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תורה לתפילהמ  

חיבור זה הוא אינדקס רחב של כל פסוקי 

ך הנמצאים בכל תפילותינו "תנהופרקי 

  .על סוגיהם השונים -וברכותינו 

מוש פסוקים היא ינקודת ההתחלה של ש

המצביע על ך "הפסוק או ראש הקטע בתנ

, קטע או פרק מן התורה, אותו פסוקמיקום 

באופן מלא או , מופיעהנביאים או כתובים 

תינו הרגילים או ובתוך תפיל, חלקי

בקריאות ציבוריות בתורה ושל , נדיריםה

  .וברכותאירועים ועוד הרבה , רותההפט

 ,ל בחרו"אין ספק שהפסוקים והפרקים שחז

אלא מפני  ,סתמייםאו לא היו אקראיים 

הטקסטים הם אלו פסוקים ופרקים ש

המבטאים את מדוייקים הם ויהאידיאלי

מסוגלים לעורר ההדתי והרוחני או המסר 

לאותו  ביותר הנדרש מתאיםההרגש את 

  .אירוע או מצב, רגע

וכלי צֹהר  ההוומאינדקס שימוש פסוקים 

בחרו דווקא נוע מדיותר עמוקה הבנה לעזר 

להשתלב אל תוך התפילות  הקטעים האלו

לראות הקורא יוכל  ,ועתה . והברכות שלנו

שבתפילותינו הפסוקים הקשר את בנקל 

הפסוק קום ימבנוסף לסיוע מהיר במציאת 

  .בטקסט המקראאו הפרק 

  

  מוש פסוקיםיתוכן ש

פסוקים ופרקים כולל ם מוש פסוקייש

הנמצאים בכל שלושת התפילות 

, יםם טובמיי, תפילות שבת, היומיומיות

, המוספיםוכן את תפילות מים הנוראים הי

פסוקים שנהוגים לומר בזמן עטיפת הטלית 

תחנון כולל , סדר הקורבנות, והנחת תפילין

פסוקים של אותיות , וידוי ונפילת אפים

רונות של שמות אנשים הראשונות והאח

ספר י "ונשים שאומרים אחר התפילה עפ

פסוקים ופרקים שאומרים   ,ה"קיצור השל

לקרות  היכלתורה מן ההספר בעת הוצאת 

כל , שמחזרים אותה להיכלן כבציבור וכ

קריאות התורה הציבוריות וכל ההפטרות 

, הספרדים והתימנים, לפי מנהגי האשכנזים

ום כולל הימים הטובים לפי של י שיר

א הנהוג בארץ ישראל בין "מנהגי הגר

האשכנזים ואלו הנמצאים בסידור עבודת 

ר יצחק "של ד) י"סעלהלן (ישראל 

, המעמדות לכל יום בשבוע, בר) זלגמן(

עשרת , ששת הזיכרונות התמידיות

) המכונה מזמורים(פרקי תהילים , הדיברות

שאומרים בכל שבת השנה מעין מילת 

 ,ברכת המזון, י"י סע"סידרת השבוע עפ

, שלישית השירי סעוד, פרק אשת חייל
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פסוקים המצוטטים בפרקי אבות שרובם הם 

פסוקי , הבדלה, רק פסוקים חלקיים בלבד

ברכה שאומרים במוצאי שבת ובמיוחד 

טי פסוקים ום בלקהפסוקים הנמצאי

המתחילים במילים ויתן לך וריבון 

ריאת שמע על ק, קדוש לבנה, העולמים

רוב הסליחות , חמשת המגילות, הלל, המטה

כולל הוידוי והתפילות ) יבשינומהן הרבה (

סדר , של ראש השנה ויום הכיפורים

סדר כפרות קודם , תשליך של ראש השנה

האושפיזין של , תפלת זכה, יום כיפור

היהי רצון שאומרים בזמן נטילת , סוכות

ת אתה הארת לדע, נותעסדר ההוש, הלולב

פסח של  הגדמה םפסוקי, של שמחת תורה

פרק , סדר ספירת העומר, )רובם חלקיים(

תפילות יום כפור , סדר הטבת חלום, שירה

, סדר פדיון הבן, סדר ברית מילה, קטן

פרקי תהילים , ברכות הראיה השונות

עבור החולה לפי החתם סופר הנאמרים 

 'ר של) א"סש(וסדור שפת אמת ) ס"ח(

פרקים , צדוק הדין, הייםנוולף הייד

, י"הנהוגים להגיד בבית הקברות שבא

, שאומרים אחר הלימוד נפטרתפילה על ה

מר אחר וופסוקים שחלק מהצבור נוהגים ל

  .תפילת יזכור

שלקט גדול של פסוקים הינם  ,נציין

ובא ", "הודו"נמצאים בתפילות הידועים 

 ".ויתן לך"ו" לציון

  

 

  מוש פסוקיםישמה לא נכלל ב

זמירות שבת  ,יםנכלל ןחיבור הזה איב

ש כולל "לקט פסוקי של מוצ ,ומוצאי שבת

, פסוקי אליהו הנביא פסוקי שלוש מילים

עשרה פסוקים שמתחילים ומסיימים  תאח

, ן"פסוקים של הרמבהעשרת , באות נון

, פסוקים של רבינו יהודה החסידהשלושת 

חילים פסוקים מספר ישעיהו המתהשבע 

תפילות שמקורם , ף"ומסיימים באות כ

תיקון חצות כולל תיקון רחל , זוהרהבספר 

הרבה חלקי , שיר היחוד, ותיקון לאה

עוד הרבה פרקי , פסוקים מהסליחות

, עבור החולההנאמרים  יםתהילים שונ

והמון , פרקי תהילים שאומרים בזמן בצורת

מיני בכל המפוזרים פסוקים וחלקי פסוקים 

, זולות, אופנים, פיוטים כמו היוצרות

  .דומהמוספים וכ, קרובץ פורים, סילוק

כולל פסוקים אינו מוש פסוקים יש, ככלל

מהן מצוטטים מילה בודדת או אפילו כמה 

  .הנמצאים בתפילות השונות  מילים

 תהמהדורה הנוכחילחזון היה מעבר  ,בנוסף

ל המנהגים כאת  הקיףשל ספר זה ל
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בקהילות ישראל שנתחדשו המקומיים 

 ורבים, רות הרביםבתפוצותיהם במשך הדו

ובכל  –קיימים בקהילות שונות עדיין מהם 

  .כפי כוחיזאת נסיתי להוסיף 

הרבה מנהגים מקומיים  נםשיש בטוחני

 ,בשימוש פסוקים כמומוזכרים שאינם 

או  םת לפי מנהגי האיטילקיההפטרו

ק "ם במנהגי אשכנז לפי קישינוי, םהרומני

הרבה תפילות , דומהכרט דה מיין וופקפרנ

הנהוגות בקהילות הספרדים כמו אלו של 

ותפילות  חנוכת הבית או זבד הבת

 חסידיות השונותהשהתקבלו בחצירות 

  .ועוד

צור יל תבקשהקורא המכובד מ, זאתעם 

כדי  יסוריםתיקונים וחלגבי קשר איתי 

  .ות עתידיותרשאוכל לשפר מהדו

 ,מכל תפילתנו ,שמצאתי יוזקורהנה  ,לסיום

נמצא , השוניםהרבים וברכותינו וטקסינו 

באחד  שמקורולפחות פסוק או קטע אחד 

למעט ספר  ,ך"תנהספרי  הם וארבעעשרימ

  .דאחציטוט מנו לא מצאתי אפילו נחום שמ

  
  ראובן בראונר

  ג"תשע'סיון ה
  רעננה

 

 

  :ראשי תיבות רשימת
  

  חתם סופר  –ס "ח •

ר "ד, סדור עבודת ישראל –י "סע •
, )יצחק בן אריה יוסף דוב(זליגמן בר 
  רודלהיים

וולף  'סדור שפת אמת מאת ר –א "סש •
  רודלהיים, דנהייםהיי

  
  

 ,בין פרקיםהמפריד ") -("המקף סימן כוונת 
שכל היא  ,ח:ו –א :בראשית א: לדוגמה

הפסוקים בטווח הזה משומשים בסדר הזה 
  .תפילה או טקסבאותה 

  

, בלבד בין פסוקיםמבדיל המקף , לעומתו
רק  ,חותעבור הסלי ,יח-טז:בראשית כב: לדוגמה
לו פסוקים מקבוצת הפסוקים האשמובאים  אומר

הפסוקים בו לפי הסדר  לאו דווקא ךבשימוש א
  .מופיעים במקרא

  
דף השער היא מפת הכפר רודלהיים בגרמניה 

וולף היידהיים  'מאותו זמן שר 1800משנת 
, פרשן, רגיהומראשוני חוקרי הליט, )ה"רוו(

, ומהולל של מחזורים ידוע לאור אידייקן ומוצ
כים ועוד ספרים יהודיים בסיסים "תנ, סידורים

כמו סליחות לכל השנה ותיקון ליל שבועות 
  .הקיים בית הדפוס המפורסם שלו שמה

 

דפי  על עיצוב וביצוע אברהם בראונרתודה ל
 שער בסדרה זוה

abebrauner@gmail.com 
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  :ימושבש
 

  
 פסוק - פרק 

 
 

 תורה

  בראשית
 

 בראשית - קריאת התורה שבועי
ִים ֵאת ַהָּׁשַמ  ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱאלִֹהים

  .ְוֵאת ָהָאֶרץ
 ח:ו-א:א בראשית

קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת 
 בראשית - מנחה

ִים ֵאת ַהָּׁשַמ  ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱאלִֹהים
 .ְוֵאת ָהָאֶרץ

   גי-א:בראשית א

 'איום  - מעמד 
ִים ֵאת ַהָּׁשַמ  ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱאלִֹהים

 .ְוֵאת ָהָאֶרץ
  ה-א:אראשית ב

 שמחת תורה, בראשית חתן
ִים ֵאת ַהָּׁשַמ  ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱאלִֹהים

 .ְוֵאת ָהָאֶרץ
 ג:ב-א:א בראשית

 'ביום  - מעמד 
ְּבתֹוְך  ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ְיִהי ָרִקיעַ 

 ח- ו:א אשיתבר  ַהָּמִים

ִמַּתַחת  ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ִיָּקוּו ַהַּמִים 'יום ג - מעמד 
  ַהָּׁשַמִים

 יג-ט:א בראשית

ִּבְרִקיַע  ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ְיִהי ְמאֹרֹת 'יום ד - מעמד 
  ַהָּׁשַמִים

 יט-יד:א בראשית

 כג- כ:א בראשית  ִיְׁשְרצּו ַהַּמִים ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים  'יום ה - מעמד 

ֶנֶפׁש  ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ 'יום ו - ד מעמ
  ַחָּיה ְלִמיָנּה

 לא-כד:א בראשית

  ג:ב–לא:אבראשית   הֲאֶׁשר ָעָׂש  ָּכל ַוַּיְרא ֱאלִֹהים ֶאת  קדוש ליל שבת

 א- ג:ב בראשית  יֹום ַהְּׁשִביִעי ַוְיָבֶרְך ֱאלִֹהים ֶאת  'יום ו -מעמד  ◄שבת ליל, מעריב

 ח:ו בראשית  .ְונַֹח ָמָצא ֵחן ְּבֵעיֵני ְיהָוה הכנסתביציאה מבית 
 לב:אי- ט:ו בראשית  ּתֹוְלדֹת נֹחַ  ֵאֶּלה נוח - קריאת התורה שבועי

קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת 
 נוח - מנחה

 כב- ט:ו בראשית  ֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת נֹחַ 

  א:חבראשית   נֹחַ  ַוִּיְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת מוסף ראש השנה
  ו:טבראשית   ֵפְך ָּבָאָדם ָּדמֹו ִיָּׁש  ׁשֵֹפְך ַּדם ָהָאָדם יח:גרקי אבות פ

 כז:זי-א:בי בראשית  ְלךָ  ַאְבָרם ֶלְך  ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל לך לך - קריאת התורה שבועי
קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת 

 לך לך - מנחה
 יג-א:בי בראשית  ְלךָ  ַאְבָרם ֶלְך  ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל

ֵאל ַוְיָבְרֵכהּו ַוּיֹאַמר ָּברּוְך ַאְבָרם לְ  י:ופרקי אבות 
 יט:די בראשית  ֶעְליֹון
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  :ימושבש
 

  
 פסוק - פרק 

 

 הגדה של פסח
ֵגר  ִּכי ַוּיֹאֶמר ְלַאְבָרם ָידַֹע ֵּתַדע

 ִיְהֶיה ַזְרֲעךָ 
 יד-יג:וט בראשית

 סדר ברית מילה
 ַׁשעִּתְׁשִעים ָׁשָנה ְוֵת  ַוְיִהי ַאְבָרם ֶּבן

  א:זבראשית י  ָׁשִנים

  ַוֵּיָרא ֵאָליו ְיהָוה ְּבֵאלֵֹני ַמְמֵרא וירא  - קריאת התורה שבועי
- א:חבראשית י

  כד:בכ
קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת 

 וירא  -מנחה
 יד- א:חי בראשית  ַוֵּיָרא ֵאָליו ְיהָוה ְּבֵאלֵֹני ַמְמֵרא

1סליחות
 כה:חי בראשית  ָחִלָלה ְּלָך ֵמֲעׂשֹת ַּכָּדָבר ַהֶּזה 

  ד:אבראשית כ  ַוָּיָמל ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק ְּבנֹו   קריאת השם - סדר ברית מילה
ראש  ליום ראשון של קריאת התורה

  השנה
 ְּבנֹו ַהּנֹוַלד ֶׁשם ַוִּיְקָרא ַאְבָרָהם ֶאת

  די- ג:אבראשית כ  לֹו

 ראש השנה קריאת התורה ליום שני של
ַוְיִהי ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה 

  כד-א:בבראשית כ  ַאְבָרָהם לִֹהים ִנָּסה ֶאתְוָהאֱ 

 ,ברכות השחר ◄העקידהפרשת 
 כל יום - מעמדות ◄שחרית

ַוְיִהי ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה 
  יט-א:בכ בראשית  ַאְבָרָהם ְוָהֱאלִֹהים ִנָּסה ֶאת

  יח-טז:בבראשית כ  ְיהָוה ַוּיֹאֶמר ִּבי ִנְׁשַּבְעִּתי ְנֻאם  סליחות

  ַוִּיְהיּו ַחֵּיי ָׂשָרה חיי שרה - ורה שבועיקריאת הת
- א:גבראשית כ

  יח:הכ
קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת 

 חיי שרה - מנחה
 טז- א:גבראשית כ  ַוִּיְהיּו ַחֵּיי ָׂשָרה

 א:דבראשית כ  ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ָּבא ַּבָּיִמים  הלל אחר

  ַאְבָרָהם ְצָחק ֶּבןְוֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת יִ  תולדות - קריאת התורה שבועי
- יט:הבראשית כ

 ט:חכ
קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת 

 תולדות - מנחה
  ַאְבָרָהם ְוֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת ִיְצָחק ֶּבן

- יט:הבראשית כ
 ה:וכ

2מוצאי שבת -ויתן לך 
 בט-כח:זבראשית כ  ִיםְלָך ָהֱאלִֹהים ִמַּטל ַהָּׁשמַ  ְוִיֶּתן 

 ד- ג:חבראשית כ  ַׁשַּדי ְיָבֵרְך אְֹתךָ  ְוֵאל מוצאי שבת -ויתן לך 

 ג:בל-י:חבראשית כ  ַוֵּיֵצא ַיֲעקֹב ִמְּבֵאר ָׁשַבע ויצא – קריאת התורה שבועי

קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת 
 ויצא – מנחה

 כב-י:חבראשית כ  ַוֵּיֵצא ַיֲעקֹב ִמְּבֵאר ָׁשַבע

 ב:בלבראשית   ְוַיֲעקֹב ָהַלְך ְלַדְרּכֹו תפילת הדרך

                                                           
1
 .וחלקיות ויש הרבה מקרים איפוא שגוף הפועל משתנה מגוף ראשון לגוף שלישי והפוך בסליחות השנות מקוצרות פסוקיםהרבה קטעים ו  
2
 .שבתעל הכוס במוצאי  הבדלה אחראו  קודםלקט פסוקי ברכה המתחילים בפסוק ויתן לך  אמריש נוהגים ל 
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 מג:ול- ד:בבראשית ל  ַוִּיְׁשַלח ַיֲעקֹב ַמְלָאִכים ְלָפָניו וישלך - קריאת התורה שבועי
קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת 

 וישלך - מנחה
 יג- ד:בבראשית ל  ַוִּיְׁשַלח ַיֲעקֹב ַמְלָאִכים ְלָפָניו

  ה:הבראשית ל  ַוִּיָּסעּו ַוְיִהי ִחַּתת ֱאלִֹהים תפילת הדרך
 מ כג- א:זבראשית ל  יוַוֵּיֶׁשב ַיֲעקֹב ְּבֶאֶרץ ְמגּוֵרי ָאִב  וישב - יאת התורה שבועיקר

קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת 
 וישב - מנחה

 יא- א:זבראשית ל  יוַוֵּיֶׁשב ַיֲעקֹב ְּבֶאֶרץ ְמגּוֵרי ָאִב 

  ַוְיִהי ִמֵּקץ ְׁשָנַתִים ָיִמים מקץ - קריאת התורה שבועי
- א:אבראשית מ

 יז:דמ
קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת 

 מקץ - מנחה
 יד- א:אבראשית מ  ַוְיִהי ִמֵּקץ ְׁשָנַתִים ָיִמים

 סליחות
ַהַּמֲעֶׂשה  ַוּיֹאֶמר ָלֶהם יֹוֵסף ָמה
 טז-טו:דבראשית מ  ַהֶּזה ֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם

  ַוִּיַּגׁש ֵאָליו ְיהּוָדה ויגש - קריאת התורה שבועי
- יח:דבראשית מ

  כז:זמ
קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת 

 ויגש - מנחה
 ל- יח- מד בראשית  ַוִּיַּגׁש ֵאָליו ְיהּוָדה

  ד:זמ בראשית  ּוָלגּור ָּבָאֶרץ ָּבאנ ַּפְרעֹה ַוּיֹאְמרּו ֶאל הגדה של פסח
 כו:נ-כח:זמ בראשית  ַוְיִחי ַיֲעקֹב ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ויחי - קריאת התורה שבועי

בימי שני וחמישי ושבת  קריאת התורה
 ויחי - מנחה

  ַוְיִחי ַיֲעקֹב ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים
-כח:זמ בראשית

 ט:חמ

 ◄מוצאי שבת - ויתן לך ◄ברכת הבנים

  תפילת הדרך ◄המטהקריאת שמע על 
 טז:חמ בראשית  ַהַּמְלָאְך ַהּגֵֹאל אִֹתי ִמָּכל ָרע

 כ:חמ בראשית  ַרִים ְוִכְמַנֶּׁשהְיִׂשְמָך ֱאלִֹהים ְּכֶאְפ   סדר פדיון הבן ◄ברכת הבנים

חֹוף ְזבּוֻלן ְלחֹוף ַיִּמים ִיְׁשּכֹן ְוהּוא לְ   ן- -ז פסוקים לשמות אנשים
 יג:טמ בראשית  .ִצידֹן ֳאִנּיֹת ְוַיְרָכתֹו ַעל

 טז:טמ בראשית  .ֵאלְּכַאַחד ִׁשְבֵטי ִיְׂשרָ  ָּדן ָיִדין ַעּמֹו ל--ד פסוקים לשמות אנשים

סדר ברית  ◄המטהקריאת שמע על 
 -  פרק שירה ◄תפילת הדרך ◄מילה
  תרנגול

 יח:טמ בראשית    .ִליׁשּוָעְתָך ִקִּויִתי ְיהָוה

פסוקים לשמות  ◄ביציאה מבית הכנסת
  ב--ג אנשים

 יט:טמ בראשית    .ָּגד ְּגדּוד ְיגּוֶדּנּו ְוהּוא ָיֻגד ָעֵקב

 כו-כה:טמ בראשית  ֵמֵאל ָאִביָך ְוַיְעְזֶרּךָ  מוצאי שבת -ויתן לך 
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  תורה

  שמות
 

 א:ו-א:אשמות   ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל שמות - קריאת התורה שבועי
קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת 

 שמות - מנחה
 יז-א:אשמות   ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

  הגדה של פסח
ְרּבּו ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּפרּו ַוִּיְׁשְרצּו ַוּיִ 

 ז:אשמות   ַעְצמּוַוּיַ 

 יא-י:אשמות   ָהָבה ִנְתַחְּכָמה לֹו הגדה של פסח

 הגדה של פסח
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל  ַוַּיֲעִבדּו ִמְצַרִים ֶאת

 יד-יג:אשמות   .ְּבָפֶרְך 

ַהֵּבן  ַעּמֹו ֵלאמֹר ָּכל ַוְיַצו ַּפְרעֹה ְלָכל הגדה של פסח
 כב:אשמות   ַהִּיּלֹוד

 כה-כג:בשמות   ִמים ָהַרִּבים ָהֵהםַוְיִהי ַבּיָ  הגדה של פסח

 כד:בשמות   ַנֲאָקָתם ַוִּיְׁשַמע ֱאלִֹהים ֶאת סליחות ◄מוסף ראש השנה

 הגדה של פסח
ה ִיְׂשָרֵאל ָּבָא ְוַעָּתה ִהֵּנה ַצֲעַקת ְּבֵני

 ט:גשמות   ֵאָלי

 יז:דשמות   ַהַּמֶּטה ַהֶּזה ִּתַּקח ְּבָיֶדךָ  ְוֶאת הגדה של פסח

  וארא - שבועי קריאת התורה
 ִיְצָחק ְוֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ָוֵאָרא ֶאל

 לה:ט-ב:ושמות   ְּבֵאל ַׁשָּדי ַיֲעקֹב

קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת 
 וארא - מנחה

 ִיְצָחק ְוֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ָוֵאָרא ֶאל
 יז-ב:ושמות   ְּבֵאל ַׁשָּדי ַיֲעקֹב

ֶאְצַּבע  ְרעֹהּפַ  ַוּיֹאְמרּו ַהַחְרֻטִּמם ֶאל הגדה של פסח
 טו:חשמות   ֱאלִֹהים ִהוא

 ג:טשמות   ְיהָוה הֹוָיה ִהֵּנה ַיד הגדה של פסח

 בא  - קריאת התורה שבועי
 מֶֹׁשה ּבֹא ֶאל ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל

 טז:גי-א:ישמות   ַּפְרעֹה

קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת 
 בא  - מנחה

 מֶֹׁשה ּבֹא ֶאל ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל
 יא-א:ישמות   ַּפְרעֹה

 כ-א:בשמות י  יםַהחֶֹדׁש ַהֶּזה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדִׁש  קריאת התורה לפרשת החודש

 הגדה של פסח
ה ִמְצַרִים ַּבַּלְיָלה ַהּזֶ  ְוָעַבְרִּתי ְבֶאֶרץ
 יב:בשמות י  ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְוִהֵּכיִתי ָכל

 אנ-אכ:בשמות י  ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ֶׁשה ְלָכלַוִּיְקָרא מֹ פסח יום ראשון של קריאת התורה

 הגדה של פסח
ה יֹאְמרּו ֲאֵליֶכם ְּבֵניֶכם מָ  ִּכי, ְוָהָיה

 כז-כו:בשמות י  .ָהֲעבָֹדה ַהּזֹאת ָלֶכם

 הגדה של פסח
ַהָּבֵצק ֲאֶׁשר הֹוִציאּו  ַוּיֹאפּו ֶאת
 לט:בשמות י  ֻעגֹת ַמּצֹות  ִמִּמְצַרִים
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קדיש לי כל  תפרש -  הנחת תפיליןסדר 
 ניסן ז"קריאת התורה לי ◄בכור

 חוץ לארץ פסחדשלישי ו

 טז-א:גשמות י  ֶרֶחם-ְּבכֹור ֶּפֶטר ָּכל ִלי ָכל ַקֶּדׁש

 ב:גשמות י  ֶרֶחם-ְּבכֹור ֶּפֶטר ָּכל ִלי ָכל ַקֶּדׁש סדר פדיון הבן

 יציאת מצרים -אחד משש זכירות 
 ָזכֹור ֶאת ָהָעם ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל

 ג:גשמות י  ֹום ַהֶּזהַהּי

 ח:גשמות י  ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹר ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנךָ  הגדה של פסח

  כי יביאך פרשת -  סדר הנחת תפילין
ֶאֶרץ  ְיִבֲאָך ְיהָוה ֶאל ְוָהָיה ִּכי
 טז-אי:גשמות י  ַהְּכַנֲעִני

ֵלאמֹר  ָמָחר ִיְׁשָאְלָך ִבְנךָ  ְוָהָיה ִּכי הגדה של פסח
 יד:גשמות י  ּזֹאת ַמה

 טז:זי-יז:גשמות י  ַוְיִהי ְּבַׁשַּלח ַּפְרעֹה ֶאת ָהָעם בשלח - קריאת התורה שבועי
קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת 

  בשלח - מנחה
 ח:די-יז:גשמות י  ַוְיִהי ְּבַׁשַּלח ַּפְרעֹה ֶאת ָהָעם

 כו:וט-יז:גשמות י  םַוְיִהי ְּבַׁשַּלח ַּפְרעֹה ֶאת ָהעָ  פסח קריאת התורה לשביעי של

 שירת הים - דזמרהפסוקי  ,שחרית
ַוּיֹוַׁשע ְיהָוה ַּבּיֹום ַההּוא ֶאת 

 יט:וט-ל:דשמות י  ִיְׂשָרֵאל ִמַּיד ִמְצָרִים

 הגדה של פסח
 רַהָּיד ַהְּגדָֹלה ֲאֶׁש  ַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת

 לא:דשמות י  ָעָׂשה ְיהָוה ְּבִמְצַרִים

 שור - פרק שירה
ת יר מֶֹׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל אֶ ָאז ָיִׁש 

 א:ושמות ט  ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת ַליהָוה

ת עזר ,שחרית - ברכות קריאת שמע
פרק  ◄מעריב - קריאת שמע◄ אבותינו
פסוקים  ◄בהמה דקה טהורה - שירה

  א--מ לשמות אנשים

ָּכמָֹכה  ִמי ָכמָֹכה ָּבֵאִלם ְיהָוה ִמי
 ת עֵֹׂשהֶנְאָּדר ַּבּקֶֹדׁש נֹוָרא ְתִהּלֹ

  .ֶפֶלא
 יא:ושמות ט

 טז:ושמות ט  ָוַפַחד ִּתּפֹל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה קדוש לבנה ◄י:ופרקי אבות 

  יז:ושמות ט  ְּתִבֵאמֹו ְוִתָּטֵעמֹו ְּבַהר ַנֲחָלְתךָ   י:ופרקי אבות 
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 פסוק - פרק 

 

 ◄פסוקי דזמרה , שחרית -יהי כבוד 

 ◄מעריב ו שחרית - ברכות קריאת שמע
לשבת ויום מנחה  ,שחרית - ובא לציון

 'ברוך ה ◄מוצאי שבת מעריב ,טוב
יום חול חוץ , מעריב - אמן ואמן לעולם
 ,מעריב ,מנחה ,שחרית - עלינו ◄לארץ
 ,קדוש לבנה ,מוסף ראש השנה ,מוסף

ביציאה מבית  ◄סדר ברית מילה
 ◄המטהקריאת שמע על  ◄הכנסת

שמחת  - תאהראתה  ◄יא:ופרקי אבות 
 תורה

 יח:ושמות ט  .ָוֶעדְיהָוה ִיְמלְֹך ְלעָֹלם 

 המטהקריאת שמע על 
 ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע ְלקֹול ַוּיֹאֶמר ִאם

 כו:ושמות ט  ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ 

 כל יום - מעמדות ◄פרשת המן
מֶֹׁשה ִהְנִני  ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל

 לו-ד:זשמות ט  ַהָּׁשָמִים ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן

ִיְׂשָרֵאל  ִּיָּלֶחם ִעםַוָּיבֹא ֲעָמֵלק וַ   לפורים קריאת התורה
 טז-ח:זשמות י  .ִּבְרִפיִדם

 כ כו- א:חשמות י  ַוִּיְׁשַמע ִיְתרֹו כֵֹהן ִמְדָין יתרו - קריאת התורה שבועי
קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת 

 יתרו - מנחה
 יב- א:חשמות י  ַוִּיְׁשַמע ִיְתרֹו כֵֹהן ִמְדָין

 בחוץראשון  יום קריאת התורה לשבועות
 לארץ

ל ִיְׂשָראֵ  יַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִליִׁשי ְלֵצאת ְּבנֵ 
 כ כב- א:טשמות י  ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים

 טז:טשמות י  ּבֶֹקרַוְיִהי ַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּבְהיֹת הַ  מוסף ראש השנה
 יט:טשמות י  אֹדַוְיִהי קֹול ַהּׁשָֹפר הֹוֵלְך ְוָחֵזק ְמ  מוסף ראש השנה

 יז- א:שמות כ  ָאנִֹכי ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ  כל יום - מעמדות ◄ עשרת הדברות

יום השבת לזכור את  – אחד משש זכירות
 לקדשו

 ָּכל ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעבֹד ְוָעִׂשיתָ 
 ח:שמות כ  .ְמַלאְכֶּתךָ 

3שבת בבקור ,קדושא רבא
 

 ָּכל ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעבֹד ְוָעִׂשיתָ 
 יא- ח:שמות כ  .ְמַלאְכֶּתךָ 

ַהָּׁשַמִים  ִּכי ִמן ם ְרִאיֶתםַאּתֶ  מוסף ראש השנה
4יח:כשמות   .ִּדַּבְרִּתי ִעָּמֶכם

 

 כא:כשמות   ִּלי ִמְזַּבח ֲאָבִנים ַּתֲעֶׂשה ְוִאם ז:גפרקי אבות 

ים ְוֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ָּתִׂש  משפטים - קריאת התורה שבועי
 יח:דכ-א:אשמות כ  .ִלְפֵניֶהם

                                                           
3
 במיוחד חצי השני של פסוק יא  

4
  יד:כים מסוימים זה רשום כשמות כ"בתנ  
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 פסוק - פרק 

 

י ושבת קריאת התורה בימי שני וחמיש
 משפטים - מנחה

ים ְוֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ָּתִׂש 
 יט-א:אשמות כ  .ִלְפֵניֶהם

ֲחמֹור  ׁשֹור ַעל ֶּפַׁשע ַעל ְּדַבר ָּכל ַעל  זאב - פרק שירה
 ח:בשמות כ  ֲאֵבָדה ָּכל ַׂשְלָמה ַעל ֶׂשה ַעל ַעל

 המועדחול  - ניסן ח"קריאת התורה לי
 פסח

 יט:גכ-כד:בשמות כ  ַעִּמי ֶאתֶּכֶסף ַּתְלֶוה  ִאם

  תפילת הדרך
 ִהֵּנה ָאנִֹכי ׁשֵֹלַח ַמְלָאְך ְלָפֶניךָ 

 כ:גשמות כ  ִלְׁשָמְרָך ַּבָּדֶרְך 

ַאְרֶצָך לֹא ִתְהֶיה ְמַׁשֵּכָלה ַוֲעָקָרה ְּב   א-- ל פסוקים לשמות אנשים
 כו:גשמות כ  .ִמְסַּפר ָיֶמיָך ֲאַמֵּלא ֶאת

 תרומה - קריאת התורה שבועי
 ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיְקחּו ִלי

 יט:זכ-א:השמות כ  ְּתרּוָמה

קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת 
 תרומה - מנחה

 ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיְקחּו ִלי
 טז-א:השמות כ  ְּתרּוָמה

 י:ל-כ:זכשמות   ְוַאָּתה ְּתַצֶּוה ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל תצוה - קריאת התורה שבועי
קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת 

 תצוה - מנחה
 יב:חכ-כ:זשמות כ  ְוַאָּתה ְּתַצֶּוה ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

 מו-לח:טשמות כ  ַהִּמְזֵּבחַ  ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ַעל, ְוֶזה כל יום - מעמדות
 ול-א:שמות ל  ִמְקַטר ְקטֶֹרת, ְוָעִׂשיָת ִמְזֵּבחַ   מזבח מקטר הקטורת פרשת

 ח- ז:שמות ל  יםְוִהְקִטיר ָעָליו ַאֲהרֹן ְקטֶֹרת ַסִּמ  קורבנות ,שחרית - פרשת הקטורת

 כי תשא - קריאת התורה שבועי
ֵאל ִּכי ִתָּׂשא ֶאת רֹאׁש ְּבֵני ִיְׂשרָ 

 לה:דל- יא:שמות ל  ִלְפֻקֵדיֶהם

קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת 
 כי תשא - מנחה

ֵני ִיְׂשָרֵאל ִּכי ִתָּׂשא ֶאת רֹאׁש ְּב 
 כא- יא:שמות ל  ִלְפֻקֵדיֶהם

 פרשת שקלים קריאת התורה
ֵאל ִּכי ִתָּׂשא ֶאת רֹאׁש ְּבֵני ִיְׂשרָ 

 טז- אי:שמות ל  ִלְפֻקֵדיֶהם

  קורבנות ,שחרית - פרשת הכיור
 תְוָעִׂשיָת ִּכּיֹור ְנחֶֹׁשת ְוַכּנֹו ְנחֶֹׁש 

 כא-יז:שמות ל  ְלָרְחָצה

 ורבנותק ,שחרית - פרשת הקטורת
ְלָך  מֶֹׁשה ַקח ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל

 לו-דל:שמות ל  ַסִּמים

 יז- יב:אשמות ל  ַׁשְּבתַֹתי ִּתְׁשמֹרּו ַאְך ֶאת שבת - מעמד

 ליל, מעריב ◄עמידה שבת שחרית
 בוקר שבת ,קדושא רבא ◄שבת

 יז-טז:אשמות ל  ַהַּׁשָּבת ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְוָׁשְמרּו ְבֵני

 ממשיכים ,יבורקריאת התורה לתענית צ
 א:דל

 יד- אי:בשמות ל  ְּפֵני ְיהָוה ֱאלָֹהיו ַוְיַחל מֶֹׁשה ֶאת

 סליחות ◄תחנון
ָהָרָעה  ׁשּוב ֵמֲחרֹון ַאֶּפָך ְוִהָּנֵחם ַעל

 יב:בשמות ל  .ְלַעֶּמךָ 

ל ְזכֹר ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלִיְׂשָראֵ  סליחות
 יג:בשמות ל  ֲעָבֶדיךָ 
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 פסוק - פרק 

 

 טז:בשמות ל  ַמֲעֵׂשה ֱאלִֹהים ֵהָּמה ְוַהֻּלחֹת ב:ופרקי אבות 
 פסח המועדחול  לשבת קריאת התורה

  סוכותו
ָהָעם  ְרֵאה ַאָּתה אֵֹמר ֵאַלי ַהַעל ֶאת

 כו:דל-יב:גשמות ל  ַהֶּזה

 סליחות
 טּוִבי ַעל ַוּיֹאֶמר ֲאִני ַאֲעִביר ָּכל

 יט:גשמות ל  ָּפֶניךָ 

 ממשיכים ,קריאת התורה לתענית ציבור
 יד:בל

 ֶמר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה  ְּפָסל ְלךָ ַוּיֹא
 י-א:דשמות ל  ְׁשֵני ֻלחֹת ֲאָבִנים ָּכִראׁשִֹנים

 המועדחול  - ניסן ט"קריאת התורה לי
 פסח

 ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ְּפָסל ְלךָ 
 כו-א:דשמות ל  ְׁשֵני ֻלחֹת ֲאָבִנים ָּכִראׁשִֹנים

  ז- ה:דשמות ל  ב ִעּמֹו ָׁשםַוֵּיֶרד ְיהָוה ֶּבָעָנן ַוִּיְתַיּצֵ  סליחות
פסוק שהקהל אומרים בעת קריאת 

ברכת השני ב "השם" הכהנים מילת
5כהנים

 

 ו:דשמות ל  ַוַּיֲעבֹר ְיהָוה ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא

 ◄וידוי ,סליחות - שלוש עשרה מידות
 מארון הקודש תורה ספר כשמוצאים

 נוראיםהימים ו בחגים

 ז- ו:דשמות ל  ַוִּיְקָראַוַּיֲעבֹר ְיהָוה ַעל ָּפָניו 

  ט:דשמות ל  נּוֵֹננּו ּוְלַחָּטאֵתנּו ּוְנַחְלָּת  ְוָסַלְחָּת ַלֲעו שלוש עשרה מידות - וידוי ,סליחות

י ַוַּיְקֵהל מֶֹׁשה ֶאת ָּכל ֲעַדת ְּבנֵ  ויקהל - קריאת התורה שבועי
 כ:חל-א:השמות ל  ִיְׂשָרֵאל

קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת 
 ויקהל - מנחה

י ַוַּיְקֵהל מֶֹׁשה ֶאת ָּכל ֲעַדת ְּבנֵ 
 כ-א:השמות ל  ִיְׂשָרֵאל

י ַוַּיְקֵהל מֶֹׁשה ֶאת ָּכל ֲעַדת ְּבנֵ   שבת -  מעמד
 ג-א:השמות ל  ִיְׂשָרֵאל

 לח:מ-כא:חשמות ל  ֵעֻדתֵאֶּלה ְפקּוֵדי ַהִּמְׁשָּכן ִמְׁשַּכן הָ  פקודי - קריאת התורה שבועי

וחמישי ושבת קריאת התורה בימי שני 
 פקודי - מנחה

 א:טל-כא:חשמות ל  ֵעֻדתֵאֶּלה ְפקּוֵדי ַהִּמְׁשָּכן ִמְׁשַּכן הָ 

 

 תורה

  ויקרא
 

 ויקרא - קריאת התורה שבועי
ָליו מֶֹׁשה ַוְיַדֵּבר ְיהָוה אֵ  ַוִּיְקָרא ֶאל

 כו:ה-א:אויקרא   .ֵמאֶֹהל מֹוֵעד ֵלאמֹר

קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת 
 יקראו - מנחה

ָליו מֶֹׁשה ַוְיַדֵּבר ְיהָוה אֵ  ַוִּיְקָרא ֶאל
 יג-א:אויקרא   .ֵמאֶֹהל מֹוֵעד ֵלאמֹר

                                                           
5
 .כהניםנאמר בלחש על ידי הציבור פסוק אחד כנגד כל מילה בברכת   
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 קורבנות ,שחרית -העולה  פרשת
ָהעָֹלה ְוִנַּתח אָֹתּה  ְוִהְפִׁשיט ֶאת

 יז-ו:אויקרא   .ִלְנָתֶחיָה 

 ◄קורבנות ,שחרית - דפרשת התמי
 כל יום - מעמדות

ִּמְזֵּבַח ָצפָֹנה ְוָׁשַחט אֹתֹו ַעל ֶיֶרְך הַ 
 יא:אויקרא   ִלְפֵני ְיהָוה

ַהִּמְנָחה ְלַאֲהרֹן  ְוַהּנֹוֶתֶרת ִמן  סולת מנחה פרשת
 א-ג:בויקרא   .י ְיהָוהּוְלָבָניו קֶֹדׁש ָקָדִׁשים ֵמִאֵּׁש 

 ד:בויקרא   ּנּורְוִכי ַתְקִרב ָקְרַּבן ִמְנָחה ַמֲאֵפה תַ  מאפה מנחה פרשת
 ו- ה:בויקרא   ַהַּמֲחַבת ָקְרָּבֶנךָ  ה ַעלִמְנחָ  ְוִאם  מחבת פרשת
 יג-ז:בויקרא   ִמְנַחת ַמְרֶחֶׁשת ָקְרָּבֶנךָ  ְוִאם מרחשת פרשת

ָוה ַהִּמְנָחה ֲאֶׁשר ַּתְקִריבּו ַליה ָּכל קורבנות ,שחרית
 יא:בויקרא   לֹא ֵתָעֶׂשה ָחֵמץ

 טז-א:גויקרא   ֶזַבח ְׁשָלִמים ָקְרָּבנֹו ְוִאם שלמים פרשת

  חטאת פרשת
ָגה ֶנֶפׁש ַאַחת ֶּתֱחָטא ִבְׁשגָ  ְוִאם

 לא-כז:דויקרא   ֵמַעם ָהָאֶרץ

 ו-א:הויקרא   ָלהֶתֱחָטא ְוָׁשְמָעה קֹול ָא ְוֶנֶפׁש ִּכי  עולה ויורד פרשת

  אשם תלוי פרשת

ַאַחת  ֶנֶפׁש ִּכי ֶתֱחָטא ְוָעְׂשָתה ְוִאם
ֹת ְיהָוה ֲאֶׁשר לֹא  ִמְצו ִמָּכל

א ָיַדע ְוָאֵׁשם ְוָנָׂש  אֵתָעֶׂשיָנה ְולֹ
  .ֹנֹו ֲעו

 יט- יז:הויקרא 

 כו- כ:הויקרא   ַּביהָוה ֶנֶפׁש ִּכי ֶתֱחָטא ּוָמֲעָלה ַמַעל  אשם ודאי פרשת

 ָּבָניו ֵלאמֹר זֹאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ַצו ֶאת  צו - קריאת התורה שבועי
 לו:ח-א:וויקרא   ּתֹוַרת ָהעָֹלה

קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת 
 צו - מנחה

 ָּבָניו ֵלאמֹר זֹאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ַצו ֶאת
 יא-א:וויקרא  ּתֹוַרת ָהעָֹלה

 ָּבָניו ֵלאמֹר זֹאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ַצו ֶאת קורבנות ,שחרית - תרומת הדשן פרשת
 ו-א:וויקרא  ּתֹוַרת ָהעָֹלה

 כל יום, קורבנות סדר - מעמדות
 ָּבָניו ֵלאמֹר זֹאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ַצו ֶאת

 טז:ז-א:וויקרא  ּתֹוַרת ָהעָֹלה

 ה:וויקרא   ּבֹו ַהִּמְזֵּבַח ּתּוַקד ְוָהֵאׁש ַעל  קורבנות ,שחרית -  אביי הוה מסדר

  אשם פרשת
ִׁשים ְוזֹאת ּתֹוַרת ָהָאָׁשם קֶֹדׁש ָקדָ 

 ו- א:זויקרא   .הּוא

ר ְוזֹאת ּתֹוַרת ֶזַבח ַהְּׁשָלִמים ֲאֶׁש   תודה פרשת
 יח-יא:זקרא וי  .ַיְקִריב ַליהָוה

 לד- כח:זויקרא   ֶזַבח ְׁשָלָמיו ַליהָוה ַהַּמְקִריב ֶאת  תודה פרשת
 מז:אי-א:טויקרא   ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני שמיני - קריאת התורה שבועי

קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת 
 שמיני - מנחה

 טז-א:טויקרא   ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני 

 נט:גי- א:בויקרא י  ִאָּׁשה ִּכי ַתְזִריַע ְוָיְלָדה ָזָכר תזריע - בועיקריאת התורה ש
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קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת 
  תזריע - מנחה

 ה:גי- א:בויקרא י  ִאָּׁשה ִּכי ַתְזִריַע ְוָיְלָדה ָזָכר

 לג:וט- א:דויקרא י  זֹאת ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ַהְּמצָֹרע מצורע - קריאת התורה שבועי
תורה בימי שני וחמישי ושבת קריאת ה

 מצורע - מנחה
 יב- א:דויקרא י  זֹאת ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ַהְּמצָֹרע

 ל:חי-א:זויקרא ט  ַאֲחֵרי מֹות ְׁשֵני ְּבֵני ַאֲהרֹן  אחרי מות - קריאת התורה שבועי
קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת 

 אחרי מות - מנחה
 יז-א:זא טויקר  ַאֲחֵרי מֹות ְׁשֵני ְּבֵני ַאֲהרֹן

 שבת◄ בוקר יום כיפורל קריאת התורה
 פרשת פרה

 ַהּקֶֹדׁש ְּבַפר ְּבזֹאת ָיבֹא ַאֲהרֹן ֶאל
 אד- ג:זויקרא ט  ָּבָקר ְלַחָּטאת ְוַאִיל ְלעָֹלה ֶּבן

 ל:זויקרא ט  ַבּיֹום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם  ִּכי  יום כיפור תפילת

ִמְצַרִים ֲאֶׁשר  ֶאֶרץ ְּכַמֲעֵׂשה יום כיפור מנחה ,קריאת התורה
 י- ג:חויקרא י  ָּבּה לֹא ַתֲעׂשּו ְיַׁשְבֶּתם

 קדושים - קריאת התורה שבועי
הָוה ְקדִֹׁשים ִּתְהיּו ִּכי ָקדֹוׁש ֲאִני יְ 

 כז:כ-א:טויקרא י  ֱאלֵֹהיֶכם

קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת 
 קדושים - מנחה

הָוה ְקדִֹׁשים ִּתְהיּו ִּכי ָקדֹוׁש ֲאִני יְ 
 יד-א:טויקרא י  ֱאלֵֹהיֶכם

 כג:דכ-א:אויקרא כ  ַהּכֲֹהִנים ְּבֵני ַאֲהרֹן ֱאמֹר ֶאל אמור - קריאת התורה שבועי
קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת 

 אמור - מנחה
  טו-א:אויקרא כ  ַהּכֲֹהִנים ְּבֵני ַאֲהרֹן ֱאמֹר ֶאל

 שניו( ראשוןו ניסן ז"קריאת התורה לט
 כותסו )בחוץ לארץ

 מד:גכ-כו:בויקרא כ  ֵעז ִּכי ִיָּוֵלד ֶכֶׂשב אֹו ׁשֹור אֹו

 ֵאֶּלה מֹוֲעֵדי ְיהָוה ִמְקָרֵאי קֶֹדׁש בוקר יום טוב ,קדושא רבא
 ד:גויקרא כ  .ִּתְקְראּו אָֹתם ְּבמֹוֲעָדם ֲאֶׁשר

