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נוסח עדות מזרח
תפילות אלו נאמרות בכל עליה לקבר ,כגון :שבעה ,שלושים ויום השנה.
אם לא היה בבית העלמין  30יום יאמר:
"אַּתָה ּגִּבֹור לְעֹולָם אֲֹדנָי מְחַּיֶה מֵתִים אַּתָה ַרב לְהֹוׁשִיעַ מְכַלְּכֵל חַּיִים ּבְחֶסֶד מְחַּיֶה
מֵתִים ּבְַרחֲמִים ַרּבִים סֹומְֵ נֹופְלִים וְרֹופֵא חֹולִים ּומַּתִיר אֲסּוִרים ּומְַקּיֵם אֱמּונָתֹו
לישני עָפָר מִי כָמֹוָ ּבַעַל ּגְבּורֹות ּומִי ּדֹומֶה לְָ מֶלְֶ מֵמִית ּומְחַּיֶה ּומַצְמִיחַ יְׁשּועָה
וְנֶאֱמָן אַּתָה לְהַחֲיֹות מֵתִים ּבָרּוְ אַּתָה אֲֹדנָי אֱֹלהֵינּו מֶלְֶ הָעֹולָם אֲׁשֶר יָצַר אֶתְכֶם
ּבַּדִין וְזָן אֶתְכֶם ּבַּדִין וְכִלְּכֵל אֶתְכֶם ּבַּדִין וְהֵמִית אֶתְכֶם ּבַּדִין וְיֹוֵדעַ מִסְּפָר ּכֻּלְכֶם
וְהּוא עָתִיד לְהַחֲיֹותְכֶם ּולְַקּיֵם אֶתְכֶם ּבַּדִין ּבָרּוְ אַּתָה אֲֹדנָי מְחַּיֶה הַּמֵתִים".

כשמגיע לקבר ישים יד שמאל ויאמר:
"וְנָחֲָ אֲֹדנָי ּתָמִיד וְהִׂשְּבִיעַ ּבְצַחְצָחֹות נַפְׁשֶָ וְעַצְמֹתֶיָ יַחֲלִיץ וְהָיִיתָ ּכְגַן ָרוֶה
ּוכְמֹוצָא מַיִם אֲׁשֶר ֹלא יְכַּזְבּו מֵימָיוּ .ובָנּו מִּמְָ חְָרבֹות עֹולָם מֹוסְֵדי דֹור וָדֹור
ּתְקֹומֵם וְֹקָרא לְָ ּגֵֹדר ּפֶֶרץ מְׁשֹבֵב נְתִיבֹות לָׁשָבֶתּ .תִׁשְּכַב ּבְׁשָלֹום וְתִיׁשַן ּבְׁשָלֹום עַד
ּבֹא מְנַחֵם מַׁשְמִיעַ ׁשָלֹום".
ויש מוסיפים:
"יהי רצון שתהא מנוחתו של פלוני בן פלוני בכבוד וזכותו יעמוד לי".
ונוהגים לומר  7מזמורי תהילים שהם:
פרק ל"ג:
"ַרּנְנּו צַּדִיִקים ּבַאֲֹדנָי לַיְׁשִָרים נָאוָה תְהִּלָה :הֹודּו לַאֲֹדנָי ּבְכִּנֹור ּבְנֵבֶל עָׂשֹור זַּמְרּו
לֹוׁ :שִירּו לֹו ׁשִיר חָָדׁש הֵיטִיבּו נַּגֵן ּבִתְרּועָהּ :כִי יָׁשָר ּדְבַר אֲֹדנָי וְכָל מַעֲׂשֵהּו
ּבֶאֱמּונָה :אֹהֵב צְָדָקה ּומִׁשְּפָט חֶסֶד אֲֹדנָימָלְאָה הָאֶָרץּ :בְִדבַר אֲֹדנָי ׁשָמַיִם נַעֲׂשּו
ּובְרּוחַ ּפִיו ּכָל צְבָאָםּ :כֹנֵס ּכַּנֵד מֵי הַּיָם נֹתֵן ּבְאֹוצָרֹות ּתְהֹומֹות :יִיְראּו מֵאֲֹדנָי ּכָל
הָאֶָרץ מִּמֶּנּו יָגּורּו ּכָל יֹׁשְבֵי תֵבֵלּ :כִי הּוא אָמַר וַּיֶהִי הּוא צִּוָה וַּיַעֲמֹד:אֲֹדנָי הֵפִיר
עֲצַת ּגֹויִם הֵנִיא מַחְׁשְבֹות עַּמִים :עֲצַת אֲֹדנָי לְעֹולָם ּתַעֲמֹד מַחְׁשְבֹות לִּבֹו לְֹדר
וָֹדר :אַׁשְֵרי הַּגֹוי אֲׁשֶר אֲֹדנָי אֱֹלהָיו הָעָם ּבָחַר לְנַחֲלָה לֹו :מִׁשָּמַיִם
הִּבִיט אֲֹדנָי ָראָה אֶת ּכָל ּבְנֵי הָאָָדם :מִּמְכֹון ׁשִבְּתֹו הִׁשְּגִיחַ אֶל ּכָל יֹׁשְבֵי הָאֶָרץ:
הַּיֹצֵר יַחַד לִּבָם הַּמֵבִין אֶל ּכָל מַעֲׂשֵיהֶם :אֵין הַּמֶלְֶ נֹוׁשָע ּבְָרב חָיִל ּגִּבֹור ֹלא יִּנָצֵל
ּבְָרב ּכֹחַׁ :שֶֶקר הַּסּוס לִתְׁשּועָה ּובְֹרב חֵילֹו ֹלא יְמַּלֵט :הִּנֵה עֵין אֲֹדנָי אֶל יְֵראָיו
לַמְיַחֲלִים לְחַסְּדֹו :לְהַּצִיל מִּמָוֶת נַפְׁשָם ּולְחַּיֹותָם ּבָָרעָב :נַפְׁשֵנּו חִּכְתָה
לַאֲֹדנָי עֶזְֵרנּו ּומָגִּנֵנּו הּואּ :כִי בֹו יִׂשְמַח לִּבֵנּו ּכִי בְׁשֵם ָקְדׁשֹו בָטָחְנּו :יְהִי
חַסְּדְָ אֲֹדנָי עָלֵינּו ּכַאֲׁשֶר יִחַלְנּו לְָ".
פרק ט"ז:
"מִכְּתָם לְָדוִד ׁשָמְֵרנִי אֵל ּכִי חָסִיתִי בְָ :אָמְַרּתְ לַאֲֹדנָי אֲֹדנָי אָּתָה טֹובָתִי ּבַל עָלֶיָ:
לְִקדֹוׁשִים אֲׁשֶר ּבָאֶָרץ הֵּמָה וְאַּדִיֵרי ּכָל חֶפְצִי בָם :יְִרּבּו עַּצְבֹותָם אַחֵר מָהָרּו ּבַל
אַּסִיְ נִסְּכֵיהֶם מִּדָם ּובַל אֶׂשָּא אֶת ׁשְמֹותָם עַל ׂשְפָתָי :אֲֹדנָי מְנָת חֶלְִקי וְכֹוסִי
אַּתָה ּתֹומִיְ ּגֹוָרלִי :חֲבָלִים נָפְלּו לִי ּבַּנְעִמִים אַף נַחֲלָת ׁשָפְָרה עָלָי :אֲבֵָרְ
אֶת אֲֹדנָי אֲׁשֶר יְעָצָנִי אַף לֵילֹות יִּסְרּונִי כִלְיֹותָיׁ :שִּוִיתִי אֲֹדנָי לְנֶגְּדִי תָמִיד ּכִי
מִימִינִי ּבַל אֶּמֹוט :לָכֵן ׂשָמַח לִּבִי וַּיָגֶל ּכְבֹוִדי אַף ּבְׂשִָרי יִׁשְּכֹן לָבֶטַחּ :כִי ֹלא תַעֲזֹב
נַפְׁשִי לִׁשְאֹול ֹלא תִּתֵן חֲסִיְדָ לְִראֹות ׁשָחַתּ :תֹוִדיעֵנִי אַֹרח חַּיִים ׂשבַע ׂשְמָחֹות אֶת
ּפָנֶיָ נְעִמֹות ּבִימִינְָ נֶצַח".

