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 שער השמיםהילת קג מנה –סדר קבורה 
 

 נטילת הארון אומרים: לפני

ח.   ִנְמָצא ְוֵאין ֵעת ֶאל  בַּ י וִיְשתַּ ל ֱאֹלִהים חַּ ִיְגדַּ

 יאּותֹו: ְמצִ 

סֹוף  ֵאין  ם  ְוגַּ ֶנְעָלם  ְכִיחּודֹו.    ָיִחיד  ְוֵאין  ֶאָחד 

ְחדּותֹו:   ְלאַּ

ּגּוף ְוֵאינֹו ּגּוף.   לֹא נֲַּעֹרְך ֵאָליו   ֵאין לֹו ְדמּות הַּ

 ְקֻדָשתֹו: 

ְוֵאין   ִראשֹון  ִנְבָרא.    ֲאֶשר  ָדָבר  ְלָכל  ְדמֹון  קַּ

 ֵראִשית ְלֵראִשיתֹו: 

עֹולָ  ֲאדֹון  ְּגֻדָלתֹו ִהּנֹו  יֹוֶרה  נֹוָצר.    ְלכל  ם 

ְלכּותֹו:   ּומַּ

ְסֻגָלתֹו  ְנֵשי  אַּ ֶאל.    ְנָתנֹו  ְנבּוָאתֹו  ע  ֶשפַּ

ְרתֹו:   ְוִתְפאַּ

ִביט ֶאת   לֹא ָקם ְבִיְשָרֵאל ְכֹמֶשה עֹוד.   ָנִביא ּומַּ

 תמּוָנתֹו: 
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ן  ל יַּד ְנִביאֹו ֶנֱאמַּ ּמֹו ֵאל.   עַּ ן ְלעַּ ת ֱאֶמת ָנתַּ תֹורַּ

 יתֹו:בֵ 

ְלעֹוָלִמים   ָדתֹו  ָיִמיר.    ְולֹא  ָהֵאל  יֲַּחִליף  לֹא 

 ְלזּוָלתֹו:

ָדָבר   ְלסֹוף  ִביט  מַּ ְסָתֵרינּו.    ויֹוֵדעַּ  צֹוֶפה 

ְדמּותֹו:   ְבקַּ

ָרע   ְלָרָשע  נֹוֵתן  ְכִמְפָעלֹו.    ָחִסיד  ְלִאיש  ּגֹוֵמל 

 ְכִרְשָעתֹו: 

ִלְפד ְמִשיֵחנּו.    ָיִמין  ְלֵקץ  ח  ֵקץ ִיְשלַּ ֵכי  ְמחַּ ֹות 

 ְישּוָעתֹו: 

ד ֵשם  ְסדֹו.   ָברּוְך ֲעֵדי עַּ ֶיה ֵאל בֹרב חַּ ֵמִתים ְיחַּ

 ְתִהָלתֹו: 

ת  ֵאֶלה שֹלש ֶעְשֵרה ְלִעָקִרים.   ֵהן ֵהם ְיסֹוד דַּ

 ֵאל ְותֹוָרתֹו:

ד ֵשם  ת ֹמֶשה ֱאֶמת ּוְנבּוָאתֹו.   ָברּוְך ֲעֵדי עַּ תֹורַּ

 ְתִהָלתֹו: 
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 בעת נטילת הארון אומרים:

ר  ֹאמַּ ִיְתלֹוָנן.  י  דַּ שַּ ְבֵצל  ֶעְליֹון  ְבֵסֶתר  ֹיֵשב, 

ח  ֶאְבטַּ י,  ֱאֹלהַּ ּוְמצּוָדִתי  ְחִסי  מַּ יהָוה,  ִכי -לַּ בֹו. 

