סדר קבורה – מנהג קהילת שער השמים
BURIAL RITES ACCORDING TO THE
SEPHARADIC TRADITIONS OF KEHILLAT
SHAAR HASHAMAYIM

לפני נטילת הארון אומרים:
ֹלהים חַ י וי ְִׁש ַתבַ ח .נִ ְׁמצָ א וְׁאֵ ין עֵ ת אֶ ל
יִגְ ַּדל אֱ ִ
ְׁמצִ יאּותֹו:
אֶ ָחד וְׁאֵ ין י ִָחיד כְׁ יִחּודֹו .נ ְֶׁעלָ ם ְׁוגַם אֵ ין סֹוף
ְׁלאַ ְׁחדּותֹו:
אֵ ין לֹו ְׁדמּות הַ ּגּוף וְׁאֵ ינֹו ּגּוף .ל ֹא ַנ ֲערְֹך אֵ לָ יו
ְׁקדֻ ָשתֹו:
ַּק ְדמֹון ְׁלכָל ָדבָ ר אֲ ֶשר נִ ְׁב ָראִ .ראשֹון וְׁאֵ ין
אשיתֹו:
אשית ְׁל ֵר ִ
ֵר ִ
ּומ ְׁלכּותֹו:
יֹורה ּגְׁ דֻ לָ תֹו ַ
ִהּנֹו אֲ דֹון עֹולָ ם ְׁלכל נֹוצָ רֶ .
ֶשפַּ ע נְׁ בּואָ תֹו נְׁ ָתנֹו אֶ ל .אַ נְׁ ֵשי ְׁסגֻלָ תֹו ו ְִׁת ְׁפאַ ְׁרתֹו:
ּומ ִביט אֶ ת
ֹשה עֹודָ .נ ִביא ַ
ל ֹא ָקם ְׁבי ְִׁש ָראֵ ל כְׁ מ ֶ
תמּונָתֹו:
ּתֹורת אֱ ֶמת נ ַָתן ְׁלעַ ּמֹו אֵ ל .עַ ל יַד נְׁ ִביאֹו נֶאֱ ַמן
ַּ
בֵ יתֹו:
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ל ֹא ַיחֲ ִליף הָ אֵ ל וְׁל ֹא י ִָמירָ .דתֹו ְׁלעֹולָ ִמים
ְׁלזּולָ תֹו:
ויֹודעַ
ֵ
צֹופֶ ה
ְׁב ַק ְׁדמּותֹו:

ְׁס ָת ֵרינּוַ .מ ִביט ְׁלסֹוף ָדבָ ר

נֹותן ְׁל ָר ָשע ָרע
ּגֹומל ְׁל ִאיש חָ ִסיד כְׁ ִמ ְׁפעָ לֹוֵ .
ֵ
כְׁ ִר ְׁשעָ תֹו:
י ְִשלַּ ח ְׁל ֵקץ י ִָמין ְׁמ ִשיחֵ נּוִ .ל ְׁפדֹות ְׁמחַ כֵי ֵקץ
יְׁשּועָ תֹו:
ֵמ ִתים יְׁחַ יֶה אֵ ל ברֹב חַ ְׁסדֹו .בָ רּוְך ע ֲֵדי עַ ד ֵשם
ְׁת ִהלָ תֹו:
אֵ לֶ ה שֹלש עֶ ְׁש ֵרה ְׁל ִע ָק ִרים .הֵ ן הֵ ם יְׁסֹוד ַדת אֵ ל
ְׁתֹורתֹו:
ו ָ
ֹשה אֱ ֶמת ּונְׁ בּואָ תֹו .בָ רּוְך ע ֲֵדי עַ ד ֵשם
ּתֹורת מ ֶ
ַּ
ְׁת ִהלָ תֹו:

2

בעת נטילת הארון אומרים:
יֹ ֵשבְׁ ,בסֵ ֶתר עֶ ְׁליֹון ְׁבצֵ ל ַש ַדי י ְִׁתלֹונָן .אֹ ַמר
צּוד ִתי אֱ ֹלהַ י ,אֶ ְׁבטַ ח-בֹו .כִ י
ּומ ָ
לַ יהוָהַ ,מ ְׁח ִסי ְׁ
הּוא יַצִ יל ִמפַ ח יָקּוש ִמ ֶדבֶ ר הַ ּוֹותְׁ .באֶ ְׁב ָרתֹו,
ְׁתחַ ת-כְׁ נָפָ יו ֶת ְׁחסֶ ה צִ נָה וְׁסֹ חֵ ָרה אֲ ִמתֹו.
יָסֶ ְך לָ ְך ו ַ
יֹומם ִמ ֶדבֶ ר
ל ֹאִ -ת ָירא ִמפַ חַ ד לָ יְׁלָ ה ֵמחֵ ץ יָעּוף ָ
בָ אֹ פֶ ל יַהֲ ֹלְך ִמ ֶקטֶ ב ,יָשּוד צָ הֳ ָריִם .יִפֹ ל ִמצִ ְׁדָך,
ימינֶָך אֵ לֶ יָך ל ֹא ִיּגָשַ .רקְׁ ,בעֵ ינֶיָך
אֶ לֶ ף ְּׁורבָ בָ ה ִמ ִ
ַת ִביט ו ְִׁשל ַֻמת ְׁר ָש ִעים ִת ְׁראֶ ה .כִ י-אַ ָתה יְׁהוָה
ַמ ְׁח ִסי עֶ ְׁליֹוןַ ,ש ְׁמ ָת ְׁמעֹונֶָך .ל ֹאְׁ -תאֻ נֶה אֵ לֶ יָך ָרעָ ה
ְׁו ֶנגַע ,ל ֹא-י ְִׁק ַרב ְׁבאָ הֳ לֶ ָך .כִ י ַמ ְׁלאָ כָיו ,יְׁצַ ּוֶה-לָ ְך
ִשאּונְׁ ָך פֶ ןִ -תּגֹ ף
ִל ְׁש ָמ ְׁרָךְׁ ,בכָלְׁ -ד ָרכֶיָך עַ ל-כַפַ יִם י ָ
בָ אֶ בֶ ן ַרגְׁ לֶ ָך עַ לַ -שחַ ל וָפֶ ֶתןִ ,ת ְׁדרְֹך ִת ְׁרמֹס כְׁ ִפיר
ְׁתנִ ין .כִ י ִבי חָ ַשק וַאֲ פַ ְׁלטֵ הּו אֲ ַשּגְׁ בֵ הּו ,כִ י-י ַָדע
ו ַ
ְׁש ִמי .י ְִׁק ָראֵ נִ י ,וְׁאֶ ֱענֵהּו ִעּמֹו-אָ נֹכִ י ְׁבצָ ָרה
אֲ חַ ְׁלצֵ הּו ,וַאֲ כ ְַׁב ֵדהּו .אֹ ֶרְך י ִָמים ,אַ ְׁש ִביעֵ הּו
וְׁאַ ְׁראֵ הּוִ ,בישּועָ ִתי.
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רּורה
אָ נָא ְבכֹחַ ּגְ דֻ לַ ת ְי ִמינְׁ ָך ַּּת ִתיר צְ ָ
ַּקבֵ ל ִרנַת עַּ ְּׁמָך ַּשּגְׁ בֵ נּו ַּטהֲ ֵרנּו נ ָֹורא
חּודָך כְ בָ בַ ת ָש ְׁמ ֵרם
ָנא גִ בֹור ד ְֹׁור ֵשי ִי ְׁ
בָ ְׁרכֵם ַּטהֲ ֵרם ַּרחֲ ֵמם צִ ְׁד ָק ְׁתָך ָּת ִמיד ָּג ְׁמלֵ ם
ּובָך ַּנהֵ ל ע ָד ֶתָך
ח ִסין ָקדֹוש ְברֹוב ט ְׁ
ָי ִחיד ֵּגאֶ ה ְלעַ ְּׁמָך ְפנֵה זֹוכְׁ ֵרי ְקדֻ ָש ֶתָך
ֹודעַ ַּּתעֲלּומֹות
ַּשוְׁעָ ֵתנּו ַּקבֵ ל ּו ְׁש ַמע צַּ ע ֲָק ֵתנּו י ֵ
בָ רּוְך ֵשם כְ בֹוד ַּמ ְלכּותֹו ְלעֹולָ ם וָעֶ ד
תהילים א'
א אַ ְׁש ֵרי הָ ִאיש אֲ ֶשר ל ֹא הָ לַ ְך בַ עֲצַ ת ְׁר ָש ִעים
מֹושב לֵ צִ ים ל ֹא י ָָשב:
ּוב ַ
ּוב ֶד ֶרְך חַ טָ ִאים ל ֹא עָ ָמד ְׁ
ְׁ
תֹורתֹו י ְֶׁהּגֶה
ּוב ָ
תֹורת יְׁהוָה חֶ ְׁפצֹו ְׁ
ב כִ י ִאם ְׁב ַ
יֹומם וָלָ יְׁלָ ה :ג וְׁהָ יָה כְׁ עֵ ץ ָשתּול עַ ל פַ ְׁלגֵי ָמיִם
ָ
ִתן ְׁב ִעתֹו וְׁעָ לֵ הּו ל ֹא יִבֹול ְׁוכֹל אֲ ֶשר
אֲ ֶשר ִפ ְׁריֹו י ֵ
ֲשה יַצְׁ ִליחַ  :ד ל ֹא כֵן הָ ְׁר ָש ִעים כִ י ִאם ַכּמֹץ
ַיע ֶ
