בס״ד

Téfila du 7 Adar
Hiloula de Moché Rabbénou, notre maître Moïse

)Le jour anniversaire de décès de Moché Rabbénou, il est une ségoula (combine ancestrale
connue de lire cette prière importante, afin que D.ieu accepte
plus facilement nos demandes personnelles. Torah-Box vous la fait partager :

ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹולָ ם

ָמ ָרא ְד ָעלְ ָמא ּכלָּ א ַא ָּתה יָ ַדעְ ָּת כִּ י ֵאין ִמי
קּותי ֵמ ַה ָּׂשגַ ת ֱאֹלהּות כִּ י ל ֹא ַדי
ַא ָּתה יָ ַדעְ ָּת ֶּגדל ִה ְת ַר ֲח ִ
שֶּׁיּוכַ ל לְ ַהכְ נִ יס ָּבנּו ַה ָּׂשגַ ת ֱאֹלהּות ,כִּ י ִאם צַ ִּד ֵיקי ַהּדֹור
ָה ֲא ִמ ִּתיִּ ים ַהגְּ דֹולִ ים ְּב ַמעֲ לָ ה ְמאד ְמאד כִּ י לְ ִפי עצֶ ם
ּומצְ ֶֹותיָךֲ ,א ֶׁשר
תֹור ְתָך ִ
ֶׁשל ֹּא נִ זְ ַה ְר ִּתי לְ ַקיֵּ ם כָּ ל ִּד ְב ֵרי ָ
קּותנּו ִמ ְּמָך ְמאדּ ,וכְ ִפי ְּפ ִחיתּות נַ ְפ ֵׁשנּו,
יְ ִר ָיד ֵתנּו וְ ִה ְת ַר ֲח ֵ
אֹותָך כָּ ל ַחד לְ פּום ַמה ִּד ְמ ַׁשעֵ ר
עַ ל יָ ָדם זֹוכִ ין לְ ַה ִּׂשיג ְ
יֹודעִ ים ְּבעַ צְ ֵמנּוָ ,אנּו צְ ִריכִ ים עַ כְ ָׁשו ַמנְ ִהיג ֲא ִמ ִּתי
ֶׁש ָאנּו ְ
«נֹודע ַּב ְּׁשעָ ִרים ַּבעְ לָ ּה»‹ ,כָּ ל ַחד
ְּבלִ ֵּביּה ,כְּ מֹו ֶׁשכָּ תּוב ָ
צּומה ְמאד ְמאד כִּ י כָ ל
ֶׁשיִּ ְהיֶ ה גָ דֹול ְּב ַמעֲ לָ ה ֻמ ְפלֶ גֶ ת וַ עֲ ָ
לְ פּום ַמה ִּד ְמ ַׁשעֵ ר ְּבלִ ֵּביּה›ַ ,אף גַּ ם עָ ִׂש ִיתי ַמה ֶּׁשעָ ִׂש ִיתי,
יֹותר
רֹופא גָ דֹול ְּב ֵ
יֹותר הּוא צָ ִריְך ֵ
ַמה ֶּׁש ַהחֹולֶ ה נֶ ְחלַ ׁש ְּב ֵ
אתי
ָּופגַ ְמ ִּתי ַמה ֶּׁש ָּפגַ ְמ ִּתי ,וְ ִקלְ ַקלְ ִּתי ַמה ֶּׁש ִּקלְ ַקלְ ִּתיָ ,ח ָט ִ
חּותה ְמאד ְּבמ"ט
וְ יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ִמצְ ַריִ םֶׁ ,ש ָהיּו ְב ַמ ְד ֵרגָ ה ְּפ ָ
