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חכם ר‘ יהודה משה פתיה זצוק‘‘ל
אריאב בן ר‘ אביתר ושרונה זצ“ל

עזיז בן טאוס ז‘‘ל
שרה בת בסי ז‘‘ל

יוסף משען בן שמחה ז‘‘ל 
מזל בת  נעמי ז‘‘ל

לע‘‘נ כל הנפטרים מעם ישראל ובכללם

יחזקאל בן חביבה ז‘‘ל, נסים בן חוה ז‘‘ל



כתב הרה''ג המקובל האלקי חכם יהודה משה פתיא זצוק''ל בספרו הקדוש 
'מנחת יהודה – רוחות מספרות', כי אחר פטירת האדם, נפרעים ממנו על 

חטאיו אשר עשה על ידי עונשים הנקראים גלגולים, השם ישמור ויציל, והם 
גלגול האדם בדומם, צומח, חי או מדבר, וכמעט רוב בני האדם לא נמלטים 

מלהתגלגל בגלגולים אלו. ואין שום הצלה לאותו נפטר אלא אם חזר בתשובה 
אמיתית ועזב את חטאיו, סר מהדרך הרעה והתחיל לעשות טוב, לשמור וללכת

בדרך התורה והמצוות.

עקב כך תיקן הרב, תיקון נפטרים רחב וגדול, אותו יכולים יורשי הנפטר\ת 
לעשות, ובכך לעשות נחת רוח לנפטרים ולהושיעם מכף הקלע, מגלגולים 
ומגהינם. עוד כותב הרב כי ברוב הפעמים בוש מאוד הנפטר להגיע בחלום 
ולהראות שהוא עירום ויחף ואנשי צבא (מלאכי חבלה) סובבים אותו כמו 
שעושים לשופכי דמים. ונפשו תקצר מן הצער, ויצטרך להראות ברמז דק 

בחלום לאחד ממיודעיו וממכיריו שהוא בצער. ואם לא השגיחו קרוביו על זה, 
יצטרך לבוא בחלום לאחד מבני ביתו הקרובים אליו ולהראות להם שהוא חולה, 

עירום, רעב, עצוב, סובל וכיוצא בזה, ואם אין הם שמים לבם על כך, אין הוא 
יותר מגיע, ומקבל עליו דין שמים. והסיבה שהוא לא מגיע אל הקרובים אליו 

בתחילה היא, כי הוא בוש מהם יותר מן הרחוקים. לא לכל אדם יש זכות להגיע 
בחלום ולבקש תיקון לנפשו. ואף אם הוא מגיע, יתכן ומורידים מזכויותיו 

שעשה בכדי להגיע. ואם קרוביו לא שמו על לבם לסייע בתיקון הנפטר, יוצא 
שהוא הגיע לשווא וגם איבד מזכויותיו. 

מוסיף הרב כי סדר לימוד תיקון אחד ארוך הכולל בתוכו קריאת כל ספר 
תהילים עם 7 כורתי ברית, הוצאת ספר תורה, תקיעות שופר, הדלקת נרות 

ועוד, מועיל לכמה אנשים בו זמנית, וגם האב יכול להצטרף עם הציבור 
העושים תיקון לבנו. אולם לא כולם יכולים, בגלל סיבות שונות להשתתף 

ולערוך תיקון זה, ולכן הביא הרב בספרו גם את תיקון הנפטרים הקצר אשר 
מועיל ומסייע מאוד לתיקון נפש הנפטר.

מבוא והבהרה לגבי התיקון
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יש להדגיש שאין לאדם לחשוב אעשה עבירות ואמרוד ח‘‘ו בבורא עולם,  
ואצווה את בני שלאחר פטירתי יערכו בעבורי תיקון זה. כמובן שהדבר לא יועיל.

אלא אדם יהודי, יילמד תורה, ויקיים מצוות וישתדל בכל כוחו לעבוד את בורא
עולם שנתן לו הכל, כולל את נשמתו ואת הזכות להגיע לעולם ולתקן את

מעשיו ואת עוונותיו מגלגולים קודמים. 

לפני עריכת התיקון, היורשים יתפללו לבורא עולם ויבקשו ממנו סליחה בעבור
הנפטר על חטאיו, ויקבצו עשרה אנשים כשרים לעריכת התיקון.

עוד כותב שם הרב שאם אותו נפטר אינו מוחזק בתור אדם כשר לא יספיק
לערוך את התיקון פעם או פעמיים אלא יערכו את התיקון עד שיראו אותו 

מגיע בחלום, לבוש בגדים ואינו עצוב. וכל הזריז לעשות תיקון זה שעה אחת 
קודם הרי זה משובח, ואם אפשר לעשותו בתוך שבעת ימי האבלות, טוב הדבר 

מאוד כיוון ויכול להצילו אף מדין חיבוט הקבר !
את התיקון כדאי לומר כבר בעת יציאת היורשים על קבר הנפטר, ואם לא 

הספיקו או רוצים לקיים את התיקון שוב, ניתן לערוך אותו גם בבית הכנסת, 
וטוב במניין כדי שיאמרו אחרי סדר התיקון קדיש, וטוב לומר תיקון זה בכל 

השנה, ובפרט לאחר הלוויה, בשבעה, בשלושים, וביום הזכרון הוא יום 
השנה (יארצייט).

אם אין באפשרותו לומר את התיקון במניין, יאמר בשלושה, ואפילו יחיד בביתו.
אין לומר את התיקון בלילה.

נשים יכולות לומר את התיקון, אולם עליהן לאמרו כאשר הן לבושות בצניעות,
ועם כיסוי ראש לראשן - מטפחת ולא פאה נכרית, שהאיסור לחבישתה גדול

וחמור מאוד. כמו גם לא טוב כלל שיכנסו לבית העלמין כיוון ומצויים שם 
מזיקין רוחניים אשר עלולים לפגוע בהן).

תודתנו על הוצאת ספר זה נתונה לר' אליהו עובדיה הי''ו חתן בן הרב פתיא, 
ולגב' רחל הלל, נכדת הרב פתיא. יהי רצון שהקב''ה יזכה אותם בכל 

מיני דמיטב, בשפע של ברכות והצלחה בכל מעשה ידיהם בכל, מכל, כל. 
יהי רצון, שנזכה ותחזינה עינינו בשוב השם לציון ברחמים, בבניית בית 

המקדש ובביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן ואמן.
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ברכה בבואו לבית החיים
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ברוך אתה (ה‘ אלהינו מלך העולם), אשר יצר אתכם בדין, 
וזן וכלכל אתכם בדין, והמית אתכם בדין, ויודע מספר ֹכלכם בדין, 

ועתיד להחזיר ולהחיותכם בדין, 
ברוך אתה ה‘, מחיה המתים.

אתה גבור לעולם אדני, מחיה מתים אתה, רב להושיע, מכלכל 
חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים, סומך נופלים, ורופא חולים, 

ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו ִליֵשֵני עפר. מי כמוך בעל גבורות, 
ומי דומה ָלְך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, 

ונאמן אתה להחיות מתים.

בקשה לפני תחילת הלימוד
 
  

הרי אנחנו לומדים לתיקון נפש, ורוח ונשמה הם ומלבושיהם של 
הנפטר\ת (פלוני\ת בן\ת פלוני\ת) שתהיה מנוחתו\ה כבוד בגן עדן.

והוא רחום יכפר עוון בזאת ההנאה שאנחנו נהנים על אודות פלוני\ת 
בן\ת פלוני\ת. חטאתו\ה תכופר ונפשו\ה בטוב תלין ותנוח עם גורל 
הצדיקים, ורוחו\ה תרגיע עם חלק הטובים בטוב המיטיבים היורשים 

בעדו אמן.



5

ית  ֵבּ ְזַמן ֶשׁ ים ִבּ ִמּ ִהְקִטירּו ֲאבֹוֵתינּו ְלָפֶניָך ֶאת ְקטֶרת ַהַסּ ה הּוא ה' ֱאֹלֵהינּו ֶשׁ ַאָתּ
תֹוָרָתְך: תּוב ְבּ ָכּ ה ְנִביָאְך ַכּ ר ִצִוּיָת אֹוָתם ַעל-ַיד מֶשׁ ֲאֶשׁ ׁש ַקָיּם ַכּ ְקָדּ ַהִמּ

  
ד  ה ַבּ ים ּוְלבָנה ַזָכּ ָנה ַסִמּ ֵחֶלת ְוֶחְלְבּ ים ָנָטף | ּוְשׁ ה ַקח-ְלָך ַסִמּ ַוּיאֶמר ה' ֶאל-מֶשׁ

ַחְקָתּ  ח ָטהֹור קֶדׁש: ְוָשׁ ַבד ִיְהיה: ְוָעִשיָת אָתּה ְקטֶרת רַקח ַמֲעֵשה רֹוֵקַח ְמֻמָלּ ְבּ
ה קֶדׁש  ָמּ ר ִאָוֵּעד ְלָך ָשׁ אֶהל מֹוֵעד ֲאֶשׁ ה ִלְפֵני ָהֵעֻדת ְבּ ָנּ ה ִמֶמּ ה ָהֵדק ְונַתָתּ ָנּ ִמֶמּ

ּבֶקר  ּבֶקר ַבּ ים ַבּ ְהֶיה ָלֶכם: ְוֶנֱאַמר: ְוִהְקִטיר ָעָליו ַאֲהרן ְקטֶרת ַסִמּ ים ִתּ ָקָדִשׁ
ה  ִים ַיְקִטיֶרָנּ ין ָהַעְרַבּ רת ֵבּ ה: ּוְבהֲעֹלת ַאֲהרן ֶאת-ַהֵנּ רת ַיְקִטיֶרָנּ ֵהיִטיבֹו ֶאת-ַהֵנּ ְבּ

ִמיד ִלְפֵני ה' ְלדרֵתיֶכם:   ְקטֶרת ָתּ

מֹוָנה ָמִנים ָהיּו ָבּה.  ים ּוְשׁ ׁ ִשּ ֹלׁש ֵמאֹות ְוִשׁ יַצד. ְשׁ טֶרת ֵכּ ּטּום ַהְקּ ָנן. ִפּ נּו ַרָבּ ָתּ
ּבֶקר  ָכל-יֹום. ַמֲחִציתֹו ַבּ ה ָמֶנה ְבּ ִמְנַין ְימֹות ַהַחָמּ ה ְכּ ׁ ים ַוֲחִמָשּ ׁ ִשּ ֹלש ֵמאֹות ְוִשׁ ְשׁ

דֹול ְונֹוֵטל ֵמֶהם ְמֹלא  ֶהם ַמְכִניס ּכֵהן ָגּ ֵמּ ה ָמִנים ְיֵתִרים ֶשׁ ֹלָשׁ ֶעֶרב. ּוְשׁ ּוַמֲחִציתֹו ָבּ
ֵדי ְלַקֵיּם ִמְצַות  ּפּוִרים ְכּ ֶעֶרב יֹום ַהִכּ ת ְבּ ֶשׁ ְכֶתּ ּפּוִרים. ַמֲחִזיָרן ַלַמּ יֹום ַהִכּ ָחְפָניו ְבּ

ר ַסֲמָמִנים ָהיּו ָבּה. ְוֵאּלּו ֵהן: (טוב למנותם באצבעותיו) ה. ְוַאַחד ָעָשׂ ָקּ ה ִמן ַהַדּ ָקּ ַדּ
ְבִעים ָמֶנה.  ְבִעים ִשׁ ַקל ִשׁ בֹוָנה. ִמְשׁ ָנה. ד ְוַהְלּ ּפֹוֶרן. ג ְוַהֶחְלְבּ ִרי. ב ְוַהִצּ א ַהֳצּ

ר ָמֶנה.  ה ָעָשׂ ׁ ָשּ ר ִשׁ ה ָעָשׂ ׁ ָשּ ַקל ִשׁ . ח ְוַכְרּכֹום. ִמְשׁ ּבֹוֶלת ֵנְרְדּ ה מֹור. ו ּוְקִציָעה. ז ְוִשׁ
ָעה  ְשׁ יָנא ִתּ ְרִשׁ ָעה. ּבֹוִרית ַכּ ְשׁ מֹון ִתּ ה. יא ִקָנּ ֹלָשׁ ר. י ִקּלּוָפה ְשׁ ֵנים ָעָשׂ ְט ְשׁ ט קֹוְשׂ