פרק י"ז:

לַׁשְפַּנִים :עָׂשָה יֵָרחַ לְמֹועֲִדים ׁשֶמֶׁש יַָדע מְבֹואֹוּ :תָׁשֶת חֹׁשְֶ וִיהִי לָיְלָה ּבֹו תְִרמֹׂש ּכָל

"ּתְפִּלָה לְָדוִד ׁשִמְעָה אֲֹדנָי צֶֶדק הְַקׁשִיבָה ִרּנָתִי הַאֲזִינָה תְפִּלָתִי ּבְֹלא ׂשִפְתֵי

חַיְתֹו יָעַר :הַּכְפִיִרים ׁשֹאֲגִים לַּטֶָרף ּולְבַּקֵׁש מֵאֵל אָכְלָםּ :תִזְַרח הַׁשֶּמֶׁש יֵאָסֵפּון וְאֶל

מְִרמָה :מִּלְפָנֶיָ מִׁשְּפָטִי יֵצֵא עֵינֶיָ ּתֶחֱזֶינָה מֵיׁשִָריםּ :בָחַנְּתָ לִּבִי ּפַָקְדּתָ ּלַיְלָה

מְעֹונֹתָם יְִרּבָצּון :יֵצֵא אָָדם לְפָעֳלֹו וְלַעֲבָֹדתֹו עֲֵדי עֶָרב :מָה ַרּבּו מַעֲׂשֶיָ אֲֹדנָי ּכֻּלָם

צְַרפְּתַנִי בַל ּתִמְצָא זַּמֹתִי ּבַל יַעֲבָר ּפִי :לִפְעֻּלֹות אָָדם ּבְִדבַר ׂשְפָתֶיָ אֲנִי ׁשָמְַרּתִי

ּבְחָכְמָה עָׂשִיתָ מָלְאָה הָאֶָרץ ִקנְיָנֶָ :זֶה הַּיָם ּגָדֹול ּוְרחַב יָָדיִם ׁשָם ֶרמֶׂש וְאֵין מִסְּפָר

אְָרחֹות ּפִָריץּ :תָמְֹ אֲׁשַֻרי ּבְמַעְּגְלֹותֶיָ ּבַל נָמֹוּטּו פְעָמָי :אֲנִי ְקָראתִיָ כִי תַעֲנֵנִי אֵל

חַּיֹות ְקטַּנֹות עִם ּגְֹדלֹותׁ :שָם אֳנִּיֹות יְהַּלֵכּון לִוְיָתָן זֶה יָצְַרּתָ לְׂשַחֶק ּבֹוּ :כֻּלָם אֵלֶיָ

הַט אָזְנְָ לִי ׁשְמַע אִמְָרתִי :הַפְלֵה חֲסֶָדיָ מֹוׁשִיעַ חֹוסִים מִּמִתְקֹומְמִים ּבִימִינֶָ:

יְׂשַּבֵרּון לָתֵת אָכְלָם ּבְעִּתֹוּ :תִּתֵן לָהֶם יִלְֹקטּון ּתִפְּתַח יְָדָ יִׂשְּבְעּון טֹובּ :תַסְּתִיר ּפָנֶיָ

ׁשָמְֵרנִי ּכְאִיׁשֹון ּבַת עָיִן ּבְצֵל ּכְנָפֶיָ ּתַסְּתִיֵרנִי :מִּפְנֵי ְרׁשָעִים זּו ׁשַּדּונִי אֹיְבַי ּבְנֶפֶׁש

יִּבָהֵלּון ּתֹסֵף רּוחָם יִגְוָעּון וְאֶל עֲפָָרם יְׁשּובּוןּ :תְׁשַּלַח רּוחֲָ יִּבֵָראּון ּותְחַּדֵׁש ּפְנֵי

יַּקִיפּו עָלָי :חֶלְּבָמֹו ּסָגְרּו ּפִימֹו ּדִּבְרּו בְגֵאּות :אַׁשֵֻּרינּו עַּתָה סְבָבּונּו עֵינֵיהֶם יָׁשִיתּו

אֲָדמָה :יְהִי כְבֹוד אֲֹדנָי לְעֹולָם יִׂשְמַח אֲֹדנָי ּבְמַעֲׂשָיו :הַּמַּבִיט לָאֶָרץ וַּתְִרעָד יִּגַע

לִנְטֹות ּבָאֶָרץּ :דִמְיֹנֹו ּכְאְַריֵה יִכְסֹוף לִטְֹרף וְכִכְפִיר יֹׁשֵב ּבְמִסְּתִָרים:

ּבֶהִָרים וְיֶעֱׁשָנּו :אָׁשִיָרה לַאֲֹדנָי ּבְחַּיָי אֲזַּמְָרה לֵאֹלהַי ּבְעֹוִדי :יֶעֱַרב עָלָיו ׂשִיחִי אָנֹכִי

קּומָה אֲֹדנָי ַקּדְמָה פָנָיו הַכְִריעֵהּו ּפַּלְטָה נַפְׁשִי מֵָרׁשָע חְַרּבֶָ :מִמְתִים

אֶׂשְמַח ּבַאֲֹדנָי :יִּתַּמּו חַּטָאִים מִן הָאֶָרץ ּוְרׁשָעִים עֹוד אֵינָם ּבְָרכִי נַפְׁשִי

יְָדָ אֲֹדנָי מִמְתִים מֵחֶלֶד חֶלְָקם ּבַחַּיִים ּוצְפּונְָ ּתְמַּלֵא בִטְנָם יִׂשְּבְעּו בָנִים וְהִּנִיחּו

אֶת אֲֹדנָי הַלְלּו יָּה".

יִתְָרם לְעֹולְלֵיהֶם :אֲנִי ּבְצֶֶדק אֶחֱזֶה פָנֶיָ אֶׂשְּבְעָה בְהִָקיץ ּתְמּונָתֶָ".
פרק ק"ל:
פרק ע"ב:

"ׁשִיר הַּמַעֲלֹות מִּמַעֲמַּקִים ְקָראתִיָ אֲֹדנָי :אֲֹדנָי ׁשִמְעָה בְקֹולִי ּתִהְיֶינָה אָזְנֶיָ

"לִׁשְֹלמֹה אֶֹלהִים מִׁשְּפָטֶיָ לְמֶלְֶ ּתֵן וְצְִדָקתְָ לְבֶן מֶלְֶ :יִָדין עַּמְָ בְצֶֶדק וַעֲנִּיֶיָ

ַקׁשֻּבֹות לְקֹול ּתַחֲנּונָי :אִם עֲֹונֹות ּתִׁשְמָר יָּה אֲֹדנָי מִי יַעֲמֹדּ :כִי עִּמְָ הַּסְלִיחָה לְמַעַן

בְמִׁשְּפָט :יִׂשְאּו הִָרים ׁשָלֹום לָעָם ּוגְבָעֹות ּבִצְָדָקה :יִׁשְּפֹט עַנִּיֵי עָם יֹוׁשִיעַ לִבְנֵי אֶבְיֹון

ּתִּוֵָראִ :קּוִיתִי אֲֹדנָי ִקּוְתָה נַפְׁשִי וְלְִדבָרֹו הֹוחָלְּתִי :נַפְׁשִי לַאֹדנָי מִׁשֹּמְִרים לַּבֶֹקר

וִיַדּכֵא עֹוׁשֵק :יִיָראּוָ עִם ׁשָמֶׁש וְלִפְנֵי יֵָרחַ ּדֹור ּדֹוִרים :יֵֵרד ּכְמָטָר עַל ּגֵז ּכְִרבִיבִים

ׁשֹמְִרים לַּבֶֹקר :יַחֵל יִׂשְָראֵל אֶל אֲֹדנָי ּכִי עִם אֲֹדנָי הַחֶסֶד וְהְַרּבֵה עִּמֹו פְדּות:

זְַרזִיף אֶָרץ :יִפְַרח ּבְיָמָיו צַּדִיק וְֹרב ׁשָלֹום עַד ּבְלִי יֵָרחַ :וְיְֵרּדְ מִּיָם עַד יָם ּומִּנָהָר עַד

וְהּוא יִפְּדֶה אֶת יִׂשְָראֵל מִּכֹל עֲֹונֹתָיו".

אַפְסֵי אֶָרץ :לְפָנָיו יִכְְרעּו צִּיִים וְאֹיְבָיו עָפָר יְלַחֵכּו :מַלְכֵי תְַרׁשִיׁש וְאִּיִים מִנְחָה יָׁשִיבּו
מַלְכֵי ׁשְבָא ּוסְבָא אֶׁשְּכָר יְַקִריבּו :וְיִׁשְּתַחֲוּו לֹו כָל מְלָכִים ּכָל ּגֹויִם יַעַבְדּוהּוּ :כִי יַּצִיל

אחר כך אומרים אותיות שמו/ה הפרטי של המנוח/ה לפי הקטעים מתוך מזמור

אֶבְיֹון מְׁשַּוֵעַ וְעָנִי וְאֵין עֹזֵר לֹו :יָחֹס עַל ּדַל וְאֶבְיֹון וְנַפְׁשֹות אֶבְיֹונִים יֹוׁשִיעַ :מִּתֹוְ

קי"ט:

תָמִיד ּכָל הַּיֹום יְבְָרכֶנְהּו :יְהִי פִּסַת ּבַר ּבָאֶָרץ ּבְֹראׁש הִָרים יְִרעַׁש ּכַּלְבָנֹון ּפְִריֹו וְיָצִיצּו

א ׁשְֵרי תְמִימֵי ָדֶרְ הַהֹלְכִים ּבְתֹוַרת אֲֹדנָי:

ּומֵחָמָס יִגְאַל נַפְׁשָם וְיֵיַקר ּדָמָם ּבְעֵינָיו :וִיחִי וְיִּתֶן לֹו מִּזְהַב ׁשְבָא וְיִתְּפַּלֵל ּבַעֲדֹו
מֵעִיר ּכְעֵׂשֶב הָאֶָרץ :יְהִי ׁשְמֹו לְעֹולָם לִפְנֵי ׁשֶמֶׁש יִּנֹון ׁשְמֹו וְיִתְּבְָרכּו בֹו ּכָל ּגֹויִם

אַׁשְֵרי נֹצְֵרי עֵֹדתָיו ּבְכָל לֵב יְִדְרׁשּוהּו:

יְאַׁשְּרּוהּוּ :בָרּוְ אֲֹדנָי אֱֹלהִים אֱֹלהֵי יִׂשְָראֵל עֹׂשֵה נִפְלָאֹות לְבַּדֹוּ :ובָרּוְ ׁשֵם ּכְבֹודֹו

אַף ֹלא פָעֲלּו עַוְלָה ּבְִדָרכָיו הָלָכּו:

לְעֹולָם וְיִּמָלֵא כְבֹודֹו אֶת ּכֹל הָאֶָרץ אָמֵן וְאָמֵןּ :כָּלּו תְפִּלֹות ּדָוִד ּבֶן יִׁשָי".

