
Der Aufbau der grossen Gebete

Alle grossen Gebete bestehen aus einem Stehgebet und andere Texte. Vor Schacharít 
und  Ma'aríw  wird  das  Schmá'  mit  seinen  Segenssprüchen  gesprochen,  vor  Mussáf, 
Minchá  und  Ne'ilá  das  Aschréj  (Psalm  145).  Der  Vorbeter  spricht  dann  Kaddisch, 
anschliessend wird das Stehgebet  von allen  stehend leise gesprochen,  nachher vom 
Vorbeter  wiederholt.  An  Rosch  Chódesch  und  den  Wallfahrtfeste  wird  zwischen  der 
Wiederholung  des  Stehgebetes  und  dem  Kaddisch  “titkabál”  das  Hallél-Lobgesang 
gesprochen.

Gebetsteil/Gebet
Schacharít 
(täglich)

Mussáf (nur an 
Schabbát, Rosch 
Chódesch und 
Feiertagen)

Minchá 
(täglich)

Ne'ilá (nur an 
Jom Kippúr)

Ma'aríw 
(täglich)

Birkót haScháchar und 
Pessukéj deSimrá (Morgen-
segenssprüche und 
Lobversen)

 - - - -

Aschréj (Psalm 145)


(Teil des 
Pessukéj 
deSimrá)




(nicht an Jom 
Kippúr)

 -

Schmá' mit seinen 
Segenssprüchen

 - - - 

Halbes Kaddisch des 
Vorbeters

-    

Leises Stehgebet     

Wiederholung des 
Stehgebetes

    -

Kaddisch “Titkabál” des 
Vorbeters

    

Kommt man spät zum Morgengebet, dann bevorzuge man im allgemeinen in erster Linie 
das Schma' Jissra’él mit seinen Segenssprüchen und anschliessend das 
Morgenstehgebet.

Der Aufbau der Stehgebete

Die Stehgebete haben alle eine ähnliche Struktur und die Kenntnis dieser Struktur 
erleichtert das Beten wesentlich.

Das Stehgebet an Wochentage Die Stehgebete zu 
Ma'aríw, Schacharít, 
Minchá und (an Jom 
Kippúr) Ne'ilá

Das Mussáfstehgebet an 
Schabbát, Rosch 
Chódesch und Feiertagen 
ausser Rosch haSchaná

Das Mussáfgebet an Rosch 
haSchaná

3 Segenssprüche:
● Awót (das Gedenken des Bundes zwischen G”tt und unseren Stammväter;

bis “Barúch Atá Adonáj, Magén Awrahám” - “Gelobt seist Du Ewiger, Schützer Awrahams”),
● Gewurót (die Anerkennung der Macht G”ttes

bis “Barúch Atá Adonáj, Mechajé haMetím” - “Gelobt seist Du Ewiger, der die Toten wieder belebt”) und
● Keduschát haSchém (die Verkündung der Heiligung des Namen G”ttes

bis “Barúch Atá Adonáj, Ha'Él/haMèlech haKadósch” - “Gelobt seist Du Ewiger, der heilige G”tt/König”)

13 Segenssprüche, für:
● Weisheit
● Rückkehr
● Verzeihung
● Erlösung
● Heilung
● Ernährung
● Wiedereinführung des hohen 

Gerichtes
● Wiedereinsammlung der 

Zerstreuten
● Fluch gegen den 

Verleumden 
● Gerechten und Frommen
● Wiederaufbau 

Jeruschalájims
● Wiederherrschen der 

Dynastie Davids
● Erhören der Gebete

1 Segensspruch, der 
die Heiligkeit des 
Tages betont

1 Segensspruch, der den 
Trauer für die Zerstörung 
des Bejt haMikdásch und 
das konsequente Wegfallen 
des besonderen 
Tempeldienstes des 
Feiertages mit der Heiligkeit 
des Tages betont.