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אֲ ֶשר ִת ְׁדפֶ נּו רּוחַ  :ה עַ ל כֵן ל ֹא י ָֻקמּו ְׁר ָש ִעים
יֹודעַ יְׁהוָה
יקים :ו כִ י ֵ
בַ ִּמ ְׁשפָ ט וְׁחַ טָ ִאים בַ ע ֲַדת צַ ִד ִ
יקים ו ְֶׁד ֶרְך ְׁר ָש ִעים ת ֹאבֵ ד:
ֶד ֶרְך צַ ִד ִ
תהילים טו'
א ִמזְׁ מֹור ְׁל ָדוִד יְׁהֹוָה ִמי יָגּור ְׁבאָ הֳ לֶ ָך ִמי י ְִׁשכֹן
ְׁבהַ ר ָק ְׁד ֶשָך :ב הֹולֵ ְך ָת ִמים ּופֹ עֵ ל צֶ ֶדק ְׁודֹבֵ ר
אֱ ֶמת ִב ְׁלבָ בֹו :ג ל ֹא ָרגַל עַ ל ְׁלשֹנֹו ל ֹא עָ ָשה
ָשא עַ ל ְׁקרֹבֹו :ד נִ ְׁבזֶה
ְׁל ֵרעֵ הּו ָרעָ ה וְׁחֶ ְׁרפָ ה ל ֹא נ ָ
ְׁבעֵ ינָיו נִ ְׁמאָ ס וְׁאֶ ת י ְִׁראֵ י יְׁהוָה ְׁיכַבֵ ד נִ ְׁשבַ ע ְׁלהָ ַרע
ֶשְך ְׁושֹחַ ד עַ ל נ ִָקי
וְׁל ֹא י ִָמר :ה כ ְַׁספֹו ל ֹא נ ַָתן ְׁבנ ֶ
ל ֹא לָ ָקח עֹ ֵשה אֵ לֶ ה ל ֹא יִּמֹוט ְׁלעֹולָ ם:
תהילים כג'
א ִמזְׁ מֹור ְׁל ָדוִד יְׁהוָה ר ִֹעי ל ֹא אֶ ְׁחסָ ר :ב ִבנְׁ אֹות
ֶד ֶשא י ְַׁר ִביצֵ נִ י עַ ל ֵמי ְׁמנֻחֹות ְׁינַהֲ לֵ נִ י :ג נ ְַׁפ ִשי
יְׁשֹובֵ ב יַנְׁ חֵ נִ י ְׁב ַמ ְׁעּגְׁ לֵ י צֶ ֶדק ְׁל ַמעַ ן ְׁשמֹו :ד ּגַם כִ י
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אֵ לֵ ְך ְׁבגֵיא צַ ְׁל ָמוֶת ל ֹא ִא ָירא ָרע כִ י אַ ָתה ִע ָּמ ִדי
ּומ ְׁשעַ נְׁ ֶתָך הֵ ָּמה ְׁינַחֲ מֻ נִ י :ה ַת ֲערְֹך ְׁלפָ נַי
ִש ְׁב ְׁטָך ִ
כֹוסי ְׁר ָויָה:
ֹאשי ִ
שֻ ְׁלחָ ן ֶנגֶד צ ְֹׁר ָרי ִד ַשנְׁ ָת בַ ֶש ֶמן ר ִ
ְׁש ְׁב ִתי
ו אַ ְך טֹוב וָחֶ סֶ ד י ְִׁר ְׁדפּונִ י כָל י ְֵׁמי חַ יָי ו ַ
ְׁבבֵ ית יְׁהוָה ְׁלאֹ ֶרְך י ִָמים:
לאשה מוסיפים:
אֵ ֶשת ַּחיִל ִמי י ְִׁמצָ א ו ְָׁרחֹ ק ִמ ְׁפנִ ינִ ים ִמכְׁ ָרּה:
ְׁשלָ ל ל ֹא י ְֶׁחסָ ר:
בָ טַ ח בָ ּה לֵ ב בַ ְׁעלָ ּה ו ָ
ּגְ ָמלַ ְׁתהּו טֹוב וְׁל ֹא ָרע כָל י ְֵׁמי חַ יֶיה:
ּופ ְׁש ִתים ו ַַתעַ ש ְׁבחֵ פֶ ץ כַפֶ יהָ :
ָד ְׁר ָשה צֶ ֶמר ִ
ְׁתה כָאֳ נִ יֹות סֹוחֵ ר ִמ ֶּמ ְׁרחָ ק ָת ִביא לַ ְׁח ָמּה:
ָהי ָ
יתּה וְׁחֹ ק
ַּו ָת ָקם ְׁבעֹוד לַ יְׁלָ ה ו ִַת ֵתן טֶ ֶרף ְׁלבֵ ָ
ְׁל ַנ ֲער ֶֹתיהָ :
ָז ְׁמ ָמה ָש ֶדה ו ִַת ָקחֵ הּו ִמ ְׁפ ִרי כַפֶ יהָ נ ְָׁטעָ ה כ ֶָרם:
ֹעֹותיהָ :
ָמ ְׁתנֶיהָ ו ְַׁתאַ ֵּמץ זְׁ ר ֶ
ָחגְׁ ָרה ְׁבעֹוז
ָט ע ֲָמה כִ י טֹוב סַ ְׁח ָרּה ל ֹא יִכְׁ בֶ ה בַ לַ יְׁלָ ה נ ֵָרּה:
ָי ֶדיהָ ִש ְׁלחָ ה בַ כִ ישֹור ְׁוכַפֶ יהָ ָת ְׁמכּו פָ לֶ ְך:
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ַּכפָ ּה פָ ְׁר ָשה לֶ עָ נִ י ְׁוי ֶָדיהָ ִש ְׁלחָ ה לָ אֶ ְׁביֹון:
יתּה לָ בֻ ש
