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 תהלים קל
יר ַהַמֲעלֹות  א יָך  :שִׁ ים ְקָראתִׁ ַמֲעַמקִׁ  .’ה מִׁ
י  ֲאֹדָני,   ב ְמָעה ְבקֹולִׁ בֹות :שִׁ ְהֶייָנה ָאְזֶניָך, ַקשֻּׁ  .ְלקֹול, ַתֲחנּוָני    --תִׁ
ם  ג ְשָמר-אִׁ י     --ָיּה-ֲעֹונֹות תִׁ  .ַיֲעֹמדֲאֹדָני, מִׁ
י  ד יָחה-כִׁ ְמָך ַהְסלִׁ ָּוֵרא    --עִׁ  .ְלַמַען, תִׁ
י   ה יתִׁ ּוִׁ י; ’הקִׁ ְּוָתה ַנְפשִׁ י  , קִׁ ְדָברֹו הֹוָחְלתִׁ  .ְולִׁ
י ַלאֹדָני  ו ים ַלֹבֶקר    --ַנְפשִׁ ים ַלֹבֶקר, ֹשְמרִׁ ֹשְמרִׁ  .מִׁ
ְשָרֵאל, ֶאל  ז י  : ’ה-ַיֵחל יִׁ ם-כִׁ מֹו ְפדּותַהֶחֶסד ’ה-עִׁ  .; ְוַהְרֵבה עִׁ
ְפֶדה ֶאת  ח ְשָרֵאל-ְוהּוא, יִׁ ֹכל, ֲעֹוֹנָתיו  --יִׁ  .מִׁ

ְשָרֵאל ְבָיה ַאֵחינּו ָכל ֵבית יִׁ ים ַבָצָרה ּוַבשִׁ  ַהְנתּונִׁ
ים ֵבין ַבָים ּוֵבין ַבַיָבָשה  ָהעֹוְמדִׁ

 ַהָמקֹום ְיַרֵחם ֲעֵליֶהם
ָצָרה  יֵאם מִׁ ְרָוָחהְויֹוצִׁ  לִׁ
 ּוֵמֲאֵפָלה ְלאֹוָרה

ָלה ְגאֻּׁ ְעבּוד לִׁ שִׁ  ּומִׁ
יב ְזַמן ָקרִׁ  ָהָשָתא ַבֲעָגָלא ּובִׁ

ְמרּו ָאֵמן  ְואִׁ

יַרֵפא ֶאת  ד ּוְשֹלֹמה הּוא ְיָבֵרְך וִׁ ְצָחק ְוַיֲעֹקב ֹמֶשה ְוַאֲהֹרן ָדוִׁ י ֶשֵבַרְך ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם יִׁ  Insert names)החולים מִׁ
here,) ים ְתַפְללִׁ יָמם ּוְלַרְפֹאָתם בעבורם.  ַבֲעבּור ֶשֲאַנְחנּו מִׁ ים ֲעֵליֶהם ְלַהֲחלִׁ ָמֵלא ַרֲחמִׁ ְשַכר ֶזה ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא יִׁ בִׁ

ְשַלח ָלֶהם יָקם ּוְלַהֲחיֹוָתם ְויִׁ ם ְלָכל ּוְלַהֲחזִׁ ן ַהָשַמיִׁ יד ריהםֵאב ְמֵהָרה ְרפּוָאה ְשֵלָמה מִׁ ְבתֹוְך ְשָאר חֹוֵלי  יהםּוְלָכל גִׁ
ְשָרֵאל, ְוחֹוֵלי  יב. ְונֹאַמר ָאֵמןאומות העולם יִׁ ְזַמן ָקרִׁ  :ְרפּוַאת ַהֶנֶפש ּוְרפּוַאת ַהגּוף, ַהְשָתא ַבֲעָגָלא ּובִׁ

Kaddish Substitute (Suggestion) 
ְתַקַדש  ְתַגַדל ְויִׁ ים ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא. ַעל ַהֹכל יִׁ ְתַנֵשא ְשמֹו ֶשל ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְמָלכִׁ ְתרֹוַמם ְויִׁ ְתָפַאר ְויִׁ ְשַתַבח ְויִׁ ְויִׁ

