סדר קבורת המת

B U R I A L

S E R V I C E

ישב ְּב ֵס ֶתר
ֵׁ

ֶעלְ יוֹ ן ְ ּבצֵ ל ׁ ַשדַּ י יִ ְתלוֹ נָ ן :א ַֹמר לַ יְ יָ ַמ ְח ִסי
ו ְּמצו ָּד ִתי ֱא־ל ַֹהי ֶא ְב ַטח בּ וֹ ִּ :כי הוּא
יַ ִ ּצילְ ָך ִמ ּ ַפח יָ קו ּׁש ִמדֶּ ֶבר ַהוּוֹ תּ ְ :ב ֶא ְב ָרתוֹ יָ ֶס ְך לָ ְך וְ ַת ַחת ְּכנָ פָ יו
ֶּת ְח ֶסה צִ ָּנה וְ ס ֵֹח ָרה ֲא ִמ ּתוֹ  :ל ֹא ִת ָירא ִמ ּ ַפ ַחד לָ יְ לָ ה ֵמ ֵחץ יָ עוּף
יוֹ ָמםִ :מדֶּ ֶבר ָ ּבאֹפֶ ל יַ ֲהל ְֹך ִמ ֶּק ֶטב יָ ׁשוּד צָ ֳה ָריִ ם :יִ ּפֹל ִמ ִ ּצדְּ ָך
 :רק ְ ּב ֵעינֶ ָיך ַת ִ ּביט וְ ׁ ִש ּ ֻל ַמת
ימינֶ ָך ֵאלֶ ָיך ל ֹא יִ ָ ּג ׁש ַ
ֶאלֶ ף ו ְּר ָב ָבה ִמ ִ
ְר ׁ ָש ִעים ִּת ְר ֶאהִּ :כי ַא ָּתה יְ יָ ַמ ְח ִסי ֶעלְ יוֹ ן ַׂש ְמ ָּת ְמעוֹ נֶ ָך :ל ֹא
ְת ֻא ֶּנה ֵאלֶ ָיך ָר ָעה וְ נֶ גַ ע ל ֹא יִ ְק ַרב ְ ּב ָא ֳהלֶ ָךִּ :כי.

מי שלא ראה קברי ישראל תוך ל’ יום יאמר:
One who has not encountered a Jewish cemetery within 30 days
should recite the following:

ָּבר ּו ְך

ַא ָּתה יְ יָ ֱא־ל ֵֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ ם ֲא ׁ ֶשר יָ צַ ר ֶא ְתכֶ ם
ַ ּב ִדין ,וְ זָ ן וְ כִ לְ ֵּכל ֶא ְתכֶ ם ַ ּב ִדין ,וְ ֵה ִמית ֶא ְתכֶ ם ַ ּב ִדין,
וְ יוֹ ֵד ַע ִמ ְס ּ ַפר ֻּכ ּ ְלכֶ ם ַ ּב ִדין ,וְ הוּא ָע ִתיד לְ ַה ֲחיוֹ ְתכֶ ם וּלְ ַקיֵ ם
ֶא ְתכֶ ם ַ ּב ִדיןּ ָ ,ברו ְּך ַא ָּתה יְ יָ ְמ ַחיֵ ה ַה ֵמ ִתים.
ִ ּגבּ וֹ ר לְ עוֹ לָ ם ֲאדֹנָ יְ ,מ ַח ֵ ּיה ֵמ ִתים ַא ָּתהַ ,רב לְ הוֹ ׁ ִש ַיע.
ְמכַ לְ ֵּכל ַח ִ ּיים ְ ּב ֶח ֶסדְ ,מ ַח ֵ ּיה ֵמ ִתים ְ ּב ַר ֲח ִמים ַר ִ ּבים,
סוֹ ֵמ ְך נוֹ פְ לִ ים ,וְ רוֹ פֵ א חוֹ לִ ים ,ו ַּמ ִּתיר ֲאסו ִּרים ,ו ְּמ ַק ֵ ּים ֱאמוּנָ תוֹ
ישנֵ י ָעפָ רִ ,מי כָ מוֹ ָך ַ ּב ַעל ְ ּגבוּרוֹ ת ו ִּמי דּ וֹ ֶמה ּ ָל ְךֶ ,מלֶ ְך ֵמ ִמית
לִ ׁ ֵ
יח יְ ׁשו ָּעה .וְ נֶ ֱא ָמן ַא ָּתה לְ ַה ֲחיוֹ ת ֵמ ִתים.
ו ְּמ ַח ֶ ּיה ו ַּמצְ ִמ ַ

ַא ָּתה

ישב ְ ּב ֵס ֶתר.
(עמידה ראשונה ).ומתחילין עוד פעם ׁ ֵ
 is started again and recited through theי ׁ ֵֹשב ְ ּב ֵס ֶתר (First stop.) Then
words...

