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מתורה לתפילה
שפסוקים ופרקים אלו הם הטקסטים
האידיאליים והמדוייקים המבטאים את
המסר הדתי והרוחני או המסוגלים לעורר
את הרגש המתאים ביותר הנדרש לאותו
רגע ,אירוע או מצב.

חיבור זה הוא אינדקס רחב של כל פסוקי
ופרקי התנ"ך הנמצאים בכל תפילותינו
וברכותינו  -על סוגיהם השונים.
נקודת ההתחלה של שימוש פסוקים היא
הפסוק או ראש הקטע בתנ"ך המצביע על
מיקום אותו פסוק ,קטע או פרק מן התורה,
נביאים או כתובים המופיע ,באופן מלא או
חלקי ,בתוך תפילותינו הרגילים או
הנדירים ,בקריאות ציבוריות בתורה ושל
ההפטרות ,ועוד הרבה אירועים וברכות.

אינדקס שימוש פסוקים מהווה צֹהר וכלי
עזר להבנה עמוקה יותר מדוע נבחרו דווקא
הקטעים האלו להשתלב אל תוך התפילות
והברכות שלנו .ועתה ,יוכל הקורא לראות
בנקל את הקשר הפסוקים שבתפילותינו
בנוסף לסיוע מהיר במציאת מיקום הפסוק
או הפרק בטקסט המקרא.

אין ספק שהפסוקים והפרקים שחז"ל בחרו,
לא היו אקראיים או סתמיים ,אלא מפני

תוכן שימוש פסוקים
קריאות התורה הציבוריות וכל ההפטרות
לפי מנהגי האשכנזים ,הספרדים והתימנים,
שיר של יום כולל הימים הטובים לפי
מנהגי הגר"א הנהוג בארץ ישראל בין
האשכנזים ואלו הנמצאים בסידור עבודת
ישראל )להלן סע"י( של ד"ר יצחק
)זלגמן( בר ,המעמדות לכל יום בשבוע,
ששת הזיכרונות התמידיות ,עשרת
הדיברות ,פרקי תהילים )המכונה מזמורים(
שאומרים בכל שבת השנה מעין מילת
סידרת השבוע עפ"י סע"י ,ברכת המזון,
פרק אשת חייל ,שירי סעודה שלישית,

שימוש פסוקים כולל פסוקים ופרקים
התפילות
שלושת
בכל
הנמצאים
היומיומיות ,תפילות שבת ,ימים טובים,
הימים הנוראים וכן את תפילות המוספים,
פסוקים שנהוגים לומר בזמן עטיפת הטלית
והנחת תפילין ,סדר הקורבנות ,תחנון כולל
וידוי ונפילת אפים ,פסוקים של אותיות
הראשונות והאחרונות של שמות אנשים
ונשים שאומרים אחר התפילה עפ"י ספר
קיצור השל"ה ,פסוקים ופרקים שאומרים
בעת הוצאת ספר התורה מן ההיכל לקרות
בציבור וכן כשמחזרים אותה להיכל ,כל
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שירה ,סדר הטבת חלום ,תפילות יום כפור
קטן ,סדר ברית מילה ,סדר פדיון הבן,
ברכות הראיה השונות ,פרקי תהילים
הנאמרים עבור החולה לפי החתם סופר
)ח"ס( וסדור שפת אמת )סש"א( של ר'
וולף היידנהיים ,צדוק הדין ,פרקים
הנהוגים להגיד בבית הקברות שבא"י,
תפילה על הנפטר שאומרים אחר הלימוד,
ופסוקים שחלק מהצבור נוהגים לומר אחר
תפילת יזכור.

פסוקים המצוטטים בפרקי אבות שרובם הם
רק פסוקים חלקיים בלבד ,הבדלה ,פסוקי
ברכה שאומרים במוצאי שבת ובמיוחד
הפסוקים הנמצאים בלקוטי פסוקים
המתחילים במילים ויתן לך וריבון
העולמים ,קדוש לבנה ,קריאת שמע על
המטה ,הלל ,חמשת המגילות ,רוב הסליחות
)הרבה מהן בשינוי( כולל הוידוי והתפילות
של ראש השנה ויום הכיפורים ,סדר
תשליך של ראש השנה ,סדר כפרות קודם
יום כיפור ,תפלת זכה ,האושפיזין של
סוכות ,היהי רצון שאומרים בזמן נטילת
הלולב ,סדר ההושענות ,אתה הארת לדעת
של שמחת תורה ,פסוקים מהגדה של פסח
)רובם חלקיים( ,סדר ספירת העומר ,פרק

נציין ,שלקט גדול של פסוקים הינם
נמצאים בתפילות הידועים "הודו"" ,ובא
לציון" ו"ויתן לך".

מה לא נכלל בשימוש פסוקים
תהילים שונים הנאמרים עבור החולה,
פרקי תהילים שאומרים בזמן בצורת ,והמון
פסוקים וחלקי פסוקים המפוזרים בכל מיני
פיוטים כמו היוצרות ,אופנים ,זולות,
סילוק ,קרובץ פורים ,מוספים וכדומה.

בחיבור הזה אין נכללים ,זמירות שבת
ומוצאי שבת ,לקט פסוקי של מוצ"ש כולל
פסוקי אליהו הנביא פסוקי שלוש מילים,
אחת עשרה פסוקים שמתחילים ומסיימים
באות נון ,עשרת הפסוקים של הרמב"ן,
שלושת הפסוקים של רבינו יהודה החסיד,
שבע הפסוקים מספר ישעיהו המתחילים
ומסיימים באות כ"ף ,תפילות שמקורם
בספר הזוהר ,תיקון חצות כולל תיקון רחל
ותיקון לאה ,שיר היחוד ,הרבה חלקי
פסוקים מהסליחות ,עוד הרבה פרקי

ככלל ,שימוש פסוקים אינו כולל פסוקים
מהן מצוטטים מילה בודדת או אפילו כמה
מילים הנמצאים בתפילות השונות.
בנוסף ,היה מעבר לחזון המהדורה הנוכחית
של ספר זה להקיף את כל המנהגים
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עם זאת ,הקורא המכובד מתבקש ליצור
איתי קשר לגבי תיקונים וחיסורים כדי
שאוכל לשפר מהדורות עתידיות.

המקומיים שנתחדשו בקהילות ישראל
בתפוצותיהם במשך הדורות הרבים ,ורבים
מהם עדיין קיימים בקהילות שונות – ובכל
זאת נסיתי להוסיף כפי כוחי.

לסיום ,הנה קוריוז שמצאתי ,מכל תפילתנו,
ברכותינו וטקסינו הרבים והשונים ,נמצא
לפחות פסוק או קטע אחד שמקורו באחד
מעשרים וארבעה ספרי התנ"ך ,למעט ספר
נחום שממנו לא מצאתי אפילו ציטוט אחד.

בטוחני שישנם הרבה מנהגים מקומיים
שאינם מוזכרים בשימוש פסוקים כמו,
ההפטרות לפי מנהגי האיטילקים או
הרומנים ,שינויים במנהגי אשכנז לפי ק"ק
פרנקפורט דה מיין וכדומה ,הרבה תפילות
הנהוגות בקהילות הספרדים כמו אלו של
חנוכת הבית או זבד הבת ותפילות
שהתקבלו בחצירות החסידיות השונות
ועוד.

ראובן בראונר
סיון ה'תשע"ג
רעננה

לעומתו ,מקף המבדיל בין פסוקים בלבד,
לדוגמה :בראשית כב:טז-יח ,עבור הסליחות ,רק
אומר שמובאים פסוקים מקבוצת הפסוקים האלו
בשימוש אך לאו דווקא לפי הסדר בו הפסוקים
מופיעים במקרא.

רשימת ראשי תיבות:
• ח"ס – חתם סופר
• סע"י – סדור עבודת ישראל ,ד"ר
זליגמן בר )יצחק בן אריה יוסף דוב(,
רודלהיים
• סש"א – סדור שפת אמת מאת ר' וולף
היידנהיים ,רודלהיים

דף השער היא מפת הכפר רודלהיים בגרמניה
משנת  1800מאותו זמן שר' וולף היידהיים
)רוו"ה( ,מראשוני חוקרי הליטורגיה ,פרשן,
דייקן ומוציא לאור ידוע ומהולל של מחזורים,
סידורים ,תנ"כים ועוד ספרים יהודיים בסיסים
כמו סליחות לכל השנה ותיקון ליל שבועות
הקיים בית הדפוס המפורסם שלו שמה.

כוונת סימן המקף )" ("-המפריד בין פרקים,
לדוגמה :בראשית א:א – ו:ח ,היא שכל
הפסוקים בטווח הזה משומשים בסדר הזה
באותה תפילה או טקס.

תודה לאברהם בראונר על עיצוב וביצוע דפי
השער בסדרה זו
abebrauner@gmail.com
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פרק  -פסוק

בשימוש:

תורה

בראשית
אשׁית ָבּ ָרא ֱאל ִֹהים ֵאת ַה ָשּׁ ַמ ִים
ְבּ ֵר ִ

בראשית א:א-ו:ח

קריאת התורה שבועי  -בראשית
אָרץ.
וְאת ָה ֶ
ֵ
אשׁית ָבּ ָרא ֱאל ִֹהים ֵאת ַה ָשּׁ ַמ ִים קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת
ְבּ ֵר ִ
אָרץ.
וְאת ָה ֶ
ֵ
מנחה  -בראשית
אשׁית ָבּ ָרא ֱאל ִֹהים ֵאת ַה ָשּׁ ַמ ִים
ְבּ ֵר ִ
מעמד  -יום א'
אָרץ.
וְאת ָה ֶ
ֵ

בראשית א:א-ב:ג

אשׁית ָבּ ָרא ֱאל ִֹהים ֵאת ַה ָשּׁ ַמ ִים
ְבּ ֵר ִ
אָרץ.
וְאת ָה ֶ
ֵ
תוֹך
יע ְבּ ְ
ֹאמר ֱאל ִֹהים יְ ִהי ָר ִק ַ
ַויּ ֶ
ַה ָמּיִ ם
ֹאמר ֱאל ִֹהים יִ ָקּווּ ַה ַמּ ִים ִמ ַתּ ַחת
ַויּ ֶ
ַה ָשּׁ ַמיִ ם
יע
ֹאמר ֱאל ִֹהים יְ ִהי ְמאֹרֹת ִבּ ְר ִק ַ
ַויּ ֶ
ַה ָשּׁ ַמיִ ם
ֹאמר ֱאל ִֹהים יִ ְשׁ ְרצוּ ַה ַמּ ִים
ַויּ ֶ
ֶפשׁ
אָרץ נ ֶ
תּוֹצא ָה ֶ
ֹאמר ֱאל ִֹהים ֵ
ַויּ ֶ
ַחיָּה ְל ִמינָהּ
ַרא ֱאל ִֹהים ֶאת ָכּל ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה
ַויּ ְ

בראשית א:א-יג
בראשית א:א-ה

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

וְ נ ַֹח ָמ ָצא ֵחן ְבּ ֵעינֵי יְ הוָה.
תּוֹלדֹת נ ַֹח
ֵא ֶלּה ְ

בראשית ו:ט-כב

תּוֹלדֹת נ ַֹח
ֵא ֶלּה ְ

בראשית ח:א
בראשית ט:ו
בראשית יב:א-יז:כז

ו ִַיּ ְזכֹּר ֱאל ִֹהים ֶאת נ ַֹח
אָדם ָדּמוֹ יִ ָשּׁ ֵפ ְך
אָדם ָבּ ָ
שׁ ֵֹפ ְך ַדּם ָה ָ
אַב ָרם ֶל ְך ְל ָך
ֹאמר יְ הוָה ֶאל ְ
ַויּ ֶ

בראשית יב:א-יג

אַב ָרם ֶל ְך ְל ָך
ֹאמר יְ הוָה ֶאל ְ
ַויּ ֶ

בראשית יד:יט

אַב ָרם ְל ֵאל
רוּך ְ
ֹאמר ָבּ ְ
ו ְַי ָב ְר ֵכהוּ ַויּ ַ
ֶע ְליוֹן

יעי
ו ְַי ָב ֶר ְך ֱאל ִֹהים ֶאת יוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
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חתן בראשית ,שמחת תורה
מעמד  -יום ב'
מעמד  -יום ג'
מעמד  -יום ד'
מעמד  -יום ה'
מעמד  -יום ו'
קדוש ליל שבת
מעריב ,ליל שבת ◄מעמד  -יום ו'
ביציאה מבית הכנסת
קריאת התורה שבועי  -נוח
קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת
מנחה  -נוח
מוסף ראש השנה
פרקי אבות ג:יח
קריאת התורה שבועי  -לך לך
קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת
מנחה  -לך לך
פרקי אבות ו:י
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פרק  -פסוק
בראשית טו:יג-יד
בראשית יז:א
בראשית יח:א-
כב:כד

בשימוש:

אַב ָרם ָיד ַֹע ֵתּ ַדע ִכּי גֵר
ֹאמר ְל ְ
ַויּ ֶ
ֲך
ַרע ָ
יִ ְהיֶה ז ְ
ְת ַשׁע
אַב ָרם ֶבּן ִתּ ְשׁ ִעים ָשׁנָה ו ֵ
ו ְַי ִהי ְ
ָשׁ ִנים

סדר ברית מילה

ֵרא ֵא ָליו יְ הוָה ְבּ ֵאלֹנֵי ַמ ְמ ֵרא
ַויּ ָ

קריאת התורה שבועי  -וירא

בראשית יח:א-יד

ֵרא ֵא ָליו יְ הוָה ְבּ ֵאלֹנֵי ַמ ְמ ֵרא
ַויּ ָ

בראשית יח:כה
בראשית כא:ד
בראשית כב:א-כד

ָח ִל ָלה ְלּ ָך ֵמ ֲעשֹׂת ַכּ ָדּ ָבר ַהזֶּה
אַב ָר ָהם ֶאת ִי ְצ ָחק ְבּנוֹ
ָמל ְ
ַויּ ָ
נּוֹלד
אַב ָר ָהם ֶאת ֶשׁם ְבּנוֹ ַה ַ
ו ִַיּ ְק ָרא ְ
לוֹ
אַחר ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה
ו ְַי ִהי ַ
אַב ָר ָהם
וְ ָה ֱאל ִֹהים ִנ ָסּה ֶאת ְ

בראשית כא:ג-יד

הגדה של פסח

קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת
מנחה  -וירא
1
סליחות
סדר ברית מילה  -קריאת השם
קריאת התורה ליום ראשון של ראש
השנה
קריאת התורה ליום שני של ראש השנה

בראשית כב:א-יט

אַחר ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה
ו ְַי ִהי ַ
אַב ָר ָהם
וְ ָה ֱאל ִֹהים ִנ ָסּה ֶאת ְ

בראשית כב:טז-יח
בראשית כג:א-
כה:יח

ֹאמר ִבּי ִנ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי ְנ ֻאם ְיהוָה
ַויּ ֶ

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

ו ִַיּ ְהיוּ ַחיֵּי ָשׂ ָרה

קריאת התורה שבועי  -חיי שרה

בראשית כג:א-טז

ו ִַיּ ְהיוּ ַחיֵּי ָשׂ ָרה

בראשית כד:א
בראשית כה:יט-
כח:ט
בראשית כה:יט-
כו:ה
בראשית כז:כח-בט
בראשית כח:ג-ד
בראשית כח:י-לב:ג

ָמים
ָקן ָבּא ַבּיּ ִ
וְאַב ָר ָהם ז ֵ
ְ

קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת
מנחה  -חיי שרה
אחר הלל

אַב ָר ָהם
תּוֹלדֹת ִי ְצ ָחק ֶבּן ְ
וְא ֶלּה ְ
ֵ

קריאת התורה שבועי  -תולדות

ִוְי ֶתּן ְל ָך ָה ֱאל ִֹהים ִמ ַטּל ַה ָשּׁ ַמ ִים
וְאל ַשׁ ַדּי ְי ָב ֵר ְך א ְֹת ָך
ֵ
ֵצא ַי ֲעקֹב ִמ ְבּ ֵאר ָשׁ ַבע
ַויּ ֵ

בראשית כח:י-כב

ֵצא ַי ֲעקֹב ִמ ְבּ ֵאר ָשׁ ַבע
ַויּ ֵ

בראשית לב:ב

וְ ַי ֲעקֹב ָה ַל ְך ְל ַד ְרכּוֹ

אַב ָר ָהם
תּוֹלדֹת ִי ְצ ָחק ֶבּן ְ
וְא ֶלּה ְ
ֵ

1

קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת
מנחה  -תולדות
2
ויתן לך  -מוצאי שבת
ויתן לך  -מוצאי שבת
קריאת התורה שבועי – ויצא
קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת
מנחה – ויצא
תפילת הדרך

הרבה קטעים ופסוקים בסליחות השנות מקוצרות וחלקיות ויש הרבה מקרים איפוא שגוף הפועל משתנה מגוף ראשון לגוף שלישי והפוך.
2
יש נוהגים לאמר לקט פסוקי ברכה המתחילים בפסוק ויתן לך קודם או אחר הבדלה על הכוס במוצאי שבת.
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שימוש פסוקים
שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים

פרק  -פסוק

בשימוש:

בראשית לב:ד-לו:מג

אָכים ְל ָפנָיו
ו ִַיּ ְשׁ ַלח ַי ֲעקֹב ַמ ְל ִ

בראשית לב:ד-יג

אָכים ְל ָפנָיו
ו ִַיּ ְשׁ ַלח ַי ֲעקֹב ַמ ְל ִ

בראשית לה:ה
בראשית לז:א-מ כג

ו ִַיּ ָסּעוּ ו ְַי ִהי ִח ַתּת ֱאל ִֹהים
אָביו
גוּרי ִ
ֵשׁב ַי ֲעקֹב ְבּ ֶא ֶרץ ְמ ֵ
ַויּ ֶ

בראשית לז:א-יא

אָביו
גוּרי ִ
ֵשׁב ַי ֲעקֹב ְבּ ֶא ֶרץ ְמ ֵ
ַויּ ֶ

בראשית מא:א-
מד:יז

ָמים
ָתיִ ם י ִ
ו ְַי ִהי ִמ ֵקּץ ְשׁנ ַ

קריאת התורה שבועי  -וישלך
קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת
מנחה  -וישלך
תפילת הדרך
קריאת התורה שבועי  -וישב
קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת
מנחה  -וישב
קריאת התורה שבועי  -מקץ

בראשית מא:א-יד

ָמים
ָתיִ ם י ִ
ו ְַי ִהי ִמ ֵקּץ ְשׁנ ַ

בראשית מד:טו-טז
בראשית מד:יח-
מז:כז

ֲשׂה
יוֹסף ָמה ַה ַמּע ֶ
ֹאמר ָל ֶהם ֵ
ַויּ ֶ
יתם
ֲשׂ ֶ
ַהזֶּה ֲא ֶשׁר ע ִ

קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת
מנחה  -מקץ
סליחות

הוּדה
ו ִַיּגַּשׁ ֵא ָליו יְ ָ

קריאת התורה שבועי  -ויגש

קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת
הוּדה
ו ִַיּגַּשׁ ֵא ָליו יְ ָ
בראשית מד-יח-ל
מנחה  -ויגש
ֹאמרוּ ֶאל ַפּ ְרעֹה ָלגוּר ָבּ ֶ
ַויּ ְ
אָרץ ָבּאנוּ הגדה של פסח
בראשית מז:ד
בראשית מז:כח-נ:כו ו ְַי ִחי ַי ֲעקֹב ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם
קריאת התורה שבועי  -ויחי
קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת
בראשית מז:כח-
ו ְַי ִחי ַי ֲעקֹב ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם
מנחה  -ויחי
מח:ט
ברכת הבנים ◄ויתן לך  -מוצאי שבת ◄
אָך ַהגּ ֵֹאל א ִֹתי ִמ ָכּל ָרע
ַה ַמּ ְל ְ
בראשית מח:טז
קריאת שמע על המטה ◄תפילת הדרך
וְכ ְמנ ֶ
יְ ִשׂ ְמ ָך ֱאל ִֹהים ְכּ ֶא ְפ ַריִ ם ִ
בראשית מח:כ
ַשּׁה ברכת הבנים ◄סדר פדיון הבן
ַמּים יִ ְשׁכֹּן וְהוּא ְלחוֹף
זְ בוּלֻן ְלחוֹף י ִ
פסוקים לשמות אנשים ז--ן
בראשית מט:יג
ַר ָכתוֹ ַעל ִצידֹן.
ֳא ִניֹּת וְ י ְ
ָדין ַעמּוֹ ְכּ ַ
ָדּן י ִ
אַחד ִשׁ ְב ֵטי ִי ְשׂ ָר ֵאל .פסוקים לשמות אנשים ד--ל
בראשית מט:טז
קריאת שמע על המטה ◄סדר ברית
וִּיתי יְ הוָה.
ישׁוּע ְת ָך ִק ִ
ִל ָ
בראשית מט:יח
מילה ◄תפילת הדרך ◄פרק שירה -
תרנגול
ביציאה מבית הכנסת ◄פסוקים לשמות
גוּדנּוּ וְהוּא ָיגֻד ָע ֵקב.
גָּד ְגּדוּד ְי ֶ
בראשית מט:יט
אנשים ג--ב
ַעזְ ֶר ָךּ
יך ְוי ְ
אָב ָ
ֵמ ֵאל ִ
ויתן לך  -מוצאי שבת
בראשית מט:כה-כו
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שימוש פסוקים
שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים

פרק  -פסוק

בשימוש:

תורה

שמות
שמות א:א-ו:א

וְא ֶלּה ְשׁמוֹת ְבּנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל
ֵ

שמות א:א-יז

וְא ֶלּה ְשׁמוֹת ְבּנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל
ֵ

שמות א:ז
שמות א:י-יא
שמות א:יג-יד

וּבנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל ָפּרוּ ו ִַיּ ְשׁ ְרצוּ ו ִַיּ ְרבּוּ
ְ
ַו ַיּ ַע ְצמוּ
ָה ָבה נִ ְת ַח ְכּ ָמה לוֹ
ֲבדוּ ִמ ְצ ַר ִים ֶאת ְבּנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל
ַו ַיּע ִ
ְבּ ָפ ֶר ְך.
ו ְַי ַצו ַפּ ְרעֹה ְל ָכל ַעמּוֹ ֵלאמֹר ָכּל ַה ֵבּן
ַה ִיּלּוֹד
ו ְַי ִהי ַב ָיּ ִמים ָה ַר ִבּים ָה ֵהם
ַא ָק ָתם
ו ִַיּ ְשׁ ַמע ֱאל ִֹהים ֶאת נ ֲ
ֲקת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָבּאָה
וְע ָתּה ִהנֵּה ַצע ַ
ַ
ֵא ָלי
ָד ָך
וְאת ַה ַמּ ֶטּה ַהזֶּה ִתּ ַקּח ְבּי ֶ
ֶ
ְאל
אַב ָר ָהם ֶאל יִ ְצ ָחק ו ֶ
ָא ָרא ֶאל ְ
וֵ
ַי ֲעקֹב ְבּ ֵאל ַשׁ ָדּי
ְאל
אַב ָר ָהם ֶאל יִ ְצ ָחק ו ֶ
ָא ָרא ֶאל ְ
וֵ
ַי ֲעקֹב ְבּ ֵאל ַשׁ ָדּי
ֹאמרוּ ַה ַח ְר ֻט ִמּם ֶאל ַפּ ְרעֹה ֶא ְצ ַבּע
ַויּ ְ
ֱאל ִֹהים ִהוא
ִהנֵּה יַד יְ הוָה הוֹיָה
ֹשׁה בֹּא ֶאל
ֹאמר יְ הוָה ֶאל מ ֶ
ַויּ ֶ
ַפּ ְרעֹה
ֹשׁה בֹּא ֶאל
ֹאמר יְ הוָה ֶאל מ ֶ
ַויּ ֶ
ַפּ ְרעֹה
ַהח ֶֹדשׁ ַהזֶּה ָל ֶכם רֹאשׁ ֳח ָד ִשׁים
וְע ַב ְר ִתּי ְב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַר ִים ַבּ ַלּיְ ָלה ַה ֶזּה
ָ
יתי ָכל ְבּכוֹר ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַר ִים
וְ ִה ֵכּ ִ
ו ִַיּ ְק ָרא מֹ ֶשׁה ְל ָכל זִ ְקנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל
ֵיכם ָמה
יכם ְבּנ ֶ
ֹאמרוּ ֲא ֵל ֶ
וְ ָהיָהִ ,כּי י ְ
ָה ֲעב ָֹדה ַהזֹּאת ָל ֶכם.
הוֹציאוּ
ַויֹּאפוּ ֶאת ַה ָבּ ֵצק ֲא ֶשׁר ִ
ִמ ִמּ ְצ ַר ִים ֻעגֹת ַמצּוֹת

שמות א:כב
שמות ב:כג-כה
שמות ב:כד
שמות ג:ט
שמות ד:יז
שמות ו:ב-ט:לה
שמות ו:ב-יז
שמות ח:טו
שמות ט:ג
שמות י:א-יג:טז
שמות י:א-יא
שמות יב:א-כ
שמות יב:יב
שמות יב:כא-נא
שמות יב:כו-כז
שמות יב:לט
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קריאת התורה שבועי  -שמות
קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת
מנחה  -שמות
הגדה של פסח
הגדה של פסח
הגדה של פסח
הגדה של פסח
הגדה של פסח
מוסף ראש השנה ◄סליחות
הגדה של פסח
הגדה של פסח
קריאת התורה שבועי  -וארא
קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת
מנחה  -וארא
הגדה של פסח
הגדה של פסח
קריאת התורה שבועי  -בא
קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת
מנחה  -בא
קריאת התורה לפרשת החודש
הגדה של פסח
קריאת התורה יום ראשון של פסח
הגדה של פסח
הגדה של פסח

שימוש פסוקים
שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים

פרק  -פסוק

בשימוש:

שמות יג:א-טז

ַק ֶדּשׁ ִלי ָכל ְבּכוֹר ֶפּ ֶטר ָכּלֶ -ר ֶחם

שמות יג:ב
שמות יג:ג
שמות יג:ח
שמות יג:יא-טז
שמות יג:יד
שמות יג:יז-יז:טז

ַק ֶדּשׁ ִלי ָכל ְבּכוֹר ֶפּ ֶטר ָכּלֶ -ר ֶחם
ֹשׁה ֶאל ָה ָעם זָכוֹר ֶאת
ֹאמר מ ֶ
ַויּ ֶ
ַהיּוֹם ַהזֶּה
ַד ָתּ ְל ִבנְ ָך ַבּיּוֹם ַההוּא ֵלאמֹר
וְ ִהגּ ְ
וְ ָהיָה ִכּי יְ ִב ֲא ָך ְיהוָה ֶאל ֶא ֶרץ
ַה ְכּ ַנעֲנִ י
אָל ָך ִב ְנ ָך ָמ ָחר ֵלאמֹר
וְ ָהיָה ִכּי יִ ְשׁ ְ
ַמה זֹּאת
ו ְַי ִהי ְבּ ַשׁ ַלּח ַפּ ְרעֹה ֶאת ָה ָעם

שמות יג:יז-יד:ח

ו ְַי ִהי ְבּ ַשׁ ַלּח ַפּ ְרעֹה ֶאת ָה ָעם

שמות יג:יז-טו:כו
שמות יד:ל-טו:יט

ו ְַי ִהי ְבּ ַשׁ ַלּח ַפּ ְרעֹה ֶאת ָה ָעם
ַיּוֹשׁע יְ הוָה ַבּיּוֹם ַההוּא ֶאת
ו ַ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמיַּד ִמ ְצ ָר ִים
ַרא יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ַהיָּד ַה ְגּד ָֹלה ֲא ֶשׁר
ַויּ ְ
ָע ָשׂה ְיהוָה ְבּ ִמ ְצ ַר ִים
וּבנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל ֶאת
ֹשׁה ְ
ָשׁיר מ ֶ
אָז י ִ
ירה ַהזֹּאת ַליהוָה
ַה ִשּׁ ָ

שמות יד:לא
שמות טו:א
שמות טו:יא

ִמי ָכמ ָֹכה ָבּ ֵא ִלם יְ הוָה ִמי ָכּמ ָֹכה
ֹשׂה
נוֹרא ְת ִהלֹּת ע ֵ
ֶא ָדּר ַבּקּ ֶֹדשׁ ָ
נְ
ֶפ ֶלא.

שמות טו:טז
שמות טו:יז

ָפ ַחד
ימ ָתה ו ַ
יהם ֵא ָ
ֲל ֶ
ִתּפֹּל ע ֵ
ַח ָל ְת ָך
ְתּ ִב ֵאמוֹ ו ְִת ָטּ ֵעמוֹ ְבּ ַהר נ ֲ
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סדר הנחת תפילין  -פרשת קדיש לי כל
בכור ◄קריאת התורה לי"ז ניסן
ושלישי דפסח חוץ לארץ
סדר פדיון הבן
אחד משש זכירות  -יציאת מצרים
הגדה של פסח
סדר הנחת תפילין  -פרשת כי יביאך
הגדה של פסח
קריאת התורה שבועי  -בשלח
קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת
מנחה  -בשלח
קריאת התורה לשביעי של פסח
שחרית ,פסוקי דזמרה  -שירת הים
הגדה של פסח
פרק שירה  -שור
ברכות קריאת שמע  -שחרית ,עזרת
אבותינו ◄קריאת שמע  -מעריב ◄פרק
שירה  -בהמה דקה טהורה ◄פסוקים
לשמות אנשים מ--א
פרקי אבות ו:י ◄קדוש לבנה
פרקי אבות ו:י

שימוש פסוקים
שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים

פרק  -פסוק

בשימוש:

שמות טו:יח

ָעד.
יְ הוָה ִי ְמל ְֹך ְלע ָֹלם ו ֶ

שמות טו:כו

מוֹע ִתּ ְשׁ ַמע ְלקוֹל
ֹאמר ִאם ָשׁ ַ
ַויּ ֶ
יך
יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ֹשׁה ִה ְנ ִני
ֹאמר יְ הוָה ֶאל מ ֶ
ַויּ ֶ
ַמ ְמ ִטיר ָל ֶכם ֶל ֶחם ִמן ַה ָשּׁ ָמיִ ם
ֲמ ֵלק ַויִּ ָלּ ֶחם ִעם יִ ְשׂ ָר ֵאל
ַו ָיּבֹא ע ָ
ידם.
ִבּ ְר ִפ ִ
ו ִַיּ ְשׁ ַמע ִי ְתרוֹ כ ֵֹהן ִמ ְדיָן

שמות טז:ד-לו
שמות יז:ח-טז
שמות יח:א-כ כו
שמות יח:א-יב
שמות יט:א-כ כב
שמות יט:טז
שמות יט:יט
שמות כ:א-יז
שמות כ:ח
שמות כ:ח-יא
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שמות כ:יח
שמות כ:כא
שמות כא:א-כד:יח

יהי כבוד  -שחרית ,פסוקי דזמרה ◄
ברכות קריאת שמע  -שחרית ומעריב ◄
ובא לציון  -שחרית ,מנחה לשבת ויום
טוב ,מעריב מוצאי שבת ◄ברוך ה'
לעולם אמן ואמן  -מעריב ,יום חול חוץ
לארץ ◄עלינו  -שחרית ,מנחה ,מעריב,
מוסף ,מוסף ראש השנה ,קדוש לבנה,
סדר ברית מילה ◄ביציאה מבית
הכנסת ◄קריאת שמע על המטה ◄
פרקי אבות ו:יא ◄אתה הראת  -שמחת
תורה
קריאת שמע על המטה
פרשת המן ◄מעמדות  -כל יום

קריאת התורה לפורים
קריאת התורה שבועי  -יתרו
קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת
ו ִַיּ ְשׁ ַמע ִי ְתרוֹ כ ֵֹהן ִמ ְדיָן
מנחה  -יתרו
ישׁי ְל ֵצאת ְבּ ֵני יִ ְשׂ ָר ֵאל קריאת התורה לשבועות יום ראשון בחוץ
ַבּח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִל ִ
ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם
לארץ
ו ְַי ִהי ַביּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
ישׁי ִבּ ְהיֹת ַהבּ ֶֹקר מוסף ראש השנה
הוֹל ְך ָ
ו ְַי ִהי קוֹל ַהשּׁ ָֹפר ֵ
וְחזֵק ְמאֹד מוסף ראש השנה
יך
אָנ ִֹכי ְיהוָה ֱאל ֶֹה ָ
עשרת הדברות ◄מעמדות  -כל יום
אחד משש זכירות – לזכור את יום השבת
ית ָכּל
ָמים ַתּ ֲעבֹד וְ ָע ִשׂ ָ
ֵשׁ ֶשׁת י ִ
אכ ֶתּ ָך.
ְמ ַל ְ
לקדשו
ית ָכּל
ָמים ַתּ ֲעבֹד וְ ָע ִשׂ ָ
ֵשׁ ֶשׁת י ִ
3
קדושא רבא ,שבת בבקור
אכ ֶתּ ָך.
ְמ ַל ְ
יתם ִכּי ִמן ַה ָשּׁ ַמיִ ם
אַתּם ְר ִא ֶ
ֶ
ִדּ ַבּ ְר ִתּי ִע ָמּ ֶכם.
ֲשׂה ִלּי
וְאם ִמזְ ַבּח ֲא ָבנִ ים ַתּע ֶ
ִ
וְא ֶלּה ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים ֲא ֶשׁר ָתּ ִשׂים
ֵ
ֵיהם.
ִל ְפנ ֶ

3

במיוחד חצי השני של פסוק יא
4
בתנ"כים מסוימים זה רשום כשמות כ:יד
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מוסף ראש השנה
פרקי אבות ג:ז
קריאת התורה שבועי  -משפטים

שימוש פסוקים
שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים

פרק  -פסוק

בשימוש:

שמות כא:א-יט

וְא ֶלּה ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים ֲא ֶשׁר ָתּ ִשׂים
ֵ
ֵיהם.
ִל ְפנ ֶ
ַעל ָכּל ְדּ ַבר ֶפּ ַשׁע ַעל שׁוֹר ַעל ֲחמוֹר
ַעל ֶשׂה ַעל ַשׂ ְל ָמה ַעל ָכּל ֲא ֵב ָדה

שמות כב:כד-כג:יט

ִאם ֶכּ ֶסף ַתּ ְלוֶה ֶאת ַע ִמּי

שמות כג:כ
שמות כה:א-כז:יט

ֶיך
אָך ְל ָפנ ָ
ִהנֵּה אָנ ִֹכי שׁ ֵֹל ַח ַמ ְל ְ
ִל ְשׁ ָמ ְר ָך ַבּ ָדּ ֶר ְך
אַר ֶצ ָך
ֲק ָרה ְבּ ְ
לֹא ִת ְהיֶה ְמ ַשׁ ֵכּ ָלה ַוע ָ
יך ֲא ַמ ֵלּא.
ָמ ָ
ֶאת ִמ ְס ַפּר י ֶ
ַדּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְיִ ְקחוּ ִלי
רוּמה
ְתּ ָ
ַדּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְיִ ְקחוּ ִלי
רוּמה
ְתּ ָ
וְאַתּה ְתּ ַצוֶּה ֶאת ְבּנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל
ָ

שמות כז:כ-כח:יב

וְאַתּה ְתּ ַצוֶּה ֶאת ְבּנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל
ָ

שמות כט:לח-מו
שמות ל:א-לו
שמות ל:ז-ח
שמות ל:יא-לד:לה

ֲשׂה ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח
וְ זֶהֲ ,א ֶשׁר ַתּע ֶ
ית ִמ ְז ֵבּ ַחִ ,מ ְק ַטר ְקט ֶֹרת
וְע ִשׂ ָ
ָ
אַהרֹן ְקט ֶֹרת ַס ִמּים
וְה ְק ִטיר ָע ָליו ֲ
ִ
ִכּי ִת ָשּׂא ֶאת רֹאשׁ ְבּנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל
יהם
ִל ְפ ֻק ֵד ֶ
ִכּי ִת ָשּׂא ֶאת רֹאשׁ ְבּנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל
יהם
ִל ְפ ֻק ֵד ֶ
ִכּי ִת ָשּׂא ֶאת רֹאשׁ ְבּנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל
יהם
ִל ְפ ֻק ֵד ֶ
ֹשׁת
ְכנּוֹ ְנח ֶ
ֹשׁת ו ַ
ית ִכּיּוֹר ְנח ֶ
וְע ִשׂ ָ
ָ
ְל ָר ְח ָצה
ֹשׁה ַקח ְל ָך
ֹאמר יְ הוָה ֶאל מ ֶ
ַויּ ֶ
ַס ִמּים
אַך ֶאת ַשׁ ְבּת ַֹתי ִתּ ְשׁמֹרוּ
ְ

שמות לא:טז-יז

וְשׁ ְמרוּ ְבנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ַה ַשּׁ ָבּת
ָ

שמות לב:יא-יד

ֹשׁה ֶאת ְפּנֵי יְ הוָה ֱאל ָֹהיו
ו ְַי ַחל מ ֶ

שמות לב:יב

ָחם ַעל ָה ָר ָעה
אַפּ ָך ְו ִהנּ ֵ
שׁוּב ֵמ ֲחרוֹן ֶ
ְל ַע ֶמּ ָך.
וּליִ ְשׂ ָר ֵאל
אַב ָר ָהם ְל ִי ְצ ָחק ְ
זְ כֹר ְל ְ
יך
ֲב ֶד ָ
עָ

שמות כב:ח

שמות כג:כו

שמות כה:א-טז
שמות כז:כ-ל:י

שמות ל:יא-כא
שמות ל:יא-טז
שמות ל:יז-כא
שמות ל:לד-לו
שמות לא:יב-יז

שמות לב:יג
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קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת
מנחה  -משפטים
פרק שירה  -זאב
קריאת התורה לי"ח ניסן  -חול המועד
פסח
תפילת הדרך
פסוקים לשמות אנשים ל--א
קריאת התורה שבועי  -תרומה
קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת
מנחה  -תרומה
קריאת התורה שבועי  -תצוה
קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת
מנחה  -תצוה
מעמדות  -כל יום
פרשת מזבח מקטר הקטורת
פרשת הקטורת  -שחרית ,קורבנות
קריאת התורה שבועי  -כי תשא
קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת
מנחה  -כי תשא
קריאת התורה פרשת שקלים
פרשת הכיור  -שחרית ,קורבנות
פרשת הקטורת  -שחרית ,קורבנות
מעמד  -שבת
עמידה שבת שחרית ◄מעריב ,ליל
שבת ◄קדושא רבא ,שבת בוקר
קריאת התורה לתענית ציבור ,ממשיכים
לד:א
תחנון ◄סליחות
סליחות

שימוש פסוקים
שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים

פרק  -פסוק
שמות לב:טז
שמות לג:יב-לד:כו
שמות לג:יט
שמות לד:א-י
שמות לד:א-כו
שמות לד:ה-ז
שמות לד:ו
שמות לד:ו-ז
שמות לד:ט
שמות לה:א-לח:כ
שמות לה:א-כ

בשימוש:

ֲשׂה ֱאל ִֹהים ֵה ָמּה
וְ ַה ֻלּחֹת ַמע ֵ
פרקי אבות ו:ב
אַתּה א ֵֹמר ֵא ַלי ַה ַעל ֶאת ָה ָעם קריאת התורה לשבת חול המועד פסח
ְר ֵאה ָ
ַהזֶּה
וסוכות
טוּבי ַעל
ֲביר ָכּל ִ
ֹאמר ֲאנִ י אַע ִ
ַויּ ֶ
סליחות
ֶיך
ָפּנ ָ
קריאת התורה לתענית ציבור ,ממשיכים
ֹשׁה ְפּ ָסל ְל ָך
ַויֹּא ֶמר יְ הוָה ֶאל מ ֶ
ְשׁנֵי ֻלחֹת ֲא ָבנִ ים ָכּ ִראשֹׁנִ ים
לב:יד
ֹשׁה ְפּ ָסל ְל ָך
ֹאמר יְ הוָה ֶאל מ ֶ
ַויּ ֶ
קריאת התורה לי"ט ניסן  -חול המועד
ְשׁנֵי ֻלחֹת ֲא ָבנִ ים ָכּ ִראשֹׁנִ ים
פסח
ַויּ ֵֶרד יְ הוָה ֶבּ ָענָן וַיִּ ְתי ֵַצּב ִעמּוֹ ָשׁם סליחות
פסוק שהקהל אומרים בעת קריאת
הכהנים מילת "השם" השני בברכת
ַו ַיּ ֲעבֹר יְ הוָה ַעל ָפּנָיו וַיִּ ְק ָרא
5
כהנים
שלוש עשרה מידות  -סליחות ,וידוי ◄
ַו ַיּ ֲעבֹר יְ הוָה ַעל ָפּנָיו וַיִּ ְק ָרא
כשמוצאים ספר תורה מארון הקודש
בחגים וימים הנוראים
אתנוּ ְוּנ ַח ְל ָתּנוּ סליחות ,וידוי  -שלוש עשרה מידות
וּל ַח ָטּ ֵ
וְ ָס ַל ְח ָתּ ַלעֲוֹנֵנוּ ְ
ֲדת ְבּ ֵני
ֹשׁה ֶאת ָכּל ע ַ
ַק ֵהל מ ֶ
ַויּ ְ
קריאת התורה שבועי  -ויקהל
יִ ְשׂ ָר ֵאל
קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת
ֲדת ְבּ ֵני
ֹשׁה ֶאת ָכּל ע ַ
ַק ֵהל מ ֶ
ַויּ ְ
יִ ְשׂ ָר ֵאל
מנחה  -ויקהל
ֲדת ְבּ ֵני
ֹשׁה ֶאת ָכּל ע ַ
ַק ֵהל מ ֶ
ַויּ ְ
מעמד  -שבת
יִ ְשׂ ָר ֵאל

שמות לה:א-ג
שמות לח:כא-מ:לח

קוּדי ַה ִמּ ְשׁ ָכּן ִמ ְשׁ ַכּן ָה ֵעדֻת
ֵא ֶלּה ְפ ֵ

שמות לח:כא-לט:א

קוּדי ַה ִמּ ְשׁ ָכּן ִמ ְשׁ ַכּן ָה ֵעדֻת
ֵא ֶלּה ְפ ֵ

קריאת התורה שבועי  -פקודי
קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת
מנחה  -פקודי

תורה

ויקרא
ויקרא א:א-ה:כו
ויקרא א:א-יג
5

ֹשׁה ו ְַי ַד ֵבּר יְ הוָה ֵא ָליו
ו ִַיּ ְק ָרא ֶאל מ ֶ
מוֹעד ֵלאמֹר.
ֵמא ֶֹהל ֵ
ֹשׁה ו ְַי ַד ֵבּר יְ הוָה ֵא ָליו
ו ִַיּ ְק ָרא ֶאל מ ֶ
מוֹעד ֵלאמֹר.
ֵמא ֶֹהל ֵ

נאמר בלחש על ידי הציבור פסוק אחד כנגד כל מילה בברכת כהנים.
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קריאת התורה שבועי  -ויקרא
קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת
מנחה  -ויקרא

שימוש פסוקים
שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים

פרק  -פסוק

בשימוש:

ויקרא ז:יא-יח
ויקרא ז:כח-לד
ויקרא ט:א-יא:מז

וְ ִה ְפ ִשׁיט ֶאת ָהע ָֹלה וְנִ ַתּח א ָֹתהּ
יה.
ִלנְ ָת ֶח ָ
ֶר ְך ַה ִמּזְ ֵבּ ַח ָצפֹנָה
וְשׁ ַחט אֹתוֹ ַעל י ֶ
ָ
ִל ְפנֵי ְיהוָה
אַהרֹן
נּוֹת ֶרת ִמן ַה ִמּנְ ָחה ְל ֲ
וְ ַה ֶ
וּל ָבנָיו ק ֶֹדשׁ ָק ָד ִשׁים ֵמ ִא ֵשּׁי ְיהוָה.
ְ
וְכי ַת ְק ִרב ָק ְר ַבּן ִמ ְנ ָחה ַמ ֲא ֵפה ַתנּוּר
ִ
ֶך
וְאם ִמנְ ָחה ַעל ַה ַמּ ֲח ַבת ָק ְר ָבּנ ָ
ִ
ֶך
וְאם ִמנְ ַחת ַמ ְר ֶח ֶשׁת ָק ְר ָבּנ ָ
ִ
ָכּל ַה ִמּ ְנ ָחה ֲא ֶשׁר ַתּ ְק ִריבוּ ַליהוָה
לֹא ֵת ָע ֶשׂה ָח ֵמץ
ֶבח ְשׁ ָל ִמים ָק ְר ָבּנוֹ
וְאם ז ַ
ִ
אַחת ֶתּ ֱח ָטא ִב ְשׁ ָגגָה
ֶפשׁ ַ
וְאם נ ֶ
ִ
אָרץ
ֵמ ַעם ָה ֶ
וְשׁ ְמ ָעה קוֹל אָ ָלה
ֶפשׁ ִכּי ֶת ֱח ָטא ָ
וְ נ ֶ
אַחת
ֶפשׁ ִכּי ֶת ֱח ָטא וְ ָע ְשׂ ָתה ַ
וְאם נ ֶ
ִ
ִמ ָכּל ִמ ְצוֹת ְיהוָה ֲא ֶשׁר לֹא
ָשׂא
וְאָשׁם ְונ ָ
ָדע ֵ
ֵת ָע ֶשׂינָה וְ לֹא י ַ
עֲוֹנוֹ.
ֲלה ַמ ַעל ַבּיהוָה
וּמע ָ
ֶפשׁ ִכּי ֶת ֱח ָטא ָ
נֶ
ְאת ָבּנָיו ֵלאמֹר זֹאת
אַהרֹן ו ֶ
ַצו ֶאת ֲ
תּוֹרת ָהע ָֹלה
ַ
ְאת ָבּנָיו ֵלאמֹר זֹאת
אַהרֹן ו ֶ
ַצו ֶאת ֲ
תּוֹרת ָהע ָֹלה
ַ
ְאת ָבּנָיו ֵלאמֹר זֹאת
אַהרֹן ו ֶ
ַצו ֶאת ֲ
תּוֹרת ָהע ָֹלה
ַ
ְאת ָבּנָיו ֵלאמֹר זֹאת
אַהרֹן ו ֶ
ַצו ֶאת ֲ
תּוֹרת ָהע ָֹלה
ַ
תּוּקד בּוֹ
וְ ָה ֵאשׁ ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ַ
אָשׁם ק ֶֹדשׁ ָק ָד ִשׁים
תּוֹרת ָה ָ
וְ זֹאת ַ
הוּא.
ֶבח ַה ְשּׁ ָל ִמים ֲא ֶשׁר
תּוֹרת ז ַ
וְ זֹאת ַ
ַק ִריב ַליהוָה.
יְ
ֶבח ְשׁ ָל ָמיו ַליהוָה
ַה ַמּ ְק ִריב ֶאת ז ַ
יני
ו ְַי ִהי ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִמ ִ

ויקרא ט:א-טז

יני
ו ְַי ִהי ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִמ ִ

ויקרא יב:א-יג:נט

ָכר
ָל ָדה ז ָ
יע וְ י ְ
ִא ָשּׁה ִכּי ַת ְז ִר ַ

ויקרא א:ו-יז
ויקרא א:יא
ויקרא ב:ג-א
ויקרא ב:ד
ויקרא ב:ה-ו
ויקרא ב:ז-יג
ויקרא ב:יא
ויקרא ג:א-טז
ויקרא ד:כז-לא
ויקרא ה:א-ו
ויקרא ה:יז-יט
ויקרא ה:כ-כו
ויקרא ו:א-ח:לו
ויקרא ו:א-יא
ויקרא ו:א-ו
ויקרא ו:א-ז:טז
ויקרא ו:ה
ויקרא ז:א-ו
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פרשת העולה  -שחרית ,קורבנות
פרשת התמיד  -שחרית ,קורבנות ◄
מעמדות  -כל יום
פרשת מנחה סולת
פרשת מנחה מאפה
פרשת מחבת
פרשת מרחשת
שחרית ,קורבנות
פרשת שלמים
פרשת חטאת
פרשת עולה ויורד
פרשת אשם תלוי
פרשת אשם ודאי
קריאת התורה שבועי  -צו
קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת
מנחה  -צו
פרשת תרומת הדשן  -שחרית ,קורבנות
מעמדות  -סדר קורבנות ,כל יום
אביי הוה מסדר  -שחרית ,קורבנות
פרשת אשם
פרשת תודה
פרשת תודה
קריאת התורה שבועי  -שמיני
קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת
מנחה  -שמיני
קריאת התורה שבועי  -תזריע

שימוש פסוקים
שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים

פרק  -פסוק

בשימוש:

ויקרא יב:א-יג:ה

ָכר
ָל ָדה ז ָ
יע וְ י ְ
ִא ָשּׁה ִכּי ַת ְז ִר ַ

ויקרא יד:א-טו:לג

תּוֹרת ַה ְמּצ ָֹרע
זֹאת ִתּ ְהיֶה ַ

ויקרא יד:א-יב

תּוֹרת ַה ְמּצ ָֹרע
זֹאת ִתּ ְהיֶה ַ

ויקרא טז:א-יח:ל

אַהרֹן
אַח ֵרי מוֹת ְשׁנֵי ְבּנֵי ֲ
ֲ

ויקרא טז:א-יז

אַהרֹן
אַח ֵרי מוֹת ְשׁנֵי ְבּנֵי ֲ
ֲ

ויקרא טז:ג-אד

אַהרֹן ֶאל ַהקּ ֶֹדשׁ ְבּ ַפר
ְבּזֹאת ָיבֹא ֲ
אַיל ְלע ָֹלה
ֶבּן ָבּ ָקר ְל ַח ָטּאת וְ ִ

