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מבוא

"ֵעת ָלֶלֶדת ְוֵעת ָלמּות... 
חֹוק  ֵעת ִלְבּכֹות ְוֵעת ִלׂשְ

ֵעת ְספֹוד ְוֵעת ְרקֹוד" 
)קהלת פרק ג'( 

כל אדם פוגש בחייו את המוות ואת האבל. גדול הצער על קרובי משפחה שהלכו לעולמם, 
וקשה הוא צער הפרידה. כדי להתמודד עם תקופה קשה זו, התפתחה בהלכה היהודית ובמנהג 
מערכת של כללים המיועדים לעזור לנו, לאבלים, לבני משפחתם, לחברים ולמנחמים, לעבור 
את התקופה הזו ולחזור אל מעגל החיים והעשייה בלי לשכוח או להזניח את זכרם של אלו 

שהלכו מאתנו.

שאינם  מכיוון  מהם  נרתעים  אך  בעתם  האבלות  מנהגי  את  לקיים  רוצים  רבים  ישראלים 
מבינים את משמעותם, או שמשמעותם נראית להם מוזרה ורחוקה מעולם המושגים שלהם. 
חוברת זו מבקשת להציג את תקציר המנהגים ההלכתיים, וגם תרחיב ותסביר על אודות הצד 
הרעיוני של מנהגי האבל. כך היא דרכה של התנועה המסורתית: שילוב של נאמנות להלכה 

יחד עם הבנת ההלכה ומניעיה מנקודת מבט מודרנית.

* * *

טקסים הם תופעה אוניברסלית. הם גם הבסיס לאחדות הקבוצה, אם כי בה בעת ניתן לפרשם 
באופנים שונים. אורח חיים היהודי ותורת ישראל מעצבים מסגרת להתמודדות עם המוות. אין 
קשה מהמוות, אך היהדות הופכת אותו לכלי לחיזוק קשרי המשפחה, להעמקת תחושת היחד 
החיים מנהגי האבלות מרובים  והמשכיותם של  וכאמצעי להדגשת חשיבותם  של הקהילה 
את  מלהציג  היריעה  ותקצר  למשפחה,  ממשפחה  ולפעמים  לעדה  מעדה  ומשתנים  מאד, 
ואת  המנהגים  את  להכיר  ואיש  אשה  לכל  ונוחה  ממוצעת  דרך  להתוות  כאן  ניסינו  כולם. 

הכללים של תקופת האבלות. 
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מן המוות עד לקראת הקבורה

ההתייחסויות בחוברת זו אל "הנפטר", או "מנחה הטקס" וכדומה הן בלשון זכר מטעמי לשון 
ועריכה בלבד, אולם הן מכוונות לנשים ולגברים כאחת. 

של  במקרה  הפטירה".  "הודעת  את  שממלא  והוא  )רופא(,  מוסמך  גורם  קובע  המוות  את 
פטירת אדם בבית )ולא בבית החולים( יש להזמין את המשטרה כדי למלא דו"ח פורמלי על 
גורם מוסמך  ע"י  סופי  בנסיבות פליליות. לאחר שנקבע המוות באופן  אינה  כך שהפטירה 
נוהגים להוריד את הנפטר על הרצפה. מצמידים את ידיו לצד הגוף. עוצמים את עיניו ומכסים 

בסדין את גופו.

מדליקים נר בחדר. נר אחד יישאר דולק מרגע זה ועד סוף כל ימי השבעה. 

מקרים  יש  אולם  ההלוויה,  מועד  עד  הגופה  את  קדישא  החברה  אנשי  לוקחים  כלל  בדרך 
שהנפטר מושאר בבית. 

שמירת הגופה
על פי האמונה, הגוף הוא משכנה של הנפש, ולפיכך יש לכבדו גם אחרי שהנשמה יצאה 
ממנו. לכן גם אחרי המוות אין להשאיר את הגופה לבדה. אדם הנקרא "שומר" חייב להימצא 
ליד גופת הנפטר כדי לשמור עליה. זהו סימן של כבוד למת. מארגנים תורנות של שומרים עד 
לקיחת הגופה ע"י החברה קדישא ]ארגון המופקד על הבאת הנפטר לקבורה[. נוהגים שהשומרים 

אומרים פרקי תהילים בזמן השמירה. 

קבורה אלטרנטיבית
למעוניינים בקבורה שלא על-ידי 'החברה קדישא', יש כיום כמה אופציות לקבורה אזרחית 
חפשו  על  נוסף  למידע  בו(.  חפצה  שהמשפחה  טקס  כל  לקיים  ניתן  )במסגרתה  בישראל 

באינטרנט 'קבורה אזרחית'. 

כשהפטירה בבית: 
תעודת  הכנת  ולצורך  מוחלט  באופן  המוות  את  שיקבע  כדי  הביתה  רופא  מזמינים   .1

פטירה.

יש להשיג אישור משטרה לפני הקבורה.   .2

פונים למשרד הבריאות עם תעודת פטירה בשלושה עותקים, אישור משטרה ותעודת   .3
הזהות של הנפטר כדי לקבל רישיון קבורה. 

)או אל אחד הגופים שעוסקים בקבורה  פונים עם כל המסמכים לעיל לחברה קדישא   .4
אזרחית( הקרובה כדי לתאם מועד הלוויה, והצוות שלה בא ולוקח את הנפטר ומתחיל 

לטפל בו ולהכין את הגופה לקבורה. 
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כשהפטירה בבית החולים: 
יש להציג את תעודת הזהות של הנפטר כדי לקבל תעודת פטירה מבית החולים.  .1

במקרה של פטירה בעקבות תאונה וכדומה צריך להביא אישור משטרה.  .2

פונים למשרד הבריאות כדי להוציא רישיון קבורה בצירוף תעודת פטירה חתומה בשלושה   3
עותקים לצורך זיהוי הנפטר. 

)או אל אחד הגופים שעוסקים  פונים בצירוף המסמכים לעיל לחברה קדישא הקרובה   .4
בקבורה אזרחית( כדי לתאם מועד הלוויה, והצוות שלה בא ולוקח את הנפטר ומתחיל 

לטפל בו.

הנפטר,  יהדות  את  המוכיחות  תעודות  להמציא  מתבקשים  חדשים  עולים  רבים,  במקרים 
למשל: תעודות לידה של הנפטר ושל אמו.

מועד  את  לקבוע  ניתן  כאמור,  החלופית  החברה  או  קדישא,  החברה  עם  התייעצות  לאחר 
ההלוויה.

רבים נוהגים לפרסם מודעות אֵבֶל בשכונת הנפטר, סמוך לביתו, וכן בעיתונים. 

מן המוות עד לקראת הקבורה: שלב ה"אנינות"
לאחר המוות יש שני שלבים של אבלות:

"אנינות" היא פרק-הזמן שבין רגע המוות לבין קבורת המת. )א( 

השלושים, וכשמדובר בהורים היא  "אבלות" היא פרק-הזמן שמן קבורת המת ועד תום  )ב( 
נמשכת עד סוף 12 חודשים.

כעת זהו שלב ה"אנינות", וקרוב משפחה של הנפטר נקרא "אונֵן" עד הקבורה. ]מלשון "אנינות" 
שהוא לשון צער, עפ"י הפסוק "לא אכלתי באונִי )=בצער לי( ממנו", דברים כ"ו יד[ 

למי שהוא/היא "אונֵן" אסור לשתות יין, לאכול בשר )חוץ מביום השבת(, לרחוץ את כל הגוף 
)מקלחת או אמבטיה(, להסתפר, להתגלח, לקצוץ ציפורניים ולקיים יחסי אישות. אולם מותר 

להתרחץ כדי לשמור על היגיינה אישית. 

ותפילין. לפטור  ולהניח טלית  כמו להתפלל  "עשה",  מצד שני, האונן פטור מלקיים מצוות 
זה יש שתי סיבות עיקריות: האחת, משום שהאונן עסוק/ה בארגון הלוויה, הודעה לקרובי 
משפחה, והכנות אחרות הכרוכות בפטירה. הסיבה השנייה היא שמחשבותיו הקודרות מונעות 

ממנו בפועל מלהיות במצב רוח מתאים לקיום מצוות. 

אין לבוא לבית האבלים )האוננים( לפני הקבורה כדי לנחם אותם. זה מוקדם מדי, וצריך לתת 
לו  "אין מנחמין  ביטוי במלוא עוצמתו, כפי שכתוב במסכת אבות:  לידי  לבוא  לצער שלהם 

לאדם בשעה שמתו מוטל לפניו".

רק לאחר שהאבלים יאמרו לאחר הקבורה את תפילת ה"קדיש" המיוחדת ]ראו להלן[ הנאמרת 
בסוף טקס הקבורה, ניתן לפנות אליהם בדברי ניחומים.



5

על מי מתאבלים?
על אב, אם, בעל, רעיה, אח, אחות, אחים חורגים )בן אותה אם או אותו אב(, בן ובת.

כמה זמן מתאבלים?
הקדיש  « אמירת  כולל  שלהלן(,  הכללים  )על-פי  שנה  במשך  נמשך  האבֶל  ואם  אב   על 

)ולא בחודש השנים-עשר של השנה(.  עליהם במשך אחד-עשר חודשים מיום הקבורה 
ההסבר לכך הוא שאין אומרים קדיש בחודש השנים-עשר כי אנחנו האבלים מאמינים 

שהנפטר היה אדם טוב וישר, ואין צורך "לכפר" על פטירתו במשך שנה שלמה.

על שאר קרובי המשפחה האבל נמשך רק חודש  )על-פי הכללים שלהלן(.  «

אמירת "קדיש" על קרובי משפחה שאינם הורים: במקרה כזה יש שני מנהגים: יש שאומרים  «
"קדיש" רק במשך חודש, ויש האומרים אותו כל השנה )כלומר, אחד-עשר חודש מיום 

הקבורה, ולא בחודש השנים-עשר(.

תינוק שנפטר בטרם מלאו לו שלושים יום, אין כללי אנינות ואבלות חלים עליו. עם כל  «
יילוד שנפטר, הרי על פי הכללים הנוהגים אין הוא נקרא "בר  הצער הגדול שבאובדן 
קיימא", שעליו, או עליה, מתאבלים בציבור באופן מלא. במקרה זה, האבל הוא בעיקר 

בתוך המשפחה, והתינוק שנפטר לא היה מוכר וידוע בתכונותיו לכלל. 

תרומת איברי הנפטר/ת
אין כבוד גדול יותר למת מאשר ריפוי אדם חי בעזרתו. לכן רשאי אדם לכתוב בצוואתו כי 
ייתרמו  להשתלה בגופם של אנשים  וכן איברים אחרים או רקמות-גוף אחרות שלו  עיניו, 
אחרים. זוהי מצווה וחובה מוסרית מן המעלה הראשונה. א/נשים רבים מחזיקים היום ברשותם 
"כרטיס אדי". אולם בעת הפטירה )או זמן קצר לפניה(, סביר מאד שמשפחתו של הנפטר 
תקבל פנייה מצוות רפואי בבית החולים המטפל בתרומת איברים, לתרום את איברי הנפטר 
כי תרומת  התנועה המסורתית פסקה  הרבנים של  כנסת  חיים.  לחולים  בהם  לסייע  שניתן 
איברים לאחר המוות היא בגדר פיקוח נפש ויש לעודדה, בתנאי שנקבע מעל ומעבר לכל 
ספק שהתורם אכן מת מבחינה הלכתית. רצוי ומומלץ לשאת כרטיס תורם של אד"י כי דבר 

זה מונע אי-בהירות משפטית והלכתית לאחר המוות.

איסור השהיית הקבורה )"הלנת המת"(
יש לעשות מאמץ מרבי לקבור את המת בו ביום, או לכל המאוחר למחרת יום הפטירה. אף 

על פי כן, מותר ומקובל להשהות את הקבורה כדי שקרובי הנפטר יגיעו ממרחקים.

טהרת הגופה
עוד ביטוי של כבוד לגוף הוא רחיצתו וטיהורו של הגוף לפני הקבורה – ה"טהרה". את הטהרה 

מבצעים בדרך כלל אנשי החברה קדישא.
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הלבשת הנפטר  
המסורת מתנגדת להלבשת המת בבגדים מהודרים, כדי למנוע בושה מן העניים, וכן משום 
שאין שעת המוות הולמת התפארות בעושר. מנהג זה הפך לסמל המרכזי של האופי השוויוני 
של כל הלכות הקבורה ביהדות. לכן מלבישים את הנפטר בבגדים העשויים מבד לבן פשוט 

)המכונים "תכריכים"(.

במדינת ישראל מתבצעת הקבורה בדרך כלל ללא ארון והמת נקבר בתכריכים בלבד. אולם 
בלוויות ממלכתיות וצבאיות קוברים את המת  בארון עץ פשוט.

הנפטר נעטף בדרך כלל גם בטלית לזמן הלוויה, וזו יכולה להיות גם הטלית שבה השתמש/ה 
בחייו/ה. לאחר טקס הקבורה הטלית נמסרת המשפחה.

מנהג נוסף הוא לקבור את הנפטר עם הטלית שנהג/ה להתעטף בה בחייו/ה. אולם במקרה 
כזה נהוג לגזור את הציציות של הטלית, כדי לסמל את הפיכתה לפסולה עם הקבורה. יש 
גם הנוהגים לקבור את הנפטר בבגד ה"קיטל", חלוק לבן אשר במנהג אשכנז מתעטפים בו 

בתפילות הימים הנוראים. 

ֱאַמר )ישעיה ס'(: ּנֶ א, ׁשֶ ָרֵאל ֵיׁש ָלֶהם ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהּבָ ל ִיׂשְ  ּכָ
ֵאר.  ה ָיַדי ְלִהְתּפָ ַעי ַמֲעׂשֵ יִקים, ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ, ֵנֶצר ַמּטָ ם ַצּדִ ּלָ ְך ּכֻ  ְוַעּמֵ

ם טֹוב  ׁשֵ ֵדל ּבְ ה ַנַחת רּוַח ְליֹוְצרֹו. ּגָ ּתֹוָרה ְועֹׂשֶ ֲעָמלֹו ּבַ ֵרי ִמי ׁשֶ י ְיהּוָדה: ַאׁשְ ָאַמר ַרּבִ
ֶמן טֹוב, ְויֹום  ֶ ם ִמּשׁ ָחְכָמתֹו: טֹוב ׁשֵ לֹמֹה ּבְ ם טֹוב ִמן ָהעֹוָלם, ְוָעָליו ָאַמר ׁשְ ׁשֵ ְוִנְפָטר ּבְ

יִקים  ל ַצּדִ ָכָרם ׁשֶ ן ׂשְ ה, ְוַדע ַמּתַ ָכר ַהְרּבֵ נּו ְלָך ׂשָ ה ְוִיּתְ ְלדֹו. ְלַמד ּתֹוָרה ַהְרּבֵ ֶות ִמּיֹום ִהּוָ ַהּמָ
ֶלָעִתיד ָלבֹא.  

טקס ההלוויה והקבורה

ל ָאָדם ֵאין ְמַלִוין לֹו ְלָאָדם לֹא ֶכֶסף ְולֹא ָזָהב ְולֹא ֲאָבִנים טֹובֹות  ִטיָרתֹו ׁשֶ ַעת ּפְ ׁשְ ּבִ
ְנֶחה אֹוָתְך  ְכָך ּתַ ִהְתַהּלֶ ֱאַמר: )משלי ו'( ּבְ ּנֶ ְלָבד, ׁשֶ ים טֹוִבים ּבִ א ּתֹוָרה ּוַמֲעׂשִ ִלּיֹות, ֶאּלָ ּוַמְרּגָ

יֶחָך.   אבות ו' ט' מֹור ָעֶליָך ַוֲהִקיצֹוָת ִהיא ְתׂשִ ׁשְ ָך ּתִ ְכּבְ ׁשָ ּבְ

בתחילת ההלוויה מתכנסים כולם ב"בית הלוויות" שנמצא בכניסה לבית הקברות.

לפני שאומרים הספדים ולפני שמביאים את גופת הנפטר לאולם בית ההלוויות מנחה הטקס 
מבצע את הקריעה בחולצת האבלים כסימן של כאב וצער. הקריעה נעשית בעמידה.

צער  כל  לקבל  אותנו  מלמדת  הבגד  קריעת  האמת",  דיין  "ברוך  ברכת  על  להסבר  בדומה 
במידה של השלמה ובמעשה סמלי. על אף שהברכה הנ"ל והקריעה נועדו במקורן להיאמר 
ולהיעשות ברגע המוות עצמו, היום נוהגים האשכנזים לברך "ברוך דיין האמת" ולקרוע בטקס 
ההלוויה כי אז נוכחים כל האבלים יחד, וכן אדם המכיר את כללי הטקס. מאידך גיסא, מנהג 

הספרדים לברך ולקרוע לאחר טקס הקבורה בבית הקברות.
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וזאת בגלל הכבוד  כי הוא הצד שבו הלב שוכן,  על אביו או אמו, קורע אדם בצד שמאל, 
המיוחד שרוחשים להורים.

על שאר קרובי המשפחה הנפטרים, קורעים בצד ימין. 

אם המת הוא תינוק בן פחות משלושים יום, אין קורעים עליו.

גזרותיו של  "דיין האמת": הבאה להצדיק את  לאחר הקריעה האבלים מברכים את ברכת 

ן ָהֱאֶמת". ַיּ ה ה' ֱא-לֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַדּ רּוְך ַאָתּ האל: "ָבּ

אחר הקריעה מביאים את מיטת הנפטר, ואומרים דברי הספד לכבוד הנפטר.

בראשונה רק אנשי-מעלה זכו להספדים, אבל כיום נאמרים הספדים בכל הלוויה. אמנם אסור 
נדיבי-לב  להיות  מותר למספידים  בו, אבל  היו  לא  לנפטר תכונות שמעולם  ולייחס  להגזים 
את  ולהסביר  דברי-מוסר  לומר  הזדמנות  לשמש  אף  יכול  ההספד  כן,  על  יתר  בשבחיהם. 

משמעות החיים, כפי שנאמר "והחי ייתן אל לבו" )קהלת(.