 טז- טו:גויקרא כ  תּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשּבָ   ספירת העומר סדר
 מג-מב:גויקרא כ  ַּבֻּסּכֹת ֵּתְׁשבּו ִׁשְבַעת ָיִמים סוכותב אושפיזין

 יום טוב ,קדושא רבא ◄יום טוב מעריב
 בוקר

 מֲֹעֵדי ְיהָוה ֶאל ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֶאת
 מד:גויקרא כ  .ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

 בהר סיני - קריאת התורה שבועי
 מֶֹׁשה ְּבַהר ִסיַני ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל

 ב:וכ- א:הרא כויק  .ֵלאמֹר

קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת 
 בהר סיני - מנחה

 מֶֹׁשה ְּבַהר ִסיַני ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל
 יג- א:הויקרא כ  .ֵלאמֹר

 לד:זכ-ג:וויקרא כ  ְּבֻחּקַֹתי ֵּתֵלכּו ִאם בחוקותי - קריאת התורה שבועי
קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת 

 בחוקותי - מנחה
 יג-ג:וויקרא כ  ּקַֹתי ֵּתֵלכּוְּבחֻ  ִאם
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מוסף ראש ◄ברכות השחר  ,שחרית
 סליחות ◄השנה

 מב:וויקרא כ  ְּבִריִתי ַיֲעקֹוב ְוָזַכְרִּתי ֶאת

 סליחות
זֹאת ִּבְהיֹוָתם ְּבֶאֶרץ  ַּגם ְוַאף

 מה-מד:וויקרא כ  אְֹיֵביֶהם

 מה:וויקרא כ  ְוָזַכְרִּתי ָלֶהם ְּבִרית ִראׁשִֹנים מוסף ראש השנה

 

 תורה

  במדבר

 

 במדבר - קריאת התורה שבועי
ִסיַני  ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ְּבִמְדַּבר

  כ:ד-א:אבמדבר   ְּבאֶֹהל מֹוֵעד

קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת 
  במדבר - מנחה

ִסיַני  ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל מֶֹׁשה ְּבִמְדַּבר
 יט-א:אבמדבר   ְּבאֶֹהל מֹוֵעד

 פט:ז-כא:דבמדבר   רֹאׁש ְּבֵני ֵגְרׁשֹון ָנׂשֹא ֶאת נשוא - ה שבועיקריאת התור
קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת 

 נשוא - מנחה
 גל-כא:דבמדבר   רֹאׁש ְּבֵני ֵגְרׁשֹון ָנׂשֹא ֶאת

 כז-כב:ובמדבר   ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּכֹה ְתָבְרכּו ֶאת  סדר הטבת חלום

 ◄שחרית, תורהבברכת ה כהניםברכת 

ברכת  ◄המטהקריאת שמע על 
 סדר פדיון הבן ◄תפילת הדרך ◄הבנים

 כו-כד:ובמדבר   .ְיָבֶרְכָך ְיהָוה ְוִיְׁשְמֶרךָ 

פסוק שהקהל אומרים בעת קריאת 
  כהניםברכת ב וישם הכהנים מילת

  ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְׁשִמי ַעל ְוָׂשמּו ֶאת
 כז:ובמדבר   .ֲאָבְרֵכם  ַוֲאִני

 חנוכה של ראשון קריאת התורה
 ֶאת ַוְיִהי ְּביֹום ַּכּלֹות מֶֹׁשה ְלָהִקים

  6יז- א:זבמדבר   ַהִּמְׁשָּכן

 צּוָער ַּבּיֹום ַהֵּׁשִני ִהְקִריב ְנַתְנֵאל ֶּבן חנוכה שני של קריאת התורה
 כט-יח:זבמדבר   .ִיָּׂששָכר  ְנִׂשיא

 חנוכה שלשלישי  קריאת התורה
 ֵני ְזבּוֻלןַהְּׁשִליִׁשי ָנִׂשיא ִלְב  ַּבּיֹום

 לה-כד:זבמדבר   .ֵחלֹן ֱאִליָאב ֶּבן

 חנוכה שלרביעי  קריאת התורה
 ןַּבּיֹום ָהְרִביִעי ָנִׂשיא ִלְבֵני ְראּובֵ 

 מא-ל:זבמדבר   .ְׁשֵדיאּור ֱאִליצּור ֶּבן

 ְמעֹוןַּבּיֹום ַהֲחִמיִׁשי ָנִׂשיא ִלְבֵני ִׁש  חנוכה שלחמישי  קריאת התורה
 מז- לו:זבמדבר   .ִריַׁשָּדיצּו ְׁשֻלִמיֵאל ֶּבן

 ֶאְלָיָסף דַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ָנִׂשיא ִלְבֵני גָ   חנוכה שלששי  קריאת התורה
 מז-מב:זבמדבר   .ְּדעּוֵאל ֶּבן

                                                           
6
 כב:ויש מתחילים מפסוק   
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 חנוכה שלשבעי  קריאת התורה
 ְפָרִיםַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ָנִׂשיא ִלְבֵני אֶ 

 נג-מח:זבמדבר   .ַעִּמיהּוד ֱאִליָׁשָמע ֶּבן

 חנוכה שלשמיני  ת התורהקריא
 ַנֶּׁשהַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ָנִׂשיא ִלְבֵני ְמ 

 ד:ח-נד:זבמדבר   .ְּפָדהצּור ַּגְמִליֵאל ֶּבן

 בהעלותיך - קריאת התורה שבועי
מּול ְּפֵני  ַהֵּנרֹת ֶאל ְּבַהֲעלְֹתָך ֶאת

 טז:בי-א:חבמדבר   ַהְּמנֹוָרה

קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת 
 בהעלותיך - מנחה

מּול ְּפֵני  ַהֵּנרֹת ֶאל ְּבַהֲעלְֹתָך ֶאת
 יד-א:חבמדבר   ַהְּמנֹוָרה

ועד מחול ה - ניסן 'קריאת התורה כ
 פסח

ַהָּפַסח  ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְוַיֲעׂשּו ְבֵני
 יד-א:טבמדבר   .ְּבמֹוֲעדֹו

 יא:טבמדבר   ר יֹוםַּבחֶֹדׁש ַהֵּׁשִני ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂש  הגדה של פסח

 הההגב
ִּפי ְיהָוה  ִּפי ְיהָוה ַיֲחנּו ְוַעל ַעל

 כג:טבמדבר   ִיָּסעּו

 מוסף ראש השנה
ּוְביֹום ִׂשְמַחְתֶכם ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם 

 י:במדבר י  ּוְבָראֵׁשי ָחְדֵׁשיֶכם

 ◄ויהי בנסוע ,תורהה ספר כשמוצאים
 שמחת תורה - תאאתה הר

 לה:יבמדבר   הַוְיִהי ִּבְנסַֹע ָהָארֹן ַוּיֹאֶמר מֶֹׁש 

 לו:יבמדבר   ּוְבֻנחֹה יֹאַמר  מראובנחה י ,לארון תורה ספר החזרת
  יא:במדבר יב  ָנא ָתֵׁשת ָעֵלינּו ַחָּטאת ַאל  סליחות

 שלח לך - פרשת תורה
ֶאֶרץ  ְלָך ֲאָנִׁשים ְוָיֻתרּו ֶאת ְׁשַלח
 מא:וט- א:גבמדבר י  ְּכַנַען

קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת 
 שלח לך - מנחה

ֶאֶרץ  ְלָך ֲאָנִׁשים ְוָיֻתרּו ֶאת ַלחְׁש 
 כ- א:גבמדבר י  ְּכַנַען

 יז:דבמדבר י  ָנא ּכַֹח ֲאדָֹני ְוַעָּתה ִיְגַּדל סליחות

 ערב יום כיפור ◄סליחות
ְּכגֶֹדל  ֹן ָהָעם ַהֶּזה ָנא ַלֲעו ְסַלח
  ַחְסֶּדךָ 

 יט:דבמדבר י

 כ:דדבר יבמ  .ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ָסַלְחִּתי ִּכְדָבֶרךָ  סליחות

ְּכבִֹדי  ָהֲאָנִׁשים ָהרִֹאים ֶאת ִּכי ָכל ו:הפרקי אבות 
 כב:דבמדבר י  אֹתַֹתי ְוֶאת

 טז-א:ובמדבר ט  ֶאֶרץ מֹוְׁשבֵֹתיֶכם ִּכי ָתבֹאּו ֶאל כל יום - מעמדות
 יג-ג:ובמדבר ט  ַוֲעִׂשיֶתם ִאֶּׁשה ַליהָוה  פרשת נסכים

 ערב יום כיפור
ר ֵני ִיְׂשָרֵאל ְוַלּגֵ ֲעַדת ְּב  ְוִנְסַלח ְלָכל

 כו:ובמדבר ט  .ָהָעם ִּבְׁשָגָגה ַהָּגר ְּבתֹוָכם ִּכי ְלָכל

קריאת  ,מעריב ,שחרית - קריאת שמע
 'וכו ,המטהשמע על 

 ַּכְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל
 מא- לז:ובמדבר ט  ְלדֹרָֹתם

 לב:חי-א:זבמדבר ט  ַוִּיַּקח קַֹרח קורח - קריאת התורה שבועי

קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת 
 קורח - מנחה

 יג-א:זבמדבר ט  ַוִּיַּקח קַֹרח
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 טז:חבמדבר י  חֶֹדׁש ִּתְפֶּדה ִמֶּבן ּוְפדּוָיו סדר פדיון הבן
 א:בכ-א:טבמדבר י  זֹאת ֻחַּקת ַהּתֹוָרה חוקת - קריאת התורה שבועי

קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת 
 חוקת - מנחה

 יז-א:טבמדבר י  זֹאת ֻחַּקת ַהּתֹוָרה

 כב-א:טבמדבר י  זֹאת ֻחַּקת ַהּתֹוָרה קריאת התורה לפרשת פרה
 יט:אבמדבר כ  .מֹותּוִמַּמָּתָנה ַנֲחִליֵאל ּוִמַּנֲחִליֵאל ּבָ  ב:ופרקי אבות 

 ט:הכ- ב:בבמדבר כ  ַוַּיְרא ָּבָלק בלק - קריאת התורה שבועי
שי ושבת קריאת התורה בימי שני וחמי

 בלק - מנחה
 יב- ב:בבמדבר כ  ַוַּיְרא ָּבָלק

 כא:גבמדבר כ  ִהִּביט ָאֶון ְּבַיֲעקֹב לֹא מוסף ראש השנה

פסוקים לשמות  ◄שחרית  -מה טובו 
  ל- -מ אנשים

יָך ּטֹבּו אָֹהֶליָך ַיֲעקֹב ִמְׁשְּכנֶֹת  ַמה
 ה:דבמדבר כ  .ִיְׂשָרֵאל

 פנחס - קריאת התורה שבועי
ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן  ֶאְלָעָזר ֶּבן ִּפיְנָחס ֶּבן
 א:ל-י:הבמדבר כ  ִיְׂשָרֵאל ֲחָמִתי ֵמַעל ְּבֵני ֵהִׁשיב ֶאת

קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת 
 פנחס - מנחה

ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן  ֶאְלָעָזר ֶּבן ִּפיְנָחס ֶּבן
 ד:וכ-י:הבמדבר כ  ִיְׂשָרֵאל ֲחָמִתי ֵמַעל ְּבֵני ֵהִׁשיב ֶאת

 כל יום - מעמדות ◄ילהסדר ברית מ
ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן  ֶאְלָעָזר ֶּבן ִּפיְנָחס ֶּבן
 יב-י:הבמדבר כ  ִיְׂשָרֵאל ֲחָמִתי ֵמַעל ְּבֵני ֵהִׁשיב ֶאת

 ח-א:חבמדבר כ  ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַצו ֶאת קורבנות ,שחרית -פרשת התמיד 
 טו-א:חבמדבר כ  ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַצו ֶאת ראש חודש קריאת התורה

 לשבת )המוספים( מוסף פרשת
ראש ו7

 הקריא ◄קורבנות ,8שחרית - חודש
 ראש חודש שבת, שני תורהבספר 

 ְכָבִׂשים ְּבֵני ְׁשֵני ּוְביֹום ַהַּׁשָּבת
 טו-ט:חבמדבר כ  ָׁשָנה ְּתִמיִמם

 ◄מוסף שבת ◄קורבנות ,שחרית שבת
 שבת -  מעמד

 ְכָבִׂשים ְּבֵני ְׁשֵני ּוְביֹום ַהַּׁשָּבת
 י-ט:חבמדבר כ  ה ְּתִמיִמםָׁשנָ 

  ראש חודש בתף שמוס
ַּתְקִריבּו עָֹלה  ּוְבָראֵׁשי ָחְדֵׁשיֶכם

 יא:חבמדבר כ  ַליהָוה

 קורבנות ,ראש חודש שחרית
ַּתְקִריבּו עָֹלה  ּוְבָראֵׁשי ָחְדֵׁשיֶכם

 טו- יא:חבמדבר כ  ַליהָוה

 ניוש( ראשון, שני תורהבספר  הקריא
 סוכות )בחוץ לארץ

ה ֶעְׂשרִֹנים סֶֹלת ִמְנָחה ּוְׁשלָֹׁש 
 טז-יב:חבמדבר כ  ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ַלָּפר ָהֶאָחד

 פסח מוסף
ָׂשר ּוַבחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ְּבַאְרָּבָעה עָ 

 יט- טז:חבמדבר כ  .ַלחֶֹדׁש ֶּפַסח ַליהָוה יֹום

                                                           
7
 י- ט פסוקים  

8
  טו-יא פסוקים  
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 ניוש( ראשון, שני תורהבספר  הקריא
 פסח )בחוץ לארץ

ָּבָעה ָעָׂשר ּוַבחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ְּבַאְר 
 כה- טז:חבמדבר כ  .ַלחֶֹדׁש ֶּפַסח ַליהָוה יֹום

ויום  חול המועד, שני תורהבספר  הקריא
 פסח אחרון של

ִרים ְוִהְקַרְבֶּתם ִאֶּׁשה עָֹלה ַליהָוה ּפָ 
 כה- יט:חבמדבר כ  ָבָקר ְׁשַנִים ְוַאִיל ֶאָחד ְּבֵני

 שבועות מוסף
ִמְנָחה  ּוְביֹום ַהִּבּכּוִרים ְּבַהְקִריְבֶכם

 כז- כו:חבמדבר כ  ְּבָׁשֻבעֵֹתיֶכם ֲחָדָׁשה ַליהָוה

 שבועות, שני תורהבספר  הקריא
ה ּוְביֹום ַהִּבּכּוִרים ְּבַהְקִריְבֶכם ִמְנחָ 

 לא- כו:חבמדבר כ  ְּבָׁשֻבעֵֹתיֶכם ֲחָדָׁשה ַליהָוה

 תורהבספר  הקריא ◄מוסף ראש השנה
 שני הימים ,ראש השנה, שני

ִביִעי ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש ּוַבחֶֹדׁש ַהְּׁש 
 ו-א:טבמדבר כ  קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ִמְקָרא

 יום כיפור מוסף
ֶּזה ּוֶבָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי הַ 

 ח- ז:טבמדבר כ  קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ִמְקָרא

ֶּזה ּוֶבָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי הַ  יום כיפור, שני תורהבספר  הקריא
 יא- ז:טבמדבר כ  ְהֶיה ָלֶכםקֶֹדׁש יִ  ִמְקָרא

 סוכות מוסף
י ַהְּׁשִביִע  ּוַבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁש

 גי-בי:טבמדבר כ  קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ִמְקָרא

 שני שליום , שני תורהבספר  הקריא
 חוץ לארץ סוכות

י ַהְּׁשִביִע  ּוַבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁש
 טז-יב:טבמדבר כ  קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ִמְקָרא

 ָבָקר ְׁשֵנים ּוַבּיֹום ַהֵּׁשִני ָּפִרים ְּבֵני סוכות מוסף
 יז:טבמדבר כ  ֵאיִלם ְׁשָנִים ָעָׂשר

 סוכות יום שני של ,קריאת התורה
ם ָבָקר ְׁשֵני ָּפִרים ְּבֵני  ּוַבּיֹום ַהֵּׁשִני

 יט-יז:טבמדבר כ  ֵאיִלם ְׁשָנִים ָעָׂשר

 ָעָׂשר ִליִׁשי ָּפִרים ַעְׁשֵּתיּוַבּיֹום ַהְּׁש  סוכות מוסף
 כ:טבמדבר כ  ֵאיִלם ְׁשָנִים

 סוכות שלשלישי יום  ,קריאת התורה
 ָעָׂשר יּוַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ָּפִרים ַעְׁשּתֵ 

 כב- כ:טבמדבר כ  ֵאיִלם ְׁשָנִים

 חול המועד שני שליום  ,קריאת התורה
 חוץ לארץ סוכות

 ָעָׂשר ַעְׁשֵּתיּוַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ָּפִרים 
 כח- כ:טבמדבר כ  ֵאיִלם ְׁשָנִים

 סוכות מוסף
יִלם ּוַבּיֹום ָהְרִביִעי ָּפִרים ֲעָׂשָרה אֵ 

 כג:טבמדבר כ  ְׁשָנִים

יִלם ּוַבּיֹום ָהְרִביִעי ָּפִרים ֲעָׂשָרה אֵ  סוכותשל  יום רביעי ,קריאת התורה
 כה- כג:טבמדבר כ  ְׁשָנִים

ל חו יום שלישי של ,קריאת התורה
 חוץ לארץ סוכות המועד

יִלם ּוַבּיֹום ָהְרִביִעי ָּפִרים ֲעָׂשָרה אֵ 
 לא- כג:טבמדבר כ  ְׁשָנִים

 סוכות מוסף
ה ּוַבּיֹום ַהֲחִמיִׁשי ָּפִרים ִּתְׁשעָ 

 כו:טבמדבר כ  ֵאיִלם ְׁשָנִים

 סוכות יום חמישי של ,קריאת התורה
ה ּוַבּיֹום ַהֲחִמיִׁשי ָּפִרים ִּתְׁשעָ 

 כח-כו:טבמדבר כ  ִיםֵאיִלם ְׁשנָ 

 חול המועדיום רביעי של  ,קריאת התורה
 הושנעא רבאו חוץ לארץ סוכות

ה ּוַבּיֹום ַהֲחִמיִׁשי ָּפִרים ִּתְׁשעָ 
 לד-כו:טבמדבר כ  ֵאיִלם ְׁשָנִים
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 הושנעא רבא מוסף
ֵאיִלם  ּוַבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ָּפִרים ְׁשמָֹנה

 כט:טבמדבר כ  ְׁשָנִים

 סוכות ששי של יום ,קריאת התורה
ֵאיִלם  ּוַבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ָּפִרים ְׁשמָֹנה

 לא-כט:טבמדבר כ  ְׁשָנִים

ֵאיִלם  ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ָּפִרים ִׁשְבָעה הושנעא רבא מוסף
 לב:טבמדבר כ  ְׁשָנִים

 קריאת התורה הושנעא רבא
ֵאיִלם  ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ָּפִרים ִׁשְבָעה

 לד-לב:טבמדבר כ  ְׁשָנִים

 לו-לה:טבמדבר כ  ֲעֶצֶרת ִּתְהֶיה ָלֶכם ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני שמחת תורה\שמיני עצרת מוסף
 שמיני עצרת, שני תורהבספר  הקריא

 חוץ לארץ
 א:ל-לה:טבמדבר כ  ֲעֶצֶרת ִּתְהֶיה ָלֶכם ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני

 א:ל-לה:טבמדבר כ  ִּתְהֶיה ָלֶכםֲעֶצֶרת  ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני שמחת תורה קריאת התורה מוסף

  מטות - קריאת התורה שבועי
ָראֵׁשי ַהַּמּטֹות  ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֶאל
 מב:בל-ב:במדבר ל  ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל

קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת 
 מטות  - מנחה

ָראֵׁשי ַהַּמּטֹות  ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֶאל
 יז-ב:במדבר ל  ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל

 יג:ול- א:גבמדבר ל  ִיְׂשָרֵאל ֵאֶּלה ַמְסֵעי ְבֵני מסעי - ריאת התורה שבועיק

קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת 
 מסעי - מנחה

 י- א:גבמדבר ל  ִיְׂשָרֵאל ֵאֶּלה ַמְסֵעי ְבֵני

 

 תורה

  דברים
 

 כב:ג- א:אדברים   ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים דברים - קריאת התורה שבועי
שני וחמישי ושבת  קריאת התורה בימי

 דברים - מנחה
 יא- א:אדברים   ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים

 יא-י:אדברים   ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ִהְרָּבה ֶאְתֶכם מוצאי שבת -ויתן לך 
 יא:ז-כג:גדברים   ְיהָוה ָוֶאְתַחַּנן ֶאל ואתחנן - קריאת התורה שבועי

קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת 
 ואתחנן - מנחה

 ח:ד-כג:גדברים   ְיהָוה ן ֶאלָוֶאְתַחּנַ 

ֹות ֲאדָֹני ְיהִוה ַאָּתה ַהִחּלֹוָת ְלַהְרא סליחות
 כד:גדברים   ַעְבְּדךָ  ֶאת

שקוראים  אחר קריאת התורה קודם
 מוצאי שבת - ויתן לך  ◄העולה הראשון

 ַהְּדֵבִקים ַּביהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ְוַאֶּתם
 ד:דדברים   .ַחִּיים ֻּכְּלֶכם ַהּיֹום

 ט:דדברים    ְמאֹדַרק ִהָּׁשֶמר ְלָך ּוְׁשמֹר ַנְפְׁשךָ  י:גבות פרקי א
 י-ט:דדברים    ְמאֹדַרק ִהָּׁשֶמר ְלָך ּוְׁשמֹר ַנְפְׁשךָ  מעמד הר סיני – אחד משש זכירות 
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 מ- כה:דדברים   תֹוִליד ָּבִנים ּוְבֵני ָבִנים ִּכי קריאת התורה תשעה באב
 כט:דדברים   ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ  ּוִבַּקְׁשֶּתם ִמָּׁשם ֶאת סליחות
 לא:דדברים   ִּכי ֵאל ַרחּום ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ  סליחות

 לד:דדברים   ּוְבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה הגדה של פסח
 לה:דדברים   ַאָּתה ָהְרֵאָת ָלַדַעת שמחת תורה - תאאתה הר

 ,מוסף ,מעריב ,מנחה ,שחרית - עלינו
סדר  ,הקדוש לבנ ,מוסף ראש השנה

 ברית מילה
 לט:דדברים   ְלָבֶבךָ  ְוָיַדְעָּת ַהּיֹום ַוֲהֵׁשבָֹת ֶאל

 הגבהה
ְפֵני ָׂשם מֶֹׁשה לִ  ְוזֹאת ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר

 מד:דדברים   .ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

 שבת - מעמד
  ָּכלֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעבֹד ְוָעִׂשיתָ 

 טו-יב:הדברים   .ְמַלאְכֶּתךָ 

 ◄דזמרהקי פסו ,שחרית -שירת הים 

 כשמוצאים ◄בוקר 'וה 'בימי  ,תחנון
 שבת שחרית ,מארון הקודש תורה ספר

ויום  בתף שמוס ,קדושה ◄ויום טוב
סדר  ◄מוסף ראש השנה ◄טוב

 הושענות

הָוה ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו יְ 
 ד:ודברים   .ֶאָחד

על  ,מעריב ,שחרית - קריאת שמע
  מוסף ראש השנה ,המטה

ָוה ִיְׂשָרֵאל ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ְיהְׁשַמע 
 ט- ד:ודברים   .ֶאָחד

  הנחת תפיליןסדר  קודם
ָיֶדָך ְוָהיּו  ּוְקַׁשְרָּתם ְלאֹות ַעל
 ח:ודברים   .ְלטָֹטפֹת ֵּבין ֵעיֶניךָ 

 ִיְׁשָאְלָך ִבְנָך ָמָחר ֵלאמֹר ָמה ִּכי הגדה של פסח
 כ:ודברים   ָהֵעדֹת

 כג:ודברים   א ִמָּׁשםְואֹוָתנּו הֹוִצי  הגדה של פסח
 כה:אי-יב:זדברים   ְוָהָיה ֵעֶקב ִּתְׁשְמעּון  עקב - קריאת התורה שבועי

קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת 
 עקב - מנחה

 י:ח-יב:זדברים   ְוָהָיה ֵעֶקב ִּתְׁשְמעּון

 טו-יג:זדברים   ַוֲאֵהְבָך ּוֵבַרְכָך ְוִהְרֶּבךָ  מוצאי שבת -ויתן לך 
אשר הכעיסו  –כירות אחד משש ז

  ה במדבר"אבותינו להקב
 ז:טדברים   ִּתְׁשַּכח ְזכֹר ַאל

 כז-כו:טדברים   ַּתְׁשֵחת ַעְּמָך ְוַנֲחָלְתךָ  ַאל סליחות

ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק  ְזכֹר ַלֲעָבֶדיךָ   תחנון
 כז:טדברים   ּוְלַיֲעקֹב

 ט:אי-יב:י דברים  ָמה ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ  ְוַעָּתה ִיְׂשָרֵאל  ההירא פרשת
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 מוצאי שבת -ויתן לך 
הּוא ֱאלֵֹהי  ִּכי ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם

 יח-יז:ידברים   ָהֱאלִֹהים

 ְּבִׁשְבִעים ֶנֶפׁש ָיְרדּו ֲאבֶֹתיךָ   הגדה של פסח
 כב:ידברים   ִמְצָרְיָמה

על  ,מעריב ,שחרית - קריאת שמע
 'וכו ,המטה

 כא- יג:אברים יד  ַֹתי ִמְצו ָׁשמַֹע ִּתְׁשְמעּו ֶאל ְוָהָיה ִאם

 ראה – קריאת התורה שבועי
ַהּיֹום  ְרֵאה ָאנִֹכי נֵֹתן ִלְפֵניֶכם

 יז:זט-כו:אדברים י  .ְּבָרָכה ּוְקָלָלה

קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת 
 ראה - מנחה

ַהּיֹום  ְרֵאה ָאנִֹכי נֵֹתן ִלְפֵניֶכם
 י:בי-כו:אדברים י  .ְּבָרָכה ּוְקָלָלה

 א:דדברים י  ִנים ַאֶּתם ַליהָוה ֱאלֵֹהיֶכםּבָ  יח:גפרקי אבות 
 שבת ,פסח שבת שמיני ,קריאת התורה

, שמיני עצרת שבתו שבועותשל  יום שני
 חוץ לארץ

 יז:זט-כב:דדברים י  ְּתבּוַאת ַזְרֶעךָ  ַעֵּׂשר ְּתַעֵּׂשר ֵאת ָּכל

 ו:ודברים ט  ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֵּבַרְכךָ  ִּכי מוצאי שבת -ויתן לך 
 ,חוץ לארץ פסחלשמיני  ,תורהקריאת ה

 חוץ לארץ ,ויום שני שבועות
 ַהְּבכֹור ֲאֶׁשר ִיָּוֵלד ִּבְבָקְרךָ  ָּכל

 יז:זט- יט:ודברים ט  ּוְבצֹאְנךָ 

 - אחד משש זכירות  ◄יהגדה של פסח
  יציאת מצרים

 ג:זדברים ט  תֹאַכל ָעָליו ָחֵמץ לֹא

 שלושת רגלים מוסף
 ָרֶאה ָכלָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים ַּבָּׁשָנה יֵ 

 יז- טז:זדברים ט  ְּפֵני ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ  ְזכּוְרָך ֶאת

 שופטים - קריאת התורה שבועי
 ְלָך ְּבָכל ׁשְֹפִטים ְוׁשְֹטִרים ִּתֶּתן

 ט:אכ- יח:זדברים ט  ְׁשָעֶריךָ 

קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת 
 שופטים - מנחה

 ְלָך ְּבָכל ִּתֶּתן, ׁשְֹפִטים ְוׁשְֹטִרים
 יג:זי- יח:זדברים ט  ֶריךָ ְׁשעָ 

 יט:הכ- י:אדברים כ  אְֹיֶביךָ  ֵתֵצא ַלִּמְלָחָמה ַעל ִּכי כי תצא – קריאת התורה שבועי

קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת 
 כי תצא - מנחה

 כא- י:אדברים כ  אְֹיֶביךָ  ֵתֵצא ַלִּמְלָחָמה ַעל ִּכי

סדר הטבת  ◄מוצאי שבת -ויתן לך 
  חלום

 ו:גדברים כ  ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ  ָאָבה ְולֹא

יָך ָעָׂשה ְיהָוה ֱאלֶֹה  ָזכֹור ֵאת ֲאֶׁשר  מעשה מרים -אחד משש זכירות 
 ט:דדברים כ  ְלִמְרָים

אחד  ◄קריאת התורה לפרשת זכור
 עמלקמעשה  –משש זכירות 

 יט- יז:הדברים כ  ָעָׂשה ְלָך ֲעָמֵלק ָזכֹור ֵאת ֲאֶׁשר

 ח-א:ודברים כ  ָהָאֶרץ ָתבֹוא ֶאל ָהָיה ִּכיוְ  כי תבוא - קריאת התורה שבועי
קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת 

 כי תבוא - מנחה
 טו-א:ודברים כ  ָהָאֶרץ ָתבֹוא ֶאל ְוָהָיה ִּכי
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יָך ְוָעִניָת ְוָאַמְרָּת ִלְפֵני ְיהָוה ֱאלֶֹה   הגדה של פסח
 ח-ה:ודברים כ  ֲאַרִּמי אֵֹבד ָאִבי

 אחר ◄יםכהנברכת י כהנים אחר "ע
 )י"סע( מעריבו שחרית

 ַהְׁשִקיָפה ִמְּמעֹון ָקְדְׁשָך ִמן
 טו:ודברים כ  לִיְׂשָראֵ  ַעְּמָך ֶאת ּוָבֵרְך ֶאת ַהָּׁשַמִים

ָּברּוְך ַאָּתה ָּבִעיר ּוָברּוְך ַאָּתה   מוצאי שבת -ויתן לך 
 ו-ג:חדברים כ    .ַּבָּׂשֶדה

 מוצאי שבת -ויתן לך 
ַהְּבָרָכה  תְיַצו ְיהָוה ִאְּתָך אֶ 

 ח:חדברים כ  ַּבֲאָסֶמיךָ 

 תפילה זכה
ָוה ַעֵּמי ָהָאֶרץ ִּכי ֵׁשם ְיה ְוָראּו ָּכל

 י:חדברים כ  ִנְקָרא ָעֶליךָ 

 יב:חדברים כ  אֹוָצרֹו ַהּטֹוב ִיְפַּתח ְיהָוה ְלָך ֶאת מוצאי שבת -ויתן לך 

 נצבים - קריאת התורה שבועי
ִלְפֵני  ַאֶּתם ִנָּצִבים ַהּיֹום ֻּכְּלֶכם

 ל כ-ט:דברים כט  ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם

קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת 
 נצבים - מנחה

 ַאֶּתם ִנָּצִבים ַהּיֹום ֻּכְּלֶכם ִלְפֵני
 כח-ט:טדברים כ  ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם

 וידוי ,יום כיפור תפילת
 ַליהָוה ֱאלֵֹהינּו ְוַהִּנְגלֹת ַהִּנְסָּתרֹת
 כח:טים כדבר  ָלנּו ּוְלָבֵנינּו

 פרשת התשובה
ַהְּדָבִרים  ָיבֹאּו ָעֶליָך ָּכל ְוָהָיה ִכי

 י-א:דברים ל  ָהֵאֶּלה ַהְּבָרָכה ְוַהְּקָלָלה

 סליחות
ְׁשבּוְתָך  ְוָׁשב ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֶאת

 ד- ג:דברים ל  ְוִרֲחֶמךָ 

 ו:דברים ל  ְלָבְבךָ  ּוָמל ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֶאת  סליחות
 טו:דברים ל  ִּתי ְלָפֶניָך ַהּיֹוםְרֵאה ָנתַ   תפילה זכה

 וילך - קריאת התורה שבועי
ַהְּדָבִרים  ַוֵּיֶלְך מֶֹׁשה ַוְיַדֵּבר ֶאת

 ל-א:אדברים ל  .ִיְׂשָרֵאל ָּכל ָהֵאֶּלה ֶאל

קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת 
 וילך - מנחה

ַהְּדָבִרים  ַוֵּיֶלְך מֶֹׁשה ַוְיַדֵּבר ֶאת
9יג-א:אדברים ל  .ִיְׂשָרֵאל ָּכל ָהֵאֶּלה ֶאל

 

 בנ- א:בדברים ל  ַהֲאִזינּו ַהָּׁשַמִים ַוֲאַדֵּבָרה האזינו - קריאת התורה שבועי
קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת 

 האזינו - מנחה
  יב- א:בדברים ל  ַהֲאִזינּו ַהָּׁשַמִים ַוֲאַדֵּבָרה

 ו- א:ברים לדב  ַהֲאִזינּו ַהָּׁשַמִים ַוֲאַדֵּבָרה 'איום  - מעמד 

ִּכי ֵׁשם ְיהָוה ֶאְקָרא ָהבּו גֶֹדל    מוסף או מנחה ,עמידהה קודם
 ג:בדברים ל  .ֵלאלֵֹהינּו

 פסוקים לשמות אנשים ◄צידוק הדין
  א--ה

ְּדָרָכיו -ִּכי ָכל ַהּצּור ָּתִמים ָּפֳעלֹו
ַצִּדיק  ֵאל ֱאמּוָנה ְוֵאין ָעֶול ִמְׁשָּפט

  .ְוָיָׁשר הּוא
 ד:בדברים ל

 יב-ז:בדברים ל  ְזכֹר ְימֹות עֹוָלם 'ביום  -  מעמד
 ט:בדברים ל  ִּכי ֵחֶלק ְיהָוה ַעּמֹו סוכותב אושפיזין
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10יא:בדברים ל  ְּכֶנֶׁשר ָיִעיר ִקּנֹו  לבישת הטלית קודם
 

 יח-יג:בדברים ל  ָּבֳמֵתי ָאֶרץ ַיְרִּכֵבהּו ַעל 'יום ג - מעמד 
 כח-יט:בדברים ל  ַוַּיְרא ְיהָוה ַוִּיְנָאץ 'יום ד - מעמד 
 לה-כט:בדברים ל  לּו ָחְכמּו ַיְׂשִּכילּו זֹאת 'יום ה - מעמד 
 מג- לו:בדברים ל  ָיִדין ְיהָוה ַעּמֹו ִּכי 'יום ו - מעמד 

  ל--ר פסוקים לשמות אנשים

ְוֵאין  ְראּו ַעָּתה ִּכי ֲאִני ֲאִני הּוא
 ֲאִני ָאִמית ַוֲאַחֶּיה ֱאלִֹהים ִעָּמִדי
ְוֵאין ִמָּיִדי  י ֶאְרָּפאָמַחְצִּתי ַוֲאנִ 

  .ַמִּציל

 לט:בדברים ל

 מג:בדברים ל  ַהְרִנינּו גֹוִים ַעּמֹו שחרית שבת, אב הרחמים
קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת 

  וזאת הברכה - מנחה
ה ְוזֹאת ַהְּבָרָכה ֲאֶׁשר ֵּבַרְך מֶֹׁש 

 יז:גל-א:גדברים ל  ִאיׁש ָהֱאלִֹהים

וזאת  - רהשמחת תול קריאת התורה
 הברכה

ה ְוזֹאת ַהְּבָרָכה ֲאֶׁשר ֵּבַרְך מֶֹׁש 
 יב:דל-א:גדברים ל  ִאיׁש ָהֱאלִֹהים

  שחרית קודם
ָלנּו מֶֹׁשה מֹוָרָׁשה  ּתֹוָרה ִצָּוה

 ד:גדברים ל  .ְקִהַּלת ַיֲעקֹב

י אֵׁש ַוְיִהי ִביֻׁשרּון ֶמֶלְך ְּבִהְתַאֵּסף רָ  מוסף ראש השנה
 ה:גדברים ל  .ָרֵאלָעם ַיַחד ִׁשְבֵטי ִיְׂש 

 כא:הפרקי אבות 
ָׁשם ֶחְלַקת  ַוַּיְרא ֵראִׁשית לֹו ִּכי

 כא:גדברים ל  ְמחֵֹקק ָספּון

 כט:גדברים ל  ַאְׁשֶריָך ִיְׂשָרֵאל ִמי ָכמֹוךָ   מוצאי שבת -ויתן לך 
 

 נביאים

  יהושע
 

 ;ספרדים - וזאת הברכה הפטרה
 כז:ו ממשיכים תימנים

 ט- א:איהושע   ֶעֶבד ְיהָוה ֶׁשהַוְיִהי ַאֲחֵרי מֹות מֹ

 ;וזאת הברכה\שמיני עצרת הפטרה
 אשכנזים - חוץ לארץב שמחת תורה

 יח- א:איהושע   ֶעֶבד ְיהָוה ַוְיִהי ַאֲחֵרי מֹות מֶֹׁשה

ַהִּׁשִּטים  נּון ִמן ִּבן ַוִּיְׁשַלח ְיהֹוֻׁשעַ   שלח לך הפטרה
 כד-א:ביהושע   ֲאָנִׁשים ְמַרְּגִלים ְׁשַנִים

 ממשיכים ,פסח יום ראשון של ההפטר
 ב:ה יהושע

 ז-ה:גיהושע   ּוָהָעם ִהְתַקָּדׁש ַוּיֹאֶמר ְיהֹוֻׁשַע ֶאל
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 ממשיכים ,פסח יום ראשון של הפטרה
 ,ספרדים ;אשכנזים - כז:ויהושע 
 כז:ומוסיפים תימנים

 ְיהֹוֻׁשעַ  ָּבֵעת ַהִהיא ָאַמר ְיהָוה ֶאל
 א:ו-ב:היהושע   ֲעֵׂשה ְלָך ַחְרבֹות ֻצִרים

 ממשיכים ,פסח יום ראשון של הפטרה
 ◄תימנים ,ספרדים - כא:ויהושע 
 - ט:א ממשיכים ,וזאת הברכה הפטרה
 תימנים

ְמעֹו ְיהֹוֻׁשַע ַוְיִהי ָׁש  ַוְיִהי ְיהָוה ֶאת
 כז:ויהושע   .ָהָאֶרץ ְּבָכל

 ד- ב:דיהושע כ  ֶּתַרח ֲאִבי ַאְבָרָהם ַוֲאִבי ָנחֹור הגדה של פסח
 

 נביאים

 טיםשופ
 

 לא:ה-ד:דשופטים   ּוְדבֹוָרה ִאָּׁשה ְנִביָאה אשכנזים - בשלח הפטרה
 לא:ה-כג:דשופטים   ַוַּיְכַנע ֱאלִֹהים ַּבּיֹום ַההּוא  תימנים - בשלח הפטרה
 אי-ג:השופטים   רְֹזִנים  ַהֲאִזינּו, ִׁשְמעּו ְמָלִכים ספרדים - בשלח הפטרה
 גל-א:אשופטים י  ח ַהִּגְלָעִדי ָהָיה ִּגּבֹור ַחִילְוִיְפָּת  ספרדים ,אשכנזים - חוקת הפטרה
 מ-א:אשופטים י  ְוִיְפָּתח ַהִּגְלָעִדי ָהָיה ִּגּבֹור ַחִיל תימנים - חוקת הפטרה

 תימנים - נשוא הפטרה
ַּפַחת ַוְיִהי ִאיׁש ֶאָחד ִמָּצְרָעה ִמִּמְׁש 

 כד- ב:גשופטים י  ַהָּדִני ּוְׁשמֹו ָמנֹוחַ 

 ספרדים ,שכנזיםא - נשוא הפטרה
ַּפַחת ַוְיִהי ִאיׁש ֶאָחד ִמָּצְרָעה ִמִּמְׁש 

 כה- ב:גשופטים י  ַהָּדִני ּוְׁשמֹו ָמנֹוחַ 

 
 נביאים

  שמואל
 

 י:ב-א:א 'אשמואל   ָהָרָמַתִים צֹוִפים ַוְיִהי ִאיׁש ֶאָחד ִמן ראש השנה של 'איום  הפטרה

ִּכי ֵאין ִּבְלֶּתָך ָקדֹוׁש ַּכיהָוה  ֵאין אין כאלוקינו קודם ,מוסף שבת
 ב:ב 'אשמואל   .ְוֵאין צּור ֵּכאלֵֹהינּו

 צידוק הדין
ֹול ְיהָוה ֵמִמית ּוְמַחֶּיה מֹוִריד ְׁשא

 ו:ב 'אשמואל   .ַוָּיַעל

 א:דפרקי אבות 
מֹור ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ָא ָלֵכן ְנֻאם

 ל:ב 'אשמואל   ָאַמְרִּתי ֵּביְתָך ּוֵבית ָאִביךָ 

 ָהָעם ְלכּו ְוֵנְלָכה ַוּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֶאל קורח הפטרה
  ַהִּגְלָּגל

-יד:אי 'אשמואל 
 כב:בי
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יום  ,מעריב - לעולם אמן ואמן' ברוך ה
   )חוץ לארץ( חול

 כב:בי 'אשמואל   ַעּמֹו ִיּטֹׁש ְיהָוה ֶאת-ִּכי לֹא

סדר הטבת  ◄מוצאי שבת -ויתן לך 
  חלום

 מה:די 'אשמואל   ָׁשאּול ַוּיֹאֶמר ָהָעם ֶאל

  ַוְּתִהי ַהִּמְלָחָמה ֲחָזָקה תימנים - פרשת זכור הפטרה
- נב:די 'אשמואל 

 לג:וט
 דל-א:וט 'אשמואל   ָׁשאּול ַוּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֶאל ספרדים - פרשת זכור הפטרה

 אשכנזים - פרשת זכור הפטרה
ת ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ָּפַקְדִּתי אֵ 

 לד- ב:וט 'אשמואל   ָרֵאלָעָׂשה ֲעָמֵלק ְלִיְׂש  ֲאֶׁשר

מוצאי  - ויתן לך  ◄ביציאה מבית הכנסת
 שבת

ָוה ְּדָרָכו ַמְׂשִּכיל ַויה ַוְיִהי ָדִוד ְלָכל
 יד:חי 'אשמואל   .ִעּמֹו

 מב- יח:כ 'אשמואל   לֹו ְיהֹוָנָתן ָמָחר חֶֹדׁש ַוּיֹאֶמר ראש חודש ערב שבת הפטרה

סדר הטבת  ◄מוצאי שבת -ויתן לך 
  חלום

 ְרֶּתם ּכֹה ֶלָחי ְוַאָּתה ָׁשלֹוםַוֲאַמ 
 ו:הכ 'אשמואל   .ְלָך ָׁשלֹום ּוֵביְתָך ָׁשלֹום ְוכֹל ֲאֶׁשר

 יט-א:ו 'בשמואל   ַוּיֶֹסף עֹוד ָּדִוד ספרדים - שמיני הפטרה
 ג:ז-א:ו 'בשמואל   ַוּיֶֹסף עֹוד ָּדִוד תימנים - שמיני הפטרה
 יז:ז-א:ו 'בשמואל   דַוּיֶֹסף עֹוד ָּדוִ  אשכנזים - שמיני הפטרה

 יד:ז 'בשמואל   ּלֹו ְלָאב ֲאִני ֶאְהֶיה תפילה זכה

 ◄ספרדים ,אשכנזים - האזינו הפטרה
 פסח שביעי של הפטרה

ִּדְבֵרי  ַוְיַדֵּבר ָּדִוד ַליהָוה ֶאת
 אנ-א:בכ 'בשמואל   ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת

 נא:בכ 'בשמואל   ִמְגּדֹול ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו ברכת המזון

 יד:דכ 'בשמואל   ִלי ְמאֹד ָּגד ַצר ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל  סליחות ◄נפילת אפים - חנוןת
 

 נביאים

  מלכים
 

 אל- א:א 'אמלכים   ְוַהֶּמֶלְך ָּדִוד ָזֵקן ָּבא ַּבָּיִמים חיי שרה הפטרה
 יא-א:ב 'אמלכים   ָדִוד ָלמּות ַוִּיְקְרבּו ְיֵמי ויחי הפטרה
 א:ד-טו:ג 'אמלכים   ה ְוִהֵּנה ֲחלֹוםַוִּיַקץ ְׁשלֹמֹ מקץ הפטרה
 יג:ו-כו:ה 'אמלכים   ַויהָוה ָנַתן ָחְכָמה ִלְׁשלֹמֹה תרומה הפטרה

 ֶאת ַוִּיְׁשַלח ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה ַוִּיַּקח  תימנים - ויקהל הפטרה
 כב-יג:ז 'אמלכים   .ִחיָרם ִמּצֹר

 איטלקים ,ספרדים - ויקהל הפטרה
 לֹמֹה ַוִּיַּקח ֶאתַוִּיְׁשַלח ַהֶּמֶלְך ְׁש 

 כו-יג:ז 'אמלכים   .ִחיָרם ִמּצֹר
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 הפטרה ◄אשכנזים - ויקהל הפטרה

 הפטרה ◄תימנים ,ספרדים - פקודי
 חנוכהשל  השני שבת

 נ-מ:ז 'אמלכים   ַהִּכּיֹרֹות ַוַּיַעׂש ִחירֹום ֶאת

 הפטרה ◄אשכנזים - פקודי הפטרה
 - חוץ לארץ סוכות יום שני של

 ראשון של שבת הפטרה ◄תימנים
 חנוכה

ה ַהְּמָלאָכה ֲאֶׁשר ָעָׂש  ַוִּתְׁשַלם ָּכל
 כא:ח-נא:ז 'אמלכים   ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה ֵּבית ְיהָוה

 - חוץ לארץ סוכות יום שני של הפטרה
 ספרדים ,אשכנזים

ִאיׁש  ַהֶּמֶלְך ְׁשלֹמֹה ָּכל ַוִּיָּקֲהלּו ֶאל
 כא-ב:ח 'אמלכים   ִיְׂשָרֵאל

ְּתִחַּנת ַעְבְּדָך ְוַעְּמָך  ְוָׁשַמְעָּת ֶאל מנהג אשכנז - יום כיפור ליל, מעריב
 ל:ח 'אמלכים   ִיְׂשָרֵאל

 מט:ח 'אמלכים   ְּתךָ ְוָׁשַמְעָּת ַהָּׁשַמִים ְמכֹון ִׁשְב  מנהג פולין - יום כיפור ליל, מעריב
 נ:ח 'אמלכים   ָלְך  ְלַעְּמָך ֲאֶׁשר ָחְטאּו מנהג אשכנז - יום כיפור ליל, מעריב

 לַוְיִהי ְּכַכּלֹות ְׁשלֹמֹה ְלִהְתַּפֵּלל אֶ  חוץ לארץ ,שמיני עצרת הפטרה
 סו- נד:ח 'אמלכים   ְיהָוה

 - תאאתה הר ◄מוצאי שבת -ויתן לך 
 שמחת תורה

 נז:ח 'אמלכים   ְיִהי ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ִעָּמנּו

 סא-נז:ח 'אמלכים   ְיִהי ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ִעָּמנּו  )י"סע( מעריבו שחרית אחר

ְנִּתי ְוִיְהיּו ְדָבַרי ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִהְתַחּנַ   סדר הושענות
 ס-נט:ח 'אמלכים   ִלְפֵני ְיהָוה

 ס:ח 'אמלכים   ַעֵּמי ָהָאֶרץ ְלַמַען ַּדַעת ָּכל מנהג אשכנז - יום כיפור ליל, מעריב
 ל:וט 'אמלכים   ַחּטֹאות ָיָרְבָעם ֲאֶׁשר ָחָטא ַעל כא:הפרקי אבות 

ְיהָוה ָהָיה  ַוְיִהי ָיִמים ַרִּבים ּוְדַבר אשכנזים - תשא כי הפטרה
 טל-א:חי 'אמלכים   ֵאִלָּיהּו ֶאל

 תימנים - כי תשא הפטרה
ְיהָוה ָהָיה  ַוְיִהי ָיִמים ַרִּבים ּוְדַבר

 מו-א:חי 'אמלכים   ֵאִלָּיהּו ֶאל

 לט- כ:חי 'אמלכים   ְּבֵני ִיְׂשָראֵ  ַוִּיְׁשַלח ַאְחָאב ְּבָכל ספרדים - כי תשא הפטרה
יום  ,מעריב - לעולם אמן ואמן' ברוך ה

  ) חוץ לארץ( חול
 לט:חי 'אמלכים   ְּפֵניֶהם ָהָעם ַוִּיְּפלּו ַעל ַוַּיְרא ָּכל

  ֵאִלָּיהּו ְיהָוה ָהְיָתה ֶאל ְוַיד פנחס הפטרה
-מו:חי 'אמלכים 

 כא:טי

 ספרדים - וירא הפטרה
ְּנִביִאים הַ  ְוִאָּׁשה ַאַחת ִמְּנֵׁשי ְבֵני

 כג- א:ד 'במלכים   ֱאִליָׁשע ָצֲעָקה ֶאל

ַהְּנִביִאים  ְוִאָּׁשה ַאַחת ִמְּנֵׁשי ְבֵני תימנים ,אשכנזים - וירא הפטרה
 זל- א:ד 'במלכים   ֱאִליָׁשע ָצֲעָקה ֶאל

  ְוִאיׁש ָּבא ִמַּבַעל ָׁשִלָׁשה תזריע הפטרה
-מב:ד 'במלכים 

 יט:ה
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 ;ספרדים ,אשכנזים - מצורע הפטרה
 כג:גממשיכים י תימנים

 כ-ג:ז 'במלכים   ְוַאְרָּבָעה ֲאָנִׁשים ָהיּו ְמצָֹרִעים

  ַהְּבִרית ַוִּיְכרֹת ְיהֹוָיָדע ֶאת ספרדים - פרשת שקלים הפטרה
- יז:אי 'במלכים 

 יז:בי
 ,אשכנזים - פרשת שקלים הפטרה
 תימנים

 יז-א:בי 'במלכים   .כֹוֶׁשַבע ָׁשִנים ְיהֹוָאׁש ְּבָמלְ  ֶּבן

 כג:גי 'במלכים   ַוָּיָחן ְיהָוה אָֹתם תימנים -  כ:זממשיכים  ,מצורע הפטרה

 שחרית ,ברכות השחר
 הּוא ָהֱאלִֹהים ְלַבְּדָך ְלכֹל ַאָּתה...

