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מי שלא היה בבית קברות במש� שלושי� יו� מבר� 
  ברכה זו בבואו תו� ד' אמות לקברי�:

 �ָ)ר�� ַאָ&ה ְיָי, ֱא!ֵהינ� ֶמֶל
ָהעֹוָל�, ֲאֶ,ר ָיַצר ֶאְתֶכ� ַ)ִ*י�, ְוָז� 
ְוִכְלֵ/ל ֶאְתֶכ� ַ)ִ*י�, ְוֵהִמית ֶאְתֶכ� 

י�, ַ)ִ*י�, ְויֹוֵדַע ִמְס2ַר /0ְ1ֶכ� ַ)ִ* 
  ְוָעִתיד ְלַהֲחִזיר �ְלַהֲחיֹוְתֶכ� ַ)ִ*י�: 

  ָ)ר�� ַאָ&ה ְיָי, ְמַח5ֵה ַה4ִֵתי�: 

ַאָ&ה 6ִ)ֹור ְלעֹוָל�, ֲאֹדָני ְמַח5ֵה ֵמִתי� ַאָ&ה, ַרב 
  ְלהֹוִ,יַע. 

ְמַכְלֵ/ל ַח5ִי� ְ)ֶחֶסד, ְמַח5ֵה ֵמִתי� ְ)ַרֲחִמי� ַרִ)י�, 

ְורֹוֵפא חֹוִלי�, �ַמִ&יר ֲאס�ִרי�,  סֹוֵמ� נֹוְפִלי�,

�ְמַק�5ֵ ֱאמ�ָנתֹו ִליֵ,ֵני ָעָפר. ִמי ָכמֹו9 ַ)ַעל 6ְב�רֹות 

  �ִמי *ֹוֶמה 0ָ�, ֶמֶל� ֵמִמית �ְמַח5ֶה �ַמְצִמיַח ְי,�ָעה.

  ְוֶנֱאָמ� ַאָ&ה ְלַהֲחיֹות ֵמִתי�.
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  תהילי� פרק לג

ְיָ,ִרי� ָנאָוה ְתִה0ָה: הֹוד� ַלָיי ַרְ>נ� ַצִ*יִקי� ַ)ָיי לַ 

ְ)ִכ>ֹור ְ)ֵנֶבל ָע=ֹור ַז4ְר� לֹו: ִ,יר� לֹו ִ,יר ָחָד, 

ֵהיִטיב� ַנ6ֵ� ִ)ְתר�ָעה: ִ/י ָיָ,ר ְ*ַבר ְיָי ְוָכל ַמֲעֵ=ה� 

ֶ)ֱאמ�ָנה: ֹאֵהב ְצָדָקה �ִמְ,2ָט ֶחֶסד ְיָי ָמְל<ה 

ָי ָ,ַמִי� ַנֲע=� �ְבר�ַח 2ִיו ָ/ל ָה<ֶר?: ִ)ְדַבר יְ 

ְצָב<�: ֹ/ֵנס ַ/ֵ>ד ֵמי ַה�5ָ ֹנֵת� ְ)אֹוָצרֹות ְ&הֹומֹות: 

ִייְרא� ֵמְיָי ָ/ל ָה<ֶר? ִמ4ֶ>� ָיג�ר� ָ/ל ֹיְ,ֵבי ֵתֵבל: ִ/י 

ה�א אַמר ַו5ִֶהי הוא ִצָ�ה ַו5ֲַעֹמד: ְיָי ֵהִפיר ֲעַצת 

א ַמְחְ,בֹות ַע4ִי�: ֲעַצת ְיָי ְלעֹוָל� ַ&ֲעֹמד 6ֹוִי� ֵהִני

ַמְחְ,בֹות ִל)ֹו ְלֹדר ָוֹדר: ַאְ,ֵרי ַה6ֹוי ֲאֶ,ר ְיָי 

ֱא!ָהיו ָהָע� ָ)ַחר ְלַנֲחָלה לֹו: ִמָ@ַמִי� ִהִ)יט ְיָי 

ָראה ֶאת ָ/ל ְ)ֵני ָה<ָד�: ִמ4ְכֹו� ִ,ְב&ֹו ִהְ,6ִיַח ֶאל 

<ֶר?: ַה5ֵֹצר ַיַחד ִלָ)� ַה4ִֵבי� ֶאל ָ/ל ָ/ל ֹיְ,ֵבי הָ 

ַמֲעֵ=יֶה�: ֵאי� ַה4ֶֶל� נֹוָ,ע ְ)ָרב ָחִיל 6ִ)ֹור !א 

ִיָ>ֵצל ְ)ָרב ֹ/ַח: ֶ,ֶקר ַהA�ס ִלְת,�ָעה �ְבֹרב ֵחילֹו 

!א ְיַמ0ֵט: ִהֵ>ה ֵעי� ְיָי ֶאל ְיֵר<יו ַלְמַיֲחִלי� ְלַחְס*ֹו: 

4ֶָות ַנְפָ,� �ְלַח5ֹוָת� ָ)ָרָעב: ַנְפֵ,נ� ְלַהBִיל ִמ 
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ִחְ/ָתה ַלָיי ֶעְזֵרנ� �ָמִגֵ>נ� ה�א: ִ/י בֹו ִיְ=ַמח ִלֵ)נ� 

ִ/י ְבֵ,� ָקְד,ֹו ָבָטְחנ�: ְיִהי ַחְסְ*9 ְיָי ָעֵלינ� ַ/ֲאֶ,ר 

:�  ִיַחְלנ� ָל

  תהילי� פרק טז

ִ/י ָחִסיִתי ָב�: <ַמְרְ& ַלָיי  ִמְכָ&� ְלָדִוד ָ,ְמֵרִני ֵאל

ֲאֹדָני ָאָ&ה טֹוָבִתי ַ)ל ָעֶלי9: ִלְקדֹוִ,י� ֲאֶ,ר ָ)<ֶר? 

