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Prière après la lecture des Tehilim :
ƒמי י˙ֵּ ƒן ƒמ ˆּ ƒיּוֹ ן י¿ ׁ˘ו ֻּע˙ יָ ¿ׂ˘ ƒר ֵאלּ ¿ ,ב ׁ˘וּב י¿ הוָ ה ׁ ¿˘בוּ˙ ַע ּמוֹ  ,יָ גֵ ל יַ ֲע˜ֹב יַ ¿ׂ˘ ƒמח יָ ¿ׂ˘ ƒר ֵאל.
ו ¿ּ˙ ׁ˘ו ַּע˙ ַˆ ּ ƒד ƒי˜ים ֵמי¿ יָ ָמע ּו ָ ּזם ¿ ּב ֵע˙ ָˆ ָרה.
יעם ּƒכי ָחס ּו בוֹ .
וַ ַ ּי ¿עז¿ ֵרם י¿ יָ וַ י¿ ַפ ¿ ּל ֵטם ,י¿ ַפ ¿ ּל ֵטם ֵמ ¿ר ׁ ָ˘ ƒעים ו¿ יוֹ ׁ ֵ ˘ƒ
אם אמר מספר פר˜ים ˘ל ˙הילים ביום חול :
יך י¿ יָ ¡אל ֵֹהינ ּו ו¿ ¡אל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵ˙ינוּƒ ˘ֶ ׁ ,בז¿ כוּ˙ ƒמז¿ מוֹ ֵרי ַה ¿˙ ƒהל ƒים ׁ ֶ˘ ָ˜ ָראנ ּו ל¿ ָפנֶ ָ
י¿ ƒהי ָרˆוֹ ן ƒמל¿ ָפנֶ ָ
יך,
יהם ,ו ּּ ƒבז¿ כוּ˙ ׁ ¿˘מוֹ ֶ˙ ָ
יך
יהם ,ו¿ ַט ֲע ֵמ ֶ
יהם וּנ¿ ˜וּדוֹ ֵ˙ ֶ
יהם ,ו¿ אוֹ ˙ƒיוֹ ֵ˙ ֶ
יהם ו¿ ֵ˙בוֹ ֵ˙ ֶ
ו ּּ ƒבז¿ כוּ˙ ּ ¿פסו ֵּ˜ ֶ
ֹא˙ינ ּו ו¿ ¿ ˙ƒסלָ ח לָ נ ּו ַעל ָּכל
ַה ¿˜דוֹ ׁ ˘ƒים ו¿ ַה ¿טהוֹ ƒרים ַהיוֹ ¿ˆ ƒאים ֵמ ֶהם˙¿ ˘ֶ ׁ .כַ ּ ֶפר לָ נ ּו ַעל ָּכל ַחט ֵ
ֲעווֹ נוֹ ֵ˙ינוּ ,ו¿ ¿ ˙ƒמ ַחל לָ נ ּו ַעל ָּכל ּ ¿פ ׁ ָ˘ ֵעינ ּו ׁ ֶ˘ ָח ָטאנ ּו ו¿ ֶ˘ ָעו ƒינ ּו ו¿ ׁ ֶ˘ ּ ָפ ַ˘ ¿ענ ּו ל¿ ָפנֶ ָ
יך .ו¿ ַה ֲחזֵ ƒירנ ּו
ּ ƒב ¿˙˘ו ָּבה ׁ ¿˘לֵ ָמה ל¿ ָפנֶ ָ
