
        



 חיה אסתר פרנקלע"נ 

2  

 

 ("יארצייט") בעת העליה לקבר ("יארצייט") בעת העליה לקבר ("יארצייט") בעת העליה לקבר ("יארצייט") בעת העליה לקבר –תפילות יו� השנה תפילות יו� השנה תפילות יו� השנה תפילות יו� השנה 

מי שלא היה בבית קברות במש� שלושי� יו� 
  מבר� ברכה זו בבואו תו� ד' אמות לקברי�:

ֲאֶ(ר ָיַצר ָ)ר!� ַאָ&ה ְיָי, ֱא#ֵהינ! ֶמֶל� ָהעֹוָל�, 

ֶאְתֶכ� ַ)ִ-י,, ְוָז, ְוִכְלֵ.ל ֶאְתֶכ� ַ)ִ-י,, ְוֵהִמית 

ֶאְתֶכ� ַ)ִ-י,, ְויֹוֵדַע ִמְס1ַר .0ְ/ֶכ� ַ)ִ-י,, ְוָעִתיד 

ְלַהֲחִזיר !ְלַהֲחיֹוְתֶכ� ַ)ִ-י,: ָ)ר!� ַאָ&ה ְיָי, ְמַח3ֵה 

ְמַח3ֵה ֵמִתי� ַאָ&ה 6ִ)ֹור ְלעֹוָל�, ֲאֹדָני ַה5ִֵתי�: 

  ַאָ&ה, ַרב ְלהֹוִ(יַע. 

ְמַכְלֵ.ל ַח3ִי� ְ)ֶחֶסד, ְמַח3ֵה ֵמִתי� ְ)ַרֲחִמי� 

ַרִ)י�, סֹוֵמ� נֹוְפִלי�, ְורֹוֵפא חֹוִלי�, !ַמִ&יר 

ֲאס!ִרי�, !ְמַק�3ֵ ֱאמ!ָנתֹו ִליֵ(ֵני ָעָפר. ִמי ָכמֹו8 

ֶמֶל� ֵמִמית !ְמַח3ֶה ַ)ַעל 6ְב!רֹות !ִמי -ֹוֶמה ָ/�, 

  !ַ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 ְתִהָ/ה: הֹוד! ַלָיי 

ְ)ִכ:ֹור ְ)ֵנֶבל ָע;ֹור ַז5ְר! לֹו: ִ(יר! לֹו ִ(יר ָחָד( 

ֵהיִטיב! ַנ6ֵ, ִ)ְתר!ָעה: ִ.י ָיָ(ר ְ-ַבר ְיָי ְוָכל ַמֲעֵ;ה! 

ֶ)ֱאמ!ָנה: ֹאֵהב ְצָדָקה !ִמְ(1ָט ֶחֶסד ְיָי ָמְל>ה 

ל ָה>ֶר=: ִ)ְדַבר ְיָי ָ(ַמִי� ַנֲע;! !ְבר!ַח 1ִיו .ָ 

ְצָב>�: ֹ.ֵנס ַ.ֵ:ד ֵמי ַה�3ָ ֹנֵת, ְ)אֹוָצרֹות ְ&הֹומֹות: 

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

ִ.י ה!א אַמר ַו3ִֶהי הוא ִצָ!ה ַו3ֲַעֹמד: ְיָי ֵהִפיר ֲעַצת 

� 6ֹוִי� ֵהִניא ַמְחְ(בֹות ַע5ִי�: ֲעַצת ְיָי ְלעֹולָ 

ַ&ֲעֹמד ַמְחְ(בֹות ִל)ֹו ְלֹדר ָוֹדר: ַאְ(ֵרי ַה6ֹוי ֲאֶ(ר 

ְיָי ֱא#ָהיו ָהָע� ָ)ַחר ְלַנֲחָלה לֹו: ִמָ<ַמִי� ִהִ)יט ְיָי 

ָראה ֶאת ָ.ל ְ)ֵני ָה>ָד�: ִמ5ְכֹו, ִ(ְב&ֹו ִהְ(6ִיַח 

ל ֶאל ָ.ל ֹיְ(ֵבי ָה>ֶר=: ַה3ֵֹצר ַיַחד ִלָ)� ַה5ִֵבי, אֶ 

ָ.ל ַמֲעֵ;יֶה�: ֵאי, ַה5ֶֶל� נֹוָ(ע ְ)ָרב ָחִיל 6ִ)ֹור #א 

ִיָ:ֵצל ְ)ָרב ֹ.ַח: ֶ(ֶקר ַה?!ס ִלְת(!ָעה !ְבֹרב ֵחילֹו 
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#א ְיַמֵ/ט: ִהֵ:ה ֵעי, ְיָי ֶאל ְיֵר>יו ַלְמַיֲחִלי� 

ְלַחְס-ֹו: ְלַהִ@יל ִמ5ֶָות ַנְפָ(� !ְלַח3ֹוָת� ָ)ָ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� 6

