ת פ ילות במסע
ההלו יה
נוסח אשכנז
סדר מסע ההלוויה
בתחילת מסע הלוויה ,או ביציאה מפתח הבית ,או בבית העלמין ,יש לקרוע
טפח ) 8ס"מ( הקריעה על אב ואם בצד שמאל ועל קרובים אחרים בצד ימין.
ומברכים דיין האמת.
נוסח ברכת דיין האמת:
"ּבָרּוְ אַּתָה יי אֱֹלהֵינּו מֶלְֶ הָעֹולָם ּדַּיַן הָאֱמֶת".
הספדים )בימים שאומרים תחנון( או דברי פרידה )בימים שאין אומרים תחנון.
לאחר מכן אומר את המשנה:
"עֲַקבְיָא ּבֶן מַהֲלַלְאֵל אֹומֵר :הִסְּתַּכֵל ּבִׁשְלׁשָה ְדבִָרים וְאֵין אַּתָה בָא לִיֵדי עֲבֵיָרה; ּדַע
מֵאַיִן ּבָאתָּ ,ולְאָן אַּתָה הֹולְֵ ,וְלִפְנֵי מִי אַּתָה עָתִיד לִּתֵן ּדִין וְחֶׁשְּבֹון .מֵאַיִן ּבָאתָ -
מִּטִּפָה סְרּוחָהּ ,ולְאָן אַּתָה הֹולְֵ  -לִמְקֹום עָפָרִ ,רּמָה וְתֹולֵעָה ,וְלִפְנֵי מִי אַּתָה עָתִיד
לִּתֵן ּדִין וְחֶׁשְּבֹון  -לִפְנֵי מֶלְֶ מַלְכֵי הַּמְלָכִים הַּקָדֹוׁש ּבָרּוְ הּוא".
ולאחר מכן את הפסוקים הבאים )בימים שאומרים תחנון(:
"ּגְֹדל הָעֵצָה וְַרב הָעֲלִילִּיָה ,אֲׁשֶר עֵינֶיָ ּפְקּוחֹות עַל ּכָל ּדְַרכֵי בְנֵי אָָדם ,לָתֵת לְאִיׁש
ּכְִדָרכָיו וְכִפְִרי מַעֲלָלָיו .לְהַּגִיד ּכִי יָשָר אֲֹדנָי ,צּוִרי וְּלא עַוְלָתָה ּבֹו .אֲֹדנָי נָתַן,
וַאֲֹדנָי לָָקח ,יְהִי שֵם אֲֹדנָי מְבֹוָרְ .וְהּוא ַרחּום יְכַּפֵר עָֹון וְֹלא יַׁשְחִית ,וְהְִרּבָה
לְהָׁשִיב אַּפֹו ,וְֹלא יָעִיר ּכָל חֲמָתֹו".
לאחר מכן אומרים האבלים קדיש יתום/יהא שלמא.
האבלים :יִתְּגַּדַל וְיִתְַקּדַׁש ׁשְמֵּה ַרּבָא.
הקהל :אָמֵן.
האבליםּ :בְעָלְמָא ּדִי בְָרא כְִרעּותֵה ּ,וְיַמְלִיְ מַלְכּותֵה ,וְיַצְמַח ּפְֻרָקנֵה ,וִיָקֵרב
מְׁשִיחֵּה.
הקהל :אָמֵן.
האבליםּ :בְחַּיֵיכֹון ּובְיֹומֵיכֹון ּובְחַּיֵי ְדכָל ּבֵית יִׂשְָראֵלּ ,בַעֲגָלָא ּובִזְמַן ָקִריב ,וְאִמְרּו
אָמֵן.
הקהל והאבלים :אָמֵן .יְהֵא ׁשְמֵּה ַרּבָא מְבַָרְ לְעָלַם ּולְעָלְמֵי עָלְמַּיָא.
האבלים :יִתְּבַָרְ וְיִׁשְּתַּבַח וְיִתְּפָאַר וְיִתְרֹומַם וְיִתְנַׂשֵּא וְיִתְהַּדָר וְיִתְעַּלֶה וְיִתְהַּלָל
ׁשְמֵּה ּדְֻקְדׁשָאּ ,בְִריְ הּוא.
הקהלּ :בְִריְ הּוא.
האבלים :לְעֵּלָא )בעשרת ימי תשובה לְעֵּלָא לְעֵּלָא מִּכָל( מִן ּכָל ּבְִרכָתָא
וְׁשִיָרתָאּ ,תֻׁשְּבְחָתָא וְנֶחֱמָתָאּ ,דַאֲמִיָרן ּבְעָלְמָא ,וְאִמְרּו אָמֵן.
הקהל :אָמֵן.
האבלים :יְהֵא ׁשְלָמָא ַרּבָא מִן ׁשְמַּיָא ,וְחַּיִים טובים עָלֵינּו וְעַל ּכָל יִׂשְָראֵל ,וְאִמְרּו
אָמֵן.
הקהל :אָמֵן.
האבלים) :פוסעים שלוש פסיעות לאחור( עֹוׂשֶה ׁשָלֹום )בעשרת ימי
תשובה הַׁשָּלֹום( בִמְרֹומָיו ,הּוא יַעֲׂשֶה ׁשָלֹום עָלֵינּו וְעַל ּכָל יִׂשְָראֵל ,וְאִמְרּו
אָמֵן.
הקהל :אָמֵן.

