לע"נ יהודית לבנברג

תפילות יום השנה – )"יארצייט"( בעת העליה לקבר
מי שלא היה בבית קברות במשך שלושים יום מברך
ברכה זו בבואו תוך ד' אמות לקברים:

עולָם ,אֲ ֶׁשר י ַָצר ֶא ְתכֶ ם ַּב ִדּ ין,
ָּברו ְּך ַא ּ ָתה יְ יָ ,אֱ ל ֵֹהינ ּו ֶמל ְֶך ָה ֹ
ְוזָן ְו ִכלְ ּ ֵכל ֶא ְתכֶ ם ַּב ִדּ יןְ ,ו ֵה ִמית ֶא ְתכֶ ם ַּב ִדּ יןְ ,ו ֹיו ֵד ַע ִמ ְס ּ ַפר
ּ ֻכ ּ ְלכֶ ם ַּב ִדּ יןְ ,ו ָע ִתיד לְ ַהחֲ זִ יר וּלְ ַהחֲ ֹיו ְתכֶ ם ַּב ִדּ יןָּ :ברו ְּך ַא ּ ָתה יְ יָ,
ְמ ַח ּיֵה ַה ּ ֵמ ִתים:
יע.
הו ִ ׁש ַ
עולָם ,אֲ דֹנָ י ְמ ַח ּיֵה ֵמ ִתים ַא ּ ָתהַ ,רב לְ ֹ
ַא ּ ָתה ִ ּג ּב ֹור לְ ֹ
סו ֵמ ְך
ְמכַ לְ ּ ֵכל ַח ִ ּיים ְ ּב ֶח ֶסדְ ,מ ַח ּיֵה ֵמ ִתים ְ ּב ַרחֲ ִמים ַר ִ ּביםֹ ,
יש ֵני
תו לִ ֵׁ
חולִ ים ,ו ַּמ ִּתיר אֲ סו ִּרים ,ו ְּמ ַק ּיֵם אֱ מוּנָ ֹ
רופֵ א ֹ
ֹנו ְפלִ יםְ ,ו ֹ
ּרות ו ִּמי דּ ֹו ֶמה ּל ְָךֶ ,מל ְֶך ֵמ ִמית ו ְּמ ַח ּיֶה
מו ָך ַּב ַעל ְ ּגבו ֹ
ָעפָ רִ .מי כָ ֹ
יח יְ ׁשו ָּעה.
ו ַּמ ְצ ִמ ַ
ְונֶאֱ ָמן ַא ּ ָתה לְ ַהחֲ ֹיות ֵמ ִתים.
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תהילים פרק לג
הוד ּו ַליָי ְ ּב ִכנּ ֹור ְ ּבנֵבֶ ל
יקים ַּביָי לַיְ ָׁש ִרים נָ אוָ ה ְת ִה ּלָהֹ :
ַר ְ ּננ ּו צַ ִדּ ִ
יטיב ּו נַ ֵּגן ִ ּב ְתרו ָּעהִּ :כי
לו ִ ׁשיר ָח ָד ׁש ֵה ִ
לוׁ ִ :שיר ּו ֹ
ָע ׂש ֹור ז ּ ְַמר ּו ֹ
י ָָׁשר ְדּ בַ ר יְ ָי ְוכָ ל ַמעֲ ֵ ׂשה ּו ֶּבאֱ מוּנָ ה :א ֵֹהב ְצ ָד ָקה ו ִּמ ְ ׁש ּ ָפט ֶח ֶסד
יְ ָי ָמלְ ָאה ָה ָא ֶרץּ ִ :ב ְד ַבר יְ ָי ָׁש ַמיִ ם נַ עֲ ׂש ּו ו ְּברו ַּח ּ ִפיו ָּכל ְצ ָב ָאם:
מות :יִ ְירא ּו ֵמיְ ָי ָּכל
הו ֹ
רות ְּת ֹ
או ָצ ֹ
ּ ֹכנֵס ּ ַכ ּנֵד ֵמי ַה ּיָם נ ֵֹתן ְ ּב ֹ
אמר וַ ּי ִֶהי הוא ִצ ָּוה
ָה ָא ֶרץ ִמ ּ ֶמנּ ּו יָגוּר ּו ָּכל י ְ ֹׁשבֵ י ֵתבֵ לִּ :כי הוּא ַ
בות ַע ּ ִמים :עֲ צַ ת יְ ָי
וַ ּיַעֲ מֹד :יְ ָי ֵה ִפיר עֲ צַ ת ג ֹּויִ ם ֵהנִ יא ַמ ְח ְ ׁש ֹ
בות לִ ּב ֹו לְ דֹר וָ דֹרַ :א ְ ׁש ֵרי ַהג ֹּוי אֲ ֶׁשר יְ ָי
עולָם ּ ַתעֲ מֹד ַמ ְח ְ ׁש ֹ
לְ ֹ
לוִ :מ ּׁ ָש ַמיִ ם ִה ִ ּביט יְ ָי ָראה ֶאת ָּכל
אֱ ל ָֹהיו ָה ָעם ָּב ַחר לְ נַ חֲ לָה ֹ
יח ֶאל ָּכל י ְ ֹׁשבֵ י ָה ָא ֶרץַ :ה ּיֹצֵ ר
כון ִ ׁש ְב ּת ֹו ִה ְ ׁש ִ ּג ַ
ְ ּבנֵי ָה ָא ָדםִ :מ ּ ְמ ֹ
יהםֵ :אין ַה ּ ֶמל ְֶך ֹנו ָׁשע ְ ּב ָרב ָחיִ ל
י ַַחד לִ ָּבם ַה ּ ֵמ ִבין ֶאל ָּכל ַמעֲ ֵ ׂש ֶ
ילו לֹא
ִ ּג ּב ֹור לֹא יִ ָּנצֵ ל ְ ּב ָרב ּכ ַֹחֶׁ :ש ֶקר ַה ּסוּס לִ ְת ׁשו ָּעה ו ְּברֹב ֵח ֹ
יְ ַמ ּלֵטִ :ה ֵּנה ֵעין יְ ָי ֶאל יְ ֵר ָאיו ל ְַמיַחֲ לִ ים לְ ַח ְסדּ ֹו :לְ ַהצִּ יל ִמ ּ ָמוֶ ת
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נַ ְפ ָׁשם וּלְ ַח ּי ֹו ָתם ָּב ָר ָעב :נַ ְפ ֵׁשנ ּו ִח ְּכ ָתה ַליָי ֶעזְ ֵרנ ּו ו ָּמגִ ּנֵנ ּו הוּא:
בו יִ ְׂש ַמח לִ ֵּבנ ּו ִּכי ְב ֵׁשם ָק ְד ׁש ֹו ָב ָט ְחנוּ :יְ ִהי ַח ְס ְדּ ָך יְ ָי ָעלֵינ ּו
ִּכי ֹ
ּ ַכאֲ ֶׁשר יִ ַחלְ נ ּו ל ְָך:
תהילים פרק טז
יתי ָב ְךָ :א ַמ ְר ְּת ַליָי אֲ דֹנָ י ָא ּ ָתה
ִמ ְכ ּ ָתם לְ ָד ִוד ָׁש ְמ ֵרנִ י ֵאל ִּכי ָח ִס ִ
טו ָב ִתי ַּבל ָעל ָ
דו ִ ׁשים אֲ ֶׁשר ָּב ָא ֶרץ ֵה ּ ָמה ְו ַא ִדּ ֵירי ָּכל
ֶיך :לִ ְק ֹ
ֹ
בו ָתם ַא ֵחר ָמ ָהר ּו ַּבל ַא ִּס ְ
יהם ִמדָּ ם
יך נִ ְס ּ ֵכ ֶ
ֶח ְפ ִצי ָבם :יִ ְר ּב ּו ַעצְּ ֹ
כו ִסי ַא ּ ָתה
מו ָתם ַעל ְׂשפָ ָתי :יְ ָי ְמנָ ת ֶחלְ ִקי ְו ֹ
ּובַ ל ֶא ּׂ ָשא ֶאת ְ ׁש ֹ
ּת ֹו ִמ ְ
ימים ַאף נַ חֲ לָת ָׁש ְפ ָרה ָעלָי:
יך ג ֹּו ָרלִ י :חֲ ָבלִ ים נָ ְפל ּו לִ י ַּב ְ ּנ ִע ִ
יתי יְ ָי
ֵילות יִ ְּסרוּנִ י ִכלְ ֹיו ָתיׁ ִ :ש ִּו ִ
אֲ ָב ֵר ְך ֶאת יְ ָי אֲ ֶׁשר יְ ָע ָצנִ י ַאף ל ֹ
בו ִדי
ימינִ י ַּבל ֶא ּמ ֹוט :לָכַ ן ָ ׂש ַמח לִ ִ ּבי וַ ָ ּיגֶל ְּכ ֹ
לְ ֶנגְ ִדּ י ָת ִמיד ִּכי ִמ ִ
אול לֹא ִת ּ ֵתן
ַאף ְ ּב ָ ׂש ִרי יִ ְ ׁש ּכֹן לָבֶ ַטחִּ :כי לֹא ַתעֲ זֹב נַ ְפ ִ ׁשי לִ ְ ׁש ֹ
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חות ֶאת
יענִ י א ַֹרח ַח ִ ּיים ש ַֹבע ְׂש ָמ ֹ
אות ָׁש ַחתּ :ת ֹו ִד ֵ
חֲ ִס ְיד ָך לִ ְר ֹ
ּ ָפנ ָ
ימינְ ָך ֶנ ַצח:
ימות ִ ּב ִ
ֶיך נְ ִע ֹ

