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ז"ל

בנימין (בני) שלמון

בני ,נולד בכ"ח באלול תשי"ח ,ה  31בספטמבר  .3591בן בכור לרות
ויהודה שלמון.
גדל והתחנך בקיבוץ סעד .בתיכון למד בקבוצת יבנה ,כבר שם בלט
ביכולותיו הלימודיות.
בצבא שירת בחיל האוויר וכיאה לבחור שקט ומסוגר את כל שירותו,
הן בסדיר והן במילואים ,העביר בתפקידים שהשתיקה יפה להם.
למד הנדסת כימיה באוניברסיטת באר-שבע ,וסיים כשבאמתחתו
תעודות הצטיינות רבות ,מצטיין דיקן ,מלגת הצטיינות ופרויקט
מצטיין.
תואר שני בהנדסה סיים בטכניון
כשהוא מצליח ,ע"פ רוב ,לקבל
את הציונים הגבוהים ביותר
בכיתתו.
בני היה בעל ואב מסור ואוהב
לאשתו רונית ולילדיו רות ,תומר,
שגב וספיר .לימד את כולנו מה
היא ענווה אמיתית ,העשיר את
ילדיו בתחומי ידע רבים וחינך
אותם למידות טובות ,אהבת
התורה והארץ.
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ז"ל

בני בעלי האהוב והיקר,
אשרי שזכיתי להכירך ,ולחיות לצידך ,שנים של נתינה ללא גבולות,
של חום ואהבה ,רעות אמיתית ומסירות גדולה לי ולילדים.
בני אהוב ליבי :היית המשענת של חיי ,קשוב וחכם מאין כמוך .ידעת
בע"פ את כל חמשת חומשי התורה וחלק ניכר מנביאים כתובים.
כששאלתי אותך" :איך אתה יודע?" ענית לי בטבעיות" :אני פשוט
מקשיב בבית הכנסת"...
במשך כל התקופה הארוכה והקשה ,לא פסחת אף לא על יום אחד,
והקפדת להניח תפילין .בשבת האחרונה ,למרות מצבך הקשה עוד
זכו ילדינו שתברכם לפני הקידוש.
התכונות שאפיינו אותך היו :צניעות ,ענווה ויושר ,ובעיקר המחשבה
שלא להטריח את הציבור ,ואולי בזכות תכונות אלו ,זכית שהקהילה
כולה התגייסה לעזור לך ,לשמור עליך ,ולארח לך חברה בשעותיך
הקשות.
בשבת בבוקר עזבת אותנו והחזרת נשמתך לבורא עולם .צדיק
אמיתי -היישר לגן עדן .הגעת בדיוק בזמן לקידוש של שבת
והמלאכים שם למעלה בוודאי רצו להעניק לך את הכבוד שתקדש,
ואתה בחיוך נבוך וביישני – סרבת ,כי אין כמוך בורח מפני הכבוד.
בני שלי אתה הנשמה התאומה שלי ,אתה תמיד איתי ובליבי .נוכח
הווה.
אוהבת ומתגעגעת
אשתך רונית
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אף אחד לא ידע באמת כמה אתה חכם ,כי אף פעם לא הראית את
זה כלפי חוץ .זה פשוט לא עניין אותך.
האנשים הסובבים אותך ראו שאתה נחבא אל הכלים ,ועל כך
העריכו אותך .מה שהם לא ידעו ,שהעצים כל כך את התכונה הזאת,
הוא שגם ידעת הכל על כל שאלה ששאלנו בכל תחום תמיד ענית
לנו ,ומי שיודע כל כך הרבה ובכל זאת מצליח להצטנע ולא לומר את
דעתו למרות שהיא הנכונה – זה דבר שהייתי רוצה שאנשים יזכרו
ממך ,וזה דבר שהייתי רוצה שינחה את משפחתנו בהמשך.
קשה להיפרד ולעכל את העובדה שלא נראה אותך יותר .אנחנו
אוהבים אותך ומקווים שהסבנו לך גאווה .נזכור אותך תמיד.
רות ,תומר ,שגב וספיר.
תומר -בשם הילדים.
כבר חודש שאתה לא אתנו .חודש שאתה לא בארוחות שבת .חודש
שאתה לא נמצא בבית כשאני חוזרת ,מחייך אלי מהכורסה שלך
בסלון .כאילו רק אתמול עוד דיברנו וניסנו לפתור יחד חידות
בפיזיקה השארת לי בלב חלל כל כך עמוק.
תמיד ידענו כמה אנחנו חשובים לך ועד כמה אתה אוהב אותנו.
הראית את זה במעשים ,תמיד שמת את הצרכים שלנו לפני שלך.
לקח לי שנים להבין שכל הדברים הללו לא מובנים מאליהם.
אני מתגעגעת לבדיחות שלך .אבא ,אתה האדם שהכי הצחיק אותי.
מאז שהלכת החיוך שלי כבר לא אותו חיוך והצחוק הוא לא אותו
צחוק כשאתה לא כאן .כל דבר מזכיר לי אותך ,הכורסה ,השעון,
השידה ,המצית.
לא להאמין שעבר כבר חודש .לא להאמין שאתה לא כאן .לא
להאמין שאין את מי לשאול ואין עם מי להתייעץ.
אבא ,לכל מקום שאלך ,תהיה שם לצדי וזיכרונך ילווה אותי תמיד
ספיר
5

לע"נ בני שלמון

ז"ל

היה לי קשה להיפרד ממך ביום שישי ,אך השבת המתקרבת דחקה
בנו .נתתי לך נשיקה ונפרדנו לעד בעולם הזה.
היית בשבילנו האח הגדול והחכם שיודע הכל .היית האח הגדול
שכיף לריב איתו .אמרת לנו שאתה מנצח אותנו באצבע אחת
ודגדגת אותנו עד שנכנענו.
הערכים שינקת בבית ההורים שלנו ובקיבוץ נשארו איתך עד יומך
האחרון .הצניעות היושר הבלתי מתפשר ,השאיפה לצדק ,אהבת
האדם ללא קשר למעמדו והרצון לגמול טוב לאנשים ללא כל קשר
לאיזה תגמול תקבל מהם.
בנימין ראינו אותך בתקופה האחרונה בגדלותך .נשאת את הייסורים
הקשים של מחלתך ללא כל טרוניה לא כלפי שמיא ולא כלפי שום
אדם .נראה כאילו קיבלת את הדין בהשלמה ואפילו באהבה.
היה שלום אח יקר ,והיה נא מליץ יושר על כולנו לפני הקב"ה.
אחותך הדסה.
חודש חלף לו מאז לכתך מאתנו ,אחינו הבכור והיקר בנימין .הזמן
כאילו עמד מלכת .עזיבתך עדיין מלווה אותנו בכל יום והעצב קשה
מנשוא.
זוכרת אני בעצב את יום הזיכרון האחרון של אמא ,מסתכלת עליך,
יודעת בתוך תוכי ,אך מסרבת להאמין ,שזהו יום הזיכרון האחרון
שבו מתכנסים ביחד איתך ארבעת האחים.
אני זוכרת אותך תמיד שקט ,מופנם ואולי אדיש משהו ,אך יודע
תמיד להעיר את הדברים הנכונים בזמן הנכון ולא פעם דברים
המתובלים בחוש הומור הכ"כ ייחודי לך .הייתה בך חכמה אדירה
ויידע רב עם שילוב של ידי זהב שתיקנו כל דבר ,ובד בבד ייצרו
דברים חדשים.
בראשי רצות כל הזמן תמונות מתקופות שונות של מחלתך .חלקם
בבית והרבה מהן לצערנו ,בבי"ח .הפליאה אותנו שליטתך
המוחלטת בטיפול הרפואי בך .הצלחת להפתיע בשאלותיך החכמות
גם את הצוות הרפואי וגם כשהיית כאילו רדום לא סמכת על אף
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אחד ועקבת בערנות אחר כל טיפול שעשו לך ,שמא מישהו מהצוות
יעשה משהו שלא כשורה .בעייני היית גיבור אמיתי ,כשאת
הייסורים הנוראיים נשאת בשתיקה ובאומץ .לא ויתרת אף לא יום
אחד על הנחת תפילין ותפילות ,גם כשכוחותיך עזבו אותך והיית כ"כ
חלש ותשוש ,אפילו ביום שישי האחרון לחייך .ובאמת נראה
שהאמונה בקב"ה נתנה לך הרבה כוחות.
אחותך מיכל.
אנו מכירים את בני בעשר השנים האחרונות ותמיד עמד לנגד עיני
הפער שהיה קיים בין היכולות שלו וההצלחות ,לבין השתיקה
והצניעות שלו.
בני שלנו היה בעל יכולת אנליטית והצטיין בתואר הראשון והשני.
אנו החבורה ,נפגשים בכל ערב יום עצמאות אצלי בחצר וצריך
לארגן את התאורה ודברים נוספים .כל שנה (חוץ מהשנה האחרונה)
בני היה מתקשר ושואל אותי" ,מתי אתה צריך אותי?" .אני עניתי
לו "המהנדס" ,כך נהגתי לקרוא לו ,תגיע בשעה מסוימת והוא כמובן
דייק והגיע לעזור ועפ"י רוב יצא שהייתי השוליה שלו בלהחזיק את
הדברים ולהגיש כלים והוא למעשה עשה את העבודה .במשך השנים
הוא לימד איך לבצע את העבודה וכך יצא שבשנה האחרונה הכנתי
את הדברים ללא עזרתו אבל כמובן מהידע והניסיון שרכשתי ממנו.
בני מלח הארץ כפשוטו ממש .בני היה אדם ישר ,אהב את המדינה
והארץ .בכל החופשות הוא תמיד היה בעד טיולים רגליים ברחבי
הארץ לקיים מה שנאמר "ובלכתך בדרך".
בני תחסר לנו מאד .החיוך  ,דברי החכמה שלך והעזרה שלך יחסרו
לנו מאד
אמנון חדד.
7