3 Segenssprüche, für:
● Malchujót: die 

Herrschaft G”ttes,
● Sichronót: das 

g”ttliche Gedenken, 
und

● Schofarot: die 
Schofártöne in der 
Geschichte und in der 
Zukunft

3 Segenssprüche, für:
● Wiedereinführung des Tempeldienstes
● Danksagung
● Frieden

Total 19 Segenssprüche Total 7 Segenssprüche Total 9 Segenssprüche
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Die Stehgebete des Wochentags und die des Schabbats im Vergleich
Es ist leicht festzustellen, dass die Stehgebete grösstenteils aus den gleichen Bausteinen zusammengestellt sind. Der Text, den alle 
Schabbatstehgebete im mittleren Teil (“Keduschát haJóm” - “”Heiligung des Tages”) gemeinsam einschliessen, ist der mit der gelben Farbe.

Wochentags – alle Stehgebete Freitagabend Schabbatmorgen Schabbatmorgen Mussáf Schabbat Minchá

1.Der Bund mit den 
Stamväter

 ָברוך אָתה, ה', ֵא־לֵהינו ֵוא־לֵהי ֲאבוֵתינו. ֵא־לֵהי אְבָרָהם. ֵא־לֵהי יְצָחק. ֵוא־לֵהי ַיֲעֹקב. ָהֵא־ל ַהָגדול ַהִגבור ְוַהנוָרא ֵא־ל ֶעְליון. גוֵמל ֲחָסִדים טוִבים. ְוקוֵנה ַהֹכל. ְוזוֵכר ַחְסֵדי אבות. וֵמִביא גוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען ְשמו
ְבאֲהָבה: ֶמֶלך עוֵזר ומוִשיַע וָמֵגן: ָברוך אָתה ה', ָמֵגן אְבָרָהם:

2.Die Macht G'ttes  [ ְמַכְלֵכל ַחִיים ְבֶחֶסד. ְמַחֵיה ֵמִתים ְבַרֲחִמים ַרִבים. סוֵמך נוְפִלים ְורוֵפא חוִלים וַמִתירZwischen Sukkot und Pessach fügt man einאָתה ִגבור ְלעוָלם, ֲאֹד־ָני, ְמַחֵיה ֵמִתים אָתה. ַרב ְלהוִשיַע: ]ַמִשיב ָהרוַח ומוִריד ַהֶגֶשם 
ֲאסוִרים. וְמַקֵים ֱאמוָנתו ִליֵשֵני ָעָפר. ִמי ָכמוך ַבַעל ְגבורות וִמי דוֶמה ָלך. ֶמֶלך ֵמִמית וְמַחֶיה וַמְצִמיַח ְישוָעה: ְוֶנֱאָמן אָתה ְלַהֲחיות ֵמִתים: ָברוך אָתה ה', ְמַחֵיה ַהֵמִתים:

3.Die Heiligkeit G'ttes אָתה ָקדוש ְוִשְמך ָקדוש וְקדוִשים ְבָכל יום ְיַהְללוך ֶסָלה. ָברוך אָתה ה'. ָהֵא־ל ַהָקדוש:
1.Bitte für Weisheit  אָתה חוֵנן ְלאָדם ַדַעת. וְמַלֵמד ֶלֱאנוש ִביָנה: ָחֵננו ֵמִאְתך ֵדָעה ִביָנה  ְוַהְשֵכל: ָברוך אָתה ה', חוֵנן

ַהָדַעת:
2.Bitte für 

Rückkehr
 ֲהִשיֵבנו אִבינו ְלתוָרֶתך. ְוָקְרֵבנו ַמְלֵכנו ַלֲעבוָדֶתך ְוַהֲחִזיֵרנו ִבְתשוָבה ְשֵלָמה ְלָפֶניך. ָברוך אָתה ה',

ָהרוֶצה ִבְתשוָבה:
3.Bitte für 

Verzeihung
 ְסַלח ָלנו אִבינו, ִכי ָחָטאנו. ְמַחל ָלנו ַמְלֵכנו ִכי ָפָשְענו. ִכי מוֵחל  ְוסוֵלַח אָתה. ָברוך אָתה ה', ַחנון

