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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 תְ כֶ (ַ ִ*י  ,וְ ָז
וְ כִ לְ ֵ/ל אֶ תְ כֶ (ַ ִ*י  ,וְ הֵ ִמית אֶ תְ כֶ
(ַ ִ*י  ,וְ יו ֵֹדעַ ִמסְ  ַ2ר  ְ01/כֶ (ַ ִ*י ,
וְ עָ תִ יד לְ הַ חֲזִ יר לְ הַ חֲיוֹתְ כֶ (ַ ִ*י :
(ָ ר אַ &ָ ה ְייְָ ,מחַ ֵ5ה הַ  ֵ4תִ י:
אַ &ָ ה ( ִ6וֹר לְ ע ֹולֲָ ,א ֹדנָי ְמחַ ֵ5ה מֵ תִ י אַ &ָ הַ ,רב
לְ הו ִֹ,יעַ .
ְמכַלְ ֵ/ל חַ  ִ5י (ְ חֶ סֶ דְ ,מחַ ֵ5ה מֵ תִ י (ְ ַרח ֲִמי ַר(ִ י,
ֲסרי,
סוֹמֵ  נוֹפְ לִ י ,וְ רוֹפֵ א חוֹלִ י ,מַ &ִ יר א ִ
מקַ  ֵ5אֱמנָת ֹו לִ י ֵ,נֵי עָ פָ רִ .מי כָמוֹ ַ( 9עַ ל  ְ6ברוֹת
ְ
מחַ ֶ5ה מַ צְ ִמיחַ יְ,עָ ה.
מי *וֹמֶ ה  ,ָ0מֶ לֶ מֵ ִמית ְ
ִ
וְ ֶנאֱמָ אַ &ָ ה לְ הַ חֲיוֹת מֵ תִ י.
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תהילי פרק לג

ַר<ְנ צַ ִ* ִיקי (ַ יָי ַליְִ ָ,רי נָאוָה תְ הִ ָ0ה :הוֹד ַליָי
(ְ כִ <וֹר (ְ נֵבֶ ל עָ =וֹר ז ְַ4ר לוֹ,ִ :יר ל ֹו ִ,יר חָ ָד,
יטיב ַנ ֵ ִ( 6תְ רעָ ה ִ/ :י יָ ָ,ר ְ*בַ ר ְי ָי וְ כָל מַ עֲ=ֵ ה
הֵ ִ
מ ְ ָ2,ט חֶ סֶ ד ְי ָי מָ לְ >ה
(ֶ אֱמנָה :אֹ הֵ ב צְ ָדקָ ה ִ
>ר?ְ ִ( :דבַ ר ְי ָי  ָ,מַ יִ ַנעֲ= בְ רחַ  ִ2יו ָ/ל
הָ ֶ
צְ בָ > ֹ/ :נֵס ֵַ</ד מֵ י הַ  ָ5נֹ תֵ (ְ אוֹצָ רוֹת &ְ הוֹמוֹת:
>ר? ִמ < ֶ4יָגר ָ/ל י ְֹ,בֵ י תֵ בֵ ל ִ/ :י
י ְִירא מֵ ְי ָי ָ/ל הָ ֶ
הא אמַ ר ַוֶ5הִ י הוא צִ ָה ַו ַ5עֲמֹ דְ :י ָי הֵ פִ יר עֲצַ ת
ֹ 6ויִ הֵ נִיא מַ ְח ְ,בוֹת עַ ִ4י :עֲצַ ת ְי ָי לְ ע ֹולָ &ַ עֲמֹ ד
מַ ְח ְ,בוֹת לִ ( ֹו לְ דֹר ָודֹר :אַ ְֵ ,רי הַ 6וֹי אֲ ֶ,ר ְי ָי
אֱ!הָ יו הָ עָ  (ָ חַ ר לְ ַנ ֲחלָה לוִֹ :מ@ָ מַ יִ הִ (ִ יט ְי ָי
>דִ :מ ְ4כ ֹו ִ,בְ & ֹו הִ ְ ִ6,יחַ אֶ ל
ָראה אֶ ת ָ/ל (ְ נֵי הָ ָ
>ר? :הַ ֹ5צֵ ר יַחַ ד לִ (ָ  הַ  ֵ4בִ י אֶ ל ָ/ל
ָ/ל י ְֹ,בֵ י הָ ֶ
מַ עֲ=ֵ יהֶ  :אֵ י הַ  ֶ4לֶ נוֹ ָ,ע (ְ ָרב חָ יִל ( ִ6וֹר !א
ִי<ָצֵ ל (ְ ָרב  ֹ/חַ  ֶ, :קֶ ר הַ Aס לִ תְ ,עָ ה בְ רֹב חֵ יל ֹו
!א יְמַ ֵ0ט :הִ <ֵה עֵ י ְי ָי אֶ ל י ְֵר>יו ל ְַמ ַיחֲלִ י לְ חַ סְ *וֹ:
לְ הַ  ִBיל ִמ ָ4וֶת נַפְ   ָ,לְ חַ 5וֹתָ  (ָ ָרעָ ב :נַפְ  ֵ,נ
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ִח ְ/תָ ה ַליָי עֶ זְ ֵרנ מָ גִ <ֵנ הא ִ/ :י ב ֹו י ְִ=מַ ח לִ (ֵ נ
 ִ/י בְ   ֵ,קָ ְדֹ ,ו בָ טָ ְחנ :יְהִ י חַ סְ ְ*ְ 9י ָי עָ לֵינ ַ/אֲ ֶ,ר
יִחַ לְ נ לָ:
תהילי פרק טז

ִמכְ &ָ  לְ ָדוִ ד ְ ָ,מ ֵרנִי אֵ ל  ִ/י חָ סִ יתִ י בָ > :מַ ְר&ְ ַליָי
>ר?
