
  

 

  ב"ה

  בית הכנסת הספרדי "ברכי נפשי" גני תקווה

   

  פרקי תהילים 

  הלימוד לע"נ חללי מערכות ישראל ונפגעי האיבה

  

ִּגּבֹוָריו, ַחָּיֵלי ְצָבא ֲהַגָּנה ְלִיְׂשָרֵאל, ֶׁשָּנְפלּו ְּבִמְלֲחמֹות -ִיְזֹּכר ֱא�ִהים ֶאת ִנְשמֹות ָּבָניו
ִיְׂשָרֵאל, ִּבְפֻעּלֹות ֲהַגָּנה, ַּתְגמּול ּוִבָּטחֹון ּוְבֵעת ִמּלּוי ַּתְפִקיָדם, ְוִנְׁשמֹות ָּכל לֹוֲחֵמי 

ּלֹוֲחִמים ְּבַמַעְרכֹות ָהָעם, ֶׁשֵחְרפּו ַנְפָׁשם ָלמּות ַעל ְקֻדַּׁשת ַהֵּׁשם, ַהַּמְחֶּתֶרת ַוֲחִטיבֹות הַ 
ּוְבֶעְזַרת ֱא�ֵהי ַמַעְרכֹות ִיְׂשָרֵאל ֵהִביאּו ִלְתקּוַמת ָהֻאָּמה ְוַהְּמִדיָנה ְוִלְגֻאַּלת ָהָאֶרץ ְוִעיר 

ְלָצם ְלֶעְזַרת ָהָעם ְוִהְרוּו ְּבָדָמם ַהָּטהֹור ֶאת ָהֱא�ִהים. ִמְּנָׁשִרים ַקּלּו ּוֵמֲאָריֹות ָּגֵברּו, ְּבֵהחָ 
ִרְגֵבי ַאְדַמת ָקְדֵׁשנּו. ֵזֶכר ֲעֵקָדָתם ּוַמֲעֵׂשה ְגבּוָרָתם לֹא ָיסּופּו ֵמִאָּתנּו ְלעֹוָלִמים. ִּתְהֶייָנה 

ב ְוִעם ְׁשָאר ִּגּבֹוֵרי ִנְׁשמֹוֵתיֶהם ְצרּורֹות ִּבְצרֹור ַהַחִּיים ִעם ִנְׁשמֹות ַאְבָרָהם, ִיְצָחק ְוַיֲעקֹ 
  ִיְׂשָרֵאל ּוְקדֹוָׁשיו ֶׁשְּבַגן ֵעֶדן ַעד עֹוָלם. ָאֵמן.

  

  פרק ט' 

ִנְפְלאֹוֶתי:: ֶאְׂשְמָחה -ִלִּבי, ֲאַסְּפָרה ָּכל-מּות ַלֵּבן, ִמְזמֹור ְלָדִוד: אֹוֶדה ה' ְּבָכל-ַלְמַנֵּצַח ַעל
אֹוְיַבי ָאחֹור, ִיָּכְׁשלּו ְויֹאְבדּו ִמָּפֶני:: ִּכי ָעִׂשיָת -ְּבׁשּוב ְוֶאֶעְלָצה ָב;, ֲאַזְּמָרה ִׁשְמ: ֶעְליֹון:

ִמְׁשָּפִטי ְוִדיִני, ָיַׁשְבָּת ְלִכֵּסא, ׁשֹוֵפט ֶצֶדק: ָּגַעְרָּת גֹוִים, ִאַּבְדָּת ָרָׁשע, ְׁשָמם ָמִחיָת ְלעֹוָלם 
, ָאַבד ִזְכָרם ֵהָּמה: ַוה' ְלעֹוָלם ֵיֵׁשב, ּכֹוֵנן ָוֶעד: ָהאֹוֵיב ַּתּמּו, ֳחָרבֹות ָלֶנַצח, ְוָעִרים ָנַתְׁשּתָ 

ֵּתֵבל ְּבֶצֶדק, ָיִדין ְלֻאִּמים ְּבֵמיָׁשִרים: ִויִהי ה' ִמְׂשָּגב ַלָּד;, -ַלִּמְׁשָּפט ִּכְסאֹו: ְוהּוא ִיְׁשֹּפט
ֹּדְרֶׁשי:, ה': ַזְּמרּו ַלה' ֹיֵשב  ָעַזְבּתָ -ִמְׂשָּגב ְלִעּתֹות ַּבָּצָרה: ְוִיְבְטחּו ְב: יֹוְדֵעי ְׁשֶמ:, ִּכי לֹא

