Bedtime Shema prayer
Explanations in English by: Zion Nefesh, DailyZohar.com
Leshem Yichud
Declaring the purpose of the prayer for the unification of the light and vessel. We submit to and
accept the light in every part of our body and soul.
לְ ׁ ֵשם יִ ח ּוד ֻק ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יהִּ ,ב ְד ִחיל ּו ּו ְר ִחימ ּוּ ,ו ְר ִחימ ּו ּו ְד ִחיל ּו ,לְ יַחֲ ָדא ׁ ֵשם אות י ואות ה בשם
יך ה ּוא ּו ׁ ְש ִכינְ ּ ֵת ּ
תו ,וַ הֲ ֵרינִ י
תו וְ יִ ְר ָא ֹ
תו יִ ְת ָּב ַר ְך וְ ַאהֲ ָב ֹ
ש ָר ֵאל .הֲ ֵרינִ י ְמ ַק ּ ֵבל ָעלַ י אֱ לָ ה ּו ֹ
אות ו ואות ה ְּביִ ח ּו ָדא ׁ ְשלִ ים ְּב ׁ ֵשם ָּכל יִ ְ ׂ
יכו ַעל ָּכל ֵא ָבר וְ ֵא ָבר וְ גִ יד וְ גִ יד
יה ְ ּכלָ א .וַ הֲ ֵרינִ י ַמ ְמלִ ֹ
י ֵָרא ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ְּבגִ ין ְ ּד ִאיה ּו ַרב וְ ׁ ַש ִּליט ַעל ּכ ּ ָֹלא .וְ כ ּ ָֹלא ָק ֵמ ּ
ֵמ ַר ַמ"ח ֵא ָב ִרים וְ ׁ ַש ַס"ה ִ ּג ִידים ׁ ֶשל ּג ּו ִפי וְ נַ ְפ ׁ ִשי ,ר ּו ִחי וְ נִ ׁ ְש ָמ ִתי ַמלְ כ ּות ְ ּגמ ּו ָרה ּו ׁ ְשלֵ ָמה ,וַ הֲ ֵרינִ י ֶע ֶבד לַ יְ הֹוָ ה
צון:
דו ְּבלֵ ָבב ׁ ָשלֵ ם וְ נ ֶֶפ ׁש חֲ ֵפ ָצהָ ,א ֵמן ֵּכן יְ ִהי ָר ֹ
זַכנִ י לְ ָע ְב ֹ
יִ ְת ָּב ַר ְך .וְ ה ּוא ְּב ַרחֲ ָמיו יְ ֵּ
We forgive anyone who hurt us in anyway and ask the Holy One not to punish anyone on our
account, even if they did something that hurt us in this life or previous lives. We ask for forgiveness
and removal of our sins and impure actions
מונִ י
או ׁ ֶש ָח ָטא ְ ּכנֶגְ ִ ּדיֵ ּ .בין ְּבג ּו ִפי ּ ֵבין ְּב ָמ ֹ
או ִתי ֹ
סולֵ ַח לְ ָכל ִמי ׁ ֶש ִה ְכ ִעיס וְ ִה ְקנִ יט ֹ
מו ֵחל וְ ֹ
עולָ ם הֲ ֵרינִ י ֹ
ִר ּב ֹו ֹנו ׁ ֶשל ֹ
שהֵ ּ .בין
בו ִדי ּ ֵבין ְּב ָכל אֲ ׁ ֶשר לִ יֵ ּ .בין ְּבאֹנֶס ּ ֵבין ְּב ָר ֹ
ּ ֵבין ִּב ְכ ֹ
צון ּ ֵבין ְּב ׁש ֹוגֵג ּ ֵבין ְּב ֵמזִ יד ּ ֵבין ְּב ִד ּב ּור ּ ֵבין ְּב ַמעֲ ֶׂ
ָ
צון ִמ ְּל ָפ ֶניך יְ הֹוָ ה אֱ ל ַֹהי
