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   27.3.2012             יום שלישי ד' בניסן תשע"בבס"ד  

  

  דוד יהודה בן  דב מאיר וחיה גולדה ז"לאבינו, לזכר 

  שלש שנים לפטירתו 

  אבא יקר.

בעיר סיביו  18.11.28תרפ"ט   כסלונולדת בה' ב

שברומניה, לאביך דב מאיר ולאמך חיה גולדה זיכרונם 

  לברכה. 

 ,עליז, פעיל כבר בשחר ילדותך היית ילד מקסים,

הבן הקטן במשפחת הולנדר לאחיו:  -ושובב תיוחבר

האחות הכי  מוגדו, אדי, יוז'י, וטרוש. קרוי בפי כל יידל'ה.

ייתם מאז אהובה עליך היתה טרוש שאתה והיא ה

  ומתמיד חברים טובים.

בבית הספר היית תלמיד ממוצע אך במעשה הקונדס 

  היית תמיד הראשון. 

שא בנערותך היית מדריך נערץ  בבני עקיבא ומו

  הרמנשטט והסביבה.-להערצתן של בנות סניף סיביו
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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 

במסעות נדודיך בין ערים וכפרים  עיטור לוחמי המדינה.

ראשונים עם עלמה קטנה נקשרו קשרי האהבה ה

ושמה קלרוצ'ה, שעדין לא נענתה לחיזוריך. ויפייפיה 

עלית לארץ במסגרת עליית הנוער הציוני בספינת משא 

(וזה מה שאכלת במשך כל המשא מטעמי מלאה בצל 

ישר לבאר שבע, וגרת בבית ערבי קטן כשרות). הגעת 

  בעיר העתיקה.

  

הפעם בתחילת שנות החמישים שוב נפגשת עם אמא ו

  ניצתה אש האהבה.

נישאתם  15.2.53ביום ראשון א' דר"ח אדר תשי"ג 

 -בבי"ס "מזרחי" בבאר שבע ועברתם לגור בשיכון א'

  באר שבע, עם משכנתא גדולה והרבה אהבה.  5סוקולוב 
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עבדת בהנהלת חשבונות במשרות שונות והמשכת 

להיות פעיל במפלגה (המפד"ל) ,בחברה (המשמרת 

  בית כנסת סטרומה ובבניית המשפחה. תיהצעירה), בבני

  

בתך  - 1958 - נולדה בתך הבכורה עדנה וב -1954בשנת 

  .הצעירה נורית

  

בפרוץ מלחמת סיני, גויסת למילואים  1956בשנת 

  בצה"ל והשתתפת באופן פעיל בקרבות. 

נוכל לגור ברמת גן למקום בו  עברנובשנות השישים 

במקום החדש הבנות לרכוש חינוך כיאות. גם אנחנו, 

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 

וכישרון  ךאמן הדיבור מנעורי. היית בנושאי דת ומדינה

, מעל הכל היית השתבח עם הזמן ךהנאום הדרשני של

  ה אוהב ואהוב.איש משפח
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כך מתאר משה לנאו הבן דוד שלנו את תקופת המגורים 

  :ברמת גן

גנית. הפרש הגיל - חולף לו עשור ואנחנו בתקופה הרמת"

שבינינו מקבל משמעות שונה, הוא מצטמצם בנפחו. 

במפגשים בין משפחותינו מתקיימות שיחות בגובה 

העיניים באווירה חברית, בענייני דת ומדינה, חינוך, 

רכים, היסטוריה. העושר הלשוני והמוסיקלי של יהודה ע

לביקור מגבעתיים לרחוב  היו כאבן שואבת והקפיצות 

הרו"אה ולהיפך היו עניין שבשגרה. מעמדו המרכזי והרם 

של יהודה בחברה ובמשפחת הולנדר המורחבת, יכולותיו 

לכל בני המשפחה,  הפסיכולוגיות, הקרבה הנפשית 

יר הטלפון לשיחות מרגיעות, הניצול הנבון של מכש

 בעטרה של הכהן הגדול של השבט,  מכתירים אותו

  "הקוסם, המרפא.

  

נפטרה בבאר שבע  אמך חיה גולדה לאחר  1964בשנת 

  מחלה קשה.

  נפטר אביך דב מאיר בנתניה בשיבה טובה.  1985בשנת 
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קיבלת את האירוע  50בן  –בגיל צעיר מאד לצערנו, 

חלה רק הלכה והידרדרה המוחי הראשון, ומאז המ

לדעת  נובשנים הארוכות לא תמיד יכולתשנה.  30במשך 

  ך.מה מתחולל במוח

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 

נוכח על ידי מבט חייכני  שיר או ניגון מהעבר, היית

   למראה נין חדש שנולד לך. היית נוכח.

  

חיים נכנס - ביום ד' בניסן תשס"ט, בעת שנינך בארי

השבת את נשמתך הטהורה בבריתו של אברהם אבינו 

  לבורא והנחת אותנו אבלים וכואבים ביגון קודר. 

אב נפלא, אכפתי ואציל נפש היית לנו במשך כל חייך. 

עוזר, דוחף, מעודד, דואג, סלחן. הקרנת אוהב, מקשיב, 

על מצבתך מחם אנושי נדיר אף ברגעיך הקשים ביותר. 

, אוהב בריות תורה ועבודה, רב פעליםחרטנו: "איש 
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ואהוב על הבריות..." ואמנם כך היית כל ימיך כלפי כל 

הבריות בכלל וכלפי בני משפחתך בפרט. בן , אח, בעל, 

כך תשכון בלבנו ובלב  אב וסב נפלא ואוהב היית לנו.

  זכרך ילווה אותנו תמיד. צאצאנו לעד.

        

בנותיך וחתניך האוהבים עדנה, פרץ, , קלרהרעייתך 

  נורית וראובן

  וכל נכדיך וניניך:

אורייה, -עין-פלאי, בת-מירון וילדיהם: יפעת ואלעד

  חנינא ושלומית חיה אהובה.-נהוראי טוביה, איתיאל

-מרים ונוה-אוריה, שקד- : שחרוילדיהם עינט ושמוליק

  דוד.

