בשעות האחרונות ,יש לחולה לומר:

בשעה האחרונה ,אם אפשר ,טוב שיאמר החולה הפסוקים הללו:

יש לומר מזמורי תהלים ותפלות אלו לפני החולה קודם יציאת הנשמה:

די פאלגענדע תפילות און בקשות זענען פאר דער חולה צו זאגען אין די לעצטע שעות:

אין די לעצטע שעה ,אויב מעגליך ,איז מסוגל צו זאגען די פאלגענדע פסוקים:

דיע קאפיטלעך און מזמורים ווערן געזאגט דורך די ארומיגע ביים חולה פאר’ן יציאת נשמה:

אחר לקרות ,והחולה יאמר אחריו מלה במלה:
אם יש צורך ,יכול ֵ
אויב נויטיג ,קען א צווייטער פארליינען און דער חולה זאל נאך זאגען מלה במלה:

ָא ׁ ַ ֽש ְמנ ּו,

ָ ּב גַ ְֽד נ ּו ,
ָ ּג זַ ֽ לְ נ ּו ,
דִּ ַ ּב ְֽרנ ּו ֽדֹפִ יֶ .ה ֱע ִוֽינוּ ,וְ ִה ְר ׁ ַ ֽש ְענוּ,
זַ ְֽדנוָּ ,ח ַ ֽמ ְסנוָּ ,טפַ ֽלְ נ ּו ׁ ֶ ֽש ֶקר.
יָ ַ ֽעצְ נ ּו ָרעִּ ,כ ַ ּז ְֽבנוּ ,לַ ֽצְ נוָּ ,מ ַ ֽר ְדנוּ,
נִ ַ ֽאצְ נוָּ ,ס ַ ֽר ְרנוָּ ,ע ִוֽינוָּ ּ ,פ ׁ ַ ֽש ְענוּ,
צָ ַ ֽר ְרנוִּ ,ק ׁ ּ ִ ֽשינ ּו ֽעֹ ֶרףָ .ר ׁ ַ ֽש ְענוּ,
ׁ ִש ַ ֽח ְתנוִּּ ,ת ַ ֽע ְבנוָּּ ,ת ִ ֽעינוּ,
ִּת ְע ָּ ֽת ְענוּ.

ָא ׁ ַ ֽש ְמנ ּו,

מיר האבען זיך פארשולדיגטָּ .בגַ ְדנ ּו ,מיר האבען
פארראטעןּ ָ .גזַלְ נ ּו ,מיר האבען גע’גזל’ט .דִּ ַּב ְרנ ּו דּ ִֹפי ,מיר
האבען שלעכטס גערעדטֶ :ה ֱעוִ ינ ּו ,מיר האבען פארקרומט .וְ ִה ְר ׁ ַש ְענ ּו ,און מיר
האבען געמאכט טוען רשעות .ז ְַדנ ּו ,מיר האבען געזינדיגט במזידָ .ח ַמ ְסנ ּו,
מיר האבען גערויבטָ .ט ַפלְ נ ּו ׁ ֶש ֶקר ,מיר האבען פאלש באשולדיגט :יָ ַעצְ נ ּו
ָרע ,מיר האבען שלעכט אנגעוויזעןִּ .כ ּזַבְ נ ּו ,מיר האבען געפעלשט .לַ צְ נ ּו ,מיר
האבען געשפעטָ .מ ַר ְדנ ּו ,מיר האבען ווידערגעשפעניגט .נִ ַאצְ נ ּו ,מיר האבען
דערצערנטָ .ס ַר ְרנ ּו ,מיר האבען אפגעקערטָ .עוִ ינ ּו ,מיר האבען פארקרומט.
ּ ָפ ׁ ַש ְענ ּו ,מיר האבען געזונדיגט .צָ ַר ְרנ ּו ,מיר האבען אונטערדרוקטִ .ק ׁ ִשינ ּו ע ֶֹרף
מיר זענען געווען הארט-נעקיגָ :ר ׁ ַש ְענ ּו ,מיר האבען געטוהן רשעותִ ׁ .ש ַח ְתנ ּו,
מיר האבען פארדארבעןִּ .ת ַעבְ נ ּו ,מיר האבען פאראומווערדיגטָּ .ת ִעינ ּו ,מיר
האבען פארבלאנזשעטִּ .ת ְע ָּת ְענ ּו ,מיר האבען אנדערע פארבלאנזשעט:

מוֹ ֶדה

ֲאנִ י לְ פָ נֶ ָֽיך יְ יָ ֱא-ל ַֹהי וֵ א-ל ֵֹהי
ית ִתי
ֲאבוֹ ַתיֶ ׁ ,ש ְרפו ָּא ִתי ו ִּמ ָ
ְ ּביָ ֶ ֽד ָךַ ,על ָּכל ַה ַחיִ ים וְ צָ ְרכֵ י ַה ַחיִ ים ׁ ֶשנָ ַ ֽת ָּת לִ י.
יְ ִהי ָרצוֹ ן ִמ ּ ְלפָ נֶ ָֽיך ׁ ֶש ִּת ְר ּ ָפ ֵ ֽאנִ י ְרפו ָּאה ׁ ְשלֵ ָמה.
ית ִתי כַ ּ ָפ ָרה ַעל
וְ ִאם ַחס וְ ׁ ָשלוֹ ם ָאמוּת ְּת ֵהא ִמ ָ
אתי
ָּכל ַה ֲח ָט ִאים וְ ָה ֲעוֹ נוֹ ת וְ ַה ּ ְפ ׁ ָש ִעים ׁ ֶש ָח ָ ֽט ִ
ֽיתי וְ ׁ ֶש ּ ָפ ׁ ַ ֽש ְע ִּתי לְ פָ נֶ ָֽיך .וְ ֵתן ֶחלְ ִקי ְ ּבגַ ן
וְ ׁ ֶש ָע ִו ִ
יקיםֵ ,א-ל
ֵ ֽע ֶדן ,וְ זַ ֵּכֽנִ י לְ עוֹ לָ ם ַה ָ ּבא ַהצָ פוּן לַ צַ ִד ִ
נָ א ְרפָ א נָ א לִ יֲ .אנִ י ַמ ֲא ִמין ֶ ּב ֱאמוּנָ ה ׁ ְשלֵ ָמה
ׁ ֶש ֱא-ל ִֹהים ֱא ֶמת ו ׁ ְּשמוֹ ֱא ֶמת ,ו ִּב ׁ ְשל ׁ ָֹשה ָע ָׂשר
ָה ִע ָּק ִרים .וְ ִהנְ נִ י מוֹ ֵחל לְ כָ ל ָא ָדם ,וְ ִהנְ נִ י ְמ ַב ֵקש
ׁ ֶשכּ וּלָ ם יִ ְמ ֲחל ּו לִ י.

ִאם

מוֹ ֶדה

איך דאנק דיר הייליגער באשעפער ,ג-ט פון
מיינע עלטערען ,וואס מיין געזונט און מיין
שטארבען זענען אין דיינע הענט ,אויף דאס גאנץ לעבן און
לעבנס-באדערפענישן וואס דו האסט מיר געשאנקען .זאל זיין
דאס ווילען פאר דיר אז דו זאלסט מיך היילען מיט א רפואה
שלמה ,אוון טאמער חלילה שטארב איך ,זאל מיין שטארבען
זיין א כפרה אויף אלע מיינע חטאים ,עוונות און פשעים וואס
איך האב עובר געווען בשוגג ,במזיד און להכעיס פאר דיר .איך
בעט דו זאלסט געבען מיין חלק אין גן עדן און איך זאל זוכה
זיין צו דעם עולם הבא וואס איז אוועקגעלייגט פאר צדיקים.
באשעפער טייערער ,מאך מיר געזונט ,איך בעט דיר .איך גלויב
מיט פולען גלויבען אז דער באשעפער איז אמת און זיין נאמען
איז אמת און אין די דרייצען עיקרים פון אמונה .איך פארגעב
אלעמען און איך בעט אז זיי זאלען מיר אלע מוחל זיין.

אם אינו יכול לומר הנ”ל ,נכון לומר את זה:
אויב דער חולה קען נישט זאגען דעם גאנצען נוסח ,איז ראטזאם עכ”פ צו זאגען דאס פאלגענדע:

ית ִתי
ַחס וְ ׁ ָשלוֹ ם ָאמוּתְּ ,ת ֵהא ִמ ָ
ַּכ ּ ָפ ָרה ַעל ָּכל ֲעוֹ נוֹ ָתי.

ִאם
1

טאמער חלילה שטארב איך ,זאל מיין שטארבען זיין
א כפרה אויף אלע מיינע זינד.