ש ָר ֵאל וְ ל ֹא י ֵָענ ֵׁש ׁש ּום ָא ָדם ְּב ִס ָּב ִתי .יְ ִהי ָר ֹ
ְּבגִ לְ ּג ּול זֶה ּ ֵבין ְּבגִ לְ ּג ּול ַא ֵחר לְ ָכל ּ ַבר יִ ְ ׂ
ָ
ָ
חוק ְּב ַרחֲ ֶמיך ָה ַר ִּבים אֲ ָבל ל ֹא ַעל יְ ֵדי יִ ּס ּו ִרין
אתי לְ ָפנֶיך ְמ ֹ
עודּ .ו ַמה ּ ׁ ֶש ָח ָט ִ
בו ַתי ׁ ֶש ּל ֹא ֶאחֱ ָטא ֹ
וֵ אל ֵֹהי אֲ ֹ
צון ִא ְמ ֵרי פי וְ ֶהגְ ֹיון לִ ִּבי לְ פנ ָ
ֶיך ,יְ הֹוָ ה צ ּו ִרי וְ גֹאֲ לִ י:
ֹ
ר
ָ
לְ
ו
י
ה
ְ
יִ
ים:
ע
ִ
ר
חולָ ִאים ָ
וְ ֹ
ּ
ָ
ִ
לאחר חצות הלילה יברך ברכת המפיל ללא שם ומלכות
Square brackets recited only if going to sleep before midnight
יש ֹון ּ ַבת
ָּבר ּו ְך ] ַא ּ ָתה יְ הֹוָ ה אֱ ל ֵֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָה ֹ
עולָ ם [ַ ,ה ּ ַמ ּ ִפיל ֶח ְבלֵ י ׁ ֵשנָה ַעל ֵעינַי ּו ְתנ ּו ָמה ַעל ַע ְפ ַע ּ ַפי ּו ֵמ ִאיר לְ ִא ׁ
צון ִמ ְּלפנ ָ
לום וְ ֵתן
טו ִבים ּולְ ׁ ָש ֹ
ידנִ י לְ ַח ִּיים ֹ
לום וְ ַתעֲ ִמ ֵ
יבנִ י לְ ׁ ָש ֹ
בו ַתיֶ ׁ ,ש ּ ַת ׁ ְש ִ ּכ ֵ
ֶיך יְ הֹוָ ה אֱ ל ַֹהי וֵ אל ֵֹהי אֲ ֹ
ָעיִ ן .יְ ִהי ָר ֹ
ָ
ידי נִ ּ ָס ֹיון
ידי ֵח ְטא וְ ל ֹא לִ ֵ
יאנִ י לִ ֵ
תו ָר ֶת ָך ,וְ ַת ְר ִ ּגילֵ נִ י לִ ְד ַבר ִמ ְצוָ ה וְ ַאל ּ ַת ְר ִ ּגילֵ נִ י לִ ְד ַבר עֲ ֵב ָרה .וְ ַאל ְּת ִב ֵ
ֶחלְ ִקי ְּב ֹ
חולָ ִאים ָר ִעים וְ ַאל
ידי ִב ּז ָֹיון .וְ יִ ׁ ְשל ֹט ִּבי יֵצֶ ר ַה ּט ֹוב וְ ַאל יִ ׁ ְשל ֹט ִּבי יֵצֶ ר ָה ָרע .וְ ַת ִּצילֵ נִ י ִמ ּיֵצֶ ר ָה ָרע ּו ֵמ ֹ
וְ ל ֹא לִ ֵ
ְ
ָ
ישן ַה ּ ָמוֶ תָּ .בר ּוך ] ַא ּ ָתה
מות ָר ִעים וְ ִה ְרה ּו ִרים ָר ִעים ּו ְת ֵהא ִמ ּ ָט ִתי ׁ ְשלֵ ָמה לְ ָפנֶיך וְ ָה ֵאר ֵעינַי ּ ֶפן ִא ׁ ַ
לו ֹ
י ְַב ִהיל ּונִ י חֲ ֹ
דו:
בו ֹ
עולָ ם ּ ֻכ ּל ֹו ִּב ְכ ֹ
יְ הֹוָ ה [ ַה ּ ֵמ ִאיר לְ ֹ

The prayer of Shema Israel for unification with the Light and removal of all negative
energies that may try to keep our soul on lower level, blocking the soul from going
higher to recharge with life energy.
