
טקס הלוויה נפתח בהתכנסות בני המשפחה 
והחברים בבית הלוויות ובקריעת בגדי האבלים.

לאחר מכן מברכים את ברכת דיין האמת:
 ברּוְך ַאָתּה ֲאֹדָנ-י ֱא-ֹלֵהינּו

ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַדַּיּן ָהֱאֶמת.

לאחר הקריעה מביאים את מיטת המת לאולם, 
ונאמרים ההספדים על המת.

לאחר ההספדים עורך הלוויה מקריא: 
ֲעַקְבָיא ֶבּן ַמֲהַלְלֵאל אֹוֵמר: ִהְסַתֵּכּל ִבְּשׁלָשׁה ְדָבִרים 
ְוֵאין ַאָתּה ָבא ִליֵדי ֲעֵביָרה; ַדּע ֵמַאִין ָבּאָת, ּוְלָאן ַאָתּה 

הֹוֵלְך, ְוִלְפֵני ִמי ַאָתּה ָעִתיד ִלֵתּן ִדּין ְוֶחְשּׁבֹון. ֵמַאִין 
ָבּאָת – ִמִטָּפּה ְסרּוָחה, ּוְלָאן ַאָתּה הֹוֵלְך ־ ִלְמקֹום ָעָפר, 

 ִרָמּה ְותֹוֵלָעה,
ְוִלְפֵני ִמי ַאָתּה ָעִתיד ִלֵתּן ִדּין ְוֶחְשּׁבֹון ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי 

ַהְמָּלִכים ַהָקּדֹוׁש ָבּרּוְך הּוא.
)פרקי אבות ג, א(

מוסיפים את הפסוקים הבאים שעניינם צידוק הדין:

ְגֹּדל ָהֵעָצה ְוַרב ָהֲעִליִלָיּה, ֲאֶׁשר ֵעיֶניָך ְּפקּוחֹות ַעל ָּכל 
 ַדְּרֵכי ְבֵני ָאָדם, ָלֵתת ְלִאיׁש ִּכְדָרָכיו ְוִכְפִרי ַמֲעָלָליו.

)ירמיהו לב, יט( 

 ְלַהִּגיד ִכּי ָיָשר ֲאֹדָני, צּוִרי ְוּלא ַעְוָלָתה ּבֹו.
)תהילים צב, טז( 

 ֲאֹדָני ָנַתן, ַוֲאֹדָני ָלָקח, ְיִהי ֵשם ֲאֹדָני ְמבֹוָרך.
)איוב א, כא( 

ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵּפר ָעֹון ְוֹלא ַיְׁשִחית, ְוִהְרָּבה ְלָהִׁשיב ַאּפֹו, 
 ְוֹלא ָיִעיר ָּכל ֲחָמתֹו.

)תהילים עח, לח(

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. 

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.

צידוק הדין - בעת פטירת 
אדם קרוב, על אף הקושי 
הגדול הכרוך בכך, נוהגים 

לבטא את גדלותו של האל 
ואת קבלת רוע הגזרה.
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ִיְתַגַּדּל ְוִיְתַקַדּׁש ְשֵׁמּה ַרָבּא. האבלים: 

ָאֵמן. הקהל: 

ְבָּעְלָמא ִדּי ְבָרא ִכְרעּוֵתה, ְוַיְמִליְך   האבלים: 
ַמְלכּוֵתה, ְוַיְצַמח ֻפְּרָקֵנה, ִויָקֵרב    

ְמִשׁיֵחּה.  

ָאֵמן. הקהל: 

ְבַּחֵיּיכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵיּי ְדָכל ֵבּית   האבלים: 
ִיְשָׂרֵאל, ַבֲּעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו    

ָאֵמן.  

הקהל והאבלים: ָאֵמן. ְיֵהא ְשֵׁמּה ַרָבּא ְמָבַרְך  
ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּא.  

ִיְתָבַּרְך ְוִיְשַׁתַּבּח ְוִיְתָפַּאר ְוִיְתרֹוַמם   האבלים: 
ְוִיְתַנֵשּׂא ְוִיְתַהָדּר ְוִיְתַעֶלּה ְוִיְתַהָלּל    

ְשֵׁמּה ְדֻּקְדָשׁא, ְבִּריְך הּוא.  

