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 ("יארצייט") בעת העליה לקבר ("יארצייט") בעת העליה לקבר ("יארצייט") בעת העליה לקבר ("יארצייט") בעת העליה לקבר     –תפילות יום השנה תפילות יום השנה תפילות יום השנה תפילות יום השנה 

מי שלא היה בבית קברות במשך שלושים יום מברך מי שלא היה בבית קברות במשך שלושים יום מברך מי שלא היה בבית קברות במשך שלושים יום מברך מי שלא היה בבית קברות במשך שלושים יום מברך 

        ברכה זו בבואו תוך ד' אמות לקברים:ברכה זו בבואו תוך ד' אמות לקברים:ברכה זו בבואו תוך ד' אמות לקברים:ברכה זו בבואו תוך ד' אמות לקברים:

ין,  ּדִ ר ָיַצר ֶאְתֶכם ּבַ ה ְיָי, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ין, ְוֵהִמית ֶאְתֶכם  ּדִ ל ֶאְתֶכם ּבַ ר ְוָזן ְוִכְלּכֵ ין, ְויֹוֵדַע ִמְסּפַ ּדִ ּבַ

ין, ּדִ ֶכם ּבַ ּלְ ה ְיָי,  ּכֻ רּוְך ַאּתָ ין: ּבָ ּדִ ְוָעִתיד ְלַהֲחִזיר ּוְלַהֲחיֹוְתֶכם ּבַ

ִתים:  ה ַהּמֵ   ְמַחּיֵ

יַע.  ה, ַרב ְלהֹוׁשִ ּבֹור ְלעֹוָלם, ֲאֹדָני ְמַחּיֵה ֵמִתים ַאּתָ ה ּגִ   ַאּתָ

ה ֵמִת  ֶחֶסד, ְמַחּיֵ ים ּבְ ל ַחּיִ ים, סֹוֵמְך ְמַכְלּכֵ ַרֲחִמים ַרּבִ ים ּבְ

ֵני  יר ֲאסּוִרים, ּוְמַקּיֵם ֱאמּוָנתֹו ִליׁשֵ נֹוְפִלים, ְורֹוֵפא חֹוִלים, ּוַמּתִ

ה  ְך, ֶמֶלְך ֵמִמית ּוְמַחּיֶ בּורֹות ּוִמי ּדֹוֶמה ּלָ ַעל ּגְ ָעָפר. ִמי ָכמֹוָך ּבַ

  ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה.

ה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים.   ְוֶנֱאָמן ַאּתָ
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        תהילים פרק לגתהילים פרק לגתהילים פרק לגתהילים פרק לג

ֵנֶבל  ִכּנֹור ּבְ ה: הֹודּו ַלָיי ּבְ ִרים ָנאָוה ְתִהּלָ ָיי ַלְיׁשָ יִקים ּבַ נּו ַצּדִ ַרּנְ

י  ְתרּוָעה: ּכִ ן ּבִ יר ָחָדׁש ֵהיִטיבּו ַנּגֵ ירּו לֹו ׁשִ רּו לֹו: ׁשִ ָעׂשֹור ַזּמְ

ֱאמּוָנה: ֹאֵהב ְצָדָקה ּוִמׁשְ  הּו ּבֶ ַבר ְיָי ְוָכל ַמֲעׂשֵ ר ּדְ ט ֶחֶסד ָיׁשָ ּפָ

ל ְצָבָאם:  יו ּכָ ַמִים ַנֲעׂשּו ּוְברּוַח ּפִ ְדַבר ְיָי ׁשָ ְיָי ָמְלָאה ָהָאֶרץ: ּבִ

ל  הֹומֹות: ִייְראּו ֵמְיָי ּכָ אֹוָצרֹות ּתְ ם ֹנֵתן ּבְ ד ֵמי ַהּיָ ּנֵ ֵנס ּכַ ּכֹ

ה ִהי הוא ִצּוָ י הּוא אַמר ַוּיֶ ֵבי ֵתֵבל: ּכִ ל ֹיׁשְ ּנּו ָיגּורּו ּכָ  ָהָאֶרץ ִמּמֶ

ים: ֲעַצת ְיָי  בֹות ַעּמִ ֲעֹמד: ְיָי ֵהִפיר ֲעַצת ּגֹוִים ֵהִניא ַמְחׁשְ ַוּיַ

ר ְיָי  ֵרי ַהּגֹוי ֲאׁשֶ בֹות ִלּבֹו ְלֹדר ָוֹדר: ַאׁשְ ֲעֹמד ַמְחׁשְ ְלעֹוָלם ּתַ

ל  יט ְיָי ָראה ֶאת ּכָ ַמִים ִהּבִ ָ ַחר ְלַנֲחָלה לֹו: ִמׁשּ ֱאלָֹהיו ָהָעם ּבָ

כוֹ  ֵני ָהָאָדם: ִמּמְ ֵבי ָהָאֶרץ: ַהּיֵֹצר ּבְ ל ֹיׁשְ יַח ֶאל ּכָ ּגִ ְבּתֹו ִהׁשְ ן ׁשִ

ָרב ָחִיל  ע ּבְ ֶלְך נֹוׁשָ יֶהם: ֵאין ַהּמֶ ל ַמֲעׂשֵ ִבין ֶאל ּכָ ם ַהּמֵ ַיַחד ִלּבָ

ֶקר ַהּסּוס ִלְתׁשּוָעה ּוְבֹרב ֵחילֹו לֹא  ַח: ׁשֶ ָרב ּכֹ ֵצל ּבְ ּבֹור לֹא ִיּנָ ּגִ

ה ֵעין ְיָי ֶאל יְ  ֶות ְיַמּלֵט: ִהּנֵ יל ִמּמָ ֵרָאיו ַלְמַיֲחִלים ְלַחְסּדֹו: ְלַהּצִ
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נּו הּוא:  ָתה ַלָיי ֶעְזֵרנּו ּוָמִגּנֵ נּו ִחּכְ ָרָעב: ַנְפׁשֵ ם ּוְלַחּיֹוָתם ּבָ ַנְפׁשָ

ָך ְיָי ָעֵלינּו  ם ָקְדׁשֹו ָבָטְחנּו: ְיִהי ַחְסּדְ י ְבׁשֵ נּו ּכִ ַמח ִלּבֵ י בֹו ִיׂשְ ּכִ