יך ,ו¿ ַה ¿ד ƒריכֵ נ ּו לַ ֲעבוֹ ָד ֶ˙ ָך ו¿ ¿ ˙ƒפ ַ˙ח לּ ֵ ƒבנ ּו ¿ ּב ַ˙ל¿ מוּד ˙וֹ ָר ֶ˙ ָך .ו¿ ˘¿ ׁ ˙ƒלָ ח
¿רפו ָּאה ׁ ¿˘לֵ ָמה ל¿ חוֹ לֵ י ַע ֶמ ָך )ולָ חולה :לומר א˙ ˘ם החולה ו˘ם אמו( .ו¿ ָ ˜¿ ˙ƒרא ל˘¿ ƒבוּי ƒים
¿דרוֹ ר ו¿ לַ ֲאסו ּƒרים ּ ¿פ ַ˜ח ˜וֹ ַח ,וּל¿ כָ ל הוֹ ל¿ כֵ י ¿ד ָרכ ƒים ו¿ עוֹ ¿ב ֵרי יָ ƒמים וּנ¿ ָהרוֹ ˙ ֵמ ַע ¿מ ָך יָ ¿ׂ˘ ƒר ֵאל
יעם ל¿ ƒמחוֹ ז ֶח ¿פ ָˆם ל¿ ַחי ƒים וּל¿ ׁ ָ˘לוֹ ם .ו¿ ¿ ˙ƒפ˜וֹ ד ל¿ כָ ל ֲח˘ׂ וּכֵ י
ַ˙ ˆƒילֵ ם ƒמ ָּכל ָˆ ָער וָ נֵ זֵ ˜ ,ו¿ ַ˙גֵ ƒ
ָ ּבנ ƒים ¿ ּבזֶ ַרע ׁ ֶ˘ל ַ˜יָ ָמא לַ ֲעבוֹ ָד ֶ˙ך וּל¿ י¿ ƒר ָא ֶ˙ ָך .ו¿ עו ָ ּּברוֹ ˙ ׁ ֶ˘ל ַע ¿מ ָך ֵ ּבי˙ יָ ¿ׂ˘ ƒר ֵאל ַ˙ ˆƒילֵ ן ׁ ֶ˘ל ֹא
יהן ,ו¿ ָהיוֹ ¿˘בוֹ ˙ ַעל ַה ַמ ¿˘ ֵ ּבר ¿ ּב ַר ֲח ֶמ ָ
יך ָה ַר ּ ƒבים ַ˙ ˆƒילֵ ן ƒמ ָּכל ָרע ,ו¿ ֶאל
ַ˙ ּ ֵפל¿ נָ ה ו¿ לָ דוֹ ֵ˙ ֶ
יהן .ו¿ ַאל י¿ ƒמ˘וֹ ל ַא ¿ס ¿ּכ ָרה ו¿ ׁ ֵ˘ ƒדין ו¿ רו ּƒחין ו¿ ל ƒיל ƒין,
ַה ֵמנ ƒי˜וֹ ˙ ַ˙ ׁ ¿˘ ּ ƒפיע ׁ ֶ˘ל ֹא יֶ ¿ח ַסר ָחלָ ב ƒמ ַד ֵד ֶ
י˘ין ¿ ּבכָ ל יַ ל¿ ֵדי ַע ¿מ ָך ֵ ּבי˙ יָ ¿ׂ˘ ƒר ֵאל ,ו ¿ּ˙גַ ¿דלֵ ם ל¿ ˙וֹ ָר ֶ˙ ָך ל ƒל¿ מוֹ ד ˙וֹ ָרה
ו¿ כָ ל ּ ¿פגָ ƒעים ו ַּמ ¿ר ƒעין ּ ƒב ׁ ƒ
לָ ˘¿ ׁ ƒמה ,ו¿ ַ˙ ˆƒילֵ ם ƒמ ַעי ƒן ָה ָרע ו ּƒמ ֶד ֶבר ו ּƒמ ָמגֵ ָפה ו ּƒמ˘ָׂ ָטן ו ּƒמיֵ ֶˆר ָה ָרע .ו ¿ּ˙ ַב ֵטל ֵמ ָעלֵ ינ ּו ו ּƒמ ָּכל