ִמי
ְּביָ ְד ָך
יְ בָ ֶֽרכְ ָך
לִ ׁיש ּו ָע ְֽת ָך
יְ יָ
ׁ ְש ַמע
ָּבר ּו ְך

ֵא-ל ָּכמוֹ ָך נֹ ֵׂשא ָעוֹ ן וְ ע ֵֹבר ַעל ּ ֶפ ׁ ַשע לִ ׁ ְש ֵא ִרית נַ ֲֽחלָ תוֹ ֹֽלא ֶה ֱחזִ יק לָ ַעד ַא ּפוֹ ִּכֽי ָחפֵ ץ ֶח ֶסד
ֹאתם.
ֽהוּא .יָ ׁשוּב יְ ַ ֽר ֲח ֵמנ ּו יִ כְ בּ ׁש ֲע ֹֽונ ֵֹתינ ּו וְ ַת ׁ ְשלִ ְיך ִ ּב ְמצֻ לוֹ ת יָ ם ָּכל ַח ּט ָ ֽ
יתה אוֹ ִתי יְ יָ ֵא-ל ֱא ֶ ֽמת.
ַאפְ ִקיד רו ִּחי ּ ָפ ִד ָ

ִמזְמוֹ ר

ׁ ִשיר לְ יוֹ ם ַה ׁ ּ ַש ָ ּבֽת .טוֹ ב לְ הֹדוֹ ת לַ יְ יָ וּלְ זַ ּ ֵמר לְ ׁ ִש ְמ ָך ֶעלְ יֽ וֹ ן .לְ ַה ִ ּגיד ַ ּבבּ ֶֹקר ַח ְ ֽסדֶּ ָך וֶ ֱא ֽמוּנָ ְֽת ָך ַ ּב ּ ֵלילֽ וֹ תֲ .עלֵ ֽי
ָעשׂוֹ ר וַ ֲֽעלֵ י נָ ֶבל ֲעלֵ י ִה ָ ּגיוֹ ן ְ ּבכִ ּֽנוֹ רִּ .כי ִׂש ּ ַמ ְח ַּתנִ י יְ יָ ְ ּבפָ ֳעלֶ ָך ְ ּ ֽב ַ ֽמ ֲע ֵׂשי יָ ֶד ָיך ֲא ַר ֵּנֽןַ .מה ָ ּג ְדל ּו ַ ֽמ ֲע ֶׂש ָיך יְ יָ ְמאֹד
ָע ְמק ּו ַמ ְח ׁ ְשב ֶ ֹֽת ָיךִ .א ׁיש ַ ּב ַער ל ֹא יֵ ָֽדע וּכְ ִסיל ל ֹא יָ ִבין ֶאת זֽ ֹאתּ ִ .בפְ ר ַֹח ְר ׁ ָש ִעים ְּכֽמוֹ ֵע ֶׂשב וַ ָ ּיצִ יצ ּו ָּכל ּ ֹֽפ ֲעלֵ י ָאוֶ ן לְ ִה ׁ ּ ָ ֽש ְמ ָדם ֲע ֵדי ַ ֽעד.
ֹאבד ּו יִ ְת ּ ָפ ְרד ּו ָּכל ּ ֹֽפ ֲעלֵ י ָ ֽאוֶ ן .וַ ָּת ֶרם ִּכ ְר ֵאים ַק ְרנִ י ַ ּבלּ ִֹתי ְ ּב ׁ ֶש ֶמן ַ ֽר ֲענָ ֽן.
וְ ַא ָּתה ָמרוֹ ם לְ עֹלָ ם יְ יָ ִּ .כי ִה ֵּנה אֹיְ ֶב ָיך יְ יָ ִּכֽי ִה ֵּנה אֹיְ ֶב ָיך י ֵ
וַ ַּת ֵ ּבט ֵעינִ י ְ ּב ׁשו ָּרי ַ ּב ָּק ִמים ָעלַ י ְמ ֵר ִעים ִּת ׁ ְש ַמ ְענָ ה ָאזְ נָ ֽי .צַ דִּ יק ַּכ ָּת ָמר יִ פְ ָרח ְּכ ֶא ֶרז ַ ּב ּ ְל ָבנוֹ ן יִ ְׂש ֶ ּגֽהְ ׁ .שתוּלִ ים ְ ּב ֵבית יְ יָ ְ ּב ַחצְ רוֹ ת
ֱא-ל ֵֹהינ ּו יַ פְ ִ ֽריחוּ .עוֹ ד יְ נוּבוּן ְ ּב ֵׂש ָיבה דְּ ׁ ֵשנִ ים וְ ַ ֽר ֲענַ ִּנים יִ ְהיֽ וּ .לְ ַה ִ ּגיד ִּכֽי יָ ׁ ָשר יְ יָ צו ִּרי ְ ֽול ֹא ַעוְ לָ ָתה ֽ ּבוֹ .