ָלָתא. ְוִאם ֹלא ָמָצא ֵיין ַקְפִריִסין ֵמִביא  ין ְתּ ָלת ְוַקִבּ ין. ֵיין ַקְפִריִסין ְסִאין ְתּ ַקִבּ
הּוא.  ל ֶשׁ ן ָכּ יק. ֶמַלח ְסדֹוִמית רֹוַבע. ַמֲעֶלה ָעָשׁ ֲחַמר ִחיָור ַעִתּ

ָסָלּה.  ַבׁש ְפּ ּה ְדּ ִהיא. ִאם ָנַתן ָבּ ל-ֶשׁ ן ָכּ ת ַהַיְּרֵדּ ַפּ ְבִלי אֹוֵמר: ַאף ִכּ י ָנָתן ַהַבּ ִרִבּ
ל-ַסֲמָמֶניָה ַחָיּב ִמיָתה:  ר ַאַחת ִמָכּ ְוִאם ִחֵסּ

ָטף.  ָרף ַהּנֹוֵטף ֵמֲעֵצי ַהְקּ א ְשׁ ִרי ֵאינֹו ֶאָלּ ְמִליֵאל אֹוֵמר: ַהֳצּ ן ַגּ ְמעֹון ֶבּ ן ִשׁ  ַרָבּ
ֵהא ָנָאה.  ְתּ ֵדי ֶשׁ ּפֹוֶרן ְכּ ּה ֶאת ַהִצּ ּפֹות ָבּ ֵדי ְלַשׁ יָנא ְלָמה ִהיא ָבָאה ְכּ ְרִשׁ ּבֹוִרית ַכּ

ֵהא ַעָזּה.  ְתּ ֵדי ֶשׁ ּפֹוֶרן ְכּ רֹות ּבֹו ֶאת ַהִצּ ֵדי ִלְשׁ ֵיין ַקְפִריִסין ְלָמה הּוא ָבא ְכּ

תיקון נפטרים הקצר
פרשת פיטום הקטורת



ב ָלנּו ֱאֹלֵהי ַיֲעקב ֶסָלה: ָגּ נּו. ִמְשׂ ה' ְצָבאֹות ִעָמּ
 

ְך:  ֵרי ָאָדם ּבֵטַח ָבּ ה' ְצָבאֹות. ַאְשׁ

ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום-ָקְרֵאנּו:  יָעה. ַהֶמּ ה' הֹוִשׁ

ִנים ַקְדמִנּיֹות:  יֵמי עֹוָלם ּוְכָשׁ ָלִים. ִכּ ְוָעְרָבה ַלה' ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוָשׁ
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בֹוד:   ֵני ַהָכּ ׁש ִמְפּ ְקָדּ ִמּ ֵאין ַמְכִניִסין ֵמי ַרְגַלִים ַבּ א ֶשׁ ַוֲהֹלא ֵמי ַרְגַלִים ָיִפין ָלּה ֶאָלּ
ֵני  הּוא ׁשֹוֵחק אֹוֵמר ָהֵדק ֵהיֵטב. ֵהיֵטב ָהֵדק. ִמְפּ ֶשׁ י ָנָתן אֹוֵמר: ְכּ ְנָיא, ִרִבּ ַתּ

ַמְענּו.  ִליׁש ּוְלָרִביַע ֹלא ָשׁ ָרה. ְלָשׁ ֵשׁ ָמּה ַלֲחָצִאין ְכּ ְטּ ִמים. ִפּ ָשׂ ַהּקֹול ָיֶפה ַלְבּ ֶשׁ

ל ר ַאַחת ִמָכּ ָרה ַלֲחָצִאין. ְוִאם ִחֵסּ ֵשׁ ָתּה ְכּ ִמָדּ ָלל: ִאם ְכּ י ְיהּוָדה: זֶה ַהְכּ ָאַמר ִרִבּ
ַסֲמָמֶניָה ַחָיּב ִמיָתה:  

יַרִים ַלֲחָצִאין.  ל ִשׁ ָנה ָהְיָתה ָבָאה ֶשׁ ְבִעים ָשׁ ים אֹו ְלִשׁ ׁ ִשּ ָרא: ַאַחת ְלִשׁ ֵני ַבר ַקָפּ ָתּ

ַבׁש ֵאין ָאָדם ָיכֹול ַלֲעמֹוד  ל ְדּ ּה ָקְרטֹוב ֶשׁ ָרא: ִאּלּו ָהָיה נֹוֵתן ָבּ ֵני ַבר ַקָפּ ְועֹוד ָתּ
אר  י ָכל-ְשׂ ַהּתֹוָרה ָאְמָרה: ִכּ ֵני ֶשׁ ַבׁש ִמְפּ ּה ְדּ ה ֵאין ְמָעְרִבין ָבּ ֵני ֵריָחּה. ְוָלָמּ ִמְפּ

ה ַלה':  ׁ ּנּו ִאֶשּ ַבׁש ֹלא-ַתְקִטירּו ִמֶמּ ְוָכל-ְדּ
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ה ָיֵדינּו ּכוְנֵנהּו: ה ָיֵדינּו ּכוְנָנה ָעֵלינּו. ּוַמֲעֵשׂ ִויִהי נַעם ֲאדָני ֱאלֵהינּו ָעֵלינּו. ּוַמֲעֵשׂ
  

(יחזור על הפסוק שוב)

י ִיְתלוָנן: ַדּ ֵצל ַשׁ ֵסֶתר ֶעְליון. ְבּ ב ְבּ יֵשׁ
אַמר לה' ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי. ֱאלַהי ֶאְבַטח ּבו:

ֶבר ַהּוות: ח ָיקּוׁש ִמֶדּ יְלָך ִמַפּ י הּוא ַיִצּ ִכּ
ה ְוסֵחָרה ֲאִמּתו: ְחֶסה. ִצָנּ ָנָפיו ֶתּ ֶאְבָרתו ָיֶסְך ָלְך ְוַתַחת ְכּ ְבּ

ַחד ָלְיָלה. ֵמֵחץ ָיעּוף יוָמם: לא ִתיָרא ִמַפּ
ֶטב ָיׁשּוד ָצֳהָרִים: אֶפל ַיֲהלְך. ִמֶקּ ֶבר ָבּ ִמֶדּ

ׁש: ָך ֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנָך. ֵאֶליָך לא ִיָגּ ְדּ ִיּפל ִמִצּ
ְרֶאה: ִעים ִתּ ַמת ְרָשׁ ֻלּ יט. ְוִשׁ ֵעיֶניָך ַתִבּ ַרק ְבּ

ְמָתּ ְמעוֶנָך: ה ה' ַמְחִסי. ֶעְליון ַשׂ י ַאָתּ ִכּ
ָאֳהֶלָך: ה ֵאֶליָך ָרָעה. ְוֶנַגע לא ִיְקַרב ְבּ לא ְתֻאֶנּ

ָרֶכיָך: ָכל ְדּ ָמְרָך ְבּ ְך. ִלְשׁ י ַמְלָאָכיו ְיַצֶוּה ָלּ ִכּ
ֶאֶבן ַרְגֶלָך: ּגף ָבּ ן ִתּ אּוְנָך. ֶפּ ׂ ִים ִיָשּ ַפּ ַעל ַכּ

ין: ִפיר ְוַתִנּ ְרמס ְכּ ְדרְך. ִתּ ַחל ָוֶפֶתן ִתּ ַעל ַשׁ
ִמי: י ָיַדע ְשׁ ֵבהּו ִכּ ְגּ ֵטהּו. ֲאַשׂ ק ָוֲאַפְלּ י ִבי ָחַשׁ ִכּ

ֵדהּו: ֵצהּו ַוֲאַכְבּ ִיְקָרֵאִני ְוֶאֱעֵנהּו ִעּמו ָאנִכי ְבָצָרה. ֲאַחְלּ
יׁשּוָעִתי: יֵעהּו. ְוַאְרֵאהּו ִבּ ִבּ אֶרְך ָיִמים ַאְשׂ

מזמור יושב בסתר עליון
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יכוון במחשבתו את האות הראשונה בכל מילה

יר ְצרּוָרה         (אבג יתצ) ִתּ ת ְיִמיֶנָך ַתּ ֻדַלּ ֹכַח ְגּ א ְבּ ָאָנּ

ֵבנּו ַטֲהֵרנּו נֹוָרא           (קרע שטן) ְגּ ָך ַשׂ ת ַעֶמּ ל ִרַנּ ַקֵבּ

ְמֵרם        (נגד יכש) ָבַבת ָשׁ י ִיחּוֶדָך ְכּ ָנא ִגּבֹור ּדֹוְרֵשׁ

ְמֵלם   (בטר צתג) ִמיד ָגּ ְרֵכם ַטֲהֵרם ַרֲחֵמי ִצְדָקֶתָך ָתּ ָבּ

רֹוב טּוְבָך ַנֵהל ֲעָדֶתָך          (חקב טנע) ֲחִסין ָקדֹוׁש ְבּ

ֶתָך          (יגל פזק) ׁ ֵנה זֹוְכֵרי ְקֻדָשּ ָך ְפּ ֶאה ְלַעְמּ ָיִחיד ֵגּ

ֲעלּומֹות (שקו צית) ַמע ַצֲעָקֵתנּו יֹוֵדַע ַתּ ל ּוְשׁ ְוָעֵתנּו ַקֵבּ ַשׁ

  יאמר בלחש את הפסוק:
   

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד  ם ְכּ רּוְך ֵשׁ ָבּ

אנא בכח
מיוחס לר‘ נחוניא בן הקנה
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ה ָיֵדינּו ּכוְנֵנהּו:  ה ָיֵדינּו ּכוְנָנה ָעֵלינּו. ּוַמֲעֵשׂ                    ִויִהי נַעם ֲאדָני ֱאלֵהינּו ָעֵלינּו. ּוַמֲעֵשׂ
(יחזור שוב על הפסוק)               

ן.  ָבּ ֻחְשׁ ַאְנְתּ הּוא ָחד ְוָלא ְבּ ִביא ָזכּור ְלטוב ְוָאַמר: ִרּבון ָעְלִמין ְדּ ַתח ֵאִלָיּהּו ַהָנּ ָפּ
ְך  ִפיָסא ָבּ ָבה ְתּ ל ְסִתיִמין ֵלית ַמֲחָשׁ ִאין ְסִתיָמא ַעל ָכּ ל ִעָלּ ָאה ַעל ָכּ ַאְנְתּ הּוא ִעָלּ

ר ְסִפיָרן ְלַאְנָהָגא ְבהון  ּקּוִנין ְוָקֵריָנן לון ֶעֶשׂ ר ִתּ ְקְתּ ֶעֶשׂ ַאַפּ ָלל. ַאְנְתּ הּוא ְדּ ְכּ
א.  ֵני ָנָשׁ יַאת ִמְבּ ִסּ ְלָין. ּוְבהון ִאְתַכּ ִאְתַגּ ְלָין ְוָעְלִמין ְדּ ָלא ִאְתַגּ ָעְלִמין ְסִתיִמין ְדּ

ַאְפִריׁש ַחד ִמן  ל ָמאן ְדּ ָגאו ָכּ ַאְנְתּ ִמְלּ יר לון ּוְמַיֵחד לון. ּוְבִגין ְדּ ְוַאְנְתּ הּוא ְדָקִשׁ
ר ְסִפיָרן ִאּנּון  ין ֶעֶשׂ ְך. ְוִאֵלּ ִאּלּו ַאְפִריׁש ָבּ יב ֵליּה ְכּ ר ִאְתַחִשׁ ין ֶעֶשׂ ַחְבֵריּה ֵמִאֵלּ

ַאְנִהיג לון. ְוֵלית ָמאן  ינוִני. ְוַאְנְתּ הּוא ְדּ ִסְדָרן ַחד ָאִריְך ְוָחד ָקֵצר ְוַחד ֵבּ ַאְזִלין ְכּ
ְיהּו  ִמַנּ ְנְתּ לון ְדּ ַקּ ין ַתּ ל ִסְטָרא. ְלבּוִשׁ א ְוָלא ִמָכּ א ְוָלא ְלַתָתּ ַאְנִהיג ָלְך ָלא ְלֵעיָלּ ְדּ

ין  י ְלבּוִשׁ ִאְתְקִריאּו גּוָפא ְלַגֵבּ ְנְתּ לון ְדּ ַקּ ה גּוִפין ַתּ א. ְוַכָמּ ָמִתין ִלְבֵני ָנָשׁ ַפְרִחין ִנְשׁ
בּוָרה ְדרוָעא  רוָעא ְיִמיָנא. ְגּ ִתּקּוָנא ָדא. ֶחֶסד ְדּ ְמַכְסָין ֲעֵליהון ְוִאְתְקִריאּו ְבּ ִדּ