ויקרא טז:ל
ויקרא יח:ג-י

ויקרא כא:א-כד:כג

יכם
ֲל ֶ
ִכּי ַביּוֹם ַהזֶּה ְי ַכ ֵפּר ע ֵ
ֲשׂה ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַר ִים ֲא ֶשׁר
ְכּ ַמע ֵ
יְ ַשׁ ְב ֶתּם ָבּהּ לֹא ַתעֲשׂוּ
ְקד ִֹשׁים ִתּ ְהיוּ ִכּי ָקדוֹשׁ ֲא ִני ְיהוָה
יכם
ֱאל ֵֹה ֶ
ְקד ִֹשׁים ִתּ ְהיוּ ִכּי ָקדוֹשׁ ֲא ִני ְיהוָה
יכם
ֱאל ֵֹה ֶ
אַהרֹן
ֹהנִ ים ְבּנֵי ֲ
ֱאמֹר ֶאל ַהכּ ֲ

ויקרא כא:א-טו

אַהרֹן
ֹהנִ ים ְבּנֵי ֲ
ֱאמֹר ֶאל ַהכּ ֲ

ויקרא כב:כו-כג:מד

ָלד
שׁוֹר אוֹ ֶכ ֶשׂב אוֹ ֵעז ִכּי ִיוּ ֵ

ויקרא כג:ד
ויקרא כג:טו-טז
ויקרא כג:מב-מג

ֲדי יְ הוָה ִמ ְק ָר ֵאי ק ֶֹדשׁ
ֵא ֶלּה מוֹע ֵ
ֲדם.
ֲא ֶשׁר ִתּ ְק ְראוּ א ָֹתם ְבּמוֹע ָ
וּס ַפ ְר ֶתּם ָל ֶכם ִמ ָמּ ֳח ַרת ַה ַשּׁ ָבּת
ְ
ָמים
ַבּ ֻסּכֹּת ֵתּ ְשׁבוּ ִשׁ ְב ַעת י ִ

ויקרא כג:מד

ֲדי יְ הוָה ֶאל
ֹשׁה ֶאת מֹע ֵ
ו ְַי ַד ֵבּר מ ֶ
ְבּנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל.
ֹשׁה ְבּ ַהר ִסינַי
ו ְַי ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶ
ֵלאמֹר.
ֹשׁה ְבּ ַהר ִסינַי
ו ְַי ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶ
ֵלאמֹר.
ִאם ְבּ ֻחקּ ַֹתי ֵתּ ֵלכוּ

ויקרא יט:א-כ:כז
ויקרא יט:א-יד

ויקרא כה:א-כו:ב
ויקרא כה:א-יג
ויקרא כו:ג-כז:לד
ויקרא כו:ג-יג

ִאם ְבּ ֻחקּ ַֹתי ֵתּ ֵלכוּ
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קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת
מנחה  -תזריע
קריאת התורה שבועי  -מצורע
קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת
מנחה  -מצורע
קריאת התורה שבועי  -אחרי מות
קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת
מנחה  -אחרי מות
קריאת התורה ליום כיפור בוקר ◄שבת
פרשת פרה
תפילת יום כיפור
קריאת התורה ,מנחה יום כיפור
קריאת התורה שבועי  -קדושים
קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת
מנחה  -קדושים
קריאת התורה שבועי  -אמור
קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת
מנחה  -אמור
קריאת התורה לט"ז ניסן וראשון )ושני
בחוץ לארץ( סוכות
קדושא רבא ,יום טוב בוקר
סדר ספירת העומר
אושפיזין בסוכות
מעריב יום טוב ◄קדושא רבא ,יום טוב
בוקר
קריאת התורה שבועי  -בהר סיני
קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת
מנחה  -בהר סיני
קריאת התורה שבועי  -בחוקותי
קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת
מנחה  -בחוקותי

שימוש פסוקים
שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים

פרק  -פסוק

בשימוש:

ויקרא כו:מב

יתי ַיעֲקוֹב
ָכ ְר ִתּי ֶאת ְבּ ִר ִ
וְ ז ַ

ויקרא כו:מד-מה
ויקרא כו:מה

יוֹתם ְבּ ֶא ֶרץ
וְאַף גַּם זֹאת ִבּ ְה ָ
יהם
א ְֹי ֵב ֶ
ָכ ְר ִתּי ָל ֶהם ְבּ ִרית ִראשׁ ִֹנים
וְ ז ַ

שחרית ,ברכות השחר ◄מוסף ראש
השנה ◄סליחות
סליחות
מוסף ראש השנה

תורה

במדבר
במדבר א:א-ד:כ
במדבר א:א-יט
במדבר ד:כא-ז:פט
במדבר ד:כא-לג
במדבר ו:כב-כז
במדבר ו:כד-כו
במדבר ו:כז
6

במדבר ז:א-יז

ו ְַי ַד ֵבּר יְ הו
מוֹעָהד ֶאל מ ֶֹשׁה ְבּ ִמ ְד ַבּר ִסינַי קריאת התורה שבועי  -במדבר
ְבּא ֶֹהל ֵ
ו ְַי ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל מ ֶֹשׁה ְבּ ִמ ְד ַבּר ִסינַי קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת
מוֹעד
ְבּא ֶֹהל ֵ
מנחה  -במדבר
ֵרשׁוֹן
ָנשֹׂא ֶאת רֹאשׁ ְבּנֵי ג ְ
קריאת התורה שבועי  -נשוא
קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת
ֵרשׁוֹן
ָנשֹׂא ֶאת רֹאשׁ ְבּנֵי ג ְ
מנחה  -נשוא
כֹּה ְת ָב ְרכוּ ֶאת ְבּנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל
סדר הטבת חלום
ברכת כהנים בברכת התורה ,שחרית ◄
יְ ָב ֶר ְכ ָך ְיהוָה ִוְי ְשׁ ְמ ֶר ָך.
קריאת שמע על המטה ◄ברכת
הבנים ◄תפילת הדרך ◄סדר פדיון הבן
פסוק שהקהל אומרים בעת קריאת
וְשׂמוּ ֶאת ְשׁ ִמי ַעל ְבּנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל
ָ
ַאנִ י ֲא ָב ְר ֵכם.
וֲ
הכהנים מילת וישם בברכת כהנים
וְַהַי ִִמּהיְשׁ ְָבּכּןיוֹם ַכּלּוֹת מ ֶֹשׁה ְל ָה ִקים ֶאת קריאת התורה ראשון של חנוכה

במדבר ז:יח-כט

ַבּיּוֹם ַה ֵשּׁ ִני ִה ְק ִריב נְ ַת ְנ ֵאל ֶבּן ָ
צוּער קריאת התורה שני של חנוכה
שכר.
נְ ִשׂיא ִי ָשּׂ ָ

במדבר ז:כד-לה

ָשׂיא ִל ְבנֵי ְזבוּלֻן
ישׁי נ ִ
ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
ֱא ִליאָב ֶבּן ֵחלֹן.
אוּבן
ָשׂיא ִל ְבנֵי ְר ֵ
יעי נ ִ
ַבּיּוֹם ָה ְר ִב ִ
ֱא ִליצוּר ֶבּן ְשׁ ֵדיאוּר.
ָשׂיא ִל ְבנֵי ִשׁ ְמעוֹן
ישׁי נ ִ
ַבּיּוֹם ַה ֲח ִמ ִ
ישׁ ָדּי.
יאל ֶבּן צוּ ִר ַ
ֻמ ֵ
ְשׁל ִ
ָסף
ָשׂיא ִל ְבנֵי ָגד ֶא ְלי ָ
ַבּיּוֹם ַה ִשּׁ ִשּׁי נ ִ
עוּאל.
ֶבּן ְדּ ֵ

במדבר ז:ל-מא
במדבר ז:לו-מז
במדבר ז:מב-מז
6

יש מתחילים מפסוק ו:כב
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קריאת התורה שלישי של חנוכה
קריאת התורה רביעי של חנוכה
קריאת התורה חמישי של חנוכה
קריאת התורה ששי של חנוכה

שימוש פסוקים
שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים

פרק  -פסוק
במדבר ז:מח-נג
במדבר ז:נד-ח:ד
במדבר ח:א-יב:טז
במדבר ח:א-יד

בשימוש:

ָשׂיא ִל ְבנֵי ֶא ְפ ָר ִים
יעי נ ִ
ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ישׁ ָמע ֶבּן ַע ִמּיהוּד.
ֱא ִל ָ
ַשּׁה
ָשׂיא ִל ְבנֵי ְמנ ֶ
ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִמינִ י נ ִ
יאל ֶבּן ְפּ ָדהצוּר.
ַמ ִל ֵ
גְּ
ְבּ ַה ֲעל ְֹת ָך ֶאת ַה ֵנּרֹת ֶאל מוּל ְפּנֵי
נוֹרה
ַה ְמּ ָ
ְבּ ַה ֲעל ְֹת ָך ֶאת ַה ֵנּרֹת ֶאל מוּל ְפּנֵי
נוֹרה
ַה ְמּ ָ

במדבר ט:א-יד

וְ ַיעֲשׂוּ ְבנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ַה ָפּ ַסח
ְבּמוֹעֲדוֹ.
אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂר יוֹם
ַבּח ֶֹדשׁ ַה ֵשּׁנִ י ְבּ ְ
וְעל ִפּי ְיהוָה
ַחנוּ ַ
ַעל ִפּי יְ הוָה י ֲ
יִ ָסּעוּ
יכם
ֲד ֶ
וּבמוֹע ֵ
וּביוֹם ִשׂ ְמ ַח ְת ֶכם ְ
ְ
יכם
אשׁי ָח ְד ֵשׁ ֶ
וּב ָר ֵ
ְ

במדבר י:לה

ֹשׁה
ֹאמר מ ֶ
ו ְַי ִהי ִבּנְ ס ַֹע ָהאָרֹן ַויּ ֶ

במדבר י:לו
במדבר יב:יא
במדבר יג:א-טו:מא

ֹאמר
וּבנֻחֹה י ַ
ְ
אַל נָא ָת ֵשׁת ָע ֵלינוּ ַח ָטּאת
ָתרוּ ֶאת ֶא ֶרץ
ָשׁים וְ י ֻ
ְשׁ ַלח ְל ָך ֲאנ ִ
ַען
ְכּנ ַ
ָתרוּ ֶאת ֶא ֶרץ
ָשׁים וְ י ֻ
ְשׁ ַלח ְל ָך ֲאנ ִ
ַען
ְכּנ ַ
וְע ָתּה ִי ְג ַדּל נָא כּ ַֹח ֲאדֹנָי
ַ
ְס ַלח נָא ַלעֲוֹן ָה ָעם ַהזֶּה ְכּג ֶֹדל
ַח ְס ֶדּ ָך
ֹאמר יְ הוָה ָס ַל ְח ִתּי ִכּ ְד ָב ֶר ָך.
ַויּ ֶ
ָשׁים ָהר ִֹאים ֶאת ְכּב ִֹדי
ִכּי ָכל ָה ֲאנ ִ
וְאת אֹת ַֹתי
ֶ
יכם
מוֹשׁב ֵֹת ֶ
ִכּי ָתבֹאוּ ֶאל ֶא ֶרץ ְ
יתם ִא ֶשּׁה ַליהוָה
ֲשׂ ֶ
ַוע ִ
ֲדת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ו ְַל ֵגּר
ִוְנ ְס ַלח ְל ָכל ע ַ
תוֹכם ִכּי ְל ָכל ָה ָעם ִבּ ְשׁ ָגגָה.
ַהגָּר ְבּ ָ
יהם
יצת ַעל ַכּנְ ֵפי ִב ְג ֵד ֶ
וְעשׂוּ ָל ֶהם ִצ ִ
ָ
ְלדֹר ָֹתם

במדבר טז:א-יח:לב

ו ִַיּ ַקּח ק ַֹרח

במדבר טז:א-יג

ו ִַיּ ַקּח ק ַֹרח

במדבר ט:יא
במדבר ט:כג
במדבר י:י

במדבר יג:א-כ
במדבר יד:יז
במדבר יד:יט
במדבר יד:כ
במדבר יד:כב
במדבר טו:א-טז
במדבר טו:ג-יג
במדבר טו:כו
במדבר טו:לז-מא
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קריאת התורה שבעי של חנוכה
קריאת התורה שמיני של חנוכה
קריאת התורה שבועי  -בהעלותיך
קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת
מנחה  -בהעלותיך
קריאת התורה כ' ניסן  -חול המועד
פסח
הגדה של פסח
הגבהה
מוסף ראש השנה
כשמוצאים ספר התורה ,ויהי בנסוע ◄
אתה הראת  -שמחת תורה
החזרת ספר תורה לארון ,ובנחה יאמר
סליחות
תורה פרשת  -שלח לך
קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת
מנחה  -שלח לך
סליחות
סליחות ◄ערב יום כיפור
סליחות
פרקי אבות ה:ו
מעמדות  -כל יום
פרשת נסכים
ערב יום כיפור
קריאת שמע  -שחרית ,מעריב ,קריאת
שמע על המטה ,וכו'
קריאת התורה שבועי  -קורח
קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת
מנחה  -קורח

שימוש פסוקים
שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים

פרק  -פסוק
במדבר יח:טז
במדבר יט:א-כב:א
במדבר יט:א-יז
במדבר יט:א-כב
במדבר כא:יט
במדבר כב:ב-כה:ט
במדבר כב:ב-יב
במדבר כג:כא
במדבר כד:ה
במדבר כה:י-ל:א
במדבר כה:י-כו:ד
במדבר כה:י-יב
במדבר כח:א-ח
במדבר כח:א-טו
במדבר כח:ט-טו
במדבר כח:ט-י
במדבר כח:יא
במדבר כח:יא-טו
במדבר כח:יב-טז
במדבר כח:טז-יט

בשימוש:

וּפדוּיָו ִמ ֶבּן ח ֶֹדשׁ ִתּ ְפ ֶדּה
ְ
סדר פדיון הבן
תּוֹרה
זֹאת ֻח ַקּת ַה ָ
קריאת התורה שבועי  -חוקת
קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת
תּוֹרה
זֹאת ֻח ַקּת ַה ָ
מנחה  -חוקת
תּוֹרה
זֹאת ֻח ַקּת ַה ָ
קריאת התורה לפרשת פרה
ַח ִל ֵ
וּמנּ ֲ
יאל ִ
ַח ִל ֵ
וּמ ַמּ ָתּנָה נ ֲ
ִ
יאל ָבּמוֹת .פרקי אבות ו:ב
ַרא ָבּ ָלק
ַויּ ְ
קריאת התורה שבועי  -בלק
קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת
ַרא ָבּ ָלק
ַויּ ְ
מנחה  -בלק
לֹא ִה ִבּיט אָוֶן ְבּ ַי ֲעקֹב
מוסף ראש השנה
יך ַי ֲעקֹב ִמ ְשׁ ְכּנ ֶֹת ָ
ַמה טֹּבוּ א ָֹה ֶל ָ
יך מה טובו  -שחרית ◄פסוקים לשמות
יִ ְשׂ ָר ֵאל.
אנשים מ--ל
ינ ָחס ֶבּן ֶא ְל ָעזָר ֶבּן ֲ
ִפּ ְ
אַהנרֵיֹן ִיַ ְהשׂכָּרֵֹהֵאןל קריאת התורה שבועי  -פנחס
ֵה ִשׁיב ֶאת ֲח ָמ ִתי ֵמ ַעל ְבּ
אַהרֹן ַהכּ ֵֹהן קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת
ינ ָחס ֶבּן ֶא ְל ָעזָר ֶבּן ֲ
ִפּ ְ
ֵה ִשׁיב ֶאת ֲח ָמ ִתי ֵמ ַעל ְבּנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל מנחה  -פנחס
אַהרֹן ַהכּ ֵֹהן
ינ ָחס ֶבּן ֶא ְל ָעזָר ֶבּן ֲ
ִפּ ְ
ֵה ִשׁיב ֶאת ֲח ָמ ִתי ֵמ ַעל ְבּנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל סדר ברית מילה ◄מעמדות  -כל יום
ַצו ֶאת ְבּנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל
פרשת התמיד  -שחרית ,קורבנות
ַצו ֶאת ְבּנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל
קריאת התורה ראש חודש
7
פרשת מוסף )המוספים( לשבת וראש
וּביוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ְשׁנֵי ְכ ָב ִשׂים ְבּנֵי
ְ
חודש  -שחרית ,8קורבנות ◄קריאה
ימם
ָשׁנָה ְתּ ִמ ִ
בספר תורה שני ,שבת ראש חודש
וּביוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ְשׁנֵי ְכ ָב ִשׂים ְבּנֵי
ְ
שבת שחרית ,קורבנות ◄שבת מוסף ◄
ם
ימ
ִ
מ
ִ
תּ
ְ
ה
נ
ָ
שׁ
ָ
מעמד  -שבת
יכם ַתּ ְק ִריבוּ ע ָֹלה
אשׁי ָח ְד ֵשׁ ֶ
וּב ָר ֵ
ְ
מוסף שבת ראש חודש
ַליהוָה
יכם ַתּ ְק ִריבוּ ע ָֹלה
אשׁי ָח ְד ֵשׁ ֶ
וּב ָר ֵ
ְ
ַליהוָה
ֹשׁה ֶע ְשׂר ִֹנים ס ֶֹלת ִמנְ ָחה
וּשׁל ָ
ְ
לוּלה ַב ֶשּׁ ֶמן ַל ָפּר ָה ֶא ָחד
ְבּ ָ
אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂר
וּבח ֶֹדשׁ ָה ִראשׁוֹן ְבּ ְ
ַ
יוֹם ַלח ֶֹדשׁ ֶפּ ַסח ַליהוָה.

7

פסוקים ט-י
8
פסוקים יא-טו
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שחרית ראש חודש ,קורבנות
קריאה בספר תורה שני ,ראשון )ושני
בחוץ לארץ( סוכות
מוסף פסח

שימוש פסוקים
שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים

פרק  -פסוק
במדבר כח:טז-כה
במדבר כח:יט-כה
במדבר כח:כו-כז
במדבר כח:כו-לא
במדבר כט:א-ו
במדבר כט:ז-ח
במדבר כט:ז-יא
במדבר כט:יב-יג
במדבר כט:יב-טז
במדבר כט:יז
במדבר כט:יז-יט
במדבר כט:כ
במדבר כט:כ-כב
במדבר כט:כ-כח
במדבר כט:כג
במדבר כט:כג-כה
במדבר כט:כג-לא
במדבר כט:כו
במדבר כט:כו-כח
במדבר כט:כו-לד

בשימוש:

קריאה בספר תורה שני ,ראשון )ושני
אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂר
וּבח ֶֹדשׁ ָה ִראשׁוֹן ְבּ ְ
ַ
.
ָה
ו
יה
ל
ַ
ח
ס
ַ
פּ
ֶ
שׁ
ֹד
ֶ
ח
ל
ַ
יוֹם
בחוץ לארץ( פסח
ִוְה ְק ַר ְב ֶתּם ִא ֶשּׁה ע ָֹלה ַליהוָה ָפּ ִרים קריאה בספר תורה שני ,חול המועד ויום
ְאַיל ֶא ָחד
ְבּנֵי ָב ָקר ְשׁנַיִ ם ו ִ
אחרון של פסח
יב ֶכם ִמ ְנ ָחה
כּוּרים ְבּ ַה ְק ִר ְ
וּביוֹם ַה ִבּ ִ
ְ
מוסף שבועות
יכם
ֲח ָד ָשׁה לַיהוָה ְבּ ָשׁ ֻבע ֵֹת ֶ
כּוּרים ְבּ ַה ְק ִר ְ
וּביוֹם ַה ִבּ ִ
ְ
יב ֶכםם ִמ ְנ ָחה קריאה בספר תורה שני ,שבועות
יכ
ֲח ָד ָשׁה לַיהוָה ְבּ ָשׁ ֻבע ֵֹת ֶ
יעי ְבּ ֶא ָחד ַלח ֶֹדשׁ
וּבח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִ
ַ
ִמ ְק ָרא ק ֶֹדשׁ ִי ְהיֶה ָל ֶכם
יעי ַהזֶּה
וּב ָעשׂוֹר ַלח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִ
ֶ
ִמ ְק ָרא ק ֶֹדשׁ ִי ְהיֶה ָל ֶכם
יעי ַהזֶּה
וּב ָעשׂוֹר ַלח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִ
ֶ
ִמ ְק ָרא ק ֶֹדשׁ ִי ְהיֶה ָל ֶכם
יעי
וּב ֲח ִמ ָשּׁה ָע ָשׂר יוֹם ַלח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִ
ַ
ִמ ְק ָרא ק ֶֹדשׁ ִי ְהיֶה ָל ֶכם
יעי
וּב ֲח ִמ ָשּׁה ָע ָשׂר יוֹם ַלח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִ
ַ
ִמ ְק ָרא ק ֶֹדשׁ ִי ְהיֶה ָל ֶכם
וּביּוֹם ַה ֵשּׁ ִני ָפּ ִרים ְבּנֵי ָב ָקר ְשׁנֵים
ַ
ילם ְשׁנ ִָים
ָע ָשׂר ֵא ִ
וּביּוֹם ַה ֵשּׁ ִני ָפּ ִרים ְבּנֵי ָב ָקר ְשׁנֵים
ַ
ילם ְשׁנ ִָים
ָע ָשׂר ֵא ִ
ישׁי ָפּ ִרים ַע ְשׁ ֵתּי ָע ָשׂר
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
ַ
ילם ְשׁנ ִָים
ֵא ִ
ישׁי ָפּ ִרים ַע ְשׁ ֵתּי ָע ָשׂר
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
ַ
ילם ְשׁנ ִָים
ֵא ִ
ישׁי ָפּ ִרים ַע ְשׁ ֵתּי ָע ָשׂר
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
ַ
ילם ְשׁנ ִָים
ֵא ִ
ילם
ֲשׂ ָרה ֵא ִ
יעי ָפּ ִרים ע ָ
וּביּוֹם ָה ְר ִב ִ
ַ
ְשׁנ ִָים
ילם
ֲשׂ ָרה ֵא ִ
יעי ָפּ ִרים ע ָ
וּביּוֹם ָה ְר ִב ִ
ַ
ְשׁנ ִָים
ילם
ֲשׂ ָרה ֵא ִ
יעי ָפּ ִרים ע ָ
וּביּוֹם ָה ְר ִב ִ
ַ
ְשׁנ ִָים
ישׁי ָפּ ִרים ִתּ ְשׁ ָעה
וּביּוֹם ַה ֲח ִמ ִ
ַ
ילם ְשׁנ ִָים
ֵא ִ
ישׁי ָפּ ִרים ִתּ ְשׁ ָעה
וּביּוֹם ַה ֲח ִמ ִ
ַ
ילם ְשׁ ָנ ִים
ֵא ִ
ישׁי ָפּ ִרים ִתּ ְשׁ ָעה
וּביּוֹם ַה ֲח ִמ ִ
ַ
ילם ְשׁנ ִָים
ֵא ִ
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מוסף ראש השנה ◄קריאה בספר תורה
שני ,ראש השנה ,שני הימים
מוסף יום כיפור
קריאה בספר תורה שני ,יום כיפור
מוסף סוכות
קריאה בספר תורה שני ,יום שני של
סוכות חוץ לארץ
מוסף סוכות
קריאת התורה ,יום שני של סוכות
מוסף סוכות
קריאת התורה ,יום שלישי של סוכות
קריאת התורה ,יום שני של חול המועד
סוכות חוץ לארץ
מוסף סוכות
קריאת התורה ,יום רביעי של סוכות
קריאת התורה ,יום שלישי של חול
המועד סוכות חוץ לארץ
מוסף סוכות
קריאת התורה ,יום חמישי של סוכות
קריאת התורה ,יום רביעי של חול המועד
סוכות חוץ לארץ והושנעא רבא

שימוש פסוקים
שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים

פרק  -פסוק
במדבר כט:כט
במדבר כט:כט-לא
במדבר כט:לב
במדבר כט:לב-לד
במדבר כט:לה-לו

בשימוש:

ילם
וּביּוֹם ַה ִשּׁ ִשּׁי ָפּ ִרים ְשׁמֹנָה ֵא ִ
ַ
ְשׁנ ִָים
ילם
וּביּוֹם ַה ִשּׁ ִשּׁי ָפּ ִרים ְשׁמֹנָה ֵא ִ
ַ
ְשׁנ ִָים
ילם
יעי ָפּ ִרים ִשׁ ְב ָעה ֵא ִ
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ַ
ְשׁנ ִָים
ילם
יעי ָפּ ִרים ִשׁ ְב ָעה ֵא ִ
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ַ
ְשׁנ ִָים
ֲצ ֶרת ִתּ ְהיֶה ָל ֶכם
ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִמינִ י ע ֶ

במדבר כט:לה-ל:א

ֲצ ֶרת ִתּ ְהיֶה ָל ֶכם
ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִמינִ י ע ֶ

במדבר כט:לה-ל:א
במדבר ל:ב-לב:מב

ֲצ ֶרת ִתּ ְהיֶה ָל ֶכם
ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִמינִ י ע ֶ
אשׁי ַה ַמּטּוֹת
ֹשׁה ֶאל ָר ֵ
ו ְַי ַד ֵבּר מ ֶ
ִל ְבנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל
אשׁי ַה ַמּטּוֹת
ֹשׁה ֶאל ָר ֵ
ו ְַי ַד ֵבּר מ ֶ
ִל ְבנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל

במדבר לג:א-לו:יג

ֵא ֶלּה ַמ ְס ֵעי ְבנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל

במדבר לג:א-י

ֵא ֶלּה ַמ ְס ֵעי ְבנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל

במדבר ל:ב-יז

מוסף הושנעא רבא
קריאת התורה ,יום ששי של סוכות
מוסף הושנעא רבא
קריאת התורה הושנעא רבא
מוסף שמיני עצרת\שמחת תורה
קריאה בספר תורה שני ,שמיני עצרת
חוץ לארץ
מוסף קריאת התורה שמחת תורה
קריאת התורה שבועי  -מטות
קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת
מנחה  -מטות
קריאת התורה שבועי  -מסעי
קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת
מנחה  -מסעי

תורה

דברים
דברים א:א-ג:כב

ֵא ֶלּה ַה ְדּ ָב ִרים

דברים א:א-יא

ֵא ֶלּה ַה ְדּ ָב ִרים

דברים א:י-יא
דברים ג:כג-ז:יא

יכם ִה ְר ָבּה ֶא ְת ֶכם
יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ָא ְת ַחנַּן ֶאל ְיהוָה
וֶ

דברים ג:כג-ד:ח

ָא ְת ַח ַנּן ֶאל ְיהוָה
וֶ

דברים ג:כד

לּוֹת ְל ַה ְראוֹת
אַתּה ַה ִח ָ
ֲאדֹנָי ְיהוִה ָ
ֶאת ַע ְב ְדּ ָך
יכם
וְאַתּם ַה ְדּ ֵב ִקים ַבּיהוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ֶ
ֻלּ ֶכם ַהיּוֹם.
ַח ִיּים כּ ְ

דברים ד:ט
דברים ד:ט-י

ַפ ְשׁ ָך ְמאֹד
וּשׁמֹר נ ְ
ַרק ִה ָשּׁ ֶמר ְל ָך ְ
ַפ ְשׁ ָך ְמאֹד
וּשׁמֹר נ ְ
ַרק ִה ָשּׁ ֶמר ְל ָך ְ

דברים ד:ד
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קריאת התורה שבועי  -דברים
קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת
מנחה  -דברים
ויתן לך  -מוצאי שבת
קריאת התורה שבועי  -ואתחנן
קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת
מנחה  -ואתחנן
סליחות
קודם קריאת התורה אחר שקוראים
העולה הראשון ◄ויתן לך  -מוצאי שבת
פרקי אבות ג:י
אחד משש זכירות – מעמד הר סיני

שימוש פסוקים
שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים

פרק  -פסוק

בשימוש:

דברים ד:כה-מ
דברים ד:כט
דברים ד:לא
דברים ד:לד
דברים ד:לה

וּבנֵי ָב ִנים
תוֹליד ָבּנִ ים ְ
ִכּי ִ
קריאת התורה תשעה באב
וּב ַקּ ְשׁ ֶתּם ִמ ָשּׁם ֶאת יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ִ
יך סליחות
יך
ִכּי ֵאל ַרחוּם יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
סליחות
רוֹע ְנטוּיָה
וּב ְז ַ
ָקה ִ
וּביָד ֲחז ָ
ְ
הגדה של פסח
ת
ע
ַ
ד
ַ
ל
ָ
ת
ָ
א
ֵ
ר
ְ
ה
ָ
ה
אַתּ
ָ
אתה הראת  -שמחת תורה
עלינו  -שחרית ,מנחה ,מעריב ,מוסף,
ַה ֵשׁב ָֹת ֶאל ְל ָב ֶב ָך
ָד ְע ָתּ ַהיּוֹם ו ֲ
וְ י ַ
מוסף ראש השנה ,קדוש לבנה ,סדר
ברית מילה
וְ זֹאת ַה ָ
תּוֹר.ה ֲא ֶשׁר ָשׂם מ ֶֹשׁה ִל ְפנֵי הגבהה
ְבּנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל

דברים ה:יב-טו

ית ָכּל
ָמים ַתּ ֲעבֹד וְ ָע ִשׂ ָ
ֵשׁ ֶשׁת י ִ
אכ ֶתּ ָך.
ְמ ַל ְ

דברים ו:ד

ְשׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל ְיהוָה ֱאל ֵֹהינוּ יְ הוָה
ֶא ָחד.

דברים ו:ד-ט

דברים ו:כ
דברים ו:כג
דברים ז:יב-יא:כה

ְשׁ ַמע ִי ְשׂ ָר ֵאל ְיהוָה ֱאל ֵֹהינוּ יְ הוָה
ֶא ָחד.
ְהיוּ
ָד ָך ו ָ
וּק ַשׁ ְר ָתּם ְלאוֹת ַעל י ֶ
ְ
ֶיך.
ְלט ָֹטפֹת ֵבּין ֵעינ ָ
אָל ָך ִבנְ ָך ָמ ָחר ֵלאמֹר ָמה
ִכּי ִי ְשׁ ְ
ָה ֵעדֹת
הוֹציא ִמ ָשּׁם
וְאוֹתנוּ ִ
ָ
וְ ָהיָה ֵע ֶקב ִתּ ְשׁ ְמעוּן

דברים ז:יב-ח:י

וְ ָהיָה ֵע ֶקב ִתּ ְשׁ ְמעוּן

דברים ז:יג-טו

וּב ַר ְכ ָך ו ְִה ְר ֶבּ ָך
ַא ֵה ְב ָך ֵ
וֲ

דברים ט:ז

זְ כֹר אַל ִתּ ְשׁ ַכּח

דברים ט:כו-כז
דברים ט:כז
דברים י:יב-יא:ט

ַח ָל ְת ָך
אַל ַתּ ְשׁ ֵחת ַע ְמּ ָך וְ נ ֲ
אַב ָר ָהם ְליִ ְצ ָחק
יך ְל ְ
ֲב ֶד ָ
זְ כֹר ַלע ָ
וּל ַי ֲעקֹב
ְ
יך
וְע ָתּה ִי ְשׂ ָר ֵאל ָמה יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ַ

דברים ד:לט
דברים ד:מד

דברים ו:ח
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מעמד  -שבת
שירת הים  -שחרית ,פסוקי דזמרה ◄
תחנון ,ימי ב' וה' בוקר ◄כשמוצאים
ספר תורה מארון הקודש ,שחרית שבת
ויום טוב ◄קדושה ,מוסף שבת ויום
טוב ◄מוסף ראש השנה ◄סדר
הושענות
קריאת שמע  -שחרית ,מעריב ,על
המטה ,מוסף ראש השנה
קודם סדר הנחת תפילין
הגדה של פסח
הגדה של פסח
קריאת התורה שבועי  -עקב
קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת
מנחה  -עקב
ויתן לך  -מוצאי שבת
אחד משש זכירות – אשר הכעיסו
אבותינו להקב"ה במדבר
סליחות
תחנון
פרשת היראה

שימוש פסוקים
שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים

פרק  -פסוק
דברים י:יז-יח
דברים י:כב
דברים יא:יג-כא
דברים יא:כו-טז:יז
דברים יא:כו-יב:י
דברים יד:א
דברים יד:כב-טז:יז
דברים טו:ו
דברים טו:יט-טז:יז
דברים טז:ג
דברים טז:טז-יז
דברים טז:יח-כא:ט
דברים טז:יח-יז:יג
דברים כא:י-כה:יט
דברים כא:י-כא
דברים כג:ו
דברים כד:ט

בשימוש:

יכם הוּא ֱאל ֵֹהי
ִכּי ְיהוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ָה ֱאל ִֹהים
יך
ָרדוּ ֲאב ֶֹת ָ
ֶפשׁ י ְ
ְבּ ִשׁ ְב ִעים נ ֶ
ִמ ְצ ָריְ ָמה

ויתן לך  -מוצאי שבת

הגדה של פסח
קריאת שמע  -שחרית ,מעריב ,על
וְ ָהיָה ִאם ָשׁמ ַֹע ִתּ ְשׁ ְמעוּ ֶאל ִמ ְצו ַֹתי
המטה ,וכו'
ֵיכם ַהיּוֹם
ְר ֵאה אָנ ִֹכי נ ֵֹתן ִל ְפנ ֶ
קריאת התורה שבועי – ראה
וּק ָל ָלה.
ְבּ ָר ָכה ְ
קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת
ֵיכם ַהיּוֹם
ְר ֵאה אָנ ִֹכי נ ֵֹתן ִל ְפנ ֶ
וּק ָל ָלה.
ְבּ ָר ָכה ְ
מנחה  -ראה
יכם
אַתּם ַליהוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ָבּ ִנים ֶ
פרקי אבות ג:יח
קריאת התורה ,שמיני שבת פסח ,שבת
ַע ֵשּׂר ְתּ ַע ֵשּׂר ֵאת ָכּל ְתּבוּאַת ז ְַר ֶע ָך יום שני של שבועות ושבת שמיני עצרת,
חוץ לארץ
יך ֵבּ ַר ְכ ָך
ִכּי ְיהוָה ֱאל ֶֹה ָ
ויתן לך  -מוצאי שבת
קריאת התורה ,שמיני לפסח חוץ לארץ,
ָלד ִבּ ְב ָק ְר ָך
ָכּל ַה ְבּכוֹר ֲא ֶשׁר ִיוּ ֵ
וּבצֹאנְ ָך
ְ
ויום שני שבועות ,חוץ לארץ
הגדה של פסחי ◄אחד משש זכירות -
ֹאכל ָע ָליו ָח ֵמץ
לֹא ת ַ
יציאת מצרים
ָשׁלוֹשׁ ְפּ ָע ִמים ַבּ ָשּׁנָה ֵי ָר ֶאה ָכל
מוסף שלושת רגלים
יך
כוּר ָך ֶאת ְפּנֵי יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
זְ ְ
שׁ ְֹפ ִטים ְושׁ ְֹט ִרים ִתּ ֶתּן ְל ָך ְבּ ָכל
קריאת התורה שבועי  -שופטים
יך
ְשׁ ָע ֶר ָ
קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת
שׁ ְֹפ ִטים ְושׁ ְֹט ִריםִ ,תּ ֶתּן ְל ָך ְבּ ָכל
יך
ְשׁ ָע ֶר ָ
מנחה  -שופטים
יך
ִכּי ֵת ֵצא ַל ִמּ ְל ָח ָמה ַעל א ְֹי ֶב ָ
קריאת התורה שבועי – כי תצא
קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת
יך
ִכּי ֵת ֵצא ַל ִמּ ְל ָח ָמה ַעל א ְֹי ֶב ָ
מנחה  -כי תצא
ויתן לך  -מוצאי שבת ◄סדר הטבת
יך
אָבה יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
וְ לֹא ָ
חלום
זָכוֹר ֵאת ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
יך אחד משש זכירות  -מעשה מרים
ְל ִמ ְריָם

דברים כה:יז-יט

ֲמ ֵלק
זָכוֹר ֵאת ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ְל ָך ע ָ

דברים כו:א-ח

אָרץ
וְ ָהיָה ִכּי ָתבוֹא ֶאל ָה ֶ

דברים כו:א-טו

אָרץ
וְ ָהיָה ִכּי ָתבוֹא ֶאל ָה ֶ
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קריאת התורה לפרשת זכור ◄אחד
משש זכירות – מעשה עמלק
קריאת התורה שבועי  -כי תבוא
קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת
מנחה  -כי תבוא

שימוש פסוקים
שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים

פרק  -פסוק
דברים כו:ה-ח
דברים כו:טו
דברים כח:ג-ו
דברים כח:ח
דברים כח:י
דברים כח:יב
דברים כט:ט-ל כ
דברים כט:ט-כח
דברים כט:כח
דברים ל:א-י
דברים ל:ג-ד
דברים ל:ו
דברים ל:טו
דברים לא:א-ל
9

דברים לא:א-יג
דברים לב:א-נב

בשימוש:

יך
וְאָמ ְר ָתּ ִל ְפנֵי יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ית ַ
וְענִ ָ
ָ
אָבי
ֲא ַר ִמּי א ֵֹבד ִ
יפה ִמ ְמּעוֹן ָק ְד ְשׁ ָך ִמן
ַה ְשׁ ִק ָ
וּב ֵר ְך ֶאת ַע ְמּ ָך ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל
ַה ָשּׁ ַמיִ ם ָ
אַתּה
רוּך ָ
וּב ְ
אַתּה ָבּ ִעיר ָ
רוּך ָ
ָבּ ְ
ַבּ ָשּׂ ֶדה.
יְ ַצו יְ הוָה ִא ְתּ ָך ֶאת ַה ְבּ ָר ָכה
יך
ַבּ ֲא ָס ֶמ ָ
אָרץ ִכּי ֵשׁם יְ הוָה
וְראוּ ָכּל ַע ֵמּי ָה ֶ
ָ
יך
נִ ְק ָרא ָע ֶל ָ
אוֹצרוֹ ַהטּוֹב
יִ ְפ ַתּח ְיהוָה ְל ָך ֶאת ָ
ֻלּ ֶכם ִל ְפנֵי
אַתּם ִנ ָצּ ִבים ַהיּוֹם כּ ְ
ֶ
יכם
יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ֻלּ ֶכם ִל ְפנֵי
אַתּם ִנ ָצּ ִבים ַהיּוֹם כּ ְ
ֶ
יכם
יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ְהנִּ ְגלֹת
ַה ִנּ ְס ָתּרֹת ַליהוָה ֱאל ֵֹהינוּ ו ַ
וּל ָבנֵינוּ
ָלנוּ ְ
יך ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים
וְ ָהיָה ִכי ָיבֹאוּ ָע ֶל ָ
ְה ְקּ ָל ָלה
ָה ֵא ֶלּה ַה ְבּ ָר ָכה ו ַ
בוּת ָך
יך ֶאת ְשׁ ְ
וְשׁב יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ָ
וְר ֲח ֶמ ָך
ִ
יך ֶאת ְל ָב ְב ָך
וּמל יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ָ
ֶיך ַהיּוֹם
ָת ִתּי ְל ָפנ ָ
ְר ֵאה נ ַ
ֹשׁה וַיְ ַד ֵבּר ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים
ֵל ְך מ ֶ
ַויּ ֶ
ָה ֵא ֶלּה ֶאל ָכּל ִי ְשׂ ָר ֵאל.
ֹשׁה וַיְ ַד ֵבּר ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים
ֵל ְך מ ֶ
ַויּ ֶ
ָה ֵא ֶלּה ֶאל ָכּל ִי ְשׂ ָר ֵאל.
ַא ַד ֵבּ ָרה
ַה ֲאזִ ינוּ ַה ָשּׁ ַמיִ ם ו ֲ

דברים לב:א-יב

ַא ַד ֵבּ ָרה
ַה ֲאזִ ינוּ ַה ָשּׁ ַמיִ ם ו ֲ

דברים לב:א-ו
דברים לב:ג

ַא ַד ֵבּ ָרה
ַה ֲאזִ ינוּ ַה ָשּׁ ַמיִ ם ו ֲ
ִכּי ֵשׁם יְ הוָה ֶא ְק ָרא ָהבוּ ג ֶֹדל
ֵלאל ֵֹהינוּ.
ַהצּוּר ָתּ ִמים ָפּעֳלוֹ ִכּי ָכלְ -דּ ָר ָכיו
וְאין ָעוֶל ַצ ִדּיק
ִמ ְשׁ ָפּט ֵאל ֱאמוּנָה ֵ
ָשׁר הוּא.
וְ י ָ
עוֹלם
זְ כֹר יְ מוֹת ָ
ִכּי ֵח ֶלק ְיהוָה ַעמּוֹ

דברים לב:ד
דברים לב:ז-יב
דברים לב:ט
9

יש קהילות שמסיימים בפסוק ל"א:יא.
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הגדה של פסח
ע"י כהנים אחר ברכת כהנים ◄אחר
שחרית ומעריב )סע"י(
ויתן לך  -מוצאי שבת
ויתן לך  -מוצאי שבת
תפילה זכה
ויתן לך  -מוצאי שבת
קריאת התורה שבועי  -נצבים
קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת
מנחה  -נצבים
תפילת יום כיפור ,וידוי
פרשת התשובה
סליחות
סליחות
תפילה זכה
קריאת התורה שבועי  -וילך
קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת
מנחה  -וילך
קריאת התורה שבועי  -האזינו
קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת
מנחה  -האזינו
מעמד  -יום א'
קודם העמידה ,מנחה או מוסף
צידוק הדין ◄פסוקים לשמות אנשים
ה--א
מעמד  -יום ב'
אושפיזין בסוכות

שימוש פסוקים
שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים

פרק  -פסוק
10

דברים לב:יא
דברים לב:יג-יח
דברים לב:יט-כח
דברים לב:כט-לה
דברים לב:לו-מג
דברים לב:לט
דברים לב:מג
דברים לג:א-לג:יז
דברים לג:א-לד:יב
דברים לג:ד
דברים לג:ה
דברים לג:כא
דברים לג:כט

בשימוש:

ָעיר ִקנּוֹ
ֶשׁר י ִ
ְכּנ ֶ
אָרץ
ַר ִכּ ֵבהוּ ַעל ָבּ ֳמ ֵתי ֶ
יְ
ַרא יְ הוָה וַיִּ ְנאָץ
ַויּ ְ
ַשׂ ִכּילוּ זֹאת
לוּ ָח ְכמוּ י ְ
ָדין יְ הוָה ַעמּוֹ
ִכּי י ִ
וְאין
ְראוּ ַע ָתּה ִכּי ֲאנִ י ֲאנִ י הוּא ֵ
ַא ַחיֶּה
אָמית ו ֲ
ֱאל ִֹהים ִע ָמּ ִדי ֲא ִני ִ
ָדי
וְאין ִמיּ ִ
ַא ִני ֶא ְר ָפּא ֵ
ָמ ַח ְצ ִתּי ו ֲ
ַמ ִצּיל.
גוֹים ַעמּוֹ
ַה ְר ִנינוּ ִ
ֹשׁה
וְ זֹאת ַה ְבּ ָר ָכה ֲא ֶשׁר ֵבּ ַר ְך מ ֶ
ִאישׁ ָה ֱאל ִֹהים
ֹשׁה
וְ זֹאת ַה ְבּ ָר ָכה ֲא ֶשׁר ֵבּ ַר ְך מ ֶ
ִאישׁ ָה ֱאל ִֹהים
מוֹר ָשׁה
ֹשׁה ָ
תּוֹרה ִצוָּה ָלנוּ מ ֶ
ָ
ְק ִה ַלּת ַי ֲעקֹב.
אשׁי
אַסּף ָר ֵ
ישׁרוּן ֶמ ֶל ְך ְבּ ִה ְת ֵ
ו ְַי ִהי ִב ֻ
ַחד ִשׁ ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל.
ָעם י ַ
אשׁית לוֹ ִכּי ָשׁם ֶח ְל ַקת
ַרא ֵר ִ
ַויּ ְ
ְמח ֵֹקק ָספוּן
מוֹך
יך ִי ְשׂ ָר ֵאל ִמי ָכ ָ
אַשׁ ֶר ָ
ְ

קודם לבישת הטלית
מעמד  -יום ג'
מעמד  -יום ד'
מעמד  -יום ה'
מעמד  -יום ו'
פסוקים לשמות אנשים ר--ל
אב הרחמים ,שבת שחרית
קריאת התורה בימי שני וחמישי ושבת
מנחה  -וזאת הברכה
קריאת התורה לשמחת תורה  -וזאת
הברכה
קודם שחרית
מוסף ראש השנה
פרקי אבות ה:כא
ויתן לך  -מוצאי שבת

נביאים

יהושע
יהושע א:א-ט

אַח ֵרי מוֹת מֹ ֶשׁה ֶע ֶבד ְיהוָה
ו ְַי ִהי ֲ

יהושע א:א-יח

ֹשׁה ֶע ֶבד ְיהוָה
אַח ֵרי מוֹת מ ֶ
ו ְַי ִהי ֲ

יהושע ב:א-כד

הוֹשׁ ַע ִבּן נוּן ִמן ַה ִשּׁ ִטּים
ו ִַיּ ְשׁ ַלח ְי ֻ
ָשׁים ְמ ַר ְגּ ִלים
ְשׁנ ִַים ֲאנ ִ

יהושע ג:ה-ז

הוֹשׁ ַע ֶאל ָה ָעם ִה ְת ַק ָדּשׁוּ
ֹאמר יְ ֻ
ַויּ ֶ

10

סדר הפסוק למפרע.
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הפטרה וזאת הברכה  -ספרדים;
תימנים ממשיכים ו:כז
הפטרה שמיני עצרת\וזאת הברכה;
שמחת תורה בחוץ לארץ  -אשכנזים
הפטרה שלח לך
הפטרה יום ראשון של פסח ,ממשיכים
יהושע ה:ב

שימוש פסוקים
שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים

פרק  -פסוק

בשימוש:

יהושע ה:ב-ו:א

הוֹשׁ ַע
אָמר יְ הוָה ֶאל יְ ֻ
ָבּ ֵעת ַה ִהיא ַ
ֻרים
ֲשׂה ְל ָך ַח ְרבוֹת צ ִ
עֵ

יהושע ו:כז

הוֹשׁ ַע וַיְ ִהי ָשׁ ְמעוֹ
ו ְַי ִהי ְיהוָה ֶאת יְ ֻ
אָרץ.
ְבּ ָכל ָה ֶ

יהושע כד:ב-ד

ַא ִבי נָחוֹר
אַב ָר ָהם ו ֲ
ֶתּ ַרח ֲא ִבי ְ

הפטרה יום ראשון של פסח ,ממשיכים
יהושע ו:כז  -אשכנזים; ספרדים,
תימנים מוסיפיםו:כז
הפטרה יום ראשון של פסח ,ממשיכים
יהושע ו:כא  -ספרדים ,תימנים ◄
הפטרה וזאת הברכה ,ממשיכים א:ט -
תימנים
הגדה של פסח

נביאים

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

בוֹרה ִא ָשּׁה ְנ ִביאָה
וּד ָ
ְ
ַכנַע ֱאל ִֹהים ַבּיּוֹם ַההוּא
ַויּ ְ
ִשׁ ְמעוּ ְמ ָל ִכיםַ ,ה ֲא ִזינוּ רֹזְ נִ ים
ִוְי ְפ ָתּח ַה ִגּ ְל ָע ִדי ָהיָה ִגּבּוֹר ַחיִ ל
ִוְי ְפ ָתּח ַה ִגּ ְל ָע ִדי ָהיָה ִגּבּוֹר ַחיִ ל
ו ְַי ִהי ִאישׁ ֶא ָחד ִמ ָצּ ְר ָעה ִמ ִמּ ְשׁ ַפּ ַחת
נוֹח
וּשׁמוֹ ָמ ַ
ַה ָדּ ִני ְ
ו ְַי ִהי ִאישׁ ֶא ָחד ִמ ָצּ ְר ָעה ִמ ִמּ ְשׁ ַפּ ַחת
נוֹח
וּשׁמוֹ ָמ ַ
ַה ָדּ ִני ְ

הפטרה בשלח  -אשכנזים
הפטרה בשלח  -תימנים
הפטרה בשלח  -ספרדים
הפטרה חוקת  -אשכנזים ,ספרדים
הפטרה חוקת  -תימנים
הפטרה נשוא  -תימנים
הפטרה נשוא  -אשכנזים ,ספרדים

נביאים

שמואל
שמואל א' א:א-ב:י
שמואל א' ב:ב

ו ְַי ִהי ִאישׁ ֶא ָחד ִמן ָה ָר ָמ ַתיִ ם ִ
צוֹפים הפטרה יום א' של ראש השנה
ֵאין ָקדוֹשׁ ַכּיהוָה ִכּי ֵאין ִבּ ְל ֶתּ ָך
שבת מוסף ,קודם אין כאלוקינו
וְאין צוּר ֵכּאל ֵֹהינוּ.
ֵ

שמואל א' ב:ו

מוֹריד ְשׁאוֹל
וּמ ַחיֶּה ִ
יְ הוָה ֵמ ִמית ְ
ָעל.
ַויּ ַ
ָל ֵכן ְנ ֻאם יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ִי ְשׂ ָר ֵאל אָמוֹר
יך
אָב ָ
וּבית ִ
ית ָך ֵ
אָמ ְר ִתּי ֵבּ ְ
ַ
ֵל ָכה
מוּאל ֶאל ָה ָעם ְלכוּ ְונ ְ
ֹאמר ְשׁ ֵ
ַויּ ֶ
ַה ִגּ ְלגָּל

שמואל א' ב:ל
שמואל א' יא:יד-
יב:כב
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צידוק הדין
פרקי אבות ד:א
הפטרה קורח

שימוש פסוקים
שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים

פרק  -פסוק

בשימוש:

שמואל א' יב:כב

ִכּי לֹאִ -יטֹּשׁ יְ הוָה ֶאת ַעמּוֹ

שמואל א' יד:מה

ֹאמר ָה ָעם ֶאל ָשׁאוּל
ַויּ ֶ

שמואל א' יד:נב-
טו:לג
שמואל א' טו:א-לד
שמואל א' טו:ב-לד
שמואל א' יח:יד

ברוך ה' לעולם אמן ואמן  -מעריב ,יום
חול )חוץ לארץ(
ויתן לך  -מוצאי שבת ◄סדר הטבת
חלום

ָקה
ַתּ ִהי ַה ִמּ ְל ָח ָמה ֲחז ָ
וְ

הפטרה פרשת זכור  -תימנים

מוּאל ֶאל ָשׁאוּל
ֹאמר ְשׁ ֵ
ַויּ ֶ
אָמר יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ָפּ ַק ְד ִתּי ֵאת
כֹּה ַ
ֲמ ֵלק ְל ִי ְשׂ ָר ֵאל
ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ע ָ
ו ְַי ִהי ָדוִד ְל ָכל ְדּ ָר ָכו ַמ ְשׂ ִכּיל וַיהוָה
ִעמּוֹ.

