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  בס"ד

  ע"ה דוד בתתמר  לעילוי נשמת

  

  העלמין בית ברכת
הרואה קברי ישראל ולא ראה אותם הקברים בשלשים הימים 

  :האחרונים מברך

רּוךְ  ה ּבָ ר ָהעֹוָלם ֶמֶלךְ  ֱאלֵֹהינוּ  ֲאדָֹני ַאּתָ  ָיַצר ֲאׁשֶ
ין, ֶאְתֶכם ּדִ ין, ֶאְתֶכם ְוָזן ּבַ ּדִ ל ּבַ ין, ֶאְתֶכם ְוִכְלּכַ ּדִ  ּבַ
ין, ֶאְתֶכם ְוֵהִמית ּדִ ַלֲהִקיְמֶכם ְלַחיֵּי ָהעֹוָלם  ַוֲעִתיד ּבַ

ין, ּדִ א ּבַ רּוךְ  ַהּבָ ה ּבָ ִתים ְמַחיֶּה ֲאדָֹני ַאּתָ   :ַהּמֵ
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  משניות
יִקים  ם ַצּדִ ּלָ ְך ּכֻ ּנֱֶאָמר ְוַעּמֵ א ׁשֶ ָרֵאל ֵיׁש ָלֶהם ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהּבָ ל ִיׂשְ ּכָ

ֵאר:ְלעֹוָלם  י ָיַדי ְלִהְתּפָ ַעי ַמֲעׂשֵ   ִייְרׁשּו ָאֶרץ ֵנֶצר ַמּטָ

  'תאות 

   ד פרקברכות 

  א משנה

ת ִפּלַ ַחר ּתְ ַ י. ֲחצֹות ַעד, ַהׁשּ ע ַעד, אֹוֵמר ְיהּוָדה ִרּבִ עֹות ַאְרּבַ . ׁשָ
ת ִפּלַ ְנָחה ּתְ י. ָהֶעֶרב ַעד ַהּמִ לֶ  ַעד, אֹוֵמר ְיהּוָדה ִרּבִ ְנָחה גּפֵ . ַהּמִ
ת ִפּלַ לַּ וְ . עבַָ ְק  ָלהּ  ֵאין ָהֶעֶרב ּתְ ל מּוָסִפיןׁשֶ י(. ַהיֹּום ּכָ  ְיהּוָדה ִרּבִ
ַבע ַעד, אֹוֵמר עֹות ׁשֶ   : )ׁשָ

  ב משנה

י ן ְנחּוְנָיא ִרּבִ נֶ  ּבֶ ל ָהָיה הַהּקָ ּלֵ ְכִניָסתוֹ  ִמְתּפַ ְדָרשׁ  ְלֵבית ּבִ  ַהּמִ
ה ּוִביִציָאתוֹ  ִפּלָ קֹום ַמה, לוֹ  ָאְמרוּ . ְקָצָרה ּתְ ה ּמָ  ָאַמר. זוֹ  ִלְתִפּלָ

ְכִניָסִתי, ָלֶהם ל ֲאִני ּבִ ּלֵ ּלֹ  ִמְתּפַ ְק  (וי"ג ֵתאַרע) ַרעֵתאָ  אׁשֶ  ָלהּתַ
  : ֶחְלִקי ַעל הֹוָדָיה נֹוֵתן ֲאִני ּוִביִציָאִתי, ָיִדי ַעל

  ג משנה

ן ְמִליֵאל ַרּבַ ָכל, אֹוֵמר ּגַ ל יֹום ּבְ מֹוֶנה ָאָדם ִמְתַפּלֵ ֵרה ׁשְ י. ֶעׂשְ  ִרּבִ
עַ  מֹוֶנה ֵמֵעין, אֹוֵמר ְיהֹוׁשֻ ֵרה ׁשְ י. ֶעׂשְ  ִאם, אֹוֵמר ֲעִקיָבא ִרּבִ
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גּוָרה תוֹ  ׁשְ ִפיו ְתִפּלָ ל, ּבְ ּלֵ מֹוֶנה ִיְתּפַ ֵרה ׁשְ  ֵמֵעין, ָלאו ְוִאם. ֶעׂשְ
מֹוֶנה ֵרה ׁשְ   : ֶעׂשְ

  ד משנה

י ה, אֹוֵמר ֱאִליֶעֶזר ִרּבִ תוֹ  ָהעֹוׂשֶ תוֹ  ֵאין, עבַָ ְק  ְתִפּלָ ִפּלָ  ּתְ
ֲחנּוִנים י. ּתַ עַ  ִרּבִ ךְ ַהּמְ , אֹוֵמר ְיהֹוׁשֻ ְמקֹום ַהּלֵ ָנה ּבִ ל, ַסּכָ ּלֵ  ִמְתּפַ
ה ִפּלָ ע, אֹוֵמר. ְקָצָרה ּתְ ם הֹוׁשַ ֵ ךָ  ֶאת ַהׁשּ ֵאִרית תאֵ  ַעּמְ  ׁשְ
ָרֵאל ָכל, ִיׂשְ ת ּבְ ָרׁשַ רּוךְ . ְלָפֶניךָ  םיהֶ ָצְרכֵּ  ִיְהיוּ  רָהֲעבו ֹ ּפָ ה ּבָ  ַאּתָ

ה ׁשֹוֵמעַ ' ה ִפּלָ   : ּתְ

  ה משנה

 ֶאת ִזירַיחְ , דֵליַר  ָיכֹול ֵאינוּ  ְוִאם. ֵיֵרד, ַהֲחמֹור ַעל רֹוֵכב ָהָיה
ָניו ָניו ֶאת ִזירְלַהחְ  ָיכֹול ֵאינוּ  ְוִאם, ּפָ ן, ּפָ ֶנֶגד ִלּבוֹ  ֶאת ְיַכּוֵ ית( ּכְ ) ּבֵ

ים קֶֹדשׁ  ָדׁשִ   : ַהּקֳ

  ו משנה

ב ָהָיה סְ  יֹוׁשֵ א אוֹ  רֹוןְבקָ  אוֹ  ִפיָנהּבִ ן, ְבַאְסּדָ ֶנֶגד ִלּבוֹ  ֶאת ְיַכּוֵ  ּכְ
ית ים קֶֹדש ּבֵ ָדׁשִ   : ַהּקֳ

  ז משנה

י ן ֶאְלָעָזר ִרּבִ ת ֵאין, אֹוֵמר ֲעַזְרָיה ּבֶ ִפּלַ חָ  ֵאָלא  ַהּמּוָסִפין ּתְ  רבֵ ּבְ
ָחבֵ , אֹוְמִרים ַוֲחָכִמים. ִעיר ּלֹ וְ  ִעיר רּבְ י. ִעיר רָחבֵ בְּ  אׁשֶ  ְיהּוָדה ִרּבִ

מוֹ  אֹוֵמר ְ ל, ִמׁשּ יֵּשׁ  ָמקֹום ּכָ טּור ַהיִָּחיד, ִעיר רָחבֵ  ׁשֶ ת ּפָ ִפּלַ  ִמּתְ
  : ַהּמּוָסִפין
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  אות מ' 

    ד פרקאהלות 

  א משנה

ל הּוא  ִמְגּדָ ֲאוֵּ  עֹוֵמדׁשְ ָעְביוֹ  םִליכֵּ , תֹוכוֹ בְּ  ֻטְמָאה, ירּבָ ּבְ  ׁשֶ
תֹוכוֹ  םִליכֵּ , ָעְביוֹ בְּ  ֻטְמָאה. ְטהֹוִרים ּבְ י. ְטהֹוִרים ׁשֶ , אֹוֵמר יֹוֵסי ִרּבִ

תֹוךְ  עֹוֵמד ָהָיה. ָצהְלֶמחְ  ָצהֶמחְ  ִית ּבְ ִית, תֹוכוֹ בְּ  ֻטְמָאה, ַהּבַ  ַהּבַ
ִיתבַּ  ֻטְמָאה. ָטֵמא תֹוכוֹ שֶׁ  ַמה, ּבַ ֶרךְ , ָטהֹור ּבְ ּדֶ ְמָאה ׁשֶ  ָלֵצאת ַהּטֻ
הּ  ְוֵאין ְרּכָ ֵנס ּדַ ינוֹ  םִליכֵּ . ְלִהּכָ ּבֵ ינוֹ , ָהָאֶרץ ְלֵבין ׁשֶ ּבֵ  ְלֵבין ׁשֶ
ינוֹ , לָת ַהּכו ֹ ּבֵ ם ֵישׁ  ִאם, ַהּקֹורֹות ְלֵבין ׁשֶ . ְטֵמִאין, ֶטַפח ּפֹוֵתחַ  ׁשָ
ם ֻטְמָאה. ְטהֹוִרין, ָלאו ְוִאם ִית, ׁשָ   : ָטֵמא ַהּבַ

