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 פסוקי היחוד שאומרים בשעת יציאת הנשמה

 

 

 שינוי גדולאולם כשרואים , "סדר פסוקי יחוד"כשעומדים ליד החולה או הגוסס אומרים את התפלות המובאים להלן 

 :ואומרים  דלהלן, מפסיקים מלומר עוד תפלות

 היחוד סדר פסוקי

כדי שהחולה יוכל , סדר פסוקי יחוד בקיצור לומר בשעה האחרונה בנחת ובקול ובכוונה

 .פ לכוין עמהם במחשבה"או עכ, לומר עמהם

 

ָרא. עֹוָלם ֲאֶשר ָמַלְך ֲאדֹון ִציר ִנבְּ ֶטֶרם ָכל יְּ צֹו ֹכל: בְּ ֶחפְּ ֵעת ַנֲעָשה בְּ ָרא. לְּ מֹו ִנקְּ לֹות ַהֹכל: ֲאַזי ֶמֶלְך שְּ ַאֲחֵרי ִככְּ ַבדֹו . וְּ לְּ

לֹוְך נֹוָרא הּוא ֹהֶוה: ִימְּ הּוא ָהָיה וְּ ָאָרה. וְּ ִתפְּ ֶיה בְּ הּוא ִיהְּ ֵאין ֵשִני: וְּ הּוא ֶאָחד וְּ הַ . וְּ ִביָרהלְּ ַהחְּ ִשיל לֹו לְּ ִלי ֵראִשית : מְּ בְּ

ִלית ִלי ַתכְּ ָרה. בְּ ַהִמשְּ לֹו ָהֹעז וְּ ַחי ֹגֲאִלי: וְּ הּוא ֵאִלי וְּ ֵעת ָצָרה. וְּ ִלי בְּ צּור ֶחבְּ הּוא ִנִסי ּוָמנֹוס ִלי: וְּ יֹום . וְּ ָנת כֹוִסי בְּ מְּ

ָרא ִקיד רּוִחי: ֶאקְּ ָידֹו ַאפְּ ָאִעיָרה. בְּ ֵעת ִאיָשן וְּ ִוָיִתיוְּ : בְּ ֹלא ִאיָרא. ִעם רּוִחי גְּ ָי ִלי וְּ  :יְּ

 

ַמת ָי ֶאֹלֵהינּו ִנשְּ ָך יְּ ָבֵרְך ֶאת ִשמְּ ֵכנּו ָתִמיד, ָכל ַחי תְּ ָך ַמלְּ רְּ רֹוֵמם ִזכְּ ָפֵאר ּותְּ רּוַח ָכל ָבָשר תְּ ַעד ָהעֹוָלם , וְּ ִמן ָהעֹוָלם וְּ

ָעֶדיָך ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך גֹוֵאל ּו, ַאָתה ֵאל צּוָקהּוִמַבלְּ ָכל ֵעת ָצָרה וְּ ַרֵחם בְּ עֹוֶנה ּומְּ ֵנס וְּ ַפרְּ ֵאין ָלנּו , מֹוִשיַע ּפֹוֶדה ּוַמִציל ּומְּ

סֹוֵמְך ֶאָלא ָאָתה ָהַאֲחרֹוִנים: ֶמֶלְך עֹוֵזר וְּ ִריֹות, ֱאֹלֵהי ָהִראשֹוִנים וְּ ָכל , ֲאדֹון ָכל תֹוָלדֹות, ֱאלֹוַה ָכל בְּ ֺהָלל בְּ ַהמְּ

ָבחֹות ַרֲחִמים, ַהִתשְּ ִריֹוָתיו בְּ ֶחֶסד ּובְּ ַנֵהג עֹוָלמֹו בְּ ֹלא ִייָשן. ַהמְּ ָי ֵער ִהֵנה ֹלא ָינּום וְּ ַהֵמִקיץ , ַויְּ ֵשִנים וְּ עֹוֵרר יְּ ַהמְּ

ָדִמים ִמים, ִנרְּ ִלים, ּוַמִתיר ַאסּוִרים, ַהֵמִשיַח ִאלְּ ַהסֹוֵמְך נֹופְּ פּוִפים, וְּ ַהזֹוֵקף כְּ ַפֲעֵנַח ֶנֱעָלִמים, וְּ ַהמְּ נּו  .וְּ ָך ֲאַנחְּ ַבדְּ ָך לְּ ּולְּ

שֹוֵננּו ִרָנה ַכֲהמֹון ַגָליו, מֹוִדים ִאלּו ִפינּו ָמֵלא ִשיָרה ַכָים ּולְּ ֲחֵבי ָרִקיעַ , וְּ ֶמרְּ תֹוֵתינּו ֶשַבח כְּ ִשפְּ ִאירֹות , וְּ ֵעיֵנינּו מְּ וְּ

ַכָיֵרחַ  ֵרי ָשָמִים, ַכֶשֶמש וְּ ִנשְּ רּושֹות כְּ ָיֵדינּו פְּ ֵלינּו, וְּ ַרגְּ ָי ֱאֹלֵהינּו , ַקלֹות ָכַאָילֹות וְּ ָך יְּ הֹודֹות לְּ ִּפיִקים לְּ נּו ַמסְּ ֵאין ֲאַנחְּ

ֵכנּו, ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ָך ַמלְּ ָבֵרְך ֶאת ִשמְּ ָעִמים, ּולְּ ָבבֹות ּפְּ ִרֵבי רְּ ֵפי ֲאָלִפים וְּ ַהטֹובֹות ִנִסים , ַעל ַאַחת ֵמָאֶלף ֶאֶלף ַאלְּ