ָאֵמן ]או: ְבִּריְך הּוא[. הקהל: 

ְלֵעָלּא ִמן ָכּל ִבְּרָכָתא ]בעשרת ימי   האבלים: 
תשובה: ְלֵעָלּא ּוְלֵעָלּא ִמָכּל ִבְּרָכָתא[  

ְוִשׁיָרָתא, ֻתְּשְׁבָּחָתא ְוֶנֱחָמָתא,    
ַדֲּאִמיָרן ְבָּעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן.  

ָאֵמן. הקהל: 

ְיֵהא ְשָׁלָמא ַרָבּא ִמן ְשַׁמָיּא, ְוַחִיּים   האבלים: 
ָעֵלינּו ְוַעל ָכּל ִיְשָׂרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן.  

ָאֵמן. הקהל: 

]פוסעים שלוש פסיעות לאחור[ עֹוֶשׂה   האבלים: 
ָשׁלֹום ]בעשרת ימי תשובה: ַהָשּׁלֹום[    
ִבְּמרֹוָמיו, הּוא ַיֲעֶשׂה ָשׁלֹום ָעֵלינּו    

ְוַעל ָכּל ִיְשָׂרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן.  

ָאֵמן. הקהל: 

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.  

אמן ]או: ברוך הוא[. הקהל: 

האבלים: למעלה מכל הברכות ]בעשרת ימי  
תשובה: למעלה ולמעלה מכל     

הברכות[ והשירות, התשבחות     

והנחמות, הנאמרות בעולם, ואמרו אמן.  

אמן. הקהל: 

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

אמן. הקהל: 

האבלים: ]פוסעים שלוש פסיעות לאחור[ עושה  
שלום ]בעשרת ימי תשובה: השלום[    

במרומיו הוא יעשה שלום עלינו    
ועל כל ישראל ואמרו אמן.  

אמן. הקהל: 

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(.

כעת מתחילים בהליכה אל הקבר, במהלכה עוצרים 
פעמים מספר לשם אמירת פסוקים שונים.

ַמְחִסי  ַלֲאֹדַנ-י  אַמר  ִיְתלֹוָנן:  ַשַׁדּ-י  ְבֵּצל  ֶעְליֹון  ְבֵּסֶתר  ֹיֵשׁב 
ּוְמצּוָדִתי, ֱא-ֹלַהי ֶאְבַטח ּבֹו: ִכּי הּוא ַיִצּיְלָך ִמַפּח ָיקּוׁש, ִמֶדֶּבר 
ְוֹסֵחָרה  ִצָנּה  ֶתְּחֶסה.  ְכָּנָפיו  ְוַתַחת  ָלְך  ָיֶסְך  ְבֶּאְבָרתֹו  ַהּוֹות: 
ֲאִמּתֹו: ֹלא ִתיָרא ִמַפַּחד ָלְיָלה, ֵמֵחץ ָיעּוף יֹוָמם: ִמֶדֶּבר ָבֹּאֶפל 
ַיֲהֹלך, ִמֶקֶּטב ָיׁשּוד ָצֳהָרִים: ִיפֹּל ִמִצְּדָּך ֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנָך. 
ִתְּרֶאה:  ְרָשִׁעים  ְוִשֻׁלַּמת  ַתִבּיט,  ְבֵּעיֶניָך  ַרק  ִיָגּׁש:  ֹלא  ֵאֶליָך 
ְתֻאֶנּה ֵאֶליָך  ַשְׂמָתּ ְמעֹוֶנָך: ֹלא  ַאָתּה ֲאֹדָנ-י ַמְחִסי, ֶעְליֹון  ִכּי 
ִלְשָׁמְרָך  ָלּך  ְיַצֶוּה  ַמְלָאָכיו  ִכּי  ְבָּאֳהֶלָך:  ִיְקַרב  ְוֶנַגע ֹלא  ָרָעה, 
ַעל  ַרְגֶלָך:  ָבֶּאֶבן  ִתּּגֹוף  ֶפּן  ִיָשּׂאּוְנך,  ַכַּפִּים  ַעל  ְדָּרֶכיָך:  ְבָּכל 
ַשַׁחל ָוֶפֶתן ִתְּדֹרְך, ִתְּרֹמס ְכִּפיר ְוַתִנּין: ִכּי ִבי ָחַשׁק ַוֲאַפְלֵּטהּו, 
ְבָצָרה,  ָאֹנִכי  ִעּמֹו  ְוֶאֱעֵנהּו,  ִיְקָרֵאִני  ְשִׁמי:  ָיַדע  ִכּי  ֲאַשְׂגֵּבהּו 
 ֲאַחְלֵּצהּו ַוֲאַכְבֵּדהּו: ֹאֶרְך ָיִמים ַאְשִׂבּיֵעהּו, ְוַאְרֵאהּו ִבּיׁשּוָעִתי:

)תהילים, צא(

ֵאֶשׁת ַחִיל ִמי ִיְמָצא, ְוָרחֹק ִמְפִּניִנים ִמְכָרּה: ָבַּטח ָבּּה ֵלב ַבְּעָלּה, 
ְוָשָׁלל ֹלא ֶיְחָסר: ְגָּמַלְתהּו טֹוב ְוֹלא ָרע, כֹּל ְיֵמי ַחֶיּיָה: ָדְּרָשׁה 
סֹוֵחר,  ָכֳּאִנּיֹות  ָהְיָתה  ַכֶּפּיָה:  ְבֵּחֶפץ  ַוַתַּעׂש  ּוִפְשִׁתּים,  ֶצֶמר 
ַוִתֵּתּן ֶטֶרף ְלֵביָתּה  ִמֶמְּרָחק ָתִּביא ַלְחָמּה: ַוָתָּקם ְבּעֹוד ַלְיָלה, 
ְוחֹק ְלַנֲערֹוֶתיָה: ָזְמָמה ָשֶׂדה ַוִתָּקֵּחהּו, ִמְפִּרי ַכֶפּיָה ָנְטָע ָכֶּרם: 
ָחְגָרה ְבעֹוז ָמְתֶניָה, ַוְתַּאֵמּץ ְזרֹועֹוֶתיָה: ָטֲעָמה ִכּי טֹוב ַסְחָרּה, 
ֹלא ִיְכֶבּה ַבַלְּיָל ֵנָרּה: ָיֶדיָה ִשְׁלָּחה ַבִכּיׁשֹור, ְוַכֶפּיָה ָתְּמכּו ָפֶלְך: 
ְלֵביָתּה  ִתיָרא  ֹלא  ָלֶאְביֹון:  ִשְׁלָּחה  ְוָיֶדיָה  ֶלָעִני,  ָפְּרָשׂה  ַכָּפּּה 
ֵשׁׁש  ָלּּה,  ָעְשָׂתה  ַמְרַבִדּים  ָשִׁנים:  ָלבּוׁש  ֵבּיָתּה  ָכל  ִכּי  ִמָשֶּׁלג, 
ְוַאְרָגָּמן ְלבּוָשּׁה: נֹוָדע ַבְּשָּׁעִרים ַבְּעָלה, ְבִּשְׁבּתֹו ִעם ִזְקֵני ָאֶרץ: 
ָסִדין ָעְשָׂתה ַוִתְּמּכֹור, ַוֲחגֹור ָנְתָנה ַלְכַּנֲעִני: עוז ְוָהָדר ְלבּוָשּׁה, 
ַעל  ֶחֶסד  ְותֹוַרת  ְבָחְכָמה,  ָפְּתָחה  ִפּיָה  ַאֲחרֹון:  ְליֹום  ַוִתְּשַׂחק 
ְלׁשֹוָנּה: צֹוִפָיּה ֲהִליכֹות ֵבּיָתּה, ְוֶלֶחם ַעְצלּות ֹלא תֹאֵכל: ָקמּו 
ְוַאְתּ  ָחִיל,  ָעׂשּו  ָבּנֹות  ַרּבֹות  ַוְיַהְלָלּה:  ַבְּעָלּה  ַוְיַאְשּׁרּוָה,  ָבֶניָה 
ֲאדָֹנ-י  ִיְרַאת  ִאָשּׁה  ַהיִֹּפי,  ְוֶהֶבל  ַהֵחן  ֶשֶׁקר  ֻכָּלָּנה:  ַעל  ָעִלית 
 ִהיא ִתְתַהָלּל: ְתּנּו ָלּה ִמְפִּרי ָיֶדיָה, ִויַהְללּוָה ַבְשָּׁעִרים ַמֲעֶשׂיָה:

)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.

