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לזכר אבינו ,דוד יהודה בן דב מאיר וחיה גולדה ז"ל
שלש שנים לפטירתו
אבא יקר.
נולדת בה' בכסלו תרפ"ט  18.11.28בעיר סיביו
שברומניה ,לאביך דב מאיר ולאמך חיה גולדה זיכרונם
לברכה.
כבר בשחר ילדותך היית ילד מקסים ,עליז ,פעיל,
חברותי ושובב -הבן הקטן במשפחת הולנדר לאחיו:
מוגדו ,אדי ,יוז'י ,וטרוש .קרוי בפי כל יידל'ה .האחות הכי
אהובה עליך היתה טרוש שאתה והיא הייתם מאז
ומתמיד חברים טובים.
בבית הספר היית תלמיד ממוצע אך במעשה הקונדס
היית תמיד הראשון.
בנערותך היית מדריך נערץ בבני עקיבא ומושא
להערצתן של בנות סניף סיביו-הרמנשטט והסביבה.

3

לע"נ דוד יהודה ב"ר דב מאיר הולנדר
הימים אחרי מלחמת העולם היו ספוגי ציונות ,מלאי
תקווה של תקומה  .זה הזמן שבו עסקת בשליחות ציונית
לעודד עליה למדינה היהודית ועל פעילות זו קיבלת
עיטור לוחמי המדינה .במסעות נדודיך בין ערים וכפרים
נקשרו קשרי האהבה הראשונים עם עלמה קטנה
ויפייפיה ושמה קלרוצ'ה ,שעדין לא נענתה לחיזוריך.
עלית לארץ במסגרת עליית הנוער הציוני בספינת משא
מלאה בצל )וזה מה שאכלת במשך כל המשא מטעמי
כשרות( .הגעת ישר לבאר שבע ,וגרת בבית ערבי קטן
בעיר העתיקה.

בתחילת שנות החמישים שוב נפגשת עם אמא והפעם
ניצתה אש האהבה.
ביום ראשון א' דר"ח אדר תשי"ג  15.2.53נישאתם
בבי"ס "מזרחי" בבאר שבע ועברתם לגור בשיכון א'-
סוקולוב  5באר שבע ,עם משכנתא גדולה והרבה אהבה.
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עבדת בהנהלת חשבונות במשרות שונות והמשכת
להיות פעיל במפלגה )המפד"ל( ,בחברה )המשמרת
הצעירה( ,בבניית בית כנסת סטרומה ובבניית המשפחה.
בשנת  -1954נולדה בתך הבכורה עדנה וב -1958 -בתך
הצעירה נורית.
בשנת  1956בפרוץ מלחמת סיני ,גויסת למילואים
בצה"ל והשתתפת באופן פעיל בקרבות.
בשנות השישים עברנו לגור ברמת גן למקום בו נוכל
אנחנו ,הבנות לרכוש חינוך כיאות .גם במקום החדש
היית פעיל ציבורית ,גבאי בבית הכנסת ,חזן ובעל
תפילה ,יו"ר ועד ההורים בבתי הספר של הבנות ותמיד
מוקף בחברים ,שר שירים ,מספר בדיחות ונואם נאומים
בנושאי דת ומדינה .היית אמן הדיבור מנעוריך וכישרון
הנאום הדרשני שלך השתבח עם הזמן ,מעל הכל היית
איש משפחה אוהב ואהוב.
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כך מתאר משה לנאו הבן דוד שלנו את תקופת המגורים
ברמת גן:
"חולף לו עשור ואנחנו בתקופה הרמת-גנית .הפרש הגיל
שבינינו מקבל משמעות שונה ,הוא מצטמצם בנפחו.
במפגשים בין משפחותינו מתקיימות שיחות בגובה
העיניים באווירה חברית ,בענייני דת ומדינה ,חינוך,
ערכים ,היסטוריה .העושר הלשוני והמוסיקלי של יהודה
היו כאבן שואבת והקפיצות לביקור מגבעתיים לרחוב
הרו"אה ולהיפך היו עניין שבשגרה .מעמדו המרכזי והרם
של יהודה בחברה ובמשפחת הולנדר המורחבת ,יכולותיו
הפסיכולוגיות ,הקרבה הנפשית לכל בני המשפחה,
הניצול הנבון של מכשיר הטלפון לשיחות מרגיעות,
מכתירים אותו בעטרה של הכהן הגדול של השבט,
הקוסם ,המרפא".

בשנת  1964נפטרה בבאר שבע אמך חיה גולדה לאחר
מחלה קשה.
בשנת  1985נפטר אביך דב מאיר בנתניה בשיבה טובה.
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לצערנו ,בגיל צעיר מאד – בן  50קיבלת את האירוע
המוחי הראשון ,ומאז המחלה רק הלכה והידרדרה
במשך  30שנה .בשנים הארוכות לא תמיד יכולתנו לדעת
מה מתחולל במוחך.
הנוכחות שלך הייתה פסיבית מאד ,שהלכה ודעכה עם
השנים .אבל היית נוכח .היית נוכח על ידי מחיאות כפיים
בזמן הזמירות ,היית נוכח על ידי הוזלת דמעות למשמע
שיר או ניגון מהעבר ,היית נוכח על ידי מבט חייכני
למראה נין חדש שנולד לך .היית נוכח.
ביום ד' בניסן תשס"ט ,בעת שנינך בארי-חיים נכנס
בבריתו של אברהם אבינו השבת את נשמתך הטהורה
לבורא והנחת אותנו אבלים וכואבים ביגון קודר.
אב נפלא ,אכפתי ואציל נפש היית לנו במשך כל חייך.
אוהב ,מקשיב ,עוזר ,דוחף ,מעודד ,דואג ,סלחן .הקרנת
חם אנושי נדיר אף ברגעיך הקשים ביותר .מעל מצבתך
חרטנו" :איש תורה ועבודה ,רב פעלים ,אוהב בריות
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ואהוב על הבריות "...ואמנם כך היית כל ימיך כלפי כל
הבריות בכלל וכלפי בני משפחתך בפרט .בן  ,אח ,בעל,
אב וסב נפלא ואוהב היית לנו .כך תשכון בלבנו ובלב
צאצאנו לעד .זכרך ילווה אותנו תמיד.