הפטרה פרשת זכור  -ספרדים
הפטרה פרשת זכור  -אשכנזים

שמואל א' כ:יח-מב

ָתן ָמ ָחר ח ֶֹדשׁ
ֹאמר לוֹ יְ הוֹנ ָ
ַויּ ֶ

שמואל א' כה:ו

אַתּה ָשׁלוֹם
ַא ַמ ְר ֶתּם כֹּה ֶל ָחי וְ ָ
וֲ
ית ָך ָשׁלוֹם ְוכֹל ֲא ֶשׁר ְל ָך ָשׁלוֹם.
וּב ְ
ֵ

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

ַויּ ֶֹסף עוֹד ָדּוִד
ַויּ ֶֹסף עוֹד ָדּוִד
ַויּ ֶֹסף עוֹד ָדּוִ ד
ֲא ִני ֶא ְהיֶה לּוֹ ְלאָב

שמואל ב' כב:א-נא

ו ְַי ַד ֵבּר ָדּוִד ַליהוָה ֶאת ִדּ ְב ֵרי
ירה ַהזֹּאת
ַה ִשּׁ ָ

שמואל ב' כב:נא
שמואל ב' כד:יד

ִמ ְגדּוֹל ְישׁוּעוֹת ַמ ְלכּוֹ
ֹאמר ָדּוִד ֶאל גָּד ַצר ִלי ְמאֹד
ַויּ ֶ

ביציאה מבית הכנסת ◄ויתן לך  -מוצאי
שבת
הפטרה שבת ערב ראש חודש
ויתן לך  -מוצאי שבת ◄סדר הטבת
חלום
הפטרה שמיני  -ספרדים
הפטרה שמיני  -תימנים
הפטרה שמיני  -אשכנזים
תפילה זכה
הפטרה האזינו  -אשכנזים ,ספרדים ◄
הפטרה שביעי של פסח
ברכת המזון
תחנון  -נפילת אפים ◄סליחות

נביאים

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

ָמים
ָקן ָבּא ַבּיּ ִ
וְה ֶמּ ֶל ְך ָדּוִד ז ֵ
ַ
ו ִַיּ ְק ְרבוּ יְ ֵמי ָדוִד ָלמוּת
ו ִַיּ ַקץ ְשׁלֹמֹה ו ְִהנֵּה ֲחלוֹם
ָתן ָח ְכ ָמה ִל ְשׁלֹמֹה
וַיהוָה נ ַ
ו ִַיּ ְשׁ ַלח ַה ֶמּ ֶל ְך ְשׁלֹמֹה ו ִַיּ ַקּח ֶאת
ירם ִמצֹּר.
ִח ָ
ו ִַיּ ְשׁ ַלח ַה ֶמּ ֶל ְך ְשׁלֹמֹה ו ִַיּ ַקּח ֶאת
ירם ִמצֹּר.
ִח ָ
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הפטרה חיי שרה
הפטרה ויחי
הפטרה מקץ
הפטרה תרומה
הפטרה ויקהל  -תימנים
הפטרה ויקהל  -ספרדים ,איטלקים

שימוש פסוקים
שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים

פרק  -פסוק

בשימוש:

מלכים א' ז:מ-נ

ַעשׂ ִחירוֹם ֶאת ַה ִכּיֹּרוֹת
ַויּ ַ

מלכים א' ז:נא-ח:כא

אכה ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה
ַתּ ְשׁ ַלם ָכּל ַה ְמּ ָל ָ
וִ
ַה ֶמּ ֶל ְך ְשׁלֹמֹה ֵבּית ְיהוָה

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

ו ִַיּ ָקּ ֲהלוּ ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך ְשׁלֹמֹה ָכּל ִאישׁ
יִ ְשׂ ָר ֵאל
וְע ְמּ ָך
וְשׁ ַמ ְע ָתּ ֶאל ְתּ ִחנַּת ַע ְב ְדּ ָך ַ
ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל
וְשׁ ַמ ְע ָתּ ַה ָשּׁ ַמ ִים ְמכוֹן ִשׁ ְב ְתּ ָך
ָ
ְל ַע ְמּ ָך ֲא ֶשׁר ָח ְטאוּ ָל ְך
ו ְַי ִהי ְכּ ַכלּוֹת ְשׁלֹמֹה ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ֶאל
יְ הוָה

מלכים א' ח:נז

יְ ִהי יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ ִע ָמּנוּ

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

יְ ִהי יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ ִע ָמּנוּ
ִוְי ְהיוּ ְד ָב ַרי ֵא ֶלּה ֲא ֶשׁר ִה ְת ַח ַנּנְ ִתּי
ִל ְפנֵי ְיהוָה
אָרץ
ְל ַמ ַען ַדּ ַעת ָכּל ַע ֵמּי ָה ֶ
ָר ְב ָעם ֲא ֶשׁר ָח ָטא
ַעל ַחטֹּאות י ָ
וּד ַבר יְ הוָה ָהיָה
ָמים ַר ִבּים ְ
ו ְַי ִהי י ִ
ֶאל ֵא ִליָּהוּ
וּד ַבר יְ הוָה ָהיָה
ָמים ַר ִבּים ְ
ו ְַי ִהי י ִ
ֶאל ֵא ִליָּהוּ
אַחאָב ְבּ ָכל ְבּנֵי ִי ְשׂ ָר ֵא
ו ִַיּ ְשׁ ַלח ְ

מלכים א' יח:לט

ֵיהם
ַרא ָכּל ָה ָעם ו ִַיּ ְפּלוּ ַעל ְפּנ ֶ
ַויּ ְ

מלכים א' יח:א-מו
מלכים א' יח:כ-לט
מלכים א' יח:מו-
יט:כא
מלכים ב' ד:א-כג
מלכים ב' ד:א-לז
מלכים ב' ד:מב-
ה:יט

הפטרה ויקהל  -אשכנזים ◄הפטרה
פקודי  -ספרדים ,תימנים ◄הפטרה
שבת השני של חנוכה
הפטרה פקודי  -אשכנזים ◄הפטרה
יום שני של סוכות חוץ לארץ -
תימנים ◄הפטרה שבת ראשון של
חנוכה
הפטרה יום שני של סוכות חוץ לארץ -
אשכנזים ,ספרדים
מעריב ,ליל יום כיפור  -מנהג אשכנז
מעריב ,ליל יום כיפור  -מנהג פולין
מעריב ,ליל יום כיפור  -מנהג אשכנז
הפטרה שמיני עצרת ,חוץ לארץ
ויתן לך  -מוצאי שבת ◄אתה הראת -
שמחת תורה
אחר שחרית ומעריב )סע"י(
סדר הושענות
מעריב ,ליל יום כיפור  -מנהג אשכנז
פרקי אבות ה:כא
הפטרה כי תשא  -אשכנזים
הפטרה כי תשא  -תימנים
הפטרה כי תשא  -ספרדים
ברוך ה' לעולם אמן ואמן  -מעריב ,יום
חול )חוץ לארץ(

וְ יַד יְ הוָה ָה ְי ָתה ֶאל ֵא ִליָּהוּ

הפטרה פנחס

יאים
אַחת ִמ ְנּ ֵשׁי ְבנֵי ַהנְּ ִב ִ
וְא ָשּׁה ַ
ִ
ישׁע
ֲקה ֶאל ֱא ִל ָ
ָצע ָ
יאים
אַחת ִמ ְנּ ֵשׁי ְבנֵי ַהנְּ ִב ִ
וְא ָשּׁה ַ
ִ
ישׁע
ֲקה ֶאל ֱא ִל ָ
ָצע ָ

הפטרה וירא  -ספרדים
הפטרה וירא  -אשכנזים ,תימנים

וְאישׁ ָבּא ִמ ַבּ ַעל ָשׁ ִל ָשׁה
ִ

הפטרה תזריע
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פרק  -פסוק

בשימוש:

מלכים ב' ז:ג-כ

ָשׁים ָהיוּ ְמצ ָֹר ִעים
וְאַר ָבּ ָעה ֲאנ ִ
ְ

הפטרה מצורע  -אשכנזים ,ספרדים;
תימנים ממשיכים יג:כג

מלכים ב' יא:יז-
יב:יז

ָדע ֶאת ַה ְבּ ִרית
ו ִַיּ ְכרֹת ְיהוֹי ָ

הפטרה פרשת שקלים  -ספרדים

מלכים ב' יב:א-יז

ֶבּן ֶשׁ ַבע ָשׁ ִנים יְ הוֹאָשׁ ְבּ ָמ ְלכוֹ.

מלכים ב' יג:כג

ָחן יְ הוָה א ָֹתם
ַויּ ָ
אַתּה הוּא ָה ֱאל ִֹהים ְל ַב ְדּ ָך ְלכֹל
ָ ...
ית ֶאת
אַתּה ָע ִשׂ ָ
אָרץ ָ
ַמ ְמ ְלכוֹת ָה ֶ
אָרץ.
ְאת ָה ֶ
ַה ָשּׁ ַמיִ ם ו ֶ

מלכים ב' יט:טו
מלכים ב' כב:א-כב
מלכים ב' כג:א-ט
מלכים ב' כג:כא-כה

הפטרה פרשת שקלים  -אשכנזים,
תימנים
הפטרה מצורע ,ממשיכים ז:כ  -תימנים
ברכות השחר ,שחרית

הפטרה יום שני של פסח ,חוץ לארץ,
ֹאשׁיָּהוּ ְב ָמ ְלכוֹ
ֶבּן ְשׁמֹנֶה ָשׁנָה י ִ
ממשיכים כג:כא  -תימנים
הפטרה יום שני של פסח ,חוץ לארץ,
ַאַספוּ ֵא ָליו ָכּל -
ו ִַיּ ְשׁ ַלח ַה ֶמּ ֶל ְך ַויּ ְ
.
ִם
ל
ָ
וִירוּשׁ
ָ
הוּדה
זִ ְקנֵי יְ ָ
ממשיכים כג:כא  -אשכנזים ,ספרדים
הפטרה יום שני של פסח חוץ לארץ,
ו ְַי ַצו ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאת ָכּל ָ
יכה ָםעם ֵלאמֹר עֲשׂוּ ממשיכים כג:ט  -אשכנזים ,ספרדים,
ֶפ ַסח ַליהוָה ֱאל ֵֹה ֶ
תימנים

נביאים

ישעיה
ישעיה א:א-כ
ישעיה א:א-כח

ישעיה א:כא-לא
ישעיה א:כז

ֲחזוֹן ְי ַשׁ ְעיָהוּ ֶבן אָמוֹץ
ֲחזוֹן ְי ַשׁ ְעיָהוּ ֶבן אָמוֹץ
ֹאמר יְ הוָה ִאם
ָכ ָחה י ַ
ְלכוּ נָא ִוְנוּ ְ
יכם ַכּ ָשּׁ ִנים ַכּ ֶשּׁ ֶלג
יִ ְהיוּ ֲח ָט ֵא ֶ
ַל ִבּינוּ
יְ
יכה ָהיְ ָתה ְלזוֹנָה
ֵא ָ
יה
וְשׁ ֶב ָ
ִציּוֹן ְבּ ִמ ְשׁ ָפּט ִתּ ָפּ ֶדה ָ
ִבּ ְצ ָד ָקה.

ישעיה ב:ג

וּד ַבר יְ הוָה
תוֹרה ְ
ִכּי ִמ ִצּיּוֹן ֵתּ ֵצא ָ
ירוּשׁ ָלִם
ִמ ָ

ישעיה ב:ה
ישעיה ה:טז

ֵל ָכה ְבּאוֹר יְ הוָה.
ֵבּית ַי ֲעקֹב ְלכוּ וְ נ ְ

ישעיה א:יח

ו ִַיּ ְג ַבּהּ יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ַבּ ִמּ ְשׁ ָפּט
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הפטרה מסעי  -תימנים
הפטרה דברים  -אשכנזים ,ספרדים
סליחות
הפטרה דברים  -תימנים
פסוקים לשמות אנשים צ--ה
כשמוצאים ספר תורה מן הארון קודש -
ויהי בנסוע ◄אתה הראת  -שמחת
תורה
ויתן לך  -מוצאי שבת ◄תפילת הדרך
תפילת ראש השנה ◄תפילת יום כיפור

שימוש פסוקים
שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים

פרק  -פסוק
ישעיה ו:א-יג
ישעיה ו:א-ז:ו
ישעיה ו:ג
ישעיה ח:י
ישעיה ט:ה-ו
ישעיה י:לב-יב:ו
ישעיה יא:ב
ישעיה יא:ט
ישעיה יב:ב
ישעיה יב:ב-ג
ישעיה יב:ב-ו
ישעיה יח:ג
ישעיה יט:א-כה
ישעיה כד:טז
ישעיה כד:כג
ישעיה כה:א
ישעיה כה:ח
ישעיה כה:ט
ישעיה כו:ד
ישעיה כו:ח

בשימוש:

הפטרה יתרו – ספרדים; תימנים
ֻזּיָּהוּ
ִבּ ְשׁנַת מוֹת ַה ֶמּ ֶל ְך ע ִ
ממשיכים ט:ה
הפטרה יתרו ,ממשיכים ט:ה -
ֻזּיָּהוּ
ִבּ ְשׁנַת מוֹת ַה ֶמּ ֶל ְך ע ִ
אשכנזים
המאיר לארץ  -ברכות קריאת שמע,
וְאָמר ָק
וְ ָק ָרא זֶה ֶאל זֶה ַ
דוֹשָׁ -קדוֹשׁ שחרית ◄ קדושה ◄ובא לציון -
ָקדוֹשׁ יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ְמלֹא ָכל
שחרית ,מנחה לשבת ויום טוב ,מעריב
אָרץ ְכּבוֹדוֹ.
ָה ֶ
מוצאי שבת
אחר עלינו  -שחרית ,מנחה ,מעריב,
עֻצוּ ֵע ָצה ְו ֻת ָפר ַדּ ְבּרוּ ָד ָבר וְ לֹא
יָקוּם ִכּי ִע ָמּנוּ ֵאל.
מוסף ◄רבון העולמים  -מוצאי שבת
הפטרה יתרו ,ממשיכים ז:ו אשכנזים או
ֻלּד ָלנוּ
ֶלד י ַ
ִכּי-י ֶ
ו:יג תימנים
עוֹד ַהיּוֹם ְבּנֹב ַל ֲעמֹד
הפטרה שמיני של פסח ,חוץ לארץ
רבונו של עולם – כשפותחים את ארון
רוּח יְ הוָה
ָחה ָע ָליו ַ
וְ נ ָ
הקודש ומוציאין ספר התורה בחגים
ַשׁ ִחיתוּ ְבּ ָכל ַהר
ָרעוּ ְולֹא י ְ
לֹא י ֵ
סדר תשליך ,ראש השנה
ָק ְד ִשׁי
תפילה למי שדעתו לעסוק באותו יום
שׁוּע ִתי ֶא ְב ַטח
ִהנֵּה ֵאל ְי ָ
במשא ומתן
שׁוּע ִתי ֶא ְב ַטח
ִהנֵּה ֵאל ְי ָ
הבדלה  -מוצאי שבת
שׁוּע ִתי ֶא ְב ַטח
ִהנֵּה ֵאל ְי ָ
ויתן לך  -מוצאי שבת
אָרץ
ָכּל י ְֹשׁ ֵבי ֵת ֵבל ְושׁ ְֹכנֵי ֶ
מוסף ראש השנה
ַמ ָשּׂא ִמ ְצ ָר ִים
הפטרה בא  -תימנים
אָרץ זְ ִמרֹת ָשׁ ַמ ְענוּ ְצ ִבי
ִמ ְכּנַף ָה ֶ
פרק שירה  -ארץ
ַל ַצּ ִדּיק
וּבוֹשׁה ַה ַח ָמּה
ָ
וְח ְפ ָרה ַה ְלּ ָבנָה
ָ
פרקי אבות ו:ח
אוֹדה
רוֹמ ְמ ָך ֶ
אַתּה ֲא ִ
יְ הוָה ֱאל ַֹהי ָ
פרק שירה  -חסיל
ִשׁ ְמ ָך
ֶצח
ִבּ ַלּע ַה ָמּוֶת ָלנ ַ
יציאה מבית קברות
ַ
וְאָמר ַבּיּוֹם ַההוּא ִהנֵּה ֱאל ֵֹהינוּ זֶה ויתן לך  -מוצאי שבת ◄אתה הראת -
נוּ
יע
ֵ
וְיוֹשׁ
ִ
לוֹ
וִּינוּ
ִק
שמחת תורה
ובא לציון  -שחרית ,מנחה לשבת ויום
ִבּ ְטחוּ ַביהוָה ע ֵ
ֲדי ַעד ִכּי ְבּיָהּ יְ הוָה טוב ,מעריב מוצאי שבת◄תפילת
עוֹל ִמים.
צוּר ָ
הדרך ◄פרק שירה  -צפי
יך יְ הוָה
אַף א ַֹרח ִמ ְשׁ ָפּ ֶט ָ
סליחות
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פרק  -פסוק

בשימוש:

ישעיה כו:יג

יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ ְבּ ָעלוּנוּ

ישעיה כז:ו-כח:יג

ַשׁ ֵרשׁ ַי ֲעקֹב
ַה ָבּ ִאים י ְ

ישעיה כז:יג

שׁוֹפר
וְ ָהיָה ַבּיּוֹם ַההוּא יִ ָתּ ַקע ְבּ ָ
וּבאוּ ָהא ְֹב ִדים ְבּ ֶא ֶרץ אַשּׁוּר
גָּדוֹל ָ
שׁ ְל ָחנוֹת ָמ ְלאוּ ִקיא צֹאָה
ִכּי ָכּל ֻ
ְבּ ִלי ָמקוֹם.

ישעיה כח:ח
ישעיה כט:כב-כג
ישעיה לג:ב
ישעיה לג:ו
ישעיה לג:י
ישעיה לג:כב
ישעיה לה:א
ישעיה לה:י
ישעיה לז:טז
ישעיה לח:יד
ישעיה מ:א
ישעיה מ:א-כו
ישעיה מ:א-כז
ישעיה מ:ב
ישעיה מ:ג
ישעיה מ:ה
ישעיה מ:ו
ישעיה מ:ח
ישעיה מ:כה-מא:יז
ישעיה מ:כז-מא:טז

סליחות
הפטרה שמות ,ממשיכים כט:כב -
אשכנזים
מוסף ראש השנה

פרקי אבות ג:ד
ָל ֵכן כֹּה אָ ַמר יְ הוָה ֶאל ֵבּית ַי ֲעקֹב הפטרה שמות ,ממשיכים כח:יג -
אשכנזים
פסוק שהקהל אומרים בעת קריאת
יְ הוָה ָחנֵּנוּ ְל ָך ִקוִּינוּ
הכהנים מילת ה' השלישי בברכת כהנים
יך
וְ ָהיָה ֱאמוּנַת ִע ֶתּ ָ
ויתן לך  -מוצאי שבת
ֹאמר ְיהוָה ַע ָתּה
ַע ָתּה אָקוּם י ַ
פסוקים לשמות אנשים ע--א
ָשׂא.
רוֹמם ַע ָתּה ֶאנּ ֵ
ֵא ָ
נוּ
ט
ֵ
ֹפ
ְ
שׁ
ָה
ו
ה
ִכּי ְי
סליחות
שׂשׂוּם ִמ ְד ָבּר וְ ִציָּה וְ ָתגֵל ֲע ָר ָבה
יְ ֻ
פרק שירה  -מדבר
וְ ִת ְפ ַרח ַכּ ֲח ַב ָצּ ֶלת.
ויתן לך  -מוצאי שבת ◄סדר הטבת
שׁבוּן
וּפדוּיֵי ְיהוָה ְי ֻ
ְ
חלום
ֹשׁב
יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל י ֵ
סליחות
ֻבים
ַה ְכּר ִ
ְכּסוּס ָעגוּר ֵכּן ֲא ַצ ְפ ֵצף ֶא ְהגֶּה ַכּיּוֹנָה פרק שירה  -יונה
יכם .פסוקים לשמות אנשים נ—ם ◄פרק
ֹאמר ֱאל ֵֹה ֶ
ַחמוּ ַע ִמּי י ַ
ַחמוּ נ ֲ
נֲ
שירה  -רציפי )נ"א אונכי(
ֹאמר ֱאל ֵֹה ֶ
ַחמוּ ַע ִמּי י ַ
ַחמוּ נ ֲ
נֲ
יכם .הפטרה ואתחנן  -אשכנזים ,ספרדים
יכם .הפטרה ואתחנן  -תימנים ,ממשיכים
ֹאמר ֱאל ֵֹה ֶ
ַחמוּ ַע ִמּי י ַ
ַחמוּ נ ֲ
נֲ
מא:יז
רוּשׁ ַלִם ְו ִק ְראוּ ֵא ֶל ָ
ַדּ ְבּרוּ ַעל ֵלב יְ ָ
יה פרק שירה  -חסידה
קוֹרא ַבּ ִמּ ְד ָבּר
קוֹל ֵ
פרק שירה  -אוז הבר
כשמוליכין ספר התורה מארון הקודש
ִוְנ ְג ָלה ְכּבוֹד יְ הוָה
לבימה ,שבת ויום טוב בבוקר
וְאָמר ָמה ֶא ְק ָרא
קוֹל א ֵֹמר ְק ָרא ַ
פרק שירה  -זבוב
ָבל ִציץ
ָבשׁ ָח ִציר נ ֵ
יֵ
פרק שירה  -זבוב
ֹאמר
וְאל ִמי ְת ַד ְמּיוּנִ י וְ ֶא ְשׁוֶה י ַ
ֶ
הפטרה לך לך  -תימנים
ָקדוֹשׁ.
ֹאמר ַי ֲעקֹב
ָל ָמּה ת ַ
הפטרה לך לך  -אשכנזים ,ספרדים

28

שימוש פסוקים
שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים

פרק  -פסוק

בשימוש:

ישעיה מא:יז

יוֹנים ְמ ַב ְק ִשׁים ַמיִ ם
ֲנ ִיּים וְ ָה ֶא ְב ִ
ָהע ִ

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

ירוּשׁ ַלִם
ִראשׁוֹן ְל ִציּוֹן ִהנֵּה ִהנָּם ו ְִל ָ
ְמ ַב ֵשּׂר ֶא ֵתּן.
ֵהן ַע ְב ִדּי ֶא ְת ָמ ְך בּוֹ
בּוֹרא ַה ָשּׁ ַמ ִים
אָמר ָה ֵאל יְ הוָה ֵ
כֹּה ַ
בּוֹרא ַה ָשּׁ ַמ ִים
אָמר ָה ֵאל יְ הוָה ֵ
כֹּה ַ
בּוֹרא ַה ָשּׁ ַמ ִים
אָמר ָה ֵאל יְ הוָה ֵ
כֹּה ַ
ִל ְפק ַֹח ֵעינ ִַים ִעוְ רוֹת
ִשׁירוּ ַליהוָה ִשׁיר ָח ָדשׁ
יִ ְשׂאוּ ִמ ְד ָבּר וְ ָע ָריו
ֵצא ְכּ ִאישׁ ִמ ְל ָחמוֹת
יְ הוָה ַכּ ִגּבּוֹר י ֵ

ישעיה מב:כא

יְ הוָה ָח ֵפץ ְל ַמ ַען ִצ ְדקוֹ י ְַג ִדּיל תּוֹ ָרה
ַא ִדּיר.
וְ י ְ

ישעיה מג:ו
ישעיה מג:ז
ישעיה מג:כא-מד:ו
ישעיה מג:כא-מד:כג
ישעיה מג:כה

ימן
וּל ֵת ָ
א ַֹמר ַל ָצּפוֹן ֵתּ ִני ְ
אתיו
בוֹדי ְבּ ָר ִ
כֹּל ַהנִּ ְק ָרא ִב ְשׁ ִמי וְ ִל ְכ ִ
יתיו.
ֲשׂ ִ
יְ ַצ ְר ִתּיו אַף ע ִ
ָצ ְר ִתּי ִלי ְתּ ִה ָלּ ִתי יְ ַס ֵפּרוּ.
ַעם זוּ י ַ
ָצ ְר ִתּי ִלי ְתּ ִה ָלּ ִתי יְ ַס ֵפּרוּ.
ַעם זוּ י ַ
יך
אָנ ִֹכי אָנ ִֹכי הוּא מ ֶֹחה ְפ ָשׁ ֶע ָ
יך לֹא ֶאזְ כֹּר.
ֹאת ָ
ְל ַמעֲנִ י וְ ַחטּ ֶ
ֹאלוֹ
אָמר יְ הוָה ֶמ ֶל ְך ִי ְשׂ ָר ֵאל וְ ג ֲ
כֹּה ַ
ַאנִ י
יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ֲא ִני ִראשׁוֹן ו ֲ
וּמ ַבּ ְל ָע ַדי ֵאין ֱאל ִֹהים.
אַחרוֹן ִ
ֲ
אַל ִתּ ְפ ֲחדוּ וְאַל ִתּ ְרהוּ
יך וְ ֶכ ָענָן
יתי ָכ ָעב ְפּ ָשׁ ֶע ָ
ָמ ִח ִ
יך.
אַל ִתּ ָ
שׁוּבה ֵא ַלי ִכּי ְג ְ
יך ָ
ֹאות ָ
ַחטּ ֶ
יך וְ ֶכ ָענָן
יתי ָכ ָעב ְפּ ָשׁ ֶע ָ
ָמ ִח ִ
יך.
אַל ִתּ ָ
שׁוּבה ֵא ַלי ִכּי ְג ְ
יך ָ
ֹאות ָ
ַחטּ ֶ
ֹשׂה ָשׁלוֹם
ֹשׁ ְך ע ֶ
וּבוֹרא ח ֶ
יוֹצר אוֹר ֵ
ֵ
וּבוֹרא ָרע
ֵ
וּס ַחר
יע ִמ ְצ ַר ִים ְ
אָמר יְ הוָה ְי ִג ַ
כֹּה ַ
כּוּשׁ

ישעיה מד:ו
ישעיה מד:ח
ישעיה מד:כב
ישעיה מד:כב-כג
ישעיה מה:ז
ישעיה מה:יד-יז

11

בשינוי
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הפטרה ואתחנן  -תימנים ,ממשיכים
מ:כז
רבון העולמים  -מוצאי שבת
הפטרה בראשית  -תימנים
הפטרה בראשית  -ספרדים
הפטרה בראשית  -אשכנזים
מעמד  -יום א'
סליחות
מעמד  -יום ב'
פרק שירה  -דב
פרק שירה  -אריה
הגבהה ◄ובא לציון  -שחרית ,מנחה
לשבת ויום טוב ,מעריב מוצאי שבת ◄
אחר כל פרק מפרקי אבות ◄ויתן לך -
מוצאי שבת
פרק שירה  -רוח
פרקי אבות ו:יא
הפטרה ויקרא  -תימנים
הפטרה ויקרא  -אשכנזים ,ספרדים
תפילת יום כיפור ◄סליחות
מוסף ראש השנה
סליחות
תפילת יום כיפור ◄סליחות
ויתן לך  -מוצאי שבת
ברכת יוצר אור  -שחרית
מעמד  -יום ו'

11

שימוש פסוקים
שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים

פרק  -פסוק

בשימוש:

ישעיה מה:יז

שׁוּעת
נוֹשׁע ַבּיהוָה ְתּ ַ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ַ
עוֹל ִמים לֹא ֵתבֹשׁוּ וְ לֹא ִת ָכּ ְלמוּ ַעד
ָ
עוֹל ֵמי ַעד
ְ

ישעיה מה:כ

יע.
יוֹשׁ ַ
וּמ ְת ַפּ ְל ִלים ֶאל ֵאל לֹא ִ
ִ

ישעיה מו:ד

יבה ֲאנִ י
וְעד זִ ְקנָה ֲא ִני הוּא וְ ַעד ֵשׂ ָ
ַ
ַא ִני
ַא ִני ֶא ָשּׂא ו ֲ
יתי ו ֲ
ֶא ְסבֹּל ֲא ִני ָע ִשׂ ִ
ַא ַמ ֵלּט.
ֶא ְסבֹּל ו ֲ

ישעיה מז:ד

ָת ְך גַּם ֵתּ ָר ֶאה ֶח ְר ָפּ ֵת ְך
ִתּגָּל ֶע ְרו ֵ

ישעיה מט:יד-נא:ג
ישעיה נא:ג
ישעיה נא:יב-נב:יב
ישעיה נב:ז

ָבנִ י יְ הוָה וַאדֹנָי
ֹאמר ִציּוֹן ֲעז ַ
ַותּ ֶ
ְשׁ ֵכ ָח ִני.
ִכּי ִנ ַחם יְ הוָה
ַח ְמ ֶכם
אָנ ִֹכי אָנ ִֹכי הוּא ְמנ ֶ
ַמה נָּאווּ ַעל ֶה ָה ִרים

ישעיה נב:ח

ָשׂאוּ
קוֹל צ ַֹפ ִי ְך נ ְ

ישעיה נב:י
ישעיה נד:א-י
ישעיה נד:א-נה:ג
ישעיה נד:א-נה:ה
ישעיה נד:יא-נה:ה

רוֹע ָק ְדשׁוֹ
ָח ַשׂף יְ הוָה ֶאת זְ ַ
ָל ָדה
ֲק ָרה לֹא י ָ
ָר ִנּי ע ָ

ישעיה נד:יג
ישעיה נה:ו
ישעיה נה:ו-ז
ישעיה נה:ו-נו:ח
ישעיה נה:יב
ישעיה נו:א-ח
ישעיה נו:ז

ָל ָדה
ֲק ָרה לֹא י ָ
ָר ִנּי ע ָ
ָל ָדה
ֲק ָרה לֹא י ָ
ָר ִנּי ע ָ
ֻח ָמה
ֲרה לֹא נ ָ
עֲנִ יָּה סֹע ָ
ְרב ְשׁלוֹם
מּוּדי יְ הוָה ו ַ
וְכל ָבּנַיִ ְך ִל ֵ
ָ
ָבּנָיִ ְך.
ִדּ ְרשׁוּ יְ הוָה ְבּ ִה ָמּ ְצאוֹ ְק ָר ֻאהוּ
ִבּ ְהיוֹתוֹ ָקרוֹב.
ִדּ ְרשׁוּ יְ הוָה ְבּ ִה ָמּ ְצאוֹ ְק ָר ֻאהוּ
ִבּ ְהיוֹתוֹ ָקרוֹב.
ִדּ ְרשׁוּ יְ הוָה ְבּ ִה ָמּ ְצאוֹ ְק ָר ֻאהוּ
ִבּ ְהיוֹתוֹ ָקרוֹב.
ִכּי ְב ִשׂ ְמ ָחה ֵת ֵצאוּ
אָמר יְ הוָה ִשׁ ְמרוּ ִמ ְשׁ ָפּט ַועֲשׂוּ
כֹּה ַ
ְצ ָד ָקה
יאוֹתים ֶאל ַהר ָק ְד ִשׁי
ַה ִב ִ
וֲ
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ויתן לך  -מוצאי שבת ◄סליחות
עלינו  -שחרית ,מנחה ,מעריב ,מוסף,
מוסף ראש השנה ,קדוש לבנה ,סדר
ברית מילה
אחר עלינו  -שחרית ,מנחה ,מעריב,
מוסף  -אל תירא מפחד
ברכות קריאת שמע  -שחרית צור
ישראל ◄ויתן לך  -מוצאי שבת
הפטרה עקב
ויתן לך  -מוצאי שבת
הפטרה כי תצא
רבון העולמים  -מוצאי שבת
כשמוליכין ספר התורה מארון הקודש
לבימה ,שבת ויום טוב בבוקר ◄רבון
העולמים  -מוצאי שבת
רבון העולמים  -מוצאי שבת
הפטרה נוח  -ספרדים
הפטרה נוח  -תימנים
הפטרה נוח  -אשכנזים
הפטרה ראה
אמר רבי אלעזר  -קבלת שבת ,מוסף
שבת
פסוקים לשמות אנשים ד--ב
סליחות ◄נעילה יום כיפור
הפטרה מנחה תעניות ותשעה באב -
אשכנזים
ויתן לך  -מוצאי שבת
מעמד שבת
סליחות

שימוש פסוקים
שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים

פרק  -פסוק

בשימוש:

ישעיה נז:יד-נח:יד

בוֹתם
יָבוֹא ָשׁלוֹם יָנוּחוּ ַעל ִמ ְשׁ ְכּ ָ
ה ֵֹל ְך ְנכֹחוֹ.
וְאָמר סֹלּוּ סֹלּוּ ַפּנּוּ ָד ֶר ְך ָה ִרימוּ
ַ
ִמ ְכשׁוֹל ִמ ֶדּ ֶר ְך ַע ִמּי.
אָמר ָרם ִוְנ ָשּׂא שׁ ֵֹכן ַעד
ִכּי כֹה ַ
וְ ָקדוֹשׁ ְשׁמוֹ

ישעיה נז:יט

בּוֹרא ִניב ְשׂ ָפ ָת ִים ָשׁלוֹם ָשׁלוֹם
ֵ
אָמר יְ הוָה
ָל ָרחוֹק וְ ַל ָקּרוֹב ַ
אתיו.
וּר ָפ ִ
ְ

ישעיה נח:ט-יד
ישעיה נח:יג-יד

אָז ִתּ ְק ָרא וַיהוָה ַי ֲענֶה ְתּ ַשׁוַּע
ִאם ָתּ ִשׁיב ִמ ַשּׁ ָבּת ַר ְג ֶל ָך

ישעיה נט:כ-כא

וּל ָשׁ ֵבי ֶפ ַשׁע
גּוֹאל ְ
וּבא ְל ִציּוֹן ֵ
ָ
ְבּ ַי ֲעקֹב נְ ֻאם ְיהוָה.

ישעיה ס:א
ישעיה ס:א-כב
ישעיה ס:כא
ישעיה סא:ט

אוֹר ְך
אוֹרי ִכּי ָבא ֵ
קוּמי ִ
ִ
אוֹר ְך
אוֹרי ִכּי ָבא ֵ
קוּמי ִ
ִ
לֹא-יָבוֹא עוֹד ִשׁ ְמ ֵשׁ ְך
יהם
ְצ ֱא ָצ ֵא ֶ
ַר ָעם ו ֶ
וְנוֹדע ַבּגּוֹ ִים ז ְ
ַ
תוֹך ָה ַע ִמּים
ְבּ ְ
יהם
ְצ ֱא ָצ ֵא ֶ
ַר ָעם ו ֶ
גּוֹים ז ְ
וְנוֹדע ַבּ ִ
ַ
תוֹך ָה ַע ִמּים
ְבּ ְ
ֳמי לוֹ
וְאַלִ -תּ ְתּנוּ ד ִ
וּר ֵאה ִמ ְזּבֻל ָק ְד ְשׁ ָך
ַה ֵבּט ִמ ָשּׁ ַמיִ ם ְ
אַר ֶתּ ָך
וְ ִת ְפ ְ
יך
ָל ָמּה ַת ְת ֵענוּ יְ הוָה ִמ ְדּ ָר ֶכ ָ
עוֹרר
קוֹרא ְב ִשׁ ְמ ָך ִמ ְת ֵ
וְאין ֵ
ֵ
ְל ַה ֲחזִ יק ָבּ ְך
ַחנוּ
אָתּה ֲאנ ְ
אָבינוּ ָ
וְע ָתּה יְ הוָה ִ
ַ
וְאַתּה י ְֹצ ֵרנוּ
ַהח ֶֹמר ָ
אַל ִתּ ְקצֹף ְיהוָה ַעד ְמאֹד
ָע ֵרי ָק ְד ְשׁ ָך ָהיוּ ִמ ְד ָבּר ִציּוֹן
אַר ֵתּנוּ
ֵבּית ָק ְד ֵשׁנוּ ְו ִת ְפ ְ
אַפּק יְ הוָה
ַה ַעל ֵא ֶלּה ִת ְת ַ

ישעיה נז:ב

ישעיה נז:טו

ישעיה סא:ט-סג:ט
12

ישעיה סב:ז
ישעיה סג:טו
ישעיה סג:יז
ישעיה סד:ו

ישעיה סד:ז
ישעיה סד:ח
ישעיה סד:ט
ישעיה סד:י
ישעיה סד:יא
12

כאן ישנו שינוי הקל ביותר – חסר בנוסח הסליחות רק ה"ו" הראשון.
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תפילה על הנפטר שאומרים אחר הלימוד
הפטרה שחרית יום כיפור  -אשכנזים,
ספרדים; תימנים ממשיכים נט:כ
ויתן לך  -מוצאי שבת
פסוק שהקהל אומרים בעת קריאת
הכהנים מילת שלום בברכת כהנים ◄
ויתן לך  -מוצאי שבת ◄פרק שירה -
זבוב ◄סדר הטבת חלום
מעמד  -שבת
קדושא רבא ,שבת בוקר
ובא לציון  -שחרית ,מנחה לשבת ויום
טוב ,מעריב מוצאי שבת◄הפטרה
שחרית יום כיפור ,תימנים ממשיכים
נח:יד
פרק שירה  -שמש
הפטרה כי תבוא
קודם אמירת פרקי אבות
פרק שירה  -זרזיר
הפטרה נצבים  -תימנים
סליחות
סליחות
סליחות
סליחות
תחנון ,ימי ב' וה' בבוקר
סליחות
הרואה ערי יהודה בחורבנן
סליחות ◄הרואה בית המקדש בחורבנה
סליחות

שימוש פסוקים
שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים

פרק  -פסוק
ישעיה סה:ח
ישעיה סה:כד
ישעיה סו:א
ישעיה סו:א-כד
ישעיה סו:יג
ישעיה סו:כג

בשימוש:

אָמר יְ הוָה ַכּ ֲא ֶשׁר יִ ָמּ ֵצא
כֹּה ַ
ַה ִתּירוֹשׁ ָבּ ֶא ְשׁכּוֹל
ַאנִ י ֶא ֱענֶה
וְ ָהיָה ֶט ֶרם יִ ְק ָראוּ ו ֲ
אָמר יְ הוָה ַה ָשּׁ ַמ ִים ִכּ ְס ִאי
כֹּה ַ
אָמר יְ הוָה ַה ָשּׁ ַמ ִים ִכּ ְס ִאי
כֹּה ַ
ַח ֶמנּוּ ֵכּן אָנ ִֹכי
ְכּ ִאישׁ ֲא ֶשׁר ִאמּוֹ ְתּנ ֲ
ֻחמוּ.
ירוּשׁ ַלִם ְתּנ ָ
וּב ָ
ַח ְמ ֶכם ִ
ֲאנ ֶ
וְ ָהיָה ִמ ֵדּי ח ֶֹדשׁ ְבּ ָח ְדשׁוֹ

פרק שירה  -גפן
ענינו בעמידה ,תענית ציבור
פרקי אבות ו:י
הפטרה שבת ראש חודש
ברכת המזון לאבילים
סליחות

נביאים

ירמיהו
ירמיהו א:א-ב:ג

ִדּ ְב ֵרי ִי ְר ְמיָהוּ

ירמיהו ב:ב

עוּר ִי ְך
ָכ ְר ִתּי ָל ְך ֶח ֶסד ְנ ַ
זַ

ירמיהו ב:ד-ב:כח

ִשׁ ְמעוּ ְד ַבר ְיהוָה ֵבּית ַי ֲעקֹב

ירמיהו ג:ד

אָבי
ֲהלוֹא ֵמ ַע ָתּה ָק ָראת ִלי ִ

ירמיהו ד:א-ב
ירמיהו ז:כא-כח

ִאם ָתּשׁוּב ִי ְשׂ ָר ֵאל נְ ֻאם ְיהוָה ֵא ַלי
ָתּשׁוּב
אָמר יְ הוָה ִע ְמדוּ ַעל ְדּ ָר ִכים
כֹּה ַ
עוֹלם
וְשׁ ֲאלוּ ִל ְנ ִתבוֹת ָ
וּראוּ ַ
ְ
יכם
יכם ְספוּ ַעל ִז ְב ֵח ֶ
ֹלוֹת ֶ
ע ֵ

ירמיהו ז:כא-ח:ג

יכם
יכם ְספוּ ַעל ִז ְב ֵח ֶ
ֹלוֹת ֶ
ע ֵ

ירמיהו ח:יג-ט:כג

יפם ְנ ֻאם יְ הוָה
אָסֹף ֲא ִס ֵ

ירמיהו ט:כב-כג

אַל יִ ְת ַה ֵלּל ָח ָכם ְבּ ָח ְכ ָמתוֹ

ירמיהו י:ו-ז
ירמיהו י:יב
ירמיהו י:יג
ירמיהו יד:ז-ט

אַתּה ְו ָגדוֹל
מוֹך ְיהוָה גָּדוֹל ָ
ֵמ ֵאין ָכּ ָ
בוּרה.
ִשׁ ְמ ָך ִבּ ְג ָ
ַעל ָכּל ְשׁ ָפיִ ם ַבּ ִמּ ְד ָבּר
ָרעוּ ִח ִטּים ְוק ִֹצים ָק ָצרוּ
זְ

ירמיהו ו:טז-יז

ִאם עֲוֹנֵינוּ ָענוּ ָבנוּ
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הפטרה שמות  -ספרדים ◄הפטרה
מטות
מוסף ראש השנה
הפטרה מסעי ,אשכנזים ממשיכים ג:ד
וספרדים ממשיכים ד:א
הפטרה מסעי ,אשכנזים ממשיכים
ב:כח
הפטרה מסעי ,ספרדים ממשיכים ב:כח
הפטרה תשעה באב שחרית ,תימנים
ממשיכים ח:יג
הפטרה צו ,תימנים ממשיכים ט:כב
הפטרה צו ,אשכנזים וספרדים
ממשיכים ט:כב
הפטרה תשעה באב שחרית  -אשכנזים,
ספרדים ,תימנים ממשיכים ו:יז
הפטרה צו ,אשכנזים ,ספרדים
ממשיכים ח:ג; תימנים ממשיכים ז:כח
סליחות
פרק שירה  -רוח
פרק שירה  -עננים
תחנון ,ימי ב' וה' בוקר ◄סליחות

שימוש פסוקים
שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים

פרק  -פסוק

בשימוש:

ירמיהו יד:כא
ירמיהו טז:יז-יז:יד
ירמיהו טז:יט-יז:יד
ירמיהו יז:ה
ירמיהו יז:ו

אַלתּנְ אַץ ְל ַמ ַען ִשׁ ְמ ָך
ִ
יהם
ִכּי ֵעינַי ַעל ָכּל ַדּ ְר ֵכ ֶ
ֻזּי
וּמע ִ
ֻזּי ָ
יְ הוָה ע ִ
אָדם
ֶבר ֲא ֶשׁר יִ ְב ַטח ָבּ ָ
אָרוּר ַהגּ ֶ
ֲר ָבה
וְ ָהיָה ְכּ ַע ְר ָער ָבּע ָ

ירמיהו יז:ז

ֶבר ֲא ֶשׁר יִ ְב ַטח ַבּיה ָוה
רוּך ַהגּ ֶ
ָבּ ְ
וְ ָהיָה ְיהוָה ִמ ְב ַטחוֹ.