תהילים פרק יז
יבה ִר ָּנ ִתי ַהאֲ זִ ינָ ה ְת ִפ ּל ִָתי
ְּת ִפ ּלָה לְ ָד ִוד ִ ׁש ְמ ָעה יְ ָי צֶ ֶדק ַה ְק ִ ׁש ָ
יך ִמ ְ ׁש ּ ָפ ִטי יֵצֵ א ֵעי ֶנ ָ
ְ ּבלֹא ִׂש ְפ ֵתי ִמ ְר ָמהִ :מ ּ ְלפָ ֶנ ָ
יך ּ ֶתחֱ זֶינָ ה
יש ִריםָּ :ב ַחנְ ּ ָתי לִ ִ ּבי ּ ָפ ַק ְד ּ ָת ּלַיְ לָה ְצ ַר ְפ ּ ָתנִ י בַ ל ִּת ְמ ָצא ז ַּמ ִֹתי
ּ ֵמ ָׁ
ָ
חות
ַּבל יַעֲ ָבר ּ ִפי :לִ ְפ ֻע ּל ֹות ָא ָדם ִ ּב ְד ַבר ְׂשפָ ֶתיך אֲ נִ י ָׁש ַמ ְר ִּתי ָא ְר ֹ
את ָ
לו ֶת ָ
יך
מוט ּו ְפ ָע ָמי :אֲ נִ י ְק ָר ִ
יך ַּבל נָ ֹ
ּ ָפ ִריץָ ּ :תמ ְֹך אֲ ׁ ֻש ַרי ְ ּב ַמ ְע ְ ּג ֹ
ִּכי ַתעֲ ֵננִ י ֵאל ַהט ָאזְ נְ ָך לִ י ְ ׁש ַמע ִא ְמ ָר ִתיַ :ה ְפלֵה חֲ ָס ֶד ָ
יע
מו ִ ׁש ַ
יך ֹ
ימינ ָ
יש ֹון ַּבת ָעיִ ן ְ ּבצֵ ל
ֶךָׁ :ש ְמ ֵרנִ י ְּכ ִא ׁ
קו ְמ ִמים ִ ּב ִ
חו ִסים ִמ ּ ִמ ְת ֹ
ֹ
ְּכנָ פֶ ָ
יך ּ ַת ְס ִּת ֵירנִ יִ :מ ּ ְפ ֵני ְר ָׁש ִעים ז ּו ַׁשדּ וּנִ י אֹיְ ַבי ְ ּבנֶפֶ ׁש י ִ ַּקיפ ּו
ימו ִד ְ ּבר ּו ְבגֵאוּתַ :א ּׁש ֵרנ ּו ַע ּ ָתה ְס ָבב ּונ ּו
מו ָסגְ ר ּו ּ ִפ ֹ
ָעלָיֶ :חלְ ָּב ֹ
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סוף לִ ְטרֹף
טות ָּב ָא ֶרץִ :דּ ְמי ֹֹנו ְּכ ַא ְריֵה יִ ְכ ֹ
יהם י ִ ָׁשית ּו לִ נְ ֹ
ֵעינֵ ֶ
יעה ּו ּ ַפ ּ ְל ָטה
ְו ִכ ְכ ִפיר י ֵֹׁשב ְ ּב ִמ ְס ּ ָת ִרים :קו ָּמה יְ ָי ַק ְדּ ָמה פָ נָ יו ַה ְכ ִר ֵ
נַ ְפ ִ ׁשי ֵמ ָר ָׁשע ַח ְר ֶּב ָךִ :מ ְמ ִתים י ְָדך יְ ָי ִמ ְמ ִתים ֵמ ֶחלֶד ֶחלְ ָקם
ַּב ַח ִ ּיים ו ְּצפוּנְ ָך ְּת ַמ ּלֵא ִב ְטנָ ם יִ ְׂש ְ ּבע ּו ָבנִ ים ְו ִה ִ ּניח ּו יִ ְת ָרם
ֵיהם :אֲ נִ י ְ ּבצֶ ֶדק ֶאחֱ זֶה פָ נֶ ָ
יך ֶא ְׂש ְ ּב ָעה ְב ָה ִקיץ ְּתמוּנָ ֶת ָך:
עולְ ל ֶ
לְ ֹ
תהילים עב
לִ ְ ׁשלֹמֹה אֱ ל ִֹהים ִמ ְ ׁש ּ ָפ ֶט ָ
יך לְ ֶמל ְֶך ּ ֵתן ְו ִצ ְד ָק ְת ָך לְ בֶ ן ֶמל ְֶך :י ִָדין
ַע ּ ְמ ָך ְבצֶ ֶדק וַ עֲ נִ ּי ָ
עות
לום ל ָָעם וּגְ ָב ֹ
ֶיך ְב ִמ ְ ׁש ּ ָפט :יִ ְׂשא ּו ָה ִרים ָׁש ֹ
עו ֵׁשק:
יד ּ ֵכא ֹ
יע לִ ְבנֵי ֶא ְב ֹיון ִו ַ
ִ ּב ְצ ָד ָקה :יִ ְ ׁש ּפֹט עֲ נִ ּיֵי ָעם ֹיו ִ ׁש ַ
יִ ָיראו ָּך ִעם ָׁש ֶמ ׁש ְולִ ְפנֵי י ֵָר ַח דּ ֹור דּ ֹו ִרים :י ֵֵרד ְּכ ָמ ָטר ַעל ֵּגז
לום ַעד ְ ּבלִ י
יבים ז ְַרזִ יף ָא ֶרץ :יִ ְפ ַרח ְ ּב ָי ָמיו צַ ִדּ יק ְורֹב ָׁש ֹ
ִּכ ְר ִב ִ
י ֵָר ַחְ :וי ְֵר ְדּ ִמ ּיָם ַעד יָם ו ִּמ ָּנ ָהר ַעד ַא ְפ ֵסי ָא ֶרץ :לְ פָ נָ יו יִ ְכ ְרע ּו
יש ְו ִא ִ ּיים ִמנְ ָחה ָי ִ ׁשיב ּו
ִצ ִ ּיים ְואֹיְ ָביו ָעפָ ר יְ ל ֵַחכוַּ :מלְ כֵ י ַת ְר ִ ׁש ׁ
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לו כָ ל ְמל ִָכים ָּכל
ַמלְ כֵ י ְ ׁש ָבא ו ְּס ָבא ֶא ְ ׁש ָּכר י ְַק ִריבוְּ :ויִ ְ ׁש ּ ַתחֲ ו ּו ֹ
לוָ :יחֹס ַעל
עזֵר ֹ
ג ֹּויִ ם י ַַע ְבדוּהוִּּ :כי יַצִּ יל ֶא ְב ֹיון ְמ ַׁש ֵ ּו ַע ְו ָענִ י ְו ֵאין ֹ
יעִ :מ ּת ֹו ְך ו ֵּמ ָח ָמס יִ גְ ַאל נַ ְפ ָׁשם
דַּ ל ְו ֶא ְב ֹיון ְונַ ְפ ׁש ֹות ֶא ְב ֹיונִ ים ֹיו ִ ׁש ַ
דו
לו ִמ ְּז ַהב ְ ׁש ָבא ְויִ ְת ּ ַפ ּלֵל ַּבעֲ ֹ
יחי ְויִ ּ ֶתן ֹ
ֵיקר דָּ ָמם ְ ּב ֵעינָ יוִ :ו ִ
ְוי ַ
ֹאש ָה ִרים