  ב משנה

ַבת ל ּתֵ ְגּדָ הּ  ֵישׁ , ַהּמִ יִציָאָתהּ  ְוֵאין ֶטַפח ּפֹוֵתחַ  ּבָ , ֶטַפח ּפֹוֵתחַ  ּבִ
ִית, תֹוָכהּ בְּ  ֻטְמָאה ִיתבַּ  ֻטְמָאה. ָטֵמא ַהּבַ תֹוָכהּ  ַמה, ּבַ ּבְ ֶ , ָטהֹור ׁשּ
ֶרךְ  ּדֶ ְמָאה ׁשֶ הּ  ְוֵאין ,ָלֵצאת ַהּטֻ ְרּכָ ֵנס ּדַ י. ְלִהּכָ , ְמַטֵהר יֹוֵסי ִרּבִ
ֵני הּוא  ִמּפְ ר אוֹ  ַלֲחָצִאים ְלהֹוִציָאהּ  ָיכֹולׁשְ ְמקֹוָמהּ  ָפהּ ְלׂשָ   : ּבִ

  ג משנה

תֹוךְ  עֹוֵמד ָהָיה ַתח ּבְ ִית, תֹוכוֹ בְּ  ֻטְמָאה, ַלחּוץ חְוִנְפּתָ  ַהּפֶ  ַהּבַ
ִית ֻטְמָאה. ָטהֹור תֹוכוֹ  ַמה, ַבּבַ ּבְ ֶ ֶרךְ , ָטֵמא ׁשּ ּדֶ ְמָאה ׁשֶ  ָלֵצאת ַהּטֻ
הּ  ְוֵאין ְרּכָ ֵנס ּדַ לּ  ימּוְכנֵ  ָהְיָתה. ְלִהּכָ לֹשׁ  ַלֲאחֹוָריו ְמׁשּוָכה וֹ ׁשֶ  ׁשָ

עֹות ם ֻטְמָאה, ֶאְצּבָ ֶנֶגד ׁשָ ִית, ַהּקֹורֹות ּכְ ה. ָטהֹור ַהּבַ ּמֶ  ְדָבִרים ּבַ
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יֵּשׁ  ְזָמן בִּ , ֲאמּוִרים ם ׁשֶ ל, יֹוְצָאה ְוֵאיָנהּ , ֶטַפח ּפֹוֵתחַ  ׁשָ ְגּדָ  ְוַהּמִ
א הְבִמ  ּבָ   : ּדָ

  אות ר'

  יא פרקחולין 

  א משנה

ית ז ֵראׁשִ ָאֶרץ נֹוֵהג ַהּגֵ ְפֵני, ָלָאֶרץ ּוְבחּוָצה ּבָ ִית ּבִ לּ ֹוְ  ַהּבַ  אׁשֶ
ִית ִבְפֵני יןבַּ , ַהּבַ יןּמֻ בַּ  לֹא ֲאָבל ֻחּלִ ׁשִ רֹועַ  חֶֹמר. ְקּדָ זְּ ָחַיִים ּבַ  ּוַבּלְ

ָבה ית ּוַבּקֵ ז ֵמֵראׁשִ רֹועַ , ַהּגֵ ַהזְּ ָחַיִים ׁשֶ ָבה ְוַהּלְ ָקר נֹוֲהִגים ְוַהּקֵ ּבָ  ּבַ
ֻרבָּ , ּוַבּצֹאן ּמְ ית. ּוַבּמּוָעט הּבַ ז ְוֵראׁשִ  ֵאָלא  נֹוֵהג ֵאינוּ , ַהּגֵ

  : הֻרבָּ ּמְ בַּ  ֵאָלא  נֹוֵהג ֵאינוּ וְ , ְרֵחלֹותבָּ 

  ב משנה

ה ית, הְמֻרבָּ  הּוא ְוַכּמָ אי ּבֵ ּמַ י, אֹוְמִרים ׁשַ ּתֵ ּנֱֶאָמר , ְרֵחלֹות ׁשְ  ׁשֶ
ָקר ֶעְגַלת ִאישׁ  ְיַחיֶּה, )ז ישעיה( י ּבָ ּתֵ ל ּוֵבית. צֹאן ּוׁשְ  ִהּלֵ

ּנֱֶאָמר , ָחֵמשׁ , אֹוְמִרים . ֲעׂשּויֹות צֹאן ָחֵמשׁ ) כה א שמואל( ׁשֶ
י ן ֹוָסאדּ  ִרּבִ ינַ  ּבֶ ) ָמֶנה( ָמֶנה ּגֹוְזזֹות ְרֵחלֹות ָחֵמשׁ , אֹוֵמר סַהְרּכִ

ית ַחיָּבֹות, ּוְפָרס ֵראׁשִ ז ּבְ  ְרֵחלֹות ָחֵמשׁ , אֹוְמִרים ַוֲחָכִמים. ַהּגֵ
ל ּגֹוְזזֹות ה. ֶהןשְׁ  ּכָ ַקל, לוֹ  נֹוֵתןהּוא  ְוַכּמָ  ְסָלִעים ָחֵמשׁ  ִמׁשְ

יהּוָדה ר ֶהןשְׁ , ּבִ ִליל ְסָלִעים ֶעׂשֶ ּגָ ן, ּבַ ֵדי , צֹוִאי ְולֹא ְמֻלּבָ  ּכְ
ּנוּ  ַלֲעׁשֹות ֶגד ִמּמֶ ּנֱֶאָמר , ָקָטן ּבֶ ן, )יח דברים( ׁשֶ ּתֶ  ְיֶהאשֶׁ , לוֹ  ּתִ

ֵדי  בוֹ  ָנה ּכְ יק לֹא. ַמּתָ נוֹ  ִהְסּפִ ָבעוֹ  ַעד לוֹ  ִלּתְ ּצְ טּור, ׁשֶ נוֹ . ּפָ  ִלּבְ
ז ַהּלֹוֵקחַ . ַחיָּב, ְצָבעוֹ  ְולֹא לַּ  צֹאנוֹ  ּגֵ טּור, ְכִרינָּ ־ׁשֶ ית ּפָ ז ֵמֵראׁשִ . ַהּגֵ
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ז ַהּלֹוֵקחַ  לַּ  צֹאנוֹ  ּגֵ יַּ  ִאם, ֲחֵברוֹ ־ׁשֶ  לֹא. ַחיָּב ַהּמֹוֵכר), ַהּמֹוֵכר( רׁשִ
יַּ  ֵני לוֹ  ָהיוּ . ַחיָּב ַהּלֹוֵקחַ  ,רׁשִ חּופֹות, ִמיִנין ׁשְ  לוֹ  ָמַכר, ּוְלָבנֹות ׁשְ

חּופֹות  נֹוֵתן ֶזה, ְנֵקבֹות לֹא ֲאָבל ְזָכִרים, ְלָבנֹות לֹא ֲאָבל ׁשְ
  : ְלַעְצמוֹ  נֹוֵתן ְוֶזה ְלַעְצמוֹ 

  )נשמה אותיות' (ז פרק מקואות מסכת

ְקָוה הַ  ֶאת ַמֲעִלין ֵישׁ   ַמֲעִלין לֹא, ַמֲעִלין ְולֹא ֹוְסִליןפּ , ֹוְסִליןפ ְולֹאּמִ

ֶלג: ֹוְסִליןפ ְולֹא ַמֲעִלין ֵאּלוּ . ֹוְסִליןפ ְולֹא ֶ ָרד, ַהׁשּ פֹור, ְוַהּבָ , ְוַהּכְ
ַלח, ִלידְוַהגָּ  יט, ְוַהּמֶ רֹוק ְוַהּטִ י  ָאַמר. ַהּנָ י  ָהָיה: ֲעִקיָבא ִרּבִ  ִרּבִ

ָמֵעאל ן ִיׁשְ י ּדָ ֶנְגּדִ ֶלג: לֹוַמר ּכְ ֶ  ְוֵהִעידוּ . ִמְקָוה הַ  תאֶ  ַמֲעֶלה ֵאינוּ  ַהׁשּ
י מוֹ  ֵמיְדָבא ַאְנׁשֵ ְ ָאַמר, ִמׁשּ ֶלג ְוָהִביאוּ  ְצאוּ  ,ָלֶהם ׁשֶ ִמְקָוה  ַוֲעׁשוּ  ׁשֶ

