לע"נ חיה אסתר פרנק

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 ַ1ר  ְ/0.כֶ (ַ ִ-י ,,וְ עָ ִתיד
לְ הַ חֲ זִ יר !לְ הַ חֲ יו ְֹתכֶ (ַ ִ-י ָ( :,ר! אַ ָ&ה ְייְָ ,מחַ ֵ3ה
הַ ִ ֵ5תי :אַ ָ&ה (ִ6וֹר לְ ע ֹולָ ,אֲ ֹדנָי ְמחַ ֵ3ה מֵ ִתי
אַ ָ&הַ ,רב לְ הו ִֹ)יעַ .
ְמכַלְ ֵ.ל חַ ִ3י (ְ חֶ סֶ דְ ,מחַ ֵ3ה מֵ ִתי (ְ ַרחֲ ִמי
ַר(ִ י ,סוֹמֵ  נוֹפְ לִ י ,וְ רוֹפֵ א חוֹלִ י! ,מַ ִ&יר
י)נֵי עָ פָ רִ .מי כָמוֹ8
!מ ַק ֵ3אֱ מ!נָת ֹו לִ ֵ
ס!ריְ ,
אֲ ִ
!מחַ ֶ3ה
!מי -וֹמֶ ה  ,ָ/מֶ לֶ מֵ ִמית ְ
(ַ עַ ל  ְ6ב!רוֹת ִ
!מַ ְצ ִמיחַ יְ)!עָ ה.
וְ נֶאֱ מָ  ,אַ ָ&ה לְ הַ חֲ יוֹת מֵ ִתי.
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תהילי פרק לג
יקי (ַ יָי ַלי ְָ) ִרי נָאוָ ה ְת ִהָ/ה :הוֹד! ַליָי
ַר ְ:נ! צַ ִִ -
(ְ כִ :וֹר (ְ נֵבֶ ל עָ ;וֹר ז ְַ5ר! לוֹ)ִ :יר! ל ֹו ִ)יר חָ ָד)
יטיב! ַנְ ִ( ,ֵ6תר!עָ ה ִ. :י י ָָ)ר ְ-בַ ר ְי ָי וְ כָל מַ עֲ ֵ;ה!
הֵ ִ
!מ ְ) ָ1ט 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  ִ1יו ָ.ל
הָ ֶ
ְצבָ <.ֹ :נֵס ֵַ:.ד מֵ י הַ  ָ3נֹ ֵת ְ( ,אוֹצָ רוֹת ְ&הוֹמוֹת:
<ר= ִמ !: ֶ5יָג!ר! ָ.ל י ְֹ)בֵ י ֵתבֵ ל:
ִירא! מֵ ְי ָי ָ.ל הָ ֶ
י ְ
 ִ.י ה!א אמַ ר וַ ִֶ 3הי הוא ִצ!ָ ה וַ ַ3עֲ מֹ דְ :י ָי הֵ פִ יר עֲ צַ ת
ֹ 6ויִ 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 6וֹי 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 ְ)ִ6יחַ
ָראה אֶ ת ָ.ל (ְ נֵי הָ ָ
<ר= :הַ ֹ3צֵ ר יַחַ ד לִ (ָ  הַ  ֵ5בִ י ,אֶ ל
אֶ ל ָ.ל י ְֹ)בֵ י הָ ֶ
ָ.ל מַ עֲ ֵ;יהֶ  :אֵ י ,הַ  ֶ5לֶ נו ָֹ)ע (ְ ָרב חָ יִל ( ִ6וֹר #א
ִיָ:צֵ ל (ְ ָרב ֹ.חַ ֶ )ֶ :קר הַ ?!ס לִ ְת)!עָ ה !בְ רֹב חֵ יל ֹו
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#א יְמַ ֵ/טִ :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 3ו ָֹת (ָ ָרעָ ב:
נַפְ ֵ)נ! ִ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 ְקדו ִֹ)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 ִֹמי 6ו ָֹ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 ָ3גֶל  ְ.בו ִֹדי ִ ;ָ ְ( CBרי
4
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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 ִ3י שֹבַ ע
ימינְ  8נֶצַ ח:
ְ;מָ חוֹת אֶ ת  ָ1נֶי 8נְ ִעימוֹת (ִ ִ
תהילי פרק יז
ְ&פִ ָ/ה לְ ָדוִ ד ִ) ְמעָ ה ְי ָי צֶ דֶ ק הַ ְק ִ)יבָ ה ִרִָ :תי