ִרית  גּוָפא אות ְבּ ֵרין ׁשוִקין. ְיסוד ִסּיּוָמא ְדּ ְפֶאֶרת ּגּוָפא. ֶנַצח ְוהוד ְתּ ָמאָלא. ִתּ ְשׂ
ָבה  ה ָקֵריָנן ָלּה. ָחְכָמה מוָחא ִאיִהי ַמֲחָשׁ ַעל ֶפּ ְבּ ה ּתוָרה ֶשׁ קֶדׁש. ַמְלכּות ֶפּ

רות לה' ֱאלֵהינּו. ְסָתּ ִתיב ַהִנּ ֵרין ְכּ ין ְתּ ב ֵמִבין. ְוַעל ִאֵלּ א ּוָבּה ַהֵלּ יָנה ִלָבּ ָגאו. ִבּ ִמְלּ
ית ַאֲחִרית. ְוִאיהּו  יד ֵמֵראִשׁ ֶתר ַמְלכּות. ְוָעֵליּה ִאְתַמר ַמִגּ ֶתר ֶעְליון ִאיהּו ֶכּ ֶכּ

ִאיהּו  ָגאו ִאיהּו אות יו"ד אות ֵה"א אות ָוא"ו ְואות ֵה"א ְדּ י. ִמְלּ א ִדְתִפֵלּ ַקְרַקְפָתּ
ֵקי ְלִאיָלָנא  ַמָיּא ְדַאְשׁ ְדרועוי ְוַעְנּפוי. ְכּ ִאיָלָנא ִבּ ְקיּו ְדּ אַרח ֲאִצילּות. ִאיהּו ַשׁ

ְקיּו:  ַההּוא ַשׁ י ְבּ ְוִאְתַרֵבּ

ַההּוא  ֵקי ְלִאיָלָנא ְבּ ּבות ְדַאְשׁ ת ַהִסּ ת ָהִעּלות ְוִסַבּ ִרּבון ָעְלִמין ַאְנְתּ הּוא ִעַלּ
ְמיון  ִאיהּו ַחִיּים ְלגּוָפא. ּוָבְך ֵלית ִדּ ְמָתא ְלגּוָפא ְדּ ִנְשׁ ְנִביעּו. ְוַההּוא ְנִביעּו ִאיהּו ְכּ

הון  ְקְתּ ִמְנּ ַמָיּא ְוַאְרָעא. ְוַאַפּ ל ַמה ִדְלָגאו ּוְלַבר. ּוָבָראָת ְשׁ ּיּוְקָנא ִמָכּ ְוֵלית ִדּ
ין  ִבּ ָתא ְדֵעֶדן ְוִעְשׂ ִאין ְוִגְנּ א ְוִסיֲהָרא ְוכוְכַבָיּא ּוַמָזֵּלי. ּוְבַאְרָעא ִאיָלִנין ּוְדָשׁ ְמָשׁ ִשׁ
ִאין ְוֵאיְך ִיְתַנֲהגּון  הון ִעָלּ מוְדָעא ְבּ ְתּ א. ְלִאְשׁ ְוֵחיָון ְועוִפין ְונּוִנין ּוְבִעיִרין ּוְבֵני ָנָשׁ

פתח אליהו הנביא זכור לטוב
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ָלל. ּוַבר  ְך ְכּ ָיַדע ָבּ ֵאי ְוֵלית ְדּ ֵאי ְוַתָתּ מוְדָען ֵמִעָלּ ְתּ ִאין. ְוֵאיְך ִאְשׁ ִאין ְוַתָתּ הון ִעָלּ ְבּ
ל  א. ְוָכל ְסִפיָרן ָכּ מוָדע ָאדון ַעל ּכָלּ ְתּ ֵאי. ְוַאְנְתּ ִאְשׁ ֵאי ְוַתָתּ ִעָלּ ְך ֵלית ִיחּוָדא ְבּ ִמָנּ

ַאְנְתּ  ם ְיִדיַע ְדּ ם ְיִדיַע. ּוְבהון ִאְתְקִריאּו ַמְלָאַכָיּא. ְוַאְנְתּ ֵלית ָלְך ֵשׁ ַחד ִאית ֵליּה ֵשׁ
הון.  ק ִמְנּ ָלּ ְסַתּ ֻכְלהּו. ְוַכד ַאְנְתּ ִתּ ִלימּו ְדּ ָמָהן ְוַאְנְתּ הּוא ְשׁ ל ְשׁ א ָכּ הּוא ְמַמֵלּ

ָחְכָמה ְיִדיָעא.  ים ְוָלאו ְבּ ָמָתא. ַאְנְתּ ַחִכּ גּוָפא ְבָלא ִנְשׁ ָמָהן ְכּ הּו ְשׁ ְלּ ָארּו ֻכּ ְתּ ִאְשׁ
מוְדָעא  ְתּ א ְלִאְשׁ יָנה ְיִדיָעא. ֵלית ָלְך ֲאָתר ְיִדיָעא. ֶאָלּ ַאְנְתּ הּוא ֵמִבין ְוָלאו ִמִבּ

א. ּוְלַאְחָזָאה לון ֵאיְך ִאְתְנִהיג ָעְלָמא ְבִדיָנא ּוְבַרֲחֵמי  ְקָפְך ְוֵחיָלְך ִלְבֵני ָנָשׁ ֻתּ
ט ַעּמּוָדא  ָפּ ין ִאיהּו ְגבּוָרה. ִמְשׁ א. ִדּ ְבֵני ָנָשׁ פּום עוָבֵדיהון ִדּ ט ְכּ ָפּ ְדִאינּון ֶצֶדק ּוִמְשׁ
ֵרין ַסְמֵכי ְקׁשוט. ִהין ֶצֶדק אות  א מאְזֵני ֶצֶדק ְתּ יָשׁ ְדֶאְמָצִעיָתא. ֶצֶדק ַמְלכּוָתא ַקִדּ

ִאיהּו  ִאית ָלְך ֶצֶדק ְיִדיָעא ְדּ א ְלַאְחָזָאה ֵאיְך ִאְתְנִהיג ָעְלָמא. ֲאָבל ָלאו ְדּ ִרית. ּכָלּ ְבּ
י  ָלל. קּום ִרִבּ ין ִמּדות ְכּ ל ִאֵלּ ט ְיִדיָעא ְדִאיהּו ַרֲחֵמי. ְוָלאו ִמָכּ ָפּ ִדין. ְוָלאו ִמְשׁ

ָאה ָרִזין ְטִמיִרין ַעל  ין ַעל ְיָדְך. ְדָהא ְרׁשּוָתא ִאית ָלְך ְלַגָלּ ׁשּון ִמִלּ ְמעון ְוִיְתַחְדּ ִשׁ
ָען. ר ָנׁש ַעד ְכּ ָאה ְלׁשּום ַבּ ְיָדְך ַמה ְדָלא ִאְתְיִהיב ְרׁשּו ְלַגָלּ

ָמעּו ִאּנּון  ִאין ְשׁ בּוָרה ְוכּו'. ִעָלּ ה ְוַהְגּ ֻדָלּ ַתח ְוָאַמר: ְלָך ה' ַהְגּ ְמעון ָפּ י ִשׁ ָקם ִרִבּ
נּו ׁשוְכֵני ָעָפר.  ַנְתכון. ָהִקיצּו ְוַרְנּ ׁ ָערּו ִמְשּ ֶחְברון ְוַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ִאְתּ ִמיִכין ְדּ ְדּ

י ֵער. ְוָלאו  ָנה ְוִלִבּ ּה ֲאִני ְיֵשׁ ִאְתַמר ָבּ ְטָרא ְדַההּוא ְדּ ִאּנּון ִמִסּ יַקָיּא ְדּ ין ִאּנּון ַצִדּ ִאֵלּ
נּו ְוכּו'. ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ַאְנְתּ ַוֲאָבָהן  א ִאְתַמר ְבהון ָהִקיצּו ְוַרְנּ ִאּנּון ֵמִתים. ּוְבִגין ָדּ

יַקָיּא  ַען ַצִדּ ַעד ְכּ ָנה ְבָגלּוָתא. ְדּ ִאיִהי ְיֵשׁ א ְדּ ִכיְנָתּ ְשׁ ָערּוָתא ִדּ נּו ְלִאְתּ ָהִקיצּו ְוַרְנּ
י ַרְעָיא  ַלת ָקִלין ְלַגֵבּ א ְתּ ִכיְנָתּ א ְבחוֵריהון. ִמָיּד ָיִהיַבת ְשׁ ְנָתּ הּו ְדִמיִכין ְוִשׁ ְלּ ֻכּ

ְמֵהיְמָנא ְוִייָמא ֵליּה: 
ע ַאְתָון  ַאְרָבּ אי ְבּ קּום ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא - ְדָהא ֲעָלְך ִאְתַמר קול ּדוִדי דוֵפק ְלַגָבּ

ת  ם ֲעוֵנְך ַבּ ִתי. ְדָהא ַתּ ְתִחי ִלי ֲאחוִתי ַרְעָיִתי יוָנִתי ַתָמּ יֵליּה. ְוִייָמא ְבהון ִפּ ִדּ
א  א ָאַמר ֻקְדָשׁ י ִנְמָלא ָטל. ַמאי ִנְמָלא ָטל? - ֶאָלּ ראִשׁ ִצּיון לא יוִסיף ְלַהְגלוֵתְך. ֶשׁ

ֵביָתא ִדיִלי  ָעאְלָנא ְבּ א ְדּ ָשׁ י ַמְקְדּ ִמּיוָמא ְדִאְתָחַרב ֵבּ ְבְתּ ְדּ ִריְך הּוא, ַאְנְתּ ָחַשׁ ְבּ
ָגלּוָתא. ֲהֵרי ָלְך  ַאְנְתּ ְבּ ל ִזְמָנא ְדּ ָלא ָעאְלָנא ָכּ ּוָבא, ָלאו ֲהִכי, ְדּ ְוָעאְלָנא ְבִיּשׁ

יָלּה  ִלימּו ִדיָלּה ְוַחִיּים ִדּ ָגלּוָתא. ְשׁ ִכיְנָתא ְבּ י ִנְמָלא ָטל, ֵה"א ְשׁ ראִשׁ ִסיָמָנא: ֶשׁ
א  ִכיְנָתּ ִאיהּו ַטל. ְוָדא ִאיהּו אות יו"ד אות ֵה"א ואות ָוא"ו. ְואות ֵה"א ִאיִהי ְשׁ

ן  ָבּ ְסִליקּו ַאְתָון ְלֻחְשׁ א אות יו"ד אות ֵה"א ְואות ָוא"ו, ִדּ ן ט"ל, ֶאָלּ ָבּ ְדָלא ֵמֻחְשׁ
ִאין. ִמַיּד ָקם ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא  ָכל ְמקוִרין ִעָלּ ִביעּו ְדּ א ִמְנּ ִכיְנָתּ ִאיִהי ַמְלָיא ִלְשׁ ָט"ל. ְדּ

רּוְך ה' ְלעוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן:   אן ָרָזא ְדִיחּוָדא. ָבּ יּה. ַעד ָכּ ין ִעֵמּ יִשׁ ַוֲאָבָהן ַקִדּ
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  (מנוסח בלשון זכר. כשעורכים את התיקון לנפטרת יש לשנות הנוסח לנקבה)

יהי רצון מלפניך ה' אֹלהינו ואֹלהי אבותינו, אב הרחמים והסליחות, המרחם 
על כל העולמות, שתרחם על עמך ישראל, ועל כל נפשות רוחות ונשמות 
הרשעים הנדונים בגיהנם, והמגולגלים בדומם ובצומח, ובחי בלתי מדבר 

ובחי מדבר. ועל כל נפשות רוחות ונשמות הערטילאין המשוטטים בעולם, 
וההולכים מדחי אל דחי ביד מלאכי חבלה, ונקלעים בכף הקלע. ובכללם 

תרחם על נפש רוח ונשמה של פלוני\ת בן\בת פלוני\ת (ויכול להוסיף שמות 
נוספים אם רוצה).

אל מלא רחמים, יהמו נא רחמיך עליהם, והקל את העונש המוטל עליהם, כי 
אתה הוא בעל הרחמים והסליחות, ואף על פי שחטאו, ועוו ופשעו לפניך, 

ופגמו בעולמות העליונים, ובשורשי נפשם, רוחם ונשמתם, הלא אין מעצור 
לפניך לתקן פגם שלהם, ברחמיך הרבים, בחסדיך הפשוטים. ותמֹחק את 

שטרי חובם מעליהם, ותשליך במצולות ים כל חֹטאתם.