ִּכי ַמלְ ָאכָ יו.

יש מוסיפין:

ישב ְ ּב ֵס ֶתר.
(עמידה שניה ).ומתחילין עוד פעם ׁ ֵ

Some add:

 is started again and recitedי ׁ ֵֹשב ְ ּב ֵס ֶתר (Second stop.) Then
through the words...

וְ ַעל

ָּכל זֶ ה ֲאנַ ְחנ ּו ַחיָ ִבים לְ הוֹ דוֹ ת לְ ָך וּלְ יַ ֵחד ִֹש ְמ ָך ַה ָ ּגדוֹ ל
ַה ִ ּגבּ וֹ ר וְ ַהנּוֹ ָראֵ :אין [נוסח אשכנזְּ :כ ֶע ְר ְּכ ָך] [נוסח ספרדֲ :ערוֹ ְך
לְ ָך] יְ יָ ֱא־ל ֵֹהינ ּו ָ ּבעוֹ לָ ם ַהזֶ ּ ה וְ ֵאין זוּלָ ְת ָך ַמלְ ֵּכנ ּו לְ ַח ֵ ּיי ָהעוֹ לָ ם
יח וְ ֵאין דּ וֹ ֶמה לְ ָך
מ ִש ַ
ַה ָ ּבא ֶאפֶ ס ִ ּבלְ ְּת ָך גֹ ֲּאלֵ נ ּו לִ ימוֹ ת ַה ּ ָ ֹ
מו ִש ֵיענ ּו לִ ְת ִחיַ ת ַה ּ ֵמ ִתים:
ֹ

ִּכי ַמלְ ָאכָ יו יְ צַ ֶ ּוה.
ישב ְ ּב ֵס ֶתר.
(עמידה שלישית ).ומתחילין עוד פעם ׁ ֵ
 is started again and recitedי ׁ ֵֹשב ְ ּב ֵס ֶתר (Third stop.) Then
through the words...

ִּכי ַמלְ ָאכָ יו יְ צַ ֶ ּוה לָ ְך.
ישב ְ ּב ֵס ֶתר.
(עמידה רביעית ).ומתחילין עוד פעם ׁ ֵ

אין עושין סדר המעמדות כשאין אומרים צדוק הדין.

 is started again and recitedי ׁ ֵֹשב ְ ּב ֵס ֶתר (Fourth stop.) Then
through the words...

The following series of stops and recitations is not
performed at times when Tzidduk HaDin is not recited.

ִּכי ַמלְ ָאכָ יו יְ צַ ֶ ּוה לָ ְך לִ ְֹש ָמ ְר ָך.

כשנושאין את הארון להקבר נוהגין לומר י ֵֹשב ְ ּב ֵס ֶתר וגו’ עד פסוק יא .עומדים
“כי” מפסוק יא.
עם הארון ז’ פעמים ,פעם הראשון הוא לאחר שאמרו תיבת ִּ
אחרי העמידה הראשונה חוזרים לומר י ׁ ֵֹשב ְ ּב ֵס ֶתר וגו’ ועומדים עמידה שניה
“כי ַמלְ ָאכָ יו” .וכן הלאה עד שכשגומרים כל הפסוק עומדים עמידה
אחר שאמרו ִּ
האחרונה.

ישב ְ ּב ֵס ֶתר.
(עמידה חמישית ).ומתחילין עוד פעם ׁ ֵ
 is started again and recitedי ׁ ֵֹשב ְ ּב ֵס ֶתר (Fifth stop.) Then
through the words...

ִּכי ַמלְ ָאכָ יו יְ צַ ֶ ּוה לָ ְך לִ ְֹש ָמ ְר ָך ְ ּבכָ ל.