ר ִיַחְלנּו ָלְך: ֲאׁשֶ         ּכַ

        תהילים פרק טזתהילים פרק טזתהילים פרק טזתהילים פרק טז

ה  י ָחִסיִתי ָבְך: ָאַמְרּתְ ַלָיי ֲאֹדָני ָאּתָ ְמֵרִני ֵאל ּכִ ם ְלָדִוד ׁשָ ִמְכּתָ

ל  יֵרי ּכָ ה ְוַאּדִ ָאֶרץ ֵהּמָ ר ּבָ ים ֲאׁשֶ ל ָעֶליָך: ִלְקדֹוׁשִ טֹוָבִתי ּבַ

ם  יֶהם ִמּדָ יְך ִנְסּכֵ ל ַאּסִ בֹוָתם ַאֵחר ָמָהרּו ּבַ ֶחְפִצי ָבם: ִיְרּבּו ַעּצְ

ה וּ  ָפָתי: ְיָי ְמָנת ֶחְלִקי ְוכֹוִסי ַאּתָ מֹוָתם ַעל ׂשְ א ֶאת ׁשְ ָ ַבל ֶאׂשּ

ְפָרה ָעָלי:  ִעיִמים ַאף ַנֲחָלת  ׁשָ ּנְ ּתֹוִמיְך ּגֹוָרִלי: ֲחָבִלים ָנְפלּו ִלי ּבַ

יִתי ְיָי  ּוִ רּוִני ִכְליֹוָתי: ׁשִ ר ְיָעָצִני ַאף ֵלילֹות ִיּסְ ֲאָבֵרְך ֶאת ְיָי ֲאׁשֶ

בֹוִדי ְלֶנְגּדִ  ֶגל ּכְ י ַוּיָ ַמח ִלּבִ ל ֶאּמֹוט: ָלַכן ׂשָ י ִמיִמיִני ּבַ י ָתִמיד ּכִ

ן  אֹול לֹא ִתּתֵ י ִלׁשְ י לֹא ַתֲעֹזב ַנְפׁשִ ן ָלֶבַטח: ּכִ ּכֹ ִרי ִיׁשְ ׂשָ ַאף ּבְ
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ָמחֹות ֶאת  ים ֹשַבע ׂשְ ַחת: ּתֹוִדיֵעִני ֹאַרח ַחּיִ ֲחִסיְדָך ִלְראֹות ׁשָ

יִמ  ֶניָך ְנִעימֹות ּבִ   יְנָך ֶנַצח:ּפָ

  

        תהילים פרק יזתהילים פרק יזתהילים פרק יזתהילים פרק יז

ִתי  ִתי ַהֲאִזיָנה ְתִפּלָ יָבה ִרּנָ ְמָעה ְיָי ֶצֶדק ַהְקׁשִ ה ְלָדִוד ׁשִ ִפּלָ ּתְ

ֱחֶזיָנה  ִטי ֵיֵצא ֵעיֶניָך ּתֶ ּפָ ָפֶניָך ִמׁשְ ְפֵתי ִמְרָמה: ִמּלְ לֹא ׂשִ ּבְ

ִני ַבל ּתִ  ְיָלה ְצַרְפּתָ ַקְדּתָ ּלַ י ּפָ י ִלּבִ ַחְנּתָ ִרים: ּבָ יׁשָ ְמָצא ַזּמִֹתי ּמֵ

י ָאְרחֹות  ַמְרּתִ ָפֶתיָך ֲאִני ׁשָ ְדַבר ׂשְ י: ִלְפֻעּלֹות ָאָדם ּבִ ל ַיֲעָבר ּפִ ּבַ

ל ָנמֹוטּו ְפָעָמי: ֲאִני ְקָראִתיָך  לֹוֶתיָך ּבַ ַמְעּגְ ַרי ּבְ ֹמְך ֲאׁשֻ ִריץ: ּתָ ּפָ

ַמע ִאְמָרִתי: ַהְפֵלה ֲחָסֶדיךָ  י ַתֲעֵנִני ֵאל ַהט ָאְזְנָך ִלי ׁשְ יַע  ּכִ מֹוׁשִ

ֵצל  ת ָעִין ּבְ ִאיׁשֹון ּבַ ְמֵרִני ּכְ יִמיֶנָך: ׁשָ ְתקֹוְמִמים ּבִ חֹוִסים ִמּמִ

יפּו  ֶנֶפׁש ַיּקִ ּדּוִני ֹאְיַבי ּבְ ִעים זּו ׁשַ ֵני ְרׁשָ יֵרִני: ִמּפְ ְסּתִ ָנֶפיָך ּתַ ּכְ

ה ְסָבבוּ  ֵרנּו ַעּתָ רּו ְבֵגאּות: ַאׁשּ ימֹו ִדּבְ מֹו ָסְגרּו ּפִ נּו ָעָלי: ֶחְלּבָ
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ַאְרֵיה ִיְכסֹוף ִלְטֹרף  ְמֹינֹו ּכְ ָאֶרץ: ּדִ יתּו ִלְנטֹות ּבָ ֵעיֵניֶהם ָיׁשִ

ָטה  ּלְ ָמה ָפָניו ַהְכִריֵעהּו ּפַ ִרים: קּוָמה ְיָי ַקּדְ ִמְסּתָ ב ּבְ ְוִכְכִפיר ֹיׁשֵ

ָך: ִמְמִתים ָיְדך ְיָי ִמְמִתים ֵמֶחֶלד ֶחְלָקם  ע ַחְרּבֶ י ֵמָרׁשָ ַנְפׁשִ

ים ּוְצ  ַחּיִ יחּו ִיְתָרם ּבַ עּו ָבִנים ְוִהּנִ ּבְ ַמּלֵא ִבְטָנם ִיׂשְ פּוְנָך ּתְ

מּוָנֶתָך:  ָעה ְבָהִקיץ ּתְ ּבְ ֶצֶדק ֶאֱחֶזה ָפֶניָך ֶאׂשְ   ְלעֹוְלֵליֶהם: ֲאִני ּבְ

