
ברכת המזון בבית האבל לימות החול  נוסח ק"ק תימן בלדי יע"א
בשבת, ברכת־המזון כבשאר שבתות, דהיינו שאין מזמנים בנוסח נברך מנחם אבלים, ואין אומרים ברכת 
אבלים, ואפילו אם אין אחרים אוכלים עמו והוא מברך ביחידות או ג' אבלים. אך אין מברכין אותה על 

הכוס, אפילו כשיש שם עשרה. 

דורש תלמיד חכם בסוף הסעודה מעין המאורע. ולאחר מכן נהגו לומר המזמורים כדלהלן:

יֵצִני. ַעל ֵמי  א, ַיְרּבִ ׁשֶ ְנאֹות ּדֶ ְלָדִוד. ְי"ָי ֹרִעי, לֹא ֶאְחָסר: ּבִ ִמְזמֹור 
ֵלי ֶצֶדק, ְלַמַען  ַמְעּגְ ְנֵחִני ּבְ י ְיׁשֹוֵבב. ַיֽ ְמֻנחֹות ְיַנֲהֵלִני: ַנְפׁשִ
ִדי.  ִעּמָ ה  ַאּתָ י  ּכִ ָרע.  ִאיָרא  לֹא  ַצְלָמֶות,  ֵגיא  ּבְ ֵאֵלְך  י  ּכִ ם  ּגַ מֹו:  ׁשְ
ֶנֶגד ֹצְרָרי.  ְלָחן.  ֲעֹרְך ְלָפַני, ׁשֻ ּתַ ְיַנֲחֻמִני:  ה  ָך, ֵהּמָ ַעְנּתֶ ּוִמׁשְ ְבְטָך  ׁשִ
ל ְיֵמי  פּוִני, ּכָ ִיְרּדְ י, ּכֹוִסי ְרָוָיה: ַאְך, טֹוב ָוֶחֶסד  ֶמן ֹראׁשִ ֶ ְנּתָ ַבּשׁ ַ ּשׁ ּדִ

ֵבית ְי"ָי, ְלֹאֶרְך ָיִמים: י ּבְ ְבּתִ י. ְוׁשַ ַחּיָ
ל  ּכָ ים. ַהֲאִזינּו  ל ָהַעּמִ ּכָ ְמעּו ֹזאת  ִלְבֵני־ֹקַרח ִמְזמֹור: ׁשִ ַח  ַלְמַנּצֵ
יר ְוֶאְביֹון:  ֵני ִאיׁש. ַיַחד ָעׁשִ ם ּבְ ֵני ָאָדם ּגַ ם ּבְ ֵבי ָחֶלד: ּגַ ֹיׁשְ
ח  ֶאְפּתַ ָאְזִני.  ל  ְלָמׁשָ ה  ַאּטֶ ְתבּונֹות:  י  ִלּבִ ְוָהגּות  ָחְכמֹות.  ר  ְיַדּבֵ י  ּפִ
ַהּבְֹטִחים  ִני:  ְיסּוּבֵ ֲעֵקַבי  ֲעו ֹן  ָרע.  יֵמי  ֽ ּבִ ִאיָרא  ה  ּמָ ָלֽ ִחיָדִתי:  ִכּנֹור  ּבְ
לֹא  ִאיׁש.  ה  ִיְפּדֶ לֹא־ָפֹדה  ָאח,  לּו:  ִיְתַהּלָ ָרם  ָעׁשְ ּוְבֹרב  ֵחיָלם.  ַעל 
עֹוד  ִויִחי  ְלעֹוָלם:  ְוָחַדל  ם.  ַנְפׁשָ ְדיֹון  ּפִ ְוֵיַקר  ְפרֹו:  ּכָ ֵלאלִֹהים  ן  ִיּתֵ
ִסיל ָוַבַער  י ִיְרֶאה ֲחָכִמים ָימּותּו. ַיַחד ּכְ ַחת: ּכִ ָ ָלֶנַצח. לֹא ִיְרֶאה ַהּשׁ
ֹנָתם  ּכְ ִמׁשְ עֹוָלם.  ְלֽ ימֹו  ּתֵ ּבָ ם  ִקְרּבָ ֵחיָלם:  ַלֲאֵחִרים  ְוָעְזבּו  ֹיאֵבדּו. 
ָיִלין.  ל  ּבַ יָקר  ּבִ ְוָאָדם  ֲאָדמֹות:  ֲעֵלי  מֹוָתם  ִבׁשְ ָקְראּו  ָוֹדר.  ְלדֹור 
ִפיֶהם ִיְרצּו  ֶֽסל ָלמֹו. ְוַאֲחֵריֶהם ּבְ ם ּכֵ ֵהמֹות ִנְדמּו: ֶזה ַדְרּכָ ּבְ ל ּכַ ִנְמׁשַ
ַלּבֶֹקר.  ִרים  ְיׁשָ ָבם  ְרּדּו  ַוּיִ ִיְרֵעם.  ָמֶות  ּתּו,  ׁשַ אֹול  ִלׁשְ ּצֹאן  ּכַ ֶסָלה: 
ד  ִמּיַ י  ַנְפׁשִ ה  ִיְפּדֶ ַאְך־ֱאלִֹהים,  לֹו:  ֻבל  ִמּזְ אֹול,  ׁשְ ְלַבּלֹות  ְוצּוָרם 
בֹוד  ּכְ ה  ִיְרּבֶ י  ּכִ ִאיׁש.  ר  ַיֲעׁשִ י  ּכִ יָרא  ּתִ ַאל  ֶסָלה:  ֵחִני  ִיּקָ י  ּכִ אֹול.  ׁשְ
ַנְפׁשֹו  י  ּכִ בֹודֹו:  ּכְ ַאֲחָריו  ֵיֵרד  לֹא  ַהּכֹל.  ח  ִיּקַ ְבמֹותֹו  לֹא  י  ּכִ יתֹו:  ּבֵ
ֵנַצח  ּדֹור ֲאבֹוָתיו. ַעד  בֹוא ַעד  ּתָ ָלְך:  י ֵתיִטיב  ּכִ ְויֹוֻדָך  ְיָבֵרְך.  יו  ַחּיָ ּבְ