  בארי חיים.וילדם: יאיר וענת 

  חן ואלון אהוביה- : מעיןוילדיהם ליאת ומיקי

  דב.-עדי ורן, ואביחי

  

  תהא נשמתך צרורה בצרור החיים.
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 סבא יהודה
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 תפילות יו� השנה  ("יארצייט") בעת העליה לקבר תפילות יו� השנה  ("יארצייט") בעת העליה לקבר תפילות יו� השנה  ("יארצייט") בעת העליה לקבר תפילות יו� השנה  ("יארצייט") בעת העליה לקבר 

זו זו זו זו מי שלא היה בבית קברות במש� שלושי� יו� מבר� ברכה מי שלא היה בבית קברות במש� שלושי� יו� מבר� ברכה מי שלא היה בבית קברות במש� שלושי� יו� מבר� ברכה מי שלא היה בבית קברות במש� שלושי� יו� מבר� ברכה 

        בבואו תו� ד' אמות לקברי�:בבואו תו� ד' אמות לקברי�:בבואו תו� ד' אמות לקברי�:בבואו תו� ד' אמות לקברי�:

ָ*ר%$ ַאָ(ה ְיָי, ֱא'ֵהינ% ֶמֶל$ ָהעֹוָל�, ֲאֶ ר ָיַצר ֶאְתֶכ� 

ַ*ִ-י+, ְוָז+ ְוִכְלֵ.ל ֶאְתֶכ� ַ*ִ-י+, ְוֵהִמית ֶאְתֶכ� ַ*ִ-י+, 

 ְויֹוֵדַע ִמְס2ַר .0ְ1ֶכ� ַ*ִ-י+, ְוָעִתיד ְלַהֲחִזיר %ְלַהֲחיֹוְתֶכ�

ַ*ִ-י+: ָ*ר%$ ַאָ(ה ְיָי, ְמַח6ֵה ַה5ִֵתי�: ַאָ(ה 4ִ*ֹור 

  ְלעֹוָל�, ֲאֹדָני ְמַח6ֵה ֵמִתי� ַאָ(ה, ַרב ְלהֹוִ יַע. 

ְמַכְלֵ.ל ַח6ִי� ְ*ֶחֶסד, ְמַח6ֵה ֵמִתי� ְ*ַרֲחִמי� ַרִ*י�, 

ַק�6ֵ סֹוֵמ$ נֹוְפִלי�, ְורֹוֵפא חֹוִלי�, %ַמִ(יר ֲאס%ִרי�, %מְ 

ֱאמ%ָנתֹו ִליֵ ֵני ָעָפר. ִמי ָכמֹו8 ַ*ַעל 4ְב%רֹות %ִמי -ֹוֶמה 

  $0ָ, ֶמֶל$ ֵמִמית %ְמַח6ֶה %ַמְצִמיַח ְי %ָעה.

  ְוֶנֱאָמ+ ַאָ(ה ְלַהֲחיֹות ֵמִתי�.
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        תהילי� פרק לגתהילי� פרק לגתהילי� פרק לגתהילי� פרק לג

ַרְ:נ% ַצִ-יִקי� ַ*ָיי ַלְיָ ִרי� ָנאָוה ְתִה0ָה: הֹוד% ַלָיי 

ְ*ִכ:ֹור ְ*ֵנֶבל ָע;ֹור ַז5ְר% לֹו: ִ יר% לֹו ִ יר ָחָד  

ֵהיִטיב% ַנ4ֵ+ ִ*ְתר%ָעה: ִ.י ָיָ ר ְ-ַבר ְיָי ְוָכל ַמֲעֵ;ה% 

ֶ*ֱאמ%ָנה: ֹאֵהב ְצָדָקה %ִמְ 2ָט ֶחֶסד ְיָי ָמְל>ה 

ל ָה>ֶר=: ִ*ְדַבר ְיָי ָ ַמִי� ַנֲע;% %ְבר%ַח 2ִיו .ָ 

ְצָב>�: ֹ.ֵנס ַ.ֵ:ד ֵמי ַה�6ָ ֹנֵת+ ְ*אֹוָצרֹות ְ(הֹומֹות: 

ִייְרא% ֵמְיָי ָ.ל ָה>ֶר= ִמ5ֶ:% ָיג%ר% ָ.ל ֹיְ ֵבי ֵתֵבל: 

ִ.י ה%א אַמר ַו6ִֶהי הוא ִצָ%ה ַו6ֲַעֹמד: ְיָי ֵהִפיר ֲעַצת 

� 4ֹוִי� ֵהִניא ַמְחְ בֹות ַע5ִי�: ֲעַצת ְיָי ְלעֹולָ 

ַ(ֲעֹמד ַמְחְ בֹות ִל*ֹו ְלֹדר ָוֹדר: ַאְ ֵרי ַה4ֹוי ֲאֶ ר 

ְיָי ֱא'ָהיו ָהָע� ָ*ַחר ְלַנֲחָלה לֹו: ִמָ<ַמִי� ִהִ*יט ְיָי 

ָראה ֶאת ָ.ל ְ*ֵני ָה>ָד�: ִמ5ְכֹו+ ִ ְב(ֹו ִהְ 4ִיַח 

ל ֶאל ָ.ל ֹיְ ֵבי ָה>ֶר=: ַה6ֵֹצר ַיַחד ִלָ*� ַה5ִֵבי+ אֶ 

ָ.ל ַמֲעֵ;יֶה�: ֵאי+ ַה5ֶֶל$ נֹוָ ע ְ*ָרב ָחִיל 4ִ*ֹור 'א 

ִיָ:ֵצל ְ*ָרב ֹ.ַח: ֶ ֶקר ַה?%ס ִלְת %ָעה %ְבֹרב ֵחילֹו 
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'א ְיַמ0ֵט: ִהֵ:ה ֵעי+ ְיָי ֶאל ְיֵר>יו ַלְמַיֲחִלי� 

ְלַחְס-ֹו: ְלַהִ@יל ִמ5ֶָות ַנְפָ � %ְלַח6ֹוָת� ָ*ָרָעב: 

ַנְפֵ נ% ִחְ.ָתה ַלָיי ֶעְזֵרנ% %ָמִגֵ:נ% ה%א: ִ.י בֹו ִיְ;ַמח 

ִלֵ*נ% ִ.י ְבֵ � ָקְד ֹו ָבָטְחנ%: ְיִהי ַחְסְ-8 ְיָי ָעֵלינ% 

  ַ.ֲאֶ ר ִיַחְלנ% ָל$:

        תהילי� פרק טזתהילי� פרק טזתהילי� פרק טזתהילי� פרק טז

ִמְכָ(� ְלָדִוד ָ ְמֵרִני ֵאל ִ.י ָחִסיִתי ָב$: >ַמְרְ( ַלָיי 

ָני ָאָ(ה טֹוָבִתי ַ*ל ָעֶלי8: ִלְקדֹוִ י� ֲאֶ ר ֲאדֹ 

ָ*>ֶר= ֵה5ָה ְוַאִ-יֵרי ָ.ל ֶחְפִצי ָב�: ִיְר*% ַעְ@בֹוָת� 

Bֵחר ָמָהר% ַ*ל ַאִ?י$ ִנְסֵ.יֶה� ִמָ-� %ַבל ֶאAָא 

ֶאת ְ מֹוָת� ַעל ְ;ָפָתי: ְיָי ְמָנת ֶחְלִקי ְוכֹוִסי ַאָ(ה 

ֹוָרִלי: ֲחָבִלי� ָנְפל% ִלי ַ*ְ:ִעיִמי� CB ַנֲחָלת (ֹוִמי$ 4

ָ ְפָרה ָעָלי: ֲאָבֵר$ ֶאת ְיָי ֲאֶ ר ְיָעָצִני CB ֵלילֹות 

ִיְ?ר%ִני ִכְליֹוָתי: ִ ִ%יִתי ְיָי ְלֶנְגִ-י ָתִמיד ִ.י ִמיִמיִני 

 ָ;*ְ CB ִרי ַ*ל ֶא5ֹוט: ָלַכ+ ָ;ַמח ִלִ*י ַו6ֶָגל ְ.בֹוִדי
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ִיְ ֹ.+ ָלֶבַטח: ִ.י 'א ַתֲעֹזב ַנְפִ י ִלְ אֹול 'א ִתֵ(+ 

ֲחִסיְד8 ִלְראֹות ָ ַחת: (ֹוִדיֵעִני ֹאַרח ַח6ִי� ֹשַבע 

  ְ;ָמחֹות ֶאת 2ֶָני8 ְנִעימֹות ִ*יִמיְנ8 ֶנַצח:

        תהילי� פרק יזתהילי� פרק יזתהילי� פרק יזתהילי� פרק יז

ְ(ִפ0ָה ְלָדִוד ִ ְמָעה ְיָי ֶצֶדק ַהְקִ יָבה ִרָ:ִתי 

ֲאִזיָנה ְתִפ0ִָתי ְ*'א ִ;ְפֵתי ִמְרָמה: ִמ0ְָפֶני8 הַ 

ִמְ 2ִָטי ֵיֵצא ֵעיֶני8 ֶ(ֱחֶזיָנה 5ֵיָ ִרי�: ָ*ַחְנָ(י ִלִ*י 

2ַָקְדָ( 0ְַיָלה ְצַרְפָ(ִני ַבל ִ(ְמָצא ַז5ִֹתי ַ*ל ַיֲעָבר 

0ֹות >ָד� ִ*ְדַבר ְ;ָפֶתי8 ֲאִני ָ ַמְר(ִ  י 2ִי: ִלְפע1

ַרי ְ*ַמְע4ְלֹוֶתי8 ַ*ל ָנמֹוט%  >ְרחֹות 2ִָרי=: ָ(ֹמ$ ֲא 1

ְפָעָמי: ֲאִני ְקָראִתי8 ִ.י ַתֲעֵנִני ֵאל ַהט >ְזְנ8 ִלי 

ְ ַמע ִאְמָרִתי: ַהְפֵלה ֲחָסֶדי8 מֹוִ יַע חֹוִסי� 

ִמ5ְִתקֹוְמִמי� ִ*יִמיֶנ8: ָ ְמֵרִני ְ.ִאי ֹו+ ַ*ת ָעִי+ 

ל ְ.ָנֶפי8 ַ(ְסִ(יֵרִני: ִמ2ְֵני ְרָ ִעי� ז% ַ -%ִני ְ*צֵ 

ֹאְיַבי ְ*ֶנֶפ  ַיDִיפ% ָעָלי: ֶחְלָ*מֹו ָסְגר% 2ִימֹו ִדְ*ר% 
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ְבֵגא%ת: ַא<ֵרנ% ַעָ(ה ְסָבב%נ% ֵעיֵניֶה� ָיִ ית% 

ְכִפיר ִלְנטֹות ָ*>ֶר=: ִ-ְמֹינֹו ְ.Bְרֵיה ִיְכסֹוC ִלְטֹרC ְוכִ 

ֹיֵ ב ְ*ִמְסָ(ִרי�: ק%ָמה ְיָי ַקְ-ָמה ָפָניו ַהְכִריֵעה% 

0ְ2ַָטה ַנְפִ י ֵמָרָ ע ַחְרֶ*8: ִמְמִתי� ָיְד� ְיָי 

ִמְמִתי� ֵמֶחֶלד ֶחְלָק� ַ*ַח6ִי� %ְצפ%ְנ8 ְ(ַמ0ֵא 

ִבְטָנ� ִיְ;ְ*ע% ָבִני� ְוִהִ:יח% ִיְתָר� ְלעֹוְלֵליֶה�: ֲאִני 

  ְ*ֶצֶדק ֶאֱחֶזה ָפֶני8 ֶאְ;ְ*ָעה ְבָהִקי= ְ(מ%ָנֶת8: 

        תהילי� עבתהילי� עבתהילי� עבתהילי� עב

ִלְ 'ֹמה ֱא'ִהי� ִמְ 2ֶָטי8 ְלֶמֶל$ ֵ(+ ְוִצְדָקְת8 ְלֶב+ 

ֶמֶל$: ָיִדי+ ַע85ְ ְבֶצֶדק ַוֲעִנ6ֶי8 ְבִמְ 2ָט: ִיְ;א% 

ט ֲעִנ6ֵי ָהִרי� ָ לֹו� ָלָע� %ְגָבעֹות ִ*ְצָדָקה: ִיְ 2ֹ 

ָע� יֹוִ יַע ִלְבֵני ֶאְביֹו+ ִויַדֵ.א עֹוֵ ק: ִייָרא8% ִע� 

ָ ֶמ  ְוִלְפֵני ָיֵרַח -ֹור -ֹוִרי�: ֵיֵרד ְ.ָמָטר ַעל 4ֵז 

ִ.ְרִביִבי� ַזְרִזיC >ֶר=: ִיְפַרח ְ*ָיָמיו ַצִ-יק ְוֹרב 

ִמָ:ָהר ַעד ָ לֹו� ַעד ְ*ִלי ָיֵרַח: ְוֵיְרְ- ִמ�6ָ ַעד ָי� %
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Bְפֵסי >ֶר=: ְלָפָניו ִיְכְרע% ִצ6ִי� ְוֹאְיָביו ָעָפר 