ְבֶאְבָרתֹו,  ּוֹות.  הַּ ִמֶדֶבר  ָיקּוש  ח  ִמפַּ יִַּציל  הּוא 

ת חַּ ְחֶסה ִצָּנה ְוֹסֵחָרה ֲאִמתֹו. ְכָנָפיו תֶ -ָיֶסְך ָלְך ְותַּ

ִמֶדֶבר  -לֹא יֹוָמם  ָיעּוף  ֵמֵחץ  ָלְיָלה  ד  חַּ ִמפַּ ִתיָרא 

ִיֹפל ִמִצְדָך,  יֲַּהֹלְך ִמֶקֶטב, ָישּוד ָצֳהָרִים.  ָבֹאֶפל 

ק, ְבֵעיֶניָך  ֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנָך ֵאֶליָך לֹא ִיָּגש. רַּ

ִת  ְרָשִעים  ת  ְוִשֻלמַּ ִביט  ִכיתַּ ְיהָוה -ְרֶאה.  ָתה  אַּ

ְמָת ְמעֹוֶנָך. לֹא ְחִסי ֶעְליֹון, שַּ ְתֻאֶּנה ֵאֶליָך ָרָעה -מַּ

לֹא ע,  ֶּוה-ְוֶנגַּ ְיצַּ ְלָאָכיו,  מַּ ִכי  ְבָאֳהֶלָך.  ב  ָלְך -ִיְקרַּ

ל -ִלְשָמְרָך, ְבָכל ִים ִיָשאּוְנָך ֶפן-ְדָרֶכיָך עַּ פַּ ִתֹּגף  -כַּ

ל ְגֶלָך עַּ חַּ -ָבֶאֶבן רַּ ל ָוֶפֶתן, ִתְדֹרְך ִתְרֹמס ְכִפיר שַּ

ִכי ְּגֵבהּו,  ֲאשַּ ְלֵטהּו  וֲַּאפַּ ק  ָחשַּ ִבי  ִכי  ִּנין.  ע -ְותַּ ָידַּ

ִעּמֹו ְוֶאֱעֵנהּו  ִיְקָרֵאִני,  ְבָצָרה -ְשִמי.  ָאֹנִכי 

ְשִביֵעהּו  אַּ ָיִמים,  ֹאֶרְך  ְבֵדהּו.  וֲַּאכַּ ְלֵצהּו,  ֲאחַּ

ְרֵאהּו, ִבישּוָעִתי  .ְואַּ
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ִתיר ְצרּוָרהָאָּנא  ת ְיִמיְנָך תַּ  ְבֹכחַּ ְּגֻדלַּ

ֲהֵרנּו נֹוָרא  ְּגֵבנּו טַּ ְּמָך שַּ ֵבל ִרּנַּת עַּ  קַּ

ת ָשְמֵרם  ָנא ִגבֹור דֹוְרֵשי ִיחּוְדָך ְכָבבַּ

ֲחֵמם ִצְדָקְתָך ָתִמיד ָּגְמֵלם ֲהֵרם רַּ  ָבְרֵכם טַּ

 ֲחִסין ָקדֹוש ְברֹוב טּוְבָך נֵַּהל ֲעָדֶתָך 

ְּמָך ְפֵנה זֹוְכֵרי ְקֻדָשֶתָך  ָיִחיד ֵּגֶאה ְלעַּ

ֲעלּומֹות ֲעָקֵתנּו יֹוֵדעַּ תַּ ע צַּ ֵבל ּוְשמַּ ְוָעֵתנּו קַּ  שַּ

ְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד   ָברּוְך ֵשם ְכבֹוד מַּ

 

 תהילים א'

ְרָשִעים   ת  ֲעצַּ בַּ ְך  ָהלַּ לֹא  ֲאֶשר  ָהִאיש  ְשֵרי  אַּ א 

ב ֵלִצים לֹא ָיָשב:   ָטִאים לֹא ָעָמד ּוְבמֹושַּ ּוְבֶדֶרְך חַּ

ֶחְפצֹו   ְיהָוה  ת  ְבתֹורַּ ִאם  ִכי  ֶיְהֶּגה  ב  ּוְבתֹוָרתֹו 

ָמִים   ְלֵגי  פַּ ל  ְכֵעץ ָשתּול עַּ ְוָהָיה  ג  ָוָלְיָלה:  יֹוָמם 

ֲאֶשר ִפְריֹו ִיֵתן ְבִעתֹו ְוָעֵלהּו לֹא ִיבֹול ְוֹכל ֲאֶשר  

ֹּמץ  כַּ ִאם  ִכי  ָהְרָשִעים  ֵכן  לֹא  ד   : יְַּצִליחַּ יֲַּעֶשה 
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ָיקֻ  לֹא  ֵכן  ל  עַּ ה   : רּוחַּ ִתְדֶפּנּו  ְרָשִעים ֲאֶשר  מּו 

