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ִאְלָמֵלא ָחָטא ָאָדמ ָהִראשֹונ, ֹלא ָהְיָתה ְּכָלל ִמיָתה ָּבעֹוָלמ. ְלַאַחר 
ַהֵחְטא ִנְגַזר ַעל ָהָאָדמ ֶשֹּלא ִיְחֶיה ָלֶנַצח, ּוְכמֹו ֶשֶּנֶאַמר (בראשית 
ג, יט): "ִּכי ָעָפר ַאָּתה ְוֶאל ָעָפר ָּתשּוב". ַמה ַּיַח- ַהַּיַהדּות ַלָּמֶות?

ֶא-לֹוַּה  ֵחֶלק  ֶשִהיא  ַהְּנָשָמה,  ֵהנ  ָּבעֹוָלמ.  ִחּיּוִבי  ַּתְפִקיד  ַלִּמיָתה 
ַמְחַצְבָּתמ.  ָשִבימ ְלצּור  ָהַאָדָמה,  ִמנ  ַהּגּופ, ֶשְּמקֹורֹו  ְוֵהנ  ִמַּמַעל, 
ָשמ ֵהמ ִמְזַּדְּכִכימ ּוִמְתַעִּלימ ִלְקַראת ִחּבּוָרמ ַהִּנְצִחי ֵמָחָדש, ִעמ 

ְּתִחַּית ַהֵּמִתימ.
ָּבה ְלָכְכ ִהיא,  ִּ ַּגמ ָאָדמ ַהֶּנְחָשב ַצִּדיק ָּגמּור, ָימּות ִּכְשָאר ְּבֵני ָהָאָדמ. ַה
ְּבֵני ָהָאָדמ, ְּבִלי ֶקֶשר ְלַמַעֵשיֶהמ. ַהִּמיָתה  ִנְגְזָרה ַעל ְּכַלל  ֶשַהִּמיָתה 
ְמַ-ַּיַעת ָלָאָדמ ְלַהִּגיַע ִלְמִציאּות טֹוָבה יֹוֵתר, ְמִציאּות ְשֵלָמה - ָּבּה 
ֶשָעִתיד  ַהּגּופ  ַהּגּופ.  ִעמ  יֹוֵתר  טֹוָבה  ְּבצּוָרה  ִלְחיֹות  ּתּוַכל  ַהְּנָשָמה 

ָלקּומ ִלְתִחָּיה, ִיְהֶיה ּגּופ שֹוֶנה. הּוא ִיְהֶיה ָנִקי ְוַזְכ ַהְרֵּבה יֹוֵתר.
ְוַהִּנְפָטר  ְוָשלֹומ,  ַח-  ַאַבּדֹונ,  ֵאיֶנּנּו  ֶשַהָּמֶות  ְמִביִנימ  ֶשָאנּו  ַאפ 
ִנְמָצא ַעָּתה ְּבעֹוָלמ ַאֵחר ֶשֻּכּלֹו טֹוב, ַהְּפֵרָדה ֵמאֹותֹו ָאָדמ ָקָשה 
ָקרֹוב,  ֵמָאָדמ  ְּפֵרָדה  ְּפֵרָדה.   - ִהיא  ֶּכנ  ִּכְשָמּה  ַהְּפִטיָרה,  ָעֵלינּו. 
ְזַמנ  ְלֶמֶשְכ  ִּבְפֵרָדה  ְּכֶשְּמֻדָּבר  ֶשֵּכנ  ָּכל  ָקָשה,  ִלְזַמנ מּוָעט,  ַאִפּלּו 

ִּבְלִּתי ֻמְגָּדר, ַעד ְּתִחַּית ַהֵּמִתימ (בתפילה שתהיה בקרוב).
ַמַחָלה,  ֵאיָנּה  ָהעֹוָלמ,  ִמנ  ִנְפָטר  ֶשָאָדמ  ָּבה  ִּ ַה  - ְלָהִעיר  ֵיש  עֹוד 
ְּתאּוָנה ְוָכל ַּכּיֹוֵצא ָּבֶזה. ַהָּקדֹוש ָּברּוְכ הּוא קֹוֵצב ַחָּייו ֶשל ָאָדמ, 
ְלַ-ֵּימ ֶאת ַּתְפִקידֹו ָּבעֹוָלמ ַהֶּזה. ַהַּמַחָלה,  ְוקֹוֵבַע ָמַתי הּוא ָצִריְכ 
ַהְּתאּוָנה ְוַכּדֹוֶמה, ַרק הֹוִציאּו ֶאל ַהֹּפַעל ֶאת ַהַהְחָלָטה ֶשל ַהָּקדֹוש 
ָּבה ִלְפִטיַרת ָהָאָדמ ִּבְזַמנ ְמֻ-ָּימ ִהיא ְרצֹונֹו ֶשל ה'  ִּ ָּברּוְכ הּוא. ַה
ִיְתָּבַרְכ. ִעמ ָּכל ַהּקִֹשי ַּבָּדָבר, ִמְצָוה ָעֵלינּו ְלַקֵּבל ֶאת ְּגֵזָרתֹו ִיְתָּבַרְכ.
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ִמי ֶשֵּמת לֹו ֶאָחד ִמִּשְבָעה ְקרֹוִבימ, ֶשֵהמ: ָאב, ֵאמ, ַּבַעל אֹו ִאָּשה, 
ָאח, ָאחֹות, ֵּבנ, ַּבת - ַחָּיב ְלִהְתַאֵּבל ָעָליו. ִמְּשַעת ַהְּפִטיָרה ְוַעד 
ַעֵשה,  ִמְצוֹות  ִמָּכל  ּוָפטּור  ועצב),  צער  (לשונ  אֹוֵננ  ִנְקָרא  ַהְּקבּוָרה 
ְּבָכל ַהִּמְצוֹות, ִמְּלַבד ִמְצַות  ְוַחָּיב  ִנְקָרא ָאֵבל,  ּוְלַאַחר ַהְּקבּוָרה  

