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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:

ין, ְויֹוֵדַע  דִּ ין, ְוֵהִמית ֶאְתֶכם בַּ דִּ ל ֶאְתֶכם בַּ ין, ְוָזן ְוִכְלכֵּ דִּ ה ְיָי, ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ֲאשֶׁר ָיַצר ֶאְתֶכם בַּ רּו ַאתָּ בָּ
ִתים: ה ַהמֵּ ה ְיָי, ְמַחיֵּ רּו ַאתָּ ין: בָּ דִּ ין, ְוָעִתיד ְלַהֲחִזיר ּוְלַהֲחיֹוְתֶכם בַּ דִּ ֶכם בַּ לְּ ר כֻּ ִמְספַּ

ה, ַרב ְלהֹושִׁיַע. ה ֵמִתים ַאתָּ ּבֹור ְלעֹוָלם, ֲאדָֹני ְמַחיֵּ ה גִּ ַאתָּ
ם ֱאמּוָנתֹו  יר ֲאסּוִרים, ּוְמַקיֵּ ים, סֹוֵמ נֹוְפִלים, ְורֹוֵפא חֹוִלים, ּוַמתִּ ַרֲחִמים ַרבִּ ה ֵמִתים בְּ ֶחֶסד, ְמַחיֵּ ים בְּ ל ַחיִּ ְמַכְלכֵּ

ה ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה. , ֶמֶל ֵמִמית ּוְמַחיֶּ בּורֹות ּוִמי ּדֹוֶמה לָּ ַעל גְּ ִלישֵֵׁני ָעָפר. ִמי ָכמֹו בַּ
ה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים. ְוֶנֱאָמן ַאתָּ

ליד הקבר יש לומר את התפילות הבאות:

פרקי תהילים:

תהילים פרק לג
ן  רּו לֹו: שִׁירּו לֹו שִׁיר ָחָדׁש ֵהיִטיבּו ַנגֵּ ֵנֶבל ָעׂשֹור ַזמְּ ִכּנֹור בְּ ה: הֹודּו ַלָיי בְּ ָיי ַלְישִָׁרים ָנאָוה ְתִהלָּ יִקים בַּ נּו ַצדִּ ַרנְּ

ְדַבר ְיָי שַָׁמִים ַנֲעׂשּו  ט ֶחֶסד ְיָי ָמְלָאה ָהָאֶרץ: בִּ ֱאמּוָנה: אֵֹהב ְצָדָקה ּוִמשְׁפָּ ַבר ְיָי ְוָכל ַמֲעֵשׂהּו בֶּ י ָישָׁר דְּ ְתרּוָעה: כִּ בִּ
ל ֹישְֵׁבי ֵתֵבל:  ּנּו ָיגּורּו כָּ ל ָהָאֶרץ ִממֶּ הֹומֹות: ִייְראּו ֵמְיָי כָּ אֹוָצרֹות תְּ ם נֵֹתן בְּ ד ֵמי ַהיָּ נֵּ ֵנס כַּ ל ְצָבָאם: כֹּ יו כָּ ּוְברּוַח פִּ

ֲעמֹד ַמְחשְׁבֹות ִלּבֹו  ים: ֲעַצת ְיָי ְלעֹוָלם תַּ ֲעמֹד: ְיָי ֵהִפיר ֲעַצת ּגֹוִים ֵהִניא ַמְחשְׁבֹות ַעמִּ ה ַויַּ ִהי הוא ִצוָּ י הּוא אַמר ַויֶּ כִּ
כֹון  ֵני ָהָאָדם: ִממְּ ל בְּ יט ְיָי ָראה ֶאת כָּ ַחר ְלַנֲחָלה לֹו: ִמשַָּׁמִים ִהבִּ ְלדֹר ָודֹר: ַאשְֵׁרי ַהּגֹוי ֲאשֶׁר ְיָי ֱאָהיו ָהָעם בָּ

ּבֹור א  ָרב ָחִיל גִּ ֶל נֹושָׁע בְּ ל ַמֲעֵשׂיֶהם: ֵאין ַהמֶּ ִבין ֶאל כָּ ם ַהמֵּ ֵצר ַיַחד ִלבָּ ל ֹישְֵׁבי ָהָאֶרץ: ַהֹיּ יַח ֶאל כָּ שְִׁבּתֹו ִהשְׁגִּ
ֶות  יל ִממָּ ה ֵעין ְיָי ֶאל ְיֵרָאיו ַלְמַיֲחִלים ְלַחְסּדֹו: ְלַהצִּ ט: ִהנֵּ ַח: שֶֶׁקר ַהּסּוס ִלְתׁשּוָעה ּוְברֹב ֵחילֹו א ְיַמלֵּ ָרב כֹּ ֵצל בְּ ִינָּ

  י ְבשֵׁם ָקְדׁשֹו ָבָטְחנּו: ְיִהי ַחְסדְּ נּו כִּ י בֹו ִיְשַׂמח ִלבֵּ נּו הּוא: כִּ ָתה ַלָיי ֶעְזֵרנּו ּוָמִגנֵּ ָרָעב: ַנְפשֵׁנּו ִחכְּ ַנְפשָׁם ּוְלַחּיֹוָתם בָּ
:ֲאשֶׁר ִיַחְלנּו ָל ְיָי ָעֵלינּו כַּ

תהילים פרק טז
יֵרי  ה ְוַאדִּ ָאֶרץ ֵהמָּ ל ָעֶלי: ִלְקדֹושִׁים ֲאשֶׁר בָּ ה טֹוָבִתי בַּ י ָחִסיִתי ָב: ָאַמְרתְּ ַלָיי ֲאדָֹני ָאתָּ ם ְלָדִוד שְָׁמֵרִני ֵאל כִּ ִמְכתָּ

ׂא ֶאת שְׁמֹוָתם ַעל ְשָׂפָתי: ְיָי ְמָנת ֶחְלִקי  ם ּוַבל ֶאשָּ יֶהם ִמדָּ י ִנְסכֵּ ל ַאסִּ בֹוָתם ַאֵחר ָמָהרּו בַּ ל ֶחְפִצי ָבם: ִיְרּבּו ַעצְּ כָּ
ִעיִמים ַאף ַנֲחָלת  שְָׁפָרה ָעָלי: ֲאָבֵר ֶאת ְיָי ֲאשֶׁר ְיָעָצִני ַאף ֵלילֹות  נְּ ה ּתֹוִמי ּגֹוָרִלי: ֲחָבִלים ָנְפלּו ִלי בַּ ְוכֹוִסי ַאתָּ

י  ן ָלֶבַטח: כִּ ָשִׂרי ִישְׁכֹּ בֹוִדי ַאף בְּ ֶגל כְּ י ַויָּ ל ֶאּמֹוט: ָלַכן ָשַׂמח ִלבִּ י ִמיִמיִני בַּ י ָתִמיד כִּ יִתי ְיָי ְלֶנְגדִּ רּוִני ִכְליֹוָתי: שִׁוִּ ִיסְּ
 יִמיְנ ֶני ְנִעימֹות בִּ ים שַֹבע ְשָׂמחֹות ֶאת פָּ ן ֲחִסיְד ִלְראֹות שַָׁחת: ּתֹוִדיֵעִני אַֹרח ַחיִּ א ַתֲעזֹב ַנְפשִׁי ִלשְׁאֹול א ִתתֵּ

ֶנַצח:

תהילים פרק יז
ֱחֶזיָנה  ִטי ֵיֵצא ֵעיֶני תֶּ ָפֶני ִמשְׁפָּ א ִשְׂפֵתי ִמְרָמה: ִמלְּ ִתי בְּ ִתי ַהֲאִזיָנה ְתִפלָּ ה ְלָדִוד שְִׁמָעה ְיָי ֶצֶדק ַהְקשִׁיָבה ִרנָּ ִפלָּ תְּ
י  ְדַבר ְשָׂפֶתי ֲאִני שַָׁמְרתִּ י: ִלְפֻעּלֹות ָאָדם בִּ ל ַיֲעָבר פִּ ִתי בַּ ְמָצא ַזמֹּ ִני ַבל תִּ ְיָלה ְצַרְפתָּ ַקְדתָּ לַּ י פָּ י ִלבִּ ַחְנתָּ ישִָׁרים: בָּ מֵּ

י ַתֲעֵנִני ֵאל ַהט ָאְזְנ ִלי שְַׁמע ִאְמָרִתי:  ל ָנמֹוטּו ְפָעָמי: ֲאִני ְקָראִתי כִּ לֹוֶתי בַּ ַמְעגְּ מֹ ֲאשַֻׁרי בְּ ִריץ: תָּ ָאְרחֹות פָּ
ֵני ְרשִָׁעים זּו  יֵרִני: ִמפְּ ְסתִּ ָנֶפי תַּ ֵצל כְּ ת ָעִין בְּ ִאיׁשֹון בַּ יִמיֶנ: שְָׁמֵרִני כְּ ְתקֹוְמִמים בִּ ַהְפֵלה ֲחָסֶדי מֹושִׁיַע חֹוִסים ִממִּ

ה ְסָבבּונּו ֵעיֵניֶהם ָישִׁיתּו ִלְנטֹות  רּו ְבֵגאּות: ַאּׁשֵרנּו ַעתָּ ימֹו ִדבְּ מֹו ָסְגרּו פִּ יפּו ָעָלי: ֶחְלבָּ ֶנֶפׁש ַיקִּ שַּׁדּוִני אְֹיַבי בְּ
ָטה ַנְפשִׁי ֵמָרשָׁע  לְּ ָמה ָפָניו ַהְכִריֵעהּו פַּ ִרים: קּוָמה ְיָי ַקדְּ ִמְסתָּ ַאְרֵיה ִיְכסֹוף ִלְטרֹף ְוִכְכִפיר ֹישֵׁב בְּ ְמֹינֹו כְּ ָאֶרץ: דִּ בָּ

יחּו ִיְתָרם ְלעֹוְלֵליֶהם:  עּו ָבִנים ְוִהנִּ א ִבְטָנם ִיְשׂבְּ ַמלֵּ ים ּוְצפּוְנ תְּ ַחיִּ : ִמְמִתים ָיְדך ְיָי ִמְמִתים ֵמֶחֶלד ֶחְלָקם בַּ ַחְרבֶּ
:מּוָנֶת ָעה ְבָהִקיץ תְּ ֶצֶדק ֶאֱחֶזה ָפֶני ֶאְשׂבְּ ֲאִני בְּ

תהילים עב
ט: ִיְשׂאּו ָהִרים שָׁלֹום ָלָעם  י ְבִמשְׁפָּ  ְבֶצֶדק ַוֲעִניֶּ ן ְוִצְדָקְת ְלֶבן ֶמֶל: ָיִדין ַעמְּ ֶטי ְלֶמֶל תֵּ ִלשְׁמֹה ֱאִהים ִמשְׁפָּ

א עֹושֵׁק: ִייָראּו ִעם שֶָׁמׁש ְוִלְפֵני ָיֵרַח ּדֹור ּדֹוִרים: ֵיֵרד  י ָעם יֹושִׁיַע ִלְבֵני ֶאְביֹון ִויַדכֵּ ט ֲעִניֵּ ְצָדָקה: ִישְׁפֹּ ּוְגָבעֹות בִּ
ָהר ַעד ַאְפֵסי  ם ַעד ָים ּוִמנָּ ִלי ָיֵרַח: ְוֵיְרדְּ ִמיָּ יק ְורֹב שָׁלֹום ַעד בְּ ָיָמיו ַצדִּ ְרִביִבים ַזְרִזיף ָאֶרץ: ִיְפַרח בְּ ז כִּ ָמָטר ַעל גֵּ כְּ

ר ַיְקִריבּו:  ים ִמְנָחה ָישִׁיבּו ַמְלֵכי שְָׁבא ּוְסָבא ֶאשְׁכָּ ים ְואְֹיָביו ָעָפר ְיַלֵחכּו: ַמְלֵכי ַתְרשִׁיׁש ְוִאיִּ ָאֶרץ: ְלָפָניו ִיְכְרעּו ִציִּ
ל ְוֶאְביֹון ְוַנְפׁשֹות  ַע ְוָעִני ְוֵאין עֵֹזר לֹו: ָיחֹס ַעל דַּ יל ֶאְביֹון ְמשַׁוֵּ י ַיצִּ ל ּגֹוִים ַיַעְבדּוהּו: כִּ ֲחוּו לֹו ָכל ְמָלִכים כָּ ְוִישְׁתַּ

ל  ֲעדֹו ָתִמיד כָּ ל בַּ לֵּ ַהב שְָׁבא ְוִיְתפַּ ן לֹו ִמזְּ ֵעיָניו: ִויִחי ְוִיתֶּ ָמם בְּ ֶאְביֹוִנים יֹושִׁיַע: ִמּתֹו ּוֵמָחָמס ִיְגַאל ַנְפשָׁם ְוֵייַקר דָּ
ֵעֶשׂב ָהָאֶרץ: ְיִהי שְׁמֹו ְלעֹוָלם  ְריֹו ְוָיִציצּו ֵמִעיר כְּ ָבנֹון פִּ לְּ רֹאׁש ָהִרים ִיְרַעׁש כַּ ָאֶרץ בְּ ר בָּ ת בַּ הּיֹום ְיָבְרֶכְנהּו: ְיִהי ִפסַּ

 ֵהי ִיְשָׂרֵאל עֵֹשׂה ִנְפָלאֹות ְלַבּדֹו: ּוָברּוִהים ֱאְיָי ֱא רּו ל ּגֹוִים ְיַאשְֻּׁרהּו: בָּ ְרכּו בֹו כָּ ִלְפֵני שֶֶׁמׁש ִיּנֹון שְׁמֹו ְוִיְתבָּ
ן ִישָׁי: ִוד בֶּ לּו ְתִפּלֹות דָּ ל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן: כָּ ֵלא ְכבֹודֹו ֶאת כָּ בֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִימָּ שֵׁם כְּ

תהילים צא
ֶבר  ח ָיקּוׁש ִמדֶּ יְל ִמפַּ י הּוא ַיצִּ י ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי ֱאַהי ֶאְבַטח ּבֹו: כִּ י ִיְתלֹוָנן: אַֹמר ַליָּ ֵצל שַׁדַּ ֵסֶתר ֶעְליֹון בְּ ֹישֵׁב בְּ
ֶבר  ַחד ָלְיָלה ֵמֵחץ ָיעּוף יֹוָמם: ִמדֶּ ה ְוסֵֹחָרה ֲאִמּתֹו: א ִתיָרא ִמפַּ ְחֶסה ִצנָּ ָנָפיו תֶּ ֶאְבָרתֹו ָיֶס ָל ְוַתַחת כְּ ַהּוֹות: בְּ

ַמת  יט ְושִׁלֻּ ֵעיֶני ַתבִּ ׁש: ַרק בְּ  ֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנ ֵאֶלי א ִיגָּ דְּ ל ִמצִּ ֶטב ָיׁשּוד ָצֳהָרִים: ִיפֹּ אֶֹפל ַיֲה ִמקֶּ בָּ
י ַמְלָאָכיו  ָאֳהֶל: כִּ ה ֵאֶלי ָרָעה ְוֶנַגע א ִיְקַרב בְּ ה ְיָי ַמְחִסי ֶעְליֹון ַשְׂמתָּ ְמעֹוֶנ :א ְתֻאנֶּ י ַאתָּ ְרֶאה: כִּ ְרשִָׁעים תִּ

י  ין: כִּ ִפיר ְוַתנִּ ְרמֹס כְּ ְדרֹ תִּ ֶאֶבן ַרְגֶל: ַעל שַַׁחל ָוֶפֶתן תִּ ף בָּ גֹּ ן תִּ ׂאּוְנ פֶּ ִים ִישָּ פַּ ָרֶכי: ַעל כַּ ָכל דְּ  ִלשְָׁמְר בְּ ה לָּ ְיַצוֶּ
ֵדהּו: אֶֹר ָיִמים  ֵצהּו ַוֲאַכבְּ י ָיַדע שְִׁמי: ִיְקָרֵאִני ְוֶאֱעֵנהּו ִעּמֹו ָאנִֹכי ְבָצָרה ֲאַחלְּ ֵבהּו כִּ ֵטהּו ֲאַשׂגְּ ִבי ָחשַׁק ַוֲאַפלְּ

יׁשּוָעִתי: יֵעהּו ְוַאְרֵאהּו בִּ ַאְשׂבִּ

תהילים קד
ִים  ְיִריָעה: ַהְמָקֶרה ַבמַּ ְׂלָמה נֹוֶטה שַָׁמִים כַּ שַּ : עֶֹטה אֹור כַּ ַדְלתָּ ְמאֹד הֹוד ְוָהָדר ָלָבשְׁתָּ ְרִכי ַנְפשִׁי ֶאת ְיָי ְיָי ֱאַהי גָּ בָּ

ְנֵפי רּוַח: עֶֹשׂה ַמְלָאָכיו רּוחֹות ְמשְָׁרָתיו ֵאׁש ֵהט: ָיַסד ֶאֶרץ ַעל ְמכֹוֶניָה   ַעל כַּ ׂם ָעִבים ְרכּובֹו ַהְמַהלֵּ ֲעִלּיֹוָתיו ַהשָּ
ֲעָרְת ְינּוסּון ִמן קֹול ַרַעְמ ֵיָחֵפזּון: ַיֲעלּו  יתֹו ַעל ָהִרים ַיַעְמדּו ָמִים: ִמן גַּ סִּ בּוׁש כִּ לְּ הֹום כַּ ּמֹוט עֹוָלם ָוֶעד: תְּ ל תִּ בַּ

ַח ַמְעָיִנים  ל ְישֻׁבּון ְלַכּסֹות ָהָאֶרץ: ַהְמשַׁלֵּ ל ַיֲעבֹרּון בַּ בּול ַשְׂמתָּ בַּ ָהִרים ֵיְרדּו ְבָקעֹות ֶאל ְמקֹום ֶזה ָיַסְדתָּ ָלֶהם: גְּ
ין ֳעָפאִים  רּו ְפָרִאים ְצָמָאם: ֲעֵליֶהם עֹוף ַהשַָּׁמִים ִישְּׁכֹון ִמבֵּ ָׂדי ִישְׁבְּ ל ַחְיתֹו שָּ כּון: ַישְׁקּו כָּ ין ָהִרים ְיַהלֵּ ָחִלים בֵּ נְּ בַּ

ֵהָמה ְוֵעֶשׂב ַלֲעבַֹדת ָהָאָדם  ע ָהָאֶרץ: ַמְצִמיַח ָחִציר ַלבְּ ֶשׂבַּ ִרי ַמֲעֶשׂי תִּ נּו קֹול: ַמשְֶׁקה ָהִרים ֵמֲעִלּיֹוָתיו ִמפְּ ִיתְּ
עּו ֲעֵצי ְיָי ַאְרֵזי  ִנים ִמשֶָּׁמן ְוֶלֶחם ְלַבב ֱאנֹוׁש ִיְסָעד: ִיְשׂבְּ ח ְלַבב ֱאנֹוׁש ְלַהְצִהיל פָּ ְלהֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ: ְוַיִין ְיַשׂמַּ
ים:  ֵעִלים ְסָלִעים ַמְחֶסה ַלשְַׁפנִּ בִֹהים ַליְּ יָתּה: ָהִרים ַהגְּ רֹושִׁים בֵּ נּו ֲחִסיָדה בְּ ִרים ְיַקנֵּ ְלָבנֹון ֲאשֶׁר ָנָטע: ֲאשֶׁר שָׁם ִצפֳּ

ֶרף  ִפיִרים שֲֹׁאִגים ַלטָּ ל ַחְיתֹו ָיַער: ַהכְּ שֶׁת חֹשֶׁ ִויִהי ָלְיָלה ּבֹו ִתְרמֹׁש כָּ ָעָשׂה ָיֵרַח ְלמֹוֲעִדים שֶֶׁמׁש ָיַדע ְמבֹואֹו: תָּ
צּון: ֵיֵצא ָאָדם ְלָפֳעלֹו ְוַלֲעבָֹדתֹו ֲעֵדי ָעֶרב: ָמה ַרּבּו  ְזַרח ַהשֶֶּׁמׁש ֵיָאֵספּון ְוֶאל ְמעֹונָֹתם ִיְרבָּ ׁש ֵמֵאל ָאְכָלם: תִּ ּוְלַבקֵּ
ר ַחּיֹות ְקַטּנֹות  דֹול ּוְרַחב ָיַדִים שָׁם ֶרֶמׂש ְוֵאין ִמְספָּ ם גָּ ָחְכָמה ָעִשׂיָת ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְנָיֶני: ֶזה ַהיָּ ם בְּ לָּ ַמֲעֶשׂי ְיָי כֻּ

ן ָלֶהם ִיְלקֹטּון  תֵּ ִעּתֹו: תִּ רּון ָלֵתת ָאְכָלם בְּ ָלם ֵאֶלי ְיַשׂבֵּ כּון ִלְוָיָתן ֶזה ָיַצְרתָּ ְלַשֶׂחק ּבֹו: כֻּ דֹלֹות: שָׁם ֳאִנּיֹות ְיַהלֵּ ִעם גְּ
ֵראּון  ח רּוֲח ִיבָּ שַׁלַּ ֵסף רּוָחם ִיְגָועּון ְוֶאל ֲעָפָרם ְיׁשּובּון: תְּ ֵהלּון תֹּ ֶני ִיבָּ יר פָּ ְסתִּ עּון טֹוב: תַּ ח ָיְד ִיְשׂבְּ ְפתַּ תִּ

ָיי  ָהִרים ְוֶיֱעשָׁנּו: ָאשִׁיָרה לַּ ע בֶּ ְרָעד ִיגַּ יט ָלָאֶרץ ַותִּ בִּ ַמֲעָשׂיו: ַהמַּ ֵני ֲאָדָמה: ְיִהי ְכבֹוד ְיָי ְלעֹוָלם ִיְשַׂמח ְיָי בְּ ׁש פְּ ּוְתַחדֵּ
ְרִכי  ִאים ִמן ָהָאֶרץ ּוְרשִָׁעים עֹוד ֵאיָנם בָּ ּמּו ַחטָּ ָיי: ִיתַּ עֹוִדי: ֶיֱעַרב ָעָליו ִשׂיִחי ָאנִֹכי ֶאְשַׂמח בַּ י ֲאַזְמָרה ֵלאַהי בְּ ַחיָּ בְּ

ַנְפשִׁי ֶאת ְיָי ַהְללּוָיּה:

תהילים קל
שְָׁמר  ֲחנּוָני: ִאם ֲעֹונֹות תִּ ְהֶייָנה ָאְזֶני ַקשֻּׁבֹות ְלקֹול תַּ ים ְקָראִתי ְיָי: ֲאדָֹני שְִׁמָעה ְבקֹוִלי תִּ ֲעַמקִּ ֲעלֹות ִממַּ שִׁיר ַהמַּ
י: ַנְפשִׁי ַלאדָֹני ִמשְֹּׁמִרים  ָתה ַנְפשִׁי ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלתִּ יִתי ְיָי ִקוְּ ֵרא: ִקוִּ וָּ ִליָחה ְלַמַען תִּ  ַהסְּ י ִעמְּ ָיּה ֲאדָֹני ִמי ַיֲעמֹד: כִּ

ֹונֹוָתיו: ל עֲּ ה ֶאת ִיְשָׂרֵאל ִמכֹּ ה ִעּמֹו ְפדּות: ְוהּוא ִיְפדֶּ י ִעם ְיָי ַהֶחֶסד ְוַהְרבֵּ ֶקר: ַיֵחל ִיְשָׂרֵאל ֶאל ְיָי כִּ ֶקר שְֹׁמִרים ַלבֹּ ַלבֹּ
לאחר מכן מתוך מזמור קיט אומרים את התפילות לפי שם הנפטר

אותיות לעילוי שם הנפטר

אותיות א"ב לעילוי שם הנפטר לפי תהילים קיט

ְדָרָכיו ָהָלכּו:  ָכל ֵלב ִיְדְרשּוהּו: ַאף א ָפֲעלּו ַעְוָלה בִּ תֹוַרת ְיָי: ַאשְֵׁרי נְֹצֵרי ֵעדָֹתיו בְּ ַאשְֵׁרי ְתִמיֵמי ָדֶר ַההֹוְלִכים בְּ
 אֹוְד :ל ִמְצֹוֶתי יִטי ֶאל כָּ ַהבִּ י: ָאז א ֵאבֹוׁש בְּ נּו ְדָרָכי ִלשְׁמֹר ֻחקֶּ ֶדי ִלשְׁמֹר ְמאֹד: ַאֲחַלי ִיכֹּ יָתה ִפקֻּ ה ִצוִּ ַאתָּ

ַעְזֵבִני ַעד ְמאֹד: י ֶאשְׁמֹר ַאל תַּ ֵטי ִצְדֶק: ֶאת ֻחקֶּ ָלְמִדי ִמשְׁפְּ ֹיֶשר ֵלָבב בְּ בְּ

י ִאְמָרֶת ְלַמַען א  י ָצַפְנתִּ ִלבִּ ְצֹוֶתי: בְּ ִני ִממִּ שְׁגֵּ י ַאל תַּ י ִדַרשְׁתִּ בִּ ָכל לִּ ְדָבֶר: בְּ ַער ֶאת ָאְרחֹו ִלשְׁמֹר כִּ ה נַּ בֶַּמה ְיַזכֶּ
ל הֹון:  ַעל כָּ י כְּ ֶדֶר ֵעְדֹוֶתי ָשְׂשׂתִּ ֵטי ִפי: בְּ ל ִמשְׁפְּ י כֹּ ְרתִּ ְשָׂפַתי ִספַּ י: בִּ ֵדִני ֻחקֶּ ה ְיָי ַלמְּ רּו ַאתָּ ֶאֱחָטא ָל: בָּ

:ָבֶר ח דְּ ֲעשָׁע א ֶאשְׁכַּ ֶתי ֶאשְׁתַּ ֻחקֹּ יָטה אְֹרחֶֹתי: בְּ ִפּקּוֶדי ָאִשׂיָחה ְוַאבִּ בְּ

י  נִּ ר ִממֶּ ְסתֵּ ר ָאנִֹכי ָבָאֶרץ ַאל תַּ יָטה ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶת: גֵּ ל ֵעיַני ְוַאבִּ  ֶאְחֶיה ְוֶאשְְׁמָרה ְדָבֶר: גַּ גְּמֹל ַעל ַעְבדְּ
ה ָובּוז  ל ֵמָעַלי ֶחְרפָּ ְצֹוֶתי: גַּ ַעְרתָּ ֵזִדים ֲארּוִרים ַהשִֹּׁגים ִממִּ ָכל ֵעת: גָּ ֶטי בְּ ְרָסה ַנְפשִׁי ְלַתֲאָבה ֶאל ִמשְׁפָּ ִמְצֹוֶתי: גָּ

ם ֵעדֶֹתי שֲַׁעשַֻׁעי ֲעָצִתי: י: גַּ ֻחקֶּ  ָיִשׂיַח בְּ רּו ַעְבדְּ י ִנְדבָּ ם ָישְׁבּו ָשִׂרים בִּ י: גַּ י ֵעדֶֹתי ָנָצְרתִּ כִּ

 :ִנְפְלאֹוֶתי ּקּוֶדי ֲהִבֵיִנני ְוָאִשׂיָחה בְּ ֶר פִּ י: דֶּ ֵדִני ֻחקֶּ ֲעֵנִני ַלמְּ י ִותַּ ְרתִּ ָרַכי ִספַּ ְדָבֶר: דְּ ִני כִּ דְָּבָקה ֶלָעָפר ַנְפשִׁי ַחיֵּ
יִתי:  ֶטי שִׁוִּ י ִמשְׁפָּ ֶר ֱאמּוָנה ָבָחְרתִּ ִני: דֶּ י ְותֹוָרְת ָחנֵּ נִּ ֶר שֶֶׁקר ָהֵסר ִממֶּ ְדָבֶר: דֶּ ֵמִני כִּ ְלָפה ַנְפשִׁי ִמּתּוָגה ַקיְּ דָּ

י: י ַתְרִחיב ִלבִּ ֶר ִמְצֹוֶתי ָארּוץ כִּ ִבישִֵׁני: דֶּ י ְבֵעְדֹוֶתי ְיָי ַאל תְּ ַבְקתִּ דָּ

י בֹו  ְנִתיב ִמְצֹוֶתי כִּ ב: ַהְדִריֵכִני בִּ ָכל לֵּ ה בְּ ָרה תֹוָרֶת ְוֶאשְְׁמֶרנָּ ה ֵעֶקב: ֲהִביֵנִני ְוֶאצְּ ֶרנָּ י ְוֶאצֳּ ֶר ֻחקֶּ הֹוֵריִני ְיָי דֶּ
 ִאְמָרֶת ֲאשֶׁר  ִני: ָהֵקם ְלַעְבדְּ ְדָרֶכ ַחיֵּ ַצע: ַהֲעֵבר ֵעיַני ֵמְראֹות שְָׁוא בִּ י ֶאל ֵעְדֹוֶתי ְוַאל ֶאל בָּ י: ַהט ִלבִּ ָחָפְצתִּ

ִני: ִצְדָקְת ַחיֵּ י ְלִפּקּוֶדי בְּ ַאְבתִּ ה תָּ ֶטי טֹוִבים: ִהנֵּ י ִמשְׁפָּ י כִּ ִתי ֲאשֶׁר ָיגְֹרתִּ ְלִיְרָאֶת: ַהֲעֵבר ֶחְרפָּ

י  י ְדַבר ֱאֶמת ַעד ְמאֹד כִּ ל ִמפִּ צֵּ ְדָבֶר: ְוַאל תַּ י בִּ י ָבַטְחתִּ ִאְמָרֶת: ְוֶאֱעֶנה חְֹרִפי ָדָבר כִּ ׁשּוָעְת כְּ וִיבֹֻאִני ֲחָסֶדי ְיָי תְּ
 ָרה ְבֵעדֶֹתי י: ַוֲאַדבְּ ֶדי ָדָרשְׁתִּ י ִפקֻּ ָכה ָבְרָחָבה כִּ י: ְוֶאשְְׁמָרה תֹוָרְת ָתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד: ְוֶאְתַהלְּ ֶט ִיָחְלתִּ ְלִמשְׁפָּ

י ְוָאִשׂיָחה  י ֶאל ִמְצֹוֶתי ֲאשֶׁר ָאָהְבתִּ ׂא ַכפַּ י: ְוֶאשָּ ִמְצֹוֶתי ֲאשֶׁר ָאָהְבתִּ ֲעשַׁע בְּ ֶנֶגד ְמָלִכים ְוא ֵאבֹוׁש: ְוֶאשְׁתַּ
:י ֻחקֶּ בְּ

ְתִני: ֵזִדים ֱהִליֻצִני ַעד ְמאֹד ִמּתֹוָרְת א  י ִאְמָרְת ִחיָּ ִני: זֹאת ֶנָחָמִתי ְבָעְנִיי כִּ  ַעל ֲאשֶׁר ִיַחְלתָּ ָבר ְלַעְבדֶּ ְזָכר דָּ
ֵבית  י בְּ ֶטי ֵמעֹוָלם ְיָי ָוֶאְתֶנָחם: ַזְלָעָפה ֲאָחַזְתִני ֵמְרשִָׁעים עְֹזֵבי ּתֹוָרֶת: ְזִמרֹות ָהיּו ִלי ֻחקֶּ י ִמשְׁפָּ ָנִטיִתי: ָזַכְרתִּ

י: ֶדי ָנָצְרתִּ י ִפקֻּ י כִּ י ַבַלְיָלה שְִׁמ ְיָי ְוֶאשְְׁמָרה ּתֹוָרֶת: זֹאת ָהְיָתה-לִּ ְמגּוָרי: ָזַכְרתִּ

 :ָרָכי ָוָאשִׁיָבה ַרְגַלי ֶאל ֵעדֶֹתי י דְּ ִאְמָרֶת: ִחשְַּׁבתִּ ִני כְּ יִתי ָפֶני ְבָכל ֵלב ָחנֵּ ָבֶרי: ִחלִּ י ִלשְׁמֹר דְּ ֶחְלִקי ְיָי ָאַמְרתִּ
 י: ֲחצֹות ַלְיָלה ָאקּום ְלהֹודֹות ָל ֻדִני ּתֹוָרְת א שָָׁכְחתִּ י ִלשְׁמֹר ִמְצֹוֶתי: ֶחְבֵלי ְרָשִעים ִעוְּ י ְוא ִהְתַמְהָמְהתִּ ַחשְׁתִּ

ֵדִני: י ַלמְּ  ְיָי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֻחקֶּ ֶדי: ַחְסדְּ קֻּ ֵטי ִצְדֶק: ָחֵבר ֲאִני ְלָכל ֲאשֶׁר ְיֵראּו ּוְלשְֹׁמֵרי פִּ ַעל ִמשְׁפְּ

ה  י: ֶטֶרם ֶאֱעֶנה ֲאִני שֵֹׁגג ְוַעתָּ י ְבִמְצֹוֶתי ֶהֱאָמְנתִּ ֵדִני כִּ ְדָבֶר: טּוב ַטַעם ָוַדַעת ַלמְּ  ְיָי כִּ טֹוב ָעִשׂיָת ִעם ַעְבדְּ
ֵחֶלב  ּקּוֶדי: ָטַפש כַּ ר פִּ ב ֶאצֹּ ָכל לֵּ י: ָטְפלּו ָעַלי שֶֶׁקר ֵזִדים ֲאִני בְּ ֵדִני ֻחקֶּ ה ּוֵמִטיב ַלמְּ י: טֹוב ַאתָּ ִאְמָרְת שָָׁמְרתִּ

י ֵמַאְלֵפי ָזָהב ָוָכֶסף: י: טֹוב ִלי תֹוַרת פִּ יִתי ְלַמַען ֶאְלַמד ֻחקֶּ י ֻענֵּ י: טֹוב ִלי כִּ ם ֲאִני ּתֹוָרְת שֲִׁעשְָׁעתִּ ִלבָּ

י ֶצֶדק  י ְיָי כִּ י: ָיַדְעתִּ י ִלְדָבְר ִיָחְלתִּ ָיֶדי ָעׂשּוִני ַוְיכֹוְננּוִני ֲהִביֵנִני ְוֶאְלְמָדה ִמְצֹוֶתי: ְיֵרֶאי ִיְראּוִני ְוִיְשָׂמחּו כִּ
י תֹוָרְת שֲַׁעשָֻׁעי:  : ְיבֹאּוִני ַרֲחֶמי ְוֶאְחֶיה כִּ ִאְמָרְת ְלַעְבדְּ  ְלַנֲחֵמִני כְּ יָתִני: ְיִהי ָנא ַחְסדְּ ֶטי ֶוֱאמּוָנה ִענִּ ִמשְׁפָּ

י ְלַמַען א  ֻחקֶּ י ָתִמים בְּ ֶדי: ָיׁשּובּו ִלי ְיֵרֶאי ְוֹיְדֵעי ֵעדֶֹתי: ְיִהי ִלבִּ ִפקֻּ תּוִני ֲאִני ָאִשׂיַח בְּ י שֶֶׁקר ִעוְּ ֵיבׁשּו ֵזִדים כִּ
ֵאבֹוׁש:

י א  ִקיטֹור ֻחקֶּ נֹאד בְּ י ָהִייִתי כְּ ַנֲחֵמִני: כִּ לּו ֵעיַני ְלִאְמָרֶת ֵלאמֹר ָמַתי תְּ י: כָּ ְלָתה ִלְתׁשּוָעְת ַנְפשִׁי ִלְדָבְר ִיָחְלתִּ כָּ
ל ִמְצֹוֶתי ֱאמּוָנה  רּו ִלי ֵזִדים שִׁיחֹות ֲאשֶׁר א ְכתֹוָרֶת: כָּ ט: כָּ ֲעֶשׂה ְברְֹדַפי ִמשְׁפָּ  ָמַתי תַּ ה ְיֵמי ַעְבדֶּ מָּ י: כַּ שָָׁכְחתִּ

:י ִני ְוֶאשְְׁמָרה ֵעדּות פִּ  ַחיֵּ ַחְסדְּ ֶדי: כְּ קֻּ י פִּ ּלּוִני ָבָאֶרץ ַוֲאִני א ָעַזְבתִּ ְמַעט כִּ שֶֶׁקר ְרָדפּוִני ָעְזֵרִני: כִּ