רעייתך קלרה ,בנותיך וחתניך האוהבים עדנה ,פרץ,
נורית וראובן
וכל נכדיך וניניך:
יפעת ואלעד וילדיהם :מירון-פלאי ,בת-עין-אורייה,
נהוראי טוביה ,איתיאל-חנינא ושלומית חיה אהובה.
עינט ושמוליק וילדיהם :שחר-אוריה ,שקד-מרים ונוה-
דוד.
יאיר וענת וילדם :בארי חיים.
ליאת ומיקי וילדיהם :מעין-חן ואלון אהוביה
עדי ורן ,ואביחי-דב.
תהא נשמתך צרורה בצרור החיים.
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סבא יהודה
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תפילות יו השנה )"יארצייט"( בעת העליה לקבר
מי שלא היה בבית קברות במש שלושי יו מבר ברכה זו
בבואו תו ד' אמות לקברי:

*ָ ר $%אַ ָ)ה ְייָ ,אֱ 'הֵ ינ %מֶ לֶ $הָ ע ֹולָ ,אֲ ֶ ר יָצַ ר אֶ ְתכֶ
*ַ ִ-י ,+וְ זָ +וְ כִ לְ ֵ.ל אֶ ְתכֶ *ַ ִ-י ,+וְ הֵ ִמית אֶ ְתכֶ *ַ ִ-י,+
וְ יוֹדֵ עַ ִמ ְס ַ2ר  ְ01.כֶ *ַ ִ-י ,+וְ עָ ִתיד לְ הַ חֲ זִ יר %לְ הַ חֲ יו ְֹתכֶ
*ַ ִ-י ָ* :+ר $%אַ ָ)ה ְייְָ ,מחַ ֵ6ה הַ ִ ֵ5תי :אַ ָ)ה * ִ4וֹר
לְ ע ֹולָ ,אֲ ֹדנָי ְמחַ ֵ6ה מֵ ִתי אַ ָ)הַ ,רב לְ ה ֹו ִ יעַ .
ְמכַלְ ֵ.ל חַ ִ6י *ְ חֶ סֶ דְ ,מחַ ֵ6ה מֵ ִתי *ְ ַרחֲ ִמי ַר*ִ י,
%מ ַקֵ6
ס%ריְ ,
סוֹמֵ  $נוֹפְ לִ י ,וְ רוֹפֵ א חוֹלִ י% ,מַ ִ)יר אֲ ִ
%מי -וֹמֶ ה
אֱ מ%נָת ֹו לִ י ֵ נֵי עָ פָ רִ .מי כָמוֹ ַ* 8עַ ל  ְ4ב%רוֹת ִ
%מחַ ֶ6ה %מַ ְצ ִמיחַ ְי %עָ ה.
 ,$ָ0מֶ לֶ $מֵ ִמית ְ
וְ נֶאֱ מָ  +אַ ָ)ה לְ הַ חֲ יוֹת מֵ ִתי.
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תהילי פרק לג
יקי *ַ יָי ַל ְי ָ ִרי נָאוָ ה ְת ִהָ0ה :הוֹדַ %ליָי
ַר ְ:נ %צַ ִִ -
*ְ כִ :וֹר *ְ נֵבֶ ל עָ ;וֹר ז ְַ5ר %לוֹ ִ :יר %ל ֹו ִ יר חָ ָד
יטיבַ %נְ ִ* +ֵ4תר%עָ ה ִ. :י ָי ָ ר ְ-בַ ר ְי ָי וְ כָל מַ עֲ ֵ;ה%
הֵ ִ
%מ ְ  ָ2ט חֶ סֶ ד ְי ָי מָ לְ <ה
*ֶ אֱ מ%נָה :אֹהֵ ב ְצ ָד ָקה ִ
<ר=ְ ִ* :דבַ ר ְי ָי ָ מַ יִ נַעֲ ;% %בְ ר%חַ  ִ2יו ָ.ל
הָ ֶ
ְצבָ <.ֹ :נֵס ֵַ:.ד מֵ י הַ  ָ6נֹ ֵת ְ* +אוֹצָ רוֹת ְ)הוֹמוֹת:
<ר= ִמ %: ֶ5יָג%רָ. %ל ֹי ְ בֵ י ֵתבֵ ל:
ִירא %מֵ ְי ָי ָ.ל הָ ֶ
י ְ
 ִ.י ה%א אמַ ר וַ ִֶ 6הי הוא ִצ ָ%ה וַ ַ6עֲ מֹ דְ :י ָי הֵ פִ יר עֲ צַ ת
ֹ 4ויִ הֵ נִיא מַ ְח ְ בוֹת עַ ִ5י :עֲ צַ ת ְי ָי לְ ע ֹו ָל
ַ)עֲ מֹ ד מַ ְח ְ בוֹת לִ * ֹו לְ דֹר וָ דֹר :אַ ְ ֵרי הַ 4וֹי אֲ ֶ ר
ְי ָי אֱ 'הָ יו הָ עָ  *ָ חַ ר לְ נַחֲ לָה לוִֹ :מ ָ>מַ יִ ִה*ִ יט ְי ָי
<דִ :מ ְ5כוֹ ִ +בְ ) ֹו ִה ְ ִ4יחַ
ָראה אֶ ת ָ.ל *ְ נֵי הָ ָ
<ר= :הַ ֹ6צֵ ר יַחַ ד לִ *ָ  הַ  ֵ5בִ י +אֶ ל
אֶ ל ָ.ל ֹי ְ בֵ י הָ ֶ
ָ.ל מַ עֲ ֵ;יהֶ  :אֵ י +הַ  ֶ5לֶ $נ ֹו ָ ע *ְ ָרב חָ יִל * ִ4וֹר 'א
ִיָ:צֵ ל *ְ ָרב ֹ.חַ ֶ ֶ :קר הַ ?%ס לִ ְת %עָ ה %בְ רֹב חֵ יל ֹו
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'א יְמַ ֵ0טִ :הֵ:ה עֵ יְ +י ָי אֶ ל י ְֵר<יו ל ְַמיַחֲ לִ י
לְ חַ ְס-וֹ :לְ הַ ִ@יל ִמ ָ5וֶ ת נַפְ ָ  %לְ חַ 6ו ָֹת *ָ ָרעָ ב:
נַפְ ֵ נִ %חָ ְ.תה ַליָי עֶ זְ ֵרנ% %מָ גִ ֵ:נ %ה%א ִ. :י ב ֹו י ְִ;מַ ח
לִ *ֵ נ ִ. %י בְ ֵ  ָק ְד ֹו בָ טָ ְחנ :%י ְִהי חַ ְס ְְ 8-י ָי עָ לֵינ%
ַ.אֲ ֶ ר יִחַ לְ נ %לָ:$
תהילי פרק טז
יתי בָ < :$מַ ְר ְ) ַליָי
ִמכְ ָ) לְ ָדוִ ד ָ ְמ ֵרנִי אֵ ל  ִ.י חָ ִס ִ
אֲ ֹדנָי אָ ָ)ה טוֹבָ ִתי *ַ ל עָ לֶי :8לִ ְקד ֹו ִ י אֲ ֶ ר
<ר= הֵ  ָ5ה וְ אַ ִֵ -ירי ָ.ל חֶ פְ ִצי בָ  :י ְִר* %עַ ְ@בו ָֹת
*ָ ֶ
Bחֵ ר מָ הָ ר ַ* %ל אַ ִ?י $נִ ְסֵ.יהֶ  ִמ ָ% -בַ ל אֶ ָAא
אֶ ת ְ מו ָֹת עַ ל ְ;פָ ָתיְ :י ָי ְמנָת חֶ לְ ִקי וְ כו ִֹסי אַ ָ)ה
ימי  CBנַחֲ לָת
)ו ִֹמי4 $ו ָֹרלִ י :חֲ בָ לִ י נָפְ ל %לִ י *ַ ִ ְ:ע ִ
ָ פְ ָרה עָ לָי :אֲ בָ ֵר $אֶ ת ְי ָי אֲ ֶ ר יְעָ צָ נִי  CBלֵילוֹת
ימינִי
יתי ְי ָי לְ נֶגְ ִ-י ָת ִמיד  ִ.י ִמ ִ
י ְִ?ר%נִי כִ לְ יו ָֹתיִ ִ% ִ :
*ַ ל אֶ 5וֹטָ :לכַ;ָ +מַ ח לִ *ִ י וַ ָ6גֶל  ְ.בו ִֹדי ִ ;ָ ְ* CBרי
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ִי ְ  +ֹ.לָבֶ טַ ח ִ. :י 'א ַתעֲ זֹב נַפְ ִ י לִ ְ אוֹל 'א ִת ֵ)+
חֲ ִס ְיד 8לִ ְראוֹת ָ חַ ת) :ו ִֹדיעֵ נִי א ַֹרח חַ ִ6י שֹבַ ע
ימינְ  8נֶצַ ח:
ְ;מָ חוֹת אֶ ת  ָ2נֶי 8נְ ִעימוֹת *ִ ִ
תהילי פרק יז
ְ)פִ ָ0ה לְ ָדוִ ד ִ ְמעָ ה ְי ָי צֶ דֶ ק הַ ְק ִ יבָ ה ִרִָ :תי
הַ אֲ זִ ינָה ְתפִ ִָ 0תי *ְ 'א ִ;פְ ֵתי ִמ ְרמָ הִ :מ ְ0פָ נֶי8
ִמ ְ ִ ָ2טי יֵצֵ א עֵ ינֶי)ֶ 8חֱ זֶינָה  ֵ5י ָ ִרי ָ* :חַ נְ ָ)י לִ *ִ י
ַ ָ2ק ְד ָ) ְַ 0ילָה ְצ ַרפְ ָ)נִי בַ ל ִ) ְמצָ א זִַ ֹ5תי *ַ ל יַעֲ בָ ר
<ד *ִ ְדבַ ר ְ;פָ ֶתי 8אֲ נִי ָ מַ ְר ִ)י
 ִ2י :לִ פְ ע0 1וֹת ָ
<רחוֹת ִ ָ2רי=)ָ :מֹ  $אֲ ַ 1רי *ְ מַ ְע ְ4לו ֶֹתי ַ* 8ל נָמוֹט%
ְ
אתי ִ. 8י ַתעֲ נֵנִי אֵ ל הַ ט <זְ נְ  8לִ י
פְ עָ מָ י :אֲ נִי ְק ָר ִ
ְ מַ ע ִא ְמ ָר ִתי :הַ פְ לֵה חֲ סָ דֶ י 8מ ֹו ִ יעַ חו ִֹסי
ימינְֶ ָ :8מ ֵרנִי ִ ְ.אי וֹ ַ* +ת עָ יִ+
ִמ ְִ 5תקו ְֹמ ִמי *ִ ִ
*ְ צֵ ל  ְ.נָפֶ יְ )ַ 8ס ִ) ֵירנִיִ :מ ְ2נֵי ְר ָ ִעי ז%- ַ %נִי
ֹאיְבַ י *ְ נֶפֶ י ִַDיפ %עָ לָי :חֶ לְ *ָ מ ֹו סָ גְר ִ2 %ימ ֹו ִד*ְ ר%
13
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>רנ %עַ ָ)ה ְסבָ ב%נ %עֵ ינֵיהֶ  ָי ִ ית%
בְ גֵא%ת :אַ ֵ
Bריֵה יִכְ סוֹ Cלִ ְטרֹ Cוְ כִ כְ פִ יר
<ר=ְ -ִ :מיֹנ ֹו ְ ְ.
לִ נְ טוֹת *ָ ֶ
ֹי ֵ ב *ְ ִמ ְס ָ) ִרי :ק%מָ ה ְי ָי ַק ְ-מָ ה פָ נָיו הַ כְ ִריעֵ ה%
 ְ0 ַ2טָ ה נַפְ ִ י מֵ ָר ָ ע חַ ְר*ֶ ִ :8מ ְמ ִתי י ְָד ְי ָי
%צפ%נְ )ְ 8מַ ֵ0א
ִמ ְמ ִתי מֵ חֶ לֶד חֶ לְ ָק *ַ חַ ִ6י ְ
בִ ְטנָ י ְִ;*ְ ע %בָ נִי וְ ִהִ:יח %י ְִת ָר לְ עוֹלְ לֵיהֶ  :אֲ נִי
*ְ צֶ דֶ ק אֶ חֱ זֶה פָ נֶי 8אֶ ְ;*ְ עָ ה בְ הָ ִקי= ְ)מ%נ ֶָת:8
תהילי עב
'הי ִמ ְ  ָ2טֶ י 8לְ מֶ לֶ +)ֵ $וְ ִצ ְד ָק ְת 8לְ בֶ +
לִ ְ 'מֹ ה אֱ ִ
מֶ לֶ :$י ִָדי +עַ ְ 85בְ צֶ דֶ ק וַ עֲ נִ ֶ6י 8בְ ִמ ְ  ָ2ט :י ְִ;א%
הָ ִרי ָ לוֹ לָעָ  %גְ בָ עוֹת *ִ ְצ ָד ָקהִ :י ְ  ֹ2ט עֲ נִ ֵ6י
ִיראִ 8%ע
ידֵ.א ע ֹו ֵ ק :י ָ
עָ  י ֹו ִ יעַ לִ בְ נֵי אֶ בְ יוֹ +וִ ַ
ָ מֶ וְ לִ פְ נֵי י ֵָרחַ -וֹר -ו ִֹרי :י ֵֵרד  ְ.מָ טָ ר עַ ל ֵ4ז
<ר= :יִפְ ַרח *ְ יָמָ יו צַ ִ-יק וְ רֹב
ְ ִ.רבִ יבִ י ז ְַרזִ יֶ C
