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הקדמה
מכל הימים בלוח השנה העברי מציב יום הזיכרון לשואה ולגבורה
אתגר גדול בפניו של האדם המתפלל .לשונה המסורתית של התפילה
היהודית מרבה בדברי שבח ,הודיה וצידוק הדין ,שנתפסים כמעט
כבלתי אפשריים למול ממדי החורבן והזוועה .ואכן ,החברה הישראלית
מעטה להטמיע ביום הזיכרון ביטויים ומחוות מעולם התפילה המסורתי,
והסתפקה בתפילות המעטות הנאמרות לזכר המתים :הקדיש ותפילת
«אל מלא רחמים» .מילות הפתיחה של שירו המפורסם של יהודה עמיחי,
הנושא את שמה של התפילה – «אלמלא האל מלא רחמים ,היו הרחמים
בעולם ולא רק בו» – נדמות כמלים שנכתבו במיוחד בעבור היום העצוב
ולזיכרונות הקשים והמרים הכרוכים בו.
ואם כן – מדוע כלל להתקין תפילה מיוחדת ליום זה ,תחת ההסתפקות
במחוות הזיכרון האזרחיות והלאומיות ?!? מבלי למעט בתוקף בחירתם
של אלו המדמימים את תפילתם ביום זה ,גם אם דפיו של סידור התפילה
אינם זרים להם ,נציע כי התפילה ביום זה מזכירה לנו שמלחמתם של
הנאצים ושותפיהם כוונה נגד האדם היהודי והעם היהודי ,אבל גם נגד
רוחם ואמונתם .כשם שחיינו בארץ ובקהילות ישראל בתפוצות מתריסים
כי לא עלתה בידם המזימה להכרית את שם ישראל ,כך תפילתנו היא
עדות כי לא עלה בידם להכרית את אמונת ישראל ומסורתו.
באומרנו את התפילה ביום הזה ,שם האלוהים עולה על שפתינו אך
לנגד עינינו ניצב זכרם של רבבות אחינו ואחיותינו ,הורינו וזקנינו ,שרבים
מהם המשיכו לשאת שם זה גם בגיא צלמוות .צידוק הדין אינו דרכנו;
לא ביום הזה וספק אם באחרים ,אולם התפילה מהווה בעבורנו תזכורת
לחובה המוטלת עלינו «לשבור רשע ולהכניע זדון» לברית הכרותה אתנו,
בני האדם ,שהדבר אפשרי ,ובתוכם בני אברהם ושרה ,כי הדבר אפשרי.
ואולי ממש כיהודה עמיחי בשירו שנזכר ,גם אנו עקודים ללשונה של
התפילה אפילו בשעה שאנו מבקשים להטיח דברים כלפי שמים ,ואפילו
בעת שהספקות ממלאים את לבנו.
בכל השנים העבריות שאינן מעוברות ,מצוין יום הזיכרון לשואה
ולגבורה בסמיכות לשבת פרשת «שמיני» ,המספרת על מותם של נדב
ואביהוא ,בני אהרן ,ביום חנוכתו של המשכן .שתי מלים בלבד משמשות
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לתאר את תגובתו של האב ,הכהן הגדול שיום ששונו הפך ליום
אסונו« :וידם אהרון» (ויקרא ט ג)  -דממה הרועמת יותר מכל המילים
גם יחד .בהמשך תספר הפרשה על זעקתו המתפרצת .תפילתנו ביום
הזיכרון היא תפילת ציבור ,תפילתה של עדה הנושאת דברים בלחש
ובקול .יחד עמנו ,פליטי החרב וניצולי הזוועה ,שרבים מהם בחרו
בדממה משך שנים ארוכות .בתפילתנו אנו עוטפים את שתיקתם
במילים ומעניקים לה מקום ,אך בה בעת אנו גם מזמינים אותם
בעדינות וברגישות לצאת משתיקתם ולהשיב לעצמם את הביטחון
במילים שקשה לאומרם .את קריאתנו «שמע ישראל» אנו מכוונים
ביום הזה לחובה המוטלת עלינו לשמוע ולזכור ,מתוך תקווה שאם
נתן להם את מילתנו שנאזין ,יקל עליהם להשמיע.
כדרכנו ,סידור התפילה הוא הצעה בלבד ומצע למחשבה
ולבחירה .סדר תפילה זה נערך מתוך רצון לצקת את תכניו של היום
אל תוך מטבע התפילה המסורתי ,תוך זהירות גדולה וצניעות לכת.
בתוך סדר התפילה טביעות אצבע רבות של המסורות הקשורות
באבל אישי וציבורי :ברכת נחם בנוסח מיוחד ליום הזיכרון ,פרקי
תהלים ,סדר קינות ,תפילת הזכרת הנשמות והצעה להובלת התפילה
בשפה רפה ובהיכל תפילה שהאור בו עומעם .לצדן של מסורות אלו
ביטוים רבים למנהגי הזיכרון שעצבה החברה הישראלית והתרבות
העברית המתחדשת :נוסחי היזכור הממלכתיים ,שש להבות הזיכרון,
מעמד «לכל איש יש שם» ,והמקראות והשירים המוכרים לכל בן
ובת של הארץ שלנו .שילוב זה מציע מגוון רחב המאפשר בחירה
והתאמה של סדר התפילה או ההתכנסות הקהילתית.
תפילה חרישית ועצובה היא תפילתו של היום ,אך גם בתוכה ,על
דמעותיה וספקותיה ,טמונה ההבטחה הגדולה «שלא יגמר לעולם,
החול והים ,רשרוש של המים ,ברק השמים ,תפילת האדם»
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הקדמה לתפילה
נוהגים להחשיך מעט את בית הכנסת ולהתפלל באורות מועטים.
יש הנוהגים להפוך את פני הפרוכת ולשבת על הרצפה או על
מושבים נמוכים כדרך האבלים וכמנהג תשעה באב .נוהגים
ששליח הציבור מתפלל בשפה רפה וצנועה.
תהילים פג

ֱאל ֹ ִהים ַאל דֳּ ִמי לָ ְךַ ,אל ֶּת ֱח ַר ׁש וְ ַאל ִּת ְׁשקֹט ֵאלּ ִ :כי ִה ֵ ּנה אוֹ יְ ֶב ָ
יך
יֶ ֱה ָמיוּן ,ו ְּמשַׂ נְ ֶא ָ
ֹאשַ :על ַע ְּמ ָך יַ ֲע ִרימ ּו סוֹ ד ,וְ יִ ְתיָ ֲעצ ּו ַעל
יך נָ שְׂ א ּו ר ׁ

ְצפוּנֶ ָ
יךָ .א ְמר ּו לְ כ ּו וְ נַ ְכ ִח ֵידם ִמגּוֹ י ,וְ לֹא יִ ָּז ֵכר ֵׁשם יִ שְׂ ָר ֵאל עוֹ דּ ִ :כי נוֹ ֲעצ ּו
לֵ ב יַ ְחדָּ וָ ,עלֶ ְָ
יך ְ ּב ִרית יִ ְכרֹתוּ:
תהילים כב

לַ ְמנַ ֵ ּצ ַח ַעל ַא ֶ ּילֶ ת ַה ּ ַׁש ַחר ִמזְ מוֹ ר לְ ָדוִ דֵ :אלִ י ֵאלִ י לָ ָמה ֲעזַ ְב ָּתנִ י ָרחוֹ ק
ישו ָּע ִתי דִּ ְב ֵרי ַׁש ֲאגָ ִתיֱ :אל ֹ ַהי ֶא ְק ָרא יוֹ ָמם וְ לֹא ַת ֲענֶ ה וְ לַ יְ לָ ה וְ לֹא
ִמ ׁ
דו ִּמ ָ ּיה לִ י :וְ ַא ָּתה ָקדוֹ ׁש יוֹ ֵׁשב ְּת ִה ּלוֹ ת יִ שְׂ ָר ֵאלּ ְ :ב ָך ָ ּב ְטח ּו ֲאב ֵֹתינ ּו ָ ּב ְטח ּו
וַ ְּת ַפ ְ ּל ֵטמוֹ ֵ :אלֶ ָ
יך זָ ֲעק ּו וְ נִ ְמלָ ט ּו ְ ּב ָך ָב ְטח ּו וְ לֹא בוֹ ׁשוּ :וְ ָאנ ִֹכי תוֹ לַ ַעת וְ לֹא
יש ֶח ְר ּ ַפת ָא ָדם ו ְּבזוּי ָעםָּ :כל ר ַֹאי יַ לְ ִעג ּו לִ י יַ ְפ ִטיר ּו ְבשָׂ ָפה יָ נִ יע ּו
ִא ׁ
ֹאשּ :גֹל ֶאל יהוה יְ ַפ ְ ּל ֵטה ּו יַ ִ ּצילֵ ה ּו ִ ּכי ָח ֵפץ בּ וֹ ּ ִ :כי ַא ָּתה ג ִֹחי ִמ ָ ּב ֶטן
ר ׁ
יחי ַעל ְׁש ֵדי ִא ִּמיָ :עלֶ ָ
יך ָה ְׁשלַ ְכ ִּתי ֵמ ָר ֶחם ִמ ֶ ּב ֶטן ִא ִּמי ֵאלִ י ָא ָּתה:
ַמ ְב ִט ִ
ַאל ִּת ְר ַחק ִמ ֶּמ ִ ּני ִ ּכי ָצ ָרה ְקרוֹ ָבה ִ ּכי ֵאין עוֹ זֵ רְ :ס ָבבוּנִ י ּ ָפ ִרים ַר ִ ּבים
יהם ַא ְריֵ ה ט ֵֹרף וְ ׁש ֵֹאגַּ :כ ַּמיִ ם נִ ְׁש ּ ַפ ְכ ִּתי
ַא ִ ּב ֵירי ָב ָׁשן ִ ּכ ְּתרוּנִ יָ ּ :פצ ּו ָעלַ י ּ ִפ ֶ
ְ
וְ ִה ְת ּ ָפ ְרד ּו ָּכל ַע ְצמוֹ ָתי ָהיָ ה לִ ִ ּבי ַּכדּ וֹ נָ ג נָ ֵמס ְ ּבתוֹ ך ֵמ ָעי :יָ ֵב ׁש ַּכ ֶח ֶרשׂ
כּ ִֹחי וּלְ ׁשוֹ נִ י ֻמ ְד ָ ּבק ַמלְ קוֹ ָחי וְ לַ ֲע ַפר ָמוֶ ת ִּת ְׁש ּ ְפ ֵתנִ יּ ִ :כי ְס ָבבוּנִ י ְ ּכלָ ִבים
ֲע ַדת ְמ ֵר ִעים ִה ִּקיפוּנִ י ָּכ ֲא ִרי יָ ַדי וְ ַרגְ לָ יֲ :א ַס ּ ֵפר ָּכל ַע ְצמוֹ ָתי ֵה ָּמה יַ ִ ּביט ּו
יִ ְרא ּו ִבי :יְ ַח ְ ּלק ּו ְבגָ ַדי לָ ֶהם וְ ַעל לְ בו ִּׁשי יַ ּ ִפיל ּו גוֹ ָרל :וְ ַא ָּתה יהוה ַאל
ִּת ְר ָחק ֱאיָ לו ִּתי לְ ֶעזְ ָר ִתי חו ָּׁשהַ :ה ִ ּצילָ ה ֵמ ֶח ֶרב נַ ְפ ִׁשי ִמ ַ ּיד ֶּכלֶ ב יְ ִח ָיד ִתי:
יתנִ יֲ :א ַס ּ ְפ ָרה ִׁש ְמ ָך לְ ֶא ָחי ְ ּבתוֹ ְך
יענִ י ִמ ּ ִפי ַא ְריֵ ה ו ִּמ ַ ּק ְרנֵ י ֵר ִמים ֲענִ ָ
הוֹ ִׁש ֵ
ָק ָהל ֲא ַהלְ לֶ ךָּ :
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יזכור
המתפללים קמים על רגליהם .קוראים את אחד מנוסחי היזכור או
שניהם יחד.
עפ»י נוסח
סידור
«העבודה
שבלב»

נִ ְתיַ ֵחד ִעם זִ ְכ ָרם ֶׁשל ֶׁש ֶׁשת ִמ ְ ּליוֹ נֵ י ַא ֵחינוֲּ ,א ֶׁשר נִ ְס ּפ ּו ַ ּב ּ ׁשוֹ ָאהּ ְ .ב ֵא ֵדי
ימים
ַר ַעל ו ִּבשְׂ ֵרפוֹ ת ִ ּכ ְב ָׁשן נִ ְכ ָחדוַּ .אף לְ נ ַֹכח ִס ְבלָ ם ַה ָּמר וְ יַ ד ַה ֵא ִ
ַה ְמ ַר ַ ּצ ַחתֶׁ ,ש ִה ְׁש ִמ ָידה לְ לֹא ַר ֵחם ְ ּג ָב ִרים וְ נָ ִׁשים ,זְ ֵקנִ ים וָ ָטףָ ,בל
ׂאבד ֱאמוּנָ ה ְ ּבנִ ְצחוֹ ן ַה ּטוֹ ב ַעל ָה ָרעּ ְ ,בנִ ְצחוֹ ן ָה ֱא ֶמת ַעל ַה ֶּ ׁש ֶקר,
ת ָ
יהם ,ו ְּבמוֹ ָתם
ימים ְ ּב ַח ֵ ּי ֶ
ְ ּבנִ ְצחוֹ ן ַהח ֶֹפ ׁש ַעל ַה ּ ִׁש ְעבוּדַ .ה ֶ ּנ ְא ָה ִבים וְ ַה ְ ּנ ִע ִ
לֹא נִ ְפ ָרדוּ :יְ הוָ ה הוּא נַ ֲחלָ ָתם; וְ יָ נוּח ּו ְב ָׁשלוֹ ם ַעל ּ ְפזו ֵּרי ִמ ְׁש ְ ּכבוֹ ָתם.
ֹאמרָ :א ֵמן:
וְ נ ַ

אבא קובנר

נזכור  /אבא קובנר
נִ זְ כּ ֹר ֶאת ַא ֵחינ ּו וְ ַא ְחיוֹ ֵתינוֶּ ,את ָ ּב ֵּתי ָה ִעיר וְ ֶאת ָ ּב ֵּתי ַה ְ ּכ ָפר,
ֶאת ְרחוֹ בוֹ ת ָה ֲעיָ ָרה ֶׁש ָּס ֲאנ ּו ִ ּכנְ ָהרוֹ ת
וְ ֶאת ַה ּ ֻפנְ דָּ ק ַהבּ וֹ ֵדד ֲעלֵ י א ַֹרח
יש ִ ּב ְקלַ ְס ֵּתר ּ ָפנָ יו
ֶאת ַה ָ ּי ִׁש ׁ
ֶאת ָה ֵאם ְ ּבסו ָּד ָר ּה
יה
ֶאת ַה ַ ּנ ֲע ָרה ְ ּב ַצ ּמוֹ ֶת ָ
ֶאת ַה ַּטף
ֶאת ַאלְ ֵפי ְק ִה ּלוֹ ת יִ שְׂ ָר ֵאל ַעל ִמ ְׁש ּ ְפחוֹ ת ָה ָא ָדם
ֶאת ָּכל ֲע ַדת ַה ְ ּיהו ִּדים
אצי.
ֲא ֶׁשר ֻה ְכ ְר ָעה לַ ֶּט ַבח ַעל ַא ְד ַמת ֵאירוֹ ּ ָפה ִמ ֵידי ַהכּ וֹ ֵרת ַה ָ ּנ ִ
יש ֶׁש ָּז ַעק ּ ִפ ְתאוֹ ם ו ְּבזַ ֲע ָקתוֹ ֵמת.
ֶאת ָה ִא ׁ
יה ָצנְ חוּ.
ֶאת ָה ִא ָּ ׁשה ֶׁש ָח ְב ָקה ֶאת ִּתינוֹ ָק ּה ֶאל לִ ָ ּב ּה וּזְ רוֹ עוֹ ֶת ָ
ֶאת ַה ִּתינוֹ ק ֶׁש ֶא ְצ ְ ּבעוֹ ָתיו ְמגַ ּ ְׁש ׁשוֹ ת ֶאל ּ ִפ ְט ַמת ָה ֵאם וְ ִהיא ְ ּכ ֻח ָ ּלה
וְ צוֹ נֶ נֶ ת.
ֶאת ָה ַרגְ לַ יִ ם
ֶאת ָה ַרגְ לַ יִ ם ֶׁש ִ ּב ְּק ׁש ּו ִמ ְפלָ ט וְ לֹא ָהיָ ה ָמנוֹ ס עוֹ ד.
יהם לְ ֶאגְ רוֹ ף
וְ ֶאת ֶׁש ָ ּק ְפצ ּו יְ ֵד ֶ
ָה ֶאגְ רוֹ ף ֶׁש ָח ַפן ֶאת ַה ַ ּב ְרזֶ ל
ַה ַ ּב ְרזֶ ל ֶׁש ָהיָ ה לְ נֶ ֶׁשק ֶה ָחזוֹ ןַ ,ה ֵ ּיאו ּׁש וְ ַה ֶּמ ֶרד
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וְ ֵהם ַ ּב ֵרי ַה ֵ ּל ָבב
וְ ֵהם ּ ְפקו ֵּחי ָה ֵעינַ יִ ם
יע.
וְ ֵהם ֶׁש ִה ְׁשלִ יכ ּו נַ ְפ ָׁשם ִמ ֶנּגֶ ד וְ יָ ָדם ָק ְצ ָרה ִמ ְ ּלהוֹ ִׁש ַ
נִ זְ כּ ֹר ֶאת ַה ּיוֹ ם.
ֶאת ַה ּיוֹ ם ְ ּב ָצ ֳה ָריו.
ֶאת ַה ֶּ ׁש ֶמש ֶׁש ָעלְ ָתה ַעל מוֹ ֵקד ַהדָּ ִמים
ישים
ֶאת ַה ּ ָש ַמיִ ם ֶׁש ָע ְמד ּו ְ ּגבוֹ ִהים ו ַּמ ֲח ִר ִׁ
נִ זְ ֹּכר ֶאת ִּת ֵ ּלי ָה ֵא ֶפר ֲא ֶׁשר ִמ ַּת ַחת לַ ַ ּג ִ ּנים ַה ּפוֹ ְר ִחים.
יִ זְ כּ ֹר ַה ַחי ֶאת ֵמ ָתיו
ִ ּכי ִה ֵ ּנה ֵהם ִמ ֶ ּנגֶ ד לָ נ ּו
ִה ֵ ּנה נִ ָ ּבטוֹ ת ֵעינַ יִ ם ָס ִביב ָס ִביב
וְ ַאל דּ ִֹמיַ ,אל דּ ִֹמי לָ נ ּו ֲע ֵדי יִ ְהי ּו ַח ֵ ּיינ ּו ְראוּיִ ים לְ זָ ְכ ָרם.

 --מתייחדים בדומיה --

נרות הזיכרון
«אשרי
הגפרור» הוא
אחד משיריה
האחרונים
של חנה סנש.
השיר נכתב
על אדמת
אירופה
בראשית מאי
 ,1944חודש
לפני לקיחתה
בשבי .השיר
נמסר על ידי
חנה סנש
למשמרת
לידי אחד
משותפיה
למסע
הצנחנים,
ראובן דפני.

