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JOURNÉE DE PRIÈRE UNIE POUR MONTRÉAL  
VEILLE DE ROSH CHODESH IYAR 

 
La pandémie dévastatrice du Covid-19 a fait que beaucoup de personnes à travers le monde ont 
malheureusement succombé à cette maladie, alors que des milliers de malades continuent à se battre pour 
leur vie. Beaucoup de pitié est requise de la part de notre Père dans les Cieux, et nous demandons à toute la 
communauté montréalaise de dire les versets des Tehillim (Psaumes) ci-dessous, le jeudi 23 avril 2020, 
veille de Rosh Chodesh Iyar à 19 h 15, chez eux, avec toute leur famille. Comme il est dit, le mot « Iyar » en 

hébreu est l’acronyme de «   » - Je suis Hashem votre guérisseur. C’est un moment opportun pour 

implorer la miséricorde de Hakadosh Barouch Hou et pour que ceux qui sont malades soient guéris 
rapidement, avec un rétablissement complet, et que ceux qui sont en bonne santé le restent. 
 

Que ce soit la volonté de Notre Père qui est aux Cieux qu’il entende nos cris, et que toute destruction et toute 

maladie soient éloignées de nous tous. 

Voici les chapitres de Tehillim. 

1. Chapitres 20, 41, 121, 130, 142 et chapitre 91 (Vayehi Noam). 

2. Après avoir récité les chapitres de Tehillim, veuillez dire ce qui suit :  

 

 

Que ce soit la volonté de Notre Père dans les Cieux que ces chapitres de Tehillim soient acceptés de plein gré 

par le Maître de tous, qui aura pitié de nous tous. Qu’il envoie un prompt rétablissement à tous ceux qui sont 

malades et que nous méritions d’être libérés, rapidement, de nos jours. 
 

Rabbin Benjamin Weiss  Rabbin David Sabbah  Rabbin Yochanan Wosner 

     Grand Rabbin de Montréal Grand Rabbin du Québec  Rosh Beis Din Chasidei Skver 
 

 

Rabbin David Banon       Rabbin Yoel Chonon Wenger Rabbin Aryeh Posen         Rabbin Wolf Ber Lerner 
 

 

Rabbin Berel Bell  Rabbin Efraim Cremisi Rabbin Yosef Wosner 
 

 



 



 הרב יהונתן בנימין ווייס
אב"ד

 הרב דוד רפאל באנון
 הרב וואלף בער לערנער

 הרב דובער הכהן בעל
 הרב יואל חנן ונגר

 הרב ארי'ה אליעזר פאזען
 הרב אפרים חיים כרימיזי
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 וקוה אל ה'חזק ויאמץ לבך 

לאור מגיפת הקורונה הנוראה שרבים חללים הפילה בכל רחבי העולם ר"ל, ואלפי חולים מוטלים 
, כל משפחה שיחיועל ערש דוי הזקוקים לרחמי ה' המרובים, הננו קוראים לכל תושבי עירנו 

בשעה  תש"פאייר ' הבעל"ט ערב ר"ח הם ביולומר פרקי התהלים דלהלן ומשפחה בביתם, 
כדי  ,אני ה' רופאיךמרמז בר"ת על שם החודש אמרו ששדורשי רשימות , לפנות ערב 7:15

על החולים שיתרפאו במהרה ברפואה שלימה בכל אבריהם וגידיהם, והבריאים לעורר רחמי שמים 
יסיר מעלינו ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים שישמע לקול שועת עמו בני ישראל ויתמידו בבריאותם, 

 .עולמים אכיה"רכל משחית ומגיפה, ויחון אותנו לפליטת 
 :פרקי התהליםהנה סדר ו

 צ"א וגו'. -ויהי נועם פרקי תהלים כ', מ"א, קכ"א, ק"ל, קמ"ב, מזמור  .א
 אחר אמירת פרקי התהלים הנ"ל יאמרו בכוונה כדלהלן:  .ב
יהי רצון מלפני אבינו שבשמים, לרחם עלינו ועל פליטתינו, ולמנוע משחית ומגיפה מעלינו,  .ג

 .ונאמר אמןומעל כל עמו בית ישראל, 

לרחם עלינו וישלח שפרקי תהלים הללו יעלו לרצון לפני אדון כל ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים 
, ונזכה ורפואת הגוף הנפשרפואת לכל החולים בכל מקום שהם מן השמים רפואה שלימה מהרה 

 בב"א.בקרוב לביאת גואל צדק 

 ויצ" תש"פ, פה מאנטריאל ניסן חוע"ז באנו על החתום, כ"

  יוחנן סג"ל וואזנער                      דוד צבאח                 יהונתן בנימין ווייס                                     
 ראב"ד דחסידי סקווירא        הרב הראשי הספרדי של קוויבק     אבדק"ק מאנטריאל                                              

 ן    וואלף בער לערנער    דובער הכהן בעל        עזאבאנון    יואל חנן ונגר    אריה אליעזר פדוד רפאל 
 חבר בד"ץ                  חבר בד"ץ                      חבר בד"ץ             חבר בד"ץ              חבר בד"ץ                             

 יעקב יוסף וואזנער                       כרימיזיחיים אפרים 
 חבר בד"ץ                                        חבר בד"ץ                                                        
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 דוד צבאחהרב 
 הרב דוד רפאל באנון

 הרב וואלף בער לערנער
 הרב דובער הכהן בעל

 הרב יואל חנן ונגר
 הרב ארי'ה אליעזר פאזען

 חיים כרימיזיהרב אפרים 
 הרב יעקב יוסף וואזנער



 






 