ֵהמֹות ִנְדמּו: ּבְ ל ּכַ יָקר, ְולֹא ָיִבין. ִנְמׁשַ לֹא ִיְראּו אֹור: ָאָדם ּבִ
ָניו  נּו ִויָבְרֵכנּו. ָיֵאר ּפָ לִֹהים. ְיָחּנֵ יר: אֱֽ ְנִגיֹנת, ִמְזמֹור ׁשִ ּבִ ַח  ַלְמַנּצֵ
ְיׁשּוָעֶתָך:  ָכל־ּגֹוִים,  ּבְ ָך.  ְרּכֶ ּדַ ָאֶרץ  ּבָ ָלַדַעת  ֶסָלה:  נּו  ִאּתָ
ים.  נּו, ְלֻאּמִ ְמחּו ִויַרּנְ ׂשְ ם: ִיֽ ּלָ ים ּכֻ ים, ֱאלִֹהים. יֹודּוָך, ַעּמִ יֹודּוָך ַעּמִ
יֹודּוָך  ֶסָלה:  ְנֵחם  ּתַ ָאֶרץ  ּבָ ים,  ּוְלֻאּמִ ִמיׁשֹר.  ים  ַעּמִ ּפֹט  י־ִתׁשְ ּכִ
ְיָבְרֵכנּו,  ְיבּוָלּה.  ָנְתָנה  ֶאֶרץ,  ם:  ּלָ ּכֻ ים  ַעּמִ יֹודּוָך,  ֱאלִֹהים:  ים,  ַעּמִ

ל־ַאְפֵסי־ָאֶרץ: יְראּו אֹותֹו, ּכָ ֱאלִֹהים ֱאלֵֹהינּו: ְיָבְרֵכנּו ֱאלִֹהים, ְוִיֽ
ְלָחן  ֻ ר ֵאַלי ֶזה ַהּשׁ ּנּו. ַוְיַדּבֵ ֲחָסָדיו ָעֵלינּו, ְולֹא ָכלּו ַרֲחָמיו ִמּמֶ ְברּו  ּגָ

ר ִלְפֵני ְיָי: ֲאׁשֶ
ונוטלים מים אחרונים עד פרק שני מן האצבעות, ומנהגינו לקנח אז גם את השפתיים. ומנהגינו לכסות 
הלחם במפה נאה גם בזמן שאין מברכין על היין. ומסלקים כל שיירי המאכלים וכ"ש העצמות והקליפין, 

לכבוד הברכה. ברכת־המזון מנהגינו שאומר הרב בלא כוס, כדי למעט בשמחה.

נוהגים לומר תחילה פסוק זה

ִפי: תֹו ּבְ ִהּלָ ִמיד ּתְ ָכל ֵעת ּתָ ֲאָבְרָכה ֶאת ְיָי ּבְ

ה: ָרָכה ּוְתִהּלָ ל ּבְ בֹוֶדָך ּוְמרֹוַמם ַעל ּכָ ם ּכְ ויש נוהגים להוסיף ִויָבְרכּו ׁשֵ

שלושה או יותר שישבו לאכול יחד, חייבים בזימון.

ֵרְך: ֵרכּו. והם עונים ּבָ המברך אומר ִרּבֹוַתי ּבָ

ּלֹו: ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ ואומר ְנָבֵרְך )מעשרה מוסיף ֵלאלֵֹהינּו( ְמַנֵחם ֲאֵבִלים ׁשֶ

ּלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו: ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ רּוְך )מעשרה מוסיפים ֱאלֵֹהינּו( ְמַנֵחם ֲאֵבִלים ׁשֶ והם עונים ּבָ

ּלֹו  ֶ ִמּשׁ ָאַכְלנּו  ׁשֶ ֲאֵבִלים  ְמַנֵחם  ֱאלֵֹהינּו(  מוסיפים  )מעשרה  רּוְך  ּבָ ואומר  חוזר  והמברך 

ּוְבטּובֹו ָחִיינּו:
ומברך ברכת המזון. ונכון שכולם יברכו עמו מלה במלה בלחש, ויסיימו כל ברכה לפניו שלש תיבות, 

כדי שיענו אמן אחר כל ברכה.