As the deceased is brought to the grave, it is customary to recite
,ישב ְ ּב ֵס ֶתר Tehillim perek 91,
ֵ ׁ until passuk 11. At that point, those
carrying the deceased stop seven times, the first time after reciting
ישב ְ ּב ֵס ֶתר ִּ ,” in passuk 11, after whichכי“ the word,
ֵ ׁ is started again from
the beginning. The second stop is made after saying the words,
ישב ְ ּב ֵס ֶתר ִּ ,” after whichכי ַמלְ ָאכָ יו“
ֵ ׁ is started again. The remainder of
the stops are made after each subsequent word in passuk 11, with
ישב ְ ּב ֵס ֶתר participants returning to the beginning of
ֵ ׁ after each stop.
The final stop is made after the completion of passuk 11.
)(See below for a break-up of passuk 11.

ִּכי ַמלְ ָאכָ יו יְ צַ ֶ ּוה לָ ְך לִ ְֹש ָמ ְר ָך ְ ּבכָ ל דְּ ָרכֶ ָיך:
(עמידה שביעית).
)(Seventh stop.
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תמה תרובק רדס

ישב ְ ּב ֵס ֶתר.
(עמידה שישית ).ומתחילין עוד פעם ׁ ֵ
 is started again and recitedי ׁ ֵֹשב ְ ּב ֵס ֶתר (Sixth stop.) Then
through the words...

יִ ְת ַ ּג ַ ּדל

וְ יִ ְת ַקדַּ ׁש ׁ ְש ֵמ ּה ַר ָ ּבא (קהלָ :א ֵמן)ּ ְ .ב ָעלְ ָמא ְ ּדהוּא
ָע ִתיד לְ ִא ְת ַחדָּ ָתא ,וּלְ ַא ֲחיָ ָאה ֵמ ַתיָ א ,וּלְ ַא ָּס ָקא
יָ ְתהוֹ ן לְ ַחיֵ י ָעלְ ָמא ,וּלְ ִמ ְבנֵ א ַק ְר ָּתא ִדי יְ רו ׁ ְּשלֵ ם ,וּלְ ׁ ַשכְ לָ לָ א
ֵהיכְ לֵ ּה ְ ּבגַ וָ ּה ,וּלְ ֶמ ְע ַקר ּפוּלְ ָחנָ א נֻ כְ ָר ָאה ִמן ַא ְר ָעא ,וְ לַ ֲא ָת ָבא
ּפוּלְ ָחנָ א ִד ׁ ְש ַמיָ א לְ ַא ְת ֵר ּה ,וְ יַ ְמלִ ְיך ֻק ְד ׁ ָשא ְ ּב ִר ְיך הוּא ְ ּב ַמלְ כו ֵּת ּה
יח ּה (קהלָ :א ֵמן)].
יק ֵרב ְמ ׁ ִש ֵ
ִויק ֵר ּה[ ,נוסח ספרד :וְ יַ צְ ַמח ּ ֻפ ְר ָקנֵ ּה וִ ָ
ָ
ּ
ּ
ְ ּב ַח ֵייכוֹ ן ו ְּביוֹ ֵמיכוֹ ן ו ְּב ַח ֵיי ְדכָ ל ֵ ּבית יִ ְׂש ָר ֵאלּ ַ ,ב ֲעגָ לָ א ו ִּבזְ ַמן
ָק ִריב ,וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן:
(קהלָ :א ֵמן .יְ ֵהא ׁ ְש ֵמ ּה ַר ָ ּבא ְמבָ ַר ְך ל ְָעלַם ּול ְָעל ְֵמי ָעל ְַמ ָ ּיא):

האבל אומר ברכה זו וקורע.
The mourner recites the following berachah and then
tears his garment.

ָּבר ּו ְך

ַא ָּתה יְ יָ ֱא־ל ֵֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ ם דַּ ָ ּין ָה ֱא ֶמת:
כשמשימין את הנפטר בקבר אומרים:
When the deceased is placed in the grave, recite:

יְ יָ

נָ ַתן וַ יְ יָ לָ ָקח יְ ִהי ׁ ֵשם יְ יָ ְמב ָֹר ְך :וְ הוּא ַרחוּם יְ כַ ּ ֵפר ָעוֹן וְ ל ֹא
יַ ְֹש ִחית וְ ִה ְר ָ ּבה לְ ָה ִֹשיב ַאפּוֹ וְ ל ֹא יָ ִעיר ָּכל ֲח ָמתוֹ:

יְ ֵהא ׁ ְש ֵמ ּה ַר ָ ּבא ְמ ָב ַר ְך לְ ָעלַ ם וּלְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמ ָ ּיא:
יִ ְת ָ ּב ַר ְך וְ יִ ׁ ְש ַּת ַ ּבח וְ יִ ְת ּ ָפ ַאר וְ יִ ְתרוֹ ַמם וְ יִ ְתנַ ּ ֵׂשא וְ יִ ְת ַהדָּ ר וְ יִ ְת ַע ּ ֶלה
וְ יִ ְת ַה ּ ָלל ׁ ְש ֵמ ּה דְּ ֻק ְד ׁ ָשא ְ ּב ִר ְיך הוּא (קהלּ ְ :ב ִר ְ
יך ה ּוא) ,לְ ֵ ֽע ּ ָלא ִמן
ָּכל (בעשי"ת :לְ ֵ ֽע ּ ָלא [וּ]לְ ֵ ֽע ּ ָלא ִמ ָּכל) ִ ּב ְרכָ ָתא וְ ׁ ִש ָיר ָתא ֻּת ׁ ְש ְ ּב ָח ָתא
וְ נֶ ֱח ָמ ָתא ,דַּ ֲא ִמ ָירן ְ ּב ָעלְ ָמא ,וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן (קהלָ :א ֵמן):
יְ ֵהא ׁ ְשלָ ָמא ַר ָ ּבא ִמן ׁ ְש ַמ ָ ּיא ,וְ ַח ִ ּיים [נוסח ספרד :טוֹ ִבים] ָעלֵ ֽינ ּו
וְ ַעל ָּכל יִ ְׂש ָר ֵאל ,וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן (קהלָ :א ֵמן):

נוהגין שאין מקבלים את הכלי שמשליכים בו את העפר מיד ליד אלא זה מניחה
על הארץ וזה נוטלה משם.
It is customary not to pass the shovel from hand to hand. It is initially
placed on the ground and each person lifts it from there.

כשאומרים תחנון נוהגין לומר צדוק הדין:
When Tachanun is recited, it is customary to recite
Tzidduk HaDin.

מיד אחר סתימת הקבר נוהגין לומר צדוק הדין:
It is customary to recite Tzidduk HaDin immediately after the burial:

עֹ ֶׂשה ׁ ָשלוֹ ם (יש אומרים בעשי"תַ :ה ׁ ָשלוֹ ם) ִ ּב ְמרוֹ ָמיו ,הוּא ְ ּב ַר ֲח ָמיו
יַ ֲע ֶׂשה ׁ ָשלוֹ ם ָעלֵ ֽינ ּו וְ ַעל ָּכל יִ ְׂש ָר ֵאל ,וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן (קהלָ :א ֵמן):

צדוק הדין

ַהצ ּור

TZI DD UK HADI N

אחרי הקדיש אומרים א־ל מלא רחמים:
After reciting Kaddish, Keil Malei is recited:

ָּת ִמים ּ ָפ ֳעלוֹ ִּכי כָ ל ְד ָרכָ יו ִמ ְֹש ּ ָפט ֵא־ל ֱאמוּנָ ה וְ ֵאין ָעוֶ ל
ֹאמר לוֹ ַמה
צַ ִדיק וְ יָ ָֹשר הוּאַ :הצוּר ָּת ִמים ְ ּבכָ ל ּפ ַֹעלִ .מי י ַ
ִּתפְ ָעלַ .ה ּ ַֹשלִ יט ְ ּב ַמ ָטה ו ְּב ַמ ַעלֵ .מ ִמית ו ְּמ ַחיֶ ה מוֹ ִריד ְֹשאוֹ ל וַ יָ ַעלַ :הצוּר
ֹאמר לוֹ ַמה ַּת ֲע ֶשֹהָ .הא ֵֹמר וְ עֹ ֶשֹהֶ .ח ֶסד ִחנָ ם
ָּת ִמים ְ ּבכָ ל ַמ ֲע ֶשֹהִ .מי י ַ
לָ נ ּו ַת ֲע ֶשֹה .ו ִּבזְ כוּת ַה ֶּנ ֱע ַקד ְּכ ֶשֹהַ .ה ְק ִֹש ָיבה וַ ֲע ֵשֹה :צַ דִּ יק ְ ּבכָ ל ְד ָרכָ יו
ַהצוּר ָּת ִמיםֶ .א ֶר ְך ַא ּ ַפיִ ם ו ָּמלֵ א ַר ֲח ִמיםֲ .חמוֹ ל נָ א וְ חוּס נָ א ַעל ָאבוֹ ת
ו ָּבנִ יםִּ .כי לְ ָך ָאדוֹ ן ַה ְּסלִ חוֹ ת וְ ָה ַר ֲח ִמים :צַ דִּ יק ַא ָּתה יְ יָ לְ ָה ִמית וּלְ ַה ֲחיוֹ ת.
ַא ּ ֶֹשר ְ ּביָ ְד ָך ּ ִפ ְקדּ וֹ ן ָּכל רוּחוֹ תָ .חלִ ילָ ה לְ ָך זִ כְ רוֹ נֵ נ ּו לִ ְמחוֹ ת .וְ יִ ְהי ּו נָ א ֵעינֶ ָיך
ְ ּב ַר ֲח ִמים ָעלֵ ינ ּו פְ קוּחוֹ תִּ .כי לְ ָך ָאדוֹ ן ַה ַר ֲח ִמים וְ ַה ְּסלִ חוֹ תָ :א ָדם ִאם ֶ ּבן
ָֹשנָ ה יִ ְחיֶ ה .אוֹ ֶאלֶ ף ָֹשנִ ים יִ ְחיֶ הַ .מה יִ ְתרוֹ ן לוֹ ְּכל ֹא ָהיָ ה יִ ְהיֶ הּ ָ .ברו ְּך דַּ ָ ּין
ָה ֱא ֶמת ֵמ ִמית ו ְּמ ַח ֶ ּיהּ ָ :ברו ְּך הוּא ִּכי ֶא ֶמת דִּ ינוֹ  .ו ְּמֹשוֹ ֵטט ַהכּ ֹל ְ ּב ֵעינוֹ .
ו ְּמ ַֹשלֵ ם לְ ָא ָדם ֶח ּ ְֹשבּ וֹ נוֹ וְ ִדינוֹ  .וְ ַהכּ ֹל לִ ְֹשמוֹ הוֹ ָדיָ ה יִ ֵּתנוּ :יָ ַד ְענ ּו יְ יָ ִּכי
צֶ ֶדק ִמ ְֹש ּ ָפ ֶט ָיךִּ .תצְ ַדק ְ ּב ָד ְב ֶר ָך .וְ ִתזְ ֶּכה ְ ּב ָֹשפְ ֶט ָך .וְ ֵאין לְ ַה ְר ֵהר ַא ַחר ִמ ַדת
ָֹשפְ ֶט ָך .צַ דִּ יק ַא ָּתה יְ יָ וְ יָ ָֹשר ִמ ְֹש ּ ָפ ֶט ָיך :דַּ ָ ּין ֱא ֶמתֹ .שוֹ פֵ ט צֶ ֶדק וֶ ֱא ֶמת.
ָ ּברו ְּך דַּ ָ ּין ָה ֶא ֶמתֶֹ .ש ָּכל ִמ ְֹש ּ ָפ ָטיו צֶ ֶדק וָ ֱא ֶמת :נֶ פֶ ֹש ָּכל ַחי ְ ּביָ ֶד ָך .צֶ ֶדק
ֹאמר לַ ּ ַמלְ ָא ְך ֶה ֶרף יָ ֶד ָך:
יטת צֹאן יָ ֶד ָך .וְ ת ַ
ָמלְ ָאה יְ ִמינְ ָך וְ יָ ֶד ָךַ .ר ֵחם ַעל ּ ְפלֵ ַ
ְ ּגדוֹ ל ָה ֵעצָ ה וְ ַרב ָה ֲעלִ ילִ ָ ּיה ֲא ֶֹשר ֵעינֶ ָיך פְ ֻקחוֹ ת ַעל ָּכל דַּ ְרכֵ י ְבנֵ י ָא ָדם
לָ ֵתת לְ ִאיֹש ִּכ ְד ָרכָ יו וְ כִ פְ ִרי ַמ ֲעלָ לָ יו :לְ ַה ִ ּגיד ִּכי יָ ָֹשר יְ יָ צו ִּרי וְ ל ֹא ַעוְ לָ ָתה
בּ וֹ  :יְ יָ נָ ַתן וַ יְ יָ לָ ָקח יְ ִהי ֵֹשם יְ יָ ְמב ָֹר ְך :וְ הוּא ַרחוּם יְ כַ ּ ֵפר ָעוֹ ן וְ ל ֹא יַ ְֹש ִחית
וְ ִה ְר ָ ּבה לְ ָה ִֹשיב ַא ּפוֹ וְ ל ֹא יָ ִעיר ָּכל ֲח ָמתוֹ :

