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פסוקי היחוד שאומרים בשעת יציאת הנשמה

כשעומדים ליד החולה או הגוסס אומרים את התפלות המובאים להלן "סדר פסוקי יחוד" ,אולם כשרואים שינוי גדול
מפסיקים מלומר עוד תפלות ,ואומרים דלהלן:
סדר פסוקי היחוד
סדר פסוקי יחוד בקיצור לומר בשעה האחרונה בנחת ובקול ובכוונה ,כדי שהחולה יוכל
לומר עמהם ,או עכ"פ לכוין עמהם במחשבה.

אֲ דוֹן ע ֹולָם אֲ ֶשר מָ לְַך .בְּ טֶ ֶרם כָל י ְִּציר נִ בְּ ָרא :לְּ עֵ ת נַעֲ ָשה בְּ חֶ פְּ צ ֹו כֹל .אֲ זַי מֶ לְֶך ְּשמ ֹו נִ ְּק ָרא :וְּ ַאחֲ ֵרי כִ כְּ לוֹת הַ כֹל .לְּ בַ ד ֹו
אשית
ָארה :וְּ הּוא אֶ חָ ד וְּ אֵ ין ֵשנִי .לְּ הַ ְּמ ִשיל ל ֹו לְּ הַ ְּחבִ ָירה :בְּ לִ י ֵר ִ
י ְִּמלוְֹך נו ָֹרא :וְּ הּוא הָ יָה וְּ הּוא ֹהוֶה .וְּ הּוא י ְִּהיֶה בְּ ִתפְּ ָ
בְּ לִ י ַתכְּ לִ ית .וְּ ל ֹו הָ עֹז וְּ הַ ִמ ְּש ָרה :וְּ הּוא אֵ לִ י וְּ חַ י גֹ אֲ לִ י .וְּ צּור חֶ בְּ לִ י בְּ עֵ ת צָ ָרה :וְּ הּוא נִ ִסי ּומָ נוֹס לִ יְּ .מנָת כו ִֹסי בְּ יוֹם
רּוחי גְּ וִ י ִָתיְּ .י ָי לִ י וְּ ֹלא ִא ָירא:
ָאע ָירה :וְּ ִעם ִ
ישן וְּ ִ
רּוחי .בְּ עֵ ת ִא ָ
אֶ ְּק ָרא :בְּ יָד ֹו ַאפְּ ִקיד ִ
ּותרוֹמֵ ם זִכְּ ְּרָך מַ לְּ כֵנּו ָת ִמידִ ,מן הָ ע ֹולָם וְּ עַ ד הָ ע ֹולָם
נ ְִּשמַ ת כָל חַ י ְּתבָ ֵרְך אֶ ת ִש ְּמָך ְּי ָי אֶ ֹלהֵ ינּו ,וְּ רּוחַ כָל בָ ָשר ְּתפָ אֵ ר ְּ
צּוקה ,אֵ ין לָנּו
ּומ ַרחֵ ם בְּ כָל עֵ ת צָ ָרה וְּ ָ
ּומפַ ְּרנֵס וְּ ע ֹונֶה ְּ
ּומבַ לְּ עָ דֶ יָך אֵ ין לָנּו מֶ לְֶך גוֹאֵ ל ּו מו ִֹשיעַ ּפוֹדֶ ה ּומַ ִציל ְּ
אַ ָתה אֵ לִ ,
מֶ לְֶך ע ֹוזֵר וְּ סוֹמֵ ְך אֶ לָא אָ ָתה :אֱ ֹלהֵ י הָ ִראשוֹנִים וְּ הָ ַאחֲ רוֹנִים ,אֱ לוֹהַ כָל בְּ ִריוֹת ,אֲ דוֹן כָל ת ֹולָדוֹת ,הַ ְּמהֺ לָל בְּ כָל
ְּשנִים וְּ הַ מֵ ִקיץ
ִישן ,הַ ְּמעו ֵֹרר י ֵ
הַ ִת ְּשבָ חוֹת ,הַ ְּמנַהֵ ג ע ֹולָמ ֹו בְּ חֶ סֶ ד ּובְּ ִריו ָֹתיו בְּ ַרחֲ ִמים .וַ ְּי ָי עֵ ר ִהנֵה ֹלא יָנּום וְּ ֹלא י ָ
ַאסּורים ,וְּ הַ סוֹמֵ ְך נוֹפְּ לִ ים ,וְּ הַ זו ֵֹקף כְּ פּופִ ים ,וְּ הַ ְּמפַ עֲ נֵחַ ֶנ ֱעל ִָמיםּ .ולְּ ָך לְּ בַ ְּדָך אֲ נ ְַּחנּו
ִ
נִ ְּר ָד ִמים ,הַ מֵ ִשיחַ ִאלְּ ִמיםּ ,ומַ ִתיר
מו ִֹדים ,וְּ ִאלּו פִ ינּו מָ לֵא ִש ָירה ַכיָם ּולְּ ש ֹונֵנּו ִרנָה כַהֲ מוֹן ַגלָיו ,וְּ ִשפְּ תו ֵֹתינּו ֶשבַ ח כְּ מֶ ְּרחֲ בֵ י ָר ִקיעַ  ,וְּ עֵ ינֵינּו ְּמ ִאירוֹת
יקים לְּ הוֹדוֹת לְּ ָך ְּי ָי אֱ ֹלהֵ ינּו
נִש ֵרי ָשמָ יִם ,וְּ ַר ְּגלֵינּו ַקלוֹת כַָאיָלוֹת ,אֵ ין אֲ נ ְַּחנּו מַ ְּסּפִ ִ
ַשמֶ ש וְּ ַכי ֵָרחַ  ,וְּ יָדֵ ינּו פְּ רּושוֹת כְּ ְּ
כ ֶ
וֵאֹלהֵ י אֲ בו ֵֹתינּוּ ,ולְּ בָ ֵרְך אֶ ת ִש ְּמָך מַ לְּ כֵנּו ,עַ ל ַאחַ ת מֵ ָאלֶף אֶ לֶף ַאלְּ פֵ י אֲ לָפִ ים וְּ ִרבֵ י ְּרבָ בוֹת ּפְּ עָ ִמים ,הַ טוֹבוֹת נִ ִסים
