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תפילות בעת העליה לקבר – נוסח אשכנז
להלן התפילות הנאמרות ביום השנה בבית הקברות:
מי שלא היה בבית קברות במשך שלושים יום מברך ברכה זו בבואו תוך ד' אמות לקברים:

וְיוֹד ַע
ָצר ֶא ְת ֶכם ַּב ִּדין ,וְ זָן וְ ִכ ְל ֵּכל ֶא ְת ֶכם ַּב ִּדין ,וְ ֵה ִמית ֶא ְת ֶכם ַּב ִּדיןֵ ,
ׁר י ַ
ֲש
עוֹלם ,א ֶ
ֱהינוּ ֶמ ֶלָ ה ָ
אַתה ְייָ ,א ֵ
ָּברוָּּ 
אַתה ְייְָ ,מ ַחֵיּה ַה ֵּמ ִתים:
ֲיוֹת ֶכם ַּב ִּדיןָּ :ברוָּּ 
וּל ַהח ְ
ִמ ְס ַּפר ֻּכ ְּל ֶכם ַּב ִּדין ,וְ ָע ִתיד ְל ַהחֲזִ יר ְ
ׁיע.
הוֹש ַ
אַתה ,רַב ְל ִ
עוֹלםֲ ,אדֹנָי ְמ ַחֵיּה ֵמ ִתים ָּ
אַתה ִּגבּוֹר ְל ָ
ָּ
וּמ ַקֵיּם אֱמוּנָתוֹ
ֲסוּריםְ ,
וּמ ִּתיר א ִ
חוֹליםַ ,
רוֹפא ִ
נוֹפ ִלים ,וְ ֵ
סוֹמְ 
ַביםֵ ,
ֲמים ר ִּ
ְמ ַכ ְל ֵּכל ַח ִיּים ְּב ֶח ֶסדְ ,מ ַחֵיּה ֵמ ִתים ְּב ַרח ִ
ְשׁוּעה.
יח י ָ
וּמ ְצ ִמ ַ
וּמ ַחֶיּה ַ
דּוֹמה ָּלֶ ,מ ֶלֵ מ ִמית ְ
וּמי ֶ
ישנֵי ָע ָפרִ .מי ָכמוַֹּ ב ַעל ְּגבוּרוֹת ִ
ִל ֵׁ
אַתה ְל ַהחֲיוֹת ֵמ ִתים.
ֱמן ָּ
וְ ֶנא ָ
ליד הקבר יש לומר את התפילות הבאות:
פרקי תהילים:
תהילים פרק לג

יטיבוּ ַנ ֵּגן
ׁיר ָח ָדשׁ ֵה ִ
ׁירוּ לוֹ ִש
ַמרוּ לוִֹ :ש
ֵבל ָעשׂוֹר ז ְּ
ׁרים נָאוָה ְת ִה ָּלה :הוֹדוּ ַליָי ְּב ִכנּוֹר ְּבנ ֶ
ְש ִ
יקים ַּביָי ַלי ָ
ר ְַּננוּ ַצ ִּד ִ
ׁמיִם ַנעֲשׂוּ
ׁפט ֶח ֶסד ְיָי ָמ ְלאָה ָהאָרֶץִּ :ב ְד ַבר ְיָי ָש ַ
וּמ ְש ָּ
ֲשׂהוּ ֶּבאֱמוּנָה :א ֵֹהב ְצ ָד ָקה ִ
ׁר ְּד ַבר ְיָי וְ ָכל ַמע ֵ
ָש
רוּעהִּ :כי י ָ
ִּב ְת ָ
ׁבי ֵת ֵבל:
ִיראוּ ֵמ ְיָי ָּכל ָהאָרֶץ ִמ ֶּמנּוּ יָגוּרוּ ָּכל י ְֹש ֵ
אוֹצרוֹת ְּתהוֹמוֹת :י ְ
רוּח ִּפיו ָּכל ְצ ָבאָםּ :כֹנֵס ַּכ ֵּנד ֵמי ַהָיּם נ ֵֹתן ְּב ָ
וּב ַ
ְ
ׁבוֹת ִלבּוֹ
עוֹלם ַּת ֲעמֹד ַמ ְח ְש
ֲצת ְיָי ְל ָ
ׁבוֹת ַע ִּמים :ע ַ
ֲצת גּוֹיִם ֵהנִ יא ַמ ְח ְש
אמר ַוֶי ִּהי הוא ִצ ָּוה ַו ַּי ֲעמֹדְ :יָי ֵה ִפיר ע ַ
ִּכי הוּא ַ
אָדםִ :מ ְּמכוֹן
ׁמיִם ִה ִּביט ְיָי רָאה ֶאת ָּכל ְּבנֵי ָה ָ
ֲלה לוִֹ :מ ָּש ַ
ֱהיו ָה ָעם ָּב ַחר ְל ַנח ָ
ׁר ְיָי א ָ
ֲש
אַשרֵי ַהגּוֹי א ֶ
ְלדֹר ָודֹרְׁ :
ׁע ְּברָב ָחיִל ִּגבּוֹר א
נוֹש
ׂיהםֵ :אין ַה ֶּמ ֶלָ 
ֲש ֶ
ַחד ִל ָּבם ַה ֵּמ ִבין ֶאל ָּכל ַמע ֵ
ׁבי ָהאָרֶץַ :היֹ ֵּצר י ַ
יח ֶאל ָּכל י ְֹש ֵ
ׁג ַ
ׁבתּוֹ ִה ְש ִּ
ִש ְ
ֲלים ְל ַח ְסדּוְֹ :ל ַה ִּציל ִמ ָּמוֶת
ְמ ֵּלטִ :ה ֵּנה ֵעין ְיָי ֶאל ְירֵאָיו ַל ְמַיח ִ
וּברֹב ֵחילוֹ א י ַ
שׁוּעה ְ
ׁקר ַהסּוּס ִל ְת ָ
ּצל ְּברָב ּכֹ ַחֶ :ש ֶ
ִי ָנ ֵ
ׁם ָק ְדשׁוֹ ָב ָט ְחנוּ :י ְִהי ַח ְס ְּד
ׂמח ִל ֵּבנוּ ִּכי ְב ֵש
וּמ ִג ֵּננוּ הוּאִּ :כי בוֹ י ְִש ַ
ׁנוּ ִח ְּכ ָתה ַליָי ֶעזְ רֵנוּ ָ
ָעב :נ ְַפ ֵש
יּוֹתם ָּבר ָ
וּל ַח ָ
ׁם ְ
נ ְַפ ָש
ִח ְלנוּ ָל:
ׁר י ַ
ֲש
ְיָי ָע ֵלינוּ ַּכא ֶ
תהילים פרק טז

אַדירֵי
ׁר ָּבאָרֶץ ֵה ָּמה וְ ִּ
ֲש
ׁים א ֶ
דוֹש
טוֹב ִתי ַּבל ָע ֶליִ :ל ְק ִ
אָתה ָ
אָמ ְר ְּת ַליָי ֲאדֹנָי ָּ
יתי ָבַ :
ׁמרֵנִ י ֵאל ִּכי ָח ִס ִ
ִמ ְכ ָּתם ְל ָדוִ ד ָש ְ
ׂפ ָתיְ :יָי ְמנָת ֶח ְל ִקי
ׁמוֹתם ַעל ְש ָ
וּבל ֶא ָּשׂא ֶאת ְש ָ
יהם ִמ ָּדם ַ
אַסי נִ ְס ֵּכ ֶ
אַחר ָמ ָהרוּ ַּבל ִּ
בוֹתם ֵ
ָּכל ֶח ְפ ִצי ָבם :י ְִרבּוּ ַע ְּצ ָ
ׁר י ְָע ָצנִ י אַף ֵלילוֹת
ֲש
ֲברֵֶ את ְיָי א ֶ
ׁפרָה ָע ָלי :א ָ
ֲלת ָש ְ
ימים אַף ַנח ָ
ֲב ִלים נ ְָפלוּ ִלי ַּב ְּנ ִע ִ
ָלי :ח ָ
תּוֹמי גּוֹר ִ
אַתה ִ
ְכוֹסי ָּ
ו ִ
ִש ּכֹן ָל ֶב ַטחִּ :כי
ׂרי יְׁ
בוֹדי אַף ְּב ָש ִ
ׂמח ִל ִּבי ַו ָּיגֶל ְּכ ִ
ימינִ י ַּבל ֶאמּוֹטָ :ל ַכן ָש ַ
יתי ְיָי ְלנ ְֶג ִּדי ָת ִמיד ִּכי ִמ ִ
ׁו ִ
יוֹתיִ :ש ִּ
י ְִּסרוּנִ י ִכ ְל ָ
ימינְ
ׂמחוֹת ֶאת ָּפנֶי נְ ִעימוֹת ִּב ִ
יענִ י אֹרַח ַח ִיּים ש ַֹבע ְש ָ
תּוֹד ֵ
ׁחתִ :
ֲס ְידִ ל ְראוֹת ָש ַ
ׁאוֹל א ִת ֵּתן ח ִ
ׁי ִל ְש
א ַת ֲעזֹב נ ְַפ ִש
ֶצח:
נַ
תהילים פרק יז

