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טקס הלוויה נפתח בהתכנסות בני המשפחה
והחברים בבית הלוויות ובקריעת בגדי האבלים.
לאחר מכן מברכים את ברכת דיין האמת:

ֹלהינּוברּוְך ַא ָתּה ֲאדֹנָ -י ֱא ֵ
ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ַדּיַ ּן ָה ֱא ֶמת.
לאחר הקריעה מביאים את מיטת המת לאולם,
ונאמרים ההספדים על המת.

קריעת הבגד הינו סמל יהודי
לאבלות ומביא לידי ביטוי את
הקרע והחלל שנוצר בנפשנו
כשאנו מאבדים אדם קרוב.
ברכת דיין האמת מצדיקה
את החלטותיו של ה' –
הטובות והרעות.

לאחר ההספדים עורך הלוויה מקריא:

ׁלשׁה ְד ָב ִרים
אֹומרִ :ה ְס ַתּכֵ ּל ִב ְּש ָ
ֲע ַק ְביָ א ֶבּן ַמ ֲהלַ לְ ֵאל ֵ
ּאתּ ,ולְ ָאן ַא ָתּה
וְ ֵאין ַא ָתּה ָבא לִ ֵידי ֲע ֵב ָירה; ַדּע ֵמ ַאיִ ן ָב ָ
הֹולֵ ְך ,וְ לִ ְפנֵ י ִמי ַא ָתּה ָע ִתיד לִ ֵתּן ִדּין וְ ֶח ְשּׁבֹוןֵ .מ ַאיִ ן
רּוחהּ ,ולְ ָאן ַא ָתּה הֹולֵ ְך ־ לִ ְמקֹום ָע ָפר,
ּאת – ִמ ִט ָּפּה ְס ָ
ָב ָ
ִר ָמּה וְ תֹולֵ ָעה,
וְ לִ ְפנֵ י ִמי ַא ָתּה ָע ִתיד לִ ֵתּן ִדּין וְ ֶח ְשּׁבֹון לִ ְפנֵ י ֶמלֶ ְך ַמלְ כֵ י
ַה ְמּלָ כִ ים ַה ָקּדֹוׁש ָבּרּוְך הּוא.

משנה זו ,הלקוחה מפרקי
אבות והפסוקים הנוספים
אותם אומרים מיד לאחריה,
מבטאים השלמה עם
המציאות שבה האדם קיבל
את נשמתו כפיקדון ומשימתו
היא להשתמש בנשמה
באופן הטוב ביותר ,עד
להחזרתה לבורא עולם.

(פרקי אבות ג ,א)

מוסיפים את הפסוקים הבאים שעניינם צידוק הדין:

גְ ּדֹל ָה ֵע ָצה וְ ַרב ָה ֲעלִ ילִ יָ ּהֲ ,א ֶׁשר ֵעינֶ יָך ְּפקּוחֹות ַעל ּכָ ל
ַד ְּרכֵ י ְבנֵ י ָא ָדם ,לָ ֵתת לְ ִאיׁש ּכִ ְד ָרכָ יו וְ כִ ְפ ִרי ַמ ֲעלָ לָ יו.
(ירמיהו לב ,יט)

צּורי וְ ּלא ַעוְ לָ ָתה ּבֹו.
לְ ַהּגִ יד כִ ּי יָ ָשר ֲאדֹנָ יִ ,
(תהילים צב ,טז)

בֹורך.
ֲאדֹנָ י נָ ַתן ,וַ ֲאדֹנָ י לָ ָקח ,יְ ִהי ֵשם ֲאדֹנָ י ְמ ָ
(איוב א ,כא)

וְ הּוא ַרחּום יְ כַ ֵּפר ָעוֹן וְ ֹלא יַ ְׁש ִחית ,וְ ִה ְר ָּבה לְ ָה ִׁשיב ַאּפֹו,
וְ ֹלא יָ ִעיר ּכָ ל ֲח ָמתֹו.
(תהילים עח ,לח)

צידוק הדין  -בעת פטירת
אדם קרוב ,על אף הקושי
הגדול הכרוך בכך ,נוהגים
לבטא את גדלותו של האל
ואת קבלת רוע הגזרה.

לאחר מכן האבלים אומרים בארמית קדיש יתום.
תפילת הקדיש היא תפילה בשפה הארמית הנישאת על ידי האבלים לאחר פטירת קרוביהם .התפילה
עוסקת בהלל ובשבח לה' ,בהכרת המתאבל במלכות ה' בעולם ובבקשה לזכות בשלום ובחיים טובים.
קדיש יתום נאמר על ידי האבלים במהלך טקס הלוויה והקבורה ולאחר מכן במשך אחד -עשר חודשים
(באבלות על הורים) או במשך שלושים יום (באבלות על קרובים אחרים).
הנוסח בארמית:

האבלים :יִ ְתגַ ַּדּל וְ יִ ְת ַק ַדּׁש ְש ֵׁמּה ַר ָבּא.
הקהלָ :א ֵמן.
עּותה ,וְ יַ ְמלִ יְך
האבליםְ :ב ָּעלְ ָמא ִדּי ְב ָרא כִ ְר ֵ
כּותה ,וְ יַ ְצ ַמח ֻפ ְּר ָקנֵ ה ,וִ ָיק ֵרב
ַמלְ ֵ
ְמ ִש ֵׁיחּה.
הקהלָ :א ֵמן.
יֹומיכֹון ְּוב ַחיֵ ּי ְדכָ ל ֵבּית
האבליםְ :ב ַּחיֵ ּיכֹון ְּוב ֵ
יִ ְש ָׂר ֵאלַ ,ב ֲּעגָ לָ א ִּובזְ ַמן ָק ִריב ,וְ ִא ְמרּו
ָא ֵמן.
הקהל והאבליםָ :א ֵמן .יְ ֵהא ְש ֵׁמּה ַר ָבּא ְמ ָב ַרְך
לְ ָעלַ ם ּולְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמיָ ּא.
רֹומם
האבלים :יִ ְת ָב ַּרְך וְ יִ ְש ַׁת ַּבּח וְ יִ ְת ָפ ַּאר וְ יִ ְת ַ
שׂא וְ יִ ְת ַה ָדּר וְ יִ ְת ַעלֶ ּה וְ יִ ְת ַהלָ ּל
וְ יִ ְתנַ ֵ ּ
ְש ֵׁמּה ְד ֻּק ְד ָשׁאְ ,ב ִּריְך הּוא.
הקהלָ :א ֵמן [אוְ :ב ִּריְך הּוא].
האבלים :לְ ֵעלָ ּא ִמן כָ ּל ִב ְּרכָ ָתא [בעשרת ימי
תשובה :לְ ֵעלָ ּא ּולְ ֵעלָ ּא ִמכָ ּל ִב ְּרכָ ָתא]
וְ ִש ָׁיר ָתאֻ ,ת ְּש ְׁב ָּח ָתא וְ נֶ ֱח ָמ ָתא,
ַד ֲּא ִמ ָירן ְב ָּעלְ ָמא ,וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן.
הקהלָ :א ֵמן.
האבלים :יְ ֵהא ְשׁלָ ָמא ַר ָבּא ִמן ְש ַׁמיָ ּא ,וְ ַחיִ ּים
ָעלֵ ינּו וְ ַעל כָ ּל יִ ְש ָׂר ֵאל ,וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן.
הקהלָ :א ֵמן.
עֹושׂה
האבלים[ :פוסעים שלוש פסיעות לאחור] ֶ
ַשׁלֹום]
ָשׁלֹום [בעשרת ימי תשובה :ה ָ ּ
רֹומיו ,הּוא יַ ֲע ֶשׂה ָשׁלֹום ָעלֵ ינּו
ִב ְּמ ָ
וְ ַעל כָ ּל יִ ְש ָׂר ֵאל ,וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן.
הקהלָ :א ֵמן.

תרגום:

האבלים :יתגדל ויתקדש שמו הגדול.
הקהל :אמן.
האבלים :בעולם שברא כרצונו
וימליך מלכותו ויצמיח ישועתו
ויקרב משיחו.
הקהל :אמן.
האבלים :בחייכם ובימיכם ובחיי
כל בית ישראל במהרה ובזמן
קרוב ,ואמרו אמן.
הקהל והאבלים :אמן .יהי שמו הגדול
מבורך ,לעולם ולעולמי עולמים.
האבלים :יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם
ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל
שמו של הקדוש ברוך הוא.
הקהל :אמן [או :ברוך הוא].
האבלים:למעלה מכל הברכות [בעשרת ימי
תשובה :למעלה ולמעלה מכל 		

הברכות] והשירות ,התשבחות 		
והנחמות ,הנאמרות בעולם ,ואמרו אמן.

הקהל :אמן.
האבלים:יהי שלום רב מן השמים וחיים 		
טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן.

הקהל :אמן.
האבלים[:פוסעים שלוש פסיעות לאחור] עושה
שלום [בעשרת ימי תשובה :השלום]
במרומיו הוא יעשה שלום עלינו
ועל כל ישראל ואמרו אמן.
הקהל :אמן.