 ַאָּתה ָעִׂשיָת ֶאת ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ
  .ָהָאֶרץ ַהָּׁשַמִים ְוֶאת

 טו:יט' מלכים ב

 ,חוץ לארץ ,פסח יום שני של הפטרה
 תימנים - כא:גכממשיכים 

 כב- א:בכ 'במלכים   ְלכֹוְׁשמֶֹנה ָׁשָנה יֹאִׁשָּיהּו ְבמָ  ֶּבן

 ,חוץ לארץ ,פסח יום שני של הפטרה
 ספרדים ,אשכנזים - כא:גממשיכים כ

-  לַוִּיְׁשַלח ַהֶּמֶלְך ַוַּיַאְספּו ֵאָליו ּכָ 
 ט- א:גכ 'במלכים   .ִזְקֵני ְיהּוָדה ִוירּוָׁשָלִם

 ,חוץ לארץ סחפ יום שני של הפטרה
 ,ספרדים ,אשכנזים - ט:גכ ממשיכים
 תימנים

 ּוָהָעם ֵלאמֹר ֲעׂש ָּכל ַוְיַצו ַהֶּמֶלְך ֶאת
 כה- כא:גכ 'במלכים   ֶפַסח ַליהָוה ֱאלֵֹהיֶכם

 

 נביאים

  ישעיה
 

 כ- א:אישעיה   ָאמֹוץ ֲחזֹון ְיַׁשְעָיהּו ֶבן תימנים - מסעי הפטרה
 כח- א:אישעיה   ָאמֹוץ ֹון ְיַׁשְעָיהּו ֶבןֲחז ספרדים ,אשכנזים - דברים הפטרה

 סליחות
 ָנא ְוִנָּוְכָחה יֹאַמר ְיהָוה ִאם ְלכּו

ֶלג ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ַּכָּׁשִנים ַּכֶּׁש 
  ַיְלִּבינּו

 יח:אישעיה 

 אל-כא:אישעיה   ֵאיָכה ָהְיָתה ְלזֹוָנה תימנים - דברים הפטרה

ָּפט ִּתָּפֶדה ְוָׁשֶביָה ִצּיֹון ְּבִמְׁש   ה--צ פסוקים לשמות אנשים
 כז:אישעיה   .ִּבְצָדָקה

 - מן הארון קודש תורה ספר כשמוצאים
שמחת  - תאאתה הר ◄ויהי בנסוע

 תורה

ְיהָוה  ִּכי ִמִּצּיֹון ֵּתֵצא תֹוָרה ּוְדַבר
 ג:בישעיה   ִמירּוָׁשָלִם

 ה:בישעיה   .ְיהָוה ֵּבית ַיֲעקֹב ְלכּו ְוֵנְלָכה ְּבאֹור תפילת הדרך◄ מוצאי שבת -ויתן לך 

 טז:הישעיה   ַוִּיְגַּבּה ְיהָוה ְצָבאֹות ַּבִּמְׁשָּפט  יום כיפור תפילת ◄ראש השנה תפילת
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תימנים  ;ספרדים – יתרו הפטרה
  ה:ט ממשיכים

 יג-א:וישעיה   מֹות ַהֶּמֶלְך ֻעִּזָּיהּו ִּבְׁשַנת

 - ה:ט ממשיכים ,יתרו הפטרה
 אשכנזים

  ו:ז-א:וישעיה   ְך ֻעִּזָּיהּומֹות ַהֶּמלֶ  ִּבְׁשַנת

 ,ברכות קריאת שמע -המאיר לארץ 
 - ובא לציון ◄קדושה ◄ שחרית
 מעריב ,מנחה לשבת ויום טוב ,שחרית

 מוצאי שבת

 ֹוׁשֶזה ְוָאַמר ָקדֹוׁש ָקד ְוָקָרא ֶזה ֶאל
-ָקדֹוׁש ְיהָוה ְצָבאֹות ְמלֹא ָכל

  .ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו
 ג:וישעיה 

 ,מעריב ,מנחה ,שחרית - עלינו אחר
 מוצאי שבת -רבון העולמים  ◄מוסף

 ֻעצּו ֵעָצה ְוֻתָפר ַּדְּברּו ָדָבר ְולֹא
 י:חישעיה   .ָיקּום ִּכי ִעָּמנּו ֵאל

 או אשכנזים ו:ז ממשיכים ,יתרו הפטרה
 תימנים יג:ו

 ו-ה:טישעיה   ָלנּו ֶיֶלד ֻיַּלד- ִּכי

 ו:בי-לב:יישעיה   ַלֲעמֹד עֹוד ַהּיֹום ְּבנֹב חוץ לארץ ,פסח שלשמיני  הפטרה
כשפותחים את ארון  – של עולם נורבו

 חגיםב הקודש ומוציאין ספר התורה
 ב:אישעיה י  ְוָנָחה ָעָליו רּוַח ְיהָוה

 ראש השנה ,סדר תשליך
ַהר  ַיְׁשִחיתּו ְּבָכל ָיֵרעּו ְולֹא לֹא

 ט:אישעיה י    ָקְדִׁשי

מי שדעתו לעסוק באותו יום ל תפילה
 במשא ומתן

 ב:בישעיה י  ֵּנה ֵאל ְיׁשּוָעִתי ֶאְבַטח ִה 

 ג-ב:בישעיה י  ִהֵּנה ֵאל ְיׁשּוָעִתי ֶאְבַטח  מוצאי שבת -הבדלה 
 ו-ב:בישעיה י  ִהֵּנה ֵאל ְיׁשּוָעִתי ֶאְבַטח  מוצאי שבת -ויתן לך 

 ג:חישעיה י  יְֹׁשֵבי ֵתֵבל ְוׁשְֹכֵני ָאֶרץ ָּכל מוסף ראש השנה
 כה-א:טישעיה י  ָּׂשא ִמְצָרִיםַמ  תימנים - בא הפטרה

י ִמְּכַנף ָהָאֶרץ ְזִמרֹת ָׁשַמְענּו ְצבִ   ארץ - הפרק שיר
  טז:דישעיה כ  ַלַּצִּדיק

 כג:דישעיה כ  הְוָחְפָרה ַהְּלָבָנה ּובֹוָׁשה ַהַחּמָ  ח:ופרקי אבות 

ה ְיהָוה ֱאלַֹהי ַאָּתה ֲארֹוִמְמָך אֹודֶ   חסיל - פרק שירה
 א:הישעיה כ  ִׁשְמךָ 

 ח:הישעיה כ  ִּבַּלע ַהָּמֶות ָלֶנַצח יציאה מבית קברות

 - תאאתה הר ◄מוצאי שבת -ויתן לך 
 שמחת תורה

 ֶזה ְוָאַמר ַּבּיֹום ַההּוא ִהֵּנה ֱאלֵֹהינּו
 ט:הישעיה כ  ִקִּוינּו לֹו ְויֹוִׁשיֵענּו

מנחה לשבת ויום  ,שחרית - ובא לציון
תפילת ◄מוצאי שבת מעריב ,טוב

 צפי - רהפרק שי ◄הדרך

 ִּכי ְּבָיּה ְיהָוה ַעד ִּבְטחּו ַביהָוה ֲעֵדי
 ד:וישעיה כ  .צּור עֹוָלִמים

 ח:וישעיה כ  ַאף אַֹרח ִמְׁשָּפֶטיָך ְיהָוה סליחות
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 יג:וישעיה כ  ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ְּבָעלּונּו  סליחות
 - כב:טכממשיכים  ,שמות הפטרה

 אשכנזים
 יג:חכ-ו:זישעיה כ  ַהָּבִאים ַיְׁשֵרׁש ַיֲעקֹב

 מוסף ראש השנה
ר ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ִיָּתַקע ְּבׁשֹופָ 
 יג:זישעיה כ  ּורָּגדֹול ּוָבאּו ָהאְֹבִדים ְּבֶאֶרץ ַאּׁש

 ד:גפרקי אבות 
 ֻׁשְלָחנֹות ָמְלאּו ִקיא צָֹאה ִּכי ָּכל

 ח:חישעיה כ  .ְּבִלי ָמקֹום

 - יג:חכ ממשיכים ,שמות הפטרה
 אשכנזים

 כג- כב:טישעיה כ  ֵּבית ַיֲעקֹב ַמר ְיהָוה ֶאלָא ָלֵכן ּכֹה

פסוק שהקהל אומרים בעת קריאת 
 כהניםת בברכהשלישי ' ה הכהנים מילת

 ב:גישעיה ל  ְיהָוה ָחֵּננּו ְלָך ִקִּוינּו

 ו:גישעיה ל  ְוָהָיה ֱאמּוַנת ִעֶּתיךָ  מוצאי שבת -ויתן לך 

הָוה ַעָּתה ַעָּתה ָאקּום יֹאַמר יְ   א--ע פסוקים לשמות אנשים
 י:גישעיה ל  .ֵארֹוָמם ַעָּתה ֶאָּנֵׂשא

 כב:גישעיה ל  ִּכי ְיהָוה ׁשְֹפֵטנּו סליחות

  מדבר - פרק שירה
ָרָבה ְיֻׂשׂשּום ִמְדָּבר ְוִצָּיה ְוָתֵגל עֲ 

 א:הישעיה ל  .ְוִתְפַרח ַּכֲחַבָּצֶלת

סדר הטבת  ◄מוצאי שבת -ויתן לך 
  חלום

 י:הישעיה ל  ּוְפדּוֵיי ְיהָוה ְיֻׁשבּון

ב ְיהָוה ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל יֵֹׁש   סליחות
 טז:זישעיה ל  ַהְּכֻרִבים

 יד:חישעיה ל  ּיֹוָנהְּכסּוס ָעגּור ֵּכן ֲאַצְפֵצף ֶאְהֶּגה ּכַ  יונה - פרק שירה

פרק  ◄ם—נ פסוקים לשמות אנשים
   )א אונכי"נ(רציפי   - שירה

 א:מישעיה     .יֶכםַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעִּמי יֹאַמר ֱאלֹהֵ 

 כו-א:מישעיה     .םַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעִּמי יֹאַמר ֱאלֵֹהיכֶ  ספרדים ,אשכנזים - ואתחנן הפטרה
 ממשיכים ,תימנים - ואתחנן הפטרה

 יז:מא
 כז-א:מישעיה     .םַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעִּמי יֹאַמר ֱאלֵֹהיכֶ 

 ב:מישעיה   ֵאֶליהָ  ֵלב ְירּוָׁשַלִם ְוִקְראּו ַּדְּברּו ַעל חסידה - פרק שירה
 ג:מישעיה   קֹול קֹוֵרא ַּבִּמְדָּבר אוז הבר -  פרק שירה

כשמוליכין ספר התורה מארון הקודש 
  שבת ויום טוב בבוקר, לבימה

 ה:מישעיה   ְוִנְגָלה ְּכבֹוד ְיהָוה

 ו:מישעיה   קֹול אֵֹמר ְקָרא ְוָאַמר ָמה ֶאְקָרא זבוב - פרק שירה
 ח:מישעיה   ָחִציר ָנֵבל ִציץ ָיֵבׁש זבוב - פרק שירה

 תימנים - לך לך הפטרה
 ִמי ְתַדְּמיּוִני ְוֶאְׁשֶוה יֹאַמר ְוֶאל

 יז:אמ-כה:מישעיה     .ָקדֹוׁש

 טז:אמ-כז:מישעיה   ָלָּמה תֹאַמר ַיֲעקֹב ספרדים ,אשכנזים - לך לך הפטרה
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 ממשיכים ,תימנים - ואתחנן הפטרה
 כז:מ

 יז:אישעיה מ  םַבְקִׁשים ַמיִ ָהֲעִנִּיים ְוָהֶאְביֹוִנים ְמ 

 ַלִםִראׁשֹון ְלִצּיֹון ִהֵּנה ִהָּנם ְוִלירּוָׁש  מוצאי שבת -רבון העולמים 
 כז:אישעיה מ  .ְמַבֵּׂשר ֶאֵּתן

 טז-א:בישעיה מ  ּבֹו ֵהן ַעְבִּדי ֶאְתָמךְ  תימנים - בראשית הפטרה
  כא-ה:בישעיה מ  ַמִיםָאַמר ָהֵאל ְיהָוה ּבֹוֵרא ַהָּׁש  ּכֹה ספרדים - בראשית הפטרה
 י:גמ-ה:בישעיה מ  ַמִיםָאַמר ָהֵאל ְיהָוה ּבֹוֵרא ַהָּׁש  ּכֹה אשכנזים - בראשית הפטרה
 ט-ה:בישעיה מ  ַמִיםָאַמר ָהֵאל ְיהָוה ּבֹוֵרא ַהָּׁש  ּכֹה  'איום  - מעמד 
 ז:בישעיה מ  ִלְפקַֹח ֵעיַנִים ִעְורֹות סליחות
 טז-י:בישעיה מ  ִׁשיר ָחָדׁש ִׁשירּו ַליהָוה 'ביום  - מעמד 

 יב-אי:בישעיה מ  ִיְׂשאּו ִמְדָּבר ְוָעָריו  דב - פרק שירה
 יג:בישעיה מ  ֹותְיהָוה ַּכִּגּבֹור ֵיֵצא ְּכִאיׁש ִמְלָחמ  אריה - פרק שירה

מנחה  ,שחרית - ובא לציון ◄הגבהה
 ◄מוצאי שבת מעריב ,לשבת ויום טוב

 - ויתן לך  ◄פרקי אבותכל פרק מ אחר
 מוצאי שבת

ָרה ְיהָוה ָחֵפץ ְלַמַען ִצְדקֹו ַיְגִּדיל ּתֹו
 כא:בישעיה מ  .ְוַיְאִּדיר

 ו:גישעיה מ  אַֹמר ַלָּצפֹון ֵּתִני ּוְלֵתיָמן  רוח - פרק שירה

אִתיו ּכֹל ַהִּנְקָרא ִבְׁשִמי ְוִלְכבֹוִדי ְּברָ  יא:ופרקי אבות 
 ז:גישעיה מ  .ֲעִׂשיִתיו ְיַצְרִּתיו ַאף

 ו:דמ-כא:גישעיה מ  .זּו ָיַצְרִּתי ִלי ְּתִהָּלִתי ְיַסֵּפרּו ַעם תימנים - קראוי הפטרה
 כג:דמ-כא:גישעיה מ  .זּו ָיַצְרִּתי ִלי ְּתִהָּלִתי ְיַסֵּפרּו ַעם ספרדים ,אשכנזים - ויקרא הפטרה

  סליחות ◄יום כיפור תפילת
ָאנִֹכי ָאנִֹכי הּוא מֶֹחה ְפָׁשֶעיָך 

 כה:גישעיה מ  .יָך לֹא ֶאְזּכֹרְלַמֲעִני ְוַחּטֹאֶת 

  מוסף ראש השנה
ֹו ִיְׂשָרֵאל ְוגֲֹאל ָאַמר ְיהָוה ֶמֶלְך  ּכֹה

ְיהָוה ְצָבאֹות ֲאִני ִראׁשֹון ַוֲאִני 
  .ַאֲחרֹון ּוִמַּבְלָעַדי ֵאין ֱאלִֹהים

 ו:דישעיה מ

 ח:דישעיה מ  ִּתְרהּו ִּתְפֲחדּו ְוַאל ַאל סליחות

  סליחות ◄יום כיפור תפילת
ִחיִתי ָכָעב ְּפָׁשֶעיָך ְוֶכָעָנן ָמ 

 כב:דישעיה מ  .יךָ ַחּטֹאוֶתיָך ׁשּוָבה ֵאַלי ִּכי ְגַאְלִּת 

 מוצאי שבת -ויתן לך 
ָמִחיִתי ָכָעב ְּפָׁשֶעיָך ְוֶכָעָנן 

 כג-כב:דישעיה מ  .יךָ ַחּטֹאוֶתיָך ׁשּוָבה ֵאַלי ִּכי ְגַאְלִּת 

11שחרית - ברכת יוצר אור
 

לֹום א חֶֹׁשְך עֶֹׂשה ָׁש יֹוֵצר אֹור ּובֹורֵ 
 ז:המ ישעיה  ּובֹוֵרא ָרע

 'יום ו - מעמד 
 רּכֹה ָאַמר ְיהָוה ְיִגיַע ִמְצַרִים ּוְסחַ 

 יז-יד:המ ישעיה  ּכּוׁש
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 סליחות ◄מוצאי שבת -ויתן לך 
ת ִיְׂשָרֵאל נֹוַׁשע ַּביהָוה ְּתׁשּועַ 

 ִתָּכְלמּו ַעד ֵתבֹׁשּו ְולֹא עֹוָלִמים לֹא
  עֹוְלֵמי ַעד

 יז:המ שעיהי

 ,מוסף ,מעריב ,מנחה ,שחרית - עלינו
סדר  ,קדוש לבנה ,מוסף ראש השנה

 ברית מילה
 כ:המ ישעיה  .ֵאל לֹא יֹוִׁשיעַ  ּוִמְתַּפְלִלים ֶאל

 ,מעריב ,מנחה ,שחרית - עלינו אחר
 אל תירא מפחד - מוסף

י ֵׂשיָבה ֲאנִ  ִזְקָנה ֲאִני הּוא ְוַעד ְוַעד
ִני י ַוֲאִני ֶאָּׂשא ַואֲ ֶאְסּבֹל ֲאִני ָעִׂשיִת 
  .ֶאְסּבֹל ַוֲאַמֵּלט

 ד:ומ ישעיה

צור  שחרית - ברכות קריאת שמע
 מוצאי שבת -ויתן לך  ◄ישראל

 ד:זמ ישעיה  ְך ִּתָּגל ֶעְרָוֵתְך ַּגם ֵּתָרֶאה ֶחְרָּפתֵ 

 ַוּתֹאֶמר ִצּיֹון ֲעָזַבִני ְיהָוה ַואדָֹני  עקב הפטרה
 ג:אנ-יד:טמ ישעיה  .ְׁשֵכָחִני

 ג:אנ ישעיה  ִנַחם ְיהָוה ִּכי מוצאי שבת -ויתן לך 
 יב:בנ-יב:אנ ישעיה  ָאנִֹכי ָאנִֹכי הּוא ְמַנֶחְמֶכם כי תצא הפטרה

  ז:בנ ישעיה  ֶהָהִרים ָּנאוּו ַעל ַמה מוצאי שבת -רבון העולמים 
כשמוליכין ספר התורה מארון הקודש 

רבון  ◄שבת ויום טוב בבוקר, לבימה
 י שבתמוצא - העולמים 

 ח:בנ ישעיה  קֹול צַֹפִיְך ָנְׂשאּו

 י:בנ ישעיה  ְזרֹוַע ָקְדׁשֹו ָחַׂשף ְיהָוה ֶאת מוצאי שבת -רבון העולמים 

 י-א:דנ ישעיה  ָרִּני ֲעָקָרה לֹא ָיָלָדה ספרדים - נוח הפטרה

 ג:הנ-א:דנ ישעיה  ָרִּני ֲעָקָרה לֹא ָיָלָדה תימנים - נוח הפטרה

 ה:הנ-א:דנ ישעיה  ָרִּני ֲעָקָרה לֹא ָיָלָדה אשכנזים - נוח הפטרה
 ה:הנ-יא:דנ ישעיה  ֲעִנָּיה סֲֹעָרה לֹא ֻנָחָמה ראה הפטרה

ף מוס ,שבת קבלת -  אמר רבי אלעזר
 בתש

ֹום ָּבַנִיְך ִלּמּוֵדי ְיהָוה ְוַרב ְׁשל ְוָכל
 יג:דנ ישעיה  .ָּבָנִיְך 

ְצאֹו ְקָרֻאהּו ִּדְרׁשּו ְיהָוה ְּבִהָּמ   ב--ד פסוקים לשמות אנשים
 ו:הנ ישעיה  .ִּבְהיֹותֹו ָקרֹוב

 יום כיפור נעילה ◄סליחות
ִּדְרׁשּו ְיהָוה ְּבִהָּמְצאֹו ְקָרֻאהּו 

 ז-ו:הנ ישעיה  .ִּבְהיֹותֹו ָקרֹוב

 - תשעה באבו תעניות מנחה הפטרה
 אשכנזים

ִּדְרׁשּו ְיהָוה ְּבִהָּמְצאֹו ְקָרֻאהּו 
 ח:ונ-ו:הנ ישעיה  .ִּבְהיֹותֹו ָקרֹוב

 יב:הנ ישעיה  ְבִׂשְמָחה ֵתֵצאּו ִּכי מוצאי שבת -ויתן לך 

ּו ַוֲעׂש ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ִׁשְמרּו ִמְׁשָּפט  שבת מעמד
 ח- א:ונ ישעיה  ְצָדָקה

 ז:ונ ישעיה  ַהר ָקְדִׁשי ַוֲהִביאֹוִתים ֶאל  סליחות
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ְׁשְּכבֹוָתם ִמ  ָיבֹוא ָׁשלֹום ָינּוחּו ַעל  שאומרים אחר הלימוד נפטרתפילה על ה
 ב:זנ ישעיה  .הֵֹלְך ְנכֹחֹו

 ,אשכנזים - יום כיפור שחרית הפטרה
 כ:טנ ממשיכים תימנים ;ספרדים

ָדֶרְך ָהִרימּו  סֹּלּו ַּפּנּו ְוָאַמר סֹּלּו
 יד:חנ- יד:זנ ישעיה  .ִמְכׁשֹול ִמֶּדֶרְך ַעִּמי

ד ִּכי כֹה ָאַמר ָרם ְוִנָּׂשא ׁשֵֹכן עַ   מוצאי שבת -ויתן לך 
 טו:זנ ישעיה  ְוָקדֹוׁש ְׁשמֹו

פסוק שהקהל אומרים בעת קריאת 
 ◄כהניםת בברכשלום  הכהנים מילת

 - פרק שירה ◄מוצאי שבת -ויתן לך 
  סדר הטבת חלום ◄זבוב

לֹום ּבֹוֵרא ִניב ְׂשָפָתִים ָׁשלֹום ָׁש 
ָלָרחֹוק ְוַלָּקרֹוב ָאַמר ְיהָוה 

  .ּוְרָפאִתיו
 יט:זנ ישעיה

 יד-ט:חנ ישעיה  ִּתְקָרא ַויהָוה ַיֲעֶנה ְּתַׁשַּועָאז  שבת - מעמד
 יד- יג:חנ ישעיה  ָּתִׁשיב ִמַּׁשָּבת ַרְגֶלךָ  ִאם  בוקר שבת ,קדושא רבא
מנחה לשבת ויום  ,שחרית - ובא לציון

 הפטרה◄מוצאי שבת מעריב ,טוב
 ממשיכים תימנים ,יום כיפור שחרית

 יד:חנ

ַׁשע ּוָבא ְלִצּיֹון ּגֹוֵאל ּוְלָׁשֵבי פֶ 
 כא- כ:טנ ישעיה  .ְּבַיֲעקֹב ְנֻאם ְיהָוה

 א:ס ישעיה  קּוִמי אֹוִרי ִּכי ָבא אֹוֵרְך   שמש - פרק שירה
 כב- א:ס ישעיה  קּוִמי אֹוִרי ִּכי ָבא אֹוֵרְך  כי תבוא הפטרה

 כא:ס ישעיה  ָיבֹוא עֹוד ִׁשְמֵׁשְך -לֹא  פרקי אבות קודם אמירת

ִים ַזְרָעם ְוֶצֱאָצֵאיֶהם ְונֹוַדע ַּבּגֹו  זרזיר - פרק שירה
 ט:אס ישעיה  ְּבתֹוְך ָהַעִּמים

 תימנים - נצבים הפטרה
 ְונֹוַדע ַּבּגֹוִים ַזְרָעם ְוֶצֱאָצֵאיֶהם

 ט:גס- ט:אס ישעיה  ְּבתֹוְך ָהַעִּמים

12ז:בס ישעיה  ִּתְּתנּו ֳדִמי לֹו- ְוַאל סליחות
 

 סליחות
 ְדְׁשךָ ַהֵּבט ִמָּׁשַמִים ּוְרֵאה ִמְּזֻבל ָק 

  טו:גס ישעיה  ְוִתְפַאְרֶּתךָ 

 יז:גס ישעיה  ָלָּמה ַתְתֵענּו ְיהָוה ִמְּדָרֶכיךָ  סליחות

קֹוֵרא ְבִׁשְמָך ִמְתעֹוֵרר  ְוֵאין  סליחות
 ו:דס ישעיה  ְלַהֲחִזיק ָּבְך 

 ְוַעָּתה ְיהָוה ָאִבינּו ָאָּתה ֲאַנְחנּו  בוקרב 'וה 'בימי  ,תחנון
 ז:דס הישעי  ַהחֶֹמר ְוַאָּתה יְֹצֵרנּו

 ח:דס ישעיה  ְמאֹד ִּתְקצֹף ְיהָוה ַעד ַאל סליחות
 ט:דס ישעיה  ָעֵרי ָקְדְׁשָך ָהיּו ִמְדָּבר ִצּיֹון הרואה ערי יהודה בחורבנן

 י:דס ישעיה  ֵּבית ָקְדֵׁשנּו ְוִתְפַאְרֵּתנּו הבחורבנ בית המקדשהרואה  ◄סליחות

 יא:דס ישעיה  ֵאֶּלה ִתְתַאַּפק ְיהָוה ַהַעל סליחות
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 גפן - פרק שירה
ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ַּכֲאֶׁשר ִיָּמֵצא 

 ח:הס ישעיה  ַהִּתירֹוׁש ָּבֶאְׁשּכֹול

 כד:הס ישעיה  ִיְקָראּו ַוֲאִני ֶאֱעֶנה ְוָהָיה ֶטֶרם תענית ציבור ,בעמידה ענינו
 א:וס ישעיה  ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ַהָּׁשַמִים ִּכְסִאי י:ופרקי אבות 

 כד-א:וס ישעיה  ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ַהָּׁשַמִים ִּכְסִאי שראש חוד שבת הפטרה

ן ָאנִֹכי ְּכִאיׁש ֲאֶׁשר ִאּמֹו ְּתַנֲחֶמּנּו ּכֵ   לאבילים ברכת המזון
 יג:וס ישעיה  .ֲאַנֶחְמֶכם ּוִבירּוָׁשַלִם ְּתֻנָחמּו

 כג:וס ישעיה  חֶֹדׁש ְּבָחְדׁשֹו ְוָהָיה ִמֵּדי  סליחות
 

  נביאים

  ירמיהו
 

 הפטרה ◄ספרדים - מותש הפטרה
  מטות

 ג:ב-א:אירמיהו   ִּדְבֵרי ִיְרְמָיהּו

 ב:בירמיהו   ָזַכְרִּתי ָלְך ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך  ראש השנה מוסף
 ד:ג ממשיכים אשכנזים ,מסעי הפטרה

 א:דממשיכים  ספרדיםו
 כח:ב- ד:בירמיהו   ְיהָוה ֵּבית ַיֲעקֹב ִׁשְמעּו ְדַבר

 ממשיכיםאשכנזים  ,מסעי הפטרה
  כח:ב

 ד:גירמיהו   ֲהלֹוא ֵמַעָּתה ָקָראת ִלי ָאִבי

ְיהָוה ֵאַלי  ָּתׁשּוב ִיְׂשָרֵאל ְנֻאם ִאם  כח:ב ממשיכיםספרדים  ,מסעי הפטרה
 ב-א:דירמיהו   ָּתׁשּוב

 תימנים ,שחרית תשעה באב הפטרה
  יג:חממשיכים 

ְּדָרִכים  ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ִעְמדּו ַעל
 יז-טז:וירמיהו   ת עֹוָלםּוְראּו ְוַׁשֲאלּו ִלְנִתבֹו

 כח- כא:זירמיהו   ִזְבֵחיֶכם עֹלֹוֵתיֶכם ְספּו ַעל כב:ט ממשיכיםתימנים  ,צו הפטרה
 ספרדיםו אשכנזים ,צו הפטרה

 כב:ט ממשיכים
 ג:ח- כא:זירמיהו   ִזְבֵחיֶכם עֹלֹוֵתיֶכם ְספּו ַעל

, אשכנזים - שחרית תשעה באב הפטרה
 יז:ו כיםמשימ תימנים ,ספרדים

 כג:ט- יג:חירמיהו   ְיהָוה ְנֻאם סֹף ֲאִסיֵפםָא

 ספרדים ,אשכנזים ,צו הפטרה

  כח:ז ממשיכים    תימנים ;ג:ח ממשיכים
 כג- כב:טירמיהו   ִיְתַהֵּלל ָחָכם ְּבָחְכָמתֹו ַאל

 סליחות
דֹול ֵמֵאין ָּכמֹוָך ְיהָוה ָּגדֹול ַאָּתה ְוגָ 

 ז-ו:יירמיהו   .ִׁשְמָך ִּבְגבּוָרה

 יב:יירמיהו   ְׁשָפִים ַּבִּמְדָּבר ָּכל ַעל רוח - פרק שירה
 יג:יירמיהו   ָזְרעּו ִחִּטים ְוקִֹצים ָקָצרּו  עננים - פרק שירה

 ט-ז:דירמיהו י  ֵֹנינּו ָענּו ָבנּו ֲעו ִאם סליחות ◄בוקר 'וה 'בימי  ,תחנון
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 כא:דירמיהו י  ַאלִּתְנַאץ ְלַמַען ִׁשְמךָ  סליחות
 יד:זי- יז:זירמיהו ט  ַּדְרֵכיֶהם ָּכל י ֵעיַני ַעלִּכ  תימנים -בהר סיני הפטרה
 יד:זי-יט:זירמיהו ט  ְיהָוה ֻעִּזי ּוָמֻעִּזי ספרדים ,אשכנזים - בחוקותי הפטרה

 ה:זירמיהו י  םָארּור ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִיְבַטח ָּבָאדָ  אוז הבר – פרק שירה

 ו:זירמיהו י  ְוָהָיה ְּכַעְרָער ָּבֲעָרָבה כב:גפרקי אבות 
מנחה לשבת  ,שחרית כל יום - ובא לציון
ברכת  ◄מוצאי שבת מעריב ,ויום טוב
  אוז הבר - פרק שירה ◄המזון

ה ָּברּוְך ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִיְבַטח ַּביהוָ 
 ז:זירמיהו י  .ִמְבַטחֹו ְוָהָיה ְיהָוה

 ח:זירמיהו י  ַמִים ְוָהָיה ְּכֵעץ ָׁשתּול ַעל  כב:גפרקי אבות 
 יג:זירמיהו י  ָרֵאל ְיהָוהִמְקֵוה ִיְׂש   סליחות

ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ִהָּׁשְמרּו  שבת -  מעמד
 כו-כא:זירמיהו י  ְּבַנְפׁשֹוֵתיֶכם

 יג:בירמיהו כ  ֶצֶדק הֹוי ּבֶֹנה ֵביתֹו ְּבלֹא שועל - פרק שירה

 גמל - פרק שירה
 ְוַאָּתה ִּתָּנֵבא ֲאֵליֶהם ֵאת ָּכל

13ל:הירמיהו כ  ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה
 

 ראש השנה יום שני של טרההפ
ַעם  ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ָמָצא ֵחן ַּבִּמְדָּבר

 יט- א:אירמיהו ל  ְׂשִריֵדי ָחֶרב

 סליחות
כֹה ָאַמר ְיהָוה ָרּנּו ְלַיֲעקֹב  ִּכי

 ו:אירמיהו ל  ִׂשְמָחה

 מעריב - ברכות קריאת שמע
ַיֲעקֹב ּוְגָאלֹו  ֶאת, ָפָדה ְיהָוה ִּכי

 י:אירמיהו ל  .ִמַּיד ָחָזק ִמֶּמּנּו

 יא:אירמיהו ל  ְוִרְּננּו ִבְמרֹוםִצּיֹון, ּוָבאּו סליחות

סדר הטבת  ◄מוצאי שבת -ויתן לך 
  חלום

 יב:אירמיהו ל  ָאז ִּתְׂשַמח ְּבתּוָלה ְּבָמחֹול

ְיהָוה  ִּתְקָוה ְלַאֲחִריֵתְך ְנֻאם ְוֵיׁש  סליחות
 טז:אירמיהו ל  .ְוָׁשבּו ָבִנים ִלְגבּוָלם

ֲהֵבן ַיִּקיר ִלי ֶאְפַרִים ִאם ֶיֶלד  השנה מוסף ראש
 יט:אירמיהו ל  ַׁשֲעֻׁשִעים

 'יום ד - מעמד 
ֹור ּכֹה ָאַמר ְיהָוה נֵֹתן ֶׁשֶמׁש ְלא

 לט- לד:אירמיהו ל  יֹוָמם

 ספרדים ,אשכנזים - בהר סיני הפטרה
 ְיהָוה ֵאַלי ַוּיֹאֶמר ִיְרְמָיהּו ָהָיה ְּדַבר

 כז- ו:בירמיהו ל  ֵלאמֹר

 יט:בירמיהו ל  ְּגדֹל ָהֵעָצה ְוַרב ָהֲעִליִלָּיה ק הדיןצידו
 ספרדיםו אשכנזים ,משפטים הפטרה

 כב:דל ממשיכים
לֹא ְבִריִתי  ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ִאם

 כו-כה:גירמיהו ל  יֹוָמם ָוָלְיָלה
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 ספרדיםו אשכנזים ,משפטים הפטרה
 כה:גל ממשיכים

 ִיְרְמָיהּו ֵמֵאת ָהָיה ֶאל ַהָּדָבר ֲאֶׁשר
 כב-ח:דירמיהו ל  ְיהָוה

 ִיְרְמָיהּו ֵמֵאת ָהָיה ֶאל ַהָּדָבר ֲאֶׁשר תימנים - משפטים הפטרה
 יט:הל-ח:דירמיהו ל  ְיהָוה

 ספרדים ,אשכנזים -הפטרה בא 
ִיְרְמָיהּו  ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה ֶאל

 כח-יג:ומ ירמיהו  ַהָּנִביא

 ה:נ ירמיהו  ֶּדֶרְך ֵהָּנה ְפֵניֶהם לּוִצּיֹון ִיְׁשָא  ח--צ פסוקים לשמות אנשים

 ◄הרואה ששים רבוא מאומות העולם
 ם"הרואה קברי עכו

ָחְפָרה  ּבֹוָׁשה ִאְּמֶכם ְמאֹד
 יב:נ ירמיהו  יֹוַלְדְּתֶכם

 סליחות
 ַּבָּיִמים ָהֵהם ּוָבֵעת ַהִהיא ְנֻאם

  ּנּוֹן ִיְׂשָרֵאל ְוֵאינֶ  ֲעו ְיהָוה ְיֻבַּקׁש ֶאת
 כ:נ ירמיהו

עֵֹׂשה ֶאֶרץ ְּבכֹחֹו ֵמִכין ֵּתֵבל   רוח - ק שירהפר
 טו:אנ ירמיהו  ְּבָחְכָמתֹו

 טז:אנ ירמיהו  ְלקֹול ִּתּתֹו ֲהמֹון ַמִים  מים - פרק שירה
 

 נביאים

  יחזקאל
 

 ספרדיםו אשכנזים ,שבועות הפטרה
  יב:ג ממשיכים

ֹות ִנְפְּתחּו ַהָּׁשַמִים ָוֶאְרֶאה ַמְרא
 כח-א:איחזקאל   .ֱאלִֹהים

 יב:ג ממשיכים תימנים ,שבועות הפטרה
ֹות ִנְפְּתחּו ַהָּׁשַמִים ָוֶאְרֶאה ַמְרא

 ב:ב-א:איחזקאל   .ֱאלִֹהים

המאיר  ,שחרית - ברכות קריאת שמע
 ,שחרית - ובא לציון ◄קדושה ◄לארץ

מוצאי  מעריב ,מנחה לשבת ויום טוב
, אשכנזים ,שבועות הפטרה ◄שבת

  כח:א ממשיכים תימנים, ספרדים

י קֹול ַוִּתָּׂשֵאִני רּוַח ָוֶאְׁשַמע ַאֲחרַ 
ְיהָוה  ַרַעׁש ָּגדֹול ָּברּוְך ְּכבֹוד

  .ִמְּמקֹומֹו
 יב:גיחזקאל 

 תימנים - שמות הפטרה
 ְירּוָׁשַלִם ֶאת ָאָדם הֹוַדע ֶאת ֶּבן

 יד- א:זיחזקאל ט  .ּתֹוֲעבֶֹתיהָ 

הגדה  ◄קריאת השם - סדר ברית מילה
 של פסח

ָדַמִיְך ֲחִיי ָואַֹמר ָלְך ָואַֹמר ָלְך ְּב 
 ו:זיחזקאל ט  ְּבָדַמִיְך ֲחִיי

 ז:זיחזקאל ט  ְרָבָבה ְּכֶצַמח ַהָּׂשֶדה ְנַתִּתיךְ  הגדה של פסח
 ס:זיחזקאל ט  ְּבִריִתי אֹוָתךְ  ְוָזַכְרִּתי ֲאִני ֶאת  מוסף ראש השנה

 לב:חי-כב:זיחזקאל י  הָרמָ ְוָלַקְחִּתי ָאִני ִמַּצֶּמֶרת ָהֶאֶרז הָ  תימנים - האזינו הפטרה

 כג:חיחזקאל י  ֶהָחפֹץ ֶאְחּפֹץ מֹות ָרָׁשע  יום כיפור נעילה ◄תפילה זכה

 לב:חיחזקאל י  ִּכי לֹא ֶאְחּפֹץ ְּבמֹות ַהֵּמת יום כיפור נעילה ◄תפילה זכה
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 תימנים - קדושים הפטרה
ִלְדרֹׁש  ָּבאּו ֲאָנִׁשים ִמִּזְקֵני ִיְׂשָרֵאל

 טו- א:כיחזקאל   ְיהָוה ֶאת

 כ-ב:כיחזקאל   ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ָאָדם ַּדֵּבר ֶאת ֶּבן איטלקים ,ספרדים - קדושים הפטרה

ּפֹט ָאָדם ֲהִתְׁשּפֹט ֲהִתְׁש  ְוַאָּתה ֶבן  אחרי מות הפטרה
 טז-א:ביחזקאל כ  ִעיר ַהָּדִמים ֶאת

 תימנים - וארא הפטרה
ֹון ִיְהֶיה עֹוד ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל ִסּל ְולֹא
  ִאיר ְוקֹוץ ַמְכִאבַמְמ 

-כד:חיחזקאל כ
 כא:טכ

 ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ְּבַקְּבִצי ֶאת ּכֹה ספרדים ,אשכנזים - וארא הפטרה
  ָהַעִּמים ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ִמן

-כה:חיחזקאל כ
 כא:טכ

 יא:גיחזקאל ל  ָאִני ֱאמֹר ֲאֵליֶהם ַחי תפילה זכה ◄יום כיפור נעילה

 כז-א:דיחזקאל ל  רֹוֵעי ִיְׂשָרֵאל ָאָדם ִהָּנֵבא ַעל ֶּבן תימנים - בחוקותי הפטרה
 לא-כה:דיחזקאל ל  ְוָכַרִּתי ָלֶהם ְּבִרית ָׁשלֹום 'יום ה - מעמד 

 תימנים ,ספרדים - פרשת פרה הפטרה
 לָאָדם ֵּבית ִיְׂשָרֵאל יְֹׁשִבים עַ  ֶּבן

 לו-טז:ויחזקאל ל  ַאְדָמָתם

 לית ִיְׂשָרֵאל יְֹׁשִבים עַ ָאָדם ּבֵ  ֶּבן אשכנזים - פרשת פרה הפטרה
 לח-טז:ויחזקאל ל  ַאְדָמָתם

 כה:ויחזקאל ל  ְוָזַרְקִּתי ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים סליחות
 יז:זל- לז:ויחזקאל ל  ִיְׂשָרֵאל עֹוד זֹאת ִאָּדֵרׁש ְלֵבית תימנים - פסח המועדחול  שבת הפטרה
 - פסח המועדחול  שבת הפטרה

 ספרדים ,אשכנזים
 ְיהָוה ַוּיֹוִצֵאִני ְברּוחַ  ָעַלי ַידָהְיָתה 
 יד- א:זיחזקאל ל  ְיהָוה

ְלָך ֵעץ ֶאָחד  ָאָדם ַקח ְוַאָּתה ֶבן  ויגש הפטרה
 כח-טו:זיחזקאל ל  ּוְכתֹב ָעָליו

 - סוכות חול המועד שבת הפטרה
 תימנים

ּגֹוג ֶאֶרץ  ָאָדם ִׂשים ָּפֶניָך ֶאל ֶּבן
 כג-א:חיחזקאל ל  ַהָּמגֹוג

 - סוכות חול המועד הפטרה שבת
 ספרדים, אשכנזים

 ַּבּיֹום ַההּוא ְּביֹום ּבֹוא גֹוג ַעל
  ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל

-יח:חיחזקאל ל
 טז:טל

 ד:גפרקי אבות 
ַּה ַהִּמְזֵּבַח ֵעץ ָׁשלֹוׁש ַאּמֹות ָּגבֹ

 כב:איחזקאל מ  ַאּמֹות ְוָאְרּכֹו ְׁשַּתִים

 כז-י:גיחזקאל מ  לִיְׂשָראֵ  ֵּבית ָאָדם ַהֵּגד ֶאת ַאָּתה ֶבן  תצוה הפטרה
 לא-טו:דיחזקאל מ  ְוַהּכֲֹהִנים ַהְלִוִּים ְּבֵני ָצדֹוק אמור הפטרה

