סדר השכבת המת
ֵך נְכוֹחוִֹ .כּי ָעפָר
בוֹתם הוֹל ְ
ֵבּית ַי ֲעקֹב ְלכוּ ְונ ְֵלכָה ְבּאוֹר ְיָיֵ .אל ֶאל ִֹהים ְיָי ִד ֶבּר ַוי ְִקרָא אָרֶץ ִמ ִמ ְזרַח ֶשׁ ֶמשׁ עַד ְמבוֹאוָֹ .יבֹא ָשׁלוֹם יָנוּחוּ ַעל ִמ ְשׁ ְכּ ָ
תּשׁוּב) .ג"פ(
ְאל ָע ָפר ָ
אַתּה ו ֶ
ָ
אַתּה
ֵך ְבּגֵיא ַצ ְל ָמוֶת לֹא ִאירָא רָע ִכּי ָ
ְחנִי ְב ַמ ְעגְּ לֵי ֶצדֶק ְל ַמעַן ְשׁמוֹ :גַּם ִכּי ֵאל ְ
ַפ ִשׁי יְשׁוֹבֵב ַינ ֵ
יצנִי ַעל ֵמי ְמנֻחוֹת ְי ַנ ֲה ֵלנִי :נ ְ
ֶשׁא י ְַר ִבּ ֵ
ִמזְמוֹר ְל ָדוִד ְיהֹוָה ר ִֹעי לֹא ֶא ְח ָסרִ :בּנְאוֹת דּ ֶ
ָמים:
ֶך י ִ
ְשׁ ְב ִתּי ְבּבֵית ְיהֹוָה ְלאֹר ְ
ְמי ַחיָּי ו ַ
ָחסֶד י ְִר ְדּפוּנִי כָּל י ֵ
אַך טוֹב ו ֶ
כּוֹסי ְר ָויָהְ :
ֹאשׁי ִ
ְתּ ַב ֶשּׁ ֶמן ר ִ
ֲמנִיַ :תּ ֲער ְֹך ְל ָפנַי ֻשׁ ְל ָחן ֶנגֶד צ ְֹררָי ִדּ ַשּׁנ ָ
ְתּ ָך ֵה ָמּה ְי ַנח ֻ
וּמ ְשׁ ַענ ֶ
ִע ָמּ ִדי ִשׁ ְב ְט ָך ִ
ֲמתּוֹ :לֹא ִתירָא
וְסוֹחרָה א ִ
ֱסהִ ,צנָה ֵ
ָפיו ֶתּח ֶ
ְת ַחת ְכּנ ָ
ָס ְך ָל ְך ,ו ַ
ֶבר ַהווֹתְ :בּ ֶא ְברָתוֹ י ֶ
יל ָך ִמ ַפּח יָקוּשִׁ ,מד ֶ
ָתיֱ ,אל ַֹהי ֶא ְב ַטח בּוִֹ :כּי הוּא י ִַצ ְ
וּמצוּד ִ
יוֹשׁב ְבּ ֵס ֶתר ֶע ְליוֹןְ ,בּ ֵצל ַשׁדַי י ְִתלוֹנָן :א ַֹמר ַל ְיָי ַמ ְח ִסי ְ
ֵ
אַתּה ְיָי ַמ ְח ִסיֶ ,ע ְליוֹן
ֻמת ְר ָשׁ ִעים ִתּ ְר ֶאהִ :כּי ָ
ְשׁל ַ
ֶיך ַת ִבּיט ,ו ִ
ֶיך לֹא ִיגָשׁ :רַק ְבּ ֵעינ ָ
ֶךֵ ,אל ָ
ימינ ָ