ְשָרֵאל ְרצֹון ָכל ֵבית יִׁ ְרצֹון ְיֵרָאיו ְוכִׁ ְרצֹונֹו ְוכִׁ  .ָבעֹוָלמֹות ֶשָבָרא ָהעֹוָלם ַהֶזה ְוָהעֹוָלם ַהָבא. כִׁ
י ֵשם  י ֵשם עונה: הל ק)ה .ְמֹבָרְך ֵמַעָתה ְוַעד עֹוָלם ’הְיהִׁ  (ְמֹבָרְך ֵמַעָתה ְוַעד עֹוָלם ’הְיהִׁ

ְך י ָשלֹום ְבֵחיֵלְך ַשְלָוה ְבַאְרְמנֹוָתיִׁ  .ְיהִׁ
ְמרּו ָאֵמן: שָרֵאל ְואִׁ ְמרוָמיו הּוא ַיֲעשה ָשלום ָעֵלינּו ְוַעל ָכל יִׁ  עושה ָשלום בִׁ

El Male for One’s Male Relative 

ים, שֹוֵכן  יםֵאל ָמֵלא ַרֲחמִׁ יָנה ,ַבְמרֹומִׁ ים, ְכזֹוַהר  ,ַהְמֵצא ְמנּוָחה ְנכֹוָנה, ַעל ַכְנֵפי ַהְשכִׁ ים ּוְטהֹורִׁ ְבַמֲעלֹות ְקדֹושִׁ
ים ירִׁ יַע ַמְזהִׁ ְשַמת ,ָהָרקִׁ י ֶנֶדר ְצָדָקה ְבַעד ַהְזָכַרת  (פלוני בן פלוני) ֶאת נִׁ ֶשָהַלְך ְלעֹוָלמֹו, ַבֲעבּור ֶשֶאֵתן ְבלִׁ

ְשמָ  ים ְבַגן ֵעֶדן ְתֵהא ְמנּוָחתֹו ,תֹונִׁ יֵרהּו ְבֵסֶתר ְכָנָפיו ְלעֹוָלמִׁ ים ַיְסתִׁ ים ֶאת  ,ָלֵכן ַבַעל ָהַרֲחמִׁ ְצרֹור ַהַחיִׁ ְצֹרר בִׁ ְויִׁ
ְשָמתֹו ְשָכבֹו, ְונֹאַמר ָאֵמן ,הּוא ַנֲחָלתֹו ה' .נִׁ  ְוָינּוַח ְבָשלֹום ַעל מִׁ

El Male for One’s Female Relative 

ים ים, שֹוֵכן ַבְמרֹומִׁ יָנה ,ֵאל ָמֵלא ַרֲחמִׁ ים, ְכזֹוַהר  ,ַהְמֵצא ְמנּוָחה ְנכֹוָנה, ַעל ַכְנֵפי ַהְשכִׁ ים ּוְטהֹורִׁ ְבַמֲעלֹות ְקדֹושִׁ
ים ירִׁ יַע ַמְזהִׁ ְשַמת ,ָהָרקִׁ י ֶנדֶ  (פלונית בת פלוני) ֶאת נִׁ ר ְצָדָקה ְבַעד ַהְזָכַרת ֶשָהְלָכה ְלעֹוָלָמּה, ַבֲעבּור ֶשֶאֵתן ְבלִׁ

ְשָמָתּה ים ְבַגן ֵעֶדן ְתֵהא ְמנּוָחָתּה ,נִׁ יֶרָה ְבֵסֶתר ְכָנָפיו ְלעֹוָלמִׁ ים ַיְסתִׁ ים ֶאת  ,ָלֵכן ַבַעל ָהַרֲחמִׁ ְצרֹור ַהַחיִׁ ְצֹרר בִׁ ְויִׁ
ְשָמָתּה ְשָכָבּה, ְונֹאַמר ָאֵמןְוָתנּוַח ְבָשלֹום ַעל  ,הּוא ַנֲחָלָתּה ה' .נִׁ  .מִׁ

 


