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 נטילת הארון אומרים: לפני

ל   ַתַבח.ִיְגדַּ וִישְׁ ַחי  ֶאל  ֱאֹלִהים  ֵעת  ֵאין  וְׁ ָצא  ִנמְׁ

ִציאּותֹו:   מְׁ

ִיחּודֹוֶאָחד   כְׁ ָיִחיד  ֵאין  סֹוף  .וְׁ ֵאין  ַגם  וְׁ ָלם  ֶנעְׁ

דּותֹו:  ַאחְׁ  לְׁ

ּגּוף.ֵאין   ֵאינֹו  וְׁ ַהּגּוף  מּות  דְׁ ֵאָליו  לֹו  ַנֲעֹרְך  לֹא 

ֻדָשתֹו:   קְׁ

ְדמֹון ָרא.  קַּ ִנבְׁ ֲאֶשר  ָדָבר  ָכל  ֵאין  לְׁ וְׁ ִראשֹון 

ֵראִשיתֹו:   ֵראִשית לְׁ

כל נֹוָצר.  ִהּנֹו   כּותֹו:ֲאדֹון עֹוָלם לְׁ ֻדָלתֹו ּוַמלְׁ  יֹוֶרה ּגְׁ

ע ָתנֹו ֶאל.    ֶשפַּ בּוָאתֹו נְׁ תֹו:נְׁ ַארְׁ ִתפְׁ ֻגָלתֹו וְׁ ֵשי סְׁ  ַאנְׁ

ֹמֶשה עֹוד.  לֹא ָרֵאל כְׁ ִישְׁ ִביא ּוַמִביט ֶאת נָ  ָקם בְׁ

 תמּוָנתֹו: 

ת ֵאל.  ּתֹורַּ ַעּמֹו  לְׁ ָנַתן  ֶנֱאַמן  ֱאֶמת  ִביאֹו  נְׁ ַיד  ַעל 

 ֵביתֹו:
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ָיִמיר.  יַ   לֹא לֹא  וְׁ ָהֵאל  עֹוָלִמים  ֲחִליף  לְׁ ָדתֹו 

זּוָלתֹו:  לְׁ

ָתֵרינּו  צֹוֶפה סְׁ ָדָבר   .ויֹוֵדַע  סֹוף  לְׁ ַמִביט 

מּותֹו:  ַקדְׁ  בְׁ

ָעלֹו.  ּגֹוֵמל ִמפְׁ כְׁ ָחִסיד  ִאיש  ָרע  לְׁ ָרָשע  לְׁ נֹוֵתן 

ָעתֹו:  ִרשְׁ  כְׁ

ח  ִשיֵחנּו.  ִיְשלַּ מְׁ ָיִמין  ֵקץ  ֵקץ  לְׁ ַחֵכי  מְׁ דֹות  ִלפְׁ

שּוָעתֹו:   יְׁ

דֹו.  ֵמִתים   ַחֶיה ֵאל בֹרב ַחסְׁ ּוְך ֲעֵדי ַעד ֵשם ָבריְׁ

ִהָלתֹו:   תְׁ

ִעָקִרים.    ֵאֶלה ֵרה לְׁ סֹוד ַדת ֵאל שֹלש ֶעשְׁ ֵהן ֵהם יְׁ

תֹוָרתֹו:   וְׁ

ת   בּוָאתֹו.  ּתֹורַּ ָברּוְך ֲעֵדי ַעד ֵשם ֹמֶשה ֱאֶמת ּונְׁ

ִהָלתֹו:   תְׁ
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 בעת נטילת הארון אומרים:

ֹאַמר  לֹוָנן.  ִיתְׁ ַשַדי  ֵצל  בְׁ יֹון  ֶעלְׁ ֵסֶתר  בְׁ ֹיֵשב, 

ַטח  ֶאבְׁ ֱאֹלַהי,  צּוָדִתי  ּומְׁ ִסי  ַמחְׁ ִכי -ַליהָוה,  בֹו. 

ָרתֹו,  ֶאבְׁ בְׁ ַהּוֹות.  ִמֶדֶבר  ָיקּוש  ִמַפח  ַיִציל  הּוא 

ַתַחת ֹסֵחָרה ֲאִמתֹו. -ָיֶסְך ָלְך וְׁ ֶסה ִצָנה וְׁ ָנָפיו ֶתחְׁ כְׁ

ִמֶדֶבר  ִתיָרא מִ -לֹא יֹוָמם  ָיעּוף  ֵמֵחץ  ָלה  ָליְׁ ַפַחד 

ָך,  ִיֹפל ִמִצדְׁ ָבֹאֶפל ַיֲהֹלְך ִמֶקֶטב, ָישּוד ָצֳהָרִים. 

