ת פ ילות במסע
ההלו יה

נוסח עדות המזרח
לוויה שיוצאת מהבית כאשר מוצאים את הנפטר מהבית יש נוהגים לשבור כלי
חרס )פורצלן( על מפתן הבית ואומרים:
"הפח נשבר ואנחנו נמלטנו ולא יהיה עוד שבר בגבול ישראל".
סדר מסע ההלוויה
בתחילת מסע הלוויה החזן אומר:
"צֶֶדק לְפָנָיו יְהַּלְֵ וְיַׂשֵּם לְֶדֶרְ ּפְעָמָיו".
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:
"ּ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".
נוהגים לעשות לנפטר התרת נדרים עוד בתחילת מסע הלוויה לפני אמירת
קדיש יתום.
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 :אָמֵן.
האבלים :יְהֵא ׁשְמֵּה ַרּבָא מְבַָרְ לְעָלַם ּולְעָלְמֵי עָלְמַּיָא יִתְּבַָרְ .וְיִׁשְּתַּבַח .וְיִתְּפָאַר.
וְיִתְרֹומַם .וְיִתְנַׂשֵּא .וְיִתְהַּדָר .וְיִתְעַּלֶה .וְיִתְהַּלָל ׁשְמֵּה ּדְֻקְדׁשָאּ ,בְִריְ הּוא.
הקהל :אָמֵן.
האבלים :לְעֵּלָא מִן ּכָל ּבְִרכָתָאׁ .שִיָרתָאּ .תֻׁשְּבְחָתָא וְנֶחֱמָתָאּ .דַאֲמִיָרן ּבְעָלְמָא
וְאִמְרּו אָמֵן.
הקהל :אָמֵן.
האבלים :יְהֵא ׁשְלָמָא ַרּבָא מִן ׁשְמַּיָא .חַּיִים וְׂשָבָע וִיׁשּועָה וְנֶחָמָה וְׁשֵיזָבָא ּוְרפּואָה
ּוגְאֻּלָה ּוסְלִיחָה וְכַּפָָרה וְֵריוַח וְהַּצָלָה .לָנּו ּולְכָל עַּמֹו יִׂשְָראֵל וְאִמְרּו אָמֵן.
הקהל :אָמֵן.
האבלים) :פוסעים שלוש פסיעות לאחור( עֹוׂשֶה ׁשָלֹום בִמְרֹומָיו ,הּוא ּבְַרחֲמָיו
יַעֲׂשֶה ׁשָלֹום עָלֵינּו וְעַל ּכָל עַּמֹו יִׂשְָראֵל ,וְאִמְרּו אָמֵן.
הקהל :אָמֵן.

במהלך מסע הלוויה אומרים החזן והקהל פרקי תהילים:

ולאחר מכן אומרים צידוק הדין:

"וִיהִי נֹעַם אֲֹדנָי אֱֹלהֵינּו עָלֵינּו ּומַעֲׂשֵה יֵָדינּו ּכֹונְנָה עָלֵינּו ּומַעֲׂשֵה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו :יֹׁשֵב

צַּדִיק אַּתָה אֲֹדנָי ,וְיָׁשָר מִׁשְּפָטֶיָ .צַּדִיק אֲֹדנָי ּבְכָל ּדְָרכָיו ,וְחָסִיד ּבְכָל מַעֲׂשָיו.

ּבְסֵתֶר עֶלְיֹון ּבְצֵל ׁשַּדַי יִתְלֹונָן ,אּמַר לַאֲֹדנָי מַחְסִי ּומְצּוָדתִי ,אֱֹלהַי אֶבְטַח ּבֹוּ .כִי

צְִדָקתְָ צֶֶדק לְעֹולָם ,וְתֹוָרתְָ אֱמֶת .מִׁשְּפְטֵי אֲֹדנָי אֱמֶת ,צְָדקּו יַחְּדָוּ .בַאֲׁשֶר ּדְבַר

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

מֶלְֶ ׁשִלְטֹוןּ ,ומִי יֹאמַר לֹו מַה ּתַעֲׂשֶה .וְהּוא בְאֶחָד ּומִי יְׁשִיבֶּנּו ,וְנַפְׁשֹו אִּוְתָה וַּיָעַׂש.