ֽיח ֶּנ ָּֽך .יִ ּ ָׂשא יְ יָ ּ ָפנָ יו ֵאלֶ ָיך וְ יָ ֵׂשם לְ ָך ׁ ָשלֽ וֹ ם.
יְ יָ וְ יִ ׁ ְש ְמ ֶ ֽר ָך .יָ ֵאר יְ יָ ּ ָפנָ יו ֵאלֶ ָיך ִו ֻ

בימות החול ,מתחילים כאן (יכולים לומר תפלות אלו אפילו בשבת):
אין די וואכן פאנגט מען אן דא (דיע מזמורים ווערן געזאגט אויך אים שבת):

ׁ ִשיר

לַ ּ ַ ֽֽמ ֲעלוֹ ת ֶא ּ ָׂשא ֵעינַ י ֶאל ֶה ָה ִרים ֵמ ַאיִ ן יָ בֹא ֶעזְ ִ ֽריֶ .עזְ ִרי ֵמ ִעם יְ יָ עֹ ֵׂשה ׁ ָש ַמיִ ם וָ ָ ֽא ֶרץַ .אל יִ ֵּתן לַ ּמוֹ ט ַרגְ לֶ ָך
ישן ׁשוֹ ֵמר יִ ְׂש ָר ֵ ֽאל .יְ יָ ׁש ְֹמ ֶר ָך יְ יָ צִ ּ ְל ָך ַעל יַ ד יְ ִמינֶ ָֽך .יוֹ ָמם ַה ׁ ּ ֶש ֶמ ׁש ֹֽלא
ַאל יָ נוּם ׁ ֽש ְֹמ ֶ ֽר ָךִ .ה ֵּנה ל ֹא יָ נוּם וְ ל ֹא יִ ׁ ָ
ָ
ָ
ָ
אתך וּבוֹ ֶאך ֵ ֽמ ַע ָּתה וְ ַעד עוֹ לָ ֽם.
יַ ֶּכ ָּכה וְ יָ ֵר ַח ַ ּב ּ ָלֽיְ לָ ה .יְ יָ יִ ׁ ְש ָמ ְר ָך ִמ ָּכל ָרע יִ ׁ ְשמֹר ֶאת נַ פְ ׁ ֶ ֽשך .יְ יָ ִי ׁ ְֽש ָמר צֵ ְ

יתי יְ יָ .
ִק ִ ּו ִ

ׁ ִשיר

את ָיך יְ יָ ֲ .אדֹנָ -י ׁ ִש ְמ ָעה ְבקוֹ לִ י ִּת ְהיֶ ינָ ה ָאזְ נֶ ָיך ַק ׁ ּ ֻשבוֹ ת לְ קוֹ ל ַּ ֽת ֲחנוּנָ ֽיִ .אם
ַ ֽה ּ ַ ֽמ ֲעלוֹ ת ִמ ּ ַ ֽמ ֲע ַמ ִּקים ְק ָר ִ
ָ
יתי יְ יָ ִק ְ ּו ָתה נַ פְ ׁ ִשי ְוֽלִ ְד ָברוֹ
יחה לְ ַמ ַען ִּת ָ ּו ֵ ֽראִ .ק ִ ּו ִ
ה ֲאדֹנָ -י ִמי יַ ֲֽע ֽמֹדִּ .כי ִע ּ ְמך ַה ְּסלִ ֲָעוֹ נוֹ ת ִּ ֽת ׁ ְש ָמר יָ ּ
הוֹ ָ ֽחלְ ִּתי .נַ פְ ׁ ִשי לַ ֽאדֹנָ -י ִמ ּׁש ְֹמ ִרים לַ בּ ֶֹקר ׁש ְֹמ ִרים לַ ֽ ּב ֶֹקר .יַ ֵחל יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאל יְ יָ ִּכֽי ִעם יְ יָ ַה ֶח ֶסד וְ ַה ְר ֵ ּבה ִע ּמוֹ פְ ֽדוּת .וְ הוּא
יִ פְ דֶּ ה ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל ִמכּ ֹל ֲעוֹ נ ָ ֹֽתיו.

משה ֶא ֶמת ,וְ תוֹ ָרתוֹ ֶא ֶמת.
ֵא-ל ֶא ֶמתֶ ׁ ,

ישב
ֵׁ

יִ ְׂש ָר ֵאל יְ יָ ֱא-ל ֵֹהינ ּו יְ יָ ֶא ָ ֽחד.