ֵעיֶניָך  ָבָבה ִמיִמיֶנָך ֵאֶליָך לֹא ִיָּגש. ַרק, בְׁ ֶאֶלף ּורְׁ

ִכי ֶאה.  ִתרְׁ ָשִעים  רְׁ ִשֻלַמת  וְׁ הָוה -ַתִביט  יְׁ ַאָתה 

יֹון, ַשמְׁ  ִסי ֶעלְׁ עֹוֶנָך. לֹאַמחְׁ ֻאֶנה ֵאֶליָך ָרָעה -ָת מְׁ תְׁ

לֹא ֶנַגע,  ַצֶּוה-וְׁ יְׁ ָאָכיו,  ַמלְׁ ִכי  ָאֳהֶלָך.  בְׁ ַרב  ָלְך -ִיקְׁ

ָכל ָך, בְׁ ָמרְׁ ָרֶכיָך ַעל -ִלשְׁ ָך ֶפן-דְׁ ִתֹּגף  -ַכַפִים ִיָשאּונְׁ

ֶלָך ַעל ִפיר -ָבֶאֶבן ַרגְׁ ֹמס כְׁ ֹרְך ִתרְׁ ַשַחל ָוֶפֶתן, ִתדְׁ

ַתִנין. ִכי  וְׁ ֵבהּו,  ֲאַשּגְׁ ֵטהּו  ַוֲאַפלְׁ ָחַשק  ִבי  ָיַדע -ִכי 

ִעּמֹו ֶאֱעֵנהּו  וְׁ ָרֵאִני,  ִיקְׁ ִמי.  ָצָרה -שְׁ בְׁ ָאֹנִכי 

ִביֵעהּו  ַאשְׁ ָיִמים,  ֹאֶרְך  ֵדהּו.  ַוֲאַכבְׁ ֵצהּו,  ֲאַחלְׁ

ֵאהּו, ִבישּוָעִתי ַארְׁ  .וְׁ
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ָך  יְ ֻדַלת ּגְ ֹכַח בְ ָנא אָ   רּוָרהצְ ִתיר ּתַּ ִמינְׁ

ָך עַּ ַנת ִר ֵבל קַּ   ֹוָרא נֲהֵרנּו טַּ ֵבנּו ּגְׁ שַּ ּמְׁ

ֵשי דבֹור גִ א נָ  ָך  יִ ֹורְׁ ֵרםשָ ָבַבת כְ חּודְׁ  מְׁ

ֵכם בָ  ָך צִ ֲחֵמם רַּ ֲהֵרם טַּ רְׁ ָקתְׁ ֵלםּגָ ִמיד ּתָ דְׁ  מְׁ

ָך טרֹוב בְ דֹוש  קָ ִסין ח    ָדֶתָך ע  ֵהל נַּ ּובְׁ

ָך לְ ֶאה ּגֵ ִחיד יָ  ֵרי  ז ֵנה פְ ַעּמְׁ  ֻדָשֶתָךְק ֹוכְׁ

ָעֵתנּו שַּ  ַמע ּוֵבל קַּ וְׁ  ֲעלּומֹות ּתַּ ֹוֵדַע  יֲעָקֵתנּו צַּ שְׁ

ְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד  ָברּוְך ֵשם ְכבֹוד מַּ

 

 תהילים א'

ָשִעים    א רְׁ ַבֲעַצת  ָהַלְך  לֹא  ֲאֶשר  ָהִאיש  ֵרי  ַאשְׁ

מֹוַשב ֵלִצים לֹא ָיָשב:   ֶדֶרְך ַחָטִאים לֹא ָעָמד ּובְׁ ּובְׁ

תֹורַ   ב בְׁ ִאם  ֶּגה ִכי  ֶיהְׁ תֹוָרתֹו  ּובְׁ צֹו  ֶחפְׁ הָוה  יְׁ ת 

ָלה:   ָוָליְׁ ָמִים    גיֹוָמם  ֵגי  ַפלְׁ ַעל  ֵעץ ָשתּול  ָהָיה כְׁ וְׁ

ֹכל ֲאֶשר   ָעֵלהּו לֹא ִיבֹול וְׁ ִעתֹו וְׁ יֹו ִיֵתן בְׁ ֲאֶשר ִפרְׁ

ִליַח:   ַיצְׁ ַכֹּמץ   דַיֲעֶשה  ִאם  ִכי  ָשִעים  ָהרְׁ ֵכן  לֹא 
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רּוַח:   ֶפנּו  ִתדְׁ ָשִעים    הֲאֶשר  רְׁ ָיֻקמּו  לֹא  ֵכן  ַעל 

ַחָטִאים ַבֲעַדת ַצִדיִקים:   ָפט וְׁ הָוה   וַבִּמשְׁ ִכי יֹוֵדַע יְׁ

ָשִעים תֹאֵבד:  ֶדֶרְך רְׁ  ֶדֶרְך ַצִדיִקים וְׁ

 

 תהילים טו'

ֹכן   א ִישְׁ ִמי  ָאֳהֶלָך  ָיגּור בְׁ ִמי  הָֹוה  יְׁ ָדִוד  מֹור לְׁ ִמזְׁ

ֶשָך:   ָקדְׁ ַהר  ֹדֵבר   בבְׁ וְׁ ֶצֶדק  ּוֹפֵעל  ָתִמים  הֹוֵלְך 

ָבבֹו:   ִבלְׁ ָעָשה   גֱאֶמת  לֹא  ֹשנֹו  לְׁ ַעל  ָרַגל  לֹא 

ֹרבֹו:   ָפה לֹא ָנָשא ַעל קְׁ ֶחרְׁ ֵרֵעהּו ָרָעה וְׁ ֶזה    דלְׁ ִנבְׁ

ָהַרע  ַבע לְׁ ַכֵבד ִנשְׁ הָוה יְׁ ֵאי יְׁ ֶאת ִירְׁ ָאס וְׁ ֵעיָניו ִנמְׁ בְׁ

לֹא ָיִמר:   פֹו לֹא ָנַתן בְׁ   ה וְׁ ֹשַחד ַעל ָנִקי ַכסְׁ ֶנֶשְך וְׁ

עֹוָלם:   לֹא ָלָקח ֹעֵשה ֵאֶלה לֹא ִיּמֹוט לְׁ

 