ַע ¿מ ָך ֵ ּבי˙ יָ ¿ׂ˘ ƒר ֵאלּ ¿ ,בכָ ל ָמ˜וֹ ם ֶ˘ ֵהםָּ ,כל ג¿ זֵ רוֹ ˙ ָ˜˘וֹ ˙ ו¿ ָרעוֹ ˙ ,ו¿ ַ˙ ֶטה לֵ ב ַה ַמל¿ כוּ˙ ָעלֵ ינ ּו
ל¿ טוֹ ָבה .ו¿ ˙ƒג¿ זוֹ ר ָעלֵ ינ ּו ג¿ זֵ רוֹ ˙ טוֹ בוֹ ˙ ,ו¿ ˘¿ ׁ ˙ƒלַ ח ¿ ּב ָרכָ ה ו¿ ַה ¿ˆלָ ָחה ¿ ּבכָ ל ַמ ֲע˘ֵׂ ה יָ ֵדינוּ ,ו¿ ָהכֵ ן
ּ ַפ ¿רנָ ָס ֵ˙ינ ּו ƒמיָ ¿ד ָך ָה ¿ר ָח ָבה ו¿ ַה ¿מלֵ ָאה ,ו¿ ל ֹא יָ ˆ¿ ƒט ¿רכ ּו ַע ¿מ ָך ֵ ּבי˙ יָ ¿ׂ˘ ƒר ֵאל זֶ ה לָ זֶ ה ו¿ ל ֹא ל¿ ַעם
ַא ֵחר ,ו¿ ֵ˙ן ל¿ כָ ל ƒא ׁי˘ וָ ƒא ׁי˘ ֵדי ּ ַפ ¿רנָ ָס˙וֹ וּל¿ כָ ל ג¿ ו ƒיָ ה וּג¿ ו ƒיָ ה ֵדי ַמ ¿חסוֹ ָרה .ו ¿ּ˙ ַמ ֵהר ו¿ ָ˙ ƒח ׁי˘
ל¿ גָ ֳאלֵ נ ּו ו¿ ¿ ˙ƒבנֶ ה ֵ ּבי˙ ƒמ ¿˜ ָד ׁ ֵ˘נ ּו ו¿ ¿ ˙ƒפ ַא ¿ר ֵ˙נוּ .ו ּƒבז¿ כוּ˙ ׁ ¿˘לוֹ ׁ˘ ֶע˘ׂ¿ ֵרה ƒמידוֹ ֶ˙ ָ
יך ׁ ֶ˘ל ַר ֲח ƒמים
ַה ¿ּכ˙ו ּƒבים ¿ ּב˙וֹ ָר ֶ˙ ָך ¿ּכמוֹ ׁ ֶ˘נֶ ¡א ַמר :י¿ יָ  ,י¿ יָ ֵ ,אל ַרחוּם ו¿ ַחנוּןֶ ,א ֶר ¿ך ַא ּ ַפי ƒם ו¿ ַרב ֶח ֶסד וֶ ֶא ¡מ˙,
נ ֵֹˆר ֶח ֶסד לָ ֲאלָ ƒפים נ ֵֹ˘א ָעוֹ ן וָ ֶפ ׁ ָ˘ע ו¿ ַח ָט ָאה ו¿ נַ ֵ˜הֵ ˘ֶ ׁ ,אינָ ן חוֹ ז¿ רוֹ ˙ ֵר ָי˜ם ƒמל¿ ָפנֶ ָ
יךָ ,עז¿ ֵרנ ּו
ֹא˙ינ ּו ל¿ ַמ ַען ׁ ¿˘ ֶמ ָךּ ָ .ברו ¿ּך י¿ יָ
¡אל ֵֹהי יֵ ˘¿ ׁ ƒענ ּו ַעל ¿ד ַבר ¿ּכבוֹ ד ׁ ¿˘ ֶמ ָך ו¿ ַה ˆƒילֵ נ ּו ו¿ כַ ּ ֵפר ַעל ַחט ֵ
ל¿ עוֹ לָ ם ָא ֵמן ו¿ ָא ֵמן.
