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לע"נ רחל רפלד ז"ל
ליד הקבר יש לומר את התפילות הבאות:
תהילים פרק לג

ַרּנְנּו צַּדִ יקִ ים ַּבי ָי ַלי ְׁשָ ִרים נָאו ָה תְ הִ ּלָה :הֹודּו
ַלי ָי ְּבכִּנֹור ְּבנֵבֶל עָ ׂשֹור זַּמְ רּו לֹוׁ :שִ ירּו לֹו ׁשִ יר
חָ דָ ׁש הֵ יטִ יבּו נַּגֵן ּבִתְ רּועָ הּ :כִי י ָׁשָ ר ּדְ בַר יְי ָ וְכָל
מַ עֲ ׂשֵ הּו ּבֶאֱ מּונָה :א ֹהֵ ב צְדָ קָ ה ּומִ ׁשְ ּפָ ט חֶ סֶ ד יְי ָ
ָארץּ :בִדְ בַר יְי ָ ׁשָ מַ י ִם נַעֲ ׂשּו ּובְרּוחַ ּפִ יו
מָ לְָאה הָ ֶ
ּכָל ְצבָָאםּ :כֹנֵס ַּכּנֵד מֵ י הַ ּיָם נ ֹתֵ ן ּבְאֹוצָרֹות
ָארץ מִ ּמֶ ּנּו י ָגּורּו ּכָל
ּתְ הֹומֹות :י ְִיראּו מֵ יְי ָ ּכָל הָ ֶ
י ֹׁשְ בֵי תֵ בֵלּ :כִי הּוא אמַ ר וַּיֶהִ י הוא ִצּוָה וַּיַעֲ מ ֹד:
יְי ָ הֵ פִיר עֲ צַת ּגֹוי ִם הֵ נִיא מַ חְ ׁשְ בֹות עַ ּמִ ים :עֲ צַת
יְי ָ לְעֹולָם ּתַ עֲ מ ֹד מַ חְ ׁשְ בֹות לִּבֹו לְד ֹר ו ָד ֹר :אַ ׁשְ ֵרי
הַ ּגֹוי אֲ ׁשֶ ר יְי ָ אֱ ֹלהָ יו הָ עָ ם ּבָחַ ר ְלנַחֲ לָה לֹו:
מִ ּׁשָ מַ י ִם הִ ּבִיט יְי ָ ָראה אֶ ת ּכָל ְּבנֵי הָ ָאדָ ם:
ָארץ:
מִ ּמְ כֹון ׁשִ בְּתֹו הִ ׁשְ ּגִיחַ אֶ ל ּכָל י ֹׁשְ בֵי הָ ֶ
הַ ּיֹצֵר י ַחַ ד ִלּבָם הַ ּמֵ בִין אֶ ל ּכָל מַ עֲ ׂשֵ יהֶ ם :אֵ ין
הַ ּמֶ לְֶך נֹוׁשָ ע ּב ְָרב חָ י ִל ּגִּבֹור ֹלא יִּנָצֵל ּב ְָרב ּכ ֹחַ :
ׁשֶ קֶ ר הַ ּסּוס לִתְ ׁשּועָ ה ּובְר ֹב חֵ ילֹו ֹלא י ְמַ ּלֵט:
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הִ ּנֵה עֵ ין יְי ָ אֶ ל י ְֵרָאיו לַמְ י ַחֲ לִים לְחַ סְ ּדֹו :לְהַ ּצִיל
מִ ּמָ ו ֶת נַפְ ׁשָ ם ּולְחַ ּיֹותָ ם ּב ָָרעָ ב :נַפְ ׁשֵ נּו חִ ּכְתָ ה
ַלי ָי עֶ ז ְֵרנּו ּומָ ִגּנֵנּו הּואּ :כִי בֹו י ִׂשְ מַ ח ִלּבֵנּו ּכִי
בְׁשֵ ם קָ דְ ׁשֹו בָטָ חְ נּו :י ְהִ י חַ סְ ּדְ ָך יְי ָ עָ לֵינּו ּכַאֲ ׁשֶ ר
י ִחַ לְנּו לְָך:
תהילים פרק טז