ֵצא ֵעינֶיֶּ ת ֱחזֶינָה
ׁפ ִטי י ֵ
ׂפ ֵתי ִמ ְר ָמהִ :מ ְּל ָפנֶיִ מ ְש ָּ
ׁיבה ִר ָּנ ִתי ַהאֲזִ ינָה ְת ִפ ָּל ִתי ְּבא ִש ְ
ׁמ ָעה ְיָי ֶצ ֶדק ַה ְק ִש ָ
ְּת ִפ ָּלה ְל ָדוִ ד ִש ְ
ׁמ ְר ִּתי
ׂפ ֶתי אֲנִ י ָש ַ
אָדם ִּב ְד ַבר ְש ָ
ֲבר ִּפיִ :ל ְפעֻלּוֹת ָ
ַפ ָּתנִ י ַבל ִּת ְמ ָצא ַז ּמֹ ִתי ַּבל ַיע ָ
ׁריםָּ :ב ַחנְ ָּתי ִל ִּבי ָּפ ַק ְד ָּת ַּלי ְָלה ְצר ְ
יש ִ
ֵּמ ָ
ָתי:
ׁמע ִא ְמר ִ
ָאתיִּ כי ַת ֲענֵנִ י ֵאל ַהט אָזְ נְ ִ לי ְש ַ
לוֹתיַּ בל נָמוֹטוּ ְפ ָע ָמי :אֲנִ י ְקר ִ
ֲשרַי ְּב ַמ ְע ְּג ֶ
אָרחוֹת ָּפ ִריץָּ :תמֹ אֻׁ
ְ
ׁעים זוּ
ָפיַּ ת ְס ִּתירֵנִ יִ :מ ְּפנֵי ְר ָש ִ
ׁמרֵנִ י ְּכ ִאישׁוֹן ַּבת ָעיִן ְּב ֵצל ְּכנ ֶ
ימינֶָ :ש ְ
קוֹמ ִמים ִּב ִ
חוֹסים ִמ ִּמ ְת ְ
ׁיע ִ
מוֹש ַ
ֲס ֶדיִ 
ַה ְפ ֵלה ח ָ
ׁיתוּ ִל ְנטוֹת
ָש
ֵיהם י ִ
ֶפשׁ י ִַּקיפוּ ָע ָליֶ :ח ְל ָּבמוֹ ָס ְגרוּ ִּפימוֹ ִד ְּברוּ ְבגֵאוּת :אַשּׁרֵנוּ ַע ָּתה ְס ָבבוּנוּ ֵעינ ֶ
ׁדּוּנִ י אֹי ְַבי ְּבנ ֶ
ַש
ׁע
ָש
ׁי ֵמר ָ
יעהוּ ַּפ ְּל ָטה נ ְַפ ִש
קוּמה ְיָי ַק ְּד ָמה ָפנָיו ַה ְכ ִר ֵ
ׁב ְּב ִמ ְס ָּת ִריםָ :
אַריֵה י ְִכסוֹף ִל ְטרֹף וְ ִכ ְכ ִפיר י ֵֹש
ָּבאָרֶץִּ :ד ְמיֹנוֹ ְּכ ְ

יהם:
עוֹל ֵל ֶ
ׂבעוּ ָבנִ ים וְ ִה ִּניחוּ י ְִתרָם ְל ְ
וּצפוּנְ ְּ ת ַמ ֵּלא ִב ְטנָם י ְִש ְּ
ַח ְר ֶּבִ :מ ְמ ִתים י ְָדך ְיָי ִמ ְמ ִתים ֵמ ֶח ֶלד ֶח ְל ָקם ַּב ַח ִיּים ְ
ָת:
ׂב ָעה ְב ָה ִקיץ ְּתמוּנ ֶ
אֲנִ י ְּב ֶצ ֶדק ֶא ֱחזֶה ָפנֶיֶ א ְש ְּ
תהילים עב

ׁלוֹם ָל ָעם
ׁפט :י ְִשׂאוּ ָה ִרים ָש
ׁפ ֶטיְ ל ֶמ ֶלֵּ תן וְ ִצ ְד ָק ְתְ ל ֶבן ֶמ ֶל :י ִָדין ַע ְּמְ ב ֶצ ֶדק ַועֲנִ ֶיּיְ ב ִמ ְש ָּ
ֱהים ִמ ְש ָּ
ׁמֹה א ִ
ִל ְש
דּוֹריםֵ :ירֵד
ֵח דּוֹר ִ
ׁמשׁ וְ ִל ְפנֵי ָיר ַ
ׁק :יִירָאוִּ עם ָש ֶ
עוֹש
יד ֵּכא ֵ
ׁיע ִל ְבנֵי ֶא ְביוֹן וִ ַ
יוֹש ַ
ִש ּפֹט עֲנִ ֵיּי ָעם ִ
ְוּג ָבעוֹת ִּב ְצ ָד ָקה :יְׁ
אַפ ֵסי
וּמ ָּנ ָהר ַעד ְ
ֵח :וְ י ְֵר ְּד ִמָיּם ַעד יָם ִ
ׁלוֹם ַעד ְּב ִלי ָיר ַ
ָמיו ַצ ִּדיק וְ רֹב ָש
יבים ז ְַרזִ יף אָרֶץ :י ְִפרַח ְּבי ָ
ְּכ ָמ ָטר ַעל ֵּגז ִּכ ְר ִב ִ
ׁכר י ְַק ִריבוּ:
וּס ָבא ֶא ְש ָּ
ׁבא ְ
ׁיבוּ ַמ ְל ֵכי ְש ָ
ָש
ׁישׁ וְ ִא ִיּים ִמנְ ָחה י ִ
אָרֶץְ :ל ָפנָיו י ְִכ ְרעוּ ִצ ִיּים וְ אֹי ְָביו ָע ָפר י ְַל ֵחכוַּ :מ ְל ֵכי ַת ְר ִש
ש ֵּו ַע וְ ָענִי וְ ֵאין עֹזֵר לוָֹ :יחֹס ַעל ַּדל וְ ֶא ְביוֹן ְונ ְַפשׁוֹת
ַע ְבדוּהוִּּ :כי י ִַּציל ֶא ְביוֹן ְמַׁ
ׁתחֲווּ לוֹ ָכל ְמ ָל ִכים ָּכל גּוֹיִם י ַ
וְ י ְִש ַּ
ׁבא וְ י ְִת ַּפ ֵּלל ַּבעֲדוֹ ָת ִמיד ָּכל
יחי וְ י ִֶּתן לוֹ ִמ ְּז ַהב ְש ָ
ֵיקר ָּד ָמם ְּב ֵעינָיו :וִ ִ
ׁם וְ י ַ
וּמ ָח ָמס י ְִגאַל נ ְַפ ָש
ׁיעִ :מתּוֵֹ 
יוֹש ַ
ֶא ְביוֹנִ ים ִ
עוֹלם
ׁמוֹ ְל ָ
היּוֹם י ְָב ְר ֶכנְ הוּ :י ְִהי ִפ ַּסת ַּבר ָּבאָרֶץ ְּברֹאשׁ ָה ִרים י ְִר ַעשׁ ַּכ ְּל ָבנוֹן ִּפ ְריוֹ וְ י ִָציצוּ ֵמ ִעיר ְּכ ֵע ֶשׂב ָהאָרֶץ :י ְִהי ְש
וּברוּ
ָאל ע ֵֹשׂה נִ ְפ ָלאוֹת ְל ַבדּוָֹ :
ֱהי י ְִשׂר ֵ
ֱהים א ֵ
ְאַשרֻהוָּּ :ברוְּ יָי א ִ
ׁמוֹ וְ י ְִת ָּב ְרכוּ בוֹ ָּכל גּוֹיִם י ְּׁ
ׁמשׁ יִנּוֹן ְש
ִל ְפנֵי ֶש ֶ
ׁי:
ִש
אָמןָּ :כלוּ ְת ִפלּוֹת ָּדוִ ד ֶּבן י ָ
אָמן וְ ֵ
ִמ ֵלא ְכבוֹדוֹ ֶאת ָּכל ָהאָרֶץ ֵ
עוֹלם וְ י ָּ
ׁם ְּכבוֹדוֹ ְל ָ
ֵש
תהילים צא