ַא ְׁש ֵרי ַה ַ ּג ְפרוּרֶׁ ,ש ִ ּנשְׂ ַרף וְ ִה ִ ּצית לֶ ָהבוֹ ת.
ַא ְׁש ֵרי ַה ֶ ּל ָה ָבהֶׁ ,ש ָ ּב ֲע ָרה ְ ּב ִס ְת ֵרי לְ ָבבוֹ ת.
ַא ְׁש ֵרי ַה ְ ּל ָבבוֹ תֶׁ ,ש ָ ּי ְדע ּו לַ ֲחדוֹ ל ְ ּב ָכבוֹ ד.
ַא ְׁש ֵרי ַה ַ ּג ְפרוּרֶׁ ,ש ִ ּנשְׂ ַרף וְ ִה ִ ּצית לֶ ָהבוֹ ת.
מדליקים ששה נרות זיכרון
אשוֹ נָ ה ָאנ ּו ַמ ֲעלִ ים לְ זֶ ֶכר ֵׁש ֶׁשת ֵמאוֹ ת ִרבּ וֹ א ַא ֵחינ ּו
לַ ֶה ֶבת זִ ָ ּכרוֹ ן ִר ׁ
ְ
וְ ַא ְחיוֹ ֵתינוּּ ְ ,ג ָב ִרים וְ נָ ִׁשים ,זְ ֵקנִ ים וָ ַטףֶׁ ,ש ּקוֹ ל זַ ֲע ָק ָתם יֵ לֵ ך ִמ ּסוֹ ף
ָהעוֹ לָ ם וְ ַעד סוֹ פוֹ ַ ,עד ֵקץ ָּכל ַהדּ וֹ רוֹ ת.
לַ ֶה ֶבת זִ ָ ּכרוֹ ן ׁ ְשנִ ָ ּיה ָאנ ּו ַמ ֲעלִ ים לְ זֶ ֶכר ק"נ ִר ְבבוֹ ת יַ לְ ֵדי יִ שְׂ ָר ֵאל,
ִּתינוֹ קוֹ ת ֶׁשל ֵ ּבית ַר ָ ּבןֶׁ ,ש ִ ּנ ְק ַמת מוֹ ָתם לֹא ָ ּב ָרא ַה ּ ָׂש ָטן.
ישית ָאנ ּו ַמ ֲעלִ ים לְ זֶ ֶכר ִמילְ יוֹ נֵ י ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת ְ ּבנֵ י ֻא ּמוֹ ת
לַ ֶה ֶבת זִ ָ ּכרוֹ ן ׁ ְשלִ ׁ ִ
ַרבּ וֹ תֶׁ ,ש ָה ֳעל ּו לְ ַצד ַא ֵחינ ּו וְ ַא ְחיוֹ ֵתינוַּ ,על מוֹ ֵקד ַה ּ ִׂשנְ ָאה וְ ַה ְ ּכ ִפ ָירה
ְ ּב ֶצלֶ ם ָה ֱאל ֹ ִהים בּ וֹ נִ ְב ָרא ָה ָא ָדם.
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יעית ָאנ ּו ַמ ֲעלִ ים לְ זֶ ֶכר ֲח ִס ֵידי ֻא ּמוֹ ת ָהעוֹ לָ ם ֶׁש ֵח ְרפ ּו
לַ ֶה ֶבת זִ ָ ּכרוֹ ן ְר ִב ִ
נַ ְפ ָׁשם לְ ַמ ַען לֹא יִ ָּכ ֵרת וְ יֻ ְכ ַחד ֶצלֶ ם ָה ֱאל ֹ ִהים ֶׁש ָ ּב ָא ָדם.
ישית ָאנ ּו ַמ ֲעלִ ים לְ זֶ ֶכר לוֹ ֲח ִמים וְ לוֹ ֲחמוֹ ת ֶׁש ֶאל
לַ ֶה ֶבת זִ ָ ּכרוֹ ן ֲח ִמ ׁ ִ
ְ ּגבו ַּרת ַה ַח ִ ּיים ְ ּבגֵ יא ַצלְ ָמוֶ תֵ ,צ ְרפ ּו ֶאת ְ ּגבו ַּרת ָה ֲע ִמ ָידה ֶׁש ְ ּכנֶ גֶ ד.
לַ ֶה ֶבת זִ ָ ּכרוֹ ן ׁ ִש ּ ׁ ִשית ָאנ ּו ַמ ֲעלִ ים לְ זֶ ֶכר ֵא ּל ּו ֶׁששָׂ ְרד ּו ֶאת ַה ּת ֶֹפתַ ,א ְך זוֹ
לֹא ִה ְר ּ ְפ ָתה ֵמ ֶהם ַעד יוֹ ָמם ָה ַא ֲחרוֹ ן.
ַא ׁ ְש ֵרי ַהגַּ ְפרוּר ׁ ֶש ִּנ ְׂש ַרף וְ ִה ִ ּצית לֶ ָהבוֹ ת
המתכנסים למעמד זיכרון שאינו כולל תפילת ערבית ,עוברים
לעמוד  30לסדר הזכרת נשמות וקדיש

השיר שריפה
 /העיירה
בוערת נכתב
ביידיש
והולחן על ידי
מרדכי גברטיג
בשנת .1938
גברטיב נרצח
בגטו קרקוב
ב .1942-שירו
הפך לשיר
המחתרת
היהודית בגטו
ומחוצה לו.

שריפה  /העיירה בוערת
שְׂ ֵר ָפהַ ,א ִחים ,שְׂ ֵר ָפה!
ֲעיָ ָר ֵתנ ּו בּ וֹ ֲע ָרה ֻּכ ָ ּל ּה,

ְ ּבלִ י הוֹ ִׁשיט ֶעזְ ָרה,

ָ ּבה רוּחוֹ ת ְׁשחֹרוֹ ת יִ ְס ָערוּ,

ְ ּבלִ י ַּכבּ וֹ ת ֶאת ֵא ׁש ַה ַ ּל ַהב,

לַ ֲהבוֹ ת ֻח ְר ָ ּבן יִ ְב ָערוּ,
יה לֹא נִ ְׁש ָארוּ,
ִע ְּקבוֹ ֶת ָ

ֵא ׁש ָה ֲעיָ ָרה.

ִהיא עוֹ לָ ה ָ ּב ֵא ׁש.

שְׂ ֵר ָפהַ ,א ִחים ,שְׂ ֵר ָפה!

וְ ַא ֶּתם חוֹ ְב ִקים יָ ַדיִ ם

ַרק ְ ּביַ ְד ֶכם ִ ּבלְ ַבד ִהיא
וְ ַא ֶּתם חוֹ ְב ִקים יָ ַדיִ ם

ָה ֶעזְ ָרה.

ְ ּבלִ י הוֹ ִׁשיט ֶעזְ ָרה,

יש הוֹ ִׁשיט ּו יָ ד אוֹ ֶה ֶבת
ִח ׁ

ְ ּבלִ י ַּכבּ וֹ ת ֶאת ֵא ׁש ַה ַ ּל ַהב,

וְ ַה ִ ּציל ּו ֵמ ַה ָּמוֶ ת,

ֵא ׁש ָה ֲעיָ ָרה.

ְ ּב ַד ְמ ֶכם ַּכבּ ּו ַׁשלְ ֶה ֶבת,
יש ַּכבּ ּו ְ ּב ָדם.
ִח ׁ

שְׂ ֵר ָפהַ ,א ִחים ,שְׂ ֵר ָפה!
ְקרוֹ ָבהַ ,חס וְ ָחלִ ילָ הַ ,ה ּ ָׁש ָעה,
ִ ּכי ַה ְ ּל ָהבוֹ ת יַ ְת ִמידוּ,

ִ ּכי ָה ֵא ׁש עוֹ לָ ה.

ֶאת ֻּכ ָ ּלנ ּו ּפֹה יַ ְׁש ִמידוּ,

ַאל נָ א ְּת ַח ְ ּבק ּו יָ ַדיִ ם,

ַרק שְׂ ִר ֵידי ִקירוֹ ת יָ ִעיד ּו

ַה ּ ְׂש ֵר ָפה ְ ּגדוֹ לָ ה!

ַמה ּ ֶׁש ּפֹה ָהיָ ה.
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ֵמ ָרחוֹ ק ַאל ַּת ֲעמֹדוּ,

קריאת שמע וברכותיה
ָ ּב ְרכ ּו ֶאת יהוה ַה ְמב ָֹר ְך:
ָ ּברו ְּך יהוה ַה ְמב ָֹר ְך לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד:
ברכת 'מעריב'  -הברכה הראשונה לפני קריאת שמע
ָ ּברו ְּך ַא ָּתה יהוה ֱאל ֹ ֵהינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םֲ ,א ֶׁשר ִ ּב ְד ָברוֹ ַמ ֲע ִריב ֲע ָר ִבים,
ְ ּב ָח ְכ ָמה ּפוֹ ֵת ַח ְׁש ָע ִרים ,ו ִּב ְתבוּנָ ה ְמ ַׁש ֶ ּנה ִע ִּתים ו ַּמ ֲחלִ יף ֶאת ַה ְּז ַמ ִ ּנים,
יע ִ ּכ ְרצוֹ נוֹ  .בּ וֹ ֵרא יוֹ ם וָ לָ יְ לָ ה,
יהם ָ ּב ָר ִק ַ
רות ֶ
ו ְּמ ַסדֵּ ר ֶאת ַהכּ וֹ ָכ ִבים ְ ּב ִמ ְׁש ְמ ֵ
חש ְך ִמ ּ ְפנֵ י אוֹ ר ,ו ַּמ ֲע ִביר יוֹ ם ו ֵּמ ִביא לָ יְ לָ ה,
חש ְך וְ ֶׁ
גּוֹ לֵ ל אוֹ ר ִמ ּ ְפנֵ י ֶׁ
ו ַּמ ְבדִּ יל ֵ ּבין יוֹ ם ו ֵּבין לָ יְ לָ ה ,יהוה ְצ ָבאוֹ ת ְׁשמוֵ :אל ַחי וְ ַק ָ ּים ָּת ִמיד
יִ ְמל ֹ ְך ָעלֵ ינ ּו לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעדּ ָ .ברו ְּך ַא ָּתה יהוהַ ,ה ַּמ ֲע ִריב ֲע ָר ִבים:
ברכת 'אהבה'  -הברכה השנייה לפני קריאת שמע
ַא ֲה ַבת עוֹ לָ ם ֵ ּבית יִ שְׂ ָר ֵאל ַע ְּמ ָך ָא ָה ְב ָּתּ ,תוֹ ָרה ו ִּמ ְצוֹ ת ֻח ִּקים ו ִּמ ּ ְׁש ּ ָפ ִטים
יח ְ ּב ֻח ֶ ּק ָ
יך,
אוֹ ָתנ ּו לִ ַּמ ְד ָּתַ ,על ֵּכן יהוה ֱאל ֹ ֵהינ ּו ְ ּב ָׁש ְכ ֵבנ ּו ו ְּבקו ֵּמנ ּו נָ שִׂ ַ
ְ
וְ נִ שְׂ ַמח ְ ּב ִד ְב ֵרי ּתוֹ ָר ֶת ָך ו ְּב ִמ ְצוֹ ֶת ָ
יך לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעדּ ִ ,כי ֵהם ַח ֵ ּיינ ּו וְ א ֶֹרך יָ ֵמינ ּו
ו ָּב ֶהם נֶ ְה ֶ ּגה יוֹ ָמם וָ לָ יְ לָ ה .וְ ַא ֲה ָב ְת ָך ַאל ָּת ִסיר ִמ ֶּמנ ּו לְ עוֹ לָ ִמיםּ ָ .ברו ְּך
ַא ָּתה יהוה ,אוֹ ֵהב ַע ּמוֹ יִ שְׂ ָר ֵאל:

הקדמות לקריאת "שמע ישראל"
אחד או יותר מן המקראות הבאים ניתנים לקריאה ככוונה לפני קריאת
"שמע ישראל":
מתוך «צוואתו
של יוסל
ראקובר»,
אשר נכתבה
על ידי צבי
קוליץ בשנת
 ,1946אך
נחשבה במשך
שנים כצוואה
אותנטית
של חסיד
גור ,שנכתבה
בשעותיו
האחרונות של
גטו ורשה.

א .צוואה
נִ ְרדָּ ףַ ,א ְך לֹא ְמ ׁ ֻש ְע ָ ּבד,
ְמ ֻמ ְר ָמרַ ,א ְך לֹא ִצינִ י,

ַמ ֲא ִמיןַ ,א ְך לֹא ִמ ְת ּ ָפ ֵ ּלל,
«א ֵמן» ִע ֵּור.
אוֹ ֵהב יהוהַ ,א ְך לֹא אוֹ ֵמר ָ

ָהלַ ְכ ִּתי ְ ּב ְד ָר ָכיו ,וַ ֲא ִפיל ּו ֵ ּג ְר ַׁשנִ י ֵמ ַעל ּ ָפנָ יו.
ל-כךְ,
ָׁש ַמ ְר ִּתי ֶאת ִמ ְצוֹ ָתיו ,וַ ֲא ִפיל ּו יִ ְּס ַרנִ י ַע ָּ
ף-כי דִּ ְ ּכ ַאנִ י ַעד ָע ָפר,
ָא ַה ְב ִּתי אוֹ תוֹ ַ ,א ִ ּ
ִע ַ ּננִ י ַעד ָמוֶ ת ,שָׂ ַמ ִ ּני לְ לַ ַעג וָ ֶקלֶ ס.
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וְ ֵא ֶ ּלה ִמ ּלוֹ ַתי ָה ַא ֲחרוֹ נוֹ ת ֵאלֶ ָ
יךֵ ,אלִ י ַהזּוֹ ֵעם:
לֹא ַת ֲעלֶ ה ְ ּביָ ְד ָך ,לֹא ָתקוּם וְ לֹא ִת ְהיֶ ה.
ֹאבד ֱאמוּנָ ִתי ְ ּב ָך ,וְ ִת ָּכ ֵרת ִמ ִפי.
ית וְ ָט ַר ְח ָּתֶׁ ,ש ּת ַ
ָעשִׂ ָ
יתי.
ַא ְך ֲאנִ י הוֹ לֵ ְך לָ מוּת ְ ּב ִדיוּק ְ ּכ ֶד ֶרך ֶׁש ָחיִ ִ
להינוּ ,יהוה ֶא ָחד».
«ש ַמע ,יִ ְׂש ָר ֵאל .יהוה ֱא ֵ
וַ ֲאנִ י קוֹ ֵראְ ׁ :
השיר הפותח
את
ספרו של
פרימו לוי,
סופר יהודי
איטלקי,
ניצול מחנה
אוושויץ,
«הזהו אדם?»

ב .הזהו אדם ?
ַא ֶּתם ַה ּיוֹ ְׁש ִבים ְ ּב ֵאין ַמ ְח ִריד
ְ ּב ִמ ְׁש ְ ּכנוֹ ת ִמ ְב ָט ִחים;
ַא ֶּתם ַה ּמוֹ ְצ ִאים ַמ ֲא ָכל ַחם ו ְּפנֵ י יָ ִדיד
ְ ּב ׁשו ְּב ֶכם ַה ַ ּביְ ָתה ִעם דִּ ְמדּ ו ִּמים:
ִה ְתבּ וֹ נְ נ ּו ו ְּרא ּו ַהזֶ ה ּו ָא ָדם
ָהעוֹ ֵבד ַ ּב ִ ּב ָ ּצה ַה ָ ּק ָרה;
הוּאֶׁ ,ש ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע ְמנו ָּחה וְ נִ לְ ָחם
לְ ַמ ַען ּ ַפת לֶ ֶחם זְ ִע ָירה.
«כן» אוֹ «לֹא» לְ ֵבן ָמוֶ ת ָהיָ ה.
ֶׁש ַ ּב ֲעבוּר ֵּ
ִה ְתבּ וֹ נְ נ ּו ו ְּרא ּו ַה ִאם ִא ּ ָׁשה ִהיא זֹאת.
ַ ּבת ְ ּבלִ י ֵׁשם ו ְּבלֹא שֵׂ ָער;
ֶׁש ּלֹא נוֹ ַתר ָ ּב ּה עוֹ ד כּ וֹ ַח לִ זְ כּ ֹר,
יק ּה
יה ֵריקוֹ ת וְ צוֹ נֵ ן ֵח ָ
ֶׁש ֵעינֶ ָ
ִ ּכ ְצ ַפ ְרדֵּ ַע ְ ּביוֹ ם ח ֶֹרף ו ְּכפוֹ ר.
ַה ְר ֲהר ּו וְ זִ ְכר ּו ִ ּכי ָּכל זֹאת ֵא ַרע
וְ ָהי ּו ַהדְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶ ּלה:
ֲא ֶׁשר ֲאנ ִֹכי ְמ ַצ ְּו ֶכם
לַ ְחקֹק ִ ּבלְ ַב ְב ֶכם.
יכם
וְ ׁ ִש ַּננְ ֶּתם אוֹ ָתם לִ ְבנֵ ֶ
בְּ ׁ ִש ְב ְּת ֶכם בַּ בַּ יִ ת בְּ לֶ ְכ ְּת ֶכם בַּ דֶּ ֶרךְ,
בְּ ׁ ָש ְכ ְב ֶכם ו ְּבקו ְּמ ֶכם.
יכם
ֹאבד ּו ָ ּב ֵּת ֶ
וְ ָהיָ ה ִ ּכי ִּתדּ ֹּמ ּו – י ְ
וַ ַ ּי ְך ָ ּב ֶכם ַהחֹלִ י ִמ ַּכף ֶרגֶ ל ַעד ָק ְדקוֹ ד.
יכם ,עוֹ ד.
יהם יוֹ ְצ ֵאי ַחלְ ֵצ ֶ
וַ ַ ּי ַה ְפכ ּו ִמ ֶּכם ּ ְפנֵ ֶ
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קריאת "שמע ישראל"
דברים 1

שם

ְׁש ַמע יִ שְׂ ָר ֵאל יהוה ֱאל ֹ ֵהינ ּו יהוה | ֶא ָחד:
ָ ּברו ְּך ֵׁשם ְ ּכבוד ַמלְ כוּתוֹ  ,לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד:
פרשה ראשונה  -קבלת עול מלכות שמים
וְ ָא ַה ְב ָּת ֵאת יהוה ֱאל ֹ ֶה ָ
ל-מא ֶֹד ָך :וְ ָהי ּו
יך ְ ּב ָכל-לְ ָב ְב ָך ו ְּב ָכל נַ ְפ ְׁש ָך ו ְּב ָכ ְ
ַהדְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶ ּלה ֲא ֶׁשר ָאנ ִֹכי ְמ ַצ ְּו ָך ַה ּיוֹ ם ַעל לְ ָב ֶב ָך :וְ ִׁש ַ ּננְ ָּתם לְ ָבנֶ ָ
יך
ית ָך ו ְּבלֶ ְכ ְּת ָך ַבדֶּ ֶר ְך ו ְּב ָׁש ְכ ְ ּב ָך ו ְּבקו ֶּמ ָך :ו ְּק ַׁש ְר ָּתם
וְ ִד ַ ּב ְר ָּת ָ ּבם ְ ּב ִׁש ְב ְּת ָך ְ ּב ֵב ֶ
לְ אוֹ ת ַעל יָ ֶד ָך .וְ ָהי ּו לְ ט ָֹטפות ֵ ּבין ֵעינֶ ָ
ית ָך
יך :ו ְּכ ַת ְב ָּתם ַעל ְמזֻ זוֹ ת ֵ ּב ֶ
ו ִּב ְׁש ָע ֶר ָ
יך:

שם יא

פרשה שנייה  -קבלת עול מצוות
ם-שמ ַֹע ִּת ְׁש ְמע ּו ֶאל ִמ ְצוֹ ַתי ֲא ֶׁשר ָאנ ִֹכי ְמ ַצ ֶּוה ֶא ְת ֶכם ַה ּיוֹ ם
וְ ָהיָ ה ִא ָׁ
יכם וּלְ ָע ְבדוֹ ְ ּב ָכל-לְ ַב ְב ֶכם ו ְּב ָכל נַ ְפ ְׁש ֶכם:
לְ ַא ֲה ָבה ֶאת-יהוה ֱאל ֹ ֵה ֶ
ירש ָך
קוש וְ ָא ַס ְפ ָּת ְדגָ נֶ ָך וְ ִת ְׁ
יורה ו ַּמלְ ׁ
ר-א ְר ְצ ֶכם ְ ּב ִע ּתוֹ ֶ
וְ נָ ַת ִּתי ְמ ַט ַ

וְ יִ ְצ ָה ֶר ָך :וְ נָ ַת ִּתי ֵעשֶׂ ב ְ ּבשָׂ ְד ָך לִ ְב ֶה ְמ ֶּת ָך וְ ָא ַכלְ ָּת וְ שָׂ ָב ְע ָּתִ :ה ּ ָׁש ְמר ּו לָ ֶכם
יתם לָ ֶהם:
להים ֲא ֵח ִרים וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוִ ֶ
ּ ֶפן יִ ְפ ֶּתה לְ ַב ְב ֶכם וְ ַס ְר ֶּתם וַ ֲע ַב ְד ֶּתם ֱא ִ
ת-ה ּ ָׁש ַמיִ ם וְ לא-יִ ְהיֶ ה ָמ ָטר וְ ָה ֲא ָד ָמה לא
וְ ָח ָרה ַאף-יהוה ָ ּב ֶכם וְ ָע ַצר ֶא ַ
ִת ֵּתן ֶאת-יְ בוּלָ ּה וַ ֲא ַב ְד ֶּתם ְמ ֵה ָרה ֵמ ַעל ָה ָא ֶרץ ַה ּט ָֹבה ֲא ֶׁשר יהוה נ ֵֹתן
לָ ֶכם :וְ שַׂ ְמ ֶּתם ֶאת דְּ ָב ַרי ֵא ֶ ּלה ַעל-לְ ַב ְב ֶכם וְ ַעל-נַ ְפ ְׁש ֶכם ו ְּק ַׁש ְר ֶּתם א ָֹתם
יכם
ת-בנֵ ֶ
אתם ֶא ְ ּ
יכם :וְ לִ ַּמ ְד ֶּתם ָ
לְ אוֹ ת ַעל-יֶ ְד ֶכם וְ ָהי ּו לְ טוֹ ָטפֹת ֵ ּבין ֵעינֵ ֶ
ָ
ָ
ְ
ית ָך ו ְּבלֶ ְכ ְּת ָך ַבדֶּ ֶרך ו ְּב ָׁש ְכ ְ ּבך ו ְּבקו ֶּמך :ו ְּכ ַת ְב ָּתם
לְ ַד ֵ ּבר ָ ּבםּ ְ .ב ִׁש ְב ְּת ָך ְ ּב ֵב ֶ
ית ָך ו ִּב ְׁש ָע ֶר ָ
יך:
ַעל ְמזוּזות ֵ ּב ֶ