ֲא ֹדנָי אָ &ָ ה טוֹבָ תִ י (ַ ל עָ לֶי :9לִ ְקדו ִֹ,י אֲ ֶ,ר (ָ ֶ
הֵ  ָ4ה וְ אַ ִ* ֵירי ָ/ל חֶ פְ צִ י בָ  :י ְִר( עַ  ְBבוֹתָ  Dחֵ ר
מָ הָ ר (ַ ל אַ  ִAי נִסְ ֵ/יהֶ  ִמ ָ* בַ ל אֶ  ָEא אֶ ת
ְ,מוֹתָ  עַ ל ְ=פָ תָ יְ :י ָי ְמנָת חֶ לְ ִקי וְ כוֹסִ י אַ &ָ ה
ימי ַ FDנ ֲחלָת
&ו ִֹמי 6ו ָֹרלִ י :חֲבָ לִ י נָפְ ל לִ י (ַ <ְעִ ִ
 ָ,פְ ָרה עָ לָי :אֲבָ ֵר אֶ ת ְי ָי אֲ ֶ,ר יְעָ צָ נִי  FDלֵילוֹת
ימינִי
יִ ְAרנִי כִ לְ יוֹתָ י ִ,ִ :יתִ י ְי ָי לְ נֶגְ ִ*י תָ ִמיד  ִ/י ִמ ִ
(ַ ל אֶ 4וֹטָ :ל ַכ =ָ מַ ח לִ (ִ י ַו ָ5גֶל  ְ/בו ִֹדי ִ ָ= ְ( FDרי
י ְִ ֹ/,לָבֶ טַ ח ִ/ :י !א תַ ֲעזֹב נַפְ ִ,י לִ ְ,אוֹל !א תִ &ֵ
חֲסִ ְיד 9לִ ְראוֹת  ָ,חַ ת& :ו ִֹדיעֵ נִי אֹ ַרח חַ  ִ5י שֹבַ ע
ימינְ 9נֶצַ ח:
ְ=מָ חוֹת אֶ ת  ָ2נֶי 9נְעִ ימוֹת (ִ ִ
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תהילי פרק יז

&ְ פִ ָ0ה לְ ָדוִ ד ְִ ,מעָ ה ְי ָי צֶ ֶדק הַ ְק ִ,יבָ ה ִר<ָתִ י הַ אֲזִ ינָה
תְ פִ ָ0תִ י (ְ !א ִ=פְ תֵ י ִמ ְרמָ הִ :מ ְ0פָ נֶיִ 9מ ְִ ָ2,טי יֵצֵ א
עֵ ינֶיֱ ֶ& 9חזֶינָה  ֵ4יִ ָ,רי ָ( :חַ נְ&ָ י לִ (ִ י  ָ2קַ ְד&ָ ְַ 0ילָה
>ד
צְ ַרפְ &ָ נִי בַ ל &ִ ְמצָ א זַ ֹ4תִ י (ַ ל ַיעֲבָ ר  ִ2י :לִ פְ ע01וֹת ָ
>רחוֹת ִ ָ2רי? ָ& :מֹ  אֲַ 1,רי
(ִ ְדבַ ר ְ=פָ תֶ יֲ 9אנִי  ָ,מַ ְר&ִ י ְ
(ְ מַ עְ  ְ6לוֹתֶ י ַ( 9ל נָמוֹט פְ עָ מָ יֲ :אנִי ְק ָראתִ י ִ/ 9י תַ ֲע ֵננִי
אֵ ל הַ ט >זְ נְ 9לִ י ְ,מַ ע אִ ְמ ָרתִ י :הַ פְ לֵה חֲסָ ֶדי 9מו ִֹ,יעַ
ימינְֶ ָ, :9מ ֵרנִי  ְ/אִ יֹ ,ו (ַ ת
חוֹסִ י ִמ ִ4תְ קו ְֹמ ִמי (ִ ִ
עָ ִי (ְ צֵ ל  ְ/נָפֶ י ַ& 9סְ &ִ ֵירנִיִ :מ ְ2נֵי ְר ָ,עִ י ז * ַ,נִי
אֹ יְבַ י (ְ נֶפֶ  ,י ִַHיפ עָ לָי :חֶ לְ (ָ מ ֹו סָ גְ ר  ִ2ימ ֹו ִד(ְ ר
@רנ עַ &ָ ה סְ בָ בנ עֵ ינֵיהֶ  י ִָ,ית לִ נְטוֹת
בְ גֵאת :אַ ֵ
Dריֵה יִכְ סוֹ Fלִ ְטרֹ Fוְ כִ כְ פִ יר יֹ ֵ,ב
>ר?ְ *ִ :מיֹנ ֹו ְ ְ/
(ָ ֶ
(ְ ִמסְ &ָ ִרי :קמָ ה ְי ָי קַ ְ*מָ ה פָ נָיו הַ כְ ִריעֵ ה  ְ0 ַ2טָ ה
נַפְ ִ,י מֵ ָר ָ,ע חַ ְר(ֶ ִ :9מ ְמתִ י י ְָד ְי ָי ִמ ְמתִ י מֵ חֶ לֶד
חֶ לְ קָ  (ַ חַ  ִ5י צְ פנְ ְ& 9מַ ֵ0א בִ ְטנָ י ְִ=(ְ ע בָ נִי
וְ הִ <ִיח יִתְ ָר לְ עוֹלְ לֵיהֶ ֲ :אנִי (ְ צֶ ֶדק אֶ ֱחזֶה פָ נֶי9
אֶ ְ=(ְ עָ ה בְ הָ ִקי? &ְ מנָתֶ :9
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תהילי פרק עב

לִ ְ!,מֹ ה אֱ!הִ י ִמ ְ ָ2,טֶ י 9לְ מֶ לֶ &ֵ וְ צִ ְדקָ תְ  9לְ בֶ
מֶ לֶ :י ִָדי עַ ְ 94בְ צֶ ֶדק ַו ֲע ִנֶ5י 9בְ ִמ ְ ָ2,ט :י ְִ=א
הָ ִרי  ָ,לוֹ לָעָ  גְ בָ עוֹת (ִ צְ ָדקָ ה :י ְִ ֹ2,ט ֲע ִנֵ5י עָ 
ִירא 9עִ   ָ,מֶ ,
יו ִֹ,יעַ לִ בְ נֵי אֶ בְ י ֹו וִ ַידֵ/א עוֹ ֵ,ק :י ָ
וְ לִ פְ נֵי י ֵָרחַ *וֹר *ו ִֹרי :י ֵֵרד  ְ/מָ טָ ר עַ ל ֵ6ז ְ ִ/רבִ יבִ י
>ר? :יִפְ ַרח (ְ יָמָ יו צַ ִ*יק וְ רֹב  ָ,לוֹ עַ ד (ְ לִ י