טֹוב,  ּלֹו, ּבְ ּכֻ ן ֶאת ָהעֹוָלם  ְיָי, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ַהּזָ ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
ְוַאל  ָלנּו,  ָחַסר  לֹא  דֹול  ַהּגָ ְוטּובֹו  ּוְבַרֲחִמים.  ֶחֶסד,  ּבְ ֵחן,  ּבְ
ָאמּור,  ּכָ ַלּכֹל.  ּוְמַפְרֵנס  ָזן )ּוֵמִזין(,  י הּוא  ּכִ ָוֶעד.  ר ָלנּו ְלעֹוָלם  ְיַחּסֵ
ְריֹוָתיו  ּבִ ְלָכל  ָמזֹון  ּוֵמִכין  ָרצֹון.  ַחי  ְלָכל  ַיע  ּבִ ּוַמׂשְ ָיֶדָך,  ֶאת  ּפֹוֵתַח 

ַרֲחָמיו ֶאת ַהּכֹל: ן ּבְ ה ְיָי, ַהּזָ רּוְך ַאּתָ ָרא. ּבָ ר ּבָ ֲאׁשֶ

י ִהְנַחְלּתָ ֶאת ֲאֹבֵתינּו, ֶאֶרץ  נּו. ּכִ ָלְך ְיָי ֱאלֵֹהינּו, ּוְנָבְרָכְך ַמְלּכֵ נֹוֶדה 
הֹוֵצאָתנּו  ׁשֶ ְוַעל  ְותֹוָרה.  ִרית  ּבְ ּוְרָחָבה,  טֹוָבה  ה,  ֶחְמּדָ
נּו,  ְדּתָ ּמַ ּלִ ׁשֶ ּתֹוָרָתְך  ְוַעל  ֲעָבִדים.  ית  ִמּבֵ ּוְפִדיָתנּו  ִמְצַרִים,  ֵמֶאֶרץ 

נּו: הֹוַדְעּתָ י ְרצֹוָנְך ׁשֶ ְוַעל ֻחּקֵ
בחנוכה אומר

ְוַעל  דּות,  ַהּפְ ְוַעל  ׁשּועֹות,  ַהּתְ ְוַעל  ְלָחמֹות,  ַהּמִ ְוַעל  בּורֹות,  ַהּגְ ְוַעל  ים,  ּסִ ַהּנִ ַעל 
ה: ָמן ַהּזֶ ּזְ ִמים ָהֵהם ּבַ ּיָ נּו ְוִעם ֲאבֹוֵתינּו, ּבַ יָת ִעּמָ ָעׂשִ ְרָקן, ׁשֶ ַהּפֻ

ָעה  ָעְמָדה ַמְלכּות ָיָון ָהִרׁשְ ׁשֶ אי ּוָבָניו, ּכְ ֻמּנַ דֹול ַחׁשְ ֵהן ּגָ ן יֹוָחָנן ּכֹ ְתָיה ּבֶ ַמּתִ יֵמי  ּבִ
ה  ְוַאּתָ ְרצֹוֶנָך.  י  ֵמֻחּקֵ ּוְלַהֲעִביָרם  ִמּתֹוָרֶתָך  ָלם  ְלַבּטְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵבית  ָך  ַעּמְ ַעל 
ִריָבם,  ֶאת  ְוַרְבּתָ  יָנם,  ּדִ ֶאת  ְוַדְנּתָ  ָצָרָתם,  ֵעת  ּבְ ָלֶהם  ָעַמְדּתָ  ים,  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ
ים, ּוְטֵמִאים  ַיד ְמַעּטִ ים ּבְ ים, ְוַרּבִ ׁשִ ַיד ַחּלָ ְוָנַקְמּתָ ֶאת ִנְקָמָתם. ּוָמַסְרּתָ ִגּבֹוִרים ּבְ
ָך  ּלְ יָת  ְוָעׂשִ תֹוָרֶתיָך.  י  עֹוׂשֵ ַיד  ּבְ ִעים  ּוֹפׁשְ יִקים,  ַצּדִ ַיד  ּבְ ִעים  ּוְרׁשָ ְטהֹוִרים,  ַיד  ּבְ
ֶהם  ִעּמָ יָת  ָעׂשִ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ ים.  ְוִנּסִ ֶפֶלא  יָת  ָעׂשִ ָרֵאל  ִיׂשְ ָך  ּוְלַעּמְ עֹוָלֶמָך.  ּבְ דֹול  ּגָ ם  ׁשֵ

ֵעת ּוָבעֹוָנה ַהּזֹאת: ים ּוְגבּורֹות, ּבָ נּו ִנּסִ ה ִעּמָ ְך ֲעׂשֵ ים ּוְגבּורֹות, ּכָ ִנּסִ
בפורים אומר )כמנהגינו שכל דיני אבילות נוהגים בו(

ִמים  ּיָ נּו ְוִעם ֲאבֹוֵתינּו, ּבַ יָת ִעּמָ ָעׂשִ ׁשּועֹות, ׁשֶ בּורֹות, ְוַעל ַהּתְ ים, ְוַעל ַהּגְ ּסִ ַעל ַהּנִ
ה: ָמן ַהּזֶ ּזְ ָהֵהם ּבַ

ִמיד  ׁש ְלַהׁשְ ָרֵאל, ּוִבּקַ ָך ֵבית ִיׂשְ ָעַמד ָהָמן ָהָרע ַעל ַעּמְ ׁשֶ ר. ּכְ ַכי ְוֶאְסּתֵ ָמְרּדֳ יֵמי  ּבִ
ֶאָחד  יֹום  ּבְ ים  ְוָנׁשִ ַטף  ָזֵקן  ְוַעד  ַער  ִמּנַ הּוִדים,  ַהּיְ ל  ּכָ ֶאת  ד  ּוְלַאּבֵ ַלֲהרֹוג 
יָנם,  ֵעת ָצָרָתם, ְוַדְנּתָ ֶאת ּדִ ים, ָעַמְדּתָ ָלֶהם ּבְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ה ּבְ ָלָלם ָלבֹוז. ְוַאּתָ ּוׁשְ
ְבּתֹו,  ְוַרְבּתָ ֶאת ִריָבם, ְוָנַקְמּתָ ֶאת ִנְקָמָתם. ְוֵהַפְרּתָ ֶאת ֲעָצתֹו, ְוִקְלַקְלּתָ ֶאת ַמֲחׁשַ
דֹול  ם ּגָ ָך ׁשֵ יָת ּלְ ָניו ַעל ָהֵעץ. ְוָעׂשִ בֹוָת לֹו ְגמּולֹו ְבֹראׁשֹו. ְוָתלּו אֹותֹו ְוֶאת ּבָ ַוֲהׁשֵ
ים,  ֶלא ְוִנּסִ ֶהם ּפֶ יָת ִעּמָ ָעׂשִ ם ׁשֶ ׁשֵ ים. ּכְ יָת ֶפֶלא ְוִנּסִ ָרֵאל ָעׂשִ ָך ִיׂשְ עֹוָלֶמָך. ּוְלַעּמְ ּבְ