במהלך מסע הלוויה אומרים החזן והקהל:

ַרחֵם עַל ּפְלֵיטַת צֹאן יֶָדיָ ,ותֹאמַר לַּמַלְאָָ הֶֶרף יֶָדָּ .גְֹדל הָעֵצָה וְַרב הָעֲלִילִּיָה,

" יֹׁשֵב ּבְסֵתֶר עֶלְיֹון ּבְצֵל ׁשַּדַי יִתְלֹונָן ,אּמַר לַאֲֹדנָי מַחְסִי ּומְצּוָדתִי ,אֱֹלהַי אֶבְטַח ּבֹו.

אֲׁשֶר עֵינֶיָ ּפְקּוחֹות עַל ּכָל ּדְַרכֵי בְנֵי אָָדם ,לָתֵת לְאִיׁש ּכְִדָרכָיו וְכִפְִרי מַעֲלָלָיו.

ּכִי הּוא יַּצִילְָ מִּפַח יָקּוׁש ,מִּדֶבֶר הַּוֹותּ ,בְאֶבְָרתֹו יָסְֶ לְָ וְתַחַת ּכְנָפָיו ּתֶחְסֶה .צִּנָה

לְהַּגִיד ּכִי יָשָר אֲֹדנָי ,צּוִרי וְּלא עַוְלָתָה ּבֹו .אֲֹדנָי נָתַן ,וַאֲֹדנָי לָָקח ,יְהִי שֵם אֲֹדנָי

וְסֹחֵָרה אֲמִּתֹוֹ .לא תִיָרא מִּפַחַד לָיְלָה ,מֵחֵץ יָעּוף יֹומָם ,מִּדֶבֶר ּבָאֹפֶל יַהֲֹלך ,מִּקֶטֶב

מְבֹוָרְ .וְהּוא ַרחּום יְכַּפֵר עָֹון וְֹלא יַׁשְחִית ,וְהְִרּבָה לְהָׁשִיב אַּפֹו ,וְֹלא יָעִיר ּכָל

יָׁשּוד צָהֳָריִם .יִּפֹל מִּצִּדְָ אֶלֶף ּוְרבָבָה מִימִינֶָ .אֵלֶיָ ֹלא יִּגָׁשַ ,רק ּבְעֵינֶיָ תַּבִיט,

חֲמָתֹו".

וְׁשִּלֻמַת ְרׁשָעִים ּתְִראֶהּ .כִי אַּתָה אֲֹדנָי מַחְסִי ,עֶלְיֹון ׂשַמְּתָ מְעֹונֶָֹ .לא תְאֻּנֶה אֵלֶיָ
ָרעָה ,וְנֶגַע ֹלא יְִקַרב ּבְאָהֳלֶָּ ,כִי מַלְאָכָיו יְצַּוֶה ּלָך לִׁשְמְָרָ ּבְכָל ּדְָרכֶיָ .עַל ּכַּפַיִם

ואומרים קדיש הגדול )בימים שאומרים תחנון(:

יִׂשָּאּונְךּ ,פֶן ּתִּגֹוף ּבָאֶבֶן ַרגְלֶָ .עַל ׁשַחַל וָפֶתֶן ּתְִדֹרְּ ,תְִרמֹס ּכְפִיר וְתַּנִיןּ .כִי בִי חָׁשַק

