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"פִּ יהָ  ,פָ ְתחָ ה בְ חָ כְ מָ ה;
וְ תו ַֹרת חֶ סֶ ד ,עַ ל-לְ ׁש ֹונָּה"
משלי ל"א כ"ו
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זיכרונים
פרקי תהילים ופרקי תפילה
הנהוגים לאומרם ביום הזיכרון
בבית הקברות
לעילוי נשמת

מנוחה שיינדל
בת

מרדכי זלמן וחוה גלמן

ט"ו תמוז תשי"ד  -ד' שבט תשע"ג
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ָּבנִים אַ תֶּ ם לַיהו ָּה אֱ ֹלהֵ יכֶּם ֹלא תִ תְ ג ֹּדְ דּו ו ְֹלא תָּ שִ ימּו
קָּ ְרחָּ ה בֵין עֵ ינֵיכֶּם לָּמֵ ת.
כִי עַ ם קָּ דֹוׁש אַ תָּ ה לַיהו ָּה אֱ ֹלהֶּ יָך ּובְָך בָּחַ ר י ְהו ָּה
לִהְ יֹות לֹו לְעַ ם סְ ֻגלָּה מִ כ ֹּל הָּ עַ מִ ים אֲ ׁשֶּ ר עַ ל פְ נֵי
הָּ אֲ דָּ מָּ ה( .דברים י"ד א-ב)
רמב"ן שם..." :וכאן ביאר כי המצוה גם לישראל  ...ולפי דעתי כי טעם
"עם קדוש" הבטחה בקיום הנפשות לפניו יתברך ,יאמר אחרי שאתה עם
קדוש ,וסגלת ה' ,ולא ישא אלהים נפש ,וחשב מחשבות לבלתי ידח ממנו
נדח ,אין ראוי לכם להתגודד ולהקרח על נפש ואפילו ימות בנוער .ולא
יאסור הכתוב הבכי כי הטבע יתעורר לבכות בפירוד האוהבים ונדודם
אף בחיים.
ומכאן סמך לרבותינו (מו"ק כז) באסרם להתאבל על נפש יותר מדאי.
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אמנו היקרה!
קיבלנו ממך המון ,הבית ,החינוך האהבה ,ההשקעה .בכל
המלחמות שלך השארת אותנו בחוץ ונתת לנו לפרוח .לא נתת
לנו להרגיש את גודל המעמסה ,גודל הכאב ,גודל האתגר.
תודה.
אנו יודעים שאת המלחמה הארוכה ,למעלה משני עשורים,
שניהלת נגד המחלה ,ערכת למעננו ,כדי להיות שם ,כדי שלא
נחסר דבר .את המלחמה נלחמת עד הסוף ,עד הרגע האחרון.
שוב תודה.
אין ביכולתנו להבין את דרכי ההשגחה ,צדיק ורע לו ,כל כך
הרבה ייסורים במהלך השנים ,תוך כדי התמדה בעשיית חסד,
בבניית בתים .אבל אנו יודעים שייסורים ממרקים .את עלית,
אימא ,לגנזי מרומים כמו פמוט מבריק .כל כך הרבה מירוק,
הפמוט הזה נוצץ כמו פמוט שמעולם לא נראה כמותו ,ללא
שמץ של לכלוך ,כליל שלמות ללא רבב.
להבת נשמתך הקדושה ,נר התורה והחסד ,ממשיכה ובוערת.
הנר הזה הדליק את נרותם של כל כך הרבה אנשים סביבך,
וממשיך לבעור בתוכנו ובתוכם .עולם החסד שלך ,תמיד
הסתתר מאחורי מעטפת הצניעות והענווה שהייתה לך ,וחיוכך
המתמיד ,הקרין את שורש פועלך בעולם.
זכית להעמיד עצי זיתים ,בנייך ,שתולים על פלגי מים ,מלאים
בפירות ,אשר בהם ,יבורך גבר.
אנו מתבוננים בגביע הכסף ,המלא ביין גפן פורייה ,יין עשיר
בטעמו בצבעו ובריחו,
המשיכי להיות מליצת יושר לנו ולמשפחותינו ולכל עם ישראל,
ישלם ה' פעלך ותהי משכורתך שלמה.
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ואלה תולדות

מנוחה נולדה בארגנטינה בט"ו בתמוז תשי"ד)45.7.61( ,
להוריה מרדכי זלמן וחוה גלמן .מתוך מניעים ציוניים,
עלו לארץ בשנת תשכ"ג ,ולאחר כמה גלגולים הגיעו
לבת-ים .שם נקלטה מנוחה בבית הספר תחכמוני ובבני
עקיבא ,על-ידי חבריה שכבר אז חשו במיוחדות שבה.
המשיכה בלימודיה בכתה התורנית בתיכון 'בית וגן'
בבת-ים .לאחר מכן שרתה שרות לאומי בבי"ח
'איכילוב' בת"א .באותו הזמן הדריכה בב"ע את שבט
ישורון .והכירה את הקומונר החדש שהגיע מירושלים,
(ולעתיד יהיה בעלה).
לאחר השירות הלאומי ,למדה מנוחה במכללה לבנות
בירושלים ,תושב"ע וחינוך מיוחד .בשנת תשל"ו
התחתנה עם הרב יצחק טחובר שלמד אז בכולל 'מר"ץ'
במבשרת ירושלים .לאחר שבעלה סיים לימודיו בכולל
עבר הזוג למעלות ,יחד עם עוד משפחות מהכולל ויסדו
שם את קרית החינוך .באותה תקופה שמשה מנוחה
כ'אם בית' בקריה ,והשפיעה רבות על התלמידים ועל
בנות השרות הלאומי במעלות.
כעבור  1שנים עברו בני המשפחה לירושלים ,לשכונת
ארמון הנציב ושם התחילה מנוחה לעבוד כבלנית
במקווה .כאשת הרב בקהילת 'ישראל הצעיר' התחילה
בשקט בהשפעה מיוחדת על הנשים בשכונה ,והעבירה
מידי שבת שיעור בפרקי אבות ,שפסק לאחר שחלתה.
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באותה תקופה התחילה גם בפעילות ב'אמונה' ,תנועת
האשה הדתית לאומית.
מנוחה ,שהקרינה אור ושמחה לכל סביבותיה ,הפכה
לדמות אהובה על כל מכריה ונבחרה להנהלת אמונה
בירושלים ולחברת הועד הפועל של אמונה הארצית,
ואף שמשה שנים רבות כסגנית יו"ר של סניף ירושלים.
לאחר שחלתה בסרטן השד בתש"ן התחילה לעבוד
במדרשת אמונה שנוסדה שנתיים קודם לכן על ידי גב'
זהבה מלכיאל ,ולהבדיל בין חיים לחיים גב' דינה הכהן
ז"ל .במדרשה הפכה במהרה לדמות דומיננטית ואהובה
על ידי המרצות והתלמידות .עבודתה במדרשה נמשכה
למעלה משמונה עשרה שנה .דווקא לאחר שחלתה
הגבירה  -בעידוד בעלה  -את פעילותה באמונה ואף
נבחרה פעמיים למרכז המפד"ל ולמועצת סניף ירושלים
והייתה חברה בוועדות שונות בעירית ירושלים.
בשנת תשנ"ז פגעה המחלה שנית ולאחר ניתוח נוסף,
המשיכה מנוחה בכל פעילותה במקביל לטיפולים
כימותרפיים ואחרים במשך למעלה מ 46-שנה.
מנוחה זכתה להשתתף בחתונות כל חמשת בניה.
פעילותה הברוכה ,והאור שהקרינה לכולם ,חרותים
בלב כל מכריה וחברותיה לעד.