ֵה4ָה ְוַאִ*יֵרי ָ/ל ֶחְפִצי ָב�: ִיְר)� ַעBְבֹוָת� Dֵחר 

ָמָהר� ַ)ל ַאAִי� ִנְסֵ/יֶה� ִמָ*� �ַבל ֶאEָא ֶאת 

ְמָנת ֶחְלִקי ְוכֹוִסי ַאָ&ה ְ,מֹוָת� ַעל ְ=ָפָתי: ְיָי 

&ֹוִמי� 6ֹוָרִלי: ֲחָבִלי� ָנְפל� ִלי ַ)ְ>ִעיִמי� FD ַנֲחָלת 

ָ,ְפָרה ָעָלי: ֲאָבֵר� ֶאת ְיָי ֲאֶ,ר ְיָעָצִני FD ֵלילֹות 

ִיAְר�ִני ִכְליֹוָתי: ִ,ִ�יִתי ְיָי ְלֶנְגִ*י ָתִמיד ִ/י ִמיִמיִני 

ַמח ִלִ)י ַו5ֶָגל ְ/בֹוִדי FD ְ)ָ=ִרי ַ)ל ֶא4ֹוט: ָלַכ� =ָ 

ִיְ,ֹ/� ָלֶבַטח: ִ/י !א ַתֲעֹזב ַנְפִ,י ִלְ,אֹול !א ִתֵ&� 

ֲחִסיְד9 ִלְראֹות ָ,ַחת: &ֹוִדיֵעִני ֹאַרח ַח5ִי� ֹשַבע 

  ְ=ָמחֹות ֶאת 2ֶָני9 ְנִעימֹות ִ)יִמיְנ9 ֶנַצח:
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  תהילי� פרק יז

ְמָעה ְיָי ֶצֶדק ַהְקִ,יָבה ִרָ>ִתי ַהֲאִזיָנה ְ&ִפ0ָה ְלָדִוד ִ, 

ְתִפ0ִָתי ְ)!א ִ=ְפֵתי ִמְרָמה: ִמ0ְָפֶני9 ִמְ,2ִָטי ֵיֵצא 

ֵעיֶני9 ֶ&ֱחֶזיָנה 4ֵיָ,ִרי�: ָ)ַחְנָ&י ִלִ)י 2ַָקְדָ& 0ְַיָלה 

0ֹות <ָד�  ְצַרְפָ&ִני ַבל ִ&ְמָצא ַז4ִֹתי ַ)ל ַיֲעָבר 2ִי: ִלְפע1

ַרי  ִ)ְדַבר ְ=ָפֶתי9 ֲאִני ָ,ַמְרִ&י <ְרחֹות 2ִָרי?: ָ&ֹמ� ֲא,1

ְ)ַמְע6ְלֹוֶתי9 ַ)ל ָנמֹוט� ְפָעָמי: ֲאִני ְקָראִתי9 ִ/י ַתֲעֵנִני 

ֵאל ַהט <ְזְנ9 ִלי ְ,ַמע ִאְמָרִתי: ַהְפֵלה ֲחָסֶדי9 מֹוִ,יַע 

: ָ,ְמֵרִני ְ/ִאי,ֹו� ַ)ת חֹוִסי� ִמ4ְִתקֹוְמִמי� ִ)יִמיֶנ9

ָעִי� ְ)ֵצל ְ/ָנֶפי9 ַ&ְסִ&יֵרִני: ִמ2ְֵני ְרָ,ִעי� ז� ַ,*�ִני 

ֹאְיַבי ְ)ֶנֶפ, ַיHִיפ� ָעָלי: ֶחְלָ)מֹו ָסְגר� 2ִימֹו ִדְ)ר� 

ְבֵגא�ת: ַא@ֵרנ� ַעָ&ה ְסָבב�נ� ֵעיֵניֶה� ָיִ,ית� ִלְנטֹות 

ְמֹינֹו ְ/Dְרֵיה ִיְכסֹוF ִלְטֹרF ְוִכְכִפיר ֹיֵ,ב ָ)<ֶר?: ִ* 

ְ)ִמְסָ&ִרי�: ק�ָמה ְיָי ַקְ*ָמה ָפָניו ַהְכִריֵעה� 0ְ2ַָטה 

ַנְפִ,י ֵמָרָ,ע ַחְרֶ)9: ִמְמִתי� ָיְד� ְיָי ִמְמִתי� ֵמֶחֶלד 

ֶחְלָק� ַ)ַח5ִי� �ְצפ�ְנ9 ְ&ַמ0ֵא ִבְטָנ� ִיְ=ְ)ע� ָבִני� 

ְוִהִ>יח� ִיְתָר� ְלעֹוְלֵליֶה�: ֲאִני ְ)ֶצֶדק ֶאֱחֶזה ָפֶני9 

  ֶאְ=ְ)ָעה ְבָהִקי? ְ&מ�ָנֶת9:
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  עבפרק תהילי� 

ִלְ,!ֹמה ֱא!ִהי� ִמְ,2ֶָטי9 ְלֶמֶל� ֵ&� ְוִצְדָקְת9 ְלֶב� 

ֶמֶל�: ָיִדי� ַע94ְ ְבֶצֶדק ַוֲעִנ5ֶי9 ְבִמְ,2ָט: ִיְ=א� 

לֹו� ָלָע� �ְגָבעֹות ִ)ְצָדָקה: ִיְ,2ֹט ֲעִנ5ֵי ָע� ָהִרי� ,ָ 

יֹוִ,יַע ִלְבֵני ֶאְביֹו� ִויַדֵ/א עֹוֵ,ק: ִייָרא�9 ִע� ָ,ֶמ, 

ְוִלְפֵני ָיֵרַח *ֹור *ֹוִרי�: ֵיֵרד ְ/ָמָטר ַעל 6ֵז ִ/ְרִביִבי� 

ד ְ)ִלי ַזְרִזיF <ֶר?: ִיְפַרח ְ)ָיָמיו ַצִ*יק ְוֹרב ָ,לֹו� עַ 

ָיֵרַח: ְוֵיְרְ* ִמ�5ָ ַעד ָי� �ִמָ>ָהר ַעד Dְפֵסי <ֶר?: 