 ְיַלֵחכ%: ַמְלֵכי ַתְרִ י  ְוִא6ִי� ִמְנָחה ָיִ יב% ַמְלֵכי

ְ ָבא %ְסָבא ֶאְ ָ.ר ַיְקִריב%: ְוִיְ ַ(ֲחו% לֹו ָכל 

ְמַ ֵ%ַע  ְמָלִכי� ָ.ל 4ֹוִי� ַיַעְבד%ה%: ִ.י ַיִ@יל ֶאְביֹו+

ְוָעִני ְוֵאי+ ֹעֵזר לֹו: ָיֹחס ַעל ַ-ל ְוֶאְביֹו+ ְוַנְפ ֹות 

ֶאְביֹוִני� יֹוִ יַע: ִמ(ֹו$ %ֵמָחָמס ִיְגBל ַנְפָ � ְוֵייַקר 

ָ-ָמ� ְ*ֵעיָניו: ִויִחי ְוִיֶ(+ לֹו ִמEְַהב ְ ָבא ְוִיְת0ֵ2ַל 

ְיִהי ִפַ?ת ַ*ר ַ*ֲעדֹו ָתִמיד ָ.ל ה6ֹו� ְיָבְרֶכְנה%: 

ָ*>ֶר= ְ*ֹרא  ָהִרי� ִיְרַע  ַ.0ְָבנֹו+ 2ְִריֹו ְוָיִציצ% 

ֵמִעיר ְ.ֵעֶ;ב ָה>ֶר=: ְיִהי ְ מֹו ְלעֹוָל� ִלְפֵני ֶ ֶמ  

ה%: ָ*ר%$ ְיָי  ִי:ֹו+ ְ מֹו ְוִיְתָ*ְרכ% בֹו ָ.ל 4ֹוִי� ְיַאְ<ר1

ה ִנְפָלאֹות ְלַב-ֹו: %ָבר%$ ֱא'ִהי� ֱא'ֵהי ִיְ;ָרֵאל ֹע;ֵ 

ֵ � ְ.בֹודֹו ְלעֹוָל� ְוִי5ֵָלא ְכבֹודֹו ֶאת ָ.ל ָה>ֶר= 

  >ֵמ+ ְו>ֵמ+: ָ.ל% ְתִפ0ֹות ָ-ִוד ֶ*+ ִיָ י:
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        תהילי� צאתהילי� צאתהילי� צאתהילי� צא

ֹיֵ ב ְ*ֵסֶתר ֶעְליֹו+ ְ*ֵצל ַ ַ-י ִיְתלֹוָנ+: ֹאַמר ַל6ָי 

ַטח *ֹו: ִ.י ה%א ַיִ@יְל8 ַמְחִסי %ְמצ%ָדִתי ֱא'ַהי ֶאבְ 

ִמ2ַח ָיק%  ִמֶ-ֶבר ַה%ֹות: ְ*ֶאְבָרתֹו ָיֶס$ ָל$ ְוַתַחת 

ְ.ָנָפיו ֶ(ְחֶסה ִצָ:ה ְוֹסֵחָרה ֲאִמ(ֹו: 'א ִתיָרא 

ִמ2ַַחד ָלְיָלה ֵמֵח= ָיע%C יֹוָמ�: ִמֶ-ֶבר ָ*ֹאֶפל ַיֲה'$ 

ִ@ְ-8 ֶאֶלC %ְרָבָבה ִמDֶֶטב ָי %ד ָצֳהָרִי�: ִי2ֹל מִ 

ִמיִמיֶנ8 ֵאֶלי8 'א ִי4ָ : ַרק ְ*ֵעיֶני8 ַתִ*יט ְוִ 10ַמת 

ְרָ ִעי� ִ(ְרֶאה: ִ.י ַאָ(ה ְיָי ַמְחִסי ֶעְליֹו+ ַ;ְמָ( 

ֶ:ה ֵאֶלי8 ָרָעה ְוֶנַגע 'א ִיְקַרב  ְמעֹוֶנ8: 'א ְתא1

$ ִלְ ָמְר8 ְ*ָכל ְ-ָרֶכי8: ְ*>ֳהֶל8: ִ.י ַמְל>ָכיו ְיַצֶ%ה 0ָ 

ַעל ַ.2ִַי� ִיAָא%ְנC4ֹ)ִ +2ֶ 8 ָ*ֶאֶב+ ַרְגֶל8: ַעל ַ ַחל 

ָוֶפֶת+ ִ(ְדֹר$ ִ(ְרֹמס ְ.ִפיר ְוַתִ:י+: ִ.י ִבי ָחַ ק 

ַוֲאַפ0ְֵטה% ֲאַ;4ְֵבה% ִ.י ָיַדע ְ ִמי: ִיְקָרֵאִני ְוֶאֱעֵנה% 

ָצָרה ֲאַח0ְֵצה% ַוֲאַכְ*ֵדה%: ֹאֶר$ ָיִמי� ִע5ֹו >ֹנִכי בְ 

  ַאְ;ִ*יֵעה% ְוBְרֵאה% ִ*י %ָעִתי: 
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        תהילי� קדתהילי� קדתהילי� קדתהילי� קד

ָ*ְרִכי ַנְפִ י ֶאת ְיָי ְיָי ֱא'ַהי 4ַָדְלָ( ְמֹאד הֹוד ְוָהָדר 

ָלָבְ ָ(: ֹעֶטה אֹור ַ.Aְַלָמה נֹוֶטה ָ ַמִי� ַ.ְיִריָעה: 

ֲעִל6ֹוָתיו ַה�Aָ ָעִבי� ְרכ%בֹו ַהְמָקֶרה ַב5ִַי� 

ַהְמַה$0ֵ ַעל ַ.ְנֵפי ר%ַח: ֹעֶ;ה ַמְל>ָכיו ר%חֹות 

ְמָ ְרָתיו ֵא  'ֵהט: ָיַסד ֶאֶר= ַעל ְמכֹוֶניָה ַ*ל 

ִ(5ֹוט עֹוָל� ָוֶעד: ְ(הֹו� ַ.0ְב%  ִ.ִ?יתֹו ַעל ָהִרי� 

+ ִמ+ קֹול ַרַעְמ8 ַיַעְמד% ָמִי�: ִמ+ 4ֲַעָרְת8 ְינ%ס%

ֵיָחֵפז%+: ַיֲעל% ָהִרי� ֵיְרד% ְבָקעֹות ֶאל ְמקֹו� ֶזה 

ב%+  ָיַסְדָ( ָלֶה�: 4ְב%ל ַ;ְמָ( ַ*ל ַיֲעֹבר%+ ַ*ל ְי 1

ְלַכ?ֹות ָה>ֶר=: ַהְמַ 0ֵַח ַמְעָיִני� ַ*ְ:ָחִלי� ֵ*י+ 

ִיְ ְ*ר% ְפָרִאי�  ָהִרי� ְיַה0ֵכ%+: ַיְ ק% ָ.ל ַחְיתֹו Aָָדי

ְצָמ>�: ֲעֵליֶה� עֹוC ַהָ<ַמִי� ִיְ .ֹו+ ִמֵ*י+ ֳעָפאִי� 

ִיְ(נ% קֹול: ַמְ ֶקה ָהִרי� ֵמֲעִל6ֹוָתיו ִמ2ְִרי ַמֲעֶ;י8 

ִ(ֶ;ַ*ע ָה>ֶר=: ַמְצִמיַח ָחִציר ַלְ*ֵהָמה ְוֵעֶ;ב 

ַיִי+ ַלֲעֹבַדת ָה>ָד� ְלהֹוִציא ֶלֶח� ִמ+ ָה>ֶר=: וְ 



 דב מאיר הולנדר ב"רדוד יהודה לע"נ 

18  

 