        תהילים עבתהילים עבתהילים עבתהילים עב

ן ְוִצְדָקְתָך ְלֶבן ֶמֶלְך: ָיִדין  ֶטיָך ְלֶמֶלְך ּתֵ ּפָ לֹֹמה ֱאלִֹהים ִמׁשְ ִלׁשְ

ָך ְבֶצֶדק  לֹום ָלָעם ּוְגָבעֹות ַעּמְ אּו ָהִרים ׁשָ ט: ִיׂשְ ּפָ יָך ְבִמׁשְ ַוֲעִנּיֶ

ק:  א עֹוׁשֵ יַע ִלְבֵני ֶאְביֹון ִויַדּכֵ י ָעם יֹוׁשִ ט ֲעִנּיֵ ּפֹ ְצָדָקה: ִיׁשְ ּבִ

ז  ָמָטר ַעל ּגֵ ֶמׁש ְוִלְפֵני ָיֵרַח ּדֹור ּדֹוִרים: ֵיֵרד ּכְ ִייָראּוָך ִעם ׁשָ

ְרִביִבים ַזְרִזיף ָאֶרץ: ִלי  ּכִ לֹום ַעד ּבְ יק ְוֹרב ׁשָ ָיָמיו ַצּדִ ִיְפַרח ּבְ

ָהר ַעד ַאְפֵסי ָאֶרץ: ְלָפָניו ִיְכְרעּו  ם ַעד ָים ּוִמּנָ ָיֵרַח: ְוֵיְרּדְ ִמּיָ

יבּו  ים ִמְנָחה ָיׁשִ יׁש ְוִאּיִ ים ְוֹאְיָביו ָעָפר ְיַלֵחכּו: ַמְלֵכי ַתְרׁשִ ִצּיִ
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ר ַיְקִר  ַמְלֵכי ּכָ ָבא ּוְסָבא ֶאׁשְ ל ׁשְ ֲחוּו לֹו ָכל ְמָלִכים ּכָ ּתַ יבּו: ְוִיׁשְ

ַע ְוָעִני ְוֵאין ֹעֵזר לֹו: ָיֹחס ַעל  ּוֵ יל ֶאְביֹון ְמׁשַ י ַיּצִ ּגֹוִים ַיַעְבדּוהּו: ּכִ

ם  יַע: ִמּתֹוְך ּוֵמָחָמס ִיְגַאל ַנְפׁשָ ל ְוֶאְביֹון ְוַנְפׁשֹות ֶאְביֹוִנים יֹוׁשִ ּדַ

ֵעיָניו: ִויִחי ָמם ּבְ ֲעדֹו  ְוֵייַקר ּדָ ּלֵל ּבַ ָבא ְוִיְתּפַ ַהב ׁשְ ן לֹו ִמזְּ ְוִיּתֶ

ֹראׁש ָהִרים  ָאֶרץ ּבְ ר ּבָ ת ּבַ ל הּיֹום ְיָבְרֶכְנהּו: ְיִהי ִפּסַ ָתִמיד ּכָ

מֹו  ב ָהָאֶרץ: ְיִהי ׁשְ ֵעׂשֶ ְריֹו ְוָיִציצּו ֵמִעיר ּכְ ָבנֹון ּפִ ּלְ ִיְרַעׁש ּכַ

מֹו ְוִיְת  ֶמׁש ִיּנֹון ׁשְ ֻרהּו: ְלעֹוָלם ִלְפֵני ׁשֶ ְ ל ּגֹוִים ְיַאׁשּ ְרכּו בֹו ּכָ ּבָ

ם  ה ִנְפָלאֹות ְלַבּדֹו: ּוָברּוְך ׁשֵ ָרֵאל ֹעׂשֵ רּוְך ְיָי ֱאלִֹהים ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ּבָ

לּו  ל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן: ּכָ ֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּכָ בֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיּמָ ּכְ

י: ן ִיׁשָ ִוד ּבֶ   ְתִפּלֹות ּדָ

        תהילים צאתהילים צאתהילים צאתהילים צא

סֵ  ב ּבְ י ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי ֹיׁשֵ י ִיְתלֹוָנן: ֹאַמר ַלּיָ ּדַ ֵצל ׁשַ ֶתר ֶעְליֹון ּבְ

ֶבר ַהּוֹות:  ח ָיקּוׁש ִמּדֶ יְלָך ִמּפַ י הּוא ַיּצִ ֱאלַֹהי ֶאְבַטח ּבֹו: ּכִ



 לע"נ יהודית לבנברג

 

7 

 

ה ְוֹסֵחָרה ֲאִמּתֹו: לֹא  ְחֶסה ִצּנָ ָנָפיו ּתֶ ֶאְבָרתֹו ָיֶסְך ָלְך ְוַתַחת ּכְ ּבְ

ַחד ָלְילָ  ֹאֶפל ַיֲהלְֹך ִתיָרא ִמּפַ ֶבר ּבָ ה ֵמֵחץ ָיעּוף יֹוָמם: ִמּדֶ

ָך ֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנָך ֵאֶליָך  ּדְ ל ִמּצִ ֶטב ָיׁשּוד ָצֳהָרִים: ִיּפֹ ִמּקֶ

ה ְיָי  י ַאּתָ ְרֶאה: ּכִ ִעים ּתִ ּלַֻמת ְרׁשָ יט ְוׁשִ ֵעיֶניָך ַתּבִ ׁש: ַרק ּבְ לֹא ִיּגָ

ְמּתָ ְמעֹוֶנָך: לֹ  ה ֵאֶליָך ָרָעה ְוֶנַגע לֹא ַמְחִסי ֶעְליֹון ׂשַ א ְתֻאּנֶ

ָרֶכיָך: ַעל  ָכל ּדְ ָמְרָך ּבְ ְך ִלׁשְ ה ּלָ י ַמְלָאָכיו ְיַצּוֶ ָאֳהֶלָך: ּכִ ִיְקַרב ּבְ

ְדֹרְך  ַחל ָוֶפֶתן ּתִ ֶאֶבן ַרְגֶלָך: ַעל ׁשַ ּגֹף ּבָ ן ּתִ אּוְנָך ּפֶ ָ ִים ִיׂשּ ּפַ ּכַ