לע"נ בני שלמון

ז"ל

היו לבני ידיים טובות ,ידי זהב ,אבל יותר מהכל היה לו לב גדול
ורחב ,כולו טוב ,כולו מזהב.
בני היה ,רגיש ומלא חמלה .במקרים של מחלה או צרה ,אצלנו ואצל
חברים אחרים ,ההזדהות והצער שלו נשקפו מבעד לעיניו ללא
מילים .איש של נתינה בלי גבול איש של משפחה.
בעל ואב אוהב שהמשפחה הייתה מרכז עולמו ובה השקיע את כל
מרצו .חינך את הילדים ,ואותנו החברים ,לאהבת הארץ ברגליים.
תמיד ידענו שיש על מי לסמוך בחיפוש מסלול ובניווט .
נזכור אותך תמיד בני חברינו היקר באדם והאהוב.
שמוליק גולדברג

איך אפשר להיפרד מחבר כשלא באמת רוצים ,זאת נראית משימה
בלתי אפשרית.
אהבנו את היכולת שלך לראות את הטוב להיות רגוע ואופטימי,
לחייך וללמוד מאין כל דבר צומח וכיצד הוא פועל ומה ניתן לתקן,
לבנות ליצור לייעץ.
לכולנו היית חבר אהוב ויקר ,שמת את הצרכים של כולם לפניך
ועכשיו כולנו פה באנו ללוות אותך בדרכך האחרונה.
אשרינו שזכינו להיות לצידך ,להתבשם מהענווה שבך ,ממסירותך,
והחברות אין קץ שהייתה לך כעמוד הענן עבור כל אחד ואחת
מאתנו.
שייקה רוזנפלד.
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בני הוא מהקטנים שבקבוצת הילדים שלנו .יותר נכון הוא אחד לפני
האחרון ,ואני לא יודע מה בער לו להיות דווקא עכשיו הראשון
מכולם.
בני היה תמיד אחד מהחבר'ה ,בלימודים היה מהמובילים .בשעורים
תמיד ידע את התשובות .והצטיין במתמטיקה ,גם אם לפעמים היה
משתעמם בשיעור.
בני היה שחקן חשוב במשחקי הכדור עף .גם כשבגרנו המשכנו
לשחק ,כל מוצאי שבת כשנפגשנו ,שנים לאחר שעזבנו את המשק.
בני לא היה פטפטן גדול .והחיוך הנבוך שלו היה סימן שהוא דיבר
בפומבי או צדק בתשובה לאיזה ויכוח שהתעורר.
הרבה מהכיתה היו בעלי ראש טוב ובעלי כושר טכני ,אך בני היה
אחד המובילים .בילדות התחלנו לעבוד בענפי המשק השונים ,בני
עבד במסגריה ,שהיתה באותו זמן מפעל לציוד חקלאי .והשתלב
כאחד שאפשר לסמוך על עבודתו כאחד המבוגרים .עד לפני שנים
לא רבות עוד ניתן היה לראות ליד בית הספר היסודי בסעד את
מתקן האופנים אותו בנה בתור מתנה לבית הספר עם גמר הלימודים.
עדות ליכולתו כבר בגיל .39
יוני גולדפדן  -חבר ילדות

הגעת חולה לעבודה אך עבדת כאילו אתה צריך להוכיח את עצמך,
סרבת להאמין שאתה חולה ,גם כשבאנו לבקר אותך בבית החולים
תמיד אמרת שאתה רוצה לחזור לעבודה.
בלטת בתכונות המיוחדות שלך .אדם צנוע שמה ששמענו ממך היה
תמיד רק את המילה בסדר או אין בעיה .ידעת לתת כבוד לכל אדם
במחיצתך.
מילות פרידה בשם החברים מתע"ש -נפתלי שאול
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מי שלא היה בבית קברות במשך שלושים יום מברך ברכה זו בבואו תוך ד' אמות לקברים:

ָּ ּברוּך ַא ָּּתה ייָּ ֱ ,אל ֹ ֵהינ ּו ֶמלֶ ך ָּהעוֹ לָּ םֲ ,א ֶשר יָּ ַצר ֶאת ֶכם ַ ּבדִּּ ין ,וזָּ ן ו ִּכל ֵּכל
ֶאת ֶכם ַ ּבדִּּ ין ,ו ֵה ִּמית ֶאת ֶכם ַ ּבדִּּ ין ,ויוֹ ֵד ַע ִּמס ּ ַפר ֻּּכ ּלכֶ ם ַ ּבדִּּ ין ,ו ָּע ִּתיד
ל ַה ֲחזִּ יר וּל ַה ֲחיוֹ תכֶ ם ַ ּבדִּּ יןּ ָּ :ברוּך ַא ָּּתה ייָּ  ,מ ַח ֵ ּיה ַה ֵּמ ִּתים:
יע.
ַא ָּּתה ִּ ּגבּ וֹ ר לעוֹ לָּ םֲ ,אדֹנָּ י מ ַח ֵ ּיה ֵמ ִּתים ַא ָּּתהַ ,רב להוֹ ִּש ַ
מ ַכל ֵּכל ַח ִּ ּיים בּ ֶח ֶסד ,מ ַח ֵ ּיה ֵמ ִּתים בּ ַר ֲח ִּמים ַר ִּ ּבים ,סוֹ ֵמך נוֹ פלִּ ים ,ורוֹ ֵפא
ישנֵ י ָּע ָּפרִּ .מי ָּכמוֹ ָּך ַ ּב ַעל
חוֹ לִּ ים ,ו ַּמ ִּּתיר ֲאסו ִּּרים ,וּמ ַק ֵ ּים ֱאמוּנָּ תוֹ לִּ ֵ
יח ישו ָּּעה.
גּ בוּרוֹ ת ו ִּּמי דּ וֹ ֶמה ָּ ּלךֶ ,מלֶ ך ֵמ ִּמית וּמ ַח ֶ ּיה ו ַּמצ ִּמ ַ
ונֶ ֱא ָּמן ַא ָּּתה ל ַה ֲחיוֹ ת ֵמ ִּתים.

