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פרקי תפילה בבית העלמין
הוצאת אתר "שבת שלום"
י' שבט תשע"ז אשדוד
תפילות אלו נאמרות בכל עליה לקבר ,כגון :שבעה ,שלושים ויום השנה.

כניסה לבית העלמין
פרקי תהלים לבית העלמין
פרקי תהלים לאותיות השם
פרקי תהלים באותיות נשמה
תפלה על הנפטר לאחר הלימוד
קדיש יתום
אל מלא רחמים

כניסה לבית העלמין
מי שלא היה בבית קברות במשך שלושים יום מברך ברכה זו
בבואו תוך ד' אמות לקברים:

בָּ רּוְך אַ תָּ ה יְ יָּ ,אֱֹלהֵ ינּו מֶ לֶ ְך הָּ עֹולָּ ם ,אֲשֶ ר יָּצַ ר אֶ ְתכֶ ם ַב ִּדין,
יֹודעַ ִּמ ְספַ ר
וְ זָּן וְ ִּכ ְלכֵ ל אֶ ְתכֶ ם בַ ִּדין ,וְ הֵ ִּמית אֶ ְתכֶ ם ַב ִּדין ,וְ ֵ
יֹותכֶ ם בַ ִּדין :בָּ רּוְך אַ תָּ ה
ּול ַהחֲ ְ
כֻּ ְלכֶ ם בַ ִּדין ,וְ עָּ ִּתיד ְלהַ חֲ זִּ יר ְ
יְ יְָּ ,מחַ ֵיה הַ מֵ ִּתים:
הֹושיעַ .
אַ תָּ ה גִּ בֹור ְלעֹולָּ ם ,אֲדֹ נָּי ְמחַ יֵה מֵ ִּתים אַ ָּתהַ ,רב ְל ִּ
ְמכַ ְלכֵ ל חַ יִּ ים ְבחֶ סֶ דְ ,מחַ יֵה מֵ ִּתים ְב ַרחֲ ִּמים ַר ִּבים ,סֹומֵ ְך
ּומקַ יֵם אֱמּונָּתֹו
ֲסּוריםְ ,
חֹוליםּ ,ומַ ִּתיר א ִּ
ִּ
נֹופ ִּלים ,וְ רֹופֵ א
ְ
ּומי דֹומֶ ה לָּ ְךֶ ,מלֶ ְך
ִּלישֵ נֵי עָּ פָּ רִּ .מי כָּ מֹוָך ַבעַ ל גְ בּורֹות ִּ
ּומחַ יֶה ּומַ ְצ ִּמיחַ יְ שּועָּ ה.
מֵ ִּמית ְ
וְ ֶנאֱמָּ ן אַ תָּ ה ְלהַ חֲ יֹות מֵ ִּתים.
כשמגיע לקבר ישים יד שמאל ויאמר:

"וְ נָּחֲ ָך אֲדֹ נָּי תָּ ִּמיד וְ ִּה ְש ִּביעַ ְבצַ ְחצָּ חֹות נ ְַפשֶ ָך וְ עַ ְצמֹ תֶ יָך
ּוכמֹוצָּ א מַ יִּ ם אֲשֶ ר ל ֹא יְ כַ זְ בּו מֵ ימָּ יו.
יַחֲ ִּליץ וְ הָּ יִּ יתָּ ְכגַן ָּרוֶה ְ
מֹוס ֵדי דֹור וָּדֹור ְתקֹומֵ ם וְ קֹ ָּרא ְלָך
ְ
ּובָּ נּו ִּמ ְמָך חָּ ְרבֹות עֹולָּ ם
גֹ ֵדר פֶ ֶרץ ְמשֹ בֵ ב נְ ִּתיבֹות לָּ שָּ ֶבתִּ .ת ְשכַ ב ְבשָּ לֹום וְ ִּתישַ ן
ְבשָּ לֹום עַ ד ב ֹא ְמנַחֵ ם ַמ ְש ִּמיעַ שָּ לֹום".

פרקי תהלים לבית העלמין
פרקי תהלים שנוהגים לאמור בבית הקברות לעילוי הנשמה:

לג
הֹודּו
֣
לה׃ ב
ליְ שָּ ִּ ִ֗רים נָּאוָּ ָ֥ה ְת ִּה ָּ ַּֽ
יקים ַ ַּֽביהוָּ ָ֑ה ַ֝ ַ
א ַרנְ נּ֣ו צַ ִַּ֭ד ִּ
רּו־לֹו׃ ג ִּ ַּֽשירּו־לַֹ֭ו ִּש֣יר
ַּֽ
ליהוָּ ֣ה ְב ִּכנָֹ֑ור ְבנֵ ָ֥בֶ ל ַ֝ ָּע ִ֗שֹור ז ְַמ
ַ ַּֽ
רּועַּֽה׃ ד ִּ ַּֽכי־י ָָּּשָ֥ר ְדבַ ר־יְ הוָּ ָ֑ה וְ כָּ ל־
יטיבּו ַנַ֝ ֵגִ֗ן ִּב ְת ָּ
חָּ ָּדָ֑ש הֵ ִּ ָ֥
ּומ ְש ָּפָ֑ט ֶחָ֥סֶ ד יְ ַ֝ה ָּוִ֗ה
אַ֭הֵ ב ְצ ָּד ָּ ֣קה ִּ
ֲשהּו ֶ ַּֽבאֱמּונָּ ַּֽה׃ ה ֹ
ַ ַ֝ ַּֽמע ִ֗ ֵ
ּוב ָ֥רּוחַ ִִַּ֝֗פיו
ָּ ַּֽמ ְל ָּאָ֥ה הָּ ָּ ַּֽא ֶרץ׃ ו ִּב ְד ַב֣ר יְ ַ֭הוָּה שָּ ַמ֣יִּ ם נַ ַּֽעֲשָ֑ ּו ְ
הֹומֹות׃
ֹתן ְב ַּֽאֹוצָּ ֣רֹות ְת ַּֽ
ל־צבָּ ָּ ַּֽאם׃ ז כֹנֵ ֣ס כַ ַ֭נֵד ֵמ֣י הַ יָּ ָ֑ם נ ֵ ֵ֖
ְ
כָּ
בל׃
מיְ הוָּה כָּ ל־הָּ ָּא ֶָ֑רץ ִּמ ֶמָ֥נּו ָּיַ֝גִּ֗ורּו כָּ ל־ ַּֽ ֹי ְש ֵבָ֥י תֵ ֵ ַּֽ
ירא֣ ּו ֵ ַַּֽ֭
ח ִּ ַּֽי ְ
ע ַֹּֽמד׃ י ְיַּֽה ָּוִ֗ה הֵ ִּ ָ֥פיר
ּוא־צ ָּּוִ֗ה וַ ַּֽ ַֽ ַי ֲ
ִּ ַ֝
כי ה֣ ּוא אָּ ַמ֣ר וַיֶ ִָּ֑הי ַּֽה
ט ִּ ִּ֤
עֹול ֣ם
ת־גֹוי ָ֑ם ַ֝ ֵה ִּנִ֗יא מַ ְח ְשבָ֥ ֹות עַ ִּ ַּֽמים׃ יא ע ֲַצ ֣ת יְ ַ֭הוָּה ְל ָּ
ִּ
עֲצַ
דר׃ יב אַ ְש ֵר֣י הַ ַ֭גֹוי אֲשֶ ר־
דר ָּו ַּֽ ֹ
מד מַ ְח ְשבָ֥ ֹות ִַּ֝ל ִ֗בֹו ְל ֣ ֹ
ע ָ֑ ֹ
ַ ַּֽת ֲ
ֲל ֣ה ַּֽלֹו׃ יג ִּמ ַ֭שָּ מַ יִּ ם ִּה ִּב֣יט
ֱֹלהָ֑יו הָּ ָ֓ ָּעם ׀ בָּ ַחֵ֖ר ְלנַ ַּֽח ָּ
יְ הוָּ ֣ה א ָּ
כֹון־ש ְבתָ֥ ֹו ִּה ְש ִּג ָ֑יחַ
ִּ
האָּ ָּ ַּֽדם׃ יד ִּ ַּֽמ ְמ
ל־בנֵ ָ֥י ָּ ַּֽ
ְ
יְ הוָּ ָ֑ה ָּ ַ֝ר ִָּ֗אה ֶ ַּֽאת־כָּ
ֶאֵ֖ל כָּ ל־ ַּֽ ֹי ְש ֵב֣י הָּ ָּ ַּֽא ֶרץ׃ טו הַ יֹ ֵצ֣ר יַ ֣חַ ד ִּל ָּבָ֑ם ַ֝ ַהמֵ ִִּ֗בין אֶ ל־
ב־חָ֑יִּ ל גִּ ִַ֗֝בֹור ַּֽל ֹא־
נֹוש֣ע ְב ָּר ָּ
יהם׃ טז ֵ ַּֽאין־הַ ַ֭מֶ לֶ ְך ָּ
ל־מעֲשֵ ֶ ַּֽ
ַ ַּֽ
כָּ
ל ֹא
ילֹו ֣
רב ַ֝ ֵח ִ֗
ּוב ָ֥ ֹ
שּוע ָ֑ה ְ
יִּ נ ֵָּצָ֥ל ְב ָּרב־ ַֹּֽכחַ ׃ יז ֶש֣קֶ ר הַ ַּ֭סּוס ִּל ְת ָּ
ס ַּֽדֹו׃ יט
ֲלים ְלחַ ְ
ל ְמ ַיח ִּ ָ֥
לט׃ יח ִּהנֵ ִּ֤ה ֵע ֣ין יְ ַ֭הוָּה אֶ ל־יְ ֵר ָּאָ֑יו ַ ַּֽ
יְ מַ ֵ ַּֽ
יֹותם ָּ ַּֽב ָּר ָּעַּֽב׃ כ ַנ ְַ֭פשֵ נּו ִּח ְכ ָּת֣ה
ְלהַ ִּצ֣יל ִּמ ָּמ֣וֶת נ ְַפ ָּש ָ֑ם ּו ְַ֝לחַ ִ֗ ָּ

כי ְב ֵשֵ֖ם
ּומגִּ נֵ ֣נּו ַּֽהּוא׃ כא ִּכי־בַֹ֭ו יִּ ְש ַמ ֣ח ִּל ֵבָ֑נּו ִּ ִּ֤
ליהוָּ ָ֑ה עֶ זְ ֵ ֵ֖רנּו ָּ ַּֽ
ַ ַּֽ
ָ֥לנּו
ֲשר יִּ ַח ְ
ט ְחנּו׃ כב יְ ִּ ַּֽהי־חַ ְס ְדָך֣ יְ הוָּ ֣ה עָּ ֵל ָ֑ינּו ַ ַַּֽ֝כא ִ֗ ֶ
קָּ ְדש֣ ֹו בָּ ָּ ַּֽ
לְך׃
ָּ ַּֽ

טז
בְך׃ ב אָּ ַמ ְ֣ר ְת
יתי ָּ ַּֽ
ש ְמ ֵ ָ֥רנִּ י ִֵַ֝֗אל ִּ ַּֽכי־חָּ ִּ ָ֥ס ִּ
תם ְל ָּד ִּו ָ֑ד ָּ ַּֽ
א ִּמ ְכ ָּ ָ֥
דֹושים אֲשֶ ר־
ליָך׃ ג ִּל ְַ֭ק ִּ
אדֹנָּ ֣י ָּאָ֑תָּ ה ַַּֽ֝טֹובָּ ִּ ִ֗תי בַ ל־עָּ ֶ ַּֽ
לַ֭יהוָּה ֲ
ַ ַּֽ
י־בם׃ ד יִּ ְרבָ֥ ּו עַ ְצבֹותָּ ם
ירי כָּ ל־חֶ ְפ ִּצ ָּ ַּֽ
בָּ ָּא ֶ֣רץ ֵהָ֑מָּ ה וְ ַ֝אַ ִּד ֵ ִ֗
יה ֣ם ִּמ ָּדָ֑ם ּוַּֽ בַ ל־אֶ ָּשָ֥א אֶ ת־
אַ ֵחֵ֪ר ָ֫ ָּמ ָּהָ֥רּו בַ ל־אַ ִּּס֣יְך נִּ ְסכֵ ֶ
כֹוסָ֑י ַַ֝א ִ֗ ָּתה
ל־שפָּ ָּ ַּֽתי׃ ה ְיַּֽה ָּוִ֗ה ְמנָּת־חֶ ְל ִּ ָ֥קי וְ ִּ
ְ
מֹותם עַ
ְַ֝ש ִ֗ ָּ
ֲלת
לּו־ל ַ֭י בַ נְ ִּע ִּמָ֑ים אַ ף־נַ ַַּֽ֝ח ִ֗ ָּ
ִּ
חבָּ ִּל֣ים נָּ ְַּֽפ
ֹור ִּ ַּֽלי׃ ו ֲ
תֹומיְך גַּֽ ָּ
ִּ ָ֥
ילֹות
ף־ל ִ֗
ַ֝ ֵ
לי׃ ז אֲבָּ ֵ ִ֗רְך אֶ ת־יְ ַ֭הוָּה א ֲֶש֣ר יְ עָּ ָּצָ֑נִּ י אַ
ש ְפ ָּ ָ֥רה עָּ ָּ ַּֽ
ָּ ַּֽ
ינִ֗י
ימ ִּ
ִּ֬יתי יְ הוָּ ֣ה ְלנֶגְ ִּ ֣די תָּ ִּמָ֑יד ִּ ָ֥כי ִּ ַּֽ ַ֝מ ִּ
יֹותי׃ ח ִּש ִּּו ִּ
יִּ ְּס ָ֥רּונִּ י ִּכ ְל ָּ ַּֽ
ף־בשָּ ִּ ִ֗רי
ְַ֝
בֹודי אַ
בַ ל־אֶ ַּֽמֹוט׃ ט לָּ ֵכ ִּ֤ן ׀ שָּ ַמ֣ח ִּל ִַּ֭בי וַיָּ ָּ֣ ֣גֶל ְכ ִּ ָ֑
א־ת ֵתָ֥ן
ע ֹז֣ב נ ְַפ ִּש֣י ִּל ְשאָ֑ ֹול ַּֽל ֹ ִּ
כי ׀ ַּֽל ֹא־תַ ֲ
בטַ ח׃ י ִּ ִּ֤
כן לָּ ֶ ַּֽ
יִּ ְש ָ֥ ֹ
שבַ ע
א ַרח ָ֫ ַח ִּיָ֥ים ֹ ֣
ֹודיעֵ נִּ י ִּ֤ ֹ
שחַ ת׃ יא ַּֽת ִּ
יד ִָ֗ך ִּל ְראָ֥ ֹות ָּ ַּֽ
ֲַ֝ח ִּ ַּֽס ְ
ימינְ ָך֣ נֶ ַּֽצַ ח׃
ְש ַ֭מָּ חֹות אֶ ת־פָּ נֶ ָ֑יָך נְ ִּעמֵ֖ ֹות ִּב ִּ ַּֽ