ִדיִקים: ו ִכי יֹוֵדעַּ ְיהָוה  ת צַּ ֲעדַּ ָטִאים בַּ ִּמְשָפט ְוחַּ בַּ

ִדיִקים ְוֶדֶרְך ְרָשִעים תֹאֵבד:   ֶדֶרְך צַּ

 

 ו'תהילים ט

ִיְשֹכן  ִמי  ְבָאֳהֶלָך  ָיגּור  ִמי  ְיהָֹוה  ְלָדִוד  א ִמְזמֹור 

ְוֹדֵבר  ֶצֶדק  ּוֹפֵעל  ָתִמים  הֹוֵלְך  ב  ָקְדֶשָך:  ר  ְבהַּ

ָעָשה  ֱאמֶ  לֹא  ְלֹשנֹו  ל  עַּ ל  ָרגַּ לֹא  ג  ִבְלָבבֹו:  ת 

ל ְקֹרבֹו: ד ִנְבֶזה   ְלֵרֵעהּו ָרָעה ְוֶחְרָפה לֹא ָנָשא עַּ

ע  ע ְלָהרַּ ֵבד ִנְשבַּ ְבֵעיָניו ִנְמָאס ְוֶאת ִיְרֵאי ְיהָוה ְיכַּ

ל ָנִקי  ד עַּ ן ְבֶנֶשְך ְוֹשחַּ ְספֹו לֹא ָנתַּ ְולֹא ָיִמר: ה כַּ

 ה ֵאֶלה לֹא ִיּמֹוט ְלעֹוָלם: לֹא ָלָקח ֹעשֵ 

 

 'כג הילים ת

א ִמְזמֹור ְלָדִוד ְיהָוה ֹרִעי לֹא ֶאְחָסר: ב ִבְנאֹות 

נְַּפִשי  ג  ֲהֵלִני:  ְינַּ ְמנֻחֹות  ֵמי  ל  עַּ יְַּרִביֵצִני  ֶדֶשא 

ם ִכי   ן ְשמֹו: ד ּגַּ עַּ ְעְּגֵלי ֶצֶדק ְלמַּ ְישֹוֵבב יְַּנֵחִני ְבמַּ
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ְלָמֶות לֹא ִאיָרא רָ  ָתה ִעָּמִדי ֵאֵלְך ְבֵגיא צַּ ע ִכי אַּ

ֲעֹרְך ְלָפנַּי  ֲחֻמִני: ה תַּ ְנֶתָך ֵהָּמה ְינַּ ִשְבְטָך ּוִמְשעַּ

ֶשֶמן רֹאִשי כֹוִסי ְרָוָיה:  ְנָת בַּ ֻשְלָחן ֶנֶגד ֹצְרָרי ִדשַּ

ְבִתי ְבֵבית  ָיי ְושַּ ְך טֹוב ָוֶחֶסד ִיְרְדפּוִני ָכל ְיֵמי חַּ ו אַּ

 : ְיהָוה ְלֹאֶרְך ָיִמים 

 

 בשעת הורדת הארון לקבר אומרים:  