ָלאֹות ִנפְּ ִעָמנּוֶשָעִשיָת ִעם אֲ , וְּ ָי ֱאֹלֵהינו: בֹוֵתינּו וְּ ָתנּו יְּ ַאלְּ ַרִים גְּ ָפִנים ִמִמצְּ ִדיָתנּו ּוִמֵבית ֲעָבִדים, ִמלְּ ָתנּו, ּפְּ ָרָעב ַזנְּ , בְּ

ָתנּו ַכלְּ ָשָבע ִכלְּ ָתנו, ּובְּ ָתנו. ֵמֶחֶרב ִהַצלְּ ֶנֱאָמִנים ִדִליָתנּו. ,ּוִמֶדֶבר   ִמַלטְּ ַרִבים וְּ ַעד ֵהָנה ֲעָזרּונּו ַרֲחֶמיָך  :ּוֵמֳחָלִים ָרִעים וְּ

ָי ֱאֹלֵהינּו ֹלא ֲעָזבּונּו ֲחָסֶדיָך יְּ ָי ֱאֹלֵהינּו ָלֶנַצח, וְּ ֵשנּו יְּ ַאל ִתטְּ ָת ָבנּו: וְּ ָת , ַעל ֵכן ֵאָבִרים ֶשִּפַלגְּ ָשָמה ֶשָנַפחְּ רּוַח ּונְּ וְּ

ַאֵּפינּו ִפינּו, בְּ ָת בְּ ָלשֹון ֲאֶשר ַשמְּ ִליכּו ֶאת  ֵהן ֵהם יֹודּו, וְּ ַימְּ ִדישּו וְּ ַיקְּ ַיֲעִריצּו וְּ מּו וְּ רּו ִוירֹומְּ חּו ִויָפֲארּו ִוישֹורְּ כּו ִויַשבְּ ִויָברְּ

ֵכנּו ָתִמיד ָך ַמלְּ ָך יֹוֶדה. ִשמְּ ָך ִתָשַבע, ִכי ָכל ֶּפה לְּ ָכל ָלשֹון לְּ ַצֶּפה, וְּ ָך תְּ ָכל ַעִין לְּ ַרע, וְּ ָך ִתכְּ ָכל ֶבֶרְך לְּ ָכל קֹומָ , וְּ ָפֶניָך וְּ ה לְּ

ַתֲחֶוה ַבד ִתשְּ ָבבֹות ִייָראּוָך, לְּ ָכל ַהלְּ ֶמָך, וְּ רּו ִלשְּ ַזמְּ ָליֹות יְּ ָכל ֶקֶרב ּוכְּ ָי ִמי ָכמֹוָך, וְּ ָנה יְּ מֹוַתי ֹתאַמרְּ , ַכָדָבר ֶשָכתּוב ָכל ַעצְּ

לוֹ , ַמִציל ָעִני ֵמָחָזק ִמֶמנּו יֹון ִמֹגזְּ ֶאבְּ ָעִני וְּ ַעת ֲעִנִיים ַאָתה, וְּ ַמע ַשוְּ תֹוִשיעַ , ִתשְּ ִשיב וְּ ֶמה : ַצֲעַקת ַהַדל ַתֲאִזין ַתקְּ ִמי ִידְּ

ֶוה ָלְך ּוִמי ַיֲעָרְך ָלְך ַרֲחָמיו ָשַמִים ָוָאֶרץ, ָלְך ּוִמי ִישְּ יֹון קֹוֵנה בְּ ַהנֹוָרא ֵאל ֶעלְּ ַשֵבֲחָך : ָהֵאל ַהָגדֹול ַהִגבֹור וְּ ָך ּונְּ ַהֶללְּ נְּ

ָבֵרְך ֶאת ָך ּונְּ ָפֶארְּ ֶשָך ּונְּ שוֹ , ֵשם ָקדְּ ָרַבי ֶאת ֵשם ָקדְּ ָכל קְּ ָי וְּ ִשי ֶאת יְּ ִכי ַנפְּ ָדִוד ָברְּ  :ָכָאמּור לְּ

 

ַשֵבַח ַלֲאדֹון ַהֹכל ָעֵלינּו ֵראִשית, לְּ יֹוֵצר בְּ ֺדָלה לְּ גֹוֵיי ָהֲאָרצֹות, ָלֵתת גְּ חֹות ָהֲאָדָמה, ֶשֹלא ָעָשנּו כְּ ּפְּ ִמשְּ ֹלא ָשָמנּו כְּ , וְּ

ָכל ֲהמֹוָנםֶשֹלא  גֹוָרֵלנּו כְּ ֵקנּו ָכֶהם וְּ ִלים ֶאל ֵאל ֹלא יֹוִשיעַ : ָשם ֶחלְּ ַּפלְּ ַתֲחִוים ָלֶהֶבל ָוִריק ּוִמתְּ נּו : ֶשֵהם ִמשְּ ַוֲאַנחְּ
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ָלִכים ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ֵכי ַהמְּ ֵני ֶמֶלְך ַמלְּ ַתֲחִוים ּומֹוִדים ִלפְּ ִעים ּוִמשְּ יֹוֵסד ָאֶרץֶשהּוא נֹוֶטה ָשמַ : כֹורְּ ָקרֹו , ִים וְּ ּומֹוַשב יְּ

רֹוִמים, ַבָשַמִים ִמַמַעל ֵהי מְּ ָגבְּ ִכיַנת ֺעזֹו בְּ ֵכנּו: הּוא ֱאֹלֵהינּו ֵאין עֹוד, ּושְּ ָת , ֶאֶפס זּוָלתוֹ , ֱאֶמת ַמלְּ ָיַדעְּ תֹוָרתֹו וְּ ַכָכתּוב בְּ