ֱהי ֶא ְב ַטח בּוִֹּ :כי הוּא י ִַּצ ְילִ מ ַּפח יָקוּשׁ ִמ ֶּד ֶבר
צוּד ִתי א ַ
וּמ ָ
ׁדי י ְִתלוֹנָן :א ַֹמר ַלָיּי ַמ ְח ִסי ְ
ׁב ְּב ֵס ֶתר ֶע ְליוֹן ְּב ֵצל ַש ַּ
י ֵֹש
יוֹמםִ :מ ֶּד ֶבר
ֲמתּוֹ :א ִתירָא ִמ ַּפ ַחד ָלי ְָלה ֵמ ֵחץ יָעוּף ָ
ָפיו ֶּת ְח ֶסה ִצ ָּנה וְ ס ֵֹחרָה א ִ
ָסָ ל וְ ַת ַחת ְּכנ ָ
ַהוּוֹתְּ :ב ֶא ְברָתוֹ י ֶ
ש ֻּל ַמת
ימינֵֶ א ֶלי א ִי ָּגשׁ :רַק ְּב ֵעינֶיַ ת ִּביט וְ ִׁ
וּר ָב ָבה ִמ ִ
ָּבא ֶֹפל ַיהֲִ מ ֶּק ֶטב יָשׁוּד ָצ ֳה ָריִםִ :י ּפֹל ִמ ִּצ ְּדֶ א ֶלף ְ
אָכיו
ֳלִּ :כי ַמ ְל ָ
ָעה וְ ֶנגַע א י ְִקרַב ְּבאָה ֶ
ׂמ ָּת ְמעוֹנֶ :א ְת ֻא ֶּנה ֵא ֶלי ר ָ
אַתה ְיָי ַמ ְח ִסי ֶע ְליוֹן ַש ְ
ׁעים ִּת ְר ֶאהִּ :כי ָּ
ְר ָש ִ
ָפ ֶתן ִּת ְדרִֹּ ת ְרמֹס ְּכ ִפיר ְו ַת ִנּיןִּ :כי
ׁחל ו ֶ
ִשׂאוּנְ ֶּ פן ִּת ּגֹף ָּב ֶא ֶבן ר ְַג ֶלַ :על ַש ַ
ָכיַ :על ַּכ ַּפיִם י ָּ
ׁמ ְרְּ ב ָכל ְּדר ֶ
י ְַצ ֶּוה ָּלִ ל ְש ָ
ָמים
ֲכ ְּב ֵדהוּ :אֹרֶ י ִ
ֲח ְּל ֵצהוּ ַוא ַ
ָאנִ י וְ ֶא ֱענֵהוּ ִעמּוֹ אָנ ִֹכי ְב ָצרָה א ַ
ׁמי :י ְִקר ֵ
ָדע ְש ִ
ׂג ֵבהוּ ִּכי י ַ
ֲש ְּ
ֲפ ְּל ֵטהוּ א ַ
ׁק ַוא ַ
ִבי ָח ַש
ישׁוּע ִתי:
אַר ֵאהוּ ִּב ָ
יעהוּ וְ ְ
ׂב ֵ
אַש ִּ
ְ
תהילים קד

יעהַ :ה ְמ ָקרֶה ַב ַּמיִם
ׁמיִם ַּכי ְִר ָ
נוֹטה ָש ַ
ׂל ָמה ֶ
ׁת :ע ֶֹטה אוֹר ַּכ ַּש ְ
ֱהי ָּג ַד ְל ָּת ְמאֹד הוֹד וְ ָה ָדר ָל ָב ְש ָּ
ׁי ֶאת ְיָי ְיָי א ַ
ָּב ְר ִכי נ ְַפ ִש
ֶיה
ָסד ֶארֶץ ַעל ְמכוֹנ ָ
הט :י ַ
ׁר ָתיו ֵאשׁ ֵ
אָכיו רוּחוֹת ְמ ָש ְ
רוּח :ע ֶֹשׂה ַמ ְל ָ
יּוֹתיו ַה ָּשׂם ָע ִבים ְרכוּבוֹ ַה ְמ ַה ֵּלַ על ַּכנְ ֵפי ַ
ֲל ָ
עִ
ֵח ֵפזוּןַ :יעֲלוּ
ַע ְמ י ָ
ָת יְנוּסוּן ִמן קוֹל ר ַ
ַע ְמדוּ ָמיִםִ :מן ַּג ֲער ְ
ָעדְּ :תהוֹם ַּכ ְּלבוּשׁ ִּכ ִּסיתוֹ ַעל ָה ִרים י ַ
עוֹלם ו ֶ
ַּבל ִּתמּוֹט ָ
ׁל ַח ַמ ְעָי ִנים
ׁבוּן ְל ַכסּוֹת ָהאָרֶץַ :ה ְמ ַש ֵּ
ְש
ׂמ ָּת ַּבל ַי ֲעבֹרוּן ַּבל י ֻ
ָס ְד ָּת ָל ֶהםְּ :גבוּל ַש ְ
ָה ִרים י ְֵרדוּ ְב ָקעוֹת ֶאל ְמקוֹם זֶה י ַ
ֳפאיִם
ׁכּוֹן ִמ ֵּבין ע ָ
ׁמיִם י ְִש
יהם עוֹף ַה ָּש ַ
ֲל ֶ
ָאים ְצ ָמאָם :ע ֵ
ׁברוּ ְפר ִ
ׂדי י ְִש ְּ
ׁקוּ ָּכל ַחיְתוֹ ָּש ָ
ַש
ַּב ְּנ ָח ִלים ֵּבין ָה ִרים י ְַה ֵּלכוּן :י ְ
אָדם
יח ָח ִציר ַל ְּב ֵה ָמה וְ ֵע ֶשׂב ַל ֲעב ַֹדת ָה ָ
ׂבע ָהאָרֶץַ :מ ְצ ִמ ַ
ֲשׂיִּ ת ֶש ַּ
יּוֹתיו ִמ ְּפ ִרי ַמע ֶ
ֲל ָ
ׁקה ָה ִרים ֵמע ִ
י ְִּתנוּ קוֹלַ :מ ְש ֶ
אַרזֵי
ֲצי ְיָי ְ
ׂבעוּ ע ֵ
ׁמן וְ ֶל ֶחם ְל ַבב אֱנוֹשׁ י ְִס ָעד :י ְִש ְּ
ׂמח ְל ַבב אֱנוֹשׁ ְל ַה ְצ ִהיל ָּפנִ ים ִמ ָּש ֶ
ְש ַּ
הוֹציא ֶל ֶחם ִמן ָהאָרֶץ :וְ ַייִן י ַ
ְל ִ
ׁפ ִּנים:
יתהָּ :ה ִרים ַה ְּגב ִֹהים ַל ְי ֵּע ִלים ְס ָל ִעים ַמ ְח ֶסה ַל ְש ַ
ׁים ֵּב ָ
רוֹש
ידה ְּב ִ
ֲס ָ
ׁם ִצ ֳּפ ִרים י ְַק ֵּננוּ ח ִ
ׁר ָש
ֲש
ָטע :א ֶ
ׁר נ ָ
ֲש
ְל ָבנוֹן א ֶ
ֲגים ַל ָּטרֶף
שֹא ִ
ָערַ :ה ְּכ ִפ ִירים ׁ
יהי ָלי ְָלה בּוֹ ִת ְרמֹשׁ ָּכל ַחיְתוֹ י ַ
ׁ וִ ִ
ׁת ח ֶֹש
ָדע ְמבוֹאוָֹּ :ת ֶש
ׁמשׁ י ַ
ֲדים ֶש ֶ
ֵח ְלמוֹע ִ
ָע ָשׂה ָיר ַ
ֲדי ָערֶבָ :מה רַבּוּ
אָדם ְל ָפעֳלוֹ וְ ַל ֲעב ָֹדתוֹ ע ֵ
ֵצא ָ
ֵאָספוּן וְ ֶאל ְמעוֹנ ָֹתם י ְִר ָּבצוּן :י ֵ
ׁמשׁ י ֵ
אָכ ָלםִּ :תזְ רַח ַה ֶּש ֶ
וּל ַב ֵּקשׁ ֵמ ֵאל ְ
ְ
ֶמשׂ וְ ֵאין ִמ ְס ָּפר ַחיּוֹת ְק ַטנּוֹת
ׁם ר ֶ
ָדיִם ָש
וּר ַחב י ַ
ׂית ָמ ְלאָה ָהאָרֶץ ִקנְ ָינֶי :זֶה ַהָיּם ָּגדוֹל ְ
ֲשׂיְ יָי ֻּכ ָּלם ְּב ָח ְכ ָמה ָע ִש ָ
ַמע ֶ
אָכ ָלם ְּב ִעתּוִֹּ :ת ֵּתן ָל ֶהם י ְִלקֹטוּן
ׂברוּן ָל ֵתת ְ
ְש ֵּ
ׂחק בּוֹֻּ :כ ָלם ֵא ֶלי י ַ
ָצ ְר ָּת ְל ַש ֶ
ָתן זֶה י ַ
ׁם אֳנִ יּוֹת י ְַה ֵּלכוּן ִלוְ י ָ
ִעם ְּגדֹלוֹתָ :ש
ׁלח רוּחֲ י ִָּברֵאוּן
ֲפרָם יְשׁוּבוּןְּ :ת ַש ַּ
רוּחם י ְִגוָעוּן וְ ֶאל ע ָ
ׂבעוּן טוֹבַּ :ת ְס ִּתיר ָּפנֶי י ִָּב ֵהלוּן ּתֹ ֵסף ָ
ִּת ְפ ַּתח י ְָד י ְִש ְּ
ׁירָה ַּליָי
אָש
ׁנוִּ :
ֱש
ַת ְר ָעד ִי ַּגע ֶּב ָה ִרים וְ ֶיע ָ
ֲשׂיוַ :ה ַּמ ִּביט ָלאָרֶץ ו ִּ
ׂמח ְיָי ְּב ַמע ָ
עוֹלם י ְִש ַ
ֲד ָמה :י ְִהי ְכבוֹד ְיָי ְל ָ
וּת ַח ֵּדשׁ ְּפנֵי א ָ
ְ
ׁעים עוֹד ֵאינָם ָּב ְר ִכי
וּר ָש ִ
ׂמח ַּביָי :י ִַּתמּוּ ַח ָּט ִאים ִמן ָהאָרֶץ ְ
ׂיחי אָנ ִֹכי ֶא ְש ַ
עוֹדיֶ :י ֱערַב ָע ָליו ִש ִ
אהי ְּב ִ
ַמרָה ֵל ַ
ְּב ַחָיּי ֲאז ְ
ׁי ֶאת ְיָי ַה ְללוּיָהּ:
נ ְַפ ִש
תהילים קל

