גיסנדיג אויפן קאפ:

עֹורב
ֺצֹותיו ַת ְל ַת ִלים ְׁשחֹורֹות ָכ ֵ
רֹאׁשֹו ֶכ ֶתם ָפז ְקו ָ

ווען מען בינד די העמד /הויזען /קיטל/שטרימט
.

אויף די אויגען:

יקי ָמיִם ר ֲֹחצֹות ֶב ָח ָלב י ְֹׁשבֹות
ֵעינָיו ְכיֹונִ ים ַעל ֲא ִפ ֵ
ַעל ִמ ֵלאת.
אויף די באקען רעכטע צוערשט:

ֹשם ִמגְ ְדלֹות ֶמ ְר ָק ִחים.
ְל ָחיָו ַכ ֲערּוגַת ַהב ֶ

א ב ג ד ה ו ז ח ט י
ווען מען ווארפט אראפ דעם טעלער נאכן זילוף זאגט מען

ַחנו נִ ְׁמ ָל ְׁטנו
ַה ַפח נִ ְׁש ָבר וַתַנ ְׁ
ווען מען בינדעט דאס גארטל זאגן אלע צוזאמען הויך ביי יעדן דריי
איין ווארט

אויף די ליפן:

ׁשֹושנִ ים נ ְֹטפֹות מֹור ע ֵֹבר.
תֹותיו ַ
ִש ְפ ָ
אויף די האלדז:

ַש ִחית
א) וְׁ הוא ב) ַרחום ג) יְׁ ַכ ֵפר ד) ָעֹון ה) וְׁ לֹא ו) י ְׁ
ָעיר יב) ָכל
וְׁ ִה ְׁר ָבה ח) ְׁל ָה ִשיב ט) תַפֹו י) וְׁ לֹא יא) י ִ
ֲח ָמתֹו

ָאר ְך ְכ ִמגְ ַדל ַה ֵשןֵ ,עי ַני ְִך ְב ֵרכֹות ְב ֶח ְׁשבֹון ַעל ַׁש ַער
ַצּו ֵ
צֹופה ְפנֵי ַד ָם ֶשק:
ַאפ ְך ְכ ִמגְ ַדל ַה ְל ָבנֹון ֶ
ַבת ַר ִביםֵ ,

ווען מען נידערט דעם נפטר  /נפטרת אין ארון זאגט מען די
פאלגענדע:

ָהב ְמ ֺמ ָל ִאים ַב ַת ְר ִׁשיׁש.
ילי ז ָ
ָדיו גְ ִל ֵ
יָ

ָמתו
וְׁ לֹא ָיבֹאו ִל ְׁראֹות ְׁכ ַב ַלע ֶאת ַהק ֶֹדש ו ֵ

אויף די הענט רעכטע צו ערשט:

ז)
יג)

אויף די בריסטן:

אֹומי ְצ ִביָה:
ְׁשנֵי ָׁש ַדי ְִך ִכ ְׁשנֵי ֳע ָפ ִרים ְת ָ

ווען מען דעקט צו דעם ארון זאגט מען די פאלגענדע:

אויפן בויך:

ִהנֵה ִמ ָטתֹו ֶש ִל ְׁשלמֹה ִש ִשים ִגב ִֹורים ָס ִביב לָה ִמ ִגבֹרֵי
ָמה ִאיש ַח ְׁרבֹו עַל יְׁ ֵרחֹו
ֲחזֵי ֶחרֶב ְׁמ ִל ְׁםדֵי ִמ ְׁלח ָ
ָאלִ :כלָם א ִ
יִשר ֵ
ְׁ

ׁשֹוׁשנִ ים:
ֵך ֲע ֵר ַמת ִח ִטים סּוגָה ַב ַ
ִב ְטנ ְ
ירים.
ֺל ֶפת ַס ִפ ִ
ֵמ ָעיו ֶע ֶׁשת ֵׁשן ְמע ֶ

ֶיך
ָאר ה' ָפנָיו ֵאל ָ
ֶך :י ֵ
וְׁיִש ְׁמר ָ
ֶכ ָך ה' ְׁ
ַחד בַלֵילֹות :יְׁבָר ְׁ
ִמפ ַ
ֹותיו
ָשם ְׁל ָך שלֹום :יֵלכו יִנְׁ ק ָ
יִשא ה' ָפנָיו אֵלֶיך וְׁ י ֵ
ֶךָ :
ִיחנ ָ
ו ִ

ַאדנֵי ָפז ַמ ְר ֵאהּו
ֺס ִדים ַעל ְ
מּודי ֵׁשׁש ְמי ָ
ׁשֹוקיו ַע ֵ
ָ
ַכ ְל ָבנֹון ָבחּור ָכ ֲא ָרזִ ים.

ָהב
וְׁהמֵה ְׁמנֹורַת ז ָ
יתי ִ
ָא ִ
ַל ָבנֹון :ר ִ
ֵיח לֹו כ ְׁ
ִיהי ַכזַית הֹודֹו וְׁר ַ
ו ִ
וְׁש ְׁבעָה
ֶיה ִש ְׁבעָה ִ
יה עָל ָ
וְׁש ְׁבעָה ֵנר ֶֹת ָ
ֹאשה ִ
וְׁגל ָה עַל ר ָ
ִכלָה ִ

אויף די פיס קודם די רעכטע:

די איבער געבליבענע וואסער אינעם אמפער גיסט מען אויפן גאנצען קערפער און
מען זאגט

ֶיה ֶא ָחד
יתים עָל ָ
ושנֵי ֵז ִ
ֹאשהְׁ :
ֲשר עַל ר ָ
מוצקֹות ַלֵמרֹות א ֶ
ָ
דֹודי וְ זֶה ֵר ִעי ְבנֹות
ִחכֹו ַמ ְמ ַת ִקים וְ כֺלֹו ַמ ֲח ַמ ִדים זֶה ִ
ְרּוׁש ָליִם.
י ָ
תֶַּה ַהר ַהָגדֹול ִל ְׁפנֵי
וְׁא ָחד עַל ְׁשמֹואלָהָ :
ימין ַהֺגלָה ֶ
ִמ ִ