בימים הנחשבים לחגיגיים בלוח העברי ממעטים בהספד, או לפחות לא מאריכים מדי )או 
לפחות מתנצלים בתחילה על דברי ההספד למרות היום החגיגי(. ימים אלה הם: ראש חודש, 
ובשלושה-עשר  תשרי,  חודש  וכל  ניסן  חודש  כל  וסוכות,  פסח  המועד  חול  פורים,  חנוכה, 

הימים הראשונים של חודש סיון.

לאחר ההספדים אומר מנחה הטקס בקול )מתוך מסכת אבות(:

ן ַמֲהַלְלֵאל אֹוֵמר: ֲעַקְבָיא ֶבּ
ה ָבא ִליֵדי ֲעֵביָרה; ה ְדָבִרים ְוֵאין ַאָתּ לָשׁ ְשׁ ל ִבּ ֵכּ ִהְסַתּ

ּבֹון. ין ְוֶחְשׁ ן ִדּ ה ָעִתיד ִלֵתּ ה הֹוֵלְך, ְוִלְפֵני ִמי ַאָתּ אָת, ּוְלָאן ַאָתּ ע ֵמַאִין ָבּ ַדּ
ה ְסרּוָחה[ נוהגים לומר משפט זה בלחש ָפּ אָת - ִמִטּ ]ֵמַאִין ָבּ

ה ְותֹוֵלָעה, ה הֹוֵלְך - ִלְמקֹום ָעָפר, ִרָמּ ּוְלָאן ַאָתּ
רּוְך הּוא. דֹוׁש ָבּ ָלִכים ַהָקּ ּבֹון - ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְמּ ין ְוֶחְשׁ ן ִדּ ה ָעִתיד ִלֵתּ ְוִלְפֵני ִמי ַאָתּ

אחר כך האבלים אומרים קדיש אבלים  )ראו בנספחים נוספים של הקדיש(

לאחר אמירת הקדיש מתחילים ללכת לכיוון המקום בו ייטמן הנפטר.

ישנם מקומות שבהם יוצאים תחילה האבלים, ואחריהם מיטת הנפטר. במקומות אחרים מיטת 
הנפטר יוצאת ראשונה.

בדרך למקום הקבורה עוצרים שבע פעמים. 

נושאי המת המתחלפים ביניהם. אין מוסרים את מיטת המת מיד ליד, אלא מניחים אותה ואז 
מרימים אותה מחדש.

בין עצירה לעצירה אומרים את מזמור צ"א בתהילים, "יושב בסתר עליון" )בנספחים( כי ניתן 
אלוהים,  דהיינו  ה"עליון",  של  כנפיו  ותחת  בסתרו  לשבת  שנועד  זה  הוא  שהנפטר  לפרש 

בעולם המתים, ויש בכך נחמה למתאבלים.
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אם הנפטרת היא אישה, יש הנוהגים להוסיף אמירת מזמור "אשת חיל" מפרק ל"א בספר 
מקובל  חייה.  בימי  הרבים  מעשיה  את  ומפרט  מעלות,  רבת  אישה  מתאר  המזמור  משלי. 

שְׂחַק לְיֹום ַאחֲרֹון".   לראות במזמור זה הספד, על שם הכתוב בו: "וִַתּ

האבלים אומרים שוב קדיש אבלים.

הקבר,   על  עפר  ולשפוך  לקברן  להצטרף  מוזמן  הקהל  באדמה.  הנפטר  את  טומן  הקברן 
כהשתתפות פעילה במצוות הבאת המת לקבורתו.

אומרים שלוש פעמים את הפסוק:

ל ֲחָמתֹו".  יב ַאּפֹו ְולֹא ָיִעיר ָכּ ה ְלָהִשׁ ִחית ְוִהְרָבּ ר ָעֹון ְולֹא ַיְשׁ "ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵפּ

בתום הקבורה אומר איש החברה קדישא את תפילת צידוק הדין )בנספחים( )תפילה זו אינה 
נאמרת בימים חגיגיים בלוח העברי המוזכרים לעיל, ושבהם גם לא מספידים את המת(.

לאחר תפילת צידוק הדין )ולפעמים במקומה( אומרים מזמור תהילים ט"ז, המבטא הישענות 
על אלוהים בזמנים קשים:

תהילים ט"ז

י ָחִסיִתי ָבְך: ְמֵרִני ֵאל ִכּ ם ְלָדִוד ָשׁ ִמְכָתּ
ל ָעֶליָך: ה טֹוָבִתי ַבּ ָאַמְרְתּ ַלה' ֲאדָֹני ָאָתּ

ל ֶחְפִצי ָבם: יֵרי ָכּ ה ְוַאִדּ ָאֶרץ ֵהָמּ ר ָבּ ים ֲאֶשׁ ִלְקדֹוִשׁ
ם  יֶהם ִמָדּ יְך ִנְסֵכּ ל ַאִסּ בֹוָתם ַאֵחר ָמָהרּו ַבּ ִיְרּבּו ַעְצּ

ָפָתי: מֹוָתם ַעל ְשׂ א ֶאת ְשׁ ׂ ּוַבל ֶאָשּ
ה ּתֹוִמיְך ּגֹוָרִלי: ה' ְמָנת ֶחְלִקי ְוכֹוִסי ַאָתּ

ְפָרה ָעָלי: ִעִמים ַאף ַנֲחָלת ָשׁ ְנּ ֲחָבִלים ָנְפלּו ִלי ַבּ
רּוִני ִכְליֹוָתי: ר ְיָעָצִני ַאף ֵלילֹות ִיְסּ ֲאָבֵרְך ֶאת ה' ֲאֶשׁ

ל ֶאּמֹוט: י ִמיִמיִני ַבּ י ָתִמיד ִכּ יִתי ה' ְלֶנְגִדּ ִוּ ִשׁ
ן ָלֶבַטח: כֹּ ִרי ִיְשׁ ָשׂ בֹוִדי ַאף ְבּ ֶגל ְכּ י ַוָיּ ַמח ִלִבּ ָלֵכן ָשׂ

ַחת: ן ֲחִסיְדָך ִלְראֹות ָשׁ אֹול לֹא ִתֵתּ י ִלְשׁ י לֹא ַתֲעזֹב ַנְפִשׁ ִכּ
יִמיְנָך ֶנַצח: ֶניָך ְנִעימֹות ִבּ ָמחֹות ֶאת ָפּ ּתֹוִדיֵעִני אַֹרח ַחִיּים ׂשַבע ְשׂ

אחר כך יש האומרים תפילת "אל מלא רחמים" )בנספחים(, שהיא תפילה לשלומו של הנפטר.

)אולם לפי "מנהג ירושלים" אין אומרים "אל מלא רחמים" בבית הקברות. 
מצד שני, מנהג הספרדים לומר "תפילת אשכבה"(.

לאחר מכן, אומרים האבלים את הקדיש המיוחד )שאינו "קדיש האבלים" המוכר שהם יגידו 
"הקדיש  גם  נקרא  זה  )בנספחים(. קדיש  במשך כל תקופת האבלות(, ה"קדיש דאתחדתא" 
הגדול". ייחודו הוא בהבעת תקווה להתחדשות, לתחיית המתים ולגאולה, והוא נאמר בשתי 
התלמוד,  או  המשנה  מן  מסכת  של  הלימוד  בסיום  וכן  הקבורה,  לאחר  בלבד:  הזדמנויות 

הנעשית ברב-עם.

בר/בת  גיל  לאחר  נוכחים  עשרה  יש  אם  רק  נאמרות  ה"קדיש"  נוסחאות  כל  כללי,  באופן 
מצווה.
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יש הנוהגים שבימים שאין אומרים בהם תפילת "תחנון", אומרים קדיש אבלים רגיל במקום 
"קדיש דאתחדתא". יש לנהוג לפי הנחיות הרב/ה, או מנהל/ת טקס הלוויה. 

ישנם כמה מנהגי קבורה תמוהים שחובה להזכירם אע"פ שהיה ראוי לבטלם. על פי המנהג 
ליקיריהן  יש לעודדן לחלוק כבוד  אינן משתתפות בטקס הקבורה. אדרבה,  נשים  הראשון, 
ולהשתתף כשוות  בהספד, בהלוויה ובקבורה. כמו כן, לפי "מנהג ירושלים" הבנים משתתפים 
רק בהספדים הנאמרים בתחילת ההלוויה בכניסת בית הקברות, והם אינם מלווים בהמשך 
יש מנהג  נטמן באדמה. לבסוף  בזמן שהוא  נוכחים  ואינם  את אביהם עד לחלקת הקבורה 

לערוך "הקפות" סביב הנפטר.

טהרת  בביצוע  כלשהו  פרט  שמא  מהמת,  מחילה  מבקש  הטקס  כשמנחה  מסתיים  הטקס 
הנפטר או בטקס הקבורה לא נעשה כדין.

נוסח בקשת מחילה מהמת:
לנפטר

ם ַהֶחְבָרה  ֵשׁ פלוני בן פלוני ופלונית - )ְבּ
ָך,  קּו ְבּ ִהְתַעְסּ ם ַהֲחֵבִרים ֶשׁ ֵשׁ א(, ְבּ יָשׁ ַקִדּ

ָך ִויִדיֶדיָך, ְחְתּ ּפַ ם ִמְשׁ ֵשׁ ְבּ
לֹום  ָך ְמִחיָלה. ִאם ַחס ְוָשׁ ׁש ִמְמּ ֲאִני ְמַבֵקּ

ה אֹו  ָטּ יַאת ַהִמּ ְנִשׂ ֳהָרה, ִבּ ָטּ ָבר ַבּ ַגְמנּו ֵאיֶזה ָדּ ָפּ
ֶבר, ּקּון ַהֶקּ ִתּ ְבּ

ינּו  ָעִשׂ ֶ ל ַמה ׁשּ ָגָגה ִהיא. ָכּ י ְשׁ ְסַלח ָנא ָלנּו, ִכּ
קֹום. י ִמְנַהג ַהָמּ ָהָיה ִלְכבֹוְדָך ַעל ִפּ

ָכל ֶחְבָרה  ָאנּו ּפֹוְטִרים אֹוְתָך ֵמֱהיֹות ָחֵבר ְבּ
ִהי. ה ֵאיזֹוֶשׁ אֹו ֲאֻגָדּ

לֹום,  ָשׁ ְבָך ְבּ ָכּ נּוַח ַעל ִמְשׁ לֹום ְוָתּ ָשׁ ֵלְך ְבּ
ִמים. ֲעמֹוד ְלגֹוָרְלָך ְלֵקץ ַהָיּ ְוַתּ

ָך ִויִדיֶדיָך, ְחּתְ ּפַ ַעד ִמְשׁ ֱהֵיה ָנא ֵמִליץ טֹוב ְבּ
ָרֵאל  לֹום ִיְהֶיה ָלנּו ְוְלָכל ִיְשׂ ְוַחִיּים ְוָשׁ

ַעד ָהעֹוָלם. ָאֵמן.

לנפטרת

ם ַהֶחְבָרה  ֵשׁ פלונית בת פלוני ופלונית - )ְבּ
ְך,  קּו ּבָ ִהְתַעְסּ ם ַהֲחֵבִרים ֶשׁ ֵשׁ א(, ְבּ יָשׁ ַקִדּ

ְך ִויִדיַדִיְך, ְחּתֵּ ּפַ ם ִמְשׁ ֵשׁ ְבּ
לֹום  ְך ְמִחיָלה. ִאם ַחס ְוָשׁ ׁש ִמּמֵ ֲאִני ְמַבֵקּ

ה  ָטּ יַאת ַהִמּ ְנִשׂ ֳהָרה, ִבּ ָטּ ָבר ַבּ ַגְמנּו ֵאיֶזה ָדּ ָפּ
ֶבר, ּקּון ַהֶקּ ִתּ אֹו ְבּ

ינּו  ָעִשׂ ֶ ל ַמה ׁשּ ָגָגה ִהיא. ָכּ י ְשׁ ִסְלִחי ָנא ָלנּו, ִכּ
קֹום. י ִמְנַהג ַהָמּ ָהָיה ִלְכבֹוֵדְך ַעל ִפּ

ָכל  ָאנּו ּפֹוְטִרים אֹוָתְך ֵמֱהיֹות ָחֵבָרה ְבּ
ִהי. ה ֵאיזֹוֶשׁ ֶחְבָרה אֹו ֲאֻגָדּ

לֹום,  ָשׁ ֵבְך ְבּ ָכּ נּוִחי ַעל ִמְשׁ לֹום ְוָתּ ָשׁ ְלִכי ְבּ
ִמים. ְוַתֲעְמִדי ְלגֹוָרֵלְך ְלֵקץ ַהָיּ

ְך ִויִדיַדִיְך, ְחֵתּ ּפַ ַעד ִמְשׁ ֲהִיי ָנא ֵמִליַצת טֹוב ְבּ
ָרֵאל  לֹום ִיְהֶיה ָלנּו ְוְלָכל ִיְשׂ ְוַחִיּים ְוָשׁ

ַעד ָהעֹוָלם. ָאֵמן.

בימינו פשט המנהג להניח זר פרחים על הקבר בתום טקס הקבורה. אין בנוהג זה שום איסור, 
ואמנם התלמוד מזכיר את השימוש בפרחים, או ליתר דיוק בהדסים, בהלוויות. אולם הדרך 

המסורתית היא להניח אבן קטנה על הקבר. 

זהו סמל להשתתפות פעילה בקבורת המת, או לסימון הקבר – משום שבימי התלמוד לא 
וסימנו את אזור הקברים באבנים  "נפש" – מצבת קבורה – על קברי צדיקים,  נהגו להקים 

בלבד.

בכלל, ראוי יותר לכבד את המת ע"י תרומה לצדקה לעילוי נשמתו. נהוג לתרום לקרן הצדקה 
שהנפטר נהג לתרום לה או לבית הכנסת שבו היה/הייתה מתפלל/ת.
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עוברים  והאבלים  שורות  בשתי  המנחמים  קהל  עומד  האשכנזי  המנהג  לפי  הטקס,  לאחר 
בין שתי השורות. בעוברם מביעים המנחמים את תנחומיהם בנוסח המסורתי: "המקום ינחם 

אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים".

בימינו, לאחר קום המדינה וקיבוץ גלויות יש שאומרים: "המקום ינחם אתכם בתוך שאר 
האבלים בציון וירושלים".

ביציאה מבית הקברות רוחצים את הידיים. 

הספרדים אומרים בשעת רחיצת הידיים את הפסוק: "ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא 
ראו )דברים כ"א ז(. זוהי דרך סמלית לומר כי ידינו נקיות במה שנוגע לנפטר, כי עשינו כל 
מה שביכולתנו על מנת שיישאר בחיים או על מנת להקל את ייסוריו. ואמנם רעיון זה בא לידי 

ביטוי  בפסוק הנאמר במנהג הספרדי.

תֹוְך ּתֹוֵכנּו ם ָעמֹק ּבְ ֵאי-ׁשָ
ְטמּוִנים קֹולֹות ְוִזְכרֹונֹות

ַכְחנּו ָבר ׁשָ ּכְ ים ׁשֶ ַמְראֹות ַרּבִ
ינֹות. ָלִאים ּוַמְנּגִ ִסְפֵרי ּפְ

ל ִזְכרֹונֹות ָיִמים ָיִמיָמה ּכָ
ַהֲחלֹומֹות ָהִראׁשֹוִנים

א א ִאּמָ ל ַאּבָ ה ׁשֶ ְוָכל ִמּלָ
ִנים. ֶאְמָרה ִלְפֵני ׁשָ ּנֶ ׁשֶ

ל ַיְלּדּוֵתנּו עֹוָלם ֻמְפָלא ׁשֶ
ֵצל ְצִליִלים ְפִנים ּבְ ָרדּום ּבִ

נּו הּוא ַעד יֹום מֹוֵתנּו ִאּתָ
ים. י ִמּלִ ֵלּ תֹוְך ּתִ ָחבּוי ּבְ

ל ֵריַח ִריד ׁשֶ ְוִלְפָעִמים ׂשָ
ה ר אֹו ְקֵצה ִמּלָ אֹו ְצִליל ֻמּכָ

ן ּפֹוֵרַח יב ֵאֶליָך ּגַ ֵמׁשִ
ַמֲחִזיר ֶאל ַקו ַהַהְתָחָלה.

תֹוְך ּתֹוֵכנּו ם ָעמֹק ּבְ ֵאי-ׁשָ
ְטמּוִנים קֹולֹות ְוִזְכרֹונֹות.

אהוד מנור

לנפטר  כבוד  בכך  נותנים  רק  לא  הנפטר  ללוויית  שמצטרפים  שהידידים  לבסוף  רק  נעיר 
ומקיימים בכך מצוות "לוויית המת", אלא הם  גם מנחמים בכך את האבלים כשאלה רואים 

שקהל רב משתתף בצערם.
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תחילת אבלות - ה"שבעה"

יעקב אבינו על  בני  נלמד מאבלם של  ימים על הנפטר  מקור המנהג לשבת באבל שבעה 

ל-ַעְבֵדי ַפְרעֹה ִזְקֵני ֵביתֹו ְוכֹל ִזְקֵני ֶאֶרץ-ִמְצָרִים.  ֲעלּו ִאּתֹו ּכָ ַעל יֹוֵסף ִלְקּבֹר ֶאת-ָאִביו ַוּיַ אביהם: "ַוּיַ

ְבַעת  ׁשִ ֵאֶבל  ְלָאִביו  ַעׂש  ַוּיַ ְמֹאד  ְוָכֵבד  דֹול  ּגָ ד  ִמְסּפֵ ם  דּו-ׁשָ ְסּפְ ַוּיִ ָאִביו...  ּוֵבית  ְוֶאָחיו  יֹוֵסף  ית  ּבֵ ְוכֹל 
ָיִמים". )בראשית נ' ז-י(

התחלת השבעה
כחלק  הקבורה  יום  את  גם  מונה  והיא  בעפר,  הקבר  שנסתם  הרגע  מן  מתחילה  השבעה 
התיישבו  שהאבלים  מספיק  היום.  לסוף  סמוך  נעשתה  הקבורה  אם  גם   – הימים  משבעת 
בבית הקברות לזמן קצרצר כסימן שהאבלות שלהם התחילה כדי  שיום הקבורה ייחשב כיום 

הראשון של האבלות מתוך השבעה, לפי הכלל "מקצת היום – ככולו".

עתה מתחיל תהליך ההתאוששות של האבלים.