ְּתִפִּלינ ַּבּיֹומ ָהִראשֹונ ָלַאֵבלּות.
ָּפטּור  ָקָטנ  אּוָלמ  ְּבָגדֹול,  ַּדְוָקא  הּוא  ְוַאִנינּות  ַאֵבלּות  ִחּיּוב 
ֵכנ, קֹוְרִעימ ֶאת  ִּפי  ַעל  ַאפ  ִחּנּוְכ.  ְלִגיל  ִהִּגיַע  ַאִפּלּו  ִמְּלִהְתַאֵּבל, 

ְּבָגָדיו, ּוְמַחְּנִכימ אֹותֹו לֹוַמר ַקִּדיש ַעל ָאב ָוֵאמ.
ְוֵאינֹו  ּוִמְתַּפֵּלל,  ְשַמע  ְקִריַאת  קֹוֵרא  ֵאינֹו  ְמָבֵרְכ,  ֵאינֹו  ָהאֹוֵננ 
ִמְתַעֵּטפ ְּבַטִּלית ּוֵמִניַח ְּתִפִּלינ, ְוַאפ ִאמ רֹוֶצה ְלַהְחִמיר ַעל ַעְצמֹו 

ּוְלַקֵּימ ֶאת ַהִּמְצוֹות - ֵאינֹו ַרַּשאי.
ִּכְכָלל, ַהִּדיִנימ ַהַּשָּיִכימ ְּבָאֵבל ָחִלימ ַעל ָהאֹוֵננ, ְוָלֵכנ ָא-ּור הּוא 
ִּבְרִחיָצה, ִּתְ-ֹּפֶרת, ְמָלאָכה, ַּתְלמּוד ּתֹוָרה וכו', ְוַאפ ֵאינֹו ַרַּשאי 
ִמְנַעֵלי  ִלְנעֹל  לֹו  ֻמָּתר  אּוָלמ  ְמֻכָּבִ-ימ;  ִּבְבָגִדימ  ְּבָגָדיו  ְלַהַחִליפ 
ְּבִ-ּדּור  ִלְטרַֹח  ֶשּיּוַכל  ְּכֵדי  ֵּביתֹו,  ִמֶּפַתח  ָלֵצאת  ַרַּשאי  ְוַאפ  עֹור, 

ַהְּלָוָיה ְוַהְּקבּוָרה.
א ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה, ֶאָּלא יֹוֵשב ַעל ָהָאֶרצ  ֵּ ָהאֹוֵננ ֵאינֹו יֹוֵשב ַעל ַּגֵּבי ִּכ
ְּכֶדֶרְכ ֶשּיֹוֵשב ִּביֵמי ַהִּשְבָעה. אּוָלמ, ַּכַאֶשר ְמַטֵּפל ְּבִעְנְיֵני ַהְּקבּוָרה 
א, ְּכֵדי ֶשֹּלא ָיבֹוא ְלִהָּמַנע ִמִּטּפּול  ֵּ ְוַהְּלָוָיה, ֻמָּתר לֹו ֵליֵשב ַעל ִּכ

ִּבְקבּוַרת ַהֵּמת ּוַבְּלָוָיה (ורבימ נהגו להקל בישיבה על כי-א בכל האנינות).
ָהאֹוֵננ ַרַּשאי ֶלֶאכֹל ְוִלְשּתֹות, אּוָלמ ָא-ּור ַּבַאִכיַלת ָּבָשר ּוְשִתַּית 
ַיִינ, ְוֵיש ִמי ֶשָּכַתב ֶשֵאינ ָראּוי ֶשּיֹאַכל ִמיֵני ַמְמָּתִקימ. ְּבָכל ֹאֶפנ, 

ֵאינֹו ְמָבֵרְכ ִלְפֵני ְוַאַחֵרי ַאִכיָלתֹו.
ִמי ֶשְּקרֹובֹו ִנְפַטר ְּבַשָּבת אֹו ְּביֹומ ִשִּשי ְוֶטֶרמ ִנְקַּבר, ֵאינֹו נֹוֵהג ִּדיֵני 
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ַאִנינּות ְּבַשָּבת, ְוַחָּיב ְּבָכל ַהִּמְצוֹות, ּוֻמָּתר ַּבַאִכיַלת ָּבָשר ּוְשִתַּית 
ַיִינ, ּוְמָבֵרְכ ַעל ַאִכיָלתֹו ְּתִחָּלה ָו-ֹופ, ּוְמַקֵּדש ַּבַּלְיָלה ּוַבּיֹומ, ְוַרַּשאי 
ַהּנֹוַהִגימ  ָהַאֵבלּות  ִמְנַהֵגי  אּוָלמ  ְלִהְתַּפֵּלל,  ַהְּכֶנֶ-ת  ְלֵבית  ֵליֵלְכ 

ְּבַשָּבת, נֹוַהִגימ ַּגמ ּבֹו.
ַעְרִבית  ְלִהְתַּפֵּלל  ְלַהְקִּדימ  ֶשָּצִריְכ  אֹוְמִרימ  ֵיש  ַשָּבת,  ְּבמֹוָצֵאי 
ִמְּבעֹוד יֹומ ֵהֵחל ִמְּפַלג ַהִּמְנָחה (דהיינו, שעה ורבע קודמ הלילה), קֶֹדמ 
ְיָבֵרְכ  ְוֹלא  ַהְּתִפָּלה,  ַיְבִּדיל ַעל ַהּכֹו- ַאַחר  ְוַגמ  ָהַאִנינּות,  ֶשָחָלה 
ְוַהֵּנר, ֶשַהֵרי ֶטֶרמ ָיְצָאה ַשָּבת. ְוֵיש אֹוְמִרימ ֶשֹּלא  ַעל ַהְּבָשִמימ 
ִיְתַּפֵּלל ַעְרִבית ְוֹלא ַיְבִּדיל ִמְּבעֹוד יֹומ, ֶאָּלא ִיְתַּפֵּלל ְוַיְבִּדיל ְלַאַחר 