ְלֵפי ִיְשָרֵאל. ּוְבנֹֻחה יֹאמַּ  ר שּוָבה ְיהָוה ִרְבבֹות אַּ

ִהֵּנה ִמָטתֹו ֶשִלְשֹלֹמה ִשִשים ִּגֹבִרים ָסִביב ָלּה 

ִמִּגֹבֵרי ִיְשָרֵאל. ֻכָלם ֲאֻחֵזי ֶחֶרב ְמֻלְּמֵדי ִמְלָחָמה 

ֵלילֹות. ְיָבֶרְכָך ְיהָוה  ד בַּ חַּ ל ְיֵרכֹו ִמפַּ ְרבֹו עַּ ִאיש חַּ

. ָיֵאר ְיהָוה ָפָניו ֵאֶליָך ִויֻחֶּנָך. ִיָשא ְיהָוה וִיְשְמֶרָך

ָפָניו ֵאֶליָך ְוָיֵשם ְלָך ָשלֹום. ִיָשא ְיהָוה ָפָניו ֵאֶליָך 

ְמָת  ְחִסי ֶעְליֹון שַּ ָתה ְיהָוה מַּ ְוָיֵשם ְלָך ָשלֹום. ִכי אַּ

ֶּוה ָלְך ִלְשָמְרָך ְבכָ  ְלָאָכיו ְיצַּ ל ְדָרֶכיָך. ְמעֹוֶנָך. ִכי מַּ

ל ֶפן-עַּ ִיָשאּוְנָך  ִים  פַּ לֹא -כַּ ְגֶלָך.  רַּ ָבֶאֶבן  ִתֹּגף 

ב ְבָאֳהֶלָך. וַּיֹאֶמר  ע לֹא ִיְקרַּ ְתֻאֶּנה ֵאֶליָך ָרָעה ְוֶנגַּ
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ר   ְוִיְגעַּ ָשָטן  הַּ ְבָך  ְיהָוה  ר  ִיְגעַּ ָשָטן  הַּ ֶאל  ְיהָוה 

 ִ ִבירּוָשָל ֹבֵחר  ְבָך הַּ ֶזה אְיהָוה  ֻמָצל ם ֲהלֹוא  ּוד 

  ֵמֵאש.
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 ם אבן עזרא ר' אברה  לך אלי תשוקתי
 

ֲהָבִתי  ְלָך ֵאִלי ְתשּוָקִתי / ְבָך ֶחְשִקי ְואַּ

 

י / ְלָך רּוִחי ְוִנְשָמִתי   ְלָך ִלִבי ְוִכְליֹותַּ

 

י ְלָך י / ּוִמָּמְך ִהיא ְתכּוָנִתי ְלָך ָידַּ ְגלַּ   רַּ

 

ְצִמי ְלָך ָדִמי / ְועֹוִרי ִעם ְּגִוָיִתי   ְלָך עַּ
 

ְבִניִתי  י / ְוצּוָרִתי ְותַּ ְעיֹונַּ י ְורַּ  ְלָך ֵעינַּ
 

ִחי ְוִתְקָוִתי   ְלָך רּוִחי ְלָך ֹכִחי / ּוִמְבטַּ
 

ְקִריב ְועֹוָלִתי  ם ֶחְלִבי / ְכֶשה אַּ  ְלָך ִלִבי ְודַּ
 

 ְלָך ָיִחיד ְבִלי ֵשִני / ְלָך תֹוֶדה ְיִחיָדִתי 
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ְלכּות ְלָך ֵגאּות / ְלָך ֵתאֹות ְתִהָלִתי   ְלָך מַּ

 

 ְלָך ֶעְזָרה ְבֵעת ָצָרה / ֱהֵיה ֶעְזִרי ְבָצָרִתי 
 

ְנָחִתי ְלָך אֹוִחיל ְבֵעת ָאִחיל / ְכיֹוֵלדָ   ה ְבאַּ
 

ָכִתי   ְלָך ִשְבִרי ְרָפא ִשְבִרי / ְוֶאת ִציִרי ּומַּ
 

 ְלָך ֶאֱהֶמה ְולֹא ֶאְדֶמה / ֲעֵדי ָתִאיר ֲאֵפָלִתי 
 

ָתה הּוא ֱאָילּוִתי ח / ְואַּ ח ְבָך ֶאְבטַּ  ְלָך ֶנצַּ
 

ְדָמִתי  ק / ֲעֵדי שּוִבי ְלאַּ ק ְבָך ֶאְדבַּ  ְלָך ֶאְזעַּ
 

ֲחֵרי מֹוִתי  ְלָך ֲאִני ְבעֹוִדי ף ִכי אַּ י / ְואַּ  חַּ
 

 ְלָך אֹוֶדה ְוֶאְתוֶַּדה / ֲעֵלי ֶחְטִאי ְוִרְשָעִתי
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ְשָמִתי  ח ִרְשִעי / ְוֶאת ִפְשִעי ְואַּ  ְלָך ִיְשִעי ְסלַּ

 