ָת ִמיד ָּכל ה ּי ֹום יְ ָב ְרכֶ נְ הוּ :יְ ִהי ִפ ּ ַסת ַּבר ָּב ָא ֶרץ ְ ּבר ׁ
מו
יִ ְר ַע ׁש ּ ַכ ּ ְל ָב ֹנון ּ ִפ ְר ֹיו ְוי ִָציצ ּו ֵמ ִעיר ְּכ ֵע ֶ ׂשב ָה ָא ֶרץ :יְ ִהי ְ ׁש ֹ
בו ָּכל ג ֹּויִ ם יְ ַא ּ ְ ׁש ֻרהוּ:
מו ְויִ ְת ָּב ְרכ ּו ֹ
עולָם לִ ְפ ֵני ֶׁש ֶמ ׁש יִ נּ ֹון ְ ׁש ֹ
לְ ֹ
ָאות לְ בַ דּ ֹו :ו ָּברו ְּך ֵׁשם
ֹשה נִ ְפל ֹ
ָּברו ְּך יְ ָי אֱ ל ִֹהים אֱ ל ֵֹהי יִ ְׂש ָר ֵאל ע ֵ ׂ
דו ֶאת ָּכל ָה ָא ֶרץ ָא ֵמן ְו ָא ֵמןָּ :כל ּו
בו ֹ
עולָם ְויִ ּ ָמלֵא ְכ ֹ
דו לְ ֹ
בו ֹ
ְּכ ֹ
ְת ִפ ּל ֹות דָּ ִוד ֶּבן יִ ָׁשי:
תהילים צא
לונָ ן :א ַֹמר ַל ּיָי ַמ ְח ִסי ו ְּמצו ָּד ִתי
י ֵֹׁשב ְ ּב ֵס ֶתר ֶעלְ ֹיון ְ ּבצֵ ל ַׁשדַּ י יִ ְת ֹ
אֱ ל ַֹהי ֶא ְב ַטח ּב ֹוִּ :כי הוּא יַצִּ ילְ ָך ִמ ּ ַפח יָקו ּׁש ִמדֶּ בֶ ר ַהו ֹּות:
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תו י ֶָס ְך ל ְָך ְו ַת ַחת ְּכנָ פָ יו ּ ֶת ְח ֶסה ִצ ָּנה ְוס ֵֹח ָרה אֲ ִמ ּת ֹו :לֹא
ְ ּב ֶא ְב ָר ֹ
ִת ָירא ִמ ּ ַפ ַחד לָיְ ָלה ֵמ ֵחץ יָעוּף ֹיו ָמםִ :מדֶּ בֶ ר ָּבאֹפֶ ל יַהֲ ל ְֹך
ימי ֶנ ָך ֵאל ָ
ֶיך
ִמ ּ ֶק ֶטב י ָׁשוּד ָצהֳ ָריִ ם :יִ ּפֹל ִמצִּ ְדּ ָך ֶאלֶף ו ְּר ָב ָבה ִמ ִ
לֹא יִ ָ ּג ׁשַ :רק ְ ּב ֵעי ֶנ ָ
יך ַת ִ ּביט ְו ִ ׁש ּל ַֻמת ְר ָׁש ִעים ִּת ְר ֶאהִּ :כי ַא ּ ָתה יְ ָי
עונֶ ָך :לֹא ְת ֻא ֶּנה ֵאל ָ
ֶיך ָר ָעה ְו ֶנגַ ע לֹא
ַמ ְח ִסי ֶעלְ ֹיון ַ ׂש ְמ ּ ָת ְמ ֹ
יִ ְק ַרב ְ ּב ָאהֳ ל ֶָךִּ :כי ַמלְ ָא ָכיו יְ צַ ֶ ּוה ּל ְָך לִ ְ ׁש ָמ ְר ָך ְ ּבכָ ל ְדּ ָרכֶ ָ
יךַ :על
ּ ַכ ּ ַפיִ ם יִ ּׂ ָשאוּנְ ָך ּ ֶפן ִּת ּגֹף ָּב ֶאבֶ ן ַרגְ ל ֶָךַ :על ַׁש ַחל וָ פֶ ֶתן ִּת ְדר ְֹך
ִּת ְרמֹס ְּכ ִפיר ְו ַת ִ ּניןִּ :כי ִבי ָח ַׁשק וַ אֲ פַ ּ ְל ֵטה ּו אֲ ַ ׂש ְ ּגבֵ ה ּו ִּכי י ַָדע
ְ ׁש ִמי :יִ ְק ָר ֵאנִ י ְו ֶאעֱ נֵ ה ּו ִע ּמ ֹו ָאנ ִֹכי ְב ָצ ָרה אֲ ַח ּ ְלצֵ ה ּו וַ אֲ כַ ְ ּב ֵדהוּ:
ישו ָּע ִתי:
יעה ּו ְו ַא ְר ֵאה ּו ִ ּב ׁ
א ֶֹר ְך ָי ִמים ַא ְׂש ִ ּב ֵ
תהילים קד
הוד ְו ָה ָדר ל ָָב ְ ׁש ּ ָת :ע ֶֹטה
ָּב ְר ִכי נַ ְפ ִ ׁשי ֶאת יְ ָי יְ ָי אֱ ל ַֹהי ָ ּג ַדלְ ּ ָת ְמאֹד ֹ
יעהַ :ה ְמ ָק ֶרה בַ ּ ַמיִ ם עֲ לִ ּי ֹו ָתיו
אור ּ ַכ ּׂ ַשלְ ָמה ֹנו ֶטה ָׁש ַמיִ ם ּ ַכיְ ִר ָ
ֹ
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ּחות
ּבו ַה ְמ ַה ּל ְֵך ַעל ּ ַכנְ פֵ י רו ַּח :ע ֶ ֹׂשה ַמלְ ָא ָכיו רו ֹ
ַה ּׂ ָשם ָע ִבים ְרכו ֹ
עולָם וָ ֶעד:
יה ַּבל ִּת ּמ ֹוט ֹ
כונֶ ָ
ְמ ָׁש ְר ָתיו ֵא ׁש ל ֵֹהט :י ַָסד ֶא ֶרץ ַעל ְמ ֹ
ָ
יתו ַעל ָה ִרים י ַַע ְמד ּו ָמיִ םִ :מן ַּגעֲ ָר ְתך יְ נוּסוּן
הום ּ ַכ ּ ְלבו ּׁש ִּכ ִּס ֹ
ְּת ֹ
קום זֶה
עות ֶאל ְמ ֹ
קול ַר ַע ְמ ָך י ֵָחפֵ זוּן :יַעֲ ל ּו ָה ִרים י ְֵרד ּו ְב ָק ֹ
ִמן ֹ
י ַָס ְד ּ ָת ל ֶָהםּ ְ :גבוּל ַ ׂש ְמ ּ ָת ַּבל יַעֲ בֹרוּן ַּבל יְ ׁ ֻשבוּן לְ כַ ּס ֹות ָה ָא ֶרץ:
תו
ַה ְמ ַׁש ּל ֵַח ַמ ְעיָנִ ים ַּב ְ ּנ ָחלִ ים ֵּבין ָה ִרים יְ ַה ּלֵכוּן :י ְ ַׁשק ּו ָּכל ַחיְ ֹ
עוף ַה ּׁ ָש ַמיִ ם יִ ְ ׁש ּכ ֹון ִמ ֵּבין
ֵיהם ֹ
ּׂ ָש ָדי יִ ְ ׁש ְ ּבר ּו ְפ ָר ִאים ְצ ָמ ָאם :עֲ ל ֶ
קולַ :מ ְ ׁש ֶקה ָה ִרים ֵמעֲ לִ ּי ֹו ָתיו ִמ ּ ְפ ִרי ַמעֲ ֶ ׂש ָ