הַ אֲ זִ ינָה ְתפִ ִָ /תי (ְ #א ִ;פְ ֵתי ִמ ְרמָ הִ :מ ְ/פָ נֶי8
י) ִרי ָ( :חַ נְ ָ&י לִ (ִ י
ִמ ְ)ִ ָ1טי יֵצֵ א עֵ ינֶי&ֶ 8חֱ זֶינָה ָ ֵ5
ַ ָ1ק ְד ָ& ְַ /ילָה ְצ ַרפְ ָ&נִי בַ ל ִ& ְמצָ א זִַ ֹ5תי (ַ ל יַעֲ בָ ר
<ד (ִ ְדבַ ר ְ;פָ ֶתי 8אֲ נִי ָ)מַ ְר ִ&י
 ִ1י :לִ פְ ע/ 0וֹת ָ
<רחוֹת ִ ָ1רי=&ָ :מֹ  אֲ )ַ 0רי (ְ מַ ְע ְ6לו ֶֹ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 8מו ִֹ)יעַ חו ִֹסי
ימינְֶ )ָ :8מ ֵרנִי ִ ְ.אי)וֹ ַ( ,ת עָ יִ,
ִמ ְִ 5תקו ְֹמ ִמי (ִ ִ
(ְ צֵ ל  ְ.נָפֶ יְ &ַ 8ס ִ& ֵירנִיִ :מ ְ1נֵי ְר ָ) ִעי ז! ַ)!-נִי
ֹאיְבַ י (ְ נֶפֶ ) י ִַDיפ! עָ לָי :חֶ לְ (ָ מ ֹו סָ גְר!  ִ1ימ ֹו ִד(ְ ר!
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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!
 ְ/ ַ1טָ ה נַפְ ִ)י מֵ ָר ָ)ע חַ ְר(ֶ ִ :8מ ְמ ִתי י ְָד ְי ָי
!צפ!נְ &ְ 8מַ ֵ/א
ִמ ְמ ִתי מֵ חֶ לֶד חֶ לְ ָק (ַ חַ ִ3י ְ
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 ְ) ָ1טֶ 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 ֶ3י 8בְ ִמ ְ) ָ1ט :י ְִ;א!
הָ ִרי ָ)לוֹ לָעָ  !גְ בָ עוֹת (ִ ְצ ָד ָקה :י ְִ) ֹ1ט עֲ נִ ֵ3י
ִירא!ִ 8ע
ידֵ.א עו ֵֹ)ק :י ָ
עָ  יו ִֹ)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 ֵ6ז
<ר= :יִפְ ַרח (ְ יָמָ יו צַ ִ-יק וְ רֹב
ְ ִ.רבִ יבִ י ז ְַרזִ יֶ C
!מָ:הָ ר עַ ד
ָ)לוֹ עַ ד (ְ לִ י י ֵָרחַ  :וְ י ְֵר ְִ -מ ָ3עַ ד יָ ִ
6
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<ר= :לְ פָ נָיו יִכְ ְרע! ִצִ3י וְ ֹאיְבָ יו עָ פָ ר
Bפְ סֵ י ֶ
ְילַחֵ כ! :מַ לְ כֵי ַת ְר ִ)י) וְ ִאִ3י ִ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 ֹ 6ו ִי 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 יו ִֹ)יעַ ִ :מ&וֹ !מֵ חָ מָ ס יִגְ Bל נַפְ ָ) וְ י ַ
יחי וְ י ִֶ& ,ל ֹו ִמ ְEהַ ב ְ)בָ א וְ י ְִתֵ/ ַ1ל
ָ-מָ  (ְ עֵ ינָיו :וִ ִ
(ַ עֲ ד ֹו ָת ִמיד ָ.ל ה3וֹ יְבָ ְרכֶנְה! :י ְִהי פִ ?ַ ת (ַ ר
<ר= (ְ רֹא) הָ ִרי י ְִרעַ )  ְ/ַ.בָ נוְֹ ִ1 ,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 ֹ 6ויִ יְאַ ְ>ר 0ה! ָ( :ר! ְ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 ָ. :,ל! ְתפִ /וֹת ָ-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 ַל ָ3י
צ!ד ִתי אֱ #הַ י אֶ בְ טַ ח (וֹ ִ. :י ה!א י ִַ@ילְ 8
!מ ָ
מַ ְח ִסי ְ