תרגום:הנוסח בארמית:



לפי היהדות, כיסוי המת 
בעפר מבטאת את 

הכבוד שרוחשים אליו. 
לפיכך נוהגים להזמין 

את כל הנוכחים בלוויה 
להשתתף בפעולה זו.

תפילת צידוק הדין 
מבטאת את הסתמכות 
האדם על ה' בעת צרה. 
היא מדגישה את גדלות 

האל ואת קבלת הדין 
שנגזר משמיים.

גם פסוקים אלו מבטאים 
את מבטחו של האדם 

בצדקת אלוהים

כעת חוזרים האבלים ואומרים קדיש יתום.

לאחר הטמנת הנפטר בקבר וסתימת הגולל עליו, 
הקברן מכסה את הקבר במעט עפר ואומר שלוש 

פעמים:
 ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵפּר ָעֹון ְוֹלא ַיְשִׁחית

ְוִהְרָבּה ְלָהִשׁיב ַאּפֹו ְוֹלא ָיִעיר ָכּל ֲחָמתֹו.
)תהילים עח, לח(

 הנוכחים בלוויה מוזמנים להשתתף בכיסוי
הקבר בעפר. 

בתום הקבורה איש החברה קדישא אומר:
 ַהּצּור ָתִּמים ָפֳּעלֹו ִכּי ָכל ְדָּרָכיו ִמְשָׁפּט,
ֵא-ל ֱאמּוָנה ְוֵאין ָעֶול ַצִדּיק ְוָיָשׁר הּוא.

ַהּצּור ָתִּמים ְבָּכל פַֹּעל, ִמי ֹיאַמר לֹו ַמה ִתְפָעל, ַהַשִּׁליט 
ְבַּמָטּה ּוְבַמַעל, ֵמִמית ּוְמַחֶיּה, מֹוִריד ְשׁאֹול ַוָיַּעל.

ַהּצּור ָתִּמים ְבָּכל ַמֲעֶשׂה, ִמי ֹיאַמר לֹו ַמה ַתֲּעֶשׂה, 
 ָהאֹוֵמר ְוֹעֶשׂה, ֶחֶסד ִחָנּם ָלנּו ַתֲעֶשׂה,

ּוִבְזכּות ַהֶנֱּעַקד ְכֶּשׂה, ַהְקִשׁיָבה ַוֲעֵשׂה.

ַצִדּיק ְבָּכל ְדָּרָכיו ַהצּור ָתִּמים, ֶאֶרְך ַאַפִּים ּוָמֵלא ַרֲחִמים, 
 ֲחָמל ָנא ְוחּוס ָנא ַעל ָאבֹות ּוָבִנים,
ִכּי ְלָך, ָאדֹון, ַהְסִּליחֹות ְוָהַרֲחִמים.

ַצִדּיק ַאָתּה ֲאֹדָנ-י ְלָהִמית ּוְלַהֲחיֹות, ֲאֶשׁר ְבָּיְדָך ִפְּקדֹון 
ָכּל רּוחֹות, ָחִליָלה ְלָך ִזְכרֹוֵננּו ִלְמחֹות, ְוִיְהיּו ָנא ֵעיֶניָך 

 ְבַּרֲחִמים ָעֵלינּו ְפקּוחֹות,
ִכּי ְלָך, ָאדֹון, ָהַרֲחִמים ְוַהְסִּליחֹות.

ָאָדם ִאם ֶבּן ָשָׁנה ִיְחֶיה, אֹו ֶאֶלף ָשִׁנים ִיְחֶיה, ַמה ִיְתרֹון 
לֹו, ְכֹּלא ָהָיה ִיְהֶיה, ָבּרּוך ַדָּיּן ָהֱאֶמת, ֵמִמית ּוְמַחֶיּה.

ָבּרּוְך הּוא, ִכּי ֱאֶמת ִדּינֹו, ּוְמׁשֹוֵטט ַהֹכּל ְבֵּעינֹו, ּוְמַשֵׁלּם 
ְלָאָדם ֶחְשּׁבֹונֹו ְוִדינֹו, ְוַהֹכּל ִלְשׁמֹו הֹוָדָיה ִיֵתּנּו.

