
  ד"בס
  קווינס' ועד הרבנים ד–מנהגי חברא קדישא 
 י האנשיםמנהג

Kindly regard these תפילות with the proper dignity and respect. 
 

Recite before washing 
 ֶּבן ְפלֹוִני ַעל ֲחמֹול עֹוָלם לֶׁש ִרּבֹונֹו
 ַאְבָרָהם ֶּבן הּואֶׁש ַהָלז ַהֵמת ִניְפלֹו

ַנְפׁשֹו  ְוָתנּוַחְוַיֲעקֹב ֲעָבֶדיָך  ִיְצָחק
ה ֶיִעם ַהַצִדיִקים ִּכי ַאָּתה ְמַחְוִנְׁשָמתֹו 

רּוְך ַאָּתה ָּב. יםִיית ַחִמֵמים ּוִתֵמַה
 ְוַלֲעֹונֹות ֲחָטִאיםַל ְוסֹוֵלַח למֹוֵח
  :ְּבַתֲחנּוִניםִיְׂשָרֵאל  ְמָךַע ִמְמֵתי

 ינּוֵהלֹּוְבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיָי ֱא
י ֵכֲאְלב ַמֵּבַסְּת ֶׁשינּוֵתבֹוי ֲאֵהאלֵֹו
ֶּבן  ָךְדְבא ֲעהּות ֶׁשֵמַה יֵנְפים ִלִמֲחַר
י ֵהאלֹ ֵוינּוֵהלֹ ֱאָיה ְיָּתַא ְו:ָךֶתָמַא
ל ָּכ ִמּוהֵטְלל ַמל ָדיל ֶאִּכְׂש ַמינּוֵתבֹוֲא
: םנֹיִהל ֵג ֶׁשּהיָנִדִמה ּוָעם ָריֹוִמה ּוָרָצ
ל ַעַבד ּוֶסֶחל ַהדֹוה ְגָּת ַאְךרּוָּב
ם לֹוה ָׁשֶׂשעֹה ָהָּת ַאְךרּוָּב: יםִמֲחַרָה
 ְךרּוָּב :מֹוי ְׁשֵאְרִיְליו ּוָדָבֲעיו ַלָמרֹוְמִּב
 תיֹוִנָעְרּוי ּפיֵנִמִמ לֵאָרְׂש ִימֹוַע הֶדֹוּפ
ְיִהי  ּוְבֵכן      :יםִמֲחַרְּב

ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי 
ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשִּתְזּכֹור ְזכּות ְּבִרית קֹוֶדׁש 

ְדיֹון לֹו ִמְׂשֵרַפת ֶׁשִּבְבָׂשרֹו ְוִיְהֶיה ִּפ
ה ּכֹוֵרת ָּברּוְך ַאָּת. ם ְוַתֲחִליֵצהּוֵגיִהנֹ
ְּבַרֲחִמים  : ְּבַרֲחִמים.ִרית ְּבַרֲחִמיםַהְּב

 ָךֶדְבַע הֶזַה תֵמַה יֵעְׁשִּפ ַהְסֵּתר ְוַהֲעֵלם
 ָצִריְך ֶׁשהּוא ַּתֲחִליֵצהּו ׁשֵא ִמְׂשֵרַפת

ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ַאָּתְו :ְלַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים
ה ָּברּוְך ַאָּת. יָךֶאְרל קֹוָכח ְלַלָסב ְוטֹו

 .ַעִליִלָיה ְּבַרֲחִמיםְגדֹול ָהֵעָצה ְוַרב ָה
י  ִּכְךרֹוְדן ִיֶדן ֵעַגים ְּביִקִדי ַצֵלְגם ַרִע
יו יָדִסי ֲחֵלְגא ַרים הּוִרָׁשם ְיקֹוְמ
ן ַרֲחִמים ֵתנֹוָּברּוְך ַאָתּה ַה: רמֹוְׁשִי
 ַעמֹו יֵתֵמְל יםִננּוֲחַּת ברֹוים ְוִלדֹוְג
  :ָרצֹון ן ְיִהין ֵּכֵמָא.ָרֵאלִיְׂש

Recite when removing the covering sheet 
ַוַיַען ַויֹאֶמר ֶאל ָהעֹוְמִדים ְלָפָניו ֵלאמֹר 
ָהִסירּו ַהְּבָגִדים ַהצֹוִאים ֵמָעָליו ַויֹאֶמר 