תהליך זה אינו מתחיל בקביעה נטולת-רגשות שהחיים חייבים להימשך ויש להימנע מצער. 
אדרבה, ניתנת האפשרות להביע צער. הטקסים מביעים במילים את צער האבלים ונותנים 

פורקן לרגשותיהם. 

סעודת "הבראה"
כאשר האבלים חוזרים לביתם לאחר הקבורה נהוג שהארוחה הראשונה שיאכלו תסופק להם 

ע"י ידידיהם ושכניהם )או קרובי משפחותיהם שאינם אבלים(.

הטעם למנהג זה הוא מעשי. האבלים אינם נוטים לחשוב בדרך כלל על הכנת אוכל או על 
אכילה. לפיכך פעולה זו היא חסד כלפיהם. טעם נוסף הוא שיש בכך מקור של נחמה ועידוד. 
האבלים סובלים בדרך כלל מרגשי אשמה, מהרגשת בדידות, או מתחושה שננטשו כביכול 
ממחישות  ושכנים  ידידים  ע"י  הראשונה  הארוחה  של  והגשתה  הכנתה  ואדם.  אלוהים  ע"י 

לאבלים באופן ברור מאוד כי ישנם אנשים אחרים שדואגים להם ולשלומם הנפשי והגופני.

כעכים  חומוס,  עדשים,  ביצים,  כגון  עגולה  צורה  בעלי  מאכלים  תכיל  זו  שסעודה  נוהגים 
)בייגל'ך( וכדומה. הצורה העגולה מסמלת שהמוות הוא "גלגל  חוזר בעולם", שאינו פוסח על 
שום אדם. בכך הם מקטינים את רגשות האשמה של האבלים בהזכירם שהמוות הוא גורלם 
של כל בני האדם. לביצים יש משמעות נוספת: הן מסמלות חיים חדשים, תקווה והתחדשות. 

בתום כל ארוחה בבית האבל שאכלו בה לחם נהוג לברך את ברכת המזון לפי הנוסח המיוחד 
הנועד לבית האבלים. בנוסח המיוחד הנאמר ע"י האבלים יש שתי ברכות שבהן יש שינוי מן 
הנוסח הרגיל בכל יום: ברכת "ובנה ירושלים" וברכת "הטוב והמיטיב". השינוי הוא בכך שיש 

תוספת דברי נחמה לאבלים. להלן הנוסח:
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המזמנ/ת   ֲחֵבַרי ְנָבֵרְך.

ה ְוַעד עֹוָלם. ם ה' ְמבָֹרְך ֵמַעּתָ המסובים עונים   ְיִהי ׁשֵ

ּלֹו. ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ ים ְנָבֵרְך ְמַנֵחם ֲאֵבִלים, ׁשֶ ְרׁשּות ַהְמֻסּבִ המזמנ/ת   ּבִ

ּלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו. ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ רּוְך ְמַנֵחם ֲאֵבִלים, ׁשֶ ועונים   ּבָ

ּלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו. ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ רּוְך ְמַנֵחם ֲאֵבִלים, ׁשֶ המזמנ/ת חוזר/ת   ּבָ

מֹו. רּוְך הּוא ּוָברּוְך ׁשְ ּבָ

מברכים ברכת המזון כרגיל, ולפני "ובנה ירושלים" מוסיפים:

ה. ַנֲחֵמם  ֵאֶבל ַהּזֶ ִלים ּבָ ְתַאּבְ ַלִים ְוֶאת ָהֲאֵבִלים ַהּמִ "ַנֵחם ה' ֱאלֵֹהינּו ֶאת ֲאֵבֵלי ִצּיֹון ְוֶאת ֲאֵבֵלי ְירּוׁשָ
ֻנָחמּו:  ַלִים ּתְ ן ָאנִֹכי ֲאַנֶחְמֶכם ּוִבירּוׁשָ ַנֲחֶמּנּו, ּכֵ ר ִאּמֹו ּתְ ִאיׁש ֲאׁשֶ ָאמּור: ּכְ ֵחם ִמיגֹוָנם. ּכָ ּמְ ֵמֶאְבָלם ְוׂשַ

ַלִים ָאֵמן.  ִבְנַין ְירּוׁשָ ה ה', ְמַנֵחם ִצּיֹון ּבְ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ֶלְך  נּו ְקדֹוׁש ַיֲעקֹב. ַהּמֶ יֵרנּו ּגֲֹאֵלנּו ְקדֹוׁשֵ נּו ַאּדִ ה ה', ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ָהֵאל ָאִבינּו ַמְלּכֵ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ְרצֹונֹו ַוֲאַנְחנּו ַעּמֹו  עֹוָלמֹו ַלֲעׂשֹות ּכִ יט ּבְ ּלִ ֶצֶדק לֹוֵקַח ְנָפׁשֹות ׁשַ ִטיב ֵאל ֱאֶמת ׁשֹוֵפט ּבְ ַהַחי ַהּטֹוב ְוַהּמֵ
ִיְגּדֹור ֶאת  ָרצֹות הּוא  ּפְ ּגֹוֵדר  ]יש שאינם אומרים:  ּוְלָבְרכֹו  ִבים ְלהֹודֹות לֹו  ַחּיָ ֲאַנְחנּו  ַהּכֹל  ְוַעל  ַוֲעָבָדיו. 
לֹום  ה ׁשָ ְמרֹוָמיו, הּוא ְבַרֲחָמיו ַיֲעׂשֶ לֹום ּבִ ה ׁשָ ַרֲחִמים[. עֹוׂשֶ ָרֵאל ּבְ ְרָצה ַהּזֹאת ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ַעּמֹו ִיׂשְ ַהּפִ

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ל ַעּמֹו ִיׂשְ ָעֵלינּו, ְוַעל ּכָ

סימני אבלות
מבחינה  קשה  זה  אם  השבעה.  כל  במשך  הקרועה  החולצה  עם  נשארים  האפשר,  במידת 

היגיינית, אפשר להחליף בגד.

לאדם האָבל אסור לשתות יין ולאכול בשר )חוץ מביום השבת(, להסתפר, להתגלח, לקיים 
יחסי אישות. מותר לקצוץ ציפורניים.

מתרחצים במינימום האפשרי.

נהוג לכסות את המראות בבית האבלים בתקופת השבעה. המראה היא סמל להתייהרות בני-
אדם, ואין לה מקום בבית אבלים. 

מדליקים נר שידלוק במשך שבעת ימי השבעה. האור מסמל את הנשמה.

על האבלים לשבת על מושב נמוך, או על מזרנים המונחים על הרצפה, או על כורסה או ספה 
לאחר הסרת הכריות. 

אין הולכים למקום העבודה או לעסק )אם ההיעדרות מן העבודה תגרום לאבל נזק כספי 
חמור הוא רשאי לעבוד, בתנאי שאין שום אדם אחר היכול להחליפו(.

אין נועלים מנעלי עור ]כי זה נחשב למותרות[, אולם אם האבל נאלץ לצאת החוצה מותר לו 
לנעול אותן בחוץ. במקום נעלי עור נועלים נעלי בית העשויות מבד או מסתפקים בגרביים.

רחצה אסורה אם תכליתה היא הנאה, אבל מותרת אם היא נעשית מטעמים היגייניים או 
רפואיים.

גילוח הזקן ותספורת שיער-הראש אסורים.

נשים אינן מתאפרות, חוץ מכלות שזה-עתה נישאו ונערות לא נשואות.
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במשך  ששואל  למי  להשיב  ולא  האחרים  בשלום  לשאול  לא  משתדלים  האפשר,  במידת 
שלושת הימים הראשונים.

הואיל והאבלים נשארים בבית במשך השבעה, יש להשתדל להתפלל במניין בבית האבלים 
הזדמנות  הן  אלה  תפילות  זה.  לצורך  האבל  לבית  תורה  ספר  מביאים  התפילות.  כל  את 

לאבלים לומר קדיש אבלים במהלכן.

ַער  ר ִמּצַ ה ִחּוֵ ַאּתָ ׁשֶ ּכְ
ִתיָקְתָך  ׁשְ ר ּבִ ִמְתַחּפֵ

ר ֵאֶליָך  ן ִלי ְלַדּבֵ ּתֵ
ין ְצָלֶליָך  ְוָלֶלֶכת ּבֵ

ָך.   ִלְהיֹות ִאּתְ

י ּכַֹח,  י ּכַֹח, ֵיׁש ּבִ ֵיׁש ּבִ
חּוס ָעַלי  ַאל ּתָ

ָך  ּלְ ְפִריַע ַלּקֹוִצים ׁשֶ ַאל ּתַ
רֹט ֶאת ַרְגַלי.   ִלׂשְ

ַעל ָיְדָך ֲאִני נֹוֶדֶדת 
ָנְתָך ִליִקיָצְתָך  ין ׁשְ ּבֵ

ִבירֹות ֵהן  י ׁשְ ּלִ ים ׁשֶ ּלִ ַהּמִ
ְוַכּפֹות ָיַדי ְקַטּנֹות ֵהן 

ָך.   ַאְך ֵהן ְלִצּדְ

ַאל אֹוְתָך ַמּדּוַע  לֹא ֶאׁשְ
ִדידּוְתָך  לֹא ַאְחִריד ֶאת ּבְ

ֶסת  מֹו ְמַהּסֶ ְזִהיָרה, ּכְ
ה ָוֶחֶסד  אֹותֹות ִחּבָ ּבְ

ָך. ר ִאּתְ ֲאַדּבֵ

ה ָעֵיף ַעד ָמֶות  ַאּתָ ׁשֶ ּכְ
ָכה  ֲחׁשֵ ם ּבַ לֹא ִנְרּדָ

ּיּוֶטיָך  ּסִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ
ִפים ֲחלֹומֹוֶתיָך  ְמַרּדְ

ָך.  ֵאר ִאּתְ ָ  ֶאּשׁ

ּתֹאַמר ִלי  ׁשֶ ֶאְרֶאה אֹו ּכְ ׁשֶ ּכְ
י  ֶחֶרׁש, ֲחִריׁשִ

ִצים  י ֵמֶתיָך ִמְתַקּבְ ּכִ
י. ין ֶאת רֹאׁשִ ם ֲאִני ַאְרּכִ ּגַ

רחל שפירא/אלונה טוראל

ניחום אבלים

ה, ּתֶ ית ִמׁשְ ֶכת ֶאל-ּבֵ ית-ֵאֶבל ִמּלֶ טֹוב ָלֶלֶכת ֶאל-ּבֵ
ל-ָהָאָדם. ר הּוא סֹוף ּכָ ֲאׁשֶ ּבַ

ן ֶאל-ִלּבֹו.  )קהלת ז' ב( ְוַהַחי ִיּתֵ

ביקור בבית האבלים וניחומם אינו רק מעשה של חסד ואהבה כלפי האבלים, אלא גם הזדמנות 
בעבור המנחמים להתבוננות פנימית על משמעות החיים, ועצירה של "מירוץ החיים" לרגע. 
בניגוד ל"ּבֵית ִמשְֶּׁתה", כלומר, מקום של בידור, שמחה בלתי מרוסנת, או סיפוק התאוות, 
הרי שבית האבל הוא המקום שבו ניתנת לנו הזדמנות לחשוב על משמעות חיינו, ועל הרֵעּות 

האמתית, המשמעותית, שלנו עם חברינו. 

טעות היא לחשוב כי רצוי להסיח את דעת האדם האָבל כדי שישכח את יגונו. אדרבה, ראוי 
ומתאים מאוד לדבר על הנפטר, על מעלותיו, תקוותיו ודאגתו לאלה שאהב. אנשים סוברים 
לעתים שדיבורים כאלה יגרמו צער  ויגון לאבלים ויזכירו את כאבו וייסוריו של הנפטר, אולם 
בדרך כלל ההיפך הוא הנכון: דיבורים כגון אלה נותנים לאבלים הזדמנות להעלות זיכרונות 

ולבטא את הצער בקול, ודבר זה יש בו כוח מרפא גדול.
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לפטפוט  הזדמנות  לא  המתאבלים,  כלפי  תנחומים  לביטוי  מסגרת  להיות  צריך  זה  מעמד 
ושיחות שגרה, אלא אם האבלים יוזמים אותן.  המנהג הוא שאין המנחמים פותחים בדברים, 

אלא הם מניחים לאבלים לפתוח ולדבר על הנפטר/ת, או על תחושותיהם.

יָה ְוִתְפֶאֶרת לֹו  ִהיא ִתְפֶאֶרת ְלעֹוׂשֶ בֹור לֹו ָהָאָדם? ּכֹל ׁשֶ ּיָ ָרה ׁשֶ י אֹוֵמר: ֵאיזֹוִהי ֶדֶרְך ְיׁשָ ַרּבִ
ִמן ָהָאָדם.1 )פרקי אבות, פרק ב' משנה א(

בעת ניחום האבלים אנו מספרים על מעלותיו הטובות של הנפטר, ייחודו ומעשיו הטובים.

יהודיים מתאימים  נוהגים ללמוד קטעי מקורות  זיכרונות על הנפטר,  לכן, בנוסף להעלאת 
בבית האבל לאחר תפילות שחרית, וגם בין תפילות מנחה וערבית. אצל הספרדים לומדים 
משניות יחד עם קטעים מספר הזוהר. לימוד מקורות יהודיים הוא עדות להזדהותו של הנפטר 
בחייו עם מקור היהדות החיה, ולכן הלימוד ולקחו נזקפים לזכות הנפטר. מספר הצעות לקטעי 

לימוד ניתן למצוא בסוף החוברת. 

להקפיד  יש  אולם  זאת,  לעשות  להם  מותר  מתנות,  עימם  להביא  רוצים  המנחמים  אם 
לקרן- תרומה  היא  ביותר  מתאימה  מתנה   אוכל.  להביא  רצוי  למאורע.  תתאים  שהמתנה 

הצדקה שהנפטר/ת נהג/ה לתרום לה, או לבית הכנסת שהיה/היתה מתפלל/ת בו.

שיר ללא שם

רּוַח  ת קֹול ּבָ יִרי הּוא ּבַ י ׁשִ ּכִ
לּוַח  ָ ִבי ַהּשׁ ִמְכּתָ

י  ת ַחּיַ ְמִסּלַ
ְעּגּוַעי  ּגַ

ִפּלֹוַתי.  ֵהד ּתְ

רּוַח  יִרי הּוא ָעֶלה ּבָ י ׁשִ ּכִ
ְפָקח  הּוא ָהאֹור ָהַרְך ַהּנִ

ֵלילֹוַתי  ּבְ
ה ַההֹוֵלְך ֵאַלי. הּוא ַאּתָ

ְנדּוַדי חֹוְלפֹות ָעַלי  ּבִ
מֹות  מּונֹות ּוְנׁשָ ּתְ

מֹות  מֹות ׁשֵ ְוׁשֵ
א ְוהֹוֵלְך ֵאַלי. ה ּבָ ַאּתָ

                                                                                                      שלום חנוך

1. "רבי" הוא רבי יהודה הנשיא, מגדולי חכמי ישראל ועורך המשנה. 

ַאיי... 
ֲעָלָטה ָסִביב 

יב  ה ַמְקׁשִ ַאּתָ ַהְלַואי ׁשֶ
אּוַלי, אּוַלי, אּוַלי 

א ְוהֹוֵלְך ֵאַלי.  ה ּבָ ַאּתָ

י  ְדָרַכי הֹוְלִכים ִאּתִ ִבּ
נֹוִפים ְוִנּגּוִנים 

ִנים  ּוָפִנים, ּפָ
א ְוהֹוֵלְך ֵאַלי. ה ּבָ ַאּתָ

ָיה... 
ה ָסִביב  ּדּוִמּיָ

יב  ה ַמְקׁשִ ְוָהָיה ִאם ַאּתָ
אּוַלי, אּוַלי, אּוַלי 

א ְוהֹוֵלְך ֵאַלי  ה ּבָ ַאּתָ
אּוַלי, אּוַלי, אּוַלי 

א ְוהֹוֵלְך ֵאַלי. ה ּבָ ַאּתָ

רּוַח  ת קֹול ּבָ י הּוא ּבַ ּכִ
ב ָהרּוַח  ַ יִרי הּוא ַמּשׁ י ׁשִ ּכִ

תּוַח  ַחּלֹוִני ַהּפָ
ַמְעַין ּכִֹחי, ְצחֹוק ּוְבִכי 

ֵקץ ִיּסּוַרי 
א ְוהֹוֵלְך ֵאַלי. ה ּבָ ַאּתָ
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ְלדֹו' )קהלת ז' א( -  ֶות ִמּיֹום ִהּוָ 'ְויֹום ַהּמָ
דֹול ִמּיֹום ֵליָדתֹו.  ל ָאָדם ּגָ יֹום ִמיָתתֹו ׁשֶ

יו,  ֲעׂשָ ּנֹוָלד ּבֹו ֵאין ָאָדם יֹוֵדַע ַמה ּמַ יֹום ׁשֶ ּבְ ה, ׁשֶ ָלּמָ

ִרּיֹות.   יו ַלּבְ ת מֹוִדיַע ַמֲעׂשָ ּמֵ ׁשֶ ֲאָבל ּכְ

ְלדֹו'.   ֶות ִמּיֹום ִהּוָ ֱהֵוי 'ְויֹום ַהּמָ

י ֵלִוי:   ָאַמר ַרּבִ

דֹול,  ם ַהּגָ ָהיּו ּפֹוְרׂשֹות ַלּיָ י ְסִפינֹות ׁשֶ ּתֵ ל ִלׁשְ ָמׁשָ

יֶמן.   יֶמן ]ֹ= הנמל[ ְוַאַחת ִנְכֶנֶסת ַלּלִ ַאַחת יֹוֵצאת ִמן ַהּלִ

ּה;  ֵמִחין ּבָ ּיֹוֵצאת ָהיּו ַהּכֹל ׂשְ זֹו ׁשֶ

ּה.   ֵמִחין ּבָ ְכֶנֶסת לֹא ָהיּו ַהּכֹל ׂשְ ּנִ זֹו ׁשֶ

אן.   ָבִרים ֲאִני רֹוֶאה ּכַ ם, ָאַמר: ִחּלּוֵפי ַהּדְ ַח ֶאָחד ָהָיה ׁשָ ּקֵ ּפִ

מֹוַח,  יֶמן לֹא ָהיּו ַהּכֹל ְצִריִכים ִלׂשְ ִהיא יֹוֵצאת ִמן ַהּלִ זֹו ׁשֶ

ֶרק ִהיא עֹוֶמֶדת  ֵאיֶזה ּפֶ ֵאיָנן יֹוְדִעין ּבְ ׁשֶ

גֹות ָלּה.   ּוְ ִגין ָלּה ּוָמה רּוחֹות ִמְזּדַ ּוְ ִמים ִמְזּדַ ּוַמה ּיָ

מֹוַח,  יֶמן ָהיּו ַהּכֹל ְצִריִכין ִלׂשְ ִנְכֶנֶסת ַלּלִ ְוזֹו ׁשֶ

ם.   לֹום ִמן ַהּיָ ׁשָ לֹום ְוָיְצָאה ּבְ ׁשָ ְכֶנֶסת ּבְ ּנִ ֵהם יֹוְדִעים ׁשֶ ְלִפי ׁשֶ

ים.   ְך ָאָדם: נֹוָלד - מֹוִנין לֹו ְלִמיָתה; ֵמת - מֹוִנין לֹו ְלַחּיִ ּכָ

ְלדֹו'. מדרש שמות רבה, א  ֶות ִמּיֹום ִהּוָ לֹמֹה: 'ְויֹום ַהּמָ ְוָעָליו ָאַמר ׁשְ

 
כשעוזבים את בית האָבל נוהגים לומר משפט מנחם:

נּוָחמּו". ַמִים ּתְ ָ לפי מנהג הספרדים אומרים המנחמים: "ִמן ַהּשׁ

השמים  "מן  משיבים:  והאבלים  ַמִים",  ָ ַהּשׁ ִמן  ֻנֲחמּו  "ּתְ המנחמים:  אומרים  אחר  מנהג  לפי 
תנוחמו".