ירמיהו יז:ח
ירמיהו יז:יג
ירמיהו יז:כא-כו
ירמיהו כב:יג
13
ירמיהו כה:ל

וְ ָהיָה ְכּ ֵעץ ָשׁתוּל ַעל ַמיִ ם
ִמ ְקוֵה יִ ְשׂ ָר ֵאל יְ הוָה
אָמר יְ הוָה ִה ָשּׁ ְמרוּ
כֹּה ַ
יכם
שׁוֹת ֶ
ַפ ֵ
ְבּנ ְ
הוֹי בֹּנֶה ֵביתוֹ ְבּלֹא ֶצ ֶדק
יהם ֵאת ָכּל
ָבא ֲא ֵל ֶ
וְאַתּה ִתּנּ ֵ
ָ
ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה
אָמר יְ הוָה ָמ ָצא ֵחן ַבּ ִמּ ְד ָבּר ַעם
כֹּה ַ
ידי ָח ֶרב
ְשׂ ִר ֵ
אָמר יְ הוָה ָרנּוּ ְל ַי ֲעקֹב
ִכּי כֹה ַ
ִשׂ ְמ ָחה
ִכּי ָפ ָדה ְיהוָהֶ ,את ַי ֲעקֹב ְוּגאָלוֹ
ִמיַּד ָחזָק ִמ ֶמּנּוּ.
רוֹםציּוֹן
ִ
וּבאוּ ,וְ ִר ְנּנוּ ִב ְמ
ָ

ירמיהו לא:א-יט
ירמיהו לא:ו
ירמיהו לא:י
ירמיהו לא:יא
ירמיהו לא:יב

תוּלה ְבּ ָמחוֹל
אָז ִתּ ְשׂ ַמח ְבּ ָ

ירמיהו לא:טז

ית ְך ְנ ֻאם ְיהוָה
אַח ִר ֵ
וְ יֵשׁ ִתּ ְקוָה ְל ֲ
בוּלם.
וְשׁבוּ ָב ִנים ִל ְג ָ
ָ
ֶלד
ַקּיר ִלי ֶא ְפ ַריִ ם ִאם י ֶ
ֲה ֵבן י ִ
ֲשׁ ִעים
ַשׁע ֻ
אָמר יְ הוָה נ ֵֹתן ֶשׁ ֶמשׁ ְלאוֹר
כֹּה ַ
יוֹמם
ָ
ֹאמר ִי ְר ְמיָהוּ ָהיָה ְדּ ַבר יְ הוָה ֵא ַלי
ַויּ ֶ
ֵלאמֹר
יליָּה
ֲל ִ
ְגּדֹל ָה ֵע ָצה וְ ַרב ָהע ִ
יתי
אָמר יְ הוָה ִאם לֹא ְב ִר ִ
כֹּה ַ
ָל ְי ָלה
יוֹמם ו ָ
ָ

ירמיהו לא:יט
ירמיהו לא:לד-לט
ירמיהו לב:ו-כז
ירמיהו לב:יט
ירמיהו לג:כה-כו

13

חלק השני של הפסוק
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סליחות
הפטרה בהר סיני -תימנים
הפטרה בחוקותי  -אשכנזים ,ספרדים
פרק שירה – אוז הבר
פרקי אבות ג:כב
ובא לציון  -כל יום שחרית ,מנחה לשבת
ויום טוב ,מעריב מוצאי שבת ◄ברכת
המזון ◄פרק שירה  -אוז הבר
פרקי אבות ג:כב
סליחות
מעמד  -שבת
פרק שירה  -שועל
פרק שירה  -גמל
הפטרה יום שני של ראש השנה
סליחות
ברכות קריאת שמע  -מעריב
סליחות
ויתן לך  -מוצאי שבת ◄סדר הטבת
חלום
סליחות
מוסף ראש השנה
מעמד  -יום ד'
הפטרה בהר סיני  -אשכנזים ,ספרדים
צידוק הדין
הפטרה משפטים ,אשכנזים וספרדים
ממשיכים לד:כב

שימוש פסוקים
שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים

פרק  -פסוק
ירמיהו לד:ח-כב
ירמיהו לד:ח-לה:יט
ירמיהו מו:יג-כח
ירמיהו נ:ה
ירמיהו נ:יב
ירמיהו נ:כ
ירמיהו נא:טו
ירמיהו נא:טז

בשימוש:

ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ָהיָה ֶאל יִ ְר ְמיָהוּ ֵמ ֵאת
יְ הוָה
ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ָהיָה ֶאל יִ ְר ְמיָהוּ ֵמ ֵאת
יְ הוָה
ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ הוָה ֶאל יִ ְר ְמיָהוּ
ָביא
ַהנּ ִ
ֵיהם
ִציּוֹן ִי ְשׁאָלוּ ֶדּ ֶר ְך ֵהנָּה ְפנ ֶ

הפטרה משפטים ,אשכנזים וספרדים
ממשיכים לג:כה
הפטרה משפטים  -תימנים

הפטרה בא  -אשכנזים ,ספרדים
פסוקים לשמות אנשים צ--ח
בּוֹשׁה ִא ְמּ ֶכם ְמאֹד ָח ְפ ָרה
ָ
הרואה ששים רבוא מאומות העולם ◄
ם
כ
ֶ
תּ
ְ
ד
ְ
יוֹל
ַ
הרואה קברי עכו"ם
וּב ֵעת ַה ִהיא ְנ ֻאם
ָמים ָה ֵהם ָ
ַבּיּ ִ
ֻקּשׁ ֶאת עֲוֹן ִי ְשׂ ָר ֵאל ו ְֵאי ֶננּוּ סליחות
יְ הוָה ְיב ַ
ֹשׂה ֶא ֶרץ ְבּכֹחוֹ ֵמ ִכין ֵתּ ֵבל
עֵ
פרק שירה  -רוח
ְבּ ָח ְכ ָמתוֹ
ְלקוֹל ִתּתּוֹ ֲהמוֹן ַמ ִים
פרק שירה  -מים

נביאים

יחזקאל
הפטרה שבועות ,אשכנזים וספרדים
ָא ְר ֶאה ַמ ְראוֹת
נִ ְפ ְתּחוּ ַה ָשּׁ ַמ ִים ו ֶ
יחזקאל א:א-כח
ֱאל ִֹהים.
ממשיכים ג:יב
ָא ְר ֶאה ַמ ְראוֹת
נִ ְפ ְתּחוּ ַה ָשּׁ ַמ ִים ו ֶ
הפטרה שבועות ,תימנים ממשיכים ג:יב
יחזקאל א:א-ב:ב
ֱאל ִֹהים.
ברכות קריאת שמע  -שחרית ,המאיר
לארץ ◄קדושה ◄ובא לציון  -שחרית,
אַח ַרי קוֹל
ָא ְשׁ ַמע ֲ
רוּח ו ֶ
ַתּ ָשּׂ ֵא ִני ַ
וִ
רוּך ְכּבוֹד ְיהוָה
ַר ַעשׁ גָּדוֹל ָבּ ְ
מנחה לשבת ויום טוב ,מעריב מוצאי
יחזקאל ג:יב
ִמ ְמּקוֹמוֹ.
שבת ◄הפטרה שבועות ,אשכנזים,
ספרדים ,תימנים ממשיכים א:כח
רוּשׁ ַלִם ֶאת
הוֹדע ֶאת ְי ָ
אָדם ַ
ֶבּן ָ
יחזקאל טז:א-יד
הפטרה שמות  -תימנים
יה.
תּוֹ ֲעב ֶֹת ָ
ָוא ַֹמר ָל ְך ְבּ ָד ַמ ִי ְך ֲחיִ י ָוא ַֹמר ָל ְך
סדר ברית מילה  -קריאת השם ◄הגדה
יחזקאל טז:ו
ְבּ ָד ַמיִ ְך ֲח ִיי
של פסח
יך
ְר ָב ָבה ְכּ ֶצ ַמח ַה ָשּׂ ֶדה ְנ ַת ִתּ ְ
הגדה של פסח
יחזקאל טז:ז
אוֹת ְך
יתי ָ
ָכ ְר ִתּי ֲא ִני ֶאת ְבּ ִר ִ
וְ ז ַ
מוסף ראש השנה
יחזקאל טז:ס
וְל ַק ְח ִתּי ִ
יחזקאל יז:כב-יח:לב ָ
אָני ִמ ַצּ ֶמּ ֶרת ָה ֶא ֶרז ָה ָר ָמה הפטרה האזינו  -תימנים
ֶה ָחפֹץ ֶא ְחפֹּץ מוֹת ָר ָשׁע
יחזקאל יח:כג
תפילה זכה ◄נעילה יום כיפור
ִכּי לֹא ֶא ְחפֹּץ ְבּמוֹת ַה ֵמּת
יחזקאל יח:לב
תפילה זכה ◄נעילה יום כיפור
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שימוש פסוקים
שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים

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

בשימוש:

ָשׁים ִמזִּ ְקנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל ִל ְדרֹשׁ
ָבּאוּ ֲאנ ִ
ֶאת יְ הוָה
אָדם ַדּ ֵבּר ֶאת זִ ְקנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל
ֶבּן ָ
אָדם ֲה ִת ְשׁפֹּט ֲה ִת ְשׁפֹּט
וְאַתּה ֶבן ָ
ָ
ֶאת ִעיר ַה ָדּ ִמים
וְ לֹא יִ ְהיֶה עוֹד ְל ֵבית יִ ְשׂ ָר ֵאל ִסלּוֹן
ַמ ְמ ִאיר וְקוֹץ ַמ ְכ ִאב

הפטרה וארא  -תימנים

אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִה ְבּ ַק ְבּ ִצי ֶאת
כֹּה ַ
ֵבּית ִי ְשׂ ָר ֵאל ִמן ָה ַע ִמּים

הפטרה וארא  -אשכנזים ,ספרדים

אָני
יהם ַחי ִ
ֱאמֹר ֲא ֵל ֶ
רוֹעי יִ ְשׂ ָר ֵאל
ָבא ַעל ֵ
אָדם ִהנּ ֵ
ֶבּן ָ
וְכ ַר ִתּי ָל ֶהם ְבּ ִרית ָשׁלוֹם
ָ
אָדם ֵבּית ִי ְשׂ ָר ֵאל י ְֹשׁ ִבים ַעל
ֶבּן ָ
אַד ָמ ָתם
ְ
אָדם ֵבּית ִי ְשׂ ָר ֵאל י ְֹשׁ ִבים ַעל
ֶבּן ָ
אַד ָמ ָתם
ְ
הוֹרים
יכם ַמ ִים ְט ִ
ֲל ֶ
ָר ְק ִתּי ע ֵ
וְ ז ַ
עוֹד זֹאת ִא ָדּ ֵרשׁ ְל ֵבית ִי ְשׂ ָר ֵאל
רוּח
ַיּוֹצ ֵאנִ י ְב ַ
ָהיְ ָתה ָע ַלי יַד יְ הוָה ו ִ
יְ הוָה
אָדם ַקח ְל ָך ֵעץ ֶא ָחד
וְאַתּה ֶבן ָ
ָ
וּכתֹב ָע ָליו
ְ
ֶיך ֶאל גּוֹג ֶא ֶרץ
אָדם ִשׂים ָפּנ ָ
ֶבּן ָ
ַה ָמּגוֹג

נעילה יום כיפור ◄תפילה זכה
הפטרה בחוקותי  -תימנים
מעמד  -יום ה'
הפטרה פרשת פרה  -ספרדים ,תימנים

הפטרה קדושים  -תימנים
הפטרה קדושים  -ספרדים ,איטלקים
הפטרה אחרי מות

הפטרה פרשת פרה  -אשכנזים
סליחות
הפטרה שבת חול המועד פסח  -תימנים
הפטרה שבת חול המועד פסח -
אשכנזים ,ספרדים
הפטרה ויגש
הפטרה שבת חול המועד סוכות -
תימנים
הפטרה שבת חול המועד סוכות -
ַבּיּוֹם ַההוּא ְבּיוֹם בּוֹא גוֹג ַעל
אַד ַמת ִי ְשׂ ָר ֵאל
ְ
אשכנזים ,ספרדים
ַה ִמּזְ ֵבּ ַח ֵעץ ָשׁלוֹשׁ אַמּוֹת ָגּבֹ ַהּ
פרקי אבות ג:ד
וְאָרכּוֹ ְשׁ ַתּ ִים אַמּוֹת
ְ
אַתּה ֶבן ָ
ָ
אָדם ַהגֵּד ֶאת ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל הפטרה תצוה
ֹה ִנים ַה ְלו ִִיּם ְבּנֵי ָצדוֹק
וְ ַהכּ ֲ
הפטרה אמור

אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִה ַרב ָל ֶכם
כֹּה ַ
יאי ִי ְשׂ ָר ֵאל
נְ ִשׂ ֵ

הפטרה פרשת החודש  -תימנים

רוּמה
אָרץ ִי ְהיוּ ֶאל ַה ְתּ ָ
כֹּל ָה ָעם ָה ֶ
ָשׂיא ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל.
ַהזֹּאת ַלנּ ִ

הפטרה פרשת החודש  -אשכנזים

ָבּ ִראשׁוֹן ְבּ ֶא ָחד ַלח ֶֹדשׁ ִתּ ַקּח ַפּר ֶבּן
את ֶאת ַה ִמּ ְק ָדּשׁ
וְח ֵטּ ָ
ָבּ ָקר ָתּ ִמים ִ

הפטרה פרשת החודש  -ספרדים
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פרק  -פסוק

בשימוש:

נביאים

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

וְ ָהיָה ִמ ְס ַפּר ְבּנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל
עוֹלם
יך ִלי ְל ָ
וְא ַר ְשׂ ִתּ ְ
ֵ
יהם
וּב ְקשׁוּ ֶאת ְיהוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ִ
ישׁי
יְ ַחיֵּנוּ ִמיּ ָֹמ ִים ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
יְ ִק ֵמנוּ וְנִ ְחיֶה ְל ָפנָיו.
שׁוּב ִתי
לוּאים ִל ְמ ָ
וְ ַע ִמּי ְת ִ
שׁוּב ִתי
לוּאים ִל ְמ ָ
וְע ִמּי ְת ִ
ַ
ו ִַיּ ְב ַרח ַי ֲעקֹב ְשׂ ֵדה ֲא ָרם
יך
שׁוּבה יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעד ְיהוָה ֱאל ֶֹה ָ
ָ

הושע יד:ב-י

יך
שׁוּבה יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעד ְיהוָה ֱאל ֶֹה ָ
ָ

הושע יד:ו

ֶא ְהיֶה ַכ ַטּל ְל ִי ְשׂ ָר ֵאל יִ ְפ ַרח
שּׁוֹשׁנָּה
ַכּ ַ

הפטרה במדבר
סדר הנחת תפילין
קדוש לבנה
סליחות
הפטרה ויצא  -ספרדים
הפטרה ויצא  -תימנים
הפטרה ויצא  -אשכנזים
סליחות
הפטרה שבת שובה )וילך או האזינו(
ספרדים ממשיכים מיכה ז:יח -
ואשכנזים יואל ב:טו ◄הפטרה מנחה
תשעה באב ,ספרדים ותימנים ממשיכים
מיכה ז:יח
פרק שירה  -טל

נביאים

יואל
יואל ב:יג
יואל ב:טו-כז
יואל ב:יז
יואל ב:יח-כז
יואל ב:כו-כז
יואל ג:ג
יואל ד:כא

יכם
וְ ִק ְרעוּ ְל ַב ְב ֶכם וְ אַל ִבּ ְג ֵד ֶ
פרקי אבות ב:יח
הפטרה שבת שובה ,אשכנזים ממשיכים
שׁוֹפר ְבּ ִציּוֹן ַק ְדּשׁוּ צוֹם
ִתּ ְקעוּ ָ
.
ה
ר
ֲצ ָ
ִק ְראוּ ע ָ
יד:י יהושע
אוּלם וְ ַל ִמּזְ ֵבּ ַח ִי ְבכּוּ ַהכּ ֲֹה ִנים תחנון ,ימי ב' וה' בוקר ◄אל ארך אפים
ֵבּין ָה ָ
ָה
ו
ה
יְ
ְמ ָשׁ ְר ֵתי
 כשמוצאים תורה מארון הקודשו ְַי ַקנֵּא יְ הוָה ְל ְ
אַרצוֹ ַויּ ְַחמֹל ַעל ַעמּוֹ .מעמד  -יום ג'
בוֹע
וְשׂ ַ
ַא ַכ ְל ֶתּם אָכוֹל ָ
וֲ
ויתן לך  -מוצאי שבת
וּב ֶ
מוֹפ ִתים ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ָ
ָת ִתּי ְ
וְ נ ַ
אָרץ ָדּם הגדה של פסח
ימרוֹת ָע ָשׁן.
ָאשׁ ו ְִת ְ
וֵ
יתי
יתי ָדּ ָמם לֹא נִ ֵקּ ִ
ִוְנ ֵקּ ִ
שבת שחרית ,אב הרחמים
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שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים

פרק  -פסוק

בשימוש:

נביאים

עמוס
עמוס ב:ו-ג:ח
עמוס ט:ו
עמוס ט:ז-טו

ֹשׁה ִפּ ְשׁ ֵעי
אָמר יְ הוָה ַעל ְשׁל ָ
כֹּה ַ
ִי ְשׂ ָר ֵאל
ֲלוֹתו
ַהבּוֹנֶה ַב ָשּׁ ַמ ִים ַמע ָ
אַתּם ִלי ְבּ ֵני
ֻשׁ ִיּים ֶ
ֲהלוֹא ִכ ְבנֵי כ ִ
ִי ְשׂ ָר ֵאל

הפטרה וישב
פרקי אבות ג:ז
הפטרה קדושים  -אשכנזים

נביאים

עובדיה
עובדיה א:א-כא
עובדיה א:ד

ֲחזוֹן ע ַֹב ְדיָה
ֶשׁר
יהּ ַכּנּ ֶ
ִאם ַתּ ְג ִבּ ַ

עובדיה א:כא

מוֹשׁ ִעים ְבּ ַהר ִציּוֹן ִל ְשׁפֹּט ֶאת
וְ ָעלוּ ִ
לוּכה.
ְהיְ ָתה ַליהוָה ַה ְמּ ָ
ַהר ֵע ָשׂו ו ָ

הפטרה וישלך
פרק שירה  -חתול
שירת הים  -פסוקי דזמרה ,שחרית ◄
מוסף ראש השנה

נביאים

יונה
יונה א'-ד'
יונה ב:ח

וַיְ ִהי ְדּ ַבר יְ הוָה ֶאל יוֹנָה ֶבן ֲא ִמ ַתּי
ֵלאמֹר.
ַפ ִשׁי
ְבּ ִה ְת ַע ֵטּף ָע ַלי נ ְ

הפטרה מנחה יום כיפור ,ממשיכים
במיכה ז:יח
סליחות

נביאים

מיכה
מיכה ד:ה
מיכה ה:ו-ו:ח

ֵלכוּ
ִכּי ָכּל ָה ַע ִמּים י ְ
ַבּיּוֹם ַההוּא נְ ֻאם יְ הוָה א ְֹס ָפה
ַהצּ ֵֹל ָעה
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ביציאה מבית הכנסת ◄תפילת הדרך
הפטרה בלק

שימוש פסוקים
שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים

פרק  -פסוק

בשימוש:

מיכה ז:יח-כ

ֹשׂא ָעוֹן ְוע ֵֹבר ַעל
מוֹך נ ֵ
ִמי ֵאל ָכּ ָ
ַח ָלתוֹ
ֶפּ ַשׁע ִל ְשׁ ֵא ִרית נ ֲ

מיכה ז:כ

אַב ָר ָהם
ִתּ ֵתּן ֱא ֶמת ְל ַי ֲעקֹב ֶח ֶסד ְל ְ

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

הפטרה מנחה יום כיפור,
ד:יא ◄הפטרה מנחה תשעה באב,
ספרדים ,תימנים ממשיכים הושע יד:י
◄סדר תשליך ,ראש השנה ◄סליחות
ובא לציון  -כל יום בשחרית ,מנחה
לשבת ויום טוב ,מעריב מוצאי שבת ◄
סדר הושענות

נביאים

נחום
אין

נביאים

חבקוק
חבקוק ב:כ-ג:יט
חבקוק ג:א-יט
חבקוק ג:ב
חבקוק ג:יא

יכל ָק ְדשׁוֹ ַהס ִמ ָפּנָיו ָכּל הפטרה יום שני של שבועות בחוץ לארץ
וַיהוָה ְבּ ֵה ַ
אָרץ.
ָה ֶ
 ספרדים ,תימניםְתּ ִפ ָלּה ַל ֲח ַבקּוּק ַהנּ ִָביא ַעל ִשׁ ְגיֹנוֹת .הפטרה יום שני של שבועות חוץ לארץ -
אשכנזים
ֲך
ְיהוָה ָשׁ ַמ ְע ִתּי ִשׁ ְמע ָ
תחנון ◄סדר הטבת חלום
ָר ַח ָע ַמד
ֶשׁ ֶמשׁ י ֵ
פרק שירה  -שמש

נביאים

צפניה
צפניה ג:כ

ברכות השחר ,שחרית

אָביא ֶא ְת ֶכם
ָבּ ֵעת ַה ִהיא ִ
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פרק  -פסוק

בשימוש:

נביאים

חגי
חגי ב:ח

ָהב ְנ ֻאם יְ הוָה
ִלי ַה ֶכּ ֶסף ו ְִלי ַהזּ ָ
ְצ ָבאוֹת.

פרקי אבות ו:ט

נביאים

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

זכריה יד:ט

ַאנִ י ֶא ְהיֶה ָלּהּ
וֲ
מנחהשל תשעה באב  -נחם
הפטרה בהעלותיך  -אשכנזים,
וְשׂ ְמ ִחי ַבּת ִציּוֹן
ָר ִנּי ִ
ספרדים ◄הפטרה ראשון שבת של
חנוכה  -אשכנזים ,ספרדים
הפטרה בהעלותיך וראשון שבת של
וְשׂ ְמ ִחי ַבּת ִציּוֹן
ָר ִנּי ִ
חנוכה  -תימנים
ֲהלוֹא זֶה אוּד ֻמ ָצּל ֵמ ֵאשׁ
קריאת שמע על המטה
יו
ל
ָ
ע
ָ
מ
ֵ
ָדים ַהצּ ִֹאים
ָה ִסירוּ ַה ְבּג ִ
תפילה זכה
ֵא ֶלּה ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ַתּעֲשׂוּ
פרקי אבות א:יח
ֵר ֶאה
יהם י ָ
ֲל ֶ
וַיהוָה ע ֵ
מוסף ראש השנה
ַא ַק ְבּ ֵצם
ֶא ְשׁ ְר ָקה ָל ֶהם ו ֲ
פרק שירה  -רחמה
אתי ֶאת ַה ְשּׁ ִל ִשׁית ָבּ ֵאשׁ
וְ ֵה ֵב ִ
הפטרה יום ראשון סוכות  -תימנים
הפטרה יום ראשון סוכות  -אשכנזים,
ְח ַלּק ְשׁ ָל ֵל ְך
ִהנֵּה יוֹם ָבּא ַליהוָה ו ֻ
ְבּ ִק ְר ֵבּ ְך.
ספרדים
שחרית ,פסוקי דזמרה  -שירת הים ◄
עלינו  -שחרית ,מנחה ,מעריב ,מוסף,
אָרץ
וְ ָהיָה ְיהוָה ְל ֶמ ֶל ְך ַעל ָכּל ָה ֶ
מוסף ראש השנה ,קדוש לבנה ,סדר
וּשׁמוֹ
ַבּיּוֹם ַההוּא יִ ְהיֶה יְ הוָה ֶא ָחד ְ
ברית מילה ◄ברוך ה' לעולם אמן ואמן -
ֶא ָחד.
מעריב ,יום חול )חוץ לארץ( ◄סדר
הושענות
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פרק  -פסוק

בשימוש:

נביאים

מלאכי
מלאכי א:א-ב:ז
מלאכי א:א-ג:ד
מלאכי ב:ה
מלאכי ג:ד
מלאכי ג:ד-כד
מלאכי ג:טז

ַמ ָשּׂא ְד ַבר יְ הוָה ֶאל ִי ְשׂ ָר ֵאל ְבּיַד
אָכי.
ַמ ְל ִ
ַמ ָשּׂא ְד ַבר יְ הוָה ֶאל ִי ְשׂ ָר ֵאל ְבּיַד
אָכי.
ַמ ְל ִ
ְה ָשּׁלוֹם
יתי ָהיְ ָתה ִאתּוֹ ַה ַח ִיּים ו ַ
ְבּ ִר ִ
וּמ ְפּנֵי
יר ֵא ִני ִ
מוֹרא וַיִּ ָ
ָא ְתּנֵם לוֹ ָ
וֶ
ְשׁ ִמי ִנ ַחת הוּא.
הוּדה
וְ ָע ְר ָבה ַליהוָה ִמנְ ַחת ְי ָ
וּכ ָשׁ ִנים
עוֹלם ְ
ימי ָ
וִירוּשׁ ָלִם ִכּ ֵ
ָ
ַק ְדמֹנִ יֹּת.
הוּדה
וְ ָע ְר ָבה ַליהוָה ִמנְ ַחת ְי ָ
וּכ ָשׁ ִנים
עוֹלם ְ
ימי ָ
וִירוּשׁ ָלִם ִכּ ֵ
ָ
ַק ְדמֹנִ יֹּת.
אָז ִנ ְד ְבּרוּ ִי ְר ֵאי יְ הוָה ִאישׁ ֶאל ֵר ֵעהוּ

הפטרה תולדות  -אשכנזים וספרדים
הפטרה תולדות  -תימנים
פסוקים לשמות אנשים ב--א
פרשת הקטורת  -שחרית קורבנות ◄
אחר העמידה ◄מעמדות  -כל יום
הפטרה שבת הגדול  -אשכנזים,
ספרדים
פרקי אבות ג:ג ,ג:ז

כתובים

תהילים
תהילים א'-ד'
תהילים א:א
תהילים ב:א
תהילים ג'
תהילים ג:ב
תהילים ג:ב-ט
תהילים ג:ד

אַשׁ ֵרי ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר לֹא ָה ַל ְך ַבּ ֲע ַצת
ְ
וּב ֶד ֶר ְך ַח ָטּ ִאים לֹא ָע ָמד
ְר ָשׁ ִעים ְ
ָשׁב.
מוֹשׁב ֵל ִצים לֹא י ָ
וּב ַ
ְ
אַשׁ ֵרי ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר לֹא ָה ַל ְך ַבּ ֲע ַצת
ְ
וּב ֶד ֶר ְך ַח ָטּ ִאים לֹא ָע ָמד
ְר ָשׁ ִעים ְ
ָשׁב.
מוֹשׁב ֵל ִצים לֹא י ָ
וּב ַ
ְ
ֶהגּוּ
וּל ֻא ִמּים י ְ
ָל ָמּה ָר ְגשׁוּ גוֹיִ ם ְ
ִריק.
אַב ָשׁלוֹם
ִמזְ מוֹר ְל ָדוִד ְבּ ָב ְרחוֹ ִמ ְפּנֵי ְ
ְבּנוֹ.
יְ הוָה ָמה ַרבּוּ ָצ ָרי ַר ִבּים ָק ִמים
ָע ָלי.
יְ הוָה ָמה ַרבּוּ ָצ ָרי ַר ִבּים ָק ִמים
ָע ָלי.
ֲדי ְכּבוֹ ִדי
וְאַתּה יְ הוָה ָמגֵן ַבּע ִ
ָ
ֹאשׁי.
וּמ ִרים ר ִ
ֵ
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ערב יום כיפור אחר מעריב
פרקי אבות ג:ג
סליחות
מזמור שבת ויצא )סע"י(
סליחות
קריאת שמע על המטה
סליחות

שימוש פסוקים
שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים

פרק  -פסוק

בשימוש:

תהילים ד:ה
תהילים ה'
תהילים ה:ב
תהילים ה:ג

הודו  -שחרית ,פסוקי דזמרה ◄הבדלה
שׁוּעה ַעל ַע ְמּ ָך ִב ְר ָכ ֶת ָך
ַליהוָה ַהיְ ָ
ֶסּ ָלה.
 מוצאי שבת ◄סליחותִר ְגזוּ וְ אַל ֶתּ ֱח ָטאוּ ִא ְמרוּ ִב ְל ַב ְב ֶכם
קריאת שמע על המטה
ַעל ִמ ְשׁ ַכּ ְב ֶכם וְ דֹמּוּ ֶס ָלה.
ַל ְמנ ֵַצּ ַח ֶאל ַה ְנּ ִחילוֹת ִמזְ מוֹר ְל ָדוִד .מזמור שבת קורח )סע"י(
ֲא ָמ ַרי ַה ֲא ִזינָה יְ הוָה ִבּינָה ֲה ִג ִיגי .סליחות ◄פסוקים לשמות אנשים א--י
יבה ְלקוֹל ַשׁוְ ִעי ַמ ְל ִכּי וֵאל ָֹהי
ַה ְק ִשׁ ָ
סליחות ◄פסוקים לשמות אנשים ה--ל
יך ֶא ְת ַפּ ָלּל.
ִכּי ֵא ֶל ָ

תהילים ה:ג-ד

יבה ְל
ַה ְק ִשׁ ָ
קוֹללַ.שׁוְ ִעי ַמ ְל ִכּי וֵאל ָֹהי קודם תפילת שחרית
יך ֶא ְת ַפּ ָלּ
ִכּי ֵא ֶל ָ

תהילים ה:ד

תהילים ה:ט

קוֹלי בּ ֶֹקר ֶא ֱע ָר ְך
יְ הוָה בּ ֶֹקר ִתּ ְשׁ ַמע ִ
ַא ַצ ֶפּה.
ְל ָך ו ֲ
ית ָך
ַאנִ י ְבּרֹב ַח ְס ְדּ ָך אָבוֹא ֵב ֶ
וֲ
יכל ָק ְד ְשׁ ָך
ֶא ְשׁ ַתּ ֲחוֶה ֶאל ֵה ַ
אָת ָך.
ְבּ ִי ְר ֶ
שׁוֹר ָרי
יְ הוָה ְנ ֵח ִני ְב ִצ ְד ָק ֶת ָך ְל ַמ ַען ְ
ַה ְי ַשׁר ְל ָפנַי ַדּ ְר ֶכּ ָך.
ינית
ַצּ ַח ִבּנְ ִגינוֹת ַעל ַה ְשּׁ ִמ ִ
ַל ְמנ ֵ
ִמזְ מוֹר ְל ָדוִד.
יח ִני וְאַל
תוֹכ ֵ
אַפּ ָך ִ
יְ הוָה אַל ְבּ ְ
ַסּ ֵרנִ י.
ַבּ ֲח ָמ ְת ָך ְתי ְ

תהילים ו:ב-יא

יח ִני וְאַל
תוֹכ ֵ
אַפּ ָך ִ
יְ הוָה אַל ְבּ ְ
ַסּ ֵרנִ י.
ַבּ ֲח ָמ ְת ָך ְתי ְ

תהילים ו:ד-ה

אַתּה יְ הוָה
ַפ ִשׁי ִנ ְב ֲה ָלה ְמאֹד וְ ָ
וְ נ ְ
ַעד ָמ ָתי.
ָתי יְ הוָה ְתּ ִפ ָלּ ִתי
ָשׁ ַמע ְיהוָה ְתּ ִחנּ ִ
יִ ָקּח.
ִשׁגָּיוֹן ְל ָדוִד ֲא ֶשׁר ָשׁר ַליהוָה ַעל
יני.
ִדּ ְב ֵרי כוּשׁ ֶבּן ְי ִמ ִ
ְאין
ַפ ִשׁי פּ ֵֹרק ו ֵ
אַריֵה נ ְ
ֶפּן ִי ְטרֹף ְכּ ְ
ַמ ִצּיל.

תהילים ח'

ַצּ ַח ַעל ַה ִגּ ִתּית ִמ ְזמוֹר ְל ָדוִד.
ַל ְמנ ֵ

תהילים ג:ט

תהילים ה:ח

תהילים ו'
תהילים ו:ב

תהילים ו:י
תהילים ז'
תהילים ז:ג

14

סליחות ◄פסוקים לשמות אנשים ר--ה
מה טובו  -שחרית ◄סליחות
אחר שחרית ומעריב )סע"י( ◄ביציאה
מבית הכנסת
סליחות ◄תפילה עבור החולה )סש"א(
סליחות
תחנון  -נפילת אפים ◄אל ארך אפים -
כשמוצאים תורה מארון הקודש ◄
סליחות
סליחות
פסוקים לשמות אנשים ש--ח
שיר של יום  -פורים )סע"י(
פסוקים לשמות אנשים פ--ל
שיר של יום  -שמחת תורה ,חוץ לארץ
)גר"א( ◄סדר יום כיפור קטן ◄אחר
עלינו מעריב ,יום חול )סע"י(

לפי הגר"א אומרים רק מזמור אחד ביום ויש סדר עדיפות במקרים שיום טוב נופל בשבת וכו'
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14

שימוש פסוקים
שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים

פרק  -פסוק
תהילים ח:ב
תהילים ח:י
תהילים ט'
תהילים ט:ט
תהילים ט:יא
תהילים ט:יג
תהילים י'
תהילים י:א
תהילים י:ו
תהילים י:טז
תהילים יא'
תהילים יב'
תהילים יב:ב
תהילים יב:ז
תהילים יג'
תהילים יג:ו
15

בשימוש:

אַדּ
יְ הוָה ֲאדֹנֵינוּ ָמה ִ
יר ִַעשׁל ְמ ָך ְבּ ָכל קדושה מוסף שלושת רגלים ◄סדר
הוֹד ָך
אָרץ ֲא ֶשׁר ְתּנָה ְ
ָה ֶ
הושענות
ַה ָשּׁ ָמיִ ם.
פסוק שהקהל אומרים בעת קריאת
יְ הוָה ֲאדֹנֵינוּ ָמה ִ
אַדּיר ִשׁ ְמ ָך ְבּ ָכל הכהנים מילת השם הראשון בברכת
אָרץ.
ָה ֶ
כהנים
ַל ְמנ ֵַצּ ַח ַעל מוּת ַל ֵבּן ִמזְ מוֹר ְל ָדוִד .תפילה עבור החולה )סש"א(
ָדין
וְהוּא יִ ְשׁפֹּט ֵתּ ֵבל ְבּ ֶצ ֶדק י ִ
סליחות
ישׁ ִרים.
ְל ֻא ִמּים ְבּ ֵמ ָ
ובא לציון  -שחרית ,מנחה לשבת ויום
יוֹד ֵעי ְשׁ ֶמ ָך ִכּי לֹא
ִוְי ְב ְטחוּ ְב ָך ְ
.
ָה
ו
ה
י
ְ
יך
ַב ָתּ ד ְֹר ֶשׁ ָ
ָעז ְ
טוב ,מעריב מוצאי שבת
ָכר לֹא ָשׁ ַכח
אוֹתם ז ָ
ִכּי ד ֵֹרשׁ ָדּ ִמים ָ
שבת שחרית  -אב הרחמים ◄סליחות
ֲקת ֲענָוִים.
ַצע ַ
ָל ָמה יְ הוָה ַתּ ֲעמֹד ְבּ ָרחוֹק ַתּ ְע ִלים
ְל ִעתּוֹת ַבּ ָצּ ָרה.
ָל ָמה יְ הוָה ַתּ ֲעמֹד ְבּ ָרחוֹק ַתּ ְע ִלים
ְל ִעתּוֹת ַבּ ָצּ ָרה.
אָמר ְבּ ִלבּוֹ ַבּל ֶאמּוֹט ְלדֹר ָודֹר ֲא ֶשׁר
ַ
לֹא ְב ָרע.

שיר של יום  -עשרת ימי תשובה )סע"י(
סליחות
פסוקים לשמות אנשים א--ע

יהי כבוד  -שחרית ,פסוקי דזמרה ◄
אָבדוּ גוֹיִ ם
ָעד ְ
עוֹלם ו ֶ
יְ הוָה ֶמ ֶל ְך ָ
ברוך ה' לעולם אמן ואמן  -מעריב )חוץ
אַרצוֹ.
ֵמ ְ
לארץ(
יך
יתי ֵא ְ
ַצּ ַח ְל ָדוִד ַבּיהוָה ָח ִס ִ
ַל ְמנ ֵ
פּוֹר .מזמור שבת וירא )סע"י(
נוּדי ַה ְר ֶכם ִצ
ַפ ִשׁי ִ
ֹאמרוּ ְלנ ְ
תּ ְ
שיר של יום  -שמיני עצרת )גר"א(,
ַל ְמנ ֵַצּ ַח ַעל ַה ְשּׁ ִמ ִינית ִמזְ מוֹר ְל ָדוִ ד .ברית מילה )סע"י( ◄מזמור שבת זאת
הברכה) 15סע"י(
ָמר ָח ִסיד ִכּי
יעה ְיהוָה ִכּי ג ַ
הוֹשׁ ָ
ִ
סליחות
אָדם.
ַפסּוּ ֱאמוּנִ ים ִמ ְבּנֵי ָ
ִא ְמרוֹת יְ הוָה ֲא ָמרוֹת ְטהֹרוֹת ֶכּ ֶסף
ֻקּק
אָרץ ְמז ָ
ֲליל ָל ֶ
ָצרוּף ַבּע ִ
ִשׁ ְב ָע ָתיִ ם.
ַצּ ַח ִמ ְזמוֹר ְל ָדוִדַ .עד אָנָה ְיהוָה
ַל ְמנ ֵ
ֶצח ַעד אָנָה ַתּ ְס ִתּיר ֶאת
ִתּ ְשׁ ָכּ ֵחנִ י נ ַ
ֶיך ִמ ֶמּנִּ י.
ָפּנ ָ
ַאנִ י ְבּ ַח ְס ְדּ ָך ָב ַט ְח ִתּי ָיגֵל ִל ִבּי
וֲ
ָמל
ירה ַליהוָה ִכּי ג ַ
אָשׁ ָ
ישׁוּע ֶת ָך ִ
ִבּ ָ
ָע ָלי.

שמיני עצרת או שמחת תורה
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פסוקים לשמות אנשים א--ם
תפילה עבור החולה )ח"ס וסש"א(
הודו  -שחרית ,פסוקי דזמרה

שימוש פסוקים
שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים

פרק  -פסוק

בשימוש:

תהילים טו'

אָה ֶל ָך
ִמזְ מוֹר ְל ָדוִד ְיהוָה ִמי יָגוּר ְבּ ֳ
ִמי יִ ְשׁכֹּן ְבּ ַהר ָק ְד ֶשׁ ָך.

מזמור שבת קדושים )סע"י(

תהילים טז'

יתי
ִמ ְכ ָתּם ְל ָדוִד ָשׁ ְמ ֵרנִ י ֵאל ִכּי ָח ִס ִ
ָב ְך.

תהילים טז:א

יתי
ִמ ְכ ָתּם ְל ָדוִד ָשׁ ְמ ֵרנִ י ֵאל ִכּי ָח ִס ִ
ָב ְך.
טוֹב ִתי
אָתּה ָ
אָמ ְר ְתּ ַליהוָה ֲאדֹנָי ָ
ַ
יך.
ַבּל ָע ֶל ָ
אָרץ ֵה ָמּה
דוֹשׁים ֲא ֶשׁר ָבּ ֶ
ִל ְק ִ
ירי ָכּל ֶח ְפ ִצי ָבם.
וְאַדּ ֵ
ִ
יע ִני א ַֹרח ַח ִיּים שׂ ַֹבע ְשׂ ָמחוֹת
תּוֹד ֵ
ִ
ֶצח.
ינ ָך נ ַ
ימ ְ
ֶיך ְנ ִעמוֹת ִבּ ִ
ֶאת ָפּנ ָ

בבית אבל ◄בבית הקברות )בארץ
ישראל( ◄תפילה עבור החולה )סש"א(
פסוק שהקהל אומרים בעת קריאת
הכהנים מילת וישמרך בברכת כהנים
פסוקים לשמות אנשים א--ך

תהילים טז:ב
תהילים טז:ג
תהילים טז:יא
תהילים יז'
תהילים יז:א-ב
תהילים יז:ו
תהילים יז:טו
תהילים יח'
תהילים יח:יב
תהילים יח:לא
תהילים יח:לב
תהילים יח:לח
תהילים יח:נא
תהילים יט'

דשׁ ְמ ָעה יְ הוָה ֶצ ֶדק
ְתּ ִפ ָלּה ְל ָדוִ ִ
ָתי ַה ֲא ִזינָה
יבה ִרנּ ִ
ַה ְק ִשׁ ָ
יבּלֹא ִשׂ ְפ ֵתי ִמ ְר ָמה.
ְת ִפ ָלּ ִת ְ
דשׁ ְמ ָעה יְ הוָה ֶצ ֶדק
ְתּ ִפ ָלּה ְל ָדוִ ִ
ָתי ַה ֲא ִזינָה
יבה ִרנּ ִ
ַה ְק ִשׁ ָ
יבּלֹא ִשׂ ְפ ֵתי ִמ ְר ָמה.
ְת ִפ ָלּ ִת ְ
יך ִכי ַת ֲענ ִֵני ֵאל ַהט
את ָ
ֲא ִני ְק ָר ִ
אָז ְנ ָך ִלי ְשׁ ַמע ִא ְמ ָר ִתי.
ְ
ֶיך ֶא ְשׂ ְבּ ָעה
ֲא ִני ְבּ ֶצ ֶדק ֶא ֱחזֶה ָפנ ָ
ָת ָך.
ְב ָה ִקיץ ְתּמוּנ ֶ
ַצּ ַח ְל ֶע ֶבד יְ הוָה ְל ָדוִד ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר
ַל ְמנ ֵ
ירה ַהזֹּאת
ַליהוָה ֶאת ִדּ ְב ֵרי ַה ִשּׁ ָ
ְבּיוֹם ִה ִצּיל יְ הוָה אוֹתוֹ ִמ ַכּף ָכּל
וּמיַּד ָשׁאוּל.
א ְֹי ָביו ִ
יבוֹתיו
ֹשׁ ְך ִס ְתרוֹ ְס ִב ָ
ָשׁת ח ֶ
יֶ
תוֹח ְשׁ ַכת ַמ ִים ָע ֵבי ְשׁ ָח ִקים.
ֻס ָכּ ֶ
כּוֹא ְמ ַרת יְ הוָה
ָה ֵאל ָתּ ִמים ַדּ ְר ִ
רוּפה ָמגֵן הוּא ְלכֹל ַהח ִֹסים בּוֹ.
ְצ ָ
וּמי צוּר
ֲדי יְ הוָה ִ
לוֹהּ ִמ ַבּ ְלע ֵ
ִכּי ִמי ֱא ַ
זוּל ִתי ֱאל ֵֹהינוּ.
ָ
אַשּׂיגֵם וְ לֹא אָשׁוּב
אוֹי ַבי וְ ִ
ֶא ְרדּוֹף ְ
לּוֹתם.
ַעד ַכּ ָ
ֹשׂה ֶח ֶסד
ַמ ְג ִדּל ְישׁוּעוֹת ַמ ְלכּוֹוְ ע ֶ
עוֹלם.
ַרעוֹ ַעד ָ
וּלז ְ
ִל ְמ ִשׁיחוֹ ְל ָדוִד ְ
ַצּ ַח ִמ ְזמוֹר ְל ָדוִדַ .ה ָשּׁ ַמיִ ם
ַל ְמנ ֵ
ָדיו
ֲשׂה י ָ
וּמע ֵ
ְמ ַס ְפּ ִרים ְכּבוֹד ֵאל ַ
יע.
ַמ ִגּיד ָה ָר ִק ַ
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פרקי אבות ו:י
סדר הושענות ◄סדר הטבת חלום
מזמור שבת שופטים )סע"י( ◄תפילה
עבור החולה )סש"א( ◄בבית הקברות
)בארץ ישראל(
סליחות
קודם תפילת שחרית
קודם תפילת שחרית
שיר של יום  -שבעי יום פסח )גר"א,
סע"י( ◄תפילה עבור החולה )סש"א(
פרק שירה  -עבים
קודם קריאת התורה אחר שקוראים
עולה הראשון
שבת מוסף ,קודם אין כאלוקינו
פרק שירה – חתול
ברכת המזון
שבת שחרית ,פסוקי דזמרה ◄שיר של
יום  -שבועות )גר"א(; חנוכה )סע"י( ◄
מזמור של שבת יתרו )סע"י(

שימוש פסוקים
שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים

פרק  -פסוק

בשימוש:

תהילים יט:ח-ט

ַה ָשּׁ ַמיִ ם ְמ ַס ְפּ ִרים ְכּבוֹד ֵאל
יע.
ָדיו ַמ ִגּיד ָה ָר ִק ַ
ֲשׂה י ָ
וּמע ֵ
ַ
יע א ֶֹמר וְ ַל ְי ָלה ְלּ ַליְ ָלה
ַבּ ַ
יוֹם ְליוֹם י ִ
יְ ַחוֶּה ָדּ ַעת.
יבת ָנ ֶפשׁ
ימה ְמ ִשׁ ַ
תּוֹרת יְ הוָה ְתּ ִמ ָ
ַ
ימת ֶפּ ִתי.
ֶא ָמנָה ַמ ְח ִכּ ַ
ֵעדוּת יְ הוָה נ ֱ
גַּם ַע ְב ְדּ ָך ִנ ְז ָהר ָבּ ֶהם ְבּ ָשׁ ְמ ָרם ֵע ֶקב
ָרב.
ַקּ ִני.
ָבין ִמנִּ ְס ָתּרוֹת נ ֵ
ְשׁ ִגיאוֹת ִמי י ִ

תהילים יט:טו

ְה ְגיוֹן ִל ִבּי
יִ ְהיוּ ְל ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי ִפי ו ֶ
ֹא ִלי.
צוּרי ְוג ֲ
ֶיך יְ הוָה ִ
ְל ָפנ ָ

תהילים יט:ב
תהילים יט:ג
תהילים יט:יב
תהילים יט:יג

תהילים כ'
תהילים כ:ב
תהילים כ:ה
תהילים כ:ח

תהילים כ:י

תהילים כב'
תהילים כב:ד
תהילים כב:יב

ַע ְנ ָך ְיהוָה
ַצּ ַח ִמ ְזמוֹר ְל ָדוִד י ַ
ַל ְמנ ֵ
ֶב ָך ֵשׁם ֱאל ֵֹהי
ְבּיוֹם ָצ ָרה ְי ַשׂגּ ְ
ַי ֲעקֹב.
ֶב ָך ֵשׁם
ַענְ ָך ְיהוָה ְבּיוֹם ָצ ָרה יְ ַשׂגּ ְ
יַ
ֱאל ֵֹהי ַי ֲעקֹב.
ֲצ ְת ָך יְ ַמ ֵלּא.
יִ ֶתּן ְל ָך ִכ ְל ָב ֶב ָך וְ ָכל ע ָ
ַא ַנ ְחנוּ
סּוּסיםו ֲ
ֵא ֶלּה ָב ֶר ֶכב וְ ֵא ֶלּה ַב ִ
ְבּ ֵשׁם ְיהוָה ֱאל ֵֹהינוּ נַזְ ִכּיר.

פרק שירה  -שמים
פרק שירה  -יום
קודם קריאת התורה לעולה הראשון
סליחות
סליחות
אחר העמידה ◄כשמוצאים ספר תורה
מארון הקודש בחגים והימים נוראים ◄
סליחות ◄תפילה זכה
שחרית ◄סדר יום כיפור קטן ◄תפילה
עבור החולה )ח"ס() ,סש"א(
פסוקים לשמות אנשים י--ב
רבון העולמים  -מוצאי שבת
פסוקים לשמות אנשים א--ר

פרשת הקטורת  -שחרית ,קורבנות ◄
הודו  -שחרית ,פסוקי דזמרה ◄יהי
כבוד  -שחרית ,פסוקי דזמרה ◄ קודם
יעה ַה ֶמּ ֶל ְך ַי ֲענֵנוּ ְביוֹם מעריב ,יום חול ◄תחנון ,ימי ב' וה'
הוֹשׁ ָ
יְ הוָה ִ
ָק ְר ֵאנוּ.
בוקר ◄ובא לציון  -שחרית ,מנחה
לשבת ויום טוב ,מעריב מוצאי שבת ◄
מעריב ,יום חול ◄הבדלה  -מוצאי
שבת ◄תפילת הדרך ◄סליחות
שיר של יום  -פורים )גר"א( ,תענית
ֶלת ַה ַשּׁ ַחר ִמזְ מוֹר
ַצּ ַח ַעל אַיּ ֶ
ַל ְמנ ֵ
אסתר )סע"י( ◄תפילה עבור החולה
ְל ָדוִ ד.
)סש"א(
יוֹשׁב ְתּ ִהלּוֹת ִי ְשׂ ָר ֵאל .ובא לציון  -כל יום שחרית ,מנחה לשבת
וְאַתּה ָקדוֹשׁ ֵ
ָ
ויום טוב ,מעריב מוצאי שבת
אַל ִתּ ְר ַחק ִמ ֶמּ ִנּי ִכּי ָצ ָרה ְק ָ
רוֹבה ִכּי סליחות
ֵאין עוֹזֵר.
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שימוש פסוקים
שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים

פרק  -פסוק
תהילים כב:כה
תהילים כב:כט
תהילים כג'
תהילים כג:ה
תהילים כד'
תהילים כד:א
תהילים כד:ה
תהילים כד:ז
תהילים כד:ז-י
תהילים כה'
תהילים כה:א
תהילים כה:ו
תהילים כה:יא

בשימוש:

ִכּי לֹא ָבזָה וְ לֹא ִשׁ ַקּץ עֱנוּת ָענִ י
וּב ַשׁוְּעוֹ
וְ לֹא ִה ְס ִתּיר ָפּנָיו ִמ ֶמּנּוּ ְ
ֵא ָליו ָשׁ ֵמ ַע.

מעריב ,ליל יום כיפור  -מנהג אשכנז

גּוֹים .שחרית ,פסוקי דזמרה  -שירת הים ◄
ֹשׁל ַבּ ִ
לוּכה וּמ ֵ
ִכּי ַליהוָה ַה ְמּ ָ
מוסף ראש השנה
אחר שחרית ,מנחה ,מעריב )סע"י(
ִמזְ מוֹר ְל ָדוִד ְיהוָה ר ִֹעי לֹא ֶא ְח ָסר◄ .סעודה שלישית ◄תפילה עבור
החולה )סש"א(
שׁ ְל ָח
ַתּ ֲער ְֹך ְל ָפנַי ֻ
כּוֹסןי ֶנְרגָוֶדיָהצְֹ .ר ָר ִידּ ַשּׁ ְנ ָתּ פסוקים לשמות אנשים ת--ה
ֹאשׁי ִ
ַב ֶשּׁ ֶמן ר ִ
החזרת ספר תורה לארון ,יום חול
אָרץ ְוּמלוֹאָהּ שבת\יום טוב מנחה ◄שיר של יום -
ְל ָדוִ ד ִמ ְזמוֹר ַליהוָה ָה ֶ
ֵתּ ֵבל וְ י ְֹשׁ ֵבי ָבהּ.
יום ראשון ◄מעמד  -יום ראשון ◄אחר
עלינו מעריב ,יום חול )סע"י(
אָרץ ְוּמלוֹאָהּ מוסף שבת ,השיר שהלוים היו אומרים
מוֹרליהוָה ָה ֶ
ְל ָדוִ ד ִמ ְז ַ
.
הּ
ב
ָ
ֵתּ ֵבל וְ י ְֹשׁ ֵבי
◄פרק שירה  -ארץ
פסוק שהקהל אומרים בעת קריאת
וּצ ָד ָקה
יִ ָשּׂא ְב ָר ָכה ֵמ ֵאת יְ הוָה ְ
ֵמ ֱאל ֵֹהי ִי ְשׁעוֹ.
הכהנים מילת ישא בברכת כהנים
ָשׂאוּ
יכם ו ְִהנּ ְ
אשׁ ֶ
ְשׂאוּ ְשׁ ָע ִרים ָר ֵ
מוסף ראש השנה
עוֹלם ְויָבוֹא ֶמ ֶל ְך ַה ָכּבוֹד.
ִפּ ְת ֵחי ָ
יכם ו ְִה ָנּ ְשׂאוּ
אשׁ ֶ
ְשׂאוּ ְשׁ ָע ִרים ָר ֵ
פרק שירה  -תרנגול
עוֹלם ְויָבוֹא ֶמ ֶל ְך ַה ָכּבוֹד.
ִפּ ְת ֵחי ָ
אחר עלינו מעריב ,ליל יום ראשון
ַפ ִשׁי ֶא ָשּׂא.
יך יְ הוָה נ ְ
ְל ָדוִ ד ֵא ֶל ָ
)סע"י( ◄תפילה עבור החולה )סש"א(
פסוק שהקהל אומרים בעת קריאת
ַפ ִשׁי ֶא ָשּׂא.
יך יְ הוָה נ ְ
ְל ָדוִ ד ֵא ֶל ָ
הכהנים מילת אילך הראשון בברכת
כהנים
הודו  -שחרית ,פסוקי דזמרה ◄
יך ִכּי
ַח ָס ֶד ָ
יך יְ הוָה ו ֲ
זְ כֹר ַר ֲח ֶמ ָ
.
ה
עוֹלם ֵה ָמּ
ֵמ ָ
תחנון ◄סליחות
ְל ַמ ַען ִ
הוּאשְׁ .מ ָך יְ הוָה וְ ָס ַל ְח ָתּ ַלעֲו ִֹני ִכּי מעריב יום כיפור  -מנהג אשכנז
ַרב

תהילים כה:יב

יוֹרנּוּ
ִמי זֶה ָה ִאישׁ ְי ֵרא יְ הוָה ֶ
ְבּ ֶד ֶר ְך ִי ְב ָחר.

תהילים כה:טז

אָני.
ָחיד וְ ָע ִני ִ
ְפּנֵה ֵא ַלי וְ ָחנּ ִֵני ִכּי י ִ
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פסוקים לשמות אנשים מ--ר
פסוק שהקהל אומרים בעת קריאת
הכהנים מילת לפניו הראשון בברכת
כהנים ◄אחר שחרית ומעריב )סע"י(

שימוש פסוקים
שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים

פרק  -פסוק
תהילים כה:יח
תהילים כה:כב
תהילים כו'
תהילים כו:ח
תהילים כו:ט
תהילים כו:יא

בשימוש:

וְשׂא ְל ָכל
ֲמ ִלי ָ
ְר ֵאה ָענְ יִ י ַוע ָ
ֹאותי.
ַחטּ ָ
ְפּ ֵדה ֱאל ִֹהים ֶאת ִי ְשׂ ָר ֵאל ִמכֹּל
רוֹתיו.
ָצ ָ
ְל ָדוִ ד ָשׁ ְפ ֵט ִני יְ הוָה ִכּי ֲא ִני ְבּ ֻת ִמּי
יוּביהוָה ָבּ ַט ְח ִתּי לֹא ֶא ְמ ָעד.
ָה ַל ְכ ִתּ ַ
וּמקוֹם
ית ָך ְ
אָה ְב ִתּי ְמעוֹן ֵבּ ֶ
יְ הוָה ַ
בוֹד ָך.
ִמ ְשׁ ַכּן ְכּ ֶ
ַפ ִשׁי וְ ִעם
אַל ֶתּ ֱאסֹף ִעם ַח ָטּ ִאים נ ְ
אַנ ֵשׁי ָד ִמים ַחיָּי.
ְ
וְחנֵּנִ י.
ַאנִ י ְבּ ֻת ִמּי ֵא ֵל ְך ְפּ ֵד ִני ָ
וֲ

תהילים כו:יב

ַר ְג ִלי ָע ְמ ָדה ְב ִמישׁוֹר ְבּ ַמ ְק ֵה ִלים
ֲא ָב ֵר ְך ְיהוָה.

