
  סדר קבורת המתסדר קבורת המת
 

ְוָעִתיד ְלַהֲחִזיר . ְויֹוֵדַע ִמְסָּפר ִּכְלֶכם ַּבִּדין. ְוֵהִמית ֶאְתֶכם ַּבִּדין. ְוָזן ְוִכְלֵּכל ֶאְתֶכם ַּבִּדין. ֲאֶׁשר ָיַצר ֶאְתֶכם ַּבִּדין. ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם      
 :ַאָּתה ְיָי ְמַחֵיה ַהֵמִתיםָּברּוְך . ּוְלַהֲחיֹוְתֶכם ַּבִּדין

סֹוֵמְך נֹוְפִלים ְורֹוֵפא חֹוִלים ּוַמִּתיר ֲאסּוִרים . ְמַחֵיה ֵמִתים ְּבַרֲחִמים ַרִּבים. ְמַכְלֵּכל ַחִּיים ְּבֶחֶסד. ְמַחֵיה ֵמִתים ַאָּתה ַרב ְלהֹוִׁשיעַ .       ַאָּתה ִגּבֹור ְלעֹוָלם ֲאדָֹני
 :ְוֶנֱאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים. ֶמֶלְך ֵמִמית ּוְמַחֶיה ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה. ִמי ָכמֹוָך ַּבַעל ְגבּורֹות ּוִמי ּדֹוֶמה ָלךְ . ֵני ָעָפרּוְמַקֵּים ֱאמּוָנתֹו ִליׁשֵ 

 
 

 . העמידותובימין שאין אומרים בהם תחנון אין עושין, פעמים' כשמביאין את הנפטר אל תוך בית החיים מעמידין את הארון ז          
 .         בעת שמעמידין את הארון אל יגע אף אחד לא בארון ולא במטה

 .מפני שהוא לצורך הנפטר,          גם האבלים אומרים יושב בסתר אף על פי שהם אוננים

 
ְּבֶאְבָרתֹו ָיֶסְך ָלְך . ִּכי הּוא ַיִּציְלָך ִמַּפח ָיקּוׁש ִמֶדֶבר ַהּוֹות. ְבַטח ּבֹואַֹמר ַלָיי ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי ֱאלַֹהי אֶ .         יֵֹׁשב ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון ְּבֵצל ַׁשַדי ִיְתלֹוָנן
ִמִצְּדָך ֶאֶלף ִיּפֹל . ִמֶּדֶבר ָּבאֶֹפל ַיֲהלְֹך ִמֶּקֶטב ָיׁשּוד ָצֳהָרִים .לֹא ִתיָרא ִמַּפַחד ָלְיָלה ֵמֵחץ ָיעּוף יֹוָמם. ְוַתַחת ְּכָנָפיו ֶּתְחֶסה ִצָּנה ְוסֵֹחָרה ֲאִמּתֹו

לֹא ְתֻאֶּנה ֵאֶליָך ָרָעה ְוֶנַגע לֹא . ִּכי ַאָּתה ְיָי ַמְחִסי ֶעְליֹון ַׂשְמָּת ְמעֹוֶנךָ . ַרק ְּבֵעיֶניָך ַתִּביט ְוִׁשֻּלַמת ְרָׁשִעים ִּתְרֶאה. ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנָך ֵאֶליָך לֹא ִיָגׁש
 .ִיְקַרב ְּבָאֳהֶלךָ 

 .)עמידה אחרונה(  ְדָרֶכיךָ )עמידה שישית( ְּבָכל )עמידה חמישית(  ִלְׁשָמְרךָ )עמידה רביעית( ָלָך )עמידה שלישית(ְיַצֶוה  )עמידה שניה( ַמְלָאָכיו )עוד הפעם יושב בסתר עליוןומתחילים , עמידה ראשונה( ִּכי
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 :ְיָי ָנַתן ַוְיָי ָלָקח ְיִהי ֵׁשם ְיָי ְמבֹוָרְך ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֶאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַדַין ָהֶאֶמת

 
 :מיד אחר סתימת הקבר אומרים

 :ַצִדיק ְוָיָׁשר הּוא.  ֱאמּוָנה ְוֵאין ָעֶולֵאל. ַהּצּור ָּתִמים ָּפֳעלֹו ִּכי ָכל ְּדָרָכיו ִמְׁשָּפט