ָׁשַכח ַצֲעַקת ֲעָנִוים: ָחְנֵנִני, -ִצּיֹון, ַהִּגידּו ָבַעִּמים ֲעִלילֹוָתיו: ִּכי ֹדֵרׁש ָּדִמים אֹוָתם ָזָכר, לֹא
-, ְּבַׁשֲעֵרי ַבתְּתִהָּלֶתי:-ָמֶות: ְלַמַען ֲאַסְּפָרה ָּכל-ְיָי, ְרֵאה ָעְנִיי ִמּׂשְנָאי, ְמרֹוְמִמי ִמַּׁשֲעֵרי

זּו ָטָמנּו ִנְלְּכָדה ַרְגָלם: נֹוַדע ה' -ִצּיֹון ָאִגיָלה ִּביׁשּוָעֶת:: ָטְבעּו גֹוִיים ְּבַׁשַחת ָעׂשּו, ְּבֶרֶׁשת
ּגֹוִים -ִמְׁשַּפט ָעָׂשה, ְבֹפַעל ַּכָּפיו נֹוֵקׁש ָרָׁשע, ִהָּגיֹון ֶסָלה: ָיׁשּובּו ְרָׁשִעים ִלְׁשאֹוָלה, ָּכל

ָיֹעז -ֵחי ֱא�ִהים: ִּכי לֹא ָלֶנַצח ִיָּׁשַכח ֶאְביֹון, ִּתְקַות ֲעִנִּיים ּתֹאַבד ָלַעד: קּוָמה, ְיָי, ַאלְׁשכֵ 
  ָּפֶני:: ִׁשיָתה, ִיָי, מֹוָרה ָלֶהם, ֵיְדעּו גֹוִיים ֱאנֹוׁש ֵהָּמה, ֶּסָלה: -ֱאנֹוׁש, ִיָּׁשְפטּו גֹוִיים ַעל

  

  פרק מד'

ָּפַעְלָּת -ָלנּו ֹּפַעל-ַמְׂשִּכיל: ֱא�ִהים ְּבָאְזֵנינּו ָׁשַמְענּו ֲאבֹוֵתינּו ִסְּפרּו ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני ֹקַרח
ִביֵמיֶהם ִּביֵמי ֶקֶדם: ַאָּתה ָיְד: ּגֹוִים הֹוַרְׁשָּת ַוִּתָּטֵעם ָּתַרע ְלֻאִּמים ַוְּתַׁשְּלֵחם: ִּכי לֹא ְבַחְרָּבם 

ְיִמיְנ: ּוְזרֹוֲע; ְואֹור ָּפֶני: ִּכי ְרִציָתם: ַאָּתה הּוא -ָּלמֹו ִּכי הֹוִׁשיָעה-ָיְרׁשּו ָאֶרץ ּוְזרֹוָעם לֹא
ַמְלִּכי ֱא�ִהים ַצֵּוה ְיׁשּועֹות ַיֲעֹקב: ְּב: ָצֵרינּו ְנַנֵּגַח ְּבִׁשְמ: ָנבּוס ָקֵמינּו: ִּכי לֹא ְבַקְׁשִּתי 

ָּצֵרינּו ּוְמַׂשְנֵאינּו ֱהִביׁשֹוָת: ֵּבא�ִהים ִהַּלְלנּו ֶאְבָטח ְוַחְרִּבי לֹא תֹוִׁשיֵעִני: ִּכי הֹוַׁשְעָּתנּו מִ 
ָזַנְחָּת ַוַּתְכִליֵמנּו ְולֹא ֵּתֵצא ְּבִצְבאֹוֵתינּו: ְּתִׁשיֵבנּו -ַהּיֹום ְוִׁשְמ: ְלעֹוָלם נֹוֶדה ֶסָלה: ַאף-ָכל

ַעְּמ: ְבלֹא -ַבּגֹוִים ֵזִריָתנּו: ִתְמֹּכרָצר ּוְמַׂשְנֵאינּו ָׁשסּו ָלמֹו: ִּתְּתֵננּו ְכצֹאן ַמֲאָכל ּו-ָאחֹור ִמִּני
הֹון ְולֹא ִרִּביָת ִּבְמִחיֵריֶהם: ְּתִׂשיֵמנּו ֶחְרָּפה ִלְׁשֵכֵנינּו ַלַעג ָוֶקֶלס ִלְסִביבֹוֵתינּו: ְּתִׁשיֵמנּו 

