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תהלים קל

אתיָך ה’.
א ִׁשיר הַ מַ עֲלֹותִׁ :ממַ עֲמַ ִׁקים ְק ָר ִׁ
ב אֲ ֹדנָיִׁ ,ש ְמעָ ה בְ קֹולִׁיִׁ :ת ְהיֶינָה ָאזְ נֶיָךַ ,קשֻּׁ בֹות --לְקֹולַ ,תחֲ נּונָי.
ג ִׁאםֲ -עוֹנֹות ִׁת ְשמָ ר-יָּה --אֲ ֹדנָיִׁ ,מי ַי ֲעמֹד.
ד כִׁ י-עִׁ ְמָך הַ ְסלִׁיחָ ה --לְמַ עַ ןִׁ ,תּו ֵָרא.
יתי ה’ִׁ ,קּוְ ָתה נַפְ ִׁשי; וְ ל ְִׁדבָ רֹו הֹוחָ ל ְִׁתי.
ה ִׁקּוִׁ ִׁ
ו נַפְ ִׁשי לַא ֹדנָיִׁ --מש ְֹמ ִׁרים ַלב ֶֹקר ,ש ְֹמ ִׁרים ַלב ֶֹקר.
ז יַחֵ ל י ְִׁש ָר ֵאלֶ ,אל-ה’ :כִׁ י-עִׁ ם-ה’ הַ חֶ סֶ ד; וְ הַ ְרבֵ ה עִׁ מֹו פְ דּות.
ח וְ הּוא ,יִׁפְ דֶ ה ֶאת-י ְִׁש ָר ֵאלִׁ --מכֹלֲ ,ע ֹונ ָֹתיו.
ַאחֵ ינּו כָל בֵ ית י ְִׁש ָר ֵאל הַ נְתּונִׁים בַ צָ ָרה ּובַ ִׁשבְ יָה
עֹומ ִׁדים בֵ ין בַ יָם ּובֵ ין בַ יַבָ שָ ה
הָ ְ
הַ מָ קֹום י ְַרחֵ ם ֲעלֵיהֶ ם
יאם ִׁמצָ ָרה ל ְִׁרוָחָ ה
וְ יֹוצִׁ ֵ
ְאֹורה
ּומֵ אֲ ֵפלָה ל ָ
ּומ ִׁשעְ בּוד לִׁגְ אֻּׁ ָלה
ִׁ
הָ שָ ָתא בַ ֲע ָגלָא ּובִׁ זְ מַ ן ָק ִׁריב
וְ ִׁא ְמרּו ָאמֵ ן
ירפֵא ֶאת החולים ( Insert names
ּושֹלמֹה הּוא יְבָ ֵרְך וִׁ ַ
בֹותינּו ַאבְ ָרהָ ם ִׁיצְ חָ ק וְ ַי ֲעקֹב מֹשֶ ה וְ ַאהֲ רֹן דָ וִׁ ד ְ
ִׁמי שֶ בֵ ַרְך אֲ ֵ
 ,)hereבַ עֲבּור שֶ אֲ נ ְַחנּו ִׁמ ְת ַפ ְללִׁים בעבורם .בִׁ ְשכַר זֶה הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא יִׁמָ לֵא ַרחֲ ִׁמים ֲעלֵיהֶ ם ל ְַהחֲ לִׁימָ ם ּול ְַרפְ א ָֹתם
פּואה ְשלֵמָ ה ִׁמן הַ שָ מַ יִׁם ְלכָל ֵאבריהם ּו ְלכָל גִׁ ידיהם ְבתֹוְך ְש ָאר חֹולֵי
יֹותם וְ י ְִׁש ַלח לָהֶ ם ְמהֵ ָרה ְר ָ
יקם ּולְהַ חֲ ָ
ּולְהַ חֲ זִׁ ָ
פּואת הַ גּוף ,הַ ְש ָתא בַ ֲע ָגלָא ּובִׁ זְ ַמן ָק ִׁריב .וְ נ ֹאמַ ר ָאמֵ ן:
פּואת הַ ֶנפֶש ְּור ַ
י ְִׁש ָר ֵאל ,וְ חֹולֵי אומות העולם ְר ַ
)Kaddish Substitute (Suggestion