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אם אמר ספר ˘לם ˘ל ˙הילים ביום חול :
י¿ ƒהי ָרˆוֹ ן ƒמל¿ ָפנֶ ָ
י˘י,
א˘וֹ ן˘ֵ ׁ ,נ ƒי˘¿ ׁ ,לƒ ׁ ƒ
יך י¿ יָ ¡אל ֵֹהינ ּו ו¿ ¡אל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵ˙ינוּƒ ˘ֶ ׁ ,בז¿ כוּ˙ ֵס ֶפר ƒר ׁ
י˘י ׁ ֶ˘ ַ ּב ¿˙ ƒהל ƒים ׁ ֶ˘ ָ˜ ָראנ ּו ל¿ ָפנֶ ָ
א˘י˙˘¿ ׁ ,מוֹ ˙ ,וַ יָ ˜¿ ƒרא,
יך˘ֶ ׁ ,הוּא ¿ּכנֶ גֶ ד ֵס ֶפר ¿ ּב ֵר ׁ ƒ
יעיֲ ,ח ƒמ ׁ ƒ
¿ר ƒב ƒ
ַ ּב ƒמ ¿ד ַ ּבר¿ ,ד ָב ƒרים ו ּƒבז¿ כוּ˙ ƒמז¿ מוֹ ָריו ,ו ּƒבז¿ כוּ˙ ּ ¿פסו ָּ˜יו ,ו ּƒבז¿ כוּ˙ ֵ˙יבוֹ ָ˙יו ,ו ּƒבז¿ כוּ˙ אוֹ ˙ƒיוֹ ָ˙יו,
ו ּƒבז¿ כוּ˙ נ¿ ˜וּדוֹ ָ˙יו ,ו ּƒבז¿ כוּ˙ ¿ט ָע ָמיו ,ו ּƒבז¿ כוּ˙ ׁ ¿˘מוֹ ֶ˙ ָ
יך ַה ¿˜דוֹ ׁ ˘ƒים ו¿ ַה ¿טהוֹ ƒרים ַהיוֹ ¿ˆ ƒאים
ֹא˙ינ ּו ו¿ ¿ ˙ƒסלָ ח לָ נ ּו ַעל ָּכל ֲעווֹ נוֹ ֵ˙ינוּ ,ו¿ ¿ ˙ƒמ ַחל לָ נ ּו ַעל ָּכל
ƒמ ֶמנוּ˙¿ ˘ֶ ׁ ,כַ ּ ֶפר לָ נ ּו ַעל ָּכל ַחט ֵ
יך .ו¿ ַה ֲחזֵ ƒירנ ּו ּ ƒב ¿˙˘ו ָּבה ׁ ¿˘לֵ ָמה ל¿ ָפנֶ ָ
ּ ¿פ ׁ ָ˘ ֵעינ ּו ׁ ֶ˘ ָח ָטאנ ּו ו¿ ֶ˘ ָעו ƒינ ּו ו¿ ׁ ֶ˘ ּ ָפ ַ˘ ¿ענ ּו ל¿ ָפנֶ ָ
יך ,ו¿ ַה ¿ד ƒריכֵ נ ּו
לַ ֲעבוֹ ָד ֶ˙ ָך ו¿ ¿ ˙ƒפ ַ˙ח לּ ֵ ƒבנ ּו ¿ ּב ַ˙ל¿ מוּד ˙וֹ ָר ֶ˙ ָך .ו¿ ˘¿ ׁ ˙ƒלָ ח ¿רפו ָּאה ׁ ¿˘לֵ ָמה ל¿ חוֹ לֵ י ַע ֶמ ָך )ולָ חולה:
לומר א˙ ˘ם החולה ו˘ם אמו( .ו¿ ָ ˜¿ ˙ƒרא ל˘¿ ƒבוּי ƒים ¿דרוֹ ר ו¿ לַ ֲאסו ּƒרים ּ ¿פ ַ˜ח ˜וֹ ַח ,וּל¿ כָ ל
יעם
הוֹ ל¿ כֵ י ¿ד ָרכ ƒים ו¿ עוֹ ¿ב ֵרי יָ ƒמים וּנ¿ ָהרוֹ ˙ ֵמ ַע ¿מ ָך יָ ¿ׂ˘ ƒר ֵאל ַ˙ ˆƒילֵ ם ƒמ ָּכל ָˆ ָער וָ נֵ זֵ ˜ ,ו¿ ַ˙גֵ ƒ
ל¿ ƒמחוֹ ז ֶח ¿פ ָˆם ל¿ ַחי ƒים וּל¿ ׁ ָ˘לוֹ ם .ו¿ ¿ ˙ƒפ˜וֹ ד ל¿ כָ ל ֲח˘ׂ וּכֵ י ָ ּבנ ƒים ¿ ּבזֶ ַרע ׁ ֶ˘ל ַ˜יָ ָמא לַ ֲעבוֹ ָד ֶ˙ך
יהן ,ו¿ ָהיוֹ ¿˘בוֹ ˙ ַעל
וּל¿ י¿ ƒר ָא ֶ˙ ָך .ו¿ עו ָ ּּברוֹ ˙ ׁ ֶ˘ל ַע ¿מ ָך ֵ ּבי˙ יָ ¿ׂ˘ ƒר ֵאל ַ˙ ˆƒילֵ ן ׁ ֶ˘ל ֹא ַ˙ ּ ֵפל¿ נָ ה ו¿ לָ דוֹ ֵ˙ ֶ
ַה ַמ ¿˘ ֵ ּבר ¿ ּב ַר ֲח ֶמ ָ
יך ָה ַר ּ ƒבים ַ˙ ˆƒילֵ ן ƒמ ָּכל ָרע ,ו¿ ֶאל ַה ֵמנ ƒי˜וֹ ˙ ַ˙ ׁ ¿˘ ּ ƒפיע ׁ ֶ˘ל ֹא יֶ ¿ח ַסר ָחלָ ב
י˘ין ¿ ּבכָ ל יַ ל¿ ֵדי
יהן .ו¿ ַאל י¿ ƒמ˘וֹ ל ַא ¿ס ¿ּכ ָרה ו¿ ׁ ֵ˘ ƒדין ו¿ רו ּƒחין ו¿ ל ƒיל ƒין ,ו¿ כָ ל ּ ¿פגָ ƒעים ו ַּמ ¿ר ƒעין ּ ƒב ׁ ƒ
ƒמ ַד ֵד ֶ
ַע ¿מ ָך ֵ ּבי˙ יָ ¿ׂ˘ ƒר ֵאל ,ו ¿ּ˙גַ ¿דלֵ ם ל¿ ˙וֹ ָר ֶ˙ ָך ל ƒל¿ מוֹ ד ˙וֹ ָרה לָ ˘¿ ׁ ƒמה ,ו¿ ַ˙ ˆƒילֵ ם ƒמ ַעי ƒן ָה ָרע ו ּƒמ ֶד ֶבר
ו ּƒמ ָמגֵ ָפה ו ּƒמ˘ָׂ ָטן ו ּƒמיֵ ֶˆר ָה ָרע .ו ¿ּ˙ ַב ֵטל ֵמ ָעלֵ ינ ּו ו ּƒמ ָּכל ַע ¿מ ָך ֵ ּבי˙ יָ ¿ׂ˘ ƒר ֵאלּ ¿ ,בכָ ל ָמ˜וֹ ם