ַהְּקבּוָרה (ונראה שככ מנהג רוב העולמ).
ְּבָכל ֹאֶפנ ֻמָּתר ְלאֹוֵננ ֶלֶאכֹל ְוִלְשּתֹות ְּבמֹוָצֵאי ַשָּבת ְּבֹלא ַהְבָּדָלה, 
ְוֵכנ ַלַעשֹות ְמָלאָכה, ְוטֹוב ֶשּיֹאַמר קֶֹדמ ֶשעֹוֶשה ְמָלאָכה: "ָּברּוְכ 

ַהַּמְבִּדיל ֵּבינ קֶֹדש ְלחֹל".
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ַהַּנְפִשית  ַהְּקִריָעה  ֶאת  ְמַ-ֶּמֶלת  ַהֶּבֶגד,  ֶשל  ַהִפיִזית  ַהְּקִריָעה 
ֶאת  ִלְפרֹק  ָלַאֵבִלימ  ְמַאְפֶשֶרת  ַהְּקִריָעה  ָהַאֵבִלימ.  ֶשעֹוְבִרימ 

ַצַעָרמ ְּבֹאֶפנ ַמַעִשי.
ְּדַבר  ְּכֶשּנֹוַדע  אֹו  ַהְּנָשָמה  ְיִציַאת  ִּבְשַעת  ִלְקרַֹע  ָהָיה  ַהִּדינ  ִמנ 
ַהְּפִטיָרה, אּוָלמ ָנַהגּו ְּברֹב ְקִהּלֹות ִיְשָרֵאל ִלְדחֹות ֶאת ַהְּקִריָעה. 
ְּבֵבית  ַהְּלָוָיה  ְלַאַחר  ִלְקרַֹע  ַהִּמְזָרח  ְוֵעדֹות  ָפַרִּדימ  ְּ ַה ִמְנַהג 
ַהַהְבָרָאה,  ְ-ֻעַּדת  קֶֹדמ  ִשְבָעה,  יֹוְשִבימ  ּבֹו  ַּבַּבִית  אֹו  ַהְּקָברֹות 
ִלְקרַֹע  נֹוַהִגימ  ַהֵּתיָמִנימ  ַהְּלָוָיה.  קֶֹדמ  ִלְקרַֹע  ָהַאְשְּכָנִזימ  ּוִמְנַהג 

ְּכִעַּקר ַהִּדינ, ִּבְזַמנ ְיִציַאת ַהְּנָשָמה אֹו ְּכֶשּנֹוַדע ְּדַבר ַהְּפִטיָרה.
ְלַחֵּבר  ָלֶהנ  ֵיש  ַהְּקִריָעה  ּוְלַאַחר  ִּכְגָבִרימ,  ִּבְקִריָעה  ַחָּיבֹות  ָנִשימ 

ֶאת ַהֶּקַרע ְּבֶאְמָצעּות ִ-ַּכת ִּבָּטחֹונ.
ָצִריְכ  ִּביִשיָבה -  ְוִאמ ָקַרע  ַּבַעִמיָדה,  ְצִריָכה ְלֵהָעשֹות  ַהְּקִריָעה 

ִלְקרַֹע ְקִריָעה נֹוֶ-ֶפת.
ַעל  ִלְקִריָעה  ְוִאּמֹו  ָאִביו  ַעל  ְקִריָעה  ֵּבינ  ֶהְבֵּדִלימ  ִמְ-ַּפר  ֶיְשָנמ 

ְשָאר ְקרֹוִבימ. ְנַצֵּינ ַחִמָּשה ֶהְבֵּדִלימ ִעָּקִרִּיימ:
א. ַעל ָאִביו ְוִאּמֹו נֹוַהִגימ ִלְקרַֹע ִמַּצד ְשמֹאל, ְוַעל ְשָאר ְקרֹוִבימ 

ִמַּצד ָיִמינ.
ב. ַעל ָאִביו ְוִאּמֹו ָצִריְכ ִלְקרַֹע ַעד ְּכֶנֶגד ִלּבֹו, ְוַעל ְשָאר ְקרֹוִבימ 

קֹוֵרַע ֶטַפח (כ-8 -"מ) ִּבְלַבד.
ג. ַעל ָאִביו ְוִאּמֹו, ֵיש ִחּיּוב ִלְקרַֹע ֶאת ָּכל ַהֻחְלצֹות ֶשָּלבּוש ָּבֶהנ, 

ְוַעל ְשָאר ְקרֹוִבימ ַרק ֶאת ַהֻחְלָצה ָהֶעְליֹוָנה ֶשָעָליו.
ד. ַעל ָאִביו ְוִאּמֹו קֹוֵרַע ְלעֹוָלמ, ְוַעל ְשָאר ְקרֹוִבימ ַרק ַּבִּשְבָעה.

ְקרֹוִבימ  ְשָאר  ְוַעל  ְּבַפְרֶה5ְָיא,  ִלְקרַֹע  ָצִריְכ  ְוִאּמֹו  ָאִביו  ַעל  ה. 
ַרַּשאי ִלְקרַֹע ְּבִציְנָעא.
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קֶֹדמ ַהְּקִריָעה ְמָבֵרְכ: "ָּברּוְכ ַאָּתה ה' ֶא-ֹלֵהינּו ֶמֶלְכ ָהעֹוָלמ ַּדַּינ 
ְיֵדי  ַנַעֵשית ַעל  ַהִּמְנָהג הּוא ֶשְּתִחַּלת ַהְּקִריָעה  ָהֶאֶמת", ְוקֹוֵרַע. 

