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  :הבאות התפילות את לומר יש הקבר ליד

  
  לג פרק תהילים

 ה�ד	: ְתִהָ�ה נָאוָה ַליְָ�ִרים ַ�יָי ַצִ�יִקים ַר�ְנ	

 ִ�יר ל� ִ�יר	: ל� זְַ!ר	 ָע �ר ְ�נֵֶבל ְ�ִכ��ר ַליָי

ָ  ְ�ַבר יָָ�ר ִ%י: ִ�ְתר	ָעה נֵַ$ן ֵהיִטיב	 ָחָד�  וְָכל יְי

ָ  ֶחֶסד 	ִמְ�ָ*ט ְצָדָקה אֵֹהב: ֶ�ֱאמ	נָה ַמֲעֵ ה	  יְי

ָ  ִ�ְדַבר: ָה,ֶרץ ָמְל,ה  ִ*יו 	ְבר	חַ  נֲַע 	 ָ�ַמיִם יְי

 ְ�א�ָצר�ת נֵֹתן ַה.ָם ֵמי ַ%�ֵד %ֹנֵס: ְצָב,ם ָ%ל

ָ  יִיְרא	: �מ�תְ/ה  ָ%ל יָג	ר	 ִמֶ!�	 ָה,ֶרץ ָ%ל ֵמיְי

: וַ.ֲַעמֹד ִצ	ָה הוא וַ.ִֶהי אַמר ה	א ִ%י: ֵתֵבל יְֹ�ֵבי

 ָ  ֲעַצת: ַעִ!ים ַמְחְ�ב�ת ֵהנִיא $�יִם ֲעַצת ֵהִפיר יְי

 ָ  ַאְ�ֵרי: וָדֹר ְלדֹר ִל�� ַמְחְ�ב�ת ַ/ֲעמֹד ְלע�ָלם יְי

ָ  ֲאֶ�ר ַה$�י : ל� ְלנֲַחָלה ָ�ַחר ָהָעם ֱא1ָהיו יְי

ָ  ִהִ�יט ִמ2ַָמיִם : ָה,ָדם ְ�נֵי ָ%ל ֶאת ָראה יְי

: ָה,ֶרץ יְֹ�ֵבי ָ%ל ֶאל ִהְ�ִ$יחַ  ִ�ְב/� ִמְ!כ�ן

 ֵאין: ַמֲעֵ יֶהם ָ%ל ֶאל ַהֵ!ִבין ִלָ�ם יַַחד ַה.ֵֹצר

: %ֹחַ  ְ�ָרב יִ�ֵָצל 1א ִ$��ר ָחיִל ְ�ָרב נ�ָ�ע ַהֶ!ֶל3

: יְַמֵ�ט 1א ֵחיל� 	ְברֹב ִלְת�	ָעה ַה4	ס ֶ�ֶקר
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ָ  ֵעין ִה�ֵה  ְלַה5ִיל: ְלַחְס�� ַלְמיֲַחִלים יְֵר,יו ֶאל יְי