יתנּו ,בְּ ָרעָ ב זַנְּ ָתנּו,
ּומבֵ ית עֲ בָ ִדים ּפְּ ִד ָ
ית ִעם אֲ בו ֵֹתינּו וְּ ִעמָ נּוִ :מלְּ פָ נִים ִמ ִמ ְּצ ַריִם גְּ ַאלְּ ָתנּו ְּי ָי אֱ ֹלהֵ ינוִ ,
וְּ נִ פְּ לָאוֹתֶ ,שעָ ִש ָ
יתנּו :עַ ד הֵ נָה עֲ זָרּונּו ַרחֲ מֶ יָך
ּומדֶ בֶ ר ִמל ְַּט ָתנוּ .,ומֵ חֳ ָליִם ָר ִעים וְּ ַרבִ ים וְּ נֶאֱ מָ נִים ִדלִ ָ
ּובְּ ָשבָ ע כִ לְּ כַלְּ ָתנּו ,מֵ חֶ ֶרב ִהצַ לְּ ָתנוִ .
ּונְּשמָ ה ֶשנָפַ ְּח ָת
ָ
וְּ ֹלא עֲ זָבּונּו חֲ סָ דֶ יָך ְּי ָי אֱ ֹלהֵ ינּו ,וְּ ַאל ִת ְּט ֵשנּו ְּי ָי אֱ ֹלהֵ ינּו ָלנֶצַ ח :עַ ל כֵן אֵ בָ ִרים ֶשּפִ לַגְּ ָת בָ נּו ,וְּ רּוחַ
ישבְּ חּו וִ יפָ אֲ רּו וִ ישו ְֹּררּו וִ ירו ְֹּממּו וְּ יַעֲ ִריצּו וְּ י ְַּק ִדישּו וְּ י ְַּמלִ יכּו אֶ ת
בְּ אַ ּפֵ ינּו ,וְּ לָשוֹן אֲ ֶשר ַש ְּמ ָת בְּ פִ ינּו ,הֵ ן הֵ ם יוֹדּו וִ יבָ ְּרכּו וִ ַ
ִש ְּמָך מַ לְּ כֵנּו ָת ִמיד .כִ י כָל ּפֶ ה לְּ ָך יוֹדֶ ה ,וְּ כָל לָשוֹן לְּ ָך ִת ָשבַ ע ,וְּ כָל עַ יִן לְּ ָך ְּתצַ ּפֶ ה ,וְּ כָל בֶ ֶרְך לְּ ָך ִתכְּ ַרע ,וְּ כָל קוֹמָ ה לְּ פָ נֶיָך
ִיראּוָך ,וְּ כָל ֶק ֶרב ּוכְּ לָיוֹת ְּיז ְַּמרּו לִ ְּשמֶ ָך ,כ ַָדבָ ר ֶשכָתּוב כָל עַ ְּצמו ַֹתי תֹאמַ ְּרנָה ְּי ָי ִמי כָמוָֹך,
לְּ בַ ד ִת ְּש ַתחֲ וֶה ,וְּ כָל הַ לְּ בָ בוֹת י ָ
מַ ִציל עָ נִי מֵ חָ זָק ִממֶ נּו ,וְּ עָ נִי וְּ אֶ בְּ יוֹן ִמגֹ זְּ ל ֹוַ ,שוְּ עַ ת עֲ נִ יִים אַ ָתה ִת ְּשמַ ע ,צַ עֲ ַקת הַ ַדל ַתאֲ זִ ין ַת ְּק ִשיב וְּ תו ִֹשיעַ ִ :מי י ְִּדמֶ ה
ּונְּשבֵ חֲ ָך
ָארץ :נְּ הַ לֶלְּ ָך ַ
ּומי יַעֲ ָרְך לְָך ,הָ אֵ ל הַ גָדוֹל הַ גִבוֹר וְּ הַ נו ָֹרא אֵ ל עֶ לְּ יוֹן ק ֹונֵה בְּ ַרחֲ מָ יו ָשמַ יִם וָ ֶ
ּומי י ְִּשוֶ ה לְָך ִ
לְָך ִ
ּונְּ פָ אֶ ְּרָך ּונְּבָ ֵרְך אֶ ת ֵשם ָק ְּד ֶשָך ,כָָאמּור לְּ ָדוִ ד בָ ְּרכִ י נַפְּ ִשי אֶ ת ְּי ָי וְּ כָל ְּק ָרבַ י אֶ ת ֵשם ָק ְּדש ֹו:
אשיתֶ ,שֹלא עָ ָשנּו כְּ ג ֹויֵי הָ אֲ ָרצוֹת ,וְּ ֹלא ָשמָ נּו כְּ ִמ ְּשּפְּ חוֹת הָ אֲ ָדמָ ה,
עָ לֵינּו לְּ ַשבֵ חַ לַאֲ דוֹן הַ כֹל ,ל ֵָתת גְּ דֺ לָה לְּ יוֹצֵ ר בְּ ֵר ִ
ּומ ְּתּפַ לְּ לִ ים אֶ ל אֵ ל ֹלא יו ִֹשיעַ  :וַ אֲ נ ְַּחנּו
ֶשֹלא ָשם חֶ לְּ ֵקנּו כָהֶ ם וְּ גו ָֹרלֵנּו כְּ כָל הֲ מ ֹונָםֶ :שהֵ ם ִמ ְּש ַתחֲ וִ ים לָהֶ בֶ ל וָ ִריק ִ
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ָארץּ ,ומו ַֹשב י ְָּקר ֹו
ּומ ְּש ַתחֲ וִ ים ּומו ִֹדים לִ פְּ נֵי מֶ לְֶך מַ לְּ כֵי הַ ְּמלָכִ ים הַ ָקדוֹש בָ רּוְך הּואֶ :שהּוא נוֹטֶ ה ָשמַ יִם וְּ יוֹסֵ ד ֶ
כו ְֹּר ִעים ִ
ּושכִ ינַת עֺ ז ֹו בְּ גָבְּ הֵ י ְּמרו ִֹמים ,הּוא אֱ ֹלהֵ ינּו אֵ ין עוֹד :אֱ מֶ ת ַמלְּ כֵנּו ,אֶ פֶ ס זּולָת ֹוַ ,ככָתּוב בְּ תו ָֹרת ֹו וְּ י ַָד ְּע ָת