ָ(ְ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 ַו3ֶָגל ְ.בֹוִדי
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ִיְ(ֹ., ָלֶבַטח: ִ.י #א ַתֲעֹזב ַנְפִ(י ִלְ(אֹול #א ִתֵ&, 

ֲחִסיְד8 ִלְראֹות ָ(ַחת: &ֹוִדיֵעִני ֹאַרח ַח3ִי� ֹשַבע 

  ְ;ָמחֹות ֶאת 1ֶָני8 ְנִעימֹות ִ)יִמיְנ8 ֶנַצח:

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

ְ&ִפָ/ה ְלָדִוד ִ(ְמָעה ְיָי ֶצֶדק ַהְקִ(יָבה ִרָ:ִתי 

ֲאִזיָנה ְתִפָ/ִתי ְ)#א ִ;ְפֵתי ִמְרָמה: ִמְ/ָפֶני8 הַ 

ִמְ(1ִָטי ֵיֵצא ֵעיֶני8 ֶ&ֱחֶזיָנה 5ֵיָ(ִרי�: ָ)ַחְנָ&י ִלִ)י 

1ַָקְדָ& ַ/ְיָלה ְצַרְפָ&ִני ַבל ִ&ְמָצא ַז5ִֹתי ַ)ל ַיֲעָבר 

/ֹות >ָד� ִ)ְדַבר ְ;ָפֶתי8 ֲאִני ָ(ַמְר&ִ  י 1ִי: ִלְפע0

ַרי ְ)ַמְע6ְלֹוֶתי8 ַ)ל ָנמֹוט!  >ְרחֹות 1ִָרי=: ָ&ֹמ� ֲא(0

ְ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: ִמ1ְֵני ְרָ(ִעי� ז! ַ(-!ִני ְ)צֵ 

ֹאְיַבי ְ)ֶנֶפ( ַיDִיפ! ָעָלי: ֶחְלָ)מֹו ָסְגר! 1ִימֹו ִ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! 

1ְַ/ָטה ַנְפִ(י ֵמָרָ(ע ַחְרֶ)8: ִמְמִתי� ָיְד� ְיָי 

ִמְמִתי� ֵמֶחֶלד ֶחְלָק� ַ)ַח3ִי� !ְצפ!ְנ8 ְ&ַמֵ/א 

ִ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(1ֶָטי8 ְלֶמֶל� ֵ&, ְוִצְדָקְת8 ְלֶב, 

ֶמֶל�: ָיִדי, ַע85ְ ְבֶצֶדק ַוֲעִנ3ֶי8 ְבִמְ(1ָט: ִיְ;א! 

ָלָע� !ְגָבעֹות ִ)ְצָדָקה: ִיְ(1ֹט ֲעִנ3ֵי ָהִרי� ָ(לֹו� 

ָע� יֹוִ(יַע ִלְבֵני ֶאְביֹו, ִויַדֵ.א עֹוֵ(ק: ִייָרא!8 ִע� 

ָ(ֶמ( ְוִלְפֵני ָיֵרַח -ֹור -ֹוִרי�: ֵיֵרד ְ.ָמָטר ַעל 6ֵז 

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

י ָיֵרַח: ְוֵיְרְ- ִמ�3ָ ַעד ָי� !ִמָ:ָהר ַעד ָ(לֹו� ַעד ְ)לִ 
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Bְפֵסי >ֶר=: ְלָפָניו ִיְכְרע! ִצ3ִי� ְוֹאְיָביו ָעָפר 

 ְיַלֵחכ!: ַמְלֵכי ַתְרִ(י( ְוִא3ִי� ִמְנָחה ָיִ(יב! ַמְלֵכי

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

� ַיַעְבד!ה!: ִ.י ַיִ@יל ֶאְביֹו, ְמַ(ֵ!ַע ְמָלִכי� ָ.ל 6ֹויִ 

ְ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 ְוִיְת1ֵַ/ל 

ֹו ָתִמיד ָ.ל ה3ֹו� ְיָבְרֶכְנה!: ְיִהי ִפַ?ת ַ)ר ַ)ֲעד

ָ)>ֶר= ְ)ֹרא( ָהִרי� ִיְרַע( ַ.ְ/ָבנֹו, 1ְִריֹו ְוָיִציצ! 

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

ה!: ָ)ר!� ְיָי  ִי:ֹו, ְ(מֹו ְוִיְתָ)ְרכ! בֹו ָ.ל 6ֹוִי� ְיַאְ<ר0

ֱא#ִהי� ֱא#ֵהי ִיְ;ָרֵאל ֹעֵ;ה ִנְפָלאֹות ְלַב-ֹו: !ָבר!� 

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

  >ֵמ, ְו>ֵמ,: ָ.ל! ְתִפ/ֹות ָ-ִוד ֶ), ִיָ(י:
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        תהילי� צאתהילי� צאתהילי� צאתהילי� צא