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

ָקטֹן וְגָדֹול ׁשָם הּוא ,וְעֶבֶד חָפְׁשִי מֵאֲֹדנָיו .הֵן ּבַעֲבָָדיו ֹלא יַאֲמִיןּ ,ובְמַלְאָכָיו יָׂשִים

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

ּתָהֳלָה .אַף ּכִי אֱנֹוׁש ִרּמָהּ ,ובֶן אָָדם ּתֹולֵעָה .הַּצּור ּתָמִים ּפָעֳלֹו ּכִי כָל ּדְָרכָיו מִׁשְּפָט,

וְׁשִּלֻמַת ְרׁשָעִים ּתְִראֶהּ .כִי אַּתָה אֲֹדנָי מַחְסִי ,עֶלְיֹון ׂשַמְּתָ מְעֹונֶָֹ .לא תְאֻּנֶה אֵלֶיָ

אֵל אֱמּונָה וְאֵין עָוֶל צַּדִיק וְיָׁשָר הּואּ .דַּיָן הָאֱמֶתׁ ,שֹפֵט צֶֶדק וֶאֱמֶתּ ,בָרּוְ ּדַּיַן הָאֱמֶת,

ָרעָה ,וְנֶגַע ֹלא יְִקַרב ּבְאָהֳלֶָּ ,כִי מַלְאָכָיו יְצַּוֶה ּלָך לִׁשְמְָרָ ּבְכָל ּדְָרכֶיָ .עַל ּכַּפַיִם

ּכִי כָל מִׁשְּפָטָיו צֶֶדק וֶאֱמֶתּ .בִּלַע הַּמָוֶת לָנֶצַחּ ,ומָחָה אֲֹדנָי אֱֹלהִים ּדִמְעָה מֵעַל ּכָל

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

ּפָנִים ,וְחְֶרּפַת עַּמֹו יָסִיר מֵעַל ּכָל הָאֶָרץ ּכִי אֲֹדנָי ּדִּבֵר .יִחְיּו מֵתֶיָ נְבֵלָתִי יְקּומּון,

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

הִָקיצּו וְַרּנְנּו ׁשֹכְנֵי עָפָר ּכִי טַל אֹוֹרת טַּלֶָ ,וָאֶָרץ ְרפָאִים ּתַּפִיל .וְהּוא ַרחּום יְכַּפֵר עָֹון

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

וְֹלא יַׁשְחִית ,וְהְִרּבָה לְהָׁשִיב אַּפֹו ,וְֹלא יָעִיר ּכָל חֲמָתֹו .אֲֹדנָיהֹוׁשִיעָה ,הַּמֶלְֶ יַעֲנֵנּו

ּבִיׁשּועָתִי".

בְיֹום ָקְראֵנּו.

ַקׁשֻּבֹות לְקֹול ּתַחֲנּונָי :אִם עֲֹונֹות ּתִׁשְמָר-יָּה אֲדנָי מִי יַעֲמדּ :כִי-עִּמְָ הַּסְלִיחָה לְמַעַן

ואומרים קדיש יתום/יהא שלמא:

"ׁשִיר הַּמַעֲלֹות מִּמַעֲמַּקִים ְקָראתִיָ אֲֹדנָי :אֲדנָי ׁשִמְעָה בְקֹולִי ּתִהְיֶינָה אָזְנֶיָ
ּתִּוֵָראִ :קּוִיתִי אֲֹדנָי ִקּוְתָה נַפְׁשִי וְלְִדבָרֹו הֹוחָלְּתִי :נַפְׁשִי לַאדנָי מִׁשּמְִרים לַּבֶקר

האבלים :יִתְּגַּדַל וְיִתְַקּדַׁש ׁשְמֵּה ַרּבָא.

ׁשמְִרים לַּבֶקר :יַחֵל יִׂשְָראֵל אֶל-אֲֹדנָי ּכִי-עִם-אֲֹדנָיהַחֶסֶד וְהְַרּבֵה עִּמֹו פְדּות :וְהּוא

הקהל :אָמֵן.

יִפְּדֶה אֶת-יִׂשְָראֵל מִּכל עֲֹונֹותָיו".

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

יש נוהגים לומר גם:

הקהל :אָמֵן.

"אָּנָא ּבְכֹחַּ .גְדּולַת יְמִינֶָּ .תַּתִיר צְרּוָרה )אב"ג ית"ץ(ַ :קּבֵל ִרּנַת .עַּמֶָׂ ,שַּגְבֵנּו .טַהֲֵרנּו

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

נֹוָרא )קר"ע שט"ן( :נָא גִּבֹורּ .דֹוְרׁשֵי יִחּוֶדָּ .כְבָבַת ׁשָמְֵרם )נג"ד יכ"ש(ּ :בְָרכֵם

אָמֵן.

טַהֲֵרםַ .רחֲמֵי צְִדָקתֶָּ .תָמִיד ּגָמְלֵם )בט"ר צת"ג( :חָסִין ָקדֹוׁשּ .בְרֹוב טּובְָ .נַהֵל

הקהל :אָמֵן.