 :מֹוִריד ְׁשאֹול ַוָיַעל. ֵמִמית ּוְמַחֶיה. ַהַּׁשִליט ְּבַמָּטה ּוְבַמַעל. ִמי יֹאַמר לֹו ַמה ִּתְפַעל. ַהצּור ָּתִמים ְּבָכל ּפַעל

ּוִּבְזכּות ַהֶּנֱעַקד . ֶחֶסד ִחָּנם ָלנּו ַתֲעֶׂשה. הָהאֹוֵמר ְועֹׂשֶ . ִמי יֹאַמר לֹו ַמה ַּתֲעֶׂשה. ַהצּור ָּתִמים ְּבָכל ַמֲעֶׂשה
 :ַהְקִׁשיָבה ַוֲעֵׂשה. ְּכֶׂשה

ִּכי ְלָך ָאדֹון . ֲחָמל ָנא ְוחּוס ָנא ַעל ָאבֹות ּוָּבִנים. ַצִּדיק ְּבָכל ְּדָרָכיו ַהּצּור ָּתִמים ֶאֶרְך ַאַּפִים ּוָמֵלא ַרֲחִמים
 :ַהְּסִליחֹות ְוָהַרֲחִמים

ְוִיְהיּו ָנא ֵעיֶניָך . ָחִליָלה ְלָך ִזְכרֹוֵננּו ִלְמחֹות. ֲאֶׁשר ְּבָיְדָך ִּפְקדֹון ָּכל רּוחֹות.  ַאָּתה ְיָי ְלָהִמית ּוְלַהֲחיֹותַצִּדיק
 :ִּכי ְלָך ָאדֹון ָהַרֲחִמים ְוַהְּסִליחֹות. ְּבַרֲחִמים ָעֵלינּו ְּפֻקחֹות

 :ֵמִמית ּוְמַחֶיה. ָּברּוְך ַּדָין ָהֶאֶמת. ְּכלֹא ָהָיה ִיְהֶיה. ַמה ִיְתרֹון לֹו. ִנים ִיְחֶיהאֹו ֶאֶלף ׁשָ . ָאָדם ִאם ֶּבן ָׁשָנה ִיְהֶיה

 :ְוַהּכֹל ִלְׁשמֹו הֹוָדָיה ִיֵּתנּו. ּוְמַׁשֵּלם ְלָאָדם ֶחְׁשּבֹונֹו ְוִדינֹו. ִּכי ֱאֶמת ִּדינֹו ּוְמׁשֹוֵטט ַהּכֹל ְּבֵעינֹו. ָּברּוְך הּוא

ַצִדיק ַאָּתה ְיָי . ְוֵאין ְלַהְרַהר ַאַחר ִמַּדת ְׁשָפֶטיךָ . ְוִתְזֶּכה ְּבָׁשְפֶטךָ . ִּתְצַּדק ְּבָדְבֶרךָ .  ִּכי ֶצֶדק ִמְׁשָּפֶטיךָ ָיַדֲענּו ְייָ 
 :ְוָיָׁשר ִמְׁשָּפֶטיךָ 

 :תֶׁשָּכל ִמְׁשָּפָטיו ֶצֶדק ָוֱאמֶ . ָּברּוְך ַּדָין ָהֱאֶמת. ַּדָין ֱאֶמת ְוׁשֹוֵפט ֶצֶדק ָוֱאֶמת

 :ְותֹאַמר ַלַּמְלָאְך ֶהֶרף ָיֶדךָ . ַרֵחם ַעל ְּפֵלַטת צֹאן ָיֶדיךָ . ֶצֶדק ָמְלָאה ְיִמיְנּך ְוָיֶדךָ . ֶנֶפׁש ָּכל ַחי ְּבָיֶדךָ 

 :ְּפִרי ַמֲעָלָליוָלֵתת ְלִאיׁש ִּכְדָרָכיו ּוכִ . ְגדֹול ָהֵעָצה ְוַרב ָהֲעִליִלָיה ֲאֶׁשר ֵעיֶניָך ְּפקּוחֹות ַעל ָּכל ַּדְרֵּכי ְּבֵני ָאָדם

 :ְיִהי ֵׁשם ְיָי ְמבֹוָרךְ . ְיָי ָנַתן ַוְיָי ָלָקח :ְלַהִּגיד ִּכי ָיָׁשר ְיָי צּוִרי ְולֹא ַעְוָלָתה ּבֹו