ִמ ַ1ח יָק!) ִ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 ַ1חַ ד ָל ְילָה מֵ חֵ = יָע! Cיוֹמָ ִ :מ ֶ-בֶ ר (ָ אֹפֶ ל יַהֲ #
ִמ ֶDטֶ ב יָ)!ד צָ הֳ ָריִ :יִ ֹ1ל ִמ ִ@ ְ 8-אֶ לֶ!ְ Cרבָ בָ ה
ימינֶ 8אֵ לֶי# 8א ִיַ :)ָ6רק (ְ עֵ ינֶיַ 8ת ִ(יט וְ ִ)0/מַ ת
ִמ ִ
ְר ָ) ִעי ִ& ְראֶ ה ִ. :י אַ ָ&ה ְי ָי מַ ְח ִסי עֶ לְ יוְֹ ;ַ ,מ ָ&
ְמע ֹונֶ# :8א ְתאֶ: 0ה אֵ לֶיָ 8רעָ ה וְ ֶנגַע #א י ְִק ַרב
(ְ <הֳ לֶ ִ. :8י מַ לְ <כָיו יְצַ !ֶ ה  ָ/לִ ְ)מָ ְר ְ( 8כָל ְָ -רכֶי:8
עַ ל  ַ1ַ.יִ י ִָAא!נְ  ָ( C ֹ6&ִ , ֶ1 8אֶ בֶ ַ ,רגְ לֶ :8עַ ל ַ)חַ ל
וָ פֶ ֶתְ &ִ ,דרֹ ִ& ְרמֹ ס  ְ.פִ יר וְ ַתִ:י ִ. :,י ִבי חָ ַ)ק
וַ אֲ פַ  ְ/טֵ ה! אֲ ַ;ְ6בֵ ה!  ִ.י י ַָדע ְ) ִמי :י ְִק ָראֵ נִי וְ אֶ ֱענֵה!
ִעֹ 5ו <נֹ כִ י בְ צָ ָרה אֲ חַ  ְ/צֵ ה! וַ אֲ כַ(ְ דֵ ה! :א ֶֹר י ִָמי
Bראֵ ה! (ִ י)!עָ ִתי:
אַ ְ;(ִ יעֵ ה! וְ ְ
8
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תהילי קד
(ָ ְרכִ י נַפְ ִ)י אֶ ת ְי ָי ְי ָי אֱ #הַ י ַָ 6דלְ ָ& ְ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 3ו ָֹתיו הַ ָ Aעָ בִ י ְרכ!ב ֹו
הַ ְמהַ  ֵ/עַ 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  ְ/ַ.ב!) ?ִ ִ.ית ֹו עַ ל הָ ִרי
יַעַ ְמד! מָ יִִ :מַ6 ,עֲ ָר ְת 8יְנ!ס!ִ ,מ ,קוֹל ַרעַ ְמ8
יֵחָ פֵ ז! :,יַעֲ ל! הָ ִרי י ְֵרד! בְ ָקעוֹת אֶ ל ְמקוֹ זֶה
יָסַ ְד ָ& לָהֶ  ְ6 :ב!ל ַ; ְמ ָ& (ַ ל יַעֲ בֹר! ַ( ,ל יְ) 0ב!,
<ר= :הַ ְמ ַ)ֵ/חַ מַ ְעיָנִי (ַ  ְ:חָ לִ י (ֵ י,
לְ כַ?וֹת הָ ֶ
הָ ִרי יְהַ ֵ/כ! :,י ְַ)ק! ָ.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 3ו ָֹתיו ִמִ ְ1רי 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 ָ
9
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י ְַ; ַ5ח לְ בַ ב אֱ נוֹ) לְ הַ צְ ִהיל  ָ1נִי ִמ ָ>מֶ  ,וְ לֶחֶ 
Bרזֵי לְ בָ נוֹ ,אֲ ֶ)ר
לְ בַ ב אֱ נוֹ) י ְִסעָ ד :י ְִ;(ְ ע! עֲ צֵ י ְי ָי ְ
ידה (ְ רו ִֹ)י
נָטָ ע :אֲ ֶ)ר ָ) ִצִ ֳ1רי י ְַקֵ:נ! חֲ ִס ָ
ית :Gהָ ִרי הַ  ְ6ב ִֹהי ַלְ3עֵ 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  ְ( ָ/.0חָ כְ מָ ה עָ ִ; ָ
הַ ָ6 ָ3דוֹל ְ!רחַ ב י ַָדיִ ָ) ֶרמֶ ; וְ אֵ יִ ,מ ְס ָ1ר חַ 3וֹת
ְקטַ :וֹת ִע  ְ6דֹל ֹות )ָ :אֳ נִ3וֹת יְהַ ֵ/כ! ,לִ וְ י ָָת ,זֶה
יָצַ ְר ָ& לְ ַ;חֶ ק (וֹ.0 :לָ אֵ לֶי 8י ְַ;(ֵ ר! ,ל ֵָתת <כְ לָ
(ְ ִע&וֹ ,&ֵ &ִ :לָהֶ  יִלְ קֹט!&ִ ,פְ ַ&ח י ְָד 8י ְִ;(ְ ע!,
