
ל עֹוָלם  ְגִדי ִרּבֹונֹו שֶׁ ָחָטא ְכנֶׁ ִהְכִעיס ְוִהְקִניט אֹוִתי אֹו שֶׁ , ֲהֵריִני מֹוֵחל ְלָכל ִמי שֶׁ
ס ֵבין ְבָרצֹון ֵבין  ר ִלי ֵבין ְבאֹונֶׁ ֵבין ְבגּוִפי ֵבין ְבָממֹוִני ֵבין ִבְכבֹוִדי ֵבין ְבָכל ֲאשֶׁ
ן  ֵבי ה  זֶׁ ְבִגְלּגּול  ן  ֵבי ה  ן ְבַמֲעשֶׁ ֵבי ֵבין ְבִדבּור  ְבַמֲחָשָבה  ן  ֵבי ְבֵמִזיד  ן  ֵבי ְבשֹוֵגג 
יָך  ִמְלָפנֶׁ ְבִסָבִתי. ְיִהי ָרצֹון  ֵיָעֵנש שּום ָאָדם  ְולֹא  ִיְשָרֵאל  ְלָכל ַבר  ְבִגְלּגּול ַאֵחר 

ְחָטא עֹוד, )   ְיהָֹוה  לֹא אֶׁ ם ְולֹא ָאשּוב   ספרד: ֱאֹלַהי ֵואֹלֵהי ֲאבֹוַתי שֶׁ ֱחזֹור ָבהֶׁ ְולֹא אֶׁ
יָך  יָך ְמחֹוק ְבַרֲחמֶׁ ָחָטאִתי ְלָפנֶׁ יָך,( ּוַמה שֶׁ ה ָהַרע ְבֵעינֶׁ ֱעשֶׁ ָך ְולֹא אֶׁ עֹוד ְלַהְכִעיסֶׁ

ְגיֹון ִלִבי  ָהַרִבים ֲאָבל לֹא ַעל ְיֵדי ִיּסּוִרים ָוֳחָלִים ָרִעים,  ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוהֶׁ
יָך   .צּוִרי ְוֹגֲאִלי ְיהָֹוהְלָפנֶׁ

ֱאָמן. ְך נֶׁ לֶׁ  ֵאל מֶׁ

ָחד.  ֹהָֹוֹה אֶׁ ֹהָֹוֹה ֱאֹלֵֹהינּו יְׁ ָרֵאל יְׁ ַמע ִישְׁ  שְׁ
ד.    ָברּוְך ֵשם ְכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָועֶׁ

ָכל  ָך ּובְׁ שְׁ ָכל ַנפְׁ ָך ּובְׁ ָבבְׁ ָכל לְׁ יָך ּבְׁ ֹהָֹוֹה ֱאֹלֹהֶׁ ָת ֵאת יְׁ ָאַֹהבְׁ וְׁ
ָך ַֹהּיֹום ַעל  ַצּוְׁ ר ָאֹנִכי מְׁ ֹה ֲאשֶׁ ָבִרים ָֹהֵאלֶׁ ָֹהיּו ַֹהדְׁ ָך, וְׁ ֹאדֶׁ מְׁ

ָך  תְׁ כְׁ לֶׁ ָך ּובְׁ ֵביתֶׁ ָך ּבְׁ תְׁ ִשבְׁ ָת ָּבם ּבְׁ ִדַּברְׁ יָך וְׁ ָבנֶׁ ָתם לְׁ ִשַננְׁ ָך, וְׁ ָבבֶׁ לְׁ
ָֹהיּו  ָך וְׁ אֹות ַעל ָידֶׁ ָתם לְׁ ַשרְׁ ָך, ּוקְׁ קּומֶׁ ָך ּובְׁ ּבְׁ ָשכְׁ ְך ּובְׁ רֶׁ ַבדֶׁ

יָך. ָערֶׁ ָך ּוִבשְׁ ֻזזֹות ֵּביתֶׁ ָתם ַעל מְׁ ַתבְׁ יָך, ּוכְׁ ֹטָטֹפת ֵּבין ֵעינֶׁ  לְׁ