יכם ַעל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַ ּבע יהוה
ימי ְבנֵ ֶ
יכם וִ ֵ
לְ ַמ ַען יִ ְרבּ ּו יְ ֵמ ֶ
ל-ה ָא ֶרץ:
ימי ַה ּ ָׁש ַמיִ ם ַע ָ
יכם לָ ֵתת לָ ֶהם ִ ּכ ֵ
לַ ֲאב ֵֹת ֶ
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שם ל

פרשה שנייה חליפית
ְר ֵאה נָ ַת ִּתי לְ ָפנֶ ָ
ת-ה ָּמוֶ ת וְ ֶאת-
ת-ה ּטוֹ ב וְ ֶא ַ
ת-ה ַח ִ ּיים וְ ֶא ַ
יך ַה ּיוֹ ם ֶא ַ
ָה ָרעֲ :א ֶׁשר ָאנ ִֹכי ְמ ַצ ְּו ָך ַה ּיוֹ ם לְ ַא ֲה ָבה ֶאת-יהוה ֱאל ֹ ֶה ָ
יך לָ לֶ ֶכת ִ ּב ְד ָר ָכיו
ית ו ֵּב ַר ְכ ָך יהוה ֱאל ֹ ֶה ָ
יך
ית וְ ָר ִב ָ
וְ לִ ְׁשמֹר ִמ ְצ ו ָֹתיו וְ ֻח ּק ָֹתיו ו ִּמ ְׁש ּ ָפ ָטיו וְ ָחיִ ָ
א-ש ָּמה לְ ִר ְׁש ָּת ּה :וְ ִאם-יִ ְפנֶ ה לְ ָב ְב ָך וְ לֹא ִת ְׁש ָמע
ר-א ָּתה ָב ָׁ
ָ ּב ָא ֶרץ ֲא ֶׁש ַ
ית לֵ אל ֹ ִהים ֲא ֵח ִרים וַ ֲע ַב ְד ָּתםִ :ה ַ ּג ְד ִּתי לָ ֶכם ַה ּיוֹ ם ִ ּכי
וְ נִ דַּ ְח ָּת וְ ִה ְׁש ַּת ֲחוִ ָ
ל-ה ֲא ָד ָמה ֲא ֶׁשר ַא ָּתה ע ֵֹבר ֶאת-
יכן יָ ִמים ַע ָ
א-ת ֲא ִר ֻ
ֹאבדוּן :ל ֹ ַ
ָאבֹד ּת ֵ
ת-ה ּ ָׁש ַמיִ ם וְ ֶאת-
ַה ַ ּי ְרדֵּ ן לָ בוֹ א ָׁש ָּמה לְ ִר ְׁש ָּת ּהַ :ה ִעד ִֹתי ָב ֶכם ַה ּיוֹ ם ֶא ַ
ָה ָא ֶרץ ַה ַח ִ ּיים וְ ַה ָּמוֶ ת נָ ַת ִּתי לְ ָפנֶ ָ
יך ַה ְ ּב ָר ָכה וְ ַה ְּקלָ לָ ה ו ָּב ַח ְר ָּת ַ ּב ַח ִ ּיים

לְ ַמ ַען ִּת ְחיֶ ה ַא ָּתה וְ זַ ְר ֶע ָך :לְ ַא ֲה ָבה ֶאת-יהוה ֱאל ֹ ֶה ָ
יך לִ ְׁשמ ַֹע ְ ּבקֹלוֹ
יך וְ א ֶֹר ְך יָ ֶמ ָ
וּלְ ָד ְב ָקה-בוֹ ִ ּכי הוּא ַח ֶ ּי ָ
ל-ה ֲא ָד ָמה ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ַ ּבע
יך לָ ֶׁש ֶבת ַע ָ
יהוה לַ ֲאב ֶֹת ָ
יך לְ ַא ְב ָר ָהם לְ יִ ְצ ָחק וּלְ יַ ֲעקֹב לָ ֵתת לָ ֶהם:

במדבר טו

פרשה שלישית  -פרשת ציצית ויציאת מצרים
ל-בנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָּת ֲאלֵ ֶהם
ֹאמר יהוה ֶאל-מ ֶֹׁשה ֵ ּלאמֹר :דַּ ֵ ּבר ֶא ְ ּ
וַ ּי ֶ
יצת ַה ָּכנָ ף
ל-צ ִ
יהם לְ דֹר ָֹתם וְ נָ ְתנ ּו ַע ִ
יצת ַעל ַּכנְ ֵפי ִבגְ ֵד ֶ
וְ ָעשׂ ּו לָ ֶהם ִצ ִ
ל-מ ְצ וֹת
ת-כ ִ
יתם אֹתוֹ וּזְ ַכ ְר ֶּתם ֶא ָּ
יצת ו ְּר ִא ֶ
ּ ְפ ִתיל ְּת ֵכלֶ ת :וְ ָהיָ ה לָ ֶכם לְ ִצ ִ
יכם ֲא ֶׁשר-
א-תתוּר ּו ַא ֲח ֵרי לְ ַב ְב ֶכם וְ ַא ֲח ֵרי ֵעינֵ ֶ
יתם א ָֹתם וְ ל ֹ ָ
יהוה וַ ֲעשִׂ ֶ
יתם
ל-מ ְצ ו ָֹתי וִ ְהיִ ֶ
ת-כ ִ
יתם ֶא ָּ
יהם :לְ ַמ ַען ִּתזְ ְ ּכר ּו וַ ֲעשִׂ ֶ
ַא ֶּתם זֹנִ יםַ ,א ֲח ֵר ֶ
אתי ֶא ְת ֶכם ֵמ ֶא ֶרץ
יכם ֲא ֶׁשר הוֹ ֵצ ִ
יכםֲ :אנִ י יהוה ֱאל ֹ ֵה ֶ
ְקד ִֹׁשים לֵ אל ֹ ֵה ֶ
יכם:
ִמ ְצ ַריִ ם לִ ְהיוֹ ת לָ ֶכם לֵ אל ֹ ִהים ֲאנִ י יהוה ֱאל ֹ ֵה ֶ
כשמתפללים בציבור הש"ץ מסיים:
יכם ֱא ֶמת.
לה ֶ
יהוה ֱא ֵ
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ברכת ‹גאולה›  -הברכה הראשונה שלאחר קריאת שמע
איוב ט

ֱא ֶמת וֶ ֱאמוּנָ ה ָּכל זֹאת וְ ַק ָ ּים ָעלֵ ינוּּ ִ ,כי הוּא יהוה ֱאל ֹ ֵהינ ּו וְ ֵאין זוּלָ תוֹ ,
גּאלֵ נ ּו ִמ ַּכף ָּכל
וַ ֲאנַ ְחנ ּו יִ שְׂ ָר ֵאל ַע ּמוֹ ַ .ה ּפוֹ ֵדנ ּו ִמ ַ ּיד ְמלָ ִכיםַ ,מלְ ֵּכנ ּו ַה ֲ
יצים .העֹשֶׂ ה גְ דֹלוֹ ת ַעד ֵאין ֵח ֶקר ,וְ נִ ְפלָ אוֹ ת ַעד ֵאין ִמ ְס ּ ָפר.
ֶה ָע ִר ִ
ַה ּ ָׂשם נַ ְפ ֵׁשנ ּו ַ ּב ַח ִ ּיים ,וְ לא נָ ַתן לַ ּמוט ַרגְ לֵ נוָּ :העוֹ ֶׁשה ָ ּלנ ּו נִ ִּסים ְ ּב ִמ ְצ ָריִ ם
וכם
אוֹ תוֹ ת וַ ּמוֹ ְפ ִתים ְ ּב ַא ְד ַמת ְ ּבנֵ י ָחם .וַ ּיוֹ ִציא ֶאת ַע ּמו יִ שְׂ ָר ֵאל ִמ ּת ָ
לְ ֵחרוּת עוֹ לָ ם.

פסקה זו המזכירה
את השואה ואת
תקומת העם
בארצו מחליפה
את נוסח הברכה
המסורתי .הפסקה
מופיעה כחלופה
לברכה המסורתית
בסידור «העבודה
שבלב».
ירמיהו לא

נוסח זה נכלל
בטיוטת סידור
התפילה
החדש של
התנועה
ליהדות
מתקדמת,
המגובש
בימים אלו

ַה ּמוֹ לִ ְ
יעם
יך ַעמוֹ ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר לַ ֲה ִביאוֹ ֶאל ְ ּגבוּל ָק ְד ׁשוֹ ִ ,צ ָּוה ׁשוֹ ְפ ִטים לְ הוֹ ִׁש ָ
יבם ֵאלָ יוַ .ה ְּמזָ ֵרה יִ שְׂ ָר ֵאל ֵ ּבין ַהגּוֹ יִ ם ו ְּמ ַק ֵ ּבץ נִ ָד ָחיו
יאים לַ ֲה ִׁש ָ
וּנְ ִב ִ
ְ ּכרוֹ ֶעה ֶע ְדרוֹ ּ ַ .גם ִ ּכי ָהלְ כ ּו ְ ּבגֵ יא ַצלְ ָמוֶ תֵ ,שֹ ׁש ֵמאוֹ ת ִרבּ וֹ א ְ ּב ִת ְמרוֹ ת
יאם
אשית ְ ּגאוּלָ תוֹ ֶה ְר ָאה לָ ֶהם וַ יְ ִב ֵ
ָע ָׁשןָ ּ ,פ ָקד ֶאת ְׁש ֵא ִרית ּ ְפלֵ ָט ָתםֵ ,ר ִ
וַ יִ ָּט ֵעם ְ ּב ַהר נַ ֲחלָ תוֹ .
«כי ָפ ָדה יהוה ֶאת יַ ֲעקֹב ,וּגְ ָאלוֹ ִמ ַ ּיד ָחזָ ק ִמ ֶּמ ּנוּ»ּ ָ :ברו ְּך ַא ָּתה
ונאמרּ ִ :
ש ָר ֵאל:
יהוה ,גו ֵׁאל יִ ְ ׂ
נוסח חליפי לברכת גאולה
ֱא ֶמת וֶ ֱאמוּנָ ה ָּכל זֹאת ,וְ ַק ָ ּים ָעלֵ ינוּּ ִ ,כי הוּא ה› ֱאל ֹ ֵהינ ּו וְ ֵאין זוּלָ תוֹ ,
וַ ֲאנַ ְחנ ּו יִ שְׂ ָר ֵאל ַע ּמוֹ ַ .ה ּפוֹ ֵדנ ּו ִמ ַ ּיד ְמלָ ִכיםַ ,מלְ ֵּכנ ּו ַהגּוֹ ֲאלֵ נ ּו ִמ ַּכף ָּכל
יציםָ .ה ֵאל ַה ִ ּנ ְפ ָרע לָ נ ּו ִמ ָ ּצ ֵרינוּ ,וְ ַה ְמ ַׁש ֵ ּלם ְ ּגמוּל לְ ָכֹל אֹיְ ֵבי נַ ְפ ֵׁשנוּ,
ֶה ָע ִר ִ
ָהעֹושֶׂ ה גְ דֹלוֹ ת ַעד ֵאין ֵח ֶקר ,וְ נִ ְפלָ אוֹ ת ַעד ֵאין ִמ ְס ּ ָפרַ .ה ּ ָׂשם נַ ְפ ֵׁשנ ּו
ַ ּב ַח ִ ּיים ,וְ לֹא נָ ַתן לַ ּמוֹ ט ַרגְ לֵ נוּ ,וַ ּיוֹ ֵצא ֶאת ַע ּמוֹ יִ שְׂ ָר ֵאל ֵמ ַע ְבדּ וּת ִמ ְצ ַריִ ם
לְ ֵחרוּת עוֹ לָ ם; וְ ָרא ּו ְ ּבנוֹ ָתיו ו ָּבנָ יו ְ ּגבו ָּרתוֹ ִׁ ,ש ְ ּבח ּו וְ הוֹ ד ּו לִ ְׁשמוֹ  .ו ַּמלְ כוּתוֹ
יהם ,מ ֶֹׁשהִ ,מ ְריָ ם וְ ָכל יִ שְׂ ָר ֵאל לְ ָך ָענ ּו ִׁש ָירהּ ְ ,בשִׂ ְמ ָחה
ְב ָרצוֹ ן ִק ְ ּבל ּו ֲעלֵ ֶ
ַר ָ ּבה ,וְ ָא ְמר ּו ֻכ ָ ּלם:
ִמי ָכמ ָֹכה ָ ּב ֵאלִ ים ה›ִ ,מי ָּכמ ָֹכה נֶ ְאדָּ ר ַ ּב ּק ֶֹד ׁש ,נוֹ ָרא ְת ִה ּלוֹ ת עֹשֵׂ ה ֶפלֶ א:
ַמלְ כו ְּת ָך ָרא ּו ַע ֶּמ ָך ,בּ וֹ ֵק ַע יָ ם לִ ְפנֵ י מ ֶֹׁשה ,זֶ ה ֵאלִ י ָענ ּו וְ ָא ְמרוּ:
ה› יִ ְמל ֹ ְך לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד:

וְ נֶ ֱא ַמרּ ִ ,כי ָפ ָדה ה› ֶאת יַ ֲעקֹב ,וּגְ ָאלוֹ ִמ ַ ּיד ָחזָ ק ִמ ֶּמ ּנוּּ ָ .ברו ְּך ַא ָּתה ה›,

ָ ּג ַאל יִ שְׂ ָר ֵאל.
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ברכת ‹השכיבנו› -הברכה השנייה שלאחר קריאה שמע
יבנ ּו יהוה ֱאל ֹ ֵהינ ּו לְ ָׁשלוֹ ם ,וְ ַה ֲע ִמ ֵידנ ּו ַמלְ ֵּכנ ּו לְ ַח ִ ּיים .ו ְּפרֹשׂ ָעלֵ ינ ּו
ַה ְׁש ִ ּכ ֵ
יענ ּו לְ ַמ ַען ְׁש ֶמךָ.
ָ
ָ
ֻס ַּכת ְׁשלוֹ ֶמך ,וְ ַת ְּקנֵ נ ּו ְ ּב ֵע ָצה טוֹ ָבה ִמ ְ ּל ָפנֶ יך ,וְ הוֹ ִׁש ֵ
וְ ָהגֵ ן ַ ּב ֲע ֵדנוּ ,וְ ָה ֵסר ֵמ ָעלֵ ינ ּו אוֹ יֵ ב דֶּ ֶבר וְ ֶח ֶרב וְ ָר ָעב וְ יָ גוֹ ן ,והרחק ממנו
עון ופשע.
ְ
ָ
אתנ ּו
ו ְּב ֵצל ְ ּכנָ ֶפיך ַּת ְס ִּת ֵירנוּּ ִ .כי ֵאל ֵאל ֶמלֶ ך ַח ּנוּן וְ ַרחוּם ָא ָּתה .ו ְּׁשמֹר ֵצ ֵ
וּבוֹ ֵאנ ּו לְ ַחיִ ים וּלְ ָׁשלוֹ ם ֵמ ַע ָּתה וְ ַעד עוֹ לָ ם.
ש ָר ֵאל לָ ַעד:
ָ ּברו ְּך ַא ָּתה יהוהׁ ,שוֹ ֵמר ֶאת ַע ּמוֹ יִ ְ ׂ

חצי קדיש
יה ,וְ יַ ְמלִ ְ
יך
יִ ְת ַ ּגדַּ ל וְ יִ ְת ַקדַּ ׁש ְׁש ֵמ ּה ַר ָ ּבאּ ְ ,ב ָעלְ ָמא דִּ י ְב ָרא ִ ּכ ְרעו ֵּת ּ
יומיכון ו ְּב ַח ֵ ּיי ְדכל ֵ ּבית יִ שְׂ ָר ֵאלּ ַ ,ב ֲעגָ לָ א ו ִּבזְ ַמן
יה ְ ּב ַח ֵ ּייכון ו ְּב ֵ
ַמלְ כו ֵּת ּ
ָק ִריב וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן.

יְ ֵהא ְׁש ֵמ ּה ַר ָ ּבא ְמ ָב ַר ְך לְ ָעלַ ם וּלְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמ ָ ּיא:
רומם וְ יִ ְתנַ ּ ֵׂשא וְ יִ ְת ַהדָּ ר וְ יִ ְת ַע ֶ ּלה וְ יִ ְת ַה ָ ּלל
יִ ְת ָ ּב ַר ְך וְ יִ ְׁש ַּת ַ ּבח וְ יִ ְת ּ ָפ ַאר וְ יִ ְת ַ
יה דְּ ֻק ְד ָׁשא ְ ּב ִר ְ
יך הוּא ,לְ ֵע ָ ּ
ילא ִמן ָּכל ִ ּב ְר ָכ ָתא וְ ִׁש ָיר ָתאִּ .ת ְׁש ְ ּב ָח ָתא
ְׁש ֵמ ּ
וְ נֶ ָח ָמ ָתא ,דַּ ֲא ִמ ָירן ְ ּב ָעלְ ָמא ,וְ ִא ְמרוָּ :א ֵמן:

תפילת עמידה
תהילים נא

ֲאדנָ י ,שְׂ ָפ ַתי ִּת ְפ ַּתח .ו ִּפי יַ ִ ּגיד ְּת ִה ָ ּל ֶת ָך:
א .אבות ואמהות
ָ ּברו ְּך ַא ָּתה יהוהֱ ,אל ֹ ֵהינ ּו וֵ ֱאל ֹ ֵהי ֲאבוֹ ֵתינ ּו וְ ִא ּמוֹ ֵתינוֱּ ,אל ֹ ֵהי ַא ְב ָר ָהם
יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲעקֹב ֱאל ֹ ֵהי שָׂ ָרה ִר ְב ָקה ָר ֵחל וְ לֵ ָאהָ ,ה ֵאל ַה ָ ּגדוֹ ל ַה ִ ּגבּ וֹ ר
וְ ַהנּוֹ ָראֵ ,אל ֶעלְ יוֹ ן ,גּוֹ ֵמל ֲח ָס ִדים טוֹ ִבים ,וְ קוֹ נֵ ה ַהכּ ל ,וְ זוֹ ֵכר ַח ְס ֵדי
יהם לְ ַמ ַען ְׁשמוֹ ְ ּב ַא ֲה ָבהֶ .מלֶ ְך עוזֵ ר
ָאבוֹ ת ו ֵּמ ִביא גְ ֻא ָ ּלה לִ ְבנֵ י ְבנֵ ֶ
יע ו ָּמגֵ ןּ ָ .ברו ְּך ַא ָּתה יהוהָ ,מגֵ ן ַא ְב ָר ָהם וֹ פוֹ ֵקד שָׂ ָרה.
ּמוש ַ
ו ִׁ
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ב .גבורות
יע .מוֹ ִריד
ַא ָּתה ִ ּגבּ וֹ ר לְ עוֹ לָ ם ֲאדֹנָ יַ ,מ ְׁש ּ ִפיל ַאף ְמרוֹ ֵמם ַא ָּתהַ ,רב לְ הוֹ ִׁש ַ
נופלִ ים,
ַה ָּטלְ .מ ַכלְ ֵּכל ַח ִ ּיים ְ ּב ֶח ֶסדְ ,מ ַח ֶ ּיה ַהכּ ֹל ְ ּב ַר ֲח ִמים ַר ִ ּבים ,סוֹ ֵמ ְך ְ
ישנֵ י ָע ָפרִ .מי ָכמוֹ ָך
וְ רוֹ ֵפא חוֹ לִ ים ,ו ַּמ ִּתיר ֲאסו ִּרים ,ו ְּמ ַק ֵ ּים ֱאמוּנָ תוֹ לִ ֵׁ
יח יְ ׁשו ָּעה.
ַ ּב ַעל ְ ּגבוּרוֹ ת ו ִּמי דוֹ ֶמה לָ ְךֶ ,מלֶ ְך ֵמ ִמית ו ְּמ ַח ֶ ּיה ו ַּמ ְצ ִמ ַ
וְ נֶ ֱא ָמן ַא ָּתה לְ ַה ֲחיוֹ ת ָּכל ַחיּ ָ .ברו ְּך ַא ָּתה יהוהְ ,מ ַח ֵ ּיה ַהכּ ֹל:

ג .קדושת השם
ְ
ָ
ָ
דושים ְ ּב ָכל יוֹ ם יְ ַהלְ לוּך ֶּסלָ הּ ָ .ברוּך ַא ָּתה
דוש וְ ִׁש ְמך ָקדוֹ ׁש ,ו ְּק ִׁ
ַא ָּתה ָק ׁ
דוש:
יהוהָ ,ה ֵאל ַה ָ ּק ׁ
ד .דעת
נוש ִ ּבינָ הָ .ח ֵ ּננ ּו ֵמ ִא ְּת ָך ָח ְכ ָמה ִ ּבינָ ה
ַא ָּתה חוֹ נֵ ן לְ ָא ָדם דַּ ַעת ו ְּמלַ ֵּמד לֶ ֱא ׁ
וְ ַהשְׂ ֵּכלּ ָ .ברו ְּך ַא ָּתה יהוה ,חוֹ נֵ ן ַהדָּ ַעת:
ה .תשובה
יבנ ּו לְ תוֹ ָר ֶת ָך ,וְ ָק ְר ֵבנ ּו לַ ֲעבוֹ ָד ֶת ָך ,וְ ַה ֲחזִ ֵירנ ּו ִ ּב ְת ׁשו ָּבה ְׁשלֵ ָמה
ֲה ִׁש ֵ
לְ ָפנֶ ָ
יךּ ָ .ברו ְּך ַא ָּתה יהוהָ ,הרוֹ ֶצה ִ ּב ְת ׁשו ָּבה:
ו .סליחה
ְסלַ ח לָ נ ּו ִ ּכי ָח ָטאנוְּ ,מ ַחל לָ נ ּו ִ ּכי ָפ ָׁש ְענוּּ ִ ,כי מוֹ ֵחל וְ סוֹ לֵ ח ָא ָּתהּ ָ .ברו ְּך
ַא ָּתה יהוהַ ,ח ּנוּן ַה ַּמ ְר ֶ ּבה לִ ְסלוֹ ַח:
ז .גאולה
יבנוְּּ ,וגְ ָאלֵ נ ּו ְמ ֵה ָרה ְ ּג ֻא ָ ּלה ְׁשלֵ ָמהּ ִ ,כי גּוֹ ֵאל ָחזָ ק
יבה ִר ֵ
ְר ֵאה ְב ָענְ יֵ נוּ ,וְ ִר ָ
ָא ָּתהּ ָ .ברו ְּך ַא ָּתה יהוה ,גּוֹ ֵאל יִ שְׂ ָר ֵאל:
ח .רפואה
יענ ּו וְ נִ ָּו ֵׁש ָעהּ ִ ,כי ְת ִה ָ ּל ֵתנ ּו ָא ָּתה ,וְ ַה ֲעלֶ ה
הוש ֵ
ְר ָפ ֵאנ ּו יהוה וְ נֵ ָר ֵפאִׁ .
ְרפו ָּאה ְׁשלֵ ָמה לְ ָכל ַמכּ וֹ ֵתינוּּ ִ ,כי ֵאל ֶמלֶ ך רוֹ ֵפא נֶ ֱא ָמן וְ ָר ֲח ָמן ָא ָּתה.
ָ ּברו ְּך ַא ָּתה יהוה ,רוֹ ֵפא חוֹ לִ ים:
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ט .ברכת השנים
ל־מינֵ י ְּתבו ָּא ָת ּה
ָ ּב ֵר ְך ָעלֵ ינ ּו יְ הוָ ה ֱאל ֹ ֵהינ ּו ֶאת ַה ּ ָׁשנָ ה ַה ֹזּאת וְ ֶאת ָּכ ִ
ל־פנֵ י ָה ֲא ָד ָמה וְ שַׂ ְ ּב ֵענ ּו ִמ ּטו ָּבה ,ו ָּב ֵר ְך ְׁשנָ ֵתנ ּו
לְ טוֹ ָבה .וְ ֵתן ְב ָר ָכה ַעל ָּכ ּ ְ
ְ
ַּכ ּ ָׁשנִ ים ַה ּטוֹ בוֹ תּ ָ .ברו ְּך ַא ָּתה יהוהְ ,מ ָב ֵרך ַה ּ ָׁשנִ ים:
י .קיבוץ גלויות
ְּת ַקע ְ ּב ׁשוֹ ָפר ָ ּגדוֹ ל לְ ֵחרו ֵּתנוּ ,וְ שָׂ א נֵ ס לְ ַק ֵ ּבץ ָ ּגלֻ ּיוֹ ֵתינ ּו וְ ַק ֵ ּבץ נִ דָּ ֵחנ ּו ֵמ ַא ְר ַ ּבע
ַּכנְ פוֹ ת ָה ָא ֶרץ לְ ַא ְר ֵצנוּּ ָ .ברו ְּך ַא ָּתה יהוהְ ,מ ַק ֵ ּבץ נִ ְד ֵחי ַע ּמוֹ יִ שְׂ ָר ֵאל:
יא .השבת המשפט
אשוֹ נָ ה ,וְ יוֹ ֲע ֵצינ ּו ְ ּכ ַב ְּת ִח ָ ּלה .וְ ָה ֵסר ִמ ֶּמ ּנ ּו יָ גוֹ ן
יבה ׁשוֹ ְפ ֵטינ ּו ְ ּכ ָב ִר ׁ
ָה ִׁש ָ
ָ
ְ
וַ ֲאנָ ָחה ,ו ְּמלוֹ ך ָעלֵ ינ ּו ַא ָּתה יהוה לְ ַבדְּ ךּ ְ .ב ֶח ֶסד ו ְּב ַר ֲח ִמים ,וְ ַצ ְד ֵקנ ּו
ָ ּב ִּמ ְׁש ּ ָפטּ ָ :ברו ְּך ַא ָּתה יהוהֶ ,מלֶ ְך אוֹ ֵהב ְצ ָד ָקה ו ִּמ ְׁש ּ ָפט:

יב .על הרשעה
ָה ּתוֹ ִעים ֵאלֶ ָ
ֹאבד וְ ַה ָּזדוֹ ן ַּת ְכנִ יע ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינוּ.
יך יָ ׁשוּבוּ ,וְ ָכל ָה ִר ְׁש ָעה ת ֵ
ברכת נחם ליום הזיכרון לשואה ולגבורה
מוסיפים את אחד מנוסחי הברכה:
נוסח א:
מתוך סידור
התפילה
של התנועה
המסורתית

נוסח א:

נוסח ב:

נַ ֵחם ה› ֱאל ֹ ֵהינוֶּ ,את ַע ְּמ ָך יִ שְׂ ָר ֵאל,

נַ ֵחם ה› ֱאל ֹ ֵהינ ּו ֶאת
ַע ְּמ ָך יִ שְׂ ָר ֵאל ָה ָא ֵבל ַעל

יטה ,אוּד ֻמ ָ ּצל ֵמ ֵא ׁש,
ְש ֵא ִרית ַה ּ ְפלֵ ָ
ִ ּכי ְ ּב ֶש ֶבת ֲאבוֹ ֵתינ ּו ֶ ּב ַטח ְ ּב ָגלו ָּתם
יהם שׂ וֹ נֵ א ַא ְכזָ ר ִמכּ ֹל ,גּ וֹ י ַעז
ָקם ֲעלֵ ֶ
ּ ָפנִ ים ֲא ֶׁשר לֹא יִ ּ ִָׂשא ָפנִ ים לְ זָ ֵקן ,וְ נַ ַער
לֹא יָ חֹן ,וְ ְָא ַמר« :לְ כ ּו וְ נַ ְכ ִח ֵידם ִמגּ וֹ י
וְ לֹא יִ ָּז ֵכר ֵׁשם יִ שְׂ ָר ֵאל עוֹ ד» .לִ ִ ּבי לִ ִ ּבי

נוסח ב:
הרב יהורם
מזור

יהם -
יהםֵ ,מ ַעי ֵמ ַעי ַעל ַחלְ לֵ ֶ
ַעל ַחלְ לֵ ֶ
ו ֵּמ ֲאנָ ה נַ ְפ ִׁשי לְ ִה ָ ּנ ֵחםָ ,עלַ י ָהי ּו כֻ ָ ּלנָ ה.
וְ ַאף ַעל ּ ִפי ֵכן וְ לַ ְמרוֹ ת ַהכּ ֹל «נֵ ַצח
יִ שְׂ ָר ֵאל לֹא יְ ַׁש ֵ ּקר».
יע זָ דוֹ ן:
ובר ֶר ָׁשע ו ַּמ ְכנִ ַ
ָ ּברו ְּך ַא ָּתה יהוהׁ ,ש ֵ
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ָ ּבנָ יו ו ְּבנוֹ ָתיו ֶׁשנִ ְס ּפ ּו
וְ ַעל ְק ִה ּלוֹ ת יִ שְׂ ָר ֵאל
ֶׁש ֶ ּנ ְח ֱרבוִּ .צ ּיוֹ ן ְ ּב ַמר ִּת ְב ֶ ּכה
וִ ירו ָּׁשלַ יִ ם ִּת ֵּתן קוֹ לָ ּה.
יהםֵ .מ ַעי
לִ ִ ּבי ַעל ַחלְ לֵ ֶ
יהםּ ִ .כי ַא ָּתה ה›
ַעל ַחלְ לֵ ֶ
ֵה ַק ְמ ָּת ֵמ ָע ָפר דָּ לֵ ,מ ַא ְׁש ּפֹת
ֵה ַר ְמ ָּת ֶא ְביוֹ ן ו ִּב ְרצוֹ נְ ָך
ֶה ֱע ַמ ְד ָּת לְ ַה ְר ֵרינ ּו עֹז.

יג .על הצדיקים
יטת
יקים וְ ַעל ַה ֲח ִס ִידים ,וְ ַעל זִ ְקנֵ י ַע ְּמ ָך ֵ ּבית יִ שְׂ ָר ֵאל ,וְ ַעל ּ ְפלֵ ַ
ַעל ַה ַ ּצדִּ ִ
ָ
יהם ,וְ ַעל ֵ ּג ֵרי ַה ֶ ּצ ֶדק וְ ָעלֵ ינוּ ,יֶ ֱהמ ּו נָ א ַר ֲח ֶמיך יהוה ֱאל ֹ ֵהינוּ,
ֵ ּבית סוֹ ְפ ֵר ֶ
ָ
וְ ֵתן שָׂ ָכר טוֹ ב לְ ָכל ַהבּ וֹ ְט ִחים ְ ּב ִׁש ְמך ֶ ּב ֱא ֶמת ,וְ שִׂ ים ֶחלְ ֵקנ ּו ִע ָּמ ֶהם,
וּלְ עוֹ לָ ם לֹא נֵ בוֹ ׁש ִ ּכי ְב ָך ָ ּב ָט ְחנוּּ ָ :ברו ְּך ַא ָּתה יהוהִ ,מ ְׁש ָען ו ִּמ ְב ָטח

יקים:
לַ ַ ּצדִּ ִ
יד .בניין ירושלים
אות ּה ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְביָ ֵמינ ּו
ְׁשכֹן ְ ּבתוֹ ְך יְ רו ָּׁשלַ יִ ם ִע ְיר ָך ַּכ ֲא ֶׁשר דִּ ַ ּב ְר ָּת ,ו ְּבנֵ ה ָ
ִ ּבנְ יַ ן עוֹ לָ םּ ָ ,ברו ְּך ַא ָּתה יהוה ,בּ וֹ נֵ ה יְ רו ָּׁשלָ יִ ם:

תהילים פה

טו .ישועה
ָ
"א ֶמת ֵמ ֶא ֶרץ ִּת ְצ ָמח וְ ֶצ ֶדק ִמ ּ ָׁש ַמיִ ם נִ ְׁש ָקף" ,וְ ֶק ֶרן ַע ְּמך ָּתרוּם
ֱ
יח ֶק ֶרן
ישו ָּע ְת ָך ִק ִּוינ ּו ָּכל ַהיוֹ םּ ָ .ברו ְּך ַא ָּתה יהוהַ ,מ ְצ ִמ ַ
ישו ָּע ְת ָךּ ִ ,כי לִ ּ
ִ ּב ׁ
יְ שו ָּעה:
טז .שומע תפילה
ְׁש ַמע קולֵ נ ּו יהוה ֱאל ֹ ֵהינוּ ,חוּס וְ ַר ֵחם ָעלֵ ינוּ ,וְ ַק ֵ ּבל ְ ּב ַר ֲח ִמים ו ְּב ָרצוֹ ן
ֶאת ְּת ִפ ָ ּל ֵתנוּּ ִ ,כי ֵאל ׁשוֹ ֵמ ַע ְּת ִפ ּלוֹ ת וְ ַת ֲחנוּנִ ים ָא ָּתה ,ו ִּמ ְ ּל ָפנֶ ָ
יך ַמלְ ֵּכנ ּו
יבנוּּ ִ ,כי ַא ָּתה ׁשוֹ ֵמע ְּת ִפ ַ ּ
ילת ָּכל ּ ֶפהּ ָ .ברו ְּך ַא ָּתה יהוה,
יקם ַאל ְּת ִׁש ֵ
ֵר ָ
ׁשוֹ ֵמע ְּת ִפילָ ה:
יז .עבודה
ות ִפ ָ ּל ָתם ְ ּב ַא ֲה ָבה ְת ַק ֵ ּבל ,ו ְּת ִהי
ְר ֵצה יהוה ֱאל ֹ ֵהינ ּו ְ ּב ַע ְּמ ָך יִ שְׂ ָר ֵאלְ ,
ש ָר ֵאל
לְ ָרצוֹ ן ָּת ִמיד ֲעבוֹ ַדת יִ שְׂ ָר ֵאל ַע ֶּמ ָך .ו ְּת ִהי לְ ָרצוֹ ן ָּת ִמיד ֲעבוֹ ַדת יִ ְ ׂ
ַע ֶּמ ָך .ו ְּׁשכֹן ְ ּב ִציוֹ ן ,וְ יַ ַע ְבדו ָּך ֲע ָב ֶד ָך ִ ּבירו ָּׁשלָ יִ ם .וְ ֶת ֱחזֶ ינָ ה ֵעינֵ ינ ּו ְ ּב ׁשו ְּב ָך
לְ ִצ ּיוֹ ן ְ ּב ַר ֲח ִמיםּ ָ .ברו ְּך ַא ָּתה יהוה ַה ַּמ ֲחזִ יר ְׁש ִכינָ תוֹ וְ ַע ּמוֹ לְ ִצ ּיוֹ ן:

יח .הודאה
ְ
מוֹ ִדים ֲאנַ ְחנ ּו לָ ך ֶׁש ַא ָּתה הוּא יהוה ֱאל ֹ ֵהינ ּו וֵ ֱאל ֹ ֵהי ֲאבוֹ ֵתינו וְ ִא ּמוֹ ֵתינ ּוּ,
צוּר ַח ֵ ּיינוָּ ,מגֵ ן יִ ְׁש ֵענ ּו ַא ָּתה הוּא לְ דוֹ ר וָ דוֹ ר .נוֹ ֶדה לְ ָך וּנְ ַס ּ ֵפר ְּת ִה ָ ּל ֶת ָך
ַעל ַח ֵ ּיינ ּו ַה ְּמסו ִּרים ְ ּביָ ֶד ָך ,וְ ַעל נִ ְׁשמוֹ ֵתינ ּו ַה ּ ְפקוּדוֹ ת לָ ְך ,וְ ַעל נִ ֶּס ָ
יך
בות ָ
ֶׁש ְ ּב ָכל יוֹ ם ִע ָּמנוּ ,וְ ַעל נִ ְפלְ אוֹ ֶת ָ
יך ֶׁש ְ ּב ָכל יוֹ ם ִע ָּמנוֶּׁ ,ש ְ ּב ָכל
יך וְ טוֹ ֶ
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ֵעתֶ ,ע ֶרב וָ ב ֶֹקר וְ ָצ ֳה ָריִ םַ .ה ּטוֹ בּ ִ ,כי לֹא ָכל ּו ַר ֲח ֶמ ָ
יך ,וְ ַה ְמ ַר ֵחםּ ִ ,כי לֹא
ַת ּמ ּו ֲח ָס ֶד ָ
יךּ ִ ,כי ֵמעוֹ לָ ם ִק ִּוינ ּו לָ ְך:
רומם וְ יִ ְתנַ ּ ֵׂשא ִׁש ְמ ָך ַמלְ ֵּכנ ּו ָּת ִמיד לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד .וְ ָכל
וְ ַעל ֻּכ ָ ּלם יִ ְת ָ ּב ַר ְך וְ יִ ְת ָ
יהלְ ל ּו ֶאת ִׁש ְמ ָך ֶ ּב ֱא ֶמתָ ,ה ֵאל יְ ׁשו ָּע ֵתנ ּו וְ ֶעזְ ָר ֵתנ ּו
ַה ַח ִ ּיים יוֹ דו ָּך ֶּסלָ ה ,וִ ַ
ֶסלָ הּ ָ .ברו ְּך ַא ָּתה יהוהַ ,ה ּטוֹ ב ִׁש ְמ ָך וּלְ ָך נָ ֶאה לְ הוֹ דוֹ ת:
יט .ברכת שלום
ָׁשלוֹ ם ָרב ַעל יִ שְׂ ָר ֵאל ַע ְּמ ָך ָּתשִׂ ים לְ עוֹ לָ םּ ִ .כי ַא ָּתה הוּא ֶמלֶ ְך ָאדוֹ ן לְ ָכל
ַה ּ ָׁשלוֹ ם .וְ טוֹ ב ְ ּב ֵעינֶ ָ
יך לְ ָב ֵר ְך ֶאת ַע ְּמ ָך יִ שְׂ ָר ֵאל וְ ֶאת ָּכל ָה ַע ִּמים ְ ּב ָכל ֵעת

ו ְּב ָכל ָׁש ָעה ִ ּב ְׁשלוֹ ֶמ ָךּ ָ .ברו ְּך ַא ָּתה יהוה ,עוֹ שֵׂ ה ַה ּ ָׁשלוֹ ם:
בתר צלותא – תפילת מר ,בנו של רבינא
ברכות יז

ֱאל ֹ ַהי ,נְ צוֹ ר לְ ׁשוֹ נִ י ֵמ ָרע וְ שְׂ ָפ ַתי ִמדַּ ֵ ּבר ִמ ְר ָמה ,וְ לִ ְמ ַקלְ לַ י נַ ְפ ִׁשי ִתדּ וֹ ם,
וְ נַ ְפ ִׁשי ֶּכ ָע ָפר לַ כּ ֹל ִּת ְהיֶ הְ ּ .פ ַתח לִ ִ ּבי ְ ּבתוֹ ָר ֶת ָך ,וְ ְב ִמ ְצוֹ ֶת ָ
יך ִּת ְרדּ וֹ ף נַ ְפ ִׁשי.
וְ ָכל ַהחוֹ ְׁש ִבים ָעלַ י ָר ָעהְ ,מ ֵה ָרה ָה ֵפר ֲע ָצ ָתם וְ ַקלְ ֵקל ַמ ְח ְׁשבוֹ ָתם.
ֲעשֵׂ ה לְ ַמ ַען ְׁש ָמ ְךֲ ,עשֵׂ ה לְ ַמ ַען יְ ִמינָ ְךֲ ,עשֵׂ ה לְ ַמ ַען ּתוֹ ָר ָת ְךֲ ,עשֵׂ ה לְ ַמ ַען
ְק ֻד ּ ָׁש ָת ְך .לְ ַמ ַען יֵ ָחלְ צוּן יְ ִד ֶיד ָ
יעה יְ ִמינְ ָך וַ ֲענֵ נִ י:
הוש ָ
יך ִׁ

תהלים ס
שם יט

יִ ְהי ּו לְ ָרצוֹ ן ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יוֹ ן לִ ִ ּבי לְ ָפנֶ ָ
יך ,יהוה צו ִּרי וְ ג ֲֹאלִ י.
עוֹ שֶׂ ה ָׁשלוֹ ם ִ ּב ְמרוֹ ָמיו ,הוּא יַ ֲעשֶׂ ה ָׁשלוֹ ם ָעלֵ ינוּ ,וְ ַעל ָּכל יִ שְׂ ָר ֵאל וְ ַעל
ָּכל יוֹ ְׁש ֵבי ֵּת ֵבל וְ ִא ְמרוָּ :א ֵמן:
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הקדמות לתפילה אישית

אחד או יותר מן המקראות הבאים ניתנים לקריאה ככוונה לפני
התפילה האישית:

משה בסוק

א .תפילה
ַעל ָּכל כּ נָ ַפיִ ם ֶׁש ּ ָשׂ ְמח ּו לִ ְצמ ַֹח
וְ לֹא ִהגְ ִ ּביה ּו עוּף;
ַעל ִ ּגיל ֲא ֶׁשר ִה ְמ ִריא לִ שְׂ מ ַֹח
וְ ָצנַ ח ָערוּף –
שְׂ ִאי ,נַ ְפ ִׁשיְּ ,ת ִפ ָ ּ
ילה.
ַעל ָּכל ֲחלוֹ ם ֲא ֶׁשר נָ ַפל ַעל ֶסלַ ע –
ּי-עינַ יִ םִ ,מ ְׁש ּתוֹ ֵקק;
ְ ּגלו ֵ
ַעל ִׁשירֶׁ ,ש ִה ְתנַ ֵ ּגן ַ ּב ֶּמ ְר ַח ִּקים ְ ּכ ֶפלֶ א
וַ ֵ ּי ָחנֵ ק –
שְׂ ִאי ,נַ ְפ ִׁשיְּ ,ת ִפ ָ ּ
ילה.
ַעל ָּכל ֲא ֶׁשר נָ שָׂ א נַ ְפ ׁשוֹ לְ ֵה ָעלוֹ ת
ק-ה ָ ּב ָכא;
ְ ּב ֶע ֶמ ַ
ַעל ָּכל ֲא ֶׁשר ִ ּב ֵ ּק ׁש לְ ִה ָ ּגלוֹ ת
וְ לֹא זָ ָכה –
שְׂ ִאי ,נַ ְפ ִׁשיְּ ,ת ִפ ָ ּ
ילה.