 תהילים כג'

ָסר:    א הָוה ֹרִעי לֹא ֶאחְׁ ָדִוד יְׁ מֹור לְׁ אֹות   בִמזְׁ ִבנְׁ

ַנֲהֵלִני:   יְׁ נֻחֹות  מְׁ ֵמי  ַעל  ִביֵצִני  ַירְׁ ִשי   גֶדֶשא  ַנפְׁ

ַמַען שְׁ  ֵלי ֶצֶדק לְׁ ּגְׁ ַמעְׁ ֵחִני בְׁ שֹוֵבב ַינְׁ ַּגם ִכי    דמֹו:  יְׁ
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ָמֶות לֹא ִאיָרא ָרע ִכי ַאָתה ִעָּמִדי  ֵגיא ַצלְׁ ֵאֵלְך בְׁ

ַנֲחֻמִני:   ֶתָך ֵהָּמה יְׁ ַענְׁ ָך ּוִמשְׁ טְׁ ָפַני   הִשבְׁ ַתֲעֹרְך לְׁ

ָוָיה:  ָת ַבֶשֶמן רֹאִשי כֹוִסי רְׁ ָרי ִדַשנְׁ ָחן ֶנֶגד ֹצרְׁ ֻשלְׁ

ָכל    ו פּוִני  דְׁ ִירְׁ ָוֶחֶסד  טֹוב  ִתי  ַאְך  ַשבְׁ וְׁ ַחָיי  ֵמי  יְׁ

ֹאֶרְך ָיִמים:  הָוה לְׁ ֵבית יְׁ  בְׁ

 

 :מוסיפיםלאשה 

ִיל חַּ ָרּה:   ֵאֶשת  ִמכְׁ ִניִנים  ִמפְׁ ָרֹחק  וְׁ ָצא  ִימְׁ  ִמי 

ָסר: בָ  ֶיחְׁ לֹא  ָשָלל  וְׁ ָלּה  ַבעְׁ ֵלב  ָבּה   ַטח 

ַחֶייה: ּגְ  ֵמי  יְׁ ָכל  ָרע  לֹא  וְׁ טֹוב  הּו   ָמַלתְׁ

ַכֶפיָה: דָ  ֵחֶפץ  בְׁ ַוַתַעש  ִתים  ּוִפשְׁ ֶצֶמר  ָשה   רְׁ

ָתבִ הָ  ָחק  ִמֶּמרְׁ סֹוֵחר  ָכֳאִניֹות  ָתה  ָמּה: יְׁ ַלחְׁ  יא 

ֹחק  וַּ  וְׁ ֵביָתּה  לְׁ ֶטֶרף  ַוִתֵתן  ָלה  ַליְׁ עֹוד  בְׁ ָתָקם 

ַנֲעֹרֶתיָה:    לְׁ

ָעה ָכֶרם:  זָ  ִרי ַכֶפיָה ָנטְׁ ָמה ָשֶדה ַוִתָקֵחהּו ִמפְׁ  מְׁ

ֹרעֹוֶתיָה: חָ  זְׁ ַאֵּמץ  ַותְׁ ֶניָה  ָמתְׁ עֹוז  בְׁ ָרה   גְׁ

ֵנָרּה טָ  ָלה  ַבַליְׁ ֶבה  ִיכְׁ לֹא  ָרּה  ַסחְׁ טֹוב  ִכי   : ֲעָמה 

ָפֶלְך: יָ  כּו  ָתמְׁ ַכֶפיָה  וְׁ ַבִכישֹור  ָחה  ִשלְׁ  ֶדיָה 
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יֹון:  כַּ  ָלֶאבְׁ ָחה  ִשלְׁ ָיֶדיָה  וְׁ ֶלָעִני  ָשה  ָפרְׁ  ָפּה 

ָלֻבש לֹ  ֵביָתּה  ָכל  ִכי  ִמָשֶלג  ֵביָתּה  לְׁ ִתיָרא  א 

 ָשִנים: 

בּוָשּה:  מַּ  לְׁ ָּגָמן  ַארְׁ וְׁ ֵשש  ָלּה  ָתה  ָעשְׁ ַבִדים   רְׁ

ַבשְׁ נ ָאֶרץ: ֹוָדע  ֵני  ִזקְׁ ִעם  תֹו  ִשבְׁ בְׁ ָלּה  ַבעְׁ  ָעִרים 

ַנֲעִני: סָ  ַלכְׁ ָנה  ָנתְׁ ַוֲחגֹור  ֹכר  ַוִתמְׁ ָתה  ָעשְׁ  ִדין 

ַאֲחרֹון: עֹ  יֹום  לְׁ ַחק  ַוִתשְׁ בּוָשּה  לְׁ ָהָדר  וְׁ  ז 

שֹוָנּה: פִ  לְׁ ַעל  ֶחֶסד  תֹוַרת  וְׁ ָמה  ָחכְׁ בְׁ ָחה  ָפתְׁ  יָה 

ֶלֶחם עַ צ לּות לֹא תֹאֵכל:  ֹוִפָיה ֲהִליכֹות ֵביָתּה וְׁ  צְׁ

ָלּה: קָ  ַהלְׁ ַויְׁ ָלּה  ַבעְׁ רּוָה  ַאשְׁ ַויְׁ ָבֶניָה   מּו 

ֻכָלָנה: רַּ  ַעל  ָעִלית  ַאתְׁ  וְׁ ָחִיל  ָעשּו  ָבנֹות   בֹות 

ִהיא  שֶ  ֹהָוה  יְׁ ַאת  ִירְׁ ִאָשה  ַהֹיִפי  ֶהֶבל  וְׁ ַהֵחן  ֶקר 

ַהָלל:   ִתתְׁ

ָעִריְּת  לּוָה ַבשְׁ ִרי ָיֶדיָה ִויַהלְׁ  ם ַמֲעֶשיָה: נּו ָלּה ִמפְׁ
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 בשעת הורדת הארון לקבר אומרים:  