ָֹהָיֹה ִאם ָשֹמעַ   יש מוסיפים:  ם ַהּיֹום   וְׁ ְתכֶׁ ה אֶׁ ר ָאֹנִכי ְמַצּוֶׁ ל ִמְצֹוַתי ֲאשֶׁ ִתְשְמעּו אֶׁ
ְמַטר  ְוָנַתִתי  ם,  ַנְפְשכֶׁ ּוְבָכל  ם  ְלַבְבכֶׁ ְבָכל  ּוְלָעְבדֹו  ם  כֶׁ ֱאֹלֵהי ְיהָֹוה  ת  אֶׁ ְלַאֲהָבה 
ב ְבָשְדָך  ָך, ְוָנַתִתי ֵעשֶׁ ָך ְוִתירְשָך ְוִיְצָהרֶׁ ה ּוַמְלקֹוש ְוָאַסְפָת ְדָגנֶׁ ם ְבִעתֹו יֹורֶׁ ַאְרְצכֶׁ
ם  ַוֲעַבְדתֶׁ ם  ְוַסְרתֶׁ ם  ְלַבְבכֶׁ ה  ִיְפתֶׁ ן  פֶׁ ם  ָלכֶׁ ּו  ִהָשְמר ְוָשָבְעָת,  ְוָאַכְלָת  ָך  ְמתֶׁ ִלְבהֶׁ

ת   ם ְוָעַצר אֶׁ ם, ְוָחָרה ַאף ְיהָֹוה ָבכֶׁ ם ָלהֶׁ ַהָשַמִים ְולֹא  ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ְוִהְשַתֲחִויתֶׁ
ַהֹטָבה  ץ  ָהָארֶׁ ֵמַעל  ם ְמֵהָרה  ַוֲאַבְדתֶׁ ְיבּוָלּה  ת  ִתֵתן אֶׁ לֹא  ְוָהֲאָדָמה  ָמָטר  ִיְהיֶׁה 
ם  ם ּוְקַשְרתֶׁ ם ְוַעל ַנְפְשכֶׁ ה ַעל ְלַבְבכֶׁ ת ְדָבַרי ֵאלֶׁ ם אֶׁ ם, ְוַשְמתֶׁ ר ְיהָֹוה ֹנֵתן ָלכֶׁ ֲאשֶׁ
ם ְלַדֵבר  ת ְבֵניכֶׁ ם ֹאָתם אֶׁ ם, ְוִלַמְדתֶׁ ם ְוָהיּו ְלטֹוָטֹפת ֵבין ֵעיֵניכֶׁ ְדכֶׁ ֹאָתם ְלאֹות ַעל יֶׁ
ָך  ך, ּוְכַתְבָתם ַעל ְמזּוזֹות ֵביתֶׁ ְך ּוְבָשְכְבָך ּוְבקּומֶׁ רֶׁ ְכְתָך ַבדֶׁ ָך ּוְבלֶׁ ָבם ְבִשְבְתָך ְבֵביתֶׁ
ְיהָֹוה  ִנְשַבע  ר  ֲאשֶׁ ָהֲאָדָמה  ַעל  ם  כֶׁ ְבֵני ֵמי  ִוי ם  כֶׁ ְיֵמי ִיְרבּו  ְלַמַען  ָך,  י ּוִבְשָערֶׁ