ַהַמְרֶבה ִלְסלַח:
4.Bitte für Erlösung ְרֵאה ְבָעְנֵינו. ְוִריָבה ִריֵבנו. וְגאֵלנו ְמֵהָרה ְלַמַען ְשֶמך. ִכי גוֵאל ָחָזק אָתה. ָברוך אָתה ה', גוֵאל יְשָרֵאל:
5.Bitte für Heilung  ְרָפֵאנו, ה', ְוֵנָרֵפא. הוִשיֵענו ְוִנָוֵשָעה ִכי ְתִהָלֵתנו אָתה. ְוַהֲעֵלה ְרפואה ְשֵלָמה ְלָכל ַמכוֵתינו. ִכי ֵא־ל

ֶמֶלך רוֵפא ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן אָתה. ָברוך אָתה ה'. רוֵפא חוֵלי ַעמו יְשָרֵאל:
6.Bitte für 

segenreiche 
Ernte

ָבֵרך ָעֵלינו, ה' ֵא־לֵהינו, ֶאת ַהָשָנה ַהזֹאת ְוֶאת ָכל ִמיֵני ְתבואָתה ְלטוָבה.
Zwischen Pessach und Sukkot: ְוֵתן ְבָרָכה Zwischen Sukkot und Pessach: ְוֵתן ַטל וָמָטר ִלְבָרָכה

ַעל ְפֵני ָהֲאָדָמה, ְוַשְבֵענו ִמטוָבה. וָבֵרך ְשָנֵתנו ַכָשִנים ַהטובות: ָברוך אָתה ה', ְמָבֵרך ַהָשִנים:
7.Bitte für die 

Wiedereinsammlung 
der Zerstreuten

 ְתַקע ְבשוָפר ָגדול ְלֵחרוֵתנו. ְוָשא ֵנס ְלַקֵבץ ָגֻליוֵתינו. ְוַקְבֵצנו ַיַחד ֵמאְרַבע ַכְנפות ָהאֶרץ: ָברוך אָתה
ה', ְמַקֵבץ ִנְדֵחי ַעמו יְשָרֵאל:

8.Bitte für die 
Wiedereinführung 
des hohen 
Gerichtes

 ָהִשיָבה שוְפֵטינו ְכָבִראשוָנה. ְויוֲעֵצינו ְכַבְתִחָלה. ְוָהֵסר ִמֶמנו ָיגון ַוֲאָנָחה. וְמלך ָעֵלינו אָתה ה' ְלַבְדך
ְבֶחֶסד וְבַרֲחִמים. ְוַצְדֵקנו ַבִמְשָפט. ָברוך אָתה ה'. ֶמֶלך אוֵהב ְצָדָקה וִמְשָפט.

9.Bitte gegen den 
Verleumden

 ְוַלַמְלִשיִנים אל ְתִהי ִתְקָוה. ְוָכל עוֵשי ִרְשָעה ְכֶרַגע יֹאֵבדו ְוֻכָלם ְמֵהָרה יָכֵרתו. ְוַהֵזִדים ְמֵהָרה ְתַעֵקר
וְתַשֵבר וְתַמֵגר ְוַתְכִניַע ִבְמֵהָרה ְבָיֵמינו. ָברוך אָתה ה'. שוֵבר אוְיִבים וַמְכִניַע ֵזִדים:

10.Bitte, dass wir mit 
den Gerechten 
gesegnet werden

 ַעל ַהַצִדיִקים ְוַעל ַהֲחִסיִדים. ְוַעל ִזְקֵני ַעְמך ֵבית יְשָרֵאל. ְוַעל ְפֵליַטת סוְפֵריֶהם. ְוַעל ֵגֵרי ַהֶצֶדק
 ְוָעֵלינו. ֶיֱהמו ַרֲחֶמיך ה' ֵא־לֵהינו. ְוֵתן ָשָכר טוב ְלָכל ַהבוְטִחים ְבִשְמך ֶבֱאֶמת. ְוִשים ֶחְלֵקנו ִעָמֶהם