ֵעת ּוָבעֹוָנה ַהּזֹאת: ים ּוְגבּורֹות, ּבָ נּו ִנּסִ ה ִעּמָ ְך ֲעׂשֵ ּכָ

ָאמּור,  ָמְך. ּכָ נּו מֹוִדים ָלְך, ּוְמָבְרִכים ֶאת ׁשְ ם, ְיָי ֱאלֵֹהינּו, ָאֽ ּלָ ּכֻ ְוַעל 
ַהּטֹוָבה  ָהָאֶרץ  ַעל  ֱאלֶֹהיָך,  ְיָי  ֶאת  ּוֵבַרְכּתָ   , ָבְעּתָ ְוׂשָ ְוָאַכְלּתָ 

זֹון: ה ְיָי, ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהּמָ רּוְך ַאּתָ ר ָנַתן ָלְך. ּבָ ֲאׁשֶ
ַלִים ִעיָרְך, ְוַעל ִצּיֹון  ְך, ְוַעל ְירּוׁשָ ָרֵאל ַעּמָ ְיָי ֱאלֵֹהינּו, ַעל ִיׂשְ ַרֵחם 
ְמָך  ׁשִ ְקָרא  ּנִ ׁשֶ דֹוׁש,  ְוַהּקָ דֹול  ַהּגָ ִית  ַהּבַ ְוַעל  בֹוָדְך.  ּכְ ן  ּכַ ִמׁשְ

ָיֵמינּו: ְחִזיר ִלְמקֹוָמּה ּבְ יָחְך, ּתַ ִוד ְמׁשִ ית ּדָ ָעָליו. ּוַמְלכּות ּבֵ
בראש חדש מוסיף

ֵכר  ִיּזָ ֵקד,  ִיּפָ ַמע,  ָ ִיּשׁ ֵיָרֶצה,  ֵיָרֶאה,  יַע,  ַיּגִ ְוָיֹבא,  ַיֲעֶלה  ֲאבֹוֵתינּו.  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו 
יַח  ָמׁשִ ִזְכרֹון  ִעיָרְך,  ַלִים  ְירּוׁשָ ִזְכרֹון  ֲאבֹוֵתינּו,  ִזְכרֹון  ִזְכרֹוֵנינּו,  )ְלָפֶניָך( 
ָרֵאל ְלָפֶניָך, ִלְפֵלָטה, ְלטֹוָבה, ִלְבָרָכה, ְלֵחן,  ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ְך, ִזְכרֹון ּכָ ִוד ַעְבּדָ ן ּדָ ּבֶ
יֵענּו. ָזְכֵרנּו ְיָי  ה, ְלַרֵחם ּבֹו ָעֵלינּו ּוְלהֹוׁשִ יֹום ֹראׁש ַהֹחֶדׁש ַהּזֶ ְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים. ּבְ
ְיׁשּוָעה  ְדַבר  ּבִ ים,  ְלַחּיִ בֹו  יֵענּו  הֹוׁשִ ִלְבָרָכה.  בֹו  ְקֵדנּו  ּפָ ְלטֹוָבה.  ּבֹו  ֱאלֵֹהינּו 
בֹו  ֵחנּו  ּמְ ְוׂשַ ְוָיגֹון,  ָצָרה  ל  ִמּכָ בֹו  ֵטנּו  ּוַמּלְ ָעֵלינּו.  ְוַרֵחם  נּו,  ְוָחּנֵ חּוס  ְוַרֲחִמים. 

ה: י ֵאל ֶמֶלְך ַרחּום ְוַחּנּון ָאּתָ ֵלָמה, ּכִ ְמָחה ׁשְ ׂשִ

ְיָי,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ  . ְרּתָ ּבַ ּדִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָקרֹוב,  ּבְ ִעיָרְך  ַלִים  ְירּוׁשָ ֶאת  ּוְבֵנה 
ָלִים: )המברך אומר בלחש( ָאֵמן. ּבֹוֵנה ְבַרֲחָמיו ֶאת ְירּוׁשָ

רבים נוהגים לומר ברכה זו בנוסח זה במקום ובנה את ירושלם וכו':

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

)המברך אומר בלחש( ָאֵמן.

האבל עצמו ג"כ אומר הברכה בנוסח זה, כגון שאין שם אפילו שלושה לזימון, או אפילו כשיש שלושה 
אלא שהוא המברך. ואם אין האבל נמצא עם המנחמים, אין לומר זה אלא יאמר הנוסח הרגיל.