ְלָפָניו ִיְכְרע� ִצ5ִי� ְוֹאְיָביו ָעָפר ְיַלֵחכ�: ַמְלֵכי 

ַתְרִ,י, ְוִא5ִי� ִמְנָחה ָיִ,יב� ַמְלֵכי ְ,ָבא �ְסָבא 

6ֹוִי�  ֶאְ,ָ/ר ַיְקִריב�: ְוִיְ,ַ&ֲחו� לֹו ָכל ְמָלִכי� ָ/ל

ַיַעְבד�ה�: ִ/י ַיBִיל ֶאְביֹו� ְמַ,ֵ�ַע ְוָעִני ְוֵאי� ֹעֵזר לֹו: 

 �ָיֹחס ַעל ַ*ל ְוֶאְביֹו� ְוַנְפ,ֹות ֶאְביֹוִני� יֹוִ,יַע: ִמ&ֹו

�ֵמָחָמס ִיְגDל ַנְפָ,� ְוֵייַקר ָ*ָמ� ְ)ֵעיָניו: ִויִחי ְוִיֶ&� 

ַ)ֲעדֹו ָתִמיד ָ/ל ה5ֹו�  לֹו ִמJְַהב ְ,ָבא ְוִיְת0ֵ2ַל

ְיָבְרֶכְנה�: ְיִהי ִפAַת ַ)ר ָ)<ֶר? ְ)ֹרא, ָהִרי� ִיְרַע, 

ַ/0ְָבנֹו� 2ְִריֹו ְוָיִציצ� ֵמִעיר ְ/ֵעֶ=ב ָה<ֶר?: ְיִהי ְ,מֹו 

ְלעֹוָל� ִלְפֵני ֶ,ֶמ, ִי>ֹו� ְ,מֹו ְוִיְתָ)ְרכ� בֹו ָ/ל 6ֹוִי� 
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ה�: )ָ  ר�� ְיָי ֱא!ִהי� ֱא!ֵהי ִיְ=ָרֵאל ֹעֵ=ה ְיַאְ@ר1

ִנְפָלאֹות ְלַב*ֹו: �ָבר�� ֵ,� ְ/בֹודֹו ְלעֹוָל� ְוִי4ֵָלא 

ְכבֹודֹו ֶאת ָ/ל ָה<ֶר? <ֵמ� ְו<ֵמ�: ָ/ל� ְתִפ0ֹות ָ*ִוד 

    ֶ)� ִיָ,י:

  צאפרק תהילי� 

�: ֹאַמר ַל5ָי ֹיֵ,ב ְ)ֵסֶתר ֶעְליֹו� ְ)ֵצל ַ,ַ*י ִיְתלֹונָ 

ַמְחִסי �ְמצ�ָדִתי ֱא!ַהי ֶאְבַטח )ֹו: ִ/י ה�א ַיBִיְל9 

ִמ2ַח ָיק�, ִמֶ*ֶבר ַה�ֹות: ְ)ֶאְבָרתֹו ָיֶס� ָל� ְוַתַחת 

ְ/ָנָפיו ֶ&ְחֶסה ִצָ>ה ְוֹסֵחָרה ֲאִמ&ֹו: !א ִתיָרא ִמ2ַַחד 

ֶפל ַיֲה!� ִמHֶֶטב ָלְיָלה ֵמֵח? ָיע�F יֹוָמ�: ִמֶ*ֶבר ָ)אֹ 

ָי,�ד ָצֳהָרִי�: ִי2ֹל ִמBְִ*9 ֶאֶלF �ְרָבָבה ִמיִמיֶנ9 

ֵאֶלי9 !א ִי6ָ,: ַרק ְ)ֵעיֶני9 ַתִ)יט ְוִ,10ַמת ְרָ,ִעי� 

ִ&ְרֶאה: ִ/י ַאָ&ה ְיָי ַמְחִסי ֶעְליֹו� ַ=ְמָ& ְמעֹוֶנ9: !א 

ֶ>ה ֵאֶלי9 ָרָעה ְוֶנַגע !א  ִיְקַרב ְ)<ֳהֶל9: ִ/י ְתא1

ַמְל<ָכיו ְיַצֶ�ה 0ָ� ִלְ,ָמְר9 ְ)ָכל ְ*ָרֶכי9: ַעל ַ/2ִַי� 

 �ִיEָא�ְנF6ֹ&ִ �2ֶ 9 ָ)ֶאֶב� ַרְגֶל9: ַעל ַ,ַחל ָוֶפֶת� ִ&ְדֹר

ִ&ְרֹמס ְ/ִפיר ְוַתִ>י�: ִ/י ִבי ָחַ,ק ַוֲאַפ0ְֵטה� ֲאַ=6ְֵבה� 
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ְ,ִמי: ִיְקָרֵאִני ְוֶאֱעֵנה� ִע4ֹו <ֹנִכי ְבָצָרה ִ/י ָיַדע 

ֲאַח0ְֵצה� ַוֲאַכְ)ֵדה�: ֹאֶר� ָיִמי� ַאְ=ִ)יֵעה� ְוDְרֵאה� 

  ִ)י,�ָעִתי:

  קד פרק תהילי�

ָ)ְרִכי ַנְפִ,י ֶאת ְיָי ְיָי ֱא!ַהי 6ַָדְלָ& ְמֹאד הֹוד ְוָהָדר 

ָמה נֹוֶטה ָ,ַמִי� ַ/ְיִריָעה: ָלָבְ,ָ&: ֹעֶטה אֹור ַ/Eַלְ 

 �ַהְמָקֶרה ַב4ִַי� ֲעִל5ֹוָתיו ַה�Eָ ָעִבי� ְרכ�בֹו ַהְמַה0ֵ

ַעל ַ/ְנֵפי ר�ַח: ֹעֶ=ה ַמְל<ָכיו ר�חֹות ְמָ,ְרָתיו ֵא, 

!ֵהט: ָיַסד ֶאֶר? ַעל ְמכֹוֶניָה ַ)ל ִ&4ֹוט עֹוָל� ָוֶעד: 

