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 / פרק פ"גתהילים

ִהֵמה -ִכי   ג :ִתְשֹקט ֵאל-ֶתֱחַרש ְוַאל-ַאל   ָלְך -ֳדִמי-ֱאֹלִהים ַאל   ב :ִשיר ִמְזמֹור ְלָאָסף

 :ְצפּוֶניָך-ְוִיְתָיֲעצּו ַעל   סֹוד  ַעְםָך ַיֲעִרימּו-ַעל   ד :ּוְמַשְנֶאיָך ָנְשאּו ֹראש   אֹוְיֶביָך ֶיֱהָמיּון 

ָעֶליָך    ִכי נֹוֲעצּו ֵלב ַיְחָדו    ו :ִיְשָרֵאל עֹוד-ִיָזֵכר ֵשם-ְוֹלא   ָאְמרּו ְלכּו ְוַנְכִחיֵדם ִמּגֹוי    ה

   ן ַוֲעָמֵלק ְּגָבל ְוַעםוֹ    ח :מֹוָאב ְוַהְגִרים   ָאֳהֵלי ֱאדֹום ְוִיְשְמֵעאִלים    ז :ְבִרית ִיְכֹרתּו

ָלֶהם -ֲעֵשה   י :לֹוט ֶסָלה-ָהיּו ְזרֹוַע ִלְבֵני   ַאּׁשּור ִנְלָוה ִעָםם -ַּגם   ט :ֹיְשֵבי צֹור-ְפֶלֶשת ִעם

 יב :ָהיּו ֹדֶמן ָלֲאָדָמה   ֹדאר -ִנְשְמדּו ְבֵעין   יא :ְכִסיְסָרא ְכָיִבין ְבַנַחל ִקישֹון   ְכִמְדָין 

ֲאֶשר ָאְמרּו ִניְרָשה    יג :ְנִסיֵכימוֹ -ּוְכֶזַבח ּוְכַצְלֺמָמע ָכל   ְנִדיֵבימֹו ְכֹעֵרב ְוִכְזֵאב  ִשיֵתמוֹ   

ָיַער -ְכֵאש ִתְבַער   טו :רּוחַ -ְכַקש ִלְפֵני   ֱאֹלַהי ִשיֵתמֹו ַכַּגְלַּגל    יד :ֵאת ְנאֹות ֱאֹלִהים   ָלנּו

ַמֵלא ְפֵניֶהם    יז :ּוְבסּוָפְתָך ְתַבֲהֵלם   ֵכן ִתְרְדֵפם ְבַסֲעֶרָך    טז :םּוְכֶלָהָבה ְתַלֵהט ָהִרי   

-ִכי   ְוֵיְדעּו   יט :ְוַיְחְפרּו ְוֹיאֵבדּו   ַעד -ֵיֹבשּו ְוִיָבֲהלּו ֲעֵדי   יח :'הִויַבְקשּו ִשְמָך    ָקלֹון 

 :ָהָאֶרץ-ָכל-ַעל   ְלַבֶדָך ֶעְליֹון  'הַאָתה ִשְמָך 

 

 

אלוהים את נשמות אחינו בני ישראל, חללי השואה וגיבוריה, שהומתו שנחנקו  יזכור

יזכור אלוהים את  ושנקברו חיים, ואת קהילות הקודש שנחרבו על קדושת השם.

 עקדתם עם שאר קדושי ישראל וגיבוריו ויצרור בצרור החיים את נשמתם.

שֹוֵכן ַבְםרֹוִמים, ַהְמֵצא ְמנּוָחה ְנכֹוָנה ַעל ַכְנֵפי ַהְּׁשִכיָנה, ְבַמֲעלֹות ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים 

ְקדֹוִשים ּוְטהֹוִרים ְכזֹוַהר ָהָרִקיע ַמְזִהיִרים ֶאת ָכל ַהְמָשמֹות ֶשל ֵשֶשת ִמיְליֹוֵני ַהְיהּוִדים, 

ְשֲחטּו, ֶשִמְשְרפּו ְוֶשִמְספּו ַעל ִקדּוש ַהֵשם, ִביֵדי ַחְלֵלי ַהּׁשֹוָאה ְבֵאירֹוָפה, ֶשֶמֶהְרגּו, ֶשמִ 

ַהְמַרְצִחים ַהֶּגְרָמִנים ְועֹוְזֵריֶהם ִמְּׁשָאר ָהַעִםים. ָלֵכן ַבַעל ָהַרֲחִמים ַיְסִתיֵרם ְבֵסֶתר ְכָנָפיו 

הּוא ַנֲחָלָתם, ְבַגן ֵעֶדן ְתֵהא ְלעֹוָלִמים, ְוִיְצרֹור ִבְצרֹור ַהַחִיים ֶאת ִנְשמֹוֵתיֶהם, ה' 

 ְמנּוָחָתם, ְוַיֶעְמדּו ְלגֹוָרָלם ְלֵקץ ַהָיִמין, ְוֹנאַמר ָאֵמן.

 

כדברי הנביא זכריה: "כה אמר ה' צבאות צום הרביעי נתחזק כולנו באמונה גדולה, 

צום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיו לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים 

 , והאמת והשלום אהבו".טובים