טוֹבְ &ַ :ס ִ&יר  ָ1נֶי 8יִ(ָ הֵ ל!ֹ& ,סֵ  Cר!חָ  יִגְ וָ ע! ,וְ אֶ ל
!תחַ  ְ1 ) ֵ-נֵי
עֲ פָ ָר ְי)!ב!ַ/)ַ &ְ :,ח ר!חֲ  8יִ(ָ ֵרא!ְ ,
10
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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 ִיַ6ע (ֶ הָ ִרי וְ ֶיע ֱָ)נ!:
הַ  ִ( ַ5יט ל ֶ
אָ ִ) ָירה ַ/יָי (ְ חַ ָ3י אֲ ז ְַמ ָרה לֵא#הַ י (ְ עו ִֹדיֶ :יע ֱַרב
יחי <נֹ כִ י אֶ ְ;מַ ח (ַ יָי :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> 0בוֹת לְ קוֹל
ַ&חֲ נ!נָיִ :א עֲ וֹנוֹת ִ& ְ)מָ ר יָ Gאֲ ֹדנָי ִמי יַעֲ מֹ ד ִ. :י
יתי ְי ָי ִק!ְ ָתה נַפְ ִ)י
ִע ְ 85הַ ְ?לִ יחָ ה לְ מַ עַ ֵ ָ!&ִ ,ראִ :ק!ִ ִ
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:
11
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אותיות לעילוי ש הנפטר
יתי פָ נֶי 8בְ כָל
חֶ לְ ִקי ְי ָי <מַ ְר ִ&י לִ ְ)מֹ ר ְ-בָ ֶריִ :8חִ ִ/
לֵב חָ ֵ:נִי ִ ְ.א ְמ ָר ֶתִ :8ח ַ>בְ ִ&י ְָ -רכָי וָ אָ ִ)יבָ ה ַרגְ לַי
אֶ ל עֵ ד ֶֹתי :8חַ ְ) ִ&י וְ #א ִה ְתמַ ְהמָ ְה ִ&י לִ ְ)מֹ ר
ִמ ְצו ֶֹתי :8חֶ בְ לֵי ְר ָש ִעי ִע!ְ ד 0נִי &ו ָֹר ְת# 8א ָ)כ ְָח ִ&י:
חֲ צוֹת ַל ְילָה <ק! לְ הוֹדוֹת לָ עַ ל ִמ ְ) ְ1טֵ י ִצ ְד ֶק:8
חָ בֵ ר אֲ נִי לְ כָל אֲ ֶ)ר י ְֵרא!! 8לְ ) ְֹמ ֵרי  0D ִ1דֶ י :8חַ ְס ְ8-
<ר= חDֶ 0י 8ל ְַ5דֵ נִי:
ְי ָי מָ לְ <ה הָ ֶ
ָידֶ 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 ְ) ָ1טֶ 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 ) 0עָ י :יֵב)! ז ִֵדי  ִ.י ֶ) ֶקר ִע!ְ ת!נִי
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אֲ נִי אָ ִ;יחַ (ְ פִ  0Dדֶ י :8יָ)!ב! לִ י י ְֵראֶ י 8וְ ֹי ְדעֵ י
עֵ ד ֶֹתי :8י ְִהי לִ (ִ י ָת ִמי ְ(חDֶ 0י 8לְ מַ עַ # ,א אֵ בוֹ):
הו ֵֹרינִי ְי ָי ֶ ֶ-ר חDֶ 0י 8וְ אֶ @ֳ ֶרָ:ה עֵ ֶקב :הֲ בִ ינֵנִי
וְ אֶ ְ@ ָרה תו ָֹר ֶת 8וְ אֶ ְ) ְמ ֶרָ:ה (ְ כָל ֵ/ב :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
<ת:8
(ִ ְד ָרכֶ 8חַ ֵ3נִי :הָ ֵק לְ עַ בְ ְִ 8-א ְמ ָר ֶת 8אֲ ֶ)ר לְ י ְִר ֶ
הַ עֲ בֵ ר חֶ ְרִ ָ1תי אֲ ֶ)ר יָגֹ ְר ִ&י  ִ.י ִמ ְ) ָ1טֶ י 8טוֹבִ י:
ִהֵ:ה ָ&Bבְ ִ&י לְ פִ !Dדֶ יִ ְ( 8צ ְד ָק ְת 8חַ ֵ3נִי:
אַ ְ) ֵרי ְת ִמימֵ י ָד ֶר הַ הוֹלְ כִ י (ְ תו ַֹרת ְייָ :אַ ְ) ֵרי
נֹ ְצ ֵרי עֵ ד ָֹתיו (ְ כָל לֵב י ְִד ְרש!ה!# CB :א פָ עֲ ל!