ֵסֶתר לֹוָנן: ֹאַמר ַליֹהָוה   ֹיֵשב בְׁ ֵצל ַשַדי ִיתְׁ יֹון בְׁ ֶעלְׁ

ָך  ַטח בֹו: ִכי הּוא ַיִצילְׁ צּוָדִתי ֱאֹלַהי ֶאבְׁ ִסי ּומְׁ ַמחְׁ

ַתַחת  ָרתֹו ָיֶסְך ָלְך וְׁ ֶאבְׁ ִמַפח ָיקּוש ִמֶדֶבר ַהּוֹות: בְׁ

ִתיָרא  לֹא  ֲאִמתֹו:  ֹסֵחָרה  וְׁ ִצָנה  ֶסה  ֶתחְׁ ָנָפיו  כְׁ

ָלה   ָליְׁ ָבֹאֶפל ִמַפַחד  ִמֶדֶבר  יֹוָמם:  ָיעּוף  ֵמֵחץ 

ֶאֶלף  ָך  ִמִצדְׁ ִיֹפל  ָצֳהָרִים:  ָישּוד  ִמֶקֶטב  ַיֲהֹלְך 

ֵעיֶניָך ַתִביט  ָבָבה ִמיִמיֶנָך ֵאֶליָך לֹא ִיָּגש: ַרק בְׁ ּורְׁ

ִסי   ַמחְׁ ֹהָוה  יְׁ ַאָתה  ִכי  ֶאה:  ִתרְׁ ָשִעים  רְׁ ִשֻלַמת  וְׁ

 ֹ עֹוֶנָך: ל ָת מְׁ יֹון ַשמְׁ ֶנַגע ֶעלְׁ ֻאֶנה ֵאֶליָך ָרָעה וְׁ א תְׁ

ָך   ָמרְׁ ַצֶּוה ָלְך ִלשְׁ ָאָכיו יְׁ ָאֳהֶלָך: ִכי ַמלְׁ ַרב בְׁ לֹא ִיקְׁ

ָבֶאֶבן  ִתֹּגף  ֶפן  ָך  ִיָשאּונְׁ ַכַפִים  ַעל  ָרֶכיָך:  דְׁ ָכל  בְׁ

ַתִנין:   ִפיר וְׁ ֹמס כְׁ ֹרְך ִתרְׁ ֶלָך: ַעל ַשַחל ָוֶפֶתן ִתדְׁ ַרגְׁ

וַ  ָחַשק  ִבי  ִמי:  ִכי  שְׁ ָיַדע  ִכי  ֵבהּו  ֲאַשּגְׁ ֵטהּו  ֲאַפלְׁ

ֵצהּו  ֲאַחלְׁ ָצָרה  בְׁ ָאֹנִכי  ִעּמֹו  ֶאֱעֵנהּו  וְׁ ָרֵאִני  ִיקְׁ

ֵאהּו  ַארְׁ וְׁ ִביֵעהּו  ַאשְׁ ָיִמים  ֹאֶרְך  ֵדהּו:  ַוֲאַכבְׁ

  ִבישּוָעִתי: 
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 אברהם אבן עזרא  ' ר  לך אלי תשוקתי
 

ָך אֵ  ַאֲהָבִתי לְׁ ִקי וְׁ ָך ֶחשְׁ שּוָקִתי / בְׁ  ִלי תְׁ
ָמִתי  ִנשְׁ ָך רּוִחי וְׁ יֹוַתי / לְׁ ִכלְׁ ָך ִלִבי וְׁ  לְׁ

 

כּוָנִתי  ַלי / ּוִמָּמְך ִהיא תְׁ ָך ַרגְׁ ָך ָיַדי לְׁ  לְׁ
ִוָיִתי  עֹוִרי ִעם ּגְׁ ָך ָדִמי / וְׁ ִמי לְׁ ָך ַעצְׁ  לְׁ

 

צּוָרִתי  יֹוַני / וְׁ ַרעְׁ ָך ֵעיַני וְׁ ִניִתי לְׁ ַתבְׁ  וְׁ
ָוִתי  ִתקְׁ ַטִחי וְׁ ָך ֹכִחי / ּוִמבְׁ ָך רּוִחי לְׁ  לְׁ

 

ִריב   ֶשה ַאקְׁ ִבי / כְׁ ַדם ֶחלְׁ ָך ִלִבי וְׁ לְׁ

עֹוָלִתי   וְׁ
ִחיָדִתי  ָך תֹוֶדה יְׁ ִלי ֵשִני / לְׁ ָך ָיִחיד בְׁ  לְׁ

 