ֶ˘ ֵהםָּ ,כל ג¿ זֵ רוֹ ˙ ָ˜˘וֹ ˙ ו¿ ָרעוֹ ˙ ,ו¿ ַ˙ ֶטה לֵ ב ַה ַמל¿ כוּ˙ ָעלֵ ינ ּו ל¿ טוֹ ָבה .ו¿ ˙ƒג¿ זוֹ ר ָעלֵ ינ ּו ג¿ זֵ רוֹ ˙
טוֹ בוֹ ˙ ,ו¿ ˘¿ ׁ ˙ƒלַ ח ¿ ּב ָרכָ ה ו¿ ַה ¿ˆלָ ָחה ¿ ּבכָ ל ַמ ֲע˘ֵׂ ה יָ ֵדינוּ ,ו¿ ָהכֵ ן ּ ַפ ¿רנָ ָס ֵ˙ינ ּו ƒמיָ ¿ד ָך ָה ¿ר ָח ָבה
ו¿ ַה ¿מלֵ ָאה ,ו¿ ל ֹא יָ ˆ¿ ƒט ¿רכ ּו ַע ¿מ ָך ֵ ּבי˙ יָ ¿ׂ˘ ƒר ֵאל זֶ ה לָ זֶ ה ו¿ ל ֹא ל¿ ַעם ַא ֵחר ,ו¿ ֵ˙ן ל¿ כָ ל ƒא ׁי˘ וָ ƒא ׁי˘
ֵדי ּ ַפ ¿רנָ ָס˙וֹ וּל¿ כָ ל ג¿ ו ƒיָ ה וּג¿ ו ƒיָ ה ֵדי ַמ ¿חסוֹ ָרה .ו ¿ּ˙ ַמ ֵהר ו¿ ָ˙ ƒח ׁי˘ ל¿ גָ ֳאלֵ נ ּו ו¿ ¿ ˙ƒבנֶ ה ֵ ּבי˙ ƒמ ¿˜ ָד ׁ ֵ˘נ ּו
ו¿ ¿ ˙ƒפ ַא ¿ר ֵ˙נוּ .ו ּƒבז¿ כוּ˙ ׁ ¿˘לוֹ ׁ˘ ֶע˘ׂ¿ ֵרה ƒמידוֹ ֶ˙ ָ
יך ׁ ֶ˘ל ַר ֲח ƒמים ַה ¿ּכ˙ו ּƒבים ¿ ּב˙וֹ ָר ֶ˙ ָך ¿ּכמוֹ ׁ ֶ˘נֶ ¡א ַמר:
י¿ יָ  ,י¿ יָ ֵ ,אל ַרחוּם ו¿ ַחנוּןֶ ,א ֶר ¿ך ַא ּ ַפי ƒם ו¿ ַרב ֶח ֶסד וֶ ֶא ¡מ˙ ,נ ֵֹˆר ֶח ֶסד לָ ֲאלָ ƒפים נ ֵֹ˘א ָעוֹ ן וָ ֶפ ׁ ָ˘ע
ו¿ ַח ָט ָאה ו¿ נַ ֵ˜הֵ ˘ֶ ׁ ,אינָ ן חוֹ ז¿ רוֹ ˙ ֵר ָי˜ם ƒמל¿ ָפנֶ ָ
יךָ ,עז¿ ֵרנ ּו ¡אל ֵֹהי יֵ ˘¿ ׁ ƒענ ּו ַעל ¿ד ַבר ¿ּכבוֹ ד ׁ ¿˘ ֶמ ָך
ֹא˙ינ ּו ל¿ ַמ ַען ׁ ¿˘ ֶמ ָךּ ָ .ברו ¿ּך י¿ יָ ל¿ עוֹ לָ ם ָא ֵמן ו¿ ָא ֵמן.