 תימנים  - פרשת החודש הפטרה
ָלֶכם  ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ַרב ּכֹה

     ְנִׂשיֵאי ִיְׂשָרֵאל
-ט:מה יחזקאל

   יא :ומ

 אשכנזים - פרשת החודש הפטרה
ַהְּתרּוָמה  ֶאל ּכֹל ָהָעם ָהָאֶרץ ִיְהיּו

  .ַהּזֹאת ַלָּנִׂשיא ְּבִיְׂשָרֵאל
- טז:המ יחזקאל

 יח:ומ

 ֶּבן ַּפר ָּבִראׁשֹון ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש ִּתַּקח  ספרדים - פרשת החודש הפטרה
  ַהִּמְקָּדׁש ָּבָקר ָּתִמים ְוִחֵּטאָת ֶאת

- יח:המ יחזקאל
 טו:ומ
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  :ימושבש
 

  
 פסוק - פרק 

 
 

 נביאים

  הושע
 

 כב-א:בהושע   ִיְׂשָרֵאל ֵניְוָהָיה ִמְסַּפר ְּב  במדבר הפטרה
 כב- אכ:בהושע   ְוֵאַרְׂשִּתיְך ִלי ְלעֹוָלם  סדר הנחת תפילין

 ה:גהושע   ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶהם ּוִבְקׁשּו ֶאת קדוש לבנה

 סליחות
י ְיַחֵּינּו ִמּיָֹמִים ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁש 

 ב:והושע   .ְיִקֵמנּו ְוִנְחֶיה ְלָפָניו

 בי:בי-ז:אהושע י  ַעִּמי ְתלּוִאים ִלְמׁשּוָבִתיוְ  ספרדים  - ויצא הפטרה
 די:יב-ז:יאהושע   ְוַעִּמי ְתלּוִאים ִלְמׁשּוָבִתי תימנים - ויצא הפטרה
 י:די- יג:בהושע י  ַוִּיְבַרח ַיֲעקֹב ְׂשֵדה ֲאָרם אשכנזים - ויצא הפטרה
 ב:דהושע י  יךָ ׁשּוָבה ִיְׂשָרֵאל ַעד ְיהָוה ֱאלֹהֶ  סליחות
 )האזינו או וילך( שובה שבת הפטרה
 -  יח:זמיכה  ממשיכים ספרדים

 מנחה הפטרה ◄טו:באשכנזים יואל ו
 ממשיכים תימניםו ספרדים, תשעה באב

 יח:זמיכה 

 י-ב:דהושע י  יךָ ׁשּוָבה ִיְׂשָרֵאל ַעד ְיהָוה ֱאלֹהֶ 

ֶאְהֶיה ַכַּטל ְלִיְׂשָרֵאל ִיְפַרח   טל - פרק שירה
 ו:דהושע י  ַּכּׁשֹוַׁשָּנה

 

 ביאיםנ

  יואל
 

 יג:יואל ב  ִּבְגֵדיֶכם ְוִקְרעּו ְלַבְבֶכם ְוַאל יח:פרקי אבות ב
 ממשיכים אשכנזים ,שובה הפטרה שבת

  הושעי י:יד
צֹום  ִּתְקעּו ׁשֹוָפר ְּבִצּיֹון ַקְּדׁשּו

 כז- טו:יואל ב  .ִקְראּו ֲעָצָרה

 אל ארך אפים ◄בוקר 'וה 'בימי  ,תחנון

  ודשמארון הק תורה שמוצאיםכ  -

ִנים ֵּבין ָהאּוָלם ְוַלִּמְזֵּבַח ִיְבּכּו ַהּכֹהֲ 
 יז:יואל ב  ְמָׁשְרֵתי ְיהָוה

 כז- יח:יואל ב  .ַעּמֹו ַוְיַקֵּנא ְיהָוה ְלַאְרצֹו ַוַּיְחמֹל ַעל 'יום ג - מעמד 
 כז-כו:יואל ב  ַוֲאַכְלֶּתם ָאכֹול ְוָׂשבֹועַ  מוצאי שבת -ויתן לך 

 הגדה של פסח
ָּדם  ִתים ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץְוָנַתִּתי מֹוְפ 

 ג:יואל ג  .ָוֵאׁש ְוִתיְמרֹות ָעָׁשן

 כא:דיואל   ִנֵּקיִתי  ְוִנֵּקיִתי ָּדָמם לֹא אב הרחמים ,שחרית שבת
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  :ימושבש
 

  
 פסוק - פרק 

 
 

 נביאים

  עמוס
 

ֵעי ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ַעל ְׁשלָֹׁשה ִּפְׁש   וישב הפטרה
 ח:ג-ו:עמוס ב ִיְׂשָרֵאל

 ו:טעמוס  ָּׁשַמִים ַמֲעלֹוָתוַהּבֹוֶנה בַ  ז:פרקי אבות ג

 אשכנזים - קדושים הפטרה
י ֲהלֹוא ִכְבֵני ֻכִׁשִּיים ַאֶּתם ִלי ְּבנֵ 

 טו-ז:טעמוס  ִיְׂשָרֵאל

 

 נביאים

  עובדיה
 

 כא- א:עובדיה א ֲחזֹון עַֹבְדָיה וישלך הפטרה
 ד:עובדיה א  ַּתְגִּביַּה ַּכֶּנֶׁשר ִאם  חתול - פרק שירה

 ◄שחרית ,דזמרה פסוקי - שירת הים
 מוסף ראש השנה

 ֶאת ְוָעלּו מֹוִׁשִעים ְּבַהר ִצּיֹון ִלְׁשּפֹט
 כא:עובדיה א .הַהר ֵעָׂשו ְוָהְיָתה ַליהָוה ַהְּמלּוכָ 

 

 נביאים

  יונה
 

 ממשיכים ,יום כיפור מנחה הפטרה
 יח:זבמיכה 

ֲאִמַּתי  יֹוָנה ֶבן ְיהָוה ֶאל ַוְיִהי ְּדַבר
 'ד-'יונה א .ֵלאמֹר

 ח:יונה ב ְּבִהְתַעֵּטף ָעַלי ַנְפִׁשי יחותסל
 

 נביאים

 מיכה
 

 ה:דמיכה   ָהַעִּמים ֵיְלכּו ִּכי ָּכל תפילת הדרך ◄ביציאה מבית הכנסת

 בלק הפטרה
ְיהָוה אְֹסָפה  ַּבּיֹום ַההּוא ְנֻאם

 ח:ו-ו:המיכה   ַהּצֵֹלָעה
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  :ימושבש
 

  
 פסוק - פרק 

 

הושע  ממשיכים ,שובה שבת הפטרה
 ◄יא:יואל ב ממשיכים ספרדים ,י:די

יונה  ממשיכים ,יום כיפור מנחה הפטרה
 ,תשעה באב מנחה הפטרה ◄יא:ד

י :הושע יד תימנים ממשיכים ,ספרדים
  סליחות ◄ראש השנה ,סדר תשליך◄

 ֹן ְועֵֹבר ַעל ֵאל ָּכמֹוָך נֵֹׂשא ָעו ִמי
  ֶּפַׁשע ִלְׁשֵאִרית ַנֲחָלתֹו

  כ-יח:זמיכה 

מנחה  ,שחריתכל יום ב - ובא לציון
 ◄מוצאי שבת מעריב ,ם טובלשבת ויו

 סדר הושענות

 כ:מיכה ז  םִּתֵּתן ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב ֶחֶסד ְלַאְבָרהָ 

 

 נביאים

  נחום
 

 אין
 

 נביאים

  חבקוק
 

 חוץ לארץב שבועות יום שני של הפטרה
 תימנים ,ספרדים -

 ו ָּכלַויהָוה ְּבֵהיַכל ָקְדׁשֹו ַהס ִמָּפָני
 יט:ג- כ:חבקוק ב .ָהָאֶרץ

 - חוץ לארץ שבועות שני שליום  הפטרה
 אשכנזים

 יט-א:חבקוק ג .יֹנֹותְּתִפָּלה ַלֲחַבּקּוק ַהָּנִביא ַעל ִׁשגְ 

 ב:חבקוק ג ְיהָוה ָׁשַמְעִּתי ִׁשְמֲעךָ  סדר הטבת חלום ◄תחנון

 יא:חבקוק ג  ֶׁשֶמׁש ָיֵרַח ָעַמד  שמש - פרק שירה
 

 נביאים

  צפניה
 

 כ:צפניה ג יא ֶאְתֶכםָּבֵעת ַהִהיא ָאִב   שחרית ,ברכות השחר
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  :ימושבש
 

  
 פסוק - פרק 

 
 

 נביאים

  חגי
 

ִלי ַהֶּכֶסף ְוִלי ַהָּזָהב ְנֻאם ְיהָוה   ט:ופרקי אבות 
 ח:חגי ב .ְצָבאֹות

 

 נביאים

  זכריה
 

 ט:זכריה ב  ָּלּה ַוֲאִני ֶאְהֶיה  נחם - תשעה באבשל מנחה
 ,אשכנזים - בהעלותיך הפטרה
של   שבת ראשון הפטרה ◄ספרדים
 דיםספר ,אשכנזים - חנוכה

 ז:ד- יד:זכריה ב  ִצּיֹון ָרִּני ְוִׂשְמִחי ַּבת

של  שבת ראשוןו בהעלותיך הפטרה
 תימנים - חנוכה

 ט:ד- יד:זכריה ב  ִצּיֹון ָרִּני ְוִׂשְמִחי ַּבת

 ב:זכריה ג  ֲהלֹוא ֶזה אּוד ֻמָּצל ֵמֵאׁש המטהקריאת שמע על 
 ד:ג זכריה  ָהִסירּו ַהְּבָגִדים ַהּצִֹאים ֵמָעָליו תפילה זכה

 טז:חזכריה     ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ַּתֲעׂשּו יח:פרקי אבות א
 טו-יד:טזכריה   ַויהָוה ֲעֵליֶהם ֵיָרֶאה מוסף ראש השנה

 ח:יזכריה   ֶאְׁשְרָקה ָלֶהם ַוֲאַקְּבֵצם  רחמה - פרק שירה
 כא:די-ט:גזכריה י  ַהְּׁשִלִׁשית ָּבֵאׁש ְוֵהֵבאִתי ֶאת תימנים - ראשון סוכותיום  הפטרה
 ,אשכנזים - ראשון סוכותיום  הפטרה
 ספרדים

ְך ָּבא ַליהָוה ְוֻחַּלק ְׁשָללֵ  ִהֵּנה יֹום
 כא-א:דזכריה י  .ְּבִקְרֵּבְך 

 ◄שירת הים - דזמרהפסוקי  ,שחרית
 ,מוסף, מעריב ,מנחה ,שחרית - עלינו

סדר  ,קדוש לבנה ,מוסף ראש השנה
 -  לעולם אמן ואמן' ברוך ה ◄ברית מילה

סדר  ◄)חוץ לארץ( יום חול, עריבמ
  הושענות

ָהָאֶרץ  ָּכל ְוָהָיה ְיהָוה ְלֶמֶלְך ַעל
 מֹוַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ְיהָוה ֶאָחד ּוְׁש 

  .ֶאָחד
  ט:דזכריה י
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  :ימושבש
 

  
 פסוק - פרק 

 
 

 נביאים

  מלאכי
 

ִיְׂשָרֵאל ְּבַיד  ְיהָוה ֶאל ַמָּׂשא ְדַבר ספרדיםו אשכנזים - תולדות הפטרה
 ז:ב-א:מלאכי א .ַמְלָאִכי

 תימנים - תולדות הפטרה
ִיְׂשָרֵאל ְּבַיד  ְיהָוה ֶאל ַמָּׂשא ְדַבר
 ד:ג-א:מלאכי א .ַמְלָאִכי

  א--ב פסוקים לשמות אנשים
לֹום ְּבִריִתי ָהְיָתה ִאּתֹו ַהַחִּיים ְוַהָּׁש 

לֹו מֹוָרא ַוִּייָרֵאִני ּוִמְּפֵני  ָוֶאְּתֵנם
  .ְׁשִמי ִנַחת הּוא

 ה:מלאכי ב

 ◄קורבנות שחרית - פרשת הקטורת

  כל יום - מעמדות ◄עמידהה אחר

ְוָעְרָבה ַליהָוה ִמְנַחת ְיהּוָדה 
 ִוירּוָׁשָלִם ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים

  .ַקְדמִֹנּיֹת
 ד:מלאכי ג

 ,אשכנזים - הגדול הפטרה שבת
 ספרדים

ְוָעְרָבה ַליהָוה ִמְנַחת ְיהּוָדה 
 ִוירּוָׁשָלִם ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכָׁשִנים

 .ַקְדמִֹנּיֹת
 כד- ד:מלאכי ג

 טז:מלאכי ג ֵרֵעהּו ָאז ִנְדְּברּו ִיְרֵאי ְיהָוה ִאיׁש ֶאל  ז:ג ,ג:פרקי אבות ג
 

 כתובים

  תהילים
 

  מעריב אחר ערב יום כיפור
ַצת ֲאֶׁשר לֹא ָהַלְך ַּבעֲ  ַאְׁשֵרי ָהִאיׁש

ּוְבֶדֶרְך ַחָּטִאים לֹא ָעָמד  ְרָׁשִעים
  .א ָיָׁשבּוְבמֹוַׁשב ֵלִצים לֹ

 'ד- 'תהילים א

 ג:פרקי אבות ג
ַצת ֲאֶׁשר לֹא ָהַלְך ַּבעֲ  ַאְׁשֵרי ָהִאיׁש

ּוְבֶדֶרְך ַחָּטִאים לֹא ָעָמד  ְרָׁשִעים
  .ּוְבמֹוַׁשב ֵלִצים לֹא ָיָׁשב

 א:תהילים א

 ּוְלֻאִּמים ֶיְהּגּו ָלָּמה ָרְגׁשּו גֹוִים  סליחות
 א:תהילים ב  .ִריק

 )י"סע( ויצא מזמור שבת
לֹום ְּבָבְרחֹו ִמְּפֵני ַאְבָׁש  ִמְזמֹור ְלָדִוד

 'תהילים ג  .ְּבנֹו

ַרִּבים ָקִמים  ַרּבּו ָצָרי ְיהָוה ָמה  סליחות
 ב:תהילים ג  .ָעָלי

ַרִּבים ָקִמים  ַרּבּו ָצָרי ְיהָוה ָמה  המטהקריאת שמע על 
 ט-ב:תהילים ג  .ָעָלי

ִדי ְוַאָּתה ְיהָוה ָמֵגן ַּבֲעִדי ְּכבֹו  סליחות
 ד:תהילים ג  .ּוֵמִרים רֹאִׁשי
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הבדלה  ◄דזמרהפסוקי  ,שחרית - הודו 
 סליחות ◄מוצאי שבת -

ַעְּמָך ִבְרָכֶתָך  ַעל ַליהָוה ַהְיׁשּוָעה
 ט:תהילים ג  .ֶּסָלה

 ֶּתֱחָטאּו ִאְמרּו ִבְלַבְבֶכם ִרְגזּו ְוַאל  המטהקריאת שמע על 
 ה:דתהילים   .ִמְׁשַּכְבֶכם ְודֹּמּו ֶסָלה ַעל

 'תהילים ה  .ִמְזמֹור ְלָדִוד ַהְּנִחילֹות ַלְמַנֵּצַח ֶאל )י"סע( קורח מזמור שבת

 ב:התהילים   .יִגיֲאָמַרי ַהֲאִזיָנה ְיהָוה ִּביָנה ֲהגִ   י--א פסוקים לשמות אנשים ◄סליחות

   ל-- ה פסוקים לשמות אנשים◄ סליחות
 ַמְלִּכי ֵואלָֹהי ַהְקִׁשיָבה ְלקֹול ַׁשְוִעי

 ג:התהילים   .ֵאֶליָך ֶאְתַּפָּלל ִּכי

 ַמְלִּכי ֵואלָֹהי ַהְקִׁשיָבה ְלקֹול ַׁשְוִעי קודם תפילת שחרית
 ד- ג:התהילים   .ֶאְתַּפָּלל ֵאֶליךָ  ִּכי

  ה-- ר פסוקים לשמות אנשים ◄סליחות
 ָרְך ִּתְׁשַמע קֹוִלי ּבֶֹקר ֶאעֱ  ּבֶֹקר ְיהָוה

 ד:התהילים   .ְלָך ַוֲאַצֶּפה

 סליחות ◄ריתשח -מה טובו 
ְּברֹב ַחְסְּדָך ָאבֹוא ֵביֶתָך  ַוֲאִני

ָקְדְׁשָך  ֵהיַכל ֶאְׁשַּתֲחֶוה ֶאל
  .ְּבִיְרָאֶתךָ 

 ח:התהילים 

ביציאה  ◄)י"סע( מעריבו שחרית אחר
  מבית הכנסת

י ְלַמַען ׁשֹוְררָ  ְיהָוה ְנֵחִני ְבִצְדָקֶתךָ 
 ט:התהילים   .ַהְיַׁשר ְלָפַני ַּדְרֶּכךָ 

 )א"סש( ה עבור החולהתפיל ◄סליחות
 ַהְּׁשִמיִנית ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגינֹות ַעל

 'תהילים ו  .ִמְזמֹור ְלָדִוד

 ְּבַאְּפָך תֹוִכיֵחִני ְוַאל ְיהָוה ַאל  סליחות
 ב:ותהילים   .ַּבֲחָמְתָך ְתַיְּסֵרִני

  - אל ארך אפים ◄נפילת אפים - תחנון
 ◄מארון הקודש תורה שמוצאיםכ

 סליחות

 ְוַאל ְּבַאְּפָך תֹוִכיֵחִני ְיהָוה ַאל
 יא - ב:תהילים ו  .ַּבֲחָמְתָך ְתַיְּסֵרִני

 סליחות
ְוַאָּתה ְיהָוה  ְוַנְפִׁשי ִנְבֲהָלה ְמאֹד

 ה- ד:תהילים ו  .ָמָתי ַעד

ִתי ָׁשַמע ְיהָוה ְּתִחָּנִתי ְיהָוה ְּתִפּלָ   ח- -ש פסוקים לשמות אנשים
 י:ותהילים   .ִיָּקח

 )י"סע( פורים - שיר של יום
 ַעל ָׁשר ַליהָוה ִׁשָּגיֹון ְלָדִוד ֲאֶׁשר

 'תהילים ז  .ְיִמיִני כּוׁש ֶּבן ִּדְבֵרי

ין ִיְטרֹף ְּכַאְרֵיה ַנְפִׁשי ּפֵֹרק ְואֵ  ֶּפן  ל- -פ פסוקים לשמות אנשים
 ג:זתהילים   .ַמִּציל

14חוץ לארץ ,שמחת תורה - שיר של יום
 

 אחר ◄קטן יום כיפור סדר ◄)א"גר(
 )י"סע( יום חול ,יבמער עלינו

 'תהילים ח  .ַהִּגִּתית ִמְזמֹור ְלָדִוד ַלְמַנֵּצַח ַעל
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סדר  ◄שלושת רגלים מוסף קדושה
 הושענות

 לַאִּדיר ִׁשְמָך ְּבכָ  ָמה ְיהָוה ֲאדֵֹנינּו
 ֲאֶׁשר ְּתָנה הֹוְדָך ַעל ָהָאֶרץ

  .ַהָּׁשָמִים
 ב:חתהילים 

פסוק שהקהל אומרים בעת קריאת 
ת בברכשם הראשון ה הכהנים מילת

 כהנים

 לַאִּדיר ִׁשְמָך ְּבכָ  ָמה ְיהָוה ֲאדֵֹנינּו
 י:חתהילים   .ָהָאֶרץ

 'תהילים ט  .מּות ַלֵּבן ִמְזמֹור ְלָדִוד ַלְמַנֵּצַח ַעל )א"סש( תפילה עבור החולה

 סליחות
ֵּתֵבל ְּבֶצֶדק ָיִדין  ְוהּוא ִיְׁשּפֹט

 ט:טתהילים   .ְלֻאִּמים ְּבֵמיָׁשִרים

מנחה לשבת ויום  ,שחרית - לציון ובא
 מוצאי שבת מעריב ,טוב

 ְוִיְבְטחּו ְבָך יֹוְדֵעי ְׁשֶמָך ִּכי לֹא
 יא:טתהילים   .ָעַזְבָּת דְֹרֶׁשיָך ְיהָוה

 סליחות ◄אב הרחמים - שחרית שבת
 ָׁשַכח דֵֹרׁש ָּדִמים אֹוָתם ָזָכר לֹא ִּכי

 יג:טתהילים   .ַצֲעַקת ֲעָנִוים

 )י"סע( שרת ימי תשובהע - שיר של יום
ם ָלָמה ְיהָוה ַּתֲעמֹד ְּבָרחֹוק ַּתְעִלי

 'תהילים י  .ְלִעּתֹות ַּבָּצָרה

ַּתְעִלים  ָלָמה ְיהָוה ַּתֲעמֹד ְּבָרחֹוק  סליחות
 א:יתהילים   .ְלִעּתֹות ַּבָּצָרה

 רֶאּמֹוט ְלדֹר ָודֹר ֲאֶׁש  ָאַמר ְּבִלּבֹו ַּבל  ע- -א פסוקים לשמות אנשים
 ו:יתהילים   .עְברָ  לֹא

 ◄דזמרהפסוקי  ,שחרית -יהי כבוד 
חוץ ( מעריב - לעולם אמן ואמן' ברוך ה
  )לארץ

 ְיהָוה ֶמֶלְך עֹוָלם ָוֶעד ָאְבדּו גֹוִים
 טז:יתהילים   .ֵמַאְרצֹו

ֵאיְך  ַּביהָוה ָחִסיִתי ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד  )י"סע( וירא שבת מזמור
 'אתהילים י  .ם ִצּפֹורּתֹאְמרּו ְלַנְפִׁשי נּוִדי ַהְרכֶ 

 ,)א"גר( שמיני עצרת - שיר של יום
זאת  שבת מזמור ◄)י"סע( ברית מילה

 )י"סע( 15הברכה

 'בתהילים י  .ִודַהְּׁשִמיִנית ִמְזמֹור ְלדָ  ַלְמַנֵּצַח ַעל

 ָגַמר ָחִסיד ִּכי הֹוִׁשיָעה ְיהָוה ִּכי  סליחות
 ב:תהילים יב  .ַפּסּו ֱאמּוִנים ִמְּבֵני ָאָדם

  ם- -א סוקים לשמות אנשיםפ
ֶּכֶסף  ִאְמרֹות ְיהָוה ֲאָמרֹות ְטהֹרֹות

ָצרּוף ַּבֲעִליל ָלָאֶרץ ְמֻזָּקק 
  .ִׁשְבָעָתִים

 ז:תהילים יב

  )א"סשו ס"ח( תפילה עבור החולה
 ָאָנה ְיהָוה ַעד .ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד
 ָאָנה ַּתְסִּתיר ֶאת ִּתְׁשָּכֵחִני ֶנַצח ַעד

  .ִמֶּמִּני ָּפֶניךָ 
 'תהילים יג

  דזמרהפסוקי  ,שחרית - הודו 
ָיֵגל ִלִּבי  ַוֲאִני ְּבַחְסְּדָך ָבַטְחִּתי

ל ָאִׁשיָרה ַליהָוה ִּכי ָגַמ  ִּביׁשּוָעֶתךָ 
  .ָעָלי

 ו:תהילים יג
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 )י"סע( קדושים מזמור שבת
 ָיגּור ְּבָאֳהֶלךָ  ִמְזמֹור ְלָדִוד ְיהָוה ִמי

 'תהילים טו  .ֶׁשךָ ִיְׁשּכֹן ְּבַהר ָקְד  ִמי

בארץ ( בבית הקברות ◄בבית אבל
 )א"סש( תפילה עבור החולה ◄)ישראל

ָחִסיִתי  ִמְכָּתם ְלָדִוד ָׁשְמֵרִני ֵאל ִּכי
 'תהילים טז  .ָבְך 

פסוק שהקהל אומרים בעת קריאת 
 כהניםת בברכוישמרך  הכהנים מילת

ָחִסיִתי  ִמְכָּתם ְלָדִוד ָׁשְמֵרִני ֵאל ִּכי
 א:זילים טתה  .ָבְך 

י ָאַמְרְּת ַליהָוה ֲאדָֹני ָאָּתה טֹוָבִת   ך- -א פסוקים לשמות אנשים
 ב:זתהילים ט  .ָעֶליךָ  ַּבל

 י:ופרקי אבות 
ָּבָאֶרץ ֵהָּמה  ִלְקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר

 ג:זתהילים ט  .ָבם ֶחְפִצי ְוַאִּדיֵרי ָּכל

  סדר הטבת חלום ◄סדר הושענות
 ע ְׂשָמחֹותׂשֹבַ  ּתֹוִדיֵעִני אַֹרח ַחִּיים

 יא:זתהילים ט  .ָּפֶניָך ְנִעמֹות ִּביִמיְנָך ֶנַצח ֶאת

תפילה  ◄)י"סע( שופטים מזמור שבת
 בבית הקברות ◄ )א"סש( עבור החולה

 )בארץ ישראל(

 ְּתִפָּלה ְלָדִודִׁשְמָעה ְיהָוה ֶצֶדק
ַהְקִׁשיָבה ִרָּנִתי ַהֲאִזיָנה 
  .ְתִפָּלִתיְּבלֹא ִׂשְפֵתי ִמְרָמה

 'יז תהילים

 סליחות
 ְּתִפָּלה ְלָדִודִׁשְמָעה ְיהָוה ֶצֶדק

ַהְקִׁשיָבה ִרָּנִתי ַהֲאִזיָנה 
  .ְתִפָּלִתיְּבלֹא ִׂשְפֵתי ִמְרָמה

 ב-א:זתהילים י

 קודם תפילת שחרית
 ַתֲעֵנִני ֵאל ַהט ְקָראִתיָך ִכי ֲאִני

 ו:זתהילים י  .ָאְזְנָך ִלי ְׁשַמע ִאְמָרִתי

 קודם תפילת שחרית
ה ְּבֶצֶדק ֶאֱחֶזה ָפֶניָך ֶאְׂשְּבעָ  ֲאִני

 טו:זתהילים י  .ְבָהִקיץ ְּתמּוָנֶתךָ 

 ,א"גר( שבעי יום פסח - שיר של יום
 )א"סש( תפילה עבור החולה ◄)י"סע

ר ֲאֶׁשר ִּדּבֶ  ַלְמַנֵּצַח ְלֶעֶבד ְיהָוה ְלָדִוד
 ִּדְבֵרי ַהִּׁשיָרה ַהּזֹאת ַליהָוה ֶאת
 ֹו ִמַּכף ָּכלְיהָוה אֹות ְּביֹום ִהִּציל

  .אְֹיָביו ּוִמַּיד ָׁשאּול

 'תהילים יח

 עבים - פרק שירה
ְסִביבֹוָתיו  ָיֶׁשת חֶֹׁשְך ִסְתרֹו

 יב:חתהילים י  .ַמִים ָעֵבי ְׁשָחִקים ֻסָּכתֹוֶחְׁשַכת

שקוראים  אחר קריאת התורה קודם
  עולה הראשון

ְיהָוה  ָהֵאל ָּתִמים ַּדְרּכֹוִאְמַרת
 לא:חתהילים י  .ּוא ְלכֹל ַהחִֹסים ּבֹוְצרּוָפה ָמֵגן ה

צּור  ִּכי ִמי ֱאלֹוַּה ִמַּבְלֲעֵדי ְיהָוה ּוִמי  אין כאלוקינו קודם ,מוסף שבת
 לב:חתהילים י  .זּוָלִתי ֱאלֵֹהינּו

  חתול – פרק שירה
ָאׁשּוב  ֶאְרּדֹוף אֹוְיַבי ְוַאִּׂשיֵגם ְולֹא

 לח:חתהילים י  .ַּכּלֹוָתם ַעד

 ברכת המזון
ד ְגִּדל ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹוְועֶֹׂשה ֶחסֶ ַמ 

 נא:חתהילים י  .עֹוָלם ִלְמִׁשיחֹו ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד

שיר של  ◄דזמרהפסוקי  ,שחרית שבת
 ◄ )י"סע( חנוכה ;)א"גר( שבועות - יום

  )י"סע( יתרו שבתשל  מזמור

ַהָּׁשַמִים . ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד
 ל ּוַמֲעֵׂשה ָיָדיואֵ  ְמַסְּפִרים ְּכבֹוד
  .ַמִּגיד ָהָרִקיעַ 

 'תהילים יט
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ֵאל  ַהָּׁשַמִים ְמַסְּפִרים ְּכבֹוד  שמים - פרק שירה
 ב:טתהילים י  .ּוַמֲעֵׂשה ָיָדיו ַמִּגיד ָהָרִקיעַ 

ָלה יֹום ְליֹום ַיִּביַע אֶֹמר ְוַלְיָלה ְּלַליְ   יום - פרק שירה
 ג:טתהילים י  .ָּדַעת ְיַחֶּוה

ֶפׁש  ּתֹוַרת ְיהָוה ְּתִמיָמה ְמִׁשיַבת נָ   עולה הראשוןל התורה קריאת קודם
 ט-ח:טתהילים י  .ִתיֵעדּות ְיהָוה ֶנֱאָמָנה ַמְחִּכיַמת ּפֶ 

 סליחות
ֵעֶקב  ַעְבְּדָך ִנְזָהר ָּבֶהם ְּבָׁשְמָרם ַּגם
 יב:טתהילים י  .ָרב

 יג:טי תהילים  .ָיִבין ִמִּנְסָּתרֹות ַנֵּקִני ְׁשִגיאֹות ִמי סליחות

 תורה ספר כשמוצאים ◄עמידהה אחר

 ◄ימים נוראיםהו בחגים מארון הקודש

 תפילה זכה ◄סליחות

ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי  ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי
 טו:טתהילים י  .ְיהָוה צּוִרי ְוגֲֹאִלי ְלָפֶניךָ 

תפילה  ◄קטן יום כיפור סדר ◄שחרית
  )א"סש( ,)ס"ח( עבור החולה

ַיַעְנָך ְיהָוה  ְזמֹור ְלָדִודַלְמַנֵּצַח ִמ 
י ְּביֹום ָצָרה ְיַׂשֶּגְבָך ֵׁשם ֱאלֹהֵ 

  .ַיֲעקֹב
 'תהילים כ

 ֵׁשם ַיַעְנָך ְיהָוה ְּביֹום ָצָרה ְיַׂשֶּגְבךָ   ב- -י פסוקים לשמות אנשים
 ב:כתהילים   .ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב

 ה:כתהילים   .ְיַמֵּלא ֲעָצְתךָ  ְלָך ִכְלָבֶבָך ְוָכל ִיֶּתן   מוצאי שבת -רבון העולמים 

ְחנּו ֵאֶּלה ָבֶרֶכב ְוֵאֶּלה ַבּסּוִסיםַוֲאנַ   ר- -א פסוקים לשמות אנשים
 ח:כתהילים   .ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ַנְזִּכיר ְּבֵׁשם

 ◄קורבנות, שחרית -פרשת הקטורת 

יהי  ◄דזמרהפסוקי  ,שחרית - הודו 
 קודם◄  פסוקי דזמרה, שחרית -כבוד 
 'וה 'בימי  ,ןתחנו ◄יום חול ,מעריב
מנחה  ,שחרית - ובא לציון ◄בוקר

 ◄מוצאי שבת מעריב ,לשבת ויום טוב

מוצאי  -הבדלה  ◄יום חול ,מעריב
 סליחות ◄תפילת הדרך ◄שבת

 יֹוםְיהָוה הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְב 
 י:כתהילים   .ָקְרֵאנּו

תענית , )א"גר( פורים - שיר של יום
 חולהתפילה עבור ה ◄)י"סע( אסתר

 )א"סש(

 ַאֶּיֶלת ַהַּׁשַחר ִמְזמֹור ַלְמַנֵּצַח ַעל
 'בתהילים כ  .ְלָדִוד

מנחה לשבת  ,שחרית כל יום - ובא לציון
 מוצאי שבת מעריב ,ויום טוב

 ד:תהילים כב  .ֵאליֹוֵׁשב ְּתִהּלֹות ִיְׂשרָ  ְוַאָּתה ָקדֹוׁש

 סליחות
 ָצָרה ְקרֹוָבה ִּכי ִּתְרַחק ִמֶּמִּני ִּכי ַאל
 יב:תהילים כב  .ין עֹוֵזראֵ 



  שימוש פסוקיםשימוש פסוקיםשימוש פסוקיםשימוש פסוקיםשימוש פסוקיםשימוש פסוקיםשימוש פסוקיםשימוש פסוקים
  ך בתפילה בברכות ובטקסיםך בתפילה בברכות ובטקסים""שימוש פסוקי ופרקי תנשימוש פסוקי ופרקי תנ

 

 

 
45 

 

  :ימושבש
 

  
 פסוק - פרק 

 

 מנהג אשכנז - יום כיפור ליל, מעריב
 ָבָזה ְולֹא ִׁשַּקץ ֱענּות ָעִני ִּכי לֹא
ּוְבַׁשְּועֹו  ִהְסִּתיר ָּפָניו ִמֶּמּנּו ְולֹא

  .ֵאָליו ָׁשֵמעַ 
 כה:תהילים כב

 ◄שירת הים - דזמרהפסוקי  ,שחרית
 מוסף ראש השנה

 כט:תהילים כב  .ל ַּבּגֹוִיםִּכי ַליהָוה ַהְּמלּוָכה ּומֵֹׁש 

 )י"סע( מעריב ,מנחה ,שחרית אחר
תפילה עבור  ◄סעודה שלישית◄

 )א"סש( החולה

 'תהילים כג  .ִמְזמֹור ְלָדִוד ְיהָוה רִֹעי לֹא ֶאְחָסר

ְנָּת ֶנֶגד צְֹרָריִּדַּׁש  ַּתֲערְֹך ְלָפַני ֻׁשְלָחן  ה-- ת פסוקים לשמות אנשים
 ה:תהילים כג  .ְרָוָיהַבֶּׁשֶמן רֹאִׁשי ּכֹוִסי 

 יום חול ,לארון תורה ספר החזרת

 - שיר של יום ◄מנחה יום טוב\שבת
 אחר ◄יום ראשון - מעמד ◄יום ראשון

 )י"סע( יום חול ,מעריב עלינו

ּה  ַליהָוה ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָא ְלָדִוד ִמְזמֹור
 'תהילים כד  .ֵּתֵבל ְויְֹׁשֵבי ָבּה

 יםהשיר שהלוים היו אומר ,בתף שמוס
  ארץ - פרק שירה◄

ּה ְלָדִוד ִמְזמֹורַליהָוה ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָא
 א:דתהילים כ  .ֵּתֵבל ְויְֹׁשֵבי ָבּה

בעת קריאת  שהקהל אומריםפסוק 
 בברכת כהניםישא הכהנים מילת 

ה ִיָּׂשא ְבָרָכה ֵמֵאת ְיהָוה ּוְצָדקָ 
 ה:דתהילים כ  .ֵמֱאלֵֹהי ִיְׁשעֹו

ּו ים ָראֵׁשיֶכם ְוִהָּנְׂשאְׂשאּו ְׁשָעִר   מוסף ראש השנה
 ז:דתהילים כ  .ְוָיבֹוא ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ִּפְתֵחי עֹוָלם

ְׂשאּו ְׂשאּו ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם ְוִהּנָ   תרנגול - פרק שירה
 י-ז:דתהילים כ  .ְוָיבֹוא ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ִּפְתֵחי עֹוָלם

 יום ראשון ליל ,מעריב עלינו אחר

 )א"סש( התפילה עבור החול ◄)י"סע(
 'תהילים כה  .אְלָדִוד ֵאֶליָך ְיהָוה ַנְפִׁשי ֶאָּׂש 

פסוק שהקהל אומרים בעת קריאת 
ת בברכאילך הראשון  הכהנים מילת

 כהנים
 א:התהילים כ  .אְלָדִוד ֵאֶליָך ְיהָוה ַנְפִׁשי ֶאָּׂש 

 ◄דזמרהפסוקי  ,שחרית - הודו 

 סליחות ◄תחנון

ִּכי ַרֲחֶמיָך ְיהָוה ַוֲחָסֶדיָך  ְזכֹר
 ו:התהילים כ  .ֵמעֹוָלם ֵהָּמה

ִֹני ִּכי  ִׁשְמָך ְיהָוה ְוָסַלְחָּת ַלֲעו ְלַמַען מנהג אשכנז - יום כיפור מעריב
  .הּוא ַרב

 יא:התהילים כ

יֹוֶרּנּו  ֶזה ָהִאיׁש ְיֵרא ְיהָוה ִמי  ר- -מ פסוקים לשמות אנשים
 יב:התהילים כ  .ְּבֶדֶרְך ִיְבָחר

קריאת  פסוק שהקהל אומרים בעת
ת בברכפניו הראשון ל הכהנים מילת

 )י"סע( מעריבו שחרית אחר ◄כהנים

 טז:התהילים כ  .ָיִחיד ְוָעִני ָאִני ֵאַלי ְוָחֵּנִני ִּכי ְּפֵנה
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 סליחות
 ְרֵאה ָעְנִיי ַוֲעָמִלי ְוָׂשא ְלָכל

 יח:התהילים כ  .ַחּטֹאוָתי

 סליחות
ִמּכֹל  ִיְׂשָרֵאל ְּפֵדה ֱאלִֹהים ֶאת

 כב:התהילים כ  .יוָצרֹותָ 

 אחרי מות שבתו ,תרומה שבת מזמור
 )י"סע(

ֲאִני ְּבֻתִּמי  ִּכי ְלָדִוד ָׁשְפֵטִני ְיהָוה
 'תהילים כו  .דָהַלְכִּתיּוַביהָוה ָּבַטְחִּתי לֹא ֶאְמעָ 

 שחרית  -מה טובו 
 ְיהָוה ָאַהְבִּתי ְמעֹון ֵּביֶתָך ּוְמקֹום

 ח:ותהילים כ  .ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדךָ 

 ַחָּטִאים ַנְפִׁשי ְוִעם ֶּתֱאסֹף ִעם ַאל  יום כיפור ליל, עריבמ
 ט:ותהילים כ  .ַאְנֵׁשי ָדִמים ַחָּיי

 יא:ותהילים כ  .ַוֲאִני ְּבֻתִּמי ֵאֵלְך ְּפֵדִני ְוָחֵּנִני )י"סע( מעריבו שחרית אחר

 שחרית אחר ◄קודם תפילת שחרית
 )י"סע( מעריבו

ְקֵהִלים ַרְגִלי ָעְמָדה ְבִמיׁשֹור ְּבמַ 
 יב:ותהילים כ  .ֲאָבֵרְך ְיהָוה

חודש ב 16מעריבו שחרית אחר תפילת
 הושענא רבא ועד אלול

 ָראְלָדִוד ְיהָוה אֹוִרי ְוִיְׁשִעי ִמִּמי ִאי
 'תהילים כז  .ַחַּיי ִמִּמי ֶאְפָחד ְיהָוה ָמעֹוז

ְיהָוה קֹוִלי ֶאְקָרא ְוָחֵּנִני  ְׁשַמע  סליחות
 ז:זתהילים כ  .ַוֲעֵנִני

 אין כאלוקינו קודם ,בתף שמוס
 ְיהָוה ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶּבךָ  ַקֵּוה ֶאל
 יד:זתהילים כ  .ְיהָוה ְוַקֵּוה ֶאל

  סליחות ◄קודם תפילת שחרית
 ֶליךָ ְׁשַמע קֹול ַּתֲחנּוַני ְּבַׁשְּוִעי אֵ 

 ב:חתהילים כ  .ְּדִביר ָקְדֶׁשךָ  ְּבָנְׂשִאי ָיַדי ֶאל

סדר  ◄דזמרהפסוקי  ,שחרית - הודו 
 הושענות

 ּוָבֵרְך ֶאת ַעֶּמךָ  הֹוִׁשיָעה ֶאת
 ט:חתהילים כ  .ָהעֹוָלם ַנֲחָלֶתָךּוְרֵעם ְוַנְּׂשֵאם ַעד

 תורהה ספר החזרת ◄קבלת שבת

מעריב  קודם ◄שחרית שבת ,לארון
יום שני  - שיר של יום ◄במוצאי שבת

 ;)י"סע ,א"גר( חוץ לארץ שבועות של
 ◄ )א"רג( חוץ לארץ ,שלישי יום סוכות

 עלינו אחר ◄ )י"סע( נוח מזמור שבת
  )י"סע( יום חול ,מעריב

ים ִמְזמֹור ְלָדִוד ָהבּו ַליהָוה ְּבֵני ֵאלִ 
 'תהילים כט  .ָהבּו ַליהָוה ָּכבֹוד ָועֹז

ַהָּכבֹוד  ַהָּמִיםֵאל קֹול ְיהָוה ַעל  דגים - פרק שירה
 ג:טתהילים כ  .ַמִים ַרִּבים ִהְרִעים ְיהָוה ַעל

                                                           
16
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אמר רבי  ◄תפילת הדרך ◄המזוןברכת 
 ◄בתף שמוס ,קבלת שבת - אלעזר
מארון  תורה ספר כשמוצאים קודם

 קודם ◄שחרית ויום טוב שבת,הקודש
 ◄עולה הראשון אחר קריאת התורה

 - תאאתה הר ◄מוצאי שבת -ויתן לך 
 סדר הטבת חלום ◄שמחת תורה

 תְיהָוה עֹז ְלַעּמֹו ִיֵּתן ְיהָוה ְיָבֵרְך אֶ 
 יא:טתהילים כ  .ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום

 שיר של יום◄ פסוקי דזמרא - שחרית

תפילה עבור ◄)א"גר ,י"סע( חנוכה -
 )א"סש( החולה

 'תהילים ל  .ֲחֻנַּכת ַהַּבִית ְלָדִוד ִמְזמֹור ִׁשיר

 ֲארֹוִמְמָך ְיהָוה ִּכי ִדִּליָתִני ְולֹא  עכבר - פרק שירה
 ב:תהילים ל  .ִׂשַּמְחָּת אְֹיַבי ִלי

ִׁשַּוְעִּתי ֵאֶליָך  ְיהָוה ֱאלָֹהי  קודם תפילת שחרית
 ג:תהילים ל  .ַוִּתְרָּפֵאִני

ֲאדָֹני  ֵאֶליָך ְיהָוה ֶאְקָרא ְוֶאל  ן- -א פסוקים לשמות אנשים
 ט:תהילים ל  .ֶאְתַחָּנן

 סליחות
 ָׁשַחת ֶּבַצע ְּבָדִמי ְּבִרְדִּתי ֶאל ַמה

 יא-י:תהילים ל  .ֲהיֹוְדָך ָעָפר ֲהַיִּגיד ֲאִמֶּתךָ 

 סליחות  ◄קודם תפילת שחרית
עֵֹזר  ְיהָוה ְוָחֵּנִני ְיהָוה ֱהֵיה ְׁשַמע
 יא:תהילים ל  .ִלי

סדר הטבת  ◄מוצאי שבת -ויתן לך 
  חלום

 ָהַפְכָּת ִמְסְּפִדי ְלָמחֹול ִלי ִּפַּתְחּתָ 
 יב:תהילים ל  .ַׂשִּקי ַוְּתַאְּזֵרִני ִׂשְמָחה

לשבת ויום מנחה  ,שחרית - ובא לציון
 - פרק שירה ◄מוצאי שבת מעריב ,טוב

  סנונית

ְולֹא ִיּדֹםְיהָוה  ְלַמַען ְיַזֶּמְרָך ָכבֹוד
 יג:תהילים ל  .ֱאלַֹהי ְלעֹוָלם אֹוֶדּךָ 

 )א"סש( תפילה עבור החולה
ְיהָוה  ְּבךָ .ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד

ֵאבֹוָׁשה ְלעֹוָלם  ָחִסיִתי ַאל
  .יְּבִצְדָקְתָך ַפְּלֵטנִ 

 'אתהילים ל

 ּתֹוִציֵאִני ֵמֶרֶׁשת זּו ָטְמנּו ִלי ִּכי  י- -ת פסוקים לשמות אנשים
 ה:תהילים לא  .ַאָּתה ָמעּוִּזי

יום  מעריב - לעולם אמן ואמן' ברוך ה
 המטהקריאת שמע על  ◄חוץ לארץ חול

ְּבָיְדָך ַאְפִקיד רּוִחי ָּפִדיָת אֹוִתי 
 ו:תהילים לא  .ְיהָוה ֵאל ֱאֶמת

י ָׁשְוא ַוֲאנִ  ָׂשֵנאִתי ַהּׁשְֹמִרים ַהְבֵלי  י- -ש וקים לשמות אנשיםפס
 ז:תהילים לא  .ְיהָוה ָּבָטְחִּתי ֶאל

 קודם תפילת שחרית
ִּתי ַוֲאִני ָעֶליָך ָבַטְחִּתי ְיהָוה ָאַמְר 

 טו:תהילים לא  .ֱאלַֹהי ָאָּתה
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 קודם תפילת שחרית
י ַעְבֶּדָך הֹוִׁשיֵענִ  ָהִאיָרה ָפֶניָך ַעל