ל ֲעָבֶדי: לּוֵלי  י ַהכֹּ ֶטי ָעְמדּו ַהּיֹום כִּ ֲעמֹד: ְלִמשְׁפָּ שָָּׁמִים: ְלדֹר ָודֹר ֱאמּוָנֶת ּכֹוַנְנתָּ ֶאֶרץ ַותַּ ב בַּ ָבְר ִנצָּ לְעֹוָלם ְיָי דְּ
י:  י ִפּקּוֶדי ָדָרשְׁתִּ יָתִני: ְל ֲאִני הֹוִשיֵעִני כִּ י ָבם ִחיִּ ֶדי כִּ קֻּ ח פִּ ָעְנִיי: ְלעֹוָלם א ֶאשְׁכַּ י בְּ תֹוָרְת שֲַׁעשָֻׁעי ָאז ָאַבְדתִּ

ְכָלה ָרִאיִתי ֵקץ ְרָחָבה ִמְצָוְת ְמאֹד: ֵדִני ֵעדֶֹתי ֶאְתּבֹוָנן: ְלָכל תִּ ִלי ִקּוּו ְרשִָׁעים ְלַאבְּ

י  י כִּ ְלתִּ ַדי ִהְשׂכַּ ל ְמַלמְּ י ְלעֹוָלם ִהיא ִלי: ִמכָּ ֵמִני ִמְצֹוֶתי כִּ ַחכְּ ל ַהּיֹום ִהיא ִשׂיָחִתי: ֵמאְֹיַבי תְּ י תֹוָרֶת כָּ ָמה ָאַהְבתִּ
 ֶטי שְׁפָּ ָבֶר: ִממִּ ִלאִתי ַרְגָלי ְלַמַען ֶאשְׁמֹר דְּ ל אַֹרח ָרע כָּ י: ִמכָּ ֶדי ָנָצְרתִּ י ִפקֻּ ֵקִנים ֶאְתּבֹוָנן כִּ ֵעְדֹוֶת ִשׂיָחה ִלי: ִמזְּ
ל אַֹרח שֶָׁקר: ן ָשֵׂנאִתי כָּ ּקּוֶדי ֶאְתּבֹוָנן ַעל כֵּ ַבׁש ְלִפי: ְמפִּ י ִאְמָרֶת ְמדְּ ְמְלצּו ְלִחכִּ ה הֹוֵרָתִני: ַמה נִּ י ַאתָּ י כִּ א ָסְרתִּ

ִני ִכְדָבֶר: ִנְדבֹות  ֵטי ִצְדֶק: ַנֲעֵניִתי ַעד מאֹד ְיָי ַחיֵּ ָמה ִלשְׁמֹר ִמשְׁפְּ י ָוֲאַקיֵּ ְעתִּ ֵנר ְלַרְגִלי ְדָבֶר ְואֹור ִלְנִתיָבִתי: ִנשְׁבַּ
ּקּוֶדי א  ח ִלי ּוִמפִּ י: ָנְתנּו ְרשִָׁעים פַּ י ָתִמיד ְותֹוָרְת א שָָׁכְחתִּ ַכפִּ ֶדִני: ַנְפשִׁי בְּ ֶטי ַלמְּ י ְרֵצה ָנא ְיָי ּוִמשְׁפָּ פִּ

י ְלעֹוָלם ֵעֶקב: י ַלֲעׂשֹות ֻחקֶּ ה: ָנִטיִתי ִלבִּ י ֵהמָּ י ְשׂׂשֹון ִלבִּ י ֵעְדֹוֶתי ְלעֹוָלם כִּ ָתִעיִתי: ָנַחְלתִּ

ָרה ִמְצֹות ֱאָהי: ָסְמֵכִני  י ְמֵרִעים ְוֶאצְּ נִּ י: סּורּו ִממֶּ ה ִלְדָבְר ִיָחְלתִּ י ָאתָּ י: ִסְתִרי ּוָמִגנִּ ֵסֲעִפים ָשֵׂנאִתי ְותֹוָרְת ָאָהְבתִּ
י שֶֶׁקר  י כִּ ל ׁשֹוִגים ֵמֻחקֶּ י ָתִמיד: ָסִליָת כָּ שְָׁעה ְוֶאשְָׁעה ְבֻחקֶּ ְׂבִרי: ְסָעֵדִני ְוִאוָּ ִבישִֵׁני ִמשִּ ְכִאְמָרְת ְוֶאְחֶיה ְוַאל תְּ

ֶטי ָיֵראִתי: שְׁפָּ  ְבָשִׂרי ּוִממִּ ְחדְּ י ֵעדֶֹתי: ָסַמר ִמפַּ תָּ ָכל ִרשְֵׁעי ָאֶרץ ָלֵכן ָאַהְבתִּ ְרִמיָתם: ִסיִגים ִהשְׁבַּ תַּ

לּו ִליׁשּוָעֶת ּוְלִאְמַרת   ְלטֹוב ַאל ַיַעשְׁקּוִני ֵזִדים: ֵעיַני כָּ יֵחִני ְלעשְָׁקי: ֲערֹב ַעְבדְּ נִּ ל תַּ ט ָוֶצֶדק בַּ ָעִשׂיִתי ִמשְׁפָּ
 :ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלְיָי ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶת :ָאִני ֲהִביֵנִני ְוֵאְדָעה ֵעדֶֹתי  ֵדִני: ַעְבדְּ י ַלמְּ  ְוֻחקֶּ  ְכַחְסדֶּ ִצְדֶק: ֲעֵשׂה ִעם ַעְבדְּ

ל אַֹרח שֶֶׁקר ָשֵׂנאִתי: י כָּ ּקּוֵדי כֹל ִישְָּׁרתִּ ל פִּ ן כָּ ז: ַעל כֵּ ָהב ּוִמפָּ י ִמְצֹוֶתי ִמזָּ ן ָאַהְבתִּ ַעל כֵּ

י:  י ְלִמְצֹוֶתי ָיָאְבתִּ י ָוֶאשְָׁאָפה כִּ י ָפַעְרתִּ ָתִיים: כִּ ָבֶרי ָיִאיר ֵמִבין פְּ ַתח דְּ ן ְנָצָרַתם ַנְפשִׁי: פֵּ פְָּלאֹות ֵעְדֹוֶתי ַעל כֵּ
ֵדִני ֵמעשֶׁק ָאָדם ְוֶאשְְׁמָרה  י ָכל ָאֶון: פְּ שְֶׁלט בִּ ִאְמָרֶת ְוַאל תַּ ָעַמי ָהֵכן בְּ ט ְלאֲֹהֵבי שְֶׁמ: פְּ ִמשְׁפָּ ִני כְּ ֵנה ֵאַלי ְוָחנֵּ פְּ

:א שְָׁמרּו תֹוָרֶת ְלֵגי ַמִים ָיְרדּו ֵעיָני ַעל י: פַּ ֵדִני ֶאת ֻחקֶּ  ְוַלמְּ ַעְבדֶּ ֶני ָהֵאר בְּ ּקּוֶדי: פָּ פִּ

י שְָׁכחּו ְדָבֶרי ָצָרי: ְצרּוָפה  ַתְתִני ִקְנָאִתי כִּ יָת ֶצֶדק ֵעדֶֹתי ֶוֱאמּוָנה ְמאֹד: ִצמְּ ֶטי: ִצוִּ ה ְיָי ְוָישָׁר ִמשְׁפָּ יק ַאתָּ ַצדִּ
י: ִצְדָקְת ֶצֶדק ְלעֹוָלם ְותֹוָרְת ֱאֶמת: ַצר ּוָמצֹוק  ֶדי א שָָׁכְחתִּ קֻּ  ֲאֵהָבּה: ָצִעיר ָאנִֹכי ְוִנְבֶזה פִּ ִאְמָרְת ְמאֹד ְוַעְבדְּ

ְמָצאּוִני ִמְצֹוֶתי שֲַׁעשָֻׁעי: ֶצֶדק ֵעְדֹוְת ְלעֹוָלם ֲהִביֵנִני ְוֶאְחֶיה:

י:  ָעה ִלְדָבְר ִיָחְלתִּ שֶׁף ָוֲאשַׁוֵּ י ַבנֶּ ְמתִּ ָרה: ְקָראִתי הֹושִׁיֵעִני ְוֶאשְְׁמָרה ֵעדֶֹתי: ִקדַּ י ֶאצֹּ ָכל ֵלב ֲעֵנִני ְיָי ֻחקֶּ ָקָראִתי בְּ
ה ִמּתֹוָרְת ָרָחקּו:  ִני; ָקְרבּו רְֹדֵפי ִזמָּ ֶט ַחיֵּ ִמשְׁפָּ  ְיָי כְּ ִאְמָרְת: קֹוִלי שְִׁמָעה ְכַחְסדֶּ מּו ֵעיַני ַאשְֻׁמרֹות ָלִשׂיַח בְּ ִקדְּ

ם: י ְלעֹוָלם ְיַסְדתָּ י ֵמֵעדֶֹתי כִּ ה ְיָי ְוָכל ִמְצֹוֶתי ֱאֶמת: ֶקֶדם ָיַדְעתִּ ָקרֹוב ַאתָּ

י א  י ֻחקֶּ ִני: ָרחֹוק ֵמְרשִָׁעים ְיׁשּוָעה כִּ י: ִריָבה ִריִבי ּוְגָאֵלִני ְלִאְמָרְת ַחיֵּ י תֹוָרְת א שַָׁכְחתִּ ֵצִני כִּ רְֵאה ָעְנִיי ְוַחלְּ
ים רְֹדַפי ְוָצָרי ֵמֵעְדֹוֶתי א ָנִטיִתי: ָרִאיִתי בְֹגִדים ָוֶאְתקֹוָטָטה ֲאשֶׁר  ִני: ַרבִּ ֶטי ַחיֵּ ִמשְׁפָּ ים ְיָי כְּ ָדָרׁשּו: ַרֲחֶמי ַרבִּ

:ט ִצְדֶק ל ִמשְׁפַּ ָבְר ֱאֶמת ּוְלעֹוָלם כָּ ִני: רֹאׁש דְּ  ַחיֵּ ַחְסדְּ י ְיָי כְּ י ִפּקּוֶדי ָאָהְבתִּ ִאְמָרְת א שָָׁמרּו: ְרֵאה כִּ

 מֹוֵצא שָָׁלל ָרב: שֶֶׁקר ָשֵׂנאִתי ָוֲאַתֵעָבה ּתֹוָרְת י: ָשׂׂש ָאנִֹכי ַעל ִאְמָרֶת כְּ ַחד ִלבִּ ָבְר פָּ ם ּוִמדְּ שִָׂרים ְרָדפּוִני ִחנָּ
י ִליׁשּוָעְת ְיָי  ְרתִּ ֵטי ִצְדֶק: שָׁלֹום ָרב ְלאֲֹהֵבי תֹוָרֶת ְוֵאין ָלמֹו ִמְכׁשֹול: ִשׂבַּ י ַעל ִמשְׁפְּ ְלתִּ ּיֹום ִהלַּ י: שֶַׁבע בַּ ָאָהְבתִּ

: ָרַכי ֶנְגדֶּ י ָכל דְּ י ִפּקּוֶדי ְוֵעדֶֹתי כִּ ּוִמְצֹוֶתי ָעִשׂיִתי: שְָׁמָרה ַנְפשִׁי ֵעדֶֹתי ָואֲֹהֵבם ְמאֹד: שַָׁמְרתִּ

ֵדִני  י ְתַלמְּ ה כִּ ִהלָּ ְעָנה ְשָׂפַתי תְּ בַּ יֵלִני: תַּ ִאְמָרְת ַהצִּ ִתי ְלָפֶני כְּ ְדָבְר ֲהִביֵנִני: ָתבֹוא ְתִחנָּ ִתי ְלָפֶני ְיָי כִּ תְִּקַרב ִרנָּ
 ְיָי ְותֹוָרְת י ִליׁשּוָעְת ָאְבתִּ י: תָּ י ִפּקּוֶדי ָבָחְרתִּ ִהי ָיְד ְלָעְזֵרִני כִּ י ָכל ִמְצֹוֶתי ֶצֶדק: תְּ ַען ְלׁשֹוִני ִאְמָרֶת כִּ י: תַּ ֻחקֶּ

י: י ִמְצֹוֶתי א שָָׁכְחתִּ  כִּ ׁש ַעְבדֶּ קֵּ ֶשׂה אֵֹבד בַּ ִעיִתי כְּ י: תָּ ֶט ַיַעְשֻרנִּ ִחי ַנְפשִׁי ּוְתַהְלֶל ּוִמשְׁפָּ שֲַׁעשָֻׁעי: תְּ

לאחר מכן אומרים אותיות נשמה
אותיות נשמה

ִני ִכְדָבֶר: ִנְדבֹות  ֵטי ִצְדֶק: ַנֲעֵניִתי ַעד ְמאֹד ְיָי ַחיֵּ ָמה ִלשְׁמֹר ִמשְׁפְּ י ָוֲאַקיֵּ ְעתִּ ֵנר ְלַרְגִלי ְדָבֶר ְואֹור ִלְנִתיָבִתי: ִנשְׁבַּ
ּקּוֶדי א  ח ִלי ּוִמפִּ י: ָנְתנּו ְרשִָׁעים פַּ י ָתִמיד ְותֹוָרְת א שָָׁכְחתִּ ַכפִּ ֶדִני: ַנְפשִׁי בְּ ֶטי ַלמְּ י ְרֵצה ָנא ְיָי ּוִמשְׁפָּ פִּ

י ְלעֹוָלם ֵעֶקב: י ַלֲעׂשֹות ֻחקֶּ ה: ָנִטיִתי ִלבִּ י ֵהמָּ י ְשׂׂשֹון ִלבִּ י ֵעְדֹוֶתי ְלעֹוָלם כִּ ָתִעיִתי: ָנַחְלתִּ

 מֹוֵצא שָָׁלל ָרב: שֶֶׁקר ָשֵׂנאִתי ָוֲאַתֵעָבה ּתֹוָרְת י: ָשׂׂש ָאנִֹכי ַעל ִאְמָרֶת כְּ ַחד ִלבִּ ָבְר פָּ ם ּוִמדְּ שִָׂרים ְרָדפּוִני ִחנָּ
י ִליׁשּוָעְת ְיָי  ְרתִּ ֵטי ִצְדֶק: שָׁלֹום ָרב ְלאֲֹהֵבי תֹוָרֶת ְוֵאין ָלמֹו ִמְכׁשֹול: ִשׂבַּ י ַעל ִמשְׁפְּ ְלתִּ ּיֹום ִהלַּ י: שֶַׁבע בַּ ָאָהְבתִּ

                  : ָרַכי ֶנְגדֶּ י ָכל דְּ י ִפּקּוֶדי ְוֵעדֶֹתי כִּ ּוִמְצֹוֶתי ָעִשׂיִתי: שְָׁמָרה ַנְפשִׁי ֵעדֶֹתי ָואֱֹהֵבם ְמאֹד: שַָׁמְרתִּ

י  י כִּ ְלתִּ ַדי ִהְשׂכַּ ל ְמַלמְּ י ְלעֹוָלם ִהיא ִלי: ִמכָּ ֵמִני ִמְצֹוֶתי כִּ ַחכְּ ל ַהּיֹום ִהיא ִשׂיָחִתי: ֵמאְֹיַבי תְּ י תֹוָרֶת כָּ ָמה ָאַהְבתִּ
 ֶטי שְׁפָּ ָבֶר: ִממִּ ִלאִתי ַרְגָלי ְלַמַען ֶאשְׁמֹר דְּ ל אַֹרח ָרע כָּ י: ִמכָּ ֶדי ָנָצְרתִּ י ִפקֻּ ֵקִנים ֶאְתּבֹוָנן כִּ ֵעְדֹוֶת ִשׂיָחה ִלי: ִמזְּ
ל אַֹרח שֶָׁקר: ן ָשֵׂנאִתי כָּ ֶדי ֶאְתּבֹוָנן ַעל כֵּ קֻּ ַבׁש ְלִפי: ִמפִּ י ִאְמָרֶת ִמדְּ ְמְלצּו ְלִחכִּ ה הֹוֵרָתִני: ַמה נִּ י ַאתָּ י כִּ א ָסְרתִּ

י בֹו  ְנִתיב ִמְצֹוֶתי כִּ ב: ַהְדִריֵכִני בִּ ָכל לֵּ ה בְּ ָרה תֹוָרֶת ְוֶאשְְׁמֶרנָּ ה ֵעֶקב: ֲהִביֵנִני ְוֶאצְּ ֶרנָּ י ְוֶאצֳּ ֶר ֻחקֶּ הֹוֵריִני ְיָי דֶּ
 ִאְמָרֵת ֲאשֶׁר  ִני: ָהֵקם ְלַעְבדְּ ְדָרֶכ ַחיֵּ ַצע: ַהֲעֵבר ֵעיַני ֵמְראֹות שְָׁוא בִּ י ֶאל ֵעְדֹוֶתי ְוַאל ֶאל בָּ י: ַהט ִלבִּ ָחָפְצתִּ

ִני: ִצְדָקְת ַחיֵּ י ְלִפּקּוֶדי בְּ ַאְבתִּ ה תָּ ֶטי טֹוִבים: ִהנֵּ י ִמשְׁפָּ י כִּ ִתי ֲאשֶׁר ָיגְֹרתִּ ְלִיְרָאֶת: ַהֲעֵבר ֶחְרפָּ

תפילת קדיש יתום

יכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון  ַחיֵּ י ְבָרא ִכְרעּוֵתּה, ְוַיְמִלי ַמְלכּוֵתּה בְּ ָעְלָמא דִּ א, בְּ ׁש שְֵׁמּה ַרבָּ דַּ ל ְוִיְתקַּ דַּ ִיְתגַּ
ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב. ְוִאְמרּו ָאֵמן: ית-ִישְָׁרֵאל. בַּ י ְדָכל-בֵּ ּוְבַחיֵּ

א. א ְמָבַר, ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמיָּ ְיֵהא שְֵׁמּה ַרבָּ
 ִרי ֻקְדשָׁא. בְּ ל שְֵׁמּה דְּ ה ְוִיְתַהלַּ ר ְוִיְתַעלֶּ א ְוִיְתַהדַּ ַאר ְוִיְתרַֹמם ְוִיְתַנֵשֹּ ח ְוִיְתפָּ בַּ ַר ְוִישְׁתַּ ִיְתבָּ

ָעְלָמא. ְוִאְמרּו  ֲאִמיָרן בְּ ָחָתא ְוֶנְחָמָתא, דַּ שְׁבְּ ְרָכָתא ְושִׁיָרָתא, תֻּ ל-בִּ א) ִמן-כָּ א (ּוְלֵעלָּ הּוא ְלֵעלָּ
ָאֵמן:

ל-ִיְשָֹרֵאל. ְואְמרּו ָאֵמן: ים, ָעֵלינּו ְוַעל-כָּ א ְוַחיִּ א ִמן-שְַׁמיָּ ְיֵהא שְָׁלָמא ַרבָּ
ל-ִיְשָֹרֵאל. ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְמרֹוָמיו, הּוא ַיֲעֶשֹה שָׁלֹום ָעֵלינּו ְוַעל-כָּ עֶֹשֹה שָׁלֹום בִּ

תפילת אל מלא רחמים

לזכר

ְנֵפי ַהשְִּׁכיָנה  ַחת כַּ רֹוִמים, ַהְמֵצא ְמנּוָחה ְנכֹוָנה תַּ מָּ ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים ׁשֹוֵכן בַּ
זֹוַהר ָהָרִקיַע ַמְזִהיִרים ֶאת ִנשְַׁמת פלוני בן פלוני,  ַמֲעלֹות ְקדֹוִשים ּוְטהֹוִרים כְּ בְּ
ַגן  ַרת ִנשְָׁמתֹו. בְּ ַעד ַהְזכָּ ֲעבּור ש {בן המשפחה} ָנַדב ְצָדָקה בְּ שֶָׁהַל ְלעֹוָלמֹו בַּ
ָנָפיו ְלעֹוָלִמים, ְוִיְצרֹור  ֵסֶתר כְּ יֵרהּו בְּ ַעל ָהַרֲחִמים ַיְסתִּ ֵהא ְמנּוָחתֹו. ָלֵכן בַּ ֵעֶדן תְּ

בֹו,  שָׁלֹום ַעל ִמשְׁכָּ ים ֶאת ִנשְָׁמתֹו. ְיָי הּוא ַנֲחָלתֹו ְוָינּוַח בְּ ְצרֹור ַהַחיִּ בִּ
ְונֹאַמר ָאֵמן:

לנקבה

ְנֵפי ַהשְִּׁכיָנה  ַחת כַּ רֹוִמים, ַהְמֵצא ְמנּוָחה ְנכֹוָנה תַּ מָּ ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים ׁשֹוֵכן בַּ
זֹוַהר ָהָרִקיַע ַמְזִהיִרים ֶאת ִנשְַׁמת פלונית בת פלונית  ַמֲעלֹות ְקדֹוִשים ּוְטהֹוִרים כְּ בְּ

ַרת ִנשְָׁמָתּה,  ַעד ַהְזכָּ ֲעבּור ש {בן המשפחה} ָנַדב ְצָדָקה בְּ שֶָׁהֶלָכה ְלעֹוָלָמּה, בַּ
ָנָפיו ְלעֹוָלִמים, ְוִיְצרֹור  ֵסֶתר כְּ יֶרָה בְּ ַעל ָהַרֲחִמים ַיְסתִּ ֵהא ְמנּוָחָתה. ָלֵכן בַּ ַגן ֵעֶדן תְּ בְּ

ָבּה  שָׁלֹום ַעל ִמשְׁכָּ ים ֶאת ִנשְָׁמָתּה ְיָי הּוא ַנֲחָלָתּה, ְוָתנּוַח בְּ ְצרֹור ַהַחיִּ בִּ
ְונֹאַמר ָאֵמן:



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:

ין, ְויֹוֵדַע  דִּ ין, ְוֵהִמית ֶאְתֶכם בַּ דִּ ל ֶאְתֶכם בַּ ין, ְוָזן ְוִכְלכֵּ דִּ ה ְיָי, ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ֲאשֶׁר ָיַצר ֶאְתֶכם בַּ רּו ַאתָּ בָּ
ִתים: ה ַהמֵּ ה ְיָי, ְמַחיֵּ רּו ַאתָּ ין: בָּ דִּ ין, ְוָעִתיד ְלַהֲחִזיר ּוְלַהֲחיֹוְתֶכם בַּ דִּ ֶכם בַּ לְּ ר כֻּ ִמְספַּ

ה, ַרב ְלהֹושִׁיַע. ה ֵמִתים ַאתָּ ּבֹור ְלעֹוָלם, ֲאדָֹני ְמַחיֵּ ה גִּ ַאתָּ
ם ֱאמּוָנתֹו  יר ֲאסּוִרים, ּוְמַקיֵּ ים, סֹוֵמ נֹוְפִלים, ְורֹוֵפא חֹוִלים, ּוַמתִּ ַרֲחִמים ַרבִּ ה ֵמִתים בְּ ֶחֶסד, ְמַחיֵּ ים בְּ ל ַחיִּ ְמַכְלכֵּ

ה ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה. , ֶמֶל ֵמִמית ּוְמַחיֶּ בּורֹות ּוִמי ּדֹוֶמה לָּ ַעל גְּ ִלישֵֵׁני ָעָפר. ִמי ָכמֹו בַּ
ה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים. ְוֶנֱאָמן ַאתָּ

ליד הקבר יש לומר את התפילות הבאות:

פרקי תהילים:

תהילים פרק לג
ן  רּו לֹו: שִׁירּו לֹו שִׁיר ָחָדׁש ֵהיִטיבּו ַנגֵּ ֵנֶבל ָעׂשֹור ַזמְּ ִכּנֹור בְּ ה: הֹודּו ַלָיי בְּ ָיי ַלְישִָׁרים ָנאָוה ְתִהלָּ יִקים בַּ נּו ַצדִּ ַרנְּ

ְדַבר ְיָי שַָׁמִים ַנֲעׂשּו  ט ֶחֶסד ְיָי ָמְלָאה ָהָאֶרץ: בִּ ֱאמּוָנה: אֵֹהב ְצָדָקה ּוִמשְׁפָּ ַבר ְיָי ְוָכל ַמֲעֵשׂהּו בֶּ י ָישָׁר דְּ ְתרּוָעה: כִּ בִּ
ל ֹישְֵׁבי ֵתֵבל:  ּנּו ָיגּורּו כָּ ל ָהָאֶרץ ִממֶּ הֹומֹות: ִייְראּו ֵמְיָי כָּ אֹוָצרֹות תְּ ם נֵֹתן בְּ ד ֵמי ַהיָּ נֵּ ֵנס כַּ ל ְצָבָאם: כֹּ יו כָּ ּוְברּוַח פִּ

ֲעמֹד ַמְחשְׁבֹות ִלּבֹו  ים: ֲעַצת ְיָי ְלעֹוָלם תַּ ֲעמֹד: ְיָי ֵהִפיר ֲעַצת ּגֹוִים ֵהִניא ַמְחשְׁבֹות ַעמִּ ה ַויַּ ִהי הוא ִצוָּ י הּוא אַמר ַויֶּ כִּ
כֹון  ֵני ָהָאָדם: ִממְּ ל בְּ יט ְיָי ָראה ֶאת כָּ ַחר ְלַנֲחָלה לֹו: ִמשַָּׁמִים ִהבִּ ְלדֹר ָודֹר: ַאשְֵׁרי ַהּגֹוי ֲאשֶׁר ְיָי ֱאָהיו ָהָעם בָּ

ּבֹור א  ָרב ָחִיל גִּ ֶל נֹושָׁע בְּ ל ַמֲעֵשׂיֶהם: ֵאין ַהמֶּ ִבין ֶאל כָּ ם ַהמֵּ ֵצר ַיַחד ִלבָּ ל ֹישְֵׁבי ָהָאֶרץ: ַהֹיּ יַח ֶאל כָּ שְִׁבּתֹו ִהשְׁגִּ
ֶות  יל ִממָּ ה ֵעין ְיָי ֶאל ְיֵרָאיו ַלְמַיֲחִלים ְלַחְסּדֹו: ְלַהצִּ ט: ִהנֵּ ַח: שֶֶׁקר ַהּסּוס ִלְתׁשּוָעה ּוְברֹב ֵחילֹו א ְיַמלֵּ ָרב כֹּ ֵצל בְּ ִינָּ

  י ְבשֵׁם ָקְדׁשֹו ָבָטְחנּו: ְיִהי ַחְסדְּ נּו כִּ י בֹו ִיְשַׂמח ִלבֵּ נּו הּוא: כִּ ָתה ַלָיי ֶעְזֵרנּו ּוָמִגנֵּ ָרָעב: ַנְפשֵׁנּו ִחכְּ ַנְפשָׁם ּוְלַחּיֹוָתם בָּ
:ֲאשֶׁר ִיַחְלנּו ָל ְיָי ָעֵלינּו כַּ

תהילים פרק טז
יֵרי  ה ְוַאדִּ ָאֶרץ ֵהמָּ ל ָעֶלי: ִלְקדֹושִׁים ֲאשֶׁר בָּ ה טֹוָבִתי בַּ י ָחִסיִתי ָב: ָאַמְרתְּ ַלָיי ֲאדָֹני ָאתָּ ם ְלָדִוד שְָׁמֵרִני ֵאל כִּ ִמְכתָּ

ׂא ֶאת שְׁמֹוָתם ַעל ְשָׂפָתי: ְיָי ְמָנת ֶחְלִקי  ם ּוַבל ֶאשָּ יֶהם ִמדָּ י ִנְסכֵּ ל ַאסִּ בֹוָתם ַאֵחר ָמָהרּו בַּ ל ֶחְפִצי ָבם: ִיְרּבּו ַעצְּ כָּ
ִעיִמים ַאף ַנֲחָלת  שְָׁפָרה ָעָלי: ֲאָבֵר ֶאת ְיָי ֲאשֶׁר ְיָעָצִני ַאף ֵלילֹות  נְּ ה ּתֹוִמי ּגֹוָרִלי: ֲחָבִלים ָנְפלּו ִלי בַּ ְוכֹוִסי ַאתָּ

י  ן ָלֶבַטח: כִּ ָשִׂרי ִישְׁכֹּ בֹוִדי ַאף בְּ ֶגל כְּ י ַויָּ ל ֶאּמֹוט: ָלַכן ָשַׂמח ִלבִּ י ִמיִמיִני בַּ י ָתִמיד כִּ יִתי ְיָי ְלֶנְגדִּ רּוִני ִכְליֹוָתי: שִׁוִּ ִיסְּ
 יִמיְנ ֶני ְנִעימֹות בִּ ים שַֹבע ְשָׂמחֹות ֶאת פָּ ן ֲחִסיְד ִלְראֹות שַָׁחת: ּתֹוִדיֵעִני אַֹרח ַחיִּ א ַתֲעזֹב ַנְפשִׁי ִלשְׁאֹול א ִתתֵּ

ֶנַצח:

תהילים פרק יז
ֱחֶזיָנה  ִטי ֵיֵצא ֵעיֶני תֶּ ָפֶני ִמשְׁפָּ א ִשְׂפֵתי ִמְרָמה: ִמלְּ ִתי בְּ ִתי ַהֲאִזיָנה ְתִפלָּ ה ְלָדִוד שְִׁמָעה ְיָי ֶצֶדק ַהְקשִׁיָבה ִרנָּ ִפלָּ תְּ
י  ְדַבר ְשָׂפֶתי ֲאִני שַָׁמְרתִּ י: ִלְפֻעּלֹות ָאָדם בִּ ל ַיֲעָבר פִּ ִתי בַּ ְמָצא ַזמֹּ ִני ַבל תִּ ְיָלה ְצַרְפתָּ ַקְדתָּ לַּ י פָּ י ִלבִּ ַחְנתָּ ישִָׁרים: בָּ מֵּ

י ַתֲעֵנִני ֵאל ַהט ָאְזְנ ִלי שְַׁמע ִאְמָרִתי:  ל ָנמֹוטּו ְפָעָמי: ֲאִני ְקָראִתי כִּ לֹוֶתי בַּ ַמְעגְּ מֹ ֲאשַֻׁרי בְּ ִריץ: תָּ ָאְרחֹות פָּ
ֵני ְרשִָׁעים זּו  יֵרִני: ִמפְּ ְסתִּ ָנֶפי תַּ ֵצל כְּ ת ָעִין בְּ ִאיׁשֹון בַּ יִמיֶנ: שְָׁמֵרִני כְּ ְתקֹוְמִמים בִּ ַהְפֵלה ֲחָסֶדי מֹושִׁיַע חֹוִסים ִממִּ

ה ְסָבבּונּו ֵעיֵניֶהם ָישִׁיתּו ִלְנטֹות  רּו ְבֵגאּות: ַאּׁשֵרנּו ַעתָּ ימֹו ִדבְּ מֹו ָסְגרּו פִּ יפּו ָעָלי: ֶחְלבָּ ֶנֶפׁש ַיקִּ שַּׁדּוִני אְֹיַבי בְּ
ָטה ַנְפשִׁי ֵמָרשָׁע  לְּ ָמה ָפָניו ַהְכִריֵעהּו פַּ ִרים: קּוָמה ְיָי ַקדְּ ִמְסתָּ ַאְרֵיה ִיְכסֹוף ִלְטרֹף ְוִכְכִפיר ֹישֵׁב בְּ ְמֹינֹו כְּ ָאֶרץ: דִּ בָּ

יחּו ִיְתָרם ְלעֹוְלֵליֶהם:  עּו ָבִנים ְוִהנִּ א ִבְטָנם ִיְשׂבְּ ַמלֵּ ים ּוְצפּוְנ תְּ ַחיִּ : ִמְמִתים ָיְדך ְיָי ִמְמִתים ֵמֶחֶלד ֶחְלָקם בַּ ַחְרבֶּ
:מּוָנֶת ָעה ְבָהִקיץ תְּ ֶצֶדק ֶאֱחֶזה ָפֶני ֶאְשׂבְּ ֲאִני בְּ

תהילים עב
ט: ִיְשׂאּו ָהִרים שָׁלֹום ָלָעם  י ְבִמשְׁפָּ  ְבֶצֶדק ַוֲעִניֶּ ן ְוִצְדָקְת ְלֶבן ֶמֶל: ָיִדין ַעמְּ ֶטי ְלֶמֶל תֵּ ִלשְׁמֹה ֱאִהים ִמשְׁפָּ

א עֹושֵׁק: ִייָראּו ִעם שֶָׁמׁש ְוִלְפֵני ָיֵרַח ּדֹור ּדֹוִרים: ֵיֵרד  י ָעם יֹושִׁיַע ִלְבֵני ֶאְביֹון ִויַדכֵּ ט ֲעִניֵּ ְצָדָקה: ִישְׁפֹּ ּוְגָבעֹות בִּ
ָהר ַעד ַאְפֵסי  ם ַעד ָים ּוִמנָּ ִלי ָיֵרַח: ְוֵיְרדְּ ִמיָּ יק ְורֹב שָׁלֹום ַעד בְּ ָיָמיו ַצדִּ ְרִביִבים ַזְרִזיף ָאֶרץ: ִיְפַרח בְּ ז כִּ ָמָטר ַעל גֵּ כְּ

ר ַיְקִריבּו:  ים ִמְנָחה ָישִׁיבּו ַמְלֵכי שְָׁבא ּוְסָבא ֶאשְׁכָּ ים ְואְֹיָביו ָעָפר ְיַלֵחכּו: ַמְלֵכי ַתְרשִׁיׁש ְוִאיִּ ָאֶרץ: ְלָפָניו ִיְכְרעּו ִציִּ
ל ְוֶאְביֹון ְוַנְפׁשֹות  ַע ְוָעִני ְוֵאין עֵֹזר לֹו: ָיחֹס ַעל דַּ יל ֶאְביֹון ְמשַׁוֵּ י ַיצִּ ל ּגֹוִים ַיַעְבדּוהּו: כִּ ֲחוּו לֹו ָכל ְמָלִכים כָּ ְוִישְׁתַּ

ל  ֲעדֹו ָתִמיד כָּ ל בַּ לֵּ ַהב שְָׁבא ְוִיְתפַּ ן לֹו ִמזְּ ֵעיָניו: ִויִחי ְוִיתֶּ ָמם בְּ ֶאְביֹוִנים יֹושִׁיַע: ִמּתֹו ּוֵמָחָמס ִיְגַאל ַנְפשָׁם ְוֵייַקר דָּ
ֵעֶשׂב ָהָאֶרץ: ְיִהי שְׁמֹו ְלעֹוָלם  ְריֹו ְוָיִציצּו ֵמִעיר כְּ ָבנֹון פִּ לְּ רֹאׁש ָהִרים ִיְרַעׁש כַּ ָאֶרץ בְּ ר בָּ ת בַּ הּיֹום ְיָבְרֶכְנהּו: ְיִהי ִפסַּ

 ֵהי ִיְשָׂרֵאל עֵֹשׂה ִנְפָלאֹות ְלַבּדֹו: ּוָברּוִהים ֱאְיָי ֱא רּו ל ּגֹוִים ְיַאשְֻּׁרהּו: בָּ ְרכּו בֹו כָּ ִלְפֵני שֶֶׁמׁש ִיּנֹון שְׁמֹו ְוִיְתבָּ
ן ִישָׁי: ִוד בֶּ לּו ְתִפּלֹות דָּ ל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן: כָּ ֵלא ְכבֹודֹו ֶאת כָּ בֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִימָּ שֵׁם כְּ

תהילים צא
ֶבר  ח ָיקּוׁש ִמדֶּ יְל ִמפַּ י הּוא ַיצִּ י ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי ֱאַהי ֶאְבַטח ּבֹו: כִּ י ִיְתלֹוָנן: אַֹמר ַליָּ ֵצל שַׁדַּ ֵסֶתר ֶעְליֹון בְּ ֹישֵׁב בְּ
ֶבר  ַחד ָלְיָלה ֵמֵחץ ָיעּוף יֹוָמם: ִמדֶּ ה ְוסֵֹחָרה ֲאִמּתֹו: א ִתיָרא ִמפַּ ְחֶסה ִצנָּ ָנָפיו תֶּ ֶאְבָרתֹו ָיֶס ָל ְוַתַחת כְּ ַהּוֹות: בְּ