אַּתָה צִּוִיתָה פִּקֶֻדיָ לִׁשְמֹר מְאֹד:
אַחֲלַי יִּכֹנּו ְדָרכָי לִׁשְמֹר חֻּקֶיָ:

פרק צ"א:

אָז ֹלא אֵבֹוׁש ּבְהַּבִיטִי אֶל ּכָל מִצְֹותֶיָ:

"יֹׁשֵב ּבְסֵתֶר עֶלְיֹון ּבְצֵל ׁשַּדַי יִתְלֹונָן :אֹמַר לַאֲֹדנָי מַחְסִי ּומְצּוָדתִי אֱֹלהַי אֶבְטַח ּבֹו:

אֹוְדָ ּבְיֹׁשֶר לֵבָב ּבְלָמְִדי מִׁשְּפְטֵי צְִדֶקָ:

ּכִי הּוא יַּצִילְָ מִּפַח יָקּוׁש מִּדֶבֶר הַּוֹותּ :בְאֶבְָרתֹו יָסְֶ לְָ וְתַחַת ּכְנָפָיו ּתֶחְסֶה צִּנָה

אֶת חֻּקֶיָ אֶׁשְמֹר אַל ּתַעַזְבֵנִי עַד מְאֹד:

וְסֹחֵָרה אֲמִּתֹוֹ :לא תִיָרא מִּפַחַד לָיְלָה מֵחֵץ יָעּוף יֹומָם :מִּדֶבֶר ּבָאֹפֶל יַהֲֹלְ מִּקֶטֶב
יָׁשּוד צָהֳָריִם :יִּפֹל מִּצִּדְָ אֶלֶף ּוְרבָבָה מִימִינֶָ אֵלֶיָ ֹלא יִּגָׁשַ :רק ּבְעֵינֶיָ תַּבִיט

ב ַּמֶה יְזַּכֶה ּנַעַר אֶת אְָרחֹו לִׁשְמֹר ּכְִדבֶָרָ:

וְׁשִּלֻמַת ְרׁשָעִים ּתְִראֶהּ :כִי אַּתָה אֲֹדנָי מַחְסִי עֶלְיֹון ׂשַמְּתָ מְעֹונֶָֹ :לא תְאֻּנֶה אֵלֶיָ

ּבְכָל לִּבִי ְדַרׁשְּתִיָ אַל ּתַׁשְּגֵנִי מִּמִצְֹותֶיָ:

ָרעָה וְנֶגַע ֹלא יְִקַרב ּבְאָהֳלֶָּ :כִי מַלְאָכָיו יְצַּוֶה ּלְָ לִׁשְמְָרָ ּבְכָל ּדְָרכֶיָ :עַל ּכַּפַיִם

ּבְלִּבִי צָפַנְּתִי אִמְָרתֶָ לְמַעַן ֹלא אֶחֱטָא לְָ:

יִּשָֹאּונְָ ּפֶן ּתִּגֹף ּבָאֶבֶן ַרגְלֶָ :עַל ׁשַחַל וָפֶתֶן ּתְִדֹרְ ּתְִרמֹס ּכְפִיר וְתַּנִיןּ :כִי בִי חָׁשַק

ּבָרּוְ אַּתָה אֲֹדנָי לַּמְֵדנִי חֻּקֶיָ:

וַאֲפַּלְטֵהּו אֲׂשַּגְבֵהּו ּכִי יַָדע ׁשְמִי :יְִקָראֵנִי וְאֶעֱנֵהּו עִּמֹו אָנֹכִי בְצָָרה אֲחַּלְצֵהּו

ּבִׂשְפָתַי סִּפְַרּתִי ּכֹל מִׁשְּפְטֵי פִיָ:

וַאֲכַּבְֵדהּו :אֶֹרְ יָמִים אַׂשְּבִיעֵהּו וְאְַראֵהּו ּבִיׁשּועָתִי".

ּבְֶדֶרְ עְֵדֹותֶיָ ּשַׂשְּתִי ּכְעַל ּכָל הֹון:
ּבְפִּקּוֶדיָ אָׂשִיחָה וְאַּבִיטָה אְֹרחֹתֶיָ:

פרק ק"ד:

ּבְחֻּקֹתֶיָ אֶׁשְּתַעֲׁשָע ֹלא אֶׁשְּכַח ּדְבֶָרָ:

"ּבְָרכִי נַפְׁשִי אֶת אֲֹדנָי אֲֹדנָי אֱֹלהַי ּגַָדלְּתָ ּמְאֹד הֹוד וְהָָדר לָבָׁשְּתָ :עֹטֶה אֹור
ּכַּשַֹלְמָה נֹוטֶה ׁשָמַיִם ּכַיְִריעָה :הַמְָקֶרה בַּמַיִם עַלִּיֹותָיו הַּשָֹם עָבִים ְרכּובֹו הַמְהַּלְֵ

ג ְמֹל עַל עַבְּדְָ אֶחְיֶה וְאֶׁשְמְָרה ְדבֶָרָ:

עַל ּכַנְפֵי רּוחַ :עֹׂשֶה מַלְאָכָיו רּוחֹות מְׁשְָרתָיו אֵׁש ֹלהֵט :יָסַד אֶֶרץ עַל מְכֹונֶיהָ ּבַל

ּגַל עֵינַי וְאַּבִיטָה נִפְלָאֹות מִּתֹוָרתֶָ:

ּתִּמֹוט עֹולָם וָעֶדּ :תְהֹום ּכַּלְבּוׁש ּכִּסִיתֹו עַל הִָרים יַעַמְדּו מָיִם :מִן ּגַעֲָרתְָ יְנּוסּון מִן

ּגֵר אָנֹכִי בָאֶָרץ אַל ּתַסְּתֵר מִּמֶּנִי מִצְֹותֶיָ:

קֹול ַרעַמְָ יֵחָפֵזּון :יַעֲלּו הִָרים יְֵרדּו בְָקעֹות אֶל מְקֹום זֶה יָסְַדּתָ לָהֶםּ :גְבּול ׂשַמְּתָ ּבַל

ּגְָרסָה נַפְׁשִי לְתַאֲבָה אֶל מִׁשְּפָטֶיָ בְכָל עֵת:

יַעֲבֹרּון ּבַל יְׁשֻבּון לְכַּסֹות הָאֶָרץ :הַמְׁשַּלֵחַ מַעְיָנִים ּבַּנְחָלִים ּבֵין הִָרים יְהַּלֵכּון :יַׁשְקּו

ּגָעְַרּתָ זִֵדים אֲרּוִרים הַׁשֹּגִים מִּמִצְֹותֶיָ:

ּכָל חַיְתֹו ׂשָָדי יִׁשְּבְרּו פְָראִים צְמָאָם :עֲלֵיהֶם עֹוף הַׁשָּמַיִם יִׁשְּכֹון מִּבֵין עֳפָאיִם יִּתְנּו

ּגַל מֵעָלַי חְֶרּפָה וָבּוז ּכִי עֵֹדתֶיָ נָצְָרּתִי:

קֹול :מַׁשְֶקה הִָרים מֵעֲלִּיֹותָיו מִּפְִרי מַעֲׂשֶיָ ּתִׂשְּבַע הָאֶָרץ :מַצְמִיחַ חָצִיר לַּבְהֵמָה

ּגַם יָׁשְבּו ׂשִָרים ּבִי נְִדּבָרּו עַבְּדְָ יָׂשִיחַ ּבְחֻּקֶיָ:

וְעֵׂשֶב לַעֲבַֹדת הָאָָדם לְהֹוצִיא לֶחֶם מִן הָאֶָרץ :וְיַיִן יְׂשַּמַח לְבַב אֱנֹוׁש לְהַצְהִיל ּפָנִים

ּגַם עֵֹדתֶיָ ׁשַעֲׁשֻעָי אַנְׁשֵי עֲצָתִי:

מִׁשָּמֶן וְלֶחֶם לְבַב אֱנֹוׁש יִסְעָד :יִׂשְּבְעּו עֲצֵי אֲֹדנָי אְַרזֵי לְבָנֹון אֲׁשֶר נָטָע :אֲׁשֶר ׁשָם
צִּפֳִרים יְַקּנֵנּו חֲסִיָדה ּבְרֹוׁשִים ּבֵיתָּה :הִָרים הַּגְבֹהִים לַּיְעֵלִים סְלָעִים מַחְסֶה

ד ָבְָקה לֶעָפָר נַפְׁשִי חַּיֵנִי ּכְִדבֶָרָ:

י ֶדיָ עָׂשּונִי וַיְכֹונְנּונִי הֲבִינֵנִי וְאֶלְמְָדה מִצְֹותֶיָ:

ע ׂשִיתִי מִׁשְּפָט וָצֶֶדק ּבַל ּתַּנִיחֵנִי לְעֹׁשְָקי:

ּדְָרכַי סִּפְַרּתִי וַּתַעֲנֵנִי לַּמְֵדנִי חֻּקֶיָ:

יְֵראֶיָ יְִראּונִי וְיִׂשְמָחּו ּכִי לְִדבְָרָ יִחָלְּתִי:

עֲֹרב עַבְּדְָ לְטֹוב אַל יַעַׁשְֻקנִי זִֵדים:

ּדֶֶרְ ּפִּקּוֶדיָ הֲבִינֵנִי וְאָׂשִיחָה ּבְנִפְלְאֹותֶיָ:

יַָדעְּתִי אֲֹדנָי ּכִי צֶֶדק מִׁשְּפָטֶיָ וֶאֱמּונָה עִּנִיתָנִי:

עֵינַי ּכָלּו לִיׁשּועָתֶָ ּולְאִמְַרת צְִדֶקָ:

ּדָלְפָה נַפְׁשִי מִּתּוגָה ַקּיְמֵנִי ּכְִדבֶָרָ:

יְהִי נָא חַסְּדְָ לְנַחֲמֵנִי ּכְאִמְָרתְָ לְעַבְּדֶָ:

עֲׂשֵה עִם עַבְּדְָ כְחַסְּדֶָ וְחֻּקֶיָ לַּמְֵדנִי:

ּדֶֶרְ ׁשֶֶקר הָסֵר מִּמֶּנִי וְתֹוָרתְָ חָּנֵנִי:

יְבֹאּונִי ַרחֲמֶיָ וְאֶחְיֶה ּכִי תֹוָרתְָ ׁשַעֲׁשֻעָי:

עַבְּדְָ אָנִי הֲבִינֵנִי וְאְֵדעָה עֵֹדתֶיָ:

ּדֶֶרְ אֱמּונָה בָחְָרּתִי מִׁשְּפָטֶיָ ׁשִּוִיתִי:

יֵבֹׁשּו זִֵדים ּכִי ׁשֶֶקר עִּוְתּונִי אֲנִי אָׂשִיחַ ּבְפִּקּוֶדיָ:

עֵת לַעֲׂשֹות לַאֲֹדנָי הֵפֵרּו ּתֹוָרתֶָ:

ּדָבְַקּתִי בְעְֵדֹותֶיָ אֲֹדנָי אַל ּתְבִיׁשֵנִי:

יָׁשּובּו לִי יְֵראֶיָ וְיְֹדעֵי עֵֹדתֶיָ:

עַל ּכֵן אָהַבְּתִי מִצְֹותֶיָ מִּזָהָב ּומִּפָז:

ּדֶֶרְ מִצְֹותֶיָ אָרּוץ ּכִי תְַרחִיב לִּבִי:

יְהִי לִּבִי תָמִים ּבְחֻּקֶיָ לְמַעַן ֹלא אֵבֹוׁש:

עַל ּכֵן ּכָל ּפִּקּוֵדי כֹל יִׁשְָּרּתִי ּכָל אַֹרח ׁשֶֶקר ׂשָנֵאתִי:

ה ֵֹרנִי אֲֹדנָי ּדֶֶרְ חֻּקֶיָ וְאֶּצְֶרּנָה עֵֶקב:

כ ָלְתָה לִתְׁשּועָתְָ נַפְׁשִי לְִדבְָרָ יִחָלְּתִי:

פ ְלָאֹות עְֵדֹותֶיָ עַל ּכֵן נְצָָרתַם נַפְׁשִי:

הֲבִינֵנִי וְאֶּצְָרה תֹוָרתֶָ וְאֶׁשְמְֶרּנָה בְכָל לֵב:

ּכָלּו עֵינַי לְאִמְָרתֶָ לֵאמֹר מָתַי ּתְנַחֲמֵנִי:

ּפֵתַח ּדְבֶָריָ יָאִיר מֵבִין ּפְתָיִים:

הְַדִריכֵנִי ּבִנְתִיב מִצְֹותֶיָ ּכִי בֹו חָפָצְּתִי:

ּכִי הָיִיתִי ּכְנֹאד ּבְִקיטֹור חֻּקֶיָ ֹלא ׁשָכָחְּתִי:

ּפִי פָעְַרּתִי וָאֶׁשְאָפָה ּכִי לְמִצְֹותֶיָ יָאָבְּתִי:

הַט לִּבִי אֶל עְֵדֹותֶיָ וְאַל אֶל ּבָצַע:

ּכַּמָה יְמֵי עַבְּדֶָ מָתַי ּתַעֲׂשֶה בְֹרְדפַי מִׁשְּפָט:

ּפְנֵה אֵלַי וְחָּנֵנִי ּכְמִׁשְּפָט לְאֹהֲבֵי ׁשְמֶָ:

הַעֲבֵר עֵינַי מְֵראֹות ׁשָוְא ּבְִדָרכֶָ חַּיֵנִי:

ּכָרּו לִי זִֵדים ׁשִיחֹות אֲׁשֶר ֹלא כְתֹוָרתֶָ:

ּפְעָמַי הָכֵן ּבְאִמְָרתֶָ וְאַל ּתַׁשְלֶט ּבִי כָל אָוֶן:

הֵָקם לְעַבְּדְָ אִמְָרתֶָ אֲׁשֶר לְיְִראָתֶָ:

ּכָל מִצְֹותֶיָ אֱמּונָה ׁשֶֶקר ְרָדפּונִי עָזְֵרנִי:

ּפְֵדנִי מֵעֹׁשֶק אָָדם וְאֶׁשְמְָרה ּפִּקּוֶדיָ:

הַעֲבֵר חְֶרּפָתִי אֲׁשֶר יָגְֹרּתִי ּכִי מִׁשְּפָטֶיָ טֹובִים:

ּכִמְעַט ּכִּלּונִי בָאֶָרץ וַאֲנִי ֹלא עָזַבְּתִי פִּקֶֻדיָ:

ּפָנֶיָ הָאֵר ּבְעַבְּדֶָ וְלַּמְֵדנִי אֶת חֻּקֶיָ:

הִּנֵה ּתָאַבְּתִי לְפִּקֶֻדיָ ּבְצְִדָקתְָ חַּיֵנִי:

ּכְחַסְּדְָ חַּיֵנִי וְאֶׁשְמְָרה עֵדּות ּפִיָ:

ּפַלְגֵי מַיִם יְָרדּו עֵינָי עַל ֹלא ׁשָמְרּו תֹוָרתֶָ:

ו יבֹאֻנִי חֲסֶָדָ אֲֹדנָי ּתְׁשּועָתְָ ּכְאִמְָרתֶָ:

ל עֹולָם אֲֹדנָי ּדְבְָרָ נִּצָב ּבַׁשָּמָיִם:

צ ּדִיק אַּתָה אֲֹדנָי וְיָׁשָר מִׁשְּפָטֶיָ:

וְאֶעֱנֶה חְֹרפִי ָדבָר ּכִי בָטַחְּתִי ּבְִדבֶָרָ:

לְֹדר וָֹדר אֱמּונָתֶָ ּכֹונַנְּתָ אֶֶרץ וַּתַעֲמֹד:

צִּוִיתָ צֶֶדק עֵֹדתֶיָ וֶאֱמּונָה מְאֹד:

וְאַל ּתַּצֵל מִּפִי ְדבַר אֱמֶת עַד מְאֹד ּכִי לְמִׁשְּפָטֶָ יִחָלְּתִי:

לְמִׁשְּפָטֶיָ עָמְדּו הַּיֹום ּכִי הַּכֹל עֲבֶָדיָ:

צִּמְתַתְנִי ִקנְאָתִי ּכִי ׁשָכְחּו ְדבֶָריָ צָָרי:

וְאֶׁשְמְָרה תֹוָרתְָ תָמִיד לְעֹולָם וָעֶד:

לּולֵי תֹוָרתְָ ׁשַעֲׁשֻעָי אָז אָבְַדּתִי בְעָנְיִי:

צְרּופָה אִמְָרתְָ מְאֹד וְעַבְּדְָ אֲהֵבָּה:

וְאֶתְהַּלְכָה בְָרחָבָה ּכִי פִּקֶֻדיָ ָדָרׁשְּתִי:

לְעֹולָם ֹלא אֶׁשְּכַח ּפִּקּוֶדיָ ּכִי בָם חִּיִיתָנִי:

צָעִיר אָנֹכִי וְנִבְזֶה ּפִּקֶֻדיָ ֹלא ׁשָכָחְּתִי:

וַאֲַדּבְָרה בְעֵֹדתֶיָ נֶגֶד מְלָכִים וְֹלא אֵבֹוׁש:

לְָ אֲנִי הֹוׁשִיעֵנִי ּכִי פִּקּוֶדיָ ָדָרׁשְּתִי:

צְִדָקתְָ צֶֶדק לְעֹולָם וְתֹוָרתְָ אֱמֶת:

וְאֶׁשְּתַעֲׁשַע ּבְמִצְֹותֶיָ אֲׁשֶר אָהָבְּתִי:

לִי ִקּוּו ְרׁשָעִים לְאַּבְֵדנִי עֵֹדתֶיָ אֶתְּבֹונָן:

צַר ּומָצֹוק מְצָאּונִי מִצְֹותֶיָ ׁשַעֲׁשֻעָי:

וְאֶׂשָא כַּפַי אֶל מִצְֹותֶיָ אֲׁשֶר אָהָבְּתִי וְאָׂשִיחָה בְחֻּקֶיָ:

לְכָל ּתִכְלָה ָראִיתִי ֵקץ ְרחָבָה מִצְוָתְָ מְאֹד:

צֶֶדק עְֵדֹותֶיָ לְעֹולָם הֲבִינֵנִי וְאֶחְיֶה:

ז כֹר ּדָבָר לְעַבְּדֶָ עַל אֲׁשֶר יִחַלְּתָנִי:

מ ה אָהַבְּתִי תֹוָרתֶָ ּכָל הַּיֹום הִיא ׂשִיחָתִי:

ק ָראתִי בְכָל לֵב עֲנֵנִי אֲֹדנָי חֻּקֶיָ אֶּצָֹרה:

זֹאת נֶחָמָתִי בְעָנְיִי ּכִי אִמְָרתְָ חִּיָתְנִי:

מֵאֹיְבַי ּתְחַּכְמֵנִי מִצְֹותֶָ ּכִי לְעֹולָם הִיא לִי:

ְקָראתִיָ הֹוׁשִיעֵנִי וְאֶׁשְמְָרה עֵֹדתֶיָ:

זִֵדים הֱלִיצֻנִי עַד מְאֹד מִּתֹוָרתְָ ֹלא נָטִיתִי:

מִּכָל מְלַּמְַדי הִׂשְּכַלְּתִי ּכִי עְֵדֹותֶיָ ׂשִיחָה לִי:

ִקּדַמְּתִי בַּנֶׁשֶף וָאֲׁשַּוֵעָה לְִדבְָרָ יִחָלְּתִי:

זָכְַרּתִי מִׁשְּפָטֶיָ מֵעֹולָם אֲֹדנָי וָאֶתְנֶחָם:

מִּזְֵקנִים אֶתְּבֹונָן ּכִי פִּקּוֶדיָ נָצְָרּתִי:

ִקּדְמּו עֵינַי אַׁשְמֻרֹות לָׂשִיחַ ּבְאִמְָרתֶָ:

זַלְעָפָה אֲחָזַתְנִי מְֵרׁשָעִים עֹזְבֵי ּתֹוָרתֶָ:

מִּכָל אַֹרח ָרע ּכָלִאתִי ַרגְלָי לְמַעַן אֶׁשְמֹר ּדְבֶָרָ:

קֹולִי ׁשִמְעָה כְחַסְּדֶָ אֲֹדנָי ּכְמִׁשְּפָטֶָ חַּיֵנִי:

זְמִרֹות הָיּו לִי חֻּקֶיָ ּבְבֵית מְגּוָרי:

מִּמִׁשְּפָטֶיָ ֹלא סְָרּתִי ּכִי אַּתָה הֹוֵרתָנִי:

ָקְרבּו ֹרְדפֵי זִּמָה מִּתֹוָרתְָ ָרחָקּו:

זָכְַרּתִי בַּלַיְלָה ׁשִמְָ אֲֹדנָי וָאֶׁשְמְָרה ּתֹוָרתֶָ:

מַה ּנִמְלְצּו לְחִּכִי אִמְָרתֶָ מִּדְבַׁש לְפִי:

ָקרֹוב אַּתָה אֲֹדנָי וְכָל מִצְֹותֶיָ אֱמֶת:

זֹאת הָיְתָה ּלִי ּכִי פִּקֶֻדיָ נָצְָרּתִי:

מִּפִּקּוֶדיָ אֶתְּבֹונָן עַל ּכֵן ׂשָנֵאתִי ּכָל אַֹרח ׁשֶָקר:

ֶקֶדם יַָדעְּתִי מֵעֵֹדתֶיָ ּכִי לְעֹולָם יְסְַדּתָם:

ח לְִקי אֲֹדנָי אָמְַרּתִי לִׁשְמֹר ּדְבֶָריָ:

נ ר לְַרגְלִי ְדבֶָרָ וְאֹור לִנְתִיבָתִי:

ר אֵה עָנְיִי וְחַּלְצֵנִי ּכִי תֹוָרתְָ ֹלא ׁשָכָחְּתִי:

חִּלִיתִי פָנֶיָ בְכָל לֵב חָּנֵנִי ּכְאִמְָרתֶָ:

נִׁשְּבַעְּתִי וָאֲַקּיֵמָה לִׁשְמֹר מִׁשְּפְטֵי צְִדֶקָ:

ִריבָה ִריבִי ּוגְאָלֵנִי לְאִמְָרתְָ חַּיֵנִי:

חִׁשַּבְּתִי ְדָרכָי וָאָׁשִיבָה ַרגְלַי אֶל עֵֹדתֶיָ:

נַעֲנֵיתִי עַד מְאֹד אֲֹדנָי חַּיֵנִי כְִדבֶָרָ:

ָרחֹוק מְֵרׁשָעִים יְׁשּועָה ּכִי חֻּקֶיָ ֹלא ָדָרׁשּו:

חַׁשְּתִי וְֹלא הִתְמַהְמָהְּתִי לִׁשְמֹר מִצְֹותֶיָ:

נְִדבֹות ּפִי ְרצֵה נָא אֲֹדנָי ּומִׁשְּפָטֶיָ לַּמְֵדנִי:

ַרחֲמֶיָ ַרּבִים אֲֹדנָי ּכְמִׁשְּפָטֶיָ חַּיֵנִי:

חֶבְלֵי ְרׁשָעִים עִּוְֻדנִי ּתֹוָרתְָ ֹלא ׁשָכָחְּתִי:

נַפְׁשִי בְכַּפִי תָמִיד וְתֹוָרתְָ ֹלא ׁשָכָחְּתִי:

ַרּבִים ֹרְדפַי וְצָָרי מֵעְֵדֹותֶיָ ֹלא נָטִיתִי:

חֲצֹות לַיְלָה אָקּום לְהֹודֹות לְָ עַל מִׁשְּפְטֵי צְִדֶקָ:

נָתְנּו ְרׁשָעִים ּפַח לִי ּומִּפִּקּוֶדיָ ֹלא תָעִיתִי:

ָראִיתִי בֹגְִדים וָאֶתְקֹוטָטָה אֲׁשֶר אִמְָרתְָ ֹלא ׁשָמָרּו:

חָבֵר אָנִי לְכָל אֲׁשֶר יְֵראּוָ ּולְׁשֹמְֵרי ּפִּקּוֶדיָ:

נָחַלְּתִי עְֵדֹותֶיָ לְעֹולָם ּכִי ׂשְׂשֹון לִּבִי הֵּמָה:

ְראֵה ּכִי פִּקּוֶדיָ אָהָבְּתִי אֲֹדנָי ּכְחַסְּדְָ חַּיֵנִי:

חַסְּדְָ אֲֹדנָי מָלְאָה הָאֶָרץ חֻּקֶיָ לַּמְֵדנִי:

נָטִיתִי לִּבִי לַעֲׂשֹות חֻּקֶיָ לְעֹולָם עֵֶקב:

ֹראׁש ּדְבְָרָ אֱמֶת ּולְעֹולָם ּכָל מִׁשְּפַט צְִדֶקָ:

ט ֹב עָׂשִיתָ עִם עַבְּדְָ אֲֹדנָי ּכְִדבֶָרָ:

ס עֲפִים ׂשָנֵאתִי וְתֹוָרתְָ אָהָבְּתִי:

ש ִָרים ְרָדפּונִי חִּנָם ּומִּדְבְָרָ ּפָחַד לִּבִי:

טּוב טַעַם וַָדעַת לַּמְֵדנִי ּכִי בְמִצְֹותֶיָ הֶאֱמָנְּתִי:

סִתְִרי ּומָגִּנִי אָּתָה לְִדבְָרָ יִחָלְּתִי:

ׂשָׂש אָנֹכִי עַל אִמְָרתֶָ ּכְמֹוצֵא ׁשָלָל ָרב:

טֶֶרם אֶעֱנֶה אֲנִי ׁשֹגֵג וְעַּתָה אִמְָרתְָ ׁשָמְָרּתִי:

סּורּו מִּמֶּנִי מְֵרעִים וְאֶּצְָרה מִצְֹות אֱֹלהָי:

ׁשֶֶקר ׂשָנֵאתִי וָאֲתַעֵבָה ּתֹוָרתְָ אָהָבְּתִי:

טֹוב אַּתָה ּומֵטִיב לַּמְֵדנִי חֻּקֶיָ:

סָמְכֵנִי כְאִמְָרתְָ וְאֶחְיֶה וְאַל ּתְבִיׁשֵנִי מִׂשִבְִרי:

ׁשֶבַע ּבַּיֹום הִּלַלְּתִיָ עַל מִׁשְּפְטֵי צְִדֶקָ:

טָפְלּו עָלַי ׁשֶֶקר זִֵדים אֲנִי ּבְכָל לֵב אֶּצֹר ּפִּקּוֶדיָ:

סְעֵָדנִי וְאִּוָׁשֵעָה וְאֶׁשְעָה בְחֻּקֶיָ תָמִיד:

ׁשָלֹום ָרב לְאֹהֲבֵי תֹוָרתֶָ וְאֵין לָמֹו מִכְׁשֹול:

טָפַׁש ּכַחֵלֶב לִּבָם אֲנִי ּתֹוָרתְָ ׁשִעֲׁשָעְּתִי:

סָלִיתָ ּכָל ׁשֹוגִים מֵחֻּקֶיָ ּכִי ׁשֶֶקר ּתְַרמִיתָם:

ׂשִּבְַרּתִי לִיׁשּועָתְָ אֲֹדנָי ּומִצְֹותֶיָ עָׂשִיתִי:

טֹוב לִי כִי עֻּנֵיתִי לְמַעַן אֶלְמַד חֻּקֶיָ:

סִגִים הִׁשְּבַּתָ כָל ִרׁשְעֵי אֶָרץ לָכֵן אָהַבְּתִי עֵֹדתֶיָ:

ׁשָמְָרה נַפְׁשִי עֵֹדתֶיָ וָאֹהֲבֵם מְאֹד:

טֹוב לִי תֹוַרת ּפִיָ מֵאַלְפֵי זָהָב וָכָסֶף:

סָמַר מִּפַחְּדְָ בְׂשִָרי ּומִּמִׁשְּפָטֶיָ יֵָראתִי:

ׁשָמְַרּתִי פִּקּוֶדיָ וְעֵֹדתֶיָ ּכִי כָל ּדְָרכַי נֶגְּדֶָ:

ת ְִקַרב ִרּנָתִי לְפָנֶיָ אֲֹדנָי ּכְִדבְָרָ הֲבִינֵנִי:

לאחר מכן אומרים קדיש )ובלבד שיש מנין(:

ּתָבֹוא תְחִּנָתִי לְפָנֶיָ ּכְאִמְָרתְָ הַּצִילֵנִי:

קדיש יתום  /יהא שלמא

ּתַּבַעְנָה ׂשְפָתַי ּתְהִּלָה ּכִי תְלַּמְֵדנִי חֻּקֶיָ:

האבלים :יִתְּגַּדַל וְיִתְַקּדַׁש ׁשְמֵּה ַרּבָא.

ּתַעַן לְׁשֹונִי אִמְָרתֶָ ּכִי כָל מִצְֹותֶיָ ּצֶֶדק:

הקהל :אָמֵן.

ּתְהִי יְָדָ לְעָזְֵרנִי ּכִי פִּקּוֶדיָ בָחְָרּתִי:

האבליםּ :בְעָלְמָא ּדִי בְָרא ּכְִרעּותֵה ,וְיַמְלִיְ מַלְכּותֵה ,וְיַצְמַח ּפְֻרָקנֵה ,וִיָקֵרב

ּתָאַבְּתִי לִיׁשּועָתְָ אֲֹדנָי וְתֹוָרתְָ ׁשַעֲׁשֻעָי:

מְׁשִיחֵּה.

ּתְחִי נַפְׁשִי ּותְהַלְלֶּךָ ּומִׁשְּפָטֶָ יַעְזְֻרנִי:

הקהל :אָמֵן.

ּתָעִיתִי ּכְׂשֶה אֹבֵד ּבַּקֵׁש עַבְּדֶָ ּכִי מִצְֹותֶיָ ֹלא ׁשָכָחְּתִי:

האבליםּ :בְחַּיֵיכֹון ּובְיֹומֵיכֹון ּובְחַּיֵי ְדכָל ּבֵית יִׂשְָראֵלּ ,בַעֲגָלָא ּובִזְמַן ָקִריב וְאִמְרּו
אָמֵן.

וכן אותיות של המילה "נשמה" מתוך מזמור קי"ט:

הקהל :אָמֵן.

"נֵר לְַרגְלִי ְדבֶָרָ וְאֹור לִנְתִיבָתִי:

האבלים :יְהֵא ׁשְמֵּה ַרּבָא מְבַָרְ לְעָלַם ּולְעָלְמֵי עָלְמַּיָא יִתְּבַָרְ .וְיִׁשְּתַּבַח .וְיִתְּפָאַר.

נִׁשְּבַעְּתִי וָאֲַקּיֵמָה לִׁשְמֹר מִׁשְּפְטֵי צְִדֶקָ:

וְיִתְרֹומַם .וְיִתְנַׂשֵּא .וְיִתְהַּדָר .וְיִתְעַּלֶה .וְיִתְהַּלָל ׁשְמֵּה ּדְֻקְדׁשָאּ ,בְִריְ הּוא.

נַעֲנֵיתִי עַד מְאֹד אֲֹדנָי חַּיֵנִי כְִדבֶָרָ:

הקהל :אָמֵן.

נְִדבֹות ּפִי ְרצֵה נָא אֲֹדנָי ּומִׁשְּפָטֶיָ לַּמְֵדנִי:

האבלים :לְעֵּלָא מִן ּכָל ּבְִרכָתָאׁ .שִיָרתָאּ .תֻׁשְּבְחָתָא וְנֶחֱמָתָאּ .דַאֲמִיָרן ּבְעָלְמָא

נַפְׁשִי בְכַּפִי תָמִיד וְתֹוָרתְָ ֹלא ׁשָכָחְּתִי:

וְאִמְרּו אָמֵן.

נָתְנּו ְרׁשָעִים ּפַח לִי ּומִּפִּקּוֶדיָ ֹלא תָעִיתִי:

הקהל :אָמֵן.

נָחַלְּתִי עְֵדֹותֶיָ לְעֹולָם ּכִי ׂשְׂשֹון לִּבִי הֵּמָה:

האבלים :יְהֵא ׁשְלָמָא ַרּבָא מִן ׁשְמַּיָא .חַּיִים וְׂשָבָע וִיׁשּועָה וְנֶחָמָה וְׁשֵיזָבָא ּוְרפּואָה

נָטִיתִי לִּבִי לַעֲׂשֹות חֻּקֶיָ לְעֹולָם עֵֶקב".

ּוגְאֻּלָה ּוסְלִיחָה וְכַּפָָרה וְֵריוַח וְהַּצָלָה .לָנּו ּולְכָל עַּמֹו יִׂשְָראֵל וְאִמְרּו אָמֵן.
הקהל :אָמֵן.

"ׂשִָרים ְרָדפּונִי חִּנָם ּומִּדְבְָרָ ּפָחַד לִּבִי:

האבלים) :פוסעים שלוש פסיעות לאחור( עֹוׂשֶה ׁשָלֹום בִמְרֹומָיו ,הּוא ּבְַרחֲמָיו

ׂשָׂש אָנֹכִי עַל אִמְָרתֶָ ּכְמֹוצֵא ׁשָלָל ָרב:

יַעֲׂשֶה ׁשָלֹום עָלֵינּו וְעַל ּכָל עַּמֹו יִׂשְָראֵל ,וְאִמְרּו אָמֵן.

ׁשֶֶקר ׂשָנֵאתִי וָאֲתַעֵבָה ּתֹוָרתְָ אָהָבְּתִי:

הקהל :אָמֵן.

ׁשָלֹום ָרב לְאֹהֲבֵי תֹוָרתֶָ וְאֵין לָמֹו מִכְׁשֹול:

לאחר מכן אומרים תפילת השכבה )טוב ומועיל יותר לנשמת המת לומר

ׂשִּבְַרּתִי לִיׁשּועָתְָ אֲֹדנָי ּומִצְֹותֶיָ עָׂשִיתִי:

השכבה זו בקיצור:

ׁשֶבַע ּבַּיֹום הִּלַלְּתִיָ עַל מִׁשְּפְטֵי צְִדֶקָ:

ׁשָמְָרה נַפְׁשִי עֵֹדתֶיָ וָאֹהֲבֵם מְאֹד:

"הַמְַרחֵם עַל ּכָל ּבְִרּיֹותָיו הּוא יָחֹוס וְיַחְמֹול וִיַרחֵם עַל נֶפֶׁש ,רּוחַ ּונְׁשָמָה ׁשֶל

ׁשָמְַרּתִי פִּקּוֶדיָ וְעֵֹדתֶיָ ּכִי כָל ּדְָרכַי נֶגְּדֶָ".

)פב"פ( .רּוחַ אֲֹדנָי תְנִיחֶּנּו )לאשה ּ -תְנִיחֶּנָה( בְגַן עֵֶדן".