ַאֵחר, ְוֶהְמֵשָכּה ַעל ְיֵדי ָהָאֵבל ַעְצמֹו.
ֶאת  ִלְקרַֹע  ָצִריְכ  ֵאינֹו  ַאְכ  ֶשָעָליו,  ַהֻחְלָצה  ֶאת  קֹוֵרַע  ָהָאֵבל 

ַהְּמִעיל, ַהּגּוִפָּיה אֹו ַהִּפיָג'ָמה, ִאמ ָלבּוש ָּבֶהמ.
ִאמ ָהָאֵבל ָלבּוש ְּבֶבֶגד ָיָקר, ֻמָּתר לֹו ְלַהְחִליפֹו ְּבֶבֶגד ָּפשּוט יֹוֵתר 

ְלצֶֹרְכ ַהְּקִריָעה.
ִּביֵמי ַהִּשְבָעה ֵאינ ָהָאֵבל ַמַחִליפ ְּבָגָדיו, אּוָלמ ִּבְמקֹומ צֶֹרְכ ָּגדֹול 
ִנָּתנ ְלָהֵקל, ּוְכגֹונ ֶשַהֶּבֶגד ָ-פּוג ְּבֵזָעה. ַּכַאֶשר ַמַחִליפ ַהֶּבֶגד, ֵאינ 
לֹו ִלְלּבֹש ֶּבֶגד ְמֻכָּב-, ְוקֶֹדמ ֶשִּיְלַּבש ַהֶּבֶגד - ִיֵּתנ ְלַאֵחר ְלָלְבשֹו 
 - הֹוָריו  ַעל  ָאֵבל  הּוא  ִאמ  ַהֶּבֶגד,  ֶשֶהֶחִליפ  ְלַאַחר  מּוָעט.  ְזַמנ 

ָצִריְכ ִלְקרַֹע שּוב, ְוִאמ הּוא ָאֵבל ַעל ְשָאר ְקרֹוִבימ - ֵאינֹו ָצִריְכ.
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ַהִּנְפָטר,  ְּבָטָהַרת  ַלַע-ֹק  ַקִּדיָשא  ַהֶחְבָרה  ַאְנֵשי  ְּימּו  ִּ ֶש ְלַאַחר 
עֹוְבִרימ ְלַהְ-ִּפיד אֹותֹו. ִמְצַות ַהֶהְ-ֵּפד ְּגדֹוָלה ִהיא ַעד ְמֹאד, ְוֵיש 
ְלַהְ-ִּפיד אֹותֹו ָּכָראּוי לֹו, ְּדַהְינּו, ְלַהְזִּכיר ְּדָבִרימ טֹוִבימ ֶשָהיּו ּבֹו. 
ִנָּתנ ַאפ ְלהֹוִ-יפ ַעֵליֶהמ ְקָצת, אּוָלמ ֵאינ לֹוַמר ְּדָבִרימ ֶשֹּלא ָהיּו 

ַקָּיִמימ ֶאְצלֹו ְּכָלל.
ַהֶהְ-ֵּפד ַנַעֶשה ְּבֶדֶרְכ ְּכָלל ְּבֵבית ַהְּלָויֹות, ָ-מּוְכ ְלֵבית ַהְּקָברֹות. 
ַהַחִּיימ,  ַמְשָמעּות  ַעל  ַלְחשֹב  ַהָּקָהל  ֶאת  ְמעֹוְרִרימ  ַּבֶהְ-ֵּפד 

ּוְלִהְתַחֵּזק ְּבַמַעִשימ טֹוִבימ.
ְּכֵשמ ֶשַּמְ-ִּפיִדימ ֶאת ָהַאָנִשימ, ָּכְכ ַמְ-ִּפיִדימ ֶאת ַהָּנִשימ. ַּגמ ֶאת 
ַהְּקַטִּנימ (בני חמש-שש) ִמְצָוה ְלַהְ-ִּפיד, ּוַמְ-ִּפיִדימ אֹוָתמ ִּבְדָבִרימ 

טֹוִבימ ֶשָהיּו ָּבֶהמ אֹו ֶשֶּיְשָנמ ְּבהֹוֵריֶהמ.
ֵיש  ַהִּנְפָטר.  ֶאת  ַמְ-ִּפיִדימ  ֵאינ  ַּתַחנּונ,  אֹוְמִרימ  ֶשֵאינ  ְּבָיִמימ 
ּוְפֵרָדה  ִהְתעֹוְררּות  ִּדְבֵרי  ְוֵיש ֶשאֹוְמִרימ  ְּכָלל,  ַמְ-ִּפיִדימ  ֶשֵאיָנמ 

ְקָצִרימ, ֶשֵאיָנמ ְמעֹוְרִרימ ְלֶבִכי.

שלמא"),  ("יהא  ַקִּדיש  ָהַאֵבִלימ  אֹוְמִרימ  ַהֶהְ-ֵּפד  ִּדְבֵרי  ְלַאַחר 
ע ַהְּלָוָיה. ִמְצַות ַהְּלָוָיה ְּגדֹוָלה ִהיא  ַּ פ יֹוֵצא ְלַמ ֵּ ְוַהָּקָהל ֶשִהְתַא
ַּבְּלָוָיה,  ַהִּמְשַּתֵּתפ  ַהְּקבּוָרה.  ַעד  ַהִּנְפָטר  ְלַלּוֹות  ְוָראּוי  ְמֹאד,  ַעד 
ְוֵאינ ְּבֶאְפָשרּותֹו ְלַלּוֹות ֶאת ַהִּנְפָטר ַעד ְמקֹומ ַהְּקבּוָרה - ַרַּשאי 
ִלְפרֹש ֵמַהְמַלִּוימ, ִאמ ִלָּוה ֶאת ַהִּנְפָטר ַאְרַּבע ַאּמֹות (כשני מטרימ) 

ְלָכל ַהָּפחֹות, ְוִהְמִּתינ ַעד ֶשַהִּמָּטה ֵּתָעֵלמ ִמנ ָהַעִינ.
ַהִּמָּטה,  ַאַחר  ָלֶלֶכת  ְלִהְשַּתֵּדל  ָלֶהמ  ֵיש  ַהִּנְפָטר,  ֶאת  ַהְמַלִּוימ 
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ע ַהְּלָוָיה אֹוְמִרימ ַהְמַלִּוימ ִמְזמֹור "יֵֹשב  ַּ ְוֹלא ְלָפֶניָה. ּתֹוְכ ְּכֵדי ַמ
ְּב5ֵֶתר ֶעְליֹונ" (תהלימ צא), ּוְלִאָּשה מֹוִ-יִפימ ַּגמ ֶאת "ֵאֶשת ַחִיל" 

(משלי לא).