ובכן יהי רצון מלפניך ה' אֹלהינו ואֹלהי אבותינו, שתקבל ברחמים וברצון 
את תפילתנו שאנחנו מתפללים לפניך, על נפש רוח ונשמה של עבדך\אמתך 

פלוני\ת בן\בת פלוני\ת (ופלוני\ת בן\בת פלוני\ת). 

אנא אב הרחמים והסליחות, סלח נא לחטאתו ולעוונו, ומחה והעבר את כל 
פשעיו מנגד עיניך כגודל חסדיך. ואף על פי שיש עדיין עליו דין וחשבון, 

להיות מחויב להיענש בעונשים קלים או חמורים, הלא לך ה' החסד לתת עליו 
חסד של חינם, ותקרע את רוע גזר דינו מעליו. ויעלה ויבוא ויגיע ויראה וירצה 
לפניך שיח שפתותינו, לזכור בזכרון טוב את כל המצוות והזכויות, והמעשים 
הטובים שעשה פלוני\ת בן\בת פלוני\ת בהיותו בחיים, ולצרפם עם תפילתנו 

שאנחנו מתפללים לפניך. להמשיך ולהשפיע חסד וחמלה וחנינה לנפשו רוחו 

יהי רצון לעילוי נשמת הנפטר\ת
מתוך מנחת יהודה סימן פ‘‘ב
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ונשמתו, להושיעם ולהרגיעם מכל מחבלים ומשחיתים ומקטרגים הממונים 
עליו לדונו, כפי העונשים אשר הושתו עליו. ולא יזכרו לו עוד חטאותיו 

עוונותיו ופשעיו, אשר חטא והעווה ופשע לפניך. ושא נא לחטאים ולעוונות 
ולפשעים שעשה, הן על ידי עצמו, והן שגרם לאחרים לחטוא. ותתקן לו חלוק 

ומלבוש, להתלבש ולהתכסות בו נפשו רוחו ונשמתו, ולא יהיה עוד ערום 
ועריה. ויהיו לו מנוחה ושלוה והשקט, ככתוב: 'יבוא שלום ינוחו על 

משכבותם, לאור באור פני מלך עולם'. ותהיה מנוחתו כבוד בעולם העליון, 
עם הצדיקים והחסידים שבגן עדן. ותהיה חשובה ורצויה ומקובלת לפניך 
תפילתנו, כריח קטורת הסמים הנקטר בהיכלך על מזבח הזהב, ומלפניך 

מלכנו, ריקם אל תשיבנו. חננו ועננו למען שמך הקדוש: 

       יכוון שם זה במחשבה בלבד ולא יוציאו בדיבור בפיו 
     

                                 אראריתא 

הרמוז בראשי תיבות: אנא  רחמיך  את  רוגזך  יכבושו  תעביר  אשמותינו. 

כי אל שומע תפילות ותחנונים אתה. ויגולו רחמיך על מידותיך, בזכרנו 
לפניך י''ג מדות, הכתובים על ידי משה עבדך כאמור: וירד ה' בענן, 

ויתייצב עמו שם, ויקרא בשם ה'. ויעבור ה' על פניו וכו'. ושמע את תפילתנו 
כי אתה שומע תפילת כל פה. ברוך שומע תפילת עמו ישראל ברחמים, אמן.
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נוסח השכבה לעילוי נשמת הנפטר\ת

המרחם על כל בריותיו, הוא יחוס יחמול וירחם 
על נפש רוח ונשמה של (פלוני\ת בן\בת פלוני\ת) 

רוח יהוה יאהדונהי תניחהו\תניחה בגן עדן: כדכתיב: 
יבוא שלום ינוחו על משכבותם. הֵֹלך נְכֹחו. הוא\היא 

וכל בני\בנות ישראל השוכבים עמו\עמה בכלל 
הרחמים והסליחות. וכן יהי רצון ונאמר אמן. 

תהא נשמתו\נשמתה צרורה בצרור החיים

אם יש עשרה יאמרו: 

רבי חנניא בן עקשיא אומר: רצה הקדוש ברוך הוא 
לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, 
שנאמר יהוה חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.

ויאמרו קדיש המופיע בעמודים הבאים
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רבונו של עולם, קבל באהבה וברצון קול רוחות הצדיקים הנראים על גבי 
שלוש חומות של גן עדן, המצפצפים בקולם בציפורים בכל בוקר ובוקר, 

ומשבחים ומפארים את שמך מלכנו, ומעתירים עלינו בית ישראל, כדכתיב: 
גם צפור מצאה בית. אנא ה‘, ענה עתירתם, ותהיינה אזניך קשובות אליהם, 

ותפילתם שעה ברחמים. ותפרוש עלינו סוכת שלומך, ותקננו בעצה טובה 
מלפניך. ותרחמנו ותחיינו חיים ארוכים ומתוקנים, חיים של שלום, חיים של 

ברכה, חיים של טובה, חיים של פרנסה טובה, חיים של חילוץ עצמות, חיים  
שיש בהם יראת חטא, חיים שאין בהם בושה וכלימה, חיים של עושר וכבוד,

חיים שתהא בנו אהבת התורה ויראת שמים, חיים שתמלט כל משאלות לבנו
לטובה לעבודתך.

אל מלא רחמים, הגדל חסדך על נפשות רוחות ונשמות של הצדיקים, ויעלה 
ויבוא ויגיע ויראה וירצה וישמע ויפקד ויזכר זכרונם לפניך, לטובה ולברכה,   
לחן לחסד ולרחמים ולשלום. וברחמך הרבים תגדיל חסדך עליהם, ותמתיק  

גבורתך עליהם, ותפאר תפארתך עליהם, ותנעים נצחך עליהם, ותפרוש הודך
והדרך עליהם, ותאיר ברית שלומך עליהם, ותגלה מלכותך עליהם, ותושיבם

בסתר עליון ובצל שדי יתלוננו, ולקץ הימין תעמידם, ומנחל עדניך תשקם, 
ובצרור החיים תצרור נשמתם, ותשים כבוד מנוחתם, ותלוה אליהם השלום.

ותפתח להם שערי אור שבעת הימים, שערי באר מים חיים, שערי גמילות     
חסדים טובים, שערי דרור, שערי היכלות עליונים, שערי ועד טוב, שערי זוהר

הרקיע, שערי חדרים מלאים כל הון יקר ונעים, שערי טובה, שערי ירושלים
העליונה, שערי כבוד ויקר, שערי לקח טוב, שערי מצח הרצון, שערי נועם  
העליון, שערי סודות האצילות, שערי עץ החיים, שערי פנים מאירות, שערי
צרור החיים, שערי קירון פנים, שערי רצון, שערי שביל העליון, שערי תקוה

טובה. 
אנא ה‘ חוס וחמול ורחם ברחמיך וחסדיך  על כל נפשות רוחות ונשמות של

ישראל שנפטר מעולם הזה, ברכם טהרם רחמי צדקתך תמיד גמלם, ותהיה    
   

בקשה לעילוי נשמות
מאת ר‘ יוסף חיים זצוק‘‘ל
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מנוחתם כבוד, מנוחת שלום השקט ובטח. ותקיים בהם מקרא שכתוב:
ונחך ה‘ תמיד והשביע בצחצחות נפשך ועצמותיך יחליץ, והיית כגן רוה

וכמוצא מים אשר לא יכזבו מימיו.
אבינו אב הרחמן, עשה למען תורתך הקדושה, ולמען שמותיך הקדושים

הכתובים בה, והרמוזים בה, ולמען זכות אברהם ויצחק ויעקב ומשה ואהרן  
ויוסף ודוד, ותחוס ותחמול ותרחם ברוב רחמיך וחסדיך על כל הנפשות

ורוחות ונשמות שלא עצרו כח לבוא אל מנוחתם, ועל כל נפשות ורוחות 
ונשמות המגולגלות בדומם, וצומח, ובבעל חי בלתי מדבר, ובבעל חי מדבר.
ואתה הא-ל הנוצר חסד לאלפים, בטובך הגדול תשפיע שפע רב להם לאור

באור החיים, ותתן להם כח ועזר ואומץ, שיתבררו ויתוקנו כראוי, ובאור
פניך תשלים בירורם ותיקונם במהרה.  ותצילם מכל צר ואויב ומקטרג,

ויעמדו מליצי יושר להמליץ טוב עליהם, ותעשה עמהם חסד, כי כן דרכך
לעשות חסד חינם בכל דור ודור. 

 
אנא בכח גדולת ימינך תתיר צרורה              
קבל רינת עמך שגבנו טהרנו נורא              

נא גיבור דורשי ייחודך כבבת שמרם              
ברכם טהרם רחמי צדקתך תמיד גמלם              

חסין קדוש ברב טובך נהל עדתך              
יחיד גאה לעמך פנה זוכרי קדושתיך              

שועתינו קבל ושמע צעקתינו יודע תעלומות              
ויאמר בלחש: ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד              

אנא בחסדים גדולים יאיר תפארת צדיק              
קיוינו רצון עליון של טעמים נקודות              

נקוה גדלות דודים יושלם כתר שלהם              
באור טיפת רחם צדיק תמים גדלנו              
חילינו קיוינו ברכת טוב נועם עליון              

יתמתקו גבורות לעורר פעולת זיווג קדוש              
שביל קודש ויסוד צדיק יהיו תמימים              

ויאמר בלחש: ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

א. (אמן): ֵמּה ַרָבּ ׁש ְשׁ ל ְוִיְתַקַדּ ַדּ ִיְתַגּ

ְרָקֵניּה.  ְרעּוֵתיּה. ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתיּה. ְוַיְצַמח ֻפּ י ְבָרא ִכּ ָעְלָמא ִדּ ְבּ
יֵחּה. (אמן): ִויָקֵרב ְמִשׁ

ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב  ָרֵאל ַבּ ית ִיְשׂ ַחֵיּיכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵיּי ְדֹכל ֵבּ ְבּ
ְוִאְמרּו ָאֵמן. (אמן):

ח.  ַבּ ַתּ ַרְך. ְוִיְשׁ א ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּא ִיְתָבּ ֵמּה ַרָבּ ְיֵהא ְשׁ
ֵמּה  ל ְשׁ ה. ְוִיְתַהָלּ ר. ְוִיְתַעֶלּ א. ְוִיְתַהָדּ ׂ ַאר. ְוִיְתרֹוַמם. ְוִיְתַנֵשּ ְוִיְתָפּ

ִריְך הּוא. (אמן): א ְבּ ֻקְדָשׁ ְדּ

ָעְלָמא  ֲאִמיָרן ְבּ ָחָתא ְוֶנָחָמָתא. ַדּ ְבּ ְשׁ יָרָתא. ִתּ ְרָכָתא. ִשׁ ל ִבּ א ִמן ָכּ ְלֵעָלּ
ְוִאְמרּו ָאֵמן. (אמן):

ְלִמיֵדי ַתְלִמיֵדיהֹון  ל ַתּ ְלִמיֵדיהֹון ְוַעל ָכּ ָנן ְוַעל ַתּ ָרֵאל ְוַעל ַרָבּ ַעל ִיְשׂ
י ְבַאְתָרא ָהֵדין ְוִדי ְבָכל ָאָתר ְוָאָתר.  א. ִדּ ָתּ ְשׁ אֹוַרְיָתא ַקִדּ ָעְסִקין ְבּ ְדּ

ַמָיּא  א ְוַרֲחֵמי. ִמן ֳקָדם ָמאֵרי ְשׁ א ְוִחְסָדּ ְיֵהא ָלָנא ּוְלהֹון ּוְלכֹון ִחָנּ
ְוַאְרָעא ְוִאְמרּו ָאֵמן. (אמן):

יָזָבא  ָבע ִויׁשּוָעה ְוֶנָחָמה ְוֵשׁ ַמָיּא. ַחִיּים ְוָשׂ א ִמן ְשׁ ָלָמא ַרָבּ ְיֵהא ְשׁ
ָלה. ָלנּו ּוְלָכל ַעּמֹו  ָרה ְוֵריַוח ְוַהָצּ ה ּוְסִליָחה ְוַכָפּ ּוְרפּוָאה ּוְגֻאָלּ

ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן. (אמן): ִיְשׂ

לֹום  ה ָשׁ ַרֲחָמיו ַיֲעֶשׂ ְמרֹוָמיו. הּוא ְבּ לֹום) ִבּ ׁ לֹום (בעשי"ת ַהָשּ ה ָשׁ עֹוֶשׂ
ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן. (אמן): ל ַעּמֹו ִיְשׂ ָעֵלינּו. ְוַעל ָכּ