"מָה אָהַבְּתִי תֹוָרתֶָ ּכָל הַּיֹום הִיא ׂשִיחָתִי:

לאדם גדול בחכמה וביראת שמים אומרים השכבה זו:

מֵאֹיְבַי ּתְחַּכְמֵנִי מִצְֹותֶָ ּכִי לְעֹולָם הִיא לִי:

"וְהַחָכְמָה מֵאַיִן ּתִּמָצֵא ,וְאֵי זֶה מְקֹום ּבִינָה :אַׁשְֵרי אָָדם מָצָא חָכְמָה ,וְאָָדם יָפִיק

מִּכָל מְלַּמְַדי הִׂשְּכַלְּתִי ּכִי עְֵדֹותֶיָ ׂשִיחָה לִי:

ּתְבּונָה :מָה ַרב טּובְָ אֲׁשֶר צָפַנְּתָ ּלִיֵראֶיָּ ,פָעַלְּתָ לַחֹוסִים ּבְָ ,נֶגֶד ּבְנֵי אָָדם :מַה ּיָָקר

מִּזְֵקנִים אֶתְּבֹונָן ּכִי פִּקּוֶדיָ נָצְָרּתִי:

חַסְּדְָ אֱֹלהִיםּ ,ובְנֵי אָָדם ּבְצֵל ּכְנָפֶיָ יֶחֱסָיּון :יְִרוְיֻן מִּדֶׁשֶן ּבֵיתֶָ ,וְנַחַל עֲָדנֶיָ תַׁשְֵקם:

מִּכָל אַֹרח ָרע ּכָלִאתִי ַרגְלָי לְמַעַן אֶׁשְמֹר ּדְבֶָרָ:

טֹוב ׁשֵם מִׁשֶּמֶן טֹוב ,וְיֹום הַּמָוֶת מִּיֹום הִּוָלְדֹו :סֹוף ּדָבָר הַּכֹל נִׁשְמָע ,אֶת הָאֱֹלהִים

מִּמִׁשְּפָטֶיָ ֹלא סְָרּתִי ּכִי אַּתָה הֹוֵרתָנִי:

יְָרא וְאֶת מִצְֹותָיו ׁשְמֹור ּכִי זֶה ּכָל הָאָָדם :יַעְלְזּו חֲסִיִדים ּבְכָבֹוד ,יְַרּנְנּו עַל

מַה ּנִמְלְצּו לְחִּכִי אִמְָרתֶָ מִּדְבַׁש לְפִי:

מִׁשְּכְבֹותָם :מְנּוחָה נְכֹונָהּ .בִיׁשִיבָה עֶלְיֹונָהּ .בְמַעֲלַת ְקדֹוׁשִים ּוטְהֹוִריםּ .כְזֹוהַר

מִּפִּקּוֶדיָ אֶתְּבֹונָן עַל ּכֵן ׂשָנֵאתִי ּכָל אַֹרח ׁשֶָקר".

הָָרִקיעַ מְאִיִרים ּומַזְהִיִרים .וְחִּלּוץ עֲצָמִים .וְכַּפַָרת אֲׁשָמִים .וְהְַרחַָקת ּפֶׁשַע.
וְהְַקָרבַת יֶׁשַע .וְחֶמְלָה וַחֲנִינָה .מִּלִפְנֵי ׁשֹוכֵן מְעֹונָה .וְחּולָָקא טָבָא .לְחַּיֵי הָעֹולָם

"הֹוֵרנִי אֲֹדנָי ּדֶֶרְ חֻּקֶיָ וְאֶּצְֶרּנָה עֵֶקב:

הַּבָאׁ .שָם ּתְהֵא מְנַת ּומְחִיצַת וִיׁשִיבַת נֶפֶׁש הַׁשֵּם הַּטֹוב הַּמְרּוחָם )פלוני(

הֲבִינֵנִי וְאֶּצְָרה תֹוָרתֶָ וְאֶׁשְמְֶרּנָה בְכָל לֵב:

רּוחַ אֲֹדנָי ּתְנִיחֶּנּו ּבְגַן עֵֶדןּ .דְאִתְּפְטָר מִן עַלְמָא הֵָדין ּכְִרעּות אֱלָהָא מָאֵריּה ׁשְמַּיָא

הְַדִריכֵנִי ּבִנְתִיב מִצְֹותֶיָ ּכִי בֹו חָפָצְּתִי:

וְאְַרעָא .מֶלְֶ מַלְכֵי הַּמְלָכִים ּבְַרחֲמָיו יְַרחֵם עָלָיו .וְיָחֹוס וְיַחְמֹול עָלָיו .מֶלְֶ מַלְכֵי

הַט לִּבִי אֶל עְֵדֹותֶיָ וְאַל אֶל ּבָצַע:

הַּמְלָכִים ּבְַרחֲמָיו יַסְּתִיֵרהּו ּבְצֵל ּכְנָפָיו ּובְסֵתֶר אָהֳלֹו לַחֲזֹות ּבְנֹועַם אֲֹדנָי ּולְבַּקֵר

הַעֲבֵר עֵינַי מְֵראֹות ׁשָוְא ּבְִדָרכֶָ חַּיֵנִי:

ּבְהֵיכָלֹוּ .ולְֵקץ הַּיָמִין יַעֲמִיֵדהּוּ .ומִּנַחַל עֲָדנָיו יַׁשְֵקהּו .וְיִצְרֹור ּבִצְרֹור הַחַּיִים נִׁשְמָתֹו.

הֵָקם לְעַבְּדְָ אִמְָרתֶָ אֲׁשֶר לְיְִראָתֶָ:

וְיָׂשִים ּכָבֹוד מְנּוחָתֹו .אֲֹדנָי הּוא נַחֲלָתֹו .וְיִּלָוֶה אֵלָיו הַׁשָּלֹום וְעַל מִׁשְּכָבֹו יִהְיֶה

הַעֲבֵר חְֶרּפָתִי אֲׁשֶר יָגְֹרּתִי ּכִי מִׁשְּפָטֶיָ טֹובִים:

ׁשָלֹוםּ .כְִדכְתִיב :יָבֹוא ׁשָלֹום יָנּוחּו עַל מִׁשְּכְבֹותָם .הֹלְֵ נְכֹחֹו .הּוא וְכָל ּבְנֵי יִׂשְָראֵל

הִּנֵה ּתָאַבְּתִי לְפִּקֶֻדיָ ּבְצְִדָקתְָ חַּיֵנִי".

הַׁשֹּוכְבִים עִּמֹו ּבִכְלַל הַָרחֲמִים וְהַּסְלִיחֹות .וְכֵן יְהִי ָרצֹון וְנֹאמַר אָמֵן".
השכבה לאשה:
אֵׁשֶת חַיִל מִי יִמְצָא ,וְָרחֹק מִּפְנִינִים מִכְָרּהׁ :שֶֶקר הַחֵן וְהֶבֶל הַּיֹפִי ,אִׁשָּה
יְִראַת אֲֹדנָי הִיא תִתְהַּלָלּ :תְנּו לָּה מִּפְִרי יֶָדיהָ ,וִיהַלְלּוהָ בַׁשְּעִָרים מַעֲׂשֶיהָ:
ַרחֲמָנָא ּדְַרחֲמָנּותָא ִדי לֵיּה הִיא ּובְמֵימְֵריּה אִתְּבְִריאּו עָלְמַּיָא עַלְמָא הֵָדין וְעַלְמָא
ּדְאָתֵי ּוגְנַז ּבֵיּה צְַדָקנִּיֹות וְחַסְּדָנִּיֹות ּדְעַבְָדן ְרעּותֵיּה ּובְמֵימְֵריּה ּובִיָקֵריּה ּובְתּוְקפֵיּה
יֵאמַר לְמֵיעַל קֳָדמֹוהִי ּדּוכְָרן נֶפֶׁש הָאִׁשָּה הַּכְבּוָדה וְהַּצְנּועָה וְהַּנִכְּבֶֶדת מַָרת
)פלונית( רּוחַ אֲֹדנָי ּתְנִיחֶּנָה ּבְגַן עֵֶדןּ .דְאִתְּפְטַָרת מִן עַלְמָא הֵָדין ּכְִרעּות אֱלָהָא
מֵָריּה ׁשְמַּיָא וְאְַרעָא .הַּמֶלְֶ ּבְַרחֲמָיו יָחֹוס וְיַחְמֹול עָלֶיהָ.