ק ַואֲ  י ִבי ָחׁשַ ין: ּכִ ִפיר ְוַתּנִ ְרֹמס ּכְ י ָיַדע ּתִ ֵבהּו ּכִ ּגְ ֵטהּו ֲאׂשַ ַפּלְ

ֵדהּו:  ֵצהּו ַוֲאַכּבְ ִמי: ִיְקָרֵאִני ְוֶאֱעֵנהּו ִעּמֹו ָאֹנִכי ְבָצָרה ֲאַחּלְ ׁשְ

יׁשּוָעִתי:  יֵעהּו ְוַאְרֵאהּו ּבִ ּבִ   ֹאֶרְך ָיִמים ַאׂשְ

        תהילים קדתהילים קדתהילים קדתהילים קד

ַדְלּתָ ְמֹאד הֹוד ְוָהָד  י ֶאת ְיָי ְיָי ֱאלַֹהי ּגָ ְרִכי ַנְפׁשִ : ֹעֶטה ּבָ ּתָ ר ָלָבׁשְ

ִים ֲעִלּיֹוָתיו  ְיִריָעה: ַהְמָקֶרה ַבּמַ ַמִים ּכַ ְלָמה נֹוֶטה ׁשָ ַ ׂשּ אֹור ּכַ
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ה ַמְלָאָכיו רּוחֹות  ְנֵפי רּוַח: ֹעׂשֶ ְך ַעל ּכַ ם ָעִבים ְרכּובֹו ַהְמַהּלֵ ָ ַהׂשּ

ּמֹוט עֹוָלם ָועֶ  ל ּתִ ְרָתיו ֵאׁש לֵֹהט: ָיַסד ֶאֶרץ ַעל ְמכֹוֶניָה ּבַ ד: ְמׁשָ

ֲעָרְתָך ְינּוסּון  יתֹו ַעל ָהִרים ַיַעְמדּו ָמִים: ִמן ּגַ ּסִ בּוׁש ּכִ ּלְ הֹום ּכַ ּתְ

ִמן קֹול ַרַעְמָך ֵיָחֵפזּון: ַיֲעלּו ָהִרים ֵיְרדּו ְבָקעֹות ֶאל ְמקֹום ֶזה 

בּון ְלַכּסֹות ָהָאֶרץ:  ל ְיׁשֻ ל ַיֲעֹברּון ּבַ ְמּתָ ּבַ בּול ׂשַ ָיַסְדּתָ ָלֶהם: ּגְ

ל ַחְיתֹו ַהְמׁשַ  קּו ּכָ ין ָהִרים ְיַהּלֵכּון: ַיׁשְ ָחִלים ּבֵ ּנְ ַח ַמְעָיִנים ּבַ ּלֵ

ין  ּכֹון ִמּבֵ ַמִים ִיׁשְ ָ רּו ְפָרִאים ְצָמָאם: ֲעֵליֶהם עֹוף ַהׁשּ ּבְ ָדי ִיׁשְ ָ ׂשּ

יָך  ִרי ַמֲעׂשֶ ֶקה ָהִרים ֵמֲעִלּיֹוָתיו ִמּפְ נּו קֹול: ַמׁשְ ֳעָפאִים ִיּתְ

ע ָהָאֶרץ: ּבַ ׂשֶ ב ַלֲעֹבַדת ָהָאָדם  ּתִ ֵהָמה ְוֵעׂשֶ ַמְצִמיַח ָחִציר ַלּבְ

ִנים  ח ְלַבב ֱאנֹוׁש ְלַהְצִהיל ּפָ ּמַ ְלהֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ: ְוַיִין ְיׂשַ

ר  עּו ֲעֵצי ְיָי ַאְרֵזי ְלָבנֹון ֲאׁשֶ ּבְ ֶמן ְוֶלֶחם ְלַבב ֱאנֹוׁש ִיְסָעד: ִיׂשְ ָ ִמׁשּ

ִרים ְיַק  ם ִצּפֳ ר ׁשָ יָתּה: ָהִרים ָנָטע: ֲאׁשֶ ים ּבֵ רֹוׁשִ נּו ֲחִסיָדה ּבְ ּנֵ

ה ָיֵרַח ְלמֹוֲעִדים  ים: ָעׂשָ ַפּנִ ֵעִלים ְסָלִעים ַמְחֶסה ַלׁשְ ֹבִהים ַלּיְ ַהּגְ

ֶמׁש ָיַדע ְמבֹואוֹ  ל ַחְיתֹו ׁשֶ ְך ִויִהי ָלְיָלה ּבֹו ִתְרֹמׁש ּכָ ת ֹחׁשֶ ׁשֶ : ּתָ

ְזַרח  ׁש ֵמֵאל ָאְכָלם: ּתִ ֶרף ּוְלַבּקֵ ִפיִרים ׁשֲֹאִגים ַלּטָ ָיַער: ַהּכְ
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צּון: ֵיֵצא ָאָדם ְלָפֳעלֹו  ֶמׁש ֵיָאֵספּון ְוֶאל ְמעֹוֹנָתם ִיְרּבָ ֶ ַהׁשּ

י יָת ְוַלֲעֹבָדתֹו ֲעֵדי ָעֶרב: ָמה ַרּבּו ַמֲעׂשֶ ָחְכָמה ָעׂשִ ם ּבְ ּלָ ָך ְיָי ּכֻ

ם ֶרֶמׂש ְוֵאין  דֹול ּוְרַחב ָיַדִים ׁשָ ם ּגָ ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְנָיֶניָך: ֶזה ַהּיָ

ם ֳאִנּיֹות ְיַהּלֵכּון ִלְוָיָתן ֶזה  ֹדלֹות: ׁשָ ר ַחּיֹות ְקַטּנֹות ִעם ּגְ ִמְסּפָ

רּון לָ  ּבֵ ָלם ֵאֶליָך ְיׂשַ ֶחק ּבֹו: ּכֻ ן ָיַצְרּתָ ְלׂשַ ּתֵ ִעּתֹו: ּתִ ֵתת ָאְכָלם ּבְ

ֵהלּון  ֶניָך ִיּבָ יר ּפָ ְסּתִ עּון טֹוב: ּתַ ּבְ ח ָיְדָך ִיׂשְ ְפּתַ ָלֶהם ִיְלֹקטּון ּתִ