מִ כְּתָ ם לְדָ ו ִד ׁשָ מְ ֵרנִי אֵ ל ּכִי חָ סִ יתִ י בְָךָ :אמַ ְרּתְ
ַלי ָי אֲ דֹנָי אָ ּתָ ה טֹובָתִ י ּבַל עָ לֶיָך :לִקְ דֹוׁשִ ים
ָָארץ הֵ ּמָ ה ו ְאַ ּדִ ֵ
ירי ּכָל חֶ פְ צִי בָם :י ְִרּבּו
אֲ ׁשֶ ר ּב ֶ
עַ ּצְבֹותָ ם ַאחֵ ר מָ הָ רּו ּבַל אַ ּסִ יְך נִסְ ּכֵיהֶ ם מִ ּדָ ם
ּובַל אֶ ּׂשָ א אֶ ת ׁשְ מֹותָ ם עַ ל ׂשְ פָ תָ י :יְי ָ מְ נָת
ּגֹורלִי :חֲ ָבלִים נָפְלּו לִי
חֶ לְקִ י ו ְכֹוסִ י אַ ּתָ ה ּתֹומִ יְך ָ
ַּבּנְעִ ימִ ים ַאף נַחֲ ָלת ׁשָ פ ְָרה עָ לָי :אֲ ב ֵָרְך אֶ ת יְי ָ
אֲ ׁשֶ ר י ְעָ ָצנִי ַאף לֵילֹות י ִּסְ רּונִי ִכלְיֹותָ יׁ :שִ ּוִיתִ י יְי ָ
ְלנֶגְּדִ י תָ מִ יד ּכִי מִ ימִ ינִי ּבַל אֶ ּמֹוטָ :לכַן ׂשָ מַ ח
ִלּבִי וַּיָגֶל ּכְבֹודִ י ַאף ּבְׂשָ ִרי י ִׁשְ ּכֹן ָלבֶטַ חּ :כִי ֹלא
תַ עֲ ז ֹב נַפְ ׁשִ י לִׁשְ אֹול ֹלא תִ ּתֵ ן חֲ סִ ידְ ָך ל ְִראֹות
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ׁשָ חַ תּ :תֹודִ יעֵ נִי א ַֹרח חַ ּיִים שֹבַע ׂשְ מָ חֹות אֶ ת
ּפָ נֶיָך נְעִ ימֹות ּבִימִ ינְָך נֶצַח:
תהילים פרק יז
ּתְ פִ ּלָה לְדָ ו ִד ׁשִ מְ עָ ה יְי ָ צֶדֶ ק הַ קְ ׁשִ יבָה ִרּנָתִ י
הַ אֲ זִינָה תְ פִ ּלָתִ י ּבְֹלא ׂשִ פְ תֵ י מִ ְרמָ ה :מִ ּלְפָ נֶיָך
מִ ׁשְ ּפָ טִ י יֵצֵא עֵ ינֶיָך ּתֶ חֱ זֶינָה ּמֵ יׁשָ ִריםּ :בָחַ נְּתָ י
ִלּבִי ּפָ קַ דְ ּתָ ַּליְלָה צ ְַרפְ ּתָ נִי בַל ּתִ מְ צָא זַּמ ֹתִ י ּבַל
י ַעֲ בָר ּפִ יִ :לפְעֻ ּלֹות ָאדָ ם ּבִדְ בַר ׂשְ פָ תֶ יָך אֲ נִי
ָארחֹות ּפ ִָריץּ :תָ מְֹך אֲ ׁשֻ ַרי ּבְמַ עְ ּגְלֹותֶ יָך
ׁשָ מַ ְרּתִ י ְ
ּבַל נָמֹוטּו פְ עָ מָ י :אֲ נִי קְ ָראתִ יָך ּכִי תַ עֲ נֵנִי אֵ ל
הַ ט ָא ְזנְָך לִי ׁשְ מַ ע אִ מְ ָרתִ י :הַ פְ לֵה חֲ סָ דֶ יָך
מֹוׁשִ יעַ חֹוסִ ים מִ ּמִ תְ קֹומְ מִ ים ּבִימִ ינֶָךׁ :שָ מְ ֵרנִי
ּכְאִ יׁשֹון ּבַת עָ י ִן ְּבצֵל ְּכנָפֶיָך ּתַ סְ ּתִ ֵ
ירנִי :מִ ּפְ נֵי
ְרׁשָ עִ ים זּו ׁשַ ּדּונִי אֹיְבַי ְּבנֶפֶ ׁש י ַּקִ יפּו עָ לָי:
חֶ ְלּבָמֹו סָ גְרּו ּפִ ימֹו דִ ּבְרּו ְבגֵאּות :אַ ֵ
ּׁשרנּו עַ ּתָ ה
ָָארץּ :דִ מְ י ֹנֹו
סְ בָבּונּו עֵ ינֵיהֶ ם י ָׁשִ יתּו ִלנְטֹות ּב ֶ
ְַארי ֵה יִכְסֹוף לִטְ ר ֹף ו ְ ִככְפִ יר י ֹׁשֵ ב ּבְמִ סְ ּתָ ִרים:
ּכ ְ
קּומָ ה יְי ָ קַ ּדְ מָ ה פָ נָיו הַ כ ְִריעֵ הּו ּפַ ּלְטָ ה נַפְ ׁשִ י
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מֵ ָרׁשָ ע חַ ְרּבֶָך :מִ מְ תִ ים י ָדְ ך יְי ָ מִ מְ תִ ים מֵ חֶ לֶד
חֶ לְקָ ם ּבַחַ ּיִים ּוצְפּונְָך ּתְ מַ ּלֵא בִטְ נָם י ִׂשְ ּבְעּו
ָבנִים ו ְהִ ּנִיחּו י ִתְ ָרם לְעֹו ְללֵיהֶ ם :אֲ נִי ְּבצֶדֶ ק
אֶ חֱ זֶה פָ נֶיָך אֶ ׂשְ ּבְעָ ה בְהָ קִ יץ ּתְ מּונָתֶ ָך:
פרקים לפי אותיות שם הנפטר