ַעל ָהִרי� ַיַעְמד� ָמִי�: ִמ�  ְ&הֹו� ַ/0ְב�, ִ/Aִיתוֹ 

6ֲַעָרְת9 ְינ�ס�� ִמ� קֹול ַרַעְמ9 ֵיָחֵפז��: ַיֲעל� ָהִרי� 

ֵיְרד� ְבָקעֹות ֶאל ְמקֹו� ֶזה ָיַסְדָ& ָלֶה�: 6ְב�ל ַ=ְמָ& 

ב�� ְלַכAֹות ָה<ֶר?: ַהְמַ,0ֵַח  ַ)ל ַיֲעֹבר�� ַ)ל ְי,1

י� ָהִרי� ְיַה0ֵכ��: ַיְ,ק� ָ/ל ַחְיתֹו ַמְעָיִני� ַ)ְ>ָחִלי� )ֵ 

Eָָדי ִיְ,ְ)ר� ְפָרִאי� ְצָמ<�: ֲעֵליֶה� עֹוF ַהָ@ַמִי� 

ִיְ,/ֹו� ִמֵ)י� ֳעָפאִי� ִיְ&נ� קֹול: ַמְ,ֶקה ָהִרי� 

ֵמֲעִל5ֹוָתיו ִמ2ְִרי ַמֲעֶ=י9 ִ&ֶ=ַ)ע ָה<ֶר?: ַמְצִמיַח 
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ב ַלֲעֹבַדת ָה<ָד� ְלהֹוִציא ֶלֶח� ָחִציר ַלְ)ֵהָמה ְוֵע=ֶ 

ִמ� ָה<ֶר?: ְוַיִי� ְיַ=4ַח ְלַבב ֱאנֹו, ְלַהְצִהיל 2ִָני� 

ִמָ@ֶמ� ְוֶלֶח� ְלַבב ֱאנֹו, ִיְסָעד: ִיְ=ְ)ע� ֲעֵצי ְיָי Dְרֵזי 

ְלָבנֹו� ֲאֶ,ר ָנָטע: ֲאֶ,ר ָ,� ִצ2ֳִרי� ְיַקֵ>נ� ֲחִסיָדה 

O: ָהִרי� ַה6ְֹבִהי� ַל5ְֵעִלי� ְסָלִעי� ְ)רֹוִ,י� ֵ)יתָ 

ַמְחֶסה ַלְ,ַפִ>י�: ָעָ=ה ָיֵרַח ְלמֹוֲעִדי� ֶ,ֶמ, ָיַדע 

ְמבֹואֹו: ָ&ֶ,ת ֹחֶ,� ִויִהי ָלְיָלה )ֹו ִתְרֹמ, ָ/ל ַחְיתֹו 

ָיַער: ַהְ/ִפיִרי� ֹ,ֲאִגי� ַלPֶָרF �ְלַבHֵ, ֵמֵאל <ְכָל�: 

ֶמ, ֵי<ֵספ�� ְוֶאל ְמעֹוֹנָת� ִיְרָ)צ��: ֵיֵצא ִ&ְזַרח ַה@ֶ 

<ָד� ְלָפֳעלֹו ְוַלֲעֹבָדתֹו ֲעֵדי ָעֶרב: ָמה ַר)� ַמֲעֶ=י9 

ְיָי /�0ָ1 ְ)ָחְכָמה ָעִ=יָת ָמְל<ה ָה<ֶר? ִקְנָיֶני9: ֶזה 

ַה�5ָ 6ָדֹול �ְרַחב ָיַדִי� ָ,� ֶרֶמ= ְוֵאי� ִמְס2ָר ַח5ֹות 

ֹות ִע� 6ְֹדלֹות: ָ,� ֳאִנ5ֹות ְיַה0ֵכ�� ִלְוָיָת� ֶזה ְקַט>

 ָיַצְרָ& ְלַ=ֶחק )ֹו: /1ָל� ֵאֶלי9 ְיַ=ֵ)ר�� ָלֵתת <ְכָל�

ְ)ִע&ֹו: ִ&ֵ&� ָלֶה� ִיְלֹקט�� ִ&ְפַ&ח ָיְד9 ִיְ=ְ)ע�� טֹוב: 

ְוֶאל ֲעָפָר� ַ&ְסִ&יר 2ֶָני9 ִיָ)ֵהל�� ֹ&ֵסF ר�ָח� ִיְגָוע�� 

ְי,�ב��: ְ&ַ,0ַח ר�ֲח9 ִיָ)ֵרא�� �ְתַחֵ*, 2ְֵני ֲאָדָמה: 

ְיִהי ְכבֹוד ְיָי ְלעֹוָל� ִיְ=ַמח ְיָי ְ)ַמֲעָ=יו: ַה4ִַ)יט 
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ָל<ֶר? ַוִ&ְרָעד ִי6ַע ֶ)ָהִרי� ְוֶיֱעָ,נ�: ָאִ,יָרה 0ַָיי 

: ֶיֱעַרב ָעָליו ִ=יִחי ְ)ַח5ָי ֲאַזְמָרה ֵלא!ַהי ְ)עֹוִדי

ִמ� ָה<ֶר? �ְרָ,ִעי�  <ֹנִכי ֶאְ=ַמח ַ)ָיי: ִיַ&4� ַחPִָאי�

:Oָי�עֹוד ֵאיָנ� ָ)ְרִכי ַנְפִ,י ֶאת ְיָי ַהְלל  

  