 ִחְ%ָתה נְַפֵ�נ	: ָ�ָרָעב 	ְלַח.�ָתם נְַפָ�ם ִמָ!וֶת

 ִ%י ִלֵ�נ	 יְִ ַמח ב� ִ%י: ה	א 	ָמִג�ֵנ	 ֶעְזֵרנ	 ַליָי

ָ  ַחְס6�ְ יְִהי: ָבָטְחנ	 ָקְד�� ְבֵ�ם  ַ%ֲאֶ�ר ָעֵלינ	 יְי

  :ָל3 יִַחְלנ	

  
  טז פרק תהילים

 ,ַמְר/ְ : ָב3 ָחִסיִתי ִ%י ֵאל ָ�ְמֵרנִי ְלָדוִד ִמְכָ/ם

 ִלְקד�ִ�ים: ָעֶלי6 ַ�ל ט�ָבִתי ָאָ/ה ֲאדֹנָי ַליָי

 יְִר�	: ָבם ֶחְפִצי ָ%ל וְַאִ�יֵרי ֵהָ!ה ָ�,ֶרץ ֲאֶ�ר

 ִמָ�ם נְִסֵ%יֶהם ַא4ִי3 ַ�ל ָמָהר	 7ֵחר ַע5ְב�ָתם

ָ : ְ ָפָתי ַעל ְ�מ�ָתם ֶאת ֶא8ָא 	ַבל  ְמנָת יְי

 ִלי נְָפל	 ֲחָבִלים: $�ָרִלי /�ִמי3 ַאָ/ה וְכ�ִסי ֶחְלִקי

ָ  ֶאת ֲאָבֵר3: ָעָלי ָ�ְפָרה  תנֲַחלָ  7ף ַ��ְִעיִמים  יְי

ָ  ִ�	ִיִתי: ִכְלי�ָתי י4ְִר	נִי ֵליל�ת 7ף יְָעָצנִי ֲאֶ�ר  יְי

 ָ ַמח ָלַכן: ֶא!�ט ַ�ל ִמיִמינִי ִ%י ָתִמיד ְלנְֶגִ�י

 1א ִ%י: ָלֶבַטח יְִ�%ֹן ְ�ָ ִרי 7ף ְ%ב�ִדי וַ.ֶָגל ִלִ�י

 ִלְרא�ת ֲחִסיְד6 ִתֵ/ן 1א ִלְ�א�ל נְַפִ�י ַתֲעזֹב
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 ֶאת ְ ָמח�ת שַֹבע ַח.ִים אַֹרח /�ִדיֵענִי: ָ�ַחת

  :נֶַצח ִ�יִמינ6ְ נְִעימ�ת ָ*נֶי6

  

  יז פרק תהילים

ָ  ִ�ְמָעה ְלָדוִד ְ/ִפָ�ה  ִר�ִָתי ַהְקִ�יָבה ֶצֶדק יְי

 ִמְ�ָפנֶי6: ִמְרָמה ִ ְפֵתי 1�ְא ְתִפָ�ִתי ַהֲאִזינָה

 ָ�ַחנְָ/י: ֵ!יָ�ִרים ֶ/ֱחֶזינָה ֵעינֶי6 יֵֵצא ִמְ�ָ*ִטי

 ַ�ל ַז!ִֹתי ִ/ְמָצא ַבל ְצַרְפָ/נִי ַ�יְָלה ָ*ַקְד/ָ  ִלִ�י

 ֲאנִי ְ ָפֶתי6 ִ�ְדַבר ,ָדם ִלְפֻע��ת: ִ*י יֲַעָבר

 ְ�ַמְעְ$ל�ֶתי6 ֲאֻ�ַרי ָ/מ3ֹ: ָ*ִריץ ,ְרח�ת ָ�ַמְרִ/י

 ֵאל ַתֲענֵנִי ִ%י ְקָראִתי6 ֲאנִי: ְפָעָמי נָמ�ט	 ַ�ל

 ֲחָסֶדי6 ַהְפֵלה: ִאְמָרִתי ְ�ַמע ִלי ,זְנ6ְ ַהט

 ָ�ְמֵרנִי: ִ�יִמינ6ֶ ִמִ!ְתק�ְמִמים ח�ִסים מ�ִ�יעַ 

 ִמְ*נֵי: ַ/ְסִ/יֵרנִי ְ%נֶָפי6 ְ�ֵצל ָעיִן ַ�ת ְ%ִאי��ן

: ָעָלי יִַ>יפ	 ְ�נֶֶפ� אֹיְַבי ַ��	נִי ז	 ְרָ�ִעים

 ַעָ/ה ַא2ֵרנ	: ְבֵגא	ת ִדְ�ר	 ִ*ימ� ָסְגר	 ֶחְלָ�מ�

 ִ�ְמיֹנ�: ָ�,ֶרץ ִלנְט�ת יִָ�ית	 ֵעינֵיֶהם ְסָבב	נ	

: ְ�ִמְסָ/ִרים יֵֹ�ב וְִכְכִפיר ִלְטרֹף יְִכס�ף 7%ְְריֵה

ָ  ק	ָמה  נְַפִ�י ַ*ְ�ָטה ַהְכִריֵעה	 ָפנָיו ַקְ�ָמה יְי
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ָ  יְָדך ִמְמִתים: ַחְר6�ֶ ֵמָרָ�ע  ֵמֶחֶלד ִמְמִתים יְי