 יז:תהילים לא  .ְבַחְסֶּדךָ 

 שאומרים אחר הלימוד נפטרתפילה על ה
 ָצַפְנָּת ִּליֵרֶאיךָ  טּוְבָך ֲאֶׁשר ָמה ַרב

 כ:תהילים לא  .םָּפַעְלָּת ַלחִֹסים ָּבְך ֶנֶגד ְּבֵני ָאדָ 

 ◄)י"סע( תשובה שבת - שיר של יום

שיר של  ◄)י"סע( כי תצא מזמור שבת
 עלינו ראח ◄)א"גר( יום כיפור - יום

תפילה  ◄)י"סע( יום שניליל  ,מעריב
 )א"סש( עבור החולה

ֶּפַׁשע  ְלָדִוד ַמְׂשִּכיל ַאְׁשֵרי ְנׂשּוי
 'בתהילים ל  .ְּכסּוי ֲחָטָאה

 ◄קורבנות ,שחרית -פרשת הקטורת 
 תפילת הדרך

 ָרֵּני ַפֵּלט ִמַּצר ִּתְּצֵרִני ַאָּתה ֵסֶתר ִלי
 ז:תהילים לב  .ְּתסֹוְבֵבִני ֶסָלה

למי שדעתו לעסוק באותו יום  תפילה
  במשא ומתן

ַח ַרִּבים ַמְכאֹוִבים ָלָרָׁשע ְוַהּבֹוטֵ 
 י:תהילים לב  .ַּביהָוה ֶחֶסד ְיסֹוְבֶבּנּו

סדר  ◄דזמרהפסוקי  - שחרית שבת
 -שיר של יום ◄ראש השנה ,תשליך

 שני חמישי שנישל  תענית ב"בה

 ישראל בארץ בבית הקברות ◄)י"סע(

אָוה ִּדיִקים ַּביהָוה ַלְיָׁשִרים נָ ַרְּננּו צַ 
 'תהילים לג  .ְתִהָּלה

 ◄שוכן עד - ויום טוב שבת ,שחרית
  זרזיר - פרק שירה

ָנאָוה  ַרְּננּו ַצִּדיִקים ַּביהָוה ַלְיָׁשִרים
 א:תהילים לג  .ְתִהָּלה

 הֹודּו ַליהָוה ְּבִכּנֹור ְּבֵנֶבל ָעׂשֹור  עגור - פרק שירה
 ב:ם לגתהילי  .לֹו ַזְּמרּו

 סליחות
ה אֵֹהב ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט ֶחֶסד ְיהוָ 

 ה:תהילים לג  .ָמְלָאה ָהָאֶרץ

 יא- ט:תהילים לג  .ִצָּוה ַוַּיֲעמֹד ִּכי הּוא ָאַמר ַוֶּיִהי הּוא פסוקי דזמרה, שחרית -יהי כבוד 

 מוצאי שבת -רבון העולמים 
ּגֹוִים ֵהִניא  ְיהָוה ֵהִפיר ֲעַצת

 י:תהילים לג  .יםַמְחְׁשבֹות ַעִּמ 

 פסוקי דזמרה, שחרית -יהי כבוד 
בֹות ֲעַצת ְיהָוה ְלעֹוָלם ַּתֲעמֹד ַמְחְׁש 

 יא:תהילים לג  .ִלּבֹו ְלדֹר ָודֹר

  א-- נ פסוקים לשמות אנשים ◄סליחות
ִגֵּננּו ַנְפֵׁשנּו ִחְּכָתה ַליהָוה ֶעְזֵרנּו ּומָ 

 כ:תהילים לג  .הּוא

ִגֵּננּו ֵׁשנּו ִחְּכָתה ַליהָוה ֶעְזֵרנּו ּומָ ַנְפ  דזמרהפסוקי  ,שחרית - הודו 
 כב-כ:תהילים לג  .הּוא

 - לעולם אמן ואמן ' ברוך ה ◄תחנון
 ◄סליחות ◄יום חול חוץ לארץ, מעריב

   בארץ ישראל בבית הקברות

 ַחְסְּדָך ְיהָוה ָעֵלינּו ַּכֲאֶׁשר ְיִהי
 כב:תהילים לג  .ִיַחְלנּו ָלְך 

ַטְעמֹו ִלְפֵני  ְּבַׁשּנֹותֹו ֶאת  ִודְלדָ   דזמרהפסוקי  ,שחרית שבת
 'תהילים לד  .ֲאִביֶמֶלְך ַוְיָגְרֵׁשהּו ַוֵּיַלְך 
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 מארון הקודש תורה ספר כשמוצאים
 לבימה

ֹו ַּגְּדלּו ַליהָוה ִאִּתי ּוְנרֹוְמָמה ְׁשמ
 ד:דתהילים ל  .ַיְחָּדו

ְיהָוה ָסִביב ִליֵרָאיו  חֶֹנה ַמְלַאְך   ם- -ח פסוקים לשמות אנשים
 ח:דתהילים ל  .ַוְיַחְּלֵצם

 ברכת המזון
ֵאין ַמְחסֹור  ְיהָוה ְקדָֹׁשיו ִּכי ֶאת

 יא- י:דתהילים ל  .ִליֵרָאיו

 שאומרים אחר הלימוד נפטרתפילה על ה
א ַעְצמֹוָתיו ַאַחת ֵמֵהָּנה לֹ ׁשֵֹמר ָּכל
 כא:דתהילים ל  .ִנְׁשָּבָרה

 סליחות
 ְׁשמּוּפֶֹדה ְיהָוה ֶנֶפׁש ֲעָבָדיו ְולֹא ֶיְא 

 כג:דתהילים ל  .ַהחִֹסים ּבֹו ָּכל

  שבת ויום טוב, שחרית -נשמת 
ְיהָוה ִמי  ָּכל ַעְצמֹוַתי ּתֹאַמְרָנה

ִני ָכמֹוָךַמִּציל ָעִני ֵמָחָזק ִמֶּמּנּו ְועָ 
  .ְוֶאְביֹון ִמּגְֹזלֹו

 י:התהילים ל

למי שדעתו לעסוק באותו יום  תפילה
  במשא ומתן

 ְׁשָּפִטי ֱאלַֹהיָהִעיָרה ְוָהִקיָצה ְלִמ 
 כג:התהילים ל  .ַואדָֹני ְלִריִבי

תפילה  ◄)י"סע( תולדות מזמור שבת
 )א"סש( עבור החולה

ע ֶּפַׁש  ְנֻאם.ְיהָוה ְלָדִוד ַלְמַנֵּצַח ְלֶעֶבד
 ַּפַחד ֱאלִֹהים ָלָרָׁשע ְּבֶקֶרב ִלִּבי ֵאין

  .ְלֶנֶגד ֵעיָניו
 'תהילים לו

ֹום ֵאל ִמְׁשָּפֶטיָך ְּתה ִצְדָקְתָך ְּכַהְרֵרי  שבת, מנחה
 ז:ותהילים ל  .הַרָּבה ָאָדם ּוְבֵהָמה תֹוִׁשיַע ְיהוָ 

 בעטיפת הטלית
ם ָּיָקר ַחְסְּדָך ֱאלִֹהים ּוְבֵני ָאדָ  ַמה

 יא-ח:ותהילים ל  .ְּבֵצל ְּכָנֶפיָך ֶיֱחָסיּון

 הִעְּמָך ְמקֹור ַחִּיים ְּבאֹוְרָך ִנְראֶ  ִּכי  סליחות
 י:ותהילים ל  .אֹור

ְרָׁשִעים  ְּתבֹוֵאִני ֶרֶגל ַּגֲאָוה ְוַיד ַאל יום כיפור ליל ,מעריב
 יב:ותהילים ל  .ְּתִנֵדִני ַאל

למי שדעתו לעסוק באותו יום  תפילה
 במשא ומתן

ֶאֶרץ  טֹוב ְׁשָכן ְּבַטח ַּביהָוה ַוֲעֵׂשה
 ג:זתהילים ל  .ּוְרֵעה ֱאמּוָנה

ַּדְרֶּכָך ּוְבַטח ָעָליו ְיהָוה  ּגֹול ַעל  ה- -ג פסוקים לשמות אנשים
 ה:זתהילים ל  .ְוהּוא ַיֲעֶׂשה

 ַחְרָּבם ָּתבֹוא ְבִלָּבם ְוַקְּׁשתֹוָתם  ה- -ח פסוקים לשמות אנשים
 טו:זתהילים ל  .ִּתָּׁשַבְרָנה

 יד:פרקי אבות ב
חֹוֵנן  לֶֹוה ָרָׁשע ְולֹא ְיַׁשֵּלם ְוַצִּדיק

 כא:זתהילים ל  .ְונֹוֵתן

 ברכת המזון
ָרִאיִתי  ְולֹא ָזַקְנִּתי ַּגם ִייִתיַנַער ָה 

 כה:זתהילים ל  .ָלֶחם ַצִּדיק ֶנֱעָזב ְוַזְרעֹו ְמַבֶּקׁש

מי בדעתו לעסוק באותו יום ל תפילה
 פסוקים לשמות אנשים ◄במשא ומתן

  יזכור ◄ם- -ש

ַאֲחִרית  ָּתם ּוְרֵאה ָיָׁשר ִּכי ְׁשָמר
 לז:זתהילים ל  .ְלִאיׁש ָׁשלֹום

ם ּוְתׁשּוַעת ַצִּדיִקים ֵמְיהָוה ָמעּוּזָ   מוצאי שבת -רבון העולמים 
 מ- לט:זתהילים ל  .ְּבֵעת ָצָרה
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 יום שלישי ליל ,מעריב עלינו אחר

 )א"סש( תפילה עבור החולה ◄)י"סע(
 ְיהָוה ַאל.ִמְזמֹור ְלָדִוד ְלַהְזִּכיר

 'תהילים לח  .ֵרִניְּבֶקְצְּפָך תֹוִכיֵחִני ּוַבֲחָמְתָך ְתַיְּס 

 סליחות
ה ְלָך ְיהָוה הֹוָחְלִּתי ַאָּתה ַתֲענֶ  ִּכי

 טז:חתהילים ל  .ֲאדָֹני ֱאלָֹהי

 קודם תפילת שחרית
ִלי ְּבמֹוט  ִיְׂשְמחּו ָאַמְרִּתי ֶּפן ִּכי

 יז:חתהילים ל  .ַרְגִלי ָעַלי ִהְגִּדילּו

 סליחות
ִּתְרַחק  ַּתַעְזֵבִני ְיהָוה ֱאלַֹהי ַאל ַאל

 כב:חתהילים ל  .ִמֶּמִּני

 סליחות ◄ודם תפילת שחריתק
י ִׁשְמָעה ְתִפָּלִתי ְיהָוה ְוַׁשְוָעִת 

 ֶּתֱחַרׁשִּכי ִּדְמָעִתי ַאל ַהֲאִזיָנה ֶאל
  .ֲאבֹוָתי ֵגר ָאנִֹכי ִעָּמְך ּתֹוָׁשב ְּכָכל

 יג:טתהילים ל

 )י"סע( מקץ מזמור שבת
ַקּוֹה ִקִּויִתי . ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ִמְזמֹור

 'תהילים מ  .ַוִּיְׁשַמע ַׁשְוָעִתיְיהָוה ַוֵּיט ֵאַלי 

ַמע ַקּוֹה ִקִּויִתי ְיהָוה ַוֵּיט ֵאַלי ַוִּיְׁש  סליחות
 ב:מתהילים   .ַׁשְוָעִתי

 ◄דזמרהפסוקי  ,שחרית - הודו 

 סליחות ◄תחנון

ִתְכָלא ַרֲחֶמיָך  לֹא ַאָּתה ְיהָוה
 יב:מתהילים   .ּוִניִמֶּמִּניַחְסְּדָך ַוֲאִמְּתָך ָּתִמיד ִיְּצר

תפילה עבור  ◄)י"סע( ויחי מזמור שבת
 )א"סש ,ס"ח( החולה

ִּכיל ַאְׁשֵרי ַמְׂש . ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד
 'אתהילים מ  .ָּדל ְּביֹום ָרָעה ְיַמְּלֵטהּו ְיהָוה ֶאל

ָּדל ְּביֹום ָרָעה  ַאְׁשֵרי ַמְׂשִּכיל ֶאל  ה- -א פסוקים לשמות אנשים
 ב:אתהילים מ  .ְיַמְּלֵטהּו ְיהָוה

עֹוָלם ָּברּוְך ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֵמהָ   ן--ב פסוקים לשמות אנשים
 יד:תהילים מא  .ְוַעד ָהעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן

 שיר של יום ◄)י"סע( אמור מזמור שבת
 )א"גר( חוץ לארץ ,סוכות יום שני של -

 'בתהילים מ  .קַֹרח ַלְמַנֵּצַח ַמְׂשִּכיל ִלְבֵני

ֵּכן   ָמִים ֲאִפיֵקי ַּתֲערֹג ַעלְּכַאָּיל   סליחות
 ב:תהילים מב  .ַנְפִׁשי ַתֲערֹג ֵאֶליָך ֱאלִֹהים

 סליחות
ֲאבֹוֵתינּו  ֱאלִֹהים ְּבָאְזֵנינּו ָׁשַמְענּו

יֵמי ָלנּוּפַֹעל ָּפַעְלָּת ִביֵמיֶהם ִּב  ִסְּפרּו
  .ֶקֶדם

 ב:דתהילים מ

 סליחות
הּוא ַמְלִּכי ֱאלִֹהים ַצֵּוה  ַאָּתה
 ה:דתהילים מ  .ת ַיֲעקֹבְיׁשּועֹו

 סליחות
 ַהּיֹום ֶנְחַׁשְבנּו ָעֶליָך הַֹרְגנּו ָכל ִּכי

 כג:דתהילים מ  .ְּכצֹאן ִטְבָחה

נּו ָפֶניָך ַתְסִּתיר ִּתְׁשַּכח ָעְניֵ  ָלָּמה  סליחות
 כז-כה:דתהילים מ  .ְוַלֲחֵצנּו

ַמַען קּוָמה ֶעְזָרָתה ָּלנּו ּוְפֵדנּו לְ   דזמרהפסוקי  ,שחרית - הודו 
 כז:דתהילים מ  .ַחְסֶּדךָ 

 פקודי שבתו ,חיי שרה מזמור שבת
 )י"סע(

קַֹרח  ׁשַֹׁשִּנים ִלְבֵני ַלְמַנֵּצַח ַעל
 'תהילים מה  .ַמְׂשִּכיל ִׁשיר ְיִדידֹת
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קַֹרח  ׁשַֹׁשִּנים ִלְבֵני ַלְמַנֵּצַח ַעל  ת- -ל פסוקים לשמות אנשים
 א:התהילים מ  .ַמְׂשִּכיל ִׁשיר ְיִדידֹת

 'תהילים מו  .רֲעָלמֹות ִׁשי ַעל קַֹרח ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני )י"סע( וארא זמור שבתמ

 סליחות
ֱאלִֹהים ָלנּו ַמֲחֶסה ָועֹז ֶעְזָרה 

 ב:ותהילים מ  .ְבָצרֹות ִנְמָצא ְמאֹד

 ◄קורבנות ,שחרית -פרשת הקטורת 

ובא  ◄דזמרהפסוקי  ,שחרית - הודו 
 ,מנחה לשבת ויום טוב ,שחרית - לציון
יום  ,מעריב◄ קודם מוצאי שבת מעריב
 ◄מוצאי שבת -הבדלה  ◄)י"סע( חול

 סליחות ◄תפילת הדרך 

י ָלנּו ֱאלֹהֵ  ְיהָוה ְצָבאֹות ִעָּמנּו ִמְׂשָּגב
 ח:ותהילים מ  .ַיֲעקֹב ֶסָלה

י ָלנּו ֱאלֹהֵ  ְיהָוה ְצָבאֹות ִעָּמנּו ִמְׂשָּגב מוצאי שבת -הבדלה 
 יב:ותהילים מ  .ַיֲעקֹב ֶסָלה

 ראש השנה יום שני של - שיר של יום
 )י"סע(

 ָּכל. קַֹרח ִמְזמֹור ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני
ָכף ָהִריעּו ֵלאלִֹהים  ָהַעִּמים ִּתְקעּו

  .ְּבקֹול ִרָּנה
 'תהילים מז

ל ָעָלה ֱאלִֹהים ִּבְתרּוָעה ְיהָוה ְּבקֹו  מוסף ראש השנה
 ו:זתהילים מ  .ׁשֹוָפר

ַזְּמרּו  ָהָאֶרץ ֱאלִֹהים י ֶמֶלְך ָּכלִּכ   ל--כ פסוקים לשמות אנשים
 ח:זתהילים מ  .ַמְׂשִּכיל

 מזמור שבת ◄יום שני - שיר של יום

 'ביום  -מעמד  ◄)י"סע( ויגש

ָּגדֹול ְיהָוה . קַֹרח ִׁשיר ִמְזמֹור ִלְבֵני
 ְּבִעיר ֱאלֵֹהינּו ַהר  ּוְמֻהָּלל ְמאֹד

  .ָקְדׁשֹו
 'תהילים מח

ו השיר שהלוים הי ,בתף שמוס
 סליחות ◄אומרים

ְּבִעיר   ָּגדֹול ְיהָוה ּוְמֻהָּלל ְמאֹד
 ב:חתהילים מ  .ָקְדׁשֹו ֱאלֵֹהינּו ַהר

 יג:חתהילים מ  .ָה סֹּבּו ִצּיֹון ְוַהִּקיפּוָה ִסְפרּו ִמְגָּדֶלי  ה- -ס פסוקים לשמות אנשים

  ן- -ש פסוקים לשמות אנשים
ִׁשיתּו ִלְּבֶכם ְלֵחיָלה ַּפְּסגּו 

ָה ְלַמַען ְּתַסְּפרּו ְלדֹור ַאְרְמנֹוֶתי
  .ַאֲחרֹון

 יד:חתהילים מ

 ,פרשת שקלים שבת מזמור ◄בבית אבל
תפילה עבור  ◄)י"סע( מסעי שבתו

 )א"סש( החולה

 ִׁשְמעּו. קַֹרח ִמְזמֹור ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני
יְֹׁשֵבי  ָהַעִּמים ַהֲאִזינּו ָּכל זֹאת ָּכל

  .ָחֶלד
 'תהילים מט

ַיַחד  ִאיׁש ְּבֵני ְּבֵני ָאָדם ַּגם ַּגם  ן- -ג פסוקים לשמות אנשים
 ג:טתהילים מ  .ָעִׁשיר ְוֶאְביֹון

 יזכור
  ְׁשאֹול ֱאלִֹהים ִיְפֶּדה ַנְפִׁשי ִמַּיד ַאְך 

 טז:טתהילים מ  .ִּכי ִיָּקֵחִני ֶסָלה
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 שלישי יום סוכות - שיר של יום

 שבתו ,ויקרא מזמור שבת ◄)א"גר(
   )י"סע( פנחס

 ֵאל ֱאלִֹהים ְיהָוה ָסףִמְזמֹור ְלָא
 דֶׁשֶמׁש עַ  ִמִּמְזַרח ָאֶרץ ִּדֶּבר ַוִּיְקָרא

  .ְמבֹאֹו
 'תהילים נ

 כי תבוא שבתו ,פרשת פרה מזמור שבת

יום ליל  ,מעריב עלינו אחר ◄)י"סע(
 )י"סע( רביעי

ֵאָליו  ְּבבֹוא. ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד
 'אתהילים נ  .ָׁשַבע ַּבת ָּבא ֶאל ַּכֲאֶׁשר  ָנָתן ַהָּנִביא

 סליחות
ֶמיָך ָחֵּנִני ֱאלִֹהים ְּכַחְסֶּדָך ְּכרֹב ַרחֲ 

 ד- ג:תהילים נא  .ְמֵחה ְפָׁשָעי

ֵּמַחָּטאִתי  ִֹני ֶהֶרב ַּכְּבֵסִני ֵמֲעו אושפיזין בסוכות
  .ַטֲהֵרִני

 ד:תהילים נא

 סליחות ◄תפילה זכה
ִני ְּתַחְּטֵאִני ְבֵאזֹוב ְוֶאְטָהר ְּתַכְּבֵס 

 ט:תהילים נא  .ֶּׁשֶלג ַאְלִּביןּוִמ 

ֹנַֹתי  ֲעו ַהְסֵּתר ָּפֶניָך ֵמֲחָטָאי ְוָכל  ה-- ה פסוקים לשמות אנשים
  .ְמֵחה

 יא:תהילים נא

17תפילה זכה
 

ֹון ִלי ֱאלִֹהים ְורּוַח ָנכ ֵלב ָטהֹור ְּבָרא
 יב:תהילים נא  .ַחֵּדׁש ְּבִקְרִּבי

 רּוַח ָקְדְׁשךָ ַּתְׁשִליֵכִני ִמְּלָפֶניָך וְ  ַאל  סליחות
 יג:תהילים נא  .ִּתַּקח ִמֶּמִּני ַאל

 'ה - תותפילבכל ה ,לעמידהפתיחה 
 שפתי

ֲאדָֹני ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח ּוִפי ַיִּגיד 
 יז:תהילים נא  .ְּתִהָּלֶתךָ 

 ֵלב ִזְבֵחי ֱאלִֹהים רּוַח ִנְׁשָּבָרה תפילה זכה
 יט:נא תהילים  .ֱאלִֹהים לֹא ִתְבֶזה ִנְׁשָּבר ְוִנְדֶּכה

 סליחות
 ֵלב ִזְבֵחי ֱאלִֹהים רּוַח ִנְׁשָּבָרה

 כא-יט:תהילים נא  .ֱאלִֹהים לֹא ִתְבֶזה ִנְׁשָּבר ְוִנְדֶּכה

מארון  תורה ספר הוצאת קודם
אתה  ◄שחרית - ויום טוב שבת,הקודש

  שמחת תורה - תאהר

ִצּיֹון ִּתְבֶנה  ֵהיִטיָבה ִבְרצֹוְנָך ֶאת
 כ:ילים נאתה  .חֹומֹות ְירּוָׁשָלִם

 )א"סש( תפילה עבור החולה
. ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגינֹת ַמְׂשִּכיל ְלָדִוד
 ַהֲאִזיָנה ֱאלִֹהים ְּתִפָּלִתי ְוַאל

  .ִּתְתַעַּלם ִמְּתִחָּנִתי
 'הנתהילים 

 סליחות
 ַהֲאִזיָנה ֱאלִֹהים ְּתִפָּלִתי ְוַאל

 ב:התהילים נ  .ִּתְתַעַּלם ִמְּתִחָּנִתי

 יד:התהילים נ  .ֻיָּדִעיְוַאָּתה ֱאנֹוׁש ְּכֶעְרִּכי ַאּלּוִפי ּוְמ  סליחות ◄ג:ופרקי אבות 

 סליחות ◄קודם תפילת שחרית
ְּבֵבית  ֲאֶׁשר ַיְחָּדו ַנְמִּתיק סֹוד
 טו:התהילים נ  .ֱאלִֹהים ְנַהֵּלְך ְּבָרֶגׁש

סדר הטבת  ◄מוצאי שבת -ויתן לך 
  חלום

 ִּכי ִלי ָּפָדה ְבָׁשלֹום ַנְפִׁשי ִמְּקָרב
 יט:התהילים נ  .ְבַרִּבים ָהיּו ִעָּמִדי

                                                           
17

 שינויב  
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  :ימושבש
 

  
 פסוק - פרק 

 

מי בדעתו לעסוק באותו יום ל תפילה
18 ה על הפרנסהילתפ ◄במשא ומתן

 

ְוהּוא  ְיהָוה ְיָהְבךָ  ַהְׁשֵלְך ַעל
 ִיֵּתן ְלעֹוָלם מֹוט ְיַכְלְּכֶלָךלֹא

  .ַלַּצִּדיק
 כג:התהילים נ

 כב:פרקי אבות ה
 ר ַׁשַחתְוַאָּתה ֱאלִֹהים ּתֹוִרֵדם ִלְבאֵ 
ֶיֱחצּו  ַאְנֵׁשי ָדִמים ּוִמְרָמה לֹא

  .ָּבְך  ַוֲאִני ֶאְבַטח ְיֵמיֶהם
  דכ:תהילים נה

 )א"סש( תפילה עבור החולה
ְלָדִוד  יֹוַנת ֵאֶלם ְרחִֹקים ַלְמַנֵּצַח ַעל

 'ונתהילים   .ְּבַגת   ִמְכָּתםֶּבֱאחֹז אֹותֹו ְפִלְׁשִּתים

 )ס"ח( תפילה עבור החולה

ם ַּתְׁשֵחת ְלָדִוד ִמְכּתָ  ֵּצַח ַאלַלְמנַ : נז
  .ָׁשאּול ַּבְּמָעָרה ְּבָבְרחֹו ִמְּפֵני

ַּתְׁשֵחת ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח ַאל: נח
  .ִמְכָּתם

ַּתְׁשֵחת ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח ַאל: נט
 ּו ֶאתִמְכָּתם ִּבְׁשלַֹח ָׁשאּולַוִּיְׁשְמר

  .ַהַּבִית ַלֲהִמיתֹו

 'נט, 'חנ, 'זתהילים נ

 ֶׁשתְּכמֹו ַׁשְּבלּול ֶּתֶמס ַיֲהלְֹך ֵנֶפל אֵ   חומט - שירהפרק 
  ט:חתהילים נ  .ָחזּו ָׁשֶמׁש ַּבל

  נשר - פרק שירה
י ֱאלִֹהים ְצָבאֹות ֱאלֹהֵ  ְוַאָּתה ְיהָוה

 ַהּגֹוִים ָהִקיָצה ִלְפקֹד ָּכל ִיְׂשָרֵאל
  .ּבְֹגֵדי ָאֶון ֶסָלה ָּתחֹן ָּכל ַאל

 ו:טתהילים נ

 יצב - פרק שירה
ַוֲאַרֵּנן ַלּבֶֹקר  ַוֲאִני ָאִׁשיר ֻעֶּזךָ 

 ָהִייָת ִמְׂשָּגב ִלי ּוָמנֹוס ַחְסֶּדָךִּכי
  .ִלי ְּביֹום ַצר

 יז:טתהילים נ

 ׁשּוַׁשן ֵעדּות ִמְכָּתם ַלְמַנֵּצַח ַעל )י"סע( פורים שושן  - שיר של יום
 'תהילים ס  .ְלָדִוד ְלַלֵּמד

, מעריב ◄אלקי נצור - העמידהשל  אחר
 מנהג אשכנז יום כיפור ליל

 ְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיָך הֹוִׁשיָעה
  19ז:תהילים ס  .ְיִמיְנָך ַוֲעֵנִני

ִׁשְמָעה . ְנִגיַנת ְלָדִוד ַלְמַנֵּצַח ַעל )י"סע( ויקהל מזמור שבת
 'אסתהילים   .יֱאלִֹהים ִרָּנִתי ַהְקִׁשיָבה ְּתִפָּלִת 

 )י"סע( שלח לך מזמור שבת
ֱאלִֹהים  ְׁשַמע.ַח ִמְזמֹור ְלָדִודַלְמַנּצֵ 

 'דסתהילים   .ָּייקֹוִלי ְבִׂשיִחי ִמַּפַחד אֹוֵיב ִּתּצֹר חַ 

 שמיני עצרתו יום כיפור - שיר של יום
 וילך שבתתצוה ו שבת מזמור ◄)י"סע(
 )י"סע(

 ְלָך ֻדִמָּיה.ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד ִׁשיר
 ְיֻׁשַּלם ְתִהָּלה ֱאלִֹהים ְּבִצּיֹון ּוְלךָ 

  .ֶנֶדר
 'הסתהילים 

 ג:התהילים ס  .ָּבָׂשר ָיבֹאּו ָעֶדיָך ָּכל ׁשֵֹמַע ְּתִפָּלה סליחות

 סדר ברית מילה
ִיְׁשּכֹן  ַאְׁשֵרי ִּתְבַחר ּוְתָקֵרב

דֹׁש ֲחֵצֶריָךִנְׂשְּבָעה ְּבטּוב ֵּביֶתָך ְק 
  .ֵהיָכֶלךָ 

 ה:התהילים ס

                                                           
18

 טז:ה"קמ  תהיליםל הראתנו ראה 
19
  ז:ח"ק  תהיליםזה זהה עם  פסוק 
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 ה ַנֵחת ְּגדּוֶדָה ִּבְרִביִביםְּתָלֶמיָה ַרּוֵ   ירקות שבשדה - פרק שירה
 יא:התהילים ס  .ְּתמְֹגֶגָּנה ִצְמָחּה ְּתָבֵרךְ 

 ּוַוֲעָמִקים ַיַעְטפ ָלְבׁשּו ָכִרים ַהּצֹאן  שבולת שאר דגן - פרק שירה
 יד:התהילים ס  .ָיִׁשירּו ִיְתרֹוֲעעּו ַאף ָבר

יום שני ו פסח יום שני של - שיר של יום
ששי יום  ;)י"סע( חוץ לארץ - סוכות של
 בשלח שבת מזמור ◄)א"גר( פסח

 )י"סע(

ַלְמַנֵּצַח ִׁשיר ִמְזמֹור ָהִריעּו 
 'וסתהילים   .ָהָאֶרץ ֵלאלִֹהים ָּכל

  ברכות קריאת שמע - מעריב
 ָנַתן ַלּמֹוט ַהָּׂשם ַנְפֵׁשנּו ַּבַחִּיים ְולֹא

 ט:ותהילים ס  .ַרְגֵלנּו

 ◄)י"סע( מעריב ,מנחה ,שחרית אחר

קדוש  ◄מעריב קודם ,שבתמוצאי 
 ◄)י"סע( נשוא מזמור שבת ◄לבנה

 המנורה מזמור ◄סדר ספירת העומר

. ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגינֹת ִמְזמֹור ִׁשיר
יו ֱאלִֹהים ְיָחֵּננּו ִויָבְרֵכנּו ָיֵאר ָּפנָ 

  .ִאָּתנּו ֶסָלה
 'זסתהילים 

פסוק שהקהל אומרים בעת קריאת 
 כהניםברכת יאר ל הכהנים מילת

ו ִהים ְיָחֵּננּו ִויָבְרֵכנּו ָיֵאר ָּפָניֱאלֹ
 ב:זתהילים ס  .ִאָּתנּו ֶסָלה

 ְיָבְרֵכנּו ֱאלִֹהים ְוִייְראּו אֹותֹו ָּכל  ץ- -י פסוקים לשמות אנשים
 ח:זתהילים ס  .ָאֶרץ ַאְפֵסי

 ראשון יום שבועות - שיר של יום
 חוץ לארץ ,שבועות יום שני של ;)י"סע(

  )י"סע( ותיךבהעל מזמור שבת ◄)א"גר(

ָיקּום . ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ִמְזמֹור ִׁשיר
ֱאלִֹהים ָיפּוצּו אֹוְיָביו ְוָינּוסּו 

  .ְמַׂשְנָאיו ִמָּפָניו
 'תהילים סח

 20כובראומר  שליח ציבורקהל בעת שה
ויום  שבתב לבימה תורה בהליכת◄
 מוצאי שבת - ויתן לך  ◄שחרית ,טוב

סֹּלּו ַזְּמרּו ְׁשמֹו ִׁשירּו ֵלאלִֹהים
ּו ָלרֵֹכב ָּבֲעָרבֹות ְּבָיּה ְׁשמֹו ְוִעְלז

  .ְלָפָניו
 ה:חתהילים ס

 מוצאי שבת -ויתן לך 
ֱאלִֹהים  ֲאִבי ְיתֹוִמים ְוַדַּין ַאְלָמנֹות

 ו:חתהילים ס  .ִּבְמעֹון ָקְדׁשֹו

  ל-- א פסוקים לשמות אנשים
ִמְּפֵני  ָׁשַמִים ָנְטפּו ֶאֶרץ ָרָעָׁשה ַאף

ִמְּפֵני ֱאלִֹהים  יַניֶזה ִס  ֱאלִֹהים
  .ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל

 ט:חתהילים ס

  גשמים - פרק שירה
ָלְתָך ֶּגֶׁשם ְנָדבֹות ָּתִניף ֱאלִֹהים ַנחֲ 

 י:חתהילים ס  .ְוִנְלָאה ַאָּתה כֹוַנְנָּתּה

מנחה לשבת ויום  ,שחרית – ובא לציון
 מוצאי שבת מעריב ,טוב

ּו ָהֵאל ָלנ ָּברּוְך ֲאדָֹני יֹום יֹום ַיֲעָמס
 כ:חתהילים ס  .ְיׁשּוָעֵתנּו ֶסָלה

ְּבַמְקֵהלֹות ָּבְרכּו ֱאלִֹהים ֲאדָֹני   ל--ב פסוקים לשמות אנשים
 כז:חתהילים ס  .ִמְּמקֹור ִיְׂשָרֵאל
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 למעט ארבעת המילים הראשונים בפסוק  
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תֹו ִיְׂשָרֵאל ַּגֲאוָ  ְּתנּו עֹז ֵלאלִֹהים ַעל  ם- -ת פסוקים לשמות אנשים
 לה:חתהילים ס  .ְוֻעּזֹו ַּבְּׁשָחִקים

  דזמרהפסוקי  ,שחרית -  הודו
תֹו ִיְׂשָרֵאל ַּגֲאוָ  ְּתנּו עֹז ֵלאלִֹהים ַעל

 לו-לה:חתהילים ס  .ְוֻעּזֹו ַּבְּׁשָחִקים

 )א"סש( תפילה עבור החולה
. ׁשֹוַׁשִּנים ְלָדִוד ַלְמַנֵּצַח ַעל

 ִּכי ָבאּו ַמִים ַעד הֹוִׁשיֵעִני ֱאלִֹהים
  .ָנֶפׁש

 'תהילים סט

 סליחות
 ִּכי ָבאּו ַמִים ַעד ֱאלִֹהיםהֹוִׁשיֵעִני 

 ב:טתהילים ס  .ָנֶפׁש

 ספר כשמוצאים ◄שחרית -מה טובו 
ימים וב בחגים מן הארון תורהה

 סליחות◄ שבת ,מנחה ◄נוראים

 ְלָך ְיהָוה ֵעת ָרצֹון ַוֲאִני ְתִפָּלִתי
 ַחְסֶּדָךֲעֵנִני ֶּבֱאֶמת ֱאלִֹהים ְּבָרב

  .ִיְׁשֶעךָ 
 יד:טתהילים ס

 סליחות
 ְוַאל ְׁשְטֵפִני ִׁשּבֶֹלת ַמִיםִּת  ַאל

ָעַלי  ֶּתְאַטר ִּתְבָלֵעִני ְמצּוָלהְוַאל
  .ְּבֵאר ִּפיָה 

 יח-טז:טתהילים ס

 הגדה של פסח
 ֲעֵליֶהם ַזְעֶמָך ַוֲחרֹון ַאְּפךָ  ְׁשָפְך 

 כה:טתהילים ס  .ַיִּׂשיֵגם

 סליחות
 ֶאְביֹוִנים ְיהָוה ְוֶאת ׁשֵֹמַע ֶאל ִּכי

 לד:טתהילים ס  .הֲאִסיָריו לֹא ָבזָ 

ֵאבֹוָׁשה  ְיהָוה ָחִסיִתי ַאל ְּבךָ   )י"סע( האזינו מזמור שבת
 'אתהילים ע  .ְלעֹוָלם

 ַּתְׁשִליֵכִני ְלֵעת ִזְקָנה ִּכְכלֹות ַאל סליחות
 ט:תהילים עא  .ַּתַעְזֵבִני ּכִֹחי ַאל

 שבת, מנחה
 ֲאֶׁשר ָמרֹום ְוִצְדָקְתָך ֱאלִֹהים ַעד

 יט:תהילים עא  .ֱאלִֹהים ִמי ָכמֹוךָ ָעִׂשיָת ְגדֹלֹות 

  ל- -ג פסוקים לשמות אנשים
ֲאִמְּתָך  ֶנֶבל ֲאִני אֹוְדָך ִבְכִלי ַּגם

ְקדֹוׁש  ֱאלָֹהיֲאַזְּמָרה ְלָך ְבִכּנֹור
  .ִיְׂשָרֵאל

 כב:תהילים עא

בבית  ◄)י"סע( משפטים מזמור שבת
 )בארץ ישראל( הקברות

ֶמֶלְך ִלְׁשלֹמֹה ֱאלִֹהים ִמְׁשָּפֶטיָך לְ 
 'בתהילים ע  .ֶמֶלְך  ֵּתן ְוִצְדָקְתָך ְלֶבן

ַּדל ְוֶאְביֹון ְוַנְפׁשֹות  ָיחֹס ַעל  ע-- י פסוקים לשמות אנשים
 יג:תהילים עב  .ֶאְביֹוִנים יֹוִׁשיעַ 

 בבית הקברות
ְּברֹאׁש  ַּבר ָּבָאֶרץ ְיִהי ִפַּסת

צּו ָהִריםִיְרַעׁש ַּכְּלָבנֹון ִּפְריֹו ְוָיִצי
  .ֵעֶׂשב ָהָאֶרץֵמִעיר ְּכ 

 טז:תהילים עב

לעולם ' ברוך ה ◄דזמרהפסוקי  ,שחרית
 חוץ לארץ יום חול ,מעריב - אמן ואמן

ֵאל  ָּברּוְך ְיהָוה ֱאלִֹהים ֱאלֵֹהי ִיְׂשרָ 
 יט-יח:תהילים עב  .עֵֹׂשה ִנְפָלאֹות ְלַבּדֹו

 יזכור
 ְלָבִבי ְוֶחְלִקי ָּכָלה ְׁשֵאִרי ּוְלָבִבי צּור

 כו:תהילים עג  .ֹוָלםֱאלִֹהים ְלע

 )י"סע( טבתל עשרה – שיר של יום
 ָלָמה ֱאלִֹהים ָזַנְחָּת  ַמְׂשִּכיל ְלָאָסף

 'תהילים עד  .ֶתךָ ָלֶנַצח ֶיְעַׁשן ַאְּפָך ְּבצֹאן ַמְרִעי
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 סליחות
 ָלָמה ֱאלִֹהים ָזַנְחָּת  ַמְׂשִּכיל ְלָאָסף

 א:דע תהילים  .ךָ ֶיְעַׁשן ַאְּפָך ְּבצֹאן ַמְרִעיֶת  ָלֶנַצח

 סליחות
ט ָּגַאְלָּת ֵׁשבֶ  ְזכֹר ֲעָדְתָך ָקִניָת ֶּקֶדם

 ב:דתהילים ע  .ִצּיֹון ֶזה ָׁשַכְנָּת ּבֹו ַהר ַנֲחָלֶתךָ 

ץ ִחְּללּו ִׁשְלחּו ָבֵאׁש ִמְקָּדֶׁשָך ָלָארֶ  סליחות
 ז:דתהילים ע  .ְׁשֶמךָ  ִמְׁשַּכן

 סליחות
 ָמַתי ֱאלִֹהים ְיָחֶרף ָצר ְיָנֵאץ ַעד

 י:דתהילים ע  .ִׁשְמָך ָלֶנַצח אֹוֵיב

ּועֹות ֵואלִֹהים ַמְלִּכי ִמֶּקֶדם ּפֵֹעל ְיׁש סליחות
 יז-יב:דתהילים ע  .ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ

ָיׁשֹב ַּדְך ִנְכָלם ָעִני ְוֶאְביֹון  ַאל סליחות
 כא:דתהילים ע  .ְיַהְללּו ְׁשֶמךָ 

 )י"סע( עקב שבתו ,כי תשא מזמור שבת
ֵחת ִמְזמֹור ְלָאָסף ַּתְׁש  ַלְמַנֵּצַח ַאל

 'תהילים עה  .ִׁשיר

 ,י"סע( ראשון יום סוכות - שיר של יום
 )א"גר

 'תהילים עו  .ירַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגינֹת ִמְזמֹור ְלָאָסף ִׁש 

שבת בא ו פרשת החודש מזמור שבת
 )י"סע(

 'תהילים עז  .ְידּותּון ְלָאָסף ִמְזמֹור ַלְמַנֵּצַח ַעל

 ;)א"גר( פסח שליום שני  - שיר של יום
 )י"סע( חול המועד פסח

י ַהֲאִזיָנה ַעִּמי ּתֹוָרִת  ַמְׂשִּכיל ְלָאָסף
 'תהילים עח  .ִפי ַהּטּו ָאְזְנֶכם ְלִאְמֵרי    

יהי  ◄פסוקי דזמרה, שחרית - הודו 
 ,תחנון ◄פסוקי דזמרה, שחרית -כבוד 
 ,שחרית - ובא לציון ◄בוקר 'וה 'בימי 

מוצאי  מעריב ,מנחה לשבת ויום טוב
 צידוק הדין ◄יום חול ,מעריב ◄שבת

 ַיְׁשִחית ְולֹא ֹן ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵּפר ָעו
 ָיִעיר ָּכל ְוִהְרָּבה ְלָהִׁשיב ַאּפֹו ְולֹא

  .ֲחָמתֹו
 לח:חתהילים ע

 הגדה של פסח
 ָּבם ֲחרֹון ַאּפֹו ֶעְבָרה ָוַזַעם ְיַׁשַּלח

 מט:חתהילים ע  .ְוָצָרה ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים

 י:ופרקי אבות 
ֶזה  ְּגבּול ָקְדׁשֹו ַהר ַוְיִביֵאם ֶאל
 נד:חתהילים ע  .ָקְנָתה ְיִמינֹו

מזמור  ◄)י"סע( תמוז ז"י - שיר של יום
 )י"סע( בלק שבת

ֱאלִֹהים ָּבאּו גֹוִים  ִמְזמֹור ְלָאָסף
 ךָ ִטְּמאּו ֶאת ֵהיַכל ָקְדֶׁש  ְּבַנֲחָלֶתךָ 
  .יםְירּוָׁשַלִם ְלִעּיִ  ָׂשמּו ֶאת

 'תהילים עט

  סליחות
ֱאלִֹהים ָּבאּו גֹוִים  ִמְזמֹור ְלָאָסף

 ךָ ִטְּמאּו ֶאת ֵהיַכל ָקְדֶׁש  ְּבַנֲחָלֶתךָ 
  .ְירּוָׁשַלִם ְלִעִּיים ָׂשמּו ֶאת

 א:טתהילים ע

 הגדה של פסח
 ֶאל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר לֹא ְׁשפְֹך ֲחָמְתךָ 

ָך ֲאֶׁשר ְּבִׁשְמ  ְוַעל ַמְמָלכֹות ְיָדעּוךָ 
  .לֹא ָקָראּו

  ז- ו:טתהילים ע
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 סליחות
 ֶאל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר לֹא ְׁשפְֹך ֲחָמְתךָ 

ָך ֲאֶׁשר ְּבִׁשְמ  ְיָדעּוָךְוַעל ַמְמָלכֹות
  .לֹא ָקָראּו

 ט- ו:טתהילים ע

 ֹנֹת ִראׁשִֹניםַמֵהר ָלנּו ֲעו ִּתְזָּכר ַאל תחנון
  .ִּכי ַדּלֹונּו ְמאֹד ְיַקְּדמּונּו ַרֲחֶמיךָ 

 ט-ח:טתהילים ע

 אב הרחמים - שחרית שבת
 ַאֵּיה ֱאלֵֹהיֶהם ָלָּמה יֹאְמרּו ַהּגֹוִים

 ִיָּוַדע ַּבּגִֹיים ְלֵעיֵנינּו ִנְקַמת ַּדם
  ֲעָבֶדיָך ַהָּׁשפּוךְ 

 י:טתהילים ע

 חותסלי
 ָּתבֹוא ְלָפֶניָך ֶאְנַקת ָאִסיר ְּכגֶֹדל

 יב- אי:טתהילים ע  .ְזרֹוֲעָך הֹוֵתר ְּבֵני ְתמּוָתה

יום  ,מעריב - לעולם אמן ואמן' הברוך 
 חוץ לארץ חול

נֹוֶדה  ַוֲאַנְחנּו ַעְּמָך ְוצֹאן ַמְרִעיֶתךָ 
ְנַסֵּפר  ְלדֹור ָודֹר ְּלָך ְלעֹוָלם
  .ְּתִהָּלֶתךָ 

 יג:טתהילים ע

 פסחשל  שלישי יום - שיר של יום
 )א"גר(

ף ׁשַֹׁשִּנים ֵעדּות ְלָאָס  ַלְמַנֵּצַח ֶאל
 'תהילים פ  .ִמְזמֹור

ֶׁשיָה ִּפִּניָת ְלָפֶניָה ַוַּתְׁשֵרׁש ָׁשרָ   ץ- -פ פסוקים לשמות אנשים
 י:תהילים פ  .ָאֶרץ ַוְּתַמֵּלא

 ראש השנה ;יום חמישי - שיר של יום
 ;)י"סע( ראשון יום ראש השנה ;)א"גר(

 ◄)א"גר( הושענא רבא ,ששי יום סוכות

 -מעמד  ◄)י"סע( נצבים מזמור שבת
 'יום ה

ַהְרִנינּו . ַהִּגִּתית ְלָאָסף ַלְמַנֵּצַח ַעל
ֵלאלִֹהים עּוֵּזנּו ָהִריעּו ֵלאלֵֹהי 

  .ַיֲעקֹב
 'אתהילים פ

השיר שהלוים היו  ,בתף שמוס
בהמה גסה  - פרק שירה ◄אומרים
 טהורה

ַהְרִנינּו ֵלאלִֹהים עּוֵּזנּו ָהִריעּו 
 ב:תהילים פא  .ֵלאלֵֹהי ַיֲעקֹב

קדושא  ◄ד:א"פ מוסף ראש השנה
 בוקר השנה ראש ,רבא

יֹום ִּתְקעּו ַבחֶֹדׁש ׁשֹוָפר ַּבֵּכֶסה לְ 
 ה-ד:תהילים פא  .ַחֵּגנּו

ץ ַהַּמַעְלָך ֵמֶארֶ  ָאנִֹכי ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ    פסוקי דזמרה ,שחרית - הודו 
 יא:תהילים פא  .ִּפיָך ַוֲאַמְלֵאהּו ַהְרֶחב ִמְצָרִים

