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תהילים קמד ,ג

וַ ייָ ָמה ָא ָדם וַ ֵּת ָד ֵּעהוֶּ ,בן ֱאנוֹ ׁש וַ ת ַח ׁש ֵּבהו:

תהילים קמד ,ג

ָא ָדם לַ ֶּה ֶּבל ָד ָמה ,יָ ָמיו כ ֵּצל עוֹ ֵּבר:

תהילים צ ,ז

ַבב ֶֹּקר יָ ִציץ ו ָחלָ ף ,לָ ֶּע ֶּרב ימוֹ לֵּ ל ויָ ֵּב ׁש:

תהילים צ ,יב

לִ מנוֹ ת יָ ֵּמינו ֵּכן הוֹ ַדע ,ונָ ִבא ל ַבב ָחכ ָמה:

תהילים לז ,לז

תהילים מט ,טז

תהילים עג ,כו

קהלת יב ,ז

ׁש ָמר ָתם ור ֵּאה יָ ׁ ָשרִ ,כי ַא ֲח ִרית ל ִא ׁיש
ׁ ָשלוֹ ם:
ַאך ֱאל ִֹהים יִ פ ֶּדה נַ פ ׁ ִשי ִמ ַיד ׁשאוֹ לִ ,כי
יִ ָק ֵּחנִ י ֶּסלָ ה:
ָכלָ ה ׁש ֵּא ִרי ול ָב ִבי ,צור ל ָב ִבי ו ֶּחל ִקי
ֱאל ִֹהים לעוֹ לָ ם:
ויָ ׁשֹב ֶּה ָעפָ ר ַעל ָה ָא ֶּרץ כ ׁ ֶּש ָהיָ ה ,ו ָהרו ַח
ָת ׁשוב ֶּאל ָה ֱאל ִֹהים ֲא ׁ ֶּשר נ ָתנָ ה:
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ִיזכ ֹור ֱאל ִֹהים ִנ ׁש ַמת ַא ָבא מוֹ ִרי
ׁ ֶּש ָה ַלך לעוֹ ָלמוֹ ַ ,ב ֲעבור ׁ ֶּשב ִלי ֶּנ ֶּדר ֶּא ֵּתן צ ָד ָקה
ַב ֲעדוֹ ִ ,בש ַכר ֶּזה ת ֵּהא ַנפ ׁשוֹ צרו ָרה ִבצרוֹ ר
ַה ַח ִייםִ ,עם ִנ ׁש ַמת ַאב ָר ָהם ִיצ ָחק ו ַי ֲעקֹבָ ,ש ָרה
ִרב ָקה ָר ֵּחל ו ֵּל ָאה ,ו ִעם ׁש ָאר ַצ ִד ִיקים ו ִצד ָק ִניוֹ ת
ֹאמר ָא ֵּמן:
ׁ ֶּשב ַגן ֵּע ֶּדן ,ונ ַ
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ִיזכ ֹור ֱאל ִֹהים ִנ ׁש ַמת ִא ִמי מוֹ ָר ִתי
ׁ ֶּש ָהל ָכה לעוֹ ָל ָמהַ ,ב ֲעבור ׁ ֶּשב ִלי ֶּנ ֶּדר ֶּא ֵּתן צ ָד ָקה
ַב ֲע ָדהִ ,בש ַכר ֶּזה ת ֵּהא ַנפ ׁ ָשה צרו ָרה ִבצרוֹ ר
ַה ַח ִייםִ ,עם ִנ ׁש ַמת ַאב ָר ָהם ִיצ ָחק ו ַי ֲעקֹבָ ,ש ָרה
ִרב ָקה ָר ֵּחל ו ֵּל ָאה ,ו ִעם ׁש ָאר ַצ ִד ִיקים ו ִצד ָק ִניוֹ ת
ֹאמר ָא ֵּמן:
ׁ ֶּשב ַגן ֵּע ֶּדן ,ונ ַ
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ִיזכ ֹור ֱאל ִֹהים ִנ ׁש ַמת…
ז ֵּק ִני

