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 מתורה לתפילה

 

חיבור זה הוא אינדקס רחב של כל פסוקי 
ך הנמצאים בכל תפילותינו "תנהופרקי 

נקודת  .על סוגיהם השונים -וברכותינו 
סוק או ההתחלה של שמוש פסוקים היא הפ

אותו מיקום המצביע על ך "ראש הקטע בתנ
נביאים או , קטע או פרק מן התורה, פסוק

בתוך , באופן מלא או חלקי מופיעהכתובים 
בקריאות , נדיריםהתינו הרגילים או ותפיל

ועוד הרבה , רותציבוריות בתורה ושל ההפט
פסוקים אין ספק שה. וברכותאירועים 

או לא היו אקראיים  ,ל בחרו"והפרקים שחז
אלו פסוקים ופרקים אלא מפני ש ,סתמיים

מדוייקים הם ויהטקסטים האידיאליהם 
הדתי והרוחני או המבטאים את המסר 

ביותר  מתאיםההרגש מסוגלים לעורר את ה
אינדקס . אירוע או מצב, לאותו רגע הנדרש

הבנה לוכלי עזר ֹצהר  ההוומשמוש פסוקים 
בחרו דווקא הקטעים נמדוע יותר עמוקה 

ב אל תוך התפילות והברכות ולילש האלו
את בנקל לראות הקורא יוכל  ,ועתה . שלנו

ע בנוסף לסיושבתפילותינו הפסוקים הקשר 
הפסוק או הפרק קום יממהיר במציאת 
 .בטקסט המקרא

 

 תוכן שמוש פסוקים
 

פסוקים ופרקים כולל שמוש פסוקים 
, הנמצאים בכל שלושת התפילות היומיומיות

מים הנוראים הי, יםם טובמיי, תפילות שבת
פסוקים שנהוגים , המוספיםוכן את תפילות 

, הטלית והנחת תפיליןלומר בזמן עטיפת 
תחנון כולל וידוי ונפילת , סדר הקרבנות

פסוקים של אותיות הראשונות , אפים
והאחרונות של שמות אנשים ונשים 

ספר קיצור י "שאומרים בסוף התפילה עפ
פסוקים לשמות  -א "להלן פל) ה"השל

בעת פסוקים ופרקים שאומרים  ,(אנשים
 יאהלקר היכלתורה מן ההספר הוצאת 

כל , להיכל ושמחזירים אותן כבציבור וכ
קריאות התורה הציבוריות וכל ההפטרות 

, הספרדים והתימנים, לפי מנהגי האשכנזים
של יום כולל הימים הטובים לפי מנהגי  שיר
י בין האשכנזים ואלו "א הנהוג בא"הגר

להלן )הנמצאים בסידור עבודת ישראל 
המעמדות  ,בר( זלגמן)ר יצחק "של ד( י"סע

, שש זיכרונות התמידיות, לכל יום בשבוע

המכונה )פרקי תהלים , עשרת הדיברות
שאומרים בכל שבת השנה מעין ( מזמורים

ברכת , י"י סע"מילת סידרת השבוע עפ
 השירי סעוד, פרק אשת חיל ,המזון

פסוקים המצוטטים בפרקי אבות , שלישית
, שרובם הם רק פסוקים חלקיים בלבד

קי ברכה שאומרים בסדר מוצאי פסו, הבדלה
טי ום בלקשבת ובמיוחד הפסוקים הנמצאי

המתחילים במילים ויתן לך וריבון  פסוקים
קריאת שמע על , קידוש לבנה, העולמים
רוב , חמשת המגילות, הלל, המיטה

כולל הוידוי ( יבשינומהן הרבה )הסליחות 
, והתפילות של ראש השנה ויום הכיפורים

סדר כפרות , השנהסדר תשליך של ראש 
האושפיזין של , זכה התפל, קודם יום כיפור

היהי רצון שאומרים בזמן נטילת , סוכות
אתה הראת לדעת , נותעסדר ההוש, הלולב

פסח של  הגדמה םפסוקי, של שמחת תורה
פרק , סדר ספירת העומר, (רובם חלקיים)

תפילות יום כפור , סדר הטבת חלום, שירה
, דר פדיון הבןס, סדר ברית מילה, קטן

פרקי תהלים , ברכות הראיה השונות
עבור החולה לפי החתם סופר הנאמרים 

וולף  'של ר( א"סש)וסדור שפת אמת ( ס"ח)
פרקים הנהוגים , צדוק הדין, הייםנהייד

תפילה על , י"להגיד בבית הקברות שבא
ופסוקים , הנפטר שאומרים בסוף הלימוד

מר בסוף תפילת ולשחלק מהצבור נוהגים 
שלקט גדול של פסוקים  ,נציין. יזכור

ובא ", "הודו" ותנמצאים בתפילות הידוע
 ".ויתן לך"ו" לציון

 
מוש ימה לא נכלל בש

 פסוקים
 

זמירות שבת וסדר  ,יםנכלל ןאי חיבור הזהב
ש כולל "לקט פסוקי של מוצ ,מוצאי שבת

, פסוקי אליהו הנביא פסוקי שלוש מילים
פסוקים שמתחילים ומסיימים  עשרה תאח

, ן"פסוקים של הרמבהעשרת , באות נון
, פסוקים של רבינו יהודה החסידהשלושת 
פסוקים מספר ישעיהו המתחילים השבע 

תפילות שמקורם , ף"ומסיימים באות כ
תיקון חצות כולל תיקון רחל , זוהרהבספר 

הרבה חלקי , שיר היחוד, ותיקון לאה
רבה פרקי תהלים עוד ה, פסוקים מהסליחות

פרקי תהלים , עבור החולההנאמרים  יםשונ
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והמון פסוקים וחלקי , שאומרים בזמן בצורת
בכל מיני פיוטים כמו המפוזרים פסוקים 
קרובץ , סילוק, זולות, אופנים, היוצרות
שמוש , ככלל. דומהמוספים וכ, פורים

כולל פסוקים מהן מצוטטים אינו פסוקים 
הנמצאים   דת או אפילו כמה מיליםמילה בוד

לחזון היה מעבר  ,בנוסף. בתפילות השונות
את  הקיףשל ספר זה ל תהמהדורה הנוכחי

בקהילות שנתחדשו כל המנהגים המקומיים 
, רות הרביםישראל בתפוצותיהם במשך הדו

 –קיימים בקהילות שונות עדיין מהם  ורבים
 בטוחני. כפי כוחיאת נסיתי להוסיף ובכל ז
הרבה מנהגים מקומיים שאינם  נםשיש

כמו ההפטרות , בשמוש פסוקיםמוזכרים 
ם ישינוי, םאו הרומני םלפי מנהגי האיטלקי
רט דה מיין ופקק פרנ"במנהגי אשכנז לפי ק

הרבה תפילות הנהוגות בקהילות , דומהכו
אלו של חנוכת  עדות המזרח כמו\הספרדים

ותפילות שהתקבלו  הבית או זבד הבת
, זאתעם . ועוד חסידיות השונותהבחצירות 

קשר איתי צור יל תבקשהקורא המכובד מ
שאוכל לשפר כדי  יסוריםתיקונים וחלגבי 
 יוזקורהנה  ,לסיום. ות עתידיותרמהדו

הרבים מכל תפילתנו וברכותינו  ,מצאתיש
לפחות פסוק או קטע אחד נמצא , השוניםו

ספרי  העשרים וארבעמבאחד  שמקורו
מנו  לא מצאתי למעט ספר נחום שמ ,ך"תנה

 .דאחציטוט אפילו 
 

 סימן המקף
 

בין המפריד "( -)"המקף סימן כוונת 
 -א :בראשית א: לדוגמה ,פרקים

שכל הפסוקים בטווח הזה היא  ,ח:ו
תפילה באותה משמשים בסדר הזה 

בין מבדיל המקף , לעומתו. או אירוע
בראשית : לדוגמה, בלבד פסוקים

 רק אומר ,עבור הסליחות ,יח-טז:כב
פסוקים מקבוצת שמובאים 
לאו  ךלו בשמוש אהפסוקים הא

הפסוקים בו לפי הסדר  דווקא
 .מופיעים במקרא

 ראשי תיבות  רשימת
 

 ארץ ישראל -י "א 

 דברי הימים א -א "דיה' 

 דברי הימים ב -ב "דיה' 

 חול המועד -מ "חוה 

 חוץ לארץ -ל "חו 

 חתם סופר  -ס "ח 
 מלכים א -א "מ' 

 לכים במ -ב "מ' 

 סדר מוצאי שבת -ש "מוצ 

 מנחה שבת וימי  -ה "ש ב"מנ
 שני וחמישי

 ר "ד, סדר עבודת ישראל -י "סע
יצחק בן אריה יוסף )זליגמן בר 

 8181רודלהיים , (דוב
 סדור שפת אמת מאת  -א "סש

 רודלהיים, וולף היידנהיים 'ר

 פסוקים לשמות אנשים -א "פל 

 סדר קריאת התורה -ת "קה 

 רהספר תו -ת "ס 

 קריאת שמע -ש "ק 

 שמואל א -א "ש' 

 שמואל ב -ב "ש' 

 שבת מנחה -מ "ש 

 שמיני עצרת -ע "ש 

 שיר של יום -י "שש 

 (א )- לפי מנהג האשכנזים 

 (אי )- לפי מנהג האיטלקים 

 (ס )- עדות \לפי מנהג הספרדים
 זרחמה

 (ת )- לפי מנהג התימנים 

 

 

  : מסומנים עם פסוקים ופרקים הנפוצים בתפילות ובברכות
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  בראשיתבראשית      

ית בראשית - שבועי ורההתריאת ק ֵראשִׁ ים בְּ א ֱאֹלהִׁ רָּ ָאֶרץ בָּ ֵאת הָּ ם וְּ ַמיִׁ  ח:ו-א:א .ֵאת ַהשָּ

ים בראשית - ה"ש ב"ת מנ"קה א ֱאֹלהִׁ רָּ ית בָּ ֵראשִׁ ָאֶרץ בְּ ֵאת הָּ ם וְּ ַמיִׁ   יג-א:א .ֵאת ַהשָּ
ים 'יום א -מעמד  א ֱאֹלהִׁ רָּ ית בָּ ֵראשִׁ ָאֶרץ בְּ ֵאת הָּ ם וְּ ַמיִׁ   ה-א:א .ֵאת ַהשָּ

ֵר  שמחת תורה, בראשית חתן יםבְּ א ֱאֹלהִׁ רָּ ית בָּ ָאֶרץ אשִׁ ֵאת הָּ ם וְּ ַמיִׁ  ג:ב-א:א .ֵאת ַהשָּ
יעַ  'יום ב -מעמד  קִׁ י רָּ הִׁ ים יְּ ם ַוֹיאֶמר ֱאֹלהִׁ יִׁ תוְֹך ַהמָּ  ח-ו:א בְּ
ם 'יום ג -מעמד  וּו ַהַמיִׁ קָּ ים יִׁ ם ַוֹיאֶמר ֱאֹלהִׁ ַמיִׁ ַתַחת ַהשָּ  יג-ט:א מִׁ
י מְּ  'יום ד -מעמד  הִׁ ים יְּ ם ֹאֹרתַוֹיאֶמר ֱאֹלהִׁ ַמיִׁ יַע ַהשָּ קִׁ רְּ  יט-יד:א בִׁ
ים 'יום ה -מעמד  ם ַוֹיאֶמר ֱאֹלהִׁ צּו ַהַמיִׁ רְּ שְּ  כג-כ:א יִׁ
ָאֶרץ 'יום ו -מעמד  ים תוֵֹצא הָּ ינָּּה ַוֹיאֶמר ֱאֹלהִׁ מִׁ ה לְּ  לא-כד:א ֶנֶפש ַחיָּ

ים ֶאת קידוש ליל שבת א ֱאֹלהִׁ ל ַוַירְּ ה כָּ שָּ   ג:ב–לא:א ֲאֶשר עָּ

ים ֶאת 'יום ו -מעמד  ◄ל שבתלי, ערבית ֶרְך ֱאֹלהִׁ בָּ י ַויְּ יעִׁ בִׁ  א-ג:ב יוֹם ַהשְּ

סדר הבדלה  ◄ביציאה מבית הכנסת
 (ס)ש "למוצ

הוָֹּה ֵעיֵני יְּ א ֵחן בְּ צָּ ֹנַח מָּ  ח:ו .וְּ

ֹדת ֹנחַ  ֵאֶלה נח - קריאת התורה שבועי  לב:יא-ט:ו תוֹלְּ

ֹדת ֹנחַ  נח - ה"ש ב"קריאת התורה מנ  כב-ט:ו ֵאֶלה תוֹלְּ
ים ֶאת מוסף ראש השנה ֹכר ֱאֹלהִׁ זְּ   א:ח ֹנחַ  ַויִׁ

ם יח:פרקי אבות ג ָאדָּ ֵפְך ֹשֵפְך ַדם הָּ שָּ מוֹ יִׁ ם דָּ ָאדָּ   ו:ט בָּ

הוָֹּה ֶאל לך לך - קריאת התורה שבועי ם ֶלְך ַוֹיאֶמר יְּ רָּ ָך ַאבְּ  כז:יז-א:יב לְּ

הוָֹּה ֶאל לך לך - ה"ש ב"קריאת התורה מנ ם ֶלְךַא ַוֹיאֶמר יְּ רָּ ָך בְּ  יג-א:יב לְּ
יוֹן י:פרקי אבות ו ֵאל ֶעלְּ ם לְּ רָּ רּוְך ַאבְּ ֵכהּו ַוֹיאַמר בָּ רְּ בָּ  יט:יד ַויְּ

י הגדה של פסח ֹדַע ֵתַדע כִׁ ם יָּ רָּ ַאבְּ ֲעָך ַוֹיאֶמר לְּ ֶיה ַזרְּ הְּ  יד-יג:טו ֵגר יִׁ
ם ֶבן סדר ברית מילה רָּ י ַאבְּ הִׁ ֵתַשע ב ַויְּ נָּה וְּ ים שָּ עִׁ שְּ  א:יז ם’תִׁ

ֵרא וירא  -קריאת התורה שבועי ֵאֹלֵני ַממְּ ה בְּ הוָֹּ יו יְּ א ֵאלָּ   כד:כב-א:יח ַוֵירָּ
ֵרא וירא - ה"ש ב"קריאת התורה מנ ֵאֹלֵני ַממְּ ה בְּ הוָֹּ יו יְּ א ֵאלָּ  יד-א:יח ַוֵירָּ

1סליחות
ר ַהֶזה  בָּ ָך ֵמֲעֹשת ַכדָּ ה לְּ לָּ לִׁ  כה:יח חָּ

ל ַא  "השם"קריאת  - סדר ברית מילה מָּ נוֹ ַויָּ ק בְּ חָּ צְּ ם ֶאת יִׁ הָּ רָּ   ד:כא בְּ
נוֹ ַהּנוַֹלד לוֹ ראש השנה של 'ת ליום א"קה ם ֶאת ֶשם בְּ הָּ רָּ א ַאבְּ רָּ קְּ   די-ג:כא ַויִׁ
ם ראש השנה של 'ת ליום ב"קה הָּ רָּ ה ֶאת ַאבְּ סָּ ים נִׁ ֱאֹלהִׁ הָּ ֵאֶלה וְּ ים הָּ רִׁ בָּ י ַאַחר ַהדְּ הִׁ   כד-א:כב ַויְּ

 ,ברכות השחר ◄פרשת העקידה
 כל יום - מעמדות ◄שחרית

ם הָּ רָּ ה ֶאת ַאבְּ סָּ ים נִׁ ֱאֹלהִׁ הָּ ֵאֶלה וְּ ים הָּ רִׁ בָּ י ַאַחר ַהדְּ הִׁ   יט-א:כב ַויְּ

הוָֹּה סליחות ֻאם יְּ י נְּ תִׁ ַבעְּ שְּ י נִׁ   יח-טז:כב ַוֹיאֶמר בִׁ

ה חיי שרה - קריאת התורה שבועי רָּ יּו ַחֵיי שָּ הְּ   יח:כה-א:כג ַויִׁ

הוַ  חיי שרה - ה"ש ב"קריאת התורה מנ רָּ יּו ַחֵיי שָּ הְּ  טז-א:כג יִׁ

ים (ס)לשבת חתן  ◄בסוף הלל מִׁ א ַביָּ ֵקן בָּ ם זָּ הָּ רָּ ַאבְּ  א:כד וְּ

ם תולדת - קריאת התורה שבועי הָּ רָּ ק ֶבן ַאבְּ חָּ צְּ ֹדת יִׁ ֵאֶלה תוֹלְּ  ט:כח-יט:כה וְּ

ם תולדת - ה"ש ב"קריאת התורה מנ הָּ רָּ ק ֶבן ַאבְּ חָּ צְּ ֹדת יִׁ ֵאֶלה תוֹלְּ  ה:כו-יט:כה וְּ

2סדר מוצאי שבת -ויתן לך 
ם  ַמיִׁ ַטל ַהשָּ ים מִׁ ֱאֹלהִׁ ָך הָּ ֶתן לְּ יִׁ  בט-כח:כז וְּ

ָך סדר מוצאי שבת -ויתן לך  ֵרְך ֹאתְּ בָּ ֵאל ַשַדי יְּ  ד-ג:כח וְּ

                                                
יש הרבה מקרים שגוף הפועל משתנה מגוף ולכן וחלקיות  נות מקוצרותובסליחות הש פסוקיםהרבה קטעים ו  1

 .ראשון לגוף שלישי והפוך
 .על הכוס במוצאי שבת הבדלהגים לאמר לקט פסוקי ברכה המתחילים בפסוק ויתן לך קודם או בסוף יש נוה  2
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ַבע ויצא - קריאת התורה שבועי ֵאר שָּ בְּ  ג:לב-י:כח ַוֵיֵצא ַיֲעֹקב מִׁ

ַבעַוֵיֵצא ַיעֲ  ויצא - ה"ש ב"קריאת התורה מנ ֵאר שָּ בְּ  כב-י:כח ֹקב מִׁ
כוֹ  תפילת הדרך ַדרְּ ַלְך לְּ ַיֲעֹקב הָּ  ג-ב:לב וְּ

נָּיו וישלח - קריאת התורה שבועי פָּ ים לְּ ָאכִׁ ַלח ַיֲעֹקב ַמלְּ שְּ  מג:לו-ד:לב ַויִׁ

נָּיו וישלח - ה"ש ב"קריאת התורה מנ פָּ ים לְּ ָאכִׁ ַלח ַיֲעֹקב ַמלְּ שְּ  יג-ד:לב ַויִׁ
עּו וַ  תפילת הדרך סָּ יםַויִׁ ַתת ֱאֹלהִׁ י חִׁ הִׁ   ה:לה יְּ

יו וישב - קריאת התורה שבועי גּוֵרי ָאבִׁ ֶאֶרץ מְּ  מ כג-א:לז ַוֵיֶשב ַיֲעֹקב בְּ

יו וישב - ה"ש ב"קריאת התורה מנ גּוֵרי ָאבִׁ ֶאֶרץ מְּ  יא-א:לז ַוֵיֶשב ַיֲעֹקב בְּ

ים מקץ - קריאת התורה שבועי מִׁ ם יָּ ַתיִׁ נָּ ֵקץ שְּ י מִׁ הִׁ  יז:מד-א:מא ַויְּ

ים מקץ - ה"ש ב"קריאת התורה מנ מִׁ ם יָּ ַתיִׁ נָּ ֵקץ שְּ י מִׁ הִׁ  יד-א:מא ַויְּ
יֶתם סליחות ה ַהַמֲעֶשה ַהֶזה ֲאֶשר ֲעשִׁ ֶהם יוֵֹסף מָּ  טז-טו:מד ַוֹיאֶמר לָּ

ה ויגש - קריאת התורה שבועי הּודָּ יו יְּ ַגש ֵאלָּ  כז:מז-יח:מד ַויִׁ
ַגש אֵ  ויגש - ה"ש ב"קריאת התורה מנ הַויִׁ הּודָּ יו יְּ  ל-יח-מד לָּ

אנּו הגדה של פסח ָאֶרץ בָּ גּור בָּ ֹעה לָּ רּו ֶאל ַפרְּ  ד:מז ַוֹיאמְּ
ם ויחי - קריאת התורה שבועי ַריִׁ צְּ ֶאֶרץ מִׁ י ַיֲעֹקב בְּ חִׁ  כו:נ-כח:מז ַויְּ

ם ויחי - ה"ש ב"קריאת התורה מנ ַריִׁ צְּ ֶאֶרץ מִׁ י ַיֲעֹקב בְּ חִׁ  ט:מח-כח:מז ַויְּ

סדר מוצאי  - ךויתן ל ◄ברכת הבנים
  תפילת הדרך ◄ש על המיטה"ק ◄שבת

ֵרא  קָּ יִׁ ים וְּ רִׁ עָּ ֵרְך ֶאת ַהּנְּ בָּ ע יְּ ל רָּ כָּ י מִׁ ְך ַהֹגֵאל ֹאתִׁ אָּ ַהַמלְּ
ֶקֶרב  ֹרב בְּ גּו לָּ דְּ יִׁ ק וְּ חָּ צְּ יִׁ ם וְּ הָּ רָּ ֵשם ֲאֹבַתי ַאבְּ י וְּ מִׁ ֶהם שְּ בָּ

ָאֶרץ  .הָּ
   טז:מח

ים סדר פדיון הבן ◄ברכת הבנים ָך ֱאֹלהִׁ מְּ שִׁ ַנֶשה יְּ מְּ כִׁ ם וְּ ַריִׁ ֶאפְּ  כ:מח כְּ

 ן--ז א"פל
תוֹ ַעל  כָּ ַירְּ ֹית וְּ חוֹף ֳאנִׁ הּוא לְּ ֹכן וְּ שְּ ים יִׁ חוֹף ַימִׁ בּוֻלן לְּ זְּ

יֹדן  יג:מט .צִׁ

ֵאל ל--ד א"פל רָּ שְּ ֵטי יִׁ בְּ ַאַחד שִׁ ין ַעמוֹ כְּ דִׁ ן יָּ  טז:מט .דָּ

 ◄סדר ברית מילה ◄ש על המיטה"ק

 לתרנגו -  פרק שירה ◄תפילת הדרך
הוָֹּה י יְּ יתִׁ ּוִׁ ָך קִׁ תְּ ישּועָּ    יח:מט  .לִׁ

ש על המיטה "ק ◄ביציאה מבית הכנסת
 ב--ג א"פל ◄(ס)

ֵקב הּוא יָּגֻד עָּ גּוֶדּנּו וְּ דּוד יְּ ד גְּ  יט:מט  .גָּ

ֶרךָּ  סדר מוצאי שבת -ויתן לך  זְּ ַיעְּ יָך וְּ  כו-כה:מט ֵמֵאל ָאבִׁ
  

  שמותשמות            
  

ֵאֶלה  שמות - קריאת התורה שבועי ֵאלוְּ רָּ שְּ ֵני יִׁ מוֹת בְּ  א:ו-א:א שְּ

ֵאל שמות - ה"ש ב"קריאת התורה מנ רָּ שְּ ֵני יִׁ מוֹת בְּ ֵאֶלה שְּ  יז-א:א וְּ
מּו  הגדה של פסח בּו ַוַיַעצְּ רְּ צּו ַויִׁ רְּ שְּ רּו ַויִׁ ֵאל פָּ רָּ שְּ ֵני יִׁ  ז:א ּובְּ
ה לוֹ  הגדה של פסח מָּ ַחכְּ תְּ ה נִׁ בָּ  יא-י:א הָּ
דּו הגדה של פסח ם ֶאת ַוַיֲעבִׁ ַריִׁ צְּ ֶרְך מִׁ פָּ ֵאל בְּ רָּ שְּ ֵני יִׁ  יד-יג:א .בְּ
לוֹד הגדה של פסח ל ַהֵבן ַהיִׁ ל ַעמוֹ ֵלאֹמר כָּ כָּ ֹעה לְּ ַצו ַפרְּ  כב:א ַויְּ
ֵהם הגדה של פסח ים הָּ ַרבִׁ ים הָּ מִׁ י ַביָּ הִׁ  כה-כג:ב ַויְּ

ם סליחות ◄מוסף ראש השנה תָּ ים ֶאת ַנֲאקָּ ַמע ֱאֹלהִׁ שְּ  כד:ב ַויִׁ

י פסח הגדה של ָאה ֵאלָּ ֵאל בָּ רָּ שְּ ֵני יִׁ ֵּנה ַצֲעַקת בְּ ה הִׁ ַעתָּ  ט:ג וְּ
יֶָּדָך הגדה של פסח ַקח בְּ ֶאת ַהַמֶטה ַהֶזה תִׁ  יז:ד וְּ

א ֶאל  וארא - קריאת התורה שבועי ֵארָּ ם ֶאל וָּ הָּ רָּ ֶאל ַאבְּ ק וְּ חָּ צְּ י ַיֲעֹקב יִׁ ֵאל ַשדָּ  לה:ט-ב:ו בְּ

ֵארָּ  וארא - ה"ש ב"קריאת התורה מנ ם ֶאל א ֶאלוָּ הָּ רָּ ֶאל ַאבְּ ק וְּ חָּ צְּ י ַיֲעֹקב יִׁ ֵאל ַשדָּ  יז-ב:ו בְּ
וא הגדה של פסח ים הִׁ ַבע ֱאֹלהִׁ ֹעה ֶאצְּ ם ֶאל ַפרְּ ֻטמִׁ רּו ַהַחרְּ  טו:ח ַוֹיאמְּ
הוָֹּה הוֹיָּה הגדה של פסח ֵּנה ַיד יְּ  ג:ט הִׁ
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הוָֹּה ֶאל בא  - קריאת התורה שבועי  טז:יג-א:י ֹעהַפרְּ  ֹמֶשה ֹבא ֶאל ַוֹיאֶמר יְּ
הוָֹּה ֶאל בא  - ה"ש ב"קריאת התורה מנ ֹעה ֹמֶשה ֹבא ֶאל ַוֹיאֶמר יְּ  יא-א:י ַפרְּ

ים קריאת התורה לפרשת החודש שִׁ ֶכם ֹראש ֳחדָּ  כ-א:יב ַהֹחֶדש ַהֶזה לָּ

 הגדה של פסח
כוֹר  ל בְּ י כָּ ֵכיתִׁ הִׁ ה ַהֶזה וְּ לָּ ם ַבַליְּ ַריִׁ צְּ ֶאֶרץ מִׁ י בְּ תִׁ ַברְּ עָּ וְּ

םבְּ  ַריִׁ צְּ  יב:יב ֶאֶרץ מִׁ

ֵאל פסח של' יום אקריאת התורה  רָּ שְּ ֵני יִׁ קְּ ל זִׁ כָּ א ֹמֶשה לְּ רָּ קְּ  אנ-אכ:יב ַויִׁ

 הגדה של פסח
יָּה הָּ ה ַהֹזאת , וְּ ֲעֹבדָּ ה הָּ ֵניֶכם מָּ רּו ֲאֵליֶכם בְּ י ֹיאמְּ כִׁ
ֶכם  כז-כו:יב .לָּ

ַר  הגדה של פסח צְּ מִׁ יאּו מִׁ ֵצק ֲאֶשר הוֹצִׁ ם ֻעֹגת ַמּצוֹתַוֹיאפּו ֶאת ַהבָּ  לט:יב יִׁ

קדש לי כל  פרשת - הנחת תפיליןסדר 
שלישי ו ניסן ז"קריאת התורה לי ◄בכור

 (ס)תפלת השחר ◄ ל"חו פסחד
ל כוֹר ֶפֶטר כָּ ל בְּ י כָּ  טז-א:יג ֶרֶחם-ַקֶדש לִׁ

ל סדר פדיון הבן כוֹר ֶפֶטר כָּ ל בְּ י כָּ  ב:יג ֶרֶחם-ַקֶדש לִׁ

כוֹר ֶאת ַהיוֹם ַהֶזה צריםיציאת מ -אחת משש זכירות  ם זָּ עָּ  ג:יג ַוֹיאֶמר ֹמֶשה ֶאל הָּ
ָך ַביוֹם ַההּוא ֵלאֹמר הגדה של פסח נְּ בִׁ תָּ לְּ ַגדְּ הִׁ  ח:יג וְּ

י כי יביאך פרשת - סדר הנחת תפילין ַנֲענִׁ ה ֶאל ֶאֶרץ ַהכְּ הוָֹּ ֲאָך יְּ בִׁ י יְּ ה כִׁ יָּ הָּ  טז-אי:יג וְּ
ָאלְּ  הגדה של פסח שְּ י יִׁ ה כִׁ יָּ הָּ ר ֵלאֹמר ַמה ֹזאתוְּ חָּ ָך מָּ נְּ  יד:יג ָך בִׁ

ם בשלח - קריאת התורה שבועי עָּ ֹעה ֶאת הָּ ַשַלח ַפרְּ י בְּ הִׁ  טז:יז-יז:יג ַויְּ

ם בשלח - ה"ש ב"קריאת התורה מנ עָּ ֹעה ֶאת הָּ ַשַלח ַפרְּ י בְּ הִׁ  ח:יד-יז:יג ַויְּ
עָּ  פסח קריאת התורה לשביעי של ֹעה ֶאת הָּ ַשַלח ַפרְּ י בְּ הִׁ  כו:טו-יז:יג םַויְּ

ם שירת הים - ז"פסד ,שחרית יִׁ רָּ צְּ ַיד מִׁ ֵאל מִׁ רָּ שְּ ה ַביוֹם ַההּוא ֶאת יִׁ הוָֹּ  יט:טו-ל:יד ַויוַֹשע יְּ

 הגדה של פסח
ה  הוָֹּ ה יְּ שָּ ה ֲאֶשר עָּ ֹדלָּ ד ַהגְּ ֵאל ֶאת ַהיָּ רָּ שְּ א יִׁ ַוַירְּ

ם ַריִׁ צְּ מִׁ  לא:יד בְּ

ֵני  שור - פרק שירה יר ֹמֶשה ּובְּ ה ַהֹזאת ַליהוָּהָאז יָּשִׁ ירָּ ֵאל ֶאת ַהשִׁ רָּ שְּ  א:טו יִׁ

 ת אבותינועזר ,שחרית - ש"ברכות ק
בהמה  - פרק שירה ◄ערבית - ש"ק◄

 א--מ א"פל ◄דקה טהורה

א  ר ַבֹקֶדש נוֹרָּ דָּ ה ֶנאְּ ֹמכָּ י כָּ הוָֹּה מִׁ ם יְּ ֵאלִׁ ה בָּ ֹמכָּ י כָּ מִׁ
ֹּלת ֹעֵשה ֶפֶלא הִׁ     יא:טו .תְּ

ַפַחד בנהקידוש ל ◄י:פרקי אבות ו ה וָּ תָּ ֹפל ֲעֵליֶהם ֵאימָּ  טז:טו תִׁ
ָך י:פרקי אבות ו תְּ ַהר ַנֲחלָּ ֵעמוֹ בְּ טָּ תִׁ ֵאמוֹ וְּ בִׁ  יז:טו תְּ

 ש"ברכות ק ◄ז "פסד, שחרית -יהי כבוד 
 ,שחרית - ובא לציון ◄ערבית ו שחרית -

 ◄ש"מוצ ערבית ,מנחה לשבת ויום טוב
יום חול , ערבית - אמן ואמן לעולם 'ברוך ה

 ,ערבית ,מנחה ,שחרית - עלינו ◄ל"חו
 ,קידוש לבנה ,מוסף ראש השנה ,מוסף

ביציאה מבית  ◄סדר ברית מילה
פרקי אבות  ◄ש על המיטה"ק ◄הכנסת

 שמחת תורה - תאאתה הר ◄יא:ו

ֶעד ֹעלָּם וָּ ֹלְך לְּ מְּ ה יִׁ הוָֹּ    יח:טו .יְּ

ַמע לְּ  ש על המיטה"ק◄( ס)בסוף התפילה  שְּ מוַֹע תִׁ ם שָּ הוָֹּה ֱאֹלֶהיָךַוֹיאֶמר אִׁ  כו:טו קוֹל יְּ

 כל יום - מעמדות ◄פרשת המן
ן  ֶכם ֶלֶחם מִׁ יר לָּ טִׁ י ַממְּ נִׁ נְּ ה ֶאל ֹמֶשה הִׁ הוָֹּ ַוֹיאֶמר יְּ

ם יִׁ מָּ  לו-ד:טז ַהשָּ

ם קריאת התורה לפורים ידִׁ פִׁ רְּ ֵאל בִׁ רָּ שְּ ם יִׁ ֶחם עִׁ לָּ ֵלק ַויִׁ ֹבא ֲעמָּ  טז-ח:יז .ַויָּ

שְּ  יתרו - קריאת התורה שבועי יָּןַויִׁ דְּ רוֹ ֹכֵהן מִׁ תְּ  כ כו-א:יח ַמע יִׁ

יָּן יתרו - ה"ש ב"קריאת התורה מנ דְּ רוֹ ֹכֵהן מִׁ תְּ ַמע יִׁ שְּ  יב-א:יח ַויִׁ
ם ל"בחו 'יום א קריאת התורה לשבועות יִׁ רָּ צְּ ֵאל ֵמֶאֶרץ מִׁ רָּ שְּ ֵני יִׁ ֵצאת בְּ י לְּ ישִׁ לִׁ  כ כב-א:יט ַבֹחֶדש ַהשְּ

י ַביוֹם ַהשְּ  מוסף ראש השנה הִׁ ֹית ַהֹבֶקרַויְּ הְּ י בִׁ ישִׁ  טז:יט לִׁ
ֹאד מוסף ראש השנה ֵזק מְּ חָּ ר הוֵֹלְך וְּ י קוֹל ַהֹשפָּ הִׁ  יט:יט ַויְּ
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הוָֹּה ֱאֹלֶהיָך כל יום - מעמדות ◄ עשרת הדברות י יְּ  יז-א:כ ָאֹנכִׁ
לזכור את יום השבת  -אחת משש זכירות 

 לקדשו
ֶתָך ַלאכְּ ל מְּ יתָּ כָּ שִׁ עָּ ים ַתֲעֹבד וְּ מִׁ  ח:כ .ֵשֶשת יָּ

3קרושבת בב ,קידושא רבא
ֶתָך  ַלאכְּ ל מְּ יתָּ כָּ שִׁ עָּ ים ַתֲעֹבד וְּ מִׁ  יא-ח:כ .ֵשֶשת יָּ

ֶכם מוסף ראש השנה מָּ י עִׁ תִׁ ַברְּ ם דִׁ ַמיִׁ ן ַהשָּ י מִׁ יֶתם כִׁ אִׁ  4יח:כ .ַאֶתם רְּ
י ז:פרקי אבות ג ים ַתֲעֶשה לִׁ נִׁ ַבח ֲאבָּ זְּ ם מִׁ אִׁ  כא:כ וְּ

ֵניֶהם יםמשפט - קריאת התורה שבועי פְּ ים לִׁ שִׁ ים ֲאֶשר תָּ טִׁ פָּ שְּ ֵאֶלה ַהמִׁ  יח:כד-א:כא .וְּ

ֵניֶהם משפטים - ה"ש ב"קריאת התורה מנ פְּ ים לִׁ שִׁ ים ֲאֶשר תָּ טִׁ פָּ שְּ ֵאֶלה ַהמִׁ  יט-א:כא .וְּ

 זאב - פרק שירה
ה  מָּ ַבר ֶפַשע ַעל שוֹר ַעל ֲחמוֹר ַעל ֶשה ַעל ַשלְּ ל דְּ ַעל כָּ

ל ֲאֵבדָּ   ח:כב הַעל כָּ

י מ פסח"חוה - ניסן ח"קריאת התורה לי ֶוה ֶאת ַעמִׁ ם ֶכֶסף ַתלְּ  יט:כג-כד:כב אִׁ
ֶרְך  תפילת הדרך ָך ַבדָּ רְּ מָּ שְּ ֶניָך לִׁ פָּ ְך לְּ אָּ י שֵֹלַח ַמלְּ ֵּנה ָאֹנכִׁ  כ:כג הִׁ

 א--ל א"פל
ֶמיָך  ַפר יָּ סְּ ֶצָך ֶאת מִׁ ַארְּ ה בְּ רָּ ה ַוֲעקָּ ַשֵכלָּ ֶיה מְּ הְּ ֹלא תִׁ

 כו:כג .ֲאַמֵלא

ה תרומה - קריאת התורה שבועי רּומָּ י תְּ חּו לִׁ קְּ יִׁ ֵאל וְּ רָּ שְּ ֵני יִׁ  יט:כז-א:כה ַדֵבר ֶאל בְּ

ה תרומה - ה"ש ב"קריאת התורה מנ רּומָּ י תְּ חּו לִׁ קְּ יִׁ ֵאל וְּ רָּ שְּ ֵני יִׁ  טז-א:כה ַדֵבר ֶאל בְּ

אֵ  תצוה - קריאת התורה שבועי רָּ שְּ ֵני יִׁ ַצֶּוה ֶאת בְּ ה תְּ ַאתָּ  י:ל-כ:כז לוְּ
ֵאל תצוה - ה"ש ב"קריאת התורה מנ רָּ שְּ ֵני יִׁ ַצֶּוה ֶאת בְּ ה תְּ ַאתָּ  יב:כח-כ:כז וְּ

ֶזה כל יום - מעמדות ֵבחַ , וְּ זְּ  מו-לח:כט ֲאֶשר ַתֲעֶשה ַעל ַהמִׁ
ֵבחַ   מזבח מקטר הקטורת פרשת זְּ יתָּ מִׁ שִׁ עָּ ֹטֶרת, וְּ ַטר קְּ קְּ  ול-א:ל מִׁ

ים קרבנות ,ומנחה שחרית - פרשת הקטורת ֹטֶרת ַסמִׁ יו ַאֲהֹרן קְּ לָּ יר עָּ טִׁ קְּ הִׁ  ח-ז:ל וְּ

ֻקֵדיֶהם כי תשא - קריאת התורה שבועי פְּ ֵאל לִׁ רָּ שְּ ֵני יִׁ א ֶאת ֹראש בְּ שָּ י תִׁ  לה:לד-יא:ל כִׁ

ֻקֵדיֶהם כי תשא - ה"ש ב"קריאת התורה מנ פְּ ֵאל לִׁ רָּ שְּ ֵני יִׁ א ֶאת ֹראש בְּ שָּ י תִׁ  כא-יא:ל כִׁ
ֻקֵדיֶהם שת שקליםקריאת התורה פר פְּ ֵאל לִׁ רָּ שְּ ֵני יִׁ א ֶאת ֹראש בְּ שָּ י תִׁ  טז-אי:ל כִׁ

ה  קרבנות ,ומנחה שחרית - פרשת הכיור צָּ חְּ רָּ ֹחֶשת לְּ ַכּנוֹ נְּ ֹחֶשת וְּ יוֹר נְּ יתָּ כִׁ שִׁ עָּ  כא-יז:ל וְּ
ים קרבנות ,ומנחה שחרית - פרשת הקטורת ָך ַסמִׁ ה ֶאל ֹמֶשה ַקח לְּ הוָֹּ  לו-דל:ל ַוֹיאֶמר יְּ

ֹמרּו שבת - מעמד שְּ ֹתַתי תִׁ  יז-יב:לא ַאְך ֶאת ַשבְּ

 ◄ערבית ליל שבת ◄עמידה שבת שחרית
 בוקר שבת ,קידושא רבא

ת ֵאל ֶאת ַהַשבָּ רָּ שְּ ֵני יִׁ רּו בְּ מְּ שָּ  יז-טז:לא וְּ

יו א:ממשיכים לד ,ת לתענית ציבור"קה הוָֹּה ֱאֹלהָּ ֵני יְּ ַחל ֹמֶשה ֶאת פְּ  יד-אי:לב ַויְּ

ַעֶמָך סליחות ◄תחנון ה לְּ עָּ רָּ ּנֵָּחם ַעל הָּ הִׁ  יב:לב .שּוב ֵמֲחרוֹן ַאֶפָך וְּ
ֶדיָך סליחות ֵאל ֲעבָּ רָּ שְּ יִׁ ק ּולְּ חָּ צְּ יִׁ ם לְּ הָּ רָּ ַאבְּ ֹכר לְּ  יג:לב זְּ

ה ב:פרקי אבות ו ים ֵהמָּ ַהֻלֹחת ַמֲעֵשה ֱאֹלהִׁ  טז:לב וְּ
ה ֹאֵמר ֵאַלי ַהַעל אֶ  וסוכות מ פסח"חוה ת לשבת"קה ֵאה ַאתָּ ם ַהֶזהרְּ עָּ  כו:לד-יב:לג ת הָּ

ֶניָך סליחות י ַעל פָּ ל טּובִׁ יר כָּ י ַאֲעבִׁ  יט:לג ַוֹיאֶמר ֲאנִׁ

 יד:לבממשיכים  ,ת לתענית ציבור"קה
ים  נִׁ ֵני לֹֻחת ֲאבָּ ָך שְּ ל לְּ סָּ ה ֶאל ֹמֶשה פְּ הוָֹּ ַוֹיאֶמר יְּ

ים אֹשנִׁ רִׁ  י-א:לד כָּ

 מ פסח"חוה - ניסן ט"ת לי"קה
הוָֹּה אֶ  ים ַוֹיאֶמר יְּ נִׁ ֵני לֹֻחת ֲאבָּ ָך שְּ ל לְּ סָּ ל ֹמֶשה פְּ

ים אֹשנִׁ רִׁ  כו-א:לד כָּ

ם סליחות מוֹ שָּ ַיֵּצב עִׁ תְּ נָּן ַויִׁ הוָֹּה ֶבעָּ  ז-ה:לד ַוֵיֶרד יְּ
  

                                                
 במיוחד חצי השני של פסוק יא  3
  יד:כים מסוימים זה רשום כשמות כ"בתנ  4
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פסוק שהקהל אומרים בעת קריאת 
ברכת השני ב "השם"הכהנים מילת 

5כהנים
 

א  רָּ קְּ נָּיו ַויִׁ ה ַעל פָּ הוָֹּ    ו:לד ַוַיֲעֹבר יְּ

 ◄וידוי ,סליחות - עשרה מידות שלוש
 נוראיםהוימים  בחגים ת"ס הוצאת

ַחּנּון  הוָֹּה אל ַרחּום וְּ ה יְּ הוָֹּ א יְּ רָּ קְּ נָּיו ַויִׁ ה ַעל פָּ הוָֹּ ַוַיֲעֹבר יְּ
ַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ם וְּ ים ֹנֵשא . ֶאֶרְך ַאַפיִׁ פִׁ ֲאלָּ ֹנֵצר ֶחֶסד לָּ

ו ַנֶקה פֹ עָּ ַנֵקה ֹלא יְּ ָאה וְּ ַחטָּ ֶפַשע וְּ ֹן ָאבוֹת ַעל ֵקד ֲעוֹן וָּ
ים ֵבעִׁ ַעל רִׁ ים וְּ ֵלשִׁ ים ַעל שִׁ נִׁ ֵני בָּ ַעל בְּ ים וְּ נִׁ  .בָּ

   ז -ו:לד

תָּ ַלֲעו שלוש עשרה מידות - וידוי ,סליחות ַלחְּ סָּ נּווְּ תָּ ַחלְּ אֵתנּו ּונְּ ַחטָּ  ט:לד ֵֹננּו ּולְּ

ֵני יִׁ  ויקהל - קריאת התורה שבועי ל ֲעַדת בְּ ֵהל ֹמֶשה ֶאת כָּ ֵאלַוַיקְּ רָּ  כ:לח-א:לה שְּ

ֵאל ויקהל - ה"ש ב"קריאת התורה מנ רָּ שְּ ֵני יִׁ ל ֲעַדת בְּ ֵהל ֹמֶשה ֶאת כָּ  כ-א:לה ַוַיקְּ

ֵאל שבת - מעמד רָּ שְּ ֵני יִׁ ל ֲעַדת בְּ ֵהל ֹמֶשה ֶאת כָּ  ג-א:לה ַוַיקְּ

ֵעֻדת פקודי - קריאת התורה שבועי ַכן הָּ שְּ ן מִׁ כָּ שְּ קּוֵדי ַהמִׁ  לח:מ-אכ:לח ֵאֶלה פְּ

ֵעֻדת פקודי - ה"ש ב"קריאת התורה מנ ַכן הָּ שְּ ן מִׁ כָּ שְּ קּוֵדי ַהמִׁ  א:לט-כא:לח ֵאֶלה פְּ
  

  ויקראויקרא            
  

א ֶאל ויקרא - קריאת התורה שבועי רָּ קְּ יו ֵמֹאֶהל מוֵֹעד ֵלאֹמר ַויִׁ ה ֵאלָּ הוָֹּ ַדֵבר יְּ  כו:ה-א:א .ֹמֶשה ַויְּ

רָּ  ויקרא - ה"ש ב"קריאת התורה מנ קְּ יו ֵמֹאֶהל מוֵֹעד ֵלאֹמר א ֶאלַויִׁ ה ֵאלָּ הוָֹּ ַדֵבר יְּ  יג-א:א .ֹמֶשה ַויְּ

יט ֶאת קרבנות ,שחרית -העולה  פרשת שִׁ פְּ הִׁ ֶחיהָּ  וְּ תָּ נְּ ּה לִׁ ַתח ֹאתָּ נִׁ ה וְּ ֹעלָּ  יז-ו:א .הָּ

 ◄קרבנות ,שחרית - פרשת התמיד

 כל יום - מעמדות
ֵני פְּ ֹפנָּה לִׁ ֵבַח צָּ זְּ ַחט ֹאתוֹ ַעל ֶיֶרְך ַהמִׁ שָּ הוָֹּה וְּ  יא:א יְּ

 (ס)סדר קרבנות למנחה 
נוֹ  בָּ רְּ ֶיה קָּ הְּ ה ֹסֶלת יִׁ ה ַליהוָּ חָּ נְּ ַבן מִׁ רְּ יב קָּ רִׁ י ַתקְּ ֶנֶפש כִׁ וְּ

ֹבנָּה ֶליהָּ לְּ ַתן עָּ נָּ ֶליהָּ ֶשֶמן וְּ ַצק עָּ יָּ  .וְּ
 א:ב

  סולת מנחה פרשת
ן ַהּנוֶֹתֶרת מִׁ ים  וְּ שִׁ דָּ נָּיו ֹקֶדש קָּ בָּ ַאֲהֹרן ּולְּ ה לְּ חָּ נְּ ַהמִׁ

ֵשי יְּ   א-ג:ב .הוָֹּהֵמאִׁ

ה ַמֲאֵפה ַתּנּור מאפה מנחה פרשת חָּ נְּ ַבן מִׁ רְּ ב קָּ רִׁ י ַתקְּ כִׁ  ד:ב וְּ
ם  מחבת פרשת אִׁ ה ַעל וְּ חָּ נְּ ֶנָך מִׁ בָּ רְּ  ו-ה:ב ַהַמֲחַבת קָּ
ם מרחשת פרשת אִׁ ֶנָך וְּ בָּ רְּ ֶחֶשת קָּ ַחת ַמרְּ נְּ  יג-ז:ב מִׁ

ל (ס)פטום הקטורת ◄ קרבנות ,שחרית ה ֲאֶשר ַתקְּ  כָּ חָּ נְּ ֵמץַהמִׁ ֶשה חָּ יבּו ַליהוָּה ֹלא ֵתעָּ  יא:ב רִׁ

ם שלמים פרשת אִׁ נוֹ וְּ בָּ רְּ ים קָּ מִׁ לָּ  טז-א:ג ֶזַבח שְּ
ם  חטאת פרשת אִׁ ָאֶרץ וְּ ה ֵמַעם הָּ גָּ גָּ שְּ א בִׁ  לא-כז:ד ֶנֶפש ַאַחת ֶתֱחטָּ
י  עולה ויורד פרשת ֶנֶפש כִׁ ה קוֹל ָאלָּה וְּ עָּ מְּ שָּ א וְּ  ו-א:ה ֶתֱחטָּ

  אשם תלוי פרשת
ם אִׁ לנֶ  וְּ כָּ ה ַאַחת מִׁ תָּ שְּ עָּ א וְּ י ֶתֱחטָּ ו ֶפש כִׁ צְּ הוָֹּה מִׁ ֹת יְּ

ֹלא ֶשינָּה וְּ א ֲעו ֲאֶשר ֹלא ֵתעָּ נָּשָּ ֵשם וְּ אָּ ַדע וְּ  .ֹנוֹיָּ
 יט-יז:ה

ֲעלָּה ַמַעל ַביהוָּה  אשם ודאי פרשת א ּומָּ י ֶתֱחטָּ  כו-כ:ה ֶנֶפש כִׁ

ֶאת ַצו ֶאת צו - קריאת התורה שבועי נָּיו ֵלאמֹ  ַאֲהֹרן וְּ ֹעלָּהבָּ  לו:ח-א:ו ר ֹזאת תוַֹרת הָּ

ֶאת ַצו ֶאת צו - ה"ש ב"קריאת התורה מנ ֹעלָּה ַאֲהֹרן וְּ נָּיו ֵלאֹמר ֹזאת תוַֹרת הָּ  יא-א:ו בָּ
ֶאת ַצו ֶאת קרבנות ,שחרית - תרומת הדשן פרשת ֹעלָּה ַאֲהֹרן וְּ נָּיו ֵלאֹמר ֹזאת תוַֹרת הָּ  ו-א:ו בָּ

ֶאת תַצו אֶ  כל יום, קרבנות סדר - מעמדות ֹעלָּה ַאֲהֹרן וְּ נָּיו ֵלאֹמר ֹזאת תוַֹרת הָּ  טז:ז-א:ו בָּ
ֵאש ַעל קרבנות ,שחרית - אביי הוה מסדר הָּ ֵבַח תּוַקד וְּ זְּ  ה:ו בוֹ ַהמִׁ

ים הּוא אשם פרשת שִׁ דָּ ם ֹקֶדש קָּ שָּ אָּ ֹזאת תוַֹרת הָּ  ו-א:ז .וְּ
רִׁ  תודה פרשת ים ֲאֶשר ַיקְּ מִׁ לָּ ֹזאת תוַֹרת ֶזַבח ַהשְּ הוְּ  יח-יא:ז .יב ַליהוָּ
יב ֶאת תודה פרשת רִׁ יו ַליהוָּה ַהַמקְּ מָּ לָּ  לד-כח:ז ֶזַבח שְּ

י שמיני - קריאת התורה שבועי ינִׁ מִׁ י ַביוֹם ַהשְּ הִׁ  מז:יא-א:ט ַויְּ

                                                
 .נאמר בלחש על ידי הציבור פסוק אחד כנגד כל מילה בברכת כהנים  5
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י  שמיני - ה"ש ב"קריאת התורה מנ ינִׁ מִׁ י ַביוֹם ַהשְּ הִׁ  טז-א:ט ַויְּ

י  תזריע - קריאת התורה שבועי ה כִׁ שָּ ראִׁ כָּ ה זָּ דָּ לְּ יָּ יַע וְּ רִׁ  נט:יג-א:יב ַתזְּ

ר תזריע - ה"ש ב"קריאת התורה מנ כָּ ה זָּ דָּ לְּ יָּ יַע וְּ רִׁ י ַתזְּ ה כִׁ שָּ  ה:יג-א:יב אִׁ

ע מצרע - קריאת התורה שבועי ֹצרָּ ֶיה תוַֹרת ַהמְּ הְּ  לג:טו-א:יד ֹזאת תִׁ

ע מצרע - ה"ש ב"קריאת התורה מנ ֹצרָּ ֶיה תוַֹרת ַהמְּ הְּ  יב-א:יד ֹזאת תִׁ

ֵני ַאֲהֹרן אחרי מות - קריאת התורה שבועי ֵני בְּ  ל:יח-א:טז ַאֲחֵרי מוֹת שְּ

ֵני ַאֲהֹרן אחרי מות - ה"ש ב"ת מנ"קה ֵני בְּ  יז-א:טז ַאֲחֵרי מוֹת שְּ

 שבת◄ בוקר יום כיפורלקריאת התורה 
 פרשת פרה

ֹזאת יָֹּבא ַאֲהֹרן ֶאל ַפר ֶבן בְּ ַא ַהֹקֶדש בְּ את וְּ ַחטָּ ר לְּ קָּ ל בָּ יִׁ
ה ֹעלָּ  אד-ג:טז לְּ