 

קדיש על ישראל
נוסח ספרד
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קדיש על ישראל
נוסח אשכנז
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קדיש על ישראל
נוסח ספרד בשפה רוסית
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"КАДИШ "АЛЬ ЙИСРАЭЛЬ

ЙИТГАДАЛ ВЭЙИТКАДАШ ШЭМЭ РАБА. Амэн

,БЭАЛМА ДИ-ВЭРА ХИРЪУТЭ ВЭЯМЛИХ МАЛХУТЭ
 ВЭЯЦМАХ ПУРКАНЭ, ВИКАРЭВ МЭШИХЭ. Амэн 

,БЭХАЕХОН УВЪЁМЭХОН, УВЪХАЕ ДЭХОЛЬ-БЭТ-ЙИСРАЭЛЬ
БААГАЛА УВИЗМАН КАРИВ, ВЭИМРУ АМЭН. Амэн 

.ЕХЭ ШЭМЭ РАБА МЭВОРАХ ЛЕАЛАМ ЛЕАЛМЭ АЛМАЯ 
,ЙИТБАРАХ, ВЭЙИШТАБАХ, ВЭЙИТПААР, ВЭЙИТРОМАМ 

 ,ВЭЙИТНАСЭ, ВЭЙИТХАДАР, ВЭЙИТЪАЛЕ ВЭЙИТХАЛАЛЬ 
ШЭМЭ ДЭКУДША БЭРИХ ХУ. Амэн

ЛЕЭЛА МИН КОЛЬ-БИРХАТА, ШИРАТА ТИШБЭХАТА
ВЭНЭХАМАТА, ДААМИРАН БЭАЛМА ВЭИМРУ АМЭН. Амэн 

,АЛЬ ЙИСРАЭЛЬ, ВЭАЛЬ-РАБАНАН, ВЭАЛЬ-ТАЛМИДЭХОН
 ВЭАЛЬ-КОЛЬ-ТАЛМИДЭ ТАЛМИДЭХОН – ДЭАСКИН 

БЭОРАЙТА КАДИШТА – ДИ-ВЭАТРА ХАДЭН, ВЭДИ-ВЭХОЛЬ
.АТАР ВААТАР. ЕХЭ ЛАНА, УЛХОН, УЛХОН – ХИНА ВЭХИСДА-

ВЭРАХАМЭ, МИН КОДАМ МАРЭ ШЭМАЯ ВЭАРЪА, ВЭИМРУ 
АМЭН. Амэн 

ЕХЭ ШЭЛАМА РАБА МИН ШЭМАЯ, ХАЙИМ ВЭСАВА, ВИШУА
ВЭНЭХАМА, ВЭШЭЗАВА, УРФУА УГЪУЛА, УСЛИХА ВЭХАПАРА 

,ВЭРЭВАХ ВЭХАЦАЛА, ЛАНУ УЛЬХОЛЬ-АМО ЙИСРАЭЛЬ 
ВЭИМРУ АМЭН. Амэн 

 ОСЭ ШАЛОМ БИМРОМАВ, ХУ БЭРАХАМАВ ЯАСЭ ШАЛОМ
АЛЕНУ, ВЭАЛЬ-КОЛЬ-АМО ЙИСРАЭЛЬ, ВЭИМРУ АМЭН. Амэн
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טוב לקרוא מזמור קיט בתהילים לפי סדר אותיות שם הנפטר\ת 
 ולאחר מכן טוב לקרוא את אותיות המילה נשמה, על פי פסוקים אלו.

~ האות א ~

תֹוַרת ְיהָוה. ֵרי ְתִמיֵמי-ָדֶרְך-- ַהֹהְלִכים, ְבּ א  ַאְשׁ
ָכל-ֵלב ִיְדְרׁשּוהּו. ֵרי, ֹנְצֵרי ֵעֹדָתיו; ְבּ ב  ַאְשׁ

ְדָרָכיו ָהָלכּו. ג  ַאף, ֹלא-ָפֲעלּו ַעְוָלה; ִבּ
ֹמר ְמֹאד. ֶדיָך-- ִלְשׁ ה, ִצִוּיָתה ִפֻקּ ד  ַאָתּ
יָך. ֹמר ֻחֶקּ נּו ְדָרָכי-- ִלְשׁ ה  ַאֲחַלי, ִיֹכּ

ל-ִמְצֹוֶתיָך. יִטי, ֶאל-ָכּ ַהִבּ ו  ָאז ֹלא-ֵאבֹוׁש-- ְבּ

ֵטי ִצְדֶקָך. ְפּ ָלְמִדי, ִמְשׁ ר ֵלָבב-- ְבּ ֹיֶשׁ ז  אֹוְדָך, ְבּ
ַעְזֵבִני ַעד-ְמֹאד. ֹמר; ַאל-ַתּ יָך ֶאְשׁ ח  ֶאת-ֻחֶקּ

~ האות ב ~

ְדָבֶרָך. ֹמר, ִכּ ַער, ֶאת-ָאְרחֹו-- ִלְשׁ ה-ַנּ ה ְיַזֶכּ ֶמּ ט  ַבּ
ְצֹוֶתיָך. ִני, ִמִמּ ֵגּ ְשׁ יָך; ַאל-ַתּ ִתּ י ְדַרְשׁ ָכל-ִלִבּ י  ְבּ

י ִאְמָרֶתָך-- ְלַמַען, ֹלא ֶאֱחָטא-ָלְך. י, ָצַפְנִתּ ִלִבּ יא  ְבּ
יָך. ֵדִני ֻחֶקּ ה ְיהָוה-- ַלְמּ רּוְך ַאָתּ יב  ָבּ

ֵטי-ִפיָך. ְפּ ל, ִמְשׁ י-- ֹכּ ְרִתּ ָפַתי ִסַפּ ְשׂ יג  ִבּ
ל-הֹון. ַעל ָכּ י-- ְכּ ִתּ ְשׂ ֶדֶרְך ֵעְדֹוֶתיָך ַשׂ יד  ְבּ
יָטה, ֹאְרֹחֶתיָך. יָחה; ְוַאִבּ ִפּקּוֶדיָך ָאִשׂ טו  ְבּ
ָבֶרָך. ח ְדּ ַכּ ע; ֹלא ֶאְשׁ ֲעָשׁ ַתּ ֶתיָך ֶאְשׁ ֻחֹקּ טז  ְבּ

מזמור קיט תהילים 
על פי שם הנפטר\ת ואותיות נשמה
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~ האות ג ~

ְמָרה ְדָבֶרָך. ָך ֶאְחֶיה; ְוֶאְשׁ ֹמל ַעל-ַעְבְדּ יז  ְגּ
יָטה-- ִנְפָלאֹות, ִמּתֹוָרֶתָך. ל-ֵעיַני ְוַאִבּ יח  ַגּ

י, ִמְצֹוֶתיָך. ִנּ ר ִמֶמּ ְסֵתּ ר ָאֹנִכי ָבָאֶרץ; ַאל-ַתּ יט  ֵגּ
ֶטיָך ְבָכל-ֵעת. ָפּ י ְלַתֲאָבה-- ֶאל-ִמְשׁ ְרָסה ַנְפִשׁ כ  ָגּ

ְצֹוֶתיָך. ִגים, ִמִמּ ׁ , זִֵדים ֲארּוִרים-- ַהֹשּ ַעְרָתּ כא  ָגּ
י. י ֵעֹדֶתיָך ָנָצְרִתּ ה ָובּוז: ִכּ ל ֵמָעַלי, ֶחְרָפּ כב  ַגּ

יָך. ֻחֶקּ יַח ְבּ ָך, ָיִשׂ רּו-- ַעְבְדּ י ִנְדָבּ ִרים, ִבּ בּו ָשׂ ם ָיְשׁ כג  ַגּ
י ֲעָצִתי. ָעי-- ַאְנֵשׁ ֲעֻשׁ ם-ֵעֹדֶתיָך, ַשׁ כד  ַגּ

~ האות ד ~

ְדָבֶרָך. י; ַחֵיִּני, ִכּ ְבָקה ֶלָעָפר ַנְפִשׁ כה  ָדּ
יָך. ֵדִני ֻחֶקּ ֲעֵנִני; ַלְמּ י, ַוַתּ ְרִתּ ָרַכי ִסַפּ כו  ְדּ

ִנְפְלאֹוֶתיָך. יָחה, ְבּ ּקּוֶדיָך ֲהִביֵנִני; ְוָאִשׂ ֶרְך-ִפּ כז  ֶדּ
ְדָבֶרָך. י, ִמּתּוָגה; ַקְיֵּמִני, ִכּ ְלָפה ַנְפִשׁ כח  ָדּ
ִני. י; ְותֹוָרְתָך ָחֵנּ ִנּ ֶקר, ָהֵסר ִמֶמּ ֶרְך-ֶשׁ כט  ֶדּ
ִוּיִתי. ֶטיָך ִשׁ ָפּ י; ִמְשׁ ֶרְך-ֱאמּוָנה ָבָחְרִתּ ל  ֶדּ
ִני. ִביֵשׁ י ְבֵעְדֹוֶתיָך; ְיהָוה, ַאל-ְתּ ַבְקִתּ לא  ָדּ
י. י ַתְרִחיב ִלִבּ ֶרְך-ִמְצֹוֶתיָך ָארּוץ: ִכּ לב  ֶדּ
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~ האות ה ~

ה ֵעֶקב. ֶרָנּ יָך; ְוֶאְצּ ֶרְך ֻחֶקּ לג  הֹוֵרִני ְיהָוה, ֶדּ
ה ְבָכל-ֵלב. ְמֶרָנּ ָרה תֹוָרֶתָך; ְוֶאְשׁ לד  ֲהִביֵנִני, ְוֶאְצּ

י. י-בֹו ָחָפְצִתּ ְנִתיב ִמְצֹוֶתיָך: ִכּ לה  ַהְדִריֵכִני, ִבּ
ַצע. י, ֶאל-ֵעְדֹוֶתיָך; ְוַאל ֶאל-ָבּ לו  ַהט-ִלִבּ
ְדָרֶכָך ַחֵיִּני. ְוא; ִבּ לז  ַהֲעֵבר ֵעיַני, ֵמְראֹות ָשׁ

ר, ְלִיְרָאֶתָך. ָך, ִאְמָרֶתָך-- ֲאֶשׁ לח  ָהֵקם ְלַעְבְדּ
ֶטיָך טֹוִבים. ָפּ י ִמְשׁ י: ִכּ ר ָיֹגְרִתּ ִתי, ֲאֶשׁ לט  ַהֲעֵבר ֶחְרָפּ

ִצְדָקְתָך ַחֵיִּני. ֶדיָך; ְבּ י ְלִפֻקּ ַאְבִתּ ה, ָתּ מ  ִהֵנּ

~ האות ו ~

ִאְמָרֶתָך. ׁשּוָעְתָך, ְכּ מא  ִויֹבֻאִני ֲחָסֶדָך ְיהָוה; ְתּ
ְדָבֶרָך. י, ִבּ י-ָבַטְחִתּ מב  ְוֶאֱעֶנה ֹחְרִפי ָדָבר: ִכּ

י. ֶטָך, ִיָחְלִתּ ָפּ י ְלִמְשׁ י ְדַבר-ֱאֶמת ַעד-ְמֹאד: ִכּ ל ִמִפּ ֵצּ מג  ְוַאל-ַתּ
ְמָרה תֹוָרְתָך ָתִמיד-- ְלעֹוָלם ָוֶעד. מד  ְוֶאְשׁ
י. ִתּ ֶדיָך ָדָרְשׁ י ִפֻקּ ָכה ָבְרָחָבה: ִכּ מה  ְוֶאְתַהְלּ

ָרה ְבֵעֹדֶתיָך, ֶנֶגד ְמָלִכים; ְוֹלא ֵאבֹוׁש. מו  ַוֲאַדְבּ
י. ר ָאָהְבִתּ ִמְצֹוֶתיָך, ֲאֶשׁ ע ְבּ ֲעַשׁ ַתּ מז  ְוֶאְשׁ

יָך. יָחה ְבֻחֶקּ י; ְוָאִשׂ ר ָאָהְבִתּ י--ֶאל-ִמְצֹוֶתיָך, ֲאֶשׁ א-ַכַפּ ׂ מח  ְוֶאָשּ
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~ האות ז ~