י ֹיֵ(ב ְ)ֵסֶתר ֶעְליֹו, ְ)ֵצל ַ(ַ-י ִיְתלֹוָנ,: ֹאַמר ַל3ָ 

ַמְחִסי !ְמצ!ָדִתי ֱא#ַהי ֶאְבַטח )ֹו: ִ.י ה!א ַיִ@יְל8 

ִמ1ַח ָיק!( ִמֶ-ֶבר ַה!ֹות: ְ)ֶאְבָרתֹו ָיֶס� ָל� ְוַתַחת 

ְ.ָנָפיו ֶ&ְחֶסה ִצָ:ה ְוֹסֵחָרה ֲאִמ&ֹו: #א ִתיָרא 

ִמ1ַַחד ָלְיָלה ֵמֵח= ָיע!C יֹוָמ�: ִמֶ-ֶבר ָ)ֹאֶפל ַיֲה#� 

ִמDֶֶטב ָי(!ד ָצֳהָרִי�: ִי1ֹל ִמִ@ְ-8 ֶאֶלC !ְרָבָבה 

ִמיִמיֶנ8 ֵאֶלי8 #א ִי6ָ(: ַרק ְ)ֵעיֶני8 ַתִ)יט ְוִ(/0ַמת 

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

ֶ:ה ֵאֶלי8 ָרָעה ְוֶנַגע #א ִיְקַרב  ְמעֹוֶנ8: #א ְתא0

ֳהֶל8: ִ.י ַמְל>ָכיו ְיַצֶ!ה ָ/� ִלְ(ָמְר8 ְ)ָכל ְ-ָרֶכי8: ְ)>

ַעל ַ.1ִַי� ִיAָא!ְנC6ֹ&ִ ,1ֶ 8 ָ)ֶאֶב, ַרְגֶל8: ַעל ַ(ַחל 

ָוֶפֶת, ִ&ְדֹר� ִ&ְרֹמס ְ.ִפיר ְוַתִ:י,: ִ.י ִבי ָחַ(ק 

ֵאִני ְוֶאֱעֵנה! ַוֲאַפְ/ֵטה! ֲאַ;6ְֵבה! ִ.י ָיַדע ְ(ִמי: ִיְקרָ 

ִע5ֹו >ֹנִכי ְבָצָרה ֲאַחְ/ֵצה! ַוֲאַכְ)ֵדה!: ֹאֶר� ָיִמי� 

  ַאְ;ִ)יֵעה! ְוBְרֵאה! ִ)י(!ָעִתי: 
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        תהילי� קדתהילי� קדתהילי� קדתהילי� קד

ָ)ְרִכי ַנְפִ(י ֶאת ְיָי ְיָי ֱא#ַהי 6ַָדְלָ& ְמֹאד הֹוד ְוָהָדר 

ִי� ַ.ְיִריָעה: ָלָבְ(ָ&: ֹעֶטה אֹור ַ.Aְַלָמה נֹוֶטה ָ(מַ 

ַהְמָקֶרה ַב5ִַי� ֲעִל3ֹוָתיו ַה�Aָ ָעִבי� ְרכ!בֹו 

ַהְמַהֵ/� ַעל ַ.ְנֵפי ר!ַח: ֹעֶ;ה ַמְל>ָכיו ר!חֹות 

ְמָ(ְרָתיו ֵא( #ֵהט: ָיַסד ֶאֶר= ַעל ְמכֹוֶניָה ַ)ל 

ִ&5ֹוט עֹוָל� ָוֶעד: ְ&הֹו� ַ.ְ/ב!( ִ.ִ?יתֹו ַעל ָהִרי� 

ְמד! ָמִי�: ִמ, 6ֲַעָרְת8 ְינ!ס!, ִמ, קֹול ַרַעְמ8 ַיעַ 

ֵיָחֵפז!,: ַיֲעל! ָהִרי� ֵיְרד! ְבָקעֹות ֶאל ְמקֹו� ֶזה 

ב!,  ָיַסְדָ& ָלֶה�: 6ְב!ל ַ;ְמָ& ַ)ל ַיֲעֹבר!, ַ)ל ְי(0

ְלַכ?ֹות ָה>ֶר=: ַהְמַ(ֵ/ַח ַמְעָיִני� ַ)ְ:ָחִלי� ֵ)י, 

כ!,: ַיְ(ק! ָ.ל ַחְיתֹו Aָָדי ִיְ(ְ)ר! ְפָרִאי� ָהִרי� ְיַה/ֵ 

ְצָמ>�: ֲעֵליֶה� עֹוC ַהָ<ַמִי� ִיְ(.ֹו, ִמֵ)י, ֳעָפאִי� 

ִיְ&נ! קֹול: ַמְ(ֶקה ָהִרי� ֵמֲעִל3ֹוָתיו ִמ1ְִרי ַמֲעֶ;י8 

ִ&ֶ;ַ)ע ָה>ֶר=: ַמְצִמיַח ָחִציר ַלְ)ֵהָמה ְוֵעֶ;ב 

>ָד� ְלהֹוִציא ֶלֶח� ִמ, ָה>ֶר=: ְוַיִי, ַלֲעֹבַדת הָ 
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ְיַ;5ַח ְלַבב ֱאנֹו( ְלַהְצִהיל 1ִָני� ִמָ<ֶמ, ְוֶלֶח� 