יך
עֳ פָ איִ ם יִ ְּתנ ּו ֹ
יח ָח ִציר ל ְ ַּב ֵה ָמה ְו ֵע ֶ ׂשב לַעֲ ב ַֹדת ָה ָא ָדם
ִּת ֶ ׂש ַּבע ָה ָא ֶרץַ :מ ְצ ִמ ַ
הו ִציא ל ֶֶחם ִמן ָה ָא ֶרץְ :ויַיִ ן יְ ַ ׂש ּ ַמח לְ ַבב אֱ ֹנו ׁש לְ ַה ְצ ִהיל ּ ָפנִ ים
לְ ֹ
ִמ ּׁ ָש ֶמן ְול ֶֶחם לְ בַ ב אֱ ֹנו ׁש יִ ְס ָעד :יִ ְׂש ְ ּבע ּו עֲ צֵ י יְ ָי ַא ְרזֵי לְ ָב ֹנון אֲ ֶׁשר
ית ּהָ :ה ִרים
רו ִ ׁשים ֵּב ָ
ידה ְ ּב ֹ
נָ ָטע :אֲ ֶׁשר ָׁשם ִצ ּ ֳפ ִרים יְ ַק ּנֵנ ּו חֲ ִס ָ
מועֲ ִדים
ַה ְ ּגב ִֹהים ַל ְ ּי ֵעלִ ים ְסל ִָעים ַמ ְח ֶסה ל ְ ַׁשפַ ִ ּניםָ :ע ָ ׂשה י ֵָר ַח לְ ֹ
תו
יהי לָיְ לָה ּב ֹו ִת ְרמ ֹׁש ָּכל ַחיְ ֹ
אוָ ּ :ת ֶׁשת ח ֶֹׁש ְך ִו ִ
בו ֹ
ֶׁש ֶמ ׁש י ַָדע ְמ ֹ
י ַָערַ :ה ְּכ ִפ ִירים ׁשֹאֲ גִ ים ל ּ ַָט ֶרף וּלְ בַ ּ ֵק ׁש ֵמ ֵאל ָא ְכלָםִּ :תזְ ַרח
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לו
עונ ָֹתם יִ ְר ָּבצוּן :יֵצֵ א ָא ָדם לְ ָפעֳ ֹ
ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש י ֵָא ֵספוּן ְו ֶאל ְמ ֹ
ית
תו עֲ ֵדי ָע ֶרבָ :מה ַר ּב ּו ַמעֲ ֶ ׂשי ָך יְ ָי ּ ֻכ ּלָם ְ ּב ָח ְכ ָמה ָע ִׂש ָ
ְולַעֲ ב ָֹד ֹ
ָ
דול ו ְּר ַחב י ַָדיִ ם ָׁשם ֶר ֶמ ׂש ְו ֵאין
ָמלְ ָאה ָה ָא ֶרץ ִקנְ יָנֶ יך :זֶה ַה ּיָם ָ ּג ֹ
ֹלותָׁ :שם אֳ נִ ּי ֹות יְ ַה ּלֵכוּן לִ ְוי ָָתן זֶה
ִמ ְס ּ ָפר ַח ּי ֹות ְק ַטנּ ֹות ִעם ְ ּגד ֹ
י ַָצ ְר ּ ָת לְ ַ ׂש ֶחק ּב ֹוֻ ּ :כלָם ֵאל ָ
ֶיך יְ ַ ׂש ֵּברוּן ָל ֵתת ָא ְכלָם ְ ּב ִע ּת ֹוִּ :ת ּ ֵתן
טובַ ּ :ת ְס ִּתיר ּ ָפנֶ ָ
יך יִ ָּב ֵהלוּן
ל ֶָהם יִ לְ קֹטוּן ִּת ְפ ּ ַתח י ְָד ָך יִ ְׂש ְ ּבעוּן ֹ
ּת ֵֹסף רו ָּחם יִ גְ וָ עוּן ְו ֶאל עֲ ָפ ָרם יְ ׁשוּבוּןְּ :ת ַׁש ּלַח רוּחֲ ָך יִ ָּב ֵראוּן
עולָם יִ ְׂש ַמח יְ ָי ְ ּב ַמעֲ ָ ׂשיו:
בוד יְ ָי לְ ֹ
ו ְּת ַחדֵּ ׁש ּ ְפנֵי אֲ ָד ָמה :יְ ִהי ְכ ֹ
ָא ֶרץ וַ ִּת ְר ָעד יִ ַּגע ֶּב ָה ִרים ְויֶעֱ ָׁשנוָּ :א ִ ׁש ָירה ּ ַליָי ְ ּב ַח ּיָי
ַה ּ ַמ ִ ּביט ל ָ
יחי ָאנ ִֹכי ֶא ְׂש ַמח ַּביָי:
עו ִדי :יֶעֱ ַרב ָעלָיו ִׂש ִ
אֲ ז ְַמ ָרה לֵאל ַֹהי ְ ּב ֹ
עוד ֵאינָ ם ָּב ְר ִכי נַ ְפ ִ ׁשי ֶאת יְ ָי
יִ ּ ַת ּמ ּו ַח ּ ָט ִאים ִמן ָה ָא ֶרץ ו ְּר ָׁש ִעים ֹ
ַהלְ ל ּוי ָּה:
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תהילים קל
את ָ
קולִ י
יך יְ יָ :אֲ דֹנָ י ִ ׁש ְמ ָעה ְב ֹ
לות ִמ ּ ַמעֲ ַמ ִ ּקים ְק ָר ִ
ִ ׁשיר ַה ּ ַמעֲ ֹ
ִּת ְהיֶינָ ה ָאזְ ֶנ ָ
קול ּ ַתחֲ נוּנָ יִ :אם עֲ ֹו ֹנות ִּת ְ ׁש ָמר י ָּה
בות לְ ֹ
יך ַק ּׁ ֻש ֹ
יתי יְ ָי ִק ְּו ָתה
יחה לְ ַמ ַען ִּת ָּו ֵראִ :ק ִּו ִ
אֲ דֹנָ י ִמי יַעֲ מֹדִּ :כי ִע ּ ְמ ָך ַה ְּסלִ ָ
הו ָחלְ ִּתי :נַ ְפ ִ ׁשי לַאדֹנָ י ִמ ּׁש ְֹמ ִרים ל ַּב ֶֹקר ׁש ְֹמ ִרים
רו ֹ
נַ ְפ ִ ׁשי ְולִ ְד ָב ֹ
ל ַּב ֶֹקר :י ֵַחל יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאל יְ ָי ִּכי ִעם יְ ָי ַה ֶח ֶסד ְו ַה ְר ֵּבה ִע ּמ ֹו ְפדוּת:
ְוהוּא יִ ְפדֶּ ה ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ּכֹל ָע ֹו ֹנו ָתיו:
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אותיות לעילוי שם הנפטר