ׁמר
ׁבוֹת ְלקוֹל ַּתחֲנוּנָיִ :אם עֲוֹנוֹת ִּת ְש ָ
קוֹלי ִּת ְהיֶינָה אָזְ נֶיַ ק ֻּש
ׁמ ָעה ְב ִ
ָאתיְ ייֲָ :אדֹנָי ִש ְ
ֲמ ִּקים ְקר ִ
ׁיר ַה ַּמעֲלוֹת ִמ ַּמע ַ
ִש
ׁמ ִרים
ׁי ַלאדֹנָי ִמ ּשֹ ְ
הוֹח ְל ִּתי :נ ְַפ ִש
ׁי וְ ִל ְד ָברוֹ ָ
יתי ְיָי ִק ְּו ָתה נ ְַפ ִש
יחה ְל ַמ ַען ִּת ָּורֵאִ :ק ִּו ִ
יָהּ ֲאדֹנָי ִמי ַי ֲעמֹדִּ :כי ִע ְּמַ ה ְּס ִל ָ
וֹנוֹתיו:
ָאל ִמ ּכֹל ֲּע ָ
ָאל ֶאל ְיָי ִּכי ִעם ְיָי ַה ֶח ֶסד וְ ַה ְר ֵּבה ִעמּוֹ ְפדוּת :וְ הוּא י ְִפ ֶּדה ֶאת י ְִשׂר ֵ
ַחל י ְִשׂר ֵ
ׁמ ִרים ַל ּבֹ ֶקר :י ֵ
ַל ּבֹ ֶקר שֹ ְ
לאחר מכן מתוך מזמור קיט אומרים את התפילות לפי שם הנפטר

