
 

 :גיסנדיג אויפן קאפ

 .עֹוֵרבֶכֶתם ָפז ְקֺוצֹוָתיו ַתְלַתִלים ְׁשחֹורֹות כָ רֹאׁשֹו 

   :אויף די אויגען

בֹות ֵעיָניו ְכיֹוִנים ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים רֲֹחצֹות ֶבָחָלב יְֹׁש 
 .ַעל ִמֵלאת

   :אויף די באקען רעכטע צוערשט
 .ָקִחיםְלָחָיו ַכֲערּוַגת ַהבֶֹשם ִמְגְדלֹות ֶמרְ 

   :אויף די ליפן

 .ִשְפתֹוָתיו ׁשֹוַשִנים נְֹטפֹות מֹור עֵֹבר
 :אויף די האלדז

 ַערֵעיַנִיְך ְבֵרכֹות ְבֶחְׁשבֹון ַעל ׁשַ , ַצָּואֵרְך ְכִמְגַדל ַהֵשן
 :קַהְלָבנֹון צֹוֶפה ְפֵני ַדָםשֶ  ַאֵפְך ְכִמְגַדל, ַבת ַרִבים

 :ערשטענט רעכטע צו אויף די ה

 .ָיָדיו ְגִליֵלי ָזָהב ְמֺמָלִאים ַבַתְרִׁשיׁש
 :אויף די בריסטן

 :ִבָיהי צְ ְׁשֵני ָׁשַדִיְך ִכְׁשֵני ֳעָפִרים ְתאֹומָ 
   :אויפן בויך

 :ִבְטֵנְך ֲעֵרַמת ִחִטים סּוָגה ַבׁשֹוַׁשִנים

 .ֵמָעיו ֶעֶׁשת ֵׁשן ְמֺעֶלֶפת ַסִפיִרים
    :אויף די פיס קודם די רעכטע

ְרֵאהּו ׁשֹוָקיו ַעמּוֵדי ֵׁשׁש ְמֺיָסִדים ַעל ַאְדֵני ָפז מַ 
 .ַכְלָבנֹון ָבחּור ָכֲאָרִזים

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

ְבנֹות  ִחכֹו ַמְמַתִקים ְוֺכלֹו ַמֲחַמִדים ֶזה דֹוִדי ְוֶזה ֵרִעי
 .ָלִיםְירּוׁשָ 

 
 ת איז צוגעדעקט אופן הלבשה טיש/נאך די טבילה ווען די נפטר

 :זאגט מען צוזאמען דריי מאל

ֵני ִמ  ָרֵאל ִלפְׁ ֵריֶכם ִישְׁ י תֶֶַּם ָאַמר ַרִבי ֲעִקיָבא ֲאשְׁ

ֶכם ֲאִביֶכם ֶשַבָש  ַטֵהר ֶאתְׁ ַטֲהִרין וִמי מְׁ ַמִים מְׁ

הֹו ִֶּי ֲעֵליֶכם ַמִים טְׁ ֶֶּם ֶשֶנֱאַמר וְָׁזַרקְׁ ַהרְׁ ִרים וטְׁ

כֶ  אֹוֵתיֶכם וִמָכל ִגלוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאתְׁ . םִמָכל ֺטמְׁ

ָרֵאל הוְׁאֹומֵ  ֵוה ִישְׁ ַטֵהר ֶאת ַמה ' ר ִמקְׁ ָוה מְׁ ִמקְׁ

ַטֵהר ֶאת  ֵמִאים תַף ַהָקדֹוש ָברוךְׁ הוא מְׁ ַהטְׁ

ָרֵאל  .ִישְׁ

 

 שטרימט/קיטל /הויזען /ווען מען בינד די העמד

 ח   ט   י     ה   ו   זא   ב   ג   ד   

 ווען מען ווארפט אראפ דעם טעלער נאכן זילוף זאגט מען

נו ָלטְׁ נו ִנמְׁ ָבר ַותַַנחְׁ  ַהַפח ִנשְׁ

צוזאמען הויך ביי יעדן דריי  ווען מען בינדעט דאס גארטל זאגן אלע
 איין ווארט

הוא   (א ַכֵפר (ג  ַרחום  (ב וְׁ לֹא (ה ָעֹון   (ד   יְׁ  (ז ִחית ַישְׁ  (ו    וְׁ
ָבה  ִהרְׁ ָהִשיב  (ח וְׁ לֹא     (י   תַפֹו  (ט לְׁ ( יגָכל     (יבָיִעיר     (יאוְׁ

 ֲחָמתֹו

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

ַבַלע ֶאת ַהקֶֹדש ָוֵמתו אֹות כְׁ לֹא ָיבֹאו ִלרְׁ  וְׁ

 :דעקט צו דעם ארון זאגט מען די פאלגענדעווען מען 
למֹה ִשִשים ִגבֹוִרים ָסִביב ָלה ִמִגֹב ֵרי ִהֵנה ִמָטתֹו ֶשִלשְׁ