יִתְגַּדַל וְיִתְַקּדַׁש ׁשְמֵּה ַרּבָה ּבְעָלְמָא ְדהּוא עָתִיד לְאַתְחַּדְתָא ּולְאַחְיָא מַתַיָא ּולְאַּסָָקא

וַאֲפַּלְטֵהּו ,אֲׂשַּגְבֵהּו ּכִי יַָדע ׁשְמִי .יְִקָראֵנִי וְאֶעֱנֵהּו ,עִּמֹו אָנֹכִי בְצָָרה ,אֲחַּלְצֵהּו

יַתְהֹון לְחַיֵי עָלְמָא ּולְמִבְנֵי ַקְרּתָא ִדירּוׁשְלֵםּ ,ולְׁשַכְלֵל הֵיכָלַה ּבְגַּוָהּ ,ולְמֶעְַקר

וַאֲכַּבְֵדהּו .אֶֹרְ יָמִים אַׂשְּבִיעֵהו ,וְאְַראֵהּו ּבִיׁשּועָתִי .אֶֹרְ יָמִים אַׂשְּבִיעֵהּו ,וְאְַראֵהּו

ּפּולְחָנָא נּוכְָראָה מֵאְַרעָאּ ,ולְאַּתָבָא ּפּולְחָנָא ִדׁשְּמַיָא לְאַתְָרּה ,וְיַמְלִיְ קּוּדְׁשָא ּבְִריְ

ּבִיׁשּועָתִי".

הּוא ּבְמַלְכּותֵה וִיָקֵרה ,וְיַצְמַח ּפּוְרָקנֵּה וִיָקֵרב מְׁשִיחֵּה ּבְחַיֵיכֹון ּובְיֹומֵיכֹון ּובְחַּיֵי
ְדכָל ּבֵית יִׂשְָראֵל ּבַעֲגָלָא ּובִזְמַן ָקִריב וְאִמְרּו אָמֵן .יְהֵא ׁשְמֵה ַרּבָה מְבַָרְ לְעָלַם

באשה נהגו להוסיף:

ּולְעָלְמֵי עַלְמַּיָא .יִתְּבַָרְ וְיִׁשְּתַּבַח וְיִתְּפָאֵר וְיִתְרֹומֵם וְיִתְנַׂשֵּא וְיִתְהַּדָר וְיִתְעַּלֶה

"אֵׁשֶת חַיִל מִי יִמְצָא ,וְָרחֹק מִּפְנִינִים מִכְָרּהּ ,גְמָלַתְהּו טֹוב וְֹלא ָרעּ ,כֹל יְמֵי חַּיֶיהָ.

וְיִתְהַּלָל ׁשְמֵּה ּדְֻקְדׁשָא ּבְִריְ הּוא ,לְעֵלָא מִן ּכָל ּבְִרכָתָא וְׁשִיָרתָא ּתֻׁשְּבְחָתָא

ּדְָרׁשָה צֶמֶר ּופִׁשְּתִים ,וַּתַעַׂש ּבְחֵפֶץ ּכַּפֶיהָ .הָיְתָה ּכָאֳנִּיֹות סֹוחֵר ,מִּמְֶרחָק ּתָבִיא

וְנֶחֶמָתָא ּדַאֲמִיָרן ּבְעָלְמָא וְאִמְרּו אָמֵן.

לַחְמָּה .וַּתָָקם ּבְעֹוד לַיְלָה ,וַּתִּתֵן טֶֶרף לְבֵיתָּה וְחֹק לְנַעֲרֹותֶיהָ .זָמְמָה ׂשֶָדה

עַל יִׂשְָראֵל וְעַל ַרּבָנָן וְעַל ּתַלְמִיֵדיהֹון וְעַל ּתַלְמִיֵדי תַלְמִיֵדיהֹון וְעַל ּכָל מַאן ְדעַסְִקין

וַּתִּקָחֵהּו ,מִּפְִרי כַּפֶיהָ נָטְעָה ּכֶָרם .חָגְָרה בְעֹוז מָתְנֶיהָ ,וַּתְאַּמֵץ זְרֹועֹותֶיהָ .טָעֲמָה ּכִי

ּבְאֹוַריְתָא ְקִדיׁשְתָא בְאַתְָרא ְקִדיׁשָא הֵָדין וְִדי ּבְכָל אֲתַר וַאֲתַר ,יְהֵא לָנָא ּולְכֹון ּולְהֹון