תהילים כז'

תהילים כח:ט

אוֹרי וְיִ ְשׁ ִעי ִמ ִמּי ִאי ָרא
ְל ָדוִ ד יְ הוָה ִ
יְ הוָה ָמעוֹז ַחיַּי ִמ ִמּי ֶא ְפ ָחד.
וְחנֵּנִ י
קוֹלי ֶא ְק ָרא ָ
ְשׁ ַמע ְיהוָה ִ
ַו ֲענ ִֵני.
ַא ֵמץ ִל ֶבּ ָך
ַקוֵּה ֶאל יְ הוָה ֲחזַק וְ י ֲ
וְקוֵּה ֶאל ְיהוָה.
ַ
יך
ְשׁ ַמע קוֹל ַתּ ֲחנוּנַי ְבּ ַשׁוְּ ִעי ֵא ֶל ָ
ָדי ֶאל ְדּ ִביר ָק ְד ֶשׁ ָך.
ָשׂ ִאי י ַ
ְבּנ ְ
וּב ֵר ְך ֶאת
יעה ֶאת ַע ֶמּ ָך ָ
הוֹשׁ ָ
ִ
עוֹלם.
ַשּׂ ֵאם ַעד ָה ָ
וּר ֵעם וְ נ ְ
ַח ָל ֶת ָך ְ
נֲ

תהילים כט'

ִמזְ מוֹר ְל ָדוִד ָהבוּ ַליהוָה ְבּנֵי ֵא ִלים
ָהבוּ ַליהוָה ָכּבוֹד ָועֹז.

תהילים כט:ג

םאל ַה ָכּבוֹד
קוֹל יְ הוָה ַעל ַה ָמּ ִי ֵ
ִה ְר ִעים יְ הוָה ַעל ַמיִ ם ַר ִבּים.

תהילים כז:ז
תהילים כז:יד
תהילים כח:ב

16

יש נוהגים לאומרו אחר תפילת מנחה
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סליחות
סליחות
מזמור שבת תרומה ,ושבת אחרי מות
)סע"י(
מה טובו  -שחרית
מעריב ,ליל יום כיפור
אחר שחרית ומעריב )סע"י(
קודם תפילת שחרית ◄אחר שחרית
ומעריב )סע"י(
16
אחר תפילת שחרית ומעריב בחודש
אלול ועד הושענא רבא
סליחות
מוסף שבת ,קודם אין כאלוקינו
קודם תפילת שחרית ◄סליחות
הודו  -שחרית ,פסוקי דזמרה ◄סדר
הושענות
קבלת שבת ◄החזרת ספר התורה
לארון ,שבת שחרית ◄קודם מעריב
במוצאי שבת ◄שיר של יום  -יום שני
של שבועות חוץ לארץ )גר"א ,סע"י(;
שלישי יום סוכות ,חוץ לארץ )גר"א( ◄
מזמור שבת נוח )סע"י( ◄ אחר עלינו
מעריב ,יום חול )סע"י(
פרק שירה  -דגים

שימוש פסוקים
שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים

פרק  -פסוק

בשימוש:

תהילים כט:יא

יְ הוָה עֹז ְל ַעמּוֹ יִ ֵתּן יְ הוָה ְי ָב ֵר ְך ֶאת
ַעמּוֹ ַב ָשּׁלוֹם.

תהילים ל'

ֻכּת ַה ַבּיִ ת ְל ָדוִד.
ִמזְ מוֹר ִשׁיר ֲחנ ַ

תהילים ל:ב

ית ִני וְ לֹא
רוֹמ ְמ ָך ְיהוָה ִכּי ִד ִלּ ָ
ֲא ִ
ִשׂ ַמּ ְח ָתּ א ְֹי ַבי ִלי.
יך
ַע ִתּי ֵא ֶל ָ
יְ הוָה ֱאל ָֹהי ִשׁוּ ְ
ַתּ ְר ָפּ ֵא ִני.
וִ
ְאל ֲאדֹנָי
יך ְיהוָה ֶא ְק ָרא ו ֶ
ֵא ֶל ָ
ֶא ְת ַחנָּן.
ַמה ֶבּ ַצע ְבּ ָד ִמי ְבּ ִר ְד ִתּי ֶאל ָשׁ ַחת
יוֹד ָך ָע ָפר ֲהי ִַגּיד ֲא ִמ ֶתּ ָך.
ֲה ְ
ְשׁ ַמע ְיהוָה וְ ָחנּ ִֵני יְ הוָה ֱהיֵה עֹזֵר
ִלי.
ָה ַפ ְכ ָתּ ִמ ְס ְפּ ִדי ְל ָמחוֹל ִלי ִפּ ַתּ ְח ָתּ
אַזּ ֵר ִני ִשׂ ְמ ָחה.
ַתּ ְ
ַשׂ ִקּי ו ְ

תהילים ל:ג
תהילים ל:ט
תהילים ל:י-יא
תהילים ל:יא
תהילים ל:יב
תהילים ל:יג
תהילים לא'
תהילים לא:ה
תהילים לא:ו
תהילים לא:ז
תהילים לא:טו

ַמּ ְר ָך ָכבוֹד וְ לֹא יִ דֹּםיְ הוָה
ְל ַמ ַען ְיז ֶ
אוֹד ָךּ.
עוֹלם ֶ
ֱאל ַֹהי ְל ָ
ַצּ ַח ִמ ְזמוֹר ְל ָדוִדְ .בּ ָך ְיהוָה
ַל ְמנ ֵ
עוֹלם
בוֹשׁה ְל ָ
יתי אַל ֵא ָ
ָח ִס ִ
ְבּ ִצ ְד ָק ְת ָך ַפ ְלּ ֵט ִני.
יאנִ י ֵמ ֶר ֶשׁת זוּ ָט ְמנוּ ִלי ִכּי
תּוֹצ ֵ
ִ
עוּזּי.
אַתּה ָמ ִ
ָ
אוֹתי
ית ִ
רוּחי ָפּ ִד ָ
אַפ ִקיד ִ
ָד ָך ְ
ְבּי ְ
יְ הוָה ֵאל ֱא ֶמת.
ַאנִ י
ֵאתי ַהשּׁ ְֹמ ִרים ַה ְב ֵלי ָשׁוְא ו ֲ
ָשׂנ ִ
ֶאל ְיהוָה ָבּ ָט ְח ִתּי.
אָמ ְר ִתּי
יך ָב ַט ְח ִתּי יְ הוָה ַ
ַאנִ י ָע ֶל ָ
וֲ
אָתּה.
ֱאל ַֹהי ָ
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ברכת המזון ◄תפילת הדרך ◄אמר רבי
אלעזר  -קבלת שבת ,מוסף שבת ◄
קודם כשמוצאים ספר תורה מארון
הקודש,שבת ויום טוב שחרית ◄קודם
קריאת התורה אחר עולה הראשון ◄
ויתן לך  -מוצאי שבת ◄אתה הראת -
שמחת תורה ◄סדר הטבת חלום
שחרית  -פסוקי דזמרא ◄שיר של יום
 חנוכה )סע"י ,גר"א(◄תפילה עבורהחולה )סש"א(
פרק שירה  -עכבר
קודם תפילת שחרית
פסוקים לשמות אנשים א--ן
סליחות
קודם תפילת שחרית ◄ סליחות
ויתן לך  -מוצאי שבת ◄סדר הטבת
חלום
ובא לציון  -שחרית ,מנחה לשבת ויום
טוב ,מעריב מוצאי שבת ◄פרק שירה -
סנונית
תפילה עבור החולה )סש"א(
פסוקים לשמות אנשים ת--י
ברוך ה' לעולם אמן ואמן  -מעריב יום
חול חוץ לארץ ◄קריאת שמע על המטה
פסוקים לשמות אנשים ש--י
קודם תפילת שחרית

שימוש פסוקים
שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים

פרק  -פסוק
תהילים לא:יז
תהילים לא:כ

תהילים לב'

תהילים לב:ז
תהילים לב:י
תהילים לג'
תהילים לג:א
תהילים לג:ב

בשימוש:

יענִ י
הוֹשׁ ֵ
ֶיך ַעל ַע ְב ֶדּ ָך ִ
ירה ָפנ ָ
ָה ִא ָ
ְב ַח ְס ֶדּ ָך.
יך
יר ֶא ָ
טוּב ָך ֲא ֶשׁר ָצ ַפנְ ָתּ ִלּ ֵ
ָמה ַרב ְ
אָדם.
ָפּ ַע ְל ָתּ ַלח ִֹסים ָבּ ְך ֶנגֶד ְבּנֵי ָ

קודם תפילת שחרית
תפילה על הנפטר שאומרים אחר הלימוד

שיר של יום  -שבת תשובה )סע"י( ◄
מזמור שבת כי תצא )סע"י( ◄שיר של
אַשׁ ֵרי ְנשׂוּי ֶפּ ַשׁע
ְל ָדוִ ד ַמ ְשׂ ִכּיל ְ
יום  -יום כיפור )גר"א( ◄אחר עלינו
ְכּסוּי ֲח ָטאָה.
מעריב ,ליל יום שני )סע"י( ◄תפילה
עבור החולה )סש"א(
ָ
אַתּה ֵס ֶתר ִלי ִמ ַצּר ִתּ ְצּ ֵר ִני ָרנֵּי ַפ ֵלּט פרשת הקטורת  -שחרית ,קורבנות ◄
.
ה
ל
ָ
ס
ֶ
י
נ
ִ
ב
ֵ
סוֹב
ְ
ְתּ
תפילת הדרך
תפילה למי שדעתו לעסוק באותו יום
בּוֹט ַח
ְה ֵ
אוֹבים ָל ָר ָשׁע ו ַ
ַר ִבּים ַמ ְכ ִ
סוֹב ֶבנּוּ.
ַבּיהוָה ֶח ֶסד ְי ְ
במשא ומתן
שבת שחרית  -פסוקי דזמרה ◄סדר
ַר ְנּנוּ ַצ ִדּ ִ
יקים ַבּיהוָה ַליְ ָשׁ ִרים ָנאוָה תשליך ,ראש השנה ◄שיר של יום-
ְת ִה ָלּה.
בה"ב תענית של שני חמישי שני
)סע"י( ◄בבית הקברות בארץ ישראל
ַרנְּ נוּ ַצ ִדּ ִ
יקים ַבּיהוָה ַליְ ָשׁ ִרים נָאוָה שחרית ,שבת ויום טוב  -שוכן עד ◄
ְת ִה ָלּה.
פרק שירה  -זרזיר
ֵבל ָעשׂוֹר
הוֹדוּ לַיהוָה ְבּ ִכנּוֹר ְבּנ ֶ
פרק שירה  -עגור
ַמּרוּ לוֹ.
זְ

תהילים לג:ה
תהילים לג:ט-יא
תהילים לג:י

וּמ ְשׁ ָפּט ֶח ֶסד יְ ה ָוה
א ֵֹהב ְצ ָד ָקה ִ
סליחות
אָרץ.
ָמ ְלאָה ָה ֶ
ִכּי הוּא ַ
אָמר ַויּ ִֶהי הוּא ִצוָּה ַו ַיּ ֲעמֹד .יהי כבוד  -שחרית ,פסוקי דזמרה
גּוֹים ֵהנִ יא
ֲצת ִ
יְ הוָה ֵה ִפיר ע ַ
רבון העולמים  -מוצאי שבת
ַמ ְח ְשׁבוֹת ַע ִמּים.

תהילים לג:יא

ֲצת ְיהוָה ְל ָ
עַ
עוֹלם ַתּ ֲעמֹד ַמ ְח ְשׁבוֹת יהי כבוד  -שחרית ,פסוקי דזמרה
ִלבּוֹ ְלדֹר ָודֹר.

תהילים לג:כ
תהילים לג:כ-כב

וּמ ִגנֵּנוּ
ַפ ֵשׁנוּ ִח ְכּ ָתה ַליהוָה ֶע ְז ֵרנוּ ָ
נְ
הוּא.
וּמ ִגנֵּנוּ
ַפ ֵשׁנוּ ִח ְכּ ָתה ַליהוָה ֶע ְז ֵרנוּ ָ
נְ
הוּא.

תהילים לג:כב

יְ ִהי ַח ְס ְדּ ָך יְ הוָה ָע ֵלינוּ ַכּ ֲא ֶשׁר
יִ ַח ְלנוּ ָל ְך.

תהילים לד'

ְל ָדוִ ד ְבּ ַשׁנּוֹתוֹ ֶאת ַט ְעמוֹ ִל ְפנֵי
ֵל ְך.
ָר ֵשׁהוּ ַויּ ַ
ימ ֶל ְך וַיְ ג ְ
ֲא ִב ֶ
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סליחות ◄פסוקים לשמות אנשים נ--א
הודו  -שחרית ,פסוקי דזמרה
תחנון ◄ברוך ה' לעולם אמן ואמן -
מעריב ,יום חול חוץ לארץ ◄סליחות ◄
בבית הקברות בארץ ישראל
שבת שחרית ,פסוקי דזמרה

שימוש פסוקים
שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים

פרק  -פסוק
תהילים לד:ד
תהילים לד:ח
תהילים לד:י-יא
תהילים לד:כא
תהילים לד:כג
תהילים לה:י
תהילים לה:כג
תהילים לו'
תהילים לו:ז
תהילים לו:ח-יא
תהילים לו:י
תהילים לו:יב
תהילים לז:ג
תהילים לז:ה
תהילים לז:טו
תהילים לז:כא
תהילים לז:כה

בשימוש:

רוֹמ ָמה ְשׁמוֹ
ַדּלוּ ַליהוָה ִא ִתּי ְוּנ ְ
גְּ
ַח ָדּו.
יְ
יראָיו
אַך יְ הוָה ָס ִביב ִל ֵ
חֹנֶה ַמ ְל ְ
ו ְַי ַח ְלּ ֵצם.
ֹשׁיו ִכּי ֵאין ַמ ְחסוֹר
ֶאת יְ הוָה ְקד ָ
יראָיו.
ִל ֵ
אַחת ֵמ ֵהנָּה לֹא
מוֹתיו ַ
שׁ ֵֹמר ָכּל ַע ְצ ָ
נִ ְשׁ ָבּ ָרה.
ֶא ְשׁמוּ
ֲב ָדיו וְ לֹא י ְ
ֶפשׁ ע ָ
פּ ֶֹדה יְ הוָה נ ֶ
ָכּל ַהח ִֹסים בּוֹ.
ֹאמ ְרנָה יְ הוָה ִמי
מוֹתי תּ ַ
ָכּל ַע ְצ ַ
ְענִ י
מוֹך ַמ ִצּיל ָע ִני ֵמ ָחזָק ִמ ֶמּנּוּ ו ָ
ָכ ָ
וְא ְביוֹן ִמגֹּזְ לוֹ.
ֶ
יצה ְל ִמ ְשׁ ָפּ ִטי ֱאל ַֹהי
ְה ִק ָ
ירה ו ָ
ָה ִע ָ
יבי.
וַאדֹנָי ְל ִר ִ
ַצּ ַח ְל ֶע ֶבד יְ הוָה ְל ָדוִד.נְ ֻאם ֶפּ ַשׁע
ַל ְמנ ֵ
ָל ָר ָשׁע ְבּ ֶק ֶרב ִל ִבּי ֵאין ַפּ ַחד ֱאל ִֹהים
ְל ֶנגֶד ֵעינָיו.
יך ְתּהוֹם
ִצ ְד ָק ְת ָך ְכּ ַה ְר ֵרי ֵאל ִמ ְשׁ ָפּ ֶט ָ
יע יְ ה ָוה.
תוֹשׁ ַ
וּב ֵה ָמה ִ
אָדם ְ
ַר ָבּה ָ
אָדם
וּבנֵי ָ
ָקר ַח ְס ְדּ ָך ֱאל ִֹהים ְ
ַמה יּ ָ
ֶח ָסיוּן.
יך י ֱ
ָפ ָ
ְבּ ֵצל ְכּנ ֶ
אוֹר ָך נִ ְר ֶאה
ִכּי ִע ְמּ ָך ְמקוֹר ַח ִיּים ְבּ ְ
אוֹר.
ַאוָה וְ יַד ְר ָשׁ ִעים
בוֹא ִני ֶרגֶל גּ ֲ
אַל ְתּ ֵ
אַל ְתּ ִנ ֵדנִ י.
ֲשׂה טוֹב ְשׁ ָכן ֶא ֶרץ
ְבּ ַטח ַבּיהוָה ַוע ֵ
וּר ֵעה ֱאמוּנָה.
ְ
וּב ַטח ָע ָליו
גּוֹל ַעל יְ הוָה ַדּ ְר ֶכּ ָך ְ
ֲשׂה.
וְהוּא ַיע ֶ
תוֹתם
ְק ְשּׁ ָ
ַח ְר ָבּם ָתּבוֹא ְב ִל ָבּם ו ַ
ִתּ ָשּׁ ַב ְרנָה.
לֹוֶה ָר ָשׁע ְולֹא ְי ַשׁ ֵלּם וְ ַצ ִדּיק חוֹנֵן
וְנוֹתן.
ֵ
יתי
ָקנְ ִתּי ְולֹא ָר ִא ִ
יתי גַּם ז ַ
ַער ָה ִי ִ
נַ
ַרעוֹ ְמ ַב ֶקּשׁ ָל ֶחם.
ַצ ִדּיק ֶנ ֱעזָב וְ ז ְ

תהילים לז:לז

אַח ִרית
ָשׁר ִכּי ֲ
וּר ֵאה י ָ
ְשׁ ָמר ָתּם ְ
ְל ִאישׁ ָשׁלוֹם.

תהילים לז:לט-מ

יקים ֵמיְ הוָה ָמעוּ ָזּם
שׁוּעת ַצ ִדּ ִ
וּת ַ
ְ
ְבּ ֵעת ָצ ָרה.

49

כשמוצאים ספר תורה מארון הקודש
לבימה
פסוקים לשמות אנשים ח--ם
ברכת המזון
תפילה על הנפטר שאומרים אחר הלימוד
סליחות
נשמת  -שחרית ,שבת ויום טוב
תפילה למי שדעתו לעסוק באותו יום
במשא ומתן
מזמור שבת תולדות )סע"י( ◄תפילה
עבור החולה )סש"א(
מנחה ,שבת
בעטיפת הטלית
סליחות
מעריב ,ליל יום כיפור
תפילה למי שדעתו לעסוק באותו יום
במשא ומתן
פסוקים לשמות אנשים ג--ה
פסוקים לשמות אנשים ח--ה
פרקי אבות ב:יד
ברכת המזון
תפילה למי בדעתו לעסוק באותו יום
במשא ומתן ◄פסוקים לשמות אנשים
ש--ם ◄יזכור
רבון העולמים  -מוצאי שבת

שימוש פסוקים
שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים

פרק  -פסוק
תהילים לח'
תהילים לח:טז
תהילים לח:יז
תהילים לח:כב
תהילים לט:יג
תהילים מ'
תהילים מ:ב

בשימוש:

אחר עלינו מעריב ,ליל יום שלישי
ִמזְ מוֹר ְל ָדוִד ְל ַה ְז ִכּיר.יְ הוָה אַל
תוֹכ ֵ
ְבּ ֶק ְצ ְפּ ָך ִ
יחנִ י ַוּב ֲח ָמ ְת ָך ְתי ְַסּ ֵרנִ י) .סע"י( ◄תפילה עבור החולה )סש"א(
אַתּה ַת ֲע ֶנה
הוֹח ְל ִתּי ָ
ִכּי ְל ָך יְ הוָה ָ
סליחות
ֲאדֹנָי ֱאל ָֹהי.
אָמ ְר ִתּי ֶפּן ִי ְשׂ ְמחוּ ִלי ְבּמוֹט
ִכּי ַ
ַר ְג ִלי ָע ַלי ִה ְג ִדּילוּ.
אַל ַתּ ַעזְ ֵבנִ י יְ הוָה ֱאל ַֹהי אַל ִתּ ְר ַחק
ִמ ֶמּנִּ י.
וְע ִתי
ְשׁ ָ
ִשׁ ְמ ָעה ְת ִפ ָלּ ִתי ְיהוָה ו ַ
שׁכּי
ַה ֲאזִ ינָה ֶאל ִדּ ְמ ָע ִתי אַל ֶתּ ֱח ַר ִ
בוֹתי.
תּוֹשׁב ְכּ ָכל ֲא ָ
גֵר אָנ ִֹכי ִע ָמּ ְך ָ
וִּיתי
ַצּ ַח ְל ָדוִד ִמ ְזמוֹרַ .קוֹּה ִק ִ
ַל ְמנ ֵ
וְע ִתי.
יְ הוָה ַויֵּט ֵא ַלי וַיִּ ְשׁ ַמע ַשׁ ָ
ִיתי יְ הוָה ַויֵּט ֵא ַלי ו ִַיּ ְשׁ ַמע
ַקוֹּה ִקוּ ִ
וְע ִתי.
ַשׁ ָ

קודם תפילת שחרית
סליחות
קודם תפילת שחרית ◄סליחות
מזמור שבת מקץ )סע"י(
סליחות

תהילים מא:ב

הודו  -שחרית ,פסוקי דזמרה ◄
יך
אַתּה יְ הוָה לֹא ִת ְכ ָלא ַר ֲח ֶמ ָ
ָ
.
י
וּנִ
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תּ
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מּ
ֶ
ִמ
תחנון ◄סליחות
ַצּ ַח ִמ ְזמוֹר ְל ָדוִדְ .
ַל ְמנ ֵ
אַשׁ ֵרי ַמ ְשׂ ִכּיל מזמור שבת ויחי )סע"י( ◄תפילה עבור
.
ָה
ו
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יְ
הוּ
ט
ֵ
לּ
ְ
מ
ַ
יְ
ה
ע
ָ
ר
ָ
יוֹם
בּ
ְ
ל
ֶאל ָדּ
החולה )ח"ס ,סש"א(
אַשׁ ֵרי ַמ ְשׂ ִכּיל ֶאל ָדּל ְבּיוֹם ָר ָעה
ְ
פסוקים לשמות אנשים א--ה
יְ ַמ ְלּ ֵטהוּ יְ הוָה.

תהילים מא:יד

רוּך יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ִי ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ָה ָ
ָבּ ְ
עוֹלם פסוקים לשמות אנשים ב--ן
ְאָמן.
אָמן ו ֵ
עוֹלם ֵ
וְעד ָה ָ
ַ

תהילים מ:יב
תהילים מא'

תהילים מב'

ַצּ ַח ַמ ְשׂ ִכּיל ִל ְבנֵי ק ַֹרח.
ַל ְמנ ֵ

תהילים מב:ב

יקי ָמ ִים ֵכּן
ְכּאַיָּל ַתּ ֲערֹג ַעל ֲא ִפ ֵ
יך ֱאל ִֹהים.
ַפ ִשׁי ַת ֲערֹג ֵא ֶל ָ
נְ
בוֹתינוּ
אָזנֵינוּ ָשׁ ַמ ְענוּ ֲא ֵ
ֱאל ִֹהים ְבּ ְ
ימי
יהם ִבּ ֵ
ימ ֶ
ִס ְפּרוּ ָלנוּפּ ַֹעל ָפּ ַע ְל ָתּ ִב ֵ
ֶק ֶדם.
אַתּה הוּא ַמ ְל ִכּי ֱאל ִֹהים ַצוֵּה
ָ
יְ שׁוּעוֹת ַי ֲעקֹב.
ֶח ַשׁ ְבנוּ
יך ה ַֹר ְגנוּ ָכל ַהיּוֹם נ ְ
ִכּי ָע ֶל ָ
ְכּצֹאן ִט ְב ָחה.
ֶיך ַת ְס ִתּיר ִתּ ְשׁ ַכּח ָענְ ֵינוּ
ָל ָמּה ָפנ ָ
וְל ֲח ֵצנוּ.
ַ
וּפ ֵדנוּ ְל ַמ ַען
קוּמה ֶע ְז ָר ָתה ָלּנוּ ְ
ָ
ַח ְס ֶדּ ָך.
ֹשׁ ִנּים ִל ְבנֵי ק ַֹרח
ַצּ ַח ַעל שׁ ַ
ַל ְמנ ֵ
ַמ ְשׂ ִכּיל ִשׁיר יְ ִדידֹת.

תהילים מד:ב
תהילים מד:ה
תהילים מד:כג
תהילים מד:כה-כז
תהילים מד:כז
תהילים מה'
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מזמור שבת אמור )סע"י( ◄שיר של יום
 יום שני של סוכות ,חוץ לארץ )גר"א(סליחות
סליחות
סליחות
סליחות
סליחות
הודו  -שחרית ,פסוקי דזמרה
מזמור שבת חיי שרה ,ושבת פקודי
)סע"י(

שימוש פסוקים
שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים

פרק  -פסוק
תהילים מה:א
תהילים מו'
תהילים מו:ב

תהילים מו:ח

תהילים מו:יב
תהילים מז'
תהילים מז:ו
תהילים מז:ח
תהילים מח'
תהילים מח:ב
תהילים מח:יג

בשימוש:

ֹשׁ ִנּים ִל ְבנֵי ק ַֹרח
ַצּ ַח ַעל שׁ ַ
ַל ְמנ ֵ
פסוקים לשמות אנשים ל--ת
ַמ ְשׂ ִכּיל ִשׁיר יְ ִדידֹת.
ַצּ ַח ִל ְבנֵי ק ַֹרח ַעל ע ָ
ַל ְמנ ֵ
ֲלמוֹת ִשׁיר .מזמור שבת וארא )סע"י(
ֱאל ִֹהים ָלנוּ ַמ ֲח ֶסה ָועֹז ֶע ְז ָרה
סליחות
ְב ָצרוֹת נִ ְמ ָצא ְמאֹד.

פרשת הקטורת  -שחרית ,קורבנות ◄
הודו  -שחרית ,פסוקי דזמרה ◄ובא
יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ִע ָמּנוּ ִמ ְשׂגָּב ָלנוּ ֱאל ֵֹהי לציון  -שחרית ,מנחה לשבת ויום טוב,
ַי ֲעקֹב ֶס ָלה.
מעריב מוצאי שבת קודם ◄מעריב ,יום
חול )סע"י( ◄הבדלה  -מוצאי שבת ◄
תפילת הדרך ◄סליחות
יְ הוָה ְצ ָב
אוֹת ִע ָמּנוּ ִמ ְשׂגָּב ָלנוּ ֱאל ֵֹהי הבדלה  -מוצאי שבת
ַי ֲעקֹב ֶס ָלה.
ַצּ ַח ִל ְבנֵי ק ַֹרח ִמזְ מוֹרָ .כּל
ַל ְמנ ֵ
ָה ַע ִמּים ִתּ ְקעוּ ָכף ָה ִריעוּ ֵלאל ִֹהים
ְבּקוֹל ִרנָּה.
רוּעה יְ הוָה ְבּקוֹל
ָע ָלה ֱאל ִֹהים ִבּ ְת ָ
שׁוֹפר.
ָ
ַמּרוּ
אָרץ ֱאל ִֹהים ז ְ
ִכּי ֶמ ֶל ְך ָכּל ָה ֶ
ַמ ְשׂ ִכּיל.
ִשׁיר ִמזְ מוֹר ִל ְבנֵי ק ַֹרח .גָּדוֹל ְיהוָה
וּמ ֻה ָלּל ְמאֹד ְבּ ִעיר ֱאל ֵֹהינוּ ַהר
ְ
ָק ְדשׁוֹ.
וּמ ֻה ָלּל ְמאֹד ְבּ ִעיר
גָּדוֹל יְ הוָה ְ
ֱאל ֵֹהינוּ ַהר ָק ְדשׁוֹ.

תהילים מח:יד
תהילים מט'

ַצּ ַח ִל ְבנֵי ק ַֹרח ִמזְ מוֹרִ .שׁ ְמעוּ
ַל ְמנ ֵ
זֹאת ָכּל ָה ַע ִמּים ַה ֲאזִ ינוּ ָכּל י ְֹשׁ ֵבי
ָח ֶלד.

תהילים מט:טז

מוסף ראש השנה
פסוקים לשמות אנשים כ--ל

שיר של יום  -יום שני ◄מזמור שבת
ויגש )סע"י( ◄מעמד  -יום ב'
מוסף שבת ,השיר שהלוים היו
אומרים ◄סליחות
ְה ִקּ ָ
סֹבּוּ ִציּוֹן ו ַ
יפוּה ִס ְפרוּ ִמ ְג ָדּ ֶלי ָה .פסוקים לשמות אנשים ס--ה

ילה ַפּ ְסּגוּ
ִשׁיתוּ ִל ְבּ ֶכם ְל ֵח ָ
נוֹתי ָה ְל ַמ ַען ְתּ ַס ְפּרוּ ְלדוֹר
אַר ְמ ֶ
ְ
אַחרוֹן.
ֲ

תהילים מט:ג

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

ַחד
אָדם גַּם ְבּנֵי ִאישׁ י ַ
גַּם ְבּנֵי ָ
וְא ְביוֹן.
ָע ִשׁיר ֶ
ַפ ִשׁי ִמיַּד ְשׁאוֹל
אַך ֱאל ִֹהים ִי ְפ ֶדּה נ ְ
ְ
ִכּי ִי ָקּ ֵח ִני ֶס ָלה.
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פסוקים לשמות אנשים ש--ן
בבית אבל ◄מזמור שבת פרשת שקלים,
ושבת מסעי )סע"י( ◄תפילה עבור
החולה )סש"א(
פסוקים לשמות אנשים ג--ן
יזכור

שימוש פסוקים
שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים

פרק  -פסוק
תהילים נ'
תהילים נא'
תהילים נא:ג-ד

בשימוש:

שיר של יום  -שלישי יום סוכות
ִמזְ מוֹר ְלאָ ָסף ֵאל ֱאל ִֹהים ְיהוָה
ִדּ ֶבּר וַיִּ ְק ָרא ֶ
אָרץ ִמ ִמּ ְז ַרח ֶשׁ ֶמשׁ ַעד )גר"א( ◄מזמור שבת ויקרא ,ושבת
ְמבֹאוֹ.
פנחס )סע"י(
מזמור שבת פרשת פרה ,ושבת כי תבוא
ַצּ ַח ִמ ְזמוֹר ְל ָדוִדְ .בּבוֹא ֵא ָליו
ַל ְמנ ֵ
ָתן ַהנּ ִָביא ַכּ ֲא ֶשׁר ָבּא ֶאל ַבּת ָשׁ ַבע) .סע"י( ◄אחר עלינו מעריב ,ליל יום
נָ
רביעי )סע"י(
ָחנּ ִֵני ֱאל ִֹהים ְכּ ַח ְס ֶדּ ָך ְכּרֹב ַר ֲח ֶמ ָ
יך סליחות
ְמ ֵחה ְפ ָשׁ ָעי.

תהילים נא:יט-כא

אתי
ֶה ֶרב ַכּ ְבּ ֵס ִני ֵמעֲו ִֹני ֵּמ ַח ָטּ ִ
ַט ֲה ֵר ִני.
וְא ְט ָהר ְתּ ַכ ְבּ ֵס ִני
ְתּ ַח ְטּ ֵאנִ י ְב ֵאזוֹב ֶ
אַל ִבּין.
וּמ ֶשּׁ ֶלג ְ
ִ
ְכל עֲוֹנ ַֹתי
ֶיך ֵמ ֲח ָטאָי ו ָ
ַה ְס ֵתּר ָפּנ ָ
ְמ ֵחה.
רוּח נָכוֹן
ֵלב ָטהוֹר ְבּ ָרא ִלי ֱאל ִֹהים וְ ַ
ַח ֵדּשׁ ְבּ ִק ְר ִבּי.
רוּח ָק ְד ְשׁ ָך
ֶיך וְ ַ
יכנִ י ִמ ְלּ ָפנ ָ
אַל ַתּ ְשׁ ִל ֵ
אַל ִתּ ַקּח ִמ ֶמּ ִנּי.
וּפי י ִַגּיד
ֲאדֹנָי ְשׂ ָפ ַתי ִתּ ְפ ָתּח ִ
ְתּ ִה ָלּ ֶת ָך.
רוּח ִנ ְשׁ ָבּ ָרה ֵלב
זִ ְב ֵחי ֱאל ִֹהים ַ
נִ ְשׁ ָבּר ִוְנ ְד ֶכּה ֱאל ִֹהים לֹא ִת ְבזֶה.
רוּח ִנ ְשׁ ָבּ ָרה ֵלב
זִ ְב ֵחי ֱאל ִֹהים ַ
נִ ְשׁ ָבּר ִוְנ ְד ֶכּה ֱאל ִֹהים לֹא ִת ְבזֶה.

תהילים נא:כ

צוֹנ ָך ֶאת ִציּוֹן ִתּ ְבנֶה
יבה ִב ְר ְ
יט ָ
ֵה ִ
רוּשׁ ָלִם.
חוֹמוֹת ְי ָ

תהילים נא:ד
תהילים נא:ט
תהילים נא:יא
תהילים נא:יב
תהילים נא:יג
תהילים נא:יז
תהילים נא:יט

תהילים נה'
תהילים נה:ב
תהילים נה:יד
תהילים נה:טו
תהילים נה:יט
17

ַצּ ַח ִבּנְ ִגינֹת ַמ ְשׂ ִכּיל ְל ָדוִד.
ַל ְמנ ֵ
ַה ֲאזִ ינָה ֱאל ִֹהים ְתּ ִפ ָלּ ִתי וְ אַל
ָתי.
ִתּ ְת ַע ַלּם ִמ ְתּ ִחנּ ִ
ַה ֲאזִ ינָה ֱאל ִֹהים ְתּ ִפ ָלּ ִתי וְ אַל
ָתי.
ִתּ ְת ַע ַלּם ִמ ְתּ ִחנּ ִ
ֻדּ ִעי.
וּמי ָ
אַלּוּפי ְ
ִ
וְאַתּה ֱאנוֹשׁ ְכּ ֶע ְר ִכּי
ָ
ַמ ִתּיק סוֹד ְבּ ֵבית
ַח ָדּו נ ְ
ֲא ֶשׁר י ְ
ֱאל ִֹהים נְ ַה ֵלּ ְך ְבּ ָרגֶשׁ.
ַפ ִשׁי ִמ ְקּ ָרב ִלי ִכּי
ָפּ ָדה ְב ָשׁלוֹם נ ְ
ְב ַר ִבּים ָהיוּ ִע ָמּ ִדי.

בשינוי
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אושפיזין בסוכות
תפילה זכה ◄סליחות
פסוקים לשמות אנשים ה--ה
תפילה זכה
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סליחות
פתיחה לעמידה ,בכל התפילות  -ה'
שפתי
תפילה זכה
סליחות
קודם הוצאת ספר תורה מארון
הקודש,שבת ויום טוב  -שחרית ◄אתה
הראת  -שמחת תורה
תפילה עבור החולה )סש"א(
סליחות
פרקי אבות ו:ג ◄סליחות
קודם תפילת שחרית ◄סליחות
ויתן לך  -מוצאי שבת ◄סדר הטבת
חלום

שימוש פסוקים
שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים

פרק  -פסוק
תהילים נה:כג
תהילים נה:כד
תהילים נו'

תהילים נז' ,נח' ,נט'

תהילים נח:ט
תהילים נט:ו
תהילים נט:יז
תהילים ס'
תהילים ס:ז
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תהילים סא'
תהילים סד'
תהילים סה'
תהילים סה:ג
תהילים סה:ה

בשימוש:

ַה ְשׁ ֵל ְך ַעל יְ הוָה ְי ָה ְב ָך ְוהוּא
עוֹלם מוֹט
יְ ַכ ְל ְכּ ֶל ָךלֹא ִי ֵתּן ְל ָ
ַל ַצּ ִדּיק.
תּוֹר ֵדם ִל ְב ֵאר ַשׁ ַחת
וְאַתּה ֱאל ִֹהים ִ
ָ
ֶחצוּ
וּמ ְר ָמה לֹא י ֱ
אַנ ֵשׁי ָד ִמים ִ
ְ
ַא ִני ֶא ְב ַטח ָבּ ְך.
יהם ו ֲ
יְ ֵמ ֶ
ַצּ ַח ַעל יוֹנַת ֵא ֶלם ְרח ִֹקים ְל ָדוִ ד
ַל ְמנ ֵ
םבּ ֱאחֹז אוֹתוֹ ְפ ִל ְשׁ ִתּים ְבּגַת.
ִמ ְכ ָתּ ֶ
נזַ :ל ְמ ַנ ֵצּ ַח אַל ַתּ ְשׁ ֵחת ְל ָדוִד ִמ ְכ ָתּם
ְבּ ָב ְרחוֹ ִמ ְפּנֵי ָשׁאוּל ַבּ ְמּ ָע ָרה.
ַצּ ַח אַל ַתּ ְשׁ ֵחת ְל ָדוִד
נחַ :ל ְמנ ֵ
ִמ ְכ ָתּם.
ַצּ ַח אַל ַתּ ְשׁ ֵחת ְל ָדוִד
נטַ :ל ְמנ ֵ
ִמ ְכ ָתּם ִבּ ְשׁל ַֹח ָשׁאוּלוַיִּ ְשׁ ְמרוּ ֶאת
ַה ַבּיִ ת ַל ֲה ִמיתוֹ.
ֵפל ֵא ֶשׁת
ַהל ְֹך נ ֶ
ְכּמוֹ ַשׁ ְבּלוּל ֶתּ ֶמס י ֲ
ַבּל ָחזוּ ָשׁ ֶמשׁ.
וְאַתּה יְ הוָה ֱאל ִֹהים ְצ ָבאוֹת ֱאל ֵֹהי
ָ
יצה ִל ְפקֹד ָכּל ַהגּוֹיִ ם
יִ ְשׂ ָר ֵאל ָה ִק ָ
אַל ָתּחֹן ָכּל בּ ְֹג ֵדי אָוֶן ֶס ָלה.
ַא ַרנֵּן ַלבּ ֶֹקר
ֶך ו ֲ
אָשׁיר ֻעזּ ָ
ַאנִ י ִ
וֲ
וּמנוֹס
ית ִמ ְשׂגָּב ִלי ָ
ַח ְס ֶדּ ָך ִכּי ָהיִ ָ
ְבּיוֹם ַצר ִלי.
שׁוּשׁן ֵעדוּת ִמ ְכ ָתּם
ַצּ ַח ַעל ַ
ַל ְמנ ֵ
ְל ָדוִ ד ְל ַל ֵמּד.
יעה
הוֹשׁ ָ
יך ִ
יד ָ
ֵח ְלצוּן יְ ִד ֶ
ְל ַמ ַען י ָ
ינ ָך ַו ֲענֵנִ י.
יְ ִמ ְ
ַצּ ַח ַעל נְ ִגינַת ְל ָדוִדִ .שׁ ְמ ָעה
ַל ְמנ ֵ
יבה ְתּ ִפ ָלּ ִתי.
ָתי ַה ְק ִשׁ ָ
ֱאל ִֹהים ִרנּ ִ
ַצּ ַח ִמ ְזמוֹר ְל ָדוִדְ .שׁ ַמע ֱאל ִֹהים
ַל ְמנ ֵ
יחי ִמ ַפּ ַחד אוֹיֵב ִתּצֹּר ַחיָּי.
קוֹלי ְב ִשׂ ִ
ִ

תפילה למי בדעתו לעסוק באותו יום
18
במשא ומתן ◄תפילה על הפרנסה
פרקי אבות ה:כב
תפילה עבור החולה )סש"א(

תפילה עבור החולה )ח"ס(

פרק שירה  -חומט
פרק שירה  -נשר
פרק שירה  -צבי
שיר של יום  -שושן פורים )סע"י(
אחר של העמידה  -אלקי נצור ◄מעריב,
ליל יום כיפור מנהג אשכנז
מזמור שבת ויקהל )סע"י(

מזמור שבת שלח לך )סע"י(
ֻמיָּה שיר של יום  -יום כיפור ושמיני עצרת
ַצּ ַח ִמ ְזמוֹר ְל ָדוִד ִשׁירְ .ל ָך ד ִ
ַל ְמנ ֵ
ם
לּ
ַ
שׁ
ֻ
יְ
ך
ָ
וּל
ְ
יּוֹן
צ
ִ
בּ
ְ
ים
ֹה
ִ
ל
א
ֱ
ה
ְת ִה ָלּ
)סע"י( ◄מזמור שבת תצוה ושבת וילך
ֶדר.
נֶ
)סע"י(
שׁ ֵֹמ ַע ְתּ ִפ ָלּה ָע ֶד ָ
יך ָכּל ָבּ ָשׂר ָיבֹאוּ .סליחות
וּת ָק ֵרב יִ ְשׁכֹּן
אַשׁ ֵרי ִתּ ְב ַחר ְ
ְ
ית ָך ְקדֹשׁ
יךנִ ְשׂ ְבּ ָעה ְבּטוּב ֵבּ ֶ
ֲח ֵצ ֶר ָ
יכ ֶל ָך.
ֵה ָ

18ראה הראתנו לתהילים קמ"ה:טז
19
פסוק זה זהה עם תהילים ק"ח:ז
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סדר ברית מילה

שימוש פסוקים
שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים

פרק  -פסוק
תהילים סה:יא
תהילים סה:יד
תהילים סו'
תהילים סו:ט
תהילים סז'
תהילים סז:ב
תהילים סז:ח
תהילים סח'
תהילים סח:ה
תהילים סח:ו
תהילים סח:ט
תהילים סח:י
תהילים סח:כ
תהילים סח:כז
20

בשימוש:

יבים
דוּד ָה ִבּ ְר ִב ִ
ַחת ְגּ ֶ
יה ַר ֵוּה נ ֵ
ְתּ ָל ֶמ ָ
ְתּמ ְֹג ֶגנָּה ִצ ְמ ָחהּ ְתּ ָב ֵר ְך.
ַע ְטפוּ
ֲמ ִקים י ַ
ָל ְבשׁוּ ָכ ִרים ַהצֹּאן ַוע ָ
ָשׁירוּ.
ָבר יִ ְתרוֹעֲעוּ אַף י ִ

פרק שירה  -ירקות שבשדה

פרק שירה  -שבולת שאר דגן
שיר של יום  -יום שני של פסח ויום שני
של סוכות  -חוץ לארץ )סע"י(; ששי יום
ַצּ ַח ִשׁיר ִמזְ מוֹר ָה ִריעוּ
ַל ְמנ ֵ
.
ץ
אָר
ֶ
ה
ָ
ל
כּ
ָ
ים
ֹה
ִ
ֵלאל
פסח )גר"א( ◄מזמור שבת בשלח
)סע"י(
ָתן ַלמּוֹט
ַפ ֵשׁנוּ ַבּ ַח ִיּים וְ לֹא נ ַ
ַה ָשּׂם נ ְ
מעריב  -ברכות קריאת שמע
ַר ְג ֵלנוּ.
אחר שחרית ,מנחה ,מעריב )סע"י( ◄
ַצּ ַח ִבּנְ ִגינֹת ִמ ְזמוֹר ִשׁיר.
ַל ְמנ ֵ
מוצאי שבת ,קודם מעריב ◄קדוש
ָאר ָפּ ָניו
וִיב ְר ֵכנוּ י ֵ
ֱאל ִֹהים ְי ָחנֵּנוּ ָ
לבנה ◄מזמור שבת נשוא )סע"י( ◄
ִא ָתּנוּ ֶס ָלה.
סדר ספירת העומר ◄מזמור המנורה
פסוק שהקהל אומרים בעת קריאת
ָאר ָפּנָיו
וִיב ְר ֵכנוּ י ֵ
ֱאלֹ ִהים ְי ָחנֵּנוּ ָ
ִא ָתּנוּ ֶס ָלה.
הכהנים מילת ליאר ברכת כהנים
יראוּ אוֹתוֹ ָכּל
יְ ָב ְר ֵכנוּ ֱאל ִֹהים וְיִ ְ
פסוקים לשמות אנשים י--ץ
אָרץ.
אַפ ֵסי ֶ
ְ
שיר של יום  -ראשון יום שבועות
ַצּ ַח ְל ָדוִד ִמ ְזמוֹר ִשׁיר .יָקוּם
ַל ְמנ ֵ
)סע"י(; יום שני של שבועות ,חוץ לארץ
ֱאל ִֹהים יָפוּצוּ אוֹיְ ָביו וְ יָנוּסוּ
ְמ ַשׂ ְנאָיו ִמ ָפּנָיו.
)גר"א( ◄מזמור שבת בהעלותיך )סע"י(
20
קהל בעת שהשליח ציבור אומר ברכו
ַמּרוּ ְשׁמוֹסֹלּוּ
ִשׁירוּ ֵלאל ִֹהים ז ְ
ֲרבוֹת ְבּיָהּ ְשׁמוֹ וְ ִע ְלזוּ
ָלר ֵֹכב ָבּע ָ
◄בהליכת תורה לבימה בשבת ויום
ְל ָפנָיו.
טוב ,שחרית ◄ויתן לך  -מוצאי שבת
וְדיַּן ְ
תוֹמים ַ
ֲא ִבי יְ ִ
אַל ָמנוֹת ֱאל ִֹהים ויתן לך  -מוצאי שבת
ִבּ ְמעוֹן ָק ְדשׁוֹ.
ָטפוּ ִמ ְפּנֵי
ֶא ֶרץ ָר ָע ָשׁה אַף ָשׁ ַמ ִים נ ְ
ֱאל ִֹהים זֶה ִסינַי ִמ ְפּנֵי ֱאל ִֹהים
ֱאל ֵֹהי ִי ְשׂ ָר ֵאל.
ַח ָל ְת ָך
ֶשׁם נְ ָדבוֹת ָתּ ִניף ֱאל ִֹהים נ ֲ
גֶּ
אַתּה כוֹנ ְַנ ָתּהּ.
ִוְנ ְלאָה ָ
ֲמס ָלנוּ ָה ֵאל
רוּך ֲאדֹנָי יוֹם יוֹם ַיע ָ
ָבּ ְ
שׁוּע ֵתנוּ ֶס ָלה.
יְ ָ
ְבּ ַמ ְק ֵהלוֹת ָבּ ְרכוּ ֱאל ִֹהים ֲאדֹנָי
ִמ ְמּקוֹר ִי ְשׂ ָר ֵאל.