בַ ָשמַ יִם ִממַ עַ לְּ ,
ָארץ ִמ ָתחַ ת אֵ ין עוֹד:
ֹלהים בַ ָשמַ יִם ִממַ עַ ל וְּ עַ ל הָ ֶ
הַ יוֹם וַ הֲ ֵשב ָֹת אֶ ל לְּ בָ בֶ ָך כִ י ְּי ָי הּוא הָ אֱ ִ
ּומקּובָ ל וְּ טוֹב וְּ יָפֶ ה הַ ָדבָ ר הַ זֶה
ּומתֺ ָקן ְּ
ַאדיר ְּ
אֱ מֶ ת וְּ י ִַציב וְּ נָכוֹן וְּ ַקיָם וְּ י ָָשר וְּ נֶאֱ מָ ן וְּ ָאהּוב וְּ חָ בִ יב וְּ נ ְֶּחמָ ד וְּ נ ִָעים וְּ נו ָֹרא וְּ ִ
ּושמ ֹו ַקיָם וְּ כִ ְּסא ֹו נָכוֹן
עָ לֵינּו לְּ ע ֹולָם וָ עֶ ד :אֱ מֶ ת אֱ ֹלהֵ י ע ֹולָם מַ לְּ כֵנּו צּור יַעֲ קֹב מָ גֵן י ְִּשעֵ נּו .לְּ דֹר וָ דֹר הּוא ַקיָם ְּ
ּומַ לְּ כּות ֹו וֶ אֱ מּונָת ֹו לָעַ ד ַקיֶמֶ תְּּ ,ודבָ ָריו חָ יִים וְּ ַקי ִָמים נֶאֱ מָ נִים וְּ נֶחֱ מָ ִדים לָעַ ד ּולְּ עוֹלְּ מֵ י ע ֹול ִָמים ,עַ ל אֲ בו ֵֹתינּו וְּ עָ לֵינּו
עַ ל בָ ֵנינּו וְּ עַ ל דוֹרו ֵֹתינּו וְּ עַ ל כָל דוֹרוֹת ז ֶַרע י ְִּש ָראֵ ל עֲ בָ דֶ יָך:
עַ ל הָ ִראשוֹנִים וְּ עַ ל הָ ַאחֲ רוֹנִים ָדבָ ר טוֹב וְּ ַקיָם לְּ ע ֹולָם וָ עֶ ד ,אֱ מֶ ת וֶאֱ מּונָה חוֹק וְּ ֹלא יַעֲ בֹר ,אֱ מֶ ת ָשאַ ָתה הּוא ְּי ָי
אֱ ֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י אֲ בו ֵֹתינּו מַ לְּ כֵנּו מֶ ֶלְך אֲ בו ֵֹתינּו גֹ אֲ לֵינּו גֹ אֵ ל אֲ בו ֵֹתינּו ,יו ְֹּצ ֵרנּו צּור יְּשּועָ ֵתנּוּ ,פוֹדֵ נּו ּומַ צִ ילֵנּו מֵ ע ֹולָם הּוא
ֹלהים זּול ֶָתָך סֶ לָה:
ְּשמֶ ָך וְּ אֵ ין לָנּו עוֹד אֱ ִ
צּוד ִתי ,אֱ ֹלהַ י אֶ בְּ טַ ח ב ֹו :כִ י הּוא י ִַצילְּ ָך ִמּפַ ח יָקּושִ ,מדֶ בֶ ר
ּומ ָ
יו ֵֹשב בְּ סֵ ֶתר עֶ לְּ יוֹן ,בְּ צֵ ל ַש ַדי י ְִּתל ֹונָן :אֹמַ ר ַל ְּי ָי מַ ְּח ִסי ְּ
הַ ווֹת :בְּ אֶ בְּ ָרת ֹו יָסֶ ְך לְָך ,וְּ ַתחַ ת כְּ נָפָ יו ֶתחֱ סֶ הִ ,צנָה וְּ סוֹחֵ ָרה אֲ ִמת ֹוֹ :לא ִת ָירא ִמּפַ חַ ד לָילָה ,מֵ חֵ ץ יָעּוף יוֹמָ םִ :מדֶ בֶ ר
ימינֶָך ,אֵ לֶיָך ֹלא ִיגָשַ :רק בְּ עֵ ינֶיָך ַתבִ יט ,וְּ ִשלֺמַ ת ְּר ָש ִעים
בָ אֹפֶ ל יַהֲ לוְֹךִ ,מ ֶקטֶ ב יָשּוד צָ הֳ ָריִם :יִּפוֹל ִמ ִצ ְּדָך אֶ לֶף ְּּורבָ בָ ה ִמ ִ
ִת ְּראֶ ה :כִ י אַ ָתה ְּי ָי מַ ְּח ִסי ,עֶ לְּ יוֹן ַש ְּמ ָת ְּמע ֹונֶָךֹ :לא ְּתאֺ נֶה אֵ לֶיָך ָרעָ ה ,וְּ ֶנגַע ֹלא י ְִּק ַרב בְּ ָאהֳ לֶָך :כִ י מַ לְּ ָאכָיו יְּצַ וֶ ה לְָך,
לִ ְּשמָ ְּרָך בְּ כָל ְּד ָרכֶיָך :עַ ל כַּפַ יִם י ִָשאּונְָּךּ ,פֶ ן ִתגוֹף בָ אֶ בֶ ן ַרגְּ לֶָך :עַ ל ַשחַ ל וָ פֶ ֶתן ִת ְּדרוְֹךִ ,ת ְּרמוֹס כְּ פִ יר וְּ ַתנִין :כִ י בִ י חָ ַשק
וַ אֲ פַ לְּ טֵ הּו ,אַ ַשגְּ בֵ הּו כִ י י ַָדע ְּש ִמי :י ְִּק ָראֵ נִי ואֶ ֱענֵהּוִ ,עמ ֹו ָאנֹ כִ י בְּ צָ ָרה ,אֲ חַ לְּ צֵ הּו וַ אֲ כַבְּ דֵ הּו :א ֶֹרְך י ִָמים אַ ְּשבִ יעֵ הּו,
ַאראֵ הּו בִ ישּועָ ִתי :מזמור צ"א יאמר ז' פעמים.
וְּ ְּ

