
ת מ ה ת  ב כ ש ה ר  ד  ס
 

ִּכי ָעָפר . ָיבֹא ָׁשלֹום ָינּוחּו ַעל ִמְׁשְּכבֹוָתם הֹוֵלְך ְנכֹוחֹו. ֶּבר ַוִיְקָרא ָאֶרץ ִמִמְזַרח ֶׁשֶמׁש ַעד ְמבֹואֹוֵאל ֶאלִֹהים ְיָי דִ . ֵּבית ַיֲעקֹב ְלכּו ְוֵנְלָכה ְּבאֹור ְייָ 

  )פ"ג( .ַאָּתה ְוֶאל ָעָפר ָּתׁשּוב
 

ַּגם ִּכי ֵאֵלְך ְּבֵגיא ַצְלָמֶות לֹא ִאיָרא ָרע ִּכי ַאָּתה : ַנְפִׁשי ְיׁשֹוֵבב ַיְנֵחִני ְבַמְעְּגֵלי ֶצֶדק ְלַמַען ְׁשמֹו: ִּבְנאֹות ֶּדֶׁשא ַיְרִּביֵצִני ַעל ֵמי ְמֻנחֹות ְיַנֲהֵלִני: ְיהָֹוה רִֹעי לֹא ֶאְחָסרִמְזמֹור ְלָדִוד

 :ַאְך טֹוב ָוֶחֶסד ִיְרְּדפּוִני ָּכל ְיֵמי ַחָּיי ְוַׁשְבִּתי ְּבֵבית ְיהָֹוה ְלאֶֹרְך ָיִמים: ַּתֲערְֹך ְלָפַני ֻׁשְלָחן ֶנֶגד צְֹרָרי ִּדַּׁשְנָּת ַבֶּׁשֶמן רֹאִׁשי ּכֹוִסי ְרָוָיה: ה ְיַנֲחֻמִניִעָּמִדי ִׁשְבְטָך ּוִמְׁשַעְנֶּתָך ֵהּמָ 
 

לֹא ִתיָרא : ִצָנה ְוסֹוֵחָרה ֲאִמּתֹו, ְוַתַחת ְּכָנָפיו ֶּתֱחֶסה, ְּבֶאְבָרתֹו ָיֶסְך ָלךְ : ִמֶדֶבר ַהוֹות, ִּכי הּוא ַיִציְלָך ִמַּפח ָיקּוׁש: ֱאלַֹהי ֶאְבַטח ּבֹו, ר ַלְיָי ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתיאֹמַ : ְּבֵצל ַׁשַדי ִיְתלֹוָנן, יֹוֵׁשב ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון

ֶעְליֹון , ִּכי ַאָּתה ְיָי ַמְחִסי: ְוִׁשֻלַמת ְרָׁשִעים ִּתְרֶאה, ַרק ְּבֵעיֶניָך ַתִּביט: ֵאֶליָך לֹא ִיָגׁש, יֶנךָ ִמיִמ ִיּפֹול ִמִצְדָך ֶאֶלף ּוְרָבָבה : ִמֶקֶטב ָיׁשּוד ָצֳהָרִים, לֹוךְ ִמֶדֶבר ָּבאֶֹפל ַיהֲ : ֵמֵחץ ָיעּוף יֹוָמם, ִמַּפַחד ָליָלה

ִּכי : ִּתְרמֹוס ְּכִפיר ְוַתִנין, ַעל ַׁשַחל ָוֶפֶתן ִּתְדרֹוךְ : ֶּפן ִּתגֹוף ָּבֶאֶבן ַרְגֶלךָ , ַעל ַּכַּפִים ִיָׂשאּוְנךָ : ִלְׁשָמְרָך ְּבָכל ְדָרֶכיךָ , ִּכי ַמְלָאָכיו ְיַצֶוה ָלךְ : ב ְּבָאֳהֶלךָ ְוֶנַגע לֹא ִיְקרַ , לֹא ְתֻאֶנה ֵאֶליָך ָרָעה: ַׂשְמָּת ְמעֹוֶנךָ 