עָ וִ ִיתי ָּופ ַׁשעְ ִּתי וְ ָה ַרע ְּבעֵ ינֶ יָך עָ ִׂש ִיתיִּ ,ב ְׁש ָאט ְּבנֶ ֶפׁש
[א ְר ָּבעִ ים וְ ִת ְׁשעָ ה] ַׁשעֲ ֵרי ֻט ְמ ָאה ,ל ֹא ָהיָ ה ִמי שֶּׁיּוכַ ל
ַ
ְּבזָ דֹון ְּוב ַמעַ ל ,עַ ד ֲא ֶׁשר נִ ְת ַר ַח ְק ִּתי ִמ ְּמָך כְּ מֹו ֶׁשנִּ ְת ַר ַח ְק ִּתי
משה ַר ֵּבנּו עָ לָ יו ַה ָּׁשלֹום וְ עַ כְ ָׁשו ֶׁשנָּ ַפלְ נּו
לַ עֲ זר לָ ֶהם כִּ י ִאם ֶׁ
ְב ַתכְ לִ ית ַּתכְ לִ ית ָה ִרחּוק כִּ י עַ ל יְ ֵדי כָּ ל ֵח ְטא וְ עָ ֹון ְּופגָ ם,
יֹותר מִגָּ לּות ִמצְ ַריִ ם,
יֹותר וְ ֵ
ְבגָ לּות גָּ דֹול ְּבגּוף וָ נֶ ֶפׁש ֵ
ּוש ִביל ּונְ ִתיב ֶׁשל ַה ָחכְ ָמה וְ ַה ִּבינָ ה וְ ַה ַּדעַ ת,
ִקלְ ַקלְ ִּתי צִּנֹור ְׁ
אֹותנּו כִּ י ִאם ַהצַּ ִּדיק ַהגָּ דֹול
ְּבוַ ַּדאי ֵאין ִמי שֶּׁיּוכַ ל לַ עֲ זר ָ
ֹלהּותָך עַ ד
ֲא ֶׁשר עַ ל יָ ָדם ָהיִ ִיתי יָ כֹול לְ ַה ִּׂשיג ַה ָּׂשגַ ת ֱא ְ
משה ַר ֵּבנּו וְ ל ֹא ַּדי ֶׁש ֵאין
ְּב ַמעֲ לָ ה ְמאדֶׁ ,שיִּ ְהיֶ ה ִב ְב ִחינַ ת ֶׁ
וֹונֹותי ַה ְמ ֻר ִּבים ְמאד ְּבלִ י ִׁשעּור וָ עֵ ֶרְך
ֲא ֶׁשר ְּברב עֲ ַ
וֹונֹותינּו
ָאנּו זֹוכִ ין לְ ִה ְת ָק ֵרב לְ צַ ִּדיק ֲא ִמ ִּתי כָ זֶ הַ ,אף גַ ם ַּבעֲ ֵ
ּומ ְס ָּפר ,וְ כָ ְבדּו ֵמחֹול יַ ִּמים ,וְ ַרּבּו ֵמעֲ ַפר ָה ָא ֶרץ ,וְ עָ צְ מּו
ִ
אֹורי
ָה ַר ִּביםָׁ ,ש ַפכְ ָּת ֲח ָמ ְתָך עָ לֵ ינּו וְ לָ ַק ְח ָּת ֵמ ִא ָּתנּו כָ ל ְמ ֵ
ראשינּו ,עַ ל יְ ֵדי זֶ ה ִקלְ ַקלְ ִּתי וְ ָה ַר ְס ִּתי וְ ֶה ֱח ַר ְב ִּתי
ִמ ַּׂשעֲ רֹות ֵׁ
עֵ ינֵ ינּו ,כָּ ל צַ ִּד ֵיקינּו ָה ֲא ִמ ִּתיִּ ים ַהגְּ דֹולִ ים ְּב ַמעֲ לָ ה ֻמ ְפלֶ גֶ ת
דֹושה,
ּוש ִבילִ ים ּונְ ִתיבֹות ַה ָחכְ ָמה ַה ְּק ָׁ
כָּ ל ִמינֵ י צִּנֹורֹות ְׁ
ּומה נַּ עֲ ֶׂשה עַ כְ ָׁשו ְּבעֵ ת ַהּזאתִּ ,ב ְפ ָרט ִאיׁש
צּומה ְמאד ַ
וַ עֲ ָ
אֹותָך ְּובכָ ל ַּפעַ ם
וְ ֶה ֱח ַר ְב ִּתי ַה ְּד ָרכִ ים ֲא ֶׁשר עַ ל יָ ָדם ַמ ִּׂשיגִ ין ְ