אותיות לעילוי שם הנפטר
אותיות א"ב לעילוי שם הנפטר לפי תהילים קיט

ָכיו ָה ָלכוּ:
אַשרֵי נ ְֹצרֵי ֵעד ָֹתיו ְּב ָכל ֵלב י ְִד ְרשוּהוּ :אַף א ָפעֲלוּ ַעוְ ָלה ִּב ְדר ָ
הוֹל ִכים ְּבתוֹרַת ְייְָׁ :
ימי ָדרֶַ ה ְ
שרֵי ְת ִמ ֵ
אְַׁ
אוֹד
וֹתיְ :
יטי ֶאל ָּכל ִמ ְצ ֶ
שמֹר ֻח ֶּקי :אָז א ֵאבוֹשׁ ְּב ַה ִּב ִ
ָכי ִלְׁ
ֲלי ִי ּכֹנוּ ְדר ָ
שמֹר ְמאֹד :אַח ַ
יתה ִפ ֻּק ֶדיִ לְׁ
אַתה ִצ ִּו ָ
ָּ
שמֹר אַל ַּת ַעזְ ֵבנִ י ַעד ְמאֹד:
ׁפ ֵטי ִצ ְד ֶקֶ :את ֻח ֶּקיֶ אְׁ
ְּבי ֶֹשר ֵל ָבב ְּב ָל ְמ ִדי ִמ ְש ְּ
ָתְ ל ַמ ַען א
וֹתיְּ :ב ִל ִּבי ָצ ַפנְ ִּתי ִא ְמר ֶ
ש ֵּגנִ י ִמ ִּמ ְצ ֶ
ׁתי אַל ַּתְׁ
ַש ִּ
שמֹר ִּכ ְד ָברְֶּ :ב ָכל ִּל ִּבי ִדר ְ
אָרחוֹ ִלְׁ
ַכה ַּנ ַער ֶאת ְ
בַ ֶּמה ְיז ֶּ
ׂתי ְּכ ַעל ָּכל הוֹן:
ׂש ִּ
וֹתיָ ש ְ
ׁפ ֵטי ִפיְּ :ב ֶדרֵֶ ע ְד ֶ
ׂפ ַתי ִס ַּפ ְר ִּתי ּכֹל ִמ ְש ְּ
אַתה ְיָי ַל ְּמ ֵדנִ י ֻח ֶּקיִּ :ב ְש ָ
ֱטא ָלָּ :ברוָּּ 
ֶאח ָ
ׁכח ְּד ָברֶ:
ׁע א ֶא ְש ַּ
ֲש
ׁתע ָ
יטה א ְֹרח ֶֹתיְּ :ב ֻח ּקֹ ֶתיֶ א ְש ַּ
אַב ָ
ׂיחה וְ ִּ
אָש ָ
קּוּדיִ 
ְּב ִפ ֶ
ָתֵּ :גר אָנ ִֹכי ָבאָרֶץ אַל ַּת ְס ֵּתר ִמ ֶּמ ִנּי
יטה נִ ְפ ָלאוֹת ִמתּוֹר ֶ
אַב ָ
ׁמרָה ְד ָברֶַּ :גל ֵעינַי וְ ִּ
גְּמֹל ַעל ַע ְב ְּדֶ א ְחיֶה וְ ֶא ְש ְ
וֹתיַּ :גל ֵמ ָע ַלי ֶח ְר ָּפה וָבוּז
ׁגים ִמ ִּמ ְצ ֶ
ֲרוּרים ַה ּשֹ ִ
ׁפ ֶטיְּ ב ָכל ֵעתָּ :ג ַע ְר ָּת ז ִֵדים א ִ
ֲבה ֶאל ִמ ְש ָּ
ׁי ְל ַתא ָ
וֹתיָּ :ג ְר ָסה נ ְַפ ִש
ִמ ְצ ֶ
ֲצ ִתי:
ׁעי ע ָ
ֲש ַ
שע ֻ
ׂיח ְּב ֻח ֶּקיַּ :גם ֵעד ֶֹתיַׁ 
ָש ַ
ׂרים ִּבי נִ ְד ָּברוּ ַע ְב ְּד י ִ
ׁבוּ ָש ִ
ָש
ָצ ְר ִּתיַּ :גם י ְ
ִּכי ֵעד ֶֹתי נ ָ
אוֹתי:
ׂיחה ְּבנִ ְפ ְל ֶ
אָש ָ
ֲביֵנִ ני וְ ִ
קּוּדי ה ִ
ָכי ִס ַּפ ְר ִּתי וִ ַּת ֲענֵנִ י ַל ְּמ ֵדנִ י ֻח ֶּקיֶּ :דרִֶּ פ ֶ
ׁי ַחֵיּנִ י ִּכ ְד ָברְֶּ :דר ַ
דָ ְּב ָקה ֶל ָע ָפר נ ְַפ ִש
יתי:
ׁו ִ
ׁפ ֶטיִ ש ִּ
ָתָ ח ֵנּנִ יֶּ :דרֶ אֱמוּנָה ָב ָח ְר ִּתי ִמ ְש ָּ
ׁקר ָה ֵסר ִמ ֶּמ ִּני וְ תוֹר ְ
ּמנִ י ִּכ ְד ָברֶֶּ :דרֶֶ ש ֶ
ׁי ִמתּוּגָה ַק ְי ֵ
ָּד ְל ָפה נ ְַפ ִש
וֹתי אָרוּץ ִּכי ַת ְר ִחיב ִל ִּבי:
ׁנִ יֶּ :דרִֶ מ ְצ ֶ
יש
וֹתיְ יָי אַל ְּת ִב ֵ
ָּד ַב ְק ִּתי ְב ֵע ְד ֶ
וֹתיִּ כי בוֹ
יכנִ י ִּבנְ ִתיב ִמ ְצ ֶ
ׁמ ֶר ָּנה ְּב ָכל ֵּלבַ :ה ְד ִר ֵ
ָת וְ ֶא ְש ְ
ֲבינֵנִ י וְ ֶא ְּצרָה תוֹר ֶ
הוֹרֵינִ י ְיָי ֶּדרֶֻ ח ֶּקי וְ ֶא ֳּצ ֶר ָּנה ֵע ֶקב :ה ִ
ׁר
ֲש
ָת א ֶ
ָכַ חֵיּנִ יָ :ה ֵקם ְל ַע ְב ְּדִ א ְמר ֶ
ׁוְ א ִּב ְדר ֶ
ֲבר ֵעינַי ֵמ ְראוֹת ָש
וֹתי וְ אַל ֶאל ָּב ַצעַ :הע ֵ
ָח ָפ ְצ ִּתיַ :הט ִל ִּבי ֶאל ֵע ְד ֶ
קּוּדיְּ ב ִצ ְד ָק ְתַ חֵיּנִ י:
אַב ִּתי ְל ִפ ֶ
טוֹביםִ :ה ֵּנה ָּת ְ
ׁפ ֶטיִ 
ׁר ָיג ְֹר ִּתי ִּכי ִמ ְש ָּ
ֲש
ֲבר ֶח ְר ָּפ ִתי א ֶ
אָתַ :הע ֵ
ְלי ְִר ֶ
ֱמת ַעד ְמאֹד ִּכי
ָת :וְ ֶא ֱענֶה ח ְֹר ִפי ָד ָבר ִּכי ָב ַט ְח ִּתי ִּב ְד ָברֶ :וְ אַל ַּת ֵּצל ִמ ִּפי ְד ַבר א ֶ
שׁוּע ְתְּ כ ִא ְמר ֶ
ֲס ֶדיְ יָי ְּת ָ
וִיב ֹֻאנִ י ח ָ
ֲד ְּברָה ְב ֵעד ֶֹתי
ׁתיַ :וא ַ
ָש ִּ
ָעד :וְ ֶא ְת ַה ְּל ָכה ָב ְר ָח ָבה ִּכי ִפ ֻּק ֶדיָ דר ְ
עוֹלם ו ֶ
ָתָ ת ִמיד ְל ָ
ׁמרָה תוֹר ְ
ִח ְל ִּתי :וְ ֶא ְש ְ
ׁפ ֶט י ָ
ְל ִמ ְש ָּ
ׂיחה
אָש ָ
אָה ְב ִּתי וְ ִ
ׁר ָ
ֲש
וֹתי א ֶ
אָה ְב ִּתי :וְ ֶא ָּשׂא ַכ ַּפי ֶאל ִמ ְצ ֶ
ׁר ָ
ֲש
וֹתי א ֶ
ׁע ְּב ִמ ְצ ֶ
ֲש
ׁתע ַ
ֶנגֶד ְמ ָל ִכים וְ א ֵאבוֹשׁ :וְ ֶא ְש ַּ
ְּב ֻח ֶּקי:
ָת א
ֱליצֻנִ י ַעד ְמאֹד ִמתּוֹר ְ
ָתִ חָי ְּתנִ י :ז ִֵדים ה ִ
ֶח ָמ ִתי ְב ָענְ יִי ִּכי ִא ְמר ְ
ִח ְל ָּתנִ י :זֹאת נ ָ
ׁר י ַ
ֲש
זְ ָכר ָּד ָבר ְל ַע ְב ֶּדַ על א ֶ
ָת :זְ ִמרוֹת ָהיוּ ִלי ֻח ֶּקיְּ ב ֵבית
ׁעים עֹזְ ֵבי תּוֹר ֶ
ַתנִ י ֵמ ְר ָש ִ
ֲחז ְ
ֶחם :ז ְַל ָע ָפה א ָ
ָא ְתנ ָ
עוֹלם ְיָי ו ֶ
ׁפ ֶטיֵ מ ָ
ָכ ְר ִּתי ִמ ְש ָּ
יתי :ז ַ
ָט ִ
נִ
ָצ ְר ִּתי:
ה-לי ִּכי ִפ ֻּק ֶדי נ ָ
ָת :זֹאת ָהי ְָת ִּ
ׁמרָה תּוֹר ֶ
ׁמְ יָי וְ ֶא ְש ְ
ָכ ְר ִּתי ַב ַלי ְָלה ִש ְ
ְמגוּרָי :ז ַ
ׁיבה ר ְַג ַלי ֶאל ֵעד ֶֹתי:
ָאָש ָ
ָכי ו ִ
ׁב ִּתי ְּדר ָ
ָתִ :ח ַּש ְ
יתי ָפנֶיְ ב ָכל ֵלב ָח ֵּננִ י ְּכ ִא ְמר ֶ
שמֹר ְּד ָברֶיִ :ח ִּל ִ
אָמ ְר ִּתי ִלְׁ
ח ְֶל ִקי ְיָי ַ
ׁכ ְח ִּתי :חֲצוֹת ַלי ְָלה אָקוּם ְלהוֹדוֹת ָל
ָת א ָש ָ
וֹתיֶ :ח ְב ֵלי ְר ָש ִעים ִע ְּודֻנִ י תּוֹר ְ
שמֹר ִמ ְצ ֶ
ׁתי וְ א ִה ְת ַמ ְה ָמ ְה ִּתי ִלְׁ
ַח ְש ִּ
ׁמרֵי ִּפ ֻּק ֶדיַ :ח ְס ְּדְ יָי ָמ ְלאָה ָהאָרֶץ ֻח ֶּקיַ ל ְּמ ֵדנִ י:
וּלשֹ ְ
ׁר ְירֵאוְּ 
ֲש
ׁפ ֵטי ִצ ְד ֶקָ :ח ֵבר אֲנִ י ְל ָכל א ֶ
ַעל ִמ ְש ְּ
וְע ָּתה
שֹגֵג ַ
ֱמנְ ִּתיֶ :טרֶם ֶא ֱענֶה אֲנִ י ׁ
וֹתיֶ הא ָ
ָד ַעת ַל ְּמ ֵדנִ י ִּכי ְב ִמ ְצ ֶ
ׂית ִעם ַע ְב ְּדְ יָי ִּכ ְד ָברֶ :טוּב ַט ַעם ו ַ
טוֹב ָע ִש ָ
קּוּדיָ :ט ַפש ַּכ ֵח ֶלב
ׁקר ז ִֵדים אֲנִ י ְּב ָכל ֵּלב ֶא ּצֹר ִּפ ֶ
וּמ ִטיב ַל ְּמ ֵדנִ י ֻח ֶּקיָ :ט ְפלוּ ָע ַלי ֶש ֶ
אַתה ֵ
ׁמ ְר ִּתי :טוֹב ָּ
ָתָ ש ָ
ִא ְמר ְ
ָכ ֶסף:
ָהב ו ָ
אַל ֵפי ז ָ
יתי ְל ַמ ַען ֶא ְל ַמד ֻח ֶּקי :טוֹב ִלי תוֹרַת ִּפיֵ מ ְ
ׁע ִּתי :טוֹב ִלי ִּכי ֻע ֵּנ ִ
ֲש ְ
שע ָ
ָתִׁ 
ִל ָּבם אֲנִ י תּוֹר ְ
ָד ְע ִּתי ְיָי ִּכי ֶצ ֶדק
ִח ְל ִּתי :י ַ
ׂמחוּ ִּכי ִל ְד ָב ְר י ָ
ֵאי י ְִראוּנִ י וְ י ְִש ָ
וֹתיְ :יר ֶ
ֲבינֵנִ י וְ ֶא ְל ְמ ָדה ִמ ְצ ֶ
ָדיָ עשׂוּנִ י ַויְכוֹנְ נוּנִ י ה ִ
יֶ
ׁעי:
ֲש ָ
שע ֻ
ָתַׁ 
ֲמי וְ ֶא ְחיֶה ִּכי תוֹר ְ
ָתְ ל ַע ְב ְּדְ :יבֹאוּנִ י ַרח ֶ
ֲמנִ י ְּכ ִא ְמר ְ
יתנִ י :י ְִהי נָא ַח ְס ְּדְ ל ַנח ֵ
ׁפ ֶטיֶ ואֱמוּנָה ִע ִּנ ָ
ִמ ְש ָּ
ֵאי וְ י ְֹד ֵעי ֵעד ֶֹתי :י ְִהי ִל ִּבי ָת ִמים ְּב ֻח ֶּקיְ ל ַמ ַען א
ׂיח ְּב ִפ ֻּק ֶדי :יָשׁוּבוּ ִלי ְיר ֶ
אָש ַ
ׁקר ִע ְּותוּנִ י אֲנִ י ִ
יֵבשׁוּ ז ִֵדים ִּכי ֶש ֶ
ֵאבוֹשׁ:
ִיתי ְּכנֹאד ְּב ִקיטוֹר ֻח ֶּקי א
ֲמנִ יִּ :כי ָהי ִ
ָתֵ לאמֹר ָמ ַתי ְּת ַנח ֵ
ִח ְל ִּתיָּ :כלוּ ֵעינַי ְל ִא ְמר ֶ
ׁי ִל ְד ָב ְר י ָ
שׁוּע ְת נ ְַפ ִש
ָּכ ְל ָתה ִל ְת ָ
וֹתי אֱמוּנָה
ָתָּ :כל ִמ ְצ ֶ
ׁר א ְכתוֹר ֶ
ֲש
ׁיחוֹת א ֶ
ׁפטָּ :כרוּ ִלי ז ִֵדים ִש
ֲשׂה ְבר ְֹד ַפי ִמ ְש ָּ
ְמי ַע ְב ֶּדָ מ ַתי ַּתע ֶ
ׁכ ְח ִּתיַּ :כ ָּמה י ֵ
ָש ָ
ׁמרָה ֵעדוּת ִּפי:
ׁקר ְר ָדפוּנִ י ָעזְ רֵנִ יִּ :כ ְמ ַעט ִּכלּוּנִ י ָבאָרֶץ ַואֲנִ י א ָעז ְַב ִּתי ִּפ ֻּק ֶדיְּ :כ ַח ְס ְּדַ חֵיּנִ י וְ ֶא ְש ְ
ֶש ֶ