כעת מתחילים בהליכה אל הקבר ,במהלכה עוצרים
פעמים מספר לשם אמירת פסוקים שונים.
אמר לַ ֲאדֹנַ -י ַמ ְח ִסי
י ֵֹשׁב בְ ֵּס ֶתר ֶעלְ יֹון בְ ֵּצל ַש ַׁדּ-י יִ ְתלֹונָ ןַ :
ֹלהי ֶאבְ ַטח ּבֹו :כִ ּי הּוא יַ ִצּילְ ָך ִמ ַפּח יָ קּוׁשִ ,מ ֶדּבֶ רצּוד ִתיֱ ,א ַ
ְּומ ָ
ַהּוֹות :בְ ֶּאבְ ָרתֹו יָ ֶסְך לָ ְך וְ ַת ַחת כְ ּנָ ָפיו ֶת ְּח ֶסהִ .צנָ ּה וְ ס ֵֹח ָרה
יֹומםִ :מ ֶדּבֶ ר בָ ּא ֶֹפל
ֲא ִמּתֹוֹ :לא ִת ָירא ִמ ַפ ַּחד לָ יְ לָ הֵ ,מ ֵחץ יָ עּוף ָ
יַ ֲהֹלךִ ,מ ֶק ֶּטב יָ ׁשּוד ָצ ֳה ָריִ ם :יִ פֹּל ִמ ִצ ְּדָּך ֶאלֶ ף ְּורבָ בָ ה ִמ ִימינֶ ָך.
ֵאלֶ יָך ֹלא יִ גָ ּׁשַ :רק בְ ֵּעינֶ יָך ַתבִ ּיט ,וְ ִשׁלֻ ַּמת ְר ָש ִׁעים ִת ְּר ֶאה:
כִ ּי ַא ָתּה ֲאדֹנָ -י ַמ ְח ִסיֶ ,עלְ יֹון ַש ְׂמ ָתּ ְמעֹונֶ ָךֹ :לא ְת ֻאנֶ ּה ֵאלֶ יָך
ָר ָעה ,וְ נֶ גַ ע ֹלא יִ ְק ַרב בְ ָּא ֳהלֶ ָך :כִ ּי ַמלְ ָאכָ יו יְ ַצוֶ ּה לָ ּך לִ ְש ָׁמ ְרָך
בְ ּכָ ל ְד ָּרכֶ יָךַ :על כַ ַּפּיִ ם יִ ָשּׂאּונְ ךֶ ,פּן ִתּּגֹוף בָ ֶּאבֶ ן ַרגְ לֶ ָךַ :על
ַש ַׁחל וָ ֶפ ֶתן ִת ְּדרְֹךִ ,ת ְּרמֹס כְ ִּפיר וְ ַתנִ ּין :כִ ּי בִ י ָח ַשׁק וַ ֲא ַפלְ ֵּטהּו,
ֲא ַשׂגְ ּבֵ הּו כִ ּי יָ ַדע ְש ִׁמי :יִ ְק ָר ֵאנִ י וְ ֶא ֱענֵ הּוִ ,עּמֹו ָאנֹכִ י בְ ָצ ָרה,
ּיׁשּוע ִתי:
ֲא ַחלְ ֵּצהּו וַ ֲאכַ בְ ֵּדהּו :א ֶֹרְך יָ ִמים ַא ְשׂבִ ֵּיעהּו ,וְ ַא ְר ֵאהּו בִ ָ
(תהילים ,צא)
ֵא ֶשׁת ַחיִ ל ִמי יִ ְמ ָצא ,וְ ָרחֹק ִמ ְפּנִ ינִ ים ִמכְ ָרּה :בָ ַּטח בָ ּּה לֵ ב בַ ְּעלָ ּה,
וְ ָשׁלָ ל ֹלא יֶ ְח ָסר :גְ ָּמלַ ְתהּו טֹוב וְ ֹלא ָרעֹ ,כּל יְ ֵמי ַחיֶ ָּיהָ :ד ְּר ָשׁה