ָי הּוא ָהֱאֹלִהים בַ  ָבֶבָך ִכי יְּ ַעל ָהָאֶרץ ִמָתַחת ֵאין עֹודַהיֹום ַוֲהֵשֹבָת ֶאל לְּ  :ָשַמִים ִמַמַעל וְּ

 

ט ֱאֶמת קּוָבל וְּ ֺתָקן ּומְּ ַאִדיר ּומְּ נֹוָרא וְּ ָנִעים וְּ ָמד וְּ ֶנחְּ ָחִביב וְּ ָאהּוב וְּ ֶנֱאָמן וְּ ָיָשר וְּ ַקָים וְּ ָנכֹון וְּ ַיִציב וְּ ָיֶפה ַהָדָבר ַהֶזה וְּ ֹוב וְּ

עֹוָלם ָוֶעד ֵענּוֱאֶמת ֱאֹלֵהי עֹוָלם : ָעֵלינּו לְּ ֵכנּו צּור ַיֲעֹקב ָמֵגן ִישְּ אֹו ָנכֹון . ַמלְּ ִכסְּ מֹו ַקָים וְּ ֹדר ָוֹדר הּוא ַקָים ּושְּ לְּ

כּותֹו ֶוֱאמּוָנתֹו ָלַעד ַקֶיֶמת ֵמי עֹוָלִמים, ּוַמלְּ עֹולְּ ֶנֱחָמִדים ָלַעד ּולְּ ַקָיִמים ֶנֱאָמִנים וְּ ָבָריו ָחִיים וְּ ָעֵלינּו , ּודְּ ַעל ֲאבֹוֵתינּו וְּ

ָרֵאל ֲעָבֶדיָךַעל ָבנֵ  ַעל ָכל דֹורֹות ֶזַרע ִישְּ ַעל דֹורֹוֵתינּו וְּ  :ינּו וְּ

 

עֹוָלם ָוֶעד ַעל ַקָים לְּ ַעל ָהַאֲחרֹוִנים ָדָבר טֹוב וְּ ֹלא ַיֲעֹבר, ָהִראשֹוִנים וְּ ָי , ֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה חֹוק וְּ ֱאֶמת ָשַאָתה הּוא יְּ

ֵכנּו ֶמלֶ  שּוָעֵתנּו, ְך ֲאבֹוֵתינּו ֹגֲאֵלינּו ֹגֵאל ֲאבֹוֵתינּוֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַמלְּ ֵרנּו צּור יְּ ּפֹוֵדנּו ּוַמִציֵלנּו ֵמעֹוָלם הּוא , יֹוצְּ

ֵאין ָלנּו עֹוד ֱאֹלִהים זּוָלֶתָך ֶסָלה ֶמָך וְּ  :שְּ

 

יֹון יֹוֵשב ֵסֶתר ֶעלְּ לֹוָנן, בְּ ֵצל ַשַדי ִיתְּ צּוָדִתי: בְּ ִסי ּומְּ ָי ַמחְּ ַטח בוֹ אֱ , ֹאַמר ַליְּ ָך ִמַּפח ָיקּוש: ֹלַהי ֶאבְּ ִמֶדֶבר , ִכי הּוא ַיִצילְּ

ָרתֹו ָיֶסְך ָלְך: ַהוֹות ֶאבְּ ָנָפיו ֶתֱחֶסה, בְּ ַתַחת כְּ סֹוֵחָרה ֲאִמתוֹ , וְּ ִמֶדֶבר : ֵמֵחץ ָיעּוף יֹוָמם, ֹלא ִתיָרא ִמַּפַחד ָליָלה: ִצָנה וְּ

ָבָבה ִמיִמיֶנָך :ִמֶקֶטב ָישּוד ָצֳהָרִים, ָבֹאֶפל ַיֲהלֹוְך ָך ֶאֶלף ּורְּ ֵעיֶניָך ַתִביט: ֵאֶליָך ֹלא ִיָגש, ִיּפֹול ִמִצדְּ ָשִעים , ַרק בְּ ִשֺלַמת רְּ וְּ

ֶאה ִסי: ִתרְּ ָי ַמחְּ עֹוֶנָך, ִכי ַאָתה יְּ ָת מְּ יֹון ַשמְּ ֺאֶנה ֵאֶליָך ָרָעה: ֶעלְּ ָאֳהֶלָך, ֹלא תְּ ַרב בְּ ֶנַגע ֹלא ִיקְּ צַ : וְּ ָאָכיו יְּ , ֶוה ָלְךִכי ַמלְּ

ָרֶכיָך ָכל דְּ ָך בְּ ָמרְּ ָך: ִלשְּ ֶלָך, ַעל ַכַּפִים ִיָשאּונְּ רֹוְך: ֶּפן ִתגֹוף ָבֶאֶבן ַרגְּ ַתִנין, ַעל ַשַחל ָוֶפֶתן ִתדְּ ִפיר וְּ מֹוס כְּ ִכי ִבי ָחַשק : ִתרְּ

ֵטהּו ִמי, ַוֲאַפלְּ ֵבהּו ִכי ָיַדע שְּ ָרֵאִני וֶאֱעֵנהּו: ַאַשגְּ ָצָרהִעמֹו ָאנֹ , ִיקְּ ֵדהּו, ִכי בְּ ֵצהּו ַוֲאַכבְּ ִביֵעהּו: ֲאַחלְּ , ֹאֶרְך ָיִמים ַאשְּ