ִּכָּסְתִני: ִמּקֹול ְמָחֵרף  ַהּיֹום ְּכִלָּמִתי ֶנְגִּדי ּוֹבֶשת ָּפַני-רֹאׁש ַּבְלֻאִּמים: ָּכל-ָמָׁשל ַּבּגֹוִים ְמנֹוד
ִׁשַּקְרנּו ִּבְבִריֶת:: לֹא ָנסֹוג -זֹאת ָּבַאְתנּו ְולֹא ְׁשַכֲחנּו: ְולֹא-ּוְמַגֵּדף ִמְּפֵני אֹוֵיב ּוִמְתַנֵּקם: ָּכל

-ְבַצְלָמֶות: ִאם ָאחֹור ִלֵּבנּו ַוֵּתט ֲאֻשֵרינּו ִמִּני ָאְרֶח:: ִּכי ִדִּכיָתנּו ִּבְמקֹום ַּתִנים ַוְּתַכס ָעֵלינּו

הּוא ֹיֵדַע ַּתֲעֻלמֹות -זֹאת ִּכי-ָׁשַכְחנּו ֵׁשם ֱא�ֵהינּו ַוִנְפֹרׂש ַּכֵּפינּו ְלֵאל ָזר: ֲהלֹא ֱא�ִהים ַיֲחָקר
ַהּיֹום ֶנְחַׁשְבנּו ְּכצֹאן ִטְבָחה: עּוָרה ָלָּמה ִּתיַׁשן ֲאֹדָני ָהִקיָצה ַאל -ֵלב: ִּכי ָעֶלי: ֹהַרְגנּו ָכל



  

 

ָפֶני: ַתְסִּתיר ִּתְׁשַּכח ָעְנֵינּו ְוַלֲחֵצנּו: ִּכי ָׁשָחה ֶלָעָפר ַנְפֵׁשנּו ָּדְבָקה ָלָאֶרץ -ח ָלֶנָצַח: ָלָּמהִּתְזנַ 
  ִּבְטֵננּו: קּוָמה ֶעְזָרָתה ָּלנּו ּוְפֵדנּו ְלַמַען ַחְסֶּד::

  

  אותיות נשמה

ָוֲאַקֵּיָמה ִלְׁשֹמר ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶק:: ַנֲעֵניִתי ַעד ְמֹאד  ֵנר ְלַרְגִלי ְדָבֶר: ְואֹור ִלְנִתיָבִתי: ִנְׁשַּבְעִּתי
ְיָי ַחֵּיִני ִכְדָבֶר:: ִנְדבֹות ִּפי ְרֵצה ָנא ְיָי ּוִמְׁשָּפֶטי: ַלְּמֶדִני: ַנְפִׁשי ְּבַכִּפי ָתִמיד ְותֹוָרְת: לֹא 

יִתי: ָנַחְלִּתי ֵעְדֹוֶתי: ְלעֹוָלם ִּכי ְׂשׂשֹון ִלִּבי ָׁשָכְחִּתי: ָנְתנּו ְרָׁשִעים ַּפח ִלי ּוִמִּפּקּוֶדי: לֹא ָתעִ 
  ֵהָּמה: ָנִטיִתי ִלִּבי ַלֲעׂשֹות ֻחֶּקי: ְלעֹוָלם ֵעֶקב: 

  

ָׂשִרים ְרָדפּוִני ִחָּנם ּוִמְּדָבְר: ָּפַחד ִלִּבי: ָׂשׂש ָאֹנִכי ַעל ִאְמָרֶת: ְּכמֹוֵצא ָׁשָלל ָרב: ֶׁשֶקר 
ֹוָרְת: ָאָהְבִּתי: ֶׁשַבע ַּבּיֹום ִהַּלְלִּתי: ַעל ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶק:: ָׁשלֹום ָרב ְלֹאֲהֵבי ָׂשֵנאִתי ָוֲאַתֵעָבה ּת

תֹוָרֶת: ְוֵאין ָלמֹו ִמְכׁשֹול: ִׂשַּבְרִּתי ִליׁשּוָעְת: ְיָי ּוִמְצֹוֶתי: ָעִׂשיִתי: ָׁשְמָרה ַנְפִׁשי ֵעֹדֶתי: 
  י: ְוֵעֹדֶתי: ִּכי ָכל ְּדָרַכי ֶנְגֶּד:: ָוֹאֱהֵבם ְמֹאד: ָׁשַמְרִּתי ִפּקּודֶ 

  

ָמה ָאַהְבִּתי תֹוָרֶת: ָּכל ַהּיֹום ִהיא ִׂשיָחִתי: ֵמֹאְיַבי ְּתַחְּכֵמִני ִמְצֹוֶתי: ִּכי ְלעֹוָלם ִהיא ִלי: 
ֶדי: ָנָצְרִּתי: ִמָּכל ֹאַרח ִמָּכל ְמַלְּמַדי ִהְׂשַּכְלִּתי ִּכי ֵעְדֹוֶת: ִׂשיָחה ִלי: ִמְּזֵקִנים ֶאְתּבֹוָנן ִּכי ִפּקֻ 