ע ָנא ֶאת ְתִחָנִתי  ף / ְשמַּ ף ְוֶאְפֹרש כַּ  ְלָך ִאכַּ
 

 תּוָגִתיְלָך ֶאְבֶכה ְבֵלב ִנְדֶכה / ָבֹרב ִשיִחי וְ 
 

ל ָכל ְתָלאֹוִתי   ְלָך ֶחֶסד ְלָך ֶחְמָלה / ֲחֹמל עַּ
 

 ְוָגדֹול ִמְּנשֹוא ֶחְטִאי / ְוָגְדָלה יַּד ְמשּוָבִתי 
 

ְרִתי ְזִריָעִתי  י / ְוָקצַּ  ְוָלֵכן ָּגְדלּו ִצירַּ
 

י ְוָהּה ִלי ִאם / ְתִדיֵנִני ְכִרְשָעִתי  ְואֹוי ָעלַּ
 

 ְוִיְצִרי צֹוְרִרי ָתִמיד / ְכמֹו ָשָטן ְלֻעָמִתי 
 

ִני ּוִפָתִני / ְבמֹוֵעצֹות ְלָרָעִתי  ְיָעצַּ

 



 
11 

 ְוָעָליו לֹא ֲעֵלי ִבְלתֹו / ֲחָמִסי ִעם ְתלּוָנִתי 

 

י ְבמִ   ָטִתי ְוֵעת יֲַּעלּו ֲעֵלי ִלִבי / ֲעֹונֹותַּ
 

ל ְמהּוָמִתי  ד / ְמֹאד ִיְגדַּ ם ֶאְרעַּ ד ְוגַּ  ְמֹאד ֶאְפחַּ
 

ז ֵעת ֱאִהי זֹוֵכר / ְלָפֶניָך ְמֻעָוִתי  ְוֶאְרּגַּ
 

ה ִתְהֶיה ְתשּוָבִתי   ְוֶאֱעֹמד ֶנְגְדָך ֵערֹום / ּומַּ
 

ל ִמְפִרי ָדִתי  ְחִשי / ְוֹאכַּ  ְביֹום ִבי יֲַּעֶנה כַּ
 

ב ֵעת ְפֻקָדִתי  ְוָיבֹואּו ְיֵמי ִשלּום /  ְוִתְקרַּ
 

ְעִתי ְוָיֵראִתי  ְעִתיהּו / ְמֹאד זַּ  ְוִשְמָעְך ֵעת ְשמַּ
 

 יֲַּעֹמד ְלָפֶניָך / ּוִמי ִיְהֶיה ְתמּוָרִתי
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ֲעָנִתי  ק ְבטַּ  ְוֵאיְך ֶחְשבֹון ְלָך ֶאֵתן / ְוֵאיְך ֶאְצדַּ

 

ְדִתי ּוָבִזיִתי  ְבִתי / ּוָבגַּ ְמִתי ְוָארַּ  ְוָאשַּ
 

ְעִתי  ְבִתי / ֲהֵרעֹוִתי ְוִהְרשַּ ְלִתי ְוָגנַּ  ְוָגזַּ
 

ְסִתי / ְוָחָטאִתי ְוֶהְחֵטאִתי  ְדִתי ְוָחמַּ ם זַּ  ְוגַּ
 

ְצִתי / ְוכִ  ְרִתי ְוָטִעיִתי ְוָיעַּ ְבִתי ְוָכפַּ  זַּ
 

ְדִתי ּוָמִריִתי  ְצִתי / ּוָמרַּ ם לַּ ְצִתי ְוגַּ  ְולֹוצַּ
 

ְחִתי  ְרִתי ְוָסרַּ ְפִתי / ְוָסרַּ ְצִתי ְוִנאַּ  ְוִנאַּ
 

ְמִתי  ְעִתי ּוָפגַּ  וַָּעִויִתי ְוֶהֱעֵויִתי / ּוָפשַּ
 

ְלִתי  ְלִתי ְוִקְלקַּ ְרִתי / ְוִקלַּ ְרִתי ְוִצעַּ  ְוָצרַּ
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עְ  ְבִתי ְוָתִעיִתיְוָרשַּ ְתִתי / ְוִתעַּ  ִתי ְוִשחַּ

 