ה ִחּלָ ּתְ י. ּבַ ן יֹוָחָנן ִרּבִ ָרד ֶאֶבן: אֹוֵמר נּוִרי ּבֶ ִים ַהּבָ ּמַ יַצד. ּכַ  ַמֲעִלין ּכֵ
יֵּ  ִמְקָוה  .ֹוְסִליןפ אְולֹ  ִעים ּבוֹ  שׁ ׁשֶ  ֵמֶהם ָנַפל, ַאַחת ָחֵסר ְסָאה ַאְרּבָ

   :ֹוְסִליןפ ְולֹא ַמֲעִלין ִנְמְצאוּ , וּ ְוֶהֱעָלה, ְלתֹוכוֹ  ְסָאה

ִים ,ַמֲעִלין אְולֹ  ֹוְסִליןפ ֵאּלוּ  ין ַהּמַ ין ְטֵמִאים ּבֵ  ּוֵמי, ְטהֹוִרים ּבֵ

יםכְּ  ָלקֹות ּוֵמי, ָבׁשִ ֶמד, ׁשְ ּלֹ  ַעד ְוַהּתֶ יַצד. ִמיץִהחְ  אׁשֶ  ְולא ּפֹוְסִלין ּכֵ
יֵּ  ִמְקָוה  .ַמֲעִלין ִעים ּבוֹ  שׁ ׁשֶ  ֵמֶהן ְוָנַפל, ֻקְרטֹוב ָחֵסר ְסָאה ַאְרּבָ
ה ּפֹוְסלוֹ  ,ֶהֱעָלהוּ  אלֹ , ְלתֹוכוֹ  ֻקְרטֹוב לׁשָ ׁשְ ָאר ֲאָבל. יןגִ לו ֹ ּבִ  ׁשְ

ִקין ׁשְ יר, ֵפרֹות ּוֵמי, ַהּמַ ְרָיס, ְוַהּצִ ֶמד, ְוַהּמֻ ִהחְ  ְוַהּתֶ ֶ ָעִמים ,ִמיץִמׁשּ  ּפְ
יַצד. ַמֲעִלין ֵאיָנןשְׁ  ּוְפָעִמים ַמֲעִלין יֵּ  ִמְקָוה  .ּכֵ ִעים ּבוֹ  שׁ ׁשֶ  ְסָאה ַאְרּבָ
ִעים וֹ ב ָהיוּ . וּ ֶהֱעָלה לֹא ,ֵמֶהם ְסָאה ְלתֹוכוֹ  ָנַפל, ַאַחת ָחֵסר  ַאְרּבָ
ר ֶזה ֲהֵרי, ְסָאה ְוָנַטל ְסָאה ָנַתן, ְסָאה ׁשֵ    :ּכָ
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י ּבוֹ  ֵהִדיחַ  י ֵזיִתים ַסּלֵ ּנוּ , ֲעָנִבים ְוַסּלֵ ר ,ַמְרָאיו ֶאת ְוׁשִ ׁשֵ י . ּכָ  יֹוֵסי ִרּבִ

בָ  ֵמי: אֹוֵמר ה אֹותוֹ  ּפֹוְסִלין עַהּצְ לׁשָ ׁשְ  אֹותוֹ  ּפֹוְסִלין ְוֵאיָנן, יןגִ לו ֹ ּבִ
ּנּוי ׁשִ ּנוּ , ַחלּומֹ  ַיִין ְלתֹוכוֹ  ָנַפל. ַמְרֶאה ּבְ סּול, ַמְרָאיו ֶאת ְוׁשִ יַצד. ּפָ  ּכֵ
ין .ַיֲעֶשה יְֵּרדוּ  ַעד לוֹ  ַיְמּתִ ִמים ׁשֶ ׁשָ ִים ְלַמְרֵאה ַמְרֵאיֶהן ְוַיְחְזרוּ , ּגְ . ַהּמַ

ִעים וֹ ב ָהיוּ  א, ְסָאה ַאְרּבָ ֵתף ְמַמּלֵ ּכָ יְַּחְזרוּ  ַעד, ְלתֹוכוֹ  ְונֹוֵתן ּבַ  ׁשֶ
ִים ְלַמְרֵאה ַמְרֵאיֶהן    :ַהּמַ

ּנוּ , ַחלמֹ  אוֹ  ַיִין ְלתֹוכוֹ  ָנַפל  ַמְרֵאה ּבוֹ  ֵאין ִאם, ַמְרָאיו תִמְקצַ  ְוׁשִ

ִעים ַמִים   :ּבוֹ  לו ֹ ִיְטבּ  לא ֶזה ֲהֵרי ,ְסָאה ַאְרּבָ

ה לֹׁשָ ַמְרֵאה ַמְרֵאיֶהן ַוֲהֵרי, ַיִין ֻקְרטֹוב ְלתֹוָכן ְוָנַפל, ַמִים יןגִ לו ֹ ׁשְ  ּכְ

ְקָוה,לַ  ְוָנְפלוּ , ַהיִַּין ה. ָסלּוהוּ פְ  אלֹ  ּמִ לׁשָ , ֻקְרטֹוב ָחֵסר ַמִים יןגִ לו ֹ ׁשְ
ַמְרֵאה ַמְרֵאיֶהן ַוֲהֵרי, ָחָלב ֻקְרטֹוב ְלתֹוָכן ְוָנַפל ִים ּכְ  ְוָנְפלוּ , ַהּמַ

ְקָוה,לַ  י . ָסלּוהוּ פְ  אלֹ  ּמִ ן יֹוָחָנן ִרּבִ  ַאַחר הֹוֵלךְ  לַהּכֹ ,אֹוֵמר נּוִרי ּבֶ
ְרֶאה    :ַהּמַ

יֵּ  הִמְקוָ  ִעים ּבוֹ  שׁ ׁשֶ נֹות ְסָאה ַאְרּבָ ַנִים ָיְרדוּ , ְמֻכּוָ  ַאַחר ֶזה ְוָטְבלוּ  ׁשְ

ִני, ָטהֹור ָהִראׁשֹון ,ֶזה ֵ י . ָטֵמא ְוַהׁשּ  ַרְגָליו ָהיוּ  ִאם ,אֹוֵמר ְיהּוָדה ִרּבִ
לָּ  ִים נֹוְגעֹות ִראׁשֹון־ׁשֶ ּמַ ִני ַאף, ּבַ ֵ יל. ָטהֹור ַהׁשּ גֹוס ֶאת ּבוֹ  ִהְטּבִ  ַהּסְ

ִים נֹוֵגעַ  ִמְקָצתוֹ , ְוֶהֱעָלהוּ  ּמַ ר. ָטהֹור ,ּבַ ֶסת ַהּכַ לְּ  ְוַהּכֶ יָון, עֹור־ׁשֶ  ּכֵ
יהַּ  ִהְגּבִ ִים ִמן ִשְפתֹוֵתיֶהם ׁשֶ ִים ,ַהּמַ תֹוָכן ַהּמַ ּבְ אּוִבין ׁשֶ יַצד. ׁשְ  ּכֵ

יָלן .ַיֲעֶשה ֶרךְ  אֹוָתם ּוַמֲעֶלה ַמְטּבִ    :ׁשּוֵליֶהם ּדֶ

יל ה ֶאת ּבוֹ  ִהְטּבִ ּטָ י ַעל ַאף, ַהּמִ ּרַ  ּפִ  ,ֶהָעֶבה יטטִּ בַּ  ׁשֹוְקעֹות ְגֶליהָ ׁשֶ

ֵני, ְטהֹוָרה ִים ִמּפְ ַהּמַ ִמין ׁשֶ יִמין) ְמַקּדְ יָמיו ִמְקָוה  .(י"ג ַמְקּדִ ּמֵ  ִדיןָד ְמרו ֹ ׁשֶ
ִדין) ֵדי, ָקִנים ילֵּ ֲחבִ  ֲאִפּלוּ , ֵעִצים ילֵּ ֲחבִ  ֲאִפּלוּ  ּכֹוֵבשׁ  ,(י"ג ְמֻרּדָ  ּכְ
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חוּ  ְתּפְ יִּ ִים ׁשֶ  ַמֲעלֹות ַעל ְנתּוָנה ִהיאשְׁ  ַמַחט. ְוטֹוֵבל ְויֹוֵרד, ַהּמַ
ָעָרה ִים ּוֵמִביא מֹוִליךְ  ָהָיה, ַהּמְ ּמַ יָון, ּבַ ָעַבר ּכֵ ל ָעֶליהָ  ׁשֶ   . ְטהֹוָרה ,ַהּגַ