ֵראּון  ּלַח רּוֲחָך ִיּבָ ׁשַ ּתֵֹסף רּוָחם ִיְגָועּון ְוֶאל ֲעָפָרם ְיׁשּובּון: ּתְ

ֵני ֲאָדָמה: ְיִהי ְכבֹוד ְיָי ְלעֹוָלם יִ  ׁש ּפְ יו: ּוְתַחּדֵ ַמֲעׂשָ ַמח ְיָי ּבְ ׂשְ

י  ַחּיָ ָיי ּבְ יָרה ּלַ נּו: ָאׁשִ ָהִרים ְוֶיֱעׁשָ ע ּבֶ ְרָעד ִיּגַ יט ָלָאֶרץ ַוּתִ ּבִ ַהּמַ

ָיי:  ַמח ּבַ יִחי ָאֹנִכי ֶאׂשְ עֹוִדי: ֶיֱעַרב ָעָליו ׂשִ ֲאַזְמָרה ֵלאלַֹהי ּבְ

ְרִכי ִעים עֹוד ֵאיָנם ּבָ ִאים ִמן ָהָאֶרץ ּוְרׁשָ ּמּו ַחּטָ י ֶאת ְיָי  ִיּתַ ַנְפׁשִ

  ַהְללּוָיּה:
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        תהילים קלתהילים קלתהילים קלתהילים קל

ְמָעה ְבקֹוִלי  ים ְקָראִתיָך ְיָי: ֲאֹדָני ׁשִ ֲעַמּקִ ֲעלֹות ִמּמַ יר ַהּמַ ׁשִ

ָמר ָיּה  ׁשְ ֲחנּוָני: ִאם ֲעֹונֹות ּתִ בֹות ְלקֹול ּתַ ֻ ְהֶייָנה ָאְזֶניָך ַקׁשּ ּתִ

ִליָחה ְלַמַען ּתִ  ָך ַהּסְ י ִעּמְ ָתה ֲאֹדָני ִמי ַיֲעֹמד: ּכִ יִתי ְיָי ִקּוְ ֵרא: ִקּוִ ּוָ

ֶקר ׁשְֹמִרים  ְֹמִרים ַלּבֹ י ַלאֹדָני ִמׁשּ י: ַנְפׁשִ י ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלּתִ ַנְפׁשִ

ה ִעּמֹו ְפדּות:  י ִעם ְיָי ַהֶחֶסד ְוַהְרּבֵ ָרֵאל ֶאל ְיָי ּכִ ֶקר: ַיֵחל ִיׂשְ ַלּבֹ

ל  ָרֵאל ִמּכֹ ה ֶאת ִיׂשְ   ֹונֹוָתיו:ָע ְוהּוא ִיְפּדֶ
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        אותיות לעילוי שם הנפטראותיות לעילוי שם הנפטראותיות לעילוי שם הנפטראותיות לעילוי שם הנפטר

ָעׂשּוִני ַוְיכֹוְננּוִני ֲהִביֵנִני ְוֶאְלְמָדה ִמְצֹוֶתיָך: ְיֵרֶאיָך ִיְראּוִני  ֶדיךָ יָ יָ יָ יָ 

ֶטיָך ֶוֱאמוּ  ּפָ י ֶצֶדק ִמׁשְ י ְיָי ּכִ י: ָיַדְעּתִ י ִלְדָבְרָך ִיָחְלּתִ ָמחּו ּכִ ָנה ְוִיׂשְ

ָך: ְיֹבאּוִני  ִאְמָרְתָך ְלַעְבּדְ ָך ְלַנֲחֵמִני ּכְ יָתִני: ְיִהי ָנא ַחְסּדְ ִעּנִ

תּוִני  ֶקר ִעּוְ י ׁשֶ ָעי: ֵיבׁשּו ֵזִדים ּכִ ֲעׁשֻ י תֹוָרְתָך ׁשַ ַרֲחֶמיָך ְוֶאְחֶיה ּכִ

ֶדיָך: ָיׁשּובּו ִלי ְיֵרֶאיָך ְוֹיְדֵעי ֵעֹדֶתיָך: ְיִהי לִ  ִפּקֻ יַח ּבְ י ֲאִני ָאׂשִ ּבִ

יָך ְלַמַען לֹא ֵאבֹוׁש: ֻחּקֶ   ָתִמים ּבְ

ָרה תֹוָרֶתָך  ֹוֵריִניהההה ה ֵעֶקב: ֲהִביֵנִני ְוֶאּצְ ֶרּנָ יָך ְוֶאּצֳ ֶרְך ֻחּקֶ ְיָי ּדֶ

י:  י בֹו ָחָפְצּתִ ְנִתיב ִמְצֹוֶתיָך ּכִ ָכל ּלֵב: ַהְדִריֵכִני ּבִ ה ּבְ ְמֶרּנָ ְוֶאׁשְ

י ֶאל ֵעְדֹוֶתיָך ְוַאל ֶאל בָּ  ְוא ַהט ִלּבִ ַצע: ַהֲעֵבר ֵעיַני ֵמְראֹות ׁשָ

ר ְלִיְרָאֶתָך: ַהֲעֵבר  ָך ִאְמָרֶתָך ֲאׁשֶ ִני: ָהֵקם ְלַעְבּדְ ְדָרֶכָך ַחּיֵ ּבִ

י  ַאְבּתִ ה ּתָ ֶטיָך טֹוִבים: ִהּנֵ ּפָ י ִמׁשְ י ּכִ ר ָיֹגְרּתִ ִתי ֲאׁשֶ ֶחְרּפָ

ִני: ִצְדָקְתָך ַחּיֵ   ְלִפּקּוֶדיָך ּבְ
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י י ֲחָסֶדיָך ְיָי יֹבֻאנִ וִ וִ וִ וִ  ִאְמָרֶתָך: ְוֶאֱעֶנה ֹחְרִפי ָדָבר ּכִ ׁשּוָעְתָך ּכְ ּתְ

י  י ְדַבר ֱאֶמת ַעד ְמֹאד ּכִ ל ִמּפִ ּצֵ ְדָבֶרָך: ְוַאל ּתַ י ּבִ ָבַטְחּתִ

ְמָרה תֹוָרְתָך ָתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד:  י: ְוֶאׁשְ ֶטָך ִיָחְלּתִ ּפָ ְלִמׁשְ