למעט ארבעת המילים הראשונים בפסוק
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פסוקים לשמות אנשים א--ל
פרק שירה  -גשמים
ובא לציון – שחרית ,מנחה לשבת ויום
טוב ,מעריב מוצאי שבת
פסוקים לשמות אנשים ב--ל

שימוש פסוקים
שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים

פרק  -פסוק
תהילים סח:לה
תהילים סח:לה-לו
תהילים סט'
תהילים סט:ב
תהילים סט:יד
תהילים סט:טז-יח
תהילים סט:כה
תהילים סט:לד
תהילים עא'
תהילים עא:ט
תהילים עא:יט
תהילים עא:כב
תהילים עב'
תהילים עב:יג
תהילים עב:טז
תהילים עב:יח-יט
תהילים עג:כו
תהילים עד'

בשימוש:

ַא ָותוֹ
ְתּנוּ עֹז ֵלאל ִֹהים ַעל ִי ְשׂ ָר ֵאל גּ ֲ
וְ עֻזּוֹ ַבּ ְשּׁ ָח ִקים.
ַא ָותוֹ
ְתּנוּ עֹז ֵלאל ִֹהים ַעל ִי ְשׂ ָר ֵאל גּ ֲ
וְ עֻזּוֹ ַבּ ְשּׁ ָח ִקים.
שׁוֹשׁ ִנּים ְל ָדוִד.
ַצּ ַח ַעל ַ
ַל ְמנ ֵ
יע ִני ֱאל ִֹהים ִכּי ָבאוּ ַמ ִים ַעד
הוֹשׁ ֵ
ִ
ָפשׁ.
נֶ
יע ִני ֱאל ִֹהים ִכּי ָבאוּ ַמ ִים ַעד
הוֹשׁ ֵ
ִ
ָפשׁ.
נֶ
ַאנִ י ְת ִפ ָלּ ִתי ְל ָך יְ הוָה ֵעת ָרצוֹן
וֲ
ֱאל ִֹהים ְבּ ָרב ַח ְס ֶדּ ָך ֲענ ִֵני ֶבּ ֱא ֶמת
יִ ְשׁ ֶע ָך.
אַל ִתּ ְשׁ ְט ֵפ ִני ִשׁבּ ֶֹלת ַמיִ ם וְ אַל
צוּלהוְאַל ֶתּ ְא ַטר ָע ַלי
ִתּ ְב ָל ֵענִ י ְמ ָ
יה.
ְבּ ֵאר ִפּ ָ
אַפּ ָך
ַחרוֹן ְ
ַע ֶמ ָך ו ֲ
יהם ז ְ
ֲל ֶ
ְשׁ ָפ ְך ע ֵ
ַשּׂיגֵם.
יִ
ְאת
יוֹנים ְיהוָה ו ֶ
ִכּי שׁ ֵֹמ ַע ֶאל ֶא ְב ִ
יריו לֹא ָב ָזה.
ֲא ִס ָ
בוֹשׁה
יתי אַל ֵא ָ
ְבּ ָך יְ הוָה ָח ִס ִ
עוֹלם.
ְל ָ
יכנִ י ְל ֵעת זִ ְקנָה ִכּ ְכלוֹת
אַל ַתּ ְשׁ ִל ֵ
כּ ִֹחי אַל ַתּ ַע ְז ֵב ִני.
וְצ ְד ָק ְת ָך ֱאל ִֹהים ַעד ָמרוֹם ֲא ֶשׁר
ִ
מוֹך.
ית ְגדֹלוֹת ֱאל ִֹהים ִמי ָכ ָ
ָע ִשׂ ָ
ֶבל ֲא ִמ ְתּ ָך
אוֹד ָך ִב ְכ ִלי נ ֶ
גַּם ֲא ִני ְ
ַמּ ָרה ְל ָך ְב ִכנּוֹר ְקדוֹשׁ
יאז ְ
ֱאל ָֹה ֲ
יִ ְשׂ ָר ֵאל.
יך ְל ֶמ ֶל ְך
ִל ְשׁלֹמֹה ֱאל ִֹהים ִמ ְשׁ ָפּ ֶט ָ
וְצ ְד ָק ְת ָך ְל ֶבן ֶמ ֶל ְך.
ֵתּן ִ
ַפשׁוֹת
וְא ְביוֹן ְונ ְ
ָיחֹס ַעל ַדּל ֶ
יע.
יוֹשׁ ַ
יוֹנים ִ
ֶא ְב ִ
אָרץ ְבּרֹאשׁ
יְ ִהי ִפ ַסּת ַבּר ָבּ ֶ
ָציצוּ
יםי ְר ַעשׁ ַכּ ְלּ ָבנוֹן ִפּ ְריוֹ וְ י ִ
ָה ִר ִ
אָרץ.
ֵמ ִעיר ְכּ ֵע ֶשׂב ָה ֶ

פסוקים לשמות אנשים ת--ם
הודו  -שחרית ,פסוקי דזמרה
תפילה עבור החולה )סש"א(
סליחות
מה טובו  -שחרית ◄כשמוצאים ספר
התורה מן הארון בחגים ובימים
נוראים ◄מנחה ,שבת ◄סליחות
סליחות
הגדה של פסח
סליחות
מזמור שבת האזינו )סע"י(
סליחות
מנחה ,שבת
פסוקים לשמות אנשים ג--ל
מזמור שבת משפטים )סע"י( ◄בבית
הקברות )בארץ ישראל(
פסוקים לשמות אנשים י--ע
בבית הקברות

רוּך יְ הוָה ֱאל ִֹהים ֱאל ֵֹהי ִי ְשׂ ָר ֵאל שחרית ,פסוקי דזמרה ◄ברוך ה' לעולם
ָבּ ְ
.
דּוֹ
ב
ַ
ל
ְ
אוֹת
ל
ָ
פ
ְ
נ
ִ
ה
ֹשׂ
עֵ
אמן ואמן  -מעריב ,יום חול חוץ לארץ
ָכּ ָלה ְשׁ
יםֵא ְ ִלרעי ָוֹלְוּל ָםבִ .בי צוּר ְל ָב ִבי ו ְֶח ְל ִקי יזכור
ֱאל ִֹה
ַח ָתּ
אָסף ָל ָמה ֱאל ִֹהים ָזנ ְ
ַמ ְשׂ ִכּיל ְל ָ
אַפּ ָך ְבּצֹאן ַמ ְר ִעי ֶת ָך.
ֶע ַשׁן ְ
ֶצח י ְ
ָלנ ַ
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שיר של יום – עשרה לטבת )סע"י(

שימוש פסוקים
שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים

פרק  -פסוק
תהילים עד:א
תהילים עד:ב
תהילים עד:ז
תהילים עד:י
תהילים עד:יב-יז
תהילים עד:כא
תהילים עה'
תהילים עו'
תהילים עז'
תהילים עח'

תהילים עח:לח

תהילים עח:מט
תהילים עח:נד
תהילים עט'
תהילים עט:א
תהילים עט:ו-ז

בשימוש:

ַח ָתּ
אָסף ָל ָמה ֱאל ִֹהים ָזנ ְ
ַמ ְשׂ ִכּיל ְל ָ
ית ָך.
אַפּ ָך ְבּצֹאן ַמ ְר ִע ֶ
ֶע ַשׁן ְ
ֶצח י ְ
ָלנ ַ
ָאַל ָתּ ֵשׁ ֶבט
ית ֶקּ ֶדם גּ ְ
ֲד ְת ָך ָק ִנ ָ
זְ כֹר ע ָ
ַח ָל ֶת ָך ַהר ִציּוֹן זֶה ָשׁ ַכ ְנ ָתּ בּוֹ.
נֲ
אָרץ ִח ְלּלוּ
ִשׁ ְלחוּ ָב ֵאשׁ ִמ ְק ָדּ ֶשׁ ָך ָל ֶ
ִמ ְשׁ ַכּן ְשׁ ֶמ ָך.
ָאץ
ַעד ָמ ַתי ֱאל ִֹהים יְ ָח ֶרף ָצר ְינ ֵ
ֶצח.
אוֹיֵב ִשׁ ְמ ָך ָלנ ַ
וֵאל ִֹהים ַמ ְל ִכּי ִמ ֶקּ ֶדם פּ ֵֹעל יְ שׁוּעוֹת
אָרץ.
ְבּ ֶק ֶרב ָה ֶ
ְא ְביוֹן
אַל ָישֹׁב ַדּ ְך נִ ְכ ָלם ָענִ י ו ֶ
יְ ַה ְללוּ ְשׁ ֶמ ָך.
אָסף
ַצּ ַח אַל ַתּ ְשׁ ֵחת ִמזְ מוֹר ְל ָ
ַל ְמנ ֵ
ִשׁיר.

סליחות
סליחות
סליחות
סליחות
סליחות
סליחות

מזמור שבת כי תשא ,ושבת עקב )סע"י(
אָסף ִשׁיר .שיר של יום  -ראשון יום סוכות )סע"י,
ַצּ ַח ִבּנְ ִגינֹת ִמ ְזמוֹר ְל ָ
ַל ְמנ ֵ
גר"א(
מזמור שבת פרשת החודש ושבת בא
אָסף ִמזְ מוֹר.
ַצּ ַח ַעל יְ דוּתוּן ְל ָ
ַל ְמנ ֵ
)סע"י(
תּוֹר ִתי שיר של יום  -יום שני של פסח )גר"א(;
אָסף ַה ֲא ִזינָה ַע ִמּי ָ
ַמ ְשׂ ִכּיל ְל ָ
אָז ְנ ֶכם ְל ִא ְמ ֵרי ִפי.
ַהטּוּ ְ
חול המועד פסח )סע"י(
הודו  -שחרית ,פסוקי דזמרה ◄יהי
ַשׁ ִחית כבוד  -שחרית ,פסוקי דזמרה ◄תחנון,
וְהוּא ַרחוּם ְי ַכ ֵפּר ָעוֹן וְ לֹא י ְ
וְ ִה ְר ָבּה ְל ָה ִשׁיב אַפּוֹ וְ לֹא י ִָעיר ָכּל ימי ב' וה' בוקר ◄ובא לציון  -שחרית,
ֲח ָמתוֹ.
מנחה לשבת ויום טוב ,מעריב מוצאי
שבת ◄מעריב ,יום חול ◄צידוק הדין
ַעם
יְ ַשׁ ַלּח ָבּם ֲחרוֹן אַפּוֹ ֶע ְב ָרה ָוז ַ
הגדה של פסח
וְצ ָרה ִמ ְשׁ ַל ַחת ַמ ְל ֲא ֵכי ָר ִעים.
ָ
יאם ֶאל ְגּבוּל ָק ְדשׁוֹ ַהר זֶה
ו ְַי ִב ֵ
פרקי אבות ו:י
ָקנְ ָתה יְ ִמינוֹ.
אָסף ֱאל ִֹהים ָבּאוּ גוֹיִ ם
ִמזְ מוֹר ְל ָ
יכל ָק ְד ֶשׁ ָך
ַח ָל ֶת ָך ִט ְמּאוּ ֶאת ֵה ַ
ְבּנ ֲ
רוּשׁ ַלִם ְל ִעיִּ ים.
ָשׂמוּ ֶאת ְי ָ
אָסף ֱאל ִֹהים ָבּאוּ גוֹיִ ם
ִמזְ מוֹר ְל ָ
יכל ָק ְד ֶשׁ ָך
ַח ָל ֶת ָך ִט ְמּאוּ ֶאת ֵה ַ
ְבּנ ֲ
רוּשׁ ַלִם ְל ִעיִּ ים.
ָשׂמוּ ֶאת ְי ָ
גּוֹים ֲא ֶשׁר לֹא
ְשׁפ ְֹך ֲח ָמ ְת ָך ֶאל ַה ִ
וְעל ַמ ְמ ָלכוֹת ֲא ֶשׁר ְבּ ִשׁ ְמ ָך
עוּך ַ
יְ ָד ָ
לֹא ָק ָראוּ.
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שיר של יום  -י"ז תמוז )סע"י( ◄מזמור
שבת בלק )סע"י(
סליחות
הגדה של פסח

שימוש פסוקים
שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים

פרק  -פסוק
תהילים עט:ו-ט
תהילים עט:ח-ט
תהילים עט:י
תהילים עט:יא-יב
תהילים עט:יג
תהילים פ'
תהילים פ:י

תהילים פא'

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

בשימוש:

גּוֹים ֲא ֶשׁר לֹא
ְשׁפ ְֹך ֲח ָמ ְת ָך ֶאל ַה ִ
עוּךוְ ַעל ַמ ְמ ָלכוֹת ֲא ֶשׁר ְבּ ִשׁ ְמ ָך
יְ ָד ָ
לֹא ָק ָראוּ.
יםמ ֵהר
אַל ִתּ ְז ָכּר ָלנוּ עֲוֹנֹת ִראשׁ ִֹנ ַ
יך ִכּי ַדלּוֹנוּ ְמאֹד.
יְ ַק ְדּמוּנוּ ַר ֲח ֶמ ָ
יהם
גּוֹים אַיֵּה ֱאל ֵֹה ֶ
ֹאמרוּ ַה ִ
ָל ָמּה י ְ
ָדע ַבּגֹּיִ ים ְל ֵעינֵינוּ נִ ְק ַמת ַדּם
יִ וּ ַ
פוּך
יך ַה ָשּׁ ְ
ֲב ֶד ָ
עָ
אָסיר ְכּג ֶֹדל
ֶיך ֶאנְ ַקת ִ
ָתּבוֹא ְל ָפנ ָ
מוּתה.
הוֹתר ְבּנֵי ְת ָ
ֲך ֵ
זְ רוֹע ָ
נוֹדה
ית ָך ֶ
ַחנוּ ַע ְמּ ָך וְ צֹאן ַמ ְר ִע ֶ
ַאנ ְ
וֲ
עוֹלם ְלדוֹר ָודֹר ְנ ַס ֵפּר
ְלּ ָך ְל ָ
ְתּ ִה ָלּ ֶת ָך.
אָסף
ֹשׁנִּ ים ֵעדוּת ְל ָ
ַצּ ַח ֶאל שׁ ַ
ַל ְמנ ֵ
ִמזְ מוֹר.
יה
ַתּ ְשׁ ֵרשׁ ָשׁ ָר ֶשׁ ָ
ֶיה ו ַ
ית ְל ָפנ ָ
ִפּ ִנּ ָ
אָרץ.
ַתּ ַמ ֵלּא ֶ
וְ

סליחות
תחנון
שבת שחרית  -אב הרחמים
סליחות

ברוך ה' לעולם אמן ואמן  -מעריב ,יום
חול חוץ לארץ
שיר של יום  -שלישי יום של פסח
)גר"א(
פסוקים לשמות אנשים פ--ץ
שיר של יום  -יום חמישי; ראש השנה
אָסףַ .ה ְר ִנינוּ )גר"א(; ראשון יום ראש השנה )סע"י(;
ַצּ ַח ַעל ַה ִגּ ִתּית ְל ָ
ַל ְמנ ֵ
ֵלאל ִֹהים עוּזֵּנוּ ָה ִריעוּ ֵלאל ֵֹהי
ששי יום סוכות ,הושענא רבא )גר"א( ◄
ַי ֲעקֹב.
מזמור שבת נצבים )סע"י( ◄מעמד -
יום ה'
מוסף שבת ,השיר שהלוים היו
ַה ְר ִנינוּ ֵלאל ִֹהים עוּזֵּנוּ ָה ִריעוּ
אומרים ◄פרק שירה  -בהמה גסה
ֵלאל ֵֹהי ַי ֲעקֹב.
טהורה
שׁוֹפר ַבּ ֵכּ ֶסה ְליוֹם
ִתּ ְקעוּ ַבח ֶֹדשׁ ָ
מוסף ראש השנה פ"א:ד ◄קדושא
ַחגֵּנוּ.
רבא ,ראש השנה בוקר
יך ַה
אָנ ִֹכי ְיהוָה ֱאל ֶֹה ָ
ַא ַַמּמ ְַעל ְֵלאָךהוֵּ.מ ֶא ֶרץ הודו  -שחרית ,פסוקי דזמרה
יך ו ֲ
ִמ ְצ ָריִ ם ַה ְר ֶחב ִפּ ָ
שיר של יום  -יום שלישי; יום ששי
ֲדת
אָסף ֱאל ִֹהים נִ ָצּב ַבּע ַ
ִמזְ מוֹר ְל ָ
.
ֹט
פּ
שׁ
ְ
י
ִ
ים
ֹה
ִ
ל
א
ֱ
ֵאל ְבּ ֶק ֶרב
הושענא רבא )גר"א( ◄ מעמד  -יום ג'
מוסף שבת ,השיר שהלוים היו
ֲדת
אָסף ֱאל ִֹהים נִ ָצּב ַבּע ַ
ִמזְ מוֹר ְל ָ
.
ֹט
פּ
שׁ
ְ
י
ִ
ים
ֹה
ִ
ל
א
ֱ
ֵאל ְבּ ֶק ֶרב
אומרים ◄פרקי אבות ג:ז
אָסףֱ .אל ִֹהים
ִשׁיר ִמזְ מוֹר ְל ָ
אַל ֵאל .אחר שיר של יום ,כל יום )סע"י(
ֳמי ָל ְך אַל ֶתּ ֱח ַרשׁ וְאַל ִתּ ְשׁקֹט
דִּ
ֳמי ָל ְך אַל ֶתּ ֱח ַרשׁ וְאַל
ֱאל ִֹהים אַל דּ ִ
סליחות
ִתּ ְשׁקֹט ֵאל.
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שימוש פסוקים
שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים

פרק  -פסוק
תהילים פד:ד
תהילים פד:ה

תהילים פד:יג

תהילים פה:ה
תהילים פה:ח
תהילים פו'
תהילים פו:ד
תהילים פו:ה
תהילים פו:ו
תהילים פו:ח
תהילים פו:ט-י
תהילים פו:טו-יז
תהילים פז:ז
תהילים פח'
תהילים פח:ג

בשימוש:

וּדרוֹר ֵקן ָלהּ
גַּם ִצפּוֹר ָמ ְצאָה ַביִ ת ְ
יך
חוֹת ָ
יה ֶאת ְִז ְבּ ֶ
ֲא ֶשׁר ָשׁ ָתה ֶא ְפר ֶֹח ָ
יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ַמ ְל ִכּי וֵאל ָֹהי.
לוּך
ית ָך עוֹד ְי ַה ְל ָ
יוֹשׁ ֵבי ֵב ֶ
אַשׁ ֵרי ְ
ְ
ֶסּ ָלה.

פרק שירה  -צפור

אשרי  -שחרית ,מנחה ◄פסוקים
לשמות אנשים א--ה
פרשת הקטורת  -שחרית ,קורבנות ◄
הודו  -שחרית ,פסוקי דזמרה ◄ובא
לציון  -שחרית ,מנחה לשבת ויום טוב,
אָדם בּ ֵֹט ַח ָבּ ְך.
אַשׁ ֵרי ָ
יְ הוָה ְצ ָבאוֹת ְ
מעריב מוצאי שבת ◄הבדלה  -מוצאי
שבת ◄קודם מעריב ,יום חול )סע"י( ◄
תפילת הדרך ◄סליחות
ְה ֵפר ַכּ ַע ְס ָך
שׁוּבנוּ ֱאל ֵֹהי יִ ְשׁ ֵענוּ ו ָ
ֵ
סליחות
ִע ָמּנוּ.
ֲך ִתּ ֶתּן
ֶשׁע ָ
ַה ְר ֵאנוּ ְיהוָה ַח ְס ֶדּ ָך ְוי ְ

הודו  -שחרית ,פסוקי דזמרה ◄סליחות
ָלנוּ.
אָזנְ ָך ֲענֵנִ י אחר עלינו מעריב ,ליל יום חמישי
ְתּ ִפ ָלּה ְל ָדוִ ד ַה ֵטּה יְ הוָה ְ
ִכּי ָענִ י וְ ֶא ְביוֹן אָנִ י.
)סע"י( ◄תפילה עבור החולה )סש"א(
יך ֲאדֹנָי
ֶפשׁ ַע ְב ֶדּ ָך ִכּי ֵא ֶל ָ
ַשׂ ֵמּ ַח נ ֶ
פסוקים לשמות אנשים ש--א
ַפ ִשׁי ֶא ָשּׂא.
נְ
אַתּה ֲאדֹנָי טוֹב וְ ַס ָלּח ַוְרב ֶח ֶסד ובא לציון  -כל יום שחרית ,מנחה לשבת
ִכּי ָ
.
יך
ָ
א
ֶ
ֹר
ְ
ק
ְל ָכל
ויום טוב ,מעריב מוצאי שבת ◄סליחות
ְה ְק ִשׁי ָבה
ַה ֲאזִ ינָה ְיהוָה ְתּ ִפ ָלּ ִתי ו ַ
סליחות ◄מעריב יום כיפור ,מנהג פולין
נוּנוֹתי.
ְבּקוֹל ַתּ ֲח ָ
קודם הוצאת ספר התורה מן הארון
ְאין
מוֹך ָב ֱאל ִֹהים ֲאדֹנָי ו ֵ
ֵאין ָכּ ָ
קודש ,שבת ויום טוב שחרית ◄ אתה
יך.
ֲשׂ ָ
ְכּ ַמע ֶ
הראת  -שמחת תורה
ית יָבוֹאוּ
גּוֹים ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ָ
ָכּל ִ
ברוך ה' לעולם אמן ואמן  -מעריב ,יום
וִיכ ְבּדוּ
ֶיך ֲאדֹנָי ַ
ִוְי ְשׁ ַתּ ֲחווּ ְל ָפנ ָ
חול חוץ לארץ ◄סליחות
ִל ְשׁ ֶמ ָך.
ְחנּוּן ֶא ֶר ְך
וְאַתּה ֲאדֹנָי ֵאל ַרחוּם ו ַ
ָ
סליחות
ֶא ֶמת.
וְרב ֶח ֶסד ו ֱ
אַפּ ִים ַ
ַ
.
ך
ְ
בּ
ָ
ַי
נ
י
ָ
ע
ְ
מ
ַ
ל
כּ
ָ
ים
ל
ִ
ֹל
ְ
ח
כּ
ְ
ים
ר
ִ
וְשׁ
ָ
פרק שירה  -מעינות
ִשׁיר ִמזְ מוֹר ִל ְבנֵי ק ַֹרח ַל ְמנ ֵ
ַצּ ַח ַעל שיר של יום  -הושענא רבא )סע"י( ◄
ימן
ָמ ֲח ַלת ְל ַענּוֹת ַמ ְשׂ ִכּיל ְל ֵה ָ
תפילה עבור החולה )סש"א(
ָה ֶאזְ ָר ִחי.
ֶיך ְתּ ִפ ָלּ ִתי ַה ֵטּה אָזְ ְנ ָך
ָתּבוֹא ְל ָפנ ָ
סליחות
ָתי.
ְל ִרנּ ִ
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שימוש פסוקים
שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים

פרק  -פסוק
תהילים פח:ה

בשימוש:

יתי
יוֹר ֵדי בוֹר ָהיִ ִ
ֶח ַשׁ ְב ִתּי ִעם ְ
נְ
ֶבר ֵאין ֱאיָל.
ְכּג ֶ
וּבבֹּ ֶקר
ַע ִתּי ַ
יך יְ הוָה ִשׁוּ ְ
ַאנִ י ֵא ֶל ָ
וֲ
ְתּ ִפ ָלּ ִתי ְת ַק ְדּ ֶמ ָךּ.

פסוקים לשמות אנשים נ--ל

תהילים פח:יד-טו

סליחות
שיר של יום בימי הסליחות קודם ראש
יתן ָה ֶא ְז ָר ִחיַ .ח ְס ֵדי
ַמ ְשׂ ִכּיל ְל ֵא ָ
ֹר
ד
ו
ָ
ֹר
ד
ל
ְ
ה
יר
ָ
אָשׁ
ִ
עוֹלם
יְ הוָה ָ
השנה )סע"י( ◄ תפילה עבור החולה
.
י
פ
ִ
בּ
ְ
ך
ָ
ָת
ְ
נ
מוּ
יע ֱא
אוֹד ַ
ִ
)סש"א(
אָמ ְר ִתּי ָ
ִכּי ַ
עוֹלב ֶםה ֶםחֶ .סד ִי ָבּנֶה ָשׁ ַמיִ ם סדר הושענות
ָת ָך ָ
ָתּ ִכן ֱאמוּנ ְ

תהילים פט:ו-י

וְיוֹדוּ ָשׁ ַמ ִים ִפּ ְל ֲא ָך ְיהוָה אַף
ָת ָך ִבּ ְק ַהל ְקד ִֹשׁים.
ֱאמוּנ ְ
וּמלֹאָהּ
אָרץ ֵתּ ֵבל ְ
ְל ָך ָשׁ ַמ ִים אַף ְל ָך ֶ
אַתּה יְ ַס ְד ָתּם.
ָ
ָד ָך ָתּרוּם
וּרה ָתּעֹז י ְ
רוֹע ִעם ְגּב ָ
ְל ָך זְ ַ
ֶך.
יְ ִמינ ָ
ָד ָך ָתּרוּם
בוּרה ָתּעֹז י ְ
רוֹע ִעם ְגּ ָ
ְל ָך זְ ַ
ֶך.
יְ ִמינ ָ

תהילים פט'
תהילים פט:ג
תהילים פט:יב
תהילים פט:יד
תהילים פט:יד-טז
תהילים פט:נג

תהילים צ'
תהילים צ:ג
תהילים צ:יב

תהילים צ:יז

וִיהי נ ַֹעם ֲאדֹנָי ֱאל ֵֹהינוּ ָע ֵלינוּ
ִ
ֲשׂה
וּמע ֵ
כּוֹננָה ָע ֵלינוּ ַ
ָדינוּ ְ
ֲשׂה י ֵ
וּמע ֵ
ַ
כּוֹננֵהוּ.
ָדינוּ ְ
יֵ

תהילים צ:יג

סליחות
סדר הושענות
סליחות

שחרית ,פסוקי דזמרה ◄ברוך ה' לעולם
אמן ואמן  -מעריב ,יום חול חוץ לארץ ◄
אָמן.
אָמן וְ ֵ
עוֹלם ֵ
רוּך יְ הוָה ְל ָ
ָבּ ְ
יהי רצון קודם נטילת לולב ואתרוג ◄
אושפיזין בסוכות
שחרית,שבת  -פסוקי דזמרה ◄מזמור
ֹשׁה ִאישׁ ָה ֱאל ִֹהים ֲאדֹנָי
ְתּ ִפ ָלּה ְלמ ֶ
שבת ואתחנן )סע"י( ◄תפילה עבור
ית ָלּנוּ ְבּדֹר ָודֹר.
אַתּה ָה ִי ָ
ָמעוֹן ָ
החולה )סש"א(
ָתּ ֵשׁב ֱאנוֹשׁ ַעד ַדּ ָכּא ַותּ ֶ
ֹאמר שׁוּבוּ סליחות
אָדם.
ְבנֵי ָ
מוֹלל
וְח ָלף ָל ֶע ֶרב יְ ֵ
ָציץ ָ
ַבּבּ ֶֹקר י ִ
ָבשׁ.
וְ י ֵ
ָבא ְל ַבב
הוֹדע וְ נ ִ
ָמינוּ ֵכּן ַ
ִל ְמנוֹת י ֵ
ָח ְכ ָמה.
ָחם ַעל
שׁוּבה יְ הוָה ַעד ָמ ָתי ו ְִהנּ ֵ
ָ
יך.
ֲב ֶד ָ
עָ

תהילים צ:ו

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

שימוש פסוקים
שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים

פרק  -פסוק

תהילים צא'
תהילים צא:יא
תהילים צב'
תהילים צב:א
תהילים צב:ג

בשימוש:

שחרית ,שבת  -פסוקי דזמרה ◄מעריב,
י ֵֹשׁב ְבּ ֵס ֶתר ֶע ְליוֹן ְבּ ֵצל ַשׁ ַדּי יִ ְתלוֹנָן .מוצאי שבת ◄קריאת שמע על המטה ◄
תפילת הדרך ◄תפילה עבור החולה
)סש"א( ◄ בבית הקברות בארץ ישראל
ִכּי ַמ ְל ָ
אָכיו ְי ַצוֶּה ָלּ ְך ִל ְשׁ ָמ ְר ָך ְבּ ָכל אחר שלום עליכם בבית בליל שבת
יך.
ְדּ ָר ֶכ ָ
קבלת שבת ◄שחרית,שבת  -פסוקי
ִמזְ מוֹר ִשׁיר ְליוֹם ַה ַשּׁ ָבּת .טוֹב
ַמּר ְל ִשׁ ְמ ָך ֶע ְליוֹן .דזמרה ◄שיר של יום -שבת ◄מעמד -
וּלז ֵ
ְלהֹדוֹת ַליהוָה ְ
שבת
שחרית,שבת  -ברכות קריאת שמע ,לא-
ִמזְ מוֹר ִשׁיר ְליוֹם ַה ַשּׁ ָבּת.
ל אשר שבת◄ 21מוסף שבת ,השיר
שהלוים היו אומרים
ָת ָך
ֶאמוּנ ְ
ְל ַה ִגּיד ַבּבּ ֶֹקר ַח ְס ֶדּ ָך ו ֱ
פרק שירה  -לילה
ַבּ ֵלּילוֹת.

תהילים צב:ו

ֲשׂ ָ
ָדלוּ ַמע ֶ
ַמה גּ ְ
יך יְ הוָה ְמאֹד ָע ְמקוּ פרק שירה  -פיל
יך.
ַמ ְח ְשׁב ֶֹת ָ

תהילים צב:יג

ַצ ִדּיק ַכּ ָתּ ָמר ִי ְפ ָרח ְכּ ֶא ֶרז ַבּ ְלּ ָבנוֹן
יִ ְשׂגֶּה.
צוּרי וְ לֹא
ָשׁר יְ הוָה ִ
ְל ַה ִגּיד ִכּי י ָ
ַעו ְָל ָתה בּוֹ.

תהילים צב:טז
תהילים צג'
תהילים צג:א
תהילים צג:ד

יְ הוָה ָמ ָל ְך גֵּאוּת ָל ֵבשׁ ָל ֵבשׁ יְ הוָה
עֹז ִה ְתאַזָּר אַף ִתּכּוֹן ֵתּ ֵבל ַבּל
ִתּמּוֹט.
יְ הוָה ָמ ָל ְך גֵּאוּת ָל ֵבשׁ ָל ֵבשׁ יְ הוָה
עֹז ִה ְתאַזָּר אַף ִתּכּוֹן ֵתּ ֵבל ַבּל
ִתּמּוֹט.
ירים
אַדּ ִ
ִמקֹּלוֹת ַמיִ ם ַר ִבּים ִ
אַדּיר ַבּ ָמּרוֹם יְ הוָה.
ִמ ְשׁ ְבּ ֵרי יָם ִ

פרק שירה  -תמר
צידוק הדין
שיר של יום  -יום ששי ◄קבלת שבת ◄
שחרית ,שבת  -פסוקי דזמרה ◄מעמד
 יום ו'מוסף שבת ,השיר שהלוים היו
אומרים ◄מוסף ראש השנה
פרק שירה  -ימים

הוֹפי ַע .שיר של יום  -יום רביעי , 22חמישי
ֵאל נְ ָקמוֹת יְ הוָה ֵאל נְ ָקמוֹת ִ
ששי 24סוכות )גר"א(
מוסף שבת ,השיר שהלוים היו
הוֹפי ַע.
ֵאל נְ ָקמוֹת יְ הוָה ֵאל נְ ָקמוֹת ִ
אומרים ◄הרואה בתי עכו"ם בחורבנן
23

תהילים צד'
תהילים צד:א
21

סדורים מדפיסים גם שלושת המילים הראשונים מפסוק צ"ב:ב – טוב להודות לה'
22
חצי הראשון מפסוק טו
23
חצי השני מתהילים פסוק טז .הפרק כולו נאמר י ביום חמישי בחוץ לארץ
24
חצי הראשון או חצי השני של הפסוק .הפרק כולו נאמר בחוץ לארץ
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או

שימוש פסוקים
שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים

פרק  -פסוק
תהילים צד:א-ב
תהילים צד:א ,ב-ג
תהילים צד:ז

בשימוש:

ֵאל נְ ָקמוֹת יְ הוָה ֵאל נְ ָקמוֹת ִ
הוֹפי ַע .הודו  -שחרית ,פסוקי דזמרה
ֵאל נְ ָקמוֹת יְ הוָה ֵאל נְ ָקמוֹת ִ
הוֹפי ַע .סליחות
ָבין
ֹאמרוּ לֹא ִי ְר ֶאה יָּהּ וְ לֹא י ִ
ַויּ ְ
סליחות
ֱאל ֵֹהי ַי ֲעקֹב.

תהילים צד:יד

ַח ָלתוֹ לֹא
ִכּי לֹא יִ טֹּשׁ יְ הוָה ַעמּוֹ וְ נ ֲ
ַי ֲעזֹב.

תהילים צה'

יעה ְלצוּר
ָר ָ
ְלכוּ ְנ ַרנְּ נָה ַליהוָה נ ִ
יִ ְשׁ ֵענוּ.

תהילים צה:א-ג

יעה ְלצוּר
ָר ָ
ְלכוּ ְנ ַרנְּ נָה ַליהוָה נ ִ
יִ ְשׁ ֵענוּ.
ַבּ ֶשׁת
ֲא ֶשׁר לוֹ ַהיָּם ְוהוּא ָע ָשׂהוּ וְ י ֶ
ָצרוּ.
ָדיו י ָ
יָ
בֹּאוּ ִנ ְשׁ ַתּ ֲחוֶה ִוְנ ְכ ָר ָעה ִנ ְב ְר ָכה ִל ְפנֵי
ֹשׂנוּ.
יְ הוָה ע ֵ
ִשׁירוּ ַליהוָה ִשׁיר ָח ָדשׁ ִשׁירוּ
אָרץ.
ַליהוָה ָכּל ָה ֶ
נוֹרא
וּמ ֻה ָלּל ְמאֹד ָ
ִכּי גָדוֹל ְיהוָה ְ
הוּא ַעל ָכּל ֱאל ִֹהים.
ִה ְשׁ ַתּ ֲחווּ ַליהוָה ְבּ ַה ְד ַרת ק ֶֹדשׁ
אָרץ.
ִחילוּ ִמ ָפּנָיו ָכּל ָה ֶ

תהילים צז'

אָרץ ִי ְשׂ ְמחוּ
יְ הוָה ָמ ָל ְך ָתּגֵל ָה ֶ
ִא ִיּים ַר ִבּים.

תהילים צז:ד

ַתּ ֵחל
ֵה ִאירוּ ְב ָר ָקיו ֵתּ ֵבל ָר ֲא ָתה ו ָ
אָרץ.
ָה ֶ
וּל ִי ְשׁ ֵרי ֵלב
ֻע ַל ַצּ ִדּיק ְ
אוֹר ָזר ַ
ִשׂ ְמ ָחה.
ִמזְ מוֹר ִשׁירוּ ַליהוָה ִשׁיר ָח ָדשׁ ִכּי
יעה לּוֹ יְ ִמינוֹ
הוֹשׁ ָ
נִ ְפ ָלאוֹת ָע ָשׂה ִ
רוֹע ָק ְדשׁוֹ.
ְוּז ַ
שׁוֹפר ָה ִריעוּ ִל ְפנֵי
ַבּ ֲחצ ְֹצרוֹת וְקוֹל ָ
ַה ֶמּ ֶל ְך יְ הוָה.
ַחד ָה ִרים ְי ַר ֵנּנוּ.
נְ ָהרוֹת ִי ְמ ֲחאוּ ָכף י ַ

תהילים צה:ה-ו
תהילים צה:ו
תהילים צו'
תהילים צו:ד
תהילים צו:ט

תהילים צז:יא
תהילים צח'
תהילים צח:ו
תהילים צח:ח
תהילים צט'

ֹשׁב
יְ הוָה ָמ ָל ְך יִ ְר ְגּזוּ ַע ִמּים י ֵ
אָרץ.
רוּבים ָתּנוּט ָה ֶ
ְכּ ִ

תהילים צט:ה

רוֹממוּ יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ ו ְִה ְשׁ ַתּ ֲחווּ
ְ
ַל ֲהדֹם ַר ְג ָליו ָקדוֹשׁ הוּא.
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יהי כבוד  -שחרית ,פסוקי דזמרה ◄
פסוקים לשמות אנשים כ--ב
קבלת שבת ◄שיר של יום  -שבת הגדול
)סע"י( ◄מזמור שבת חוקת )סע"י(
שיר של יום  -יום רביעי )המשך( ◄
סליחות
סליחות
פרק שירה  -כלבים
קבלת שבת
סליחות
סליחות
קבלת שבת ◄שיר של יום  -חול המועד
סוכות )סע"י( ◄מזמור שבת ראה
)סע"י(
פרק שירה  -ברקים
כל נדרי ◄פרק שירה  -ציה ◄תפילה
זכה
קבלת שבת ◄שיר של יום  -ערב ראש
השנה )סע"י(
מוסף ראש השנה ◄סליחות
פרק שירה  -נהרות
קבלת שבת ◄כל נדרי )סע"י( ◄מזמור
שבת שמות )סע"י(
הודו  -שחרית ,פסוקי דזמרה ◄
בהליכת ספר תורה לבימה ◄סליחות

שימוש פסוקים
שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים

פרק  -פסוק

בשימוש:

תהילים קג:יט

רוֹממוּ יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוּ ו ְִה ְשׁ ַתּ ֲחווּ
ְ
ְל ַהר ָק ְדשׁוֹ ִכּי ָקדוֹשׁ יְ הוָה
ֱאל ֵֹהינוּ.
תוֹדה ָה ִריעוּ ַליהוָה ָכּל-
ִמזְ מוֹר ְל ָ
אָרץ.
ָה ֶ
תוֹדה ֲח ֵצר ָֹתיו
בֹּאוּ ְשׁ ָע ָריו ְבּ ָ
ִבּ ְת ִה ָלּה הוֹדוּ לוֹ ָבּ ְרכוּ ְשׁמוֹ.
ְתּ ִפ ָלּה ְל ָע ִני ִכי ַי ֲעטֹף וְ ִל ְפנֵי ְיהוָה
יִ ְשׁפּ ְֹך ִשׂיחוֹ.
ְתּ ִפ ָלּה ְל ָע ִני ִכי ַי ֲעטֹף וְ ִל ְפנֵי ְיהוָה
יִ ְשׁפּ ְֹך ִשׂיחוֹ.
ֶיך ִמ ֶמּ ִנּי ְבּיוֹם ַצר ִלי
אַל ַתּ ְס ֵתּר ָפּנ ָ
ֶך ְבּיוֹם ֶא ְק ָרא ַמ ֵהר
ַה ֵטּה ֵא ַלי אָזְ נ ָ
ֲענֵנִ י.
אַתּה ָתקוּם ְתּ ַר ֵחם ִציּוֹן ִכּי ֵעת
ָ
מוֹעד.
ְל ֶח ְננָהּ ִכּי ָבא ֵ
וְכל
ַפ ִשׁי ֶאת יְ הוָה ָ
ְל ָדוִ ד ָבּ ְר ִכי נ ְ
ְק ָר ַבי ֶאת ֵשׁם ָק ְדשׁוֹ.
ַפ ִשׁי ֶאת ְיהוָה וְאַל ִתּ ְשׁ ְכּ ִחי
ָבּ ְר ִכי נ ְ
מוּליו.
ָכּל ְגּ ָ
לֹא ַכ ֲח ָט ֵאינוּ ָע ָשׂה ָלנוּ וְ לֹא
ָמל ָע ֵלינוּ.
ַכעֲוֹנ ֵֹתינוּ גּ ַ
ְכּ ַר ֵחם אָב ַעל ָבּ ִנים ִר ַחם ְיהוָה ַעל
יְ ֵראָיו.
ָדע יִ ְצ ֵרנוּ זָכוּר ִכּי ָע ָפר
ִכּי הוּא י ַ
ָחנוּ.
ֲאנ ְ
וּמ ְלכוּתוֹ
יְ הוָה ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ֵה ִכין ִכּ ְסאוֹ ַ
ַבּכֹּל ָמ ָשׁ ָלה.

תהילים קד'

ַפ ִשׁי ֶאת ְיהוָה יְ הוָה ֱאל ַֹהי
ָבּ ְר ִכי נ ְ
ְה ָדר ָל ָב ְשׁ ָתּ.
ָד ְל ָתּ ְמּאֹד הוֹד ו ָ
גַּ

תהילים קד:א-ב

ַפ ִשׁי ֶאת ְיהוָה יְ הוָה ֱאל ַֹהי
ָבּ ְר ִכי נ ְ
ְה ָדר ָל ָב ְשׁ ָתּ.
ָד ְל ָתּ ְמּאֹד הוֹד ו ָ
גַּ
ֶיה ַבּל ִתּמּוֹט
ָסד ֶא ֶרץ ַעל ְמכוֹנ ָ
יַ
ָעד.
עוֹלם ו ֶ
ָ
ָדע
ֲדים ֶשׁ ֶמשׁ י ַ
ָר ַח ְלמוֹע ִ
ָע ָשׂה י ֵ
ְמבוֹאוֹ.
ֲדי
אָדם ְל ָפעֳלוֹ וְ ַל ֲעב ָֹדתוֹ ע ֵ
ֵצא ָ
יֵ
ָע ֶרב.
ֻלּם
יך יְ הוָה כּ ָ
ֲשׂ ָ
ָמה ַרבּוּ ַמע ֶ
ֶך.
אָרץ ִקנְ ָינ ָ
ית ָמ ְלאָה ָה ֶ
ְבּ ָח ְכ ָמה ָע ִשׂ ָ

תהילים צט:ט
תהילים ק'
תהילים ק:ד
תהילים קב'
תהילים קב:א
תהילים קב:ג
תהילים קב:יד
תהילים קג:א
תהילים קג:ב
תהילים קג:י
תהילים קג:יג
תהילים קג:יד

תהילים קד:ה
תהילים קד:יט
תהילים קד:כג
תהילים קד:כד
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הודו  -שחרית ,פסוקי דזמרה ◄
בהליכת ספר תורה לבימה ◄סליחות
שחרית ,פסוקי דזמרה ◄סליחות
סליחות
תפילה עבור החולה )סש"א(
פרק שירה  -שבולת שעורים
פסוק שהקהל אומרים בעת קריאת
הכהנים מילת וישם בברכת כהנים
סליחות
נשמת  -שחרית ,שבת ויום טוב
סליחות
תחנון ◄סליחות
תחנון ◄סליחות
תחנון ◄בבית הקברות ◄סליחות
יהי כבוד  -שחרית ,פסוקי דזמרה
מנחה ,שבת ◄שיר של יום  -ראש
חודש ◄תפילה עבור החולה )סש"א( ◄
בבית הקברות בארץ ישראל
בבדיקת הציציות קודם עטפית טלית
גדול
פסוקים לשמות אנשים י--ד
פרק שירה  -ירח
פסוקים לשמות אנשים י--ב
שחרית ,ברכות קריאת שמע  -המאיר
לארץ ◄פרקי אבות ו:י

שימוש פסוקים
שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים

פרק  -פסוק

תהילים קד:לא

תהילים קה'
תהילים קה:ב

בשימוש:

יהי כבוד  -שחרית ,פסוקי דזמרה ◄
עוֹלם יִ ְשׂ ַמח יְ הוָה ברוך ה' לעולם אמן ואמן  -מעריב ,יום
יְ ִהי ְכבוֹד יְ הוָה ְל ָ
ֲשׂיו.
ְבּ ַמע ָ
חול חוץ לארץ ◄אתה הראת  -שמחת
תורה ◄פרק שירה  -דשאים ושרצים
שיר של יום  -ראשון יום פסח )סע"י(,
הוֹדיעוּ
הוֹדוּ לַיהוָה ִק ְראוּ ִב ְשׁמוֹ ִ
רביעי יום פסח )גר"א( ◄מזמור שבת
ילוֹתיו.
ֲל ָ
ָב ַע ִמּים ע ִ
בחוקותי )סע"י(
ַמּרוּ לוֹ ִשׂיחוּ ְבּ ָכל
ִשׁירוּ לוֹ ז ְ
פרק שירה  -אוז הבית
אוֹתיו.
נִ ְפ ְל ָ

תהילים קה:ג
תהילים קה:ד
תהילים קה:ח-י

ִה ְת ַה ְללוּ ְבּ ֵשׁם ָק ְדשׁוֹ ִי ְשׂ ַמח ֵלב
סליחות
ְמ ַב ְק ֵשׁי יְ הוָה.
ִדּ ְרשׁוּ יְ הוָה וְ עֻזּוֹ ַבּ ְקּשׁוּ ָפנָיו ָתּ ִמיד .פסוקים לשמות אנשים ד--ד
ָכר ְל ָ
זַ
עוֹלם ְבּ ִריתוֹ ָדּ ָבר ִצוָּה ְל ֶא ֶלף סדר ברית מילה  -קריאת השם
דּוֹר.

תהילים קה:מה

ַבּעֲבוּר ִי
ָהּ ְ.שׁ ְמרוּ ֻח ָקּיו וְ תוֹר ָֹתיו ִי ְנצֹרוּ פסוקים לשמות אנשים ב--ה
ַה ְללוּ י

תהילים קו'

ַה ְללוּ יָהּ הוֹדוּ ַליהוָה ִכּי טוֹב ִכּי
עוֹלם ַח ְסדּוֹ.
ְל ָ

מזמור שבת תזריע )סע"י(

תהילים קו:ב

יע ָכּל
ַשׁ ִמ ַ
ִמי יְ ַמ ֵלּל ְגּבוּרוֹת יְ הוָה י ְ
ְתּ ִה ָלּתוֹ.

תהילים קו:ד
תהילים קו:מה

ָז ְכ ֵר ִני ְיהוָה ִבּ ְרצוֹן ַע ֶמּ ָך ָפּ ְק ֵדנִ י
ישׁוּע ֶת ָך.
ִבּ ָ
ָחם ְכּרֹב
ו ִַיּ ְזכֹּר ָל ֶהם ְבּ ִריתוֹ ו ִַיּנּ ֵ
ֲח ָס ָדו.
יענוּ ְיהוָה ֱאל ֵֹהינוּ ְו ַק ְבּ ֵצנוּ ִמן
הוֹשׁ ֵ
ִ
גּוֹים ְלהֹדוֹת ְל ֵשׁם ָק ְד ֶשׁ ָך
ַה ִ
ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵבּ ַח ִבּ ְת ִה ָלּ ֶת ָך.

קודם ברכת המזון ◄מוסף שבת ,אחר
אנעים זמירות ◄סליחות
סליחות

תהילים קז'

עוֹלם
הֹדוּ ַליהוָה ִכּי טוֹב ִכּי ְל ָ
ַח ְסדּוֹ.

תהילים קז:א

עוֹלם
הֹדוּ ַליהוָה ִכּי טוֹב ִכּי ְל ָ
ַח ְסדּוֹ.
אָלם
ֹאמרוּ ְגּאוּלֵי ְיהוָה ֲא ֶשׁר ְגּ ָ
י ְ
ִמיַּד ָצר.
ֶפשׁ שׁ ֵֹק ָקה ְו ֶנ ֶפשׁ
יע נ ֶ
ִכּי ִה ְשׂ ִבּ ַ
ְר ֵע ָבה ִמ ֵלּא טוֹב.
ֳני
ירי ע ִ
וְצ ְל ָמוֶת ֲא ִס ֵ
ֹשׁ ְך ַ
י ְֹשׁ ֵבי ח ֶ
וּב ְרזֶל.
ַ

תהילים קו:מז

תהילים קז:ב
תהילים קז:ט
תהילים קז:י
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מוסף ,ראש השנה
תחנון ,ימי ב' וה' בוקר ◄ברוך ה' לעולם
אמן ואמן  -מעריב ,יום חול )חוץ לארץ(
שיר ליל יום כיפור )סע"י( ◄מזמור
שבת צו )סע"י( ◄תפילה עבור החולה
)סש"א(
פרק שירה  -לויתן
פסוקים לשמות אנשים י--ר
פרק שירה  -גהנום
סדר כפרות  -ליל יום כיפור

שימוש פסוקים
שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים

פרק  -פסוק

בשימוש:

תהילים קז:יד

ֹשׁ ְך וְ ַצ ְל ָמוֶת
יאם ֵמח ֶ
יוֹצ ֵ
ִ
ַתּק.
יהם ְינ ֵ
רוֹת ֶ
וּמוֹס ֵ
ְ

תהילים קז:יז-כא

יהם
וּמעֲוֹנ ֵֹת ֶ
ֱאוִ ִלים ִמ ֶדּ ֶר ְך ִפּ ְשׁ ָעם ֵ
יִ ְת ַענּוּ.
ָשׂם נְ ָהרוֹת ְל ִמ ְד ָבּר וּמ ָֹצ ֵאי ַמ ִים
יֵ
ְל ִצ ָמּאוֹן.
וְעד
ִכּי גָדוֹל ֵמ ַעל ָשׁ ַמ ִים ַח ְס ֶדּ ָך ַ
ְשׁ ָח ִקים ֲא ִמ ֶתּ ָך.
יעה
הוֹשׁ ָ
יך ִ
יד ָ
ֵח ְלצוּן יְ ִד ֶ
ְל ַמ ַען י ָ
ינ ָך ַו ֲענֵנִ י.
יְ ִמ ְ
ַצּ ַח ְל ָדוִד ִמ ְזמוֹר ֱאל ֵֹהי ְת ִה ָלּ ִתי
ַל ְמנ ֵ
אַל ֶתּ ֱח ַרשׁ.
ְל ָדוִ ד ִמ ְזמוֹר ְנ ֻאם יְ הוָה ַלאד ִֹני ֵשׁב
יך ֲהדֹם
אָשׁית אֹיְ ֶב ָ
יני ַעד ִ
ימ ִ
ִל ִ
יך.
ְל ַר ְג ֶל ָ
גּוֹים ָמ ֵלא ְגוִיּוֹת ָמ ַחץ רֹאשׁ
ָדין ַבּ ִ
יִ
ַעל ֶא ֶרץ ַר ָבּה.
אוֹדה ְיהוָה ְבּ ָכל ֵל ָבב
ַה ְללוּ יָהּ ֶ
ְבּסוֹד ְי ָשׁ ִרים וְ ֵע ָדה.
ְרחוּם
אוֹתיו ַחנּוּן ו ַ
ֵכר ָע ָשׂה ְל ִנ ְפ ְל ָ
זֶ
יְ הוָה.
עוֹלם
יראָיו ִי ְזכֹּר ְל ָ
ָתן ִל ֵ
ֶט ֶרף נ ַ
ְבּ ִריתוֹ
אשׁית ָח ְכ ָמה יִ ְראַת ְיהוָה ֵשׂ ֶכל
ֵר ִ
יהם ּ ְִה ָלּתוֹ ע ֶֹמ ֶדת
ֹשׂ ֶ
טוֹב ְל ָכל ע ֵ
ָל ַעד.
ָרא ֶאת יְ הוָה
אַשׁ ֵרי ִאישׁ י ֵ
ַה ְללוּ יָהּ ְ
ְבּ ִמ ְצו ָֹתיו ָח ֵפץ ְמאֹד.

תהילים קיג'

ַה ְללוּ יָהּ ַה ְללוּ ַע ְב ֵדי יְ הוָה ַה ְללוּ
ֶאת ֵשׁם יְ הוָה.

תהילים קיג:ב

ְעד
יְ ִהי ֵשׁם יְ הוָה ְמב ָֹר ְך ֵמ ַע ָתּה ו ַ
עוֹלם.
ָ

תהילים קז:לג
תהילים קח:ה
25

תהילים קח:ז
תהילים קט'
תהילים קי'

תהילים קי:ו-ז
תהילים קיא'
תהילים קיא:ד-ה
תהילים קיא:ה
תהילים קיא:י
תהילים קיב'

25

פסוק זה זהה עם תהילים ס:ז.
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סדר כפרות  -ליל יום כיפור ◄פסוקים
לשמות אנשים י--ק
סדר כפרות  -ליל יום כיפור
פסוקים לשמות אנשים י--ן
סליחות
עמידה ,אחר אלקי נצור
מזמור שבת פרשת זכור )סע"י(
מזמור שבת לך לך )סע"י(
אב הרחמים  -שחרית ,שבת ויום טוב
מזמור שבת מטות )סע"י(
מוסף ,ראש השנה
סליחות
קודם בוקר תפילת ,בהקיצו משנתו
מזמור שבת וישב ,ושבת בהר סיני
)סע"י(
הלל ◄הגדה של פסח ◄תפילה עבור
החולה )סש"א(
קדיש שלם ,הקהל אומרים בעת
שהשליח ציבור קורא ◄ ברכת המזון -
הזמנה לזימון ◄ ברוך ה' לעולם אמן
ואמן  -מעריב ,יום חול חוץ לארץ ◄
אתה הראת  -שמחת תורה

שימוש פסוקים
שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים

פרק  -פסוק
תהילים קיג:ב-ד
תהילים קיד'
תהילים קטו'
תהילים קטו:ב
תהילים קטו:ט
תהילים קטו:יח
תהילים קטז'
תהילים קטז:ה
תהילים קטז:יג
תהילים קיז'

בשימוש:

יהי כבוד  -שחרית ,פסוקי דזמרה ◄
ְעד
יְ ִהי ֵשׁם יְ הוָה ְמב ָֹר ְך ֵמ ַע ָתּה ו ַ
קהל אומרים בעת שהשליח ציבור קורא
עוֹלם.
ָ
ברכו
ְבּ ֵצאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם ֵבּית ַי ֲעקֹב הלל ◄הגדה של פסח ◄שיר של יום -
ראשון יום פסח )גר"א(; שמיני יום
ֵמ ַעם ל ֵֹעז.
פסח ,חוץ לארץ )סע"י(
לֹא ָלנוּ ְיהוָה לֹא ָלנוּ ִכּי ְל ִשׁ ְמ ָך ֵתּן
הלל ◄הגדה של פסח
ָכּבוֹד ַעל ַח ְס ְדּ ָך ַעל ֲא ִמ ֶתּ ָך.
גּוֹים אַיֵּה נָא
ֹאמרוּ ַה ִ
ָל ָמּה י ְ
יהם.
ֱאל ֵֹה ֶ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַטח ַבּיהוָה ֶעזְ ָרם וּ ָמ ִגנָּם
הוּא.
עוֹלם
ַחנוּ ְנ ָב ֵר ְך יָהּ ֵמ ַע ָתּה וְ ַעד ָ
ַאנ ְ
וֲ
ַה ְללוּ יָהּ.
קוֹלי
אָה ְב ִתּי ִכּי יִ ְשׁ ַמע יְ הוָה ֶאת ִ
ַ
ַתּ ֲחנוּנָי.
ַחנּוּן יְ הוָה וְ ַצ ִדּיק וֵאל ֵֹהינוּ ְמ ַר ֵחם.
וּב ֵשׁם יְ הוָה
כּוֹס יְ שׁוּעוֹת ֶא ָשּׂא ְ
ֶא ְק ָרא.
גּוֹים ַשׁ ְבּחוּהוּ
ַה ְללוּ ֶאת יְ הוָה ָכּל ִ
ָבר ָע ֵלינוּ ַח ְסדּוֹ
ָכּל ָה ֻא ִמּיםִ .כּי ג ַ
עוֹלם ַה ְללוּ יָהּ.
ֶו ֱא ֶמת יְ הוָה ְל ָ

תהילים קיח'

עוֹלם
הוֹדוּ לַיהוָה ִכּי טוֹב ִכּי ְל ָ
ַח ְסדּוֹ.