ַמת  יט ְושִׁלֻּ ֵעיֶני ַתבִּ ׁש: ַרק בְּ  ֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנ ֵאֶלי א ִיגָּ דְּ ל ִמצִּ ֶטב ָיׁשּוד ָצֳהָרִים: ִיפֹּ אֶֹפל ַיֲה ִמקֶּ בָּ
י ַמְלָאָכיו  ָאֳהֶל: כִּ ה ֵאֶלי ָרָעה ְוֶנַגע א ִיְקַרב בְּ ה ְיָי ַמְחִסי ֶעְליֹון ַשְׂמתָּ ְמעֹוֶנ :א ְתֻאנֶּ י ַאתָּ ְרֶאה: כִּ ְרשִָׁעים תִּ

י  ין: כִּ ִפיר ְוַתנִּ ְרמֹס כְּ ְדרֹ תִּ ֶאֶבן ַרְגֶל: ַעל שַַׁחל ָוֶפֶתן תִּ ף בָּ גֹּ ן תִּ ׂאּוְנ פֶּ ִים ִישָּ פַּ ָרֶכי: ַעל כַּ ָכל דְּ  ִלשְָׁמְר בְּ ה לָּ ְיַצוֶּ
ֵדהּו: אֶֹר ָיִמים  ֵצהּו ַוֲאַכבְּ י ָיַדע שְִׁמי: ִיְקָרֵאִני ְוֶאֱעֵנהּו ִעּמֹו ָאנִֹכי ְבָצָרה ֲאַחלְּ ֵבהּו כִּ ֵטהּו ֲאַשׂגְּ ִבי ָחשַׁק ַוֲאַפלְּ

יׁשּוָעִתי: יֵעהּו ְוַאְרֵאהּו בִּ ַאְשׂבִּ

תהילים קד
ִים  ְיִריָעה: ַהְמָקֶרה ַבמַּ ְׂלָמה נֹוֶטה שַָׁמִים כַּ שַּ : עֶֹטה אֹור כַּ ַדְלתָּ ְמאֹד הֹוד ְוָהָדר ָלָבשְׁתָּ ְרִכי ַנְפשִׁי ֶאת ְיָי ְיָי ֱאַהי גָּ בָּ

ְנֵפי רּוַח: עֶֹשׂה ַמְלָאָכיו רּוחֹות ְמשְָׁרָתיו ֵאׁש ֵהט: ָיַסד ֶאֶרץ ַעל ְמכֹוֶניָה   ַעל כַּ ׂם ָעִבים ְרכּובֹו ַהְמַהלֵּ ֲעִלּיֹוָתיו ַהשָּ
ֲעָרְת ְינּוסּון ִמן קֹול ַרַעְמ ֵיָחֵפזּון: ַיֲעלּו  יתֹו ַעל ָהִרים ַיַעְמדּו ָמִים: ִמן גַּ סִּ בּוׁש כִּ לְּ הֹום כַּ ּמֹוט עֹוָלם ָוֶעד: תְּ ל תִּ בַּ

ַח ַמְעָיִנים  ל ְישֻׁבּון ְלַכּסֹות ָהָאֶרץ: ַהְמשַׁלֵּ ל ַיֲעבֹרּון בַּ בּול ַשְׂמתָּ בַּ ָהִרים ֵיְרדּו ְבָקעֹות ֶאל ְמקֹום ֶזה ָיַסְדתָּ ָלֶהם: גְּ
ין ֳעָפאִים  רּו ְפָרִאים ְצָמָאם: ֲעֵליֶהם עֹוף ַהשַָּׁמִים ִישְּׁכֹון ִמבֵּ ָׂדי ִישְׁבְּ ל ַחְיתֹו שָּ כּון: ַישְׁקּו כָּ ין ָהִרים ְיַהלֵּ ָחִלים בֵּ נְּ בַּ

ֵהָמה ְוֵעֶשׂב ַלֲעבַֹדת ָהָאָדם  ע ָהָאֶרץ: ַמְצִמיַח ָחִציר ַלבְּ ֶשׂבַּ ִרי ַמֲעֶשׂי תִּ נּו קֹול: ַמשְֶׁקה ָהִרים ֵמֲעִלּיֹוָתיו ִמפְּ ִיתְּ
עּו ֲעֵצי ְיָי ַאְרֵזי  ִנים ִמשֶָּׁמן ְוֶלֶחם ְלַבב ֱאנֹוׁש ִיְסָעד: ִיְשׂבְּ ח ְלַבב ֱאנֹוׁש ְלַהְצִהיל פָּ ְלהֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ: ְוַיִין ְיַשׂמַּ
ים:  ֵעִלים ְסָלִעים ַמְחֶסה ַלשְַׁפנִּ בִֹהים ַליְּ יָתּה: ָהִרים ַהגְּ רֹושִׁים בֵּ נּו ֲחִסיָדה בְּ ִרים ְיַקנֵּ ְלָבנֹון ֲאשֶׁר ָנָטע: ֲאשֶׁר שָׁם ִצפֳּ

ֶרף  ִפיִרים שֲֹׁאִגים ַלטָּ ל ַחְיתֹו ָיַער: ַהכְּ שֶׁת חֹשֶׁ ִויִהי ָלְיָלה ּבֹו ִתְרמֹׁש כָּ ָעָשׂה ָיֵרַח ְלמֹוֲעִדים שֶֶׁמׁש ָיַדע ְמבֹואֹו: תָּ
צּון: ֵיֵצא ָאָדם ְלָפֳעלֹו ְוַלֲעבָֹדתֹו ֲעֵדי ָעֶרב: ָמה ַרּבּו  ְזַרח ַהשֶֶּׁמׁש ֵיָאֵספּון ְוֶאל ְמעֹונָֹתם ִיְרבָּ ׁש ֵמֵאל ָאְכָלם: תִּ ּוְלַבקֵּ
ר ַחּיֹות ְקַטּנֹות  דֹול ּוְרַחב ָיַדִים שָׁם ֶרֶמׂש ְוֵאין ִמְספָּ ם גָּ ָחְכָמה ָעִשׂיָת ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְנָיֶני: ֶזה ַהיָּ ם בְּ לָּ ַמֲעֶשׂי ְיָי כֻּ

ן ָלֶהם ִיְלקֹטּון  תֵּ ִעּתֹו: תִּ רּון ָלֵתת ָאְכָלם בְּ ָלם ֵאֶלי ְיַשׂבֵּ כּון ִלְוָיָתן ֶזה ָיַצְרתָּ ְלַשֶׂחק ּבֹו: כֻּ דֹלֹות: שָׁם ֳאִנּיֹות ְיַהלֵּ ִעם גְּ
ֵראּון  ח רּוֲח ִיבָּ שַׁלַּ ֵסף רּוָחם ִיְגָועּון ְוֶאל ֲעָפָרם ְיׁשּובּון: תְּ ֵהלּון תֹּ ֶני ִיבָּ יר פָּ ְסתִּ עּון טֹוב: תַּ ח ָיְד ִיְשׂבְּ ְפתַּ תִּ

ָיי  ָהִרים ְוֶיֱעשָׁנּו: ָאשִׁיָרה לַּ ע בֶּ ְרָעד ִיגַּ יט ָלָאֶרץ ַותִּ בִּ ַמֲעָשׂיו: ַהמַּ ֵני ֲאָדָמה: ְיִהי ְכבֹוד ְיָי ְלעֹוָלם ִיְשַׂמח ְיָי בְּ ׁש פְּ ּוְתַחדֵּ
ְרִכי  ִאים ִמן ָהָאֶרץ ּוְרשִָׁעים עֹוד ֵאיָנם בָּ ּמּו ַחטָּ ָיי: ִיתַּ עֹוִדי: ֶיֱעַרב ָעָליו ִשׂיִחי ָאנִֹכי ֶאְשַׂמח בַּ י ֲאַזְמָרה ֵלאַהי בְּ ַחיָּ בְּ

ַנְפשִׁי ֶאת ְיָי ַהְללּוָיּה:

תהילים קל
שְָׁמר  ֲחנּוָני: ִאם ֲעֹונֹות תִּ ְהֶייָנה ָאְזֶני ַקשֻּׁבֹות ְלקֹול תַּ ים ְקָראִתי ְיָי: ֲאדָֹני שְִׁמָעה ְבקֹוִלי תִּ ֲעַמקִּ ֲעלֹות ִממַּ שִׁיר ַהמַּ
י: ַנְפשִׁי ַלאדָֹני ִמשְֹּׁמִרים  ָתה ַנְפשִׁי ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלתִּ יִתי ְיָי ִקוְּ ֵרא: ִקוִּ וָּ ִליָחה ְלַמַען תִּ  ַהסְּ י ִעמְּ ָיּה ֲאדָֹני ִמי ַיֲעמֹד: כִּ

ֹונֹוָתיו: ל עֲּ ה ֶאת ִיְשָׂרֵאל ִמכֹּ ה ִעּמֹו ְפדּות: ְוהּוא ִיְפדֶּ י ִעם ְיָי ַהֶחֶסד ְוַהְרבֵּ ֶקר: ַיֵחל ִיְשָׂרֵאל ֶאל ְיָי כִּ ֶקר שְֹׁמִרים ַלבֹּ ַלבֹּ
לאחר מכן מתוך מזמור קיט אומרים את התפילות לפי שם הנפטר

אותיות לעילוי שם הנפטר

אותיות א"ב לעילוי שם הנפטר לפי תהילים קיט

ְדָרָכיו ָהָלכּו:  ָכל ֵלב ִיְדְרשּוהּו: ַאף א ָפֲעלּו ַעְוָלה בִּ תֹוַרת ְיָי: ַאשְֵׁרי נְֹצֵרי ֵעדָֹתיו בְּ ַאשְֵׁרי ְתִמיֵמי ָדֶר ַההֹוְלִכים בְּ
 אֹוְד :ל ִמְצֹוֶתי יִטי ֶאל כָּ ַהבִּ י: ָאז א ֵאבֹוׁש בְּ נּו ְדָרָכי ִלשְׁמֹר ֻחקֶּ ֶדי ִלשְׁמֹר ְמאֹד: ַאֲחַלי ִיכֹּ יָתה ִפקֻּ ה ִצוִּ ַאתָּ

ַעְזֵבִני ַעד ְמאֹד: י ֶאשְׁמֹר ַאל תַּ ֵטי ִצְדֶק: ֶאת ֻחקֶּ ָלְמִדי ִמשְׁפְּ ֹיֶשר ֵלָבב בְּ בְּ

י ִאְמָרֶת ְלַמַען א  י ָצַפְנתִּ ִלבִּ ְצֹוֶתי: בְּ ִני ִממִּ שְׁגֵּ י ַאל תַּ י ִדַרשְׁתִּ בִּ ָכל לִּ ְדָבֶר: בְּ ַער ֶאת ָאְרחֹו ִלשְׁמֹר כִּ ה נַּ בֶַּמה ְיַזכֶּ
ל הֹון:  ַעל כָּ י כְּ ֶדֶר ֵעְדֹוֶתי ָשְׂשׂתִּ ֵטי ִפי: בְּ ל ִמשְׁפְּ י כֹּ ְרתִּ ְשָׂפַתי ִספַּ י: בִּ ֵדִני ֻחקֶּ ה ְיָי ַלמְּ רּו ַאתָּ ֶאֱחָטא ָל: בָּ

:ָבֶר ח דְּ ֲעשָׁע א ֶאשְׁכַּ ֶתי ֶאשְׁתַּ ֻחקֹּ יָטה אְֹרחֶֹתי: בְּ ִפּקּוֶדי ָאִשׂיָחה ְוַאבִּ בְּ

י  נִּ ר ִממֶּ ְסתֵּ ר ָאנִֹכי ָבָאֶרץ ַאל תַּ יָטה ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶת: גֵּ ל ֵעיַני ְוַאבִּ  ֶאְחֶיה ְוֶאשְְׁמָרה ְדָבֶר: גַּ גְּמֹל ַעל ַעְבדְּ
ה ָובּוז  ל ֵמָעַלי ֶחְרפָּ ְצֹוֶתי: גַּ ַעְרתָּ ֵזִדים ֲארּוִרים ַהשִֹּׁגים ִממִּ ָכל ֵעת: גָּ ֶטי בְּ ְרָסה ַנְפשִׁי ְלַתֲאָבה ֶאל ִמשְׁפָּ ִמְצֹוֶתי: גָּ

ם ֵעדֶֹתי שֲַׁעשַֻׁעי ֲעָצִתי: י: גַּ ֻחקֶּ  ָיִשׂיַח בְּ רּו ַעְבדְּ י ִנְדבָּ ם ָישְׁבּו ָשִׂרים בִּ י: גַּ י ֵעדֶֹתי ָנָצְרתִּ כִּ

 :ִנְפְלאֹוֶתי ּקּוֶדי ֲהִבֵיִנני ְוָאִשׂיָחה בְּ ֶר פִּ י: דֶּ ֵדִני ֻחקֶּ ֲעֵנִני ַלמְּ י ִותַּ ְרתִּ ָרַכי ִספַּ ְדָבֶר: דְּ ִני כִּ דְָּבָקה ֶלָעָפר ַנְפשִׁי ַחיֵּ
יִתי:  ֶטי שִׁוִּ י ִמשְׁפָּ ֶר ֱאמּוָנה ָבָחְרתִּ ִני: דֶּ י ְותֹוָרְת ָחנֵּ נִּ ֶר שֶֶׁקר ָהֵסר ִממֶּ ְדָבֶר: דֶּ ֵמִני כִּ ְלָפה ַנְפשִׁי ִמּתּוָגה ַקיְּ דָּ

י: י ַתְרִחיב ִלבִּ ֶר ִמְצֹוֶתי ָארּוץ כִּ ִבישִֵׁני: דֶּ י ְבֵעְדֹוֶתי ְיָי ַאל תְּ ַבְקתִּ דָּ

י בֹו  ְנִתיב ִמְצֹוֶתי כִּ ב: ַהְדִריֵכִני בִּ ָכל לֵּ ה בְּ ָרה תֹוָרֶת ְוֶאשְְׁמֶרנָּ ה ֵעֶקב: ֲהִביֵנִני ְוֶאצְּ ֶרנָּ י ְוֶאצֳּ ֶר ֻחקֶּ הֹוֵריִני ְיָי דֶּ
 ִאְמָרֶת ֲאשֶׁר  ִני: ָהֵקם ְלַעְבדְּ ְדָרֶכ ַחיֵּ ַצע: ַהֲעֵבר ֵעיַני ֵמְראֹות שְָׁוא בִּ י ֶאל ֵעְדֹוֶתי ְוַאל ֶאל בָּ י: ַהט ִלבִּ ָחָפְצתִּ

ִני: ִצְדָקְת ַחיֵּ י ְלִפּקּוֶדי בְּ ַאְבתִּ ה תָּ ֶטי טֹוִבים: ִהנֵּ י ִמשְׁפָּ י כִּ ִתי ֲאשֶׁר ָיגְֹרתִּ ְלִיְרָאֶת: ַהֲעֵבר ֶחְרפָּ

י  י ְדַבר ֱאֶמת ַעד ְמאֹד כִּ ל ִמפִּ צֵּ ְדָבֶר: ְוַאל תַּ י בִּ י ָבַטְחתִּ ִאְמָרֶת: ְוֶאֱעֶנה חְֹרִפי ָדָבר כִּ ׁשּוָעְת כְּ וִיבֹֻאִני ֲחָסֶדי ְיָי תְּ
 ָרה ְבֵעדֶֹתי י: ַוֲאַדבְּ ֶדי ָדָרשְׁתִּ י ִפקֻּ ָכה ָבְרָחָבה כִּ י: ְוֶאשְְׁמָרה תֹוָרְת ָתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד: ְוֶאְתַהלְּ ֶט ִיָחְלתִּ ְלִמשְׁפָּ

י ְוָאִשׂיָחה  י ֶאל ִמְצֹוֶתי ֲאשֶׁר ָאָהְבתִּ ׂא ַכפַּ י: ְוֶאשָּ ִמְצֹוֶתי ֲאשֶׁר ָאָהְבתִּ ֲעשַׁע בְּ ֶנֶגד ְמָלִכים ְוא ֵאבֹוׁש: ְוֶאשְׁתַּ
:י ֻחקֶּ בְּ

ְתִני: ֵזִדים ֱהִליֻצִני ַעד ְמאֹד ִמּתֹוָרְת א  י ִאְמָרְת ִחיָּ ִני: זֹאת ֶנָחָמִתי ְבָעְנִיי כִּ  ַעל ֲאשֶׁר ִיַחְלתָּ ָבר ְלַעְבדֶּ ְזָכר דָּ
ֵבית  י בְּ ֶטי ֵמעֹוָלם ְיָי ָוֶאְתֶנָחם: ַזְלָעָפה ֲאָחַזְתִני ֵמְרשִָׁעים עְֹזֵבי ּתֹוָרֶת: ְזִמרֹות ָהיּו ִלי ֻחקֶּ י ִמשְׁפָּ ָנִטיִתי: ָזַכְרתִּ

י: ֶדי ָנָצְרתִּ י ִפקֻּ י כִּ י ַבַלְיָלה שְִׁמ ְיָי ְוֶאשְְׁמָרה ּתֹוָרֶת: זֹאת ָהְיָתה-לִּ ְמגּוָרי: ָזַכְרתִּ

 :ָרָכי ָוָאשִׁיָבה ַרְגַלי ֶאל ֵעדֶֹתי י דְּ ִאְמָרֶת: ִחשְַּׁבתִּ ִני כְּ יִתי ָפֶני ְבָכל ֵלב ָחנֵּ ָבֶרי: ִחלִּ י ִלשְׁמֹר דְּ ֶחְלִקי ְיָי ָאַמְרתִּ
 י: ֲחצֹות ַלְיָלה ָאקּום ְלהֹודֹות ָל ֻדִני ּתֹוָרְת א שָָׁכְחתִּ י ִלשְׁמֹר ִמְצֹוֶתי: ֶחְבֵלי ְרָשִעים ִעוְּ י ְוא ִהְתַמְהָמְהתִּ ַחשְׁתִּ

ֵדִני: י ַלמְּ  ְיָי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֻחקֶּ ֶדי: ַחְסדְּ קֻּ ֵטי ִצְדֶק: ָחֵבר ֲאִני ְלָכל ֲאשֶׁר ְיֵראּו ּוְלשְֹׁמֵרי פִּ ַעל ִמשְׁפְּ

ה  י: ֶטֶרם ֶאֱעֶנה ֲאִני שֵֹׁגג ְוַעתָּ י ְבִמְצֹוֶתי ֶהֱאָמְנתִּ ֵדִני כִּ ְדָבֶר: טּוב ַטַעם ָוַדַעת ַלמְּ  ְיָי כִּ טֹוב ָעִשׂיָת ִעם ַעְבדְּ
ֵחֶלב  ּקּוֶדי: ָטַפש כַּ ר פִּ ב ֶאצֹּ ָכל לֵּ י: ָטְפלּו ָעַלי שֶֶׁקר ֵזִדים ֲאִני בְּ ֵדִני ֻחקֶּ ה ּוֵמִטיב ַלמְּ י: טֹוב ַאתָּ ִאְמָרְת שָָׁמְרתִּ

י ֵמַאְלֵפי ָזָהב ָוָכֶסף: י: טֹוב ִלי תֹוַרת פִּ יִתי ְלַמַען ֶאְלַמד ֻחקֶּ י ֻענֵּ י: טֹוב ִלי כִּ ם ֲאִני ּתֹוָרְת שֲִׁעשְָׁעתִּ ִלבָּ

י ֶצֶדק  י ְיָי כִּ י: ָיַדְעתִּ י ִלְדָבְר ִיָחְלתִּ ָיֶדי ָעׂשּוִני ַוְיכֹוְננּוִני ֲהִביֵנִני ְוֶאְלְמָדה ִמְצֹוֶתי: ְיֵרֶאי ִיְראּוִני ְוִיְשָׂמחּו כִּ
י תֹוָרְת שֲַׁעשָֻׁעי:  : ְיבֹאּוִני ַרֲחֶמי ְוֶאְחֶיה כִּ ִאְמָרְת ְלַעְבדְּ  ְלַנֲחֵמִני כְּ יָתִני: ְיִהי ָנא ַחְסדְּ ֶטי ֶוֱאמּוָנה ִענִּ ִמשְׁפָּ

י ְלַמַען א  ֻחקֶּ י ָתִמים בְּ ֶדי: ָיׁשּובּו ִלי ְיֵרֶאי ְוֹיְדֵעי ֵעדֶֹתי: ְיִהי ִלבִּ ִפקֻּ תּוִני ֲאִני ָאִשׂיַח בְּ י שֶֶׁקר ִעוְּ ֵיבׁשּו ֵזִדים כִּ
ֵאבֹוׁש:

י א  ִקיטֹור ֻחקֶּ נֹאד בְּ י ָהִייִתי כְּ ַנֲחֵמִני: כִּ לּו ֵעיַני ְלִאְמָרֶת ֵלאמֹר ָמַתי תְּ י: כָּ ְלָתה ִלְתׁשּוָעְת ַנְפשִׁי ִלְדָבְר ִיָחְלתִּ כָּ
ל ִמְצֹוֶתי ֱאמּוָנה  רּו ִלי ֵזִדים שִׁיחֹות ֲאשֶׁר א ְכתֹוָרֶת: כָּ ט: כָּ ֲעֶשׂה ְברְֹדַפי ִמשְׁפָּ  ָמַתי תַּ ה ְיֵמי ַעְבדֶּ מָּ י: כַּ שָָׁכְחתִּ

:י ִני ְוֶאשְְׁמָרה ֵעדּות פִּ  ַחיֵּ ַחְסדְּ ֶדי: כְּ קֻּ י פִּ ּלּוִני ָבָאֶרץ ַוֲאִני א ָעַזְבתִּ ְמַעט כִּ שֶֶׁקר ְרָדפּוִני ָעְזֵרִני: כִּ

ל ֲעָבֶדי: לּוֵלי  י ַהכֹּ ֶטי ָעְמדּו ַהּיֹום כִּ ֲעמֹד: ְלִמשְׁפָּ שָָּׁמִים: ְלדֹר ָודֹר ֱאמּוָנֶת ּכֹוַנְנתָּ ֶאֶרץ ַותַּ ב בַּ ָבְר ִנצָּ לְעֹוָלם ְיָי דְּ
י:  י ִפּקּוֶדי ָדָרשְׁתִּ יָתִני: ְל ֲאִני הֹוִשיֵעִני כִּ י ָבם ִחיִּ ֶדי כִּ קֻּ ח פִּ ָעְנִיי: ְלעֹוָלם א ֶאשְׁכַּ י בְּ תֹוָרְת שֲַׁעשָֻׁעי ָאז ָאַבְדתִּ

ְכָלה ָרִאיִתי ֵקץ ְרָחָבה ִמְצָוְת ְמאֹד: ֵדִני ֵעדֶֹתי ֶאְתּבֹוָנן: ְלָכל תִּ ִלי ִקּוּו ְרשִָׁעים ְלַאבְּ

י  י כִּ ְלתִּ ַדי ִהְשׂכַּ ל ְמַלמְּ י ְלעֹוָלם ִהיא ִלי: ִמכָּ ֵמִני ִמְצֹוֶתי כִּ ַחכְּ ל ַהּיֹום ִהיא ִשׂיָחִתי: ֵמאְֹיַבי תְּ י תֹוָרֶת כָּ ָמה ָאַהְבתִּ
 ֶטי שְׁפָּ ָבֶר: ִממִּ ִלאִתי ַרְגָלי ְלַמַען ֶאשְׁמֹר דְּ ל אַֹרח ָרע כָּ י: ִמכָּ ֶדי ָנָצְרתִּ י ִפקֻּ ֵקִנים ֶאְתּבֹוָנן כִּ ֵעְדֹוֶת ִשׂיָחה ִלי: ִמזְּ
ל אַֹרח שֶָׁקר: ן ָשֵׂנאִתי כָּ ּקּוֶדי ֶאְתּבֹוָנן ַעל כֵּ ַבׁש ְלִפי: ְמפִּ י ִאְמָרֶת ְמדְּ ְמְלצּו ְלִחכִּ ה הֹוֵרָתִני: ַמה נִּ י ַאתָּ י כִּ א ָסְרתִּ

ִני ִכְדָבֶר: ִנְדבֹות  ֵטי ִצְדֶק: ַנֲעֵניִתי ַעד מאֹד ְיָי ַחיֵּ ָמה ִלשְׁמֹר ִמשְׁפְּ י ָוֲאַקיֵּ ְעתִּ ֵנר ְלַרְגִלי ְדָבֶר ְואֹור ִלְנִתיָבִתי: ִנשְׁבַּ
ּקּוֶדי א  ח ִלי ּוִמפִּ י: ָנְתנּו ְרשִָׁעים פַּ י ָתִמיד ְותֹוָרְת א שָָׁכְחתִּ ַכפִּ ֶדִני: ַנְפשִׁי בְּ ֶטי ַלמְּ י ְרֵצה ָנא ְיָי ּוִמשְׁפָּ פִּ

י ְלעֹוָלם ֵעֶקב: י ַלֲעׂשֹות ֻחקֶּ ה: ָנִטיִתי ִלבִּ י ֵהמָּ י ְשׂׂשֹון ִלבִּ י ֵעְדֹוֶתי ְלעֹוָלם כִּ ָתִעיִתי: ָנַחְלתִּ

ָרה ִמְצֹות ֱאָהי: ָסְמֵכִני  י ְמֵרִעים ְוֶאצְּ נִּ י: סּורּו ִממֶּ ה ִלְדָבְר ִיָחְלתִּ י ָאתָּ י: ִסְתִרי ּוָמִגנִּ ֵסֲעִפים ָשֵׂנאִתי ְותֹוָרְת ָאָהְבתִּ
י שֶֶׁקר  י כִּ ל ׁשֹוִגים ֵמֻחקֶּ י ָתִמיד: ָסִליָת כָּ שְָׁעה ְוֶאשְָׁעה ְבֻחקֶּ ְׂבִרי: ְסָעֵדִני ְוִאוָּ ִבישִֵׁני ִמשִּ ְכִאְמָרְת ְוֶאְחֶיה ְוַאל תְּ

ֶטי ָיֵראִתי: שְׁפָּ  ְבָשִׂרי ּוִממִּ ְחדְּ י ֵעדֶֹתי: ָסַמר ִמפַּ תָּ ָכל ִרשְֵׁעי ָאֶרץ ָלֵכן ָאַהְבתִּ ְרִמיָתם: ִסיִגים ִהשְׁבַּ תַּ

לּו ִליׁשּוָעֶת ּוְלִאְמַרת   ְלטֹוב ַאל ַיַעשְׁקּוִני ֵזִדים: ֵעיַני כָּ יֵחִני ְלעשְָׁקי: ֲערֹב ַעְבדְּ נִּ ל תַּ ט ָוֶצֶדק בַּ ָעִשׂיִתי ִמשְׁפָּ
 :ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלְיָי ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶת :ָאִני ֲהִביֵנִני ְוֵאְדָעה ֵעדֶֹתי  ֵדִני: ַעְבדְּ י ַלמְּ  ְוֻחקֶּ  ְכַחְסדֶּ ִצְדֶק: ֲעֵשׂה ִעם ַעְבדְּ

ל אַֹרח שֶֶׁקר ָשֵׂנאִתי: י כָּ ּקּוֵדי כֹל ִישְָּׁרתִּ ל פִּ ן כָּ ז: ַעל כֵּ ָהב ּוִמפָּ י ִמְצֹוֶתי ִמזָּ ן ָאַהְבתִּ ַעל כֵּ

י:  י ְלִמְצֹוֶתי ָיָאְבתִּ י ָוֶאשְָׁאָפה כִּ י ָפַעְרתִּ ָתִיים: כִּ ָבֶרי ָיִאיר ֵמִבין פְּ ַתח דְּ ן ְנָצָרַתם ַנְפשִׁי: פֵּ פְָּלאֹות ֵעְדֹוֶתי ַעל כֵּ
ֵדִני ֵמעשֶׁק ָאָדם ְוֶאשְְׁמָרה  י ָכל ָאֶון: פְּ שְֶׁלט בִּ ִאְמָרֶת ְוַאל תַּ ָעַמי ָהֵכן בְּ ט ְלאֲֹהֵבי שְֶׁמ: פְּ ִמשְׁפָּ ִני כְּ ֵנה ֵאַלי ְוָחנֵּ פְּ

:א שְָׁמרּו תֹוָרֶת ְלֵגי ַמִים ָיְרדּו ֵעיָני ַעל י: פַּ ֵדִני ֶאת ֻחקֶּ  ְוַלמְּ ַעְבדֶּ ֶני ָהֵאר בְּ ּקּוֶדי: פָּ פִּ

י שְָׁכחּו ְדָבֶרי ָצָרי: ְצרּוָפה  ַתְתִני ִקְנָאִתי כִּ יָת ֶצֶדק ֵעדֶֹתי ֶוֱאמּוָנה ְמאֹד: ִצמְּ ֶטי: ִצוִּ ה ְיָי ְוָישָׁר ִמשְׁפָּ יק ַאתָּ ַצדִּ
י: ִצְדָקְת ֶצֶדק ְלעֹוָלם ְותֹוָרְת ֱאֶמת: ַצר ּוָמצֹוק  ֶדי א שָָׁכְחתִּ קֻּ  ֲאֵהָבּה: ָצִעיר ָאנִֹכי ְוִנְבֶזה פִּ ִאְמָרְת ְמאֹד ְוַעְבדְּ

ְמָצאּוִני ִמְצֹוֶתי שֲַׁעשָֻׁעי: ֶצֶדק ֵעְדֹוְת ְלעֹוָלם ֲהִביֵנִני ְוֶאְחֶיה:

י:  ָעה ִלְדָבְר ִיָחְלתִּ שֶׁף ָוֲאשַׁוֵּ י ַבנֶּ ְמתִּ ָרה: ְקָראִתי הֹושִׁיֵעִני ְוֶאשְְׁמָרה ֵעדֶֹתי: ִקדַּ י ֶאצֹּ ָכל ֵלב ֲעֵנִני ְיָי ֻחקֶּ ָקָראִתי בְּ
ה ִמּתֹוָרְת ָרָחקּו:  ִני; ָקְרבּו רְֹדֵפי ִזמָּ ֶט ַחיֵּ ִמשְׁפָּ  ְיָי כְּ ִאְמָרְת: קֹוִלי שְִׁמָעה ְכַחְסדֶּ מּו ֵעיַני ַאשְֻׁמרֹות ָלִשׂיַח בְּ ִקדְּ

ם: י ְלעֹוָלם ְיַסְדתָּ י ֵמֵעדֶֹתי כִּ ה ְיָי ְוָכל ִמְצֹוֶתי ֱאֶמת: ֶקֶדם ָיַדְעתִּ ָקרֹוב ַאתָּ

י א  י ֻחקֶּ ִני: ָרחֹוק ֵמְרשִָׁעים ְיׁשּוָעה כִּ י: ִריָבה ִריִבי ּוְגָאֵלִני ְלִאְמָרְת ַחיֵּ י תֹוָרְת א שַָׁכְחתִּ ֵצִני כִּ רְֵאה ָעְנִיי ְוַחלְּ
ים רְֹדַפי ְוָצָרי ֵמֵעְדֹוֶתי א ָנִטיִתי: ָרִאיִתי בְֹגִדים ָוֶאְתקֹוָטָטה ֲאשֶׁר  ִני: ַרבִּ ֶטי ַחיֵּ ִמשְׁפָּ ים ְיָי כְּ ָדָרׁשּו: ַרֲחֶמי ַרבִּ

:ט ִצְדֶק ל ִמשְׁפַּ ָבְר ֱאֶמת ּוְלעֹוָלם כָּ ִני: רֹאׁש דְּ  ַחיֵּ ַחְסדְּ י ְיָי כְּ י ִפּקּוֶדי ָאָהְבתִּ ִאְמָרְת א שָָׁמרּו: ְרֵאה כִּ

 מֹוֵצא שָָׁלל ָרב: שֶֶׁקר ָשֵׂנאִתי ָוֲאַתֵעָבה ּתֹוָרְת י: ָשׂׂש ָאנִֹכי ַעל ִאְמָרֶת כְּ ַחד ִלבִּ ָבְר פָּ ם ּוִמדְּ שִָׂרים ְרָדפּוִני ִחנָּ
י ִליׁשּוָעְת ְיָי  ְרתִּ ֵטי ִצְדֶק: שָׁלֹום ָרב ְלאֲֹהֵבי תֹוָרֶת ְוֵאין ָלמֹו ִמְכׁשֹול: ִשׂבַּ י ַעל ִמשְׁפְּ ְלתִּ ּיֹום ִהלַּ י: שֶַׁבע בַּ ָאָהְבתִּ

: ָרַכי ֶנְגדֶּ י ָכל דְּ י ִפּקּוֶדי ְוֵעדֶֹתי כִּ ּוִמְצֹוֶתי ָעִשׂיִתי: שְָׁמָרה ַנְפשִׁי ֵעדֶֹתי ָואֲֹהֵבם ְמאֹד: שַָׁמְרתִּ

ֵדִני  י ְתַלמְּ ה כִּ ִהלָּ ְעָנה ְשָׂפַתי תְּ בַּ יֵלִני: תַּ ִאְמָרְת ַהצִּ ִתי ְלָפֶני כְּ ְדָבְר ֲהִביֵנִני: ָתבֹוא ְתִחנָּ ִתי ְלָפֶני ְיָי כִּ תְִּקַרב ִרנָּ
 ְיָי ְותֹוָרְת י ִליׁשּוָעְת ָאְבתִּ י: תָּ י ִפּקּוֶדי ָבָחְרתִּ ִהי ָיְד ְלָעְזֵרִני כִּ י ָכל ִמְצֹוֶתי ֶצֶדק: תְּ ַען ְלׁשֹוִני ִאְמָרֶת כִּ י: תַּ ֻחקֶּ

י: י ִמְצֹוֶתי א שָָׁכְחתִּ  כִּ ׁש ַעְבדֶּ קֵּ ֶשׂה אֵֹבד בַּ ִעיִתי כְּ י: תָּ ֶט ַיַעְשֻרנִּ ִחי ַנְפשִׁי ּוְתַהְלֶל ּוִמשְׁפָּ שֲַׁעשָֻׁעי: תְּ

לאחר מכן אומרים אותיות נשמה
אותיות נשמה

ִני ִכְדָבֶר: ִנְדבֹות  ֵטי ִצְדֶק: ַנֲעֵניִתי ַעד ְמאֹד ְיָי ַחיֵּ ָמה ִלשְׁמֹר ִמשְׁפְּ י ָוֲאַקיֵּ ְעתִּ ֵנר ְלַרְגִלי ְדָבֶר ְואֹור ִלְנִתיָבִתי: ִנשְׁבַּ
ּקּוֶדי א  ח ִלי ּוִמפִּ י: ָנְתנּו ְרשִָׁעים פַּ י ָתִמיד ְותֹוָרְת א שָָׁכְחתִּ ַכפִּ ֶדִני: ַנְפשִׁי בְּ ֶטי ַלמְּ י ְרֵצה ָנא ְיָי ּוִמשְׁפָּ פִּ

י ְלעֹוָלם ֵעֶקב: י ַלֲעׂשֹות ֻחקֶּ ה: ָנִטיִתי ִלבִּ י ֵהמָּ י ְשׂׂשֹון ִלבִּ י ֵעְדֹוֶתי ְלעֹוָלם כִּ ָתִעיִתי: ָנַחְלתִּ

 מֹוֵצא שָָׁלל ָרב: שֶֶׁקר ָשֵׂנאִתי ָוֲאַתֵעָבה ּתֹוָרְת י: ָשׂׂש ָאנִֹכי ַעל ִאְמָרֶת כְּ ַחד ִלבִּ ָבְר פָּ ם ּוִמדְּ שִָׂרים ְרָדפּוִני ִחנָּ
י ִליׁשּוָעְת ְיָי  ְרתִּ ֵטי ִצְדֶק: שָׁלֹום ָרב ְלאֲֹהֵבי תֹוָרֶת ְוֵאין ָלמֹו ִמְכׁשֹול: ִשׂבַּ י ַעל ִמשְׁפְּ ְלתִּ ּיֹום ִהלַּ י: שֶַׁבע בַּ ָאָהְבתִּ