ָך ֵתאֹות   ָך ֵגאּות / לְׁ כּות לְׁ ָך ַמלְׁ לְׁ

ִהָלִתי   תְׁ
ֵעת  ָרה בְׁ ָך ֶעזְׁ ִרי  לְׁ ָצָרה / ֱהֵיה ֶעזְׁ

ָצָרִתי   בְׁ

 

יֹוֵלָדה  ֵעת ָאִחיל / כְׁ ָך אֹוִחיל בְׁ לְׁ

ָחִתי  ַאנְׁ  בְׁ
ֶאת ִציִרי  ִרי / וְׁ ָפא ִשבְׁ ִרי רְׁ ָך ִשבְׁ לְׁ

 ּוַמָכִתי

 

ֶמה / ֲעֵדי ָתִאיר   לֹא ֶאדְׁ ָך ֶאֱהֶמה וְׁ לְׁ

 ֲאֵפָלִתי
ַאָתה הּוא   ַטח / וְׁ ָך ֶאבְׁ ָך ֶנַצח בְׁ לְׁ

 ֱאָילּוִתי

 

ָך ַבק / ֲעֵדי שּוִבי   לְׁ ָך ֶאדְׁ ַעק בְׁ ֶאזְׁ

ָמִתי ַאדְׁ  לְׁ
ַאף ִכי ַאֲחֵרי מֹוִתי  עֹוִדי ַחי / וְׁ ָך ֲאִני בְׁ  לְׁ

 

ִאי  ַוֶדה / ֲעֵלי ֶחטְׁ ֶאתְׁ ָך אֹוֶדה וְׁ לְׁ

ָעִתי  ִרשְׁ  וְׁ
ִעי   ֶאת ִפשְׁ ִעי / וְׁ ַלח ִרשְׁ ִעי סְׁ ָך ִישְׁ לְׁ

ָמִתי  ַאשְׁ  וְׁ

 

ֹרש ַכף / שְׁ  ֶאפְׁ ָך ִאַכף וְׁ ַמע ָנא ֶאת  לְׁ

ִחָנִתי   תְׁ
ֶכה / ָבֹרב ִשיִחי   ֵלב ִנדְׁ ֶכה בְׁ ָך ֶאבְׁ לְׁ

תּוָגִתי   וְׁ

 

ָלה / ֲחֹמל ַעל ָכל  ָך ֶחמְׁ ָך ֶחֶסד לְׁ לְׁ

ָלאֹוִתי   תְׁ
ָלה ַיד  ָגדְׁ ִאי / וְׁ שֹוא ֶחטְׁ ָגדֹול ִמנְׁ וְׁ

שּוָבִתי   מְׁ

 

ִריָעִתי  ִתי זְׁ ָקַצרְׁ לּו ִציַרי / וְׁ ָלֵכן ָּגדְׁ  וְׁ
ִדיֵנִני  ָהּה ִלי ִאם / תְׁ אֹוי ָעַלי וְׁ וְׁ

ָעִתי  ִרשְׁ  כְׁ

 

ֻעָמִתי  מֹו ָשָטן לְׁ ִרי ָתִמיד / כְׁ ִרי צֹורְׁ ִיצְׁ  וְׁ
ָרָעִתי  מֹוֵעצֹות לְׁ ָעַצִני ּוִפָתִני / בְׁ  יְׁ

 

תֹו / ֲחָמִסי ִעם   ָעָליו לֹא ֲעֵלי ִבלְׁ וְׁ

לּונָ   ִתי תְׁ
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ִמָטִתי  ֵעת ַיֲעלּו ֲעֵלי ִלִבי / ֲעֹונֹוַתי בְׁ  וְׁ

 

ַדל  ֹאד ִיגְׁ ַעד / מְׁ ַגם ֶארְׁ ַחד וְׁ ֹאד ֶאפְׁ מְׁ

הּוָמִתי   מְׁ
ֻעָוִתי ָפֶניָך מְׁ ַּגז ֵעת ֱאִהי זֹוֵכר / לְׁ ֶארְׁ  וְׁ

 

ֶיה   ָך ֵערֹום / ּוַמה ִתהְׁ דְׁ ֶאֱעֹמד ֶנגְׁ וְׁ

שּוָבִתי   תְׁ
ִשי /  יֹום ִבי ַיֲעֶנה ַכחְׁ ִרי ָדִתיבְׁ ֹאַכל ִמפְׁ  וְׁ

 

ֻקָדִתי  ַרב ֵעת פְׁ ִתקְׁ ֵמי ִשלּום / וְׁ ָיבֹואּו יְׁ  וְׁ
ִתי   ֹאד ַזעְׁ ִתיהּו / מְׁ ַמעְׁ ָעְך ֵעת שְׁ ִשמְׁ וְׁ

ָיֵראִתי  וְׁ

 

מּוָרִתי  ֶיה תְׁ ָפֶניָך / ּוִמי ִיהְׁ  ַיֲעֹמד לְׁ
ַדק  ֵאיְך ֶאצְׁ ָך ֶאֵתן / וְׁ בֹון לְׁ ֵאיְך ֶחשְׁ וְׁ

ַטֲעָנִתי   בְׁ

 

ִתי ּוָבִזיִתי  ִתי / ּוָבַגדְׁ ָאַרבְׁ ִתי וְׁ ָאַשמְׁ  וְׁ
ִתי  ַשעְׁ ִהרְׁ ִתי / ֲהֵרעֹוִתי וְׁ ָגַנבְׁ ִתי וְׁ ָגַזלְׁ  וְׁ