ְר

תֹורתְ ָך ֹלא ׁשָ כַחְ ּתִ י:
אֵ ה עָ נְי ִי ו ְחַ ְּל ֵצנִי ּכִי ָ
ִריבָה ִריבִי ּוגְָא ֵלנִי לְאִ מְ ָרתְ ָך חַ ּיֵנִי:
ָרחֹוק מֵ ְרׁשָ עִ ים י ְׁשּועָ ה ּכִי חֻ ּקֶ יָך ֹלא דָ ָרׁשּו:
ַרחֲ מֶ יָך ַרּבִים יְי ָ ּכְמִ ׁשְ ּפָטֶ יָך חַ ּיֵנִי:
ַרּבִים ר ֹדְ פַי וְצ ָָרי מֵ עֵ דְ ֹותֶ יָך ֹלא נָטִ יתִ י:
ָראִ יתִ י בֹגְדִ ים ו ָאֶ תְ קֹוטָ טָ ה אֲ ׁשֶ ר אִ מְ ָרתְ ָך ֹלא
ׁשָ מָ רּו:
ְראֵ ה ּכִי פִ ּקּודֶ יָך ָאהָ בְּתִ י יְי ָ ּכְחַ סְ ּדְ ָך חַ ּיֵנִי:
ר ֹאׁש ּדְ ב ְָרָך אֱ מֶ ת ּולְעֹולָם ּכָל מִ ׁשְ ּפַ ט צִדְ קֶ ָך:
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חֶ