ְיַ;5ַח ְלַבב ֱאנֹו  ְלַהְצִהיל 2ִָני� ִמָ<ֶמ+ ְוֶלֶח� 

ְלַבב ֱאנֹו  ִיְסָעד: ִיְ;ְ*ע% ֲעֵצי ְיָי Bְרֵזי ְלָבנֹו+ ֲאֶ ר 

ָנָטע: ֲאֶ ר ָ � ִצ2ֳִרי� ְיַקֵ:נ% ֲחִסיָדה ְ*רֹוִ י� 

 ֵ*יָתG: ָהִרי� ַה4ְֹבִהי� ַל6ְֵעִלי� ְסָלִעי� ַמְחֶסה

ַלְ ַפִ:י�: ָעָ;ה ָיֵרַח ְלמֹוֲעִדי� ֶ ֶמ  ָיַדע ְמבֹואֹו: 

ָ(ֶ ת ֹחֶ $ ִויִהי ָלְיָלה *ֹו ִתְרֹמ  ָ.ל ַחְיתֹו ָיַער: 

ַהְ.ִפיִרי� ֹ ֲאִגי� ַלHֶָרC %ְלַבDֵ  ֵמֵאל >ְכָל�: 

ִ(ְזַרח ַהֶ<ֶמ  ֵי>ֵספ%+ ְוֶאל ְמעֹוֹנָת� ִיְרָ*צ%+: ֵיֵצא 

>ָד� ְלָפֳעלֹו ְוַלֲעֹבָדתֹו ֲעֵדי ָעֶרב: ָמה ַר*% ַמֲעֶ;י8 

ְיָי .�0ָ1 ְ*ָחְכָמה ָעִ;יָת ָמְל>ה ָה>ֶר= ִקְנָיֶני8: ֶזה 

ַה�6ָ 4ָדֹול %ְרַחב ָיַדִי� ָ � ֶרֶמ; ְוֵאי+ ִמְס2ָר ַח6ֹות 

ָת+ ֶזה ְקַט:ֹות ִע� 4ְֹדלֹות: ָ � ֳאִנ6ֹות ְיַה0ֵכ%+ ִלְויָ 

ָיַצְרָ( ְלַ;ֶחק *ֹו: .1ָל� ֵאֶלי8 ְיַ;ֵ*ר%+ ָלֵתת >ְכָל� 

ְ*ִע(ֹו: ִ(ֵ(+ ָלֶה� ִיְלֹקט%+ ִ(ְפַ(ח ָיְד8 ִיְ;ְ*ע%+ 

טֹוב: ַ(ְסִ(יר 2ֶָני8 ִיָ*ֵהל%+ ֹ(ֵסC ר%ָח� ִיְגָוע%+ ְוֶאל 

א%+ %ְתַחֵ-  2ְֵני ֲעָפָר� ְי %ב%+: ְ(ַ 0ַח ר%ֲח8 ִיָ*רֵ 
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ֲאָדָמה: ְיִהי ְכבֹוד ְיָי ְלעֹוָל� ִיְ;ַמח ְיָי ְ*ַמֲעָ;יו: 

ַה5ִַ*יט ָל>ֶר= ַוִ(ְרָעד ִי4ַע ֶ*ָהִרי� ְוֶיֱעָ נ%: 

ָאִ יָרה 0ַָיי ְ*ַח6ָי ֲאַזְמָרה ֵלא'ַהי ְ*עֹוִדי: ֶיֱעַרב 

ַ(%5 ַחHִָאי� ִמ+ ָעָליו ִ;יִחי >ֹנִכי ֶאְ;ַמח ַ*ָיי: יִ 

ָה>ֶר= %ְרָ ִעי� עֹוד ֵאיָנ� ָ*ְרִכי ַנְפִ י ֶאת ְיָי 

:Gַהְלל%ָי  

        תהילי� קלתהילי� קלתהילי� קלתהילי� קל

ִ יר ַה5ֲַעלֹות ִמ5ֲַעַמDִי� ְקָראִתי8 ְיָי: ֲאֹדָני 

בֹות ְלקֹול  ִ ְמָעה ְבקֹוִלי ִ(ְהֶייָנה >ְזֶני8 ַק<1

ָיG ֲאֹדָני ִמי ַיֲעֹמד: ִ.י ַ(ֲחנ%ָני: ִא� ֲעֹונֹות ִ(ְ ָמר 

ִע85ְ ַהְ?ִליָחה ְלַמַע+ ִ(ָ%ֵרא: ִקִ%יִתי ְיָי ִקְ%ָתה ַנְפִ י 

ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלִ(י: ַנְפִ י ַלאֹדָני ִמֹ<ְמִרי� ַלֹ*ֶקר 

ֹ ְמִרי� ַלֹ*ֶקר: ַיֵחל ִיְ;ָרֵאל ֶאל ְיָי ִ.י ִע� ְיָי 

ד%ת: ְוה%א ִיְפֶ-ה ֶאת ִיְ;ָרֵאל ַהֶחֶסד ְוַהְרֵ*ה ִע5ֹו פְ 

ֹונֹוָתיו:   ִמֹ.ל ּעֲ
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        הש� הש� הש� הש� אותיות לעילוי אותיות לעילוי אותיות לעילוי אותיות לעילוי 

