תפילות בבית העלמין  -נוסח ספרדי
תפילות אלו נאמרות בכל עליה לקבר ,כגון :שבעה ,שלושים ויום השנה.
אם לא היה בבית העלמין  30יום יאמר:

"אַ תָּ ה גִּבּוֹר לְעוֹלָם אֲ דֹנָי ְמ ַחיֶּה מֵ תִ ים אַ תָּ ה ַרב לְהוֹשִׁ י ַע מְ ַכ ְלכֵּל ַחיִּים ְבּ ֶחסֶד ְמ ַחיֶּה מֵ תִ ים בּ ְַרחֲמִ ים ַרבִּים סוֹמֵ ְך נוֹ ְפלִים
סוּרים וּמְ ַקיֵּם אֱ מוּנָתוֹ לישני ָעפָר מִי כָמוָֹך ַבּעַל גְּבוּרוֹת וּמִי דּוֹמֶה לְָך ֶמלְֶך ֵממִית וּמְ ַחיֶּה
וְרוֹפֵא חוֹלִים וּ ַמתִּ יר אֲ ִ
וּמַ צְמִי ַח יְשׁוּעָה ְונֶאֱ מָן אַ תָּ ה ְל ַהחֲיוֹת מֵ תִ ים בָּרוְּך אַ תָּ ה אֲ דֹנָי אֱ ֹלהֵינוּ מֶ לְֶך הָעוֹלָם אֲ שֶׁ ר יָצַר אֶ תְ כֶם בַּדִּ ין ְוזָן אֶ תְ כֶם
בַּדִּ ין ְו ִכ ְלכֵּל אֶ תְ כֶם בַּדִּ ין ְוהֵמִית אֶ תְ כֶם בַּדִּ ין וְיוֹדֵ ַע ִמ ְספָּר ֻכּ ְלּכֶם וְהוּא עָתִ יד ְל ַהחֲיוֹתְ כֶם וּ ְל ַקיֵּם אֶ תְ כֶם בַּדִּ ין בָּרוְּך אַ תָּ ה
אֲ דֹנָי מְ ַחיֶּה הַמֵּ תִ ים".
כשמגיע לקבר ישים יד שמאל ויאמר:

" ְונָחֲָך אֲ דֹנָי תָּ מִיד ְוהִשְׂ בִּי ַע ְבּ ַצ ְחצָחוֹת נַפְשֶׁ ָך ְו ַעצְמ ֹתֶ יָך יַ ֲחלִיץ ְו ָהיִיתָ ְכּגַן ָרוֶה וּכְמוֹצָא ַמיִם אֲ שֶׁ ר ֹלא יְ ַכזְּבוּ מֵימָיו.
וּבָנוּ מִ מְָּך ח ְָרבוֹת עוֹלָם מוֹסְדֵ י דוֹר וָדוֹר תְּ קוֹמֵם וְק ָֹרא לְָך גּ ֹדֵ ר פּ ֶֶרץ ְמשֹׁבֵב נְתִ יבוֹת לָשָׁ בֶת .תִּ שְׁ כַּב בְּשָׁ לוֹם וְתִ ישַׁ ן
בְּשָׁ לוֹם עַד בּ ֹא ְמנַחֵם ַמשְׁ ִמי ַע שָׁ לוֹם".
ויש מוסיפים:

"יהי רצון שתהא מנוחתו של פלוני בן פלוני בכבוד וזכותו יעמוד לי".
ונוהגים לומר  7מזמורי תהילים שהם:
פרק ל"ג:

"רנְּנוּ צַדִּ יקִים בַּאֲ דֹנָי ַליְשָׁ ִרים נָאוָה תְ ִהלָּה :הוֹדוּ לַאֲ דֹנָי ְבּכִנּוֹר ְבּנֵבֶל עָשׂוֹר זַמְּ רוּ לוֹ :שִׁ ירוּ לוֹ שִׁ יר חָדָ שׁ הֵיטִ יבוּ נַגֵּן
ַ
ָאָרץ :בִּדְ בַר אֲ דֹנָי שָׁ מַ יִם
בִּתְ רוּעָה :כִּי יָשָׁ ר דְּ בַר אֲ דֹנָי ְוכָל מַ עֲשֵׂ הוּ בֶּאֱ מוּנָה :אֹהֵב צְדָ קָה וּ ִמשְׁ פָּט ֶחסֶד אֲ דֹנָימָ לְאָה ה ֶ
ָאָרץ מִ מֶּנּוּ יָגוּרוּ כָּל י ֹשְׁ בֵי
ִיראוּ מֵאֲ דֹנָי כָּל ה ֶ
נַעֲשׂוּ וּבְרוּ ַח פִּיו כָּל ְצבָאָם :כֹּנֵס ַכּנֵּד מֵי ַהיָּם נ ֹתֵ ן בְּאוֹצָרוֹת תְּ הוֹמוֹת :י ְ
תֵ בֵל :כִּי הוּא אָמַ ר ַויֶּהִי הוּא ִצוָּה ַויַּעֲמ ֹד:אֲ דֹנָי ֵהפִיר ֲעצַת גּוֹיִם ֵהנִיא ַמחְשְׁ בוֹת ַעמִּיםֲ :עצַת אֲ דֹנָי לְעוֹלָם תַּ עֲמ ֹד
מַ חְשְׁ בוֹת לִבּוֹ לְד ֹר וָד ֹר :אַ שְׁ ֵרי הַגּוֹי אֲ שֶׁ ר אֲ דֹנָי אֱ ֹלהָיו ָהעָם ָבּחַר ְלנַ ֲחלָה לוֹ :מִשָּׁ ַמיִם ִהבִּיט אֲ דֹנָי ָראָה אֶ ת כָּל ְבּנֵי
ָאָרץ :הַיֹּצֵר יַחַד ִלבָּם ַה ֵמּבִין אֶ ל כָּל ַמעֲשֵׂ יהֶם :אֵ ין הַמֶּ לְֶך נוֹשָׁ ע בּ ְָרב
הָאָדָ ם :מִ מְּכוֹן שִׁ בְתּוֹ הִשְׁ גִּי ַח אֶ ל ָכּל י ֹשְׁ בֵי ה ֶ
ָחיִל גִּבּוֹר ֹלא יִנָּצֵל בּ ְָרב כֹּחַ :שֶׁ קֶר הַסּוּס לִתְ שׁוּעָה וּבְר ֹב חֵילוֹ ֹלא יְ ַמלֵּטִ :הנֵּה עֵין אֲ דֹנָי אֶ ל י ְֵראָיו לַמְ יַ ֲחלִים ְל ַחסְדּוֹ:
ְל ַהצִּיל מִ ָמּוֶת נַפְשָׁ ם וּ ְלחַיּוֹתָ ם בּ ָָרעָב :נַפְשֵׁ נוּ ִחכְּתָ ה לַאֲ דֹנָי ֶעז ְֵרנוּ וּמָ ִגנֵּנוּ הוּא :כִּי בוֹ יִשְׂ מַח ִלבֵּנוּ כִּי בְשֵׁ ם קָדְ שׁוֹ
בָטָ חְנוּ :יְהִי ַחסְדְּ ָך אֲ דֹנָי ָעלֵינוּ כַּאֲ שֶׁ ר יִ ַחלְנוּ לְָך".
פרק ט"ז:

ָאָרץ ֵהמָּה
" ִמכְתָּ ם לְדָ וִד שָׁ ְמ ֵרנִי אֵ ל כִּי ָחסִיתִ י בְָך :אָמ ְַרתְּ לַאֲ דֹנָי אֲ דֹנָי אָ תָּ ה טוֹבָתִ י בַּל ָעלֶיָךִ :לקְדוֹשִׁ ים אֲ שֶׁ ר בּ ֶ
ירי כָּל ֶח ְפצִי בָם :י ְִרבּוּ ַעצְּבוֹתָ ם אַחֵר ָמהָרוּ בַּל אַ סִּיְך נִ ְסכֵּיהֶם ִמדָּ ם וּבַל אֶ שָּׂ א אֶ ת שְׁ מוֹתָ ם עַל שְׂ פָתָ י :אֲ דֹנָי מְ נָת
וְאַ דִּ ֵ
גּוֹרלִיֲ :ח ָבלִים נָפְלוּ לִי ַבּנְּעִמִים אַף נַ ֲחלָת שָׁ פ ְָרה ָעלָי :אֲ ב ֵָרְך אֶ ת אֲ דֹנָי אֲ שֶׁ ר יְ ָע ָצנִי אַף
ֶח ְלקִי וְכוֹסִי אַ תָּ ה תּוֹמִיְך ָ
לֵילוֹת יִסְּרוּנִי ִכלְיוֹתָ י :שִׁ וִּיתִ י אֲ דֹנָי ְלנֶגְדִּ י תָ מִיד ִכּי מִימִינִי בַּל אֶ מּוֹטָ :לכֵן שָׂ מַ ח ִלבִּי ַויָּגֶל כְּבוֹדִ י אַף בְּשָׂ ִרי יִשְׁ כּ ֹן
ָלבֶטַ ח :כִּי ֹלא תַ עֲז ֹב נַפְשִׁ י לִשְׁ אוֹל ֹלא תִ תֵּ ן ֲחסִידְ ָך ל ְִראוֹת שָׁ חַת :תּוֹדִ י ֵענִי א ַֹרח ַחיִּים שׂבַע שְׂ ָמחוֹת אֶ ת ָפּנֶיָך נְעִמוֹת
בִּימִינְָך נֶצַח".
פרק י"ז:

"תְּ ִפלָּה לְדָ וִד שִׁ ְמעָה אֲ דֹנָי צֶדֶ ק ַהקְשִׁ יבָה ִרנָּתִ י הַאֲ זִינָה תְ ִפלָּתִ י בְֹּלא שִׂ פְתֵ י מִ ְרמָהִ :מ ְלּ ָפנֶיָך ִמשְׁ פָּטִ י יֵצֵא עֵינֶיָך
תֶּ ֱחזֶינָה מֵישָׁ ִריםָ :בּ ַחנְתָּ ִלבִּי ָפּקַדְ תָּ ַלּיְלָה צ ְַרפְתַּ נִי בַל תִּ ְמצָא זַמּ ֹתִ י בַּל יַ ֲעבָר פִּיִ :ל ְפעֻלּוֹת אָדָ ם בִּדְ בַר שְׂ פָתֶ יָך אֲ נִי
אָרחוֹת פּ ִָריץ :תָּ מְֹך אֲ שֻׁ ַרי ְבּ ַמ ְעגְּלוֹתֶ יָך בַּל נָמוֹטּוּ ְפ ָעמָי :אֲ נִי ק ְָראתִ יָך כִי תַ ֲענֵנִי אֵ ל הַט אָזְנְָך לִי שְׁ מַע
שָׁ ַמ ְרתִּ י ְ
ירנִי :מִ ְפּנֵי
אִ ְמ ָרתִ יַ :ה ְפלֵה ֲחסָדֶ יָך מוֹשִׁ י ַע חוֹסִים ִממִּתְ קוֹ ְממִים בִּימִינֶָך :שָׁ מְ ֵרנִי כְּאִ ישׁוֹן בַּת ָעיִן ְבּצֵל ְכּנָפֶיָך תַּ סְתִּ ֵ
ְרשָׁ עִים זוּ שַׁ דּוּנִי אֹיְבַי ְבּנֶפֶשׁ יַקִּיפוּ ָעלָיֶ :ח ְלבָּמוֹ ָסּגְרוּ פִּימוֹ דִּ בְּרוּ ְבגֵאוּת :אַ שֻּׁ ֵרינוּ עַתָּ ה ְסבָבוּנוּ עֵינֵיהֶם יָשִׁ יתוּ
ְאַריֵה יִכְסוֹף לִטְ ר ֹף ְו ִכ ְכפִיר י ֹשֵׁ ב ְבּ ִמסְתָּ ִרים :קוּמָה אֲ דֹנָי קַדְּ מָה ָפנָיו ַהכ ְִריעֵהוּ ַפּלְּטָ ה נַפְשִׁ י
ָאָרץ :דִּ מְי ֹנוֹ כּ ְ
ִלנְטוֹת בּ ֶ
ֵמ ָרשָׁ ע ח ְַרבֶָּךִ :מ ְמתִ ים יָדְ ָך אֲ דֹנָי ִמ ְמתִ ים ֵמ ֶחלֶד ֶח ְלקָם ַבּ ַחיִּים וּצְפוּנְָך תְּ ַמלֵּא בִטְ נָם יִשְׂ בְּעוּ ָבנִים ְו ִהנִּיחוּ יִתְ ָרם

לְעוֹ ְללֵיהֶם :אֲ נִי ְבּצֶדֶ ק אֶ ֱחזֶה ָפנֶיָך אֶ שְׂ ְבּעָה ְב ָהקִיץ תְּ מוּנָתֶ ָך".
פרק ע"ב:

"לִשְׁ ֹלמ ֹה אֶ ֹלהִים ִמשְׁ פָּטֶ יָך ְל ֶמלְֶך תֵּ ן ְוצִדְ קָתְ ָך ְלבֶן ֶמלְֶך :יָדִ ין ַע ְמָּך ְבצֶדֶ ק ַו ֲענִיֶּיָך בְמִ שְׁ פָּט :יִשְׂ אוּ ה ִָרים שָׁ לוֹם ָלעָם
וּ ְגבָעוֹת ִבּצְדָ קָה :יִשְׁ פּ ֹט ַענִיֵּי עָם יוֹשִׁ י ַע ִל ְבנֵי אֶ בְיוֹן וִידַ כֵּא עוֹשֵׁ ק :י ָ
דּוֹרים :י ֵֵרד
ִיראוָּך עִם שָׁ מֶ שׁ ְו ִל ְפנֵי י ֵָר ַח דּוֹר ִ
אָרץ :יִפ ְַרח ְבּיָמָיו צַדִּ יק וְר ֹב שָׁ לוֹם עַד ְבּלִי י ֵָרחְַ :וי ְֵרדְּ ִמיָּם עַד יָם וּ ִמנָּהָר עַד אַ ְפסֵי
כְּמָ טָ ר עַל גֵּז כּ ְִרבִיבִים ז ְַרזִיף ֶ
אָרץְ :ל ָפנָיו יִכ ְְרעוּ ִציִּים וְאֹיְבָיו ָעפָר יְ ַלחֵכוּ :מַ ְלכֵי תַ ְרשִׁ ישׁ וְאִ יִּים ִמנְחָה יָשִׁ יבוּ מַ ְלכֵי שְׁ בָא וּ ְסבָא אֶ שְׁ כָּר יַק ְִריבוּ:
ֶ
ְויִשְׁ תַּ חֲווּ לוֹ כָל ְמ ָלכִים כָּל גּוֹיִם יַ ַעבְדוּהוּ :כִּי יַצִּיל אֶ בְיוֹן ְמשַׁ ֵוּ ַע ְו ָענִי וְאֵ ין עֹזֵר לוֹ :יָח ֹס עַל דַּ ל וְאֶ בְיוֹן ְונַפְשׁוֹת
אֶ בְיוֹנִים יוֹשִׁ יעַ :מִ תּוְֹך וּ ֵמ ָחמָס יִגְאַל נַפְשָׁ ם ְויֵיקַר דָּ מָם ְבּעֵינָיו :וִיחִי ְויִתֶּ ן לוֹ ִמזְּהַב שְׁ בָא ְויִתְ ַפּלֵּל ַבּעֲדוֹ תָ מִיד כָּל הַיּוֹם
ָאָרץ :יְהִי שְׁ מוֹ לְעוֹלָם ִל ְפנֵי
ָאָרץ בְּר ֹאשׁ ה ִָרים י ְִרעַשׁ ַכּ ְלּבָנוֹן פּ ְִריוֹ ְויָצִיצוּ ֵמעִיר ְכּעֵשֶׂ ב ה ֶ
יְב ְָר ֶכנְהוּ :יְהִי ִפסַּת בַּר בּ ֶ
שֶׁ מֶ שׁ יִנּוֹן שְׁ מוֹ ְויִתְ בּ ְָרכוּ בוֹ כָּל גּוֹיִם יְאַ שְּׁ רוּהוּ :בָּרוְּך אֲ דֹנָי אֱ ֹלהִים אֱ ֹלהֵי יִשְׂ ָראֵ ל ע ֹשֵׂ ה ִנ ְפלָאוֹת ְלבַדּוֹ :וּבָרוְּך שֵׁ ם
ָאָרץ אָמֵן וְאָמֵן :כָּלּוּ תְ פִלּוֹת דָּ וִד בֶּן יִשָׁ י".
כְּבוֹדוֹ לְעוֹלָם ְויִ ָמּלֵא כְבוֹדוֹ אֶ ת כּ ֹל ה ֶ
פרק צ"א:

"י ֹשֵׁ ב ְבּסֵתֶ ר ֶעלְיוֹן ְבּצֵל שַׁ דַּ י יִתְ לוֹנָן :א ֹמַ ר לַאֲ דֹנָי ַמ ְחסִי וּמְצוּדָ תִ י אֱ ֹלהַי אֶ בְטַ ח בּוֹ :כִּי הוּא יַצִּילְָך ִמפַּח יָקוּשׁ מִדֶּ בֶר
ירא ִמ ַפּחַד ָליְלָה ֵמחֵץ יָעוּף יוֹמָםִ :מדֶּ בֶר בָּאֹפֶל
הַוּוֹת :בְּאֶ ב ְָרתוֹ יָסְֶך לְָך וְתַ חַת ְכּנָפָיו תֶּ ְחסֶה ִצנָּה וְסֹח ֵָרה אֲ ִמתּוֹֹ :לא תִ ָ
וּר ָבבָה מִימִינֶָך אֵ לֶיָך ֹלא יִגָּשַׁ :רק ְבּעֵינֶיָך תַ בִּיט וְשִׁ ֻלּמַת ְרשָׁ עִים תִּ ְראֶ ה:
יַהֲֹלְך ִמקֶּטֶ ב יָשׁוּד ָצה ֳָריִם :יִפּ ֹל ִמצִּדְּ ָך אֶ לֶף ְ
מָרָך
כִּי אַ תָּ ה אֲ דֹנָי ַמ ְחסִי ֶעלְיוֹן שַׂ מְ תָּ מְעוֹנֶָךֹ :לא תְ אֻ נֶּה אֵ לֶיָך ָרעָה ְונֶגַע ֹלא יִק ְַרב בְּאָ ֳהלֶָך :כִּי מַ לְאָכָיו יְ ַצוֶּה לְָּך לִשְׁ ְ
ִשּ ֹאוּנְָך פֶּן תִּ גּ ֹף בָּאֶ בֶן ַר ְגלֶָך :עַל שַׁ חַל ָופֶתֶ ן תִּ דְ רְֹך תִּ ְרמ ֹס ְכּפִיר וְתַ נִּין :כִּי בִי חָשַׁ ק וַאֲ ַפלְּטֵ הוּ
ְבּכָל דְּ ָרכֶיָך :עַל ַכּ ַפּיִם י ָ
ְאַראֵ הוּ
אֲ שַׂ ְגּבֵהוּ כִּי יָדַ ע שְׁ מִי :יִק ְָראֵ נִי וְאֶ ֱענֵהוּ עִמּוֹ אָנֹכִי ְבצ ָָרה אֲ ַח ְלּצֵהוּ וַאֲ ַכבְּדֵ הוּ :א ֶֹרְך יָמִים אַ שְׂ בִּיעֵהוּ ו ְ
בִּישׁוּעָתִ י".
פרק ק"ד:

ַשּ ֹלְמָה נוֹטֶ ה שָׁ מַ יִם ַכּי ְִריעָהַ :ה ְמק ֶָרה
"בּ ְָרכִי נַפְשִׁ י אֶ ת אֲ דֹנָי אֲ דֹנָי אֱ ֹלהַי גָּדַ לְתָּ מְּא ֹד הוֹד ְוהָדָ ר ָלבָשְׁ תָּ  :ע ֹטֶ ה אוֹר כּ ַ
ַשּ ֹם ָעבִים ְרכוּבוֹ הַמְ ַהלְֵּך עַל ַכּנְפֵי רוּחַ :ע ֹשֶׂ ה ַמלְאָכָיו רוּחוֹת מְשָׁ ְרתָ יו אֵ שׁ ֹל ֵהט :יָסַד אֶ ֶרץ ַעל
בַמַּ יִם ַעלִיּוֹתָ יו ה ָ
מְכוֹנֶי ָה בַּל תִּ מּוֹט עוֹלָם ָועֶד :תְּ הוֹם ַכּלְּבוּשׁ ִכּסִּיתוֹ עַל ה ִָרים יַעַמְ דוּ ָמיִם :מִן ַגּע ֲָרתְ ָך יְנוּסוּן מִ ן קוֹל ַרעַמְָך יֵ ָחפֵזוּן:
ָאָרץַ :ה ְמשַׁ ֵלּ ַח מַ ְעיָנִים
יַעֲלוּ ה ִָרים י ְֵרדוּ ְבקָעוֹת אֶ ל מְקוֹם זֶה יָסַדְ תָּ ָלהֶם :גְּבוּל שַׂ מְתָּ בַּל יַעֲב ֹרוּן ַבּל יְשֻׁ בוּן ְלכַסּוֹת ה ֶ
ַבּנְּ ָחלִים בֵּין ה ִָרים יְ ַהלֵּכוּן :יַשְׁ קוּ כָּל ַחיְתוֹ שָׂ דָ י יִשְׁ בְּרוּ פ ְָראִ ים צְמָאָםֲ :עלֵיהֶם עוֹף הַשָּׁ מַ יִם יִשְׁ כּוֹן ִמבֵּין ֳעפָאיִם יִתְּ נוּ
ָאָרץ :מַ ְצמִי ַח ָחצִיר ַל ְבּ ֵהמָה ְועֵשֶׂ ב ַלעֲב ֹדַ ת הָאָדָ ם לְהוֹצִיא ֶלחֶם
קוֹלַ :משְׁ קֶה ה ִָרים מֵ ֲעלִיּוֹתָ יו ִמ ְפּ ִרי מַ עֲשֶׂ יָך תִּ שְׂ בַּע ה ֶ
אַרזֵי ְלבָנוֹן אֲ שֶׁ ר
ָאָרץְ :ויַיִן יְשַׂ מַּ ח ְלבַב אֱ נוֹשׁ ְל ַה ְצהִיל ָפּנִים ִמשָּׁ מֶן ְו ֶלחֶם ְלבַב אֱ נוֹשׁ יִ ְסעָד :יִשְׂ בְּעוּ ֲעצֵי אֲ דֹנָי ְ
מִן ה ֶ
נָטָ ע :אֲ שֶׁ ר שָׁ ם ִצפּ ֳִרים יְ ַקנֵּנוּ ֲחסִידָ ה בְּרוֹשִׁ ים בֵּיתָ הּ :ה ִָרים ַהגְּבֹהִים ַליְּ ֵעלִים ְס ָלעִים ַמ ְחסֶה לַשְׁ ַפנִּים :עָשָׂ ה י ֵָר ַח
ִירים שׁ ֹאֲ גִים לַטָּ ֶרף וּ ְל ַבקֵּשׁ מֵאֵ ל
לְמוֹעֲדִ ים שֶׁ מֶשׁ יָדַ ע ְמבוֹאוֹ :תָּ שֶׁ ת ח ֹשֶׁ ְך וִיהִי ָליְלָה בּוֹ תִ ְרמ ֹשׂ כָּל ַחיְתוֹ יָעַרַ :ה ְכּפ ִ
אָ ְכלָם :תִּ ז ְַרח הַשֶּׁ ֶמשׁ יֵאָסֵפוּן וְאֶ ל מְעוֹנ ֹתָ ם י ְִרבָּצוּן :יֵצֵא אָדָ ם ְל ָפעֳלוֹ ְו ַלעֲב ֹדָ תוֹ עֲדֵ י ע ֶָרב :מָה ַרבּוּ מַ עֲשֶׂ יָך אֲ דֹנָי ֻכּלָּם
ָאָרץ ִקנְיָנֶָך :זֶה ַהיָּם גָּדוֹל ְ
וּרחַב יָדָ יִם שָׁ ם ֶרמֶ שׂ וְאֵ ין ִמ ְספָּר חַיּוֹת קְטַ נּוֹת עִם גְּד ֹלוֹת :שָׁ ם
ְבּ ָח ְכמָה עָשִׂ יתָ מָ לְאָה ה ֶ
אֳ נִיּוֹת יְ ַהלֵּכוּן ִל ְויָתָ ן זֶה יָצ ְַרתָּ לְשַׂ חֶק בּוֹֻ :כּלָּם אֵ לֶיָך יְשַׂ בֵּרוּן לָתֵ ת אָ ְכלָם ְבּעִתּוֹ :תִּ תֵּ ן ָלהֶם יִלְק ֹטוּן תִּ פְתַּ ח יָדְ ָך יִשְׂ בְּעוּן
טוֹב :תַּ סְתִּ יר ָפּנֶיָך יִ ָבּהֵלוּן תֹּסֵף רוּחָם יִ ְגוָעוּן וְאֶ ל ֲעפ ָָרם יְשׁוּבוּן :תְּ שַׁ לַּח רוּחֲָך יִבּ ֵָראוּן וּתְ ַחדֵּ שׁ ְפּנֵי אֲ דָ מָה :יְהִי
ירה לַאֲ דֹנָי ְבּ ַחיָּי אֲ זַ ְמּ ָרה
ָאָרץ וַתִּ ְרעָד יִ ַגּע ֶבּה ִָרים ְויֶעֱשָׁ נוּ :אָ שִׁ ָ
כְבוֹד אֲ דֹנָי לְעוֹלָם יִשְׂ ַמח אֲ דֹנָי ְבּ ַמעֲשָׂ יוַ :ה ַמּבִּיט ל ֶ
וּרשָׁ עִים עוֹד אֵ ינָם בּ ְָרכִי ַנפְשִׁ י
ָאָרץ ְ
לֵאֹלהַי בְּעוֹדִ י :יֶע ֱַרב ָעלָיו שִׂ יחִי אָנֹכִי אֶ שְׂ מַ ח בַּאֲ דֹנָי :יִתַּ מּוּ חַטָּ אִ ים מִן ה ֶ
אֶ ת אֲ דֹנָי ַהלְלוּ יָהּ".
פרק ק"ל:

"שִׁ יר הַמַּ עֲלוֹת ִמ ַמּ ֲע ַמקִּים ק ְָראתִ יָך אֲ דֹנָי :אֲ דֹנָי שִׁ ְמעָה בְקוֹלִי תִּ ְהיֶינָה אָזְנֶיָך קַשֻּׁ בוֹת לְקוֹל תַּ חֲנוּנָי :אִ ם עֲוֹנוֹת תִּ שְׁ מָר
יָהּ אֲ דֹנָי מִי יַעֲמ ֹד :כִּי ִע ְמָּך ַה ְסּלִיחָה ְל ַמעַן תִּ וּ ֵָראִ :קוִּיתִ י אֲ דֹנָי ִקוְּתָ ה נַפְשִׁ י ְולִדְ בָרוֹ הוֹ ָחלְתִּ י :נַפְשִׁ י לַאדֹנָי מִ שּׁ ֹמְ ִרים
לַבֹּקֶר שׁ ֹמְ ִרים לַבֹּקֶר :יַחֵל יִשְׂ ָראֵ ל אֶ ל אֲ דֹנָי כִּי עִם אֲ דֹנָי ַה ֶחסֶד ְוה ְַרבֵּה עִמּוֹ פְדוּת :וְהוּא יִפְדֶּ ה אֶ ת יִשְׂ ָראֵ ל מִכּ ֹל
עֲוֹנ ֹתָ יו".
אחר כך אומרים אותיות שמו/ה הפרטי של המנוח/ה לפי הקטעים מתוך מזמור קי"ט:

פרקי תהלים לפי שם:

וכן אותיות של המילה "נשמה" מתוך מזמור קי"ט:
"נֵר ל ְַר ְגלִי דְ ב ֶָרָך וְאוֹר ִלנְתִ יבָתִ י:
נִשְׁ ַבּעְתִּ י וָאֲ ַקיֵּמָה לִשְׁ מ ֹר מִשְׁ פְּטֵ י צִדְ קֶָך:
נַ ֲענֵיתִ י עַד ְמא ֹד אֲ דֹנָי ַחיֵּנִי כִדְ ב ֶָרָך:
נִדְ בוֹת פִּי ְרצֵה נָא אֲ דֹנָי וּ ִמשְׁ פָּטֶ יָך ַל ְמּדֵ נִי:
ְתוֹרתְ ָך ֹלא שָׁ ָכחְתִּ י:
נַפְשִׁ י ְב ַכפִּי תָ מִיד ו ָ
נָתְ נוּ ְרשָׁ עִים פַּח לִי וּ ִמפִּקּוּדֶ יָך ֹלא תָ עִיתִ י:
נָ ַחלְתִּ י עֵדְ וֹתֶ יָך לְעוֹלָם כִּי שְׂ שׂוֹן ִלבִּי ֵהמָּה:
נָטִ יתִ י ִלבִּי ַלעֲשׂוֹת ֻחקֶּיָך לְעוֹלָם ֵעקֶב".
"שָׂ ִרים ְרדָ פוּנִי ִחנָּם וּ ִמדְּ ב ְָרָך ָפּחַד ִלבִּי:
שָׂ שׂ אָנֹכִי עַל אִ ְמ ָרתֶ ָך כְּמוֹצֵא שָׁ לָל ָרב:
תּוֹרתְ ָך אָ ָהבְתִּ י:
שֶׁ קֶר שָׂ נֵאתִ י וָאֲ תַ ֵעבָה ָ
שֶׁ בַע בַּיּוֹם ִה ַלּלְתִּ יָך עַל מִ שְׁ פְּטֵ י צִדְ קֶָך:
תוֹרתֶ ָך וְאֵ ין לָמוֹ ִמכְשׁוֹל:
שָׁ לוֹם ָרב לְא ֹ ֲהבֵי ָ
שִׂ בּ ְַרתִּ י לִישׁוּעָתְ ָך אֲ דֹנָי וּ ִמצְוֹתֶ יָך עָשִׂ יתִ י:
שָׁ ְמ ָרה נַפְשִׁ י עֵד ֹתֶ יָך וָא ֹ ֲהבֵם מְא ֹד:
שָׁ ַמ ְרתִּ י פִקּוּדֶ יָך ְועֵד ֹתֶ יָך כִּי כָל דְּ ָרכַי נֶגְדֶּ ָך".
תוֹרתֶ ָך כָּל הַיּוֹם הִיא שִׂ יחָתִ י:
"מָה אָ ַהבְתִּ י ָ
מֵאֹיְבַי תְּ ַח ְכּ ֵמנִי מִ צְוֹתֶ ָך כִּי לְעוֹלָם הִיא לִי:
מִ כָּל ְמ ַל ְמּדַ י הִשְׂ ַכּלְתִּ י כִּי עֵדְ וֹתֶ יָך שִׂ יחָה לִי:
ִמזְּ ֵקנִים אֶ תְ בּוֹנָן כִּי פִקּוּדֶ יָך נָצ ְָרתִּ י:
מִ כָּל א ַֹרח ָרע ָכּלִאתִ י ַר ְגלָי ְל ַמעַן אֶ שְׁ מ ֹר דְּ ב ֶָרָך:
הוֹרתָ נִי:
מִ מִּ שְׁ פָּטֶ יָך ֹלא ס ְָרתִּ י כִּי אַ תָּ ה ֵ
מַה נִּמְ לְצוּ ְל ִחכִּי אִ ְמ ָרתֶ ָך מִדְּ בַשׁ ְלפִי:
ִמפִּקּוּדֶ יָך אֶ תְ בּוֹנָן עַל כֵּן שָׂ נֵאתִ י כָּל א ַֹרח שָׁ קֶר".
הוֹרנִי אֲ דֹנָי דֶּ ֶרְך ֻחקֶּיָך וְאֶ צּ ְֶרנָּה ֵעקֶב:
" ֵ
תוֹרתֶ ָך וְאֶ שְׁ מ ְֶרנָּה ְבכָל לֵב:
ֲהבִינֵנִי וְאֶ צּ ְָרה ָ
הַדְ ִרי ֵכנִי ִבּנְתִ יב ִמצְוֹתֶ יָך כִּי בוֹ ָח ָפצְתִּ י:
הַט ִלבִּי אֶ ל עֵדְ וֹתֶ יָך וְאַל אֶ ל ָבּצַע:
ַה ֲעבֵר עֵינַי ֵמ ְראוֹת שָׁ וְא בִּדְ ָרכֶָך ַחיֵּנִי:
ָהקֵם ְל ַעבְדְּ ָך אִ מְ ָרתֶ ָך אֲ שֶׁ ר ְלי ְִראָתֶ ָך:
ַה ֲעבֵר ח ְֶרפָּתִ י אֲ שֶׁ ר יָג ְֹרתִּ י כִּי ִמשְׁ פָּטֶ יָך טוֹבִים:
ִהנֵּה תָּ אַבְתִּ י ְל ִפקֻּדֶ יָך ְבּצִדְ קָתְ ָך ַחיֵּנִי".
לאחר מכן אומרים קדיש )ובלבד שיש מנין(:
קדיש יתום  /יהא שלמא
האבלים :יִתְ גַּדַּ ל ְויִתְ קַדַּ שׁ שְׁ מֵהּ ַרבָּא.
הקהל :אָמֵן.
האבליםְ :בּ ָע ְלמָא דִּ י ב ְָרא כּ ְִרעוּתֵ הְ ,ויַ ְמלִיְך ַמלְכוּתֵ הְ ,ויַ ְצמַח פּ ְֻר ָקנֵה ,וִיק ֵָרב ְמשִׁ יחֵהּ.
הקהל :אָמֵן.

האבליםְ :בּ ַחיֵּיכוֹן וּבְיוֹמֵ יכוֹן וּ ְב ַחיֵּי דְ כָל בֵּית יִשְׂ ָראֵ לַ ,בּ ֲע ָג ָלא וּ ִבזְמַן ק ִָריב וְאִ ְמרוּ אָמֵן.
הקהל :אָמֵן.
האבלים :יְהֵא שְׁ מֵהּ ַרבָּא ְמב ַָרְך ְל ָעלַם וּ ְל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמיָּא יִתְ בּ ַָרְךְ .ויִשְׁ תַּ בַּחְ .ויִתְ פָּאַרְ .ויִתְ רוֹמַםְ .ויִתְ נַשֵּׂ אְ .ויִתְ הַדָּ ר.
ְויִתְ ַעלֶּהְ .ויִתְ ַהלָּל שְׁ מֵהּ דְּ קֻדְ שָׁ א ,בּ ְִריְך הוּא.
הקהל :אָמֵן.
ִירן ְבּ ָעלְמָא וְאִ מְ רוּ אָמֵן.
ירתָ א .תֻּ שְׁ ְבּחָתָ א ְונֶ ֱח ָמתָ א .דַּ אֲ מ ָ
האבליםְ :ל ֵעלָּא מִן כָּל בּ ְִרכָתָ א .שִׁ ָ
הקהל :אָמֵן.
וּרפוּאָה וּגְאֻ לָּה וּ ְסלִיחָה ְו ַכפּ ָָרה ו ְֵריוַח
האבלים :יְהֵא שְׁ ָלמָא ַרבָּא מִן שְׁ ַמיָּאַ .חיִּים וְשָׂ בָע וִישׁוּעָה ְונֶחָמָה וְשֵׁ יזָבָא ְ
ְו ַה ָצּלָה .לָנוּ וּ ְלכָל עַמּוֹ יִשְׂ ָראֵ ל וְאִ ְמרוּ אָמֵן.
הקהל :אָמֵן.
האבלים) :פוסעים שלוש פסיעות לאחור( עוֹשֶׂ ה שָׁ לוֹם ִב ְמרוֹמָיו ,הוּא בּ ְַר ֲחמָיו יַעֲשֶׂ ה שָׁ לוֹם ָעלֵינוּ ְועַל כָּל עַמּוֹ יִשְׂ ָראֵ ל,
וְאִ מְ רוּ אָמֵן.
הקהל :אָמֵן.
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
האבלים :יִתְ גַּדַּ ל ְויִתְ קַדַּ שׁ שְׁ מֵהּ ַרבָּא.
הקהל :אָמֵן.
האבליםְ :בּ ָע ְלמָא דִּ י ב ְָרא כּ ְִרעוּתֵ הְ ,ויַמְ לִיְך ַמלְכוּתֵ הְ ,ויַצְמַח פּ ְֻר ָקנֵהִ ,ויק ֵָרב מְ שִׁ יחֵהּ.
הקהל :אָמֵן.
האבליםְ :בּ ַחיֵּיכוֹן וּבְיוֹ ֵמיכוֹן וּ ְב ַחיֵּי דְ כָל בֵּית יִשְׂ ָראֵ לַ ,בּ ֲע ָגלָא וּ ִבזְמַן ק ִָריב ,וְאִ מְ רוּ אָמֵן.
הקהל :אָמֵן.
האבלים :יְהֵא שְׁ מֵהּ ַרבָּא ְמב ַָרְך ְל ָעלַם וּ ְל ָע ְל ֵמי ָעלְמַ יָּא יִתְ בּ ַָרְךְ .ויִשְׁ תַּ בַּחְ .ויִתְ פָּאַרְ .ויִתְ רוֹמַםְ .ויִתְ נַשֵּׂ אְ .ויִתְ הַדָּ ר.