ָרֵאל בֹו ַעל יְׁ : ִישְׁ ָחָמה ִאיש ַחרְׁ ֵדי ִמלְׁ ִלםְׁ ֵרחֹו ִכָלם ֲאִחֵזי ֶחֶרב מְׁ

ָך ה: ִמַפַחד ַבֵלילֹות ָבֶרכְׁ ֶרךָ ' יְׁ מְׁ ָניו ֵאֶליָך פָ ' ָיֵאר ה: וְִׁישְׁ

ָך שלֹום' ִיָשא ה: ִויִחֶנךָ  ֵילכו ִינְׁקֹוָתיו : ָפָניו ֵאֶליך וְָׁיֵשם לְׁ

ָבנֹון נֹוַרת ָזָהב : ִויִהי ַכַזית הֹודֹו וְֵׁריַח לֹו ַכלְׁ ָרִאיִתי וְִׁהֵמה מְׁ

ָעה וְִׁש  ָעה ֵנֹרֶתיָה ָעֶליָה ִשבְׁ ָעה ִכָלה וְׁגִלָה ַעל רֹאָשה וְִׁשבְׁ בְׁ

ֵני זֵ : קֹות ַלֵמרֹות ֲאֶשר ַעל ֹראָשהמוצָ  יִתים ָעֶליָה ֶאָחד ושְׁ

מֹואָלהִמיִמין ַהגֺ  ֵני : ָלה וְֶׁאָחד ַעל שְׁ תֶַָּה ַהר ַהָגדֹול ִלפְׁ

ִשאֹות ֵחן ִמיֹשר וְׁהֹוִציא ֶאת ָהֶאֶבן ָהרֹאָשה ְֶּׁ ִרָבֶבל לְׁ ֵחן  זְׁ

ַדל נָ : ָלה ֶָּ ֵלאמֹר ַכֲאֶשר' כַֹח ה אוְַׁעֶָּה ִיגְׁ וְׁאוָלם ַחי : ִדַברְׁ

בֹוד ה  :ֶאת ָכל ָהָאֶרץ' ָאִני וְִׁיָמֵלא כְׁ

 :ווען מען באגלייט די ארון זאגט מען די פאלגענדע

יֹון ֵסֶתר ֶעלְׁ לֹוָנן, יֹוֵשב בְׁ ֵצל ַשַדי ִיתְׁ צוָדִתי: בְׁ ִסי ומְׁ ָי ַמחְׁ ַטח בֹו, אַֹמר ַליְׁ : ֱאלַֹהי ֶאבְׁ

ָך ִמ  ִכי הוא ָרתֹו ָיֶסךְׁ ָלךְׁ : ִמֶדֶבר ַהוֹות, ַפח ָיקושַיִצילְׁ ֶאבְׁ ָנָפיו ֱֶֶּחֶסה, בְׁ , וְַׁתַחת כְׁ

ִמֶדֶבר ָבאֶֹפל : ֵמֵחץ ָיעוף יֹוָמם, לֹא ִתיָרא ִמַפַחד ָליָלה: ִצָנה וְׁסֹוֵחָרה ֲאִמֶֹּו

ָבָבה ִמיִמינֶ : ִמֶקֶטב ָישוד ָצֳהָרִים, ַיֲהלֹוךְׁ  ָך ֶאֶלף ורְׁ : ֵאֶליָך לֹא ִיָגש, ךָ ִיפֹול ִמִצדְׁ

ֵעיֶניָך ַתִביט ֶאה, ַרק בְׁ ָשִעים ִֶּרְׁ ִסי: וְִׁשֺלַמת רְׁ ֶָּ , ִכי תֶַָּה יְָׁי ַמחְׁ יֹון ַשמְׁ ֶעלְׁ

עֹוֶנךָ  ֺאֶנה ֵאֶליָך ָרָעה: מְׁ ָאֳהֶלךָ , לֹא תְׁ ַרב בְׁ ָאָכיו יְַׁצֶוה ָלךְׁ : וְֶׁנַגע לֹא ִיקְׁ , ִכי ַמלְׁ

ָרֶכיךָ  ָכל דְׁ ָך בְׁ ָמרְׁ ֶלךָ , ַעל ַכַפִים ִיָשאונְׁךָ : ִלשְׁ ַעל ַשַחל ָוֶפֶתן : ֶפן ִֶּגֹוף ָבֶאֶבן ַרגְׁ

רֹוךְׁ  ִפיר וְַׁתִנין, ִֶּדְׁ מֹוס כְׁ ֵטהו: ִֶּרְׁ ִמי, ִכי ִבי ָחַשק ַוֲאַפלְׁ : תַַשגְֵׁבהו ִכי ָיַדע שְׁ

ָרֵאִני וֶאֱעֵנהו ָצָרה, ִיקְׁ ֵדהו, ִעמֹו ָאנִֹכי בְׁ ֵצהו ַוֲאַכבְׁ ִביֵעהו: ֲאַחלְׁ , אֶֹרךְׁ ָיִמים תַשְׁ

ֵאהו ִבישוָעִתי  :וְׁתַרְׁ