 

ָחָטאִתי   ִתי / וְׁ ָחַמסְׁ ִתי וְׁ ַגם ַזדְׁ וְׁ

ֵטאִתי  ֶהחְׁ  וְׁ
ִתי  ָכַפרְׁ ִתי וְׁ ִכַזבְׁ ִתי / וְׁ ָיַעצְׁ ָטִעיִתי וְׁ  וְׁ

 

ִתי / ּוָמַרדְׁ  ַגם ַלצְׁ ִתי וְׁ לֹוַצצְׁ  ִתי ּוָמִריִתי וְׁ
ִתי  ָסַרחְׁ ִתי וְׁ ָסַררְׁ ִתי / וְׁ ִנַאפְׁ ִתי וְׁ ִנַאצְׁ  וְׁ

 

ִתי  ִתי ּוָפַגמְׁ ֶהֱעֵויִתי / ּוָפַשעְׁ  ַוָעִויִתי וְׁ
ִתי  ַקלְׁ ִקלְׁ ִתי וְׁ ִקַללְׁ ִתי / וְׁ ִצַערְׁ ִתי וְׁ ָצַררְׁ  וְׁ

 

ָתִעיִתי  ִתי וְׁ ִתַעבְׁ ִתי / וְׁ ִשַחתְׁ ִתי וְׁ ָרַשעְׁ  וְׁ

ִתי ִמדְׁ  ַסרְׁ ִלָּמִתי וְׁ ִני כְׁ ִכַסתְׁ  ָרֶכיָך / וְׁ

 

ִתי   ֶהֱחַזקְׁ ִתי ֲעשֹות ֶרַשע / וְׁ ַדלְׁ ִהגְׁ וְׁ

ָעִתי  ִרשְׁ  בְׁ
ַרצֹוִתי  ִתי וְׁ ָעַשקְׁ ִתי / וְׁ ִתי ּוָמַעלְׁ ִכַחשְׁ  וְׁ

 

ִתי   ָרַשעְׁ ֵראִשיִתי / וְׁ ָחָטאִתי בְׁ וְׁ

ַאֲחִריִתי   בְׁ
דּוִתי /  ַילְׁ ִתי בְׁ ָאַשמְׁ ָנִתי וְׁ ִזקְׁ ִתי בְׁ  ּוָבַגדְׁ

 

תֹוָרִתי  ִתי בְׁ ָך / ּוָבַחרְׁ תֹוָרתְׁ ִתי בְׁ  ּוָבַחלְׁ
ַתֲאָוִתי  ִתי בְׁ ָהַלכְׁ ָך / וְׁ צֹונְׁ ִתי רְׁ ָעַזבְׁ  וְׁ

 

ִתי   לֹא ַבנְׁ ִרי / וְׁ צֹון ִיצְׁ ִתי רְׁ ַלמְׁ ִהשְׁ וְׁ

ַאֲחִריִתי  לְׁ
ִעי   א / ֲעֵלי ִרשְׁ הֹוִסיף ֵחטְׁ ֵביִתי לְׁ ִהרְׁ וְׁ

חֹוָבִתי  וְׁ

 

ִתי  ַגם בֹושְׁ ִלָּמִתי וְׁ ָתה ָפַני / כְׁ ָלֵכן ִכסְׁ  וְׁ
ָך ָמנֹוס / ּוִמָמְך ִהיא   תְׁ ֵאין ִלי ִבלְׁ וְׁ

ִליָחִתי   סְׁ

 

ִחיָלִתי  ָך ַאִין / ּוֵמִאָתְך מְׁ תְׁ  ּומֹוֵחל ִבלְׁ
ָפט ַעבְׁ  ִמשְׁ ִאם ָתִביא בְׁ ָך ַמה   -וְׁ / דְׁ

בּוָרִתי  ִהיא גְׁ

 

ָמִתיּוָמה ֲאִני ּומַ  ָעצְׁ  ה ַחָיי / ּוַמה ֹכִחי וְׁ
ֹכר   ֵאיְך ִתזְׁ ָדף / וְׁ ֹאד ֶנהְׁ ַקש ִנָדף מְׁ כְׁ

שּוָגִתי   מְׁ

 

ִלָּמִתי  ִני כְׁ ִכַסתְׁ ִתי / וְׁ ַלמְׁ ִנכְׁ ִתי וְׁ ֶנֱאַלמְׁ  וְׁ
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אֹות ֶאת   ַמלְׁ ֲאָלה ָתִמיד / לְׁ צֹוָנְך ֶאשְׁ רְׁ

ֵאָלִתי   שְׁ

 

ַחטָ  ֵסִני / ֵמֲעֹונֹוַתי וְׁ ֶהֶרב ַכבְׁ  אִתי וְׁ
ָגלּוִתי  ַדלּוִתי בְׁ ָלאֹוַתי / וְׁ ַהֵבט ֹרב תְׁ  וְׁ

 

ָחִתי  ַרוְׁ ָנְך / לְׁ ֵלם ָאזְׁ ַאל ָנא ַתעְׁ וְׁ

ָעִתי  ַשוְׁ  לְׁ
טֹוָבה ַּגם / ֱאֹמר ָנא ַדי  ָדְך לְׁ ֲעֹרב ַעבְׁ

ָצָרִתי  לְׁ

 