ּסּורי ַהנֶּ ֶפׁש וְ ַהּגּוף
ּומעֻ נֶּ ה ְביִּ ֵ
כָּ מֹונִ י חֹולֶ ה כָ מֹונִ י ְמ ֻדכָּ א ְ
הֹוס ְפ ִּתי ֲח ָט ִאים עַ ל ֲח ָט ִאים וַ עֲ וֹונֹות עַ ל עֲ וֹונֹות ְּופ ָׁשעִ ים
ַ
«איׁש ַמכְ אבֹות וִ ידּועַ
ּומ ֻבלְ ָּבלִ ,
טרף ְ
ּומ ָ
ּומכֶּ ה ְ
כָּ מֹונִ י נָ גּועַ ֻ
וֹונֹותי
צּומים ְמאד ְמאד עַ ד ֲא ֶׁשר «עֲ ַ
עַ ל ְּפ ָׁשעִ ים ַר ִּבים וַ עֲ ִ
«מכַּ ף ֶרגֶ ל
צּומים ְּבלִ י ִׁשעּור ִ
חֹלִ י»ָ ,מלֵ א ְּפצָ עִ ים ַר ִּבים וַ עֲ ִ
ראשי כְּ ַמ ָּׂשא כָ ֵבד יִ כְ ְּבדּו ִמ ֶּמנִּ י» עַ ד ֲא ֶׁשר עַ ל יְ ֵדי
עָ ְברּו ִׁ
ּומכָּ ה ְט ִריָּ ה" ָמה
ּבּורה ַ
וְ עַ ד ראׁש ֵאין ִּבי ְמתֹוםֶּ ,פצַ ע וְ ַח ָ
deרזֶ ל
ּצֹות ַּב ְ
ּור ָבàבֹות ְמ ִח
זֶ ה עָ ִׂש ִיתי כַ ָּמה וְ כַ ָּמה ֲאלָ! ִפים ְ
ּומי יָ קּום
ּומה ֶאצְ ַט ָּדק ִמי יַ ְחמל עָ לַ י ִ
Bonnesה ֲא ַד ֵּבר ָ
ּומ
אֹומר ָ
ַ fêtes
Pourim
tous
Pour obtenir d’autres documents
deין ַה ָּׂשגָ ְתָך.
‘Hizouk,י ֵּוב
contactez-nousדילִ ים ֵּבינִ
ּומ ָסכִ ים ַה ַּמ ְב ִּ
ְ :
ַּבעֲ ִדי.
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רֹומם
וְ יִ ְת ָּב ַרְך וְ יִ ְׁש ַּת ַּבח ִׁש ְמָך ַמלְ כֵּ נּו ְּב ִפי כל וְ יִ ְתגַּ לֶּ ה וְ יִ ְת ֵ
«ר ֵאה
ַא ָּתה יָ ַדעְ ָּת ֶאת כָּ ל לְ ָב ִביְ ,
יאמר ּכל
כּותָך לְ עֹולָ ם וָ עֶ ד וְ ַ
וְ יִ ְת ָּפ ֵאר וְ יִ ְתנַ ֵּׂשא וְ יִ ְת ַעלֶּ ה ַמלְ ְ
לּובים ְר ֵאה ְּבעֶ לְ ּבֹונִ י
רֹואה ְּבעֶ לְ ּבֹון עֲ ִ
עָ נְ יִ י וְ ַחלְּ צֵ נִ י»ֶ ,
ּומלְ כּותֹו בַּּכל
ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל ֶמלֶ ְך ַ
ֲא ֶׁשר נְ ָׁש ָמה ְב ַאּפֹו יְ הוָ ה ֱא ֵ
notreמֶּּנּו,
ֵ maîtreמ ָחזָ ק ִמ
«מצִּ יל ָענִ י
ַ Moïse
ַּּלּותנּו
חֹומל עַ ל ַּדל ֲחמל עַ ל ד ֵ
ַה ֵ
Hiloula
de Moché Rabbénou,
ה.
