז .דברי הימים א' כט:יא.

ברית מילה ,סדר

הטבת חלום

בראשית יז:א | כא:ד | מט:יח .במדבר
כה:י-יב .דברים ו:ד-ט .יחזקאל טז:ו.
תהלים סה:ה | סח:כז | קה:ח-י | קז:ב |
קיח:א,כה | קיט:קסב | קכח' | קסה-קסו.
משלי כג:כה.

במדבר ו:כב-כז .דברים כג:ו .שמואל א'
יד:מה | כה:ו .ישעיהו לה:י | נז:יט.
ירמיהו לא:יב .חבקוק ג:ב .תהלים טז:יא |
כט:יא | ל:יב | נה:יט | קכא' .קהלת ט:ז.
דברי הימים א' יב:יח.

ברכו

הלל

תהלים סח:ה | קיג:ב-ד.

בראשית כד:א .תהלים קיג' | קיד' | קטו' |
קטז' | קיז'.

ברכות ריאה
ישעיהו סד:ט-י .ירמיהו נ:יב .תהלים
צד:א .משלי טו:כה .איכה ב:ט.

הנפטר  -תפילה בסוף הלימוד עבור
ישעיהו נז:ב .תהלים לא:כ | לד:כא |
קמט:ה .משלי ג:כד .קהלת ז:כ.
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הפטרה

ד:ד | ז:יג-טו | ז:יז-יח | טו:ו | כג:ו | כח:ג-
ו,ח,יב | לג:כט .שמואל א' יד:מה | כה:ו.
מלכים א' ח:נז .ישעיהו ב:ה | יב:ב-ו |
כה:ט | לג:טז | מב:כא | מד:כב-כג | מה:יז |
מז:ד | נא:ג | נה:יב | נז:טו | נז:יט .ירמיהו
לא:יב .יואל ב:כו-כז .תהלים כט:יא | ל:יב
| מח:ב | נה:יט | סח:ה-ו | קכח' .דברי
הימים א' יב:יח.

יהושע א:א-יח | ב:א-כד | ג:ה-ז | ה:ב-
ו:א | ו:כז .שופטים ד:ד-ה:לא | יא:א-מ |
יג:ב-כה .שמואל א' א:א-ב:י | יא:יד-
יב:כב | יד:נב-טו:לד | כ:יח-מב .שמואל
ב' ו:א-ז:יז | כב:א-נא .מלכים א' א:א-לא
| ב:א-יא | ג:טו-ד:א | ה:כג-ו:יג | ז:יג-כו |
ז:מ-ח:כא | ח:נד-סו | יח:א-יט:כא.
מלכים ב' ד:א-לז | ד:מב-ה:יט | יא:יז-
יב:יז | יג:כג | כב:א-כב | כג:א-ט | כג:כא-
כה .ישעיהו א:א-לא | ו:א-ז:ו | ט:ה-ו |
י:לב-יב:ו | יט:א-כה | כז:ו-כח | כט:כב-
כג | מ:א-מא:יז | מב:א-מג | מג:כא-מד:ו |
מט:יד-נא:ג | נא:יב-נב:יב | נד:א-נו:ח |
נז:יד-נח:יד | נט:כ-כא | ס:א-כב | סא:ט-
סג:ט | סו:א-כד .ירמיהו א:א-ב:כח | ג:ד |
ד:א-ב | ו:טז-יז | ז:כא-ח:ג | ח:יג-ט:כג |
טז:יז-יז:יד | לא:א-יט | לב:ו-כז | לג:כה-
כו | לד:ח-לה:יט | מו:יג-כח .יחזקאל
א:א-ב:ב | ג:יב | טז:א-יד | יז:כב-יח:לב |
כ:א-כ | כב:א-טז | כח:כד-כט:כא | לד:א-
כז | לו:טז-לז:כח | לח:א-לט:טז | מג:י-כז
| מד:טו-לא | מה:ט-מו:יח .הושע ב:א-כב
| יא:ז-יד:י .יואל ב:טו-כז .עמוס ב:ו-ג:ח |
ט:ז-טו .עובדיה א:א-כז .יונה א:א-ד:יא.
מיכה ה:ו-ו:ח | ז:יח-כ .חבקוק ב:כ-ג:יט.
זכריה ב:יד-ד:ט | יג:ט-יד:כא .מלאכי
א:א-ג:כד.