ְלעוָלם ְולֹא ֵנבוש ִכי ְבך ָבָטְחנו: ָברוך אָתה ה'. ִמְשָען וִמְבָטח ַלַצִדיִקים:
11.Bitte für die 

Wiederaufbau 
Jeruschalajims

 ְוִלירוָשַלים ִעיְרך ְבַרֲחִמים ָתשוב. ְוִתְשֹכן ְבתוָכה ַכֲאֶשר ִדַבְרָת. וְבֵנה אוָתה ְבָקרוב ְבָיֵמינו ִבְנַין
עוָלם. ְוִכֵסא ָדִוד ְמֵהָרה ְלתוָכה ָתִכין: ָברוך אָתה ה'. בוֵנה ְירוָשָלים:

12.Bitte für das Wie-
derherrschen der 
Dynastie Davids

 ֶאת ֶצַמח ָדִוד ַעְבְדך ְמֵהָרה ַתְצִמיַח. ְוַקְרנו ָתרום ִבישוָעֶתך. ִכי ִלישוָעְתך ִקִוינו ָכל ַהיום: ָברוך אָתה
ה'. ַמְצִמיַח ֶקֶרן ְישוָעה:

13.Bitte für das 
Erhören der 
Gebete

 ְשַמע קוֵלנו. ה' ֵא־לֵהינו חוס ְוַרֵחם ָעֵלינו. ְוַקֵבל ְבַרֲחִמים וְבָרצון ֶאת ְתִפָלֵתנו. ִכי ֵא־ל שוֵמַע ְתִפלות
 ְוַתֲחנוִנים אָתה. וִמְלָפֶניך ַמְלֵכנו.  ֵריָקם אל ְתִשיֵבנו.  ִכי אָתה שוֵמַע ְתִפַלת ַעְמך יְשָרֵאל ְבַרֲחִמים. ָברוך

אָתה ה'. שוֵמַע ְתִפָלה:

 אָתה ִקַדשָת ֶאת יום ַהשִביִעי
 ִלשֶמך. ַתְכִלית ַמֲעשה שַמים
 ָואֶרץ. וֵבַרְכתו ִמָכל ַהָיִמים.

 ְוִקַדשתו ִמָכל ַהְזַמִנים. ְוֵכן
ָכתוב ְבתוָרֶתך: 

 ַוְיֻכלו ַהשַמים ְוָהאֶרץ ְוָכל
 ְצָבאם: ַוְיַכל ֱא־לִהים ַביום

 ַהשִביִעי ְמַלאְכתו ֲאשר ָעשה.
 ַוִישבת ַביום ַהשִביִעי ִמָכל

ְמַלאְכתו ֲאשר ָעשה: 
 ַוְיָבֶרך ֱא־לִהים ֶאת יום ַהשִביִעי

 ַוְיַקֵדש אתו. ִכי בו שַבת ִמָכל
 ְמַלאְכתו ֲאשר ָבָרא ֱא־לִהים

ַלֲעשות: 
 ישְמחו ְבַמְלכוְתך שוְמֵרי שָבת
 ְוקוְרֵאי עֶנג. ַעם ְמַקְדשי שִביִעי.

 ֻכָלם ישְבעו ְויְתַעְנגו ִמטוֶבך.
 וַבשִביִעי ָרִציָת בו ְוִקַדשתו

 ֶחְמַדת ָיִמים אותו ָקָראָת. ֵזֶכר
ְלַמֲעשה ְבֵראשית: 

 ֱא־לֵהינו ֵוא־לֵהי ֲאבוֵתינו. ְרֵצה
 ִבְמנוָחֵתנו. ַקְדשנו ְבִמְצוֶתיך ְוֵתן
 ֶחְלֵקנו ְבתוָרֶתך. שְבֵענו ִמטוֶבך
 ְושְמֵחנו ִבישוָעֶתך. ְוַטֵהר ִלֵבנו