יז
שיבָּ ה ִּרנ ִּ ִָּ֗תי
לה ְל ָּ ָ֫ד ִּוָ֥ד ִּש ְמ ָּע ִּ֤ה יְ ה ָּוָ֨ה ׀ ִ֗ ֶצ ֶדק הַ ְק ִּ ָ֥
א ְת ִּפ ִ֗ ָּ
תי ִּמ ְר ָּ ַּֽמה׃ ב ִּמ ְַ֭לפָּ נֶיָך ִּמ ְשפָּ ִּט֣י
האֲזִּ ָ֥ינָּה ְת ִּפלָּ ִּתָ֑י ְַ֝ב ִ֗ל ֹא ִּש ְפ ֵ ָ֥
ַ ַּֽ
ליְ לָּ ה
ח ֶז ָ֥ינָּה ֵ ַּֽמישָּ ִּ ַּֽרים׃ ג ָּ ָּ֘ב ַחִּ֤נְ תָּ ִּל ִָּ֨בי ׀ ָָּּ֘פ ַ ִּ֤ק ְדתָּ ִ֗ ַ
י ֵֵצָ֑א ַ֝ ֵעי ֶנִ֗יָך ֶ ַּֽת ֱ
ר־פי׃ ד ִּל ְפעֻּ ל֣ ֹות
ִּ ַּֽ
ֹתי בַ ל־יַ ַּֽעֲבָּ
ל־ת ְמ ָּצ ָ֑א ַזַ֝מ ִּ ִ֗
ִּ
תנִּ י בַ
ְצ ַר ְפ ַ ָ֥
מְך
אָּ ַָּ֭דם ִּב ְד ַב֣ר ְשפָּ ֶתָ֑יָך א ֲִּנָ֥י ַ֝שָּ ִ֗ ַמ ְר ִּתי אָּ ְרחָ֥ ֹות פָּ ִּ ַּֽריץ׃ ה תָּ ֣ ֹ
את֣יָך ִּ ַּֽכי־
י־ק ָּר ִּ
לֹותָ֑יָך בַ ל־נָּמָ֥ ֹוּטּו ְפעָּ ָּ ַּֽמי׃ ו א ִּ ֲַּֽנ ְ
אַ֭שֻּ ַרי ְבמַ ְעגְ ֶ
ֲ
חַ֭סָּ ֶדיָך
הט־אָּ זְ נְ ָךָ֥ ִִַּ֗֝לי ְש ַמ֣ע ִּא ְמ ָּר ִּ ַּֽתי׃ ז הַ ְפ ֵל ֣ה ֲ
תַ עֲנֵ ָּ֣֣נִּ י ֵאָ֑ל ַ ַּֽ
ימינֶ ַַָּֽֽך׃ ח שָּ ְַ֭מ ֵרנִּ י ְכ ִּאיש֣ ֹון
ֹומ ִּ ִ֗מים ִּ ַּֽב ִּ
חֹוסָ֑ים ִַּ֝מ ִּמ ְת ַּֽק ְ
ִּ
מֹוש֣יעַ
ִּ
רשָּ ִּעים זּ֣ו שַ ָ֑דּונִּ י
ירנִּ י׃ ט ִּמ ְפנֵ ֣י ְ ַ֭
ָּפיָך תַ ְס ִּת ֵ ַּֽ
ת־ע ָ֑יִּ ן ְב ֵצָ֥ל ְַ֝כנ ִ֗ ֶ
ָּ
בַ
לי׃ י חֶ ְל ָּבָ֥מֹו ָּ ַּּֽסגְ ָ֑רּו ִִַּ֝֗פימֹו ִּד ְב ָ֥רּו
ַֹּֽאיְ ַבָ֥י ְַ֝ב ֶנִ֗פֶ ש י ִּ ַָ֥קיפּו עָּ ָּ ַּֽ

ֵיהָ֥ם ָּי ִִַּ֗֝שיתּו
(סבָּ בָ֑ ּונּו) ֵעַּֽינ ֶ
ְבג ֵַּֽאּות׃ יא אַ ַ֭שֻּ ֵרינּו עַ ָּת֣ה סבבוני ְ
רף וְ ִַּ֝כ ְכ ִִּ֗פיר
ִּלנְ טָ֥ ֹות בָּ ָּ ַּֽא ֶרץ׃ יב ִּד ְמ ֹינִֹ֗ו ְכ ַ֭אַ ְריֵה יִּ ְכס֣ ֹוף ִּל ְט ָ֑ ֹ
יע ָ֑הּו
קּומִּ֤ה יְ ה ָּוִ֗ה קַ ְד ָּמ֣ה פָּ ַ֭נָּיו הַ ְכ ִּר ֵ
ָּ
סתָּ ִּ ַּֽרים׃ יג
ֹשָ֥ב ְב ִּמ ְ
י ֵ
פַ ְל ָּטָ֥ה ַנ ְַ֝פ ִִּ֗שי ֵ ַּֽמ ָּר ָּשָ֥ע חַ ְר ֶ ַּֽבָך׃ יד ִּ ָ֥מ ְמ ִּ ַּֽתים יָּ ַּֽ ְַֽד ָָ֨ך ׀ יְ ה ָּוָ֡ה
ִּ ַּֽמ ְמ ִּ ִּ֬תים מֵ ִ֗ ֶחלֶ ד חֶ ְל ָּ ָ֥קם ַ ַּֽבחַ יִּ ים וצפינך (ּוַּֽ ְצפּונְ ָך) ְתמַ ֵל ֵ֪א
יהם׃ טו א ֲִּנִ֗י
ֹוללֵ ֶ ַּֽ
ִָּ֫ב ְטנָּ ָ֥ם יִּ ְש ְבעָ֥ ּו בָּ ִּנ ָ֑ים וְ ִּה ִּנָ֥יחּו יִּ ְַ֝ת ָּ ִ֗רם ְל ַּֽע ְ
ָּתָך׃
ח ֶז֣ה פָּ נֶ ָ֑יָך אֶ ְש ְב ָּעָ֥ה ְַ֝בהָּ ִִּ֗קיץ ְת ַּֽמּונ ֶ ַּֽ
ְב ַ֭צֶ ֶדק ֶ ַּֽא ֱ

עב
ֱֹֽלהים ִּמ ְַ֭שפָּ טֶ יָך ְל ֶמ֣לֶ ְך ֵתָ֑ן וְ ִּצ ְד ָּ ַּֽק ְתָךָ֥ ְלבֶ ן־
א ִּל ְשֹל ָֹ֨מה ׀ א ִּ ִ֗
ֶ ַּֽמלֶ ְך׃ ב י ִּ ָּ֣דין עַ ְמָך֣ ְב ֶצ ֶָ֑דק וַ ַּֽ עֲנִּ יֶ ָ֥יָך ְב ִּמ ְש ָּ ַּֽפט׃ ג יִּ ְשאִּ֤ ּו הָּ ִּ ָ֓רים
ֹושי ַע
ֵי־עם י ַ֭ ִּ
פט ׀ עֲֽנִּ י ִ֗ ָּ
שלָ֥ ֹום לָּ ָּע ָ֑ם ּו ַ֝גְ בָּ ִ֗עֹות ִּב ְצ ָּד ָּ ַּֽקה׃ ד יִּ ְש ִּ֤ ֹ
ָּ֘ ָּ
ם־שָ֑מֶ ש וְ ִּל ְפנֵ ָ֥י ָּי ֵ ִַ֗֝רחַ
ָּ
יראָ֥ ּוָך ִּע
עֹושק׃ ה ִּ ַּֽי ָּ
ֵ ַּֽ
ֵ֖יד ֵכ ֣א
ִּל ְבנֵ ֣י אֶ ְביָֹ֑ון ִּו ַ
יבים ַז ְרזִּ ָ֥יף ָּ ַּֽא ֶרץ׃
דֹורים׃ ו ֵי ֵַ֭רד ְכמָּ ָּט ֣ר עַ ל־גֵ ָ֑ז ִַּ֝כ ְר ִּב ִִּ֗
֣דֹור ִּ ַּֽ
ד־ב ִּ ָ֥לי י ֵ ַָּּֽרחַ ׃ ח וְ ַ֭י ְֵר ְד
ְ
רב ַ֝שָּ ִ֗לֹום עַ
ח־בי ָָּּמָ֥יו צַ ִּ ָ֑דיק וְ ָ֥ ֹ
ְ
ז ִּ ַּֽי ְפ ַר
י־א ֶרץ׃ ט ְל ַ֭פָּ נָּיו יִּ ְכ ְרע֣ ּו
ָּהר עַ ד־אַ ְפסֵ ָּ ַּֽ
ִּמיָּ ֣ם עַ ד־יָּ ָ֑ם ּו ִַּ֝מנ ִ֗ ָּ
חכּו׃ י מַ ְל ִּ֬ ֵכי תַ ְר ִּש֣יש וְ ִַּ֭איִּ ים ִּמנְ ָּח ֣ה
ִּצ ִּי ָ֑ים וְ ַ֝ ַֹּֽאיְ ִ֗ ָּביו עָּ ָּפָ֥ר יְ לַ ֵ ַּֽ
י ִָּּשָ֑יבּו מַ ְל ֵכָ֥י ְש ָּבָ֥א ּו ְַ֝ס ִ֗ ָּבא אֶ ְש ָּכָ֥ר י ְַק ִּ ַּֽריבּו׃ יא וְ יִּ ְש ַ ַּֽתחֲוּו־לָ֥ ֹו
ל־גֹויָ֥ם יַ ַּֽעַ ְב ַּֽדּוהּו׃ יב ִּ ַּֽכי־ ַי ִַּ֭ציל אֶ ְביֹ֣ון ְמשַ ּוֵ ָ֑עַ
ִּ
ל־מלָּ ִּכָ֑ים כָּ
ְ
כָּ
ל־ד֣ל וְ אֶ ְביָֹ֑ון וְ נ ְַפשֵ֖ ֹות
ַ
וְ ַ֝עָּ ִּנִ֗י ְוַּֽאֵ ין־עֹ ֵז ָ֥ר ַּֽלֹו׃ יג ָּיַ֭חֹס עַ
ֵיקר ָּד ָּמ ֣ם
יֹושיעַ ׃ יד ִּמת֣ ֹוְך ּו ֵ ַַּֽ֭מחָּ מָּ ס יִּ גְ ַא֣ל נ ְַפ ָּש ָ֑ם וְ י ַ ֵ֖
יֹונ ֣ים ִּ ַּֽ
אֶ ְב ִּ
יחי וְ יִּ תֶ ן־לֹו ִּמזְ ַה ֵ֪ב ְָ֫ש ָּבָ֥א וְ יִּ ְתפַ ֵל ֣ל ַ ַּֽבע ֲ֣דֹו תָּ ִּמָ֑יד
ְבעֵ ינָּ ַּֽיו׃ טו וִּ ִּ ִ֗
ת־בר ׀ בָּ אָּ ֶרץ ְב ֵ֪ר ֹאש
ָ֨ ַ
הי ִּפּסַ
כנְ הּו׃ טז יְ ִּ ִּ֤
ב ְר ֶ ַּֽ
ל־היִ֗ ֹום יְ ָּ ַּֽ
ַ֝ ַ
כָּ
ָ֫ ָּה ִּ ָ֥רים יִּ ְר ַע ֣ש כַ ְלבָּ נֹ֣ון ִּפ ְריָֹ֑ו וְ י ִּ ָָּ֥ציצּו ַ֝ ֵמ ִִּ֗עיר ְכ ֵע ֣שֶ ב הָּ ָּ ַּֽא ֶרץ׃
עֹולם ִּל ְפנֵי־שֶ מֶ ש ינין (יִּ נֵֹ֪ון) ְָ֫שמָ֥ ֹו וְ יִּ ְת ָּב ְָ֥רכּו
הי ְש ָ֨מֹו ְ ַּֽל ִ֗ ָּ
יז יְ ִּ ִּ֤
ֱֹלה ֣י
ַֹ֭להים א ֵ
א ִּ
ל־גֹויָ֥ם יְ אַ ְש ַּֽרּוהּו׃ יח בָּ ִּ֤רּוְך ׀ יְ הוָּ ֣ה ֱ
ִּ
בָ֑ ֹו כָּ
בֹודֹו
שה נִּ ְפלָּ א֣ ֹות ְלבַ ַּֽדֹו׃ יט ּובָּ ִּ֤רּוְך ׀ ֵשָ֥ם ְכ ִ֗
יִּ ְש ָּר ֵאָ֑ל עֹ ֵ ֵ֖
כל הָּ ִָּ֗א ֶרץ ָּא ֵָּ֘מָ֥ן ׀ וְ אָּ ֵ ַּֽמן׃ כ כָּ לָ֥ ּו
ֹולָ֥ם וְ יִּ מָּ ֵל ֣א ְכ ַ֭בֹודֹו אֶ ת־ ָ֥ ֹ
ְל ָ֫ע ָּ

שי׃
ְת ִּפלָ֑ ֹות ָּ ַ֝ד ִּוִ֗ד בֶ ן־יִּ ָּ ַּֽ

צא
לַ֭יהוָּה
ֹמר ַ ַּֽ
א ֹיַ֭שֵ ב ְב ֵס֣תֶ ר עֶ ְליָֹ֑ון ְב ֵצָ֥ל ַ֝שַ ַ ִ֗די יִּ ְתלֹונָּ ַַּֽֽן׃ ב א ִ֗ ַ
ילָך ִּמ ַפָ֥ח
כי ה֣ ּוא ַי ִּ ַַּֽ֭צ ְ
ח־בֹו׃ ג ִּ ִּ֤
ַּֽ
ֹלהי אֶ ְבטַ
ּוד ִּתָ֑י ֱַ֝א ִ֗ ַ
ּומ ַּֽצ ָּ
מַ ְח ִּס֣י ְ
ת־כנ ָָּּפ֣יו
ְ
דבֶ ר הַ ּוַּֽ ֹות׃ ד ְבאֶ ְב ָּר ָ֨תֹו ׀ יָּ ֣סֶ ְך לָּ ְַ֭ך וְ ַ ַּֽתחַ
י ִָּ֗קּוש ִּמ ֶ ָ֥
ַ֭ירא ִּמ ַפ֣חַ ד ָּל ָ֑יְ לָּ ה
א־ת ָּ
תֶ ְח ֶסָ֑ה ִּצנָּ ֵ֖ה וְ ַֹּֽסחֵ ָּר֣ה א ֲִּמ ַּֽתֹו׃ ה ַּֽל ֹ ִּ
ֲֹלְך ִַּ֝מ ִ֗ ֶקטֶ ב יָּשָ֥ ּוד
אפֶ ל יַ ַּֽה ָ֑
יֹומם׃ ו ִּמ ֶַ֭דבֶ ר בָּ ֣ ֹ
ָּ ַּֽ
ַ֝ ֵמ ִ֗ ֵחץ יָּעָ֥ ּוף
ל ֹא
ליָך ֣
ימינֶ ָָָּ֑֣ך ֵַ֝א ִ֗ ֶ
ּורבָּ ָּבָ֥ה ִּ ַּֽמ ִּ
פל ִּמ ִּצ ְד ָָ֨ך ׀ ִֶ֗אלֶ ף ְ
ֳריִּ ם׃ ז יִּ ִּ֤ ֹ
ָּ ַּֽצה ָּ ַּֽ
יִּ גָּ ַּֽש׃ ח ַ ַ֭רק ְבעֵ ינֶ ֣יָך תַ ִּבָ֑יט וְ ִּשלֻּ ַמֵ֖ת ְרשָּ ִּע֣ים ִּת ְר ֶ ַּֽאה׃ ט ִּ ַּֽכי־
א־תאֻּ נֶ ֣ה אֵ ֶל ֣יָך
אַ ָּת֣ה יְ הוָּ ֣ה מַ ְח ִּסָ֑י ַ֝ ֶע ְליִֹ֗ון ַש ְ֣מתָּ ְמעֹונֶ ַַָּֽֽך׃ י ַּֽל ֹ ְ
ֶה־ל ְָ֑ך
ָּ
ֳלָך׃ יא ִּכ֣י מַ ְַ֭לאָּ כָּ יו יְ צַ ּו
ָּר ָּע ָ֑ה וְ ַ֝ ִ֗ ֶנגַע ַּֽל ֹא־יִּ ְק ַ ָ֥רב ְב ָּ ַּֽאה ֶ ַּֽ
ן־ת ֹגֵ֖ף
כיָך׃ יב עַ ל־כַ ַפָ֥יִּ ם יִּ שָּ אָ֑ ּונְ ָך פֶ ִּ
ל־ד ָּר ֶ ַּֽ
ִַּ֝ל ְשמָּ ְר ִָ֗ך ְבכָּ ְ
מס ְכ ִּפ֣יר
רְך ִּת ְר ֵ֖ ֹ
ל־ש֣חַ ל ו ֶָּפ֣תֶ ן ִּת ְד ָ֑ ֹ
ַ
לָך׃ יג עַ
בָּ ֶא֣בֶ ן ַרגְ ֶ ַּֽ
ָּדע ְש ִּ ַּֽמי׃
גְבהּו ִּ ַּֽכי־י ַ ָ֥
כי ִּב֣י חָּ ַ֭שַ ק וַ ַּֽאֲפַ ְל ֵט ָ֑הּו ֲַ֝אשַ ִ֗ ֵ
וְ תַ ִּ ַּֽנין׃ יד ִּ ִּ֤
ֲַ֝אחַ ְל ִ֗ ֵצהּו
ע ֵנִ֗הּו ִּע ַּֽמֹו־אָּ נ ִּ ָֹ֥כי ְבצָּ ָּרָ֑ה
טו יִּ ְק ָּר ֵָ֨אנִּ י ׀ ְוַּֽאֶ ֱ
ישּועָּ ִּ ַּֽתי׃
יע ָ֑הּו וְ ַ֝אַ ְר ִֵ֗אהּו ִּב ַּֽ
א ֶרְך ָּי ִַּ֭מים אַ ְש ִּב ֵ
וַ ַּֽ אֲכַ ְב ֵ ַּֽדהּו׃ טז ֣ ֹ