חולה ,תפילות עבור
תהלים ו' | ט' | יג' | טז' | יז' | יח' | כ' | כב' |
כג' | כה' |ל' | לא' | לב' | לו' | לח' | מא' | מט' |
נה' | נו' | נז' | נח' | נט' | סט' | פו' | פח' | פט' |
צ' | צא' | קב' | קד' | קז' | קיג' | קיח' | קיט' |
קכא' | קכח' | קל' | קמב'.

חנוכה ,סדר הדלקת הנר
תהלים ל'.

טלית ,עטיפת
דברים לב:יא .תהלים לו:ח-יא | קד:א-ב

יזכור
תהלים לז:לז | מט:טז | עג:כו | צ:ו,יב |
קלד:ג-ד .קהלת יב:ז.

יום כיפור ,נעילה
ישעיהו נה:ו-ז .יחזקאל יח:כג,לב | לג:יא.

יום כיפור ,וערבית ליל יום כיפור
ויקרא טז:ל .במדבר יד:יט | טו:כו |
כט:כח .מלכים א' ח:ל,מט-נ,ס .ישעיהו
ה:טז | מג:כה | מד:כב .תהלים א'-ד' |
כב:כה | כה:יא | כו:ט | לו:יב | ס:ז | פו:ו |
קמג:יא .נחמיה א:ו.

הקפות ,שמחת תורה
תהלים קיח:כה.

השכבה
ישעיה נז:ב.

ובא לציון

יום כיפור קטן

שמות טו:יח .ישעיהו ו:ג | כו:ד | מב:כא |
נט:כ-כא .ירמיהו יז:ז .יחזקאל ג:יב.
מיכה ז:כ .תהלים ט:יא | כ:י | כב:ד | ל:יג |
מו:ח | סח:כ | עח:לח | פד:יג | פו:ה |
קיט:מב .דברי הימים א' כט:יח.

תהלים ח' כ'.

כל יום  -שש זכירות
שמות יג:ג כ:ח .דברים ד:ט-י ט:ז | טז:ג |
כד:ט | כה:יז-יט.

כל יום ,בסוף התפילה

וידוי

תהלים כג' | סז'.

תהלים כ:י | כד:ה | כה:יא | מו:יב | פד:יג |
קמג:יא .איכה ה:כא .נחמיה ט:לג.

כל נדרי
תהלים צז:יא | צט'.

ויתן לך  -סדר מוצאי שבת

כפרות ,סדר

בראשית כז:כח-בט | כח:ג-ד | מח:טז |
מט:כה-כו .שמות טו:יח .דברים א:א-יא |

תהלים קז:י,יד,יז-כא .איוב לג:כג-כד.
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לדוד ה' אורי וישי  -בחודשי אלול
ותשרי

שמות טו:יח .תהלים לו:ז |סט:יד |עא:יט
קד' קיט:מב קכ' קכא' קכב' קכג' קכד' |
קכה' | קכו' | קכז' | קכח' | קכט' | קל' |
קלא' | קלב' | קלג' | קלד'.

תהלים כז'.

לולב ואתרוג

מעמדות

תהלים פט:נג.