אברהם
שלונסקי

ב .נדר
ַעל דַּ ַעת ֵעינַ י ֶׁש ָרא ּו ֶאת ַה ּ ְׁשכוֹ ל
וְ ָע ְמס ּו זְ ָעקוֹ ת ַעל לִ ִ ּבי ַה ּ ָׁשחוֹ ח,
ַעל דַּ ַעת ַר ֲח ֵמי ֶׁשהוֹ רוּנִ י לִ ְמחֹל,
ַעד ָ ּבא ּו יָ ִמים ֶׁש ָאיְ מ ּו ִמ ִ ּל ְסל ֹ ַח- ,
נָ ַד ְר ִּתי ַה ֵ ּנ ֶדר :לִ זְ כּ ֹר ֶאת ַהכּ ֹל.
לִ זְ כּ ֹר – וְ ָד ָבר לֹא לִ ְׁשכּ ַֹח.
ע ִש ִירי,
דָּ ָבר לֹא לִ ְׁשכּ ֹח – ַעד דּ וֹ ר ֲֶ ׂ
ַעד ׁש ְֹך ֶעלְ בּ וֹ נַ י ַעד ֻּכ ָ ּלםַ ,עד ֻּכ ָ ּל ַהם,
ֲע ֵדי יְ ֻכ ּל ּו ָּכל ִׁש ְב ֵטי מו ָּס ִרי.
קוֹ נָ ם ִאם לָ ִריק יַ ֲעבֹר לֵ יל ַה ָּז ַעם,
קוֹ נָ ם ִאם לַ בּ ֶֹקר ֶא ְחזֹר לְ סו ִּרי
ו ְּמאוּם לֹא ֶאלְ ַמד ַ ּגם ַה ּ ָפ ַעם.
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דן פגיס

גָּ .כתוּב ְ ּב ִע ּ ָפרוֹ ן ַ ּב ָ ּקרוֹ ן ֶה ָחתוּם
ָּכאן ַ ּב ִּמ ְׁשלוֹ ַח ַה ֶּזה
ֲאנִ י ַח ָּוה
ִעם ֶה ֶבל ְ ּבנִ י
ִאם ִּת ְרא ּו ֶאת ְ ּבנִ י ַה ָ ּגדוֹ ל
ַקיִ ן ֶ ּבן ָא ָדם
ַּת ִ ּגיד ּו לוֹ ֶׁש ֲאנִ י

 --תפילה אישית בדומיה --

השיר "הליכה
לקיסריה"
נכתב על ידי
חנה סנש
בשנת 1942
בקיבוץ
שדות ים

ֵאלִ יֵ ,אלִ י.
ֶׁש ּל ֹא יִ ָג ֵּמר לְ עוֹ לָ ם,
ַהחוֹ ל וְ ַה ָ ּיםִ ,ר ְׁשרו ּׁש ֶׁשל ַה ַּמיִ ם,
ְ ּב ַרק ַה ּ ָׁש ַמיִ ם,
ְּת ִפ ַ ּלת ָה ָא ָדם.
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הקדמות לספירת העומר
הרב גלעד
קריב

א.משמעויות רבות ניתנו במרוצת הדורות למצווה של ספירת
העומר .אחת מהן מציעה כי הספירה נועדה להדגיש כי בין חג
החירות לחג מתן תורה ,ובין בית העבדים לארץ המובטחת,
עלינו להכיר בערכו הייחודי והמקודש של כל יום בפני עצמו.
בליל יום הזיכרון לשואה ולגבורה ,עת הנפש כורעת תחת ממדי
הזוועה והאסון ,מזכירה לנו ספירת העומר ,כי כל אחד ואחת
משישים ריבוא אחינו ואחיותינו ,היה עולם שלם בפני עצמו,
יחיד ומיוחד ,אחד ואין שני לו.

הרב יהוידע
עמיר והרבה
נעמה דפני
קלן

ב.מסורת הקבלה מייחסת כל אחד משבעת השבועות של ספירת
העומר לאחת מן הספירות של עולם האצילות .יום הזיכרון
לשואה ולגבורה מצוין בשבוע השני של ספירת העומר העומד
כנגד ספירת הדין היא הקוטב הנגדי לספירת החסד .הדין אמור
לבטא את שלטון הבורא בעולמנו ,אבל הוא פותח שער גם
ל"דין הקשה" – לרוע ,לחורבן ולטומאה.
ספירת הדין מכונה גם ספירת גבורה .את תפילתנו הערב הזה אנו
מייחדים גם לגבורת הדבקות בחיים; לגבורת הזועקים נגד אובדן
האמונה בחיים ,באדם ובאל; לגבורת המתעקשות לשוב ולבנות,
לברות המבקשים להפיח רוח חיים בעצמות היבשות.
על הזעקה שבשתיקה
סיפור מדרשי ידוע (בבלי מנחות כט ע"ב) ,מספר על משה,
שבשעה שבא לקבל תורה הובא אל בית מדרשו של רבי עקיבא.
משה ,נפעם מחכמתו המופלאה של זה האחרון.
אמר לפניו [לאל]; רבונו של עולם ,הראיתני תורתו; הראני שכרו.
אמר לו :חזור לאחוריך.
חזר לאחוריו וראה ששוקלין בשר במקולין.
אמר לפניו :רבונו של עולם ,זו תורה וזו שכרה?
אמר לו :שתוק! כך עלה במחשבה לפני.
על שאלתו-זעקתו הנוראה 'אין דין ואין דיין' ,אין בעל המדרש
יכול ,אלא לשים בפי האל את התשובה שאינה תשובה' :כך עלה
במחשבה לפני' .בבחירתו לתאר כך את דברי משה והאל הוא עושה
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את ההפך המוחלט מן הציווי שהוא שם בפי האל .הוא אינו שותק
אלא מציב את שאלת האמונה במלוא חומרתה ומורכבותה.
מה עשה משה? האם שתק או שמא המשיך והטיח דברים כלפי
מעלה? מה הייתה בשבילו משמעותה של קבלת התורה לאחר דו
שיח מצמרר זה? איננו יודעים .די לבעל המדרש שזעקתו של משה
ותשובתו לא-תשובתו של האל יהדהדו באוזנינו .יותר מכך אינו
רוצה ,ואולי אינו יכול ,לומר.

סדר ספירת העומר
ויקרא כג

ִהנְ נִ י מו ָּכן ו ְּמזֻ ָּמן לְ ַק ֵ ּים ִמ ְצוַ ת ֲעשֵׂ ה ֶׁשל ְס ִפ ַירת ָהע ֶֹמר ְ ּכמוֹ ֶׁש ָּכתוּב
ָ ּב ּתוֹ ָרה:
יא ֶכם ֶאת ע ֶֹמר ַה ְּתנו ָּפה
ו ְּס ַפ ְר ֶּתם לָ ֶכם ִמ ָּמ ֳח ַרת ַה ּ ַׁש ָ ּבת ִמ ּיוֹ ם ֲה ִב ֲ

תהלים צ

יעת ִּת ְס ּ ְפר ּו
ֶׁש ַבע ַׁש ָ ּבתוֹ ת ְּת ִמימֹת ִּת ְהיֶ ינָ הַ :עד ִמ ָּמ ֳח ַרת ַה ּ ַׁש ָ ּבת ַה ּ ְׁש ִב ִ
ֲח ִמ ּ ִׁשים יוֹ ם:

שם

יהי נ ַֹעם ֲאדֹנָ י ֱאל ֹ ֵהינ ּו ָעלֵ ינ ּו ו ַּמ ֲעשֵׂ ה יָ ֵדינ ּו כּ וֹ נְ נָ ה ָעלֵ ינ ּו ו ַּמ ֲעשֵׂ ה יָ ֵדינ ּו
וִ ִ
כּ וֹ נְ נֵ הוּ:
לִ ְמנוֹ ת יָ ֵמינ ּו ֵּכן הוֹ ַדע .וְ נָ ִבא לְ ַבב ָח ְכ ָמה:
ָ ּברו ְּך ַא ָּתה יהוה ֱאל ֹ ֵהינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םֲ ,א ֶׁשר ִקדְּ ָׁשנ ּו ְ ּב ִמ ְצוֹ ָתיו וְ ִצ ָּונ ּו ַעל
ְס ִפ ַירת ָהע ֶֹמר:
אם חל יום השואה במועדו המקורי ,כ"ז ניסן:
ישה יָ ִמים לָ ע ֶֹמר
ַה ּיוֹ ם ֶׁשנֵ ים ָע ָׁשר יוֹ ם ֶׁש ֵהם ָׁשבו ַּע ֶא ָחד וַ ֲח ִמ ָׁ
אם יום השואה הוקדם ליום חמישי ,כ"ו ניסן
ַה ּיוֹ ם ַא ַחד ָעשָׂ ר יוֹ ם ֶׁש ֵהם ָׁשבו ַּע ֶא ָחד וְ ַא ְר ָ ּב ָעה יָ ִמים לָ ע ֶֹמר.
אם יום השואה נדחה ליום שני ,כ"ח ניסן
ישה יָ ִמים לָ ע ֶֹמר.
ַהיוֹ ם ְׁשל ֹ ָׁשה ָע ָׁשר יוֹ ם ֶׁש ֵהם ָׁשבוּע ֶא ָחד וְ ִׁש ָׁ
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קינות לליל יום השואה
הקינה היא סוגת תפילה בה השתמשו ברגעי צער וחורבן .הקינות
הידועות והמוכרות ביותר הן קינות צום תשעה באב .מלבד
הקינות על חורבן בתי המקדש צורפו לסדר הקינות ביום זה גם
קינות על חורבנן של קהילות יהודיות שונות במרוצת הדורות.
בנוסף נהגו גם לומר קינות במהלך לווית המת וימי האבלות.
לאחר השואה נתחברו מספר קינות העושות שימוש במטבעות
הלשון והדפוסים הספרותיים של הקינות המסורתיות.
רבי יהודה
בן קלונימוס,
בן לקהילת
מגנצא ,היה
עד לגזרות
תתנ»ו ()1096
 הפרעותביהודי
אשכנז בעת
מסע הצלב
הראשון.

ועל אלה אני בוכיה
קינה לזכר חורבן קהילות אשכנז בעת מסע הצלב
ֹאשי ַמיִ ם וְ ֵעינִ י ְמקוֹ ר נוֹ זְ לַ י ,וְ ֶא ְב ֶּכה ָּכל יְ מוֹ ַתי וְ לֵ ילַ יַ ,על
ִמי יִ ֵּתן ר ִׁ
ישי ְק ָהלַ י ,וְ ַא ֶּתם ֲענ ּו ֲאבוֹ י וְ אוֹ י וְ ַאלְ לַ י ,ו ְּב ֵכן
יש ֵׁ
ַחלְ לַ י ַט ּ ַפי וְ עוֹ לָ לַ י ,וִ ִׁ
ָ ּבכֹה ֶב ֶכה ַרב וְ ֶה ֶרב.
ש ָר ֵאל וְ ַעל ַעם יְ יָ ִ ּכי נָ ְפל ּו ֶ ּב ָח ֶרב:
ַעל ֵ ּבית יִ ְ ׂ
ש ֵדה בוֹ ִכים ,וַ ֲא ַב ֶּכה ִע ִּמי ָמ ֵרי לֵ ָבב
וְ ָדמוֹ ַע ִּת ְד ַמע ֵעינִ י וְ ֵאלְ ָכה לִ י ְ ׂ
יהם נִ ְכ ָר ִכים,
ַה ְנּבוֹ ִכיםַ ,על ְ ּבתוּלוֹ ת ַה ָ ּיפוֹ ת וִ ילָ ִדים ָה ַר ִ ּכים ְ ּב ִס ְפ ֵר ֶ
וְ לַ ֶּט ַבח נִ ְמ ָׁש ִכיםָ ,א ְדמ ּו ֶע ֶצם ִמ ּ ְפנִ ינִ ים ַס ּ ִפ ִירים וְ נוֹ ְפ ִכיםּ ְ ,כמוֹ ִטיט
חוּצוֹ ת נִ ָ ּד ִׁשים וְ נִ ְׁשלָ ִכים ,סוּר ּו ָט ֵמא ָק ְרא ּו לָ מוֹ ִמ ְ ּל ָק ֵרב.
ש ָר ֵאל וְ ַעל ַעם יְ יָ ִ ּכי נָ ְפל ּו ֶ ּב ָח ֶרב:
ַעל ֵ ּבית יִ ְ ׂ
וְ ַעל ֵא ֶ ּלה ֲאנִ י בוֹ ִכ ָ ּיה וְ לִ ִ ּבי נ ֵֹהם נְ ִהימוֹ ת ,וְ ֶא ְק ָרא לַ ְמקוֹ נְ נוֹ ת וְ ֶאל
ַה ֲח ָכמוֹ תֱ ,אלִ י וְ ֶאלְ יָ ה ֻּכ ָ ּלם הוֹ מוֹ תֲ ,היֵ ׁש ַמ ְכאוֹ ב לְ ַמ ְכאוֹ ִבי לְ ַד ּמוֹ ת,
ִמחוּץ ְּת ַׁש ֶּכל ֶח ֶרב ו ֵּמ ֲח ָד ִרים ֵאימוֹ תֲ ,חלָ לַ י ַחלְ לֵ י ֶח ֶרב ֻמ ָּטלִ ים ֲע ֻר ִּמים
יבה
ש ָ
יש ֵ ׂ
וְ ֲע ֻר ּמוֹ ת ,נִ ְבלָ ָתם ְ ּכסו ָּחה לְ ַח ַ ּית ֶא ֶרץ ו ְּב ֵהמוֹ ת ,יוֹ נֵ ק ִעם ִא ׁ
ֲעלָ ִמים וַ ֲעלָ מוֹ תְ ,מ ַת ְע ְּת ִעים ָ ּבמוֹ מוֹ נַ י ו ַּמ ְר ִ ּבים ְ ּכלִ ּמוֹ תַ ,א ֵ ּיה ֱאל ֹ ֵהימוֹ
ָא ְמר ּו צוּר ָח ָסי ּו בוֹ ַעד מוֹ ת...
ש ָר ֵאל וְ ַעל ַעם יְ יָ ִ ּכי נָ ְפל ּו ֶ ּב ָח ֶרב:
ַעל ֵ ּבית יִ ְ ׂ
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אלי אלי
הקינה ‹אלי
אלי› נתחברה
על ידי
יהודה לייב
ביאלר (ורשה
)1945

ֱאלִ י ֱאלִ י נַ ְפ ִׁשי ְ ּב ִכי

ֲעלֵ י דּ וֹ רוֹ ת ֲא ֶׁשר נִ גְ דְּ ע ּו

וְ זַ ֲע ִקי ַ ּבת יִ שְׂ ָר ֵאל

דְּ ֵמי ָאבוֹ ת ַעל דְּ ֵמי ָ ּבנִ ים

ִמ ְס ּ ֵפד שְׂ ִאי וְ ִה ְתיַ ּ ְפ ִחי

ְ ּבגֵ יא אוֹ ְׁש ִביץ ַּת ּמ ּו ָ ּגוְ ע ּו

ָא ְכלָ ה ָה ֵא ׁש ְ ּביִ שְׂ ָר ֵאל

ֲעלֵ י מוֹ ְקדוֹ ת ַה ִ ּכ ְב ָׁשנִ ים

ַעל ֶט ַבח ַעם ֲא ֶׁשר הו ַּכן

ֲעלֵ י ְ ּכלו ִּאים ֲחגו ֵּרי שַׂ ק
יהם
ַה ְ ּנ ַמ ִּקים ְ ּב ִר ְבבוֹ ֵת ֶ

יִ ּסו ֵּרי ְׁשכוֹ ל ַא ְׁשדוֹ ת דָּ ִמים
זָ ֵקן ַ ּגם ַטף לֹא רו ַּחם

ִ ּב ְט ֶר ְ ּבלִ ינְ ִקי ו ַּמיְ ָדנֶ ק

ַעל ֲע ֵק ָדה ָק ְר ָ ּבן ָּת ִמים

יהם
וְ ֵאין ְמלַ ֵקט ַע ְצמוֹ ֵת ֶ
ֲעלֵ י ְקרוֹ נוֹ ת ְצפו ֵּפי ָא ָדם

ַעל עוֹ לָ לִ ים ְ ּגמוּלֵ י ָחלָ ב

ֲא ֶׁשר רו ּ ְּפד ּו ָ ּג ְפ ִרית וָ ִסיד

ַה ְּמרו ָּט ּ ִׁשים לְ ִפי צו ִּרים

ַצ ֵחי ָצ ָמא ִ ּכ ְכלוֹ ת נַ ְפ ָׁשם

וְ ַעל דָּ ָמם ֲא ֶׁשר זָ ב

ָצ ֲעק ּו ַמיִ ם וְ ֵאין מוֹ ִׁשיט

ֹאש חוּצוֹ ת לְ ֵעין הוֹ ִרים
ְ ּבר ׁ

ֲעלֵ י ָ ּבנוֹ ת ֲא ֶׁשר עוּלְ פ ּו

ַעל ַה ְּק ִה ּלוֹ ת ַה ּ ׁשוֹ ֵממוֹ ת

ַר ְעיוֹ ת ְ ּבנַ ְפ ָׁשן ָׁשלְ ח ּו יָ ָדן

וְ ַעל חו ְּר ָ ּבן ִמ ְקדְּ ֵׁשי ֵאל

צ»ג ַה ְּטהוֹ רוֹ ת יַ ְחדָּ יו נִ ְס ּפ ּו
וְ לֹא חוּלַ ל ּתֹם ְ ּכבוֹ ָדן

יְ קו ֵּדי לַ ַהב ַׁשלְ ָהבוֹ ת
ָע ֵרי ּ ְפ ֵאר ְ ּביִ שְׂ ָר ֵאל
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ֲעלֵ י ְקפו ִּאים ִ ּבשְׂ דוֹ ת ְׁשלָ גִ ים