                  : ָרַכי ֶנְגדֶּ י ָכל דְּ י ִפּקּוֶדי ְוֵעדֶֹתי כִּ ּוִמְצֹוֶתי ָעִשׂיִתי: שְָׁמָרה ַנְפשִׁי ֵעדֶֹתי ָואֱֹהֵבם ְמאֹד: שַָׁמְרתִּ

י  י כִּ ְלתִּ ַדי ִהְשׂכַּ ל ְמַלמְּ י ְלעֹוָלם ִהיא ִלי: ִמכָּ ֵמִני ִמְצֹוֶתי כִּ ַחכְּ ל ַהּיֹום ִהיא ִשׂיָחִתי: ֵמאְֹיַבי תְּ י תֹוָרֶת כָּ ָמה ָאַהְבתִּ
 ֶטי שְׁפָּ ָבֶר: ִממִּ ִלאִתי ַרְגָלי ְלַמַען ֶאשְׁמֹר דְּ ל אַֹרח ָרע כָּ י: ִמכָּ ֶדי ָנָצְרתִּ י ִפקֻּ ֵקִנים ֶאְתּבֹוָנן כִּ ֵעְדֹוֶת ִשׂיָחה ִלי: ִמזְּ
ל אַֹרח שֶָׁקר: ן ָשֵׂנאִתי כָּ ֶדי ֶאְתּבֹוָנן ַעל כֵּ קֻּ ַבׁש ְלִפי: ִמפִּ י ִאְמָרֶת ִמדְּ ְמְלצּו ְלִחכִּ ה הֹוֵרָתִני: ַמה נִּ י ַאתָּ י כִּ א ָסְרתִּ

י בֹו  ְנִתיב ִמְצֹוֶתי כִּ ב: ַהְדִריֵכִני בִּ ָכל לֵּ ה בְּ ָרה תֹוָרֶת ְוֶאשְְׁמֶרנָּ ה ֵעֶקב: ֲהִביֵנִני ְוֶאצְּ ֶרנָּ י ְוֶאצֳּ ֶר ֻחקֶּ הֹוֵריִני ְיָי דֶּ
 ִאְמָרֵת ֲאשֶׁר  ִני: ָהֵקם ְלַעְבדְּ ְדָרֶכ ַחיֵּ ַצע: ַהֲעֵבר ֵעיַני ֵמְראֹות שְָׁוא בִּ י ֶאל ֵעְדֹוֶתי ְוַאל ֶאל בָּ י: ַהט ִלבִּ ָחָפְצתִּ

ִני: ִצְדָקְת ַחיֵּ י ְלִפּקּוֶדי בְּ ַאְבתִּ ה תָּ ֶטי טֹוִבים: ִהנֵּ י ִמשְׁפָּ י כִּ ִתי ֲאשֶׁר ָיגְֹרתִּ ְלִיְרָאֶת: ַהֲעֵבר ֶחְרפָּ

תפילת קדיש יתום

יכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון  ַחיֵּ י ְבָרא ִכְרעּוֵתּה, ְוַיְמִלי ַמְלכּוֵתּה בְּ ָעְלָמא דִּ א, בְּ ׁש שְֵׁמּה ַרבָּ דַּ ל ְוִיְתקַּ דַּ ִיְתגַּ
ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב. ְוִאְמרּו ָאֵמן: ית-ִישְָׁרֵאל. בַּ י ְדָכל-בֵּ ּוְבַחיֵּ

א. א ְמָבַר, ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמיָּ ְיֵהא שְֵׁמּה ַרבָּ
 ִרי ֻקְדשָׁא. בְּ ל שְֵׁמּה דְּ ה ְוִיְתַהלַּ ר ְוִיְתַעלֶּ א ְוִיְתַהדַּ ַאר ְוִיְתרַֹמם ְוִיְתַנֵשֹּ ח ְוִיְתפָּ בַּ ַר ְוִישְׁתַּ ִיְתבָּ

ָעְלָמא. ְוִאְמרּו  ֲאִמיָרן בְּ ָחָתא ְוֶנְחָמָתא, דַּ שְׁבְּ ְרָכָתא ְושִׁיָרָתא, תֻּ ל-בִּ א) ִמן-כָּ א (ּוְלֵעלָּ הּוא ְלֵעלָּ
ָאֵמן:

ל-ִיְשָֹרֵאל. ְואְמרּו ָאֵמן: ים, ָעֵלינּו ְוַעל-כָּ א ְוַחיִּ א ִמן-שְַׁמיָּ ְיֵהא שְָׁלָמא ַרבָּ
ל-ִיְשָֹרֵאל. ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְמרֹוָמיו, הּוא ַיֲעֶשֹה שָׁלֹום ָעֵלינּו ְוַעל-כָּ עֶֹשֹה שָׁלֹום בִּ

תפילת אל מלא רחמים

לזכר

ְנֵפי ַהשְִּׁכיָנה  ַחת כַּ רֹוִמים, ַהְמֵצא ְמנּוָחה ְנכֹוָנה תַּ מָּ ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים ׁשֹוֵכן בַּ
זֹוַהר ָהָרִקיַע ַמְזִהיִרים ֶאת ִנשְַׁמת פלוני בן פלוני,  ַמֲעלֹות ְקדֹוִשים ּוְטהֹוִרים כְּ בְּ
ַגן  ַרת ִנשְָׁמתֹו. בְּ ַעד ַהְזכָּ ֲעבּור ש {בן המשפחה} ָנַדב ְצָדָקה בְּ שֶָׁהַל ְלעֹוָלמֹו בַּ
ָנָפיו ְלעֹוָלִמים, ְוִיְצרֹור  ֵסֶתר כְּ יֵרהּו בְּ ַעל ָהַרֲחִמים ַיְסתִּ ֵהא ְמנּוָחתֹו. ָלֵכן בַּ ֵעֶדן תְּ

בֹו,  שָׁלֹום ַעל ִמשְׁכָּ ים ֶאת ִנשְָׁמתֹו. ְיָי הּוא ַנֲחָלתֹו ְוָינּוַח בְּ ְצרֹור ַהַחיִּ בִּ
ְונֹאַמר ָאֵמן:

לנקבה

ְנֵפי ַהשְִּׁכיָנה  ַחת כַּ רֹוִמים, ַהְמֵצא ְמנּוָחה ְנכֹוָנה תַּ מָּ ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים ׁשֹוֵכן בַּ
זֹוַהר ָהָרִקיַע ַמְזִהיִרים ֶאת ִנשְַׁמת פלונית בת פלונית  ַמֲעלֹות ְקדֹוִשים ּוְטהֹוִרים כְּ בְּ

ַרת ִנשְָׁמָתּה,  ַעד ַהְזכָּ ֲעבּור ש {בן המשפחה} ָנַדב ְצָדָקה בְּ שֶָׁהֶלָכה ְלעֹוָלָמּה, בַּ
ָנָפיו ְלעֹוָלִמים, ְוִיְצרֹור  ֵסֶתר כְּ יֶרָה בְּ ַעל ָהַרֲחִמים ַיְסתִּ ֵהא ְמנּוָחָתה. ָלֵכן בַּ ַגן ֵעֶדן תְּ בְּ

ָבּה  שָׁלֹום ַעל ִמשְׁכָּ ים ֶאת ִנשְָׁמָתּה ְיָי הּוא ַנֲחָלָתּה, ְוָתנּוַח בְּ ְצרֹור ַהַחיִּ בִּ
ְונֹאַמר ָאֵמן:



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:

ין, ְויֹוֵדַע  דִּ ין, ְוֵהִמית ֶאְתֶכם בַּ דִּ ל ֶאְתֶכם בַּ ין, ְוָזן ְוִכְלכֵּ דִּ ה ְיָי, ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ֲאשֶׁר ָיַצר ֶאְתֶכם בַּ רּו ַאתָּ בָּ
ִתים: ה ַהמֵּ ה ְיָי, ְמַחיֵּ רּו ַאתָּ ין: בָּ דִּ ין, ְוָעִתיד ְלַהֲחִזיר ּוְלַהֲחיֹוְתֶכם בַּ דִּ ֶכם בַּ לְּ ר כֻּ ִמְספַּ

ה, ַרב ְלהֹושִׁיַע. ה ֵמִתים ַאתָּ ּבֹור ְלעֹוָלם, ֲאדָֹני ְמַחיֵּ ה גִּ ַאתָּ
ם ֱאמּוָנתֹו  יר ֲאסּוִרים, ּוְמַקיֵּ ים, סֹוֵמ נֹוְפִלים, ְורֹוֵפא חֹוִלים, ּוַמתִּ ַרֲחִמים ַרבִּ ה ֵמִתים בְּ ֶחֶסד, ְמַחיֵּ ים בְּ ל ַחיִּ ְמַכְלכֵּ

ה ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה. , ֶמֶל ֵמִמית ּוְמַחיֶּ בּורֹות ּוִמי ּדֹוֶמה לָּ ַעל גְּ ִלישֵֵׁני ָעָפר. ִמי ָכמֹו בַּ
ה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים. ְוֶנֱאָמן ַאתָּ

ליד הקבר יש לומר את התפילות הבאות:

פרקי תהילים:

תהילים פרק לג
ן  רּו לֹו: שִׁירּו לֹו שִׁיר ָחָדׁש ֵהיִטיבּו ַנגֵּ ֵנֶבל ָעׂשֹור ַזמְּ ִכּנֹור בְּ ה: הֹודּו ַלָיי בְּ ָיי ַלְישִָׁרים ָנאָוה ְתִהלָּ יִקים בַּ נּו ַצדִּ ַרנְּ

ְדַבר ְיָי שַָׁמִים ַנֲעׂשּו  ט ֶחֶסד ְיָי ָמְלָאה ָהָאֶרץ: בִּ ֱאמּוָנה: אֵֹהב ְצָדָקה ּוִמשְׁפָּ ַבר ְיָי ְוָכל ַמֲעֵשׂהּו בֶּ י ָישָׁר דְּ ְתרּוָעה: כִּ בִּ
ל ֹישְֵׁבי ֵתֵבל:  ּנּו ָיגּורּו כָּ ל ָהָאֶרץ ִממֶּ הֹומֹות: ִייְראּו ֵמְיָי כָּ אֹוָצרֹות תְּ ם נֵֹתן בְּ ד ֵמי ַהיָּ נֵּ ֵנס כַּ ל ְצָבָאם: כֹּ יו כָּ ּוְברּוַח פִּ

ֲעמֹד ַמְחשְׁבֹות ִלּבֹו  ים: ֲעַצת ְיָי ְלעֹוָלם תַּ ֲעמֹד: ְיָי ֵהִפיר ֲעַצת ּגֹוִים ֵהִניא ַמְחשְׁבֹות ַעמִּ ה ַויַּ ִהי הוא ִצוָּ י הּוא אַמר ַויֶּ כִּ
כֹון  ֵני ָהָאָדם: ִממְּ ל בְּ יט ְיָי ָראה ֶאת כָּ ַחר ְלַנֲחָלה לֹו: ִמשַָּׁמִים ִהבִּ ְלדֹר ָודֹר: ַאשְֵׁרי ַהּגֹוי ֲאשֶׁר ְיָי ֱאָהיו ָהָעם בָּ

ּבֹור א  ָרב ָחִיל גִּ ֶל נֹושָׁע בְּ ל ַמֲעֵשׂיֶהם: ֵאין ַהמֶּ ִבין ֶאל כָּ ם ַהמֵּ ֵצר ַיַחד ִלבָּ ל ֹישְֵׁבי ָהָאֶרץ: ַהֹיּ יַח ֶאל כָּ שְִׁבּתֹו ִהשְׁגִּ
ֶות  יל ִממָּ ה ֵעין ְיָי ֶאל ְיֵרָאיו ַלְמַיֲחִלים ְלַחְסּדֹו: ְלַהצִּ ט: ִהנֵּ ַח: שֶֶׁקר ַהּסּוס ִלְתׁשּוָעה ּוְברֹב ֵחילֹו א ְיַמלֵּ ָרב כֹּ ֵצל בְּ ִינָּ

  י ְבשֵׁם ָקְדׁשֹו ָבָטְחנּו: ְיִהי ַחְסדְּ נּו כִּ י בֹו ִיְשַׂמח ִלבֵּ נּו הּוא: כִּ ָתה ַלָיי ֶעְזֵרנּו ּוָמִגנֵּ ָרָעב: ַנְפשֵׁנּו ִחכְּ ַנְפשָׁם ּוְלַחּיֹוָתם בָּ
:ֲאשֶׁר ִיַחְלנּו ָל ְיָי ָעֵלינּו כַּ

תהילים פרק טז
יֵרי  ה ְוַאדִּ ָאֶרץ ֵהמָּ ל ָעֶלי: ִלְקדֹושִׁים ֲאשֶׁר בָּ ה טֹוָבִתי בַּ י ָחִסיִתי ָב: ָאַמְרתְּ ַלָיי ֲאדָֹני ָאתָּ ם ְלָדִוד שְָׁמֵרִני ֵאל כִּ ִמְכתָּ

ׂא ֶאת שְׁמֹוָתם ַעל ְשָׂפָתי: ְיָי ְמָנת ֶחְלִקי  ם ּוַבל ֶאשָּ יֶהם ִמדָּ י ִנְסכֵּ ל ַאסִּ בֹוָתם ַאֵחר ָמָהרּו בַּ ל ֶחְפִצי ָבם: ִיְרּבּו ַעצְּ כָּ
ִעיִמים ַאף ַנֲחָלת  שְָׁפָרה ָעָלי: ֲאָבֵר ֶאת ְיָי ֲאשֶׁר ְיָעָצִני ַאף ֵלילֹות  נְּ ה ּתֹוִמי ּגֹוָרִלי: ֲחָבִלים ָנְפלּו ִלי בַּ ְוכֹוִסי ַאתָּ

י  ן ָלֶבַטח: כִּ ָשִׂרי ִישְׁכֹּ בֹוִדי ַאף בְּ ֶגל כְּ י ַויָּ ל ֶאּמֹוט: ָלַכן ָשַׂמח ִלבִּ י ִמיִמיִני בַּ י ָתִמיד כִּ יִתי ְיָי ְלֶנְגדִּ רּוִני ִכְליֹוָתי: שִׁוִּ ִיסְּ
 יִמיְנ ֶני ְנִעימֹות בִּ ים שַֹבע ְשָׂמחֹות ֶאת פָּ ן ֲחִסיְד ִלְראֹות שַָׁחת: ּתֹוִדיֵעִני אַֹרח ַחיִּ א ַתֲעזֹב ַנְפשִׁי ִלשְׁאֹול א ִתתֵּ

ֶנַצח:

תהילים פרק יז
ֱחֶזיָנה  ִטי ֵיֵצא ֵעיֶני תֶּ ָפֶני ִמשְׁפָּ א ִשְׂפֵתי ִמְרָמה: ִמלְּ ִתי בְּ ִתי ַהֲאִזיָנה ְתִפלָּ ה ְלָדִוד שְִׁמָעה ְיָי ֶצֶדק ַהְקשִׁיָבה ִרנָּ ִפלָּ תְּ
י  ְדַבר ְשָׂפֶתי ֲאִני שַָׁמְרתִּ י: ִלְפֻעּלֹות ָאָדם בִּ ל ַיֲעָבר פִּ ִתי בַּ ְמָצא ַזמֹּ ִני ַבל תִּ ְיָלה ְצַרְפתָּ ַקְדתָּ לַּ י פָּ י ִלבִּ ַחְנתָּ ישִָׁרים: בָּ מֵּ

י ַתֲעֵנִני ֵאל ַהט ָאְזְנ ִלי שְַׁמע ִאְמָרִתי:  ל ָנמֹוטּו ְפָעָמי: ֲאִני ְקָראִתי כִּ לֹוֶתי בַּ ַמְעגְּ מֹ ֲאשַֻׁרי בְּ ִריץ: תָּ ָאְרחֹות פָּ
ֵני ְרשִָׁעים זּו  יֵרִני: ִמפְּ ְסתִּ ָנֶפי תַּ ֵצל כְּ ת ָעִין בְּ ִאיׁשֹון בַּ יִמיֶנ: שְָׁמֵרִני כְּ ְתקֹוְמִמים בִּ ַהְפֵלה ֲחָסֶדי מֹושִׁיַע חֹוִסים ִממִּ

ה ְסָבבּונּו ֵעיֵניֶהם ָישִׁיתּו ִלְנטֹות  רּו ְבֵגאּות: ַאּׁשֵרנּו ַעתָּ ימֹו ִדבְּ מֹו ָסְגרּו פִּ יפּו ָעָלי: ֶחְלבָּ ֶנֶפׁש ַיקִּ שַּׁדּוִני אְֹיַבי בְּ
ָטה ַנְפשִׁי ֵמָרשָׁע  לְּ ָמה ָפָניו ַהְכִריֵעהּו פַּ ִרים: קּוָמה ְיָי ַקדְּ ִמְסתָּ ַאְרֵיה ִיְכסֹוף ִלְטרֹף ְוִכְכִפיר ֹישֵׁב בְּ ְמֹינֹו כְּ ָאֶרץ: דִּ בָּ

יחּו ִיְתָרם ְלעֹוְלֵליֶהם:  עּו ָבִנים ְוִהנִּ א ִבְטָנם ִיְשׂבְּ ַמלֵּ ים ּוְצפּוְנ תְּ ַחיִּ : ִמְמִתים ָיְדך ְיָי ִמְמִתים ֵמֶחֶלד ֶחְלָקם בַּ ַחְרבֶּ
:מּוָנֶת ָעה ְבָהִקיץ תְּ ֶצֶדק ֶאֱחֶזה ָפֶני ֶאְשׂבְּ ֲאִני בְּ

תהילים עב
ט: ִיְשׂאּו ָהִרים שָׁלֹום ָלָעם  י ְבִמשְׁפָּ  ְבֶצֶדק ַוֲעִניֶּ ן ְוִצְדָקְת ְלֶבן ֶמֶל: ָיִדין ַעמְּ ֶטי ְלֶמֶל תֵּ ִלשְׁמֹה ֱאִהים ִמשְׁפָּ

א עֹושֵׁק: ִייָראּו ִעם שֶָׁמׁש ְוִלְפֵני ָיֵרַח ּדֹור ּדֹוִרים: ֵיֵרד  י ָעם יֹושִׁיַע ִלְבֵני ֶאְביֹון ִויַדכֵּ ט ֲעִניֵּ ְצָדָקה: ִישְׁפֹּ ּוְגָבעֹות בִּ
ָהר ַעד ַאְפֵסי  ם ַעד ָים ּוִמנָּ ִלי ָיֵרַח: ְוֵיְרדְּ ִמיָּ יק ְורֹב שָׁלֹום ַעד בְּ ָיָמיו ַצדִּ ְרִביִבים ַזְרִזיף ָאֶרץ: ִיְפַרח בְּ ז כִּ ָמָטר ַעל גֵּ כְּ

ר ַיְקִריבּו:  ים ִמְנָחה ָישִׁיבּו ַמְלֵכי שְָׁבא ּוְסָבא ֶאשְׁכָּ ים ְואְֹיָביו ָעָפר ְיַלֵחכּו: ַמְלֵכי ַתְרשִׁיׁש ְוִאיִּ ָאֶרץ: ְלָפָניו ִיְכְרעּו ִציִּ
ל ְוֶאְביֹון ְוַנְפׁשֹות  ַע ְוָעִני ְוֵאין עֵֹזר לֹו: ָיחֹס ַעל דַּ יל ֶאְביֹון ְמשַׁוֵּ י ַיצִּ ל ּגֹוִים ַיַעְבדּוהּו: כִּ ֲחוּו לֹו ָכל ְמָלִכים כָּ ְוִישְׁתַּ

ל  ֲעדֹו ָתִמיד כָּ ל בַּ לֵּ ַהב שְָׁבא ְוִיְתפַּ ן לֹו ִמזְּ ֵעיָניו: ִויִחי ְוִיתֶּ ָמם בְּ ֶאְביֹוִנים יֹושִׁיַע: ִמּתֹו ּוֵמָחָמס ִיְגַאל ַנְפשָׁם ְוֵייַקר דָּ
ֵעֶשׂב ָהָאֶרץ: ְיִהי שְׁמֹו ְלעֹוָלם  ְריֹו ְוָיִציצּו ֵמִעיר כְּ ָבנֹון פִּ לְּ רֹאׁש ָהִרים ִיְרַעׁש כַּ ָאֶרץ בְּ ר בָּ ת בַּ הּיֹום ְיָבְרֶכְנהּו: ְיִהי ִפסַּ

 ֵהי ִיְשָׂרֵאל עֵֹשׂה ִנְפָלאֹות ְלַבּדֹו: ּוָברּוִהים ֱאְיָי ֱא רּו ל ּגֹוִים ְיַאשְֻּׁרהּו: בָּ ְרכּו בֹו כָּ ִלְפֵני שֶֶׁמׁש ִיּנֹון שְׁמֹו ְוִיְתבָּ
ן ִישָׁי: ִוד בֶּ לּו ְתִפּלֹות דָּ ל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן: כָּ ֵלא ְכבֹודֹו ֶאת כָּ בֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִימָּ שֵׁם כְּ

תהילים צא
ֶבר  ח ָיקּוׁש ִמדֶּ יְל ִמפַּ י הּוא ַיצִּ י ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי ֱאַהי ֶאְבַטח ּבֹו: כִּ י ִיְתלֹוָנן: אַֹמר ַליָּ ֵצל שַׁדַּ ֵסֶתר ֶעְליֹון בְּ ֹישֵׁב בְּ
ֶבר  ַחד ָלְיָלה ֵמֵחץ ָיעּוף יֹוָמם: ִמדֶּ ה ְוסֵֹחָרה ֲאִמּתֹו: א ִתיָרא ִמפַּ ְחֶסה ִצנָּ ָנָפיו תֶּ ֶאְבָרתֹו ָיֶס ָל ְוַתַחת כְּ ַהּוֹות: בְּ

ַמת  יט ְושִׁלֻּ ֵעיֶני ַתבִּ ׁש: ַרק בְּ  ֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנ ֵאֶלי א ִיגָּ דְּ ל ִמצִּ ֶטב ָיׁשּוד ָצֳהָרִים: ִיפֹּ אֶֹפל ַיֲה ִמקֶּ בָּ
י ַמְלָאָכיו  ָאֳהֶל: כִּ ה ֵאֶלי ָרָעה ְוֶנַגע א ִיְקַרב בְּ ה ְיָי ַמְחִסי ֶעְליֹון ַשְׂמתָּ ְמעֹוֶנ :א ְתֻאנֶּ י ַאתָּ ְרֶאה: כִּ ְרשִָׁעים תִּ

י  ין: כִּ ִפיר ְוַתנִּ ְרמֹס כְּ ְדרֹ תִּ ֶאֶבן ַרְגֶל: ַעל שַַׁחל ָוֶפֶתן תִּ ף בָּ גֹּ ן תִּ ׂאּוְנ פֶּ ִים ִישָּ פַּ ָרֶכי: ַעל כַּ ָכל דְּ  ִלשְָׁמְר בְּ ה לָּ ְיַצוֶּ
ֵדהּו: אֶֹר ָיִמים  ֵצהּו ַוֲאַכבְּ י ָיַדע שְִׁמי: ִיְקָרֵאִני ְוֶאֱעֵנהּו ִעּמֹו ָאנִֹכי ְבָצָרה ֲאַחלְּ ֵבהּו כִּ ֵטהּו ֲאַשׂגְּ ִבי ָחשַׁק ַוֲאַפלְּ

יׁשּוָעִתי: יֵעהּו ְוַאְרֵאהּו בִּ ַאְשׂבִּ

תהילים קד
ִים  ְיִריָעה: ַהְמָקֶרה ַבמַּ ְׂלָמה נֹוֶטה שַָׁמִים כַּ שַּ : עֶֹטה אֹור כַּ ַדְלתָּ ְמאֹד הֹוד ְוָהָדר ָלָבשְׁתָּ ְרִכי ַנְפשִׁי ֶאת ְיָי ְיָי ֱאַהי גָּ בָּ

ְנֵפי רּוַח: עֶֹשׂה ַמְלָאָכיו רּוחֹות ְמשְָׁרָתיו ֵאׁש ֵהט: ָיַסד ֶאֶרץ ַעל ְמכֹוֶניָה   ַעל כַּ ׂם ָעִבים ְרכּובֹו ַהְמַהלֵּ ֲעִלּיֹוָתיו ַהשָּ
ֲעָרְת ְינּוסּון ִמן קֹול ַרַעְמ ֵיָחֵפזּון: ַיֲעלּו  יתֹו ַעל ָהִרים ַיַעְמדּו ָמִים: ִמן גַּ סִּ בּוׁש כִּ לְּ הֹום כַּ ּמֹוט עֹוָלם ָוֶעד: תְּ ל תִּ בַּ

ַח ַמְעָיִנים  ל ְישֻׁבּון ְלַכּסֹות ָהָאֶרץ: ַהְמשַׁלֵּ ל ַיֲעבֹרּון בַּ בּול ַשְׂמתָּ בַּ ָהִרים ֵיְרדּו ְבָקעֹות ֶאל ְמקֹום ֶזה ָיַסְדתָּ ָלֶהם: גְּ
ין ֳעָפאִים  רּו ְפָרִאים ְצָמָאם: ֲעֵליֶהם עֹוף ַהשַָּׁמִים ִישְּׁכֹון ִמבֵּ ָׂדי ִישְׁבְּ ל ַחְיתֹו שָּ כּון: ַישְׁקּו כָּ ין ָהִרים ְיַהלֵּ ָחִלים בֵּ נְּ בַּ

ֵהָמה ְוֵעֶשׂב ַלֲעבַֹדת ָהָאָדם  ע ָהָאֶרץ: ַמְצִמיַח ָחִציר ַלבְּ ֶשׂבַּ ִרי ַמֲעֶשׂי תִּ נּו קֹול: ַמשְֶׁקה ָהִרים ֵמֲעִלּיֹוָתיו ִמפְּ ִיתְּ
עּו ֲעֵצי ְיָי ַאְרֵזי  ִנים ִמשֶָּׁמן ְוֶלֶחם ְלַבב ֱאנֹוׁש ִיְסָעד: ִיְשׂבְּ ח ְלַבב ֱאנֹוׁש ְלַהְצִהיל פָּ ְלהֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ: ְוַיִין ְיַשׂמַּ
ים:  ֵעִלים ְסָלִעים ַמְחֶסה ַלשְַׁפנִּ בִֹהים ַליְּ יָתּה: ָהִרים ַהגְּ רֹושִׁים בֵּ נּו ֲחִסיָדה בְּ ִרים ְיַקנֵּ ְלָבנֹון ֲאשֶׁר ָנָטע: ֲאשֶׁר שָׁם ִצפֳּ

ֶרף  ִפיִרים שֲֹׁאִגים ַלטָּ ל ַחְיתֹו ָיַער: ַהכְּ שֶׁת חֹשֶׁ ִויִהי ָלְיָלה ּבֹו ִתְרמֹׁש כָּ ָעָשׂה ָיֵרַח ְלמֹוֲעִדים שֶֶׁמׁש ָיַדע ְמבֹואֹו: תָּ
צּון: ֵיֵצא ָאָדם ְלָפֳעלֹו ְוַלֲעבָֹדתֹו ֲעֵדי ָעֶרב: ָמה ַרּבּו  ְזַרח ַהשֶֶּׁמׁש ֵיָאֵספּון ְוֶאל ְמעֹונָֹתם ִיְרבָּ ׁש ֵמֵאל ָאְכָלם: תִּ ּוְלַבקֵּ
ר ַחּיֹות ְקַטּנֹות  דֹול ּוְרַחב ָיַדִים שָׁם ֶרֶמׂש ְוֵאין ִמְספָּ ם גָּ ָחְכָמה ָעִשׂיָת ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְנָיֶני: ֶזה ַהיָּ ם בְּ לָּ ַמֲעֶשׂי ְיָי כֻּ

ן ָלֶהם ִיְלקֹטּון  תֵּ ִעּתֹו: תִּ רּון ָלֵתת ָאְכָלם בְּ ָלם ֵאֶלי ְיַשׂבֵּ כּון ִלְוָיָתן ֶזה ָיַצְרתָּ ְלַשֶׂחק ּבֹו: כֻּ דֹלֹות: שָׁם ֳאִנּיֹות ְיַהלֵּ ִעם גְּ
ֵראּון  ח רּוֲח ִיבָּ שַׁלַּ ֵסף רּוָחם ִיְגָועּון ְוֶאל ֲעָפָרם ְיׁשּובּון: תְּ ֵהלּון תֹּ ֶני ִיבָּ יר פָּ ְסתִּ עּון טֹוב: תַּ ח ָיְד ִיְשׂבְּ ְפתַּ תִּ

ָיי  ָהִרים ְוֶיֱעשָׁנּו: ָאשִׁיָרה לַּ ע בֶּ ְרָעד ִיגַּ יט ָלָאֶרץ ַותִּ בִּ ַמֲעָשׂיו: ַהמַּ ֵני ֲאָדָמה: ְיִהי ְכבֹוד ְיָי ְלעֹוָלם ִיְשַׂמח ְיָי בְּ ׁש פְּ ּוְתַחדֵּ
ְרִכי  ִאים ִמן ָהָאֶרץ ּוְרשִָׁעים עֹוד ֵאיָנם בָּ ּמּו ַחטָּ ָיי: ִיתַּ עֹוִדי: ֶיֱעַרב ָעָליו ִשׂיִחי ָאנִֹכי ֶאְשַׂמח בַּ י ֲאַזְמָרה ֵלאַהי בְּ ַחיָּ בְּ

ַנְפשִׁי ֶאת ְיָי ַהְללּוָיּה:

תהילים קל
שְָׁמר  ֲחנּוָני: ִאם ֲעֹונֹות תִּ ְהֶייָנה ָאְזֶני ַקשֻּׁבֹות ְלקֹול תַּ ים ְקָראִתי ְיָי: ֲאדָֹני שְִׁמָעה ְבקֹוִלי תִּ ֲעַמקִּ ֲעלֹות ִממַּ שִׁיר ַהמַּ
י: ַנְפשִׁי ַלאדָֹני ִמשְֹּׁמִרים  ָתה ַנְפשִׁי ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלתִּ יִתי ְיָי ִקוְּ ֵרא: ִקוִּ וָּ ִליָחה ְלַמַען תִּ  ַהסְּ י ִעמְּ ָיּה ֲאדָֹני ִמי ַיֲעמֹד: כִּ

ֹונֹוָתיו: ל עֲּ ה ֶאת ִיְשָׂרֵאל ִמכֹּ ה ִעּמֹו ְפדּות: ְוהּוא ִיְפדֶּ י ִעם ְיָי ַהֶחֶסד ְוַהְרבֵּ ֶקר: ַיֵחל ִיְשָׂרֵאל ֶאל ְיָי כִּ ֶקר שְֹׁמִרים ַלבֹּ ַלבֹּ
לאחר מכן מתוך מזמור קיט אומרים את התפילות לפי שם הנפטר

אותיות לעילוי שם הנפטר

אותיות א"ב לעילוי שם הנפטר לפי תהילים קיט

ְדָרָכיו ָהָלכּו:  ָכל ֵלב ִיְדְרשּוהּו: ַאף א ָפֲעלּו ַעְוָלה בִּ תֹוַרת ְיָי: ַאשְֵׁרי נְֹצֵרי ֵעדָֹתיו בְּ ַאשְֵׁרי ְתִמיֵמי ָדֶר ַההֹוְלִכים בְּ
 אֹוְד :ל ִמְצֹוֶתי יִטי ֶאל כָּ ַהבִּ י: ָאז א ֵאבֹוׁש בְּ נּו ְדָרָכי ִלשְׁמֹר ֻחקֶּ ֶדי ִלשְׁמֹר ְמאֹד: ַאֲחַלי ִיכֹּ יָתה ִפקֻּ ה ִצוִּ ַאתָּ

ַעְזֵבִני ַעד ְמאֹד: י ֶאשְׁמֹר ַאל תַּ ֵטי ִצְדֶק: ֶאת ֻחקֶּ ָלְמִדי ִמשְׁפְּ ֹיֶשר ֵלָבב בְּ בְּ

י ִאְמָרֶת ְלַמַען א  י ָצַפְנתִּ ִלבִּ ְצֹוֶתי: בְּ ִני ִממִּ שְׁגֵּ י ַאל תַּ י ִדַרשְׁתִּ בִּ ָכל לִּ ְדָבֶר: בְּ ַער ֶאת ָאְרחֹו ִלשְׁמֹר כִּ ה נַּ בֶַּמה ְיַזכֶּ
ל הֹון:  ַעל כָּ י כְּ ֶדֶר ֵעְדֹוֶתי ָשְׂשׂתִּ ֵטי ִפי: בְּ ל ִמשְׁפְּ י כֹּ ְרתִּ ְשָׂפַתי ִספַּ י: בִּ ֵדִני ֻחקֶּ ה ְיָי ַלמְּ רּו ַאתָּ ֶאֱחָטא ָל: בָּ

:ָבֶר ח דְּ ֲעשָׁע א ֶאשְׁכַּ ֶתי ֶאשְׁתַּ ֻחקֹּ יָטה אְֹרחֶֹתי: בְּ ִפּקּוֶדי ָאִשׂיָחה ְוַאבִּ בְּ

י  נִּ ר ִממֶּ ְסתֵּ ר ָאנִֹכי ָבָאֶרץ ַאל תַּ יָטה ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶת: גֵּ ל ֵעיַני ְוַאבִּ  ֶאְחֶיה ְוֶאשְְׁמָרה ְדָבֶר: גַּ גְּמֹל ַעל ַעְבדְּ
ה ָובּוז  ל ֵמָעַלי ֶחְרפָּ ְצֹוֶתי: גַּ ַעְרתָּ ֵזִדים ֲארּוִרים ַהשִֹּׁגים ִממִּ ָכל ֵעת: גָּ ֶטי בְּ ְרָסה ַנְפשִׁי ְלַתֲאָבה ֶאל ִמשְׁפָּ ִמְצֹוֶתי: גָּ

ם ֵעדֶֹתי שֲַׁעשַֻׁעי ֲעָצִתי: י: גַּ ֻחקֶּ  ָיִשׂיַח בְּ רּו ַעְבדְּ י ִנְדבָּ ם ָישְׁבּו ָשִׂרים בִּ י: גַּ י ֵעדֶֹתי ָנָצְרתִּ כִּ

 :ִנְפְלאֹוֶתי ּקּוֶדי ֲהִבֵיִנני ְוָאִשׂיָחה בְּ ֶר פִּ י: דֶּ ֵדִני ֻחקֶּ ֲעֵנִני ַלמְּ י ִותַּ ְרתִּ ָרַכי ִספַּ ְדָבֶר: דְּ ִני כִּ דְָּבָקה ֶלָעָפר ַנְפשִׁי ַחיֵּ
יִתי:  ֶטי שִׁוִּ י ִמשְׁפָּ ֶר ֱאמּוָנה ָבָחְרתִּ ִני: דֶּ י ְותֹוָרְת ָחנֵּ נִּ ֶר שֶֶׁקר ָהֵסר ִממֶּ ְדָבֶר: דֶּ ֵמִני כִּ ְלָפה ַנְפשִׁי ִמּתּוָגה ַקיְּ דָּ

י: י ַתְרִחיב ִלבִּ ֶר ִמְצֹוֶתי ָארּוץ כִּ ִבישִֵׁני: דֶּ י ְבֵעְדֹוֶתי ְיָי ַאל תְּ ַבְקתִּ דָּ

י בֹו  ְנִתיב ִמְצֹוֶתי כִּ ב: ַהְדִריֵכִני בִּ ָכל לֵּ ה בְּ ָרה תֹוָרֶת ְוֶאשְְׁמֶרנָּ ה ֵעֶקב: ֲהִביֵנִני ְוֶאצְּ ֶרנָּ י ְוֶאצֳּ ֶר ֻחקֶּ הֹוֵריִני ְיָי דֶּ
 ִאְמָרֶת ֲאשֶׁר  ִני: ָהֵקם ְלַעְבדְּ ְדָרֶכ ַחיֵּ ַצע: ַהֲעֵבר ֵעיַני ֵמְראֹות שְָׁוא בִּ י ֶאל ֵעְדֹוֶתי ְוַאל ֶאל בָּ י: ַהט ִלבִּ ָחָפְצתִּ