ץ.   ם ִכיֵמי ַהָשַמִים ַעל ָהָארֶׁ ם ָלֵתת ָלהֶׁ ר  ַלֲאֹבֵתיכֶׁ ה ֵלאֹמר, ַוּיֹאמֶׁ ל משֶׁ ְיהָֹוה אֶׁ
ם ְלֹדֹרָתם  ם ִציִצת ַעל ַכְנֵפי ִבְגֵדיהֶׁ ם ְוָעשּו ָלהֶׁ ל ְבֵני ִיְשָרֵאל ְוָאַמְרָת ֲאֵלהֶׁ ַדֵבר אֶׁ
ת  ם אֶׁ ם ֹאתֹו ּוְזַכְרתֶׁ ם ְלִציִצת ּוְרִאיתֶׁ ת, ְוָהָיה ָלכֶׁ ְוָנְתנּו ַעל ִציִצת ַהָכָנף ְפִתיל ְתֵכלֶׁ
ר  ם ֲאשֶׁ ם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניכֶׁ ם ֹאָתם ְולֹא ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבכֶׁ ָכל ִמְצֹות ְיהָֹוה ַוֲעִשיתֶׁ
ם ְקדִשים  ִוְהִייתֶׁ ִמְצֹוָתי  ת ָכל  ם אֶׁ ַוֲעִשיתֶׁ ִתְזְכרּו  ְלַמַען  ם,  ֹזִנים ַאֲחֵריהֶׁ ם  ַאתֶׁ
ם  ץ ִמְצַרִים ִלְהיֹות ָלכֶׁ רֶׁ ם ֵמאֶׁ ְתכֶׁ ר הֹוֵצאִתי אֶׁ ם ֲאשֶׁ ם, ֲאִני ְיהָֹוה ֱאֹלֵהיכֶׁ ֵלאֹלֵהיכֶׁ

ת. ם, ֱאמֶׁ  ֵלאֹלִהים ֲאִני ְיהָֹוה ֱאֹלֵהיכֶׁ

ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵשה ָיֵדינּו כֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵשה ָיֵדינּו כֹוְנֵנהּו. ִויִֹהי ֹנַעם  
ר   ֵסתֶׁ ְבַטח ֹיֵשב ּבְׁ ְליֹון ְבֵצל ַשַדי ִיְתלֹוָנן, ֹאַמר ַלְיהָֹוה ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי ֱאֹלַהי אֶׁ עֶׁ

ה  ְחסֶׁ ְך ָלְך ְוַתַחת ְכָנָפיו תֶׁ ְבָרתֹו ָיסֶׁ ר ַהּוֹות, ְבאֶׁ בֶׁ בֹו, ִכי הּוא ַיִציְלָך ִמַפח ָיקּוש ִמדֶׁ
ל ַיֲהֹלך  ר ָבֹאפֶׁ בֶׁ ִצָנה ְוֹסֵחָרה ֲאִמתֹו, לֹא ִתיָרא ִמַפַחד ָלְיָלה ֵמֵחץ ָיעּוף יֹוָמם, ִמדֶׁ
יָך  יָך לֹא ִיָּגש, ַרק ְבֵעינֶׁ ָך ֵאלֶׁ ף ּוְרָבָבה ִמיִמינֶׁ לֶׁ ב ָישּוד ָצֳהָרִים, ִיֹפל ִמִצְדָך אֶׁ טֶׁ ִמקֶׁ
ה  נֶׁ ָך, לֹא ְתאֻּ ְליֹון ַשְמָת ְמעֹונֶׁ ה, ִכי ַאָתה ְיהָֹוה ַמְחִסי עֶׁ ַתִביט ְוִשלַֻּמת ְרָשִעים ִתְראֶׁ
יָך, ַעל  ה ָלְך ִלְשָמְרָך ְבׇכל ְדָרכֶׁ ָך, ִכי ַמְלָאָכיו ְיַצּוֶׁ ַגע לֹא ִיְקַרב ְבָאֳהלֶׁ יָך ָרָעה ְונֶׁ ֵאלֶׁ
ן ִתְדֹרְך ִתְרֹמס ְכִפיר ְוַתִנין, ִכי  תֶׁ ָך, ַעל ַשַחל ָופֶׁ ן ַרְגלֶׁ בֶׁ ן ִתּגֹוף ָבאֶׁ ַכַפִים ִיָשאּוְנָך פֶׁ
ְבָצָרה  ָאֹנִכי  ִעמו  ּו  ֱעֵנה ְואֶׁ ִיְקָרֵאִני   , ְשִמי ָיַדע  ִכי  ֲאַשְּגֵבהּו  ּו  ַוֲאַפְלֵטה ָחַשק  ִבי 
ם  ָיִמי ְך  ֹארֶׁ  , שּוָעִתי ִבי ּו  ְוַאְרֵאה ּו  ֵעה ַאְשִבי ם  ָיִמי ְך  ֹארֶׁ ּו,  ַוֲאַכְבֵדה ּו  ֲאַחְלֵצה

 ַאְשִביֵעהּו ְוַאְרֵאהּו ִבישּוָעִתי.