קד
אד הֵ֖ ֹוד
אַֹ֭להַ י ג ַָּד ְ֣לתָּ ְמ ָ֑ ֹ
א ָּ ַּֽב ְר ִּ ָ֥כי נ ְַפ ִִּ֗שי אֶ ת־יְ ָ֫הוָּ ָ֥ה יְ הוָּ ֣ה ֱ
נֹוטָ֥ה ַ֝שָּ ִ֗ ַמיִּ ם
ֶ
ב ְשתָּ ׃ ב עַֹּֽ טֶ ה־אַֹ֭ור כַ שַ ְל ָּמ ָ֑ה
וְ הָּ ָּד֣ר לָּ ָּ ַּֽ
ֹותיו הַ שָּ ם־עָּ ִּ ָ֥בים ְרכּובָ֑ ֹו
יעַּֽה׃ ג ַה ְָ֥מקָּ ֶ ָ֥רה בַ ִ֗ ַמיִּ ם ע ֲִּֽליָ֫ ָּ ָ֥
כַ יְ ִּר ָּ
ש ְר ִ֗ ָּתיו
י־רּוחַ ׃ ד עֹ ֶש֣ה מַ ְלאָּ ָּכ ֣יו רּוחָ֑ ֹות ְ ַ֝מ ָּ ַּֽ
לְך עַ ל־כַ נְ פֵ ַּֽ
ַ ַַּֽ֝ה ְמהַ ִ֗ ֵ
עֹולָ֥ם
ָּ
ל־ת ִ֗מֹוט
ִַּ֝
ל־מכֹונֶ ָ֑יהָּ בַ
ְ
ֹלהט׃ ה יָּ ַּֽסַ ד־אֶ ֶַ֭רץ עַ
ֵ ַּֽ
ֵא֣ש
מיִּ ם׃ ז
ל־ה ִּ ִ֗רים יַ ֵ֖עַ ְמדּו ָּ ַּֽ
ַ֝ ָּ
ו ֶָּעַּֽד׃ ו ְת ַ֭הֹום כַ ְלב֣ ּוש ִּכ ִּּסיתָ֑ ֹו עַ
ֵחפֵ זַּֽ ּון׃ ח יַ ַּֽעֲל֣ ּו הָּ ִַּ֭רים
ִּמן־ ַגע ֲָּר ְ֣תָך֣ יְ נּוסָ֑ ּון ִּמן־קָ֥ ֹול ַ ַַּֽ֝רעַ ְמ ִָ֗ך י ָּ ַּֽ
הם׃ ט ְגַּֽבּול־שַ ְַ֭מתָּ
ל־מ ִ֗קֹום ֶז ִּ֤ה ׀ י ִּ֬ ַָּס ְדתָּ לָּ ֶ ַּֽ
ְַ֝
יֵ ַּֽ ְַֽר ֣דּו ְבקָּ עָ֑ ֹות אֶ
ה ְמשַ ֵל ֣חַ
עב ָֹ֑רּון בַ ל־יְ ַ֝שֻּ ִ֗בּון ְלכַ ּסָ֥ ֹות הָּ ָּ ַּֽא ֶרץ׃ י ַ ַּֽ
בַ ל־יַ ַּֽ ֲ
מַ ְַ֭עיָּנִּ ים בַ נְ חָּ ִּלָ֑ים ֵבָ֥ין ַ֝ ָּה ִּ ִ֗רים יְ הַ לֵ ַּֽכּון׃ יא ַי ְַ֭שקּו כָּ ל־חַ יְ ת֣ ֹו

עַ֭לֵ יהֶ ם עֹוף־הַ שָּ ַמ֣יִּ ם
שָּ ָּדָ֑י יִּ ְש ְב ֵ֖רּו ְפ ָּר ִּא֣ים ְצמָּ ָּ ַּֽאם׃ יב ֲ
יֹותָ֑יו
נּו־קֹול׃ יג מַ ְש ֶ ֣קה הָּ ִַּ֭רים ֵ ַּֽמע ֲִּל ָּ
ַּֽ
איִ֗ם יִּ ְת
יִּ ְשכָ֑ ֹון ִּמ ֵבָ֥ין ֳַ֝עפָּ ִּ
מיחַ חָּ ִָּ֨ציר ׀ לַ ְבהֵ ִ֗ ָּמה
בע הָּ ָּ ַּֽא ֶרץ׃ יד מַ ְצ ִּ ִּ֤
ֲשיָך ִּת ְש ַ ָ֥
ִּמ ְפ ִּ ָ֥רי ַ ַ֝ ַּֽמע ִ֗ ֶ
לחֶ ם ִּמן־הָּ ָּ ַּֽא ֶרץ׃ טו וְ יַ ִָּּ֤֣יִּ ן ׀
ֹוציא ִַ֗֝ ֶ
האָּ ָּדָ֑ם ְלהָ֥ ִּ
עב ַֹד֣ת ָּ ַּֽ
ל ֲ
וְ ַ֭עֵ שֶ ב ַ ַּֽ
אנִֹ֗וש ְלהַ ְצ ִּה֣יל פָּ ִּנ ֣ים ִּמ ָּש ָ֑מֶ ן וְ ִ֗ ֶַ֝לחֶ ם ְ ַּֽלבַ ב־
יְ שַ ִּ֬ ַמח ְ ַּֽלבַ ב־ ֱ
ָּטע׃
אנָֹ֥וש יִּ ְס ָּעַּֽד׃ טז יִּ ַ֭ ְש ְבעּו ע ֲֵצ֣י יְ הוָּ ָ֑ה ַ ַּֽא ְר ֵז ָ֥י ְַ֝לבָּ נִֹ֗ון א ֲֶש ֣ר נ ָּ ַּֽ
ֱ
יתּה׃ יח
רֹושים בֵ ָּ ַּֽ
ידה ְב ִּ ָ֥
ֳרים יְ קַ נֵ ָ֑נּו ֲַ֝ח ִּס ָּ ִ֗
יז אֲשֶ ר־שָּ ַ֭ם ִּצפ ִּ ֣
ל ְשפַ ִּנַּֽים׃ יט עָּ ָּש֣ה
הָּ ִּ ֣רים הַ ַ֭גְ ב ִֹּהים לַ יְ עֵ ִּלָ֑ים ְַ֝סלָּ ִִּ֗עים מַ ְח ֶסָ֥ה ַ ַּֽ
֣יהי
חשֶ ְך ִּו ִּ
בֹואֹו׃ כ ָּ ַּֽתשֶ ת־ ֹ ַ֭
ָּדע ְמ ַּֽ
ֲדים ַ֝ ִ֗שֶ מֶ ש י ַ ָ֥
ָּי ֵַ֭רחַ ְל ַּֽמֹוע ִּ ָ֑
ירים ַֹּֽשא ֲִּג ֣ים
ֹו־ת ְר ִֹ֗מש כָּ ל־חַ יְ תֹו־יָּ ַּֽעַ ר׃ כא הַ ְַ֭כ ִּפ ִּ
ָּל ָ֑יְ לָּ ה ַּֽב ִַּ֝
לם׃ כב ִּתזְ ַר֣ח הַ ַ֭שֶ מֶ ש י ָּ ֵַּֽאסֵ פָ֑ ּון
ּולבַ ֵ ֵ֖קש מֵ ֵא֣ל אָּ ְכ ָּ ַּֽ
לַ ָּּט ֶָ֑רף ְ
ב ָּדת֣ ֹו
ע ֵ֖ ֹ
ֹתם יִּ ְרבָּ ַּֽצּון׃ כג י ֵֵצ֣א אָּ ָּד֣ם ְל ָּ ַּֽפעֳלָ֑ ֹו ְוַּֽלַ ֲ
ל־מ ַּֽעֹונ ִ֗ ָּ
ְַ֝
וְ אֶ
ֲשיָך ׀ ְיַּֽה ָּוִ֗ה כֻּ ַ֭לָּ ם ְבחָּ ְכ ָּמ֣ה
ה־ר ִּ֬בּו ַ ַּֽמע ָ֨ ֶ
י־ע ֶרב׃ כד ָּ ַּֽמ ַ
ע ֲֵד ָּ ַּֽ
ּור ַחֵ֪ב
עָּ ִּשָ֑יתָּ ָּ ַּֽמ ְל ָּאָ֥ה ַ֝ ָּה ִָּ֗א ֶרץ ִּקנְ יָּנֶ ַַָּֽֽך׃ כה ֶז ִּ֤ה ׀ הַ יָּ ָ֥ם גָּדֹול ְ
ֹלֹות׃ כו
ם־רמֶ ש וְ ֵא֣ין ִּמ ְס ָּפָ֑ר חַ יָֹ֥ות ְַ֝קטַ נִֹ֗ות ִּעם־גְ ד ַּֽ
ש ֶ ַ֭
ָ֫דיִּ ם ָּ ַּֽ
ָּי ָּ ָ֥
ק־בֹו׃ כז כֻּ ַ֭לָּ ם
ַּֽ
שחֶ
ָּתן ֶז ַּֽה־י ַָּצ ְָ֥רתָּ ְל ַ ַּֽ
שָּ ַ֭ם אֳנִּ יֹ֣ות יְ הַ לֵ כָ֑ ּון ִַּ֝לוְ י ִ֗ ָּ
תת אָּ ְכ ָּל ֣ם ְב ִּע ַּֽתֹו׃ כח ִּת ֵת֣ן לָּ ַ֭הֶ ם יִּ ְלקֹטָ֑ ּון
אֵ ֶל ֣יָך יְ שַ בֵ ָ֑רּון לָּ ֵ ֵ֖
תח יָּ ַּֽ ְַ֝ד ִָ֗ך יִּ ְש ְבעָ֥ ּון ַּֽטֹוב׃ כט תַ ְס ִּ ָ֥תיר פָּ נֶיָך ִּ ַּֽיבָּ ָ֫ ֵהלָ֥ ּון ת ֵֹס ֣ף
ִּת ְפ ַ ָ֥
שּובּון׃ ל ְתשַ ַל ֣ח ַּֽרַּ֭וחֲָך יִּ ָּ ַּֽב ֵראָ֑ ּון
ַּֽ
רם יְ
רַּ֭וחָּ ם יִּ גְ וָּעָ֑ ּון ְוַּֽאֶ ל־עֲפָּ ָּ ָ֥
עֹול ָ֑ם יִּ ְש ַמֵ֖ח
הי ְכב֣ ֹוד יְ הוָּ ֣ה ְל ָּ
ּו ְַ֝תחַ ֵ ִ֗דש ְפנֵ ֣י א ֲָּד ָּ ַּֽמה׃ לא יְ ִּ ִּ֤
ֲשיו׃ לב הַ מַ ִּב֣יט לָּ ַ֭אָּ ֶרץ ו ִַּת ְר ָּע ָ֑ד יִּ גַ ֵ֖ע ֶ ַּֽבהָּ ִּ ֣רים
יְ הוָּ ֣ה ְב ַ ַּֽמע ָּ ַּֽ
עֹודי׃
אֹלה ֣י ְב ִּ ַּֽ
ַ
ל
אז ְַמ ָּ ֵ֖רה ֵ ַּֽ
ליהוָּ ֣ה ְבחַ יָּ ָ֑י ֲ
֣ירה ַ ַּֽ
ֱשנּו׃ לג אָּ ִּש ָּ
ְ ַּֽו ֶיע ָּ ַּֽ
יחָ֑י ָּ ַ֝ ַּֽאנ ִִֹּ֗כי אֶ ְש ַמָ֥ח ַ ַּֽביהוָּ ַּֽה׃ לה יִּ ַתִּ֤מּו חַ ּטָּ ִּ ָ֨אים
לד יֶ ַּֽע ֱַר֣ב עָּ ָּל ֣יו ִּש ִּ
ּורשָּ ִּעִּ֤ים ׀ עִּ֤ ֹוד אֵ י ָּנִ֗ם ָּ ַּֽב ְר ִּכ֣י ַנ ְַ֭פ ִּשי אֶ ת־יְ ה ָּוִ֗ה
׀ ִּמן־הָּ ָָּ֡א ֶרץ ְ
ה ְללּו־יָּ ַּּֽה׃
ַ ַּֽ

קל
א

את֣יָך יְ הוָּ ַּֽה׃
המַ עֲלָ֑ ֹות ִּמ ַ ַּֽמעֲמַ ִּ ֵ֖קים ְק ָּר ִּ
שיר ַ ַּֽ
ִּ ָ֥