 :ְולֹא ָיִעיר ָּכל ֲחָמתֹו. ְוִהְרָּבה ְלָהִׁשיב ַאּפֹו. ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵפר ָעֹון ְולֹא ַיְׁשִחית
 

 



 

 ומריםבימים שאומרים בהם תחנון א

ַגם ְּבֵני ָאָדם ַגם ְּבֵני ִאיׁש ַיַחד ָעִׁשיר . ִׁשְמעּו זֹאת ָּכל ָהַעִמים ַהֲאִזינּו ָּכל ֹיְשֵבי ָחֶלד. ַלְמַנֵצַח ִלְבֵני קַֹרח ִמְזמֹור

ָלָמה ִאיָרא ִּבְיֵמי ָרע ֲעֹון . ַּתח ְּבִכינֹור ִחיָדִתיַאֶטה ְלָמָׁשל ָאְזִני ֶאפְ . ִּפי ְיַדֵּבר ָחְכמֹות ְוָהגּות ִלִּבי ְּתבּונֹות. ְוֶאְביֹון

ְוַיֵקר . ָאח לֹא ָפדֹה ִיְפֶּדה ִאיׁש לֹא ִיֵּתן ֵלאלִֹהים ָּכְפרֹו. ַהּבְֹטִחים ַעל ֵחיָלם ּוְברֹב ָעְׁשָרם ִיְתַהָללּו. ֲעֵקַבי ְיסּוֵּבִני

ָוַבַער יֹאֵבדּו ְוָעְזבּו  ִּכי ִיְרֶאה ֲחָכִמים ָימּותּו ַיַחד ְּכִסיל.  לֹא ִיְרֶאה ַהָׁשַחתִויִחי עֹוד ָלֶנַצח. ִּפְדיֹון ַנְפָׁשם ְוָחַדל ְלעֹוָלם

ְוָאָדם ִּביָקר ַּבל ָיִלין . ַלַאֵחִרים ֵחיָלם ִקְרָּבם ָּבֵּתימֹו ְלעֹוָלם ִמְׁשְּכנֹוָתם ְלדֹור ָודֹר ָקְראּו ִבְׁשמֹוָתם ֲעֵלי ֲאָדמֹות

ַּכצֹאן ִלְׁשאֹול ַׁשּתּו ָמֶות ִיְרֵעם ַוִיְרדּו ָבם . ֶזה ַדְרָּכם ֶּכֶסל ָלמֹו ְוַאֲחֵריֶהם ְּבִפיֶהם ִיְרצּו ֶסָלה. ִנְדמּוִנְמַׁשל ַּכְּבֵהמֹות 

ִּתיָרא ִּכי ַיֲעִׁשר ַאל . ַאְך ֶאלִֹהים ִיְפֶדה ַנְפִׁשי ִמַיד ְׁשאֹול ִּכי ִיָקֵחִני ֶסָלה. ְיָׁשִרים ַלּבֶֹקר ְוצּוָרם ְלַבלֹות ְׁשאֹול ִמְזֻבל לֹו

. ִּכי ַנְפׁשֹו ְּבַחָייו ְיָבֵרְך ְויֹוִדָך ִּכי ֵתִטיב ָלךְ . ִּכי לֹא ְּבמֹותֹו ִיַקח ַהּכֹל לֹא ֵיֵרד ַאֲחָריו ְּכבֹודֹו. ִאיׁש ִּכי ִיְרֶּבה ְּכבֹוד ֵּביתֹו

 . ָיִבין ִנְמַׁשל ַּכְּבֵהמֹות ִנְדמּוָאָדם ִּביָקר ְולֹא. ָּתבֹוא ַעד דֹור ֲאבֹוָתיו ַעד ֵנֶצח לֹא ִיְראּו אֹור
 

 ואם אין שם יתום יאמר אותו אחד מהקרובים, כ אומרים היתומים קדיש הגדול"אח

א ּוְלִמְבֵני ַקְרּתָ . ּוְלַאָסָקא ְלַחֵיי ָעְלָמא. ְּבָעְלָמא ְדהּוא ָעִתיד ְלִאְתַחְדָּתא ּוְלַאֵחָיא ֵמֵתָיא. ִיְתַגֵדל ְוִיְתַקֵדש ְׁשֵמּה ַרָּבא