ז ְַרזִ יֶ F
>ר?:
מ<ָהָ ר עַ ד Dפְ סֵ י ֶ
י ֵָרחַ  :וְ י ְֵר ְ* ִמ ָ5עַ ד יָ ִ
לְ פָ נָיו יִכְ ְרע צִ  ִ5י וְ אֹ יְבָ יו עָ פָ ר ְילַחֵ כ :מַ לְ כֵי
תַ ְר ִ,י ,וְ אִ  ִ5י ִמנְחָ ה י ִָ,יב מַ לְ כֵי ְ,בָ א סְ בָ א
אֶ ְָ/,ר י ְַק ִריב :וְ י ְִ ַ&,חֲו ל ֹו כָל ְמלָכִ י ָ/ל ֹ 6ויִ
יַעַ בְ דה ִ/ :י יַ ִBיל אֶ בְ י ֹו ְמֵ ַ,עַ וְ עָ נִי וְ אֵ י עֹ זֵר לוֹ:
יָחֹ ס עַ ל ַ*ל וְ אֶ בְ י ֹו וְ נַפְ ,וֹת אֶ בְ י ֹונִי יו ִֹ,יעַ ִ :מ&וֹ
יחי וְ יִ&ֶ
מֵ חָ מָ ס יִגְ Dל נַפְ   ָ,וְ יֵיקַ ר ָ*מָ  (ְ עֵ ינָיו :וִ ִ
ל ֹו ִמ ְJהַ ב ְ,בָ א וְ יִתְ ֵ0 ַ2ל (ַ עֲד ֹו תָ ִמיד ָ/ל ה5וֹ
>ר? (ְ רֹא ,הָ ִרי י ְִרעַ ,
יְבָ ְר ֶכנְה :יְהִ י פִ  ַAת (ַ ר (ָ ֶ
>ר? :יְהִ י ְ,מ ֹו
 ְ0ַ/בָ נ ֹו ְ ִ2רי ֹו וְ יָצִ יצ מֵ עִ יר  ְ/עֵ =ֶ ב הָ ֶ
לְ ע ֹולָ לִ פְ נֵי  ֶ,מֶ  ,יִ< ֹו ְ,מ ֹו וְ יִתְ (ָ ְרכ ב ֹו ָ/ל ֹ 6ויִ
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יְאַ ְ@ר 1ה ָ( :ר ְי ָי אֱ!הִ י אֱ!הֵ י י ְִ= ָראֵ ל עֹ =ֵ ה
נִפְ לָאוֹת לְ בַ *וֹ :בָ ר  ְ/  ֵ,בוֹד ֹו לְ ע ֹולָ וְ יִ ָ4לֵא
>ר? >מֵ וְ >מֵ ָ/ :ל תְ פִ 0וֹת ָ*וִ ד
כְ בוֹד ֹו אֶ ת ָ/ל הָ ֶ
(ֶ יִ ָ,י:
תהילי פרק צא

יֹ ֵ,ב (ְ סֵ תֶ ר עֶ לְ י ֹו (ְ צֵ ל *ַ ַ,י יִתְ ל ֹו ָנ  :אֹ מַ ר ַלָ5י
צדתִ י אֱ!הַ י אֶ בְ טַ ח (וֹ ִ/ :י הא יַ ִBילְ 9
מ ָ
מַ ְחסִ י ְ
ִמ ַ2ח יָקִ ,מ ֶ*בֶ ר הַ וֹת ְ( :אֶ בְ ָרת ֹו יָסֶ  לָ וְ תַ חַ ת
 ְ/נָפָ יו &ֶ ְחסֶ ה צִ <ָה וְ סֹ חֵ ָרה א ֲִמ&וֹ! :א תִ ָירא ִמ ַ2חַ ד
ָל ְילָה מֵ חֵ ? יָע Fיוֹמָ ִ :מ ֶ*בֶ ר (ָ אֹ פֶ ל ַיהֲ! ִמ ֶHטֶ ב
ימינֶ9
יָ,ד צָ ה ֳָריִ :יִ ֹ2ל ִמ 9*ְ ִBאֶ לְֶ Fרבָ בָ ה ִמ ִ
אֵ לֶי! 9א ִיַ :,ָ6רק (ְ עֵ ינֶי 9תַ (ִ יט וְ ִ10,מַ ת ְר ָ,עִ י
&ִ ְראֶ ה ִ/ :י אַ &ָ ה ְי ָי מַ ְחסִ י עֶ לְ י ֹו =ַ ְמ&ָ ְמע ֹונֶ! :9א
תְ 1א<ֶה אֵ לֶיָ 9רעָ ה וְ ֶנגַע !א י ְִק ַרב (ְ > ֳהלֶ ִ/ :9י
מַ לְ >כָיו יְצַ ֶה  ָ0לִ ְ,מָ ְר ְ( 9כָל ְ* ָרכֶי :9עַ ל  ַ2ַ/יִ
יִ ָEאנְ ָ( F ֹ6 ִ& ֶ2 9אֶ בֶ ַרגְ לֶ :9עַ ל  ַ,חַ ל וָפֶ תֶ &ִ ְדרֹ
&ִ ְרמֹ ס  ְ/פִ יר וְ תַ <ִי  ִ/ :י בִ י חָ  ַ,ק ַואֲפַ  ְ0טֵ ה אֲ=ַ  ְ6בֵ ה
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 ִ/י י ַָדע ְִ ,מי :י ְִק ָראֵ נִי וְ אֶ ֱענֵה עִ ֹ 4ו >נֹ כִ י בְ צָ ָרה
Dראֵ ה
אֲחַ  ְ0צֵ ה ַו ֲאכַ(ְ ֵדה :אֹ ֶר י ִָמי אַ ְ=(ִ יעֵ ה וְ ְ
(ִ י,עָ תִ י:
תהילי פרק קד
(ָ ְרכִ י נַפְ ִ,י אֶ ת ְי ָי ְי ָי אֱ!הַ י ַָ 6דלְ &ָ ְמאֹ ד הוֹד וְ הָ ָדר
לָבָ ְ : ָ&,עֹ טֶ ה אוֹר  ַEַ/לְ מָ ה נוֹטֶ ה  ָ,מַ יִ ַ/י ְִריעָ ה:
הַ ְמקָ ֶרה בַ  ַ4יִ עֲלִ 5וֹתָ יו הַ   ָEעָ בִ י ְרכב ֹו הַ ְמהַ ֵ0
עַ ל ַ/נְפֵ י רחַ  :עֹ =ֶ ה מַ לְ >כָיו רחוֹת ְמְ ָ,רתָ יו אֵ ,
!הֵ ט :יָסַ ד אֶ ֶר? עַ ל ְמכ ֹונֶיהָ (ַ ל &ִ 4וֹט ע ֹולָ וָעֶ ד:
&ְ הוֹ  ְ0ַ/ב ִA ִ/ ,ית ֹו עַ ל הָ ִרי יַעַ ְמד מָ יִִ :מ
ַ6ע ֲָרתְ  9יְנס ִמ קוֹל ַרעַ ְמ 9יֵחָ פֵ ז ַ :יעֲל הָ ִרי
י ְֵרד בְ קָ עוֹת אֶ ל ְמקוֹ זֶה יָסַ ְד&ָ לָהֶ  ְ6 :בל =ַ ְמ&ָ
>ר? :הַ ְמֵ0 ַ,חַ
(ַ ל ַי ֲעבֹר (ַ ל יְ 1,ב לְ כַAוֹת הָ ֶ
מַ עְ ָינִי (ַ <ְחָ לִ י (ֵ י הָ ִרי יְהַ ֵ0כ  :י ְַ,ק ָ/ל חַ יְת ֹו
ָ ָEדי י ְִ ְ(,ר פְ ָראִ י צְ מָ >ֲ :עלֵיהֶ  עוֹ Fהַ @ָ מַ יִ
י ְִֹ /,ו ִמ(ֵ י עֳפָ איִ יִ&ְ נ קוֹל :מַ ְ,קֶ ה הָ ִרי
>ר? :מַ צְ ִמיחַ
מֵ עֲלִ 5וֹתָ יו ִמִ ְ2רי מַ עֲ=ֶ י ַ( ֶ=&ִ 9ע הָ ֶ
9
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>ד לְ הוֹצִ יא לֶחֶ 
חָ צִ יר לַ(ְ הֵ מָ ה וְ עֵ =ֶ ב ַל ֲע ֹב ַדת הָ ָ
>ר? :וְ ַי ִי יְ=ַ  ַ4ח לְ בַ ב אֱנוֹ ,לְ הַ צְ הִ יל  ָ2נִי
ִמ הָ ֶ
Dרזֵי
ִמ@ָ מֶ וְ לֶחֶ  לְ בַ ב אֱנוֹ ,יִסְ עָ ד :י ְִ=(ְ ע עֲצֵ י ְי ָי ְ
לְ בָ נ ֹו אֲ ֶ,ר נָטָ ע :אֲ ֶ,ר   ָ,צִ ֳִ 2רי יְקַ <ֵנ חֲסִ ָידה
(ְ רו ִֹ,י (ֵ יתָ  :Oהָ ִרי הַ  ְ6בֹהִ י לַ ְ5עֵ לִ י סְ לָעִ י
מַ ְחסֶ ה ל ְַ,פַ <ִי :עָ =ָ ה י ֵָרחַ לְ מ ֹוע ֲִדי  ֶ,מֶ  ,י ַָדע
ְמבוֹאוֹ ֶ, ָ& :ת חֹ   ֶ,וִ יהִ י ָל ְילָה ( ֹו תִ ְרמֹ ָ/ ,ל חַ יְת ֹו
,אֲגִ י לֶַ ָPר Fלְ בַ  , ֵHמֵ אֵ ל >כְ לָ:
יָעַ ר :הַ  ְ/פִ ִירי ֹ
&ִ זְ ַרח הַ @ֶ מֶ  ,יֵ>סֵ פ וְ אֶ ל ְמעוֹנֹ תָ  י ְִר(ָ צ  :יֵצֵ א
>ד לְ פָ עֳל ֹו וְ ַל ֲעב ָֹדת ֹו ע ֲֵדי עָ ֶרב :מָ ה ַר( מַ עֲ=ֶ י9
ָ
>ר? ִק ְנ ָינֶי :9זֶה
ְי ָי  ְ( ָ0/1חָ כְ מָ ה עָ ִ=יתָ מָ לְ >ה הָ ֶ
הַ ָ6 ָ5דוֹל ְרחַ ב י ַָדיִ ֶ  ָ,רמֶ = וְ אֵ י ִמסְ  ָ2ר חַ 5וֹת
ְקטַ <וֹת עִ   ְ6דֹלוֹתֳ  ָ, :אנִ5וֹת יְהַ ֵ0כ לִ וְ יָתָ זֶה
יָצַ ְר&ָ לְ =ַ חֶ ק (וֹ/1 :לָ אֵ לֶי 9יְ=ַ (ֵ ר לָתֵ ת >כְ לָ
(ְ עִ &וֹ ֵ& ִ& :לָהֶ  יִלְ קֹ ט &ִ פְ &ַ ח י ְָד 9י ְִ=(ְ ע טוֹב:
&ַ סְ &ִ יר  ָ2נֶי 9יִ(ָ הֵ ל &ֹ סֵ  Fרחָ  יִגְ וָע וְ אֶ ל עֲפָ ָר
יְ,ב ַ0 ַ, ְ& :ח רחֲ 9יִ(ָ ֵרא תְ חַ ֵ* ְ2 ,נֵי א ֲָדמָ ה:
יְהִ י כְ בוֹד ְי ָי לְ ע ֹולָ י ְִ=מַ ח ְי ָי (ְ מַ עֲ=ָ יו :הַ  ִ( ַ4יט
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ָ>ר? וַ&ִ ְרעָ ד ִיַ6ע (ֶ הָ ִרי וְ ֶיעֱ ָ,נ :אָ ִָ ,ירה ַ0יָי
ל ֶ
יחי
(ְ חַ ָ5י ֲאז ְַמ ָרה לֵא!הַ י (ְ עו ִֹדיֶ :יע ֱַרב עָ לָיו ִ= ִ
>ר? ְר ָ,עִ י
>נֹ כִ י אֶ ְ=מַ ח (ַ יָי :יִ&ַ  4חַ  ָPאִ י ִמ הָ ֶ
עוֹד אֵ ינָ (ָ ְרכִ י נַפְ ִ,י אֶ ת ְי ָי הַ לְ ליָ:O

תהילי פרק קל
ִ,יר הַ  ַ4עֲלוֹת ִמ ַ4עֲמַ ִHי ְק ָראתִ יְ 9ייֲָ :א ֹדנָי ְִ ,מעָ ה
בְ קוֹלִ י &ִ הְ יֶינָה >זְ נֶי 9קַ @ 1בוֹת לְ קוֹל &ַ חֲננָי :אִ 
ֲעוֹנוֹת &ִ ְ,מָ ר יֲָ Oא ֹדנָי ִמי ַיעֲמֹ ד ִ/ :י עִ ְ 94הַ  ְAלִ יחָ ה
לְ מַ עַ &ִ  ֵָראִ :קִ יתִ י ְי ָי ִקְ תָ ה נַפְ ִ,י וְ לִ ְדבָ ר ֹו
הוֹחָ לְ &ִ י :נַפְ ִ,י לַא ֹדנָי ִמ@ ְֹמ ִרי ַל(ֹקֶ ר ְֹ ,מ ִרי