לוּלי
ֲב ֶדיֵ :
ׁפ ֶטיָ ע ְמדוּ ַהיּוֹם ִּכי ַה ּכֹל ע ָ
ַת ֲעמֹדְ :ל ִמ ְש ָּ
ָת כּוֹנַנְ ָּת ֶארֶץ ו ַּ
ׁמיִםְ :לדֹר ָודֹר אֱמוּנ ֶ
ְעוֹלם ְיָי ְּד ָב ְר נִ ָּצב ַּב ָּש ָ
ל ָ
ׁתי:
ָש ִּ
קּוּדיָ דר ְ
יענִ י ִּכי ִפ ֶ
הוֹש ֵ
ּיתנִ יְ :ל אֲנִ י ִ
ׁכח ִּפ ֻּק ֶדיִּ כי ָבם ִח ִי ָ
עוֹלם א ֶא ְש ַּ
אָב ְד ִּתי ְּב ָענְ יִיְ :ל ָ
ׁעי אָז ַ
ֲש ָ
שע ֻ
ָתַׁ 
תוֹר ְ
ָתְ מאֹד:
יתי ֵקץ ְר ָח ָבה ִמ ְצו ְ
ָא ִ
אַב ֵדנִ י ֵעד ֶֹתיֶ א ְתבּוֹנָןְ :ל ָכל ִּת ְכ ָלה ר ִ
ׁעים ְל ְּ
ִלי ִקוּוּ ְר ָש ִ
ׂכ ְל ִּתי ִּכי
עוֹלם ִהיא ִליִ :מ ָּכל ְמ ַל ְּמ ַדי ִה ְש ַּ
וֹתיִּ כי ְל ָ
ׂיח ִתיֵ :מאֹי ְַבי ְּת ַח ְּכ ֵמנִ י ִמ ְצ ֶ
ָתָּ כל ַהיּוֹם ִהיא ִש ָ
אָה ְב ִּתי תוֹר ֶ
מה ַ
ָ
ׁפ ֶטי
שמֹר ְּד ָברִֶ :מ ִּמ ְש ָּ
אתי ר ְַג ָלי ְל ַמ ַען ֶאְׁ
ָצ ְר ִּתיִ :מ ָּכל אֹרַח רָע ָּכ ִל ִ
ׂיחה ִליִ :מ ְּז ֵקנִ ים ֶא ְתבּוֹנָן ִּכי ִפ ֻּק ֶדי נ ָ
וֹתִ ש ָ
ֵע ְד ֶ
ׁקר:
ֵאתי ָּכל אֹרַח ָש ֶ
קּוּדיֶ א ְתבּוֹנָן ַעל ֵּכן ָשׂנ ִ
ָתְ מ ְּד ַבשׁ ְל ִפיְ :מ ִּפ ֶ
ֵתנִ יַ :מה ִּנ ְמ ְלצוּ ְל ִח ִּכי ִא ְמר ֶ
אַתה הוֹר ָ
א ָס ְר ִּתי ִּכי ָּ
ֵיתי ַעד מאֹד ְיָי ַחֵיּנִ י ִכ ְד ָברֶ :נ ְִדבוֹת
ׁפ ֵטי ִצ ְד ֶקַ :נ ֲענ ִ
שמֹר ִמ ְש ְּ
ּמה ִלְׁ
ֲקֵי ָ
ׁב ְע ִּתי ָוא ַ
יב ִתי :נִ ְש ַּ
ֵנר ְלר ְַג ִלי ְד ָברֶ וְ אוֹר ִלנְ ִת ָ
קּוּדי א
וּמ ִּפ ֶ
ׁעים ַּפח ִלי ִ
ָתנוּ ְר ָש ִ
ׁכ ְח ִּתי :נ ְ
ָת א ָש ָ
ׁי ְּב ַכ ִּפי ָת ִמיד וְ תוֹר ְ
ׁפ ֶטיַ ל ְּמ ֶדנִ י :נ ְַפ ִש
וּמ ְש ָּ
ִּפי ְר ֵצה נָא ְיָי ִ
עוֹלם ֵע ֶקב:
יתי ִל ִּבי ַלעֲשׂוֹת ֻח ֶּקיְ ל ָ
ָט ִ
עוֹלם ִּכי ְשׂשׂוֹן ִל ִּבי ֵה ָּמה :נ ִ
וֹתיְ ל ָ
ָח ְל ִּתי ֵע ְד ֶ
יתי :נ ַ
ָת ִע ִ
ֱהיָ :ס ְמ ֵכנִי
ֵעים וְ ֶא ְּצרָה ִמ ְצוֹת א ָ
ִח ְל ִּתי :סוּרוּ ִמ ֶּמ ִּני ְמר ִ
אָתה ִל ְד ָב ְר י ָ
וּמ ִג ִּני ָּ
אָה ְב ִּתיִ :ס ְת ִרי ָ
ָתָ 
ֵאתי וְ תוֹר ְ
ֲפים ָשׂנ ִ
ֵסע ִ
ׁקר
שׁוֹגים ֵמ ֻח ֶּקיִּ כי ֶש ֶ
ית ָּכל ִ
ׁעה ְב ֻח ֶּקיָ ת ִמידָ :ס ִל ָ
ׁעה וְ ֶא ְש ָ
ׂב ִריְ :ס ָע ֵדנִ י וְ ִא ָּו ְש ָ
ׁנִ י ִמ ִּש ְ
יש
ָת וְ ֶא ְחיֶה וְ אַל ְּת ִב ֵ
ְכ ִא ְמר ְ
ֵאתי:
ׁפ ֶטיָ יר ִ
וּמ ִּמ ְש ָּ
ׂרי ִ
אָה ְב ִּתי ֵעד ֶֹתיָ :ס ַמר ִמ ַּפ ְח ְּדְ ב ָש ִ
ׁעי אָרֶץ ָל ֵכן ַ
ׁב ָּת ָכל ִר ְש ֵ
יתםִ :ס ִיגים ִה ְש ַּ
ַּת ְר ִמ ָ
וּל ִא ְמרַת
ישׁוּע ֶתְ 
ׁקוּנִ י ז ִֵדיםֵ :עינַי ָּכלוּ ִל ָ
ַע ְש
ׁקיֲ :ערֹב ַע ְב ְּדְ לטוֹב אַל י ַ
עש ָ
יחנִ י ְל ְ
ָצ ֶדק ַּבל ַּת ִּנ ֵ
ׁפט ו ֶ
ׂיתי ִמ ְש ָּ
ָש ִ
עִ
ָת:
ֲבינֵנִ י וְ ֵא ְד ָעה ֵעד ֶֹתיֵ :עת ַלעֲשׂוֹת ַל ְיָי ֵה ֵפרוּ תּוֹר ֶ
ֲשׂה ִעם ַע ְב ְּדְ כ ַח ְס ֶּד וְ ֻח ֶּקיַ ל ְּמ ֵדנִ יַ :ע ְב ְּד אָנִ י ה ִ
ִצ ְד ֶק :ע ֵ
ֵאתי:
ׁקר ָשׂנ ִ
ׁר ִּתי ָּכל אֹרַח ֶש ֶ
ִש ְ
קּוּדי כֹל י ָּ
וּמ ָּפזַ :על ֵּכן ָּכל ִּפ ֵ
וֹתיִ מ ָּז ָהב ִ
אָה ְב ִּתי ִמ ְצ ֶ
ַעל ֵּכן ַ
ָאָב ִּתי:
וֹתי י ְ
ׁאָפה ִּכי ְל ִמ ְצ ֶ
ָא ְש ָ
ׁיֵּ :פ ַתח ְּד ָברֶי י ִָאיר ֵמ ִבין ְּפ ָתיִיםִּ :כי ָפ ַע ְר ִּתי ו ֶ
ָתם נ ְַפ ִש
וֹתיַ על ֵּכן נְ ָצר ַ
פְ ָּלאוֹת ֵע ְד ֶ
ׁמרָה
אָדם ְו ֶא ְש ְ
ׁק ָ
עש
ׁלט ִּבי ָכל אָוֶןְּ :פ ֵדנִ י ֵמ ֶ
ָת וְ אַל ַּת ְש ֶ
ׁמְּ :פ ָע ַמי ָה ֵכן ְּב ִא ְמר ֶ
ֲבי ְש ֶ
ׁפט ְלאֹה ֵ
ְּפנֵה ֵא ַלי וְ ָח ֵּננִ י ְּכ ִמ ְש ָּ
ָת:
ׁמרוּ תוֹר ֶ
קּוּדיָּ :פנֶיָ ה ֵאר ְּב ַע ְב ֶּד וְ ַל ְּמ ֵדנִ י ֶאת ֻח ֶּקיַּ :פ ְלגֵי ַמיִם י ְָרדוּ ֵעינָי ַעל א ָש ְ
ִּפ ֶ
רוּפה
ׁכחוּ ְד ָברֶיָ צרָיְ :צ ָ
אָתי ִּכי ָש ְ
ית ֶצ ֶדק ֵעד ֶֹתיֶ ואֱמוּנָה ְמאֹדִ :צ ְּמ ַת ְתנִ י ִקנְ ִ
ׁפ ֶטיִ :צ ִּו ָ
ׁר ִמ ְש ָּ
ָש
אַתה ְיָי וְ י ָ
ַצ ִּדיק ָּ
וּמצוֹק
ֱמתַ :צר ָ
ָת א ֶ
עוֹלם וְ תוֹר ְ
ׁכ ְח ִּתיִ :צ ְד ָק ְתֶ צ ֶדק ְל ָ
ֲה ָבהָּ :צ ִעיר אָנ ִֹכי וְ נִ ְבזֶה ִּפ ֻּק ֶדי א ָש ָ
ָתְ מאֹד וְ ַע ְב ְּד א ֵ
ִא ְמר ְ
ֲבינֵנִ י וְ ֶא ְחיֶה:
עוֹלם ה ִ
וֹתְ ל ָ
ׁעיֶ :צ ֶדק ֵע ְד ְ
ֲש ָ
שע ֻ
וֹתיַׁ 
ְמ ָצאוּנִ י ִמ ְצ ֶ
ִח ְל ִּתי:
ֲש ֵּו ָעה ִל ְד ָב ְר י ָ
ׁף ָואַׁ
ׁמרָה ֵעד ֶֹתיִ :ק ַּד ְמ ִּתי ַב ֶּנ ֶש
ׁיענִ י וְ ֶא ְש ְ
הוֹש ֵ
ָאתיִ 
ָאתי ְּב ָכל ֵלב ֲענֵנִ י ְיָי ֻח ֶּקיֶ א ּצֹרָהְ :קר ִ
ָקר ִ
ָחקוּ:
ָת ר ָ
ׁפ ֶטַ חֵיּנִ י; ָק ְרבוּ ר ְֹד ֵפי זִ ָּמה ִמתּוֹר ְ
ׁמ ָעה ְכ ַח ְס ֶּדְ יָי ְּכ ִמ ְש ָּ
קוֹלי ִש ְ
ָתִ :
ׂיח ְּב ִא ְמר ְ
ׁמרוֹת ָל ִש ַ
אַש ֻ
ִק ְּדמוּ ֵעינַי ְ
עוֹלם י ְַס ְד ָּתם:
ָד ְע ִּתי ֵמ ֵעד ֶֹתיִּ כי ְל ָ
ֱמתֶ :ק ֶדם י ַ
וֹתי א ֶ
אַתה ְיָי וְ ָכל ִמ ְצ ֶ
ָקרוֹב ָּ
ְשׁוּעה ִּכי ֻח ֶּקי א
ׁעים י ָ
ָתַ חֵיּנִ י :רָחוֹק ֵמ ְר ָש ִ
אָלנִ י ְל ִא ְמר ְ
יבי ְוּג ֵ
יבה ִר ִ
ׁכ ְח ִּתיִ :ר ָ
ָת א ָש ַ
ר ְֵאה ָענְ יִי וְ ַח ְּל ֵצנִ י ִּכי תוֹר ְ
ׁר
ֲש
קוֹט ָטה א ֶ
ָא ְת ָ
יתי ב ְֹג ִדים ו ֶ
ָא ִ
יתי :ר ִ
ָט ִ
וֹתי א נ ִ
ַבים ר ְֹד ַפי וְ ָצרָי ֵמ ֵע ְד ֶ
ׁפ ֶטיַ חֵיּנִ י :ר ִּ
ַבים ְיָי ְּכ ִמ ְש ָּ
ֲמי ר ִּ
ָדרָשׁוַּ :רח ֶ
ׁפט ִצ ְד ֶק:
עוֹלם ָּכל ִמ ְש ַּ
וּל ָ
ֱמת ְ
אָה ְב ִּתי ְיָי ְּכ ַח ְס ְּדַ חֵיּנִ י :רֹאשׁ ְּד ָב ְר א ֶ
קּוּדיָ 
ׁמרוְּ :ר ֵאה ִּכי ִפ ֶ
ָת א ָש ָ
ִא ְמר ְ
ָת
ֲת ֵע ָבה תּוֹר ְ
ֵאתי ָוא ַ
ׁקר ָשׂנ ִ
ׁלל רָבֶ :ש ֶ
מוֹצא ָש ָ
ָתְּ כ ֵ
וּמ ְּד ָב ְרָּ פ ַחד ִל ִּביָ :שׂשׂ אָנ ִֹכי ַעל ִא ְמר ֶ
ׂרים ְר ָדפוּנִ י ִח ָּנם ִ
שָ ִ
ישׁוּע ְתְ יָי
ׂב ְר ִּתי ִל ָ
ָת וְ ֵאין ָלמוֹ ִמ ְכשׁוֹלִ :ש ַּ
ֲבי תוֹר ֶ
ׁלוֹם רָב ְלאֹה ֵ
ׁפ ֵטי ִצ ְד ֶקָ :ש
ׁבע ַּביּוֹם ִה ַּל ְל ִּתיַ על ִמ ְש ְּ
אָה ְב ִּתיֶ :ש ַ
ָ
ָכי נ ְֶג ֶּד:
קּוּדי וְ ֵעד ֶֹתיִּ כי ָכל ְּדר ַ
ׁמ ְר ִּתי ִפ ֶ
ֲבם ְמאֹדָ :ש ַ
ׁי ֵעד ֶֹתיָ ואֹה ֵ
ׁמרָה נ ְַפ ִש
ׂיתיָ :ש ְ
וֹתיָ ע ִש ִ
וּמ ְצ ֶ
ִ
ׂפ ַתי ְּת ִה ָּלה ִּכי ְת ַל ְּמ ֵדנִי
ילנִ יַּ :ת ַּב ְענָה ְש ָ
ָתַ ה ִּצ ֵ
ֲבינֵנִ יָ :תבוֹא ְת ִח ָּנ ִתי ְל ָפנֶיְּ כ ִא ְמר ְ
תִ ְּקרַב ִר ָּנ ִתי ְל ָפנֶיְ יָי ִּכ ְד ָב ְר ה ִ
ָת
ישׁוּע ְתְ יָי ְותוֹר ְ
אָב ִּתי ִל ָ
קּוּדיָ ב ָח ְר ִּתיָּ :ת ְ
וֹתיֶ צ ֶדקְּ :ת ִהי י ְָדְ ל ָעזְ רֵנִ י ִּכי ִפ ֶ
ָתִּ כי ָכל ִמ ְצ ֶ
ֻח ֶּקיַּ :ת ַען ְלשׁוֹנִ י ִא ְמר ֶ
ׁכ ְח ִּתי:
וֹתי א ָש ָ
יתי ְּכ ֶשׂה א ֵֹבד ַּב ֵּקשׁ ַע ְב ֶּדִּ כי ִמ ְצ ֶ
ֻניָּ :ת ִע ִ
ַע ְשר ִּ
ׁפ ֶט י ַ
וּמ ְש ָּ
וּת ַה ְל ֶלִ 
ׁי ְ
ׁעיְּ :ת ִחי נ ְַפ ִש
ֲש ָ
שע ֻ
ַׁ
לאחר מכן אומרים אותיות נשמה
אותיות נשמה