סֹוחר,
ֶצ ֶמר ִּופ ְש ִׁתּים ,וַ ַת ַּעׂש בְ ֵּח ֶפץ כַ ֶּפ ָּיהָ :היְ ָתה כָ ֳּאנִ ּיֹות ֵ
ִמ ֶמ ְּר ָחק ָתּבִ יא לַ ְח ָמּה :וַ ָת ָּקם בְ ּעֹוד לַ יְ לָ ה ,וַ ִת ֵּתּן ֶט ֶרף לְ בֵ ָיתּה
רֹות ָיה :זָ ְמ ָמה ָש ֶׂדה וַ ִת ָּק ֵּחהּוִ ,מ ְפ ִּרי כַ ֶפ ָּיה נָ ְט ָע כָ ֶּרם:
וְ חֹק לְ נַ ֲע ֶ
רֹועֹות ָיהָ :ט ֲע ָמה כִ ּי טֹוב ַס ְח ָרּה,
ֶ
ָחגְ ָרה בְ עֹוז ָמ ְתנֶ ָיה ,וַ ְת ַּא ֵמּץ זְ
ֹלא יִ כְ בֶ ּה בַ לַ ּיְ לָ נֵ ָרּה :יָ ֶד ָיה ִשׁלְ ָּחה בַ כִ ּיׁשֹור ,וְ כַ ֶפ ָּיה ָת ְּמכּו ָפלֶ ְך:
כַ ָּפּּה ָפ ְּר ָשׂה לֶ ָענִ י ,וְ יָ ֶד ָיה ִשׁלְ ָּחה לָ ֶאבְ יֹוןֹ :לא ִת ָירא לְ בֵ ָיתּה
שׁלֶ ג ,כִ ּי כָ ל בֵ ָּיתּה לָ בּוׁש ָשׁנִ יםַ :מ ְרבַ ִדּים ָע ְש ָׂתה לָ ּּהֵ ,שׁׁש
ִמ ָ ּ
ּש ָׁע ִרים בַ ְּעלָ ה ,בְ ִּשׁבְ ּתֹו ִעם זִ ְקנֵ י ָא ֶרץ:
נֹודע בַ ְ ּ
בּושּׁהָ :
וְ ַא ְרגָ ָּמן לְ ָ
בּושּׁה,
ָס ִדין ָע ְש ָׂתה וַ ִת ְּמּכֹור ,וַ ֲחגֹור נָ ְתנָ ה לַ כְ ּנַ ֲענִ י :עוז וְ ָה ָדר לְ ָ
תֹורת ֶח ֶסד ַעל
וַ ִת ְּש ַׂחק לְ יֹום ַא ֲחרֹוןִ :פ ָּיה ָפ ְּת ָחה בְ ָחכְ ָמה ,וְ ַ
צֹופיָ ּה ֲהלִ יכֹות בֵ ָּיתּה ,וְ לֶ ֶחם ַע ְצלּות ֹלא תֹאכֵ לָ :קמּו
לְ ׁשֹונָ ּהִ :
ׁרּוה ,בַ ְּעלָ ּה וַ יְ ַהלְ לָ ּהַ :רּבֹות בָ ּנֹות ָעׂשּו ָחיִ ל ,וְ ַא ְתּ
ש ָ
בָ נֶ ָיה וַ יְ ַא ְ ּ
שׁה יִ ְר ַאת ֲאדֹנָ -י
ָעלִ ית ַעל כֻ ּלָ ּנָ הֶ :ש ֶׁקר ַה ֵחן וְ ֶהבֶ ל ַהיֹ ִּפיִ ,א ָ ּ
ש ָׁע ִרים ַמ ֲע ֶש ָׂיה:
לּוה בַ ְ ּ
ִהיא ִת ְת ַהלָ ּלְ :תּנּו לָ ּה ִמ ְפ ִּרי יָ ֶד ָיה ,וִ ַיהלְ ָ
(משלי ,לא)