בשינוי גדול ,יאמרו העומדים עליו בקול רם
ש ַלחֲָך יְי ָ ,לְֵך ַויְי ָ י ִּ ְהי ֶה ִּעמְָך ,יְי ָ אֱֹלהָיו עִּמֹו ְויָעַל:
לְֵך כִּי ִּ
שמ ְֶרָך :יָאֵר יְי ָ ָפנָיו ֵאלֶיָך וִּי ֻחנֶ ָך :יִּשָא יְי ָ ָפנָיו ֵאלֶיָך ְויָשֵם לְָך שָלֹום( ,ג' פעמים).
יְב ֶָרכְָך יְי ָ ְוי ִּ ְ
ִמי ְִּמינ ֹו ִמיכָאֵ לִ ,מ ְּשמֹאל ֹו גַבְּ ִריאֵ לִ ,מלְּ פָ נָיו ְּרפָ אֵ ל מֵ ַאחֲ ָריו או ִֹריאֵ ל וְּ עַ ל רֹאש ֹו ְּשכִ ינַת אֵ ל :חֲ זַק וֶ אֶ מָ ץ ַאל ַתעֲ רוֹץ וְּ ַאל
ֵתחָ ת כִ י ִע ְּמָך ְּי ָי אֱ ֹלהֶ יָך בְּ כָל אַ ֶשר ֵתלְֵך :וַ יֹאמֶ ר ּפָ נַי ֵילֵכּו וְּ הַ נִחו ִֹתי לְָך :הו ִֹציָאה ִממַ ְּסגֵר נַפְּ ש ֹו לְּ הוֹדוֹת אֶ ת ְּשמֶ ָך :ב ֹו
ֵאֹלהים כִ י עוֹד אוֹדֶ נּו יְּשּועוֹת ּפָ נַי
יקים כִ י ִתגְּ מוֹל עָ לָיו :מַ ה ִת ְּשתוֹחֲ ִחי נַפְּ ִשי ּומַ ה ֶתהֱ ִמי עָ לַי הו ִֹחילִ י ל ִ
יַכְּ ִתירּו צַ ִד ִ
וֵאֹלהָ י :וְּ ָשחַ ט אֹת ֹו עַ ל י ֶֶרְך הַ ִמזְּ בֵ חַ צָ פ ֹונָה לִ פְּ נֵי ְּי ָי וְּ ז ְָּרקּו בְּ נֵי ַאהַ רֹן הַ כֹהַ נִים אֶ ת ָדמ ֹו עַ ל הַ ִמזְּ בֵ חַ סָ בִ יב :כִ י בַ יוֹם הַ זֶה
ֹאתיכֶם לִ פְּ נֵי ְּי ָי ִת ְּטהָ רּו :וְּ ִק ְּרב ֹו ּוכְּ ָרעָ יו י ְִּרחַ ץ בַ מָ יִם וְּ ִה ְּק ִטיר הַ כֹהֵ ן אֶ ת הַ כֹל
ְּיכַּפֵ ר עַ לֵיכֶם לְּ טַ הֵ ר אֶ ְּתכֶם ִמכֹל חַ ט ֵ
הַ ִמזְּ בֵ חָ ה ע ֹולָה הּוא ִא ֵשי ֵריחַ נִיחוֹחַ ַל ְּי ָי :חַ נּון וְּ ַרחּום ְּי ָי אֶ ֶרְך אַ ּפַ יִם וְּ ַרב חֶ סֶ ד :וַ י ְִּהי ְּי ָי ִמ ְּש ָגב ל ַָדְך ִמ ְּשגָב לְּ ִעתוֹת
בַ צָ ָרה :י ְִּמין ְּי ָי רוֹמֵ מָ ה י ְִּמין ְּי ָי עו ָֹשה חָ יִל :זְּ כוֹר ַרחֲ מֶ יָך ְּי ָי וַ חֲ סָ דֶ יָך כִ י מֵ ע ֹולָם הֵ מָ ה :וַ יַעֲ בוֹר ְּי ָי עַ ל ּפָ נָיו וַ י ְִּק ָראְּ :י ָי ְּי ָי אֵ ל
ַרחּום וְּ חַ נּון אֶ ֶרְך אַ ּפַ יִם וְּ ַרב חֶ סֶ ד וֶאֱ מֶ ת :כִ י יִּפוֹל ֹלא יּוטָ ל כִ י ְּי ָי סוֹמֵ ְך יָד ֹו :ח ֹונֶה מַ לְּ אַ ְך ְּי ָי סָ בִ יב לִ ֵירָאיו וַ יְּחַ לְּ צֵ ם :י ִֵתן
ְּי ָי אֶ ת א ֹויְּבֶ יָך הַ ָק ִמים עָ לֶיָך נִ גָפִ ים לְּ פָ נֶיָך בְּ דֶ ֶרְך אֶ חָ ד י ְֵּצאּו אֵ לֶיָך ּובְּ ִשבְּ עָ ה ְּד ָרכִ ים יָנּוסּו לְּ פָ ֶניָךִ :תזְּ ֵרם וְּ רּוחַ ִת ָשאֵ ם
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ּו ְּסעָ ָרה ָתפִ יץ או ָֹתם וְּ אַ ָתה ָתגִיל בַ ְּי ָי בִ ְּקדוֹש י ְִּש ָראֵ ל ִת ְּתהַ לָל :וְּ ִה ְּתעַ נֵג עַ ל ְּי ָי וְּ י ִֵתן לְּ ָך ִמ ְּשַאלוֹת לִ בֶ ָך :בָ רּוְך אַ ָתה
אתָך :כְּ נ ֶֶשר י ִָעיר ִקנ ֹו עַ ל ג ֹו ָזלָיו י ְַּרחֵ ף יִפְּ רֹש כְּ נָפָ יו י ִָקחֵ הּו י ִָשאֵ הּו עַ ל אֶ בְּ ָרת ֹו :י ְַּרכִ יבֵ הּו עַ ל
בְּ בוֹאֶ ָך ּובָ רּוְך אַ ָתה בְּ צֵ ֶ