ֵאהּו ִבישּוָעִתי ַארְּ  .פעמים' א יאמר ז"מזמור צ: וְּ

 

 יאמרו העומדים עליו בקול רם, בשינוי גדול

ָ ֵלְך  ַלֲחָך יְי י שִּ ָמְך, כִּ מֹו ְויַָעל, ֵלְך ַויְיָ יְִּהיֶה עִּ  :יְיָ ֱאֹלָהיו עִּ

 .  (פעמים' ג), יִָּשא יְיָ ָפנָיו ֵאֶליָך ְויֵָשם ְלָך ָשלֹום: יֵָאר יְיָ ָפנָיו ֵאֶליָך וִּיֻחנֶךָ : יְיָ ְויְִּשְמֶרָך יְָבֶרְכָך

ִמינוֹ  ִריֵאל, ִמיָכֵאל ִמיְּ ֹמאלֹו ַגבְּ ִכיַנת ֵאל, ִמשְּ ַעל ֹראשֹו שְּ ָפֵאל ֵמַאֲחָריו אֹוִריֵאל וְּ ָפָניו רְּ ַאל ֲחַזק וֶ : ִמלְּ ֶאָמץ ַאל ַתֲערֹוץ וְּ

ָכל ַאֶשר ֵתֵלְך ָי ֱאֹלֶהיָך בְּ ָך יְּ ַהִנחֹוִתי ָלְך: ֵתָחת ִכי ִעמְּ ֶמָך: ַוֹיאֶמר ָּפַני ֵיֵלכּו וְּ הֹודֹות ֶאת שְּ שֹו לְּ ֵגר ַנפְּ בֹו : הֹוִציָאה ִמַמסְּ

מֹול ָעָליו ִתירּו ַצִדיִקים ִכי ִתגְּ ִשי: ַיכְּ תֹוֲחִחי ַנפְּ שּועֹות ָּפַני  ַמה ִתשְּ ּוַמה ֶתֱהִמי ָעַלי הֹוִחיִלי ֵלאֹלִהים ִכי עֹוד אֹוֶדנּו יְּ

ֵבַח סָ : ֵואֹלָהי ֵני ַאַהֹרן ַהֹכַהִנים ֶאת ָדמֹו ַעל ַהִמזְּ קּו בְּ ָזרְּ ָי וְּ ֵני יְּ ֵבַח ָצפֹוָנה ִלפְּ ָשַחט ֹאתֹו ַעל ֶיֶרְך ַהִמזְּ ִכי ַביֹום ַהֶזה : ִביבוְּ

ַכֵּפר ַעֵליֶכם ָהרּו יְּ ָי ִתטְּ ֵני יְּ ֶכם ִמֹכל ַחֹטאֵתיֶכם ִלפְּ ַטֵהר ֶאתְּ ִטיר ַהֹכֵהן ֶאת ַהֹכל : לְּ ִהקְּ ַחץ ַבָמִים וְּ ָרָעיו ִירְּ בֹו ּוכְּ ִקרְּ וְּ

יָ  ֵבָחה עֹוָלה הּוא ִאֵשי ֵריַח ִניחֹוַח ַליְּ ַרב ֶחֶסד: ַהִמזְּ ָי ֶאֶרְך ַאַּפִים וְּ ַרחּום יְּ גָ : ַחנּון וְּ ָי ִמשְּ ִהי יְּ ִעתֹות ַויְּ ָגב לְּ ב ַלָדְך ִמשְּ

ָי עֹוָשה ָחִיל: ַבָצָרה ִמין יְּ ָי רֹוֵמָמה יְּ ִמין יְּ ָי ַוֲחָסֶדיָך ִכי ֵמעֹוָלם ֵהָמה: יְּ כֹור ַרֲחֶמיָך יְּ ָרא: זְּ ָי ַעל ָּפָניו ַוִיקְּ ָי ֵאל : ַוַיֲעבֹור יְּ ָי יְּ יְּ

ַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַחנּון ֶאֶרְך ַאַּפִים וְּ ָי סֹוֵמְך ָידוֹ ִכי ִיּפ: ַרחּום וְּ ֵצם: ֹול ֹלא יּוָטל ִכי יְּ ַחלְּ ָי ָסִביב ִליֵרָאיו ַויְּ ַאְך יְּ ִיֵתן : חֹוֶנה ַמלְּ

ָפנֶ  ָרִכים ָינּוסּו לְּ ָעה דְּ ִשבְּ אּו ֵאֶליָך ּובְּ ֶדֶרְך ֶאָחד ֵיצְּ ָפֶניָך בְּ ֶביָך ַהָקִמים ָעֶליָך ִנָגִפים לְּ ָי ֶאת אֹויְּ רּוַח ִתָשֵאם : יָךיְּ ֵרם וְּ ִתזְּ
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ַהָללּו ָרֵאל ִתתְּ דֹוש ִישְּ ָי ִבקְּ ַאָתה ָתִגיל ַביְּ ָעָרה ָתִפיץ אֹוָתם וְּ ַאלֹות ִלֶבָך: סְּ ָך ִמשְּ ִיֵתן לְּ ָי וְּ ַעֵנג ַעל יְּ ִהתְּ ָברּוְך ַאָתה : וְּ

ֵצאֶתָך בֹוֶאָך ּוָברּוְך ַאָתה בְּ ָנפָ : בְּ ֹרש כְּ ַרֵחף ִיפְּ ֶנֶשר ָיִעיר ִקנֹו ַעל גֹוָזָליו יְּ ָרתוֹ כְּ ִכיֵבהּו ַעל : יו ִיָקֵחהּו ִיָשֵאהּו ַעל ֶאבְּ ַירְּ