יתה פִ  0Dדֶ י 8לִ ְ)מֹ ר
עַ וְ לָה (ִ ְד ָרכָיו הָ לָכ! :אַ ָ&ה ִצ!ִ ָ
ְמאֹדB :חֲ לַי ִיֹ.נ! ְד ָרכָי לִ ְ)מֹ ר חDֶ 0י< :8ז #א
יטי אֶ ל ָ.ל ִמצְ ו ֶֹתי :8או ְֹד ְ( 8י ֶֹשר לֵבָ ב
אֵ בוֹ) (ְ הַ (ִ ִ
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(ְ ל ְָמ ִדי ִמ ְ) ְ1טֵ י ִצ ְד ֶק :8אֶ ת חDֶ 0י 8אֶ ְ)מֹ ר Bל
ַ&עַ זְ בֵ נִי עַ ד ְמאֹד:
ֵאתי וְ תו ָֹר ְת< 8הָ בְ ִ&יִ :ס ְת ִרי !מָ גִ ִ:י
סֵ עֲ פִ י ָ;נ ִ
אָ ָ&ה לִ ְדבָ ְר 8יִחָ לְ ִ&י :ס!ר! ִמִ: ֶ5י ְמ ֵר ִעי וְ אֶ ְ@ ָרה
ִמ ְצוֹת אֱ #הָ י :סָ ְמכֵנִי כְ ִא ְמ ָר ְת 8וְ אֶ ְחיֶה וְ Bל
י)נִי ִמ ִAבְ ִריְ :סעָ דֵ נִי וְ ִא!ָ ְ)עָ ה וְ אֶ ְ)עָ ה בְ חDֶ 0י8
ְ&בִ ֵ
ית ָ.ל )וֹגִי מֵ חDֶ 0י ִ. 8י ֶ) ֶקר
ָת ִמיד :סָ לִ ָ
<ר= ָלכֵ,
יתִ :סיגִי ִה ְ)(ַ ָ& כָל ִר ְ)עֵ י ֶ
ַ& ְר ִמ ָ
!מ ִ ָ1)ְ 5טֶ י8
<הַ בְ ִ&י עֵ ד ֶֹתי :8סָ מַ ר ִמְ ַ1ח ְ 8-בְ ָ; ִרי ִ
אתי:
י ֵָר ִ
ִ& ְק ַרב ִרִָ :תי לְ פָ נֶיְ 8י ָי ְ ִ.דבָ ְר 8הֲ בִ ינֵנִיָ :תבוֹא
ְת ִחִָ :תי לְ פָ נֶיִ ְ. 8א ְמ ָר ְת 8הַ ִ@ילֵנִיְ ַ(&ַ :ענָה ְ;פָ ַתי
ְ& ִהָ/ה  ִ.י ְתל ְַ5דֵ נִי חDֶ 0י&ַ :8עַ  ,לְ ) ֹונִי ִא ְמ ָר ֶת ִ. 8י
כָל ִמ ְצו ֶֹתי 8צֶ דֶ קִ &ְ :הי י ְָד 8לְ עָ זְ ֵרנִי  ִ.י פִ !Dדֶ י8
14
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בָ חָ ְר ִ&י<&ָ :בְ ִ&י לִ י)!עָ ְתְ 8י ָי וְ תו ָֹר ְת)ַ 8עֲ ) 0עָ י:
יתי
!מ ְ) ָ1טֶ  8יַעַ ְשרִ: 0יִ &ָ :ע ִ
!תהַ לְ לִֶ 8
ְ& ִחי נַפְ ִ)י ְ
;ֶ ְ.ה אֹבֵ ד (ַ ֵ )Dעַ בְ  ִ. 8 ֶ-י ִמ ְצו ֶֹתי# 8א ָ)כ ְָח ִ&י:
ְראֵ ה עָ נְ יִי וְ חַ  ְ/צֵ נִי  ִ.י תו ָֹר ְת# 8א ָ)כ ְַח ִ&יִ :ריבָ ה