 ְלָעְבְדך ֶבֱאֶמת. ְוַהְנִחיֵלנו ה'
 ֱא־לֵהינו ְבאֲהָבה וְבָרצון שַבת
 ָקְדשך. ְוָינוחו ָבה ָכל ישָרֵאל

ְמַקְדשי שֶמך: 
ָברוך אָתה ה'. ְמַקֵדש ַהשָבת:

 ישַמח מֶשה ְבַמְתַנת ֶחְלקו. ִכי ֶעֶבד
 ֶנֱאָמן ָקָראָת לו. ְכִליל ִתְפֶאֶרת

 ְבראשו ָנַתָת. ְבָעְמדו ְלָפֶניך ַעל ַהר
 ִסיַני. וְשֵני ֻלחות ֲאָבִנים הוִריד ְבָידו.
 ְוָכתוב ָבֶהם ְשִמיַרת ַשָבת. ְוֵכן ָכתוב

ְבתוָרֶתך: 
 ְוָשְמרו ְבֵני ישָרֵאל ֶאת ַהַשָבת.

 ַלֲעשות ֶאת ַהַשָבת ְלדרָתם ְבִרית
 עוָלם: ֵביִני וֵבין ְבֵני ישָרֵאל אות ִהיא

 ְלעוָלם. ִכי ֵשֶשת ָיִמים ָעשה ה' ֶאת
 ַהָשַמים ְוֶאת ָהאֶרץ. וַביום ַהְשִביִעי

ָשַבת ַוִיָנַפש: 
 ְולא ְנַתתו ה' ֱא־לֵהינו ְלגוֵיי ָהֲאָרצות.
 ְולא ִהְנַחְלתו ַמְלֵכנו ְלעוְבֵדי ְפִסיִלים.

 ְוַגם ִבְמנוָחתו לא יְשְכנו ֲעֵרִלים. ִכי
 ְלישָרֵאל ַעְמך ְנַתתו ְבאֲהָבה. ְלֶזַרע

ַיֲעקב ֲאֶשר ָבם ָבָחְרָת: 
 ַעם ְמַקְדֵשי ְשִביִעי. ֻכָלם ישְבעו

 ְויְתַעְנגו ִמטוֶבך. וַבְשִביִעי ָרִציָת בו
 ְוִקַדְשתו. ֶחְמַדת ָיִמים אותו ָקָראָת.

ֵזֶכר ְלַמֲעשה ְבֵראִשית: 
 ֱא־לֵהינו ֵוא־לֵהי ֲאבוֵתינו ְרֵצה

 ִבְמנוָחֵתנו. ַקְדֵשנו ְבִמְצוֶתיך ְוֵתן
 ֶחְלֵקנו ְבתוָרֶתך. שְבֵענו ִמטוֶבך

 ְושְמֵחנו ִבישוָעֶתך ְוַטֵהר ִלֵבנו
 ְלָעְבְדך ֶבֱאֶמת. ְוַהְנִחיֵלנו ה' ֱא־לֵהינו
 ְבאֲהָבה וְבָרצון ַשַבת ָקְדֶשך. ְוָינוחו

בו ישָרֵאל ְמַקְדֵשי ְשֶמך:
ָברוך אָתה ה' ְמַקֵדש ַהַשָבת: 

 ִתַכְנָת ַשָבת ָרִציָת ָקְרְבנוֶתיָה. ִצִויתָ
 ֵפרוֶשיָה ִעם ִסדוֵרי ְנָסֶכיָה. ְמַעְנֶגיָה ְלעוָלם

 ָכבוד יְנָחלו. טוֲעֶמיָה ַחִיים ָזכו. ְוַגם
 ָהאוֲהִבים ְדָבֶריָה ְגֻדָלה ָבָחרו. אז ִמִסיַני
 ִנְצַטוו ָעֶליָה. ַוְתַצֵונו ה' ֱא־לֵהינו ְלַהְקִריב

 ָבה ָקְרַבן מוַסף ַשָבת ָכָראוי. ְיִהי ָרצון
 ִמְלָפֶניך ה' ֱא־לֵהינו ֵוא־לֵהי ֲאבוֵתינו.