לְקִ י יְי ָ ָאמַ ְרּתִ י לִׁשְ מ ֹר ּדְ ב ֶָריָך:
חִ ּלִיתִ י פָ נֶיָך ְבכָל לֵב חָ ּנֵנִי ּכְאִ מְ ָרתֶ ָך:
חִ ּׁשַ בְּתִ י ּדְ ָרכָי ו ָאָ ׁשִ יבָה ַר ְגלַי אֶ ל עֵ ד ֹתֶ יָך:
חַ ׁשְ ּתִ י ו ְֹלא הִ תְ מַ הְ מָ הְ ּתִ י לִׁשְ מ ֹר מִ צְֹותֶ יָך:
ּתֹורתְ ָך ֹלא ׁשָ כָחְ ּתִ י:
חֶ ְבלֵי ְרשָ עִ ים עִ ּוְדֻ נִי ָ
חֲ צֹות ַליְלָה ָאקּום לְהֹודֹות לְָך עַ ל מִ ׁשְ ּפְ טֵ י
צִדְ קֶ ָך:
חָ בֵר אֲ נִי ְלכָל אֲ ׁשֶ ר י ְֵראּוָך ּולְׁש ֹמְ ֵרי ּפִ ּקֻ דֶ יָך:
ָארץ חֻ ּקֶ יָך לַּמְ דֵ נִי:
חַ סְ ּדְ ָך יְי ָ מָ לְָאה הָ ֶ

ְל

עֹולָם יְי ָ ּדְ ב ְָרָך נִּצָב ּבַּׁשָ מָ י ִם:
לְד ֹר ו ָד ֹר אֱ מּונָתֶ ָך ּכֹונַנְּתָ אֶ ֶרץ ו ַּתַ עֲ מ ֹד:
לְמִ ׁשְ ּפָ טֶ יָך עָ מְ דּו הַ ּיֹום ּכִי הַ ּכ ֹל עֲ בָדֶ יָך:
תֹורתְ ָך ׁשַ עֲ ׁשֻ עָ י ָאז ָאבַדְ ּתִ י ּבְעָ נְי ִי:
לּולֵי ָ
לְעֹולָם ֹלא אֶ ׁשְ ּכַח ּפִ ּקֻ דֶ יָך ּכִי בָם חִ ּיִיתָ נִי:
לְָך אֲ נִי -הֹושִ יעֵ נִי ּכִי פִ ּקּודֶ יָך דָ ָרׁשְ ּתִ י:
לִי קִ ּוּו ְרׁשָ עִ ים לְאַ ּבְדֵ נִי עֵ ד ֹתֶ יָך אֶ תְ ּבֹונָן:
ְלכָל ּתִ ְכלָה ָראִ יתִ י קֵ ץ ְרחָ בָה מִ ְצו ָתְ ָך מְ א ֹד:
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אותיות נשמה

נֵ

ר ל ְַר ְגלִי דְ ב ֶָרָך ו ְאֹור ִלנְתִ יבָתִ י :נִׁשְ ּבַעְ ּתִ י ו ָאֲ קַ ּיֵמָ ה

לִׁשְ מ ֹר מִ ׁשְ ְּפטֵ י צִדְ קֶ ָך :נַעֲ נֵיתִ י עַ ד מְ א ֹד יְי ָ חַ ּיֵנִי כִדְ ב ֶָרָך:
נִדְ בֹות ּפִי ְרצֵה נָא יְי ָ ּומִ ׁשְ ּפָ טֶ יָך לַּמְ דֶ נִי :נַפְׁשִ י ְּבכַּפִי
ְתֹורתְ ָך ֹלא ׁשָ כָחְ ּתִ י :נָתְ נּו ְרׁשָ עִ ים ּפַ ח לִי
ָתמִ יד ו ָ
ֹותיָך לְעֹולָם ּכִי ׂשְ ׂשֹון
ּומִ ּפִ ּקּודֶ יָך ֹלא ָתעִ יתִ י :נָחַ לְּתִ י עֵ דְ ֶ
ִלּבִי הֵ ּמָ ה :נָטִ יתִ י ִלּבִי לַעֲ ׂשֹות חֻ ּקֶ יָך לְעֹולָם עֵ קֶ ב:

ׂשָ

ִרים ְרדָ פּונִי חִ ּנָם ּומִ ּדְ ב ְָרָך ּפָ חַ ד ִלּבִיׂ :שָ ׂש ָאנֹכִי עַ ל

אִ מְ ָר ֶתָך ּכְמֹוצֵא ׁשָ לָל ָרבׁ :שֶ קֶ ר ׂשָ נֵאתִ י ו ָאֲ תַ עֵ בָה
ּתֹורתְ ָך ָאהָ בְּתִ יׁ :שֶ בַע ּבַּיֹום הִ ַּללְּתִ יָך עַ ל מִ ׁשְ ְּפטֵ י
ָ
תֹור ֶתָך ו ְאֵ ין ָלמֹו מִ כְׁשֹול:
צִדְ קֶ ָךׁ :שָ לֹום ָרב לְא ֹהֲ בֵי ָ
ְֹותיָך עָ ׂשִ יתִ יׁ :שָ מְ ָרה נַ ְפׁשִ י
ׂשִ ּב ְַרּתִ י לִיׁשּועָ תְ ָך יְי ָ ּומִ צ ֶ
עֵ ד ֶֹתיָך ו ָא ֹהֱ בֵם מְ א ֹדׁ :שָ מַ ְרּתִ י פִ ּקּודֶ יָך ו ְעֵ ד ֶֹתיָך ּכִי כָל
ּדְ ָרכַי נֶגְּדֶ ָך:
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מָ

תֹור ֶתָך ּכָל הַ ּיֹום הִ יא ׂשִ יחָ תִ י :מֵ אֹיְבַי
ה ָאהַ בְּתִ י ָ

ְֹותיָך ּכִי לְעֹולָם הִ יא לִי :מִ ּכָל מְ לַּמְ דַ י
ּתְ חַ ּכְמֵ נִי מִ צ ֶ
ֹותָך ׂשִ יחָ ה לִי :מִ ּזְקֵ נִים אֶ תְ ּבֹונָן ּכִי
הִ ׂשְ ַּכלְּתִ י ּכִי עֵ דְ ֶ
פִ ּקֻ דֶ יָך נָצ ְָרּתִ י :מִ ּכָל א ַֹרח ָרע ָּכלִאתִ י ַר ְגלָי לְמַ עַ ן
אֶ ׁשְ מ ֹר ּדְ ב ֶָרָך :מִ ּמִ ׁשְ ּפָ טֶ יָך ֹלא סָ ְרּתִ י ּכִי אַ ָּתה ֵ
הֹור ָתנִי:
מַ ה ּנִמְ לְצּו לְחִ ּכִי אִ מְ ָר ֶתָך מִ ּדְ בַׁש לְפִי :מִ ּפִ ּקֻ דֶ יָך אֶ תְ ּבֹונָן
עַ ל ּכֵן ׂשָ נֵאתִ י ּכָל א ַֹרח ׁשָ קֶ ר:

ה

ֵ
ֹורינִי יְי ָ ּדֶ ֶרְך חֻ ּקֶ יָך ו ְאֶ ּצ ֳֶרּנָה עֵ קֶ ב :הֲ בִינֵנִי ו ְאֶ ּצ ְָרה

ְֹותיָך
תֹור ֶתָך ו ְאֶ ׁשְ מְ ֶרּנָה ְּבכָל ּלֵב :הַ דְ ִרי ֵכנִי ִּבנְתִ יב מִ צ ֶ
ָ
ֹותיָך ו ְַאל אֶ ל ָּבצַע:
ּכִי בֹו חָ פָ צְּתִ י :הַ ט ִלּבִי אֶ ל עֵ דְ ֶ
הַ עֲ בֵר עֵ ינַי מֵ ְראֹות ׁשָ ו ְא ּבִדְ ָרכֶָך חַ ּיֵנִי :הָ קֵ ם לְעַ בְּדְ ָך
ָאתָך :הַ עֲ בֵר חֶ ְרּפָ תִ י אֲ ׁשֶ ר י ָג ְֹרּתִ י ּכִי
אִ מְ ָרתֵ ָך אֲ ׁשֶ ר ְלי ְִר ֶ
מִ ׁשְ ּפָ טֶ יָך טֹובִים :הִ ּנֵה ָּתַאבְּתִ י לְפִ ּקּודֶ יָך ְּבצִדְ קָ תְ ָך
חַ ּיֵנִי:
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קדיש יתום