ִני: ִצְדָקְת ַחיֵּ י ְלִפּקּוֶדי בְּ ַאְבתִּ ה תָּ ֶטי טֹוִבים: ִהנֵּ י ִמשְׁפָּ י כִּ ִתי ֲאשֶׁר ָיגְֹרתִּ ְלִיְרָאֶת: ַהֲעֵבר ֶחְרפָּ

י  י ְדַבר ֱאֶמת ַעד ְמאֹד כִּ ל ִמפִּ צֵּ ְדָבֶר: ְוַאל תַּ י בִּ י ָבַטְחתִּ ִאְמָרֶת: ְוֶאֱעֶנה חְֹרִפי ָדָבר כִּ ׁשּוָעְת כְּ וִיבֹֻאִני ֲחָסֶדי ְיָי תְּ
 ָרה ְבֵעדֶֹתי י: ַוֲאַדבְּ ֶדי ָדָרשְׁתִּ י ִפקֻּ ָכה ָבְרָחָבה כִּ י: ְוֶאשְְׁמָרה תֹוָרְת ָתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד: ְוֶאְתַהלְּ ֶט ִיָחְלתִּ ְלִמשְׁפָּ

י ְוָאִשׂיָחה  י ֶאל ִמְצֹוֶתי ֲאשֶׁר ָאָהְבתִּ ׂא ַכפַּ י: ְוֶאשָּ ִמְצֹוֶתי ֲאשֶׁר ָאָהְבתִּ ֲעשַׁע בְּ ֶנֶגד ְמָלִכים ְוא ֵאבֹוׁש: ְוֶאשְׁתַּ
:י ֻחקֶּ בְּ

ְתִני: ֵזִדים ֱהִליֻצִני ַעד ְמאֹד ִמּתֹוָרְת א  י ִאְמָרְת ִחיָּ ִני: זֹאת ֶנָחָמִתי ְבָעְנִיי כִּ  ַעל ֲאשֶׁר ִיַחְלתָּ ָבר ְלַעְבדֶּ ְזָכר דָּ
ֵבית  י בְּ ֶטי ֵמעֹוָלם ְיָי ָוֶאְתֶנָחם: ַזְלָעָפה ֲאָחַזְתִני ֵמְרשִָׁעים עְֹזֵבי ּתֹוָרֶת: ְזִמרֹות ָהיּו ִלי ֻחקֶּ י ִמשְׁפָּ ָנִטיִתי: ָזַכְרתִּ

י: ֶדי ָנָצְרתִּ י ִפקֻּ י כִּ י ַבַלְיָלה שְִׁמ ְיָי ְוֶאשְְׁמָרה ּתֹוָרֶת: זֹאת ָהְיָתה-לִּ ְמגּוָרי: ָזַכְרתִּ

 :ָרָכי ָוָאשִׁיָבה ַרְגַלי ֶאל ֵעדֶֹתי י דְּ ִאְמָרֶת: ִחשְַּׁבתִּ ִני כְּ יִתי ָפֶני ְבָכל ֵלב ָחנֵּ ָבֶרי: ִחלִּ י ִלשְׁמֹר דְּ ֶחְלִקי ְיָי ָאַמְרתִּ
 י: ֲחצֹות ַלְיָלה ָאקּום ְלהֹודֹות ָל ֻדִני ּתֹוָרְת א שָָׁכְחתִּ י ִלשְׁמֹר ִמְצֹוֶתי: ֶחְבֵלי ְרָשִעים ִעוְּ י ְוא ִהְתַמְהָמְהתִּ ַחשְׁתִּ

ֵדִני: י ַלמְּ  ְיָי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֻחקֶּ ֶדי: ַחְסדְּ קֻּ ֵטי ִצְדֶק: ָחֵבר ֲאִני ְלָכל ֲאשֶׁר ְיֵראּו ּוְלשְֹׁמֵרי פִּ ַעל ִמשְׁפְּ

ה  י: ֶטֶרם ֶאֱעֶנה ֲאִני שֵֹׁגג ְוַעתָּ י ְבִמְצֹוֶתי ֶהֱאָמְנתִּ ֵדִני כִּ ְדָבֶר: טּוב ַטַעם ָוַדַעת ַלמְּ  ְיָי כִּ טֹוב ָעִשׂיָת ִעם ַעְבדְּ
ֵחֶלב  ּקּוֶדי: ָטַפש כַּ ר פִּ ב ֶאצֹּ ָכל לֵּ י: ָטְפלּו ָעַלי שֶֶׁקר ֵזִדים ֲאִני בְּ ֵדִני ֻחקֶּ ה ּוֵמִטיב ַלמְּ י: טֹוב ַאתָּ ִאְמָרְת שָָׁמְרתִּ

י ֵמַאְלֵפי ָזָהב ָוָכֶסף: י: טֹוב ִלי תֹוַרת פִּ יִתי ְלַמַען ֶאְלַמד ֻחקֶּ י ֻענֵּ י: טֹוב ִלי כִּ ם ֲאִני ּתֹוָרְת שֲִׁעשְָׁעתִּ ִלבָּ

י ֶצֶדק  י ְיָי כִּ י: ָיַדְעתִּ י ִלְדָבְר ִיָחְלתִּ ָיֶדי ָעׂשּוִני ַוְיכֹוְננּוִני ֲהִביֵנִני ְוֶאְלְמָדה ִמְצֹוֶתי: ְיֵרֶאי ִיְראּוִני ְוִיְשָׂמחּו כִּ
י תֹוָרְת שֲַׁעשָֻׁעי:  : ְיבֹאּוִני ַרֲחֶמי ְוֶאְחֶיה כִּ ִאְמָרְת ְלַעְבדְּ  ְלַנֲחֵמִני כְּ יָתִני: ְיִהי ָנא ַחְסדְּ ֶטי ֶוֱאמּוָנה ִענִּ ִמשְׁפָּ

י ְלַמַען א  ֻחקֶּ י ָתִמים בְּ ֶדי: ָיׁשּובּו ִלי ְיֵרֶאי ְוֹיְדֵעי ֵעדֶֹתי: ְיִהי ִלבִּ ִפקֻּ תּוִני ֲאִני ָאִשׂיַח בְּ י שֶֶׁקר ִעוְּ ֵיבׁשּו ֵזִדים כִּ
ֵאבֹוׁש:

י א  ִקיטֹור ֻחקֶּ נֹאד בְּ י ָהִייִתי כְּ ַנֲחֵמִני: כִּ לּו ֵעיַני ְלִאְמָרֶת ֵלאמֹר ָמַתי תְּ י: כָּ ְלָתה ִלְתׁשּוָעְת ַנְפשִׁי ִלְדָבְר ִיָחְלתִּ כָּ
ל ִמְצֹוֶתי ֱאמּוָנה  רּו ִלי ֵזִדים שִׁיחֹות ֲאשֶׁר א ְכתֹוָרֶת: כָּ ט: כָּ ֲעֶשׂה ְברְֹדַפי ִמשְׁפָּ  ָמַתי תַּ ה ְיֵמי ַעְבדֶּ מָּ י: כַּ שָָׁכְחתִּ

:י ִני ְוֶאשְְׁמָרה ֵעדּות פִּ  ַחיֵּ ַחְסדְּ ֶדי: כְּ קֻּ י פִּ ּלּוִני ָבָאֶרץ ַוֲאִני א ָעַזְבתִּ ְמַעט כִּ שֶֶׁקר ְרָדפּוִני ָעְזֵרִני: כִּ

ל ֲעָבֶדי: לּוֵלי  י ַהכֹּ ֶטי ָעְמדּו ַהּיֹום כִּ ֲעמֹד: ְלִמשְׁפָּ שָָּׁמִים: ְלדֹר ָודֹר ֱאמּוָנֶת ּכֹוַנְנתָּ ֶאֶרץ ַותַּ ב בַּ ָבְר ִנצָּ לְעֹוָלם ְיָי דְּ
י:  י ִפּקּוֶדי ָדָרשְׁתִּ יָתִני: ְל ֲאִני הֹוִשיֵעִני כִּ י ָבם ִחיִּ ֶדי כִּ קֻּ ח פִּ ָעְנִיי: ְלעֹוָלם א ֶאשְׁכַּ י בְּ תֹוָרְת שֲַׁעשָֻׁעי ָאז ָאַבְדתִּ

ְכָלה ָרִאיִתי ֵקץ ְרָחָבה ִמְצָוְת ְמאֹד: ֵדִני ֵעדֶֹתי ֶאְתּבֹוָנן: ְלָכל תִּ ִלי ִקּוּו ְרשִָׁעים ְלַאבְּ

י  י כִּ ְלתִּ ַדי ִהְשׂכַּ ל ְמַלמְּ י ְלעֹוָלם ִהיא ִלי: ִמכָּ ֵמִני ִמְצֹוֶתי כִּ ַחכְּ ל ַהּיֹום ִהיא ִשׂיָחִתי: ֵמאְֹיַבי תְּ י תֹוָרֶת כָּ ָמה ָאַהְבתִּ
 ֶטי שְׁפָּ ָבֶר: ִממִּ ִלאִתי ַרְגָלי ְלַמַען ֶאשְׁמֹר דְּ ל אַֹרח ָרע כָּ י: ִמכָּ ֶדי ָנָצְרתִּ י ִפקֻּ ֵקִנים ֶאְתּבֹוָנן כִּ ֵעְדֹוֶת ִשׂיָחה ִלי: ִמזְּ
ל אַֹרח שֶָׁקר: ן ָשֵׂנאִתי כָּ ּקּוֶדי ֶאְתּבֹוָנן ַעל כֵּ ַבׁש ְלִפי: ְמפִּ י ִאְמָרֶת ְמדְּ ְמְלצּו ְלִחכִּ ה הֹוֵרָתִני: ַמה נִּ י ַאתָּ י כִּ א ָסְרתִּ

ִני ִכְדָבֶר: ִנְדבֹות  ֵטי ִצְדֶק: ַנֲעֵניִתי ַעד מאֹד ְיָי ַחיֵּ ָמה ִלשְׁמֹר ִמשְׁפְּ י ָוֲאַקיֵּ ְעתִּ ֵנר ְלַרְגִלי ְדָבֶר ְואֹור ִלְנִתיָבִתי: ִנשְׁבַּ
ּקּוֶדי א  ח ִלי ּוִמפִּ י: ָנְתנּו ְרשִָׁעים פַּ י ָתִמיד ְותֹוָרְת א שָָׁכְחתִּ ַכפִּ ֶדִני: ַנְפשִׁי בְּ ֶטי ַלמְּ י ְרֵצה ָנא ְיָי ּוִמשְׁפָּ פִּ

י ְלעֹוָלם ֵעֶקב: י ַלֲעׂשֹות ֻחקֶּ ה: ָנִטיִתי ִלבִּ י ֵהמָּ י ְשׂׂשֹון ִלבִּ י ֵעְדֹוֶתי ְלעֹוָלם כִּ ָתִעיִתי: ָנַחְלתִּ

ָרה ִמְצֹות ֱאָהי: ָסְמֵכִני  י ְמֵרִעים ְוֶאצְּ נִּ י: סּורּו ִממֶּ ה ִלְדָבְר ִיָחְלתִּ י ָאתָּ י: ִסְתִרי ּוָמִגנִּ ֵסֲעִפים ָשֵׂנאִתי ְותֹוָרְת ָאָהְבתִּ
י שֶֶׁקר  י כִּ ל ׁשֹוִגים ֵמֻחקֶּ י ָתִמיד: ָסִליָת כָּ שְָׁעה ְוֶאשְָׁעה ְבֻחקֶּ ְׂבִרי: ְסָעֵדִני ְוִאוָּ ִבישִֵׁני ִמשִּ ְכִאְמָרְת ְוֶאְחֶיה ְוַאל תְּ

ֶטי ָיֵראִתי: שְׁפָּ  ְבָשִׂרי ּוִממִּ ְחדְּ י ֵעדֶֹתי: ָסַמר ִמפַּ תָּ ָכל ִרשְֵׁעי ָאֶרץ ָלֵכן ָאַהְבתִּ ְרִמיָתם: ִסיִגים ִהשְׁבַּ תַּ

לּו ִליׁשּוָעֶת ּוְלִאְמַרת   ְלטֹוב ַאל ַיַעשְׁקּוִני ֵזִדים: ֵעיַני כָּ יֵחִני ְלעשְָׁקי: ֲערֹב ַעְבדְּ נִּ ל תַּ ט ָוֶצֶדק בַּ ָעִשׂיִתי ִמשְׁפָּ
 :ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלְיָי ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶת :ָאִני ֲהִביֵנִני ְוֵאְדָעה ֵעדֶֹתי  ֵדִני: ַעְבדְּ י ַלמְּ  ְוֻחקֶּ  ְכַחְסדֶּ ִצְדֶק: ֲעֵשׂה ִעם ַעְבדְּ

ל אַֹרח שֶֶׁקר ָשֵׂנאִתי: י כָּ ּקּוֵדי כֹל ִישְָּׁרתִּ ל פִּ ן כָּ ז: ַעל כֵּ ָהב ּוִמפָּ י ִמְצֹוֶתי ִמזָּ ן ָאַהְבתִּ ַעל כֵּ

י:  י ְלִמְצֹוֶתי ָיָאְבתִּ י ָוֶאשְָׁאָפה כִּ י ָפַעְרתִּ ָתִיים: כִּ ָבֶרי ָיִאיר ֵמִבין פְּ ַתח דְּ ן ְנָצָרַתם ַנְפשִׁי: פֵּ פְָּלאֹות ֵעְדֹוֶתי ַעל כֵּ
ֵדִני ֵמעשֶׁק ָאָדם ְוֶאשְְׁמָרה  י ָכל ָאֶון: פְּ שְֶׁלט בִּ ִאְמָרֶת ְוַאל תַּ ָעַמי ָהֵכן בְּ ט ְלאֲֹהֵבי שְֶׁמ: פְּ ִמשְׁפָּ ִני כְּ ֵנה ֵאַלי ְוָחנֵּ פְּ

:א שְָׁמרּו תֹוָרֶת ְלֵגי ַמִים ָיְרדּו ֵעיָני ַעל י: פַּ ֵדִני ֶאת ֻחקֶּ  ְוַלמְּ ַעְבדֶּ ֶני ָהֵאר בְּ ּקּוֶדי: פָּ פִּ

י שְָׁכחּו ְדָבֶרי ָצָרי: ְצרּוָפה  ַתְתִני ִקְנָאִתי כִּ יָת ֶצֶדק ֵעדֶֹתי ֶוֱאמּוָנה ְמאֹד: ִצמְּ ֶטי: ִצוִּ ה ְיָי ְוָישָׁר ִמשְׁפָּ יק ַאתָּ ַצדִּ
י: ִצְדָקְת ֶצֶדק ְלעֹוָלם ְותֹוָרְת ֱאֶמת: ַצר ּוָמצֹוק  ֶדי א שָָׁכְחתִּ קֻּ  ֲאֵהָבּה: ָצִעיר ָאנִֹכי ְוִנְבֶזה פִּ ִאְמָרְת ְמאֹד ְוַעְבדְּ

ְמָצאּוִני ִמְצֹוֶתי שֲַׁעשָֻׁעי: ֶצֶדק ֵעְדֹוְת ְלעֹוָלם ֲהִביֵנִני ְוֶאְחֶיה:

י:  ָעה ִלְדָבְר ִיָחְלתִּ שֶׁף ָוֲאשַׁוֵּ י ַבנֶּ ְמתִּ ָרה: ְקָראִתי הֹושִׁיֵעִני ְוֶאשְְׁמָרה ֵעדֶֹתי: ִקדַּ י ֶאצֹּ ָכל ֵלב ֲעֵנִני ְיָי ֻחקֶּ ָקָראִתי בְּ
ה ִמּתֹוָרְת ָרָחקּו:  ִני; ָקְרבּו רְֹדֵפי ִזמָּ ֶט ַחיֵּ ִמשְׁפָּ  ְיָי כְּ ִאְמָרְת: קֹוִלי שְִׁמָעה ְכַחְסדֶּ מּו ֵעיַני ַאשְֻׁמרֹות ָלִשׂיַח בְּ ִקדְּ

ם: י ְלעֹוָלם ְיַסְדתָּ י ֵמֵעדֶֹתי כִּ ה ְיָי ְוָכל ִמְצֹוֶתי ֱאֶמת: ֶקֶדם ָיַדְעתִּ ָקרֹוב ַאתָּ

י א  י ֻחקֶּ ִני: ָרחֹוק ֵמְרשִָׁעים ְיׁשּוָעה כִּ י: ִריָבה ִריִבי ּוְגָאֵלִני ְלִאְמָרְת ַחיֵּ י תֹוָרְת א שַָׁכְחתִּ ֵצִני כִּ רְֵאה ָעְנִיי ְוַחלְּ
ים רְֹדַפי ְוָצָרי ֵמֵעְדֹוֶתי א ָנִטיִתי: ָרִאיִתי בְֹגִדים ָוֶאְתקֹוָטָטה ֲאשֶׁר  ִני: ַרבִּ ֶטי ַחיֵּ ִמשְׁפָּ ים ְיָי כְּ ָדָרׁשּו: ַרֲחֶמי ַרבִּ

:ט ִצְדֶק ל ִמשְׁפַּ ָבְר ֱאֶמת ּוְלעֹוָלם כָּ ִני: רֹאׁש דְּ  ַחיֵּ ַחְסדְּ י ְיָי כְּ י ִפּקּוֶדי ָאָהְבתִּ ִאְמָרְת א שָָׁמרּו: ְרֵאה כִּ

 מֹוֵצא שָָׁלל ָרב: שֶֶׁקר ָשֵׂנאִתי ָוֲאַתֵעָבה ּתֹוָרְת י: ָשׂׂש ָאנִֹכי ַעל ִאְמָרֶת כְּ ַחד ִלבִּ ָבְר פָּ ם ּוִמדְּ שִָׂרים ְרָדפּוִני ִחנָּ
י ִליׁשּוָעְת ְיָי  ְרתִּ ֵטי ִצְדֶק: שָׁלֹום ָרב ְלאֲֹהֵבי תֹוָרֶת ְוֵאין ָלמֹו ִמְכׁשֹול: ִשׂבַּ י ַעל ִמשְׁפְּ ְלתִּ ּיֹום ִהלַּ י: שֶַׁבע בַּ ָאָהְבתִּ

: ָרַכי ֶנְגדֶּ י ָכל דְּ י ִפּקּוֶדי ְוֵעדֶֹתי כִּ ּוִמְצֹוֶתי ָעִשׂיִתי: שְָׁמָרה ַנְפשִׁי ֵעדֶֹתי ָואֲֹהֵבם ְמאֹד: שַָׁמְרתִּ

ֵדִני  י ְתַלמְּ ה כִּ ִהלָּ ְעָנה ְשָׂפַתי תְּ בַּ יֵלִני: תַּ ִאְמָרְת ַהצִּ ִתי ְלָפֶני כְּ ְדָבְר ֲהִביֵנִני: ָתבֹוא ְתִחנָּ ִתי ְלָפֶני ְיָי כִּ תְִּקַרב ִרנָּ
 ְיָי ְותֹוָרְת י ִליׁשּוָעְת ָאְבתִּ י: תָּ י ִפּקּוֶדי ָבָחְרתִּ ִהי ָיְד ְלָעְזֵרִני כִּ י ָכל ִמְצֹוֶתי ֶצֶדק: תְּ ַען ְלׁשֹוִני ִאְמָרֶת כִּ י: תַּ ֻחקֶּ

י: י ִמְצֹוֶתי א שָָׁכְחתִּ  כִּ ׁש ַעְבדֶּ קֵּ ֶשׂה אֵֹבד בַּ ִעיִתי כְּ י: תָּ ֶט ַיַעְשֻרנִּ ִחי ַנְפשִׁי ּוְתַהְלֶל ּוִמשְׁפָּ שֲַׁעשָֻׁעי: תְּ

לאחר מכן אומרים אותיות נשמה
אותיות נשמה

ִני ִכְדָבֶר: ִנְדבֹות  ֵטי ִצְדֶק: ַנֲעֵניִתי ַעד ְמאֹד ְיָי ַחיֵּ ָמה ִלשְׁמֹר ִמשְׁפְּ י ָוֲאַקיֵּ ְעתִּ ֵנר ְלַרְגִלי ְדָבֶר ְואֹור ִלְנִתיָבִתי: ִנשְׁבַּ
ּקּוֶדי א  ח ִלי ּוִמפִּ י: ָנְתנּו ְרשִָׁעים פַּ י ָתִמיד ְותֹוָרְת א שָָׁכְחתִּ ַכפִּ ֶדִני: ַנְפשִׁי בְּ ֶטי ַלמְּ י ְרֵצה ָנא ְיָי ּוִמשְׁפָּ פִּ

י ְלעֹוָלם ֵעֶקב: י ַלֲעׂשֹות ֻחקֶּ ה: ָנִטיִתי ִלבִּ י ֵהמָּ י ְשׂׂשֹון ִלבִּ י ֵעְדֹוֶתי ְלעֹוָלם כִּ ָתִעיִתי: ָנַחְלתִּ

 מֹוֵצא שָָׁלל ָרב: שֶֶׁקר ָשֵׂנאִתי ָוֲאַתֵעָבה ּתֹוָרְת י: ָשׂׂש ָאנִֹכי ַעל ִאְמָרֶת כְּ ַחד ִלבִּ ָבְר פָּ ם ּוִמדְּ שִָׂרים ְרָדפּוִני ִחנָּ
י ִליׁשּוָעְת ְיָי  ְרתִּ ֵטי ִצְדֶק: שָׁלֹום ָרב ְלאֲֹהֵבי תֹוָרֶת ְוֵאין ָלמֹו ִמְכׁשֹול: ִשׂבַּ י ַעל ִמשְׁפְּ ְלתִּ ּיֹום ִהלַּ י: שֶַׁבע בַּ ָאָהְבתִּ

                  : ָרַכי ֶנְגדֶּ י ָכל דְּ י ִפּקּוֶדי ְוֵעדֶֹתי כִּ ּוִמְצֹוֶתי ָעִשׂיִתי: שְָׁמָרה ַנְפשִׁי ֵעדֶֹתי ָואֱֹהֵבם ְמאֹד: שַָׁמְרתִּ

י  י כִּ ְלתִּ ַדי ִהְשׂכַּ ל ְמַלמְּ י ְלעֹוָלם ִהיא ִלי: ִמכָּ ֵמִני ִמְצֹוֶתי כִּ ַחכְּ ל ַהּיֹום ִהיא ִשׂיָחִתי: ֵמאְֹיַבי תְּ י תֹוָרֶת כָּ ָמה ָאַהְבתִּ
 ֶטי שְׁפָּ ָבֶר: ִממִּ ִלאִתי ַרְגָלי ְלַמַען ֶאשְׁמֹר דְּ ל אַֹרח ָרע כָּ י: ִמכָּ ֶדי ָנָצְרתִּ י ִפקֻּ ֵקִנים ֶאְתּבֹוָנן כִּ ֵעְדֹוֶת ִשׂיָחה ִלי: ִמזְּ
ל אַֹרח שֶָׁקר: ן ָשֵׂנאִתי כָּ ֶדי ֶאְתּבֹוָנן ַעל כֵּ קֻּ ַבׁש ְלִפי: ִמפִּ י ִאְמָרֶת ִמדְּ ְמְלצּו ְלִחכִּ ה הֹוֵרָתִני: ַמה נִּ י ַאתָּ י כִּ א ָסְרתִּ

י בֹו  ְנִתיב ִמְצֹוֶתי כִּ ב: ַהְדִריֵכִני בִּ ָכל לֵּ ה בְּ ָרה תֹוָרֶת ְוֶאשְְׁמֶרנָּ ה ֵעֶקב: ֲהִביֵנִני ְוֶאצְּ ֶרנָּ י ְוֶאצֳּ ֶר ֻחקֶּ הֹוֵריִני ְיָי דֶּ
 ִאְמָרֵת ֲאשֶׁר  ִני: ָהֵקם ְלַעְבדְּ ְדָרֶכ ַחיֵּ ַצע: ַהֲעֵבר ֵעיַני ֵמְראֹות שְָׁוא בִּ י ֶאל ֵעְדֹוֶתי ְוַאל ֶאל בָּ י: ַהט ִלבִּ ָחָפְצתִּ

ִני: ִצְדָקְת ַחיֵּ י ְלִפּקּוֶדי בְּ ַאְבתִּ ה תָּ ֶטי טֹוִבים: ִהנֵּ י ִמשְׁפָּ י כִּ ִתי ֲאשֶׁר ָיגְֹרתִּ ְלִיְרָאֶת: ַהֲעֵבר ֶחְרפָּ

תפילת קדיש יתום

יכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון  ַחיֵּ י ְבָרא ִכְרעּוֵתּה, ְוַיְמִלי ַמְלכּוֵתּה בְּ ָעְלָמא דִּ א, בְּ ׁש שְֵׁמּה ַרבָּ דַּ ל ְוִיְתקַּ דַּ ִיְתגַּ
ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב. ְוִאְמרּו ָאֵמן: ית-ִישְָׁרֵאל. בַּ י ְדָכל-בֵּ ּוְבַחיֵּ

א. א ְמָבַר, ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמיָּ ְיֵהא שְֵׁמּה ַרבָּ
 ִרי ֻקְדשָׁא. בְּ ל שְֵׁמּה דְּ ה ְוִיְתַהלַּ ר ְוִיְתַעלֶּ א ְוִיְתַהדַּ ַאר ְוִיְתרַֹמם ְוִיְתַנֵשֹּ ח ְוִיְתפָּ בַּ ַר ְוִישְׁתַּ ִיְתבָּ

ָעְלָמא. ְוִאְמרּו  ֲאִמיָרן בְּ ָחָתא ְוֶנְחָמָתא, דַּ שְׁבְּ ְרָכָתא ְושִׁיָרָתא, תֻּ ל-בִּ א) ִמן-כָּ א (ּוְלֵעלָּ הּוא ְלֵעלָּ
ָאֵמן:

ל-ִיְשָֹרֵאל. ְואְמרּו ָאֵמן: ים, ָעֵלינּו ְוַעל-כָּ א ְוַחיִּ א ִמן-שְַׁמיָּ ְיֵהא שְָׁלָמא ַרבָּ
ל-ִיְשָֹרֵאל. ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְמרֹוָמיו, הּוא ַיֲעֶשֹה שָׁלֹום ָעֵלינּו ְוַעל-כָּ עֶֹשֹה שָׁלֹום בִּ

תפילת אל מלא רחמים

לזכר

ְנֵפי ַהשְִּׁכיָנה  ַחת כַּ רֹוִמים, ַהְמֵצא ְמנּוָחה ְנכֹוָנה תַּ מָּ ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים ׁשֹוֵכן בַּ
זֹוַהר ָהָרִקיַע ַמְזִהיִרים ֶאת ִנשְַׁמת פלוני בן פלוני,  ַמֲעלֹות ְקדֹוִשים ּוְטהֹוִרים כְּ בְּ
ַגן  ַרת ִנשְָׁמתֹו. בְּ ַעד ַהְזכָּ ֲעבּור ש {בן המשפחה} ָנַדב ְצָדָקה בְּ שֶָׁהַל ְלעֹוָלמֹו בַּ
ָנָפיו ְלעֹוָלִמים, ְוִיְצרֹור  ֵסֶתר כְּ יֵרהּו בְּ ַעל ָהַרֲחִמים ַיְסתִּ ֵהא ְמנּוָחתֹו. ָלֵכן בַּ ֵעֶדן תְּ

בֹו,  שָׁלֹום ַעל ִמשְׁכָּ ים ֶאת ִנשְָׁמתֹו. ְיָי הּוא ַנֲחָלתֹו ְוָינּוַח בְּ ְצרֹור ַהַחיִּ בִּ
ְונֹאַמר ָאֵמן:

לנקבה

ְנֵפי ַהשְִּׁכיָנה  ַחת כַּ רֹוִמים, ַהְמֵצא ְמנּוָחה ְנכֹוָנה תַּ מָּ ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים ׁשֹוֵכן בַּ
זֹוַהר ָהָרִקיַע ַמְזִהיִרים ֶאת ִנשְַׁמת פלונית בת פלונית  ַמֲעלֹות ְקדֹוִשים ּוְטהֹוִרים כְּ בְּ

ַרת ִנשְָׁמָתּה,  ַעד ַהְזכָּ ֲעבּור ש {בן המשפחה} ָנַדב ְצָדָקה בְּ שֶָׁהֶלָכה ְלעֹוָלָמּה, בַּ
ָנָפיו ְלעֹוָלִמים, ְוִיְצרֹור  ֵסֶתר כְּ יֶרָה בְּ ַעל ָהַרֲחִמים ַיְסתִּ ֵהא ְמנּוָחָתה. ָלֵכן בַּ ַגן ֵעֶדן תְּ בְּ

ָבּה  שָׁלֹום ַעל ִמשְׁכָּ ים ֶאת ִנשְָׁמָתּה ְיָי הּוא ַנֲחָלָתּה, ְוָתנּוַח בְּ ְצרֹור ַהַחיִּ בִּ
ְונֹאַמר ָאֵמן:



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:

ין, ְויֹוֵדַע  דִּ ין, ְוֵהִמית ֶאְתֶכם בַּ דִּ ל ֶאְתֶכם בַּ ין, ְוָזן ְוִכְלכֵּ דִּ ה ְיָי, ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ֲאשֶׁר ָיַצר ֶאְתֶכם בַּ רּו ַאתָּ בָּ
ִתים: ה ַהמֵּ ה ְיָי, ְמַחיֵּ רּו ַאתָּ ין: בָּ דִּ ין, ְוָעִתיד ְלַהֲחִזיר ּוְלַהֲחיֹוְתֶכם בַּ דִּ ֶכם בַּ לְּ ר כֻּ ִמְספַּ

ה, ַרב ְלהֹושִׁיַע. ה ֵמִתים ַאתָּ ּבֹור ְלעֹוָלם, ֲאדָֹני ְמַחיֵּ ה גִּ ַאתָּ
ם ֱאמּוָנתֹו  יר ֲאסּוִרים, ּוְמַקיֵּ ים, סֹוֵמ נֹוְפִלים, ְורֹוֵפא חֹוִלים, ּוַמתִּ ַרֲחִמים ַרבִּ ה ֵמִתים בְּ ֶחֶסד, ְמַחיֵּ ים בְּ ל ַחיִּ ְמַכְלכֵּ

ה ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה. , ֶמֶל ֵמִמית ּוְמַחיֶּ בּורֹות ּוִמי ּדֹוֶמה לָּ ַעל גְּ ִלישֵֵׁני ָעָפר. ִמי ָכמֹו בַּ
ה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים. ְוֶנֱאָמן ַאתָּ

ליד הקבר יש לומר את התפילות הבאות:

פרקי תהילים:

תהילים פרק לג
ן  רּו לֹו: שִׁירּו לֹו שִׁיר ָחָדׁש ֵהיִטיבּו ַנגֵּ ֵנֶבל ָעׂשֹור ַזמְּ ִכּנֹור בְּ ה: הֹודּו ַלָיי בְּ ָיי ַלְישִָׁרים ָנאָוה ְתִהלָּ יִקים בַּ נּו ַצדִּ ַרנְּ

ְדַבר ְיָי שַָׁמִים ַנֲעׂשּו  ט ֶחֶסד ְיָי ָמְלָאה ָהָאֶרץ: בִּ ֱאמּוָנה: אֵֹהב ְצָדָקה ּוִמשְׁפָּ ַבר ְיָי ְוָכל ַמֲעֵשׂהּו בֶּ י ָישָׁר דְּ ְתרּוָעה: כִּ בִּ
ל ֹישְֵׁבי ֵתֵבל:  ּנּו ָיגּורּו כָּ ל ָהָאֶרץ ִממֶּ הֹומֹות: ִייְראּו ֵמְיָי כָּ אֹוָצרֹות תְּ ם נֵֹתן בְּ ד ֵמי ַהיָּ נֵּ ֵנס כַּ ל ְצָבָאם: כֹּ יו כָּ ּוְברּוַח פִּ

ֲעמֹד ַמְחשְׁבֹות ִלּבֹו  ים: ֲעַצת ְיָי ְלעֹוָלם תַּ ֲעמֹד: ְיָי ֵהִפיר ֲעַצת ּגֹוִים ֵהִניא ַמְחשְׁבֹות ַעמִּ ה ַויַּ ִהי הוא ִצוָּ י הּוא אַמר ַויֶּ כִּ
כֹון  ֵני ָהָאָדם: ִממְּ ל בְּ יט ְיָי ָראה ֶאת כָּ ַחר ְלַנֲחָלה לֹו: ִמשַָּׁמִים ִהבִּ ְלדֹר ָודֹר: ַאשְֵׁרי ַהּגֹוי ֲאשֶׁר ְיָי ֱאָהיו ָהָעם בָּ

ּבֹור א  ָרב ָחִיל גִּ ֶל נֹושָׁע בְּ ל ַמֲעֵשׂיֶהם: ֵאין ַהמֶּ ִבין ֶאל כָּ ם ַהמֵּ ֵצר ַיַחד ִלבָּ ל ֹישְֵׁבי ָהָאֶרץ: ַהֹיּ יַח ֶאל כָּ שְִׁבּתֹו ִהשְׁגִּ
ֶות  יל ִממָּ ה ֵעין ְיָי ֶאל ְיֵרָאיו ַלְמַיֲחִלים ְלַחְסּדֹו: ְלַהצִּ ט: ִהנֵּ ַח: שֶֶׁקר ַהּסּוס ִלְתׁשּוָעה ּוְברֹב ֵחילֹו א ְיַמלֵּ ָרב כֹּ ֵצל בְּ ִינָּ

  י ְבשֵׁם ָקְדׁשֹו ָבָטְחנּו: ְיִהי ַחְסדְּ נּו כִּ י בֹו ִיְשַׂמח ִלבֵּ נּו הּוא: כִּ ָתה ַלָיי ֶעְזֵרנּו ּוָמִגנֵּ ָרָעב: ַנְפשֵׁנּו ִחכְּ ַנְפשָׁם ּוְלַחּיֹוָתם בָּ
:ֲאשֶׁר ִיַחְלנּו ָל ְיָי ָעֵלינּו כַּ

תהילים פרק טז
יֵרי  ה ְוַאדִּ ָאֶרץ ֵהמָּ ל ָעֶלי: ִלְקדֹושִׁים ֲאשֶׁר בָּ ה טֹוָבִתי בַּ י ָחִסיִתי ָב: ָאַמְרתְּ ַלָיי ֲאדָֹני ָאתָּ ם ְלָדִוד שְָׁמֵרִני ֵאל כִּ ִמְכתָּ

ׂא ֶאת שְׁמֹוָתם ַעל ְשָׂפָתי: ְיָי ְמָנת ֶחְלִקי  ם ּוַבל ֶאשָּ יֶהם ִמדָּ י ִנְסכֵּ ל ַאסִּ בֹוָתם ַאֵחר ָמָהרּו בַּ ל ֶחְפִצי ָבם: ִיְרּבּו ַעצְּ כָּ
ִעיִמים ַאף ַנֲחָלת  שְָׁפָרה ָעָלי: ֲאָבֵר ֶאת ְיָי ֲאשֶׁר ְיָעָצִני ַאף ֵלילֹות  נְּ ה ּתֹוִמי ּגֹוָרִלי: ֲחָבִלים ָנְפלּו ִלי בַּ ְוכֹוִסי ַאתָּ

י  ן ָלֶבַטח: כִּ ָשִׂרי ִישְׁכֹּ בֹוִדי ַאף בְּ ֶגל כְּ י ַויָּ ל ֶאּמֹוט: ָלַכן ָשַׂמח ִלבִּ י ִמיִמיִני בַּ י ָתִמיד כִּ יִתי ְיָי ְלֶנְגדִּ רּוִני ִכְליֹוָתי: שִׁוִּ ִיסְּ
 יִמיְנ ֶני ְנִעימֹות בִּ ים שַֹבע ְשָׂמחֹות ֶאת פָּ ן ֲחִסיְד ִלְראֹות שַָׁחת: ּתֹוִדיֵעִני אַֹרח ַחיִּ א ַתֲעזֹב ַנְפשִׁי ִלשְׁאֹול א ִתתֵּ

ֶנַצח:

תהילים פרק יז
ֱחֶזיָנה  ִטי ֵיֵצא ֵעיֶני תֶּ ָפֶני ִמשְׁפָּ א ִשְׂפֵתי ִמְרָמה: ִמלְּ ִתי בְּ ִתי ַהֲאִזיָנה ְתִפלָּ ה ְלָדִוד שְִׁמָעה ְיָי ֶצֶדק ַהְקשִׁיָבה ִרנָּ ִפלָּ תְּ
י  ְדַבר ְשָׂפֶתי ֲאִני שַָׁמְרתִּ י: ִלְפֻעּלֹות ָאָדם בִּ ל ַיֲעָבר פִּ ִתי בַּ ְמָצא ַזמֹּ ִני ַבל תִּ ְיָלה ְצַרְפתָּ ַקְדתָּ לַּ י פָּ י ִלבִּ ַחְנתָּ ישִָׁרים: בָּ מֵּ

י ַתֲעֵנִני ֵאל ַהט ָאְזְנ ִלי שְַׁמע ִאְמָרִתי:  ל ָנמֹוטּו ְפָעָמי: ֲאִני ְקָראִתי כִּ לֹוֶתי בַּ ַמְעגְּ מֹ ֲאשַֻׁרי בְּ ִריץ: תָּ ָאְרחֹות פָּ
ֵני ְרשִָׁעים זּו  יֵרִני: ִמפְּ ְסתִּ ָנֶפי תַּ ֵצל כְּ ת ָעִין בְּ ִאיׁשֹון בַּ יִמיֶנ: שְָׁמֵרִני כְּ ְתקֹוְמִמים בִּ ַהְפֵלה ֲחָסֶדי מֹושִׁיַע חֹוִסים ִממִּ

ה ְסָבבּונּו ֵעיֵניֶהם ָישִׁיתּו ִלְנטֹות  רּו ְבֵגאּות: ַאּׁשֵרנּו ַעתָּ ימֹו ִדבְּ מֹו ָסְגרּו פִּ יפּו ָעָלי: ֶחְלבָּ ֶנֶפׁש ַיקִּ שַּׁדּוִני אְֹיַבי בְּ
ָטה ַנְפשִׁי ֵמָרשָׁע  לְּ ָמה ָפָניו ַהְכִריֵעהּו פַּ ִרים: קּוָמה ְיָי ַקדְּ ִמְסתָּ ַאְרֵיה ִיְכסֹוף ִלְטרֹף ְוִכְכִפיר ֹישֵׁב בְּ ְמֹינֹו כְּ ָאֶרץ: דִּ בָּ

יחּו ִיְתָרם ְלעֹוְלֵליֶהם:  עּו ָבִנים ְוִהנִּ א ִבְטָנם ִיְשׂבְּ ַמלֵּ ים ּוְצפּוְנ תְּ ַחיִּ : ִמְמִתים ָיְדך ְיָי ִמְמִתים ֵמֶחֶלד ֶחְלָקם בַּ ַחְרבֶּ
:מּוָנֶת ָעה ְבָהִקיץ תְּ ֶצֶדק ֶאֱחֶזה ָפֶני ֶאְשׂבְּ ֲאִני בְּ

תהילים עב
ט: ִיְשׂאּו ָהִרים שָׁלֹום ָלָעם  י ְבִמשְׁפָּ  ְבֶצֶדק ַוֲעִניֶּ ן ְוִצְדָקְת ְלֶבן ֶמֶל: ָיִדין ַעמְּ ֶטי ְלֶמֶל תֵּ ִלשְׁמֹה ֱאִהים ִמשְׁפָּ

א עֹושֵׁק: ִייָראּו ִעם שֶָׁמׁש ְוִלְפֵני ָיֵרַח ּדֹור ּדֹוִרים: ֵיֵרד  י ָעם יֹושִׁיַע ִלְבֵני ֶאְביֹון ִויַדכֵּ ט ֲעִניֵּ ְצָדָקה: ִישְׁפֹּ ּוְגָבעֹות בִּ
ָהר ַעד ַאְפֵסי  ם ַעד ָים ּוִמנָּ ִלי ָיֵרַח: ְוֵיְרדְּ ִמיָּ יק ְורֹב שָׁלֹום ַעד בְּ ָיָמיו ַצדִּ ְרִביִבים ַזְרִזיף ָאֶרץ: ִיְפַרח בְּ ז כִּ ָמָטר ַעל גֵּ כְּ

ר ַיְקִריבּו:  ים ִמְנָחה ָישִׁיבּו ַמְלֵכי שְָׁבא ּוְסָבא ֶאשְׁכָּ ים ְואְֹיָביו ָעָפר ְיַלֵחכּו: ַמְלֵכי ַתְרשִׁיׁש ְוִאיִּ ָאֶרץ: ְלָפָניו ִיְכְרעּו ִציִּ
ל ְוֶאְביֹון ְוַנְפׁשֹות  ַע ְוָעִני ְוֵאין עֵֹזר לֹו: ָיחֹס ַעל דַּ יל ֶאְביֹון ְמשַׁוֵּ י ַיצִּ ל ּגֹוִים ַיַעְבדּוהּו: כִּ ֲחוּו לֹו ָכל ְמָלִכים כָּ ְוִישְׁתַּ

ל  ֲעדֹו ָתִמיד כָּ ל בַּ לֵּ ַהב שְָׁבא ְוִיְתפַּ ן לֹו ִמזְּ ֵעיָניו: ִויִחי ְוִיתֶּ ָמם בְּ ֶאְביֹוִנים יֹושִׁיַע: ִמּתֹו ּוֵמָחָמס ִיְגַאל ַנְפשָׁם ְוֵייַקר דָּ
ֵעֶשׂב ָהָאֶרץ: ְיִהי שְׁמֹו ְלעֹוָלם  ְריֹו ְוָיִציצּו ֵמִעיר כְּ ָבנֹון פִּ לְּ רֹאׁש ָהִרים ִיְרַעׁש כַּ ָאֶרץ בְּ ר בָּ ת בַּ הּיֹום ְיָבְרֶכְנהּו: ְיִהי ִפסַּ

 ֵהי ִיְשָׂרֵאל עֵֹשׂה ִנְפָלאֹות ְלַבּדֹו: ּוָברּוִהים ֱאְיָי ֱא רּו ל ּגֹוִים ְיַאשְֻּׁרהּו: בָּ ְרכּו בֹו כָּ ִלְפֵני שֶֶׁמׁש ִיּנֹון שְׁמֹו ְוִיְתבָּ
ן ִישָׁי: ִוד בֶּ לּו ְתִפּלֹות דָּ ל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן: כָּ ֵלא ְכבֹודֹו ֶאת כָּ בֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִימָּ שֵׁם כְּ

תהילים צא
ֶבר  ח ָיקּוׁש ִמדֶּ יְל ִמפַּ י הּוא ַיצִּ י ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי ֱאַהי ֶאְבַטח ּבֹו: כִּ י ִיְתלֹוָנן: אַֹמר ַליָּ ֵצל שַׁדַּ ֵסֶתר ֶעְליֹון בְּ ֹישֵׁב בְּ
ֶבר  ַחד ָלְיָלה ֵמֵחץ ָיעּוף יֹוָמם: ִמדֶּ ה ְוסֵֹחָרה ֲאִמּתֹו: א ִתיָרא ִמפַּ ְחֶסה ִצנָּ ָנָפיו תֶּ ֶאְבָרתֹו ָיֶס ָל ְוַתַחת כְּ ַהּוֹות: בְּ

ַמת  יט ְושִׁלֻּ ֵעיֶני ַתבִּ ׁש: ַרק בְּ  ֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנ ֵאֶלי א ִיגָּ דְּ ל ִמצִּ ֶטב ָיׁשּוד ָצֳהָרִים: ִיפֹּ אֶֹפל ַיֲה ִמקֶּ בָּ
י ַמְלָאָכיו  ָאֳהֶל: כִּ ה ֵאֶלי ָרָעה ְוֶנַגע א ִיְקַרב בְּ ה ְיָי ַמְחִסי ֶעְליֹון ַשְׂמתָּ ְמעֹוֶנ :א ְתֻאנֶּ י ַאתָּ ְרֶאה: כִּ ְרשִָׁעים תִּ

י  ין: כִּ ִפיר ְוַתנִּ ְרמֹס כְּ ְדרֹ תִּ ֶאֶבן ַרְגֶל: ַעל שַַׁחל ָוֶפֶתן תִּ ף בָּ גֹּ ן תִּ ׂאּוְנ פֶּ ִים ִישָּ פַּ ָרֶכי: ַעל כַּ ָכל דְּ  ִלשְָׁמְר בְּ ה לָּ ְיַצוֶּ
ֵדהּו: אֶֹר ָיִמים  ֵצהּו ַוֲאַכבְּ י ָיַדע שְִׁמי: ִיְקָרֵאִני ְוֶאֱעֵנהּו ִעּמֹו ָאנִֹכי ְבָצָרה ֲאַחלְּ ֵבהּו כִּ ֵטהּו ֲאַשׂגְּ ִבי ָחשַׁק ַוֲאַפלְּ

יׁשּוָעִתי: יֵעהּו ְוַאְרֵאהּו בִּ ַאְשׂבִּ

תהילים קד
ִים  ְיִריָעה: ַהְמָקֶרה ַבמַּ ְׂלָמה נֹוֶטה שַָׁמִים כַּ שַּ : עֶֹטה אֹור כַּ ַדְלתָּ ְמאֹד הֹוד ְוָהָדר ָלָבשְׁתָּ ְרִכי ַנְפשִׁי ֶאת ְיָי ְיָי ֱאַהי גָּ בָּ

ְנֵפי רּוַח: עֶֹשׂה ַמְלָאָכיו רּוחֹות ְמשְָׁרָתיו ֵאׁש ֵהט: ָיַסד ֶאֶרץ ַעל ְמכֹוֶניָה   ַעל כַּ ׂם ָעִבים ְרכּובֹו ַהְמַהלֵּ ֲעִלּיֹוָתיו ַהשָּ
ֲעָרְת ְינּוסּון ִמן קֹול ַרַעְמ ֵיָחֵפזּון: ַיֲעלּו  יתֹו ַעל ָהִרים ַיַעְמדּו ָמִים: ִמן גַּ סִּ בּוׁש כִּ לְּ הֹום כַּ ּמֹוט עֹוָלם ָוֶעד: תְּ ל תִּ בַּ

ַח ַמְעָיִנים  ל ְישֻׁבּון ְלַכּסֹות ָהָאֶרץ: ַהְמשַׁלֵּ ל ַיֲעבֹרּון בַּ בּול ַשְׂמתָּ בַּ ָהִרים ֵיְרדּו ְבָקעֹות ֶאל ְמקֹום ֶזה ָיַסְדתָּ ָלֶהם: גְּ
ין ֳעָפאִים  רּו ְפָרִאים ְצָמָאם: ֲעֵליֶהם עֹוף ַהשַָּׁמִים ִישְּׁכֹון ִמבֵּ ָׂדי ִישְׁבְּ ל ַחְיתֹו שָּ כּון: ַישְׁקּו כָּ ין ָהִרים ְיַהלֵּ ָחִלים בֵּ נְּ בַּ

ֵהָמה ְוֵעֶשׂב ַלֲעבַֹדת ָהָאָדם  ע ָהָאֶרץ: ַמְצִמיַח ָחִציר ַלבְּ ֶשׂבַּ ִרי ַמֲעֶשׂי תִּ נּו קֹול: ַמשְֶׁקה ָהִרים ֵמֲעִלּיֹוָתיו ִמפְּ ִיתְּ
עּו ֲעֵצי ְיָי ַאְרֵזי  ִנים ִמשֶָּׁמן ְוֶלֶחם ְלַבב ֱאנֹוׁש ִיְסָעד: ִיְשׂבְּ ח ְלַבב ֱאנֹוׁש ְלַהְצִהיל פָּ ְלהֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ: ְוַיִין ְיַשׂמַּ
ים:  ֵעִלים ְסָלִעים ַמְחֶסה ַלשְַׁפנִּ בִֹהים ַליְּ יָתּה: ָהִרים ַהגְּ רֹושִׁים בֵּ נּו ֲחִסיָדה בְּ ִרים ְיַקנֵּ ְלָבנֹון ֲאשֶׁר ָנָטע: ֲאשֶׁר שָׁם ִצפֳּ

ֶרף  ִפיִרים שֲֹׁאִגים ַלטָּ ל ַחְיתֹו ָיַער: ַהכְּ שֶׁת חֹשֶׁ ִויִהי ָלְיָלה ּבֹו ִתְרמֹׁש כָּ ָעָשׂה ָיֵרַח ְלמֹוֲעִדים שֶֶׁמׁש ָיַדע ְמבֹואֹו: תָּ
צּון: ֵיֵצא ָאָדם ְלָפֳעלֹו ְוַלֲעבָֹדתֹו ֲעֵדי ָעֶרב: ָמה ַרּבּו  ְזַרח ַהשֶֶּׁמׁש ֵיָאֵספּון ְוֶאל ְמעֹונָֹתם ִיְרבָּ ׁש ֵמֵאל ָאְכָלם: תִּ ּוְלַבקֵּ
ר ַחּיֹות ְקַטּנֹות  דֹול ּוְרַחב ָיַדִים שָׁם ֶרֶמׂש ְוֵאין ִמְספָּ ם גָּ ָחְכָמה ָעִשׂיָת ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְנָיֶני: ֶזה ַהיָּ ם בְּ לָּ ַמֲעֶשׂי ְיָי כֻּ

ן ָלֶהם ִיְלקֹטּון  תֵּ ִעּתֹו: תִּ רּון ָלֵתת ָאְכָלם בְּ ָלם ֵאֶלי ְיַשׂבֵּ כּון ִלְוָיָתן ֶזה ָיַצְרתָּ ְלַשֶׂחק ּבֹו: כֻּ דֹלֹות: שָׁם ֳאִנּיֹות ְיַהלֵּ ִעם גְּ
ֵראּון  ח רּוֲח ִיבָּ שַׁלַּ ֵסף רּוָחם ִיְגָועּון ְוֶאל ֲעָפָרם ְיׁשּובּון: תְּ ֵהלּון תֹּ ֶני ִיבָּ יר פָּ ְסתִּ עּון טֹוב: תַּ ח ָיְד ִיְשׂבְּ ְפתַּ תִּ

ָיי  ָהִרים ְוֶיֱעשָׁנּו: ָאשִׁיָרה לַּ ע בֶּ ְרָעד ִיגַּ יט ָלָאֶרץ ַותִּ בִּ ַמֲעָשׂיו: ַהמַּ ֵני ֲאָדָמה: ְיִהי ְכבֹוד ְיָי ְלעֹוָלם ִיְשַׂמח ְיָי בְּ ׁש פְּ ּוְתַחדֵּ
ְרִכי  ִאים ִמן ָהָאֶרץ ּוְרשִָׁעים עֹוד ֵאיָנם בָּ ּמּו ַחטָּ ָיי: ִיתַּ עֹוִדי: ֶיֱעַרב ָעָליו ִשׂיִחי ָאנִֹכי ֶאְשַׂמח בַּ י ֲאַזְמָרה ֵלאַהי בְּ ַחיָּ בְּ

ַנְפשִׁי ֶאת ְיָי ַהְללּוָיּה:

תהילים קל
שְָׁמר  ֲחנּוָני: ִאם ֲעֹונֹות תִּ ְהֶייָנה ָאְזֶני ַקשֻּׁבֹות ְלקֹול תַּ ים ְקָראִתי ְיָי: ֲאדָֹני שְִׁמָעה ְבקֹוִלי תִּ ֲעַמקִּ ֲעלֹות ִממַּ שִׁיר ַהמַּ
י: ַנְפשִׁי ַלאדָֹני ִמשְֹּׁמִרים  ָתה ַנְפשִׁי ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלתִּ יִתי ְיָי ִקוְּ ֵרא: ִקוִּ וָּ ִליָחה ְלַמַען תִּ  ַהסְּ י ִעמְּ ָיּה ֲאדָֹני ִמי ַיֲעמֹד: כִּ

ֹונֹוָתיו: ל עֲּ ה ֶאת ִיְשָׂרֵאל ִמכֹּ ה ִעּמֹו ְפדּות: ְוהּוא ִיְפדֶּ י ִעם ְיָי ַהֶחֶסד ְוַהְרבֵּ ֶקר: ַיֵחל ִיְשָׂרֵאל ֶאל ְיָי כִּ ֶקר שְֹׁמִרים ַלבֹּ ַלבֹּ
לאחר מכן מתוך מזמור קיט אומרים את התפילות לפי שם הנפטר

אותיות לעילוי שם הנפטר

אותיות א"ב לעילוי שם הנפטר לפי תהילים קיט

ְדָרָכיו ָהָלכּו:  ָכל ֵלב ִיְדְרשּוהּו: ַאף א ָפֲעלּו ַעְוָלה בִּ תֹוַרת ְיָי: ַאשְֵׁרי נְֹצֵרי ֵעדָֹתיו בְּ ַאשְֵׁרי ְתִמיֵמי ָדֶר ַההֹוְלִכים בְּ
 אֹוְד :ל ִמְצֹוֶתי יִטי ֶאל כָּ ַהבִּ י: ָאז א ֵאבֹוׁש בְּ נּו ְדָרָכי ִלשְׁמֹר ֻחקֶּ ֶדי ִלשְׁמֹר ְמאֹד: ַאֲחַלי ִיכֹּ יָתה ִפקֻּ ה ִצוִּ ַאתָּ

ַעְזֵבִני ַעד ְמאֹד: י ֶאשְׁמֹר ַאל תַּ ֵטי ִצְדֶק: ֶאת ֻחקֶּ ָלְמִדי ִמשְׁפְּ ֹיֶשר ֵלָבב בְּ בְּ

י ִאְמָרֶת ְלַמַען א  י ָצַפְנתִּ ִלבִּ ְצֹוֶתי: בְּ ִני ִממִּ שְׁגֵּ י ַאל תַּ י ִדַרשְׁתִּ בִּ ָכל לִּ ְדָבֶר: בְּ ַער ֶאת ָאְרחֹו ִלשְׁמֹר כִּ ה נַּ בֶַּמה ְיַזכֶּ
ל הֹון:  ַעל כָּ י כְּ ֶדֶר ֵעְדֹוֶתי ָשְׂשׂתִּ ֵטי ִפי: בְּ ל ִמשְׁפְּ י כֹּ ְרתִּ ְשָׂפַתי ִספַּ י: בִּ ֵדִני ֻחקֶּ ה ְיָי ַלמְּ רּו ַאתָּ ֶאֱחָטא ָל: בָּ

:ָבֶר ח דְּ ֲעשָׁע א ֶאשְׁכַּ ֶתי ֶאשְׁתַּ ֻחקֹּ יָטה אְֹרחֶֹתי: בְּ ִפּקּוֶדי ָאִשׂיָחה ְוַאבִּ בְּ

י  נִּ ר ִממֶּ ְסתֵּ ר ָאנִֹכי ָבָאֶרץ ַאל תַּ יָטה ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶת: גֵּ ל ֵעיַני ְוַאבִּ  ֶאְחֶיה ְוֶאשְְׁמָרה ְדָבֶר: גַּ גְּמֹל ַעל ַעְבדְּ
ה ָובּוז  ל ֵמָעַלי ֶחְרפָּ ְצֹוֶתי: גַּ ַעְרתָּ ֵזִדים ֲארּוִרים ַהשִֹּׁגים ִממִּ ָכל ֵעת: גָּ ֶטי בְּ ְרָסה ַנְפשִׁי ְלַתֲאָבה ֶאל ִמשְׁפָּ ִמְצֹוֶתי: גָּ

ם ֵעדֶֹתי שֲַׁעשַֻׁעי ֲעָצִתי: י: גַּ ֻחקֶּ  ָיִשׂיַח בְּ רּו ַעְבדְּ י ִנְדבָּ ם ָישְׁבּו ָשִׂרים בִּ י: גַּ י ֵעדֶֹתי ָנָצְרתִּ כִּ

 :ִנְפְלאֹוֶתי ּקּוֶדי ֲהִבֵיִנני ְוָאִשׂיָחה בְּ ֶר פִּ י: דֶּ ֵדִני ֻחקֶּ ֲעֵנִני ַלמְּ י ִותַּ ְרתִּ ָרַכי ִספַּ ְדָבֶר: דְּ ִני כִּ דְָּבָקה ֶלָעָפר ַנְפשִׁי ַחיֵּ
יִתי:  ֶטי שִׁוִּ י ִמשְׁפָּ ֶר ֱאמּוָנה ָבָחְרתִּ ִני: דֶּ י ְותֹוָרְת ָחנֵּ נִּ ֶר שֶֶׁקר ָהֵסר ִממֶּ ְדָבֶר: דֶּ ֵמִני כִּ ְלָפה ַנְפשִׁי ִמּתּוָגה ַקיְּ דָּ

י: י ַתְרִחיב ִלבִּ ֶר ִמְצֹוֶתי ָארּוץ כִּ ִבישִֵׁני: דֶּ י ְבֵעְדֹוֶתי ְיָי ַאל תְּ ַבְקתִּ דָּ

י בֹו  ְנִתיב ִמְצֹוֶתי כִּ ב: ַהְדִריֵכִני בִּ ָכל לֵּ ה בְּ ָרה תֹוָרֶת ְוֶאשְְׁמֶרנָּ ה ֵעֶקב: ֲהִביֵנִני ְוֶאצְּ ֶרנָּ י ְוֶאצֳּ ֶר ֻחקֶּ הֹוֵריִני ְיָי דֶּ
 ִאְמָרֶת ֲאשֶׁר  ִני: ָהֵקם ְלַעְבדְּ ְדָרֶכ ַחיֵּ ַצע: ַהֲעֵבר ֵעיַני ֵמְראֹות שְָׁוא בִּ י ֶאל ֵעְדֹוֶתי ְוַאל ֶאל בָּ י: ַהט ִלבִּ ָחָפְצתִּ

ִני: ִצְדָקְת ַחיֵּ י ְלִפּקּוֶדי בְּ ַאְבתִּ ה תָּ ֶטי טֹוִבים: ִהנֵּ י ִמשְׁפָּ י כִּ ִתי ֲאשֶׁר ָיגְֹרתִּ ְלִיְרָאֶת: ַהֲעֵבר ֶחְרפָּ

י  י ְדַבר ֱאֶמת ַעד ְמאֹד כִּ ל ִמפִּ צֵּ ְדָבֶר: ְוַאל תַּ י בִּ י ָבַטְחתִּ ִאְמָרֶת: ְוֶאֱעֶנה חְֹרִפי ָדָבר כִּ ׁשּוָעְת כְּ וִיבֹֻאִני ֲחָסֶדי ְיָי תְּ
 ָרה ְבֵעדֶֹתי י: ַוֲאַדבְּ ֶדי ָדָרשְׁתִּ י ִפקֻּ ָכה ָבְרָחָבה כִּ י: ְוֶאשְְׁמָרה תֹוָרְת ָתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד: ְוֶאְתַהלְּ ֶט ִיָחְלתִּ ְלִמשְׁפָּ

י ְוָאִשׂיָחה  י ֶאל ִמְצֹוֶתי ֲאשֶׁר ָאָהְבתִּ ׂא ַכפַּ י: ְוֶאשָּ ִמְצֹוֶתי ֲאשֶׁר ָאָהְבתִּ ֲעשַׁע בְּ ֶנֶגד ְמָלִכים ְוא ֵאבֹוׁש: ְוֶאשְׁתַּ
:י ֻחקֶּ בְּ

ְתִני: ֵזִדים ֱהִליֻצִני ַעד ְמאֹד ִמּתֹוָרְת א  י ִאְמָרְת ִחיָּ ִני: זֹאת ֶנָחָמִתי ְבָעְנִיי כִּ  ַעל ֲאשֶׁר ִיַחְלתָּ ָבר ְלַעְבדֶּ ְזָכר דָּ
ֵבית  י בְּ ֶטי ֵמעֹוָלם ְיָי ָוֶאְתֶנָחם: ַזְלָעָפה ֲאָחַזְתִני ֵמְרשִָׁעים עְֹזֵבי ּתֹוָרֶת: ְזִמרֹות ָהיּו ִלי ֻחקֶּ י ִמשְׁפָּ ָנִטיִתי: ָזַכְרתִּ

י: ֶדי ָנָצְרתִּ י ִפקֻּ י כִּ י ַבַלְיָלה שְִׁמ ְיָי ְוֶאשְְׁמָרה ּתֹוָרֶת: זֹאת ָהְיָתה-לִּ ְמגּוָרי: ָזַכְרתִּ

 :ָרָכי ָוָאשִׁיָבה ַרְגַלי ֶאל ֵעדֶֹתי י דְּ ִאְמָרֶת: ִחשְַּׁבתִּ ִני כְּ יִתי ָפֶני ְבָכל ֵלב ָחנֵּ ָבֶרי: ִחלִּ י ִלשְׁמֹר דְּ ֶחְלִקי ְיָי ָאַמְרתִּ
 י: ֲחצֹות ַלְיָלה ָאקּום ְלהֹודֹות ָל ֻדִני ּתֹוָרְת א שָָׁכְחתִּ י ִלשְׁמֹר ִמְצֹוֶתי: ֶחְבֵלי ְרָשִעים ִעוְּ י ְוא ִהְתַמְהָמְהתִּ ַחשְׁתִּ

ֵדִני: י ַלמְּ  ְיָי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֻחקֶּ ֶדי: ַחְסדְּ קֻּ ֵטי ִצְדֶק: ָחֵבר ֲאִני ְלָכל ֲאשֶׁר ְיֵראּו ּוְלשְֹׁמֵרי פִּ ַעל ִמשְׁפְּ

ה  י: ֶטֶרם ֶאֱעֶנה ֲאִני שֵֹׁגג ְוַעתָּ י ְבִמְצֹוֶתי ֶהֱאָמְנתִּ ֵדִני כִּ ְדָבֶר: טּוב ַטַעם ָוַדַעת ַלמְּ  ְיָי כִּ טֹוב ָעִשׂיָת ִעם ַעְבדְּ
ֵחֶלב  ּקּוֶדי: ָטַפש כַּ ר פִּ ב ֶאצֹּ ָכל לֵּ י: ָטְפלּו ָעַלי שֶֶׁקר ֵזִדים ֲאִני בְּ ֵדִני ֻחקֶּ ה ּוֵמִטיב ַלמְּ י: טֹוב ַאתָּ ִאְמָרְת שָָׁמְרתִּ

י ֵמַאְלֵפי ָזָהב ָוָכֶסף: י: טֹוב ִלי תֹוַרת פִּ יִתי ְלַמַען ֶאְלַמד ֻחקֶּ י ֻענֵּ י: טֹוב ִלי כִּ ם ֲאִני ּתֹוָרְת שֲִׁעשְָׁעתִּ ִלבָּ

י ֶצֶדק  י ְיָי כִּ י: ָיַדְעתִּ י ִלְדָבְר ִיָחְלתִּ ָיֶדי ָעׂשּוִני ַוְיכֹוְננּוִני ֲהִביֵנִני ְוֶאְלְמָדה ִמְצֹוֶתי: ְיֵרֶאי ִיְראּוִני ְוִיְשָׂמחּו כִּ
י תֹוָרְת שֲַׁעשָֻׁעי:  : ְיבֹאּוִני ַרֲחֶמי ְוֶאְחֶיה כִּ ִאְמָרְת ְלַעְבדְּ  ְלַנֲחֵמִני כְּ יָתִני: ְיִהי ָנא ַחְסדְּ ֶטי ֶוֱאמּוָנה ִענִּ ִמשְׁפָּ

י ְלַמַען א  ֻחקֶּ י ָתִמים בְּ ֶדי: ָיׁשּובּו ִלי ְיֵרֶאי ְוֹיְדֵעי ֵעדֶֹתי: ְיִהי ִלבִּ ִפקֻּ תּוִני ֲאִני ָאִשׂיַח בְּ י שֶֶׁקר ִעוְּ ֵיבׁשּו ֵזִדים כִּ
ֵאבֹוׁש:

י א  ִקיטֹור ֻחקֶּ נֹאד בְּ י ָהִייִתי כְּ ַנֲחֵמִני: כִּ לּו ֵעיַני ְלִאְמָרֶת ֵלאמֹר ָמַתי תְּ י: כָּ ְלָתה ִלְתׁשּוָעְת ַנְפשִׁי ִלְדָבְר ִיָחְלתִּ כָּ
ל ִמְצֹוֶתי ֱאמּוָנה  רּו ִלי ֵזִדים שִׁיחֹות ֲאשֶׁר א ְכתֹוָרֶת: כָּ ט: כָּ ֲעֶשׂה ְברְֹדַפי ִמשְׁפָּ  ָמַתי תַּ ה ְיֵמי ַעְבדֶּ מָּ י: כַּ שָָׁכְחתִּ

:י ִני ְוֶאשְְׁמָרה ֵעדּות פִּ  ַחיֵּ ַחְסדְּ ֶדי: כְּ קֻּ י פִּ ּלּוִני ָבָאֶרץ ַוֲאִני א ָעַזְבתִּ ְמַעט כִּ שֶֶׁקר ְרָדפּוִני ָעְזֵרִני: כִּ

ל ֲעָבֶדי: לּוֵלי  י ַהכֹּ ֶטי ָעְמדּו ַהּיֹום כִּ ֲעמֹד: ְלִמשְׁפָּ שָָּׁמִים: ְלדֹר ָודֹר ֱאמּוָנֶת ּכֹוַנְנתָּ ֶאֶרץ ַותַּ ב בַּ ָבְר ִנצָּ לְעֹוָלם ְיָי דְּ
י:  י ִפּקּוֶדי ָדָרשְׁתִּ יָתִני: ְל ֲאִני הֹוִשיֵעִני כִּ י ָבם ִחיִּ ֶדי כִּ קֻּ ח פִּ ָעְנִיי: ְלעֹוָלם א ֶאשְׁכַּ י בְּ תֹוָרְת שֲַׁעשָֻׁעי ָאז ָאַבְדתִּ

ְכָלה ָרִאיִתי ֵקץ ְרָחָבה ִמְצָוְת ְמאֹד: ֵדִני ֵעדֶֹתי ֶאְתּבֹוָנן: ְלָכל תִּ ִלי ִקּוּו ְרשִָׁעים ְלַאבְּ

י  י כִּ ְלתִּ ַדי ִהְשׂכַּ ל ְמַלמְּ י ְלעֹוָלם ִהיא ִלי: ִמכָּ ֵמִני ִמְצֹוֶתי כִּ ַחכְּ ל ַהּיֹום ִהיא ִשׂיָחִתי: ֵמאְֹיַבי תְּ י תֹוָרֶת כָּ ָמה ָאַהְבתִּ
 ֶטי שְׁפָּ ָבֶר: ִממִּ ִלאִתי ַרְגָלי ְלַמַען ֶאשְׁמֹר דְּ ל אַֹרח ָרע כָּ י: ִמכָּ ֶדי ָנָצְרתִּ י ִפקֻּ ֵקִנים ֶאְתּבֹוָנן כִּ ֵעְדֹוֶת ִשׂיָחה ִלי: ִמזְּ
ל אַֹרח שֶָׁקר: ן ָשֵׂנאִתי כָּ ּקּוֶדי ֶאְתּבֹוָנן ַעל כֵּ ַבׁש ְלִפי: ְמפִּ י ִאְמָרֶת ְמדְּ ְמְלצּו ְלִחכִּ ה הֹוֵרָתִני: ַמה נִּ י ַאתָּ י כִּ א ָסְרתִּ

ִני ִכְדָבֶר: ִנְדבֹות  ֵטי ִצְדֶק: ַנֲעֵניִתי ַעד מאֹד ְיָי ַחיֵּ ָמה ִלשְׁמֹר ִמשְׁפְּ י ָוֲאַקיֵּ ְעתִּ ֵנר ְלַרְגִלי ְדָבֶר ְואֹור ִלְנִתיָבִתי: ִנשְׁבַּ
ּקּוֶדי א  ח ִלי ּוִמפִּ י: ָנְתנּו ְרשִָׁעים פַּ י ָתִמיד ְותֹוָרְת א שָָׁכְחתִּ ַכפִּ ֶדִני: ַנְפשִׁי בְּ ֶטי ַלמְּ י ְרֵצה ָנא ְיָי ּוִמשְׁפָּ פִּ

י ְלעֹוָלם ֵעֶקב: י ַלֲעׂשֹות ֻחקֶּ ה: ָנִטיִתי ִלבִּ י ֵהמָּ י ְשׂׂשֹון ִלבִּ י ֵעְדֹוֶתי ְלעֹוָלם כִּ ָתִעיִתי: ָנַחְלתִּ

ָרה ִמְצֹות ֱאָהי: ָסְמֵכִני  י ְמֵרִעים ְוֶאצְּ נִּ י: סּורּו ִממֶּ ה ִלְדָבְר ִיָחְלתִּ י ָאתָּ י: ִסְתִרי ּוָמִגנִּ ֵסֲעִפים ָשֵׂנאִתי ְותֹוָרְת ָאָהְבתִּ
י שֶֶׁקר  י כִּ ל ׁשֹוִגים ֵמֻחקֶּ י ָתִמיד: ָסִליָת כָּ שְָׁעה ְוֶאשְָׁעה ְבֻחקֶּ ְׂבִרי: ְסָעֵדִני ְוִאוָּ ִבישִֵׁני ִמשִּ ְכִאְמָרְת ְוֶאְחֶיה ְוַאל תְּ

ֶטי ָיֵראִתי: שְׁפָּ  ְבָשִׂרי ּוִממִּ ְחדְּ י ֵעדֶֹתי: ָסַמר ִמפַּ תָּ ָכל ִרשְֵׁעי ָאֶרץ ָלֵכן ָאַהְבתִּ ְרִמיָתם: ִסיִגים ִהשְׁבַּ תַּ

לּו ִליׁשּוָעֶת ּוְלִאְמַרת   ְלטֹוב ַאל ַיַעשְׁקּוִני ֵזִדים: ֵעיַני כָּ יֵחִני ְלעשְָׁקי: ֲערֹב ַעְבדְּ נִּ ל תַּ ט ָוֶצֶדק בַּ ָעִשׂיִתי ִמשְׁפָּ
 :ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלְיָי ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶת :ָאִני ֲהִביֵנִני ְוֵאְדָעה ֵעדֶֹתי  ֵדִני: ַעְבדְּ י ַלמְּ  ְוֻחקֶּ  ְכַחְסדֶּ ִצְדֶק: ֲעֵשׂה ִעם ַעְבדְּ

ל אַֹרח שֶֶׁקר ָשֵׂנאִתי: י כָּ ּקּוֵדי כֹל ִישְָּׁרתִּ ל פִּ ן כָּ ז: ַעל כֵּ ָהב ּוִמפָּ י ִמְצֹוֶתי ִמזָּ ן ָאַהְבתִּ ַעל כֵּ

י:  י ְלִמְצֹוֶתי ָיָאְבתִּ י ָוֶאשְָׁאָפה כִּ י ָפַעְרתִּ ָתִיים: כִּ ָבֶרי ָיִאיר ֵמִבין פְּ ַתח דְּ ן ְנָצָרַתם ַנְפשִׁי: פֵּ פְָּלאֹות ֵעְדֹוֶתי ַעל כֵּ
ֵדִני ֵמעשֶׁק ָאָדם ְוֶאשְְׁמָרה  י ָכל ָאֶון: פְּ שְֶׁלט בִּ ִאְמָרֶת ְוַאל תַּ ָעַמי ָהֵכן בְּ ט ְלאֲֹהֵבי שְֶׁמ: פְּ ִמשְׁפָּ ִני כְּ ֵנה ֵאַלי ְוָחנֵּ פְּ

:א שְָׁמרּו תֹוָרֶת ְלֵגי ַמִים ָיְרדּו ֵעיָני ַעל י: פַּ ֵדִני ֶאת ֻחקֶּ  ְוַלמְּ ַעְבדֶּ ֶני ָהֵאר בְּ ּקּוֶדי: פָּ פִּ

י שְָׁכחּו ְדָבֶרי ָצָרי: ְצרּוָפה  ַתְתִני ִקְנָאִתי כִּ יָת ֶצֶדק ֵעדֶֹתי ֶוֱאמּוָנה ְמאֹד: ִצמְּ ֶטי: ִצוִּ ה ְיָי ְוָישָׁר ִמשְׁפָּ יק ַאתָּ ַצדִּ
י: ִצְדָקְת ֶצֶדק ְלעֹוָלם ְותֹוָרְת ֱאֶמת: ַצר ּוָמצֹוק  ֶדי א שָָׁכְחתִּ קֻּ  ֲאֵהָבּה: ָצִעיר ָאנִֹכי ְוִנְבֶזה פִּ ִאְמָרְת ְמאֹד ְוַעְבדְּ