ֶטֶרם יֹום  שּוָעָתְך / בְׁ ֵאִני תְׁ ַהרְׁ וְׁ

מּוָתִתי   תְׁ
ַפח  ִלי בְׁ יֹום ָנפְׁ ֹמְך ָנא ֶאת  וְׁ ִשי / סְׁ מֹוקְׁ

ִפיָלִתי  נְׁ

 

ִתי   ִשי / ֲעֵדי ַקצְׁ ָעה ַנפְׁ ַלֲעָנה ָשבְׁ וְׁ

ַחָיִתי   בְׁ
קּוָמה ָנא   טֹוָבה אֹות / וְׁ ֲעֵשה ִעִּמי לְׁ

ָרִתי  ֶעזְׁ  לְׁ

 

טֹוָבִתי  ִרָנִתי וְׁ ִקי / וְׁ ַנת ֶחלְׁ  ֲהִכי ַאָתה מְׁ
ָחִתי  ִשמְׁ ָכל ִּגיִלי וְׁ גֹוָרִלי ּוַמֲהָלִלי / וְׁ  וְׁ

 

ָדִתי  ֶחמְׁ אֹור ֵעיַני / ּוָמֻעִזי וְׁ שֹון ִלִבי וְׁ  שְׁ
ָוִתי ַשלְׁ נּוָחִתי וְׁ ַשֲעשּוִעי / מְׁ ּגֹוִעי וְׁ  ּוַמרְׁ

 

ֶיה ֲעבֹוָדִתי  ָלְך ִתהְׁ ָך / וְׁ  ֲהִביֵנִני ֲעבֹוָדתְׁ
ֶצה ֶאת   ִתרְׁ ָאשּוָבה / וְׁ ֲהִשיֵבִני וְׁ

שּוָבִתי   תְׁ

 

ַיֵשר ֶאת נְׁ  ָרֶכיָך / וְׁ הֹוֵרִני דְׁ  ִתיָבִתי וְׁ
ַתֲעֶנה ֶאת   ִפָלִתי / וְׁ ַמע ֶאת תְׁ ִתשְׁ וְׁ

 ֲעִתיָרִתי

 

ִריָשִתי  ִתיָך / ֲעֵנִני ָיּה דְׁ ַרשְׁ ָכל ִלִבי דְׁ  בְׁ
ִאי   ֵחה ֶחטְׁ ָמַעי ָלְך / מְׁ ֲאַנֵסָך ֶאת דְׁ

ָעִתי  ִדמְׁ  בְׁ

 

ַנֲחָלִתי ָי ִהיא וְׁ ִקי / יְׁ ָרה ֶחלְׁ ִשי ָאמְׁ ַנפְׁ  וְׁ
ָדְך יֹום  ַחסְׁ ֱאֹסף ָנא ֶאת ֲעֹונֹוַתי / בְׁ

 ֲאִסיָפִתי 

 

ֵצה ָנא ֶאת   ָפֶניָך / רְׁ ִתי לְׁ יֹום ֶלכְׁ וְׁ

 ֲהִליָכִתי 
ֻעָלִתי  ַכר פְׁ ָנה שְׁ צֹוֶנְך / תְׁ ִעם עֹוֵשי רְׁ  וְׁ

 

אּו ָנא  ֵיצְׁ ֲאֵכי ַהֵחן / וְׁ ַלח ַמלְׁ ִתשְׁ וְׁ

ֻעָּמִתי   לְׁ
קֹול רּו / בְׁ ָשלֹום בֹוֲאָך יֹאמְׁ ֶאָחד  וְׁ

ִביָאִתי   בְׁ

 

ֶיה   ָשם ִתהְׁ ָנְך / וְׁ ַגן ֶעדְׁ ִביאּוִני לְׁ יְׁ

ִשיָבִתי   יְׁ
נּוָחִתי  ִשים ָכבֹוד מְׁ אֹוֶרָך / וְׁ ַעֵדן בְׁ ֶאתְׁ  וְׁ

 

ֻסָכִתי  ִרי וְׁ ִהי ִסתְׁ ָפֶניָך / יְׁ אֹור ָגנּוז לְׁ  וְׁ
ָנה ָנא ֶאת   ָנֶפיָך / תְׁ ַתַחת ֵצל כְׁ וְׁ

ִחָצִתי  מְׁ
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 אומרים ג' פעמים:בעת סתימת הקבר 

ַכֵפר ָעֹו הּוא ַרחּום יְׁ ָהִשיב  וְׁ ָבה לְׁ ִהרְׁ ִחית וְׁ לֹא ַישְׁ ן וְׁ

לֹא ָיִעיר ָכל ֲחָמתֹו.  ַאפֹו וְׁ

 

 בסיום סתימת הקבר אומרים: 

ֲעֹו ָסר  לֹא וְׁ ַכב  ִתשְׁ ִאם  ֻכָפר.  תְׁ ָך  ַחָטאתְׁ וְׁ ֶנָך 

ָנֶתָך. ָבה שְׁ ָערְׁ ָת וְׁ ָשַכבְׁ ָחד וְׁ  ִתפְׁ

 