ַל(ֹקֶ ר :יַחֵ ל י ְִ= ָראֵ ל אֶ ל ְי ָי  ִ/י עִ  ְי ָי הַ חֶ סֶ ד וְ הַ ְר(ֵ ה
עִ ֹ 4ו פְ דת :וְ הא יִפְ ֶ*ה אֶ ת י ְִ= ָראֵ ל ִמ ֹ/ל ּ ֲעוֹנוֹתָ יו:
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אותיות אסתר קיילא
ְתוֹרת יְי ַָ :אשׁ ְֵרי
אַ שׁ ְֵרי תְ מִימֵי דָ ֶרְך הַהוֹ ְלכִים בּ ַ
נֹצ ְֵרי עֵד ֹתָ יו ְבּכָל לֵב י ִדְ ְרשוּהוּ :אַף ֹלא ָפעֲלוּ ַע ְולָה
בִּדְ ָרכָיו ָהלָכוּ :אַתָּ ה ִצוִּיתָ ה ִפ ֻקּדֶ יָך ִלשְׁמ ֹר מְא ֹד:
אַ ֲחלַי י ִכּ ֹנוּ דְ ָרכָי ִלשְׁמ ֹר ֻחקֶּיָך :אָז ֹלא אֵבוֹשׁ
ְבּ ַהבִּיטִי אֶל כָּל ִמצְוֹתֶ יָך :אוֹדְ ָך בְּיֹשֶר ֵלבָב ְבּ ָלמְדִ י
שׁ ְפּטֵי צִדְ קֶָך :אֶת ֻחקֶּיָך ֶאשְׁמ ֹר אַל תַּ ַעזְ ֵבנִי עַד
ִמ ְ
מְא ֹד:
ְתוֹרתְ ָך אָ ָהבְתִּ י :סִתְ ִרי וּ ָמגִנִּי אָתָּ ה
שׂנֵאתִ י ו ָ
ס ֲעפִים ָ
ֵ
לִדְ ב ְָרָך י ִ ָחלְתִּ י :סוּרוּ ִמ ֶמּנִּי מ ְֵרעִים ְו ֶאצּ ְָרה ִמצְוֹת
שׁנִי
אֱֹלהָיָ :ס ְמ ֵכנִי ְכ ִאמ ְָרתְ ָך ְו ֶא ְחי ֶה וְאַל תְּ בִי ֵ
שׁעָה ְב ֻחקֶּיָך תָ מִיד:
שׁעָה ְו ֶא ְ
שּׂב ְִריְ :סעָדֵ נִי ְו ִא ָוּ ְ
ִמ ִ
שׁקֶר תַּ ְרמִיתָ ם :סִיגִים
ָסלִיתָ כָּל שׁוֹגִים ֵמ ֻחקֶּיָך כִּי ֶ
אָרץ ָלכֵן אָ ַהבְתִּ י עֵד ֹתֶ יָךָ :סמַר
שׁעֵי ֶ
שׁבַּתָּ כָל ִר ְ
ִה ְ
שׁ ָפּטֶיָך י ֵָראתִ י:
ִמ ַפּחְדְּ ָך ְבשׂ ִָרי וּ ִמ ִמּ ְ
תִּ ק ְַרב ִרנָּתִ י ְל ָפנֶיָך יְי ָ כִּדְ ב ְָרָך ֲהבִינֵנִי :תָ בוֹא
שׂפָתַ י
תְ ִחנָּתִ י ְל ָפנֶיָך ְכּ ִאמ ְָרתְ ָך ַהצִּי ֵלנִי :תַּ ַבּ ְענָה ְ
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תְּ ִהלָּה כִּי תְ ַלמְּדֵ נִי ֻחקֶּיָך :תַּ עַן לְשׁוֹנִי ִאמ ְָרתֶ ָך כִּי כָל
ִמצְוֹתֶ יָך צֶדֶק :תְּ הִי י ָדְ ָך ְל ָעז ְֵרנִי כִּי פִקּוּדֶ יָך ָבח ְָרתִּ י:
שׁי
שׁעָי :תְּ חִי נַ ְפ ִ
שׁ ֲע ֻ
ְתוֹרתְ ָך ַ
תָּ אָבְתִּ י לִישׁוּעָתְ ָך יְי ָ ו ָ
שׁ ָפּטֶָך י ַ ַעש ְֻרנִּי :תָּ עִיתִ י ְכּשֶׂה אֹבֵד ַבּקֵּשׁ
וּתְ ַה ְללֶָך וּ ִמ ְ
שׁ ָכחְתִּ י:
ַעבְדֶּ ָך כִּי ִמצְוֹתֶ יָך ֹלא ָ
שׁ ַכחְתִּ יִ :ריבָה
תוֹרתְ ָך ֹלא ָ
ְראֵה ָענְי ִי ְו ַח ְלּ ֵצנִי כִּי ָ
שׁעִים י ְשׁוּ ָעה
ִריבִי וּגְאָ ֵלנִי ְל ִאמ ְָרתְ ָך ַחיֵּנִיָ :רחוֹק מ ְֵר ָ
שׁ ָפּטֶיָך
כִּי ֻחקֶּיָך ֹלא דָ ָרשׁוַּ :ר ֲחמֶיָך ַרבִּים יְי ָ ְכּ ִמ ְ
ַחיֵּנִיַ :רבִּים ר ֹדְ פַי ְוצ ָָרי ֵמעֵדְ וֹתֶ יָך ֹלא נָטִיתִ יָ :ראִיתִ י
שׁמָרוְּ :ראֵה
בֹגְדִ ים ָואֶתְ קוֹ ָטטָה ֲאשֶׁר ִאמ ְָרתְ ָך ֹלא ָ
כִּי פִקּוּדֶ יָך אָ ָהבְתִּ י יְי ָ ְכּ ַחסְדְּ ָך ַחיֵּנִי :ר ֹאשׁ דְּ ב ְָרָך
שׁפַּט צִדְ קֶָך:
ֱאמֶת וּלְעוֹלָם כָּל ִמ ְ
ק ָראתִ י ְבּכָל לֵב ֲענֵנִי יְי ָ ֻחקֶּיָך אֶצּ ָֹרה :ק ְָראתִ יָך
ָ
שׁ ֵוּעָה
שׁמ ְָרה עֵד ֹתֶ יָך :קִדַּ מְתִּ י ַבנֶּשֶׁף ָו ֲא ַ
הוֹשִׁי ֵענִי ְו ֶא ְ