ָרע ָּכִלאִתי ַרְגָלי ְלַמַען ֶאְׁשֹמר ְּדָבֶר:: ִמִּמְׁשָּפֶטי: לֹא ָסְרִּתי ִּכי ַאָּתה הֹוֵרָתִני: ַמה ִּנְמְלצּו 
  ְלִחִּכי ִאְמָרֶת: ִמְּדַבׁש ְלִפי: ִמִּפֻּקֶדי: ֶאְתּבֹוָנן ַעל ֵּכן ָׂשֵנאִתי ָּכל ֹאַרח ָׁשֶקר: 

  

ֵריִני ְיָי ֶּדֶר; ֻחֶּקי: ְוֶאֳּצֶרָּנה ֵעֶקב: ֲהִביֵנִני ְוֶאְּצָרה תֹוָרֶת: ְוֶאְׁשְמֶרָּנה ְּבָכל ֵּלב: ַהְדִריֵכִני הֹו
ִּבְנִתיב ִמְצֹוֶתי: ִּכי בֹו ָחָפְצִּתי: ַהט ִלִּבי ֶאל ֵעְדֹוֶתי: ְוַאל ֶאל ָּבַצע: ַהֲעֵבר ֵעיַני ֵמְראֹות ָׁשְוא 

ַחֵּיִני: ָהֵקם ְלַעְבְּד: ִאְמָרֵת: ֲאֶׁשר ְלִיְרָאֶת:: ַהֲעֵבר ֶחְרָּפִתי ֲאֶׁשר ָיֹגְרִּתי ִּכי ִמְׁשָּפֶטי: ִּבְדָרֶכ: 
  טֹוִבים: ִהֵּנה ָּתַאְבִּתי ְלִפּקּוֶדי: ְּבִצְדָקְת: ַחֵּיִני:  

  

  קדיש יהא שלמא 

  

  תפילת אל מלא רחמים 

ִמים, ַהְמֵצא ְמנּוָחה ְנכֹוָנה ַעל ַּכְנֵפי ַהְּׁשִכיָנה, ְּבַמֲעלֹות ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים ׁשֹוֵכן ַּבְּמרֹו
ְקדֹוִׁשים, ְטהֹוִרים ְוִגּבֹוִרים, ְּכֹזַהר ָהָרִקיַע ַמְזִהיִרים. ְלִנְׁשמֹות ַחָּיֵלי ְצָבא ֲהַגָּנה ְלִיְׂשָרֵאל 

ל ּוִבָּטחֹון, ּוְבֵעת ִמּלּוי ַּתְפִקיָדם, ּוְלִנְׁשמֹות ֶׁשָּנְפלּו ְּבִמְלֲחמֹות ִיְׂשָרֵאל ִּבְפֻעּלֹות ֲהַגָּנה, ַּתְגמּו
ָּכל לֹוֲחֵמי ַהַּמְחָּתרֹות ַוֲחִטיבֹות ַהּלֹוַחִמים ְּבַמַעְרכֹות ָהָעם ֶׁשֵחְרפּו ַנְפָׁשם ָלמּות ַעל ְקֻדֵּׁשת 

ְמִדיָנה ְוִלְגֻאַּלת ָהָאֶרץ ַהֵּׁשם ּוְבֶעְזַרת ֱא�ֵהי ַמַעְרכֹות ִיְׂשָרֵאל ֵהִביאּו ִלְתקּוַמת ָהֻאָּמה ְוהַ 
  ְוִעיר ָהֱא�ִהים. 

  

ַּבֲעבּור ֶׁשָאנּו ִמְתַּפְלִלים ְלִעּלּוי ִנְׁשָמָתם, ָלֵכן ַּבַעל ָהַרֲחִמים ַיְסִּתיֵרם ְּבֵסֶתר ְּכָנָפיו 
ֵהא ְמנּוָחָתם, ְלעֹוָלִמים ְוִיְצרֹור ִּבְצרֹור ַהַחִּיים ֶאת ִנְׁשָמָתם. ה' הּוא ַנֲחָלָתם. ְּבַגן ֵעֶדן ּתְ 

  ְוָינּוחּו ְּבָׁשלֹום ַעל ִמְׁשָּכָבם ְוַיַעְמדּו ְלגֹוָרָלם ְלֵקץ ַהָּיִמין ְונֹאַמר ָאֵמן.

  