 סתימת הקבר אומרים: לאחר 

ָכל ֵרי,  ַאשְׁ ַהַּמֲעלֹות  ַהֹהֵלְך -ִשיר  הָוה  יְׁ ֵרא  יְׁ

טֹוב ָלְך.  ֶריָך וְׁ ִגיַע ַכֶפיָך ִכי תֹאֵכל ַאשְׁ יְׁ ָרָכיו.  ִבדְׁ

ִתֵלי  ֵתי ֵביֶתָך. ָבֶניָך, ִכשְׁ כְׁ ַירְׁ ֶגֶפן ֹפִרָיהבְׁ ָך כְׁ תְׁ ֶאשְׁ

ָחֶנָך.ִהֵנה ִכי ֻשלְׁ ֵרא כֵ - ֵזיִתים ָסִביב לְׁ ֹבַרְך ָּגֶבר יְׁ ן יְׁ

רּוָשָלִם   יְׁ טּוב  ֵאה בְׁ ּורְׁ ִמִציֹון  הָוה  יְׁ ָך  ָבֶרכְׁ יְׁ הָוה.  יְׁ

ֵאה ּורְׁ ַחֶייָך.  ֵמי  יְׁ ַעל-ֹכל,  ָשלֹום,  ָבֶניָך  לְׁ -ָבִנים 

ָרֵאל.   ִישְׁ
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ימי  בשאר  לאחדתא", ו  דהוא עתיד"  קדיש)ואומרים  

 ( "על ישראל" יש קדאבילות אומרים 

 

ש דַּ ְוִיְתקַּ ל  דַּ ַרָבא.    ִיְתּגַּ ֵמּה  ָרא,    ְבָעְלָמא]ָאֵמן[  שְׁ בְׁ ִדי 

ִויָקֵרב  ָקֵנה,  ֻפרְׁ ַמח  ַיצְׁ וְׁ כּוֵתה,  ַמלְׁ ִליְך  ַימְׁ וְׁ עּוֵתה,  ִכרְׁ

ִשיֵחּה.   ּוְביֹוֵמיכֹון]ָאֵמן[  מְׁ ֵייכֹון  ֵבית    ְבחַּ ָכל  דְׁ ַחֵיי  ּובְׁ

מַ  ּוִבזְׁ ַבֲעָגָלא  ָרֵאל,  ָאֵמן.  ִישְׁ רּו  ִאמְׁ וְׁ ָקִריב,  יהא   -]ָאֵמן  ן 

  ]... רבה  ְשֵמיה שמיה  ֵמי    ְיֵהא  ָעלְׁ ּולְׁ ָעַלם  לְׁ ָבַרְך  מְׁ ַרָבא 

ַנֵשא.   ִיתְׁ רֹוַמם. וְׁ ִיתְׁ ָפַאר. וְׁ ִיתְׁ ַתַבח. וְׁ ִישְׁ ָבַרְך. וְׁ ַמָיא ִיתְׁ ָעלְׁ

ִר  בְׁ ָשא,  ֻקדְׁ דְׁ ֵמּה  ַהָלל שְׁ ִיתְׁ וְׁ ַעֶלה.  ִיתְׁ וְׁ ַהָדר.  ִיתְׁ יְך הּוא.  וְׁ

ָכָתא  ְלֵעָלא  ]ָאֵמן[   ִברְׁ ָכל  ָחָתא  וְׁ ִמן  בְׁ ֻתשְׁ ִשיָרָתא, 

רּו  ִאמְׁ ָמא, וְׁ ָעלְׁ ֶנֱחָמָתא, ַדֲאִמיָרן בְׁ  ]ָאֵמן[ָאֵמן. וְׁ
ל ִיְשָרֵאל   ִמיֵדי עַּ ַעל ָכל ַתלְׁ ִמיֵדיהֹון וְׁ ַעל ַתלְׁ ַעל ַרָבָנן. וְׁ וְׁ

קַ  ָתא  אֹוַריְׁ בְׁ ִקין  ָעסְׁ דְׁ ִמיֵדיהֹון.  ָרא  ַתלְׁ ַאתְׁ בְׁ ִדי  ָתא.  ִדשְׁ

ִחָנא   כֹון  ּולְׁ הֹון  ּולְׁ ָלָנא  ֵהא  יְׁ ַוֲאַתר.  ֲאַתר  ָכל  בְׁ ִדי  וְׁ ָהֵדין 

רּו  ִאמְׁ וְׁ ָעא  ַארְׁ וְׁ ַמָיא  שְׁ ָמאֵרי  ֳקָדם  ִמן  ַרֲחֵמי.  וְׁ ָדא  ִחסְׁ וְׁ

ְשָלָמא   ]ָאֵמן[  ָאֵמן.  ָשָבע   ְיֵהא  וְׁ ַחִיים  ַמָיא,  שְׁ ִמן  ַרָבא 

ֶנָחָמה ַכָפָרה   ִוישּוָעה וְׁ ִליָחה וְׁ ֻאָלה ּוסְׁ פּוָאה ּוגְׁ ֵשיָזָבא ּורְׁ וְׁ

רּו   ִאמְׁ ָרֵאל וְׁ ָכל ַעּמֹו ִישְׁ ַהָצָלה. ָלנּו ּולְׁ ֵריַוח וְׁ ]ָאֵמן[   ָאֵמן.וְׁ

ַרֲחָמיו ַיֲעֶשה ָשלֹום ָעֵלינּו   עֹוֶשה ָשלֹום רֹוָמיו, הּוא בְׁ ִבמְׁ

ַעל כָ  רּו וְׁ ִאמְׁ ָרֵאל, וְׁ  ]ָאֵמן.[ ָאֵמן.ל ַעּמֹו ִישְׁ