ִמיש צּור ֶשֶמן ֵמַחלְּ ַבש ִמֶסַלע וְּ נּובֹות ָשַדי ַוֵיִניֵקהּו דְּ ֹיאַכל תְּ ֵתי ָאֶרץ וְּ ָגב: ָבמְּ ִנשְּ ָי בֹו ָירּוץ ַצִדיק וְּ ַדל עֹוז ֵשם יְּ עּוִרי : ִמגְּ

ָגָדיוָצפֹון ּוֹבִאי ֵתיָמן ָהִפיִחי ַגִני ִיזְּ  ִרי מְּ ֹיאַכל ּפְּ ַגנֹו וְּ ָשָמיו ָיֹבא דֹוִדי לְּ ָנַפִים ֵשש : לּו בְּ ִדים ִמַמַעל לֹו ֵשש כְּ ָרִפים עֹומְּ שְּ

עֹוֵפף ַתִים יְּ ָליו ּוִבשְּ ַכֶסה ַרגְּ ַתִים יְּ ַכֶסה ָּפָניו ּוִבשְּ ַתִים יְּ ֶאָחד ִבשְּ ָנַפִים לְּ ָיֹבא גֹוי ַצדִ : כְּ ָעִרים וְּ חּו שְּ : יק שֹוֵמר ֶאמּוִניםִּפתְּ

ֹלא ִייָעפּו כּו וְּ ֹלא ִייָגעּו ֵילְּ ָשִרים ָירּוצּו וְּ ָי ַיֲחִליפּו ֹכַח ַיֲעלּו ֵאֶבר ַכנְּ ֹקֵוי יְּ ֵהָרה : וְּ ָך מְּ ַקע ַכַשַחר אֹוֶרָך ַוֲארּוָכתְּ ָאז ִיבְּ

ָמח ֶפךָ : ִתצְּ ָי ַיַאסְּ בֹוד יְּ ֶקָך כְּ ָפֶניָך ִצדְּ ָהַלְך לְּ יָ : וְּ ָנֲחָך יְּ ַגן ָרֶוה  וְּ ָהִייָת כְּ מֹוֶתיָך ַיֲחִליץ וְּ ַעצְּ ֶשָך וְּ ַצֲחָצחֹות ַנפְּ ִביַע בְּ ִהשְּ ָתִמיד וְּ

בּו ֵמיָמיו ַכזְּ מֹוָצא ַמִים ַאֶשר ֹלא יְּ ֵאִרית ַנֲחָלתֹו ֹלא ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפֹו ִכי : ּוכְּ עֹוֵבר ַעל ֶּפַשע ִלשְּ ִמי ֵאל ָכמֹוָך נֹוֵשא ָעֹון וְּ

ָגב ָלנּו ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ֶסָלה: ד הּואָחֵפץ ֶחסֶ  ָבאֹות ִעָמנּו ִמשְּ ָי צְּ ֵרי ָאָדם בֹוֵטַח ָבְך: יְּ ָבאֹות ַאשְּ ָי צְּ ָי הֹוִשיָעה ַהֶמֶלְך : יְּ יְּ

ֵאנּו יֹום ָקרְּ  : ַיֲעֵננּו בְּ

 

ֵבִני ֶסָלה  ַאָתה סֹובְּ ֵרִני ָרֵני ַפֵלט תְּ ֵרִני ִמַצר ִלי ֵסֶתר ַאָתהֶסָלה תְּ  (ישר והפוך)ֵסֶתר ִלי ִמַצר ִתצְּ ֵבִני ַפֵלט ָרֵני ִתצְּ  : סֹובְּ

 

ֶאה ָּפָדה ַחָיתֹו ָבאֹור ִתרְּ ָשַחת וְּ שֹו ֵמֲעבֹור בְּ ֶשָך: ַנפְּ מֹור ֶאת ַנפְּ ָך ִמָכל ָרע ִישְּ ָמרְּ ָי ִישְּ ָך ּובֹוֶאָך ֵמַעָתה : יְּ תְּ ֹמר ֵצאְּ ָי ִישְּ יְּ

ַעד עֹוָלם ֶאהֲאֹדָני ָבם ִסיַני בַ : וְּ  :קֹוֶדש ֶאת ָכל ָגבֹוַה ִירְּ

 

רּוָרה ָאָנא ָך ַתִתיר צְּ ִמינְּ ֺדַלת יְּ ֹכַח גְּ ֵבנּו ַטֲהֵרנּו נֹוָרא: בְּ ָך ַשגְּ ֵרם: ַקֵבל ִרַנת ַעמְּ ָבַבת ָשמְּ ָך כְּ ֵשי ִיחּודְּ ֵכם : ָנא ִגבֹור דֹורְּ ָברְּ

ֵלם ָך ָתִמיד ָגמְּ ָקתְּ ָך ַנֵהל ֲעָדֶתָך: ַטֲהֵרם ַרֲחֵמי ִצדְּ רֹוב טּובְּ ֺדָשֶתָךָיִחיד ֵגאֶ : ֲחִסין ָקדֹוש בְּ ֵרי קְּ ֵני זֹוכְּ ָך ּפְּ ַעמְּ ָעֵתנּו : ה לְּ ַשוְּ

ַמע ַצֲעָקֵתנּו יֹוֵדַע ַתֲעֺלמֹות עֹוָלם ָוֶעד: ַקֵבל ּושְּ כּותֹו לְּ בֹוד ַמלְּ  :ָברּוְך ֵשם כְּ