ְתִני ְכִלָּמִתי  ְרִתי ִמְדָרֶכיָך / ְוִכסַּ  ְוסַּ
 

ְקִתי ְבִרְשָעִתי ע / ְוֶהֱחזַּ ְלִתי ֲעשֹות ֶרשַּ  ְוִהְגדַּ
 

צֹוִתי  ְקִתי ְורַּ ְלִתי / ְוָעשַּ ְשִתי ּוָמעַּ  ְוִכחַּ
 

ְעִתי ֲחִריִתי  ְוָחָטאִתי ְבֵראִשיִתי / ְוָרשַּ  ְבאַּ
 

ְדִתי ְבִזְקָנִתי  ְמִתי ְביְַּלדּוִתי / ּוָבגַּ  ְוָאשַּ
 

ְרִתי ְבתֹוָרִתי  ְלִתי ְבתֹוָרְתָך / ּוָבחַּ  ּוָבחַּ
 

ֲאָוִתי  ְכִתי ְבתַּ ְבִתי ְרצֹוְנָך / ְוָהלַּ  ְוָעזַּ
 

ֲחִריִתי  ְנִתי ְלאַּ ְמִתי ְרצֹון ִיְצִרי / ְולֹא בַּ  ְוִהְשלַּ
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 ְוִהְרֵביִתי ְלהֹוִסיף ֵחְטא / ֲעֵלי ִרְשִעי ְוחֹוָבִתי 

 

ם בֹוְשִתי  י / ְכִלָּמִתי ְוגַּ  ְוָלֵכן ִכְסָתה ָפנַּ
 

 ְוֵאין ִלי ִבְלְתָך ָמנֹוס / ּוִמָמְך ִהיא ְסִליָחִתי 
 

ִין / ּוֵמִאָתְך ְמִחיָלִתי ּומֹוֵחל ִבְלְתָך   אַּ
 

ְב  ה ִהיא   -ְוִאם ָתִביא ְבִמְשָפט עַּ / ְדָך מַּ

 ְגבּוָרִתי 

 

ה ֹכִחי ְוָעְצָמִתי  ָיי / ּומַּ ה חַּ  ּוָמה ֲאִני ּומַּ

 

ש ִנָדף ְמֹאד ֶנְהָדף / ְוֵאיְך ִתְזֹכר ְמשּוָגִתי   ְכקַּ

 

ְתִני כְ  ְמִתי / ְוִכסַּ ְמִתי ְוִנְכלַּ  ִלָּמִתי ְוֶנֱאלַּ

 

ְלאֹות ֶאת ְשֵאָלִתי   ְרצֹוָנְך ֶאְשֲאָלה ָתִמיד / ְלמַּ
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ָטאִתי  י ְוחַּ ְבֵסִני / ֵמֲעֹונֹותַּ  ְוֶהֶרב כַּ

 

לּוִתי ְבָגלּוִתי  י / ְודַּ ֵבט ֹרב ְתָלאֹותַּ  ְוהַּ

 

ְוָעִתי ְוָחִתי ְלשַּ ְעֵלם ָאְזָנְך / ְלרַּ ל ָנא תַּ  ְואַּ

 

י ְלָצָרִתי  ם / ֱאֹמר ָנא דַּ ְבָדְך ְלטֹוָבה ּגַּ  ֲעֹרב עַּ

 

ְרֵאִני ְתשּוָעָתְך / ְבֶטֶרם יֹום ְתמּוָתִתי  ְוהַּ

 

ח מֹוְקִשי / ְסֹמְך ָנא ֶאת ְנִפיָלִתי   ְויֹום ָנְפִלי ְבפַּ

 

ֲעָנה ָשְבָעה נְַּפִשי  ָיִתי /ְולַּ ְצִתי ְבחַּ  ֲעֵדי קַּ

 

 ֲעֵשה ִעִּמי ְלטֹוָבה אֹות / ְוקּוָמה ָּנא ְלֶעְזָרִתי
 

ָתה ְמנַּת ֶחְלִקי / ְוִרָּנִתי ְוטֹוָבִתי   ֲהִכי אַּ
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ֲהָלִלי / ְוָכל ִּגיִלי ְוִשְמָחִתי   ְוגֹוָרִלי ּומַּ

 