ִני. ר ִיַחְלָתּ ָך-- ַעל, ֲאֶשׁ ָבר, ְלַעְבֶדּ מט  ְזֹכר-ָדּ
י ִאְמָרְתָך ִחָיְּתִני. נ  ֹזאת ֶנָחָמִתי ְבָעְנִיי: ִכּ

נא  זִֵדים, ֱהִליֻצִני ַעד-ְמֹאד; ִמּתֹוָרְתָך, ֹלא ָנִטיִתי.
ֶטיָך ֵמעֹוָלם ְיהָוה; ָוֶאְתֶנָחם. ָפּ י ִמְשׁ נב  ָזַכְרִתּ

ִעים-- ֹעְזֵבי, ּתֹוָרֶתָך. נג  ַזְלָעָפה ֲאָחַזְתִני, ֵמְרָשׁ
ֵבית ְמגּוָרי. יָך-- ְבּ נד  ְזִמרֹות, ָהיּו-ִלי ֻחֶקּ

ְמָרה, ּתֹוָרֶתָך. ְמָך ְיהָוה; ָוֶאְשׁ ְיָלה ִשׁ י ַבַלּ נה  ָזַכְרִתּ
י. ֶדיָך ָנָצְרִתּ י ִפֻקּ י: ִכּ נו  ֹזאת ָהְיָתה-ִלּ

~ האות ח ~

ָבֶריָך. ֹמר ְדּ י-- ִלְשׁ נז  ֶחְלִקי ְיהָוה ָאַמְרִתּ
ִאְמָרֶתָך. ִני, ְכּ יִתי ָפֶניָך ְבָכל-ֵלב; ָחֵנּ נח  ִחִלּ

יָבה ַרְגַלי, ֶאל-ֵעֹדֶתיָך. י ְדָרָכי; ָוָאִשׁ ְבִתּ ׁ נט  ִחַשּ
ֹמר, ִמְצֹוֶתיָך. י-- ִלְשׁ י, ְוֹלא ִהְתַמְהָמְהִתּ ִתּ ס  ַחְשׁ
י. ָכְחִתּ ֻדִני; ּתֹוָרְתָך, ֹלא ָשׁ ִעים ִעְוּ סא  ֶחְבֵלי ְרָשׁ

ֵטי ִצְדֶקָך. ְפּ סב  ֲחצֹות-ַלְיָלה--ָאקּום, ְלהֹודֹות ָלְך: ַעל, ִמְשׁ
ּקּוֶדיָך. ְמֵרי, ִפּ ר ְיֵראּוָך; ּוְלֹשׁ סג  ָחֵבר ָאִני, ְלָכל-ֲאֶשׁ

ֵדִני. יָך ַלְמּ ָך ְיהָוה, ָמְלָאה ָהָאֶרץ; ֻחֶקּ סד  ַחְסְדּ
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~ האות ט ~

ְדָבֶרָך. ָך-- ְיהָוה, ִכּ יָת ִעם-ַעְבְדּ סה  טֹוב, ָעִשׂ
י. י ְבִמְצֹוֶתיָך ֶהֱאָמְנִתּ ֵדִני: ִכּ סו  טּוב ַטַעם ָוַדַעת ַלְמּ
י. ָמְרִתּ ה, ִאְמָרְתָך ָשׁ ֵגג; ְוַעָתּ סז  ֶטֶרם ֶאֱעֶנה, ֲאִני ֹשׁ

יָך. ֵדִני ֻחֶקּ ה ּוֵמִטיב; ַלְמּ סח  טֹוב-ַאָתּ
ּקּוֶדיָך. ר ִפּ ָכל-ֵלב ֶאֹצּ ֶקר זִֵדים; ֲאִני, ְבּ סט  ָטְפלּו ָעַלי ֶשׁ

י. ְעִתּ ֲעָשׁ ם; ֲאִני, ּתֹוָרְתָך ִשׁ ֵחֶלב ִלָבּ ע  ָטַפׁש ַכּ
יָך. יִתי-- ְלַמַען, ֶאְלַמד ֻחֶקּ עא  טֹוב-ִלי ִכי-ֻעֵנּ
יָך-- ֵמַאְלֵפי, ָזָהב ָוָכֶסף. עב  טֹוב-ִלי תֹוַרת-ִפּ

~ האות י ~

עג  ָיֶדיָך ָעׂשּוִני, ַוְיכֹוְננּוִני; ֲהִביֵנִני, ְוֶאְלְמָדה ִמְצֹוֶתיָך.
י. י ִלְדָבְרָך ִיָחְלִתּ ָמחּו: ִכּ עד  ְיֵרֶאיָך, ִיְראּוִני ְוִיְשׂ

יָתִני. ֶטיָך; ֶוֱאמּוָנה, ִעִנּ ָפּ י-ֶצֶדק ִמְשׁ י ְיהָוה, ִכּ עה  ָיַדְעִתּ
ָך. ִאְמָרְתָך ְלַעְבֶדּ ָך ְלַנֲחֵמִני-- ְכּ עו  ְיִהי-ָנא ַחְסְדּ
ָעי. ֲעֻשׁ י-תֹוָרְתָך, ַשׁ עז  ְיֹבאּוִני ַרֲחֶמיָך ְוֶאְחֶיה: ִכּ

ִפּקּוֶדיָך. יַח ְבּ ֶקר ִעְוּתּוִני; ֲאִני, ָאִשׂ י-ֶשׁ עח  ֵיֹבׁשּו זִֵדים, ִכּ
עט  ָיׁשּובּו ִלי ְיֵרֶאיָך; וידעו (ְוֹיְדֵעי), ֵעֹדֶתיָך.

יָך-- ְלַמַען, ֹלא ֵאבֹוׁש. ֻחֶקּ י ָתִמים ְבּ פ  ְיִהי-ִלִבּ
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~ האות כ ~

י. י; ִלְדָבְרָך ִיָחְלִתּ ְלָתה ִלְתׁשּוָעְתָך ַנְפִשׁ פא  ָכּ
ַנֲחֵמִני. לּו ֵעיַני, ְלִאְמָרֶתָך-- ֵלאֹמר, ָמַתי ְתּ פב  ָכּ

י. ָכְחִתּ יָך, ֹלא ָשׁ ִקיטֹור-- ֻחֶקּ ֹנאד ְבּ י-ָהִייִתי, ְכּ פג  ִכּ
ט. ָפּ ה ְבֹרְדַפי ִמְשׁ ֲעֶשׂ ָך; ָמַתי ַתּ ה ְיֵמי-ַעְבֶדּ ָמּ פד  ַכּ
ר, ֹלא ְכתֹוָרֶתָך. יחֹות-- ֲאֶשׁ רּו-ִלי זִֵדים ִשׁ פה  ָכּ

ֶקר ְרָדפּוִני ָעְזֵרִני. ל-ִמְצֹוֶתיָך ֱאמּוָנה; ֶשׁ פו  ָכּ
ֶדיָך. י ִפֻקּ ּלּוִני ָבָאֶרץ; ַוֲאִני, ֹלא-ָעַזְבִתּ ְמַעט, ִכּ פז  ִכּ

יָך. ְמָרה, ֵעדּות ִפּ ָך ַחֵיִּני; ְוֶאְשׁ ַחְסְדּ פח  ְכּ

~ האות ל ~

ָמִים. ׁ ָשּ ב ַבּ ָבְרָך, ִנָצּ פט  ְלעֹוָלם ְיהָוה-- ְדּ
ֲעֹמד. צ  ְלֹדר ָוֹדר, ֱאמּוָנֶתָך; ּכֹוַנְנָתּ ֶאֶרץ, ַוַתּ
ל ֲעָבֶדיָך. י ַהֹכּ ֶטיָך, ָעְמדּו ַהּיֹום: ִכּ ָפּ צא  ְלִמְשׁ

י ְבָעְנִיי. ָעי-- ָאז, ָאַבְדִתּ ֲעֻשׁ צב  לּוֵלי תֹוָרְתָך, ַשׁ

י ָבם, ִחִיּיָתִני. ּקּוֶדיָך: ִכּ ח ִפּ ַכּ צג  ְלעֹוָלם, ֹלא-ֶאְשׁ
י. ִתּ י ִפּקּוֶדיָך ָדָרְשׁ יֵעִני: ִכּ צד  ְלָך-ֲאִני, הֹוִשׁ

ֵדִני; ֵעֹדֶתיָך, ֶאְתּבֹוָנן. ִעים ְלַאְבּ צה  ִלי ִקּוּו ְרָשׁ
ְכָלה, ָרִאיִתי ֵקץ; ְרָחָבה ִמְצָוְתָך ְמֹאד צו  ְלָכל-ִתּ
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~ האות מ ~

יָחִתי. ל-ַהּיֹום, ִהיא ִשׂ י תֹוָרֶתָך: ָכּ צז  ָמה-ָאַהְבִתּ
י ְלעֹוָלם ִהיא-ִלי. ֵמִני ִמְצֹוֶתָך: ִכּ ַחְכּ צח  ֵמֹאְיַבי, ְתּ

יָחה ִלי. י ֵעְדֹוֶתיָך, ִשׂ י: ִכּ ְלִתּ ַכּ ַדי ִהְשׂ ל-ְמַלְמּ צט  ִמָכּ
י. י ִפּקּוֶדיָך ָנָצְרִתּ ק  ִמְזֵּקִנים ֶאְתּבֹוָנן: ִכּ

ָבֶרָך. ֹמר ְדּ ִלאִתי ַרְגָלי-- ְלַמַען, ֶאְשׁ ל-ֹאַרח ָרע, ָכּ קא  ִמָכּ
ה, הֹוֵרָתִני. י-ַאָתּ י: ִכּ ֶטיָך ֹלא-ָסְרִתּ ָפּ ְשׁ קב  ִמִמּ
ַבׁש ְלִפי. י, ִאְמָרֶתָך-- ִמְדּ ְמְלצּו ְלִחִכּ קג  ַמה-ִנּ

ֶקר. ל-ֹאַרח ָשׁ ֵנאִתי ָכּ ן, ָשׂ ּקּוֶדיָך ֶאְתּבֹוָנן; ַעל ֵכּ קד  ִמִפּ

~ האות נ ~

קה  ֵנר-ְלַרְגִלי ְדָבֶרָך; ְואֹור, ִלְנִתיָבִתי.
ֵטי ִצְדֶקָך. ְפּ ֹמר, ִמְשׁ י ָוֲאַקֵיָּמה-- ִלְשׁ ְעִתּ ַבּ קו  ִנְשׁ

קז  ַנֲעֵניִתי ַעד-ְמֹאד; ְיהָוה, ַחֵיִּני ִכְדָבֶרָך.
ֵדִני. ֶטיָך ַלְמּ ָפּ י, ְרֵצה-ָנא ְיהָוה; ּוִמְשׁ קח  ִנְדבֹות ִפּ

י. ָכְחִתּ י ָתִמיד; ְותֹוָרְתָך, ֹלא ָשׁ י ְבַכִפּ קט  ַנְפִשׁ
ּקּוֶדיָך, ֹלא ָתִעיִתי. ח ִלי; ּוִמִפּ ִעים ַפּ קי  ָנְתנּו ְרָשׁ

ה. י ֵהָמּ ׂשֹון ִלִבּ י-ְשׂ י ֵעְדֹוֶתיָך ְלעֹוָלם: ִכּ קיא  ָנַחְלִתּ
יָך-- ְלעֹוָלם ֵעֶקב. י, ַלֲעׂשֹות ֻחֶקּ קיב  ָנִטיִתי ִלִבּ
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~ האות ס ~

י. ֵנאִתי; ְותֹוָרְתָך ָאָהְבִתּ קיג  ֵסֲעִפים ָשׂ
י. ה; ִלְדָבְרָך ִיָחְלִתּ י ָאָתּ קיד  ִסְתִרי ּוָמִגִנּ

ָרה, ִמְצֹות ֱאֹלָהי. י ְמֵרִעים; ְוֶאְצּ ִנּ קטו  סּורּו-ִמֶמּ
ְבִרי. ׂ ִני, ִמִשּ ִביֵשׁ קטז  ָסְמֵכִני ְכִאְמָרְתָך ְוֶאְחֶיה; ְוַאל-ְתּ

יָך ָתִמיד. ָעה ְבֻחֶקּ ָעה; ְוֶאְשׁ ֵשׁ קיז  ְסָעֵדִני ְוִאָוּ
ְרִמיָתם. ֶקר, ַתּ י-ֶשׁ יָך: ִכּ ל-ׁשֹוִגים ֵמֻחֶקּ קיח  ָסִליָת, ָכּ

י ֵעֹדֶתיָך. ֵעי-ָאֶרץ; ָלֵכן, ָאַהְבִתּ ָתּ ָכל-ִרְשׁ ַבּ קיט  ִסִגים--ִהְשׁ
ֶטיָך ָיֵראִתי. ָפּ ְשׁ ִרי; ּוִמִמּ ָך ְבָשׂ ְחְדּ קכ  ָסַמר ִמַפּ

~ האות ע ~

ָקי. יֵחִני, ְלֹעְשׁ ִנּ ל-ַתּ ט ָוֶצֶדק; ַבּ ָפּ יִתי, ִמְשׁ קכא  ָעִשׂ
ֻקִני זִֵדים. ָך ְלטֹוב; ַאל-ַיַעְשׁ קכב  ֲעֹרב ַעְבְדּ
לּו ִליׁשּוָעֶתָך; ּוְלִאְמַרת ִצְדֶקָך. קכג  ֵעיַני, ָכּ

ֵדִני. יָך ַלְמּ ָך; ְוֻחֶקּ ָך ְכַחְסֶדּ ה ִעם-ַעְבְדּ קכד  ֲעֵשׂ
ָך-ָאִני ֲהִביֵנִני; ְוֵאְדָעה, ֵעֹדֶתיָך. קכה  ַעְבְדּ
קכו  ֵעת, ַלֲעׂשֹות ַליהָוה-- ֵהֵפרּו, ּתֹוָרֶתָך.