ְמָצאּוִני ִמְצֹוֶתי שֲַׁעשָֻׁעי: ֶצֶדק ֵעְדֹוְת ְלעֹוָלם ֲהִביֵנִני ְוֶאְחֶיה:

י:  ָעה ִלְדָבְר ִיָחְלתִּ שֶׁף ָוֲאשַׁוֵּ י ַבנֶּ ְמתִּ ָרה: ְקָראִתי הֹושִׁיֵעִני ְוֶאשְְׁמָרה ֵעדֶֹתי: ִקדַּ י ֶאצֹּ ָכל ֵלב ֲעֵנִני ְיָי ֻחקֶּ ָקָראִתי בְּ
ה ִמּתֹוָרְת ָרָחקּו:  ִני; ָקְרבּו רְֹדֵפי ִזמָּ ֶט ַחיֵּ ִמשְׁפָּ  ְיָי כְּ ִאְמָרְת: קֹוִלי שְִׁמָעה ְכַחְסדֶּ מּו ֵעיַני ַאשְֻׁמרֹות ָלִשׂיַח בְּ ִקדְּ

ם: י ְלעֹוָלם ְיַסְדתָּ י ֵמֵעדֶֹתי כִּ ה ְיָי ְוָכל ִמְצֹוֶתי ֱאֶמת: ֶקֶדם ָיַדְעתִּ ָקרֹוב ַאתָּ

י א  י ֻחקֶּ ִני: ָרחֹוק ֵמְרשִָׁעים ְיׁשּוָעה כִּ י: ִריָבה ִריִבי ּוְגָאֵלִני ְלִאְמָרְת ַחיֵּ י תֹוָרְת א שַָׁכְחתִּ ֵצִני כִּ רְֵאה ָעְנִיי ְוַחלְּ
ים רְֹדַפי ְוָצָרי ֵמֵעְדֹוֶתי א ָנִטיִתי: ָרִאיִתי בְֹגִדים ָוֶאְתקֹוָטָטה ֲאשֶׁר  ִני: ַרבִּ ֶטי ַחיֵּ ִמשְׁפָּ ים ְיָי כְּ ָדָרׁשּו: ַרֲחֶמי ַרבִּ

:ט ִצְדֶק ל ִמשְׁפַּ ָבְר ֱאֶמת ּוְלעֹוָלם כָּ ִני: רֹאׁש דְּ  ַחיֵּ ַחְסדְּ י ְיָי כְּ י ִפּקּוֶדי ָאָהְבתִּ ִאְמָרְת א שָָׁמרּו: ְרֵאה כִּ

 מֹוֵצא שָָׁלל ָרב: שֶֶׁקר ָשֵׂנאִתי ָוֲאַתֵעָבה ּתֹוָרְת י: ָשׂׂש ָאנִֹכי ַעל ִאְמָרֶת כְּ ַחד ִלבִּ ָבְר פָּ ם ּוִמדְּ שִָׂרים ְרָדפּוִני ִחנָּ
י ִליׁשּוָעְת ְיָי  ְרתִּ ֵטי ִצְדֶק: שָׁלֹום ָרב ְלאֲֹהֵבי תֹוָרֶת ְוֵאין ָלמֹו ִמְכׁשֹול: ִשׂבַּ י ַעל ִמשְׁפְּ ְלתִּ ּיֹום ִהלַּ י: שֶַׁבע בַּ ָאָהְבתִּ

: ָרַכי ֶנְגדֶּ י ָכל דְּ י ִפּקּוֶדי ְוֵעדֶֹתי כִּ ּוִמְצֹוֶתי ָעִשׂיִתי: שְָׁמָרה ַנְפשִׁי ֵעדֶֹתי ָואֲֹהֵבם ְמאֹד: שַָׁמְרתִּ

ֵדִני  י ְתַלמְּ ה כִּ ִהלָּ ְעָנה ְשָׂפַתי תְּ בַּ יֵלִני: תַּ ִאְמָרְת ַהצִּ ִתי ְלָפֶני כְּ ְדָבְר ֲהִביֵנִני: ָתבֹוא ְתִחנָּ ִתי ְלָפֶני ְיָי כִּ תְִּקַרב ִרנָּ
 ְיָי ְותֹוָרְת י ִליׁשּוָעְת ָאְבתִּ י: תָּ י ִפּקּוֶדי ָבָחְרתִּ ִהי ָיְד ְלָעְזֵרִני כִּ י ָכל ִמְצֹוֶתי ֶצֶדק: תְּ ַען ְלׁשֹוִני ִאְמָרֶת כִּ י: תַּ ֻחקֶּ

י: י ִמְצֹוֶתי א שָָׁכְחתִּ  כִּ ׁש ַעְבדֶּ קֵּ ֶשׂה אֵֹבד בַּ ִעיִתי כְּ י: תָּ ֶט ַיַעְשֻרנִּ ִחי ַנְפשִׁי ּוְתַהְלֶל ּוִמשְׁפָּ שֲַׁעשָֻׁעי: תְּ

לאחר מכן אומרים אותיות נשמה
אותיות נשמה

ִני ִכְדָבֶר: ִנְדבֹות  ֵטי ִצְדֶק: ַנֲעֵניִתי ַעד ְמאֹד ְיָי ַחיֵּ ָמה ִלשְׁמֹר ִמשְׁפְּ י ָוֲאַקיֵּ ְעתִּ ֵנר ְלַרְגִלי ְדָבֶר ְואֹור ִלְנִתיָבִתי: ִנשְׁבַּ
ּקּוֶדי א  ח ִלי ּוִמפִּ י: ָנְתנּו ְרשִָׁעים פַּ י ָתִמיד ְותֹוָרְת א שָָׁכְחתִּ ַכפִּ ֶדִני: ַנְפשִׁי בְּ ֶטי ַלמְּ י ְרֵצה ָנא ְיָי ּוִמשְׁפָּ פִּ

י ְלעֹוָלם ֵעֶקב: י ַלֲעׂשֹות ֻחקֶּ ה: ָנִטיִתי ִלבִּ י ֵהמָּ י ְשׂׂשֹון ִלבִּ י ֵעְדֹוֶתי ְלעֹוָלם כִּ ָתִעיִתי: ָנַחְלתִּ

 מֹוֵצא שָָׁלל ָרב: שֶֶׁקר ָשֵׂנאִתי ָוֲאַתֵעָבה ּתֹוָרְת י: ָשׂׂש ָאנִֹכי ַעל ִאְמָרֶת כְּ ַחד ִלבִּ ָבְר פָּ ם ּוִמדְּ שִָׂרים ְרָדפּוִני ִחנָּ
י ִליׁשּוָעְת ְיָי  ְרתִּ ֵטי ִצְדֶק: שָׁלֹום ָרב ְלאֲֹהֵבי תֹוָרֶת ְוֵאין ָלמֹו ִמְכׁשֹול: ִשׂבַּ י ַעל ִמשְׁפְּ ְלתִּ ּיֹום ִהלַּ י: שֶַׁבע בַּ ָאָהְבתִּ

                  : ָרַכי ֶנְגדֶּ י ָכל דְּ י ִפּקּוֶדי ְוֵעדֶֹתי כִּ ּוִמְצֹוֶתי ָעִשׂיִתי: שְָׁמָרה ַנְפשִׁי ֵעדֶֹתי ָואֱֹהֵבם ְמאֹד: שַָׁמְרתִּ

י  י כִּ ְלתִּ ַדי ִהְשׂכַּ ל ְמַלמְּ י ְלעֹוָלם ִהיא ִלי: ִמכָּ ֵמִני ִמְצֹוֶתי כִּ ַחכְּ ל ַהּיֹום ִהיא ִשׂיָחִתי: ֵמאְֹיַבי תְּ י תֹוָרֶת כָּ ָמה ָאַהְבתִּ
 ֶטי שְׁפָּ ָבֶר: ִממִּ ִלאִתי ַרְגָלי ְלַמַען ֶאשְׁמֹר דְּ ל אַֹרח ָרע כָּ י: ִמכָּ ֶדי ָנָצְרתִּ י ִפקֻּ ֵקִנים ֶאְתּבֹוָנן כִּ ֵעְדֹוֶת ִשׂיָחה ִלי: ִמזְּ
ל אַֹרח שֶָׁקר: ן ָשֵׂנאִתי כָּ ֶדי ֶאְתּבֹוָנן ַעל כֵּ קֻּ ַבׁש ְלִפי: ִמפִּ י ִאְמָרֶת ִמדְּ ְמְלצּו ְלִחכִּ ה הֹוֵרָתִני: ַמה נִּ י ַאתָּ י כִּ א ָסְרתִּ

י בֹו  ְנִתיב ִמְצֹוֶתי כִּ ב: ַהְדִריֵכִני בִּ ָכל לֵּ ה בְּ ָרה תֹוָרֶת ְוֶאשְְׁמֶרנָּ ה ֵעֶקב: ֲהִביֵנִני ְוֶאצְּ ֶרנָּ י ְוֶאצֳּ ֶר ֻחקֶּ הֹוֵריִני ְיָי דֶּ
 ִאְמָרֵת ֲאשֶׁר  ִני: ָהֵקם ְלַעְבדְּ ְדָרֶכ ַחיֵּ ַצע: ַהֲעֵבר ֵעיַני ֵמְראֹות שְָׁוא בִּ י ֶאל ֵעְדֹוֶתי ְוַאל ֶאל בָּ י: ַהט ִלבִּ ָחָפְצתִּ

ִני: ִצְדָקְת ַחיֵּ י ְלִפּקּוֶדי בְּ ַאְבתִּ ה תָּ ֶטי טֹוִבים: ִהנֵּ י ִמשְׁפָּ י כִּ ִתי ֲאשֶׁר ָיגְֹרתִּ ְלִיְרָאֶת: ַהֲעֵבר ֶחְרפָּ

תפילת קדיש יתום

יכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון  ַחיֵּ י ְבָרא ִכְרעּוֵתּה, ְוַיְמִלי ַמְלכּוֵתּה בְּ ָעְלָמא דִּ א, בְּ ׁש שְֵׁמּה ַרבָּ דַּ ל ְוִיְתקַּ דַּ ִיְתגַּ
ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב. ְוִאְמרּו ָאֵמן: ית-ִישְָׁרֵאל. בַּ י ְדָכל-בֵּ ּוְבַחיֵּ

א. א ְמָבַר, ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמיָּ ְיֵהא שְֵׁמּה ַרבָּ
 ִרי ֻקְדשָׁא. בְּ ל שְֵׁמּה דְּ ה ְוִיְתַהלַּ ר ְוִיְתַעלֶּ א ְוִיְתַהדַּ ַאר ְוִיְתרַֹמם ְוִיְתַנֵשֹּ ח ְוִיְתפָּ בַּ ַר ְוִישְׁתַּ ִיְתבָּ

ָעְלָמא. ְוִאְמרּו  ֲאִמיָרן בְּ ָחָתא ְוֶנְחָמָתא, דַּ שְׁבְּ ְרָכָתא ְושִׁיָרָתא, תֻּ ל-בִּ א) ִמן-כָּ א (ּוְלֵעלָּ הּוא ְלֵעלָּ
ָאֵמן:

ל-ִיְשָֹרֵאל. ְואְמרּו ָאֵמן: ים, ָעֵלינּו ְוַעל-כָּ א ְוַחיִּ א ִמן-שְַׁמיָּ ְיֵהא שְָׁלָמא ַרבָּ
ל-ִיְשָֹרֵאל. ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְמרֹוָמיו, הּוא ַיֲעֶשֹה שָׁלֹום ָעֵלינּו ְוַעל-כָּ עֶֹשֹה שָׁלֹום בִּ

תפילת אל מלא רחמים

לזכר

ְנֵפי ַהשְִּׁכיָנה  ַחת כַּ רֹוִמים, ַהְמֵצא ְמנּוָחה ְנכֹוָנה תַּ מָּ ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים ׁשֹוֵכן בַּ
זֹוַהר ָהָרִקיַע ַמְזִהיִרים ֶאת ִנשְַׁמת פלוני בן פלוני,  ַמֲעלֹות ְקדֹוִשים ּוְטהֹוִרים כְּ בְּ
ַגן  ַרת ִנשְָׁמתֹו. בְּ ַעד ַהְזכָּ ֲעבּור ש {בן המשפחה} ָנַדב ְצָדָקה בְּ שֶָׁהַל ְלעֹוָלמֹו בַּ
ָנָפיו ְלעֹוָלִמים, ְוִיְצרֹור  ֵסֶתר כְּ יֵרהּו בְּ ַעל ָהַרֲחִמים ַיְסתִּ ֵהא ְמנּוָחתֹו. ָלֵכן בַּ ֵעֶדן תְּ

בֹו,  שָׁלֹום ַעל ִמשְׁכָּ ים ֶאת ִנשְָׁמתֹו. ְיָי הּוא ַנֲחָלתֹו ְוָינּוַח בְּ ְצרֹור ַהַחיִּ בִּ
ְונֹאַמר ָאֵמן:

לנקבה

ְנֵפי ַהשְִּׁכיָנה  ַחת כַּ רֹוִמים, ַהְמֵצא ְמנּוָחה ְנכֹוָנה תַּ מָּ ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים ׁשֹוֵכן בַּ
זֹוַהר ָהָרִקיַע ַמְזִהיִרים ֶאת ִנשְַׁמת פלונית בת פלונית  ַמֲעלֹות ְקדֹוִשים ּוְטהֹוִרים כְּ בְּ

ַרת ִנשְָׁמָתּה,  ַעד ַהְזכָּ ֲעבּור ש {בן המשפחה} ָנַדב ְצָדָקה בְּ שֶָׁהֶלָכה ְלעֹוָלָמּה, בַּ
ָנָפיו ְלעֹוָלִמים, ְוִיְצרֹור  ֵסֶתר כְּ יֶרָה בְּ ַעל ָהַרֲחִמים ַיְסתִּ ֵהא ְמנּוָחָתה. ָלֵכן בַּ ַגן ֵעֶדן תְּ בְּ

ָבּה  שָׁלֹום ַעל ִמשְׁכָּ ים ֶאת ִנשְָׁמָתּה ְיָי הּוא ַנֲחָלָתּה, ְוָתנּוַח בְּ ְצרֹור ַהַחיִּ בִּ
ְונֹאַמר ָאֵמן:



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:

ין, ְויֹוֵדַע  דִּ ין, ְוֵהִמית ֶאְתֶכם בַּ דִּ ל ֶאְתֶכם בַּ ין, ְוָזן ְוִכְלכֵּ דִּ ה ְיָי, ֱאֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ֲאשֶׁר ָיַצר ֶאְתֶכם בַּ רּו ַאתָּ בָּ
ִתים: ה ַהמֵּ ה ְיָי, ְמַחיֵּ רּו ַאתָּ ין: בָּ דִּ ין, ְוָעִתיד ְלַהֲחִזיר ּוְלַהֲחיֹוְתֶכם בַּ דִּ ֶכם בַּ לְּ ר כֻּ ִמְספַּ

ה, ַרב ְלהֹושִׁיַע. ה ֵמִתים ַאתָּ ּבֹור ְלעֹוָלם, ֲאדָֹני ְמַחיֵּ ה גִּ ַאתָּ
ם ֱאמּוָנתֹו  יר ֲאסּוִרים, ּוְמַקיֵּ ים, סֹוֵמ נֹוְפִלים, ְורֹוֵפא חֹוִלים, ּוַמתִּ ַרֲחִמים ַרבִּ ה ֵמִתים בְּ ֶחֶסד, ְמַחיֵּ ים בְּ ל ַחיִּ ְמַכְלכֵּ

ה ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה. , ֶמֶל ֵמִמית ּוְמַחיֶּ בּורֹות ּוִמי ּדֹוֶמה לָּ ַעל גְּ ִלישֵֵׁני ָעָפר. ִמי ָכמֹו בַּ
ה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים. ְוֶנֱאָמן ַאתָּ

ליד הקבר יש לומר את התפילות הבאות:

פרקי תהילים:

תהילים פרק לג
ן  רּו לֹו: שִׁירּו לֹו שִׁיר ָחָדׁש ֵהיִטיבּו ַנגֵּ ֵנֶבל ָעׂשֹור ַזמְּ ִכּנֹור בְּ ה: הֹודּו ַלָיי בְּ ָיי ַלְישִָׁרים ָנאָוה ְתִהלָּ יִקים בַּ נּו ַצדִּ ַרנְּ

ְדַבר ְיָי שַָׁמִים ַנֲעׂשּו  ט ֶחֶסד ְיָי ָמְלָאה ָהָאֶרץ: בִּ ֱאמּוָנה: אֵֹהב ְצָדָקה ּוִמשְׁפָּ ַבר ְיָי ְוָכל ַמֲעֵשׂהּו בֶּ י ָישָׁר דְּ ְתרּוָעה: כִּ בִּ
ל ֹישְֵׁבי ֵתֵבל:  ּנּו ָיגּורּו כָּ ל ָהָאֶרץ ִממֶּ הֹומֹות: ִייְראּו ֵמְיָי כָּ אֹוָצרֹות תְּ ם נֵֹתן בְּ ד ֵמי ַהיָּ נֵּ ֵנס כַּ ל ְצָבָאם: כֹּ יו כָּ ּוְברּוַח פִּ

ֲעמֹד ַמְחשְׁבֹות ִלּבֹו  ים: ֲעַצת ְיָי ְלעֹוָלם תַּ ֲעמֹד: ְיָי ֵהִפיר ֲעַצת ּגֹוִים ֵהִניא ַמְחשְׁבֹות ַעמִּ ה ַויַּ ִהי הוא ִצוָּ י הּוא אַמר ַויֶּ כִּ
כֹון  ֵני ָהָאָדם: ִממְּ ל בְּ יט ְיָי ָראה ֶאת כָּ ַחר ְלַנֲחָלה לֹו: ִמשַָּׁמִים ִהבִּ ְלדֹר ָודֹר: ַאשְֵׁרי ַהּגֹוי ֲאשֶׁר ְיָי ֱאָהיו ָהָעם בָּ

ּבֹור א  ָרב ָחִיל גִּ ֶל נֹושָׁע בְּ ל ַמֲעֵשׂיֶהם: ֵאין ַהמֶּ ִבין ֶאל כָּ ם ַהמֵּ ֵצר ַיַחד ִלבָּ ל ֹישְֵׁבי ָהָאֶרץ: ַהֹיּ יַח ֶאל כָּ שְִׁבּתֹו ִהשְׁגִּ
ֶות  יל ִממָּ ה ֵעין ְיָי ֶאל ְיֵרָאיו ַלְמַיֲחִלים ְלַחְסּדֹו: ְלַהצִּ ט: ִהנֵּ ַח: שֶֶׁקר ַהּסּוס ִלְתׁשּוָעה ּוְברֹב ֵחילֹו א ְיַמלֵּ ָרב כֹּ ֵצל בְּ ִינָּ

  י ְבשֵׁם ָקְדׁשֹו ָבָטְחנּו: ְיִהי ַחְסדְּ נּו כִּ י בֹו ִיְשַׂמח ִלבֵּ נּו הּוא: כִּ ָתה ַלָיי ֶעְזֵרנּו ּוָמִגנֵּ ָרָעב: ַנְפשֵׁנּו ִחכְּ ַנְפשָׁם ּוְלַחּיֹוָתם בָּ
:ֲאשֶׁר ִיַחְלנּו ָל ְיָי ָעֵלינּו כַּ

תהילים פרק טז
יֵרי  ה ְוַאדִּ ָאֶרץ ֵהמָּ ל ָעֶלי: ִלְקדֹושִׁים ֲאשֶׁר בָּ ה טֹוָבִתי בַּ י ָחִסיִתי ָב: ָאַמְרתְּ ַלָיי ֲאדָֹני ָאתָּ ם ְלָדִוד שְָׁמֵרִני ֵאל כִּ ִמְכתָּ

ׂא ֶאת שְׁמֹוָתם ַעל ְשָׂפָתי: ְיָי ְמָנת ֶחְלִקי  ם ּוַבל ֶאשָּ יֶהם ִמדָּ י ִנְסכֵּ ל ַאסִּ בֹוָתם ַאֵחר ָמָהרּו בַּ ל ֶחְפִצי ָבם: ִיְרּבּו ַעצְּ כָּ
ִעיִמים ַאף ַנֲחָלת  שְָׁפָרה ָעָלי: ֲאָבֵר ֶאת ְיָי ֲאשֶׁר ְיָעָצִני ַאף ֵלילֹות  נְּ ה ּתֹוִמי ּגֹוָרִלי: ֲחָבִלים ָנְפלּו ִלי בַּ ְוכֹוִסי ַאתָּ

י  ן ָלֶבַטח: כִּ ָשִׂרי ִישְׁכֹּ בֹוִדי ַאף בְּ ֶגל כְּ י ַויָּ ל ֶאּמֹוט: ָלַכן ָשַׂמח ִלבִּ י ִמיִמיִני בַּ י ָתִמיד כִּ יִתי ְיָי ְלֶנְגדִּ רּוִני ִכְליֹוָתי: שִׁוִּ ִיסְּ
 יִמיְנ ֶני ְנִעימֹות בִּ ים שַֹבע ְשָׂמחֹות ֶאת פָּ ן ֲחִסיְד ִלְראֹות שַָׁחת: ּתֹוִדיֵעִני אַֹרח ַחיִּ א ַתֲעזֹב ַנְפשִׁי ִלשְׁאֹול א ִתתֵּ

ֶנַצח:

תהילים פרק יז
ֱחֶזיָנה  ִטי ֵיֵצא ֵעיֶני תֶּ ָפֶני ִמשְׁפָּ א ִשְׂפֵתי ִמְרָמה: ִמלְּ ִתי בְּ ִתי ַהֲאִזיָנה ְתִפלָּ ה ְלָדִוד שְִׁמָעה ְיָי ֶצֶדק ַהְקשִׁיָבה ִרנָּ ִפלָּ תְּ
י  ְדַבר ְשָׂפֶתי ֲאִני שַָׁמְרתִּ י: ִלְפֻעּלֹות ָאָדם בִּ ל ַיֲעָבר פִּ ִתי בַּ ְמָצא ַזמֹּ ִני ַבל תִּ ְיָלה ְצַרְפתָּ ַקְדתָּ לַּ י פָּ י ִלבִּ ַחְנתָּ ישִָׁרים: בָּ מֵּ

י ַתֲעֵנִני ֵאל ַהט ָאְזְנ ִלי שְַׁמע ִאְמָרִתי:  ל ָנמֹוטּו ְפָעָמי: ֲאִני ְקָראִתי כִּ לֹוֶתי בַּ ַמְעגְּ מֹ ֲאשַֻׁרי בְּ ִריץ: תָּ ָאְרחֹות פָּ
ֵני ְרשִָׁעים זּו  יֵרִני: ִמפְּ ְסתִּ ָנֶפי תַּ ֵצל כְּ ת ָעִין בְּ ִאיׁשֹון בַּ יִמיֶנ: שְָׁמֵרִני כְּ ְתקֹוְמִמים בִּ ַהְפֵלה ֲחָסֶדי מֹושִׁיַע חֹוִסים ִממִּ

ה ְסָבבּונּו ֵעיֵניֶהם ָישִׁיתּו ִלְנטֹות  רּו ְבֵגאּות: ַאּׁשֵרנּו ַעתָּ ימֹו ִדבְּ מֹו ָסְגרּו פִּ יפּו ָעָלי: ֶחְלבָּ ֶנֶפׁש ַיקִּ שַּׁדּוִני אְֹיַבי בְּ
ָטה ַנְפשִׁי ֵמָרשָׁע  לְּ ָמה ָפָניו ַהְכִריֵעהּו פַּ ִרים: קּוָמה ְיָי ַקדְּ ִמְסתָּ ַאְרֵיה ִיְכסֹוף ִלְטרֹף ְוִכְכִפיר ֹישֵׁב בְּ ְמֹינֹו כְּ ָאֶרץ: דִּ בָּ

יחּו ִיְתָרם ְלעֹוְלֵליֶהם:  עּו ָבִנים ְוִהנִּ א ִבְטָנם ִיְשׂבְּ ַמלֵּ ים ּוְצפּוְנ תְּ ַחיִּ : ִמְמִתים ָיְדך ְיָי ִמְמִתים ֵמֶחֶלד ֶחְלָקם בַּ ַחְרבֶּ
:מּוָנֶת ָעה ְבָהִקיץ תְּ ֶצֶדק ֶאֱחֶזה ָפֶני ֶאְשׂבְּ ֲאִני בְּ

תהילים עב
ט: ִיְשׂאּו ָהִרים שָׁלֹום ָלָעם  י ְבִמשְׁפָּ  ְבֶצֶדק ַוֲעִניֶּ ן ְוִצְדָקְת ְלֶבן ֶמֶל: ָיִדין ַעמְּ ֶטי ְלֶמֶל תֵּ ִלשְׁמֹה ֱאִהים ִמשְׁפָּ

א עֹושֵׁק: ִייָראּו ִעם שֶָׁמׁש ְוִלְפֵני ָיֵרַח ּדֹור ּדֹוִרים: ֵיֵרד  י ָעם יֹושִׁיַע ִלְבֵני ֶאְביֹון ִויַדכֵּ ט ֲעִניֵּ ְצָדָקה: ִישְׁפֹּ ּוְגָבעֹות בִּ
ָהר ַעד ַאְפֵסי  ם ַעד ָים ּוִמנָּ ִלי ָיֵרַח: ְוֵיְרדְּ ִמיָּ יק ְורֹב שָׁלֹום ַעד בְּ ָיָמיו ַצדִּ ְרִביִבים ַזְרִזיף ָאֶרץ: ִיְפַרח בְּ ז כִּ ָמָטר ַעל גֵּ כְּ

ר ַיְקִריבּו:  ים ִמְנָחה ָישִׁיבּו ַמְלֵכי שְָׁבא ּוְסָבא ֶאשְׁכָּ ים ְואְֹיָביו ָעָפר ְיַלֵחכּו: ַמְלֵכי ַתְרשִׁיׁש ְוִאיִּ ָאֶרץ: ְלָפָניו ִיְכְרעּו ִציִּ
ל ְוֶאְביֹון ְוַנְפׁשֹות  ַע ְוָעִני ְוֵאין עֵֹזר לֹו: ָיחֹס ַעל דַּ יל ֶאְביֹון ְמשַׁוֵּ י ַיצִּ ל ּגֹוִים ַיַעְבדּוהּו: כִּ ֲחוּו לֹו ָכל ְמָלִכים כָּ ְוִישְׁתַּ

ל  ֲעדֹו ָתִמיד כָּ ל בַּ לֵּ ַהב שְָׁבא ְוִיְתפַּ ן לֹו ִמזְּ ֵעיָניו: ִויִחי ְוִיתֶּ ָמם בְּ ֶאְביֹוִנים יֹושִׁיַע: ִמּתֹו ּוֵמָחָמס ִיְגַאל ַנְפשָׁם ְוֵייַקר דָּ
ֵעֶשׂב ָהָאֶרץ: ְיִהי שְׁמֹו ְלעֹוָלם  ְריֹו ְוָיִציצּו ֵמִעיר כְּ ָבנֹון פִּ לְּ רֹאׁש ָהִרים ִיְרַעׁש כַּ ָאֶרץ בְּ ר בָּ ת בַּ הּיֹום ְיָבְרֶכְנהּו: ְיִהי ִפסַּ

 ֵהי ִיְשָׂרֵאל עֵֹשׂה ִנְפָלאֹות ְלַבּדֹו: ּוָברּוִהים ֱאְיָי ֱא רּו ל ּגֹוִים ְיַאשְֻּׁרהּו: בָּ ְרכּו בֹו כָּ ִלְפֵני שֶֶׁמׁש ִיּנֹון שְׁמֹו ְוִיְתבָּ
ן ִישָׁי: ִוד בֶּ לּו ְתִפּלֹות דָּ ל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן: כָּ ֵלא ְכבֹודֹו ֶאת כָּ בֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִימָּ שֵׁם כְּ

תהילים צא
ֶבר  ח ָיקּוׁש ִמדֶּ יְל ִמפַּ י הּוא ַיצִּ י ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי ֱאַהי ֶאְבַטח ּבֹו: כִּ י ִיְתלֹוָנן: אַֹמר ַליָּ ֵצל שַׁדַּ ֵסֶתר ֶעְליֹון בְּ ֹישֵׁב בְּ
ֶבר  ַחד ָלְיָלה ֵמֵחץ ָיעּוף יֹוָמם: ִמדֶּ ה ְוסֵֹחָרה ֲאִמּתֹו: א ִתיָרא ִמפַּ ְחֶסה ִצנָּ ָנָפיו תֶּ ֶאְבָרתֹו ָיֶס ָל ְוַתַחת כְּ ַהּוֹות: בְּ

ַמת  יט ְושִׁלֻּ ֵעיֶני ַתבִּ ׁש: ַרק בְּ  ֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנ ֵאֶלי א ִיגָּ דְּ ל ִמצִּ ֶטב ָיׁשּוד ָצֳהָרִים: ִיפֹּ אֶֹפל ַיֲה ִמקֶּ בָּ
י ַמְלָאָכיו  ָאֳהֶל: כִּ ה ֵאֶלי ָרָעה ְוֶנַגע א ִיְקַרב בְּ ה ְיָי ַמְחִסי ֶעְליֹון ַשְׂמתָּ ְמעֹוֶנ :א ְתֻאנֶּ י ַאתָּ ְרֶאה: כִּ ְרשִָׁעים תִּ

י  ין: כִּ ִפיר ְוַתנִּ ְרמֹס כְּ ְדרֹ תִּ ֶאֶבן ַרְגֶל: ַעל שַַׁחל ָוֶפֶתן תִּ ף בָּ גֹּ ן תִּ ׂאּוְנ פֶּ ִים ִישָּ פַּ ָרֶכי: ַעל כַּ ָכל דְּ  ִלשְָׁמְר בְּ ה לָּ ְיַצוֶּ
ֵדהּו: אֶֹר ָיִמים  ֵצהּו ַוֲאַכבְּ י ָיַדע שְִׁמי: ִיְקָרֵאִני ְוֶאֱעֵנהּו ִעּמֹו ָאנִֹכי ְבָצָרה ֲאַחלְּ ֵבהּו כִּ ֵטהּו ֲאַשׂגְּ ִבי ָחשַׁק ַוֲאַפלְּ

יׁשּוָעִתי: יֵעהּו ְוַאְרֵאהּו בִּ ַאְשׂבִּ

תהילים קד
ִים  ְיִריָעה: ַהְמָקֶרה ַבמַּ ְׂלָמה נֹוֶטה שַָׁמִים כַּ שַּ : עֶֹטה אֹור כַּ ַדְלתָּ ְמאֹד הֹוד ְוָהָדר ָלָבשְׁתָּ ְרִכי ַנְפשִׁי ֶאת ְיָי ְיָי ֱאַהי גָּ בָּ

ְנֵפי רּוַח: עֶֹשׂה ַמְלָאָכיו רּוחֹות ְמשְָׁרָתיו ֵאׁש ֵהט: ָיַסד ֶאֶרץ ַעל ְמכֹוֶניָה   ַעל כַּ ׂם ָעִבים ְרכּובֹו ַהְמַהלֵּ ֲעִלּיֹוָתיו ַהשָּ
ֲעָרְת ְינּוסּון ִמן קֹול ַרַעְמ ֵיָחֵפזּון: ַיֲעלּו  יתֹו ַעל ָהִרים ַיַעְמדּו ָמִים: ִמן גַּ סִּ בּוׁש כִּ לְּ הֹום כַּ ּמֹוט עֹוָלם ָוֶעד: תְּ ל תִּ בַּ

ַח ַמְעָיִנים  ל ְישֻׁבּון ְלַכּסֹות ָהָאֶרץ: ַהְמשַׁלֵּ ל ַיֲעבֹרּון בַּ בּול ַשְׂמתָּ בַּ ָהִרים ֵיְרדּו ְבָקעֹות ֶאל ְמקֹום ֶזה ָיַסְדתָּ ָלֶהם: גְּ
ין ֳעָפאִים  רּו ְפָרִאים ְצָמָאם: ֲעֵליֶהם עֹוף ַהשַָּׁמִים ִישְּׁכֹון ִמבֵּ ָׂדי ִישְׁבְּ ל ַחְיתֹו שָּ כּון: ַישְׁקּו כָּ ין ָהִרים ְיַהלֵּ ָחִלים בֵּ נְּ בַּ

ֵהָמה ְוֵעֶשׂב ַלֲעבַֹדת ָהָאָדם  ע ָהָאֶרץ: ַמְצִמיַח ָחִציר ַלבְּ ֶשׂבַּ ִרי ַמֲעֶשׂי תִּ נּו קֹול: ַמשְֶׁקה ָהִרים ֵמֲעִלּיֹוָתיו ִמפְּ ִיתְּ
עּו ֲעֵצי ְיָי ַאְרֵזי  ִנים ִמשֶָּׁמן ְוֶלֶחם ְלַבב ֱאנֹוׁש ִיְסָעד: ִיְשׂבְּ ח ְלַבב ֱאנֹוׁש ְלַהְצִהיל פָּ ְלהֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ: ְוַיִין ְיַשׂמַּ
ים:  ֵעִלים ְסָלִעים ַמְחֶסה ַלשְַׁפנִּ בִֹהים ַליְּ יָתּה: ָהִרים ַהגְּ רֹושִׁים בֵּ נּו ֲחִסיָדה בְּ ִרים ְיַקנֵּ ְלָבנֹון ֲאשֶׁר ָנָטע: ֲאשֶׁר שָׁם ִצפֳּ

ֶרף  ִפיִרים שֲֹׁאִגים ַלטָּ ל ַחְיתֹו ָיַער: ַהכְּ שֶׁת חֹשֶׁ ִויִהי ָלְיָלה ּבֹו ִתְרמֹׁש כָּ ָעָשׂה ָיֵרַח ְלמֹוֲעִדים שֶֶׁמׁש ָיַדע ְמבֹואֹו: תָּ
צּון: ֵיֵצא ָאָדם ְלָפֳעלֹו ְוַלֲעבָֹדתֹו ֲעֵדי ָעֶרב: ָמה ַרּבּו  ְזַרח ַהשֶֶּׁמׁש ֵיָאֵספּון ְוֶאל ְמעֹונָֹתם ִיְרבָּ ׁש ֵמֵאל ָאְכָלם: תִּ ּוְלַבקֵּ
ר ַחּיֹות ְקַטּנֹות  דֹול ּוְרַחב ָיַדִים שָׁם ֶרֶמׂש ְוֵאין ִמְספָּ ם גָּ ָחְכָמה ָעִשׂיָת ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְנָיֶני: ֶזה ַהיָּ ם בְּ לָּ ַמֲעֶשׂי ְיָי כֻּ

ן ָלֶהם ִיְלקֹטּון  תֵּ ִעּתֹו: תִּ רּון ָלֵתת ָאְכָלם בְּ ָלם ֵאֶלי ְיַשׂבֵּ כּון ִלְוָיָתן ֶזה ָיַצְרתָּ ְלַשֶׂחק ּבֹו: כֻּ דֹלֹות: שָׁם ֳאִנּיֹות ְיַהלֵּ ִעם גְּ
ֵראּון  ח רּוֲח ִיבָּ שַׁלַּ ֵסף רּוָחם ִיְגָועּון ְוֶאל ֲעָפָרם ְיׁשּובּון: תְּ ֵהלּון תֹּ ֶני ִיבָּ יר פָּ ְסתִּ עּון טֹוב: תַּ ח ָיְד ִיְשׂבְּ ְפתַּ תִּ