תהא נשמתה צרורה בצרור החיים
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תפילות יום השנה בעת העליה לקבר
מי שלא היה בבית קברות במשך שלושים יום מברך ברכה זו בבואו תוך ד' אמות לקברים:

ָּ ּברו ְּך ַא ָּּתה יְ יָּ ֱ ,אל ֹ ֵהינ ּו ֶמלֶ ְך ָּהעוֹ ָּלםֲ ,א ֶשר יָּ ַצר ֶא ְת ֶכם ַ ּבדִּּ ין ,וְ זָּ ן
וְ ִּכלְ ֵ ּכל ֶא ְת ֶכם ַ ּבדִּּ ין ,וְ ֵה ִּמית ֶא ְת ֶכם ַ ּבדִּּ ין ,וְ יוֹ ֵד ַע ִּמ ְס ּ ַפר ֻּ ּכ ְ ּל ֶכם
ַ ּבדִּּ ין ,וְ ָּע ִּתיד לְ ַה ֲחזִּ יר וּלְ ַה ֲחיוֹ ְת ֶכם ַ ּבדִּּ יןּ ָּ :ברו ְּך ַא ָּּתה יְ יָּ ְ ,מ ַח ֵ ּיה
ַה ֵּמ ִּתיםַ :א ָּּתה ִּ ּגבּ וֹ ר לְ עוֹ לָּ םֲ ,אדֹנָּ י ְמ ַח ֵ ּיה ֵמ ִּתים ַא ָּּתהַ ,רב
יעְ .מ ַכלְ ֵ ּכל ַח ִּ ּיים ְ ּב ֶח ֶסדְ ,מ ַח ֵ ּיה ֵמ ִּתים ְ ּב ַר ֲח ִּמים ַר ִּ ּבים,
לְ הוֹ ִּש ַ
סוֹ ֵמ ְך נוֹ ְפלִּ ים ,וְ רוֹ ֵפא חוֹ לִּ ים ,ו ַּמ ִּּתיר ֲאסו ִּּרים ,ו ְּמ ַק ֵ ּים ֱאמוּנָּ תוֹ
ישנֵ י ָּע ָּפרִּ .מי ָּכמוֹ ָּך ַ ּב ַעל ְ ּגבוּרוֹ ת ו ִּּמי דּ וֹ ֶמה ָּ ּל ְךֶ ,מלֶ ְך ֵמ ִּמית
לִּ ֵ
יח יְ שו ָּּעה .וְ נֶ ֱא ָּמן ַא ָּּתה לְ ַה ֲחיוֹ ת ֵמ ִּתים.
ו ְּמ ַח ֶ ּיה ו ַּמ ְצ ִּמ ַ

פרק ל"ג
יקים ַ ּב ֲאדֹנָּ י לַ יְ ָּש ִּרים נָּ אוָּ ה ְת ִּה ָּ ּלה :הוֹ ד ּו לַ ֲאדֹנָּ י ְ ּב ִּכנּוֹ ר
ַר ְ ּננ ּו ַצדִּּ ִּ
יטיב ּו נַ ֵ ּגן ִּ ּב ְתרו ָּּעה:
ְ ּבנֵ ֶבל ָּעשׂ וֹ ר זַ ְּמר ּו לוֹ ִּ :שיר ּו לוֹ ִּשיר ָּח ָּדש ֵה ִּ
ִּ ּכי יָּ ָּשר דְּ ַבר ֲאדֹנָּ י וְ ָּכל ַמ ֲעשֵׂ ה ּו ֶ ּב ֱאמוּנָּ ה :א ֵֹהב ְצ ָּד ָּקה ו ִּּמ ְש ּ ָּפט
ֶח ֶסד ֲאדֹנָּ י ָּמלְ ָּאה ָּה ָּא ֶרץּ ִּ :ב ְד ַבר ֲאדֹנָּ י ָּש ַמיִּ ם נַ ֲעשׂ ּו ו ְּברו ַּח ּ ִּפיו ָּּכל
ְצ ָּב ָּאם :כּ ֹנֵ ס ַ ּכ ֵ ּנד ֵמי ַה ָּ ּים נ ֵֹתן ְ ּבאוֹ ָּצרוֹ ת ְּתהוֹ מוֹ ת :יִּ ְירא ּו ֵמ ֲאדֹנָּ י
ָּ ּכל ָּה ָּא ֶרץ ִּמ ֶּמ ּנ ּו יָּ גוּר ּו ָּ ּכל י ְֹש ֵבי ֵת ֵבלּ ִּ :כי הוּא ָּא ַמר וַ ֶ ּי ִּהי הוּא ִּצ ָּּוה
וַ ַ ּי ֲעמֹדֲ :אדֹנָּ י ֵה ִּפיר ֲע ַצת גּ וֹ יִּ ם ֵהנִּ יא ַמ ְח ְשבוֹ ת ַע ִּּמיםֲ :ע ַצת ֲאדֹנָּ י
לְ עוֹ לָּ ם ַּת ֲעמֹד ַמ ְח ְשבוֹ ת לִּ בּ וֹ לְ דֹר וָּ דֹרַ :א ְש ֵרי ַהגּ וֹ י ֲא ֶשר ֲאדֹנָּ י
ֱאל ֹ ָּהיו ָּה ָּעם ָּ ּב ַחר לְ נַ ֲחלָּ ה לוֹ ִּ :מ ּ ָּש ַמיִּ ם ִּה ִּ ּביט ֲאדֹנָּ י ָּר ָּאה ֶאת ָּּכל
יח ֶאל ָּ ּכל י ְֹש ֵבי ָּה ָּא ֶרץַ :ה ּי ֵֹצר יַ ַחד
ְ ּבנֵ י ָּה ָּא ָּדםִּ :מ ְּמכוֹ ן ִּש ְב ּתוֹ ִּה ְש ִּ ּג ַ
ְ
יהםֵ :אין ַה ֶּמלֶ ך נוֹ ָּשע ְ ּב ָּרב ָּחיִּ ל ִּ ּגבּ וֹ ר
לִּ ָּ ּבם ַה ֵּמ ִּבין ֶאל ָּ ּכל ַמ ֲעשֵׂ ֶ
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לֹא יִּ ָּ ּנ ֵצל ְ ּב ָּרב כּ ַֹחֶ :ש ֶקר ַה ּסוּס לִּ ְתשו ָּּעה ו ְּברֹב ֵחילוֹ לֹא יְ ַמ ֵ ּלט:
ִּה ֵ ּנה ֵעין ֲאדֹנָּ י ֶאל יְ ֵר ָּאיו לַ ְמיַ ֲחלִּ ים ְל ַח ְסדּ וֹ  :לְ ַה ִּ ּציל ִּמ ָּּמוֶ ת נַ ְפ ָּשם
וּלְ ַח ּיוֹ ָּתם ָּ ּב ָּר ָּעב :נַ ְפ ֵשנ ּו ִּח ְ ּכ ָּתה ַל ֲאדֹנָּ י ֶעזְ ֵרנ ּו ו ָּּמגִּ ֵ ּננ ּו הוּאּ ִּ :כי בוֹ
יִּחלְ נ ּו לָּ ְך.
יְהי ַח ְסדְּ ָּך ֲאדֹנָּי ָּעלֵ ינ ּו ַ ּכ ֲא ֶשר ַ
יִּשְׂ ַמח לִּ ֵ ּבנ ּו ִּ ּכי ְב ֵשם ָּק ְדשוֹ ָּב ָּט ְחנוִּּ :

פרק ט"ז
יתי ָּב ְךָּ :א ַמ ְר ְּת לַ ֲאדֹנָּ י ֲאדֹנָּ י ָּא ָּּתה
ִּמ ְכ ָּּתם לְ ָּדוִּ ד ָּש ְמ ֵרנִּ י ֵאל ִּ ּכי ָּח ִּס ִּ
טוֹ ָּב ִּתי ַ ּבל ָּעלֶ ָּ
יך :לִּ ְקדוֹ ִּשים ֲא ֶשר ָּ ּב ָּא ֶרץ ֵה ָּּמה וְ ַאדִּּ ֵירי ָּ ּכל ֶח ְפ ִּצי
ָּבם :יִּ ְרבּ ּו ַע ְ ּצבוֹ ָּתם ַא ֵחר ָּמ ָּהר ּו ַ ּבל ַא ִּּס ְ
יהם ִּמדָּּ ם ו ַּבל ֶא ּ ָּשׂ א
יך נִּ ְס ֵ ּכ ֶ
ֶאת ְשמוֹ ָּתם ַעל שְׂ ָּפ ָּתיֲ :אדֹנָּ י ְמנָּ ת ֶחלְ ִּקי וְ כוֹ ִּסי ַא ָּּתה ּתוֹ ִּמ ְ
יך
גּ וֹ ָּרלִּ יֲ :ח ָּבלִּ ים נָּ ְפל ּו לִּ י ַ ּב ְ ּנ ִּע ִּמים ַאף נַ ֲח ָּלת ָּש ְפ ָּרה ָּעלָּ יֲ :א ָּב ֵר ְך
יתי ֲאדֹנָּ י
ֶאת ֲאדֹנָּ י ֲא ֶשר יְ ָּע ָּצנִּ י ַאף לֵ ילוֹ ת יִּ ְּסרוּנִּ י ִּכלְ יוֹ ָּתיִּ :ש ִּּו ִּ
ימינִּ י ַ ּבל ֶא ּמוֹ ט :לָּ ֵכן שָּׂ ַמח לִּ ִּ ּבי וַ ָּ ּיגֶ ל ְ ּכבוֹ ִּדי ַאף
לְ נֶ גְ דִּּ י ָּת ִּמיד ִּ ּכי ִּמ ִּ
ְ ּבשָּׂ ִּרי יִּ ְשכּ ֹן לָּ ֶב ַטחּ ִּ :כי לֹא ַת ֲעזֹב נַ ְפ ִּשי לִּ ְשאוֹ ל לֹא ִּת ֵּתן ֲח ִּס ְיד ָּך
יענִּ י א ַֹרח ַח ִּ ּיים שׂ ַבע שְׂ ָּמחוֹ ת ֶאת ּ ָּפנֶ ָּ
יך
לִּ ְראוֹ ת ָּש ַחתּ :תוֹ ִּד ֵ
ימינְ ָּך נֶ ַצח.