י  יום כיפור תפילת ַכֵפר ֲעֵליֶכם  כִׁ  ל:טז ַביוֹם ַהֶזה יְּ
ַמֲעֵשה ֶאֶרץ יום כיפור מנחה, קריאת התורה ֶתם כְּ ַשבְּ ם ֲאֶשר יְּ ַריִׁ צְּ ּה ֹלא ַתֲעשּו מִׁ  י-ג:יח בָּ

הוָֹּ  קדשים - קריאת התורה שבועי י יְּ דוֹש ֲאנִׁ י קָּ יּו כִׁ הְּ ים תִׁ ֹדשִׁ  כז:כ-א:יט ה ֱאֹלֵהיֶכםקְּ

הוָֹּה ֱאֹלֵהיֶכם קדשים - ה"ש ב"קריאת התורה מנ י יְּ דוֹש ֲאנִׁ י קָּ יּו כִׁ הְּ ים תִׁ ֹדשִׁ  יד-א:יט קְּ

ֵני ַאֲהֹרן ֱאֹמר ֶאל אמר - קריאת התורה שבועי ים בְּ  כג:כד-א:כא ַהֹכֲהנִׁ

ֵני ַאֲהֹרן ֱאֹמר ֶאל אמר - ה"ש ב"קריאת התורה מנ ים בְּ  טו-א:כא ַהֹכֲהנִׁ
' בו) ראשוןו ניסן ז"קריאת התורה לט

 סוכותשל  (ל"בחו
ֵלד ֶכֶשב אוֹ  שוֹר אוֹ  ּוָּ י יִׁ  מד:כג-כו:כב ֵעז כִׁ

 בוקר יום טוב ,קידושא רבא
ֵאי ֹקֶדש ֲאֶשר רָּ קְּ הוָֹּה מִׁ ם  ֵאֶלה מוֲֹעֵדי יְּ אּו ֹאתָּ רְּ קְּ תִׁ

ם מוֲֹעדָּ  ד:כג .בְּ

ֶכם מִׁ  ספירת העומר סדר ֶתם לָּ ַפרְּ תּוסְּ ֳחַרת ַהַשבָּ  טז-טו:כג מָּ
ים סוכותב אושפיזין ַעת יָּמִׁ בְּ בּו שִׁ  מג-מב:כג ַבֻסֹכת ֵתשְּ

 יום טוב ,קידושא רבא ◄יום טוב ערבית
 בוקר

ַדֵבר ֹמֶשה ֶאת הוָֹּה ֶאל ַויְּ ֵאל ֹמֲעֵדי יְּ רָּ שְּ ֵני יִׁ  מד:כג .בְּ

הוָֹּה ֶאל בהר - קריאת התורה שבועי ַדֵבר יְּ יַני ֵלאֹמרֹמֶשה  ַויְּ ַהר סִׁ  ב:כו-א:כה .בְּ

הוָֹּה ֶאל בהר - ה"ש ב"קריאת התורה מנ ַדֵבר יְּ יַני ֵלאֹמר ַויְּ ַהר סִׁ  יג-א:כה .ֹמֶשה בְּ

ם בחקתי - קריאת התורה שבועי ֻחֹקַתי ֵתֵלכּו אִׁ  לד:כז-ג:כו בְּ

ם בחקתי - ה"ש ב"קריאת התורה מנ ֻחֹקַתי ֵתֵלכּו אִׁ  יג-ג:כו בְּ

מוסף ראש ◄כות השחר בר ,שחרית
 סליחות ◄השנה

י ֶאת תִׁ ַכרְּ זָּ י ַיֲעקוֹב וְּ יתִׁ רִׁ  מב:כו בְּ

ַאף סליחות ֵביֶהם ַגם וְּ ֶאֶרץ ֹאיְּ ם בְּ יוֹתָּ הְּ  מה-מד:כו ֹזאת בִׁ
ים מוסף ראש השנה אֹשנִׁ ית רִׁ רִׁ ֶהם בְּ י לָּ תִׁ ַכרְּ זָּ  מה:כו וְּ

  במדברבמדבר          
הוָֹּה במדבר - קריאת התורה שבועי ַדֵבר יְּ ֹאֶהל מוֵֹעד ַויְּ יַני בְּ ַבר סִׁ דְּ מִׁ   כ:ד-א:א ֶאל ֹמֶשה בְּ

ֹאֶהל מוֵֹעד במדבר - ה"ש ב"קריאת התורה מנ יַני בְּ ַבר סִׁ דְּ מִׁ ה ֶאל ֹמֶשה בְּ הוָֹּ ַדֵבר יְּ  יט-א:א ַויְּ

שוֹן נָֹּשא ֶאת נשא - קריאת התורה שבועי ֵני ֵגרְּ  פט:ז-כא:ד ֹראש בְּ

שוֹן ֹשא ֶאתנָּ  נשא - ה"ש ב"קריאת התורה מנ ֵני ֵגרְּ  גל-כא:ד ֹראש בְּ

 ◄( ס)ברכת הכהנים ◄ סדר הטבת חלום
 (ס)סדר פדיון הבן 

כּו ֶאת רְּ בָּ ֵאל ֹכה תְּ רָּ שְּ ֵני יִׁ  כז-כב:ו בְּ

 ◄שחרית, תורהבברכת ה ברכת כהנים

תפילת  ◄ברכת הבנים ◄ש על המיטה"ק
 סדר פדיון הבן ◄הדרך

 
ֶרָך מְּ שְּ יִׁ ה וְּ הוָֹּ ָך יְּ ֶרכְּ בָּ יֻחֶּנךָּ  .יְּ נָּיו ֵאֶליָך וִׁ ה פָּ הוָֹּ ֵאר יְּ . יָּ

לוֹם ָך שָּ יֵָּשם לְּ נָּיו ֵאֶליָך וְּ ה פָּ הוָֹּ א יְּ שָּ  .יִׁ
 

   כו-כד:ו

  



 במדבר -שמוש פסוקים 
  

 פסוק:פרק  -מתחיל ב -בשמוש ב             
 

9 
 

פסוק שהקהל אומרים בעת קריאת 
 ברכת כהניםב וישםהכהנים מילת 

מּו ֶאת שָּ י ַעל וְּ מִׁ ֵאל שְּ רָּ שְּ ֵני יִׁ י בְּ ֵכם ַוֲאנִׁ רְּ  כז:ו .ֲאבָּ

ים ֶאת חנוכה שלקריאת התורה ראשון  קִׁ הָּ יוֹם ַכלוֹת ֹמֶשה לְּ י בְּ הִׁ ן ַויְּ כָּ שְּ  6יז-א:ז ַהמִׁ
ֵאל ֶבן חנוכה של שניקריאת התורה  ַתנְּ יב נְּ רִׁ קְּ י הִׁ ר ַביוֹם ַהֵשנִׁ יא צּועָּ שִׁ ר נְּ שכָּ שָּ  כט-יח:ז .יִׁ

בּולֻן ַביוֹם חנוכה שלקריאת התורה שלישי  ֵני זְּ בְּ יא לִׁ י נָּשִׁ ישִׁ לִׁ יָאב ֶבןאֱ  ַהשְּ  לה-כד:ז .ֵחֹלן לִׁ
אּוֵבן חנוכה שלקריאת התורה רביעי  ֵני רְּ בְּ יא לִׁ י נָּשִׁ יעִׁ בִׁ רְּ יצּור ֶבן ַביוֹם הָּ ֵדיאּור ֱאלִׁ  מא-ל:ז .שְּ

 חנוכה שלקריאת התורה חמישי 
עוֹן מְּ ֵני שִׁ בְּ יא לִׁ י נָּשִׁ ישִׁ יֵאל ֶבן ַביוֹם ַהֲחמִׁ ֻלמִׁ  שְּ

י יַשדָּ  מז-לו:ז .צּורִׁ

ֵני גָּד חנוכה שלהתורה ששי  קריאת בְּ יא לִׁ י נָּשִׁ שִׁ ף ֶבן ַביוֹם ַהשִׁ יָּסָּ עּוֵאל ֶאלְּ  מז-מב:ז .דְּ

 חנוכה שלקריאת התורה שבעי 
ם יִׁ רָּ ֵני ֶאפְּ בְּ יא לִׁ י נָּשִׁ יעִׁ בִׁ ע ֶבן ַביוֹם ַהשְּ מָּ ישָּ  ֱאלִׁ

יהּוד  נג-מח:ז .ַעמִׁ

י חנוכה שלקריאת התורה שמיני  ינִׁ מִׁ ַנֶשה ַביוֹם ַהשְּ ֵני מְּ בְּ יא לִׁ יֵאל ֶבן נָּשִׁ לִׁ הצּור ַגמְּ דָּ  ד:ח-נד:ז .פְּ

ָך ֶאת בהעלותך - קריאת התורה שבועי ַהֲעֹלתְּ ה ַהֵּנֹרת ֶאל בְּ נוֹרָּ ֵני ַהמְּ  טז:יב-א:ח מּול פְּ

ָך ֶאת בהעלותך - ה"ש ב"קריאת התורה מנ ַהֲעֹלתְּ ה ַהֵּנֹרת ֶאל בְּ נוֹרָּ ֵני ַהמְּ  יד-א:ח מּול פְּ
ֵני מ פסח"חוה -ניסן 'יאת התורה כקר ַיֲעשּו בְּ ֵאל ֶאת וְּ רָּ שְּ מוֲֹעדוֹ יִׁ ַסח בְּ  יד-א:ט .ַהפָּ

ר יוֹם הגדה של פסח שָּ ה עָּ עָּ בָּ ַארְּ י בְּ  יא:ט ַבֹחֶדש ַהֵשנִׁ
ַעל ַעל הגבהה ה ַיֲחנּו וְּ הוָֹּ י יְּ עּו פִׁ סָּ ה יִׁ הוָֹּ י יְּ  כג:ט פִׁ

ֶכם  מוסף ראש השנה ַחתְּ מְּ יוֹם שִׁ ֵשיֶכםּובְּ דְּ אֵשי חָּ רָּ מוֲֹעֵדיֶכם ּובְּ  י:י ּובְּ

 - תאאתה הר ◄ויהי בנסוע ,ת"ס הוצאת
 שמחת תורה

ָאֹרן ַוֹיאֶמר ֹמֶשה ֹסַע הָּ נְּ י בִׁ הִׁ  לה:י ַויְּ

נֹֻחה ֹיאַמר  מראובנחה י ,ת"ס החזרת  לו:י ּובְּ
את סליחות ֵלינּו ַחטָּ ֵשת עָּ  יא:יב ַאל נָּא תָּ

יָֻּתרּו ֶאת ַלחשְּ  שלח - קריאת התורה פרשת ים וְּ ָך ֲאנָּשִׁ ַנַען לְּ  מא:טו-א:יג ֶאֶרץ כְּ

ַלח שלח - ה"ש ב"קריאת התורה מנ יָֻּתרּו ֶאת שְּ ים וְּ ָך ֲאנָּשִׁ ַנַען לְּ  כ-א:יג ֶאֶרץ כְּ
ַדל סליחות גְּ ה יִׁ ַעתָּ  יז:יד נָּא ֹכַח ֲאֹדנָּי וְּ

ַלח ערב יום כיפור ◄סליחות ם ַהֶזהנָּא ַלֲעו סְּ עָּ ֹגדֶ  ֹן הָּ ֶדָךכְּ  יט:יד ל ַחסְּ
ֶרָך סליחות בָּ דְּ י כִׁ תִׁ ַלחְּ הוָֹּה סָּ  כ:יד .ַוֹיאֶמר יְּ

ל ו:פרקי אבות ה י כָּ ים ֶאת כִׁ ֹראִׁ ים הָּ ֲאנָּשִׁ ֶאת הָּ י וְּ ֹבדִׁ  כב:יד ֹאֹתַתי כְּ

ֹבאּו ֶאל כל יום - מעמדות י תָּ ֹבֵתיֶכם כִׁ  טז-א:טו ֶאֶרץ מוֹשְּ
ֶשה ַליהוָּה  פרשת נסכים יֶתם אִׁ  יג-ג:טו ַוֲעשִׁ

 ערב יום כיפור
ל כָּ ַלח לְּ סְּ נִׁ ל וְּ כָּ י לְּ ם כִׁ תוֹכָּ ַלֵגר ַהגָּר בְּ ֵאל וְּ רָּ שְּ ֵני יִׁ  ֲעַדת בְּ

גָּה גָּ שְּ ם בִׁ עָּ  כו:טו .הָּ

 ,ש על המיטה"ק ,ערבית ,שחרית - ש"ק
 'וכו

ת ַעל יצִׁ ֶהם צִׁ שּו לָּ עָּ ם וְּ ֹדֹרתָּ ֵדיֶהם לְּ גְּ ֵפי בִׁ  מא-לז:טו ַכנְּ

ַקח ֹקַרחוַ  קרח - קריאת התורה שבועי  לב:יח-א:טז יִׁ

ַקח ֹקַרח קרח - ה"ש ב"קריאת התורה מנ  יג-א:טז ַויִׁ
ם (ס) סדר פדיון הבן ָאדָּ כוֹר הָּ ֶדה ֵאת בְּ פְּ ֹדה תִׁ  טו:יח ַאְך פָּ
ו סדר פדיון הבן דּויָּ ֶבן ּופְּ ֶדה מִׁ פְּ  טז:יח ֹחֶדש תִׁ

ה חקת - קריאת התורה שבועי  א:כב-א:יט ֹזאת ֻחַקת ַהתוֹרָּ

ה חקת - ה"ש ב"קריאת התורה מנ  יז-א:יט ֹזאת ֻחַקת ַהתוֹרָּ
ה קריאת התורה לפרשת פרה  כב-א:יט ֹזאת ֻחַקת ַהתוֹרָּ

מוֹת ב:פרקי אבות ו יֵאל בָּ ַּנֲחלִׁ יֵאל ּומִׁ נָּה ַנֲחלִׁ ַמתָּ  יט:כא .ּומִׁ

לָּק בלק - קריאת התורה שבועי א בָּ  ט:כה-ב:כב ַוַירְּ

לָּק בלק - ה"ש ב"קריאת התורה מנ א בָּ  יב-ב:כב ַוַירְּ
ַיֲעֹקב ֹלא מוסף ראש השנה יט ָאֶון בְּ בִׁ  כא:כג הִׁ

                                                
 כב:ויש מתחילים מפסוק   6
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ֵאל ַמה ל--מ א"פל ◄שחרית  -מה טובו  רָּ שְּ ֹנֶתיָך יִׁ כְּ שְּ ֶליָך ַיֲעֹקב מִׁ  ה:כד .ֹטבּו ֹאהָּ

 פינחס - קריאת התורה שבועי
ס ֶבן חָּ ינְּ ר ֶבן פִׁ זָּ עָּ יב ֶאת ֶאלְּ י  ַאֲהֹרן ַהֹכֵהן ֵהשִׁ תִׁ ֲחמָּ
ֵני ֵאל ֵמַעל בְּ רָּ שְּ  א:ל-י:כה יִׁ

 פינחס - ה"ש ב"קריאת התורה מנ
ס ֶבן חָּ ינְּ ר ֶבן פִׁ זָּ עָּ יב ֶאת ֶאלְּ י  ַאֲהֹרן ַהֹכֵהן ֵהשִׁ תִׁ ֲחמָּ
ֵני ֵאל ֵמַעל בְּ רָּ שְּ  ד:כו-י:כה יִׁ

 כל יום - מעמדות ◄סדר ברית מילה
ס ֶבן חָּ ינְּ ר ֶבן פִׁ זָּ עָּ י  יב ֶאתַאֲהֹרן ַהֹכֵהן ֵהשִׁ  ֶאלְּ תִׁ ֲחמָּ
ֵני ֵאל ֵמַעל בְּ רָּ שְּ  יב-י:כה יִׁ

ֵאל קרבנות ,שחרית -פרשת התמיד  רָּ שְּ ֵני יִׁ  ח-א:כח ַצו ֶאת בְּ
ֵאל קריאת התורה ראש חודש רָּ שְּ ֵני יִׁ  טו-א:כח ַצו ֶאת בְּ

 לשבת (המוספים) מוסף פרשת
ראש ו7

ספר  הקריא ◄קרבנות ,8שחרית - חודש
 ראש חודש שבת', ב

יוֹם  םּובְּ ימִׁ מִׁ נָּה תְּ ֵני שָּ ים בְּ שִׁ בָּ ֵני כְּ ת שְּ  טו-ט:כח ַהַשבָּ

 ◄מוסף שבת ◄קרבנות ,שחרית שבת
 שבת - מעמד

ם ימִׁ מִׁ נָּה תְּ ֵני שָּ ים בְּ שִׁ בָּ ֵני כְּ ת שְּ יוֹם ַהַשבָּ  י-ט:כח ּובְּ

ה ַליהוָּה  ראש חודש מוסף שבת יבּו ֹעלָּ רִׁ ֵשיֶכם ַתקְּ דְּ אֵשי חָּ רָּ  יא:כח ּובְּ
ה ַליהוָּה קרבנות ,חודשראש  שחרית יבּו ֹעלָּ רִׁ ֵשיֶכם ַתקְּ דְּ אֵשי חָּ רָּ  טו-יא:כח ּובְּ
של  (ל"בחו ניוש) ראשון', ספר ב הקריא
 סוכות

ד ֶאחָּ ר הָּ ה ַבֶשֶמן ַלפָּ לּולָּ ה בְּ חָּ נְּ ים ֹסֶלת מִׁ ֹרנִׁ ה ֶעשְּ ֹלשָּ  טז-יב:כח ּושְּ

 פסח מוסף
ר יוֹם לַ  שָּ ה עָּ עָּ בָּ ַארְּ אשוֹן בְּ רִׁ ֹחֶדש ֶפַסח ּוַבֹחֶדש הָּ

 יט-טז:כח .ַליהוָּה

של  (ל"בחו' וב) ראשון', ספר ב הקריא
 פסח

ר יוֹם ַלֹחֶדש ֶפַסח  שָּ ה עָּ עָּ בָּ ַארְּ אשוֹן בְּ רִׁ ּוַבֹחֶדש הָּ
 כה-טז:כח .ַליהוָּה

 ויום אחרון של מ"חוה', ספר ב הקריא
 פסח

נַ  ר שְּ קָּ ֵני בָּ ים בְּ רִׁ ה ַליהוָּה פָּ ֶשה ֹעלָּ ֶתם אִׁ ַרבְּ קְּ הִׁ ם וְּ יִׁ
ד ל ֶאחָּ ַאיִׁ  כה-יט:כח וְּ

 שבועות מוסף
ה  ה ַליהוָּ שָּ ה ֲחדָּ חָּ נְּ ֶכם מִׁ יבְּ רִׁ ַהקְּ ים בְּ כּורִׁ יוֹם ַהבִׁ ּובְּ

ֻבֹעֵתיֶכם שָּ  כז-כו:כח בְּ

 שבועות', ספר ב הקריא
ה  ה ַליהוָּ שָּ ה ֲחדָּ חָּ נְּ ֶכם מִׁ יבְּ רִׁ ַהקְּ ים בְּ כּורִׁ יוֹם ַהבִׁ ּובְּ

ֻבֹעֵתיֶכם שָּ  לא-כו:כח בְּ

ראש ', ספר ב הקריא ◄המוסף ראש השנ
 הימים 'ב ,השנה

ֶכם ֶיה לָּ הְּ א ֹקֶדש יִׁ רָּ קְּ ד ַלֹחֶדש מִׁ ֶאחָּ י בְּ יעִׁ בִׁ  ו-א:כט ּוַבֹחֶדש ַהשְּ

ֶכם יום כיפור מוסף ֶיה לָּ הְּ א ֹקֶדש יִׁ רָּ קְּ י ַהֶזה מִׁ יעִׁ בִׁ שוֹר ַלֹחֶדש ַהשְּ  ח-ז:כט ּוֶבעָּ
שוֹר ַלֹחֶדש ַהשְּ  יום כיפור', ספר ב הקריא ֶכםּוֶבעָּ ֶיה לָּ הְּ א ֹקֶדש יִׁ רָּ קְּ י ַהֶזה מִׁ יעִׁ  יא-ז:כט בִׁ

 סוכות מוסף
ֶיה  הְּ א ֹקֶדש יִׁ רָּ קְּ י מִׁ יעִׁ בִׁ ר יוֹם ַלֹחֶדש ַהשְּ שָּ ה עָּ שָּ ּוַבֲחמִׁ

ֶכם  גי-בי:כט לָּ

 ל"חו סוכות של 'ביום ', ספר ב הקריא
יֶ  הְּ א ֹקֶדש יִׁ רָּ קְּ י מִׁ יעִׁ בִׁ ר יוֹם ַלֹחֶדש ַהשְּ שָּ ה עָּ שָּ ה ּוַבֲחמִׁ

ֶכם  טז-יב:כט לָּ

ם סוכות מוסף נָּיִׁ ם שְּ ר ֵאילִׁ שָּ ֵנים עָּ ר שְּ קָּ ֵני בָּ ים בְּ רִׁ י פָּ  יז:כט ּוַביוֹם ַהֵשנִׁ
ם סוכות של 'יום ב ,קריאת התורה נָּיִׁ ם שְּ ר ֵאילִׁ שָּ ֵנים עָּ ר שְּ קָּ ֵני בָּ ים בְּ רִׁ י פָּ  יט-יז:כט ּוַביוֹם ַהֵשנִׁ

י פָּ  סוכות מוסף ישִׁ לִׁ םּוַביוֹם ַהשְּ יִׁ נָּ ם שְּ ר ֵאילִׁ שָּ ֵתי עָּ ים ַעשְּ  כ:כט רִׁ
ם סוכות שלשלישי יום  ,קריאת התורה נָּיִׁ ם שְּ ר ֵאילִׁ שָּ ֵתי עָּ ים ַעשְּ רִׁ י פָּ ישִׁ לִׁ  כב-כ:כט ּוַביוֹם ַהשְּ

ם ל"חו סוכות מ"חוה של 'ביום  ,ת"קה נָּיִׁ ם שְּ ר ֵאילִׁ שָּ ֵתי עָּ ים ַעשְּ רִׁ י פָּ ישִׁ לִׁ  חכ-כ:כט ּוַביוֹם ַהשְּ
ם סוכות מוסף נָּיִׁ ם שְּ ה ֵאילִׁ רָּ ים ֲעשָּ רִׁ י פָּ יעִׁ בִׁ רְּ  כג:כט ּוַביוֹם הָּ

ם סוכותיום רביעי של , קריאת התורה נָּיִׁ ם שְּ ה ֵאילִׁ רָּ ים ֲעשָּ רִׁ י פָּ יעִׁ בִׁ רְּ  כה-כג:כט ּוַביוֹם הָּ
נָּ  ל"חו סוכות מ"חוה יום שלישי של, ת"קה ם שְּ ה ֵאילִׁ רָּ ים ֲעשָּ רִׁ י פָּ יעִׁ בִׁ רְּ םּוַביוֹם הָּ  לא-כג:כט יִׁ

ם סוכות מוסף נָּיִׁ ם שְּ ה ֵאילִׁ עָּ שְּ ים תִׁ רִׁ י פָּ ישִׁ  כו:כט ּוַביוֹם ַהֲחמִׁ
ם סוכות יום חמישי של, ת"קה נָּיִׁ ם שְּ ה ֵאילִׁ עָּ שְּ ים תִׁ רִׁ י פָּ ישִׁ  כח-כו:כט ּוַביוֹם ַהֲחמִׁ

ישִׁ  מ"חוהיום רביעי של , קריאת התורה םּוַביוֹם ַהֲחמִׁ יִׁ נָּ ם שְּ ה ֵאילִׁ עָּ שְּ ים תִׁ רִׁ  לד-כו:כט י פָּ

                                                
 י-ט פסוקים  7
 טו-יא פסוקים  8
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 הושענא רבאו ל"חו סוכות

ם הושענא רבא מוסף נָּיִׁ ם שְּ ֹמנָּה ֵאילִׁ ים שְּ רִׁ י פָּ שִׁ  כט:כט ּוַביוֹם ַהשִׁ
ם סוכות יום ששי של, קריאת התורה נָּיִׁ ם שְּ ֹמנָּה ֵאילִׁ ים שְּ רִׁ י פָּ שִׁ  לא-כט:כט ּוַביוֹם ַהשִׁ

יעִׁ  הושענא רבא מוסף בִׁ םּוַביוֹם ַהשְּ יִׁ נָּ ם שְּ ה ֵאילִׁ עָּ בְּ ים שִׁ רִׁ  לב:כט י פָּ
ם קריאת התורה הושענא רבא נָּיִׁ ם שְּ ה ֵאילִׁ עָּ בְּ ים שִׁ רִׁ י פָּ יעִׁ בִׁ  לד-לב:כט ּוַביוֹם ַהשְּ

ֶיה לֶָּכם שמחת תורה/ע"ש מוסף הְּ י ֲעֶצֶרת תִׁ ינִׁ מִׁ  לו-לה:כט ַביוֹם ַהשְּ
י ֲעֶצֶר  ל"חו ע"ש', ספר ב הקריא ינִׁ מִׁ ֶיה לֶָּכםַביוֹם ַהשְּ הְּ  א:ל-לה:כט ת תִׁ
ֶיה לֶָּכם ת שמחת תורה"קה מוסף הְּ י ֲעֶצֶרת תִׁ ינִׁ מִׁ  א:ל-לה:כט ַביוֹם ַהשְּ

ֵאל  מטות - קריאת התורה שבועי רָּ שְּ ֵני יִׁ בְּ אֵשי ַהַמטוֹת לִׁ ַדֵבר ֹמֶשה ֶאל רָּ  מב:לב-ב:ל ַויְּ

ַדֵבר ֹמֶשה ֶאל רָּ  מטות  - ה"ש ב"קריאת התורה מנ ֵאלַויְּ רָּ שְּ ֵני יִׁ בְּ  יז-ב:ל אֵשי ַהַמטוֹת לִׁ

ֵאל מסעי - קריאת התורה שבועי רָּ שְּ ֵני יִׁ ֵעי בְּ  יג:לו-א:לג ֵאֶלה ַמסְּ

ֵאל מסעי - ה"ש ב"קריאת התורה מנ רָּ שְּ ֵני יִׁ ֵעי בְּ  י-א:לג ֵאֶלה ַמסְּ

  דבריםדברים      
ים דברים - קריאת התורה שבועי רִׁ בָּ  כב:ג-א:א ֵאֶלה ַהדְּ

ים  דברים - ה"ש ב"רה מנקריאת התו רִׁ בָּ  יא-א:א ֵאֶלה ַהדְּ
ֶכם סדר מוצאי שבת -ויתן לך  ה ֶאתְּ בָּ רְּ הוָֹּה ֱאֹלֵהיֶכם הִׁ  יא-י:א יְּ

 (ס)משברך לעולה לתורה 
ים  מִׁ עָּ ֶכם ֶאֶלף פְּ ה ֱאֹלֵהי ֲאבוֵֹתֶכם ֹיֵסף ֲעֵליֶכם כָּ הוָֹּ יְּ

ֶכם ֶבר לָּ ֶכם ַכֲאֶשר דִׁ ֵרְך ֶאתְּ יבָּ  .וִׁ
 יא:א

הוָֹּה ואתחנן - ת התורה שבועיקריא ַחַּנן ֶאל יְּ ֶאתְּ  יא:ז-כג:ג וָּ

הוָֹּה ואתחנן - ה"ש ב"קריאת התורה מנ ַחַּנן ֶאל יְּ ֶאתְּ  ח:ד-כג:ג וָּ
ָך סליחות דְּ אוֹת ֶאת ַעבְּ ַהרְּ לוֹתָּ לְּ ה ַהחִׁ ה ַאתָּ הוִׁ  כד:ג ֲאֹדנָּי יְּ

קריאת התורה  קודם◄(ס)ת "הוצאת ס
ן לך וית ◄שקוראים העולה הראשון אחר

 סדר מוצאי שבת -

ֶכם ַהיוֹם ים ֻכלְּ ים ַביהוָּה ֱאֹלֵהיֶכם ַחיִׁ ֵבקִׁ ַאֶתם ַהדְּ  ד:ד .וְּ

ֹאד י:פרקי אבות ג ָך מְּ שְּ ֹמר ַנפְּ ָך ּושְּ ֶמר לְּ שָּ  ט:ד ַרק הִׁ

ֹאד מעמד הר סני -אחת משש זכירות  ָך מְּ שְּ ֹמר ַנפְּ ָך ּושְּ ֶמר לְּ שָּ  י-ט:ד ַרק הִׁ
ים בקריאת התורה תשעה בא נִׁ ֵני בָּ ים ּובְּ נִׁ יד בָּ י תוֹלִׁ  מ-כה:ד כִׁ

הוָֹּה ֱאֹלֶהיָך סליחות ם ֶאת יְּ שָּ ֶתם מִׁ ַקשְּ  כט:ד ּובִׁ
הוָֹּה ֱאֹלֶהיָך סליחות י ֵאל ַרחּום יְּ  לא:ד כִׁ

טּויָּה הגדה של פסח רוַֹע נְּ זְּ ה ּובִׁ קָּ ד ֲחזָּ יָּ  לד:ד ּובְּ

ַדַעת שמחת תורה - תאאתה הר ֵאתָּ לָּ רְּ ה הָּ  לה:ד ַאתָּ

 ,מוסף ,ערבית ,מנחה ,שחרית - עלינו
סדר ברית  ,קידוש לבנה ,מוסף ראש השנה

 (ס)החזרת ספר תורה ◄ מילה

ים  אֹלהִׁ הוָֹּה הּוא הָּ י יְּ ֶבָך כִׁ בָּ תָּ ַהיוֹם ַוֲהֵשֹבתָּ ֶאל לְּ ַדעְּ יָּ וְּ
ַחת  תָּ ָאֶרץ מִׁ ַעל הָּ ַמַעל וְּ ם מִׁ ַמיִׁ    לט:ד .עוֹד ֵאיןַבשָּ

ה הגבהה ֹזאת ַהתוֹרָּ ֵאל וְּ רָּ שְּ ֵני יִׁ ֵני בְּ פְּ ם ֹמֶשה לִׁ  מד:ד .ֲאֶשר שָּ

ֶתָך שבת - מעמד ַלאכְּ ל מְּ יתָּ כָּ שִׁ עָּ ים ַתֲעֹבד וְּ מִׁ  טו-יב:ה .ֵשֶשת יָּ

 ,תחנון ◄ז"פסד ,שחרית  -שירת הים 
, שבת, ת"סהוצאת  ◄בוקר 'וה 'ימי ב

 מוסף שבת ,קדושה ◄ויום טוב שחרית

סדר  ◄מוסף ראש השנה ◄ויום טוב
 שענותהו

ד הוָֹּה ֶאחָּ הוָֹּה אֹלֵהינּו יְּ ֵאל יְּ רָּ שְּ ַמע יִׁ    ד:ו . שְּ

  



 דברים -פסוקים  שמוש
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מוסף  ,על המיטה ,ערבית ,שחרית - ש"ק
  ראש השנה

ד הוָֹּה ֶאחָּ הוָֹּה ֱאֹלֵהינּו יְּ ֵאל יְּ רָּ שְּ ַמע יִׁ ת ֵאת  .שְּ ָאַהבְּ וְּ
ֹאֶדָך ל מְּ כָּ ָך ּובְּ שְּ ל ַנפְּ כָּ ָך ּובְּ בְּ בָּ ל לְּ כָּ הוָֹּה אֹלֶהיָך בְּ יּו. יְּ הָּ  וְּ

י  ֵאֶלה ֲאֶשר ָאֹנכִׁ ים הָּ רִׁ בָּ ָךַהדְּ ַצּוְּ ֶבָך מְּ בָּ . ַהיוֹם ַעל לְּ
ָך  תְּ ֶלכְּ ֵביֶתָך ּובְּ ָך בְּ תְּ בְּ שִׁ ם בְּ תָּ בָּ ַברְּ דִׁ ֶניָך וְּ בָּ ם לְּ תָּ ַּננְּ שִׁ וְּ

קּוֶמָך ָך ּובְּ בְּ כְּ שָּ יּו . ַבֶדֶרְך ּובְּ הָּ ֶדָך וְּ אוֹת ַעל יָּ ם לְּ תָּ ַשרְּ ּוקְּ
ֹפת ֵבין ֵעיֶניָך ֹטטָּ ֻזזוֹת ֵביֶתָך . לְּ ם ַעל מְּ תָּ ַתבְּ ּוכְּ

ֶריָך עָּ שְּ  .ּובִׁ

 ט-ד:ו

ֹפת ֵבין ֵעיֶניָך  סדר הנחת תפילין קודם ֹטטָּ יּו לְּ הָּ ֶדָך וְּ אוֹת ַעל יָּ ם לְּ תָּ ַשרְּ  ח:ו .ּוקְּ
ֵעֹדת הגדה של פסח ה הָּ ר ֵלאֹמר מָּ חָּ ָך מָּ נְּ ָך בִׁ ָאלְּ שְּ י יִׁ  כ:ו כִׁ
ם הגדה של פסח שָּ יא מִׁ נּו הוֹצִׁ אוֹתָּ  כג:ו וְּ

עּון עקב - קריאת התורה שבועי מְּ שְּ ה ֵעֶקב תִׁ יָּ הָּ  כה:יא-יב:ז וְּ

עּון עקב - ה"ש ב"קריאת התורה מנ מְּ שְּ ה ֵעֶקב תִׁ יָּ הָּ  י:ח-יב:ז וְּ
ֶבָך סדר מוצאי שבת -ויתן לך  רְּ הִׁ ָך וְּ ָך ּוֵבַרכְּ  טו-יג:ז ַוֲאֵהבְּ

אשר הכעיסו אבותינו  -אחת משש זכירות 
 ה במדבר"להקב

ֹכר ַא ַכחזְּ שְּ  ז:ט ל תִׁ

ָך סליחות תְּ ַנֲחלָּ ָך וְּ ֵחת ַעמְּ  כז-כו:ט ַאל ַתשְּ
ַיֲעֹקב תחנון ק ּולְּ חָּ צְּ יִׁ ם לְּ הָּ רָּ ַאבְּ ֶדיָך לְּ ֹכר ַלֲעבָּ  כז:ט זְּ
הוָֹּה ֱאֹלֶהיָך ההירא פרשת ה יְּ ֵאל מָּ רָּ שְּ ה יִׁ ַעתָּ  ט:יא-יב:י וְּ

הוָֹּה ֱאֹלֵהיֶכם הּוא ֱאֹל סדר מוצאי שבת -ויתן לך  י יְּ יםכִׁ ֱאֹלהִׁ  יח-יז:י ֵהי הָּ
ה הגדה של פסח מָּ יְּ רָּ צְּ דּו ֲאֹבֶתיָך מִׁ רְּ ים ֶנֶפש יָּ עִׁ בְּ שִׁ  כב:י בְּ

ו 'וכו ,על המיטה ,ערבית ,שחרית - ש"ק צְּ עּו ֶאל מִׁ מְּ שְּ ֹמַע תִׁ ם שָּ יָּה אִׁ הָּ  כא-יג:יא ַֹתיוְּ

ה ראה - קריאת התורה שבועי כָּ רָּ ֵניֶכם ַהיוֹם בְּ פְּ י ֹנֵתן לִׁ ֵאה ָאֹנכִׁ לָּה רְּ לָּ  יז:טז-כו:יא .ּוקְּ

לָּה ראה - ה"ש ב"קריאת התורה מנ לָּ ה ּוקְּ כָּ רָּ ֵניֶכם ַהיוֹם בְּ פְּ י ֹנֵתן לִׁ ֵאה ָאֹנכִׁ  י:יב-כו:יא .רְּ
ים ַאֶתם ַליהוָּה ֱאֹלֵהיֶכם יח:פרקי אבות ג נִׁ  א:יד בָּ

 שבת, פסח שבת שמיני ,קריאת התורה
 ל"חו, ע"ש שבתו שבועותשל ' יום ב

ַעֵש  ֶעָךַעֵשר תְּ בּוַאת ַזרְּ ל תְּ  יז:טז-כב:יד ר ֵאת כָּ

ָך סדר מוצאי שבת -ויתן לך  הוָֹּה ֱאֹלֶהיָך ֵבַרכְּ י יְּ  ו:טו כִׁ
 'ויום ב ,ל"חו פסחלשמיני  ,קריאת התורה

 ל"חו ,שבועות
ָך ֹצאנְּ ָך ּובְּ רְּ קָּ בְּ ֵלד בִׁ ּוָּ כוֹר ֲאֶשר יִׁ ל ַהבְּ  יז:טז-יט:טו כָּ

 - אחת משש זכירות  ◄הגדה של פסח
 יציאת מצרים

ֵמץ יו חָּ לָּ  ג:טז ֹלא ֹתאַכל עָּ

 שלושת רגלים מוסף
ה  הוָֹּ ֵני יְּ ָך ֶאת פְּ כּורְּ ל זְּ ֶאה כָּ נָּה ֵירָּ ים ַבשָּ מִׁ עָּ לוֹש פְּ שָּ

 יז-טז:טז ֱאֹלֶהיָך

ֶריָך שופטים - קריאת התורה שבועי עָּ ל שְּ כָּ ָך בְּ ֶתן לְּ ים תִׁ רִׁ ֹשטְּ ים וְּ טִׁ  ט:כא-יח:טז ֹשפְּ

ים שופטים - ה"ש ב"מנ קריאת התורה רִׁ ֹשטְּ ים וְּ טִׁ ֶריָך, ֹשפְּ עָּ ל שְּ כָּ ָך בְּ ֶתן לְּ  יג:יז-יח:טז תִׁ

ֶביָך כי תצא - קריאת התורה שבועי ה ַעל ֹאיְּ מָּ חָּ לְּ י ֵתֵצא ַלמִׁ  יט:כה-י:כא כִׁ

ֶביָך כי תצא - ה"ש ב"קריאת התורה מנ ה ַעל ֹאיְּ מָּ חָּ לְּ י ֵתֵצא ַלמִׁ  כא-י:כא כִׁ

הוָֹּה ֱאֹלֶהיָך  סדר הטבת חלום ◄ש"מוצ -ויתן לך  ה יְּ ֹלא ָאבָּ  ו:כג וְּ

יָּם  מעשה מרים -אחת משש זכירות  רְּ מִׁ הוָֹּה ֱאֹלֶהיָך לְּ ה יְּ שָּ כוֹר ֵאת ֲאֶשר עָּ  ט:כד זָּ

אחת משש  ◄קריאת התורה לפרשת זכור
 מעשה עמלק -זכירות 

ֵלק ָך ֲעמָּ ה לְּ שָּ כוֹר ֵאת ֲאֶשר עָּ  יט-יז:כה זָּ

ָאֶרץ כי תבוא - ריאת התורה שבועי בוֹא ֶאל הָּ י תָּ ה כִׁ יָּ הָּ  ח-א:כו וְּ

ָאֶרץ כי תבוא - ה"ש ב"קריאת התורה מנ בוֹא ֶאל הָּ י תָּ ה כִׁ יָּ הָּ  טו-א:כו וְּ
י הגדה של פסח י ֹאֵבד ָאבִׁ הוָֹּה ֱאֹלֶהיָך ֲאַרמִׁ ֵני יְּ פְּ תָּ לִׁ ָאַמרְּ יתָּ וְּ נִׁ עָּ  ח-ה:כו וְּ

 בסוף ◄ברכת כהניםי כהנים בסוף "ע
 (י"סע) וערבית שחרית

ָך ֶאת  ֵרְך ֶאת ַעמְּ ם ּובָּ ַמיִׁ ן ַהשָּ ָך מִׁ שְּ דְּ עוֹן קָּ מְּ ה מִׁ יפָּ קִׁ ַהשְּ
ֵאל רָּ שְּ  טו:כו יִׁ

ֶדה סדר מוצאי שבת -ויתן לך  ה ַבשָּ רּוְך ַאתָּ יר ּובָּ עִׁ ה בָּ רּוְך ַאתָּ  ו-ג:כח  .בָּ
ֶמיָך סדר מוצאי שבת -ויתן לך  ה ַבֲאסָּ כָּ רָּ ָך ֶאת ַהבְּ תְּ הוָֹּה אִׁ ַצו יְּ  ח:כח יְּ



 שמואל, שופטים, יהושע -מוש פסוקים ש
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ֶליָך תפילה זכה א עָּ רָּ קְּ ה נִׁ הוָֹּ י ֵשם יְּ ָאֶרץ כִׁ ל ַעֵמי הָּ אּו כָּ רָּ  י:כח וְּ

רוֹ ַהטוֹב סדר מוצאי שבת -ויתן לך  ָך ֶאת אוֹצָּ ה לְּ הוָֹּ ַתח יְּ פְּ  יב:כח יִׁ

הוָֹּה ֱאֹלֵהיֶכם נצבים - קריאת התורה שבועי ֵני יְּ פְּ ֶכם לִׁ ים ַהיוֹם ֻכלְּ בִׁ ּצָּ  ל כ-ט:כט ַאֶתם נִׁ

הוָֹּה ֱאֹלֵהיֶכם נצבים - ה"ש ב"קריאת התורה מנ ֵני יְּ פְּ ֶכם לִׁ ים ַהיוֹם ֻכלְּ בִׁ ּצָּ  כח-ט:כט ַאֶתם נִׁ
ֵנינּו וידוי ,יום כיפור תפילת בָּ נּו ּולְּ ֹלת לָּ גְּ ַהּנִׁ ֹרת ַליהוָּה ֱאֹלֵהינּו וְּ תָּ סְּ  כח:כט ַהּנִׁ

 פרשת התשובה
אֵ  ים הָּ רִׁ בָּ ל ַהדְּ ֶליָך כָּ ֹבאּו עָּ י יָּ ה כִׁ יָּ הָּ ה וְּ כָּ רָּ ֶלה ַהבְּ

לָּה לָּ ַהקְּ  י-א:ל וְּ

ֲחֶמָך סליחות רִׁ ָך וְּ בּותְּ הוָֹּה ֱאֹלֶהיָך ֶאת שְּ ב יְּ שָּ  ד-ג:ל וְּ
ָך סליחות בְּ בָּ הוָֹּה ֱאֹלֶהיָך ֶאת לְּ ל יְּ  ו:ל ּומָּ

ֶניָך ַהיוֹם תפילה זכה פָּ י לְּ ֵאה נַָּתתִׁ  טו:ל רְּ

ַדֵבר ֶאת וילך - קריאת התורה שבועי ֵאל ַוֵיֶלְך ֹמֶשה ַויְּ רָּ שְּ ל יִׁ ֵאֶלה ֶאל כָּ ים הָּ רִׁ בָּ  ל-א:לא .ַהדְּ

ֵאל וילך - ה"ש ב"קריאת התורה מנ רָּ שְּ ל יִׁ ֵאֶלה ֶאל כָּ ים הָּ רִׁ בָּ ַדֵבר ֶאת ַהדְּ  9יג-א:לא .ַוֵיֶלְך ֹמֶשה ַויְּ

ה האזינו - קריאת התורה שבועי ם ַוֲאַדֵברָּ ַמיִׁ ינּו ַהשָּ  בנ-א:לב ַהֲאזִׁ

ה האזינו - ה"ש ב"קריאת התורה מנ ם ַוֲאַדֵברָּ ַמיִׁ ינּו ַהשָּ  יב-א:לב ַהֲאזִׁ
ה 'יום א -מעמד  ם ַוֲאַדֵברָּ ַמיִׁ ינּו ַהשָּ  ו-א:לב ַהֲאזִׁ
בּו ֹגֶדל ֵלאֹלֵהינּו  מוסף או מנחה ,עמידהה קודם א הָּ רָּ הוָֹּה ֶאקְּ י ֵשם יְּ  ג:לב .כִׁ

ל א--ה א"פל ◄צידוק הדין י כָּ ֳעלוֹ כִׁ ים פָּ מִׁ רָּ -ַהּצּור תָּ ט ֵאל ֱאמּונָּה דְּ פָּ שְּ יו מִׁ כָּ
ר הּוא יָּשָּ יק וְּ ֶול ַצדִׁ ֵאין עָּ  .וְּ

 ד:לב

מוֹת עוֹלָּם 'יום ב -מעמד  ֹכר יְּ  יב-ז:לב זְּ
ה ַעמוֹ  סוכותב אושפיזין הוָֹּ י ֵחֶלק יְּ  ט:לב כִׁ

ּנוֹ  קודם לבישת הטלית יר קִׁ עִׁ ֶנֶשר יָּ  10יא:לב כְּ
ֳמֵתי ָאֶרץ 'יום ג -מעמד  ֵבהּו ַעל בָּ כִׁ  יח-יג:לב ַירְּ
ָאץ 'יום ד -מעמד  נְּ הוָֹּה ַויִׁ א יְּ  כח-יט:לב ַוַירְּ
ילּו ֹזאת 'יום ה -מעמד  כִׁ מּו ַישְּ כְּ  לה-כט:לב לּו חָּ
ה ַעמוֹ  'יום ו -מעמד  הוָֹּ ין יְּ דִׁ י יָּ  מג-לו:לב כִׁ

 ל--ר א"פל
י  י ֲאנִׁ דִׁ מָּ ים עִׁ ֵאין ֱאֹלהִׁ י הּוא וְּ י ֲאנִׁ י ֲאנִׁ ה כִׁ אּו ַעתָּ רְּ

ית ַוֲאחַ  ילָאמִׁ י ַמּצִׁ דִׁ יָּ ֵאין מִׁ א וְּ פָּ י ֶארְּ י ַוֲאנִׁ תִׁ ַחצְּ  לט:לב .ֶיה מָּ

ם ַעמוֹ שחרית שבת, אב הרחמים ינּו גוֹיִׁ נִׁ  מג:לב ַהרְּ

ים  וזאת הברכה - ה"ש ב"קריאת התורה מנ ֱאֹלהִׁ יש הָּ ה ֲאֶשר ֵבַרְך ֹמֶשה אִׁ כָּ רָּ ֹזאת ַהבְּ  יז:לג-א:לג וְּ

זֹ  וזאת הברכה - שמחת תורהלת "קה יםוְּ ֱאֹלהִׁ יש הָּ ה ֲאֶשר ֵבַרְך ֹמֶשה אִׁ כָּ רָּ  יב:לד-א:לג את ַהבְּ
ַלת ַיֲעֹקב  שחרית קודם הִׁ ה קְּ שָּ נּו ֹמֶשה מוֹרָּ ּוָּה לָּ ה צִׁ  ד:לג .תוֹרָּ

 מוסף ראש השנה
ֵטי  בְּ ם ַיַחד שִׁ אֵשי עָּ ַאֵסף רָּ תְּ הִׁ יֻשרּון ֶמֶלְך בְּ י בִׁ הִׁ ַויְּ

ֵאל רָּ שְּ  ה:לג .יִׁ

 (ס)ברכת המזון 
יו בָּ  מָּ ם קָּ ַניִׁ תְּ ַחץ מָּ ֶצה מְּ רְּ יו תִׁ דָּ ה ֵחילוֹ ּוֹפַעל יָּ הוָֹּ ֵרְך יְּ

קּומּון ן יְּ ָאיו מִׁ ַשנְּ  .ּומְּ
 יא:לג

פּון כא:פרקי אבות ה ֹחֵקק סָּ ַקת מְּ ם ֶחלְּ י שָּ ית לוֹ כִׁ א ֵראשִׁ  כא:לג ַוַירְּ

מוָֹך סדר מוצאי שבת -ויתן לך  י כָּ ֵאל מִׁ רָּ שְּ ֶריָך יִׁ  כט:לג ַאשְּ

  יהושעיהושע      
 ממשיכים (ת) ;(ס)וזאת הברכה  פטרהה
 כז:ו

הוָֹּה י ַאֲחֵרי מוֹת ֹמֶשה ֶעֶבד יְּ הִׁ  ט-א:א ַויְּ

 שמחת תורה ;וזאת הברכה/ע"ש הפטרה
 (א)ל "חוב

הוָֹּה י ַאֲחֵרי מוֹת ֹמֶשה ֶעֶבד יְּ הִׁ  יח-א:א ַויְּ

ים שלח הפטרה ם ֲאנָּשִׁ ַניִׁ ים שְּ טִׁ ן ַהשִׁ ן נּון מִׁ הוֹֻשַע בִׁ ַלח יְּ שְּ  ַויִׁ
ים לִׁ ַרגְּ  כד-א:ב מְּ

                                                
 .יא:א"ליש קהילות שמסיימים בפסוק   9

  .למפרע פסוקסדר ה  10
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 יהושע ממשיכים ,פסח של' יום א הפטרה
 ב:ה

שּו ַקדָּ תְּ ם הִׁ עָּ הוֹֻשַע ֶאל הָּ  ז-ה:ג ַוֹיאֶמר יְּ

יהושע  ממשיכים ,פסח של' יום א הפטרה
 כז:ממשיכיםו (ת) ,(ס) ;(א)כז :ו

בוֹת  ָך ַחרְּ הוֹֻשַע ֲעֵשה לְּ ה ֶאל יְּ הוָֹּ יא ָאַמר יְּ ֵעת ַההִׁ בָּ
ים  א:ו-ב:ה ֻצרִׁ

יהושע ממשיכים  ,פסח של' יום א הפטרה
 ,וזאת הברכה הפטרה ◄(ת) ,(ס) כא:ו

 (ת)ט :א ממשיכים
ָאֶרץ ל הָּ כָּ עוֹ בְּ מְּ י שָּ הִׁ הוֹֻשַע ַויְּ הוָֹּה ֶאת יְּ י יְּ הִׁ  כז:ו .ַויְּ

י נָּחוֹר הגדה של פסח ם ַוֲאבִׁ הָּ רָּ י ַאבְּ  ד-ב:כד ֶתַרח ֲאבִׁ

  שופטיםשופטים      
שָּ  (א)בשלח  הפטרה ה אִׁ בוֹרָּ יָאהּודְּ בִׁ  לא:ה-ד:ד ה נְּ
ים ַביוֹם ַההּוא (ת)בשלח  הפטרה ַנע ֱאֹלהִׁ  לא:ה-כג:ד ַוַיכְּ

הוָֹּה (ס)סדר ברית מילה  ֲרכּו יְּ ם בָּ ַנֵדב עָּ תְּ הִׁ ֵאל בְּ רָּ שְּ יִׁ עוֹת בְּ רָּ ֹרַע פְּ פְּ  ב:ה .בִׁ
ים (ס)בשלח  הפטרה כִׁ לָּ עּו מְּ מְּ ינּו, שִׁ ים ַהֲאזִׁ נִׁ  אי-ג:ה ֹרזְּ
ל (ס) ,(א)חקת  הפטרה בוֹר ַחיִׁ יָּה גִׁ י הָּ דִׁ עָּ לְּ ח ַהגִׁ תָּ פְּ יִׁ  גל-א:יא וְּ
ל (ת)חקת  הפטרה בוֹר ַחיִׁ יָּה גִׁ י הָּ דִׁ עָּ לְּ ח ַהגִׁ תָּ פְּ יִׁ  מ-א:יא וְּ

נוֹחַ  (ת)נשא  הפטרה מוֹ מָּ י ּושְּ נִׁ ַפַחת ַהדָּ שְּ מִׁ ה מִׁ עָּ רְּ ּצָּ ד מִׁ יש ֶאחָּ י אִׁ הִׁ  כד-ב:יג ַויְּ

יש ֶאחָּ  (ס) ,(א)נשא  הפטרה י אִׁ הִׁ נוֹחַ ַויְּ מוֹ מָּ י ּושְּ נִׁ ַפַחת ַהדָּ שְּ מִׁ ה מִׁ עָּ רְּ ּצָּ  כה-ב:יג ד מִׁ

  שמואלשמואל      
ים ראש השנה של' יום א הפטרה ם צוֹפִׁ ַתיִׁ מָּ רָּ ן הָּ ד מִׁ יש ֶאחָּ י אִׁ הִׁ  י:ב-א:א 'א ַויְּ

 (ס)שחרית  -שירת חנה 
י  נִׁ ה ַקרְּ מָּ י ַביהוָּה רָּ בִׁ ַלץ לִׁ ַפֵלל ַחּנָּה ַוֹתאַמר עָּ תְּ ַותִׁ