י: ּתִ ֶדיָך ָדָרׁשְ י ִפּקֻ ָכה ָבְרָחָבה ּכִ ָרה ְבֵעֹדֶתיָך ֶנֶגד  ְוֶאְתַהּלְ ַוֲאַדּבְ

י:  ר ָאָהְבּתִ ִמְצֹוֶתיָך ֲאׁשֶ ע ּבְ ֲעׁשַ ּתַ ְמָלִכים ְולֹא ֵאבֹוׁש: ְוֶאׁשְ

יָך: ֻחּקֶ יָחה ּבְ י ְוָאׂשִ ר ָאָהְבּתִ י ֶאל ִמְצֹוֶתיָך ֲאׁשֶ א ַכּפַ ָ   ְוֶאׂשּ

י ִוּתַ  ְבָקהּדָ ּדָ ּדָ ּדָ  ְרּתִ ָרַכי ִסּפַ ְדָבֶרָך: ּדְ ִני ּכִ י ַחּיֵ ֵדִני ֶלָעָפר ַנְפׁשִ ֲעֵנִני ַלּמְ

י  ְלָפה ַנְפׁשִ ִנְפְלאֹוֶתיָך: ּדָ יָחה ּבְ ּקּוֶדיָך ֲהִבֵיִנני ְוָאׂשִ ֶרְך ּפִ יָך: ּדֶ ֻחּקֶ

ִני:  י ְותֹוָרְתָך ָחּנֵ ּנִ ֶקר ָהֵסר ִמּמֶ ֶרְך ׁשֶ ְדָבֶרָך: ּדֶ ֵמִני ּכִ ִמּתּוָגה ַקּיְ

בַ  יִתי: ּדָ ּוִ ֶטיָך ׁשִ ּפָ י ִמׁשְ ֶרְך ֱאמּוָנה ָבָחְרּתִ י ְבֵעְדֹוֶתיָך ְיָי ַאל ּדֶ ְקּתִ

י: י ַתְרִחיב ִלּבִ ֶרְך ִמְצֹוֶתיָך ָארּוץ ּכִ ִני: ּדֶ ִביׁשֵ   ּתְ

ָעׂשּוִני ַוְיכֹוְננּוִני ֲהִביֵנִני ְוֶאְלְמָדה ִמְצֹוֶתיָך: ְיֵרֶאיָך ִיְראּוִני  ֶדיךָ יָ יָ יָ יָ 

י ֶצֶדק ִמׁשְ  י ְיָי ּכִ י: ָיַדְעּתִ י ִלְדָבְרָך ִיָחְלּתִ ָמחּו ּכִ ֶטיָך ֶוֱאמּוָנה ְוִיׂשְ ּפָ

ָך: ְיֹבאּוִני  ִאְמָרְתָך ְלַעְבּדְ ָך ְלַנֲחֵמִני ּכְ יָתִני: ְיִהי ָנא ַחְסּדְ ִעּנִ
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תּוִני  ֶקר ִעּוְ י ׁשֶ ָעי: ֵיבׁשּו ֵזִדים ּכִ ֲעׁשֻ י תֹוָרְתָך ׁשַ ַרֲחֶמיָך ְוֶאְחֶיה ּכִ

ֶדיָך: ָיׁשּובּו ִלי ְיֵרֶאיָך ְוֹיְדֵעי  ִפּקֻ יַח ּבְ י ֲאִני ָאׂשִ ֵעֹדֶתיָך: ְיִהי ִלּבִ

יָך ְלַמַען לֹא ֵאבֹוׁש: ֻחּקֶ   ָתִמים ּבְ

ִתי ְלָפֶניָך  ְקַרבתִּ תִּ תִּ תִּ  ְדָבְרָך ֲהִביֵנִני: ָתבֹוא ְתִחּנָ ִתי ְלָפֶניָך ְיָי ּכִ ִרּנָ

יָך:  ֵדִני ֻחּקֶ י ְתַלּמְ ה ּכִ ִהּלָ ָפַתי ּתְ ְעָנה ׂשְ ּבַ יֵלִני: ּתַ ִאְמָרְתָך ַהּצִ ּכְ

ַען ְלׁשֹוִני ִאְמ  י ּתַ ִהי ָיְדָך ְלָעְזֵרִני ּכִ י ָכל ִמְצֹוֶתיָך ֶצֶדק: ּתְ ָרֶתָך ּכִ

ִחי  ָעי: ּתְ ֲעׁשֻ י ִליׁשּוָעְתָך ְיָי ְותֹוָרְתָך ׁשַ ָאְבּתִ י: ּתָ ִפּקּוֶדיָך ָבָחְרּתִ

ׁש  ּקֵ ה ֹאֵבד ּבַ ׂשֶ ִעיִתי ּכְ י: ּתָ ֶטָך ַיַעְשֻרּנִ ּפָ י ּוְתַהְלֶלָך ּוִמׁשְ ַנְפׁשִ

י ִמְצ  ָך ּכִ י:ַעְבּדֶ ָכְחּתִ   ֹוֶתיָך לֹא ׁשָ

        אותיות נשמהאותיות נשמהאותיות נשמהאותיות נשמה

ֹמר  רנֵ נֵ נֵ נֵ  ָמה ִלׁשְ י ָוֲאַקּיֵ ְעּתִ ּבַ ְלַרְגִלי ְדָבֶרָך ְואֹור ִלְנִתיָבִתי: ִנׁשְ

י  ִני ִכְדָבֶרָך: ִנְדבֹות ּפִ ֵטי ִצְדֶקָך: ַנֲעֵניִתי ַעד ְמֹאד ְיָי ַחּיֵ ּפְ ִמׁשְ

י ּבְ  ֶדִני: ַנְפׁשִ ֶטיָך ַלּמְ ּפָ י ָתִמיד ְותֹוָרְתָך לֹא ְרֵצה ָנא ְיָי ּוִמׁשְ ַכּפִ