נְ ִּעמוֹ ת ִּ ּב ִּ

פרק י"ז
יבה ִּר ָּ ּנ ִּתי ַה ֲאזִּ ינָּ ה ְת ִּפ ָּ ּל ִּתי
ְּת ִּפ ָּ ּלה לְ ָּדוִּ ד ִּש ְמ ָּעה ֲאדֹנָּ י ֶצ ֶדק ַה ְק ִּש ָּ
ָּ
ְ ּבלֹא שִּׂ ְפ ֵתי ִּמ ְר ָּמהִּ :מ ְ ּל ָּפנֶ ָּ
יך ִּמ ְש ּ ָּפ ִּטי יֵ ֵצא ֵעינֶ יך ֶּת ֱחזֶ ינָּ ה
יש ִּריםּ ָּ :ב ַחנְ ָּּת לִּ ִּ ּבי ּ ָּפ ַק ְד ָּּת ַ ּליְ לָּ ה ְצ ַר ְפ ַּתנִּ י ַבל ִּּת ְמ ָּצא זַ ּמ ִֹּתי ַ ּבל
ֵמ ָּ
ָּ
יַ ֲע ָּבר ּ ִּפי :לִּ ְפ ֻּע ּלוֹ ת ָּא ָּדם ִּ ּב ְד ַבר שְׂ ָּפ ֶתיך ֲאנִּ י ָּש ַמ ְר ִּּתי ָּא ְרחוֹ ת
את ָּ
ּ ָּפ ִּריץָּּ :תמ ְֹך ֲא ֻּש ַרי ְ ּב ַמ ְע ְ ּגלוֹ ֶת ָּ
יך ִּכי
יך ַ ּבל נָּ מוֹ ּט ּו ְפ ָּע ָּמיֲ :אנִּ י ְק ָּר ִּ
ַת ֲענֵ נִּ י ֵאל ַהט ָּאזְ נְ ָּך לִּ י ְש ַמע ִּא ְמ ָּר ִּתיַ :ה ְפלֵ ה ֲח ָּס ֶד ָּ
יע
יך מוֹ ִּש ַ
ימינֶ ָּךָּ :ש ְמ ֵרנִּ י ְ ּכ ִּאישוֹ ן ַ ּבת ָּעיִּ ן ְ ּב ֵצל
חוֹ ִּסים ִּמ ִּּמ ְתקוֹ ְמ ִּמים ִּ ּב ִּ
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ְ ּכנָּ ֶפ ָּ
יך ַּת ְס ִּּת ֵירנִּ יִּ :מ ּ ְפנֵ י ְר ָּש ִּעים ז ּו ַשדּ וּנִּ י אֹיְ ַבי ְ ּבנֶ ֶפש יַ ִּ ּקיפ ּו ָּעלָּ י:
יהם
ֶחלְ ָּ ּבמוֹ ָּּסגְ ר ּו ּ ִּפימוֹ דִּּ ְ ּבר ּו ְבגֵ אוּתַ :א ּ ֻּש ֵרינ ּו ַע ָּּתה ְס ָּבבוּנ ּו ֵעינֵ ֶ
יָּ ִּשית ּו לִּ נְ טוֹ ת ָּ ּב ָּא ֶרץ :דִּּ ְמיֹנוֹ ְ ּכ ַא ְריֵ ה יִּ ְכסוֹ ף לִּ ְטרֹף וְ ִּכ ְכ ִּפיר י ֵֹשב
יעה ּו ּ ַפ ְ ּל ָּטה נַ ְפ ִּשי
ְ ּב ִּמ ְס ָּּת ִּרים :קו ָּּמה ֲאדֹנָּ י ַקדְּ ָּמה ָּפנָּ יו ַה ְכ ִּר ֵ
ֵמ ָּר ָּשע ַח ְר ֶ ּב ָּךִּ :מ ְמ ִּתים יָּ ְד ָּך ֲאדֹנָּ י ִּמ ְמ ִּתים ֵמ ֶחלֶ ד ֶחלְ ָּקם ַ ּב ַח ִּ ּיים
יהםֲ :אנִּ י
ו ְּצפוּנְ ָּך ְּת ַמ ֵ ּלא ִּב ְטנָּ ם יִּ שְׂ ְ ּבע ּו ָּבנִּ ים וְ ִּה ִּ ּניח ּו יִּ ְת ָּרם לְ עוֹ לְ לֵ ֶ
ְ ּב ֶצ ֶדק ֶא ֱחזֶ ה ָּפנֶ ָּ
יך ֶאשְׂ ְ ּב ָּעה ְב ָּה ִּקיץ ְּתמוּנָּ ֶת ָּך.

פרק ע"ב
לִּ ְשלֹמֹה ֶאל ֹ ִּהים ִּמ ְש ּ ָּפ ֶט ָּ
יך לְ ֶמלֶ ְך ֵּתן וְ ִּצ ְד ָּק ְת ָּך לְ ֶבן ֶמלֶ ְך :יָּ ִּדין ַע ְּמ ָּך
ְב ֶצ ֶדק וַ ֲענִּ ֶ ּי ָּ
יך ְב ִּמ ְש ּ ָּפט :יִּ שְׂ א ּו ָּה ִּרים ָּשלוֹ ם לָּ ָּעם וּגְ ָּבעוֹ ת ִּ ּב ְצ ָּד ָּקה:
יע לִּ ְבנֵ י ֶא ְביוֹ ן וִּ ַיד ֵ ּכא עוֹ ֵשק :יִּ ָּיראו ָּּך ִּעם
יִּ ְש ּפֹט ַענִּ ֵ ּיי ָּעם יוֹ ִּש ַ
יבים זַ ְרזִּ יף
ָּש ֶמש וְ לִּ ְפנֵ י יָּ ֵר ַח דּ וֹ ר דּ וֹ ִּרים :יֵ ֵרד ְ ּכ ָּמ ָּטר ַעל ֵ ּגז ִּ ּכ ְר ִּב ִּ
ָּא ֶרץ :יִּ ְפ ַרח ְ ּביָּ ָּמיו ַצדִּּ יק וְ רֹב ָּשלוֹ ם ַעד ְ ּב ִּלי יָּ ֵר ַח :וְ יֵ ְרדְּ ִּמ ָּ ּים ַעד
יָּ ם ו ִּּמ ָּ ּנ ָּהר ַעד ַא ְפ ֵסי ָּא ֶרץ :לְ ָּפנָּ יו יִּ ְכ ְרע ּו ִּצ ִּ ּיים וְ אֹיְ ָּביו ָּע ָּפר יְ ַל ֵחכוּ:
ַמלְ ֵכי ַת ְר ִּשיש וְ ִּא ִּ ּיים ִּמנְ ָּחה יָּ ִּשיב ּו ַמלְ ֵכי ְש ָּבא ו ְּס ָּבא ֶא ְש ָּ ּכר
יַ ְק ִּריבוּ :וְ יִּ ְש ַּת ֲחו ּו לוֹ ָּכל ְמלָּ ִּכים ָּ ּכל גּ וֹ יִּ ם יַ ַע ְבדוּהוּּ ִּ :כי יַ ִּ ּציל ֶא ְביוֹ ן
ְמ ַש ֵּו ַע וְ ָּענִּ י וְ ֵאין עֹזֵ ר לוֹ  :יָּ חֹס ַעל דַּ ל וְ ֶא ְביוֹ ן וְ נַ ְפשוֹ ת ֶא ְביוֹ נִּ ים
יחי וְ יִּ ֶּתן
יקר דָּּ ָּמם ְ ּב ֵעינָּ יו :וִּ ִּ
יעִּ :מ ּתוֹ ְך ו ֵּמ ָּח ָּמס יִּ גְ ַאל נַ ְפ ָּשם וְ יֵ ַ
יוֹ ִּש ַ
לוֹ ִּמ ְּז ַהב ְש ָּבא וְ יִּ ְת ּ ַפ ֵ ּלל ַ ּב ֲעדוֹ ָּת ִּמיד ָּ ּכל ַה ּיוֹ ם יְ ָּב ְר ֶכנְ הוּ :יְ ִּהי ִּפ ַּסת
ַ ּבר ָּ ּב ָּא ֶרץ ְ ּברֹאש ָּה ִּרים יִּ ְר ַעש ַ ּכ ְ ּל ָּבנוֹ ן ּ ִּפ ְריוֹ וְ יָּ ִּציצ ּו ֵמ ִּעיר ְ ּכ ֵעשֶׂ ב
ָּה ָּא ֶרץ :יְ ִּהי ְשמוֹ לְ עוֹ לָּ ם לִּ ְפנֵ י ֶש ֶמש יִּ נּוֹ ן ְשמוֹ וְ יִּ ְת ָּ ּב ְרכ ּו בוֹ ָּּכל
גּ וֹ יִּ ם יְ ַא ּ ְשרוּהוּּ ָּ :ברו ְּך ֲאדֹנָּ י ֱאל ֹ ִּהים ֱאל ֹ ֵהי יִּ שְׂ ָּר ֵאל עֹשֵׂ ה נִּ ְפלָּ אוֹ ת
לְ ַבדּ וֹ  :ו ָּּברו ְּך ֵשם ְ ּכבוֹ דוֹ לְ עוֹ לָּ ם וְ יִּ ָּּמ ֵלא ְכבוֹ דוֹ ֶאת כּ ֹל ָּה ָּא ֶרץ ָּא ֵמן
וְ ָּא ֵמןּ ָּ :כ ּל ּו ְת ִּפ ּלוֹ ת דָּּ וִּ ד ֶ ּבן יִּ ָּשי.