ְוַיְמִליְך קּוְדָׁשא . ּוְלַאָתָבא ּפּוְלָחָנא ִדְׁשַמָיא ְלַאְתֵריּה. ּוְלֶמֱעַקר ּפּוְלָחָנא נּוְכָרָאה ֵמַעְרָעה. ּוְלַׁשְכֵלל ֵהיָכֵליּה ְּבַגָוּה. ִדְירּוְׁשֵלם

ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב . ְּבַחֵייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל. ְוַיְצַמח ּפּוְרָקֵנּה ִוְיָקֵרב ְמִׁשיֵחּה. ְּבִריְך הּוא ְּבַמְלכּוֵתיּה ִוְיָקֵריּה

ֶלה ְוִיְתַהָלל ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפֵאר ְוִיְתרֹוֵמם ְוִיְתַנֵׂשא ְוִיְתַהָדר ְוִיְתעַ . ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָיא. ְוִאְמרּו ָאֵמן

ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן . ְּבִריְך הּוא ְלֵעָלא ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ַדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן. ְׁשֵמּה ְדקּוְדָׁשא

.  עֶֹׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ְּבַרֲחָמיו ַיֲעֶׂשה ָׂשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל.ְׁשַמָיא ְוַחִיים טֹוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן

 .ְוִאְמרּו ָאֵמן

 

 בימים שאין אומרים בהם תחנון אומרים

ִלְקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ֵהָמה ְוַאִדיֵרי . ָאַמְרְּת ַלְיָי ֲאדָֹני ָאָּתה טֹוָבִתי ַּבל ָעֶליךָ . ִמְכָּתם ְלָדִוד ָׁשְמֵרִני ֵאל ִּכי ָחִסיִתי ָּבךְ 

ְיָי ְמָנת ֶחְלִקי . ִיְרּבּו ַעְצבֹוָתם ַאֵחר ָמָהרּו ַּבל ַאִסיְך ִנְסֵּכיֶהם ִמָדם ּוַּבל ֶאָׂשא ֶאת ְׁשמֹוָתם ַעל ְׂשָפָתי. ָּכל ֶחְפִצי ָבם

ֲאָבֵרְך ֶאת ְיָי ֲאֶׁשר ְיָעָצִני ַאף ֵלילֹות . ים ַאף ַנֲחָלת ָׁשְפָרה ָעָליַחָבִלים ָנְפלּו ִלי ַּבְנִעימִ . ְוכֹוִסי ַאָּתה ּתֹוִמיְך גֹוָרִלי

ִּכי לֹא . ָלֵכן ָׂשַמח ִלִּבי ַוָיֶגל ְּכבֹוִדי ַאף ְּבָׂשִרי ִיְׁשּכֹן ָלֶבַטח. ִׁשִויִתי ְיָי ְלֶנְגִדי ָתִמיד ִּכי ִמְיִמיִני ַּבל ֶאמֹוט. ִיְסרּוִני ִכְליֹוָתי

ּתֹוִדיֵעִני אַֹרח ַחִיים ׂשַֹבע ְׂשָמחֹות ֶאת ָּפֶניָך ְנִעימֹות ִּבְיִמיְנָך . ִׁשי ִלְׁשאֹול לֹא ִתֵּתן ֲחִסיְדָך ִלְראֹות ָׁשַחתַתֲעזֹוב ַנפְ 

 .ֶנַצח
 

 ואם אין שם יתום יאמר אותו אחד מהקרובים, כ אומרים היתומים קדיש יתום"אח

ְּבַחֵייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵיי . ְוַיְצַמח ּפּוְרָקֵנּה ִוְיָקֵרב ְמִׁשיֵחּה. ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה. א ִדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּהְּבָעְלמָ . ִיְתַגֵדל ְוִיְתַקֵדש ְׁשֵמּה ַרָּבא

ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפֵאר ְוִיְתרֹוֵמם . ַמָיאְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעלְ . ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן. ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל

ְּבִריְך הּוא ְלֵעָלא ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ַדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא . ְוִיְתַנֵׂשא ְוִיְתַהָדר ְוִיְתַעֶלה ְוִיְתַהָלל ְׁשֵמּה ְדקּוְדָׁשא

עֶֹׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ְּבַרֲחָמיו ַיֲעֶׂשה .  ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָיא ְוַחִיים טֹוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמןְיֵהא. ְוִאְמרּו ָאֵמן

 .ְוִאְמרּו ָאֵמן. ָׂשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל



 