ז. י ִמְצֹוֶתיָך-- ִמָזָּהב ּוִמָפּ ן, ָאַהְבִתּ קכז  ַעל-ֵכּ
ֵנאִתי. ֶקר ָשׂ ל-ֹאַרח ֶשׁ י; ָכּ ְרִתּ ׁ ּקּוֵדי ֹכל ִיָשּ ל-ִפּ ן, ָכּ קכח  ַעל-ֵכּ
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~ האות פ ~

י. ן, ְנָצָרַתם ַנְפִשׁ ָלאֹות ֵעְדֹוֶתיָך; ַעל-ֵכּ קכט  ְפּ
ָתִיים. ָבֶריָך ָיִאיר; ֵמִבין ְפּ ַתח ְדּ קל  ֵפּ

י. י ְלִמְצֹוֶתיָך ָיָאְבִתּ ָאָפה: ִכּ י, ָוֶאְשׁ י-ָפַעְרִתּ קלא  ִפּ
ֶמָך. ט, ְלֹאֲהֵבי ְשׁ ָפּ ִמְשׁ ִני-- ְכּ ֵנה-ֵאַלי ְוָחֵנּ קלב  ְפּ

י ָכל-ָאֶון. ֶלט-ִבּ ְשׁ ִאְמָרֶתָך; ְוַאל-ַתּ ָעַמי, ָהֵכן ְבּ קלג  ְפּ
ּקּוֶדיָך. ְמָרה, ִפּ ק ָאָדם; ְוֶאְשׁ ֵדִני, ֵמֹעֶשׁ קלד  ְפּ

יָך. ֵדִני, ֶאת-ֻחֶקּ ָך; ְוַלְמּ ַעְבֶדּ ֶניָך, ָהֵאר ְבּ קלה  ָפּ
ְמרּו תֹוָרֶתָך. ְלֵגי-ַמִים, ָיְרדּו ֵעיָני-- ַעל, ֹלא-ָשׁ קלו  ַפּ

~ האות צ ~

ֶטיָך. ָפּ ר, ִמְשׁ ה ְיהָוה; ְוָיָשׁ יק ַאָתּ קלז  ַצִדּ

קלח  ִצִוּיָת, ֶצֶדק ֵעֹדֶתיָך; ֶוֱאמּוָנה ְמֹאד.
ְכחּו ְדָבֶריָך ָצָרי. י-ָשׁ ַתְתִני ִקְנָאִתי: ִכּ קלט  ִצְמּ

ָך ֲאֵהָבּה. קמ  ְצרּוָפה ִאְמָרְתָך ְמֹאד; ְוַעְבְדּ
י. ָכְחִתּ ֶדיָך, ֹלא ָשׁ ֻקּ קמא  ָצִעיר ָאֹנִכי ְוִנְבזֶה; ִפּ

קמב  ִצְדָקְתָך ֶצֶדק ְלעֹוָלם; ְותֹוָרְתָך ֱאֶמת.
ָעי. ֲעֻשׁ קמג  ַצר-ּוָמצֹוק ְמָצאּוִני; ִמְצֹוֶתיָך, ַשׁ
קמד  ֶצֶדק ֵעְדֹוֶתיָך ְלעֹוָלם; ֲהִביֵנִני ְוֶאְחֶיה.
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~ האות ק ~

ָרה. יָך ֶאֹצּ קמה  ָקָראִתי ְבָכל-ֵלב, ֲעֵנִני ְיהָוה; ֻחֶקּ
ְמָרה, ֵעֹדֶתיָך. יֵעִני; ְוֶאְשׁ קמו  ְקָראִתיָך הֹוִשׁ

י. ֵוָּעה; לדבריך (ִלְדָבְרָך) ִיָחְלִתּ ף, ָוֲאַשׁ ֶשׁ י ַבֶנּ ְמִתּ קמז  ִקַדּ
ִאְמָרֶתָך. יַח, ְבּ ֻמרֹות-- ָלִשׂ מּו ֵעיַני, ַאְשׁ קמח  ִקְדּ

ֶטָך ַחֵיִּני. ָפּ ִמְשׁ ָך; ְיהָוה, ְכּ ְמָעה ְכַחְסֶדּ קמט  קֹוִלי, ִשׁ
ה; ִמּתֹוָרְתָך ָרָחקּו. קנ  ָקְרבּו, ֹרְדֵפי ִזָמּ

ה ְיהָוה; ְוָכל-ִמְצֹוֶתיָך ֱאֶמת. קנא  ָקרֹוב ַאָתּ
ם י ְלעֹוָלם ְיַסְדָתּ י, ֵמֵעֹדֶתיָך: ִכּ קנב  ֶקֶדם ָיַדְעִתּ

~ האות ר ~

י. ָכְחִתּ י-תֹוָרְתָך, ֹלא ָשׁ ֵצִני: ִכּ קנג  ְרֵאה-ָעְנִיי ְוַחְלּ
קנד  ִריָבה ִריִבי, ּוְגָאֵלִני; ְלִאְמָרְתָך ַחֵיִּני.

יָך, ֹלא ָדָרׁשּו. י ֻחֶקּ ִעים ְיׁשּוָעה: ִכּ קנה  ָרחֹוק ֵמְרָשׁ
ֶטיָך ַחֵיִּני. ָפּ ִמְשׁ ים ְיהָוה; ְכּ קנו  ַרֲחֶמיָך ַרִבּ

ים, ֹרְדַפי ְוָצָרי; ֵמֵעְדֹוֶתיָך, ֹלא ָנִטיִתי. קנז  ַרִבּ
ָמרּו. ר ִאְמָרְתָך, ֹלא ָשׁ קנח  ָרִאיִתי ֹבְגִדים, ָוֶאְתקֹוָטָטה-- ֲאֶשׁ

ָך ַחֵיִּני. ַחְסְדּ י; ְיהָוה, ְכּ י-ִפּקּוֶדיָך ָאָהְבִתּ קנט  ְרֵאה, ִכּ
ט ִצְדֶקָך. ַפּ ל-ִמְשׁ ָבְרָך ֱאֶמת; ּוְלעֹוָלם, ָכּ קס  ֹראׁש-ְדּ
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~ האות ש ~

י. ַחד ִלִבּ ָבְרָך), ָפּ ם; ומדבריך (ּוִמְדּ ִרים, ְרָדפּוִני ִחָנּ קסא  ָשׂ
ָלל ָרב. מֹוֵצא, ָשׁ ׂש ָאֹנִכי, ַעל-ִאְמָרֶתָך-- ְכּ קסב  ָשׂ

י. ֵנאִתי, ַוֲאַתֵעָבה; ּתֹוָרְתָך ָאָהְבִתּ ֶקר ָשׂ קסג  ֶשׁ
ֵטי ִצְדֶקָך. ְפּ יָך-- ַעל, ִמְשׁ ְלִתּ ּיֹום, ִהַלּ ַבע ַבּ קסד  ֶשׁ

לֹום ָרב, ְלֹאֲהֵבי תֹוָרֶתָך; ְוֵאין-ָלמֹו ִמְכׁשֹול. קסה  ָשׁ
יִתי. י ִליׁשּוָעְתָך ְיהָוה; ּוִמְצֹוֶתיָך ָעִשׂ ְרִתּ ַבּ קסו  ִשׂ

י, ֵעֹדֶתיָך; ָוֹאֲהֵבם ְמֹאד. ְמָרה ַנְפִשׁ קסז  ָשׁ
ָך. ָרַכי ֶנְגֶדּ י ָכל-ְדּ י ִפּקּוֶדיָך, ְוֵעֹדֶתיָך: ִכּ ַמְרִתּ קסח  ָשׁ

~ האות ת ~

ְדָבְרָך ֲהִביֵנִני. ִתי ְלָפֶניָך ְיהָוה; ִכּ ְקַרב ִרָנּ קסט  ִתּ
יֵלִני. ִאְמָרְתָך, ַהִצּ ִתי ְלָפֶניָך; ְכּ ִחָנּ בֹוא ְתּ קע  ָתּ

יָך. ֵדִני ֻחֶקּ י ְתַלְמּ ה: ִכּ ִהָלּ ָפַתי ְתּ ְעָנה ְשׂ ַבּ קעא  ַתּ
ֶדק. י ָכל-ִמְצֹוֶתיָך ֶצּ ַען ְלׁשֹוִני, ִאְמָרֶתָך: ִכּ קעב  ַתּ

י. י ִפּקּוֶדיָך ָבָחְרִתּ ִהי-ָיְדָך ְלָעְזֵרִני: ִכּ קעג  ְתּ
ָעי. ֲעֻשׁ י ִליׁשּוָעְתָך ְיהָוה; ְותֹוָרְתָך, ַשׁ ַאְבִתּ קעד  ָתּ

ֶטָך ַיְעְזֻרִני. ָפּ ; ּוִמְשׁ י, ּוְתַהְלֶלָךּ ִחי-ַנְפִשׁ קעה  ְתּ
י. ָכְחִתּ י ִמְצֹוֶתיָך, ֹלא ָשׁ ָך: ִכּ ׁש ַעְבֶדּ ֵקּ ה ֹאֵבד, ַבּ ֶשׂ ִעיִתי-- ְכּ קעו  ָתּ
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מנהג טוב ומועיל מאוד לעילוי נשמת הנפטר לקרוא פרק
7 במסכת מקוואות, ובפרא לפני תפילת מנחה של ערב שבת

קודש, ויש לכוון לפני הקריאה כי קריאה זו תהיה לעילוי 
נשמות כל עם ישראל ובכללם נשמת הנפטר\ת. 

לפני קריאת שלושת המשניות הראשונות יכוון כי ראשי 
תיבותן הוא השם הקדוש (אין לאומרו בפה): אי‘‘ה - אשר 

הוא המזל העליון)

פרק שביעי במסכת מקוואות

~ משנה א ~

יש מעלין (יכוון: יש גימ‘ ש‘‘י עלמין - 310 עולמות רוחניים) את המקוה 
ולא פוסלין, פוסלין ולא מעלין, לא מעלין ולא פוסלין. 

אלו מעלין ולא פוסלין, השלג, והברד, והכפור, והגליד, 
והמלח, והטיט הנרוק אמר רבי עקיבא, היה רבי ישמעאל 

דן כנגדי לומר, השלג אינו מעלה את המקוה. 
והעידו אנשי מידבא משמו שאמר להם, צאו והביאו 

שלג ועשו מקוה בתחלה. רבי יוחנן בן נורי אומר, אבן הברד, כמים.
 כיצד מעלין ולא פוסלין, מקוה שיש בו ארבעים סאה חסר אחת, 

נפל מהם סאה לתוכו והעלהו, נמצאו מעלין ולא פוסלין.
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~ משנה ב ~

אלו פוסלין ולא מעלין, המים בין טמאים בין טהורים, 
וֵמי ְכַבִשים וֵמי ְשַלקות, ְוָהֶתֵמד עד שלא החמיץ. 

