
 ביטון ארז

 

 בלוד הקברות בית

 

 םילֶ לִ סְ  רֹוּכּׁשִ הַ  אןּכָ  הּנֵ הִ 

 יסרִ ּפָ ּבְ  ףסֶ ּכֶ  הׂשֶ עֹו דחָ אֶ הָ  נֹוּבְ ׁשֶ 

 יםּלִ ּגַ לְ ּגַ  אּסֵ ּכִ  לעַ  רחֵ ַאהָ  נֹובְ ּו

 תתֹולָ ּדְ  לעַ  קּפֵ ּדַ תְ מִ 

 יבִ רְ עַ  יידֵ ּבִ  החָ צְ רְ ּנִ ׁשֶ  טיֵ לְ ּו'ג ֹוּתבִ ּו

ֹ  ּהתָ אֹו ידרִ הֹוׁשֶ   תנּוזְ לִ  םדֶ ק

 .פֹויָ ּבְ  הּפָ ׁשְ אַ  חּפַ  ְךתֹוּבְ  ףֹוּסבַ לְ  הָאצְ מְ נִ וְ 

 

 דעּוסְ מַ  ןדֹוָא הּנֵ הִ 

 תמֹוּדָ קְ ּמֻ הַ  יםּׁשִ מִ חֲ הַ  תנֹוׁשְ ּבִ ׁשֶ 

 לֹורָ ֹוּג יולָ עָ  רפַ ׁשָ 

 יתאִ ּׂשָ מַ  בּגַ  לעַ  דמֵ עֹו היָ הָ ׁשֶ 

 לבֶ ּזֶ הַ  תמֹורֵ עֲ  ימֵ רֹוּמְ מִ ּו

 ןמֵ ׁשָ וְ  ּהַ בֹוּגָ  ןחֹוּצָ נִ  ימֵ אּונְ  אׂשֵ נֹו

 .ןׁשֵ  לּדַ גְמִ  לעַ מֵ  מֹוּכְ 



 תׁשֶ רֶ חֵ הַ  הרָ ּתֵ סְ  ֹוּתּבִ ׁשֶ 

 תֹוּטּמִ ּבַ  נּוּתָ אִ  תלֶ ּגֶ לְ ּגַ תְ מִ  התָ יְ הָ 

 תֹוּירִ ּכָ  לׁשֶ  קחָ ׂשְ מִ ּבְ 

 יאהִ  םגַוְ 

 .ְךּכָ  לּכָ  םּדָ קְ מֻ  תמּוּתָ ׁשֶ  העָ דְ יָ  אֹל

 

 יּבִ לִ  תבַ הּואֲ  הרָ מֶ קְ  הּנֵ הִ 

 תעֵ  אֹלּבְ  התָ ּמֵ ׁשֶ 

 ינּולֵ עָ  ְךסַ נָ  ּהלָ ֹוּקׁשֶ 

 ץקֵ  יןאֵ  תיקּותִ מְ 

 ,רצֵ חָ לֶ  רבֶ עֵ מֵ 

 תיִ ּבַ הַ  רדֶ גֶלְ  רבֶ עֵ מֵ 

 ּהלָ ֹוּקמִ  אבֵ חָ הֵ לְ  ןיכָ הֵ  נּועְ דַ יָ  אֹלוְ 

 .םיטִ טָ רְ  יםטִ טָ רְ  נּוּבָ  הּכֶ מַ  היָ הָ ׁשֶ 

 תֹוּירִ כָ ּבְ  יםׁשִ ׁשְ ֹוּגתְ מִ 

 התָ ּמֵ ׁשֶ  רחַ ַאלְ 

 דמֵ עֹווְ  ילּוּתָ  ּהלָ קֹו רַאׁשְ נִ 

 .תרֹוצֵ חֲ לַ  לעַ מֵ 

 



 ֹוּתׁשְ אִ וְ  יםּיִ חַ  יּבִ רַ  הּנֵ הִ 

 םיהֶ ּיֵ חַ ּבְ  זֹו תאֶ  הזֶ  לּובְ סָ  אֹּלׁשֶ 

 יולָ עָ  רּומְ ָא םעַ ּפַ ׁשֶ 

 יםחִ תְ רֹו םיִ מַ  יהָ לֶ עָ  ְךפַ ּׁשָ ׁשֶ 

 הׁשָ בּוחֲ  התָ אֲ רְ נִ  יּכִ 

ֹ  דעַ וְ  לגֶרֶ  ףּכַ מִ   אׁשר

 רּומְ ָאוְ  כּוּכְ רִ 

 .ייׁשִ מִ חֲ  םיֹו לׁשֶ  הצָ חְ רַ  יתיגִגִלְ  הלָ פְ ּנָ ׁשֶ 

 