ְלַבב ֱאנֹו( ִיְסָעד: ִיְ;ְ)ע! ֲעֵצי ְיָי Bְרֵזי ְלָבנֹו, ֲאֶ(ר 

ָנָטע: ֲאֶ(ר ָ(� ִצ1ֳִרי� ְיַקֵ:נ! ֲחִסיָדה ְ)רֹוִ(י� 

ֹבִהי� ַל3ְֵעִלי� ְסָלִעי� ַמְחֶסה ֵ)יָתG: ָהִרי� ַה6ְ 

ַ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�: 

ְוֶאל ְמעֹוֹנָת� ִיְרָ)צ!,: ֵיֵצא ִ&ְזַרח ַהֶ<ֶמ( ֵי>ֵספ!, 

>ָד� ְלָפֳעלֹו ְוַלֲעֹבָדתֹו ֲעֵדי ָעֶרב: ָמה ַר)! ַמֲעֶ;י8 

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

ַה�3ָ 6ָדֹול !ְרַחב ָיַדִי� ָ(� ֶרֶמ; ְוֵאי, ִמְס1ָר ַח3ֹות 

ת: ָ(� ֳאִנ3ֹות ְיַהֵ/כ!, ִלְוָיָת, ֶזה ְקַט:ֹות ִע� 6ְֹדלוֹ 

ָיַצְרָ& ְלַ;ֶחק )ֹו: .0ָל� ֵאֶלי8 ְיַ;ֵ)ר!, ָלֵתת >ְכָל� 

ְ)ִע&ֹו: ִ&ֵ&, ָלֶה� ִיְלֹקט!, ִ&ְפַ&ח ָיְד8 ִיְ;ְ)ע!, 

טֹוב: ַ&ְסִ&יר 1ֶָני8 ִיָ)ֵהל!, ֹ&ֵסC ר!ָח� ִיְגָוע!, ְוֶאל 

(!ב!,: ְ&ַ(ַ/ח ר!ֲח8 ִיָ)ֵרא!, !ְתַחֵ-( 1ְֵני ֲעָפָר� יְ 
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ֲאָדָמה: ְיִהי ְכבֹוד ְיָי ְלעֹוָל� ִיְ;ַמח ְיָי ְ)ַמֲעָ;יו: 

ַה5ִַ)יט ָל>ֶר= ַוִ&ְרָעד ִי6ַע ֶ)ָהִרי� ְוֶיֱעָ(נ!: 

ָאִ(יָרה ַ/ָיי ְ)ַח3ָי ֲאַזְמָרה ֵלא#ַהי ְ)עֹוִדי: ֶיֱעַרב 

ִ;יִחי >ֹנִכי ֶאְ;ַמח ַ)ָיי: ִיַ&5! ַחHִָאי� ִמ,  ָעָליו

ָ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<0

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

ִע85ְ ַהְ?ִליָחה ְלַמַע, ִ&ָ!ֵרא: ִקִ!יִתי ְיָי ִקְ!ָתה ַנְפִ(י 

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

� ְיָי ֹ(ְמִרי� ַלֹ)ֶקר: ַיֵחל ִיְ;ָרֵאל ֶאל ְיָי ִ.י עִ 

ַהֶחֶסד ְוַהְרֵ)ה ִע5ֹו ְפד!ת: ְוה!א ִיְפֶ-ה ֶאת ִיְ;ָרֵאל 

ֹונֹוָתיו:   ִמֹ.ל ּעֲ
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        אותיות לעילוי ש� הנפטראותיות לעילוי ש� הנפטראותיות לעילוי ש� הנפטראותיות לעילוי ש� הנפטר

ְלִקי ְיָי >ַמְרִ&י ִלְ(ֹמר ְ-ָבֶרי8: ִחִ/יִתי ָפֶני8 ְבָכל חֶ חֶ חֶ חֶ 

ִאְמָרֶת8: ִחַ<ְבִ&י ְ-ָרָכי ָוָאִ(יָבה ַרְגַלי ֵלב ָחֵ:ִני .ְ 

ֶאל ֵעֹדֶתי8: ַחְ(ִ&י ְו#א ִהְתַמְהָמְהִ&י ִלְ(ֹמר 

ִני &ֹוָרְת8 #א ָ(ָכְחִ&י:  ִמְצֹוֶתי8: ֶחְבֵלי ְרָשִעי� ִעְ!ד0

ֲחצֹות ַלְיָלה >ק!� ְלהֹודֹות ָל� ַעל ִמְ(1ְֵטי ִצְדֶק8: 