ב

דנָּי
א ֹ
ֲ

ֹולי ִּ ַּֽת ְהיֶ ֣ינָּה אָּ ַ֭זְ נֶיָך קַ שֻּ בָ֑ ֹות ְַ֝ל ִ֗קֹול ַ ַּֽתחֲנּונָּ ַּֽי׃
ִּש ְמ ָּע ֵ֪ה ְב ָ֫ק ִּ ָ֥
י־ע ְמָךָ֥
ע ַֹּֽמד׃ ד ִּ ַּֽכ ִּ
ד ָּנִ֗י ִּמ֣י יַ ַּֽ ֲ
ִּאם־עֲוֹ נָֹ֥ות ִּת ְשמָּ ר־יָּ ָּ֑ה ֲַ֝א ֹ
֣יתי יְ ַ֭הוָּה ִּקּוְ ָּת֣ה נ ְַפ ִּשָ֑י
ָּרא׃ ה ִּק ִּּו ִּ
יחָ֑ה ְַ֝ל ִ֗ ַמעַ ן ִּתּו ֵ ַּֽ
הַ ְּס ִּל ָּ
ל ִֹ֗בקֶ ר
לאדֹנָּ ָ֑י ִּמ ַֹּֽש ְמ ִּ ָ֥רים ַ֝ ַ
שי ַ ַּֽ
הֹוח ְל ִּתי׃ ו נ ְַפ ִּ ָ֥
ָּ ַּֽ
ְו ִַּּֽל ְדבָּ ָ֥רֹו
י־עם־יְ הוָּ ָ֥ה
ַֹּֽש ְמ ִּ ָ֥רים לַ ַֹּֽבקֶ ר׃ ז י ֵַחָ֥ל יִּ ְש ָּר ִֵ֗אל אֶ ל־יְ ָ֫הוָּ ָ֥ה ִּ ַּֽכ ִּ
הַ ֶחָ֑סֶ ד וְ הַ ְר ֵבֵ֖ה ִּעמ֣ ֹו ְפ ַּֽדּות׃ ח וְ ַ֭הּוא יִּ ְפ ֶד֣ה אֶ ת־יִּ ְש ָּר ֵאָ֑ל
ֹתיו׃
ִַּ֝מ ִֹ֗כל עֲוַּֽ ֹנ ָּ ַּֽ
ג

פרקי תהלים לאותיות השם
אומרים אותיות שמו/ה הפרטי של המנוח/ה לפי הקטעים מתוך מזמור קי"ט:

קיט
א

תֹורת יְ הוָּ ַּֽה׃ ב אַ ְַ֭ש ֵרי
י־ד ֶָ֑רְך ַ֝ ַה ַֹּֽה ְל ִִּ֗כים ְב ַ ָ֥
א אַ ְש ֵ ָ֥רי ְת ִּ ַּֽמימֵ ָּ
ל־לָ֥ב יִּ ְד ְר ַּֽשּוהּו׃ ג אַ ַ֭ף ַּֽל ֹא־פָּ עֲל֣ ּו עַ וְ ָּל ָ֑ה
ֵ
ֹתיו ְבכָּ
ַּֽ ֹנ ְצ ֵ ָ֥רי ֵ ַּֽעד ִ֗ ָּ
אד׃ ה
מר ְמ ַֹּֽ
לכּו׃ ד אַ ַ֭תָּ ה ִּצ ִּּוָ֥יתָּ ה ִּפקֻּ ֶ ִ֗דיָך ִּל ְש ָ֥ ֹ
ִּב ְד ָּר ָּכָ֥יו הָּ ָּ ַּֽ
יטי
מר חֻּ ֶ ַּֽקיָך׃ ו ָּאָ֥ז ַּֽל ֹא־אֵ בָ֑ ֹוש ְַ֝בהַ ִּב ִִּ֗
כנּו ְד ָּר ִ֗ ָּכי ִּל ְש ָ֥ ֹ
ַ ַַּֽ֭אחֲלַ י יִּ ָ֥ ֹ
ַֹ֭ודָך ְב ֹי֣שֶ ר לֵ ָּבָ֑ב ְַ֝בלָּ ְמ ִּ ִ֗די ִּמ ְש ְפ ֵטָ֥י
ל־מ ְצוֹ ֶ ַּֽתיָך׃ ז ַּֽא ְ
ִּ
אֶ ל־כָּ
ד־מ ַֹּֽאד׃
ְ
מר ַ ַּֽאל־תַ עַ זְ ֵבָ֥נִּ י עַ
ִּצ ְד ֶ ַּֽקָך׃ ח אֶ ת־חֻּ ֶ ָ֥קיָך אֶ ְש ָ֑ ֹ

ב

ט בַ ֶמ֣ה יְ זַכֶ ה־ ַנ ַ֭עַ ר אֶ ת־אָּ ְרחָ֑ ֹו ִַּ֝ל ְש ִֹ֗מר ִּכ ְדבָּ ֶ ַּֽרָך׃ י ְבכָּ ל־
ל־ת ְש ֵגִ֗נִּ י ִּמ ִּמ ְצוֹ ֶ ַּֽתיָך׃ יא ְב ַ֭ ִּל ִּבי צָּ ַפ֣נְ ִּתי
ַ֝ ַ
ִּל ִּ ָ֥בי ְד ַר ְש ִּתָ֑יָך אַ
תה יְ ה ָּוִ֗ה
א־לְך׃ יב בָּ ֵ֖רּוְך אַ ָּ ָ֥
ָּ ַּֽ
ל ֹא ֶ ַּֽאחֱטָּ
ִּא ְמ ָּר ֶתָָ֑ך ְַ֝ל ִ֗ ַמעַ ן ֣
י־פיָך׃ יד
כל ִּמ ְש ְפטֵ ִּ ַּֽ
תי ִּס ַפ ְָ֑ר ִּתי ִַ֝֗ ֹ
לַ ְמ ֵ ָ֥דנִּ י חֻּ ֶ ַּֽקיָך׃ יג ִּב ְשפָּ ַ ָ֥
קּודיָך
ל־הֹון׃ טו ְב ִּפ ֶ ָ֥
ַּֽ
ש ְש ִּתי ְכ ַע ֣ל כָּ
תיָך ִ֗ ַ
ְב ֶ ֵ֖ד ֶרְך ֵע ְַּֽדוֹ ֶ ָ֥
ל ֹא
ֹתיָך ֶ ַּֽא ְשתַ ע ֲָּש ָ֑ע ֵ֖
ֹתיָך׃ טז ְבחֻּ ק ֶ ָ֥
שיחָּ ה וְ ַ֝אַ ִִּ֗ביטָּ ה ַֹּֽא ְרח ֶ ַּֽ
אָּ ִּ ָ֑
אֶ ְש ַכ ֣ח ְדבָּ ֶ ַּֽרָך׃

ג

מל עַ ל־עַ ְב ְדָךָ֥ ֶ ַּֽא ְח ֶיִ֗ה וְ אֶ ְש ְמ ָּ ָ֥רה ְדבָּ ֶ ַּֽרָך׃ יח גַל־עֵ ינַ ָ֥י
יז גְ ֵ֖ ֹ
ֹור ֶ ַּֽתָך׃ יט גֵ ֣ר ָּ ַּֽאנ ִֹּכ֣י בָּ ָּא ֶָ֑רץ אַ ל־
וְ אַ ִּבָ֑יטָּ ה נִּ ְַ֝פלָּ אִ֗ ֹות ִּמ ַּֽת ָּ
תר ִַּ֝מ ִ֗ ֶמנִּ י ִּמ ְצוֹ ֶ ַּֽתיָך׃ כ גָּ ַּֽ ְַֽר ָּס֣ה נ ְַפ ִּש֣י ְל ַ ַּֽתא ֲָּב ָ֑ה ֶ ַּֽאל־
תַ ְס ֵ ָ֥
ֲרּורים ַ֝ ַהש ִֹּגִ֗ים
ל־עַּֽת׃ כא ָּג ַ֭עַ ְרתָּ ז ִּ ֵ֣דים א ִּ ָ֑
ֵ
ִּמ ְשפָּ ֶטָ֥יָך ְבכָּ
ָּצ ְר ִּתי׃
מעָּ לַ י חֶ ְר ָּפ֣ה וָּבָ֑ ּוז ִּ ֵ֖כי ֵ ַּֽעד ֶֹת֣יָך נ ָּ ַּֽ
ִּמ ִּמ ְצוֹ ֶ ַּֽתיָך׃ כב גַ ֣ל ֵ ַַּֽ֭
ָּשיחַ ְבחֻּ ֶ ַּֽקיָך׃ כד גַ ַּֽם־
כג גַ ִּ֤ם יָּ ְַּֽשב֣ ּו שָּ ַ֭ ִּרים ִּב֣י נִּ ְד ָּבָ֑רּו ַ֝ ַע ְב ְד ִָ֗ך י ִּ ָ֥
שעֲשֻּ ִ֗ ָּעי אַ נְ ֵשָ֥י עֲצָּ ִּ ַּֽתי׃
עֵ ַ֭דֹתֶ יָך ַ ַּֽ

ד

לעָּ ָּפ֣ר נ ְַפ ִּשָ֑י ַ֝ ַח ִ֗ ֵינִּ י ִּכ ְדבָּ ֶ ַּֽרָך׃ כו ְד ָּר ַכ ֣י ִּס ַ֭פַ ְר ִּתי
כה ָּ ַּֽד ְב ָּ ֣קה ֶ ַּֽ
ֲבינֵ ָָּ֑֣נִּ י וְ ַ֝אָּ ִִּ֗שיחָּ ה
קּודיָך ה ִּ
ְך־פ ֶ ָ֥
ִּ
ע ֵנִ֗נִּ י לַ ְמ ֵ ָ֥דנִּ י חֻּ ֶ ַּֽקיָך׃ כז ֶ ַּֽד ֶר
וַ ַּֽתַ ֲ
רָך׃ כט
אֹותיָך׃ כח ָּ ַּֽד ְל ָּפ֣ה ַנ ְַ֭פ ִּשי ִּמתּוגָּ ָ֑ה ַַ֝קיְ ִ֗ ֵמנִּ י ִּכ ְדבָּ ֶ ַּֽ
ְבנִּ ְפ ְל ֶ ַּֽ
ַּֽתֹור ְתָךָ֥ חָּ נֵ ַַּֽֽנִּ י׃ ל ֶ ַּֽד ֶרְך־אֱמּונָּ ָ֥ה
ֶ ַּֽד ֶרְך־שֶ ַ֭קֶ ר הָּ ֵס ֣ר ִּמ ֶמָ֑נִּ י ְו ָּ
יתי׃ לא ָּד ַב ְָ֥ק ִּתי ְב ֵע ְַּֽדוֹ ֶתָ֑יָך יְ ַ֝ה ָּוִ֗ה אַ ל־
בָּ ָּח ְָ֑ר ִּתי ִּמ ְשפָּ ֶטָ֥יָך ִּש ִּ ַּּֽו ִּ
תיָך אָּ ָ֑רּוץ ִּ ֵ֖כי תַ ְר ִּח֣יב ִּל ִּ ַּֽבי׃
ְך־מ ְצוֹ ֶ ָ֥
ִּ
ישנִּ י׃ לב ֶ ַּֽד ֶר
ְת ִּב ֵ ַּֽ

ה

ה ִַּ֭בינֵנִּ י
הֹור֣נִּ י יְ ַ֭הוָּה ֶ ָ֥ד ֶרְך חֻּ ִ֗ ֶקיָך וְ אֶ ְצ ֶ ָ֥רנָּה ֵעַּֽקֶ ב׃ לד ֲ
ֵ
לג
ל־לַּֽב׃ לה הַ ְַ֭ד ִּריכֵ נִּ י ִּבנְ ִּת֣יב
ֵ
ֹור ִ֗ ֶתָך וְ אֶ ְש ְמ ֶ ָ֥רנָּה ְבכָּ
וְ אֶ ְצ ָּ ָ֥רה ַּֽת ָּ
ל־ע ְַּֽדוֹ ִ֗ ֶתיָך וְ ַא֣ל
ֵ
ט־ל ִַּ֭בי אֶ
ִּ
ִּמ ְצוֹ ֶתָ֑יָך ִּכי־בָ֥ ֹו חָּ ָּ ַּֽפ ְצ ִּתי׃ לו הַ
כָָ֥ך חַ יֵ ַַּֽֽנִּ י׃ לח
הע ֲֵב֣ר עֵ ַ֭ינַי ֵ ַּֽמ ְרא֣ ֹות ָּשָ֑וְ א ִּב ְד ָּר ֶ
ל־בצַ ע׃ לז ַ ַּֽ
ָּ ַּֽ
אֶ
הע ֲֵב֣ר חֶ ְַ֭רפָּ ִּתי
שר ְליִּ ְראָּ ֶ ַּֽתָך׃ לט ַ ַּֽ
הָּ ֵ ֣קם ְל ַ֭עַ ְב ְדָך ִּא ְמ ָּר ֶתָָ֑ך ֲַ֝א ִ֗ ֶ
טֹובים׃ מ ִּהַ֭נֵה תָּ ַא ְ֣ב ִּתי ְל ִּפקֻּ ֶדָ֑יָך
ִּ ַּֽ
א ֲֶש֣ר ָּי ֹג ְָ֑ר ִּתי ִּ ֵ֖כי ִּמ ְשפָּ ֶט ֣יָך
ְב ִּצ ְד ָּ ַּֽק ְתָךָ֥ חַ יֵ ַַּֽֽנִּ י׃

ו

מא ִּ ַּֽויב ֹֻּא֣נִּ י חֲסָּ ֶדָ֣ך יְ הוָּ ָ֑ה ְַ֝תשָ֥ ּועָּ ְת ִָ֗ך ְכ ִּא ְמ ָּר ֶ ַּֽתָך׃ מב וְ ֶ ַּֽאעֱנֶ ֣ה
צל ִּמ ִּפ֣י
י־ב ִ֗ ַט ְח ִּתי ִּב ְדבָּ ֶ ַּֽרָך׃ מג ְוַּֽאַ ל־תַ ִּ֬ ֵ
ַֹּֽח ְר ִּפ֣י ָּד ָּבָ֑ר ִּ ַּֽכ ַ֝ ָּ
ח ְל ִּתי׃ מד וְ אֶ ְש ְמ ָּ ֵ֖רה
אד ִּ ֵ֖כי ְל ִּמ ְשפָּ ֶט ָ֣ך יִּ ָּ ַּֽ
ד־מ ָ֑ ֹ
ְ
ְדבַ ר־א ֱֶמ֣ת עַ
ב ְרחָּ ָּב ָ֑ה ִּ ֵ֖כי
עֹולָ֥ם ו ֶָּעַּֽד׃ מה וְ אֶ ְתהַ ְל ָּכָ֥ה ָּ ַּֽ
תֹור ְתָךָ֥ תָּ ִּ ִ֗מיד ְל ָּ
ָּ ַּֽ
ל ֹא
ִּפקֻּ ֶד֣יָך ָּד ָּ ַּֽר ְש ִּתי׃ מו וַ ַּֽ א ֲַד ְב ָּר֣ה ְב ֵ ַַּֽ֭עדֹתֶ יָך נֶ ַָֽ֥ ֶגד ְמלָּ ִִּ֗כים וְ ֣

ה ְב ִּתי׃
אֵ ַּֽבֹוש׃ מז וְ אֶ ְש ַ ַּֽתע ֲַשָ֥ע ְב ִּמ ְצוֹ ִ֗ ֶתיָך א ֲֶש֣ר אָּ ָּ ַּֽ
שיחָּ ה ְבחֻּ ֶ ַּֽקיָך׃
ל־מ ְַ֭צוֹתֶ יָך א ֲֶשָ֥ר אָּ ִ֗ ָּה ְב ִּתי וְ אָּ ִּ ָ֥
כַ ִ֗ ַפי ֶ ַּֽא ִּ
מח