ֲעֹוֶנָך ְוַהְלֵּבׁש  ֵאָליו ְרֵאה ֶהֱעַבְרִּתי ֵמָעֶליָך
  :ַמֲחָלצֹות אֹוְתָך

 
Recite while the appropriate limb is being washed or 

after the entire washing  
ים ִלַּתְליו ַּתָתצֹוֻוז ְקם ָּפֶת ֶּכֹואׁשרֹ
י יֵקִפל ֲאים ַעִניֹויו ְּכיָנֵע: בֵרעֹות ָּכרֹוחְֹׁש
: אתֵלל ִמת ַעבֹוְׁשב יָֹלָחת ֶּבצֹוֲחם רִֹיָמ
ים ִחָקְרת ֶמלֹוְדְגם ִמֶׂשּבֹת ַהַגרּוֲעו ַּכָיָחְל
: רֵבר עֹת מֹופֹוְטים נֹוִנַשֹויו ׁשָתתֹוְפִׂש
יו ָע ֵמיׁשִׁשְרַּתים ַּבִאָלֻמב ְמָהי ָזיֵלִליו ְגָדָי
יו ָקֹוׁש: יםיִרִּפת ַסֶפֶלעּון ְמת ֵׁשֶׁשֶע
 הּוֵאְרז ַמי ָּפֵנְדל ַאים ַעִדָסֻי ְמׁשי ֵׁשֵדמּוַע
ים ִקַּתְמ ַמֹוּכִח: יםִזָרֲאר ַּכחּון ָּבנֹוָבְלַּכ
ת נֹוְּבי ִעה ֵרֶזי ְוִדדֹו הים ֶזִדַמֲח ַמלֹוֻכְו
 :םִיָלָׁשרּוְי

  
Recite before or during the Taharah 

י ֵנְפל ִלֵאָרְׂשָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא ַאְׁשֵריֶכם ִי
ם ֶכְתר ֶאֵהַטי ְמִמין ּוִרֲהַּטם ְמֶּתי ַאִמ
י ִּתְקַרָזר ְוַמֱאֶנם ֶׁשִיַמָׁשַּבם ֶׁשיֶכִבֲא
ל ּכֹם ִמֶּתְרַהְטים ּוִרהֹום ְטִים ַמיֶכֵלֲע
ר ֵהַטם ֲאיֶכֵללּול ִגָּכִמם ּויֶכֵתֹואְמֻט
ה  ַמָיל ְיֵאָרְׂשה ִיֵוְקר ִמֵמאֹוְו: םֶכְתֶא
  ףים ַאִאֵמְטת ַהר ֶאֵהַטה ְמֵוְקִמַה
  :לֵאָרְׂשת ִיר ֶאֵהַטא ְמ הּוְךרּו ָּבׁשדֹוָקַה

ַמְעַין ַגִנים ְּבֵאר ַמִים ַחִיים ְונֹוְזִלים ִמן 
ת ְּבנֹות ַאת צֹ ֶאץ ֲאדָֹניִאם ָרַח: ְלָבנֹון

 ִציֹון ְוֶאת ְדֵמי ְירּוָׁשָלִים ָיִדיַח ִמִקְרָּבּה
ְוָזַרְקִּתי : ְּברּוַח ִמְׁשָּפט ּוְברּוַח ָּבֵער

ם  ִמּכֹל ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרֶּת
ַטֵהר ִגלּוֵליֶכם ֲא ּוִמָּכלֻטְמאֹוֵתיֶכם 

 :ֶאְתֶכם



 

Recite 3 times at the conclusion of the Taharah 
 ָטהֹור הּוא

  
Apply egg & vinegar and recite 

ְוָזַרְקִּתי ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרֶּתם 
ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם  ּוִמָּכל ִגלּוֵליֶכם 

  :ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם

 
While putting on the hat 
 ּוְבִמְצֶנֶפת ַּבד ִיְצנֹף
While putting on the shirt 

 ֶדׁש ִיְלַּבׁשְּכתֶֹנת ַּבד קֹ
While putting on the pants 

 ּוִמְכְנֵסי ַּבד ִיְהיּו ַעל ְּבָׂשרֹו
While putting on the belt 
 ּוְבַאְבֵנט ַּבד ַיֲחגֹר

 
Recite before completing the dressing 

י י ִּכַהאלֹי ֵּבִׁשְפל ַנֵג ָּתָיְי ַּביׂשִׂש ָאׂשֹוׂש
י ִנָטָעה ְיָקָדיל ְצִע ְמעַׁשי ֶיֵדְגי ִּבִניַׁשִּבְלִה
: יָהֶלה ֵכֶּדְעה ַּתָלַּכַכר ְוֵאן ְּפֵהַכן ְיָתָחֶּכ
 ֹואׁשל רֹר ַעהֹויף ָטִנ ָצּוימִׂשר ָיַמאָֹו
 ֹואׁשל רֹר ַעהֹוָטיף ַהִנָצ ַהימּוִׂשָיַו
י ִּכ: דֵמ עֹוָי ְיְךַאְלַמים ּוִדָג ְּבהּויֻׁשִּבְלַיַו
 יָהֶערּוה ֵזָנַגְכ ּוּהָחְמיא ִצִצֹוץ ּתֶרָאָכ
ה ָקָד ְציַחִמְצים ַיִהלֹ ֱאָין ְייח ֵּכִמְצַת
יד ִמ ָּתָי ְיָךֲחָנְו: םִיגֹול ַהד ָּכֶגה ֶנָלִהְתּו
 יָךֶתמְֹצַע ְוָךֶׁשְפת ַנחֹוָצְחַצ ְּביַעִּבְׂשִהְו
  םִי ַמ אָצמֹוְכ ּו הֶון ָרַג ְּכיָתִיָהְו יץ ִלֲחַי
  :יויָמ ֵמבּוְזַכא ְילֹ רֶׁשֲא