יֵרנּו,  נּו, ַאּדִ ה ְיָי, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ָהֵאל, ָאִבינּו, ַמְלּכֵ ַאּתָ רּוְך  ּבָ
ִטיב.  ְוַהּמֵ ַהּטֹוב  ַהַחי,  ֶלְך  ַהּמֶ ַיֲעֹקב.  נּו ְקדֹוׁש  ּבֹוְרֵאנּו, ְקדֹוׁשֵ
ּבֹו  ַלֲעׂשֹות  עֹוָלמֹו  ּבְ יט  ּלִ ׁשַ ֶצֶדק,  ּבְ ׁשֹוֵפט  ֱאֶמת,  ין  ּיָ ּדַ ֱאֶמת,  ֵאל 
יִבים ְלהֹודֹות לֹו ּוְלָבְרכֹו: נּו ַחּיָ ֲאַנְחנּו ַעּמֹו ַוֲעָבָדיו, ּוַבּכֹל ָאֽ ְרצֹונֹו, ׁשֶ ּכִ

ָכל  ַעּמֹו  י   ּתֵ ּוִמּבָ ינּו,  ּתֵ ּוִמּבָ ה,  ַהּזֶ ִית  ַהּבַ ִמן  ַהּזֹאת  ָהָרָעה  ֶלה  ּכָ ּתִ
ַעד  ּבְ ִיְגּדֹור  הּוא  ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ ָרצֹות  ּפְ ּגֹוֵדר  ָרֵאל.  ִיׂשְ ית  ֵבּ
ֲעַגָלא ּוִבְזָמן  ָרֵאל, ַבּ ית ִיׂשְ ל ַעּמֹו ֵבּ ְרצֹות ָכּ ְרָצה ַהּזֹאת, ּוְבַעד ּפִ ַהּפִ

ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן:



ָכל  ַעּמֹו  י   ּתֵ ּוִמּבָ ינּו,  ּתֵ ּוִמּבָ ה,  ַהּזֶ ִית  ַהּבַ ִמן  ַהּזֹאת  ָהָרָעה  ֶלה  ּכָ ּתִ
ַעד  ּבְ ִיְגּדֹור  הּוא  ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ ָרצֹות  ּפְ ּגֹוֵדר  ָרֵאל.  ִיׂשְ ית  ֵבּ
ֲעַגָלא ּוִבְזָמן  ָרֵאל, ַבּ ית ִיׂשְ ל ַעּמֹו ֵבּ ְרצֹות ָכּ ְרָצה ַהּזֹאת, ּוְבַעד ּפִ ַהּפִ
א[ ְוִאְמרּו ָאֵמן: ַמָיּ ַרֲחֵמי ׁשְ ָקִריב ]רבים נוהגים לסיים כאן במקום 'בעגלא ובזמן קריב' ּבְ

ָכל  ַעּמֹו  י   ּתֵ ּוִמּבָ ינּו,  ּתֵ ּוִמּבָ ה,  ַהּזֶ ִית  ַהּבַ ִמן  ַהּזֹאת  ָהָרָעה  ֶלה  ּכָ ּתִ
ַעד  ּבְ ִיְגּדֹור  הּוא  ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ ָרצֹות  ּפְ ּגֹוֵדר  ָרֵאל.  ִיׂשְ ית  ֵבּ
ים  ְלַחּיִ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ֵבּ ַעּמֹו  ל  ָכּ ְרצֹות  ּפִ ּוְבַעד  ַהּזֹאת,  ְרָצה  ַהּפִ

לֹום ְוִאְמרּו ָאֵמן: ּוְלׁשָ
אינו מאריך להוסיף בקשות הרחמן כבשאר ימים, וכן אינו אומר ברכת האורח.

ִנים:  ּפָ ל  ּכָ ֵמַעל  ְמָעה  ּדִ ִיְמֶחה  ָהַרֲחָמן  ֲאֵבִלים:  ְיַנֵחם  ָהַרֲחָמן 
ְלֵנַצח  ֵאר  ִיְתּפָ ָהַרֲחָמן  דֹוִרים:  ְלדֹוֵרי  ח  ּבַ ּתַ ִיׁשְ ָהַרֲחָמן 

ָכבֹוד:  ְנָצִחים: ָהַרֲחָמן ְיַפְרְנֵסנּו ּבְ

י  ּוְלַחּיֵ ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ּוְלִבְנַין  יַח,  ׁשִ ַהּמָ ִלימֹות  נּו  ְיַזּכֵ ָהַרֲחָמן 
א: צריך ליתן לב לענות אמן גם אחרי הרחמן יזכנו לימות המשיח וכו'. ָהעֹוָלם ַהּבָ
ה ֶחֶסד  )בראש חדש, חנוכה ופורים אומר ִמְגּדֹול( ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו, ְועֹוׂשֶ יל  ַמְגּדִ
ְוָרֵעבּו,  ָרׁשּו  ִפיִרים  ּכְ עֹוָלם:  ַעד  ּוְלַזְרעֹו  ְלָדִוד  יחֹו,  ִלְמׁשִ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  י טֹוב, ּכִ י ְיָי לֹא ַיְחְסרּו ָכל טֹוב: הֹודּו ַלְיָי ּכִ ְודֹוְרׁשֵ

ַיע(: רּוְך ָהֵאל ַהּמֹוׁשִ )ּבָ
אחרי ברכת המזון, יש נוהגים לומר

ֱאלִֹהים ְיַנֵחם ֲאֵבִלים ומשיבים שאר המנחמים ֱאלִֹהים ְיַנֵחם ֲאֵבִלים  והאבלים 
עונים  ָאֵמן.