להינ ּו ,יְ הֹוָ ה ֶא ָחד:
ש ָר ֵאל ,יְ הֹוָ ה אֱ ֵ
ׁ ְש ַמע יִ ְ ׂ
ָּבר ּו ְךֵ ׁ ,שם ְ ּכבוד ַמלְ כ ּותו ,לְ עולָ ם וָ ֶעד:

לה ָ
נכי ְמ ַצ ְ ּו ָך
אד ָך :וְ ָהי ּו ַה ְ ּד ָב ִרים ָה ֵא ּ ֶלה אֲ ׁ ֶשר ָא ִ
יךְּ .ב ָכל לְ ָב ְב ָך ּו ְב ָכל נַ ְפ ׁ ְש ָך ּו ְב ָכל ְמ ֶ
וְ ָא ַה ְב ּ ָת ֵאת יְ הֹוָ ה אֱ ֶ
ָ
ָ
ְ
ָ
ָ
ָ
ָ
יתך ּו ְבלֶ ְכ ְּתך ַב ֶּד ֶרך ּו ְב ׁ ָש ְכ ְּבך ּו ְבק ּו ֶמךּ :ו ְק ׁ ַש ְר ּ ָתם
ַהיּום ַעל לְ ָב ֶב ָך :וְ ׁ ִש ַ ּננְ ּ ָתם לְ ָבנֶיך וְ ִד ּ ַב ְר ּ ָת ָּבםְּ .ב ׁ ִש ְב ְּתך ְּב ֵב ֶ
ית ָך ּו ִב ׁ ְש ָע ֶר ָ
טטפת ּ ֵבין ֵעינ ָ
יך:
ֶיךּ :ו ְכ ַת ְב ּ ָתם ַעל ְמזֻזות ּ ֵב ֶ
לְ אות ַעל י ֶָד ָך .וְ ָהי ּו לְ ָ
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יכם ּולְ ָע ְבדו ְּב ָכל
לה ֶ
נכי ְמ ַצ ֶ ּוה ֶא ְת ֶכם ַהיּום .לְ ַאהֲ ָבה ֶאת יְ הֹוָ ה אֱ ֵ
ותי אֲ ׁ ֶשר ָא ִ
מע ִּת ׁ ְש ְמע ּו ֶאל ִמ ְצ ַ
וְ ָהיָה ִאם ׁ ָש ַ
ָ
ָ
ָ
נָת ִּתי
ירשך וְ יִ ְצ ָה ֶרך :וְ ַ
קוש .וְ ָא ַס ְפ ּ ָת ְדגָ נֶך וְ ִת ׁ ְ
נָת ִּתי ְמ ַטר ַא ְר ְצ ֶכם ְּב ִע ּתו ֶ
נַפ ׁ ְש ֶכם :וְ ַ
יורה ּו ַמלְ ׁ
לְ ַב ְב ֶכם ּו ְב ָכל ְ
ָ
להים אֲ ֵח ִרים
ש ָב ְע ּ ָתִ :ה ּ ׁ ָש ְמר ּו לָ ֶכם ּ ֶפן יִ ְפ ּ ֶתה לְ ַב ְב ֶכם .וְ ַס ְר ּ ֶתם וַ עֲ ַב ְד ּ ֶתם אֱ ִ
ש ְד ָך לִ ְב ֶה ְמ ּ ֶתך .וְ ָא ַכלְ ּ ָת וְ ָ ׂ
שב ְּב ָ ׂ
ֵע ֶׂ
יתם לָ ֶהם :וְ ָח ָרה ַאף יְ הֹוָ ה ָּב ֶכם וְ ָע ַצר ֶאת ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם וְ לא יִ ְהיֶה ָמ ָטר וְ ָהאֲ ָד ָמה לא ִת ּ ֵתן ֶאת יְ ב ּולָ ּה.