חַ  ֶתָךַביהוָּה רָּ ישּועָּ י בִׁ תִׁ ַמחְּ י שָּ ַבי כִׁ י ַעל אוֹיְּ  י-א:ב' א .ב פִׁ

ֵאין צּור ֵכאֹלֵהינּו אין כאלוקינו קודם ,מוסף שבת ֶתָך וְּ לְּ י ֵאין בִׁ ה כִׁ דוֹש ַכיהוָּ  ב:ב 'א .ֵאין קָּ
ַעל צידוק הדין אוֹל ַויָּ יד שְּ ַחֶיה מוֹרִׁ ית ּומְּ הוָֹּה ֵממִׁ  ו:ב 'א .יְּ

 א:פרקי אבות ד
ָך ּוֵבית לָּ  י ֵביתְּ תִׁ ֵאל ָאמוֹר ָאַמרְּ רָּ שְּ הוָֹּה ֱאֹלֵהי יִׁ ֻאם יְּ ֵכן נְּ

יָך  ל:ב 'א ָאבִׁ

גָּל קרח הפטרה לְּ ה ַהגִׁ כָּ ֵנלְּ כּו וְּ ם לְּ עָּ מּוֵאל ֶאל הָּ -יד:יא 'א ַוֹיאֶמר שְּ
 כב:יב

 יום חול ,ערבית -לעולם אמן ואמן  'ברוך ה
  (ל"חו)

י ֹלא הוָֹּה ֶאת ַעמוֹ -כִׁ ֹטש יְּ  כב:יב 'א יִׁ

אּול  סדר הטבת חלום ◄ש"מוצ -ויתן לך  ם ֶאל שָּ עָּ  מה:יד 'א ַוֹיאֶמר הָּ

ה (ת)פרשת זכור  הפטרה ה ֲחזָּקָּ מָּ חָּ לְּ י ַהמִׁ הִׁ -נב:יד 'א ַותְּ
 לג:טו

אּול (ס)פרשת זכור  הפטרה מּוֵאל ֶאל שָּ  דל-א:טו 'א ַוֹיאֶמר שְּ

 (א)פרשת זכור  הפטרה
אוֹת בָּ ה צְּ הוָֹּ ֵלק  ֹכה ָאַמר יְּ ה ֲעמָּ שָּ י ֵאת ֲאֶשר עָּ תִׁ ַקדְּ פָּ

ֵאל רָּ שְּ יִׁ  לד-ב:טו 'א לְּ

סדר  -ויתן לך  ◄ביציאה מבית הכנסת
 מוצאי שבת

מוֹ יל ַויהוָּה עִׁ כִׁ ו ַמשְּ כָּ רָּ ל דְּ כָּ ד לְּ וִׁ י דָּ הִׁ  יד:יח 'א .ַויְּ

ר ֹחֶדש ראש חודש ערב שבת הפטרה חָּ ן מָּ הוֹנָּתָּ  מב-יח:כ 'א ַוֹיאֶמר לוֹ יְּ

  סדר הטבת חלום ◄ש"מוצ -ויתן לך 
ֹכל ֲאֶשר  לוֹם וְּ ָך שָּ לוֹם ּוֵביתְּ ה שָּ ַאתָּ י וְּ ֶתם ֹכה ֶלחָּ ַוֲאַמרְּ

לוֹם ָך שָּ  ו:כה 'א .לְּ

ד (ס)שמיני  הפטרה וִׁ  יט-א:ו 'ב ַוֹיֶסף עוֹד דָּ
ד (ת)שמיני  הפטרה וִׁ  ג:ז-א:ו 'ב ַוֹיֶסף עוֹד דָּ
ד (א)שמיני  הפטרה וִׁ  יז:ז-א:ו 'ב ַוֹיֶסף עוֹד דָּ

ָאב תפילה זכה ֶיה לוֹ לְּ י ֶאהְּ  יד:ז 'ב ֲאנִׁ

שביעי  הפטרה ◄(ס), (א)האזינו  הפטרה
 פסח של

ה ַהזֹאת ירָּ ֵרי ַהשִׁ בְּ ד ַליהוָּה ֶאת דִׁ וִׁ ַדֵבר דָּ  אנ-א:כב 'ב ַויְּ
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כוֹ  ברכת המזון שּועוֹת ַמלְּ דוֹל יְּ גְּ  נא:כב 'ב מִׁ

ֹאדַוֹיאֶמר דָּ  סליחות ◄נפילת אפים - תחנון י מְּ ד ֶאל גָּד ַצר לִׁ  יד:כד 'ב וִׁ

  מלכיםמלכים      
ים חיי שרה הפטרה מִׁ א ַביָּ ֵקן בָּ ד זָּ וִׁ ַהֶמֶלְך דָּ  אל-א:א 'א וְּ
ד לָּמּות ויחי הפטרה וִׁ ֵמי דָּ בּו יְּ רְּ קְּ  יא-א:ב 'א ַויִׁ
ֵּנה ֲחלוֹם מקץ הפטרה הִׁ ֹלֹמה וְּ ַקץ שְּ  א:ד-טו:ג 'א ַויִׁ
מָּ  תרומה הפטרה כְּ ה נַָּתן חָּ ֹלֹמהַויהוָּ שְּ  יג:ו-כו:ה 'א ה לִׁ
ֹּצר (ת)ויקהל  הפטרה ם מִׁ ירָּ ַקח ֶאת חִׁ ֹלֹמה ַויִׁ ַלח ַהֶמֶלְך שְּ שְּ  כב-יג:ז 'א .ַויִׁ
ֹּצר (אי) ,(ס)ויקהל  הפטרה ם מִׁ ירָּ ַקח ֶאת חִׁ ֹלֹמה ַויִׁ ַלח ַהֶמֶלְך שְּ שְּ  כו-יג:ז 'א .ַויִׁ

 ,(ס)פקודי  הפטרה ◄(א)ויקהל  הפטרה
 של חנוכה 'הב תשב הפטרה ◄(ת)

ֹירוֹת ירוֹם ֶאת ַהכִׁ  נ-מ:ז 'א ַוַיַעש חִׁ

 של 'יום ב הפטרה ◄(א)פקודי  הפטרה

ראשון  שבת הפטרה ◄(ת)ל "חו סוכות
 חנוכה של

ֹלֹמה ֵבית  ה ַהֶמֶלְך שְּ שָּ ה ֲאֶשר עָּ אכָּ לָּ ל ַהמְּ ַלם כָּ שְּ ַותִׁ
ה הוָֹּ  יְּ

-נא:ז 'א
 כא:ח

ֵאל (ס) ,(א)ל "חו סוכות של 'יום ב הפטרה רָּ שְּ יש יִׁ ל אִׁ ֹלֹמה כָּ ֲהלּו ֶאל ַהֶמֶלְך שְּ קָּ  כא-ב:ח 'א ַויִׁ

ֵאל מנהג אשכנז - יום כיפור ליל, ערבית רָּ שְּ ָך יִׁ ַעמְּ ָך וְּ דְּ ַּנת ַעבְּ חִׁ תָּ ֶאל תְּ ַמעְּ שָּ  ל:ח 'א וְּ

ָך מנהג פולין - יום כיפור ליל, ערבית תְּ בְּ כוֹן שִׁ ם מְּ ַמיִׁ תָּ ַהשָּ ַמעְּ שָּ  מט:ח 'א וְּ

אּו לְָּך מנהג אשכנז - יום כיפור ליל, ערבית טְּ ָך ֲאֶשר חָּ ַעמְּ  נ:ח 'א לְּ
הוָֹּה ל"חו ,ע"ש הפטרה ַפֵלל ֶאל יְּ תְּ הִׁ ֹלֹמה לְּ ַכלוֹת שְּ י כְּ הִׁ  סו-נד:ח 'א ַויְּ

 תאאתה הר ◄סדר מוצאי שבת -ויתן לך 
 (ס)ת "הוצאת ס◄ שמחת תורה -

נּו מָּ הוָֹּה ֱאֹלֵהינּו עִׁ י יְּ הִׁ  נז:ח 'א יְּ

נּו (י"סע) ערביתו שחרית בסוף מָּ הוָֹּה ֱאֹלֵהינּו עִׁ י יְּ הִׁ  סא-נז:ח 'א יְּ
הוָֹּה סדר הושענות ֵני יְּ פְּ י לִׁ תִׁ ַחַּננְּ תְּ ַרי ֵאֶלה ֲאֶשר הִׁ בָּ יּו דְּ הְּ יִׁ  ס-נט:ח 'א וְּ

ָאֶרץ מנהג אשכנז - יום כיפור ליל, ערבית ל ַעֵמי הָּ ַמַען ַדַעת כָּ  ס:ח 'א לְּ
א כא:פרקי אבות ה טָּ ם ֲאֶשר חָּ עָּ בְּ רָּ  ל:טו 'א ַעל ַחֹטאות יָּ

הּו (א)כי תשא  הפטרה יָּ ה ֶאל ֵאלִׁ יָּ הוָֹּה הָּ ַבר יְּ ים ּודְּ ים ַרבִׁ מִׁ י יָּ הִׁ  טל-א:יח 'א ַויְּ
הּו (ת)כי תשא  הפטרה יָּ ה ֶאל ֵאלִׁ יָּ הוָֹּה הָּ ַבר יְּ ים ּודְּ ים ַרבִׁ מִׁ י יָּ הִׁ  מו-א:יח 'א ַויְּ
ַלח ַאחְּ  (ס)כי תשא  הפטרה שְּ ֵאלַויִׁ רָּ שְּ ֵני יִׁ ל בְּ כָּ  לט-כ:יח 'א ָאב בְּ
 יום חול ,ערבית -לעולם אמן ואמן  'ברוך ה

 ( ל"חו)
ֵניֶהם לּו ַעל פְּ פְּ ם ַויִׁ עָּ ל הָּ א כָּ  לט:יח 'א ַוַירְּ

הּו פינחס הפטרה יָּ ה ֶאל ֵאלִׁ תָּ יְּ הוָֹּה הָּ ַיד יְּ -מו:יח 'א וְּ
 כא:יט

נֵ  (ס)וירא  הפטרה ֵשי בְּ ּנְּ ה ַאַחת מִׁ שָּ אִׁ עוְּ ישָּ ה ֶאל ֱאלִׁ ֲעקָּ ים צָּ יאִׁ בִׁ  כג-א:ד 'ב י ַהּנְּ
ע (ת), (א)וירא  הפטרה ישָּ ה ֶאל ֱאלִׁ ֲעקָּ ים צָּ יאִׁ בִׁ ֵני ַהּנְּ ֵשי בְּ ּנְּ ה ַאַחת מִׁ שָּ אִׁ  זל-א:ד 'ב וְּ

ה תזריע הפטרה שָּ לִׁ ַבַעל שָּ א מִׁ יש בָּ אִׁ -מב:ד 'ב וְּ
 יט:ה

לּו ַוי (ס)ברכת המזון  ֵניֶהם ַוֹיאכְּ פְּ ֵתן לִׁ הַויִׁ הוָֹּ ַבר יְּ דְּ רּו כִׁ  מד:ד' ב .וֹתִׁ
ממשיכים  (ת); (ס), (א)מצרע  הפטרה

 כג:יג
ים עִׁ ֹצרָּ יּו מְּ ים הָּ ה ֲאנָּשִׁ עָּ בָּ ַארְּ  כ-ג:ז 'ב וְּ

ית (ס)פרשת שקלים  הפטרה רִׁ ע ֶאת ַהבְּ דָּ הוֹיָּ ֹרת יְּ כְּ -יז:יא 'ב ַויִׁ
 יז:יב

ש בְּ  (ת), (א)פרשת שקלים  הפטרה הוֹאָּ ים יְּ נִׁ כוֶֹבן ֶשַבע שָּ לְּ  יז-א:יב 'ב .מָּ
ם (ת) כ:זממשיכים  ,מצרע הפטרה הוָֹּה ֹאתָּ ן יְּ חָּ  כג:יג 'ב ַויָּ

 שחרית ,ברכות השחר
ה ... ָאֶרץ ַאתָּ כוֹת הָּ לְּ ֹכל ַממְּ ָך לְּ ַבדְּ ים לְּ ֱאֹלהִׁ ה הּוא הָּ ַאתָּ

ָאֶרץ ֶאת הָּ ם וְּ ַמיִׁ יתָּ ֶאת ַהשָּ שִׁ  טו:יט 'ב .עָּ
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ממשיכים  ,ל"חו ,פסח של 'יום ב הפטרה
 (ת)כא :כג

כוֹ לְּ מָּ הּו בְּ יָּ נָּה ֹיאשִׁ ֹמֶנה שָּ  כב-א:כב 'ב ֶבן שְּ

ממשיכים  ,ל"חו ,פסח של 'יום ב הפטרה
 (ס), (א)כא :כג

ל  יו כָּ פּו ֵאלָּ ַלח ַהֶמֶלְך ַוַיַאסְּ שְּ ם-ַויִׁ לִָּׁ ירּושָּ ה וִׁ הּודָּ ֵני יְּ קְּ  ט-א:כג 'ב .זִׁ

ממשיכים  ,ל"חו פסח של 'יום ב הפטרה
 (ת) ,(ס) ,(א)ט :כג

ה  ם ֵלאֹמר ֲעשּו ֶפַסח ַליהוָּ עָּ ל הָּ ַצו ַהֶמֶלְך ֶאת כָּ ַויְּ
 כה-כא:כג' ב ֱאֹלֵהיֶכם

  ישעיהוישעיהו      
הּו ֶבן ָאמוֹץ (ת)מסעי  הפטרה יָּ ַשעְּ  כ-א:א ֲחזוֹן יְּ
הּו ֶבן ָאמוֹץ (ס) ,(א)דברים  הפטרה יָּ ַשעְּ  כח-א:א ֲחזוֹן יְּ

 סליחות
הוָֹּה ה ֹיאַמר יְּ חָּ כְּ ּוָּ נִׁ כּו נָּא וְּ ים  לְּ נִׁ ֵאיֶכם ַכשָּ יּו ֲחטָּ הְּ ם יִׁ אִׁ

ינּו בִׁ  יח:א ַכֶשֶלג ַילְּ

זוֹנָּה (ת)דברים  הפטרה ה לְּ תָּ יְּ ה הָּ  אל-כא:א ֵאיכָּ
ה ה--צ א"פל קָּ דָּ צְּ ֶביהָּ בִׁ שָּ ֶדה וְּ פָּ ט תִׁ פָּ שְּ מִׁ יוֹן בְּ  כז:א .צִׁ

 - תאאתה הר ◄ויהי בנסוע - ת"סהוצאת 
 שמחת תורה

יוֹן ֵתֵצא תוֹרָּ  ּצִׁ י מִׁ םכִׁ לִָּׁ ירּושָּ הוָֹּה מִׁ ַבר יְּ  ג:ב ה ּודְּ

 תפילת הדרך◄ סדר מוצאי שבת -ויתן לך 
 (ס)לפני שיר של יום ◄

הוָֹּה אוֹר יְּ ה בְּ כָּ ֵנלְּ כּו וְּ  ה:ב .ֵבית ַיֲעֹקב לְּ

ט  יום כיפור תפילת ◄ראש השנה תפילת פָּ שְּ אוֹת ַבמִׁ בָּ ה צְּ הוָֹּ ַבּה יְּ גְּ  טז:ה ַויִׁ

הּו (ת) ה:ממשיכים ט ;(ס)יתרו  הפטרה יָּ ַנת מוֹת ַהֶמֶלְך ֻעזִׁ שְּ  יג-א:ו בִׁ
הּו (א)ה :ממשיכים ט ,יתרו הפטרה יָּ ַנת מוֹת ַהֶמֶלְך ֻעזִׁ שְּ  ו:ז-א:ו בִׁ

 ◄ שחרית ,ש"ברכות ק -המאיר לארץ 

מנחה  ,שחרית - ובא לציון ◄קדושה
 מוצאי שבת ערבית ,לשבת ויום טוב

דוֹש  ָאַמר קָּ א ֶזה ֶאל ֶזה וְּ רָּ קָּ אוֹת וְּ בָּ ה צְּ הוָֹּ דוֹש יְּ דוֹש קָּ קָּ
בוֹדוֹ ָאֶרץ כְּ ל הָּ ֹלא כָּ    ג:ו .מְּ

 ,ערבית ,מנחה ,שחרית - עלינו בסוף
 ש"מוצסדר  -רבון העולמים  ◄מוסף

נּו ֵאל מָּ י עִׁ ֹלא יָּקּום כִׁ ר וְּ בָּ רּו דָּ ר ַדבְּ ֻתפָּ ה וְּ  י:ח .ֻעצּו ֵעצָּ

יג :או ו (א)ו :זממשיכים  ,יתרו הפטרה
 (ת)

י ֶילֶ  נּוכִׁ  ו-ה:ט ד ֻיַלד לָּ

ֹנב ַלֲעֹמד ל"חו ,פסח שלשמיני  הפטרה  ו:יב-לב:י עוֹד ַהיוֹם בְּ
הוָֹּה חגיםת ב"הוצאת ס - של עולם נורבו יו רּוַח יְּ לָּ ה עָּ נָּחָּ  ב:יא וְּ

י ראש השנה ,סדר תשליך שִׁ דְּ ל ַהר קָּ כָּ יתּו בְּ חִׁ ֹלא ַישְּ ֵרעּו וְּ  ט:יא  ֹלא יָּ
ו יום תפילה למי שדעתו לעסוק באות

 במשא ומתן
ַטח  י ֶאבְּ תִׁ שּועָּ ֵּנה ֵאל יְּ  ב:יב הִׁ

ַטח  סדר מוצאי שבת -הבדלה  י ֶאבְּ תִׁ שּועָּ ֵּנה ֵאל יְּ  ג-ב:יב הִׁ
ֵני ָאֶרץ מוסף ראש השנה ֹשכְּ ֵבי ֵתֵבל וְּ ל ֹישְּ  ג:יח כָּ

ם (ת) בא הפטרה יִׁ רָּ צְּ א מִׁ  כה-א:יט ַמשָּ
ֹרת שָּ  ארץ -ה פרק שיר מִׁ ָאֶרץ זְּ ַנף הָּ כְּ יקמִׁ י ַלַּצדִׁ בִׁ נּו צְּ  טז:כד ַמעְּ

ה ח:פרקי אבות ו ה ַהַחמָּ נָּה ּובוֹשָּ בָּ ה ַהלְּ רָּ פְּ חָּ  כג:כד וְּ

ָך חסיל - פרק שירה מְּ ָך אוֶֹדה שִׁ מְּ ה ֲארוֹמִׁ ה ֱאֹלַהי ַאתָּ הוָֹּ  א:כה יְּ

ֶנַצח יציאה מבית קברות ֶות לָּ ַלע ַהמָּ  ח:כה בִׁ

 תאאתה הר ◄סדר מוצאי שבת -ויתן לך 
 רהשמחת תו -

יֵענּו יוֹשִׁ ינּו לוֹ וְּ ּוִׁ ֵּנה ֱאֹלֵהינּו ֶזה קִׁ ָאַמר ַביוֹם ַההּוא הִׁ  ט:כה וְּ

 ,מנחה לשבת ויום טוב ,שחרית - ובא לציון
פרק  ◄תפילת הדרך◄מוצאי שבת ערבית
 (מין עוף)צפי  - שירה

ים מִׁ הוָֹּה צּור עוֹלָּ יָּּה יְּ י בְּ ה ֲעֵדי ַעד כִׁ חּו ַביהוָּ טְּ  ד:כו .בִׁ

הוָֹּה ַאף סליחות ֶטיָך יְּ פָּ שְּ  ח:כו ֹאַרח מִׁ
לּונּו סליחות עָּ הוָֹּה ֱאֹלֵהינּו בְּ  יג:כו יְּ
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ֵרש ַיֲעֹקב (א)כב :כטממשיכים  ,שמות הפטרה ים ַישְּ אִׁ  יג:כח-ו:כז ַהבָּ

 מוסף ראש השנה
ים  דִׁ ֹאבְּ אּו הָּ ר גָּדוֹל ּובָּ שוֹפָּ ַקע בְּ תָּ ה ַביוֹם ַההּוא יִׁ יָּ הָּ וְּ

ֶאֶרץ ַאשּור  יג:כז בְּ

קוֹם ד:פרקי אבות ג י מָּ לִׁ יא ֹצָאה בְּ אּו קִׁ לְּ נוֹת מָּ חָּ ל ֻשלְּ י כָּ  ח:כח .כִׁ
הוָֹּה ֶאל ֵבית ַיֲעֹקב (א)יג :כחממשיכים  ,שמות הפטרה ֵכן ֹכה ָאַמר יְּ  כג-כב:כט לָּ

פסוק שהקהל אומרים בעת קריאת 
 בברכת כהניםהשלישי ' ההכהנים מילת 

ינּו ּוִׁ ָך קִׁ ֵּננּו לְּ הוָֹּה חָּ  ב:לג יְּ

ֶתיָך סדר מוצאי שבת -ויתן לך  יָּה ֱאמּוַנת עִׁ הָּ  ו:לג וְּ

ה ֶאּנֵָּשא א--ע א"פל ם ַעתָּ ה ֵארוֹמָּ ה ַעתָּ הוָֹּ ה ָאקּום ֹיאַמר יְּ  י:לג .ַעתָּ
ֵטנּו סליחות הוָֹּה ֹשפְּ י יְּ  כב:לג כִׁ

ַרח ַכחֲ  מדבר - פרק שירה פְּ תִׁ ה וְּ בָּ ֵגל ֲערָּ תָּ ה וְּ יָּ צִׁ ר וְּ בָּ דְּ ֻששּום מִׁ ֶלתיְּ  א:לה .ַבּצָּ

ֻשבּון  סדר הטבת חלום ◄ש"מוצ -ויתן לך  ה יְּ הוָֹּ דּוֵיי יְּ  י:לה ּופְּ
ים סליחות ֻרבִׁ ֵאל ֹיֵשב ַהכְּ רָּ שְּ אוֹת ֱאֹלֵהי יִׁ בָּ ה צְּ הוָֹּ  טז:לז יְּ

ֶגה ַכיוֹנָּה יונה - פרק שירה ֵצף ֶאהְּ גּור ֵכן ֲאַצפְּ סּוס עָּ  יד:לח כְּ

א "נ)רציפי   - פרק שירה ◄ם-נ א"פל
  (אונכי

י ֹיאַמר ֱאֹלֵהיֶכם  א:מ  .ַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעמִׁ

י ֹיאַמר ֱאֹלֵהיֶכם (ס) ,(א) ואתחנן הפטרה  כו-א:מ  .ַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעמִׁ
י ֹיאַמר ֱאֹלֵהיֶכם יז:מאממשיכים  ,(ת) ואתחנן הפטרה  כז-א:מ  .ַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעמִׁ

רּושָּ  חסידה - פרק שירה רּו ַעל ֵלב יְּ אּו ֵאֶליהָּ ַדבְּ רְּ קִׁ ם וְּ  ב:מ ַלִׁ

ר אוז הבר - פרק שירה בָּ דְּ  ג:מ קוֹל קוֵֹרא ַבמִׁ
הוָֹּה ת שבת ויום טוב בבוקר"הוצאת ס בוֹד יְּ ה כְּ לָּ גְּ נִׁ  ה:מ וְּ

א זבוב - פרק שירה רָּ ה ֶאקְּ ָאַמר מָּ א וְּ רָּ  ו:מ קוֹל ֹאֵמר קְּ

יץ זבוב - פרק שירה ֵבל צִׁ יר נָּ צִׁ ֵבש חָּ  ח:מ יָּ
דוֹש (ת)לך לך  הפטרה ֶוה ֹיאַמר קָּ ֶאשְּ י וְּ יּונִׁ ַדמְּ י תְּ ֶאל מִׁ  יז:מא-כה:מ  .וְּ
ה ֹתאַמר ַיֲעֹקב (ס), (א)לך לך  הפטרה מָּ  טז:מא-כז:מ לָּ
ם כז:מ ממשיכים ,(ת) ואתחנן הפטרה ים ַמיִׁ שִׁ ַבקְּ ים מְּ יוֹנִׁ ֶאבְּ הָּ ים וְּ יִׁ ֲענִׁ  יז:מא הָּ

סדר ◄ סדר מוצאי שבת -רבון העולמים 
 (ס)י שבת סדר מוצא  -הבדלה 

ַבֵשר ֶאֵתן ַלִׁ  ִׁ ִׁ ִׁם מְּ ירּושָּ לִׁ ּנָּם וְּ ֵּנה הִׁ יוֹן הִׁ צִׁ אשוֹן לְּ  כז:מא .רִׁ

ְך בוֹ  (ת)בראשית  הפטרה מָּ י ֶאתְּ דִׁ  טז-א:מב ֵהן ַעבְּ
ם (ס)בראשית  הפטרה ַמיִׁ הוָֹּה בוֵֹרא ַהשָּ ֵאל יְּ   כא-ה:מב ֹכה ָאַמר הָּ
הוָֹּה ב (א)בראשית  הפטרה ֵאל יְּ םֹכה ָאַמר הָּ ַמיִׁ  י:מג-ה:מב וֵֹרא ַהשָּ
ם 'יום א -מעמד  ַמיִׁ הוָֹּה בוֵֹרא ַהשָּ ֵאל יְּ  ט-ה:מב ֹכה ָאַמר הָּ

רוֹת סליחות וְּ ם עִׁ ֹקַח ֵעיַניִׁ פְּ  ז:מב לִׁ

ש 'יום ב -מעמד  דָּ יר חָּ ירּו ַליהוָּה שִׁ  טז-י:מב שִׁ

יו דב - פרק שירה רָּ עָּ ר וְּ בָּ דְּ אּו מִׁ שְּ  יב-אי:מב יִׁ

מוֹת אריה - פרק שירה חָּ לְּ יש מִׁ אִׁ בוֹר ֵיֵצא כְּ ה ַכגִׁ הוָֹּ  יג:מב יְּ

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

בסוף מוסף ◄ פרקי אבותכל פרק מ בסוף
 סדר מוצאי שבת -ויתן לך  ◄(ס)שבת 

יר דִׁ ַיאְּ ה וְּ יל תוֹרָּ דִׁ קוֹ ַיגְּ דְּ ַמַען צִׁ ֵפץ לְּ הוָֹּה חָּ    כא:מב .יְּ

ן רוח - ק שירהפר ֵתימָּ י ּולְּ פוֹן ֵתנִׁ  ו:מג ֹאַמר ַלּצָּ

 יא:פרקי אבות ו
יו ַאף  תִׁ ַצרְּ יו יְּ אתִׁ רָּ י בְּ בוֹדִׁ כְּ לִׁ י וְּ מִׁ שְּ א בִׁ רָּ קְּ ֹכל ַהּנִׁ

יו יתִׁ  ז:מג .ֲעשִׁ

ַסֵפרּו (ת) ויקרא הפטרה י יְּ תִׁ לָּ הִׁ י תְּ י לִׁ תִׁ ַצרְּ  ו:מד-כא:מג .ַעם זּו יָּ

ַסֵפרּוַעם זּו יָּ  (ס) ,(א) ויקרא הפטרה י יְּ תִׁ לָּ הִׁ י תְּ י לִׁ תִׁ -כא:מג .ַצרְּ
 כג:מד
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 סליחות ◄יום כיפור תפילת
ַחֹטאֶתיָך ֹלא  י וְּ ַמֲענִׁ ֶעיָך לְּ שָּ י הּוא ֹמֶחה פְּ י ָאֹנכִׁ ָאֹנכִׁ

ֹכר  כה:מג .ֶאזְּ

י  מוסף ראש השנה אוֹת ֲאנִׁ בָּ הוָֹּה צְּ ֹגֲאלוֹ יְּ ֵאל וְּ רָּ שְּ ה ֶמֶלְך יִׁ הוָֹּ ֹכה ָאַמר יְּ
אשוֹן ַוֲאנִׁ  יםרִׁ ַדי ֵאין ֱאֹלהִׁ עָּ ַבלְּ  ו:מד .י ַאֲחרוֹן ּומִׁ

הּו סליחות רְּ ַאל תִׁ ֲחדּו וְּ פְּ  ח:מד ַאל תִׁ

  סליחות ◄יום כיפור תפילת
י  ה ֵאַלי כִׁ נָּן ַחֹטאוֶתיָך שּובָּ ֶכעָּ ֶעיָך וְּ שָּ ב פְּ עָּ י כָּ יתִׁ חִׁ מָּ

יָך תִׁ ַאלְּ  כב:מד .גְּ

 סדר מוצאי שבת -ויתן לך 
ֶעיָך שָּ ב פְּ עָּ י כָּ יתִׁ חִׁ י  מָּ ה ֵאַלי כִׁ נָּן ַחֹטאוֶתיָך שּובָּ ֶכעָּ וְּ

יָך תִׁ ַאלְּ  כג-כב:מד .גְּ

11שחרית - ברכת יוצר אור
ע  לוֹם ּובוֵֹרא רָּ  ז:מה יוֵֹצר אוֹר ּובוֵֹרא ֹחֶשְך ֹעֶשה שָּ

ַחר כּוש 'יום ו -מעמד  ם ּוסְּ ַריִׁ צְּ יַע מִׁ גִׁ ה יְּ הוָֹּ  יז-יד:מה ֹכה ָאַמר יְּ

 יחותסל ◄סדר מוצאי שבת -ויתן לך 
ֹלא  ים ֹלא ֵתֹבשּו וְּ מִׁ שּוַעת עוֹלָּ ֵאל נוַֹשע ַביהוָּה תְּ רָּ שְּ יִׁ

ֵמי ַעד מּו ַעד עוֹלְּ לְּ כָּ  יז:מה תִׁ

 ,מוסף ,ערבית ,מנחה ,שחרית - עלינו
סדר ברית  ,קידוש לבנה ,מוסף ראש השנה

 מילה
יעַ  ים ֶאל ֵאל ֹלא יוֹשִׁ לִׁ ַפלְּ תְּ  כ:מה .ּומִׁ

 ,ביתער ,מנחה ,שחרית - עלינו בסוף
 אל תירא מפחד - מוסף

י  יתִׁ שִׁ י עָּ ֹבל ֲאנִׁ י ֶאסְּ ה ֲאנִׁ ַעד ֵשיבָּ י הּוא וְּ נָּה ֲאנִׁ קְּ ַעד זִׁ וְּ
ֹבל ַוֲאַמֵלט י ֶאסְּ א ַוֲאנִׁ י ֶאשָּ  ד:מו .ַוֲאנִׁ

ויתן  ◄צור ישראל שחרית - ש"ברכות ק
 סדר מוצאי שבת -לך 

ֵתְך פָּ ֶאה ֶחרְּ ֵתְך ַגם ֵתרָּ וָּ ל ֶערְּ גָּ  ד:מז תִׁ

י עקב הפטרה נִׁ ֵכחָּ ה ַואֹדנָּי שְּ הוָֹּ י יְּ ַבנִׁ יוֹן ֲעזָּ  ג:נא-יד:מט .ַוֹתאֶמר צִׁ
הוָֹּה מוצאי שבתסדר  -ויתן לך  ַחם יְּ י נִׁ  ג:נא כִׁ
ֶכם כי תצא הפטרה ַנֶחמְּ י הּוא מְּ י ָאֹנכִׁ  יב:נב-יב:נא ָאֹנכִׁ

ים סדר מוצאי שבת -רבון העולמים  רִׁ   ז:נב ַמה ּנָּאוּו ַעל ֶההָּ

רבון  ◄ויום טוב בבוקר שבת, ת"הוצאת ס
 מוצאי שבתסדר  -העולמים 

אּו ְך נָּשְּ  ח:נב קוֹל ֹצַפיִׁ

שוֹ מוצאי שבתסדר  -רבון העולמים  דְּ רוַֹע קָּ הוָֹּה ֶאת זְּ ַשף יְּ  י:נב חָּ
ה (ס)נח  הפטרה דָּ לָּ ה ֹלא יָּ רָּ י ֲעקָּ ּנִׁ  י-א:נד רָּ
ה (ת)נח  הפטרה דָּ לָּ ה ֹלא יָּ רָּ י ֲעקָּ ּנִׁ  ג:נה-א:נד רָּ
ה (א)נח  הפטרה דָּ לָּ ה ֹלא יָּ רָּ י ֲעקָּ ּנִׁ  ה:נה-א:נד רָּ
ה ראה הפטרה מָּ ה ֹלא נֻחָּ ה ֹסֲערָּ יָּ  ה:נה-יא:נד ֲענִׁ

ְך מוסף שבת ,שבת קבלת - אמר רבי אלעזר נָּיִׁ לוֹם בָּ ַרב שְּ ה וְּ הוָֹּ מּוֵדי יְּ ְך לִׁ ַניִׁ ל בָּ כָּ  יג:נד .וְּ

יוֹתוֹ  ב--ד א"פל הְּ ֻאהּו בִׁ רָּ אוֹ קְּ צְּ מָּ הִׁ הוָֹּה בְּ שּו יְּ רְּ רוֹבדִׁ  ו:נה .קָּ

רוֹב יום כיפור נעילה ◄סליחות יוֹתוֹ קָּ הְּ ֻאהּו בִׁ רָּ אוֹ קְּ צְּ מָּ הִׁ הוָֹּה בְּ שּו יְּ רְּ  ז-ו:נה .דִׁ
רוֹב (א)ותשעה באב  תעניות מנחה הפטרה יוֹתוֹ קָּ הְּ ֻאהּו בִׁ רָּ אוֹ קְּ צְּ מָּ הִׁ הוָֹּה בְּ שּו יְּ רְּ  ח:נו-ו:נה .דִׁ
ה ֵתצֵ  סדר מוצאי שבת -ויתן לך  חָּ מְּ שִׁ י בְּ  יב:נה אּוכִׁ
ה שבת מעמד קָּ דָּ ט ַוֲעשּו צְּ פָּ שְּ רּו מִׁ מְּ הוָֹּה שִׁ  ח-א:נו ֹכה ָאַמר יְּ

י סליחות שִׁ דְּ ים ֶאל ַהר קָּ יאוֹתִׁ  ז:נו ַוֲהבִׁ
שאומרים בסוף  נפטרתפילה על ה

 (ס)השכבה ◄הלימוד
ֹכחוֹ ם ֹהֵלְך נְּ בוֹתָּ כְּ שְּ נּוחּו ַעל מִׁ לוֹם יָּ בוֹא שָּ  ב:נז .יָּ

 (ת); (ס), (א)כיפור יום  שחרית הפטרה
 כ:נט ממשיכים

י ֶדֶרְך ַעמִׁ שוֹל מִׁ כְּ ימּו מִׁ רִׁ ֶרְך הָּ ָאַמר ֹסלּו ֹסלּו ַפּנּו דָּ  יד:נח-יד:נז .וְּ

מוֹ  סדר מוצאי שבת -ויתן לך  דוֹש שְּ קָּ א ֹשֵכן ַעד וְּ שָּ נִׁ ם וְּ י ֹכה ָאַמר רָּ  טו:נז כִׁ

                                                
 בשינוי  11
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פסוק שהקהל אומרים בעת קריאת 
ויתן  ◄רכת כהניםבבשלום הכהנים מילת 

 - פרק שירה ◄סדר מוצאי שבת -לך 

  סדר הטבת חלום ◄זבוב

רוֹב ָאַמר  ַלקָּ חוֹק וְּ רָּ לוֹם לָּ לוֹם שָּ ם שָּ יִׁ תָּ פָּ יב שְּ בוֵֹרא נִׁ
יו אתִׁ פָּ ה ּורְּ הוָֹּ    יט:נז .יְּ

ַשַּוע שבת - מעמד ה ַיֲעֶנה תְּ א ַויהוָּ רָּ קְּ  יד-ט:נח ָאז תִׁ
שִׁ  בוקר שבת ,קידושא רבא ם תָּ ֶלָךאִׁ ת ַרגְּ ַשבָּ  יד-יג:נח יב מִׁ

 ,מנחה לשבת ויום טוב ,שחרית - ובא לציון
יום  שחרית הפטרה◄ מוצאי שבת ערבית
 יד:נחממשיכים  (ת), כיפור

הוָֹּה ֻאם יְּ ַיֲעֹקב נְּ ֵבי ֶפַשע בְּ שָּ יוֹן גוֵֹאל ּולְּ צִׁ א לְּ  כא-כ:נט .ּובָּ

א אוֵֹרְך  שמש - פרק שירה י בָּ י כִׁ י אוֹרִׁ  א:ס קּומִׁ
א אוֵֹרְך  כי תבוא הפטרה י בָּ י כִׁ י אוֹרִׁ  כב-א:ס קּומִׁ

ֵשְך פרקי אבות קודם אמירת מְּ בוֹא עוֹד שִׁ  כ:ס ֹלא יָּ

 (ס)בסוף מוסף שבת ◄( ס)קבלת שבת 
שּו ָאֶרץ ֵנֶצר ירְּ עוֹלָּם יִׁ ים לְּ יקִׁ ַעֵמְך ֻכלָּם ַצדִׁ מטעו  וְּ

ַעי) ֵאר (ַמטָּ פָּ תְּ הִׁ ַדי לְּ  .ַמֲעֵשה יָּ
 כא:ס

ים זרזיר - רק שירהפ ַעמִׁ תוְֹך הָּ ֵאיֶהם בְּ ֶצֱאצָּ ם וְּ עָּ ם ַזרְּ נוַֹדע ַבגוֹיִׁ  ט:סא וְּ
ים (ת)נצבים  הפטרה ַעמִׁ תוְֹך הָּ ֵאיֶהם בְּ ֶצֱאצָּ ם וְּ עָּ ם ַזרְּ נוַֹדע ַבגוֹיִׁ  ט:סג-ט:סא וְּ

 (ס)לבישת ציצית 
יַש  בִׁ לְּ י הִׁ י ֵבאֹלַהי כִׁ שִׁ ֵגל ַנפְּ יש ַביהוָּה תָּ שִׁ י שוֹש אָּ נִׁ

ה  ַכַכלָּ ֵאר וְּ ַכֵהן פְּ ן יְּ תָּ י ֶכחָּ נִׁ טָּ עָּ ה יְּ קָּ דָּ יל צְּ עִׁ ֵדי ֶיַשע מְּ גְּ בִׁ
ֶדה ֵכֶליהָּ   .ַתעְּ

 י:סא

י לוֹ  סליחות נּו ֳדמִׁ תְּ ַאל תִׁ  12ז:סב וְּ
ֶתָך סליחות ַארְּ פְּ תִׁ ָך וְּ שְּ דְּ ֻבל קָּ זְּ ֵאה מִׁ ם ּורְּ ַמיִׁ שָּ   טו:סג ַהֵבט מִׁ

ה  סליחות הוָֹּ ֵענּו יְּ ה ַתתְּ מָּ ֶכיָךלָּ רָּ דְּ  יז:סג מִׁ
ְך סליחות יק בָּ ַהֲחזִׁ עוֵֹרר לְּ תְּ ָך מִׁ מְּ שִׁ ֵאין קוֵֹרא בְּ  ו:סד וְּ
ֵרנּו בוקרב 'וה 'ימי ב ,תחנון ה ֹיצְּ ַאתָּ נּו ַהֹחֶמר וְּ ה ֲאַנחְּ תָּ ינּו אָּ הוָֹּה ָאבִׁ ה יְּ ַעתָּ  ז:סד וְּ

ֹאד סליחות ה ַעד מְּ הוָֹּ ֹצף יְּ קְּ  ח:סד ַאל תִׁ
ֵר  הרואה ערי יהודה בחורבנן יוֹןעָּ ר צִׁ בָּ דְּ יּו מִׁ ָך הָּ שְּ דְּ  ט:סד י קָּ

ֵתנּו הרואה בית המקדש בחרבנו ◄סליחות ַארְּ פְּ תִׁ ֵשנּו וְּ דְּ  י:סד ֵבית קָּ

הוָֹּה סליחות ַאַפק יְּ תְּ  יא:סד ַהַעל ֵאֶלה תִׁ

כוֹל גפן - פרק שירה ֶאשְּ ירוֹש בָּ ֵצא ַהתִׁ מָּ ה ַכֲאֶשר יִׁ הוָֹּ  ח:סה ֹכה ָאַמר יְּ

י ֶאֱעֶנה תענית ציבור ,בעמידה ענינו אּו ַוֲאנִׁ רָּ קְּ ה ֶטֶרם יִׁ יָּ הָּ  כד:סה וְּ
י י:פרקי אבות ו אִׁ סְּ ם כִׁ ַמיִׁ הוָֹּה ַהשָּ  א:סו ֹכה ָאַמר יְּ

י ראש חודש שבת הפטרה אִׁ סְּ ם כִׁ ַמיִׁ הוָֹּה ַהשָּ  כד-א:סו ֹכה ָאַמר יְּ

י לאבלים ברכת המזון ַנֲחֶמּנּו ֵכן ָאֹנכִׁ מוֹ תְּ יש ֲאֶשר אִׁ אִׁ ם  כְּ ַלִׁ ירּושָּ ֶכם ּובִׁ ֲאַנֶחמְּ
מּו נֻחָּ  יג:סו .תְּ

שוֹ  סליחות דְּ חָּ ֵדי ֹחֶדש בְּ יָּה מִׁ הָּ  כג:סו וְּ

  ירמיהו ירמיהו       
יָּהּו מטות הפטרה ◄(ס)שמות  הפטרה מְּ רְּ ֵרי יִׁ בְּ  ג:ב-א:א דִׁ
ְך ראש השנה מוסף עּוַריִׁ ְך ֶחֶסד נְּ י לָּ תִׁ ַכרְּ  ב:ב זָּ

 (ס)ד ו:גממשיכים  (א), מסעי הפטרה
 א:דם ממשיכי

ה ֵבית ַיֲעֹקב הוָֹּ ַבר יְּ עּו דְּ מְּ  כח:ב-ד:ב שִׁ

י כח:בממשיכים  (א), מסעי הפטרה י ָאבִׁ את לִׁ רָּ ה קָּ  ד:ג ֲהלוֹא ֵמַעתָּ
שּוב כח:בממשיכים  (ס), מסעי הפטרה ה ֵאַלי תָּ הוָֹּ ֻאם יְּ ֵאל נְּ רָּ שְּ שּוב יִׁ ם תָּ  ב-א:ד אִׁ
 (ת) ,שחרית תשעה באב הפטרה

 יג:חממשיכים 
בוֹת ֹכה ָאמַ  תִׁ נְּ ַשֲאלּו לִׁ אּו וְּ ים ּורְּ כִׁ רָּ דּו ַעל דְּ מְּ הוָֹּה עִׁ ר יְּ
 יז-טז:ו עוֹלָּם

                                                
 .הראשון" ו"חסר בנוסח הסליחות רק ה: כאן ישנו שינוי קל ביותר  12
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ֵחיֶכם כב:טממשיכים ( ת) ,צו הפטרה בְּ פּו ַעל זִׁ  כח-כא:ז ֹעלוֵֹתיֶכם סְּ
ֵחיֶכם כב:טממשיכים  (ס)ו (א), צו הפטרה בְּ פּו ַעל זִׁ  ג:ח-כא:ז ֹעלוֵֹתיֶכם סְּ
 (ת) ,(ס), (א)שחרית  תשעה באב הפטרה

 יז:ו ממשיכים
הוָֹּה ֻאם יְּ יֵפם נְּ  כג:ט-יג:ח ָאֹסף ֲאסִׁ

 ;ג:ח ממשיכים (ס) ,(א) ,צו הפטרה
 כח:זממשיכים (ת)

תוֹ  מָּ כְּ חָּ ם בְּ כָּ ַהֵלל חָּ תְּ  כג-כב:ט ַאל יִׁ

ה (ס)הוצאת ספר תורה ◄סליחות בּורָּ גְּ ָך בִׁ מְּ דוֹל שִׁ גָּ ה וְּ דוֹל ַאתָּ הוָֹּה גָּ מוָֹך יְּ  ז-ו:י .ֵמֵאין כָּ

ר רוח - רהפרק שי בָּ דְּ ם ַבמִׁ יִׁ פָּ ל שְּ  יב:י ַעל כָּ

רּו עננים - פרק שירה צָּ ים קָּ ֹקצִׁ ים וְּ טִׁ עּו חִׁ רְּ  יג:י זָּ

ם ֲעו סליחות ◄בוקר 'וה 'ימי ב ,תחנון נּואִׁ נּו בָּ  ט-ז:יד ֵֹנינּו עָּ
ָך סליחות מְּ ַמַען שִׁ ַאץ לְּ נְּ  כא:יד ַאלתִׁ
ֵכיהֶ  (ת)בהר  הפטרה ל ַדרְּ י ֵעיַני ַעל כָּ  יד:יז-יז:טז םכִׁ
י (ס), (א)בחקתי  הפטרה ֻעזִׁ י ּומָּ ה ֻעזִׁ הוָֹּ  יד:יז-יט:טז יְּ

ם אוז הבר - פרק שירה ָאדָּ ַטח בָּ בְּ  ה:יז ָארּור ַהֶגֶבר ֲאֶשר יִׁ
ה כב:פרקי אבות ג בָּ ֲערָּ ר בָּ עָּ ַערְּ ה כְּ יָּ הָּ  ו:יז וְּ

מנחה לשבת  ,שחרית כל יום - ובא לציון
 ◄המזוןברכת  ◄ש"מוצ ערבית ,ויום טוב

 אוז הבר - פרק שירה

ַטחוֹ בְּ הוָֹּה מִׁ יָּה יְּ הָּ ה וְּ ַטח ַביהוָּ בְּ רּוְך ַהֶגֶבר ֲאֶשר יִׁ   ז:יז .בָּ

ם כב:פרקי אבות ג תּול ַעל ַמיִׁ ֵעץ שָּ ה כְּ יָּ הָּ  ח:יז וְּ
הוָֹּה סליחות ֵאל יְּ רָּ שְּ ֵוה יִׁ קְּ  יג:יז מִׁ

שוֵֹתיכֶ  שבת - מעמד ַנפְּ רּו בְּ מְּ שָּ הוָֹּה הִׁ  כו-כא:יז םֹכה ָאַמר יְּ

ֹלא ֶצֶדק שועל - פרק שירה  יג:כב הוֹי ֹבֶנה ֵביתוֹ בְּ

ֵאֶלה גמל - פרק שירה ים הָּ רִׁ בָּ ל ַהדְּ ּנֵָּבא ֲאֵליֶהם ֵאת כָּ ה תִׁ ַאתָּ  13ל:כה וְּ
ֶרב ראש השנה של 'יום ב הפטרה יֵדי חָּ רִׁ ר ַעם שְּ בָּ דְּ א ֵחן ַבמִׁ צָּ הוָֹּה מָּ  יט-א:לא ֹכה ָאַמר יְּ
י סליחות ה כִׁ חָּ מְּ ַיֲעֹקב שִׁ ּנּו לְּ ה רָּ הוָֹּ  ו:לא ֹכה ָאַמר יְּ

הוָֹּה ערבית - ש"ברכות ק ה יְּ דָּ י פָּ ֶמּנּו, כִׁ ק מִׁ זָּ ַיד חָּ ָאלוֹ מִׁ  י:לא .ֶאת ַיֲעֹקב ּוגְּ

אּו סליחות יוֹן, ּובָּ רוֹםצִׁ מְּ נּו בִׁ ּנְּ רִׁ  יא:לא וְּ

חוֹל  סדר הטבת חלום ◄ש"מוצ –ויתן לך  מָּ תּולָּה בְּ ַמח בְּ שְּ  יב:לא ָאז תִׁ

בּולָּם סליחות גְּ ים לִׁ נִׁ בּו בָּ שָּ ה וְּ הוָֹּ ֻאם יְּ יֵתְך נְּ ַאֲחרִׁ וָּה לְּ קְּ ֵיש תִׁ  טז:לא .וְּ
ים מוסף ראש השנה ם ֶיֶלד ַשֲעֻשעִׁ ם אִׁ ַריִׁ י ֶאפְּ יר לִׁ  יט:לא ֲהֵבן ַיקִׁ

ם 'יום ד -מעמד  אוֹר יוֹמָּ ה ֹנֵתן ֶשֶמש לְּ הוָֹּ  לט-לד:לא ֹכה ָאַמר יְּ
הוָֹּה ֵאַלי ֵלאֹמר (ס), (א)בהר  הפטרה ַבר יְּ ה דְּ יָּ יָּהּו הָּ מְּ רְּ  כז-ו:לב ַוֹיאֶמר יִׁ

יָּה צידוק הדין ילִׁ ֲעלִׁ ַרב הָּ ה וְּ ֵעצָּ ֹדל הָּ  יט:לב גְּ

ממשיכים  (ס)ו( א) ,משפטים הפטרה
 כב:לד

לָּה יְּ לָּ ם וָּ י יוֹמָּ יתִׁ רִׁ ם ֹלא בְּ הוָֹּה אִׁ  כו-כה:לג ֹכה ָאַמר יְּ

ממשיכים  (ס)ו (א) ,משפטים הפטרה
 כה:לג

הוָֹּההַ  יָּהּו ֵמֵאת יְּ מְּ רְּ יָּה ֶאל יִׁ ר ֲאֶשר הָּ בָּ  כב-ח:לד דָּ

הוָֹּה (ת)משפטים  הפטרה יָּהּו ֵמֵאת יְּ מְּ רְּ יָּה ֶאל יִׁ ר ֲאֶשר הָּ בָּ  יט:לה-ח:לד ַהדָּ
יא (ס) ,(א)הפטרה בא  הּו ַהּנָּבִׁ יָּ מְּ רְּ הוָֹּה ֶאל יִׁ ֶבר יְּ ר ֲאֶשר דִׁ בָּ  כח-יג:מו ַהדָּ

ָאלּו  ח--צ א"פל שְּ יוֹן יִׁ ֵניֶהםצִׁ  ה:נ ֶדֶרְך ֵהּנָּה פְּ

 ◄הרואה ששים רבוא מאומות העולם
 ם"הרואה קברי עכו

ֶכם תְּ ה יוַֹלדְּ רָּ פְּ ֹאד חָּ ֶכם מְּ מְּ ה אִׁ  יב:נ בוֹשָּ

ֻבַקש ֶאת ֲעו סליחות הוָֹּה יְּ ֻאם יְּ יא נְּ ֵעת ַההִׁ ֵהם ּובָּ ים הָּ מִׁ ֹן ַביָּ
ֵאיֶנּנּו ֵאל וְּ רָּ שְּ  יִׁ

 כ:נ

                                                

 
 חלק השני של הפסוק 13
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תוֹֹעֵשה ֶאֶר  רוח - פרק שירה מָּ כְּ חָּ ין ֵתֵבל בְּ ֹכחוֹ ֵמכִׁ  טו:נא ץ בְּ

ם מים - פרק שירה תוֹ ֲהמוֹן ַמיִׁ קוֹל תִׁ  טז:נא לְּ
 

  יחזקאליחזקאל      
  

ים יב:גממשיכים  (ס)ו( א) ,שבועות הפטרה אוֹת ֱאֹלהִׁ ֶאה ַמרְּ ֶארְּ ם וָּ ַמיִׁ חּו ַהשָּ תְּ פְּ  כח-א:א .נִׁ

ם יב:ממשיכים ג( ת) ,שבועות הפטרה ַמיִׁ חּו ַהשָּ תְּ פְּ ים נִׁ אוֹת ֱאֹלהִׁ ֶאה ַמרְּ ֶארְּ  ב:ב-א:א .וָּ

 ◄המאיר לארץ ,שחרית - ש"ברכות ק

מנחה  ,שחרית - ובא לציון ◄קדושה
 ◄מוצאי שבת ערבית ,לשבת ויום טוב

ממשיכים  (ת), (ס), (א), שבועות הפטרה
 כח:א

בוֹד  רּוְך כְּ ַמע ַאֲחַרי קוֹל ַרַעש גָּדוֹל בָּ ֶאשְּ י רּוַח וָּ ֵאנִׁ שָּ ַותִׁ

הוָֹּ  קוֹמוֹיְּ מְּ    יב:ג .ה מִׁ

ם ֶאת תוֲֹעֹבֶתיהָּ  (ת)שמות  הפטרה ַלִׁ רּושָּ ם הוַֹדע ֶאת יְּ  יד-א:טז .ֶבן ָאדָּ