ֵיש ְמקֹומֹות ַהּנֹוַהִגימ ֶשַהָּנִשימ ֵאיָננ הֹוְלכֹות ַאַחר ַהִּמָּטה ְּכָלל, 
ֵאיָנמ  חלציו)  יוצאי  שאר  (וה"ה  ֶשַהְיָלִדימ  ַהּנֹוַהִגימ  ְמקֹומֹות  ְוֵיש 
הֹוְלִכימ ַאַחר ִמַּטת ַאִביֶהמ, אּוָלמ ַאַחר ִמַּטת ִאָּממ ַרָּשִאימ ֵליֵלְכ 

(כנ המנהג בירושלימ ועוד מקומות בא"י על פי ה-וד).

קֶֹדמ  ֶשִּנְפַטר  ַּבּיֹומ  ַהֵּמת  ֶאת  ִלְקּבֹר  ַהּתֹוָרה  ִמנ  ַעֵשה  ִמְצַות 
ַהְּשִקיָעה, ֶשֶּנֶאַמר (דברימ כא, כג): "ִּכי ָקבֹור ִּתְקְּבֶרּנּו ַּבּיֹומ ַההּוא". 

ְּבנֹוָ-פ ְלָכְכ, ַקָּימ ִאּּור ְלָהִלינ אֹותֹו ַּבַּלְיָלה ְּבִלי ְקבּוָרה.
ָאְמָנמ, ַּכַאֶשר ָהִעּכּוב ִלְכבֹודֹו, ּוְכגֹונ ֶשַּמְמִּתיִנימ ִלְקרֹוָביו ּוַמָּכָריו 
ַהָּבִאימ ֵמָרחֹוק ַלְּלָוָיה - ֻמָּתר ַלַהִלינֹו ּוְלַעֵּכב ֶאת ְקבּוָרתֹו. ְוַאפ 
ַּבַּלְיָלה  ַהִּנְפָטר  ֶאת  ְמִליִנימ  ֶשֵאינ  נֹוַהִגימ  ִּבירּוָשַלִימ  ֵכנ,  ִּפי  ַעל 

ַאִפּלּו ִלְכבֹודֹו.
ֶהָעָפר  ְּבִכּּוי  ֻשָּתִפימ  ִלְהיֹות  ַהֶּקֶבר  ְלַיד  ַהּנֹוְכִחימ  ַעל  ִמְצָוה 
ֶשָּקְברּו  ְלַאַחר  ְלָיד.  ִמָּיד  ַהַּמְעֵּדר  ֶאת  ַיַעִבירּו  ְוֹלא  ַהִּנְפָטר,  ַעל 
ִמֵּכנ  ּוְלַאַחר  ַהִּדינ",  "ִצּדּוק  אֹוְמִרימ  ְּבָעָפר  ְוִכּּוהּו  ַהִּנְפָטר  ֶאת 

אֹוְמִרימ "ַקִּדיש ַהָּגדֹול" (ויש נוהגימ לומר קדיש "יהא שלמא").
ֵיש ֶשָּנַהגּו ְלַהִּניַח ֵזֵרי ְּפָרִחימ ַעל ַהֶּקֶבר ִמָּיד ְלַאַחר ַהְּקבּוָרה, ְוֵכנ 
ַעל  ַמִּניִחימ  ַהְּקָברֹות  ְלֵבית  אֹותֹו  ֶשּמֹוִליִכימ  ְּבָשָעה  ָלֵכנ,  קֶֹדמ 
ִמָּטתֹו - ְוַאפ ֶשְּלַכְּתִחָּלה ֵאינ ָראּוי ַלַעשֹות ֵּכנ, ֵאינ ִלְמחֹות ְּבָיָדמ, 

ֶאָּלא ַרק ַלַהִעיָרמ ְּבַנַחת, ִאמ ִנָּתנ.
ְּבִ-ּיּומ ַהְּלָוָיה נֹוַהִגימ ְלַהִּניַח ֶאֶבנ ַעל ְמקֹומ ַהְּקבּוָרה, ְוָכְכ נֹוַהִגימ 

ְּבָכל ַּפַעמ ֶשעֹוִלימ ַלֶּקֶבר. ְוֵאינ ַלַעלֹות ְלֶקֶבר ַּפַעַמִימ ְּביֹומ.
ִּבְשֵּתי  עֹוְמִדימ  ַהְמַלִּוימ  ֶשְּבֶקֶרב  ֶשַהְּגָבִרימ  נֹוַהִגימ,  ָהַאְשְּכָנִזימ 
ָהעֹוְמִדימ  ֵּביֵניֶהמ.  עֹוְבִרימ  ְוָהַאֵבִלימ  ֵמַהֶּקֶבר,  ְּבֶמְרָחק  שּורֹות 
ְּבשּוָרה אֹוְמִרימ: "ַהָּמקֹומ ְיַנֵחמ אֹוְתָכ/ֶאְתֶכמ ְּבתֹוְכ ְשָאר ַאֵבֵלי 
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ְוַהֵּתיָמִנימ  עֹוד").  ְלַדַאָוה  תֹוִ-יפּו  "ְוֹלא  מו-יפימ:  (ויש  ִוירּוָשַלִימ"  ִצּיֹונ 
נֹוַהִגימ, ֶשָהַאֵבִלימ עֹוְמִדימ אֹו יֹוְשִבימ ְּבשּוָרה ְּבָ-מּוְכ ַלְיִציָאה 
ּוְמַנַחִמימ  ֶאְצָלמ  ֶאָחד-ֶאָחד  ָּבִאימ  ְוַהְמַלִּוימ  ַהְּקָברֹות,  ִמֵּבית 
אֹוָתמ: "ְּתֻנַחמּו ִמנ ַהָּשַמִימ", ְוָהַאֵבִלימ עֹוִנימ "ָאֵמנ" ַאַחר ָּכל 
ָפַרִּדימ ְוֵעדֹות ַהִּמְזָרח, ַהָּדָבר ָּתלּוי ַּבִּמְנָהג  ְּ ֶאָחד ְוֶאָחד. ֵאֶצל ַה
- ֶשֵּיש ֶשָּנַהגּו ְלַנֵחמ ְּבשּוָרה ְלַאַחר ַהְּקבּוָרה, ּוְמַנַחִמימ אֹוָתמ: 