וְיִּלָוֶה אֵלֶיהָ הַׁשָּלֹום וְעַל מִׁשְּכָבָה יִהְיֶה ׁשָלֹוםּ .כְִדכְתִיב :יָבֹוא ׁשָלֹום יָנּוחּו עַל
מִׁשְּכְבֹותָם .הֹלְֵ נְכֹחֹו .הִיא וְכָל ּבְנֹות יִׂשְָראֵל הַׁשֹּוכְבֹות עִּמָּה ּבִכְלַל הַָרחֲמִים
וְהַּסְלִיחֹות .וְכֵן יְהִי ָרצֹון וְנֹאמַר אָמֵן".
יש נוהגים להניח על הקבר אבן משום כבוד הנפטר.
ביציאה מבית הקברות נוהגים ליטול ידיים  3פעמים על כל יד לסירוגין.
לפני שעוזבים את בית העלמין ,יש נוהגים לומר כמה תפילות ,שעיקרן מבטא
את האמונה בתחיית המתים לעתיד לבוא .תפילות אלו מהוות מעין פרידה מן
הנפטר ,והבעת בטחון באמונה כי ישובו לראותו עם תחיית המתים .להלן שלוש
תפילות פרידה .הראשונה היא תיאור חזון העצמות היבשות המתאר את תחיית
המתים .מתואר בספר יחזקאל )לז ,א-טו( וממנו לקוחים הפסוקים הבאים:
"הָיְתָה עָלַי יַד-אֲֹדנָי וַּיֹוצִיאֵנִי בְרּוחַ אֲֹדנָי וַיְנִיחֵנִי ּבְתֹוְ הַּבְִקעָה ,וְהִיא מְלֵאָה
עֲצָמֹות :וְהֶעֱבִיַרנִי עֲלֵיהֶם סָבִיב סָבִיב ,וְהִּנֵה ַרּבֹות מְאֹד עַלּ-פְנֵי הַּבְִקעָה ,וְהִּנֵה
יְבֵׁשֹות מְאֹד :וַּיֹאמֶר אֵלַיּ :בֶן-אָָדם ,הֲתִחְיֶינָה הָעֲצָמֹות הָאֵּלֶה ,וָאֹמַר :אֲֹדנָי אֱֹלהִים,
אַּתָה יָָדעְּתָ :וַּיֹאמֶר אֵלַי :הִּנָבֵא עַל הָעֲצָמֹות הָאֵּלֶה ,וְאָמְַרּתָ אֲלֵיהֶם :הָעֲצָמֹות
הַיְבֵׁשֹותׁ ,שִמְעּו ּדְבַר-אֲֹדנָיּ :כֹה אָמַר אֲֹדנָי אֱֹלהִים לָעֲצָמֹות הָאֵּלֶה :הִּנֵה אֲנִי מֵבִיא
בָכֶם רּוחַ וִחְיִיתֶם :וְנָתַּתִי עֲלֵיכֶם ּגִיִדים ,וְהַעֲלֵתִי עֲלֵיכֶם ּבָׂשָר ,וְָקַרמְּתִי עֲלֵיכֶם עֹור
וְנָתַּתִי בָכֶם רּוחַ וִחְיִיתֶם ,וִיַדעְּתֶם ּכִי-אֲנִי אֲֹדנָי :וְנִּבֵאתִי ּכַאֲׁשֶר צֻּוֵיתִי ,וַיִהִי-קֹול
ּכְהִּנָבְאִי וְהִּנֵהַ-רעַׁש ,וַּתְִקְרבּו עֲצָמֹות ,עֶצֶם אֶל-עַצְמֹו :וְָראִיתִי ,וְהִּנֵה-עֲלֵיהֶם ּגִִדים
ּובָׂשָר עָלָה וַּיְִקַרם עֲלֵיהֶם עֹור מִלְמָעְלָה ,וְרּוחַ אֵין ּבָהֶם :וַּיֹאמֶר אֵלַי :הִּנָבֵא
אֶל-הָרּוחַ ,הִּנָבֵא בֶן-אָָדם ,וְאָמְַרּתָ אֶל-הָרּוחַּ :כֹה אָמַר אֲֹדנָי אֱֹלהִים :מֵאְַרּבַע רּוחֹות
ּבֹאִי הָרּוחַּ ,ופְחִי ּבַהֲרּוגִים הָאֵלֶה ,וְיִחְיּו :וְהִּנַּבֵאתִי ּכַאֲׁשֶר צִּוָנִי ,וַּתָבֹוא בָהֶם הָרּוחַ
וַּיִחְיּו וַּיַעַמְדּו עַלַ-רגְלֵיהֶם ,חַיִל ּגָדֹול מְאֹד מְאֹד :וַּיֹאמֶר אֵלַיּ :בֶן-אָָדם ,הָעֲצָמֹות
הָאֵּלֶה ּכָלּ-בֵית יִׂשְָראֵל הֵּמָה ,הִּנֵה אֹמְִרים :יָבְׁשּו עַצְמֹותֵינּו וְאָבְָדה תְִקוָתֵנּו ,נִגְזְַרנּו
לָנּו :לָכֵן הִּנָבֵא וְאָמְַרּתָ אֲלֵיהֶםּ ,כֹה-אָמַר אֲֹדנָי אֱֹלהִים הִּנֵה אֲנִי פֹתֵחַ
אֶתִ-קבְרֹותֵיכֶם וְהַעֲלֵיתִי אֶתְכֶם מִּקִבְרֹותֵיכֶם ,עַּמִי ,וְהֵבֵאתִי אֶתְכֶם אֶל-אְַדמַת
יִׂשְָראֵל :וִיַדעְּתֶם ּכִי-אֲנִי אֲֹדנָיּ ,בְפִתְחִי אֶת ִקבְרֹותֵיכֶם ּובְהַעֲלֹותִי אֶתְכֶם
מִּקִבְרֹותֵיכֶם עַּמִי :וְנָתַּתִי רּוחִי בָכֶם וִחְיִיתֶם ,וְהִּנַחְּתִי אֶתְכֶם עַל אְַדמַתְכֶם,
וִיַדעְּתֶם ּכִי אֲנִי אֲֹדנָיּדִּבְַרּתִי וְעָׂשִיתִי ,נְאֻם-אֲֹדנָי".
תפילה נוספת הנאמרת בשעת הפרדה מן הקבר היא תפילת "אב הרחמים":
"אַב הָרחַמֲיִם ׁשֹוכֵן מְרֹומִיםּ ,בְַרחֲמָיו הָעֲצּומִים הּוא יִפְֹקד ּבְַרחֲמִים הַחֲסִיִדים
וְהַיְׁשִָרים וְהַּתְמִימִיםְ ,קהִּלֹות הַּקֶֹדׁש ׁשֶּמָסְרּו נַפְׁשָם עַל ְקֻדׁשַּת הַׁשֵּם ,הַּנֶאֱהָבִים
וְהַּנְעִימִים ּבְחַּיֵיהֶםּ ,ובְמֹותָם ֹלא נִפְָרדּו ,מִּנְׁשִָרים ַקּלּו ,מֵאֲָריֹות ּגָבֵרּו ,לַעֲׂשֹות ְרצֹון
קֹונָם וְחֵפֶץ צּוָרם .יִזְּכְֵרם אֱֹלהֵינּו לְטֹובָה עִם ׁשְאָר צַּדִיֵקי עֹולָם ,וְיִנְֹקם נְִקמַת ַדם
עֲבָָדיו הַׁשָּפּוְּ ,כַּכָתּוב ּבְתֹוַרת מִשֶה אִיׁש הָאֱֹלהִים :הְַרנִינּו גֹויִם עַּמֹוּ ,כִי ַדם עֲבָָדיו
יִּקֹום .וְנָָקם יָׁשִיב לְצָָריו ,וְכִּפֶר אְַדמָתֹו עַּמֹו :וְעַל יְֵדי עֲבֶָדיָ הַּנְבִיאִים ּכָתּוב לֵאמֹר:
וְנִּקֵיתִי ּדָמָם ֹלא-נִּקֵיתִי ,ואֲֹדנָי ׁשֹכֵן ּבְצִּיֹוןּ :ובְכִתְבֵי הַּקֶֹדׁש נֶאֱמַר :לָּמָה ּיֹאמְרּו
הַּגֹויִם אַּיֵה אֱֹלהֵיהֶם ,יִּוַָדע ּבַּגֹויִם לְעֵינֵינּו נְִקמַת ַדם-עֲבֶָדיָ הַׁשָּפּוְ :וְאֹומֵרּ :כִיֹ-דֵרׁש
ּדָמִים אֹותָם זָכַרֹ ,לאׁ-שָכַח צַעֲַקת עֲנָוִים :וְאֹומֵר :יִָדין ּבַּגֹויִם מָלֵא גְוִּיֹות ,מָחַץ ֹראׁש
עַל-אֶֶרץ ַרּבָה :מִּנַחַל ּבַּדֶֶרְ יִׁשְּתֶה ,עַלּ-כֵן יִָרים ֹראׁש".
בקשת פרידה
יש שאומרים לאחר "אב הרחמים" ומסיימים בבקשת הפרדה:
"ׁשָלֹום עֲלֵיכֶן ,נְׁשָמֹות טְהֹורֹות ,נֶאֱלָצֹות מִּזִיו יֹוצֵר הַּמְאורות :הִנְנִי הֹולְֵ לְַדְרּכִי
וְנַפְשִי אֶת אֲֹדנָיּבְָרכִיּ .ולְאֵל חַי ּתְפִּלָתִי ,יִׁשְמֹר ּבִי רּוחִי וְנִׁשְמָתִי .יִׁשְמַע עֲתִיַרת
ּדֹוְרׁשָיו .יְַרּבֶה ּכְבֹוד ׁשְלֵמָיוּ .ובְכֵן נּוחּו יְשִָרים נּוחּו ,עַד יֵעֶָרה עֲלֵיכֶם רּוחַ מִּמָרֹום
וְיֹאמַר ׁשֹוכֵן מָרֹום אֲדֹון הַחַּיִים :עִמְדּו יְׁשִָרים וְשּובּו לְחַּיִים .וְאָז ּתִָקיצּו ּותְַרּנְנּו
וְתָקּומּו וְתִחְיּו .וַאֲנַחְנּו נִּכָנֵס לְחַּיִים טֹובִים ּולְׁשָלֹום .עַד אֲׁשֶר יְִקַרב הֲלֹום צִיר
נֶאֱמָן ,מְׁשִיחַ אֱֹלהֵי יַעֲֹקב ,וְהֵׁשִיב לֵב-אָבֹות עַל ּבָנִים וְלֵבּ-בָנִים עַל-אֲבֹותָם ,וְצֶֶדק
יְהַּלְֵ לְפָנֵינּוּ ,ונְהַּלֵל ּונְׁשַּבֵחַ לֵאֹלהֵינּו עֹׂשֶה גְֹדלֹות עַד-אֵין חֵֶקר וְנִפְלָאֹות עַד-אֵין
מִסְּפָר .הּוא הָאֵל הַּגָדֹול וְהַּגִּבֹור ,מְחַּיֶה מֵתִים ּבְמַאֲמָרֹוּ .בָרּוְ הּוא ,מְחַּיֵה הַּמֵתִים.
ּבִּלַע הַּמָוֶת לָנֶצַח ּומָחָה אֲֹדנָי אֱֹלהִים ּדִמְעָה מֵעַל ּכַלּ-פָנִים ,וְחְֶרּפַת עַּמֹו יָסִיר מֵעַל
ּכָל הָאֶָרץּ ,כִי אֲֹדנָי ּדִּבֵר".