ִריבִ י !גְ <לֵנִי לְ ִא ְמ ָר ְת 8חַ ֵ3נִיָ :רחוֹק מֵ ְר ָ) ִעי
יְ)!עָ ה  ִ.י חDֶ 0י# 8א ָד ָר)!ַ :רחֲ מֶ יַ 8ר(ִ י ְי ָי
ִ ְ.מ ְ) ָ1טֶ י 8חַ ֵ3נִיַ :ר(ִ י ר ְֹדפַ י וְ צָ ָרי מֵ עֵ ְדו ֶֹתי# 8א
יתי בֹגְ ִדי וָ אֶ ְתקוֹטָ טָ ה אֲ ֶ)ר ִא ְמ ָר ְת8
יתיָ :ר ִא ִ
נ ִָט ִ
#א ָ)מָ ר!ְ :ראֵ ה  ִ.י פִ !Dדֶ י< 8הָ בְ ִ&י ְי ָי  ְ.חַ ְס ְ8-
חַ ֵ3נִי :רֹא) ְ-בָ ְר 8אֱ מֶ ת !לְ ע ֹולָ ָ.ל ִמ ְ) ַ1ט ִצ ְד ֶק:8
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אותיות נשמה
נְתיבָ ִתי :נִ ְ)(ַ ְע ִ&י וָ אֲ ַקֵ3מָ ה
ֵנר לְ ַרגְלִ י ְדבָ ֶר 8וְ אוֹר לִ ִ
ֵיתי עַ ד ְמאֹד ְי ָי חַ ֵ3נִ י
לִ ְ)מֹ ר ִמ ְ) ְ1טֵ י ִצ ְד ֶק :8נַעֲ נ ִ
!מ ְ) ָ1טֶ י 8ל ְַ5דֶ נִי:
כִ ְדבָ ֶר :8נִ ְדבוֹת  ִ1י ְרצֵ ה נָא ְי ָי ִ
נַפְ ִ)י (ְ כַ ִ1י ָת ִמיד וְ תו ָֹר ְת# 8א ָ)כ ְָח ִ&י :נ ְָתנ!
יתי :נָחַ לְ ִ&י
!מ!D ִ1דֶ י# 8א ָת ִע ִ
ְר ָ) ִעי  ַ1ח לִ י ִ
יתי לִ (ִ י
עֵ ְדו ֶֹתי 8לְ ע ֹולָ  ִ.י ְ;;וֹ ,לִ (ִ י הֵ  ָ5ה :נ ִָט ִ
לַעֲ ;וֹת חDֶ 0י 8לְ ע ֹולָ עֵ ֶקב:
!מ ְ-בָ ְר ָ1 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 (ַ 3וֹ ִהַ/לְ ִ&י 8עַ ל
ִמ ְ) ְ1טֵ 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 ֶ-
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מָ ה <הַ בְ ִ&י תו ָֹר ֶתָ. 8ל הַ 3וֹ ִ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 אֶ ְת( ֹונָ ִ. ,י
אתי ַרגְ לָי לְ מַ עַ ,
פִ  0Dדֶ י 8נָצָ ְר ִ&יִ :מָ.ל א ַֹרח ָרע ָ.לִ ִ
אֶ ְ)מֹ ר ְ-בָ ֶרִ :8מ ִ ָ1)ְ 5טֶ י# 8א סָ ְר ִ&י  ִ.י אַ ָ&ה