ָי

יך :יְ ֵר ֶא ָ
כונְ נוּנִ י הֲ ִבי ֵננִ י ְו ֶאלְ ְמ ָדה ִמ ְצ ֹו ֶת ָ
ֶד ָ
יך יִ ְראוּנִ י
יך ָע ׂשוּנִ י וַ יְ ֹ

ְויִ ְׂש ָמח ּו ִּכי לִ ְד ָב ְר ָך יִ ָחלְ ִּתי :י ַָד ְע ִּתי יְ ָי ִּכי צֶ ֶדק ִמ ְ ׁש ּ ָפ ֶט ָ
יך וֶ אֱ מ ּונָ ה
יתנִ י :יְ ִהי נָ א ַח ְס ְדּ ָך לְ נַ חֲ ֵמנִ י ְּכ ִא ְמ ָר ְת ָך לְ ַע ְב ְדּ ָך :יְ בֹאוּנִ י
ִע ִ ּנ ָ
ַרחֲ ֶמ ָ
ֵבש ּו ז ִֵדים ִּכי ֶׁש ֶקר ִע ְּותוּנִ י
תו ָר ְת ָך ַׁשעֲ ׁ ֻש ָעי :י ׁ
יך ְו ֶא ְחיֶה ִּכי ֹ
ָ
ָ
ָ
יח ְ ּב ִפ ּ ֻק ֶדיך :י ָׁשוּב ּו לִ י יְ ֵר ֶאיך ְוי ְֹד ֵעי ֵעד ֶֹתיך :יְ ִהי לִ ִ ּבי
אֲ נִ י ָא ִׂש ַ
ָת ִמים ְ ּבחֻ ּ ֶק ָ
בו ׁש:
יך לְ ַמ ַען לֹא ֵא ֹ

ה

ֹו ֵרינִ י יְ ָי דֶּ ֶר ְך חֻ ּ ֶק ָ
תו ָר ֶת ָך
יך ְו ֶא ֳּצ ֶר ָּנה ֵע ֶקב :הֲ ִבינֵנִ י ְו ֶאצְּ ָרה ֹ

ְו ֶא ְ ׁש ְמ ֶר ָּנה ְ ּב ָכל ּלֵבַ :ה ְד ִריכֵ נִ י ִ ּבנְ ִתיב ִמ ְצ ֹו ֶת ָ
בו ָח ָפ ְצ ִּתי:
יך ִּכי ֹ
ַהט לִ ִ ּבי ֶאל ֵע ְד ֹו ֶת ָ
אות ָׁש ְוא
יך ְו ַאל ֶאל ָּב ַצעַ :העֲ בֵ ר ֵעינַ י ֵמ ְר ֹ
ִ ּב ְד ָרכֶ ָך ַח ּיֵנִ יָ :ה ֵקם לְ ַע ְב ְדּ ָך ִא ְמ ָר ֶת ָך אֲ ֶׁשר לְ יִ ְר ָא ֶת ָךַ :העֲ בֵ ר
ֶח ְר ּ ָפ ִתי אֲ ֶׁשר ָיג ְֹר ִּתי ִּכי ִמ ְ ׁש ּ ָפ ֶט ָ
טו ִביםִ :ה ֵּנה ּ ָת ַא ְב ִּתי
יך ֹ
לְ ִפ ּקו ֶּד ָ
יך ְ ּב ִצ ְד ָק ְת ָך ַח ּיֵנִ י:
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וִ

ֹאנִ י חֲ ָס ֶד ָ
יך יְ ָי ְּת ׁשו ָּע ְת ָך ְּכ ִא ְמ ָר ֶת ָךְ :ו ֶאעֱ נֶ ה ח ְֹר ִפי ָד ָבר ִּכי
יב ֻ

ָב ַט ְח ִּתי ִ ּב ְד ָב ֶר ָךְ :ו ַאל ּ ַת ֵ ּצל ִמ ּ ִפי ְדבַ ר אֱ ֶמת ַעד ְמאֹד ִּכי
עולָם וָ ֶעד:
תו ָר ְת ָך ָת ִמיד לְ ֹ
לְ ִמ ְ ׁש ּ ָפ ֶט ָך יִ ָחלְ ִּתיְ :ו ֶא ְ ׁש ְמ ָרה ֹ