        דדדד
ְבָקה ֶלָעָפר ַנְפִ י ַח6ִֵני ִ.ְדָבֶר8: ְ-ָרַכי ִס2ְַרִ(י -ָ 

Dֶי8: ֶ-ֶר$ D2ִ%ֶדי8   ֲהִביֵנִניִוַ(ֲעֵנִני ַל5ְֵדִני ח1

ְ*ִנְפְלאֹוֶתי8: ָ-ְלָפה ַנְפִ י ִמ(%ָגה ַק6ְֵמִני  ְוָאִ;יָחה

ִ.ְדָבֶר8: ֶ-ֶר$ ֶ ֶקר ָהֵסר ִמ5ִֶ:י ְותֹוָרְת8 ָחֵ:ִני: ֶ-ֶר$ 

ֱאמ%ָנה ָבָחְרִ(י ִמְ 2ֶָטי8 ִ ִ%יִתי: ָ-ַבְקִ(י ְבֵעְדֹוֶתי8 

י ַתְרִחיב ְיָי Bל ְ(ִביֵ ִני: ֶ-ֶר$ ִמְצֹוֶתי8 >ר%= .ִ 

  :ִלִ*י

  

        וווו
ִני  ְוֶאֱעֶנה: ְ.ִאְמָרֶת8 ְ( %ָעְת8 ְייָ  ֲחָסֶדי8 ִויֹבא1

 ְדַבר ִמ2ִי ַ(ֵ@ל ְוBל: ִ*ְדָבֶר8 ָבַטְחִ(י ִ.י ָדָבר ֹחְרִפי

 ְוֶאְ ְמָרה: ִיָחְלִ(י ְלִמְ 2ֶָט8 ִ.י ְמֹאד ַעד ֱאֶמת
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 ִ.י ָבְרָחָבה ְוֶאְתַה0ְָכה: ָוֶעד ְלעֹוָל� ָתִמיד תֹוָרְת8

ֶדי8 1Dְו'א ְמָלִכי� ֶנֶגד ְבֵעֹדֶתי8 ַוֲאַדְ*ָרה: ָדָרְ ִ(י ִפ 

: >ָהְבִ(י ֲאֶ ר ְ*ִמְצֹוֶתי8 ְוֶאְ ַ(ֲעַ ע: ֵאבֹו 

 ְוָאִ;יָחה >ָהְבִ(י ֲאֶ ר ִמְצֹוֶתי8 ֶאל ַכ2ַי ְוֶאAָא

Dֶי8   :ְ*ח1

 

         דדדד

 ָ:ִעי� %ַמה Hֹוב ַמה ִהֵ:ה ִודדָ דָ דָ דָ לְ  ַה5ֲַעלֹות ִ יר    

 ֹיֵרד ָהֹרא  ַעל ַהHֹוב ַ.ֶ<ֶמ+.  ָיַחד B �4ִַחי� ֶ ֶבת

 ְ.ַטל.  ִמ-ֹוָתיו 2ִי ַעל ֶ 6ֵֹרד Bֲהֹר+ ְזַק+ ַהEָָק+ ַעל

 ֶאת ְיהָוה ִצָ%ה ָ � ִ.י ִצ6ֹו+ ַהְרֵרי ַעל ֶ 6ֵֹרד ֶחְרמֹו+

  .ָהעֹוָל� ַעד ַח6ִי� ַהְ*ָרָכה
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        יייי
: ִמְצֹוֶתי8 ְוֶאְלְמָדה ֲהִביֵנִני ַוְיכֹוְננ%ִני ָע;%ִני ָיֶדי8

 ְייָ  ָיַדְעִ(י: ִיָחְלִ(י ִלְדָבְר8 ִ.י ְוִיְ;ָמח% ִיְרא%ִני ְיֵרֶאי8

 ַחְסְ-8 ָנא ְיִהי: ִעִ:יָתִני ֶוֱאמ%ָנה ִמְ 2ֶָטי8 ֶצֶדק ִ.י

 ְוֶאְחֶיה ַרֲחֶמי8 ְיֹבא%ִני: ְלַעְבְ-8 ְ.ִאְמָרְת8 ְלַנֲחֵמִני

ָעי תֹוָרְת8 ִ.י  ִעְ%ת%ִני ֶ ֶקר ִ.י ֵזִדי� ֵיב %: ַ ֲע 1

ֶדי8 ָאִ;יחַ  ֲאִני 1Dְוֹיְדֵעי ְיֵרֶאי8 ִלי ָי %ב%: ְ*ִפ 

Dֶי8 ָתִמי� ִלִ*י ְיִהי: ֵעֹדֶתי8   :ֵאבֹו  'א ְלַמַע+ ְ*ח1

        

        הההה
Dֶי8 ֶ-ֶר$ ְייָ  הֹוֵריִני  ְוֶאְ@ָרה ֲהִביֵנִני: ֵעֶקב ְוֶאֳ@ֶרָ:ה ח1

 ִ*ְנִתיב ַהְדִריֵכִני: 0ֵב ְ*ָכל ְוֶאְ ְמֶרָ:ה תֹוָרֶת8

 ְוBל ֵעְדֹוֶתי8 ֶאל ִלִ*י ַהט: ָחָפְצִ(י בוֹ  ִ.י ִמְצֹוֶתי8

: ַח6ִֵני ִ*ְדָרֶכ8 ָ ְוא ֵמְראֹות ֵעיַני ַהֲעֵבר: ָ*ַצע ֶאל

 ַהֲעֵבר: ְלִיְר>ֶת8 ֲאֶ ר ִאְמָרֶת8 ְלַעְבְ-8 ָהֵק�
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 ִהֵ:ה: טֹוִבי� ִמְ 2ֶָטי8 ִ.י ָיֹגְרִ(י ֲאֶ ר ֶחְר2ִָתי

  :ַח6ִֵני ְ*ִצְדָקְת8 ְלִפD%ֶדיB)ָ 8ְבִ(י

        

        וווו
.  ְלָדִוד ִמְזמֹור ַהְ<ִמיִנית ַעל ִ*ְנִגינֹות ַלְמַנֵ@חַ 

.  ְתַיְ?ֵרִני ַ*ֲחָמְת8 ְוBל תֹוִכיֵחִני ְ*ַאB 82ְל ְיהָוה

ְמַלל ִ.י ְיהָוה ָחֵ:ִני  ִנְבֲהל% ִ.י ְיהָוה ְרָפֵאִני >ִני א1

 ַעד ְיהָוה] ְוַאָ(ה[ ואת ְמֹאד ִנְבֲהָלה ְוַנְפִ י.  ֲעָצָמי

 ְלַמַע+ ִניהֹוִ יעֵ  ַנְפִ י ַח0ְָצה ְיהָוה  %ָבה. ָמָתי

.  $0ָ יֹוֶדה ִמי ִ*ְ אֹול ִזְכֶר8 ַ*5ֶָות ֵאי+ ִ.י. ַחְסֶ-8

 ְ*ִדְמָעִתי ִמHִָתי ַלְיָלה ְבָכל ַאְ;ֶחה ְ*Bְנָחִתי ָיַגְעִ(י

 ְ*ָכל ָעְתָקה ֵעיִני ִמַ.ַעס ָעְ ָ ה. Bְמֶסה ַעְרִ;י

 ְיהָוה ָ ַמע ִ.י >ֶו+ 2ֲֹעֵלי ָ.ל ִמ5ִֶ:י ס%ר%. צֹוְרָרי

.  ִיDָח ְ(ִפ0ִָתי ְיהָוה ְ(ִחָ:ִתי ְיהָוה ָ ַמע. ִ*ְכִיי קֹול

ב% ֹאְיָבי ָ.ל ְמֹאד ְוִיָ*ֲהל% ֵיֹב %  .ָרַגע ֵיֹב % ָי 1
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        דדדד