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פרק צ"א
י ֵֹשב ְ ּב ֵס ֶתר ֶעלְ יוֹ ן ְ ּב ֵצל ַשדַּ י יִּ ְתלוֹ נָּ ן :א ַֹמר ַל ֲאדֹנָּ י ַמ ְח ִּסי ו ְּמצו ָּּד ִּתי
יל ָּך ִּמ ּ ַפח יָּ קוּש ִּמדֶּ ֶבר ַהוּוֹ ת:
ֱאל ֹ ַהי ֶא ְב ַטח בּ וֹ ּ ִּ :כי הוּא יַ ִּ ּצ ְ
ְ ּב ֶא ְב ָּרתוֹ יָּ ֶס ְך ָּל ְך וְ ַת ַחת ְ ּכנָּ ָּפיו ֶּת ְח ֶסה ִּצ ָּ ּנה וְ ס ֵֹח ָּרה ֲא ִּמ ּתוֹ  :לֹא
ִּת ָּירא ִּמ ּ ַפ ַחד לָּ יְ לָּ ה ֵמ ֵחץ יָּ עוּף יוֹ ָּמםִּ :מדֶּ ֶבר ָּ ּבא ֶֹפל יַ ֲהל ֹ ְך ִּמ ֶ ּק ֶטב
ימינֶ ָּך ֵאלֶ ָּ
יך לֹא יִּ ָּ ּגשַ :רק
יָּ שוּד ָּצ ֳה ָּריִּ ם :יִּ ּפֹל ִּמ ִּ ּצדְּ ָּך ֶאלֶ ף ו ְּר ָּב ָּבה ִּמ ִּ
ְ ּב ֵעינֶ ָּ
יך ַת ִּ ּביט וְ ִּש ֻּּל ַמת ְר ָּש ִּעים ִּּת ְר ֶאהּ ִּ :כי ַא ָּּתה ֲאדֹנָּ י ַמ ְח ִּסי
ֶעלְ יוֹ ן שַׂ ְמ ָּּת ְמעוֹ נֶ ָּך :לֹא ְת ֻּא ֶ ּנה ֵאלֶ ָּ
יך ָּר ָּעה וְ נֶ גַ ע לֹא יִּ ְק ַרב
ְ ּב ָּא ֳהלֶ ָּךּ ִּ :כי ַמלְ ָּא ָּכיו יְ ַצ ֶּוה ָּ ּל ְך לִּ ְש ָּמ ְר ָּך ְ ּב ָּכל דְּ ָּר ֶכ ָּ
יךַ :על ַ ּכ ּ ַפיִּ ם
שאוּנְ ָּך ּ ֶפן ִּּת ּגֹף ָּ ּב ֶא ֶבן ַרגְ לֶ ָּךַ :על ַש ַחל וָּ ֶפ ֶתן ִּּת ְדר ְֹך ִּּת ְרמֹס ְ ּכ ִּפיר
יִּ ּ ָּ ֹ
וְ ַת ִּ ּניןּ ִּ :כי ִּבי ָּח ַשק וַ ֲא ַפ ְ ּל ֵטה ּו ֲאשַׂ ְ ּג ֵבה ּו ִּ ּכי יָּ ַדע ְש ִּמי :יִּ ְק ָּר ֵאנִּ י
וְ ֶא ֱענֵ ה ּו ִּע ּמוֹ ָּאנ ִֹּכי ְב ָּצ ָּרה ֲא ַח ְ ּל ֵצה ּו וַ ֲא ַכ ְ ּב ֵדהוּ :א ֶֹר ְך יָּ ִּמים
ַאשְׂ ִּ ּבי ֵעה ּו וְ ַא ְר ֵאה ּו ִּ ּבישו ָּּע ִּתי.

פרק ק"ד
ָּ ּב ְר ִּכי נַ ְפ ִּשי ֶאתֲ -אדֹנָּ י ֲאדֹנָּ י ֱאל ֹ ַהי ָּ ּג ַדלְ ָּּת ְּמאֹד הוֹ ד וְ ָּה ָּדר לָּ ָּב ְש ָּּת:
יעהַ :ה ְמ ָּק ֶרה ַב ַּמיִּ ם ַעלִּ ּיוֹ ָּתיו
שלְ ָּמה נוֹ ֶטה ָּש ַמיִּ ם ַ ּכיְ ִּר ָּ
ע ֶֹטה אוֹ ר ַ ּכ ּ ַ ֹ
ְ
שם ָּע ִּבים ְרכוּבוֹ ַה ְמ ַה ֵ ּלך ַעל ַ ּכנְ ֵפי רו ַּח :עֹשֶׂ ה ַמלְ ָּא ָּכיו רוּחוֹ ת
ַה ּ ָּ ֹ
יה ַ ּבל ִּּת ּמוֹ ט עוֹ לָּ ם וָּ ֶעדְּ :תהוֹ ם
ְמ ָּש ְר ָּתיו ֵאש ל ֹ ֵהט :יָּ ַסד ֶא ֶרץ ַעל ְמכוֹ נֶ ָּ
ַ ּכ ְ ּלבוּש ִּ ּכ ִּּסיתוֹ ַעל ָּה ִּרים יַ ַע ְמד ּו ָּמיִּ םִּ :מן ַ ּג ֲע ָּר ְת ָּך יְ נוּסוּן ִּמן קוֹ ל ַר ַע ְמךָּ
יֵ ָּח ֵפזוּן :יַ ֲעל ּו ָּה ִּרים יֵ ְרד ּו ְב ָּקעוֹ ת ֶאל ְמקוֹ ם זֶ ה יָּ ַס ְד ָּּת לָּ ֶהםּ ְ :גבוּל
שַׂ ְמ ָּּת ַ ּבל יַ ֲעבֹרוּן ַ ּבל יְ ֻּשבוּן לְ ַכ ּסוֹ ת ָּה ָּא ֶרץַ :ה ְמ ַש ֵ ּל ַח ַמ ְעיָּ נִּ ים ַ ּב ְ ּנ ָּחלִּ ים
יהם
ֵ ּבין ָּה ִּרים יְ ַה ֵ ּלכוּן :יַ ְשק ּו ָּ ּכל ַחיְ תוֹ שָּׂ ָּדי יִּ ְש ְ ּבר ּו ְפ ָּר ִּאים ְצ ָּמ ָּאםֲ :עלֵ ֶ
עוֹ ף ַה ּ ָּש ַמיִּ ם יִּ ְשכּ וֹ ן ִּמ ֵ ּבין ֳע ָּפאיִּ ם יִּ ְּתנ ּו קוֹ לַ :מ ְש ֶקה ָּה ִּרים ֵמ ֲעלִּ ּיוֹ ָּתיו
ִּמ ּ ְפ ִּרי ַמ ֲעשֶׂ ָּ
יח ָּח ִּציר לַ ְ ּב ֵה ָּמה וְ ֵעשֶׂ ב לַ ֲעב ַֹדת
יך ִּּתשְׂ ַ ּבע ָּה ָּא ֶרץַ :מ ְצ ִּמ ַ