ָמ ָׁשלָ

הֹושיעַ עָ נִ י וְ ֶא ְביֹון כָּ מֹונִ י,
וְ עָ נִ י וְ ֶא ְביֹון ִמּגֹוזְ לֹו»ַ ,הצֵּ ל וְ ִׁ
«הצִּ ילָ ה ֵמ ֶח ֶרב נַ ְפ ִׁשי
הֹוצִ ֵיאנִ י ִמ ֵּבין ִׁשנֵּ י ַהכְּ ִפ ִירים ַ
תֹוצִ ֵיאנּו
anniversaireים וְ
décèsר ֲdeח ֶמיָך ָה ַרבִּ
ָ Mochéחנֵּdeנּו בְּ ַ
ּובכֵ ן ְּת
ְ
Le jour
Rabbénou,
)il est une ségoula (combine ancestrale
afinיָך ְּבכָ ל
 queלְ ָפנֶ
D.ieuתוַ ֶּדה
ּומ ְ
מֹודה ִ
ִמיַּ ד כֶּ לֶ ב יְ ִח ָיד ִתי» כִּ י ֲאנִ י ֶ
connueהנֶּ ֶפׁש וְ ַה ָּממֹון ִּד ְק ֻד ָּׁשה,
לּות ַהּגּוף וְ ַ
cetteה ,מ
ַּ prièreמר ַהזֶּ
importante,מִגָּ לּות ַה
ִlireגָּ de
accepte
 Torah-Boxוְ עַ ד
vousאלֶּ הִ ,מ ְּת ִחלָּ ה
faitיָּבְּlaבכָ ל ֵ
ַ partagerה ַח
לֵ ב וָ נֶ ֶפׁשֶׁ ,ש ֲ:אנִ י ְבעַ צְ ִמי
plusר ְמאד ְמאד
דֹול וָ ַמ
nosים ְּבגָ לּות גָּ
ֻׁdemandesש ָּקעִ
 personnelles.כֻּ לָּ ם ֵהם ְמ
ֲא ֶׁשר
facilement
לּותםִ ,מ ֵּבין
וְ ַתעֲ לֶ ה ֶאת ַה ְּׁשכִ ינָ ה ּוכְ נֶ ֶסת יִ ְׂש ָר ֵאל מִגָּ ָ
דֹומה ְבעֵ ינַ י
סֹוף ֲא ָבל ָמה ֶאעֱ ֶׂשה ָא ִבי ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ ם ,כִּ י ֲאנִ י ֶ
ָה ַא ְר ַּבע ַמלְ כֻ ּיֹות ֲא ֶׁשר זֶ ה כַּ ָּמה וְ כַ ָּמה ָׁשנִ ים ֲא ֶׁשר ַמלְ כּות
כְּ אִּלּו ָהיִ ִיתי ָתפּוס ְּב ֶר ֶׁשתּ ,וכְ ָאסּור ְּבכַ ְבלֵ י ַב ְרזֶ ל וְ ַדלְ תֹות
ּמֹושלֶ ת ְּבכָ ל כְּ לָ לִּיּות ָה ַא ְר ַּבע עֹולָ מֹות ,יָ ְר ָדה
ִּד ְק ֻד ָּׁשה ַה ֶׁ
נְ ח ֶֹׁשת וְ ֵאין לִ י ׁשּום ִּת ְקוָ ה ,כִּ י ִאם לְ ַר ֲח ֶמיָך וַ ֲח ָס ֶדיָך
וֹונֹותינּו ָה ַר ִּבים ,וְ נָ ְתנָ ה ְביָ ָדּה ֶמ ְמ ָׁשלָ ה