בראשית א:א-לא | ב:א-ג | כב:א-יט.
שמות טז:ד-לו | כ:א-יז | כט:לח-מו |
לא:יב-יז | לה:א-ג .במדבר טו:א-טז |
כה:י-יב .דברים ה:יב-טו | לב:א-יב,יג-
מג .ישעיהו מב:ה-ט | מה:יד-יז | נו:א-ח |
נח:ט-יד .ירמיהו יז:כא-כו | לא:לד-לט.
יחזקאל לד:כה-לא .יואל ב:יח-כז .תהלים
כד' | פא' | צב' |צג' | קכא' | קלד' .נחמיה
יג:יט-כב.

ליל שבת בבית  -ראה גם ברכת הבנים
תהלים ט:יא | קכא:ח .משלי לא:י-לא.

מוסף ,ראש השנה
בראשית ח:א .שמות ב:כד | יט:טז,יט |
כ:יח .ויקרא כו:מב,מה .במדבר י:י כג:כא.
דברים ו:ד-ט | לג:ה .ישעיהו יח:ג | כז:יג.
ירמיהו ב:ב | לא:יט .יחזקאל טז:ס.
עובדיה א:כא .זכריה ט:יד-טו .תהלים
כב:כט | כד:ז | מז:ו | פא:ד | צג:א | צח:ו |
קו:מה | קיא:ד-ה | קנ'.

מוסף ,שבת ויום טוב

סדר ברית מילה  -ראה ברית מילה ,סדר
סדר ברכת כהנים  -ראה ברית מילה ,סדר
סדר הדלקת נר חנוכה  -ראה חנוכה ,סדר
הדלקת הנר
סדר הושענות  -ראה הושענות ,סדר
סדר הטבת חלום  -ראה הטבת חלום ,סדר
סדר הנחת תפילין  -ראה הנחת תפילין ,סדר
סדר יום כיפור קטן  -ראה יום כיפור קטן,
סדר
סדר כפרות  -ראה כפרות ,סדר
סדר ספירת העומר  -ראה ספירת העומר ,סדר
סדר פדיון הבן  -ראה פדיון הבן ,סדר
סדר ראש חודש – ראה ראש חודש ,סדר
סדר תשליך  -ראה תשליך ,סדר

 -ראה גם קרבנות

וקדושה

דברים טז:טז-יז | לב:ג .שמואל א' ב:ב.
ישעיהו מב:כא | נד:יג (שבת) .תהלים
יח:לב | כד:א כז:יד | כט:יא | פא:ב | פב:א |
צב:א | צג:א | צד:א | קו:ב | קב:יד |
קיט:קסה | קכב:ז-ט .דברי הימים א'
כט:יא.

סדר מוצאי שבת  -ראה גם ויתן לך או רבון
העולמים
תהלים כ:ה | לג:י.

נטילת ידים ,סדר
תהלים כג' | קלד:ב.

מזמור המנורה
תהלים סז'.

סוכות ,שבת חול המועד

מזמורים לסדרות בשבוע עפ"י סדור
עבודת ישראל

קהלת א'-יב'.

סליחות

תהלים ג' | ה' | יא' | יב' | טו' | יז' | יט' | כו' |
כט' | לב' | לו' | מ' | מא' | מב'| מה' | מו' |
מט' | נ' | נא' | סא' | סד' | סה' | סו' | סז' |
סח' | עא' | עב' | עה' | עז' | פא' | צ' | צה'| צז'
| צט' | קה' | קו' | קז' | קט' | קי' | קיא' | קיב'
| קכ' | קכב' | קכח' | קלז' | קלט' | קמ'.

בראשית יח:כה | כב:טז-יח | מד:טו-טז.
שמות ב:כד | לב:יב-יג | לד:ה-ז,ט .ויקרא
כו:מב,מד-מה .במדבר יד:יז ,יט-כ.
דברים ג:כד | ד:כט,לא | ט:כו-כז | ל:ג-ד,ו.
שמואל א' כד:יד .ישעיהו א:יח | כו:ח,יג |
לג:כב | לז:טז | לח:טז | לט:יג | מד:ח,כב |
מה:יז | נה:ו-ז | נו:ז | סב:ז | סג:טו,יז |
סד:ו,ח,י-יא | סו:כג .ירמיהו ד:ז-ט,כא |
י:ו-ז | יז:יג | לא:ו,יא,טז | נ:כ .יחזקאל
לו:כה .הושע ו:ב | יד:ב .יונה ב:ח .מיכה
ז:יח-כ .תהלים ב:א | ג:ב,ד,ט | ה:ב,ד,ח ו' |
ו:ב,ד-ה,ב-יא | ט:ט,יג | י:א | יב:ב | יז:א-ב