תהילים פרק ל"ג
יקים ַ ּביָּ י לַ י ָּש ִּרים נָּ אוָּ ה ת ִּה ָּ ּלה :הוֹ ד ּו לַ יָּ י בּ ִּכנּוֹ ר בּ נֵ ֶבל ָּעשׂ וֹ ר
ַר ּננ ּו ַצדִּּ ִּ
יטיב ּו נַ ֵ ּגן ִּ ּבתרו ָּּעהּ ִּ :כי יָּ ָּשר דּ ַבר ייָּ וכָּ ל
זַ ּמר ּו לוֹ ִּ :שיר ּו לוֹ ִּשיר ָּח ָּדש ֵה ִּ
ַמ ֲעשֵׂ ה ּו ֶ ּב ֱאמוּנָּ ה :א ֵֹהב צ ָּד ָּקה ו ִּּמש ּ ָּפט ֶח ֶסד ייָּ ָּמל ָּאה ָּה ָּא ֶרץּ ִּ :בד ַבר ייָּ
ָּש ַמיִּ ם נַ ֲעשׂ ּו וּברו ַּח ּ ִּפיו ָּּכל צ ָּב ָּאם :כּ ֹנֵ ס ַּכ ֵ ּנד ֵמי ַה ָּ ּים נ ֵֹתן בּ אוֹ ָּצרוֹ ת
אמר
ּתהוֹ מוֹ ת :יִּ ירא ּו ֵמייָּ ָּּכל ָּה ָּא ֶרץ ִּמ ֶּמ ּנ ּו יָּ גוּר ּו ָּּכל יֹש ֵבי ֵת ֵבלּ ִּ :כי הוּא ַ
וַ ֶ ּי ִּהי הוא ִּצ ָּּוה וַ ַ ּי ֲעמֹד :ייָּ ֵה ִּפיר ֲע ַצת גּ וֹ יִּ ם ֵהנִּ יא ַמחשבוֹ ת ַע ִּּמיםֲ :ע ַצת ייָּ
לעוֹ לָּ ם ַּת ֲעמֹד ַמחשבוֹ ת לִּ בּ וֹ לדֹר וָּ דֹרַ :אש ֵרי ַהגּוֹ י ֲא ֶשר ייָּ ֱאל ֹ ָּהיו ָּה ָּעם
ָּ ּב ַחר לנַ ֲחלָּ ה לוֹ ִּ :מ ּ ָּש ַמיִּ ם ִּה ִּ ּביט ייָּ ָּראה ֶאת ָּּכל בּ נֵ י ָּה ָּא ָּדםִּ :מ ּמכוֹ ן ִּשב ּתוֹ
יהם:
יח ֶאל ָּּכל יֹש ֵבי ָּה ָּא ֶרץַ :ה ּי ֵֹצר יַ ַחד לִּ ָּ ּבם ַה ֵּמ ִּבין ֶאל ָּּכל ַמ ֲעשֵׂ ֶ
ִּהש ִּ ּג ַ
ֵאין ַה ֶּמלֶ ך נוֹ ָּשע בּ ָּרב ָּחיִּ ל ִּ ּגבּ וֹ ר לֹא יִּ ָּ ּנ ֵצל בּ ָּרב כּ ַֹחֶ :ש ֶקר ַה ּסוּס לִּ תשו ָּּעה
וּברֹב ֵחילוֹ לֹא י ַמ ֵ ּלטִּ :ה ֵ ּנה ֵעין ייָּ ֶאל י ֵר ָּאיו לַ מיַ ֲחלִּ ים ל ַחסדּ וֹ  :ל ַה ִּ ּציל
ִּמ ָּּמוֶ ת נַ פ ָּשם וּל ַח ּיוֹ ָּתם ָּ ּב ָּר ָּעב :נַ פ ֵשנ ּו ִּחכּ ָּתה לַ יָּ י ֶעז ֵרנ ּו ו ָּּמגִּ ֵ ּננ ּו הוּאּ ִּ :כי
בוֹ יִּ שׂ ַמח לִּ ֵ ּבנ ּו ִּ ּכי ב ֵשם ָּקדשוֹ ָּב ָּטחנ ּו :י ִּהי ַחסדּ ָּך ייָּ ָּעלֵ ינ ּו ַּכ ֲא ֶשר יִּ ַחלנ ּו
לָּ ך:
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תהילים פרק ט"ז
יתי ָּבךָּ :א ַמר ּת לַ יָּ י ֲאדֹנָּ י ָּא ָּּתה טוֹ ָּב ִּתי ַ ּבל
ִּמכ ָּּתם ל ָּדוִּ ד ָּשמ ֵרנִּ י ֵאל ִּ ּכי ָּח ִּס ִּ
ָּעלֶ ָּ
יך :לִּ קדוֹ ִּשים ֲא ֶשר ָּ ּב ָּא ֶרץ ֵה ָּּמה ו ַאדִּּ ֵירי ָּּכל ֶחפ ִּצי ָּבם :יִּ רבּ ּו ַע ּצבוֹ ָּתם
יהם ִּמדָּּ ם ו ַּבל ֶא ּ ָּשׂ א ֶאת שמוֹ ָּתם ַעל שׂ ָּפ ָּתי :ייָּ
ַא ֵחר ָּמ ָּהר ּו ַ ּבל ַא ִּּסיך נִּ ס ֵּכ ֶ
ימים ַאף
מנָּ ת ֶחל ִּקי וכוֹ ִּסי ַא ָּּתה ּתוֹ ִּמיך גּ וֹ ָּרלִּ יֲ :ח ָּבלִּ ים נָּ פל ּו לִּ י ַ ּב ּנ ִּע ִּ
נַ ֲחלָּ ת ָּשפ ָּרה ָּעלָּ יֲ :א ָּב ֵרך ֶאת ייָּ ֲא ֶשר י ָּע ָּצנִּ י ַאף לֵ ילוֹ ת יִּ ּסרוּנִּ י ִּכליוֹ ָּתי:
ימינִּ י ַ ּבל ֶא ּמוֹ ט :לָּ ַכן שָּׂ ַמח לִּ ִּ ּבי וַ ָּ ּיגֶ ל כּ בוֹ ִּדי
יתי ייָּ לנֶ גדִּּ י ָּת ִּמיד ִּ ּכי ִּמ ִּ
ִּש ִּּו ִּ
ַאף בּ שָּׂ ִּרי יִּ שכּ ֹן לָּ ֶב ַטחּ ִּ :כי לֹא ַת ֲעזֹב נַ פ ִּשי לִּ שאוֹ ל לֹא ִּת ֵּתן ֲח ִּסידךָּ
יענִּ י א ַֹרח ַח ִּ ּיים ש ַֹבע שׂ ָּמחוֹ ת ֶאת ּ ָּפנֶ ָּ
יך נ ִּעימוֹ ת
לִּ ראוֹ ת ָּש ַחתּ :תוֹ ִּד ֵ
ימינ ָּך נֶ ַצח:
ִּ ּב ִּ