"ְּתֻנַחמּו ִמנ ַהָּשַמִימ", ְוֵיש ֶשֹּלא ָנַהגּו ְלַנֵחמ ְּבשּוָרה.
ַלַחזֹר  ֶשֹּלא  ָנכֹונ  ַהְּלָוָיה,  ְלַאַחר  ַהְּקָברֹות  ִמֵּבית  ָשִבימ  ַּכַאֶשר 
ַהְּקָברֹות  ְּבֵבית  ְּבִבּקּור  אּוָלמ  ַהִּמָּטה,  ִעמ  ֶשָהְלכּו  ֶּדֶרְכ  ְּבאֹוָתּה 

ֶשֹּלא ִּבְזַמנ ְלָוָיה, ֵאינ צֶֹרְכ ְלִהָּמַנע ִמַּלַחזֹר ְּבאֹוָתּה ֶּדֶרְכ.

ְלָבֵרְכ  ַהְּקָבִרימ, ֵיש  ְלַאַחר ֶשרֹוֶאה ֶאת  ַהְּקָברֹות,  ְלֵבית  ַּבְּכִניָ-ה 
ִּבְרַּכת "ַאֶשר ָיַצר ֶאְתֶכמ ַּבִּדינ". ְּבַהְרֵּבה ִמָּבֵּתי ָהַעְלִמינ ְּבָרָכה זֹו 
ְּכתּוָבה ַּבְּכִניָ-ה, ְלתֹוֶעֶלת ַהִּנְכָנִ-ימ. ִנָּתנ ְלָבֵרְכ ְּבָרָכה זֹו ַרק ִאמ 
ֹלא ָהָיה ְּבֵבית ְקָברֹות ֶזה ְּבֶמֶשְכ ְשֹלִשימ יֹומ. ְּכמֹו ֵכנ, ִאמ יֹוֵדַע 
ְיָבֵרְכ ַאפ ִאמ ִּבֵּקר ָשמ ְוֹלא ָעְברּו  ֶשּנֹוַ-פ ָשמ ַאִפּלּו ֶקֶבר ֶאָחד, 

ְשֹלִשימ יֹומ.
ִאמ ֹלא ֵּבַרְכ ְּכֶשִּנְכַנ- ְלֵבית ַהְּקָברֹות, ָיכֹול ְלָבֵרְכ ָּכל ְזַמנ ֶשַעַדִינ 
ִנְמָצא ָשמ, אּוָלמ ָהאֹוֵננ ֹלא ְיָבֵרְכ ְּבָרָכה זֹו ֶאָּלא ְלַאַחר ַהְּקבּוָרה.

ֵאינ ֶלֶאכֹל ְוִלְשּתֹות ְּבָכל ֶשַטח ֵּבית ַהְּקָברֹות ִמּשּומ ַקּלּות רֹאש, 
ִנְפֶרֶדת, ַהִּנְמֵצאת ַּבְּכִניָ-ה ְלֵבית ַהְּקָברֹות - ִנָּתנ  אּוָלמ ִּבְרָחָבה 

ְלָהֵקל. ְּכמֹו ֵכנ, ֵאינ ְלַעֵּשנ 5ִיָגִרּיֹות ְּבֵבית ַהְּקָברֹות.
ֵאינ ְלִהָּכֵנ- ְלֵבית ַהְּקָברֹות ַּכַאֶשר ִציִצּיֹות ַהַּטִּלית ָקָטנ ֶשַּתַחת 
ְּבָגָדיו ְמֻגּלֹות, ְוִלְפֵני ַהְּכִניָ-ה ְלֵבית ַהְּקָברֹות ֵיש ְלַוֵּדא ֶשַהִּציִצּיֹות 

ְמֻכֹּות.
ַעל  ְוַאפ  ַהְּקָברֹות,  ְלֵבית  ְלִהָּכֵנ-  ְּבֵהָריֹונ  ְלָנִשימ  ֻמָּתר  ַהִּדינ,  ִמנ 
ִּפי ֵכנ ִנְמָנעֹות ֵהנ ִמְּלִהָּכֵנ-. ִאָּשה ִנָּדה, ִּבְזַמנ ְרִאָּיָתּה ֹלא ִתָּכֵנ- 
ְלֵבית ַהְּקָברֹות, אּוָלמ ֶשֹּלא ִּבְזַמנ ְרִאָּיָתּה, ַאפ ֶשֹּלא ָטְבָלה ַּכִּדינ, 
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ַרָּשִאית ְלִהָּכֵנ-.
ֵאינ  ְוִאמ  ַהְּקָברֹות,  ְּבֵבית  ַהַּמֵּצבֹות  ַעל  ִמִּלְדרְֹכ  ְלִהָּמַנע  ָראּוי 
ֶאְפָשרּות ַאֶחֶרת - ִנָּתנ ְלָהֵקל, ּוִבְלַבד ֶשֹּלא ַיַעשּו ֵּכנ ְּבֶדֶרְכ ֶקַבע.