שׁמֻרוֹת ָלשִׂי ַח
לִדְ ב ְָרָך י ִ ָחלְתִּ י :קִדְּ מוּ עֵינַי ַא ְ
שׁ ָפּטֶָך ַחיֵּנִי;
שׁ ְמעָה ְכ ַחסְדֶּ ָך יְי ָ ְכּ ִמ ְ
ְבּ ִאמ ְָרתְ ָך :קוֹלִי ִ
ִתּוֹרתְ ָך ָרחָקוּ :קָרוֹב אַתָּ ה יְי ָ ְוכָל
ק ְָרבוּ ר ֹדְ פֵי זִמָּה מ ָ
ִמצְוֹתֶ יָך ֱאמֶת :קֶדֶ ם י ָדַ עְתִּ י ֵמעֵד ֹתֶ יָך כִּי לְעוֹלָם
יְסַדְ תָּ ם:
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יָדֶ יָך עָשׂוּנִי ַוי ְכוֹנְנוּנִי ֲה ִבינֵנִי ְו ֶא ְלמְדָ ה ִמצְוֹתֶ יָך:
שׂמָחוּ כִּי לִדְ ב ְָרָך י ִ ָחלְתִּ י :י ָדַ עְתִּ י יְי ָ
י ְֵראֶיָך י ְִראוּנִי ְוי ִ ְ
שׁ ָפּטֶיָך ֶואֱמוּנָה ִענִּיתָ נִי :יְהִי נָא ַחסְדְּ ָך
כִּי צֶדֶ ק ִמ ְ
ְלנַ ֲח ֵמנִי ְכּ ִאמ ְָרתְ ָך ְל ַעבְדְּ ָך :י ְב ֹאוּנִי ַר ֲחמֶיָך ְו ֶא ְחי ֶה כִּי
שׁקֶר ִעוְּתוּנִי ֲאנִי
שׁעָי :י ֵבשׁוּ זֵדִ ים כִּי ֶ
שׁ ֲע ֻ
וֹרתְ ָך ַ
ת ָ
ָאשִׂי ַח ְבּ ִפקֻּדֶ יָך :י ָשׁוּבוּ לִי י ְֵראֶיָך וְי ֹדְ עֵי עֵד ֹתֶ יָך :יְהִי
ִלבִּי תָ מִים ְבּ ֻחקֶּיָך ְל ַמעַן ֹלא אֵבוֹשׁ:
יָדֶ יָך עָשׂוּנִי ַוי ְכוֹנְנוּנִי ֲהבִינֵנִי ְו ֶא ְלמְדָ ה ִמצְוֹתֶ יָך:
שׂמָחוּ כִּי לִדְ ב ְָרָך י ִ ָחלְתִּ י :י ָדַ עְתִּ י יְי ָ
י ְֵראֶיָך י ְִראוּנִי ְוי ִ ְ
שׁ ָפּטֶיָך ֶואֱמוּנָה ִענִּיתָ נִי :יְהִי נָא ַחסְדְּ ָך
כִּי צֶדֶ ק ִמ ְ
ְלנַ ֲח ֵמנִי ְכּ ִאמ ְָרתְ ָך ְל ַעבְדְּ ָך :י ְב ֹאוּנִי ַר ֲחמֶיָך ְו ֶא ְחי ֶה כִּי
שׁקֶר ִעוְּתוּנִי ֲאנִי
שׁעָי :י ֵבשׁוּ זֵדִ ים כִּי ֶ
שׁ ֲע ֻ
תוֹרתְ ָך ַ
ָ
ָאשִׂי ַח ְבּ ִפקֻּדֶ יָך :י ָשׁוּבוּ לִי י ְֵראֶיָך וְי ֹדְ עֵי עֵד ֹתֶ יָך :יְהִי
ִלבִּי תָ מִים ְבּ ֻחקֶּיָך ְל ַמעַן ֹלא אֵבוֹשׁ:
שּׁ ָמי ִם :לְד ֹר וָד ֹר אֱמוּנָתֶ ָך
לעוֹלָם יְי ָ דְּ ב ְָרָך נִצָּב ַבּ ָ
ְ
שׁ ָפּטֶיָך ָעמְדוּ הַיּוֹם כִּי הַכּ ֹל
כּוֹנַנְתָּ א ֶֶרץ וַתַּ עֲמ ֹדְ :ל ִמ ְ
שׁעָי אָז אָבַדְ תִּ י ְבּ ָענְי ִי:
שׁ ֲע ֻ
תוֹרתְ ָך ַ
ֲעבָדֶ יָך :לוּלֵי ָ
שׁכַּח ִפּקֻּדֶ יָך כִּי בָם ִחיּ ִיתָ נִי :לְָך ֲאנִי
לְעוֹלָם ֹלא ֶא ְ
14
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שׁעִים
הוֹשִי ֵענִי כִּי פִקּוּדֶ יָך דָ ָרשְׁתִּ י :לִי קִוּוּ ְר ָ
ְל ַאבְּדֵ נִי עֵד ֹתֶ יָך אֶתְ בּוֹנָןְ :לכָל תִּ ְכלָה ָראִיתִ י קֵץ
ְר ָחבָה ִמ ְצוָתְ ָך מְא ֹד:
ְתוֹרת יְי ַָ :אשׁ ְֵרי
אַ שׁ ְֵרי תְ מִימֵי דָ ֶרְך הַהוֹ ְלכִים בּ ַ
נֹצ ְֵרי עֵד ֹתָ יו ְבּכָל לֵב י ִדְ ְרשוּהוּ :אַף ֹלא ָפעֲלוּ ַע ְולָה
בִּדְ ָרכָיו ָהלָכוּ :אַתָּ ה ִצוִּיתָ ה ִפקֻּדֶ יָך ִלשְׁמ ֹר מְא ֹד:
אַ ֲחלַי י ִכּ ֹנוּ דְ ָרכָי ִלשְׁמ ֹר ֻחקֶּיָך :אָז ֹלא אֵבוֹשׁ
ְבּ ַהבִּיטִי אֶל כָּל ִמצְוֹתֶ יָך :אוֹדְ ָך בְּיֹשֶר ֵלבָב ְבּ ָלמְדִ י
שׁ ְפּטֵי צִדְ קֶָך :אֶת ֻחקֶּיָך ֶאשְׁמ ֹר אַל תַּ ַעזְ ֵבנִי עַד
ִמ ְ
מְא ֹד:

15

לע"נ אל הכסטר ז"ל