ָ לוֹ עַ ד *ְ לִ י י ֵָרחַ  :וְ י ְֵר ְִ -מ ָ6עַ ד יָ ִ %מָ:הָ ר עַ ד
14
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<ר= :לְ פָ נָיו יִכְ ְרעִ %צִ6י וְ ֹאיְבָ יו עָ פָ ר
Bפְ סֵ י ֶ
ְילַחֵ כ :%מַ לְ כֵי ַת ְר ִ י וְ ִאִ6י ִמנְ חָ ה ָי ִ יב %מַ לְ כֵי
%סבָ א אֶ ְ ָ.ר י ְַק ִריב :%וְ ִי ְ ַ)חֲ ו %ל ֹו כָל
ְ בָ א ְ
ְמלָכִ י ָ.ל ֹ 4ויִ יַעַ בְ ד%ה ִ. :%י י ִַ@יל אֶ בְ יוְֹ +מ ַ ֵ%עַ
וְ עָ נִי וְ אֵ יֹ +עזֵר לוָֹ :יחֹס עַ ל ַ-ל וְ אֶ בְ יוֹ +וְ נַפְ וֹת
ֵיקר
אֶ בְ יוֹנִי י ֹו ִ יעַ ִ :מ)וֹ% $מֵ חָ מָ ס יִגְ Bל נַפְ ָ  וְ י ַ
יחי וְ י ִֶ) +ל ֹו ִמ ְEהַ ב ְ בָ א וְ י ְִתֵ0 ַ2ל
ָ-מָ  *ְ עֵ ינָיו :וִ ִ
*ַ עֲ ד ֹו ָת ִמיד ָ.ל ה6וֹ יְבָ ְרכֶנְה :%י ְִהי פִ ?ַ ת *ַ ר
<ר= *ְ רֹא הָ ִרי י ְִרעַ  ְ0ַ.בָ נוְֹ ִ2 +רי ֹו וְ י ִָציצ%
*ָ ֶ
<ר= :י ְִהי ְ מ ֹו לְ ע ֹולָ לִ פְ נֵי ֶ מֶ
מֵ ִעיר  ְ.עֵ ֶ;ב הָ ֶ
יִ:וֹ ְ +מ ֹו וְ י ְִת*ָ ְרכ %ב ֹו ָ.ל ֹ 4ויִ יְאַ ְ>ר 1ה ָ* :%רְ $%י ָי
'הי אֱ 'הֵ י י ְִ; ָראֵ ל ע ֵֹ;ה נִ פְ לָאוֹת לְ בַ -וֹ% :בָ ר$%
אֱ ִ
<ר=
ֵ   ְ.בוֹד ֹו לְ ע ֹולָ וְ יִ ָ5לֵא כְ בוֹד ֹו אֶ ת ָ.ל הָ ֶ
<מֵ  +וְ <מֵ ָ. :+לְ %תפִ 0וֹת ָ-וִ ד *ֶ ִ +י ָ י:
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תהילי צא
ֹי ֵ ב *ְ סֵ ֶתר עֶ לְ יוֹ ְ* +צֵ ל ַ ַ-י י ְִתל ֹונָ :+אֹמַ ר ַלָ6י
צ%ד ִתי אֱ 'הַ י אֶ בְ טַ ח *וֹ ִ. :י ה%א י ִַ@ילְ 8
%מ ָ
מַ ְח ִסי ְ
ִמ ַ2ח יָקִ %מ ֶ-בֶ ר הַ %וֹת ְ* :אֶ בְ ָרת ֹו יָסֶ  $לָ $וְ ַתחַ ת
 ְ.נָפָ יו ֶ) ְחסֶ ה ִצָ:ה וְ סֹחֵ ָרה אֲ ִמ)וֹ' :א ִת ָירא
ִמ ַ2חַ ד ָל ְילָה מֵ חֵ = יָע C%יוֹמָ ִ :מ ֶ-בֶ ר *ָ אֹפֶ ל יַהֲ '$
ִמ ֶDטֶ ב ָי %ד צָ הֳ ָריִ :יִ ֹ2ל ִמ ִ@ ְ 8-אֶ לֶ%ְ Cרבָ בָ ה
ימינֶ 8אֵ לֶי' 8א ִי ַָ : 4רק *ְ עֵ ינֶיַ 8ת ִ*יט וְ ִ 10מַ ת
ִמ ִ
ְר ָ ִעי ִ) ְראֶ ה ִ. :י אַ ָ)ה ְי ָי מַ ְח ִסי עֶ לְ יוְֹ ;ַ +מ ָ)
ְמע ֹונֶ' :8א ְתאֶ: 1ה אֵ לֶיָ 8רעָ ה וְ ֶנגַע 'א י ְִק ַרב
*ְ <הֳ לֶ ִ. :8י מַ לְ <כָיו יְצַ  ֶ%ה ָ $0לִ ְ מָ ְר ְ* 8כָל ְָ -רכֶי:8
עַ ל  ַ2ַ.יִ י ִָAא%נְ  ָ* C ֹ4)ִ + ֶ2 8אֶ בֶ ַ +רגְ לֶ :8עַ ל ַ חַ ל
וָ פֶ ֶתְ )ִ +דרְֹ )ִ $רמֹ ס  ְ.פִ יר וְ ַתִ:י ִ. :+י ִבי חָ ַ ק
וַ אֲ פַ  ְ0טֵ ה %אֲ ַ;ְ4בֵ ה ִ. %י י ַָדע ְ ִמי :י ְִק ָראֵ נִי וְ אֶ ֱענֵה%
ִעֹ 5ו <נֹ כִ י בְ צָ ָרה אֲ חַ  ְ0צֵ ה %וַ אֲ כַ*ְ דֵ ה :%א ֶֹר $י ִָמי
Bראֵ ה ִ* %י %עָ ִתי:
אַ ְ;*ִ יעֵ ה %וְ ְ
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תהילי קד
*ָ ְרכִ י נַפְ ִ י אֶ ת ְי ָי ְי ָי אֱ 'הַ י ַָ 4דלְ ָ) ְמאֹד הוֹד וְ הָ ָדר
לָבָ ְ ָ) :עֹטֶ ה אוֹר Aַַ .לְ מָ ה נוֹטֶ ה ָ מַ יִ ַ.י ְִריעָ ה:
הַ ְמ ָק ֶרה בַ  ַ5יִ עֲ לִ 6ו ָֹתיו הַ ָ Aעָ בִ י ְרכ%ב ֹו
הַ ְמהַ  $ֵ0עַ ל ַ.נְ פֵ י ר%חַ  :ע ֶֹ;ה מַ לְ <כָיו ר%חוֹת
ְמ ָ ְר ָתיו אֵ 'הֵ ט :יָסַ ד אֶ ֶר= עַ ל ְמכ ֹונֶיהָ *ַ ל
ִ)5וֹט ע ֹולָ וָ עֶ ד)ְ :הוֹ  ְ0ַ.ב?ִ ִ. %ית ֹו עַ ל הָ ִרי
יַעַ ְמד %מָ יִִ :מַ4 +עֲ ָר ְת 8יְנ%סִ +%מ +קוֹל ַרעַ ְמ8
יֵחָ פֵ ז :+%יַעֲ ל %הָ ִרי י ְֵרד %בְ ָקעוֹת אֶ ל ְמקוֹ זֶה
יָסַ ְד ָ) לָהֶ  ְ4 :ב%ל ַ; ְמ ָ) *ַ ל יַעֲ בֹר ַ* +%ל ְי  1ב+%
<ר= :הַ ְמ ַ ֵ0חַ מַ ְעיָנִי *ַ  ְ:חָ לִ י *ֵ י+
לְ כַ?וֹת הָ ֶ
הָ ִרי יְהַ ֵ0כַ :+%י ְ קָ. %ל חַ יְת ֹו ָָ Aדי ִי ְ *ְ ר %פְ ָר ִאי
ְצמָ < :עֲ לֵיהֶ  עוֹ Cהַ ָ>מַ יִ ִי ְ .וִֹ +מ*ֵ י +עֳ פָ איִ
י ְִ)נ %קוֹל :מַ ְ ֶקה הָ ִרי מֵ עֲ לִ 6ו ָֹתיו ִמִ ְ2רי מַ עֲ ֶ;י8
<ר= :מַ ְצ ִמיחַ חָ ִציר לַ*ְ הֵ מָ ה וְ עֵ ֶ;ב
ִ) ֶ;*ַ ע הָ ֶ
<ר= :וְ ַייִ+
<ד לְ הו ִֹציא לֶחֶ  ִמ +הָ ֶ
לַעֲ ב ַֹדת הָ ָ
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י ְַ; ַ5ח לְ בַ ב אֱ נ ֹו לְ הַ צְ ִהיל  ָ2נִי ִמ ָ>מֶ  +וְ לֶחֶ 
Bרזֵי לְ בָ נוֹ +אֲ ֶ ר
לְ בַ ב אֱ נ ֹו י ְִסעָ ד :י ְִ;*ְ ע %עֲ צֵ י ְי ָי ְ
ידה *ְ ר ֹו ִ י
נָטָ ע :אֲ ֶ ר ָ  ִצִ ֳ2רי י ְַקֵ:נ %חֲ ִס ָ
ית :Gהָ ִרי הַ  ְ4ב ִֹהי ַלְ6עֵ לִ י ְסל ִָעי מַ ְחסֶ ה
*ֵ ָ
ַל ְ פַ ִ:י :עָ ָ;ה י ֵָרחַ לְ מוֹעֲ ִדי ֶ מֶ י ַָדע ְמבוֹאוֹ:
יהי ָל ְילָה * ֹו ִת ְרמֹ ָ.ל חַ יְת ֹו יָעַ ר:
ָ) ֶ ת ֹח ֶ  $וִ ִ
הַ  ְ.פִ ִירי ֹאֲ גִי לֶַ ָHר% Cלְ בַ ֵ Dמֵ אֵ ל <כְ לָ:
ִ)זְ ַרח הַ ֶ>מֶ יֵ<סֵ פ +%וְ אֶ ל ְמעוֹנֹ ָת י ְִר*ָ צ :+%יֵצֵ א
<ד לְ פָ עֳ ל ֹו וְ לַעֲ ב ָֹדת ֹו עֲ דֵ י עָ ֶרב :מָ ה ַר* %מַ עֲ ֶ;י8
ָ
<ר= ִקנְ ָינֶי :8זֶה
ית מָ לְ <ה הָ ֶ
ְי ָי  ְ* ָ0.1חָ כְ מָ ה עָ ִ; ָ
הַ ָ4 ָ6דוֹל ְ%רחַ ב י ַָדיִ ָ  ֶרמֶ ; וְ אֵ יִ +מ ְס ָ2ר חַ 6וֹת
ְקטַ :וֹת ִע  ְ4דֹלוֹת  ָ :אֳ נִ6וֹת יְהַ ֵ0כ +%לִ וְ ָי ָת +זֶה
יָצַ ְר ָ) לְ ַ;חֶ ק *וֹ.1 :לָ אֵ לֶי 8י ְַ;*ֵ ר +%ל ֵָתת <כְ לָ
*ְ ִע)וֹ +)ֵ )ִ :לָהֶ  יִלְ קֹט)ִ +%פְ ַ)ח י ְָד 8י ְִ;*ְ ע+%
טוֹבְ )ַ :ס ִ)יר  ָ2נֶי 8יִ*ָ הֵ לֹ) +%סֵ  Cר%חָ  יִגְ וָ ע +%וְ אֶ ל
%תחַ  ְ2 ֵ-נֵי
עֲ פָ ָר ְי %בַ0 ַ )ְ :+%ח ר%חֲ  8יִ*ָ ֵראְ +%
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אֲ ָדמָ ה :י ְִהי כְ בוֹד ְי ָי לְ ע ֹולָ י ְִ;מַ ח ְי ָי *ְ מַ עֲ ָ;יו:
ָ<ר= וַ ִ) ְרעָ ד ִיַ4ע *ֶ הָ ִרי וְ ֶי ֱע ָ נ:%
הַ  ִ* ַ5יט ל ֶ
אָ ִ ָירה ַ0יָי *ְ חַ ָ6י אֲ ז ְַמ ָרה לֵא'הַ י *ְ עו ִֹדיֶ :יע ֱַרב
יחי <נֹ כִ י אֶ ְ;מַ ח *ַ יָיִ :י ַ) %5חַ ִ ָHאי ִמ+
עָ לָיו ִ; ִ
<ר= ְ%ר ָ ִעי עוֹד אֵ ינָ *ָ ְרכִ י נַפְ ִ י אֶ ת ְי ָי
הָ ֶ
הַ לְ ל%יָ:G
תהילי קל
אתיְ 8ייָ :אֲ ֹדנָי
ִ יר הַ  ַ5עֲ לוֹת ִמ ַ5עֲ מַ ִDי ְק ָר ִ
ִ ְמעָ ה בְ קוֹלִ י ִ) ְהיֶינָה <זְ נֶיַ 8ק> 1בוֹת לְ קוֹל
ַ)חֲ נ%נָיִ :א עֲ וֹנוֹת ִ) ְ מָ ר יָ Gאֲ ֹדנָי ִמי יַעֲ מֹ ד ִ. :י
יתי ְי ָי ִקָ ְ%תה נַפְ ִ י
ִע ְ 85הַ ְ?לִ יחָ ה לְ מַ עַ ֵ ָ%)ִ +ראִ :קִ ִ%
וְ לִ ְדבָ ר ֹו הוֹחָ לְ ִ)י :נַפְ ִ י לַא ֹדנָי ִמ> ְֹמ ִרי ַל* ֶֹקר
ְֹמ ִרי ַל* ֶֹקר :יַחֵ ל י ְִ; ָראֵ ל אֶ ל ְי ָי  ִ.י ִע ְי ָי
הַ חֶ סֶ ד וְ הַ ְר*ֵ ה ִעֹ 5ו פְ ד%ת :וְ ה%א יִפְ  ֶ-ה אֶ ת י ְִ; ָראֵ ל
ִמֹ.ל ּ ֲעוֹנו ָֹתיו:
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אותיות לעילוי הש