עּורי
נִשגָבִ :
ֵנִיקהּו ְּדבַ ש ִמסֶ לַע וְּ ֶשמֶ ן מֵ חַ לְּ ִמיש צּורִ :מגְּ ַדל עוֹז ֵשם ְּי ָי ב ֹו יָרּוץ צַ ִדיק וְּ ְּ
ָארץ וְּ יֹאכַל ְּתנּובוֹת ָש ַדי וַ י ֵ
בָ ְּמ ֵתי ֶ
יחי גַנִי יִזְּ לּו בְּ ָשמָ יו ָיבֹא דו ִֹדי לְּ גַנ ֹו וְּ יֹאכַל ּפְּ ִרי ְּמג ָָדיוְּ :ש ָרפִ ים עו ְֹּמ ִדים ִממַ עַ ל ל ֹו ֵשש כְּ נָפַ יִם ֵשש
צָ פוֹן ּוב ִֹאי ֵתימָ ן הָ פִ ִ
כְּ נָפַ יִם לְּ אֶ חָ ד בִ ְּש ַתיִם יְּכַ סֶ ה ּפָ נָיו ּובִ ְּש ַתיִם ְּיכַסֶ ה ַרגְּ לָיו ּובִ ְּש ַתיִם יְּעוֹפֵ ףּ :פִ ְּתחּו ְּשעָ ִרים וְּ ָיבֹא גוֹי צַ ִדיק שוֹמֵ ר אֶ מּונִים:
ַנְּש ִרים יָרּוצּו וְּ ֹלא יִיגָעּו יֵלְּ כּו וְּ ֹלא יִיעָ פּוָ :אז יִבְּ ַקע כ ַַשחַ ר או ֶֹרָך וַ אֲ רּוכ ְָּתָך ְּמהֵ ָרה
וְּ ֹקוֵי ְּי ָי יַחֲ לִ יפּו כֹחַ יַעֲ לּו אֵ בֶ ר כ ָ
ִית כְּ גַן ָרוֶה
ַַאספֶ ָך :וְּ נָחֲ ָך ְּי ָי ָת ִמיד וְּ ִה ְּשבִ יעַ בְּ צַ חֲ צָ חוֹת נַפְּ ֶשָך וְּ עַ ְּצמו ֶֹתיָך יַחֲ לִ יץ וְּ הָ י ָ
ִת ְּצמָ ח :וְּ הָ לְַך לְּ פָ נֶיָך ִצ ְּד ֶקָך כְּ בוֹד ְּי ָי י ְּ
ּוכְּ מוֹצָ א מַ יִם אַ ֶשר ֹלא ְּיכַזְּ בּו מֵ ימָ יוִ :מי אֵ ל כָמוָֹך נו ֵֹשא עָ וֹן וְּ עוֹבֵ ר עַ ל ּפֶ ַשע לִ ְּשאֵ ִרית נַחֲ לָת ֹו ֹלא הֶ חֱ זִיק לָעַ ד אַ ּפ ֹו כִ י
ָאדם בוֹטֵ חַ בָ ְךְּ :י ָי הו ִֹשיעָ ה הַ מֶ לְֶך
חָ פֵ ץ חֶ סֶ ד הּואְּ :י ָי ְּצבָ אוֹת ִעמָ נּו ִמ ְּשגָב לָנּו אֱ ֹלהֵ י יַעֲ קֹב סֶ לָהְּ :י ָי ְּצבָ אוֹת אַ ְּש ֵרי ָ
יַעֲ נֵנּו בְּ יוֹם ָק ְּראֵ נּו:
אַ ָתה סֵ ֶתר לִ י ִמצַ ר ִת ְּצ ֵרנִי ָרנֵי פַ לֵט ְּתסוֹבְּ בֵ נִי סֶ לָה (ישר והפוך) סֶ לָה ְּתסוֹבְּ בֵ נִי פַ לֵט ָרנֵי ִת ְּצ ֵרנִי ִמצַ ר לִ י סֵ ֶתר אַ ָתה:
ּפָ ָדה נַפְּ ש ֹו מֵ עֲ בוֹר בְּ ָשחַ ת וְּ חַ יָת ֹו בָ אוֹר ִת ְּראֶ הְּ :י ָי י ְִּשמָ ְּרָך ִמכָל ָרע י ְִּשמוֹר אֶ ת נַפְּ ֶשָךְּ :י ָי י ְִּשמֹ ר צֵ ְּא ְּתָך ּובוֹאֶ ָך מֵ עַ ָתה
וְּ עַ ד ע ֹולָם :אֲ ֹדנָי בָ ם ִסינַי בַ קוֹדֶ ש אֶ ת כָל גָבוֹהַ י ְִּראֶ ה:
ִחּודָך כְּ בָ בַ ת ָש ְּמ ֵרם :בָ ְּרכֵם
רּורהַ :קבֵ ל ִרנַת עַ ְּמָך ַשגְּ בֵ נּו טַ הֲ ֵרנּו נו ָֹרא :נָא גִ בוֹר דו ְֹּר ֵשי י ְּ
ָאנָא בְּ כֹחַ גְּ דֺ לַת י ְִּמינְָּך ַת ִתיר ְּצ ָ
טַ הֲ ֵרם ַרחֲ מֵ י ִצ ְּד ָק ְּתָך ָת ִמיד ג ְָּמלֵם :חֲ ִסין ָקדוֹש בְּ רוֹב טּובְּ ָך נַהֵ ל עֲ ָד ֶתָך :י ִָחיד גֵאֶ ה לְּ עַ ְּמָך ּפְּ נֵי זוֹכְּ ֵרי ְּקדֺ ָש ֶתָךַ :שוְּ עָ ֵתנּו
ּושמַ ע צַ עֲ ָק ֵתנּו יוֹדֵ עַ ַתעֲ לֺמוֹת :בָ רּוְך ֵשם כְּ בוֹד מַ לְּ כּות ֹו לְּ ע ֹולָם וָ עֶ ד:
ַקבֵ ל ְּ
נכון להזכיר סמוך לפטירתו ג' פסוקים (בישעי' פרק ו') [כוונת אלו הפסוקים עי' במעבר יבק שפתי צדק