הו ֵֹר ָתנִי :מַ ה ְ ִ:מלְ צ! לְ ִח ִ.י ִא ְמ ָר ֶתִ 8מ ְ-בַ ) לְ פִ י:
ֵאתי ָ.ל א ַֹרח ָ) ֶקר:
ִמ 0D ִ1דֶ י 8אֶ ְת( ֹונָ ,עַ ל ;ָ ,ֵ.נ ִ
הו ֵֹרינִי ְי ָי ֶ ֶ-ר חDֶ 0י 8וְ אֶ @ֳ ֶרָ:ה עֵ ֶקב :הֲ בִ ינֵנִי
וְ אֶ ְ@ ָרה תו ָֹר ֶת 8וְ אֶ ְ) ְמ ֶרָ:ה (ְ כָל ֵ/ב :הַ ְד ִריכֵנִי
(ִ נְ ִתיב ִמ ְצו ֶֹתי ִ. 8י ב ֹו חָ פָ ְצ ִ&י :הַ ט לִ (ִ י אֶ ל
עֵ ְד ֹו ֶתי 8וְ Bל אֶ ל (ָ צַ ע :הַ עֲ בֵ ר עֵ ינַי מֵ ְראוֹת ָ)וְ א
<ת:8
(ִ ְד ָרכֶ 8חַ ֵ3נִי :הָ ֵק לְ עַ בְ ְִ 8-א ְמ ָר ֵת 8אֲ ֶ)ר לְ י ְִר ֶ
הַ עֲ בֵ ר חֶ ְרִ ָ1תי אֲ ֶ)ר יָגֹ ְר ִ&י  ִ.י ִמ ְ) ָ1טֶ י 8טוֹבִ י:
ִהֵ:ה ָ&Bבְ ִ&י לְ פִ !Dדֶ יִ ְ( 8צ ְד ָק ְת 8חַ ֵ3נִי:
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קדיש יתו
י ְִת-ַַ 6ל וְ י ְִת ַ)ְ )-ַ Dמֵ ַ Gר(ָ א ְ( ,עָ לְ מָ א ִ-י בְ ָרא
יק ֵרב
כ!ת Gוְ י ְַצמַ ח 0ְ 1ר ָקנֵה ,וִ ָ
ע!ת ,Gוְ י ְַמלִ י מַ לְ ֵ
כִ ְר ֵ
ְמ ִ)יחֵ  ְ( ,Gחַ ֵ3יכוֹ! ,בְ יוֹמֵ יכוֹ! ,בְ חַ ֵ3י ְדכָל ֵ(JיתJ
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 ָ3א.
י ְִת(ָ ַר וְ י ְִ) ַ&(ַ ח וְ י ְִתB ָ1ר וְ י ְִתרֹמַ  וְ י ְִת ַנ ֵֹKא
וְ י ְִתהַ ַ-ר וְ י ְִתעַ ֶ/ה וְ י ְִתהַ ַ/ל ְ)מֵ -ְ Gקְ 0ד ָ)אִ ְ( .רי
ה!א לְ עֵ ָ/א )!לְ עֵ ָ/א( ִמָ.J,לְ ִ(Jרכ ָָתא וְ ִ) ָיר ָתא,
& ְ()ְ 0חָ ָתא וְ נ ְֶחמָ ָתא-ַ ,אֲ ִמ ָיר ְ( ,עָ לְ מָ א .וְ ִא ְמר!
<מֵ :,
יְהֵ א ְ)לָמָ א ַר(ָ א ִמ)ְ J,מַ ָ3א וְ חַ ִ3י ,עָ לֵינ! וְ עַ לָ.JלJ
אמר! <מֵ :,
ש ָראֵ ל .וְ ְ
ִי ְ ֹ
ֹע ֶֹשה ָ)לוֹ (ִ ְמרוֹמָ יו ,ה!א יַעֲ ֶֹשה ָ)לוֹ עָ לֵינ!