ָצָרי   ַרּבּו  ָמֹה  ֹהָֹוֹה  לֹו יְׁ ְישּוָעָתה  ֵאין  ְלַנְפִשי  ֹאְמִרים  ַרִבים   , ָעָלי ָקִמים  ַרִבים 
ְקָרא  ל ְיהָֹוה אֶׁ ָלה, ְוַאָתה ְיהָֹוה ָמֵגן ַבֲעִדי ְכבֹוִדי ּוֵמִרים רֹאִשי, קֹוִלי אֶׁ ֵבאֹלִהים סֶׁ
ִכי ְיהָֹוה ִיְסְמֵכִני, לֹא  ֲאִני ָשַכְבִתי ָוִאיָשָנה ֱהִקיצֹוִתי  ָלה,  ַוַּיֲעֵנִני ֵמַהר ָקְדשֹו סֶׁ
ר ָסִביב ָשתּו ָעָלי, קּוָמה ְיהָֹוה הֹוִשיֵעִני ֱאֹלַהי ִכי ִהִכיָת  ִאיָרא ֵמִרְבבֹות ָעם ֲאשֶׁ

ִחי ִשֵני ְרָשִעים ִשַבְרָת, לְיהָֹוה ת ָכל ֹאְיַבי לֶׁ ָלה.  אֶׁ ָך ּסֶׁ  ַהְישּוָעה ַעל ַעְמָך ִבְרָכתֶׁ

ִכיֵבנּו   טֹוִבים ּוְלָשלֹום(,   ספרד: ְיהָֹוה ֱאֹלֵהינּו ְלָשלֹום ְוַהֲעִמיֵדנּו ַמְלֵכנּו ְלַחִּיים ) ַֹהשְׁ
יָך ְוהֹוִשיֵענּו )  ָך ְוַתְקֵננּו ְבֵעָצה טֹוָבה ִמְלָפנֶׁ ַכת ְשלֹומֶׁ ְמֵהָרה(   ספרד: ּוְפֹרש ָעֵלינּו סֻּ

ְוָיגֹון ְוָהֵסר ָשָטן  ב ְוָרָעב  רֶׁ ר ְוחֶׁ בֶׁ ָך, ְוָהֵגן ַבֲעֵדנּו ְוָהֵסר ֵמָעֵלינּו אֹוֵיב דֶׁ ְלַמַען ְשמֶׁ
יָך ַתְסִתיֵרנּו, ִכי ֵאל שֹוְמֵרנּו ּוַמִציֵלנּו ָאָתה ִכי ֵאל  ִמְלָפֵנינּו ּוֵמַאֲחֵרינו, ּוְבֵצל ְכָנפֶׁ

ְך ַחנּון ְוַרחּום ָאָתה, ּוְשֹמר ֵצאֵתנּו ּובֹוֵאנּו ְלַחִיים ּוְלָשלֹום ֵמַעָתה ְוַעד עֹוָלם.  לֶׁ  מֶׁ

ֹהָֹוֹה ַּבּיֹום   ָברּוְך ְיהָֹוה ַבָלְיָלה ָברּוְך ְיהָֹוה ְבׇשְכֵבנּו ָברּוְך ְיהָֹוה ְבקּוֵמנּו, ִכי ָּברּוְך יְׁ
ש ָכל ָחי ְורּוַח ׇכל ְבַשר ִאיש ְבָיְדָך  פֶׁ ר ְבָידֹו נֶׁ ְבָיְדָך ַנְפשֹות ַהַחִּיים ְוַהֵמִתים ֲאשֶׁ
ַבָשַמִים ַיֵחד ִשְמָך ְוַקֵּים  ת, ֱאֹלֵהינּו שֶׁ ַאְפִקיד רּוִחי ָפִדיָתה אֹוִתי ְיהָֹוה ֵאל ֱאמֶׁ