 קלפרק תהילי� 

ִ,יר ַה4ֲַעלֹות ִמ4ֲַעַמHִי� ְקָראִתי9 ְיָי: ֲאֹדָני ִ,ְמָעה 

בֹות ְלקֹול ַ&ֲחנ�ָני: ִא� ְבקֹוִלי ִ&ְהֶייָנה <ְזֶני 9 ַק@1

ִ&ְ,ָמר ָיO ֲאֹדָני ִמי ַיֲעֹמד: ִ/י ִע94ְ ַהAְִליָחה ֲעֹונֹות 

ְלַמַע� ִ&ָ�ֵרא: ִקִ�יִתי ְיָי ִקְ�ָתה ַנְפִ,י ְוִלְדָברֹו 

הֹוָחְלִ&י: ַנְפִ,י ַלאֹדָני ִמֹ@ְמִרי� ַלֹ)ֶקר ֹ,ְמִרי� 

 ַלֹ)ֶקר: ַיֵחל ִיְ=ָרֵאל ֶאל ְיָי ִ/י ִע� ְיָי ַהֶחֶסד ְוַהְרֵ)ה

ֹונֹוָתיו:   ִע4ֹו ְפד�ת: ְוה�א ִיְפֶ*ה ֶאת ִיְ=ָרֵאל ִמֹ/ל ּעֲ
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  אסתר קיילא אותיות

ְׁשֵרי ְתִמיֵמי ָדֶר� ַההֹוְלִכים ְּבתֹוַרת יְיָ: ַאְׁשֵרי אַ 

נְֹצֵרי ֵעדָֹתיו ְּבָכל ֵלב יְִדְרשּוהּו: ַאף �א ָפֲעלּו ַעְוָלה 
ֶדי' ִלְׁשמֹר ְמאֹד: ִּבְדָרָכיו ָהָלכּו: ַאָּתה ִצִּויָתה ִפּקֻ 

ַאֲחַלי יִּכֹנּו ְדָרָכי ִלְׁשמֹר ֻחֶּקי': ָאז �א ֵאבֹוׁש 
ְּבַהִּביִטי ֶאל ָּכל ִמְצֹוֶתי': אֹוְד' ְּביֶֹשר ֵלָבב ְּבָלְמִדי 
ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶק': ֶאת ֻחֶּקי' ֶאְׁשמֹר ַאל ַּתַעזְֵבנִי ַעד 

 ְמאֹד:

ָאָהְבִּתי: ִסְתִרי ּוָמגִּנִי ָאָּתה ֲעִפים ָׂשנֵאִתי ְותֹוָרְת' סֵ 

ִלְדָבְר' יִָחְלִּתי: סּורּו ִמֶּמּנִי ְמֵרִעים ְוֶאְּצָרה ִמְצֹות 
ֱא�ָהי: ָסְמֵכנִי ְכִאְמָרְת' ְוֶאְחיֶה ְוַאל ְּתִביֵׁשנִי 

ִמִּׂשְבִרי: ְסָעֵדנִי ְוִאָּוְׁשָעה ְוֶאְׁשָעה ְבֻחֶּקי' ָתִמיד: 
ֵמֻחֶּקי' ִּכי ֶׁשֶקר ַּתְרִמיָתם: ִסיגִים ָסִליָת ָּכל ׁשֹוגִים 

ִהְׁשַּבָּת ָכל ִרְׁשֵעי ָאֶרץ ָלֵכן ָאַהְבִּתי ֵעדֶֹתי': ָסַמר 
  ִמַּפְחְּד' ְבָׂשִרי ּוִמִּמְׁשָּפֶטי' יֵָראִתי:

ְקַרב ִרּנִָתי ְלָפנֶי' יְיָ ִּכְדָבְר' ֲהִבינֵנִי: ָתבֹוא ּתִ 

' ַהִּציֵלנִי: ַּתַּבְענָה ְׂשָפַתי ְתִחּנִָתי ְלָפנֶי' ְּכִאְמָרתְ 
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ְּתִהָּלה ִּכי ְתַלְּמֵדנִי ֻחֶּקי': ַּתַען ְלׁשֹונִי ִאְמָרֶת' ִּכי ָכל 
ִמְצֹוֶתי' ֶצֶדק: ְּתִהי יְָד' ְלָעזְֵרנִי ִּכי ִפּקּוֶדי' ָבָחְרִּתי: 

י ָּתָאְבִּתי ִליׁשּוָעְת' יְיָ ְותֹוָרְת' ַׁשֲעֻׁשָעי: ְּתִחי נְַפׁשִ 
ּוְתַהְלֶל' ּוִמְׁשָּפֶט' יַַעְשֻרּנִי: ָּתִעיִתי ְּכֶׂשה אֵֹבד ַּבֵּקׁש 

  ַעְבֶּד' ִּכי ִמְצֹוֶתי' �א ָׁשָכְחִּתי:

ֵאה ָענְיִי ְוַחְּלֵצנִי ִּכי תֹוָרְת' �א ָׁשַכְחִּתי: ִריָבה רְ 

ה ִריִבי ּוגְָאֵלנִי ְלִאְמָרְת' ַחּיֵנִי: ָרחֹוק ֵמְרָׁשִעים יְׁשּועָ 
ִּכי ֻחֶּקי' �א ָדָרׁשּו: ַרֲחֶמי' ַרִּבים יְיָ ְּכִמְׁשָּפֶטי' 

ַחּיֵנִי: ַרִּבים רְֹדַפי ְוָצָרי ֵמֵעְדֹוֶתי' �א נִָטיִתי: ָרִאיִתי 
בֹגְִדים ָוֶאְתקֹוָטָטה ֲאֶׁשר ִאְמָרְת' �א ָׁשָמרּו: ְרֵאה 

י: רֹאׁש ְּדָבְר' ִּכי ִפּקּוֶדי' ָאָהְבִּתי יְיָ ְּכַחְסְּד' ַחּיֵנִ 
  ֱאֶמת ּוְלעֹוָלם ָּכל ִמְׁשַּפט ִצְדֶק':

ָראִתי ְּבָכל ֵלב ֲענֵנִי יְיָ ֻחֶּקי' ֶאּצָֹרה: ְקָראִתי' קָ 

הֹוִׁשיֵענִי ְוֶאְׁשְמָרה ֵעדֶֹתי': ִקַּדְמִּתי ַבּנֶֶׁשף ָוֲאַׁשֵּוָעה 
 ִלְדָבְר' יִָחְלִּתי: ִקְּדמּו ֵעינַי ַאְׁשֻמרֹות ָלִׂשיחַ 