ֶדי8: ַחְסְ-8 ָחֵבר ֲאִני  0D1ִ ְלָכל ֲאֶ(ר ְיֵרא!8 !ְלֹ(ְמֵרי

Dֶי8 ַל5ְֵדִני:   ְיָי ָמְל>ה ָה>ֶר= ח0

ֶדי8 ָע;!ִני ַוְיכֹוְננ!ִני ֲהִביֵנִני ְוֶאְלְמָדה ִמְצֹוֶתי8: יָ יָ יָ יָ 

ְיֵרֶאי8 ִיְרא!ִני ְוִיְ;ָמח! ִ.י ִלְדָבְר8 ִיָחְלִ&י: ָיַדְעִ&י ְיָי 

ֶדק ִמְ(1ֶָטי8 ֶוֱאמ!ָנה ִעִ:יָתִני: ְיִהי ָנא ַחְסְ-8 ִ.י צֶ 

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

ָעי: ֵיב(! ֵזִדי� ִ.י ֶ(ֶקר ִעְ!ת!ִני  ִ.י תֹוָרְת8 ַ(ֲע(0
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ֶדי8: ָי(!ב! ִלי ְיֵרֶאי8 ְויֹ  0Dְדֵעי ֲאִני ָאִ;יַח ְ)ִפ

Dֶי8 ְלַמַע, #א ֵאבֹו(:   ֵעֹדֶתי8: ְיִהי ִלִ)י ָתִמי� ְ)ח0

Dֶי8 ְוֶאֳ@ֶרָ:ה ֵעֶקב: ֲהִביֵנִני הההה ֹוֵריִני ְיָי ֶ-ֶר� ח0

ְוֶאְ@ָרה תֹוָרֶת8 ְוֶאְ(ְמֶרָ:ה ְ)ָכל ֵ/ב: ַהְדִריֵכִני 

ִ)ְנִתיב ִמְצֹוֶתי8 ִ.י בֹו ָחָפְצִ&י: ַהט ִלִ)י ֶאל 

ֵעְדֹוֶתי8 ְוBל ֶאל ָ)ַצע: ַהֲעֵבר ֵעיַני ֵמְראֹות ָ(ְוא 

ִ)ְדָרֶכ8 ַח3ִֵני: ָהֵק� ְלַעְבְ-8 ִאְמָרֶת8 ֲאֶ(ר ְלִיְר>ֶת8: 

ַהֲעֵבר ֶחְר1ִָתי ֲאֶ(ר ָיֹגְרִ&י ִ.י ִמְ(1ֶָטי8 טֹוִבי�: 

  ִהֵ:ה ָ&Bְבִ&י ְלִפD!ֶדי8 ְ)ִצְדָקְת8 ַח3ִֵני:

ְ(ֵרי ְתִמיֵמי ָדֶר� ַההֹוְלִכי� ְ)תֹוַרת ְיָי: ַאְ(ֵרי אַ אַ אַ אַ 

ֹנְצֵרי ֵעֹדָתיו ְ)ָכל ֵלב ִיְדְרש!ה!: CB #א ָפֲעל! 

ֶדי8 ִלְ(ֹמר  0Dַעְוָלה ִ)ְדָרָכיו ָהָלכ!: ַאָ&ה ִצִ!יָתה ִפ

Dֶי8: >ז #א  ְמֹאד: Bֲחַלי ִיֹ.נ! ְדָרָכי ִלְ(ֹמר ח0

ִ)יִטי ֶאל ָ.ל ִמְצֹוֶתי8: אֹוְד8 ְ)ֹיֶשר ֵלָבב ֵאבֹו( ְ)הַ 



 חיה אסתר פרנקלע"נ 

14  

 

Dֶי8 ֶאְ(ֹמר Bל  ְ)ָלְמִדי ִמְ(1ְֵטי ִצְדֶק8: ֶאת ח0

  ַ&ַעְזֵבִני ַעד ְמֹאד:

ֲעִפי� ָ;ֵנאִתי ְותֹוָרְת8 >ָהְבִ&י: ִסְתִרי !ָמִגִ:י סֵ סֵ סֵ סֵ 

ֶאְ@ָרה ָאָ&ה ִלְדָבְר8 ִיָחְלִ&י: ס!ר! ִמ5ִֶ:י ְמֵרִעי� וְ 

ִמְצֹות ֱא#ָהי: ָסְמֵכִני ְכִאְמָרְת8 ְוֶאְחֶיה ְוBל 

Dֶי8  ְ&ִביֵ(ִני ִמAְִבִרי: ְסָעֵדִני ְוִאָ!ְ(ָעה ְוֶאְ(ָעה ְבח0

Dֶי8 ִ.י ֶ(ֶקר  ָתִמיד: ָסִליָת ָ.ל (ֹוִגי� ֵמח0

ַ&ְרִמיָת�: ִסיִגי� ִהְ(ַ)ָ& ָכל ִרְ(ֵעי >ֶר= ָלֵכ, 

י ֵעֹדֶתי8: ָסַמר ִמ1ְַחְ-8 ְבָ;ִרי !ִמ5ְִ(1ֶָטי8 >ַהְב&ִ 

  ָיֵראִתי:

ְקַרב ִרָ:ִתי ְלָפֶני8 ְיָי ִ.ְדָבְר8 ֲהִביֵנִני: ָתבֹוא &ִ &ִ &ִ &ִ 

ְתִחָ:ִתי ְלָפֶני8 ְ.ִאְמָרְת8 ַהִ@יֵלִני: ַ&ַ)ְעָנה ְ;ָפַתי 

Dֶי8: ַ&ַע, ְל(וֹ  ִני ִאְמָרֶת8 ִ.י ְ&ִהָ/ה ִ.י ְתַל5ְֵדִני ח0

ָכל ִמְצֹוֶתי8 ֶצֶדק: ְ&ִהי ָיְד8 ְלָעְזֵרִני ִ.י ִפD!ֶדי8 
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ָעי:  ָבָחְרִ&י: ָ&>ְבִ&י ִלי(!ָעְת8 ְיָי ְותֹוָרְת8 ַ(ֲע(0

ִ:י: ָ&ִעיִתי  ְ&ִחי ַנְפִ(י !ְתַהְלֶל8 !ִמְ(1ֶָט8 ַיַעְשר0

  י ִמְצֹוֶתי8 #א ָ(ָכְחִ&י:ְ.ֶ;ה ֹאֵבד ַ)Dֵ( ַעְבֶ-8 .ִ 

ֵאה ָעְנִיי ְוַחְ/ֵצִני ִ.י תֹוָרְת8 #א ָ(ַכְחִ&י: ִריָבה ְר ְר ְר ְר 

ִריִבי !ְג>ֵלִני ְלִאְמָרְת8 ַח3ִֵני: ָרחֹוק ֵמְרָ(ִעי� 

Dֶי8 #א ָדָר(!: ַרֲחֶמי8 ַרִ)י� ְיָי  ְי(!ָעה ִ.י ח0

ֹרְדַפי ְוָצָרי ֵמֵעְדֹוֶתי8 #א ְ.ִמְ(1ֶָטי8 ַח3ִֵני: ַרִ)י� 

ָנִטיִתי: ָרִאיִתי ֹבְגִדי� ָוֶאְתקֹוָטָטה ֲאֶ(ר ִאְמָרְת8 

#א ָ(ָמר!: ְרֵאה ִ.י ִפD!ֶדי8 >ָהְבִ&י ְיָי ְ.ַחְסְ-8 

  ַח3ִֵני: ֹרא( ְ-ָבְר8 ֱאֶמת !ְלעֹוָל� ָ.ל ִמְ(1ַט ִצְדֶק8:
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        אותיות נשמהאותיות נשמהאותיות נשמהאותיות נשמה

ר ְלַרְגִלי ְדָבֶר8 ְואֹור ִלְנִתיָבִתי: ִנְ(ַ)ְעִ&י ָוֲאַק3ֵָמה נֵ נֵ נֵ נֵ 

ִלְ(ֹמר ִמְ(1ְֵטי ִצְדֶק8: ַנֲעֵניִתי ַעד ְמֹאד ְיָי ַח3ִֵני 
ִכְדָבֶר8: ִנְדבֹות 1ִי ְרֵצה ָנא ְיָי !ִמְ(1ֶָטי8 ַל5ְֶדִני: 

#א ָ(ָכְחִ&י: ָנְתנ!  ַנְפִ(י ְ)ַכ1ִי ָתִמיד ְותֹוָרְת8
ְרָ(ִעי� 1ַח ִלי !ִמD1ִ!ֶדי8 #א ָתִעיִתי: ָנַחְלִ&י 

ֵעְדֹוֶתי8 ְלעֹוָל� ִ.י ְ;;ֹו, ִלִ)י ֵה5ָה: ָנִטיִתי ִלִ)י 
Dֶי8 ְלעֹוָל� ֵעֶקב:   ַלֲע;ֹות ח0

י ִרי� ְרָדפ!ִני ִחָ:� !ִמְ-ָבְר8 1ַָחד ִלִ)י: ָ;; >ֹנכִ ;ָ ;ָ ;ָ ;ָ 

ַעל ִאְמָרֶת8 ְ.מֹוֵצא ָ(ָלל ָרב: ֶ(ֶקר ָ;ֵנאִתי 

ָוֲאַתֵעָבה &ֹוָרְת8 >ָהְבִ&י: ֶ(ַבע ַ)3ֹו� ִהַ/ְלִ&י8 ַעל 

ִמְ(1ְֵטי ִצְדֶק8: ָ(לֹו� ָרב ְלֹאֲהֵבי תֹוָרֶת8 ְוֵאי, 

ָלמֹו ִמְכ(ֹול: ִ;ַ)ְרִ&י ִלי(!ָעְת8 ְיָי !ִמְצֹוֶתי8 

י: ָ(ְמָרה ַנְפִ(י ֵעֹדֶתי8 ָוֹאֱהֵב� ְמֹאד: ָעִ;יתִ 

  ָ(ַמְרִ&י ִפD!ֶדי8 ְוֵעֹדֶתי8 ִ.י ָכל ְ-ָרַכי ֶנְגֶ-8:
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ה >ַהְבִ&י תֹוָרֶת8 ָ.ל ַה3ֹו� ִהיא ִ;יָחִתי: ֵמֹאְיַבי מָ מָ מָ מָ 