 ןקֵ ּזָ הַ  קחָ צְ יִ  יּבִ רַ  אןּכָ  הּנֵ הִ וְ 

 תרֶ ּוֶ עִ הָ  הׁשָ יעִ  ֹוּתשְ אִ וְ 

 ׁשּמָ מַ  הּזֶ הַ  תרֹובָ ּקְ הַ  יתבֵ לְ  אּבָ  ייתִ יִ הָ  ֹוּתאִ 

ֹ קְ לִ   יםבִ רּוחָ וְ  יםנִ אֵ ּתְ  ףט

 ץעֵ הָ  לעַ  דמֵ עֹו ינִ אֲ וַ 

 דֹויָ ּבְ ׁשֶ  ןטָ קָ  אנֶ טֶ  ְךֹוּת לאֶ  קרֵ זֹווְ 

 יםרִ זְ חֹו ינּויִ הָ ׁשֶ ּכְ  היעָ קִ ׁשְ  תעֵ לְ ּו

 ֹוּבלִ  תיבּודִ נְ ּבִ  ילִ  ןתֵ נֹו היָ הָ  אלֵ מָ  לסַ  םעִ 

 יםנִ אֵ ּתְ  ׁשלֹוׁשָ  םיִ ּתַ ׁשְ 

 םֹוּימִ  החָ מְ ׂשִ  אלֵ מָ  ינִ אֲ וַ 



 .הפָ רּוצְ  הָאנָ הֲ  לׁשֶ 

ֹ ּזָ הַ  לּסַ הַ  תאֶ   בה

 .תרֶ ּוֶ עִ הָ  ֹוּתׁשְ אִ לְ  ןתֵ נֹו היָ הָ 

 

 ףתֵ ּכָ  לאֶ  ףתֵ ּכָ  אןּכָ  הּנֵ הִ וְ 

ֹ הֲ ַא בֹוּטהַ  נּונֵ כֵ ׁשְ  ֹ הַ  ןר  ןהֵ ּכ

 איּנַ זַ  ידִ יוִ קְ לֶ  הּנֶ כֻ מְ הַ 

 ןלֹוגְעֶ  הׂשָ עֲ ּנַ ׁשֶ 

 הפָ עּוּתְ הַ  הדֵ ׂשְ לִ  תֹואֹו לּוּבְ קִ  אֹּלׁשֶ 

 .תּבָ ׁשַ  רמַ ׁשָ  יּכִ 

 ןבֶ תֶ וְ  ירצִ חָ  יםבִ נְ ֹוּג ינּויִ הָ  רֹובּועֲ 

 םיִ רַ הֳ ּצָ הַ  רחַ ַא יּׁשִ ׁשִ  יימֵ ּבִ 

 ֹוּבּגַ  תאֶ  יםנִ ּבְ סַ מְ  ינּויִ הָ 

 יתיגִּגִ  ְךתֹוּבְ  בׁשֵ יֹו אהּווְ 

 .תֹוּוּינִ נּובְ לַ ּבְ  האֶ ּגֵ  ינִ נּובְ לַ 

 החָ רֶ פְ  תחַ ַאהָ  ֹוּתּבִ ׁשֶ 

 יהָ תֶ לֹולּוּכְ  יללֵ ּבְ  העָ ּגְ ּתַ ׁשְ הִ 

 חַ רֵ ּיָ ּכַ  הפָ יָ  החָ מָ  תרֶ חֶ ַאהָ  ֹוּתבִ ּו

 הרָ גְּבְ לְ אֶ  יןינִ עִ  הרָ ּפָ הַ  יינֵ עֵ  הָארְ קְ ּנִ ׁשֶ 



ֹ ּיָ ׁשֶ  יהָ ינֶ עֵ  םּוׁש לעַ  ֹ טְ לִ  ּתָ לְ כ  .ןהֶ ּבָ  עַ ּב

 

