סדר השכבת המת
ַאתה
ֵך נְכֹוחֹוִ .כי ָע ָפר ָ
בֹותם הֹול ְ
ֵבית ַי ֲעקֹב ְלכּו ְונ ְֵלכָה ְבאֹור ְי ָיֵ .אל ֶאל ִֹהים ְי ָי ִד ֶבר ַוי ְִקרָא ָארֶץ ִמ ִמ ְזרַח ֶש ֶמש ַעד ְמבֹואֹוָ .יבֹא ָשלֹום יָנּוחּו ַעל ִמ ְש ְכ ָ
תשּוב( .ג"פ)
ְאל ָע ָפר ָ
וֶ
ַאתה
ֵך ְבגֵיא ַצ ְל ָמוֶת לֹא ִאירָא רָע ִכי ָ
ְחנִי ְב ַמ ְעגְ לֵי ֶצדֶק ְל ַמ ַען ְשמֹו :גַם ִכי ֵאל ְ
ְשֹובב ַינ ֵ
יצנִי ַעל ֵמי ְמנֺחֹות ְי ַנ ֲה ֵלנִי :נ ְַפ ִשי י ֵ
ֶשא י ְַר ִב ֵ
ִמזְמֹור ְל ָדוִד ְיהֹוָה ר ִֹעי לֹא ֶא ְח ָסרִ :בנְאֹות ד ֶ
ָמים:
ֶך י ִ
ְש ְב ִתי ְב ֵבית ְיהֹוָה ְלאֹר ְ
ְמי ַחיָי ו ַ
ָח ֶסד י ְִר ְדפּונִי כָל י ֵ
ַאך טֹוב ו ֶ
כֹוסי ְר ָויָהְ :
ֹאשי ִ
ְת ַב ֶש ֶמן ר ִ
ֲמנִיַ :ת ֲער ְֹך ְל ָפנַי ֺש ְל ָחן ֶנגֶד צ ְֹררָי ִד ַשנ ָ
ְת ָך ֵה ָמה ְי ַנח ֺ
ּומ ְש ַענ ֶ
ִע ָמ ִדי ִש ְב ְט ָך ִ
ֲמתֹו :לֹא ִתירָא
ְסֹוחרָה א ִ
ֱסהִ ,צנָה ו ֵ
ָפיו ֶתח ֶ
ְת ַחת ְכנ ָ
ָס ְך ָל ְך ,ו ַ
ֶבר ַהוֹותְ :ב ֶא ְברָתֹו י ֶ
יל ָך ִמ ַפח יָקּושִ ,מד ֶ
צּוד ִתיֱ ,אל ַֹהי ֶא ְב ַטח בֹוִ :כי הּוא י ִַצ ְ
ּומ ָ
יֹושב ְב ֵס ֶתר ֶע ְליֹוןְ ,ב ֵצל ַש ַדי י ְִתלֹונָן :א ַֹמר ַל ְי ָי ַמ ְח ִסי ְ
ֵ
ַאתה ְי ָי ַמ ְח ִסיֶ ,ע ְליֹון ַש ְמ ָת
ֺמת ְר ָש ִעים ִת ְר ֶאהִ :כי ָ
ְשל ַ
ֶיך ַת ִביט ,ו ִ
ֶיך לֹא ִיגָש :רַק ְב ֵעינ ָ
ֶךֵ ,אל ָ
ימינ ָ
ּור ָב ָבה ִמ ִ
לֹוךִ ,מ ֶק ֶטב יָשּוד ָצ ֳה ָריִם :יִפֹול ִמ ִצ ְד ָך ֶא ֶלף ְ
ֶבר ָבא ֶֹפל ַי ֲה ְ
יֹומםִ :מד ֶ
ילהֵ ,מ ֵחץ יָעּוף ָ
ִמ ַפ ַחד ָל ָ
ְתנִיןִ :כי ִבי ָח ַשק
רֹוךִ ,ת ְרמֹוס ְכ ִפיר ו ַ
ָפ ֶתן ִת ְד ְ
ֶךַ :על ַש ַחל ו ֶ
ִשאּונ ְָךֶ ,פן ִתגֹוף ָב ֶא ֶבן רַגְ ל ָ
ֶיךַ :על ַכ ַפיִם י ָ