ד
ָ-בְ ָקה לֶעָ פָ ר נַפְ ִ י חַ ֵ6נִי ְ ִ.דבָ ֶרָ -ְ :8רכַי ִסְ ַ2ר ִ)י
וִ ַ)עֲ נֵנִי ל ְַ5דֵ נִי חDֶ 1יֶ ֶ- :8ר%D ִ2 $דֶ י 8הֲ בִ ינֵנִי
וְ אָ ִ;יחָ ה *ְ נִ פְ לְ או ֶֹתי-ָ :8לְ פָ ה נַפְ ִ י ִמ)%גָה ַקְ6מֵ נִי
ְ ִ.דבָ ֶרֶ ֶ- :8רֶ ֶ $קר הָ סֵ ר ִמִ: ֶ5י וְ תו ָֹר ְת 8חָ ֵ:נִיֶ ֶ- :ר$
יתי-ָ :בַ ְק ִ)י בְ עֵ ְדו ֶֹתי8
אֱ מ%נָה בָ חָ ְר ִ)י ִמ ְ  ָ2טֶ יִ ִ% ִ 8
ְי ָי Bל ְ)בִ י ֵ נִיֶ ֶ- :רִ $מ ְצו ֶֹתי< 8ר ִ. =%י ַת ְר ִחיב
לִ *ִ י:

ו
וִ יבֹא 1נִי חֲ סָ דֶ יְ 8י ָי ְ) %עָ ְתִ ְ. 8א ְמ ָר ֶת :8וְ אֶ ֱענֶה
ח ְֹרפִ י ָדבָ ר  ִ.י בָ טַ ְח ִ)י *ִ ְדבָ ֶר :8וְ Bל ַ)@ֵ ל ִמ ִ2י ְדבַ ר
אֱ מֶ ת עַ ד ְמאֹד  ִ.י לְ ִמ ְ  ָ2טֶ  8יִחָ לְ ִ)י :וְ אֶ ְ ְמ ָרה
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תו ָֹר ְתָ 8ת ִמיד לְ ע ֹולָ וָ עֶ ד :וְ אֶ ְתהַ  ְ0כָה בָ ְרחָ בָ ה  ִ.י
פִ  1Dדֶ יָ 8ד ָר ְ ִ)י :וַ אֲ ַד*ְ ָרה בְ עֵ ד ֶֹתיֶ 8נגֶד ְמלָכִ י וְ 'א
אֵ ב ֹו  :וְ אֶ ְ ַ)עֲ ַ ע *ְ ִמ ְצו ֶֹתי 8אֲ ֶ ר <הָ בְ ִ)י:
וְ אֶ ָAא כַ ַ2י אֶ ל ִמ ְצו ֶֹתי 8אֲ ֶ ר <הָ בְ ִ)י וְ אָ ִ;יחָ ה
*ְ חDֶ 1י:8