 יְִ ְ�ע	 ִבְטנָם ְ/ַמֵ�א 	ְצפ	נ6ְ ַ�ַח.ִים ֶחְלָקם

 ְ�ֶצֶדק ֲאנִי: ְלע�ְלֵליֶהם יְִתָרם וְִה�ִיח	 ָבנִים

  : ְ/מ	נֶָת6 ְבָהִקיץ ֶאְ ְ�ָעה ָפנֶי6 ֶאֱחֶזה

  
  

  הנפטר שםאותיות  לפי פרקים

  

  :ָ�ַכְחִ/י 1א ת�ָרְת6 ִ%י וְַחְ�ֵצנִי ָענְיִי ֵאהרְ 

  :ַח.ֵנִי ְלִאְמָרְת6 	ְג,ֵלנִי ִריִבי ִריָבה
  :ָדָר�	 1א ֻחֶ>י6 ִ%י יְ�	ָעה ֵמְרָ�ִעים ָרח�ק
ָ  ַרִ�ים ַרֲחֶמי6   :ַח.ֵנִי ְ%ִמְ�ָ*ֶטי6 יְי
  :נִָטיִתי 1א ֵמֵעְד�ֶתי6 וְָצָרי רְֹדַפי ַרִ�ים
 1א ִאְמָרְת6 ֲאֶ�ר וֶָאְתק�ָטָטה בְֹגִדים ָרִאיִתי
  :ָ�ָמר	
ָ  ,ָהְבִ/י ִפ>	ֶדי6 ִ%י ְרֵאה   :ַח.ֵנִי ְ%ַחְס6�ְ יְי
  :ִצְדֶק6 ִמְ�ַ*ט ָ%ל 	ְלע�ָלם ֱאֶמת ְ�ָבְר6 רֹא�
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ָ  ְלִקיחֶ    :ְ�ָבֶרי6 ִלְ�מֹר ,ַמְרִ/י יְי

  :ְ%ִאְמָרֶת6 ָח�ֵנִי ֵלב ְבָכל ָפנֶי6 ִחִ�יִתי
  :ֵעדֶֹתי6 ֶאל ַרְגַלי וָָאִ�יָבה ְ�ָרָכי ִח2ְַבִ/י
  :ִמְצ�ֶתי6 ִלְ�מֹר ִהְתַמְהָמְהִ/י ו1ְא ַחְ�ִ/י
  :ָ�ָכְחִ/י 1א /�ָרְת6 ִע	ְֻדנִי ְרָשִעים ֶחְבֵלי
 ִמְ�ְ*ֵטי ַעל ָל3 ְלה�ד�ת ,ק	ם ַליְָלה ֲחצ�ת
  :ִצְדֶק6
  :ִ*ֻ>ֶדי6 	ְל�ְֹמֵרי יְֵרא	6 ֲאֶ�ר ְלָכל ֲאנִי ָחֵבר
ָ  ַחְס6�ְ   :ַלְ!ֵדנִי ֻחֶ>י6 ָה,ֶרץ ָמְל,ה יְי

  

ָ  ע�ָלםלְ    :2ָ�ַָמיִם נ5ִָב ְ�ָבְר6 יְי

  :וַַ/ֲעמֹד ֶאֶרץ %�נַנְ/ָ  ֱאמ	נֶָת6 וָדֹר ְלדֹר
  :ֲעָבֶדי6 ַה%ֹל ִ%י ַה.�ם ָעְמד	 ְלִמְ�ָ*ֶטי6

  :ְ�ָענְיִי ,ַבְדִ/י ,ז ַ�ֲעֻ�ָעי ת�ָרְת6 ל	ֵלי
  :ִח.ִיָתנִי ָבם ִ%י ִ*ֻ>ֶדי6 ֶאְ�ַ%ח 1א ְלע�ָלם
  :ָדָרְ�ִ/י ִפ>	ֶדי6 ִ%י ה�ִשיֵענִי- ֲאנִי ְל6
  :ֶאְת��נָן ֵעדֶֹתי6 ְלַאְ�ֵדנִי ְרָ�ִעים ִק		 ִלי
  :ְמאֹד ִמְצוְָת6 ְרָחָבה ֵקץ ָרִאיִתי ִ/ְכָלה ְלָכל
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  נשמה אותיות

  