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ָּה ָּא ָּדם לְ הוֹ ִּציא לֶ ֶחם ִּמן ָּה ָּא ֶרץ :וְ יַ יִּ ן יְ שַׂ ַּמח לְ ַבב ֱאנוֹ ש לְ ַה ְצ ִּהיל ּ ָּפנִּ ים
ִּמ ּ ָּש ֶמן וְ לֶ ֶחם לְ ַבב ֱאנוֹ ש יִּ ְס ָּעד :יִּ שְׂ ְ ּבע ּו ֲע ֵצי ֲאדֹנָּ י ַא ְרזֵ י לְ ָּבנוֹ ן ֲא ֶשר
ית ּהָּ :ה ִּרים ַה ְ ּגב ִֹּהים
נָּ ָּטעֲ :א ֶשר ָּשם ִּצ ּ ֳפ ִּרים יְ ַק ֵ ּננ ּו ֲח ִּס ָּידה ְ ּברוֹ ִּשים ֵ ּב ָּ
לַ ְ ּי ֵעלִּ ים ְסלָּ ִּעים ַמ ְח ֶסה לַ ְש ַפ ִּ ּניםָּ :עשָּׂ ה יָּ ֵר ַח לְ מוֹ ֲע ִּדים ֶש ֶמש יָּ ַדע
יהי לָּ יְ לָּ ה בּ וֹ ִּת ְרמֹשׂ ָּ ּכל ַחיְ תוֹ יָּ ַערַ :ה ְ ּכ ִּפ ִּירים
ְמבוֹ אוֹ ָּּ :ת ֶשת ח ֶֹש ְך וִּ ִּ
ש ֲֹאגִּ ים לַ ָּּט ֶרף וּלְ ַב ֵ ּקש ֵמ ֵאל ָּא ְכלָּ םִּּ :תזְ ַרח ַה ּ ֶש ֶמש יֵ ָּא ֵספוּן וְ ֶאל
ְמעוֹ נ ָֹּתם יִּ ְר ָּ ּבצוּן :יֵ ֵצא ָּא ָּדם לְ ָּפ ֳעלוֹ וְ לַ ֲעב ָֹּדתוֹ ֲע ֵדי ָּע ֶרבָּ :מה ַרבּ ּו
ַמ ֲעשֶׂ ָּ
ית ָּמלְ ָּאה ָּה ָּא ֶרץ ִּקנְ יָּ נֶ ָּך :זֶ ה ַה ָּ ּים ָּ ּגדוֹ ל
יך ֲאדֹנָּ י ֻּ ּכ ָּ ּלם ְ ּב ָּח ְכ ָּמה ָּעשִּׂ ָּ
ו ְּר ַחב יָּ ָּדיִּ ם ָּשם ֶר ֶמשׂ וְ ֵאין ִּמ ְס ּ ָּפר ַח ּיוֹ ת ְק ַטנּוֹ ת ִּעם ְ ּגדֹלוֹ תָּ :שם ֳאנִּ ּיוֹ ת
יְ ַה ֵ ּלכוּן לִּ וְ יָּ ָּתן זֶ ה יָּ ַצ ְר ָּּת לְ שַׂ ֶחק בּ וֹ ּ ֻּ :כ ָּ ּלם ֵאלֶ ָּ
יך יְ שַׂ ֵ ּברוּן לָּ ֵתת ָּא ְכלָּ ם
ְ ּב ִּע ּתוֹ ִּּ :ת ֵּתן לָּ ֶהם יִּ לְ קֹטוּן ִּּת ְפ ַּתח יָּ ְד ָּך יִּ שְׂ ְ ּבעוּן טוֹ בַּ :ת ְס ִּּתיר ּ ָּפנֶ ָּ
יך
יִּ ָּ ּב ֵהלוּן ּת ֵֹסף רו ָּּחם יִּ גְ וָּ עוּן וְ ֶאל ֲע ָּפ ָּרם יְ שוּבוּןְּ :ת ַש ַ ּלח רו ֲּח ָּך יִּ ָּ ּב ֵראוּן
ו ְּת ַחדֵּ ש ּ ְפנֵ י ֲא ָּד ָּמה :יְ ִּהי ְכבוֹ ד ֲאדֹנָּ י לְ עוֹ לָּ ם יִּ שְׂ ַמח ֲאדֹנָּ י ְ ּב ַמ ֲעשָּׂ יו:
ַה ַּמ ִּ ּביט לָּ ָּא ֶרץ וַ ִּּת ְר ָּעד יִּ ַ ּגע ֶ ּב ָּה ִּרים וְ יֶ ֱע ָּשנוָּּ :א ִּש ָּירה לַ ֲאדֹנָּ י ְ ּב ַח ָּ ּיי
יחי ָּאנ ִֹּכי ֶאשְׂ ַמח ַ ּב ֲאדֹנָּ י :יִּ ַּת ּמ ּו
ֲאזַ ְּמ ָּרה לֵ אל ֹ ַהי ְ ּבעוֹ ִּדי :יֶ ֱע ַרב ָּעלָּ יו שִּׂ ִּ
ַח ָּּט ִּאים ִּמן ָּה ָּא ֶרץ ו ְּר ָּש ִּעים עוֹ ד ֵאינָּ ם ָּ ּב ְר ִּכי נַ ְפ ִּשי ֶאת ֲאדֹנָּ י ַהלְ ל ּו יָּ ּה.

פרק ק"ל
את ָּ
יך ֲאדֹנָּ יֲ :אדֹנָּ י ִּש ְמ ָּעה ְבקוֹ לִּ י
ִּשיר ַה ַּמ ֲעלוֹ ת ִּמ ַּמ ֲע ַמ ִּ ּקים ְק ָּר ִּ
ִּּת ְהיֶ ינָּ ה ָּאזְ נֶ ָּ
יך ַק ּ ֻּשבוֹ ת לְ קוֹ ל ַּת ֲחנוּנָּ יִּ :אם ֲעוֹ נוֹ ת ִּּת ְש ָּמר יָּ ּה ֲאדֹנָּ י
יתי ֲאדֹנָּ י ִּק ְּו ָּתה
יחה לְ ַמ ַען ִּּת ָּּו ֵראִּ :ק ִּּו ִּ
ִּמי יַ ֲעמֹדּ ִּ :כי ִּע ְּמ ָּך ַה ְּסלִּ ָּ
נַ ְפ ִּשי וְ לִּ ְד ָּברוֹ הוֹ ָּח ְל ִּּתי :נַ ְפ ִּשי לַ אדֹנָּ י ִּמ ּש ְֹמ ִּרים ַלבּ ֶֹקר ש ְֹמ ִּרים
לַ בּ ֶֹקר :יַ ֵחל יִּ שְׂ ָּר ֵאל ֶאל ֲאדֹנָּ י ִּ ּכי ִּעם ֲאדֹנָּ י ַה ֶח ֶסד וְ ַה ְר ֵ ּבה ִּע ּמוֹ
ְפדוּת :וְ הוּא יִּ ְפדֶּ ה ֶאת יִּ שְׂ ָּר ֵאל ִּמכּ ֹל ֲעוֹ נ ָֹּתיו".