 ◄"השם"קריאת  - סדר ברית מילה

 (ס)סדר ספירת העומר  ◄ הגדה של פסח

ֹאַמר לְָּך  ְך וָּ יִׁ מָּ דָּ בוֶֹסֶסת בְּ תְּ ֵאְך מִׁ ֶארְּ ְך וָּ ַליִׁ ֶאֱעֹבר עָּ וָּ

י וָּ  ְך ֲחיִׁ ַמיִׁ דָּ יבְּ ְך ֲחיִׁ ַמיִׁ דָּ  ו:טז ֹאַמר לְָּך בְּ

יְך הגדה של פסח ַתתִׁ ֶדה נְּ ֶצַמח ַהשָּ ה כְּ בָּ בָּ  ז:טז רְּ

ְך מוסף ראש השנה י אוֹתָּ יתִׁ רִׁ י ֶאת בְּ י ֲאנִׁ תִׁ ַכרְּ זָּ  ס:טז וְּ

ה (ת)האזינו  הפטרה מָּ רָּ ֶאֶרז הָּ ַּצֶמֶרת הָּ י מִׁ י ָאנִׁ תִׁ ַקחְּ לָּ  לב:יח-כב:יז וְּ

ע יום כיפור נעילה ◄תפילה זכה שָּ ֹפץ מוֹת רָּ ֹפץ ֶאחְּ  כג:יח ֶהחָּ

מוֹת ַהֵמת יום כיפור נעילה ◄תפילה זכה ֹפץ בְּ י ֹלא ֶאחְּ  לב:יח כִׁ
הוָֹּה (ת)קדשים  הפטרה ֹרש ֶאת יְּ דְּ ֵאל לִׁ רָּ שְּ ֵני יִׁ קְּ זִׁ ים מִׁ אּו ֲאנָּשִׁ  טו-א:כ בָּ
ֵאל (אי) ,(ס)קדשים  הפטרה רָּ שְּ ֵני יִׁ קְּ ם ַדֵבר ֶאת זִׁ  כ-ב:כ ֶבן ָאדָּ
ים אחרי מות הפטרה מִׁ יר ַהדָּ ֹפט ֶאת עִׁ שְּ ֹפט ֲהתִׁ שְּ ם ֲהתִׁ ה ֶבן ָאדָּ ַאתָּ  טז-א:כב וְּ

ב (ת)וארא  הפטרה אִׁ קוֹץ ַמכְּ יר וְּ אִׁ לוֹן ַממְּ ֵאל סִׁ רָּ שְּ ֵבית יִׁ ֶיה עוֹד לְּ הְּ ֹלא יִׁ -כד:כח וְּ
 כא:כט

 (ס) ,(א)וארא  הפטרה
י ֶאת ֵבית יִׁ  צִׁ ַקבְּ ה בְּ הוִׁ ן ֹכה ָאַמר ֲאֹדנָּי יְּ ֵאל מִׁ רָּ שְּ

ים ַעמִׁ  הָּ
-כה:כח
 כא:כט

י תפילה זכה ◄יום כיפור נעילה  יא:לג ֱאֹמר ֲאֵליֶהם ַחי ָאנִׁ

ֵאל (ת)בחקתי  הפטרה רָּ שְּ ּנֵָּבא ַעל רוֵֹעי יִׁ ם הִׁ  כז-א:לד ֶבן ָאדָּ

לוֹם 'יום ה -מעמד  ית שָּ רִׁ ֶהם בְּ י לָּ ַרתִׁ כָּ  לא-כה:לד וְּ

ם בֵ  (ת) ,(ס)פרשת פרה  הפטרה םֶבן ָאדָּ תָּ מָּ ים ַעל ַאדְּ בִׁ ֵאל ֹישְּ רָּ שְּ  לו-טז:לו ית יִׁ
ם (א)פרשת פרה  הפטרה תָּ מָּ ים ַעל ַאדְּ בִׁ ֵאל ֹישְּ רָּ שְּ ם ֵבית יִׁ  לח-טז:לו ֶבן ָאדָּ
ים סליחות הוֹרִׁ ם טְּ י ֲעֵליֶכם ַמיִׁ תִׁ ַרקְּ זָּ  כה:לו וְּ
ֵאל (ת)מ פסח "חוה שבת הפטרה רָּ שְּ ֵבית יִׁ ֵרש לְּ דָּ  יז:לז-לז:לו עוֹד ֹזאת אִׁ
הוָֹּה (ס) ,(א)מ פסח "חוה שבת הפטרה רּוַח יְּ י בְּ ֵאנִׁ ה ַויוֹצִׁ הוָֹּ ַלי ַיד יְּ ה עָּ תָּ יְּ  יד-א:לז הָּ
יו ויגש הפטרה לָּ ֹתב עָּ ד ּוכְּ ָך ֵעץ ֶאחָּ ם ַקח לְּ ה ֶבן ָאדָּ ַאתָּ  כח-טו:לז וְּ
גוֹג (ת)סוכות  מ"חוה שבת הפטרה ֶניָך ֶאל גוֹג ֶאֶרץ ַהמָּ ים פָּ ם שִׁ  כג-א:לח ֶבן ָאדָּ

ֵאל (ס), (א)סוכות  מ"חוה הפטרה שבת רָּ שְּ ַמת יִׁ יוֹם בוֹא גוֹג ַעל ַאדְּ  טז:לט-יח:לח ַביוֹם ַההּוא בְּ
ם ַאמוֹת ד:פרקי אבות ג ַתיִׁ כוֹ שְּ ָארְּ ֹבַּה וְּ לוֹש ַאמוֹת גָּ ֵבַח ֵעץ שָּ זְּ  כב:מא ַהמִׁ

ֵאל תצוה הפטרה רָּ שְּ ם ַהֵגד ֶאת ֵבית יִׁ ה ֶבן ָאדָּ  כז-י:מג ַאתָּ
דוֹק אמר הפטרה ֵני צָּ ם בְּ יִׁ וִׁ ים ַהלְּ ַהֹכֲהנִׁ  לא-טו:מד וְּ

ֵאל ( ת)פרשת החודש  הפטרה רָּ שְּ יֵאי יִׁ שִׁ ֶכם נְּ ה ַרב לָּ הוִׁ    יא :מו-ט:מה ֹכה ָאַמר ֲאֹדנָּי יְּ
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 (א)פרשת החודש  הפטרה
יא  ה ַהֹזאת ַלּנָּשִׁ רּומָּ יּו ֶאל ַהתְּ הְּ ָאֶרץ יִׁ ם הָּ עָּ ֹכל הָּ

ֵאל רָּ שְּ יִׁ  יח:מו-טז:מה .בְּ

 (ס)פרשת החודש  הפטרה
ֵטאתָּ  חִׁ ים וְּ מִׁ ר תָּ קָּ ַקח ַפר ֶבן בָּ ד ַלֹחֶדש תִׁ ֶאחָּ אשוֹן בְּ רִׁ בָּ

ש דָּ קְּ  טו:מו-יח:מה ֶאת ַהמִׁ

  הושעהושע      
ֵאל במדבר הפטרה רָּ שְּ ֵני יִׁ ַפר בְּ סְּ יָּה מִׁ הָּ  כב-א:ב וְּ

עוֹלָּם  סדר הנחת תפילין י לְּ יְך לִׁ תִׁ ֵאַרשְּ  כב-אכ:ב וְּ
הוָֹּה ֱאֹלֵהיֶהם קידוש לבנה שּו ֶאת יְּ קְּ  ה:ג ּובִׁ

נָּיו סליחות פָּ ֶיה לְּ חְּ נִׁ ֵמנּו וְּ קִׁ י יְּ ישִׁ לִׁ ם ַביוֹם ַהשְּ יִׁ ֹימָּ ַחֵינּו מִׁ  ב:ו .יְּ
י ( ס)ויצא  הפטרה תִׁ שּובָּ מְּ ים לִׁ לּואִׁ י תְּ ַעמִׁ  בי:יב-ז:יא וְּ
י (ת)ויצא  הפטרה תִׁ שּובָּ מְּ ים לִׁ לּואִׁ י תְּ ַעמִׁ  די:יב-ז:יא וְּ
ם (א)ויצא  הפטרה ֵדה ֲארָּ ַרח ַיֲעֹקב שְּ בְּ  י:יד-יג:יב ַויִׁ
הוָֹּה ֱאֹלֶהיָך סליחות ֵאל ַעד יְּ רָּ שְּ ה יִׁ  ב:יד שּובָּ
 (ס) (האזינו או וילך) שובה שבת הפטרה

אשכנזים יואל ו - יח:מיכה ז ממשיכים
( ס), תשעה באב מנחה הפטרה ◄טו:ב
 יח:מיכה ז ממשיכים (ת)ו

אֵ  רָּ שְּ ה יִׁ הוָֹּה ֱאֹלֶהיָךשּובָּ  י-ב:יד ל ַעד יְּ

ַרח ַכשוַֹשּנָּה טל - פרק שירה פְּ ֵאל יִׁ רָּ שְּ יִׁ ֶיה ַכַטל לְּ  ו:יד ֶאהְּ

  יואליואל      
ֵדיֶכם יח:פרקי אבות ב גְּ ַאל בִׁ ֶכם וְּ ַבבְּ עּו לְּ רְּ קִׁ  יג:ב וְּ

 (ס)תחנון 
ֶנסֶ  ה וָּ חָּ נְּ ה מִׁ כָּ רָּ יו בְּ יר ַאֲחרָּ אִׁ שְּ הִׁ ם וְּ חָּ נִׁ י יוֵֹדַע יָּשּוב וְּ ְך מִׁ

 .ַליהוָּה ֱאֹלֵהיֶכם
 יד:ב

 י:ממשיכים יד( א), שובה הפטרה שבת
  הושעי

ה רָּ אּו ֲעצָּ רְּ שּו צוֹם קִׁ יוֹן ַקדְּ צִׁ ר בְּ עּו שוֹפָּ קְּ  כז-טו:ב .תִׁ

  -אל ארך אפים ◄בוקר 'וה 'ימי ב ,תחנון
 ת "הוצאת ס

הוָֹּ  ֵתי יְּ רְּ שָּ ים מְּ כּו ַהֹכֲהנִׁ בְּ ֵבַח יִׁ זְּ ַלמִׁ אּולָּם וְּ  יז:ב הֵבין הָּ

ֹמל ַעל ַעמוֹ 'יום ג -מעמד  צוֹ ַוַיחְּ ַארְּ הוָֹּה לְּ ַקֵּנא יְּ  כז-יח:ב .ַויְּ
בוֹעַ  סדר מוצאי שבת -ויתן לך  שָּ ֶתם ָאכוֹל וְּ  כז-כו:ב ַוֲאַכלְּ

 הגדה של פסח
רוֹת  ימְּ תִׁ ֵאש וְּ ם וָּ ָאֶרץ דָּ ם ּובָּ ַמיִׁ ים ַבשָּ תִׁ י מוֹפְּ נַָּתתִׁ וְּ

ן שָּ  ג:ג .עָּ

י  חמיםאב הר ,שחרית שבת ֵקיתִׁ ם ֹלא נִׁ מָּ י דָּ ֵקיתִׁ נִׁ  כא:ד וְּ

  עמוסעמוס      
ֵאל  וישב הפטרה רָּ שְּ ֵעי יִׁ שְּ ה פִׁ ֹלשָּ ה ַעל שְּ הוָֹּ  ח:ג-ו:ב ֹכה ָאַמר יְּ

ו ז:פרקי אבות ג ם ַמֲעלוֹתָּ ַמיִׁ  ו:ט ַהבוֶֹנה ַבשָּ
ֵאל (א)קדשים  הפטרה רָּ שְּ ֵני יִׁ י בְּ ים ַאֶתם לִׁ יִׁ ֵני ֻכשִׁ בְּ  טו-ז:ט ֲהלוֹא כִׁ

  עובדיהעובדיה      
יָּה וישלח הפטרה  כא-א:א ֲחזוֹן ֹעַבדְּ

יַּה ַכֶּנֶשר חתול - פרק שירה בִׁ ם ַתגְּ  ד:א אִׁ

מוסף ראש  ◄שחרית ,ז"פסד - שירת הים
ה  תָּ יְּ הָּ ו וְּ ֹפט ֶאת ַהר ֵעשָּ שְּ יוֹן לִׁ ַהר צִׁ ים בְּ עִׁ לּו מוֹשִׁ עָּ וְּ

ה לּוכָּ  כא:א .ַליהוָּה ַהמְּ
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 (ס)סדר ראש חדש ◄ השנה

  יונהיונה      
ממשיכים  ,יום כיפור מנחה הפטרה
 יח:במיכה ז

ַתי ֵלאֹמר ה ֶאל יוֹנָּה ֶבן ֲאמִׁ הוָֹּ ַבר יְּ י דְּ הִׁ  'ד-'א .ַויְּ

י סליחות שִׁ ַלי ַנפְּ ַעֵטף עָּ תְּ הִׁ  ח:ב בְּ

  מיכהמיכה      
ביציאה מבית ◄( ס)קודם שיר של יום 

 תפילת הדרך ◄הכנסת
כּו ים ֵילְּ ַעמִׁ ל הָּ י כָּ  ה:ד כִׁ

ה בלק הפטרה ה ַהֹּצֵלעָּ פָּ הוָֹּה ֹאסְּ ֻאם יְּ  ח:ו-ו:ה ַביוֹם ַההּוא נְּ
, י:הושע יד ממשיכים ,שובה שבת הפטרה

 מנחה הפטרה ◄יא:יואל ב ממשיכים (ס)

 הפטרה ◄יא:יונה ד ממשיכים ,יום כיפור
 ממשיכים( ת) ,(ס), תשעה באב מנחה

 ◄ראש השנה ,סדר תשליך◄י :הושע יד
 סליחות

י מוָֹך ֹנֵש -מִׁ וֵאל כָּ ֹעֵבר ַעלא עָּ ית -ֹן וְּ ֵארִׁ שְּ ֶפַשע לִׁ
תוֹ ֹלא י-ַנֲחלָּ ַעד ַאפוֹ כִׁ יק לָּ ֵפץ ֶחֶסד הּוא-ֶהֱחזִׁ . חָּ

ֹבש ֲעו כְּ ַרֲחֵמנּו יִׁ ַתשְּ יָּשּוב יְּ ֻצלוֹת יָּם לִׁ ֹֹנֵתינּו וְּ מְּ יְך בִׁ
ל ם-כָּ ם . ַחֹטאותָּ הָּ רָּ ַאבְּ ַיֲעֹקב ֶחֶסד לְּ ֵתן ֱאֶמת לְּ תִׁ

תָּ ַלאֲ -ֲאֶשר ַבעְּ שְּ יֵמי ֶקֶדםנִׁ  .ֹבֵתינּו מִׁ
 

   כ-יח:ז

מנחה לשבת  ,שחריתכל יום ב - ובא לציון
 סדר הושענות ◄ש"מוצ ערבית ,ויום טוב

ם הָּ רָּ ַאבְּ ַיֲעֹקב ֶחֶסד לְּ ֵתן ֱאֶמת לְּ  כ:ז תִׁ

 

  נחוםנחום            
 

 לא נמצא שום פסוק
 

 

  חבקוקחבקוק            
 

 ,(ס)ל "חוב שבועות של 'יום ב הפטרה
 (ת)

ֵהיכַ  ה בְּ ָאֶרץַויהוָּ ל הָּ נָּיו כָּ פָּ שוֹ ַהס מִׁ דְּ  יט:ג-כ:ב .ל קָּ

ֹינוֹת (א)ל "חו שבועות של 'יום ב הפטרה גְּ יא ַעל שִׁ ה ַלֲחַבקּוק ַהּנָּבִׁ לָּ פִׁ  יט-א:ג .תְּ

ֲעָך סדר הטבת חלום ◄תחנון מְּ י שִׁ תִׁ ַמעְּ הוָֹּה שָּ  ב:ג יְּ

ָאה ַוַיֵתר גוֹיִׁ  (ס)פטום הקטורת  ֹמֶדד ֶאֶרץ רָּ ַמד ַויְּ ֵרי ַעד עָּ צּו ַהרְּ ֹפצְּ תְּ ם ַויִׁ
יכוֹת עוֹלָּם לוֹ עוֹת עוֹלָּם ֲהלִׁ בְּ  ו:ג .ַשחּו גִׁ

ַמד שמש - פרק שירה ֵרַח עָּ  יא:ג ֶשֶמש יָּ

  צפניהצפניה      
ֶכם שחרית ,ברכות השחר יא ֶאתְּ יא ָאבִׁ ֵעת ַההִׁ  כ:ג בָּ

  חגיחגי      
אוֹ ט:פרקי אבות ו בָּ ה צְּ הוָֹּ ֻאם יְּ ב נְּ הָּ י ַהזָּ לִׁ י ַהֶכֶסף וְּ  ח:ב .תלִׁ
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  זכריהזכריה      
ֶיה לָּּה נחם - תשעה באבשל  מנחה י ֶאהְּ  ט:ב ַוֲאנִׁ

 הפטרה ◄(ס) ,(א)בהעלותך  הפטרה
 (ס) ,(א)חנוכה של  נהראשו שבת

יוֹן י ַבת צִׁ חִׁ מְּ שִׁ י וְּ ּנִׁ  ז:ד-יד:ב רָּ

ראשונה של  שבתו בהעלותך הפטרה
 (ת)חנוכה 

יוֹן י ַבת צִׁ חִׁ מְּ שִׁ י וְּ ּנִׁ  ט:ד-יד:ב רָּ

ל ֵמֵאש טהיהמש על "ק  ב:ג ֲהלוֹא ֶזה אּוד ֻמּצָּ
יו תפילה זכה לָּ ים ֵמעָּ ים ַהֹּצאִׁ דִׁ גָּ ירּו ַהבְּ סִׁ  ד:ג הָּ

ים ֲאֶשר ַתֲעשּו יח:פרקי אבות א רִׁ בָּ  טז:ח  ֵאֶלה ַהדְּ
ֶאה מוסף ראש השנה ה ֲעֵליֶהם ֵירָּ  טו-יד:ט ַויהוָּ

ֵצם רחמה - פרק שירה ֶהם ַוֲאַקבְּ ה לָּ קָּ רְּ  ח:י ֶאשְּ
ֵאש (ת)סוכות  'יום א רההפט ית בָּ שִׁ לִׁ י ֶאת ַהשְּ ֵהֵבאתִׁ  כא:יד-ט:יג וְּ

ֵבְך (ס) ,(א)סוכות  'יום א הפטרה רְּ קִׁ ֵלְך בְּ לָּ ֻחַלק שְּ א ַליהוָּה וְּ ֵּנה יוֹם בָּ  כא-א:יד .הִׁ

 - עלינו ◄שירת הים - ז"פסד ,שחרית
מוסף  ,מוסף, ערבית ,מנחה ,שחרית

ית סדר בר ,קידוש לבנה ,ראש השנה
 -לעולם אמן ואמן  'ברוך ה ◄מילה
 סדר הושענות ◄(ל"חו) יום חול, ערבית

 (ס)סדר ראש חדש ◄

ה  הוָֹּ ֶיה יְּ הְּ ָאֶרץ ַביוֹם ַההּוא יִׁ ל הָּ ֶמֶלְך ַעל כָּ ה לְּ הוָֹּ ה יְּ יָּ הָּ וְּ
ד מוֹ ֶאחָּ ד ּושְּ    ט:יד .ֶאחָּ

 

  מלאכימלאכי      
שְּ  (ס)ו( א)ת ותולד הפטרה ה ֶאל יִׁ הוָֹּ ַבר יְּ א דְּ יַמשָּ ָאכִׁ ַיד ַמלְּ ֵאל בְּ  ז:ב-א:א .רָּ
י (ת)ת ותולד הפטרה ָאכִׁ ַיד ַמלְּ ֵאל בְּ רָּ שְּ ה ֶאל יִׁ הוָֹּ ַבר יְּ א דְּ  ד:ג-א:א .ַמשָּ

 א--ב א"פל
א  ֵנם לוֹ מוֹרָּ ֶאתְּ לוֹם וָּ ַהשָּ ים וְּ תוֹ ַהַחיִׁ ה אִׁ תָּ יְּ י הָּ יתִׁ רִׁ בְּ

ַחת הּוא י נִׁ מִׁ ֵני שְּ פְּ י ּומִׁ ֵאנִׁ ירָּ  ה:ב .ַויִׁ

 ◄קרבנות שחרית - פרשת הקטורת

 כל יום - מעמדות ◄עמידהה בסוף
 (ס)סדר קרבנות למנחה ◄

יֵמי עוֹלָּם  ם כִׁ לִָּׁ ירּושָּ ה וִׁ הּודָּ ַחת יְּ נְּ ה ַליהוָּה מִׁ בָּ רְּ עָּ וְּ
ֹית ֹמנִׁ ים ַקדְּ נִׁ שָּ  ד:ג .ּוכְּ

 (ס), (א)הגדול  הפטרה שבת
יֵמי עוֹלָּם  ם כִׁ לִָּׁ ירּושָּ ה וִׁ הּודָּ ַחת יְּ נְּ ה ַליהוָּה מִׁ בָּ רְּ עָּ וְּ

שָּ  ֹיתּוכְּ ֹמנִׁ ים ַקדְּ  כד-ד:ג .נִׁ

יש ֶאל ֵרֵעהּו  ז:ג ,ג:פרקי אבות ג הוָֹּה אִׁ ֵאי יְּ רְּ רּו יִׁ בְּ דְּ  טז:ג ָאז נִׁ

 (ס)סדר מוצאי שבת 
ֵני בוֹא יוֹם  פְּ יא לִׁ בִׁ ה ַהּנָּ יָּ ֶכם ֵאת ֵאלִׁ י שֵֹלַח לָּ ֵּנה ָאֹנכִׁ הִׁ

א ַהּנוֹרָּ דוֹל וְּ ה ַהגָּ הוָֹּ  .יְּ
 כג:ג

  תהליםתהלים      
ֶדֶרְך  ערבית סוףב יום כיפור ליל ים ּובְּ עִׁ שָּ ַלְך ַבֲעַצת רְּ יש ֲאֶשר ֹלא הָּ אִׁ ֵרי הָּ ַאשְּ

ב ים ֹלא יָּשָּ מוַֹשב ֵלצִׁ ד ּובְּ מָּ ים ֹלא עָּ אִׁ  'ד-'א .ַחטָּ

 ג:פרקי אבות ג
ֶדֶרְך  ים ּובְּ עִׁ שָּ ַלְך ַבֲעַצת רְּ יש ֲאֶשר ֹלא הָּ אִׁ ֵרי הָּ ַאשְּ

ים ֹלא יָּ  מוַֹשב ֵלצִׁ ד ּובְּ מָּ ים ֹלא עָּ אִׁ בַחטָּ  א:א .שָּ

יק סליחות גּו רִׁ ים ֶיהְּ ֻאמִׁ ם ּולְּ שּו גוֹיִׁ גְּ ה רָּ מָּ  א:ב .לָּ
נוֹ (י"סע) ויצא מזמור שבת לוֹם בְּ שָּ ֵני ַאבְּ פְּ חוֹ מִׁ רְּ בָּ ד בְּ וִׁ דָּ מוֹר לְּ זְּ  'ג .מִׁ

י סליחות לָּ ים עָּ מִׁ ים קָּ י ַרבִׁ רָּ ה ַרבּו צָּ הוָֹּה מָּ  ב:ג .יְּ
י רַ  טהיש על המ"ק רָּ ה ַרבּו צָּ הוָֹּה מָּ ייְּ לָּ ים עָּ מִׁ ים קָּ  ט-ב:ג .בִׁ

י סליחות ים ֹראשִׁ י ּוֵמרִׁ בוֹדִׁ י כְּ ֵגן ַבֲעדִׁ הוָֹּה מָּ ה יְּ ַאתָּ  ד:ג .וְּ
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סדר  -הבדלה  ◄ז"פסד ,שחרית -הודו 
 סליחות ◄מוצאי שבת

ֶתָך ֶסלָּה כָּ רְּ ָך בִׁ ה ַעל ַעמְּ שּועָּ ה ַהיְּ  ט:ג .ַליהוָּ

רּו בִׁ  טהיש על המ"ק מְּ אּו אִׁ ַאל ֶתֱחטָּ זּו וְּ גְּ ֹדמּו רִׁ ֶכם וְּ ַכבְּ שְּ ֶכם ַעל מִׁ ַבבְּ לְּ
 ה:ד .ֶסלָּה

ד (י"סע) קרח מזמור שבת וִׁ דָּ מוֹר לְּ זְּ ילוֹת מִׁ חִׁ ַנֵּצַח ֶאל ַהּנְּ  'ה .ַלמְּ

י  י--א א"פל ◄סליחות יגִׁ ינָּה ֲהגִׁ הוָֹּה בִׁ ינָּה יְּ ַרי ַהֲאזִׁ  ב:ה .ֲאמָּ

י כִׁ  ל --ה א"פל◄ סליחות י ֵואֹלהָּ כִׁ י ַמלְּ עִׁ קוֹל ַשוְּ ה לְּ יבָּ שִׁ ַפלָּלַהקְּ  ג:ה .י ֵאֶליָך ֶאתְּ

קודם העמידה ◄ קודם תפילת שחרית
 (ס)במנחה 

ַפלָּל י ֵאֶליָך ֶאתְּ י כִׁ י ֵואֹלהָּ כִׁ י ַמלְּ עִׁ קוֹל ַשוְּ ה לְּ יבָּ שִׁ  ד-ג:ה .ַהקְּ

ָך ַוֲאַצֶפה ה--ר א"פל ◄סליחות ְך לְּ י ֹבֶקר ֶאֱערָּ ַמע קוֹלִׁ שְּ ה ֹבֶקר תִׁ הוָֹּ  ד:ה .יְּ

 יחותסל ◄שחרית -מה טובו 
ָך  שְּ דְּ ַתֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל קָּ ָך ָאבוֹא ֵביֶתָך ֶאשְּ דְּ ֹרב ַחסְּ י בְּ ַוֲאנִׁ

ָאֶתָך רְּ יִׁ  ח:ה .בְּ

ביציאה  ◄(י"סע) וערבית שחרית בסוף
 מבית הכנסת

ֶכָך ַני ַדרְּ פָּ ַשר לְּ י ַהיְּ רָּ ַמַען שוֹרְּ ֶתָך לְּ קָּ דְּ צִׁ י בְּ ֵחנִׁ ה נְּ הוָֹּ  ט:ה .יְּ

ד (א"סש) תפילה עבור החולה ◄סליחות וִׁ דָּ מוֹר לְּ זְּ ית מִׁ ינִׁ מִׁ ינוֹת ַעל ַהשְּ גִׁ נְּ ַנֵּצַח בִׁ  'ו .ַלמְּ

י סליחות ֵרנִׁ ַיסְּ ָך תְּ תְּ ַאל ַבֲחמָּ י וְּ יֵחנִׁ ָך תוֹכִׁ ַאפְּ הוָֹּה ַאל בְּ  ב:ו .יְּ

  - אל ארך אפים ◄נפילת אפים - תחנון
 סליחות ◄ת"הוצאת ס

י יֵחנִׁ ָך תוֹכִׁ ַאפְּ הוָֹּה ַאל בְּ יַ  יְּ ָך תְּ תְּ ַאל ַבֲחמָּ יוְּ ֵרנִׁ  יא -ב:ו .סְּ

ֹאד סליחות ֲהלָּה מְּ בְּ י נִׁ שִׁ ַנפְּ י וְּ תָּ הוָֹּה ַעד מָּ ה יְּ ַאתָּ  ה-ד:ו .וְּ
ח ח--ש א"פל קָּ י יִׁ תִׁ לָּ פִׁ הוָֹּה תְּ י יְּ ּנָּתִׁ חִׁ הוָֹּה תְּ ַמע יְּ  י:ו .שָּ

י (י"סע) פורים - י"שש ינִׁ מִׁ ֵרי כּוש ֶבן יְּ בְּ ר ַליהוָּה ַעל דִׁ ד ֲאֶשר שָּ וִׁ דָּ יוֹן לְּ גָּ  'ז .שִׁ

יל ל--פ א"פל ֵאין ַמּצִׁ י ֹפֵרק וְּ שִׁ ֵיה ַנפְּ ַארְּ ֹרף כְּ טְּ  ג:ז .ֶפן יִׁ

14ל"חו ,שמחת תורה - י"שש
 ◄(א"גר) 

 עלינו בסוף ◄קטן יום כיפור סדר
 (י"סע)יום חול  ,ערבית

ד וִׁ דָּ מוֹר לְּ זְּ ית מִׁ תִׁ ַנֵּצַח ַעל ַהגִׁ  'ח .ַלמְּ

סדר  ◄שלושת רגלים מוסף קדושה
שאין תחנון בימים  -בערבית ◄ הושענות
 ערבית◄(ס)במנחה 

נָּה  ָאֶרץ ֲאֶשר תְּ ל הָּ כָּ ָך בְּ מְּ יר שִׁ ה ַאדִׁ ה ֲאֹדֵנינּו מָּ הוָֹּ יְּ
ם יִׁ מָּ ָך ַעל ַהשָּ  ב:ח .הוֹדְּ

 (ס)סדר ברכת הלבנה 
ים ֲאֶשר  בִׁ כוֹכָּ ֵרַח וְּ ֹעֶתיָך יָּ בְּ ֶמיָך ַמֲעֵשה ֶאצְּ ֶאה שָּ י ֶארְּ כִׁ

ה תָּ נְּ  .כוֹנָּ
 ד:ח

ת קריאת פסוק שהקהל אומרים בע
בברכת הראשון " השם"הכהנים מילת 

 כהנים
ָאֶרץ ל הָּ כָּ ָך בְּ מְּ יר שִׁ ה ַאדִׁ ה ֲאֹדֵנינּו מָּ הוָֹּ  י:ח .יְּ

ד (א"סש) תפילה עבור החולה וִׁ דָּ מוֹר לְּ זְּ ַנֵּצַח ַעל מּות ַלֵבן מִׁ  'ט .ַלמְּ
ים סליחות רִׁ ֵמישָּ ים בְּ ֻאמִׁ ין לְּ דִׁ ֶצֶדק יָּ ֹפט ֵתֵבל בְּ שְּ הּוא יִׁ  ט:ט .וְּ

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

הוָֹּה ֶשיָך יְּ תָּ ֹדרְּ ַזבְּ י ֹלא עָּ ֶמָך כִׁ ֵעי שְּ ָך יוֹדְּ חּו בְּ טְּ בְּ יִׁ  יא:ט .וְּ

ים סליחות ◄אב הרחמים - שחרית שבת ַכח ַצֲעַקת ֲענָּוִׁ ר ֹלא שָּ כָּ ם זָּ ים אוֹתָּ מִׁ י ֹדֵרש דָּ  יג:ט .כִׁ

ה (י"עס)עשרת ימי תשובה  - י"שש רָּ תוֹת ַבּצָּ עִׁ ים לְּ לִׁ חוֹק ַתעְּ רָּ ה ַתֲעֹמד בְּ הוָֹּ ה יְּ מָּ  'י .לָּ

חוֹק סליחות רָּ ה ַתֲעֹמד בְּ הוָֹּ ה יְּ מָּ ה לָּ רָּ תוֹת ַבּצָּ עִׁ ים לְּ לִׁ  א:י .ַתעְּ

ע ע--א א"פל רָּ ֹדר ֲאֶשר ֹלא בְּ ֹדר וָּ בוֹ ַבל ֶאמוֹט לְּ לִׁ  ו:י .ָאַמר בְּ

 'ברוך ה ◄ז"פסד ,שחרית -יהי כבוד 
  (ל"חו) ערבית - לעולם אמן ואמן

צוֹ ם ֵמַארְּ דּו גוֹיִׁ ֶעד ָאבְּ ה ֶמֶלְך עוֹלָּם וָּ הוָֹּ  טז:י .יְּ

י  (י"סע) וירא שבת מזמור י נּודִׁ שִׁ ַנפְּ רּו לְּ י ֵאיְך ֹתאמְּ יתִׁ סִׁ ד ַביהוָּה חָּ וִׁ דָּ ַנֵּצַח לְּ ַלמְּ
פוֹר ֶכם צִׁ  'יא .ַהרְּ

                                                
 ' א אומרים רק מזמור אחד ביום ויש סדר עדיפות במקרים שיום טוב נופל בשבת וכו"לפי הגר  14
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ברית מילה  ,(א"גר) ע"ש - י"שש
 15ת הברכהזא שבת מזמור ◄(י"סע)
 (י"סע)

ד וִׁ דָּ מוֹר לְּ זְּ ית מִׁ ינִׁ מִׁ ַנֵּצַח ַעל ַהשְּ  'יב .ַלמְּ

ֵני  סליחות בְּ ים מִׁ י ַפסּו ֱאמּונִׁ יד כִׁ סִׁ י גַָּמר חָּ ה כִׁ הוָֹּ ה יְּ יעָּ הוֹשִׁ
ם  ב:יב .ָאדָּ

יל לָָּאֶרץ  ם--א א"פל רּוף ַבֲעלִׁ ֹהרוֹת ֶכֶסף צָּ רוֹת טְּ הוָֹּה ֲאמָּ רוֹת יְּ מְּ אִׁ
ם יִׁ תָּ עָּ בְּ ק שִׁ ֻזקָּ  ז:יב .מְּ

 ( א"סשו ס"ח) תפילה עבור החולה
ד וִׁ דָּ מוֹר לְּ זְּ ַנֵּצַח מִׁ י ֶנַצח ַעד . ַלמְּ ֵחנִׁ כָּ שְּ הוָֹּה תִׁ ַעד ָאנָּה יְּ

י ֶמּנִׁ ֶניָך מִׁ יר ֶאת פָּ תִׁ  'יג .ָאנָּה ַתסְּ

  ז"פסד ,שחרית -הודו 
ה ַליהוָּה  ירָּ שִׁ ֶתָך אָּ ישּועָּ י בִׁ בִׁ ֵגל לִׁ י יָּ תִׁ ַטחְּ ָך בָּ דְּ ַחסְּ י בְּ ַוֲאנִׁ

יכִׁ  לָּ ַמל עָּ  ו:יג .י גָּ

 (י"סע) קדשים מזמור שבת
ַהר  ֹכן בְּ שְּ י יִׁ ָאֳהֶלָך מִׁ גּור בְּ י יָּ הוָֹּה מִׁ ד יְּ וִׁ דָּ מוֹר לְּ זְּ מִׁ

ֶשָך דְּ  'טו .קָּ

 ◄(י"בא) בבית הקברות ◄בבית אבל

ערבית ◄ (א"סש) תפילה עבור החולה
 (ס)סדר מוצאי שבת 

י  יתִׁ סִׁ י חָּ י ֵאל כִׁ ֵרנִׁ מְּ ד שָּ וִׁ דָּ ם לְּ תָּ כְּ ְךמִׁ  'טז .בָּ

פסוק שהקהל אומרים בעת קריאת 
 בברכת כהניםוישמרך הכהנים מילת 

ְך י בָּ יתִׁ סִׁ י חָּ י ֵאל כִׁ ֵרנִׁ מְּ ד שָּ וִׁ דָּ ם לְּ תָּ כְּ  א:טז .מִׁ

ֶליָך ך--א א"פל י ַבל עָּ תִׁ ה טוֹבָּ תָּ ה ֲאֹדנָּי אָּ תְּ ַליהוָּ  ב:טז .ָאַמרְּ
ַאדִׁ  י:פרקי אבות ו ה וְּ ָאֶרץ ֵהמָּ ים ֲאֶשר בָּ דוֹשִׁ קְּ םלִׁ י בָּ צִׁ ל ֶחפְּ  ג:טז .יֵרי כָּ

י ַבל ֶאמוֹט (ס)שחרית  ינִׁ ימִׁ י מִׁ יד כִׁ מִׁ י תָּ דִׁ ֶנגְּ ה לְּ הוָֹּ י יְּ יתִׁ ּוִׁ  ח:טז .שִׁ

  סדר הטבת חלום ◄סדר הושענות
מוֹת  עִׁ ֶניָך נְּ חוֹת ֶאת פָּ מָּ ים שַֹבע שְּ י ֹאַרח ַחיִׁ יֵענִׁ תוֹדִׁ

ָך ֶנַצח ינְּ ימִׁ  יא:טז .בִׁ

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

 (י"בא)

ינָּה  י ַהֲאזִׁ ּנָּתִׁ ה רִׁ יבָּ שִׁ הוָֹּה ֶצֶדק ַהקְּ ה יְּ עָּ מְּ דשִׁ וִׁ דָּ ה לְּ לָּ פִׁ תְּ
ה מָּ רְּ ֵתי מִׁ פְּ ֹלא שִׁ יבְּ תִׁ לָּ פִׁ  'יז .תְּ

 סליחות
ינָּה  י ַהֲאזִׁ ּנָּתִׁ ה רִׁ יבָּ שִׁ הוָֹּה ֶצֶדק ַהקְּ ה יְּ עָּ מְּ דשִׁ וִׁ דָּ ה לְּ לָּ פִׁ תְּ

ֹלא שִׁ  יבְּ תִׁ לָּ פִׁ התְּ מָּ רְּ ֵתי מִׁ  ב-א:יז .פְּ

י קודם תפילת שחרית תִׁ רָּ מְּ ַמע אִׁ י שְּ ָך לִׁ נְּ י ֵאל ַהט ָאזְּ י ַתֲעֵננִׁ יָך כִׁ אתִׁ רָּ י קְּ  ו:יז .ֲאנִׁ
מּונֶָּתָך קודם תפילת שחרית יץ תְּ קִׁ הָּ ה בְּ עָּ בְּ ֶניָך ֶאשְּ ֶצֶדק ֶאֱחֶזה פָּ י בְּ  טו:יז .ֲאנִׁ

 ◄(י"סע, א"גר) שבעי יום פסח - י"שש
 (א"סש) התפילה עבור החול

ֵרי  בְּ ֶבר ַליהוָּה ֶאת דִׁ ד ֲאֶשר דִׁ וִׁ דָּ הוָֹּה לְּ ֶעֶבד יְּ ַנֵּצַח לְּ ַלמְּ
יו  בָּ ל ֹאיְּ ַכף כָּ הוָֹּה אוֹתוֹ מִׁ יל יְּ ּצִׁ יוֹם הִׁ ה ַהזֹאת בְּ ירָּ ַהשִׁ

אּול ַיד שָּ  .ּומִׁ
 'יח

 עבים - פרק שירה
רוֹ  תְּ ֵבי  יֶָּשת ֹחֶשְך סִׁ ם עָּ ַכת ַמיִׁ תוֶֹחשְּ יו ֻסכָּ יבוֹתָּ בִׁ סְּ

ים קִׁ חָּ  יב:יח .שְּ

שקוראים עולה  ת אחר"קודם קה
  הראשון

ֹכל  ֵגן הּוא לְּ ה מָּ רּופָּ הוָֹּה צְּ ַרת יְּ מְּ כוֹ אִׁ ים ַדרְּ מִׁ ֵאל תָּ הָּ
ים בוֹ  לא:יח .ַהֹחסִׁ

י ֱאֹלֵהינּו אין כאלוקינו קודם ,מוסף שבת תִׁ י צּור זּולָּ הוָֹּה ּומִׁ ֲעֵדי יְּ ַבלְּ י ֱאלוַֹּה מִׁ י מִׁ  לב:יח .כִׁ
ם חתול - פרק שירה שּוב ַעד ַכלוֹתָּ ֹלא אָּ יֵגם וְּ ַאשִׁ ַבי וְּ דוֹף אוֹיְּ  לח:יח .ֶארְּ

 ברכת המזון
עוֹ  ַזרְּ ד ּולְּ וִׁ דָּ יחוֹ לְּ שִׁ מְּ ֹעֶשה ֶחֶסד לִׁ כוֹוְּ שּועוֹת ַמלְּ ל יְּ דִׁ ַמגְּ

 נא:יח .ַעד עוֹלָּם

 שבועות - י"שש ◄ז"פסד ,שחרית שבת

של  מזמור ◄ (י"סע) חנוכה ;(א"גר)
  (י"עס) יתרו שבת

ד וִׁ דָּ מוֹר לְּ זְּ ַנֵּצַח מִׁ בוֹד ֵאל . ַלמְּ ים כְּ רִׁ ַספְּ ם מְּ ַמיִׁ ַהשָּ
יעַ  קִׁ רָּ יד הָּ יו ַמגִׁ דָּ  'יט .ּוַמֲעֵשה יָּ

יעַ  שמים - פרק שירה◄( ס)תחנון  קִׁ רָּ יד הָּ יו ַמגִׁ דָּ בוֹד ֵאל ּוַמֲעֵשה יָּ ים כְּ רִׁ ַספְּ ם מְּ ַמיִׁ  ב:יט .ַהשָּ

יַע  יום - פרק שירה יוֹם ַיבִׁ ַעתיוֹם לְּ ַחֶּוה דָּ ה יְּ לָּ ַליְּ ה לְּ לָּ ַליְּ  ג:יט .ֹאֶמר וְּ

נָּה  לעולה הראשוןקודם קריאת התורה  ה ֶנֱאמָּ הוָֹּ יַבת נֶָּפש ֵעדּות יְּ שִׁ ה מְּ ימָּ מִׁ הוָֹּה תְּ תוַֹרת יְּ
י יַמת ֶפתִׁ כִׁ  ט-ח:יט .ַמחְּ

ב סליחות ם ֵעֶקב רָּ רָּ מְּ שָּ ֶהם בְּ ר בָּ הָּ זְּ ָך נִׁ דְּ  יב:יט .ַגם ַעבְּ

                                                
 שמחת תורה או יני עצרתשמ  15
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י סליחות גִׁ ישְּ רוֹת ַנֵקנִׁ תָּ סְּ ּנִׁ ין מִׁ בִׁ י יָּ  יג:יט .אוֹת מִׁ

 ת בחגים"סהוצאת  ◄עמידהה בסוף

 תפילה זכה ◄סליחות ◄ימים נוראיםהו
 (ס)סדר ראש חדש ◄

י  הוָֹּה צּורִׁ ֶניָך יְּ פָּ י לְּ בִׁ יוֹן לִׁ ֶהגְּ י וְּ ֵרי פִׁ מְּ צוֹן אִׁ רָּ יּו לְּ הְּ יִׁ
י ֹגֲאלִׁ    טו:יט .וְּ

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

ד וִׁ דָּ מוֹר לְּ זְּ ַנֵּצַח מִׁ ָך ֵשם  ַלמְּ ַשֶגבְּ ה יְּ רָּ יוֹם צָּ הוָֹּה בְּ ָך יְּ ַיַענְּ
 'כ .ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב

ָך ֵשם ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ב--י א"פל ַשֶגבְּ ה יְּ רָּ יוֹם צָּ ה בְּ הוָֹּ ָך יְּ  ב:כ .ַיַענְּ

ֶבָך וְּ   סדר מוצאי שבת -רבון העולמים  בָּ לְּ ָך כִׁ ֶתן לְּ ַמֵלאיִׁ ָך יְּ תְּ ל ֲעצָּ  ה:כ .כָּ

הוָֹּה ֱאֹלֵהינּו  ר--א א"פל ֵשם יְּ נּו בְּ יםַוֲאַנחְּ ֵאֶלה ַבסּוסִׁ ֶרֶכב וְּ ֵאֶלה בָּ
יר כִׁ  ח:כ .ַנזְּ

 ◄קרבנות ,שחרית -פרשת הקטורת 

 -יהי כבוד  ◄ז"פסד ,שחרית -הודו 
יום  ,קודם ערבית◄  ז"פסד, שחרית

ובא  ◄בוקר 'וה 'ימי ב ,תחנון ◄חול
 ,מנחה לשבת ויום טוב ,שחרית - וןלצי

 ◄יום חול ,ערבית ◄מוצאי שבת ערבית

תפילת  ◄סדר מוצאי שבת -הבדלה 
 ( ס)וידוי ◄ סליחות ◄הדרך

ֵאנּו רְּ יוֹם קָּ ה ַהֶמֶלְך ַיֲעֵננּו בְּ יעָּ הוָֹּה הוֹשִׁ    י:כ .יְּ

 תענית אסתר, (א"גר) פורים - י"שש

 (א"סש) תפילה עבור החולה ◄(י"סע)
ַנּצֵ  דַלמְּ וִׁ דָּ מוֹר לְּ זְּ  'כב .ַח ַעל ַאֶיֶלת ַהַשַחר מִׁ

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

דוֹש ה קָּ ַאתָּ ֵאל וְּ רָּ שְּ לוֹת יִׁ הִׁ  ד:כב .יוֵֹשב תְּ

י ֵאין עוֵֹזר סליחות ה כִׁ רוֹבָּ ה קְּ רָּ י צָּ י כִׁ ֶמּנִׁ ַחק מִׁ רְּ  יב:כב .ַאל תִׁ

 מנהג אשכנז - כיפוריום  ליל, ערבית
י נִׁ ַקץ ֱענּות עָּ ֹלא שִׁ ה וְּ זָּ י ֹלא בָּ ֶמּנּו  כִׁ נָּיו מִׁ יר פָּ תִׁ סְּ ֹלא הִׁ וְּ

ֵמעַ  יו שָּ עוֹ ֵאלָּ ַשּוְּ  כה:כב .ּובְּ

מוסף  ◄שירת הים - ז"פסד ,שחרית
 ראש השנה

ם ה ּוֹמֵשל ַבגוֹיִׁ לּוכָּ י ַליהוָּה ַהמְּ  כט:כב .כִׁ

 (י"סע) ערבית ,מנחה ,שחרית בסוף
 (ס)קידוש שבת ◄( ס)ערבית שבת ◄
תפילה עבור  ◄סעודה שלישית◄

 ( ס)נטילת ידים לפת ◄ (א"סש) החולה

ר סָּ י ֹלא ֶאחְּ ה ֹרעִׁ הוָֹּ ד יְּ וִׁ דָּ מוֹר לְּ זְּ  'כג .מִׁ

 ה--ת א"פל
ן חָּ ַני ֻשלְּ פָּ י  ַתֲעֹרְך לְּ י כוֹסִׁ תָּ ַבֶשֶמן ֹראשִׁ ַשנְּ ידִׁ רָּ ֶנֶגד ֹצרְּ

ה יָּ וָּ  ה:כג .רְּ

 יום טוב\שבת חול יום ,ת"ס החזרת

יום  - מעמד ◄'יום א - י"שש ◄מנחה
 (י"סע) יום חול ,ערבית עלינו בסוף ◄'א

ּה ֵבי בָּ ֹישְּ ּה ֵתֵבל וְּ לוֹאָּ ָאֶרץ ּומְּ מוֹר ַליהוָּה הָּ זְּ ד מִׁ וִׁ דָּ . לְּ
 '  כד 'וכו

 - פרק שירה◄ שירת הלוים ,מוסף שבת
 ארץ

ּה ֵתֵבל לוֹאָּ ָאֶרץ ּומְּ מוֹר ַליהוָּה הָּ זְּ ד מִׁ וִׁ דָּ ּה לְּ ֵבי בָּ ֹישְּ  א:כד .וְּ

פסוק שהקהל אומרים בעת קריאת 
סדר ◄ בברכת כהניםישא הכהנים מילת 

 (ס)הבדלה סדר מוצאי שבת 
עוֹ שְּ ה ֵמֱאֹלֵהי יִׁ קָּ דָּ הוָֹּה ּוצְּ ה ֵמֵאת יְּ כָּ רָּ א בְּ שָּ  ה:כד .יִׁ

יָּבוֹא  מוסף ראש השנה ֵחי עוֹלָּם וְּ תְּ אּו פִׁ ּנָּשְּ הִׁ אֵשיֶכם וְּ ים רָּ רִׁ עָּ אּו שְּ ֶמֶלְך שְּ
בוֹד  ז:כד .ַהכָּ

 תרנגול - פרק שירה
יָּבוֹא ֶמֶלְך  ֵחי עוֹלָּם וְּ תְּ אּו פִׁ ּנָּשְּ הִׁ אֵשיֶכם וְּ ים רָּ רִׁ עָּ אּו שְּ שְּ

בוֹד  י-ז:כד .ַהכָּ

תפילה  ◄(י"סע) 'יום אשלאחר  הלילב
 ( ס)תחנון ◄ (א"סש) עבור החולה

א י ֶאשָּ שִׁ הוָֹּה ַנפְּ ד ֵאֶליָך יְּ וִׁ דָּ  'כה .לְּ
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אומרים בעת קריאת פסוק שהקהל 
בברכת אליך הראשון הכהנים מילת 

 כהנים
א י ֶאשָּ שִׁ הוָֹּה ַנפְּ ד ֵאֶליָך יְּ וִׁ דָּ  א:כה .לְּ

 ◄תחנון ◄ז"פסד ,שחרית -הודו 
 סליחות

ה י ֵמעוֹלָּם ֵהמָּ ֶדיָך כִׁ ה ַוֲחסָּ הוָֹּ ֹכר ַרֲחֶמיָך יְּ  ו:כה .זְּ

וידוי ◄ מנהג אשכנז - יום כיפור ערבית
 (ס)

ָך  מְּ ַמַען שִׁ תָּ ַלֲעולְּ ַלחְּ סָּ ה וְּ הוָֹּ י ַרב הּואיְּ י כִׁ  יא:כה .ֹנִׁ

הוָֹּה ר--מ א"פל ֵרא יְּ יש יְּ אִׁ י ֶזה הָּ ר מִׁ חָּ בְּ ֶדֶרְך יִׁ  יב:כה .יוֶֹרּנּו בְּ
פסוק שהקהל אומרים בעת קריאת 

בברכת פניו הראשון הכהנים מילת 
 (י"סע) וערבית שחרית בסוף ◄כהנים

יד וְּ  חִׁ י יָּ י כִׁ ֵּננִׁ חָּ ֵנה ֵאַלי וְּ יפְּ י ָאנִׁ נִׁ  טז:כה .עָּ

י סליחות ל ַחֹטאותָּ כָּ א לְּ שָּ י וְּ לִׁ י ַוֲעמָּ יִׁ נְּ ֵאה עָּ  יח:כה .רְּ
יו סליחות רוֹתָּ ֹכל צָּ ֵאל מִׁ רָּ שְּ ים ֶאת יִׁ ֵדה ֱאֹלהִׁ  כב:כה .פְּ
 תואחרי מ שבתו ,תרומה שבת מזמור

 (י"סע)
הוָֹּה י יְּ ֵטנִׁ פְּ ד שָּ וִׁ דָּ ה  לְּ יּוַביהוָּ תִׁ ַלכְּ י הָּ ֻתמִׁ י בְּ י ֲאנִׁ כִׁ

דבָּ  עָּ י ֹלא ֶאמְּ תִׁ  'כו .ַטחְּ

בוֶֹדָך שחרית  -מה טובו  ַכן כְּ שְּ קוֹם מִׁ עוֹן ֵביֶתָך ּומְּ י מְּ תִׁ הוָֹּה ָאַהבְּ  ח:כו .יְּ
י יום כיפור ליל, ערבית ים ַחיָּ מִׁ ֵשי דָּ ם ַאנְּ עִׁ י וְּ שִׁ ים ַנפְּ אִׁ ם ַחטָּ  ט:כו .ַאל ֶתֱאֹסף עִׁ
י ֵאלֵ  (י"סע) וערבית שחרית בסוף ֻתמִׁ י בְּ יַוֲאנִׁ ֵּננִׁ חָּ י וְּ ֵדנִׁ  יא:כו .ְך פְּ

 שחרית בסוף ◄קודם תפילת שחרית
 (י"סע) וערבית

הוָֹּה ֵרְך יְּ ים ֲאבָּ ֵהלִׁ ַמקְּ ישוֹר בְּ מִׁ ה בְּ דָּ מְּ י עָּ לִׁ  יב:כו .ַרגְּ

חודש ב 16וערבית שחרית בסוף תפילת
בסוף התפלה ◄ הושענא רבא ועד אלול

 (ס)ערבית ◄( ס)

מִׁ  י מִׁ עִׁ שְּ יִׁ י וְּ הוָֹּה אוֹרִׁ ד יְּ וִׁ דָּ י לְּ מִׁ עוֹז ַחַיי מִׁ הוָֹּה מָּ א יְּ ירָּ י אִׁ
ד חָּ  'כז .ֶאפְּ