ְ ּב ֵס ֶתר ֶעלְ יוֹ ן ְ ּבצֵ ל ׁ ַש-דַּ י יִ ְתלוֹ נָ ֽן .א ַֹמר לַ ֽיְ יָ ַמ ְח ִסי ו ְּמצו ָּד ִתי ֱא-ל ַֹהי ֶא ְב ַטח ֽ ּבוֹ ִּ .כי הוּא יַ ִ ּצֽילְ ָך ִמ ּ ַפח
ֹא־ת ָירא ִמ ּ ַפ ַחד לָ יְ לָ ה
יָ קו ּׁש ִמדֶּ ֶבר ַה ֽ ּווֹ תּ ְ .ב ֶא ְב ָרתוֹ יָ ֶס ְך לָ ְך וְ ַת ַחת ְּכנָ פָ יו ֶּת ְח ֶסה צִ ָּנה ְ ֽוס ֵֹח ָרה ֲא ִמ ּֽתוֹ  .ל ִ
ימינֶ ָך ֵאלֶ ָיך ל ֹא יִ ָ ּג ֽׁשַ .רק ְ ּב ֵעינֶ יךָ
ֵמ ֵחץ יָ עוּף יוֹ ָ ֽמםִ .מדֶּ ֶבר ָ ּבאֹפֶ ל יַ ֲֽהל ְֹך ִמ ֶּק ֶטב יָ ׁשוּד צָ ֳה ָ ֽריִ ם .יִ ּפֹל ִמ ִ ּצדְּ ָך ֶאלֶ ף ו ְּר ָב ָבה ִמ ִ
ַת ִ ּביט וְ ׁ ִש ּ ֻל ַמת ְר ׁ ָש ִעים ִּת ְר ֶ ֽאהִּ .כֽי ַא ָּתה יְ יָ ַמ ְח ִסי ֶעלְ יוֹ ן ַׂש ְמ ָּת ְמעוֹ נֶ ָֽךֹֽ .לא ְת ֻא ֶּנה ֵאלֶ ָיך ָר ָעה וְ נֶ גַ ע ל ֹא יִ ְק ַרב ְ ּב ָא ֳהלֶ ָֽךִּ .כי
ַמלְ ָאכָ יו יְ צַ ֶ ּוה ּ ָל ְך לִ ׁ ְש ָמ ְר ָך ְ ּבכָ ל דְּ ָרכֶ ָ
ֽיךַ .על ַּכ ּ ַפיִ ם יִ ּ ָׂשאוּנְ ָך ּ ֶפן ִּת ּגֹף ָ ּב ֶא ֶבן ַרגְ לֶ ָֽךַ .על ׁ ַש ַחל וָ פֶ ֶתן ִּת ְדר ְֹך ִּת ְרמֹס ְּכפִ יר
וְ ַת ִּנֽיןִּ .כי ִבי ָח ׁ ַשק וַ ֲֽאפַ ּ ְל ֵטה ּו ֲא ַׂש ְ ּג ֵבה ּו ִּכֽי יָ ַדע ׁ ְש ִ ֽמי .יִ ְק ָר ֵאנִ י ְו ֶֽא ֱענֵ ה ּו ִע ּמוֹ ָאנֹכִ י ְבצָ ָרה ֲא ַח ּ ְלצֵ ה ּו וַ ֲֽאכַ ְ ּב ֵ ֽדהוּ .א ֶֹרךְ
יָ ִמים ַא ְׂש ִ ּב ֵיעה ּו וְ ַא ְר ֵאה ּו ִ ּ ֽב ׁישו ָּע ִ ֽתי.

ׁ ֵשם ְּכבוֹ ד ַמלְ כוּתוֹ לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד.

זכות גדולה היא למי שזוכה לומר (או לחשוב) באחרונה שש תבות אלו:
עס איז א גרויסע זכות צו זאגען (אדער אפילו צו טראכטען) דיע זעקס ווערטער גלייך פאר’ן יציאת נשמה:

ָּבר ּו ְך

בשבת ,אומרים מזמור זה:
אום שבת זאגט מען דאס:

ׁ ְשמוֹ ַחי וְ ַקיָ ם לְעוֹ לָם וָ ֶעד.
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יִ גְ ַ ּדל