 ֶשַתֲעֵלנו ְבשְמָחה ְלאְרֵצנו. ְוִתָטֵענו
 ִבְגבוֵלנו ְוָשם ַנֲעשה ְלָפֶניך ֶאת ָקְרְבנות

 חובוֵתינו. ְתִמיִדים ְכִסְדָרם ומוָסִפים
 ְכִהְלָכָתם. ְוֶאת מוַסף יום ַהַשָבת ַהֶזה.
 ַנֲעשה ְוַנְקִריב ְלָפֶניך ְבאֲהָבה ְכִמְצַות

 ְרצוֶנך. ְכמו ֶשָכַתְבָת ָעֵלינו ְבתוָרֶתך ַעל
 ְיֵדי מֶשה ַעְבֶדך ִמִפי ְכבוֶדך ָכאמור:

 וְביום ַהַשָבת. ְשֵני ְכָבשים ְבֵני ָשָנה
 ְתִמיִמם. וְשֵני ֶעשרִנים סֶלת ִמְנָחה ְבלוָלה
 ַבֶשֶמן ְוִנְסכו. עַלת ַשַבת ְבַשַבתו ַעל עַלת
 ַהָתִמיד ְוִנְסָכה: ישְמחו ְבַמְלכוְתך שוְמֵרי

 ַשָבת ְוקוְרֵאי עֶנג. ַעם ְמַקְדֵשי ְשִביִעי. ֻכָלם
 ישְבעו ְויְתַעְנגו ִמטוֶבך. וַבְשִביִעי ָרִציָת בו

 ְוִקַדְשתו ֶחְמַדת ָיִמים אותו ָקָראָת. ֵזֶכר
ְלַמֲעשה ְבֵראִשית: 

 ֱא־לֵהינו ֵוא־לֵהי ֲאבוֵתינו ְרֵצה ִבְמנוָחֵתנו.
 ַקְדֵשנו ְבִמְצוֶתך ְוֵתן ֶחְלֵקנו ְבתוָרֶתך.

 שְבֵענו ִמטוֶבך ְושְמֵחנו ִבישוָעֶתך. ְוַטֵהר
 ִלֵבנו ְלָעְבְדך ֶבֱאֶמת. ְוַהְנִחיֵלנו ה' ֱא־לֵהינו

 ְבאֲהָבה וְבָרצון ַשַבת ָקְדֶשך ְוָינוחו בו
 ָברוך אָתה ה'.ישָרֵאל ְמַקְדֵשי ְשֶמך: 

ְמַקֵדש ַהַשָבת: 

 אָתה ֶאָחד ְוִשְמך ֶאָחד
 וִמי ְכַעְמך ישָרֵאל גוי
 ֶאָחד ָבאֶרץ. ִתְפֶאֶרת
 ְגֻדָלה ַוֲעֶטֶרת ְישוָעה

 יום ְמנוָחה וְקֻדָשה
 ְלַעְמך ָנַתָת. אְבָרָהם ָיֵגל

 יְצָחק ְיַרֵנן ַיֲעקב וָבָניו
 ָינוחו בו. ְמנוַחת אֲהָבה

 וְנָדָבה. ְמנוַחת ֱאֶמת
 ֶוֱאמוָנה. ְמנוַחת ָשלום
 ְוַשְלָוה ְוַהְשֵקט ָוֶבַטח
 ְמנוָחה ְשֵלָמה ָשאָתה

 רוֶצה ָבה. ַיִכירו ָבֶניך
 ְוֵיְדעו ִכי ֵמִאְתך ִהיא

 ְמנוָחָתם ְוַעל ְמנוָחָתם
ַיְקִדישו ֶאת ְשֶמך: 