יך ָד ָר ְ ׁש ִּתי :וַ אֲ ַד ְ ּב ָרה ְב ֵעד ֶֹת ָ
ְו ֶא ְת ַה ּ ְל ָכה ָב ְר ָח ָבה ִּכי ִפ ּ ֻק ֶד ָ
יך ֶנגֶד
ָ
בו ׁשְ :ו ֶא ְ ׁש ּ ַתעֲ ַׁשע ְ ּב ִמ ְצ ֹו ֶתיך אֲ ֶׁשר ָא ָה ְב ִּתי:
ְמל ִָכים ְולֹא ֵא ֹ

יחה ְ ּבחֻ ּ ֶק ָ
ְו ֶא ָשא כַ ּ ַפי ֶאל ִמ ְצ ֹו ֶת ָ
יך:
יך אֲ ֶׁשר ָא ָה ְב ִּתי ְו ָא ִׂש ָ
ּׂ

ָ ּד

ְב ָקה ל ֶָע ָפר נַ ְפ ִ ׁשי ַח ּיֵנִ י ִּכ ְד ָב ֶר ָךְ :דּ ָרכַ י ִס ּ ַפ ְר ִּתי ִו ּ ַתעֲ ֵננִ י ל ּ ְַמ ֵדנִ י

או ֶת ָ
יך :דֶּ ֶר ְך ּ ִפ ּקו ֶּד ָ
חֻ ּ ֶק ָ
יך :דָּ לְ ָפה נַ ְפ ִ ׁשי
יחה ְ ּבנִ ְפלְ ֹ
יך הֲ ִביֵנִ ני ְו ָא ִׂש ָ
תו ָר ְת ָך ָח ֵּננִ י:
ִמ ּתוּגָ ה ַק ְ ּי ֵמנִ י ִּכ ְד ָב ֶר ָך :דֶּ ֶר ְך ֶׁש ֶקר ָה ֵסר ִמ ּ ֶמ ִ ּני ְו ֹ
יתי :דָּ ַב ְק ִּתי ְב ֵע ְד ֹו ֶת ָ
דֶּ ֶר ְך אֱ מוּנָ ה ָב ָח ְר ִּתי ִמ ְ ׁש ּ ָפ ֶט ָ
יך יְ ָי ַאל
יך ִ ׁש ִּו ִ
ישנִ י :דֶּ ֶר ְך ִמ ְצ ֹו ֶת ָ
יך ָארוּץ ִּכי ַת ְר ִחיב לִ ִ ּבי:
ְּת ִב ֵׁ

ָי

יך :יְ ֵר ֶא ָ
כונְ נוּנִ י הֲ ִבי ֵננִ י ְו ֶאלְ ְמ ָדה ִמ ְצ ֹו ֶת ָ
ֶד ָ
יך יִ ְראוּנִ י
יך ָע ׂשוּנִ י וַ יְ ֹ

ְויִ ְׂש ָמח ּו ִּכי לִ ְד ָב ְר ָך יִ ָחלְ ִּתי :י ַָד ְע ִּתי יְ ָי ִּכי צֶ ֶדק ִמ ְ ׁש ּ ָפ ֶט ָ
יך וֶ אֱ מוּנָ ה
יתנִ י :יְ ִהי נָ א ַח ְס ְדּ ָך לְ נַ חֲ ֵמנִ י ְּכ ִא ְמ ָר ְת ָך לְ ַע ְב ְדּ ָך :יְ בֹאוּנִ י
ִע ִ ּנ ָ
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ַרחֲ ֶמ ָ
ֵבש ּו ז ִֵדים ִּכי ֶׁש ֶקר ִע ְּותוּנִ י
תו ָר ְת ָך ַׁשעֲ ׁ ֻש ָעי :י ׁ
יך ְו ֶא ְחיֶה ִּכי ֹ
ָ
ָ
ָ
יח ְ ּב ִפ ּ ֻק ֶדיך :י ָׁשוּב ּו לִ י יְ ֵר ֶאיך ְוי ְֹד ֵעי ֵעד ֶֹתיך :יְ ִהי לִ ִ ּבי
אֲ נִ י ָא ִׂש ַ
ָת ִמים ְ ּבחֻ ּ ֶק ָ
בו ׁש:
יך לְ ַמ ַען לֹא ֵא ֹ

ִּת

בוא ְת ִח ָּנ ִתי לְ פָ נֶ ָ
ְק ַרב ִר ָּנ ִתי לְ פָ נֶ ָ
יך
יך יְ ָי ִּכ ְד ָב ְר ָך הֲ ִבינֵנִ יָ :ת ֹ

ְּכ ִא ְמ ָר ְת ָך ַהצִּ ילֵנִ יַ ּ :ת ַּב ְענָ ה ְׂשפָ ַתי ְּת ִה ּלָה ִּכי ְתל ּ ְַמ ֵדנִ י חֻ ּ ֶק ָ
יך:
ּ ַת ַען לְ ׁש ֹונִ י ִא ְמ ָר ֶת ָך ִּכי כָ ל ִמ ְצ ֹו ֶת ָ
יך צֶ ֶדקְּ :ת ִהי י ְָד ָך לְ ָעזְ ֵרנִ י ִּכי
ִפ ּקו ֶּד ָ
תו ָר ְת ָך ַׁשעֲ ׁ ֻש ָעיְּ :ת ִחי
ישו ָּע ְת ָך יְ ָי ְו ֹ
יך ָב ָח ְר ִּתיָ ּ :ת ָא ְב ִּתי לִ ׁ
יתי ְּכ ֶ ׂשה אֹבֵ ד ַּב ּ ֵק ׁש
נַ ְפ ִ ׁשי ו ְּת ַהלְ ל ֶָך ו ִּמ ְ ׁש ּ ָפ ֶט ָך י ַַע ְש ֻר ִ ּניָ ּ :ת ִע ִ
ַע ְבדֶּ ָך ִּכי ִמ ְצ ֹו ֶת ָ
יך לֹא ָׁש ָכ ְח ִּתי:
אותיות נשמה

ֵנ

יב ִתי :נִ ְ ׁש ַּב ְע ִּתי וָ אֲ ַק ּי ֵָמה לִ ְ ׁשמֹר
אור לִ נְ ִת ָ
ר לְ ַרגְ לִ י ְד ָב ֶר ָך ְו ֹ

בות ּ ִפי
ֵיתי ַעד ְמאֹד יְ ָי ַח ּיֵנִ י ִכ ְד ָב ֶר ָך :נִ ְד ֹ
ִמ ְ ׁש ּ ְפ ֵטי ִצ ְד ֶק ָך :נַ עֲ נ ִ
ְרצֵ ה נָ א יְ ָי ו ִּמ ְ ׁש ּ ָפ ֶט ָ
תו ָר ְת ָך לֹא
יך ל ּ ְַמ ֶדנִ י :נַ ְפ ִ ׁשי ְ ּבכַ ּ ִפי ָת ִמיד ְו ֹ
ָׁשכָ ְח ִּתי :נָ ְתנ ּו ְר ָׁש ִעים ּ ַפח לִ י ו ִּמ ּ ִפ ּקו ֶּד ָ
יתי :נָ ַחלְ ִּתי
יך לֹא ָת ִע ִ
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יתי לִ ִ ּבי לַעֲ ׂש ֹות חֻ ּ ֶק ָ
ֵע ְד ֹו ֶת ָ
יך
עולָם ִּכי ְׂש ׂש ֹון לִ ִ ּבי ֵה ּ ָמה :נָ ִט ִ
יך לְ ֹ
עולָם ֵע ֶקב:
לְ ֹ