תהילים קיח:א

עוֹלם
הוֹדוּ לַיהוָה ִכּי טוֹב ִכּי ְל ָ
ַח ְסדּוֹ.
אתי יָּהּ ָענ ִָני ַב ֶמּ ְר ָחב
ִמן ַה ֵמּ ַצר ָק ָר ִ
יָהּ.
ַא ִני ֶא ְר ֶאה
יְ הוָה ִלי ְבּע ְֹז ָרי ו ֲ
ְבשׂ ְֹנאָי.
ישׁוּעה.
ָע ִזּי וְזִ ְמ ָרת יָהּ וַיְ ִהי ִלי ִל ָ
ֹשׂה
רוֹמ ָמה יְ ִמין יְ הוָה ע ָ
יְ ִמין ְיהוָה ֵ
ָח ִיל.
ֲרי ֶצ ֶדק אָבֹא ָבם
ִפּ ְתחוּ ִלי ַשׁע ֵ
אוֹדה יָהּ.
ֶ

תהילים קיח:ה-ט
תהילים קיח:ז
תהילים קיח:יד
תהילים קיח:טז
תהילים קיח:יט
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תחנון
פסוקים לשמות אנשים י--א
אשרי  -שחרית ,מנחה ◄קודם ברכת
המזון
הלל ◄הגדה של פסח
סליחות
הבדלה  -מוצאי שבת
הלל ◄הגדה של פסח ◄תפילה עבור
החולה )סש"א(
הלל ◄הגדה של פסח ◄שיר של יום -
אסרו חג )סע"י( ◄תפילה עבור החולה
)סש"א(
קודם ברכת המזון ◄סדר ברית מילה -
קריאת השם
סדר תשליך ,ראש השנה
פסוקים לשמות אנשים י--י
פסוקים לשמות אנשים ע--ה
פסוקים לשמות אנשים י--ל
פסוקים לשמות אנשים פ--ה

שימוש פסוקים
שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים

פרק  -פסוק

בשימוש:

תהילים קיח:כה

יעה נָּא אָנָּא ְיהוָה
הוֹשׁ ָ
אָנָּא ְיהוָה ִ
יחה נָּא.
ַה ְצ ִל ָ

תהילים קיט'

ימי ָד ֶר ְך ַהה ְֹל ִכים
אַשׁ ֵרי ְת ִמ ֵ
ְ
תוֹרת יְ ה ָוה.
ְבּ ַ

תהילים קיט:יא
תהילים קיט:יב
תהילים קיט:סב
תהילים קיט:סח
תהילים קיט:עב

ְבּ ִל ִבּי ָצ ַפ ְנ ִתּי ִא ְמ ָר ֶת ָך ְל ַמ ַען לֹא
ֶא ֱח ָטא ָל ְך.
יך.
אַתּה יְ הוָה ַל ְמּ ֵד ִני ֻח ֶקּ ָ
רוּך ָ
ָבּ ְ
ֲחצוֹת ַל ְי ָלה אָקוּם ְלהוֹדוֹת ָל ְך ַעל
ִמ ְשׁ ְפּ ֵטי ִצ ְד ֶק ָך.
יך.
וּמ ִטיב ַל ְמּ ֵדנִ י ֻח ֶקּ ָ
אַתּה ֵ
טוֹב ָ
ָהב
אַל ֵפי ז ָ
יך ֵמ ְ
תוֹרת ִפּ ָ
טוֹב ִלי ַ
ָכ ֶסף.
וָ
יך ָע ְמדוּ ַהיּוֹם ִכּי ַהכֹּל
ְל ִמ ְשׁ ָפּ ֶט ָ
ֲב ֶדי ָך.
עָ
אָב ְד ִתּי
ֲשׁ ָעי אָז ַ
תוֹר ְת ָך ַשׁע ֻ
לוּלי ָ
ֵ
ְב ָע ְנ ִיי.
תוֹר ֶת ָך ָכּל ַהיּוֹם ִהיא
אָה ְב ִתּי ָ
ָמה ַ
יח ִתי.
ִשׂ ָ
יך
ִמ ָכּל ְמ ַל ְמּ ַדי ִה ְשׂ ַכּ ְל ִתּי ִכּי ֵע ְדו ֶֹת ָ
יחה ִלי.
ִשׂ ָ
יך
וּמ ְשׁ ָפּ ֶט ָ
נִ ְדבוֹת ִפּי ְר ֵצה נָא ְיהוָה ִ
ַל ְמּ ֵדנִ י.
עוֹלם ִכּי ְשׂשׂוֹן
יך ְל ָ
ָח ְל ִתּי ֵע ְדו ֶֹת ָ
נַ
ִל ִבּי ֵה ָמּה.
אָה ְב ִתּי.
ְתוֹר ְת ָך ָ
ֵאתי ו ָ
ֲפים ָשׂנ ִ
ֵסע ִ
ֵדים.
ַע ְשׁ ֻק ִני ז ִ
ֲערֹב ַע ְב ְדּ ָך ְלטוֹב אַל י ַ
תּוֹר ֶת ָך.
ֵעת ַלעֲשׂוֹת ַליהוָה ֵה ֵפרוּ ָ
יך.
ָשׁר ִמ ְשׁ ָפּ ֶט ָ
אַתּה יְ הוָה וְ י ָ
ַצ ִדּיק ָ

תהילים קיט:צא
תהילים קיט:צב
תהילים קיט:צז
תהילים קיט:צט
תהילים קיט:קח
תהילים קיט:קיא
תהילים קיט:קיג
תהילים קיט:קכב
תהילים קיט:קכו
תהילים קיט:קלז
תהילים קיט:קמב
תהילים קיט:קמג
תהילים קיט:קנא

תחנון ,ימי ב' וה' בוקר ◄הקפות,
שמחת תורה ◄פסוקים לשמות אנשים
א--א
פסוקים לפי אותיות שם הנפטר
האמורות בבית הקברות בארץ ישראל ◄
תפילה עבור החולה לפי אותיות שמו
)סש"א(
פסוקים לשמות אנשים נ--ה
פסוקים לשמות אנשים ב--ך
פסוקים לשמות אנשים ח--ך
פרק שירה  -חיות שבשדה
פרקי אבות ו:ט
סליחות
פסוקים לשמות אנשים ל--י
פסוקים לשמות אנשים מ--י
פרקי אבות ד א
פסוקים לשמות אנשים נ--י

פסוקים לשמות אנשים נ--ה
פסוקים לשמות אנשים ס--י
פסוקים לשמות אנשים ע--ם
פרק שירה  -תרנגול
צידוק הדין
ובא לציון  -שחרית ,מנחה לשבת ויום
ְתוֹר ְת ָך ֱא ֶמת.
עוֹלם ו ָ
ִצ ְד ָק ְת ָך ֶצ ֶדק ְל ָ
טוב ,מעריב מוצאי שבת◄ מנחה ,שבת
יך
אוּני ִמ ְצו ֶֹת ָ
וּמצוֹק ְמ ָצ ִ
ַצר ָ
פסוקים לשמות אנשים צ--י
ֲשׁ ָעי.
ַשׁע ֻ
יך
וְכל ִמ ְצו ֶֹת ָ
אַתּה יְ הוָה ָ
ָקרוֹב ָ
ֱא ֶמת.
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פסוקים לשמות אנשים ק--ת

שימוש פסוקים
שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים

פרק  -פסוק
תהילים קיט:קנו
תהילים קיט:קסב
תהילים קיט:קסה

בשימוש:

יך
יך ַר ִבּים יְ הוָה ְכּ ִמ ְשׁ ָפּ ֶט ָ
ַר ֲח ֶמ ָ
ַחיּ ִֵני.
מוֹצא ָשׁ ָלל
ָשׂשׂ אָנ ִֹכי ַעל ִא ְמ ָר ֶת ָך ְכּ ֵ
ָרב.
ְאין ָלמוֹ
תוֹר ֶת ָך ו ֵ
ֹה ֵבי ָ
ָשׁלוֹם ָרב ְלא ֲ
ִמ ְכשׁוֹל.

תהילים קיט:קסה-
קסו
תהילים קכ'

ְאין ָלמוֹ
תוֹר ֶת ָך ו ֵ
ֹה ֵבי ָ
ָשׁלוֹם ָרב ְלא ֲ
ִמ ְכשׁוֹל.
ִשׁיר ַה ַמּעֲלוֹת ֶאל יְ הוָה ַבּ ָצּ ָר ָתה ִלּי
אתי ַו ַיּ ֲענֵנִ י.
ָק ָר ִ
ִשׁיר ַה ַמּעֲלוֹת ֶאל יְ הוָה ַבּ ָצּ ָר ָתה ִלּי
אתי ַו ַיּ ֲענֵנִ י.
ָק ָר ִ
ַפ ִשׁי ִמ ְשּׂ ַפת ֶשׁ ֶקר
ילה נ ְ
יְ הוָה ַה ִצּ ָ
ִמ ָלּשׁוֹן ְר ִמיָּה.

תהילים קכא'

ִשׁיר ַל ַמּעֲלוֹת ֶא ָשּׂא ֵעינַי ֶאל
אַין ָיבֹא ֶע ְז ִרי.
ֶה ָה ִרים ֵמ ִ

תהילים קכא:א

ִשׁיר ַל ַמּעֲלוֹת ֶא ָשּׂא ֵעינַי ֶאל
אַין ָיבֹא ֶע ְז ִרי.
ֶה ָה ִרים ֵמ ִ

תהילים קכא:ב

ֹשׂה ָשׁ ַמיִ ם
ֶע ְז ִרי ֵמ ִעם יְ הוָה ע ֵ
ָאָרץ.
ו ֶ

תהילים קכא:ד

שׁוֹמר
ישׁן ֵ
ִהנֵּה לֹא ָינוּם וְ לֹא יִ ָ
יִ ְשׂ ָר ֵאל.
יְ הוָה שׁ ְֹמ ֶר ָך יְ הוָה ִצ ְלּ ָך ַעל יַד
ֶך.
יְ ִמינ ָ
ָר ַח
ַכּ ָכּה וְ י ֵ
יוֹמם ַה ֶשּׁ ֶמשׁ לֹא י ֶ
ָ
ַבּ ָלּ ְי ָלה.
יְ הוָה ִי ְשׁ ָמ ְר ָך ִמ ָכּל ָרע ִי ְשׁמֹר ֶאת
ַפ ֶשׁ ָך.
נְ
וּבוֹא ָך ֵמ ַע ָתּה
את ָך ֶ
יְ הוָה ִי ְשׁ ָמר ֵצ ְ
עוֹלם.
וְעד ָ
ַ
ִשׁיר ַה ַמּעֲלוֹת ְל ָדוִד ָשׂ ַמ ְח ִתּי
ֵל ְך.
ְבּא ְֹמ ִרים ִלי ֵבּית יְ הוָה נ ֵ
ִשׁיר ַה ַמּעֲלוֹת ְל ָדוִד ָשׂ ַמ ְח ִתּי
ֵל ְך.
ְבּא ְֹמ ִרים ִלי ֵבּית יְ הוָה נ ֵ

תהילים קכ -קלד
תהילים קכ:ב

תהילים קכא:ה
תהילים קכא:ו
תהילים קכא:ז
תהילים קכא:ח
תהילים קכב'
תהילים קכב:א
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סליחות
קודם תפילת שחרית ◄סדר ברית מילה
קבלת שבת ,מוסף שבת  -אמר רבי
אלעזר ◄פסוקים לשמות אנשים ש--ל
סדר ברית מילה
מזמור שבת מצורע )סע"י(
מנחה ,שבת
פסוקים לשמות אנשים י--ה
מעמדות  -כל יום ◄קדוש לבנה ◄
תפילת הדרך ◄תפילה עבור החולה -
)ח"ס( ◄סדר הטבת חלום
פרק שירה – צפורת כרמים
קדיש מלא ,אמירת הקהל ◄ אחר
שחרית ומעריב )סע"י(,תפילה ביציאה
מבית הכנסת ◄למי בדעתו לעסוק
באותו יום במשא ומתן ◄פרק שירה -
טסית
קריאת שמע על המטה
סדר פדיון הבן
אחר שחרית ומעריב )סע"י(
סדר פדיון הבן
אחר שלום עליכם ביום ששי בלילה
מזמור שבת במדבר )סע"י(
קודם תפילת שחרית

שימוש פסוקים
שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים

פרק  -פסוק
תהילים קכב:ז-ט
תהילים קכג:א
תהילים קכג:ב
תהילים קכג:ג
תהילים קכד:ב-ג
תהילים קכה:ד
תהילים קכו'
תהילים קכו:ד

בשימוש:

קבלת שבת ,מוסף שבת  -אמר רבי
יל ְך ַשׁ ְלוָה
יְ ִהי ָשׁלוֹם ְבּ ֵח ֵ
נוֹת ִי ְך.
אַר ְמ ָ
ְבּ ְ
אלעזר
פסוק מעין מילת אילך השני בברכת
אתי ֶאת
ָשׂ ִ
יך נ ָ
ִשׁיר ַה ַמּעֲלוֹת ֵא ֶל ָ
ֵעינַי ַהיּ ְֹשׁ ִבי ַבּ ָשּׁ ָמ ִים.
כהנים
ֲב ִדים ֶאל יַד ֲאדוֹנ ֶ
ִהנֵּה ְכ ֵעינֵי ע ָ
ֵיהם פסוק שהקהל אומרים בעת קריאת
ְכּ ֵעינֵי ִשׁ ְפ ָחה ֶאל יַד ְגּ ִב ְר ָתּהּ ֵכּן
הכהנים מילת ויחנך בברכת כהנים ◄
ֵעי ֵנינוּ ֶאל ְיהוָה ֱאל ֵֹהינוּ ַעד
פרק שירה  -סוס
ֶשׁ ְיּ ָחנֵּנוּ.
ָחנֵּנוּ ְיהוָה ָחנֵּנוּ ִכּי ַרב ָשׂ ַב ְענוּ בוּז .תחנון ◄סליחות
ֵ
לוּליםְ.יהוָה ֶשׁ ָהיָה ָלנוּ ְבּקוּם ָע ֵלינוּ סליחות
אָד
ָ
טּוֹבים וְ ִל ָ
יבה יְ ה ָוה ַל ִ
יט ָ
ֵה ִ
ישׁ ִרים פרק שירה  -בהמה דקה טמאה
בּוֹתם.
ְבּ ִל ָ
קודם ברכת המזון  -שבת ,ימי טובים
ִשׁיר ַה ַמּעֲלוֹת ְבּשׁוּב יְ הוָה ֶאת
יבת ִציּוֹן ָהיִ ינוּ ְכּח ְֹל ִמים.
ִשׁ ַ
וכו'
יתנוּ ַכּ ֲא ִפ ִ
שׁוּבה יְ הוָה ֶאת ְשׁ ִב ֵ
ָ
יקים סליחות
ַבּ ֶנּגֶב.

תהילים קכח'

אַשׁ ֵרי ָכּל יְ ֵרא יְ הוָה
ִשׁיר ַה ַמּעֲלוֹת ְ
ַהה ֵֹל ְך ִבּ ְד ָר ָכיו.

תהילים קכח:ב

יך וְטוֹב
אַשׁ ֶר ָ
ֹאכל ְ
יך ִכּי ת ֵ
יע ַכּ ֶפּ ָ
יְ ִג ַ
ָל ְך.
ית ָך
ַר ְכּ ֵתי ֵב ֶ
ֶפן פּ ִֹריָּה ְבּי ְ
ֶא ְשׁ ְתּ ָך ְכּג ֶ
ֵיתים ָס ִביב
ֶיך ִכּ ְשׁ ִת ֵלי ז ִ
ָבּנ ָ
ֶך.
שׁ ְל ָחנ ָ
ְל ֻ
ַבּי ָח ְרשׁוּ ח ְֹר ִשׁים ֶה ֱא ִריכוּ
ַעל גּ ִ
יתם.
ְל ַמעֲנִ ָ

תהילים קכח:ג
תהילים קכט:ג

ויתן לך  -מוצאי שבת ◄מזמור שבת
שמיני )סע"י( ◄קריאת שמע על
המטה ◄תפילה עבור החולה )סש"א(
פרקי אבות ד:א ,ו:ד ◄פרק שירה -
בהמה גסה טמאה
פרק שירה – אלים שבשרצים
סליחות

תהילים קל:א

אחר ישתבח ,עשרת ימי תשובה ◄סדר
ֲמ ִקּים ְק ָר ִ
ִשׁיר ַה ַמּעֲלוֹת ִמ ַמּע ַ
אתי ָך תשליך ,ראש השנה ◄תפילה עבור
יְ הוָה.
החולה )ח"ס( ◄בבית הקברות בארץ
ישראל
ֲמ ִקּים ְק ָר ִ
ִשׁיר ַה ַמּעֲלוֹת ִמ ַמּע ַ
אתי ָך פרק שירה  -שבולת חטים
יְ הוָה.

תהילים קל:ב-ד

קוֹלי ִתּ ְהיֶינָה ְ
ֲאדֹנָי ִשׁ ְמ ָעה ְב ִ
אָזנֶי ָך סליחות
שּׁבוֹת ְלקוֹל ַתּ ֲחנוּנָי.
ַק ֻ

תהילים קל:ג-ד

ִאם עֲוֹנוֹת ִתּ ְשׁ ָמר יָהּ ֲאדֹנָי ִמי
ַי ֲעמֹד.

תהילים קל'
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תחנון ,ימי ב' וה' בבוקר

שימוש פסוקים
שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים

פרק  -פסוק
תהילים קל:ז-ח
תהילים קלב:ה
תהילים קלב:ז
תהילים קלב:ח-י
תהילים קלב:יג
תהילים קלב:יד
תהילים קלג:ג
תהילים קלד'
תהילים קלד:א
תהילים קלד:א-ב
תהילים קלד:ב
תהילים קלד:ג
תהילים קלד:ג-ד
תהילים קלה'
תהילים קלה:ד
תהילים קלה:ז
תהילים קלה:יג

בשימוש:

ַחל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל ְיהוָה ִכּי ִעם יְ הוָה
יֵ
ְה ְר ֵבּה ִעמּוֹ ְפדוּת .וְהוּא
ַה ֶח ֶסד ו ַ
יִ ְפ ֶדּה ֶאת ִי ְשׂ ָר ֵאל ִמכֹּל עֲוֹנ ָֹתיו.
ַעד ֶא ְמ ָצא ָמקוֹם ַליהוָה ִמ ְשׁ ָכּנוֹת
ַל ֲא ִביר ַי ֲעקֹב.
נוֹתיו ִנ ְשׁ ַתּ ֲחוֶה
נָבוֹאָה ְל ִמ ְשׁ ְכּ ָ
ַל ֲהדֹם ַר ְג ָליו.
ַארוֹן
אַתּה ו ֲ
נוּח ֶת ָך ָ
קוּמה יְ הוָה ִל ְמ ָ
ָ
ֶך.
ֻעזּ ָ
מוֹשׁב
ִכּי ָב ַחר יְ הוָה ְבּ ִציּוֹן ִאוָּהּ ְל ָ
לוֹ.
ֲדי ַעד פֹּה ֵא ֵשׁב ִכּי
נוּח ִתי ע ֵ
זֹאת ְמ ָ
יה.
ִאוִּ ִת ָ
ְכּ ַטל ֶח ְרמוֹן ֶשׁיּ ֵֹרד ַעל ַה ְר ֵרי ִציּוֹן ִכּי
ָשׁם ִצוָּה יְ הוָה ֶאת ַה ְבּ ָר ָכה ַחיִּ ים
עוֹלם.
ַעד ָה ָ
ִשׁיר ַה ַמּעֲלוֹת ִהנֵּה ָבּ ְרכוּ ֶאת יְ הוָה
ָכּל ַע ְב ֵדי יְ הוָה ָהע ְֹמ ִדים ְבּ ֵבית
יְ הוָה ַבּ ֵלּילוֹת.
ִשׁיר ַה ַמּעֲלוֹת ִהנֵּה ָבּ ְרכוּ ֶאת יְ הוָה
ָכּל ַע ְב ֵדי יְ הוָה ָהע ְֹמ ִדים ְבּ ֵבית
יְ הוָה ַבּ ֵלּילוֹת.
ִשׁיר ַה ַמּעֲלוֹת ִהנֵּה ָבּ ְרכוּ ֶאת יְ ה ָוה
ָכּל ַע ְב ֵדי יְ הוָה ָהע ְֹמ ִדים ְבּ ֵבית
יְ הוָה ַבּ ֵלּילוֹת.
וּב ְרכוּ ֶאת יְ הוָה.
ְשׂאוּ ְי ֵד ֶכם ק ֶֹדשׁ ָ
ֹשׂה ָשׁ ַמ ִים
יְ ָב ֶר ְכ ָך ְיהוָה ִמ ִצּיּוֹן ע ֵ
ָאָרץ.
ו ֶ
ֹשׂה ָשׁ ַמ ִים
יְ ָב ֶר ְכ ָך ְיהוָה ִמ ִצּיּוֹן ע ֵ
ָאָרץ.
ו ֶ
ַה ְללוּ יָהּ ַה ְללוּ ֶאת ֵשׁם יְ הוָה ַה ְללוּ
ַע ְב ֵדי יְ הוָה.
ִכּי ַי ֲעקֹב ָבּ ַחר לוֹ יָהּ ִי ְשׂ ָר ֵאל
ֻלּתוֹ.
ִל ְסג ָ
אָרץ
ֲלה נְ ִשׂ ִאים ִמ ְק ֵצה ָה ֶ
ַמע ֶ
רוּח
מוֹצא ַ
ְבּ ָר ִקים ַל ָמּ ָטר ָע ָשׂה ֵ
רוֹתיו.
אוֹצ ָ
ֵמ ְ
עוֹלם יְ הוָה ִז ְכ ְר ָך ְלדֹר
יְ הוָה ִשׁ ְמ ָך ְל ָ
ָודֹר.
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סליחות
פסוקים לשמות אנשים ע--ב
סליחות
החזרת ספר התורה לארון ,ובנוחה
יאמר ◄אתה הראת  -שמחת תורה
יהי כבוד  -שחרית ,פסוקי דזמרה
פסוקים לשמות אנשים ז--ה
סליחות
קודם מעריב ,יום חול )סע"י(
פסוקים לשמות אנשים ש--ת
סליחות
פסוקים לשמות אנשים ש--ה
פסוק שהקהל אומרים בעת קריאת
הכהנים מילת יברכך בברכת כהנים
יזכור
שחרית,שבת  -פסוקי דזמרה ◄שיר של
יום חמישי של פסח )גר"א(
יהי כבוד  -שחרית ,פסוקי דזמרה
פרק שירה – ברקים
יהי כבוד  -שחרית ,פסוקי דזמרה ◄
פסוקים לשמות אנשים י--ר

שימוש פסוקים
שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים

פרק  -פסוק
תהילים קלה:כא
תהילים קלו'

26

בשימוש:

רוּשׁ ָלִם
רוּך יְ הוָה ִמ ִצּיּוֹן שׁ ֵֹכן יְ ָ
ָבּ ְ
ַה ְללוּ יָהּ.
עוֹלם
הוֹדוּ לַיהוָה ִכּי טוֹב ִכּי ְל ָ
ַח ְסדּוֹ .הוֹדוּ ֵלאל ֵֹהי ָה ֱאל ִֹהים ִכּי
עוֹלם ַח ְסדּוֹ.
ְל ָ

תהילים קלו:כה

עוֹלם
הוֹדוּ לַיהוָה ִכּי טוֹב ִכּי ְל ָ
ַח ְסדּוֹ.
ֹשׂה ִנ ְפ ָלאוֹת ְגּדֹלוֹת ְל ַבדּוֹ ִכּי
ְלע ֵ
עוֹלם ַח ְסדּוֹ.
ְל ָ
עוֹלם
אוֹרים ְגּד ִֹלים ִכּי ְל ָ
ֹשׂה ִ
ְלע ֵ
ַח ְסדּוֹ.
עוֹלם
נ ֵֹתן ֶל ֶחם ְל ָכל ָבּ ָשׂר ִכּי ְל ָ
ַח ְסדּוֹ.

תהילים קלז'

ָשׁ ְבנוּ גַּם
ַהרוֹת ָבּ ֶבל ָשׁם י ַ
ַעל נ ֲ
ָכ ֵרנוּ ֶאת ִציּוֹן.
ָבּ ִכינוּ ְבּז ְ

תהילים קלו:א
תהילים קלו:ד
תהילים קלו:ז

תהילים קלז:ז
תהילים קלח:ד
תהילים קלט'
תהילים קלט:ב
תהילים קלט:ג
תהילים קלט:ח
תהילים קמ'
תהילים קמ:ו
תהילים קמ:יד
תהילים קמא:ב

26

זְ כֹר יְ הוָה ִל ְבנֵי ֱאדוֹם ֵאת יוֹם
רוּשׁ ָלִם ָהא ְֹמ ִרים ָערוּ ָערוּ ַעד
יְ ָ
ַה ְיסוֹד ָבּהּ.
אָרץ ִכּי
יוֹדוּך יְ הוָה ָכּל ַמ ְל ֵכי ֶ
ָ
יך.
ָשׁ ְמעוּ ִא ְמ ֵרי ִפ ָ
ַצּ ַח ְל ָדוִד ִמ ְזמוֹר ְיהוָה ֲח ַק ְר ַתּ ִני
ַל ְמנ ֵ
ַתּ ָדע.
וֵ
וְקוּמי ַבּ ְנ ָתּה
ִ
ָד ְע ָתּ ִשׁ ְב ִתּי
אַתּה י ַ
ָ
ְל ֵר ִעי ֵמ ָרחוֹק.
וְכל ְדּ ָר ַכי
ית ָ
ֵר ָ
אָר ִחי וְ ִר ְב ִעי ז ִ
ְ
ִה ְס ַכּנְ ָתּה.
יעה
וְאַצּ ָ
אָתּה ִ
ִאם ֶא ַסּק ָשׁ ַמ ִים ָשׁם ָ
ֶךּ.
ְשּׁאוֹל ִהנּ ָ
ַצּ ַח ִמזְ מוֹר ְל ָדוִדַ .ח ְלּ ֵצ ִני ְיהוָה
ַל ְמנ ֵ
אָדם ָרע ֵמ ִאישׁ ֲח ָמ ִסים ִתּנְ ְצ ֵר ִני.
ֵמ ָ
ַח ָב ִלים ָפּ ְרשׂוּ
ֵאים ַפּח ִלי ו ֲ
ָט ְמנוּ ג ִ
ֶר ֶשׁת ְליַד ַמ ְעגָּל מ ְֹק ִשׁים ָשׁתוּ ִלי
ֶס ָלה.
ֵשׁבוּ
יקים יוֹדוּ ִל ְשׁ ֶמ ָך י ְ
אַך ַצ ִדּ ִ
ְ
ֶיך.
יְ ָשׁ ִרים ֶאת ָפּנ ָ
ֶיך ַמ ְשׂאַת
ִתּכּוֹן ְתּ ִפ ָלּ ִתי ְקט ֶֹרת ְל ָפנ ָ
ַכּ ַפּי ִמ ְנ ַחת ָע ֶרב.

הפרק הזה ידוע בשם הלל הגדול.
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שחרית ,פסוקי דזמרה ◄ברוך ה' לעולם
אמן ואמן  -מעריב ,יום חול חוץ לארץ
שחרית ,שבת  -פסוקי דזמרה ◄שיר
של יום  -שמיני של פסח חוץ לארץ
)גר"א(
ברכת המזון ◄פרק שירה  -לויתן
אתה הראת  -שמחת תורה
שחרית  -ברכות קריאת שמע  -ליל ברוך
פרק שירה  -נמלה ותרנגולת
שיר של יום  -תשעה באב )סע"י( ◄
מזמור שבת דברים )סע"י( ◄ קודם
ברכת המזון  -יום חול
סליחות
פרק שירה –פרגיות ופרד
מזמור שבת בראשית )סע"י(
סליחות
פסוקים לשמות אנשים ב--ז
פסוקים לשמות אנשים י--ף
מזמור שבת וישלך )סע"י(
פסוקים לשמות אנשים ט--ה
ביציאה מבית הכנסת
סליחות

שימוש פסוקים
שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים

פרק  -פסוק
תהילים קמב'
תהילים קמב:ב
תהילים קמג:ב
תהילים קמג:ה
תהילים קמג:יא
תהילים קמד'
תהילים קמד:א
תהילים קמד:טו
תהילים קמה'
תהילים קמה:ג
תהילים קמה:ט

בשימוש:

ַמ ְשׂ ִכּיל ְל ָדוִד ִבּ ְהיוֹתוֹ ַב ְמּ ָע ָרה
ְת ִפ ָלּה.
קוֹלי ֶאל
קוֹלי ֶאל ְיהוָה ֶאזְ ָעק ִ
ִ
יְ הוָה ֶא ְת ַחנָּן.
וְאַל ָתּבוֹא ְב ִמ ְשׁ ָפּט ֶאת ַע ְב ֶדּ ָך ִכּי
ֶיך ָכל ָחי.
לֹא ִי ְצ ַדּק ְל ָפנ ָ
יתי ְב ָכל
ָמים ִמ ֶקּ ֶדם ָה ִג ִ
ָכ ְר ִתּי י ִ
זַ
שׂוֹח ַח.
יך ֲא ֵ
ָד ָ
ֲשׂה י ֶ
ֳל ָך ְבּ ַמע ֵ
ָפּע ֶ
ְל ַמ ַען ִשׁ ְמ ָך ְיהוָה ְתּ ַחיֵּנִ י ְבּ ִצ ְד ָק ְת ָך
ַפ ִשׁי.
תּוֹציא ִמ ָצּ ָרה נ ְ
ִ
ָדי
צוּרי ַה ְמ ַל ֵמּד י ַ
רוּך יְ הוָה ִ
ְל ָדוִ ד ָבּ ְ
עוֹתי ַל ִמּ ְל ָח ָמה.
ַל ְק ָרב ֶא ְצ ְבּ ַ
ָדי
צוּרי ַה ְמ ַל ֵמּד י ַ
רוּך יְ הוָה ִ
ְל ָדוִ ד ָבּ ְ
עוֹתי ַל ִמּ ְל ָח ָמה.
ַל ְק ָרב ֶא ְצ ְבּ ַ
אַשׁ ֵרי ָה ָעם
אַשׁ ֵרי ָה ָעם ֶשׁ ָכּ ָכה לּוֹ ְ
ְ
שׁ ְיהוָה ֱאל ָֹהיו.
ֱ
לוֹהי ַה ֶמּ ֶל ְך
רוֹמ ְמ ָך ֱא ַ
ְתּ ִה ָלּה ְל ָדוִד ֲא ִ
ָעד.
עוֹלם ו ֶ
ַא ָב ְר ָכה ִשׁ ְמ ָך ְל ָ
וֲ
ֻלּתוֹ
וְל ְגד ָ
וּמ ֻה ָלּל ְמאֹד ִ
גָּדוֹל יְ הוָה ְ
ֵאין ֵח ֶקר.
ְר ֲח ָמיו ַעל ָכּל
טוֹב ְיהוָה ַלכֹּל ו ַ
ֲשׂיו.
ַמע ָ

תהילים קמה:יג

כוּת ָך ַמ ְלכוּת ָכּל ע ָֹל ִמים
ַמ ְל ְ
וּמ ְמ ַשׁ ְל ְתּ ָך ְבּ ָכל דּוֹר ָודֹר.
ֶ

תהילים קמה:יד

וְזוֹקף
סוֹמ ְך יְ הוָה ְל ָכל ַהנּ ְֹפ ִלים ֵ
ֵ
פוּפים.
ְל ָכל ַה ְכּ ִ

תהילים קמה:טז
תהילים קמה:יז
תהילים קמה:יח
תהילים קמה:כא
תהילים קמו'
תהילים קמו:ה
27

תפילה עבור החולה )ח"ס( ,סש"א(
פסוקים לשמות אנשים ק--ן
סליחות
פסוקים לשמות אנשים ז--ח
מעריב יום כיפור  -מנהג אשכנז
קודם מעריב ,מוצאי שבת
פסוקים לשמות אנשים ל--ה
הודו  -שחרית ,פסוקי דזמרה ◄אשרי -
שחרית ,מנחה
אשרי  -שחרית ,מנחה
סליחות
סליחות ◄פרק שירה  -עקרב
כמוצאים ספר תורה מארון הקודש,שבת
ויום טוב שחרית ◄אתה הראת -
שמחת תורה
פרק שירה  -נחש

סדר הנחת תפילין ◄תפילה על
יע ְל ָכל ַחי
וּמ ְשׂ ִבּ ַ
ָד ָך ַ
פּוֹת ַח ֶאת י ֶ
ֵ
27
.
צוֹן
ָר
הפרנסה ◄ברכת המזון
ַצ ִדּ
יק ְיוי.הוָה ְבּ ָכל ְדּ ָר ָכיו ו ְָח ִסיד ְבּ ָכל סדר הושענות
ֲשׂ
ַמע ָ
ָקרוֹב יְ הוָה ְל ָכל ק ְֹראָיו ְלכֹל ֲא ֶשׁר
ֱמת.
יִ ְק ָר ֻאהוּ ֶבא ֶ
ִיב ֵר ְך ָכּל
ְתּ ִה ַלּת יְ הוָה ְי ַד ֶבּר ִפּי ו ָ
ָעד.
ְעוֹלם ו ֶ
ָבּ ָשׂר ֵשׁם ָק ְדשׁוֹ ָ
ַפ ִשׁי ֶאת ְיהוָה.
ַה ְללוּ יָהּ ַה ְל ִלי נ ְ
אַשׁ ֵרי ֶשׁ ֵאל ַי ֲעקֹב ְבּ ֶע ְזרוֹ ִשׂ ְברוַֹ ,על
ְ
יְ הוָה ֱאל ָֹהיו.

כמו באתה הוא ה' של שמע קולנו בעמידה
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סליחות
קודם ברכת המזון
שחרית ,פסוקי דזמרה
פסוקים לשמות אנשים א--ו

שימוש פסוקים
שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים

פרק  -פסוק
תהילים קמו:ט
תהילים קמו:י
תהילים קמז'
תהילים קמז:ט
תהילים קמח'
תהילים קמח:א-ו
תהילים קמח:ז
תהילים קמח:יג-יד
תהילים קמט'
תהילים קמט:ב
תהילים קמט:ה
תהילים קנ'
תהילים קנ:ה
תהילים קנ:ו

בשימוש:

ֵרים יָתוֹם
יְ הוָה ,שׁ ֵֹמר ֶאת גּ ִ
ים ְי ַע ֵוּת .פסוקים לשמות אנשים י--ת
ְד ֶר ְך ְר ָשׁ ִע
עוֹדד ו ֶ
וְאַל ָמנָה יְ ֵ
ְ
עוֹלם ֱאל ַֹהיִ ְך ִציּוֹן
יִ ְמל ְֹך יְ הוָה ְל ָ
קדושה ◄תפילת ראש השנה
ְלדֹר ָודֹר ַה ְללוּ יָהּ.
ַה ְללוּ יָהּ ִכּי טוֹב ז ְַמּ ָרה ֱאל ֵֹהינוּ ִכּי שחרית ,פסוקי דזמרה ◄שיר של יום -
ָעים נָאוָה ְת ִה ָלּה.
נִ
שמחת תורה ,חוץ לארץ )סע"י(
נוֹתן ִל ְב ֵה ָמה ַל ְח ָמהּ ִל ְבנֵי ע ֵֹרב
ֵ
פרק שירה  -עורב
ֲא ֶשׁר יִ ְק ָראוּ.
ַה ְללוּ יָהּ ַה ְללוּ ֶאת ְיהוָה ִמן
רוֹמים.
ַה ָשּׁ ַמיִ ם ַה ְללוּהוּ ַבּ ְמּ ִ
ַה ְללוּ יָהּ ַה ְללוּ ֶאת ְיהוָה ִמן
רוֹמים.
ַה ָשּׁ ַמיִ ם ַה ְללוּהוּ ַבּ ְמּ ִ
אָרץ ַתּנִּ ינִ ים
ַה ְללוּ ֶאת יְ הוָה ִמן ָה ֶ
וְכל ְתּהֹמוֹת.
ָ
יְ ַה ְללוּ ֶאת ֵשׁם יְ הוָה ִכּי ִנ ְשׂגָּב ְשׁמוֹ
וְשׁ ָמיִ ם.
ְל ַבדּוֹ הוֹדוֹ ַעל ֶא ֶרץ ָ
ַה ְללוּ יָהּ ִשׁירוּ ַליהוָה ִשׁיר ָח ָדשׁ
ידים.
ְתּ ִה ָלּתוֹ ִבּ ְק ַהל ֲח ִס ִ
ֹשׂיו ְבּנֵי ִציּוֹן
יִ ְשׂ ַמח ִי ְשׂ ָר ֵאל ְבּע ָ
י ִָגילוּ ְב ַמ ְל ָכּם.
ידים ְבּ ָכבוֹד ְי ַר ְנּנוּ ַעל
ַע ְלזוּ ֲח ִס ִ
יְ
בוֹתם.
ִמ ְשׁ ְכּ ָ

שחרית ,פסוקי דזמרה
קדוש לבנה
פרק שירה  -תנינים
החזרת ספר התורה לארון ,ובנוחה יאמר
שחרית ,פסוקי דזמרה

פרק שירה  -אילים שבשרצים
תפילה על הנפטר שאומרים אחר
הלימוד ◄פסוקים לשמות אנשים י--ם
ַה ְללוּ יָהּ ַה ְללוּ ֵאל ְבּ ָק ְדשׁוֹ ַה ְללוּהוּ שחרית ,פסוקי דזמרה ◄קדוש לבנה ◄
יע עֻזּוֹ.
ִבּ ְר ִק ַ
מוסף ,ראש השנה
ַה ְללוּהוּ ְב ִצ ְל ְצ ֵלי ָשׁ ַמע ַה ְללוּהוּ
פרק שירה  -שממית
רוּעה.
ְבּ ִצ ְל ְצ ֵלי ְת ָ
כֹּל ַה ְנּ ָשׁ ָמה ְתּ ַה ֵלּל יָהּ ַה ְללוּ יָהּ.
פרק שירה  -חולדה

כתובים

משלי
משלי א:ח
משלי א:ט
משלי ג:ב
משלי ג:ד

יך וְאַל ִתּטֹּשׁ
אָב ָ
מוּסר ִ
ְשׁ ַמע ְבּ ִני ַ
תּוֹרת ִא ֶמּ ָך.
ַ
ָקים
ֹאשׁ ָך ַו ֲענ ִ
ִכּי ִלוְ יַת ֵחן ֵהם ְלר ֶ
ַר ְגּר ֶֹת ָך.
ְלג ְ
ְשׁלוֹם
וּשׁנוֹת ַח ִיּים ו ָ
ָמים ְ
ִכּי א ֶֹר ְך י ִ
יוֹסיפוּ ָל ְך.
ִ
וְשׂ ֶכל טוֹב ְבּ ֵעינֵי ֱאל ִֹהים
וּמ ָצא ֵחן ֵ
ְ
וְאָדם.
ָ
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קודם תפילת שחרית
פרקי אבות ו:ז
סדר פדיון הבן ◄פרקי אבות ו:ז
פסוק שהקהל אומרים בעת קריאת
הכהנים מילת ישא בברכת כהנים

שימוש פסוקים
שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים

פרק  -פסוק
משלי ג:ה
משלי ג:ח
משלי ג:טז
משלי ג:טז-יח
משלי ג:יז-יח
משלי ג:יח
משלי ג:יט
משלי ג:כד
משלי ג:כה
משלי ג:לה
משלי ד:ב
משלי ד:ט
משלי ד:כב
משלי ו:ו
משלי ו:ט
משלי ו:כב
משלי ח:יד
משלי ח:כא
משלי ח:כב

28

28

בשימוש:

ְבּ ַטח ֶאל ְיהוָה ְבּ ָכל ִל ֶבּ ָך וְ ֶאל
ָת ָך אַל ִתּ ָשּׁ ֵען.
ִבּינ ְ
וְשׁקּוּי,
ִר ְפאוּת ְתּ ִהי ְל ָשׁ ֶרּ ָך ִ
יך.
מוֹת ָ
ְל ַע ְצ ֶ
ֹאולהּ
ימינָהּ ִבּ ְשׂמ ָ
ָמים ִבּ ִ
א ֶֹר ְך י ִ
ְכבוֹד.
ֹשׁר ו ָ
עֶ
ֹאולהּ
ימינָהּ ִבּ ְשׂמ ָ
ָמים ִבּ ִ
א ֶֹר ְך י ִ
ְכבוֹד.
ֹשׁר ו ָ
עֶ
יה
יבוֹת ָ
יה ַד ְר ֵכי נ ַֹעם וְ ָכל נְ ִת ֶ
ְדּ ָר ֶכ ָ
ָשׁלוֹם.
יקים ָבּהּ
ֵעץ ַח ִיּים ִהיא ַל ַמּ ֲח ִז ִ
יה ְמ ֻא ָשּׁר.
וְ ת ְֹמ ֶכ ָ
אָרץ כּוֹנֵן
ָסד ֶ
יְ הוָה ְבּ ָח ְכ ָמה י ַ
ָשׁ ַמ ִים ִבּ ְתבוּנָה.
ְשׁ ַכ ְב ָתּ,
ִאם ִתּ ְשׁ ַכּב לֹא ִת ְפ ָחד ו ָ
ָת ָך.
וְע ְר ָבה ְשׁנ ֶ
ָ
וּמשֹּׁאַת
ירא ִמ ַפּ ַחד ִפּ ְתאֹם ִ
אַל ִתּ ָ
ְר ָשׁ ִעים ִכּי ָתבֹא.
ילים,
וּכ ִס ִ
ָכּבוֹד ֲח ָכ ִמים ִי ְנ ָחלוּ ְ
ֵמ ִרים ָקלוֹן.
תּוֹר ִתי אַל
ָת ִתּי ָל ֶכם ָ
ִכּי ֶל ַקח טוֹב נ ַ
ַתּ ֲעזֹבוּ.
ֲט ֶרת
ֹאשׁ ָך ִלוְ יַת ֵחן ע ֶ
ִתּ ֵתּן ְלר ְ
ֶךּ.
ִתּ ְפ ֶא ֶרת ְתּ ַמ ְגּנ ָ
וּל ָכל
יהם ְ
ִכּי ַח ִיּים ֵהם ְלמ ְֹצ ֵא ֶ
ְבּ ָשׂרוֹ ַמ ְר ֵפּא.
יה
ֵל ְך ֶאל ְנ ָמ ָלה ָע ֵצל ְר ֵאה ְד ָר ֶכ ָ
ַח ָכם.
וֲ
ַעד ָמ ַתי ָע ֵצל ִתּ ְשׁ ָכּב ָמ ַתי ָתּקוּם
ָת ָך.
ִמ ְשּׁנ ֶ
ְבּ ִה ְת ַה ֶלּ ְכ ָך ַתּ ְנ ֶחה א ָֹת ְך ְבּ ָשׁ ְכ ְבּ ָך
יצוֹת ִהיא
ַה ִק ָ
יך ו ֲ
ִתּ ְשׁמֹר ָע ֶל ָ
יח ָך.
ְת ִשׂ ֶ
תוּשׁיָּה ֲאנִ י ִבינָה ִלי
ִלי ֵע ָצה וְ ִ
בוּרה.
ְג ָ
יהם
ֹה ַבי יֵשׁ ְוא ְֹצר ֵֹת ֶ
ְל ַה ְנ ִחיל א ֲ
ֲא ַמ ֵלּא.
אשׁית ַדּ ְרכּוֹ ֶק ֶדם
יְ הוָה ָקנָנִ י ֵר ִ
ִמ ְפ ָע ָליו ֵמאָז.