יתּה ִמ ָשלֶ ג כִ י כָל בֵ ָ
ל ֹא ִת ָירא ְׁלבֵ ָ
ָשנִ ים:
בּושּה:
ַּמ ְׁרבַ ִדים עָ ְׁש ָתה לָ ּה ֵשש וְׁאַ ְׁרּג ָָמן ְׁל ָ
ֹודע בַ ְׁשעָ ִרים בַ ְׁעלָ ּה ְׁב ִש ְׁבתֹו ִעם זִ ְׁקנֵי אָ ֶרץ:
נ ָ
ָס ִדין עָ ְׁש ָתה ו ִַת ְׁמכֹר וַחֲ גֹור נ ְָׁתנָה לַ כְׁ ַנעֲנִ י:
בּושּה ו ִַת ְׁשחַ ק ְׁליֹום אַ חֲ רֹון:
עֹ ז וְׁהָ ָדר ְׁל ָ
ְׁתֹורת חֶ סֶ ד עַ ל ְׁלשֹונָּה:
ִפיהָ פָ ְׁתחָ ה ְׁבחָ כְׁ ָמה ו ַ
יתּה וְׁלֶ חֶ ם עַ צְׁ לּות ל ֹא ת ֹאכֵל:
ֹופיָה הֲ ִליכֹות בֵ ָ
צ ִ
ַויְׁהַ ְׁללָ ּה:
בַ ְׁעלָ ּה
ַויְׁאַ ְׁשרּוהָ
ָקמּו בָ נֶיהָ
ַּרבֹות בָ נֹות עָ שּו חָ יִל וְׁאַ ְׁת עָ ִלית עַ ל כֻלָ נָה:
ֶש ֶקר הַ חֵ ן וְׁהֶ בֶ ל הַ יֹ ִפי ִא ָשה י ְִׁראַ ת יְׁהֹ וָה ִהיא
ִת ְׁתהַ לָ ל:
ֲשיהָ :
ְּתנּו לָ ּה ִמ ְׁפ ִרי י ֶָדיהָ וִיהַ ְׁללּוהָ בַ ְׁשעָ ִרים ַמע ֶ
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בשעת הורדת הארון לקבר אומרים:
יֹ ֵשב ְׁבסֵ ֶתר עֶ ְׁליֹון ְׁבצֵ ל ַש ַדי י ְִׁתלֹונָן :אֹ ַמר לַ יהֹ וָה
ילָך
צּוד ִתי אֱ ֹלהַ י אֶ ְׁבטַ ח בֹו :כִ י הּוא יַצִ ְׁ
ּומ ָ
ַמ ְׁח ִסי ְׁ
ְׁתחַ ת
ִמפַ ח יָקּוש ִמ ֶדבֶ ר הַ ּוֹותְׁ :באֶ ְׁב ָרתֹו יָסֶ ְך לָ ְך ו ַ
כְׁ נָפָ יו ֶת ְׁחסֶ ה צִ נָה וְׁסֹ חֵ ָרה אֲ ִמתֹו :ל ֹא ִת ָירא
יֹומםִ :מ ֶדבֶ ר בָ אֹ פֶ ל
ִמפַ חַ ד לָ יְׁלָ ה ֵמחֵ ץ יָעּוף ָ
יַהֲ ֹלְך ִמ ֶקטֶ ב יָשּוד צָ הֳ ָריִם :יִפֹ ל ִמצִ ְׁדָך אֶ לֶ ף
ימינֶָך אֵ לֶ יָך ל ֹא ִיּגָשַ :רק ְׁבעֵ ינֶיָך ַת ִביט
ְּׁורבָ בָ ה ִמ ִ
ו ְִׁשל ַֻמת ְׁר ָש ִעים ִת ְׁראֶ ה :כִ י אַ ָתה יְׁהֹ וָה ַמ ְׁח ִסי
עֶ ְׁליֹון ַש ְׁמ ָת ְׁמעֹונֶָך :ל ֹא ְׁתאֻ נֶה אֵ לֶ יָך ָרעָ ה ְׁו ֶנגַע
ל ֹא י ְִׁק ַרב ְׁבאָ הֳ לֶ ָך :כִ י ַמ ְׁלאָ כָיו יְׁצַ ּוֶה לָ ְך ִל ְׁש ָמ ְׁרָך
ִשאּונְׁ ָך פֶ ן ִתּגֹ ף בָ אֶ בֶ ן
ְׁבכָל ְׁד ָרכֶיָך :עַ ל כַפַ יִם י ָ
ְׁתנִ ין:
ַרגְׁ לֶ ָך :עַ ל ַשחַ ל וָפֶ ֶתן ִת ְׁדרְֹך ִת ְׁרמֹס כְׁ ִפיר ו ַ
כִ י ִבי חָ ַשק ַואֲ פַ ְׁלטֵ הּו אֲ ַשּגְׁ בֵ הּו כִ י י ַָדע ְׁש ִמי:
י ְִׁק ָראֵ נִ י וְׁאֶ ֱענֵהּו ִעּמֹו אָ נֹכִ י ְׁבצָ ָרה אֲ חַ ְׁלצֵ הּו
וַאֲ כ ְַׁב ֵדהּו :אֹ ֶרְך י ִָמים אַ ְׁש ִביעֵ הּו וְׁאַ ְׁראֵ הּו
ִבישּועָ ִתי:
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לך אלי תשוקתי ר' אברהם אבן עזרא
שּובי
ִ
ְׁלָך אֶ זְׁ עַ ק ְׁבָך אֶ ְׁדבַ ק  /ע ֲֵדי
ְׁלאַ ְׁד ָמ ִתי
מֹותי
עֹודי חַ י  /וְׁאַ ף כִ י אַ חֲ ֵרי ִ
ְׁלָך אֲ נִ י ְׁב ִ