לנפטר זכר:
For a departed male:

ֵא־ל ָמלֵ א

ַר ֲח ִמיםׁ ,שוֹ כֵ ן ַ ּב ּ ְמרוֹ ִמיםַ ,ה ְמצֵ א ְמנו ָּחה
נְ כוֹ נָ ה ַעל ַּכנְ פֵ י ַה ׁ ּ ְשכִ ינָ הּ ְ ,ב ַמ ֲעלוֹ ת ְקדוֹ ׁ ִשים
ו ְּטהוֹ ִרים ְּכז ַֹהר ָה ָר ִק ַיע ַמזְ ִה ִיריםֶ ,את נִ ׁ ְש ַמת (פלוני ֶּבן פלוני) ׁ ֶש ָהלַ ְך
לְ עוֹ לָ מוֹ ּ ַ ,ב ֲעבוּר ֶֹש ִמ ְֹש ּ ַפ ְח ּתוֹ נוֹ ְד ִבים ְ ּבלִ י נֶ ֶדר צְ ָד ָקה ְ ּב ַעד
ַהזְ ָּכ ַרת נִ ׁ ְש ָמתוֹ ּ ְ ,בגַ ן ֵע ֶדן ְּת ֵהא ְמנו ָּחתוֹ  ,לָ כֵ ן ַ ּב ַעל ָה ַר ֲח ִמים
יַ ְס ִּת ֵירה ּו ְ ּב ֵס ֶתר ְּכנָ פָ יו לְ עוֹ לָ ִמים ,וְ יִ צְ רוֹ ר ִ ּבצְ רוֹ ר ַה ַח ִ ּיים ֶאת
ֹאמר ָא ֵמן.
נִ ׁ ְש ָמתוֹ  ,יְ יָ הוּא נַ ֲחלָ תוֹ  ,וְ יָ נו ַּח ְ ּב ׁ ָשלוֹ ם ַעל ִמ ׁ ְש ָּכבוֹ  .וְ נ ַ
לנקבה:
For a departed female:

ֵא־ל ָמלֵ א

אחרי צדוק הדין אומרים קדיש דהוא עתיד:
After Tzidduk Hadin, Kaddish is recited as follows:
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ַר ֲח ִמיםׁ ,שוֹ כֵ ן ַ ּב ּ ְמרוֹ ִמיםַ ,ה ְמצֵ א ְמנו ָּחה
נְ כוֹ נָ ה ַעל ַּכנְ פֵ י ַה ׁ ּ ְשכִ ינָ הּ ְ ,ב ַמ ֲעלוֹ ת ְקדוֹ ׁ ִשים
יריםֶ ,את נִ ׁ ְש ַמת (פלונית ַ ּבת פלוני)
ו ְּטהוֹ ִרים ְּכז ַֹהר ָה ָר ִק ַיע ַמזְ ִה ִ
ׁ ֶש ָהלְ כָ ה לְ עוֹ לָ ָמ ּהּ ַ ,ב ֲעבוּר ֶֹש ִמ ְֹש ּ ַפ ְח ָּת ּה נוֹ ְד ִבים ְ ּבלִ י נֶ ֶדר
צְ ָד ָקה ְ ּב ַעד ַהזְ ָּכ ַרת נִ ׁ ְש ָמ ָת ּהּ ְ ,בגַ ן ֵע ֶדן ְּת ֵהא ְמנו ָּח ָת ּה ,לָ כֵ ן
ַ ּב ַעל ָה ַר ֲח ִמים יַ ְס ִּת ֶיר ָה ְ ּב ֵס ֶתר ְּכנָ פָ יו לְ עוֹ לָ ִמים ,וְ יִ צְ רוֹ ר ִ ּבצְ רוֹ ר
ַה ַח ִ ּיים ֶאת נִ ׁ ְש ָמ ָת ּה ,יְ יָ הוּא נַ ֲחלָ ָת ּה ,וְ ָתנו ַּח ְ ּב ׁ ָשלוֹ ם ַעל
ֹאמר ָא ֵמן.
ִמ ׁ ְש ָּכ ָב ּה .וְ נ ַ