אותיות נשמה
ֵנר לְ ַרגְ לִ י ְדבָ ֶר 9וְ אוֹר לִ נְתִ יבָ תִ י :נ ְִ ַ(,עְ &ִ י וָ אֲקַ ֵ5מָ ה
לִ ְ,מֹ ר ִמ ְ ְ2,טֵ י צִ ְדקֶ ַ :9נ ֲענֵיתִ י עַ ד ְמאֹ ד ְי ָי חַ ֵ5נִי
מ ְ ָ2,טֶ י 9ל ְֶַ 4דנִי :נַפְ ִ,י
כִ ְדבָ ֶר :9נ ְִדבוֹת  ִ2י ְרצֵ ה נָא ְי ָי ִ
(ְ כַ ִ2י תָ ִמיד וְ תו ָֹרתְ ! 9א  ָ,כָחְ &ִ י :נָתְ נ ְר ָ,עִ י  ַ2ח לִ י
Hדי! 9א תָ עִ יתִ י :נָחַ לְ &ִ י עֵ ְדוֹתֶ י 9לְ ע ֹולָ  ִ/י
מֶ ִ2
ִ
ְ== ֹו לִ (ִ י הֵ  ָ4ה :נ ִָטיתִ י לִ (ִ י ַלעֲ=וֹת ח ֶH 1י 9לְ ע ֹולָ
עֵ קֶ ב:
מ ְ*בָ ְר ָ2 9חַ ד לִ (ִ י> = ָ= :נֹ כִ י עַ ל
=ָ ִרי ְר ָדפנִי ִח<ָ ִ
אִ ְמ ָרתֶ  ְ/ 9מוֹצֵ א  ָ,לָל ָרב ֶ, :קֶ ר =ָ נֵאתִ י וָ אֲתַ עֵ בָ ה
&ו ָֹרתְ > 9הָ בְ &ִ י ֶ, :בַ ע (ַ 5וֹ הִ ַ0לְ &ִ י 9עַ ל ִמ ְ ְ2,טֵ י
צִ ְדקֶ  ָ, :9לוֹ ָרב לְ אֹ הֲבֵ י תו ָֹרתֶ  9וְ אֵ י לָמ ֹו ִמכְ ,וֹל:
מצְ וֹתֶ י 9עָ ִ=יתִ יְ ָ, :מ ָרה נַפְ ִ,י
ִ=(ַ ְר&ִ י לִ י,עָ תְ ְ 9י ָי ִ
Hדי 9וְ עֵ דֹתֶ י ִ/ 9י כָל
עֵ דֹתֶ י 9וָ אֹ ֱהבֵ  ְמאֹד ָ, :מַ ְר&ִ י פִ ֶ
ְ* ָרכַי נֶגְ ֶ*:9
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מָ ה >הַ בְ &ִ י תו ָֹרתֶ ָ/ 9ל הַ 5וֹ הִ יא ִ=יחָ תִ י :מֵ אֹ יְבַ י
&ְ חַ  ְ/מֵ נִי ִמצְ וֹתֶ י ִ/ 9י לְ ע ֹולָ הִ יא לִ יִ :מָ/ל ְמל ְַַ 4די
הִ ְ=ַ/לְ &ִ י  ִ/י עֵ ְדוֹתֶ =ִ 9יחָ ה לִ יִ :מ ְJקֵ נִי אֶ תְ ( ֹו ָנ  ִ/י
פִ ֶ 1Hדי 9נָצָ ְר&ִ יִ :מָ/ל אֹ ַרח ָרע ָ/לִ אתִ י ַרגְ לָי לְ מַ עַ
אֶ ְ,מֹ ר ְ*בָ ֶרִ :9מ ִ ָ2 ְ,4טֶ י! 9א סָ ְר&ִ י  ִ/י אַ &ָ ה הו ֵֹרתָ נִי:
מַ ה < ְִמלְ צ לְ ִח ִ/י אִ ְמ ָרתֶ  9מִ ְ*בַ  ,לְ פִ י :מִ ֶ 1H ִ2די9
אֶ תְ ( ֹו ָנ עַ ל ֵ ָ= /נֵאתִ י ָ/ל אֹ ַרח  ָ,קֶ ר:
הו ֵֹרינִי ְי ָי ֶ* ֶר ח ֶH 1י 9וְ אֶ ֳֶ Bר<ָה עֵ קֶ ב :הֲבִ י ֵננִי וְ אֶ ָ ְBרה
תו ָֹרתֶ  9וְ אֶ ְְ ,מ ֶר<ָה (ְ כָל ֵ0ב :הַ ְד ִרי ֵכנִי (ִ נְתִ יב ִמצְ וֹתֶ י9
 ִ/י ב ֹו חָ פָ צְ &ִ י :הַ ט לִ (ִ י אֶ ל עֵ ְדוֹתֶ י 9וְ Dל אֶ ל (ָ צַ ע:
הַ עֲבֵ ר עֵ ינַי מֵ ְראוֹת  ָ,וְ א (ִ ְד ָרכֶ 9חַ ֵ5נִי :הָ קֵ  לְ עַ בְ ְ*9
אִ ְמ ָרתֵ  9אֲ ֶ,ר לְ י ְִר>תֶ  :9הַ עֲבֵ ר חֶ ְר ָ2תִ י אֲ ֶ,ר יָגֹ ְר&ִ י  ִ/י
Hדי ְ( 9צִ ְדקָ תְ 9
ִמ ְ ָ2,טֶ י 9טוֹבִ י :הִ <ֵה &ָ Dבְ &ִ י לְ פִ ֶ
חַ ֵ5נִי:
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תפילה לעילוי נשמה
ָאנָּא ה' ָמלֵא ַר ֲחמִים ֲאשֶׁר ְבּי ָ ְדָך נֶפֶשׁ כָּל חָי וְרוּ ַח כָּל ְבּשַׂר ִאישׁ,
שׁמַת אסתר
תּוֹרתִ נו שלמדנו ַבּעֲבוּר עילוי נִ ְ
י ִ ְהי ֶה נָא ְלפניך ָ
קיילא בת אשר וּגְמוֹל נָא ִעמָּה ֶחסֶד ְבּ ַחסְדְּ ָך ַהגָּדוֹל ִלפְתּוֹ ַח לָהּ
שׁע ֲֵרי גַן עֵדֶ ן וּתְ ַקבֵּל אוֹתָ הּ תַּ חַת עֵץ ַה ַחיּ ִים
שׁע ֲֵרי ַר ֲחמִים ָו ֶחסֶד ַ
ַ
שׁמַת ַה ַצ ִדּיקִים ְו ִצ ְד ָקנִיּוֹת ַו ֲחסִידִ ים ַו ֲחסִידוֹת ֵלהָנוֹת ִמז ִיו