טֹוב סַחְָרּהֹ ,לא יִכְּבֶה בַּלַיְלָה נֵָרּה .יֶָדיהָ ׁשִּלְחָה בַּכִיׁשֹור ,וְכַּפֶיהָ ּתָמְכּו פָלְֶּ .כַּפָּה

ׁשְלָמָא ַרּבָא חִנָא וְחִסְָדא וְַרחֲמֵי וְחַיֵי אֲִריכֵי ּומְזֹונֵי ְרוִיחֵי ּופּוְרָקנָא מִן קֳָדם אֲבּוהֹון

ּפְָרׂשָה לֶעָנִי ,וְיֶָדיהָ ׁשִּלְחָה לָאֶבְיֹוןֹ .לא תִיָרא לְבֵיתָּה מִׁשָּלֶגּ ,כִי כָל ּבֵיתָּה לָבּוׁש

ִדי בִׁשְמַיָא וְאְַרעָה וְאִמְרּו אָמֵן .יְהֵא ׁשְלָמָא ַרּבָה מִן ׁשְמַיָא וְחַּיִים טֹובִים עָלֵינּו וְעַל

ׁשָנִים .מְַרבַּדִים עָׂשְתָה ּלָּהׁ ,שֵׁש וְאְַרּגָמָן לְבּוׁשָּה .נֹוָדע ּבַׁשְּעִָרים ּבַעְלָה ,עִם זְִקנֵי

ּכָל יִׂשְָראֵל וְאִמְרּו אָמֵן .עֹוׂשֶה ׁשָלֹום ּבִמְרֹומָיו הּוא יעֲׂשֶה ׁשָלֹום עָלֵינּו וְעַל ּכָל

אֶָרץ .סִָדין עָׂשְתָה וַּתִמְּכֹור ,וַחֲגֹור נָתְנָה לַּכְנַעֲנִי .עֹז וְהָָדר לְבּוׁשָה ,וַּתִׂשְחַק לְיֹום

יִׂשְָראֵל וְאִמְרּו אָמֵן.

אַחֲרֹוןּ .פִיהָ ּפָתְחָה בְחָכְמָה ,וְתֹוַרת חֶסֶד עַל לְׁשֹונָּה .צֹופִּיָה הֲלִיכֹות ּבֵיתָּה ,וְלֶחֶם
עַצְלּות ֹלא תֹאכֵלָ .קמּו בָנֶיהָ וַּיְאַׁשְּרּוהָּ ,בַעְלָּה וַיְהַלְלָּהַ .רּבֹות ּבָנֹות עָׂשּו חָיִל ,וְאַּתְ

בימים שאין אומרים תחנון אומרים מכתם לדוד:

עָלִית עַל ּכֻּלָנָהׁ .שֶֶקר הַחֵן וְהֶבֶל הַּיֹפִי ,אִׁשָּה יְִראַת אֲֹדנָי הִיא תִתְהַּלָלּ .תְנּו לָּה

"מִכְּתָם לְָדוִד ׁשָמְֵרנִי אֵל ּכִי חָסִיתִי בְָ :אָמְַרּתְ לַיהֹוָה אֲֹדנָי אָּתָה טֹובָתִי ּבַל עָלֶיָ:

מִּפְִרי יֶָדיהָ ,וִיהַלְלּוהָ בַׁשְּעִָרים מַעֲׂשֶיהָ".

לְִקדֹוׁשִים אֲׁשֶר ּבָאֶָרץ הֵּמָה וְאַּדִיֵרי ּכָל חֶפְצִי בָם :יְִרּבּו עַּצְבֹותָם אַחֵר מָהָרּו ּבַל

אם גמרו את הפרק)ים( יחזרו שוב.

אַּסִיְ נִסְּכֵיהֶם מִּדָם ּובַל אֶׂשָּא אֶת ׁשְמֹותָם עַל ׂשְפָתָי :יְהֹוָה מְנָת חֶלְִקי וְכֹוסִי אַּתָה

במהלך מסע הלוויה נוהגים לקיים סדר מעמדות ,דהיינו; לעצור במשך מסע

ּתֹומִיְ ּגֹוָרלִי :חֲבָלִים נָפְלּו לִי ּבַּנְעִמִים אַף נַחֲלָת ׁשָפְָרה עָלָי :אֲבֵָרְ אֶת יְהֹוָה אֲׁשֶר

הלוויה פעמיים לאמירת משנת עקביא וקדיש יתום.