ו¿ ַה ˆƒילֵ נ ּו ו¿ כַ ּ ֵפר ַעל ַחט ֵ
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אם אמר מספר פר˜ים ˘ל ˙הילים ביום ˘ב˙ :
יך י¿ יָ ¡אל ֵֹהינ ּו ו¿ ¡אל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵ˙ינוּּ ƒ ˘ֶ ׁ ,בז¿ כוּ˙ ƒמז¿ מוֹ ֵרי ַה ¿˙ ƒהל ƒים ׁ ֶ˘ ָ˜ ָראנ ּו ל¿ ָפנֶ ָ
י¿ ƒהי ָרˆוֹ ן ƒמל¿ ָפנֶ ָ
יך,
יהם ,ו ּƒבז¿ כוּ˙ ׁ ¿˘מוֹ ֶ˙ ָ
יך
יהם ו¿ ַט ֲע ֵמ ֶ
יהם וּנ¿ ˜וּדוֹ ֵ˙ ֶ
יהם ,ו¿ אוֹ ˙ƒיוֹ ֵ˙ ֶ
יהם ו¿ ֵ˙בוֹ ֵ˙ ֶ
ו ּƒבז¿ כוּ˙ ּ ¿פסו ֵּ˜ ֶ
ַה ¿˜דוֹ ׁ ˘ƒים ו¿ ַה ¿טהוֹ ƒרים ַהיוֹ ¿ˆ ƒאים ֵמ ֶהם ֵ ˙¿ ˘ֶ ׁ .הא נֶ ¡ח ׁ ֶ˘ ֶב˙ לָ נ ּו ֲא ƒמ ַיר˙ ƒמז¿ מוֹ ֵרי ¿˙ ƒהל ƒים ֵאל ּו
¿ּכ ƒאילוֲּ ,א ָמ ָרם ָדו ƒד ֶמלֶ ¿ך יָ ¿ׂ˘ ƒר ֵאל ¿ ּב ַע ¿ˆמוֹ  ,ז¿ כוּ˙וֹ יָ גֵ ן ָעלֵ ינוּ .ו¿ יַ ֲעמוֹ ד לָ נ ּו ל¿ ַח ֵ ּבר ֵא ׁ ֶ˘˙
נ¿ עו ּƒרים ƒעם דוֹ ָדה ¿ ּב ַא ֲה ָבה ו¿ ַא ֲחוָ ה ו¿ ֵרעוּ˙ ,ו¿ ƒמ ׁ ָ˘ם יָ ƒמ ׁ ֵ˘ ¿ך לָ נ ּו ׁ ֶ˘ ַפע ל¿ נֶ ֶפ ׁ˘ רו ַּח וּנ¿ ׁ ָ˘ ָמה.
וּכ¿ ׁ ֵ˘ם ׁ ֶ˘ ַאנֲ ¿חנ ּו אוֹ ¿מ ƒרים ׁ ƒ ˘ƒירים ָ ּבעוֹ לָ ם ַהזֶ הַּ ,כ ¿ך נ ƒז¿ ֶּכה לוֹ ַמר ל¿ ָפנֶ ָ
יך י¿ יָ ¡אל ֵֹהינ ּו ו¿ ¡אל ֵֹהי
ֲאבוֹ ֵ˙ינוּ˘ƒ ׁ ,יר ו ׁ ¿ּ˘ ָב ָחה לָ עוֹ לָ ם ַה ָ ּבא ,ו¿ ַעל י¿ ֵדי ֲא ƒמ ַיר˙ ¿˙ ƒהל ƒים ˙¿ ˙ƒעוֹ ֵרר ֲח ַב ֶˆלֶ ˙ ַה ׁ ָ˘רוֹ ן,
י˙ן לָ ה ,הוֹ ד ו¿ ָה ָדר ¿ ּב ֵבי˙ ¡אל ֵֹהינ ּו ּ ƒב ¿מ ֵה ָרה
לָ ׁ ˘ƒיר ¿ ּב˜וֹ ל נָ ƒעים ג ƒילַ ˙ ו¿ ַרנֵ ן ¿ּכבוֹ ד ַהל¿ ָבנוֹ ן נַ ƒ
¿ ּביָ ֵמינוָּ ,א ֵמן ֶסלָ ה.