מנחה  -ראה גם אשרי
דברים לב:ג .תהלים צג:א | קמא:ב .אסתר
ג:ג.

מנחה ,שבת ויום טוב  -ראה גם אשרי,
ובא לציון

52

אינדקס לספר "שמוש פסוקים"
ערבית ,יום חול ושבת  -כולל ברכות
קריאת שמע וערבית בחו"ל

| יט:יב,יג,טו | כ:י | כב:יב | כה:ו,טז,יח |
כז:ז | כח:ב | ל:י-יא | לג:ה,כ,כב | לד:כג |
לו:י | לח:טז,כב | לט:יג | מ:ב,יב | מב:ב |
מד:ב,ה,כג,כה-כז | מו:ב,ח | נא:ג-ד,ט,יט-
כא,לא | נה:ב,יד-טו | סה:ג |
סט:ב,יד,טז,יח,לד | עא:ט | עד:א,ב,ז,י,יב-
יז,כא | עט:א,ו-ט,יא-יב | פג:ב-ג | פד:יג |
פה:ה,ח | פו:ו,ט-י,טו,טז-יז | פח:ג,יד-טו |
פט:ו-י,יב,יד-טז | צ:ג,יג | צד:א,ב-ג,ז |
צה:א-ג,ה-ו | צו:ד,ט | צח:ו | צט:ה,ט ק' |
ק:ד | קב:יד | קג:ב,י,יג,יד קה:ג | קו:ב,ד |
קח:ה | קיא:ה | קטז:ה | קיט:צא,קנו |
קכג:ג | קכד:ב-ג | קכו:ד | קכט:ג | קל:ב-
ד,ז-ח | קלב:ז | קלג:ג | קלד:א-ב| קלז:ז |
קלח:ב | קמא:ב| קמג:ב | קמה:ט |
קמה:יח .משלי כ:כז .איוב ד:יז-יח | ז:יז-
יח | ח:ד | י:ו,ט | יב:י | יד:א,ג | טו:יד |
כה:ד .איכה ג:יז,כא,כד-כה,לט-מא,נו |
ה:יט-כא .קהלת ז:כ .דניאל ט:ז-ט,יח-יט
| עזרא ט:ו .נחמיה ט:יז,לג .דברי הימים
א' כט:יא .דברי הימים ב' כ:יב.

ב:ג-א .שמות טו:יא,יח |
בראשית
לא:טז-יז .שמואל א' יב:כב .מלכים א'
יח:לט .ירמיהו לא:י .זכריה יד:ט .תהלים
י:טז | כ:י | כג' (שבת) | כז' (חול) | לא:ו |
לג:כב | מו:ח | סו:ט | עב:יח-יט עח:לח |
עט:יג | פד:יג | פו:ט-י | פט:נג | קד' | קד:לא
| קו:מז | קיג:ב | קכא' .איוב ט:י | יב:י.
אסתר ג:ג.

ערבית ,יום טוב
ויקרא כג:מד.

ערבית ,מוצאי שבת  -ראה גם ובא לציון
תהלים טו' | כט' | סז' | צ:יג | צא' | קכא' |
קמד'.

עשרת הדברות
שמות כ:א-יז.

עשרת ימי תשובה
תהלים קל'.

סעודה שלישית ,שבת

פדיון הבן ,סדר

תהלים כג'.