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אותיות השם
יח ִּתיֵ :מאֹיְ ַבי ְּת ַח ְ ּכ ֵמנִּ י ִּמ ְצוֹ ֶת ָּ
יך
ָּמה ָּא ַה ְב ִּּתי תוֹ ָּר ֶת ָּך ָּ ּכל ַה ּיוֹ ם ִּהיא שִּׂ ָּ
יחה לִּ י:
ִּ ּכי לְ עוֹ לָּ ם ִּהיא לִּ יִּ :מ ָּ ּכל ְמלַ ְּמ ַדי ִּהשְׂ ַ ּכלְ ִּּתי ִּ ּכי ֵע ְדוֹ ֶת ָּך שִּׂ ָּ
ִּמ ְּז ֵקנִּ ים ֶא ְתבּ וֹ נָּ ן ִּ ּכי ִּפ ֻּּק ֶד ָּ
אתי ַרגְ לָּ י לְ ַמ ַען
יך נָּ ָּצ ְר ִּּתיִּ :מ ָּ ּכל א ַֹרח ָּרע ָּ ּכלִּ ִּ
ֶא ְשמֹר דְּ ָּב ֶר ָּךִּ :מ ִּּמ ְש ּ ָּפ ֶט ָּ
יך לֹא ָּס ְר ִּּתי ִּ ּכי ַא ָּּתה הוֹ ֵר ָּתנִּ יַ :מה ִּ ּנ ְמלְ צ ּו
לְ ִּח ִּ ּכי ִּא ְמ ָּר ֶת ָּך ְמדְּ ַבש לְ ִּפיְ :מ ּ ִּפ ּקו ֶּד ָּ
אתי ָּ ּכל א ַֹרח
יך ֶא ְתבּ וֹ נָּ ן ַעל ֵ ּכן שָּׂ נֵ ִּ
ָּש ֶקר:
יב ִּתי :נִּ ְש ַ ּב ְע ִּּתי וָּ ֲא ַק ֵ ּי ָּמה לִּ ְשמֹר ִּמ ְש ּ ְפ ֵטי
נֵ ר לְ ַרגְ לִּ י ְד ָּב ֶר ָּך וְ אוֹ ר לִּ נְ ִּת ָּ
יתי ַעד מאֹד יְ יָּ ַח ֵ ּינִּ י ִּכ ְד ָּב ֶר ָּך :נִּ ְדבוֹ ת ּ ִּפי ְר ֵצה נָּ א יְ יָּ
ִּצ ְד ֶק ָּך :נַ ֲענֵ ִּ
ו ִּּמ ְש ּ ָּפ ֶט ָּ
יך לַ ְּמ ֶדנִּ י :נַ ְפ ִּשי ְ ּב ַכ ּ ִּפי ָּת ִּמיד וְ תוֹ ָּר ְת ָּך לֹא ָּש ָּכ ְח ִּּתי :נָּ ְתנ ּו
יתי :נָּ ַחלְ ִּּתי ֵע ְדוֹ ֶת ָּ
ְר ָּש ִּעים ּ ַפח לִּ י ו ִּּמ ּ ִּפ ּקו ֶּד ָּ
יך לְ עוֹ לָּ ם ִּ ּכי
יך לֹא ָּת ִּע ִּ
יתי לִּ ִּ ּבי לַ ֲעשׂ וֹ ת ֻּח ֶ ּק ָּ
יך לְ עוֹ לָּ ם ֵע ֶקב:
שְׂ שׂ וֹ ן לִּ ִּ ּבי ֵה ָּּמה :נָּ ִּט ִּ
וִּ יב ֹֻּאנִּ י ֲח ָּס ֶד ָּ
יך יְ יָּ ְּתשו ָּּע ְת ָּך ְ ּכ ִּא ְמ ָּר ֶת ָּך :וְ ֶא ֱענֶ ה ח ְֹר ִּפי ָּד ָּבר ִּ ּכי ָּב ַט ְח ִּּתי
ִּ ּב ְד ָּב ֶר ָּך :וְ ַאל ַּת ֵ ּצל ִּמ ּ ִּפי ְד ַבר ֱא ֶמת ַעד ְמאֹד ִּ ּכי לְ ִּמ ְש ּ ָּפ ֶט ָּך יִּ ָּחלְ ִּּתי:
וְ ֶא ְש ְמ ָּרה תוֹ ָּר ְת ָּך ָּת ִּמיד לְ עוֹ לָּ ם וָּ ֶעד :וְ ֶא ְת ַה ְ ּל ָּכה ָּב ְר ָּח ָּבה ִּ ּכי ִּפ ֻּּק ֶד ָּ
יך
ָּד ָּר ְש ִּּתי :וַ ֲא ַד ְ ּב ָּרה ְב ֵעד ֶֹת ָּ
יך נֶ גֶ ד ְמלָּ ִּכים וְ לֹא ֵאבוֹ ש :וְ ֶא ְש ַּת ֲע ַשע
יך ֲא ֶשר ָּא ָּה ְב ִּּתי :וְ ֶא ּ ָּשׂ א ַכ ּ ַפי ֶאל ִּמ ְצוֹ ֶת ָּ
ְ ּב ִּמ ְצוֹ ֶת ָּ
יך ֲא ֶשר ָּא ָּה ְב ִּּתי
יחה_ ְ ּב ֻּח ֶ ּק ָּ
יך:
וְ ָּאשִּׂ ָּ
יתי ָּפנֶ ָּ
ֶחלְ ִּקי יְ יָּ ָּא ַמ ְר ִּּתי לִּ ְשמֹר דְּ ָּב ֶר ָּ
יך ְב ָּכל לֵ ב ָּח ֵ ּננִּ י ְ ּכ ִּא ְמ ָּר ֶת ָּך:
יךִּ :ח ִּ ּל ִּ
יבה ַרגְ לַ י ֶאל ֵעד ֶֹת ָּ
יךַ :ח ְש ִּּתי וְ לֹא ִּה ְת ַמ ְה ָּמ ְה ִּּתי
ִּח ּ ַש ְב ִּּתי דְּ ָּר ָּכי וָּ ָּא ִּש ָּ
ָּ
לִּ ְשמֹר ִּמ ְצוֹ ֶת ָּ
יךֶ :ח ְבלֵ י ְר ָּש ִּעים ִּע ְּו ֻּדנִּ י ּתוֹ ָּר ְתך לֹא ָּש ָּכ ְח ִּּתיֲ :חצוֹ ת
לַ יְ לָּ ה ָּאקוּם לְ הוֹ דוֹ ת לָּ ְך ַעל ִּמ ְש ּ ְפ ֵטי ִּצ ְד ֶק ָּךָּ :ח ֵבר ֲאנִּ י לְ ָּכל ֲא ֶשר
יךַ :ח ְסדְּ ָּך יְ יָּ ָּמלְ ָּאה ָּה ָּא ֶרץ ֻּח ֶ ּק ָּ
יְ ֵראו ָּּך וּלְ ש ְֹמ ֵרי ּ ִּפ ֻּּק ֶד ָּ
יך לַ ְּמ ֵדנִּ י:
הוֹ ֵרינִּ י יְ יָּ דֶּ ֶר ְך ֻּח ֶ ּק ָּ
יך וְ ֶא ֳ ּצ ֶר ָּ ּנה ֵע ֶקבֲ :ה ִּבינֵ נִּ י וְ ֶא ְ ּצ ָּרה תוֹ ָּר ֶת ָּך
יכנִּ י ִּ ּבנְ ִּתיב ִּמ ְצוֹ ֶת ָּ
יך ִּ ּכי בוֹ ָּח ָּפ ְצ ִּּתיַ :הט לִּ ִּ ּבי
וְ ֶא ְש ְמ ֶר ָּ ּנה ְ ּב ָּכל ֵ ּלבַ :ה ְד ִּר ֵ
ָּ
ֶאל ֵע ְדוֹ ֶת ָּ
יך וְ ַאל ֶאל ָּ ּב ַצעַ :ה ֲע ֵבר ֵעינַ י ֵמ ְראוֹ ת ָּשוְ א ִּ ּב ְד ָּר ֶכך ַח ֵ ּינִּ י:
ָּה ֵקם לְ ַע ְבדְּ ָּך ִּא ְמ ָּר ֶת ָּך ֲא ֶשר לְ יִּ ְר ָּא ֶת ָּךַ :ה ֲע ֵבר ֶח ְר ּ ָּפ ִּתי ֲא ֶשר יָּ ג ְֹר ִּּתי ִּ ּכי
יך טוֹ ִּביםִּ :ה ֵ ּנה ָּּת ַא ְב ִּּתי לְ ִּפ ּקו ֶּד ָּ
ִּמ ְש ּ ָּפ ֶט ָּ
יך ְ ּב ִּצ ְד ָּק ְת ָּך ַח ֵ ּינִּ י:
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אותיות נשמה