שּוק ִתי ְׁ /בָך חֶ ְׁש ִקי וְׁאַ הֲ בָ ִתי
ְׁלָך אֵ ִלי ְׁת ָ
רּוחי וְׁנִ ְׁש ָמ ִתי
יֹותי ְׁ /לָך ִ
ְׁלָך ִל ִבי וְׁכִ ְׁל ַ
ּומ ָּמְך ִהיא ְׁתכּונ ִָתי
ְׁלָך י ַָדי ְׁלָך ַרגְׁ לַ י ִ /
ְׁעֹורי ִעם ּגְׁ ִוי ִָתי
ְׁלָך עַ צְׁ ִמי ְׁלָך ָד ִמי  /ו ִ

אֹודה וְׁאֶ ְׁתו ֶַדה ֲ /עלֵ י חֶ ְׁט ִאי
ְׁלָך ֶ
ו ְִׁר ְׁשעָ ִתי
ְׁלָך י ְִׁש ִעי ְׁסלַ ח ִר ְׁש ִעי  /וְׁאֶ ת ִפ ְׁש ִעי
וְׁאַ ְׁש ָמ ִתי

יתי
ְׁצּור ִתי ו ְַׁת ְׁבנִ ִ
ְׁלָך עֵ ינַי ו ְַׁר ְׁעיֹונַי  /ו ָ
ּומ ְׁבטַ ִחי ו ְִׁת ְׁקו ִָתי
רּוחי ְׁלָך כ ִֹחי ִ /
ְׁלָך ִ

ְׁלָך ִאכַף וְׁאֶ ְׁפרֹש כַף ְׁ /ש ַמע נָא אֶ ת
ְׁת ִחנ ִָתי
יחי
ְׁלָך אֶ ְׁבכֶה ְׁבלֵ ב נִ ְׁדכֶה  /בָ רֹב ִש ִ
וְׁתּוג ִָתי

ְׁלָך ִל ִבי ו ְַׁדם חֶ ְׁל ִבי  /כְׁ ֶשה אַ ְׁק ִריב
וְׁעֹולָ ִתי
יד ִתי
תֹודה י ְִׁח ָ
ְׁלָך י ִָחיד ְׁב ִלי ֵשנִ י ְׁ /לָך ֶ
ְׁלָך ַמ ְׁלכּות ְׁלָך גֵאּות ְׁ /לָך ֵתאֹות
ְׁת ִהלָ ִתי
ְׁלָך עֶ זְׁ ָרה ְׁבעֵ ת צָ ָרה  /הֱ יֵה עֶ זְׁ ִרי
ְׁבצָ ָר ִתי

ְׁלָך חֶ סֶ ד ְׁלָך חֶ ְׁמלָ ה  /חֲ מֹל עַ ל כָל
אֹותי
ְׁתלָ ִ
ְׁוגָדֹול ִמנְׁ שֹוא חֶ ְׁט ִאי ְׁ /וג ְָׁדלָ ה יַד
ְׁמשּובָ ִתי

אֹוחיל ְׁבעֵ ת אָ ִחיל  /כְׁ יֹולֵ ָדה
ְׁלָך ִ
ְׁבאַ נְׁ חָ ִתי
ְׁלָך ִש ְׁב ִרי ְׁרפָ א ִש ְׁב ִרי  /וְׁאֶ ת צִ ִירי
ּומכ ִָתי
ַ

וְׁלָ כֵן ּג ְָׁדלּו צִ ַירי  /ו ְָׁקצַ ְׁר ִתי זְׁ ִריעָ ִתי
וְׁאֹוי עָ לַ י וְׁהָ ּה ִלי ִאם ְׁ /ת ִדינֵנִ י
כְׁ ִר ְׁשעָ ִתי
צֹור ִרי ָת ִמיד  /כְׁ מֹו ָשטָ ן ְׁלע ָֻמ ִתי
ְׁויִצְׁ ִרי ְׁ
ּופ ָתנִ י ְׁ /במֹועֵ צֹות ְׁל ָרעָ ִתי
יְׁעָ צַ נִ י ִ

ְׁלָך אֶ הֱ ֶמה וְׁל ֹא אֶ ְׁד ֶמה  /ע ֲֵדי ָת ִאיר
אֲ פֵ לָ ִתי
ְׁלָך נֶצַ ח ְׁבָך אֶ ְׁבטַ ח  /וְׁאַ ָתה הּוא
ָלּותי
אֱ י ִ

וְׁעָ לָ יו ל ֹא עֲלֵ י ִב ְׁלתֹו  /חֲ ָמ ִסי ִעם
ְׁתלּו ָנ ִתי
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ֲֹונֹותי ְׁב ִמטָ ִתי
וְׁעֵ ת ַיעֲלּו עֲלֵ י ִל ִבי  /ע ַ

וְׁסַ ְׁר ִתי ִמ ְׁד ָרכֶיָך  /וְׁכִ סַ ְׁתנִ י כְׁ ִל ָּמ ִתי

ְׁמאֹ ד אֶ ְׁפחַ ד ְׁוגַם אֶ ְׁרעַ ד ְׁ /מאֹ ד יִגְׁ ַדל
הּומ ִתי
ְׁמ ָ
וְׁאֶ ְׁרּגַז עֵ ת אֱ ִהי זֹוכֵר ְׁ /לפָ נֶיָך ְׁמ ֻעו ִָתי

ו ְִׁהגְׁ ַד ְׁל ִתי עֲשֹות ֶר ַשע  /וְׁהֶ חֱ ז ְַׁק ִתי
ְׁב ִר ְׁשעָ ִתי
צֹותי
ּומעַ ְׁל ִתי  /וְׁעָ ַש ְׁק ִתי ו ְַׁר ִ
וְׁכִ חַ ְׁש ִתי ָ

ּומה ִת ְׁהיֶה
וְׁאֶ ֱעמֹד נֶגְׁ ְׁדָך עֵ רֹום ַ /
ְׁתשּובָ ִתי
ְׁביֹום ִבי ַי ֲענֶה כ ְַׁח ִשי  /וְׁאֹ כַל ִמ ְׁפ ִרי ָד ִתי

יתי  /ו ְָׁר ַש ְׁע ִתי
אש ִ
אתי ְׁב ֵר ִ
וְׁחָ טָ ִ
יתי
ְׁבאַ חֲ ִר ִ
דּותי ּ /ובָ ג ְַׁד ִתי ְׁבזִ ְׁקנ ִָתי
וְׁאָ ַש ְׁמ ִתי ְׁבי ְַׁל ִ