ד
ָד

ִ יר הַ  ַ5עֲ לוֹת לְ וִ ד ִהֵ:ה מַ ה Hוֹב %מַ ה ִָ :עי
ַ>מֶ  +הַ Hוֹב עַ ל הָ רֹא י ֵֹרד
Bחי  ַ4יָחַ דֶ . .
ֶ בֶ ת ִ
עַ ל הַ ָָ Eק +זְ ַקB +הֲ רֵֹֹ 6 ֶ +רד עַ ל  ִ2י ִמ-ו ָֹתיו ְ. .טַ ל
חֶ ְרמוֵֹֹ 6 ֶ +רד עַ ל הַ ְר ֵרי ִצ6וֹ ִ. +י ָ  ִצ ָ%ה יְהוָ ה אֶ ת
הַ *ְ ָרכָה חַ ִ6י עַ ד הָ ע ֹולָ.
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י
יָדֶ י 8עָ ;%נִי וַ יְכוֹנְ נ%נִי הֲ בִ ינֵנִי וְ אֶ לְ ְמ ָדה ִמ ְצו ֶֹתי:8
י ְֵראֶ י 8י ְִרא%נִי וְ י ְִ;מָ ח ִ. %י לִ ְדבָ ְר 8יִחָ לְ ִ)י :י ַָד ְע ִ)י ְי ָי
ִ:יתנִי :י ְִהי נָא חַ ְס ְ8-
 ִ.י צֶ דֶ ק ִמ ְ  ָ2טֶ י 8וֶ אֱ מ%נָה ִע ָ
לְ נַחֲ מֵ נִי ִ ְ.א ְמ ָר ְת 8לְ עַ בְ ְְ :8-יבֹא%נִי ַרחֲ מֶ י 8וְ אֶ ְחיֶה
 ִ.י תו ָֹר ְת ַ 8עֲ  1עָ י :יֵב  %ז ִֵדי  ִ.י ֶ ֶקר ִע ְ%ת%נִי
אֲ נִי אָ ִ;יחַ *ְ פִ  1Dדֶ יָ :8י %ב %לִ י י ְֵראֶ י 8וְ י ְֹדעֵ י
עֵ ד ֶֹתי :8י ְִהי לִ *ִ י ָת ִמי ְ*חDֶ 1י 8לְ מַ עַ ' +א אֵ ב ֹו :

ה
הו ֵֹרינִי ְי ָי ֶ ֶ-ר $חDֶ 1י 8וְ אֶ @ֳ ֶרָ:ה עֵ ֶקב :הֲ בִ ינֵנִי וְ אֶ ְ@ ָרה
תו ָֹר ֶת 8וְ אֶ ְ ְמ ֶרָ:ה *ְ כָל ֵ0ב :הַ ְד ִריכֵנִי *ִ נְ ִתיב
ִמ ְצו ֶֹתי ִ. 8י ב ֹו חָ פָ ְצ ִ)י :הַ ט לִ *ִ י אֶ ל עֵ ְדו ֶֹתי 8וְ Bל
אֶ ל *ָ צַ ע :הַ עֲ בֵ ר עֵ ינַי מֵ ְראוֹת ָ וְ א *ִ ְד ָרכֶ 8חַ ֵ6נִי:
<ת :8הַ עֲ בֵ ר
הָ ֵק לְ עַ בְ ְִ 8-א ְמ ָר ֶת 8אֲ ֶ ר לְ י ְִר ֶ
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חֶ ְרִ ָ2תי אֲ ֶ ר יָגֹ ְר ִ)י  ִ.י ִמ ְ  ָ2טֶ י 8טוֹבִ יִ :הֵ:ה
ָ)Bבְ ִ)י לְ פִ %Dדֶ יִ ְ* 8צ ְד ָק ְת 8חַ ֵ6נִי:

ו
ל ְַמנַ@ֵ חַ *ִ נְ גִינוֹת עַ ל הַ ְ> ִמינִית ִמזְ מוֹר לְ ָדוִ ד.
יְהוָ ה Bל *ְ אַ  8 ְ2תוֹכִ יחֵ נִי וְ Bל *ַ חֲ מָ ְתְ 8תי ְַ? ֵרנִי.
חָ ֵ:נִי יְהוָ ה  ִ.י אְ 1מלַל <נִי ְרפָ אֵ נִי יְהוָ ה  ִ.י נִ בְ הֲ ל%
עֲ צָ מָ י .וְ נַפְ ִ י נִ בְ הֲ לָה ְמאֹד ואת ]וְ אַ ָ)ה[ יְהוָ ה עַ ד
מָ ָתי% .בָ ה יְהוָ ה חַ  ְ0צָ ה נַפְ ִ י ה ֹו ִ יעֵ נִי לְ מַ עַ +
חַ ְס ִ. .8 ֶ-י אֵ י ָ5 ַ* +וֶ ת זִ כְ ֶר ְ ִ* 8אוֹל ִמי יוֹדֶ ה .$ָ0
ָיג ְַע ִ)י *ְ Bנְ חָ ִתי אַ ְ;חֶ ה בְ כָל ַל ְילָה ִמִ ָHתי *ְ ִד ְמעָ ִתי
Bמסֶ ה .עָ ְ ָ ה ִמַ.עַ ס עֵ ינִי עָ ְת ָקה *ְ כָל
עַ ְר ִ;י ְ
צו ְֹר ָרי .ס%רִ %מִ: ֶ5י ָ.ל  ֹ2עֲ לֵי <וֶ ִ. +י ָ מַ ע יְהוָ ה
קוֹל *ִ כְ יִי ָ .מַ ע יְהוָ ה ְ) ִחִָ :תי יְהוָ ה ְ)פִ ִָ 0תי י ִָDח.
ֵי ֹב  %וְ יִ*ָ הֲ לְ %מאֹד ָ.ל ֹאיְבָ י ָי  1ב %יֵבֹ ָ %רגַע.
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ד
ָד