ויש שנוהגים לומר כולם יחד שלש פעמים

ְיַנֵחם  ֱאלִֹהים  ֲאֵבִלים,  ְיַנֵחם  ֱאלִֹהים  ֲאֵבִלים,  ְיַנֵחם  ֱאלִֹהים 
ֲאֵבִלים, והאבלים עונים ָאֵמן.

ואח"כ יש נוהגים לומר השכבה, ר' חנניא בן עקשיא, והאבל אומר קדיש דרבנן כדלקמן:

בכל ההשכבות שאומרים בבית האבלים, יש מקומות נוהגים שכל הקהל עומדים לכבודו, ויש נוהגים שרק 
האומר את השכבה עומד, וכולם נשארים ִמּיֹוֵׁשב. וגם הנשים נוהגות לעמוד בשעת אמירת ההשכבה, אם 

הן שומעות אותה בחדר שלהן, במקומות שנהגו לעמוד.

לעולם מזכירים שמו ושם אביו ולא אמו, ואפילו באשה שמה ושם אביה. ועל קטן פחות מבן י"ג שנה, 
אין אומרים השכבה.

השכבה לאיש
לאדם חשוב מקדימים פסוקים אלו

ֵני  ּבְ ֶנֶגד  ְך,  ּבָ ַלחֹוִסים  ַעְלּתָ  ּפָ יֵרֶאיָך.  ּלִ ָצַפְנּתָ  ר  ֲאׁשֶ טּוְבָך  ַרב  ה  ָמֽ
ָנֶפיָך ֶיֱחָסיּון:  ֵצל ּכְ ָך ֱאלִֹהים,. ּוְבֵני ָאָדם ּבְ ָקר ַחְסּדְ ָאָדם: ַמה ּיָ
ֵמַאִין  ְוַהָחְכָמה  להוסיף:  )י"נ  ֵקם:  ַתׁשְ ֲעָדֶניָך  ְוַנַחל  יֶתָך,  ּבֵ ן  ׁשֶ ִמּדֶ ִיְרְויּון 
בּוָנה:( טֹוב  ּתְ ָיִפיק  ְוָאָדם  ָחְכָמה,  ָמָצא  ָאָדם  ֵרי  ַאׁשְ יָנה:  ּבִ ֶזה ְמקֹום  ְוֵאי  ֵצא,  ּמָ ּתִ
ָמע.  ִנׁשְ ַהּכֹל  ָבר  ּדָ ְלדֹו: סֹוף  ִהּוָ ֶות ִמּיֹום  ְויֹום ַהּמָ ֶמן טֹוב,  ֶ ם ִמּשׁ ׁשֵ
ְיָי  ְוָנֲחָך  ָהָאָדם:  ל  ּכָ ֶזה  י  ּכִ מֹור.  ׁשְ ִמְצו ָֹתיו  ְוֶאת  ְיָרא  ָהֱאלִֹהים  ֶאת 
ַגן  ְכּ ְוָהִייָת  ַיֲחִליץ.  ְוַעְצֹמֶתיָך  ָך,  ַנְפֶשׁ ַצְחָצחֹות  ְבּ יַע  ִבּ ְוִהְשׂ ִמיד,  ָתּ

בּו ֵמיָמיו: ר לֹא ְיַכְזּ ָרֶוה, ּוְכמֹוָצא ַמִים, ֲאֶשׁ
מכאן לשאר מתים

ַמֲעַלת  ּבְ ִכיָנה.  ְ ַהּשׁ ְנֵפי  ּכַ ַחת  ּתַ ֶעְליֹוָנה,  יָבה  יׁשִ ּבִ ְנכֹוָנה,  ְמנּוָחה 
ּוַמְזִהיִרים.  ְמִאיִרים  ָהָרִקיַע  זֹוַהר  ּכְ ּוְטהֹוִרים,  ים  ְקדֹוׁשִ
ע.  ע, ְוַהְקָרַבת ֶיׁשַ ׁשַ מֹות, ְוַהְרָחַקת ּפֶ ַרת ֲאׁשָ ְוִחּלּוץ ֲעָצמֹות, ְוַכּפָ
י ָהעֹוָלם  ְפֵני ׁשֹוֵכן ְמעֹוָנה. ְוחּוָלָקא ָטָבא, ְלַחּיֵ ְוֶחְמָלה ַוֲחִניָנה, ִמּלִ
בֹוד  ּכְ ַהּטֹוב,  ם  ֵ ַהּשׁ ֶפׁש  ַהּנֶ יַבת  ִויׁשִ ת  ּוְמִחיּצַ ְמָנת  ֶהא  ּתְ ם  ׁשָ א.  ַהּבָ
ַטר  ִאְתּפְ ַגן ֵעֶדן. ּדְ ִניֶחּנּו ּבְ ינּו( )פלוני בן פלוני(, רּוַח ְיָי ּתְ ָאִחינּו )או מֹוֵרנּו ְוַרֵבּ
ֶלְך  ַהּמֶ ְוַאְרָעא.  א  ַמּיָ ׁשְ ָמֵרי  ֱאָלַהָנא  ְרעּות  ּכִ ָהֵדין  ָעְלָמא  ִמן 
)ָאֵמן( ֶמֶלְך ַמְלֵכי  ְוַיְחמֹול ָעָליו.  ְוָיחֹוס  )ָאֵמן(  ְיַרֵחם ָעָליו.  ַרֲחָמיו  ּבְ
ה  ָנָפיו ּוְבֵסֶתר ָאֳהלֹו. )ָאֵמן( ְוִיְזּכֶ ֵצל ּכְ יֵרהּו ּבְ ַרֲחָמיו ַיְסּתִ ָלִכים ּבְ ַהּמְ
ַיְעִמיֵדהּו.  ִמין  ַהּיָ ְלֵקץ  )ָאֵמן(  ֵהיָכלֹו.  ּבְ ר  ּוְלַבּקֵ ְיָי,  נֹוַעם  ּבְ ַלֲחזֹות 
ֵקהּו.  ַיׁשְ ֲעָדָניו  ַחל  ּוִמַנּ )ָאֵמן(  ַיְזִמיֵנהּו.  א  ַהּבָ ָהעֹוָלם  י  ּוְלַחּיֵ )ָאֵמן( 
ָמתֹו.  ִנׁשְ ים  ַהַחּיִ ְצרֹור  ּבִ ְוִיְצרֹור  )ָאֵמן(  הּו.  ְיַהּנֵ ִכיָנתֹו  ׁשְ יו  ּוִמּזִ )ָאֵמן( 