בראשית מח:כ .שמות יג:ב .במדבר ו:כד-
כו | יח:טז .תהלים קכא:ה,ז .משלי ג:ב.

ספירת העומר ,סדר
ויקרא כג:טו-טז .תהלים סז' | צ:יג.

פורים

ספר תורה ,הוצאה או החזרה לארון

אסתר א'-י'.

שמות לד:ו-ז .במדבר י:לה-לו .דברים
ד:לה | ו:ד .מלכים א' ח:נז .ישעיהו ב:ג |
יא:ב | מ:ה | נב:ח .ירמיהו י:ו-ז .יואל
ב:יז .תהלים ו:ב-יא | יט:טו | כד' | כח:ט |
כט' | כט:יא | לד:ד | נא:כ | סח:ה | סט:יד |
פו:ה,ח | צט:ה,ט | קיח:יט,כה | קלב:ח-י |
קמד:טו | קמה:יג | קמח:יג-יד .משלי
ג:יז-יח | ד:ב .איכה ה:כ .דברי הימים א'
כט:יא.

פסוקים לשמות אנשים (פל"א)

בראשית ט:יג,טז,יט .שמות טו:יא | כג:כו.
במדבר כד:ה .דברים לב:ד,לט .ישעיהו
א:כז | לג:י | מ:א | ה:ו .ירמיהו נ:ה.
מלאכי ב:ה .תהלים ה:ב-ד | ו:י | ז:ג | י:ו |
יב:ז | טז:ב | כ:ב,ח | כג:ה | כה:יב | ל:ט |
לא:ה,ז | לג:כ | לד:ח | לז:ה,טו,לז |
מא:ב,יד | מה:א | מז:ח | מח:יג-יד | מט:ג |
נא:יא | סז:ח | סח:ט,כז,לה | עא:כב עב:יג |
פ:י| פד:ה | פו:ד | פח:ה | צד:יד | קד:ה,כג |
קה:ד,מה | קז:ב,יד,לג | קטו:ט |
|
קיח:ז,יד,טז,יט,כה
קיט:יא,יב,סב,צב,צז,קח,קיא,קיג,קכב,קמ
ג,קנא ,קסה | קכ:ב | קלב:ה,יד | קלד:א-ב |
קלה:יג | קלח:ג,ח | קמ:ו | קמב:ב | קמג:ה |
קמד:א | קמו:ה,ט | קמט:ה .משלי י:ז |
יב:יט,כה | יג:כב | טו:ל | טז:ו,יא | כ:יח,כז
| לא:יז .איוב ה:ט י:ז .שיר השירים א:א |
ה:ה,ט .קהלת ז:כז .נחמיה ט:ז.

עלינו  -ואחריו
שמות טו:יח .דברים ד:לט .ישעיהו ח:י
מה:כ | מו:ד .זכריה יד:ט .תהלים ח' | כד' |
כה' | כט' | לב' | לח' | נא' | פו' .משלי ג:כה.

עמידה  -קודם או בסוף
מלאכי ג:ד .תהלים יט:טו | נא:יז | ס:ז |
קח:ז.

ענינו
ישעיהו סה:כד.

53

אינדקס לספר "שמוש פסוקים"
פרשת היראה

פסח ,הגדה של  -כולל שיר השירים

דברים י:יב-יא:יט.

בראשית טו:יג-יד | מז:ד .שמות א:ז,י-
יא,יג-יד,כב-כה | ג:ט | ד:יז | ח:טו ט:ג |
יב:יב,כו-כז,לט | יג:ח,יד | יד:לא .במדבר
ט:יא .דברים ד:לד | ו:כ,כג | י:כב | טז:ג |
כו:ה-ח .יהושע כד:ב-ד .ישעיהו כד:כג.
יחזקאל טז:ו-ז .יואל ג:ג .תהלים סט:כה |
עח:מט | עט:ו-ז | צז:יא | קד:יט,כג | קיג' |
קיד' | קטו' | קטז' | קיח' .שיר השירים א'-
ח' .איכה ג:סו .דברי הימים א' כא:טז.