י סליחות י ַוֲעֵננִׁ ֵּננִׁ חָּ א וְּ רָּ י ֶאקְּ הוָֹּה קוֹלִׁ ַמע יְּ  ז:כז .שְּ
הוָֹּה אין כאלוקינו קודם ,מוסף שבת ַקֵּוה ֶאל יְּ ֶבָך וְּ ַיֲאֵמץ לִׁ הוָֹּה ֲחַזק וְּ  יד:כז .ַקֵּוה ֶאל יְּ

 סליחות ◄קודם תפילת שחרית
ַמע קוֹל תַ  יר שְּ בִׁ ַדי ֶאל דְּ י יָּ אִׁ נָּשְּ י ֵאֶליָך בְּ עִׁ ַשּוְּ ֲחנּוַני בְּ

ֶשָך דְּ  ב:כח .קָּ

 סדר הושענות ◄ז"פסד ,שחרית -הודו 
, ת"הוצאת ס◄( ס)ת "לפני הוצאת ס◄

 (ס)שבת 

ה ֶאת ַעֶמָך יעָּ ֵאם ַעד  הוֹשִׁ ַנשְּ ֵעם וְּ ֶתָךּורְּ ֵרְך ֶאת ַנֲחלָּ ּובָּ
עוֹלָּם  ט:כח .הָּ

 שבת, ת"ס החזרת ◄קבלת שבת

 ◄ערבית במוצאי שבת קודם ◄שחרית

, א"גר) ל"חו שבועות של 'יום ב - י"שש
 (א"גר) ל"חו ,שלישי יום סוכות ;(י"סע
 בסוף ◄ (י"סע) נח מזמור שבת ◄

  (י"סע) יום חול ,ערבית עלינו

בוֹד  בּו ַליהוָּה כָּ ים הָּ ֵני ֵאלִׁ ה בְּ בּו ַליהוָּ ד הָּ וִׁ דָּ מוֹר לְּ זְּ מִׁ
ֹעז  '  כט 'וכו. וָּ

 דגים  - ק שירהפר
ם  ה ַעל ַמיִׁ הוָֹּ ים יְּ עִׁ רְּ בוֹד הִׁ םֵאל ַהכָּ יִׁ ה ַעל ַהמָּ הוָֹּ קוֹל יְּ

ים  ג:כט .ַרבִׁ

אמר רבי  ◄תפילת הדרך ◄ברכת המזון
קודם  ◄מוסף שבת ,קבלת שבת - אלעזר
 ◄שחרית ויום טוב שבת ,ת"ס הוצאת

עולה  קודם קריאת התורה אחר
אתה  ◄ש"מוצ -ויתן לך  ◄הראשון

סדר הטבת  ◄חת תורהשמ - תאהר
 חלום

לוֹם ֵרְך ֶאת ַעמוֹ ַבשָּ בָּ ה יְּ הוָֹּ ֵתן יְּ ַעמוֹ יִׁ ה ֹעז לְּ הוָֹּ    יא:כט .יְּ

                                                
 יש נוהגים לאומרו בסוף תפילת מנחה  16
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 - י"שש◄ פסוקי דזמרא - שחרית

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

 (ס)

ד וִׁ דָּ ת לְּ יר ֲחנַֻכת ַהַביִׁ מוֹר שִׁ זְּ  'ל .מִׁ

י עכבר - פרק שירה ַבי לִׁ תָּ ֹאיְּ ַמחְּ ֹלא שִׁ י וְּ נִׁ יתָּ לִׁ י דִׁ ה כִׁ הוָֹּ ָך יְּ מְּ  ב:ל .ֲארוֹמִׁ
י קודם תפילת שחרית הוָֹּה ֱאֹלהָּ י יְּ ֵאנִׁ פָּ רְּ י ֵאֶליָך ַותִׁ תִׁ ַּועְּ  ג:ל .שִׁ

ַחּנָּן ן--א א"פל ֶאל ֲאֹדנָּי ֶאתְּ א וְּ רָּ הוָֹּה ֶאקְּ  ט:ל .ֵאֶליָך יְּ

 סליחות
י אֶ  תִׁ דְּ רִׁ י בְּ מִׁ דָּ יד ַמה ֶבַצע בְּ ר ֲהַיגִׁ פָּ ָך עָּ ַחת ֲהיוֹדְּ ל שָּ

ֶתָך  יא-י:ל .ֲאמִׁ

י סליחות  ◄קודם תפילת שחרית ה ֱהֵיה ֹעֵזר לִׁ הוָֹּ י יְּ ֵּננִׁ חָּ ה וְּ הוָֹּ ַמע יְּ  יא:ל .שְּ

ה  סדר הטבת חלום ◄ש"מוצ -ויתן לך  חָּ מְּ י שִׁ ֵרנִׁ ַאזְּ י ַותְּ תָּ ַשקִׁ ַתחְּ י פִׁ חוֹל לִׁ מָּ י לְּ דִׁ פְּ סְּ תָּ מִׁ ַפכְּ  יב:ל .הָּ

מנחה לשבת ויום  ,שחרית - בא לציוןו
 - פרק שירה ◄מוצאי שבת ערבית ,טוב

 סנונית
עוֹלָּם אוֶֹדךָּ  ה ֱאֹלַהי לְּ הוָֹּ ֹדםיְּ ֹלא יִׁ בוֹד וְּ ָך כָּ ַזֶמרְּ ַמַען יְּ  יג:ל .לְּ

 (א"סש) תפילה עבור החולה
ד וִׁ דָּ מוֹר לְּ זְּ ַנֵּצַח מִׁ ה .ַלמְּ י ַאל ֵאבוֹשָּ יתִׁ סִׁ הוָֹּה חָּ ָך יְּ בְּ

צִׁ  עוֹלָּם בְּ ילְּ ֵטנִׁ ָך ַפלְּ תְּ קָּ  'לא .דְּ

י י--ת א"פל עּוזִׁ ה מָּ י ַאתָּ י כִׁ נּו לִׁ מְּ י ֵמֶרֶשת זּו טָּ יֵאנִׁ  ה:לא .תוֹצִׁ

יום  ערבית -לעולם אמן ואמן  'ברוך ה
 ש על המיטה"ק ◄ל"חו חול

הוָֹּה ֵאל ֱאֶמת י יְּ יתָּ אוֹתִׁ דִׁ י פָּ יד רּוחִׁ קִׁ ָך ַאפְּ יָּדְּ  ו:לא .בְּ

י ַהֹשמְּ  י--ש א"פל ֵנאתִׁ ישָּ תִׁ חְּ טָּ הוָֹּה בָּ י ֶאל יְּ א ַוֲאנִׁ וְּ ֵלי שָּ ים ַהבְּ  ז:לא .רִׁ
ה קודם תפילת שחרית תָּ י ֱאֹלַהי אָּ תִׁ הוָֹּה ָאַמרְּ י יְּ תִׁ ַטחְּ ֶליָך בָּ י עָּ  טו:לא .ַוֲאנִׁ
ֶדָך קודם תפילת שחרית ַחסְּ י בְּ יֵענִׁ ֶדָך הוֹשִׁ ֶניָך ַעל ַעבְּ ה פָּ ירָּ אִׁ  יז:לא .הָּ

שאומרים בסוף  נפטרתפילה על ה
 הלימוד

ְך ֶנֶגד  ים בָּ תָּ ַלֹחסִׁ ַעלְּ יֵרֶאיָך פָּ תָּ לִׁ ַפנְּ ָך ֲאֶשר צָּ ה ַרב טּובְּ מָּ
ם ֵני ָאדָּ  כ:לא .בְּ

מזמור  ◄(י"סע) תשובה שבת - י"שש
יום  - י"שש ◄(י"סע) כי תצא שבת
 'יום בלילה שלאחר ב ◄(א"גר) כיפור

 (א"סש) תפילה עבור החולה ◄(י"סע)

ד ַמשְּ  וִׁ דָּ ָאהלְּ סּוי ֲחטָּ שּוי ֶפַשע כְּ ֵרי נְּ יל ַאשְּ  '  לב 'וכו. כִׁ

 ◄קרבנות ,שחרית -פרשת הקטורת 
 תפילת הדרך

י ה ֵסֶתר לִׁ י ַאתָּ ֵרנִׁ ּצְּ ַּצר תִׁ י ֶסלָּה מִׁ ֵבנִׁ סוֹבְּ ֵּני ַפֵלט תְּ  ז:לב .רָּ

תפילה למי שדעתו לעסוק באותו יום 
 במשא ומתן

ַהב ע וְּ שָּ רָּ ים לָּ אוֹבִׁ ים ַמכְּ ֶבּנּוַרבִׁ סוֹבְּ  י:לב .וֵֹטַח ַביהוָּה ֶחֶסד יְּ

 ,סדר תשליך ◄ז"פסד - שחרית שבת
 ב"השל ב תענית -י"שש ◄ראש השנה

 י"בא בבית הקברות ◄(י"סע)

לָּה הִׁ ים נָּאוָּה תְּ רִׁ שָּ ה ַליְּ ים ַביהוָּ יקִׁ נּו ַצדִׁ  '  לג 'וכו. ַרּנְּ

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

נּו  הַרּנְּ לָּ הִׁ ים נָּאוָּה תְּ רִׁ שָּ ה ַליְּ ים ַביהוָּ יקִׁ  א:לג .ַצדִׁ

רּו לוֹ עגור - פרק שירה שוֹר ַזמְּ ֵנֶבל עָּ ּנוֹר בְּ כִׁ ה בְּ  ב:לג .הוֹדּו ַליהוָּ
ָאֶרץ סליחות ָאה הָּ לְּ הוָֹּה מָּ ט ֶחֶסד יְּ פָּ שְּ ה ּומִׁ קָּ דָּ  ה:לג .ֹאֵהב צְּ

י הּו ז"פסד, שחרית -יהי כבוד  י הּוא ָאַמר ַוֶיהִׁ ה ַוַיֲעֹמדכִׁ ּוָּ  יא-ט:לג .א צִׁ
ים סדר מוצאי שבת -רבון העולמים  בוֹת ַעמִׁ שְּ יא ַמחְּ ם ֵהנִׁ יר ֲעַצת גוֹיִׁ ה ֵהפִׁ הוָֹּ  י:לג .יְּ

ֹדר ז"פסד, שחרית -יהי כבוד  ֹדר וָּ בוֹ לְּ בוֹת לִׁ שְּ עוֹלָּם ַתֲעֹמד ַמחְּ ה לְּ הוָֹּ  יא:לג .ֲעַצת יְּ

ה לַ  א--נ א"פל ◄סליחות תָּ כְּ ֵשנּו חִׁ ֵּננּו הּואַנפְּ גִׁ ֵרנּו ּומָּ ה ֶעזְּ  כ:לג .יהוָּ

ֵּננּו הּוא ז"פסד ,שחרית -הודו  גִׁ ֵרנּו ּומָּ ה ֶעזְּ ה ַליהוָּ תָּ כְּ ֵשנּו חִׁ  כב-כ:לג .ַנפְּ
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 -לעולם אמן ואמן  'ברוך ה ◄תחנון
בבית  ◄סליחות ◄ל"יום חול חו, ערבית

קודם האשרי שלפני ◄י "בא הקברות
 (ס) קדושה דסדרא

ָך  דְּ י ַחסְּ הִׁ ְךיְּ נּו לָּ ַחלְּ ֵלינּו ַכֲאֶשר יִׁ ה עָּ הוָֹּ    כב:לג .יְּ

ֵשהּו ַוֵיַלְך ז"פסד ,שחרית שבת רְּ גָּ יֶמֶלְך ַויְּ ֵני ֲאבִׁ פְּ מוֹ לִׁ ַשּנוֹתוֹ ֶאת ַטעְּ ד בְּ וִׁ דָּ  'לד .לְּ
י (ס)קודם ברכת המזון  פִׁ תוֹ בְּ לָּ הִׁ יד תְּ מִׁ ל ֵעת תָּ כָּ ה בְּ הוָֹּ ה ֶאת יְּ כָּ רְּ  ב:לד .ֲאבָּ

וַגדְּ  ת"ס הוצאת דָּ מוֹ ַיחְּ ה שְּ מָּ רוֹמְּ י ּונְּ תִׁ  ד:לד .לּו ַליהוָּה אִׁ

ֵצם ם--ח א"פל ַחלְּ יֵרָאיו ַויְּ יב לִׁ בִׁ הוָֹּה סָּ ַאְך יְּ  ח:לד .ֹחֶנה ַמלְּ
יֵרָאיו ברכת המזון סוֹר לִׁ י ֵאין ַמחְּ יו כִׁ ֹדשָּ הוָֹּה קְּ ראּו ֶאת יְּ  יא-י:לד .יְּ

שְּ  סליחות ֹלא ֶיאְּ יו וְּ דָּ הוָֹּה ֶנֶפש ֲעבָּ ים בוֹֹפֶדה יְּ ל ַהֹחסִׁ  כג:לד .מּו כָּ
הוָֹּה דוֶֹחה (ס)אלקי נצור  ַאְך יְּ ֵני רּוַח ּוַמלְּ פְּ ֹמץ לִׁ יּו כְּ הְּ  ה:לה .יִׁ

  שבת ויום טוב, שחרית -נשמת 
נָּה מוַֹתי ֹתאַמרְּ ל ַעצְּ ק  כָּ זָּ י ֵמחָּ נִׁ יל עָּ מוָֹךַמּצִׁ י כָּ הוָֹּה מִׁ יְּ

לוֹ ֹגזְּ יוֹן מִׁ ֶאבְּ י וְּ נִׁ עָּ ֶמּנּו וְּ  י:לה .מִׁ

לה למי שדעתו לעסוק באותו יום תפי
 במשא ומתן

י יבִׁ רִׁ י ֱאֹלַהי ַואֹדנָּי לְּ טִׁ פָּ שְּ מִׁ ה לְּ יצָּ קִׁ הָּ ה וְּ ירָּ עִׁ  כג:לה .הָּ

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

ד וִׁ דָּ הוָֹּה לְּ ֶעֶבד יְּ ַנֵּצַח לְּ י .ַלמְּ בִׁ ֶקֶרב לִׁ ע בְּ שָּ ֻאם ֶפַשע לָּרָּ נְּ
נֶ  ים לְּ  'לו .ֶגד ֵעינָּיוֵאין ַפַחד ֱאֹלהִׁ

ה  שבת, מנחה ֵהמָּ ם ּובְּ ה ָאדָּ הוֹם ַרבָּ ֶטיָך תְּ פָּ שְּ ֵרי ֵאל מִׁ ַהרְּ ָך כְּ תְּ קָּ דְּ צִׁ
הוָֹּה יַע יְּ  ז:לו .תוֹשִׁ

יּון בעטיפת הטלית נֶָּפיָך ֶיֱחסָּ ֵצל כְּ ם בְּ ֵני ָאדָּ ים ּובְּ ָך ֱאֹלהִׁ דְּ ר ַחסְּ קָּ  יא-ח:לו .ַמה יָּ

בבית  ◄ סליחות◄( ס)תפלת השחר 
 (ס)אבל 

ֶאה אוֹר רְּ ָך נִׁ אוֹרְּ ים בְּ קוֹר ַחיִׁ ָך מְּ מְּ י עִׁ  י:לו .כִׁ

י יום כיפור ליל ,ערבית ֵדנִׁ נִׁ ים ַאל תְּ עִׁ שָּ ַיד רְּ ה וְּ י ֶרֶגל ַגֲאוָּ בוֵֹאנִׁ  יב:לו .ַאל תְּ
תפילה למי שדעתו לעסוק באותו יום 

 במשא ומתן
ֵעה ֱאמּונָּה ן ֶאֶרץ ּורְּ כָּ ה ַוֲעֵשה טוֹב שְּ ַטח ַביהוָּ  ג:לז .בְּ

הּוא ַיֲעֶשה ה--ג א"פל יו וְּ לָּ ַטח עָּ ֶכָך ּובְּ ה ַדרְּ הוָֹּ  ה:לז .גוֹל ַעל יְּ

נָּה  ה--ח א"פל ַברְּ שָּ ם תִׁ תוֹתָּ ַקשְּ ם וְּ בָּ לִׁ בוֹא בְּ ם תָּ בָּ  טו:לז .ַחרְּ
נוֵֹתן יד:פרקי אבות ב יק חוֵֹנן וְּ ַצדִׁ ַשֵלם וְּ ֹלא יְּ ע וְּ שָּ  כא:לז .ֹלֶוה רָּ

 ברכת המזון
י יִׁ יַנַער הָּ י תִׁ תִׁ ַקנְּ עוֹ  ַגם זָּ ַזרְּ ב וְּ יק ֶנֱעזָּ י ַצדִׁ יתִׁ אִׁ ֹלא רָּ וְּ

ֶחם ַבֶקש לָּ  כה:לז .מְּ

תפילה למי בדעתו לעסוק באותו יום 
 יזכור ◄ם--ש א"פל ◄במשא ומתן

לוֹם יש שָּ אִׁ ית לְּ י ַאֲחרִׁ ר כִׁ ֵאה יָּשָּ ם ּורְּ ר תָּ מָּ  לז:לז .שְּ

בבית ◄ ש "סדר מוצ  -רבון העולמים 
 (ס)אבל 

ש הּותְּ רָּ ֵעת צָּ ם בְּ עּוזָּ הוָֹּה מָּ ים ֵמיְּ יקִׁ  מ-לט:לז .ּוַעת ַצדִׁ

 ◄(י"סע) יום שלישישלאחר  לילהב
 (א"סש) תפילה עבור החולה

יר כִׁ ַהזְּ ד לְּ וִׁ דָּ מוֹר לְּ זְּ י .מִׁ יֵחנִׁ ָך תוֹכִׁ פְּ ֶקצְּ הוָֹּה ַאל בְּ יְּ
י ֵרנִׁ ַיסְּ ָך תְּ תְּ  'לח .ּוַבֲחמָּ

ה סליחות י ַאתָּ תִׁ לְּ הוָֹּה הוֹחָּ ָך יְּ י לְּ י כִׁ  טז:לח .ַתֲעֶנה ֲאֹדנָּי ֱאֹלהָּ
ילּו קודם תפילת שחרית דִׁ גְּ ַלי הִׁ י עָּ לִׁ מוֹט ַרגְּ י בְּ חּו לִׁ מְּ שְּ י ֶפן יִׁ תִׁ י ָאַמרְּ  יז:לח .כִׁ

י סליחות ֶמּנִׁ ַחק מִׁ רְּ הוָֹּה ֱאֹלַהי ַאל תִׁ י יְּ ֵבנִׁ  כב:לח .ַאל ַתַעזְּ

 סליחות ◄קודם תפילת שחרית
ַש  ה וְּ הוָֹּ י יְּ תִׁ לָּ פִׁ ה תְּ עָּ מְּ י ַאל שִׁ תִׁ עָּ מְּ ינָּה ֶאל דִׁ י ַהֲאזִׁ תִׁ עָּ וְּ

י ל ֲאבוֹתָּ כָּ ב כְּ ְך תוֹשָּ מָּ י עִׁ י ֵגר ָאֹנכִׁ  יג:לט .ֶתֱחַרש כִׁ

 (י"סע) מקץ מזמור שבת
מוֹר זְּ ד מִׁ וִׁ דָּ ַנֵּצַח לְּ ַמע . ַלמְּ שְּ הוָֹּה ַוֵיט ֵאַלי ַויִׁ י יְּ יתִׁ ּוִׁ ַקּוֹה קִׁ

י תִׁ עָּ  'מ .ַשוְּ

הוָֹּה  סליחות י יְּ יתִׁ ּוִׁ יַקּוֹה קִׁ תִׁ עָּ ַמע ַשוְּ שְּ  ב:מ .ַוֵיט ֵאַלי ַויִׁ

 ◄תחנון ◄ז"פסד ,שחרית -הודו 
 סליחות

הוָֹּה ה יְּ ָך  ַאתָּ תְּ ָך ַוֲאמִׁ דְּ י ַחסְּ ֶמּנִׁ לָּא ַרֲחֶמיָך מִׁ כְּ ֹלא תִׁ
י רּונִׁ ּצְּ יד יִׁ מִׁ  יב:מ .תָּ

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

ד וִׁ דָּ מוֹר לְּ זְּ ַנֵּצַח מִׁ ה אַ . ַלמְּ עָּ יוֹם רָּ ל בְּ יל ֶאל דָּ כִׁ ֵרי ַמשְּ שְּ
הוָֹּה ֵטהּו יְּ ַמלְּ  'מא .יְּ

הוָֹּה  ה--א א"פל ֵטהּו יְּ ַמלְּ ה יְּ עָּ יוֹם רָּ ל בְּ יל ֶאל דָּ כִׁ ֵרי ַמשְּ  ב:מא .ַאשְּ
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עוֹלָּם ָאֵמן  ן--ב א"פל ַעד הָּ עוֹלָּם וְּ ֵאל ֵמהָּ רָּ שְּ ה ֱאֹלֵהי יִׁ הוָֹּ רּוְך יְּ בָּ
ָאֵמן  יד:מא .וְּ

יום  - י"שש ◄(י"סע) מרא מזמור שבת
 (א"גר) ל"חו ,סוכות של 'ב

ֵני ֹקַרח בְּ יל לִׁ כִׁ ַנֵּצַח ַמשְּ  'מב .ַלמְּ

י ַתֲעֹרג ֵאֶליָך  סליחות שִׁ ם ֵכן ַנפְּ יִׁ יֵקי מָּ ל ַתֲעֹרג ַעל ֲאפִׁ ַאיָּ כְּ
ים  ב:מב .ֱאֹלהִׁ

 סליחות
נּו ַמעְּ ֵנינּו שָּ ָאזְּ ים בְּ נּו ֹפַעל  ֱאֹלהִׁ רּו לָּ פְּ תָּ ֲאבוֵֹתינּו סִׁ ַעלְּ פָּ

יֵמי ֶקֶדם יֵמיֶהם בִׁ  ב:מד .בִׁ

שּועוֹת ַיֲעֹקב סליחות ים ַצֵּוה יְּ י ֱאֹלהִׁ כִׁ ה הּוא ַמלְּ  ה:מד .ַאתָּ
ה סליחות חָּ בְּ ֹצאן טִׁ נּו כְּ ַשבְּ ל ַהיוֹם ֶנחְּ נּו כָּ ֶליָך ֹהַרגְּ י עָּ  כג:מד .כִׁ
ַלֲחֵצנּו סליחות ֵינּו וְּ נְּ ַכח עָּ שְּ יר תִׁ תִׁ ֶניָך ַתסְּ ה פָּ מָּ  כז-כה:מד .לָּ

ֶדָך ז"פסד ,שחרית -הודו  ַמַען ַחסְּ ֵדנּו לְּ נּו ּופְּ ה לָּ תָּ רָּ ה ֶעזְּ  כז:מד .קּומָּ
 פקודי שבתו ,חיי שרה מזמור שבת

 (י"סע)
יֹדת דִׁ יר יְּ יל שִׁ כִׁ ֵני ֹקַרח ַמשְּ בְּ ים לִׁ ַנֵּצַח ַעל ֹשַשּנִׁ  'מה .ַלמְּ

ֵני ֹקַרח מַ  ת--ל א"פל בְּ ים לִׁ ַנֵּצַח ַעל ֹשַשּנִׁ יֹדתַלמְּ דִׁ יר יְּ יל שִׁ כִׁ  א:מה .שְּ
ֵני ֹקַרח (י"סע) וארא מזמור שבת בְּ ַנֵּצַח לִׁ יר ַלמְּ מוֹת שִׁ  'מו .ַעל ֲעלָּ

ֹאד סליחות א מְּ צָּ מְּ רוֹת נִׁ צָּ ה בְּ רָּ ֹעז ֶעזְּ נּו ַמֲחֶסה וָּ ים לָּ  ב:מו .ֱאֹלהִׁ

 ◄ קרבנות ,שחרית -פרשת הקטורת 

 - ובא לציון ◄ז"פסד ,שחרית -הודו 
 ערבית ,ת ויום טובשבלמנחה  ,שחרית

 ◄(י"סע) יום חול ,ערבית◄מוצאי שבת 

תפילת  ◄סדר מוצאי שבת -הבדלה 
 סליחות ◄הדרך 

נּו ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ֶסלָּה גָּב לָּ שְּ נּו מִׁ מָּ אוֹת עִׁ בָּ ה צְּ הוָֹּ    ח:מו .יְּ

נּו ֱאֹלֵהי ַיעֲ  (ס)וידוי ◄ סדר מוצאי שבת -הבדלה  גָּב לָּ שְּ נּו מִׁ מָּ אוֹת עִׁ בָּ ה צְּ הוָֹּ היְּ  יב:מו .ֹקב ֶסלָּ

 (י"סע) ראש השנה של 'יום ב - י"שש
מוֹר זְּ ֵני ֹקַרח מִׁ בְּ ַנֵּצַח לִׁ יעּו . ַלמְּ רִׁ ף הָּ עּו כָּ קְּ ים תִׁ ַעמִׁ ל הָּ כָּ

ּנָּה קוֹל רִׁ ים בְּ  'מז .ֵלאֹלהִׁ

ר מוסף ראש השנה קוֹל שוֹפָּ הוָֹּה בְּ ה יְּ רּועָּ תְּ ים בִׁ לָּה ֱאֹלהִׁ  ו:מז .עָּ

ל הָּ  ל--כ א"פל י ֶמֶלְך כָּ יםכִׁ יל ָאֶרץ ֱאֹלהִׁ כִׁ רּו ַמשְּ  ח:מז .ַזמְּ

 ויגש מזמור שבת ◄'יום ב - י"שש

 'יום ב -מעמד  ◄(י"סע)

ֵני ֹקַרח בְּ מוֹר לִׁ זְּ יר מִׁ ֹאד. שִׁ ל מְּ ֻהלָּ הוָֹּה ּומְּ דוֹל יְּ יר  גָּ עִׁ בְּ
שוֹ דְּ  'מח .ֱאֹלֵהינּו ַהר קָּ

ֹאד סליחות ◄שירת הלוים ,מוסף שבת ל מְּ ֻהלָּ ה ּומְּ הוָֹּ דוֹל יְּ שוֹ גָּ דְּ יר ֱאֹלֵהינּו ַהר קָּ עִׁ  ב:מח .בְּ

ֶליהָּ  ה--ס א"פל דָּ גְּ רּו מִׁ פְּ יפּוהָּ סִׁ ַהקִׁ יוֹן וְּ  יג:מח .ֹסבּו צִׁ

רּו  ן--ש א"פל ַספְּ ַמַען תְּ נוֶֹתיהָּ לְּ מְּ גּו ַארְּ ה ַפסְּ ֵחילָּ ֶכם לְּ בְּ יתּו לִׁ שִׁ
דוֹר ַאֲחרוֹן  יד:מח .לְּ

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

 (א"סש) החולה

מוֹר זְּ ֵני ֹקַרח מִׁ בְּ ַנֵּצַח לִׁ ים . ַלמְּ ַעמִׁ ל הָּ עּו ֹזאת כָּ מְּ שִׁ
ֶלד ֵבי חָּ ל ֹישְּ ינּו כָּ  'מט .ַהֲאזִׁ

יש ן--ג א"פל ֵני אִׁ ם ַגם בְּ ֵני ָאדָּ יוֹן ַגם בְּ ֶאבְּ יר וְּ שִׁ  ג:מט .ַיַחד עָּ
ַיד  יזכור י מִׁ שִׁ ֶדה ַנפְּ פְּ ים יִׁ י ֶסלָּהַאְך ֱאֹלהִׁ ֵחנִׁ קָּ י יִׁ אוֹל כִׁ  טז:מט .שְּ

 ◄(א"גר) שלישי סוכותיום  - י"שש
  (י"סע) פינחס שבתו ,ויקרא מזמור שבת

ף ָאסָּ מוֹר לְּ זְּ הוָֹּה מִׁ ים יְּ א ָאֶרץ ֵאל ֱאֹלהִׁ רָּ קְּ ֶבר ַויִׁ  דִׁ
ֹבאוֹ ַרח ֶשֶמש ַעד מְּ זְּ מִׁ  'נ .מִׁ

רִׁ  (ס)סדר ברית מילה  ֵתי בְּ י ֹכרְּ ידָּ י ֲחסִׁ פּו לִׁ סְּ ַבחאִׁ י ֲעֵלי זָּ  ה:נ .יתִׁ
 כי תבוא שבתו ,פרשת פרה מזמור שבת

 יום רביעילילה שלאחר ב ◄(י"סע)
 (י"סע)

ד וִׁ דָּ מוֹר לְּ זְּ ַנֵּצַח מִׁ יא. ַלמְּ בִׁ ן ַהּנָּ יו נָּתָּ בוֹא ֵאלָּ א  בְּ ַכֲאֶשר בָּ
ַבע  'נא .ֶאל ַבת שָּ

שָּ  סליחות ֵחה פְּ ֹרב ַרֲחֶמיָך מְּ ֶדָך כְּ ַחסְּ ים כְּ י ֱאֹלהִׁ ֵּננִׁ יחָּ  ד-ג:נא .עָּ
י ֵמֲעו אושפיזין בסוכות ֵסנִׁ יֶהֶרב ַכבְּ י ֹנִׁ י ַטֲהֵרנִׁ אתִׁ  ד:נא .  ֵמַחטָּ

ין סליחות ◄תפילה זכה בִׁ ֶשֶלג ַאלְּ י ּומִׁ ֵסנִׁ ַכבְּ ר תְּ הָּ ֶאטְּ ֵאזוֹב וְּ י בְּ ֵאנִׁ ַחטְּ  ט:נא .תְּ
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ל ֲעו ה--ה א"פל כָּ ָאי וְּ ֶניָך ֵמֲחטָּ ֵתר פָּ ֵחהַהסְּ  יא:נא .ֹֹנַתי מְּ

17ה זכהתפיל
י  בִׁ רְּ קִׁ רּוַח נָּכוֹן ַחֵדש בְּ ים וְּ י ֱאֹלהִׁ א לִׁ רָּ הוֹר בְּ  יב:נא .ֵלב טָּ

י סליחות ֶמּנִׁ ַקח מִׁ ָך ַאל תִׁ שְּ דְּ רּוַח קָּ ֶניָך וְּ פָּ לְּ י מִׁ יֵכנִׁ לִׁ  יג:נא .ַאל ַתשְּ

 'ה - תובכל התפיל ,לעמידהפתיחה 
 שפתי

ֶתָך לָּ הִׁ יד תְּ י ַיגִׁ ח ּופִׁ תָּ פְּ ַתי תִׁ פָּ  יז:נא .ֲאֹדנָּי שְּ

 תפילה זכה
ה רָּ בָּ שְּ ים רּוַח נִׁ ֵחי ֱאֹלהִׁ בְּ ֶכה זִׁ דְּ נִׁ ר וְּ בָּ שְּ ים ֹלא  ֵלב נִׁ ֱאֹלהִׁ

ֶזה בְּ  יט:נא .תִׁ

 סליחות
ֶכה דְּ נִׁ ר וְּ בָּ שְּ ה ֵלב נִׁ רָּ בָּ שְּ ים רּוַח נִׁ ֵחי ֱאֹלהִׁ בְּ ים ֹלא  זִׁ ֱאֹלהִׁ

ֶזה בְּ  כא-יט:נא .תִׁ

 - ויום טוב שבת ,ת"ס קודם הוצאת

 שמחת תורה - תאאתה הר ◄שחרית
ם לִָּׁ רּושָּ ֶנה חוֹמוֹת יְּ בְּ יוֹן תִׁ ָך ֶאת צִׁ צוֹנְּ רְּ ה בִׁ יבָּ  כ:נא .ֵהיטִׁ

 (א"סש) תפילה עבור החולה
ד וִׁ דָּ יל לְּ כִׁ יֹנת ַמשְּ גִׁ נְּ ַנֵּצַח בִׁ י . ַלמְּ תִׁ לָּ פִׁ ים תְּ ינָּה ֱאֹלהִׁ ַהֲאזִׁ

י ּנָּתִׁ חִׁ תְּ ַעַלם מִׁ תְּ ַאל תִׁ  'הנ .וְּ

תִׁ  סליחות לָּ פִׁ ים תְּ ינָּה ֱאֹלהִׁ יַהֲאזִׁ ּנָּתִׁ חִׁ תְּ ַעַלם מִׁ תְּ ַאל תִׁ  ב:נה .י וְּ

י סליחות ◄ג:פרקי אבות ו עִׁ ֻידָּ י ּומְּ י ַאלּופִׁ כִׁ ֶערְּ ה ֱאנוֹש כְּ ַאתָּ  יד:נה .וְּ

ֶגש (ס)בפתח בית הכנסת  רָּ ַהֵלְך בְּ ים נְּ ֵבית ֱאֹלהִׁ יק סוֹד בְּ תִׁ ו ַנמְּ דָּ  טו:נה .ֲאֶשר ַיחְּ
דָּ  סליחות ◄קודם תפילת שחרית יק סוֹדֲאֶשר ַיחְּ תִׁ ֶגש ו ַנמְּ רָּ ַהֵלְך בְּ ים נְּ ֵבית ֱאֹלהִׁ  טו:נה .בְּ

י  סדר הטבת חלום ◄ש"מוצ -ויתן לך  דִׁ מָּ יּו עִׁ ים הָּ ַרבִׁ י בְּ י כִׁ ב לִׁ רָּ קְּ י מִׁ שִׁ לוֹם ַנפְּ שָּ ה בְּ דָּ  יט:נה .פָּ
תפילה למי בדעתו לעסוק באותו יום 

18ה על הפרנסהילתפ ◄במשא ומתן
 

הוָֹּה  ֵלְך ַעל יְּ ָךַהשְּ בְּ הָּ עוֹלָּם מוֹט יְּ ֵתן לְּ ֶלָךֹלא יִׁ כְּ ַכלְּ הּוא יְּ  וְּ
יק  כג:נה .ַלַּצדִׁ

 כב:פרקי אבות ה
ה  מָּ רְּ ים ּומִׁ מִׁ ֵשי דָּ ֵאר ַשַחת ַאנְּ בְּ ֵדם לִׁ ים תוֹרִׁ ה ֱאֹלהִׁ ַאתָּ וְּ

ְך ַטח בָּ י ֶאבְּ ֵמיֶהם ַוֲאנִׁ  דכ:נה .ֹלא ֶיֱחצּו יְּ

 (א"סש) תפילה עבור החולה
ַנֵּצַח ַעל יוַֹנת אֵ  יםַלמְּ ֹחקִׁ םֶבֱאֹחז אוֹתוֹ  ֶלם רְּ תָּ כְּ ד מִׁ וִׁ דָּ לְּ

ַגת ים בְּ תִׁ שְּ לִׁ  'ונ .פְּ

 (ס"ח) תפילה עבור החולה

אּול : נז ֵני שָּ פְּ חוֹ מִׁ רְּ בָּ ם בְּ תָּ כְּ ד מִׁ וִׁ דָּ ֵחת לְּ ַנֵּצַח ַאל ַתשְּ ַלמְּ
ה רָּ עָּ  .ַבמְּ

ם: נח תָּ כְּ ד מִׁ וִׁ דָּ ֵחת לְּ ַנֵּצַח ַאל ַתשְּ  .ַלמְּ
ַנֵּצַח ַאל ַתשְּ : נט אּול ַלמְּ ֹלַח שָּ שְּ ם בִׁ תָּ כְּ ד מִׁ וִׁ דָּ ֵחת לְּ

יתוֹ ת ַלֲהמִׁ רּו ֶאת ַהַביִׁ מְּ שְּ  .ַויִׁ

 'נט', נח', נז

י (ס)סדר ספירת העומר  לָּ ֵאל ֹגֵמר עָּ יוֹן לָּ ים ֶעלְּ א ֵלאֹלהִׁ רָּ  ג:נז .ֶאקְּ

ֶמש חומט - פרק שירה זּו שָּ לּול ֶתֶמס ַיֲהֹלְך ֵנֶפל ֵאֶשת ַבל חָּ מוֹ ַשבְּ  ט:נח .כְּ

 נשר - פרק שירה
ֵאל רָּ שְּ אוֹת ֱאֹלֵהי יִׁ בָּ ים צְּ הוָֹּה ֱאֹלהִׁ ה יְּ ַאתָּ ה  וְּ יצָּ קִׁ הָּ

ם ל ַהגוֹיִׁ ֹקד כָּ פְּ ֵדי ָאֶון ֶסלָּה לִׁ ל ֹבגְּ ֹחן כָּ  ו:נט .ַאל תָּ

 צבי - פרק שירה
יר ֻעֶזָך שִׁ י אָּ י  ַוֲאנִׁ גָּב לִׁ שְּ יתָּ מִׁ יִׁ י הָּ ֶדָך כִׁ ַוֲאַרֵּנן ַלֹבֶקר ַחסְּ

יוֹ נוֹס בְּ יּומָּ  יז:נט .ם ַצר לִׁ

ַלֵמד (י"סע)פורים  שושן - י"שש ד לְּ וִׁ דָּ ם לְּ תָּ כְּ ַנֵּצַח ַעל שּוַשן ֵעדּות מִׁ  'ס .ַלמְּ

, ערבית ◄אלקי נצור - העמידה בסוף
 מנהג אשכנז יום כיפור ליל

י ָך ַוֲעֵננִׁ ינְּ מִׁ ה יְּ יעָּ יֶדיָך הוֹשִׁ דִׁ צּון יְּ לְּ ַמַען ֵיחָּ  19ז:ס .לְּ

 (י"סע) ויקהל מזמור שבת
דלַ  וִׁ דָּ יַנת לְּ גִׁ ַנֵּצַח ַעל נְּ ה . מְּ יבָּ שִׁ י ַהקְּ ּנָּתִׁ ים רִׁ ה ֱאֹלהִׁ עָּ מְּ שִׁ

י תִׁ לָּ פִׁ  'אס .תְּ

 (י"סע)שלח  מזמור שבת
ד וִׁ דָּ מוֹר לְּ זְּ ַנֵּצַח מִׁ ַפַחד .ַלמְּ י מִׁ יחִׁ שִׁ י בְּ ים קוֹלִׁ ַמע ֱאֹלהִׁ שְּ

י ֹּצר ַחיָּ  'דס .אוֵֹיב תִׁ

 ◄(י"סע)ע "וש יום כיפור - י"שש
 (י"סע) וילך שבתתצוה ו שבת מזמור

יר ד שִׁ וִׁ דָּ מוֹר לְּ זְּ ַנֵּצַח מִׁ ים .ַלמְּ לָּה ֱאֹלהִׁ הִׁ ה תְּ יָּ ָך ֻדמִׁ לְּ
ֻשַלם ֶנֶדר ָך יְּ יוֹן ּולְּ צִׁ  'הס .בְּ

לָּה סליחות פִׁ ֹבאּו ֹשֵמַע תְּ ר יָּ שָּ ל בָּ ֶדיָך כָּ  ג:סה .עָּ

 סדר ברית מילה
עָּ  בְּ שְּ ֹכן ֲחֵצֶריָך נִׁ שְּ ֵרב יִׁ קָּ ַחר ּותְּ בְּ ֵרי תִׁ טּוב ֵביֶתָך ַאשְּ ה בְּ

ֶלָך ֹדש ֵהיכָּ  ה:סה .קְּ

                                                
 בשינוי  17
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 ירקות שבשדה - פרק שירה
ּה  חָּ מְּ ֶגּנָּה צִׁ ֹמגְּ ים תְּ יבִׁ בִׁ רְּ דּוֶדהָּ בִׁ ֶמיהָּ ַרֵּוה ַנֵחת גְּ לָּ תְּ

ֵרְך בָּ  יא:סה .תְּ

 שבולת שאר דגן - פרק שירה
ים ַהֹּצאן רִׁ שּו כָּ בְּ רוֲֹעעּו ַאף  לָּ תְּ ר יִׁ פּו בָּ ים ַיַעטְּ קִׁ ַוֲעמָּ

ירּו  יד:סה .יָּשִׁ

 של 'ויום ב פסח של 'יום ב - י"שש

 פסחשל יום ששי  ;(י"סע) ל"חו - סוכות

 (י"סע) בשלח שבת מזמור ◄(א"גר)

ָאֶרץ ל הָּ ים כָּ יעּו ֵלאֹלהִׁ רִׁ מוֹר הָּ זְּ יר מִׁ ַנֵּצַח שִׁ  '  סו 'וכו. ַלמְּ

ֵלנּו ש"ברכות ק - ערבית ֹלא נַָּתן ַלמוֹט ַרגְּ ים וְּ ֵשנּו ַבַחיִׁ ם ַנפְּ  ט:סו .ַהשָּ

 ◄(י"סע)ערבית  ,מנחה ,שחרית בסוף

דוש יק ◄ערבית קודם ,סדר מוצאי שבת
סדר  ◄(י"סע)נשא  מזמור שבת ◄לבנה

 המנורה מזמור ◄ספירת העומר

יר מוֹר שִׁ זְּ יֹנת מִׁ גִׁ נְּ ַנֵּצַח בִׁ ֵאר . ַלמְּ ֵכנּו יָּ רְּ יבָּ ֵּננּו וִׁ חָּ ים יְּ ֱאֹלהִׁ
נּו ֶסלָּה תָּ נָּיו אִׁ  '  זס 'וכו. פָּ

ל אומרים בעת קריאת פסוק שהקה
 ברכת כהניםיאר בהכהנים מילת 

נּו ֶסלָּה תָּ נָּיו אִׁ ֵאר פָּ ֵכנּו יָּ רְּ יבָּ ֵּננּו וִׁ חָּ ים יְּ  ב:סז .ֱאֹלהִׁ

ֵסי ָאֶרץ ץ--י א"פל ל ַאפְּ אּו אוֹתוֹ כָּ ירְּ יִׁ ים וְּ ֵכנּו ֱאֹלהִׁ רְּ בָּ  ח:סז .יְּ

יום  ;(י"סע) ראשון יום שבועות - י"שש
מור מז ◄(א"גר) ל"חו ,שבועות של 'ב

  (י"סע) בהעלותך שבת

יר מוֹר שִׁ זְּ ד מִׁ וִׁ דָּ ַנֵּצַח לְּ יו . ַלמְּ בָּ פּוצּו אוֹיְּ ים יָּ יָּקּום ֱאֹלהִׁ
נָּיו פָּ ָאיו מִׁ ַשנְּ נּוסּו מְּ יָּ  'סח .וְּ

 20כובראומר  שליח ציבורקהל בעת שה
 ,ויום טוב שבתב לבימה ת"ס לכתובה◄

 סדר מוצאי שבת -ויתן לך  ◄שחרית

ים ירּו ֵלאֹלהִׁ רּו שִׁ מוֹ  ַזמְּ יָּּה שְּ בוֹת בְּ ֲערָּ ֹרֵכב בָּ מוֹֹסלּו לָּ שְּ
נָּיו פָּ זּו לְּ לְּ עִׁ    ה:סח .וְּ

נוֹת סדר מוצאי שבת -ויתן לך  מָּ ַדַין ַאלְּ ים וְּ תוֹמִׁ י יְּ שוֹ ֲאבִׁ דְּ עוֹן קָּ מְּ ים בִׁ  ו:סח .ֱאֹלהִׁ

 ל--א א"פל
פּו ם נָּטְּ ַמיִׁ ה ַאף שָּ שָּ עָּ ים ֶאֶרץ רָּ ֵני ֱאֹלהִׁ פְּ יַני מִׁ  ֶזה סִׁ

ֵני פְּ ֵאל מִׁ רָּ שְּ ים ֱאֹלֵהי יִׁ  ט:סח .ֱאֹלהִׁ

ּה גשמים - פרק שירה תָּ ה כוַֹננְּ ָאה ַאתָּ לְּ נִׁ ָך וְּ תְּ ים ַנֲחלָּ יף ֱאֹלהִׁ נִׁ בוֹת תָּ דָּ  י:סח .ֶגֶשם נְּ

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

ֵתנּו ֶסלָּה שּועָּ ֵאל יְּ נּו הָּ ס לָּ רּוְך ֲאֹדנָּי יוֹם יוֹם ַיֲעמָּ  כ:סח .בָּ

ֵאל (ס)סדר ברית מילה ◄ ל--ב א"פל רָּ שְּ קוֹר יִׁ מְּ ים ֲאֹדנָּי מִׁ כּו ֱאֹלהִׁ רְּ ֵהלוֹת בָּ ַמקְּ  כז:סח .בְּ

ים ם--ת א"פל קִׁ חָּ ֻעזוֹ ַבשְּ תוֹ וְּ ֵאל ַגֲאוָּ רָּ שְּ ים ַעל יִׁ נּו ֹעז ֵלאֹלהִׁ  לה:סח .תְּ

ֵאל ַגאֲ   ז"פסד ,שחרית -הודו  רָּ שְּ ים ַעל יִׁ נּו ֹעז ֵלאֹלהִׁ יםתְּ קִׁ חָּ ֻעזוֹ ַבשְּ תוֹ וְּ  לו-לה:סח .וָּ

 (א"סש) תפילה עבור החולה
ד וִׁ דָּ ים לְּ ַנֵּצַח ַעל שוַֹשּנִׁ ים. ַלמְּ י ֱאֹלהִׁ יֵענִׁ אּו  הוֹשִׁ י בָּ כִׁ

ם ַעד נֶָּפש  'סט .ַמיִׁ

ים סליחות י ֱאֹלהִׁ יֵענִׁ ם ַעד נֶָּפש הוֹשִׁ אּו ַמיִׁ י בָּ  ב:סט .כִׁ

 - ת"ס הוצאת ◄ שחרית -מה טובו 
 שבת ,מנחה ◄ימים נוראיםו חגים

 (ס)סדר ראש חודש ◄סליחות◄

צוֹן הוָֹּה ֵעת רָּ ָך יְּ י לְּ תִׁ לָּ פִׁ י תְּ ֶדָך ַוֲאנִׁ ב ַחסְּ רָּ ים בְּ י  ֱאֹלהִׁ ֲעֵננִׁ
ֶעָך שְּ    יד:סט .ֶבֱאֶמת יִׁ

 סליחות
ם ֹבֶלת ַמיִׁ י שִׁ ֵפנִׁ טְּ שְּ צּולָּה ַאל תִׁ י מְּ ֵענִׁ לָּ בְּ ַאל תִׁ ַאל  וְּ וְּ

ֵאר פִׁ  ַלי בְּ ַטר עָּ  יח-טז:סט .יהָּ ֶתאְּ

יֵגם הגדה של פסח ָך ַישִׁ ֶמָך ַוֲחרוֹן ַאפְּ ְך ֲעֵליֶהם ַזעְּ פָּ  כה:סט .שְּ
זָּה סליחות יו ֹלא בָּ ירָּ ֶאת ֲאסִׁ ה וְּ הוָֹּ ים יְּ יוֹנִׁ י ֹשֵמַע ֶאל ֶאבְּ  לד:סט .כִׁ

עוֹלָּם (י"סע) האזינו מזמור שבת ה לְּ י ַאל ֵאבוֹשָּ יתִׁ סִׁ הוָֹּה חָּ ָך יְּ  'עא .בְּ
יַאל ַת  סליחות ֵבנִׁ י ַאל ַתַעזְּ לוֹת ֹכחִׁ כְּ נָּה כִׁ קְּ ֵעת זִׁ י לְּ יֵכנִׁ לִׁ  ט:עא .שְּ

 שבת, מנחה
ים  ֹדלוֹת ֱאֹלהִׁ יתָּ גְּ שִׁ רוֹם ֲאֶשר עָּ ים ַעד מָּ ָך ֱאֹלהִׁ תְּ קָּ דְּ צִׁ וְּ

מוָֹך י כָּ  יט:עא .מִׁ

י ֶנֶבל ל--ג א"פל לִׁ כְּ ָך בִׁ י אוֹדְּ י ַגם ֲאנִׁ ָך ֱאֹלהָּ תְּ ּנוֹר ֲאמִׁ כִׁ ָך בְּ ה לְּ רָּ  ֲאַזמְּ
ד ֵאלקְּ רָּ שְּ  כב:עא .וֹש יִׁ
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בבית  ◄(י"סע) משפטים מזמור שבת
 (י"בא) הקברות

ֶבן ֶמֶלְך ָך לְּ תְּ קָּ דְּ צִׁ ֶמֶלְך ֵתן וְּ ֶטיָך לְּ פָּ שְּ ים מִׁ ֹלֹמה ֱאֹלהִׁ שְּ  'עב .לִׁ

יעַ  ע--י א"פל ים יוֹשִׁ יוֹנִׁ שוֹת ֶאבְּ ַנפְּ יוֹן וְּ ֶאבְּ ֹחס ַעל ַדל וְּ  יג:עב .יָּ

 בבית הקברות
ַסת ַבר  י פִׁ הִׁ ָאֶרץיְּ יוֹ  בָּ רְּ נוֹן פִׁ בָּ ַעש ַכלְּ רְּ יםיִׁ רִׁ ֹראש הָּ בְּ

ָאֶרץ ֵעֶשב הָּ יר כְּ יצּו ֵמעִׁ צִׁ יָּ  טז:עב .וְּ

לעולם אמן  'ברוך ה ◄ז"פסד ,שחרית
 ל”חו יום חול ,ערבית - ואמן

ַבדוֹ אוֹת לְּ לָּ פְּ ֵאל ֹעֵשה נִׁ רָּ שְּ ים ֱאֹלֵהי יִׁ הוָֹּה ֱאֹלהִׁ רּוְך יְּ  יט-יח:עב .בָּ

 (ס) בסוף שיר של יום
ָאֶרץ  בוֹדוֹ ֶאת ֹכל הָּ ֵלא כְּ מָּ יִׁ עוֹלָּם וְּ בוֹדוֹ לְּ רּוְך ֵשם כְּ ּובָּ

ָאֵמן  .ָאֵמן וְּ
 יט:עב

עוֹלָּם יזכור ים לְּ י ֱאֹלהִׁ קִׁ ֶחלְּ י וְּ בִׁ בָּ י צּור לְּ בִׁ בָּ י ּולְּ ֵארִׁ לָּה שְּ  כו:עג .כָּ

 (י"סע) טבתל עשרה - י"שש
ף ָאסָּ יל לְּ כִׁ ֶנַצח יֶ  ַמשְּ תָּ לָּ ַנחְּ ים זָּ ה ֱאֹלהִׁ מָּ ָך לָּ ַשן ַאפְּ עְּ
יֶתָך עִׁ ֹצאן ַמרְּ  'עד .בְּ

 סליחות
ף ָאסָּ יל לְּ כִׁ ֶנַצח ַמשְּ תָּ לָּ ַנחְּ ים זָּ ה ֱאֹלהִׁ מָּ ָך  לָּ ַשן ַאפְּ ֶיעְּ
יֶתָך עִׁ ֹצאן ַמרְּ  א:עד .בְּ

 סליחות
יתָּ ֶקֶדם נִׁ ָך קָּ תְּ ֹכר ֲעדָּ יוֹן ֶזה  זְּ תָּ ֵשֶבט ַנֲחלֶָּתָך ַהר צִׁ ַאלְּ גָּ

תָּ בוֹ ַכנְּ  ב:עד .שָּ

ֶמָך סליחות ַכן שְּ שְּ לּו מִׁ לְּ ֶשָך לָָּאֶרץ חִׁ דָּ קְּ ֵאש מִׁ חּו בָּ לְּ  ז:עד .שִׁ
ֶנַצח סליחות ָך לָּ מְּ נֵָּאץ אוֵֹיב שִׁ ר יְּ ֶרף צָּ חָּ ים יְּ ַתי ֱאֹלהִׁ  י:עד .ַעד מָּ
ָאֶרץ סליחות ֶקֶרב הָּ שּועוֹת בְּ ֶקֶדם ֹפֵעל יְּ י מִׁ כִׁ ים ַמלְּ  יז-יב:עד .ֵואֹלהִׁ
כְּ  סליחות ֹשב ַדְך נִׁ ֶמָךַאל יָּ לּו שְּ ַהלְּ יוֹן יְּ ֶאבְּ י וְּ נִׁ  כא:עד .לָּם עָּ

יר (י"סע)עקב  שבתו ,כי תשא מזמור שבת ף שִׁ ָאסָּ מוֹר לְּ זְּ ֵחת מִׁ ַנֵּצַח ַאל ַתשְּ  'עה .ַלמְּ