וְ ִה ׁ ְש ּ ַתחֲ וִ ֶ
ש ְמ ּ ֶתם ֶאת ְ ּד ָב ַרי ֵא ּ ֶלה ַעל לְ ַב ְב ֶכם וְ ַעל נַ ְפ ׁ ְש ֶכם.
וַ אֲ ַב ְד ּ ֶתם ְמ ֵה ָרה ֵמ ַעל ָה ָא ֶרץ ַה ּט ָבה אֲ ׁ ֶשר יְ הֹוָ ה ֵ
נתן לָ ֶכם :וְ ַ ׂ
ֵיכם לְ ַד ּ ֵבר ָּבםְּ .ב ׁ ִש ְב ְּתךָ
אתם ֶאת ְּבנ ֶ
ֵיכם :וְ לִ ּ ַמ ְד ּ ֶתם ָ
טוטפת ּ ֵבין ֵעינ ֶ
ָ
אתם לְ אות ַעל י ְֶד ֶכם וְ ָהי ּו לְ
ּו ְק ׁ ַש ְר ּ ֶתם ָ
ָ
ָ
ָ
ָ
ְ
ָ
ימי
יכם וִ ֵ
יתך ּו ִב ׁ ְש ָע ֶריך :לְ ַמ ַען יִ ְר ּב ּו יְ ֵמ ֶ
ית ָך ּו ְבלֶ ְכ ְּתך ַב ֶּד ֶרך ּו ְב ׁ ָש ְכ ְּבך ּו ְבק ּו ֶמךּ :ו ְכ ַת ְב ּ ָתם ַעל ְמז ּוזות ּ ֵב ֶ
ְּב ֵב ֶ
ימי ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ַעל ָה ָא ֶרץ:
יכם לָ ֵתת לָ ֶהםּ ִ .כ ֵ
בת ֶ
ֵיכם ַעל ָהאֲ ָד ָמה אֲ ׁ ֶשר נִ ׁ ְש ּ ַבע יְ הֹוָ ה לַ אֲ ֵ
ְבנ ֶ
יהם
יצת ַעל ַּכנְ ֵפי ִבגְ ֵד ֶ
ש ּו לָ ֶהם ִצ ִ
ּאמר יְ הֹוָ ה ֶאל ׁ ֶ
וַ י ֶ
ש ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ּ ָת אֲ לֵ ֶהם וְ ָע ׂ
משה ּ ֵלאמרַּ :ד ּ ֵבר ֶאל ְּבנֵי יִ ְ ׂ
יתם אתו ּוזְ ַכ ְר ּ ֶתם ֶאת ָּכל ִמ ְצות יְ הֹוָ ה
יצת ּו ְר ִא ֶ
יצת ַה ָּכנָף ּ ְפ ִתיל ְּת ֵכלֶ ת :וְ ָהיָה לָ ֶכם לְ ִצ ִ
נָתנ ּו ַעל ִצ ִ
דרתם .וְ ְ
ָ
לְ
יתם
ש ֶ
ֵיכם אֲ ׁ ֶשר ַא ּ ֶתם זנִ ים ַאחֲ ֵר ֶ
אתם .וְ לא ָתת ּור ּו ַאחֲ ֵרי לְ ַב ְב ֶכם וְ ַאחֲ ֵרי ֵעינ ֶ
יתם ָ
ש ֶ
יהם :לְ ַמ ַען ִּתזְ ְ ּכר ּו וַ עֲ ִ ׂ
וַ עֲ ִ ׂ
אתי ֶא ְת ֶכם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם לִ ְהיות
יכם אֲ ׁ ֶשר הוצֵ ִ
לה ֶ
יכם :אֲ נִ י יְ הֹוָ ה אֱ ֵ
אלה ֶ
ֵ
דשים לֵ
יתם ְק ׁ ִ
ותי .וִ ְהיִ ֶ
ֶאת ָּכל ִמ ְצ ָ
יכם :אֱ ֶמת:
לה ֶ
אלהים .אֲ נִ י יְ הֹוָ ה אֱ ֵ
ִ
לָ ֶכם לֵ
Special Psalms for protection during sleep
יפי ֹּות ְּבי ָָדם:
מות ֵאל ִּבגְ ֹ
רו ְמ ֹ
בו ָתםֹ :
בוד ,יְ ַר ְּננ ּו ַעל ִמ ׁ ְש ְ ּכ ֹ
י ַַעלְ ז ּו חֲ ִס ִידים ְּב ָכ ֹ
רונָם ,וְ ֶח ֶרב ּ ִפ ִ
This verse (Songs 3:7) should be recited 3 times. It connects our body and soul to Zeir Anpin (60
mighty men) and provide spiritual protection around the bed (Aspect of Malchut).