ְׁויָבֹואּו י ְֵׁמי ִשלּום  /ו ְִׁת ְׁק ַרב עֵ ת ְׁפ ֻק ָד ִתי
ו ְִׁש ְׁמעָ ְך עֵ ת ְׁש ַמ ְׁע ִתיהּו ְׁ /מאֹ ד ז ְַׁע ִתי
אתי
ְׁוי ֵָר ִ

תֹור ִתי
תֹור ְׁתָך ּ /ובָ חַ ְׁר ִתי ְׁב ָ
ּובָ חַ ְׁל ִתי ְׁב ָ
וְׁעָ ז ְַׁב ִתי ְׁרצֹונְׁ ָך  /וְׁהָ לַ כְׁ ִתי ְׁב ַתאֲ ו ִָתי
ו ְִׁה ְׁשלַ ְׁמ ִתי ְׁרצֹון יִצְׁ ִרי  /וְׁל ֹא בַ נְׁ ִתי
יתי
ְׁלאַ חֲ ִר ִ
הֹוסיף חֵ ְׁטא  /עֲלֵ י ִר ְׁש ִעי
יתי ְׁל ִ
ו ְִׁה ְׁרבֵ ִ
וְׁחֹובָ ִתי

מּור ִתי
ּומי י ְִׁהיֶה ְׁת ָ
ַי ֲעמֹד ְׁלפָ נֶיָך ִ /
וְׁאֵ יְך חֶ ְׁשבֹון ְׁלָך אֶ ֵתן  /וְׁאֵ יְך אֶ צְׁ ַדק
ְׁבטַ ֲענ ִָתי

בֹוש ִתי
וְׁלָ כֵן כִ ְׁס ָתה פָ נַי  /כְׁ ִל ָּמ ִתי ְׁוגַם ְׁ
ּומ ָמְך ִהיא
וְׁאֵ ין ִלי ִב ְׁל ְׁתָך ָמנֹוס ִ /
ְׁס ִליחָ ִתי

יתי
וְׁאָ ַש ְׁמ ִתי וְׁאָ ַר ְׁב ִתי ּ /ובָ ג ְַׁד ִתי ּובָ זִ ִ
עֹותי ו ְִׁה ְׁר ַש ְׁע ִתי
ְׁו ָגז ְַׁל ִתי ְׁו ָגנ ְַׁב ִתי  /הֲ ֵר ִ
אתי
ְׁוגַם ז ְַׁד ִתי וְׁחָ ַמ ְׁס ִתי  /וְׁחָ טָ ִ
אתי
וְׁהֶ ְׁחטֵ ִ
יתי ְׁויָעַ צְׁ ִתי  /וְׁכִ זַ ְׁב ִתי ְׁוכָפַ ְׁר ִתי
וְׁטָ ִע ִ

ּומ ִא ָתְך ְׁמ ִחילָ ִתי
ּומֹוחֵ ל ִב ְׁל ְׁתָך אַ יִן ֵ /
ו ְִׁאם ָת ִביא ְׁב ִמ ְׁשפָ ט עַ ְׁב ְׁ / -דָך ַמה
בּור ִתי
ִהיא גְׁ ָ

יתי
ּומ ִר ִ
ּומ ַר ְׁד ִתי ָ
וְׁלֹוצַ צְׁ ִתי ְׁוגַם לַ צְׁ ִתי ָ /
וְׁנִ אַ צְׁ ִתי וְׁנִ אַ ְׁפ ִתי  /וְׁסָ ַר ְׁר ִתי וְׁסָ ַר ְׁח ִתי

ּומה כ ִֹחי וְׁעָ צְׁ ָמ ִתי
ּומה חַ יָי ַ /
ּומה אֲ נִ י ַ
ָ
כְׁ ַקש נִ ָדף ְׁמאֹ ד נ ְֶׁה ָדף  /וְׁאֵ יְך ִתזְׁ כֹר
ְׁמשּוג ִָתי

ֵיתי ּ /ופָ ַש ְׁע ִתי ּופָ ג ְַׁמ ִתי
ִיתי וְׁהֶ ֱעו ִ
וַעָ ו ִ
וְׁצָ ַר ְׁר ִתי וְׁצִ עַ ְׁר ִתי  /ו ְִׁקלַ ְׁל ִתי ו ְִׁק ְׁל ַק ְׁל ִתי

ְׁונֶאֱ לַ ְׁמ ִתי וְׁנִ כְׁ לַ ְׁמ ִתי  /וְׁכִ סַ ְׁתנִ י כְׁ ִל ָּמ ִתי
יתי
ו ְָׁר ַש ְׁע ִתי ו ְִׁשחַ ְׁת ִתי  /ו ְִׁתעַ ְׁב ִתי ו ְָׁת ִע ִ
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ְׁרצֹונְָך אֶ ְׁשאֲ לָ ה ָת ִמיד ְׁ /ל ַמ ְׁלאֹות אֶ ת
ְׁשאֵ לָ ִתי

ְׁהֹורנִ י ְׁד ָרכֶיָך ְׁ /וי ֵַשר אֶ ת נְׁ ִתיבָ ִתי
ו ֵ
ו ְִׁת ְׁש ַמע אֶ ת ְׁת ִפלָ ִתי  /ו ְַׁת ֲענֶה אֶ ת
ע ֲִת ָיר ִתי

אתי
ֲֹונֹותי וְׁחַ טָ ִ
וְׁהֶ ֶרב כ ְַׁבסֵ נִ י ֵ /מע ַ
ָלּותי
לּותי ְׁבג ִ
אֹותי  /ו ְַׁד ִ
וְׁהַ בֵ ט רֹב ְׁתלָ ַ