 יום ששי ;יום שלישי - שיר של יום

 'יום ג -מעמד  ◄ )א"גר( הושענא רבא
 ֱאלִֹהים ִנָּצב ַּבֲעַדת ִמְזמֹור ְלָאָסף

 'בתהילים פ  .ֵאל ְּבֶקֶרב ֱאלִֹהים ִיְׁשּפֹט

השיר שהלוים היו  ,בתף שמוס
 ז:פרקי אבות ג ◄אומרים

 ֱאלִֹהים ִנָּצב ַּבֲעַדת ִמְזמֹור ְלָאָסף
 א:תהילים פב  .ֵאל ְּבֶקֶרב ֱאלִֹהים ִיְׁשּפֹט

 )י"סע( יום כל ,שיר של יום אחר
 ֱאלִֹהים ַאל. ִׁשיר ִמְזמֹור ְלָאָסף

 'תהילים פג  .ִּתְׁשקֹט ֵאל ֶּתֱחַרׁש ְוַאל ָלְך ַאל ֳּדִמי

 סליחות
 לֶּתֱחַרׁש ְוַא ָלְך ַאל ֳּדִמי ֱאלִֹהים ַאל
 ג-ב:תהילים פג  .ִּתְׁשקֹט ֵאל
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 צפור - פרק שירה
 ִצּפֹור ָמְצָאה ַבִית ּוְדרֹור ֵקן ָלּה ַּגם
ְִזְּבחֹוֶתיָך  ֶאת ָׁשָתה ֶאְפרֶֹחיהָ  רֲאֶׁש 

  .ַמְלִּכי ֵואלָֹהי ְיהָוה ְצָבאֹות
 ד:דתהילים פ

פסוקים  ◄מנחה ,שחרית - אשרי
  ה- -א לשמות אנשים

עֹוד ְיַהְללּוָך  ַאְׁשֵרי יֹוְׁשֵבי ֵביֶתךָ 
 ה:דתהילים פ  .ֶּסָלה

 ◄קורבנות ,שחרית -פרשת הקטורת 

א וב ◄דזמרהפסוקי  ,שחרית - הודו 
 ,מנחה לשבת ויום טוב ,שחרית - לציון
מוצאי  - הבדלה ◄מוצאי שבת מעריב
 ◄)י"סע( יום חול ,מעריב קודם ◄שבת

 סליחות ◄תפילת הדרך

 יג:דתהילים פ  .ָּבְך  ַאְׁשֵרי ָאָדם ּבֵֹטחַ  ְיהָוה ְצָבאֹות

ַעְסָך ׁשּוֵבנּו ֱאלֵֹהי ִיְׁשֵענּו ְוָהֵפר ּכַ  סליחות
 ה:התהילים פ  .ִעָּמנּו

 סליחות ◄דזמרהפסוקי  ,שחרית - הודו 
 ֶּתןַהְרֵאנּו ְיהָוה ַחְסֶּדָך ְוֶיְׁשֲעָך ִּת 

 ח:התהילים פ  .ָלנּו

 יום חמישי ליל ,מעריב עלינו אחר

  )א"סש( תפילה עבור החולה ◄)י"סע(
  יְיהָוה ָאְזְנָך ֲעֵננִ  ַהֵּטה ְּתִפָּלה ְלָדִוד

 'תהילים פו  .ָעִני ְוֶאְביֹון ָאִני ִּכי

ֲאדָֹני  ַׂשֵּמַח ֶנֶפׁש ַעְבֶּדָך ִּכי ֵאֶליךָ   א- -ש פסוקים לשמות אנשים
 ד:ותהילים פ  .ַנְפִׁשי ֶאָּׂשא

מנחה לשבת  ,שחרית כל יום - ובא לציון
 סליחות ◄מוצאי שבת מעריב ,ויום טוב

ֶחֶסד  ַאָּתה ֲאדָֹני טֹוב ְוַסָּלח ְוַרב ִּכי
 ה:ותהילים פ  .קְֹרֶאיךָ  ְלָכל

 מנהג פולין ,יום כיפור מעריב ◄סליחות
ָבה ַהֲאִזיָנה ְיהָוה ְּתִפָּלִתי ְוַהְקִׁשי

 ו:ותהילים פ  .ְּבקֹול ַּתֲחנּונֹוָתי

מן הארון  תורהה ספר הוצאת קודם
אתה  ◄ שחרית ויום טוב שבת ,קודש
 שמחת תורה - תאהר

ָּכמֹוָך ָבֱאלִֹהים ֲאדָֹני ְוֵאין  ֵאין
 ח:ותהילים פ  .ְּכַמֲעֶׂשיךָ 

יום , מעריב -לעולם אמן ואמן ' רוך הב
 סליחות ◄חול חוץ לארץ 

ּגֹוִים ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ָיבֹואּו  ָּכל
ּו ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָפֶניָך ֲאדָֹני ִויַכְּבד

  .ִלְׁשֶמךָ 
 י-ט:ותהילים פ

 ותסליח
ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך  ְוַאָּתה ֲאדָֹני ֵאל

  יז- טו:ופתהילים   .ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַאַּפִים ְוַרב

 ז:זתהילים פ  .ַמְעָיַני ָּבךְ  ָּכל ְוָׁשִרים ְּכחְֹלִלים  מעינות - פרק שירה

 ◄ )י"סע( הושענא רבא - שיר של יום
  )א"סש( תפילה עבור החולה

 ַלְמַנֵּצַח ַעל קַֹרח ִׁשיר ִמְזמֹור ִלְבֵני
ָמֲחַלת ְלַעּנֹות ַמְׂשִּכיל ְלֵהיָמן 

  .ָהֶאְזָרִחי
 'תהילים פח

 סליחות
ָך ָּתבֹוא ְלָפֶניָך ְּתִפָּלִתי ַהֵּטה ָאְזנְ 

 ג:חתהילים פ  .ְלִרָּנִתי
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יֹוְרֵדי בֹור ָהִייִתי  ֶנְחַׁשְבִּתי ִעם  ל- -נ פסוקים לשמות אנשים
 ה:חתהילים פ  .ֱאָיל ְּכֶגֶבר ֵאין

 סליחות
ֶקר ַוֲאִני ֵאֶליָך ְיהָוה ִׁשַּוְעִּתי ּוַבּבֹ

 טו-יד:חם פתהילי  .ְּתִפָּלִתי ְתַקְּדֶמּךָ 

ראש  קודם סליחותה שיר של יום בימי
 תפילה עבור החולה ◄ )י"סע( השנה

 )א"סש(

ַחְסֵדי . ַמְׂשִּכיל ְלֵאיָתן ָהֶאְזָרִחי
ְיהָוה עֹוָלם ָאִׁשיָרה ְלדֹר ָודֹר 

  .אֹוִדיַע ֱאמּוָנְתָך ְּבִפי
 'תהילים פט

ִים מַ ָאַמְרִּתי עֹוָלם ֶחֶסד ִיָּבֶנה ָׁש  ִּכי סדר הושענות
 ג:טתהילים פ  .ָּתִכן ֱאמּוָנְתָך ָבֶהם

 ְויֹודּו ָׁשַמִים ִּפְלֲאָך ְיהָוה ַאף  סליחות
 י-ו:טתהילים פ  .ֱאמּוָנְתָך ִּבְקַהל ְקדִֹׁשים

 סליחות
ּה ְלָך ָאֶרץ ֵּתֵבל ּוְמלָֹא ְלָך ָׁשַמִים ַאף
 יב:טתהילים פ  .ַאָּתה ְיַסְדָּתם

 סדר הושענות
ם ּוָרה ָּתעֹז ָיְדָך ָּתרּוְּגב ְלָך ְזרֹוַע ִעם

 יד:טתהילים פ  .ְיִמיֶנךָ 

 סליחות
ם ְּגבּוָרה ָּתעֹז ָיְדָך ָּתרּו ְלָך ְזרֹוַע ִעם

 טז- יד:טתהילים פ  .ְיִמיֶנךָ 

לעולם ' ברוך ה ◄דזמרהפסוקי  ,שחרית
 ◄יום חול חוץ לארץ, מעריב -אמן ואמן 

 ◄ לולב ואתרוג נטילת קודם יהי רצון
 אושפיזין בסוכות

 נג:טתהילים פ  .ָּברּוְך ְיהָוה ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן

מזמור  ◄דזמרהפסוקי  - שבת,שחרית
תפילה עבור  ◄)י"סע( ואתחנן שבת

 )א"סש( החולה

ֲאדָֹני  ָהֱאלִֹהים ְּתִפָּלה ְלמֶֹׁשה ִאיׁש
 'תהילים צ  .ָמעֹון ַאָּתה ָהִייָת ָּלנּו ְּבדֹר ָודֹר

 סליחות
ּו ָּכא ַוּתֹאֶמר ׁשּובּדַ  ָּתֵׁשב ֱאנֹוׁש ַעד

 ג:תהילים צ  .ָאָדם ְבֵני

 יזכור
ַּבּבֶֹקר ָיִציץ ְוָחָלף ָלֶעֶרב ְימֹוֵלל 

 ו:תהילים צ  .ְוָיֵבׁש

 ִלְמנֹות ָיֵמינּו ֵּכן הֹוַדע ְוָנִבא ְלַבב  יזכור
 יב:תהילים צ  .ָחְכָמה

 סליחות
 ָמָתי ְוִהָּנֵחם ַעל ׁשּוָבה ְיהָוה ַעד

 יג:צתהילים   .ֲעָבֶדיךָ 

קריאת שמע על  ◄מוצאי שבת ,מעריב
אושפיזין  ◄תפילה זכה ◄המטה
 בסוכות

 ָעֵלינּו ִויִהי נַֹעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו
ה ֲעֵׂש ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּומַ 

  .ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו
 יז:תהילים צ
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 ,מעריב ◄דזמרהפסוקי  - שבת ,שחרית
 ◄ההמטקריאת שמע על  ◄מוצאי שבת

 תפילה עבור החולה ◄תפילת הדרך

 ישראל בארץ בבית הקברות ◄ )א"סש(

 'אתהילים צ  .ִיְתלֹוָנן יֵֹׁשב ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון ְּבֵצל ַׁשַּדי

 שבתליל בבית ב שלום עליכם אחר
 לָּלְך ִלְׁשָמְרָך ְּבכָ  ִּכי ַמְלָאָכיו ְיַצֶּוה

 יא:תהילים צא  .ְּדָרֶכיךָ 

סוקי פ - שבת,שחרית ◄קבלת שבת
- מעמד ◄שבת- שיר של יום ◄דזמרה
 שבת

טֹוב . ִמְזמֹור ִׁשיר ְליֹום ַהַּׁשָּבת
 'בתהילים צ  .ְליֹוןְלהֹדֹות ַליהָוה ּוְלַזֵּמר ְלִׁשְמָך עֶ 

-לא ,ברכות קריאת שמע - שבת,שחרית
השיר  ,שבת מוסף◄ 21ל אשר שבת

 שהלוים היו אומרים

 א:צבתהילים   .ִמְזמֹור ִׁשיר ְליֹום ַהַּׁשָּבת

 לילה - פרק שירה
 ְלַהִּגיד ַּבּבֶֹקר ַחְסֶּדָך ֶוֱאמּוָנְתךָ 

 ג:תהילים צב  .ַּבֵּלילֹות

ְמקּו ָּגְדלּו ַמֲעֶׂשיָך ְיהָוה ְמאֹד עָ  ַמה  פיל - פרק שירה
 ו:תהילים צב  .ַמְחְׁשבֶֹתיךָ 

 תמר - פרק שירה
נֹון ַצִּדיק ַּכָּתָמר ִיְפָרח ְּכֶאֶרז ַּבְּלבָ 

 יג:הילים צבת  .ִיְׂשֶּגה

 צידוק הדין
 ָיָׁשר ְיהָוה צּוִרי ְולֹא ְלַהִּגיד ִּכי
 טז:תהילים צב  .ַעְוָלָתה ּבֹו

 ◄קבלת שבת ◄יום ששי - שיר של יום

מעמד  ◄דזמרהפסוקי  - שבת, שחרית
 'יום ו -

 ָלֵבׁש ְיהָוה ְיהָוה ָמָלְך ֵּגאּות ָלֵבׁש
 ִּתּכֹון ֵּתֵבל ַּבל עֹז ִהְתַאָּזר ַאף

  .ֹוטִּתּמ
 'תהילים צג

השיר שהלוים היו  ,בתף שמוס
 מוסף ראש השנה ◄אומרים

 ָלֵבׁש ְיהָוה ְיהָוה ָמָלְך ֵּגאּות ָלֵבׁש
 ִּתּכֹון ֵּתֵבל ַּבל עֹז ִהְתַאָּזר ַאף

  .ִּתּמֹוט
 א:תהילים צג

ִמּקֹלֹות ַמִים ַרִּבים ַאִּדיִרים   ימים - פרק שירה
 ד:תהילים צג  .ְיהָוה ָים ַאִּדיר ַּבָּמרֹום ִמְׁשְּבֵרי

23חמישי,  22יום רביעי - שיר של יום
 או   

  )א"גר( סוכות 24ששי
  'תהילים צד  .עַ ְנָקמֹות ְיהָוה ֵאל ְנָקמֹות הֹוִפי ֵאל

השיר שהלוים היו  ,בתף שמוס
 ם בחורבנן"הרואה בתי עכו ◄אומרים

 א:דתהילים צ  .עַ ְנָקמֹות ְיהָוה ֵאל ְנָקמֹות הֹוִפי ֵאל

                                                           
21

  'טוב להודות לה – ב:ב"צ פסוקמדפיסים גם שלושת המילים הראשונים מ סדורים  
22

  טוחצי הראשון מפסוק   
23
 בחוץ לארץחמישי  יוםבי  הפרק כולו נאמר.  טז פסוק   תהיליםמ שניחצי ה 

 
24

  בחוץ לארץ הפרק כולו נאמר . של הפסוק שניה הראשון או חציחצי 



  שימוש פסוקיםשימוש פסוקיםשימוש פסוקיםשימוש פסוקיםשימוש פסוקיםשימוש פסוקיםשימוש פסוקיםשימוש פסוקים
  ך בתפילה בברכות ובטקסיםך בתפילה בברכות ובטקסים""שימוש פסוקי ופרקי תנשימוש פסוקי ופרקי תנ

 

 

 
61 

 

  :ימושבש
 

  
 פסוק - פרק 

 

 ב-א:דתהילים צ  .עַ ְנָקמֹות ְיהָוה ֵאל ְנָקמֹות הֹוִפי ֵאל  דזמרהפסוקי  ,ריתשח - הודו 
 ג-ב ,א:דתהילים צ  .עַ ְנָקמֹות ְיהָוה ֵאל ְנָקמֹות הֹוִפי ֵאל סליחות

 סליחות
ָיִבין  ָּיּה ְולֹא ַוּיֹאְמרּו לֹא ִיְרֶאה

 ז:דתהילים צ  .ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב

 ◄פסוקי דזמרה , שחרית -יהי כבוד 
  ב--כ פסוקים לשמות אנשים

לֹא  ִיּטֹׁש ְיהָוה ַעּמֹו ְוַנֲחָלתֹו ִּכי לֹא
 יד:דתהילים צ  .ַיֲעזֹב

 הגדול שבת -  שיר של יום ◄קבלת שבת

 )י"סע( חוקת מזמור שבת ◄)י"סע(

ְלכּו ְנַרְּנָנה ַליהָוה ָנִריָעה ְלצּור 
 'תהילים צה  .ִיְׁשֵענּו

 ◄)המשך( יום רביעי - שיר של יום
 חותסלי

ְלכּו ְנַרְּנָנה ַליהָוה ָנִריָעה ְלצּור 
 ג- א:התהילים צ  .ִיְׁשֵענּו

ת לֹו ַהָּים ְוהּוא ָעָׂשהּו ְוַיֶּבֶׁש  ֲאֶׁשר  סליחות
 ו-ה:התהילים צ  . ָיָדיו ָיָצרּו

 ִלְפֵני ּבֹאּו ִנְׁשַּתֲחֶוה ְוִנְכָרָעה ִנְבְרָכה  כלבים - פרק שירה
 ו:התהילים צ  .ְיהָוה עֵֹׂשנּו

 בלת שבתק
ירּו ִׁשירּו ַליהָוה ִׁשיר ָחָדׁש ִׁש 

 'תהילים צו  .ָהָאֶרץ ַליהָוה ָּכל

 סליחות
 ִּכי ָגדֹול ְיהָוה ּוְמֻהָּלל ְמאֹד נֹוָרא

 ד:ותהילים צ  .ֱאלִֹהים ָּכל הּוא ַעל

 סליחות
קֶֹדׁש  ִהְׁשַּתֲחוּו ַליהָוה ְּבַהְדַרת

 ט:ותהילים צ  .ָהָאֶרץ ִחילּו ִמָּפָניו ָּכל

 חול המועד - שיר של יום ◄שבת קבלת

 ראה מזמור שבת ◄)י"סע( סוכות
 )י"סע(

ּו ְיהָוה ָמָלְך ָּתֵגל ָהָאֶרץ ִיְׂשְמח
 'תהילים צז  .ִאִּיים ַרִּבים

ל ֵהִאירּו ְבָרָקיו ֵּתֵבל ָרֲאָתה ַוָּתחֵ   ברקים - פרק שירה
 ד:זתהילים צ  .ָהָאֶרץ

תפילה  ◄ציה - פרק שירה ◄כל נדרי
 זכה

ֵלב  ר ָזֻרַע ַלַּצִּדיק ּוְלִיְׁשֵריאֹו
 יא:זתהילים צ  .ִׂשְמָחה

ראש  ערב - שיר של יום ◄קבלת שבת
 )י"סע( השנה

  ִּכיִמְזמֹור ִׁשירּו ַליהָוה ִׁשיר ָחָדׁש
ּלֹו ְיִמינֹו  הֹוִׁשיָעה ִנְפָלאֹות ָעָׂשה
  .ּוְזרֹוַע ָקְדׁשֹו

 'תהילים צח

 סליחות ◄מוסף ראש השנה
ָהִריעּו ִלְפֵני  ת ְוקֹול ׁשֹוָפרַּבֲחצְֹצרֹו

 ו:חתהילים צ  .ַהֶּמֶלְך ְיהָוה

 ח:חתהילים צ  .נּוָכף ַיַחד ָהִרים ְיַרּנֵ  ְנָהרֹות ִיְמֲחאּו  נהרות - פרק שירה

מזמור  ◄)י"סע( כל נדרי ◄קבלת שבת
 )י"סע( שמות שבת

ְיהָוה ָמָלְך ִיְרְּגזּו ַעִּמים יֵֹׁשב 
 'תהילים צט  .ץְּכרּוִבים ָּתנּוט ָהָארֶ 

 ◄ דזמרהפסוקי  ,שחרית -  הודו

 סליחות ◄לבימה תורה ספר בהליכת

וּו רֹוְממּו ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ְוִהְׁשַּתחֲ 
 ה:טתהילים צ  .ַלֲהדֹם ַרְגָליו ָקדֹוׁש הּוא
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 ◄ דזמרהפסוקי  ,שחרית - הודו 

 סליחות ◄לבימה תורה ספר בהליכת

ֲחוּו רֹוְממּו ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ְוִהְׁשּתַ 
ָקדֹוׁש ְיהָוה  ִּכי ְלַהר ָקְדׁשֹו

  .ֱאלֵֹהינּו
 ט:טתהילים צ

 סליחות ◄דזמרהפסוקי  ,שחרית
- ִמְזמֹור ְלתֹוָדה ָהִריעּו ַליהָוה ָּכל

 'תהילים ק  .ָהָאֶרץ

 סליחות
ּבֹאּו ְׁשָעָריו ְּבתֹוָדה ֲחֵצרָֹתיו 

 ד:תהילים ק  .לֹו ָּבְרכּו ְׁשמֹו ִּבְתִהָּלה הֹודּו

 )א"סש( עבור החולהתפילה 
ְוִלְפֵני ְיהָוה  ַיֲעטֹף ְּתִפָּלה ְלָעִני ִכי
 'בתהילים ק  .ִיְׁשּפְֹך ִׂשיחֹו

ְוִלְפֵני ְיהָוה  ַיֲעטֹף ְּתִפָּלה ְלָעִני ִכי  שבולת שעורים - פרק שירה
 א:תהילים קב  .ִיְׁשּפְֹך ִׂשיחֹו

פסוק שהקהל אומרים בעת קריאת 
 םכהניברכת וישם ב הכהנים מילת

 ִלי ְּביֹום ַצר ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך ִמֶּמִּני ַאל
ר ֵאַלי ָאְזֶנָך ְּביֹום ֶאְקָרא ַמהֵ  ַהֵּטה
  .ֲעֵנִני

 ג:תהילים קב

 סליחות
ֵעת  ַאָּתה ָתקּום ְּתַרֵחם ִצּיֹון ִּכי

 יד:תהילים קב  .ָבא מֹוֵעד ְלֶחְנָנּה ִּכי

 ְיהָוה ְוָכל י ֶאתְלָדִוד ָּבְרִכי ַנְפִׁש  שבת ויום טוב, שחרית -נשמת 
 א:תהילים קג  .ֵׁשם ָקְדׁשֹו ְקָרַבי ֶאת

 סליחות
 ִּתְׁשְּכִחי ְיהָוה ְוַאל ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת

 ב:תהילים קג  .ְּגמּוָליו ָּכל

 סליחות ◄תחנון
לֹא ַכֲחָטֵאינּו ָעָׂשה ָלנּו ְולֹא 

  .ֹנֵֹתינּו ָּגַמל ָעֵלינּו ַכֲעו
 י:תהילים קג

  סליחות ◄תחנון
 ִרַחם ְיהָוה ַעל ָּבִנים ַרֵחם ָאב ַעלְּכ 

 יג:תהילים קג  .ְיֵרָאיו

 סליחות ◄בבית הקברות ◄תחנון
ָעָפר  הּוא ָיַדע ִיְצֵרנּו ָזכּור ִּכי ִּכי

 יד:תהילים קג  .ֲאָנְחנּו

 פסוקי דזמרה , שחרית -יהי כבוד 
כּותֹו ְיהָוה ַּבָּׁשַמִים ֵהִכין ִּכְסאֹו ּוַמלְ 

 יט:תהילים קג  .הַּבּכֹל ָמָׁשלָ 

ראש  - שיר של יום ◄שבת, מנחה
 ◄)א"סש( תפילה עבור החולה ◄חודש

 ישראל ארץב בבית הקברות

ְיהָוה ֱאלַֹהי  ְיהָוה ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת
 'תהילים קד  .ָּגַדְלָּת ְּמאֹד הֹוד ְוָהָדר ָלָבְׁשּתָ 

טלית עטפית  קודם יותציצה בבדיקת
 גדול

ְיהָוה ֱאלַֹהי  ְיהָוה ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת
 ב- א:דתהילים ק  .ָּגַדְלָּת ְּמאֹד הֹוד ְוָהָדר ָלָבְׁשּתָ 

ִּתּמֹוט  ְמכֹוֶניָה ַּבל ֶאֶרץ ַעל ָיַסד  ד-- י פסוקים לשמות אנשים
 ה:דתהילים ק  .עֹוָלם ָוֶעד

 ירח -  פרק שירה
ָיַדע  ָעָׂשה ָיֵרַח ְלמֹוֲעִדים ֶׁשֶמׁש

 יט:דתהילים ק  .ְמבֹואֹו

 יֵיֵצא ָאָדם ְלָפֳעלֹו ְוַלֲעבָֹדתֹו ֲעדֵ   ב- -י ם לשמות אנשיםפסוקי
 כג:דתהילים ק  .ָעֶרב

המאיר  - ברכות קריאת שמע ,שחרית
  י:פרקי אבות ו ◄לארץ

ֻּכָּלם  ַרּבּו ַמֲעֶׂשיָך ְיהָוה ָמה
 כד:דתהילים ק  .ְנָיֶנךָ ְּבָחְכָמה ָעִׂשיָתָמְלָאה ָהָאֶרץ ִק 
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 ◄דזמרהפסוקי , שחרית -יהי כבוד 
יום , מעריב -לעולם אמן ואמן ' ברוך ה

שמחת  - תאאתה הר ◄חול חוץ לארץ
 שרציםו דשאים - פרק שירה ◄תורה

הָוה ְיִהי ְכבֹוד ְיהָוה ְלעֹוָלם ִיְׂשַמח יְ 
 לא:דתהילים ק  .ְּבַמֲעָׂשיו

 ,)י"סע( ראשון יום פסח - שיר של יום
 שבת מזמור ◄)א"גר( רביעי יום פסח

  )י"סע( בחוקותי

ּו הֹודּו ַליהָוה ִקְראּו ִבְׁשמֹו הֹוִדיע
 'תהילים קה  .ָבַעִּמים ֲעִלילֹוָתיו

 אוז הבית - פרק שירה
 לֹו ִׂשיחּו ְּבָכל לֹו ַזְּמרּו ִׁשירּו

 ב:התהילים ק  .ִנְפְלאֹוָתיו

ח ֵלב ִהְתַהְללּו ְּבֵׁשם ָקְדׁשֹו ִיְׂשמַ  סליחות
 ג:התהילים ק  .ְמַבְקֵׁשי ְיהָוה

  ד:התהילים ק  .ו ָּתִמידִּדְרׁשּו ְיהָוה ְוֻעּזֹו ַּבְּקׁשּו ָפָני  ד--ד לשמות אנשיםפסוקים 

 קריאת השם - סדר ברית מילה
ֶלף ָזַכר ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו ָּדָבר ִצָּוה ְלאֶ 

 י- ח:התהילים ק  .ּדֹור

 ְותֹורָֹתיו ִיְנצֹרּו ַּבֲעבּור ִיְׁשְמרּו ֻחָּקיו  ה--ב פסוקים לשמות אנשים
 מה:התהילים ק  .ָיּה לּוַהלְ 

ִּכי  טֹוב הֹודּו ַליהָוה ִּכי ָיּה ַהְללּו )י"סע(תזריע  שבת מזמור
 'תהילים קו  .ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

 אחר ,שבת מוסף ◄ברכת המזון קודם

  סליחות ◄זמירות אנעים
 ָּכל ִמי ְיַמֵּלל ְּגבּורֹות ְיהָוה ַיְׁשִמיעַ 

 ב:ותהילים ק  .ְּתִהָּלתֹו

 סליחות
 ְכֵרִני ְיהָוה ִּבְרצֹון ַעֶּמָך ָּפְקֵדִניזָ 

 ד:ותהילים ק  .ִּביׁשּוָעֶתךָ 

ַוִּיְזּכֹר ָלֶהם ְּבִריתֹו ַוִּיָּנֵחם ְּכרֹב  ראש השנה ,מוסף
 מה:ותהילים ק  .ֲחָסָדו

לעולם ' ברוך ה◄ בוקר 'וה 'בימי  ,תחנון
  )חוץ לארץ( יום חול ,מעריב - אמן ואמן

 לֵֹהינּו ְוַקְּבֵצנּו ִמןהֹוִׁשיֵענּו ְיהָוה אֱ 
ְלהֹדֹות ְלֵׁשם ָקְדֶׁשָך  ַהּגֹוִים

  .ְלִהְׁשַּתֵּבַח ִּבְתִהָּלֶתךָ 
 מז:ותהילים ק

מזמור  ◄)י"סע( יום כיפור ליל שיר
 תפילה עבור החולה ◄)י"סע( צו שבת

 )א"סש(

טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם  הֹדּו ַליהָוה ִּכי
 'תהילים קז  .ַחְסּדֹו

טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם  הֹדּו ַליהָוה ִּכי  לויתן - פרק שירה
 א:זתהילים ק  .ַחְסּדֹו

ֲאֶׁשר ְּגָאָלם  יֹאְמרּו ְּגאּוֵלי ְיהָוה  ר- -י פסוקים לשמות אנשים
 ב:זתהילים ק  .ָצר ִמַּיד

  גהנום -  פרק שירה
ֶפׁש ִהְׂשִּביַע ֶנֶפׁש ׁשֵֹקָקה ְונֶ  ִּכי

 ט:זתהילים ק  .טֹוב ְרֵעָבה ִמֵּלא

 יום כיפור ליל -סדר כפרות 
ֳעִני  יְֹׁשֵבי חֶֹׁשְך ְוַצְלָמֶות ֲאִסיֵרי

 י:זתהילים ק  .ּוַבְרֶזל
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פסוקים  ◄יום כיפור ליל -סדר כפרות 
  ק- -י לשמות אנשים

יֹוִציֵאם ֵמחֶֹׁשְך ְוַצְלָמֶות 
 יד:זתהילים ק  .ּומֹוְסרֹוֵתיֶהם ְיַנֵּתק

ֹנֵֹתיֶהם  ְׁשָעם ּוֵמֲעוֱאִוִלים ִמֶּדֶרְך ִּפ  יום כיפור ליל -סדר כפרות 
  .ִיְתַעּנּו

 כא-יז:זתהילים ק

  ן- -י פסוקים לשמות אנשים
ִים ָיֵׂשם ְנָהרֹות ְלִמְדָּבר ּומָֹצֵאי מַ 

 לג:זתהילים ק  .ְלִצָּמאֹון

 סליחות
 ָׁשַמִים ַחְסֶּדָך ְוַעד ָגדֹול ֵמַעל ִּכי

 ה:חתהילים ק  .ְׁשָחִקים ֲאִמֶּתךָ 

 אלקי נצור אחר ,עמידה
 ַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיָך הֹוִׁשיָעהלְ 

25ז:חתהילים ק  .ְיִמיְנָך ַוֲעֵנִני
 

 )י"סע( פרשת זכור מזמור שבת
  ֱאלֵֹהי ְתִהָּלִתי ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ִמְזמֹור

  'תהילים קט  .ֶּתֱחַרׁש ַאל

 )י"סע( לך לך שבת מזמור
ב ְנֻאם ְיהָוה ַלאדִֹני ֵׁש  ְלָדִוד ִמְזמֹור
ָאִׁשית אְֹיֶביָך ֲהדֹם  דִליִמיִני עַ 
  .ְלַרְגֶליךָ 

 'תהילים קי

ׁש ָיִדין ַּבּגֹוִים ָמֵלא ְגִוּיֹות ָמַחץ רֹא  יום טובו שבת ,שחרית - אב הרחמים
 ז-ו:יתהילים ק  .ֶאֶרץ ַרָּבה ַעל

 )י"סע( שבת מטות מזמור
ֵלָבב  אֹוֶדה ְיהָוה ְּבָכל ָיּה ַהְללּו

 'אלים קיתהי  .ְּבסֹוד ְיָׁשִרים ְוֵעָדה

 ראש השנה ,מוסף
חּום ֵזֶכר ָעָׂשה ְלִנְפְלאֹוָתיו ַחּנּון ְורַ 

 ה-ד:תהילים קיא  .ְיהָוה

 סליחות
ֶטֶרף ָנַתן ִליֵרָאיו ִיְזּכֹר ְלעֹוָלם 

 ה:תהילים קיא  ְּבִריתֹו

  בהקיצו משנתו ,תפילת בוקר קודם
ֵׂשֶכל  ֵראִׁשית ָחְכָמה ִיְרַאת ְיהָוה

עֶֹמֶדת  ְִּהָּלתֹו עֵֹׂשיֶהם טֹוב ְלָכל
   .ָלַעד

 י:אקי תהילים

 בהר סיני שבתו ,וישב מזמור שבת
 )י"סע(

ְיהָוה  ִאיׁש ָיֵרא ֶאת ַאְׁשֵרי ָיּה ַהְללּו
  .ָֹתיו ָחֵפץ ְמאֹד ְּבִמְצו

 'בתהילים קי

תפילה עבור  ◄הגדה של פסח ◄הלל
 )א"סש( החולה

ַהְללּו ַעְבֵדי ְיהָוה ַהְללּו  ָיּה ַהְללּו
 'תהילים קיג  .ם ְיהָוהֵׁש  ֶאת

בעת  הקהל אומרים ,שלם קדיש
 - ברכת המזון ◄ קורא שליח ציבורשה

לעולם אמן ' ברוך ה ◄ הזמנה לזימון
 ◄יום חול חוץ לארץ, מעריב -ואמן 

 שמחת תורה - תאאתה הר

 ֵמַעָּתה ְוַעד ְיִהי ֵׁשם ְיהָוה ְמבָֹרְך 
 ב:תהילים קיג  .עֹוָלם

                                                           
25

 .ז:ס תהיליםזה זהה עם  פסוק  
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 ◄דזמרה  פסוקי, שחרית -יהי כבוד 
 קורא שליח ציבורבעת שה אומרים קהל
 ברכו

 ֵמַעָּתה ְוַעד ְיִהי ֵׁשם ְיהָוה ְמבָֹרְך 
 ד-ב:תהילים קיג  .עֹוָלם

 - שיר של יום ◄הגדה של פסח ◄הלל
שמיני יום  ;)א"גר( ראשון יום פסח

 )י"סע( חוץ לארץ ,פסח

ֲעקֹב ְּבֵצאת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים ֵּבית יַ 
 'תהילים קיד  .ֵמַעם לֵֹעז

  הגדה של פסח ◄הלל
 ְלִׁשְמָך ֵּתן ָלנּו ִּכי לֹא ָלנּו ְיהָוה לֹא

 'תהילים קטו  .ֲאִמֶּתךָ  ַחְסְּדָך ַעל ָּכבֹוד ַעל

 תחנון
ָנא  ַאֵּיה ָלָּמה יֹאְמרּו ַהּגֹוִים

 ב:ותהילים קט  .ֱאלֵֹהיֶהם

ָמִגָּנם ִיְׂשָרֵאל ְּבַטח ַּביהָוה ֶעְזָרם ּו  א-- י פסוקים לשמות אנשים
 ט:ותהילים קט  .הּוא

ברכת  קודם ◄מנחה ,שחרית - אשרי
 המזון

 עֹוָלם ֵמַעָּתה ְוַעד ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה
 יח:ותהילים קט  .ָיּה ַהְללּו

 הגדה של פסח ◄הלל
קֹוִלי  ֶאת ִיְׁשַמע ְיהָוה ָאַהְבִּתי ִּכי

 'תהילים קטז  .ַּתֲחנּוָני

 ה:זתהילים קט  .יק ֵואלֵֹהינּו ְמַרֵחםַחּנּון ְיהָוה ְוַצִּד  סליחות

 מוצאי שבת -הבדלה 
ָוה ְיׁשּועֹות ֶאָּׂשא ּוְבֵׁשם ְיה ּכֹוס

 יג:זתהילים קט  .ֶאְקָרא

תפילה עבור  ◄הגדה של פסח ◄הלל
 )א"סש( החולה

 ּגֹוִים ַׁשְּבחּוהּו ְיהָוה ָּכל ַהְללּו ֶאת
ִּכי ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסּדֹו . ָהֻאִּמים ָּכל
  .ָיּה ַהְללּו ְיהָוה ְלעֹוָלם ֱאֶמתוֶ 

 'תהילים קיז

 - שיר של יום ◄הגדה של פסח ◄הלל
 תפילה עבור החולה ◄)י"סע( אסרו חג

 )א"סש(

טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם  הֹודּו ַליהָוה ִּכי
 'תהילים קיח  .ַחְסּדֹו

 - סדר ברית מילה ◄ברכת המזון קודם
  קריאת השם

ְלעֹוָלם  טֹוב ִּכי הֹודּו ַליהָוה ִּכי
 א:חתהילים קי  .ַחְסּדֹו

 ראש השנה ,סדר תשליך
ָחב ַהֵּמַצר ָקָראִתי ָּיּה ָעָנִני ַבֶּמְר  ִמן
 ט-ה:חתהילים קי  .ָיּה

ְיהָוה ִלי ְּבעְֹזָרי ַוֲאִני ֶאְרֶאה   י- -י פסוקים לשמות אנשים
 ז:חתהילים קי  .ְבׂשְֹנָאי

 יד:חתהילים קי  .ִלי ִליׁשּוָעה ַוְיִהי ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה  ה--ע פסוקים לשמות אנשים

 הְיִמין ְיהָוה רֹוֵמָמה ְיִמין ְיהָוה עָֹׂש   ל- -י פסוקים לשמות אנשים
 טז:חתהילים קי  .ָחִיל

ָבם  ֶצֶדק ָאבֹא ִלי ַׁשֲעֵרי ִּפְתחּו  ה- -פ פסוקים לשמות אנשים
 יט:חתהילים קי  .אֹוֶדה ָיּה
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 ,הקפות ◄בוקר 'וה 'בימי  ,תחנון
 פסוקים לשמות אנשים ◄תורהשמחת 

  א-- א

הָוה ָאָּנא ְיהָוה הֹוִׁשיָעה ָּנא ָאָּנא יְ 
 כה:חתהילים קי  .ַהְצִליָחה ָּנא

פסוקים לפי אותיות שם הנפטר 
 ◄ישראל ארץהאמורות בבית הקברות ב

 לפי אותיות שמו  תפילה עבור החולה
 )א"סש(

ַההְֹלִכים  ָדֶרךְ  ַאְׁשֵרי ְתִמיֵמי
 'תהילים קיט  .הְּבתֹוַרת ְיהוָ 

ְלַמַען לֹא  ְּבִלִּבי ָצַפְנִּתי ִאְמָרֶתךָ   ה-- נ פסוקים לשמות אנשים
 יא:טתהילים קי  .ָלְך  ֶאֱחָטא

 יב:טתהילים קי  .ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיךָ  ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָוה  ך--ב פסוקים לשמות אנשים

ַעל  ַלְיָלה ָאקּום ְלהֹודֹות ָלְך  ֲחצֹות  ך-- ח פסוקים לשמות אנשים
 סב:טתהילים קי  .ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקךָ 

 סח:טתהילים קי  .ַאָּתה ּוֵמִטיב ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיךָ  טֹוב חיות שבשדה - פרק שירה

ֵמַאְלֵפי ָזָהב  ִּפיךָ  ִלי תֹוַרת טֹוב ט:ופרקי אבות 
 עב:טתהילים קי  .ָוָכֶסף

 סליחות
ל ְלִמְׁשָּפֶטיָך ָעְמדּו ַהּיֹום ִּכי ַהּכֹ

 צא:טתהילים קי  .ךָ ֲעָבֶדי

ָאז ָאַבְדִּתי  לּוֵלי תֹוָרְתָך ַׁשֲעֻׁשָעי  י-- ל פסוקים לשמות אנשים
 צב:טתהילים קי  .ְבָעְנִיי

ַהּיֹום ִהיא  ָאַהְבִּתי תֹוָרֶתָך ָּכל ָמה  י- -מ פסוקים לשמות אנשים
 צז:טתהילים קי  .ִׂשיָחִתי

ֶֹתיָך  י ֵעְדוְמַלְּמַדי ִהְׂשַּכְלִּתי ִּכ  ִמָּכל פרקי אבות ד א
  .ִׂשיָחה ִלי

 צט:טתהילים קי

יָך ָנא ְיהָוה ּוִמְׁשָּפֶט  ִנְדבֹות ִּפי ְרֵצה  י- -נ פסוקים לשמות אנשים
 קח:טתהילים קי  .ַלְּמֵדִני

ְׂשׂשֹון  ִּכי ֶֹתיָך ְלעֹוָלם ָנַחְלִּתי ֵעְדו  ה- -נ פסוקים לשמות אנשים
  .ִלִּבי ֵהָּמה

 קיא:טתהילים קי

 קיג:טתהילים קי  .ְותֹוָרְתָך ָאָהְבִּתי ֵסֲעִפים ָׂשֵנאִתי  י- -ס אנשיםפסוקים לשמות 
 קכב:טתהילים קי  .יםַיַעְׁשֻקִני ֵזִד  ַאל ֲערֹב ַעְבְּדָך ְלטֹוב  ם--ע פסוקים לשמות אנשים

 קכו:טתהילים קי  .ּתֹוָרֶתךָ  ֵהֵפרּו ֵעת ַלֲעׂשֹות ַליהָוה  תרנגול - פרק שירה
 קלז:טתהילים קי  .ִמְׁשָּפֶטיךָ  ְוָיָׁשר ה ְיהָוהַצִּדיק ַאּתָ  צידוק הדין
מנחה לשבת ויום  ,שחרית - ובא לציון

 שבת, מנחה◄ מוצאי שבת מעריב ,טוב
 קמב:טתהילים קי  .ְותֹוָרְתָך ֱאֶמת ִצְדָקְתָך ֶצֶדק ְלעֹוָלם

 ֶֹתיךָ  ִמְצו ּוָמצֹוק ְמָצאּוִני ַצר  י--צ פסוקים לשמות אנשים
  .ַׁשֲעֻׁשָעי

 קמג:טים קיתהיל

ֶֹתיָך  ִמְצו ְוָכל ָקרֹוב ַאָּתה ְיהָוה  ת- -ק פסוקים לשמות אנשים
  .ֱאֶמת

 קנא:טתהילים קי
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ְּכִמְׁשָּפֶטיָך  ַרֲחֶמיָך ַרִּבים ְיהָוה  סליחות
 קנו:טתהילים קי  .ַחֵּיִני

 סדר ברית מילה ◄קודם תפילת שחרית
ל ְּכמֹוֵצא ָׁשלָ  ִאְמָרֶתךָ  ַעל ָׂשׂש ָאנִֹכי

 סבק:טתהילים קי  .ָרב

אמר רבי  - שבת מוסף ,קבלת שבת
 ל--ש פסוקים לשמות אנשים ◄אלעזר

ָלמֹו  ןָׁשלֹום ָרב ְלאֲֹהֵבי תֹוָרֶתָך ְוֵאי
 קסה:טתהילים קי  .ִמְכׁשֹול

ָלמֹו  ְלאֲֹהֵבי תֹוָרֶתָך ְוֵאין ָׁשלֹום ָרב  סדר ברית מילה
  .ִמְכׁשֹול

- קסה:טתהילים קי
 קסו

 )י"סע( מצורע מזמור שבת
י ַּבָּצָרָתה ּלִ   ְיהָוה ֶאל ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות

 'תהילים קכ  .ַוַּיֲעֵנִני ָקָראִתי

י ְיהָוה ַּבָּצָרָתה ּלִ  ֶאל ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות שבת, מנחה
 קלד- תהילים קכ   .ָקָראִתי ַוַּיֲעֵנִני

 ֶׁשֶקר ַהִּציָלה ַנְפִׁשי ִמְּׂשַפת ְיהָוה  ה- -י פסוקים לשמות אנשים
 ב:תהילים קכ  .ֹון ְרִמָּיהִמָּלׁש

 ◄קדוש לבנה ◄כל יום - מעמדות

 - תפילה עבור החולה ◄תפילת הדרך
  סדר הטבת חלום ◄)ס"ח(

 ֶאָּׂשא ֵעיַני ֶאל ַלַּמֲעלֹות ִׁשיר
 'אתהילים קכ  .ֵמַאִין ָיבֹא ֶעְזִרי ֶהָהִרים

  צפורת כרמים – פרק שירה
 ֶאָּׂשא ֵעיַני ֶאל ִׁשיר ַלַּמֲעלֹות

 א:תהילים קכא  .ים ֵמַאִין ָיבֹא ֶעְזִריֶהָהִר 

 אחר ◄ אמירת הקהל ,מלא קדיש
ביציאה  תפילה,)י"סע( מעריבו שחרית

מי בדעתו לעסוק ל ◄מבית הכנסת
 - פרק שירה ◄באותו יום במשא ומתן

 טסית

עֵֹׂשה ָׁשַמִים  ֶעְזִרי ֵמִעם ְיהָוה
 ב:תהילים קכא  .ָוָאֶרץ

 המטהקריאת שמע על 
ׁשֹוֵמר  נּום ְולֹא ִייָׁשןיָ  ִהֵּנה לֹא
 ד:תהילים קכא  .ִיְׂשָרֵאל

ַיד  ְיהָוה ׁשְֹמֶרָך ְיהָוה ִצְּלָך ַעל סדר פדיון הבן
 ה:תהילים קכא  .ְיִמיֶנךָ 

 )י"סע( מעריבו שחרית אחר
ַיֶּכָּכה ְוָיֵרַח  יֹוָמם ַהֶּׁשֶמׁש לֹא

 ו:תהילים קכא  .ַּבָּלְיָלה

 ִיְׁשמֹר ֶאת ָרע ִמָּכל ְיהָוה ִיְׁשָמְרךָ   סדר פדיון הבן
 ז:תהילים קכא  .ַנְפֶׁשךָ 

 ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך ֵמַעָּתה ְיהָוה ִיְׁשָמר   בלילה שלום עליכם ביום ששי אחר
 ח:תהילים קכא  .עֹוָלם ְוַעד

ָׂשַמְחִּתי  ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְלָדִוד  )י"סע( במדבר מזמור שבת
 'בקכ תהילים  .ֵּבית ְיהָוה ֵנֵלְך  ְּבאְֹמִרים ִלי

 קודם תפילת שחרית
ָׂשַמְחִּתי  ְלָדִוד ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות
 א:תהילים קכב  .ֵּבית ְיהָוה ֵנֵלְך  ְּבאְֹמִרים ִלי
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אמר רבי  - בתף שמוס ,קבלת שבת
  אלעזר

 ַׁשְלָוה ָׁשלֹום ְּבֵחיֵלְך  ְיִהי
 ט-ז:תהילים קכב  .ְּבַאְרְמנֹוָתִיְך 

ת בברכאילך השני  פסוק מעין מילת
 כהנים

 ֵאֶליָך ָנָׂשאִתי ֶאת ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות
 א:תהילים קכג  .ַהּיְֹׁשִבי ַּבָּׁשָמִים ֵעיַני

פסוק שהקהל אומרים בעת קריאת 
 ◄כהניםת בברכויחנך  הכהנים מילת

 סוס - פרק שירה

 ַיד ֲאדֹוֵניֶהם ִהֵּנה ְכֵעיֵני ֲעָבִדים ֶאל
ֵּכן  ַיד ְּגִבְרָּתּה ֶאל ְּכֵעיֵני ִׁשְפָחה

ַעד  ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ינּו ֶאלֵעינֵ 
  .ֶׁשְּיָחֵּננּו