ְ&ַחְ.ֵמִני ִמְצֹוֶתי8 ִ.י ְלעֹוָל� ִהיא ִלי: ִמָ.ל ְמַל5ְַדי 

ְלִ&י ִ.י ֵעְדֹוֶת8 ִ;יָחה ִלי: ִמEְֵקִני� ֶאְת)ֹוָנ, ִ.י ִהְ;.ַ 

ֶדי8 ָנָצְרִ&י: ִמָ.ל ֹאַרח ָרע ָ.ִלאִתי ַרְגָלי ְלַמַע,  0Dִפ

ֶאְ(ֹמר ְ-ָבֶר8: ִמ5ְִ(1ֶָטי8 #א ָסְרִ&י ִ.י ַאָ&ה 

: הֹוֵרָתִני: ַמה ִ:ְמְלצ! ְלִחִ.י ִאְמָרֶת8 ִמְ-ַב( ְלִפי

ֶדי8 ֶאְת)ֹוָנ, ַעל ֵ., ָ;ֵנאִתי ָ.ל ֹאַרח ָ(ֶקר: 0D1ִִמ  

Dֶי8 ְוֶאֳ@ֶרָ:ה ֵעֶקב: ֲהִביֵנִני הההה ֹוֵריִני ְיָי ֶ-ֶר� ח0

ְוֶאְ@ָרה תֹוָרֶת8 ְוֶאְ(ְמֶרָ:ה ְ)ָכל ֵ/ב: ַהְדִריֵכִני 

ִ)ְנִתיב ִמְצֹוֶתי8 ִ.י בֹו ָחָפְצִ&י: ַהט ִלִ)י ֶאל 

ֶתי8 ְוBל ֶאל ָ)ַצע: ַהֲעֵבר ֵעיַני ֵמְראֹות ָ(ְוא ֵעְדוֹ 

ִ)ְדָרֶכ8 ַח3ִֵני: ָהֵק� ְלַעְבְ-8 ִאְמָרֵת8 ֲאֶ(ר ְלִיְר>ֶת8: 

ַהֲעֵבר ֶחְר1ִָתי ֲאֶ(ר ָיֹגְרִ&י ִ.י ִמְ(1ֶָטי8 טֹוִבי�: 

  ִהֵ:ה ָ&Bְבִ&י ְלִפD!ֶדי8 ְ)ִצְדָקְת8 ַח3ִֵני:
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        קדיש יתו�קדיש יתו�קדיש יתו�קדיש יתו�

ִיְת6ַַ-ל ְוִיְתDַַ-( ְ(ֵמG ַרָ)א, ְ)ָעְלָמא ִ-י ְבָרא 
Gַמְלכ!ֵת �ְוַיְמִלי ,Gְרָקֵנה ְוַיְצַמח ִכְרע!ֵת  ִויָקֵרב, 01

Gַח3ֵיכֹו, !ְביֹוֵמיכֹו, !ְבַח3ֵי ְדָכל ,  ְמִ(יֵח(ְJית(ֵJ
  ִיְ(ָרֵאל. ַ)ֲעָגָלא !ִבְזַמ, ָקִריב. ְוִאְמר! >ֵמ,:

  ְיֵהא ְ(ֵמG ַרָ)א ְמָבַר�, ְלָעַל� !ְלָעְלֵמי ָעְלַמ3ָא.

א  ֵKֹר ְוִיְתֹרַמ� ְוִיְתַנB1ְָוִיְ(ַ&ַ)ח ְוִיְת �ִיְתָ)ַר
ְדָ(א. ְ)ִרי�  ְוִיְתַהַ-ר ְוִיְתַעֶ/ה ְוִיְתַהַ/ל ְ(ֵמG ְ-ק0

, ִ)ְרָכָתא ְוִ(יָרָתאJָ.לJ ה!א ְלֵעָ/א (!ְלֵעָ/א) ִמ,
ְ(ְ)ָחָתא ְוֶנְחָמָתא, ַ-ֲאִמיָר, ְ)ָעְלָמא. ְוִאְמר!  0&

  >ֵמ,:

Jָ.לJְ(ַמ3ָא ְוַח3ִי�, ָעֵלינ! ְוַעלJְיֵהא ְ(ָלָמא ַרָ)א ִמ,

ָרֵאל. ְואְמר! >ֵמ,:   ִיֹשְ

ה ָ(לֹו� ָעֵלינ!  ה ָ(לֹו� ִ)ְמרֹוָמיו, ה!א ַיֲעֹשֶ ֹעֹשֶ

ָרֵאל. ְוִאְמרJָ.לJ ְוַעל   ! >ֵמ,:ִיֹשְ
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        אל מלא רחמי�אל מלא רחמי�אל מלא רחמי�אל מלא רחמי�

ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמי� (ֹוֵכ, ַ)5ָרֹוִמי�, ַהְמֵצא ְמנ!ָחה 