עֲָדתֶָ )חק"ב טנ"ע( :יָחִיד ּגֵאֶה .לְעַּמְָ ּפְנֵה .זֹוכְֵרי ְקֻדׁשָּתֶָ )יג"ל פז"ק(ׁ :שַוְעָתֵנּו

האבלים :יְהֵא ׁשְמֵּה ַרּבָא מְבַָרְ לְעָלַם ּולְעָלְמֵי עָלְמַּיָא יִתְּבַָרְ .וְיִׁשְּתַּבַח .וְיִתְּפָאַר.

ַקּבֵלּ .וׁשְמַע צַעֲָקתֵנּו .יֹוֵדעַ ּתַעֲלּומֹות )שק"ו צי"ת( :ואומר – ּבָרּוְׁ ,שֵם ּכְבֹוד

וְיִתְרֹומַם .וְיִתְנַׂשֵּא .וְיִתְהַּדָר .וְיִתְעַּלֶה .וְיִתְהַּלָל ׁשְמֵּה ּדְֻקְדׁשָאּ ,בְִריְ הּוא.

מַלְכּותֹו ,לְעֹולָם וָעֶד".

הקהל :אָמֵן.
האבלים :לְעֵּלָא מִן ּכָל ּבְִרכָתָאׁ .שִיָרתָאּ .תֻׁשְּבְחָתָא וְנֶחֱמָתָאּ .דַאֲמִיָרן ּבְעָלְמָא

ובלוויה של אישה אומרים גם:

וְאִמְרּו אָמֵן.

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

הקהל :אָמֵן.

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

האבלים :יְהֵא ׁשְלָמָא ַרּבָא מִן ׁשְמַּיָא .חַּיִים וְׂשָבָע וִיׁשּועָה וְנֶחָמָה וְׁשֵיזָבָא ּוְרפּואָה

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

ּוגְאֻּלָה ּוסְלִיחָה וְכַּפָָרה וְֵריוַח וְהַּצָלָה .לָנּו ּולְכָל עַּמֹו יִׂשְָראֵל וְאִמְרּו אָמֵן.

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

הקהל :אָמֵן.

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

האבלים) :פוסעים שלוש פסיעות לאחור( עֹוׂשֶה ׁשָלֹום בִמְרֹומָיו ,הּוא ּבְַרחֲמָיו

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

יַעֲׂשֶה ׁשָלֹום עָלֵינּו וְעַל ּכָל עַּמֹו יִׂשְָראֵל ,וְאִמְרּו אָמֵן.

ׁשָנִים .מְַרבַּדִים עָׂשְתָה ּלָּהׁ ,שֵׁש וְאְַרּגָמָן לְבּוׁשָּה .נֹוָדע ּבַׁשְּעִָרים ּבַעְלָהּ ,בְׁשִבְּתֹו עִם

הקהל :אָמֵן.

זְִקנֵי אֶָרץ .סִָדין עָׂשְתָה וַּתִמְּכֹור ,וַחֲגֹור נָתְנָה לַּכְנַעֲנִי .עֹז וְהָָדר לְבּוׁשָה ,וַּתִׂשְחַק
לְיֹום אַחֲרֹוןּ .פִיהָ ּפָתְחָה בְחָכְמָה ,וְתֹוַרת חֶסֶד עַל לְׁשֹונָּה .צֹופִּיָה הֲלִיכֹות ּבֵיתָּה,
וְלֶחֶם עַצְלּות ֹלא תֹאכֵלָ .קמּו בָנֶיהָ וַּיְאַׁשְּרּוהָּ ,בַעְלָּה וַיְהַלְלָּהַ .רּבֹות ּבָנֹות עָׂשּו חָיִל,

דוחים את הקריעה וברכת ברוך דיין האמת עד לאחר סתימת הגולל.

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

נוסח ברכת דיין האמת:

לָּה מִּפְִרי יֶָדיהָ ,וִיהַלְלּוהָ בַׁשְּעִָרים מַעֲׂשֶיהָ“.

"ברוך אתה אדני אלוהינו מלך העולם דיין האמת".

במהלך מסע הלוויה יש נוהגים לקיים סדר מעמדות ,דהיינו; לעצור במשך מסע
הלוויה  7פעמים .ויש נוהגים לעצור רק פעמיים .מנהג ירושלים שכל פעם
שהמיטה עוברת ליד בית כנסת )אין להכניס נפטר לבית הכנסת( עוצרים
ואומרים:
"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".