י / ּוָמֻעִזי ְוֶחְמָדִתי  ְששֹון ִלִבי ְואֹור ֵעינַּ
 

ְרּגֹו ְלָוִתי ּומַּ ֲעשּוִעי / ְמנּוָחִתי ְושַּ  ִעי ְושַּ
 

 ֲהִביֵנִני ֲעבֹוָדְתָך / ְוָלְך ִתְהֶיה ֲעבֹוָדִתי
 

 ֲהִשיֵבִני ְוָאשּוָבה / ְוִתְרֶצה ֶאת ְתשּוָבִתי 
 

 ְוהֹוֵרִני ְדָרֶכיָך / ְויֵַּשר ֶאת ְנִתיָבִתי 
 

ֲעֶנה ֶאת ֲעִתיָרִתי  ע ֶאת ְתִפָלִתי / ְותַּ  ְוִתְשמַּ
 

ְשִתיָך / ֲעֵנִני ָיּה ְדִריָשִתי בְ   ָכל ִלִבי ְדרַּ
 

י ָלְך / ְמֵחה ֶחְטִאי ְבִדְמָעִתי   ֲאנֵַּסָך ֶאת ְדָמעַּ
ֲחָלִתי   ְונְַּפִשי ָאְמָרה ֶחְלִקי / ְיָי ִהיא ְונַּ
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ְסָדְך יֹום ֲאִסיָפִתי  י / ְבחַּ  ֱאֹסף ָנא ֶאת ֲעֹונֹותַּ

 

 ְויֹום ֶלְכִתי ְלָפֶניָך / ְרֵצה ָנא ֶאת ֲהִליָכִתי 

 

ר ְפֻעָלִתי   ְוִעם עֹוֵשי ְרצֹוֶנְך / ְתָנה ְשכַּ

 

ֵחן / ְוֵיְצאּו ָנא ְלֻעָּמִתי  ְלֲאֵכי הַּ ח מַּ  ְוִתְשלַּ

 

 ֶאָחד ְבִביָאִתי  ְוָשלֹום בֹוֲאָך יֹאְמרּו / ְבקֹול

 

ן ֶעְדָנְך / ְוָשם ִתְהֶיה ְיִשיָבִתי  ְיִביאּוִני ְלגַּ

 

ֵדן ְבאֹוֶרָך / ְוִשים ָכבֹוד ְמנּוָחִתי   ְוֶאְתעַּ

 

 ְואֹור ָגנּוז ְלָפֶניָך / ְיִהי ִסְתִרי ְוֻסָכִתי 
 

ת ֵצל ְכָנֶפיָך / ְתָנה ָּנא ֶאת ְמִחָצִתי חַּ  ְותַּ
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 בעת סתימת הקבר אומרים ג' פעמים:

ֵפר ָעֹו חּום ְיכַּ ן ְולֹא יְַּשִחית ְוִהְרָבה ְלָהִשיב  ְוהּוא רַּ

פֹו ְולֹא ָיִעיר ָכל ֲחָמתֹו.  אַּ

 

 בסיום סתימת הקבר אומרים: 

ֲעֹו לֹא ְוָסר  ִתְשכַּב  ִאם  ְתֻכָפר.  ָטאְתָך  ְוחַּ ֶנָך 

ְבתָ   ְוָעְרָבה ְשָנֶתָך. ִתְפָחד ְוָשכַּ

 

 לאחר סתימת הקבר אומרים: 

ָכל ְשֵרי,  אַּ ֲעלֹות  ּמַּ הַּ ֹהֵלְך -ִשיר  הַּ ְיהָוה  ְיֵרא 

ְשֶריָך ְוטֹוב ָלְך.  ֶפיָך ִכי תֹאֵכל אַּ ְיִגיעַּ כַּ ִבְדָרָכיו. 

ֶאְשְתָך ְכֶגֶפן ֹפִרָיהְביְַּרְכֵתי ֵביֶתָך. ָבֶניָך, ִכְשִתֵלי 

ְך ָּגֶבר ְיֵרא - ְלֻשְלָחֶנָך.ִהֵּנה ִכי  ֵזיִתים ָסִביב  ֵכן ְיֹברַּ

ְירּוָשָלִם   ּוְרֵאה ְבטּוב  ִמִציֹון  ְיהָוה  ְיָבֶרְכָך  ְיהָוה. 

ּוְרֵאה ֶייָך.  חַּ ְיֵמי  ל-ֹכל,  עַּ ָשלֹום,  ְלָבֶניָך  -ָבִנים 

 ִיְשָרֵאל. 

 