יְעָצָנִי אַף לֵילֹות יִּסְרּונִי כִלְיֹותָיׁ :שִּוִיתִי יְהֹוָה לְנֶגְּדִי תָמִיד ּכִי מִימִינִי ּבַל אֶּמֹוט :לָכֵן

בעת ההורדה לקבר קוראים "אל מלך יושב" וי"ג מידות

ׂשָמַח לִּבִי וַּיָגֶל ּכְבֹוִדי אַף ּבְׂשִָרי יִׁשְּכֹן לָבֶטַחּ :כִי ֹלא תַעֲזֹב נַפְׁשִי לִׁשְאֹול ֹלא תִּתֵן

אֵל מֶלְֶ יֹוׁשֵב עַל ּכִּסֵא ַרחֲמִים מִתְנַהֵג ּבַחֲסִידּות .מֹוחֵל עֲוֹונֹות עַּמֹו ,מַעֲבִיר ִראׁשֹון

חֲסִיְדָ לְִראֹות ׁשָחַתּ :תֹוִדיעֵנִי אַֹרח חַּיִים ׂשבַע ׂשְמָחֹות אֶת ּפָנֶיָ נְעִמֹות ּבִימִינְָ

ִראׁשֹון .מְַרּבֶה מְחִילָה לְחַּטָאִיםּ ,וסְלִיחָה לַּפֹוׁשְעִים .עֹוׂשֵה צְָדקֹות עִם ּכָל ּבָׂשָר

נֶצַח".

וְרּוחַֹ ,לא כְָרעָתָם ּתִגְמֹול .אֵל! הֹוֵריתָ לָנּו לֹומַר – ׁשְלֹוׁש־עֶׂשְֵרהּ ,וזְכֹור לָנּו הַּיֹום
ּבְִרית ׁשְלֹוׁש־עֶׂשְֵרהּ ,כְהֹוַדעְּתָ לֶעָנָיו מִּקֶֶדםּ ,כְמֹו ׁשֶּכָתּוב :וַּיֵֶרד יְהוָה ּבֶעָנָן וַּיִתְיַּצֵב

ואומרים קדיש יתום/יהא שלמא )בימים שאין אומרים תחנון(:

עִּמֹו ׁשָם וַּיְִקָרא בְׁשֵם יְהוָה .וַּיַעֲבֹר יְיָ עַל ּפָנָיו וַּיְִקָרא :יְהוָה | יְהוָה אֵל ַרחּום וְחַּנּון

האבלים :יִתְּגַּדַל וְיִתְַקּדַׁש ׁשְמֵּה ַרּבָא.

אֶֶרְ אַּפַיִם וְַרב חֶסֶד וֶאֱמֶת .נֹצֵר חֶסֶד לָאֲלָפִים נֹׂשֵא עָוֹן וָפֶׁשַע וְחַּטָאָה וְנַּקֵה…

הקהל :אָמֵן.
האבליםּ :בְעָלְמָא ּדִי בְָרא כְִרעּותֵה ּ,וְיַמְלִיְ מַלְכּותֵה ,וְיַצְמַח ּפְֻרָקנֵה ,וִיָקֵרב

לקראת סוף הכיסוי אמירת צידוק הדין )בימים שאומרים תחנון(:

מְׁשִיחֵּה.

"הַּצּור ּתָמִים ּפָעֳלֹו ּכִי כָל ּדְָרכָיו מִׁשְּפָט ,אֵל אֱמּונָה וְאֵין עָוֶל צַּדִיק וְיָׁשָר הּוא .הַּצּור

הקהל :אָמֵן.

ּתָמִים ּבְכָל ּפֹעַל ,מִי יֹאמַר לֹו מַה תִפְעָל ,הַּשַלִיט ּבְמַּטָה ּובְמַעַל ,מֵמית ּומְחַּיֶה,

האבליםּ :בְחַּיֵיכֹון ּובְיֹומֵיכֹון ּובְחַּיֵי ְדכָל ּבֵית יִׂשְָראֵלּ ,בַעֲגָלָא ּובִזְמַן ָקִריב ,וְאִמְרּו

מֹוִריד ׁשְאֹול וַּיָעַל .הַּצּור ּתָמִים ּבְכָל מַעֲשֶה ,מִי יֹאמַר לֹו מַה ּתַעֲשֶה ,הָאֹומֵר וְעֹׂשֶה,

אָמֵן.