 וֲָאַק.ֵָמה נְִ�ַ�ְעִ/י: ִלנְִתיָבִתי וְא�ר ְדָבֶר6 ְלַרְגִלי רנֵ 

ָ  ְמאֹד ַעד נֲַענֵיִתי: ִצְדֶק6 ִמְ�ְ*ֵטי ִלְ�מֹר : ִכְדָבֶר6 ַח.ֵנִי יְי

ָ  נָא ְרֵצה ִ*י נְִדב�ת  ְ�ַכִ*י נְַפִ�י: ַלְ!ֶדנִי 	ִמְ�ָ*ֶטי6 יְי

 ִלי ַ*ח ְרָ�ִעים נְָתנ	: ָ�ָכְחִ/י 1א וְת�ָרְת6 ָתִמיד

 ְ  �ן ִ%י ְלע�ָלם ֵעְד�ֶתי6 נַָחְלִ/י: ָתִעיִתי 1א 	ִמִ*>	ֶדי6

  :ֵעֶקב ְלע�ָלם ֻחֶ>י6 ַלֲע �ת ִלִ�י נִָטיִתי: ֵהָ!ה ִלִ�י

  

  

 ַעל ,נִֹכי ָ  : ִלִ�י ָ*ַחד 	ִמְ�ָבְר6 ִח�ָם ְרָדפ	נִי ִרים ָ 

 וֲָאַתֵעָבה ָ נֵאִתי ֶ�ֶקר: ָרב ָ�ָלל ְ%מ�ֵצא ִאְמָרֶת6

 ִמְ�ְ*ֵטי ַעל ִהַ�ְלִ/י6 ַ�.�ם ֶ�ַבע: ,ָהְבִ/י /�ָרְת6

: ִמְכ��ל ָלמ� וְֵאין ת�ָרֶת6 ְלאֲֹהֵבי ָרב ָ�ל�ם: ִצְדֶק6

ָ  ִלי�	ָעְת6 ִ ַ�ְרִ/י  נְַפִ�י ָ�ְמָרה: ָעִ יִתי 	ִמְצ�ֶתי6 יְי

 ָכל ִ%י וְֵעדֶֹתי6 ִפ>	ֶדי6 ָ�ַמְרִ/י: ְמאֹד וָאֱֹהֵבם ֵעדֶֹתי6

            :        נְֶג6�ֶ ְ�ָרַכי

  
  



 לע"נ רחל רפלד ז"ל 

8  

 

 ֵמאֹיְַבי: ִ יָחִתי ִהיא ַה.�ם ָ%ל ת�ָרֶת6 ,ַהְבִ/י המָ 

 ְמַלְ!ַדי ִמָ%ל: ִלי ִהיא ְלע�ָלם ִ%י ִמְצ�ֶתי6 ְ/ַחְ%ֵמנִי

 ִ%י ֶאְת��נָן ִמְ<ֵקנִים: ִלי ִ יָחה ֵעְד�ֶת6 ִ%י ִהְ ַ%ְלִ/י

 ְלַמַען ַרְגָלי ָ%ִלאִתי ָרע אַֹרח ִמָ%ל: נָָצְרִ/י ִפֻ>ֶדי6

: ה�ֵרָתנִי ַאָ/ה ִ%י ָסְרִ/י 1א ִמִ!ְ�ָ*ֶטי6: ְ�ָבֶר6 ֶאְ�מֹר

 ֶאְת��נָן ִמִ*ֻ>ֶדי6: ְלִפי ִמְ�ַב� ִאְמָרֶת6 ְלִחִ%י �ְִמְלצ	 ַמה

  :ָ�ֶקר אַֹרח ָ%ל ָ נֵאִתי ֵ%ן ַעל

  

  

ָ  �ֵרינִיה  וְֶא5ְָרה ֲהִבינֵנִי: ֵעֶקב וְֶא5ֳֶר�ָה ֻחֶ>י6 ֶ�ֶר3 יְי

 ִמְצ�ֶתי6 ִ�נְִתיב ַהְדִריֵכנִי: ֵ�ב ְ�ָכל וְֶאְ�ְמֶר�ָה ת�ָרֶת6

: ָ�ַצע ֶאל ו7ְל ֵעְד�ֶתי6 ֶאל ִלִ�י ַהט: ָחָפְצִ/י ב� ִ%י

 ְלַעְב6�ְ ָהֵקם: ַח.ֵנִי ִ�ְדָרֶכ6 ָ�וְא ֵמְרא�ת ֵעינַי ַהֲעֵבר

 ִ%י יָגְֹרִ/י ֲאֶ�ר ֶחְרָ*ִתי ַהֲעֵבר: ְליְִר,ֶת6 ֲאֶ�ר ְמָרֵת6אִ 

 ְ�ִצְדָקְת6 ְלִפ>	ֶדי6 ָ/7ְבִ/י ִה�ֵה: ט�ִבים ִמְ�ָ*ֶטי6

  :ַח.ֵנִי
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  יתום קדיש

  
  