יש ַח ְר ּב ֹו
ִה ּנֵה ִמ ּ ָט ֹ
ש ָר ֵאל ֻ ּ :כ ּ ָלם אֲ ֻחזֵי ֶח ֶרב ְמל ְֻּמ ֵדי ִמלְ ָח ָמהִ ,א ׁ
תו ׁ ֶש ִּל ׁ ְשלֹמֹה ׁ ִש ּ ׁ ִשים ִ ּג ּב ִֹרים ָס ִביב לָ ּהִ ,מ ִ ּג ּב ֵֹרי יִ ְ ׂ
ילות) :ג' פעמים (
כו ִמ ּ ַפ ַחד ּ ַב ּ ֵל ֹ
ַעל יְ ֵר ֹ
Blessing of the Priests (Numbers 6:24,25,26) to connect to six sefirot of Zeir Anpin that channels the
Light to the world. Each verse has the YHVH in it and all together have 60 letters.
שא יְ הֹוָ ה ּפנָיו ֵאלֶ ָ
ָאר יְ הֹוָ ה ּפנָיו ֵאלֶ ָ
לום:
ָשם לְ ָך ׁ ָש ֹ
יח ּנ ּ ָ
יך וִ ֻ
יְ ָב ֶר ְכ ָך יְ הֹוָ ה וְ יִ ׁ ְש ְמ ֶר ָך :י ֵ
יך וְ י ֵׂ
ֶך :יִ ּ ָ ׂ
ָ
ָ
From Psalms 91, putting trust in the Light to ‘pave’ a safe path for the soul on the way up and down.
60 words for protection.
י ׁ ֵֹשב ְּב ֵס ֶתר ֶעלְ ֹיוןְּ ,בצֵ ל ׁ ַש ַּדי יִ ְת ֹ
לונָן :א ַֹמר לַ יְ הֹוָ ה ַמ ְח ִסי ּו ְמצ ּו ָד ִתי ,אֱ ל ַֹהי ֶא ְב ַטח ּב ֹוּ ִ :כי ה ּוא ַי ִּצילְ ָך ִמ ּ ַפח יָק ּו ׁש
תו י ֶָס ְך לָ ְך וְ ַת ַחת ְ ּכנָ ָפיו ּ ֶת ְח ֶסהִ ,צ ָ ּנה וְ ס ֵֹח ָרה אֲ ִמ ּת ֹו :ל ֹא ִת ָירא ִמ ּ ַפ ַחד לָ יְ לָ הֵ ,מ ֵחץ יָע ּוף
ִמ ֶּד ֶבר ַה ּו ֹותְּ :ב ֶא ְב ָר ֹ
יך ל ֹא יִ ָּג ׁשַ :רק ְּב ֵעינֶיךָ
ֶךֵ ,אלֶ ָ
ימינ ָ
ָ
ְ
ֹיו ָמםִ :מ ֶּד ֶבר ָּבא ֶֹפל יַהֲ ל ֹךִ ,מ ֶ ּק ֶטב י ָׁש ּוד ָצהֳ ָריִ ם :יִ ּפ ֹל ִמ ִּצ ְ ּדך ֶאלֶ ף ּו ְר ָב ָבה ִמ ִ
ַת ִּביט ,וְ ׁ ִש ּל ַֻמת ְר ׁ ָש ִעים ִּת ְר ֶאהּ ִ :כי ַא ּ ָתה יְ הֹוָ ה ַמ ְח ִסי:
‘Confession’ to purify the soul before standing n front of the ‘judge’.