ָאכיו י ְַצוֶה ָל ְךִ ,ל ְש ָמ ְר ָך ְב ָכל ְד ָרכ ָ
ֶךִ :כי ַמ ְל ָ
ָעהְ ,ו ֶנגַע לֹא י ְִק ַרב ְבָא ֳהל ָ
ֶיך ר ָ
ֶך :לֹא ְת ֺאנֶה ֵאל ָ
ְמעֹונ ָ
ישּוע ִתי:
ְַאר ֵאהּו ִב ָ
יעהּו ,ו ְ
ַאש ִב ֵ
ָמים ְ
ֶך י ִ
ֲכ ְבדֵהּו :אֹר ְ
ֲח ְל ֵצהּו ַוא ַ
וא ֱענֵהּוִ ,עמֹו ָאנ ִֹכי ְב ָצרָה ,א ַ
ָאנִי ֶ
ָדע ְש ִמי :י ְִקר ֵ
ַאשגְ ֵבהּו ִכי י ַ
ֲפ ְל ֵטהּוַ ,
ַוא ַ
מען זאגט פאר דער טהרה

ָאנא ה' אלקי החסד והרחמים שכל ָארחֹותיך חסד ואמת ותֹורתך כלּה חסד ואמת ,ובראת העֹולם בחסד ואמתּ ,ומתנ ֵהג עם בריֹותיו בחסד ואמת,
וצויתנּו להתע ֵסק בחסד ואמת ,ולקבֹור ה ֵםתים בחסד ואמת ,כמֹו שכתּוב כי קבֹור תקברנּוּ ,וב ֵכן יהי רצֹון מלפניך ה' אלקי שתַאמ ֵצני ּותחז ֵקני לעשֹֹות
מלאכתי מלאכת שמים להיֹות עסקי ב ֵמתים בחסד ואמת בעסקֹות ה ֵמתים בטהרתם ּובלבישתם ּובקברתם וַאף שלא ידעתי כונֹותן לכ ֵון ב ֵהן ,יהיּו
כאילּו נתכונתי ב ֵהןּ ,ותשמ ֵרני שלא אכ ֵשל במע ֵשה ידיּ ,ותקים בי לא יאמה לצדק כל ָאון ,כי שגיאֹות מי-יבין ותשמ ֵרני מכל נזק ּותקלה ,לק ֵים בי מקרא
שֹו ֵמר מצוה לא ֵידע דבר רע ,ותעמד לי ּולכל ב ֵני ֵביתי זכּות מצֹות גמילּות חסד ואמת למלאֹות י ֵמינּו בטֹובה ּובנעימים ב ֵשיבה טֹובה וַאך טֹוב וחסד
ירדפּוני כל י ֵמי חיי ,ושבתי ב ֵבית ה' לאֹרך ימיםָ ,א ֵמן.

ַאתה
ַפ ָשּה וְ נִ ְש ָמ ָתּה ִעם ַה ִצ ְד ָקנִ יֹותִ .כי ָ
נּוח נ ְ
ְת ַ
יך .ו ָ
הֹות ָ
ַאמ ֶ
וְלָאה ְ
עֹולם ַחמֹול ַעל ַה ֵמ ָתה (פב"פ) ַה ָלזּו ֶש ִהיא ַּבת ָש ָרה ִר ְב ָקה ָר ֵחל ֵ
ִרּבֹונֹו ֶשל ָ
ֶיך יְ ָי ֱאל ֵֹהינּו וֵאל ֵֹהי
ּוב ֵכן יְ ִהי ָרצֹון ִמ ְל ָפנ ָ
ּולעֲֹונֹות ֵמ ֵתי ַע ְמ ָך יִ ְש ָר ֵאל ְּב ַת ֲחנּונִ יםְ .