ַלִים". ָאר ֲאֵבֵלי ִצּיֹון ִוירּוׁשָ תֹוְך ׁשְ קֹום ְיַנֵחם ֶאְתֶכם ּבְ לפי מנהג אשכנז: "ַהּמָ

ִצּיֹון  ָאר ָהֲאֵבִלים ּבְ תֹוְך ׁשְ קֹום ְיַנֵחם ֶאְתֶכם ּבְ לאור קום המדינה וקיבוץ גלויות יש אומרים: "ַהּמָ
ַלִים" ויש המוסיפים "ְולֹא ּתֹוִסיפּו ְלַדֲאָבה עֹוד".1  ּוִבירּוׁשָ

1. מקור הביטוי הוא בנבואת הנחמה של הנביא ירמיהו )פרק ל"א פסוקים יא-יב(: ּוָבאּו וְִרּנְנּו ִבְמרֹום-
ַמח ְּבתּוָלה ְּבָמחֹול ּוַבֻחִרים ּוזְֵקנִים יְַחָּדו  ם ְּכגַן ָרוֶה וְלֹא-יֹוִסיפּו ְלַדֲאָבה עֹוד. ָאז ִּתשְׂ ִצּיֹון... וְָהיְָתה נְַפשָׁ

ַּמְחִּתים ִמיגֹונָם. ׂשֹון וְנִַחְמִּתים וְשִׂ וְָהַפְכִּתי ֶאְבָלם ְלשָׂ
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 אני נושא עימי 

ִתיָקה, י ֶאת ַצַער ַהְשּׁ א ִעִמּ ֲאִני נֹוֵשׂ
ַחד, ַרְפנּו ָאז ִמַפּ ׂ ָשּ ֶאת נֹוף ָהֵאֶלם ֶשׁ

ְך ֵריָקה" ל ָכּ ֲהלֹא ָאַמְרְתּ ֵאַלי: "ָהִעיר ָכּ
ַיַחד". ק ְמַעט ְבּ תֹּ ֲהלֹא ָאַמְרְתּ ֵאַלי: "ִנְשׁ

ַחם, י ַהנֹּ ֵנּ ָבר ׁשֹוַשׁ ַחּלֹוִני ָקְמלּו ְכּ ַבּ
ְרָחִבים, ם ֲחזֹון ַהֶמּ ַחּלֹוִני ִנְסַתּ ַבּ

ְמלֹוא ָהרַֹחב, ִכים ִבּ ַרק ָהְרחֹובֹות עֹוד ְמַחְיּ
אֹור ָהֲעָרִבים. ת ְבּ ָנב ֻמָצּ ל ֶאְשׁ ֶאל ָכּ

ּבֹוִאי ֵנֵצא ׁשּוב ַלחּוצֹות אֹוָתם ָהַלְכנּו,
ַגן ָהִעיר. ֶאל ַסְפְסֵלי ָהֲאהּוִבים ְבּ

ַכְחנּו, ר ָשׁ ִנים ֲאֶשׁ ָפּ ׁש עֹוד ַבּ אּוַלי ִנְפגֹּ
יר. ַמע עֹוד ֵמָחָדׁש אֹותֹו ַהִשּׁ אּוַלי ִנְשׁ

ר, ְפָסל ַהַקּ ֲחלֹומֹות ָהֵהם ַעל ַהַסּ ַבּ
ים ֶאת ֲעָבֵרנּו, ֲחלֹומֹות ָהֵהם ַנְרִדּ ַבּ

ר, בֹוַהּ ּוֻמָכּ ּיֹום ֶאָחד, ָגּ ַעד ֶשׁ
אֵרינּו. יקֹות ַעל ַצָוּ ְנִשׁ ל ׁשּוב ִבּ ִיפֹּ

 יעקב אורלנד / דוד זהבי

יום שבת שבתוך השבעה
מ"דברים  להימנע  ממשיכים  ולכן  השבעה,  מימי  כאחד  ונספר  האבלות  את  מפסיק  אינו 
שבצנעה" כגון רחיצה ויחסים אינטימיים. מצד שני, סימני האבלות הפומבית מתבטלת, ולכן 
אין יושבים על מושב נמוך, אין לובשים בגד קרוע, והאבלים יוצאים מהבית כדי להשתתף 
בתפילה בבית הכנסת. מאידך גיסא, אין קוראים לאבל לעלות לתורה )אך אם קראו לו/לה 

בטעות - הוא/היא עולה( ואין הוא משמש/ת כשליח/ת-ציבור.

שבשבת  הוא  האשכנזי  המנהג  שבת.  קבלת  בתפילת  היא  אבלים  לניחום  נוספת  הזדמנות 
בית  של  הכניסה  באולם  האבלים  ממתינים  השבעה(  ימי  )בתוך  ההלוויה  אחרי  הראשונה 
ב"מזמור שיר  ועומדים להתחיל  דודי"  "לכה  הכנסת עד שהמתפללים מסיימים את הפיוט 
ליום השבת" שמבשר רשמית את כניסת השבת. אז מזמינים את האבלים להיכנס פנימה, 
והמתפללים מקבלים את פניהם בדברי הנחמה המסורתיים: "מן השמים תנוחמו" וכו', שנזכרו 
לעיל. יש קהילות הנוהגות שרב/ת הקהילה מקדמ/ת את פני האבלים באמירת "המקום ינחם 
בשנת  הקבוע  מושבם  שיהיה  הכנסת,  בבית  למקומם  אותם  ומוליך  רם,  בקול  וכו'  אתכם" 
האבל. מנהג נפוץ הוא, שאבלים משנים את מקום ישיבתם הקבוע בבית הכנסת במהלך שנת 

האבל, ובסיומה הם שבים למקומם הקבוע. 



17

כללי ביטול השבעה
אם ההלוויה מתקיימת לפני אחד מהחגים הבאים - שלוש הרגלים )פסח, שבועות וסוכות(, 
- והאבלים התחילו לשבת שבעה אפילו דקה אחת לפני שהתחיל  ויום כיפור  ראש השנה, 
החג, נחשב להם הדבר  כאילו ישבו כל שבעת ימי השבעה. כתוצאה מכך, אין הם צריכים 

לחזור ולהשלים את השבעה בתום החג. 

אלה הם החגים היחידים שמופיעים בחמשת חומשי התורה. פורים לא נחשב כי הוא מופיע 
בספרי הכתובים. חנוכה הוא חג בתר-מקראי.

זה: בעוד שאפשר לשבת שבעה בלי לפגוע  זו בין השבת לבין החגים הוא  הטעם להבחנה 
בחג )ע"י הפסקת השבעה לפני החג(, אי אפשר לשבת שבעה בלי לפגוע בשבת, אילו הייתה 
השבת מפסיקה את השבעה כמו החגים, לא הייתה שום אפשרות לקיים שבעה של שבעה 

ימים רצופים.

אם נפטר אדם בחול המועד פסח או סוכות, מתחילים את השבעה בתום ימי החג.

היום השביעי של השבעה
השבעה,  של  האחרון  בלילה  האבלים  בבית  מיוחדת  סעודה  לקיים  נוהגים  הספרדים  אצל 

לאחר תפילת מנחה או מעריב.

ימי השבעה שקדמו לו. מספיק לֶָשבֶת בו באבלות שעה  ליום השביעי יש דין שונה משאר 
אחת, ולאחר מכן קמים מהאבלות. המנהג הוא אפוא לסיים את השבעה כשעה לאחר תפילת 

שחרית של היום השביעי.

  אצל הספרדים יש הנוהגים לומר את הפסוקים האלה בסוף תפילת שחרית לפני הקדיש:

ְלמּו ְיֵמי ֶאְבֵלְך"  ְך ְלאֹור עֹוָלם ְוׁשָ י ה' ִיְהֶיה-ּלָ ְך ִויֵרֵחְך לֹא ֵיָאֵסף, ּכִ ְמׁשֵ "לֹא-ָיבֹוא עֹוד ׁשִ
)ישעיהו ס', כ(.

אצל יהודי לוב אומרים לאבלים: "מאבל לשמחה" והם עונים: "ובירושלים תשמח".

לפי מנהג אחר, ידידים מושיטים את ידיהם לאבלים ו"מרימים אותם"  פשוטו כמשמעו.

אצל האשכנזים נוהגים האבלים לצאת מביתם וללכת יחד מרחק קצר. הליכה  זו מסמלת את 
חזרת האבלים לחברה שממנה נותקו במשך השבעה.

לאחר טקסים אלה, יש מנהג נפוץ ברוב העדות לעלות אל קבר הנפטר/ת ולומר שם פרקי 
תהלים, קדיש אבלים )אם יש מניין(, ותפילת "אל מלא רחמים" או "השכבה".

לאחר שקמים מהאבלות מותר להתקלח ולהחליף את בגדי האבלות עוד לפני העלייה לקבר.
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ַמִים י ִלי ַמְלכּות ׁשָ ְרּתִ  ִצּיַ
ָירֹק -  ּבְ

ל ֵמַתי.  ְלֵזֶכר ּכָ

ָמם ׁשְ  ְוֵהם ׁשֹוְמִעים אֹוִתי קֹוֵרא ּבִ
ִנים. ִחּיּוְך ּפָ יִבים ִלי ּבְ  ּוְמׁשִ

ֲחָדִרים ְלֲעֵדיֶהם ּבַ  ָעצּוב ּבִ
ִאירּו ֶאת ֵהֵדי קֹוָלם. ם ִהׁשְ ּבָ  ׁשֶ

ים  ֲאִני נֹוֵתן ָלֶהם ַחּיִ
 ְלָכל ֵמַתי.

ִנית ים אֹוָתם ׁשֵ  ְוֵהם ַחּיִ
 ְוַגם ָלֶנַצח.

ֲחָדִרים.   ְלֲעֵדיֶהם ּבַ ֲאָבל ָעצּוב ּבִ

אברהם חלפי

עלייה לקבר ביום השביעי
אצל עדות רבות נהוג ללכת לבית הקברות ולעלות לקבר הנפטר. 

בבית העלמין נוהגים לערוך טקס קצר ובו נאמרים מזמורי תהלים, ואוסף פסוקים )ממזמור 
קי"ט בתהילים( המתחילים באותיות היוצרות את שמו הפרטי של הנפטר ואת המילה "נשמה". 
לסיום אומרים תפילה לעילוי נשמת הנפטר, תפילת "אל מלא רחמים" ואת "קדיש האבלים" 

)בתנאי שיש מניין(. 

תקופת ה"שלושים"

הימים שלאחר השבעה ועד סוף החודש הראשון של האבלות נקראים "שלושים". זוהי תקופה 
לעזור לאבלים להתגבר בהדרגה על  כדי  יותר,  קלים  קיימים אך  כללי האבלות הם  שבה 

הזעזוע שבפטירת קרוב משפחתם.

ל- ְראּו ּכָ המקור לתקופת אבל של שלושים יום נלמד מן הכתוב בתורה על מות של אהרן "ַוּיִ
ָרֵאל" – במדבר כ' כט(, ובמות משה  ית ִיׂשְ ים יֹום ּכֹל ּבֵ לֹׁשִ ְבּכּו ֶאת-ַאֲהרֹן ׁשְ ַוּיִ י ָגַוע ַאֲהרֹן  ָהֵעָדה ּכִ
ה" – דברים  מּו ְיֵמי ְבִכי ֵאֶבל מֹׁשֶ ּתְ ים יֹום, ַוּיִ לֹׁשִ ַעְרבֹת מֹוָאב ׁשְ ה ּבְ ָרֵאל ֶאת-מֹׁשֶ ְבּכּו ְבֵני ִיׂשְ רבנו: "ַוּיִ

ל"ד ח(.
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האדם האָבֵל חוזר לעבודתו אך יש להימנע מלהשתתף באירועים חגיגיים כמו חתונות, חגיגות 
בר מצוה, מסיבות, ערבי-ריקודים, לבקר בתיאטרון, קולנוע ובאולם-קונצרטים. בטלוויזיה או 
פרנסת  שזו  מהמקרה  )חוץ  בכלי-נגינה  לנגן  גם  אין  בידור.  בתכניות  צופים  אין  באינטרנט 

האבל(.

אין מסתפרים כל ימי השלושים. גברים מגדלים זקן.

כעיקרון, אסור לאבל להתחתן בתוך השלושים, אך ראו יוצאים מן הכלל

בעל המתאבל על אשתו או אשה המתאבלת על בעלה אינם יכולים להתחתן שוב עד שיעברו 
שלוש רגלים )פסח, שבועות וסוכות, כלומר, בין חצי שנה לשבעה חודשים וחצי, תלוי בסדר 
הגעת החגים בכל מקרה ומקרה(, אלא אם יש להם ילדים צעירים הזקוקים לטיפול במסגרת 

משפחתית.

עוד יוצא מן הכלל הוא מקרה של כלה או חתן שכבר נעשו כל ההכנות לחתונתם ואף נקבע 
לה תאריך. 

אולם, אם רק אפשרי הדבר, יש לדחות את טקס-הנישואין לפחות עד תום השבעה.

בית הקברות המציעים שירות של  ליצור קשר עם הקבלנים של  כבר בסוף השבעה כדאי 
בניית מצבה על מקום הקבר, וזאת כדי שהמצבה תהיה מוכנה לעלייה לקבר ביום שלושים. 

יש הנוהגים להקים מצבה רק ביום השנה.

ביטול השלושים על-ידי חג
אם השלים האבל את השבעה שלו קודם החג, החג מבטל את 'השלושים' )אך לא כשמדובר 

בילדים של הנפטר/ת, אלא באבלים על אח/ות או בן/בת זוג(.

עלייה לקבר ביום השלושים
יום השלושים מחושב כך: סופרים ארבעה שבועות )28 יום( מיום הקבורה, והיום שלמחרת 

הוא יום השלושים.

ויום השלושים  ארבעה שבועות,  מוסיפים  בשבוע.  חמישי  ביום  הייתה  הקבורה  אם  למשל, 
יחול ביום שישי. 

ביום השלושים נוהגים לבקר בבית הקברות. על הקבר אומרים פרקי תהילים ומזכירים נשמת 
הנפטר בתפילת "אל מלא רחמים" וכשיש מניין אומרים קדיש.

אם חל יום השלושים בשבת עולים ביום ראשון שלאחריו.

ביום השלושים רשאים האבלים על אח, אחות, בן, בת, אישה או בעל להתגלח ולהסתפר.

אזכרה וגילוי המצבה 
יש רבים הנוהגים לעשות ביום זה "גילוי מצבה", כלומר: עולים לקבר כשהמצבה כבר בנויה 

מעליו. יש לתאם את הצבת המצבה עם קבלן מצבות עוד לפני כן.

יש הנוהגים לגלות את המצבה רק במלאת שנה לפטירת הנפטר/ת. כדאי להתייעץ בעניין 
זה בין בני המשפחה, או עם אדם המתמצא במנהגי אבלות.
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אומרים מקצת מתוך פרקי תהילים )לפי בחירת האבלים(: ל"ג, ט"ז, י"ז, ע"ב, צ"א, ק"ד וק"ל. 
אם ניתן, כדאי להביא ספרי תהילים לבית העלמין, או להדפיס את הפרקים הללו במספר 
עותקים מתאים. ברוב בתי העלמין יש גם ספרוני תהילים לרשות העולים לקבר, אך כדאי 

לבדוק ולוודא זאת מראש.

פסוקי תהילים לפי שם הנפטר
מנהג נפוץ הוא לומר פסוקים המיוחדים לכל נפטר, מתוך מזמור קי"ט בתהילים. הפסוקים 
מסודרים לפי אותיות הא"ב, כך שכל קטע מאגד יחד שמונה פסוקים המתחילים באותה אות, 
וכל משפחה אומרת את לקטי הפסוקים המתחילים באותיות שמו הפרטי של הנפטר שלקברו 

עולים. יש הנוהגים להוסיף גם את הפסוקים מפרק קי"ט לפי אותיות נ'ש'מ'ה'. 

יש האומרים תפילה לעילוי נשמת הנפטר )בנספחים(

  
קדיש אבלים )בנספחים( 

אל מלא רחמים )בנספחים(

בסיום הטקס נהוג להניח על הקבר אבן או עשב שנלקחו מהאדמה הקרובה, כדי להמחיש 
באופן סמלי שהנוכחים לא שכחו את הנפטר.

תקופת שנים־עשר חודש - שנת האבל 

להתגלח  להסתפר,  מותר  לכן  מתבטלים.  השלושים  במשך  קיימים  שהיו  האיסורים  עיקר 
ולקצוץ את הזקן.