 

במעבר יבק שפתי צדק ' כוונת אלו הפסוקים עי]( 'פרק ו' בישעי)פסוקים ' נכון להזכיר סמוך לפטירתו ג

 [.חלתוו בת"פרק ל

ַנת ֵלִאים ֶאת ַהֵהיָכל ִבשְּ שּוָליו מְּ ִנָשא וְּ ֶאה ֶאת ֲאֹדָני יֹוֵשב ַעל ִכֵסא ָרם וְּ ִדים : מֹות ַהֶמֶלְך עּוִזָיהּו ָוֶארְּ ָרִפים עֹומְּ שְּ

ַכֶסה רַ  ַתִים יְּ ַכֶסה ָּפָניו ּוִבשְּ ַתִים יְּ ֶאָחד ִבשְּ ָנַפִים לְּ ָנַפִים ֵשש כְּ עֹוֵפףִמַמַעל לֹו ֵשש כְּ ַתִים יְּ ָליו ּוִבשְּ ָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה : גְּ וְּ

בֹודוֹ  ֹלא ָכל ָהָאֶרץ כְּ ָבאֹות מְּ ָי צְּ ָאַמר ָקדֹוש ָקדֹוש ָקדֹוש יְּ ָי : וְּ בֹוד יְּ ַמע ַאֲחֵרי קֹול ַרַעש ָגדֹול ָברּוְך כְּ ַוִתָשֵאִני רּוַח ָוֶאשְּ

קֹומוֹ   :ִממְּ

 

ֵלימָ  ֲאִני( א עֹוֶשה ַמֲאִמין ֶבֱאמּוָנה שְּ ַבדֹו ָעָשה וְּ הּוא לְּ רּוִאים וְּ ָכל ַהבְּ ִהיג לְּ מֹו הּוא בֹוֵרא ּוַמנְּ ָבֵרְך שְּ ה ֶשַהבֹוֵרא ִיתְּ

ָכל ַהַמֲעִשים ַיֲעֶשה לְּ  :וְּ

ִחידּות ָכמֹוהּו (  ב ֵאין יְּ מֹו הּוא ָיִחיד וְּ ָבֵרְך שְּ ֵליָמה ֶשַהבֹוֵרא ִיתְּ ַבדֹו ֲאִני ַמֲאִמין ֶבֱאמּוָנה שְּ הּוא לְּ שּום ָּפִנים וְּ בְּ

ֶיה ִיהְּ  :ֱאֹלֵהינּו ָהָיה ֹהֶוה וְּ

ֵאין ל(  ג ֹלא ַיִשיגּוהּו ַמִשיֵגי ַהגּוף וְּ מֹו ֵאינֹו גּוף וְּ ָבֵרְך שְּ ֵליָמה ֶשַהבֹוֵרא ִיתְּ יֹון ֲאִני ַמֲאִמין ֶבֱאמּוָנה שְּ ֹו שּום ִדמְּ

ָלל  :כְּ

הּוא ַאֲחרֹוןֲאִני ַמֲאִמין ֶבֱאמּוָנה ( ד מֹו הּוא ִראשֹון  וְּ ָבֵרְך שְּ ֵליָמה ֶשַהבֹוֵרא ִיתְּ  :שְּ
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זּוָלתֹו ָראּוי( ה ֵאין לְּ ַּפֵלל וְּ ִהתְּ ַבדֹו ָראּוי לְּ מֹו לֹו לְּ ָבֵרְך שְּ ֵליָמה ֶשַהבֹוֵרא ִיתְּ ַּפֵלל ֲאִני ַמֲאִמין ֶבֱאמּוָנה שְּ ִהתְּ  :לְּ

ֵליָמה( ו ִביִאים ֱאֶמת ֲאִני ַמֲאִמין ֶבֱאמּוָנה שְּ ֵרי נְּ  :ֶשָכל ִדבְּ

ֶשהּוא ָהָיה ָאב ַלנְּ ( ז ָתה ֲאִמיִתית וְּ בּוַאת ֹמֶשה ַרֵבינּו ָעָליו ַהָשלֹום ָהיְּ ֵליָמה ֶשנְּ ִביִאים ֲאִני ַמֲאִמין ֶבֱאמּוָנה שְּ

ַלָבִאים ַאֲחָריו ָפָניו וְּ ִמים לְּ  :ַלקֹודְּ

ֵליָמה שֶ ( ח ֹמֶשה ַרֵבינּו ָעָליו ַהָשלֹוםֲאִני ַמֲאִמין ֶבֱאמּוָנה שְּ תּוָנה לְּ ָיֵדינּו ִהיא ַהנְּ צּוָיה ַעָתה בְּ  :ָכל ַהתֹוָרה ַהמְּ

בָ ( ט ֵהא תֹוָרה ַאֶחֶרת ֵמֵאת ַהבֹוֵרא ִיתְּ ֹלא תְּ ֶלֶפת וְּ ֵהא מּוחְּ ֵליָמה ֶשֹזאת ַהתֹוָרה ֹלא תְּ ֵרְך ֲאִני ַמֲאִמין ֶבֱאמּוָנה שְּ

מוֹ   :שְּ

בֹוָתם ֶשֶנֱאַמר הַ ֲאִני ַמֲאמִ ( י שְּ ָכל ַמחְּ ֵני ָאָדם וְּ מֹו יֹוֵדַע ָכל ַמֲעֵשה בְּ ָבֵרְך שְּ ֵליָמה ֶשַהבֹוֵרא ִיתְּ יֹוֵצר ין ֶבֱאמּוָנה שְּ