נאך די טבילה ווען די נפטר/ת איז צוגעדעקט אופן הלבשה טיש
זאגט מען צוזאמען דריי מאל:

ֹאשה ְֶּׁ ִשאֹות ֵחן חֵן
ז ְִׁרבָבֶל ְׁל ִמישֹר וְׁ ה ִֹוציא אֶת ָה ֶאבֶן ָהר ָ
ַר ֶָּ לֵאמֹר :וְׁאולָם חַי
ֲשר ִדב ְׁ
ֶַּה יִגְׁדַל ָנא כ ַֹח ה' כַא ֶ
לָה :וְׁע ָ

וְׁיִמלֵא ְׁכבֹוד ה' ֶאת כָל ָהָארֶץ:
תֶַּם ָאנִי ָ
ָאל ִל ְׁפנֵי ִמי ֶ
יִשר ֵ
ֲשרֵיכֶם ְׁ
ֲקיבָא א ְׁ
ַבי ע ִ
ָאמר ר ִ
ַ

ַש ַמיִם
ֲביכֶם ֶשב ָ
ומי ְׁמ ַט ֵהר ֶא ְׁתכֶם א ִ
ֲרין ִ
ְׁמ ַטה ִ
וט ַה ְׁר ֶֶּם
ַק ִֶּי עֲלֵיכֶם ַמיִם ְׁטהֹו ִרים ְׁ
ֱמר וְׁ זָר ְׁ
ֶשנֶא ַ
ֲט ֵהר ֶא ְׁת ֶכם.
ומכָל גִלולֵיכֶם א ַ
ֹותיכֶם ִ
ֺמא ֵ
ִמכָל ט ְׁ
ָאל ה' ַמה ִמ ְׁקוָה ְׁמ ַט ֵהר ֶאת
יִשר ֵ
ֹומר ִמ ְׁקוֵה ְׁ
וְׁ א ֵ
ָרוך הוא ְׁמ ַט ֵהר ֶאת
ַה ְׁט ֵמ ִאים תַף ַה ָקדֹוש ב ְׁ
ָאל.
יִשר ֵ
ְׁ

ווען מען באגלייט די ארון זאגט מען די פאלגענדע:

ֶב ַטח בֹו:
ָתיֱ ,אל ַֹהי א ְׁ
ומצוד ִ
ֶליֹוןְׁ ,בצֵל ַשדַי י ְִׁתלֹונָן :א ַֹמר ל ְַׁיָי ַמ ְׁח ִסי ְׁ
ֹושב ְׁב ֵס ֶתר ע ְׁ
יֵ
ֱסה,
ָס ְׁך ל ְָׁך ,וְׁתַחַת ְׁכנָפָיו ֶֶּח ֶ
ֶב ָרתֹו י ֶ
ִכי הוא י ִַציל ְָׁך ִמפַח יָקושִ ,מדֶבֶר ַהוֹותְׁ :בא ְׁ
ֹומםִ :מדֶבֶר ָבאֹפֶל
ֲמֶֹּו :לֹא ִתירָא ִמפַחַד לָילָהֵ ,מחֵץ יָעוף י ָ
ִצנָה וְׁסֹוחֵרָה א ִ
ֶיך לֹא ִיגָש:
ימיֶנ ָך ,אֵל ָ
ֶטב יָשוד צָהֳרָיִםִ :יפֹול ִמ ִצ ְׁד ָך אֶלֶף ְׁורבָבָה ִמ ִ
ַהל ְֹׁוךִ ,מק ֶ
יֲ
ֶליֹון ַש ְׁמ ֶָּ
תֶַּה ְׁיָי ַמ ְׁח ִסי ,ע ְׁ
וְׁשלֺמַת ְׁר ָש ִעים ִֶּ ְׁראֶהִ :כי ָ
ֶיך ַת ִביטִ ,
רַק ְׁבעֵינ ָ
ָך,
ֶךִ :כי ַמלְָׁאכָיו י ְַׁצוֶה ל ְׁ
ֶיך רָעָה ,וְׁ ֶנגַע לֹא י ְִׁקרַב ְׁבָאהֳל ָ
ֶך :לֹא ְׁת ֺאנֶה אֵל ָ
ְׁמעֹונ ָ
ֶתן
ֶך :עַל ַשחַל וָפ ֶ
ִשאונ ְָׁך ,פֶן ִֶּגֹוף בָאֶבֶן רַגְׁל ָ
ֶיך :עַל כַפַיִם י ָ
ִש ָמ ְׁר ָך ְׁבכָל ְׁדרָכ ָ
ל ְׁ
תַשגְׁבֵהו ִכי יָדַע ְׁש ִמי:
ְׁטהוַ ,
ָשק וַאֲפַל ֵ
ִֶּ ְׁדר ְֹׁוךְׁ ִֶּ ,רמֹוס ְׁכ ִפיר וְׁתַנִיןִ :כי ִבי ח ַ
תַש ִביעֵהו,
ָמים ְׁ
ֶך י ִ
ַבדֵהו :אֹר ְׁ
ואֱענֵהוִ ,עמֹו ָאנ ִֹכי ְׁבצָרָה ,אֲחַלְׁצֵהו וַאֲכ ְׁ
י ְִׁקרָאֵנִי ֶ
ָתי:
וְׁתַראֵהו ִבישוע ִ
ְׁ