יר (א"גר, י"סע) ראשון יום סוכות - י"שש ף שִׁ ָאסָּ מוֹר לְּ זְּ יֹנת מִׁ גִׁ נְּ ַנֵּצַח בִׁ  'עו .ַלמְּ
שבת בא ו פרשת החודש מזמור שבת

 (י"סע)
מוֹר זְּ ף מִׁ ָאסָּ דּותּון לְּ ַנֵּצַח ַעל יְּ  'עז .ַלמְּ

מ ”חוה ;(א"גר) פסח של 'יום ב - י"שש
 (י"סע) פסח

ֵרי  מְּ אִׁ ֶכם לְּ נְּ י ַהטּו ָאזְּ תִׁ י תוֹרָּ ינָּה ַעמִׁ ף ַהֲאזִׁ ָאסָּ יל לְּ כִׁ ַמשְּ
י  'עח .פִׁ

 -יהי כבוד  ◄ז"פסד, שחרית -הודו 
 'וה 'ימי ב ,תחנון ◄ז"פסד, שחרית
מנחה  ,שחרית - בא לציוןו ◄בוקר

 ◄מוצאי שבת ערבית ,לשבת ויום טוב

 צידוק הדין ◄יום חול ,ערבית

ו ַכֵפר עָּ הּוא ַרחּום יְּ יב ַאפוֹ  ֹןוְּ שִׁ הָּ ה לְּ בָּ רְּ הִׁ ית וְּ חִׁ ֹלא ַישְּ וְּ
תוֹ ל ֲחמָּ יר כָּ עִׁ ֹלא יָּ    לח:עח .וְּ

 הגדה של פסח
רָּ  צָּ ַזַעם וְּ ה וָּ רָּ ם ֲחרוֹן ַאפוֹ ֶעבְּ ַשַלח בָּ ֲאֵכי יְּ ַלַחת ַמלְּ שְּ ה מִׁ

ים עִׁ  מט:עח .רָּ

ינוֹ י:פרקי אבות ו מִׁ ה יְּ תָּ נְּ שוֹ ַהר ֶזה קָּ דְּ בּול קָּ יֵאם ֶאל גְּ בִׁ  נד:עח .ַויְּ

 מזמור שבת ◄(י"סע) תמוז ז"י - י"שש
 (י"סע) בלק

ֶתָך ַנֲחלָּ ם בְּ אּו גוֹיִׁ ים בָּ ף ֱאֹלהִׁ ָאסָּ מוֹר לְּ זְּ אּו ֶאת  מִׁ מְּ טִׁ
מּו ֶאת ֶשָך שָּ דְּ ים ֵהיַכל קָּ יִׁ עִׁ ם לְּ ַלִׁ רּושָּ  'עט .יְּ

ֶתָך סליחות ַנֲחלָּ ם בְּ אּו גוֹיִׁ ים בָּ ף ֱאֹלהִׁ ָאסָּ מוֹר לְּ זְּ אּו ֶאת  מִׁ מְּ טִׁ
ים יִׁ עִׁ ם לְּ ַלִׁ רּושָּ מּו ֶאת יְּ ֶשָך שָּ דְּ  א:עט .ֵהיַכל קָּ

 הגדה של פסח
ָך תְּ ֹפְך ֲחמָּ כוֹת שְּ לָּ ַעל ַממְּ עּוָך וְּ דָּ ם ֲאֶשר ֹלא יְּ  ֶאל ַהגוֹיִׁ

שִׁ  אּוֲאֶשר בְּ רָּ ָך ֹלא קָּ  ז-ו:עט .מְּ

 סליחות
ָך תְּ ֹפְך ֲחמָּ לָּכוֹת שְּ ַעל ַממְּ עּוָךוְּ דָּ ם ֲאֶשר ֹלא יְּ  ֶאל ַהגוֹיִׁ

אּו רָּ ָך ֹלא קָּ מְּ שִׁ  ט-ו:עט .ֲאֶשר בְּ

נּו ֲעו תחנון ר לָּ כָּ זְּ מּונּו ַרֲחֶמיָךַאל תִׁ ַקדְּ ים ַמֵהר יְּ אֹשנִׁ י  ֹֹנת רִׁ כִׁ
ֹאד  .ַדלוֹנּו מְּ

 ט-ח:עט

 אב הרחמים - שחרית שבת
ם רּו ַהגוֹיִׁ ה ֹיאמְּ מָּ ֵעיֵנינּו  לָּ ים לְּ ַדע ַבֹגיִׁ ּוָּ ַאֵיה ֱאֹלֵהיֶהם יִׁ

פּוְך ֶדיָך ַהשָּ ַמת ַדם ֲעבָּ קְּ  י:עט נִׁ

 סליחות
ֵני  רוֲֹעָך הוֵֹתר בְּ ֹגֶדל זְּ יר כְּ ַקת ָאסִׁ ֶניָך ֶאנְּ פָּ בוֹא לְּ תָּ

ה מּותָּ  יב-אי:עט .תְּ

ם יו ,ערבית -לעולם אמן ואמן  'ברוך ה
 ל"חו חול

יֶתָך עִׁ ֹצאן ַמרְּ ָך וְּ נּו ַעמְּ דוֹר וָֹּדר ַוֲאַנחְּ עוֹלָּם לְּ ָך לְּ  נוֶֹדה לְּ
לֶָּתָך הִׁ ַסֵפר תְּ  יג:עט .נְּ

מוֹר (א"גר) יום שלישי של פסח - י"שש זְּ ף מִׁ ָאסָּ ים ֵעדּות לְּ ַנֵּצַח ֶאל ֹשַשּנִׁ  'פ .ַלמְּ



 תהלים -שמוש פסוקים 
  

 קפסו:פרק  -מתחיל ב -בשמוש ב             
 

35 
 

ֶשיהָּ  ץ--פ א"פל רָּ ֵרש שָּ ֶניהָּ ַוַתשְּ פָּ יתָּ לְּ ּנִׁ ַמֵלא ָאֶרץ פִׁ  י:פ .ַותְּ

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

 ◄(א"גר) הושענא רבא ,ששי יום סוכות

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

ף ָאסָּ ית לְּ תִׁ ַנֵּצַח ַעל ַהגִׁ יעּו . ַלמְּ רִׁ ים עּוֵזנּו הָּ ינּו ֵלאֹלהִׁ נִׁ ַהרְּ
 '  פא .ֵלאֹלֵהי ַיֲעֹקב

 - פרק שירה ◄שירת הלוים ,מוסף שבת
 בהמה גסה טהורה

יעּו ֵלאֹלֵהי ַיֲעֹקב רִׁ ים עּוֵזנּו הָּ ינּו ֵלאֹלהִׁ נִׁ  ב:פא .ַהרְּ

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

יוֹם ַחֵגנּו ר ַבֵכֶסה לְּ עּו ַבֹחֶדש שוֹפָּ קְּ  ה-ד:פא .תִׁ

  ז"פסד ,שחרית -הודו 
י יְּ  יָך  הוָֹּה ֱאֹלֶהיָךָאֹנכִׁ ֶחב פִׁ ם ַהרְּ יִׁ רָּ צְּ ָך ֵמֶאֶרץ מִׁ ַהַמַעלְּ

ֵאהּו  יא:פא .ַוֲאַמלְּ

הושענא  יום ששי ;יום שלישי - י"שש
 'יום ג -מעמד  ◄ (א"גר) רבא

ים  ֶקֶרב ֱאֹלהִׁ ב ַבֲעַדת ֵאל בְּ ּצָּ ים נִׁ ף ֱאֹלהִׁ ָאסָּ מוֹר לְּ זְּ מִׁ
ֹפט שְּ  'פב .יִׁ

פרקי אבות  ◄שירת הלוים ,מוסף שבת
 ז:ג

ים  ֶקֶרב ֱאֹלהִׁ ב ַבֲעַדת ֵאל בְּ ּצָּ ים נִׁ ף ֱאֹלהִׁ ָאסָּ מוֹר לְּ זְּ מִׁ
ֹפט שְּ  א:פב .יִׁ

לצום ◄ (י"סע) כל יום ,י"שש בסוף
 (ס)גדליה ועשרה בטבת 

ף ָאסָּ מוֹר לְּ זְּ יר מִׁ ַאל . שִׁ י לְָּך ַאל ֶתֱחַרש וְּ ים ַאל ֳדמִׁ ֱאֹלהִׁ
ֹקט ֵאל שְּ  'פג .תִׁ

ְך סליחות י לָּ ים ַאל ֳדמִׁ ֹקט ֵאל ֱאֹלהִׁ שְּ ַאל תִׁ  ג-ב:פג .ַאל ֶתֱחַרש וְּ
מוֹר (ס)סדר קרבנות למנחה  זְּ ֵני ֹקַרח מִׁ בְּ ית לִׁ תִׁ ַנֵּצַח ַעל ַהגִׁ  'פד .ַלמְּ

 צפור - פרק שירה
ֹרֶחיהָּ  ה ֶאפְּ תָּ רוֹר ֵקן לָּּה ֲאֶשר שָּ ת ּודְּ ָאה ַביִׁ צְּ פוֹר מָּ ַגם צִׁ

אוֹת בָּ הוָֹּה צְּ חוֶֹתיָך יְּ בְּ י וֵ  ֶאת  ִׁזְּ כִׁ יַמלְּ  ד:פד .אֹלהָּ

ֵבי ֵביֶתָך ה--א א"פל ◄מנחה ,שחרית - אשרי ֵרי יוֹשְּ לּוָך ֶסלָּה ַאשְּ ַהלְּ  ה:פד .עוֹד יְּ

 ◄קרבנות ,שחרית -פרשת הקטורת 

ת "הוצאת ס ◄ז"פסד ,שחרית -הודו 
מנחה לשבת  ,שחרית - ובא לציון◄( ס)

 הבדלה ◄מוצאי שבת ערבית ,ויום טוב
 ליום חו ,קודם ערבית ◄ש"מוצ -
 סליחות ◄תפילת הדרך ◄(י"סע)

אוֹת בָּ ה צְּ הוָֹּ ְך יְּ ם ֹבֵטַח בָּ ֵרי ָאדָּ    יג:פד .ַאשְּ

 (ס)א בתשרי "לי
מוֹר זְּ ֵני ֹקַרח מִׁ בְּ ַנֵּצַח לִׁ תָּ  .ַלמְּ ֶצָך ַשבְּ הוָֹּה ַארְּ יתָּ יְּ צִׁ רָּ

ית)שבות  בִׁ  .ַיֲעֹקב (שְּ
 'פה

ָך עִׁ  סליחות ֵפר ַכַעסְּ הָּ ֵענּו וְּ שְּ נּושּוֵבנּו ֱאֹלֵהי יִׁ  ה:פה .מָּ

נּו סליחות ◄ז"פסד ,שחרית -הודו  ֶתן לָּ ֲעָך תִׁ ֶישְּ ֶדָך וְּ הוָֹּה ַחסְּ ֵאנּו יְּ  ח:פה .ַהרְּ

שלאחר  לילהב◄( ס)החזרת ספר תורה 
תפילה עבור  ◄(י"סע) יום חמישי

 (א"סש) החולה
י ָך ֲעֵננִׁ נְּ הוָֹּה ָאזְּ ד ַהֵטה יְּ וִׁ דָּ ה לְּ לָּ פִׁ י תְּ יוֹן ָאנִׁ ֶאבְּ י וְּ נִׁ י עָּ  'פו .כִׁ

א א--ש א"פל י ֶאשָּ שִׁ י ֵאֶליָך ֲאֹדנָּי ַנפְּ ֶדָך כִׁ  ד:פו .ַשֵמַח ֶנֶפש ַעבְּ

 ,שחרית כל יום - ובא לציון◄( ס)וידוי 
מוצאי  ערבית ,מנחה לשבת ויום טוב

 סליחות ◄שבת

ֶאיָך ל ֹקרְּ כָּ ַרב ֶחֶסד לְּ ח וְּ ַסלָּ ה ֲאֹדנָּי טוֹב וְּ י ַאתָּ  ה:פו .כִׁ

י מנהג פולין ,פוריום כי ערבית ◄סליחות קוֹל ַתֲחנּונוֹתָּ ה בְּ יבָּ שִׁ ַהקְּ י וְּ תִׁ לָּ פִׁ הוָֹּה תְּ ינָּה יְּ  ו:פו .ַהֲאזִׁ

 ◄ שחרית ויום טוב שבת ,ת"ס הוצאת

 שמחת תורה - תאאתה הר
ַמֲעֶשיָך ֵאין כְּ ים ֲאֹדנָּי וְּ ֱאֹלהִׁ מוָֹך בָּ  ח:פו .ֵאין כָּ

יום , ערבית -לעולם אמן ואמן  'ברוך ה
 ותסליח ◄ל "חול חו

י  ֶניָך ֲאֹדנָּ פָּ ַתֲחוּו לְּ שְּ יִׁ בוֹאּו וְּ יתָּ יָּ שִׁ ם ֲאֶשר עָּ ל גוֹיִׁ כָּ
ֶמָך שְּ דּו לִׁ יַכבְּ  י-ט:פו .וִׁ

 סליחות
ַרב ֶחֶסד  ם וְּ ַחּנּון ֶאֶרְך ַאַפיִׁ ה ֲאֹדנָּי ֵאל ַרחּום וְּ ַאתָּ וְּ

 יז-טו:פו .ֶוֱאֶמת
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ים מעינות - פרק שירה לִׁ ֹחלְּ ים כְּ רִׁ שָּ ַני בָּ  וְּ יָּ ל ַמעְּ  ז:פז .ְךכָּ

תפילה  ◄ (י"סע) הושענא רבא - י"שש
 (א"סש) עבור החולה

יל  כִׁ ַעּנוֹת ַמשְּ ֲחַלת לְּ ַנֵּצַח ַעל מָּ ֵני ֹקַרח ַלמְּ בְּ מוֹר לִׁ זְּ יר מִׁ שִׁ
י חִׁ רָּ ֶאזְּ ן הָּ ֵהימָּ  'פח .לְּ

י סליחות ּנָּתִׁ רִׁ ָך לְּ נְּ י ַהֵטה ָאזְּ תִׁ לָּ פִׁ ֶניָך תְּ פָּ בוֹא לְּ  ג:פח .תָּ

י ל--נ א"פל תִׁ ַשבְּ ל ֶנחְּ ֶגֶבר ֵאין ֱאיָּ י כְּ יתִׁ יִׁ ֵדי בוֹר הָּ ם יוֹרְּ  ה:פח .עִׁ
ֶמךָּ  סליחות ַקדְּ י תְּ תִׁ לָּ פִׁ י ּוַבֹבֶקר תְּ תִׁ ַּועְּ הוָֹּה שִׁ י ֵאֶליָך יְּ  טו-יד:פח .ַוֲאנִׁ

 ראש השנה קודם סליחותה י בימי"שש

 (א"סש) תפילה עבור החולה ◄ (י"סע)
י חִׁ רָּ ֶאזְּ ן הָּ ֵאיתָּ יל לְּ כִׁ הוָֹּ . ַמשְּ ֵדי יְּ ה ַחסְּ ירָּ שִׁ ה עוֹלָּם אָּ

י פִׁ ָך בְּ יַע ֱאמּונָּתְּ ֹדר אוֹדִׁ ֹדר וָּ  'פט .לְּ

ֶהם סדר הושענות ָך בָּ ן ֱאמּונָּתְּ כִׁ ם תָּ ַמיִׁ ֶנה שָּ בָּ י עוֹלָּם ֶחֶסד יִׁ תִׁ י ָאַמרְּ  ג:פט .כִׁ
ים סליחות ֹדשִׁ ַהל קְּ קְּ ָך בִׁ הוָֹּה ַאף ֱאמּונָּתְּ ֲאָך יְּ לְּ ם פִׁ ַמיִׁ יוֹדּו שָּ  י-ו:פט .וְּ
ָך סליחות ם לְּ תָּ ַסדְּ ה יְּ ּה ַאתָּ ֹלאָּ ָך ָאֶרץ ֵתֵבל ּומְּ ם ַאף לְּ ַמיִׁ  יב:פט .שָּ

יֶנָך סדר הושענות מִׁ רּום יְּ ָך תָּ דְּ ֹעז יָּ ה תָּ בּורָּ ם גְּ רוַֹע עִׁ ָך זְּ  יד:פט .לְּ
יֶנָך סליחות מִׁ רּום יְּ ָך תָּ דְּ ֹעז יָּ ה תָּ בּורָּ ם גְּ רוַֹע עִׁ ָך זְּ  טז-יד:פט .לְּ

 לעולם אמן 'ברוך ה ◄ז"פסד ,שחרית
יהי רצון  ◄ל"יום חול חו, ערבית -ואמן 

אושפיזין  ◄ קודם נטילת לולב ואתרוג
 בסוכות

ָאֵמן עוֹלָּם ָאֵמן וְּ ה לְּ הוָֹּ רּוְך יְּ    נג:פט .בָּ

 מזמור שבת ◄ז"פסד - שבת,שחרית

 תפילה עבור החולה ◄(י"סע) ואתחנן
 (א"סש)

ה  עוֹן ַאתָּ ים ֲאֹדנָּי מָּ ֱאֹלהִׁ יש הָּ ֹמֶשה אִׁ ה לְּ לָּ פִׁ נּו תְּ יתָּ לָּ יִׁ הָּ
ֹדר ֹדר וָּ  'צ .בְּ

ם סליחות ֵני ָאדָּ א ַוֹתאֶמר שּובּו בְּ ֵשב ֱאנוֹש ַעד ַדכָּ  ג:צ .תָּ
ֵבש יזכור יָּ מוֵֹלל וְּ ֶעֶרב יְּ ף לָּ לָּ חָּ יץ וְּ צִׁ  ו:צ .ַבֹבֶקר יָּ
ה יזכור מָּ כְּ ַבב חָּ א לְּ נָּבִׁ ֵמינּו ֵכן הוַֹדע וְּ נוֹת יָּ מְּ  יב:צ .לִׁ

ה עַ  סליחות הוָֹּ ה יְּ ֶדיָךשּובָּ ּנֵָּחם ַעל ֲעבָּ הִׁ י וְּ תָּ  יג:צ .ד מָּ
ֶדיָך (ס)מוצאי שבת , ערבית ּנֵָּחם ַעל ֲעבָּ הִׁ י וְּ תָּ ה ַעד מָּ הוָֹּ ה יְּ  טז-יג:צ .שּובָּ
 ש על המיטה"ק ◄מוצאי שבת ,ערבית

סדר ספירת ◄( ס)סדר ראש חודש  ◄
אושפיזין  ◄תפילה זכה◄( ס)העומר 
 בסוכות

י ֹנַעם ֲאֹדנָּי ֱאֹלֵהינּו יהִׁ נָּה עָּ  וִׁ ֵדינּו כוֹנְּ ֵלינּו ּוַמֲעֵשה יָּ
ֵנהּו ֵדינּו כוֹנְּ ֵלינּו ּוַמֲעֵשה יָּ  יז:צ .עָּ

מוצאי  ,ערבית ◄ז"פסד - שבת ,שחרית
תפילת  ◄ש על המיטה"ק ◄שבת
 ◄ (א"סש) תפילה עבור החולה ◄הדרך

 י"בא בבית הקברות

לוֹנָּן תְּ ֵצל ַשַדי יִׁ יוֹן בְּ ֵסֶתר ֶעלְּ  '  צא 'וכו. ֹיֵשב בְּ

ֶכיָך ליל שבתבבית ב שלום עליכם בסוף רָּ ל דְּ כָּ ָך בְּ רְּ מָּ שְּ ַצֶּוה לְָּך לִׁ יו יְּ ָאכָּ י ַמלְּ  יא:צא .כִׁ

 ◄ז"פסד - שבת,שחרית ◄קבלת שבת

 שבת - מעמד ◄שבת - י"שש

ת יוֹם ַהַשבָּ יר לְּ מוֹר שִׁ זְּ ַזֵמר . מִׁ ה ּולְּ ֹהדוֹת ַליהוָּ טוֹב לְּ
יוֹן ָך ֶעלְּ מְּ שִׁ  '  צב 'וכו. לְּ

ל אשר -לא ,ש"ברכות ק - שבת ,תשחרי
 שירת הלוים ,שבת מוסף◄ 21שבת

ת יוֹם ַהַשבָּ יר לְּ מוֹר שִׁ זְּ  א:צב .מִׁ

ָך ַבֵלילוֹת לילה - פרק שירה ֶדָך ֶוֱאמּונָּתְּ יד ַבֹבֶקר ַחסְּ ַהגִׁ  ג:צב .לְּ

ֹבֶתיָך פיל - פרק שירה שְּ קּו ַמחְּ מְּ ֹאד עָּ הוָֹּה מְּ לּו ַמֲעֶשיָך יְּ דְּ  ו:צב .ַמה גָּ

ֶגה תמר - פרק שירה שְּ נוֹן יִׁ בָּ ֶאֶרז ַבלְּ ח כְּ רָּ פְּ ר יִׁ מָּ יק ַכתָּ  יג:צב .ַצדִׁ
ה בוֹ צידוק הדין תָּ לָּ ֹלא ַעוְּ י וְּ הוָֹּה צּורִׁ ר יְּ י יָּשָּ יד כִׁ ַהגִׁ  טז:צב .לְּ

 ◄קבלת שבת ◄יום ששי - י"שש

 'יום ו -מעמד  ◄ז"פסד - שבת ,שחרית

ֵבש לֵָּבש ְך ֵגאּות לָּ לָּ הוָֹּה מָּ כוֹן  יְּ ר ַאף תִׁ ַאזָּ תְּ הוָֹּה ֹעז הִׁ יְּ
מוֹט  'צג 'וכו. ֵתֵבל ַבל תִׁ

                                                
 .'טוב להודות לה - ב:ב"צ פסוקפס גם שלושת המילים הראשונים מומד דוריםיסב  21
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מנחה ערב ◄הלוים  שירת ,מוסף שבת
 מוסף ראש השנה ◄(ס)שבת 

כוֹן  ר ַאף תִׁ ַאזָּ תְּ הוָֹּה ֹעז הִׁ ֵבש לֵָּבש יְּ ְך ֵגאּות לָּ לָּ הוָֹּה מָּ יְּ
מוֹט  א:צג .ֵתֵבל ַבל תִׁ

 ימים -ה פרק שיר
ם  ֹקלוֹת ַמיִׁ רוֹם מִׁ יר ַבמָּ ֵרי יָּם ַאדִׁ בְּ שְּ ים מִׁ ירִׁ ים ַאדִׁ ַרבִׁ

הוָֹּה  ד:צג .יְּ

 24ששי או 23חמישי,  22יום רביעי - י"שש
 (א"גר) סוכות

יעַ  מוֹת הוֹפִׁ קָּ ה ֵאל נְּ הוָֹּ מוֹת יְּ קָּ  'צד .ֵאל נְּ

הרואה בתי  ◄שירת הלוים ,מוסף שבת
 ם בחרבנן"עכו

יעַ  מוֹת הוֹפִׁ קָּ ה ֵאל נְּ הוָֹּ מוֹת יְּ קָּ  א:דצ .ֵאל נְּ

יעַ   ז"פסד ,שחרית -הודו  מוֹת הוֹפִׁ קָּ ה ֵאל נְּ הוָֹּ מוֹת יְּ קָּ  ב-א:צד .ֵאל נְּ
יעַ  סליחות מוֹת הוֹפִׁ קָּ ה ֵאל נְּ הוָֹּ מוֹת יְּ קָּ  ג-ב ,א:צד .ֵאל נְּ
ין ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב סליחות בִׁ ֹלא יָּ ּה וְּ ֶאה יָּ רְּ רּו ֹלא יִׁ  ז:צד .ַוֹיאמְּ

--כ א"פל ◄ז "פסד, שחרית -יהי כבוד 
 ב

י ֹל תוֹ ֹלא ַיֲעֹזבכִׁ ַנֲחלָּ ה ַעמוֹ וְּ הוָֹּ ֹטש יְּ  יד:צד .א יִׁ

 הגדול שבת - י"שש ◄קבלת שבת

 (י"סע) חקת מזמור שבת ◄(י"סע)
ֵענּו שְּ צּור יִׁ ה לְּ יעָּ ה נָּרִׁ נָּה ַליהוָּ ַרּנְּ כּו נְּ  'צה .לְּ

ֵענּו סליחות ◄(המשך) יום רביעי - י"שש שְּ צּור יִׁ ה לְּ יעָּ ה נָּרִׁ נָּה ַליהוָּ ַרּנְּ כּו נְּ  ג-א:צה .לְּ
רּו סליחות צָּ יו יָּ דָּ ַיֶבֶשת יָּ הּו וְּ שָּ הּוא עָּ ם וְּ  ו-ה:צה . ֲאֶשר לוֹ ַהיָּ

ה ֹעֵשנּו כלבים - פרק שירה הוָֹּ ֵני יְּ פְּ ה לִׁ כָּ רְּ בְּ ה נִׁ עָּ רָּ כְּ נִׁ ַתֲחֶוה וְּ שְּ  ו:צה .ֹבאּו נִׁ

ָאֶרץ קבלת שבת ל הָּ ירּו ַליהוָּה כָּ ש שִׁ דָּ יר חָּ ירּו ַליהוָּה שִׁ  'צו .שִׁ
ים תסליחו ל ֱאֹלהִׁ א הּוא ַעל כָּ ֹאד נוֹרָּ ל מְּ ֻהלָּ הוָֹּה ּומְּ דוֹל יְּ י גָּ  ד:צו .כִׁ

ָאֶרץ סליחות ל הָּ נָּיו כָּ פָּ ילּו מִׁ ַרת ֹקֶדש חִׁ ַהדְּ ה בְּ ַתֲחוּו ַליהוָּ שְּ  ט:צו .הִׁ

 סוכות מ"חוה - י"שש ◄שבת קבלת

 (י"סע) ראה מזמור שבת ◄(י"סע)
ח מְּ שְּ ָאֶרץ יִׁ ֵגל הָּ ְך תָּ לָּ הוָֹּה מָּ יםיְּ ים ַרבִׁ יִׁ  'צז .ּו אִׁ

ָאֶרץ ברקים - פרק שירה ֵחל הָּ ה ַותָּ ֲאתָּ יו ֵתֵבל רָּ קָּ רָּ ירּו בְּ  ד:צז .ֵהאִׁ

פרק  ◄כל נדרי◄( ס)קריאת על המיטה 
 תפילה זכה ◄ציה - שירה

ה חָּ מְּ ֵרי ֵלב שִׁ שְּ יִׁ יק ּולְּ ֻרַע ַלַּצדִׁ  יא:צז .אוֹר זָּ

 ◄( ס)שבת , שחרית ◄קבלת שבת
 (י"סע) נהראש הש ערב -  י"שש

ה  שָּ אוֹת עָּ לָּ פְּ י נִׁ ש כִׁ דָּ יר חָּ ירּו ַליהוָּה שִׁ מוֹר שִׁ זְּ מִׁ
שוֹ דְּ רוַֹע קָּ ינוֹ ּוזְּ מִׁ ה לוֹ יְּ יעָּ  'צח .הוֹשִׁ

ר סליחות ◄מוסף ראש השנה קוֹל שוֹפָּ רוֹת וְּ הוָֹּה ַבֲחֹצצְּ ֵני ַהֶמֶלְך יְּ פְּ יעּו לִׁ רִׁ  ו:צח .הָּ

ף יַ  נהרות - פרק שירה ֲחאּו כָּ מְּ רוֹת יִׁ הָּ ַרֵּננּונְּ ים יְּ רִׁ  ח:צח .ַחד הָּ

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

ָאֶרץ נּוט הָּ ים תָּ רּובִׁ ים ֹיֵשב כְּ זּו ַעמִׁ גְּ רְּ ְך יִׁ לָּ הוָֹּה מָּ  'צט .יְּ

 ת"ס הוצאת ◄ ז"פסד ,שחרית - הודו
 סליחות ◄

ד יו קָּ לָּ ַתֲחוּו ַלֲהֹדם ַרגְּ שְּ הִׁ הוָֹּה ֱאֹלֵהינּו וְּ מּו יְּ וֹש רוֹמְּ
 ה:צט .הּוא

 הוצאת ◄ ז"פסד ,שחרית -הודו 

 סליחות ◄ת"ס

דוֹש  י קָּ שוֹ כִׁ דְּ ַהר קָּ ַתֲחוּו לְּ שְּ הִׁ הוָֹּה ֱאֹלֵהינּו וְּ מּו יְּ רוֹמְּ
הוָֹּה ֱאֹלֵהינּו  ט:צט .יְּ

ל סליחות ◄ז"פסד ,שחרית יעּו ַליהוָּה כָּ רִׁ ה הָּ תוֹדָּ מוֹר לְּ זְּ ָאֶרץ-מִׁ  'ק .הָּ

 סליחות
יו בְּ  רָּ עָּ כּו ֹבאּו שְּ רְּ לָּה הוֹדּו לוֹ בָּ הִׁ תְּ יו בִׁ ה ֲחֵצֹרתָּ תוֹדָּ

מוֹ  ד:ק .שְּ

י ַיֲעֹטף (א"סש) תפילה עבור החולה י כִׁ נִׁ עָּ ה לְּ לָּ פִׁ יחוֹ תְּ ֹפְך שִׁ שְּ ה יִׁ הוָֹּ ֵני יְּ פְּ לִׁ  'קב .וְּ

י ַיֲעֹטף שבולת שעורים - פרק שירה י כִׁ נִׁ עָּ ה לְּ לָּ פִׁ יחוֹ תְּ ֹפְך שִׁ שְּ ה יִׁ הוָֹּ ֵני יְּ פְּ לִׁ  א:קב .וְּ

                                                
 .טוק חצי הראשון מפסו  22
 .ל"בחוחמישי  יוםב הפרק כולו נאמר. טז פסוקתהליםמ שניחצי ה  23

 
 .ל"בחו הפרק כולו נאמר . של הפסוק שניה חצי הראשון או חצי 24
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פסוק שהקהל אומרים בעת קריאת 
 ברכת כהניםוישם בהכהנים מילת 

י ֶמּנִׁ ֶניָך מִׁ ֵתר פָּ ֶנָך  ַאל ַתסְּ י ַהֵטה ֵאַלי ָאזְּ יוֹם ַצר לִׁ בְּ
י א ַמֵהר ֲעֵננִׁ רָּ יוֹם ֶאקְּ  ג:קב .בְּ

א מוֹ (ס)שבת , בסוף מוסף◄ סליחות י בָּ נָּּה כִׁ ֶחנְּ י ֵעת לְּ יוֹן כִׁ ַרֵחם צִׁ קּום תְּ ה תָּ  יד:קב .ֵעדַאתָּ

שוֹ שבת ויום טוב, שחרית -נשמת  דְּ ַבי ֶאת ֵשם קָּ רָּ ל קְּ כָּ ה וְּ הוָֹּ י ֶאת יְּ שִׁ י ַנפְּ כִׁ רְּ ד בָּ וִׁ דָּ  א:קג .לְּ

יו (ס)קריאת שמע על המיטה ◄ סליחות מּולָּ ל גְּ י כָּ חִׁ כְּ שְּ ַאל תִׁ ה וְּ הוָֹּ י ֶאת יְּ שִׁ י ַנפְּ כִׁ רְּ  ב:קג .בָּ

שָּ  סליחות ◄תחנון ֵאינּו עָּ ֹלא ַכֲעוֹלא ַכֲחטָּ נּו וְּ ֵלינּוה לָּ ַמל עָּ  י:קג .ֹֹנֵתינּו גָּ

ים סליחות ◄תחנון נִׁ ַרֵחם ָאב ַעל בָּ ֵרָאיו כְּ הוָֹּה ַעל יְּ ַחם יְּ  יג:קג .רִׁ

נּו סליחות ◄בבית הקברות ◄תחנון ר ֲאנָּחְּ פָּ י עָּ כּור כִׁ ֵרנּו זָּ צְּ ַדע יִׁ י הּוא יָּ  יד:קג .כִׁ

קבלת  ◄ז "פסד, שחרית -יהי כבוד 
 שבת

הוָֹּ  היְּ לָּ שָּ כּותוֹ ַבֹכל מָּ אוֹ ּוַמלְּ סְּ ין כִׁ ם ֵהכִׁ ַמיִׁ  יט:קג .ה ַבשָּ

 - י"שש ◄שבת, מנחה◄( ס)ערבית 

 תפילה עבור החולה ◄ראש חודש

 י"בא בבית הקברות ◄(א"סש)

ר  דָּ הָּ ֹאד הוֹד וְּ תָּ מְּ ַדלְּ הוָֹּה ֱאֹלַהי גָּ ה יְּ הוָֹּ י ֶאת יְּ שִׁ י ַנפְּ כִׁ רְּ בָּ
תָּ  שְּ בָּ  '  קד 'וכו. לָּ

ר  (ס)ספירת העומר  סדר דָּ הָּ ֹאד הוֹד וְּ תָּ מְּ ַדלְּ הוָֹּה ֱאֹלַהי גָּ ה יְּ הוָֹּ י ֶאת יְּ שִׁ י ַנפְּ כִׁ רְּ בָּ
תָּ  שְּ בָּ  א:קד .לָּ

טלית עטיפת  קודם יותציצה בבדיקת
 גדול

ר  דָּ הָּ ֹאד הוֹד וְּ תָּ מְּ ַדלְּ הוָֹּה ֱאֹלַהי גָּ ה יְּ הוָֹּ י ֶאת יְּ שִׁ י ַנפְּ כִׁ רְּ בָּ
תָּ  שְּ בָּ  ב-א:קד .לָּ

ֶעדיָּ  ד--י א"פל מוֹט עוֹלָּם וָּ כוֶֹניהָּ ַבל תִׁ  ה:קד .ַסד ֶאֶרץ ַעל מְּ

בוֹאוֹ ירח - פרק שירה ַדע מְּ ים ֶשֶמש יָּ מוֲֹעדִׁ ֵרַח לְּ ה יָּ שָּ  יט:קד .עָּ

ֶרב ב--י א"פל תוֹ ֲעֵדי עָּ ַלֲעֹבדָּ ֳעלוֹ וְּ פָּ ם לְּ  כג:קד .ֵיֵצא ָאדָּ

 ◄המאיר לארץ - ש"ברכות ק ,שחרית

  י:פרקי אבות ו

ה ַרבּו מַ  הוָֹּהמָּ ָאה  ֲעֶשיָך יְּ לְּ יתָּ מָּ שִׁ ה עָּ מָּ כְּ חָּ ֻכלָּם בְּ
ֶנָך יָּ נְּ ָאֶרץ קִׁ  כד:קד .הָּ

 'ברוך ה ◄ז"פסד, שחרית -יהי כבוד 
יום חול , ערבית -לעולם אמן ואמן 

 ◄שמחת תורה - תאאתה הר ◄ל"חו

 שרציםו דשאים - פרק שירה

י ַמֲעשָּ ה בְּ הוָֹּ ַמח יְּ שְּ עוֹלָּם יִׁ ה לְּ הוָֹּ בוֹד יְּ י כְּ הִׁ    לא:קד .ויְּ

רביעי  ,(י"סע) ראשון יום פסח - י"שש
 בחקתי שבת מזמור ◄(א"גר) יום פסח

 (י"סע)
יו ילוֹתָּ ים ֲעלִׁ ַעמִׁ יעּו בָּ מוֹ הוֹדִׁ שְּ אּו בִׁ רְּ  'קה .הוֹדּו ַליהוָּה קִׁ

יו אוז הבית - פרק שירה אוֹתָּ לְּ פְּ ל נִׁ כָּ יחּו בְּ רּו לוֹ שִׁ ירּו לוֹ ַזמְּ  ב:קה .שִׁ
לּו סליחות ַהלְּ תְּ הוָֹּה הִׁ ֵשי יְּ ַבקְּ ַמח ֵלב מְּ שְּ שוֹ יִׁ דְּ ֵשם קָּ  ג:קה .בְּ

יד ד--ד א"פל מִׁ נָּיו תָּ שּו פָּ ֻעזוֹ ַבקְּ ה וְּ הוָֹּ שּו יְּ רְּ  ד:קה .דִׁ
ֶאֶלף דוֹר "השם"קריאת  - סדר ברית מילה ה לְּ ּוָּ ר צִׁ בָּ יתוֹ דָּ רִׁ עוֹלָּם בְּ ַכר לְּ  י-ח:קה .זָּ

יו ה--ב א"פל רּו ֻחקָּ מְּ שְּ לּו יָּּה ַבֲעבּור יִׁ ֹצרּו ַהלְּ נְּ יו יִׁ תוֹֹרתָּ  מה:קה .וְּ
י טוֹב (י"סע)תזריע  שבת מזמור ה כִׁ לּו יָּּה הוֹדּו ַליהוָּ דוֹ ַהלְּ עוֹלָּם ַחסְּ י לְּ  'קו .כִׁ

י טוֹב (ס)ברכת המזון  ה כִׁ לּו יָּּה הוֹדּו ַליהוָּ דוֹ ַהלְּ עוֹלָּם ַחסְּ י לְּ  א:קו .כִׁ
 בסוף ,שבת מוסף ◄קודם ברכת המזון

 סליחות ◄מירותאנעים ז
תוֹ לָּ הִׁ ל תְּ יַע כָּ מִׁ ה ַישְּ הוָֹּ בּורוֹת יְּ ַמֵלל גְּ י יְּ  ב:קו .מִׁ

ֶתָך סליחות ישּועָּ י בִׁ ֵדנִׁ קְּ צוֹן ַעֶמָך פָּ רְּ ה בִׁ הוָֹּ י יְּ ֵרנִׁ כְּ  ד:קו .זָּ
ו ראש השנה ,מוסף דָּ ֹרב ֲחסָּ ּנֵָּחם כְּ יתוֹ ַויִׁ רִׁ ֶהם בְּ ֹכר לָּ זְּ  מה:קו .ַויִׁ

לעולם  'ברוך ה◄ רבוק 'וה 'ימי ב ,תחנון
( ל"חו) יום חול ,ערבית  -אמן ואמן 

 (ס)תפלת השחר ◄

ֵשם  ֹהדוֹת לְּ ם לְּ ן ַהגוֹיִׁ ֵצנּו מִׁ ַקבְּ הוָֹּה ֱאֹלֵהינּו וְּ יֵענּו יְּ הוֹשִׁ
לֶָּתָך הִׁ תְּ ַתֵבַח בִׁ שְּ הִׁ ֶשָך לְּ דְּ  מז:קו .קָּ

 (ס)תפלת השחר 
עוֹלָּם וְּ  ן הָּ ֵאל מִׁ רָּ שְּ ה ֱאֹלֵהי יִׁ הוָֹּ ָאַמר בָּ   ָּרּוְך יְּ עוֹלָּם וְּ ַעד הָּ

לּו יָּּה ם ָאֵמן ַהלְּ עָּ ל הָּ  .כָּ
 מח:קו
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מזמור  ◄(י"סע) יום כיפור ליל שיר
 תפילה עבור החולה ◄(י"סע) צו שבת

 (א"סש)

דוֹ עוֹלָּם ַחסְּ י לְּ י טוֹב כִׁ ה כִׁ  'קז .ֹהדּו ַליהוָּ

סדר ברית מילה ◄לויתן   - פרק שירה
 (ס)

עוֹלָּ  י לְּ י טוֹב כִׁ ה כִׁ דוֹֹהדּו ַליהוָּ  א:קז .ם ַחסְּ

הוָֹּה ר--י א"פל אּוֵלי יְּ רּו גְּ ר ֹיאמְּ ַיד צָּ ָאלָּם מִׁ  ב:קז .ֲאֶשר גְּ

ֵלא טוֹב  גהנום  - פרק שירה ה מִׁ ֵעבָּ ֶנֶפש רְּ ה וְּ יַע ֶנֶפש ֹשֵקקָּ בִׁ שְּ י הִׁ  ט:קז .כִׁ

זֶ  יום כיפור ערב -סדר כפרות  י ּוַברְּ יֵרי ֳענִׁ ֶות ֲאסִׁ מָּ ַצלְּ ֵבי ֹחֶשְך וְּ  י:קז .לֹישְּ

    א"פל ◄יום כיפור ערב -סדר כפרות 
  ק--י

ַנֵתק רוֵֹתיֶהם יְּ ֶות ּומוֹסְּ מָּ ַצלְּ יֵאם ֵמֹחֶשְך וְּ  יד:קז .יוֹצִׁ

ם ּוֵמֲעו יום כיפור ליל -סדר כפרות  עָּ שְּ ֶדֶרְך פִׁ ים מִׁ לִׁ ַעּנּוֱאוִׁ תְּ  כא-יז:קז .ֹֹנֵתיֶהם יִׁ
אֵ   ן--י א"פל ר ּוֹמצָּ בָּ דְּ מִׁ רוֹת לְּ הָּ אוֹןיֵָּשם נְּ מָּ צִׁ ם לְּ  לג:קז .י ַמיִׁ

ֶתָך סליחות ים ֲאמִׁ קִׁ חָּ ַעד שְּ ֶדָך וְּ ם ַחסְּ ַמיִׁ דוֹל ֵמַעל שָּ י גָּ  ה:קח .כִׁ
י אלקי נצור בסוף ,עמידה ָך ַוֲעֵננִׁ ינְּ מִׁ ה יְּ יעָּ יֶדיָך הוֹשִׁ דִׁ צּון יְּ לְּ ַמַען ֵיחָּ  25ז:קח .לְּ

מוֹר ֱאֹל (י"סע) פרשת זכור מזמור שבת זְּ ד מִׁ וִׁ דָּ ַנֵּצַח לְּ י ַאל ֶתֱחַרשַלמְּ תִׁ לָּ הִׁ  'קט .ֵהי תְּ

 (י"סע) לך לך שבת מזמור
ית  שִׁ י ַעד אָּ ינִׁ ימִׁ י ֵשב לִׁ ה ַלאֹדנִׁ הוָֹּ ֻאם יְּ מוֹר נְּ זְּ ד מִׁ וִׁ דָּ לְּ

ֶליָך ַרגְּ ֶביָך ֲהֹדם לְּ  'קי .ֹאיְּ

 (ס)בסוף קריאת התורה 
ית  שִׁ י ַעד אָּ ינִׁ ימִׁ י ֵשב לִׁ ה ַלאֹדנִׁ הוָֹּ ֻאם יְּ מוֹר נְּ זְּ ד מִׁ וִׁ דָּ לְּ

ֶביָך ֶליָך ֹאיְּ ַרגְּ  .ֲהֹדם לְּ
 א:קי

ה  יום טובו שבת ,שחרית - אב הרחמים ַחץ ֹראש ַעל ֶאֶרץ ַרבָּ יוֹת מָּ וִׁ ֵלא גְּ ם מָּ ין ַבגוֹיִׁ דִׁ  ז-ו:קי .יָּ
ה (י"סע) שבת מטות מזמור ֵעדָּ ים וְּ רִׁ שָּ סוֹד יְּ ב בְּ ל ֵלבָּ כָּ ה בְּ הוָֹּ לּו יָּּה אוֶֹדה יְּ  'קיא .ַהלְּ

לּו יָּּה (ס)סדר ברכת הגומל  ה לְּ ֵעדָּ ים וְּ רִׁ שָּ סוֹד יְּ ב בְּ ל ֵלבָּ כָּ ה בְּ הוָֹּ  א:קיא .אוֶֹדה יְּ
הוָֹּה ראש השנה ,מוסף ַרחּום יְּ יו ַחּנּון וְּ אוֹתָּ לְּ פְּ נִׁ ה לְּ שָּ  ה-ד:קיא .ֵזֶכר עָּ

יתוֹ  סליחות רִׁ עוֹלָּם בְּ ֹכר לְּ זְּ יֵרָאיו יִׁ ַתן לִׁ  ה:קיא ֶטֶרף נָּ

ה יִׁ  בהקיצו משנתו ,בוקרהתפילת  קודם מָּ כְּ ית חָּ ל ֹעֵשיֶהם ֵראשִׁ כָּ הוָֹּה ֵשֶכל טוֹב לְּ ַאת יְּ רְּ
ַעד תוֹ ֹעֶמֶדת לָּ לָּ  י:אקי .   ְּהִׁ

ו (י"סע) בהר שבתו ,וישב מזמור שבת צְּ מִׁ הוָֹּה בְּ ֵרא ֶאת יְּ יש יָּ ֵרי אִׁ לּו יָּּה ַאשְּ ֵפץ ַהלְּ יו חָּ ֹתָּ
ֹאד  .מְּ

 'קיב

תפילה עבור  ◄הגדה של פסח ◄הלל
 (א"סש) החולה

דֵ  לּו ַעבְּ ּה ַהלְּ לּו יָּ הוָֹּהַהלְּ לּו ֶאת ֵשם יְּ ה ַהלְּ הוָֹּ  'קיג .י יְּ

הקהל אומרים  ,שלם קדיש◄( ס)ערבית 
ברכת  ◄ קורא שליח ציבורבעת שה

לעולם  'ברוך ה ◄ הזמנה לזימון - המזון
אתה  ◄ל"יום חול חו, ערבית -אמן ואמן 

 (ס)ברכת הבנים ◄ שמחת תורה - תאהר

ְך ֹברָּ הוָֹּה מְּ י ֵשם יְּ הִׁ ַעד עוֹ יְּ ה וְּ    ב:קיג .לָּםֵמַעתָּ

קהל  ◄ז "פסד, שחרית -יהי כבוד 
 ברכו קורא שליח ציבוראומרים בעת שה

ְך ֹברָּ הוָֹּה מְּ י ֵשם יְּ הִׁ ַעד עוֹלָּם יְּ ה וְּ  ד-ב:קיג .ֵמַעתָּ

הוָֹּה (ס)ערבית  ל ֵשם יְּ ֻהלָּ בוֹאוֹ מְּ ַרח ֶשֶמש ַעד מְּ זְּ מִׁ  ד-ג:קיג .מִׁ
ראשון  - י"שש ◄הגדה של פסח ◄הלל

 ל"חו ,פסחשמיני  יום ;(א"גר) יום פסח
 (י"סע)

ם ֵבית ַיֲעֹקב ֵמַעם ֹלֵעז יִׁ רָּ צְּ מִׁ ֵאל מִׁ רָּ שְּ ֵצאת יִׁ  'קיד .בְּ

 הגדה של פסח ◄הלל
ָך ַעל  דְּ בוֹד ַעל ַחסְּ ָך ֵתן כָּ מְּ שִׁ י לְּ נּו כִׁ הוָֹּה ֹלא לָּ נּו יְּ ֹלא לָּ

ֶתָך  'קטו .ֲאמִׁ

ם ַאֵיה נָּא ֱאֹלֵהיהֶ  תחנון רּו ַהגוֹיִׁ ה ֹיאמְּ מָּ  ב:קטו .םלָּ

ּנָּם הּוא א--י א"פל גִׁ ם ּומָּ רָּ ה ֶעזְּ ַטח ַביהוָּ ֵאל בְּ רָּ שְּ  ט:קטו .יִׁ
ם וָָּאֶרץ (ס)ברכת המזון  ַמיִׁ ים ַאֶתם ַליהוָּה ֹעֵשה שָּ רּוכִׁ  טו:קטו .בְּ

                                                
 .ז:סתהליםזה זהה עם  פסוק  25
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קודם ברכת  ◄מנחה ,שחרית - אשרי
 המזון

ֵרְך יָּּה בָּ נּו נְּ לּו יָּּה ַוֲאַנחְּ ַעד עוֹלָּם ַהלְּ ה וְּ  יח:קטו .ֵמַעתָּ

הוָֹּה הגדה של פסח ◄הלל ַמע יְּ שְּ י יִׁ י כִׁ תִׁ י ַתֲחנּונָּי ָאַהבְּ  'קטז .ֶאת קוֹלִׁ

ַרֵחם סליחות יק ֵואֹלֵהינּו מְּ ַצדִׁ ה וְּ הוָֹּ  ה:קטז .ַחּנּון יְּ

א סדר מוצאי שבת -הבדלה  רָּ הוָֹּה ֶאקְּ ֵשם יְּ א ּובְּ שּועוֹת ֶאשָּ  יג:קטז .כוֹס יְּ

תפילה עבור  ◄הגדה של פסח ◄הלל
 (א"סש) חולהה

ים ֻאמִׁ ל הָּ חּוהּו כָּ ם ַשבְּ ל גוֹיִׁ ה כָּ הוָֹּ לּו ֶאת יְּ ַבר . ַהלְּ י גָּ כִׁ
לּו יָּּה עוֹלָּם ַהלְּ ה לְּ הוָֹּ דוֹ ֶוֱאֶמת יְּ ֵלינּו ַחסְּ  'קיז .עָּ

אסרו  - י"שש ◄הגדה של פסח ◄הלל
 תפילה עבור החולה ◄(י"סע) חג
 (א"סש)

עוֹלָּם ַחסְּ  י לְּ י טוֹב כִׁ ה כִׁ  '  קיח 'וכו. דוֹהוֹדּו ַליהוָּ

 - סדר ברית מילה ◄קודם ברכת המזון
  "השם"קריאת 

דוֹ עוֹלָּם ַחסְּ י לְּ י טוֹב כִׁ ה כִׁ  א:קיח .הוֹדּו ַליהוָּ

ב יָּּה ראש השנה ,סדר תשליך חָּ י ַבֶמרְּ נִׁ נָּ ּה עָּ י יָּ אתִׁ רָּ ן ַהֵמַצר קָּ  ט-ה:קיח .מִׁ
שֹ  י--י א"פל ֶאה בְּ י ֶארְּ י ַוֲאנִׁ רָּ ֹעזְּ י בְּ ה לִׁ הוָֹּ ָאייְּ  ז:קיח .נְּ

ה ה--ע א"פל ישּועָּ י לִׁ י לִׁ הִׁ ּה ַויְּ ת יָּ רָּ מְּ זִׁ י וְּ זִׁ  יד:קיח .עָּ

ל ל--י א"פל יִׁ ה חָּ הוָֹּה ֹעשָּ ין יְּ מִׁ ה יְּ הוָֹּה רוֵֹממָּ ין יְּ מִׁ  טז:קיח .יְּ

ם אוֶֹדה יָּּה (ס)הוצאת ספר תורה  ◄ה--פ א"פל י ַשֲעֵרי ֶצֶדק ָאֹבא בָּ חּו לִׁ תְּ  יט:קיח .פִׁ

הוצאת ספר ◄שחרית ' וה 'ימי ב ,תחנון
הבדלה סדר מוצאי שבת  ◄( ס)תורה 

-א א"פל ◄שמחת תורה ,קפותה◄(ס)
 (ס)סדר ברית מילה ◄א -

ה ּנָּא יחָּ לִׁ ה ַהצְּ הוָֹּ ּנָּא יְּ ה ּנָּא אָּ יעָּ הוָֹּה הוֹשִׁ ּנָּא יְּ    כה:קיח .אָּ

פסוקים לפי אותיות שם הנפטר 
תפילה  ◄י"האמורות בבית האבל בא

 (א"סש) מולפי אותיות ש עבור החולה
ֶרְך יֵמי דָּ מִׁ ֵרי תְּ הוָֹּה ַאשְּ תוַֹרת יְּ ים בְּ כִׁ  'קיט .ַהֹהלְּ

ֶתָך ה--נ א"פל רָּ מְּ י אִׁ תִׁ ַפנְּ י צָּ בִׁ לִׁ ְך בְּ א לָּ ַמַען ֹלא ֶאֱחטָּ  יא:קיט .לְּ

הוָֹּה ך--ב א"פל ה יְּ רּוְך ַאתָּ י ֻחֶקיָך בָּ ֵדנִׁ  יב:קיט .ַלמְּ

ְך ך--ח א"פל הוֹדוֹת לָּ לָּה ָאקּום לְּ ֶקָך ֲחצוֹת ַליְּ דְּ ֵטי צִׁ פְּ שְּ  סב:קיט .ַעל מִׁ

י ֻחֶקיָך חיות שבשדה - פרק שירה ֵדנִׁ יב ַלמְּ ה ּוֵמטִׁ  סח:קיט .טוֹב ַאתָּ

יָך ט:פרקי אבות ו י תוַֹרת פִׁ ֶסף טוֹב לִׁ כָּ ב וָּ הָּ ֵפי זָּ  עב:קיט .ֵמַאלְּ
ֶדיָך סליחות י ַהֹכל ֲעבָּ דּו ַהיוֹם כִׁ מְּ ֶטיָך עָּ פָּ שְּ מִׁ  צא:קיט .לְּ