סֹול ַח ַל ֲח ָט ִאים ַ
מֹוחל וְ ֵ
ַאתה ֵ
רּוך ָ
ּומ ִמית ַה ַחיִ יםָּ .ב ְ
ְמ ַחיֶה ַה ֵמ ִתים ֵ
בֹותינּו ַמ ְש ִכיל ֶאל ָדל ַמ ְל ֶט ָה ִמ ָכל
ַאתה יְ ָי ֱאל ֵֹהינּו וֵאל ֵֹהי ֲא ֵ
בֹותינּוֶ .ש ְת ַס ֵבב ַמ ְל ֲא ֵכי ַר ֲח ִמים(פ"א) ִל ְפנֵי ַה ֵמ ָתה (פב"פ) ֶשהיא ֲא ָמ ְת ָך ַּבת ֲא ָמ ֶת ָך .וְ ָ
ֲא ֵ
רּוך
ּוליִ ְר ֵאי ְשמֹוָּ .ב ְ
ֲב ָדיו ְ
רֹומיו ַלע ָ
עֹושה ָשלֹום ִּב ְמ ָ
ַאתה ָה ֶ
רּוך ָ
ּוב ַעל ָה ַר ֲח ִמים ָּ .ב ְ
ַאתה ְגדֹול ַה ֶח ֶסד (ב"פ) ַ
רּוך ָ
ֵהינֹםָּ .ב ְ
ּומ ִדינָּה ֶשל ג ִ
ּומיֹום ָר ָעה ִ
ָצ ָרה ִ
יפת
יה וְיִ ְהיֶה ִּפ ְדיֹון ִמ ְש ֵר ַ
יֹות ָ
בֹותינּו ֶש ִתזְ כֹור ָלּה זְ ִכ ֶ
ֶיך יְ ָי ֱאל ֵֹהינּו וֵאל ֵֹהי ֲא ֵ
ּוב ֵכן יְ ִהי ָרצֹון ִמ ְל ָפנ ָ
ּפּור ָענִ יֹות (ג"פ) ְּב ַר ֲח ִמים ְ .
ּפֹודה ַעמֹו יִ ְש ָר ֵאל ִמ ִמינֵי ְ
ֶ
יכה
יצ ָה ֶשהיא ָצ ִר ָ
ֵיהנָם ַת ֲח ִל ֶ
יפת ג ִ
ַאמ ְת ָך ִמ ְש ֵר ַ
ֲלם ִּפ ְש ֵעי ַה ֵמ ָתה ַהזֶה ָ
ְהע ֵ
ַאתה נ ֵֹצר ֶח ֶסד (ד"פ) ְּב ַר ֲח ִמים( .ה"פ) ְּב ַר ֲח ִמיםַ .ה ְס ֵתר ו ַ
רּוך ָ
ֵאשָּ .ב ְ
יקים ְּבגַן ֵע ֶדן
ילה (ז"פ) ְּב ַר ֲח ִמיםִ .עם ַר ְג ֵלי ַה ַצ ִד ִ
ֲל ָ
ְרב ָהע ִ
ַאתה ְגדֹול ָה ֵע ָצה ו ַ
רּוך ָ
יךָּ .ב ְ
קֹור ֶא ָ
ְס ָלח ְל ָכל ְ
ַאתה יְ ָי ֱאל ֵֹהינּו טֹוב ו ַ
יך ָה ַר ִּבים (ו"פ) .וְ ָ
ְל ַר ֲח ֶמ ָ
ָאמן ֵכן יְ ִהי ָרצֹון.
דֹולים וְ רֹוב ַת ֲחנּונִ ים ְל ֵמ ֵתי ַעמֹו יִ ְש ָר ֵאל ֵ
נֹותן ַר ֲח ִמים ְג ִ
ַאתה ַה ֵ
רּוך ָ
ידיו יִ ְשמֹורָּ .ב ְ
רֹוך ִכי ְמקֹום יְ ָש ִרים הּוא ַר ְג ֵלי ֲח ִס ָ
ִת ְד ְ
אֹות ָך ַמ ֲח ָלצֹות
וְה ְל ֵּבש ְ
ֶיך ַ
יך עֲֹונ ָ
ֱב ְר ִתי ֵמ ָע ֶל ָ
ֹאמר ֵא ָליו ְר ֵאה ֶהע ַ
ָדים ַהצֹו ִאים ֵמ ָע ָליו ַוי ֶ
עֹומ ִדים ְל ָפנָיו ֵלאמֹור ָה ִסירּו ַה ְּבג ִ
ֹאמר ֶאל ָה ְ
ַען ַוי ֶ
ַוי ַ