)Not said on Shabbat (Friday Night

בשבת לא אומרים וידוי
ָ
בו ֵתינ ּוָ ּ .תבֹא לְ ָפנֶיך ְּת ִפ ּ ָל ֵתנ ּו .וְ ַאל ִּת ְת ַע ּ ַלם ַמלְ ֵּכנ ּו ִמ ְּת ִח ּנ ֵָתנ ּוֶ ׁ .ש ֵאין אֲ נַ ְחנ ּו ַע ּזֵי ָפנִ ים
ָא ָ ּנא יְ הֹוָ ה אֱ ל ֵֹהינ ּו וֵ אל ֵֹהי אֲ ֹ
לו ַמר לְ פנ ָ
יקים אֲ נַ ְחנ ּו וְ ל ֹא ָח ָטאנ ּו .אֲ ָבל ָח ָטאנ ּוָ .עוִ ינ ּוָ ּ .פ ׁ ַש ְענ ּו.
בו ֵתינ ּו ַצ ִ ּד ִ
ֶיך אֱ ל ֵֹהינ ּו וֵ אל ֵֹהי אֲ ֹ
ּו ְק ׁ ֵשה ע ֶֹרף ֹ
ָ

יתנ ּו:
בו ֵתינ ּו וְ ַאנְ ׁ ֵשי ֵב ֵ
נַחנ ּו וַ אֲ ֹ
אֲ ְ
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 י ַָע ְצנ ּו. ָט ַפלְ נ ּו ׁ ֶש ֶקר ּו ִמ ְר ָמה. ָח ַמ ְסנ ּו. ְזַדנ ּו. וְ ִה ְר ׁ ַש ְענ ּו. ֶהעֱ וִ ינ ּו. ִ ּד ּ ַב ְרנ ּו ד ִֹפי וְ לָ ׁש ֹון ָה ָרע. ָּגזַ לְ נ ּו. ָּבגַ ְדנ ּו.ָא ׁ ַש ְמנ ּו
ָ  ָמ ִרינ ּו ְד ָב ֶר. ָמ ַר ְדנ ּו. לַ ְצנ ּו. ָּכ ַע ְסנ ּו. ִ ּכ ַ ּז ְבנ ּו.עות
. ָצ ַר ְרנ ּו. ּ ָפגַ ְמנ ּו. ּ ָפ ׁ ַש ְענ ּו. ָעוִ ינ ּו. ָס ַר ְרנ ּו. נִ ַא ְפנ ּו. נִ ַא ְצנ ּו.יך
ֹ צות ָר
ֹ ֵע
ָ
ָ
 וְ ַס ְרנ ּו ִמ ִּמ ְצ ֹו ֶתיך ּו ִמ ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ֶטיך ַה ּט ֹו ִבים. ּ ָת ִעינ ּו וְ ִתעֲ ַת ְענ ּו. ִּת ַע ְבנ ּו. ׁ ִש ַח ְתנ ּו. ָר ׁ ַש ְענ ּו. ִק ּ ׁ ִשינ ּו ע ֶֹרף.ִצ ַע ְרנ ּו ָאב וָ ֵאם
:נַחנ ּו ִה ְר ׁ ָש ְענ ּו
ְ ֲ וַ א.ית
ָ ש
ׂ ִ  ִ ּכי אֱ ֶמת ָע. וְ ַא ּ ָתה ַצ ִ ּדיק ַעל ָּכל ַה ָּבא ָעלֵ ינ ּו.וְ ל ֹא ׁ ָשוָ ה לָ נ ּו
Ana B’Koach
Recite the 7 lines plus then repeat the line of the day three times.