  

  

  תפילה
ַח, ְלָפֶאר, ְלר ֹ ּבֵ ל, ְלׁשַ ל וּ וֶמם, ְלהֹודֹות, ְלַהּלֵ ר ַעל ְלַגּדַ ְלַהּדֶ

יֶחָך:  ָך ְמׁשִ י ַעְבּדְ ן ִיׁשַ ִוד ּבֶ חֹות ּדָ ּבָ ירֹות ְוֻתׁשְ ְבֵרי ׁשִ ל ּדִ ּכָ
ר ָעוֹון,  ֵחִני: ְוהּוא ַרחּום ְיַכּפֵ ּקָ בֹוד ּתִ ֲעָצְתָך ַתְנֵחִני, ְוַאַחר ּכָ ּבַ
ל ֲחָמתֹו:  יב ַאּפֹו, ְולֹא ָיִעיר ּכָ ה ְלָהׁשִ ִחית. ְוִהְרּבָ ְולֹא ַיׁשְ

ֵרי ֶדּנּו: ַוֲאִני  ַאׁשְ ַלּמְ ֶרּנּו ָיּה, ּוִמּתֹוָרְתָך ּתְ ַיּסְ ר ּתְ ֶבר ֲאׁשֶ ַהּגֶ
י ָגַמל  יָרה ַלי"י ּכִ יׁשּוָעֶתָך. ָאׁשִ י ּבִ י, ָיֵגל ִלּבִ ָטְחּתִ ָך ּבָ ַחְסּדְ ּבְ
ִני ִבְגֵדי  יׁשַ י ִהְלּבִ אלַֹהי, ּכִ י ּבֵ ֵגל ַנְפׁשִ ְי"ָי ּתָ יׂש ּבַ ָעָלי: ׂשֹוׂש ָאׂשִ

ע ְמִע  ה ֶיׁשַ ְעּדֶ ה ּתַ ּלָ ֵאר, ְוַכּכַ ָחָתן ְיַכֵהן ּפְ יל ְצָדָקה ְיָעָטִני. ּכֶ
יָך ְי"ָי:  י לֹא ָעַזְבּתָ ּדֹוְרׁשֶ ֶמָך, ּכִ ֵכֶליָה: ְוִיְבְטחּו ְבָך יֹוְדֵעי ׁשְ
ֵרי ֵלב: ֵנר ְלַרְגִלי  ל ִיׁשְ יִקים, ְוַהְרִנינּו ּכָ ְמחּו ַבי"י ְוִגילּו ַצּדִ ׂשִ

ִהי ִלי ִליׁשּוָעה: ְדָבֶרָך ְואֹור ִלְנִת  י ֲעִניָתִני ַוּתְ יָבִתי: אֹוְדָך ּכִ
יָך:  ֵדִני ֻחּקֶ ה ְי"ָי ַלּמְ רּוְך ַאּתָ   ּבָ
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  תהילים
ָנה ַליְ  ָמה ָפָניו  "יָ ְלכּו ְנַרּנְ ֵענּו: ְנַקּדְ ָנִריָעה ְלצּור ִיׁשְ

דֹול ְי"יָ  י ֵאל ּגָ ְזִמרֹות ָנִריַע לֹו: ּכִ תֹוָדה ּבִ דֹול  ּבְ ּוֶמֶלְך ּגָ
ל ֱאלִֹהים:   ַעל ּכָ

  ת

ְקַרב ִתי ּתִ ְדָבְרךָ , ְיהָוה ְלָפֶניךָ  ִרּנָ בֹוא: ֲהִביֵנִני ּכִ ִתי ּתָ ִחּנָ , ְלָפֶניךָ  ּתְ
ִאְמָרְתךָ  יֵלִני ּכְ ְעָנה: ַהּצִ ּבַ ָפַתי ּתַ ה ׂשְ ִהּלָ י, ּתְ ֵדִני ּכִ יךָ  ְתַלּמְ ַען: ֻחּקֶ  ּתַ

י, ִאְמָרֶתךָ  ְלׁשֹוִני ֶדק ִמְצֹוֶתיךָ -ָכל ּכִ ִהי: ּצֶ י, ֵרִניְלָעזְ  ָיְדךָ -ּתְ  ּכִ
י ִפּקּוֶדיךָ  י: ָבָחְרּתִ ַאְבּתִ ָעי ְותֹוָרְתךָ , ְיהָוה ִליׁשּוָעְתךָ  ּתָ ֲעׁשֻ : ׁשַ
ִחי י-ּתְ ֶטךָ , ּוְתַהְלֶלךָּ  ַנְפׁשִ ּפָ ִעיִתי: ַיְעְזֻרִני ּוִמׁשְ ה ּתָ ׂשֶ שׁ  ֹאֵבד ּכְ ּקֵ  ּבַ

ךָ  י, ַעְבּדֶ י לֹא, ִמְצֹוֶתיךָ  ּכִ ָכְחּתִ   : ׁשָ

  מ

י-ָמה ל, תֹוָרֶתךָ  ָאַהְבּתִ יָחִתי ִהיא ַהיֹּום-ּכָ ֵמִני ֵמֹאְיַבי: ׂשִ ַחּכְ  ּתְ
י, ִמְצֹוֶתךָ  ל: ִלי-ִהיא ְלעֹוָלם ּכִ ַדי-ִמּכָ י ְמַלּמְ ְלּתִ ּכַ י, ִהׂשְ  ֵעְדֹוֶתיךָ  ּכִ
יָחה ֵקִנים: ִלי ׂשִ י, ֶאְתּבֹוָנן ִמזְּ י ִפּקּוֶדיךָ  ּכִ ל: ָנָצְרּתִ  ָרע ֹאַרח-ִמּכָ
ִלאִתי ֹמר ְלַמַען, ַרְגָלי ּכָ ָבֶרךָ  ֶאׁשְ ֶטיךָ : ּדְ ּפָ ׁשְ י-לֹא ִמּמִ י, ָסְרּתִ -ּכִ
ה ְמְלצוּ -ַמה: הֹוֵרָתִני ַאּתָ י ּנִ ַבשׁ  ִאְמָרֶתךָ  ְלִחּכִ ּקּוֶדיךָ : ְלִפי ִמּדְ  ִמּפִ

ן ַעל, ֶאְתּבֹוָנן ֵנאִתי ּכֵ ל ׂשָ ֶקר ֹאַרח-ּכָ   : ׁשָ

  ר

ֵצִני ָעְנִיי-ְרֵאה י, ְוַחּלְ י לֹא תֹוָרְתךָ -ּכִ ָכְחּתִ , ּוְגָאֵלִני ִריִבי ִריָבה: ׁשָ
ִעים ָרחֹוק: ַחיִֵּני ְלִאְמָרְתךָ  י, ְיׁשּוָעה ֵמְרׁשָ יךָ  ּכִ : ָדָרׁשוּ  לֹא ֻחּקֶ
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ים ַרֲחֶמיךָ  ֶטיךָ , ְיהָוה ַרּבִ ּפָ ִמׁשְ ים: ַחיִֵּני ּכְ  ֵמֵעְדֹוֶתיךָ , ְוָצָרי רְֹדַפי ַרּבִ
ר, ָוֶאְתקֹוָטָטה ֹבְגִדים ָרִאיִתי: ָנִטיִתי לֹא ָמרוּ  לֹא ִאְמָרְתךָ  ֲאׁשֶ : ׁשָ
י ְרֵאה י ִפּקּוֶדיךָ -ּכִ ךָ  ְיהָוה, ָאָהְבּתִ ַחְסּדְ ָבְרךָ -רֹאשׁ : ַחיִֵּני ּכְ , ֱאֶמת ּדְ

ל ּוְלעֹוָלם ט-ּכָ ּפַ   : ִצְדֶקךָ  ִמׁשְ

  אותיות נשמה

  נ

י: ִלְנִתיָבִתי ְואֹור, ְדָבֶרךָ  ְלַרְגִלי-ֵנר ְעּתִ ּבַ ֹמר, ָוֲאַקיֵָּמה ִנׁשְ  ִלׁשְ
ֵטי ּפְ י ִנְדבֹות: ִכְדָבֶרךָ  ַחיִֵּני ְיהָוה, ְמֹאד-ַעד ַנֲעֵניִתי: ִצְדֶקךָ  ִמׁשְ  ּפִ