כיצד פוסלין ולא מעלין, מקוה שיש בו ארבעים ֵסָאה 
חסר ֻקרטוב ונפל מהן קרטוב לתוכו, לא העלהו, פוסלו
בשלשה ֻלגין. אבל שאר המשקין, ומי פרות, והציר, 

והֻמְרַיס, והתמד משהחמיץ, פעמים מעלין ופעמים שאינן 
מעלין. כיצד, מקוה שיש בו ארבעים סאה חסר אחת, נפל 

לתוכו סאה מהם, לא העלהו. היו בו ארבעים סאה, נתן סאה 
ונטל סאה, הרי זה כשר.

~ משנה ג ~

הדיח (יכוון שמדיח את הנשמה ומנקה אותה מכל הזוהמה 
שנדבקה בה) בו סלי זיתים וסלי ענבים, ושנו את מראיו, 

כשר. רבי יוסי אומר, מי הצבע פוסלין אותו בשלשה לגין, 
ואינן פוסלין אותו בשנוי מראה. נפל לתוכו יין, וֻמַחל, ושנו 
את מראיו, פסול . כיצד יעשה, ימתין לו עד שירדו גשמים 
ויחזרו מראיהן למראה המים. היו בו ארבעים סאה, ממלא 

בכתף ונותן לתוכו עד שיחזרו מראיהן למראה המים.
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יכוון ראשי תיבות של 4 המשניות הבאות נשמ‘‘ה

~ משנה ד ~

נפל (יכוון במחשבה שם קדוש היוצא מר''ת הפסוק: פיזר נתן 
לאביונים, ויש לתת צדקה לעילוי נשמת הנפטר\ת) לתוכו יין 

או מוחל ושנו מקצת מראיו, אם אין בו מראה מים ארבעים 
סאה, הרי זה לא יטבול בו.

~ משנה ה ~

שלשה לגין מים, ונפל לתוכן קרטוב יין, והרי מראיהן כמראה
היין, ונפלו למקוה, לא פסלוהו .

שלשה לגין מים חסר קרטוב, ונפל לתוכן קרטוב חלב, והרי 
מראיהן כמראה המים, ונפלו למקוה, לא פסלוהו. רבי יוחנן בן 

נורי אומר, הכל הולך אחר המראה.

~ משנה ו ~

מקוה שיש בו ארבעים סאה מֹכַונות, ירדו ְשנים וטבלו זה אחר 
זה, הראשון טהור והשני טמא. רבי יהודה אומר, אם היו רגליו 

של ראשון נוגעות במים, אף השני טהור.
הטביל בו את הָסגוס והעלהו, מקצתו נוגע במים, טהור.

הכר והֶכֶסת של עור, כיון שהגביה שפתותיהם מן המים, 
המים שבתוכן שאובין .

כיצד יעשה, מטבילן ומעלה אותם דרך שוליהם.
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~ משנה ז ~

הטביל בו את הִמטה, אף על פי שרגליה שוקעות בטיט הָעבה, 
טהורה, מפני שהמים ְמקְדִמין. מקוה שמימיו מֻרדִדין, כובש אפלו 
חבילי עצים, אפלו חבילי ָקִנים, כדי שיתפחו המים, ויורד וטובל.
מחט שהיא נתונה על מעלות המערה, היה מוליך ומביא במים, 

כיון שעבר עליה הגל, טהורה.



             מעלת אמירת הקדיש

חשיבות הקדיש היא עצומה למעלה מאין שיעור, כיוון והקדיש 
הוא שבח לבורא עולם, ובורא עולם מעלה את הנפטר מגהינום

כמאמר חז‘‘ל ומכניסו לגן עדן, 
לכן על  הקדיש להאמר ללא טעויות קריאה כלל.

כיוון והקדיש ברובו נאמר בלשון ארמית חשוב לעבור עליו, לפני רב 
בית הכנסת או אברך תלמיד חכם שישמע ויתקן את קריאת הקדיש 
היכן שהאדם טועה בקריאתו, וילמד את האומר קדיש לאומרו נכון 
מילה במילה, אות אות הברה הברה, עיצור, מפיק באות ה, על פי 

הניקוד הנכון והמדויק. אין כאן עניין של בושה. הנפטר הוא שחשוב 
כאן ובשבילו הדבר מאוד הכרחי. 

קדיש שאומרים הבנים אינו דומה לשום קדיש אחר שיאמרו עבור 
הנפטר. לקדיש שלהם יש עוצמה רבה שאין לאף יהודי אחר שיאמר 

קדיש במקומם עבור הנפטר, כיוון והם חלק ממנו, בשר מבשרו, בניו,
וכיוון ולהם הקרבה והקשר הישיר איתו.

אבל, אם אין מי שיאמר קדיש על הנפטר, גם לא קרובי משפחה 
אחרים, חשוב למנות ואפילו בכסף ולא משנה כמה יעלה !! אברך 

או רב שיאמר קדיש, וכמה שיותר אנשים שיאמרו קדיש לע''נ המנוח 
הדבר מבורך ויעשה נחת רוח גדולה מאוד לנפטר. 

כמובן שיש לוודא שיאמרו גם הם את הקדיש מילה במילה ללא 
טעויות. וזהו חסד של אמת עם הנפטר !
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הנהגות טובות ויקרות 
לעילוי נשמת הנפטר\ת



נכון מאוד וטוב להדליק נר שמן במשך השנה לעילוי נשמת הנפטר 
(שמן חלק מאותיות נשמה), ואם אין נר שמן יכול להדליק כל נר. 
זאת לומדים על פי הפסוק: 'נר יהוה נשמת אדם'. נ''ר – נפש רוח, 

ככתוב בתורה ויפח באפיו נשמת חיים.
יש נוהגים לקנות נר חשמלי מיוחד לעילוי נשמה אותו מכנסים 

לשקע החשמל, דבר שראוי לעשות במידה ואינו יכול להדליק נרות 
רגילים. 

חשוב מאוד לדעת ! יש אנשים שתורמים סכום כסף לישיבה, 
תלמוד תורה, בית מדרש, שיעורי תהילים, בעבור האור בו הם 

משתמשים ללימוד תורה, לכן יכוון האדם כי אור זה בעזרתו נלמדת 
התורה הקדושה לעילוי נשמת הנפטר יהיה כנר נשמה לעילוי נשמתו.

מעלת לימוד התורה הקדושה             

חשוב לדעת כי במהלך כל שנת הפטירה, לימוד התורה של הקרובים
לנפטר ובעיקר הבנים מעלה את הנפטר ועושה לו נחת רוח גדולה 
מאוד מאוד !, ואמירת קדיש לאחר לימוד תורה גדול ערכו מאוד 

מאוד. לכן השתתפות בשיעורי תורה קבועים, לימוד תורה עם חבר, 
גריסת זוהר ותהילים ושמיעת שיעורי תורה, אין שיעור לנחת הרוח 
הנעשה להנפטר מקבל בזכות בניו, עליהם נאמר 'ֵבֵריה מזכה אבא' 

– בן מזכה את אביו. 
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חשיבות רבה לדקדק ולברך על המזון והשתיה שאוכלים ושותים. 
ידוע שנשמות אנשים שנפטרו מגיעים (מתגלגלים להיתקן) 

בפירות, ירקות, מזון, שתיה, בכדי שעל ידי הברכה הראויה הם יתוקנו, 
לכן חשוב ללמוד את ההלכות קביעת סעודה, ברכת המזון,

הלכות ברכות, איזו ברכה מברכים על כל סוג מזון, האם צריך לברך 
ברכה אחרונה לפי מידות וכמות האכילה ועוד.

הלכות אלו רבות ומורכבות, וחשוב ללמוד אותן, כיוון ואלו דברים 
של יום יום, וכדאי להקפיד ולזכות את הנפטר בדבר זה.

מעלת ברכת בשמים לע‘‘נ הנפטר             

בערבי חגים, שבתות, מועדים, ימים טובים, לאחר סיום התפילה
כדאי מאוד לזכות את הרבים בברכת עצי ועשבי בשמים לעילוי 

נשמת הנפטר. ידוע שריח הוא דבר רוחני, ועל כן שמו הוא ריח – 
מלשון רוח. מכאן שהדברים הרוחניים כגון תורה, נר נשמה הם אלו 

שמסייעים וגורמים נחת רוח לנפטר כיוון והוא רוחני, הדבר גורם
לו נחת רוח גדולה. לכן לא להתבייש ! לעמוד בפתח בית הכנסת 
בסיום התפילה (שחרית מנחה ערבית) גם בימי החול !! ולזכות 

את הצבור ב - 2 ברכות כל אחד, עצי ועשבי לעילוי נשמת המנוח.
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מצווה גדולה לאין ערוך היא הפצת התורה. קירוב יהודים שנשבו 
ושהערב רב ריחקו אותם מאביהם שבשמים. ישנם ארגונים שמחלקים
 עלונים דיסקים וכו' בחינם או בעד כמה פרוטות בכדי לקרב יהודים. 

ישנם ארגונים לקירוב יהודים כמו לב לאחים, הדברות ועוד. 
ניתן להתקשר לטלפון המופיע בכריכה האחורית לקבלת הספר ולזיכוי 

הרבים. ניתן להתקשר ולתרום ספרים של הלכה ואגדה לזיכוי הרבים
ועוד. בזוהר הקדוש, נאמר שהקדוש ברוך הוא מבקש מהמלאכים 
לקרוא לאבא שנפטר ולהציגו לפניו. האב מגיע כולו רועד, ולפתע 

מגלה שקב''ה מצווה להניח כתר על ראשו. כתר רוחני זה מה הוא ? 
שואל האב. עונה קב''ה זהו כתר חידושי תורה שבנך מחדש למטה 

בעולם הזה, ובו מעטרים כעת אותך. אמר הזוהר הקדוש חידושי תורה 
שהבן מחדש בעולם הזה, ואפילו לא חידש אלא רק לומד תורה: מוסר, 

דרושים, פרשת שבוע, משנה, גמרא, גריסת זוהר, הלכות וכו' נחשב 
כמחדש חידושי תורה ומהם עושים כתר לאביו שנפטר. ויש לכוון 

שהלימוד יהיה לעילוי נשמת כל הנפטרים מעם ישראל והנפטר בכללם.

כמו גם מעלה גדולה מאוד היא ייסוד שיעורי תורה ותמיכה בשיעורי
תורה. תוכלו לפנות לארגונים שונים הפועלים לחיזוק התורה בארץ

כגון הדברות, ערכים, יד לאחים והם ישמחו לסייע בכל הנדרש.
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צדקה תציל ממוות. צדקה שהאדם נותן בעבור הנפטר יכולה להגן 
עליו רבות, בין אם היא 10 שקלים, ובין אם מיליון ש''ח. הכל תלוי

בכוונת הלב. כמובן שעליו לדעת למי הוא נותן וכדאי שייתן לתלמודי 
תורה כוללים וישיבות, בכדי שלימוד התורה שלהם יהיה לעילוי נשמת 

הנפטר. וחשוב להקפיד ולומר כך: צדקה זו שאני נותן, תהיה להקמת 
שכינתא מעפרא, ולעילוי נשמות כל הנפטרים מעם ישראל ובכללם

לעילוי נשמת הנפטר\ת (יזכירו את שמו). 

                                               מעלת בנות הנפטר\ת 

בגמרא מובא כי הבנים הם אלו שמזכים את האב על ידי לימוד התורה
והמצוות אשר הם עושים ומקיימים, אך כמובן שיש חשיבות גם למצוות

ומעשים טובים שעושות הבנות לעילוי נשמת הנפטר\ת, כגון:
שמירת הצניעות כהלכה כמו אמותינו הקדושות, בגדים ארוכים, כיסוי

ראש מטפחת ולא פאה חס ושלום שאיסורה חמור ביותר, ככתוב על
יופיה של בת ישראל הצנועה והיקרה בת מלך כבודה (הכבוד שלה)

פנימה, שמירת טהרת המשפחה לנשואות אשר על בסיס זה עומד הבית
היהודי, שמירת שבת אשר היא מקור הברכה אותו קידש בורא עולם 

לנצח נצחים, כשרות בהידורים גבוהים מהרבנות, חינוך ילדים,
שליחת את הבעל והילדים ללמוד תורה, הכנסת הילדים לתלמודי תורה, 
וישיבות ולא לבתי ספר יסודיים ותיכונים שם מלמדים כפירה ומערבים
את ילדינו היקרים יותר מיהלומים עם גויי הארצות וכו‘, ייסד שיעורי 

תורה לנשים וערבי אמנים\ברכות, להביא רבנית שתדרוש, לברך 
ברכות, הפרשת חלה ברוב עם הדרת מלך, הדלקת נרות שבת וחג,

ונרות לעילוי נשמת, זיכוי הרבים ועוד. 
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