ַהְ<ִכיָנה ְ)ַמֲעלֹות ְקדֹוִשי�  ְנכֹוָנה ַ&ַחת ַ.ְנֵפי

  !ְטהֹוִרי� ְ.זֹוַהר ָהָרִקיַע ַמְזִהיִרי� ֶאת ִנְ(ַמת 

  צבי יצחקיה אסתר בת ח

,Gש {ב, המשפחה} ָנַדב ַ)ֲעב!ר  ֶ(ָהֶלָכה ְלעֹוָלָמ

,Gַג, ֵעֶד, ְ&ֵהא ְצָדָקה ְ)ַעד ַהְזָ.ַרת ִנְ(ָמָת(ְ 

ְמנ!ָחָתה. ָלֵכ, ַ)ַעל ָהַרֲחִמי� ַיְסִ&יֶרָה ְ)ֵסֶתר 

ְ.ָנָפיו ְלעֹוָלִמי�, ְוִיְצרֹור ִ)ְצרֹור ַהַח3ִי� ֶאת 

ִנְ(ָמָתG ְיָי ה!א ַנֲחָלָתG, ְוָתנ!ַח ְ)ָ(לֹו� ַעל 

  ְ(ָ.ָבG ְוֹנאַמר >ֵמ,:מִ 
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        לה לעילוי נשמהלה לעילוי נשמהלה לעילוי נשמהלה לעילוי נשמהתפיתפיתפיתפי

ָאָ:א ה' ָמֵלא ַרֲחִמי� ֲאֶ(ר ְ)ָיְד8 ֶנֶפ( ָ.ל ָחי ְור!ַח ָ.ל ְ)ַ;ר 

ִאי(, ִיְהֶיה ָנא ְלפני� &ֹוָרִתנו שלמדנו  ַ)ֲעב!ר עילוי ִנְ(ַמת 

!ְגמֹול ָנא ִע5ָה ֶחֶסד ְ)ַחְסְ-8  יצחק צבי בת אסתר חיה

ַרֲחִמי� ָוֶחֶסד ַ(ֲעֵרי ַג, ֵעֶד, !ְתַקֵ)ל  ַה6ָדֹול ִלְפ&ֹוַח ָלG ַ(ֲעֵרי

אֹוָתG ַ&ַחת ֵע= ַהַח3ִי� ֵאֶצל ִנְ(ַמת ַהַצִ-יִקי� ְוִצְדָקִנ3ֹות 

ַוֲחִסיִדי� ַוֲחִסידֹות ֵלָהנֹות ִמִזיו ַהְ(ִכיָנה !ְלַהְ;ִ)יָעG ִמH!ְב8 

ְמנ!ָחה ְנכֹוָנה ְ)ֶחְדָוה ַהָ@פ!, ַלַצִ-יִקי�, ְוַהג!C ָינ!ַח ַ)Dֶֶבר )ִ 

ְ)ִ;ְמָחה ְוָ(לֹו�, ְ.ִדְכִתיב, ָיבא ָ(לֹו� ָינ!ח! ַעל ִמְ(ְ.בֹוָת� 

הֹוֵל� ְנכֹוחֹו. !ְכִתיב, ִא� ִ&ְ(ַ.ב #א ִתְפָחד ְוָ(ַכְבָ& ְוָעְרָבה 

 ְ(ָנֶת8, ְוִתְ(מֹור אֹוָתG ֵמִח)!ט ַהDֶֶבר !ֵמִר5ָה ְותֹוֵלָעה,

ְוִתְמחֹול ְוִתְסַלח ָלG ַעל ָ.ל 1ְָ(ֶעיה ִ.י ֵאי, ַצִ-יק ָ)>ֶר= 

ֲאֶ(ר ַיֲעֶ;ה טֹוב ְו#א ֶיְחָטא, ְוַתְ(1ִיַע ָלG ֵמַרב ט!ְב8 ַהָ@פ!, 

ַלַצִ-יִקי�, ְ.ִדְכִתיב, ָמה ַרב ט!ְב8 ֲאֶ(ר ָצַפְנָ& ִליֵרֶאי8, 

יו Bַחת ֵמֵהָ:ה #א ִנְ(ָ)ָרה, ְוִתְ(.ֹו, !ְכִתיב, (וֵמר ָ.ל ַעְצמֹותָ 

ֶ)ַטח ָ)ָדד ְוַ(ֲאָנ, ִמ1ַַחד ָרָעה ְוBל ִתְרֶאה 1ְֵני ֵגיִהָ:�, 

ְוִנְ(ָמָתG ְ&ֵהא ְצר!ָרה ִ)ְצרֹור ַהַח3ִי� ְלַהֲחיֹוָתG ִ)ְתִחַית 

  ַה5ִֵתי� ִע� ָ.ל ֵמֵתי ַע85ְ ְ)ֵני ִיְ;ָרֵאל, >ֵמ,:
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  41בית העלמי, סגולה חלקה יד' א, שורה ח' מקו�  :מיקו�
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