 :ַיַחד ִלָבם ַהֵמִבין ֶאל ָכל ַמֲעֵשיֶהם

מֹו גֹוֵמל( יא ָבֵרְך שְּ ֵליָמה ֶשַהבֹוֵרא ִיתְּ ִמי ֶשַיֲעבֹור ַעל  ֲאִני ַמֲאִמין ֶבֱאמּוָנה שְּ ֹוָתיו ּוַמֲעִניש לְּ ֵרי ִמצְּ שֹומְּ טֹוב לְּ

ֹוָתיו  :ִמצְּ

ָכל יוֹ ( יב ֵמַה ִעם ָכל ֶזה ֲאַחֶכה לֹו בְּ ַמהְּ ַאף ַעל ִּפי ֶשִיתְּ ִביַאת ַהָמִשיַח וְּ ֵליָמה בְּ  :ם ֶשָיֹבאֲאִני ַמֲאִמין ֶבֱאמּוָנה שְּ

ֵליָמה( יג ַעֶלה  ֲאִני ַמֲאִמין ֶבֱאמּוָנה שְּ ִיתְּ מֹו וְּ ָבֵרְך שְּ ֵעת ֶשַתֲעֶלה ָרצֹון ֵמֵאת ַהבֹוֵרא ִיתְּ ִחַית ַהֵמִתים בְּ ֶיה תְּ ֶשִתהְּ

ָצִחים ֵנַצח נְּ רֹו ָלַעד ּולְּ  :ִזכְּ

 

יָ  ָך ִקִויִתי יְּ ָך. ִלישּוָעתְּ ָי ִלישּוָעתְּ ָך ִקִויִתי. ִקִויִתי יְּ ָי ִלישּוָעתְּ  :יְּ

יָ  ָקָנְך ַסָבִרית יְּ פּורְּ ָקָנְך. לְּ פּורְּ ָי לְּ ָקָנְך ַסָבִרית. ַסָבִרית יְּ פּורְּ ָי לְּ  :יְּ

 

 :פתח ואמר, ה שבא קיצו"כשאמרו למשרע, ק"מובא בספה

 .וממנו ילמד כל אדם :ָברּוְך ְשמֹו ַחי ְוַקיָם ְלעֹוָלם ָוֶעד

  

 טוב לכוון אמירת הפסוקים קרוב ביותר ליציאת נשמתו

 .פעם אחד, יְיָ ֶאָחדְשַמע יְִשָרֵאל יְיָ ֱאֹלֵהינּו 

 .פעמים' ג ,ָברּוְך ֵשם ְכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד

 .פעמים' ז ,יְיָ הּוא ָהֱאֹלִהים

 .פעם אחד, יְיָ ֶמֶלְך יְיָ ָמָלְך יְיָ יְִמלֹוְך ְלעֹוָלם ָוֶעד

 

, ל"הנממקומו  בשנת מות עד, אנא בכח, א"צרק אומרים מזמור , לא יאמרו פסוקי יחוד שנית, אם לא נפטר

 (.להלן בסוף הקונטרס מה שאומרים בשבת' עי) ב"צובשבת מזמור 

 יאמרו כל העדה בקול רם, וכשמת

בֹוָרְך ָי מְּ ִהי ֵשם יְּ ָי ָלָקח יְּ ָי ָנָתן ַויְּ ֵאין ָעֶול : ָברּוְך ַדיין ָהֱאֶמת: יְּ ָּפט ֵאל ֶאמּוָנה וְּ ָרָכיו ִמשְּ ַהצּור ָתִמים ָּפֳעלֹו ִכי ָכל דְּ

ָיָשר הּוא ֶפךָ : ַצִדיק וְּ ָי ַיַאסְּ בֹוד יְּ ֶקָך ּוכְּ ָפֶניָך ִצדְּ ָהַלְך לְּ ָשלֹום: וְּ ִתיָשן בְּ ָשלֹום וְּ ַכב בְּ ִמיַע ָשלֹום, ִתשְּ ַנֵחם ַמשְּ  :ַעד ָיֹבא מְּ

 

 :אומרים בקול רם, לזרז העומדים שם בתשובה -קודם שמת 

ֵני אּו ָעיִ , ָבֵתי חֹוֶמר שֹוכְּ ֵהָמה ָאִין, ןָלָמה ִתשְּ נּו תֹוַלַעת, ָלנּו ֵיש ָלַדַעת, ּומֹוַתר ָאָדם ִמן ַהבְּ ַגב חֹוֶמר ַגֵבנּו, ִכי ֲאַנחְּ , לְּ
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ַבה ִלֵבנּו ֵאיְך ִיגְּ רֹון ַלֶגֶבר: וְּ ַאֲחִריתֹו ַלֶקֶבר, ַמה ִיתְּ ֶיה לֹו ֵחֶלף: וְּ ֶזה ִיהְּ בֺ , ֲהֹלא ִאם ֵיֵלְך ֶמִרי: לּו ַחי ָשִנים ֶאֶלף, וְּ ָלע יְּ

ַלַהב: ַבֲחַמת ֶקִרי ִיָשֵרף בְּ ֹלא יֹוִעיל ַהָזָהב, וְּ ֶאה: וְּ ֵאה, ָהָאָדם ַהִנכְּ ַקח ֵעיֶניָך ּורְּ ָאָנה מֹוָצֶאָך, ֵמַאִין בֹוֶאָך: ּפְּ ִקֶצָך ָעִני : וְּ