מאידך גיסא, כעיקרון, ממשיך האיסור להשתתף באירועים חגיגיים כמו חתונות, חגיגות בר/
בת מצוה, מסיבות, ערבי-ריקודים, לבקר בתיאטרון, קולנוע ובאולם-קונצרטים. 

אפשר להקל בעניין ע"י השתתפות בטקס החתונה/קריאה בתורה בבר-מצווה או בבת-מצווה. 
כלומר, באים לטקס אבל לא נשארים לארוחה החגיגית.

עוד אפשרות מקלה יותר היא להישאר בסעודה החגיגית אבל לצאת בזמן הריקודים. 

אומרים קדיש במשך אחד-עשר חודשים )מיום הקבורה( ולא עד סוף השנה; ההסבר לכך 
מקורו במסורת הגורסת ששנים-עשר חודש נחשבים לתקופת העונש המרבית הנגזרת על 
הרשעים בבית דין של מעלה. אם יאמר האבל קדיש במשך שנים-עשר חודש, יהיה זה כאילו 
הוא סבור שאביו או אמו ראויים לעונש מרבי זה. מנהג זה נותר בעינו גם אם הטעם המקורי 

פחות משכנע או מקובל בימינו.
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באשר לאמירת קדיש על קרובי משפחה שאינם ההורים – קיימים שני מנהגים:

לפי מנהג אחד מפסיקים לומר קדיש על הקרובים הללו בתום השלושים.

)מיום  חודשים  אחד-עשר  במשך  קדיש  אומרים  אלה  קרובים  על  גם  השני,  המנהג  לפי 
הקבורה( כמו על ההורים.

השבת שלפני יום השנה
יום השנה לקבורה מכונה אצל האשכנזים 'יאהרצייט', "נחלה" או Annos אצל דוברי לאדינו, 

ו"יום הפקידה", או "יום פקידת השנה", אצל הספרדים. 

בקהילות מסוימות נהוג להזכיר בשבת בתפילת הבוקר את נשמות הנפטרים שיום הזיכרון 
 שלהם יחול בשבוע שלאחר שבת. יש נוהגים לומר תפילה זו בתפילת מנחה )אחה"צ( בשבת.
 להלן נוסח הזכרת הנשמות בשבתות, הנאמרת לאחר קריאת התורה ע"י הגבאי )יש לפנות אליו(:

לאישה:

ַמֲעלֹות  ּבְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ְנֵפי  ּכַ ַחת  ַתּ ְנכֹוָנה  ְמנּוָחה  ַהְמֵצא  רֹוִמים  ּמְ ּבַ ׁשֹוֵכן  ַרֲחִמים  ָמֵלא  ֵאל 
ָהְלָכה ְלעֹוָלָמּה,  ׁשֶ ַמת )פלונית בת...(  ִנׁשְ ַמְזִהיִרים ֶאת  ָהָרִקיַע  זַֹהר  ּכְ ּוְטהֹוִרים  ים  ְקדֹוׁשִ
ַעד  ּבְ ְצָדָקה  ָנַדב/ָנְדָבה  )פלוני/ת(  ׁשֶ )ּוַבֲעבּור  ָמָתּה  ִנׁשְ ְלִעּלּוי  ִלים  ּלְ ִמְתּפַ ָאנּו  ׁשֶ ֲעבּור  ּבַ
ים  ְצרֹור ַהַחּיִ ָנָפיו ְלעֹוָלִמים, ְוִיְצרֹר ּבִ ֵסֶתר ּכְ יֶרָה ּבְ ַעל ָהַרֲחִמים ַיְסּתִ ָמָתּה(, ָלֵכן ּבַ ַרת ִנׁשְ ַהְזּכָ

ָבּה, ְוֹנאַמר ָאֵמן. ּכָ לֹום ַעל ִמׁשְ ׁשָ ָמָתּה, ה' הּוא ַנֲחָלָתּה, ְוָתנּוַח ּבְ ֶאת ִנׁשְ

לגבר:

ַמֲעלֹות  ּבְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ְנֵפי  ּכַ ַחת  ַתּ ְנכֹוָנה  ְמנּוָחה  ַהְמֵצא  רֹוִמים  ּמְ ּבַ ׁשֹוֵכן  ַרֲחִמים  ָמֵלא  ֵאל 
ֲעבּור  ּבַ ָהַלְך ְלעֹוָלמֹו  ׁשֶ ַמת )פלוני בן...(  ִנׁשְ ַמְזִהיִרים ֶאת  ָהָרִקיַע  זַֹהר  ּכְ ּוְטהֹוִרים  ים  ְקדֹוׁשִ
ַרת  ַהְזּכָ ַעד  ּבְ ְצָדָקה  ָנַדב/ָנְדָבה  )פלוני/ת(  ׁשֶ )ּוַבֲעבּור  ָמתֹו  ִנׁשְ ְלִעּלּוי  ִלים  ּלְ ִמְתּפַ ָאנּו  ׁשֶ
ֶאת  ים  ַהַחּיִ ְצרֹור  ּבִ ְוִיְצרֹר  ְלעֹוָלִמים,  ָנָפיו  ּכְ ֵסֶתר  ּבְ יֵרהּו  ַיְסּתִ ָהַרֲחִמים  ַעל  ּבַ ָלֵכן  ָמתֹו(.  ִנׁשְ

בֹו, ְוֹנאַמר ָאֵמן. ּכָ לֹום ַעל ִמׁשְ ׁשָ ָמתֹו. ה' הּוא ַנֲחָלתֹו, ְוָינּוַח ּבְ ִנׁשְ

מידי שנה בשנה, ביום הפטירה לפי הלוח העברי, מקיימים יום-זיכרון, שבו מעלים את זכר 
המת בתפילה ובמחשבה. יש הנוהגים שסוף השנה הראשונה מצוין על-פי יום הקבורה ולא 
על-פי יום הפטירה. בכל מקרה, מהשנה השנייה והלאה תאריך יום-השנה נקבע לדעת כולם 

על-פי יום הפטירה.

שליח ציבור ו"מפטיר" 
בשבת שלפני יום השנה עולה בעל/ת יום הזיכרון לתורה. אם הוא/היא יודע/ת לקרוא את 
ה"הפטרה" בטעמים – טוב שיעשו זאת. לצורך זה הוא/היא יעלו לתורה בעלייה האחרונה, 
מאחת  הציבור  כשליח/ת  משמש/ת  הזיכרון  יום  שבעל/ת  נהוג  כן,  כמו  המפטיר.  עליית 

מתפילות השבת.
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נר נשמה
מדליקים בבית נר נשמה, שידלוק במשך עשרים וארבע שעות. 

אמירת קדיש
ביום הזיכרון אומרים קדיש אבלים וקדיש דרבנן במניין מתפללים. מתחילים בתפילת ערבית 
של הערב שלפני היום )כי ע"פ היהדות, היום מתחיל בערב, ככתוב "ויהי ערב ויהי בקר"(, 
וממשיכים לומר למחרת בבוקר ובתפילת מנחה. במקומות רבים נהוג להעניק לבעל/ת יום 

הזיכרון את הכבוד להיות שליח/ת הציבור בתפילה ביום הזיכרון.

עלייה לקבר ביום השנה
ופסוקים  נוהגים לומר פרקי תהילים  )בית הקברות(.  עולים לקבר הנפטר/ת בבית העלמין 

מפרק קי"ט לפי אותיות השם של הנפטר/ת, ולפי אותיות נ'ש'מ'ה'. 

אם עבר חודש מאז הפעם האחרונה שהיינו בבית קברות מברכים את הברכה: "צידוק הדין"

ביציאה מבית העלמין נוטלים ידיים עד פרקי האצבעות, כסמל להסרת טומאת בית הקברות, 
וכמנהג האבלים. 

הזכרת הנפטר לאחר השנה הראשונה
ביום השנה בשנים שלאחר מכן נוהגים לעלות לקבר, לומר פרקי תהילים ופסוקים עם שם 

הנפטר/ת ואותיות נ'ש'מ'ה', ולספר בשבח הנפטר/ת.

יש הנוהגים לקיים גם אזכרה עם לימוד משניות לעילוי נשמת המנוח/ה, וכן ללמוד או לשמוע 
הרצאה לזכר המנוח/ה, בנושא שהיה קרוב אל לבו/ה. 

בחגים
זכרם של כל הקרובים הנפטרים נשמר ע"י עוד תפילה אחת, תפילת "הזכרת נשמות" או 

"יזכור".

זו נאמרת לאחר סיום סדר קריאת התורה בחג האחרון המסיים  לפי מנהג אשכנז, תפילה 
תקופה: ביום כיפור, שמחת תורה )שמיני עצרת(, ביום שביעי של פסח, ובחג השבועות.

תפילה זו נאמרת רק בבית הכנסת במעמד הציבור המתפלל.

הזכרת קרובים ואהובים שהלכו לעולמם היא מן הרגעים המרגשים ביותר בתפילה. נוהגים 
להתפלל בעד נשמות המתים ולנדור צדקה בעבורן.

על  כשכר  ימים  אריכות  מבטיחה  אף  והיא  בחייהם,  הורינו  את  לכבד  אותנו  מצווה  התורה 
קיום המצווה. לאחר שיקירים הולכים לעולמם, זכרם הופך למושא של געגועי נפש המזכירים 
ליהודי את אחריתו. זיכרון זה גורם לאדם להרהר במעשיהם הטובים ובשבחם. וכאשר אדם 
מזכיר את יקיריו הוא מעלה אותם לחיים במחשבתו לזמן מה, אפילו לזמן קצר. ואולי מקורה 
של הזכרת הנשמות היא מעין 'זכות אבות ואמהות', כפי שאנו מרבים לבקש בתפילה בזכות 

אבותינו ואמותינו. אחרים רואים בהזכרת הנשמות הזדמנות לנחמה אישית. 
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רבים נוהגים ללוות את הזכרת הנשמות בנדר של צדקה. נדר זה איננו בעבור המתים, אלא 
עוזר  היה  הוא  בחיים,  היה  המת  כאילו  המת,  בשם  לעניים  מסייעת  הצדקה  לחיים:  עזרה 
זו לזכות גדולה לתורם, ומעשה שיש בו חלק  בעצמו לאותם העניים. על כן נחשבת צדקה 

של תיקון העולם.

אולם  יש הנוהגים לצאת מאולם התפילה בשעת הזכרת נשמות אם הוריהם עדיין בחיים; 
מבטאים  הם  בכך  נשמות.  בהזכרת  ומשתתפים  באולם  המתפללים  נשארים  רבות  בקהילות 
תמיכה ולכידות קהילתית בשעה הקשה והטעונה של העלאת זכר קרובים אהובים. לכן הוספנו 

גם נוסח למי שהוריו בחיים. 

קהילות רבות חיברו לעצמן סדר "יזכור" ייחודי משלהן. פעמים רבות אנו מזכירים נפטרים 
שאינם רק קרובי משפחה שלנו: קרבנות של רדיפות וגזירות בעת העתיקה ובימי הביניים; 

קרבנות השואה; חללי מערכות ישראל; זכר קרובים וידידים. 

בקהילות רבות מוסיפים בהזכרת נשמות קטעי קריאה ושירה המתאימים לאופי הטקס. ניתן 
ורצוי לשתף את המתפללים בקריאת קטעים בהזכרת נשמות. 

במעמד הציבורי של "יזכור" מזכירים לא רק את זכרם של הקרובים הנפטרים אלא גם של 
נספי השואה ושל חללי מערכות ישראל.

* * *
זה במילים אלה  יפה קיום אבלות מוגזמת. התלמוד מבטא רעיון  היהדות אינה רואה בעין 

רבות ההשראה:

"אל תבכו למת ואל תנודו לו" )ירמיהו כ"ב(: אל תבכו למת – יותר מדי, ואל תנודו לו – יותר 
מכשיעור. הא כיצד? שלושה יום לבכי,  ושבעה להספד, ושלושים לגיהוץ ולתספורת.

מכאן ואילך, אמר הקדוש ברוך הוא: אי אתם רחמנים יותר ממני! 

תלמוד בבלי, מסכת מועד קטן דף כ"ז ע"ב. 

מסכת קצרה זו עוסקת בדיני חול המועד. בפרק השלישי שלה היא דנה בהלכות אבלות
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נספחים

תפילות

קדיש אבלים )קדיש יתום(
א. ָאֵמן. ָבּ ֵמּה רַ ׁש ְשׁ ל ְוִיְתַקַדּ ַדּ ִיְתַגּ

יֵחּה[ ָאֵמן. ְרָקֵנה ִויָקֵרב ְיֵמי ְמִשׁ י ְבָרא ִכְרעּוֵתה, ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתה ]ְוַיְצַמח ֻפּ ָעְלָמא ִדּ ְבּ
ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ָאֵמן. ָרֵאל, ַבּ ית ִיְשׂ י ְדָכל ֵבּ יכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵיּ ַחֵיּ ְבּ

א ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּא. ֵמּה ַרָבּ הקהל והאבלים: ְיֵהא ְשׁ

ל  ה ְוִיְתַהָלּ ר ְוִיְתַעֶלּ א ְוִיְתַהָדּ ׂ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵשּ ח ְוִיְתָפּ ַבּ ַתּ ַרְך ְוִיְשׁ האבלים: ִיְתָבּ

ִריְך הּוא[ ִריְך הּוא ָאֵמן ]או: ְבּ א, ְבּ ֻקְדָשׁ ֵמּה ְדּ ְשׁ
יָרָתא,  ְרָכָתא[ ְוִשׁ ל ִבּ א ִמָכּ א ְלֵעָלּ ְרָכָתא ]בעשרת ימי תשובה: ְלֵעָלּ ל ִבּ א ִמן ָכּ ְלֵעָלּ

ָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ָאֵמן. ֲאִמיָרן ְבּ ָחָתא ְוֶנָחָמָתא, ַדּ ְבּ ְשׁ ֻתּ
האבלים:

ָרֵאל, ְוִאְמרּו  ל ִיְשׂ ַמָיּא, ְוַחִיּים ָעֵלינּו ְוַעל ָכּ א ִמן ְשׁ ָלָמא ַרָבּ לפי נוסח אשכנז: ְיֵהא ְשׁ

ָאֵמן. ָאֵמן.
ָבע ִויׁשּוָעה ְוֶנָחָמה  ַמָיּא, ַחִיּים ְוָשׂ א ִמן ְשׁ ָלָמא ַרָבּ לפי נוסח הספרדים: ְיֵהא ְשׁ

ָרֵאל  ָלה, ָלנּו ּוְלָכל ַעּמֹו ִיְשׂ ָרה ְוֵריַוח ְוַהָצּ ה ּוְסִליָחה ְוַכָפּ יָזָבא ּוְרפּוָאה ּוְגֻאָלּ ְוֵשׁ
ְוִאְמרּו ָאֵמן. ָאֵמן.

לֹום[  לֹום ]בעשרת ימי תשובה: ַהָשּׁ ה ָשׁ האבלים: ]פוסעים שלוש פסיעות לאחור[ עֹוֶשׂ

ֵבי ֵתֵבל, / ָרֵאל /ְוַעל ּכֹל יֹוְשׁ ל ִיְשׂ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָכּ ַרֲחָמיו[ ָשׁ ה ]ְבּ ְמרֹוָמיו, הּוא ַיֲעֶשׂ ִבּ
ְוִאְמרּו ָאֵמן. ָאֵמן.

 

תרגום קדיש האבלים לעברית
יתגדל ויתקדש שמו הגדול.

בעולם שברא כרצונו וימליך מלכותו ]ויצמיח ישועתו ויקרב ימי משיחו[.
בחייכם ובימיכם ובחיי כל בית ישראל במהרה ובזמן קרוב, ואמרו אמן.

אמן. יהי שמו הגדול מבורך, לעולם ולעולמי עולמים.
יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמו של 

הקדוש ברוך הוא.
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למעלה מכל הברכות ]בעשרת ימי תשובה: למעלה למעלה מכל הברכות[ 
והשירות, התשבחות והנעימות )י"ג: והנחמות( הנאמרות בעולם, ואמרו אמן.

לפי נוסח אשכנז: יהי שלום רב מן השמים וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל 

ואמרו אמן.
לפי נוסח עדות הספרדים: יהי שלום רב מן השמים, חיים ושובע ונחמה והצלה 

ורפואה וגאולה וסליחה וכפרה ורווח והצלה, לנו ולכל עמו ישראל ואמרו אמן.
עושה ]ה[שלום במרומיו הוא ]ברחמיו[ יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל /ועל 

כל יושבי תבל/ ואמרו אמן.