תהילים פרק י"ז
יבה ִּר ָּ ּנ ִּתי ַה ֲאזִּ ינָּ ה ת ִּפ ָּ ּל ִּתי בּ לֹא שִּׂ פ ֵתי
ּת ִּפ ָּ ּלה ל ָּדוִּ ד ִּשמ ָּעה ייָּ ֶצ ֶדק ַהק ִּש ָּ
ָּ
ִּמר ָּמהִּ :מ ּל ָּפנֶ ָּ
יש ִּריםּ ָּ :ב ַחנ ָּּתי לִּ ִּ ּבי
יך ִּמש ּ ָּפ ִּטי יֵ ֵצא ֵעינֶ יך ֶּת ֱחזֶ ינָּ ה ֵּמ ָּ
ּ ָּפ ַקד ָּּת ַ ּלילָּ ה צ ַרפ ָּּתנִּ י ַבל ִּּתמ ָּצא זַ ּמ ִֹּתי ַ ּבל יַ ֲע ָּבר ּ ִּפי :לִּ פ ֻּע ּלוֹ ת ָּא ָּדם ִּ ּבד ַבר
יך ֲאנִּ י ָּש ַמר ִּּתי ָּארחוֹ ת ּ ָּפ ִּריץָּּ :תמֹך ֲא ֻּש ַרי בּ ַמעגּ לוֹ ֶת ָּ
שׂ ָּפ ֶת ָּ
יך ַ ּבל נָּ מוֹ ט ּו
את ָּ
יך ִּ ּכי ַת ֲענֵ נִּ י ֵאל ַהט ָּאזנ ָּך לִּ י ש ַמע ִּאמ ָּר ִּתיַ :הפלֵ ה
פ ָּע ָּמיֲ :אנִּ י ק ָּר ִּ
ָּ
ֲח ָּס ֶד ָּ
ימינֶ ךָּ :שמ ֵרנִּ י כּ ִּאישוֹ ן ַ ּבת ָּעיִּ ן
יע חוֹ ִּסים ִּמ ִּּמתקוֹ מ ִּמים ִּ ּב ִּ
יך מוֹ ִּש ַ
בּ ֵצל כּ נָּ ֶפ ָּ
יך ַּתס ִּּת ֵירנִּ יִּ :מ ּפנֵ י ר ָּש ִּעים ז ּו ַשדּ וּנִּ י אֹי ַבי בּ נֶ ֶפש יַ ִּּקיפ ּו ָּעלָּ י:
יהם יָּ ִּשית ּו
ֶחל ָּ ּבמוֹ ָּסגר ּו ּ ִּפימוֹ ִּדבּ ר ּו בגֵ א ּותַ :א ּש ֵרנ ּו ַע ָּּתה ס ָּבבוּנ ּו ֵעינֵ ֶ
לִּ נטוֹ ת ָּ ּב ָּא ֶרץ :דִּּ מיֹנוֹ כּ ַאריֵ ה יִּ כסוֹ ף לִּ טרֹף ו ִּככ ִּפיר י ֵֹשב בּ ִּמס ָּּת ִּרים:
יעה ּו ּ ַפ ּל ָּטה נַ פ ִּשי ֵמ ָּר ָּשע ַחר ֶ ּב ָּךִּ :ממ ִּתים יָּ דך
קו ָּּמה ייָּ ַקדּ ָּמה ָּפנָּ יו ַהכ ִּר ֵ
ָּ
ייָּ ִּממ ִּתים ֵמ ֶחלֶ ד ֶחל ָּקם ַ ּב ַח ִּ ּיים וּצפוּנך ּת ַמ ֵ ּלא ִּבטנָּ ם יִּ שׂ בּ ע ּו ָּבנִּ ים
יהםֲ :אנִּ י בּ ֶצ ֶדק ֶא ֱחזֶ ה ָּפנֶ ָּ
יך ֶאשׂ בּ ָּעה ב ָּה ִּקיץ
ו ִּה ִּ ּניח ּו יִּ ת ָּרם לעוֹ ללֵ ֶ
ּתמוּנָּ ֶת ָּך:
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תהילים ע"ב
לִּ שלֹמֹה ֱאל ֹ ִּהים ִּמש ּ ָּפ ֶט ָּ
יך ל ֶמלֶ ך ֵּתן ו ִּצד ָּקת ָּך ל ֶבן ֶמלֶ ך :יָּ ִּדין ַע ּמ ָּך ב ֶצ ֶדק
וַ ֲענִּ ֶ ּי ָּ
יך ב ִּמש ּ ָּפט :יִּ שׂ א ּו ָּה ִּרים ָּשלוֹ ם לָּ ָּעם וּג ָּבעוֹ ת ִּ ּבצ ָּד ָּקה :יִּ ש ּפֹט ֲענִּ ֵ ּיי
יע לִּ בנֵ י ֶאביוֹ ן וִּ ַיד ֵּכא עוֹ ֵשק :יִּ ָּיראו ָּּך ִּעם ָּש ֶמש ולִּ פנֵ י יָּ ֵר ַח דּ וֹ ר
ָּעם יוֹ ִּש ַ
יבים זַ רזִּ יף ָּא ֶרץ :יִּ פ ַרח בּ יָּ ָּמיו ַצדִּּ יק ורֹב
דּ וֹ ִּרים :יֵ ֵרד כּ ָּמ ָּטר ַעל ֵ ּגז ִּ ּכר ִּב ִּ
ָּשלוֹ ם ַעד בּ לִּ י יָּ ֵר ַח :ויֵ רדּ ִּמ ָּ ּים ַעד יָּ ם ו ִּּמ ָּ ּנ ָּהר ַעד ַאפ ֵסי ָּא ֶרץ :ל ָּפנָּ יו יִּ כרע ּו
ִּצ ִּ ּיים ואֹי ָּביו ָּע ָּפר ילַ ֵחכ ּוַ :מל ֵכי ַתר ִּשיש ו ִּא ִּ ּיים ִּמנ ָּחה יָּ ִּשיב ּו ַמל ֵכי ש ָּבא
וּס ָּבא ֶאש ָּּכר יַ ק ִּריב ּו :ויִּ ש ַּת ֲחו ּו לוֹ ָּכל מלָּ ִּכים ָּּכל גּ וֹ יִּ ם יַ ַעבדוּה ּוּ ִּ :כי יַ ִּ ּציל
ֶאביוֹ ן מ ַש ֵּו ַע ו ָּענִּ י ו ֵאין עֹזֵ ר לוֹ  :יָּ חֹס ַעל דַּ ל ו ֶאביוֹ ן ונַ פשוֹ ת ֶאביוֹ נִּ ים
יחי ויִּ ֶּתן לוֹ
יקר דָּּ ָּמם בּ ֵעינָּ יו :וִּ ִּ
יעִּ :מ ּתוֹ ך ו ֵּמ ָּח ָּמס יִּ ג ַאל נַ פ ָּשם ויֵ ַ
יוֹ ִּש ַ
ִּמ ּז ַהב ש ָּבא ויִּ ת ּ ַפ ֵ ּלל ַ ּב ֲעדוֹ ָּת ִּמיד ָּּכל ה ּיוֹ ם י ָּבר ֶכנה ּו :י ִּהי ִּפ ַּסת ַ ּבר ָּ ּב ָּא ֶרץ
בּ רֹאש ָּה ִּרים יִּ ר ַעש ַּכ ּל ָּבנוֹ ן ּ ִּפריוֹ ויָּ ִּציצ ּו ֵמ ִּעיר כּ ֵעשֶׂ ב ָּה ָּא ֶרץ :י ִּהי שמוֹ
לעוֹ לָּ ם לִּ פנֵ י ֶש ֶמש יִּ נּוֹ ן שמוֹ ויִּ ת ָּ ּברכ ּו בוֹ ָּּכל גּוֹ יִּ ם י ַא ּש ֻּרה ּוּ ָּ :ברוּך ייָּ
ֱאל ֹ ִּהים ֱאל ֹ ֵהי יִּ שׂ ָּר ֵאל עֹשֵׂ ה נִּ פלָּ אוֹ ת ל ַבדּ וֹ  :ו ָּּברוּך ֵשם כּ בוֹ דוֹ לעוֹ לָּ ם
ויִּ ָּּמלֵ א כבוֹ דוֹ ֶאת ָּּכל ָּה ָּא ֶרץ ָּא ֵמן ו ָּא ֵמןָּּ :כל ּו ת ִּפ ּלוֹ ת דָּּ וִּ ד ֶ ּבן יִּ ָּשי:

תהילים צ"א
י ֵֹשב בּ ֵס ֶתר ֶעליוֹ ן בּ ֵצל ַשדַּ י יִּ תלוֹ נָּ ן :א ַֹמר לַ ָּ ּיי ַמח ִּסי וּמצו ָּּד ִּתי ֱאל ֹ ַהי
ֶאב ַטח בּ וֹ ּ ִּ :כי הוּא יַ ִּ ּציל ָּך ִּמ ּ ַפח יָּ קוּש ִּמדֶּ ֶבר ַהוּוֹ ת :בּ ֶאב ָּרתוֹ יָּ ֶסך לָּ ך
ו ַת ַחת כּ נָּ ָּפיו ֶּתח ֶסה ִּצ ָּ ּנה וס ֵֹח ָּרה ֲא ִּמ ּתוֹ  :לֹא ִּת ָּירא ִּמ ּ ַפ ַחד לָּ ילָּ ה ֵמ ֵחץ
יָּ עוּף יוֹ ָּמםִּ :מדֶּ ֶבר ָּ ּבא ֶֹפל יַ ֲהלֹך ִּמ ֶ ּק ֶטב יָּ שוּד ָּצ ֳה ָּריִּ ם :יִּ ּפֹל ִּמ ִּ ּצדּ ָּך ֶאלֶ ף
יך לֹא יִּ ָּ ּגשַ :רק בּ ֵעינֶ ָּ
ימינֶ ָּך ֵאלֶ ָּ
יך ַת ִּ ּביט ו ִּש ֻּּל ַמת ר ָּש ִּעים ִּּתר ֶאה:
וּר ָּב ָּבה ִּמ ִּ
ָּ
ָּ
ִּ ּכי ַא ָּּתה ייָּ ַמח ִּסי ֶעליוֹ ן שַׂ מ ָּּת מעוֹ נֶ ך :לֹא ת ֻּא ֶ ּנה ֵאלֶ יך ָּר ָּעה ונֶ גַ ע לֹא
יִּ ק ַרב בּ ָּא ֳהלֶ ָּךּ ִּ :כי ַמל ָּא ָּכיו י ַצ ֶּוה ָּ ּלך לִּ ש ָּמר ָּך בּ ָּכל דּ ָּר ֶכ ָּ
יךַ :על ַּכ ּ ַפיִּ ם
יִּ ּ ָּשׂ אוּנ ָּך ּ ֶפן ִּּת ּגֹף ָּ ּב ֶא ֶבן ַרגלֶ ָּךַ :על ַש ַחל וָּ ֶפ ֶתן ִּּתדרֹך ִּּתרמֹס כּ ִּפיר ו ַת ִּ ּנין:
ִּ ּכי ִּבי ָּח ַשק וַ ֲא ַפ ּל ֵטה ּו ֲאשַׂ גּ ֵבה ּו ִּ ּכי יָּ ַדע ש ִּמי :יִּ ק ָּר ֵאנִּ י ו ֶא ֱענֵ ה ּו ִּע ּמוֹ ָּאנ ִֹּכי
יעה ּו ו ַאר ֵאה ּו ִּ ּבישו ָּּע ִּתי:
ב ָּצ ָּרה ֲא ַח ּל ֵצה ּו וַ ֲא ַכבּ ֵדה ּו :א ֶֹרך יָּ ִּמים ַאשׂ ִּ ּב ֵ
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ָּ ּבר ִּכי נַ פ ִּשי ֶאת ייָּ ייָּ ֱאל ֹ ַהי ָּ ּג ַדל ָּּת מאֹד הוֹ ד ו ָּה ָּדר לָּ ָּבש ָּּת :ע ֶֹטה אוֹ ר
יעהַ :המ ָּק ֶרה ַב ַּמיִּ ם ֲעלִּ ּיוֹ ָּתיו ַה ּ ָּשׂ ם ָּע ִּבים רכוּבוֹ
ַּכ ּ ַשׂ ל ָּמה נוֹ ֶטה ָּש ַמיִּ ם ַּכי ִּר ָּ
ַהמ ַה ֵ ּלך ַעל ַּכנ ֵפי רו ַּח :עֹשֶׂ ה ַמל ָּא ָּכיו רוּחוֹ ת מ ָּשר ָּתיו ֵאש ל ֹ ֵהט :יָּ ַסד
יה ַ ּבל ִּּת ּמוֹ ט עוֹ לָּ ם וָּ ֶעדּ :תהוֹ ם ַּכ ּלבוּש ִּ ּכ ִּּסיתוֹ ַעל ָּה ִּרים
ֶא ֶרץ ַעל מכוֹ נֶ ָּ
ָּ
ָּ
יַ ַעמד ּו ָּמיִּ םִּ :מן ַ ּג ֲע ָּרתך ינוּסוּן ִּמן קוֹ ל ַר ַעמך יֵ ָּח ֵפזוּן :יַ ֲעל ּו ָּה ִּרים יֵ רד ּו
ב ָּקעוֹ ת ֶאל מקוֹ ם זֶ ה יָּ ַסד ָּּת לָּ ֶהם :גּ בוּל שַׂ מ ָּּת ַ ּבל יַ ֲעבֹרוּן ַ ּבל י ֻּשבוּן
ל ַכ ּסוֹ ת ָּה ָּא ֶרץַ :המ ַש ֵ ּל ַח ַמעיָּ נִּ ים ַ ּב ּנ ָּחלִּ ים ֵ ּבין ָּה ִּרים י ַה ֵ ּלכוּן :יַ שק ּו ָּּכל
יהם עוֹ ף ַה ּ ָּש ַמיִּ ם יִּ שכּ וֹ ן ִּמ ֵ ּבין
ַחיתוֹ ּ ָּשׂ ָּדי יִּ שבּ ר ּו פ ָּר ִּאים צ ָּמ ָּאםֲ :עלֵ ֶ
ָּ
ֳע ָּפאיִּ ם יִּ ּתנ ּו קוֹ לַ :מש ֶקה ָּה ִּרים ֵמ ֲעלִּ ּיוֹ ָּתיו ִּמ ּפ ִּרי ַמ ֲעשֶׂ יך ִּּתשֶׂ ַ ּבע ָּה ָּא ֶרץ:
יח ָּח ִּציר לַ בּ ֵה ָּמה ו ֵעשֶׂ ב לַ ֲעב ַֹדת ָּה ָּא ָּדם להוֹ ִּציא לֶ ֶחם ִּמן ָּה ָּא ֶרץ:
ַמצ ִּמ ַ
ויַ יִּ ן ישַׂ ַּמח ל ַבב ֱאנוֹ ש ל ַהצ ִּהיל ּ ָּפנִּ ים ִּמ ּ ָּש ֶמן ולֶ ֶחם ל ַבב ֱאנוֹ ש יִּ ס ָּעד:
יִּ שׂ בּ ע ּו ֲע ֵצי ייָּ ַארזֵ י ל ָּבנוֹ ן ֲא ֶשר נָּ ָּטעֲ :א ֶשר ָּשם ִּצ ּ ֳפ ִּרים י ַק ֵ ּננ ּו ֲח ִּס ָּידה
ית ּהָּ :ה ִּרים ַהגּ ב ִֹּהים לַ ּי ֵעלִּ ים סלָּ ִּעים ַמח ֶסה לַ ש ַפ ִּ ּניםָּ :עשָּׂ ה
בּ רוֹ ִּשים ֵ ּב ָּ
יהי לָּ ילָּ ה בּ וֹ ִּתרמֹש ָּּכל
יָּ ֵר ַח למוֹ ֲע ִּדים ֶש ֶמש יָּ ַדע מבוֹ אוֹ ָּּ :ת ֶשת ח ֶֹשך וִּ ִּ
ַחיתוֹ יָּ ַערַ :הכּ ִּפ ִּירים ש ֲֹאגִּ ים לַ ָּּט ֶרף וּל ַב ֵ ּקש ֵמ ֵאל ָּאכלָּ םִּּ :תז ַרח ַה ּ ֶש ֶמש
יֵ ָּא ֵספוּן ו ֶאל מעוֹ נ ָֹּתם יִּ ר ָּ ּבצוּן :יֵ ֵצא ָּא ָּדם ל ָּפ ֳעלוֹ ולַ ֲעב ָֹּדתוֹ ֲע ֵדי ָּע ֶרבָּ :מה
ית ָּמל ָּאה ָּה ָּא ֶרץ ִּקניָּ נֶ ָּ
ַרבּ ּו ַמ ֲעשֶׂ ָּ
יך :זֶ ה ַה ָּ ּים ָּ ּגדוֹ ל
יך ייָּ ֻּּכ ָּ ּלם בּ ָּחכ ָּמה ָּעשִּׂ ָּ
וּר ַחב יָּ ַדיִּ ם ָּשם ֶר ֶמשׂ ו ֵאין ִּמס ּ ָּפר ַח ּיוֹ ת ק ַטנּוֹ ת ִּעם ּגדֹלוֹ תָּ :שם ֳאנִּ ּיוֹ ת
י ַה ֵ ּלכוּן לִּ ויָּ ָּתן זֶ ה יָּ ַצר ָּּת לשַׂ ֶחק בּ וֹ ֻּּ :כלָּ ם ֵאלֶ ָּ
יך ישַׂ ֵ ּברוּן לָּ ֵתת ָּאכלָּ ם בּ ִּע ּתוֹ :
ִּּת ֵּתן לָּ ֶהם יִּ לקֹטוּן ִּּתפ ַּתח יָּ ד ָּך יִּ שׂ בּ עוּן טוֹ בַּ :תס ִּּתיר ּ ָּפנֶ ָּ
יך יִּ ָּ ּב ֵהלוּן ּת ֵֹסף
רו ָּּחם יִּ גוָּ עוּן ו ֶאל ֲע ָּפ ָּרם ישוּבוּןּ :ת ַש ַ ּלח רו ֲּח ָּך יִּ ָּ ּב ֵראוּן וּת ַחדֵּ ש ּפנֵ י