יֹון ֶאבְּ ִקָקיֹון, וְּ ַשל לְּ ָלה ָהָיה, ִנמְּ ַעד בֹוֶקר ֹלא ָהָיה, ֶשִבן ַליְּ תָ טֹוב ֲאֶשר ֹלא נ: וְּ תָ , ֹוַצרְּ ָעָמל ֹלא ָקַצרְּ דּוָלה , וְּ ֵאיְך גְּ וְּ

ַבֵקש תֹוְך ַהמֹוֵקש, תְּ ַאָתה בְּ ַשע ַעל ַּפת ֶלֶחם, נֹוֵפל ַאָתה ֵמֶרֶחם: וְּ ִתפְּ ַמה ֶרַגע: וְּ ַמהְּ ִאם ִיתְּ ָצא ָכל ֶנַגע, וְּ ָך : ָאז ִתמְּ ָשרְּ בְּ

אֹור ָזרּוחַ  עֹוד ֶיש בֹו ָהרּוחַ , כְּ ֵעת ֵתצֵ , בְּ ַאר ִטיט ָוֶרֶפש, א ַהֶנֶפשוְּ ָיֶדיָך: ִנשְּ ֵאה ִכי ֵאין בְּ בֹוֶדָך, רְּ אּוָמה ִמכְּ ָזִרים ֵחיָלְך , מְּ לְּ

ַאָתה ֵתֵלְך ֵריָקם, ָיקּום תָ : וְּ ָכל ֹזאת ֹלא ָחַשבְּ תָ , בְּ ַשבְּ ַתאָוה ִהקְּ ִאם ֵתִטיב ֵראִשיָתּה: לְּ ַאֲחִריָתּה, וְּ ַיֲעזֹוב : ַמה ַתֲעֶשה בְּ

כוֹ רָ  כוֹ , ָשע ַדרְּ ֵני ַמלְּ ָיֹשב ִלפְּ שּו: ּוֵמֲחרֹונֹו ִיָסֵתר, אּוַלי צּור ֵיָעֵתר: וְּ קֹושְּ ִהיִרים ִהתְּ שּו, יְּ אֹושְּ ִהתְּ רּו וְּ אּו ֵלָבב : ִזכְּ שְּ

ַכַּפִים שֹוֵתינּו: ֶאל ֵאל ַבָשַמִים, וְּ אֹוי ַעל ַחֹטאֵתינּו, הֹוי ַעל ַנפְּ גַ , ִכי רּוַח ָרִעינּו: וְּ ֹצאן ָתִעינּווְּ ַבֵקש ּוַמה : ם כְּ ּוַמה נְּ

רֹוש רּו ֹראש, ִנדְּ ֹאד ַרבּו ַעֹוֵנינּו: ִכי ֲעוֹוֹנוֵתינּו ָעבְּ ֵאיְך ִנָשא ָּפֵנינּו, מְּ  :וְּ

 

 :יתחילו ויאמרו, ואם כוונתם תהיה לבקש רחמים לבד עליו

ֵלה ָך ִמַשַחת  דְּ ַתַחת, ַעמְּ ִשינּו: מֹוֵשל רּום וְּ ִאם ִהקְּ ָך ַאל ֶתֶרף, עֹוֶרף וְּ דְּ ָלֶתָך: ֲחסְּ ָלֶתָך, ָהֵפק ֶחמְּ ֵקי דְּ ַעם דֹופְּ ִכי ַאָתה : לְּ

ֺליֹות ֵעיֵנינּו, ֲאדֹוֵננּו ֵאֶליָך תְּ עּוָמתוֹ : וְּ אּו ָנא לְּ ֵיצְּ ֲאֵכי ַהֵחן וְּ ַלח ָנא ַמלְּ ִביָאתוֹ , שְּ רּו קֹול ֶאָחד בְּ ָשלֹום בֹוֶאָך ֹיאמְּ : וְּ

ַגן ֲעדָ  ִביאּוהּו לְּ ִשיָבתוֹ יְּ ֶיה יְּ ָשם ִתהְּ אֹוֶרָך, ֶניָך וְּ ַעֵדן בְּ ִיתְּ נּוָחתוֹ , וְּ ִשים ָכבֹוד מְּ ֺסָכתוֹ : וְּ רֹו וְּ ֵהא ִסתְּ ָפֶניָך יְּ אֹור ַהָגנּוז לְּ : וְּ

ִחיָצתוֹ  ָנה לֹו ֶאת מְּ ָנֶפיָך תְּ ַתַחת ֵצל כְּ ָרֵאל, וְּ ַעֹונֹות ַעמֹו ִישְּ סֹוֵלַח  לְּ ֵעֶזר ֵאל מֹוֵחל וְּ  . בְּ

 

 כירת המסחר לאונןשטר מ
 י שאלת חכם"נכון שלא יעשה קנין זה רק ע

 
 ד"בס

חתימת ידי דלמטה תעיד עלי כמאה עדים כשרים ונאמנים שמכרתי 
ז "למוכ, וכל המסתעף____________ היום כל חלקי בהמסחר 

וקבלתי , דאלאר______ י עבור סך "נ_____________ ה "מו
בכל ' והקנין הזה יהי, דאלאר______ על זה איינגאבע סך של 

ומעתה אין , ק"תוקף שטרות וקנינים ובדרך היותר מועיל בדין תוה
לי שום אחריות בכל הנעשה בהמסחר הזה ולא שום זכות הן על 

תי שמי היום וקבלתי קנין אגב סודר וחתמ, הקרן והן על הרווחים
 _________,לחודש_____ _____, ___' _____פ____ 

 א"יע_____________________ פה עיר , ק"לפ____ תש
 
 

________________________________ 
 (חתימה)

 