ְלַהַעִביר  ְּכֵדי  ַהָּיַדִימ,  ֶאת  ִלּטֹל  נֹוַהִגימ  ַהְּקָברֹות  ִמֵּבית  ַּבְיִציָאה 
ִלְפֵני  ַּגמ  ְיֵדיֶהמ  ִלּטֹל  ַהּנֹוַהִגימ  ְוֵיש  ֶשַעֵליֶהנ,  ַהֻּטְמָאה  רּוַח  ֶאת 
ְלַאַחר  ַהָּיַדִימ  ֶאת  ְלַנֵּגב  ֶשֹּלא  ַהִּמְנָהג,  ַהְּקָברֹות.  ְלֵבית  ְּכִניָ-ָתמ 
ְנִטיָלה זֹו, ְּכֵדי ְלַהְשִאיר ֶאת רֶֹשמ ַהְּלָוָיה ְוִזְכרֹונ ַהִּנְפָטר ְלעֹוד ְזַמנ 

ָמה; ְוִאמ ָקֶשה ֶשֹּלא ְלַנֵּגב, ּוְכגֹונ ִּביֵמי ַהחֶֹרפ - ִנָּתנ ְלָהֵקל.
ְּבנֹוָ-פ ְלָכְכ, ַהִּמְנָהג, ְלַהִּניַח ֶאת ַהַּנְטָלה ְלַאַחר ַהְּנִטיָלה ִּבְמקֹוָמּה, 
ְוֹלא ְלַהַעִביר אֹוָתּה ִמָּיד ְלָיד. עֹוד ָנַהגּו, ֶשֹּלא ְלִהָּכֵנ- ַלַּבִית קֶֹדמ 

ַהְּנִטיָלה, ְוָנכֹונ ֶשֹּלא ְלִהָּכֵנ- ְלֶרֶכב ַעד ֶשּנֹוֵטל.

ָצִריְכ  ִמְנָהִגימ שֹוִנימ ָמַתי  ְוֶיְשָנמ  ְנָּדל,  ַּ ַה ִּבְנִעיַלת  ָהָאֵבל ָא-ּור 
עֹוד  ַהְּקבּוָרה,  ְלַאַחר  ִמָּיד  ַלַחֹלצ  ַהּנֹוַהִגימ  ֵיש  ִמְנָעָליו.  ַלַחֹלצ 
(ככ  ָּבֶזה  ְוַכּיֹוֵצא  ַּבד  ִמְנַעֵלי  נֹוַעִלימ  ּוִבְמקֹוָממ  ַהְּקָברֹות,  ְּבֵבית 
ִמְנַעֵליֶהמ,  ַהחֹוְלִצימ  ְוֵיש  ועדות המזרח);  ומקצת מה-פרדימ  מנהג האשכנזימ 

ַמְכִניִ-ימ ָּבֶהמ ָעָפר, ְוהֹוְלִכימ ָּבֶהמ ַעד ַלָּמקֹומ ּבֹו יֹוְשִבימ ִשְבָעה, 
נעלי בד/גומי  (ככ מנהג האשכנזימ אמ שכחו להביא  ַהִּמְנָעִלימ  ַמַחִליִפימ  ְוָשמ 
לביה"ק); ְוֵיש ַהּנֹוַהִגימ ְלַהַחִליפ ַהִּמְנָעִלימ ַּבַּבִית ּבֹו יֹוְשִבימ ִשְבָעה, 

ְוֹלא קֶֹדמ ָלֵכנ (ככ מנהג רוב ה-פרדימ ועדות המזרח).
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א. ִּבְרַּכת ַּדַּינ ָהֶאֶמת
(איוב א, כא):

ְיָי ָנַתנ ַויָי ָלָקח ְיִהי ֵשמ ְיָי ְמבָֹרְכ.

ָּברּוְכ ַאָּתה ְיָי ֶאֹלֵהינּו ֶמֶלְכ ָהעֹוָלמ ַּדַּינ ָהֶאֶמת.

ב. ִצּדּוק ַהִּדינ

ָּתִמימ  ַהּצּור  ְמבָֹרְכ.  ְיָי  ֵשמ  ְיִהי  ָלָקח,  ַויָי  ָנַתנ  ְיָי  ָהֶאֶמת.  ַּדַּינ  ָּברּוְכ 
ְוָיָשר הּוא.  ָּפָעלֹו ִּכי ָכל ְּדָרָכיו ִמְשָּפט, ֵאל ֶאמּוָנה ְוֵאינ ָעֶול ַצִּדיק 
ְוַתַעמֹד  ְוָתנּוַח  ְּבָשלֹומ  ֵלְכ  ַיַא1ְֶפָכ.  ְיָי  ְּכבֹוד  ִצְדֶקָכ  ְלָפֶניָכ  ְוָהַלְכ 

ְלגֹוָרְלָכ ְלֵקצ ַהָּיִמינ.

ְוָח1ִיד  ְיהָֹוֿה ְּבָכל ְּדָרָכיו  ְוָיָשר ִמְשָּפֶטיָכ. ַצִּדיק  ַצִּדיק ַאָּתה ְיהָֹוֿה 
ְיהָֹוֿה  ִמְשְּפֵטי  ֶאֶמת.  ְותֹוָרְתָכ  ְלעֹוָלמ  ֶצֶדק  ִצְדָקְתָכ  ַמַעָשיו.  ְּבָכל 
ֶאֶמת ָצְדקּו ַיְחָּדו. ַּבַאֶשר ְּדַבר ֶמֶלְכ ִשְלטֹונ, ּוִמי יֹאַמר לֹו ַמה ַּתַעֶשה. 
ְוהּוא ְּבֶאָחד ּוִמי ְיִשיֶבּנּו, ְוַנְפשֹו ִאְּוָתה ַוָּיַעש. ַהּצּור ָּתִמימ ָּפָעלֹו, ִּכי 
ָכל ְּדָרָכיו ִמְשָּפט, ֵאל ֶאמּוָנה ְוֵאינ ָעֶול, ַצִּדיק ְוָיָשר הּוא. ַּדַּינ ָהֶאֶמת 

שֹוֵפט ֶצֶדק ֶוֶאֶמת, ָּברּוְכ ַּדַּינ ָהֶאֶמת, ִּכי ָכל ִמְשָּפָטיו ֶצֶדק ֶוֶאֶמת.
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ְוָזנ  ַּבִּדינ,  ֶאְתֶכמ  ָיַצר  ַאֶשר  ָהעֹוָלמ,  ֶמֶלְכ  ֶאֹלֵהינּו  ְיָי  ַאָּתה  ָּברּוְכ 
ֶאְתֶכמ ַּבִּדינ, ְוִכְלֵּכל ֶאְתֶכמ ַּבִּדינ, ְוֵהִמית ֶאְתֶכמ ַּבִּדינ, ְויֹוֵדַע ִמ1ְַּפר 
ְיָי  ַאָּתה  ָּברּוְכ  ַּבִּדינ,  ֶאְתֶכמ  ּוְלַקֵּימ  ְלַהַחיֹוְתֶכמ  ָעִתיד  ְוהּוא  ֻּכְּלֶכמ, 

ְמַחֵּיה ַהֵּמִתימ.