ִמזְ מוֹר לְ וִ ד יְהוָ ה ר ִֹעי 'א אֶ ְחסָ ר ִ* .נְ אוֹת  ֶ ֶ-א
י ְַר*ִ יצֵ נִי עַ ל מֵ י ְמנ1חוֹת ְינַהֲ לֵנִי .נַפְ ִ י ְי וֹבֵ ב
יַנְ חֵ נִי בְ מַ ְע ְ4לֵי צֶ דֶ ק לְ מַ עַ  ְ +מ ֹו ִ. ַ4 .י אֵ לֵ ְ* $גֵיא
צַ לְ מָ וֶ ת 'א ִא ָירא ָרע  ִ.י אַ ָ)ה ִעִ ָ5די ִ בְ ְט8
%מ ְ עַ נְ ֶ) 8הֵ  ָ5ה ְינַחֲ מ 1נִי .ה ַ)עֲ רֹ $לְ פָ נַי  1לְ חָ ֶ +נגֶד
ִ
צ ְֹר ָרי ִ>ַ -נְ ָ) בַ ֶ>מֶ  +רֹא ִ י .ו ִֹסי ְרוָ יָה .אַ  $טוֹב
וָ חֶ סֶ ד י ְִר ְ-פ%נִי ָ.ל יְמֵ י חַ ָ6י וְ ַ בְ ִ)י *ְ בֵ ית יְהוָ ה
לְ א ֶֹר $י ִָמי.

ה
הַ לְ ל %יָ Gאוֹדֶ ה יְהוָ ה *ְ כָל לֵבָ ב *ְ סוֹד ְי ָ ִרי
וְ עֵ ָדה4ְ .דֹלִ י מַ עֲ ֵ;י יְהוָ ה ְ-ר ִ %י לְ כָל חֶ פְ צֵ יהֶ .
הוֹד וְ הָ ָדר  ָ2עֳ ל ֹו וְ ִצ ְד ָקת ֹו עֹמֶ דֶ ת לָעַ דֵ .זכֶר עָ ָ;ה
לְ נִ פְ לְ א ָֹתיו חַ  +%:וְ ַרח %יְהוָ ה .טֶ ֶר Cנ ַָת +לִ ֵיר<יו
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יִזְ ֹ.ר לְ ע ֹולָ *ְ ִרית ֹוֹ. .חַ מַ עֲ ָ;יו ִהִ4יד לְ עַ ֹ 5ו ל ֵָתת
%מ ְ  ָ2ט
לָהֶ  נַחֲ לַת ֹ 4ויִ .מַ עֲ ֵ;י י ָָדיו אֱ מֶ ת ִ
%Dדיוְ .סמ%כִ י לָעַ ד לְ ע ֹולָ עֲ ;%יִ
נֶאֱ מָ נִי ָ.ל ָ ִ2
*ֶ אֱ מֶ ת וְ ָי ָ ר ְ2 .ד%ת ָ לַח לְ עַ ֹ 5ו ִצ ָ%ה לְ ע ֹולָ
*ְ ִרית ֹו ָקד ֹו וְ נו ָֹרא ְ מ ֹוֵ .רא ִ ית חָ כְ מָ ה י ְִרBת
יְהוָ ה ֵ;כֶל טוֹב לְ כָל ע ֵֹ;יהֶ  ְ) ִהָ0ת ֹו עֹמֶ דֶ ת לָעַ ד.

אותיות נשמה

ֵנ

נְתיבָ ִתי :נִ ְ *ַ ְע ִ)י
ר לְ ַרגְ לִ י ְדבָ ֶר 8וְ אוֹר לִ ִ

ֵיתי עַ ד ְמאֹד
וָ אֲ ַקֵ6מָ ה לִ ְ מֹר ִמ ְ  ְ2טֵ י ִצ ְד ֶק :8נַעֲ נ ִ
%מ ְ  ָ2טֶ י8
ְי ָי חַ ֵ6נִי כִ ְדבָ ֶר :8נִ ְדבוֹת  ִ2י ְרצֵ ה נָא ְי ָי ִ
ל ְַ5דֶ נִי :נַפְ ִ י *ְ כַ ִ2י ָת ִמיד וְ תו ָֹר ְת' 8א ָ כ ְָח ִ)י:
יתי :נָחַ לְ ִ)י
%מ%D ִ2דֶ י' 8א ָת ִע ִ
נ ְָתנְ %ר ָ ִעי  ַ2ח לִ י ִ
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יתי לִ *ִ י
עֵ ְדו ֶֹתי 8לְ ע ֹולָ  ִ.י ְ;;וֹ +לִ *ִ י הֵ  ָ5ה :נ ִָט ִ
לַעֲ ;וֹת חDֶ 1י 8לְ ע ֹולָ עֵ ֶקב:

ָ;

%מ ְ-בָ ְר ָ2 8חַ ד לִ *ִ י< ;;ָ :נֹ כִ י
ִרי ְר ָדפ%נִי ִחִ ָ:

ֵאתי
עַ ל ִא ְמ ָר ֶת ְ. 8מוֹצֵ א ָ לָל ָרבֶ ֶ :קר ָ;נ ִ
וָ אֲ ַתעֵ בָ ה )ו ָֹר ְת< 8הָ בְ ִ)י ֶ :בַ ע *ַ 6וֹ ִהַ0לְ ִ)י 8עַ ל
ִמ ְ  ְ2טֵ י ִצ ְד ֶק ָ :8לוֹ ָרב לְ אֹהֲ בֵ י תו ָֹר ֶת 8וְ אֵ י+
%מ ְצו ֶֹתי8
לָמ ֹו ִמכְ וֹלְ ַ*;ִ :ר ִ)י לִ י %עָ ְתְ 8י ָי ִ
יתיְ ָ :מ ָרה נַפְ ִ י עֵ ד ֶֹתי 8וָ אֹהֱ בֵ  ְמאֹד:
עָ ִ; ִ
ָ מַ ְר ִ)י פִ %Dדֶ י 8וְ עֵ ד ֶֹתי ִ. 8י כָל ְָ -רכַי נֶגְ :8 ֶ-

מָ

ה <הַ בְ ִ)י תו ָֹר ֶתָ. 8ל הַ 6וֹ ִהיא ִ;יחָ ִתי:

מֵ ֹאיְבַ י ְ)חַ  ְ.מֵ נִי ִמ ְצו ֶֹתי ִ. 8י לְ ע ֹולָ ִהיא לִ יִ :מָ.ל
ְמל ְַַ 5די ִה ְ;ַ.לְ ִ)י  ִ.י עֵ ְדו ֶֹת;ִ 8יחָ ה לִ יִ :מֵ ְEקנִי
אתי
אֶ ְת* ֹונָ ִ. +י פִ  1Dדֶ י 8נָצָ ְר ִ)יִ :מָ.ל א ַֹרח ָרע ָ.לִ ִ
ַרגְ לָי לְ מַ עַ  +אֶ ְ מֹ ר ְ-בָ ֶרִ :8מ ִ ָ2 ְ 5טֶ י' 8א סָ ְר ִ)י  ִ.י
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אַ ָ)ה הו ֵֹר ָתנִי :מַ ה ְִ :מלְ צ %לְ ִח ִ.י ִא ְמ ָר ֶתִ 8מ ְ-בַ
ֵאתי ָ.ל א ַֹרח
לְ פִ יִ :מ 1D ִ2דֶ י 8אֶ ְת* ֹונָ +עַ ל ;ָ +ֵ.נ ִ
ָ ֶקר:

הַ

לְ ל %יָG

אַ ְ ֵרי ִאי י ֵָרא אֶ ת יְהוָ ה *ְ ִמ ְצו ָֹתיו חָ פֵ = ְמאֹד.
<ר= י ְִהיֶה ז ְַרע ֹו -וֹר ְי ָ ִרי ְיב ָֹר .$הוֹ+
* ִ4וֹר *ָ ֶ
וָ ֹע ֶ ר *ְ בֵ ית ֹו וְ ִצ ְד ָקת ֹו עֹמֶ דֶ ת לָעַ ד .ז ַָרח *ַ ֹח ֶ $
אוֹר ַל ְי ָ ִרי חַ  +%:וְ ַרח %וְ צַ ִ-יק .טוֹב ִאי ח ֹונֵ+
%מַ לְ וֶה ְיכַלְ ֵ.ל ְ-בָ ָריו *ְ ִמ ְ  ָ2ט ִ. .י לְ ע ֹולָ 'א
יִ5וֹט לְ ֵזכֶר ע ֹולָ י ְִהיֶה צַ ִ-יקִ .מ ְ>מ%עָ ה ָרעָ ה 'א
ִירא
ִירא נָכוֹ +לִ * ֹו *ָ ט 1חַ *ַ יהוָ ה .סָ מ $%לִ * ֹו 'א י ָ
י ָ
עַ ד אֲ ֶ ר י ְִראֶ ה בְ צָ ָריוַE ִ2 .ר נ ַָת +לָאֶ בְ יוֹנִי
ִצ ְד ָקת ֹו עֹמֶ דֶ ת לָעַ ד ַק ְרנ ֹו ָ)ר ְ* %כָבוֹדָ .ר ָ ע
י ְִראֶ ה וְ כָעָ ס ִ ָ:יו יַחֲ רֹק וְ נָמָ ס ַ)אֲ וַ ת ְר ָ ִעי
)ֹאבֵ ד.
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קדיש יתו
ע%ת,G
י ְִת-ַַ 4ל וְ י ְִת ַ ְ -ַ Dמֵ ַ Gר*ָ א ְ* ,עָ לְ מָ א ִ-י בְ ָרא כִ ְר ֵ
כ%ת ְ* Gחַ ֵ6יכוֹ% +בְ יוֹמֵ יכוֹ% +בְ חַ ֵ6י ְדכָל ֵ*LיתL
וְ י ְַמלִ י $מַ לְ ֵ
ִי ְ ָראֵ ל ַ* .עֲ ָגלָא %בִ זְ מַ ָ +ק ִריב .וְ ִא ְמר< %מֵ :+
יְהֵ א ְ מֵ ַ Gר*ָ א ְמבָ ַר ,$לְ עָ לַ %לְ עָ לְ מֵ י עָ לְ מַ ָ6א.
י ְִת*ָ ַר $וְ ִי ְ ַ)*ַ ח וְ י ְִתB ָ2ר וְ י ְִתרֹמַ  וְ י ְִת ַנ ֵֹMא וְ י ְִתהַ ַ-ר
וְ י ְִתעַ ֶ0ה וְ י ְִתהַ ַ0ל ְ מֵ -ְ Gקְ 1ד ָ אִ ְ* .רי $ה%א לְ עֵ ָ0א
)%לְ עֵ ָ0א( ִמָ.L+לְ ִ*Lרכ ָָתא וְ ִ ָיר ָתא ְ* ְ 1) ,חָ ָתא
וְ נ ְֶחמָ ָתא-ַ ,אֲ ִמ ָיר ְ* +עָ לְ מָ א .וְ ִא ְמר< %מֵ :+
יְהֵ א ְ לָמָ א ַר*ָ א ִמ ְ L+מַ ָ6א וְ חַ ִ6י ,עָ לֵינ %וְ עַ לָ.LלL
אמר< %מֵ :+
ש ָראֵ ל .וְ ְ
ִי ְ ֹ
ֹע ֶֹשה ָ לוֹ *ִ ְמרוֹמָ יו ,ה%א יַעֲ ֶֹשה ָ לוֹ עָ לֵינ %וְ עַ לL
ש ָראֵ ל .וְ ִא ְמר< %מֵ :+
ָ.לִ Lי ְ ֹ
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תפילת אל מלא רחמי
אֵ ל מָ לֵא ַרחֲ ִמי ֹוכֵ ָ5 ַ* +רו ִֹמי ,הַ ְמצֵ א ְמנ%חָ ה
נְ כ ֹונָה ַ)חַ ת ַ.נְ פֵ י הַ ְ>כִ ינָה *ְ מַ עֲ לוֹת ְקדו ִֹשי
%טהו ִֹרי  ְ.זוֹהַ ר הָ ָר ִקיעַ מַ זְ ִה ִירי אֶ ת נִ ְ מַ ת
ְ
דוד יהודה ב"ר דב מאיר ֶ ,הָ לַ $לְ ע ֹולָמ ֹו *ַ עֲ ב%ר
ש }ב +המשפחה{ נ ַָדב ְצ ָד ָקה *ְ עַ ד הַ זְ ַָ .רת
נִ ְ מָ תוֹ ְ* .גַ +עֵ דֶ )ְ +הֵ א ְמנ%חָ תוָֹ .לכֵ ַ* +עַ ל
הָ ַרחֲ ִמי י ְַס ִ) ֵירה ְ* %סֵ ֶתר  ְ.נָפָ יו לְ ע ֹול ִָמי,
וְ י ְִצרוֹר *ִ ְצרוֹר הַ חַ ִ6י אֶ ת נִ ְ מָ תוְֹ .י ָי ה%א נַחֲ לָת ֹו
וְ יָנ%חַ *ְ ָ לוֹ עַ ל ִמ ְ ָ.בוֹ ,וְ נֹ אמַ ר <מֵ :+
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