פרשת המן
שמות טז:ד-לו.

פרשת התשובה
דברים ל:א-י.

פרשת העקידה
בראשית כב:א-יט.

פסח ,שבת חול המועד

צידוק הדין

שיר השירים א'-ח'.

דברים לב:ד .שמואל א' ב:ו .ירמיהו
לב:יט .תהלים עח:לח | צב:טז | קיט:קלז.
איוב א:כא.

פרק שירה
בראשית מט:יח .שמות טו:א,יא | כב:ח.
ישעיהו כד:טז | כה:א | כו:ד | לה:א |
לח:יד | מ:א,ב-ג,ו,ח | מב:יא-יג | מג:ו |
נז:יט | ס:א | סא:ט | סה:ח .ירמיהו י:יב-
יג | יז:ה,ז | כב:יג | כה:ל | נא:טו-טז .הושע
יד:ו .עובדיה א:ד .חבקוק ג:יא .זכריה
י:ח .תהלים יח:יב,לח | יט:ב-ג | כד:א,ז-י |
כט:ג | ל:ב,יג | לג:א-ב | נח:ט | נט:ו,יז |
סה:יא,יד | סח:י | פא:ב | פד:ד | פז:ז |
צב:ג,ו,יג | צג:ד | צה:ו | צז:ד,יא | צח:ח |
קב:א | קד:לא | קה:א-ב | קז:א,ט |
קיט:סח,קכו | קכא:א,ב | קכג:ב | קכה:ד |
קכח:ב | קל:א | קלה:ז | קלו:א,כה| קלח:ד
| קמה:ט,יד | קמז:ט | קמח:ז | קמט:ב |
קנ:ה-ו .משלי ג:יט | ו:ו,ט | כ:יג כז:יח.
איוב לח:מא .שיר השירים ב:ג,יד | ד:ג,טז
| ו:ז .דניאל יב:ג .נחמיה ט:ו .דברי הימים
א' טז:לג | כט:יא.

צום גדליה וצום עשרה בטבת
תהלים פג'.

ציצית ,לבישת
ישעיה סא:י.

קבלת שבת  -כולל שיר השירים וסדר
ליל שבת
ישעיהו נד:יג .תהלים כט' | כט:א | צב' |
צג' | צה' | צו' | צז' | צח' | צט' | קג:יט | קיט |
קכא:ח | קכב' | קסה | קכב:ז-ט .שיר
השירים א'-ח'.

קידוש ,יום טוב בוקר
ויקרא כג:מד.

קידוש ,יום ששי בערב
בראשית א:לא -ב:ג

פרקי אבות  -שבת בסוף מנחה

קידוש לבנה

בראשית ט:ו | יד:יט .שמות טו:טז-יח |
כ:כא | לב:טז .במדבר יד:כב | כא:יט.
דברים ד:ט | יד:א | לג:כא .שמואל א' ב:ל.
מלכים א' טו:ל .ישעיהו כח:ח | מב:כא |
מג:ז | ס:כא (קודם אמירת פרקי אבות) |
סו:א .ירמיהו יז:ו,ח .יחזקאל מא:כב.
יואל ב:יג .עמוס ט:ו .חגי ב:ח .זכריה
ח:טז .מלאכי ג:טז .תהלים א:א | טז:ג |
לז:כא | נה:יד,כד | עח:נד | פב:א | קד:כד |
קיט:עב,צט | קכח:ב .משלי א:ט
ג:ב,ה,ח,טז,יח,לה | ד:ב,ט,כב | ו:כב |
ח:יד,כא-כב | ט:יא | יא:כב | טז:לא,לב |
יז:ו | כ:כט | כד:יז-יח | כח:י .איכה ג:כח.
אסתר ב:כב .דברי הימים א' כט:יד.