שא־
וְ אֶ ָּ ַּֽ

ז

תי
ֶחמָּ ִּ ֣
ֹר־ד ָּבָ֥ר ְלעַ ְב ֶדָָ֑ך ִַ֝֗ ַעל א ֲֶש֣ר ִּ ַּֽיחַ ְל ָּ ַּֽתנִּ י׃ נ ז ֹ֣את נ ָּ ַּֽ
מט זְ כ ָּ
אד
ד־מ ָ֑ ֹ
ְ
יצ֣נִּ י עַ
ְבעָּ נְ ִּי ָ֑י ִּ ֵ֖כי ִּא ְמ ָּ ַּֽר ְתָך֣ ִּחיָּ ְַּֽתנִּ י׃ נא ֵז ִַּ֭דים ה ֱִּל ֻּ
עֹולָ֥ם ׀ יְ ה ָּוִ֗ה
יתי׃ נב ָּז ַָּ֘כ ְִּ֤ר ִּתי ִּמ ְשפָּ ֶטֵ֖יָך ֵ ַּֽמ ָּ
ל ֹא נ ִּ ַָּּֽט ִּ
ֹור ְת ִָ֗ך ֣
ִַּ֝מתָ֥ ָּ
תָך׃ נד
ֹור ֶ ַּֽ
אַ֭חָּ ז ְַתנִּ י ֵ ַּֽמ ְרשָּ ִּעָ֑ים ַַּֽ֝עֹ זְ ִ֗ ֵבי ַּֽת ָּ
ֶחם׃ נג ז ְַלעָּ ָּפ֣ה ֲ
וָּ ַּֽאֶ ְתנ ָּ ַּֽ
גּורי׃ נה ָּז ַָּ֘כ ְִּ֤ר ִּתי בַ ַל ֣יְ לָּ ה
יּו־לי חֻּ ִ֗ ֶקיָך ְב ֵב֣ית ְמ ָּ ַּֽ
ה ִּ ָ֥
זְ ַ֭ ִּמרֹות ָּ ַּֽ
ה־לָ֑י ִּ ֵ֖כי
ִּ
היְ תָּ
ֹור ֶ ַּֽתָך׃ נו ז ָֹ֥את ָּ ַּֽ
ִּש ְמָך֣ יְ הוָּ ָ֑ה וָּ ַּֽ ַ֝אֶ ְש ְמ ָּ ִ֗רה ַּֽת ָּ
ָּצ ְר ִּתי׃
ִּפקֻּ ֶד֣יָך נ ָּ ַּֽ

ח

֣יתי פָּ נֶ ֣יָך
מר ְדבָּ ֶ ַּֽריָך׃ נח ִּח ִּל ִּ
נז חֶ ְל ִּ ֵ֖קי יְ הוָּ ָ֥ה אָּ ִ֗ ַמ ְר ִּתי ִּל ְש ָ֥ ֹ
שיבָּ ה
ָ֥ב ִּתי ְד ָּר ָּכ ָ֑י וָּ ַּֽאָּ ִּ ָ֥
ל־ל ָ֑ב ַ֝ ָּח ֵנִ֗נִּ י ְכ ִּא ְמ ָּר ֶ ַּֽתָך׃ נט ִּח ַש ְ
ֵ
ְבכָּ
ל ֹא ִּה ְתמַ ְה ָּמ ְָ֑ה ִּתי ִַּ֝ל ְש ִֹ֗מר
ֹתיָך׃ ס חַ ְַ֭ש ִּתי וְ ֣
ל־עד ֶ ַּֽ
ֵ ַּֽ
לי אֶ
ַ ַ֝רגְ ִ֗ ַ
כ ְח ִּתי׃
ל ֹא שָּ ָּ ַּֽ
ֹור ְת ִָ֗ך ֣
ִּמ ְצוֹ ֶ ַּֽתיָך׃ סא חֶ ְב ֵל ֣י ְרשָּ ִּע֣ים ִּעּוְ ֻּדָ֑נִּ י ַ֝ ָ֥ת ָּ
הֹודֹות ָּל ְָ֑ך ִַ֝֗ ַעל ִּמ ְש ְפ ֵטָ֥י ִּצ ְד ֶ ַּֽקָך׃
ֹות־ליְ לָּ ה אָּ ַ֭קּום ְל ֣
ִ֗ ַ
סב ח ֲַּֽצ
קּודיָך׃ סד
סג חָּ ֵב֣ר אָּ ַ֭נִּ י ְלכָּ ל־א ֲֶש֣ר יְ ֵראָ֑ ּוָך ּו ְַ֝ל ַֹּֽש ְמ ֵ ִ֗רי ִּפ ֶ ַּֽ
חַ ְס ְדָך֣ יְ ַ֭הוָּה ָּ ַּֽמ ְל ָּאָ֥ה הָּ ִָּ֗א ֶרץ חֻּ ֶ ָ֥קיָך לַ ְמ ֵ ַּֽדנִּ י׃

ט

סה טַֹ֭וב עָּ ִּש֣יתָּ ִּ ַּֽעם־עַ ְב ְדָךָ֑ יְ ַ֝ה ָּוִ֗ה ִּכ ְדבָּ ֶ ַּֽרָך׃ סו טִּ֤ ּוב ַט ֣עַ ם
ענֶה א ֲִּנ ֣י
ֱמנְ ִּתי׃ סז ֶט ֶ֣רם ֶ ַּֽ ַ֭א ֱ
הא ָּ ַּֽ
ו ַָּד֣עַ ת לַ ְמ ֵדָ֑נִּ י ִּ ֵ֖כי ְב ִּמ ְצוֹ ֶת֣יָך ֶ ַּֽ
תה ּומֵ ִִּ֗טיב לַ ְמ ֵ ָ֥דנִּ י
שֹגֵ ָ֑ג וְ ַ֝עַ ִ֗ ָּתה ִּא ְמ ָּ ַּֽר ְתָךָ֥ שָּ ָּ ַּֽמ ְר ִּתי׃ סח טֹוב־אַ ָּ ָ֥
ל־ל ִּ֤ב ׀ אֶ ִֹּ֬צר
ֵ
ט ְפ ִּ֬לּו עָּ ַל ֣י ֶש֣קֶ ר ז ִּ ֵָ֑דים ֲַ֝א ִּנִ֗י ְבכָּ
חֻּ ֶ ַּֽקיָך׃ סט ָּ ַּֽ
תי׃ עא
ֲש ְע ִּ
תֹור ְתָךָ֥ ִּ ַּֽשע ָּ ַּֽ
ָּ ַּֽ
קּודיָך׃ ע טָּ ַפ֣ש כַ ֵח֣לֶ ב ִּל ָּב ָ֑ם ֲַ֝א ִּנִ֗י
ִּפ ֶ ַּֽ
ֹוב־לי
ִּ ָ֥
ָ֑יתי ְַ֝ל ִ֗ ַמעַ ן אֶ ְל ַמָ֥ד חֻּ ֶ ַּֽקיָך׃ עב ַּֽט
ֹוב־לי ִּ ַּֽכי־עֻּ נֵ ִּ
ִּ ָ֥
ַּֽט
ָּכסֶ ף׃
מאַ ְל ִ֗ ֵפי ז ָָּּהָ֥ב ו ָּ ַּֽ
ת־פָ֑יָך ֵ ַ֝ ַּֽ
ֹור ִּ
ַּֽת ַ

י

עג

י ֶָּד֣יָך עָּ ַ֭שּונִּ י וַ ַּֽ ַֽיְ כֹונְ נָּ֑ונִּ י ֲַ֝ה ִּבי ֵנִ֗נִּ י וְ אֶ ְל ְמ ָּ ָ֥דה ִּמ ְצוֹ ֶ ַּֽתיָך׃

עד

ח ְל ִּתי׃ עה י ַָּד ְ֣ע ִּתי
ב ְרָך֣ יִּ ָּ ַּֽ
יְ ַ֭ ֵראֶ יָך יִּ ְרא֣ ּונִּ י וְ יִּ ְש ָּמָ֑חּו ִּ ֵ֖כי ִּל ְד ָּ ַּֽ
יתנִּ י׃ עו יְ ִּהי־נָּ ֣א
י־צ ֶ֣דק ִּמ ְשפָּ ֶט ָ֑יָך וֶ ַּֽ ַ֝אֱמּו ָּנִ֗ה ִּענִּ ָּ ַּֽ
יְ ַ֭הוָּה ִּכ ֶ
חַ ְס ְדָך֣ ְלנַ ַּֽח ֲֵמָ֑נִּ י ְכ ִּא ְמ ָּ ַּֽר ְתָךָ֥ ְלעַ ְב ֶ ַּֽדָך׃ עז יְ בֹא֣ ּונִּ י ַ ַּֽרח ֲֶמ ֣יָך
י־ש ֣קֶ ר
בשּו ֵז ִַּ֭דים ִּכ ֶ
שעֲשֻּ ָּעַּֽי׃ עח ֵי ֣ ֹ
ֹור ְת ִָ֗ך ַ ַּֽ
י־ת ָּ
וְ ֶ ַּֽא ְחיֶ ָ֑ה ִּכ ַ֝ ָ֥
קּודיָך׃ עט יָּש֣ ּובּו ִּל֣י יְ ֵר ֶאָ֑יָך וידעו
שיחַ ְב ִּפ ֶ ַּֽ
ִּעּוְ תָ֑ ּונִּ י ֲַ֝א ִּנִ֗י אָּ ִּ ָ֥
ל ֹא
י־ל ִּב֣י תָּ ִּמ֣ים ְבחֻּ ֶ ָ֑קיָך ְַ֝ל ִ֗ ַמעַ ן ֣
ֹתיָך׃ פ יְ ִּ ַּֽה ִּ
(וְ ַ֝ ַּֽ ֹי ְד ִ֗ ֵעי) ֵ ַּֽעד ֶ ַּֽ
אֵ ַּֽבֹוש׃

כ

ח ְל ִּתי׃ פב כָּ ל֣ ּו עֵ ַ֭ינַי
ב ְרָךָ֥ יִּ ָּ ַּֽ
שּוע ְַּֽתָך֣ נ ְַפ ִּשָ֑י ִּל ְד ָּ ַּֽ
כ ְל ָּת֣ה ִּל ְת ָּ
פא ָּ ַּֽ
יתי ְכנֹ֣אד
ֲמנִּ י׃ פג ִּ ַּֽכי־הָּ ַ֭יִּ ִּ
תי ְ ַּֽת ַנח ֵ ַּֽ
לא ִֹ֗מר מָּ ַ ָ֥
ְל ִּא ְמ ָּר ֶתָָ֑ך ַ֝ ֵ
כ ְח ִּתי׃ פד כַ ָּמָ֥ה יְ ֵ ַּֽמי־עַ ְב ֶדָָ֑ך מָּ ִּ֬ ַתי
ל ֹא שָּ ָּ ַּֽ
ְב ִּקיטָ֑ ֹור ַ֝ ֻּח ִ֗ ֶקיָך ֣
ל ֹא
שר ֣
רּו־ל֣י ז ִּ ֵ֣דים ִּשיחָ֑ ֹות ֲַ֝א ִ֗ ֶ
ִּ
כ
ר ְד ַפ֣י ִּמ ְש ָּ ַּֽפט׃ פה ָּ ַּֽ
ַ ַּֽתע ֲֶשֵ֖ה ְב ַּֽ ֹ
רנִּ י׃ פז
תיָך אֱמּונָּ ָ֑ה ֶשֵ֖קֶ ר ְר ָּדפ֣ ּונִּ י עָּ זְ ֵ ַּֽ
ל־מ ְצוֹ ֶ ָ֥
ִּ
ֹור ֶ ַּֽתָך׃ פו כָּ
ְכ ַּֽת ָּ
ִּכ ְַ֭מעַ ט ִּכל֣ ּונִּ י בָּ ָּא ֶָ֑רץ וַ ַּֽ ַ֝א ֲִּנִ֗י ַּֽל ֹא־עָּ ַז ְָ֥ב ִּתי ִּפקֻּ ֶ ַּֽדיָך׃ פח ְכחַ ְס ְדָךָ֥
חַ יֵ ָָּ֑֣נִּ י וְ ַ֝אֶ ְש ְמ ָּ ִ֗רה עֵ ָ֥דּות ִּ ַּֽפיָך׃

ל

דר ָּוַ֭דֹר
ב ְר ִָ֗ך נִּ ָּצָ֥ב בַ שָּ ָּ ַּֽמיִּ ם׃ צ ְל ֣ ֹ
עֹולָ֥ם יְ הוָּ ָ֑ה ְ ַ֝ד ָּ ַּֽ
פט ְל ָּ
ע ַֹּֽמד׃ צא ְ ַּֽל ִַּ֭מ ְשפָּ טֶ יָך ָּע ְַּֽמ ֣דּו הַ יָֹ֑ום
א ֱַּֽמּונ ֶָּתָָ֑ך כֹונַ ַָֽ֥נְ ָּ ַּֽת ִֶַ֝֗א ֶרץ וַ ַּֽתַ ֲ
שעֲשֻּ ָּע ָ֑י ִַָּ֝֗אז אָּ ַב ְָ֥ד ִּתי
ַֹ֭ור ְתָך ַ ַּֽ
לּול ֣י ת ָּ ַּֽ
ֵ
דיָך׃ צב
כל עֲבָּ ֶ ַּֽ
ִּ ֵ֖כי הַ ֣ ֹ
יתנִּ י׃ צד
קּודָ֑יָך ִּ ָ֥כי ִַ֝֗ ָּבם ִּחיִּ ָּ ַּֽ
ְבעָּ נְ ִּ ַּֽיי׃ צג ְל ַ֭עֹולָּ ם ַּֽל ֹא־אֶ ְש ַכ ֣ח ִּפ ֶ
קּוד֣יָך ָּד ָּ ַּֽר ְש ִּתי׃ צה ִּלִּ֤י ִּקּוּ֣ו ְרשָּ ִּע ֣ים
יע ָ֑נִּ י ִּ ֵ֖כי ִּפ ֶ
ֹוש ֵ
אַ֭נִּ י ַּֽה ִּ
ְ ַּֽלָך־ ֲ
֣יתי ֵ ָ֑קץ
ל־ת ְַ֭כלָּ ה ָּר ִּא ִּ
ִּ
ֹתיָך אֶ ְתבֹונָּ ַַּֽֽן׃ צו ְ ַּֽלכָּ
ְלאַ ְב ֵדָ֑נִּ י ֵַַּֽ֝עד ִ֗ ֶ
ְרחָּ ָּבֵ֖ה ִּמ ְצוָּ ְַּֽתָך֣ ְמ ַֹּֽאד׃

מ

מאֹיְ בַ י
ל־היִ֗ ֹום ִּה֣יא ִּ ַּֽשיחָּ ִּ ַּֽתי׃ צח ֵ ַּֽ ַ֭
ַ֝ ַ
ֹור ֶתָָ֑ך כָּ
ָ֥ב ִּתי ַּֽת ָּ
צז ָּ ַּֽמה־אָּ ַה ְ
ל־מלַ ְמ ַ ָ֥די
ְ
יא־לי׃ צט ִּמכָּ
ִּ ַּֽ
עֹול ֣ם ִּה
ְתחַ ְכ ֵמ֣נִּ י ִּמ ְצוֹ ֶתָָ֑ך ִּ ֵ֖כי ְל ָּ
ִּה ְש ַכ ְָ֑ל ִּתי ִּ ָ֥כי ֵַַּֽ֝ע ְדוֹ ִ֗ ֶתיָך ִּש֣יחָּ ה ִּ ַּֽלי׃ ק ִּמזְ קֵ ִּנָ֥ים אֶ ְתבֹונָּ ָָּ֑֣ן ִּ ֵ֖כי
֣אתי ַרגְ ָּל ָ֑י ְַ֝ל ִ֗ ַמעַן
א ַרח ָּ ַ֭רע כָּ ִּל ִּ
ָּצ ְר ִּתי׃ קא ִּמכָּ ל־ ֣ ֹ
קּוד֣יָך נ ָּ ַּֽ
ִּפ ֶ

