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Prière avant de lire les Tehilim :
י¿ ƒהי ָרˆוֹ ן ƒמל¿ ָפנֶ ָ
יך י¿ יָ ¡אל ֵֹהינ ּו ו¿ ¡אל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵ˙ינוַּ ,הבּ וֹ ֵחר ¿ ּב ָדו ƒד ַע ¿בדוֹ ו ¿ּבזַ ¿רעוֹ ַא ֲח ָריו ,ו¿ ַהבּ וֹ ֵחר
יא˙ ƒמז¿ מוֹ ֵרי ¿˙ ƒה ּ ƒלים ׁ ֶ˘ ֶא ¿˜ ָראּ¿ ,כ ƒאל ּו ֳא ָמ ָרם
¿ ּב ˘ƒירוֹ ˙ ו¿ ּ ָ ˘¿ ˙ƒבחוֹ ˙ֶ ˙ֵּ ˘ֶ ׁ ,פן ¿ ּב ַר ֲח ƒמים ֶאל ¿˜ ƒר ַ
ָדו ƒד ַה ֶמלֶ ¿ך ָעלָ יו ַה ׁ ָ˘לוֹ ם ¿ ּב ַע ¿ˆמוֹ  ,ז¿ כוּ˙וֹ יָ גֵ ן ָעלֵ ינוּ .ו¿ יַ ֲעמוֹ ד לָ נ ּו ז¿ כוּ˙ ּ ¿פסו ֵּ˜י ¿˙ ƒה ּ ƒלים
א˘י
יהם ,ו¿ ָה ֵ˘מוֹ ˙ ָהיוֹ ¿ˆ ƒאים ֵמ ֶהם ֵמ ָר ׁ ֵ
יהם ו¿ ַט ֲע ֵמ ֶ
יהם וּנ¿ ˜וּדוֹ ֵ˙ ֶ
יהם ו¿ אוֹ ˙ƒיוֹ ֵ˙ ֶ
וּז¿ כוּ˙ ֵ˙בוֹ ֵ˙ ֶ
יˆים ו¿ ל¿ ַהכ¿ ƒרי˙ ָּכל
ֹא˙ינ ּו וַ ֲעווֹ נוֹ ֵ˙ינ ּו ו ¿ּפ ָ˘ ֵעינוּ ,וּל¿ זַ ֵמר ָע ƒר ƒ
ֵ˙בוֹ ˙ ו ּƒמסוֹ ֵפי ֵ˙בוֹ ˙ ,ל¿ כַ ּ ֵפר ַחט ֵ
ַהחוֹ ƒחים ו¿ ַה˜וֹ ˆƒים ַהסוֹ ¿ב ƒבים ֶא˙ ַה ׁ˘וֹ ׁ ַ˘נָ ה ָה ֶעל¿ יוֹ נָ ה ,וּל¿ ַ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 ל¿ ַט ֲה ֵרנ ּו ֵמ ֲעווֹ נוֹ ֵ˙ינ ּו
ֹא˙ינ ּו וּל¿ כַ ּ ֵפר ּ ¿פ ׁ ָ˘ ֵעינוּּ¿ ,כמוֹ ׁ ֶ˘ ָסלַ ¿ח ָ˙ ל¿ ָדו ƒד ׁ ֶ˘ ָא ָמר ƒמז¿ מוֹ ƒרים ֵאל ּו ל¿ ָפנֶ ָ
יך ,כּ מוֹ
ו¿ ל¿ ƒסלוֹ ַח ַחט ֵ
א˙ ָך ל ֹא ָ˙מוּ˙ .ו¿ ַאל ֵ ˜ָ ˙ƒחנ ּו ֵמ ָהעוֹ לָ ם ַהזֶ ה ˜וֹ ֶדם ז¿ ַמנֵ נוּ ,ו¿ נ ƒז¿ ֶּכה
ׁ ֶ˘נֶ ¡א ַמר :גַ ם י¿ יָ ֶה ¡ע ƒביר ַח ָט ¿
יח ¿˙נוּ .וּז¿ כוּ˙ ָדו ƒד
ל¿ ַחי ƒים ֲארו ּּƒכים טוֹ ƒבים ו ¿ּמ˙ו ָּ˜נ ƒיםּ ¿ ,באוֹ ָפן ׁ ֶ˘נוּכַ ל ל¿ ַ˙ ֵ˜ן ֶא˙ ֲא ׁ ֶ˘ר ׁ ַ ˘ƒ
יך ָא ּ ¿פ ָך ַעד ׁ˘ו ֵּבנ ּו ֵאלָ ָ
ָה ֶמלֶ ¿ך ָעלָ יו ַה ׁ ָ˘לוֹ ם ,יָ גֵ ן ָעלֵ ינ ּו ו ַּב ֲע ֵדנ ּו ׁ ֶ˘ ַ˙ ֲא ƒר ¿
יך ּ ƒב ¿˙˘ו ָּבה ׁ ¿˘לֵ ָמה
ל¿ ָפנֶ ָ
יך .ו ֵּמאוֹ ָˆר ַמ ¿˙נָ ˙ ƒחנָ ם ָחנֵ נ ּו ¿ּכ ƒדכ¿ ˙ƒיב :ו¿ ַחנוֹ ˙ƒי ֶא˙ ֲא ׁ ֶ˘ר ָאחוֹ ן ו¿ ƒר ַח ¿מ ˙ƒי ֶא˙ ֲא ׁ ֶ˘ר
יך ׁ ָ ˘ƒירה ָ ּבעוֹ לָ ם ַהזֶ הָּ ,כ ¿ך נ ƒז¿ ֶּכה לוֹ ַמר ל¿ ָפנֶ ¿
ֲא ַר ֵחם .וּכ¿ ׁ ֵ˘ם ׁ ֶ˘ ָאנ ּו אוֹ ¿מ ƒרים ל¿ ָפנֶ ָ
יך י¿ יָ ¡אל ֵֹהינ ּו
ׁ ˘ƒיר 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 ,ו¿ לָ ˘ƒיר
¿ ּב˜וֹ ל נָ ƒעים ¿ ּבג ƒילַ ˙ ו¿ ַרנֵ ןּ¿ ,כבוֹ ד ַהל¿ ָבנוֹ ן נ˙ַ ƒן לָ ה ,הוֹ ד ו¿ ָה ָדר ¿ ּב ֵבי˙ ¡אל ֵֹהינוּּ ƒ ,ב ¿מ ֵה ָרה ¿ ּביָ ֵמינוּ,
ָא ֵמן ֶסלָ ה.

יעה ל¿ ˆוּר יֵ ˘¿ ׁ ƒענוּ.
ל¿ כ ּו נ¿ ַר ¿ּננָ ה לַ י¿ יָ נָ ƒר ָ
יע לוֹ
נ¿ ַ˜ ¿ ּד ָמה ָפנָ יו ¿ ּב˙וֹ ָדה ּ ƒבז¿ ƒמרוֹ ˙ נָ ƒר ַ
ּƒכי ֵאל ָ ּגדוֹ ל י¿ יָ ו ֶּמלֶ ¿ך ָ ּגדוֹ ל ַעל ָּכל ¡אל ֹƒהים.