י י--ל א"פל ָך ַשֲעֻשעָּ תְּ י לּוֵלי תוֹרָּ יִׁ נְּ עָּ י בְּ תִׁ  צב:קיט .ָאז ָאַבדְּ

י י--מ א"פל תִׁ יחָּ יא שִׁ ל ַהיוֹם הִׁ ֶתָך כָּ י תוֹרָּ תִׁ ה ָאַהבְּ  צז:קיט .מָּ
ו פרקי אבות ד א י ֵעדְּ י כִׁ תִׁ ַכלְּ שְּ ַדי הִׁ ַלמְּ ל מְּ כָּ ימִׁ ה לִׁ יחָּ  צט:קיט .ֶֹתיָך שִׁ

ֵצה נָּא  י--נ א"פל י רְּ בוֹת פִׁ דְּ ינִׁ ֵדנִׁ ֶטיָך ַלמְּ פָּ שְּ הוָֹּה ּומִׁ  קח:קיט .יְּ

ו ה--נ א"פל י ֵעדְּ תִׁ ַחלְּ הנָּ י ֵהמָּ בִׁ שוֹן לִׁ י שְּ עוֹלָּם כִׁ  קיא:קיט .ֶֹתיָך לְּ

י י--ס א"פל תִׁ בְּ ָך ָאהָּ תְּ תוֹרָּ י וְּ ֵנאתִׁ ים שָּ  קיג:קיט .ֵסֲעפִׁ

ים ם--ע א"פל י ֵזדִׁ ֻקנִׁ טוֹב ַאל ַיַעשְּ ָך לְּ דְּ  קכב:קיט .ֲעֹרב ַעבְּ

ֶתָך תרנגול - ק שירהפר  קכו:קיט .ֵעת ַלֲעשוֹת ַליהוָּה ֵהֵפרּו תוֹרָּ

ֶטיָך צידוק הדין פָּ שְּ ר מִׁ יָּשָּ ה וְּ הוָֹּ ה יְּ יק ַאתָּ  קלז:קיט .ַצדִׁ

מנחה לשבת ויום  ,שחרית - ובא לציון
 שבת, מנחה◄ ש"מוצ ערבית ,טוב

ָך ֱאֶמת תְּ תוֹרָּ עוֹלָּם וְּ ָך ֶצֶדק לְּ תְּ קָּ דְּ  קמב:קיט .צִׁ

ו י--צ א"פל צְּ י מִׁ אּונִׁ צָּ צוֹק מְּ יַצר ּומָּ  קמג:קיט .ֶֹתיָך ַשֲעֻשעָּ

ו ת--ק א"פל צְּ ל מִׁ כָּ ה וְּ הוָֹּ ה יְּ רוֹב ַאתָּ  קנא:קיט .ֶֹתיָך ֱאֶמתקָּ
י סליחות ֶטיָך ַחֵינִׁ פָּ שְּ מִׁ הוָֹּה כְּ ים יְּ  קנו:קיט .ַרֲחֶמיָך ַרבִׁ

תֶ  סדר ברית מילה ◄קודם תפילת שחרית רָּ מְּ י ַעל אִׁ ש ָאֹנכִׁ בשָּ ל רָּ לָּ מוֵֹצא שָּ  סבק:קיט .ָך כְּ
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אמר רבי  - שבת מוסף◄ קבלת שבת
 ל--ש א"פל ◄אלעזר

שוֹל כְּ מוֹ מִׁ ֵאין לָּ ֶתָך וְּ ֹאֲהֵבי תוֹרָּ ב לְּ לוֹם רָּ  קסה:קיט .שָּ

שוֹל סדר ברית מילה כְּ מוֹ מִׁ ֵאין לָּ ֶתָך וְּ ֹאֲהֵבי תוֹרָּ ב לְּ לוֹם רָּ  קסו-קסה:קיט .שָּ
יר (י"סע) מצרע מזמור שבת י שִׁ י ַוַיֲעֵננִׁ אתִׁ רָּ י קָּ ה לִׁ תָּ רָּ ה  ַבּצָּ הוָֹּ  'קכ .ַהַמֲעלוֹת ֶאל יְּ

י שבת, מנחה י ַוַיֲעֵננִׁ אתִׁ רָּ י קָּ ה לִׁ תָּ רָּ ה ַבּצָּ הוָֹּ יר ַהַמֲעלוֹת ֶאל יְּ  קלד-קכ  .שִׁ

ה ה--י א"פל יָּ מִׁ לָּשוֹן רְּ ַפת ֶשֶקר מִׁ שְּ י מִׁ שִׁ ילָּה ַנפְּ ה ַהּצִׁ הוָֹּ  ב:קכ .יְּ

(ס)שבת  -ת שחרי◄( ס)ערבית 
כל  - מעמדות◄(ס)ש "מוצ -ערבית ◄
 ◄תפילת הדרך ◄קידוש לבנה ◄יום

סדר  ◄(ס"ח) - תפילה עבור החולה
 הטבת חלום

יר ַלַמֲעלוֹת י שִׁ רִׁ ֹבא ֶעזְּ ן יָּ ים ֵמַאיִׁ רִׁ א ֵעיַני ֶאל ֶההָּ . ֶאשָּ
 '  קכא 'וכו

יר ַלַמֲעלוֹת צפורת כרמים - פרק שירה א ֵעיַני ֶאל  שִׁ יֶאשָּ רִׁ ֹבא ֶעזְּ ן יָּ ים ֵמַאיִׁ רִׁ  א:קכא .ֶההָּ

 בסוף ◄ אמירת הקהל ,מלא קדיש
ביציאה  תפילה, (י"סע) וערבית שחרית

למי בדעתו לעסוק באותו  ◄מבית הכנסת
 טסית - פרק שירה ◄יום במשא ומתן

ם וָָּאֶרץ ַמיִׁ ה ֹעֵשה שָּ הוָֹּ ם יְּ י ֵמעִׁ רִׁ    ב:קכא .ֶעזְּ

נּום וְּ  ש על המיטה"ק ֵּנה ֹלא יָּ ֵאלהִׁ רָּ שְּ ן שוֵֹמר יִׁ ישָּ  ד:קכא .ֹלא יִׁ
יֶנָך סדר פדיון הבן מִׁ ָך ַעל ַיד יְּ לְּ ה צִׁ הוָֹּ ֶרָך יְּ הוָֹּה ֹשמְּ  ה:קכא .יְּ

לָּה (י"סע) וערבית שחרית בסוף יְּ ֵרַח ַבלָּ יָּ ה וְּ ם ַהֶשֶמש ֹלא ַיֶככָּ  ו:קכא .יוֹמָּ
ֹמר ֶאת סדר פדיון הבן שְּ ע יִׁ ל רָּ כָּ ָך מִׁ רְּ מָּ שְּ ה יִׁ הוָֹּ ֶשָך יְּ  ז:קכא .ַנפְּ
ַעד עוֹלָּם (ס) סדר ליל שבת ה וְּ ָך ּובוֶֹאָך ֵמַעתָּ ר ֵצאתְּ מָּ שְּ ה יִׁ הוָֹּ  ח:קכא .יְּ

 -שחרית ◄ (י"סע) במדבר מזמור שבת
 (ס)שבת 

הוָֹּה  י ֵבית יְּ ים לִׁ רִׁ ֹאמְּ י בְּ תִׁ ַמחְּ ד שָּ וִׁ דָּ יר ַהַמֲעלוֹת לְּ שִׁ
 'קכב .ֵנֵלְך

 קודם תפילת שחרית
יר ַהַמֲעלוֹת הוָֹּה  שִׁ י ֵבית יְּ ים לִׁ רִׁ ֹאמְּ י בְּ תִׁ ַמחְּ ד שָּ וִׁ דָּ לְּ

 א:קכב .ֵנֵלְך

אמר רבי  - מוסף שבת ,קבלת שבת
  אלעזר

ְך יִׁ נוֹתָּ מְּ ַארְּ וָּה בְּ ֵחיֵלְך ַשלְּ לוֹם בְּ י שָּ הִׁ  ט-ז:קכב .יְּ

ם (ס)שחרית , שבת יִׁ מָּ י ַבשָּ בִׁ י ֶאת ֵעיַני ַהֹישְּ אתִׁ יר ַהַמֲעלוֹת ֵאֶליָך נָּשָּ  'קכג .שִׁ
ם בברכת כהנים' אליך הבפסוק מעין מילת  יִׁ מָּ י ַבשָּ בִׁ י ֶאת ֵעיַני ַהֹישְּ אתִׁ יר ַהַמֲעלוֹת ֵאֶליָך נָּשָּ  א:קכג .שִׁ

פסוק שהקהל אומרים בעת קריאת 
 ◄בברכת כהניםויחנך הכהנים מילת 

 סוס - פרק שירה

ה חָּ פְּ ֵעיֵני שִׁ ים ֶאל ַיד ֲאדוֵֹניֶהם כְּ דִׁ ֵעיֵני ֲעבָּ ֵּנה כְּ ֶאל  הִׁ
ֵּננּו חָּ הוָֹּה ֱאֹלֵהינּו ַעד ֶשיְּ ּה ֵכן ֵעיֵנינּו ֶאל יְּ תָּ רְּ בִׁ  ב:קכג .ַיד גְּ

ֵּננּו סליחות ◄תחנון הוָֹּה חָּ ֵּננּו יְּ נּו בּוז חָּ ַבעְּ י ַרב שָּ  ג:קכג .כִׁ

שחרית , שבת ◄( ס)קודם שיר של יום 
 (ס)

יר ַהַמֲעלוֹת נּו יֹ , שִׁ ה לָּ יָּ הוָֹּה ֶשהָּ ד לּוֵלי יְּ וִׁ דָּ אַמר נָּא לְּ
ֵאל רָּ שְּ  'קכד .יִׁ

ם סליחות ֵלינּו ָאדָּ קּום עָּ נּו בְּ ה לָּ יָּ הוָֹּה ֶשהָּ  ג-ב:קכד .לּוֵלי יְּ

ם בהמה דקה טמאה - פרק שירה בוֹתָּ לִׁ ים בְּ רִׁ ישָּ לִׁ ים וְּ הוָֹּה ַלטוֹבִׁ ה יְּ יבָּ  ד:קכה .ֵהיטִׁ

ימים טובים  ,שבת - קודם ברכת המזון
 'וכו

הוָֹּ  שּוב יְּ יר ַהַמֲעלוֹת בְּ ינּו שִׁ יִׁ יוֹן הָּ יַבת צִׁ ה ֶאת שִׁ
ים מִׁ ֹחלְּ  'קכו .כְּ

ים ַבֶּנֶגב סליחות יקִׁ יֵתנּו ַכֲאפִׁ בִׁ הוָֹּה ֶאת שְּ ה יְּ  ד:קכו .שּובָּ

 שמיני מזמור שבת ◄ש"צמו -ויתן לך 

סדר ברכת  ◄ש על המיטה"ק ◄(י"סע)
 פילה עבור החולהת◄( ס)המזון 

 (א"סש)

רֵ  ל יְּ ֵרי כָּ יר ַהַמֲעלוֹת ַאשְּ יושִׁ כָּ רָּ דְּ הוָֹּה ַהֹהֵלְך בִׁ  '  קכח 'וכו. א יְּ

 - פרק שירה ◄ד:ו ,א:פרקי אבות ד
 בהמה גסה טמאה

ְך טוֹב לָּ ֶריָך וְּ י ֹתאֵכל ַאשְּ יַע ַכֶפיָך כִׁ גִׁ  ב:קכח .יְּ
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 לים שבשרציםיא - שירהפרק 
ֵתי ֵביֶתָך כְּ ַירְּ ה בְּ יָּ ֶגֶפן ֹפרִׁ ָך כְּ תְּ י ֶאשְּ ֵלי ֵזיתִׁ תִׁ שְּ ֶניָך כִׁ ם בָּ

ֶנָך חָּ ֻשלְּ יב לְּ בִׁ  ג:קכח .סָּ

ים סליחות שִׁ שּו ֹחרְּ רְּ י חָּ ם ַעל ַגבִׁ יתָּ ַמֲענִׁ יכּו לְּ  ג:קכט .ֶהֱארִׁ

סדר  ◄עשרת ימי תשובה ,ישתבח בסוף
תפילה עבור  ◄ראש השנה ,תשליך
 י"בא בבית הקברות ◄(ס"ח) החולה

הוָֹּה יָך יְּ אתִׁ רָּ ים קְּ ַמֲעַמקִׁ יר ַהַמֲעלוֹת מִׁ  '  קל 'וכו. שִׁ

הוָֹּה שבולת חטים - פרק שירה יָך יְּ אתִׁ רָּ ים קְּ ַמֲעַמקִׁ יר ַהַמֲעלוֹת מִׁ  א:קל .שִׁ

קוֹל  ֲאֹדנָּי סליחות ֶניָך ַקֻשבוֹת לְּ ֶיינָּה ָאזְּ הְּ י תִׁ קוֹלִׁ ה בְּ עָּ מְּ שִׁ
 ד-ב:קל .ַתֲחנּונָּי

ם ֲעו בוקרב' וה 'ימי ב ,תחנון י ַיֲעֹמדאִׁ ר יָּּה ֲאֹדנָּי מִׁ מָּ שְּ  ד-ג:קל .ֹנוֹת תִׁ
ם ֲעו [(.ס]כל יום )' וה' ימי ב, תחנון י ַיֲעֹמדֺאִׁ ר יָּּה ֲאֹדנָּי מִׁ מָּ שְּ  ג:קל .נוֹת תִׁ
ּוֵָּרא 'וה' ימי ב, תחנון ַמַען תִׁ ה לְּ יחָּ לִׁ ָך ַהסְּ מְּ י עִׁ  ד:קל .כִׁ

 סליחות
מוֹ  ֵבה עִׁ ַהרְּ ה ַהֶחֶסד וְּ הוָֹּ ם יְּ י עִׁ ה כִׁ הוָֹּ ֵאל ֶאל יְּ רָּ שְּ ַיֵחל יִׁ

דּות דֶ . פְּ פְּ הּוא יִׁ ֹכל ֲעווְּ ֵאל מִׁ רָּ שְּ יוה ֶאת יִׁ  .ֹֹנתָּ
 ח-ז:קל

ה ַוֲארוֹן ֻעֶזָך (ס)תחנון ◄( ס)סליחות  ֶתָך ַאתָּ נּוחָּ מְּ ה לִׁ הוָֹּ ה יְּ  ח:קל .קּומָּ
יר ַיֲעֹקב ב--ע א"פל נוֹת ַלֲאבִׁ כָּ שְּ קוֹם ַליהוָּה מִׁ א מָּ צָּ  ה:קלב .ַעד ֶאמְּ

ַתֲחֶוה ַלהֲ  סליחות שְּ יו נִׁ נוֹתָּ כְּ שְּ מִׁ יונָּבוָֹאה לְּ לָּ  ז:קלב .ֹדם ַרגְּ

 ,ת"ס החזרת◄( ס)שבת  -ת "הוצאת ס
שמחת  - תאאתה הר ◄ובנחה יאמר

 תורה
ה ַוֲארוֹן ֻעֶזָך ֶתָך ַאתָּ נּוחָּ מְּ ה לִׁ הוָֹּ ה יְּ  י-ח:קלב .קּומָּ

ַרֵּננּו (ס)שבת  -הוצאת ספר תורה  יֶדיָך יְּ שּו ֶצֶדק ַוֲחסִׁ בְּ לְּ  ט:קלב .ֹכֲהֶניָך יִׁ
יֶחָךבַ  (ס)הוצאת ספר תורה  שִׁ ֵני מְּ ֵשב פְּ ֶדָך ַאל תָּ ד ַעבְּ וִׁ  י:קלב .ֲעבּור דָּ

ב לוֹ ז "פסד, שחרית -יהי כבוד  מוֹשָּ ּוָּּה לְּ יוֹן אִׁ צִׁ ה בְּ הוָֹּ ַחר יְּ י בָּ  יג:קלב .כִׁ

יהָּ  ה--ז א"פל תִׁ ּוִׁ י אִׁ י ֲעֵדי ַעד ֹפה ֵאֵשב כִׁ תִׁ נּוחָּ  יד:קלב .ֹזאת מְּ

 סליחות
מוֹן ֶשֹיֵרד עַ  ַטל ֶחרְּ יוֹןכְּ ֵרי צִׁ הוָֹּה ֶאת  ל ַהרְּ ּוָּה יְּ ם צִׁ י שָּ כִׁ

ים ה ַחיִׁ כָּ רָּ עוֹלָּם ַהבְּ  ג:קלג .ַעד הָּ

 (י"סע) יום חול ,קודם ערבית
ה  הוָֹּ ֵדי יְּ ל ַעבְּ הוָֹּה כָּ כּו ֶאת יְּ רְּ ֵּנה בָּ יר ַהַמֲעלוֹת הִׁ שִׁ

הוָֹּה ֵבית יְּ ים בְּ דִׁ ֹעמְּ  'קלד .ַבֵלילוֹת הָּ

 ת--ש א"פל
יר ַהַמֲעלוֹת  הוָֹּה שִׁ ֵדי יְּ ל ַעבְּ הוָֹּה כָּ כּו ֶאת יְּ רְּ ֵּנה בָּ הִׁ

הוָֹּה ַבֵלילוֹת ֵבית יְּ ים בְּ דִׁ ֹעמְּ  א:קלד .הָּ

  סליחות
ה  הוָֹּ ֵדי יְּ ל ַעבְּ הוָֹּה כָּ כּו ֶאת יְּ רְּ ֵּנה בָּ יר ַהַמֲעלוֹת הִׁ שִׁ

הוָֹּה ֵבית יְּ ים בְּ דִׁ ֹעמְּ  ב-א:קלד .ַבֵלילוֹת הָּ

אּו (ס)סדר נטילת ידים ◄ ה--ש א"פל הוָֹּה שְּ כּו ֶאת יְּ רְּ ֵדֶכם ֹקֶדש ּובָּ  ב:קלד .יְּ
פסוק שהקהל אומרים בעת קריאת 

 בברכת כהניםיברכך הכהנים מילת 
ָאֶרץ ם וָּ ַמיִׁ יוֹן ֹעֵשה שָּ ּצִׁ הוָֹּה מִׁ ָך יְּ ֶרכְּ בָּ  ג:קלד .יְּ

ָאֶרץ יזכור ם וָּ ַמיִׁ יוֹן ֹעֵשה שָּ ּצִׁ הוָֹּה מִׁ ָך יְּ ֶרכְּ בָּ  ד-ג:קלד .יְּ

חמישי  י"שש ◄ז"פסד - שבת ,שחרית
 (א"גר) של פסח

הוָֹּה ֵדי יְּ לּו ַעבְּ ה ַהלְּ הוָֹּ לּו ֶאת ֵשם יְּ ּה ַהלְּ לּו יָּ  'קלה .ַהלְּ

תוֹ ז "פסד, שחרית -יהי כבוד  ֻגלָּ סְּ ֵאל לִׁ רָּ שְּ ַחר לוֹ יָּּה יִׁ י ַיֲעֹקב בָּ  ד:קלה .כִׁ

 ברקים - פרק שירה
ים אִׁ שִׁ ה ַמֲעֶלה נְּ שָּ ר עָּ טָּ ים ַלמָּ קִׁ רָּ ָאֶרץ בְּ ֵצה הָּ קְּ מוֵֹצא  מִׁ

יו רוֹתָּ  ז:קלה .רּוַח ֵמאוֹצְּ

     א"פל ◄ז "פסד, שחרית -יהי כבוד 
 ר--י

עוֹלָּם ָך לְּ מְּ הוָֹּה שִׁ ֹדר יְּ ָך לְּ רְּ כְּ ה זִׁ הוָֹּ ֹדר יְּ  יג:קלה .וָּ

לעולם אמן  'ברוך ה ◄ז"פסד ,שחרית
בסוף ◄ ל"יום חול חו, ערבית -ואמן 

 (ס)שיר של יום 

יוֹן ּצִׁ הוָֹּה מִׁ רּוְך יְּ לִָּׁ ֹשֵכן יְּ  בָּ לּו  ִׁם רּושָּ  כא:קלה .יָּּה ַהלְּ
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שמיני  - י"שש ◄ז"פסד - שבת ,שחרית
 (א"גר) ל"חו פסחשל 

י ה כִׁ דוֹ טוֹב הוֹדּו ַליהוָּ עוֹלָּם ַחסְּ י לְּ הוֹדּו ֵלאֹלֵהי  .כִׁ
דוֹ עוֹלָּם ַחסְּ י לְּ ים כִׁ ֱאֹלהִׁ 26'קלו .הָּ

 

י לויתן - פרק שירה ◄ברכת המזון ה כִׁ י לְּ  הוֹדּו ַליהוָּ דוֹטוֹב כִׁ  א:קלו .עוֹלָּם ַחסְּ

ַבדוֹ שמחת תורה - תאאתה הר ֹדלוֹת לְּ אוֹת גְּ לָּ פְּ ֹעֵשה נִׁ דוֹ לְּ עוֹלָּם ַחסְּ י לְּ  ד:קלו .כִׁ

ים  שחרית, ש"ק ברכות ,לאל ברוך ֹדלִׁ ים גְּ ֹעֵשה אוֹרִׁ דוֹ לְּ עוֹלָּם ַחסְּ י לְּ  ז:קלו .כִׁ

ל תרנגולתו נמלה - פרק שירה כָּ ר ֹנֵתן ֶלֶחם לְּ שָּ י בָּ דוֹ כִׁ עוֹלָּם ַחסְּ  כה:קלו .לְּ

מזמור  ◄(י"סע) תשעה באב - י"שש
קודם ברכת  ◄ (י"סע) דברים שבת
 יום חול - המזון

ֶבל נּו ַגם ַעל ַנֲהרוֹת בָּ ַשבְּ ם יָּ ינּו שָּ כִׁ ֵרנּו ֶאת בָּ כְּ זָּ יוֹן בְּ . צִׁ
 ' קלז 'וכו

י (ס)סדר ברית מילה  מִׁ ַכח יְּ שְּ ם תִׁ לִָּׁ רּושָּ ֵחְך יְּ כָּ ם ֶאשְּ יאִׁ  ה:קלז .נִׁ

ֵני ֱאדוֹם סליחות בְּ ה לִׁ הוָֹּ ֹכר יְּ ם זְּ לִָּׁ רּושָּ רּו  ֵאת יוֹם יְּ ים עָּ רִׁ ֹאמְּ הָּ
רּו ּה עָּ סוֹד בָּ  ז:קלז .ַעד ַהיְּ

ל פרגיות ופרד - פרק שירה הוָֹּה כָּ ֵכי יוֹדּוָך יְּ ֵרי ָאֶרץ ַמלְּ מְּ עּו אִׁ מְּ י שָּ יָך כִׁ  ד:חקל .פִׁ

 סדר ספירת העומר
י  ֹמר ַבֲעדִׁ גְּ ה יִׁ הוָֹּ ֶדיָך ַאל יְּ עוֹלָּם ַמֲעֵשי יָּ ָך לְּ דְּ הוָֹּה ַחסְּ יְּ

 .ֶתֶרף
 ח:קלח

מוֹר (י"סע) בראשית מזמור שבת זְּ ד מִׁ וִׁ דָּ ַנֵּצַח לְּ ע ַלמְּ י ַוֵתדָּ ַתנִׁ ה ֲחַקרְּ הוָֹּ  'קלט .יְּ
י סליחות קּומִׁ י וְּ תִׁ בְּ תָּ שִׁ ַדעְּ ה יָּ חוֹק ַאתָּ י ֵמרָּ ֵרעִׁ ה לְּ תָּ  ב:קלט .ַבנְּ

עִׁ  ז--ב א"פל בְּ רִׁ י וְּ חִׁ יתָּ ָארְּ ל י ֵזרִׁ כָּ ה וְּ תָּ ַכנְּ סְּ ַכי הִׁ רָּ  ג:קלט .דְּ

ה ף--י א"פל תָּ ם אָּ ם שָּ ַמיִׁ ם ֶאַסק שָּ ֶּנךָּ  אִׁ אוֹל הִׁ ה שְּ יעָּ ַאּצִׁ  ח:קלט .וְּ

 (י"סע) וישלח מזמור שבת
ַנֵּצחַ  ד ַלמְּ וִׁ דָּ מוֹר לְּ זְּ ע .מִׁ ם רָּ הוָֹּה ֵמָאדָּ י יְּ ֵצנִׁ יש  ַחלְּ ֵמאִׁ

י ֵרנִׁ צְּ נְּ ים תִׁ סִׁ  'קמ .ֲחמָּ

י ה--ט א"פל ים ַפח לִׁ נּו ֵגאִׁ מְּ ַיד טָּ שּו ֶרֶשת לְּ רְּ ים פָּ לִׁ גָּל ַוֲחבָּ  ַמעְּ
תּו ים שָּ שִׁ י ֶסלָּה ֹמקְּ  ו:קמ .לִׁ

ֶמָך ביציאה מבית הכנסת שְּ ים יוֹדּו לִׁ יקִׁ ים ֶאת ַאְך ַצדִׁ רִׁ שָּ בּו יְּ ֶניָך ֵישְּ  יד:קמ .פָּ

פָּ  סליחות◄( ס)לפני העמידה במנחה  ֹטֶרת לְּ י קְּ תִׁ לָּ פִׁ כוֹן תְּ ַחתתִׁ נְּ ַאת ַכַפי מִׁ ֶרב ֶניָך ַמשְּ  ב:קמא .עָּ
ד ( א"סש ,ס"ח) תפילה עבור החולה וִׁ דָּ יל לְּ כִׁ לָּה ַמשְּ פִׁ ה תְּ רָּ עָּ יוֹתוֹ ַבמְּ הְּ  'קמב .בִׁ

י ֶאל ן--ק א"פל ק קוֹלִׁ עָּ ה ֶאזְּ הוָֹּ י ֶאל יְּ ַחּנָּן קוֹלִׁ ה ֶאתְּ הוָֹּ  ב:קמב .יְּ

ַאל סליחות ט וְּ פָּ שְּ מִׁ בוֹא בְּ ֶדָך ֶאת תָּ י ֹלא ַעבְּ ל כִׁ ֶניָך כָּ פָּ ַדק לְּ צְּ  יִׁ
י  ב:קמג .חָּ

ֶקֶדם ח--ז א"פל ים מִׁ מִׁ י יָּ תִׁ ַכרְּ ל זָּ כָּ י בְּ יתִׁ גִׁ ֳעֶלָך הָּ ֶדיָך  פָּ ַמֲעֵשה יָּ בְּ
 ה:קמג .ֲאשוֵֹחחַ 

ַמַען (ס)וידוי ◄( א) יום כיפור ערבית י לְּ ַחֵינִׁ הוָֹּה תְּ ָך יְּ מְּ י שִׁ שִׁ ה ַנפְּ רָּ ּצָּ יא מִׁ ָך תוֹצִׁ תְּ קָּ דְּ צִׁ  יא:מגק .בְּ

 מוצאי שבת ,ערבית קודם
ד וִׁ דָּ י לְּ הוָֹּה צּורִׁ רּוְך יְּ ב בָּ רָּ ַדי ַלקְּ ַלֵמד יָּ עוַֹתי ַהמְּ בְּ  ֶאצְּ

ה מָּ חָּ לְּ  'קמד .ַלמִׁ

 ה--ל א"פל
י הוָֹּה צּורִׁ רּוְך יְּ ד בָּ וִׁ דָּ ב לְּ רָּ ַדי ַלקְּ ַלֵמד יָּ עוַֹתי  ַהמְּ בְּ ֶאצְּ

ה מָּ חָּ לְּ  א:קמד .ַלמִׁ

הוצאת ספר  ◄ז"פסד ,שחרית -הודו 
 מנחה ,שחרית - אשרי◄( ס)ה תור

יו הוָֹּה ֱאֹלהָּ ם ֱשיְּ עָּ ֵרי הָּ ה לוֹ ַאשְּ כָּ ם ֶשכָּ עָּ ֵרי הָּ  טו:קמד .ַאשְּ

 מנחה ,שחרית - אשרי
ד וִׁ דָּ ה לְּ לָּ הִׁ ָך ֱאלוַֹהי ַהֶמֶלְך תְּ מְּ ָך  ֲארוֹמִׁ מְּ ה שִׁ כָּ רְּ ַוֲאבָּ
ֶעד עוֹלָּם וָּ  'קמה .לְּ

ֹאד סליחות ל מְּ ֻהלָּ ה ּומְּ הוָֹּ דוֹל יְּ גְּ  גָּ לִׁ תוֹ ֵאין ֵחֶקרוְּ  ג:קמה .ֻדלָּ

ה ַלֹכל טוֹב עקרב - פרק שירה ◄סליחות הוָֹּ יו ַעל יְּ ַרֲחמָּ ל וְּ יו כָּ  ט:קמה .ַמֲעשָּ
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 ◄שחרית ויום טוב שבת , ת"ס הוצאת
 שמחת תורה - תאאתה הר

ל כּות כָּ ָך ַמלְּ כּותְּ ל ַמלְּ כָּ ָך בְּ תְּ ַשלְּ ים ּוֶממְּ מִׁ  יג:קמה .דוֹר וָֹּדר ֹעלָּ

ל חשנ - פרק שירה כָּ ה לְּ הוָֹּ ים סוֵֹמְך יְּ לִׁ ל ַהֹּנפְּ כָּ זוֵֹקף לְּ ים וְּ פּופִׁ  יד:קמה .ַהכְּ

 (ס)קודם בציעת הפת 
לָּם  ֶהם ֶאת ָאכְּ ה נוֵֹתן לָּ ַאתָּ ַשֵברּו וְּ ֵעיֵני ֹכל ֵאֶליָך יְּ

תוֹ  עִׁ  .בְּ
 טו:קמה

על  התפיל ◄תפיליןסדר הנחת 
  ברכת המזון◄ 27הפרנסה

ֶדָך פוֵֹתַח ֶאת יעַ  יָּ בִׁ ל ּוַמשְּ כָּ צוֹן לְּ  טז:קמה .ַחי רָּ

ל סדר הושענות כָּ ה בְּ הוָֹּ יק יְּ יו ַצדִׁ כָּ רָּ ל דְּ כָּ יד בְּ סִׁ חָּ יו וְּ  יז:קמה .ַמֲעשָּ
ל סליחות כָּ ה לְּ הוָֹּ רוֹב יְּ ָאיו קָּ ֻאהּו ֶבֱאֶמת ֹקרְּ רָּ קְּ ֹכל ֲאֶשר יִׁ  יח:קמה .לְּ

 קודם ברכת המזון
ַדֶבר ה יְּ הוָֹּ ַלת יְּ הִׁ י תְּ ל פִׁ ֵרְך כָּ יבָּ שָּ  וִׁ שוֹבָּ דְּ  ְּעוֹלָּם  ר ֵשם קָּ

ֶעד  כא:קמה .וָּ

לּו  ז"פסד ,שחרית י יָּּה ַהלְּ שִׁ י ַנפְּ לִׁ הוָֹּה ֶאת ַהלְּ  'קמו .יְּ

ֵרי ו--א א"פל רוֹ ַאשְּ בְּ רוֹ שִׁ ֶעזְּ יו, ֶשֵאל ַיֲעֹקב בְּ הוָֹּה ֱאֹלהָּ  ה:קמו .ַעל יְּ

 ת--י א"פל
הוָֹּה ים ֹשֵמר ֶאת, יְּ עוֵֹדד ֵגרִׁ נָּה יְּ מָּ ַאלְּ דֶ  יָּתוֹם וְּ ֶרְך וְּ

ַעֵּות ים יְּ עִׁ שָּ  ט:קמו .רְּ

עוֹלָּם ראש השנה תפילת ◄קדושה ה לְּ הוָֹּ ֹלְך יְּ מְּ ֹדר יִׁ ֹדר וָּ יוֹן לְּ ְך צִׁ לּו ֱאֹלַהיִׁ  י:קמו .יָּּה ַהלְּ

 ,שמחת תורה - י"שש ◄ז"פסד ,שחרית
 (י"סע) ל"חו

לּו י יָּּה ַהלְּ ה ֱאֹלֵהינּו טוֹב כִׁ רָּ י ַזמְּ ים כִׁ לָּה נָּעִׁ הִׁ  'קמז .נָּאוָּה תְּ

ּה עורב - ק שירהפר מָּ ה ַלחְּ ֵהמָּ בְּ ֵני ֹעֵרב נוֵֹתן לִׁ בְּ אּו לִׁ רָּ קְּ  ט:קמז .ֲאֶשר יִׁ

  ז"פסד ,שחרית
לּו לּו ֶאת יָּּה ַהלְּ ן ַהלְּ הוָֹּה מִׁ ם יְּ ַמיִׁ לּוהּו  ַהשָּ ַהלְּ

ים רוֹמִׁ  'קמח .ַבמְּ

 קידוש לבנה
לּו לּו ֶאת יָּּה ַהלְּ ן ַהלְּ הוָֹּה מִׁ ם יְּ ַמיִׁ לּוהּו  ַהשָּ ַהלְּ

רוֹמִׁ    ו-א:קמח .יםַבמְּ

לּו ֶאת תנינים - פרק שירה ן ַהלְּ הוָֹּה מִׁ ָאֶרץ יְּ ים הָּ ינִׁ ל ַתּנִׁ כָּ ֹהמוֹת וְּ  ז:קמח .תְּ

לּו ֶאת ובנחה יאמר ,ת"ס החזרת ַהלְּ הוָֹּה יְּ י ֵשם יְּ ַבדוֹ  כִׁ מוֹ לְּ ב שְּ גָּ שְּ ֶאֶרץ  ַעל הוֹדוֹ נִׁ
ם יִׁ מָּ שָּ  יד-יג:קמח .וְּ

  ז"פסד ,שחרית
לּו ירּו לַ  יָּּה ַהלְּ ששִׁ דָּ יר חָּ תוֹ יהוָּה שִׁ לָּ הִׁ ַהל  תְּ קְּ בִׁ

ים ידִׁ  'קמט .ֲחסִׁ

יו (י"סע)אילים שבשרצים  - פרק שירה ֹעשָּ ֵאל בְּ רָּ שְּ ַמח יִׁ שְּ ֵני יִׁ ם בְּ כָּ ַמלְּ ילּו בְּ גִׁ יוֹן יָּ  ב:קמט .צִׁ

 א"פל ◄בסוף הלימוד נפטרתפילה על ה
 (ס)קריאת שמע על המיטה ◄ ם--י

בוֹד כָּ ים בְּ ידִׁ זּו ֲחסִׁ לְּ נּו ַיעְּ ַרּנְּ ם ַעל יְּ בוֹתָּ כְּ שְּ  ה:קמט .מִׁ

 ,מוסף ◄דוש לבנהיק ◄ז"פסד ,שחרית
 ראש השנה

לּו לּו יָּּה ַהלְּ שוֹ  ַהלְּ דְּ קָּ יַע ֻעזוֹ ֵאל בְּ קִׁ רְּ לּוהּו בִׁ  'קנ .ַהלְּ

ֵלי שממית - פרק שירה צְּ לְּ צִׁ לּוהּו בְּ ַמע ַהלְּ ה שָּ רּועָּ ֵלי תְּ צְּ לְּ צִׁ לּוהּו בְּ  ה:קנ .ַהלְּ

ַהֵלל יָּּה חולדה - רק שירהפ◄( ס)פסוקי דזמרה  ה תְּ מָּ שָּ לּו ֹכל ַהּנְּ  ו:קנ .יָּּה ַהלְּ

  משלימשלי      
 

ֶמָך קודם תפילת שחרית ֹטש תוַֹרת אִׁ ַאל תִׁ יָך וְּ י מּוַסר ָאבִׁ נִׁ ַמע בְּ  ח:א .שְּ
ֹראֶשָך ז:פרקי אבות ו ַית ֵחן ֵהם לְּ וְּ י לִׁ ֹרֶתָך כִׁ גְּ ַגרְּ ים לְּ  ט:א .ַוֲענָּקִׁ

ְך ז:רקי אבות ופ ◄סדר פדיון הבן יפּו לָּ לוֹם יוֹסִׁ שָּ ים וְּ נוֹת ַחיִׁ ים ּושְּ מִׁ י ֹאֶרְך יָּ  ב:ג .כִׁ
פסוק שהקהל אומרים בעת קריאת 

 בברכת כהנים ישאהכהנים מילת 
א צָּ ֵשֶכל ּומְּ ם טוֹב ֵחן וְּ ָאדָּ ים וְּ ֵעיֵני ֱאֹלהִׁ  ד:ג .בְּ

ַטח ֶאל יח:פרקי אבות ד ל בְּ כָּ ה בְּ הוָֹּ ֶאל יְּ ֶבָך וְּ ינָּ  לִׁ ָך ַאלבִׁ ֵען תְּ שָּ  ה:ג .תִׁ
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קּוי ז:פרקי אבות ו שִׁ ֶרָך וְּ שָּ י לְּ הִׁ אּות תְּ פְּ מוֶֹתיָך, רִׁ ַעצְּ  ח:ג .לְּ
בוֹד ז:פרקי אבות ו כָּ ּה ֹעֶשר וְּ ֹמאולָּ שְּ ינָּּה בִׁ ימִׁ ים בִׁ מִׁ  טז:ג .ֹאֶרְך יָּ

בוֹד הגבהה כָּ ּה ֹעֶשר וְּ ֹמאולָּ שְּ ינָּּה בִׁ ימִׁ ים בִׁ מִׁ  28יח-טז:ג .ֹאֶרְך יָּ
יבו (ס)וף התפילה בס תִׁ ל נְּ כָּ ֵכי ֹנַעם וְּ ֶכיהָּ ַדרְּ רָּ לוֹםֹדְּ  יז:ג .ֶתיהָּ שָּ

ֵכי ובנחה יאמר ,ת"ס החזרת ֶכיהָּ ַדרְּ רָּ לוֹם דְּ יבוֶֹתיהָּ שָּ תִׁ ל נְּ כָּ  יח-יז:ג .ֹנַעם וְּ

ר ֵעץ (ס)בסוף התפילה ◄ ז:פרקי אבות ו ֻאשָּ ֶכיהָּ מְּ ֹתמְּ ּה וְּ ים בָּ יקִׁ יא ַלַמֲחזִׁ ים הִׁ  יח:ג .ַחיִׁ

הוָֹּה שדות - פרק שירה ה יַָּסד יְּ מָּ כְּ חָּ בּונָּה בְּ תְּ ם בִׁ ַמיִׁ  יט:ג .ָאֶרץ כוֵֹנן שָּ
שאומרים בסוף  נפטרתפילה על ה

 הלימוד
ם ַכב ֹלא אִׁ שְּ תָּ  תִׁ ַכבְּ שָּ ד וְּ חָּ פְּ נֶָּתָך, תִׁ ה שְּ בָּ רְּ עָּ  כד:ג .וְּ

 ,ערבית ,מנחה ,שחרית - עלינו בסוף
 אל תירא מפחד - מוסף

פַ  ַאל א מִׁ ירָּ ֹבאתִׁ י תָּ ים כִׁ עִׁ שָּ שַֹאת רְּ ֹאם ּומִׁ תְּ  כה:ג .ַחד פִׁ

ים ג:פרקי אבות ו ילִׁ סִׁ לּו ּוכְּ חָּ נְּ ים יִׁ מִׁ בוֹד ֲחכָּ לוֹן, כָּ ים קָּ  לה:ג .ֵמרִׁ

פרקי אבות  ◄ובנחה יאמר ,ת"ס החזרת
 ג:ו ,יח:ג

י ַאל תִׁ ֶכם תוֹרָּ י לָּ י ֶלַקח טוֹב נַָּתתִׁ  ב:ד .ַתֲעֹזבּו כִׁ

ֵתן  ז:פרקי אבות ו ַיתתִׁ וְּ ָך לִׁ ֹראשְּ ֶנךָּ  לְּ ַמגְּ ֶאֶרת תְּ פְּ  ט:ד .ֵחן ֲעֶטֶרת תִׁ
י ז:פרקי אבות ו ֵפא כִׁ רוֹ ַמרְּ שָּ ל בְּ כָּ ֵאיֶהם ּולְּ ֹמצְּ ים ֵהם לְּ  כב:ד .ַחיִׁ

ם ֶאל ֵלְך נמלה - פרק שירה ֶכיהָּ ַוֲחכָּ רָּ ֵאה דְּ ֵצל רְּ ה עָּ לָּ מָּ  ו:ו .נְּ

ב מָּ  ַעד תרנגול - פרק שירה כָּ שְּ ֵצל תִׁ ַתי עָּ נֶָּתָךמָּ שְּ קּום מִׁ  ט:ו .ַתי תָּ

ְך ט:פרקי אבות ו ֶחה ֹאתָּ ָך ַתנְּ ַהֶלכְּ תְּ הִׁ לֶ  בְּ ֹמר עָּ שְּ ָך תִׁ בְּ כְּ שָּ  יָך----בְּ
יצוֹתָּ  יֶחָך ַוֲהקִׁ שִׁ יא תְּ  .הִׁ

 כב:ו

י א:פרקי אבות ו ה לִׁ ה ֵעצָּ יָּ תּושִׁ ה וְּ בּורָּ י גְּ ינָּה לִׁ י בִׁ  יד:ח .ֲאנִׁ
יל ֹאֲהַבי יֵ  כב:פרקי אבות ה חִׁ ַהנְּ ֹרֵתיֶהם ֲאַמֵלא שלְּ ֹאצְּ  כא:ח .וְּ
הוָֹּה י:פרקי אבות ו י יְּ נִׁ נָּ כוֹ  קָּ ית ַדרְּ יו ֵמָאז ֵראשִׁ לָּ עָּ פְּ  כב:ח .ֶקֶדם מִׁ
ה ז:פרקי אבות ו עָּ בְּ ה ַעמּוֶדיהָּ שִׁ בָּ צְּ ּה חָּ ה ֵביתָּ תָּ נְּ מוֹת בָּ כְּ  א:ט .חָּ

נוֹת חַ  (ס)בסוף התפלה  ָך שְּ יפּו לְּ יוֹסִׁ ֶמיָך וְּ בּו יָּ רְּ י יִׁ י בִׁ יםכִׁ  יא:ט .יִׁ
ב ב--ז א"פל קָּ רְּ ים יִׁ עִׁ שָּ ֵשם רְּ ה וְּ כָּ רָּ בְּ יק לִׁ  ז:י .ֵזֶכר ַצדִׁ

ַעם ב:פרקי אבות ו ַרת טָּ סָּ ה וְּ פָּ ה יָּ שָּ יר אִׁ ַאף ֲחזִׁ ב בְּ הָּ  כב:יא .ֶנֶזם זָּ

ַפת ר--ש א"פל ַעד שְּ ַעד וְּ כוֹן לָּ ֶקר ֱאֶמת תִׁ שוֹן שָּ ה לְּ יעָּ גִׁ  יט:יב .ַארְּ

לֶ  ה--ד א"פל ה בְּ ָאגָּ ֶחּנָּה בדְּ ַשמְּ ר טוֹב יְּ בָּ דָּ ֶחּנָּה וְּ יש ַישְּ  כה:יב .אִׁ

ֵני טוֹב א--ט א"פל יל בְּ חִׁ ים ַינְּ נִׁ יק ֵחיל חוֵֹטא בָּ פּון ַלַּצדִׁ צָּ  כב:יג .וְּ
הוָֹּה ם בישובן"הרואה בתי עכו ַסח יְּ ים יִׁ נָּה ֵבית ֵגאִׁ מָּ בּול ַאלְּ ַיֵּצב גְּ  כה:טו .וְּ

אוֹר ם--מ א"פל ַשמַ  מְּ ם יְּ ַדֶשן חֵעיַניִׁ ה תְּ ה טוֹבָּ מּועָּ ֶצם ֵלב שְּ  ל:טו .עָּ

ו ע--ב א"פל ֻכַפר עָּ ֶחֶסד ֶוֱאֶמת יְּ עבְּ הוָֹּה סּור ֵמרָּ ַאת יְּ רְּ יִׁ  ו:טז .ֹן ּובְּ

ט ס --פ א"פל פָּ שְּ ֵני מִׁ ל ֶפֶלס ּוֹמאזְּ ה ַמֲעֵשהּו כָּ ֵני ַליהוָּ יס ַאבְּ  יא:טז .כִׁ
ה ח:פרקי אבות ו ֶאֶרת ֵשיבָּ פְּ הבְּ  ֲעֶטֶרת תִׁ קָּ דָּ ֵצא, ֶדֶרְך צְּ מָּ  לא:טז .תִׁ
ם א:פרקי אבות ד בוֹר טוֹב ֶאֶרְך ַאַפיִׁ גִׁ יר מִׁ ֹּלֵכד עִׁ רּוחוֹ מִׁ  לב:טז .ּוֹמֵשל בְּ
ים ח:פרקי אבות ו ֵקנִׁ ים ֲעֶטֶרת זְּ נִׁ ֵני בָּ ם בְּ ים ֲאבוֹתָּ נִׁ ֶאֶרת בָּ פְּ תִׁ  ו:יז .וְּ
ַדל תפילת הדרך גְּ הוָֹּה ֹעז מִׁ רּוץ בוֹ ֵשם יְּ בַצדִׁ  יָּ גָּ שְּ נִׁ  י:יח .יק וְּ

ֶלב ז "פסד, שחרית -יהי כבוד  בוֹת בְּ יש ַרבוֹת ַמֲחשָּ קּום אִׁ יא תָּ הוָֹּה הִׁ  כא:יט .ַוֲעַצת יְּ
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ֵרש ֶפן ֶתֱאַהב ֵשנָּה ַאל תרנגול - פרק שירה ּוָּ ַבע תִׁ ַקח ֵעיֶניָך שְּ ֶחם פְּ  יג:כ .לָּ

כוֹן ה--מ א"פל ה תִׁ ֵעצָּ בוֹת בְּ בֻ  ַמֲחשָּ ַתחְּ ה, לוֹתּובְּ מָּ חָּ לְּ  יח:כ .ֲעֵשה מִׁ

ם ן--נ א"פל ◄סליחות ַמת ָאדָּ שְּ הוָֹּה נִׁ ל ֵנר יְּ ֵרי ֹחֵפש כָּ ֶטן ַחדְּ  כז:כ .בָּ

ם ח:פרקי אבות ו ים ֹכחָּ ֶאֶרת ַבחּורִׁ פְּ ה תִׁ ים ֵשיבָּ ֵקנִׁ  כט:כ .ַוֲהַדר זְּ

ַמח  לתינוק קריאת שם - סדר ברית מילה שְּ ֶמָך יִׁ אִׁ יָך וְּ ֵגל יוֹלַ  ָאבִׁ תָּ ֶתָךוְּ  כה:כג .דְּ
ָך ַאל כד:פרקי אבות ד בְּ ֹפל אוֹיִׁ נְּ ח בִׁ מָּ שְּ לוֹ ַאל תִׁ שְּ כָּ ֶבָך ּובִׁ ֵגל לִׁ  יח-יז:כד .יָּ

ֵעינָּיו ֶפן תאנה - פרק שירה ַרע בְּ הוָֹּה וְּ ֶאה יְּ רְּ יו ַאפוֹ יִׁ לָּ יב ֵמעָּ ֵהשִׁ  יח:כז .וְּ

 ג:פרקי אבות ו
ע ֶדֶרְך רָּ ים בְּ רִׁ שָּ ֶגה יְּ חּותוֹ ַמשְּ שְּ פוֹל הּוא בִׁ ים  יִׁ ימִׁ מִׁ ּותְּ

ֲחלּו נְּ  י:כח .טוֹב יִׁ

מוֹ (ס)השכבה לאישה  ַרתּו אִׁ סְּ א ֲאֶשר יִׁ מּוֵאל ֶמֶלְך ַמשָּ ֵרי לְּ בְּ  א:לא .דִׁ
א ֵאֶשת ליל שבת  - אשת חיל צָּ מְּ י יִׁ ל מִׁ ּה ַחיִׁ רָּ כְּ ים מִׁ ינִׁ נִׁ פְּ ֹחק מִׁ רָּ  לא-י:לא .וְּ

ֶניהָּ   ה--ח א"פל תְּ עוֹז מָּ ה בְּ רָּ גְּ אַ  חָּ רוֹֹעֶתיהָּ ַותְּ  יז:לא .ֵמץ זְּ
ַהלָּל (ס)השכבה לאישה  תְּ יא תִׁ הוָֹּה הִׁ ַאת יְּ רְּ ה יִׁ שָּ י אִׁ ֶהֶבל ַהֹיפִׁ  לא-ל:לא .ֶשֶקר ַהֵחן וְּ

 

  איובאיוב      
 

 צידוק הדין
הוָֹּה  ה יְּ מָּ שּוב שָּ ֹרם אָּ עָּ י וְּ מִׁ ֶבֶטן אִׁ י מִׁ תִׁ צָּ ֹרם יָּ ַוֹיאֶמר עָּ

ה  הוָֹּ י ֵשם יְּ הִׁ ח יְּ קָּ ה לָּ ַתן ַויהוָּ ְךנָּ ֹברָּ  כא:א .מְּ

ֶבר סליחות ַהר גָּ טְּ ם ֵמֹעֵשהּו יִׁ ק אִׁ דָּ צְּ  יח-יז:ד .ַהֱאנוֹש ֵמֱאלוַֹּה יִׁ
ר ר--ע א"פל פָּ סְּ לָּאוֹת ַעד ֵאין מִׁ פְּ ֵאין ֵחֶקר נִׁ ֹדלוֹת וְּ  ט:ה .ֹעֶשה גְּ

ֶבָך סליחות יו לִׁ ית ֵאלָּ שִׁ י תָּ כִׁ ֶלּנּו וְּ ַגדְּ י תְּ ה ֱאנוֹש כִׁ  יח-יז:ז .מָּ
ם בָּ  סליחות םאִׁ עָּ שְּ ַיד פִׁ ֵחם בְּ ַשלְּ אּו לוֹ ַויְּ טְּ  ד:ח .ֶניָך חָּ

ר  ש"ברכות ק - ערבית פָּ סְּ אוֹת ַעד ֵאין מִׁ לָּ פְּ נִׁ ֹדלוֹת ַעד ֵאין ֵחֶקר וְּ  י:ט .ֹעֶשה גְּ
י (ס)בסוף התפילה  ים-כִׁ נוֹת ַחיִׁ ָך שְּ יפּו לְּ יוֹסִׁ ֶמיָך וְּ בּו יָּ רְּ י יִׁ  יא:ט .בִׁ

ַבֵקש ַלֲעו סליחות י תְּ רוֹשֹכִׁ דְּ י תִׁ אתִׁ ַחטָּ י ּולְּ  ו:י .נִׁ

יל ל--ע א"פל ָך ַמּצִׁ דְּ יָּ ֵאין מִׁ ע וְּ שָּ י ֹלא ֶארְּ ָך כִׁ תְּ  ז:י .ַעל ַדעְּ
י סליחות יֵבנִׁ שִׁ ר תְּ פָּ ֶאל עָּ י וְּ נִׁ יתָּ י ַכֹחֶמר ֲעשִׁ ר נָּא כִׁ כָּ  ט:י .זְּ

יום , ערבית -לעולם אמן ואמן  'ברוך ה
 סליחות ◄ש על המיטה"ק ◄ל"חול חו

ישֲאֶשר בְּ  ַשר אִׁ ל בְּ רּוַח כָּ י וְּ ל חָּ דוֹ ֶנֶפש כָּ  י:יב .יָּ

ַבע ֹרֶגז סליחות ים ּושְּ מִׁ ַצר יָּ ה קְּ שָּ לּוד אִׁ ם יְּ  א:יד .ָאדָּ
ְך סליחות מָּ ט עִׁ פָּ שְּ מִׁ יא בְּ בִׁ י תָּ ֹאתִׁ תָּ ֵעיֶנָך וְּ ַקחְּ  ג:יד .ַאף ַעל ֶזה פָּ
לּוד  סליחות ַדק יְּ צְּ י יִׁ כִׁ ֶכה וְּ זְּ י יִׁ ה ֱאנוֹש כִׁ המָּ שָּ  יד:טו .אִׁ