ֲא ָּד ָּמה :י ִּהי כבוֹ ד ייָּ לעוֹ לָּ ם יִּ שׂ ַמח ייָּ בּ ַמ ֲעשָּׂ יוַ :ה ַּמ ִּ ּביט לָּ ָּא ֶרץ וַ ִּּתר ָּעד
יִּ ַ ּגע ֶ ּב ָּה ִּרים ויֶ ֱע ָּשנ ּוָּ :א ִּש ָּירה ַ ּליָּ י בּ ַח ָּ ּיי ֲאזַ מ ָּרה לֵ אל ֹ ַהי בּ עוֹ ִּדי :יֶ ֱע ַרב ָּעלָּ יו
יחי ָּאנ ִֹּכי ֶאשׂ ַמח ַ ּביָּ י :יִּ ַּת ּמ ּו ַח ָּּט ִּאים ִּמן ָּה ָּא ֶרץ וּר ָּש ִּעים עוֹ ד ֵאינָּ ם
שִּׂ ִּ
ָּ ּבר ִּכי נַ פ ִּשי ֶאת ייָּ ַהללוּיָּ ּה:
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את ָּ
יך ייָּ ֲ :אדֹנָּ י ִּשמ ָּעה בקוֹ לִּ י ִּּתהיֶ ינָּ ה
ִּשיר ַה ַּמ ֲעלוֹ ת ִּמ ַּמ ֲע ַמ ִּּקים ק ָּר ִּ
ָּאזנֶ ָּ
יך ַק ּ ֻּשבוֹ ת לקוֹ ל ַּת ֲחנוּנָּ יִּ :אם ֲעוֹ נוֹ ת ִּּתש ָּמר יָּ ּה ֲאדֹנָּ י ִּמי יַ ֲעמֹדּ ִּ :כי
יתי ייָּ ִּק ּו ָּתה נַ פ ִּשי ולִּ ד ָּברוֹ הוֹ ָּחל ִּּתי:
יחה ל ַמ ַען ִּּת ָּּו ֵראִּ :ק ִּּו ִּ
ִּע ּמ ָּך ַה ּסלִּ ָּ
נַ פ ִּשי לַ אדֹנָּ י ִּמ ּשֹמ ִּרים לַ בּ ֶֹקר שֹמ ִּרים לַ בּ ֶֹקר :יַ ֵחל יִּ שׂ ָּר ֵאל ֶאל ייָּ ִּ ּכי ִּעם
ייָּ ַה ֶח ֶסד ו ַהר ֵ ּבה ִּע ּמוֹ פדוּת :והוּא יִּ פדֶּ ה ֶאת יִּ שׂ ָּר ֵאל ִּמכּ ֹל ּ ֲעוֹ נוֹ ָּתיו:
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ב ֶמה יזַ ֶּכה ַ ּנ ַער ֶאת ָּארחוֹ לִּ שמֹר ִּ ּכד ָּב ֶר ָּך :בּ ָּכל ִּ ּל ִּ ּבי ִּד ַרש ִּּת ָּ
יך ַאל ַּתש ֵ ּגנִּ י
ַּ
ִּמ ִּּמצוֹ ֶת ָּ
יך :בּ לִּ ִּ ּבי ָּצ ַפנ ִּּתי ִּאמ ָּר ֶת ָּך ל ַמ ַען לֹא ֶא ֱח ָּטא לָּ ךּ ָּ :ברוּך ַא ָּּתה ייָּ
יך :בּ ֶד ֶרך ֵעדוֹ ֶת ָּ
יךּ ִּ :בשׂ ָּפ ַתי ִּס ּ ַפר ִּּתי כּ ֹל ִּמש ּפ ֵטי ִּפ ָּ
לַ ּמ ֵדנִּ י ֻּח ֶ ּק ָּ
יך שָּׂ שׂ ִּּתי
יך :בּ ֻּח ּק ֶֹת ָּ
יטה אֹרח ֶֹת ָּ
כּ ַעל ָּּכל הוֹ ן :בּ ִּפ ּקו ֶּד ָּ
יך ֶאש ַּת ֲע ָּשע
יחה ו ַא ִּ ּב ָּ
יך ָּאשִּׂ ָּ
לֹא ֶאש ַּכח דּ ָּב ֶר ָּך:
יב ִּתי :נִּ ש ַ ּבע ִּּתי וָּ ֲא ַק ֵ ּי ָּמה לִּ שמֹר ִּמש ּפ ֵטי
נֵ ר ל ַרגלִּ י ד ָּב ֶר ָּך ואוֹ ר לִּ נ ִּת ָּ
יתי ַעד מאֹד ייָּ ַח ֵ ּינִּ י ִּכד ָּב ֶר ָּך :נִּ דבוֹ ת ּ ִּפי ר ֵצה נָּ א ייָּ ו ִּּמש ּ ָּפ ֶט ָּ
יך
ִּצד ֶק ָּך :נַ ֲענֵ ִּ
לַ ּמ ֶדנִּ י :נַ פ ִּשי בּ ַכ ּ ִּפי ָּת ִּמיד ותוֹ ָּרת ָּך לֹא ָּשכָּ ח ִּּתי :נָּ תנ ּו ר ָּש ִּעים ּ ַפח לִּ י
יתי :נָּ ַחל ִּּתי ֵעדוֹ ֶת ָּ
ו ִּּמ ּ ִּפ ּקו ֶּד ָּ
יתי
יך לעוֹ לָּ ם ִּ ּכי שׂ שׂ וֹ ן לִּ ִּ ּבי ֵה ָּּמה :נָּ ִּט ִּ
יך לֹא ָּת ִּע ִּ
לִּ ִּ ּבי לַ ֲעשׂ וֹ ת ֻּח ֶ ּק ָּ
יך לעוֹ לָּ ם ֵע ֶקב:
יך :י ֵר ֶא ָּ
יך ָּעשׂ וּנִּ י וַ יכוֹ ננוּנִּ י ֲה ִּבינֵ נִּ י ו ֶאלמ ָּדה ִּמצוֹ ֶת ָּ
יָּ ֶד ָּ
יך יִּ ראוּנִּ י ויִּ שׂ ָּמח ּו
ִּ ּכי לִּ ד ָּבר ָּך יִּ ָּחל ִּּתי :יָּ ַדע ִּּתי ייָּ ִּ ּכי ֶצ ֶדק ִּמש ּ ָּפ ֶט ָּ
יתנִּ י :י ִּהי נָּ א
יך וֶ ֱאמוּנָּ ה ִּע ִּ ּנ ָּ
ַחסדּ ָּך לנַ ֲח ֵמנִּ י כּ ִּאמ ָּרת ָּך ל ַעבדּ ָּך :יבֹאוּנִּ י ַר ֲח ֶמ ָּ
יך ו ֶאחיֶ ה ִּ ּכי תוֹ ָּרת ָּך
יח בּ ִּפ ֻּּק ֶד ָּ
יך :יָּ שוּב ּו לִּ י
ַש ֲע ֻּש ָּעי :יֵ בש ּו זֵ ִּדים ִּ ּכי ֶש ֶקר ִּע ּותוּנִּ י ֲאנִּ י ָּאשִּׂ ַ
יך :י ִּהי לִּ ִּ ּבי ָּת ִּמים בּ ֻּח ֶ ּק ָּ
יך ויֹד ֵעי ֵעד ֶֹת ָּ
י ֵר ֶא ָּ
יך ל ַמ ַען לֹא ֵאבוֹ ש:
יח ִּתיֵ :מאֹי ַבי ּת ַחכּ ֵמנִּ י ִּמצוֹ ֶת ָּ
יך ִּ ּכי
ָּמה ָּא ַהב ִּּתי תוֹ ָּר ֶת ָּך ָּּכל ַה ּיוֹ ם ִּהיא שִּׂ ָּ
יחה לִּ יִּ :מ ּז ֵקנִּ ים
לעוֹ לָּ ם ִּהיא לִּ יִּ :מ ָּּכל מלַ ּמ ַדי ִּהשׂ ַּכל ִּּתי ִּ ּכי ֵעדוֹ ֶת ָּך שִּׂ ָּ
ֶאתבּ וֹ נָּ ן ִּ ּכי ִּפ ֻּּק ֶד ָּ
אתי ַרגלָּ י ל ַמ ַען ֶאשמֹר
יך נָּ ָּצר ִּּתיִּ :מ ָּּכל א ַֹרח ָּרע ָּּכלִּ ִּ
דּ ָּב ֶר ָּךִּ :מ ִּּמש ּ ָּפ ֶט ָּ
יך לֹא ָּסר ִּּתי ִּ ּכי ַא ָּּתה הוֹ ֵר ָּתנִּ יַ :מה ִּ ּנמלצ ּו ל ִּח ִּ ּכי ִּאמ ָּר ֶת ָּך
מדּ ַבש ל ִּפי :מ ּ ִּפ ּקו ֶּד ָּ
אתי ָּּכל א ַֹרח ָּש ֶקר:
יך ֶאתבּ וֹ נָּ ן ַעל ֵּכן שָּׂ נֵ ִּ
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יך :י ֵר ֶא ָּ
יך ָּעשׂ וּנִּ י וַ יכוֹ ננוּנִּ י ֲה ִּבינֵ נִּ י ו ֶאלמ ָּדה ִּמצוֹ ֶת ָּ
יָּ ֶד ָּ
יך יִּ ראוּנִּ י ויִּ שׂ ָּמח ּו