י־א ִ֗ ָּתה
ֹא־ס ְָ֑ר ִּתי ִּ ַּֽכ ַַ֝
מר ְדבָּ ֶ ַּֽרָך׃ קב ִּמ ִּמ ְשפָּ ֶטָ֥יָך ל ָּ
אֶ ְש ָ֥ ֹ
פי׃ קד
ֹור ָּ ַּֽתנִּ י׃ קג מַ ה־נִּ ְמ ְלצ֣ ּו ְל ִַּ֭ח ִּכי ִּא ְמ ָּר ִ֗ ֶתָך ִּמ ְד ַבָ֥ש ְל ִּ ַּֽ
ַּֽה ֵ
שקֶ ר׃
ִּ֤אתי ׀ כָּ ל־ ִֹּ֬א ַרח ָּ ַּֽ
ל־כן שָּ נֵ ִּ
ִַ֝֗ ֵ
קּודיָך אֶ ְתבֹונָּ ָָּ֑֣ן עַ
ִּמ ִּפ ֶ ָ֥

נ

ֵר־ל ַרגְ ִּ ָ֥לי ְדבָּ ֶרָָ֑ך וְ ַ֝אִ֗ ֹור ִּלנְ ִּ ַּֽתיבָּ ִּ ַּֽתי׃ קו נִּ ְש ַב ְָ֥ע ִּתי וָּ ַּֽ אֲקַ יֵ ָ֑מָּ ה
ְ
קה נ
אד יְ ַ֝ה ָּוִ֗ה חַ יֵ ַָֽ֥נִּ י
ד־מ ָ֑ ֹ
ְ
ִַּ֝ל ְש ִֹ֗מר ִּמ ְש ְפ ֵטָ֥י ִּצ ְד ֶ ַּֽקָך׃ קז נַ ַּֽעֲנֵ ָ֥י ִּתי עַ
ִּכ ְדבָּ ֶ ַּֽרָך׃ קח נִּ ְדב֣ ֹות ִּפ ַ֭י ְרצֵ ה־נָּ ֣א יְ הוָּ ָ֑ה ּוַּֽ ִּמ ְשפָּ ֶטָ֥יָך לַ ְמ ֵ ַּֽדנִּ י׃
כ ְח ִּתי׃ קי נָּ ְַּֽתנִּּ֬ו
ל ֹא שָּ ָּ ַּֽ
ֹור ְת ִָ֗ך ֣
קט נ ְַפ ִּש֣י ְבכַ ִּפ֣י תָּ ִּמָ֑יד וְ ַ֝תָ֥ ָּ
יתי׃ קיא ָּנ ַח ְ֣ל ִּתי ֵע ְַּֽדוֹ ֶת֣יָך
ל ֹא תָּ ִּ ַּֽע ִּ
קּודיָך ֣
ְרשָּ ִּע֣ים ַפ֣ח ִּלָ֑י ּו ִַּ֝מ ִּפ ֶ ִ֗
לעֲשָ֥ ֹות חֻּ ִ֗ ֶקיָך
֣יתי ִּל ִַּ֭בי ַ ַּֽ
המָּ ה׃ קיב נ ִָּּט ִּ
י־ששֵ֖ ֹון ִּל ִּב֣י ֵ ַּֽ
עֹול ָ֑ם ִּ ַּֽכ ְ
ְל ָּ
עֹולָ֥ם ֵעַּֽקֶ ב׃
ְל ָּ

ס

ּומגִּ ִּנ ֣י ָּא ָ֑תָּ ה
ה ְב ִּתי׃ קיד ִּס ְת ִּ ֣רי ָּ ַּֽ
ַּֽתֹור ְתָךָ֥ אָּ ָּ ַּֽ
ָ֑אתי ְו ָּ
קיג ֵ ַּֽסע ִּ ֲָ֥פים שָּ נֵ ִּ
־מ ֶמָ֥נִּ י ְמ ֵר ִּעָ֑ים וְ ַ֝אֶ ְצ ָּ ִ֗רה ִּמ ְצ ָ֥וֹת
ח ְל ִּתי׃ קטו ַּֽסּורּו ִּ
ב ְרָךָ֥ יִּ ָּ ַּֽ
ִּל ְד ָּ ַּֽ
ישנִּ י
ל־ת ִּב ִ֗ ֵ
ְ ַ֝
ֱֹלהי׃ קטז סָּ ְמ ֵכ ֣נִּ י ְכ ִּא ְמ ָּ ַּֽר ְתָך֣ וְ ֶ ַּֽא ְחיֶ ָ֑ה וְ אַ
א ָּ ַּֽ
מיד׃ קיח
ִּמ ִּש ְב ִּ ַּֽרי׃ קיז ְסעָּ ֵ ָ֥דנִּ י וְ ִּאּו ֵָּשָ֑עָּ ה וְ אֶ ְש ָּעֵ֖ה ְבחֻּ ֶ ֣קיָך תָּ ִּ ַּֽ
יתם׃ קיט ִּס ִּגִ֗ים
י־שֶ קֶ ר תַ ְר ִּמ ָּ ַּֽ
ל־שֹוג ֣ים ֵ ַּֽמחֻּ ֶ ָ֑קיָך ִּכ ַ֝ ִ֗
ִּ
סָּ ִַּ֭ליתָּ כָּ
ֹתיָך׃ קכ סָּ ַמ ֣ר
עד ֶ ַּֽ
ָ֥ב ִּתי ֵ ַּֽ
ל ִ֗ ֵכן אָּ ַה ְ
י־א ֶָ֑רץ ַ֝ ָּ
ל־ר ְשעֵ ָּ
ִּה ְש ַבָ֥תָּ כָּ ִּ
אתי׃
ִּמפַ ְח ְדָך֣ ְבשָּ ִּ ָ֑רי ּוַּֽ ִּמ ִּמ ְשפָּ ֶטָ֥יָך י ֵ ַָּּֽר ִּ

ע

רב
עֹ֣
יחנִּ י ְלעַֹּֽ ְש ָּ ַּֽקי׃ קכב ֲ
ל־תנִּ ִ֗ ֵ
ַ֝ ַ
יתי ִּמ ְש ָּפ ֣ט ו ֶָּצ ֶָ֑דק בַ
קכא עָּ ִַּ֭ש ִּ
ישּועָּ ֶתָָ֑ך
עַ ְב ְדָך֣ ְלטָ֑ ֹוב ַ ַּֽאל־יַעַ ְש ֻּ ָ֥קנִּ י ז ִּ ֵַּֽדים׃ קכג עֵ ַ֭ינַי כָּ ל֣ ּו ִּל ַּֽ
ּול ִּא ְמ ַ ָ֥רת ִּצ ְד ֶ ַּֽקָך׃ קכד ע ֲֵשֵ֖ה ִּעם־עַ ְב ְדָךָ֥ ְכחַ ְס ֶ ִ֗דָך וְ חֻּ ֶ ָ֥קיָך
ְ
ֹתיָך׃ קכו עֵ ַ֭ת
ֲבינֵ ָָּ֑֣נִּ י וְ ֵ ַַּֽ֝א ְד ִ֗ ָּעה ֵ ַּֽעד ֶ ַּֽ
ָך־אָ֥נִּ י ה ִּ
לַ ְמ ֵ ַּֽדנִּ י׃ קכה עַ ְב ְד ָּ
ליהוָּ ָ֑ה ַ֝ ֵה ִ֗ ֵפרּו ַּֽתֹו ָּר ֶ ַּֽתָך׃ קכז עַ ל־כֵ ַ֭ן אָּ ַה ְ֣ב ִּתי
לעֲש֣ ֹות ַ ַּֽ
ַ ַּֽ
כל יִּ ָּש ְָ֑ר ִּתי
ּודי ֣ ֹ
ל־פק֣ ֵ
ִּ
ל־כ ִּ֤ן ׀ כָּ
ֵ
ּומ ָּ ַּֽפז׃ קכח עַ
ִּמ ְצוֹ ֶתָ֑יָך ִּמז ָָּּהָ֥ב ִּ
ַּֽאתי׃
א ַרח ֶש֣קֶ ר שָּ נֵ ִּ
כָּ ל־ ֵ֖ ֹ

פ

ל־כן נְ צָּ ָּ ָ֥רתַ ם נ ְַפ ִּ ַּֽשי׃ קל ֵפֵ֖תַ ח
ִַ֝֗ ֵ
קכט ְפלָּ אָ֥ ֹות ֵע ְַּֽדוֹ ֶתָ֑יָך עַ
ְדבָּ ֶ ָ֥ריָך י ִּ ִָּ֗איר מֵ ִּ ָ֥בין ְפתָּ ִּ ַּֽיים׃ קלא ִּ ַּֽפי־פָּ ַ֭עַ ְר ִּתי וָּ ַּֽאֶ ְש ָּא ָ֑פָּ ה ִּ ֵ֖כי
ְל ִּמ ְצוֹ ֶת֣יָך י ָּ ַָּּֽא ְב ִּתי׃ קלב ְפנֵ ַּֽה־אֵ ַלָ֥י וְ חָּ נֵ ָָּ֑֣נִּ י ְַ֝כ ִּמ ְש ִ֗ ָּפט ְל ַֹּֽאה ֲֵבָ֥י
ל־אוֶן׃
ָּ ַּֽ
ט־בי כָּ
ִּ ָ֥
ְש ֶ ַּֽמָך׃ קלג ְפ ַ֭עָּ מַ י הָּ ֵכ ֣ן ְב ִּא ְמ ָּר ֶתָָ֑ך ְוַּֽאַ ל־תַ ְשלֶ
קּודיָך׃ קלה פָּ ַ֭נֶיָך הָּ ֵא ֣ר
קלד ְפ ֵַ֭דנִּ י מֵ ֹ֣עשֶ ק אָּ ָּדָ֑ם וְ ַ֝אֶ ְש ְמ ָּ ִ֗רה ִּפ ֶ ַּֽ
ְבעַ ְב ֶדָָ֑ך וְ ַ֝לַ ְמ ֵ ִ֗דנִּ י אֶ ת־חֻּ ֶ ַּֽקיָך׃ קלו פַ ְלגֵי־מַ ַ֭יִּ ם יָּ ַּֽ ְַֽר ֣דּו עֵ ינָּ ָ֑י ִַ֝֗ ַעל
ֹור ֶ ַּֽתָך׃
ַּֽל ֹא־שָּ ְמ ָ֥רּו ַּֽת ָּ

צ

טיָך׃ קלח ִּצַּ֭וִּ יתָּ ֶצ ֶ֣דק
ָּשר ִּמ ְשפָּ ֶ ַּֽ
קלז צַ ִּ ֣דיק אַ ָּת֣ה יְ הוָּ ָ֑ה וְ ַ֝י ִ֗ ָּ
ת ְתנִּ י ִּקנְ אָּ ִּתָ֑י ִּ ַּֽכי־שָּ ְכחֵ֖ ּו
ֵ ַּֽעד ֶֹתָ֑יָך וֶ ַּֽ אֱמּונָּ ָ֥ה ְמ ַֹּֽאד׃ קלט ִּצ ְמ ַ ָ֥
בּה׃
רּופֵ֖ה ִּא ְמ ָּ ַּֽר ְתָךָ֥ ְמ ִֹ֗אד ְוַּֽעַ ְב ְדָךָ֥ אֲהֵ ָּ ַּֽ
ְדבָּ ֶר֣יָך צָּ ָּ ַּֽרי׃ קמ ְצ ָּ
ַּֽח ִּתי׃ קמב ִּצ ְד ָּ ַּֽק ְתָך֣
ל ֹא שָּ ָּכ ְ
קמא צָּ ִּע֣יר ָּ ַּֽאנ ִֹּכ֣י וְ נִּ ְב ֶזָ֑ה ִַּ֝פקֻּ ֶ ִ֗דיָך ֣
ֱמת׃ קמג צַ ר־ּומָּ צָ֥ ֹוק ְמצָּ אָ֑ ּונִּ י
ַּֽתֹור ְתָךָ֥ א ֶ ַּֽ
עֹול ָ֑ם ְו ָּ
ֶצ ֶ֣דק ְל ָּ
ֲבינֵ ַָֽ֥נִּ י
עֹולם ה ִּ
תיָך ְל ִ֗ ָּ
שעֲשֻּ ָּעַּֽי׃ קמד ֶצ ֵֶ֖דק ֵע ְַּֽדוֹ ֶ ָ֥
ִַּ֝מ ְצוֹ ִ֗ ֶתיָך ַ ַּֽ
וְ ֶ ַּֽא ְחיֶ ַּֽה׃

ק

֣אתי ְבכָּ ל־לֵ ַ֭ב עֲנֵ ַָֽ֥נִּ י יְ ה ָּוִ֗ה חֻּ ֶ ָ֥קיָך אֶ ַֹּֽצ ָּרה׃
קמה קָּ ָּר ִּ
ֹתיָך׃ קמז ִּק ַד ְ֣מ ִּתי בַ ַ֭נֶשֶ ף
יע ָ֑נִּ י וְ ַ֝אֶ ְש ְמ ָּ ִ֗רה ֵ ַּֽעד ֶ ַּֽ
ֹוש ֵ
אתיָך ַּֽה ִּ
ְק ָּר ִּ ָ֥
ח ְל ִּתי׃ קמח ִּק ְדמ֣ ּו עֵ ַ֭ינַי
ב ְרָךָ֥ ) יִּ ָּ ַּֽ
(ל ְד ָּ ַּֽ
וָּ ַּֽ אֲשַ ּוֵ ָ֑עָּ ה לדבריך ִּ
ַֹ֭ולי ִּש ְמ ָּע ֣ה ְכחַ ְס ֶדָָ֑ך
ל ִִּ֗שיחַ ְב ִּא ְמ ָּר ֶ ַּֽתָך׃ קמט ק ִּ
אַ ְשמֻּ ָ֑רֹות ַ֝ ָּ
תֹור ְתָךָ֥
ר ְד ֵפ֣י זִּ ָּמָ֑ה ִּמ ָּ ַּֽ
יְ ַ֝ה ָּוִ֗ה ְ ַּֽכ ִּמ ְשפָּ ֶטָָ֥ך חַ יֵ ַַּֽֽנִּ י׃ קנ ָּ ַַּֽ֭ק ְרבּו ַּֽ ֹ
ֱמת׃ קנב ֶ ֣ק ֶדם
תיָך א ֶ ַּֽ
ל־מ ְצ ֹו ֶ ָ֥
ִּ
חקּו׃ קנא קָּ ֣רֹוב אַ ָּת֣ה יְ הוָּ ָ֑ה ְוַּֽכָּ
ָּר ָּ ַּֽ
עֹול ֣ם יְ סַ ְד ָּ ַּֽתם׃
ָּי ַַ֭ד ְע ִּתי מֵ ֵ ַּֽעד ֶֹתָ֑יָך ִּ ֵ֖כי ְל ָּ
קמו