ִמכִּ ְס ָאּה ַּבעֲ ֵ
משה ַר ֵּבנּו ֶׁש ַא ָּתה
הֹודעְ ָּת לְ ֶׁ
ינּותיָך ָה ֲא ִמ ִּתיִּ ים ,כְּ מֹו ֶׁש ַ
וַ ֲחנִ ֶ
לְ ָה ַא ְר ַּבע ַמלְ כֻ ּיֹות וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה גָּ לִ ינּו ֵמ ַא ְרצֵ נּו וְ נִ ְת ַר ַח ְקנּו
ּומ ַר ֵחם ַאף עַ ל ִּפי ֶׁש ֵאינָ ם כְּ ָד ִאים וַ ֲהגּונִ ים לְ ַר ֵחם
חֹונֵ ן ְ
ּומּגֹולָ ה ֶאל ּגֹולָ ה
רּוחנִּיּות ִ
ֵמעַ ל ַא ְד ָמ ֵתנּוְּ ,בגַ ְׁשמִּיּות ְּוב ָ
טּובי
ּיאמר ֲאנִ י ַאעֲ ִביר כָּ ל ִ
עֲ לֵ ֶיהם ,כְּ מֹו ֶׁשכָּ תּוב« :וַ ֶ
ּומ ָטה
ּכחנּו ָ
הּור ְקנּו ,עַ ד ֲא ֶׁשר תַּׁש ֵ
ּומכְּ לִ י ֶאל כְּ לִ י ַ
ָהלַ כְ נּו ִ
ּנֹותי ֶאת ֲא ֶׁשר
אתי ְב ֵׁשם יְ הוָ ה לְ ָפנֶ יָך וְ ַח ִ
עַ ל ָּפנֶ יָך וְ ָק ָר ִ
יָ ֵדינּו ְמאד וְ עַ ל יְ ֵדי זֶ ה ִמ ְתגַּ ֵּבר ַהגָּ לּות ַה ְּפ ָר ִטי ַעל כָּ ל
ּבֹותינּו זִ כְ רֹונָ ם
ָאחֹון וְ ִר ַח ְמ ִּתי ֶאת ֲא ֶׁשר ֲא ַר ֵחם» וְ ָד ְרׁשּו ַר ֵ
ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ִמיִּ ְׂש ָר ֵאלֶׁ ,שהּוא גָּ לּות ַהנֶּ ֶפׁש עַ ל יְ ֵדי ַּת ֲאֹות
עֹולָ ם ַהזֶּ ה וַ ֲה ָבלָ יוֶׁ ,שכָּ ל זֶ ה נִ ְמ ָׁשְך ַרק ִמן ָהעַ ּכּו"ם ֶׁש ָאנּו
לִ ְב ָרכָ ה ַאף עַ ל ִּפי ֶׁש ֵאינֹו כְ ַדאי לָ חֹוןַ ,אף עַ ל ִּפי ֶׁש ֵאינֹו
ֵּבינֵ ֶיהם ,כְּ מֹו ֶׁשכָּ תּוב וַ יִּ ְתעָ ְרבּו ַבּגֹויִ ם וַ יִּ לְ ְמדּו ַמעֲ ֵׂש ֶיהם,
כְ ַדאי לְ ַר ֵחם« ,הֹוצִ ָיאה ִמ ַּמ ְסגֵּ ר נַ ְפ ִׁשי לְ הֹודֹות ֶאת ְׁש ֶמָך,
ּוש ַמע
ֹלהים ַאל ֳּד ִמי לָ ְך ַאל ֶּת ֱח ַרׁש וְ ַאל ִּת ְׁשקט ֵאל» ְׁ
«א ִ
ֱ
ִּבי יַ כְ ִּתירּו צַ ִּד ִיקים כִּ י ִתגְ מל עָ לָ י».