ֲעלֵ י ִקדּ ו ּׁש ַה ּ ֵׁשם וָ ַעם

יְ לָ ִדים ַר ִ ּכים ְ ּב ֵחיק ִא ָמהוֹ ת

וְ ַעל נִ ְק ַמת דַּ ם ְטהוֹ ִרים

וְ ַעל ְקדוֹ ִׁשים ַה ּ ׁשוֹ ֲאגִ ים
ְקבו ֵּרי ַח ִ ּיים ִמ ּתוֹ ְך בּ וֹ רוֹ ת

ְ ּב ַת ֲעצוּמוֹ ת ָמ ְסר ּו נַ ְפ ָׁשם
לָ ֲחמ ּו נָ ְפל ּו ַה ִ ּגבּ וֹ ִרים

ֲעלֵ י ְ ּגוִ ילִ ים ַה ְּמחוּלָ לִ ים

ֲעלֵ י ִ ּגבּ וֹ ר ַעל ָ ּב ֳמ ֵתי ַעד

אצים ְמנַ ֲא ֵצי ֵאל
ִ ּב ֵידי נָ ִ

ְ ּכנֵ ר ָּת ִמיד ְ ּבהוֹ ד זְ ָר ִחים

ְטרו ִּפים ְקרו ִּעים ו ְּמג ָֹאלִ ים

ָּכל נֶ ֶטף דָּ ם ָק ְר ַ ּבן לְ ַׁשד

ֵ ּבין ַא ְׁש ּ ָפתוֹ ת וְ ֵאין גּוֹ ֵאל

נִ זְ כּ ֹר ַעד נֶ ַצח נְ ָצ ִחים

יקים ַענְ וֵ י עוֹ לָ ם
ַעל ַצדִּ ִ

ַעל ֶׁש ֶבר ַעם נִ ּ ָׂשא ִקינָ ה

יבי ַעם הוֹ גֵ י ּתוֹ ָרה
נְ ִד ֵ

ְ ּכבוּלֵ י יָ גוֹ ן ֲעטוּיֵ י ׁשוֹ ָאה

ְ ּב ָת ֵאי ַר ַעל נֶ ְחנַ ק קוֹ לָ ם

ֲהלָ נֶ ַצח ַּת ֲא ִפיל שִׂ נְ ָאה
וְ לֹא ִּת ְפרשׂ ַה ְ ּנג ָֹהה

ֲעלֵ י נ ַֹער ּ ִפ ְר ֵחי ָה ָעם

ְר ֵאה ֱאל ֹ ִהים עוֹ ִרי ָצ ַפד

ֲחלו ֵּצי ְק ָרבּ ְ ,כ ִפ ֵירי ְמ ִרי

נָ ַפל לִ ִ ּבי שׂ וֹ נְ ַאי ָק ִמים

מוּל זְ דוֹ נִ ים ׁשוֹ ְפ ֵכי ַהדָּ ם

ישה ִמ ְפלָ ט
יבה ַׁשוְ ִעי ִח ָׁ
ַה ְק ִׁש ָ

ִה ְׁש ַּתלְ ֲהב ּו ִר ְׁש ֵפי ֳח ִרי

ַה ִ ּצילָ ה נַ ְפ ִׁשי ֵמ ַאנְ ֵׁשי דָּ ִּמים

נָ ְפלָ ה ָּכ ְב ָתה ַה ְּמנוֹ ָרה

ַ‹על נַ ֲהרוֹ ת דָּ ם ו ְּב ִכי
נִ ְק ַמת ְ ּב ִרית ַ ּבלֵ ב ְׁשמו ָּרה
ִ ּב ְק ָרב גֵ טוֹ לְ לֹא ְר ִהי
נֶ ְחשָׂ ף ָהעֹז ְט ִמיר ְ ּגבו ָּרה
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הקדמות לסדר הזכרת נשמות
ניתן להקדים לסדר הזכרת הנשמות את המקרא הבא:
מתוך «למה
לא באת לפני
המלחמה»
מאת ליזי דורון

הקדמה לתפילת עלינו לשבח
ניתן להקדים לתפילת עלינו לשבח את המקרא הבא ככוונה.
יום כיפור.
השכונה בשירות הסליחה .הבתים התרוקנו מאדם .ביום ההוא היה
בית אחד לכולם – בית הכנסת של גוטה .בימי חול שימש הבית
למגורים ובימי קודש הפך לבית האלוהים .ספרי קודש ותשמישי
קדושה השתלבו בסלון התפילה עם כיסאות ,שולחן וספה .חדר
השינה הוסב והיה לעזרת הנשים החסודות ,והול הדירה הפריד כהלכה
בין המתפללים למתפללות .החלל נוכח ארון הקודש התמלא שורות
מתפללים עוטי טליתות .בחצר דשא ,ובדשא ילדים משחקים :תופסת,
מחבואים ,חמור ארוך וקפיצה משולשת .המתנ"ס האלוהי שקק.
הלנה ,כמו האחרים ,הכינה עצמה ליום הכיפורים .טרם יום לבשה לבן,
עטפה ראשה במטפחת משי לבנה ,ספק טלית ספק הינומה ,ועמדה
מתבוננת ממרפסת ביתה בקומה השנייה אל בית הכנסת שממול" .מתי
יהיה ה'יזכור'?" שאלה את המתכנסים לתפילה" ,אני חייבת להזכיר
כמה דברים להם ולאלוהים" .ואותי שלחה לחצר המשחקים.
בכל שנה  ,כנראה לפי תכנון מוקדם ,עמד לשירותה ילד תורן שצעק
מהחצר" :הלנה ,הלנה ,ה'יזכור' הוא הבא בתור!" הלנה היתה נעלמת
מהמרפסת וכהרף עין היתה עומדת נוכח ארון הקודש בבית הכנסת.
ובאחת הושלך הס.
כל עוטי הטליתות נדהמים" :הרי זו רחבת גברים!"
– מבוכה.
בתחילה עוד היו מסבירים" :זו טעות ,תעברי לחדר הסמוך" .היא היתה
מישירה מבט ומבהירה" :זו לא טעות ,אני במקום הנכון" .ובתנועה
חדה הייתה מפנה גבה למתפללים ,פניה אל ארון הקודש ,וקולה רועם
בדממה" :על דעת המקום ועל דעת הקהל ,אני ,הלנה ,מציגה של
משפחה שנכחדה ,באתי לפני כבודך ,בשם נדר שנדרתי ,בשם תפקיד
שלא אני בחרתי ,אני מזכירה נשמות .ורק אתה יודע למה דווקא אני.
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אני עומדת פה במקומם; אילו הם היו ,היו הם עומדים ליד ארון הקודש ואני ,אז
גם אני הייתי במקומי".
ובאחת על סף הבכי ,היתה מפנה מבט אל הקהל הנועץ עיניים בגבה" :מה
אתם מסתכלים?! זו בכלל לא אני ,אני כל מי שאיננו פה!" ושוב היתה משיבה
פניה אל ארון הקודש .מכווצת היתה כולה ,ומטפחת המשי הלבנה ,שנדמה
היה תחילה שהיא ספק טלית ספק הינומה ,משנה צורה :הלנה בלבן כמו המת
בתכריכיו .אחי עוד רגע קל שוב החזירה מבט אל הקהל" :רק בשמות פרטיים
אקרא" ,התחייבה כמו בשבועה" ,כדי שלא תתעכב חלילה התפילה".
הרב נתן סימן ,הבין שאחרת לא ניתן .והלנה היתה מונה את השמות" :יזכור
אלוהים את קובה  ,את משה ,את אהרון ,את זליג ,את יודל ,את קלמן ,את
פנחס ואת אפרים "...תחילה את שמות הגברים ואחר-כך את שמות הנשים:
"את פרידה ,את פפה ,את גולדה ,את נינה "...אצבעות ידיה הארוכות והדקות
נעות היו כמו ועדת ביקורת בזו אחר זו ,לכל שם אצבע ,לכל אצבע שם ,ופריסת
האצבעות מתואמת עם מספר השמות .והרשימה של הלנה ארוכה.
ובבית הכנסת שתיקה.
בקהל הגברים היה ניכר שיבש הגרון והתחלחלו העיניים ,ובעזרת הנשים
העבירו ממחטות לעצור את הדמעות הניגרות .מארון הקודש המשיכו לבקוע
ניגונים ,ובזה אחר זה עלו לאוויר השמות – לכל שם בכי משלו .בסוף הרשימה
כבר לא נשמע בכייה של הלנה ,אלא יבבה של מקהלה שלמה .לסיום היתה
מודה לכל מי שעזר לה לקיים שבועה ,ויוצאת מבית התפילה.
קינת יום כיפור נמשכה כהלכתה.
כך ,כל שנה ,ביום כיפור בבית הכנסת בשכונה.
ובחצר ,המשיכו הילדים במשחקים של יום הכיפורים.
כשהלנה נעלמה מהמרפסת ,נעלמתי אני מחצר המשחקים ומן החלון האחורי
של בית הכנסת ראיתי את המתרחש אל מול קודש הקודשים .הארון הסתיר
את המראות ,את המבט ,את הכאב ,אבל לא יכול היה לקולות .תחילה שמעתי,
אחר-כך הצצתי על קצות האצבעות לראות ,אחר-כך הספיקה מתיחת צוואר;
וכך כל שנה ידעתי יותר .כשהייתי מספיק גבוהה ,נבנה בית כנסת אחר בשכונה,
מפואר ומהודר ,ובית הכנסת הזה נסגר.
והלנה ,בכל יום כיפור עמדה במרפסת ביתה ובשעת הזכרת נשמות קראה
בשמות .בלי קהל ,בלי רב ,בלי מתפללים,
רק בפני האלוהים.
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ישעיהו נו

זלדה

יתי ו ְּבחוֹ מ ַֹתי יָ ד וָ ׁ ֵשם טוֹ ב ִמ ָ ּבנִ ים ו ִּמ ָ ּבנוֹ ת,
וְ נָ ַת ִּתי לָ ֶהם ְ ּב ֵב ִ
ׁ ֵשם עוֹ לָ ם ֶא ֶּתן לוֹ ֲא ׁ ֶשר לֹא יִ ָ ּכ ֵרת.
יש יֵ ׁש ֵׁשם ֶׁש ָ ּנ ַתן לוֹ ֱאל ֹ ִהים וְ נָ ְתנ ּו לוֹ ָא ִביו וְ ִא ּמוֹ ,
לְ ָכל ִא ׁ
יש יֵ ׁש ֵׁשם ֶׁש ָ ּנ ְתנ ּו לוֹ קוֹ ָמתוֹ וְ א ֶֹפן ִחיוּכוֹ וְ נָ ַתן לוֹ ָה ָא ִריג,
לְ ָכל ִא ׁ
יש יֵ ׁש ֵׁשם ֶׁשנָ ְתנ ּו לוֹ ֶה ָה ִרים וְ נָ ְתנ ּו לוֹ ְ ּכ ָתלָ יו,
לְ ָכל ִא ׁ
יש יֵ ׁש ֵׁשם ֶׁשנָ ְתנ ּו לו ַה ַּמ ָּזלוֹ ת וְ נָ ְתנ ּו לוֹ ְׁש ֵכנָ יו,
לְ ָכל ִא ׁ
יהתוֹ ,
יש יֵ ׁש ֵׁשם ֶׁשנָ ְתנ ּו לוֹ ֲח ָט ָאיו וְ נָ ְתנָ ה לוֹ ְ ּכ ִמ ָ
לְ ָכל ִא ׁ
יש יֵ ׁש ֵׁשם ֶׁשנָ ְתנ ּו לו שׂ ונְ ָאיו וְ נָ ְתנָ ה לוֹ ַא ֲה ָבתוֹ ,
לְ ָכל ִא ׁ
אכתוֹ ,
יש יֵ ׁש ֵׁשם ֶׁשנָ ְתנ ּו לוֹ ַח ָ ּגיו וְ נָ ְתנָ ה לוֹ ְמלַ ְ
לְ ָכל ִא ׁ
יש יֵ ׁש ֵׁשם ֶׁשנָ ְתנ ּו לוֹ ְּתקוּפוֹ ת ַה ּ ָׁשנָ ה וְ נָ ַתן לוֹ ִעוְ רוֹ נוֹ ,
לְ ָכל ִא ׁ
יש יֵ ׁש ֵׁשם ֶׁש ָ ּנ ַתן לוֹ ַה ָ ּים וְ נָ ַת ּן לוֹ מוֹ תוֹ .
לְ ָכל ִא ׁ
כאן ניתן לקיים את מעמד "לכל איש שם" ולהזמין את המתפללים
לציין את שמות בני משפחתם שנספו בשואה ,או לעבור ישירות
לאמירת ה"יזכור"

יזכור בעבור בני משפחה שנספו בשואה
יִ זְ כּ ֹר ֱאל ֹ ִהים ֶאת נְ ְׁשמוֹ ת ְקרוֹ ַביֲ ,א ֶׁשר נִ ְס ּפ ּו ַ ּב ּ ׁשוֹ ָאה (כאן ניתן להזכיר
שמות בני משפחה ,קורבנות השואה)ָ .א ָ ּנאִּ ,ת ְהיֶ ינָ ה נַ ְפ ׁשוֹ ָתם ְצרוּרוֹ ת
ִ ּב ְצרוֹ ר ַה ַח ִ ּיים ַּת ַחת ַּכנְ ֵפי ַה ּ ְׁש ִכינָ ה ,ו ְּת ִהי ְמנו ָּח ָתם ָּכבוֹ ד ,וְ יָ נוּח ּו ְב ָׁשלוֹ ם
ַעל ּ ְפזו ֵּרי ִמ ְׁש ְ ּכבוֹ ָתםָ .א ֵמן:

יזכור בעבור קורבנות השואה
שלא הותירו אחריהם נצר ושריד
תפילת יזכר זו תאמר על ידי המתפללים שאינם מזכירים שמות בני
משפחה או על ידי הקהל כולו.
יִ זְ כּ ֹר ֱאל ֹ ִהים ֶאת נִ ְׁשמוֹ ת ַא ֵחינ ּו וְ ַא ְחיוֹ ֵתינוֲּ ,א ֶׁשר נִ ְס ּפ ּו ַ ּב ּ ׁשוֹ ָאהּ ְ ,בלִ י
הוֹ ֵתר ָׁש ִריד וָ נֵ ֶצרָ .א ָ ּנאּ ַ ,ב ֲעבוּר ֶׁש ָאנ ּו נוֹ שְׂ ִאים ְּת ִפ ָ ּלה לְ זִ ְכ ָרם וּלְ ִע ּלוּי
נִ ְׁש ָמ ָתםִּ ,ת ְהיֶ ינָ ה נַ ְפ ׁשוֹ ָתם ְצרוּרוֹ ת ִ ּב ְצרוֹ ר ַה ַח ִ ּיים ַּת ַחת ַּכנְ ֵפי ַה ּ ְׁש ִכינָ ה,
ו ְּת ִהי ְמנו ָּח ָתם ָּכבוֹ ד ,וְ יָ נוּח ּו ְ ּב ָׁשלוֹ ם ַעל ּ ְפזו ֵּרי ִמ ְׁש ְ ּכבוֹ ָתםָ .א ֵמן:
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ֵאל ָמלֵ א ַר ֲח ִמים ׁשוֹ ֵכן ַ ּב ְּמרוֹ ִמים ,דַּ ַ ּין ַאלְ ָמנוֹ ת וַ ֲא ִבי יְ תוֹ ִמיםַ ,ה ְמ ֵצא ְמנו ָּחה נְ כוֹ נָ ה
יע ַמזְ ִה ִירים ,לְ נִ ְׁשמוֹ ת
ַּת ַחת ַּכנְ ֵפי ַה ּ ְׁש ִכינָ הּ ְ ,ב ַּמ ֲעלוֹ ת ְקדוֹ ִׁשים ו ְּטהוֹ ִריםּ ְ ,כז ַֹהר ָה ָר ִק ַ
ִר ְבבוֹ ת ַאלְ ֵפי יִ שְׂ ָר ֵאלֲ ,אנָ ִׁשים נָ ִׁשים וָ ָטףֶׁ ,ש ֶ ּנ ֶה ְרג ּו וְ נִ ְׁש ֲחטוֶּׁ ,ש ֶ ּנ ְחנְ ק ּו וְ נִ שְׂ ְרפ ּו
וְ ֶׁש ִ ּנ ְק ְ ּבר ּו ַח ִ ּיים.
יקיםַ ,א ְרזֵ י ַה ְ ּל ָבנוֹ ן וְ ַאדִּ ֵירי ַה ּתוֹ ָרה.
ֻּכ ָ ּלם ְקדוֹ ִׁשים ו ְּטהוֹ ִרים ,ו ָּב ֶהם ְ ּגאוֹ נִ ים וְ ַצדִּ ִ
אנאּ ַ ,ב ַעל ָה ַר ֲח ִמיםַ ,ה ְס ִּת ֵירם ְ ּב ֵס ֶתר ְ ּכנָ ָפיו לְ עוֹ לָ ִמים ,ו ְּצרֹר ִ ּב ְצרוֹ ר ַה ַח ִ ּיים ֶאת
נִ ְׁשמוֹ ָתם יְ הֹוָ ה הוּא נַ ֲחלָ ָתם.
ֶא ֶרץ ַאל ְּת ַכ ִּסי דָּ ָמם וְ ַאל יְ ִהי ָמקוֹ ם לְ זַ ֲע ָק ָתםּ ִ .בזְ כו ָּתם יָ ׁשוּב ּו נִ ְד ֵחי יִ שְׂ ָר ֵאל לַ ֲא ֻח ָּז ָתם,
ויהיו חיינו יד ושם לזכרם .יַ ַע ְמד ּו ַה ְּקדוֹ ִׁשים לְ גוֹ ָרלָ ם לְ זִ ָּכרוֹ ן לִ ְפנֵ י יְ הוָ ה ָּת ִמיד וְ יָ נוּח ּו
ֹאמרָ :א ֵמן:
ְ ּב ָׁשלוֹ ם ַעל ִמ ְׁש ְ ּכבוֹ ָתם .וְ נ ַ

הרב יהוידע
עמיר

ֵאל ָמלֵ א ַר ֲח ִמיםׁ ,שוֹ ֵכן ַ ּב ְּמרוֹ ִמיםַ ,ה ְמ ֵצא ְמנו ָּחה נְ כוֹ נָ ה ַּת ַחת ַּכנְ ֵפי ַה ּ ְׁש ִכינָ הּ ְ ,ב ַמ ֲעלוֹ ת
יע ַמזְ ִה ִירים
ְקדוֹ ִׁשים ו ְּטהוֹ ִריםּ ְ ,כז ַֹהר ָה ָר ִק ַ
לְ נִ ְׁשמוֹ ת ֵׁש ֶׁשת ִמילְ יוֹ נֵ י ַא ְחיוֹ ֵתינ ּו וְ ַא ֵחינ ּו ֲא ֶׁשר נִ ְס ּפ ּו ַ ּב ּ ׁשוֹ ָאה; ֶׁש ֶ ּנ ֱה ְרגּ וּ ,וְ ֶׁשנִ ְש ֲחטוּ,
ֶׁש ֶ ּנ ְחנֶ ק ּו וְ ֶׁשנִ ְק ְ ּבר ּו ַח ִ ּייםֶׁ ,ש ִ ּנשְׂ ְרפ ּו וְ ֶׁש ֻע ּנוּ; יְ לָ ִדים וּזְ ֵקנִ ים ,נָ ִׁשים וּגְ ָב ִרים ,מוֹ ֵרי-דְּ ָר ִכים
ימים
י-עםַ ,אנְ ֵׁשי ֱאמוּנָ ה וְ תוֹ ָרה ִעם מוֹ ְר ִדים וְ חוֹ לְ ִמיםַ .ה ֶ ּנ ֱא ָה ִבים וְ ַה ְ ּנ ִע ִ
ִעם ּ ְפשו ֵּט ַ
יהם ,ו ְּבמוֹ ָתם לֹא נִ ְפ ָרדוּ.
ְ ּב ַח ֵ ּי ֶ
אצית :ובהם:
לְ נִ ְׁשמוֹ ת ְ ּבנֵ י ָדתוֹ ת וְ ַע ִּמים ַר ִ ּביםֶׁ ,ש ָ ּנ ְפל ּו ָק ְר ָ ּבן לְ ַת ֲאוָ ת ָה ֶר ַׁשע ַה ָ ּנ ִ
מתנגדי המשטר הרצחני ,הומוסקסואלים ולסביותּ ,צוֹ ָענִ ים ,בעלי נכויות בגוף
ובנפשִ ,עם ַר ִ ּבים ֲא ֵח ִרים ֶׁש ּלֹא נִ ְמ ְצא ּו ְראוּיִ ים לְ ַח ִ ּיים.
יהם ְ ּכ ֵדי לְ ַה ִ ּציל ַח ִ ּיים,
וּלְ נִ ְׁשמוֹ ת ָּכל ִמי ֶׁש ֶ ּנ ֱא ְב ִק ּו לְ ַח ִ ּיים וּלְ ֵחירוּתֵ ,א ֶ ּלה ֶׁש ִה ְק ִריב ּו ַח ֵ ּי ֶ
יהם.
ִמי ֶׁש ַ ּגם ְ ּבגֵ יא ַצלְ ָמוֶ ת דָּ ְבק ּו ַ ּב ַח ִ ּיים ו ָּב ַא ֲה ָבהֵ ,א ֶ ּלה ֶׁש ָא ַחז ּו ַ ּב ּ ֶׁשלַ ח וְ נִ לְ ֲחמ ּו ְ ּבצוֹ ְר ֵר ֶ
ֶא ֶרץ ַאל ְּת ַכ ִּסי ָ ּד ָמם וְ ַאל יְ ִהי ָמקוֹ ם לְ זַ ֲע ָק ָתם .יִ ְהי ּו ַח ֵ ּיינ ּו יַ ד וָ ֵׁשם לְ זִ ְכ ָרם .יְ ִהי לָ נ ּו
זִ ְכ ַרם ָמקוֹ ר לֶ ֱאמוּנָ ה ְ ּבנִ ְצחוֹ ן ַה ּטוֹ ב ַעל ָהר ַֹעּ ְ ,בנִ ְצחוֹ ן ָה ֱא ֶמת ַעל ַה ּ ֶׁש ֶקרּ ְ ,בנִ ְצחוֹ ן
ַהח ֶֹפ ׁש ַעל ַה ּ ִׁש ְעבּ וּדּ ַ .ב ַעל ָה ַר ֲח ִמים ַה ְס ִּת ֵירם ְ ּב ֵס ֶתר ְ ּכנָ ֶפ ָ
יך לְ עוֹ לָ ִמים ו ְּצרוֹ ר ִ ּב ְצרוֹ ר
ַה ַח ִ ּיים ֶאת נִ ְׁש ָמ ָתםּ ְ .בגַ ן ֵע ֶדן ְּת ֵהא ְמנו ָּח ָתם ,יהוה הוּא נַ ֲחלָ ָתם ,יָ נוּח ּו ְ ּב ָׁשלוֹ ם ַעל
ּ ְפזו ֵּרי ִמ ְׁש ְ ּכבוֹ ָתם וְ ַת ֲעמֹד ִצ ְד ָק ָתם לָ נוּ ,לְ ָכל יִ שְׂ ָר ֵאל ,וּלְ ָכל ַהנֶ ֱא ַב ִקים לְ ֵחרוּת לְ ֶצ ֶדק
ֹאמרָ :א ֵמן.
וּלְ ָׁשלוֹ ם ,וְ נ ַ
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כוונות לאמירת הקדיש
אחד או יותר מן הקטעים הבאים ניתנים לאמירה ככוונה לפני
אמירת הקדיש:
ַאנְ ְד ֶרה ְׁשוַ ְרץ-
ארט
ַ ּב ְ