חֶסֶד חִּנָם לָנּו תַעֲׂשֶהּ ,ובִזְכּות הַּנֶעֱַקד ּכְׂשֶה ,הְַקשִיבָה וַעֲׂשֵה .צַּדִיק ּבְכָל ּדְָרכָיו

הקהל והאבלים :אָמֵן .יְהֵא ׁשְמֵּה ַרּבָא מְבַָרְ לְעָלַם ּולְעָלְמֵי עָלְמַּיָא.

הַצּור ּתָמִים ,אֶֶרְ אַּפַיִם ּומָלֵא ַרחֲמִים ,חֲמָל נָא וְחּוס נָא עַל אָבֹות ּובָנִיםּ ,כִי לְָ,

האבלים :יִתְּבַָרְ וְיִׁשְּתַּבַח וְיִתְּפָאַר וְיִתְרֹומַם וְיִתְנַׂשֵּא וְיִתְהַּדָר וְיִתְעַּלֶה וְיִתְהַּלָל

אָדֹון ,הַּסְלִיחֹות וְהַָרחֲמִים .צַּדִיק אַּתָה אֲֹדנָי לְהָמִית ּולְהַחֲיֹות ,אֲׁשֶר ּבְיְָדָ ּפְִקדֹון

ׁשְמֵּה ּדְֻקְדׁשָאּ ,בְִריְ הּוא.

ּכָל רּוחֹות ,חָלִילָה לְָ זִכְרֹונֵנּו לִמְחֹות ,וְיִהְיּו נָא עֵינֶיָ ּבְַרחֲמִים עָלֵינּו פְקּוחֹותּ ,כִי

הקהלּ :בְִריְ הּוא.

לְָ ,אָדֹון ,הַּסְלִיחֹות וְהַָרחֲמִים .אָָדם אִם ּבֶן שָנָה יִחְיֶה ,אֹו אֶלֶף ׁשָנִים יִחְיֶה ,מַה

האבלים :לְעֵּלָא )בעשרת ימי תשובה לְעֵּלָא לְעֵּלָא מִּכָל( מִן ּכָל ּבְִרכָתָא

יִתְרֹון לֹוּ ,כְֹלא הָיָה יִהְיֶהּ ,בָרּוך ּדַּיָן הָאֱמֶת ,מֵמִית ּומְחַּיֶהּ .בָרּוְ הּואּ ,כִי אֱמֶת ּדִינֹו,

וְׁשִיָרתָאּ ,תֻׁשְּבְחָתָא וְנֶחֱמָתָאּ ,דַאֲמִיָרן ּבְעָלְמָא ,וְאִמְרּו אָמֵן.

ּומְׁשֹוטֵט הַּכֹל ּבְעֵינֹוּ ,ומְׁשַּלֵם לְאָָדם חֶׁשְּבֹונֹו וְִדינֹו ,וְהַּכֹל לִׁשְמֹו הֹוָדיָה יִּתֵנּו.

הקהל :אָמֵן.

יַָדעְנּו אֲֹדנָי ּכִי צֶֶדק מִׁשְּפָטֶָּ ,תִצְּדַק ּבְָדבְֶרָ וְתִזְּכֶה ּבְׁשָפְטֶָ ,וְאֵין לְהְַרהֵר אַחַר

האבלים :יְהֵא ׁשְלָמָא ַרּבָא מִן ׁשְמַּיָא ,וְחַּיִים טובים עָלֵינּו וְעַל ּכָל יִׂשְָראֵל ,וְאִמְרּו

מִּדַת ׁשָפְטֶָ ,צַּדִיק אַּתָה אֲֹדנָי ,וְיָׁשָר מִׁשְּפָטֶיָּ .דַּיָן הָאֱמֶתׁ ,שֹפֵט צֶֶדק וֶאֱמֶתּ ,בָרּוְ

אָמֵן.

ּדַּיַן הָאֱמֶתּ ,כִי כָל מִׁשְּפָטָיו צֶֶדק וֶאֱמֶת .נֶפֶׁש ּכָל חַי ּבְיֶָדָ ,צֶֶדק מָלְאָה יְמִינֶָ וְיֶָדָ,

הקהל :אָמֵן.