ָיַדְענּו ֲאֹדָנ-י ִכּי ֶצֶדק ִמְשָׁפֶּטָך, ִתְּצַדּק ְבָּדְבֶרָך ְוִתְזֶכּה 
ְבָּשְׁפֶטָך, ְוֵאין ְלַהְרֵהר ַאַחר ִמַדּת ָשְׁפֶטָך, ַצִדּיק ַאָתּה 

ֲאֹדָנ-י, ְוָיָשׁר ִמְשָׁפֶּטיָך.

ַדָּיּן ָהֱאֶמת, שֵֹׁפט ֶצֶדק ֶוֱאֶמת, ָבּרּוְך ַדַּיּן ָהֱאֶמת, ִכּי ָכל 
ִמְשָׁפָּטיו ֶצֶדק ֶוֱאֶמת.

ֶנֶפׁש ָכּל ַחי ְבָּיֶדָך, ֶצֶדק ָמְלָאה ְיִמיֶנָך ְוָיֶדָך, ַרֵחם ַעל 
ְפֵּליַטת ֹצאן ָיֶדיָך, וֹתאַמר ַלַמְּלָאָך ֶהֶרף ָיֶדָך.

יש המוסיפים את הפסוקים הבאים: 
ְגֹּדל ָהֵעָצה ְוַרב ָהֲעִליִלָיּה, ֲאֶשׁר ֵעיֶניָך ְפּקּוחֹות ַעל ָכּל 

ַדְּרֵכי ְבֵני ָאָדם, ָלֵתת ְלִאיׁש ִכְּדָרָכיו ְוִכְפִרי ַמֲעָלָליו.

ְלַהִגּיד ִכּי ָיָשׁר ֲאֹדָנ-י, צּוִרי ְוּלא ַעְוָלָתה ּבֹו. ֲאֹדָנ-י ָנַתן, 
ַוֲאֹדָנ-י ָלָקח, ְיִהי ֵשׁם ֲאֹדָנ-י ְמבֹוָרְך.

ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵפּר ָעֹון ְוֹלא ַיְשִׁחית, ְוִהְרָבּה ְלָהִשׁיב ַאּפֹו, 
ְוֹלא ָיִעיר ָכּל ֲחָמתֹו.

לאחר מכן, נאמר המזמור הבא:
 ִמְכָתּם ְלָדִוד ָשְׁמֵרִני ֵא-ל ִכּי ָחִסיִתי ָבְך:

 ָאַמְרְתּ ַלֲאֹדַנ-י ֲאֹדָני ָאָתּה טֹוָבִתי ַבּל ָעֶליָך:
ִלְקדֹוִשׁים ֲאֶשׁר ָבָּאֶרץ ֵהָמּה ְוַאִדּיֵרי ָכּל ֶחְפִצי ָבם:

ִיְרּבּו ַעְצּבֹוָתם ַאֵחר ָמָהרּו ַבּל ַאִסּיְך ִנְסֵכּיֶהם ִמָדּם ּוַבל 
 ֶאָשּׂא ֶאת ְשׁמֹוָתם ַעל ְשָׂפָתי:

 ֲאֹדַנ-י ְמָנת ֶחְלִקי ְוכֹוִסי ַאָתּה ּתֹוִמיְך ּגֹוָרִלי:
 ֲחָבִלים ָנְפלּו ִלי ַבְּנִּעִמים ַאף ַנֲחָלת ָשְׁפָרה ָעָלי:

ֲאָבֵרְך ֶאת ֲאדַֹנ-י ֲאֶשׁר ְיָעָצִני ַאף ֵלילֹות ִיְסּרּוִני ִכְליֹוָתי:

ִשִׁוּיִתי ֲאֹדַנ-י ְלֶנְגִדּי ָתִמיד ִכּי ִמיִמיִני ַבּל ֶאּמֹוט:

ָלֵכן ָשַׂמח ִלִבּי ַוָיֶּגל ְכּבֹוִדי ַאף ְבָּשִׂרי ִיְשׁכֹּן ָלֶבַטח:

ִכּי ֹלא ַתֲעזֹב ַנְפִשׁי ִלְשׁאֹול ֹלא ִתֵתּן ֲחִסיְדָך ִלְראֹות ָשַׁחת:

ּתֹוִדיֵעִני ֹאַרח ַחִיּים ׂשַבע ְשָׂמחֹות ֶאת ָפֶּניָך ְנִעמֹות 
ִבּיִמיְנָך ֶנַצח:
)תהילים, טז(



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.

ִיְתַגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא.  האבלים: 

אמן. הקהל: 

ְלַאְתַחְּדָתא  ָעִתיד  הּוא  דְי  ְּבָעְלָמא  האבלים: 

ְלַחֵיי  ַיְתהֹון  ּוְלַאָּסָקא  ַמַתָיא  ּוְלַאְחָיא 
ִדירּוְׁשֵלם,  ַקְרָּתא  ּוְלִמְבֵנא  ָעְלָמא 
ּוְלֶמְעַקר  ְּבַגָּוה,  ֵהיָכַלה  ּוְלַׁשְכֵלל 
ּוְלַאָּתָבא  ֵמַאְרָעא,  נּוְכָרָאה  ּפּוְלָחָנא 
ְוַיְמִליְך  ְלַאְתָרּה,  ַמָיא  ִדּׁשְ ּפּוְלָחָנא 
ִויָקֵרה,  ְּבַמְלכּוֵתה  הּוא  ְּבִריְך  קּוְּדָׁשא 

ְוַיְצַמח ּפּוְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמִׁשיֵחּה.
אמן. הקהל: 

ֵּבית  ְדָכל  ּוְבַחֵּיי  ּוְביֹוֵמיכֹון  ְּבַחֵייכֹון  האבלים: 

ְוִאְמרּו  ָקִריב  ּוִבְזַמן  ַּבֲעָגָלא  ִיְׂשָרֵאל 
ָאֵמן. 

הקהל והאבלים: אמן. ְיֵהא ְׁשֵמה ַרָּבה ְמָבַרְך 

ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ַעְלַמָּיא. 
ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפֵאר ְוִיְתרֹוֵמם  האבלים: 

א ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל  ְוִיְתַנּׂשֵ
ְׁשֵמּה ְּדֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא.

אמן ]או: ְּבִריְך הּוא[. הקהל: 

ְלֵעָלא ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא  האבלים: 

ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֶחָמָתא ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא 
ְוִאְמרּו ָאֵמן.

אמן. הקהל: 

ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבה ִמן ְׁשַמָיא ְוַחִּיים  האבלים: 

טֹוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו 
ָאֵמן. 
אמן. הקהל: 

]פוסעים שלוש פסיעות לאחור[  האבלים: 

עֹוֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא יֲעֶׂשה 
 ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל

ְוִאְמרּו ָאֵמן.
אמן. הקהל: 

יתגדל ויתקדש שמו הגדול.  האבלים: 

אמן. הקהל: 

בעולם שהוא עתיד להתחדש  האבלים: 

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. 

אמן. הקהל: 

בחייכם ובימיכם ובחיי כל  האבלים: 

 ישראל במהרה בקרוב ואמרו
אמן. 

הקהל והאבלים: אמן. יהא שמו הגדול 

מבורך לעולם ולעולמי עולמים. 
יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם  האבלים: 

ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל 
שם הקדוש ברוך הוא. 

אמן ]או: ברוך הוא[. הקהל: 

למעלה מכל ברכות ושירות  האבלים: 

תשבחות ונחמות הנאמרות 
בעולם ואמרו אמן. 

אמן. הקהל: 

יהי שלום רב מן השמים וחיים  האבלים: 

 טובים עלינו ועל כל ישראל
ואמרו אמן. 

אמן. הקהל: 

 האבלים: ]פוסעים שלוש פסיעות לאחור[

עושה שלום במרומיו הוא יעשה 
 שלום עלינו ועל כל ישראל

ואמרו אמן.
אמן. הקהל: 

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

ֵא-ל ָמֵלא ַרֲחִמים ׁשֹוֵכן ַבְּמּרֹוִמים, ַהְמֵצא ְמנּוָחה 
ְנכֹוָנה ַעל ַכְּנֵפי ַהְשִּׁכיָנה, ְבַּמֲעלֹות ְקדֹוִשׁים 

ּוְטהֹוִרים ְכֹּזַהר ָהָרִקיַע ַמְזִהיִרים, ְלִנְשַׁמת פלוני/ת 
בן/ת פלוני ופלונית ]ומזכירים השם המלא של 