יב ִּתי :נִּ ְש ַ ּב ְע ִּּתי וָּ ֲא ַק ֵ ּי ָּמה ִּל ְשמֹר ִּמ ְש ּ ְפ ֵטי
נֵ ר ְל ַר ְג ִּלי ְד ָּב ֶר ָּך וְ אוֹ ר ִּלנְ ִּת ָּ
יתי ַעד ְמאֹד יְ יָּ ַח ֵ ּינִּ י ִּכ ְד ָּב ֶר ָּך :נִּ ְדבוֹ ת ּ ִּפי ְר ֵצה נָּ א יְ יָּ
ִּצ ְד ֶק ָּך :נַ ֲענֵ ִּ
ו ִּּמ ְש ּ ָּפ ֶט ָּ
יך לַ ְּמ ֶדנִּ י :נַ ְפ ִּשי ְ ּב ַכ ּ ִּפי ָּת ִּמיד וְ תוֹ ָּר ְת ָּך לֹא ָּש ָּכ ְח ִּּתי :נָּ ְתנ ּו
יתי :נָּ ַחלְ ִּּתי ֵע ְדוֹ ֶת ָּ
ְר ָּש ִּעים ּ ַפח לִּ י ו ִּּמ ּ ִּפ ּקו ֶּד ָּ
יך לְ עוֹ לָּ ם ִּ ּכי
יך לֹא ָּת ִּע ִּ
יתי לִּ ִּ ּבי לַ ֲעשׂ וֹ ת ֻּח ֶ ּק ָּ
יך לְ עוֹ לָּ ם ֵע ֶקב:
שְׂ שׂ וֹ ן לִּ ִּ ּבי ֵה ָּּמה :נָּ ִּט ִּ
שָּׂ ִּרים ְר ָּדפוּנִּ י ִּח ָּ ּנם ו ִּּמדְּ ָּב ְר ָּך ּ ָּפ ַחד ִּל ִּ ּבי :שָּׂ שׂ ָּאנ ִֹּכי ַעל ִּא ְמ ָּר ֶת ָּך
אתי וָּ ֲא ַת ֵע ָּבה ּתוֹ ָּר ְת ָּך ָּא ָּה ְב ִּּתיֶ :ש ַבע
ְ ּכמוֹ ֵצא ָּש ָּלל ָּרבֶ :ש ֶקר שָּׂ נֵ ִּ
ַ ּב ּיוֹ ם ִּה ַ ּל ְל ִּּת ָּ
יך ַעל ִּמ ְש ּ ְפ ֵטי ִּצ ְד ֶק ָּךָּ :שלוֹ ם ָּרב ְלא ֲֹה ֵבי תוֹ ָּר ֶת ָּך וְ ֵאין
ָּלמוֹ ִּמ ְכשוֹ ל :שִּׂ ַ ּב ְר ִּּתי ִּלישו ָּּע ְת ָּך יְ יָּ ו ִּּמ ְצוֹ ֶת ָּ
יתיָּ :ש ְמ ָּרה נַ ְפ ִּשי
יך ָּעשִּׂ ִּ
יך וְ ֵעד ֶֹת ָּ
יך וָּ א ֱֹה ֵבם ְמאֹדָּ :ש ַמ ְר ִּּתי ִּפ ּקו ֶּד ָּ
ֵעד ֶֹת ָּ
יך ִּ ּכי ָּכל דְּ ָּר ַכי נֶ ְגדֶּ ָּך:
יח ִּתי :מאבי ְּת ַח ְ ּכ ֵמנִּ י ִּמ ְצוֹ ֶת ָּ
יך
ָּמה ָּא ַה ְב ִּּתי תוֹ ָּר ֶת ָּך ָּּכל ַה ּיוֹ ם ִּהיא שִּׂ ָּ
יחה ִּלי:
ִּ ּכי ְלעוֹ ָּלם ִּהיא ִּליִּ :מ ָּּכל ְמ ַל ְּמ ַדי ִּהשְׂ ַּכ ְל ִּּתי ִּ ּכי ֵע ְדוֹ ֶת ָּך שִּׂ ָּ
ִּמ ְּז ֵקנִּ ים ֶא ְתבּ וֹ נָּ ן ִּ ּכי ִּפ ֻּּק ֶד ָּ
אתי ַר ְג ָּלי
יך נָּ ָּצ ְר ִּּתיִּ :מ ָּּכל א ַֹרח ָּרע ָּּכ ִּל ִּ
ְל ַמ ַען ֶא ְשמֹר דְּ ָּב ֶר ָּךִּ :מ ִּּמ ְש ּ ָּפ ֶט ָּ
יך לֹא ָּס ְר ִּּתי ִּ ּכי ַא ָּּתה הוֹ ֵר ָּתנִּ יַ :מה
ִּ ּנ ְמ ְלצ ּו ְל ִּח ִּ ּכי ִּא ְמ ָּר ֶת ָּך ִּמדְּ ַבש ְל ִּפיִּ :מ ּ ִּפ ֻּּק ֶד ָּ
אתי
יך ֶא ְתבּ וֹ נָּ ן ַעל ֵּכן שָּׂ נֵ ִּ
ָּּכל א ַֹרח ָּש ֶקר:
הוֹ ֵרינִּ י יְ יָּ דֶּ ֶר ְך ֻּח ֶ ּק ָּ
יך וְ ֶא ֳ ּצ ֶר ָּ ּנה ֵע ֶקבֲ :ה ִּבינֵ נִּ י וְ ֶא ְ ּצ ָּרה תוֹ ָּר ֶת ָּך
יכנִּ י ִּ ּבנְ ִּתיב ִּמ ְצוֹ ֶת ָּ
יך ִּ ּכי בוֹ ָּח ָּפ ְצ ִּּתיַ :הט
וְ ֶא ְש ְמ ֶר ָּ ּנה ְ ּב ָּכל ֵ ּלבַ :ה ְד ִּר ֵ
ִּל ִּ ּבי ֶאל ֵע ְדוֹ ֶת ָּ
יך וְ ַאל ֶאל ָּ ּב ַצעַ :ה ֲע ֵבר ֵעינַ י ֵמ ְראוֹ ת ָּשוְ א ִּ ּב ְד ָּר ֶכ ָּך
ַח ֵ ּינִּ יָּ :ה ֵקם ְל ַע ְבדְּ ָּך ִּא ְמ ָּר ֵת ָּך ֲא ֶשר ְליִּ ְר ָּא ֶת ָּךַ :ה ֲע ֵבר ֶח ְר ּ ָּפ ִּתי ֲא ֶשר
יך טוֹ ִּביםִּ :ה ֵ ּנה ָּּת ַא ְב ִּּתי ְל ִּפ ּקו ֶּד ָּ
יָּ ג ְֹר ִּּתי ִּ ּכי ִּמ ְש ּ ָּפ ֶט ָּ
יך ְ ּב ִּצ ְד ָּק ְת ָּך ַח ֵ ּינִּ י:
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תפילה לעילוי נשמה
ָּא ָּ ּנא ֲאדֹנָּ י ָּמלֵ א ַר ֲח ִּמיםֲ ,א ֶשר ְ ּביָּ ְד ָּך נֶ ֶפש ָּּכל ַחי וְ רוּח ָּּכל ְ ּבשַׂ ר ִּאיש -
יִּ ְהיֶ ה נָּ א לְ ָּרצוֹ ן לְ ָּפנֶ ָּ
יך ּתוֹ ָּר ֵתנ ּו ו ְּת ִּפ ָּ ּ
יל ֵתנ ּו ַ ּב ֲעבוּר נִּ ְש ַמת

מנוחה שיינדל בת מרדכי זלמן
וּגְ מוֹ ל נָּ א ִּע ָּּמ ּה ְ ּב ַח ְסדְּ ָּך ַה ָּ ּגדוֹ ל לִּ ְפ ּתוֹ ַח לָּ ּה ַש ֲע ֵרי ַר ֲח ִּמים וָּ ֶח ֶסד וְ ַש ֲע ֵרי גַ ן
יבה ,ו ְּשלַ ח לָּ ּה ַמלְ ָּא ֶכ ָּ
יך ַה ְּקדוֹ ִּשים
ֵע ֶדן ,ו ְּת ַק ֵ ּבל אוֹ ָּת ּה ְ ּב ַא ֲה ָּבה ו ְּב ִּח ָּ ּ
יקים
יב ּה ַּת ַחת ֵעץ ַה ַח ִּ ּייםֵ ,א ֶצל נִּ ְשמוֹ ת ַה ַ ּצ ִּד ִּ
וְ ַה ְּטהוֹ ִּרים לְ הוֹ לִּ יכָּ ּה וּלְ הוֹ ִּש ָּ
יע ּה ִּמ ּטו ְּבךָּ
ָּ
יהנוֹ ת ִּמ ִּּזיו ְש ִּכינָּ ְתך ,לְ ַהשְׂ ִּ ּב ָּ
וְ ַה ִּ ּצ ְד ָּקנִּ ּיוֹ תֲ ,ח ִּס ִּידים וַ ֲח ִּסידוֹ ת ,לֵ ָּ
יקים.