שמות טו:טז .הושע ג:ה .תהלים סז' |
קכא' | קמח:א-ו קנ' .שיר השירים ב:ח-ט
| ח :ה .

קידוש ,ראש השנה בוקר
תהלים פא:ד-ה.

קידוש ,שבת ביום (קידושא

רבא)

שמות כ:ח-יא | כג' | שמואל א' ב:א-י
|לא:טז-יז .ויקרא כג:ד .ישעיהו נח:יג-יד.

קדושה  -כולל בשלושת רגלים
דברים ו:ד .ישעיהו ו:ג .יחזקאל ג:יב.
תהלים ח:ב | קמו:י.
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קדיש

שמואל א' ב:א-י .מלכים ב' יט:טו.
ישעיהו ו:ג | מה:ז | מז:ד .יחזקאל ג:יב.
עובדיה א:כא .צפניה ג:כ .זכריה יד:ט.
תהלים ג:ט | ה:ג-ד,ח | י:טז | יג:ו | טז:ח |
יז:ו,טו | יט:טו כ' | כ:י | כב:ט | כה:ו |
כו:ח,יב | כח:ב,ט ל' ל:ג,ט,יא | לא:טו,יז |
לג:ט-יא,כ-כב | לו:י | מ:יב | מד:כז מו:ח |
נה:טו | סח:לה-לו | סט:יד | עב:יח-יט |
עח:לח | פא:יא | פה:ח | פט:נג | צא' |
צד:א-ב,יד | צט:ה,ט | ק' | קג:א,יט |
קד:כד,לא | קו:מז-מח | קיא:י | קיג:ב-ד |
קיט:קסב | קכא' | קכב' | קכב:א | קלב:יג |
קלה:ד,יג,כא | קלו:ז | קמד:טו | קמו' |
קמז' | קמח' | קמט' | קנ' .משלי א:ח |
יט:כא .קהלת ג:יט .אסתר ג:ג .נחמיה
ט:ו-יא .דברי הימים א' טז:ח-לו | כט:י-
יג.

תהלים קיג:ב | קכא:ב.

קרבנות  -כולל המוספים
שמות ל:א-לו .ויקרא א:ו-יז | ב:א-יג |
ג:א-טז | ד:כז-לא | ה:א-ו,יז-כו | ו:א-
ז:יח,כח-לד .במדבר טו:ג-יג | כח:א-כה
כט:א-ח,יב-
|
(מוסף)
יג,יז,כ,כג,כו,כט,לב,לה-לו (מוסף) .מלאכי
ג:ד .תהלים כ:י | לב:ז | מו:ח | פד:יג.

קריאת שמע
במדבר טו:לז-מא .דברים ו:ד-ט| יא:יג-
כא | ד:ה.

קריאת שמע על המיטה
בראשית מח:טז | מט:יח,יט .שמות
טו:יח,כו .זכריה ג:ב .תהלים ג:ב-ט | יט' |
קג:ב | קמט:ה .שמואל א' ב:א-י .שמואל
א' ב:א-י |לא:ו | צ:יז | צא' | קכא:ד | קכח'.
שיר השירים ג:ז-ח.

שחרית ,שבת ויום טוב  -ראה גם אשרי,
אב הרחמים
שמות לא:טז-יז .תהלים יט' | לג' | לג:א |
לד' | לה:י | צ' | צב' | צב:א | צג' | צח' | קלה' |
קלו'.

קריאת התורה ,קודם
דברים ד:ד .תהלים יח:לא | יט:ח-ט |
כט:יא.

שיר של יום
תהלים ז'| ח' | י' | יב' | יח' | יט' | יט:ב | כב'|
כד' | כט' | ל' | לב' | לג' | מב' | מז' | מח' | נ' |
ס' | סה' | סו' | סח' | עד' | עו' | עח' | עט' | פ' |
פא' | פב' | פג' | פח' | פט' | צב'| צג' | צד' | צה'
| צה:א-ג | צז' | צח' | קד' | קה' | קז' | קיד' |
קיח' | קלה' | קלו' | קלז' | קמז'.