ֵאצֶל נִ ְ
שׂבִּיעָהּ מִטּוּבְָך ַהצָּפוּן ַלצַדִּ יקִיםְ ,והַגוּף י ָנוּ ַח ַבּ ֶקּבֶר
שׁכִינָה וּ ְל ַה ְ
ַה ְ
שׂ ְמחָה ְושָׁלוֹםְ ,כּ ִד ְכ ִתיב ,י ָב◌ׂא שָׁלוֹם
ִבּמְנוּחָה נְכוֹנָה ְבּ ֶח ְדוָה ְבּ ִ
שׁכַּב ֹלא ִת ְפחָד
שׁכְּבוֹתָ ם הוֹלְֵך נ ְכוֹחוֹ .וּכְתִ יבִ ,אם תִּ ְ
י ָנוּחוּ עַל ִמ ְ
שׁנָתֶ ָך ,וְתִ שְׁמוֹר אוֹתָ הּ ֵמחִבּוּט ַה ֶקּבֶר וּמ ִֵרמָּה
שׁ ַכבְתָּ ְוע ְָרבָה ְ
ְו ָ
ָאָרץ
שׁעֶיה כִּי ֵאין צַדִּ יק בּ ֶ
וְתוֹ ֵלעָהְ ,ו ִתמְחוֹל וְתִ ְסלַח לָהּ עַל ָכּל ְפּ ָ
שׁפִּי ַע לָהּ מ ֵַרב טוּבְָך ַהצָּפוּן
ֲאשֶׁר י ַ ֲעשֶׂה טוֹב וְֹלא י ֶ ְחטָא ,וְתַ ְ
ִיראֶיָך ,וּכְתִ יב,
ַלצַדִּ יקִים ,כְּדִ כְתִ יב ,מָה ַרב טוּבְָך ֲאשֶׁר ָצ ַפנְתָּ ל ֵ
שׁבּ ָָרה ,וְתִ שְׁכּוֹן ֶבּטַח בָּדָ ד
שׁומֵר כָּל ַעצְמוֹ ָתיו אַחַת ֵמ ֵהנָּה ֹלא נִ ְ
ְרוּרה
שׁמָתָ הּ תְּ הֵא צ ָ
שׁ ֲאנָן ִמ ַפּחַד ָרעָה וְאַל תִ ְראֶה ְפּנֵי גֵי ִהנָּםְ ,ונִ ְ
ְו ַ
ִבּצְרוֹר ַה ַחיּ ִים ְל ַהחֲיוֹתָ הּ בִּתְ ִחי ַת ַהמֵּתִ ים עִם כָּל ֵמ ֵתי ַעמְָּך ְבּנ ֵי
יִשׂ ְָר ֵאל ,אָמֵן:
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קדיש יתום
יִתְ *ַַ 6ל וְ יִתְ ,ְ ,*ַ ַHמֵ ַ Oר(ָ א ְ( ,עָ לְ מָ א ִ*י בְ ָרא כִ ְרעתֵ ,O
וְ י ְַמלִ י מַ לְ כתֵ  ְ( Oחַ ֵ5יכ ֹו בְ יוֹמֵ יכ ֹו בְ חַ ֵ5י ְדכָל ֵ(RיתR
י ְִָ ,ראֵ לֲ ַ( .ע ָגלָא בִ זְ מַ קָ ִריב .וְ אִ ְמר >מֵ :
יְהֵ א ְ,מֵ ַ Oר(ָ א ְמבָ ַר ,לְ עָ לַ לְ עָ לְ מֵ י עָ לְ מַ ָ5א.
יִתְ (ָ ַר וְ י ְִ ַ( ַ&,ח וְ יִתְ D ָ2ר וְ יִתְ רֹמַ  וְ יִתְ ַנ ֵֹSא וְ יִתְ הַ ַ*ר
וְ יִתְ עַ ֶ0ה וְ יִתְ הַ ַ0ל ְ,מֵ *ְ Oקְ 1ד ָ,אִ ְ( .רי הא לְ עֵ ָ0א
)לְ עֵ ָ0א( ִמ ָ/Rלְ ִ(Rרכָתָ א וְ ִָ ,ירתָ א ְ(,1ְ & ,חָ תָ א
וְ נ ְֶחמָ תָ א*ַ ,א ֲִמ ָיר (ְ עָ לְ מָ א .וְ אִ ְמר >מֵ :
יְהֵ א ְ,לָמָ א ַר(ָ א ִמ ,ְ Rמַ ָ5א וְ חַ  ִ5י ,עָ לֵינ וְ עַ לָ/RלR
אמר >מֵ :
ִי ְֹש ָראֵ ל .וְ ְ
עֹ ֶֹשה  ָ,לוֹ (ִ מְ רוֹמָ יו ,הא ַי ֲע ֶֹשה  ָ,לוֹ עָ לֵינ וְ עַ לR
ָ/לִ Rי ְֹש ָראֵ ל .וְ אִ מְ ר >מֵ :
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אל מלא רחמים
אֵ ל מָ לֵא ַרח ֲִמי ֹ ,ו ֵכ (ַ  ָ4רו ִֹמי ,הַ ְמצֵ א
ְמנחָ ה נְכ ֹונָה &ַ חַ ת ַ/נְפֵ י הַ ְ@כִ ינָה (ְ מַ עֲלוֹת
טהו ִֹרי  ְ/זוֹהַ ר הָ ָר ִקיעַ מַ זְ הִ ִירי אֶ ת
ְקדו ִֹשי ְ
נ ְִ,מַ ת אסתר קיילא בת אשר  ֶ,הָ ַלכה
לְ ע ֹולָמה ַ( ,עֲבר שמשפחתה תת צדקה בעד
הזכרת נ ְִ,מָ תהַ ְ( .ג עֵ ֶד &ְ הֵ א ְמנחָ תהָ .ל ֵכ
(ַ עַ ל הָ ַרח ֲִמי יַסְ &ִ ֵיריה (ְ סֵ תֶ ר  ְ/נָפָ יו לְ ע ֹול ִָמי,
וְ יִצְ רוֹר (ִ צְ רוֹר הַ חַ  ִ5י אֶ ת נ ְִ,מָ תהְ .י ָי הא
ַנ ֲחלָתה וְ תָ נחַ (ְ  ָ,לוֹ עַ ל ִמ ְָ/,בה ,וְ נֹ אמַ ר
>מֵ :
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