וּר ָב ָבה ִמ ִ
לוֹךִ ,מ ֶק ֶטב יָשׁוּד ָצ ֳה ָריִם :יִפּוֹל ִמ ִצ ְד ָך ֶאלֶף ְ
ֶבר ָבּא ֶֹפל ַי ֲה ְ
יוֹמםִ :מד ֶ
ִמ ַפּ ַחד לָילָהֵ ,מ ֵחץ יָעוּף ָ
ְתנִיןִ :כּי
רוֹךִ ,תּ ְרמוֹס ְכּ ִפיר ו ַ
ָפ ֶתן ִתּ ְד ְ
ֶךַ :על ַשׁ ַחל ו ֶ
ִשׂאוּנ ְָךֶ ,פּן ִתּגוֹף ָבּ ֶא ֶבן ר ְַגל ָ
ַפּיִם י ָ
ֶיךַ :על כּ ַ
ָךִ ,ל ְשׁ ָמ ְר ָך ְבּכָל ְד ָרכ ָ
ֶךִ :כּי ַמ ְלאָכָיו י ְַצוֶה ל ְ
ָעהְ ,ו ֶנגַע לֹא י ְִק ַרב ְבּאָהֳל ָ
ֶיך ר ָ
ֶך :לֹא ְת ֻאנֶה ֵאל ָ
ַשׂ ְמ ָתּ ְמעוֹנ ָ
ישׁוּע ִתי:
ְאַר ֵאהוּ ִבּ ָ
יעהוּ ,ו ְ
אַשׂ ִבּ ֵ
ָמים ְ
ֶך י ִ
ַבּדֵהוּ :אֹר ְ
ֲח ְל ֵצהוּ ַואֲכ ְ
וא ֱענֵהוִּ ,עמוֹ אָנ ִֹכי ְבּ ָצרָה ,א ַ
ָאנִי ֶ
אַשׂ ְג ֵבהוּ ִכּי יָדַע ְשׁ ִמי :י ְִקר ֵ
ֲפ ְל ֵטהוַּ ,
ִבי ָח ַשׁק ַוא ַ
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ַפשׁוֹ וְ ִנ ְשׁ ָמתוֹ ִעם
נוּח נ ְ
וְת ַ
יךָ .
ֲב ֶד ָ
אַב ָר ָהם ִי ְצ ָחק וְ ַי ֲעקֹב ע ָ
עוֹלםֲ ,חמוֹל ַעל )פב"פ( ַה ֵמת ַה ָלז ֶשׁהוּא ֶבּן ְ
ִרבּוֹנוֹ ֶשׁל ָ
וּלעֲוֹנוֹת ִמ ְמ ֵתי ַע ְמ ָך ִי ְש ָר ֵאל
וְסוֹל ַח ַל ֲח ָט ִאים ַ
ֵ
מוֹחל
אַתּה ֵ
רוּך ָ
וּמ ִמית ַח ִייםָ .בּ ְ
אַתּה ְמ ַחיֶה ַה ֵמ ִתים ֵ
יקיםִ .כּי ָ
ַה ַצ ִדּ ִ
בוֹתינוֶּ .שׁ ְתּ ַס ֵבב ַמ ְל ֲא ֵכי ַר ֲח ִמים )פ"א( ִל ְפנֵי ַה ֵמת ֶשׁהוּא ַע ְב ְד ָך
ֶיך ְי ָי ֶאל ֵֹהינוּ וֵאל ֵֹהי ֲא ֵ
וּב ֵכן ְי ִהי ָרצוֹן ִמ ְל ָפנ ָ
נוּניםְ .