 :ְוַאְרֵאהּו ִּביׁשּוָעִתי, אֶֹרְך ָיִמים ַאְׂשִּביֵעהּו: ֲאַחְלֵצהּו ַוֲאַכְּבֵדהּו, ִעמֹו ָאנִֹכי ְּבָצָרה,  ִיְקָרֵאִני וֶאֱעֵנהּו:ַאַׂשְגֵבהּו ִּכי ָיַדע ְׁשִמי, ִבי ָחַׁשק ַוֲאַפְלֵטהּו
 

 מען זאגט פאר דער טהרה

ְוָתנּוַח ַנְפׁשֹו ְוִנְׁשָמתֹו ִעם . ַהֵמת ַהָלז ֶׁשהּוא ֶּבן ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב ֲעָבֶדיךָ ) פ"פב(ֲחמֹול ַעל , ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם

ָּברּוְך ַאָּתה מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח ַלֲחָטִאים ּוַלֲעֹונֹות ִמְמֵתי ַעְמָך ִיְשָרֵאל . ִּכי ַאָּתה ְמַחֶיה ַהֵמִתים ּוֵמִמית ַחִיים. ַהַצִּדיִקים

 ִלְפֵני ַהֵמת ֶׁשהּוא ַעְבְדָך )א"פ(ים ֶׁשְּתַסֵבב ַמְלֲאֵכי ַרֲחִמ . ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיָי ֶאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו. ְּבַתֲחנּוִנים

 ָּברּוְך . ַמְלֵטהּו ִמָּכל ָצָרה ּוִמיֹום ָרָעה ּוִמִּדיָנּה ֶׁשל ֵגִהינֹם. ֶּבן ֲאָמֶתָך ְוַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַמְׂשִּכיל ֶאל ָדל

ָּברּוְך ּפֹוֶדה ַעמֹו . ה ָהעֹוֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו ַלֲעָבָדיו ּוְלִיְרֵאי ְׁשמֹו ָּברּוְך ַאָּת .)פ"ב(ַאָּתה ְגדֹול ַהֶחֶסד ּוַבַעל ָהַרֲחִמים 

ֶׁשִּתְזּכֹור ְזכּות ְּבִרית .  ּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו)פ"ג( .ִיְׂשָרֵאל ִמִמיֵני ּפּוְרָעִניֹות ְּבַרֲחִמים

 )פ"ה( . ְּבַרֲחִמים.)פ"ד(ָּברּוְך ַאָּתה ּכֹוֵרת ַהְּבִרית ְּבַרֲחִמים . ְבָׂשרֹו ְוִיְהֶיה ִּפְדיֹון לֹו ִמְׂשֵריַפת ֵגיִהנֹם ְוַתֲחִליֵצהּוקֹוֶדׁש ֶׁשִּב 

 ְוַאָּתה ְיָי ֱאלֵֹהינּו .)פ"ו(ים ַהְסֵּתר ְוַהֲעֵלם ִּפְׁשֵעי ַהֵמת ַהֶזה ַעְבֶדָך ִמְׂשֵריַפת ֵאש ַּתֲחִליֵצהּו ֶׁשהּוא ָצִריְך ְלַרֲחֶמיָך ָהַרִּב 

 ִעם ַרְגֵלי ַהַצִדיִקים ְּבַגן ֵעֶדן ִיְדרֹוְך ִּכי .)פ"ז(ָּברּוְך ַאָּתה ְגדֹול ָהֵעָצה ְוַרב ָהֲעִליָלה ְּבַרֲחִמים . טֹוב ְוַסָלח ְלָכל קֹוְרֶאיךָ 

נֹוֵתן ַרֲחִמים ְגדֹוִלים ְורֹוב ַּתֲחנּוִנים ְלֵמֵתי ַעמֹו ִיְׂשָרֵאל ָאֵמן ֵּכן ָּברּוְך ַאָּתה ַה . ְמקֹום ְיָׁשִרים הּוא ַרְגֵלי ֲחִסיָדיו ִיְׁשמֹור

 .ְיִהי ָרצֹון

  יָך ְוַהְלֵּבׁש אֹוְתָך ַמֲחָלצֹותַוַיַען ַויֹאֶמר ֶאל ָהעֹוְמִדים ְלָפָניו ָהִסירּו ַהְּבָגִדים ַהצֹוִאים ֵמָעָליו ַויֹאֶמר ֵאָליו ְרֵאה ֶהֱעַבְרִּתי ֵמָעֶליָך ֲעֹונֶ 