(Spiritually, the day begins after sundown. On Saturday night we recite line 1, on Sunday night 2 and so on.
On Friday night we say the seventh line.)
 יום, שימו לב. פעמים3  ולאחר מכן לחזור על הפסוק של אותו יום,יש לקרוא את הנוסח המלא של "אנא בכח" כולו מדי לילה
. יום שני בלילה נחשב כיום שלישי וכן הלאה,ראשון בלילה נחשב כיום שני
ָ  ְ ּג ֻד ּ ַלת יְ ִמינ,ָא ָ ּנא ְּבכ ַֹח
. ּ ַת ִּתיר ְצר ּו ָרה,ֶך

 ַטהֲ ֵרנ ּו ֹנו ָרא,ש ְ ּג ֵבנ ּו
ַׂ . ַע ּ ֶמ ָך,ַק ּ ֵבל ִר ּנַת
. ְ ּכ ָב ַבת ׁ ָש ְמ ֵרם, ּד ֹו ְר ׁ ֵשי יִ ח ּו ֶד ָך,נָ א גִ ּב ֹור
. ּ ָת ִמיד ָּג ְמלֵ ם, ַרחֲ ֵמי ִצ ְד ָק ֶת ָך,ּ ָב ְר ֵכם ַטהֲ ֵרם
.ַהל עֲ ָד ֶת ָך
ֵ  נ, ְּברֹב ט ּו ְב ָך,דו ׁש
ֹ ָח ִסין ָק
ָ. ֹזו ְכ ֵרי ְק ֻד ּ ׁ ָש ֶתך, לְ ַע ְּמ ָך ּפנֵה,י ִָחיד ֵּג ֶאה
ְ
.מות
ֹ  ֹיו ֵד ַע ּ ַתעֲ ל ּו, ּו ׁ ְש ַמע ַצעֲ ָק ֵתנ ּו,ׁ ַשוְ ָע ֵתנ ּו ַק ּ ֵבל
Repeat here the line of the day three times to get 60 words (42 original + (3x6=18)). Then finish with

Baruch Shem.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

עולָ ם וָ ֶעד
ֹ ְ ל,תו
ֹ בוד ַמלְ כ ּו
ֹ  ׁ ֵשם ְ ּכ, ָּבר ּו ְך:(whisper) בלחש

Connecting to the Final Redemption and the Resurrection (in case we don’t wake up)
:מו ֵעד
ֹ  ִ ּכי ֵעת לְ ֶחנְ נָ ּה ִ ּכי ָבא,ַא ּ ָתה ָתק ּום ְּת ַר ֵחם ִצי ֹּון
The last line deposit our soul in the ‘hand’ of YHVH and asking for redemption from YHVH’ s aspect
of Chessed and the Central column.
:או ִתי יְ הֹוָ ה ֵאל אֱ ֶמת
ֹ יתה
ָ  ּ ָפ ִד,ְּבי ְָד ָך ַא ְפ ִקיד ר ּו ִחי
It’s recommended not to speak after this line because the soul is prepared for a ‘trip’ to the higher
levels and speaking is like ‘grounding’ the soul.
For a better sleep, clean your body, (the prayer above will clean your soul).
it’s good to practice deep and calm breathing in bed before sleep, before or after the prayer. If you
fall asleep before completing the prayer then it’s okay.
Those who have sleep issue or sensitivity to negative energies that may ‘visit’ their bed and suck
some energy, I recommend sleeping with a pajama that covers the entire body, socks included. Light
fabric is ok. In serious cases, I suggest also light gloves and full head cover.
With love and blessings to all.
Zion

http://DailyZohar.com