מזמור זה הנאמר
לנפטר ולנפטרת מבטא
את השמירה על האדם
מאויבים ומזיקים .בא־
מירתו אנו מתפללים על
שמירת הנפטר במיוחד
בשעה זו בה נשמתו
עולה למרום.

לנפטרת נוהגים להוסיף
את מזמור אשת חיל
שמטרתו להלל את
מעשיה ותכונותיה.

כעת חוזרים האבלים ואומרים קדיש יתום.
לאחר הטמנת הנפטר בקבר וסתימת הגולל עליו,
הקברן מכסה את הקבר במעט עפר ואומר שלוש
פעמים:

וְ הּוא ַרחּום יְ כַ ֵפּר ָעוֹן וְ ֹלא יַ ְש ִׁחית
וְ ִה ְר ָבּה לְ ָה ִשׁיב ַאּפֹו וְ ֹלא יָ ִעיר כָ ּל ֲח ָמתֹו.

לפי היהדות ,כיסוי המת
בעפר מבטאת את
הכבוד שרוחשים אליו.
לפיכך נוהגים להזמין
את כל הנוכחים בלוויה
להשתתף בפעולה זו.

(תהילים עח ,לח)

ַהּצּור ָת ִּמים ָפ ֳּעלֹו כִ ּי כָ ל ְד ָּרכָ יו ִמ ְש ָׁפּט,
ֵא-ל ֱאמּונָ ה וְ ֵאין ָעוֶ ל ַצ ִדּיק וְ יָ ָשׁר הּוא.
שׁלִ יט
ֹאמר לֹו ַמה ִת ְפ ָעלַ ,ה ַ ּ
ַהּצּור ָת ִּמים ְבּכָ ל פֹ ַּעלִ ,מי י ַ
מֹוריד ְשׁאֹול וַ יָ ַּעל.
ְב ַּמ ָטּה ְּוב ַמ ַעלֵ ,מ ִמית ְּומ ַחיֶ ּהִ ,
ֹאמר לֹו ַמה ַת ֲּע ֶשׂה,
ַהּצּור ָת ִּמים ְבּכָ ל ַמ ֲע ֶשׂהִ ,מי י ַ
אֹומר וְ ע ֶֹשׂהֶ ,ח ֶסד ִחנָ ּם לָ נּו ַת ֲע ֶשׂה,
ָה ֵ
ִּובזְ כּות ַהנֶ ֱּע ַקד כְ ֶּשׂהַ ,ה ְק ִש ָׁיבה וַ ֲע ֵשׂה.
ַצ ִדּיק ְבּכָ ל ְד ָּרכָ יו ַהצּור ָת ִּמיםֶ ,א ֶרְך ַא ַפּיִ ם ָּומלֵ א ַר ֲח ִמים,
ֲח ָמל נָ א וְ חּוס נָ א ַעל ָאבֹות ָּובנִ ים,
כִ ּי לְ ָךָ ,אדֹוןַ ,ה ְסּלִ יחֹות וְ ָה ַר ֲח ִמים.
ַצ ִדּיק ַא ָתּה ֲאדֹנָ -י לְ ָה ִמית ּולְ ַה ֲחיֹותֲ ,א ֶשׁר ְבּיָ ְדָך ִפ ְּקדֹון
כָ ּל רּוחֹותָ ,חלִ ילָ ה לְ ָך זִ כְ רֹונֵ נּו לִ ְמחֹות ,וְ יִ ְהיּו נָ א ֵעינֶ יָך
ְב ַּר ֲח ִמים ָעלֵ ינּו ְפקּוחֹות,
כִ ּי לְ ָךָ ,אדֹוןָ ,ה ַר ֲח ִמים וְ ַה ְסּלִ יחֹות.
ָא ָדם ִאם ֶבּן ָשׁנָ ה יִ ְחיֶ ה ,אֹו ֶאלֶ ף ָשׁנִ ים יִ ְחיֶ הַ ,מה יִ ְתרֹון
לֹו ,כְ ֹּלא ָהיָ ה יִ ְהיֶ הָ ,בּרּוך ַדּיָ ּן ָה ֱא ֶמתֵ ,מ ִמית ְּומ ַחיֶ ּה.
ׁשֹוטט ַהכֹּל ְב ֵּעינֹוְּ ,ומ ַשׁלֵ ּם
ָבּרּוְך הּוא ,כִ ּי ֱא ֶמת ִדּינֹוְּ ,ומ ֵ
הֹודיָ ה יִ ֵתּנּו.
לְ ָא ָדם ֶח ְשּׁבֹונֹו וְ ִדינֹו ,וְ ַהכֹּל לִ ְשׁמֹו ָ
יָ ַד ְענּו ֲאדֹנָ -י כִ ּי ֶצ ֶדק ִמ ְש ָׁפ ֶּטָךִ ,ת ְּצ ַדּק ְב ָּד ְב ֶרָך וְ ִתזְ כֶ ּה
ְב ָּש ְׁפ ֶטָך ,וְ ֵאין לְ ַה ְר ֵהר ַא ַחר ִמ ַדּת ָש ְׁפ ֶטָךַ ,צ ִדּיק ַא ָתּה

ַדּיָ ּן ָה ֱא ֶמת ,שֹ ֵׁפט ֶצ ֶדק וֶ ֱא ֶמתָ ,בּרּוְך ַדּיַ ּן ָה ֱא ֶמת ,כִ ּי כָ ל
ִמ ְש ָׁפ ָּטיו ֶצ ֶדק וֶ ֱא ֶמת.
נֶ ֶפׁש כָ ּל ַחי ְבּיָ ֶדָךֶ ,צ ֶדק ָמלְ ָאה יְ ִמינֶ ָך וְ יָ ֶדָךַ ,ר ֵחם ַעל
ֹאמר לַ ַמּלְ ָאָך ֶה ֶרף יָ ֶדָך.
ְפּלֵ ַיטת צֹאן יָ ֶדיָך ,ות ַ
יש המוסיפים את הפסוקים הבאים:

הנוכחים בלוויה מוזמנים להשתתף בכיסוי
הקבר בעפר.
בתום הקבורה איש החברה קדישא אומר:

ֲאדֹנָ -י ,וְ יָ ָשׁר ִמ ְש ָׁפ ֶּטיָך.

תפילת צידוק הדין
מבטאת את הסתמכות
האדם על ה' בעת צרה.
היא מדגישה את גדלות
האל ואת קבלת הדין
שנגזר משמיים.

גְ ּדֹל ָה ֵע ָצה וְ ַרב ָה ֲעלִ ילִ יָ ּהֲ ,א ֶשׁר ֵעינֶ יָך ְפּקּוחֹות ַעל כָ ּל
ַד ְּרכֵ י בְ נֵ י ָא ָדם ,לָ ֵתת לְ ִאיׁש כִ ְּד ָרכָ יו וְ כִ ְפ ִרי ַמ ֲעלָ לָ יו.
צּורי וְ ּלא ַעוְ לָ ָתה ּבֹוֲ .אדֹנָ -י נָ ַתן,
לְ ַהגִ ּיד כִ ּי יָ ָשׁר ֲאדֹנָ -יִ ,
בֹורְך.
וַ ֲאדֹנָ -י לָ ָקח ,יְ ִהי ֵשׁם ֲאדֹנָ -י ְמ ָ
וְ הּוא ַרחּום יְ כַ ֵפּר ָעוֹן וְ ֹלא יַ ְש ִׁחית ,וְ ִה ְר ָבּה לְ ָה ִשׁיב ַאּפֹו,
וְ ֹלא יָ ִעיר כָ ּל ֲח ָמתֹו.
לאחר מכן ,נאמר המזמור הבא:

ִמכְ ָתּם לְ ָדוִ ד ָש ְׁמ ֵרנִ י ֵא-ל כִ ּי ָח ִס ִיתי ָבְך:
טֹוב ִתי ַבּל ָעלֶ יָך:
ָא ַמ ְר ְ ּת לַ ֲאדֹנַ -י ֲאדֹנָ י ָא ָתּה ָ
דֹושׁים ֲא ֶשׁר ָב ָּא ֶרץ ֵה ָמּה וְ ַא ִד ֵּירי כָ ּל ֶח ְפ ִצי ָבם:
לִ ְק ִ
ּבֹותם ַא ֵחר ָמ ָהרּו ַבּל ַא ִסּיְך נִ ְסכֵ ֶּיהם ִמ ָדּם ַּובל
יִ ְרּבּו ַע ְצ ָ
ׁמֹותם ַעל ְש ָׂפ ָתי:
ֶא ָשּׂא ֶאת ְש ָ
ּגֹורלִ י:
ּתֹומיְך ָ
כֹוסי ַא ָתּה ִ
ֲאדֹנַ -י ְמנָ ת ֶחלְ ִקי וְ ִ
ֲח ָבלִ ים נָ ְפלּו לִ י ַבּנְ ִּע ִמים ַאף נַ ֲחלָ ת ָש ְׁפ ָרה ָעלָ י:
ֲאבָ ֵרְך ֶאת ֲאדֹנַ -י ֲא ֶשׁר יְ ָע ָצנִ י ַאף לֵ ילֹות יִ ְ ּסרּונִ י כִ לְ י ָֹותי:
ִשׁוִ ִּיתי ֲאדֹנַ -י לְ נֶ גְ ִדּי ָת ִמיד כִ ּי ִמ ִימינִ י ַבּל ֶאּמֹוט:
שכֹּן לָ ֶב ַטח:
ּבֹודי ַאף ְב ָּש ִׂרי יִ ְ ׁ
לָ כֵ ן ָש ַׂמח לִ ִבּי וַ יָ ּגֶ ל כְ ִ
שאֹול ֹלא ִת ֵתּן ֲח ִס ְידָך לִ ְראֹות ָש ַׁחת:
כִ ּי ֹלא ַת ֲעזֹב נַ ְפ ִשׁי לִ ְ ׁ
ׂשבע ְש ָׂמחֹות ֶאת ָפּנֶ יָך נְ ִעמֹות
ּתֹוד ֵיענִ י א ַֹרח ַחיִ ּים ַ
ִ
ִב ִּימינְ ָך נֶ ַצח:
(תהילים ,טז)

גם פסוקים אלו מבטאים
את מבטחו של האדם
בצדקת אלוהים

כעת נעמדים האבלים ביחד ואומרים קדיש גדול.
תפילת הקדיש המיוחדת ,קדיש הגדול או קדיש דאתחדתא – נאמרת רק בעת הקבורה
(ולא בימי זכרון אחרים) .קדיש זה מבטא ציפייה לישועה ,להתחדשות ולתחיית המתים.
הנוסח בארמית:

האבלים :יִ ְתגַ ַּדל וְ יִ ְת ַק ַּדׁש ְׁש ֵמּה ַר ָּבא.
הקהל :אמן.
האבליםּ :בְ ָעלְ ָמא דיְ הּוא ָע ִתיד לְ ַא ְת ַח ְּד ָתא
ּולְ ַא ְחיָ א ַמ ַתיָ א ּולְ ַא ָּס ָקא יַ ְתהֹון לְ ַחיֵ י
ירּוׁשלֵ ם,
ָעלְ ָמא ּולְ ִמבְ נֵ א ַק ְר ָּתא ִד ְ
ּולְ ַׁשכְ לֵ ל ֵהיכָ לַ ה ּבְ גַ ּוָהּ ,ולְ ֶמ ְע ַקר
ּפּולְ ָחנָ א נּוכְ ָר ָאה ֵמ ַא ְר ָעאּ ,ולְ ַא ָּת ָבא
ּפּולְ ָחנָ א ִד ְּשׁ ַמיָ א לְ ַא ְת ָרּה ,וְ יַ ְמלִ יְך
כּותה וִ ָיק ֵרה,
קּוּד ָׁשא ּבְ ִריְך הּוא ּבְ ַמלְ ֵ
ְ
ּפּור ָקנֵ ּה וִ ָיק ֵרב ְמ ִׁש ֵיחּה.
וְ יַ ְצ ַמח ְ
הקהל :אמן.
יֹומיכֹון ּובְ ַחּיֵ י ְדכָ ל ּבֵ ית
האבליםּ :בְ ַחיֵ יכֹון ּובְ ֵ
יִ ְׂש ָר ֵאל ּבַ ֲעגָ לָ א ּובִ זְ ַמן ָק ִריב וְ ִא ְמרּו
ָא ֵמן.
הקהל והאבלים :אמן .יְ ֵהא ְׁש ֵמה ַר ָּבה ְמ ָב ַרְך
לְ ָעלַ ם ּולְ ָעלְ ֵמי ַעלְ ַמּיָ א.
רֹומם
האבלים :יִ ְת ָּב ַרְך וְ יִ ְׁש ַּת ַּבח וְ יִ ְת ָּפ ֵאר וְ יִ ְת ֵ
וְ יִ ְתנַ ֵּשׂא וְ יִ ְת ַה ָּדר וְ יִ ְת ַעּלֶ ה וְ יִ ְת ַהּלָ ל
ְׁש ֵמּה ְּד ֻק ְד ָׁשא ְּב ִריְך הּוא.
הקהל :אמן [אוְּ :ב ִריְך הּוא].
האבלים :לְ ֵעלָ א ִמן ּכָ ל ִּב ְרכָ ָתא וְ ִׁש ָיר ָתא
ֻּת ְׁש ְּב ָח ָתא וְ נֶ ֶח ָמ ָתא ַּד ֲא ִמ ָירן ְּב ָעלְ ָמא
וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן.
הקהל :אמן.
האבלים :יְ ֵהא ְׁשלָ ָמא ַר ָּבה ִמן ְׁש ַמיָ א וְ ַחּיִ ים
טֹובים ָעלֵ ינּו וְ ַעל ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ִא ְמרּו
ִ
ָא ֵמן.
הקהל :אמן.
האבלים[ :פוסעים שלוש פסיעות לאחור]