ר

יב ֣ה
כ ְח ִּתי׃ קנד ִּר ָּ
ל ֹא שָּ ָּ ַּֽ
ֹור ְת ִָ֗ך ֣
י־ת ָּ
קנג ְר ֵ ַּֽאה־עָּ נְ ִּיָ֥י וְ חַ ְל ֵצָ֑נִּ י ִּכ ַ֝ ָ֥
שּוע ָ֑ה
ָּ
יבי ּוגְ אָּ ֵל ָ֑נִּ י ְל ִּא ְמ ָּ ַּֽר ְתָךָ֥ חַ יֵ ַַּֽֽנִּ י׃ קנה ָּרח֣ ֹוק ֵ ַּֽמ ְרשָּ ִּע֣ים יְ
ר ִּ
ִּ ַ֭
ל ֹא ָּד ָּ ַּֽרשּו׃ קנו ַ ַּֽרח ֲֶמֵ֖יָך ַר ִּ ָ֥בים ׀ יְ הוָּ ָ֑ה ְ ַּֽכ ִּמ ְשפָּ ֶטָ֥יָך
י־ח ִ֗ ֶקיָך ֣
ִּ ַּֽכ ַ֝ ֻּ
יתי׃ קנח
ל ֹא נ ִּ ַָּּֽט ִּ
ר ְד ַפ֣י וְ צָּ ָּרָ֑י ַ֝ ֵמ ֵע ְַּֽדוֹ ִ֗ ֶתיָך ֣
חַ יֵ ַַּֽֽנִּ י׃ קנז ַ ַ֭ר ִּבים ַּֽ ֹ

ל ֹא שָּ ָּ ַּֽמרּו׃
קֹוט ָ֑טָּ ה א ֲֶשָ֥ר ִּ ַ֝א ְמ ָּ ַּֽר ְת ִָ֗ך ֣
֣יתי ַֹּֽבַ֭גְ ִּדים וָּ ַּֽאֶ ְת ָּ
ָּר ִּא ִּ
קּוד֣יָך אָּ ָּה ְָ֑ב ִּתי יְ ַ֝ה ָּוִ֗ה ְ ַּֽכחַ ְס ְדָךָ֥ חַ יֵ ַַּֽֽנִּ י׃ קס ר ֹאש־
י־פ ֶ
ראֵ ה ִּ ַּֽכ ִּ
ְ ַ֭
ל־מ ְש ַפָ֥ט ִּצ ְד ֶ ַּֽקָך׃
ִּ
עֹולם כָּ
ב ְרָךָ֥ א ֱֶמָ֑ת ּו ְַ֝ל ִ֗ ָּ
ְד ָּ ַּֽ
קנט

ש

ב ְר ִָ֗ך) פָּ ַחָ֥ד ִּל ִּ ַּֽבי׃
קסא שָּ ִַּ֭רים ְר ָּדפ֣ ּונִּ י ִּחנָּ ָ֑ם ומדבריך (ּו ִַּ֝מ ְד ָּ ַּֽ
מֹוצא שָּ ָּלָ֥ל ָּ ַּֽרב׃ קסג ֶש ֣קֶ ר
ל־א ְמ ָּר ֶתָָ֑ך ְַ֝כ ִ֗ ֵ
ִּ
קסב ָּש ֣ש ָּ ַַּֽ֭אנ ִֹּכי עַ
ה ְב ִּתי׃ קסד ֶש֣בַ ע בַ ַ֭יֹום
תֹור ְתָךָ֥ אָּ ָּ ַּֽ
ָּ ַּֽ
ֵאתי וַ ַּֽ אֲתַ ֵע ָ֑בָּ ה
שָּ ַ֭נ ִּ
ִּהלַ ְל ִּתָ֑יָך ִַ֝֗ ַעל ִּמ ְש ְפ ֵטָ֥י ִּצ ְד ֶ ַּֽקָך׃ קסה שָּ ל֣ ֹום ָּ ַ֭רב ְל ַֹּֽאה ֲֵב ֣י
ישּוע ְַּֽתָך֣ יְ הוָּ ָ֑ה
ָּ
ין־לָ֥מֹו ִּמ ְכ ַּֽשֹול׃ קסו ִּש ַב ְ֣ר ִּתי ִּל
ָּ
ֹור ֶתָָ֑ך וְ ֵ ַּֽא
ַּֽת ָּ
ש ְמ ָּר֣ה ַנ ְַ֭פ ִּשי ֵ ַּֽעד ֶֹתָ֑יָך ָּו ַֹּֽאה ֲֵבָ֥ם ְמ ַֹּֽאד׃
יתי׃ קסז ָּ ַּֽ
תיָך עָּ ִּ ַּֽש ִּ
ּוַּֽ ִּמ ְצוֹ ֶ ָ֥
ל־ד ָּר ַכ ֣י נֶגְ ֶ ַּֽדָך׃
ַ֭קּודיָך וְ ֵ ַּֽעד ֶֹתָ֑יָך ִּ ֵ֖כי כָּ ְ
קסח שָּ ַמ ְ֣ר ִּתי ִּפ ֶ

ת

ֲבינֵ ַַּֽֽנִּ י׃ קע תָּ ב֣ ֹוא
ב ְרָךָ֥ ה ִּ
קסט ִּת ְק ַרִּ֤ב ִּרנ ִָּּת֣י ְלפָּ נֶ ֣יָך יְ הוָּ ָ֑ה ִּכ ְד ָּ ַּֽ
ילנִּ י׃ קעא תַ ַב ְ֣ענָּה ְשפָּ ַת֣י
ְת ִּחנ ִָּּת֣י ְלפָּ נֶ ָ֑יָך ְַ֝כ ִּא ְמ ָּ ַּֽר ְת ִָ֗ך הַ ִּצ ֵ ַּֽ
ְת ִּה ָּל ָ֑ה ִּ ֵ֖כי ְתלַ ְמ ֵד֣נִּ י חֻּ ֶ ַּֽקיָך׃ קעב ַת֣עַ ן ְל ַ֭שֹונִּ י ִּא ְמ ָּר ֶתָָ֑ך ִּ ֵ֖כי
קּוד֣יָך
תיָך ֶ ַּֽצ ֶדק׃ קעג ְת ִּ ַּֽהי־י ְָּדָךָ֥ ְלעָּ ז ְֵרָ֑נִּ י ִּ ֵ֖כי ִּפ ֶ
ל־מ ְצוֹ ֶ ֣
ִּ
כָּ
שעֲשֻּ ָּעַּֽי׃
ֹור ְת ִָ֗ך ַ ַּֽ
ישּוע ְַּֽתָך֣ יְ הוָּ ָ֑ה וְ ַ֝תָ֥ ָּ
ָּ
ח ְר ִּתי׃ קעד תָּ ַא ְ֣ב ִּתי ִּל
בָּ ָּ ַּֽ
יתי
ְרנִּ י׃ קעו תָּ ִִּ֗ע ִּ
קעה ְ ַּֽת ִּחי־ ַנ ְַ֭פ ִּשי ּוַּֽ ְתהַ ְל ֶל ָ֑ךָּ ּוַּֽ ִּמ ְשפָּ ֶטָָ֥ך י ְַעז ֻּ ַּֽ
כ ְח ִּתי׃
ל ֹא שָּ ָּ ַּֽ
אַ֭בֵ ד בַ ֵ ֣קש עַ ְב ֶדָָ֑ך ִּ ָ֥כי ִַּ֝מ ְצוֹ ִ֗ ֶתיָך ֣
ְכ ֶש֣ה ֹ

פרקי תהלים באותיות נשמה
אומרים אותיות שמו/ה הפרטי של המנוח/ה לפי הקטעים מתוך מזמור קי"ט:

נ

ֵר־ל ַרגְ ִּ ָ֥לי ְדבָּ ֶרָָ֑ך וְ ַ֝אִ֗ ֹור ִּלנְ ִּ ַּֽתיבָּ ִּ ַּֽתי׃ קו נִּ ְש ַב ְָ֥ע ִּתי וָּ ַּֽ אֲקַ יֵ ָ֑מָּ ה
ְ
קה נ
אד יְ ַ֝ה ָּוִ֗ה חַ יֵ ַָֽ֥נִּ י
ד־מ ָ֑ ֹ
ְ
ָ֥יתי עַ
ִַּ֝ל ְש ִֹ֗מר ִּמ ְש ְפ ֵטָ֥י ִּצ ְד ֶ ַּֽקָך׃ קז נַ ַּֽעֲנֵ ִּ
ִּכ ְדבָּ ֶ ַּֽרָך׃ קח נִּ ְדב֣ ֹות ִּפ ַ֭י ְרצֵ ה־נָּ ֣א יְ הוָּ ָ֑ה ּוַּֽ ִּמ ְשפָּ ֶטָ֥יָך לַ ְמ ֵ ַּֽדנִּ י׃
כ ְח ִּתי׃ קי נָּ ְַּֽתנִּּ֬ו
ל ֹא שָּ ָּ ַּֽ
ֹור ְת ִָ֗ך ֣
קט נ ְַפ ִּש֣י ְבכַ ִּפ֣י תָּ ִּמָ֑יד וְ ַ֝תָ֥ ָּ

יתי׃ קיא נ ַָּח ְ֣ל ִּתי ֵע ְַּֽדוֹ ֶת֣יָך
ל ֹא תָּ ִּ ַּֽע ִּ
קּודיָך ֣
ְרשָּ ִּע֣ים ַפ֣ח ִּלָ֑י ּו ִַּ֝מ ִּפ ֶ ִ֗
לעֲשָ֥ ֹות חֻּ ִ֗ ֶקיָך
֣יתי ִּל ִַּ֭בי ַ ַּֽ
המָּ ה׃ קיב נ ִָּּט ִּ
י־ששֵ֖ ֹון ִּל ִּב֣י ֵ ַּֽ
עֹול ָ֑ם ִּ ַּֽכ ְ
ְל ָּ
עֹולָ֥ם ֵעַּֽקֶ ב׃
ְל ָּ

ש

ב ְר ִָ֗ך) פָּ ַחָ֥ד ִּל ִּ ַּֽבי׃
קסא שָּ ִַּ֭רים ְר ָּדפ֣ ּונִּ י ִּחנָּ ָ֑ם ומדבריך (ּו ִַּ֝מ ְד ָּ ַּֽ
מֹוצא שָּ ָּלָ֥ל ָּ ַּֽרב׃ קסג ֶש ֣קֶ ר
ל־א ְמ ָּר ֶתָָ֑ך ְַ֝כ ִ֗ ֵ
ִּ
קסב ָּש ֣ש ָּ ַַּֽ֭אנ ִֹּכי עַ
ה ְב ִּתי׃ קסד ֶש֣בַ ע בַ ַ֭יֹום
תֹור ְתָךָ֥ אָּ ָּ ַּֽ
ָּ ַּֽ
ֵאתי וַ ַּֽ אֲתַ ֵע ָ֑בָּ ה
שָּ ַ֭נ ִּ
ִּהלַ ְל ִּתָ֑יָך ִַ֝֗ ַעל ִּמ ְש ְפ ֵטָ֥י ִּצ ְד ֶ ַּֽקָך׃ קסה שָּ ל֣ ֹום ָּ ַ֭רב ְל ַֹּֽאה ֲֵב֣י
ישּוע ְַּֽתָך֣ יְ הוָּ ָ֑ה
ָּ
ין־לָ֥מֹו ִּמ ְכ ַּֽשֹול׃ קסו ִּש ַב ְ֣ר ִּתי ִּל
ָּ
ֹור ֶתָָ֑ך וְ ֵ ַּֽא
ַּֽת ָּ
ש ְמ ָּר֣ה ַנ ְַ֭פ ִּשי ֵ ַּֽעד ֶֹתָ֑יָך ָּו ַֹּֽאה ֲֵבָ֥ם ְמ ַֹּֽאד׃
יתי׃ קסז ָּ ַּֽ
תיָך עָּ ִּ ַּֽש ִּ
ּוַּֽ ִּמ ְצוֹ ֶ ָ֥
ל־ד ָּר ַכ ֣י נֶגְ ֶ ַּֽדָך׃
ַ֭קּודיָך וְ ֵ ַּֽעד ֶֹתָ֑יָך ִּ ֵ֖כי כָּ ְ
קסח שָּ ַמ ְ֣ר ִּתי ִּפ ֶ

מ

מאֹיְ בַ י
ל־היִ֗ ֹום ִּה֣יא ִּ ַּֽשיחָּ ִּ ַּֽתי׃ צח ֵ ַּֽ ַ֭
ַ֝ ַ
ֹור ֶתָָ֑ך כָּ
ָ֥ב ִּתי ַּֽת ָּ
צז ָּ ַּֽמה־ אָּ ַה ְ
ל־מלַ ְמ ַ ָ֥די
ְ
יא־לי׃ צט ִּמכָּ
ִּ ַּֽ
עֹול ֣ם ִּה
ְתחַ ְכ ֵמ֣נִּ י ִּמ ְצוֹ ֶתָָ֑ך ִּ ֵ֖כי ְל ָּ
ִּה ְש ַכ ְָ֑ל ִּתי ִּ ָ֥כי ֵַַּֽ֝ע ְדוֹ ִ֗ ֶתיָך ִּש֣יחָּ ה ִּ ַּֽלי׃ ק ִּמזְ קֵ ִּנָ֥ים אֶ ְתבֹונָּ ָָּ֑֣ן ִּ ֵ֖כי
֣אתי ַרגְ ָּל ָ֑י ְַ֝ל ִ֗ ַמעַן
א ַרח ָּ ַ֭רע כָּ ִּל ִּ
ָּצ ְר ִּתי׃ קא ִּמכָּ ל־ ֣ ֹ
קּוד֣יָך נ ָּ ַּֽ
ִּפ ֶ
י־א ִ֗ ָּתה
ֹא־ס ְָ֑ר ִּתי ִּ ַּֽכ ַַ֝
מר ְדבָּ ֶ ַּֽרָך׃ קב ִּמ ִּמ ְשפָּ ֶטָ֥יָך ל ָּ
אֶ ְש ָ֥ ֹ
פי׃ קד
ֹור ָּ ַּֽתנִּ י׃ קג מַ ה־נִּ ְמ ְלצ֣ ּו ְל ִַּ֭ח ִּכי ִּא ְמ ָּר ִ֗ ֶתָך ִּמ ְד ַבָ֥ש ְל ִּ ַּֽ
ַּֽה ֵ
שקֶ ר׃
ִּ֤אתי ׀ כָּ ל־ ִֹּ֬א ַרח ָּ ַּֽ
ל־כן שָּ נֵ ִּ
ִַ֝֗ ֵ
קּודיָך אֶ ְתבֹונָּ ָָּ֑֣ן עַ
ִּמ ִּפ ֶ ָ֥

ה

ה ִַּ֭בינֵנִּ י
הֹור֣נִּ י יְ ַ֭הוָּה ֶ ָ֥ד ֶרְך חֻּ ִ֗ ֶקיָך וְ אֶ ְצ ֶ ָ֥רנָּה ֵעַּֽקֶ ב׃ לד ֲ
ֵ
לג
ל־לַּֽב׃ לה הַ ְַ֭ד ִּריכֵ נִּ י ִּבנְ ִּת֣יב
ֵ
ֹור ִ֗ ֶתָך וְ אֶ ְש ְמ ֶ ָ֥רנָּה ְבכָּ
וְ אֶ ְצ ָּ ָ֥רה ַּֽת ָּ
ל־ע ְַּֽדוֹ ִ֗ ֶתיָך וְ ַא֣ל
ֵ
ט־ל ִַּ֭בי אֶ
ִּ
ִּמ ְצוֹ ֶתָ֑יָך ִּכי־בָ֥ ֹו חָּ ָּ ַּֽפ ְצ ִּתי׃ לו הַ
כָָ֥ך חַ יֵ ַַּֽֽנִּ י׃ לח
הע ֲֵב֣ר עֵ ַ֭ינַי ֵ ַּֽמ ְרא֣ ֹות ָּשָ֑וְ א ִּב ְד ָּר ֶ
ל־בצַ ע׃ לז ַ ַּֽ
ָּ ַּֽ
אֶ
הע ֲֵב֣ר חֶ ְַ֭רפָּ ִּתי
שר ְליִּ ְראָּ ֶ ַּֽתָך׃ לט ַ ַּֽ
הָּ ֵ ֣קם ְל ַ֭עַ ְב ְדָך ִּא ְמ ָּר ֶתָָ֑ך ֲַ֝א ִ֗ ֶ
טֹובים׃ מ ִּהַ֭נֵה תָּ ַא ְ֣ב ִּתי ְל ִּפקֻּ ֶדָ֑יָך
ִּ ַּֽ
א ֲֶש֣ר ָּי ֹג ְָ֑ר ִּתי ִּ ֵ֖כי ִּמ ְשפָּ ֶט ֣יָך
ְב ִּצ ְד ָּ ַּֽק ְתָךָ֥ חַ יֵ ַַּֽֽנִּ י׃

תפלה על הנפטר לומר לאחר הלימוד

(עד י"א חודש)

אָּ נָּא יְ ָּי מָּ לֵ א ַרחֲ ִּמים ,אֲשֶ ר ְבי ְָּדָך נֶפֶ ש כָּ ל חָּ י וְ רּוחַ כָּ ל ְבשַ ר
תֹור ִּתי
ָּ
ּות ִּפלָּ תֵ נּו (ליחיד:
תֹורתֵ נּו ְ
ָּ
ִּאיש ,יִּ ְהיּו נָּא ְל ָּרצֹון ְלפָּ נֶיָך
ּות ִּפלָּ ִּתי) בַ עֲבּור נִּ ְשמַ ת (פב"פ) ּוגְ מֹול נָּא ִּע ָּמּה ְב ַח ְס ְדָך הַ גָּדֹול
ְ
ּות ַקבֵ ל
ִּל ְפתֹוחַ לָּ ּה שַ ע ֲֵרי ַרחֲ ִּמים וָּחֶ סֶ ד ְושַ ע ֲֵרי גַן עֵ ֶדן ְ
דֹושים
ּושלַ ח לָּ ּה מַ ְלאָּ כֶ יָך הַ ְק ִּ
ְ
ּוב ִּחבָּ ה
ְ
אֹותָּ ּה ְבאַ הֲ בָּ ה
הֹושיבָּ ּה תַ חַ ת עֵ ץ הַ חַ יִּ ים אֵ צֶ ל
ּול ִּ
הֹוליכָּ ּה ְ
הֹורים ְל ִּ
וְ הַ ְּט ִּ
ידים וַחֲ ִּסידֹות לֵ הָּ נֹות ִּמזִּ יו
יקים וְ הַ ִּצ ְדקָּ נִּ יֹות חֲ ִּס ִּ
נִּ ְשמֹות הַ צַ ִּד ִּ
יקים ,וְ הַ גּוף יָּנּוחַ
ּטּובָך הַ צָּ פּון לַ צַ ִּד ִּ
ְש ִּכינ ְָּתָך ְל ַה ְש ִּביעָּ ּה ִּמ ְ
ּוב ִּש ְמ ָּחה וְ שָּ לֹום ְכ ִּד ְכ ִּתיב
נּוחה נְ כֹונָּה ְבחֶ ְדוָּה ְ
בַ קֶ בֶ ר ִּב ְמ ָּ
ּוכ ִּתיב י ְַע ְלזּו
יָּב ֹא שָּ לֹום יָּנּוחּו עַ ל ִּמ ְש ְכבֹ ָּתם הֹולֵ ְך נְ כֹוחֹוְ ,
ּוכ ִּתיב ִּאם ִּת ְשכַ ב ל ֹא
ידים ְבכָּ בֹוד יְ ַרנְ נּו עַ ל ִּמ ְש ְכבֹתָּ םְ ,
חֲ ִּס ִּ
ִּת ְפחָּ ד וְ שָּ כַ ְבתָּ וְ עָּ ְר ָּבה ְשנָּתֶ ָך.
לזכר
וְ ִּת ְשמֹור אֹותֹו מֵ ִּחבּוט הַ קֶ בֶ ר ּומֵ ִּרמָּ ה וְ תֹולֵ עָּ ה ,וְ ִּת ְסלַ ח
וְ ִּת ְמחֹול לֹו עַ ל כָּ ל ְפשָּ עָּ יוִּ ,כי אָּ ָּדם אֵ ין צַ ִּדיק בָּ אָּ ֶרץ אֲשֶ ר
ַיעֲשֶ ה טֹוב וְ ל ֹא יֶחֱטָּ אּ ,וזְ כֹור לֹו זְ כֻּ יֹותָּ יו וְ ִּצ ְדקֹותָּ יו אֲשֶ ר
עָּ שָּ ה ,וְ ַת ְש ִּפיעַ לֹו ִּמנִּ ְשמָּ תֹו ְל ַדשֵ ן עַ ְצמֹותָּ יו בַ קֶ בֶ ר מֵ רֹ ב טּוב
טּובָך אֲשֶ ר צָּ פַ נְ ָּת
ְ
יקיםִּ ,ד ְכ ִּתיב מָּ ה ַרב
הַ צָּ פּון לַ צַ ִּד ִּ
ּוכ ִּתיב שֹ מֵ ר כָּ ל עַ ְצמֹותָּ יו אַ חַ ת ֵמהֵ נָּה ל ֹא נִּ ְש ָּב ָּרה,
יראֶ יָךְ ,
ִּל ֵ
ֵיהנֹ ם,
אנָּן ִּמפַ חַ ד ָּרעָּ ה ,וְ אַ ל יִּ ְראֶ ה ְפנֵי ג ִּ
וְ יִּ ְשכֹון ֶבטַ ח בָּ ָּדד וְ שַ ֲ
ּולהַ חֲ יֹותֹו ִּב ְת ִּחיַת
רּורה ִּב ְצרֹור הַ חַ יִּ יםְ ,
וְ נִּ ְשמָּ ת ֹו ְתהֵ א ְצ ָּ
הַ מֵ ִּתים ִּעם כָּ ל ֵמתֵ י עַ ְמָך יִּ ְש ָּראֵ ל ְב ַרחֲ ִּמים ,אָּ מֵ ן:
לנקבה
וְ ִּת ְשמֹור אֹותָּ ּה מֵ ִּחבּוט ַהקֶ בֶ ר ּומֵ ִּרמָּ ה וְ תֹולֵ עָּ ה ,וְ ִּת ְסלַ ח
וְ ִּת ְמחֹול לָּ ּה עַ ל כָּ ל ְפשָּ עֶ יהָּ ִּ ,כי אָּ ָּדם אֵ ין צַ ִּדיק בָּ אָּ ֶרץ אֲשֶ ר
ַיעֲשֶ ה טֹוב וְ ל ֹא יֶחֱטָּ אּ ,וזְ כֹור לֹו זְ כֻּ יֹותֶ יהָּ וְ ִּצ ְדקֹותֶ יהָּ אֲשֶ ר
עָּ ְשתָּ ה ,וְ ַת ְש ִּפיעַ לָּ ּה ִּמנִּ ְשמָּ תָּ ה ְל ַדשֵ ן עַ ְצמֹותֶ יהָּ בַ קֶ בֶ ר מֵ רֹ ב
טּובָך אֲשֶ ר צָּ פַ נְ תָּ
ְ
יקיםִּ ,ד ְכ ִּתיב מָּ ה ַרב
טּוב הַ צָּ פּון לַ צַ ִּד ִּ

ּוכ ִּתיב שֹ מֵ ר כָּ ל עַ ְצמֹותָּ יו אַ חַ ת ֵמהֵ נָּה ל ֹא נִּ ְש ָּב ָּרה,
יראֶ יָךְ ,
ִּל ֵ
אנָּן ִּמפַ ַחד ָּרעָּ ה ,וְ אַ ל ִּת ְראֶ ה ְפנֵי
וְ ִּת ְשכֹון ֶבטַ ח בָּ ָּדד ְושַ ֲ
ּולהַ חֲ יֹותָּ ּה
רּורה ִּב ְצרֹור ַהחַ יִּ יםְ ,
ֵיהנֹם ,וְ נִּ ְש ָּמתָּ ּה ְתהֵ א ְצ ָּ
ג ִּ
ִּב ְת ִּחיַת הַ מֵ ִּתים ִּעם כָּ ל מֵ תֵ י עַ ְמָך יִּ ְש ָּראֵ ל ְב ַרחֲ ִּמים ,אָּ מֵ ן:

קדיש יתום
לאחר מכן אומרים קדיש (ובלבד שיש מנין)

יִּ ְתג ַַדל וְ יִּ ְתקַ ַדש ְשמֵ ּה ַרבָּ אְ .בעָּ ְלמָּ א ִּדי ְב ָּרא ִּכ ְרעּותֵ ּה.
וְ י ְַמ ִּליְך מַ ְלכּותֵ ּה( ,נוסח ספרד וחב"ד :וְ י ְַצמַ ח פֻּ ְרקָּ נֵּה וִּ יקָּ ֵרב
ּובחַ יֵי ְדכָּ ל-בֵ ית יִּ ְש ָּראֵ ל,
ְ
ּוביֹומֵ יכֹון
ְ
ְמ ִּשיחֵ ּה) ְבחַ יֵיכֹון
ּובזְ מַ ן ָּק ִּריב .וְ ִּא ְמרּו :אָּ מֵ ן.
עגָּלָּ א ִּ
בַ ֲ
ּולעָּ ְלמֵ י עָּ ְלמַ יָּא.
קהל וחזן – יְ הֵ א ְשמֵ ּה ַרבָּ א ְמבָּ ַרְך ְלעָּ לַ ם ְ
ַשא וְ יִּ ְתהַ ַדר
יִּ ְתבָּ ַרְך וְ יִּ ְשתַ ַבח וְ יִּ ְתפָּ אַ ר וְ יִּ ְתרֹ מַ ם וְ יִּ ְתנ ֵ ֹ
וְ יִּ ְתעַ לֶ ה וְ יִּ ְתהַ לָּ ל ְשמֵ ּה ְד ֻּק ְדשָּ א ְב ִּריְך הּוא – ְל ֵ ַּֽעלָּ א ִּמן כָּ ל
ירתָּ א ,תֻּ ְש ְבחָּ תָּ א
ּולעֵ לָּ א ִּמכָּ ל) ִּב ְרכָּ תָּ א וְ ִּש ָּ
(בעשי"ת ְל ֵ ַּֽעלָּ א ְ
ירן ְבעָּ ְלמָּ א .וְ ִּא ְמרּו :אָּ מֵ ן.
וְ נֶחֱ מָּ תָּ אַ ,דא ֲִּמ ָּ
(נוסח ספרד וחב"ד:

יְ הֵ א ְשלָּ מָּ א ַרבָּ א ִּמן ְשמַ יָּא ,וְ ַחיִּ ים
אמרּו :אָּ מֵ ן.
לינּו וְ עַ ל כָּ ל יִּ שְֹ ָּראֵ ל .וְ ְ
טֹובים) עָּ ֵ ַּֽ
ִּ
ֲשה
רֹומיו ,הּוא ַיע ֶ ֹ
שה שָּ לֹום (י"א בעשי"ת הַ שָּ לֹום) ִּב ְמ ָּ
עֹ ֶ ֹ
לינּו וְ עַ ל כָּ ל יִּ שְֹ ָּראֵ ל .וְ ִּא ְמרּו :אָּ מֵ ן.
שָּ לֹום עָּ ֵ ַּֽ
עּותּהְ ,ויִּ ְתפָּ אֵ ר)
(נ"א יִּ ְתג ֵַדל וְ יִּ ְת ַק ֵדשִּ ,כ ְר ֵ

תפילת אל מלא רחמים
לזכר
רֹומים ,הַ ְמצֵ א ְמנּוחָּ ה נְ כֹונָּה ,עַ ל
ִּ
אֵ ל מָּ לֵ א ַרחֲ ִּמים ,שֹוכֵ ן בַ מָּ
הֹורים ְכזֹוהַ ר הָּ ָּר ִּקיעַ
ּוט ִּ
דֹושים ְ
כַ נְ פֵ י הַ ְש ִּכינָּה ְב ַמעֲלֹות ְק ִּ
ירים ,אֶ ת נִּ ְש ַמת (פלוני בן פלוני) ,שֶ ָּהלַ ְך ְלעֹולָּ מֹו בַ עֲבּור
מַ זְ ִּה ִּ
שֶ (בן המשפחה) נ ַָּדב ְצ ָּדקָּ ה ְבעַ ד הַ זְ כָּ ַרת נִּ ְשמָּ תֹוְ ,בגַן עֵ ֶדן
ירהּו ְבסֵ ֶתר ְכנָּפָּ יו
ְתהֵ א ְמנּוחָּ תֹו ,לָּ כֵ ן בַ עַ ל ָּה ַרחֲ ִּמים י ְַס ִּת ֵ

ְלעֹולָּ ִּמים ,וְ יִּ ְצרֹור ִּב ְצרֹור הַ חַ יִּ ים אֶ ת נִּ ְשמָּ תֹו ,יְ ָּי הּוא נַחֲ לָּ תֹו,
וְ יָּנּוחַ ְבשָּ לֹום עַ ל ִּמ ְשכָּ בֹו ,וְ נ ֹאמַ ר :אָּ מֵ ן.
לנקבה
רֹומים ,הַ ְמצֵ א ְמנּוחָּ ה נְ כֹונָּה ,עַ ל
ִּ
אֵ ל מָּ לֵ א ַרחֲ ִּמים ,שֹוכֵ ן בַ מָּ
הֹורים ְכזֹוהַ ר הָּ ָּר ִּקיעַ
ּוט ִּ
דֹושים ְ
כַ נְ פֵ י הַ ְש ִּכינָּה ְב ַמעֲלֹות ְק ִּ
ירים ,אֶ ת נִּ ְשמַ ת (פלונית בת פלונית) ,שֶ הָּ ְלכָּ ה ְלעֹולָּ מָּ ּה,
מַ זְ ִּה ִּ
בַ עֲבּור שֶ (בן המשפחה) נ ַָּדב ְצ ָּדקָּ ה ְבעַ ד הַ זְ כָּ ַרת נִּ ְשמָּ תָּ ּהְ ,בגַן
ירהָּ ְבסֵ ֶתר
עֵ ֶדן ְתהֵ א ְמנּוחָּ תָּ ּה ,לָּ כֵ ן בַ עַ ל הָּ ַרחֲ ִּמים י ְַס ִּת ֶ
ְכנָּפָּ יו ְלעֹולָּ ִּמים ,וְ יִּ ְצרֹור ִּב ְצרֹור ַהחַ יִּ ים אֶ ת נִּ ְשמָּ תָּ ּה ,יְ ָּי הּוא
נַחֲ לָּ ָּתּה ,וְ תָּ נּוחַ ְבשָּ לֹום עַ ל ִּמ ְשכָּ בָּ ּה וְ נ ֹאמַ ר :אָּ מֵ ן.