ָּברּוְכ ַאָּתה ְיהָֹוֿה ֶאֹלֵהינּו ֶמֶלְכ ָהעֹוָלמ, ַאֶשר ָיַצר ֶאְתֶכמ ַּבִּדינ, ְוָזנ 
ֶאְתֶכמ ַּבִּדינ, ְוִכְלֵּכל ֶאְתֶכמ ַּבִּדינ, ְוֶהֶחָיה ֶאְתֶכמ ַּבִּדינ, ְוָא1ַפ ֶאְתֶכמ 
ַּבִּדינ, ְויֹוֵדַע ִמ1ְַּפר ֻּכְּלֶכמ, ְוָעִתיד ְלַהַחיֹוְתֶכמ ְוַלַהִקיְמֶכמ ַּבִּדינ ְלַחֵּיי 

ָהעֹוָלמ ַהָּבא, ָּברּוְכ ַאָּתה ְיהָֹוֿה ְמַחֵּיה ַהֵּמִתימ.
ִיְחיּו ֵמֶתיָכ ְנֵבָלִתי ְיקּומּונ ָהִקיצּו ְוַרְּננּו שְֹכֵני ָעָפר ִּכי ַטל אֹורֹת 

ַטֶּלָכ ָוָאֶרצ ְרָפִאימ ַּתִּפיל.
 

 

ְמַכְלֵּכל  ְלהֹוִשיַע.  ַרב  ַאָּתה  ֵמִתימ  ְמַחֵּיה  ְיָי,  ְלעֹוָלמ  ִּגּבֹור  ַאָּתה 
ְורֹוֵפא  נֹוְפִלימ,  ַרִּבימ, 1ֹוֵמְכ  ְּבַרַחִמימ  ֵמִתימ  ְמַחֵּיה  ְּבֶח1ֶד,  ַחִּיימ 
חֹוִלימ, ּוַמִּתיר ַא1ּוִרימ, ּוְמַקֵּימ ֶאמּוָנתֹו ִליֵשֵני ָעָפר. ִמי ָכמֹוָכ ַּבַעל 
ְּגבּורֹות ּוִמי ּדֹוֶמה ָּלְכ, ֶמֶלְכ ֵמִמית ּוְמַחֶּיה ּוַמְצִמיַח ְישּוָעה. ְוֶנֶאָמנ 

ַאָּתה ְלַהַחיֹות ֵמִתימ.

 

ְוָהִייָת  ַיַחִליצ  ְוַעְצמֶֹתיָכ  ַנְפֶשָכ  ְּבַצְחָצחֹות  ְוִהְשִּביַע  ָּתִמיד  ְיָי  ְוָנַחָכ 
ְּכַגנ ָרֶוה ּוְכמֹוָצא ַמִימ ַאֶשר ֹלא ְיַכְּזבּו ֵמיָמיו. ִּתְשַּכב ְּבָשלֹומ ְוִתיַשנ 

ְּבָשלֹומ ַעד ּבֹוא ְמַנֵחמ ַמְשִמיע ָשלֹומ.
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ְלִעּלּוי  ּוְלִהְתַּפֵּלל  ִלְלמֹד  נֹוַהִגימ  ַהֶּקֶבר,  ֶאת  ִלְפקֹד  ָּבִאימ  ַּכַאֶשר 
ח ַהְּתִפּלֹות ְוַהִּלּמּוד  ַּ ִנְשַמת ַהִּנְפָטר. ֶיְשָנמ ִמְנָהִגימ שֹוִנימ ְּבֵ-ֶדר ּוְבֻנ
ְּבֵבית ָהַעְלִמינ, אּוָלמ ַהַּצד ַהָּשֶוה ֶשָּבֶהמ הּוא ַאִמיַרת ִקְטֵעי ְתִהִּלימ 

ְוִלּמּוד ִמְשָנה, ֶשֵהמ ִעַּקר ִעּלּוי ַהְּנָשָמה.
ֶיְשָנמ  ַלָּשַמִימ".  ִלּבֹו  ֶשְּיַכֵּונ  ּוִבְלַבד  ַהַּמְמִעיט,  ְוַאַחד  ַהַּמְרֶּבה  "ֶאָחד 
ִ-ְדֵרי ִלּמּוד ּוְתִפָּלה ַהַּמַאִריִכימ ְמֹאד, ְוָצִריְכ ִלְשקֹל ְּבכֶֹבד רֹאש ַעד 

ַּכָּמה ִנָּתנ ְלַהַאִריְכ ָּבֶהמ, ֶשֹּלא ְלַהְטִריַח ֶאת ַהִּצּבּור יֹוֵתר ִמַּדי.
ְוַאפ  ִיְשָרֵאל,  ְּבַעמ  ַהְּנהּוִגימ  ַהֶּמְרָּכִזִּיימ  ַהִּמְנָהִגימ  ֶאת  ָּכאנ  ֵהֵבאנּו 
ֶדר  ֵּ ֶשֶאְפָשר ִלְמצֹא ְ-ָפִרימ ְוִ-ּדּוִרימ ֶשֶהֶאִריכּו יֹוֵתר, ָּכַתְבנּו ֶאת ַה

ַהָּנהּוג ְלַמַעֶשה ְּברֹב ַהְּמקֹומֹות.