הנפטר/ת ושמות הוריו/ה[ ֶשָׁהַלְך ְלעֹוָלמו/ֶשָׁהְלָכְה 
ְלעֹוָלָמהֹ. ַבֲּעבּור ֶשְׁבִּלי ֶנֶדר ֶאֵתּן ְצָדָקה ְבַּעד ַהְזָכַּרת 

 ִנְשָׁמתֹו/ָתּה
]ויש אומרים במקום: בעבור שאנו מתפללים 

לעילוי נשמתו/תה[, ְבַּגן ֵעֶדן ְתֵּהא ְמנּוָחתו/ָתה. ָלֵכן 
ַבַּעל ָהַרֲחִמים ַיְסִתּיֵרהּו/ָרּה ְבֵּסֶתר ְכָּנָפיו ְלעֹוָלִמים, 
ְוִיְצֹרר ִבְּצרֹור ַהַחִיּים ֶאת ִנְשָׁמתו/תּהֹ, ֲאֹדָנ-י הּוא 
ַנֲחָלתֹו/ָתּה ְוָינּוַח/ ְוָתנּוַח ְבָּשּׁלֹום ַעל ִמְשָׁכּבֹו/ָבּה 

ְוֹנאַמר ָאֵמן.
בקשת מחילה מן הנפטר:

נאמר  ]כאן  ופלונית  פלוני  בן/בת  פלוני/ת 
הוריו/ה[, ושמות  הנפטר/ת  של  המלא   השם 
ְבָּך/ ֶשִׁהְתַעְסּקּו  ֶהָחֵבִרים  ְבֵּשׁם  ַקִדּיָשׁא,  ַהֶחְבָרה  ְבֵּשׁם 
ְמַבֵקּׁש  ֲאִני  ְוְיִדיֶדיָך/ַדִיְך,  ִמְשָׁפְּחְתָך/ֶתְך  ְבֵּשׁם  ָבְּך, 
ֵאיֶזה  ָפַּגְמנּו  ְוָשׁלֹום  ָחס  ִאם  ְמִחיָלה.  ִמְמָך/ִמְמְך 
ַהֶקֶבר, ְבִּתּּקּון  אֹו  ַהִמָטּה  ִבְּנִשׂיָאת  ַבָּטֳּהָרה,   ָדָּבר 
ַמה  ָכּל  ִהיא.  ְשָׁגָגה  ִכּי  ָלנּו,  ָנא  ְסָלח/ִסְלִחי 
ַהָמקֹום. ִמְנָהג  ִפּי  ַעל  ִלְכבֹוְדָך/ֵדְך  ָהָיה   ְשָׁעִשׂינּו 
ָאנּו ּפֹוְטִרים אֹוְתָך/אֹוָתְך ִמֶהיֹות ָחֵבר/ה ְבָּכל ֶחְבָרה 

אֹו ֲאֻגָדּה ֵאיזֹוֶשִׁהי.
ֵלְך/ְלִכי ְבָּשׁלֹום ְוָתּנּוַח/ִחי ַעל ִמְשָׁכְּבָך/ֵבְך ְבָּשׁלֹום, 

ְוַתְּעמֹוד/ְמִדי ְלגֹוָרְלָך/ֵלְך ְלֵקץ ַהָיִמים.
ְהֵיה/הִיי ָנא ֵמִליץ/ַצת טֹוב ְבַּעד ִמְשָׁפְּחְתָך/ֵתְך 

ִויִדיֶדיָך/ַדִיְך, ְוַחִיּים ְוָשׁלֹום ִיְהֶיה ָלנּו ְוְלָכּל ִיְשָׂרֵאל ַעד 
ָהעֹוָלם. ָאֵמן.

תפילת אל מלא רחמים 
נאמרת לעילוי נשמת 

הנפטר ובמסגרתה מבקשים 
המתפללים  מהקדוש ברוך 

הוא שיגן על נשמתו של 
הנפטר.

תרגום:הנוסח בארמית:



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:

"ַהָמּקֹום ְיַנֵחם ֶאְתֶכם ְבּתֹוְך ְשָׁאר ֲאֵבֵלי ִציֹון 
ִוירּוָשָׁלִים ולא תוסיפו לדאבה עוד"

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.

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 
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