ראש השנה ,מוסף ראה  -מוסף ,ראש השנה

ראש השנה ,תפילת
ישעיהו ה:טז .תהלים קמו:י

ראש חודש  ,סדר
זכריה יד:ט .תהלים סט:יד | צ:יג.

שיר של יום ,לפני ואחרי

לפני :מלכים א ח:נז .ישעיה ב:ה .מיכה
ד :ה .
אחרי :תהלים קו:מז-מח | קלה:כא.

רבון העולמים  -סדר מוצאי שבת
ישעיהו ח:י | מא:כז | נב:ז-ח,י .תהלים
כ:ה | לג:י | לז:לט-מ .איוב כב:כח.

שלוש עשרה מדות של ה'

שבועות

שמות לד:ו-ז.

רות א'-ה'.

שמחת תורה  -ראה אתה הראת

שבת חתן
בראשית כד:א | מלכים א ח:נז.
שחרית  -כולל תפילות שקמים בבוקר
קודם תפילות המוקדמות ,ברכות
השחר ,פסד"ז ,שירת הים וברכות
קריאת שמע ,שבת  -ראה גם קרבנות,

תחנון ,בימים שאין אומרים
תהלים ח:ב.

תחנון ,כולל וידוי ונפילת אפים
שמות לב:יב .דברים ו:ד | ט:כז .שמואל ב'
כד:יד .ישעיהו סד:ז .יואל ב:יז .חבקוק
ג:ב .תהלים ו:ב-יא | כ:י | כה' | כה:ו |
לג:כב | מ:יב | עח:לח | עט:ח-ט | קג:י,יג,יד
| קו:מז | קטו:ב | קיח:כה | קכג:ג | קל:ג-

אשרי ,ובא לציון

שמות יג:א-טז | יד:ל -טו:יט | טו:יא,יח.
במדבר כד:ה | כו:כד .דברים ו:ד | לג:ד.
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תפילה על הפרנסה

ד,ח .איכה ג:לט-מ | ה:ה .דניאל ט:ז,טו-
יט .דברי הימים א' כ:יב.

תהלים נה:כג | קמה:טז.

תפילה ,בסוף כל  -ראה גם ביציאה מבית
הכנסת

תפילין ,סדר הנחת
שמות יג:א-טז .דברים ו:ח .הושע ב:כא-
כב .תהלים קמה:טז.

שמות טו:כו .דברים כו:טו .מלכים ב'
ח:נז-סא .תהלים ה:ט | כג' | כה:טז |
כו:יא-יב | כז' | סז' | קכא:ב,ו .משלי ג:ח.

תפילת הדרך
בראשית לב:ב | לה:ה | מט:יח .שמות
כג:כ .במדבר ו:כד-כו .ישעיהו ב:ה | כו:ד.
מיכה ד:ה .תהלים כ:י | כט:יא | לב:ז |
מו:ח | פד:יג | צא' | קכא' .משלי יח:י.

תפילה זכה
ויקרא טז:ל .דברים כח:י | ל:טו .שמואל
א' ז:יד .יחזקאל יח:כג,לב | לג:יא .זכריה
ג:ד .תהלים יט:טו | נא:ט,יב,יט | צ:יז |
צז:יא .קהלת ז:כ .דברי הימים א' כט:יא.

תשליך ,סדר
ישעיהו יא:ט .מיכה ז:יח-כ .תהלים לג' |
קיח:ה-ט | קל'.

תפילה עבור מי שיתעסק באותו יום
במשא ומתן

תשעה באב

ישעיהו יב:ב .תהלים לב:י | לה:כג |
לז:ג,לז | נה:כג | קכא:ב .נחמיה ט:ו.

זכריה ב:ט (נחם) איכה א'-ה'.
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