ְויִתְ ַעלֶּהְ .ויִתְ ַהלָּל שְׁ מֵהּ דְּ קֻדְ שָׁ א ,בּ ְִריְך הוּא.
הקהל :אָמֵן.
מִירן ְבּ ָע ְלמָא ,וְאִ מְ רוּ אָמֵן.
ירתָ א ,תֻּ שְׁ ְבּחָתָ א ְונֶ ֱח ָמתָ א ,דַּ אֲ ָ
האבליםְ :ל ֵעלָּא מִן כָּל בּ ְִרכָתָ א וְשִׁ ָ
הקהל :אָמֵן.
ְאוֹריְתָ א קַדִּ שְׁ תָּ א .דִּ י בְאַתְ ָרא
האבלים :עַל יִשְׂ ָראֵ ל ְועַל ַר ָבּנָןְ .ועַל תַּ לְמִידֵ יהוֹן ְועַל כָּל תַּ ְלמִידֵ י תַ ְלמִידֵ יהוֹן .דְּ ָע ְסקִין בּ ַ
ְאַרעָא וְאִ מְ רוּ אָמֵן.
ָארי שְׁ ַמיָּא ו ְ
הָדֵ ין וְדִ י ְבכָל אֲ תַ ר וַאֲ תַ ר .יְהֵא ָלנָא וּלְהוֹן וּלְכוֹן ִחנָּא ְו ִחסְדָּ א ו ְַר ֲחמֵי .מִן קֳדָ ם מ ֵ
הקהל :אָמֵן.
וּרפוּאָה וּגְאֻ לָּה וּ ְסלִיחָה ְו ַכ ָפּ ָרה ו ְֵריוַח
האבלים :יְהֵא שְׁ ָלמָא ַרבָּא מִן שְׁ ַמיָּאַ ,חיִּים וְשָׂ בָע וִישׁוּעָה ְונֶחָמָה וְשֵׁ יזָבָא ְ
ְו ַה ָצּלָה .לָנוּ וּ ְלכָל עַמּוֹ יִשְׂ ָראֵ ל וְאִ מְ רוּ אָמֵן.
הקהל :אָמֵן.
האבלים) :פוסעים שלוש פסיעות לאחור( עוֹשֶׂ ה שָׁ לוֹם ִב ְמרוֹמָיו ,הוּא בּ ְַר ֲחמָיו יַעֲשֶׂ ה שָׁ לוֹם ָעלֵינוּ ְועַל כָּל עַמּוֹ יִשְׂ ָראֵ ל,
וְאִ מְ רוּ אָמֵן.
הקהל :אָמֵן.
לאחר מכן אומרים תפילת השכבה )טוב ומועיל יותר לנשמת המת לומר השכבה זו בקיצור(:

ִירחֵם עַל נֶפֶשׁ ,רוּ ַח וּנְשָׁ מָה שֶׁ ל )פב"פ( .רוּ ַח אֲ דֹנָיתְּ נִיחֶנּוּ )לאשה -
"הַמְ ַרחֵם עַל כָּל בּ ְִריּוֹתָ יו הוּא יָחוֹס ְויַחְמוֹל ו ַ
תְּ נִי ֶחנָּה( ְבגַן עֵדֶ ן".
לאדם גדול בחכמה וביראת שמים אומרים השכבה זו:

" ְו ַה ָח ְכמָה מֵאַיִן תִּ מָּ צֵא ,וְאֵ י זֶה ְמקוֹם בִּינָה :אַ שְׁ ֵרי אָדָ ם ָמצָא ָחכְמָה ,וְאָדָ ם יָפִיק תְּ בוּנָה :מָה ַרב טוּבְָך אֲ שֶׁ ר ָצ ַפנְתָּ
ִיראֶ יָךָ ,פּ ַעלְתָּ לַחוֹסִים בְָּך ,נֶגֶד ְבּנֵי אָדָ ם :מַה יָּקָר ַחסְדְּ ָך אֱ ֹלהִים ,וּ ְבנֵי אָדָ ם ְבּצֵל ְכּנָפֶיָך יֶ ֱחסָיוּן :י ְִר ְויֻן מִדֶּ שֶׁ ן בֵּיתֶ ָך,
לּ ֵ
ְונַחַל עֲדָ נֶיָך תַ שְׁ קֵם :טוֹב שֵׁ ם מִ שֶּׁ מֶן טוֹב ,וְיוֹם הַמָּ וֶת מִיּוֹם ִה ָוּלְדוֹ :סוֹף דָּ בָר הַכּ ֹל נִשְׁ מָע ,אֶ ת ָהאֱ ֹלהִים י ְָרא וְאֶ ת
ִמצְוֹתָ יו שְׁ מוֹר כִּי זֶה כָּל הָאָדָ ם :יַ ְעלְזוּ ֲחסִידִ ים ְבּכָבוֹד ,י ְַרנְּנוּ עַל מִ שְׁ כְּבוֹתָ ם :מְנוּחָה נְכוֹנָה .בִּישִׁ יבָה ֶעלְיוֹנָה .בְּמַ ֲעלַת
ירים וּמַ זְה ִ
ִיריםְ .וחִלּוּץ ֲע ָצמִיםְ .ו ַכפּ ַָרת אֲ שָׁ מִיםְ .וה ְַר ָחקַת ֶפּשַׁ עְ .ו ַהק ְָרבַת יֶשַׁ ע.
הוֹרים .כְּזוֹהַר ה ָָרקִי ַע מְאִ ִ
קְדוֹשִׁ ים וּטְ ִ
ְוחֶמְ ָלה ַו ֲחנִינָהִ .מ ִלּ ְפנֵי שׁוֹכֵן מְעוֹנָה .וְחוּ ָלקָא טָ בָאְ .ל ַחיֵּי הָעוֹלָם ַהבָּא .שָׁ ם תְּ הֵא ְמנַת וּ ְמחִיצַת וִישִׁ י ַבת נֶפֶשׁ הַשֵּׁ ם
ְאַרעָא.
מָאריהּ שְׁ מַ יָּא ו ְ
ֵ
הַטּוֹב הַמְּ רוּחָם )פלוני( רוּ ַח אֲ דֹנָי תְּ נִיחֶנּוּ ְבּגַן עֵדֶ ן .דְּ אִ תְ פְּטָ ר מִן ַע ְלמָא הָדֵ ין כּ ְִרעוּת אֱ ָלהָא
ירהוּ ְבּצֵל ְכּנָפָיו וּ ְבסֵתֶ ר
מֶ לְֶך מַ ְלכֵי ַה ְמּ ָלכִים בּ ְַר ֲחמָיו י ְַרחֵם ָעלָיוְ .ויָחוֹס ְויַחְמוֹל ָעלָיו .מֶ לְֶך ַמ ְלכֵי ַה ְמּ ָלכִים בּ ְַר ֲחמָיו יַ ְסתִּ ֵ
אָהֳלוֹ ַלחֲזוֹת בְּנוֹעַם אֲ דֹנָי וּ ְל ַבקֵּר ְבּהֵיכָלוֹ .וּ ְלקֵץ ַהיָּמִין יַ ֲעמִידֵ הוּ .וּ ִמנַּחַל עֲדָ נָיו יַשְׁ קֵהוְּ .ויִצְרוֹר ִבּצְרוֹר ַה ַחיִּים נִשְׁ מָ תוֹ.
ְויָשִׂ ים כָּבוֹד מְנוּחָתוֹ .אֲ דֹנָי הוּא נַ ֲחלָתוְֹ .ויִ ָלּוֶה אֵ לָיו הַשָּׁ לוֹם ְועַל ִמשְׁ כָּבוֹ יִ ְהיֶה שָׁ לוֹם .כְּדִ כְתִ יב :יָבוֹא שָׁ לוֹם יָנוּחוּ עַל
מִ שְׁ כְּבוֹתָ ם .הֹלְֵך נְכ ֹחוֹ .הוּא ְוכָל ְבּנֵי יִשְׂ ָראֵ ל הַשּׁוֹ ְכבִים עִמּוֹ ִבּ ְכלַל ה ַָר ֲחמִים ְו ַה ְסּלִיחוֹתְ .וכֵן יְהִי ָרצוֹן וְנ ֹא ַמר אָמֵן".
השכבה לאשה:

אֵ שֶׁ ת ַחיִל מִי יִ ְמצָא ,ו ְָרח ֹק ִמ ְפּנִינִים ִמכ ְָרהּ :שֶׁ קֶר ַהחֵן ְו ֶהבֶל הַיֹּפִי ,אִ שָּׁ ה י ְִראַת אֲ דֹנָי הִיא תִ תְ ַהלָּל :תְּ נוּ לָהּ מִ פּ ְִרי יָדֶ יהָ,
וִי ַהלְלוּ ָה בַשְּׁ ע ִָרים מַ עֲשֶׂ יהַָ :ר ֲח ָמנָא דְּ ַר ֲחמָנוּתָ א דִ י לֵיהּ הִיא וּ ְבמֵי ְמ ֵריהּ אִ תְ בּ ְִריאוּ ָע ְל ַמיָּא ַע ְלמָא הָדֵ ין ְו ַעלְמָא דְּ אָתֵ י
וּ ְגנַז בֵּיהּ צַדְ ָקנִיּוֹת ְו ַחסְדָּ נִיּוֹת דְּ ַעבְדָ ן ְרעוּתֵ יהּ וּבְמֵימְ ֵריהּ וּבִיק ֵָריהּ וּבְתוּ ְקפֵיהּ יֵא ַמר לְמֵי ַעל קֳדָ מוֹהִי דּוּכ ְָרן נֶפֶשׁ הָאִ שָּׁ ה
ַהכְּבוּדָ ה ְו ַהצְּנוּעָה ְו ַהנִּ ְכבֶּדֶ ת ָמ ַרת )פלונית( רוּ ַח אֲ דֹנָי תְּ נִי ֶחנָּה ְבּגַן עֵדֶ ן .דְּ אִ תְ פְּטָ ַרת מִן ַעלְמָא הָדֵ ין כּ ְִרעוּת אֱ ָלהָא
ְאַרעָאַ .ה ֶמּלְֶך בּ ְַר ֲחמָיו יָחוֹס ְויַחְמוֹל ָעלֶיהְָ .ויִ ָלּוֶה אֵ לֶי ָה הַשָּׁ לוֹם ְועַל מִ שְׁ ָכּבָה יִ ְהיֶה שָׁ לוֹם .כְּדִ כְתִ יב:
מָ ֵריהּ שְׁ ַמיָּא ו ְ
יָבוֹא שָׁ לוֹם יָנוּחוּ עַל ִמשְׁ כְּבוֹתָ ם .הֹלְֵך נְכ ֹחוֹ .הִיא ְוכָל בְּנוֹת יִשְׂ ָראֵ ל הַשּׁוֹכְבוֹת עִמָּהּ ִבּ ְכלַל ה ַָרחֲמִים ְו ַה ְסּלִיחוֹתְ .וכֵן
יְהִי ָרצוֹן וְנ ֹא ַמר אָמֵן".
יש נוהגים להניח על הקבר אבן משום כבוד הנפטר.
ביציאה מבית הקברות נוהגים ליטול ידיים  3פעמים על כל יד לסירוגין.
לפני שעוזבים את בית העלמין ,יש נוהגים לומר כמה תפילות ,שעיקרן מבטא את האמונה בתחיית המתים לעתיד לבוא .תפילות אלו מהוות
מעין פרידה מן הנפטר ,והבעת בטחון באמונה כי ישובו לראותו עם תחיית המתים .להלן שלוש תפילות פרידה .הראשונה היא תיאור חזון
העצמות היבשות המתאר את תחיית המתים .חזון זה מתואר בספר יחזקאל )לז ,א-טו( וממנו לקוחים הפסוקים הבאים:

" ָהיְתָ ה ָעלַי יַד-אֲ דֹנָי וַיּוֹצִיאֵ נִי בְרוּ ַח אֲ דֹנָי ַויְנִי ֵחנִי בְּתוְֹך ַה ִבּ ְקעָהְ ,והִיא ְמלֵאָה ֲעצָמוֹתְ :ו ֶה ֱעב ַ
ִירנִי ֲעלֵיהֶם ָסבִיב ָסבִיב,
ְו ִהנֵּה ַרבּוֹת מְא ֹד עַלְ -פּנֵי ַה ִבּ ְקעָהְ ,ו ִהנֵּה יְבֵשׁוֹת מְא ֹד :וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לַי :בֶּן-אָדָ ם ,הֲתִ ְחיֶינָה ָה ֲעצָמוֹת הָאֵ לֶּה ,וָא ֹמַ ר :אֲ דֹנָי
אֱ ֹלהִים ,אַ תָּ ה יָדָ עְתָּ  :וַיּ ֹא ֶמר אֵ לַיִ :הנָּבֵא עַל ָה ֲע ָצמוֹת הָאֵ לֶּה ,וְאָ ַמ ְרתָּ אֲ לֵיהֶםָ :ה ֲעצָמוֹת ַהיְבֵשׁוֹת ,שִׁ מְעוּ דְּ בַר-אֲ דֹנָי:
כּ ֹה אָ ַמר אֲ דֹנָי אֱ ֹלהִים ָל ֲעצָמוֹת הָאֵ לֶּהִ :הנֵּה אֲ נִי מֵ בִיא ָבכֶם רוּ ַח ִו ְחיִיתֶ םְ :ונָתַ תִּ י ֲעלֵיכֶם גִּידִ יםְ ,ו ַה ֲעלֵתִ י ֲעלֵיכֶם בָּשָׂ ר,
ְוק ַָרמְתִּ י ֲע ֵליכֶם עוֹר ְונָתַ תִּ י ָבכֶם רוּ ַח ִו ְחיִיתֶ ם ,וִידַ עְתֶּ ם כִּי-אֲ נִי אֲ דֹנָיְ :ונִבֵּאתִ י כַּאֲ שֶׁ ר ֻצוֵּיתִ יַ ,ויִהִי-קוֹל ְכּ ִהנָּבְאִ י ְו ִהנֵּה-
ַרעַשׁ ,וַתִּ ק ְְרבוּ ֲעצָמוֹתֶ ,עצֶם אֶ לַ -עצְמוֹ :ו ְָראִ יתִ יְ ,ו ִהנֵּהֲ -עלֵיהֶם גִּדִ ים וּבָשָׂ ר ָעלָה ַויִּ ְק ַרם ֲעלֵיהֶם עוֹר מִ ְל ָמ ְעלָה ,וְרוּ ַח
ֵאַרבַּע רוּחוֹת בּ ֹאִ י
אֵ ין ָבּהֶם :וַיּ ֹא ֶמר אֵ לַיִ :הנָּבֵא אֶ ל-הָרוּחִַ ,הנָּבֵא בֶן-אָדָ ם ,וְאָמַ ְרתָּ אֶ ל-הָרוּחַ :כּ ֹה אָ ַמר אֲ דֹנָי אֱ ֹלהִים :מ ְ
הָרוּחַ ,וּ ְפחִי ַבּהֲרוּגִים הָאֵ לֶהְ ,ויִחְיוְּ :ו ִהנַּבֵּאתִ י כַּאֲ שֶׁ ר ִצ ָוּנִי ,וַתָּ בוֹא ָבהֶם הָרוּ ַח ַויִּחְיוּ ַויַּ ַעמְדוּ עַלַ -ר ְגלֵיהֶםַ ,חיִל גָּדוֹל
מְא ֹד מְא ֹד :וַיּ ֹאמֶ ר אֵ לַי :בֶּן-אָדָ םָ ,ה ֲעצָמוֹת הָאֵ לֶּה כָּל-בֵּית יִשְׂ ָראֵ ל ֵהמָּהִ ,הנֵּה א ֹ ְמ ִרים :יָבְשׁוּ ַעצְמוֹתֵ ינוּ וְאָבְדָ ה
תִ ְקוָתֵ נוּ ,נִ ְגז ְַרנוּ לָנוָּ :לכֵן ִהנָּבֵא וְאָ ַמ ְרתָּ אֲ לֵיהֶם ,כּ ֹה-אָ ַמר אֲ דֹנָי אֱ ֹלהִים ִהנֵּה אֲ נִי פ ֹתֵ ַח אֶ תִ -קבְרוֹתֵ יכֶם ְו ַה ֲעלֵיתִ י אֶ תְ כֶם
מִ ִקּבְרוֹתֵ יכֶם ,עַמִּיְ ,ו ֵהבֵאתִ י אֶ תְ כֶם אֶ ל-אַדְ ַמת יִשְׂ ָראֵ ל :וִידַ עְתֶּ ם כִּי-אֲ נִי אֲ דֹנָיְ ,בּפִתְ חִי אֶ ת ִקבְרוֹתֵ יכֶם וּ ְב ַהעֲלוֹתִ י אֶ תְ כֶם
ִמ ִקּבְרוֹתֵ יכֶם עַמִּיְ :ונָתַ תִּ י רוּחִי ָבכֶם ִו ְחיִיתֶ םְ ,ו ִהנַּחְתִּ י אֶ תְ כֶם עַל אַדְ ַמתְ כֶם ,וִידַ עְתֶּ ם כִּי אֲ נִי אֲ דֹנָידִּ בּ ְַרתִּ י ְועָשִׂ יתִ י ,נְאֻ ם-
אֲ דֹנָי".
תפילה נוספת הנאמרת בשעת הפרדה מן הקבר היא תפילת "אב הרחמים":