עַ ל הַ כֹל י ְִׁתגַדַ ל וְ י ְִׁת ַקדַ ש וְ י ְִׁש ַתבַ ח וְ י ְִׁתפ ַָאר וְ י ְִׁתרֹומַ ם וְ י ְִׁתנַשֵ א ְשמֹו שֶ ל מֶ לְֶך מַ ְלכֵי הַ ְמלָכִׁ ים הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא.
בָ עֹולָמֹות שֶ בָ ָרא הָ עֹולָם הַ זֶה וְ הָ עֹולָם הַ בָ א .כִׁ ְרצֹונֹו וְ כִׁ ְרצֹון י ְֵר ָאיו וְ כִׁ ְרצֹון כָל בֵ ית י ְִׁש ָר ֵאל.
י ְִׁהי שֵ ם ה’ ְמב ָֹרְך מֵ עַ ָתה וְ עַ ד עֹולָם( .הקהל עונה :י ְִׁהי שֵ ם ה’ ְמב ָֹרְך מֵ עַ ָתה וְ עַ ד עֹולָם)
נֹותיְִׁך.
י ְִׁהי שָ לֹום בְ חֵ ילְֵך שַ ְלוָה בְ ַא ְר ְמ ָ
ִׁשר ֵאל וְ ִׁא ְמרּו ָאמֵ ן:
עושה שָ לום בִׁ ְמרומָ יו הּוא ַיעֲשה שָ לום עָ לֵינּו וְ עַ ל כָל י ָ

El Male for One’s Male Relative

הֹורים ,כְ זֹוהַ ר
ּוט ִׁ
דֹושים ְ
רֹומים ,הַ ְמצֵ א ְמנּוחָ ה נְכֹונָה ,עַ ל ַכ ְנפֵי הַ ְשכִׁ ינָה ,בְ מַ עֲלֹות ְק ִׁ
ֵאל מָ לֵא ַרחֲ ִׁמים ,שֹוכֵן בַ ְמ ִׁ
הָ ָר ִׁקיעַ מַ זְ ִׁה ִׁיריםֶ ,את נ ְִׁשמַ ת (פלוני בן פלוני) שֶ הָ לְַך לְעֹולָמֹו ,בַ עֲבּור שֶ ֶא ֵתן בְ לִׁי נֶדֶ ר צְ דָ ָקה בְ עַ ד הַ זְ כ ַָרת
ירהּו בְ סֵ ֶתר כְ ָנפָיו לְעֹול ִָׁמים ,וְ יִׁצְ רֹר בִׁ צְ רֹור הַ ַחיִׁים ֶאת
נ ְִׁשמָ תֹו ,בְ גַן עֵ דֶ ן ְתהֵ א ְמנּוחָ תֹו ָלכֵן בַ עַ ל הָ ַרחֲ ִׁמים י ְַס ִׁת ֵ
נ ְִׁשמָ תֹו .ה' הּוא נַחֲ לָתֹו ,וְ יָנּוחַ בְ שָ לֹום עַ ל ִׁמ ְשכָבֹו ,וְ נ ֹאמַ ר ָאמֵ ן
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הֹורים ,כְ זֹוהַ ר
ּוט ִׁ
דֹושים ְ
רֹומים ,הַ ְמצֵ א ְמנּוחָ ה נְכֹונָה ,עַ ל ַכ ְנפֵי הַ ְשכִׁ ינָה ,בְ מַ עֲלֹות ְק ִׁ
ֵאל מָ לֵא ַרחֲ ִׁמים ,שֹוכֵן בַ ְמ ִׁ
הָ ָר ִׁקיעַ מַ זְ ִׁה ִׁיריםֶ ,את נ ְִׁשמַ ת (פלונית בת פלוני) שֶ הָ ְלכָה לְעֹולָמָ ּה ,בַ עֲבּור שֶ ֶא ֵתן ְבלִׁי נֶדֶ ר ְצדָ ָקה בְ עַ ד הַ זְ כ ַָרת
ירהָ בְ סֵ ֶתר כְ ָנפָיו לְעֹול ִָׁמים ,וְ יִׁצְ רֹר בִׁ צְ רֹור הַ ַחיִׁים ֶאת
נ ְִׁשמָ ָתּה ,בְ גַן עֵ דֶ ן ְתהֵ א ְמנּוחָ ָתּה ָלכֵן בַ עַ ל הָ ַרחֲ ִׁמים י ְַס ִׁת ֶ
נ ְִׁשמָ ָתּה .ה' הּוא נַחֲ ל ָָתּה ,וְ ָתנּוחַ בְ שָ לֹום עַ ל ִׁמ ְשכָבָ ּה ,וְ נ ֹאמַ ר ָאמֵ ן.