יש ִתי
ְׁבכָל ִל ִבי ְׁד ַר ְׁש ִתיָך ֲ /ענֵנִ י יָּה ְׁד ִר ָ
אֲ נַסֵ ָך אֶ ת ְׁד ָמעַ י לָ ְך ְׁ /מחֵ ה חֶ ְׁט ִאי
ְׁב ִד ְׁמעָ ִתי

וְׁאַ ל נָא ַת ְׁעלֵ ם אָ זְׁ נְָך ְׁ /ל ַרוְׁחָ ִתי
ְׁל ַשוְׁעָ ִתי
ֲערֹב עַ ְׁב ָדְך ְׁלטֹובָ ה ּגַם  /אֱ מֹר נָא ַדי
ְׁלצָ ָר ִתי

ְׁונ ְַׁפ ִשי אָ ְׁמ ָרה חֶ ְׁל ִקי ְׁ /י ָי ִהיא ְׁונַחֲ לָ ִתי
ֲֹונֹותי ְׁ /בחַ ְׁס ָדְך יֹום
אֱ סֹ ף נָא אֶ ת ע ַ
אֲ ִסיפָ ִתי

וְׁהַ ְׁראֵ נִ י ְׁתשּועָ ָתְך ְׁ /בטֶ ֶרם יֹום
מּות ִתי
ְׁת ָ
מֹוק ִשי ְׁ /סמְֹך נָא אֶ ת
וְׁיֹום נ ְָׁפ ִלי ְׁבפַ ח ְׁ
נְׁ ִפילָ ִתי

וְׁיֹום לֶ כְׁ ִתי ְׁלפָ נֶיָך ְׁ /רצֵ ה נָא אֶ ת
הֲ ִליכ ִָתי
עֹושי ְׁרצֹונְֶך ְׁ /תנָה ְׁשכַר ְׁפעֻלָ ִתי
ֵ
ו ְִׁעם

וְׁלַ ֲענָה ָש ְׁבעָ ה נ ְַׁפ ִשי  /ע ֲֵדי ַקצְׁ ִתי
ְׁבחַ י ִָתי
ְׁקּומה נָא
ֲשה ִע ִּמי ְׁלטֹובָ ה אֹות  /ו ָ
ע ֵ
ְׁלעֶ זְׁ ָר ִתי

ו ְִׁת ְׁשלַ ח ַמ ְׁלאֲ כֵי הַ חֵ ן ְׁ /ויֵצְׁ אּו נָא
ְׁלע ָֻּמ ִתי
ֹאמרּו ְׁ /בקֹול אֶ חָ ד
ְׁשלֹום בֹואֲ ָך י ְׁ
ו ָ
ְׁב ִביאָ ִתי

הֲ כִ י אַ ָתה ְׁמנַת חֶ ְׁל ִקי  /ו ְִׁרנ ִָתי וְׁטֹובָ ִתי
ילי ו ְִׁש ְׁמחָ ִתי
ּומהֲ לָ ִלי ְׁ /וכָל ּגִ ִ
ְׁגֹור ִלי ַ
ו ָ

ְׁשם ִת ְׁהיֶה
י ְִׁביאּונִ י ְׁלגַן עֶ ְׁדנְָך  /ו ָ
י ְִׁשיבָ ִתי
אֹורָך  /ו ְִׁשים כָבֹוד ְׁמנּוחָ ִתי
וְׁאֶ ְׁתעַ ֵדן ְׁב ֶ

ּומעֻזִ י וְׁחֶ ְׁמ ָד ִתי
ְׁששֹון ִל ִבי וְׁאֹור עֵ ינַי ָ /
ְׁש ְׁלו ִָתי
ֲשּועי ְׁ /מנּוחָ ִתי ו ַ
ְׁשע ִ
ּגֹועי ו ַ
ּומ ְׁר ִ
ַ

וְׁאֹור גָנּוז ְׁלפָ נֶיָך  /י ְִׁהי ִס ְׁת ִרי וְׁסֻ כ ִָתי
ו ְַׁתחַ ת צֵ ל כְׁ נָפֶ יָך ְׁ /תנָה נָא אֶ ת
ְׁמ ִחצָ ִתי

ֲבֹוד ִתי
ֲבֹוד ְׁתָך  /וְׁלָ ְך ִת ְׁהיֶה ע ָ
הֲ ִבינֵנִ י ע ָ
הֲ ִשיבֵ נִ י וְׁאָ שּובָ ה  /ו ְִׁת ְׁרצֶ ה אֶ ת
ְׁתשּובָ ִתי
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בעת סתימת הקבר אומרים ג' פעמים:
וְׁהּוא ַרחּום ְׁיכַפֵ ר עָ ֹון וְׁל ֹא י ְַׁש ִחית ו ְִׁה ְׁרבָ ה ְׁלהָ ִשיב
אַ פֹו וְׁל ֹא י ִָעיר כָל חֲ ָמתֹו.
בסיום סתימת הקבר אומרים:
אתָך ְׁתכֻפָ רִ .אם ִת ְׁשכַב ל ֹא
וְׁסָ ר עֲֹונֶָך וְׁחַ טָ ְׁ
ְׁשכ ְַׁב ָת וְׁעָ ְׁרבָ ה ְׁשנ ֶָתָך.
ִת ְׁפחָ ד ו ָ
לאחר סתימת הקבר אומרים:
ִשיר הַ ַּמעֲלֹות אַ ְׁש ֵרי ,כָל-י ְֵׁרא יְׁהוָה הַ הֹ לֵ ְך
ִב ְׁד ָרכָיו .יְׁגִ יעַ כַפֶ יָך כִ י ת ֹאכֵל אַ ְׁש ֶריָך וְׁטֹוב לָ ְך.
יתָך .בָ נֶיָך ,כִ ְׁש ִתלֵ י
ָהבי ְַׁרכְׁ ֵתי בֵ ֶ
אֶ ְׁש ְׁתָך כְׁ גֶפֶ ן פֹ ִרי ְׁ
ֶָך.הנֵה כִ יֵ -כן ְׁיב ַֹרְך ּגָבֶ ר י ְֵׁרא
ֵיתים סָ ִביב ְׁלשֻ ְׁלחָ נ ִ
ז ִ
ְׁרּושלָ ִם
יְׁהוָה .יְׁבָ ֶרכְׁ ָך יְׁהוָה ִמצִ יֹון ְּׁוראֵ ה ְׁבטּוב י ָ
כֹל ,י ְֵׁמי חַ יֶיָךְּׁ .וראֵ ה-בָ נִ ים ְׁלבָ נֶיָך ָשלֹום ,עַ ל-
י ְִׁש ָראֵ ל.
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(ואומרים קדיש "דהוא עתיד לאחדתא" ,ובשאר ימי
אבילות אומרים קדיש "על ישראל")
י ְִתּג ַַּּדל ְוי ְִת ַּק ַּדש ְׁש ֵמּה ַרבָ א[ .אָ ֵמן] ְבעָ ְל ָמא ִדי ְׁב ָרא,
ִיק ֵרב
כּותהְׁ ,ויַצְׁ ַמח פ ְֻׁר ָקנֵה ,ו ָ
עּותהְׁ ,וי ְַׁמ ִליְך ַמ ְׁל ֵ
כִ ְׁר ֵ
ּובחַ יֵי ְׁדכָל בֵ ית
יֹומיכֹון ְׁ
ּוב ֵ
ְׁמ ִשיחֵ ּה[ .אָ ֵמן] ְבחַּ יֵיכֹון ְ
ּובזְׁ ַמן ָק ִריב ,ו ְִׁא ְׁמרּו אָ ֵמן[ .אָ ֵמן  -יהא
י ְִׁש ָראֵ ל ,בַ ֲעגָלָ א ִ
ּולעָ ְׁלמֵ י
ְהא ְש ֵמיה ַרבָ א ְׁמבָ ַרְך ְׁלעָ לַ ם ְׁ
שמיה רבה  ]...י ֵ
רֹומםְׁ .וי ְִׁתנ ֵַשא.
עָ ְׁל ַמיָא י ְִׁתבָ ַרְךְׁ .וי ְִׁש ַתבַ חְׁ .וי ְִׁתפָ אַ רְׁ .וי ְִׁת ַ
ְׁוי ְִׁתהַ ָדרְׁ .וי ְִׁתעַ לֶ הְׁ .וי ְִׁתהַ לָ ל ְׁש ֵמּה ְׁד ֻק ְׁד ָשאְׁ ,ב ִריְך הּוא.
[אָ ֵמן] ְלעֵ לָ א ִמן כָל ִב ְׁרכ ָָתא ְׁו ִש ָיר ָתא ,תֻ ְׁש ְׁבחָ ָתא
ירן ְׁבעָ ְׁל ָמא ,ו ְִׁא ְׁמרּו אָ ֵמן[ .אָ ֵמן]
ְׁונֶחֱ ָמ ָתאַ ,דאֲ ִמ ָ
ידי
ידיהֹון וְׁעַ ל כָל ַת ְׁל ִמ ֵ
עַּ ל י ְִש ָראֵ ל וְׁעַ ל ַרבָ נָן .וְׁעַ ל ַת ְׁל ִמ ֵ
ְׁתא ַק ִד ְׁש ָתאִ .די ְׁבאַ ְׁת ָרא
אֹורי ָ
ידיהֹוןְׁ .דעָ ְׁס ִקין ְׁב ַ
ַת ְׁל ִמ ֵ
ּולכֹון ִחנָא
ּולהֹון ְׁ
הָ ֵדין ו ְִׁדי ְׁבכָל אֲ ַתר וַאֲ ַתר .יְׁהֵ א לָ נָא ְׁ
ארי ְׁש ַמיָא וְׁאַ ְׁרעָ א ו ְִׁא ְׁמרּו
ו ְִׁח ְׁס ָדא ו ְַׁרחֲ ֵמיִ .מן ֳק ָדם ָמ ֵ
ְׁשבָ ע
אָ ֵמן[ .אָ ֵמן] י ְֵהא ְשלָ ָמא ַרבָ א ִמן ְׁש ַמיָא ,חַ יִ ים ו ָ
ּוס ִליחָ ה ְׁוכַפָ ָרה
ְׁשיזָבָ א ְּׁורפּואָ ה ּוגְׁ אֻ לָ ה ְׁ
וִישּועָ ה ְׁונֶחָ ָמה ו ֵ
ִש ָראֵ ל ו ְִׁא ְׁמרּו אָ ֵמן[ .אָ ֵמן]
ּולכָל עַ ּמֹו י ְׁ
ו ְֵׁריוַח וְׁהַ צָ לָ ה .לָ נּו ְׁ
ֲשה ָשלֹום עָ לֵ ינּו
רֹומיו ,הּוא ְׁב ַרחֲ ָמיו ַיע ֶ
עֹושה ָשלֹום ִב ְׁמ ָ
ֶ
ִש ָראֵ ל ,ו ְִׁא ְׁמרּו אָ ֵמן[ .אָ ֵמן].
וְׁעַ ל ָכל עַ ּמֹו י ְׁ
13