ָּכל (בעשי"ת :לְ ֵע ּ ָלא [וּ]לְ ֵע ּ ָלא ִמ ָּכל) ִ ּב ְרכָ ָתא וְ ׁ ִש ָיר ָתא ֻּת ׁ ְש ְ ּב ָח ָתא
וְ נֶ ֱח ָמ ָתא ,דַּ ֲא ִמ ָירן ְ ּב ָעלְ ָמא ,וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן (קהלָ :א ֵמן).
יְ ֵהא ׁ ְשלָ ָמא ַר ָ ּבא ִמן ׁ ְש ַמ ָ ּיא וְ ַח ִ ּיים [נוסח ספרד :טוֹ ִבים] ָעלֵ ינ ּו וְ ַעל
ָּכל יִ ְׂש ָר ֵאל ,וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן (קהלָ :א ֵמן):

בימים שאין אומרים תחנון וכן בלילה וכן בערב שבת אחר
חצות ,אין אומרים צדוק הדין ולא קדיש דהוא עתיד ולא א־ל
מלא ,אלא אומרים תהלים פרק טז ואחר כך קדיש יתום:
On days that Tachanun is not recited, as well as at night
and after midday on Friday, Tzidduk HaDin is not recited,
nor the above Kaddish, nor Keil Malei. Instead, Tehillim
perek 16 is recited, followed by the regular Mourner’s
Kaddish:

עֹ ֶׂשה ׁ ָשלוֹ ם (יש אומרים בעשי"תַ :ה ּׁ ָשלוֹ ם) ִ ּב ְמרוֹ ָמיו ,הוּא יַ ֲע ֶׂשה
ׁ ָשלוֹ ם ָעלֵ ינוּ ,וְ ַעל ָּכל יִ ְׂש ָר ֵאל ,וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן (קהלָ :א ֵמן):

ִמכְ ָּתם

יתי ָב ְךָ :א ַמ ְר ְּת לַ יְ יָ ֲאדֹנָ י
לְ ָדוִ ד ׁ ָש ְמ ֵרנִ י ֵא־ל ִּכי ָח ִס ִ
ָא ָּתה טוֹ ָב ִתי ַ ּבל ָעלֶ ָיך :לִ ְקדוֹ ׁ ִשים ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ָא ֶרץ
ֵה ּ ָמה וְ ַאדִּ ֵירי ָּכל ֶחפְ צִ י ָבם :יִ ְרבּ ּו ַע ְ ּצבוֹ ָתם ַא ֵחר ָמ ָהר ּו ַ ּבל
ַא ִּס ְיך נִ ְס ֵּכ ֶיהם ִמדָּ ם ו ַּבל ֶא ּ ָׂשא ֶאת ׁ ְשמוֹ ָתם ַעל ְׂשפָ ָתי :יְ יָ ְמנָ ת
ֶחלְ ִקי וְ כוֹ ִסי ַא ָּתה ּתוֹ ִמ ְיך גּוֹ ָרלִ יֲ :ח ָבלִ ים נָ פְ ל ּו לִ י ַ ּב ְּנ ִע ִמים ַאף
נַ ֲחלָ ת ׁ ָשפְ ָרה ָעלָ יֲ :א ָב ֵר ְך ֶאת יְ יָ ֲא ׁ ֶשר יְ ָעצָ נִ י ַאף לֵ ילוֹ ת יִ ְּסרוּנִ י
ימינִ י ַ ּבל ֶא ּמוֹ ט :לָ כֵ ן ָׂש ַמח
יתי יְ יָ לְ נֶ גְ דִּ י ָת ִמיד ִּכי ִמ ִ
כִ לְ יוֹ ָתיִ ׁ :ש ִ ּו ִ
לִ ִ ּבי וַ ָ ּיגֶ ל ְּכבוֹ ִדי ַאף ְ ּב ָׂש ִרי יִ ׁ ְשכּ ֹן לָ ֶב ַטחִּ :כי ל ֹא ַת ֲעזֹב נַ פְ ׁ ִשי
ת :תוֹ ִד ֵיענִ י א ַֹרח ַח ִ ּיים
לִ ׁ ְשאוֹ ל ל ֹא ִת ֵּתן ֲח ִס ְיד ָך לִ ְראוֹ ת ׁ ָש ַח ּ
ימינְ ָך נֶ צַ ח:
ש ַׂבע ְׂש ָמחוֹ ת ֶאת ּ ָפנֶ ָיך נְ ִעמוֹ ת ִ ּב ִ