ִּ ּכי לִּ ד ָּבר ָּך יִּ ָּחל ִּּתי :יָּ ַדע ִּּתי ייָּ ִּ ּכי ֶצ ֶדק ִּמש ּ ָּפ ֶט ָּ
יתנִּ י :י ִּהי נָּ א
יך וֶ ֱאמוּנָּ ה ִּע ִּ ּנ ָּ
ַחסדּ ָּך לנַ ֲח ֵמנִּ י כּ ִּאמ ָּרת ָּך ל ַעבדּ ָּך :יבֹאוּנִּ י ַר ֲח ֶמ ָּ
יך ו ֶאחיֶ ה ִּ ּכי תוֹ ָּרת ָּך
יח בּ ִּפ ֻּּק ֶד ָּ
יך :יָּ שוּב ּו לִּ י
ַש ֲע ֻּש ָּעי :יֵ בש ּו זֵ ִּדים ִּ ּכי ֶש ֶקר ִּע ּותוּנִּ י ֲאנִּ י ָּאשִּׂ ַ
יך :י ִּהי לִּ ִּ ּבי ָּת ִּמים בּ ֻּח ֶ ּק ָּ
יך ויֹד ֵעי ֵעד ֶֹת ָּ
י ֵר ֶא ָּ
יך ל ַמ ַען לֹא ֵאבוֹ ש:
יב ִּתי :נִּ ש ַ ּבע ִּּתי וָּ ֲא ַק ֵ ּי ָּמה לִּ שמֹר ִּמש ּפ ֵטי
נֵ ר ל ַרגלִּ י ד ָּב ֶר ָּך ואוֹ ר לִּ נ ִּת ָּ
יתי ַעד מאֹד ייָּ ַח ֵ ּינִּ י ִּכד ָּב ֶר ָּך :נִּ דבוֹ ת ּ ִּפי ר ֵצה נָּ א ייָּ ו ִּּמש ּ ָּפ ֶט ָּ
יך
ִּצד ֶק ָּך :נַ ֲענֵ ִּ
לַ ּמ ֶדנִּ י :נַ פ ִּשי בּ ַכ ּ ִּפי ָּת ִּמיד ותוֹ ָּרת ָּך לֹא ָּש ָּכח ִּּתי :נָּ תנ ּו ר ָּש ִּעים ּ ַפח לִּ י
יתי :נָּ ַחל ִּּתי ֵעדוֹ ֶת ָּ
ו ִּּמ ּ ִּפ ּקו ֶּד ָּ
יתי
יך לעוֹ לָּ ם ִּ ּכי שׂ שׂ וֹ ן לִּ ִּ ּבי ֵה ָּּמה :נָּ ִּט ִּ
יך לֹא ָּת ִּע ִּ
לִּ ִּ ּבי לַ ֲעשׂ וֹ ת ֻּח ֶ ּק ָּ
יך לעוֹ לָּ ם ֵע ֶקב:
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אותיות נשמה
יב ִּתי :נִּ ש ַ ּבע ִּּתי וָּ ֲא ַק ֵ ּי ָּמה לִּ שמֹר ִּמש ּפ ֵטי
נֵ ר ל ַרגלִּ י ד ָּב ֶר ָּך ואוֹ ר לִּ נ ִּת ָּ
יתי ַעד מאֹד ייָּ ַח ֵ ּינִּ י ִּכד ָּב ֶר ָּך :נִּ דבוֹ ת ּ ִּפי ר ֵצה נָּ א ייָּ ו ִּּמש ּ ָּפ ֶט ָּ
יך
ִּצד ֶק ָּך :נַ ֲענֵ ִּ
לַ ּמ ֶדנִּ י :נַ פ ִּשי בּ ַכ ּ ִּפי ָּת ִּמיד ותוֹ ָּרת ָּך לֹא ָּש ָּכח ִּּתי :נָּ תנ ּו ר ָּש ִּעים ּ ַפח לִּ י
יתי :נָּ ַחל ִּּתי ֵעדוֹ ֶת ָּ
ו ִּּמ ּ ִּפ ּקו ֶּד ָּ
יתי
יך לעוֹ לָּ ם ִּ ּכי שׂ שׂ וֹ ן לִּ ִּ ּבי ֵה ָּּמה :נָּ ִּט ִּ
יך לֹא ָּת ִּע ִּ
לִּ ִּ ּבי לַ ֲעשׂ וֹ ת ֻּח ֶ ּק ָּ
יך לעוֹ לָּ ם ֵע ֶקב:
שָּׂ ִּרים ר ָּדפוּנִּ י ִּח ָּ ּנם ו ִּּמדּ ָּבר ָּך ּ ָּפ ַחד לִּ ִּ ּבי :שָּׂ שׂ ָּאנ ִֹּכי ַעל ִּאמ ָּר ֶת ָּך כּ מוֹ ֵצא
אתי וָּ ֲא ַת ֵע ָּבה ּתוֹ ָּרת ָּך ָּא ָּהב ִּּתיֶ :ש ַבע ַ ּב ּיוֹ ם ִּה ַ ּלל ִּּת ָּ
יך
ָּשלָּ ל ָּרבֶ :ש ֶקר שָּׂ נֵ ִּ
ָּ
ַעל ִּמש ּפ ֵטי ִּצד ֶק ָּךָּ :שלוֹ ם ָּרב לא ֲֹה ֵבי תוֹ ָּר ֶתך ו ֵאין לָּ מוֹ ִּמכשוֹ ל :שִּׂ ַ ּבר ִּּתי
יתיָּ :שמ ָּרה נַ פ ִּשי ֵעד ֶֹת ָּ
לִּ ישו ָּּעת ָּך ייָּ ו ִּּמצוֹ ֶת ָּ
יך וָּ א ֱֹה ֵבם מאֹד:
יך ָּעשִּׂ ִּ
יך ו ֵעד ֶֹת ָּ
ָּש ַמר ִּּתי ִּפ ּקו ֶּד ָּ
יך ִּ ּכי ָּכל דּ ָּר ַכי נֶ גדֶּ ָּך:
יח ִּתיֵ :מאֹי ַבי ּת ַחכּ ֵמנִּ י ִּמצוֹ ֶת ָּ
יך ִּ ּכי
ָּמה ָּא ַהב ִּּתי תוֹ ָּר ֶת ָּך ָּּכל ַה ּיוֹ ם ִּהיא שִּׂ ָּ
יחה לִּ יִּ :מ ּז ֵקנִּ ים
לעוֹ לָּ ם ִּהיא לִּ יִּ :מ ָּּכל מלַ ּמ ַדי ִּהשׂ ַּכל ִּּתי ִּ ּכי ֵעדוֹ ֶת ָּך שִּׂ ָּ
ֶאתבּ וֹ נָּ ן ִּ ּכי ִּפ ֻּּק ֶד ָּ
אתי ַרגלָּ י ל ַמ ַען ֶאשמֹר
יך נָּ ָּצר ִּּתיִּ :מ ָּּכל א ַֹרח ָּרע ָּּכלִּ ִּ
דּ ָּב ֶר ָּךִּ :מ ִּּמש ּ ָּפ ֶט ָּ
יך לֹא ָּסר ִּּתי ִּ ּכי ַא ָּּתה הוֹ ֵר ָּתנִּ יַ :מה ִּ ּנמלצ ּו ל ִּח ִּ ּכי ִּאמ ָּר ֶת ָּך
ִּמדּ ַבש ל ִּפיִּ :מ ּ ִּפ ֻּּק ֶד ָּ
אתי ָּּכל א ַֹרח ָּש ֶקר:
יך ֶאתבּ וֹ נָּ ן ַעל ֵּכן שָּׂ נֵ ִּ
הוֹ ֵרינִּ י ייָּ דֶּ ֶרך ֻּח ֶ ּק ָּ
יך ו ֶא ֳ ּצ ֶר ָּ ּנה ֵע ֶקבֲ :ה ִּבינֵ נִּ י ו ֶא ּצ ָּרה תוֹ ָּר ֶת ָּך ו ֶאשמ ֶר ָּ ּנה
יך ִּ ּכי בוֹ ָּח ָּפצ ִּּתיַ :הט לִּ ִּ ּבי ֶאל ֵעדוֹ ֶת ָּ
יכנִּ י ִּ ּבנ ִּתיב ִּמצוֹ ֶת ָּ
יך
בּ ָּכל ֵ ּלבַ :הד ִּר ֵ
ו ַאל ֶאל ָּ ּב ַצעַ :ה ֲע ֵבר ֵעינַ י ֵמראוֹ ת ָּשוא ִּ ּבד ָּרכֶ ָּך ַח ֵ ּינִּ יָּ :ה ֵקם ל ַעבדּ ָּך
ִּאמ ָּר ֵת ָּך ֲא ֶשר ליִּ ר ָּא ֶת ָּךַ :ה ֲע ֵבר ֶחר ּ ָּפ ִּתי ֲא ֶשר יָּ גֹר ִּּתי ִּ ּכי ִּמש ּ ָּפ ֶט ָּ
יך טוֹ ִּבים:
ִּה ֵ ּנה ָּּת ַאב ִּּתי ל ִּפ ּקו ֶּד ָּ
יך בּ ִּצד ָּקת ָּך ַח ֵ ּינִּ י:
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תפילה לעילוי נשמה
ָּא ָּ ּנא ֲאדֹנָּ י ָּמ ֵלא ַר ֲח ִּמיםֲ ,א ֶשר בּ יָּ ד ָּך נֶ ֶפש ָּ ּכל ַחי ורוּח ָּ ּכל בּ שַׂ ר
ִּאיש יִּ היֶ ה נָּ א ל ָּרצוֹ ן ל ָּפנֶ ָּ
יך ּתוֹ ָּר ֵתנ ּו וּת ִּפ ָּ ּ
יל ֵתנ ּו ַ ּב ֲעבוּר נִּ ש ַמת