י ִתְ ּגַּדַ ל וְי ִתְ ּקַ ּדַ ׁש ׁשְ מֵ ּה ַרּבָאּ ,בְעָ לְמָ א ּדִ י ב ְָרא כ ְִרעּותֵ ּה,
וְי ַמְ לִיְך מַ לְכּותֵ ּה ּבְחַ ּיֵיכֹון ּובְיֹומֵ יכֹון ּובְחַ ּיֵי דְ כָלּ-בֵית-
י ִׁשְ ָראֵ לּ .בַעֲ ָגלָא ּו ִבזְמַ ן קָ ִריב .ו ְאִ מְ רּו ָאמֵ ן:
י ְהֵ א ׁשְ מֵ ּה ַרּבָא מְ ב ַָרְך ,לְעָ לַ ם ּולְעָ לְמֵ י עָ לְמַ ּיָא.
י ִתְ ּב ַָרְך וְי ִׁשְ ּתַ ּבַח וְי ִתְ ּפָ ַאר וְי ְִתר ֹמַ ם וְי ְִתנ ֵ
ַשּ ֹא וְי ִתְ הַ ּדַ ר
וְי ִתְ עַ ּלֶה וְי ְִתהַ ּלַל ׁשְ מֵ ּה ּדְ קֻ דְ ׁשָ אּ .ב ְִריְך הּוא לְעֵ ּלָא
יר ָתאֻּ ,תׁשְ ּבְחָ ָתא וְנֶחְ מָ ָתא,
)ּולְעֵ ּלָא( מִ ןּ-כָלּ-ב ְִרכ ָָתא ו ְׁשִ ָ
ירן ּבְעָ לְמָ א .ו ְאִ מְ רּו ָאמֵ ן:
ּדַ אֲ מִ ָ
י ְהֵ א ׁשְ לָמָ א ַרּבָא מִ ןׁ-שְ מַ ּיָא ו ְחַ ּיִים ,עָ לֵינּו ו ְעַ לּ-כָל-
י ְִש ֹ ָראֵ ל .ו ְאמְ רּו ָאמֵ ן:
ש ֹה ׁשָ לֹום עָ לֵינּו ו ְעַ לּ-כָל-
ע ֶֹש ֹה ׁשָ לֹום ּבִמְ רֹומָ יו ,הּוא י ַעֲ ֶ
י ְִש ֹ ָראֵ ל .ו ְאִ מְ רּו ָאמֵ ן:
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תפילת אל מלא רחמים

אֵ ל מָ לֵא ַרחֲ מִ ים ׁשֹוכֵן ּבַּמָ רֹומִ ים ,הַ מְ צֵא מְ נּוחָ ה נְכֹונָה
ּתַ חַ ת ַּכנְפֵי הַ ּׁשְ כִינָה ּבְמַ עֲ לֹות קְ דֹושִ ים ּוטְ ִ
הֹורים ּכְזֹוהַ ר
הָ ָרקִ יעַ מַ זְהִ ִ
ירים אֶ ת נִׁשְ מַ ת רחל בת שלמה ׁשֶ הָ ֶלכָה
לְעֹו ָלמָ ּהּ ,בַעֲ בּור ש }בן המשפחה{ נָדַ ב צְדָ קָ ה ּבְעַ ד
הַ זְּכ ַָרת נִׁשְ מָ ָתּהְּ ,בגַן עֵ דֶ ן ּתְ הֵ א מְ נּוחָ ָתהָ .לכֵן ּבַעַ ל
ירהָ ּבְסֵ ֶתר ְּכנָפָ יו לְעֹו ָלמִ ים ,וְיִצְרֹור
הָ ַרחֲ מִ ים י ַסְ ּתִ ֶ
ָתּה ו ְָתנּוחַ
ִּבצְרֹור הַ חַ ּיִים אֶ ת נִׁשְ מָ ָתּה .יְיָ הּוא נַחֲ ל ָ
ּבְׁשָ לֹום עַ ל מִ ׁשְ ָּכבָּה ו ְנ ֹאמַ ר ָאמֵ ן:
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