ְבּ ַת ֲח ִ
רוּך
ֵהינֹםָ .בּ ְ
וּמ ִדּינָהּ ֶשׁל ג ִ
וּמיוֹם ָר ָעה ִ
בוֹתינוּ ַמ ְשׂ ִכּיל ֶאל ָדלַ .מ ְל ֵטהוּ ִמ ָכּל ָצ ָרה ִ
אַתּה ְי ָי ֱאל ֵֹהינוּ וֵאל ֵֹהי ֲא ֵ
ֶבּן ֲא ָמ ֶת ָך וְ ָ
פּוֹדה ַעמוֹ
רוּך ֶ
וּל ִי ְר ֵאי ְשׁמוָֹ .בּ ְ
ֲב ָדיו ְ
רוֹמיו ַלע ָ
עוֹשׂה ָשׁלוֹם ִבּ ְמ ָ
אַתּה ָה ֶ
רוּך ָ
וּב ַעל ָה ַר ֲח ִמים )ב"פ(ָ .בּ ְ
אַתּה ְגדוֹל ַה ֶח ֶסד ַ
ָ
בוֹתינוֶּ .שׁ ִתּ ְזכּוֹר ְזכוּת ְבּ ִרית
ֶיך ְי ָי ֱאל ֵֹהינוּ וֵאל ֵֹהי ֲא ֵ
וּב ֵכן ְי ִהי ָרצוֹן ִמ ְל ָפנ ָ
פּוּר ָע ִניוֹת ְבּ ַר ֲח ִמים) .ג"פ( ְ
ִי ְשׂ ָר ֵאל ִמ ִמינֵי ְ
ח ִמים) .ה"פ(
כּוֹרת ַה ְבּ ִרית ְבּ ַר ֲח ִמים )ד"פ(ְ .בּ ַר ֲ
אַתּה ֵ
רוּך ָ
יצהוָּ .בּ ְ
וְת ֲח ִל ֵ
ֵיהנֹם ַ
יפת ג ִ
קוֹדשׁ ֶשׁ ִבּ ְב ָשׂרוֹ וְ ִי ְהיֶה ִפּ ְדיוֹן לוֹ ִמ ְשׂ ֵר ַ
ֶ
אַתּה ְי ָי ֱאל ֵֹהינוּ
יך ָה ַר ִבּים )ו"פ( .וְ ָ
יך ְל ַר ֲח ֶמ ָ
יצהוּ ֶשׁהוּא ָצ ִר ְ
יפת ֵאש ַתּ ֲח ִל ֵ
ֲלם ִפּ ְשׁ ֵעי ַה ֵמת ַהזֶה ַע ְב ֶד ָך ִמ ְשׂ ֵר ַ
וְהע ֵ
ַה ְס ֵתּר ַ
רוֹך ִכּי
יקים ְבּגַן ֵע ֶדן ִי ְד ְ
ילה ְבּ ַר ֲח ִמים )ז"פ(ִ .עם ַר ְג ֵלי ַה ַצ ִד ִ
ֲל ָ
ְרב ָהע ִ
אַתּה ְגדוֹל ָה ֵע ָצה ו ַ
רוּך ָ
יךָ .בּ ְ
קוֹר ֶא ָ
וְס ָלח ְל ָכל ְ
טוֹב ַ
אָמן ֵכּן
דוֹלים וְרוֹב ַתּ ֲחנוּנִ ים ְל ֵמ ֵתי ַעמוֹ ִי ְשׂ ָר ֵאל ֵ
נוֹתן ַר ֲח ִמים ְג ִ
אַתּה ַה ֵ
רוּך ָ
ידיו ִי ְשׁמוֹרָ .בּ ְ
ְמקוֹם ְי ָשׁ ִרים הוּא ַר ְג ֵלי ֲח ִס ָ
ְי ִהי ָרצוֹן.
אוֹת ָך ַמ ֲח ָלצוֹת
יך וְ ַה ְל ֵבּשׁ ְ
יך עֲוֹ ֶנ ָ
ֱב ְר ִתּי ֵמ ָע ֶל ָ
ֹאמר ֵא ָליו ְר ֵאה ֶהע ַ
צוֹאים ֵמ ָע ָליו ַוי ֶ
ָדים ַה ִ
עוֹמ ִדים ְל ָפנָיו ָה ִסירוּ ַה ְבּג ִ
ֹאמר ֶאל ָה ְ
ַען ַוי ֶ
ַוי ַ