ד.   ַמְלכּוְתָך ָתִמיד ּוְמֹלך ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָועֶׁ

אּו ֵעיֵנינּו  ֱאֹמר ְלִצּיֹון ָמַלך ֱאֹלָהִיְך, ִירְׁ ת בֶׁ ֱאמֶׁ ְוִיְשַמח ִלֵבנּו ְוָתֵגל ַנְפֵשנּו ִבישּוָעְתָך בֶׁ
ְלָך ִהיא ּוְלעֹוְלֵמי ַעד  ד, ִכי ַהַמְלכּות שֶׁ ְך ְיהָֹוה ָמַלְך ְיהָֹוה ִיְמֹלְך ְלעֹוָלם ָועֶׁ לֶׁ ְיהָֹוה מֶׁ

ָלא ָאָתה. ְך אֶׁ לֶׁ  ִתְמֹלְך ְבָכבֹוד ֵכי ֵאין ָלנּו מֶׁ

ם  ִיָקֵרא ָבֹהֶׁ ָעִרים וְׁ ת ַֹהנְׁ ָבֵרְך אֶׁ ל ָרע יְׁ ָאְך ַֹהֹגֵאל ֹאִתי ִמכׇּ ַֹהַמלְׁ
ץ.  ב ָֹהָארֶׁ רֶׁ קֶׁ גּו ָלֹרב ּבְׁ ִידְׁ ָחק וְׁ ִיצְׁ ָרָֹהם וְׁ ֵשם ֲאֹבַתי ַאבְׁ ִמי וְׁ  שְׁ

ר   מֶׁ ְוַהֲאַזְנָת ַוּיֹא ה  ַתֲעשֶׁ ו  ָני ְבֵעי ְוַהָּיָשר  ָך  י ֱאֹלהֶׁ ְיהָֹוה  ְלקֹול  ִתְשַמע  ָשמֹוַע  ִאם 
יָך ִכי ְלִמְצֹו ר ַשְמִתי ְבִמְצַרִים לֹא ָאִשים ָעלֶׁ ָקיו ׇכל ַהַמֲחָלה ֲאשֶׁ ָתיו ְוָשַמְרָת ׇכל חֻּ

ל ַהָשָטן ִיְגַער ְיהָֹוה ְבָך ַהָשָטן ְוִיְגַער ְיהָֹוה ְבָך  ר ְיהָֹוה אֶׁ ָך. ַוּיֹאמֶׁ ֲאִני ְיהָֹוה ֹרְפאֶׁ
ִלְשֹלֹמה ִשִשים ִּגֹבִרים ַהֹבֵחר ִבירּוָשלָ  ָצל ֵמֵאש. ִהֵנה ִמָטתֹו שֶׁ ה אּוד מֻּ ִים ֲהלֹוא זֶׁ

ִמְלָחָמה ִאיש ַחְרבֹו ַעל ְיֵרכֹו  ב ְמלְֻּמֵדי  רֶׁ ֵזי חֶׁ ִיְשָרֵאל כָֻּלם ֲאחֻּ ָסִביב ָלּה ִמִּגֹבֵרי 
ָך, ִיָשא   ג' פעמים: ִמַפַחד ַבֵלילֹות.   נֶׁ יָך ִויחֻּ ָך, ָיֵאר ְיהָֹוה ָפָניו ֵאלֶׁ ְכָך ְיהָֹוה ְוִיְשְמרֶׁ ְיָברֶׁ