ֶטיךָ , ְיהָוה ָנא-ְרֵצה ּפָ ֵדִני ּוִמׁשְ י: ַלּמְ י ַנְפׁשִ  לֹא ְותֹוָרְתךָ , ָתִמיד ְבַכּפִ
י ָכְחּתִ ִעים ָנְתנוּ : ׁשָ ח ְרׁשָ ּקּוֶדיךָ , ִלי ּפַ י: ָתִעיִתי לֹא ּוִמּפִ  ָנַחְלּתִ
י, ְלעֹוָלם ֵעְדֹוֶתיךָ  ׂשֹון-ּכִ י ׂשְ ה ִלּבִ י ָנִטיִתי: ֵהּמָ יךָ  ַלֲעׂשֹות ִלּבִ  ֻחּקֶ
  : ֵעֶקב ְלעֹוָלם

  ש

ִרים ָבְרךָ , ִחּנָם ְרָדפּוִני, ׂשָ ַחד) ומדבריך( ּוִמּדְ י ּפָ שׂ : ִלּבִ - ַעל ָאֹנִכי ׂשָ
מֹוֵצא, ִאְמָרֶתךָ  ָלל ּכְ ֶקר: ָרב ׁשָ ֵנאִתי ׁשֶ  ּתֹוָרְתךָ , ַוֲאַתֵעָבה ׂשָ
י ַבע: ָאָהְבּתִ יֹּום ׁשֶ יךָ  ּבַ ְלּתִ טֵ  ַעל, ִהּלַ ּפְ לֹום: ִצְדֶקךָ  יִמׁשְ  ְלֹאֲהֵבי ָרב ׁשָ
י: ִמְכׁשֹול ָלמוֹ -ְוֵאין, תֹוָרֶתךָ  ְרּתִ ּבַ  ּוִמְצֹוֶתיךָ , ְיהָוה ִליׁשּוָעְתךָ  ׂשִ
יִתי ְמָרה: ָעׂשִ י ׁשָ י: ְמֹאד ָוֹאֲהֵבם, ֵעדֶֹתיךָ  ַנְפׁשִ ַמְרּתִ  ִפּקּוֶדיךָ  ׁשָ

י, ְוֵעדֶֹתיךָ  ָרַכי-ָכל ּכִ ךָ  ּדְ   : ֶנְגּדֶ

  מ

י-ָמה ל, תֹוָרֶתךָ  ָאַהְבּתִ יָחִתי ִהיא ַהיֹּום-ּכָ ֵמִני ֵמֹאְיַבי: ׂשִ ַחּכְ  ּתְ
י, ִמְצֹוֶתךָ  ל: ִלי-ִהיא ְלעֹוָלם ּכִ ַדי-ִמּכָ י ְמַלּמְ ְלּתִ ּכַ י, ִהׂשְ  ֵעְדֹוֶתיךָ  ּכִ
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יָחה ֵקִנים: ִלי ׂשִ י, ֶאְתּבֹוָנן ִמזְּ י ִפּקּוֶדיךָ  ּכִ ל: ָנָצְרּתִ  ָרע ֹאַרח-ִמּכָ
ִלאִתי ֹמר ְלַמַען, ַרְגָלי ּכָ ָבֶרךָ  ֶאׁשְ ֶטיךָ : ּדְ ּפָ ׁשְ י-לֹא ִמּמִ י, ָסְרּתִ - ּכִ
ה ְמְלצוּ -ַמה: הֹוֵרָתִני ַאּתָ י ּנִ ַבשׁ  ִאְמָרֶתךָ  ְלִחּכִ ּקּוֶדיךָ : ְלִפי ִמּדְ  ִמּפִ

ן ַעל, ֶאְתּבֹוָנן ֵנאִתי ּכֵ ל ׂשָ ֶקר ֹאַרח-ּכָ   : ׁשָ

  ה

ֶרךְ  ְיהָוה הֹוֵרִני יךָ  ּדֶ ֶרּנָה, ֻחּקֶ ָרה ֲהִביֵנִני: ֵעֶקב ְוֶאּצְ , תֹוָרֶתךָ  ְוֶאּצְ
ְמֶרּנָה ְנִתיב ַהְדִריֵכִני: ֵלב- ְבָכל ְוֶאׁשְ י, ִמְצֹוֶתיךָ  ּבִ י בוֹ -ּכִ : ָחָפְצּתִ

י-ַהט ַצע-ֶאל ְוַאל, ֵעְדֹוֶתיךָ - ֶאל ִלּבִ ְוא ֵמְראֹות ֵעיַני ַהֲעֵבר: ּבָ , ׁשָ
ְדָרֶכךָ  ךָ  ָהֵקם: ַחיִֵּני ּבִ ר, ִאְמָרֶתךָ  ְלַעְבּדְ ִתי ַהֲעֵבר: ְלִיְרָאֶתךָ  ֲאׁשֶ  ֶחְרּפָ
ר י ֲאׁשֶ י, ָיֹגְרּתִ ֶטיךָ  ּכִ ּפָ י ִהּנֵה: טֹוִבים ִמׁשְ ַאְבּתִ ֶדיךָ  ּתָ ִצְדָקְתךָ , ְלִפּקֻ  ּבְ
  : ַחיִֵּני

  טו תהילים פרק

י־ִמְזמֹור ְלָדִוד ְיהֹוָה ִמי {א} ָאֳהֶלָך ִמֽ ָֽך: ־ָיגּור ּבְ ַהר ָקְדׁשֶ ּכֹן ּבְ ִיׁשְ
ְלָבֽבֹו:  {ב} ִמים ּוֹפֵעל ֶצֶדק ְודֵֹבר ֱאֶמת ּבִ א {ג}הֹוֵלְך ּתָ ־ָרַגל | ַעל־לֹֽ
ה־ׁשֹנֹו לֹאלְ  ה לֹא ָעׂשָ א ַעל־ְלֵרֵעהּו ָרָעה ְוֶחְרּפָ בֹו: ְק ־ָנׂשָ ִנְבֶזה|   {ד}רֹֽ

ֵעיָניו ִנְמָאס ְוֶאת ֽ ר: ־ּבְ ע ְלָהַרע ְולֹא ָיִמֽ ּבַ ד ִנׁשְ ִיְרֵאי ְיהָוה ְיַכּבֵ
ְסּפֹו | לֹא {ה} ְך ְוׁשַֹחד ַעל־ּכַ ֶנׁשֶ ה־ָנַתן ּבְ ׂשֵ ה לֹא ־ָנִקי לֹא ָלָקח ֹעֽ ֵאּלֶ

ם:    ִיּמֹוט ְלעֹוָלֽ

  טז תהילים פרק

יִמְכּתָ  {א} ֽ ְֽמֵרִני ֵאל ּכִ ְך: ־ם ְלָדִוד ׁשָ יהוָ  {ב}ָחִסיִתי ָבֽ ה ֲאדָֹני ָאַמְרּתְ ַלֽ
ל ה טֹוָבִתי ּבַ יָך: ־ָאּתָ ר {ג}ָעֶלֽ ים ֲאׁשֶ לבָּ ־ִלְקדֹוׁשִ יֵרי ּכָ ה ְוַאּדִ ־ָאֶרץ ֵהּמָ

ם: ־ֶחְפִצי בֹוָתם ַאֵחר ָמָהרוּ  {ד}ָבֽ ל ִיְרּבּו ַעּצְ ם ַאסִּ ־ּבַ יֶהם ִמּדָ יְך ִנְסּכֵ
ַבל א ֶאת־ּוֽ ָ מֹוָתם ַעל־ֶאׂשּ ָפתָֽי: ־ׁשְ הָוה ְמָנת {ה}ׂשְ ֽ ה ־יְ ֶחְלִקי ְוכֹוִסי ַאּתָ
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י:  ְפלוּ  {ו}ּתֹוִמיְך ּגֹוָרִלֽ ִעִמים ַאף־ֲחָבִלים ָנֽ ּנְ י: ־ִלי ּבַ ְֽפָרה ָעָלֽ ַנֲחָלת ׁשָ
ר ְיָעָצִני ַאף־ֲאָבֵרְך ֶאת {ז} רּוִני ִכְליֹותָֽי: ־ְיהָוה ֲאׁשֶ יִתי  {ח}ֵלילֹות ִיּסְ ּוִ ׁשִ