בין כשאומרים צדוק הדין ובין כשאין אומרים ,ממשיכים
כדלהלן:
Whether or not Tzidduk Hadin is recited, all continue as
follows:

כשנפרדים מן מת זכר אומרים:
Upon departing from a deceased male say:

גוֹרלְ ָך לְ ֵקץ ַה ָ ּי ִמין:
נוּח ְ ּב ָֹשלוֹם וְ ַת ֲעמֹד לְ ָ
לֵ ְך ְ ּב ָֹשלוֹם וְ ָת ַ
כשנפרדים מן מת נקבה אומרים:
Upon departing from a deceased female say:

גוֹרלֵ ְך לְ ֵקץ ַה ָ ּי ִמין:
נוּחי ְב ָֹשלוֹם וְ ַת ֲעמ ִֹדי לְ ָ
לְ כִ י ְב ָֹשלוֹם וְ ָת ִ

יִ ְת ַ ּג ַ ּדל

וְ יִ ְת ַקדַּ ׁש ׁ ְש ֵמ ּה ַר ָ ּבא (קהלָ :א ֵמן)ּ ְ .ב ָעלְ ָמא דִּ י ְב ָרא
כִ ְרעו ֵּת ּה ,וְ יַ ְמלִ ְיך ַמלְ כו ֵּת ּה[ ,נוסח ספרד :וְ יַ צְ ַמח
יק ֵרב ְמ ׁ ִש ֵ
ּ ֻפ ְר ָקנֵ ּה וִ ָ
יח ּה (קהלָ :א ֵמן)ּ ְ ].ב ַח ֵ ּייכוֹ ן ו ְּביוֹ ֵמיכוֹ ן ו ְּב ַח ֵ ּיי
ְדכָ ל ֵ ּבית יִ ְׂש ָר ֵאלּ ַ ,ב ֲעגָ לָ א ו ִּבזְ ַמן ָק ִריב וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן:
(קהלָ :א ֵמן .יְ ֵהא ׁ ְש ֵמ ּה ַר ָ ּבא ְמבָ ַר ְך ל ְָעלַם ּול ְָעל ְֵמי ָעל ְַמ ָ ּיא):
יְ ֵהא ׁ ְש ֵמ ּה ַר ָ ּבא ְמ ָב ַר ְך לְ ָעלַ ם וּלְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמ ָ ּיא:

המלוים עושים שורה והאבלים עוברים בלי נעליים ומנחמים אותם ואומרים:
Those present at the burial form two rows, through which the
mourners, after removing their shoes, walk. Those forming the rows
recite the traditional words of consolation:

ַה ָמקוֹ ם יְ נַ ֵחם ֶא ְתכֶ ם ְ ּבתוֹ ְך ְֹש ָאר ֲא ֵבלֵ י צִ יוֹ ן וִ יר ֹ ּו ָשלָ יִ ם:
כשיוצאים מבית הקברות תולשים עשבים וזורקים לאחוריהם ואומרים:
As the participants leave the cemetery, each person throws some
blades of grass over his/her shoulder and says:

יִ ְת ָ ּב ַר ְך וְ יִ ׁ ְש ַּת ַ ּבח וְ יִ ְת ּ ָפ ַאר וְ יִ ְתרוֹ ַמם וְ יִ ְתנַ ּ ֵׂשא וְ יִ ְת ַהדָּ ר וְ יִ ְת ַע ּ ֶלה
וְ יִ ְת ַה ּ ָלל ׁ ְש ֵמ ּה דְּ ֻק ְד ׁ ָשא ְ ּב ִר ְיך הוּא (קהלּ ְ :ב ִר ְ
יך ה ּוא) ,לְ ֵע ּ ָלא ִמן

וְ יָ צִ יצ ּו ֵמ ִעיר ְּכ ֵע ֶשֹב ָה ָא ֶרץ :זָ כוּר ִּכי ָעפָ ר ֲאנָ ְחנוּ:
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