יָך ְוָיֵשם ְלָך ָשלֹום.   ִהֵנה לֹא ָינּום ְולֹא ִייָשן שֹוֵמר ִיְשָרֵאל.   ג' פעמים: ְיהָֹוה ָפָניו ֵאלֶׁ
ג' ִלישּוָעְתָך ִקִּויִתי ְיהָֹוה, ִקִּויִתי ְיהָֹוה ִלישּוָעְתָך, ְיהָֹוה ִלישּוָעְתָך ִקִּויִתי.    ג' פעמים: 

 : ם י מ ּוִמְלָפַני   פע ַגְבִריֵאל  ּוִמְשמֹאִלי  ִמיָכֵאל  ִמיִני  ִמי ִיְשָרֵאל  ֱאֹלֵהי  ְיהָֹוה  ְבֵשם 
 אּוִריֵאל ּוֵמֲאחֹוַרי ְרָפֵאל ְוַעל רֹאִשי ְשִכיַנת ֵאל.

יָך ִשיר ַֹהַמֲעלֹות   יָך ִכי תֹאֵכל ַאְשרֶׁ ַאְשֵרי ָכל ְיֵרא ְיהָֹוה ַהֹהֵלְך ִבְדָרָכיו, ְיִגיַע ַכפֶׁ
ָך,  ְלָחנֶׁ יָך ִכְשִתֵלי ֵזיִתים ָסִביב ְלשֻּ ָך ָבנֶׁ ן ֹפִרָּיה ְבַיְרְכֵתי ֵביתֶׁ פֶׁ ְשְתָך ְכגֶׁ ְוטֹוב ָלְך, אֶׁ

 ִ ְכָך ְיהָֹוה ִמִצּיֹון ּוְרֵאה ְבטּוב ְירּוָשָל ר ְיֵרא ְיהָֹוה, ְיָברֶׁ ם ֹכל ְיֵמי ִהֵנה ִכי ֵכן ְיֹבַרְך ָּגבֶׁ
יָך ָשלֹום ַעל ִיְשָרֵאל.   ֱחָטאּו ִאְמרּו   ג' פעמים: ַחּיֶׁיָך, ּוְרֵאה ָבִנים ְלָבנֶׁ ִרְגזּו ְוַאל תֶׁ

ָלה. ם ְוֹדמּו סֶׁ ם ַעל ִמְשַכְבכֶׁ  ִבְלַבְבכֶׁ

ְך ְשמֹו ֲאדֹון עֹוָלם  לֶׁ ְפצֹו ֹכל ֲאַזי מֶׁ ם ָכל ְיִציר ִנְבָרא, ְלֵעת ַנֲעָשה ְבחֶׁ רֶׁ ר ָמַלְך ְבטֶׁ ֲאשֶׁ
ה ְוהּוא ִיְהיֶׁה  ִנְקָרא, ְוַאֲחֵרי ִכְכלֹות ַהֹכל ְלַבדֹו ִיְמֹלְך נֹוָרא, ְוהּוא ָהָיה ְוהּוא הֹוֶׁ
ָחד ְוֵאין ֵשִני ְלַהְמִשיל לֹו ְלַהְחִביָרה, ְבִלי ֵראִשית ְבִלי ַתְכִלית  ְבִתְפָאָרה, ְוהּוא אֶׁ
ְבִלי ְבֵעת ָצָרה, ְוהּוא ִנִּסי ּוָמנֹוס  ְולֹו ָהֹעז ְוַהִמְשָרה, ְוהּוא ֵאִלי ְוַחי גֹוֲאִלי ְוצּור חֶׁ
ְקָרא, ְבָידֹו ַאְפִקיד רּוִח. ְבֵעת ִאיָשן ְוָאִעיָרה, ְוִעם רּוִחי  ִלי ְמָנת כֹוִסי ְביֹום אֶׁ

 ְּגִוָּיִתי ְיהָֹוה ִלי ְולֹא ִאיָרא.