א .קדיש
יִ ְת ַ ּגדַּ ל .אוֹ ְׁשוִ יץ .וְ יִ ְת ַקדַּ ׁשַ .מיְ ָדאנֶ קְׁ .ש ֵמ ּה ַר ָ ּבאְ .ט ֵר ְ ּבלִ ינְ ָקהָ .א ֵמן.
בּ ו ֶּכנְ וַ לְ אד.
יִ ְת ַ ּגדַּ לָ .מאו ְּט ָהאוּזֶ ן .וְ יִ ְת ַקדַּ ׁשּ ֶ .בלְ זֶ ןְׁ ,ש ֵמ ּה ַר ָ ּבא .סוֹ ִ ּביבּ וֹ רָ .א ֵמן.
ֶחלְ ְמנוֹ .
יִ ְת ַ ּגדַּ לּ .פוֹ נָ אר .וְ יִ ְת ַקדַּ ׁשֵ .ט ֶרזְ יֶ נְ ְׁש ָטטְׁ .ש ֵמ ּה ַר ָ ּבא .וַ ְר ָׁשהָ .א ֵמן .וִ ילְ נָ ה.
ן-בלְ זֶ ןְׁ .ש ֵמ ּה ַר ָ ּבא .יָ אנוֹ בָ .א ֵמן.
›יס ִקי .וְ יִ ְת ַקדַּ ׁשּ ֶ .ב ְרגֶ ֶ ּ
ארזִ ְ
יִ ְת ַ ּגדַּ לְ .ס ָק ְ
דוֹ ָרה.
אמה .וְ יִ ְת ַקדַּ ׁשּ .פו ְּס ְטקוֹ ב.
יִ ְת ַ ּגדַּ ל .נוֹ יֶ נְ גָ ֶ
ְׁש ֵמ ּה ַר ָ ּבאָ .א ֵמן.

יונה הדרי

ב .פגשתי את אלוהים
ְ ּב ּפוֹ לִ ין ּ ָפגַ ְׁש ִּתי ֶאת ֱאל ֹ ִהים

ַ ּבדֶּ ֶר ְך ָׁש ַאלְ ִּתי אוֹ תוֹ

ַ ּגם הוּא ָ ּבא לְ ֶק ֶבר ָאבוֹ ת

ית ָאז?
ֵאיפֹה ָהיִ ָ

יתי אוֹ תוֹ ְמ ַדדֶּ ה
ָר ִא ִ

וְ ֵעינָ יו זָ לְ ג ּו דְּ ָמעוֹ ת

ִמ ַּמ ֵ ּצ ָבה לְ ַמ ֵ ּצ ָבה ֵמ ֶא ֶבן לְ ֶא ֶבן

אוּלַ י הוּא ִה ְת ָח ֵרט

יש
ִמ ְתבּ וֹ נֵ ן ִמ ְתבּ וֹ נֵ ן ו ַּמ ֲח ִר ׁ

ַעל ָמה ֶׁש ָעשָׂ ה,

הוּא ִה ְתבּ וֹ נֵ ן ִ ּבי נָ בוֹ ְך

וְ אוּלַ י ַעל ָמה ֶׁש ּלֹא ָעשָׂ ה
ְ ּב ַמיְ ָדאנֶ ק הוּא ִה ְת ּ ַפ ֵ ּלל ִעם ַה ֵּמ ִתים
יח ָתם
ו ִּב ֵ ּק ׁש ְסלִ ָ

לְ אוֹ ְׁשוִ יץ ו ִ ּּב ְיר ֶקנָ א ּו
יע
הוּא ְ ּכ ָבר לֹא ִה ִ ּג ַ

ִ ּב ְט ֵר ְ ּבלִ ינְ ָקה הוּא ָּכ ַרע ֶ ּב ֶר ְך

ַ ּגם לֵ אל ֹ ִהים יֵ ׁש כּ וֹ ַח ֵס ֶבל

ֵמ ֲאחוֹ ֵרי ַה ְּסלָ ִעים

ֻמגְ ָ ּבל

ִה ָּכה ַעל ֵח ְטא וְ ִה ְתוַ דָּ ה
ְ ּבוַ ְר ָׁשה הוּא ִה ְתבּ וֹ נֵ ן ְ ּב ַאנְ ַד ְר ַטת ָאנִ ילֵ ִביץ›
וְ ָת ַמ ּה ַעל ְ ּגבו ַּרת ַה ְּמ ַע ִּטים
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הקהל אומר יחד את קדיש האבלים
יִ ְת ַ ּגדַּ ל וְ יִ ְת ַקדַּ ׁש ְׁש ֵמ ּה ַר ָ ּבאּ ְ .ב ָעלְ ָמא דִּ י ְב ָרא ִ ּכ ְרעו ֵּת ּה ,וְ יַ ְמלִ יךְ
יומיכון ו ְּב ַח ֵ ּיי ְדכל ֵ ּבית יִ שְׂ ָר ֵאלּ ַ ,ב ֲעגָ לָ א ו ִּבזְ ַמן
ַמלְ כו ֵּת ּהּ ְ ,ב ַח ֵ ּייכון ו ְּב ֵ
ָק ִריב וְ ִא ְמרוָּ :א ֵמן .יְ ֵהא ְׁש ֵמ ּה ַר ָ ּבא ְמ ָב ַר ְך לְ ָעלַ ם וּלְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמ ָ ּיא:

רומם וְ יִ ְתנַ ּ ֵׂשא וְ יִ ְת ַהדָּ ר וְ יִ ְת ַע ֶ ּלה' וְ יִ ְת ַה ָ ּלל
יִ ְת ָ ּב ַר ְך וְ יִ ְׁש ַּת ַ ּבח וְ יִ ְת ּ ָפ ַאר וְ יִ ְת ַ
ְׁש ֵמ ּה דְּ ֻק ְד ָׁשא ְ ּב ִר ְ
יך הוּא לְ ֵע ָ ּלא ִמן ָּכל ִ ּב ְר ָכ ָתא ִׁש ָיר ָתאִּ ,ת ְׁש ְ ּב ָח ָתא
וְ נֶ ָח ָמ ָתא ,דַּ ֲא ִמ ָירן ְ ּב ָעלְ ָמא .וְ ִא ְמרוָּ :א ֵמן:
יְ ֵהא ְׁשלָ ָמא ַר ָ ּבא ִמן ְׁש ַמ ָ ּיא וְ ַח ִ ּיים ָעלָ נ ּו ועל ָכל יִ שְׂ ָר ֵאל .וְ ִא ְמר ּו ָא ֵמן:
עוֹ שֶׂ ה ָׁשלוֹ ם ִ ּב ְמרוֹ ָמיו ,הוּא יַ ֲעשֶׂ ה ָׁשלוֹ ם ָעלֵ ינוּ ,וְ ַעל ָּכל יִ שְׂ ָר ֵאל וְ ַעל
ָּכל יוֹ ְׁש ֵבי ֵּת ֵבל וְ ִא ְמרוָּ :א ֵמן:

"למען ידעו דור אחרון" —
פרקי עדות והגות
תהילים עח ו

ֵע דוּת ַא ֶח ֶרת,
דן פגיס

בשלב זה של התפילה ניתן לשלב פרקי עדות או פרקי הגות
מעניינו של היום (מבחר פרקי הגות מופיע בסוף אוגדן התפילה)

אשוֹ ן וְ ַא ָּתה ַה ִנ ְּׁש ָאר ַא ֲחרוֹ ן,
ַא ָּתה ָה ִר ׁ
ָ
ִ ּכי יִ ּ ָפלֵ א ִמ ְּמך ִמ ְׁש ּ ָפט ֵ ּבין ִ ּדין לְ ִדין
ֵ ּבין ָ ּדם לְ ָדם,
ַה ְק ֵׁשב לְ לִ ִ ּבי ַה ָ ּק ֶׁשה ַ ּב ִ ּדיןְ ,ר ֵאה ֶאת
ָענְ יִ י.
ָ
יאל,
יכ ֵאלַ ,ג ְּב ִר ֵ
י-ה ּ ְפ ֻע ָ ּלה ֶׁש ְ ּלךִ ,מ ָ
ְמ ַׁש ְּת ֵפ ַ
עוֹ ְמ ִדים וּמוֹ ִדים
שה ָא ָדם,
ֶׁש ָא ַמ ְר ָּת :נַ ֲע ֶ ׂ
וְ ֵהם ָא ְמר ּו ָא ֵמן.
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תפילת "עלינו לשבח"
אשית.
ָעלֵ ינ ּו לְ ַׁש ֵ ּב ַח לַ ֲאדוֹ ן ַהכּ ל ,לָ ֵתת ְ ּג ֻד ָ ּלה לְ יוֹ ֵצר ְ ּב ֵר ִׁ
ֶׁש ּלֹא ָעשָׂ נ ּו ְ ּכגוֹ יֵ י ָה ֲא ָרצוֹ ת
וְ לֹא שָׂ ָמנ ּו ְ ּכ ִמ ְׁש ּ ְפחוֹ ת

ֶׁש ִה ְבדִּ לָ נ ּו ִמן ַה ּתוֹ ִעים וְ נָ ַתן לָ נ ּו
ּתוֹ ַרת ֱא ֶמת וְ ַח ֵ ּיי עוֹ לָ ם נָ ַטע

ָה ֲא ָד ָמהֶׁ ,ש ּלֹא שָׂ ם ֶחלְ ֵקנ ּו

ְ ּבתוֹ ֵכנוּּ ִ .כי ָּכל ָה ַע ִּמים יֵ לְ כ ּו
ִאיש ְ ּב ֵׁשם ֱאל ֹ ָהיו.

ָּכ ֶהם וְ גוֹ ָרלֵ נ ּו ְ ּכ ָכל ֲהמוֹ נָ ם.

דוש
ומ ְׁש ַּת ֲחוִ ים וּמוֹ ִדים לִ ְפנֵ י ֶמלֶ ְך ַמלְ ֵכי ַה ְּמלָ ִכים ַה ָ ּק ׁ
וַ ֲאנַ ְחנ ּו כּ וֹ ְר ִעים ִ
ּמושב יְ ָקרוֹ ַ ּב ּ ָׁש ַמיִ ם
ָ ּברו ְּך הוּאֶׁ .שהוּא נוֹ ֶטה ָׁש ַמיִ ם וְ יוֹ ֵסד ָא ֶרץ ,ו ַׁ

דברים ד

רומים .הוּא ֱאל ֹ ֵהינוֵּ ,אין עודֱ .א ֶמת
ִמ ַּמ ַעל ,ו ְּׁש ִכינַ ת ֻעזּוֹ ְ ּבגָ ְב ֵהי ְמ ִ
ַמלְ ֵּכנוֶּ ,א ֶפס זוּלָ תוֹ ַּ ,כ ָּכתוּב ַ ּב ּת ָורתוֹ " :וְ יָ ַד ְע ָּת ַה ּיוֹ ם וַ ֲה ֵׁשבוֹ ָת ֶאל לְ ָב ֶב ָך,
ִ ּכי יהוה הוּא ָה ֱאל ֹ ִהים ַ ּב ּ ָׁש ַמיִ ם ִמ ַּמ ַעל וְ ַעל ָה ָא ֶרץ ִמ ָּת ַחתֵ ,אין עוֹ ד" :
ַעל ֵּכן נְ ַק ֶּוה לָ ְך יהוה ֱאל ֹ ֵהינ ּו לִ ְראוֹ ת ְמ ֵה ָרה ְ ּב ִת ְפ ֶא ֶרת ֻע ָּז ְך ,לְ ַה ֲע ִביר
ִ ּג ּלוּלִ ים ִמן ָה ָא ֶרץ ,וְ ָה ֱאלִ ילִ ים ָּכרוֹ ת יִ ָּכ ֵרתוּן ,לְ ַת ֵ ּקן עוֹ לָ ם ְ ּב ַמלְ כוּת ַׁשדַּ י,
וְ ָכל ְ ּבנֵ י ָבשָׂ ר יִ ְק ְרא ּו ִב ְׁש ֶמ ָך .לְ ַה ְפנוֹ ת ֵאלֶ ָ
יך ָּכל ִר ְׁש ֵעי ָא ֶרץ .יַ ִ ּכיר ּו
יוש ֵבי ֵת ֵבלּ ִ ,כי לְ ָך ִת ְכ ַרע ָּכל ֶ ּב ֶר ְךִּ ,ת ּ ָׁש ַבע ָּכל לָ ׁשוֹ ן .לְ ָפנֶ ָ
יך
וְ יֵ ְדע ּו ָּכל ְׁ
ָ
יק ְ ּבל ּו ֻכ ָ ּלם ֶאת
יהוה ֱאל ֹ ֵהינ ּו יִ ְכ ְרע ּו וְ יִ ּפלוּ ,וְ לִ ְכבוֹ ד ִׁש ְמך יְ ָקר יִ ֵּתנוּ ,וִ ַ
עֹל ַמלְ כו ֶּת ָך ,וְ ִת ְמ ְ
יהם ְמ ֵה ָרה לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעדּ ִ .כי ַה ַּמלְ כוּת ֶׁש ְ ּל ָך
לוך ֲעלֵ ֶ

שמות טו
זכריה יד

תור ָת ְך:
ִהיא וּלְ עוֹ לְ ֵמי ַעד ִּת ְמל ֹ ְך ְ ּב ָכבוֹ דַּ ,כ ָּכתוּב ְ ּב ָ
"יהוה יִ ְמל ֹ ְך לְ עֹלָ ם וָ ֶעד"
וְ נֶ ֱא ַמר" :וְ ָהיָ ה יהוה לְ ֶמלֶ ְך ַעל ָּכל ָה ָא ֶרץּ ַ ,ב ּיוֹ ם ַההוּא יִ ְהיֶ היהוה ֶא ָחד
ו ְּׁשמו ֶא ָחד":
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ניתן לשיר את אחד או יותר מן השירים הבאים ,המבטאים רוח
של תקווה ואמונה לנוכח הזוועות ,ככוונה להדלקת נר התקומה
והתקווה.
יחזקאל לז,
א-יד

א .חזון העצמות היבשות
יחנִ י ְ ּבתוֹ ְך ַה ִ ּב ְק ָעה וְ ִהיא
ָהיְ ָתה ָעלַ י יַ ד יהוה וַ ּיוֹ ִצ ֵאנִ י ְברו ַּח יהוה וַ יְ נִ ֵ
יהם ָס ִביב ָס ִביב וְ ִה ֵ ּנה ַרבּ וֹ ת ְמאֹד ַעל ּ ְפנֵ י
ְמלֵ ָאה ֲע ָצמוֹ ת :וְ ֶה ֱע ִב ַירנִ י ֲעלֵ ֶ
ֹאמר ֵאלַ י ֶ ּבן ָא ָדם ֲה ִת ְחיֶ ינָ ה ָה ֲע ָצמוֹ ת
ַה ִ ּב ְק ָעה וְ ִה ֵ ּנה יְ ֵב ׁשוֹ ת ְמאֹד :וַ ּי ֶ
ֹאמר ֵאלַ י ִה ָ ּנ ֵבא ַעל ָה ֲע ָצמוֹ ת
ָה ֵא ֶ ּלה וָ א ַֹמר ֲאדֹנָ י יהוה ַא ָּתה יָ ָד ְע ָּת :וַ ּי ֶ
יהם ָה ֲע ָצמוֹ ת ַהיְ ֵב ׁשוֹ ת ִׁש ְמע ּו דְּ ַבר יהוה :כּ ֹה ָא ַמר
ָה ֵא ֶ ּלה וְ ָא ַמ ְר ָּת ֲאלֵ ֶ
יתם :וְ נָ ַת ִּתי
ֲאדֹנָ י יהוה לָ ֲע ָצמוֹ ת ָה ֵא ֶ ּלה ִה ֵ ּנה ֲאנִ י ֵמ ִביא ָב ֶכם רו ַּח וִ ְחיִ ֶ
יכם עוֹ ר וְ נָ ַת ִּתי ָב ֶכם
יכם ָ ּבשָׂ ר וְ ָק ַר ְמ ִּתי ֲעלֵ ֶ
יכם ִ ּג ִדים וְ ַה ֲעלֵ ִתי ֲעלֵ ֶ
ֲעלֵ ֶ
יתי וַ יְ ִהי קוֹ ל
אתי ַּכ ֲא ֶׁשר ֻצ ֵּו ִ
יתם וִ ַיד ְע ֶּתם ִ ּכי ֲאנִ י יהוה :וְ נִ ֵ ּב ִ
רו ַּח וִ ְחיִ ֶ
יתי וְ ִה ֵ ּנה
ְ ּכ ִה ָ ּנ ְב ִאי וְ ִה ֵ ּנה ַר ַע ׁש וַ ִּת ְק ְרב ּו ֲע ָצמוֹ ת ֶע ֶצם ֶאל ַע ְצמוֹ  :וְ ָר ִא ִ
יהם עוֹ ר ִמלְ ָמ ְעלָ ה וְ רו ַּח ֵאין ָ ּב ֶהם:
יהם ִ ּג ִדים ו ָּבשָׂ ר ָעלָ ה וַ ִ ּי ְק ַרם ֲעלֵ ֶ
ֲעלֵ ֶ
ֹאמר ֵאלַ י ִה ָ ּנ ֵבא ֶאל ָהרו ַּח ִה ָ ּנ ֵבא ֶבן ָא ָדם וְ ָא ַמ ְר ָּת ֶאל ָהרו ַּח כּ ֹה ָא ַמר
וַ ּי ֶ
ֲאדֹנָ י יהוה ֵמ ַא ְר ַ ּבע רוּחוֹ ת בּ ִֹאי ָהרו ַּח ו ְּפ ִחי ַ ּב ֲהרוּגִ ים ָה ֵא ֶ ּלה וְ יִ ְחיוּ:
יהם
אתי ַּכ ֲא ֶׁשר ִצ ָּונִ י וַ ָּתבוֹ א ָב ֶהם ָהרו ַּח וַ ִ ּי ְחי ּו וַ ַ ּי ַע ְמד ּו ַעל ַרגְ לֵ ֶ
וְ ִה ַ ּנ ֵ ּב ִ
ֹאמר ֵאלַ י ֶ ּבן ָא ָדם ָה ֲע ָצמוֹ ת ָה ֵא ֶ ּלה ָּכל ֵ ּבית
ַחיִ ל ָ ּגדוֹ ל ְמאֹד ְמאֹד :וַ ּי ֶ
יִ שְׂ ָר ֵאל ֵה ָּמה ִה ֵ ּנה א ְֹמ ִרים יָ ְב ׁש ּו ַע ְצמוֹ ֵתינ ּו וְ ָא ְב ָדה ִת ְקוָ ֵתנ ּו נִ גְ זַ ְרנ ּו
יהם כּ ֹה ָא ַמר ֲאדֹנָ י יהוה ִה ֵ ּנה ֲאנִ י פ ֵֹת ַח
לָ נוּ :לָ ֵכן ִה ָ ּנ ֵבא וְ ָא ַמ ְר ָּת ֲאלֵ ֶ
אתי ֶא ְת ֶכם
יכם ַע ִּמי וְ ֵה ֵב ִ
יתי ֶא ְת ֶכם ִמ ִּק ְברוֹ ֵת ֶ
יכם וְ ַה ֲעלֵ ִ
ֶאת ִק ְברוֹ ֵת ֶ
יכם
ֶאל ַא ְד ַמת יִ שְׂ ָר ֵאל :וִ ַיד ְע ֶּתם ִ ּכי ֲאנִ י יהוה ְ ּב ִפ ְת ִחי ֶאת ִק ְברוֹ ֵת ֶ
יתם וְ ִה ַ ּנ ְח ִּתי
יכם ַע ִּמי :וְ נָ ַת ִּתי רו ִּחי ָב ֶכם וִ ְחיִ ֶ
ו ְּב ַה ֲעלוֹ ִתי ֶא ְת ֶכם ִמ ִּק ְברוֹ ֵת ֶ
יתי נְ ֻאם יהוה:
ֶא ְת ֶכם ַעל ַא ְד ַמ ְת ֶכם וִ ַיד ְע ֶּתם ִ ּכי ֲאנִ י יהוה דִּ ַ ּב ְר ִּתי וְ ָעשִׂ ִ
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ב .שיר הפרטיזנים היהודים
הירש גליק
 /דמיטרי
פוקארס
תרגום :אברהם
שלונסקי