ְּבִאְמָרְת': קֹוִלי ִׁשְמָעה ְכַחְסֶּד' יְיָ ְּכִמְׁשָּפֶט' ַחּיֵנִי; 
ָקְרבּו רְֹדֵפי זִָּמה ִמּתֹוָרְת' ָרָחקּו: ָקרֹוב ַאָּתה יְיָ ְוָכל 

ִמְצֹוֶתי' ֱאֶמת: ֶקֶדם יַָדְעִּתי ֵמֵעדֶֹתי' ִּכי ְלעֹוָלם 
  יְַסְדָּתם:
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ינֵנִי ְוֶאְלְמָדה ִמְצֹוֶתי': ֶדי' ָעׂשּונִי ַויְכֹונְנּונִי ֲהבִ יָ 

יְֵרֶאי' יְִראּונִי ְויְִׂשָמחּו ִּכי ִלְדָבְר' יִָחְלִּתי: יַָדְעִּתי יְיָ 
ִּכי ֶצֶדק ִמְׁשָּפֶטי' ֶוֱאמּונָה ִעּנִיָתנִי: יְִהי נָא ַחְסְּד' 

ְלנֲַחֵמנִי ְּכִאְמָרְת' ְלַעְבְּד': יְבֹאּונִי ַרֲחֶמי' ְוֶאְחיֶה ִּכי 
ֹוָרְת' ַׁשֲעֻׁשָעי: יֵבׁשּו זִֵדים ִּכי ֶׁשֶקר ִעְּותּונִי ֲאנִי ת

ָאִׂשיַח ְּבִפֻּקֶדי': יָׁשּובּו ִלי יְֵרֶאי' ְויְֹדֵעי ֵעדֶֹתי': יְִהי 
  ִלִּבי ָתִמים ְּבֻחֶּקי' ְלַמַען �א ֵאבֹוׁש:

: ֶדי' ָעׂשּונִי ַויְכֹונְנּונִי ֲהִבינֵנִי ְוֶאְלְמָדה ִמְצֹוֶתי'יָ 

יְֵרֶאי' יְִראּונִי ְויְִׂשָמחּו ִּכי ִלְדָבְר' יִָחְלִּתי: יַָדְעִּתי יְיָ 
ִּכי ֶצֶדק ִמְׁשָּפֶטי' ֶוֱאמּונָה ִעּנִיָתנִי: יְִהי נָא ַחְסְּד' 

ְלנֲַחֵמנִי ְּכִאְמָרְת' ְלַעְבְּד': יְבֹאּונִי ַרֲחֶמי' ְוֶאְחיֶה ִּכי 
זִֵדים ִּכי ֶׁשֶקר ִעְּותּונִי ֲאנִי תֹוָרְת' ַׁשֲעֻׁשָעי: יֵבׁשּו 

ָאִׂשיַח ְּבִפֻּקֶדי': יָׁשּובּו ִלי יְֵרֶאי' ְויְֹדֵעי ֵעדֶֹתי': יְִהי 
  ִלִּבי ָתִמים ְּבֻחֶּקי' ְלַמַען �א ֵאבֹוׁש:

עֹוָלם יְיָ ְּדָבְר' נִָּצב ַּבָּׁשָמיִם: ְלדֹר ָודֹר ֱאמּונֶָת' לְ 

: ְלִמְׁשָּפֶטי' ָעְמדּו ַהּיֹום ִּכי ַהּכֹל ּכֹונַנְָּת ֶאֶרץ ַוַּתֲעמֹד
ֲעָבֶדי': לּוֵלי תֹוָרְת' ַׁשֲעֻׁשָעי ָאז ָאַבְדִּתי ְּבָענְיִי: 
ְלעֹוָלם �א ֶאְׁשַּכח ִּפֻּקֶדי' ִּכי ָבם ִחּיִיָתנִי: ְל' ֲאנִי 
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הֹוִשיֵענִי ִּכי ִפּקּוֶדי' ָדָרְׁשִּתי: ִלי ִקּוּו ְרָׁשִעים 
ֵעדֶֹתי' ֶאְתּבֹונָן: ְלָכל ִּתְכָלה ָרִאיִתי ֵקץ  ְלַאְּבֵדנִי

  ְרָחָבה ִמְצָוְת' ְמאֹד:

ְׁשֵרי ְתִמיֵמי ָדֶר� ַההֹוְלִכים ְּבתֹוַרת יְיָ: ַאְׁשֵרי אַ 

נְֹצֵרי ֵעדָֹתיו ְּבָכל ֵלב יְִדְרשּוהּו: ַאף �א ָפֲעלּו ַעְוָלה 
ְׁשמֹר ְמאֹד: ִּבְדָרָכיו ָהָלכּו: ַאָּתה ִצִּויָתה ִפֻּקֶדי' לִ 

ַאֲחַלי יִּכֹנּו ְדָרָכי ִלְׁשמֹר ֻחֶּקי': ָאז �א ֵאבֹוׁש 
ְּבַהִּביִטי ֶאל ָּכל ִמְצֹוֶתי': אֹוְד' ְּביֶֹשר ֵלָבב ְּבָלְמִדי 
ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶק': ֶאת ֻחֶּקי' ֶאְׁשמֹר ַאל ַּתַעזְֵבנִי ַעד 

  ְמאֹד:
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  אותיות נשמה

אֹור ִלְנִתיָבִתי: ִנְ,ַ)ְעִ&י ָוֲאַק5ֵָמה ר ְלַרְגִלי ְדָבֶר9 וְ נֵ נֵ נֵ נֵ 

ִלְ,ֹמר ִמְ,2ְֵטי ִצְדֶק9: ַנֲעֵניִתי ַעד ְמֹאד ְיָי ַח5ִֵני 

ִכְדָבֶר9: ִנְדבֹות 2ִי ְרֵצה ָנא ְיָי �ִמְ,2ֶָטי9 ַל4ְֶדִני: ַנְפִ,י 

2ַח ִלי ְ)ַכ2ִי ָתִמיד ְותֹוָרְת9 !א ָ,ָכְחִ&י: ָנְתנ� ְרָ,ִעי� 

�ִמH2ִ�ֶדי9 !א ָתִעיִתי: ָנַחְלִ&י ֵעְדֹוֶתי9 ְלעֹוָל� ִ/י 

Hֶי9 ְלעֹוָל�  ְ==ֹו� ִלִ)י ֵה4ָה: ָנִטיִתי ִלִ)י ַלֲע=ֹות ח1

  ֵעֶקב:

ִרי� ְרָדפ�ִני ִחָ>� �ִמְ*ָבְר9 2ַָחד ִלִ)י: ָ== <ֹנִכי ַעל =ָ =ָ =ָ =ָ 

: ֶ,ֶקר ָ=ֵנאִתי ָוֲאַתֵעָבה ִאְמָרֶת9 ְ/מֹוֵצא ָ,ָלל ָרב

&ֹוָרְת9 <ָהְבִ&י: ֶ,ַבע ַ)5ֹו� ִה0ְַלִ&י9 ַעל ִמְ,2ְֵטי 

ִצְדֶק9: ָ,לֹו� ָרב ְלֹאֲהֵבי תֹוָרֶת9 ְוֵאי� ָלמֹו ִמְכ,ֹול: 

ִ=ַ)ְרִ&י ִלי,�ָעְת9 ְיָי �ִמְצֹוֶתי9 ָעִ=יִתי: ָ,ְמָרה ַנְפִ,י 

ֵב� ְמֹאד: ָ,ַמְרִ&י ִפH�ֶדי9 ְוֵעֹדֶתי9 ִ/י ָכל ֵעֹדֶתי9 ָוֹאהֱ 

    ְ*ָרַכי ֶנְגֶ*9:
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ה <ַהְבִ&י תֹוָרֶת9 ָ/ל ַה5ֹו� ִהיא ִ=יָחִתי: ֵמֹאְיַבי מָ מָ מָ מָ 

ְ&ַחְ/ֵמִני ִמְצֹוֶתי9 ִ/י ְלעֹוָל� ִהיא ִלי: ִמָ/ל ְמַל4ְַדי 

ִמJְֵקִני� ֶאְת)ֹוָנ� ִ/י  ִהְ=ַ/ְלִ&י ִ/י ֵעְדֹוֶת9 ִ=יָחה ִלי:

ֶדי9 ָנָצְרִ&י: ִמָ/ל  1Hֹאַרח ָרע ָ/ִלאִתי ַרְגָלי ְלַמַע� ִפ

ֶאְ,ֹמר ְ*ָבֶר9: ִמ4ְִ,2ֶָטי9 !א ָסְרִ&י ִ/י ַאָ&ה הֹוֵרָתִני: 

ֶדי9  1H2ְִלִחִ/י ִאְמָרֶת9 ִמְ*ַב, ְלִפי: ִמ �ַמה ִ>ְמְלצ

 ָ=ֵנאִתי ָ/ל ֹאַרח ָ,ֶקר: ֶאְת)ֹוָנ� ַעל ֵ/�

  

Hֶי9 ְוֶאBֳֶרָ>ה ֵעֶקב: ֲהִביֵנִני ְוֶאBְָרה הההה ֹוֵריִני ְיָי ֶ*ֶר� ח1

תֹוָרֶת9 ְוֶאְ,ְמֶרָ>ה ְ)ָכל 0ֵב: ַהְדִריֵכִני ִ)ְנִתיב ִמְצֹוֶתי9 

ִ/י בֹו ָחָפְצִ&י: ַהט ִלִ)י ֶאל ֵעְדֹוֶתי9 ְוDל ֶאל ָ)ַצע: 

יַני ֵמְראֹות ָ,ְוא ִ)ְדָרֶכ9 ַח5ִֵני: ָהֵק� ְלַעְבְ*9 ַהֲעֵבר עֵ 

ִאְמָרֵת9 ֲאֶ,ר ְלִיְר<ֶת9: ַהֲעֵבר ֶחְר2ִָתי ֲאֶ,ר ָיֹגְרִ&י ִ/י 

ִמְ,2ֶָטי9 טֹוִבי�: ִהֵ>ה ָ&Dְבִ&י ְלִפH�ֶדי9 ְ)ִצְדָקְת9 

    ַח5ִֵני:
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  תפילה לעילוי נשמה

  

  

ְּביְָד' נֶֶפׁש ָּכל ָחי ְורּוַח ָּכל ְּבַׂשר ִאיׁש,  ִמים ֲאֶׁשרָאּנָא ה' ָמֵלא ַרחֲ 

אסתר  נְִׁשַמת עילוי ַּבֲעבּור  שלמדנו  נוּתֹוָרתִ פניך יְִהיֶה נָא לְ 

ֶחֶסד ְּבַחְסְּד' ַהּגָדֹול ִלְפּתֹוַח ָלּה  ּוגְמֹול נָא ִעָּמה קיילא בת אשר

ן ּוְתַקֵּבל אֹוָתּה ַּתַחת ֵעץ ַהַחּיִים ַׁשֲעֵרי גַן ֵעדֶ  ַׁשֲעֵרי ַרֲחִמים ָוֶחֶסד

 נְִׁשַמת ַהַצִּדיִקים ְוִצְדָקנִּיֹות ַוֲחִסיִדים ַוֲחִסידֹות ֵלָהנֹות ִמזִיו ֵאֶצל

ַלַצִּדיִקים, ְוַהגּוף יָנּוַח ַּבֶּקֶבר  ַהְׁשִכינָה ּוְלַהְׂשִּביָעּה ִמּטּוְב' ַהָּצפּון

ְמָחה ְוָׁשלֹום, ְּכִדְכִתיב, יָב◌ׂא ָׁשלֹום ְּבׂשִ  ִּבְמנּוָחה נְכֹונָה ְּבֶחְדָוה

הֹוֵל� נְכֹוחֹו. ּוְכִתיב, ִאם ִּתְׁשַּכב �א ִתְפָחד  יָנּוחּו ַעל ִמְׁשְּכבֹוָתם