 ֱא־לֵהינו ֵוא־לֵהי
 ֲאבוֵתינו. ְרֵצה ִבְמנוָחֵתנו

 ַקְדֵשנו ְבִמְצוֶתיך ְוֵתן
 ֶחְלֵקנו ְבתוָרֶתך שְבֵענו

 ִמטוֶבך ְושַמֵחנו
 ִבישוָעֶתך ְוַטֵהר ִלֵבנו

 ְלָעְבְדך ֶבֱאֶמת.
 ְוַהְנִחיֵלנו ה' ֱא־לֵהינו
 ְבאֲהָבה וְבָרצון ַשָבת
 ָקְדֶשך ְוָינוחו ָבם ָכל

ישָרֵאל ְמַקְדֵשי ְשֶמך: 
 ָברוך אָתה ה' ְמַקֵדש

ַהַשָבת:
1.Bitte für die Wiederein-

führung des Tempeldienstes
 ְרֵצה ה' ֵא־לֵהינו ְבַעְמך יְשָרֵאל וִבְתִפָלָתם. ְוָהֵשב ֶאת ָהֲעבוָדה ִלְדִביר ֵביֶתך. ְוִאֵשי יְשָרֵאל וְתִפָלָתם. ְבאֲהָבה ְתַקֵבל ְבָרצון. וְתִהי ְלָרצון ָתִמיד ֲעבוַדת יְשָרֵאל ַעֶמך: ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינו ְבשוְבך ְלִציון ְבַרֲחִמים: ָברוך אָתה ה'. ַהַמֲחִזיר

ְשִכיָנתו ְלִציון:
2.Danksagung  מוִדים ֲאַנְחנו ָלך. ָשאָתה הוא ה' ֵא־לֵהינו ֵוא־לֵהי ֲאבוֵתינו ְלעוָלם ָוֶעד. צור ַחֵיינו. ָמֵגן יְשֵענו אָתה הוא ְלדור ָודור:  נוֶדה ְלך וְנַסֵפר ְתִהָלֶתך ַעל ַחֵיינו ַהְמסוִרים ְבָיֶדך. ְוַעל ִנְשמוֵתינו ַהְפקודות ָלך. ְוַעל ִנֶסיך ֶשְבָכל יום ִעָמנו. ְוַעל

 ִנְפְלאוֶתיך ְוטובוֶתיך ֶשְבָכל ֵעת. ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצֳהָרים: ַהטוב ִכי לֹא ָכלו ַרֲחֶמיך. ְוַהְמַרֵחם ִכי לֹא ַתמו ֲחָסֶדיך. ֵמעוָלם ִקִוינו ָלך: ְוַעל ֻכָלם יְתָבַרך ְויְתרוַמם ִשְמך ַמְלֵכנו ָתִמיד ְלעוָלם ָוֶעד: ְוֹכל ַהַחִיים יודוך ֶסָלה. ִויַהְללו ֶאת ִשְמך
ֶבֱאֶמת. ָהֵא־ל ְישוָעֵתנו ְוֶעְזָרֵתנו ֶסָלה. ָברוך אָתה ה'. ַהטוב ִשְמך וְלך ָנֶאה ְלהודות:

3.Bitte für Frieden  ִשים ָשלום טוָבה וְבָרָכה. ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ָעֵלינו ְוַעל ָכל יְשָרֵאל ַעֶמך. ָבְרֵכנו אִבינו ֻכָלנו ְכֶאָחד ְבאור ָפֶניך. ִכי ְבאור ָפֶניך ָנַתָת ָלנו ה' ֵא־לֵהינו תוַרת ַחִיים ְואֲהַבת ֶחֶסד. וְצָדָקה וְבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַחִיים ְוָשלום. ְוטוב ְבֵעיֶניך
ְלָבֵרך ֶאת ַעְמך יְשָרֵאל ְבָכל ֵעת וְבָכל ָשָעה ִבְשלוֶמך. ָברוך אָתה ה', ַהְמָבֵרך ֶאת ַעמו יְשָרֵאל ַבָשלום:
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