בנימין

בן

משה יהודה

וּגמוֹ ל נָּ א ִּע ָּּמ ּה בּ ַחסדּ ָּך ַה ָּ ּגדוֹ ל לִּ פ ּתוֹ ַח לָּ ּה ַש ֲע ֵרי ַר ֲח ִּמים וָּ ֶח ֶסד
יבה ,וּשלַ ח לָּ ּה
ו ַש ֲע ֵרי גַ ן ֵע ֶדן ,וּת ַק ֵ ּבל אוֹ ָּת ּה בּ ַא ֲה ָּבה וּב ִּח ָּ ּ
ַמל ָּא ֶכ ָּ
יב ּה ַּת ַחת ֵעץ
יכ ּה וּלהוֹ ִּש ָּ
יך ַה ּקדוֹ ִּשים ו ַה ּטהוֹ ִּרים להוֹ לִּ ָּ
יקים ו ַה ִּ ּצד ָּקנִּ ּיוֹ תֲ ,ח ִּס ִּידים וַ ֲח ִּסידוֹ ת,
ַה ַח ִּ ּייםֵ ,א ֶצל נִּ שמוֹ ת ַה ַ ּצ ִּד ִּ
יקים.
יע ּה ִּמ ּטוּב ָּך ַה ָּ ּצפוּן לַ ַ ּצ ִּד ִּ
יהנוֹ ת ִּמ ִּּזיו ש ִּכינָּ ת ָּך ,ל ַהשׂ ִּ ּב ָּ
לֵ ָּ
ו ַהגּ וּף יָּ נו ַּח ַ ּב ֶק ֶבר ִּ ּבמנו ָּּחה נכוֹ נָּ ה ,בּ ֶחדוָּ ה וּבשִּׂ מ ָּחה ו ָּשלוֹ ם,
כּ ִּדכ ִּתיב" :יָּ בוֹ א ָּשלוֹ ם ,יָּ נוּח ּו ַעל ִּמשכּ בוֹ ָּתם הוֹ לֵ ך נכוֹ חוֹ ",
וּכ ִּתיב" :יַ עלז ּו ֲח ִּס ִּידים בּ ָּכבוֹ ד ,י ַר ּננ ּו ַעל ִּמשכּ בוֹ ָּתם",
וּכ ִּתיבִּ " :אם ִּּתש ַּכב ,לֹא ִּּתפ ָּחד ,ו ָּש ַכב ָּּת ו ָּער ָּבה שנָּ ֶת ָּך".
ימה ותוֹ לֵ ָּעה,
ו ִּתשמוֹ ר אוֹ תוֹ ֵמ ִּחיבּ וּט ַה ֶ ּק ֶבר ו ֵּמ ִּר ָּּ
ו ִּתסלַ ח ו ִּתמחוֹ ל לוֹ ַעל ָּ ּכל ּפש ָּעיוּ ִּ ,כי ָּא ָּדם ֵאין ַצדִּּ יק ָּ ּב ָּא ֶרץ
ֲא ֶשר יַ ֲעשֶׂ ה ּטוֹ ב ולֹא יֶ ֱח ָּטא ,וּזכוֹ ר לוֹ זכ ּו ּיוֹ ָּתיו ו ִּצדקוֹ ָּתיו ֲא ֶשר
יע לוֹ ִּמ ִּ ּנש ָּמתוֹ ל ַד ּ ֵשן ַעצמוֹ ָּתיו ַ ּב ֶ ּק ֶבר ֵמרוֹ ב ּטוּב
ָּעשָּׂ ה ,ו ַתש ּ ִּפ ַ
ָּ
ָּ
יקים ,דִּּ כ ִּתיבָּ " :מה ַרב טוּבך ֲא ֶשר ָּצ ַפנ ָּּת ִּ ּל ֵיר ֶאיך",
ַה ָּ ּצפוּן לַ ַ ּצדִּּ ִּ
וּכ ִּתיב" :שוֹ ֵמר ָּּכל ַעצמוֹ ָּתיוַ ,א ַחת ֵמ ֵה ָּ ּנה לֹא נִּ ש ָּ ּב ָּרה".
יהנּוֹ ם.
ותשכּ וֹ ן ֶ ּב ַטח ָּ ּב ָּדד ,ו ַש ֲאנָּ ן ִּמ ּ ַפ ַחד ָּר ָּעה ו ַאל ִּּתר ֶאה ּפנֵ י גֵ ִּ
ִּ
ו ִּ ּנש ָּמתוֹ ּת ֵהא צרו ָּּרה ִּ ּבצרוֹ ר ַה ַח ִּ ּיים וּל ַה ֲחיוֹ תוֹ ִּ ּבת ִּח ַ ּית ַה ֵּמ ִּתים
ִּעם ָּּכל ֵמ ֵתי ַע ּמ ָּך יִּ שׂ ָּר ֵאל בּ ַר ֲח ִּמיםָּ .א ֵמן.
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קדיש יתום
יִּ ת ַ ּגדַּ ל ויִּ ת ַקדַּ ש ש ֵמ ּה ַר ָּ ּבא .בּ ָּעל ָּמא דִּּ י ב ָּרא ִּכרעו ֵּתה,
ויַ מלִּ יך ַמלכו ֵּתה ,בּ ַח ֵ ּייכוֹ ן וּביוֹ ֵמיכוֹ ן וּב ַח ֵ ּיי דכָּ ל ֵ ּבית
יִּ שׂ ָּר ֵאלּ ַ ,ב ֲעגָּ לָּ א ו ִּּבז ַמן ָּק ִּריב ,ו ִּאמר ּו ָּא ֵמן.
י ֵהא ש ֵמ ּה ַר ָּ ּבא מ ָּב ַרך ל ָּעלַ ם וּל ָּעל ֵמי ָּעל ַמ ָּ ּיא.
יִּ ת ָּ ּב ַרך ויִּ ש ַּת ַ ּבח ויִּ ת ּ ָּפ ַאר ויִּ תרוֹ ַמם ויִּ תנַ ּ ֵשׂ א ויִּ ת ַהדָּּ ר
ויִּ ת ַע ֶ ּלה ויִּ ת ַה ָּ ּלל ש ֵמ ּה דּ ֻּקד ָּשא ,בּ ִּריך הוּא.
ל ֵע ָּ ּלא ִּמן ָּּכל ִּ ּבר ָּכ ָּתא ו ִּש ָּיר ָּתאֻּּ ,תשבּ ָּח ָּתא ונֶ ֱח ָּמ ָּתא,
דַּ ֲא ִּמ ָּירן בּ ָּעל ָּמא ,ו ִּאמר ּו ָּא ֵמן
י ֵהא שלָּ ָּמא ַר ָּ ּבא ִּמן ש ַמ ָּ ּיא ,ו ַח ִּ ּיים ָּעלֵ ינ ּו ו ַעל ָּּכל
יִּ שׂ ָּר ֵאל ,ו ִּאמר ּו ָּא ֵמן.
עוֹ שֶׂ ה ָּשלוֹ ם ִּ ּבמרוֹ ָּמיו ,הוּא יַ ֲעשֶׂ ה ָּשלוֹ ם ָּעלֵ ינ ּו ו ַעל
ָּּכל יִּ שׂ ָּר ֵאל ,ו ִּאמר ּו ָּא ֵמן.
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אל מלא רחמים
ֵאל ָּמלֵ א ַר ֲח ִּמים שוֹ ֵכן ַ ּב ּמרוֹ ִּמיםַ ,המ ֵצא מנו ָּּחה
נכוֹ נָּ ה ַעל ַּכנ ֵפי ַה ּש ִּכינָּ ה ,בּ ַמ ֲעלוֹ ת קדוֹ ִּשים
יע ַמז ִּה ִּירים ,לנִּ ש ַמת
וּטהוֹ ִּרים כּ ז ַֹהר ָּה ָּר ִּק ַ

בנימין

בן

משה יהודה

ֶש ָּהלַ ך לעוֹ לָּ מוֹ ּ ַ .ב ֲעבוּר ֶש ָּאנ ּו ִּמת ּ ַפללִּ ים ל ִּעילוּי
נִּ ש ָּמתוֹ  ,בּ גַ ן ֵע ֶדן ּת ֵהא מנו ָּּחתו .לָּ ֵכן ַ ּב ַעל ָּה ַר ֲח ִּמים
יַ ס ִּּת ֵירה ּו בּ ֵס ֶתר כּ נָּ ָּפיו לעוֹ לָּ ִּמים ,ויִּ צרֹר ִּ ּבצרוֹ ר
ַה ַח ִּ ּיים ֶאת נִּ ש ָּמתוֹ ֲ ,אדֹנַ י הוּא נַ ֲחלָּ תוֹ ויָּ נו ַּח בּ ּ ָּשלוֹ ם
ֹאמר ָּא ֵמן.
ַעל ִּמש ָּּכבוֹ ונ ַ
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יהי
זכרו
ברוך
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