 
Recite while placing the body in the casket 

 ׁשֶדקֹת ַהע ֶאַלַבת ְּכאֹוְרְולֹא ָיבֹאּו ִל
 אלֹן ְוֹוָע רֵּפַכם ְיחּוא ַרהּוְו: תּוֵמָו
יר ִעא ָילֹ ְוֹוּפיב ַאִׁשָהְל הָּבְרִהית ְוִחְׁשַי
  :תֹוָמל ֲחָּכ

When applying Israel earth and when putting on 
pottery 

  ְדָמתֹו ֲעמֹוְוִכֵּפר ֲא
  

When placing Israel earth on Bris  

 אֹות ְּבִרית קֶֹדׁש ְוִכֶּפר ֲאְדָמתֹו ֲעמֹו
 

Recite after the casket is covered 
ִרים ֹו ֶׁשִלְׁשלֹמֹה ִׁשִׁשים ִגּבִֹהֵנה ִמָטת
ֻּכָלם ַאֻחֵזי : ֵרי ִיְׂשָרֵאל ִמִגּבָֹסִביב ָלּה

ׁש ַחְרּבֹו ַעל ֶחֶרב ְמֻלְמֵדי ִמְלָחָמה ִאי
 ָי ְיָךְכֶרָבְי: תילֹוֵלְיֵרכֹו ִמַפַחד ַּב

א ָׂשִי: ָּךֶניֻח ִויָךֶליו ֵאָנ ָּפָי ְירֵאָי: ָךֶרְמְׁשִיְו
 כּוְלֵי: םלֹו ָׁשָךם ְלֵׂשָי ְויָךֶליו ֵאָנ ָּפָיְי
  לֹויַחֵר ְודֹות הֹוִיַזי ַכיִהיו ִוָתֹוקְניֹו
 ּהָלב ֻּכָהת ָזַרנֹוה ְמֵנִהי ְויִתִאָר: ןנֹוָבְלַּכ
 יָהֶל ָעיָהֶתרֹוה ֵנָעְבִׁש ְוּהאָׁשל רֹ ַעּהָלֻגְו
ל ר ַעֶׁשת ֲארֹוֵנת ַלקֹוָצה מּוָעְבִׁשה ְוָעְבִׁש
ין יִמד ִמָח ֶאיָהֶלים ָעיִתם ֵזִיַנְׁשּו: ּהאָׁשרֹ
  :ּהאָלמֹל ְׂשד ַעָחֶאה ְוָלֻגַה
ל ֶבָּברּוי ְזֵנְפל ִלדֹוָגר ַהה ַהָּתי ַאִמ
ה אָׁשרֹן ָהֶבֶאת ָהיא ֶאִצהֹוְור יׁשִֹמְל
 ַחא ּכֹל ָנַדְגה ִיָּתַעְו: ּהן ָלן ֵחת ֵחאֹוֻׁשְּת
י ִנָא ים ַחָלּואְו :ראמֹ ֵלָּתְרַּבר ִדֶׁשֲא ַּכְיָי
  :ץֶרָאָה לָּכ תֶא ָיד ְיבֹוְכ אֵלָמִיְו
 

Recite when the casket is moved from the Taharah 
room 

ם ִיִוְל ַהתֹו אֹוידּוִריֹון ָּכְׁשִמַה ַעסֹוְנִבּו
ם ִיִוְל ַהתֹו אֹוימּוִקן ָיָּכְׁשִמת ַהנֲֹחַבּו
ן רָֹא ָהַעסֹוְני ִּבִהְיַו: תָמב יּוֵרָקר ַהָזַהְו
 יָךֶבְי אֹוצּוֻפָי ְוָיה ְיָמה קּוֶׁשר מֹאֶמיַֹו
ִּכי ַמְלָאָכיו ְיַצֶוה : יָךֶנָּפִמְמַׂשְנֶאיָך  סּוֻנָיְו

ַעל ַּכַפִּים : ל ְדָרֶכיָךָלְך ִלְׁשָמְרָך ְּבָכ
לֹא ְתֻאֶנה : ף ָּבֶאֶבן ַרְגֶלָךִיָׂשאּוְנָך ֶּפן ִּתגֹ

 ְיָי : ֵאֶליָך ָרָעה ְוֶנַגע לֹא ִיְקַרב ְבָאֳהֶלָך
  ָלֶכם ִיָלֵחםְיָי :ִאיׁש ִמְלָחָמה ְיָי ְׁשמֹו

  :ׁשּוןַּתֲחִרְוַאֶּתם 