קדיש דאתחדתא
א. ָאֵמן.  ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁשְ ל ְוִיְתַקּדַ ּדַ ִיְתּגַ

י ָעְלָמא,  הֹון ְלַחֵיּ ָקא ַיְתּ א, ּוְלַאֲחָיָאה ֵמַתָיּא, ּוְלַאָסּ י הּוא ָעִתיד ְלִאְתַחְדָתּ ָעְלָמא ּדִ ְבּ
ּה, ּוְלֶמֱעַקר ּפּוְלָחָנא נּוְכָרָאה ִמן  ַגָוּ ְכְלָלא ֵהיָכֵלּה ּבְ ֵלם, ּוְלַשׁ י ְירּוׁשְ א ִדּ ּוְלִמְבָנא ַקְרּתָ
ַמְלכּוֵתּה  ִריְך הּוא ְבּ א ּבְ ַמָיּא ְלַאְתָרּה, ְוַיְמִליְך קּוְדָשׁ י ׁשְ ַאְרָעה, ּוְלָאָתָבא ּפּוְלָחָנא ִדּ

יֵחּה. ָאֵמן.  ְרָקֵנּה, ִויָקֵרב ְיֵמי ְמׁשִ ִויָקֵרּה, ְוַיְצַמח ּפֻ
ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאֵמן.  ָרֵאל, ּבַ ית ִיׂשְ י ְדָכל ּבֵ יכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחּיֵ ַחּיֵ ּבְ

א.  א ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ ֵמּה ַרּבָ הקהל והאבלים: ָאֵמן. ְיֵהא ׁשְ

ֵמּה  ל ׁשְ ה ְוִיְתַהּלָ ר ְוִיְתַעּלֶ א ְוִיְתַהּדָ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנּשֵׂ ח ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ ַרְך ְוִיׁשְ ִיְתּבָ
ִריְך הּוא( ִריְך הּוא. ָאֵמן )או: ּבְ א, ּבְ ֻקְדׁשָ ּדְ

יָרָתא,  ְרָכָתא( ְוׁשִ ל ּבִ א ִמּכָ א ְלֵעּלָ ְרָכָתא )בעשרת ימי תשובה: ְלֵעּלָ ל ּבִ א ִמן ּכָ ְלֵעּלָ
ָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ָאֵמן.  ֲאִמיָרן ּבְ ָחָתא ְוֶנָחָמָתא, ּדַ ּבְ ׁשְ ּתֻ

 לפי נוסח אשכנז 

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ָאֵמן. ל ִיׂשְ ים ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ א, ְוַחּיִ ַמּיָ א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ
 לפי נוסח הספרדים 

ה  יָזָבא ּוְרפּוָאה ּוְגֻאּלָ ָבע ִויׁשּוָעה ְוֶנָחָמה ְוׁשֵ ים ְוׂשָ א, ַחּיִ ַמּיָ א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ
ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן.  ָלה, ָלנּו ּוְלָכל ַעּמֹו ִיׂשְ ָרה ְוֵריַוח ְוַהּצָ ּוְסִליָחה ְוַכּפָ

ְמרֹוָמיו,  לֹום[ ִבּ לֹום ]בעשרת ימי תשובה: ַהָשּׁ ה ָשׁ פוסעים שלוש פסיעות לאחור עֹוֶשׂ

ֵבי ֵתֵבל/, ְוִאְמרּו  ל יֹוׁשְ ָרֵאל /ְוַעל ּכָ ל ִיְשׂ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָכּ ה ָשׁ ַרֲחָמיו[ ַיֲעֶשׂ הּוא ]ְבּ
ָאֵמן. ָאֵמן.
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קדיש דאתחדתא - התחדשות )תרגום(
יתגדל ויתקדש שמו הגדול. 

בעולם שעתיד להתחדש, ולהחיות את המתים, ולהביא אותם לחיי עולם, 
ולבנות את העיר ירושלים, ולהשלים את היכלו בתוכה, ולעקור עבודה זרה 

מן הארץ, ולהשיב את עבודת השמים למקומה, וימלוך הקדוש ברוך הוא 
במלכותו וכבודו, ויצמיח את ישועתו ויקרב את ימי משיחו. 

בחייכם ובימיכם ובחיי כל בית ישראל במהרה ובזמן קרוב, ואמרו אמן. 
יהי שמו הגדול מבורך, לעולם ולעולמי עולמים. 

יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמו של 
הקדוש ברוך הוא.

למעלה מכל הברכות ]בעשרת ימי תשובה: למעלה למעלה מכל הברכות[ 
והשירות, התשבחות והנעימות, הנאמרות בעולם, ואמרו אמן. 

לפי נוסח אשכנז 

יהי שלום רב מן השמים וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. 
לפי נוסח הספרדים 

יהי שלום רב מן השמים, חיים ושובע ונחמה והצלה ורפואה וגאולה וסליחה 
וכפרה ורווח והצלה, לנו ולכל עמו ישראל ואמרו אמן. 

עושה ]ה[שלום במרומיו הוא ]ברחמיו[ יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל /ועל 
כל יושבי תבל/ ואמרו אמן. 

ראשונה  מדרגה  קרובים  שאינם  לעולמם,  שהלכו  אהובים  קרובים  לזכור  מבקשים  רבים 
שעליהם אומרים קדיש. ניתן לומר או לקרוא בשקט את התפילה הבאה בזמן אמירת קדיש 

אבלים בבית הכנסת. 
 

ָרֵאל,  ל ֱאלֵֹהי ִיׂשְ מֹו ׁשֶ ַרְך ׁשְ ׁש ְוִיְתּבָ ִיְתַקּדַ
יו, ל ַמֲעׂשָ מֹו ְמבָֹרְך ַעל ּכָ ְיִהי ׁשְ
ַמִים ְוַעל ָהָאֶרץ,  ֵמי ַהּשָׁ ַעל ׁשְ

ה ֲעֵליֶהם. לֹום ִצּוָ ר ׁשָ ים ֲאׁשֶ ֵבל ְוַעּמִ ְוַעל ַאְרצֹות ּתֵ
הּוא ִיְפקֹד ֶאת ֲעָבָדיו ַהְמַיֲחִלים ְלַחְסּדֹו 

ָעְברּו ִמן ָהעֹוָלם  מֹות ֲאהּוַבי ׁשֶ ְוִיְנצֹר ֶאת ִנׁשְ

]כאן אפשר להזכיר את שמות הקרובים וקרבתם[.

לֹום ָעֵלינּו  ה ׁשָ ְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעׂשֶ לֹום ּבִ ה ׁשָ עֹוׂשֶ
ֵבל/, ָאֵמן. ֵבי ּתֵ ל יֹוׁשְ ָרֵאל /ְוַעל ּכָ ל ִיׂשְ ְוַעל ּכָ

ניסן אבדי
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נוסח צידוק הדין

מנהג קהילות אשכנז

ר הּוא. יק ְוָיָשׁ ט, ֵא-ל ֱאמּוָנה ְוֵאין ָעֶול ַצִדּ ָפּ ָרָכיו ִמְשׁ י ָכל ְדּ ֳעלֹו ִכּ ִמים ָפּ ַהּצּור ָתּ

ה ּוְבַמַעל, ֵמִמית ּוְמַחֶיּה,  ַמָטּ יט ְבּ ִלּ ְפָעל, ַהַשּׁ ַעל, ִמי ֹיאַמר לֹו ַמה ִתּ ָכל פֹּ ִמים ְבּ ַהּצּור ָתּ
ַעל. אֹול ַוָיּ מֹוִריד ְשׁ

ה,  ם ָלנּו ַתֲעֶשׂ ה, ֶחֶסד ִחָנּ ה, ָהאֹוֵמר ְועֶֹשׂ ֲעֶשׂ ה, ִמי ֹיאַמר לֹו ַמה ַתּ ָכל ַמֲעֶשׂ ִמים ְבּ ַהּצּור ָתּ
ה. יָבה ַוֲעֵשׂ ה, ַהְקִשׁ ֶשׂ ֱעַקד ְכּ ּוִבְזכּות ַהֶנּ

ִים ּוָמֵלא ַרֲחִמים, ֲחמֹל-ָנא ְוחּוס ָנא ַעל ָאבֹות ּוָבִנים,  ִמים, ֶאֶרְך ַאַפּ ָרָכיו ַהּצּור ָתּ ָכל ְדּ יק ְבּ ַצִדּ
ִליחֹות ְוָהַרֲחִמים. י ְלָך, ָאדֹון, ַהְסּ ִכּ

ל רּוחֹות, ָחִליָלה ְלָך ִזְכרֹוֵננּו ִלְמחֹות,  ְקדֹון ָכּ ָיְדָך ִפּ ר ְבּ ה ה' ְלָהִמית ּוְלַהֲחיֹות, ֲאֶשׁ יק ַאָתּ ַצִדּ
ִליחֹות. י ְלָך, ָאדֹון, ָהַרֲחִמים ְוַהְסּ ַרֲחִמים ָעֵלינּו ְפקּוחֹות, ִכּ ְוִיְהיּו ָנא ֵעיֶניָך ְבּ

ן ָהֱאֶמת,  ָיּ רּוְך ַדּ לֹא ָהָיה ִיְהֶיה, ָבּ ִנים ִיְחֶיה, ַמה ִיְתרֹון לֹו, ְכּ ָנה ִיְחֶיה, אֹו ֶאֶלף ָשׁ ן ָשׁ ָאָדם ִאם ֶבּ
ֵמִמית ּוְמַחֶיּה.

ּבֹונֹו ְוִדינֹו,  ם ְלָאָדם ֶחְשׁ ֵלּ ֵעינֹו, ּוְמַשׁ ל ְבּ ינֹו, ּוְמׁשֹוֵטט ַהכֹּ י ֱאֶמת ִדּ רּוְך הּוא, ִכּ ָבּ
נּו. מֹו הֹוָדָיה ִיֵתּ ל ִלְשׁ ְוַהכֹּ

ְפֶטָך,  ת ָשׁ ְפֶטָך, ְוֵאין ְלַהְרֵהר ַאַחר ִמַדּ ָשׁ ה ְבּ ָדְבְרָך ְוִתְזֶכּ ק ְבּ ְצַדּ ֶטָך, ִתּ ָפּ י ֶצֶדק ִמְשׁ ָיַדְענּו ה' ִכּ
ֶטיָך. ָפּ ר ִמְשׁ ה ה', ְוָיָשׁ יק ַאָתּ ַצִדּ

ָטיו ֶצֶדק ֶוֱאֶמת. ָפּ י ָכל ִמְשׁ ן ָהֱאֶמת, ִכּ ַיּ רּוְך ַדּ ֵפט ֶצֶדק ֶוֱאֶמת, ָבּ ן ָהֱאֶמת, שֹׁ ָיּ ַדּ

ְלָאָך ֶהֶרף ָיֶדָך. ֵליַטת צֹאן ָיֶדיָך, וֹתאַמר ַלַמּ ָיֶדָך, ֶצֶדק ָמְלָאה ְיִמיֶנָך ְוָיֶדָך, ַרֵחם ַעל ְפּ ל ַחי ְבּ ֶנֶפׁש ָכּ

יש המוסיפים את הפסוקים הבאים, בהם המשורר מצדיק את פועלו של האל גם כשהוא 
קשה לנו.

ְרֵכי ְבֵני ָאָדם,  ל ַדּ קּוחֹות ַעל ָכּ ר ֵעיֶניָך ְפּ דֹל ָהֵעָצה ְוַרב ָהֲעִליִלָיּה, ֲאֶשׁ ְגּ

ְדָרָכיו ְוִכְפִרי ַמֲעָלָליו. ָלֵתת ְלִאיׁש ִכּ

ם ה' ְמבֹוָרְך. ר ה', צּוִרי ְולֹא ַעְוָלָתה ּבֹו. ה' ָנַתן, וה' ָלָקח, ְיִהי ֵשׁ י ָיָשׁ יד ִכּ ְלַהִגּ

ל ֲחָמתֹו. יב ַאּפֹו, ְולֹא ָיִעיר ָכּ ה ְלָהִשׁ ִחית, ְוִהְרָבּ ר ָעֹון ְולֹא ַיְשׁ ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵפּ

מנהג הספרדים

ֶטיָך. ָפּ ר ִמְשׁ ה ה', ְוָיָשׁ יק ַאָתּ ַצִדּ
יו. ָכל ַמֲעָשׂ ָרָכיו, ְוָחִסיד ְבּ ָכל ְדּ יק ה' ְבּ ַצִדּ

ִצְדָקְתָך ֶצֶדק ְלעֹוָלם, ְותֹוָרְתָך ֱאֶמת.
ו. ֵטי ה' ֱאֶמת, ָצְדקּו ַיְחָדּ ְפּ ִמְשׁ

ה. ֲעֶשׂ ְלטֹון, ּוִמי ֹיאַמר לֹו ַמה ַתּ ַבר ֶמֶלְך ִשׁ ר ְדּ ֲאֶשׁ ַבּ
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ַעׂש. ָתה ַוָיּ יֶבּנּו, ְוַנְפׁשֹו ִאְוּ ְוהּוא ְבֶאָחד ּוִמי ְיִשׁ
י ֵמֲאדָֹניו. ם הּוא, ְוֶעֶבד ָחְפִשׁ ָקטֹן ְוָגדֹול ָשׁ

ֳהָלה. ים ָתּ ֲעָבָדיו לֹא ַיֲאִמין, ּוְבַמְלָאָכיו ָיִשׂ ֵהן ַבּ
ה, ּוֶבן ָאָדם ּתֹוֵלָעה. י ֱאנֹוׁש ִרָמּ ַאף ִכּ

ר הּוא. יק ְוָיָשׁ ט, ֵאל ֱאמּוָנה ְוֵאין ָעֶול ַצִדּ ָפּ ָרָכיו ִמְשׁ י ָכל ְדּ ֳעלֹו ִכּ ִמים ָפּ ַהּצּור ָתּ
ָטיו ֶצֶדק ֶוֱאֶמת. ָפּ י ָכל ִמְשׁ ן ָהֱאֶמת, ִכּ ַיּ רּוְך ַדּ ֵפט ֶצֶדק ֶוֱאֶמת, ָבּ ן ָהֱאֶמת, שֹׁ ָיּ ַדּ

ִנים,  ל ָפּ ְמָעה ֵמַעל ָכּ ֶות ָלֶנַצח, ּוָמָחה ה' ֱאלִֹהים ִדּ ע ַהָמּ ַלּ ִבּ
ר. ֵבּ י ה' ִדּ ל ָהָאֶרץ ִכּ ת ַעּמֹו ָיִסיר ֵמַעל ָכּ ְוֶחְרַפּ

יל. ִפּ ָך, ָוָאֶרץ ְרָפִאים ַתּ י ַטל אֹורֹת ַטֶלּ ְכֵני ָעָפר ִכּ נּו שֹׁ ִיְחיּו ֵמֶתיָך ְנֵבָלִתי ְיקּומּון, ָהִקיצּו ְוַרְנּ
ל ֲחָמתֹו. יב ַאּפֹו, ְולֹא ָיִעיר ָכּ ה ְלָהִשׁ ִחית, ְוִהְרָבּ ר ָעֹון ְולֹא ַיְשׁ ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵפּ

ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנּו. יָעה, ַהֶמּ ה' הֹוִשׁ

אל מלא רחמים 
תפילת אל מלא רחמים – נוסח אשכנז

ים  ַמֲעלֹות ְקדֹוִשׁ ִכיָנה, ְבּ ְנֵפי ַהְשּׁ ַחת ַכּ רֹוִמים, ַהְמֵצא ְמנּוָחה ְנכֹוָנה ּתָ ְמּ ֵא-ל ָמֵלא ַרֲחִמים ׁשֹוֵכן ַבּ
ְלעֹוָלמֹו/ ָהַלְך  ֶשׁ ופלונית  פלוני  בן/ת  פלוני/ת  ַמת  ְלִנְשׁ ַמְזִהיִרים,  ָהָרִקיַע  זַֹהר  ְכּ ּוְטהֹוִרים 

ְצָדָקה  ן  ֶאֵתּ נֶֶדר  ]ּוַבֲעבּור שְֶׁבִּלי  ָמתֹו/ָתּה,  ִנׁשְ ִלים ְלִעּלּוי  ּלְ ָאנּו ִמְתּפַ ֲעבּור ׁשֶ ַבּ ָהְלָכה ְלעֹוָלָמּה.  ֶשׁ
ֵסֶתר  ְבּ יֵרהּו/ָרּה  ַיְסִתּ ָהַרֲחִמים  ַעל  ַבּ ָלֵכן  ְמנּוָחתֹו/ָתּה.  ֵהא  ְתּ ֵעֶדן  ַגן  ְבּ נִשְָׁמתֹו/ָתּה[  ַרת  ַהזְָכּ ְבַּעד 

לֹום  ָשׁ ָמתֹו/ָתּה, ה' הּוא ַנֲחָלתֹו/ָתּה ְוָינּוַח/ ְוָתנּוַח ְבּ ְצרֹור ַהַחִיּים ֶאת ִנְשׁ ָנָפיו ְלעֹוָלִמים, ְוִיְצרֹר ִבּ ְכּ
בֹו/ָבּה ְוֹנאַמר ָאֵמן. ָכּ ַעל ִמְשׁ

תפילת אשכבה לנפטר ולנפטרת – נוסח הספרדים

בן/ת  פלוני/ת  ל  ֶשׁ ָמה  ּוְנָשׁ רּוַח  ֶנֶפׁש,  ַעל  ִויַרֵחם  ְוַיְחמֹל  ָיחּוס  ִריֹוָתיו, הּוא  ְבּ ל  ָכּ ַעל  ַרֵחם  ַהְמּ
ִניֶחּנּו/ָנּה  פלוני ופלונית ]ומזכירים השם המלא של הנפטר/ת ושמות הוריו/ה[. רּוַח ה' ְתּ

ְיִהי  ְוֵכן  ִליחֹות,  ְוַהְסּ ָהַרֲחִמים  ְכַלל  ִבּ ּה  ִעּמֹו/ִעָמּ ֹוְכִבים/ֹות  ַהּשׁ ָרֵאל  ִיְשׂ ְוָכל  הּוא/ִהיא  ֵעֶדן.  ַגן  ְבּ
ָרצֹון ְוֹנאַמר ָאֵמן.

י ִיְתלֹוָנן. ּדַ ֵצל ׁשַ ֵסֶתר ֶעְליֹון; ּבְ ב ּבְ  יֹׁשֵ
 אַֹמר ַלה' ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי, ֱא-לַֹהי, ֶאְבַטח ּבֹו.