קֹול צַ עֲ ָק ְתָך וְ זַ עֲ ָק ְתָךֶׁ ,ש ַא ָּתה ְבעַ צְ ְמָך כִּ ְביָ כֹול צֹועֵ ק
ּומ ָרה עַ ל גָּ לּות ַה ְּׁשכִ ינָ ה ּוכְ נֶ ֶסת
ׁשֹואג זְ עָ ָקה גְ דֹולָ ה ָ
וְ ֵ
ּומ ְּמעֹון ָק ְדׁשֹו
יִ ְׂש ָר ֵאל כְּ מֹו ֶׁשכָּ תּוב «יְ הוָ ה ִמ ָּמרֹום יִ ְׁש ָאג ִ
וֹונֹותי ַה ְמ ֻר ִּבים וְ ַת ְּקנֵ נִ י
ּומחֹל לִ י ַעל כָּ ל ֲע ַ
הֹוש ֵיענִ י ְ
ָעזְ ֵרנִ י וְ ִׁ
ּוש ַמע קֹול צַ עֲ ַקת וְ זַ עֲ ַקת
יִ ֵּתן קֹולֹוָׁ ,שאג יִ ְׁש ַאג עַ ל נָ וֵ הּו» ְׁ
הֹוש ֵיענִ י ְמ ֵה ָרה לְ ַמ ַען ְׁש ֶמָך וְ זַ כֵּ נִ י
טֹובה ִמלְּ ָפנֶ יָך וְ ִׁ
ְב ֵעצָ ה ָ
ַה ְּׁשכִ ינָ ה ּוכְ נֶ ֶסת יִ ְׂש ָר ֵאלֲ ,א ֶׁשר ִהיא זֹועֶ ֶקת ְּבקֹול ַמר עַ ל
לְ ִה ְת ָק ֵרב ֵאלֶ יָך ֶּב ֱא ֶמת ֵמ ַע ָּתה וְ עַ ד עֹולָ ם ,וַ ֲע ֵׂשה ַמה ֶּׁש ַּתעֲ ֶׂשה
צָ רֹות נַ ְפ ֵׁשנּו ֲא ֶׁשר ָהעַ ּכּו"ם ִמ ְתגַּ ְּב ִרים עָ לֵ ינּו ְּבכָ ל יֹום וְ ל ֹא
ֹלהּותָך ֶּב ֱא ֶמת ֶּוב ֱאמּונָ ה
אפן ֶׁש ֶאזְ כֶּ ה לְ ַה ִּׂשיג ַה ָּׂשגַ ת ֱא ְ
ְּב ֶ
ּוממֹון ַאף גַּ ם ֵהם רֹוצִ ים
מֹושלִ ים עָ לֵ ינּו ְבגּוף ָ
ַדי ֶׁש ֵהם ְׁ
ְׁשלֵ ָמה ִּב ְק ֻד ָּׁשה ְּוב ָט ֳה ָרה גְ דֹולָ ה ַּוב ֲענָ וָ ה ֲא ִמ ִּתּיֹות ,כִּ ְרצֹונְ ָך
ַחס וְ ָׁשלֹום לְ ִה ְתגַּ ֵּבר ְּב ָחכְ ָמ ָתם ַה ִחיצֹונִ ית ַה ֻּמ ְטעֵ ית
וְ כִ ְרצֹון צַ ִּד ֶיקיָך ָה ֲא ִמ ִּתיִּ ים וְ ָהגֵ ן ַּב ֲע ִדי וְ ָׁש ְמ ֵרנִ י וְ ַהצִּ ילֵ נִ י
וְ ַהסְּ כָ לָ הֲ ,א ֶׁשר ֶּב ֱא ֶמת כָּ ל ָחכְ ָמ ָתם הּוא כְ ִסילּות וְ אִוֶּ לֶ ת
ִמ ַּת ֲאוַ ת ָממֹוןֶׁ ,של ֹּא יַ עֲ לֶ ה עַ ל לִ ִּבי ׁשּום ֶח ְמ ָּדה וְ ַת ֲאוָ ה לְ ָממֹון
גָּ מּור ּוכְ ָבר נִ ְת ְּפסּו ַה ְר ֵּבה ֵמ ַא ֵחינּו ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ִר ְׁש ָּתם