האבלים ) :פוסעים שלוש פסיעות לאחור( עֹוׂשֶה ׁשָלֹום )בעשרת ימי
תשובה הַׁשָּלֹום( בִמְרֹומָיו ,הּוא יַעֲׂשֶה ׁשָלֹום עָלֵינּו וְעַל ּכָל יִׂשְָראֵל ,וְאִמְרּו אָמֵן.
הקהל :אָמֵן.
נוהגים לומר אחר הקבורה )בימים שאומרים בהם תחנון(:
לנפטר:
אֵל מָלֵא ַרחֲמִיםׁ ,שֹוכֵן ּבַּמְרֹומִים,
הַמְצֵא מְנּוחָה נְכֹונָה ,עַל ּכַנְפֵי הַׁשְּכִינָה,
ּבְמַעֲלֹות ְקדֹוׁשִים ּוטְהֹוִריםּ ,כְזֹוהַר הָָרִקיעַ מַזְהִיִרים,
אֶת נִׁשְמַת פלוני בן פלוני ׁשֶהָלְַ לְעֹולָמֹוּ ,בַעֲבּור ׁשֶּנְָדבּו צְָדָקה ּבְעַד הַזְּכַָרת
נִׁשְמָתֹו,
ּבְגַן עֵֶדן ּתְהֵא מְנּוחָתֹו
לָכֵן ּבַעַל הַָרחֲמִים יַסְּתִיֵרהּו ּבְסֵתֶר ּכְנָפָיו לְעֹולָמִים,
וְיִצְֹרר ּבִצְרֹור הַחַּיִים אֶת נִׁשְמָתֹו.
יְיָ הּוא נַחֲלָתֹו,
וְיָנּוחַ ּבְׁשָלֹום עַל מִׁשְּכָבֹו ,וְנֹאמַר אָמֵן.
לנפטרת:
אֵל מָלֵא ַרחֲמִיםׁ ,שֹוכֵן ּבַּמְרֹומִים,
הַמְצֵא מְנּוחָה נְכֹונָה ,עַל ּכַנְפֵי הַׁשְּכִינָה,
ּבְמַעֲלֹות ְקדֹוׁשִים ּוטְהֹוִריםּ ,כְזֹוהַר הָָרִקיעַ מַזְהִיִרים,
אֶת נִׁשְמַת פלונית בת פלוני ׁשֶהָלְכָה לְעֹולָמָּהּ ,בַעֲבּור ׁשֶנְָדבּו צְָדָקה ּבְעַד הַזְּכַָרת
נִׁשְמָתָּה,
ּבְגַן עֵֶדן ּתְהֵא מְנּוחָתָּה
לָכֵן ּבַעַל הַָרחֲמִים יַסְּתִיֶרהָ ּבְסֵתֶר ּכְנָפָיו לְעֹולָמִים,
וְיִצְֹרר ּבִצְרֹור הַחַּיִים אֶת נִׁשְמָתָּה.
יְיָ הּוא נַחֲלָתָּה,
וְתָנּוחַ ּבְׁשָלֹום עַל מִׁשְּכָבָּה ,וְנֹאמַר אָמֵן.
בקשת מחילה ע"י אחד מחברי החב"ק:
פלוני/ת בן/ת פלוני בשום החברה קדיש ובשם כל אלה שטיפלו בך .אנו מבקשים
מחילה אם פגענו במשהו ,בטהרה בנשיאת המיטה ובתיקון הקבר .הכל עשינו
לכבודך כמנהג ארצנו הקדושה .אם פגענו במשהו ,סלח/י נא כי שגגה היא) ,אנו
פוטרים אותך מלהיות חבר/ה בכל חברה או אגודה שהיא( היה נא מליץ/ה
טוב/ה לכל חבירך וידידך ולכל תושבי גוש עציון ולכל ישראל .לך/י בשלום
ותנוח/י בשלום ותעמד/י לגורלך לקץ הימים ,וחיים ושלום יהיו לנו ולכל ישראל
עד העולם אמן!
בגמר הקבורה מסתדרים הגברים בשתי שורות ברחבת בית הקברות והגברים
האבלים עוברים בינהם) .הספרדים בעליהם  ,האשכנזים חולצים נעלים ,או
שמים חול בנעלים(
המנחמים אומרים:
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים.
הספרדים נהגו לומר :מן השמים תנוחמו.