ל יְיהָוה ְלֶנְגּדִ  יִמיִני ּבַ י ִמֽ ֹוט: ־ָתִמיד ּכִ מַ  {ט}ֶאּמֽ י ַויֶָּגל ָלֵכן | ׂשָ ח ִלּבִ
בֹוִדי ַאף ַטח: ־ּכְ ּכֹן ָלֶבֽ ִרי ִיׁשְ ׂשָ י | לֹא {י}ּבְ א־ּכִ אֹול לֹֽ י ִלׁשְ ־ַתֲעזֹב ַנְפׁשִ

ַֽחת:  ן ֲחִסיְדָך ִלְראֹות ׁשָ ֹוִדיֵעִני ֹאַר   {יא}ִתּתֵ ָמחֹות ּתֽ ים ׂשַֹבע ׂשְ ח ַחיִּ
ַצח:  ־ֶאת יִמיְנָך ֶנֽ ֶניָך ְנִעמֹות ּבִ   ּפָ

  פרק ק"נ

ָקְדׁשוֹ  ֵאל ַהְללוּ  ַהְללּוָיהּ  ְרִקיעַ  ַהְללּוהוּ  ּבְ  ַהְללּוהוּ } ב: {ֻעזּוֹ  ּבִ

רֹב ַהְללּוהוּ  ִבְגבּורָֹתיו ֵתַקע ַהְללּוהוּ } ג: {ּגְֻדלוֹ  ּכְ  ַהְללּוהוּ  ׁשֹוָפר ּבְ
ֵנֶבל ים ַהְללּוהוּ  ּוָמחֹול ְבֹתף ַהְללּוהוּ } ד: {ְוִכּנֹור ּבְ ִמּנִ } ה: {ְועּוָגב ּבְ

ַמע ְבִצְלְצֵלי ַהְללּוהוּ  ִצְלְצֵלי ַהְללּוהוּ  ׁשָ ָמה ּכֹל} ו: {ְתרּוָעה ּבְ ׁשָ  ַהּנְ
ל ַהּלֵ   : ַהְללּוָיהּ  ָיהּ  ּתְ
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  )זוטא מהאדרא קטע( זוהר

קֹות ֵמֵעֶדן. ֹיֵצא ְוָנָהר ן. ֶאת ְלַהׁשְ ם ַהּגָ ָ ֵרד. ּוִמׁשּ  ְוָהָיה ִיּפָ
ָעה ים: ְי"יָ  ְלַאְרּבָ ה. ֱאלַֹהי ָראׁשִ ְמָך. אֹוֶדה ֲארֹוִמְמךָ  ַאּתָ  ׁשִ

י יתָ  ּכִ ֶלא. ָעׂשִ ִלים ֱאמּוָנה ֵמָרחֹק ֵעצֹות ּפֶ ּכִ ׂשְ  ֹאֶמן: ְוַהּמַ
זַֹהר ַיְזִהרוּ  יֵקי ָהָרִקיַע. ּכְ ים ּוַמְצּדִ ּכֹוָכִבים ָהַרּבִ  ְלעֹוָלם ּכַ

  ָוֶעד:

י ֲאַמר א ִרּבִ א ּבֹוִציָנא ִסיֶּם ָלא, ַאּבָ יׁשָ ים ְלֵמיַמר ַקּדִ  ַעד, ַחיִּ
כוּ  ּכַ ּתְ ִאׁשְ ַתְבָנא ַוֲאָנא, ִמּלֹוי ּדְ ב ְסַבְרָנא, ּכְ  ְוָלא, ְטֵפי ְלִמְכּתַ

ַמְעָנא אי ָנאְזֵקיפְ  ְוָלא. ׁשְ ְנהֹוָרא, ֵריׁשַ י ֲהָוה ּדִ  ְיֵכיְלָנא ֲהָוה ְוָלא, ַסּגִ
ָלא ּכָ ְעַזְעָנא ִאְדַהֵכי. ְלִאְסּתַ ַמְעָנא, ִאְזּדַ ַקֵרי ָקָלא ׁשְ  ֹאֶרךְ  ַוֲאַמר, ּדְ

נֹות ָיִמים ים ּוׁשְ ַמְעָנא. יֹוִסיפּו ָלךְ  ַחיִּ ים, ָאֳחָרא ָקָלא ׁשְ ַאל ַחיִּ  ׁשָ
ךָ     ֹאֶרְך ָיִמים עֹוָלם ָוֶעד.ָנַתּתָ לֹו  ִמּמְ

ל ִסיק ָלא, יֹוָמא ַההּוא ּכָ א ִאּפְ ָ יָתא ִמן ֶאׁשּ ַמֵטי ַמאן ֲהָוה ְוָלא, ּבֵ  ּדְ
יהּ  ּבֵ ָלא, ְלּגַ ְנהֹוָרא ְיִכילּו, ּדְ א ּדִ ָ ֻסְחָרֵניהּ  ֲהָוה ְוֶאׁשּ ל. ּבְ  יֹוָמא ַההּוא ּכָ
ֵעיָנא, ַאְרָעא ַעל ְנֵפיְלָנא ַתר. ּוּגְ ֲאַזל ּבָ א ּדַ ָ  ְלבֹוִציָנא ֲחֵמיָנא, ֶאׁשּ
א יׁשָ ים קֶֹדשׁ  ַקּדִ ָדׁשִ ק, ַהּקֳ ּלַ ִאְסּתַ ף,, ָעְלָמא ִמן ּדְ ֵכיב ִאְתַעּטַ  ַעל ׁשְ
יֵניה   . ָחְייִכין ְוַאְנּפֹוי, ַיּמִ

י ָקם ֵריהּ  ֶאְלָעָזר ִרּבִ יק ְידֹוי ְנֵטיל, ּבְ ֵ  ַעְפָרא ְלֵחיְכָנא ַוֲאָנא, לּון ְוַנׁשּ
ְתחֹות עוּ . יַרְגלוֹ  ּדִ י ַחְבַריָּא ּבְ ָלא ְיִכילוּ  ְוָלא, ְלִמְבּכֵ ארוּ . ְלַמּלָ  ׁשָ
ִבְכָיה ַחְבַריָּא י, ּבְ ֵריהּ  ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ ָלת ְנַפל ּבְ  ָיֵכיל ְוָלא, ִזְמִנין ּתְ
ח יהּ  ְלִמְפּתַ ּמֵ ַתח ְלָבַתר. ּפֻ א ַוֲאַמר ּפְ א ַאּבָ ָלת. ַאּבָ  ַחד, ֲהווֹ  ּתְ
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א. ִאְתֲחַזרוּ  ּתָ נּוד ַהׁשְ ָרן, ֵחיְוָתא ּתְ ָען, ָטִסין ִצּפְ ּקְ ּתַ א ִמׁשְ ֻנְקּבָ  ּבְ
א ַיּמָ א ּדְ הוּ  ְוַחְבַריָּיא, ַרּבָ ּלְ ְתָיין ּכֻ ָמא ׁשָ   . ּדְ

י ָקם א ַעד, ַוֲאַמר ַרְגלֹוי ַעל ִחיָּא ִרּבִ ּתָ א ּבֹוִציָנא ַהׁשְ יׁשָ ל  ַקּדִ ּכַ ִמְסּתַ
א. ֲעַלן ּתָ ן הּוא ָלאו ַהׁשְ ָלא ֵאָלא, ִעּדָ ּדָ ּתַ יָקֵריהּ  ְלִאׁשְ י ָקם. ּבִ  ִרּבִ

י ֶאְלָעָזר א ְוִרּבִ ִטְקָרא ֵליהּ  ְנַטלוּ , ַאּבָ ִסְקָלא ּבְ  ֲחָמא ַמאן, ּדְ
ְבָיא ַחְבַריָּא ַעְרּבֻ יָתא ְוָכל, ּדְ יקוּ  ֵריִחין. ָסֵליק ֲהָוה ּבֵ  ֵליהּ  ַסּלִ
פּוְרֵיהּ  שׁ  ְוָלא, ּבְ ּמַ ּתַ יהּ  ִאׁשְ י ֵאָלא, ּבֵ י ָזרֶאְלעָ  ִרּבִ א ְוִרּבִ   . ַאּבָ