דוֹ ִדי

ָא ִחי

ב ִני

ַב ֲע ִלי

ׁ ֶּש ָה ַלך לעוֹ ָלמוֹ ַ ,ב ֲעבור ׁ ֶּשב ִלי ֶּנ ֶּדר ֶּא ֵּתן צ ָד ָקה
ַב ֲעדוֹ ִ ,בש ַכר ֶּזה ת ֵּהא ַנפ ׁשוֹ צרו ָרה ִבצרוֹ ר
ַה ַח ִייםִ ,עם ִנ ׁש ַמת ַאב ָר ָהם ִיצ ָחק ו ַי ֲעקֹבָ ,ש ָרה
ִרב ָקה ָר ֵּחל ו ֵּל ָאה ,ו ִעם ׁש ָאר ַצ ִד ִיקים ו ִצד ָק ִניוֹ ת
ֹאמר ָא ֵּמן:
ׁ ֶּשב ַגן ֵּע ֶּדן ,ונ ַ
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ִיזכ ֹור ֱאל ִֹהים ִנ ׁש ַמת…
ז ֶּקנ ִתי

דוֹ ָד ִתי ֲאחוֹ ִתי

ִב ִתי

ִא ׁש ִתי

ׁ ֶּש ָהל ָכה לעוֹ ָל ָמהַ ,ב ֲעבור ׁ ֶּשב ִלי ֶּנ ֶּדר ֶּא ֵּתן צ ָד ָקה
ַב ֲע ָדהִ ,בש ַכר ֶּזה ת ֵּהא ַנפ ׁ ָשה צרו ָרה ִבצרוֹ ר
ַה ַח ִייםִ ,עם ִנ ׁש ַמת ַאב ָר ָהם ִיצ ָחק ו ַי ֲעקֹבָ ,ש ָרה
ִרב ָקה ָר ֵּחל ו ֵּל ָאה ,ו ִעם ׁש ָאר ַצ ִד ִיקים ו ִצד ָק ִניוֹ ת
ֹאמר ָא ֵּמן:
ׁ ֶּשב ַגן ֵּע ֶּדן ,ונ ַ
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ִיזכ ֹור

ֱאל ִֹהים ֶּאת נִ ׁשמוֹ ת ַהקדוֹ ׁ ִשים ו ַהטהוֹ ִרים
ׁ ֶּשהומתו ו ׁ ֶּש ֶּנ ֶּהרגו ו ׁ ֶּשנִ ׁש ַחטו ו ׁ ֶּשנִ שרפו
ו ׁ ֶּשנִ טבעו ו ׁ ֶּש ֶּנחנקו ַעל ִקידו ׁש ַה ׁ ֵּשם ַב ֲעבור ׁ ֶּשבלִ י נֶּ ֶּדר
ֶּא ֵּתן צ ָד ָקה ב ֲעד ַהז ָכ ַרת נִ ׁשמוֹ ֵּת ֶּיהםִ ,בשכַ ר זֶּ ה ִתהיֶּינָ ה
נַ פ ׁשוֹ ֵּת ֶּיהם צרורוֹ ת ִבצרוֹ ר ַה ַחיִיםִ ,עם נִ ׁשמוֹ ת ַאב ָר ָהם
יִ צ ָחק ויַ ֲעקֹבָ ,ש ָרה ִרב ָקה ָר ֵּחל ולֵּ ָאה ,ו ִעם ׁש ָאר ַצ ִד ִיקים
ֹאמר ָא ֵּמן:
ו ִצד ָקנִ יוֹ ת ׁ ֶּשבגַ ן ֵּע ֶּדן ,ונ ַ