כְּ לָ ל וְ ֶאזְ כֶּ ה לִ ְהיֹות ׂשֹונֵ א ָבצַ ע ,לִ ְׂשנא ֶאת ַה ָּממֹון ְּב ַתכְ לִ ית
צֹודים לָ ַק ַחת וְ לִ ְטרף ַחס
צּוד ָתם ָה ָרעָ ה ,וְ עֹוד ֵהם ִ
ִּוב ְמ ָ
ּומיגִ ַיעת ְּור ִד ַיפת ָהעֹולָ ם
ַה ִּׂשנְ ָאה וְ ַתצִּ ילֵ נִ י ִמ ִּט ְר ַּדת ַה ַּפ ְרנָ ָסהִ ,
וְ ָׁשלֹום עֹוד נַ ְפׁשֹות יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ֶר ֶׁשת ָחכְ ָמ ָתם ַה ֻּמ ְטעֵ ית ֶׁשל
ַהזֶּ ה וְ ל ֹא ֲא ַבלְ ֵּבל ֶאת ַּד ְע ִּתי ,וְ ל ֹא ַא ְט ִריד ֶאת ַמ ֲח ַׁש ְב ִּתי ְבׁשּום
יקֹורסּות ּוכְ ִפירֹות ֲא ֶׁשר נִ ְת ַּפ ְּׁש ָטה ְמאד
ילֹוסֹופיָ א וְ ֶא ִּפ ְ
ְ
ִּפ
בֹותי וְ ָחכְ ָמ ִתי
ָּד ָבר ֵמעִ ְס ֵקי ָהעֹולָ ם ַהזֶּ ה כְּ לָ ל ַרק כָּ ל ַמ ְח ְׁש ַ
וֹונֹותינּו חּוס וַ ֲחמל עָ לֵ ינּו וְ הֹוצֵ א ֶאת ִּבלְ עָ ם ִמ ִּפ ֶיהם
ַּבעֲ ֵ
בּוקים
בּוקים ְּוד ִ
גּופי ,יִ ְהיּו ָת ִמיד ֲח ִ
ִּובינָ ִתי וְ ַדעְ ִּתי וְ לִ ִּבי וְ נַ ְפ ִׁשי וְ ִ
אֹותנּו וְ ֶאת ַא ֵחינּו וְ ֶאת זַ ְרעֵ נּו
ַה ֵּׂשג ַּת ִּׂשיג וְ ַהצֵּ ל תַּצִּ יל ָ
מּותָך ֶּב ֱא ֶמת ֶּוב ֱאמּונָ ה
רֹומ ְ
ְּׁתֹוק ִקים לְ ְ
ּומש ְ
ְּבָך ְּות ֵא ִבים ֵאלֶ יָךִ ,
צֹודה ָר ָעה
ּומ ָ
וְ ֶאת כָּ ל זֶ ַרע עַ ְּמָך ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל ֵמ ֶר ֶׁשת ְ
ְׁשלֵ ָמה עַ ד ֶׁש ֶאזְ כֶּ ה לְ ָחכְ ָמה ְׁשלֵ ָמה ִד ְק ֻד ָּׁשה לְ ָחכְ ָמה ַּת ָּת ָאה
 Bonnesכְ ָׁשו עַ ל כָּ ל ַה ַחיִּ ים ֲא ֶׁשר ל ֹא ָהיְ ָתה כָ זאת
רּוסה עַ
ַ fêtesה ְּפ ָ
! de Pourim à tous
ֹלהּותָך
ּולְ ָחכְ ָמה עִ לָּ ָאה ַעד ֶׁש ֶאזְ כֶּ ה לְ ַה ִּׂשיג ָּת ִמיד ַה ָּׂשגַ ת ֱא ְ
אֹותָך עָ לֵ ינּו וְ עַ ל
Pourזַ כֵּ נּו לֶ ֱאמּונָ ה ְׁשלֵ ָמה לְ ַה ְמלִ יְך ְ