, ִכְרע	ֵת@ ְבָרא ִ�י ְ�ָעְלָמא, ַרָ�א ְ�ֵמ@ וְיְִתַ>ַ�� יְִתַ$ַ�ל

- ֵ�ית-ְדָכל 	ְבַח.ֵי 	ְבי�ֵמיכ�ן ְ�ַח.ֵיכ�ן ַמְלכ	ֵת@ וְיְַמִלי3

  :,ֵמן וְִאְמר	. ָקִריב 	ִבזְַמן ַ�ֲעָגָלא. יְִ�ָרֵאל

  

  .ָעְלַמ.ָא 	ְלָעְלֵמי ְלָעַלם, ְמָבַר3 ַרָ�א ְ�ֵמ@ יְֵהא

  

א וְיְִתרַֹמם וְיְִתָ*7ר וְיְִ�ַ/ַ�ח יְִתָ�ַר3 ֵֹ  וְיְִתַהַ�ר וְיְִתנַּש

 ְלֵעָ�א ה	א ְ�ִרי3. ְ�ֻקְדָ�א ְ�ֵמ@ וְיְִתַהַ�ל וְיְִתַעֶ�ה

, וְנְֶחָמָתא ֻ/ְ�ְ�ָחָתא, וְִ�יָרָתא ִ�ְרָכָתא- ָ%ל-ִמן) 	ְלֵעָ�א(

  :,ֵמן וְִאְמר	. ְ�ָעְלָמא ַ�ֲאִמיָרן

  

-ָ%ל-וְַעל ָעֵלינ	, יםוְַח.ִ  ְ�ַמ.ָא-ִמן ַרָ�א ְ�ָלָמא יְֵהא

ָרֵאל ְֹ   :,ֵמן וְאְמר	. יִש

  

ה ֶֹ ה ה	א, ִ�ְמר�ָמיו ָ�ל�ם עֹש ֶֹ -ָ%ל-וְַעל ָעֵלינ	 ָ�ל�ם יֲַעש

ָרֵאל ְֹ   :,ֵמן וְִאְמר	. יִש
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  רחמים מלא אל תפילת

  
  

 נְכ�נָה ְמנ	ָחה ַהְמֵצא, ַ�ָ!ר�ִמים ��ֵכן ַרֲחִמים ָמֵלא ֵאל

 ְ%ז�ַהר 	ְטה�ִרים ְקד�ִשים ְ�ַמֲעל�ת ַה2ְִכינָה ַ%נְֵפי ַ/ַחת

 ֶ�ָהֶלָכה שלמה בת רחל נְִ�ַמת ֶאת ַמזְִהיִרים ָהָרִקיעַ 

 ְ�ַעד ְצָדָקה נַָדב} המשפחה בן{ ש ַ�ֲעב	ר, ְלע�ָלָמ@

 ַ�ַעל ָלֵכן. ְמנ	ָחָתה ְ/ֵהא ֵעֶדן ְ�ַגן, נְִ�ָמָת@ ַהזְָ%ַרת

 וְיְִצר�ר, ְלע�ָלִמים ְ%נָָפיו ְ�ֵסֶתר יְַסִ/יֶרהָ  ָהַרֲחִמים

ָ . נְִ�ָמָת@ ֶאת ַהַח.ִים ִ�ְצר�ר  וְָתנ	חַ  נֲַחָלָת@ ה	א יְי

  :,ֵמן וְנֹאַמר ִמְ�ָ%ָב@ ַעל ְ�ָ�ל�ם
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  קרית שאול. עלמין בית: הקבורה מקום
   7מקום    21שורה  1אזור  30גוש 
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  יהי

  זכרה 

  ברוך 

  

 