ֶכיָך נַָּגּה אוֹר  מוצאי שבתסדר  -רבון העולמים  רָּ ַעל דְּ ם לְָּך וְּ קָּ יָּ ַזר ֹאֶמר וְּ גְּ תִׁ  כח:כב .וְּ
ה סליחות שָּ לּוד אִׁ ֶכה יְּ זְּ ם ֵאל ּוַמה יִׁ ַדק ֱאנוֹש עִׁ צְּ  ד:כה .ּוַמה יִׁ

 יום כיפור ליל -סדר כפרות 
ּנִׁ  ד מִׁ יץ ֶאחָּ ְך ֵמלִׁ אָּ יו ַמלְּ לָּ ם ֵיש עָּ ם אִׁ ָאדָּ יד לְּ ַהגִׁ י ָאֶלף לְּ

רוֹ  כד-כג:לג .יָּשְּ

יץ ֲעַנן אוֹרוֹ ענני כבוד - פרק שירה פִׁ ב יָּ יַח עָּ רִׁ י ַיטְּ רִׁ  יא:לז .ַאף בְּ

 עורב - פרק שירה
י  לִׁ בְּ עּו לִׁ תְּ ַשֵּועּו יִׁ ו ֶאל ֵאל יְּ דָּ לָּ י יְּ ֹעֵרב ֵצידוֹכִׁ ין לָּ כִׁ י יָּ מִׁ

 מא:לח .ֹאֶכל

  שיר השיריםשיר השירים      
 בסוף ◄השבתת לקב קודם שבת ערב

מ "חוה שבתקוראים ב◄ הגדה של פסח
 פסח

ֹלֹמה שְּ ים ֲאֶשר לִׁ ירִׁ יר ַהשִׁ  'ח-'א .שִׁ

ֹלֹמה ה--ש א"פל שְּ ים ֲאֶשר לִׁ ירִׁ יר ַהשִׁ  א:א .שִׁ

ים תפוח - פרק שירה נִׁ י ֵבין ַהבָּ ַתפּוַח ַבֲעֵצי ַהַיַער ֵכן דוֹדִׁ  ג:ב .כְּ
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 דוש לבנהיק
ּנֵ  י הִׁ ַקֵפץ ַעל קוֹל דוֹדִׁ ים מְּ רִׁ ַדֵלג ַעל ֶההָּ א מְּ ה ֶזה בָּ

עוֹת בָּ  ט-ח:ב .ַהגְּ

ֵרגָּה יונה - פרק שירה ֵסֶתר ַהַמדְּ ֵוי ַהֶסַלע בְּ ַחגְּ י בְּ  יד:ב יוֹנָּתִׁ

ֹבֵרי  קריאת שמע על המיטה גִׁ יב לָּּה מִׁ בִׁ ים סָּ ֹברִׁ ים גִׁ שִׁ ֹלֹמה שִׁ שְּ תוֹ ֶשלִׁ טָּ ֵּנה מִׁ הִׁ
ֵאל רָּ שְּ  ז:ג .יִׁ

 (א) על המיטה מעש ריאתק
ֵרכוֹ  בוֹ ַעל יְּ יש ַחרְּ ה אִׁ מָּ חָּ לְּ ֵדי מִׁ ֻלמְּ ֻכלָּם ֲאֻחֵזי ֶחֶרב מְּ

ַפַחד ַבֵלילוֹת  .מִׁ
 ח:ג

 (ס)שבת  -הוצאת ספר תורה 
ה  רָּ ֲעטָּ ֹלֹמה בָּ יוֹן ַבֶמֶלְך שְּ נוֹת צִׁ ֶאינָּה בְּ ֶאינָּה ּורְּ צְּ

יוֹ יוֹם ֲחֻתּנָּתוֹ ּובְּ מוֹ בְּ ה לוֹ אִׁ רָּ טְּ בוֹ ֶשעִׁ ַחת לִׁ מְּ  . ם שִׁ
 יא:ג

ְך  רימון -רה פרק שי תוַֹתיִׁ פְּ י שִׁ נִׁ חּוט ַהשָּ  ג:ד כְּ

י  גן עדן - פרק שירה פוֹן ּובוֹאִׁ י צָּ  טז:ד עּורִׁ

 ל--ק א"פל
ֹעַתי מוֹר  בְּ ֶאצְּ פּו מוֹר וְּ ַדי נָּטְּ יָּ י וְּ דוֹדִׁ ֹתַח לְּ פְּ י לִׁ י ֲאנִׁ תִׁ ַקמְּ

עּול  ה:ה  .ֹעֵבר ַעל ַכפוֹת ַהַמנְּ

 ו--מ א"פל
ה  כָּ דוֹד ֶשכָּ ים ַמה דוֵֹדְך מִׁ ה ַבּנָּשִׁ פָּ דוֹד ַהיָּ ַמה דוֵֹדְך מִׁ

נּו תָּ ַבעְּ שְּ  ט:ה .הִׁ

ֵתְך רימון - פרק שירה ַצמָּ ַבַעד לְּ ֵתְך מִׁ מוֹן ַרקָּ רִׁ ֶפַלח הָּ  ז:ו .כְּ
ר  דוש לבנהיק בָּ דְּ ן ַהמִׁ י ֹזאת ֹעלָּה מִׁ  ה:ח מִׁ

  רותרות      
י שבועותקוראים ב הִׁ ים, ַויְּ טִׁ ֹפט ַהֹשפְּ יֵמי שְּ  'ה-'א בִׁ

 איכהאיכה      

ד תשעה באבקוראים ב דָּ ה בָּ בָּ ה יָּשְּ  'ה-'א ֵאיכָּ
ֶריהָּ  כותל המערבי או חומות המקדש תאיר עָּ ָאֶרץ שְּ עּו בָּ בְּ  ט:ב טָּ

ה סליחות י טוֹבָּ יתִׁ י נָּשִׁ שִׁ לוֹם ַנפְּ שָּ ַנח מִׁ זְּ  יז:ג .ַותִׁ
י ַעל כֵ  סליחות בִׁ יב ֶאל לִׁ שִׁ ילֹזאת אָּ  כא:ג .ן אוֹחִׁ

 סליחות
יל לוֹ י ַעל ֵכן אוֹחִׁ שִׁ ה ַנפְּ רָּ הוָֹּה ָאמְּ י יְּ קִׁ הוָֹּה . ֶחלְּ טוֹב יְּ

ֶשּנּו רְּ דְּ ֶנֶפש תִׁ ו לְּ ֹקוָּ  כה-כד:ג .לְּ

יו ג:פרקי אבות ג לָּ י נַָּטל עָּ ֹדם כִׁ יִׁ ד וְּ דָּ  כח:ג .ֵיֵשב בָּ
ָאו תחנון י ֶגֶבר ַעל ֲחטָּ ם חָּ אוֵֹנן ָאדָּ תְּ  מ-לט:ג .ַמה יִׁ

ָאו סליחות י ֶגֶבר ַעל ֲחטָּ ם חָּ אוֵֹנן ָאדָּ תְּ  מא-לט:ג .ַמה יִׁ
תָּ ַאל סליחות עְּ מָּ י שָּ י-קוֹלִׁ תִׁ עָּ ַשוְּ י לְּ תִׁ חָּ ַרוְּ ָך לְּ נְּ ֵלם ָאזְּ  ונ:ג .ַתעְּ

הוָֹּה הגדה של פסח ֵמי יְּ ַתַחת שְּ יֵדם מִׁ מִׁ ַתשְּ ַאף וְּ ֹדף בְּ רְּ  וס:ג .תִׁ
ַגעְּ  תחנון נּו יָּ פְּ דָּ רְּ נּו-נּו ֹלא הּוַנחַעל ַצּוָּאֵרנּו נִׁ  ה:ה .לָּ

דוֹר סליחות דוֹר וָּ ֲאָך לְּ סְּ עוֹלָּם ֵתֵשב כִׁ הוָֹּה לְּ ה יְּ  כא-יט:ה .ַאתָּ

ֶקֶדם (ס)וידוי ◄ מראובנחה י - ת"ס החזרת ה ַחֵדש יֵָּמינּו כְּ נָּשּובָּ ה ֵאֶליָך וְּ הוָֹּ יֵבנּו יְּ  כא:ה .ֲהשִׁ

 קהלתקהלת      

ֵרי ֹקֶהלֶ  סוכות מ"חוה שבתקוראים ב בְּ לִָּׁ ִׁ ִׁדִׁ ירּושָּ ד ֶמֶלְך בִׁ וִׁ  'יב-'א . ִׁם ת ֶבן דָּ
ה ברכות השחר ,שחרית - לא על צדקתינו ֵהמָּ ֶרה ַהבְּ קְּ ם ּומִׁ ָאדָּ ֵני הָּ ֶרה בְּ קְּ י מִׁ  יט:ג כִׁ

דוֹ  (ס)שבת  -בסוף מוסף  לְּ ּוָּ יוֹם הִׁ ֶות מִׁ יוֹם ַהמָּ ֶשֶמן טוֹב וְּ  א:ז .טוֹב ֵשם מִׁ
תפילה על  ◄תפילה זכה ◄סליחות

 שאומרים בסוף הלימוד רנפטה
א ֹלא ֶיֱחטָּ ָאֶרץ ֲאֶשר ַיֲעֶשה טוֹב וְּ יק בָּ ם ֵאין ַצדִׁ י ָאדָּ  כ:ז .כִׁ

 ן--ר א"פל
ֹצא  מְּ ַאַחת לִׁ ה ֹקֶהֶלת ַאַחת לְּ רָּ י ָאמְּ אתִׁ צָּ ֵאה ֶזה מָּ רְּ

בוֹן  כז:ז .ֶחשְּ

ֶמָך  סדר הטבת חלום ה ַלחְּ חָּ מְּ שִׁ  ז:ט ֵלְך ֱאֹכל בְּ
ר יזכור פָּ ֹשב ֶהעָּ יָּ ָאֶרץ וְּ  ז:יב ַעל הָּ
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ו (ס)קודם ברכת המזון  צְּ ֶאת מִׁ א וְּ רָּ ים יְּ ֱאֹלהִׁ ע ֶאת הָּ מָּ שְּ ר ַהֹכל נִׁ בָּ יו ֺסוֹף דָּ תָּ
ם ָאדָּ ל הָּ י ֶזה כָּ מוֹר כִׁ  .שְּ

 יג:יב

  אסתראסתר      
ֵורוֹש פוריםקוראים ב יֵמי ֲאַחשְּ י בִׁ הִׁ  'י-'א ַויְּ

ֳדַכי ו:פרקי אבות ו רְּ מָּ ר לְּ בָּ ַדע ַהדָּ ּוָּ  כב:ב ַויִׁ

 לפורים על הנסים
ינוֹת ַהֶמֶלְך  דִׁ ל מְּ ים ֶאל כָּ צִׁ רָּ ַיד הָּ ים בְּ רִׁ פָּ לוַֹח סְּ שְּ נִׁ וְּ

ים הּודִׁ ל ַהיְּ ַאֵבד ֶאת כָּ יד ַלֲהֹרג ּולְּ מִׁ ַהשְּ  יג:ג לְּ

ר סדר מוצאי שבת -הבדלה  יקָּ ֹשן וִׁ שָּ ה וְּ חָּ מְּ שִׁ ה וְּ ה אוֹרָּ תָּ יְּ ים הָּ הּודִׁ  טז:ח .ַליְּ

  דניאלדניאל      

 (ס)שבת  -הוצאת ספר תורה 
כּוֵתּה  ין ַמלְּ יפִׁ ה ַתקִׁ מָּ י כְּ הוֹהִׁ מְּ תִׁ ין וְּ בִׁ רְּ ה ַרבְּ מָּ י כְּ ָאתוֹהִׁ

ר דָּ ר וְּ ם דָּ ֵנּה עִׁ טָּ לְּ שָּ ַלם וְּ כּות עָּ  .ַמלְּ
 לג:ג

ים בוקרב 'וה 'ימי ב ,תחנון נִׁ נּו ֹבֶשת ַהפָּ לָּ ה וְּ קָּ דָּ ָך ֲאֹדנָּי ַהּצְּ  ז:ט לְּ
נּו ֹבֶשת הַ  סליחות לָּ ה וְּ קָּ דָּ ָך ֲאֹדנָּי ַהּצְּ יםלְּ נִׁ  ט-ז:ט פָּ

 וקרבב 'וה 'ימי ב ,תחנון
ָך ֵמֶאֶרץ  ה ֲאֹדנָּי ֱאֹלֵהינּו ֲאֶשר הוֵֹצאתָּ ֶאת ַעמְּ ַעתָּ וְּ

ה קָּ יָּד ֲחזָּ ם בְּ ַריִׁ צְּ  יט-טו:ט מִׁ

ָך סליחות נְּ ה... ַהֵטה ֱאֹלַהי ָאזְּ עָּ מָּ ה, ֲאֹדנָּי שְּ חָּ לָּ  יט-יח:ט ֲאֹדנָּי סְּ

הִׁ  כוכבים - פרק שירה ים ַיזְּ לִׁ כִׁ ַהַמשְּ יעַ וְּ קִׁ רָּ ֹזַהר הָּ  ג:יב רּו כְּ

 עזראעזרא      

ים סליחות רִׁ הָּ י לְּ תִׁ ַלמְּ כְּ נִׁ י וְּ תִׁ ה ֱאֹלַהי ֹבשְּ רָּ ֹאמְּ  ו:ט וָּ

 נחמיהנחמיה      

ָך ַקֶשֶבת 29מנהג פולין - יום כיפור ערבית נְּ י נָּא ָאזְּ הִׁ  ו:א תְּ
תפילה למי בדעתו לעסוק באותו יום 

 כוכבים - פרק שירה ◄במשא ומתן
הוָֹּ  ה הּוא יְּ יתָּ ַאתָּ שִׁ ה עָּ ַבֶדָך ַאתָּ  ו:ט ה לְּ

יתָּ  ויברך דוד - ז"פסד ,שחרית שִׁ ה עָּ ַבֶדָך ַאתָּ הוָֹּה לְּ ה הּוא יְּ  יא-ו:ט ַאתָּ

ם  ם--א א"פל רָּ ַאבְּ תָּ בְּ ַחרְּ ים ֲאֶשר בָּ ֱאֹלהִׁ הוָֹּה הָּ ה הּוא יְּ ַאתָּ
ם הָּ רָּ מוֹ ַאבְּ תָּ שְּ ַשמְּ ים וְּ דִׁ הוֵֹצאתוֹ ֵמאּור ַכשְּ  ז:ט .וְּ

ֶהם סליחות מָּ יתָּ עִׁ שִׁ ֹאֶתיָך ֲאֶשר עָּ לְּ פְּ רּו נִׁ כְּ ֹלא זָּ ֹמַע וְּ שְּ ֲאנּו לִׁ מָּ  יז:ט ַויְּ

 (ס)וידוי ◄ סליחות
נּו  יתָּ ַוֲאַנחְּ שִׁ י ֱאֶמת עָּ ֵלינּו כִׁ א עָּ ל ַהבָּ יק ַעל כָּ ה ַצדִׁ ַאתָּ וְּ

נּו עְּ שָּ רְּ  לג:ט .הִׁ

פְּ  שבת - מעמד ם לִׁ ַלִׁ רּושָּ לּו ַשֲעֵרי יְּ לְּ י ַכֲאֶשר צָּ הִׁ תַויְּ  כב-טי:יג ֵני ַהַשבָּ
 

 דברי הימיםדברי הימים      

ֵניֶהם ַוַיַען ַוֹיאֶמר לֶָּהם סדר הטבת חלום ◄ש"מוצ –ויתן לך  פְּ יד לִׁ וִׁ  יח:יב 'א ַוֵיֵצא דָּ

יו ז"פסד, שחרית -הודו  יֹלתָּ ים ֲעלִׁ ַעמִׁ יעּו בָּ מוֹ הוֹדִׁ שְּ אּו בִׁ רְּ  לו-ח:טז 'א .הוֹדּו ַליהוָּה קִׁ
ְך ז"פסד, שחרית -יהי כבוד  לָּ הוָֹּה מָּ ם יְּ רּו ַבגוֹיִׁ ֹיאמְּ ָאֶרץ וְּ ֵגל הָּ תָּ ם וְּ ַמיִׁ חּו ַהשָּ מְּ שְּ  לא:טז 'א .יִׁ

 עצי השדה - פרק שירה
פוֹט ֶאת  שְּ א לִׁ י בָּ ה כִׁ הוָֹּ ֵני יְּ פְּ לִׁ ַער מִׁ נּו ֲעֵצי ַהיָּ ַרּנְּ ָאז יְּ

ָאֶרץ  לג:טז 'א .הָּ

שְּ  שמחת תורה - תאאתה הר יֵענּו ֱאֹלֵהי יִׁ רּו הוֹשִׁ מְּ אִׁ  לה:טז 'א ֵענּווְּ

הוָֹּה הגדה של פסח ַאְך יְּ א ֶאת ַמלְּ יד ֶאת ֵעינָּיו ַוַירְּ וִׁ א דָּ שָּ  טז:כא' א ַויִׁ

ל ויברך דוד - ז"פסד ,שחרית הָּ ל ַהקָּ ֵעיֵני כָּ ה לְּ הוָֹּ יד ֶאת יְּ וִׁ ֶרְך דָּ בָּ  יג-י:כט 'א ַויְּ

                                                
 חלקי  29
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פסוק שהקהל אומרים  ◄ת"ס הוצאת
ברכת ב ךבעת קריאת הכהנים מילת ל

ים עאנ בסוף ,מוסף שבת ◄כהנים
 ◄תפילה זכה ◄סליחות ◄ זמירות

 חמור - פרק שירה ◄סדר הושענות

י  ַההוֹד כִׁ ַהֵּנַצח וְּ ֶאֶרת וְּ פְּ ַהתִׁ ה וְּ בּורָּ ַהגְּ ה וְּ ֻדלָּ ה ַהגְּ הוָֹּ ָך יְּ לְּ
ֹכל  ַנֵשא לְּ תְּ ַהמִׁ ה וְּ לָּכָּ הוָֹּה ַהַממְּ ָך יְּ ָאֶרץ לְּ ם ּובָּ ַמיִׁ ֹכל ַבשָּ

ֹראש  .לְּ
   יא:כט' א

י ח:פרקי אבות ג י ַעמִׁ י ּומִׁ י ֲאנִׁ י מִׁ כִׁ  יד:כט 'א וְּ

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

ֵאל רָּ שְּ יִׁ ק וְּ חָּ צְּ ם יִׁ הָּ רָּ הוָֹּה ֱאֹלֵהי ַאבְּ  יח:כט 'א יְּ

ֶליָך ֵעיֵנינּו סליחות◄ תחנון י עָּ נּו ֹלא ֵנַדע ַמה ַּנֲעֶשה כִׁ  יב:כ 'ב ַוֲאַנחְּ
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 חמיםאב הר

 .ז-ו:קי|  י:עט|  יג:ט תהליםכא :ד יואל

 

 סוכות - אושפיזין

 תהלים .ט:לב דברים .מג-מב:כג ויקרא

 .יז:צ|  נג:פט|  ד:נא

 

 אשרי

 .'קמה|  טו:קמד|  יח:קטו|  ה:פד תהלים

 

 שמחת תורה - תאאתה הר

. לה:ד דברים .לה:י במדבר .יח:טו שמות
 .ט:כה|  ג:ב ישעיהו .נז:ח 'מלכים א

|  לא:קד|  ח:פו|  כ:נא | אי:כט תהלים
דברי  .יג:קמה|  ד:קלו |י -ח:קלב|  ב:קיג

 .לה:טז 'הימים א

 

 בית אבל
 .'מט |מ -לט: לז|  'טז תהלים

 

 ,תפילה ראה גם - ביציאה ,בית הכנסת
  כל תפילה בסוף

 .יח:טו שמות .יט:מט|  ח:ו בראשית
|  ט:ה תהלים .ה:ד מיכה .יד:יח 'שמואל א

 .יד:ב קמ:קכא

 

 בפתח, בית הכנסת
 .טו:נה תהלים 
 

 ביקור , בית הקברות
 כב:לג | 'לג|  'יז | 'טז תהלים .ח:כה ישעיהו

 .'קל  |'קיט| ' קד|  יד:קג | 'צא|  טז:עב |

 

 סדר, ברית מילה
 במדבר .יח:מט|  ד:כא|  א:יז בראשית

. ו:טז יחזקאל. ט-ד:ו דברים. יב-י:כה
 |ב :קז|  י-ח:קה |כז :סח|  ה:סה תהלים

 .קסו-קסה |' קכח | סבק:קיט| כה ,א:קיח
 .כה:כג משלי

 

 ברכו
 .ד-ב:קיג|  ה:סח תהלים

 

 ברכות ריאה
 תהלים .יב:נ ירמיהו .י-ט:סד ישעיהו

 .ט:ב איכה .כה:טו משלי .א:צד

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

 

 סדר, ברכת כהנים
 יםדבר .כז-בכ:ו במדבר .ו:לד שמות

|  י:ח תהלים. יט:נז|  ב:לג ישעיהו .טו:כו
|  ג:קב|  ב:סז|  טז,א:כה|  ה:כד|  א:טז

דברי הימים  .ד:ג משלי .ג:קלד|  ב-א:קכג
 .יא:כט 'א

 

 לפניו ודברים הנאמרים - ברכת המזון
 (לאבלים( יג:סו ישעיהו .נא:כב 'שמואל ב
-י:לד|  יא:כט|  נא:יח תהלים .ז:יז ירמיהו

 א:קיח|  יח:קטו | ב:קיג | ב:וק|  כה:לז|  יא
 אסתר. כא,טז:קמה| ' קלז|  א:קלו |' קכו| 
 .ג:ג

 

 מוצאי שבת - סדר, הבדלה
 ישעיהו. יד:יח' א שמואל .ח:ובראשית 

| ה :כד|  י:כ|  ט:ג תהלים .כז:מא|  ג-ב:יב
 .טז:ח אסתר .יג:קטז | יג:פד | יב,ח:מו

 

 הגבהה
 ישעיהו .מד:ד דברים .כג:ט במדבר

 .יח-טז:ג משלי .כא:מב

 

 הגדה של, ראה פסח, הגדה

 

 סדר, הושענות

 .כ:ז מיכה .ס-נט:ח 'מלכים א .ד:ו דברים
|  ט:כח|  יא:טז|  ב:ח תהלים .ט:יד זכריה

 .יא:כט 'הימים א דברי .יז:קמה|  יד,ג:פט

 

 הטבת חלום
 'שמואל א .ו:כג דברים .כז-כב:ו במדבר

 .יט:נז|  י:לה ישעיהו. ו:כה|  מה:יד
|  יא:טז תהלים .ב:ג חבקוק .יב:לא ירמיהו

 .ז:ט קהלת .'קכא|  יט:נה|  יב:ל|  יא:כט
 .יח:יב 'דברי הימים א

 

 הלל
 |' קטו| ' קיד| ' קיג תהלים .א:כד בראשית 

 .'קיז| ' קטז

 
  תפילה בסוף הלימוד עבור - נפטרה

|  כא:לד|  כ:לא תהלים .ב:נז ישעיהו
 .כ:ז קהלת .כד:ג משלי .ה:קמט
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 הפטרה
-ב:ה |ז -ה:ג |כד -א:ב |יח -א:א ושע יה

 |מ -א:יא |לא :ה-ד:ד שופטים .כז:ו |א :ו
-יד:יא |י :ב-א:א 'שמואל א. כה-ב:יג
שמואל .  מב-יח:כ |לד :טו-נב:יד |כב :יב
לא -א:א' מלכים א. נא-א:כב |יז :ז-א:ו' ב
 |כו -יג:ז |יג :ו-כג:ה |א :ד-טו:ג  |יא -א:ב |

. כא:יט-א:יח |סו -נד:ח |כא :ח-מ:ז
-יז:יא |יט :ה-מב:ד |לז -א:ד' מלכים ב

-כא:כג |ט -א:כג |כב -א:כב |כג :יג | יז:יב
 |ו -ה:ט |ו :ז-א:ו |לא -א:א ישעיהו . כה

-כב:כט |כח -ו:כז |כה -א:יט |ו :יב-לב:י
 |ו :מד-כא:מג |מג -א:מב |יז :מא-א:מ |כג 
 |ח :נו-א:נד |יב :נב-יב:נא |ג :נא-יד:מט

-ט:סא |כב -א:ס |כא -כ:נט |יד :נח-יד:נז
 |ד :ג |כח :ב-א:א ירמיהו. כד-א:סו |ט :סג

 |כג :ט-יג:ח |ג :ח-כא:ז |יז -טז:ו |ב -א:ד
-כה:לג |כז -ו:לב |יט -א:לא |יד :יז-יז:טז

 יחזקאל. כח-יג:מו |יט :לה-ח:לד |כו 
 |לב :יח-כב:יז |יד -א:טז |יב :ג |ב :ב-א:א
-א:לד |כא :כט-כד:כח |טז -א:כב |כ -א:כ

כז -י:מג |טז :לט-א:לח |כח :לז-טז:לו |כז 
כב -א:ב הושע. יח:מו-ט:מה |לא -טו:מד |
 |ח :ג-ו:ב עמוס. כז-טו:ב יואל. י:יד-ז:יא |

. יא:ד-א:א יונה. כז-א:א עובדיה. טו-ז:ט
. יט:ג-כ:ב חבקוק. כ-יח:ז |ח :ו-ו:ה מיכה
 מלאכי. כא:יד-ט:יג |ט :ד-יד:ב זכריה

 .כד:ג-א:א
 

 רהשמחת תו ,הקפות
 .כה:קיח תהלים

 

 השכבה
 .ב:נז ישעיה

 

 ובא לציון
|  כא:מב |ד :כו|  ג:ו ישעיהו  .יח:שמות טו

 .יב:ג יחזקאל .ז:יז ירמיהו .כא-כ:נט
|  יג:ל |ד :כב|  י:כ | יא:ט תהלים .כ:ז מיכה

|  ה:פו |יג :פד|  לח:עח|  כ:סח|  ח:מו
 .יח:כט 'דברי הימים א .מב:קיט

 

 וידוי
 |יג :פד |יב :מו |יא :כה |ה :כד |י :כ תהלים

 . לג:ט נחמיה. כא:ה איכה. יא:קמג
 

 סדר מוצאי שבת - ויתן לך
 |טז :מח|  ד-ג:כח|  בט-כח:כזבראשית 

 |יא -א:א דברים .יח:טו שמות .כו-כה:מט

-ג:כח |ו :כג |ו :טו |יח -יז:ז | טו-יג:ז |ד :ד
 .ו:כה |מה :יד 'שמואל א .כט:לג |יב ,ח,ו

 |ו -ב:יב |ה :ב שעיהו י. נז:ח 'מלכים א
 |יז :מה |כג -כב:מד |כא :מב |טז :לג |ט :כה
 ירמיהו .יט:נז |טו :נז |יב :נה |ג :נא |ד :מז
יב :ל |יא :כט תהלים .כז-כו:ב יואל .יב:לא

דברי  .'קכח |ו -ה:סח |יט :נה |ב :מח |
 .יח:יב 'הימים א

 

 תפילות עבור, חולה
 | 'כב| ' כ | 'יח | 'יז | 'טז |' יג | 'ט | 'ו תהלים

 | 'מט | 'מא| ' לח | 'לו | 'לב | 'לא | 'ל| 'כה | 'כג
 | 'פט | 'פח | 'פו | 'סט | 'נט | 'נח | 'נז | 'ונ |' הנ
 | 'קיט | 'קיח | 'קיג |' קז | 'קד | 'קב | 'צא | 'צ

 .'קמב | 'קל | 'קכח | 'קכא

 

 סדר הדלקת הנר, חנוכה
 .'ל תהלים

 

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

 

 יזכור
 |יב ,ו:צ |כו :עג |טז :מט |לז :לז תהלים

 .ז:יב קהלת .ד-ג:קלד

 

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

 

 יום כיפור ערבית לילו ,יום כיפור
 |כו :טו |יט :יד במדבר .ל:טז ויקרא

 ישעיהו .ס,נ-מט,ל:ח 'מלכים א .כח:כט
 | 'ד-'א תהלים .כב:מד | כה:מג | טז:ה

 |ו :פו |ז :ס |יב :לו |ט :כו |יא :כה |כה :כב
 .ו:א נחמיה .יא:קמג

 

 יום כיפור קטן
 .'כ 'ח תהלים

 

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

 .יט-יז:כה |ט :כד

 

  תפילההבסוף  ,כל יום
 .'זס |' כג תהלים

 

 כל נדרי
 .'צט | יא:צז תהלים

 

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

 .'כז תהלים

 

 לולב ואתרוג
 .נג:פט תהלים

 

 ברכת הבנים גם ראה - ליל שבת בבית

 .לא-י:לא משלי .ח:קכא |יא :ט תהלים

 

 ראש השנה ,מוסף
 |יט ,טז:יט |כד :ב שמות .א:חבראשית 

 .כא:י כג:י במדבר .מה,מב:כו ויקרא .יח:כ
 .יג:כז |ג :יח ישעיהו .ה:לג |ט -ד:ו דברים
 .ס:טז יחזקאל .יט:לא |ב :ב ירמיהו
 תהלים .טו-יד:ט זכריה .כא:א עובדיה

 |ו :צח |א :צג |ד :פא |ו :מז |ז :כד |כט :כב
 .'קנ |ה -ד:קיא |מה :קו

 

 קרבנותראה גם  - ויום טוב שבת, מוסף
 קדושהו

 .ב:ב 'שמואל א .ג:לב |יז -טז:טז דברים
 תהלים .(שבת) יג:נד |כא :מבישעיהו 

 |א :פב |ב :פא |יא :כט |יד :א כז:כד |לב :יח
 |יד :קב |ב :קו |א :צד |א :צג |א :צב

 'דברי הימים א .ט-ז:קכב |קסה :קיט
 .יא:כט

 

או רבון  ויתן לךראה גם  - סדר מוצאי שבת
 העולמים

 .י:לג |ה :כ תהלים
 
 המנורה רמזמו

 .'סז תהלים

 

י סדור "ים לסדרות בשבוע עפמזמור
 עבודת ישראל

 | 'כו | 'יט | 'יז | 'טו | 'יב | 'יא | 'ה | 'ג תהלים
 | 'מו | 'מה  |'מב | 'מא | 'מ | 'לו | 'לב | 'כט
 | 'זס |' וס | 'הס | 'דס |' אס | 'נא | 'נ | 'מט
 'צז  |'צה | 'צ | 'פא | 'עז | 'עה | 'עב | 'עא | 'סח

 'קיב | 'קיא | 'קי | 'קט | 'קז | 'קו | 'קה | 'צט |
 .'קמ | 'קלט | 'קלז | 'קכח | 'קכב | 'קכ |

 

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

 .ג:ג
 

 ,אשריראה גם  - ויום טוב שבת ,מנחה
 ובא לציון

יט :עא|יד :סט|ז :לו תהלים .יח:טו שמות
 | 'קכד 'קכג 'קכב 'כאק 'מב קכ:קיט 'קד

 | 'קל | 'קכט | 'קכח | 'קכז | 'קכו | 'קכה
 .'קלד | 'קלג | 'קלב | 'קלא

 

 מעמדות
 .יט-א:כב | ג-א:ב |א ל-א:א בראשית 

 |מו -לח:כט |יז -א:כ |לו -ד:טז שמות
 |טז -א:טו במדבר. ג-א:לה |יז -יב:לא
-גי,יב-א:לב |טו -יב:ה דברים .יב-י:כה
 |ח -א:נו |יז -יד:מה |ט -ה:מב ישעיהו  .גמ

 .לט-לד:לא |כו -כא:יז ירמיהו .יד-ט:נח
 תהלים .כז-יח:ב יואל .לא-כה:לד יחזקאל

 נחמיה .'קלד | 'קכא | 'צג| 'צב | 'פא | 'כד
 .כב-טי:יג

 

 סדר, ראה ברית מילה - סדר ברית מילה
 סדר, ראה ברית מילה - ברכת כהנים סדר

סדר , ראה חנוכה -סדר הדלקת נר חנוכה 
 הדלקת הנר

 סדר, ראה הושענות - סדר הושענות
 סדר, ראה הטבת חלום - סדר הטבת חלום

 סדר, ראה הנחת תפילין -סדר הנחת תפילין 
, ראה יום כיפור קטן - קטן יום כיפור סדר
 סדר
 סדר, ראה כפרות - כפרות סדר
 סדר, ראה ספירת העומר - ספירת העומר סדר

 דרס, ראה פדיון הבן - סדר פדיון הבן
 סדר, ראה ראש חודש –סדר ראש חודש 

 סדר, ראה תשליך - סדר תשליך
 

 סדר, נטילת ידים
 .ב:קלד |' כג תהלים

 
 חול המועד שבת ,סוכות

 .'יב-'א קהלת

 

 סליחות
 .טז-טו:מד |יח -טז:כב |כה :חיבראשית 

 ויקרא .ט,ז-ה:לד | גי-בי:לב |כד :ב שמות
 .כ-יט ,יז:יד במדבר .מה-מד,מב:כו

 .ו,ד-ג:ל |כז -כו:ט |לא ,כט:ד |כד :ג דברים
 |יג ,ח:כו |יח :א ישעיהו .יד:כד 'שמואל א

 |כב ,ח:מד |יג :לט |טז :לח |טז :לז |כב :לג
 |יז ,טו:סג |ז :סב |ז :נו |ז -ו:נה |יז :מה
 |כא ,ט-ז:ד ירמיהו .כג:סו |יא -י,ח,ו:סד

 יחזקאל .כ:נ |טז ,יא,ו:לא |יג :יז |ז -ו:י
 מיכה .ח:ב יונה .ב:יד | ב:ו הושע .כה:לו
 | 'ו ח,ד,ב:ה |ט ,ד,ב:ג |א :ב תהלים .כ-יח:ז
ב -א:יז |ב :יב |א :י |יג ,ט:ט |יא -ב,ה-ד,ב:ו
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 |יח ,טז,ו:כה | יב:כב |י :כ |טו ,יג,יב:יט |
 |כג :לד |כב ,כ,ה:לג |יא -י:ל |ב :כח|  ז:כז
 |ב :מב |יב ,ב:מ |יג :לט |כב ,טז:לח |י :לו

-יט,ט,ד-ג:נא | ח,ב:מו |כז -כה,כג,ה,ב:מד
 |ג :סה |טו -יד,ב:נה |לא ,כא
-יב,י,ז,ב,א:עד |ט :עא|  לד,יח,טז,יד,ב:סט

 |יג :פד |ג -ב:פג |יב -אי,ט-ו,א:עט |כא ,יז
 |טו -יד,ג:פח |יז -טז,טו,י-ט,ו:פו |ח ,ה:פה
 |ז ,ג-ב,א:צד |יג ,ג:צ |טז -יד,יב,י-ו:פט
 | 'ט ק,ה:צט |ו :צח |ט ,ד:צו |ו -ה,ג-א:צה

 |ד ,ב:קו |ג :יד קה,יג,י,ב:קג |יד :קב |ד :ק
 |קנו ,צא:קיט |ה :קטז |ה :קיא |ה :קח

-ב:קל |ג :קכט |ד :קכו | ג-ב:קכד |ג :קכג
 |ז :קלז  |ב-א:קלד |ג :קלג |ז :קלב | ח-ז,ד

 |ט :קמה |ב :קמג |ב:קמא |ב :חקל
-יז:ז |יח -יז:ד איוב .כז:כ משלי .יח:קמה

 |יד :טו |ג ,א:די |י :יב |ט ,ו:י |ד :ח |יח 
 |ו נ,מא-לט,כה-כד,כא,יז:ג איכה .ד:כה

יט -יח,ט-ז:ט דניאל .כ:ז קהלת .כא-יט:ה
דברי הימים  .לג,יז:ט נחמיה .ו:עזרא ט |
 .יב:כ 'דברי הימים ב .יא:כט 'א

 

 שבת ,סעודה שלישית
 .'כג תהלים

 

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

 

 לארון או החזרההוצאה  ,תורה ספר
 דברים .לו-לה:י במדבר .ז-ו:לד שמות

 |ג :ב ישעיהו. נז:ח 'מלכים א .ד:ו |לה :ד
 יואל. ז-ו:י ירמיהו .ח:נב |ה :מ |ב :יא
 |ט :כח | 'כד |טו :יט |יא -ב:ו תהלים .יז:ב

 |יד :סט |ה :סח |כ :נא |ד :לד |יא :כט | 'כט
 |י -ח:קלב |כה ,יט:קיח |ט ,ה:צט | ח,ה:פו

 משלי .יד-יג:קמח |יג :קמה |טו :קמד
 'דברי הימים א .כ:ה איכה .ב:ד |יח -יז:ג

 .יא:כט
 

 יואחרו - עלינו
י :חישעיהו  .לט:ד דברים .יח:טו שמות

 | 'כד | 'ח תהלים .ט:יד זכריה .ד:מו |כ :מה
 .כה:ג משלי .'פו  | 'נא  |' לח | 'לב | 'כט | 'כה

 

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

 .ז:קח

 

 ענינו
 .כד:סה ישעיהו 

 

ברכות כולל  -ושבת  יום חול ,ערבית
 ל"חוב ערביתו קריאת שמע
 |יח ,יא:טו שמות .א-ג:ב בראשית 

 'מלכים א .כב:יב 'שמואל א .יז-טז:לא
 תהלים .ט:יד זכריה. י:לא ירמיהו .לט:יח

 |ו :לא | (חול)' כז | (שבת)' כג |י :כ |טז :י
 |לח :יט עח-יח:עב |ט :סו |ח :מו |כב :גל

לא :קד |' קד |נג :פט |י -ט:פו |יג :פד |יג :עט
 .י:יב |י :ט איוב .'קכא | ב:קיג |מז :קו |

 .ג:ג אסתר

 

 יום טוב ,ערבית
 .מד:כג ויקרא

 

 ובא לציוןראה גם  - שבת מוצאי ,ערבית
 |' קכא | 'צא | גי:צ | 'זס | 'כט |' טו תהלים

 .'קמד
 

 הדברותעשרת 
  .יז-א:כ שמות

 

 עשרת ימי תשובה
 .'קל תהלים

 

 סדר, פדיון הבן
-כד:ו במדבר. ב:יג שמות .כ:מח בראשית 

 .ב:ג משלי .ז,ה:קכא תהלים .טז:יח |כו 

 

 פורים
 .'י-'א אסתר

 

 (א"פל)פסוקים לשמות אנשים 
 .כו:כג |יא :טו שמות .יט,טז,יג:טבראשית 
 ו ישעיה .לט,ד:לב דברים .ה:כד במדבר

. ה:נ ירמיהו .ו:ה  | א:מ |י :לג |כז :א
|  ו:י |ג :ז |י :ו | ד-ב:ה תהלים .ה:ב מלאכי

 |ט :ל | יב:כה |ה :כג |ח ,ב:כ |ב :טז |ז :יב
 |לז ,טו,ה:לז |ח :לד |כ :לג |ז ,ה:לא
 |ג :מט |יד -יג:מח | ח:מז |א :מה |יד ,ב:מא
 |יג :כב עב:עא |לה ,כז,ט:סח |ח :סז |יא :נא

 |כג ,ה:קד |יד :צד |ה :פח |ד :פו | ה:פד| י:פ
 | ט:קטו |לג ,יד,ב:קז |מה ,ד:קה

 |כה ,יט,טז,יד,ז:קיח
קמ,קכב,קיג,קיא,קח,צז,צב,סב,יב,יא:קיט

 |ב -א:קלד |יד ,ה:קלב |ב :קכ |ה קס ,קנא,ג
 |ה :קמג |ב :קמב |ו :קמ |ח ,ג:חקל |יג :קלה
 |ז :י משלי .ה:קמט |ט ,ה:קמו |א :קמד

כז ,יח:כ |יא ,ו:טז |ל :טו |ב כ:יג |כה ,יט:יב
 |א :א שיר השירים .ז:ט י:ה איוב .יז:לא |

 .ז:ט נחמיה .כז:ז קהלת .ט,ה:ה
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 כולל שיר השירים -של  הגדה, פסח
-י,ז:א שמות .ד:מז | יד-יג:טובראשית 

 |ג :טו ט:ח |יז :ד |ט :ג |כה -כב,יד-יג,יא
 במדבר .לא:יד |יד ,ח:יג |לט ,כז-כו,יב:יב
 |ג :טז |כב :י |כג ,כ:ו |לד :ד םדברי .יא:ט
 .כג:כדישעיהו  .ד-ב:כד יהושע .ח-ה:כו

 |כה :סט תהלים .ג:ג יואל .ז-ו:טז יחזקאל
 | 'קיג |כג ,יט:קד |יא :צז |ז -ו:עט |מט :עח

-'א שיר השירים .'קיח | 'קטז| ' קטו | 'קיד
 .טז:כא 'דברי הימים א .וס:ג איכה .'ח

 

 חול המועד שבת ,פסח
 .'ח-'א םשיר השירי

 

 פרק שירה
 .ח:כב |יא ,א:טו שמות .יח:מטבראשית 
 |א :לה |ד :כו |א :כה |טז :כד ישעיהו 

 |ו :מג |יג -אי:מב |ח ,ו,ג-ב,א:מ |יד :לח
-בי:י ירמיהו .ח:סה |ט :סא |א :ס |יט :נז
 הושע .טז-טו:נא |ל :כה | יג:כב |ז ,ה:יז | גי

 זכריה .יא:ג חבקוק .ד:א עובדיה .ו:יד
 |י -ז,א:כד |ג -ב:יט |לח ,יב:יח הליםת .ח:י

 |יז ,ו:נט |ט :נח |ב -א:לג |יג ,ב:ל |ג :כט
 |ז :פז |ד :פד |ב :פא |י :סח |יד ,יא:סה
 |ח :צח |יא ,ד:צז |ו :צה |ד :צג |יג ,ו,ג:צב
 |ט ,א:קז |ב -א:קה |לא :קד|  א:קב

 |ד :קכה |ב :קכג |ב ,א:קכא |קכו ,סח:קיט
ד :חקל  |כה,א:לוק |ז :קלה |א :קל |ב :קכח

 |ב :קמט |ז :קמח |ט :קמז |יד ,ט:קמה |
 .יח:יג כז:כ |ט ,ו:ו |יט :ג משלי .ו-ה:קנ

טז ,ג:ד |יד ,ג:ב שיר השירים .מא:לח איוב
דברי הימים  .ו:ט נחמיה .ג:יב דניאל .ז:ו |
 .יא:כט |לג :טז 'א

 

 שבת בסוף מנחה - פרקי אבות
 |יח -טז:טו שמות .יט:יד |ו :ט בראשית

 .יט:כא |כב :יד במדבר .טז:לב |כא :כ
 .ל:ב 'שמואל א .כא:לג |א :יד |ט :ד דברים

 |כא :מב |ח :כח ישעיהו .ל:טו 'מלכים א
 | (פרקי אבות קודם אמירת) כא:ס |ז :מג
 .כב:מא יחזקאל .ח,ו:יז ירמיהו .א:סו

 זכריה. ח:ב חגי .ו:ט עמוס .יג:ב יואל
 |ג :טז |א :א תהלים .טז:ג מלאכי .טז:ח
 |כד :קד |א :פב | נד:עח |ד כ,יד:נה |כא :זל

ט :א משלי .ב:קכח |צט ,עב:קיט
 |כב :ו |כב ,ט,ב:ד |לה ,יח,טז,ח,ה,ב:ג
 |לב ,לא:טז|  כב:יא |יא :ט |כב -אכ,יד:ח
 .כח:ג איכה .י:כח |יח -יז:כד |כט :כ |ו :יז

 .יד:כט 'דברי הימים א. כב:ב אסתר

 

 ההירא פרשת
 .יט:יא-יב:י דברים

 

 מןפרשת ה
 .לו-ד:טז שמות

 

 פרשת התשובה
 .י-א:ל דברים

 

 פרשת העקידה
 .יט-א:כב בראשית 

 

 צידוק הדין
 ירמיהו .ו:ב 'שמואל א .ד:לב דברים

 .קלז:קיט |טז :צב |לח :עח תהלים .יט:לב
 .כא:א איוב

 

 צום גדליה וצום עשרה בטבת
 .'פג תהלים

 

 לבישת, ציצית
 .י:סא ישעיה

 

ם וסדר כולל שיר השירי -ת שב קבלת
 ליל שבת

 | 'צב |א :כט | 'כט תהלים .יג:נד ישעיהו 
 | קיט |יט :קג | 'צט | 'צח | 'צז | 'צו | 'צה | 'צג

שיר . ט-ז:קכב |קסה  |' קכב |ח :קכא
 .'ח-'א השירים

 

 בוקר יום טוב ,דושיק
 .מד:כג ויקרא

 

 בערב יום ששי ,דושיק
  ג:ב -לא:א בראשית 

 

 דוש לבנהיק
 | 'זס תהלים .ה:ג הושע .טז:טו שמות

ט -ח:ב שיר השירים .'ו קנ-א:קמח | 'קכא
 .ה:ח |

 

 בוקר ראש השנה ,דושיק
 .ה-ד:פא תהלים

 

 (קידושא רבא)ביום  שבת, קידוש
י -א:ב' שמואל א |' כג |יא -ח:כ שמות

 .יד-יג:נח ישעיהו  .ד:כג ויקרא .יז-טז:לא|
 

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

 



 "שמוש פסוקים"אינדקס לספר 
  

55 
 

 קדיש
 .ב:קכא |ב :קיג תהלים

 

 כולל המוספים - קרבנות
 |יג -א:ב |יז -ו:א ויקרא .ול-א:ל שמות

-א:ו |כו -יז,ו-א:ה |לא -כז:ד |טז -א:ג
 כה-א:כח |יג -ג:טו במדבר .לד-כח,יח:ז
-בי,ח-א:כט | (מוסף)
 מלאכי .(מוסף) לו-לה,לב,כט,כו,כג,כ,יז,גי
 .יג:פד |ח :מו |ז :לב |י :כ יםתהל .ד:ג

 

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

 .ה:ד |כא 

 

 קריאת שמע על המיטה
 שמות .יט,יח:מט |טז :מחבראשית 

 |' יט |ט -ב:ג תהלים .ב:ג זכריה .כו,יח:טו
שמואל . י-א:ב' שמואל א. ה:קמט |ב :קג
. 'קכח |ד :קכא | 'צא |יז :צ |ו :לא|י -א:ב' א

 .ח-ז:ג שיר השירים
 

  קודם ,תורההריאת ק
 |ט -ח:יט |לא :יח תהלים .ד:ד דברים

 .יא:כט

 

 ראש השנה ,מוסף -ראה  מוסף ,ראש השנה

 

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

 

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

 

 סדר מוצאי שבת - רבון העולמים
 תהלים .י,ח-ז:נב |כז :אמ |י :ח ישעיהו 

 .כח:כב איוב .מ-לט:לז |י :לג |ה :כ

 

 שבועות
 .'ה-'א רות

 

 שבת חתן
 .נז:א ח מלכים |א :כדבראשית 

 

 שקמים בבוקר תפילות כולל - שחרית
ברכות  ,המוקדמות תפילות קודם

וברכות  שירת הים ,ז"פסד ,השחר
 ,קרבנות ראה גם - שבת, קריאת שמע

 ובא לציון ,אשרי
 .יח,יא:טו |יט :טו -ל:יד |טז -א:יג שמות
 .ד:לג |ד :ו דברים .כד:כו |ה :כד במדבר

 .טו:יט 'מלכים ב. י-א:ב' שמואל א
. יב:ג יחזקאל .ד:מז |ז :מה |ג :וישעיהו 
 .ט:יד זכריה .כ:גצפניה . כא:א עובדיה
 |ח :טז |ו :יג |טז :י |ח ,ד-ג:ה |ט :ג תהלים

 |ו :כה |ט :כב |י :כ | 'כטו :יט |טו ,ו:יז
 |יז ,טו:לא |יא ,ט,ג:ל 'ט ל,ב:כח |יב ,ח:כו
 |ח :כז מו:מד |יב :מ |י :לו |כב -כ,יא-ט:לג
 |יט -יח:עב |יד :סט |לו -לה:סח |טו :נה
 | 'צא |נג :פט |ח :פה |יא :פא |לח :עח
 |יט ,א:קג | 'ק |ט ,ה:צט |יד ,ב-א:צד
 |ד -ב:קיג |י :אקי |מח -מז:קו |לא ,כד:קד

 |יג :קלב |א :קכב |' קכב | 'קכא |סב ק:קיט
 | 'קמו |טו :קמד |ז :קלו |כא ,יג,ד:קלה
 |ח :א משלי .'קנ | 'קמט | 'קמח | 'קמז

 נחמיה .ג:ג אסתר .יט:ג קהלת .כא:יט
-י:כט |לו -ח:טז 'דברי הימים א .יא-ו:ט
 .יג

 

 ,אשריראה גם  - ויום טוב שבת ,שחרית
 אב הרחמים
 |א :לג | 'לג | 'יט תהלים .יז-טז:לא שמות

 | 'קלה |' צח | 'צג |א :צב | 'צב | 'צ |י :לה | 'לד
 .'קלו

 

 יר של יוםש
  |'כב |ב :יט | 'יט | 'יח | 'יב | 'י | 'ח  |'ז תהלים

 | 'נ | 'מח | 'מז| ' מב | 'לג | 'לב | 'ל | 'כט | 'כד
 |' פ| ' עט | 'עח | 'עו | 'עד | 'סח | 'וס | 'הס | 'ס

 'צה | 'צד | 'צג  |'צב | 'פט | 'פח | 'פג | 'פב | 'פא
 | 'קיד | 'קז | 'קה | 'קד| ' צח | 'צז | ג-א:צה |

 .'קמז | 'קלז | 'קלו | 'קלה | 'קיח
 

 לפני ואחרי, שיר של יום
 מיכה. ה:ב ישעיה. נז:א ח מלכים: לפני

 .ה:ד
 .כא:קלה  | מח-מז:קו תהלים: אחרי

 

 'שלוש עשרה מדות של ה
 .ז-ו:לד שמות

 

 תאאתה הר ראה - שמחת תורה
 

 בימים שאין אומרים, תחנון
 .ב:ח תהלים

 

 נפילת אפיםו וידוי כולל, תחנון
 'שמואל ב .כז:ט |ד :ו דברים .יב:לב שמות

 חבקוק .יז:ב יואל .ז:סד ישעיהו  .יד:כד
 |ו :כה | 'כה |י :כ |יא -ב:ו תהלים .ב:ג

יד ,יג,י:קג |ט -ח:עט |לח :עח |יב :מ |כב :לג
-ג:קל |ג :קכג |כה :קיח |ב :קטו |מז :קו |
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-טו,ז:ט דניאל .ה:ה |מ -לט:ג איכה .ח,ד
 .יב:כ 'דברי הימים א .יט

 

ביציאה מבית  ראה גם -כל  בסוף, תפילה
 הכנסת

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

 

 תפילה זכה
שמואל  .טו:ל |י :כח דברים .ל:טז ויקרא

 זכריה .יא:לג |לב ,כג:יח יחזקאל .יד:ז 'א
 |יז :צ |יט ,יב,ט:נא |טו :יט תהלים .ד:ג

 .יא:כט 'דברי הימים א .כ:ז קהלת .יא:צז

 

תפילה עבור מי שיתעסק באותו יום 
 במשא ומתן
 |כג :לה |י :לב תהלים .ב:יב ישעיהו 

 .ו:ט נחמיה .ב:קכא |כג :נה |לז ,ג:לז

 

 ה על הפרנסהתפיל
 .טז:קמה |כג :נה תהלים

 

 סדר הנחת, תפילין
-אכ:ב הושע .ח:ו דברים .טז-א:יג שמות

 .טז:קמה תהלים .כב

 

 תפילת הדרך
 שמות. יח:מט |ה :לה |ב :לבבראשית 

 .ד:כו |ה :ב ישעיהו .כו-כד:ו במדבר .כ:כג
 |ז :לב |יא :כט |י :כ תהלים .ה:ד מיכה

 .י:יח משלי .'קכא | 'צא |יג :פד |ח :מו

 

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

 .'קל |ט -ה:קיח

 

 תשעה באב
 .'ה-'א איכה (נחם) ט:ב זכריה