ִיזכ ֹור

ֱאל ִֹהים ֶּאת נִ ׁשמוֹ ת ַח ָילֵּ י צ ָבא ַה ֲהגָ נָ ה
ליִ ש ָר ֵּאל ׁ ֶּש ָמסרו נַ פ ׁ ָשם ַעל ק ֻד ׁ ַשת ַה ׁ ֵּשם,
ָה ָעם ו ָה ָא ֶּרץִ .מנ ׁ ָש ִרים ַקלו ,ו ֵּמ ֲא ָריוֹ ת ָג ֵּברו ,ב ֵּה ָחלצָ ם
ל ֶּעז ַרת ָה ָעם ,ו ִהרוו ב ָד ָמם ַה ָטהוֹ ר ֶּאת ִרג ֵּבי ַאד ַמת
ָקד ׁ ֵּשינו .זֵּ כֶּ ר ַע ֵּק ָיד ָתם ו ַמ ֲע ֵּשה גבו ָר ָתם ֹלא ַָי ֻספו ֵּמ ִא ָתנו
לעוֹ לָ ִמיםִ .תהיֶּינָ ה נַ פ ׁשוֹ ֵּת ֶּיהם צרורוֹ ת ִבצרוֹ ר ַה ַחיִים,
ִעם נִ ׁשמוֹ ת ַאב ָר ָהם יִ צ ָחק ויַ ֲעקֹבָ ,ש ָרה ִרב ָקה ָר ֵּחל
ולֵּ ָאה ,ו ִעם ׁש ָאר גִ בוֹ ֵּרי יִ ש ָר ֵּאל וקדוֹ ׁ ָשיו ׁ ֶּשבגַ ן ֵּע ֶּדן,
ֹאמר ָא ֵּמן:
ונ ַ
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ָאב

ָה ַר ֲח ִמים ׁשוכֵּ ן מרוֹ ִמים ב ַר ֲח ָמיו ָה ֲעצו ִמים
הוא יִ פקוֹ ד ב ַר ֲח ִמיםַ ,ה ֲח ִס ִידים ו ַהי ׁ ָש ִרים
ימים ,ק ִהלוֹ ת ַהק ֶֹּד ׁש ׁ ֶּש ָמסרו נַ פ ׁ ָשם ַעל ק ֻד ׁ ַשת
ו ַהת ִמ ִ
ֵּיהם ,ובמוֹ ָתם לֹא נִ פ ָרדו.
ימים ב ַחי ֶּ
ַה ׁ ֵּשםַ ,ה ֶּנ ֱא ָה ִבים ו ַהנ ִע ִ
ִמנ ׁ ָש ִרים ַקלו ,ו ֵּמ ֲא ָריוֹ ת ָג ֵּברו ,לַ ֲעשוֹ ת רצוֹ ן קוֹ נָ ם ו ֵּחפֶּ ץ
צו ָרם .יִ זכ ֵּרם ֱאל ֵֹּהינו לטוֹ ָבהִ ,עם ׁש ָאר ַצ ִד ֵּיקי עוֹ לָ ם,
ויִ נקוֹ ם נִ ק ַמת ַדם ֲע ָב ָדיו ַה ׁ ָשפוךַ ,כ ָכתוב בתוֹ ַרת מ ׁ ֶֹּשה
ִא ׁיש ָה ֱאל ִֹהיםַ :הרנִ ינו גוֹ יִ ם ַעמוֹ ִ ,כי ָדם ֲע ָב ָדיו יִ קוֹ ם,
ונָ ָקם יָ ׁ ִשיב ל ָצ ָריו ,וכִ ֶּפר ַאד ָמתוֹ ַעמוֹ  .ו ַעל י ֵּדי ֲע ָב ֶּדי ָך
יאים ָכתוב לֵּ אמֹר :ונִ ֵּק ִיתי ָד ָמם ֹלא נִ ֵּק ִיתי ,וַ ייָ ׁשֹכֵּ ן
ַהנ ִב ִ
ב ִציוֹ ן .ובכִ ת ֵּבי ַהקֹ ֶּד ׁש נֶּ ֱא ַמר :לָ ָמה יֹאמרו ַהגוֹ יִ ם ַא ֵּיה
ֱא ֹל ֵּה ֶּיהם ,יִ ָו ַדע ַבגוֹ יִ ם ל ֵּעינֵּ ינו נִ ק ַמת ַדם ֲע ָב ֶּדיך ַה ׁ ָשפוך.
ואוֹ ֵּמרִ :כי דוֹ ֵּר ׁש ָד ִמים אוֹ ָתם זָ כָ רֹ ,לא ׁ ָשכַ ח ַצ ֲע ַקת
אש ַעל
ֲענָ וִ ים .ואוֹ ֵּמר :יָ ִדין ַבגוֹ יִ ם ָמלֵּ א גוִ יוֹ תָ ,מ ַחץ רֹ ׁ
אש:
ֶּא ֶּרץ ַר ָבהִ .מ ַנ ַחל ַב ֶּד ֶּרך יִ ׁש ֶּתהַ ,על ֵּכן יָ ִרים רֹ ׁ