 ֶ-ֶ א ִ*ְנאֹות. ֶאְחָסר 'א ֹרִעי ְיהָוה ִודדָ דָ דָ דָ לְ  ִמְזמֹור

 ְי ֹוֵבב ַנְפִ י. ְיַנֲהֵלִני ְמנ1חֹות ֵמי ַעל ַיְרִ*יֵצִני

 ְ*ֵגיא ֵאֵל$ ִ.י �4ַ. ְ מוֹ  ְלַמַע+ ֶצֶדק ְבַמְע4ְֵלי ַיְנֵחִני

 ִ ְבְט8 ִע5ִָדי ַאָ(ה ִ.י ָרע ִאיָרא 'א ַצְלָמֶות

ִני ֵה5ָה %ִמְ ַעְנֶ(8 ְלָח+ ְלָפַני ַ(ֲעֹר$ ה. ְיַנֲחמ1  ֶנֶגד  1

 טֹוב ַא$. ְרָוָיה .ֹוִסי ֹראִ י ַבֶ<ֶמ+ ִ-ַ<ְנ(ָ  ֹצְרָרי

 ְיהָוה ְ*ֵבית ְוַ ְבִ(י ַח6ָי ְיֵמי ָ.ל ִיְרְ-פ%ִני ָוֶחֶסד

  .ָיִמי� ְלֹאֶר$

        הההה
 ְיָ ִרי� ְ*סֹוד ֵלָבב ְ*ָכל ְיהָוה אֹוֶדה ָיG ַהְלל%

.  ֶחְפֵציֶה� ְלָכל ְ-ר%ִ י� ְיהָוה ַמֲעֵ;י 4ְֹדִלי�. ְוֵעָדה

 ָעָ;ה ֵזֶכר. ָלַעד ֹעֶמֶדת ְוִצְדָקתוֹ  2ֳָעלוֹ  ְוָהָדר הֹוד

 ִליֵר>יו ָנַת+ ֶטֶרC. ְיהָוה ְוַרח%� ַח:%+ ְלִנְפְלֹאָתיו
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 ָלֵתת ְלַע5וֹ  ִה4ִיד ַמֲעָ;יו ֹ.חַ . ְ*ִריתוֹ  ְלעֹוָל� ִיְזֹ.ר

 %ִמְ 2ָט ֱאֶמת ָיָדיו ַמֲעֵ;י. 4ֹוִי� ַנֲחַלת ָלֶה�

 ֲע;%ִי� ְלעֹוָל� ָלַעד ְסמ%ִכי�. D2ִ%ָדיו ָ.ל ֶנֱאָמִני�

 ְלעֹוָל� ִצָ%ה ְלַע5וֹ  ָ ַלח 2ְד%ת. ְוָיָ ר ֶ*ֱאֶמת

 ִיְרBת ָחְכָמה ֵראִ ית. ְ מוֹ  ְונֹוָרא ָקדֹו  ְ*ִריתוֹ 

  .ָלַעד ֹעֶמֶדת ְ(ִה0ָתוֹ  ֹעֵ;יֶה� ְלָכל טֹוב ֵ;ֶכל ְיהָוה

 

        נשמהנשמהנשמהנשמהאותיות אותיות אותיות אותיות 

ר ְלַרְגִלי ְדָבֶר8 ְואֹור ִלְנִתיָבִתי: ִנְ ַ*ְעִ(י נֵ נֵ נֵ נֵ 

ָוֲאַק6ֵָמה ִלְ ֹמר ִמְ 2ְֵטי ִצְדֶק8: ַנֲעֵניִתי ַעד ְמֹאד 

ְיָי ַח6ִֵני ִכְדָבֶר8: ִנְדבֹות 2ִי ְרֵצה ָנא ְיָי %ִמְ 2ֶָטי8 

ָכְחִ(י: ַל5ְֶדִני: ַנְפִ י ְ*ַכ2ִי ָתִמיד ְותֹוָרְת8 'א  ָ 

ָנְתנ% ְרָ ִעי� 2ַח ִלי %ִמD2ִ%ֶדי8 'א ָתִעיִתי: ָנַחְלִ(י 
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ֵעְדֹוֶתי8 ְלעֹוָל� ִ.י ְ;;ֹו+ ִלִ*י ֵה5ָה: ָנִטיִתי ִלִ*י 

Dֶי8 ְלעֹוָל� ֵעֶקב:   ַלֲע;ֹות ח1

ִרי� ְרָדפ%ִני ִחָ:� %ִמְ-ָבְר8 2ַָחד ִלִ*י: ָ;; >ֹנִכי ;ָ ;ָ ;ָ ;ָ 

ְמָרֶת8 ְ.מֹוֵצא ָ ָלל ָרב: ֶ ֶקר ָ;ֵנאִתי ַעל אִ 

ָוֲאַתֵעָבה (ֹוָרְת8 >ָהְבִ(י: ֶ ַבע ַ*6ֹו� ִה0ְַלִ(י8 ַעל 

ִמְ 2ְֵטי ִצְדֶק8: ָ לֹו� ָרב ְלֹאֲהֵבי תֹוָרֶת8 ְוֵאי+ 

ָלמֹו ִמְכ ֹול: ִ;ַ*ְרִ(י ִלי %ָעְת8 ְיָי %ִמְצֹוֶתי8 

ָרה ַנְפִ י ֵעֹדֶתי8 ָוֹאֱהֵב� ְמֹאד: ָעִ;יִתי: ָ מְ 

    ָ ַמְרִ(י ִפD%ֶדי8 ְוֵעֹדֶתי8 ִ.י ָכל ְ-ָרַכי ֶנְגֶ-8:

ה >ַהְבִ(י תֹוָרֶת8 ָ.ל ַה6ֹו� ִהיא ִ;יָחִתי: מָ מָ מָ מָ 

ֵמֹאְיַבי ְ(ַחְ.ֵמִני ִמְצֹוֶתי8 ִ.י ְלעֹוָל� ִהיא ִלי: ִמָ.ל 

י ֵעְדֹוֶת8 ִ;יָחה ִלי: ִמEְֵקִני� ְמַל5ְַדי ִהְ;ַ.ְלִ(י .ִ 

ֶדי8 ָנָצְרִ(י: ִמָ.ל ֹאַרח ָרע ָ.ִלאִתי  1Dֶאְת*ֹוָנ+ ִ.י ִפ

ַרְגָלי ְלַמַע+ ֶאְ ֹמר ְ-ָבֶר8: ִמ5ְִ 2ֶָטי8 'א ָסְרִ(י ִ.י 
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ַאָ(ה הֹוֵרָתִני: ַמה ִ:ְמְלצ% ְלִחִ.י ִאְמָרֶת8 ִמְ-ַב  

 1D2ִֶדי8 ֶאְת*ֹוָנ+ ַעל ֵ.+ ָ;ֵנאִתי ָ.ל ֹאַרח ְלִפי: ִמ

  ָ ֶקר:

   ָיG ְלל%הַ הַ הַ הַ 

. ְמֹאד ָחֵפ= ָֹתיו ְ*ִמְצו ְיהָוה ֶאת ָיֵרא ִאי  ַאְ ֵרי

 הֹו+.  ְיֹבָר$ ְיָ ִרי� -ֹור ַזְרעוֹ  ִיְהֶיה ָ*>ֶר= 4ִ*ֹור

 ַ*ֹחֶ $ ָזַרח.  ָלַעד ֹעֶמֶדת ְוִצְדָקתוֹ  ְ*ֵביתוֹ  ָוֹעֶ ר

 חֹוֵנ+ ִאי  טֹוב.  ְוַצִ-יק ְוַרח%� ַח:%+ ַלְיָ ִרי� אֹור

 'א ְלעֹוָל� ִ.י.  ְ*ִמְ 2ָט ְ-ָבָריו ְיַכְלֵ.ל %ַמְלֶוה

 'א ָרָעה ִמְ<מ%ָעה.  ַצִ-יק ִיְהֶיה עֹוָל� ְלֵזֶכר ִי5ֹוט

חַ  ִל*וֹ  ָנכֹו+ ִייָרא  ִייָרא 'א ִל*וֹ  ָסמ%$.  ַ*יהָוה ָ*ט1

 ָלֶאְביֹוִני� ָנַת+ Eַ2ִר.  ְבָצָריו ִיְרֶאה ֲאֶ ר ַעד

 ָרָ ע.  ְ*ָכבֹוד ָ(ר%� ַקְרנוֹ  ָלַעד ֹעֶמֶדת ִצְדָקתוֹ 

 ְרָ ִעי� ַ(ֲאַות ְוָנָמס ַיֲחֹרק ִ ָ:יו ְוָכָעס ִיְרֶאה

  .ֹ(אֵבד
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        קדיש יתו�קדיש יתו�קדיש יתו�קדיש יתו�

 ,Gַרָ*א, ְ*ָעְלָמא ִ-י ְבָרא ִכְרע%ֵת Gֵמ ְ  -ַDִַיְת4ַַ-ל ְוִיְת

Lֵ*יתLְוַיְמִלי$ ַמְלכ%ֵתG ְ*ַח6ֵיכֹו+ %ְביֹוֵמיכֹו+ %ְבַח6ֵי ְדָכל

  ִיְ ָרֵאל. ַ*ֲעָגָלא %ִבְזַמ+ ָקִריב. ְוִאְמר% >ֵמ+:

  ְלֵמי ָעְלַמ6ָא.ְיֵהא ְ ֵמG ַרָ*א ְמָבַר$, ְלָעַל� %ְלעָ 

א ְוִיְתַהַ-ר  ֵMֹר ְוִיְתֹרַמ� ְוִיְתַנB2ִָיְתָ*ַר$ ְוִיְ ַ(ַ*ח ְוִיְת

ְדָ א. ְ*ִרי$ ה%א ְלֵע0ָא  ְוִיְתַע0ֶה ְוִיְתַה0ַל ְ ֵמG ְ-ק1

ְ ְ*ָחָתא Lָ.לL(%ְלֵע0ָא) ִמ+ ִ*ְרָכָתא ְוִ יָרָתא, (1

  ָעְלָמא. ְוִאְמר% >ֵמ+:ְוֶנְחָמָתא, ַ-ֲאִמיָר+ *ְ 

Lָ.לLְ ַמ6ָא ְוַח6ִי�, ָעֵלינ% ְוַעלLְיֵהא ְ ָלָמא ַרָ*א ִמ+

ָרֵאל. ְואְמר% >ֵמ+:   ִיֹשְ

ה ָ לֹו� ָעֵלינ% ְוַעל ה ָ לֹו� ִ*ְמרֹוָמיו, ה%א ַיֲעֹשֶ Lֹעֹשֶ

ָרֵאל. ְוִאְמר% >ֵמ+:Lָ.ל   ִיֹשְ
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        תפילת אל מלא רחמי�תפילת אל מלא רחמי�תפילת אל מלא רחמי�תפילת אל מלא רחמי�

י�  ֹוֵכ+ ַ*5ָרֹוִמי�, ַהְמֵצא ְמנ%ָחה ֵאל ָמֵלא ַרֲחמִ 

ְנכֹוָנה ַ(ַחת ַ.ְנֵפי ַהְ<ִכיָנה ְ*ַמֲעלֹות ְקדֹוִשי� 

        %ְטהֹוִרי� ְ.זֹוַהר ָהָרִקיַע ַמְזִהיִרי� ֶאת ִנְ ַמת

  , ֶ ָהַל$ ְלעֹוָלמֹו ַ*ֲעב%ר דוד יהודה ב"ר דב מאיר

ְ*ַעד ַהְזָ.ַרת ש {ב+ המשפחה} ָנַדב ְצָדָקה 

ִנְ ָמתֹו. ְ*ַג+ ֵעֶד+ ְ(ֵהא ְמנ%ָחתֹו. ָלֵכ+ ַ*ַעל 

ָהַרֲחִמי� ַיְסִ(יֵרה% ְ*ֵסֶתר ְ.ָנָפיו ְלעֹוָלִמי�, 

ְוִיְצרֹור ִ*ְצרֹור ַהַח6ִי� ֶאת ִנְ ָמתֹו. ְיָי ה%א ַנֲחָלתֹו 

   ְוָינ%ַח ְ*ָ לֹו� ַעל ִמְ ָ.בֹו, ְוֹנאַמר >ֵמ+:
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  13בית העלמין רחובות, גוש שומרי שבת, אזור מז, שורה ג' מקום 
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