פרק ל"ו בתחלתו].

נִשא וְּ שּולָיו ְּמל ִֵאים אֶ ת הַ הֵ יכָלְּ :ש ָרפִ ים עו ְֹּמ ִדים
בִ ְּשנַת מוֹת הַ מֶ לְֶך עּוזִ יָהּו וָ אֶ ְּראֶ ה אֶ ת אֲ ֹדנָי יו ֵֹשב עַ ל כִ סֵ א ָרם וְּ ָ
ִממַ עַ ל ל ֹו ֵשש כְּ נָפַ יִם ֵשש כְּ נָפַ יִם לְּ אֶ חָ ד בִ ְּש ַתיִם ְּיכַסֶ ה ּפָ נָיו ּובִ ְּש ַתיִם ְּיכַסֶ ה ַרגְּ לָיו ּובִ ְּש ַתיִם יְּעוֹפֵ ף :וְּ ָק ָרא זֶה אֶ ל זֶה
ָארץ כְּ בוֹד ֹו :וַ ִת ָשאֵ נִי רּוחַ וָ אֶ ְּשמַ ע ַאחֲ ֵרי קוֹל ַרעַ ש גָדוֹל בָ רּוְך כְּ בוֹד ְּי ָי
וְּ ָאמַ ר ָקדוֹש ָקדוֹש ָקדוֹש ְּי ָי ְּצבָ אוֹת ְּמֹלא כָל הָ ֶ
ִמ ְּמקוֹמ ֹו:
רּואים וְּ הּוא לְּ בַ ד ֹו עָ ָשה וְּ עו ֶֹשה
א) אֲ נִי מַ אֲ ִמין בֶ אֱ מּונָה ְּשלֵימָ ה ֶשהַ בו ֵֹרא י ְִּתבָ ֵרְך ְּשמ ֹו הּוא בו ֵֹרא ּומַ נְּ ִהיג לְּ כָל הַ בְּ ִ
וְּ יַעֲ ֶשה לְּ כָל הַ מַ עֲ ִשים:
ב) אֲ נִי מַ אֲ ִמין בֶ אֱ מּונָה ְּשלֵימָ ה ֶשהַ בו ֵֹרא י ְִּתבָ ֵרְך ְּשמ ֹו הּוא י ִָחיד וְּ אֵ ין י ְִּחידּות כָמוֹהּו בְּ שּום ּפָ נִים וְּ הּוא לְּ בַ ד ֹו
אֱ ֹלהֵ ינּו הָ יָה ֹהוֶה וְּ י ְִּהיֶה:
ג) אֲ נִי מַ אֲ ִמין בֶ אֱ מּונָה ְּשלֵימָ ה ֶשהַ בו ֵֹרא י ְִּתבָ ֵרְך ְּשמ ֹו אֵ ינ ֹו גּוף וְּ ֹלא י ִַשיגּוהּו מַ ִשיגֵי הַ גּוף וְּ אֵ ין ל ֹו שּום ִד ְּמיוֹן
כְּ לָל:
ד) אֲ נִי מַ אֲ ִמין בֶ אֱ מּונָה ְּשלֵימָ ה ֶשהַ בו ֵֹרא י ְִּתבָ ֵרְך ְּשמ ֹו הּוא ִראשוֹן וְּ הּוא ַאחֲ רוֹן:
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ה) אֲ נִי מַ אֲ ִמין בֶ אֱ מּונָה ְּשלֵימָ ה ֶשהַ בו ֵֹרא י ְִּתבָ ֵרְך ְּשמ ֹו ל ֹו לְּ בַ ד ֹו ָראּוי לְּ ִה ְּתּפַ לֵל וְּ אֵ ין לְּ זּולָת ֹו ָראּוי לְּ ִה ְּתּפַ לֵל:
יאים אֱ מֶ ת:
ו) אֲ נִי מַ אֲ ִמין בֶ אֱ מּונָה ְּשלֵימָ ה ֶשכָל ִדבְּ ֵרי נְּ בִ ִ
יאים
יתית וְּ ֶשהּוא הָ יָה ָאב לַנְּ בִ ִ
מֹשה ַרבֵ ינּו עָ לָיו הַ ָשלוֹם הָ י ְָּתה אֲ ִמ ִ
ז) אֲ נִי מַ אֲ ִמין בֶ אֱ מּונָה ְּשלֵימָ ה ֶשנְּ בּוַאת ֶ
לַקו ְֹּד ִמים לְּ פָ נָיו וְּ לַבָ ִאים ַאחֲ ָריו:
מֹשה ַרבֵ ינּו עָ לָיו הַ ָשלוֹם:
ח) אֲ נִי מַ אֲ ִמין בֶ אֱ מּונָה ְּשלֵימָ ה ֶש כָל הַ תו ָֹרה הַ ְּמצּויָה עַ ָתה בְּ יָדֵ ינּו ִהיא הַ נְּ תּונָה לְּ ֶ
מּוחלֶפֶ ת וְּ ֹלא ְּתהֵ א תו ָֹרה ַאחֶ ֶרת מֵ אֵ ת הַ בו ֵֹרא י ְִּתבָ ֵרְך
ְּ
ט) אֲ נִי מַ אֲ ִמין בֶ אֱ מּונָה ְּשלֵימָ ה ֶשזֹאת הַ תו ָֹרה ֹלא ְּתהֵ א
ְּשמ ֹו:
ָאדם וְּ כָל מַ ְּח ְּשבו ָֹתם ֶשנֶאֱ מַ ר הַ יוֹצֵ ר
י) אֲ נִ י מַ אֲ ִמ ין בֶ אֱ מּונָה ְּשלֵימָ ה ֶשהַ בו ֵֹרא י ְִּתבָ ֵרְך ְּשמ ֹו יוֹדֵ עַ כָל מַ עֲ ֵשה בְּ נֵי ָ
יַחַ ד לִ בָ ם הַ מֵ בִ ין אֶ ל כָל מַ עֲ ֵשיהֶ ם:
יא) אֲ נִי מַ אֲ ִמין בֶ אֱ מּונָה ְּשלֵימָ ה ֶשהַ בו ֵֹרא י ְִּתבָ ֵרְך ְּשמ ֹו גוֹמֵ ל טוֹב לְּ שו ְֹּמ ֵרי ִמ ְּצו ָֹתיו ּומַ עֲ נִיש לְּ ִמי ֶשיַעֲ בוֹר עַ ל
ִמ ְּצו ָֹתיו:
יב) אֲ נִי מַ אֲ ִמין בֶ אֱ מּונָה ְּשלֵימָ ה בְּ בִ יַאת הַ מָ ִשיחַ וְּ ַאף עַ ל ּפִ י ֶשי ְִּתמַ ְּהמֵ הַ ִעם כָל זֶה אֲ חַ כֶה ל ֹו בְּ כָל י ֹום ֶש ָיבֹא:
יג) אֲ נִי מַ אֲ ִמין בֶ אֱ מּונָה ְּשלֵימָ ה ֶש ִת ְּהיֶה ְּת ִחיַת הַ מֵ ִתים בְּ עֵ ת ֶש ַתעֲ לֶה ָרצוֹן מֵ אֵ ת הַ בו ֵֹרא י ְִּתבָ ֵרְך ְּשמ ֹו וְּ י ְִּתעַ לֶה
זִ כְּ ר ֹו לָעַ ד ּולְּ נֵצַ ח נְּצָ ִחים:
יתי:
יתי ְּי ָי לִ ישּועָ ְּתָךְּ .י ָי לִ ישּועָ ְּתָך ִקוִ ִ
יתי ְּי ָיִ .קוִ ִ
לִ ישּועָ ְּתָך ִקוִ ִ
פּור ָקנְָך סַ בָ ִרית:
פּור ָקנְָךְּ .י ָי לְּ ְּ
פּור ָקנְָך סַ בָ ִרית ְּי ָי .סַ בָ ִרית ְּי ָי לְּ ְּ
לְּ ְּ
מובא בספה"ק ,כשאמרו למשרע"ה שבא קיצו ,פתח ואמר:

בָרּוְך שְ מֹו חַי ְו ַקיָם לְעֹולָם ָועֶד:

וממנו ילמד כל אדם.

טוב לכוון אמירת הפסוקים קרוב ביותר ליציאת נשמתו

שְ מַע יִשְ ָראֵ ל יְיָ אֱ ֹלהֵינּו יְיָ אֶ חָד,

פעם אחד.

בָרּוְך שֵ ם כְבֹוד ַמלְכּותֹו לְעֹולָם ָועֶד,
יְיָ הּוא הָאֱ ֹלהִים,

ג' פעמים.

ז' פעמים.

יְיָ ֶמלְֶך יְיָ ָמלְָך יְיָ יִמְלֹוְך לְעֹולָם

ָועֶד,

פעם אחד.

אם לא נפטר ,לא יאמרו פסוקי יחוד שנית ,רק אומרים מזמור צ"א ,אנא בכח ,בשנת מות עד ממקומו הנ"ל,
ובשבת מזמור צ"ב (עי' להלן בסוף הקונטרס מה שאומרים בשבת).
וכשמת ,יאמרו כל העדה בקול רם

ְּי ָי נ ָָתן וַ ְּי ָי ל ָָקח י ְִּהי ֵשם ְּי ָי ְּמבו ָֹרְך :בָ רּוְך ַדיין הָ אֱ מֶ ת :הַ צּור ָת ִמים ּפָ עֳ ל ֹו כִ י כָל ְּד ָרכָיו ִמ ְּשּפָ ט אֵ ל אֶ מּונָה וְּ אֵ ין עָ וֶ ל
ישן ְּב ָשלוֹם ,עַ ד ָיבֹא ְּמנַחֵ ם מַ ְּש ִמיעַ ָשלוֹם:
ַַאספֶ ָךִ :ת ְּשכַב בְּ ָשלוֹם וְּ ִת ָ
צַ ִדיק וְּ י ָָשר הּוא :וְּ הָ לְַך לְּ פָ נֶיָך ִצ ְּד ֶקָך ּוכְּ בוֹד ְּי ָי י ְּ
קודם שמת  -לזרז העומדים שם בתשובה ,אומרים בקול רם:

ָאדם ִמן הַ בְּ הֵ מָ ה ָאיִן ,לָנּו יֵש ל ַָדעַ ת ,כִ י אֲ נ ְַּחנּו ת ֹולַעַ ת ,לְּ גַב חוֹמֶ ר גַבֵ נּו,
שוֹכְּ נֵי בָ ֵתי חוֹמֶ ר ,לָמָ ה ִת ְּשאּו עָ ִיןּ ,ומו ַֹתר ָ
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וְּ אֵ יְך יִגְּ בַ ה לִ בֵ נּו :מַ ה י ְִּתרוֹן ַלגֶבֶ ר ,וְּ ַאחֲ ִרית ֹו ל ֶַקבֶ ר :וְּ זֶה י ְִּהיֶה ל ֹו חֵ לֶף ,לּו חַ י ָשנִים אֶ לֶף :הֲ ֹלא ִאם ֵילְֵך מֶ ִריְּ ,י ֺבלָע
ָאדם הַ נִ כְּ אֶ הּ ,פְּ ַקח עֵ ינֶיָך ְּּוראֵ ה :מֵ ַאיִן בוֹאֶ ָך ,וְּ ָאנָה מוֹצָ אֶ ָךִ :קצֶ ָך עָ נִ י
בַ חֲ מַ ת ֶק ִרי :וְּ י ִָש ֵרף בְּ לַהַ ב ,וְּ ֹלא יו ִֹעיל הַ זָהָ ב :הָ ָ
וְּ אֶ בְּ יוֹן ,נִ ְּמ ַשל לְּ ִק ָקיוֹןֶ ,שבִ ן ַל ְּילָה הָ יָה ,וְּ עַ ד בו ֶֹקר ֹלא הָ יָה :טוֹב אֲ ֶשר ֹלא נוֹצַ ְּר ָת ,וְּ עָ מָ ל ֹלא ָקצַ ְּר ָת ,וְּ אֵ יְך גְּ דּולָה
ְּתבַ ֵקש ,וְּ אַ ָתה בְּ תוְֹך הַ מו ֵֹקש :נוֹפֵ ל אַ ָתה מֵ ֶרחֶ ם ,וְּ ִתפְּ ַשע עַ ל ּפַ ת לֶחֶ ם :וְּ ִאם י ְִּתמַ ְּהמַ ה ֶרגַעָ ,אז ִת ְּמצָ א כָל ֶנגַע :בְּ ָש ְּרָך
כְּ אוֹר זָרּוחַ  ,בְּ עוֹד יֶש ב ֹו הָ רּוחַ  ,וְּ עֵ ת ֵתצֵ א הַ נֶפֶ ש ,נ ְִּשַאר ִטיט וָ ֶרפֶ שְּ :ראֵ ה כִ י אֵ ין בְּ יָדֶ יָךְּ ,מאּומָ ה ִמכְּ בוֹדֶ ָך ,לְּ ז ִָרים חֵ ילְָך
יתּה :יַעֲ זוֹב
יתּה ,מַ ה ַתעֲ ֶשה בְּ ַאחֲ ִר ָ
אש ָ
יקם :בְּ כָל זֹאת ֹלא חָ ַשבְּ ָת ,לְּ ַתאוָ ה ִה ְּק ַשבְּ ָת :וְּ ִאם ֵת ִטיב ֵר ִ
יָקּום ,וְּ אַ ָתה ֵתלְֵך ֵר ָ
ָר ָשע ַד ְּרכ ֹו ,וְּ ָישֹב לִ פְּ נֵי מַ לְּ כ ֹו :אּולַי צּור יֵעָ ֵתרּ ,ומֵ חֲ רוֹנ ֹו יִסָ ֵתר :י ְִּה ִירים ִה ְּתקו ְֹּששּו ,זִ כְּ רּו וְּ ִה ְּתאו ְֹּששּוְּ :שאּו לֵבָ ב
ֹאתינּו :כִ י רּוחַ ָר ִעינּו ,וְּ ַגם כְּ צֹאן ָת ִעינּוּ :ומַ ה נְּ בַ ֵקש ּומַ ה
וְּ כַּפַ יִם ,אֶ ל אֵ ל בַ ָשמַ יִם :הוֹי עַ ל נַפְּ שו ֵֹתינּו ,וְּ אוֹי עַ ל חַ ט ֵ
נִשא ּפָ נֵינּו:
ותינּו עָ בְּ רּו רֹאשְּ :מאֹד ַרבּו עַ ֹונֵינּו ,וְּ אֵ יְך ָ
נִ ְּדרוֹש ,כִ י עֲ ווֹנֹ ֵ
ואם כוונתם תהיה לבקש רחמים לבד עליו ,יתחילו ויאמרו:

ְּדלֵה עַ ְּמָך ִמ ַשחַ ת ,מו ֵֹשל רּום וְּ ַתחַ ת :וְּ ִאם ִה ְּק ִשינּו עו ֶֹרף ,חֲ ְּס ְּדָך ַאל ֶת ֶרף :הָ פֵ ק חֶ ְּמל ֶָתָך ,לְּ עַ ם דוֹפְּ ֵקי ְּדל ֶָתָך :כִ י אַ ָתה
ֹאמרּו קוֹל אֶ חָ ד בְּ בִ יָאת ֹו:
אֲ ד ֹונֵנּו ,וְּ אֵ לֶיָך ְּתלֺיוֹת עֵ ינֵינּוְּ :שלַח נָא מַ לְּ אֲ כֵי הַ חֵ ן וְּ י ְֵּצאּו נָא לְּ עּומָ ת ֹו ,וְּ ָשלוֹם בוֹאֶ ָך י ְּ
יְּבִ יאּוהּו לְּ גַן עֲ ָדנֶיָך וְּ ָשם ִת ְּהיֶה י ְִּשיבָ ת ֹו ,וְּ י ְִּתעַ דֵ ן בְּ או ֶֹרָך ,וְּ ִשים כָבוֹד ְּמנּוחָ ת ֹו :וְּ אוֹר הַ גָנּוז לְּ פָ נֶיָך יְּהֵ א ִס ְּתר ֹו וְּ סֺ כָת ֹו:
וְּ ַתחַ ת צֵ ל כְּ נָפֶ יָך ְּתנָה ל ֹו אֶ ת ְּמ ִחיצָ ת ֹו ,בְּ עֵ זֶר אֵ ל מוֹחֵ ל וְּ ס ֹולֵחַ לְּ עַ וֹנוֹת עַ מ ֹו י ְִּש ָראֵ ל.

שטר מכירת המסחר לאונן
נכון שלא יעשה קנין זה רק ע"י שאלת חכם
בס"ד

חתימת ידי דלמטה תעיד עלי כמאה עדים כשרים ונאמנים שמכרתי
היום כל חלקי בהמסחר ____________ וכל המסתעף ,למוכ"ז
מו"ה _____________ נ"י עבור סך ______ דאלאר ,וקבלתי
על זה איינגאבע סך של ______ דאלאר ,והקנין הזה יהי' בכל
תוקף שטרות וקנינים ובדרך היותר מועיל בדין תוה"ק ,ומעתה אין
לי שום אחריות בכל הנעשה בהמסחר הזה ולא שום זכות הן על
הקרן והן על הרווחים ,וקבלתי קנין אגב סודר וחתמתי שמי היום
____ פ' _____________ _____ ,לחודש_________,
תש____ לפ"ק ,פה עיר _____________________ יע"א
________________________________
(חתימה)
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