 ְׁשנֶָת', ְוִתְׁשמֹור אֹוָתּה ֵמִחּבּוט ַהֶּקֶבר ּוֵמִרָּמה ְוָׁשַכְבָּת ְוָעְרָבה

ִּכי ֵאין ַצִּדיק ָּבָאֶרץ  ל ְּפָׁשֶעיהְותֹוֵלָעה, ְוִתְמחֹול ְוִתְסַלח ָלּה ַעל ּכָ 

ֲאֶׁשר יֲַעֶׂשה טֹוב ְו�א יְֶחָטא, ְוַתְׁשִּפיַע ָלּה ֵמַרב טּוְב' ַהָּצפּון 

ָצַפנְָּת ִליֵרֶאי', ּוְכִתיב,  ַלַצִּדיִקים, ְּכִדְכִתיב, ָמה ַרב טּוְב' ֲאֶׁשר

ְוִתְׁשּכֹון ֶּבַטח ָּבָדד  נְִׁשָּבָרה, ֵמר ָּכל ַעְצמֹוָתיו ַאַחת ֵמֵהּנָה �אוׁש

 ְרֶאה ְּפנֵי גֵיִהּנָם, ְונְִׁשָמָתּה ְּתֵהא ְצרּוָרהתִ ְוַאל  ְוַׁשֲאנָן ִמַּפַחד ָרָעה

ֵמֵתי ַעְּמ' ְּבנֵי  ִּבְצרֹור ַהַחּיִים ְלַהֲחיֹוָתּה ִּבְתִחיַת ַהֵּמִתים ִעם ָּכל

 :ָאֵמןיְִׂשָרֵאל, 
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  קדיש יתום
  

 *ַHִַיְת6ַַ*ל ְוִיְת ,Oֵת�ַרָ)א, ְ)ָעְלָמא ִ*י ְבָרא ִכְרע Oֵמ,ְ ,

R ֵ)יתRְוַיְמִלי� ַמְלכ�ֵתO ְ)ַח5ֵיכֹו� �ְביֹוֵמיכֹו� �ְבַח5ֵי ְדָכל

  ִיְ,ָרֵאל. ַ)ֲעָגָלא �ִבְזַמ� ָקִריב. ְוִאְמר� <ֵמ�:

  ְיֵהא ְ,ֵמO ַרָ)א ְמָבַר�, ְלָעַל� �ְלָעְלֵמי ָעְלַמ5ָא.

א ְוִיְתַהַ*ר ִיתְ  ֵSֹר ְוִיְתֹרַמ� ְוִיְתַנD2ְָוִיְ,ַ&ַ)ח ְוִיְת �ָ)ַר

ְדָ,א. ְ)ִרי� ה�א ְלֵע0ָא  ְוִיְתַע0ֶה ְוִיְתַה0ַל ְ,ֵמO ְ*ק1

ְ,ְ)ָחָתא Rָ/לR(�ְלֵע0ָא) ִמ� ִ)ְרָכָתא ְוִ,יָרָתא, &1

  �:ְוֶנְחָמָתא, ַ*ֲאִמיָר� ְ)ָעְלָמא. ְוִאְמר� <מֵ 

Rָ/לRְ,ַמ5ָא ְוַח5ִי�, ָעֵלינ� ְוַעלR ְיֵהא ְ,ָלָמא ַרָ)א ִמ�

ָרֵאל. ְואְמר� <ֵמ�:   ִיֹשְ

ה ָ,לֹו� ָעֵלינ� ְוַעל ה ָ,לֹו� ִ)ְמרֹוָמיו, ה�א ַיֲעֹשֶ ה ָ,לֹו� ָעֵלינ� ְוַעלֹעֹשֶ ה ָ,לֹו� ִ)ְמרֹוָמיו, ה�א ַיֲעֹשֶ ה ָ,לֹו� ָעֵלינ� ְוַעלֹעֹשֶ ה ָ,לֹו� ִ)ְמרֹוָמיו, ה�א ַיֲעֹשֶ ה ָ,לֹו� ָעֵלינ� ְוַעלֹעֹשֶ ה ָ,לֹו� ִ)ְמרֹוָמיו, ה�א ַיֲעֹשֶ R R R R ֹעֹשֶ

ָרֵאל. ְוִאְמר� <ֵמ�:R R R R ָ/לָ/לָ/לָ/ל ָרֵאל. ְוִאְמר� <ֵמ�:ִיֹשְ ָרֵאל. ְוִאְמר� <ֵמ�:ִיֹשְ ָרֵאל. ְוִאְמר� <ֵמ�:ִיֹשְ ִיֹשְ     
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  אל מלא רחמים
 

ַהְמֵצא  ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמי� ,ֹוֵכ� ַ)4ָרֹוִמי�,

ְמנ�ָחה ְנכֹוָנה ַ&ַחת ַ/ְנֵפי ַהְ@ִכיָנה ְ)ַמֲעלֹות 

ְקדֹוִשי� �ְטהֹוִרי� ְ/זֹוַהר ָהָרִקיַע ַמְזִהיִרי� ֶאת 

כה ֶ,ָהלַ  אסתר קיילא בת אשרִנְ,ַמת 

תת� צדקה בעד  השמשפחתַ)ֲעב�ר  ,ְלעֹוָלמה

 �. ָלכֵ ֶד� ְ&ֵהא ְמנ�ָחתה. ְ)ַג� עֵ ִנְ,ָמתההזכרת 

ְ)ֵסֶתר ְ/ָנָפיו ְלעֹוָלִמי�,  ַ)ַעל ָהַרֲחִמי� ַיְסִ&יֵריה

ְצרֹור ַהַח5ִי� ֶאת ִנְ,ָמתה. ְיָי ה�א ְוִיְצרֹור )ִ 

, ְוֹנאַמר נ�ַח ְ)ָ,לֹו� ַעל ִמְ,ָ/בהתָ וְ  ַנֲחָלתה

 <ֵמ�:
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