 ֹוּנהְ  הּנֶ כֻ מְ הַ  םהָ רָ בְ ַא אןכָ וְ 

 דסֶ חֶ  ֹוּתאִ  ּוׂשעָ וְ 

 רדֵ ּגָ לַ  ץחּומִ  תֹואֹו נּומְ טָ  אֹּלׁשֶ 

 ירֵ הֲ ׁשֶ 

 .הּיָ ירִ ּבִ  דּבֵ אַ תְ הִ 

ֹ ּׁשָ הַ  ֹוּנהְ   רחֹוּׁשְ מִ  רח

 נּוּלָ ּכֻ  לעַ מֵ  הֹובְ ּגָ ׁשֶ 

 יולָ גְרַ  יןּבֵ  יםכִ ּלְ הַ מְ  ינּויִ הָ ׁשֶ 

 םרָ  ינּוינֵ ּבֵ  אהּווְ 

 יׁשאִ  םעִ  רּבֵ דַ מְ  אֹלוְ  אּׂשָ נִ וְ 

 רּומְ ָא יולָ עָ 

 ןֹואׁשרִ  היָ הָ ׁשֶ 

 הפָ עּוּתְ הַ  הדֵ ׂשְ ּבִ  הדָ בֹועֲ  לּבֵ ּקִ ׁשֶ 

 יולָ עָ  רּומְ ָא םגַוְ 

 ברֶ עֶ הָ  תעֹוׁשְ לִ  הפֶ קָ  יתּבֵ  יםקִ הֵ ׁשֶ 

 .הּיָ ּזִ נַ ּכְ ׁשְ אַ  הּׁשָ אִ  םעִ  עַ ׁשֵ עֲ ּתַ ׁשְ הִ לְ 

 ימִ אֹותְ ּפִ הַ  תֹומֹו תידַ חִ  תאֶ  ֹוּתאִ  רבַ קָ 



 תחֹומָ ׂשְ  םלַ אּו יםקִ הָ לְ  יקּפִ סְ הִ  דעֹווְ 

ֹ קְ לִ וְ   מֹוׁשְ  תאֶ  אר

 .יולָ עָ 

 

 תאֹוּפֵ הַ  ְךרֶ אֶ  הרֶ ֹוּמהַ  הּנֵ הִ 

 יםחִ רָ ּפְ  נֹועֲ מַ לְ  יםפִ טְ קֹו ינּויִ הָ ׁשֶ 

 הּזֶ הַ  תרֹובָ ּקְ הַ  יתבֵ ּבְ 

 החָ נְ מִ  לֹו יםיאִ בִ מְ ּו

 נּורֵ חּואִ  ינֵ ּפְ מִ  תֹואֹו תֹוּצרַ לְ  ידֵ ּכְ 

 תּׁשֵ עַ תְ הִ  אֹל אהּו לבָ אֲ 

 הּכָ הִ  םגַוְ  חקַ לָ  םּגַ 

 .יסֹוכִ ּבְ  היָ הָ ׁשֶ  ןטָ קָ  לּגֵ רְ סַ ּבְ 

 

 מּוחְ  ןּבֶ  ןרֹוהָ  הּנֵ הִ וְ 

 ,יםמִ ּיָ הַ  תׁשֶ ׁשֵ  תמֶ חֶ לְ מִ ּבְ  לפַ ּנָ ׁשֶ 

 יםלִ ּלְ ּפַ תְ מִ  נּוייִ הָ  ֹוּתאִ 

 ןטָ ּקָ הַ  תסֶ נֶ ּכְ הַ  יתבֵ ּבְ 

 .לחֵ רָ  אּמָ אִ  םׁשֵ  לעַ 

ֹ ּבְ  דמֵ עֹו היָ הָ  ןרֹוהָ  אהּווְ   הנָ ּׁשָ הַ  אׁשר



 קחָ צְ יִ  תדַ קֵ עֲ  תאֶ  יכִ בֶ ּבְ  ארֵ קֹווְ 

 עדַ יָ  אֹלוְ 

 הדָ קֵ עֲ הָ  תאֶ  ארָ ּקָ ׁשֶ 

 .מֹוצְ עַ  לׁשֶ 

 

 קדּוּסָ הַ  ירַ הֹו רבֶ קֶ  אןּכָ  הּנֵ הִ וְ 

 ןּקֵ תַ לְ  הנָ ׁשָ  לּכָ  יםרִ מְ אֹו נּוחְ נַ אֲ ׁשֶ 

 יםנִ ּקְ תַ מְ  אֹלוְ 

 וׁשָ כְ עַ  דרֵ יֹו םׁשֶ גֶוְ 

 לחֵ לְ חַ מְ ּו

ֹ הַ  ינֵ פְ ּבִ  הדָ מְ עָ  אֹּלׁשֶ  יּמִ אִ וְ   רּק

 יהָ לֶ עָ מֵ  הטָ ׁשְ ּפָ  אֹּלׁשֶ 

 הנָ ּׁשָ הַ  לּכָ  רדֶ וֶ ּסְ הַ  תאֶ 

 

 ןמֵ ּטָ אֶ  ןיכָ הֵ  ינִ אֲ וַ 

 אןּכָ  ןמֵ ּטָ הִ לְ  הצֶ רֹו ייתִ יִ הָ 

 יםּיִ חַ הַ  יןּבֵ 

 יםּׁשִ מִ חֲ הַ  תנֹוׁשְ ּבִ 

	.דֹל ירעִ ּבָ 



	