)ָאֵמן(  ַנֲחָלתֹו.  הּוא  ְיָי  ֵלאֹמר  תֹו,  ְוחּוּפָ ְמנּוָחתֹו  בֹוד  ּכָ ים  ְוָיׂשִ )ָאֵמן( 
תּוב,  ּכָ לֹום. )ָאֵמן( ּכַ בֹו ָיבֹוא ׁשָ ּכָ לֹום. )ָאֵמן( ְוַעל ִמׁשְ ָ ה ֵאָליו ַהּשׁ ִויַלּוֶ
ֵני  ּבְ ְוָכל  הּוא  ְנכֹוחֹו.  הֹוֵלְך  בֹוָתם,  ּכְ ִמׁשְ ַעל  ָינּוחּו  לֹום,  ׁשָ ָיבֹוא 
ם ִיְהיּו  ּלָ ית ִיׁשָרֵאל(, ּכֻ ֹוְכִבים ִעּמֹו )נ"א, הּוא ְוָכל ׁשֹוְכֵבי ַעּמֹו ּבֵ ָרֵאל ַהּשׁ ִיׂשְ

ִליחֹות. ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון ְוִאְמרּו ָאֵמן: )ָאֵמן(. ְכַלל ָהַרֲחִמים ְוַהּסְ ּבִ

השכבה לאשה
ֶקר ַהֵחן ְוֶהֶבל ַהּיִֹפי,  ִניִנים ִמְכָרּה: )ׁשֶ ַחִיל ִמי ִיְמָצא, ְוָרחֹוק ִמּפְ ת  ֵאׁשֶ
יַהְללּוָה  ִוֽ ָיֶדיָה,  ִרי  ִמּפְ ָלּה  נּו  ּתְ ל:(  ִתְתַהּלָ ִהיא  ְיָי  ִיְרַאת  ה  ָ ִאּשׁ

יָה: ָעִרים ַמֲעׂשֶ ְ ַבּשׁ
ֵרין  ּתְ ִריאּו  ִאְתּבְ ּוְבֵמיְמֵריּה  ִהיא,  יֵליּה  ּדִ ַרְחָמנּוָתא  י  ּדִ ַרְחָמָנא 
יּה ַצְדָקִנּיֹות  יׁש ּבֵ ָאֵתי, ְוַכּנֵ ָעְלִמין, ָעְלָמא ָהֵדין ְוָעְלָמא ּדְ
ֵייַמר  ּוְבתּוְקֵפיּה,  ֵמיְמֵריּה  ּבְ הּוא  ְרעּוֵתיּה,  ָעְבָדן  ּדְ ִנּיֹות  ְוַחְסּדָ
בת  )פלונית  נּוָעה, ָמְרָתא  ְוַהּצְ ה  ֻבּדָ ַהּכְ ה  ָ ָהִאּשׁ ּדּוְכַרן  ְלֵמיַעל ֳקָדמֹוִהי 
ְרעּות  ַטַרת ִמן ָעְלָמא ָהֵדין ּכִ ִאְתּפְ ַגן ֵעֶדן. ּדְ ה ּבְ ִניֶחּנָ פלוני(. רּוַח ְיָי ּתְ

)ָאֵמן(  ָעֶליָה.  ְיַרֵחם  ַרֲחָמיו  ּבְ ֶלְך  ַהּמֶ ְוַאְרָעא.  א  ַמּיָ ׁשְ ָמֵרי  ֱאָלַהָנא 
ְוַעל  )ָאֵמן(  לֹום.  ָ ַהּשׁ ֵאֶליָה  ה  ִויַלּוֶ )ָאֵמן(  ָעֶליָה.  ְוַיְחמֹול  ְוָיחֹוס 
ַעל  ָינּוחּו  לֹום  ׁשָ ָיבֹוא  תּוב,  ּכָ ּכַ )ָאֵמן(  לֹום.  ׁשָ ָיבֹוא  ָבּה  ּכָ ִמׁשְ
ִהיא  )נ"א,  ן  ּלָ ּכֻ ּה,  ִעּמָ ֹוְכבֹות  ַהּשׁ ָרֵאל  ִיׂשְ נֹות  ּבְ ְוָכל  ִהיא  בֹוָתם.  ּכְ ִמׁשְ
ִליחֹות. ְוֵכן  ְכַלל ָהַרֲחִמים ְוַהּסְ ם(, ִיְהיּו ּבִ ָלּ ית ִיׁשָרֵאל, ּכֻ ְוָכל ׁשֹוְכֵבי ַעּמֹו ּבֵ