 ב:תהילים קכג

 ג:תהילים קכג  .ָׂשַבְענּו בּוז  ַרב ִּכי ָחֵּננּו ְיהָוה ָחֵּננּו סליחות ◄תחנון

 סליחות
ְּבקּום ָעֵלינּו  לּוֵלי ְיהָוה ֶׁשָהָיה ָלנּו

 ג-ב:דתהילים קכ  .ָאָדם

 בהמה דקה טמאה - פרק שירה
  ְוִליָׁשִרים ַלּטֹוִבים הֵהיִטיָבה ְיהוָ 

 ד:התהילים קכ  .ְּבִלּבֹוָתם

ימי טובים  ,שבת - ברכת המזון קודם
 'וכו

 ְּבׁשּוב ְיהָוה ֶאת ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות
 'תהילים קכו  .ָהִיינּו ְּכחְֹלִמים ִׁשיַבת ִצּיֹון

 ַּכֲאִפיִקים ְׁשִביֵתנּו ׁשּוָבה ְיהָוה ֶאת  סליחות
 ד:ותהילים קכ  .ַּבֶּנֶגב

 מזמור שבת ◄מוצאי שבת -ויתן לך 

קריאת שמע על  ◄)י"סע( שמיני
 )א"סש( תפילה עבור החולה ◄המטה

 ְיֵרא ְיהָוה ַאְׁשֵרי ָּכל ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות
 'תהילים קכח  .ַההֵֹלְך ִּבְדָרָכיו

 - פרק שירה ◄ד:ו ,א:דפרקי אבות 
  בהמה גסה טמאה

ְוטֹוב  ְיִגיַע ַּכֶּפיָך ִּכי תֹאֵכל ַאְׁשֶריךָ 
 ב:חתהילים קכ  .ָלְך 

 אלים שבשרצים – שירהפרק 
 ְּבַיְרְּכֵתי ֵביֶתךָ  ֶאְׁשְּתָך ְּכֶגֶפן ּפִֹרָּיה
 ָסִביב ָּבֶניָך ִּכְׁשִתֵלי ֵזיִתים

  .ְלֻׁשְלָחֶנךָ 
 ג:חתהילים קכ

ֶהֱאִריכּו  ַּגִּבי ָחְרׁשּו חְֹרִׁשים ַעל  סליחות
 ג:טתהילים קכ  .ְלַמֲעִניָתם

סדר  ◄עשרת ימי תשובה ,ישתבח אחר
תפילה עבור  ◄ראש השנה ,תשליך
 ארץב בבית הקברות ◄)ס"ח( החולה
 ישראל

ָך  ִמַּמֲעַמִּקים ְקָראִתי ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות
 'תהילים קל  .ְיהָוה

ָך ִמַּמֲעַמִּקים ְקָראִתי ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות שבולת חטים -  פרק שירה
 א:תהילים קל  .ְיהָוה

ָך ִּתְהֶייָנה ָאְזֶני ָעה ְבקֹוִליִׁשְמ  ֲאדָֹני  סליחות
 ד-ב:תהילים קל  .ְלקֹול ַּתֲחנּוָני ַקֻּׁשבֹות

ֲאדָֹני ִמי  ָיּה ֹנֹות ִּתְׁשָמר ֲעו ִאם בוקרב 'וה 'בימי  ,תחנון
  .ַיֲעמֹד

 ד-ג:תהילים קל
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 סליחות
ְיהָוה  ִעם ִּכי ְיהָוה ַיֵחל ִיְׂשָרֵאל ֶאל

ְוהּוא  .ַהֶחֶסד ְוַהְרֵּבה ִעּמֹו ְפדּות
  .ֹנָֹתיו ִמּכֹל ֲעו ִיְׂשָרֵאל ִיְפֶּדה ֶאת

 ח- ז:תהילים קל

ֹות ֶאְמָצא ָמקֹום ַליהָוה ִמְׁשָּכנ ַעד  ב--ע פסוקים לשמות אנשים
 ה:תהילים קלב  .ַלֲאִביר ַיֲעקֹב

 סליחות
ִנְׁשַּתֲחֶוה  ָנבֹוָאה ְלִמְׁשְּכנֹוָתיו

 ז:תהילים קלב  .ַלֲהדֹם ַרְגָליו

ובנוחה  ,לארון התורה ספר החזרת
  שמחת תורה - תאאתה הר ◄יאמר

 ַאָּתה ַוֲארֹון קּוָמה ְיהָוה ִלְמנּוָחֶתךָ 
 י-ח:תהילים קלב  .ֻעֶּזךָ 

 פסוקי דזמרה , שחרית -יהי כבוד 
ִאָּוּה ְלמֹוָׁשב  ָבַחר ְיהָוה ְּבִצּיֹון ִּכי
 יג:תהילים קלב  .לֹו

ִּכי  ֵאֵׁשב ַעד ּפֹה ְמנּוָחִתי ֲעֵדי זֹאת  ה- -ז פסוקים לשמות אנשים
 יד:תהילים קלב  .ִאִּוִתיהָ 

 סליחות
ִּכי  ַהְרֵרי ִצּיֹון ֶׁשּיֵֹרד ַעל ֶחְרמֹון ְּכַטל

 ַחִּיים ַהְּבָרָכה ָׁשם ִצָּוה ְיהָוה ֶאת
  .ָהעֹוָלם ַעד

 ג:תהילים קלג

 )י"סע( יום חול ,מעריב קודם
ְיהָוה  ִהֵּנה ָּבְרכּו ֶאת ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות

 ָהעְֹמִדים ְּבֵבית ֵדי ְיהָוהַעְב  ָּכל
  .ַּבֵּלילֹות ְיהָוה

 'תהילים קלד

  ת-- ש פסוקים לשמות אנשים
ְיהָוה  ִהֵּנה ָּבְרכּו ֶאת ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות

 ָהעְֹמִדים ְּבֵבית ַעְבֵדי ְיהָוה ָּכל
  .ְיהָוה ַּבֵּלילֹות

 א:דתהילים קל

   סליחות
ה ְיהוָ  ִהֵּנה ָּבְרכּו ֶאת ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות

 ָהעְֹמִדים ְּבֵבית ַעְבֵדי ְיהָוה ָּכל
  .ַּבֵּלילֹות ְיהָוה

 ב-א:דתהילים קל

 ב:דתהילים קל  .ְיהָוה ְיֵדֶכם קֶֹדׁש ּוָבְרכּו ֶאת ְׂשאּו  ה- -ש פסוקים לשמות אנשים
פסוק שהקהל אומרים בעת קריאת 

 כהניםת בברכיברכך  הכהנים מילת
ַמִים ְיָבֶרְכָך ְיהָוה ִמִּצּיֹון עֵֹׂשה ָׁש 

 ג:דתהילים קל  .ָוָאֶרץ

 יזכור
ַמִים ְיָבֶרְכָך ְיהָוה ִמִּצּיֹון עֵֹׂשה ָׁש 

 ד-ג:דתהילים קל  .ָוָאֶרץ

שיר של  ◄דזמרהפסוקי  - שבת,שחרית
 )א"גר( פסחשל חמישי  יום

ּו ֵׁשם ְיהָוה ַהְלל ַהְללּו ֶאת ָיּה ַהְללּו
 'תהילים קלה  .ַעְבֵדי ְיהָוה

 וקי דזמרה פס, שחרית -יהי כבוד 
 ָּבַחר לֹו ָיּה ִיְׂשָרֵאל ַיֲעקֹב ִּכי

 ד:התהילים קל  .ִלְסֻגָּלתֹו

  ברקים – פרק שירה
 ִמְקֵצה ָהָאֶרץ ַמֲעֶלה ְנִׂשִאים

 רּוחַ  מֹוֵצא ְּבָרִקים ַלָּמָטר ָעָׂשה
  .ֵמאֹוְצרֹוָתיו

 ז:התהילים קל

 ◄פסוקי דזמרה , שחרית -יהי כבוד 
  ר-- י פסוקים לשמות אנשים

 ְיהָוה ִזְכְרָך ְלדֹר הָוה ִׁשְמָך ְלעֹוָלםיְ 
 יג:התהילים קל  .ָודֹר



  שימוש פסוקיםשימוש פסוקיםשימוש פסוקיםשימוש פסוקיםשימוש פסוקיםשימוש פסוקיםשימוש פסוקיםשימוש פסוקים
  ך בתפילה בברכות ובטקסיםך בתפילה בברכות ובטקסים""שימוש פסוקי ופרקי תנשימוש פסוקי ופרקי תנ

 

 

 
70 

 

  :ימושבש
 

  
 פסוק - פרק 

 

לעולם ' ברוך ה ◄דזמרהפסוקי  ,שחרית
 יום חול חוץ לארץ, מעריב -אמן ואמן 

 ׁשֵֹכן ְירּוָׁשָלִם ָּברּוְך ְיהָוה ִמִּצּיֹון
 כא:התהילים קל  .ָיּה ַהְללּו

שיר  ◄דזמרהפסוקי  - שבת ,שחרית
 חוץ לארץ פסחשל  שמיני - של יום

 )א"גר(

ִּכי ְלעֹוָלם  טֹוב הֹודּו ַליהָוה ִּכי
הֹודּו ֵלאלֵֹהי ָהֱאלִֹהים ִּכי  .ַחְסּדֹו

  .ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
26'תהילים קלו

 

  לויתן - פרק שירה ◄ברכת המזון
טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם  הֹודּו ַליהָוה ִּכי

 א:ותהילים קל  .ַחְסּדֹו

ִּכי  ה ִנְפָלאֹות ְּגדֹלֹות ְלַבּדֹוְלעֵֹׂש  שמחת תורה - תאאתה הר
 ד:ותהילים קל  .ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

 ליל ברוך - קריאת שמע ברכות -  שחרית
ִּכי ְלעֹוָלם  ְלעֵֹׂשה אֹוִרים ְּגדִֹלים

 ז:ותהילים קל  .ַחְסּדֹו

ִּכי ְלעֹוָלם  ָּבָׂשר נֵֹתן ֶלֶחם ְלָכל  תרנגולתו נמלה - פרק שירה
 כה:ותהילים קל  .ַחְסּדֹו

 ◄)י"סע( תשעה באב - שיר של יום

 קודם ◄ )י"סע( דברים מזמור שבת
 יום חול - ברכת המזון

 ָׁשם ָיַׁשְבנּו ַּגם ַעל ַנֲהרֹות ָּבֶבל
 'תהילים קלז  .ִצּיֹון ְּבָזְכֵרנּו ֶאת ָּבִכינּו

  סליחות
ֵאת יֹום  ְזכֹר ְיהָוה ִלְבֵני ֱאדֹום

ַעד  ָהאְֹמִרים ָערּו ָערּו ְירּוָׁשָלִם
  .ַהְיסֹוד ָּבּה

 ז:זתהילים קל

ִּכי  ָאֶרץ ַמְלֵכי יֹודּוָך ְיהָוה ָּכל  פרגיות ופרד– פרק שירה
 ד:חתהילים קל  .ִפיךָ  ָׁשְמעּו ִאְמֵרי

י ְיהָוה ֲחַקְרַּתנִ  ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ִמְזמֹור  )י"סע( בראשית מזמור שבת
 'תהילים קלט  .ַוֵּתָדע

ַּבְנָּתה  ְבִּתי ְוקּוִמיַאָּתה ָיַדְעָּת ִׁש   סליחות
 ב:טתהילים קל  .ְלֵרִעי ֵמָרחֹוק

ְּדָרַכי  ְוָכל ָאְרִחי ְוִרְבִעי ֵזִריתָ   ז--ב פסוקים לשמות אנשים
 ג:טתהילים קל  .ִהְסַּכְנָּתה

 ְוַאִּציָעה ִאם ֶאַּסק ָׁשַמִים ָׁשם ָאָּתה  ף- -י פסוקים לשמות אנשים
 ח:טתהילים קל  .ְּׁשאֹול ִהֶּנּךָ 

ַחְּלֵצִני ְיהָוה  .ִמְזמֹור ְלָדִוד ַלְמַנֵּצחַ  )י"סע( וישלך זמור שבתמ
 'תהילים קמ  .ִניֵמִאיׁש ֲחָמִסים ִּתְנְצרֵ  ֵמָאָדם ָרע

  ה- -ט פסוקים לשמות אנשים
ּו ַוֲחָבִלים ָּפְרׂש ָטְמנּו ֵגִאים ַּפח ִלי

ִלי  מְֹקִׁשים ָׁשתּו ַמְעָּגל ֶרֶׁשת ְלַיד
  .ֶסָלה

 ו:מתהילים ק

 ביציאה מבית הכנסת
ֵיְׁשבּו  ַאְך ַצִּדיִקים יֹודּו ִלְׁשֶמךָ 

 יד:מתהילים ק  .ָּפֶניךָ  ְיָׁשִרים ֶאת

 סליחות
 ַמְׂשַאת  ִּתּכֹון ְּתִפָּלִתי ְקטֶֹרת ְלָפֶניךָ 

 ב:תהילים קמא  .ָעֶרב ַּכַּפי ִמְנַחת

                                                           
26

 .הגדול הללהפרק הזה ידוע בשם   
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  )א"סש ,)ס"ח( תפילה עבור החולה
ָעָרה ִּבְהיֹותֹו ַבְּמ  ַמְׂשִּכיל ְלָדִוד

 'בתהילים קמ  .ְתִפָּלה

 קֹוִלי ֶאל ְיהָוה ֶאְזָעק קֹוִלי ֶאל  ן- -ק פסוקים לשמות אנשים
 ב:תהילים קמב  .ְיהָוה ֶאְתַחָּנן

ִּכי  ַעְבֶּדךָ  ֶאת ָּתבֹוא ְבִמְׁשָּפט ְוַאל  סליחות
 ב:תהילים קמג  .ָחי ִיְצַּדק ְלָפֶניָך ָכל לֹא

 ָהִגיִתי ְבָכל י ָיִמים ִמֶּקֶדםָזַכְרִּת   ח- -ז פסוקים לשמות אנשים
 ה:תהילים קמג  .חַ ְּבַמֲעֵׂשה ָיֶדיָך ֲאׂשֹוחֵ  ָּפֳעֶלךָ 

ְּבִצְדָקְתָך  ִׁשְמָך ְיהָוה ְּתַחֵּיִני ְלַמַען מנהג אשכנז - יום כיפור מעריב
  יא:תהילים קמג  .ּתֹוִציא ִמָּצָרה ַנְפִׁשי

י ַהְמַלֵּמד ָידַ  צּוִריָּברּוְך ְיהָוה  ְלָדִוד מוצאי שבת ,מעריב קודם
 'תהילים קמד  .ַלִּמְלָחָמה ֶאְצְּבעֹוַתי ַלְקָרב

 ַהְמַלֵּמד ָיַדי ְלָדִוד ָּברּוְך ְיהָוה צּוִרי  ה-- ל פסוקים לשמות אנשים
 א:דתהילים קמ  .ֶאְצְּבעֹוַתי ַלִּמְלָחָמה ַלְקָרב

 - אשרי ◄דזמרהפסוקי  ,שחרית - הודו 
 מנחה ,שחרית

ָעם ֶׁשָּכָכה ּלֹו ַאְׁשֵרי ָה ַאְׁשֵרי ָהָעם 
 טו:דתהילים קמ  .ֱׁשְיהָוה ֱאלָֹהיו

 מנחה ,שחרית - אשרי
 ֶלְך ֲארֹוִמְמָך ֱאלֹוַהי ַהּמֶ  ְּתִהָּלה ְלָדִוד

 'תהילים קמה  .ַוֲאָבְרָכה ִׁשְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד

 סליחות
ְוִלְגֻדָּלתֹו  ָּגדֹול ְיהָוה ּוְמֻהָּלל ְמאֹד

 ג:המתהילים ק  .ֵאין ֵחֶקר

  עקרב - פרק שירה ◄סליחות
 ָּכל ְוַרֲחָמיו ַעל ְיהָוה ַלּכֹל טֹוב

 ט:התהילים קמ  .ַמֲעָׂשיו

 שבת,מארון הקודש תורה ספר כמוצאים

 - תאאתה הר ◄שחרית ויום טוב
  שמחת תורה

עָֹלִמים  ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ָּכל
 יג:התהילים קמ  .ּדֹור ָודֹר ּוֶמְמַׁשְלְּתָך ְּבָכל

ְוזֹוֵקף  ַהּנְֹפִלים סֹוֵמְך ְיהָוה ְלָכל  נחש - ירהפרק ש
 יד:התהילים קמ  .ַהְּכפּוִפים ְלָכל

על  התפיל ◄תפיליןסדר הנחת 
  ברכת המזון◄ 27הפרנסה

ַחי  ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ָיֶדךָ  ּפֹוֵתַח ֶאת
 טז:התהילים קמ  .ָרצֹון

 סדר הושענות
 ָכלְוָחִסיד ְּב  ְּדָרָכיו ַצִּדיק ְיהָוה ְּבָכל

 יז:התהילים קמ  .ַמֲעָׂשיו

 סליחות
 ְלכֹל ֲאֶׁשר קְֹרָאיו ָקרֹוב ְיהָוה ְלָכל
 יח:התהילים קמ  .ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת

 ברכת המזון קודם
 ִויָבֵרְך ָּכל ִּפי ְּתִהַּלת ְיהָוה ְיַדֶּבר
 כא:התהילים קמ  .ְעֹוָלם ָוֶעד ָּבָׂשר ֵׁשם ָקְדׁשֹו

 'תהילים קמו  .ְיהָוה ֶאת ַהְלִלי ַנְפִׁשי ָיּה ַהְללּו  דזמרהפסוקי  ,שחרית

 ַעל, רֹוֶׁשֵאל ַיֲעקֹב ְּבֶעְזרֹו ִׂשבְ  ַאְׁשֵרי  ו- -א פסוקים לשמות אנשים
 ה:ותהילים קמ  .ְיהָוה ֱאלָֹהיו

                                                           
27

  שמע קולנו בעמידהשל  'אתה הוא הבכמו  
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ָיתֹום  ֵּגִרים ׁשֵֹמר ֶאת, ְיהָוה  ת-- י פסוקים לשמות אנשים
 ט:ותהילים קמ  .תּוֵ ְוֶדֶרְך ְרָׁשִעים ְיעַ  ְוַאְלָמָנה ְיעֹוֵדד

 ראש השנה תפילת ◄קדושה
ֱאלַֹהִיְך ִצּיֹון  ִיְמלְֹך ְיהָוה ְלעֹוָלם

 י:ותהילים קמ  .ָיּה ַהְללּו ְלדֹר ָודֹר

 - שיר של יום ◄דזמרהפסוקי  ,שחרית
 )י"סע( חוץ לארץ ,שמחת תורה

 ִּכי ַזְּמָרה ֱאלֵֹהינּו  טֹוב ִּכי ָיּה ַהְללּו
 'תהילים קמז  .ָנאָוה ְתִהָּלה ָנִעים

 ִלְבֵני עֵֹרב נֹוֵתן ִלְבֵהָמה ַלְחָמּה  עורב - פרק שירה
 ט:זתהילים קמ  .ֲאֶׁשר ִיְקָראּו

  דזמרהפסוקי  ,שחרית
 ְיהָוה ִמן ַהְללּו ֶאת ָיּה ַהְללּו

 'תהילים קמח  .ַהְללּוהּו ַּבְּמרֹוִמים ַהָּׁשַמִים

 קדוש לבנה
 ְיהָוה ִמן ַהְללּו ֶאת ָיּה ַהְללּו

  ו- א:חתהילים קמ  .ַהְללּוהּו ַּבְּמרֹוִמים ַהָּׁשַמִים

 ַּתִּניִנים ָהָאֶרץ ְיהָוה ִמן ַהְללּו ֶאת  תנינים - פרק שירה
 ז:חתהילים קמ  .ְּתהֹמֹות ְוָכל

מֹו ִנְׂשָּגב ְׁש  ִּכי ֵׁשם ְיהָוה ְיַהְללּו ֶאת  יאמרובנוחה  ,לארון תורהה ספר החזרת
 יד-יג:חתהילים קמ  .ְוָׁשָמִיםֶאֶרץ  ַעל הֹודֹו ְלַבּדֹו

  דזמרהפסוקי  ,שחרית
 ׁשִׁשירּו ַליהָוה ִׁשיר ָחדָ  ָיּה ַהְללּו

 'תהילים קמט  .ִּבְקַהל ֲחִסיִדים ְּתִהָּלתֹו

ִצּיֹון  ְּבֵני ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל ְּבעָֹׂשיו  אילים שבשרצים - פרק שירה
 ב:טתהילים קמ  .ָיִגילּו ְבַמְלָּכם

שאומרים אחר  רנפטתפילה על ה
  ם- -י פסוקים לשמות אנשים ◄הלימוד

 ַעל ְיַרְּננּו ַיְעְלזּו ֲחִסיִדים ְּבָכבֹוד
 ה:טתהילים קמ  .ִמְׁשְּכבֹוָתם

 ◄קדוש לבנה ◄דזמרהפסוקי  ,שחרית
 ראש השנה ,מוסף

 ַהְללּוהּו ֵאל ְּבָקְדׁשֹו ַהְללּו ָיּה ַהְללּו
 'תהילים קנ  .ִּבְרִקיַע ֻעּזֹו 

ַהְללּוהּו  ָׁשַמע ַהְללּוהּו ְבִצְלְצֵלי  שממית - פרק שירה
 ה:נתהילים ק  .ְּבִצְלְצֵלי ְתרּוָעה

 ו:נתהילים ק  .ָיּה ַהְללּו ּכֹל ַהְּנָׁשָמה ְּתַהֵּלל ָיּה  חולדה - פרק שירה

 

 כתובים

  משלי
 

 קודם תפילת שחרית
ִּתּטֹׁש  ְׁשַמע ְּבִני מּוַסר ָאִביָך ְוַאל

 ח:לי אמש  .ּתֹוַרת ִאֶּמךָ 

 ז:ופרקי אבות 
ַוֲעָנִקים  ִּכי ִלְוַית ֵחן ֵהם ְלרֹאֶׁשךָ 

 ט:משלי א  .ְלַגְרְּגרֶֹתךָ 

 ז:ופרקי אבות  ◄סדר פדיון הבן
לֹום ִּכי אֶֹרְך ָיִמים ּוְׁשנֹות ַחִּיים ְוָׁש 

 ב:משלי ג  .יֹוִסיפּו ָלְך 

פסוק שהקהל אומרים בעת קריאת 
 כהניםת בברכ ישא הכהנים מילת

 ְּבֵעיֵני ֱאלִֹהים טֹוב ֵחן ְוֵׂשֶכל אּוְמצָ 
 ד:משלי ג  .ְוָאָדם
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 יח:דפרקי אבות 
 ִלֶּבָך ְוֶאל ְיהָוה ְּבָכל ְּבַטח ֶאל
 ה:משלי ג  .ִּתָּׁשֵען ִּביָנְתָך ַאל

 ז:ופרקי אבות 
, ִרְפאּות ְּתִהי ְלָׁשֶּרָך ְוִׁשּקּוי

 ח:משלי ג  .ְלַעְצמֹוֶתיךָ 

 ז:ופרקי אבות 
ִּביִמיָנּה ִּבְׂשמֹאוָלּה אֶֹרְך ָיִמים 
 טז:משלי ג  .עֶֹׁשר ְוָכבֹוד

 אֶֹרְך ָיִמים ִּביִמיָנּה ִּבְׂשמֹאוָלּה  הגבהה
28יח-טז:משלי ג  .עֶֹׁשר ְוָכבֹוד

 

 יאמרובנוחה  ,לארון תורהה ספר החזרת
ְנִתיבֹוֶתיָה  נַֹעם ְוָכל ְּדָרֶכיָה ַדְרֵכי

 יח-יז:משלי ג  .ָׁשלֹום

ִּיים ִהיא ַלַּמֲחִזיִקים ָּבּה חַ  ֵעץ ז:ופרקי אבות 
 יח:משלי ג  .ְותְֹמֶכיָה ְמֻאָּׁשר

 שדות - פרק שירה
ָאֶרץ ּכֹוֵנן  ְּבָחְכָמה ָיַסד ְיהָוה

 יט:משלי ג  .ָׁשַמִים ִּבְתבּוָנה

, ִתְפָחד ְוָׁשַכְבּתָ  ִּתְׁשַּכב לֹא ִאם שאומרים אחר הלימוד נפטרתפילה על ה
 כד:משלי ג  .ְוָעְרָבה ְׁשָנֶתךָ 

 ,מעריב ,מנחה ,שחרית - עלינו אחר
 אל תירא מפחד - מוסף

ת ִּתיָרא ִמַּפַחד ִּפְתאֹם ּוִמּׁשַֹא ַאל
 כה:משלי ג  .ְרָׁשִעים ִּכי ָתבֹא

, ָּכבֹוד ֲחָכִמים ִיְנָחלּו ּוְכִסיִלים ג:ופרקי אבות 
 לה:משלי ג  .ֵמִרים ָקלֹון

ובנוחה  ,לארון תורהה ספר החזרת
 ג:ו ,יח:ת גפרקי אבו ◄יאמר

 לִּכי ֶלַקח טֹוב ָנַתִּתי ָלֶכם ּתֹוָרִתי ַא
 ב:דמשלי   .ַּתֲעזֹבּו

 ז:ופרקי אבות 
ֵחן ֲעֶטֶרת  ִּתֵּתן ְלרֹאְׁשָך ִלְוַית
 ט:דמשלי   .ִּתְפֶאֶרת ְּתַמְּגֶנּךָ 

 ז:ופרקי אבות 
 ַחִּיים ֵהם ְלמְֹצֵאיֶהם ּוְלָכל ִּכי

 כב:דמשלי   .ְּבָׂשרֹו ַמְרֵּפא

ְנָמָלה ָעֵצל ְרֵאה ְדָרֶכיָה  ֶאל ֵלְך  נמלה -  ירהפרק ש
 ו:ומשלי   .ַוֲחָכם

ּום ָמַתי ָעֵצל ִּתְׁשָּכב ָמַתי ָּתק ַעד  תרנגול - פרק שירה
 ט:ומשלי   .ִמְּׁשָנֶתךָ 

 ט:ופרקי אבות 
ְּבָׁשְכְּבָך  ְּבִהְתַהֶּלְכָך ַּתְנֶחה אָֹתְך 

ִהיא  ַוֲהִקיצֹותָ  ִּתְׁשמֹר ָעֶליךָ 
  .ךָ ְתִׂשיחֶ 

 כב:ומשלי 

 א:ופרקי אבות 
ֲאִני ִביָנה ִלי  ְותּוִׁשָּיה ֵעָצה ִלי

 יד:חמשלי   .ְגבּוָרה

ְואְֹצרֵֹתיֶהם  ְלַהְנִחיל אֲֹהַבי ֵיׁש כב:הפרקי אבות 
 כא:חמשלי   .ֲאַמֵּלא

 י:ופרקי אבות 
ֶקֶדם  ֵראִׁשית ַּדְרּכֹו ָקָנִני ְיהָוה

 כב:חמשלי   .ִמְפָעָליו ֵמָאז

                                                           
28
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 ז:וות פרקי אב
ָחְכמֹות ָּבְנָתה ֵביָתּה ָחְצָבה 

 יא:טמשלי   .ַעּמּוֶדיָה ִׁשְבָעה

ים ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה ְוֵׁשם ְרָׁשִע   ב- -ז פסוקים לשמות אנשים
 ז:ימשלי   .ִיְרָקב

 ב:ופרקי אבות 
ה ֶנֶזם ָזָהב ְּבַאף ֲחִזיר ִאָּׁשה ָיפָ 

 כב:משלי יא  .ְוָסַרת ָטַעם

 ר- -ש םפסוקים לשמות אנשי
ַאְרִּגיָעה  ֱאֶמת ִּתּכֹון ָלַעד ְוַעד ְׂשַפת

 יט:משלי יב  .ְלׁשֹון ָׁשֶקר

טֹוב  ִאיׁש ַיְׁשֶחָּנה ְוָדָבר ְּדָאָגה ְבֶלב  ה--ד פסוקים לשמות אנשים
 כה:משלי יב  .ְיַׂשְּמֶחָּנה

 ְוָצפּון ַלַּצִּדיק ָבִנים ַיְנִחיל ְּבֵני טֹוב  א-- ט פסוקים לשמות אנשים
 כב:משלי יג  .חֹוֵטאֵחיל 

 ם בישובן"הרואה בתי עכו
ְוַיֵּצב ְּגבּול  ֵּבית ֵּגִאים ִיַּסח ְיהָוה

 כה:ומשלי ט  .ַאְלָמָנה

ֵלב ְׁשמּוָעה  ֵעיַנִים ְיַׂשַּמח ְמאֹור  ם- -מ פסוקים לשמות אנשים
 ל:ומשלי ט  .ָעֶצם טֹוָבה ְּתַדֶּׁשן

ֹן ּוְבִיְרַאת  ַּפר ָעוְּבֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְיכֻ   ע--ב פסוקים לשמות אנשים
  .ְיהָוה סּור ֵמָרע

 ו:זמשלי ט

ַליהָוה  ֶּפֶלס ּומֹאְזֵני ִמְׁשָּפט  ס - -פ פסוקים לשמות אנשים
 יא:זמשלי ט  .ִכיס ַאְבֵני ַמֲעֵׂשהּו ָּכל

ְּבֶדֶרְך  ֲעֶטֶרת ִּתְפֶאֶרת ֵׂשיָבה ח:ופרקי אבות 
 לא:זמשלי ט  .ִּתָּמֵצא, ְצָדָקה

 א:דפרקי אבות 
ּומֵֹׁשל  ִמִּגּבֹור ב ֶאֶרְך ַאַּפִיםטֹו

 לב:זמשלי ט  .ְּברּוחֹו ִמּלֵֹכד ִעיר

 ח:ופרקי אבות 
ְוִתְפֶאֶרת  ְּבֵני ָבִנים ֲעֶטֶרת ְזֵקִנים
 ו:זמשלי י  .ָּבִנים ֲאבֹוָתם

 תפילת הדרך
ַצִּדיק  ָירּוץ ּבֹו ֵׁשם ְיהָוה עֹז ִמְגַּדל
 י:חמשלי י  .ְוִנְׂשָּגב

ַוֲעַצת  ִאיׁש ַרּבֹות ַמֲחָׁשבֹות ְּבֶלב פסוקי דזמרה , יתשחר -יהי כבוד 
 כא:טמשלי י  .ְיהָוה ִהיא ָתקּום

 תרנגול - פרק שירה
ְּפַקח  ִּתָּוֵרׁש ֶּפן ֶּתֱאַהב ֵׁשָנה ַאל

 יג:כמשלי   .ָלֶחם ֵעיֶניָך ְׂשַבע

, ּוְבַתְחֻּבלֹות ַמֲחָׁשבֹות ְּבֵעָצה ִתּכֹון  ה- -מ פסוקים לשמות אנשים
 יח:כמשלי   .ֵׂשה ִמְלָחָמהעֲ 

 ן - -נ פסוקים לשמות אנשים ◄סליחות
 חֵֹפׂש ָּכל ֵנר ְיהָוה ִנְׁשַמת ָאָדם

 כז:כמשלי   .ָבֶטן ַחְדֵרי

 ח:ופרקי אבות 
ם ַוֲהַדר ְזֵקִני ִּתְפֶאֶרת ַּבחּוִרים ּכָֹחם

 כט:כמשלי   .ֵׂשיָבה

 כה:משלי כג  .ְוָתֵגל יֹוַלְדֶּתךָ  ִאֶּמךָ ָאִביָך וְ  ִיְׂשַמח  לתינוק קריאת שם - סדר ברית מילה

 כד:דפרקי אבות 
ּוִבָּכְׁשלֹו  ִּתְׂשָמח ִּבְנפֹל אֹוִיְבָך ַאל

 יח-יז:משלי כד  .ָיֵגל ִלֶּבךָ  ַאל

 ְוֵהִׁשיב ִיְרֶאה ְיהָוה ְוַרע ְּבֵעיָניו ֶּפן  תאנה - פרק שירה
 יח:זמשלי כ  .ֵמָעָליו ַאּפֹו
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 ג:ופרקי אבות 
ִּבְׁשחּותֹו  ָׁשִרים ְּבֶדֶרְך ָרעַמְׁשֶּגה יְ 

 י:חמשלי כ  .טֹוב ּוְתִמיִמים ִיְנֲחלּו ִיּפֹול הּוא

ְוָרחֹק  ַחִיל ִמי ִיְמָצא ֵאֶׁשת  בלילה  שבת - אישת חייל
 לא-י:משלי לא  .ִמְּפִניִנים ִמְכָרּה

  ה- -ח פסוקים לשמות אנשים
ַוְּתַאֵּמץ  ָחְגָרה ְבעֹוז ָמְתֶניהָ 

 יז:משלי לא  .ְזרֹועֶֹתיהָ 

 

 כתובים

  איוב
 

 צידוק הדין
רֹם ַוּיֹאֶמר ָערֹם ָיָצִתי ִמֶּבֶטן ִאִּמי ְועָ 

ָלָקח  ָאׁשּוב ָׁשָּמה ְיהָוה ָנַתן ַויהָוה
 .ְיִהי ֵׁשם ְיהָוה ְמבָֹרְך 

 כא:איוב א

 סליחות
ֵׂשהּו ַהֱאנֹוׁש ֵמֱאלֹוַּה ִיְצָּדק ִאם ֵמעֹ

 יח-יז:דאיוב  .ָּגֶבר ִיְטַהר

 ַעד עֶֹׂשה ְגדֹלֹות ְוֵאין ֵחֶקר ִנְפָלאֹות  ר--ע ם לשמות אנשיםפסוקי
 ט:האיוב   .ֵאין ִמְסָּפר

ָתִׁשית  ֱאנֹוׁש ִּכי ְתַגְּדֶלּנּו ְוִכי ָמה סליחות
 יח-יז:זאיוב  .ֵאָליו ִלֶּבךָ 

 סליחות
 לֹו ַוְיַׁשְּלֵחם ְּבַיד ָּבֶניָך ָחְטאּו ִאם

 ד:חאיוב  .ִּפְׁשָעם

 ֵאין ֵחֶקר ְוִנְפָלאֹות עֶֹׂשה ְגדֹלֹות ַעד   ת קריאת שמעברכו - מעריב
 י:טאיוב   .ֵאין ִמְסָּפר ַעד

 ו:יאיוב  .ִֹני ּוְלַחָּטאִתי ִתְדרֹוׁש ְתַבֵּקׁש ַלֲעו ִּכי סליחות

ָך לֹא ֶאְרָׁשע ְוֵאין ִמָּיְד  ַּדְעְּתָך ִּכי ַעל ל--ע פסוקים לשמות אנשים
 ז:יאיוב  .ַמִּציל

 סליחות
ָעָפר  ַכחֶֹמר ֲעִׂשיָתִני ְוֶאל ָנא ִּכי ָכרזְ 

 ט:יאיוב  .ְּתִׁשיֵבִני

יום , מעריב -לעולם אמן ואמן ' ברוך ה
קריאת שמע על  ◄חול חוץ לארץ

 סליחות ◄המטה

 רְּבַׂש  ָחי ְורּוַח ָּכל ֲאֶׁשר ְּבָידֹו ֶנֶפׁש ָּכל
 י:איוב יב .ִאיׁש

 סליחות
 ּוְׂשַבע ְקַצר ָיִמים ָאָדם ְילּוד ִאָּׁשה

 א:דאיוב י .רֶֹגז

יא ֶזה ָּפַקְחָּת ֵעיֶנָך ְואִֹתי ָתִב  ַעל ַאף סליחות
 ג:דאיוב י .ְבִמְׁשָּפט ִעָּמְך 

ִיְצַּדק ְילּוד  ִיְזֶּכה ְוִכי ֱאנֹוׁש ִּכי ָמה  סליחות
 יד:ואיוב ט  .ִאָּׁשה

יָך ְּדָרכֶ  אֶֹמר ְוָיָקם ָלְך ְוַעל ְוִתְגַזר  מוצאי שבת -רבון העולמים 
 כח:איוב כב .ָנַגּה אֹור

 סליחות
ִּיְזֶּכה  ֵאל ּוַמה ִּיְצַּדק ֱאנֹוׁש ִעם ּוַמה

 ד:האיוב כ .ְילּוד ִאָּׁשה
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 יום כיפור ליל -סדר כפרות 
 ִמִּני ֵיׁש ָעָליו ַמְלָאְך ֵמִליץ ֶאָחד ִאם

 כד- כג:איוב לג .ָאֶלף ְלַהִּגיד ְלָאָדם ָיְׁשרֹו

 יא:זאיוב ל  .ֹוְּבִרי ַיְטִריַח ָעב ָיִפיץ ֲעַנן אֹור ַאף  ענני כבוד - פרק שירה

 עורב - פרק שירה
ֵאל  ְיָלָדו ֶאל ִמי ָיִכין ָלעֵֹרב ֵצידֹוִּכי

 מא:חאיוב ל .אֶֹכל ְיַׁשֵּועּו ִיְתעּו ִלְבִלי

 

 כתובים

  שיר השירים
 

 אחר ◄השבת קבל קודם שבת ערב

חול  שבתקוראים ב◄ הגדה של פסח
 המועד פסח

 'ח-'א שיר השירים .ַהִּׁשיִרים ֲאֶׁשר ִלְׁשלֹמֹה ִׁשיר

 א:שיר השירים א .הִׁשיר ַהִּׁשיִרים ֲאֶׁשר ִלְׁשלֹמֹ ה- -ש פסוקים לשמות אנשים

ין ְּכַתּפּוַח ַּבֲעֵצי ַהַּיַער ֵּכן ּדֹוִדי ּבֵ   תפוח - פרק שירה
 ג:שיר השירים ב  .ַהָּבִנים

 קדוש לבנה
 א ְמַדֵּלג ַעלֶזה ּבָ  קֹול ּדֹוִדי ִהֵּנה

 ט- ח:שיר השירים ב .ַהְּגָבעֹות ֶהָהִרים ְמַקֵּפץ ַעל

 יד:שיר השירים ב  ְדֵרָגהיֹוָנִתי ְּבַחְגֵוי ַהֶּסַלע ְּבֵסֶתר ַהּמַ   יונה - פרק שירה

 המטהקריאת שמע על 
ים ִהֵּנה ִמָּטתֹו ֶׁשִּלְׁשלֹמֹה ִׁשִּׁש 

 ח-ז:שיר השירים ג .לִּגּבִֹרים ָסִביב ָלּה ִמִּגּבֵֹרי ִיְׂשָראֵ 

 ג:דשיר השירים  ְּכחּוט ַהָּׁשִני ִׂשְפתֹוַתִיְך   רימון - פרק שיר
 טז:דשיר השירים   עּוִרי ָצפֹון ּובֹוִאי   גן עדן - פרק שירה

  ל-- ק פסוקים לשמות אנשים
 פּוַקְמִּתי ֲאִני ִלְפּתַֹח ְלדֹוִדי ְוָיַדי ָנְט 
ּפֹות מֹור ְוֶאְצְּבעַֹתי מֹור עֵֹבר ַעל ּכַ 

    .ַהַּמְנעּול
 ה:השיר השירים 

 ו- -מ פסוקים לשמות אנשים
 הּדֹוֵדְך ִמּדֹוד ַהָּיָפה ַּבָּנִׁשים מַ  ַמה

 ט:השיר השירים  .ּוּדֹוֵדְך ִמּדֹוד ֶׁשָּכָכה ִהְׁשַּבְעָּתנ

 ז:ושיר השירים  .ֵתְך ְּכֶפַלח ָהִרּמֹון ַרָּקֵתְך ִמַּבַעד ְלַצּמָ  רמון - פרק שירה
 ה:חשיר השירים   ַהִּמְדָּבר  ִמי זֹאת עָֹלה ִמן  לבנהקדוש 

 

 כתובים

  רות
 

 'ה- 'א רות ִּביֵמי ְׁשפֹט ַהּׁשְֹפִטים, ַוְיִהי  שבועותקוראים ב
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 כתובים

  איכה
 

 'ה-'א איכה ֵאיָכה ָיְׁשָבה ָבָדד תשעה באבקוראים ב
 ט:איכה ב  ָטְבעּו ָבָאֶרץ ְׁשָעֶריהָ   קותל המערבי או חומות המקדש אתיבר

 יז:איכה ג .י טֹוָבהַוִּתְזַנח ִמָּׁשלֹום ַנְפִׁשי ָנִׁשיִת  סליחות
 כא:איכה ג .ֵּכן אֹוִחיל ִלִּבי ַעל זֹאת ָאִׁשיב ֶאל סליחות

 סליחות
ֵּכן  ֶחְלִקי ְיהָוה ָאְמָרה ַנְפִׁשי ַעל

 טֹוב ְיהָוה ְלקָֹוו ְלֶנֶפׁש. אֹוִחיל לֹו
 .ִּתְדְרֶׁשּנּו

 כה-כד:איכה ג

 כח:איכה ג .ֵיֵׁשב ָּבָדד ְוִיּדֹם ִּכי ָנַטל ָעָליו ג:פרקי אבות ג
 מ-לט:איכה ג .ֲחָטָאו ִּיְתאֹוֵנן ָאָדם ָחי ֶּגֶבר ַעל ַמה תחנון

 מא-לט:איכה ג .ֲחָטָאו ִּיְתאֹוֵנן ָאָדם ָחי ֶּגֶבר ַעל ַמה סליחות

 ותסליח
ַּתְעֵלם ָאְזְנָך -קֹוִלי ָׁשָמְעָּת ַאל

 ונ:איכה ג .י ְלַׁשְוָעִתיְלַרְוָחִת 

 הגדה של פסח
 ֵמיִּתְרּדֹף ְּבַאף ְוַתְׁשִמיֵדם ִמַּתַחת ְׁש 

 וס:איכה ג .ְיהָוה

- חַעל ַצָּואֵרנּו ִנְרָּדְפנּו ָיַגְענּו לֹא הּונַ  תחנון
 ה:האיכה  .ָלנּו

ָך ַאָּתה ְיהָוה ְלעֹוָלם ֵּתֵׁשב ִּכְסאֲ   ותסליח
 כא- יט:האיכה   .ְלדֹור ָודֹור

ַחֵּדׁש  ֲהִׁשיֵבנּו ְיהָוה ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה מראובנוחה י ,לארון תורהה ספר החזרת
 כא:האיכה  .ָיֵמינּו ְּכֶקֶדם

 

 כתובים

 קהלת
 

 'יב-'א קהלת .ִםָּדִוד ֶמֶלְך ִּבירּוָׁשלָ  ִּדְבֵרי קֶֹהֶלת ֶּבן סוכות חול המועד שבתקוראים ב

ָהָאָדם ּוִמְקֶרה  י ִמְקֶרה ְבֵניִּכ  ברכות השחר ,שחרית -  לא על צדקתינו
 יט:קהלת ג ַהְּבֵהָמה

תפילה על  ◄תפילה זכה ◄סליחות
 שאומרים אחר הלימוד נפטרה

ר ִּכי ָאָדם ֵאין ַצִּדיק ָּבָאֶרץ ֲאֶׁש 
 כ:זקהלת  .ּטֹוב ְולֹא ֶיֱחָטא ַיֲעֶׂשה

 ן--ר פסוקים לשמות אנשים
ְרֵאה ֶזה ָמָצאִתי ָאְמָרה קֶֹהֶלת 

 כז:זקהלת  .ַאַחת ִלְמצֹא ֶחְׁשּבֹוןַאַחת לְ 

 ז:טקהלת  ֵלְך ֱאכֹל ְּבִׂשְמָחה ַלְחֶמךָ   סדר הטבת חלום
 ז:קהלת יב ָהָאֶרץ ְוָיׁשֹב ֶהָעָפר ַעל יזכור
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 כתובים

  אסתר
 

 'י-'א אסתר  ַוְיִהי ִּביֵמי ֲאַחְׁשֵורֹוׁש  פוריםקוראים ב
 כב:אסתר ב ַכיַוִּיָּוַדע ַהָּדָבר ְלָמְרּדֳ  ו:ופרקי אבות 

 לפורים על הנסים
 ָּכל לְוִנְׁשלֹוַח ְסָפִרים ְּבַיד ָהָרִצים אֶ 
 ְמִדינֹות ַהֶּמֶלְך ְלַהְׁשִמיד ַלֲהרֹג

 ַהְּיהּוִדים ָּכל ּוְלַאֵּבד ֶאת
 יג:אסתר ג

 מוצאי שבת -הבדלה 
 ַלְּיהּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה ְוִׂשְמָחה

 טז:חאסתר  .ְוָׂשׂשֹן ִויָקר

 

 כתובים

  דניאל
 

 ז:טדניאל   ָּפִניםְלָך ֲאדָֹני ַהְּצָדָקה ְוָלנּו ּבֶֹׁשת הַ   בוקרב 'וה 'בימי  ,תחנון
 ט-ז:טדניאל   ָּפִניםְלָך ֲאדָֹני ַהְּצָדָקה ְוָלנּו ּבֶֹׁשת הַ   ותסליח

 וקרבב 'וה 'בימי  ,תחנון
ֵצאָת ְוַעָּתה ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ֲאֶׁשר הֹו

 יט- טו:טדניאל   ַרִים ְּבָיד ֲחָזָקהַעְּמָך ֵמֶאֶרץ ִמְצ  ֶאת

 סליחות
, ֲאדָֹני ְׁשָמָעה ...ַהֵּטה ֱאלַֹהי ָאְזְנךָ 

 יט- יח:טדניאל   ֲאדָֹני ְסָלָחה

 ג:דניאל יב  יעַ ְוַהַּמְׂשִּכִלים ַיְזִהרּו ְּכזַֹהר ָהָרִק   כוכבים - פרק שירה
 

 כתובים

  עזרא
 

 סליחות
ִּתי ָואְֹמָרה ֱאלַֹהי ּבְֹׁשִּתי ְוִנְכַלְמ 

 ו:טעזרא   ְלָהִרים

 