ֵיתי ַעד ְמאֹד ְיָי ַחֵיּנִ י ִכ ְד ָברֶ :נ ְִדבוֹת
ׁפ ֵטי ִצ ְד ֶקַ :נ ֲענ ִ
שמֹר ִמ ְש ְּ
ּמה ִלְׁ
ֲקֵי ָ
ׁב ְע ִּתי ָוא ַ
יב ִתי :נִ ְש ַּ
נֵר ְלר ְַג ִלי ְד ָברֶ וְ אוֹר ִלנְ ִת ָ
קּוּדי א
וּמ ִּפ ֶ
ׁעים ַּפח ִלי ִ
ָתנוּ ְר ָש ִ
ׁכ ְח ִּתי :נ ְ
ָת א ָש ָ
ׁי ְּב ַכ ִּפי ָת ִמיד וְ תוֹר ְ
ׁפ ֶטיַ ל ְּמ ֶדנִ י :נ ְַפ ִש
וּמ ְש ָּ
ִּפי ְר ֵצה נָא ְיָי ִ
עוֹלם ֵע ֶקב:
יתי ִל ִּבי ַלעֲשׂוֹת ֻח ֶּקיְ ל ָ
ָט ִ
עוֹלם ִּכי ְשׂשׂוֹן ִל ִּבי ֵה ָּמה :נ ִ
וֹתיְ ל ָ
ָח ְל ִּתי ֵע ְד ֶ
יתי :נ ַ
ָת ִע ִ