שָׂ

ִרים ְר ָדפוּנִ י ִח ָּנם ו ִּמ ְדּ ָב ְר ָך ּ ָפ ַחד לִ ִ ּביׂ ָ :ש ׂש ָאנ ִֹכי ַעל ִא ְמ ָר ֶת ָך

ֵאתי וָ אֲ ַת ֵע ָבה ּת ֹו ָר ְת ָך ָא ָה ְב ִּתיֶׁ :ש ַבע
מוצֵ א ָׁשלָל ָרבֶׁ :ש ֶקר ָ ׂשנ ִ
ְּכ ֹ
תו ָר ֶתךָ
ָ
ָ
לום ָרב לְ אֹהֲ בֵ י ֹ
ַּב ּי ֹום ִה ּלַלְ ִּתיך ַעל ִמ ְ ׁש ּ ְפ ֵטי ִצ ְד ֶקךָׁ :ש ֹ
ָ
יתי:
ישו ָּע ְת ָך יְ ָי ו ִּמ ְצ ֹו ֶתיך ָע ִׂש ִ
ָמו ִמ ְכ ׁש ֹולִׂ :ש ַּב ְר ִּתי לִ ׁ
ְו ֵאין ל ֹ
יך ְו ֵעד ֶֹת ָ
יך וָ אֹהֱ בֵ ם ְמאֹדָׁ :ש ַמ ְר ִּתי ִפ ּקו ֶּד ָ
ָׁש ְמ ָרה נַ ְפ ִ ׁשי ֵעד ֶֹת ָ
יך ִּכי
כָ ל ְדּ ָרכַ י ֶנגְ דֶּ ָך:

ָמ

יח ִתיֵ :מאֹיְ ַבי ְּת ַח ְּכ ֵמנִ י
תו ָר ֶת ָך ָּכל ַה ּי ֹום ִהיא ִׂש ָ
ה ָא ַה ְב ִּתי ֹ

ִמ ְצ ֹו ֶת ָ
עולָם ִהיא לִ יִ :מ ָּכל ְמל ּ ְַמ ַדי ִה ְׂש ּ ַכלְ ִּתי ִּכי ֵע ְד ֹו ֶת ָך
יך ִּכי לְ ֹ
יחה לִ יִ :מ ְּז ֵקנִ ים ֶא ְת ּב ֹונָ ן ִּכי ִפ ּ ֻק ֶד ָ
יך נָ ָצ ְר ִּתיִ :מ ָּכל א ַֹרח ָרע
ִׂש ָ

אתי ַרגְ לָי לְ ַמ ַען ֶא ְ ׁשמֹר ְדּ ָב ֶר ָךִ :מ ּ ִמ ְ ׁש ּ ָפ ֶט ָ
יך לֹא ָס ְר ִּתי ִּכי
ָּכלִ ִ
הו ֵר ָתנִ יַ :מה ִ ּנ ְמלְ צ ּו לְ ִח ִּכי ִא ְמ ָר ֶת ָך ִמ ְדּ בַ ׁש לְ ִפיִ :מ ּ ִפ ּ ֻק ֶד ָ
יך
ַא ּ ָתה ֹ
ֵאתי ָּכל א ַֹרח ָׁש ֶקר:
ֶא ְת ּב ֹונָ ן ַעל ּ ֵכן ָ ׂשנ ִ
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ה

ֹו ֵרינִ י יְ ָי דֶּ ֶר ְך חֻ ּ ֶק ָ
תו ָר ֶת ָך
יך ְו ֶא ֳּצ ֶר ָּנה ֵע ֶקב :הֲ ִבינֵנִ י ְו ֶאצְּ ָרה ֹ

ְו ֶא ְ ׁש ְמ ֶר ָּנה ְ ּב ָכל ּלֵבַ :ה ְד ִריכֵ נִ י ִ ּבנְ ִתיב ִמ ְצ ֹו ֶת ָ
בו ָח ָפ ְצ ִּתי:
יך ִּכי ֹ
ַהט לִ ִ ּבי ֶאל ֵע ְד ֹו ֶת ָ
אות ָׁש ְוא
יך ְו ַאל ֶאל ָּב ַצעַ :העֲ בֵ ר ֵעינַ י ֵמ ְר ֹ
ִ ּב ְד ָרכֶ ָך ַח ּיֵנִ יָ :ה ֵקם לְ ַע ְב ְדּ ָך ִא ְמ ָר ֵת ָך אֲ ֶׁשר לְ יִ ְר ָא ֶת ָךַ :העֲ בֵ ר
ֶח ְר ּ ָפ ִתי אֲ ֶׁשר ָיג ְֹר ִּתי ִּכי ִמ ְ ׁש ּ ָפ ֶט ָ
טו ִביםִ :ה ֵּנה ּ ָת ַא ְב ִּתי
יך ֹ
לְ ִפ ּקו ֶּד ָ
יך ְ ּב ִצ ְד ָק ְת ָך ַח ּיֵנִ י:
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קדיש יתום
יִ ְת ַּגדַּ ל ְויִ ְת ַּקדַּ ׁש ְ ׁש ֵמ ּה ַר ָּבאּ ְ ,ב ָעלְ ָמא ִדּ י ְב ָרא ִכ ְרעו ֵּת ּהְ ,וי ְַמלִ ְ
יך
יכון
ֵיכון ו ְּב ֹיו ֵמ ֹ
יח ּהּ ְ ,ב ַח ּי ֹ
יק ֵרב ְמ ִ ׁש ֵ
ַמלְ כו ֵּת ּה ְוי ְַצ ַמח ּ ֻפ ְר ָקנֵ הִ ,ו ָ
ו ְּב ַח ּיֵי ְדכָ לֵּ -בית-יִ ְ ׁש ָר ֵאלַּ .בעֲ גָ לָא ו ִּבזְ ַמן ָק ִריבְ .ו ִא ְמר ּו ָא ֵמן:
יְ ֵהא ְ ׁש ֵמ ּה ַר ָּבא ְמ ָב ַר ְך ,לְ ָעלַם וּלְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמ ּיָא.
שא ְויִ ְת ַהדַּ ר ְויִ ְת ַע ּלֶה
יִ ְת ָּב ַר ְך ְויִ ְ ׁש ּ ַת ַּבח ְויִ ְת ּ ָפ ַאר ְויִ ְתר ַֹמם ְויִ ְתנַ ּ ֵ ֹ
ְויִ ְת ַה ּלַל ְ ׁש ֵמ ּה ְדּ ֻק ְד ָׁשאּ ְ .ב ִר ְ
יך הוּא לְ ֵע ּלָא )וּלְ ֵע ּלָא( ִמןָּ -כל-
ִ ּב ְרכָ ָתא ְו ִ ׁש ָיר ָתאֻ ּ ,ת ְ ׁש ְ ּב ָח ָתא ְונֶ ְח ָמ ָתא ,דַּ אֲ ִמ ָירן ְ ּב ָעלְ ָמא.
ְו ִא ְמר ּו ָא ֵמן:
ש ָר ֵאל.
יְ ֵהא ְ ׁשל ָָמא ַר ָּבא ִמןׁ ְ -ש ַמ ּיָא ְו ַח ִ ּייםָ ,עלֵינ ּו ְו ַעלָּ -כל-יִ ְ ֹ
אמר ּו ָא ֵמן:
ְו ְ
לום ָעלֵינ ּו ְו ַעלָּ -כל-
שה ָׁש ֹ
רו ָמיו ,הוּא יַעֲ ֶ ֹ
לום ִ ּב ְמ ֹ
שה ָׁש ֹ
ע ֶֹ
ֹ
ש ָר ֵאלְ .ו ִא ְמר ּו ָא ֵמן:
יִ ְ ֹ