ֶבר ַהּוֹות. ח ָיקּוׁש, ִמּדֶ יְלָך ִמּפַ י הּוא ַיּצִ  ּכִ
ה ְוסֵֹחָרה ֲאִמּתֹו. ְחֶסה, ִצּנָ ָנָפיו ּתֶ ֶאְבָרתֹו ָיֶסְך ָלְך, ְוַתַחת-ּכְ  ּבְ

ַחד ָלְיָלה, ֵמֵחץ ָיעּוף יֹוָמם.  לֹא ִתיָרא ִמּפַ
ֶטב ָיׁשּוד ָצֳהָרִים. אֶֹפל ַיֲהלְֹך, ִמּקֶ ֶבר ּבָ  ִמּדֶ

ׁש. ָך ֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנָך ֵאֶליָך לֹא ִיּגָ ּדְ  ִיּפֹל ִמּצִ
ְרֶאה. ִעים ּתִ ַמת ְרׁשָ ּלֻ יט ְוׁשִ ֵעיֶניָך ַתּבִ  ַרק ּבְ
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ְמּתָ ְמעֹוֶנָך. ה ה' ַמְחִסי, ֶעְליֹון ׂשַ י ַאּתָ  ּכִ
ָאֳהֶלָך. ה ֵאֶליָך ָרָעה, ְוֶנַגע לֹא ִיְקַרב ּבְ  לֹא ְתֻאּנֶ

ָרֶכיָך. ָכל-ּדְ ָמְרָך ּבְ ְך ִלׁשְ ה-ּלָ י ַמְלָאָכיו ְיַצּוֶ  ּכִ
ֶאֶבן ַרְגֶלָך. ּגֹף ּבָ ן-ּתִ אּוְנָך, ּפֶ ִים ִיּשָׂ ּפַ  ַעל ּכַ

ין. ִפיר ְוַתּנִ ְרמֹס ּכְ ְדרְֹך, ּתִ ַחל ָוֶפֶתן ּתִ  ַעל ׁשַ
ִמי. י-ָיַדע ׁשְ ֵבהּו, ּכִ ּגְ ֵטהּו, ֲאׂשַ ק ַוֲאַפּלְ י ִבי ָחׁשַ  ּכִ

ֵדהּו. ֵצהּו ַוֲאַכּבְ  ִיְקָרֵאִני ְוֶאֱעֵנהּו, ִעּמֹו ָאנִֹכי ְבָצָרה. ֲאַחּלְ
יׁשּוָעִתי. יֵעהּו ְוַאְרֵאהּו ּבִ ּבִ אֶֹרְך ָיִמים ַאׂשְ

יׁשּוָעִתי.             תהילים צ"א יֵעהּו ְוַאְרֵאהּו ּבִ ּבִ אֶֹרְך ָיִמים ַאׂשְ

ִניִנים ִמְכָרּה. ת ַחִיל ִמי ִיְמָצא, ְוָרחֹק ִמְפּ ֵאֶשׁ

ָלל לֹא ֶיְחָסר. ְעָלּה, ְוָשׁ ּה ֵלב ַבּ ַטח ָבּ ָבּ

יָה. ל ְיֵמי ַחֶיּ ָמַלְתהּו טֹוב ְולֹא ָרע כֹּ ְגּ

יָה. ֶפּ ֵחֶפץ ַכּ ַעׂש ְבּ ים, ַוַתּ ִתּ ה ֶצֶמר ּוִפְשׁ ְרָשׁ ָדּ

ִביא ַלְחָמּה. ְרָחק ָתּ ֳאִנּיֹות סֹוֵחר, ִמֶמּ ָהְיָתה ָכּ

ן ֶטֶרף ְלֵביָתּה ְוחֹק ְלַנֲערֹוֶתיָה. ֵתּ עֹוד ַלְיָלה, ַוִתּ ָקם ְבּ ַוָתּ

ֶרם. יָה ָנְטָעה ָכּ ִרי ַכֶפּ ֵחהּו, ִמְפּ ָקּ ֶדה ַוִתּ ָזְמָמה ָשׂ

ץ ְזרֹועֹוֶתיָה. ַאֵמּ ָחְגָרה ְבעֹוז ָמְתֶניָה, ַוְתּ

ְיָלה ֵנָרּה. ה ַבַלּ י טֹוב ַסְחָרּה, לֹא ִיְכֶבּ ָטֲעָמה ִכּ

ְמכּו ָפֶלְך. יָה ָתּ יׁשֹור, ְוַכֶפּ ָחה ַבִכּ ְלּ ָיֶדיָה ִשׁ

ָחה ָלֶאְביֹון. ְלּ ה ֶלָעִני, ְוָיֶדיָה ִשׁ ְרָשׂ ּה ָפּ ָפּ ַכּ

ִנים. יָתּה ָלבּוׁש ָשׁ י ָכל ֵבּ ֶלג, ִכּ לֹא ִתיָרא ְלֵביָתּה ִמָשּׁ

ּה. ָמן ְלבּוָשׁ ׁש ְוַאְרָגּ ּה, ֵשׁ ָתה ָלּ ים ָעְשׂ ַמְרַבִדּ

ְבּתֹו ִעם ִזְקֵני ָאֶרץ. ִשׁ ְעָלה, ְבּ ָעִרים ַבּ ְשּׁ נֹוָדע ַבּ

ַנֲעִני. ְמּכֹור, ַוֲחגֹור ָנְתָנה ַלְכּ ָתה ַוִתּ ָסִדין ָעְשׂ

ַחק ְליֹום ַאֲחרֹון. ְשׂ ּה, ַוִתּ עֹוז ְוָהָדר ְלבּוָשׁ

ְתָחה ְבָחְכָמה, ְותֹוַרת ֶחֶסד ַעל ְלׁשֹוָנּה. יָה ָפּ ִפּ

יָתּה, ְוֶלֶחם ַעְצלּות לֹא ֹתאֵכל. צֹוִפָיּה ֲהִליכֹות ֵבּ

ְעָלּה ַוְיַהְלָלּה. רּוָה, ַבּ ָקמּו ָבֶניָה ַוְיַאְשּׁ

ָנה. ָלּ נֹות ָעׂשּו ָחִיל, ְוַאְתּ ָעִלית ַעל ֻכּ ַרּבֹות ָבּ

ל. ה ִיְרַאת ה' ִהיא ִתְתַהָלּ ִפי, ִאָשּׁ ֶקר ַהֵחן ְוֶהֶבל ַהיֹּ ֶשׁ

יָה.             משלי ל"א ָעִרים ַמֲעֶשׂ ִרי ָיֶדיָה, ִויַהְללּוָה ַבְשּׁ נּו ָלּה ִמְפּ ְתּ
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תפילת אל מלא רחמים – נוסח אשכנז

ַמֲעלֹות  ִכיָנה, ּבְ ְ ְנֵפי ַהּשׁ ַחת ּכַ רֹוִמים, ַהְמֵצא ְמנּוָחה ְנכֹוָנה ּתַ ּמְ ֵא-ל ָמֵלא ַרֲחִמים ׁשֹוֵכן ּבַ
ָהַלְך/ ַמת פלוני/ת בן/בת פלוני ופלונית ׁשֶ זַֹהר ָהָרִקיַע ַמְזִהיִרים, ְלִנׁשְ ים ּוְטהֹוִרים ּכְ ְקדֹוׁשִ
ָמָתּה  ָמתֹו/ִנׁשְ ַרת ִנׁשְ ַעד ַהְזּכָ ן ְצָדָקה ּבְ ִלי ֵנֶדר ֶאּתֵ ּבְ ֲעבּור ׁשֶ ָהְלָכה ְלעֹוָלמֹו/ְלעֹוָלָמּה. ּבַ ׁשֶ

יֵרהּו/ ַעל ָהַרֲחִמים, ַהְסּתִ א, ּבַ ָמָתּה[. ָאּנָ ָמתֹו/נִשְׁ ָאנּו ִמְתַּפּלְלִים ְלִעּלּוי נִשְׁ ]יש אומרים ַּבֲעבּור שֶׁ

ָמָתּה, ה' הּוא  ָמתֹו/ִנׁשְ ים ֶאת ִנׁשְ ְצרֹור ַהַחּיִ ָנֶפיָך ְלעֹוָלִמים, ּוְצרֹר ּבִ ֵסֶתר ּכְ יֶרָה ּבְ ַהְסּתִ
ָבּה, ְוֹנאַמר ָאֵמן. ּכָ בֹו/ִמׁשְ ּכָ לֹום ַעל ִמׁשְ ׁשָ ַנֲחָלתֹו / ַנֲחָלָתּה, ְוָינּוַח/ְוָתנּוַח ְבּ

תפילת אשכבה לנפטר/ת כמנהג הספרדים  
ל ]פלוני/ת בן/ ָמה ׁשֶ ְריֹוָתיו, הּוא ָיחּוס ְוַיְחמֹל ִויַרֵחם ַעל ֶנֶפׁש רּוַח ּוְנׁשָ ל ּבִ ַרֵחם ַעל ּכָ ַהּמְ

ֹוְכִבים/ ָרֵאל ַהּשׁ ַגן ֵעֶדן, הּוא/ִהיא ְוָכל ִיׂשְ ּה ּבְ ִניֶחּנָ ִניֶחּנּו/ּתְ בת פלוני ופלונית[. רּוַח ה' ּתְ

ִליחֹות. ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון, ְוֹנאַמר ָאֵמן.   ְכַלל ָהַרֲחִמים ְוַהּסְ ּה ּבִ ֹוְכבֹות ִעּמֹו/ִעּמָ ַהּשׁ

אזכרה להרוגים על קידוש השם
ִרים  ַרֲחִמים ַהֲחִסיִדים ְוַהְיׁשָ ַרֲחָמיו ָהֲעצּוִמים הּוא ִיְפקֹד ּבְ ַאב ָהַרֲחִמים ׁשֹוֵכן ְמרֹוִמים. ּבְ ש"ץ 

יֶהם  ַחּיֵ ּבְ ִעיִמים -  ְוַהּנְ ֱאָהִבים  ם: ַהּנֶ ֵ ת ַהּשׁ ַ ם ַעל ְקֻדּשׁ ְסרּו ַנְפׁשָ ּמָ ִמיִמים. ְקִהּלֹות ַהּקֶֹדׁש ׁשֶ ְוַהּתְ
ֵרם ֱאלֵֹהינּו  ֵברּו, ַלֲעׂשֹות ְרצֹון קֹוָנם ְוֵחֶפץ צּוָרם. ִיְזּכְ ִרים ַקּלּו ֵמֲאָריֹות ּגָ ׁשָ ּוְבמֹוָתם לֹא ִנְפָרדּו. ִמּנְ

יֵקי עֹוָלם, ְוֹנאַמר ָאֵמן. ָאר ַצּדִ ְלטֹוָבה ִעם ׁשְ

אזכרה לקדושי השואה
ים  ַמֲעלֹות ְקדֹוׁשִ ִכיָנה ּבְ ְ ְנֵפי ַהּשׁ ַחת ּכַ רֹוִמים, ַהְמֵצא ְמנּוָחה ְנכֹוָנה ּתָ ּמְ ֵא-ל ָמֵלא ַרֲחִמים ׁשֹוֵכן ּבַ
ים ָוָטף,  ָבִרים ָנׁשִ ָרֵאל, ּגְ ׁש-ֵמאֹות ִרּבֹוא ֵמַעם ִיׂשְ מֹות ׁשֵ זַֹהר ָהָרִקיַע ַמְזִהיִרים, ְלִנׁשְ ּוְטהֹוִרים, ּכְ
ים,  ָהַעּמִ ָאר  ְ ִמּשׁ ְועֹוְזֵריֶהם  אִצים  ַהּנָ ֶלת  ֶמְמׁשֶ ַחת  ּתַ ְרפּו  ׂשְ ּנִ ְוׁשֶ חּו  ְטּבְ ּנִ ְוׁשֶ ְחְנקּו  ּנֶ ְוׁשֶ ֶהְרגּו  ּנֶ ׁשֶ
ָנָפיו ְלעֹוָלִמים  ֵסֶתר ּכְ יֵרם ּבְ ַעל ָהַרֲחִמים ַיְסּתִ מֹוֵתיֶהם. ָלֵכן ּבַ ִלים ְלִעּלּוי ִנׁשְ ּלְ ָאנּו ִמְתּפַ ֲעבּור ׁשֶ ּבַ
לֹום ַעל  ֵהא ְמנּוָחָתם,  ְוָינּוחּו ְבׁשָ ַגן ֵעֶדן ּתְ ָמָתם, ה' הּוא ַנֲחָלָתם, ּבְ ים ֶאת ִנׁשְ ְצרֹור ַהַחּיִ ְוִיְצרֹר ּבִ

בֹוָתם, ְוֹנאַמר ָאֵמן. ּכְ זּוֵרי ִמׁשְ ּפְ

אזכרה לחללי מערכת הביטחון
ים  ַמֲעלֹות ְקדֹוׁשִ ִכיָנה, ּבְ ְ ְנֵפי ַהּשׁ ַחת ּכַ רֹוִמים, ַהְמֵצא ְמנּוָחה ְנכֹוָנה ּתָ ּמְ ֵא-ל ָמֵלא ַרֲחִמים ׁשֹוֵכן ּבַ
ֶרת,  ְחּתֶ ּמַ ָרֵאל, ּבַ ַמַעְרכֹות ִיׂשְ ְלֲחמּו ּבְ ּנִ ים ׁשֶ דֹוׁשִ מֹות ַהּקְ זַֹהר ָהָרִקיַע ַמְזִהיִרים, ְלִנׁשְ ּוְטהֹוִרים, ּכְ
ַעל  ם  ֲהִגּנָ ּבַ ְפִקיָדם  ּתַ ִמּלּוי  ַעת  ׁשְ ּבִ ָנְפלּו  ר  ַוֲאׁשֶ ָרֵאל,  ְלִיׂשְ ַהֲהָגָנה  ּוִבְצָבא  חֹון  ּטָ ַהּבִ רּוֵתי  ׁשֵ ּבְ
ֶטרֹור,  ְפֻעּלֹות  ּבִ ן  ָקְרּבָ ָנְפלּו  ר  ֲאׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ מֹות  ּוְלִנׁשְ ּוִמחּוָצה-ָלּה,  ַאְרצֹו  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  י  ַחּיֵ
ָנָפיו ְלעֹוָלִמים  ֵסֶתר ּכְ יֵרם ּבְ ַעל ָהַרֲחִמים ַיְסּתִ מֹוֵתיֶהם. ָלֵכן ּבַ ִלים ְלִעּלּוי ִנׁשְ ּלְ ָאנּו ִמְתּפַ ֲעבּור ׁשֶ ּבַ
לֹום ַעל  ֵהא ְמנּוָחָתם,  ְוָינּוחּו ְבׁשָ ַגן ֵעֶדן ּתְ ָמָתם, ה' הּוא ַנֲחָלָתם, ּבְ ים ֶאת ִנׁשְ ְצרֹור ַהַחּיִ ְוִיְצרֹר ּבִ

ָבם, ְוֹנאַמר ָאֵמן. ּכָ ִמׁשְ
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אזכרות פרטיות בלחש 
ַמת  ִיְזּכֹר ֱא-לִֹהים ִנׁשְ

ָקר ִני ָהָאהּוב / ָאִחי ַהּיָ ָקר / ּבְ י ַהּיָ ָאִבי מֹוִרי / ִאיׁשִ
 ]כאן אומרים את השם העברי של הנפטר[

ים, ּוְתִהי ְמנּוָחתֹו ָכבֹוד.  ְצרֹור ַהַחּיִ א ְתִהי ַנְפׁשֹו ְצרּוָרה ּבִ ָהַלְך ְלעֹוָלמֹו.  ָאּנָ ׁשֶ
יִמיְנָך ֶנַצח.  ֶניָך, ְנִעימֹות ּבִ ָמחֹות ֶאת ּפָ ׂשַֹבע ׂשְ

ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון ְוֹנאַמר ָאֵמן. 

ַמת  ִיְזּכֹר ֱא-לִֹהים ִנׁשְ
ָקָרה  י ָהֲאהּוָבה / ֲאחֹוִתי ַהּיְ ּתִ ָקָרה / ּבִ י ַהּיְ ּתִ י מֹוָרִתי / ִאׁשְ ִאּמִ

]כאן אומרים את השם העברי של הנפטרת[

ים, ּוְתִהי ְמנּוָחָתּה ָכבֹוד.  ְצרֹור ַהַחּיִ ּה ְצרּוָרה ּבִ א ְתִהי ַנְפׁשָ ָהְלָכה ְלעֹוָלָמּה. ָאּנָ ׁשֶ
יִמיְנָך ֶנַצח.  ֶניָך, ְנִעימֹות ּבִ ָמחֹות ֶאת ּפָ ׂשַֹבע ׂשְ

ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון ְוֹנאַמר ָאֵמן.

מי שסבו וסבתו כבר אינם בחיים 

ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ֱאלֵֹהינּו ׁשֶ
ָרֵאל, ית ִיׂשְ ל ּבֵ ָעה ְיָקָרה זֹו ַיַחד ִעם ּכָ ׁשָ ָעְמִדי ְלָפֶניָך ּבְ ּבְ

ָהְלכּו ְלעֹוָלָמם, ַיֲעֶלה ְלָפֶניָך ל ְיָקִרים ַוֲאהּוִבים ׁשֶ מֹוֵתיֶהם ׁשֶ יר ֶאת ִנׁשְ ְלַהְזּכִ
ל ָסִבי ְוָסָבִתי ... ְו ...  ִזְכָרם ׁשֶ

עֹוָלֶמָך,  יֶהם ּבְ ר ַמֲעׂשֵ ר, ְזָכר-ָנא ֶאת יֹׁשֶ ׂשָ א, ֱאלֵֹהי ָהרּוחֹות ְלָכל ּבָ ָאּנָ
טֹוב. ְזּכּו ְלאֶֹרְך ָיִמים ּבְ ּיִ ֶרְך ִלי ּוְלהֹוַרי, ׁשֶ ְוֶאת ֱהיֹוָתם מֹוֵרי ַהּדֶ

ֵני ָזֵקן ם ִמְצַות "ְוָהַדְרּתָ ּפְ כּות ְלַקּיֵ ָיִדי ַהּזְ ַתּתָ ּבְ ּנָ מֹוֶדה/מֹוָדה ֲאִני ְלָפֶניָך ַעל ׁשֶ
ִנים ֲאבֹוָתם"  ֵני ָבִנים, ְוִתְפֶאֶרת ּבָ ינּו "ֲעֶטֶרת ְזֵקִנים ּבְ יֵמי ַחּיֵ יָתנּו ִלְראֹות ּבִ "ְוִזּכִ

ֵצא".  ּמָ ֶדֶרְך ְצָדָקה ּתִ יָבה ּבְ ְפֶאֶרת ׂשֵ ַו"ֲעֶטֶרת ּתִ
ל עֹוד  י ּכָ ּנִ י – לֹא ָיסּופּו ִמּמֶ טּוַע ּבִ ָמָתם ַהּנָ י, ְוִניצֹוץ ִנׁשְ ִלּבִ ל ָסִבי ְוָסָבִתי ּבְ ִזְכָרם ְוַאֲהָבָתם ׁשֶ

ים.  ְצרֹור ַהַחּיִ ָמָתם ְצרּוָרה ּבִ י, ּוְתִהי ִנׁשְ רּוִחי ְבַאּפִ
יִמיְנָך ֶנַצח. ֶניָך ְנִעמֹות ִבּ ָמחֹות ֶאת ָפּ ַבע ְשׂ ּתֹוִדיֵעִני אַֹרח ַחִיּים, שֹׂ

ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון, ְוֹנאַמר ָאֵמן.