ָיי  ָהִרים ְוֶיֱעשָׁנּו: ָאשִׁיָרה לַּ ע בֶּ ְרָעד ִיגַּ יט ָלָאֶרץ ַותִּ בִּ ַמֲעָשׂיו: ַהמַּ ֵני ֲאָדָמה: ְיִהי ְכבֹוד ְיָי ְלעֹוָלם ִיְשַׂמח ְיָי בְּ ׁש פְּ ּוְתַחדֵּ
ְרִכי  ִאים ִמן ָהָאֶרץ ּוְרשִָׁעים עֹוד ֵאיָנם בָּ ּמּו ַחטָּ ָיי: ִיתַּ עֹוִדי: ֶיֱעַרב ָעָליו ִשׂיִחי ָאנִֹכי ֶאְשַׂמח בַּ י ֲאַזְמָרה ֵלאַהי בְּ ַחיָּ בְּ

ַנְפשִׁי ֶאת ְיָי ַהְללּוָיּה:

תהילים קל
שְָׁמר  ֲחנּוָני: ִאם ֲעֹונֹות תִּ ְהֶייָנה ָאְזֶני ַקשֻּׁבֹות ְלקֹול תַּ ים ְקָראִתי ְיָי: ֲאדָֹני שְִׁמָעה ְבקֹוִלי תִּ ֲעַמקִּ ֲעלֹות ִממַּ שִׁיר ַהמַּ
י: ַנְפשִׁי ַלאדָֹני ִמשְֹּׁמִרים  ָתה ַנְפשִׁי ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלתִּ יִתי ְיָי ִקוְּ ֵרא: ִקוִּ וָּ ִליָחה ְלַמַען תִּ  ַהסְּ י ִעמְּ ָיּה ֲאדָֹני ִמי ַיֲעמֹד: כִּ

ֹונֹוָתיו: ל עֲּ ה ֶאת ִיְשָׂרֵאל ִמכֹּ ה ִעּמֹו ְפדּות: ְוהּוא ִיְפדֶּ י ִעם ְיָי ַהֶחֶסד ְוַהְרבֵּ ֶקר: ַיֵחל ִיְשָׂרֵאל ֶאל ְיָי כִּ ֶקר שְֹׁמִרים ַלבֹּ ַלבֹּ
לאחר מכן מתוך מזמור קיט אומרים את התפילות לפי שם הנפטר

אותיות לעילוי שם הנפטר

אותיות א"ב לעילוי שם הנפטר לפי תהילים קיט

ְדָרָכיו ָהָלכּו:  ָכל ֵלב ִיְדְרשּוהּו: ַאף א ָפֲעלּו ַעְוָלה בִּ תֹוַרת ְיָי: ַאשְֵׁרי נְֹצֵרי ֵעדָֹתיו בְּ ַאשְֵׁרי ְתִמיֵמי ָדֶר ַההֹוְלִכים בְּ
 אֹוְד :ל ִמְצֹוֶתי יִטי ֶאל כָּ ַהבִּ י: ָאז א ֵאבֹוׁש בְּ נּו ְדָרָכי ִלשְׁמֹר ֻחקֶּ ֶדי ִלשְׁמֹר ְמאֹד: ַאֲחַלי ִיכֹּ יָתה ִפקֻּ ה ִצוִּ ַאתָּ

ַעְזֵבִני ַעד ְמאֹד: י ֶאשְׁמֹר ַאל תַּ ֵטי ִצְדֶק: ֶאת ֻחקֶּ ָלְמִדי ִמשְׁפְּ ֹיֶשר ֵלָבב בְּ בְּ

י ִאְמָרֶת ְלַמַען א  י ָצַפְנתִּ ִלבִּ ְצֹוֶתי: בְּ ִני ִממִּ שְׁגֵּ י ַאל תַּ י ִדַרשְׁתִּ בִּ ָכל לִּ ְדָבֶר: בְּ ַער ֶאת ָאְרחֹו ִלשְׁמֹר כִּ ה נַּ בֶַּמה ְיַזכֶּ
ל הֹון:  ַעל כָּ י כְּ ֶדֶר ֵעְדֹוֶתי ָשְׂשׂתִּ ֵטי ִפי: בְּ ל ִמשְׁפְּ י כֹּ ְרתִּ ְשָׂפַתי ִספַּ י: בִּ ֵדִני ֻחקֶּ ה ְיָי ַלמְּ רּו ַאתָּ ֶאֱחָטא ָל: בָּ

:ָבֶר ח דְּ ֲעשָׁע א ֶאשְׁכַּ ֶתי ֶאשְׁתַּ ֻחקֹּ יָטה אְֹרחֶֹתי: בְּ ִפּקּוֶדי ָאִשׂיָחה ְוַאבִּ בְּ

י  נִּ ר ִממֶּ ְסתֵּ ר ָאנִֹכי ָבָאֶרץ ַאל תַּ יָטה ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶת: גֵּ ל ֵעיַני ְוַאבִּ  ֶאְחֶיה ְוֶאשְְׁמָרה ְדָבֶר: גַּ גְּמֹל ַעל ַעְבדְּ
ה ָובּוז  ל ֵמָעַלי ֶחְרפָּ ְצֹוֶתי: גַּ ַעְרתָּ ֵזִדים ֲארּוִרים ַהשִֹּׁגים ִממִּ ָכל ֵעת: גָּ ֶטי בְּ ְרָסה ַנְפשִׁי ְלַתֲאָבה ֶאל ִמשְׁפָּ ִמְצֹוֶתי: גָּ

ם ֵעדֶֹתי שֲַׁעשַֻׁעי ֲעָצִתי: י: גַּ ֻחקֶּ  ָיִשׂיַח בְּ רּו ַעְבדְּ י ִנְדבָּ ם ָישְׁבּו ָשִׂרים בִּ י: גַּ י ֵעדֶֹתי ָנָצְרתִּ כִּ

 :ִנְפְלאֹוֶתי ּקּוֶדי ֲהִבֵיִנני ְוָאִשׂיָחה בְּ ֶר פִּ י: דֶּ ֵדִני ֻחקֶּ ֲעֵנִני ַלמְּ י ִותַּ ְרתִּ ָרַכי ִספַּ ְדָבֶר: דְּ ִני כִּ דְָּבָקה ֶלָעָפר ַנְפשִׁי ַחיֵּ
יִתי:  ֶטי שִׁוִּ י ִמשְׁפָּ ֶר ֱאמּוָנה ָבָחְרתִּ ִני: דֶּ י ְותֹוָרְת ָחנֵּ נִּ ֶר שֶֶׁקר ָהֵסר ִממֶּ ְדָבֶר: דֶּ ֵמִני כִּ ְלָפה ַנְפשִׁי ִמּתּוָגה ַקיְּ דָּ

י: י ַתְרִחיב ִלבִּ ֶר ִמְצֹוֶתי ָארּוץ כִּ ִבישִֵׁני: דֶּ י ְבֵעְדֹוֶתי ְיָי ַאל תְּ ַבְקתִּ דָּ

י בֹו  ְנִתיב ִמְצֹוֶתי כִּ ב: ַהְדִריֵכִני בִּ ָכל לֵּ ה בְּ ָרה תֹוָרֶת ְוֶאשְְׁמֶרנָּ ה ֵעֶקב: ֲהִביֵנִני ְוֶאצְּ ֶרנָּ י ְוֶאצֳּ ֶר ֻחקֶּ הֹוֵריִני ְיָי דֶּ
 ִאְמָרֶת ֲאשֶׁר  ִני: ָהֵקם ְלַעְבדְּ ְדָרֶכ ַחיֵּ ַצע: ַהֲעֵבר ֵעיַני ֵמְראֹות שְָׁוא בִּ י ֶאל ֵעְדֹוֶתי ְוַאל ֶאל בָּ י: ַהט ִלבִּ ָחָפְצתִּ

ִני: ִצְדָקְת ַחיֵּ י ְלִפּקּוֶדי בְּ ַאְבתִּ ה תָּ ֶטי טֹוִבים: ִהנֵּ י ִמשְׁפָּ י כִּ ִתי ֲאשֶׁר ָיגְֹרתִּ ְלִיְרָאֶת: ַהֲעֵבר ֶחְרפָּ

י  י ְדַבר ֱאֶמת ַעד ְמאֹד כִּ ל ִמפִּ צֵּ ְדָבֶר: ְוַאל תַּ י בִּ י ָבַטְחתִּ ִאְמָרֶת: ְוֶאֱעֶנה חְֹרִפי ָדָבר כִּ ׁשּוָעְת כְּ וִיבֹֻאִני ֲחָסֶדי ְיָי תְּ
 ָרה ְבֵעדֶֹתי י: ַוֲאַדבְּ ֶדי ָדָרשְׁתִּ י ִפקֻּ ָכה ָבְרָחָבה כִּ י: ְוֶאשְְׁמָרה תֹוָרְת ָתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד: ְוֶאְתַהלְּ ֶט ִיָחְלתִּ ְלִמשְׁפָּ

י ְוָאִשׂיָחה  י ֶאל ִמְצֹוֶתי ֲאשֶׁר ָאָהְבתִּ ׂא ַכפַּ י: ְוֶאשָּ ִמְצֹוֶתי ֲאשֶׁר ָאָהְבתִּ ֲעשַׁע בְּ ֶנֶגד ְמָלִכים ְוא ֵאבֹוׁש: ְוֶאשְׁתַּ
:י ֻחקֶּ בְּ

ְתִני: ֵזִדים ֱהִליֻצִני ַעד ְמאֹד ִמּתֹוָרְת א  י ִאְמָרְת ִחיָּ ִני: זֹאת ֶנָחָמִתי ְבָעְנִיי כִּ  ַעל ֲאשֶׁר ִיַחְלתָּ ָבר ְלַעְבדֶּ ְזָכר דָּ
ֵבית  י בְּ ֶטי ֵמעֹוָלם ְיָי ָוֶאְתֶנָחם: ַזְלָעָפה ֲאָחַזְתִני ֵמְרשִָׁעים עְֹזֵבי ּתֹוָרֶת: ְזִמרֹות ָהיּו ִלי ֻחקֶּ י ִמשְׁפָּ ָנִטיִתי: ָזַכְרתִּ

י: ֶדי ָנָצְרתִּ י ִפקֻּ י כִּ י ַבַלְיָלה שְִׁמ ְיָי ְוֶאשְְׁמָרה ּתֹוָרֶת: זֹאת ָהְיָתה-לִּ ְמגּוָרי: ָזַכְרתִּ

 :ָרָכי ָוָאשִׁיָבה ַרְגַלי ֶאל ֵעדֶֹתי י דְּ ִאְמָרֶת: ִחשְַּׁבתִּ ִני כְּ יִתי ָפֶני ְבָכל ֵלב ָחנֵּ ָבֶרי: ִחלִּ י ִלשְׁמֹר דְּ ֶחְלִקי ְיָי ָאַמְרתִּ
 י: ֲחצֹות ַלְיָלה ָאקּום ְלהֹודֹות ָל ֻדִני ּתֹוָרְת א שָָׁכְחתִּ י ִלשְׁמֹר ִמְצֹוֶתי: ֶחְבֵלי ְרָשִעים ִעוְּ י ְוא ִהְתַמְהָמְהתִּ ַחשְׁתִּ

ֵדִני: י ַלמְּ  ְיָי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֻחקֶּ ֶדי: ַחְסדְּ קֻּ ֵטי ִצְדֶק: ָחֵבר ֲאִני ְלָכל ֲאשֶׁר ְיֵראּו ּוְלשְֹׁמֵרי פִּ ַעל ִמשְׁפְּ

ה  י: ֶטֶרם ֶאֱעֶנה ֲאִני שֵֹׁגג ְוַעתָּ י ְבִמְצֹוֶתי ֶהֱאָמְנתִּ ֵדִני כִּ ְדָבֶר: טּוב ַטַעם ָוַדַעת ַלמְּ  ְיָי כִּ טֹוב ָעִשׂיָת ִעם ַעְבדְּ
ֵחֶלב  ּקּוֶדי: ָטַפש כַּ ר פִּ ב ֶאצֹּ ָכל לֵּ י: ָטְפלּו ָעַלי שֶֶׁקר ֵזִדים ֲאִני בְּ ֵדִני ֻחקֶּ ה ּוֵמִטיב ַלמְּ י: טֹוב ַאתָּ ִאְמָרְת שָָׁמְרתִּ

י ֵמַאְלֵפי ָזָהב ָוָכֶסף: י: טֹוב ִלי תֹוַרת פִּ יִתי ְלַמַען ֶאְלַמד ֻחקֶּ י ֻענֵּ י: טֹוב ִלי כִּ ם ֲאִני ּתֹוָרְת שֲִׁעשְָׁעתִּ ִלבָּ

י ֶצֶדק  י ְיָי כִּ י: ָיַדְעתִּ י ִלְדָבְר ִיָחְלתִּ ָיֶדי ָעׂשּוִני ַוְיכֹוְננּוִני ֲהִביֵנִני ְוֶאְלְמָדה ִמְצֹוֶתי: ְיֵרֶאי ִיְראּוִני ְוִיְשָׂמחּו כִּ
י תֹוָרְת שֲַׁעשָֻׁעי:  : ְיבֹאּוִני ַרֲחֶמי ְוֶאְחֶיה כִּ ִאְמָרְת ְלַעְבדְּ  ְלַנֲחֵמִני כְּ יָתִני: ְיִהי ָנא ַחְסדְּ ֶטי ֶוֱאמּוָנה ִענִּ ִמשְׁפָּ

י ְלַמַען א  ֻחקֶּ י ָתִמים בְּ ֶדי: ָיׁשּובּו ִלי ְיֵרֶאי ְוֹיְדֵעי ֵעדֶֹתי: ְיִהי ִלבִּ ִפקֻּ תּוִני ֲאִני ָאִשׂיַח בְּ י שֶֶׁקר ִעוְּ ֵיבׁשּו ֵזִדים כִּ
ֵאבֹוׁש:

י א  ִקיטֹור ֻחקֶּ נֹאד בְּ י ָהִייִתי כְּ ַנֲחֵמִני: כִּ לּו ֵעיַני ְלִאְמָרֶת ֵלאמֹר ָמַתי תְּ י: כָּ ְלָתה ִלְתׁשּוָעְת ַנְפשִׁי ִלְדָבְר ִיָחְלתִּ כָּ
ל ִמְצֹוֶתי ֱאמּוָנה  רּו ִלי ֵזִדים שִׁיחֹות ֲאשֶׁר א ְכתֹוָרֶת: כָּ ט: כָּ ֲעֶשׂה ְברְֹדַפי ִמשְׁפָּ  ָמַתי תַּ ה ְיֵמי ַעְבדֶּ מָּ י: כַּ שָָׁכְחתִּ

:י ִני ְוֶאשְְׁמָרה ֵעדּות פִּ  ַחיֵּ ַחְסדְּ ֶדי: כְּ קֻּ י פִּ ּלּוִני ָבָאֶרץ ַוֲאִני א ָעַזְבתִּ ְמַעט כִּ שֶֶׁקר ְרָדפּוִני ָעְזֵרִני: כִּ

ל ֲעָבֶדי: לּוֵלי  י ַהכֹּ ֶטי ָעְמדּו ַהּיֹום כִּ ֲעמֹד: ְלִמשְׁפָּ שָָּׁמִים: ְלדֹר ָודֹר ֱאמּוָנֶת ּכֹוַנְנתָּ ֶאֶרץ ַותַּ ב בַּ ָבְר ִנצָּ לְעֹוָלם ְיָי דְּ
י:  י ִפּקּוֶדי ָדָרשְׁתִּ יָתִני: ְל ֲאִני הֹוִשיֵעִני כִּ י ָבם ִחיִּ ֶדי כִּ קֻּ ח פִּ ָעְנִיי: ְלעֹוָלם א ֶאשְׁכַּ י בְּ תֹוָרְת שֲַׁעשָֻׁעי ָאז ָאַבְדתִּ

ְכָלה ָרִאיִתי ֵקץ ְרָחָבה ִמְצָוְת ְמאֹד: ֵדִני ֵעדֶֹתי ֶאְתּבֹוָנן: ְלָכל תִּ ִלי ִקּוּו ְרשִָׁעים ְלַאבְּ

י  י כִּ ְלתִּ ַדי ִהְשׂכַּ ל ְמַלמְּ י ְלעֹוָלם ִהיא ִלי: ִמכָּ ֵמִני ִמְצֹוֶתי כִּ ַחכְּ ל ַהּיֹום ִהיא ִשׂיָחִתי: ֵמאְֹיַבי תְּ י תֹוָרֶת כָּ ָמה ָאַהְבתִּ
 ֶטי שְׁפָּ ָבֶר: ִממִּ ִלאִתי ַרְגָלי ְלַמַען ֶאשְׁמֹר דְּ ל אַֹרח ָרע כָּ י: ִמכָּ ֶדי ָנָצְרתִּ י ִפקֻּ ֵקִנים ֶאְתּבֹוָנן כִּ ֵעְדֹוֶת ִשׂיָחה ִלי: ִמזְּ
ל אַֹרח שֶָׁקר: ן ָשֵׂנאִתי כָּ ּקּוֶדי ֶאְתּבֹוָנן ַעל כֵּ ַבׁש ְלִפי: ְמפִּ י ִאְמָרֶת ְמדְּ ְמְלצּו ְלִחכִּ ה הֹוֵרָתִני: ַמה נִּ י ַאתָּ י כִּ א ָסְרתִּ

ִני ִכְדָבֶר: ִנְדבֹות  ֵטי ִצְדֶק: ַנֲעֵניִתי ַעד מאֹד ְיָי ַחיֵּ ָמה ִלשְׁמֹר ִמשְׁפְּ י ָוֲאַקיֵּ ְעתִּ ֵנר ְלַרְגִלי ְדָבֶר ְואֹור ִלְנִתיָבִתי: ִנשְׁבַּ
ּקּוֶדי א  ח ִלי ּוִמפִּ י: ָנְתנּו ְרשִָׁעים פַּ י ָתִמיד ְותֹוָרְת א שָָׁכְחתִּ ַכפִּ ֶדִני: ַנְפשִׁי בְּ ֶטי ַלמְּ י ְרֵצה ָנא ְיָי ּוִמשְׁפָּ פִּ

י ְלעֹוָלם ֵעֶקב: י ַלֲעׂשֹות ֻחקֶּ ה: ָנִטיִתי ִלבִּ י ֵהמָּ י ְשׂׂשֹון ִלבִּ י ֵעְדֹוֶתי ְלעֹוָלם כִּ ָתִעיִתי: ָנַחְלתִּ

ָרה ִמְצֹות ֱאָהי: ָסְמֵכִני  י ְמֵרִעים ְוֶאצְּ נִּ י: סּורּו ִממֶּ ה ִלְדָבְר ִיָחְלתִּ י ָאתָּ י: ִסְתִרי ּוָמִגנִּ ֵסֲעִפים ָשֵׂנאִתי ְותֹוָרְת ָאָהְבתִּ
י שֶֶׁקר  י כִּ ל ׁשֹוִגים ֵמֻחקֶּ י ָתִמיד: ָסִליָת כָּ שְָׁעה ְוֶאשְָׁעה ְבֻחקֶּ ְׂבִרי: ְסָעֵדִני ְוִאוָּ ִבישִֵׁני ִמשִּ ְכִאְמָרְת ְוֶאְחֶיה ְוַאל תְּ

ֶטי ָיֵראִתי: שְׁפָּ  ְבָשִׂרי ּוִממִּ ְחדְּ י ֵעדֶֹתי: ָסַמר ִמפַּ תָּ ָכל ִרשְֵׁעי ָאֶרץ ָלֵכן ָאַהְבתִּ ְרִמיָתם: ִסיִגים ִהשְׁבַּ תַּ

לּו ִליׁשּוָעֶת ּוְלִאְמַרת   ְלטֹוב ַאל ַיַעשְׁקּוִני ֵזִדים: ֵעיַני כָּ יֵחִני ְלעשְָׁקי: ֲערֹב ַעְבדְּ נִּ ל תַּ ט ָוֶצֶדק בַּ ָעִשׂיִתי ִמשְׁפָּ
 :ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלְיָי ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶת :ָאִני ֲהִביֵנִני ְוֵאְדָעה ֵעדֶֹתי  ֵדִני: ַעְבדְּ י ַלמְּ  ְוֻחקֶּ  ְכַחְסדֶּ ִצְדֶק: ֲעֵשׂה ִעם ַעְבדְּ

ל אַֹרח שֶֶׁקר ָשֵׂנאִתי: י כָּ ּקּוֵדי כֹל ִישְָּׁרתִּ ל פִּ ן כָּ ז: ַעל כֵּ ָהב ּוִמפָּ י ִמְצֹוֶתי ִמזָּ ן ָאַהְבתִּ ַעל כֵּ

י:  י ְלִמְצֹוֶתי ָיָאְבתִּ י ָוֶאשְָׁאָפה כִּ י ָפַעְרתִּ ָתִיים: כִּ ָבֶרי ָיִאיר ֵמִבין פְּ ַתח דְּ ן ְנָצָרַתם ַנְפשִׁי: פֵּ פְָּלאֹות ֵעְדֹוֶתי ַעל כֵּ
ֵדִני ֵמעשֶׁק ָאָדם ְוֶאשְְׁמָרה  י ָכל ָאֶון: פְּ שְֶׁלט בִּ ִאְמָרֶת ְוַאל תַּ ָעַמי ָהֵכן בְּ ט ְלאֲֹהֵבי שְֶׁמ: פְּ ִמשְׁפָּ ִני כְּ ֵנה ֵאַלי ְוָחנֵּ פְּ

:א שְָׁמרּו תֹוָרֶת ְלֵגי ַמִים ָיְרדּו ֵעיָני ַעל י: פַּ ֵדִני ֶאת ֻחקֶּ  ְוַלמְּ ַעְבדֶּ ֶני ָהֵאר בְּ ּקּוֶדי: פָּ פִּ

י שְָׁכחּו ְדָבֶרי ָצָרי: ְצרּוָפה  ַתְתִני ִקְנָאִתי כִּ יָת ֶצֶדק ֵעדֶֹתי ֶוֱאמּוָנה ְמאֹד: ִצמְּ ֶטי: ִצוִּ ה ְיָי ְוָישָׁר ִמשְׁפָּ יק ַאתָּ ַצדִּ
י: ִצְדָקְת ֶצֶדק ְלעֹוָלם ְותֹוָרְת ֱאֶמת: ַצר ּוָמצֹוק  ֶדי א שָָׁכְחתִּ קֻּ  ֲאֵהָבּה: ָצִעיר ָאנִֹכי ְוִנְבֶזה פִּ ִאְמָרְת ְמאֹד ְוַעְבדְּ

ְמָצאּוִני ִמְצֹוֶתי שֲַׁעשָֻׁעי: ֶצֶדק ֵעְדֹוְת ְלעֹוָלם ֲהִביֵנִני ְוֶאְחֶיה:

י:  ָעה ִלְדָבְר ִיָחְלתִּ שֶׁף ָוֲאשַׁוֵּ י ַבנֶּ ְמתִּ ָרה: ְקָראִתי הֹושִׁיֵעִני ְוֶאשְְׁמָרה ֵעדֶֹתי: ִקדַּ י ֶאצֹּ ָכל ֵלב ֲעֵנִני ְיָי ֻחקֶּ ָקָראִתי בְּ
ה ִמּתֹוָרְת ָרָחקּו:  ִני; ָקְרבּו רְֹדֵפי ִזמָּ ֶט ַחיֵּ ִמשְׁפָּ  ְיָי כְּ ִאְמָרְת: קֹוִלי שְִׁמָעה ְכַחְסדֶּ מּו ֵעיַני ַאשְֻׁמרֹות ָלִשׂיַח בְּ ִקדְּ

ם: י ְלעֹוָלם ְיַסְדתָּ י ֵמֵעדֶֹתי כִּ ה ְיָי ְוָכל ִמְצֹוֶתי ֱאֶמת: ֶקֶדם ָיַדְעתִּ ָקרֹוב ַאתָּ

י א  י ֻחקֶּ ִני: ָרחֹוק ֵמְרשִָׁעים ְיׁשּוָעה כִּ י: ִריָבה ִריִבי ּוְגָאֵלִני ְלִאְמָרְת ַחיֵּ י תֹוָרְת א שַָׁכְחתִּ ֵצִני כִּ רְֵאה ָעְנִיי ְוַחלְּ
ים רְֹדַפי ְוָצָרי ֵמֵעְדֹוֶתי א ָנִטיִתי: ָרִאיִתי בְֹגִדים ָוֶאְתקֹוָטָטה ֲאשֶׁר  ִני: ַרבִּ ֶטי ַחיֵּ ִמשְׁפָּ ים ְיָי כְּ ָדָרׁשּו: ַרֲחֶמי ַרבִּ

:ט ִצְדֶק ל ִמשְׁפַּ ָבְר ֱאֶמת ּוְלעֹוָלם כָּ ִני: רֹאׁש דְּ  ַחיֵּ ַחְסדְּ י ְיָי כְּ י ִפּקּוֶדי ָאָהְבתִּ ִאְמָרְת א שָָׁמרּו: ְרֵאה כִּ

 מֹוֵצא שָָׁלל ָרב: שֶֶׁקר ָשֵׂנאִתי ָוֲאַתֵעָבה ּתֹוָרְת י: ָשׂׂש ָאנִֹכי ַעל ִאְמָרֶת כְּ ַחד ִלבִּ ָבְר פָּ ם ּוִמדְּ שִָׂרים ְרָדפּוִני ִחנָּ
י ִליׁשּוָעְת ְיָי  ְרתִּ ֵטי ִצְדֶק: שָׁלֹום ָרב ְלאֲֹהֵבי תֹוָרֶת ְוֵאין ָלמֹו ִמְכׁשֹול: ִשׂבַּ י ַעל ִמשְׁפְּ ְלתִּ ּיֹום ִהלַּ י: שֶַׁבע בַּ ָאָהְבתִּ

: ָרַכי ֶנְגדֶּ י ָכל דְּ י ִפּקּוֶדי ְוֵעדֶֹתי כִּ ּוִמְצֹוֶתי ָעִשׂיִתי: שְָׁמָרה ַנְפשִׁי ֵעדֶֹתי ָואֲֹהֵבם ְמאֹד: שַָׁמְרתִּ

ֵדִני  י ְתַלמְּ ה כִּ ִהלָּ ְעָנה ְשָׂפַתי תְּ בַּ יֵלִני: תַּ ִאְמָרְת ַהצִּ ִתי ְלָפֶני כְּ ְדָבְר ֲהִביֵנִני: ָתבֹוא ְתִחנָּ ִתי ְלָפֶני ְיָי כִּ תְִּקַרב ִרנָּ
 ְיָי ְותֹוָרְת י ִליׁשּוָעְת ָאְבתִּ י: תָּ י ִפּקּוֶדי ָבָחְרתִּ ִהי ָיְד ְלָעְזֵרִני כִּ י ָכל ִמְצֹוֶתי ֶצֶדק: תְּ ַען ְלׁשֹוִני ִאְמָרֶת כִּ י: תַּ ֻחקֶּ

י: י ִמְצֹוֶתי א שָָׁכְחתִּ  כִּ ׁש ַעְבדֶּ קֵּ ֶשׂה אֵֹבד בַּ ִעיִתי כְּ י: תָּ ֶט ַיַעְשֻרנִּ ִחי ַנְפשִׁי ּוְתַהְלֶל ּוִמשְׁפָּ שֲַׁעשָֻׁעי: תְּ

לאחר מכן אומרים אותיות נשמה
אותיות נשמה

ִני ִכְדָבֶר: ִנְדבֹות  ֵטי ִצְדֶק: ַנֲעֵניִתי ַעד ְמאֹד ְיָי ַחיֵּ ָמה ִלשְׁמֹר ִמשְׁפְּ י ָוֲאַקיֵּ ְעתִּ ֵנר ְלַרְגִלי ְדָבֶר ְואֹור ִלְנִתיָבִתי: ִנשְׁבַּ
ּקּוֶדי א  ח ִלי ּוִמפִּ י: ָנְתנּו ְרשִָׁעים פַּ י ָתִמיד ְותֹוָרְת א שָָׁכְחתִּ ַכפִּ ֶדִני: ַנְפשִׁי בְּ ֶטי ַלמְּ י ְרֵצה ָנא ְיָי ּוִמשְׁפָּ פִּ

י ְלעֹוָלם ֵעֶקב: י ַלֲעׂשֹות ֻחקֶּ ה: ָנִטיִתי ִלבִּ י ֵהמָּ י ְשׂׂשֹון ִלבִּ י ֵעְדֹוֶתי ְלעֹוָלם כִּ ָתִעיִתי: ָנַחְלתִּ

 מֹוֵצא שָָׁלל ָרב: שֶֶׁקר ָשֵׂנאִתי ָוֲאַתֵעָבה ּתֹוָרְת י: ָשׂׂש ָאנִֹכי ַעל ִאְמָרֶת כְּ ַחד ִלבִּ ָבְר פָּ ם ּוִמדְּ שִָׂרים ְרָדפּוִני ִחנָּ
י ִליׁשּוָעְת ְיָי  ְרתִּ ֵטי ִצְדֶק: שָׁלֹום ָרב ְלאֲֹהֵבי תֹוָרֶת ְוֵאין ָלמֹו ִמְכׁשֹול: ִשׂבַּ י ַעל ִמשְׁפְּ ְלתִּ ּיֹום ִהלַּ י: שֶַׁבע בַּ ָאָהְבתִּ

                  : ָרַכי ֶנְגדֶּ י ָכל דְּ י ִפּקּוֶדי ְוֵעדֶֹתי כִּ ּוִמְצֹוֶתי ָעִשׂיִתי: שְָׁמָרה ַנְפשִׁי ֵעדֶֹתי ָואֱֹהֵבם ְמאֹד: שַָׁמְרתִּ

י  י כִּ ְלתִּ ַדי ִהְשׂכַּ ל ְמַלמְּ י ְלעֹוָלם ִהיא ִלי: ִמכָּ ֵמִני ִמְצֹוֶתי כִּ ַחכְּ ל ַהּיֹום ִהיא ִשׂיָחִתי: ֵמאְֹיַבי תְּ י תֹוָרֶת כָּ ָמה ָאַהְבתִּ
 ֶטי שְׁפָּ ָבֶר: ִממִּ ִלאִתי ַרְגָלי ְלַמַען ֶאשְׁמֹר דְּ ל אַֹרח ָרע כָּ י: ִמכָּ ֶדי ָנָצְרתִּ י ִפקֻּ ֵקִנים ֶאְתּבֹוָנן כִּ ֵעְדֹוֶת ִשׂיָחה ִלי: ִמזְּ
ל אַֹרח שֶָׁקר: ן ָשֵׂנאִתי כָּ ֶדי ֶאְתּבֹוָנן ַעל כֵּ קֻּ ַבׁש ְלִפי: ִמפִּ י ִאְמָרֶת ִמדְּ ְמְלצּו ְלִחכִּ ה הֹוֵרָתִני: ַמה נִּ י ַאתָּ י כִּ א ָסְרתִּ

י בֹו  ְנִתיב ִמְצֹוֶתי כִּ ב: ַהְדִריֵכִני בִּ ָכל לֵּ ה בְּ ָרה תֹוָרֶת ְוֶאשְְׁמֶרנָּ ה ֵעֶקב: ֲהִביֵנִני ְוֶאצְּ ֶרנָּ י ְוֶאצֳּ ֶר ֻחקֶּ הֹוֵריִני ְיָי דֶּ
 ִאְמָרֵת ֲאשֶׁר  ִני: ָהֵקם ְלַעְבדְּ ְדָרֶכ ַחיֵּ ַצע: ַהֲעֵבר ֵעיַני ֵמְראֹות שְָׁוא בִּ י ֶאל ֵעְדֹוֶתי ְוַאל ֶאל בָּ י: ַהט ִלבִּ ָחָפְצתִּ

ִני: ִצְדָקְת ַחיֵּ י ְלִפּקּוֶדי בְּ ַאְבתִּ ה תָּ ֶטי טֹוִבים: ִהנֵּ י ִמשְׁפָּ י כִּ ִתי ֲאשֶׁר ָיגְֹרתִּ ְלִיְרָאֶת: ַהֲעֵבר ֶחְרפָּ

תפילת קדיש יתום

יכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון  ַחיֵּ י ְבָרא ִכְרעּוֵתּה, ְוַיְמִלי ַמְלכּוֵתּה בְּ ָעְלָמא דִּ א, בְּ ׁש שְֵׁמּה ַרבָּ דַּ ל ְוִיְתקַּ דַּ ִיְתגַּ
ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב. ְוִאְמרּו ָאֵמן: ית-ִישְָׁרֵאל. בַּ י ְדָכל-בֵּ ּוְבַחיֵּ

א. א ְמָבַר, ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמיָּ ְיֵהא שְֵׁמּה ַרבָּ
 ִרי ֻקְדשָׁא. בְּ ל שְֵׁמּה דְּ ה ְוִיְתַהלַּ ר ְוִיְתַעלֶּ א ְוִיְתַהדַּ ַאר ְוִיְתרַֹמם ְוִיְתַנֵשֹּ ח ְוִיְתפָּ בַּ ַר ְוִישְׁתַּ ִיְתבָּ

ָעְלָמא. ְוִאְמרּו  ֲאִמיָרן בְּ ָחָתא ְוֶנְחָמָתא, דַּ שְׁבְּ ְרָכָתא ְושִׁיָרָתא, תֻּ ל-בִּ א) ִמן-כָּ א (ּוְלֵעלָּ הּוא ְלֵעלָּ
ָאֵמן:

ל-ִיְשָֹרֵאל. ְואְמרּו ָאֵמן: ים, ָעֵלינּו ְוַעל-כָּ א ְוַחיִּ א ִמן-שְַׁמיָּ ְיֵהא שְָׁלָמא ַרבָּ
ל-ִיְשָֹרֵאל. ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְמרֹוָמיו, הּוא ַיֲעֶשֹה שָׁלֹום ָעֵלינּו ְוַעל-כָּ עֶֹשֹה שָׁלֹום בִּ

תפילת אל מלא רחמים

לזכר

ְנֵפי ַהשְִּׁכיָנה  ַחת כַּ רֹוִמים, ַהְמֵצא ְמנּוָחה ְנכֹוָנה תַּ מָּ ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים ׁשֹוֵכן בַּ
זֹוַהר ָהָרִקיַע ַמְזִהיִרים ֶאת ִנשְַׁמת פלוני בן פלוני,  ַמֲעלֹות ְקדֹוִשים ּוְטהֹוִרים כְּ בְּ
ַגן  ַרת ִנשְָׁמתֹו. בְּ ַעד ַהְזכָּ ֲעבּור ש {בן המשפחה} ָנַדב ְצָדָקה בְּ שֶָׁהַל ְלעֹוָלמֹו בַּ
ָנָפיו ְלעֹוָלִמים, ְוִיְצרֹור  ֵסֶתר כְּ יֵרהּו בְּ ַעל ָהַרֲחִמים ַיְסתִּ ֵהא ְמנּוָחתֹו. ָלֵכן בַּ ֵעֶדן תְּ

בֹו,  שָׁלֹום ַעל ִמשְׁכָּ ים ֶאת ִנשְָׁמתֹו. ְיָי הּוא ַנֲחָלתֹו ְוָינּוַח בְּ ְצרֹור ַהַחיִּ בִּ
ְונֹאַמר ָאֵמן:

לנקבה

ְנֵפי ַהשְִּׁכיָנה  ַחת כַּ רֹוִמים, ַהְמֵצא ְמנּוָחה ְנכֹוָנה תַּ מָּ ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים ׁשֹוֵכן בַּ
זֹוַהר ָהָרִקיַע ַמְזִהיִרים ֶאת ִנשְַׁמת פלונית בת פלונית  ַמֲעלֹות ְקדֹוִשים ּוְטהֹוִרים כְּ בְּ

ַרת ִנשְָׁמָתּה,  ַעד ַהְזכָּ ֲעבּור ש {בן המשפחה} ָנַדב ְצָדָקה בְּ שֶָׁהֶלָכה ְלעֹוָלָמּה, בַּ
ָנָפיו ְלעֹוָלִמים, ְוִיְצרֹור  ֵסֶתר כְּ יֶרָה בְּ ַעל ָהַרֲחִמים ַיְסתִּ ֵהא ְמנּוָחָתה. ָלֵכן בַּ ַגן ֵעֶדן תְּ בְּ

ָבּה  שָׁלֹום ַעל ִמשְׁכָּ ים ֶאת ִנשְָׁמָתּה ְיָי הּוא ַנֲחָלָתּה, ְוָתנּוַח בְּ ְצרֹור ַהַחיִּ בִּ
ְונֹאַמר ָאֵמן:


