
 תפילות בבית העלמין - נוסח ספרדי
 

 תפילות אלו נאמרות בכל עליה לקבר, כגון: שבעה, שלושים ויום השנה.
  

  יום יאמר: 30אם לא היה בבית העלמין 
ים ַרִּבים סֹוֵמְך נֹוְפִלים"ַאָּתה ִּגּבֹור ְלעֹוָלם ֲאדֹנָי ְמַחּיֶה ֵמִתים ַאָּתה ַרב ְלהֹוִׁשיַע ְמַכְלֵּכל ַחּיִים ְּבֶחֶסד ְמַחּיֶה ֵמִתים ְּבַרֲחמִ 

ּוִמי ּדֹוֶמה ָלְך ֶמֶלְך ֵמִמית ּוְמַחּיֶה ְורֹוֵפא חֹוִלים ּוַמִּתיר ֲאסּוִרים ּוְמַקּיֵם ֱאמּונָתֹו לישני ָעָפר ִמי ָכמֹוָך ַּבַעל ְּגבּורֹות 
ֶכם ַּבִּדין ְוזָן ֶאְתֶכם ּוַמְצִמיַח יְׁשּוָעה ְונֱֶאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים ָּברּוְך ַאָּתה ֲאדֹנָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר יַָצר ֶאתְ 

ין ְויֹוֵדַע ִמְסָּפר ֻּכְּלֶכם ְוהּוא ָעִתיד ְלַהֲחיֹוְתֶכם ּוְלַקּיֵם ֶאְתֶכם ַּבִּדין ָּברּוְך ַאָּתה ַּבִּדין ְוִכְלֵּכל ֶאְתֶכם ַּבִּדין ְוֵהִמית ֶאְתֶכם ַּבּדִ 
   ֲאדֹנָי ְמַחּיֶה ַהֵּמִתים".

  
  כשמגיע לקבר ישים יד שמאל ויאמר:

ָהיִיָת ְּכַגן ָרֶוה ּוְכמֹוָצא ַמיִם ֲאֶׁשר ֹלא יְַכּזְבּו ֵמיָמיו. "ְונֲָחָך ֲאדֹנָי ָּתִמיד ְוִהְׂשִּביַע ְּבַצְחָצחֹות נְַפֶׁשָך ְוַעְצמֶֹתיָך יֲַחִליץ וְ 
ַּכב ְּבָׁשלֹום ְוִתיַׁשן ּוָבנּו ִמְּמָך ָחְרבֹות עֹוָלם מֹוְסֵדי דֹור ָודֹור ְּתקֹוֵמם ְוקָֹרא ְלָך ּגֵֹדר ֶּפֶרץ ְמׁשֵֹבב נְִתיבֹות ָלָׁשֶבת. ִּתׁשְ 

   .יַע ָׁשלֹום"ְּבָׁשלֹום ַעד ּבֹא ְמנֵַחם ַמְׁשמִ 
  

  ויש מוסיפים:
   "יהי רצון שתהא מנוחתו של פלוני בן פלוני בכבוד וזכותו יעמוד לי".

  
  מזמורי תהילים שהם: 7ונוהגים לומר 

  פרק ל"ג:
: ִׁשירּו לֹו ִׁשיר ָחָדׁש ֵהיִטיבּו נֵַּגן ְּבִכּנֹור ְּבנֵֶבל ָעׂשֹור זְַּמרּו לֹו ַליְָׁשִרים נָאָוה ְתִהָּלה: הֹודּו ַלֲאדֹנָי "ַרּנְנּו ַצִּדיִקים ַּבֲאדֹנָי
ָׁשַמיִם  ֲאדֹנָי ֲאדֹנָיָמְלָאה ָהָאֶרץ: ִּבְדַבר ְוָכל ַמֲעֵׂשהּו ֶּבֱאמּונָה: אֵֹהב ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט ֶחֶסד ֲאדֹנָי ִּבְתרּוָעה: ִּכי יָָׁשר ְּדַבר

ָּכל ָהָאֶרץ ִמֶּמּנּו יָגּורּו ָּכל יְֹׁשֵבי  נֲַעׂשּו ּוְברּוַח ִּפיו ָּכל ְצָבָאם: ּכֹנֵס ַּכּנֵד ֵמי ַהּיָם נֵֹתן ְּבאֹוָצרֹות ְּתהֹומֹות: יִיְראּו ֵמֲאדֹנָי
ְלעֹוָלם ַּתֲעמֹד  ֲאדֹנָי נִיא ַמְחְׁשבֹות ַעִּמים: ֲעַצתֵהִפיר ֲעַצת ּגֹויִם הֵ  ֵתֵבל: ִּכי הּוא ָאַמר ַוּיִֶהי הּוא ִצָּוה ַוּיֲַעמֹד:ֲאדֹנָי

ָרָאה ֶאת ָּכל ְּבנֵי  ֲאדֹנָי ֱאֹלָהיו ָהָעם ָּבַחר ְלנֲַחָלה לֹו: ִמָּׁשַמיִם ִהִּביט ֲאדֹנָי ַמְחְׁשבֹות ִלּבֹו ְלדֹר ָודֹר: ַאְׁשֵרי ַהּגֹוי ֲאֶׁשר
ל יְֹׁשֵבי ָהָאֶרץ: ַהּיֵֹצר יַַחד ִלָּבם ַהֵּמִבין ֶאל ָּכל ַמֲעֵׂשיֶהם: ֵאין ַהֶּמֶלְך נֹוָׁשע ְּבָרב ָהָאָדם: ִמְּמכֹון ִׁשְבּתֹו ִהְׁשִּגיַח ֶאל ּכָ 

ֹו: ֶאל יְֵרָאיו ַלְמיֲַחִלים ְלַחְסּד ֲאדֹנָי ָחיִל ִּגּבֹור ֹלא יִּנֵָצל ְּבָרב ּכַֹח: ֶׁשֶקר ַהּסּוס ִלְתׁשּוָעה ּוְברֹב ֵחילֹו ֹלא יְַמֵּלט: ִהּנֵה ֵעין
ֶעזְֵרנּו ּוָמִגּנֵנּו הּוא: ִּכי בֹו יְִׂשַמח ִלֵּבנּו ִּכי ְבֵׁשם ָקְדׁשֹו  ְלַהִּציל ִמָּמֶות נְַפָׁשם ּוְלַחּיֹוָתם ָּבָרָעב: נְַפֵׁשנּו ִחְּכָתה ַלֲאדֹנָי

   ָעֵלינּו ַּכֲאֶׁשר יִַחְלנּו ָלְך". ֲאדֹנָי ָבָטְחנּו: יְִהי ַחְסְּדָך
  

  פרק ט"ז:
ֲאדֹנָי ָאָּתה טֹוָבִתי ַּבל ָעֶליָך: ִלְקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ֵהָּמה  ְלָדִוד ָׁשְמֵרנִי ֵאל ִּכי ָחִסיִתי ָבְך: ָאַמְרְּת ַלֲאדֹנָי"ִמְכָּתם 

ְמנָת  ֲאדֹנָי מֹוָתם ַעל ְׂשָפָתי:ְוַאִּדיֵרי ָּכל ֶחְפִצי ָבם: יְִרּבּו ַעְּצבֹוָתם ַאֵחר ָמָהרּו ַּבל ַאִּסיְך נְִסֵּכיֶהם ִמָּדם ּוַבל ֶאָּׂשא ֶאת ׁשְ 
ֲאֶׁשר יְָעָצנִי ַאף  ֲאדֹנָי ֶחְלִקי ְוכֹוִסי ַאָּתה ּתֹוִמיְך ּגֹוָרִלי: ֲחָבִלים נְָפלּו ִלי ַּבּנְִעִמים ַאף נֲַחָלת ָׁשְפָרה ָעָלי: ֲאָבֵרְך ֶאת

י ִמיִמינִי ַּבל ֶאּמֹוט: ָלֵכן ָׂשַמח ִלִּבי ַוּיֶָגל ְּכבֹוִדי ַאף ְּבָׂשִרי יְִׁשּכֹן ְלנְֶגִּדי ָתִמיד ּכִ  ֲאדֹנָי ֵלילֹות יְִּסרּונִי ִכְליֹוָתי: ִׁשִּויִתי
ֶאת ָּפנֶיָך נְִעמֹות  ָלֶבַטח: ִּכי ֹלא ַתֲעזֹב נְַפִׁשי ִלְׁשאֹול ֹלא ִתֵּתן ֲחִסיְדָך ִלְראֹות ָׁשַחת: ּתֹוִדיֵענִי אַֹרח ַחּיִים ׂשַבע ְׂשָמחֹות

   ִּביִמינְָך נֶַצח".
  

  פרק י"ז:
ֶצֶדק ַהְקִׁשיָבה ִרּנִָתי ַהֲאזִיָנה ְתִפָּלִתי ְּבֹלא ִׂשְפֵתי ִמְרָמה: ִמְּלָפנֶיָך ִמְׁשָּפִטי יֵֵצא ֵעינֶיָך  ֲאדֹנָי "ְּתִפָּלה ְלָדִוד ִׁשְמָעה

י ַּבל יֲַעָבר ִּפי: ִלְפֻעּלֹות ָאָדם ִּבְדַבר ְׂשָפֶתיָך ֲאנִי ֶּתֱחזֶינָה ֵמיָׁשִרים: ָּבַחנְָּת ִלִּבי ָּפַקְדָּת ַּליְָלה ְצַרְפַּתנִי ַבל ִּתְמָצא זַּמֹתִ 
ַהט ָאזְנְָך ִלי ְׁשַמע ָׁשַמְרִּתי ָאְרחֹות ָּפִריץ: ָּתמְֹך ֲאֻׁשַרי ְּבַמְעְּגלֹוֶתיָך ַּבל נָמֹוּטּו ְפָעָמי: ֲאנִי ְקָראִתיָך ִכי ַתֲענֵנִי ֵאל 

ִסים ִמִּמְתקֹוְמִמים ִּביִמינֶָך: ָׁשְמֵרנִי ְּכִאיׁשֹון ַּבת ָעיִן ְּבֵצל ְּכנֶָפיָך ַּתְסִּתיֵרנִי: ִמְּפנֵי ִאְמָרִתי: ַהְפֵלה ֲחָסֶדיָך מֹוִׁשיַע חֹו
יֶהם יִָׁשיתּו ה ְסָבבּונּו ֵעינְֵרָׁשִעים זּו ַׁשּדּונִי אֹיְַבי ְּבנֶֶפׁש יִַּקיפּו ָעָלי: ֶחְלָּבמֹו ָּסְגרּו ִּפימֹו ִּדְּברּו ְבֵגאּות: ַאֻּׁשֵרינּו ַעּתָ 

ַקְּדָמה ָפנָיו ַהְכִריֵעהּו ַּפְּלָטה נְַפִׁשי  ֲאדֹנָי ִלנְטֹות ָּבָאֶרץ: ִּדְמיֹנֹו ְּכַאְריֵה יְִכסֹוף ִלְטרֹף ְוִכְכִפיר יֵֹׁשב ְּבִמְסָּתִרים: קּוָמה
ּונְָך ְּתַמֵּלא ִבְטנָם יְִׂשְּבעּו ָבנִים ְוִהּנִיחּו יְִתָרם ִמְמִתים ֵמֶחֶלד ֶחְלָקם ַּבַחּיִים ּוְצפ ֲאדֹנָי ֵמָרָׁשע ַחְרֶּבָך: ִמְמִתים יְָדָך



   ְלעֹוְלֵליֶהם: ֲאִני ְּבֶצֶדק ֶאֱחזֶה ָפנֶיָך ֶאְׂשְּבָעה ְבָהִקיץ ְּתמּונֶָתָך".
  

  פרק ע"ב:
ַוֲענִּיֶיָך ְבִמְׁשָּפט: יְִׂשאּו ָהִרים ָׁשלֹום ָלָעם "ִלְׁשֹלמֹה ֶאֹלִהים ִמְׁשָּפֶטיָך ְלֶמֶלְך ֵּתן ְוִצְדָקְתָך ְלֶבן ֶמֶלְך: יִָדין ַעְּמָך ְבֶצֶדק 

יֵָרַח ּדֹור ּדֹוִרים: יֵֵרד ּוְגָבעֹות ִּבְצָדָקה: יְִׁשּפֹט ַענִּיֵי ָעם יֹוִׁשיַע ִלְבֵני ֶאְביֹון ִויַדֵּכא עֹוֵׁשק: יִיָראּוָך ִעם ָׁשֶמׁש ְוִלְפנֵי 
יְִפַרח ְּביָָמיו ַצִּדיק ְורֹב ָׁשלֹום ַעד ְּבִלי יֵָרַח: ְויְֵרְּד ִמּיָם ַעד יָם ּוִמּנָָהר ַעד ַאְפֵסי  ְּכָמָטר ַעל ֵּגז ִּכְרִביִבים זְַרזִיף ָאֶרץ:

יבּו: ְסָבא ֶאְׁשָּכר יְַקרִ ָאֶרץ: ְלָפנָיו יְִכְרעּו ִצּיִים ְואֹיְָביו ָעָפר יְַלֵחכּו: ַמְלֵכי ַתְרִׁשיׁש ְוִאּיִים ִמנְָחה יִָׁשיבּו ַמְלֵכי ְׁשָבא ּו
ַעל ַּדל ְוֶאְביֹון ְונְַפׁשֹות ְויְִׁשַּתֲחוּו לֹו ָכל ְמָלִכים ָּכל ּגֹויִם יַַעְבדּוהּו: ִּכי יִַּציל ֶאְביֹון ְמַׁשֵּוַע ְוָענִי ְוֵאין עֹזֵר לֹו: יָחֹס 

ְויִֶּתן לֹו ִמּזְַהב ְׁשָבא ְויְִתַּפֵּלל ַּבֲעדֹו ָתִמיד ָּכל ַהּיֹום ֶאְביֹונִים יֹוִׁשיַע: ִמּתֹוְך ּוֵמָחָמס יְִגַאל נְַפָׁשם ְויֵיַקר ָּדָמם ְּבֵעינָיו: ִויִחי
יְִהי ְׁשמֹו ְלעֹוָלם ִלְפנֵי  יְָבְרֶכנְהּו: יְִהי ִפַּסת ַּבר ָּבָאֶרץ ְּברֹאׁש ָהִרים יְִרַעׁש ַּכְּלָבנֹון ִּפְריֹו ְויִָציצּו ֵמִעיר ְּכֵעֶׂשב ָהָאֶרץ:

ֱאֹלִהים ֱאֹלֵהי יְִׂשָרֵאל עֵֹׂשה ִנְפָלאֹות ְלַבּדֹו: ּוָברּוְך ֵׁשם  ֲאדֹנָי ְתָּבְרכּו בֹו ָּכל ּגֹויִם יְַאְּׁשרּוהּו: ָּברּוְךֶׁשֶמׁש יִּנֹון ְׁשמֹו ְויִ 
   ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלם ְויִָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּכֹל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן: ָּכּלּו ְתִפּלֹות ָּדִוד ֶּבן יִָׁשי".

  
  פרק צ"א:

 ֹ ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי ֱאֹלַהי ֶאְבַטח ּבֹו: ִּכי הּוא יִַּציְלָך ִמַּפח יָקּוׁש ִמֶּדֶבר  ֵׁשב ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון ְּבֵצל ַׁשַּדי יְִתלֹונָן: אַֹמר ַלֲאדֹנָי"י
ַחד ָליְָלה ֵמֵחץ יָעּוף יֹוָמם: ִמֶּדֶבר ָּבאֶֹפל ַהּוֹות: ְּבֶאְבָרתֹו יֶָסְך ָלְך ְוַתַחת ְּכנָָפיו ֶּתְחֶסה ִצּנָה ְוסֵֹחָרה ֲאִמּתֹו: ֹלא ִתיָרא ִמּפַ 

ט ְוִׁשֻּלַמת ְרָׁשִעים ִּתְרֶאה: יֲַהֹלְך ִמֶּקֶטב יָׁשּוד ָצֳהָריִם: יִּפֹל ִמִּצְּדָך ֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמיִמינֶָך ֵאֶליָך ֹלא יִָּגׁש: ַרק ְּבֵעינֶיָך ַתִּבי
ְמעֹונֶָך: ֹלא ְתֻאּנֶה ֵאֶליָך ָרָעה ְונֶַגע ֹלא יְִקַרב ְּבָאֳהֶלָך: ִּכי ַמְלָאָכיו יְַצֶּוה ָּלְך ִלְׁשָמְרָך  ַמְחִסי ֶעְליֹון ַׂשְמּתָ  ֲאדֹנָי ִּכי ַאָּתה

אּוְנָך ֶּפן ִּתּגֹף ָּבֶאֶבן ַרְגֶלָך: ַעל ַׁשַחל ָוֶפֶתן ִּתְדרְֹך ִּתְרמֹס ְּכִפיר  ָֹ ִבי ָחַׁשק ַוֲאַפְּלֵטהּו  ְוַתּנִין: ִּכיְּבָכל ְּדָרֶכיָך: ַעל ַּכַּפיִם יִּש
ְׂשִּביֵעהּו ְוַאְרֵאהּו ֲאַׂשְּגֵבהּו ִּכי יַָדע ְׁשִמי: יְִקָרֵאנִי ְוֶאֱענֵהּו ִעּמֹו ָאנִֹכי ְבָצָרה ֲאַחְּלֵצהּו ַוֲאַכְּבֵדהּו: אֶֹרְך יִָמים אַ 

  ִּביׁשּוָעִתי".
  

  פרק ק"ד:
ְלָמה נֹוֶטה ָׁשַמיִם ַּכיְִריָעה: ַהְמָקֶרה  ֲאדֹנָי ֲאדֹנָי "ָּבְרִכי נְַפִׁשי ֶאת ַֹ ֱאֹלַהי ָּגַדְלָּת ְּמאֹד הֹוד ְוָהָדר ָלָבְׁשָּת: עֶֹטה אֹור ַּכּש

ם ָעִבים ְרכּובֹו ַהְמַהֵּלְך ַעל ַּכנְֵפי רּוַח: עֶֹׂשה ַמְלָאָכיו רּוחֹות ְמָׁשְרָתיו ֵאׁש ֹלהֵ  ָֹ ל ט: יַָסד ֶאֶרץ עַ ַבַּמיִם ַעִלּיֹוָתיו ַהּש
ן קֹול ַרַעְמָך יֵָחֵפזּון: ְמכֹונֶיָה ַּבל ִּתּמֹוט עֹוָלם ָוֶעד: ְּתהֹום ַּכְּלבּוׁש ִּכִּסיתֹו ַעל ָהִרים יַַעְמדּו ָמיִם: ִמן ַּגֲעָרְתָך יְנּוסּון מִ 

ל יְֻׁשבּון ְלַכּסֹות ָהָאֶרץ: ַהְמַׁשֵּלַח ַמְעיָנִים יֲַעלּו ָהִרים יְֵרדּו ְבָקעֹות ֶאל ְמקֹום זֶה יַָסְדָּת ָלֶהם: ְּגבּול ַׂשְמָּת ַּבל יֲַעבֹרּון ּבַ 
ְׁשּכֹון ִמֵּבין ֳעָפאיִם יְִּתנּו ַּבּנְָחִלים ֵּבין ָהִרים יְַהֵּלכּון: יְַׁשקּו ָּכל ַחיְתֹו ָׂשָדי יְִׁשְּברּו ְפָרִאים ְצָמָאם: ֲעֵליֶהם עֹוף ַהָּׁשַמיִם יִ 

ִרי ַמֲעֶׂשיָך ִּתְׂשַּבע ָהָאֶרץ: ַמְצִמיַח ָחִציר ַלְּבֵהָמה ְוֵעֶׂשב ַלֲעבַֹדת ָהָאָדם ְלהֹוִציא ֶלֶחם קֹול: ַמְׁשֶקה ָהִרים ֵמֲעִלּיֹוָתיו ִמּפְ 
ֲאֶׁשר ַאְרזֵי ְלָבנֹון  ֲאדֹנָי ִמן ָהָאֶרץ: ְויַיִן יְַׂשַּמח ְלַבב ֱאנֹוׁש ְלַהְצִהיל ָּפִנים ִמָּׁשֶמן ְוֶלֶחם ְלַבב ֱאנֹוׁש יְִסָעד: יְִׂשְּבעּו ֲעֵצי

ּנִים: ָעָׂשה יֵָרַח נָָטע: ֲאֶׁשר ָׁשם ִצֳּפִרים יְַקּנֵנּו ֲחִסיָדה ְּברֹוִׁשים ֵּביָתּה: ָהִרים ַהְּגבִֹהים ַלּיְֵעִלים ְסָלִעים ַמְחֶסה ַלְׁשפַ 
ְּכִפיִרים ׁשֲֹאִגים ַלָּטֶרף ּוְלַבֵּקׁש ֵמֵאל ְלמֹוֲעִדים ֶׁשֶמׁש יַָדע ְמבֹואֹו: ָּתֶׁשת חֶֹׁשְך ִויִהי ָליְָלה ּבֹו ִתְרמֹׂש ָּכל ַחיְתֹו יַָער: הַ 

ֻּכָּלם  ֲאדֹנָי  ּבּו ַמֲעֶׂשיָךָאְכָלם: ִּתזְַרח ַהֶּׁשֶמׁש יֵָאֵספּון ְוֶאל ְמעֹונָֹתם יְִרָּבצּון: יֵֵצא ָאָדם ְלָפֳעלֹו ְוַלֲעבָֹדתֹו ֲעֵדי ָעֶרב: ָמה רַ 
ה ַהּיָם ָּגדֹול ּוְרַחב יָָדיִם ָׁשם ֶרֶמׂש ְוֵאין ִמְסָּפר ַחּיֹות ְקַטּנֹות ִעם ְּגדֹלֹות: ָׁשם ְּבָחְכָמה ָעִׂשיָת ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקנְיָנֶָך: זֶ

יְִׂשְּבעּון ֶהם יְִלקֹטּון ִּתְפַּתח יְָדָך ֳאנִּיֹות יְַהֵּלכּון ִלְויָָתן זֶה יַָצְרָּת ְלַׂשֶחק ּבֹו: ֻּכָּלם ֵאֶליָך יְַׂשֵּברּון ָלֵתת ָאְכָלם ְּבִעּתֹו: ִּתֵּתן לָ 
ֵּדׁש ְּפנֵי ֲאָדָמה: יְִהי טֹוב: ַּתְסִּתיר ָּפנֶיָך יִָּבֵהלּון ּתֵֹסף רּוָחם יְִגָועּון ְוֶאל ֲעָפָרם יְׁשּובּון: ְּתַׁשַּלח רּוֲחָך יִָּבֵראּון ּוְתחַ 

ְּבַחּיָי ֲאזְַּמָרה  ע ֶּבָהִרים ְויֱֶעָׁשנּו: ָאִׁשיָרה ַלֲאדֹנָיְּבַמֲעָׂשיו: ַהַּמִּביט ָלָאֶרץ ַוִּתְרָעד יִּגַ  ֲאדֹנָי ְלעֹוָלם יְִׂשַמח ֲאדֹנָי ְכבֹוד
ם ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֵלאֹלַהי ְּבעֹוִדי: יֱֶעַרב ָעָליו ִׂשיִחי ָאנִֹכי ֶאְׂשַמח ַּבֲאדֹנָי: יִַּתּמּו ַחָּטִאים ִמן ָהָאֶרץ ּוְרָׁשִעים עֹוד ֵאינָ

   ַהְללּו יָּה". ֲאדֹנָי ֶאת
  

  פרק ק"ל:
ֲאדֹנָי: ֲאדֹנָי ִׁשְמָעה ְבקֹוִלי ִּתְהיֶינָה ָאזְֶניָך ַקֻּׁשבֹות ְלקֹול ַּתֲחנּונָי: ִאם ֲעֹונֹות ִּתְׁשָמר  יר ַהַּמֲעלֹות ִמַּמֲעַמִּקים ְקָראִתיָך"ׁשִ 

י ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלִּתי: נְַפִׁשי ַלאדֹנָי ִמּׁשְֹמִרים ִקְּוָתה נְַפׁשִ  ֲאדֹנָי יָּה ֲאדֹנָי ִמי יֲַעמֹד: ִּכי ִעְּמָך ַהְּסִליָחה ְלַמַען ִּתָּוֵרא: ִקִּויִתי
ַהֶחֶסד ְוַהְרֵּבה ִעּמֹו ְפדּות: ְוהּוא יְִפֶּדה ֶאת יְִׂשָרֵאל ִמּכֹל  ֲאדֹנָי ִּכי ִעם ֲאדֹנָי ַלּבֶֹקר ׁשְֹמִרים ַלּבֶֹקר: יֵַחל יְִׂשָרֵאל ֶאל

   ֲעֹונָֹתיו".
  

  המנוח/ה לפי הקטעים מתוך מזמור קי"ט:אחר כך אומרים אותיות שמו/ה הפרטי של 



  
   פרקי תהלים לפי שם:

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

  "נֵר ְלַרְגִלי ְדָבֶרָך ְואֹור ִלנְִתיָבִתי:
  ְּפֵטי ִצְדֶקָך:נְִׁשַּבְעִּתי ָוֲאַקּיֵָמה ִלְׁשמֹר ִמׁשְ 

  ַחּיֵנִי ִכְדָבֶרָך: ֲאדֹנָי נֲַענֵיִתי ַעד ְמאֹד
  ּוִמְׁשָּפֶטיָך ַלְּמֵדנִי: ֲאדֹנָי נְִדבֹות ִּפי ְרֵצה נָא

  נְַפִׁשי ְבַכִּפי ָתִמיד ְותֹוָרְתָך ֹלא ָׁשָכְחִּתי:
  נְָתנּו ְרָׁשִעים ַּפח ִלי ּוִמִּפּקּוֶדיָך ֹלא ָתִעיִתי:

  נַָחְלִּתי ֵעְדֹוֶתיָך ְלעֹוָלם ִּכי ְׂשׂשֹון ִלִּבי ֵהָּמה:
  נִָטיִתי ִלִּבי ַלֲעׂשֹות ֻחֶּקיָך ְלעֹוָלם ֵעֶקב".

  
  "ָׂשִרים ְרָדפּונִי ִחּנָם ּוִמְּדָבְרָך ָּפַחד ִלִּבי:
  ָׂשׂש ָאנִֹכי ַעל ִאְמָרֶתָך ְּכמֹוֵצא ָׁשָלל ָרב:

  ְתָך ָאָהְבִּתי:ֶׁשֶקר ָׂשנֵאִתי ָוֲאַתֵעָבה ּתֹורָ 
  ֶׁשַבע ַּבּיֹום ִהַּלְלִּתיָך ַעל ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך:

  ָׁשלֹום ָרב ְלאֲֹהֵבי תֹוָרֶתָך ְוֵאין ָלמֹו ִמְכׁשֹול:
  ּוִמְצֹוֶתיָך ָעִׂשיִתי: ֲאדֹנָי ִׂשַּבְרִּתי ִליׁשּוָעְתָך

  ָׁשְמָרה נְַפִׁשי ֵעדֶֹתיָך ָואֲֹהֵבם ְמאֹד:
  ְוֵעדֶֹתיָך ִּכי ָכל ְּדָרַכי נְֶגֶּדָך". ָׁשַמְרִּתי ִפּקּוֶדיָך

  
  "ָמה ָאַהְבִּתי תֹוָרֶתָך ָּכל ַהּיֹום ִהיא ִׂשיָחִתי:
  ֵמאֹיְַבי ְּתַחְּכֵמנִי ִמְצֹוֶתָך ִּכי ְלעֹוָלם ִהיא ִלי:

  ִמָּכל ְמַלְּמַדי ִהְׂשַּכְלִּתי ִּכי ֵעְדֹוֶתיָך ִׂשיָחה ִלי:
  ֶדיָך נָָצְרִּתי:ִמּזְֵקנִים ֶאְתּבֹונָן ִּכי ִפּקּו

  ִמָּכל אַֹרח ָרע ָּכִלאִתי ַרְגָלי ְלַמַען ֶאְׁשמֹר ְּדָבֶרָך:
  ִמִּמְׁשָּפֶטיָך ֹלא ָסְרִּתי ִּכי ַאָּתה הֹוֵרָתנִי:
  ַמה ּנְִמְלצּו ְלִחִּכי ִאְמָרֶתָך ִמְּדַבׁש ְלִפי:

  ִמִּפּקּוֶדיָך ֶאְתּבֹונָן ַעל ֵּכן ָׂשנֵאִתי ָּכל אַֹרח ָׁשֶקר".
  
  ֶּדֶרְך ֻחֶּקיָך ְוֶאְּצֶרּנָה ֵעֶקב: ֲאדֹנָי הֹוֵרנִי"

  ֲהִבינֵנִי ְוֶאְּצָרה תֹוָרֶתָך ְוֶאְׁשְמֶרּנָה ְבָכל ֵלב:
  ַהְדִריֵכנִי ִּבנְִתיב ִמְצֹוֶתיָך ִּכי בֹו ָחָפְצִּתי:

  ַהט ִלִּבי ֶאל ֵעְדֹוֶתיָך ְוַאל ֶאל ָּבַצע:
  ַחּיֵנִי: ַהֲעֵבר ֵעינַי ֵמְראֹות ָׁשְוא ִּבְדָרֶכָך

  ָהֵקם ְלַעְבְּדָך ִאְמָרֶתָך ֲאֶׁשר ְליְִרָאֶתָך:
  ַהֲעֵבר ֶחְרָּפִתי ֲאֶׁשר יָגְֹרִּתי ִּכי ִמְׁשָּפֶטיָך טֹוִבים:

  ִהּנֵה ָּתַאְבִּתי ְלִפֻּקֶדיָך ְּבִצְדָקְתָך ַחּיֵנִי".
  

  לאחר מכן אומרים קדיש (ובלבד שיש מנין):
  קדיש יתום / יהא שלמא

  .ַּגַּדל ְויְִתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבאיִתְ  האבלים:
  .ָאֵמן הקהל:

  .ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִּכְרעּוֵתה, ְויְַמִליְך ַמְלכּוֵתה, ְויְַצַמח ֻּפְרָקנֵה, ִויָקֵרב ְמִׁשיֵחּה האבלים:
  .ָאֵמן הקהל:



  .א ּוִבזְַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמןְּבַחּיֵיכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחּיֵי ְדָכל ֵּבית יְִׂשָרֵאל, ַּבֲעָגלָ  האבלים:
  .ָאֵמן הקהל:

ֵּׂשא. ְויְִתַהָּדר. יְֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָא יְִתָּבַרְך. ְויְִׁשַּתַּבח. ְויְִתָּפַאר. ְויְִתרֹוַמם. ְויְִתנַ האבלים:
  יְך הּוא.ְויְִתַעֶּלה. ְויְִתַהָּלל ְׁשֵמּה ְּדֻקְדָׁשא, ְּברִ 

  .ָאֵמן הקהל:
  .ְלֵעָּלא ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא. ִׁשיָרָתא. ֻּתְׁשְּבָחָתא ְונֱֶחָמָתא. ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן האבלים:

  .ָאֵמן הקהל:
ָאה ּוְגֻאָּלה ּוְסִליָחה ְוַכָּפָרה ְוֵריַוח יְֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמּיָא. ַחּיִים ְוָׂשָבע ִויׁשּוָעה ְונֶָחָמה ְוֵׁשיזָָבא ּוְרפּו האבלים:

  ְוַהָּצָלה. ָלנּו ּוְלָכל ַעּמֹו יְִׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן.
  .ָאֵמן הקהל:

עֹוֶׂשה ָׁשלֹום ִבְמרֹוָמיו, הּוא ְּבַרֲחָמיו יֲַעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ַעּמֹו יְִׂשָרֵאל,  (פוסעים שלוש פסיעות לאחור)  האבלים:
  ְוִאְמרּו ָאֵמן.

   .ָאֵמן הקהל:
  

  יש אומרים אותיות שמו/ה הפרטי של המנוח/ה לפי הקטעים מתוך המשניות:
  

  פרקי משניות לפי שם
  

  לאחר מכן אומרים קדיש (ובלבד שיש מנין):
  קדיש על ישראל / דרבנן

  .יְִתַּגַּדל ְויְִתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא האבלים:
  .ָאֵמן הקהל:

  .יָקֵרב ְמִׁשיֵחּהְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִּכְרעּוֵתה, ְויְַמִליְך ַמְלכּוֵתה, ְויְַצַמח ֻּפְרָקנֵה, וִ  האבלים:
  .ָאֵמן הקהל:

  .ְּבַחּיֵיכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחּיֵי ְדָכל ֵּבית יְִׂשָרֵאל, ַּבֲעָגָלא ּוִבזְַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאֵמן האבלים:
  .ָאֵמן הקהל:

ַּבח. ְויְִתָּפַאר. ְויְִתרֹוַמם. ְויְִתנֵַּׂשא. ְויְִתַהָּדר. יְֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָא יְִתָּבַרְך. ְויְִׁשּתַ  האבלים:
  ְויְִתַעֶּלה. ְויְִתַהָּלל ְׁשֵמּה ְּדֻקְדָׁשא, ְּבִריְך הּוא.

  .ָאֵמן הקהל:
  .ְלֵעָּלא ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא, ֻּתְׁשְּבָחָתא ְונֱֶחָמָתא, ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן האבלים:

  .ָאֵמן הקהל:
ָּתא. ִּדי ְבַאְתָרא ַעל יְִׂשָרֵאל ְוַעל ַרָּבנָן. ְוַעל ַּתְלִמיֵדיהֹון ְוַעל ָּכל ַּתְלִמיֵדי ַתְלִמיֵדיהֹון. ְּדָעְסִקין ְּבאֹוַריְָתא ַקִּדׁשְ  האבלים:

  ֲחֵמי. ִמן ֳקָדם ָמאֵרי ְׁשַמּיָא ְוַאְרָעא ְוִאְמרּו ָאֵמן.ָהֵדין ְוִדי ְבָכל ֲאַתר ַוֲאַתר. יְֵהא ָלנָא ּוְלהֹון ּוְלכֹון ִחּנָא ְוִחְסָּדא ְורַ 
  .ָאֵמן הקהל:

ָרה ְוֵריַוח יְֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמּיָא, ַחּיִים ְוָׂשָבע ִויׁשּוָעה ְונֶָחָמה ְוֵׁשיזָָבא ּוְרפּוָאה ּוְגֻאָּלה ּוְסִליָחה ְוַכּפָ  האבלים:
  ְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן.ְוַהָּצָלה. ָלנּו ּוְלָכל ַעּמֹו יִ 

  .ָאֵמן הקהל:
עֹוֶׂשה ָׁשלֹום ִבְמרֹוָמיו, הּוא ְּבַרֲחָמיו יֲַעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ַעּמֹו יְִׂשָרֵאל,  (פוסעים שלוש פסיעות לאחור)  האבלים:

  ְוִאְמרּו ָאֵמן.
  .ָאֵמן הקהל:

  
  

  שמת המת לומר השכבה זו בקיצור):לאחר מכן אומרים תפילת השכבה (טוב ומועיל יותר לנ
 - ֲאדֹנָיְּתנִיֶחּנּו (לאשה  "ַהְמַרֵחם ַעל ָּכל ְּבִרּיֹוָתיו הּוא יָחֹוס ְויְַחמֹול ִויַרֵחם ַעל נֶֶפׁש, רּוַח ּונְָׁשָמה ֶׁשל (פב"פ). רּוחַ 

   ְּתנִיֶחּנָה) ְבַגן ֵעֶדן".
  

  לאדם גדול בחכמה וביראת שמים אומרים השכבה זו:



ר ָצַפנְָּת ָמה ֵמַאיִן ִּתָּמֵצא, ְוֵאי זֶה ְמקֹום ִּבינָה: ַאְׁשֵרי ָאָדם ָמָצא ָחְכָמה, ְוָאָדם יִָפיק ְּתבּונָה: ָמה ַרב טּוְבָך ֲאׁשֶ "ְוַהָחכְ 
ֶפיָך יֱֶחָסיּון: יְִרְויֻן ִמֶּדֶׁשן ֵּביֶתָך, ִּליֵרֶאיָך, ָּפַעְלָּת ַלחֹוִסים ָּבְך, נֶֶגד ְּבנֵי ָאָדם: ַמה ּיָָקר ַחְסְּדָך ֱאֹלִהים, ּוְבנֵי ָאָדם ְּבֵצל ְּכנָ

ֱאֹלִהים יְָרא ְוֶאת ְונַַחל ֲעָדנֶיָך ַתְׁשֵקם: טֹוב ֵׁשם ִמֶּׁשֶמן טֹוב, ְויֹום ַהָּמֶות ִמּיֹום ִהָּוְלדֹו: סֹוף ָּדָבר ַהּכֹל נְִׁשָמע, ֶאת הָ 
ְּבָכבֹוד, יְַרּנְנּו ַעל ִמְׁשְּכבֹוָתם: ְמנּוָחה נְכֹונָה. ִּביִׁשיָבה ֶעְליֹונָה. ְּבַמֲעַלת  ִמְצֹוָתיו ְׁשמֹור ִּכי זֶה ָּכל ָהָאָדם: יְַעְלזּו ֲחִסיִדים

ַׁשע. ְוַהְקָרַבת יֶַׁשע. ְקדֹוִׁשים ּוְטהֹוִרים. ְּכזֹוַהר ָהָרִקיַע ְמִאיִרים ּוַמזְִהיִרים. ְוִחּלּוץ ֲעָצִמים. ְוַכָּפַרת ֲאָׁשִמים. ְוַהְרָחַקת ּפֶ 
ת נֶֶפׁש ַהֵּׁשם ה ַוֲחנִינָה. ִמִּלְפנֵי ׁשֹוֵכן ְמעֹונָה. ְוחּוָלָקא ָטָבא. ְלַחּיֵי ָהעֹוָלם ַהָּבא. ָׁשם ְּתֵהא ְמנַת ּוְמִחיַצת ִויִׁשיבַ ְוֶחְמלָ 

ָלָהא ָמאֵריּה ְׁשַמּיָא ְוַאְרָעא. ְּתנִיֶחּנּו ְּבַגן ֵעֶדן. ְּדִאְתְּפָטר ִמן ַעְלָמא ָהֵדין ִּכְרעּות אֱ  ֲאדֹנָי ַהּטֹוב ַהְּמרּוָחם (פלוני) רּוחַ 
ִּתיֵרהּו ְּבֵצל ְּכנָָפיו ּוְבֵסֶתרֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ְּבַרֲחָמיו יְַרֵחם ָעָליו. ְויָחֹוס ְויְַחמֹול ָעָליו. ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ְּבַרֲחָמיו יַסְ 

. ּוְלֵקץ ַהּיִָמין יֲַעִמיֵדהּו. ּוִמּנַַחל ֲעָדנָיו יְַׁשֵקהּו. ְויְִצרֹור ִּבְצרֹור ַהַחּיִים נְִׁשָמתֹו.ּוְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלֹו ֲאדֹנָי ָאֳהלֹו ַלֲחזֹות ְּבנֹוַעם
יָנּוחּו ַעל הּוא נֲַחָלתֹו. ְויִָּלֶוה ֵאָליו ַהָּׁשלֹום ְוַעל ִמְׁשָּכבֹו יְִהיֶה ָׁשלֹום. ְּכִדְכִתיב: יָבֹוא ָׁשלֹום  ֲאדֹנָי ְויִָׂשים ָּכבֹוד ְמנּוָחתֹו.

   ִהי ָרצֹון ְונֹאַמר ָאֵמן".ִמְׁשְּכבֹוָתם. הֵֹלְך נְכֹחֹו. הּוא ְוָכל ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ַהּׁשֹוְכִבים ִעּמֹו ִּבְכַלל ָהַרֲחִמים ְוַהְּסִליחֹות. ְוֵכן יְ 
  

   השכבה לאשה:
ִהיא ִתְתַהָּלל: ְּתנּו ָלּה ִמְּפִרי יֶָדיָה, ֲאדֹנָי ֵאֶׁשת ַחיִל ִמי יְִמָצא, ְוָרחֹק ִמְּפנִינִים ִמְכָרּה: ֶׁשֶקר ַהֵחן ְוֶהֶבל ַהּיִֹפי, ִאָּׁשה יְִרַאת

ְּבִריאּו ָעְלַמּיָא ַעְלָמא ָהֵדין ְוַעְלָמא ְּדָאֵתי ִויַהְללּוָה ַבְּׁשָעִרים ַמֲעֶׂשיָה: ַרֲחָמנָא ְּדַרֲחָמנּוָתא ִדי ֵליּה ִהיא ּוְבֵמיְמֵריּה ִאתְ 
ל ֳקָדמֹוִהי ּדּוְכָרן נֶֶפׁש ָהִאָּׁשהּוְגנַז ֵּביּה ַצְדָקִנּיֹות ְוַחְסָּדנִּיֹות ְּדַעְבָדן ְרעּוֵתיּה ּוְבֵמיְמֵריּה ּוִביָקֵריּה ּוְבתּוְקֵפיּה יֵאַמר ְלֵמיעַ 

ְּתנִיֶחּנָה ְּבַגן ֵעֶדן. ְּדִאְתְּפָטַרת ִמן ַעְלָמא ָהֵדין ִּכְרעּות ֱאָלָהא  ֲאדֹנָי ֶּבֶדת ָמַרת (פלונית) רּוחַ ַהְּכבּוָדה ְוַהְּצנּוָעה ְוַהּנִכְ 
ם. ְּכִדְכִתיב: יְִהיֶה ָׁשלֹו ָמֵריּה ְׁשַמּיָא ְוַאְרָעא. ַהֶּמֶלְך ְּבַרֲחָמיו יָחֹוס ְויְַחמֹול ָעֶליָה. ְויִָּלֶוה ֵאֶליָה ַהָּׁשלֹום ְוַעל ִמְׁשָּכָבה

ֲחִמים ְוַהְּסִליחֹות. ְוֵכן יָבֹוא ָׁשלֹום יָנּוחּו ַעל ִמְׁשְּכבֹוָתם. הֵֹלְך נְכֹחֹו. ִהיא ְוָכל ְּבנֹות יְִׂשָרֵאל ַהּׁשֹוְכבֹות ִעָּמּה ִּבְכַלל ָהרַ 
   יְִהי ָרצֹון ְונֹאַמר ָאֵמן".

  
  יש נוהגים להניח על הקבר אבן משום כבוד הנפטר.

  פעמים על כל יד לסירוגין. 3ית הקברות נוהגים ליטול ידיים ביציאה מב
  

לפני שעוזבים את בית העלמין, יש נוהגים לומר כמה תפילות, שעיקרן מבטא את האמונה בתחיית המתים לעתיד לבוא. תפילות אלו מהוות 
ש תפילות פרידה. הראשונה היא תיאור חזון מעין פרידה מן הנפטר, והבעת בטחון באמונה כי ישובו לראותו עם תחיית המתים. להלן שלו

   טו) וממנו לקוחים הפסוקים הבאים:-העצמות היבשות המתאר את תחיית המתים. חזון זה מתואר בספר יחזקאל (לז, א
: ְוֶהֱעִביַרנִי ֲעֵליֶהם ָסִביב ָסִביב, ַויְנִיֵחנִי ְּבתֹוְך ַהִּבְקָעה, ְוִהיא ְמֵלָאה ֲעָצמֹות ֲאדֹנָי ַוּיֹוִציֵאנִי ְברּוחַ  ֲאדֹנָי-"ָהיְָתה ָעַלי יַד

ָאָדם, ֲהִתְחיֶינָה ָהֲעָצמֹות ָהֵאֶּלה, ָואַֹמר: ֲאדֹנָי - ְּפנֵי ַהִּבְקָעה, ְוִהֵּנה יְֵבׁשֹות ְמאֹד: ַוּיֹאֶמר ֵאַלי: ֶּבן-ְוִהּנֵה ַרּבֹות ְמאֹד ַעל
ֲאדֹנָי: - מֹות ָהֵאֶּלה, ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם: ָהֲעָצמֹות ַהיְֵבׁשֹות, ִׁשְמעּו ְּדַברֱאֹלִהים, ַאָּתה יָָדְעָּת: ַוּיֹאֶמר ֵאַלי: ִהּנֵָבא ַעל ָהֲעצָ 

ַהֲעֵלִתי ֲעֵליֶכם ָּבָׂשר, ּכֹה ָאַמר ֲאדֹנָי ֱאֹלִהים ָלֲעָצמֹות ָהֵאֶּלה: ִהֵּנה ֲאנִי ֵמִביא ָבֶכם רּוַח ִוְחיִיֶתם: ְונַָתִּתי ֲעֵליֶכם ִּגיִדים, וְ 
-קֹול ְּכִהּנְָבִאי ְוִהּנֵה-ֲאדֹנָי: ְונִֵּבאִתי ַּכֲאֶׁשר ֻצֵּויִתי, ַויִִהי ֲאנִי-יֶכם עֹור ְונַָתִּתי ָבֶכם רּוַח ִוְחיִיֶתם, ִויַדְעֶּתם ִּכיְוָקַרְמִּתי ֲעלֵ 

ַרם ֲעֵליֶהם עֹור ִמְלָמְעָלה, ְורּוַח ֲעֵליֶהם ִּגִדים ּוָבָׂשר ָעָלה ַוּיִקְ - ַעְצמֹו: ְוָרִאיִתי, ְוִהּנֵה-ַרַעׁש, ַוִּתְקְרבּו ֲעָצמֹות, ֶעֶצם ֶאל
ָהרּוַח: ּכֹה ָאַמר ֲאדֹנָי ֱאֹלִהים: ֵמַאְרַּבע רּוחֹות ּבִֹאי -ָאָדם, ְוָאַמְרָּת ֶאל-ָהרּוַח, ִהּנֵָבא ֶבן-ֵאין ָּבֶהם: ַוּיֹאֶמר ֵאַלי: ִהּנֵָבא ֶאל

ַרְגֵליֶהם, ַחיִל ָּגדֹול -ַּכֲאֶׁשר ִצָּונִי, ַוָּתבֹוא ָבֶהם ָהרּוַח ַוּיְִחיּו ַוּיַַעְמדּו ַעל ָהרּוַח, ּוְפִחי ַּבֲהרּוִגים ָהֵאֶלה, ְויְִחיּו: ְוִהּנֵַּבאִתי
ֵּבית יְִׂשָרֵאל ֵהָּמה, ִהּנֵה אְֹמִרים: יְָבׁשּו ַעְצמֹוֵתינּו ְוָאְבָדה - ָאָדם, ָהֲעָצמֹות ָהֵאֶּלה ָּכל-ְמאֹד ְמאֹד: ַוּיֹאֶמר ֵאַלי: ֶּבן

ִקְברֹוֵתיֶכם ְוַהֲעֵליִתי ֶאְתֶכם -ָאַמר ֲאדֹנָי ֱאֹלִהים ִהֵּנה ֲאנִי פֵֹתַח ֶאת-ְגזְַרנּו ָלנּו: ָלֵכן ִהּנֵָבא ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם, ּכֹהִתְקָוֵתנּו, נִ
ִקְברֹוֵתיֶכם ּוְבַהֲעלֹוִתי ֶאְתֶכם  ֲאדָֹני, ְּבִפְתִחי ֶאת ֲאנִי-ַאְדַמת יְִׂשָרֵאל: ִויַדְעֶּתם ִּכי-ִמִּקְברֹוֵתיֶכם, ַעִּמי, ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל

- ֲאדֹנָיִּדַּבְרִּתי ְוָעִׂשיִתי, נְֻאם ִמִּקְברֹוֵתיֶכם ַעִּמי: ְונַָתִּתי רּוִחי ָבֶכם ִוְחיִיֶתם, ְוִהּנְַחִּתי ֶאְתֶכם ַעל ַאְדַמְתֶכם, ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאנִי
   ֲאדֹנָי".

  
  ילת "אב הרחמים":תפילה נוספת הנאמרת בשעת הפרדה מן הקבר היא תפ

ְקִהּלֹות ַהּקֶֹדׁש  "ַאב הָרַחֲמיִם ׁשֹוֵכן ְמרֹוִמים, ְּבַרֲחָמיו ָהֲעצּוִמים הּוא יְִפקֹד ְּבַרֲחִמים ַהֲחִסיִדים ְוַהיְָׁשִרים ְוַהְּתִמיִמים,
ָתם ֹלא נְִפָרדּו, ִמּנְָׁשִרים ַקּלּו, ֵמֲאָריֹות ָּגֵברּו, ֶׁשָּמְסרּו נְַפָׁשם ַעל ְקֻדַּׁשת ַהֵּׁשם, ַהּנֱֶאָהִבים ְוַהּנְִעיִמים ְּבַחּיֵיֶהם, ּוְבמֹו

ָדיו ַהָּׁשפּוְך, ַּכָּכתּוב ַלֲעׂשֹות ְרצֹון קֹונָם ְוֵחֶפץ צּוָרם. יִזְְּכֵרם ֱאֹלֵהינּו ְלטֹוָבה ִעם ְׁשָאר ַצִּדיֵקי עֹוָלם, ְויִנְקֹם נְִקַמת ַדם ֲעבָ 
ינּו גֹויִם ַעּמֹו, ִּכי ַדם ֲעָבָדיו יִּקֹום. ְונָָקם יִָׁשיב ְלָצָריו, ְוִכֶּפר ַאְדָמתֹו ַעּמֹו: ְוַעל יְֵדי ְּבתֹוַרת ִמֶשה ִאיׁש ָהֱאֹלִהים: ַהְרנִ

ְמרּו ַהּגֹויִם ׁשֵֹכן ְּבִצּיֹון: ּוְבִכְתֵבי ַהּקֶֹדׁש נֱֶאַמר: ָלָּמה ּיֹא נִֵּקיִתי, וֲאדֹנָי-ֲעָבֶדיָך ַהּנְִביִאים ָּכתּוב ֵלאמֹר: ְונִֵּקיִתי ָּדָמם ֹלא



ָׁשַכח ַצֲעַקת - דֵֹרׁש ָּדִמים אֹוָתם זַָכר, ֹלא-ֲעָבֶדיָך ַהָּׁשפּוְך: ְואֹוֵמר: ִּכי-ַאּיֵה ֱאֹלֵהיֶהם, יִָּוַדע ַּבּגֹויִם ְלֵעינֵינּו נְִקַמת ַדם
   ֵּכן יִָרים רֹאׁש".- ל ַּבֶּדֶרְך יְִׁשֶּתה, ַעלֶאֶרץ ַרָּבה: ִמּנַחַ -ֲענִָוים: ְואֹוֵמר: יִָדין ַּבּגֹויִם ָמֵלא ְגִוּיֹות, ָמַחץ רֹאׁש ַעל

  
  בקשת פרידה

  יש שאומרים לאחר "אב הרחמים" ומסיימים בבקשת הפרדה:
ַחי ֲאדֹנָיָּבְרִכי. ּוְלֵאל  "ָׁשלֹום ֲעֵליֶכן, נְָׁשמֹות ְטהֹורֹות, נֱֶאָלצֹות ִמּזִיו יֹוֵצר ַהְּמאורות: ִהנְנִי הֹוֵלְך ְלַדְרִּכי ְונְַפִשי ֶאת

ִרים נּוחּו, ַעד יֵָעֶרה ֲעֵליֶכםְּתִפָּלִתי, יְִׁשמֹר ִּבי רּוִחי ְונְִׁשָמִתי. יְִׁשַמע ֲעִתיַרת ּדֹוְרָׁשיו. יְַרֶּבה ְּכבֹוד ְׁשֵלָמיו. ּוְבֵכן נּוחּו יְשָ 
ים. ְוָאז ָּתִקיצּו ּוְתַרּנְנּו ְוָתקּומּו ְוִתְחיּו. ַוֲאנְַחנּו רּוַח ִמָּמרֹום ְויֹאַמר ׁשֹוֵכן ָמרֹום ֲאדֹון ַהַחּיִים: ִעְמדּו יְָׁשִרים ְושּובּו ְלַחּיִ 

-ָאבֹות ַעל ָּבנִים ְוֵלב- נִָּכנֵס ְלַחּיִים טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום. ַעד ֲאֶׁשר יְִקַרב ֲהלֹום ִציר נֱֶאָמן, ְמִׁשיַח ֱאֹלֵהי יֲַעקֹב, ְוֵהִׁשיב ֵלב
ֵאין ִמְסָּפר. הּוא -ֵאין ֵחֶקר ְונְִפָלאֹות ַעד-נֵינּו, ּונְַהֵּלל ּונְַׁשֵּבַח ֵלאֹלֵהינּו עֶֹׂשה ְגדֹלֹות ַעדֲאבֹוָתם, ְוֶצֶדק יְַהֵּלְך ְלפָ - ָּבנִים ַעל

ִּדְמָעה  ה ֲאדֹנָי ֱאֹלִהיםָהֵאל ַהָּגדֹול ְוַהִּגּבֹור, ְמַחּיֶה ֵמִתים ְּבַמֲאָמרֹו. ָּברּוְך הּוא, ְמַחּיֵה ַהֵּמִתים. ִּבַּלע ַהָּמֶות ָלנֶַצח ּוָמחָ 
ִּדֵּבר". ֲאדֹנָי ָּפנִים, ְוֶחְרַּפת ַעּמֹו יִָסיר ֵמַעל ָּכל ָהָאֶרץ, ִּכי-ֵמַעל ַּכל

 