16

לע"נ יהודית לבנברג

אל מלא רחמים
כונָ ה ּ ַת ַחת
רו ִמיםַ ,ה ְמצֵ א ְמנו ָּחה נְ ֹ
ֵאל ָמלֵא ַרחֲ ִמים ׁש ֹוכֵ ן ַּב ּ ָמ ֹ
יע
הו ִרים ְּכ ֹזו ַהר ָה ָר ִק ַ
דו ִשים ו ְּט ֹ
לות ְק ֹ
ּ ַכנְ פֵ י ַה ּ ְ ׁש ִכינָ ה ְ ּב ַמעֲ ֹ
עול ָָמ ּה,
ַמזְ ִה ִירים ֶאת נִ ְ ׁש ַמת יהודית בת אשר סגל ֶׁש ָהלֶכָ ה לְ ֹ
ַּבעֲ בוּר ש }בן המשפחה{ נָ ַדב ְצ ָד ָקה ְ ּב ַעד ַהזְ ָּכ ַרת נִ ְ ׁש ָמ ָת ּהּ ְ ,בגַ ן
ֵע ֶדן ְּת ֵהא ְמנו ָּח ָתה .לָכֵ ן ַּב ַעל ָה ַרחֲ ִמים י ְַס ִּת ֶיר ָה ְ ּב ֵס ֶתר ְּכנָ ָפיו
רור ַה ַח ִ ּיים ֶאת נִ ְ ׁש ָמ ָת ּה יְ ָי הוּא נַ חֲ ל ָָת ּה,
רור ִ ּב ְצ ֹ
עול ִָמיםְ ,ויִ ְצ ֹ
לְ ֹ
ֹאמר ָא ֵמן:
לום ַעל ִמ ְ ׁש ָּכ ָב ּה ְונ ַ
ְו ָתנו ַּח ְ ּב ָׁש ֹ
תפילה לעילוי נשמה
ָא ָּנא ה' ָמלֵא ַרחֲ ִמים אֲ ֶׁשר ְ ּבי ְָד ָך נֶפֶ ׁש ָּכל ָחי ְורו ַּח ָּכל ְ ּב ַ ׂשר
יש ,יִ ְהיֶה נָ א לְ פניך ּת ֹו ָר ִתנו שלמדנו ַּבעֲ בוּר עילוי נִ ְ ׁש ַמת
ִא ׁ
דול
מול נָ א ִע ּ ָמה ֶח ֶסד ְ ּב ַח ְס ְדּ ָך ַה ָ ּג ֹ
יהודית בת אשר סגל וּגְ ֹ
או ָת ּה
לִ ְפ ּת ֹו ַח ל ָּה ַׁשעֲ ֵרי ַרחֲ ִמים וָ ֶח ֶסד ַׁשעֲ ֵרי גַ ן ֵע ֶדן ו ְּת ַק ֵּבל ֹ
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יקים ְו ִצ ְד ָקנִ ּי ֹות וַ חֲ ִס ִידים
ּ ַת ַחת ֵעץ ַה ַח ִ ּיים ֵאצֶ ל נִ ְ ׁש ַמת ַה ַצ ִדּ ִ
יע ּה ִמ ּטו ְּב ָך ַה ָ ּצפוּן
ידות ל ֵָה ֹנות ִמזִ יו ַה ְ ׁש ִכינָ ה וּלְ ַה ְׂש ִ ּב ָ
וַ חֲ ִס ֹ
כונָ ה ְ ּב ֶח ְדוָ ה ְ ּב ִׂש ְמ ָחה
יקיםְ ,ו ַהגוּף יָנו ַּח ַּב ּ ֶקבֶ ר ִ ּב ְמנו ָּחה נְ ֹ
לַצַ ִדּ ִ
ְ
חו.
כו ֹ
הולֵך נְ ֹ
בו ָתם ֹ
לום יָנוּח ּו ַעל ִמ ְ ׁש ְּכ ֹ
לוםְּ ,כ ִד ְכ ִתיבָ ,יבא ָׁש ֹ
ְו ָׁש ֹ
ָ
מור
ו ְּכ ִתיבִ ,אם ִּת ְ ׁש ּ ַכב לֹא ִת ְפ ָחד ְו ָׁשכַ ְב ּ ָת ְו ָע ְר ָבה ְ ׁשנָ ֶתךְ ,ו ִת ְ ׁש ֹ
חול ְו ִת ְסלַח ל ָּה
תול ֵָעהְ ,ו ִת ְמ ֹ
או ָת ּה ֵמ ִח ּבוּט ַה ּ ֶקבֶ ר ו ֵּמ ִר ּ ָמה ְו ֹ
ֹ
טוב ְולֹא
ַעל ָּכל ּ ְפ ָׁש ֶעיה ִּכי ֵאין צַ ִדּ יק ָּב ָא ֶרץ אֲ ֶׁשר יַעֲ ֶ ׂשה ֹ
יקיםְּ ,כ ִד ְכ ִתיבָ ,מה
יע ל ָּה ֵמ ַרב טו ְּב ָך ַה ָ ּצפוּן לַצַ ִדּ ִ
י ְֶח ָטאְ ,ו ַת ְ ׁש ּ ִפ ַ
ַרב טו ְּב ָך אֲ ֶׁשר ָצפַ נְ ּ ָת לִ ֵיר ֶא ָ
מו ָתיו
ומר ָּכל ַע ְצ ֹ
יך ,ו ְּכ ִתיבׁ ,ש ֵ
ַא ַחת ֵמ ֵה ָּנה לֹא נִ ְ ׁש ָּב ָרהְ ,ו ִת ְ ׁש ּכ ֹון ֶּב ַטח ָּב ָדד ְו ַׁשאֲ נָ ן ִמ ּ ַפ ַחד ָר ָעה
רור ַה ַח ִ ּיים
יה ָּנםְ ,ונִ ְ ׁש ָמ ָת ּה ְּת ֵהא ְצרו ָּרה ִ ּב ְצ ֹ
ְו ַאל ִת ְר ֶאה ּ ְפנֵי גֵ ִ
לְ ַהחֲ ֹיו ָת ּה ִ ּב ְת ִחיַת ַה ּ ֵמ ִתים ִעם ָּכל ֵמ ֵתי ַע ּ ְמ ָך ְ ּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאלָ ,א ֵמן:
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מקום הקבורה  :בית העלמין שדי יהושוע חיפה .חלקה 20 :אזור :ב
שורה 132 :מקום11:
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