י  ּקּוֶדיָך לֹא ָתִעיִתי: ָנַחְלּתִ ח ִלי ּוִמּפִ ִעים ּפַ י: ָנְתנּו ְרׁשָ ָכְחּתִ ׁשָ
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יָך  י ַלֲעׂשֹות ֻחּקֶ ה: ָנִטיִתי ִלּבִ י ֵהּמָ ׂשֹון ִלּבִ י ׂשְ ֵעְדֹוֶתיָך ְלעֹוָלם ּכִ

  ְלעֹוָלם ֵעֶקב:

ָבְרָך ּפָ ִרישָׂ שָׂ שָׂ שָׂ  ם ּוִמּדְ ׂש ָאֹנִכי ַעל ִאְמָרֶתָך ם ְרָדפּוִני ִחּנָ י: ׂשָ ַחד ִלּבִ

ַבע  י: ׁשֶ ֵנאִתי ָוֲאַתֵעָבה ּתֹוָרְתָך ָאָהְבּתִ ֶקר ׂשָ ָלל ָרב: ׁשֶ מֹוֵצא ׁשָ ּכְ

לֹום ָרב ְלֹאֲהֵבי תֹוָרֶתָך  ֵטי ִצְדֶקָך: ׁשָ ּפְ יָך ַעל ִמׁשְ ְלּתִ ּיֹום ִהּלַ ּבַ

י ִליׁשּוָעְתָך יְ  ְרּתִ ּבַ יִתי: ְוֵאין ָלמֹו ִמְכׁשֹול: ׂשִ ָי ּוִמְצֹוֶתיָך ָעׂשִ

י  י ִפּקּוֶדיָך ְוֵעֹדֶתיָך ּכִ ַמְרּתִ י ֵעֹדֶתיָך ָוֹאֱהֵבם ְמֹאד: ׁשָ ְמָרה ַנְפׁשִ ׁשָ

ָך: ָרַכי ֶנְגּדֶ       ָכל ּדְ

  

יָחִתי: ֵמֹאְיַבי  המָ מָ מָ מָ  ל ַהּיֹום ִהיא ׂשִ י תֹוָרֶתָך ּכָ ֵמִני  ָאַהְבּתִ ַחּכְ ּתְ

י ְלעֹוָלם ִהיא ִלי: ִמ  י ֵעְדֹוֶתָך ִמְצֹוֶתיָך ּכִ י ּכִ ְלּתִ ּכַ ַדי ִהׂשְ ל ְמַלּמְ ּכָ

ל ֹאַרח ָרע  י: ִמּכָ ֶדיָך ָנָצְרּתִ י ִפּקֻ ֵקִנים ֶאְתּבֹוָנן ּכִ יָחה ִלי: ִמזְּ ׂשִ

י  י ּכִ ֶטיָך לֹא ָסְרּתִ ּפָ ׁשְ ָבֶרָך: ִמּמִ ֹמר ּדְ ִלאִתי ַרְגָלי ְלַמַען ֶאׁשְ ּכָ

י ִא  ְמְלצּו ְלִחּכִ ה הֹוֵרָתִני: ַמה ּנִ ֶדיָך ַאּתָ ּקֻ ַבׁש ְלִפי: ִמּפִ ְמָרֶתָך ִמּדְ

ֶקר: ל ֹאַרח ׁשָ ֵנאִתי ּכָ ן ׂשָ   ֶאְתּבֹוָנן ַעל ּכֵ
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ָרה תֹוָרֶתָך ֹוֵר הההה ה ֵעֶקב: ֲהִביֵנִני ְוֶאּצְ ֶרּנָ יָך ְוֶאּצֳ ֶרְך ֻחּקֶ יִני ְיָי ּדֶ

י בֹו ָחָפְצּתִ  ְנִתיב ִמְצֹוֶתיָך ּכִ ָכל ּלֵב: ַהְדִריֵכִני ּבִ ה ּבְ ְמֶרּנָ י: ְוֶאׁשְ

ְוא  ַצע: ַהֲעֵבר ֵעיַני ֵמְראֹות ׁשָ י ֶאל ֵעְדֹוֶתיָך ְוַאל ֶאל ּבָ ַהט ִלּבִ

ר ְלִיְרָאֶתָך: ַהֲעֵבר  ָך ִאְמָרֵתָך ֲאׁשֶ ִני: ָהֵקם ְלַעְבּדְ ְדָרֶכָך ַחּיֵ ּבִ

י  ַאְבּתִ ה ּתָ ֶטיָך טֹוִבים: ִהּנֵ ּפָ י ִמׁשְ י ּכִ ר ָיֹגְרּתִ ִתי ֲאׁשֶ ֶחְרּפָ

ִצְד  ִני:ְלִפּקּוֶדיָך ּבְ   ָקְתָך ַחּיֵ
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        קדיש יתוםקדיש יתוםקדיש יתוםקדיש יתום

י ְבָרא ִכְרעּוֵתּה, ְוַיְמִליְך  ָעְלָמא ּדִ א, ּבְ ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁשְ ּדַ ל ְוִיְתּקַ ּדַ ִיְתּגַ

ְרָקֵנה, ִויָקֵר   ַמְלכּוֵתּה  יֵחּה ְוַיְצַמח ּפֻ יכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון   ,ב ְמׁשִ ַחּיֵ ּבְ

י ְדָכל ית-ּוְבַחּיֵ ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב. ְוִאְמרּו ָאֵמן:-ּבֵ ָרֵאל. ּבַ   ִיׁשְ

א.ְיֵהא ׁשְ  א ְמָבַרְך, ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ   ֵמּה ַרּבָ

ר ְוִיְתַעּלֶה  א ְוִיְתַהּדַ ַאר ְוִיְתֹרַמם ְוִיְתַנּשֵֹ ח ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ ַרְך ְוִיׁשְ ִיְתּבָ

א) ִמן א (ּוְלֵעּלָ ִריְך הּוא ְלֵעּלָ א. ּבְ ֻקְדׁשָ ֵמּה ּדְ ל ׁשְ ל-ְוִיְתַהּלַ -ּכָ

ּבְ  ׁשְ יָרָתא, ּתֻ ְרָכָתא ְוׁשִ ָעְלָמא. ּבִ ֲאִמיָרן ּבְ ָחָתא ְוֶנְחָמָתא, ּדַ

  ְוִאְמרּו ָאֵמן:

א ִמן ָלָמא ַרּבָ ים, ָעֵלינּו ְוַעל-ְיֵהא ׁשְ א ְוַחּיִ ַמּיָ ל-ׁשְ ָרֵאל. -ּכָ ִיֹשְ

  ְואְמרּו ָאֵמן:

לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ה ׁשָ ְמרֹוָמיו, הּוא ַיֲעֹשֶ לֹום ּבִ ה ׁשָ ל-ֹעֹשֶ -ּכָ

ָרֵאל. ְוִאְמרּו ָאֵמן:   ִיֹשְ
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        אל מלא רחמיםאל מלא רחמיםאל מלא רחמיםאל מלא רחמים

ַחת  רֹוִמים, ַהְמֵצא ְמנּוָחה ְנכֹוָנה ּתַ ּמָ ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים ׁשֹוֵכן ּבַ

ְנֵפי זֹוַהר ָהָרִקיַע  ּכַ ַמֲעלֹות ְקדֹוִשים ּוְטהֹוִרים ּכְ ִכיָנה ּבְ ְ ַהׁשּ

ַמת  ָהֶלָכה ְלעֹוָלָמּה,  אשר סגלהודית בת יַמְזִהיִרים ֶאת ִנׁשְ  ׁשֶ

ֲעבּור ש {בן המ ָמָתּה,ּבַ ַרת ִנׁשְ ַעד ַהְזּכָ ַגן  שפחה} ָנַדב ְצָדָקה ּבְ ּבְ

ֵהא ָנָפיו  ֵעֶדן ּתְ ֵסֶתר ּכְ יֶרָה ּבְ ַעל ָהַרֲחִמים ַיְסּתִ ְמנּוָחָתה. ָלֵכן ּבַ

ָמָתּה ְיָי הּוא ַנֲחָלָתּה,  ים ֶאת ִנׁשְ ְצרֹור ַהַחּיִ ְלעֹוָלִמים, ְוִיְצרֹור ּבִ

בָ  ּכָ לֹום ַעל ִמׁשְ ׁשָ   ּה ְוֹנאַמר ָאֵמן:ְוָתנּוַח ּבְ

        תפילה לעילוי נשמהתפילה לעילוי נשמהתפילה לעילוי נשמהתפילה לעילוי נשמה

א ר  ָאּנָ ׂשַ ל ּבְ ל ָחי ְורּוַח ּכָ ָיְדָך ֶנֶפׁש ּכָ ר ּבְ ה' ָמֵלא ַרֲחִמים ֲאׁשֶ

ַמת  ֲעבּור עילוי ִנׁשְ ִאיׁש, ִיְהֶיה ָנא ְלפניך ּתֹוָרִתנו שלמדנו  ּבַ

דֹול  הודית בת אשר סגל י ָך ַהּגָ ַחְסּדְ ה ֶחֶסד ּבְ ּוְגמֹול ָנא ִעּמָ

ֲעֵרי  ֲעֵרי ַרֲחִמים ָוֶחֶסד ׁשַ ל אֹוָתּה ִלְפּתֹוַח ָלּה ׁשַ ַגן ֵעֶדן ּוְתַקּבֵ
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יִקים ְוִצְדָקִנּיֹות ַוֲחִסיִדים  ַמת ַהַצּדִ ים ֵאֶצל ִנׁשְ ַחת ֵעץ ַהַחּיִ ּתַ

פּון  יָעּה ִמּטּוְבָך ַהּצָ ּבִ ִכיָנה ּוְלַהׂשְ ַוֲחִסידֹות ֵלָהנֹות ִמִזיו ַהׁשְ

ֶחְדוָ  ְמנּוָחה ְנכֹוָנה ּבְ ֶבר ּבִ ּקֶ יִקים, ְוַהגּוף ָינּוַח ּבַ ְמָחה ַלַצּדִ ׂשִ ה ּבְ

בֹוָתם הֹוֵלְך ְנכֹוחֹו.  ּכְ לֹום ָינּוחּו ַעל ִמׁשְ ִדְכִתיב, ָיבא ׁשָ לֹום, ּכְ ְוׁשָ

מֹור  ָנֶתָך, ְוִתׁשְ ַכְבּתָ ְוָעְרָבה ׁשְ ב לֹא ִתְפָחד ְוׁשָ ּכַ ׁשְ ּוְכִתיב, ִאם ּתִ

ה ְותֹוֵלָעה, ְוִתְמחֹול ְוִתְסַלח ָלּה  ֶבר ּוֵמִרּמָ אֹוָתּה ֵמִחּבּוט ַהּקֶ

ה טֹוב ְולֹא  ר ַיֲעׂשֶ ָאֶרץ ֲאׁשֶ יק ּבָ י ֵאין ַצּדִ ֶעיה ּכִ ׁשָ ל ּפְ ַעל ּכָ

ִדְכִתיב, ָמה  יִקים, ּכְ פּון ַלַצּדִ יַע ָלּה ֵמַרב טּוְבָך ַהּצָ ּפִ ֶיְחָטא, ְוַתׁשְ

ל ַעְצמֹוָתיו  ר ָצַפְנּתָ ִליֵרֶאיָך, ּוְכִתיב, ׁשוֵמר ּכָ ַרב טּוְבָך ֲאׁשֶ

ה לֹא ִנׁשְ  ַחד ָרָעה ַאַחת ֵמֵהּנָ ֲאָנן ִמּפַ ָדד ְוׁשַ ַטח ּבָ ּכֹון ּבֶ ָרה, ְוִתׁשְ ּבָ

ים  ְצרֹור ַהַחּיִ ֵהא ְצרּוָרה ּבִ ָמָתּה ּתְ ם, ְוִנׁשְ ֵני ֵגיִהּנָ ְוַאל ִתְרֶאה ּפְ

ָרֵאל, ָאֵמן: ֵני ִיׂשְ ָך ּבְ ל ֵמֵתי ַעּמְ ִתים ִעם ּכָ ְתִחַית ַהּמֵ   ְלַהֲחיֹוָתּה ּבִ
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     : ב אזור   20חלקה: חיפה.  בית העלמין שדי יהושוע מקום הקבורה : 

   11מקום:  132שורה: 
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