ֱא-ל ִֹהים ַחי וְ יִ ׁ ְש ַּת ַ ּבח ,נִ ְמצָ א ,וְ ֵאין ֵעת ֶאל ְמצִ יאוּתוֹ ֶ .א ָחד וְ ֵאין יָ ִחיד ְּכיִ חוּדוֹ  ,נֶ ְעלָ ם ,וְ גַ ם ֵאין סוֹ ף
לְ ַא ְחדּ וּתוֹ ֵ .אין לוֹ ְדמוּת ַה ּגוּף וְ ֵאינוֹ גוּף ,ל ֹא נַ ֲערוֹ ְך ֵאלָ יו ְק ֻד ּׁ ָשתוֹ ַ .ק ְדמוֹ ן לְ כָ ל דָּ ָבר ֲא ׁ ָשר נִ ְב ָרא,
אשיתוֹ ִ .הנּוֹ ֲאדוֹ ן עוֹ לָ ם לְ כָ ל נוֹ צָ ר ,יוֹ ֶרה גְ ֻד ּ ָלתוֹ ו ַּמלְ כוּתוֹ ֽ ֶ ׁ .שפַ ע נְ בו ָּאתוֹ נְ ָתנוֹ ֶ ,אל ַאנְ ׁ ֵשי
אשית לְ ֵר ׁ ִ
אשוֹ ן וְ ֵאין ֵר ׁ ִ
ִר ׁ
ְסגֻ ּ ָלתוֹ וְ ִתפְ ַא ְר ּתוֹ  .ל ֹא ָקם ְ ּביִ ְׂש ָר ֵאל ְּכמ ׁ ֶֹשה עוֹ ד ,נָ ִביא ו ַּמ ִ ּביט ֶאת ְּתמוּנָ תוֹ ּ .תוֹ ַרת ֱא ֶמת נָ ַתן לְ ַע ּמוֹ ֵא-לַ ,על יַ ד
נְ ִביאוֹ נֶ ֱא ַמן ֵ ּביתוֹ  .ל ֹא יַ ֲחלִ יף ָה ֵא-ל וְ ל ֹא יָ ִמיר דָּ תוֹ  ,לְ עוֹ לָ ִמים ,לְ זוּלָ תוֹ  .צוֹ פֶ ה וְ יוֹ ֵ ֽד ַע ְס ָת ֵ ֽרינוַּ ,מ ִ ּביט לְ סוֹ ף דָּ ָבר
יחנוּ ,לִ פְ דּ וֹ ת ְמ ַח ֵּכי ֵקץ
ְ ּב ַק ְד ָמתוֹ  .גּוֹ ֵמל לְ ִא ׁיש ֶ ֽח ֶסד ְּכ ִמפְ ָעלוֹ  ,נוֹ ֵתן לְ ָר ׁ ָשע ָרע ְּכ ִר ׁ ְש ָעתוֹ  .יִ ׁ ְשלַ ח לְ ֵקץ ַה ָ ּי ִמין ְמ ׁ ִש ֵ ֽ
יְ ׁשו ָּעתוֹ ֵ .מ ִתים יְ ַח ֶ ּיה ֵא-ל ְ ּברֹב ַח ְסדּ וֹ ּ ָ ,ברו ְּך ֲע ֵדי ַעד ׁ ֵשם ְּת ִה ּ ָלתוֹ .
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יש לומר מזמורי תהלים ותפלות אלו לפני החולה קודם יציאת הנשמה:

לאחר יציאת הנשמה אומרים:

דיע קאפיטלעך און מזמורים ווערן געזאגט דורך די ארומיגע ביים חולה פאר’ן יציאת נשמה:

נאך דער יציאת נשמה זאגט מען:

ֲאדוֹ ן

עוֹ לָ ם ֲא ׁ ֶשר ָמלַ ְךּ ְ ,ב ֶ ֽט ֶרם ָּכל יְ צִ יר נִ ְב ָרא .לְ ֵעת נַ ֲע ָׂשה ְב ֶחפְ צוֹ כּ ֹלֲ ,אזַ י ֶ ֽמלֶ ְך ׁ ְשמוֹ נִ ְק ָרא .וְ ַא ֲח ֵרי ִּככְ לוֹ ת
ַהכּ ֹל ,לְ ַבדּ וֹ יִ ְמלוֹ ְך נוֹ ָרא .וְ הוּא ָהיָ ה ,וְ הוּא הֹוֶ ה ,וְ הוּא יִ ְהיֶ הּ ְ ,ב ִתפְ ָא ָרה .וְ הוּא ֶא ָחד וְ ֵאין ׁ ֵשנִ י ,לְ ַה ְמ ׁ ִשיל
אשית ְ ּבלִ י ַתכְ לִ ית ,וְ לוֹ ָהעֹז וְ ַה ּ ִמ ְׂש ָרה .וְ הוּא ֵאלִ י וְ ַחי ּג ֲֹאלִ י ,וְ צוּר ֶח ְבלִ י ְ ּב ֵעת צָ ָרה .וְ הוּא נִ ִּסי
לוֹ לְ ַה ְח ִ ּ ֽב ָירהּ ְ .בלִ י ֵר ׁ ִ
ישן וְ ָא ִ ֽע ָירה .וְ ִעם רו ִּחי ְ ּגוִ ָ ּי ִתי ,יְ יָ לִ י וְ ל ֹא ִא ָירא.
ו ָּמנוֹ ס לִ יְ ,מנָ ת כּ וֹ ִסי ְ ּביוֹ ם ֶא ְק ָראּ ְ .ביָ דוֹ ַאפְ ִקיד רו ִּחיּ ְ ,ב ֵעת ִא ׁ ַ