ְיִהי ָרצֹון ְוִאְמרּו ָאֵמן. )ָאֵמן(

רּוְך הּוא ְלַזּכֹות ֶאת  דֹוׁש ּבָ ָיא אֹוֵמר, ָרָצה ַהּקָ ן ֲעַקׁשְ ֲחַנְנָיא ּבֶ י  ִרּבִ
ְיָי ָחֵפץ  ֱאָמר,  ּנֶ ה ָלֶהם ּתֹוָרה ּוִמְצֹות, ׁשֶ ְך ִהְרּבָ ָרֵאל, ְלִפיּכָ ִיׂשְ

יר: יל ּתֹוָרה ְוַיְאּדִ ְלַמַען ִצְדקֹו, ַיְגּדִ

ָעְלָמא,  ָתא  ְלַחּדָ ֲעִתיד  ּדַ )ָאֵמן(  א:  ַרּבָ ֵמיּה  ׁשְ ׁש  ְוִיְתַקּדַ ל  ּדַ ִיְתּגַ
א  ַקְרּתָ ּוְלִמְבֵני  א,  ַחַיּיָ ּוְלִמְפַרק  א,  ִמיַתּיָ ּוְלַאָחָאה 
נּוְכָרָאה  ּפּוְלָחָנא  ּוְלִמְעַקר  א,  יׁשָ ַקּדִ ֵהיְכָלא  ְכָלָלא  ּוְלׁשַ ַלם,  ְירּוׁשְ
ַהְדֵריּה,  ּבְ ְלַאְתֵריּה,  ֵמיּה,  ׁשְ י  ּדִ פּוְלָחָנא  ּוְלָאָתָבא  ַאְרָעא.  ִמן 
)י"ג  ִויָקֵרב  ּפּוְרָקֵניּה,  ְוַיְצַמח  ַמְלכּוֵתיּה,  ְוִיְמלֹוְך  ּוִביָקֵריּה.  ִזיֵויּה  ּבְ
ָכל  ּדְ יהֹון  ּוְבַחּיֵ ּוְביֹוֵמיכֹון  יכֹון  ַחּיֵ ּבְ יּה.  ַעּמֵ ְוִיְפרֹוק  יֵחיּה,  ְמׁשִ ע(  ְוַיּבַ
ֵמיּה  ׁשְ ְיֶהא  ָאֵמן  ָאֵמן:  ְוִאְמרּו  ָקִריב,  ּוִבְזָמן  ֲעַגָלא  ּבַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ
ח  ּבַ ּתַ ְוִיׁשְ )ָאֵמן(  ַרְך:  ִיְתּבָ ואומר  א:  ָעְלַמּיָ ּוְלָעְלֵמי  ְלָעַלם  ְמָבַרְך,  א  ַרּבָ
ֵמיּה  ׁשְ א,  ְוִיְתַנּשֵׂ ל  ְוִיְתַהּלַ ר  ְוִיְתַהּדַ ה  ְוִיְתַעּלֶ ְוִיְתרֹוַמם  ַאר  ְוִיְתּפָ
יָרָתא  ׁשִ ְרָכָתא  ּבִ ל  ִמּכָ ְלֵעיָלא  ְלֵעיָלא  )ָאֵמן(  הּוא:  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ ּדְ

ָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן: )ָאֵמן( ֲאִמיָרן ּבְ ָחָתא ְוֶנָחָמָתא ּדַ ּבְ ְותּוׁשְ

ְלִמיֵדי  ּתַ ל(  )ּכָ ְוַעל  ְלִמיֵדיהֹון,  ּתַ ְוַעל  ַנן,  ַרּבָ ְוַעל  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעל 
ְבָכל  ְוִדי  ָהֵדין  ְבַאְתָרא  י  ּדִ אֹוָרְיָתא  ּבְ ָעְסִקין  ּדְ ְלִמיֵדיהֹון  ּתַ
ֲאבּוָנא  ֳקָדם  ִמן  ְוַרֲחֵמי  א  ְוִחְסּדָ א  ִחּנָ ְוַלָנא  ְלהֹון  ְיֵהא  ַוֲאַתר,  ֲאַתר 

א, ְוִאְמרּו ָאֵמן: )ָאֵמן( ַמּיָ ִבׁשְ ּדְ

א  ְוִחּנָ ּוְרַוָחא  ּופּוְרָקָנא  א  ְעּתָ ְוִסּיַ א,  ַמּיָ ׁשְ ִמן  א  ַרּבָ ָלָמא  ׁשְ ְיֶהא 
ית  ּבֵ ָכל  ּדְ ְקָהְלהֹון  ל  ּכָ ְוַעל  ַוֲעַלָנא  ֲעֵליכֹון  ְוַרֲחֵמי,  א  ְוִחְסּדָ

לֹום, ְוִאְמרּו ָאֵמן: )ָאֵמן( ים ּוְלׁשָ ָרֵאל ְלַחּיִ ִיׂשְ
מכאן אומרים הציבור והאבל יחד:

לֹום  ׁשָ ה  ַיֲעׂשֶ ַוֲחָסָדיו  ְבַרֲחָמיו  הּוא  ְמרֹוָמיו,  ּבִ לֹום  ׁשָ ה  ֹעׂשֶ
ָרֵאל, ִויַנֲחֵמנּו ְבִצּיֹון ְוִיְבֶנה ְבַרֲחָמיו ֶאת  ל ִיׂשְ ָעֵלינּו, ְוַעל ּכָ

ָקרֹוב ָאֵמן ְוָאֵמן: ינּו ּוְבָיֵמינּו ּבְ ַחּיֵ ָלִים ּבְ ְירּוׁשָ
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