ִריִסין ּוָמאֵרי, ְטִריִקין ֲאּתוֹ  ְכַפר ּתָ ֵני ַוֲהווֹ  ִצּפֹוֵרי ּדִ  ָצְוִחין, ִמיֻרְנָיא ּבְ
ְקִטיִרין יבוּ , ּבִ ִ ַחׁשּ ָלא ּדְ ן ִיְתְקַבר ּדְ ּמָ ַתר. ּתַ ְנַפק ּבָ  ָסֵליק ֲהָוה, ּפּוְרֵיהּ  ּדִ
יָרא ַאּוֵ א. ּבְ ָ יהּ  ָלֵהיט ֲהָוה ְוֶאׁשּ ַמעוּ  .ַקּמֵ , ַוֲאתוֹ  עּולוּ , ָקָלא ׁשְ

ׁשוּ  ּנַ י ְלִהיּלּוָלא ְוִאְתּכַ ִרּבִ ְמעֹון. ּדְ לֹום ָיֹבא ׁשִ בֹוָתם ַעל ָינּוחוּ  ׁשָ ּכְ   . ִמׁשְ

ד ַמעוּ  ִלְמָעְרָתא ָעאל ּכַ ְמָעְרָתא ָקָלא ׁשְ  ַמְרִעישׁ  ָהִאישׁ  ֶזה, ּבִ
יז ָהָאֶרץ ה, ַמְמָלכֹות ַמְרּגִ ּמָ ְטִרין ּכַ ְרִקיָעא ּפִ ִכין ּבִ ּכְ ּתַ יֹוָמא ִמׁשְ  ֵדין ּבְ
ִגיָנךְ  ָנא ּבְ י ּדְ ְמעֹון ִרּבִ ן ׁשִ ָמאֵריהּ  יֹוַחאי ּבֶ ח ּדְ ּבַ ּתַ יהּ  ִמׁשְ ָכל ּבֵ . יֹוָמא ּבְ
ָאה א ְלֵעיָלא חּוָלֵקיהּ  ַזּכָ ה. ְוַתּתָ ּמָ ִניִזין ּכַ ִאין ּגְ ְמָרן ִעּלָ , ֵליהּ  ִמְסּתַ
ה ִאְתַאַמר, ֲעֵליהּ  ץ ךְ לֵ  ְוַאּתָ    ַהיִָּמין: ְלֵקץ ְלגֹוָרְלךָ  ְוַתֲעמֹוד ְוָתנּוחַ  ַלּקֵ

רּוְך ְי"ָי ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן, ִיְמלֹוְך ְי"ָי ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן:   ּבָ
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  הלימוד לאחר תפילה
ָפֶניךָ  ָרצֹון ְיִהי נוּ  ֲאבֹוֵתינוּ  ֵואלֵֹהי ֱאלֵהינוּ  ְיהָוה ִמּלְ  ִציֵלנוּ אֲ מַ , ַמְלּכֵ

ל, ְועֹוֵשנוּ  יֹוְצֵרנוּ  ּבֹוְרֵאנוּ  ֶחֶסד ְשְתַקּבֵ ר ִלּמּוֵדנוּ  ּוְבַרֲחִמים ּבְ  ֲאׁשֶ

ַמת ֶנֶפשׁ  וִלְמנּוַחת ִלְזכּות, ְלָפֶניךָ  ָלַמְדנוּ   יֲַּעלוּ וְ  מר בת דודת ִנׁשְ

א ִלְפֵני רּוחַ  ּוְלַנַחת ְלָרצֹון יעַ  ְכבֹוֶדךָ  ִכּסֵ ּפִ ְפַעת ָעֶליהָ  ְלַהׁשְ  ַעתִיפְ  ׁשִ
ךָ  אֹורֹות ֵדי, ַטּלֶ ֵנס ּכְ ּכָ ּתִ ֶניךָ  אֹורבְּ  אֹורלֵ , ֶעְליֹון ֵעֶדן ְלַגן ׁשֶ  נֹותְוֵלהָ  ּפָ
יו ִכיָנֶת  ִמזִּ ַגן ְנכֹוָנה ְמנּוָחה ָלהּ  ְוִתְהֶיה. ךָ ׁשְ ל המֹוָשבָ  ֵעֶדן ּבְ  ַהיִָּמים ּכָ

ְמִחיָצָת  ל ןּבְ יִקים ׁשֶ  ַמְעָלה ֲהמֹוֵני ַמְלָאִכים ָעֶליהָ  יַַּעְמדוּ וְ . ַצּדִ
ֲעָדהּ  טֹוב ְלַהְמִליץ ל ּוִבְזכּות. יֹּוֶתיהָ ָזכִ  ְלָפֶניךָ  ְראוּ יִּקָ וְ . ּבַ מֹות ּכָ ֵ  ַהׁשּ
ּמּוד ִפיםְוַהְמצָֹר  ְרמּוִזיםְוהָ  ַהיֹּוְצִאים ְוַהּסֹודֹות ְוַהֵצרּוִפים ּלִ ַמְדנוּ  ּבַ ּלָ  ׁשֶ
ֶלּנָה נֹות ְתַקּבְ ָקְרּבָ א נֹוָראֹות ֲעֶנהּתַ  ּוְבֶצֶדק, ְוִנחֹוִחים ּוְמָנחֹות ּכְ  ְלַכּלֵ

ע ׁשַ את ּוְלָהֵתם ַהּפֶ חוּ וְ . ַחּטָ ְפּתְ ַער ָלהּ  יִּ ַמִים ׁשַ ָ  ְמנּוחֹות ֵמי ְוַעל ַהׁשּ
ְמעֹון ְויֹוִשיבּוהָ , וּוהָ ִוילַ  ְיַנֲהלּוהָ  יֶתךָ  ּבִ ן ּוְמקֹום ּבֵ ּכַ בֹוֶדךָ  ִמׁשְ , ּכְ

ֵסֶתר ירּוהָ ְסּתִ ְויַ  יָלהּ , ֶחְביֹון רּום ׁשֹוֵכן, ֶעְליֹון ּבְ יָעהּ  ְלַהּצִ  ּוְלהֹוׁשִ
ָטן ָ בֹוד הּ ְמנּוָחָת  ְוִתְהֶיה ,ָרִעים ּוִמְמַקְטְרִגים ָרע ִמׂשּ ְמנּוַחת ּכָ לֹום ּבִ  ׁשָ
ֵקט ִדְכִתיב. ָוֶבַטח ַהׁשְ לֹום ָיֹבא ּכְ בֹוָתם ַעל ָינּוחוּ  ׁשָ ּכְ  הֹוֵלךְ  ִמׁשְ
ֲעֹמד ַעד. ְנכֹוחוֹ  ּתַ נוּ  םְוִיְתַקיֵ . ַהיִָּמין ְלֵקץ הְלגֹוָרלָ  ׁשֶ תּוב ִמְקָרא ּבָ ּכָ  ׁשֶ
ע ּלַ ֶות ּבִ ְמָעה ֱאלִֹהים ֲאדָֹני ּוָמָחה ָלֶנַצח ַהּמָ ל ֵמַעל ּדִ ִנים ּכָ ת. ּפָ  ְוֶחְרּפַ
ל ֵמַעל ָיִסיר ַעּמוֹ  י ָהָאֶרץ ּכָ בֵּ  ְיהָֹוה ּכִ ה. רּדִ ַרֲחֶמיךָ  ְיהָֹוה ְוַאּתָ  ּבְ

ים י לאֵ  ָהַרּבִ ּדַ אַמר, ׁשַ י ְלָצרֹוֵתינוּ  ּתֹ ָטה ְיהָֹוה ָאּנָא. ּדַ ֲחֶנה ַמּלְ  ַהּמַ
ָאר ׁשְ ִריָאה ֶאת ֵאֶליהָ  ְקָראוּ . ָטהִלְפלֵ  ַהּנִ ה ַעל ַהּקְ ֻאּלָ  ְוַעל ַהּגְ
מּוָרה י, ַהּתְ ץ ִלְגֹאל זּוָלְתךָ  ֵאין ּכִ ה ּוְלַקּבֵ  ָיֹבא ּוְמֵהָרה. ְפזּוָרה ׂשֶ

ית ְוַנֲעֶלה ְוָנקּוָמה ּגֹוֵאל ְלִציּון ן, ָאֵמן לאֵ  ּבֵ   : ָרצֹון ְיִהי ּכֵ
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ה ָעֵלינוּ  ֱאלֵֹהינוּ  ְיהָֹוה ֹנַעם ִויִהי ה ָעֵלינוּ  ּכֹוְנָנה ָיֵדינוּ  ּוַמֲעׂשֵ  ּוַמֲעׂשֵ
רּוךְ . ּכֹוְנֵנהוּ  ָיֵדינוּ  ִתי ַוֲאִני: ְוָאֵמן ָאֵמן ְלעֹוָלם ְיהָֹוה ּבָ ִפּלָ  ְיהָֹוה ְלךָ  ּתְ
רֹב ֱאלִֹהים ָרצֹון ֵעת ךָ  ּבְ ֱאֶמת ֲעֵנִני ַחְסּדְ ֶעךָ  ּבֶ  ִאְמֵרי ְלָרצֹון ִיְהיוּ : ִיׁשְ
י ְוֶהְגיֹון ִפי   :ְוֹגֲאִלי צּוִרי' ה ְלָפֶניךָ  ִלּבִ