ָא ָּנא,

ְ ּב ֹֽכ ַח ְ ּג ֻד ּ ַלת יְ ִמינְ ָךַּ ,ת ִּתיר צְ רו ָּרהַ .ק ֵ ּבל ִר ַּנת ַע ּ ְמ ָךַׂ ,ש ְ ּג ֵבֽנוַּ ,ט ֲה ֵ ֽרנוּ ,נוֹ ָרא .נָ א גִ בּ וֹ ר ,דּ וֹ ְר ׁ ֵשי יִ חו ְּד ָך,
ְּכ ָב ַבת ׁ ָש ְמ ֵרםּ ָ .ב ְרכֵ םַ ,ט ֲה ֵרםַ ,ר ֲח ֵמם ,צִ ְד ָק ְת ָך ָּת ִמיד ָ ּג ְמלֵ םֲ .ח ִסין ָקדוֹ ׁשּ ְ ,ברוֹ ב טו ְּב ָך ,נַ ֵהל ֲע ָד ֶ ֽת ָך.
יָ ִחיד ֵ ּג ֶאה ,לְ ַע ּ ְמ ָך ּ ְפנֵ ה ,זוֹ כְ ֵרי ְק ֻד ׁ ּ ָש ֶ ֽת ָךַ ׁ .שוְ ָע ֵ ֽתנ ּו ַק ֵ ּבל ,ו ׁ ְּש ַמע צַ ֲע ָק ֵ ֽתנוּ ,יוֹ ֵ ֽד ַע ַּת ֲעלֻ מוֹ תּ ָ .ברו ְּך ׁ ֵשם ְּכבוֹ ד ַמלְ כוּתוֹ
לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד.

ַעל

נָ ַתן וַ ֽיְ יָ לָ ָקח יְ ִהי ׁ ֵשם יְ יָ
ְמב ָ ֹֽר ְךַ .ה ּצוּר ָּת ִמים ּ ָפ ֳֽעלוֹ
ִּכי כָ ל דְּ ָרכָ יו ִמ ׁ ְש ּ ָפט ֵא-ל ֱאמוּנָ ה
וְ ֵאין ָעוֶ ל צַ דִּ יק וְ יָ ׁ ָשר ֽהוּא .וְ ָהלַ ְך
לְ פָ נֶ ָיך צִ ְד ֶק ָך ְּכבוֹ ד יְ יָ יַ ַֽא ְספֶ ָֽך.
ישן ְ ּב ׁ ָשלוֹ ם
ִּת ׁ ְש ָּכב ְ ּב ׁ ָשלוֹ ם וְ ִת ׁ ָ
ַעד יָ ֹבא ְמנַ ֵחם ַמ ׁ ְש ִמ ַיע ׁ ָשלום.

יְ יָ

דער באשעפער האט געגעבן און דער
באשעפער האט צוגענומען ,געבענטשט
זאל זיין דער נאמען פון באשעפער אויף אייביג.
דער פעלזנשטיין ,גאנץ איז זיין ווירקונג ,א ג-ט
פון אמת אהן קיין פעלער ,גערעכטעט און
גלאט איז ער .און עס זאל פאראויס גיין פאר
דיר דיין גערעכעטיגקייט ,דער כבוד פון
באשעפער זאל דיך אויפנעמען .זאלסטו
רוהען בשלום און שלאפען בשלום ביז עס
וועט קומען דער טרייסטער וואס וועט
לאזען הערן שלום.

מדקדקין לומר לפני החולה “שמע ישראל” ברגע של יציאת הנשמה:
דער “שמע ישראל” זאל מען מדקדק זיין צו זאגען אין די רגע פון יציאת נשמה:

פעם א’:
איין מאהל:
ג’ פעמים:
דריי מאהל:
ז’ פעמים:
זיבען מאהל:
פעם א’:
איין מאהל:

ׁ ְש ַמע
ְ ׁ ֵשם ְּכבוֹ ד ַמלְ כוּתוֹ לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד.
ָּבר ּוך
יְ יָ הוּא ָה ֱא-ל ִֹהים.
יְ יָ ֶ ֽמלֶ ְך ,יְ יָ ָמלָ ְך ,יְ יָ יִ ְמל ְֹך לְ עֹלָ ם וָ ֶעד.
יִ ְׂש ָר ֵאל יְ יָ ֱא-ל ֵֹהינ ּו יְ יָ ֶא ָ ֽחד.
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ֵּכן נְ ַק ֶ ּוה ּ ְל ָך יְ יָ ֱא-ל ֵ ֹֽהינוּ ,לִ ְראוֹ ת ְמ ֵה ָרה ְ ּב ִתפְ ֶ ֽא ֶרת ֻע ֶ ּז ָֽך ,לְ ַה ֲע ִביר ִ ּגלּ וּלִ ים ִמן ָה ָ ֽא ֶרץ ,וְ ָה ֱאלִ ילִ ים ָּכרוֹ ת יִ ָּכ ֵרתוּן,
לְ ַת ֵּקן עוֹ לָ ם ְ ּב ַמלְ כוּת ׁ ַשדַּ י ,וְ כָ ל ְ ּבנֵ י ָב ָׂשר יִ ְק ְרא ּו ִב ׁ ְש ֶ ֽמ ָך ,לְ ַהפְ נוֹ ת ֵאלֶ ָֽיך ָּכל ִר ׁ ְש ֵעי ָ ֽא ֶרץ .יַ ִּכֽיר ּו וְ יֵ ְדע ּו ָּכל
יק ְ ּבל ּו
יוֹ ׁ ְש ֵבי ֵת ֵבלִּ ,כי לְ ָך ִּתכְ ַרע ָּכל ֶ ּב ֶֽר ְךִּ ,ת ׁ ּ ָש ַבע ָּכל לָ ׁשוֹ ן .לְ פָ נֶ ָֽיך יְ יָ ֱא-ל ֵ ֹֽהינ ּו יִ כְ ְרע ּו וְ יִ ּ ֽפֹלוּ ,וְ לִ כְ בוֹ ד ׁ ִש ְמ ָך יְ ָקר יִ ֵּ ֽתנוּ ,וִ ַ
כֻ ּ ָלם ֶאת עוֹ ל ַמלְ כו ֶ ּֽת ָך ,וְ ִת ְמל ְֹך ֲעלֵ ֶיהם ְמ ֵה ָרה לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעדִּ .כי ַה ּ ַמלְ כוּת ׁ ֶש ּ ְל ָך ִהיא ,וּלְ ֽעוֹ לְ ֵמי ַעד ִּת ְמלוֹ ְך ְ ּבכָ בוֹ ד,
ַּכ ָּכתוּב ְ ּבתוֹ ָר ֶ ֽת ָך ,יְ יָ יִ ְמל ְֹך לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד .וְ נֶ ֱא ַמר ,וְ ָהיָ ה יְ יָ לְ ֶ ֽמלֶ ְך ַעל ָּכל ָה ָ ֽא ֶרץּ ַ ,ב ּיוֹ ם ַההוּא יִ ְהיֶ ה יְ יָ ֶא ָחד ,ו ְּשמוֹ ֶא ָחד.

יְיָ

אין לומר פסוקים אלו בשבת:
דאס פאלגענדע ווערט נישט געזאגט אום שבת:

אויסגאבע איז צוגעשטעלט
לטובת הציבור דורך די “חברה
לומדי משנה” ,א מוסד וואס שטעלט
צו לימוד משניות ,קדיש און אנדערע
לימודים לזכות ולטובת הנפטרים.
רופט צו קאמיסירען א תלמיד חכם וואס
זאל לערנען אדער מסיים זיין פאר אייך
ששה סדרי משנה ,ש”ס בבלי וכדומה ,פאר
א שלושים ,יאהרצייט ,כלות השבעה אדער ביי
סיי וואס פאר א מאורע.
בהמלצת הרבנים הגאונים שליט”א.

לימוד משניות
און

אמירת קדיש
לעילוי נשמת
הנפטרים

נדפס לזכר ולעילוי נשמת מרת פרידא ראכל בת ר’ ישראל ע”ה

ChevrahLomdeiMishnah.org

732.364.7029

מיט תחינות
ובקשות
איבערגעזעצט
אויף אידיש

אויסגעשטעלט על פי
ספר “גשר החיים” פרקים א-ג
נדפס בפקוח

הרה"ג ר' יעקב אפרים הכהן
פארכהיימער שליט"א

מו"ץ בק"ק לעיקוואד יצ"ו

תפילות אין תחנונים פאר דעם
נפטר צו זאגן אין די לעצטע שעות
פרקי תהלים ,פסוקים און פזמונים
פאר די נוכחים ביי יציאת נשמה

נא לשמור על קדושת הגליון
די בלעטער ערהאלטען אין זיך שמות הקדושים .ביטע באהאנדלען מיט א פאסיגען כבוד.