ַה ָּ ּצפוּן לַ ַ ּצ ִּד ִּ
וְ ַהגּ וּף יָּ נו ַּח ַ ּב ֶק ֶבר ִּ ּב ְמנו ָּּחה נְ כוֹ נָּ הּ ְ ,ב ֶח ְדוָּ ה ו ְּבשִּׂ ְמ ָּחה וְ ָּשלוֹ םּ ְ ,כ ִּד ְכ ִּתיב:
"יָּ בוֹ א ָּשלוֹ ם ,יָּ נוּח ּו ַעל ִּמ ְש ְ ּכבוֹ ָּתם הוֹ לֵ ְך נְ כוֹ חוֹ " ,ו ְּכ ִּתיב" :יַ ְעלְ ז ּו ֲח ִּס ִּידים
ְ ּב ָּכבוֹ ד ,יְ ַר ְ ּננ ּו ַעל ִּמ ְש ְ ּכבוֹ ָּתם",
"אם ִּּת ְש ַּכב ,לֹא ִּּת ְפ ָּחד ,וְ ָּש ַכ ְב ָּּת וְ ָּע ְר ָּבה ְשנָּ ֶת ָּך" .וְ ִּת ְשמוֹ ר אוֹ ָּת ּה
ו ְּכ ִּתיבִּ :
יהּ ִּ ,כי
ימה וְ תוֹ לֵ ָּעה ,וְ ִּת ְסלַ ח וְ ִּת ְמחוֹ ל לָּ ּה ַעל ָּּכל ּ ִּפ ְש ֶע ָּ
ֵמ ִּחיבּ וּט ַה ֶ ּק ֶבר ו ֵּמ ִּר ָּּ
יה
ָּא ָּדם ֵאין ַצדִּּ יק ָּ ּב ָּא ֶרץ ֲא ֶשר יַ ֲעשֶׂ ה ּטוֹ ב וְ לֹא יֶ ֱח ָּטא ,וּזְ כוֹ ר לָּ ּה זְ כ ּו ּיוֹ ֶת ָּ
יה ַ ּב ֶ ּק ֶבר
מות ָּ
יעלָּ ּה ִּמ ִּ ּנ ְש ָּמ ָּת ּה לְ ַד ּ ֵשן ַע ְצ ֶ
יה ֲא ֶשר ָּעשְׂ ָּתה ,וְ ַת ְש ּ ִּפ ַ
וְ ִּצ ְדקוֹ ֶת ָּ
ָּ
ָּ
"מה ַרב טו ְּבך ֲא ֶשר ָּצ ַפנְ ָּּת ִּ ּל ֵיר ֶאיך",
יקים ,דִּּ ְכ ִּתיבָּ :
ֵמרוֹ ב ּטוּב ַה ָּ ּצפוּן לַ ַ ּצדִּּ ִּ
ות ְשכּ וֹ ּן ֶ ּב ַטח ָּ ּב ָּדד,
ו ְּכ ִּתיב" :שוֹ ֵמר ָּּכל ַע ְצמוֹ ָּתיוַ ,א ַחת ֵמ ֵה ָּ ּנה לֹא נִּ ְש ָּ ּב ָּרה"ִּ .
וְ ַש ֲאנָּ ן ִּמ ּ ַפ ַחד ָּר ָּעה וְ ַאל ִּּת ְר ֶאה ּ ְפנֵ י גֵ י ִּהנּוֹ ם .וְ ִּ ּנ ְש ָּמ ָּת ּה ְּת ֵהא ְצרו ָּּרה ִּ ּב ְצרוֹ ר
ַה ַח ִּ ּיים וּלְ ַה ֲחיוֹ ָּת ּה ִּ ּב ְת ִּח ַ ּית ַה ֵּמ ִּתים ִּעם ָּּכל ֵמ ֵתי ַע ְּמ ָּך יִּ שְׂ ָּר ֵאל ְ ּב ַר ֲח ִּמים.
ָּא ֵמן.
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קדיש יתום
יִּ ְת ַ ּגדַּ ל וְ יִּ ְת ַ ּקדַּ ש ְש ֵמ ּה ַר ָּ ּבאּ ְ ,ב ָּעלְ ָּמא דִּּ י ְב ָּרא ִּכ ְרעו ֵּת ּה,
וְ יַ ְמ ִּל ְ
יח ּה,
יק ֵרב ְמ ִּש ֵ
יך ַמ ְלכו ֵּת ּה וְ יַ ְצ ַמח ּ ֻּפ ְר ָּקנֵ ה ,וִּ ָּ
ְ ּב ַח ֵ ּייכוֹ ן ו ְּביוֹ ֵמיכוֹ ן ו ְּב ַח ֵ ּיי ְד ָּכלּ ֵ -בית-יִּ ְש ָּר ֵאלּ ַ .ב ֲעגָּ לָּ א
ו ִּּבזְ ַמן ָּק ִּריב .וְ ִּא ְמר ּו ָּא ֵמן:
יְ ֵהא ְש ֵמ ּה ַר ָּ ּבא ְמ ָּב ַר ְך ,לְ ָּעלַ ם וּלְ ָּעלְ ֵמי ָּע ְל ַמ ָּ ּיא.
שא וְ יִּ ְת ַהדַּ ר
יִּ ְת ָּ ּב ַר ְך וְ יִּ ְש ַּת ַ ּבח וְ יִּ ְת ּ ָּפ ַאר וְ יִּ ְתר ַֹמם וְ יִּ ְתנַ ּ ֵ ֹ
וְ יִּ ְת ַע ֶ ּלה וְ יִּ ְת ַה ַ ּלל ְש ֵמ ּה דְּ ֻּק ְד ָּשאּ ְ .ב ִּר ְ
יך הוּא
ְל ֵע ָּ ּלא ִּמןּ ָּ -כלּ ִּ -ב ְר ָּכ ָּתא וְ ִּש ָּיר ָּתאֻּּ ,ת ְש ְ ּב ָּח ָּתא וְ נֶ ְח ָּמ ָּתא,
דַּ ֲא ִּמ ָּירן ְ ּב ָּע ְל ָּמא .וְ ִּא ְמר ּו ָּא ֵמן:
יְ ֵהא ְש ָּל ָּמא ַר ָּ ּבא ִּמןְ -ש ַמ ָּ ּיא וְ ַח ִּ ּייםָּ ,עלֵ ינ ּו וְ ַעלּ ָּ -כל-
אמר ּו ָּא ֵמן:
יִּ ְשֹ ָּר ֵאל .וְ ְ
עֹ ֶשֹה ָּשלוֹ ם ִּ ּב ְמרוֹ ָּמיו ,הוּא יַ ֲע ֶשֹה ָּשלוֹ ם ָּעלֵ ינ ּו וְ ַעלּ ָּ -כל-
יִּ ְשֹ ָּר ֵאל .וְ ִּא ְמר ּו ָּא ֵמן:
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אל מלא רחמים
ֵאל ָּמ ֵלא ַר ֲח ִּמים שוֹ ֵכן ַ ּב ְּמרוֹ ִּמיםַ ,ה ְמ ֵצא
ְמנו ָּּחה נְ כוֹ נָּ ה ַעל ַ ּכנְ ֵפי ַה ּ ְש ִּכינָּ ה ְ ּב ַמ ֲעלוֹ ת
יע ַמזְ ִּה ִּירים
ְקדוֹ ִּשים ו ְּטהוֹ ִּרים ְ ּכזוֹ ַהר ָּה ָּר ִּק ַ
ֶאת נִּ ְש ַמת

מנוחה שיינדל בת מרדכי זלמן
ֶש ָּה ְל ָּכה ְלעוֹ לָּ ָּמ ּהּ ַ ,ב ֲעבוּר שבלי נדר ניתן
ְצ ָּד ָּקה ְ ּב ַעד ַהזְ ָּ ּכ ַרת נִּ ְש ָּמ ָּת ּה ,לָּ ֵכן ַ ּב ַעל
ָּה ַר ֲח ִּמים יַ ְס ִּּת ָּירה ְ ּב ֵס ֶתר ְ ּכנָּ ָּפיו לְ עוֹ ָּל ִּמים,
וְ יִּ ְצרוֹ ר ִּ ּב ְצרוֹ ר ַה ַח ִּ ּיים ֶאת נִּ ְש ָּמ ָּת ּה ,ה' הוּא
נַ ֲח ָּל ָּת ּה ,וְ ָּתנו ַּח ְ ּב ָּשלוֹ ם ַעל ִּמ ְש ָּ ּכ ָּב ּה,
ֹאמר ָּא ֵמן:
וְ נ ַ
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יהי
זכרה
ברוך
מקום מנוחתה :הר המנוחות ירושלים
גוש :מט חלקה :קנ שורה :ב קבר91 :
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