ֹהָֹוֹה ֱאֹלֵֹהינּו ָּברּוְך ַאָתֹה  אשכנז: ֵלי יְׁ בְׁ ְך ָֹהעֹוָלם, ַֹהַמִפיל חֶׁ לֶׁ מֶׁ
ַעָפי,  נּוָמֹה ַעל ַעפְׁ יָך וְׁ ֵשָנֹה ַעל ֵעיָני ּותְׁ ָפנֶׁ ִֹהי ָרצֹון ִמלְׁ ֹהָֹוֹה יְׁ יְׁ

ַתֲעִמיֵדִני  ֱאֹלַֹהי ֵואֹלֵֹהי ֲאבֹוַתי ָשלֹום וְׁ ִכיֵבִני לְׁ ַתשְׁ שֶׁ
ֹהֹוִרים  ַֹהרְׁ ַבֲֹהלּוִני ַרֲעיֹוַני ַוֲחלֹומֹות ָרִעים וְׁ ַאל יְׁ ַחִּיים, וְׁ לְׁ
ן ִאיַשן  ָֹהֵאר ֵעיַני פֶׁ יָך, וְׁ ָפנֶׁ ֵלָמֹה לְׁ ִֹהי ִמָטִתי שְׁ ָרִעים, ּותְׁ

ִאישֹון ַּבת ָעִין, ָּברּוְך ַאָתֹה  ת, ִכי ַאָתֹה ַֹהֵמִאיר לְׁ ֹהָֹוֹה,ַֹהָמוֶׁ  יְׁ
בֹודֹו.  ַֹהֵמִאיר ָלעֹוָלם ֻכלֹו ִּבכְׁ

ֹהָֹוֹה ֱאֹלֵֹהינּו ָּברּוְך ַאָתֹה  ספרד: ֵלי יְׁ בְׁ ְך ָֹהעֹוָלם, ַֹהַמִפיל חֶׁ לֶׁ מֶׁ
ִאישֹון ַּבת ַעִין,  ַעָפי ּוֵמִאיר לְׁ נּוָמֹה ַעל ַעפְׁ ֵשָנֹה ַעל ֵעיָני ּותְׁ

יָך וְׁ  ָפנֶׁ ִֹהי ָרצֹון ִמלְׁ ֹהָֹוֹה ֱאֹלַֹהי ֵואֹלֵֹהי ֲאבֹוַתייְׁ ִכיֵבִני  יְׁ ַתשְׁ שֶׁ
ִקי  לְׁ ֵתן חֶׁ ָשלֹום, וְׁ ַחִּיים טֹוִבים ּולְׁ ַתֲעִמיֵדִני לְׁ ָשלֹום וְׁ לְׁ

ַבר ֲעֵבָרֹה,  ִגיֵלִני ִלדְׁ ַאל ַתרְׁ ָוֹה וְׁ ַבר ִמצְׁ ִגיֵלִני ִלדְׁ ַתרְׁ ָך וְׁ תֹוָרתֶׁ ּבְׁ
לֹא ִליֵדי  לֹא ִליֵדי ִנָסיֹון וְׁ א וְׁ ִביֵאִני לֹא ִליֵדי ֵחטְׁ ַאל תְׁ וְׁ
ר ָֹהָרע,  ֹלט ִּבי ֵיצֶׁ ַאל ִישְׁ ר טֹוב וְׁ ֹלט ִּבי ֵיצֶׁ ִישְׁ ִּבָזיֹון, וְׁ

ַבֲֹהלּוִני  ַאל יְׁ ַגע ָרע ּוֵמֳחָלִים ָרִעים, וְׁ ַתִציֵלִני ִמָשָטן ּוִמפֶׁ וְׁ
ִֹהי ִמָטִתי  ֹהֹוִרים ָרִעים, ּותְׁ ַֹהרְׁ ַרֲעיֹוַני ַוֲחלֹומֹות ָרִעים וְׁ
ת, ָּברּוְך ַאָתֹה   ן ִאיַשן ַֹהָמוֶׁ ָֹהֵאר ֵעיַני פֶׁ יָך, וְׁ ָפנֶׁ ֵלָמֹה לְׁ שְׁ

ֹהָֹוֹה, בֹודֹו. יְׁ  ַֹהֵמִאיר ָלעֹוָלם ֻכלֹו ִּבכְׁ

 