ָת
ֲת ֵע ָבה תּוֹר ְ
ֵאתי ָוא ַ
ׁקר ָשׂנ ִ
ׁלל רָבֶ :ש ֶ
מוֹצא ָש ָ
ָתְּ כ ֵ
וּמ ְּד ָב ְרָּ פ ַחד ִל ִּביָ :שׂשׂ אָנ ִֹכי ַעל ִא ְמר ֶ
ׂרים ְר ָדפוּנִ י ִח ָּנם ִ
שָ ִ
ישׁוּע ְתְ יָי
ׂב ְר ִּתי ִל ָ
ָת וְ ֵאין ָלמוֹ ִמ ְכשׁוֹלִ :ש ַּ
ֲבי תוֹר ֶ
ׁלוֹם רָב ְלאֹה ֵ
ׁפ ֵטי ִצ ְד ֶקָ :ש
ׁבע ַּביּוֹם ִה ַּל ְל ִּתיַ על ִמ ְש ְּ
אָה ְב ִּתיֶ :ש ַ
ָ
ָכי נ ְֶג ֶּד:
קּוּדי וְ ֵעד ֶֹתיִּ כי ָכל ְּדר ַ
ׁמ ְר ִּתי ִפ ֶ
ֱבם ְמאֹדָ :ש ַ
ׁי ֵעד ֶֹתיָ ואֹה ֵ
ׁמרָה נ ְַפ ִש
ׂיתיָ :ש ְ
וֹתיָ ע ִש ִ
וּמ ְצ ֶ
ִ
ׂכ ְל ִּתי ִּכי
עוֹלם ִהיא ִליִ :מ ָּכל ְמ ַל ְּמ ַדי ִה ְש ַּ
וֹתיִּ כי ְל ָ
ׂיח ִתיֵ :מאֹי ְַבי ְּת ַח ְּכ ֵמנִ י ִמ ְצ ֶ
ָתָּ כל ַהיּוֹם ִהיא ִש ָ
אָה ְב ִּתי תוֹר ֶ
מָה ַ
ׁפ ֶטי
שמֹר ְּד ָברִֶ :מ ִּמ ְש ָּ
אתי ר ְַג ָלי ְל ַמ ַען ֶאְׁ
ָצ ְר ִּתיִ :מ ָּכל אֹרַח רָע ָּכ ִל ִ
ׂיחה ִליִ :מ ְּז ֵקנִ ים ֶא ְתבּוֹנָן ִּכי ִפ ֻּק ֶדי נ ָ
וֹתִ ש ָ
ֵע ְד ֶ
ׁקר:
ֵאתי ָּכל אֹרַח ָש ֶ
ָתִ מ ְּד ַבשׁ ְל ִפיִ :מ ִּפ ֻּק ֶדיֶ א ְתבּוֹנָן ַעל ֵּכן ָשׂנ ִ
ֵתנִ יַ :מה ִּנ ְמ ְלצוּ ְל ִח ִּכי ִא ְמר ֶ
אַתה הוֹר ָ
א ָס ְר ִּתי ִּכי ָּ
וֹתיִּ כי בוֹ
יכנִ י ִּבנְ ִתיב ִמ ְצ ֶ
ׁמ ֶר ָּנה ְּב ָכל ֵּלבַ :ה ְד ִר ֵ
ָת וְ ֶא ְש ְ
ֲבינֵנִ י וְ ֶא ְּצרָה תוֹר ֶ
הוֹרֵינִ י ְיָי ֶּדרֶֻ ח ֶּקי וְ ֶא ֳּצ ֶר ָּנה ֵע ֶקב :ה ִ
ׁר
ֲש
ָת א ֶ
ָכַ חֵיּנִ יָ :ה ֵקם ְל ַע ְב ְּדִ א ְמר ֵ
ׁוְ א ִּב ְדר ֶ
ֲבר ֵעינַי ֵמ ְראוֹת ָש
וֹתי וְ אַל ֶאל ָּב ַצעַ :הע ֵ
ָח ָפ ְצ ִּתיַ :הט ִל ִּבי ֶאל ֵע ְד ֶ
קּוּדיְּ ב ִצ ְד ָק ְתַ חֵיּנִ י:
אַב ִּתי ְל ִפ ֶ
טוֹביםִ :ה ֵּנה ָּת ְ
ׁפ ֶטיִ 
ׁר ָיג ְֹר ִּתי ִּכי ִמ ְש ָּ
ֲש
ֲבר ֶח ְר ָּפ ִתי א ֶ
אָתַ :הע ֵ
ְלי ְִר ֶ
תפילת קדיש יתום

יוֹמיכוֹן
וּב ֵ
כוּתהּ ְּב ַחֵיּיכוֹן ְ
ַמ ִליַ מ ְל ֵ
עוּתהּ ,וְ י ְ
ַבאְּ ,ב ָע ְל ָמא ִּדי ְברָא ִכ ְר ֵ
ׁמהּ ר ָּ
י ְִת ַּג ַּדל ְוי ְִת ַּק ַּדשׁ ְש ֵ
אָמן:
וּב ְז ַמן ָק ִריבְ .ו ִא ְמרוּ ֵ
ָלא ִ
ָאלַּ .ב ֲעג ָ
ִשר ֵ
ל-בית-יְׁ
וּב ַחֵיּי ְד ָכ ֵּ
ְ
וּל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמָיּא.
ַבא ְמ ָברְַ ,ל ָע ַלם ְ
ׁמהּ ר ָּ
י ְֵהא ְש ֵ
ׁאְּ .ב ִרי
ֻד ָש
ׁמהּ ְּדק ְ
ַשֹא ְוי ְִת ַה ַּדר ְוי ְִת ַע ֶּלה וְ י ְִת ַה ַּלל ְש ֵ
ׁת ַּבח ְוי ְִת ָּפאַר ְוי ְִתר ַֹמם ְוי ְִתנ ֵּ
י ְִת ָּברְַ וי ְִש ַּ
ֲמירָן ְּב ָע ְל ָמא .וְ ִא ְמרוּ
ֶח ָמ ָתאַּ ,דא ִ
ׁב ָח ָתא ְונ ְ
ָתאֻּ ,ת ְש ְּ
ׁיר ָ
ל-ב ְר ָכ ָתא ְו ִש
ן-כ ִּ
)וּל ֵע ָּלא( ִמ ָּ
הוּא ְל ֵע ָּלא ְ
אָמן:
ֵ
אָמן:
אמרוּ ֵ
ָאלְ .ו ְ
ל-כל-י ְִשֹר ֵ
ׁמָיּא ְו ַח ִיּיםָ ,ע ֵלינוּ ְו ַע ָּ
ן-ש ַ
ַבא ִמ ְ
ׁל ָמא ר ָּ
י ְֵהא ְש ָ
אָמן:
ָאלְ .ו ִא ְמרוּ ֵ
ל-כל-י ְִשֹר ֵ
ׁלוֹם ָע ֵלינוּ ו ְַע ָּ
ֲשֹה ָש
רוֹמיו ,הוּא ַיע ֶ
ׁלוֹם ִּב ְמ ָ
ע ֶֹשֹה ָש
תפילת אל מלא רחמים
לזכר

ׁכינָה
נוּחה נְ כוֹנָה ַּת ַחת ַּכנְ ֵפי ַה ְּש ִ
רוֹמיםַ ,ה ְמ ֵצא ְמ ָ
שׁוֹכן ַּב ָּמ ִ
ֲמים ֵ
ֵאל ָמ ֵלא ַרח ִ
ׁמת פלוני בן פלוני,
יע ַמזְ ִה ִירים ֶאת נִ ְש ַ
ָק ַ
זוֹהר ָהר ִ
הוֹרים ְּכ ַ
וּט ִ
דוֹשים ְ
ְּב ַמעֲלוֹת ְק ִ
ׁמתוְֹּ .בגַן
ָדב ְצ ָד ָקה ְּב ַעד ַהזְ ָּכרַת נִ ְש ָ
עוֹלמוֹ ַּבעֲבוּר ש }בן המשפחה{ נ ַ
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