 כתובים

 נחמיה
 

29מנהג פולין - יום כיפור מעריב
 ו:נחמיה א  ַקֶּׁשֶבת ְּתִהי ָנא ָאְזְנךָ  

                                                           
29

 חלקי  
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  :ימושבש
 

  
 פסוק - פרק 

 

מי בדעתו לעסוק באותו יום ל תפילה
  כוכבים - פרק שירה ◄במשא ומתן

 ו:טנחמיה   יתָ הּוא ְיהָוה ְלַבֶּדָך ַאָּתה ָעִׂש  ַאָּתה

 יא- ו:טנחמיה   יתָ הּוא ְיהָוה ְלַבֶּדָך ַאָּתה ָעִׂש  ַאָּתה דודויברך  - דזמרהפסוקי  ,שחרית

  ם- -א פסוקים לשמות אנשים
 הּוא ְיהָוה ָהֱאלִֹהים ֲאֶׁשר ַאָּתה

ָּבַחְרָּת ְּבַאְבָרם ְוהֹוֵצאתֹו ֵמאּור 
  .םַּכְׂשִּדים ְוַׂשְמָּת ְּׁשמֹו ַאְבָרהָ 

 ז:טנחמיה 

 סליחות
רּו ִנְפְלאֶֹתיָך ָזְכ  ַוְיָמֲאנּו ִלְׁשמַֹע ְולֹא
 יז:טנחמיה   ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ִעָּמֶהם

ֱאֶמת  ַהָּבא ָעֵלינּו ִּכי ַצִּדיק ַעל ָּכל סליחות
 לג:טנחמיה   .ָעִׂשיָת ַוֲאַנְחנּו ִהְרָׁשְענּו

  שבת – מעמד
ּוָׁשַלִם ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָצְללּו ַׁשֲעֵרי ְיר

 כב-טי:נחמיה יג  ִלְפֵני ַהַּׁשָּבת

 

 כתובים

  דברי הימים
 

סדר הטבת  ◄מוצאי שבת -ויתן לך 
  חלום

ר ַוֵּיֵצא ָדִויד ִלְפֵניֶהם ַוַּיַען ַוּיֹאמֶ 
  ָלֶהם

 'א דברי הימים
 יח:יב

ּו הֹודּו ַליהָוה ִקְראּו ִבְׁשמֹו הֹוִדיע פסוקי דזמרה, שחרית - הודו 
  .ָבַעִּמים ֲעִלילָֹתיו

 'א דברי הימים
 לו- ח:זט

 קי דזמרהפסו, שחרית -יהי כבוד 
ץ ִיְׂשְמחּו ַהָּׁשַמִים ְוָתֵגל ָהָארֶ 
  .ְויֹאְמרּו ַבּגֹוִים ְיהָוה ָמָלְך 

 'א דברי הימים
 לא:זט

 עצי השדה - פרק שירה
 ה ִּכיָאז ְיַרְּננּו ֲעֵצי ַהָּיַער ִמִּלְפֵני ְיהוָ 

  .ָהָאֶרץ ָבא ִלְׁשּפֹוט ֶאת
 'א דברי הימים

 לג:זט

  הֹוִׁשיֵענּו ֱאלֵֹהי ִיְׁשֵענּו ְוִאְמרּו שמחת תורה - תאאתה הר
 'א דברי הימים

 לה:זט

 הגדה של פסח
 ֵעיָניו ַוַּיְרא ֶאת ַוִּיָּׂשא ָדִויד ֶאת
  ַמְלַאְך ְיהָוה

 'א דברי הימים
 טז:כא

 ויברך דוד - דזמרהפסוקי  ,שחרית
 ְיהָוה ְלֵעיֵני ָּכל ַוְיָבֶרְך ָּדִויד ֶאת

  ַהָּקָהל
 'א דברי הימים

 יג-י:טכ
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  :ימושבש
 

  
 פסוק - פרק 

 

פסוק  ◄לבימה תורה ספר ליכתבה
שהקהל אומרים בעת קריאת הכהנים 

 ,בתף שמוס ◄כהניםברכת ב ךל מילת
 ◄סליחות ◄ ים זמירותעאנ אחר

פרק  ◄סדר הושענות ◄תפילה זכה
 חמור -  שירה

ְלָך ְיהָוה ַהְּגֻדָּלה ְוַהְּגבּוָרה 
  ְוַהִּתְפֶאֶרת ְוַהֵּנַצח ְוַההֹוד

 'א דברי הימים
 יא:טכ

  ְוִכי ִמי ֲאִני ּוִמי ַעִּמי ח:ת גפרקי אבו
 'א דברי הימים

 יד:טכ

מנחה לשבת ויום  ,שחרית – ובא לציון
 מוצאי שבת מעריב ,טוב

  לָראֵ ְיהָוה ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוִיְׂש 
 'א דברי הימים

 יח:טכ

 סליחות◄ תחנון
יָך ַּנֲעֶׂשה ִּכי ָעלֶ  ַוֲאַנְחנּו לֹא ֵנַדע ַמה

 יב:כ 'ב הימיםדברי   ֵעיֵנינּו
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        אאאא    נספחנספחנספחנספח
 

        ות ובברכותות ובברכותות ובברכותות ובברכותנפוצים בתפילנפוצים בתפילנפוצים בתפילנפוצים בתפילההההפסוקים ופרקים פסוקים ופרקים פסוקים ופרקים פסוקים ופרקים 
 

  טז:מח בראשית

 

ָרע ְיָבֵרְך  ַהַּמְלָאְך ַהּגֵֹאל אִֹתי ִמָּכל
י ַהְּנָעִרים ְוִיָּקֵרא ָבֶהם ְׁשִמ  ֶאת

ְדּגּו ְוֵׁשם ֲאבַֹתי ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ְויִ 
  .ָלרֹב ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ
 

  יח:מט בראשית

 

  .ָעְתָך ִקִּויִתי ְיהָוהִליׁשּו
 

  יא:טו שמות
  
ָּכמָֹכה  ִמי הָוה'ָכמָֹכה ָּבֵאִלם יְ  ִמי

 הֶנְאָּדר ַּבּקֶֹדׁש נֹוָרא ְתִהּלֹת עֵֹׂש 
  .ֶפֶלא

  
 יח:טו שמות

  
  .הָוה ִיְמלְֹך ְלעָֹלם ָוֶעד'יְ 

 

 ז- ו:לד שמות

  
ָּפָניו ַוִּיְקָרא  הָוה ַעל'ַוַּיֲעבֹר יְ 

ֶאֶרְך  ם ְוַחּנּוןל ַרחּו'אהָוה 'הָוה יְ 'יְ 
נֵֹצר ֶחֶסד  .ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַאַּפִים ְוַרב

ה ֹן ָוֶפַׁשע ְוַחָּטָא ָלֲאָלִפים נֵֹׂשא ָעו
 ֹן ָאבֹות ַעל ּפֵֹקד ֲעו ְוַנֵּקה לֹא ְיַנֶּקה

 ִׁשֵּלִׁשים ְּבֵני ָבִנים ַעל ָּבִנים ְוַעל
  .ִרֵּבִעים ְוַעל
  

  כו- כד:ו במדבר
  

הָוה 'ָיֵאר יְ  .ְמֶרךָ הָוה ְוִיְׁש 'ְיָבֶרְכָך יְ 
 הָוה ָּפָניו'ִיָּׂשא יְ  .ָּפָניו ֵאֶליָך ִויֻחֶּנּךָ 

  .ֵאֶליָך ְוָיֵׂשם ְלָך ָׁשלֹום
  

 לט:ד דברים

  
ְלָבֶבָך ִּכי  ְוָיַדְעָּת ַהּיֹום ַוֲהֵׁשבָֹת ֶאל

לִֹהים ַּבָּׁשַמִים 'אהָוה הּוא הָ 'יְ 
  .ָהָאֶרץ ִמָּתַחת ֵאין עֹוד ִמַּמַעל ְוַעל

 

 ט- ד:ו דברים

  
לֵֹהינּו 'אהָוה 'ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל יְ 

הָוה 'ֵאת יְ  ְוָאַהְבּת .הָוה ֶאָחד'יְ 
ַנְפְׁשָך  ְלָבְבָך ּוְבָכל לֶֹהיָך ְּבָכל'א

ה ְוָהיּו ַהְּדָבִרים ָהֵאּלֶ  .ְמאֶֹדךָ  ּוְבָכל
 .ְלָבֶבךָ  ַעל ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום
ָך ָּבם ְּבִׁשְבְּת  ְוִׁשַּנְנָּתם ְלָבֶניָך ְוִדַּבְרָּת 

ְּבָך ְּבֵביֶתָך ּוְבֶלְכְּתָך ַבֶּדֶרְך ּוְבָׁשְכ 
ָיֶדָך  ּוְקַׁשְרָּתם ְלאֹות ַעל. ּוְבקּוֶמךָ 

ּוְכַתְבָּתם . ְוָהיּו ְלטָֹטפֹת ֵּבין ֵעיֶניךָ 
  .ְמֻזזֹות ֵּביֶתָך ּוִבְׁשָעֶריךָ  ַעל

  
  ג:ו ישיעהו

  
ֶזה ְוָאַמר ָקדֹוׁש  ְוָקָרא ֶזה ֶאל

ָבאֹות ְמלֹא 'הָוה ְצ 'ׁש ָקדֹוׁש יְ ָקדֹו
  .ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו ָכל
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 כא:מב ישיעהו

  
ַיְגִּדיל  הָוה ָחֵפץ ְלַמַען ִצְדקֹו'יְ 

   .ּתֹוָרה ְוַיְאִּדיר
  

 יט:נז ישיעהו

  
לֹום ּבֹוֵרא ִניב ְׂשָפָתִים ָׁשלֹום ָׁש 

 הָוה'ָלָרחֹוק ְוַלָּקרֹוב ָאַמר יְ 

  .ּוְרָפאִתיו
  

  ז:יז ירמיהו
  

ה רּוְך ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִיְבַטח ַּביהוָ ּבָ 
  .הָוה ִמְבַטחֹו'ְוָהָיה יְ 

  
  יב:ג יחזקאל

  
קֹול  אחרָוֶאְׁשַמע  ַוִּתָּׂשֵאִני רּוחַ 

הָוה 'יְ  ַרַעׁש ָּגדֹול ָּברּוְך ְּכבֹוד
  .ִמְּמקֹומֹו

  
  כ- יח: ז מיכה

  
ֹן ְועֵֹבר  ֵאל ָּכמֹוָך נֵֹׂשא ָעו-ִמי  יח
-לֹא  ַנֲחָלתֹוֶּפַׁשע ִלְׁשֵאִרית -ַעל

ָחֵפץ ֶחֶסד -ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפֹו ִּכי
 ָיׁשּוב ְיַרֲחֵמנּו ִיְכּבֹׁש   יט .הּוא
-לֹנֵֹתינּו ְוַתְׁשִליְך ִּבְמֻצלֹות ָים ּכָ  ֲעו

ִּתֵּתן ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב   כ   .ַחּטֹאוָתם
ִנְׁשַּבְעָּת -ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ֲאֶׁשר

  .ַלֲאבֵֹתינּו ִמיֵמי ֶקֶדם
  
  
  
  

  ט:יד הזכרי
  

ָהָאֶרץ  ָּכל הָוה ְלֶמֶלְך ַעל'ְוָהָיה יְ 
 הָוה ֶאָחד'ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה יְ 

  .ּוְׁשמֹו ֶאָחד
  

  'יט     תהילים
  

הָוה ְּבֵני 'ִמְזמֹור ְלָדִוד ָהבּו ַלי
  'וכו .הָוה ָּכבֹוד ָועֹז'ֵאִלים ָהבּו ַלי

 

 טו:יט     תהילים

  
ִּבי ִפי ְוֶהְגיֹון לִ  ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי

  .הָוה צּוִרי ְוגֲֹאִלי'יְ  ךָ קודם
 

 י:כ תהילים

  
 םַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹו הָוה הֹוִׁשיָעה'יְ 

  .ָקְרֵאנּו
 

 'כד     תהילים

  
הָוה ָהָאֶרץ 'ְלָדִוד ִמְזמֹור ַלי

  'וכו .ּוְמלֹוָאּה ֵּתֵבל ְויְֹׁשֵבי ָבּה
  

 'כט     תהילים

  
הָוה ְּבֵני 'ִמְזמֹור ְלָדִוד ָהבּו ַלי

  'וכו .הָוה ָּכבֹוד ָועֹז'ם ָהבּו ַליֵאִלי
  

  יא:כט תהילים
  

הָוה ְיָבֵרְך 'עֹז ְלַעּמֹו ִיֵּתן יְ  הָוה'יְ 
  .ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום ֶאת
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 'לב תהילים

  
ֶּפַׁשע  ְלָדִוד ַמְׂשִּכיל ַאְׁשֵרי ְנׂשּוי

  'וכו .ְּכסּוי ֲחָטָאה
  

 'לג תהילים

  
הָוה ַלְיָׁשִרים 'ַרְּננּו ַצִּדיִקים ַּבי

  'וכו .אָוה ְתִהָּלהנָ 
  

  

 כב:לג     תהילים

  
 הָוה ָעֵלינּו ַּכֲאֶׁשר'ַחְסְּדָך יְ  ְיִהי

  .ִיַחְלנּו ָלְך 
  

 ח:מו תהילים

  
ָלנּו  הָוה ְצָבאֹות ִעָּמנּו ִמְׂשָּגב'יְ 
  .לֵֹהי ַיֲעקֹב ֶסָלה'א

  

  'וס     תהילים
  

ַלְמַנֵּצַח ִׁשיר ִמְזמֹור ָהִריעּו 
  'וכו .ָהָאֶרץ לִֹהים ָּכל'אלֵ 

  

 'זס     תהילים

  
 .ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגינֹת ִמְזמֹור ִׁשיר

יו לִֹהים ְיָחֵּננּו ִויָבְרֵכנּו ָיֵאר ָּפנָ 'א
  'וכו .ִאָּתנּו ֶסָלה

  
  
  
  
  

  ה:סח     תהילים
  

לִֹהים ַזְּמרּו ְׁשמֹו סֹּלּו 'אִׁשירּו לֵ 
ּה ְׁשמֹו ְוִעְלזּו 'ְּביָ  ָלרֵֹכב ָּבֲעָרבֹות

  .וקודם
  

  יד:סט תהילים
  

הָוה ֵעת ָרצֹון 'ְלָך יְ  י ְתִפָּלִתיַוֲאנִ 
ֲעֵנִני ֶּבֱאֶמת  ַחְסֶּדךָ  לִֹהים ְּבָרב'א

  .ִיְׁשֶעךָ 
 

  לח:עח תהילים
  

 ַיְׁשִחית ֹן ְולֹא ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵּפר ָעו
 ָיִעיר ָּכל ְוִהְרָּבה ְלָהִׁשיב ַאּפֹו ְולֹא

  .ֲחָמתֹו
  

 'פא     תהילים

  
ַהְרִנינּו  .ַהִּגִּתית ְלָאָסף ַלְמַנֵּצַח ַעל

לֵֹהי 'אלִֹהים עּוֵּזנּו ָהִריעּו לֵ 'אלֵ 
  'וכו .ַיֲעקֹב

 

 יג:פד     תהילים

  
ַח הָוה ְצָבאֹות ַאְׁשֵרי ָאָדם ּבֵֹט 'יְ 

  .ָּבְך 
  

 נג:פט תהילים

  
  .הָוה ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן'ָּברּוְך יְ 
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 'צא תהילים

  
ַּדי 'יֵֹׁשב ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון ְּבֵצל ַׁש 

  'וכו .ִיְתלֹוָנן
  

 'צב תהילים

  
  'וכו .ִמְזמֹור ִׁשיר ְליֹום ַהַּׁשָּבת

  
 'צג תהילים

  
הָוה 'יְ  הָוה ָמָלְך ֵּגאּות ָלֵבׁש ָלֵבׁש'יְ 

 ִּתּכֹון ֵּתֵבל ַּבל עֹז ִהְתַאָּזר ַאף
  'וכו .ִּתּמֹוט

  

 'קד תהילים

  
הָוה 'הָוה יְ 'יְ  ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת

 לַֹהי ָּגַדְלָּת ְּמאֹד הֹוד ְוָהָדר'א
  'וכו .ָלָבְׁשּתָ 

  

 לא:קד תהילים

  
הָוה ְלעֹוָלם ִיְׂשַמח 'ְיִהי ְכבֹוד יְ 

  .הָוה ְּבַמֲעָׂשיו'יְ 
 

 ב:קיג תהילים

  
 הָוה ְמבָֹרְך ֵמַעָּתה ְוַעד'ְיִהי ֵׁשם יְ 

  .עֹוָלם
  

 'קיח תהילים

  
טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם  הָוה ִּכי'הֹודּו ַלי
  'וכו .ַחְסּדֹו

  
 'קכא תהילים

  
 ֶאָּׂשא ֵעיַני ֶאל לֹותִׁשיר ַלַּמעֲ 

  'וכו .ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיבֹא ֶעְזִרי
  

 ב:קכא תהילים

  
 הָוה עֵֹׂשה ָׁשַמִים'ֶעְזִרי ֵמִעם יְ 

  .ָוָאֶרץ
  

 'קכח תהילים

  
ְיֵרא  ַאְׁשֵרי ָּכל ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות

  'וכו .הָוה ַההֵֹלְך ִּבְדָרָכיו'יְ 
  

 'קל תהילים

  
 ְקָראִתיךָ ִמַּמֲעַמִּקים  ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות

  'וכו .הָוה'יְ 
  

 'קלז תהילים

  
טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם  הָוה ִּכי'הֹודּו ַלי
לֵֹהי ָהֱאלִֹהים ִּכי 'אהֹודּו לֵ  .ַחְסּדֹו

  'וכו .ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
 

  יא:כט א דברי הימים
  

הָוה ַהְּגֻדָּלה ְוַהְּגבּוָרה 'ְלָך יְ 
כֹל  ְוַהִּתְפֶאֶרת ְוַהֵּנַצח ְוַההֹוד ִּכי

הָוה 'ְלָך יְ  ַמִים ּוָבָאֶרץַּבָּׁש 
  .אׁשַהַּמְמָלָכה ְוַהִּמְתַנֵּׂשא ְלכֹל ְלרֹ
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        בבבב    חחחחנספנספנספנספ
            

 אינדקסאינדקסאינדקסאינדקס
 

 אב הרחמים
 ז-ו:קי י:יג עט:טתהילים  כא:דיואל  

 סוכות – אושפיזין
ד :נא תהילים .ט:לב דברים .מג-מב:כג ויקרא 

 יז:נג צ:פט

 אשרי
 'קמה טו:קמד יח:קטו ה:פד תהילים 

 שמחת תורה – תאאתה הר
מלכים  .לה:ד דברים .לה:י במדבר .יח:טו שמות 

 כ:נא אי:כט תהילים .ט:כה ג:ב ישעיהו .נז:ח 'א
דברי  .יג:קמה ד:קלו י-ח:בקל ב:קיג לא:קד ח:פו

 לה:טז 'אהימים 

 בית אבל
  'מט' טז תהילים 

כל  אחר ,תפילה ראה גם –ביציאה ,בית הכנסת

   תפילה
 'שמואל א .יח:טו שמות .יט:ח מט:ו בראשית 

 יד:ב קמ:ט קכא:ה תהילים .ה:ד מיכה .יד:יח

 ביקור , בית הקברות
טז :עבכב :לג 'לג' יז 'טז תהילים .ח:כה ישעיהו 

 'קל' קיט' יד קד:קג' צא

 סדר, ברית מילה
 .ו:טז יחזקאל .יב-י:כה במדבר .יח:ד מט:א כא:יז בראשית

 .קסו- קסה,סבק:א קיט:י קיח- ח:ה קה:סה תהילים
 כה:כג משלי

 ברכו
 ד-ב:ה קיג:סח תהילים 

 ברכות הריאה
 .א:צד תהילים .יב:נ ירמיהו .י-ט:סד ישעיהו 

 ט:ב איכה .כה:טו משלי

  ברכת הבנים
 כו-כד:ו במדבר .כ,טז:מח בראשית 

 סדר, ברכת כהנים
ב :לג ישעיהו .טו:כו דברים .כז- כד:ו במדבר .ו:לד שמות

ג :קבב :טז סז,א:ה כה:א כד:י טז:ח תהילים .יט:נז

 'דברי הימים א .ד:ג משלי .ג:ב קלד-א:קכג
 יא:כט

 קודם כולל דברים הנאמרים ,ברכת המזון
 )לאבילים (יג:סו ישעיהו .נא:כב 'בשמואל  

כה :יא לז-י:יא לד:נא כט:יח תהילים .ז:יז ירמיהו
' א קלז:קלו 'א קכו:יח קיח:קטו ב:קיג ב:קו

 ג:ג אסתר .כא,טז:קמה

 מוצאי שבת -הבדלה 
 יג:פד יב,ח:י מו:ט כ:ג תהילים .ג- ב:יב וישעיה 

 טז:ח אסתר .יג:קטז

 הגבהה
 .כא:מב ישעיהו .מד:ד דברים .כג:ט במדבר 

 יח- טז:ג משלי

  הגדה של, ראה פסח, הגדה
  סדר ,הושענות
 זכריה .כ:ז מיכה .ס-נט:ח 'מלכים א .ד:ו דברים  

 .יז:יד קמה,ג:ט פט:יא כח:ב טז:ח תהילים .ט:יד
 יא:כט 'דברי הימים א

  לוםחהטבת 
מה :יד 'שמואל א .ו:כג דברים .כז- כב:ו במדבר

 חבקוק .יב:לא ירמיהו .יט:י נז:לה ישעיהו .ו:כה
 קהלת .'יט קכא:יב נה:יא ל:יא כט:טז תהילים .ב:ג
 יח:יב 'דברי הימים א .ז:ט

 הלל
 'קיז 'קטז 'קטו 'קיד 'קיג תהילים .א:כד בראשית 

 שאומרים אחרתפילה על הנפטר  - נפטרה
 הלימוד 

 משלי .ה:כא קמט:כ לד:לא תהילים .ב:נז ישעיהו 
 כ:ז קהלת .כד:ג

  הפטרה
כז  :א  ו:ו- ב:ז  ה-ה:כד  ג-א:ב  יח-א:איהושע 
 שמואל אכה  - ב:מ  יג- א:לא  יא:ה-ד:ד שופטים

מב  -יח:לד  כ:טו-נב:כב  יד:יב-יד:י  יא:ב-א:א
לא  -א:א מלכים אנא  -א:יז  כב:ז-א:ו שמואל ב

כא  :ח- מ:כו  ז-יג:יג  ז:ו- כג:א  ה:ד- טו:יא  ג- א:ב
-מב:לז  ד-א:ד מלכים בכא  :יט-א:סו  יח-נד:ח
ט  -א:כב  כג-א:כג  כב:יז  יג:יב-יז:יט  יא:ה
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-לב:ו  י- ה:ו  ט:ז-א:לא  ו-א:א ישעיהוכה  -כא:כג
יז  :מא-א:כג  מ-כב:כח  כט- ו:כה  כז-א:ו  יט:יב
יב  :נב-יב:ג  נא:נא-יד:מט  ו:מד-כא:מג  מג-א:מב
-ט:כב  סא-א:כא  ס-כ:יד  נט:נח-יד:ח  נז:נו- א:נד
ב  -א:ד  ד:כח  ג:ב-א:א ירמיהוכד  -א:ט  סו:סג
- א:יד  לא:יז- יז:כג  טז:ט- יג:ג  ח:ח- כא:יז  ז-טז:ו

כח  -יג:יט  מו:לה-ח:כו  לד-כה:כז  לג-ו:יט  לב
לב  :יח-כב:יד  יז-א:יב  טז:ב  ג:ב-א:א יחזקאל

- טז:כז  לו-א:כא  לד:טכ-כד:טז  כח- א:כ   כב- א:כ
- ט:לא  מה-טו:כז  מד-י:מגטז  :לט- א:כח  לח:לז
כז  -טו:ב יואלי  :יד-ז:כב  יא-א:ב הושעיח  :מו

-א:א יונהכז  -א:א עובדיהטו  -ז:ח  ט:ג-ו:ב עמוס
יט  :ג-כ:ב חבקוקכ  -יח:ח  ז:ו-ו:ה מיכהיא  :ד

  כד:ג- א:א מלאכיכא  :יד-ט:ט  יג:ד-יד:ב זכריה

 רהשמחת תו ,הקפות
 כה:קיח תהילים 

 ובא לציון
 .כא- כ:כא נט:ד מב:ג כו:ו ישעיהו .יח:טו שמות 

 תהילים .כ:ז מיכה .יב:ג יחזקאל .ז:יז ירמיהו
ה :יג פו:לח פד:כ עח:ח סח:יג מו:ד ל:י כב:יא כ:ט

 יח:כט 'דברי הימים א .מב:קיט
 

 מוצאי שבת ,ויתן לך

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

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

 יח:יב 'הימים א

  תפילות עבור ,חולה
 'אל 'ל 'כה 'כג 'בכ 'כ 'יח 'יז 'טז 'יג 'ט 'ו תהילים 
 'פח 'פו 'סט 'נט 'נח 'נז 'ונ 'הנ 'מט 'אמ 'לח 'לו 'בל

 'קכח 'אקכ 'קיט 'קיח 'קיג 'קז 'קד 'בק 'אצ 'צ 'פט
 'בקמ 'קל

  טלית עטיפת
 ב- א:יא קד- ח:לו תהילים .יא:לב דברים 

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

 ז:יב

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

 יום כיפור מעריב לילו ,תפילת ,יום כיפור
מלכים  .כח:כו כט:יט טו:יד במדבר .ל:טז ויקרא 

 .כב:מד כה:מג טז:ה ישעיהוס ,נ-מט,ל:ח 'א
ו :ז פו:ס יב:ט לו:יא כו:כה כה:כב 'ד-'א תהילים

 ו:א נחמיה .יא:קמג

  יום כיפור קטן
 'כ 'ח תהילים 

 ברכת הבנים גם ראה – בלילה בבית שבת
 לא-י:לא משלי .ח:יא קכא:ט תהילים 

 רותישש זכ – כל יום
ט :ג כד:ז טז:י ט- ט:ד דברים .ח:ג כ:יג שמות 

 יט- יז:כה

   אחר ,תפילה כל יום
  'זס' כג תהילים 

 כל נדרי
 'יא צט:צז תהילים 

  סדר, פרותכ
 כד-כג:לג איוב .כא-יז,יד,י:קז תהילים 

  אורי וישי הנאמר בחודשי אלול ותשרי 'לדוד ה
 'כז תהילים 

  לולב ואתרוג
 נג:פט תהילים 

 ראש השנה ,מוסף

 ויקרא .יח:יט כ,טז:כד יט:ב שמות .א:ח בראשית
 .ה:ט לג- ד:ו דברים .כא:י כג:י במדבר .מה,מב:כו

 יחזקאל .יט:ב לא:ב ירמיהו .יג:ג כז:יח ישעיהו
 תהילים .טו-יד:ט זכריה .כא:א עובדיה .ס:טז
ה - ד:מה קיא:ו קו:א צח:ד צג:ו פא:ז מז:כט כד:כב
  'קנ

  קדושהו קורבנותראה גם  - ויום טוב שבת, מוסף
 ישעיהו ב:ב 'שמואל א .ג:יז לב-טז:טז דברים 

יא :יד כט:א כז:לב כד:יח תהילים .)שבת( יג:נד
קסה :ב קיט:א קו:צדא :א צג:א צב:ב פב:פא
 יא:כט 'דברי הימים א .ט-ז:קכב

   או רבון העולמים ויתן לך ראה - מוצאי שבת

 המנורה מזמור
 'סז תהילים 

 דור עבודת ישראלסי "עפ לסדרות יםמזמור
 'מ 'לו 'לב 'כט 'כו 'יט 'יז 'טו 'יב 'יא 'ה 'ג תהילים 

 'סח 'זס 'וס 'הס 'דס' אס 'נא 'נ 'מט 'מו 'מה 'מב 'מא
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 'קט 'קז 'קו 'קה 'צט 'צז 'צה 'צ 'פא 'עז 'עה 'עב 'אע
 'קמ 'קלט 'קלז 'קכח 'קכב 'קכ 'קיב 'קיא 'קי

 אשריראה גם  – מנחה
 ג:ג אסתר .ג:לב דברים 

ובא  ,אשריראה גם –  ויום טוב שבת ,מנחה

 לציון

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

 מעמדות
 לו-ד:טז שמות .יט- א:כב ג-א:ב אל-א:א בראשית 
- א:טו במדבר .ג-א:לה יז- יב:לא מו- לח:כט יז- א:כ
 .גמ-גי,יב-א:לב טו- יב:ה דברים .יב-י:כה טז

 .יד- ט:נח ח-א:נו יז-יד:מהט -ה:מב ישעיהו
 .אל-כה:לד יחזקאל .לט-לד:לא כו- כא:יז ירמיהו
 .'קלד 'קכא 'צג 'צב 'פא 'כד תהילים .כז-יח:ב יואל

 כב-טי:יג נחמיה

ברכות קריאת כולל  ששי ליל יום חול ,מעריב
 חוץ לארץב מעריבו שמע

 .יז-טז:לא יח,יא:טו שמות .א-ג:ב בראשית 
 ירמיהו .לט:יח 'אמלכים  .כב:יב 'אשמואל 

 כב:לג ו:לא י:כ טז:י תהילים .ט:יד זכריה .י:לא
 י- ט:פו יג:פד יג:עט לח:עח יט-יח:עב ט:וסח :מו
 אסתר .י:יב י:ט איוב .ב:קיג מז:קו לא:קד נג:פט
 ג:ג

 יום טוב ,מעריב
 מד:כג ויקרא 

 ובא לציוןראה גם –  מוצאי שבת ,מעריב
 'קמד 'צא יז:צ 'זס 'כט תהילים 

 סדר, ברית מילהראה  – סדר ברית מילה

 סדר, ראה ברית מילה – ברכת כהנים סדר

 סדר, ראה הושענות – הושענותסדר 

  סדר, ראה הטבת חלום – סדר הטבת חלום

  סדר, ראה הנחת תפילין - סדר הנחת תפילין

 סדר, ראה יום כיפור קטן – קטן יום כיפור סדר

 סדר, ראה כפרות – כפרות סדר

 סדר, ראה ספירת העומר – ספירת העומר סדר

  סדר, ראה פדיון הבן – סדר פדיון הבן

 סדר, ראה תשליך – סדר תשליך

 חול המועד שבת ,סוכות

 'יב-'א קהלת 

 סליחות
כד :ב שמות .טז- טו:יח מד-טז:כה כב:חי בראשית 

 במדבר .מה- מד,מב:כו ויקרא .ט,ז-ה:לד גי-בי:לב
 .ו,ד-ג:כז ל-כו:לא ט,כט:כד ד:ג דברים .כ-יט,יז:יד

כב :יג לג,ח:יח כו:א ישעיהו .יד:כד 'שמואל א
ז :ז סב:ז נו- ו:יז נה:כב מה,ח:יג מד:טז לט:טז לח:לז
- ו:יכא ,ט-ז:ד ירמיהו .כג:יא סו-י,ח,ו:יז סד,טו:סג
ב :ו הושע .כה:לו יחזקאל .כ:טז נ,יא,ו:יג לא:יז .ז
א :ב תהילים .כ- יח:ז מיכה .ח:ב יונה .ב:יד
ב :א יב:יג י,ט:יא ט- ב,ה- ד,ב:ו 'ו ח,ד,ב:ט ה,ד,ב:ג
ב :כחז :יח כז,טז,ו:יב כה:י כב:טו כ,יג,יב:ב יט- א:יז
יג :כב לט,טז:י לח:כג לו:כב לד,כ,ה:יא לג-י:ל
- ג:נא ח,ב:כז מו- כה,כג,ה,ב:ב מד:יב מב,ב:מ
לד ,יח,טז,יד,ב:ג סט:טו סה-יד,ב:לא נה,כא-יט,ט,ד

ג -ב:יב פג-אי,ט-ו,א:כא עט,יז-יב,י,ז,ב,א:ט עד:עא
-ו:טו פט-יד,ג:יז פח- טז,טו,י-ט,ו:ח פו,ה:יג פה:פד
ט ,ד:ו צו-ה,ג-א:צה ז,ג-ב,א:יג צד,ג:טז צ- יד,יב,י

ג :יד קה,יג,י,ב:יד קג:ד קב:ק 'ט ק,ה:ו צט:צח
ג :קנו קכג,צא:ה קיט:ה קטז:ה קיא:ד קח,ב:קו

ג :ז קלג:ח קלב-ז,ד- ב:ג קל:ד קכט:ג קכו-ב:קכד
ט :ב קמה:ב קמג:ב קמא:חז קל:ב קלז- א:קלד
ד :יח ח- יז:יח ז-יז:ד איוב .כז:כ משלי .יח:קמה

-כד,כא,יז:ג איכה .ד:יד כה:ג טו,א:י יד:ט יב,ו:י
- ז:ט דניאל .כ:ז קהלת .כא-יט:ו הנ,מא-לט,כה
דברי הימים  .לג,יז:ט נחמיה .ו:ט עזרא .יט-יח,ט
 יב:כ 'בדברי הימים  .יא:כט 'א

 שבת ,סעודה שלישית
  'כג תהילים 

 סדר, ספירת העומר
  'זס תהילים .טז- טו:כג ויקרא 

 לארון החזרהאו הוצאה  ,תורה ספר
 .ד:ו דברים .לו-לה:י ברבמד .ז-ו:לד שמות 

 תהילים .יז:ב יואל .ח:ה נב:ב מ:ג יא:ב ישעיהו
ה :כ סח:ד נא:יא לד:כט 'כט 'טו כד:יא יט-ב:ו

 .יד- יג:יג קמח:י קמה- ח:ט קלב,ה:צט ח:יד פו:סט
 'דברי הימים א .כא:ה איכה .ב:יח ד- יז:ג משלי

 יא:כט

 עלינו אחראו  עלינו
כ :מה י:ח ישעיהו .לט:ד דברים .יח:טו שמות 

 'לח 'לב 'כט 'כה 'כד 'ח תהילים .ט:יד זכריה .ד:מו
 כה:ג משלי .'פו 'נא

 אחר או קודם – עמידה
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 ז:ז קח:ס יז:נא טו:יט תהילים ד:גמלאכי  

 ענינו
 כד:סה ישעיהו 

  עשרת הדברות
   יז-א:כ שמות 

  עשרת ימי תשובה
 'קל תהילים 

 סדר, פדיון הבן
כו -כד:ו במדבר .ב:יג שמות .כ:מח בראשית 

 ב:ג משלי .ז,ה:קכא תהילים .טז:יח

 פורים
 'י-'א אסתר 

  פסוקים לשמות אנשים
 במדבר .כו:יא כג:טו שמות .יט,טז,יג:מט בראשית

 א:י מ:כז לג:א ישעיהו .לט,ד:לב דברים .ה:כד
י :ד ו- ב:ה תהילים .ה:ב מלאכי .ה:נ ירמיהו .ו:נה
ז ,ה:ט לא:יב ל:ה כה:ח כג,ב:ב כ:ז טז:ו יב:ג י:ז

- יג:ח מח:א מז:יד מה,ב:לז מא,טו,ה:ח לז:דכ ל:לג
י :יג פ:כב עב:לה עא,כז,ט:ח סח:יא סז:ג נא:יד מט

מה ,ד:כג קה,ה:יד קד:ה צד:ד פח:ה פו:פד
כה ,יט,טז,יד,ז:קיח ט:לג קטו,יד,ב:קז
 ,קנא,קמג,קכב,קיג,קיא,קח,צז,צב,סב,יב,יא:קיט
ח ,ג:חיג קל:ב קלה-א:יד קלד,ה:ב קלב:קכה קס
 משלי .ה:ט קמט,ה:א קמו:ה קמד:ב קמג:ו קמב:קמ
 .יז:כז לא,יח:יא כ,ו:ל טז:כב טו:כה יג,יט:ז יב:י

 קהלת .ט,ה:א ה:א שיר השירים .ז:ט י:ה איוב
 ז:ט נחמיה .כז:ז

  כולל שיר השירים ,של הגדה, פסח
-כב,יד-יג,יא- י,ז:א שמות .ד:מז יד-יג:טו בראשית 

יד ,ח:לט יג,כז- כו,יב:ג יב:טו ט:יז ח:ט ד:כה ג
כב :כג י,כ:לד ו:ד דברים .יא:ט במדבר .אל:יד
 .כג:כד ישעיהו .ד-ב:כד יהושע .ח-ה:ג כו:טז

מט :כה עח:סט תהילים .ג:ג יואל .ז-ו:טז יחזקאל
 .'קיח 'קטז 'קטו 'קיד 'כג קיג,יט:יא קד:ז צז-ו:עט

 'דברי הימים א .וס:ג איכה .'ח-'א שיר השירים
 טז:כא

 חול המועד שבת ,פסח
 'ח-'א שיר השירים 

 פרק שירה
 ישעיהו .ח:יא כב,א:טו שמות .יח:מט בראשית 

- אי:ח מב,ו,ג- ב,א:יד מ:א לח:ד לה:א כו:טז כה:כד
 גי-בי:י ירמיהו .ח:ט סה:א סא:יט ס:ו נז:יג מג

 עובדיה .ו:יד הושע .טז-טו:ל נא:יג כה:ז כב,ה:יז
לח ,יב:יח תהילים .ח:י זכריה .יא:ג חבקוק .ד:א
יז ,ו:ט נט:ב נח-א:ג לגי,ב:ג ל:י כט-ז,א:ג כד-ב:יט
ד :יג צג,ו,ג:ז צב:ד פז:ב פד:י פא:יד סח,יא:סה
ט ,א:ב קז-א:לא קה:א קד:ח קב:יא צח,ד:ו צז:צה
א :ב קל:ד קכח:ב קכה:ב קכג,א:קכו קכא,סח:קיט
ז :ט קמח:יד קמז,ט:ד קמה:חכה קל,א:ז קלו:קלה
 איוב .יח:יג כז:ט כ,ו:יט ו:ג משלי .ו-ה:ב קנ:קמט
 דניאל .ז:טז ו,ג:יד ד,ג:ב םשיר השירי .מא:לח
 יא:לג כט:טז 'דברי הימים א .ו:ט נחמיה .ג:יב

 )מנחה אחרשבת ( פרקי אבות
 .טז:כא לב:יח כ-טז:טו שמות .יט:ו יד:ט בראשית 

 .כא:א לג:ט יד:ד דברים .יט:כב כא:יד במדבר
ח :כח ישעיהו .ל:טו 'מלכים א .ל:ב 'שמואל א

 )בותפרקי א קודם אמירת( כא:ז ס:כא מג:מב
 .יג:ב יואל .כב:מא יחזקאל .ח,ו:יז ירמיהו .א:סו

 .טז:ג מלאכי .טז:ח זכריה .ח:ב חגי .ו:ט עמוס
א :פב נד:עח דכ,יד:כא נה:לז, ג:א טז:א תהילים

ט :א משלי .ב:צט קכח,עב:כד קיט:קד
יא :כב ט-אכ,יד:כב ח:כב ו,ט,ב:לה ד,יח,טז,ח,ה,ב:ג
 איכה .י:יח כח-יז:כט כד:ו כ:לב יז,לא:כב טז:יא
 יד:כט 'דברי הימים א .כב:ב אסתר .כח:ג

 ההירא פרשת
 יט:יא-יב:י דברים 

 פרשת המן
 לו-ד:טז שמות 

 פרשת התשובה
 י-א:ל דברים 

 העקידהפרשת 
 יט- א:כב בראשית 

 צידוק הדין
 .יט:לב ירמיהו .ו:ב 'שמואל א .ד:לב דברים 

  כא:א איוב .קלז:טז קיט:לח צב:עח תהילים

   שיריםת כולל שיר השב קבלת
' צו' צה' צג' א צב:כט' כט תהילים .יג:נד ישעיהו 

-'א שיר השירים .ט-ז:קסה קכב:קיט' צט' צח' צז
 'ח

 בוקר יום טוב ,קדוש
 מד:כג ויקרא 

 בערב יום ששי ,קדוש
 ג:ב -לא:א בראשית 

  קדוש לבנה
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 'קכא 'זס תהילים .ה:ג הושע .טז:טו שמות 
 ה:ט ח-ח:ב שיר השירים .'ו קנ- א:קמח

 בוקר ראש השנה ,ושקד
 ה-ד:פא תהילים 

 )קדושא רבא( בוקר שבת ,קדוש
 ישעיהו .ד:כג ויקרא .יז-טז:יא לא-ח:כ שמות 

 יד-יג:נח

 כולל בשלושת רגלים ,קדושה
 תהילים .יב:ג יחזקאל .ג:ו ישעיהו .ד:ו דברים 

 י:ב קמו:ח

 קדיש
 ב:ב קכא:קיג תהילים 

 כולל המוספים קורבנות

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

 

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

 המטהקריאת שמע על 
 זכריה .כו,יח:טו שמות .יח:טז מט:מח בראשית 
 .'ד קכח:קכא 'יז צא:ו צ:ט לא- ב:ג תהילים .ב:ג

 ח-ז:ג שיר השירים

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

 ראש השנה ,מוסף– ראה  מוסף ,ראש השנה

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

 מוצאי שבת  - רבון העולמים

י :ה לג:כ תהילים .י,ח-ז:כז נב:י מא:ח ישעיהו
 כח:כב איוב .מ- לט:לז

 שבועות
 'ה- 'א רות 

 תפילות קודם ,שקמים, תפילות כולל ,שחרית
שירת  ,דזמרהפסוקי  ,ברכות השחר ,מוקדמות

 ,קורבנות ראה גם – וברכות קריאת שמע הים

 ובא לציון ,אשרי

 .כד:ה כו:כד במדבר .יח,יא:יט טו:טו -ל:יד שמות 
ג :ו ישעיהו .טו:יט' מלכים ב .ד:ד לג:ו ריםדב
 .צפניה .כא:א עובדיה .יב:ג יחזקאל .ד:ז מז:מה

ו :טז יג:י ח:ה ד- ג:ט ה:ג תהילים .ט:יד זכריה .כ:ג
 'ט ל,ב:יב כח,ח:ו כו:ט כה:י כב:כ 'טו כ,ו:יז
ח :כז מו:יב מד:כב מ-כ,יא-ט:יז לג,טו:יא לא,ט,ג:ל
יא :לח פא:יט עח-יח:יד עב:לו סט-לה:טו סח:נה
יט ,א:קג 'ט ק,ה:יד צט,ב-א:צד 'נג צא:ח פט:פה
יג :א קלב:סב קכבק:ד קיט-ב:י קיג:אלא קי,כד:קד

 'קמט 'קמח 'קמז 'טו קמו:ז קמד:כא קלו,יג,ד:קלה
 .ג:ג אסתר .יט:ג קהלת .כא:ח יט:א משלי .'קנ

 יג- י:לו כט-ח:טז 'דברי הימים א .יא-ו:ט נחמיה

אב  ,אשריראה גם  – ויום טוב שבת ,שחרית

 הרחמים

 'י צ:לה 'א לד:לג 'לג 'יט תהילים .יז-טז:לא שמות 
  'קלו 'קלה 'א צג:צב 'צב

 שיר של יום
 'לג 'לב 'ל 'כט 'כד 'כב 'יט 'יח 'יב 'י 'ח 'ז תהילים 

 'פ 'עט 'עח 'עו 'עד 'סח 'וס 'הס 'ס 'נ 'מח 'מז 'מב
 'צז ג- א:צה 'צה 'צד 'צג 'צב 'פט 'פח 'פג 'פב 'פא
  'קמז 'קלז 'קלו 'קלה 'קיח 'קיד 'קז 'קה 'קד 'צח

 'שלוש עשרה מדות של ה
  ז-ו:לד שמות 

 תאאתה הר ראה - שמחת תורה

 נפילת אפיםו וידוי כולל ,תחנון
יד :כד 'בשמואל  .כז:ד ט:ו דברים .יב:לב שמות 

 תהילים .ב:ג חבקוק .יז:ב יואל .ז:סד ישעיהו
ט -ח:לח עט:יב עח:כב מ:ו לג:כה 'י כה:יא כ-ב:ו
 .ד- ג:ג קל:כה קכג:ב קיח:מז קטו:יד קו,יג,י:גק

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

  ביציאה מבית הכנסת ראה גם – כל אחר, תפילה
 ' כג ט:ה תהיליםסא -נז:ח 'מלכים בטו :כו דברים 

 ו,ב:קכא' סזיב -אי:טז כו:כה

 תפילה זכה
 .יד:ז 'אשמואל  .טו:י ל:כח דברים .ל:טז ויקרא 

 תהילים .ד:ג זכריה .יא:לב לג,כג:יח יחזקאל
דברי  .כ:ז קהלת .יא:יז צז:יט צ,יב,ט:טו נא:יט

 יא:כט 'הימים א

 מי שיתעסק באותו יום במשא ומתןתפילה עבור 
כג :לז נה,ג:כג לז:י לה:לב תהיליםב :יב ישעיהו 

 ו:ט נחמיה .ב:קכא

  פרנסהה על התפיל
 טז:כג קמה:נה תהילים 

 הנחתסדר  ,תפילין



  שימוש פסוקיםשימוש פסוקיםשימוש פסוקיםשימוש פסוקיםשימוש פסוקיםשימוש פסוקיםשימוש פסוקיםשימוש פסוקים
  ך בתפילה בברכות ובטקסיםך בתפילה בברכות ובטקסים""שימוש פסוקי ופרקי תנשימוש פסוקי ופרקי תנ

 

 

 
90 

 .כב- אכ:ב הושע .ח:ו דברים .טז-א:יג שמות 
 טז:קמה תהילים

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

  סדר ,תשליך
ט - ה:יחק 'לג תהילים .כ-יח:ז מיכה .ט:יא ישעיהו 

 'קל

 תשעה באב
'ה-'א איכה )נחם( ט:ב זכריה 
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