  

  השכבה
ֶקר ַהֵחן ְוֶהֶבל ַהיֹּוִפי.  ִניִנים ִמְכָרּה: ׁשֶ ת ַחִיל ִמי ִיְמָצא. ְוָרחֹוק ִמּפְ ֵאׁשֶ

ה ִיְרַאת ְיהֹוָה ִהיא ִתְתַהלָּ  ָ נוּ ִאׁשּ ִרי ָיֶדיָה. ִויַהְללּוָה -ל: ּתְ ָלּה ִמּפְ
יָה: ָעִרים ַמֲעׂשֶ ְ י ַרחְ  ַבׁשּ יֵלּה ִהיא, ּוְבֵמיְמֵרּה ָמנּוָתא ּדִ ַרחָמָנא ּדִ

ִריאּו  ֵרין ָעְלִמיןִאְתּבְ ּה ְוַכּנֵיש ָעְלָמא ָהֵדין ְוָעְלָמא ְדָאֵתי,  – ּתְ ּבֵ
נִ  ָעְבָדןַצְדָקִניֹּות ְוַחְסּדָ ר מַ ייֵ  הּ ֵמיְמֵרּה ּוְבֻתְקפֵ בְּ ְרעּוֵתּה, הּוא  יֹּות ּדְ

ְכַרן  ה ְוהַ  ְלֵמיַעל ֳקָדמֹוִהי ּדֻ בּוּדָ ה ַהּכְ ָ נּוָעה ָהִאׁשּ מר בת ת אָת ָמְר ּצְ
ִניֶחּנָה בְּ דוד טַ , רּוַח ְיהֹוָה ּתְ ִאְתּפְ ָעְלָמא ָהֵדין, ַרת ִמן ַגן ֵעֶדן, ּדְ

ְרעּות ֱאָלַהנָ  ַמיָּא וְ  יא ָמֵר ּכִ ַרֲחָמיו ׁשְ ֶלְך ּבְ ְיַרֵחם ָעֶליָה ַאְרָעא. ַהּמֶ
לֹום, ְוַעל ִמ וֶּ ס ְוַיְחמֹול ָעֶליָה, ִוילַ חוֹ יָ וְ  ָ ָבּה ָיבו ֹה ֵאֶליָה ַהׁשּ ּכָ א ׁשְ

תּוב: ָיבו ֹ ּכָ לֹום. ּכַ לוֹ ׁשָ בֹוָתם.א ׁשָ ּכְ נֹות -ִהיא ְוָכל ם ָינּוחּו ַעל ִמׁשְ ּבְ
ָראֵ  ּה, כֻּ ִיׂשְ ֹוְכבֹות ִעּמָ ְכלַ ל ַהׁשּ ן ִיְהיּו ּבִ ִליחֹות, וְ ּלָ ֵכן ל ָהַרֲחִמים ְוַהּסְ

 ְיִהי ָרצֹון ְוִאְמרּו ָאֵמן:      

 

רּוְך הּוא ְלַזּכֹות ֶאת  דֹוׁש ּבָ ָיא אֹוֵמר ָרָצה ַהּקָ ן ֲעַקׁשְ י ֲחַנְנָיא ּבֶ ִרּבִ
ֱאָמר ְי"ָי ָחֵפץ  ּנֶ ה ָלֶהם ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות ׁשֶ ָרֵאל ְלִפיָכְך ִהְרּבָ ְלַמַען ִיׂשְ

יר: יל ּתֹוָרה ְוַיְאּדִ   ִצְדקֹו ַיְגּדִ
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 קדיש דעתיד

א :  ֵמיּה ַרּבָ ׁש ׁשְ ל ְוִיְתַקּדַ ּדַ ָתא ָעְלָמא (ָאֵמן). ִיְתּגַ ֲעִתיד ְלַחּדָ ּדַ
ַלם ּוְלַשְכָלָלא א ְירּוׁשְ  ּוְלַאָחָאה ִמיַתיָּא ּוְלִמְפַרק ַחַייָּא ּוְלִמְבֵני ַקְרּתָ
א ּוְלִמְעַקר ּפּוְלָחָנא נּוְכָרָאה ִמן ַאְרָעא ּוְלָאָתָבא  יׁשָ ֵהיְכָלא ַקּדִ
ִזיֵויּה ּוִביָקֵריּה. ְוִיְמלו ֹ ַהְדֵריּה ּבְ ֵמיּה ְלַאְתֵריּה ּבְ י ׁשְ ְך פּוְלָחָנא ּדִ

יֵחיּה ְוִיְפרו ֹ ְרָקֵניּה ִויָקֵרב ְמׁשִ ַחיֵּ ַמְלכּוֵתיּה ְוַיְצַמח ּפֻ יּה. ּבְ יכֹון ק ַעּמֵ
ֲעַגָלא ּוִבְזָמן ָקִריב ְוִאְמרּו  ָרֵאל ּבַ ית ִיׂשְ ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחיֵּיהֹון ְדָכל ּבֵ

ַרְך: (ָאֵמן) ָאֵמן:   א ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמיָּא: ִיְתּבָ ֵמיּה ַרּבָ ְיֶהא ׁשְ
ה ְויִ (ָאֵמן).  ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַעּלֶ ח ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ א ְוִיׁשְ ֵ ל ְוִיְתַנׂשּ ר ְוִיְתַהּלַ ְתַהּדַ

ִריְך הּוא:  ֻקְדָשא ּבְ ֵמיּה ּדְ ְרָכָתא (ָאֵמן). ׁשְ ל ּבִ ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא ִמּכָ
ָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן  ֲאִמיָרן ּבְ ָחָתא ְוֶנָחָמָתא ּדַ ּבְ יָרָתא ְוֻתׁשְ (ָאֵמן). ׁשִ

ְלִמיֵדיהֹון וְ  ַנן ְוַעל ּתַ ָרֵאל ְוַעל ַרּבָ ְלִמיֵדיהֹון ַעל ִיׂשְ ְלִמיֵדי ּתַ ל ּתַ ַעל ּכָ
י ְבַאְתָרא ָהֵדין ְוִדי ְבָכל ֲאַתר  ָתא) ּדִ יׁשְ אֹוָרְיָתא (ַקּדִ ָעְסִקין ּבְ ּדְ
ַמיָּא  ִבׁשְ א ְוַרֲחֵמי ִמן ֳקָדם ֲאבּוָנא ּדְ ַוֲאַתר ְיֵהא ְלהֹון ְוַלָנא ִחּנָא ְוִחְסּדָ

א(ָאֵמן). ְוִאְמרּו ָאֵמן:  ָלָמא ַרּבָ א ּופּוְרָקָנא  ְיֶהא ׁשְ ַמיָּא ְוִסיְַּעּתָ ִמן ׁשְ
ָכל  ל ְקָהְלהֹון ּדְ א ְוַרֲחֵמי ֲעֵליכֹון ַוֲעַלָנא ְוַעל ּכָ ּוְרַוָחא ְוִחּנָא ְוִחְסּדָ

לֹום ְוִאְמרּו ָאֵמן:  ים ּוְלׁשָ ָרֵאל ְלַחיִּ ית ִיׂשְ לֹום (ָאֵמן). ּבֵ ה ׁשָ עֹוׂשֶ
ְמרֹוָמיו הּוא ְבַרֲחָמיו ַוֲחָסָדיו ַיעֲ  ָרֵאל ּבִ ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ה ׁשָ ׂשֶ

ָקרֹוב  ַחיֵּינּו ּוְבָיֵמינּו ּבְ ָלִים ּבְ ִויַנֲחֵמנּו ְבִציֹּון ְוִיְבֶנה ְבַרֲחָמיו ֶאת ְירּוׁשָ
  ָאֵמן ְוָאֵמן.
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  היקרה ע"ה מנוחהה רשמים וזכרונות מבית

_____________________________________________________
_____________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________

____________________________________________________  

  רצוי לקבל קבלה לעילוי נשמתה שתמליץ טוב בעדנו

_______________________________________ 
  