ֶ obtenirק ֶדם
ִ d’autresמ ֵימי
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ֲ - Télחדָׁשֹות
)(ISRגֹות
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Webמ -ה ְּותזַ כֵּ נִ י ָּת ִמיד
www.torah-box.comה ְׁ :שלֵ ָ
ֶּב ֱא ֶמת ֶּוב ֱאמּונָ
ּוש ָס"ה גִ ֵידנּו ְּבכָ ל עֵ ת וָ עֵ ת
) (FRוְ עַTélל כָּ ל ְר ַמ"ח ֵא ָב ֵרינּו ְׁ
01.80.91.62.91פֵׁ :שינּו
נַ ְ
דֹושה
ׁשּוקת ֱאמּונָ ְתָך ַה ְּק ָׁ
מּותָך ִּוב ְת ַ
רֹומ ְ
ֲא ִמ ִּתּיֹות ִּב ִיד ַיעת ְ
עֹוררּו ַר ֲח ֵמי לִ ְּבָך עָ לֶ יָך וְ עַ ל ָּבנֶ יָך ,כִּ י ִמי יּוכַ ל לִ ְסּבל ֶאת
יְ ְ
ְּות ָחנֵּ נִ י ֵמ ִא ְּתָך ֵּד ָעה ִּבינָ ה וְ ַה ְׂשכֵּ ל ַעד ֶׁש ֶאזְ כֶּ ה ְּב ַר ֲח ֶמיָך
ּושכִ ינְ ֵּתיּה ִמי יּוכַ ל
קֹול צַ עֲ ַקת וְ זַ עֲ ַקת ֻק ְּד ָׁשא ְּב ִריְך הּוא ְׁ
הּותָך גַּ ם ִּב ְׁש ָאר ֲאנָ ִׁשים ַר ִּבים ִּב ְק ֻד ָּׁשה
לְ ַהכְ נִ יס ַה ָּׂשגַ ת ֱאלָ ְ
לֶ ֱאטם ָאזְ נֹו ּולְ ָבבֹו מִּקֹול צַ עֲ ָק ָתם וְ ַׁשוְ עָ ָתם ַה ָּמ ָרה וְ ֵתן
ְּוב ָט ֳה ָרה גְ דֹולָ ה ,כִּ ְרצֹונְ ָך ַהּטֹוב וְ ֶאזְ כֶּ ה ְב ַר ֲח ֶמיָך לְ גַ ּלֹות
ֹאמר
ְּבלִ ֵּבנּו לִ צְ עק ָּת ִמיד ֵאלֶ יָך עַ ד ֶׁש ְּת ַר ֲח ֵמנּו נְ שַׁוַּ ע וְ ת ַ
«ה ַּמזְ כִּ ִירים ֶאת יְ הוָ ה ַאל ֳּד ִמי לָ כֶ ם וְ ַאל ִּת ְּתנּו ֳּד ִמי
ִהנֵּ נִ י ַ
נּותָך לְ כָ ל ָּב ֵאי עֹולָ ם ,וְ יֵ ַדע
מּותָך וְ ַא ְד ְ
רֹומ ְ
ֹלהּותָך וְ ְ
ּולְ ַפ ְר ֵסם ֱא ְ
רּושלַ יִ םְּ ,ת ִהלָּ ה ָּב ָא ֶרץ
לֹו ,עַ ד יְ כֹונֵ ן וְ עַ ד יָ ִׂשים ֶאת יְ ָׁ
כָּ ל ָּפעּול כִּ י ַא ָּתה ְּפ ַעלְ ּתֹו וְ יָ ִבין כָּ ל יְ צּור כִּ י ַא ָּתה יְ צַ ְרּתֹו
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