הקהל:

רֹומיו הּוא ֲיע ֶׂשה
עֹוׂשה ָׁשלֹום ִּב ְמ ָ
ֶ
ָׁשלֹום ָעלֵ ינּו וְ ַעל ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל
וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן.
אמן.

תרגום:

האבלים :יתגדל ויתקדש שמו הגדול.
הקהל :אמן.
האבלים :בעולם שהוא עתיד להתחדש
ולהחיות מתים ולהעלות לחיי
עולם ולבנות קריית ירושלים
ולשכלל היכלו בתוכה לעקור
עבודה זרה מן הארץ ולהחזיר
עבודת שמים למקומה וימליך
הקדוש ברוך מלכותו וכבוד.
ויצמיח גאותו ויקרב משיחו.
הקהל :אמן.
האבלים :בחייכם ובימיכם ובחיי כל
ישראל במהרה בקרוב ואמרו
אמן.
הקהל והאבלים :אמן .יהא שמו הגדול
מבורך לעולם ולעולמי עולמים.
האבלים :יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם
ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל
שם הקדוש ברוך הוא.
הקהל :אמן [או :ברוך הוא].
האבלים :למעלה מכל ברכות ושירות
תשבחות ונחמות הנאמרות
בעולם ואמרו אמן.
הקהל :אמן.
האבלים :יהי שלום רב מן השמים וחיים
טובים עלינו ועל כל ישראל
ואמרו אמן.
הקהל :אמן.
האבלים[ :פוסעים שלוש פסיעות לאחור]
עושה שלום במרומיו הוא יעשה
שלום עלינו ועל כל ישראל
ואמרו אמן.
הקהל :אמן.

לאחר אמירת קדיש הגדול ,נוהגים לומר את
תפילת אל מלא רחמים:

נּוחה
ּרֹומיםַ ,ה ְמ ֵצא ְמ ָ
ֵא-ל ָמלֵ א ַר ֲח ִמים ׁשֹוכֵ ן ַב ְּמ ִ
דֹושׁים
שׁכִ ינָ הְ ,ב ַּמ ֲעלֹות ְק ִ
נְ כֹונָ ה ַעל כַ ּנְ ֵפי ַה ְ ּ
הֹורים כְ ּז ַֹהר ָה ָר ִק ַיע ַמזְ ִה ִירים ,לְ נִ ְש ַׁמת פלוני/ת
ּוט ִ
ְ
בן/ת פלוני ופלונית [ומזכירים השם המלא של
מו/ש ָׁהלְ כָ ְה
ֶ
הנפטר/ת ושמות הוריו/ה] ֶש ָׁהלַ ְך לְ עֹולָ
לְ עֹולָ ָמה ַֹ .ב ֲּעבּור ֶש ְׁבּלִ י נֶ ֶדר ֶא ֵתּן ְצ ָד ָקה ְב ַּעד ַהזְ כָ ַּרת
תֹו/תּה
נִ ְש ָׁמ ָ
[ויש אומרים במקום :בעבור שאנו מתפללים
תו/תה .לָ כֵ ן
נּוח ָ
לעילוי נשמתו/תה]ְ ,בּגַ ן ֵע ֶדן ְת ֵּהא ְמ ָ
הּו/רּה ְב ֵּס ֶתר כְ ּנָ ָפיו לְ עֹולָ ִמים,
ַב ַּעל ָה ַר ֲח ִמים יַ ְס ִת ֵּיר ָ
וְ יִ ְצרֹר ִב ְּצרֹור ַה ַחיִ ּים ֶאת נִ ְש ָׁמתו/תּה ֲֹ ,אדֹנָ -י הּוא
ּבֹו/בּה
נּוח ְב ָּשּׁלֹום ַעל ִמ ְשׁכָ ָ
נּוח /וְ ָת ַ
תֹו/תּה וְ יָ ַ
נַ ֲחלָ ָ
ֹאמר ָא ֵמן.
וְ נ ַ
בקשת מחילה מן הנפטר:

פלוני/ת בן/בת פלוני ופלונית [כאן נאמר
השם המלא של הנפטר/ת ושמות הוריו/ה],
ּישׁא ,בְ ֵּשׁם ֶה ָחבֵ ִרים ֶש ִׁה ְת ַע ְסּקּו בְ ָּך/
בְ ֵּשׁם ַה ֶחבְ ָרה ַק ִד ָ
יָך/דיִ ְךֲ ,אנִ י ְמבַ ֵקּׁש
ָך/תְך וְ יְ ִד ֶיד ַ
בָ ְּך ,בְ ֵּשׁם ִמ ְש ָׁפ ְּח ְת ֶ
ָך/מ ְמְך ְמ ִחילָ הִ .אם ָחס וְ ָשׁלֹום ָפּגַ ְמנּו ֵאיזֶ ה
ִמ ְמ ִ
ָדּבָ ר בַ ָּט ֳּה ָרה ,בִ ּנְ ִש ָׂיאת ַה ִמ ָטּה אֹו בְ ִּתּּקּון ַה ֶקבֶ ר,
ח/סלְ ִחי נָ א לָ נּו ,כִ ּי ְשׁגָ גָ ה ִהיא .כָ ּל ַמה
ְסלָ ִ
ָך/דְך ַעל ִפּי ִמנְ ָהג ַה ָמקֹום.
בֹוד ֵ
ְש ָׁע ִשׂינּו ָהיָ ה לִ כְ ְ
ָך/אֹותְך ִמ ֶהיֹות ָח ֵבר/ה ְבּכָ ל ֶח ְב ָרה
ָ
אֹות
ּפֹוט ִרים ְ
ָאנּו ְ
יזֹוש ִׁהי.
אֹו ֲאגֻ ָדּה ֵא ֶ
ָך/בְך ְב ָּשׁלֹום,
/חי ַעל ִמ ְשׁכָ ְּב ֵ
ּנּוח ִ
לֵ ְך/לְ כִ י ְב ָּשׁלֹום וְ ָת ַ
גֹורלְ ָך/לֵ ְך לְ ֵקץ ַהיָ ִמים.
מֹוד/מ ִדי לְ ָ
וְ ַת ְּע
ְ
ָך/תְך
יץ/צת טֹוב ְב ַּעד ִמ ְש ָׁפ ְּח ְת ֵ
ְהיֵ ה/היִ י נָ א ֵמלִ ַ
יָך/דיִ ְך ,וְ ַחיִ ּים וְ ָשׁלֹום יִ ְהיֶ ה לָ נּו וְ לְ כָ ּל יִ ְש ָׂר ֵאל ַעד
וִ ִיד ֶיד ַ
ָהעֹולָ םָ .א ֵמן.

תפילת אל מלא רחמים
נאמרת לעילוי נשמת
הנפטר ובמסגרתה מבקשים
המתפללים מהקדוש ברוך
הוא שיגן על נשמתו של
הנפטר.

כעת נוהגים להניח על הקבר אבן שנלקחה
מהאדמה הקרובה.
בטרם עוזבים המלווים את המקום ,הם פונים
לנחם את האבלים הקהל מסתדר בשתי שורות,
והאבלים חולצים את נעליהם ועוברים בין השורות.
בזמן המעבר ,מנחמים אותם הנוכחים באמירה:

למנהג הנחת האבן טעמים
רבים .ביניהם מתן הכבוד
למת היות שהאבנים שעל
המצבה (המסמלות את
העובדה שהנשמה עדיין
קיימת כשם שאבן איננה
מתכלה) מעידות על כך
שישנם אנשים רבים הזוכרים
ואוהבים את המת.

ַ"ה ָמּקֹום יְ נַ ֵחם ֶא ְתכֶ ם ְבּתֹוְך ְש ָׁאר ֲא ֵבלֵ י ִציֹון
ירּושׁלָ יִ ם ולא תוסיפו לדאבה עוד"
וִ ָ
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חברת סופיה קמה במטרה להקל על לקוחותיה ברגעים
של כאב ופרידה מאדם אהוב.
באמצעות ליווי והכוונה אנו נפחית מעליכם את הנטל
הארגוני ונעניק שקט נפשי ושליטה במהלך הדברים.

חברתנו מספקת את כלל השירותים הקשורים באבלות.
ליווי משפחות אבלות וסיוע בארגון לוויה שבעה ואזכרה | ליווי וייעוץ בתחומים
רגשיים ,בירוקראטיים והלכתיים | שירותי תכנון מוקדם וכתיבת צוואות | אספקת
חבילות ניחומים לבתי עסק וללקוחות פרטיים | הפקת אירועי זיכרון והנצחה