פרקי אבות ד:יח
פרקי אבות ו:ז
פרקי אבות ו:ז
הגבהה
החזרת ספר התורה לארון ,ובנוחה יאמר
פרקי אבות ו:ז
פרק שירה  -שדות
תפילה על הנפטר שאומרים אחר הלימוד
אחר עלינו  -שחרית ,מנחה ,מעריב,
מוסף  -אל תירא מפחד
פרקי אבות ו:ג
החזרת ספר התורה לארון ,ובנוחה
יאמר ◄פרקי אבות ג:יח ,ו:ג
פרקי אבות ו:ז
פרקי אבות ו:ז
פרק שירה  -נמלה
פרק שירה  -תרנגול
פרקי אבות ו:ט
פרקי אבות ו:א
פרקי אבות ה:כב
פרקי אבות ו:י

לאלו שיש המנהג לומר שלושת הפסוקים האלו בעת הגבהת ספר התורה – אומרים אותם בסדר הפוך
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שימוש פסוקים
שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים

פרק  -פסוק
משלי ט:יא
משלי י:ז
משלי יא:כב
משלי יב:יט
משלי יב:כה
משלי יג:כב
משלי טו:כה
משלי טו:ל
משלי טז:ו
משלי טז:יא
משלי טז:לא
משלי טז:לב
משלי יז:ו
משלי יח:י
משלי יט:כא
משלי כ:יג
משלי כ:יח
משלי כ:כז
משלי כ:כט
משלי כג:כה
משלי כד:יז-יח
משלי כז:יח

בשימוש:

יתהּ ָח ְצ ָבה
ָח ְכמוֹת ָבּ ְנ ָתה ֵב ָ
יה ִשׁ ְב ָעה.
מּוּד ָ
ַע ֶ
וְשׁם ְר ָשׁ ִעים
ֵכר ַצ ִדּיק ִל ְב ָר ָכה ֵ
זֶ
יִ ְר ָקב.
ָפה
ָהב ְבּאַף ֲח ִזיר ִא ָשּׁה י ָ
ֶנזֶם ז ָ
וְ ָס ַרת ָט ַעם.
יעה
אַר ִגּ ָ
ְשׂ ַפת ֱא ֶמת ִתּכּוֹן ָל ַעד וְ ַעד ְ
ְלשׁוֹן ָשׁ ֶקר.
ְד ָבר טוֹב
ַשׁ ֶחנָּה ו ָ
ְדּאָגָה ְב ֶלב ִאישׁ י ְ
יְ ַשׂ ְמּ ֶחנָּה.
טוֹב יַנְ ִחיל ְבּנֵי ָב ִנים וְ ָצפוּן ַל ַצּ ִדּיק
חוֹטא.
ֵחיל ֵ
ַצּב ְגּבוּל
ֵאים ִי ַסּח יְ הוָה וְ י ֵ
ֵבּית גּ ִ
אַל ָמנָה.
ְ
מוּעה
ְמאוֹר ֵעינ ִַים ְי ַשׂ ַמּח ֵלב ְשׁ ָ
טוֹבה ְתּ ַד ֶשּׁן ָע ֶצם.
ָ
וּביִ ְראַת
ֶא ֶמת יְ ֻכ ַפּר ָעוֹן ְ
ְבּ ֶח ֶסד ו ֱ
יְ הוָה סוּר ֵמ ָרע.
ֹאזנֵי ִמ ְשׁ ָפּט ַליהוָה
ֶפּ ֶלס וּמ ְ
אַבנֵי ִכיס.
ֲשׂהוּ ָכּל ְ
ַמע ֵ
יבה ְבּ ֶד ֶר ְך
ֲט ֶרת ִתּ ְפ ֶא ֶרת ֵשׂ ָ
עֶ
ְצ ָד ָקהִ ,תּ ָמּ ֵצא.
ֹשׁל
אַפּ ִים ִמ ִגּבּוֹר וּמ ֵ
טוֹב ֶא ֶר ְך ַ
ְבּרוּחוֹ ִמלּ ֵֹכד ִעיר.
ֲט ֶרת זְ ֵק ִנים ְבּנֵי ָב ִנים וְ ִת ְפ ֶא ֶרת
עֶ
בוֹתם.
ָבּנִ ים ֲא ָ
ִמ ְג ַדּל עֹז ֵשׁם ְיהוָה בּוֹ יָרוּץ ַצ ִדּיק
ִוְנ ְשׂגָּב.
ֲצת
ַרבּוֹת ַמ ֲח ָשׁבוֹת ְבּ ֶלב ִאישׁ ַוע ַ
יְ הוָה ִהיא ָתקוּם.
ָרשׁ ְפּ ַקח
אַל ֶתּ ֱא ַהב ֵשׁנָה ֶפּן ִתּוּ ֵ
ֶיך ְשׂ ַבע ָל ֶחם.
ֵעינ ָ
וּב ַת ְחבֻּלוֹת,
ַמ ֲח ָשׁבוֹת ְבּ ֵע ָצה ִתכּוֹן ְ
ֲע ֵשׂה ִמ ְל ָח ָמה.
אָדם ח ֵֹפשׂ ָכּל
נֵר ְיהוָה נִ ְשׁ ַמת ָ
ַח ְד ֵרי ָב ֶטן.
ַה ַדר זְ ֵק ִנים
חוּרים כּ ָֹחם ו ֲ
ִתּ ְפ ֶא ֶרת ַבּ ִ
יבה.
ֵשׂ ָ
יוֹל ְד ֶתּ ָך.
יך וְ ִא ֶמּ ָך וְ ָתגֵל ַ
אָב ָ
יִ ְשׂ ַמח ִ
וּב ָכּ ְשׁלוֹ
אוֹי ְב ָך אַל ִתּ ְשׂ ָמח ִ
ִבּ ְנפֹל ִ
אַל ָיגֵל ִל ֶבּ ָך.
וְרע ְבּ ֵעינָיו וְ ֵה ִשׁיב
ֶפּן ִי ְר ֶאה יְ הוָה ַ
ֵמ ָע ָליו אַפּוֹ.
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פרקי אבות ו:ז
פסוקים לשמות אנשים ז--ב
פרקי אבות ו:ב
פסוקים לשמות אנשים ש--ר
פסוקים לשמות אנשים ד--ה
פסוקים לשמות אנשים ט--א
הרואה בתי עכו"ם בישובן
פסוקים לשמות אנשים מ--ם
פסוקים לשמות אנשים ב--ע
פסוקים לשמות אנשים פ--ס
פרקי אבות ו:ח
פרקי אבות ד:א
פרקי אבות ו:ח
תפילת הדרך
יהי כבוד  -שחרית ,פסוקי דזמרה
פרק שירה  -תרנגול
פסוקים לשמות אנשים מ--ה
סליחות ◄פסוקים לשמות אנשים נ--ן
פרקי אבות ו:ח
סדר ברית מילה  -קריאת שם לתינוק
פרקי אבות ד:כד
פרק שירה  -תאנה

שימוש פסוקים
שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים

פרק  -פסוק
משלי כח:י
משלי לא:י-לא
משלי לא:יז

בשימוש:

ַמ ְשׁגֶּה ְי ָשׁ ִרים ְבּ ֶד ֶר ְך ָרע ִבּ ְשׁחוּתוֹ
ימים ִי ְנ ֲחלוּ טוֹב.
וּת ִמ ִ
הוּא ִיפּוֹל ְ
ֵא ֶשׁת ַחיִ ל ִמי יִ ְמ ָצא וְ ָרחֹק
ינים ִמ ְכ ָרהּ.
ִמ ְפּ ִנ ִ
אַמּץ
ַתּ ֵ
ֶיה ו ְ
ָח ְג ָרה ְבעוֹז ָמ ְתנ ָ
יה.
זְ רוֹע ֶֹת ָ

פרקי אבות ו:ג
אישת חייל  -שבת בלילה
פסוקים לשמות אנשים ח--ה

כתובים

איוב
איוב א:כא
איוב ד:יז-יח
איוב ה:ט
איוב ז:יז-יח
איוב ח:ד
איוב ט:י
איוב י:ו
איוב י:ז
איוב י:ט
איוב יב:י
איוב יד:א
איוב יד:ג
איוב טו:יד
איוב כב:כח
איוב כה:ד

ָצ ִתי ִמ ֶבּ ֶטן ִא ִמּי וְ ָערֹם
ֹאמר ָערֹם י ָ
ַויּ ֶ
ָתן וַיהוָה ָל ָקח
אָשׁוּב ָשׁ ָמּה יְ הוָה נ ַ
ְי ִהי ֵשׁם יְ הוָה ְמב ָֹר ְך.
לוֹהּ ִי ְצ ָדּק ִאם ֵמעֹ ֵשׂהוּ
ַה ֱאנוֹשׁ ֵמ ֱא ַ
ָבר.
ִי ְט ַהר גּ ֶ
ְאין ֵח ֶקר ִנ ְפ ָלאוֹת ַעד
ֹשׂה ְגדֹלוֹת ו ֵ
עֶ
ֵאין ִמ ְס ָפּר.
ַדּ ֶלנּוּ וְ ִכי ָת ִשׁית
ָמה ֱאנוֹשׁ ִכּי ְתג ְ
ֵא ָליו ִל ֶבּ ָך.
ֶיך ָח ְטאוּ לוֹ וַיְ ַשׁ ְלּ ֵחם ְבּיַד
ִאם ָבּנ ָ
ִפּ ְשׁ ָעם.
ֹשׂה ְגדֹלוֹת ַעד ֵאין ֵח ֶקר ִוְנ ְפ ָלאוֹת
עֶ
ַעד ֵאין ִמ ְס ָפּר.
אתי ִת ְדרוֹשׁ.
וּל ַח ָטּ ִ
ִכּי ְת ַב ֵקּשׁ ַלעֲוֹנִ י ְ
ָד ָך
וְאין ִמיּ ְ
ַעל ַדּ ְע ְתּ ָך ִכּי לֹא ֶא ְר ָשׁע ֵ
ַמ ִצּיל.
ְאל ָע ָפר
ית ִני ו ֶ
ֲשׂ ָ
ְז ָכר נָא ִכּי ַכח ֶֹמר ע ִ
יבנִ י.
ְתּ ִשׁ ֵ

צידוק הדין
סליחות
פסוקים לשמות אנשים ע--ר
סליחות
סליחות
מעריב  -ברכות קריאת שמע
סליחות
פסוקים לשמות אנשים ע--ל

סליחות
ברוך ה' לעולם אמן ואמן  -מעריב ,יום
ֶפשׁ ָכּל ָחי ַ
ֲא ֶשׁר ְבּיָדוֹ נ ֶ
וְרוּח ָכּל ְבּ ַשׂר חול חוץ לארץ ◄קריאת שמע על
ִאישׁ.
המטה ◄סליחות
ָמים ְ
אָדם ְילוּד ִא ָשּׁה ְק ַצר י ִ
ָ
וּשׂ ַבע סליחות
רֹגֶז.

ֶך ְוא ִֹתי ָת ִביא
אַף ַעל זֶה ָפּ ַק ְח ָתּ ֵעינ ָ
ְב ִמ ְשׁ ָפּט ִע ָמּ ְך.
ָמה ֱאנוֹשׁ ִכּי ִיזְ ֶכּה וְ ִכי יִ ְצ ַדּק ְילוּד
ִא ָשּׁה.
יך
וְעל ְדּ ָר ֶכ ָ
ָקם ָל ְך ַ
וְ ִת ְגזַר א ֶֹמר וְ י ָ
ָנגַהּ אוֹר.
וּמה יִּ ְז ֶכּה
וּמה ִיּ ְצ ַדּק ֱאנוֹשׁ ִעם ֵאל ַ
ַ
ְילוּד ִא ָשּׁה.
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סליחות
סליחות
רבון העולמים  -מוצאי שבת
סליחות

שימוש פסוקים
שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים

פרק  -פסוק
איוב לג:כג-כד
איוב לז:יא
איוב לח:מא

בשימוש:

אָך ֵמ ִליץ ֶא ָחד ִמ ִנּי
ִאם יֵשׁ ָע ָליו ַמ ְל ְ
ָשׁרוֹ.
אָדם י ְ
אָלף ְל ַה ִגּיד ְל ָ
ֶ
ָפיץ ֲענַן אוֹרוֹ.
יח ָעב י ִ
ַט ִר ַ
אַף ְבּ ִרי י ְ
ידוֹכּי ְי ָל ָדו ֶאל ֵאל
ָכין ָלע ֵֹרב ֵצ ִ
ִמי י ִ
ְי ַשׁוֵּעוּ יִ ְתעוּ ִל ְב ִלי א ֶֹכל.

סדר כפרות  -ליל יום כיפור
פרק שירה  -ענני כבוד
פרק שירה  -עורב

כתובים

שיר השירים
שיר השירים א'-ח'

ירים ֲא ֶשׁר ִל ְשׁלֹמֹה.
ִשׁיר ַה ִשּׁ ִ

שיר השירים א:א
שיר השירים ב:ג

ירים ֲא ֶשׁר ִל ְשׁלֹמֹה.
ִשׁיר ַה ִשּׁ ִ
דּוֹדי ֵבּין
ַער ֵכּן ִ
ֲצי ַהיּ ַ
פּוּח ַבּע ֵ
ְכּ ַת ַ
ַה ָבּנִ ים.
דּוֹדי ִהנֵּה זֶה ָבּא ְמ ַד ֵלּג ַעל
קוֹל ִ
ֶה ָה ִרים ְמ ַק ֵפּץ ַעל ַה ְגּ ָבעוֹת.
ָתי ְבּ ַח ְגוֵי ַה ֶסּ ַלע ְבּ ֵס ֶתר ַה ַמּ ְד ֵרגָה
יוֹנ ִ
ִהנֵּה ִמ ָטּתוֹ ֶשׁ ִלּ ְשׁלֹמֹה ִשׁ ִשּׁים
ִגּבּ ִֹרים ָס ִביב ָלהּ ִמ ִגּבּ ֵֹרי ִי ְשׂ ָר ֵאל.
תוֹת ִי ְך
ְכּחוּט ַה ָשּׁ ִני ִשׂ ְפ ַ
וּבוֹאי
עוּרי ָצפוֹן ִ
ִ
ָטפוּ
ָדי נ ְ
דוֹדי וְ י ַ
ַק ְמ ִתּי ֲאנִ י ִל ְפתּ ַֹח ְל ִ
מוֹר וְ ֶא ְצ ְבּע ַֹתי מוֹר ע ֵֹבר ַעל ַכּפּוֹת
ַה ַמּ ְנעוּל.
ָשׁים ַמה
ָפה ַבּנּ ִ
דּוֹד ְך ִמדּוֹד ַהיּ ָ
ַמה ֵ
דּוֹד ְך ִמדּוֹד ֶשׁ ָכּ ָכה ִה ְשׁ ַבּ ְע ָתּנוּ.
ֵ
ְכּ ֶפ ַלח ָה ִרמּוֹן ַר ָקּ ֵת ְך ִמ ַבּ ַעד ְל ַצ ָמּ ֵת ְך.
ִמי זֹאת ע ָֹלה ִמן ַה ִמּ ְד ָבּר

שיר השירים ב:ח-ט
שיר השירים ב:יד
שיר השירים ג:ז-ח
שיר השירים ד:ג
שיר השירים ד:טז
שיר השירים ה:ה
שיר השירים ה:ט
שיר השירים ו:ז
שיר השירים ח:ה

ערב שבת קודם קבל השבת ◄אחר
הגדה של פסח ◄קוראים בשבת חול
המועד פסח
פסוקים לשמות אנשים ש--ה
פרק שירה  -תפוח
קדוש לבנה
פרק שירה  -יונה
קריאת שמע על המטה
פרק שיר  -רימון
פרק שירה  -גן עדן
פסוקים לשמות אנשים ק--ל
פסוקים לשמות אנשים מ--ו
פרק שירה  -רמון
קדוש לבנה

כתובים

רות
רות א'-ה'

קוראים בשבועות

ימי ְשׁפֹט ַהשּׁ ְֹפ ִטים
וַיְ ִהיִ ,בּ ֵ
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שימוש פסוקים
שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים

פרק  -פסוק

בשימוש:

כתובים

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

ָשׁ ָבה ָב ָדד
יכה י ְ
ֵא ָ
יה
אָרץ ְשׁ ָע ֶר ָ
ָט ְבעוּ ָב ֶ
טוֹבה.
יתי ָ
ָשׁ ִ
ַפ ִשׁי נ ִ
ַתּ ְזנַח ִמ ָשּׁלוֹם נ ְ
וִ
אוֹחיל.
אָשׁיב ֶאל ִל ִבּי ַעל ֵכּן ִ
זֹאת ִ
ַפ ִשׁי ַעל ֵכּן
אָמ ָרה נ ְ
ֶח ְל ִקי יְ הוָה ְ
ֶפשׁ
אוֹחיל לוֹ .טוֹב יְ הוָה ְלקֹוָו ְלנ ֶ
ִ
ִתּ ְד ְר ֶשׁנּוּ.
ָטל ָע ָליו.
ֵשׁב ָבּ ָדד וְיִ דֹּם ִכּי נ ַ
יֵ
ֶבר ַעל ֲח ָטאָו.
אָדם ָחי גּ ֶ
ַמה יִּ ְתאוֹנֵן ָ
ֶבר ַעל ֲח ָטאָו.
אָדם ָחי גּ ֶ
ַמה יִּ ְתאוֹנֵן ָ
אָז ְנ ָך
קוֹלי ָשׁ ָמ ְע ָתּ אַלַ -תּ ְע ֵלם ְ
ִ
ְע ִתי.
וְח ִתי ְל ַשׁו ָ
ְל ַר ָ
ידם ִמ ַתּ ַחת ְשׁ ֵמי
ְת ְשׁ ִמ ֵ
ִתּ ְרדֹּף ְבּאַף ו ַ
ְיהוָה.
ַענוּ לֹא הוּ ַנח-
ָארנוּ ִנ ְר ָדּ ְפנוּ ָיג ְ
ַעל ַצוּ ֵ
ָלנוּ.
עוֹלם ֵתּ ֵשׁב ִכּ ְס ֲא ָך
אַתּה יְ הוָה ְל ָ
ָ
ְלדוֹר וָדוֹר.
ָשׁוּבה ַח ֵדּשׁ
יך וְ נ ָ
יבנוּ יְ הוָה ֵא ֶל ָ
ֲה ִשׁ ֵ
ָמינוּ ְכּ ֶק ֶדם.
יֵ

קוראים בתשעה באב
בריאת חומות המקדש או קותל המערבי
סליחות
סליחות
סליחות
פרקי אבות ג:ג
תחנון
סליחות
סליחות
הגדה של פסח
תחנון
סליחות
החזרת ספר התורה לארון ,ובנוחה יאמר

כתובים

קהלת
קהלת א'-יב'
קהלת ג:יט
קהלת ז:כ
קהלת ז:כז
קהלת ט:ז
קהלת יב:ז

ִדּ ְב ֵרי ק ֶֹה ֶלת ֶבּן ָדּוִד ֶמ ֶל ְך ִבּ ָ
ירוּשׁ ָלִם .קוראים בשבת חול המועד סוכות
וּמ ְק ֶרה
אָדם ִ
ִכּי ִמ ְק ֶרה ְבנֵי ָה ָ
לא על צדקתינו  -שחרית ,ברכות השחר
ַה ְבּ ֵה ָמה
אָרץ ֲא ֶשׁר
אָדם ֵאין ַצ ִדּיק ָבּ ֶ
ִכּי ָ
ֶח ָטא.
ֲשׂה טּוֹב וְ לֹא י ֱ
ַיע ֶ
אָמ ָרה ק ֶֹה ֶלת
אתי ְ
ְר ֵאה זֶה ָמ ָצ ִ
אַחת ִל ְמצֹא ֶח ְשׁבּוֹן.
אַחת ְל ַ
ַ
ֵל ְך ֱאכֹל ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ַל ְח ֶמ ָך
אָרץ
וְ ָישֹׁב ֶה ָע ָפר ַעל ָה ֶ
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סליחות ◄תפילה זכה ◄תפילה על
הנפטר שאומרים אחר הלימוד
פסוקים לשמות אנשים ר--ן
סדר הטבת חלום
יזכור

שימוש פסוקים
שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים

פרק  -פסוק

בשימוש:

כתובים

אסתר
אסתר א'-י'
אסתר ב:כב
אסתר ג:יג
אסתר ח:טז

ימי ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשׁ
וַיְ ִהי ִבּ ֵ
ָדע ַה ָדּ ָבר ְל ָמ ְר ֳדּ ַכי
וַיִּ וּ ַ
לוֹח ְס ָפ ִרים ְבּיַד ָה ָר ִצים ֶאל ָכּל
וְנִ ְשׁ ַ
ְמ ִדינוֹת ַה ֶמּ ֶל ְך ְל ַה ְשׁ ִמיד ַל ֲהרֹג
הוּדים
אַבּד ֶאת ָכּל ַהיְּ ִ
וּל ֵ
ְ
וְשׂ ְמ ָחה
אוֹרה ִ
הוּדים ָהיְ ָתה ָ
ַל ְיּ ִ
וִיקר.
וְשׂשֹׂן ָ
ָ

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

כתובים

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

ְל ָך ֲאדֹנָי ַה ְצּ ָד ָקה ו ְָלנוּ בּ ֶֹשׁת ַה ָפּ ִנים תחנון ,ימי ב' וה' בבוקר
ְל ָך ֲאדֹנָי ַה ְצּ ָד ָקה ו ְָלנוּ בּ ֶֹשׁת ַה ָפּ ִנים סליחות
וְע ָתּה ֲאדֹנָי ֱאל ֵֹהינוּ ֲא ֶשׁר הוֹ ֵצ ָ
ַ
אתה תחנון ,ימי ב' וה' בבוקר
ָק
ֶאת ַע ְמּ ָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַר ִים ְבּיָד ֲחז ָ
ַה ֵטּה ֱאל ַֹהי ְ
אָז ְנ ָךֲ ...אדֹנָי ְשׁ ָמ ָעה ,סליחות
ֲאדֹנָי ְס ָל ָחה
יע
וְה ַמּ ְשׂ ִכּ ִלים יַזְ ִהרוּ ְכּז ַֹהר ָה ָר ִק ַ
ַ
פרק שירה  -כוכבים

כתובים

עזרא
עזרא ט:ו

ָוא ְֹמ ָרה ֱאל ַֹהי בּ ְֹשׁ ִתּי ִוְנ ְכ ַל ְמ ִתּי
ְל ָה ִרים

סליחות

כתובים

נחמיה
נחמיה א:ו
29

מעריב יום כיפור  -מנהג פולין

ְתּ ִהי נָא אָזְ ְנ ָך ַק ֶשּׁ ֶבת

חלקי
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פרק  -פסוק

בשימוש:

נחמיה ט:ו

ית
אַתּה ָע ִשׂ ָ
אַתּה הוּא יְ הוָה ְל ַב ֶדּ ָך ָ
ָ

נחמיה ט:ו-יא

ית
אַתּה ָע ִשׂ ָ
אַתּה הוּא יְ הוָה ְל ַב ֶדּ ָך ָ
ָ
אַתּה הוּא יְ הוָה ָה ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר
ָ
ְהוֹצאתוֹ ֵמאוּר
אַב ָרם ו ֵ
ָבּ ַח ְר ָתּ ְבּ ְ
אַב ָר ָהם.
וְשׂ ְמ ָתּ ְשּׁמוֹ ְ
ַכּ ְשׂ ִדּים ַ
יך
ָכרוּ ִנ ְפ ְלא ֶֹת ָ
ו ְַי ָמ ֲאנוּ ִל ְשׁמ ַֹע וְ לֹא ז ְ
ית ִע ָמּ ֶהם
ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ָ
ַצ ִדּיק ַעל ָכּל ַה ָבּא ָע ֵלינוּ ִכּי ֱא ֶמת
ַחנוּ ִה ְר ָשׁ ְענוּ.
ַאנ ְ
ית ו ֲ
ָע ִשׂ ָ
וּשׁ ַלִם
ֲרי ְיר ָ
ו ְַי ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ָצ ְללוּ ַשׁע ֵ
ִל ְפנֵי ַה ַשּׁ ָבּת

נחמיה ט:ז
נחמיה ט:יז
נחמיה ט:לג
נחמיה יג:יט-כב

תפילה למי בדעתו לעסוק באותו יום
במשא ומתן ◄פרק שירה  -כוכבים
שחרית ,פסוקי דזמרה  -ויברך דוד
פסוקים לשמות אנשים א--ם
סליחות
סליחות
מעמד – שבת

כתובים

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

ֹאמר
ַען ַויּ ֶ
ֵיהם ַויּ ַ
ֵצא ָדוִיד ִל ְפנ ֶ
ַויּ ֵ
ָל ֶהם

ויתן לך  -מוצאי שבת ◄סדר הטבת
חלום

הוֹדיעוּ
הוֹדוּ לַיהוָה ִק ְראוּ ִב ְשׁמוֹ ִ
ֲליל ָֹתיו.
ָב ַע ִמּים ע ִ

הודו  -שחרית ,פסוקי דזמרה

אָרץ
ְתגֵל ָה ֶ
יִ ְשׂ ְמחוּ ַה ָשּׁ ַמיִ ם ו ָ
גּוֹים ְיהוָה ָמ ָל ְך.
ֹאמרוּ ַב ִ
וְ י ְ

יהי כבוד  -שחרית ,פסוקי דזמרה

ָער
ֲצי ַהיּ ַ
אָז יְ ַרנְּ נוּ ע ֵ
אָרִמץִלְּ .פנֵי יְ ה ָוה ִכּי פרק שירה  -עצי השדה
ָבא ִל ְשׁפּוֹט ֶאת ָה ֶ
יענוּ ֱאל ֵֹהי ִי ְשׁ ֵענוּ
הוֹשׁ ֵ
וְא ְמרוּ ִ
ִ

אתה הראת  -שמחת תורה

ַרא ֶאת
ו ִַיּ ָשּׂא ָדוִיד ֶאת ֵעינָיו ַויּ ְ
אַך יְ הוָה
ַמ ְל ְ

הגדה של פסח

ו ְַי ָב ֶר ְך ָדּוִיד ֶאת יְ הוָה ְל ֵעינֵי ָכּל
ַה ָקּ ָהל

שחרית ,פסוקי דזמרה  -ויברך דוד
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דברי הימים א'
כט:יא
דברי הימים א'
כט:יד
דברי הימים א'
כט:יח
דברי הימים ב' כ:יב

בשימוש:

בוּרה
ֻלּה ְו ַה ְגּ ָ
ְל ָך יְ הוָה ַה ְגּד ָ
וְההוֹד
ֵצח ַ
ְהנּ ַ
וְה ִתּ ְפ ֶא ֶרת ו ַ
ַ

בהליכת ספר תורה לבימה ◄פסוק
שהקהל אומרים בעת קריאת הכהנים
מילת לך בברכת כהנים ◄מוסף שבת,
אחר אנעים זמירות ◄ סליחות ◄
תפילה זכה ◄סדר הושענות ◄פרק
שירה  -חמור

וּמי ַע ִמּי
וְכי ִמי ֲאנִ י ִ
ִ

פרקי אבות ג:ח

אַב ָר ָהם יִ ְצ ָחק ִוְי ְשׂ ָר ֵאל ובא לציון – שחרית ,מנחה לשבת ויום
יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ְ
טוב ,מעריב מוצאי שבת
יך
ֲשׂה ִכּי ָע ֶל ָ
ֵדע ַמה ַנּע ֶ
ַחנוּ לֹא נ ַ
ַאנ ְ
וֲ
תחנון ◄סליחות
ֵעינֵינוּ
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נספח א

פסוקים ופרקים הנפוצים בתפילות ובברכות
בראשית מח:טז

במדבר ו:כד-כו

אָך ַהגּ ֵֹאל א ִֹתי ִמ ָכּל ָרע יְ ָב ֵר ְך
ַה ַמּ ְל ְ
ֶאת ַהנְּ ָע ִרים וְ יִ ָקּ ֵרא ָב ֶהם ְשׁ ִמי
אַב ָר ָהם וְ ִי ְצ ָחק וְ יִ ְדגּוּ
וְ ֵשׁם ֲאב ַֹתי ְ
אָרץ.
ָלרֹב ְבּ ֶק ֶרב ָה ֶ

ָאר ְי'הוָה
ְי ָב ֶר ְכ ָך ְי'הוָה וְ יִ ְשׁ ְמ ֶר ָך .י ֵ
ֶךּ .יִ ָשּׂא ְי'הוָה ָפּנָיו
יחנּ ָ
יך וִ ֻ
ָפּנָיו ֵא ֶל ָ
ָשׂם ְל ָך ָשׁלוֹם.
יך וְ י ֵ
ֵא ֶל ָ
דברים ד:לט

בראשית מט:יח

ַה ֵשׁב ָֹת ֶאל ְל ָב ֶב ָך ִכּי
ָד ְע ָתּ ַהיּוֹם ו ֲ
וְ י ַ
ְי'הוָה הוּא ָהא'ל ִֹהים ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם
אָרץ ִמ ָתּ ַחת ֵאין עוֹד.
ִמ ַמּ ַעל וְ ַעל ָה ֶ

יתי ְיהוָה.
ִלישׁוּ ָע ְת ָך ִקוִּ ִ
שמות טו:יא

דברים ו:ד-ט

ִמי ָכמ ָֹכה ָבּ ֵא ִלם ְי'הוָה ִמי ָכּמ ָֹכה
ֹשׂה
נוֹרא ְת ִהלֹּת ע ֵ
ֶא ָדּר ַבּקּ ֶֹדשׁ ָ
נְ
ֶפ ֶלא.

ְשׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל יְ 'הוָה א'ל ֵֹהינוּ
אָה ְבתּ ֵאת ְי'הוָה
ְי'הוָה ֶא ָחד .וְ ַ
ַפ ְשׁ ָך
וּב ָכל נ ְ
יך ְבּ ָכל ְל ָב ְב ָך ְ
א'ל ֶֹה ָ
וּב ָכל ְמא ֶֹד ָך .וְ ָהיוּ ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה
ְ
ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך ַהיּוֹם ַעל ְל ָב ֶב ָך.
ֶיך וְ ִד ַבּ ְר ָתּ ָבּם ְבּ ִשׁ ְב ְתּ ָך
וְ ִשׁנּ ְַנ ָתּם ְל ָבנ ָ
וּב ָשׁ ְכ ְבּ ָך
וּב ֶל ְכ ְתּ ָך ַב ֶדּ ֶר ְך ְ
ית ָך ְ
ְבּ ֵב ֶ
ָד ָך
וּק ַשׁ ְר ָתּם ְלאוֹת ַעל י ֶ
קוּמ ָךְ .
וּב ֶ
ְ
וּכ ַת ְב ָתּם
ֶיךְ .
וְ ָהיוּ ְלט ָֹטפֹת ֵבּין ֵעינ ָ
יך.
וּב ְשׁ ָע ֶר ָ
ית ָך ִ
ַעל ְמזֻזוֹת ֵבּ ֶ

שמות טו:יח

ָעד.
יְ 'הוָה יִ ְמל ְֹך ְלע ָֹלם ו ֶ
שמות לד:ו-ז

ַו ַיּ ֲעבֹר יְ 'הוָה ַעל ָפּנָיו ו ִַיּ ְק ָרא
יְ 'הוָה יְ 'הוָה א'ל ַרחוּם וְ ַחנּוּן ֶא ֶר ְך
ֶא ֶמת .נ ֵֹצר ֶח ֶסד
אַפּ ִים וְ ַרב ֶח ֶסד ו ֱ
ַ
ָפ ַשׁע וְ ַח ָטּאָה
ֹשׂא ָעוֹן ו ֶ
ָל ֲא ָל ִפים נ ֵ
ַקּה פּ ֵֹקד עֲוֹן אָבוֹת ַעל
ַקּה לֹא יְ נ ֶ
וְ נ ֵ
ָבּ ִנים וְ ַעל ְבּנֵי ָבנִ ים ַעל ִשׁ ֵלּ ִשׁים
וְ ַעל ִר ֵבּ ִעים.

ישיעהו ו:ג

אָמר ָקדוֹשׁ
וְ ָק ָרא זֶה ֶאל זֶה וְ ַ
ָקדוֹשׁ ָקדוֹשׁ ְי'הוָה ְצ' ָבאוֹת ְמלֹא
אָרץ ְכּבוֹדוֹ.
ָכל ָה ֶ
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זכריה יד:ט

ישיעהו מב:כא

אָרץ
וְ ָהיָה ְי'הוָה ְל ֶמ ֶל ְך ַעל ָכּל ָה ֶ
ַבּיּוֹם ַההוּא ִי ְהיֶה ְי'הוָה ֶא ָחד
וּשׁמוֹ ֶא ָחד.
ְ

יְ 'הוָה ָח ֵפץ ְל ַמ ַען ִצ ְדקוֹ י ְַג ִדּיל
ַא ִדּיר.
תּוֹרה וְ י ְ
ָ
ישיעהו נז:יט

תהילים

בּוֹרא נִ יב ְשׂ ָפ ָת ִים ָשׁלוֹם ָשׁלוֹם
ֵ
אָמר ְי'הוָה
ַ
ָל ָרחוֹק וְ ַל ָקּרוֹב
אתיו.
וּר ָפ ִ
ְ

יט'

ִמ ְזמוֹר ְל ָדוִ ד ָהבוּ ַלי'הוָה ְבּנֵי
ֵא ִלים ָהבוּ ַלי'הוָה ָכּבוֹד ָועֹז .וכו'

ירמיהו יז:ז

תהילים

ֶבר ֲא ֶשׁר יִ ְב ַטח ַבּיה ָוה
רוּך ַהגּ ֶ
ָבּ ְ
וְ ָהיָה יְ 'הוָה ִמ ְב ַטחוֹ.

יט:טו

וְה ְגיוֹן ִל ִבּי
ִי ְהיוּ ְל ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי ִפי ֶ
ֹא ִלי.
צוּרי וְ ג ֲ
קודם ָך יְ 'הוָה ִ

יחזקאל ג:יב

תהילים כ:י

ָא ְשׁ ַמע אחר קוֹל
רוּח ו ֶ
ַ
ַתּ ָשּׂ ֵא ִני
וִ
רוּך ְכּבוֹד ְי'הוָה
ַר ַעשׁ גָּדוֹל ָבּ ְ
ִמ ְמּקוֹמוֹ.

יעה ַה ֶמּ ֶל ְך ַי ֲענֵנוּ ְביוֹם
הוֹשׁ ָ
ִ
ְי'הוָה
ָק ְר ֵאנוּ.

מיכה ז :יח-כ

תהילים

ֹשׂא ָעוֹן וְ ע ֵֹבר
מוֹך נ ֵ
יח ִמיֵ -אל ָכּ ָ
ַח ָלתוֹ לֹא-
ַעלֶ -פּ ַשׁע ִל ְשׁ ֵא ִרית נ ֲ
ֶה ֱחזִ יק ָל ַעד אַפּוֹ ִכּיָ -ח ֵפץ ֶח ֶסד
הוּא .יט יָשׁוּב ְי ַר ֲח ֵמנוּ ִי ְכבֹּשׁ
יך ִבּ ְמצֻלוֹת יָם ָכּל-
עֲוֹנ ֵֹתינוּ וְ ַת ְשׁ ִל ְ
ֹאותם .כ ִתּ ֵתּן ֱא ֶמת ְל ַי ֲעקֹב
ַחטּ ָ
אַב ָר ָהם ֲא ֶשׁר-נִ ְשׁ ַבּ ְע ָתּ
ֶח ֶסד ְל ְ
ימי ֶק ֶדם.
ַל ֲאב ֵֹתינוּ ִמ ֵ

כד'

אָרץ
ְל ָדוִ ד ִמ ְזמוֹר ַלי'הוָה ָה ֶ
וּמלוֹאָהּ ֵתּ ֵבל וְ י ְֹשׁ ֵבי ָבהּ .וכו'
ְ

תהילים

כט'

ִמ ְזמוֹר ְל ָדוִ ד ָהבוּ ַלי'הוָה ְבּנֵי
ֵא ִלים ָהבוּ ַלי'הוָה ָכּבוֹד ָועֹז .וכו'
תהילים כט:יא

ְי'הוָה עֹז ְל ַעמּוֹ יִ ֵתּן יְ 'הוָה ְי ָב ֵר ְך
ֶאת ַעמּוֹ ַב ָשּׁלוֹם.
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תהילים לב'

תהילים

אַשׁ ֵרי ְנשׂוּי ֶפּ ַשׁע
ְל ָדוִ ד ַמ ְשׂ ִכּיל ְ
ְכּסוּי ֲח ָטאָה .וכו'

ַמּרוּ ְשׁמוֹ סֹלּוּ
ִשׁירוּ ֵלא'ל ִֹהים ז ְ
ֲרבוֹת ְבּ ָי'הּ ְשׁמוֹ וְ ִע ְלזוּ
ָלר ֵֹכב ָבּע ָ
קודםו.

תהילים לג'

תהילים סט:יד

יקים ַבּי'הוָה ַל ְי ָשׁ ִרים
ַר ְנּנוּ ַצ ִדּ ִ
ָנאוָה ְת ִה ָלּה .וכו'

תהילים

ַא ִני ְת ִפ ָלּ ִתי ְל ָך יְ 'הוָה ֵעת ָרצוֹן
וֲ
א'ל ִֹהים ְבּ ָרב ַח ְס ֶדּ ָך ֲענֵנִ י ֶבּ ֱא ֶמת
ִי ְשׁ ֶע ָך.

לג:כב

תהילים עח:לח

יְ ִהי ַח ְס ְדּ ָך יְ 'הוָה ָע ֵלינוּ ַכּ ֲא ֶשׁר
יִ ַח ְלנוּ ָל ְך.

ַשׁ ִחית
וְ הוּא ַרחוּם ְי ַכ ֵפּר ָעוֹן וְ לֹא י ְ
ָעיר ָכּל
וְ ִה ְר ָבּה ְל ָה ִשׁיב אַפּוֹ וְ לֹא י ִ
ֲח ָמתוֹ.

תהילים מו:ח

יְ 'הוָה ְצ ָבאוֹת ִע ָמּנוּ ִמ ְשׂגָּב ָלנוּ
א'ל ֵֹהי ַי ֲעקֹב ֶס ָלה.

תהילים

תהילים

תהילים

סו'

ִשׁיר ִמ ְזמוֹר
ַצּ ַח
ַל ְמנ ֵ
אָרץ .וכו'
ֵלא'ל ִֹהים ָכּל ָה ֶ

סח:ה

פא'

אָסףַ .ה ְר ִנינוּ
ַצּ ַח ַעל ַה ִגּ ִתּית ְל ָ
ַל ְמנ ֵ
ֵלא'ל ִֹהים עוּזֵּנוּ ָה ִריעוּ ֵלא'ל ֵֹהי
ַי ֲעקֹב .וכו'

ָה ִריעוּ

תהילים

סז'

פד:יג

אָדם בּ ֵֹט ַח
אַשׁ ֵרי ָ
ְי'הוָה ְצ ָבאוֹת ְ
ָבּ ְך.

ַצּ ַח ִבּ ְנ ִגינֹת ִמ ְזמוֹר ִשׁיר.
ַל ְמנ ֵ
ָאר ָפּ ָניו
יב ְר ֵכנוּ י ֵ
א'ל ִֹהים ְי ָחנֵּנוּ וִ ָ
ִא ָתּנוּ ֶס ָלה .וכו'

תהילים פט:נג

אָמן.
אָמן וְ ֵ
עוֹלם ֵ
רוּך ְי'הוָה ְל ָ
ָבּ ְ
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תהילים צא'

תהילים קכא'

ֹשׁב ְבּ ֵס ֶתר ֶע ְליוֹן ְבּ ֵצל ַשׁ' ַדּי
יֵ
יִ ְתלוֹנָן .וכו'

ִשׁיר ַל ַמּ ֲעלוֹת ֶא ָשּׂא ֵעינַי ֶאל
אַין ָיבֹא ֶעזְ ִרי .וכו'
ֶה ָה ִרים ֵמ ִ

תהילים צב'

תהילים קכא:ב

ֹשׂה ָשׁ ַמ ִים
ֶע ְז ִרי ֵמ ִעם יְ 'הוָה ע ֵ
ָאָרץ.
ו ֶ

ִמזְ מוֹר ִשׁיר ְליוֹם ַה ַשּׁ ָבּת .וכו'
תהילים צג'

תהילים קכח'

יְ 'הוָה ָמ ָל ְך גֵּאוּת ָל ֵבשׁ ָל ֵבשׁ ְי'הוָה
עֹז ִה ְתאַזָּר אַף ִתּכּוֹן ֵתּ ֵבל ַבּל
ִתּמּוֹט .וכו'

אַשׁ ֵרי ָכּל יְ ֵרא
ְ
ִשׁיר ַה ַמּעֲלוֹת
ְי'הוָה ַהה ֵֹל ְך ִבּ ְד ָר ָכיו .וכו'

תהילים קד'

תהילים קל'

ַפ ִשׁי ֶאת ְי'הוָה ְי'הוָה
ָבּ ְר ִכי נ ְ
ָד ְל ָתּ ְמּאֹד הוֹד וְ ָה ָדר
א'ל ַֹהי גּ ַ
ָל ָב ְשׁ ָתּ .וכו'

יך
את ָ
ֲמ ִקּים ְק ָר ִ
ִשׁיר ַה ַמּעֲלוֹת ִמ ַמּע ַ
ְי'הוָה .וכו'

תהילים קד:לא

תהילים קלז'

עוֹלם ִי ְשׂ ַמח
יְ ִהי ְכבוֹד ְי'הוָה ְל ָ
ֲשׂיו.
יְ 'הוָה ְבּ ַמע ָ

עוֹלם
הוֹדוּ ַלי'הוָה ִכּי טוֹב ִכּי ְל ָ
ַח ְסדּוֹ .הוֹדוּ ֵלא'ל ֵֹהי ָה ֱאל ִֹהים ִכּי
עוֹלם ַח ְסדּוֹ .וכו'
ְל ָ

תהילים קיג:ב

דברי הימים א כט:יא

יְ ִהי ֵשׁם ְי'הוָה ְמב ָֹר ְך ֵמ ַע ָתּה וְ ַעד
עוֹלם.
ָ

בוּרה
וְה ְגּ ָ
ַ
ֻלּה
ְל ָך יְ 'הוָה ַה ְגּד ָ
וְההוֹד ִכּי כֹל
ֵצח ַ
וְ ַה ִתּ ְפ ֶא ֶרת וְ ַהנּ ַ
ְל ָך ְי'הוָה
אָרץ
וּב ֶ
ָ
ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם
ַשּׂא ְלכֹל ְלרֹאשׁ.
וְה ִמּ ְתנ ֵ
ַה ַמּ ְמ ָל ָכה ַ

תהילים קיח'

עוֹלם
הוֹדוּ ַלי'הוָה ִכּי טוֹב ִכּי ְל ָ
ַח ְסדּוֹ .וכו'
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נספח ב

אינדקס
קכג:א-ב קלד:ג .משלי ג:ד .דברי הימים א'
כט:יא

אב הרחמים
יואל ד:כא תהילים ט:יג עט:י קי:ו-ז

ברכת המזון ,כולל דברים הנאמרים קודם

אושפיזין – סוכות

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

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

אשרי
תהילים פד:ה קטו:יח קמד:טו קמה'

הבדלה  -מוצאי שבת

אתה הראת – שמחת תורה

ישעיהו יב:ב-ג .תהילים ג:ט כ:י מו:ח,יב פד:יג
קטז:יג .אסתר ח:טז

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

הגבהה

תהילים טז' מט'

הגדה ,ראה פסח ,הגדה של
הושענות ,סדר

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

בית אבל
בית הכנסת ,ביציאה –ראה גם תפילה ,אחר כל
תפילה

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

בראשית ו:ח מט:יט .שמות טו:יח .שמואל א'
יח:יד .מיכה ד:ה .תהילים ה:ט קכא:ב קמ:יד

הטבת חלום

בית הקברות ,ביקור

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

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

ברית מילה ,סדר
בראשית יז:א כא:ד מט:יח .במדבר כה:י-יב .יחזקאל טז:ו.
תהילים סה:ה קה:ח-י קיח:א קיט:קסב,קסה-קסו.
משלי כג:כה

הלל
בראשית כד:א .תהילים קיג' קיד' קטו' קטז' קיז'

הנפטר  -תפילה על הנפטר שאומרים אחר
הלימוד

ברכו
תהילים סח:ה קיג:ב-ד

ישעיהו נז:ב .תהילים לא:כ לד:כא קמט:ה .משלי
ג:כד .קהלת ז:כ

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

הפטרה
יהושע א:א-יח ב:א-כד ג:ה-ז ה:ב-ו:א ו:כז
שופטים ד:ד-ה:לא יא:א-מ יג:ב-כה שמואל א
א:א-ב:י יא:יד-יב:כב יד:נב-טו:לד כ:יח-מב
שמואל ב ו:א-ז:יז כב:א-נא מלכים א א:א-לא
ב:א-יא ג:טו-ד:א ה:כג-ו:יג ז:יג-כו ז:מ-ח:כא
ח:נד-סו יח:א-יט:כא מלכים ב ד:א-לז ד:מב-
ה:יט יא:יז-יב:יז יג:כג כב:א-כב כג:א-ט

ברכת הבנים
בראשית מח:טז,כ .במדבר ו:כד-כו

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

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

יום כיפור קטן
תהילים ח' כ'

שבת בלילה בבית – ראה גם ברכת הבנים
תהילים ט:יא קכא:ח .משלי לא:י-לא

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

כל יום תפילה ,אחר
תהילים כג' סז'

הקפות ,שמחת תורה

כל נדרי

תהילים קיח:כה

תהילים צז:יא צט'

ובא לציון

כפרות ,סדר

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

תהילים קז:י,יד,יז-כא .איוב לג:כג-כד

לדוד ה' אורי וישי הנאמר בחודשי אלול ותשרי
תהילים כז'

לולב ואתרוג

ויתן לך ,מוצאי שבת

תהילים פט:נג

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

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

חולה ,תפילות עבור

מוסף ,שבת ויום טוב  -ראה גם קורבנות וקדושה

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

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

טלית עטיפת

מוצאי שבת  -ראה ויתן לך או רבון העולמים
מזמור המנורה

דברים לב:יא .תהילים לו:ח-יא קד:א-ב

יזכור

תהילים סז'
תהילים לז:לז מט:טז עג:כו צ:ו,יב קלד:ג-ד .קהלת
יב:ז

מזמורים לסדרות עפ"י סדור עבודת ישראל
תהילים ג' ה' יא' יב' טו' יז' יט' כו' כט' לב' לו' מ'
מא' מב' מה' מו' מט' נ' נא' סא' סד' סה' סו' סז' סח'

יום כיפור ,נעילה
ישעיהו נה:ו-ז .יחזקאל יח:כג,לב לג:יא
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קהלת א'-יב'

עא' עב' עה' עז' פא' צ' צה' צז' צט' קה' קו' קז' קט'
קי' קיא' קיב' קכ' קכב' קכח' קלז' קלט' קמ'

סליחות

מנחה – ראה גם אשרי

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

דברים לב:ג .אסתר ג:ג

מנחה ,שבת ויום טוב – ראה גם אשרי ,ובא
לציון
שמות טו:יח .תהילים לו:ז סט:יד עא:יט קד'
קיט:מב קכ' קכא' קכב' קכג' קכד' קכה' קכו' קכז'
קכח' קכט' קל' קלא' קלב' קלג' קלד'

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

מעריב ,יום חול ליל ששי כולל ברכות קריאת
שמע ומעריב בחוץ לארץ
בראשית ב:ג-א .שמות טו:יא,יח לא:טז-יז.
שמואל א' יב:כב .מלכים א' יח:לט .ירמיהו
לא:י .זכריה יד:ט .תהילים י:טז כ:י לא:ו לג:כב
מו:ח סו:ט עב:יח-יט עח:לח עט:יג פד:יג פו:ט-י
פט:נג קד:לא קו:מז קיג:ב .איוב ט:י יב:י .אסתר
ג:ג

מעריב ,יום טוב
ויקרא כג:מד

סעודה שלישית ,שבת

מעריב ,מוצאי שבת – ראה גם ובא לציון

תהילים כג'

תהילים כט' סז' צ:יז צא' קמד'

ספירת העומר ,סדר

סדר ברית מילה – ראה ברית מילה ,סדר
סדר ברכת כהנים – ראה ברית מילה ,סדר
סדר הושענות – ראה הושענות ,סדר
סדר הטבת חלום – ראה הטבת חלום ,סדר
סדר הנחת תפילין  -ראה הנחת תפילין ,סדר
סדר יום כיפור קטן – ראה יום כיפור קטן ,סדר
סדר כפרות – ראה כפרות ,סדר
סדר ספירת העומר – ראה ספירת העומר ,סדר
סדר פדיון הבן – ראה פדיון הבן ,סדר
סדר תשליך – ראה תשליך ,סדר
סוכות ,שבת חול המועד

ויקרא כג:טו-טז .תהילים סז'

ספר תורה ,הוצאה או החזרה לארון
שמות לד:ו-ז .במדבר י:לה-לו .דברים ו:ד.
ישעיהו ב:ג יא:ב מ:ה נב:ח .יואל ב:יז .תהילים
ו:ב-יא יט:טו כד' כט' כט:יא לד:ד נא:כ סח:ה
סט:יד פו:ח צט:ה,ט קלב:ח-י קמה:יג קמח:יג-יד.
משלי ג:יז-יח ד:ב .איכה ה:כא .דברי הימים א'
כט:יא

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

עמידה – קודם או אחר
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מלאכי ג:ד תהילים יט:טו נא:יז ס:ז קח:ז

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

ענינו
ישעיהו סה:כד

עשרת הדברות
שמות כ:א-יז

עשרת ימי תשובה
תהילים קל'

פדיון הבן ,סדר
בראשית מח:כ .שמות יג:ב .במדבר ו:כד-כו
יח:טז .תהילים קכא:ה,ז .משלי ג:ב

פרקי אבות )שבת אחר מנחה(

פורים

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

אסתר א'-י'

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

פרשת היראה
דברים י:יב-יא:יט

פרשת המן
שמות טז:ד-לו

פרשת התשובה
דברים ל:א-י

פסח ,הגדה של ,כולל שיר השירים

פרשת העקידה

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

בראשית כב:א-יט

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

קבלת שבת כולל שיר השירים
ישעיהו נד:יג .תהילים כט' כט:א צב' צג' צה' צו'
צז' צח' צט' קיט:קסה קכב:ז-ט .שיר השירים א'-
ח'

פסח ,שבת חול המועד

קדוש ,יום טוב בוקר

שיר השירים א'-ח'

ויקרא כג:מד

פרק שירה

קדוש ,יום ששי בערב

בראשית מט:יח .שמות טו:א,יא כב:ח .ישעיהו
כד:טז כה:א כו:ד לה:א לח:יד מ:א,ב-ג,ו,ח מב:יא-
יג מג:ו נז:יט ס:א סא:ט סה:ח .ירמיהו י:יב-יג

בראשית א:לא -ב:ג

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

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

קדוש ,ראש השנה בוקר
תהילים פא:ד-ה

קדוש ,שבת בוקר )קדושא רבא(
שמות כ:ח-יא לא:טז-יז .ויקרא כג:ד .ישעיהו
נח:יג-יד

קדושה ,כולל בשלושת רגלים
דברים ו:ד .ישעיהו ו:ג .יחזקאל ג:יב .תהילים
ח:ב קמו:י

שחרית ,שבת ויום טוב – ראה גם אשרי ,אב
הרחמים

קדיש

שמות לא:טז-יז .תהילים יט' לג' לג:א לד' לה:י צ'
צב' צב:א צג' קלה' קלו'

תהילים קיג:ב קכא:ב

קורבנות כולל המוספים

שיר של יום

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

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

שלוש עשרה מדות של ה'

קריאת שמע

שמות לד:ו-ז

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

שמחת תורה  -ראה אתה הראת
תחנון ,כולל וידוי ונפילת אפים

קריאת שמע על המטה
בראשית מח:טז מט:יח .שמות טו:יח,כו .זכריה
ג:ב .תהילים ג:ב-ט לא:ו צ:יז צא' קכא:ד קכח'.
שיר השירים ג:ז-ח

שמות לב:יב .דברים ו:ד ט:כז .שמואל ב' כד:יד
ישעיהו סד:ז .יואל ב:יז .חבקוק ג:ב .תהילים
ו:ב-יא כ:י כה' כה:ו לג:כב מ:יב עח:לח עט:ח-ט
קג:י,יג,יד קו:מז קטו:ב קיח:כה קכג:ג קל:ג-ד.
איכה ג:לט-מ ה:ה .דניאל ט:ז,טו-יט .דברי הימים
א' כ:יב

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

ראש השנה ,מוסף ראה – מוסף ,ראש השנה
ראש השנה ,תפילת

תפילה ,אחר כל – ראה גם ביציאה מבית הכנסת

ישעיהו ה:טז .תהילים קמו:י

דברים כו:טו מלכים ב' ח:נז-סא תהילים ה:ט כג'
כה:טז כו:יא-יב סז' קכא:ב,ו

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

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

שבועות
רות א'-ה'

שחרית ,כולל תפילות ,שקמים ,קודם תפילות
מוקדמות ,ברכות השחר ,פסוקי דזמרה ,שירת
הים וברכות קריאת שמע – ראה גם קורבנות,
אשרי ,ובא לציון

תפילה עבור מי שיתעסק באותו יום במשא ומתן
ישעיהו יב:ב תהילים לב:י לה:כג לז:ג,לז נה:כג
קכא:ב .נחמיה ט:ו

תפילה על הפרנסה

שמות יד:ל -טו:יט טו:יא,יח .במדבר כד:ה כו:כד.
דברים ו:ד לג:ד .מלכים ב' יט:טו .ישעיהו ו:ג
מה:ז מז:ד .יחזקאל ג:יב .עובדיה א:כא .צפניה.

תהילים נה:כג קמה:טז

תפילין ,סדר הנחת

89

שימוש פסוקים
שימוש פסוקי ופרקי תנ"ך בתפילה בברכות ובטקסים
שמות יג:א-טז .דברים ו:ח .הושע ב:כא-כב.
תהילים קמה:טז

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

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

תשעה באב
זכריה ב:ט )נחם( איכה א'-ה'
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