הר ַח ֲמיִם שׁוֹכֵן מְ רוֹמִים ,בּ ְַרחֲמָיו ָהעֲצוּמִים הוּא יִפְק ֹד בּ ְַרחֲמִים ַה ֲחסִידִ ים ְו ַהיְשָׁ ִרים ְוהַתְּ מִימִיםְ ,קהִלּוֹת הַקּ ֹדֶ שׁ
"אַב ָ
שֶׁ מָּ סְרוּ נַפְשָׁ ם עַל קְדֻ שַּׁ ת הַשֵּׁ םַ ,הנֶּאֱ ָהבִים ְו ַהנְּעִימִים ְבּ ַחיֵּיהֶם ,וּבְמוֹתָ ם ֹלא נִפ ְָרדוִּ ,מנְּשָׁ ִרים קַלּוּ ,מֵאֲ ָריוֹת ָגּבֵרוּ,
צוּרם .יִזְכּ ְֵרם אֱ ֹלהֵינוּ לְטוֹבָה עִם שְׁ אָר צַדִּ יקֵי עוֹלָםְ ,ויִנְק ֹם נִ ְקמַת דַ ם ֲע ָבדָ יו הַשָּׁ פוְּךַ ,כּכָּתוּב
ַלעֲשׂוֹת ְרצוֹן קוֹנָם ְו ֵחפֶץ ָ
ְתוֹרת ִמשֶ ה אִ ישׁ הָאֱ ֹלהִים :ה ְַרנִינוּ גוֹיִם עַמּוֹ ,כִּי דַ ם ֲעבָדָ יו יִקּוֹםְ .ונָקָם יָשִׁ יב ְלצ ָָריוְ ,ו ִכפֶּר אַדְ ָמתוֹ עַמּוְֹ :ועַל יְדֵ י
בּ ַ
ֲעבָדֶ יָך ַהנְּבִיאִ ים כָּתוּב לֵאמ ֹרְ :ונִקֵּיתִ י דָּ מָם ֹלא-נִקֵּיתִ י ,ואֲ דֹנָי שֹׁכֵן ְבּצִיּוֹן :וּ ְבכִתְ בֵי הַקּ ֹדֶ שׁ נֶאֱ ַמר :לָמָּה יּ ֹאמְ רוּ הַגּוֹיִם

אַ יֵּה אֱ ֹלהֵיהֶם ,יִוָּדַ ע בַּגּוֹיִם ְלעֵינֵינוּ נִ ְק ַמת דַ םֲ -עבָדֶ יָך הַשָּׁ פוְּך :וְאוֹמֵ ר :כִּי-ד ֵֹרשׁ דָּ מִים אוֹתָ ם זָכַרֹ ,לא-שָׁ כַח ַצ ֲעקַת
ֲענָוִים :וְאוֹ ֵמר :יָדִ ין בַּגּוֹיִם ָמלֵא ְגוִיּוֹת ,מָ חַץ ר ֹאשׁ עַל-אֶ ֶרץ ַרבָּהִ :מנַּ ַחל בַּדֶּ ֶרְך יִשְׁ תֶּ ה ,עַל-כֵּן י ִָרים ר ֹאשׁ".
בקשת פרידה
יש שאומרים לאחר "אב הרחמים" ומסיימים בבקשת הפרדה:

"שָׁ לוֹם ֲעלֵיכֶן ,נְשָׁ מוֹת טְ הוֹרוֹת ,נֶאֱ לָצוֹת מִ זִּיו יוֹצֵר ַהמְּאורותִ :הנְנִי הוֹלְֵך לְדַ ְרכִּי ְונַפְשִ י אֶ ת אֲ דֹנָיבּ ְָרכִי .וּלְאֵ ל חַי
דּוֹרשָׁ יו .י ְַרבֶּה כְּבוֹד שְׁ ֵלמָיו .וּ ְבכֵן נוּחוּ יְשָ ִרים נוּחוּ ,עַד יֵע ֶָרה ֲעלֵיכֶם
ירת ְ
תְּ ִפלָּתִ י ,יִשְׁ מ ֹר בִּי רוּחִי ְונִשְׁ מָתִ י .יִשְׁ מַע עֲתִ ַ
רוּ ַח מִ מָּרוֹם וְי ֹאמַ ר שׁוֹכֵן ָמרוֹם אֲ דוֹן ַה ַחיִּיםִ :ע ְמדוּ יְשָׁ ִרים וְשוּבוּ ְל ַחיִּים .וְאָז תָּ קִיצוּ וּתְ ַרנְּנוּ וְתָ קוּמוּ וְתִ חְיוּ .וַאֲ נַחְנוּ
נִ ָכּנֵס ְל ַחיִּים טוֹבִים וּלְשָׁ לוֹם .עַד אֲ שֶׁ ר יִק ְַרב הֲלוֹם צִיר נֶאֱ מָןְ ,משִׁ י ַח אֱ ֹלהֵי יַעֲק ֹבְ ,והֵשִׁ יב לֵב-אָבוֹת עַל ָבּנִים ְולֵב-
ָבּנִים עַל-אֲ בוֹתָ םְ ,וצֶדֶ ק יְ ַהלְֵּך ְל ָפנֵינוּ ,וּנְ ַהלֵּל וּנְשַׁ ֵבּ ַח לֵאֹלהֵינוּ ע ֹשֶׂ ה גְד ֹלוֹת עַד-אֵ ין ֵחקֶר ְונִ ְפלָאוֹת עַד-אֵ ין ִמ ְספָּר .הוּא
הָאֵ ל ַהגָּדוֹל ְו ַהגִּבּוֹרְ ,מ ַחיֶּה מֵתִ ים ְבּמַאֲ מָ רוֹ .בָּרוְּך הוּאְ ,מ ַחיֵּה ַה ֵמּתִ יםִ .בּלַּע הַמָּ וֶת ָלנֶצַח וּמָ ָחה אֲ דֹנָי אֱ ֹלהִים דִּ מְ עָה
ָאָרץ ,כִּי אֲ דֹנָי דִּ בֵּר".
מֵ עַל כַּלָ -פּנִיםְ ,וח ְֶרפַּת עַמּוֹ יָסִיר ֵמעַל כָּל ה ֶ