אם אמר ספר ˘לם ˘ל ˙הילים ביום ˘ב˙ :
י¿ ƒהי ָרˆוֹ ן ƒמ ¿ל ָפנֶ ָ
י˘י,
א˘וֹ ן˘ֵ ׁ ,נ ƒיƒ ˘¿ ׁ ,ל ׁ ƒ
יך י¿ יָ ¡אל ֵֹהינ ּו ו¿ ¡אל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵ˙ינוּּ ƒ ˘ֶ ׁ ,בז¿ כוּ˙ ֵס ֶפר ƒר ׁ
י˘י ׁ ֶ˘ ַ ּב ¿˙ ƒה ƒלים ׁ ֶ˘ ָ˜ ָראנ ּו ¿ל ָפנֶ ָ
א˘י˙˘¿ ׁ ,מוֹ ˙,
יך˘ֶ ׁ ,הוּא ¿ּכנֶ גֶ ד ֵס ֶפר ¿ ּב ֵר ׁ ƒ
יעיֲ ,ח ƒמ ׁ ƒ
¿ר ƒב ƒ
וַ יָ ˜¿ ƒראּ ַ ,ב ƒמ ¿ד ַ ּבר¿ ,ד ָב ƒרים ו ּƒבז¿ כוּ˙ ƒמז¿ מוֹ ָריו ,ו ּƒבז¿ כוּ˙ ּ ¿פסו ָּ˜יו ,ו ּƒבז¿ כוּ˙ ֵ˙יבוֹ ָ˙יו ,ו ּƒבז¿ כוּ˙
אוֹ ˙ƒיוֹ ָ˙יו ,ו ּƒבז¿ כוּ˙ נ¿ ˜וּדוֹ ָ˙יו ,ו ּƒבז¿ כוּ˙ ¿ט ָע ָמיו ,ו ּƒבז¿ כוּ˙ ׁ ¿˘מוֹ ֶ˙ ָ
יך ַה ¿˜דוֹ ׁ ˘ƒים ו¿ ַה ¿טהוֹ ƒרים
ַהיוֹ ¿ˆ ƒאים ƒמ ֶמנוֵּ ˙¿ ˘ֶ ׁ ,הא נֶ ¡ח ׁ ֶ˘ ֶב˙ ָלנ ּו ֲא ƒמ ַיר˙ ƒמז¿ מוֹ ֵרי ¿˙ ƒה ƒלים ֵאל ּו ¿ּכ ƒאילוֲּ ,א ָמ ָרם ָדו ƒד
ֶמ ֶל ¿ך יָ ¿ׂ˘ ƒר ֵאל ¿ ּב ַע ¿ˆמוֹ  ,ז¿ כוּ˙וֹ יָ גֵ ן ָע ֵלינוּ .ו¿ יַ ֲעמוֹ ד ָלנ ּו ¿ל ַח ֵ ּבר ֵא ׁ ֶ˘˙ נ¿ עו ּƒרים ƒעם דוֹ ָדה
¿ ּב ַא ֲה ָבה ו¿ ַא ֲחוָ ה ו¿ ֵרעוּ˙ ,ו¿ ƒמ ׁ ָ˘ם יָ ƒמ ׁ ֵ˘ ¿ך ָלנ ּו ׁ ֶ˘ ַפע ¿לנֶ ֶפ ׁ˘ רו ַּח וּנ¿ ׁ ָ˘ ָמה .וּכ¿ ׁ ֵ˘ם ׁ ֶ˘ ַאנֲ ¿חנ ּו
אוֹ ¿מ ƒרים ׁ ƒ ˘ƒירים ָ ּבעוֹ ָלם ַהזֶ הַּ ,כ ¿ך נ ƒז¿ ֶּכה לוֹ ַמר ¿ל ָפנֶ ָ
יך י¿ יָ ¡אל ֵֹהינ ּו ו¿ ¡אל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵ˙ינוּ˘ƒ ׁ ,יר
ו ׁ ¿ּ˘ ָב ָחה ָלעוֹ ָלם ַה ָ ּבא ,ו¿ ַעל י¿ ֵדי ֲא ƒמ ַיר˙ ¿˙ ƒה ƒלים ˙¿ ˙ƒעוֹ ֵרר ֲח ַב ֶˆ ֶל˙ ַה ׁ ָ˘רוֹ ןָ ,ל ׁ ˘ƒיר ¿ ּב˜וֹ ל
י˙ן ָלה ,הוֹ ד ו¿ ָה ָדר ¿ ּב ֵבי˙ ¡אל ֵֹהינ ּו ּ ƒב ¿מ ֵה ָרה ¿ ּביָ ֵמינוָּ ,א ֵמן
יל˙ ו¿ ַרנֵ ן ¿ּכבוֹ ד ַה ¿ל ָבנוֹ ן נַ ƒ
נָ ƒעים גַ ƒ
ֶס ָלה.