32

מי שסבו או סבתו עדיין בחיים  

ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ֱאלֵֹהינּו ׁשֶ
ָרֵאל, ית ִיׂשְ ל ּבֵ ָעה ְיָקָרה זֹו ַיַחד ִעם ּכָ ׁשָ ָעְמִדי ְלָפֶניָך ּבְ ּבְ

ָהְלכּו ְלעֹוָלָמם, ַיֲעֶלה ְלָפֶניָך ל ְיָקִרים ַוֲאהּוִבים ׁשֶ מֹוֵתיֶהם ׁשֶ יר ֶאת ִנׁשְ ְלַהְזּכִ
ן ...  ל ָסִבי .... ּבֶ ת ... / ִזְכרֹו ׁשֶ ל ָסָבִתי ... ּבַ ִזְכָרּה ׁשֶ

ר,  ׂשָ א, ֱאלֵֹהי ָהרּוחֹות ְלָכל ּבָ ָאּנָ
יו יָה/ַמֲעׂשָ ר ַמֲעׂשֶ ְזָכר-ָנא ֶאת יֹׁשֶ

טֹוב. ְזּכּו ְלאֶֹרְך ָיִמים ּבְ ּיִ ֶרְך ִלי ּוְלהֹוַרי, ׁשֶ עֹוָלֶמָך, ְוֶאת ֱהיֹוָתם מֹוֵרי ַהּדֶ ּבְ
ֵני ָזֵקן"  ם ִמְצַות "ְוָהַדְרּתָ ּפְ כּות ְלַקּיֵ ָיִדי ַהּזְ ַתּתָ ּבְ ּנָ מֹוֶדה/מֹוָדה ֲאִני ְלָפֶניָך ַעל ׁשֶ

ינּו  יֵמי ַחּיֵ יָתנּו ִלְראֹות ּבִ ְוִזּכִ
ִנים ֲאבֹוָתם"  ֵני ָבִנים, ְוִתְפֶאֶרת ּבָ "ֲעֶטֶרת ְזֵקִנים ּבְ
ֵצא".  ּמָ ֶדֶרְך ְצָדָקה ּתִ יָבה ּבְ ְפֶאֶרת ׂשֵ ַו"ֲעֶטֶרת ּתִ

י –  טּוַע ּבִ ָמָתם ַהּנָ י, ְוִניצֹוץ ִנׁשְ ִלּבִ ל ָסִבי ְוָסָבִתי ּבְ ִזְכָרּה/ִזְכרֹו ְוַאֲהָבָתם ׁשֶ
י,  ל עֹוד רּוִחי ְבַאּפִ י ּכָ ּנִ לֹא ָיסּופּו ִמּמֶ

ים.  ְצרֹור ַהַחּיִ ָמתֹו ְצרּוָרה ּבִ ָמָתּה/ִנׁשְ ּוְתִהי ִנׁשְ
יִמיְנָך ֶנַצח. ֶניָך ְנִעמֹות ִבּ ָמחֹות ֶאת ָפּ ַבע ְשׂ ּתֹוִדיֵעִני אַֹרח ַחִיּים, שֹׂ

ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון, ְוֹנאַמר ָאֵמן.

ְצרֹור  ם ְצרּוָרה ּבִ א ְתִהי ַנְפׁשָ ָהְלכּו ְלעֹוָלָמם. ָאּנָ ל ְקרֹוַבי ַוֲאהּוַבי ׁשֶ מֹות ּכָ ִיְזּכֹר ֱא-לִֹהים ִנׁשְ
יִמיְנָך ֶנַצח. ֶניָך, ְנִעימֹות ּבִ ָמחֹות ֶאת ּפָ בֹוד. ׂשַֹבע ׂשְ ים, ּוְתִהי ְמנּוָחָתם ּכָ ַהַחּיִ

ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון ְוֹנאַמר ָאֵמן.

מי ששני הוריו עדיין בחיים יכול לומר תפילה זו בשעת הזכרת נשמות

יר ְלָפֶניָך  ֵדי ְלַהְזּכִ ה זֹו ּכְ ָעה ְקדֹוׁשָ ׁשָ ָרֵאל עֹוֵמד ְלָפֶניָך ּבְ ית ִיׂשְ ל ּבֵ ָך ּכָ ַמִים, ַעּמְ ָ ּשׁ ּבַ ָאִבינּו ׁשֶ
ֵני  ָהְלכּו ִלְמנּוַחת עֹוָלִמים: הֹוִרים, ַאִחים ַוֲאָחיֹות, ּבְ ל ְיָקִרים ַוֲאהּוִבים ׁשֶ מֹוֵתיֶהם ׁשֶ ֶאת ִנׁשְ
ָך  ַחְסּדְ ּבְ לּוי ְוָידּוַע ְלָפֶניָך ׁשֶ ֲהֵרי ּגָ ַעת קֶֹדׁש זֹו, ׁשֶ ׁשְ ה ֲאִני ּבִ ִנים ּוָבנֹות. ּוָמה ֶאֱעׂשֶ זּוג, ְוַאף ּבָ
א  ָאּנָ ין[.  ּדִ ּבַ ְלָפֶניָך  ֵהם  ם  ּגַ ְועֹוְמִדים  כיפור:  ]ביום  ַהּיֹום  ים  ַהַחּיִ ין  ּבֵ ָהֲאהּוִבים  הֹוַרי  דֹול  ַהּגָ
ְלָפֶניָך  ִלְחיֹות  ְזּכּו  ּיִ ׁשֶ ר,  ּוְבאֹׁשֶ ְבִריאּות  ּבִ ַהְיָקִרים  הֹוַרי  ֶאת  ֵרְך-ָנא  ּבָ ְוַחּנּון,  ַרחּום  ֵא-ל  ה', 
א  י ַהּכַֹח ְוָהָרצֹון ִלְהיֹות ָלֶהם ְלֵעֶזר מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַמּלֵ ִלּבִ ִנים ַרּבֹות. ְוֵתן ּבְ ה עֹוד ׁשָ עֹוָלם ַהּזֶ ּבָ
ד ֶאת- ּבֵ תּוב: ּכַ ּכָ תֹוָרֶתָך, ּכַ יָתִני ּבְ ר ִצּוִ ם ֵאת ֲאׁשֶ ה ְלַקּיֵ ם, ְוָכְך ֶאְזּכֶ ל ָצְרּכָ י ֶאת ּכָ ֵמיַטב ְיָכְלּתִ ּכְ

ָפֶניָך  ר ה' ֱא-לֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך. ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ ָך ְלַמַען ַיֲאִרכּון ָיֶמיָך ַעל ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ָאִביָך ְוֶאת-ִאּמֶ
ְלַפְרָנָסה  ִלְבָרָכה,  ָיִמים,  ַלֲאִריכּות  ֶזה[  ּפּוִרים  ּכִ יֹום  ּבְ ֵבם  ְכּתְ ְוּתִ כיפור:  ]ביום  ֵרם  ְזּכְ ּתִ ׁשֶ

לֹום.  ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון. ָאֵמן ְוָאֵמן. ים טֹוִבים ּוְלׁשָ ָכבֹוד, ְלַחּיִ ּבְ
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אזכרה כללית
רֹוִמים,  ּמְ ֵא-ל ָמֵלא ַרֲחִמים ׁשֹוֵכן ּבַ

ִכיָנה,  ְ ְנֵפי ַהּשׁ ַהְמֵצא ְמנּוָחה ְנכֹוָנה ַעל ּכַ
זַֹהר ָהָרִקיַע ַמְזִהיִרים,  ים ּוְטהֹוִרים, ּכְ ַמֲעלֹות ְקדֹוׁשִ ּבְ

ָהְלכּו ְלעֹוָלָמם,  ה ׁשֶ ִהּלָ מֹות ַחְבֵרי ַהּקְ ְלִנׁשְ
ְרנּו ַהּיֹום ִלְבָרָכה,  ִהְזּכַ ה ׁשֶ ל ֵאּלֶ מֹות ּכָ ּוְלִנׁשְ

מֹוֵתיֶהם. ִלים ְלִעּלּוי ִנְשׁ ְלּ ָאנּו ִמְתַפּ ֲעבּור ֶשׁ ַבּ
ָנָפיו ְלעֹוָלִמים  ֵסֶתר ּכְ יֵרם ּבְ ַעל ָהַרֲחִמים ַיְסּתִ ָלֵכן ּבַ

ָמָתם,  ים ֶאת ִנׁשְ ְצרֹור ַהַחּיִ ְוִיְצרֹר ּבִ
ֵהא ְמנּוָחָתם,   ַגן ֵעֶדן ּתְ ה' הּוא ַנֲחָלָתם, ּבְ
ָבם, ְוֹנאַמר ָאֵמן. ּכָ לֹום ַעל ִמׁשְ ְוָינּוחּו ְבׁשָ

יש נוהגים לומר מזמור זה לפני קדיש

ִמְזמֹור ְלָדִוד. ה' רִֹעי לֹא ֶאְחָסר.  
יֵצִני ַעל-ֵמי ְמֻנחֹות ְיַנֲהֵלִני.  א ַיְרּבִ ׁשֶ ְנאֹות ּדֶ ּבִ

מֹו.  ֵלי-ֶצֶדק ְלַמַען ׁשְ י ְיׁשֹוֵבב ַיְנֵחִני ְבַמְעּגְ ַנְפׁשִ
ִדי ה ִעּמָ י-ַאּתָ ֵגיא ַצְלָמֶות לֹא-ִאיָרא ָרע ּכִ י-ֵאֵלְך ּבְ ם ּכִ ּגַ

ה ְיַנֲחֻמִני.  ָך ֵהּמָ ַעְנּתֶ ְבְטָך ּוִמׁשְ ׁשִ
י ּכֹוִסי ְרָוָיה. ֶמן רֹאׁשִ ֶ ְנּתָ ַבּשׁ ַ ּשׁ ְלָחן ֶנֶגד צְֹרָרי, ּדִ ֲערְֹך ְלָפַני ׁשֻ ּתַ

י  ל-ְיֵמי ַחּיָ פּוִני ּכָ ַאְך טֹוב ָוֶחֶסד ִיְרּדְ
ֵבית-ה' ְלאֶֹרְך ָיִמים.  תהילים כ"ג י ּבְ ְבּתִ ְוׁשַ

כל הקהל אומר קדיש יחדיו   

א. ֵמּה ַרָבּ ׁש ְשׁ ל ְוִיְתַקַדּ ַדּ ִיְתַגּ
יֵחּה[. ְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְיֵמי ְמִשׁ י ְבָרא ִכְרעּוֵתּה, ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ]ְוַיְצַמח ֻפּ ָעְלָמא ִדּ ְבּ

ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ָרֵאל, ַבּ ית ִיְשׂ י ְדָכל ֵבּ יכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵיּ ַחֵיּ ְבּ
א ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּא. ֵמּה ַרָבּ ְיֵהא ְשׁ

ִריְך הּוא. א, ְבּ ֻקְדָשׁ ֵמּה ְדּ ל ְשׁ ה ְוִיְתַהָלּ ר ְוִיְתַעֶלּ א ְוִיְתַהָדּ ׂ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵשּ ח ְוִיְתָפּ ַבּ ַתּ ַרְך ְוִיְשׁ ִיְתָבּ
ָחָתא  ְבּ ְשׁ יָרָתא, ֻתּ ְרָכָתא[ ְוִשׁ ל ִבּ א ִמָכּ א ְלֵעָלּ ְרָכָתא ]בעשרת ימי תשובה: ְלֵעָלּ ל ִבּ א ִמן ָכּ ְלֵעָלּ

ָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ֲאִמיָרן ְבּ ְוֶנָחָמָתא, ַדּ
יָזָבא ּוְרפּוָאה  ָבע ִויׁשּוָעה ְוֶנָחָמה ְוֵשׁ ַמָיּא, ַחִיּים ְוָשׂ א ִמן ְשׁ ָלָמא ַרָבּ נוסח הספרדים: ְיֵהא ְשׁ

ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן. ָלה, ָלנּו ּוְלָכל ַעּמֹו ִיְשׂ ָרה ְוֵריַוח ְוַהָצּ ה ּוְסִליָחה ְוַכָפּ ּוְגֻאָלּ
ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ל ִיְשׂ ַמָיּא, ְוַחִיּים ָעֵלינּו ְוַעל ָכּ א ִמן ְשׁ ָלָמא ַרָבּ לפי נוסח אשכנז: ְיֵהא ְשׁ

ל  לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָכּ ַרֲחָמיו[ ָשׁ ה ]ְבּ ְמרֹוָמיו, הּוא ַיֲעֶשׂ לֹום[ ִבּ לֹום ]בעשרת ימי תשובה: ַהָשּׁ ה ָשׁ עֹוֶשׂ
ֵבי ֵתֵבל,/ ְוִאְמרּו ָאֵמן. ל יֹוְשׁ ָרֵאל,/ ְוַעל ָכּ ִיְשׂ
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ן  ל-ָהָאָדם ְוַהַחי ִיּתֵ ר הּוא סֹוף ּכָ ֲאׁשֶ ה ּבַ ּתֶ ית ִמׁשְ ֶכת ֶאל-ּבֵ ית-ֵאֶבל ִמּלֶ טֹוב ָלֶלֶכת ֶאל-ּבֵ
ֶאל-ִלּבֹו.  קהלת ז' ב

י ִמי ְיִביֶאּנּו ִלְראֹות  י-הּוא ֶחְלקֹו, ּכִ יו ּכִ ַמֲעׂשָ ַמח ָהָאָדם ּבְ ר ִיׂשְ י ֵאין טֹוב ֵמֲאׁשֶ ְוָרִאיִתי ּכִ
ְהֶיה ַאֲחָריו. שם ג' כב ּיִ ֶמה ׁשֶ ּבְ

יָה ְוִתְפֶאֶרת לֹו  ִהיא ִתְפֶאֶרת ְלעֹוׂשֶ בֹור לֹו ָהָאָדם? ּכֹל ׁשֶ ּיָ ָרה ׁשֶ י אֹוֵמר: ֵאיזֹוִהי ֶדֶרְך ְיׁשָ ַרּבִ
ִמן ָהָאָדם. אבות פרק ב' משנה א'

ה ְתבּוָנה.  ה ֵעָצה, ַמְרּבֶ ה ָחְכָמה. ַמְרּבֶ יָבה, ַמְרּבֶ ה ְיׁשִ הּוא )הלל הזקן( ָהָיה אֹוֵמר: ... ַמְרּבֶ
י  ם טֹוב, ָקָנה ְלַעְצמֹו. ָקָנה לֹו ִדְבֵרי תֹוָרה, ָקָנה לֹו ַחּיֵ לֹום. ָקָנה ׁשֵ ה ׁשָ ה ְצָדָקה, ַמְרּבֶ ַמְרּבֶ

א. אבות ב' ז' ָהעֹוָלם ַהּבָ

ין לֹו ְלָאָדם לֹא ֶכֶסף ְולֹא ָזָהב ְולֹא ֲאָבִנים טֹובֹות  ל ָאָדם ֵאין ְמַלּוִ ִטיָרתֹו ׁשֶ ַעת ּפְ ׁשְ ּבִ
ְנֶחה אֹוָתְך  ְכָך ּתַ ִהְתַהּלֶ ֱאַמר )משלי ו'( ּבְ ּנֶ ְלָבד, ׁשֶ ים טֹוִבים ּבִ א ּתֹוָרה ּוַמֲעׂשִ ִלּיֹות, ֶאּלָ ּוַמְרּגָ

יֶחָך. אבות ו' ט' מֹור ָעֶליָך ַוֲהִקיצֹוָת ִהיא ְתׂשִ ׁשְ ָך ּתִ ְכּבְ ׁשָ ּבְ

ַבר ְנָחָמה ַלֲאֵבִלים.  לֹו:  ֱאמֹור ְדּ ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש ִלְמתּוְרְגָמן ׁשֶ
ַתח ְוָאַמר:  ּפָ

ה,  ֵאֶבל ַהּזֶ ִאין ּבָ ִעים, ַהְמֻדּכָ ַאֵחינּו ַהְמֻיּגָ
ֶכם ַלֲחקֹר ֶאת זֹאת:  נּו ִלּבְ ּתְ

ית.   ת ְיֵמי ְבֵראׁשִ ׁשֶ ֵ זֹאת ִהיא עֹוֶמֶדת ָלַעד, ְנִתיב הּוא ִמּשׁ
ּתּו.   ים ִיׁשְ תּו, ַרּבִ ים ׁשָ ַרּבִ

ה ַאֲחרֹוִנים.   ּתֵ ְך ִמׁשְ ה ִראׁשֹוִנים ּכָ ּתֵ ִמׁשְ ּכְ
רּוְך ְמַנֵחם ֲאֵבִלים. ַעל ֶנָחמֹות ְיַנֵחם ֶאְתֶכם, ּבָ ַאֵחינּו, ּבַ

תלמוד בבלי, מסכת כתובות דף ח' ע"ב

ָבֵרְך ַעל ַהּטֹוָבה. )משנה מסכת ברכות( ְמּ ם ׁשֶ ׁשֵ ב ָאָדם ְלָבֵרְך ַעל ָהָרָעה, ּכְ ַחּיָ
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ה ּבֹוִכים. ִחָלּ ְתּ
ן. ִכי ִמְתַאֵבּ ְך ַהֶבּ ַאַחר-ָכּ

ָבר ֶאָחד ְוָיִחיד: ְך זֹוְכִרים ָדּ ַאַחר-ָכּ
ן. ֶאת ְנִפיַלת ַהֵבּ

ָבר. ְוֵאין אֹוְמִרים ָדּ
ָמע. ְשׁ ם ְוַעל ַמה-ּנִ ֶשׁ ִרים ַעל ֶגּ אֹו ְמַדְבּ

הּו. ּ הּו עֹוד. ְועֹוד ַעל ַמֶשׁ ּ ְוַעל ַמֶשׁ
ַמע. ְשׁ ה לֹא ִתּ ין כֹּ ְוָהאֶֹזן ֵבּ

ְוׁשֹוְתִקים.
ִבים. ְוָקִמים. ְוׁשּוב. א. ְויֹוְשׁ ֵסּ ְוָקִמים ִמן הִכּ

ָבר ֶאָחד ְוָיִחיד: ְויֹוְדִעים ָדּ
לֹא ָיׁשּוב. 
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