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ׁש ִי ְּהי ּו
י ְִהי ָרצוֹן ִמ ְּל ָפנֶי ָך ֲאדֹנָי ֱאל ֵֹהינ ּו וֵאל ֵֹהי אֲבו ֵֹתינוֶּ ,
יתי ִעם ְמזוֹנוֹת
ָסת ְּבנֵי ֵב ִ
ָס ִתי ו ְּמזוֹנוֹת ו ַּפ ְרנ ַ
ְמזוֹנו ַֹתי ו ַּפ ְרנ ָ
ֻמ ִתים
ֻכ ָּת ִרים ו ְּמא ָּ
ׂר ֵאל ,מ ְ
ָסת ָּכל ָע ְּמ ָך ֵּבית י ְִש ָ
ו ַּפ ְרנ ַ
ָדם
ׂר ו ָ
ידי ַמ ְתנַת ָּב ָש
ֻצ ָּד ִקים ְּבי ְָדךָ ,ו ְַאל ָת ְצ ִרי ֵכנִי ִל ֵ
ּומ ְ
ָא ָתםִּ ,כי ִאם ְלי ְָד ָך ַה ְּמ ֵל ָאה ַה ְּפתו ָּחה,
ידי ַה ְלו ָ
ְולֹא ִל ֵ
ֲס ַקי ִל ְב ָרכָה
אכ ִתי ְוכֹל ע ָ
ֹשה ו ְַה ְר ָח ָבה .ו ְּת ֵהא ְמ ַל ְ
ׁ
ַה ְּקדו ָ
ׁש ּלֹא י ְִת ַח ֵּלל
ְולֹא ַל ֲע ִנ ּיוּתְ ,ל ַח ִיּים ְולֹא ְל ָמוֶת ,ו ְּתַז ֵּכנִי ֶ
ּמְׁש ִּפ ִיעים
ׁש ַמיִם ַעל י ִָדי .ו ְֶא ְהיֶה ִמן ַה ּמו ִֹע ִילים ו ַ
ׁשם ָ
ֵ
ׂב ֵענ ּו
ְש ְּ
טוֹב ְלכֹל ָא ָדם ָּת ִמיד ,ו ְּת ַמ ֵּלא י ִָדי ִמ ִּב ְרכו ֶֹתי ָך ו ַ
ׂית ְליו ְֹצ ֵאי ִמ ְצ ַריִםִּ ,כי ַא ָּתה ֲאדֹנָי
ׁש ָע ִש ָ
ִמ ּטו ֶּבךְָּ ,כמוֹ ֶ
ְש ֵֹּברוּ ,ו ְַא ָּתה
ֵּב ַר ְכ ָּת ו ְּמ ָב ֵר ְך ְלעו ָֹלםֵ .עינֵי ּכֹל ֵא ֶלי ָך י ַ
יע
ׂב ַ
ּמ ְש ִּ
ָדךָ ,ו ַ
נו ֵֹתן ָל ֶהם ֶאת ָא ְכ ָלם ְּב ִע ּתוֹּ ,פו ֵֹת ַח ֶאת י ֶ
ַל ְּכ ֶלךָ,
ְלכָל ַחי ָרצוֹןַ .הְׁש ֵל ְך ַעל ֲאדֹנָי י ְָה ְב ָך וְהוּא ְיכ ְ
ֹשוֹת
ְשמוֹת ַה ְּקדוׁ
ׁ
לֹא י ִֵּתן ְלעו ָֹלם מוֹט ַל ַּצ ִּדיק .ו ְַא ֶּתן נ ָ
ֲדי ו ִּבגְ ָל ִלי ,י ִָרים ַק ְרנִי
ֲתיר ּו ֶאל ֲאדֹנָי ַּבע ִ
ו ְַה ְּטהוֹרוֹתַ ,הע ִ
ְמי
ׁש ֵלם ָּכל י ֵ
יה ַמָז ִּליְ ,ל ַמ ַען א ּוכַל ְל ָע ְבדוֹ ְּב ֵל ָבב ָ
ְויַגְ ִּב ַּ
עו ָֹלם ָא ֵמן:
(שערי דמעה)

