
ִמיַרת ַהלָּׁשוֹן  ִפלָּה לִׁשְ ּתְ
ל עוֹלָם, יְִהי ָרצוֹן ִמלְָּפנֶיךָ, ִרבּוֹנוֹ ׁשֶ

ּוֹם וְּבָכל יוֹם זֵַכּנִי ַהי ְתּ ּן, ׁשֶ ֵאל ַרחוּם וְַחנו
י וּלְׁשוֹנִי ִמלָּׁשוֹן-ָהָרע וְּרכִילוּת  מוֹר ּפִ לְִשׁ

בָּלָָתם. וִּמַקּ

וְֶאזֵָּהר ִמלְַדֵבּר ֲאִפלוּ ַעל ִאיׁש יְִחיִדי,
אוֹ  ָרֵאל  יִשְׂ כְּלַל  ַעל  ִמלְַדֵבּר  ֵכּן  ׁשֶ וְָכל 

ַעל ֵחלֶק ֵמֶהם.
ל  ׁשֶ ִמדּוָֹתיו  ַעל  ִמלְִּהְתַרֵעם  ֵכּן  ׁשֶ וְָכל 

ַהָקּדוֹׁש-בָּרוּךְ-הוּא.

ֲחנֻּפָה,  ֶקר,  ׁשֶ ְבֵרי  דִּ ִמלְַּדבֵּר  וְֶאזֵָּהר 
אוֹנַָאת- גֲַּאוָה,  כַַּעס,  ַמֲחלֶֹקת,  לֵָצנוּת, 
ְדָּבִרים  וְָכל  נִים,  ַהלְָבּנַת-ּפָ ְדָּבִרים, 

ֲאסוִּרים.

ָבר  לֹּא לְַדֵבּר כִּי-ִאם דָּ            וְזֵַכּנִי ׁשֶ
י. ַהָצִּריךְ לְִענְיָנֵי גוִּפי אוֹ נְַפִשׁ

ם  י לְׁשֵ כָּל ַמֲעשַׂ יְִּהיוּ  וְׁשֶ                  
ַמיִם. ָשׁ
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