ש ָראֵ ל .וְ ִא ְמר! <מֵ :,
וְ עַ לָ.Jלִ Jי ְ ֹ
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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
ְ
חיה אסתר בת צבי יצחק
ֶ)הָ ֶלכָה לְ ע ֹולָמָ  ַ( ,Gעֲ ב!ר ש }ב ,המשפחה{ נ ַָדב
ְצ ָד ָקה (ְ עַ ד הַ זְ ַָ .רת נִ ְ)מָ ָת ְ( ,Gגַ ,עֵ דֶ &ְ ,הֵ א
ְמנ!חָ ָתהָ .לכֵ ַ( ,עַ ל הָ ַרחֲ ִמי י ְַס ִ& ֶירהָ (ְ סֵ ֶתר
 ְ.נָפָ יו לְ ע ֹול ִָמי ,וְ י ְִצרוֹר (ִ ְצרוֹר הַ חַ ִ3י אֶ ת
נִ ְ)מָ ָתְ Gי ָי ה!א נַחֲ ל ָָת ,Gוְ ָתנ!חַ (ְ ָ)לוֹ עַ ל
ִמ ְ)ָ.בָ  Gוְ נֹ אמַ ר <מֵ :,
19

לע"נ חיה אסתר פרנק

תפילה לעילוי נשמה
ר!ח ָ.ל ְ( ַ;ר
ָאָ:א ה' ָמלֵא ַרחֲ ִמי אֲ ֶ)ר ְ(י ְָד 8נֶפֶ ) ָ.ל ָחי וְ ַ
ִאי) ,י ְִהיֶה נָא לְ פני &ו ָֹר ִתנו שלמדנו (ַ עֲ ב!ר עילוי נִ ְ) ַמת
חיה אסתר בת צבי יצחק !גְ מוֹל נָא ִע ָ5ה חֶ סֶ ד ְ( ַח ְס ְ8-
!ת ַק(ֵ ל
הַ ָ6דוֹל לִ ְפ&ו ַֹח לָ)ַ Gעֲ ֵרי ַרחֲ ִמי וָ חֶ סֶ ד ַ)עֲ ֵרי גַ ,עֵ דֶ ְ ,
יקי וְ ִצ ְד ָקנִ 3וֹת
או ָֹתַ &ַ Gחת עֵ = הַ ַחִ3י אֵ צֶ ל ִנ ְ) ַמת הַ צַ ִִ -
!Hב8
וַ חֲ ִס ִידי וַ חֲ ִסידוֹת לֵהָ נוֹת ִמזִ יו הַ ְ)כִ ינָה !לְ הַ ְ; ִ(יעָ ִ Gמ ְ
נ!חה נְ כ ֹונָה ְ(חֶ ְדוָ ה
ָנ!ח (ַ ֶDבֶ ר ִ( ְמ ָ
יקי ,וְ הַ ג! Cי ַ
הַ @ָ פ! ,לַצַ ִִ -
ְ( ִ; ְמ ָחה וְ ָ)לוִֹ ְ. ,דכְ ִתיב ,יָבא ָ)לוֹ יָנ!ח! עַ ל ִמ ְ) ְ.בו ָֹת
ה ֹולֵ נְ כוֹחוֹ! .כְ ִתיבִ ,א ִ& ְ)ַ.ב #א ִת ְפ ָחד וְ ָ)כ ְַב ָ& וְ עָ ְרבָ ה
ְ)נ ֶָת ,8וְ ִת ְ)מוֹר או ָֹת Gמֵ ִח(!ט הַ ֶDבֶ ר !מֵ ִר ָ5ה וְ ת ֹולֵעָ ה,
<ר=
וְ ִת ְמחוֹל וְ ִת ְסלַח לָ Gעַ ל ָ.ל ְ)ָ 1עֶ יה  ִ.י אֵ י ,צַ ִ-יק (ָ ֶ
ט!ב 8הַ @ָ פ!,
אֲ ֶ)ר יַעֲ ֶ;ה טוֹב וְ #א י ְֶח ָטא ,וְ ַת ְ) ִ1יעַ לָ Gמֵ ַרב ְ
ט!ב 8אֲ ֶ)ר צָ פַ נְ ָ& לִ ֵיראֶ י,8
יקיִ ְ. ,דכְ ִתיבָ ,מה ַרב ְ
לַצַ ִִ -
!כְ ִתיב) ,ומֵ ר ָ.ל עַ ְצמו ָֹתיו Bחַ ת מֵ הֵ ָ:ה #א נִ ְ)(ָ ָרה ,וְ ִת ְ).וֹ,
ֵיה,ָ:
(ֶ ַטח (ָ ָדד וְ ַ)אֲ נִָ ,מַ ַ1חד ָרעָ ה וְ Bל ִת ְראֶ ה ְ1נֵי ג ִ
ר!רה ִ( ְצרוֹר הַ ַחִ3י לְ הַ חֲ יו ָֹתְ (ִ Gת ִחיַת
וְ נִ ְ) ָמ ָת&ְ Gהֵ א ְצ ָ
הַ ִ ֵ5תי ִע ָ.ל מֵ ֵתי עַ ְ(ְ 85נֵי י ְִ; ָראֵ ל< ,מֵ :,
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