ֹאמרִ :ה ֵ ּנה דַּ ְר ִ ּכי ָה ַא ֲחרוֹ נָ ה,
ַאל נָ א ּת ַ
ֶאת אוֹ ר ַה ּיוֹ ם ִה ְס ִּתיר ּו ְׁש ֵמי ָה ֲענָ נָ ה.
זֶ ה יוֹ ם נִ ְכ ַס ְפנ ּו לוֹ עוֹ ד יַ ַעל וְ יָ בוֹ א,
ו ִּמ ְצ ָע ֵדנ ּו עוֹ ד יַ ְר ִעיםֲ :אנַ ְחנ ּו ּפֹה!
ֵמ ֶא ֶרץ ַה ָּת ָמר ַעד יַ ְר ְ ּכ ֵתי ְ ּכפוֹ ִרים
ֲאנַ ְחנ ּו ּפֹה ְ ּב ַמ ְכאוֹ בוֹ ת וְ יִ ּסו ִּרים
ו ַּב ֲא ֶׁשר ִט ּ ַפת דָּ ֵמנ ּו ָׁשם נִ ְ ּג ָרה
ֲהלֹא יָ נוּב עוֹ ד עֹז רו ֵּחנ ּו ִ ּבגְ בו ָּרה.
ַע ּמוּד ַה ּ ַׁש ַחר ַעל יוֹ ֵמנ ּו אוֹ ר יָ ֵהל.
ִעם ַה ּצוֹ ֵרר יַ ֲחלֹף ְּתמוֹ לֵ נ ּו ְ ּכמוֹ ֵצל.
ַא ְך ִאם ָחלִ ילָ ה יְ ַא ֵחר לָ בוֹ א ָהאוֹ ר
יס ָמה יְ ֵהא ַה ּ ִׁשיר ִמדּ וֹ ר לְ דוֹ ר.
ְ ּכמוֹ ִס ְ
ִ ּב ְכ ַתב ַהדָּ ם וְ ָהעוֹ ֶפ ֶרת הוּא נִ ְכ ַּתב;
הוּא לֹא ִׁש ַירת ִצ ּפוֹ ר ַהדְּ רוֹ ר וְ ַה ֶּמ ְר ָחב,
ִ ּכי ֵ ּבין ִקירוֹ ת נוֹ ְפלִ ים ָׁשרוּה ּו ָּכל ָה ָעם,
גאנִ ים ְ ּביָ ָדם.
נא ַ
יַ ְחדָּ יו ָׁשרוּה ּו וְ ַ
ֹאמר :דַּ ְר ִ ּכי ָה ַא ֲחרוֹ נָ ה
ַעל ֵּכן ַאל נָ א ּת ַ
ֶאת אוֹ ר ַה ּיוֹ ם ִה ְס ִּתיר ּו ְׁש ֵמי ָה ֲענָ נָ ה.
זֶ ה יוֹ ם נִ ְכ ַס ְפנ ּו לוֹ עוֹ ד יַ ַעל וְ יָ בוֹ א,
ו ִּמ ְצ ָע ֵדנ ּו עוֹ ד יַ ְר ִעיםֲ :אנַ ְחנ ּו ּפֹה!
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שמערקע
קצ›ינגינסקי
 /אלכסנדר
תמיר
תרגום :אברהם
שלונסקי

ג .פונאר
שקט ,שקט ,בני נחרישה!
כאן צומחים קברים,
השונאים אותם נטעו
פה מעברים.
אל פונאר דרכים יובילו,
דרך אין לחזור,
לבלי שוב הלך לו אבא
ועמו האור.
שקט ,בני לי ,מטמוני לי,
אל נבכה בכאב!
כי בין כה וכה בכיינו
לא יבין אויב,
גם הים גבולות וחוף לו,
גם הכלא סייג וסוף לו -
ענותנו זאת
היא בלי גבולות,
היא בלי גבולות.
תור אביב בא אל ארצך,
לנו סתיו אבל
אור גדול בכל זרוע,
וסביבנו ליל.
כבר הסתיו יזהיב צמרת,
המכאוב יגבר,
שכולה האם נשארת:
בנה הוא בפונאר.
מי הוויליה הנכבלת
כבר ישאו דכיים,
זועפים קרעי הקרח
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נישאים לים
תמוגר חשכת ימינו,
אור גדול יזרח עלינו,
בוא ,פרש ,עלה!
בנך קורא,
בנך קורא.
שקט ,שקט ,אל בסער,
מבועי הלב!
עד אשר חומות תפולנה,
נאלם בכאב.
אל נא ,בני לי ,אל תצחק נא!
לא עת צחוק עכשיו:
צר הפך את אביבנו
לעלה בסתיו
אט ייפך נא המבוע:
שקט ,בן רחום!
עם הדרור ישוב גם אבא
נומה ,נומה ,נום.
וכמו ויליה המשוחררת,
כאילן עוטה צמרת,
עוד תזכה לאור
בבוא הדרור,
בבוא הדרור.
ג .אני מאמין
מתוך יג עקרים
לרמב»ם .הלחן מיוחס
לעזריאל דוד פסטג,
חסיד מודיץ› שנספה
בטרבלינקה.

יח ,וְ ַאף ַעל ּ ִפי
יאת ַה ָּמ ִׁש ַ
ֲאנִ י ַמ ֲא ִמין ֶ ּב ֱאמוּנָ ה ְׁשלֵ ָמה ְ ּב ִב ַ
ּ
ֶׁש ִ ּי ְת ַמ ְה ֵמ ַּה ִעם ָּכל זֶ ה ֲא ַח ֶּכה ּלוֹ ְ ּב ָכל יוֹ ם ֶׁש ָיבוֹ א
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מתוך מכתבו
האחרון
של מרדכי
אנילביץ',
מפקד מרד גטו
ורשה לסגנו
אנטק צוקרמן
ששהה מחוץ
לגטו בזמן
המרד ,בניסיון
לארגן סיוע
צבאי.
אפריל 1943

ד .נר התקומה והתקווה
עתה ברור לנו ,כי כל אשר אירע עולה על המשוער .בהתנגדותנו
לגרמנים עשינו למעלה מכוחותינו ,אך כוחותינו אוזלים והולכים .אנו
עומדים על סף החידלון .פעמיים הכרחנו את הגרמנים לסגת ,אך הם
חזרו במשנה כוח .מרגיש אני כי דברים גדולים מתרחשים וכי הדבר
שהעזנו לבצעו רב ערכו ועצום .אין בכוחי לתאר לפניכם את התנאים
שבהם "חיים" עתה יהודי הגטו ,יחידים בלבד יוכלו אולי לעמוד
בייסורים אלה :השאר יומתו במוקדם או במאוחר .גורלם נחרץ .אף-
על-פי שאלפים משתדלים להסתתר בסדקים ובחורי עכברים.
אין להדליק נר מחוסר אוויר...
היו ברוכים ,אתם מהחוץ ,אפשר ויקרה נס וביום מן הימים נתראה.
ספק ,ספק גדול ...שאיפת חיי האחרונה נתמלאה .ההגנה העצמית
היהודית הייתה לעובדה .ההתנגדות והנקמה נהפכו למעשה .אשרי
וטוב לי ,שהייתי בין ראשוני הלוחמים היהודים בגטו.

נר התקומה והתקווה
מדליקים את הנר לתקומת ישראל ,לכבודם של הניצולים ,לחירות
האדם ולקדושת חיי כל הנבראים בצלם
יש הנוהגים להדליק נר נשמה לשבעה ימים ולהותירו דולק בבית
הכנסת ,על מנת להדליק ממנו את נרות יום הזכרון לחללי מערכות
ישראל ונפגעי פעולות האיבה ואת נרות חג העצמאות
נוסח הברכה
חובר על ידי
הרב יהוידע
עמיר על
יסוד «ברכת
המינים»
בתפילת
העמידה

ֹאבד; ּ ִפי
ם-ה ֱאל ֹ ִהים ְ ּכ ֶרגַ ע י ֵ
ת-ה ָּזר לֹא ְּת ִהי ִּת ְקוָ ה וְ ָכל ִ ּב ּזוּי ֶצלֶ ָ
לְ שִׂ נְ ַא ַ
יבה וְ ִׁש ְעבּ וּדַ ,א ְפלָ יָ ה וְ ַר ְצ ָחנוּת
ְמ ַח ְר ְח ֵרי-שִׂ נְ ָאה ְמ ֵה ָרה יִ ָּס ֵכר וְ ָכל ֵא ָ
ב-שלֵ ם ִ ּב ְמ ֵה ָרה
יע לְ ָע ְב ְד ָך ְ ּבלֵ ָב ָׁ
ְמ ֵה ָרה ְּת ַע ֵ ּקר ו ְּת ַׁש ֵ ּבר; וְ לִ בּ וֹ ֵתינ ּו ַּת ְכנִ ַ

ְ ּביָ ֵמינוּּ ָ .ברו ְּך ַא ָּתה יהוה יוֹ ֵצר ָה ָא ָדם.

חותמים את התפילה ומעמד הזיכרון בשירת «התקווה»
ימה
ָּכל עוֹ ד ַ ּב ֵ ּל ָבב ּ ְפנִ ָ
נֶ ֶפ ׁש יְ הו ִּדי הוֹ ִמ ָ ּיה
ימה
וּלְ ַפ ֲא ֵתי ִמזְ ָרח ָק ִד ָ
ַעיִ ן לְ ִצ ּיוֹ ן צוֹ ִפ ָ ּיה
עוֹ ד לֹא ָא ְב ָדה ִּת ְקוָ ֵתנ ּו
ַה ִּת ְקוָ ה ַ ּבת ְׁשנוֹ ת ַאלְ ּ ַפיִ ם
לִ ְהיוֹ ת ַעם ָח ְפ ִׁשי ְ ּב ַא ְר ֵצנ ּו
ֶא ֶרץ ִצ ּיוֹ ן וִ ירו ָּׁשלַ יִ ם
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פרקי עדות והגות
תהילים יט ט

"פיקודי יי משמחי לב" – מסורת עתיקה אוסרת על האבל לעסוק
בדברי תורה ,שכן יש בהם על מנת לשמח לבו של האדם ולרומם
את נפשו .ביום הזיכרון לשואה ולגבורה משול כל בית ישראל
לאבלים ,שבגדם ולבם קרועים .אשר על כן ,אין לדברי התורה
מהלכים בהלכותיו של היום המר .תחתם כרויה האוזן להגיונם
של אלו אשר בקשו לבנות מחדש את רוחו של העם ,לנסות
למצוא פשר למה שלא ניתן להסביר ,לייסד מחדש יסוד לאמונה
ולספקותיה ,לטול מן הנורא מכל לקח להמשכם של החיים.

מרטין בובר
מתוך תעודה
וייעוד ,א ,עמ›
252—251

איוב של תאי הגזים
בזמן הזה שלנו שואלים וחוזרים ושואלים :כלום יש עוד מקום
לחיים יהודיים אחרי מעשה אושוויץ? אני מבקש לתקן את נוסח
השאלה :כלום יש עוד מקום לחיים עם האלוהים בזמן שאירע בו
מעשה אושוויץ?
והסתר-פנים העמיק מצפוניו עד
הוגדשה סאת האימים והזוועהֶ ,
אין ֶחקר .עדיין יכולים אנו "להאמין" באלוהים ,שהניח לאותם
לדבר אליו? כלום
המעשים שייעשו ,אבל כלום יכולים אנו עוד ֵ
יכולים אנו עוד לקרוא אליו? וכלום יכולים אנו להעיז ולומר
לשרידי אושוויץ ,לאיוב זה של תאי הגזים" :הודו ליהוה כי טוב כי
לעולם חסדו"?
אבל בוא ְוראה ,איוב עצמו מה נאמר עליו .לא זו בלבד שהוא
קובל ,אלא קובל הוא על יהוה ,ש"הסיר את משפטו" ,כלומר:
ששופט כל הארץ לא עשה משפט .אלוהים עונה לו ,אבל הדבר
שהוא אומר לו אין בו משום תשובה על קובלנתו ,ואפילו אין בו
ממין הטענה; התשובה האמיתית שניתנה לאיוב היא הופעת
האלוהים בכבודו ובעצמו ,ואותה שעה הריחוק נעשה קירוב ,ו"עינו
והכירתו .שום הסבר לא ניתן לנו ,הקושיות והשאלות
ָ
ראתה אותו"
לא נתיישבו ,העוול לא נהפך לצדק ,והאכזריות לא נהפכה לחסד.
לא אירע כלום ,אלא ששב האדם לשמוע את קול אלוהים הקורא
אליו.
התעלומה לא נפתרה ,אבל היא נסגלה על האדם.
ואנחנו? מה עלינו? כלום עומדים אנו הלומים לנוכח פני אלוהים
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הנסתרים כאותו גיבור טראגי של היוונים ,העומד בפני גזירת
הגורל עלום-הפנים? אפילו עכשיו אנחנו ,גם אנחנו ,מתדיינים עם
שבחרנו אותו ,אנחנו
ְ
האלוהים ,ודווקא עמו ,עם אלוהי ההוויה,
כאן ,לאדון עלינו .אין אנו מקבלים עלינו את שעבודה של ההוויה
ובריבנו אנו קוראים
ֵ
הארצית ,אנו נאבקים לגאולתה ,ובמאבקנו
לאלוהים אדונינו ,ששוב ועדיין ֵאל מסתתר הוא ,שיבוא ויושיענו.
וכך אנו עומדים לפניו ומייחלים לקול דברו ,בין שיבוא מתוך הרעש
ובין מתוך הדממה הבאה אחריו .ואילו גם לא תשווה הופעתו
העתידה לבוא לאחת מהופעותיו שהיו לפניה ,אנחנו נשוב ונכיר
את אלוהים אדונינו גדוֹ ל האימה והחסד.
שלום רוזנברג
מתוך :טוב
ורע בהגות
היהודית ,עמ'
87—86

ויהוה ָׁשב ֶאת ְׁשבוּת ִא ּיוֹ ב
ספר איוב מסתיים לא רק עם התגלותו של אלוהים' אלא גם עם
"השב את ְשבות איוב" .לאיוב נולדו בנים ובנות חדשים .וכאשר
יהוהָ ,
הקוראים עומדים בפני הסיפור הזה ,אין הם יכולים שלא להעיר את
ההערה הצינית :אבל ,בסופו של דבר ,הבנים הקודמים לא חזרו .אין
ספק ,שאין כאן פיתרון באותו מובן שהיינו אולי מצפים לו ,וכפי שאף
בעלי האמונה בגלגול נפשות היו מצפים לו ,שייוולדו לאיוב אותם
בנים שנולדו לו בעבר.
אבל אני חושב שלמרות הכול ,קיים איזשהו עיקרון שעלינו ללמדו
מהציור הזה של הבנים שנולדו ,עיקרון הקשור בתגובה אפשרית
לבעיית הטוב והרע .משמעות הדברים מעלה בפנינו שאלה קשה:
האם השואה פירושה שההיסטוריה אבודה ,או שפירושה שיש לי,
ניצחון הטוב בהיסטוריה או של
למרות הכול ,אמונה באפשרותו של ְ
גאולה היסטורית :האם אני עדיין מאמין שההיסטוריה היא בת תיקון,
שאפשר להציל אותה?
 ....הראי"ה קוק [לימד ש]בפנינו שתי עמדות בסיסיות .עמדה ,שניתן
לתארה כעמדת ניכור; אנחנו נוכרים ,זרים בעולם ,והעולם הוא הרע.
ועמדה ,הטוענת שלמרות הכול ההיסטוריה תיגאל ,והגאולה אפשרית
אפילו אחרי השואה .מבחינתו של היחיד ,שיבתם של ילדי איוב ,היא
אבסורד .אבל מבחינתו של העם ,תחייה של עם אמנם תיתכן! נכון
הדבר שספר איוב מגלם עמדה אקזיסטנציאלית של אדם העומד
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בפני המסתורין ואינו יודע כיצד להגיב ,והוא צריך להמשיך ולהאמין
גם אחר המסתורין .אלא שהספר מכיל יותר מזה; מצוּיָ ה בו טענה
האומרת ,שאין אנו יכולים להפקיר את ההיסטוריה ,אין אנו יכולים
להפקיר את העולם .אנו מאמינים לפיכך ,שיהוה ישיב את ְשבוּת איוב,
ואנו מגלים בשבות איוב אותו סמל שנגלה לנו בשוב יהוה את שיבת
ציון ,היינו כחולמים.
אליעזר שביד
מתוך ספר
מחזור הזמנים,
עמ' 215—214

עם ישראל בין העמים ולפני אלוהיו
יום-הזִ כרון לשואה ולגבורה מציין תפנית חדשה בהכרת מצבו של
עם ישראל כעם בין העמים וכעם לפני אלוהיו .הוא מציין גם תפנית
מצבה של האנושות מבחינת היכולת להנהיג את עצמה
ּ
חדשה בהכרת
ולעמוד מול הסכנה האורבת לה ממעשיה שלה .לגבי עם ישראל
יום-הזכרון לשואה ולגבורה הוא קודם-כּ וֹ ל ציון דרך בתולדות הגלות.
אכסניַ ת-הדרכים שבנה לעצמו מחוץ לארצו אחרי חורבן ארצו ,עירו
ומקדשו ,חרבה גם היא ואין לה תקומה .יתר-על-כן ,דפוס התגובה
על הגלות שנתגבש בימי האבל הלאומי ,וביחוּד בט' באב ,אינו הולם
חטאי
ֵ
הסבל כעונש על
עוד את מסיבות גורלו של עם ישראל .תפיסת ֵ
העם או כנִ סיון המבטיח ישועה שתבוא מגבוה איננה מסבירה עוד
נכונה את הנִ סיון ההיסטורי ואיננה מנחה את העם למעשים שיאפשרו
את קיומו ואת שמירת יחודו בין העמים .ביום-הזִ כרון לשואה
ולגבורה מעלים אנו בחשבון-הנפש הלאומי שלנו את דפוס התגובה
להעז ולפעול בכוחות
הפעילה שנתגלם במפעל הציוני :על העם ֵ
עצמו ,גם אם מטרתו תיראה לו מלכתחילה כעומדת מעבר לגבול
ההישג האפשרי .האחריות לחייו ,לבטחונו ,למלֵ אות יצירתו מוטלת
העשיָ ה
ִ
עליו ,ורק בהתמסרותו לעשיה בכל הכלים העומדים לרשות
יתגלה הכוח ההופך את הנראה כבלתי-אפשרי – לאפשרי .העזה
זו לעשות את המצוּוֶ ה ,הנראה גם הכרחי בתכלית וגם קשה וגדול
מיכולת אדם ,היא תשובת האמונה המנחמת לסבלו של העם ,והיא
גם תשובת האמונה המנחמת לסבלה של האנושות .עם ישראל הוא
חלק מן האנושות ,וחשבון-נפשו בשואה הוא חלק מחשבון-נפשה של
האנושות שחוללה את השואה ,והיא חוזרת ומחוללת שואות לא לעם
ישראל בלבד .ביום-הזִ כרון לשואה ולגבורה ניתן הביטוי לאמת כללית
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זו שעם ישראל נוטל בה את חלקו :רק אחריות של שותפים לגורל
כלל-אנושי ונכונות יזומה לעמוד נגד הזדון וליַ סד מציאות אנושית
אחרת ,המתקיימת על-פי ציווי של אמונה ,תציל את האנושות מן
האבדון שהיא מכינה לעצמה במו ידיה .אמונה היא רצון הנכרע
לעשיית המצוָ ה גם בעולם המתכחש לה.
ויקטור פרנקל,
האדם מחפש
משמעות
עמ› 57-56

התקוממות נמרצת נגד חדלון-התקווה
פעם  ...היינו עושים במלאכה בתוך תעלה .השחר סביבנו
היה אפור; השמים ממעל היו אפורים; אפור היה השלג באורו
החיווריין של השחר; אפורים היו הסמרטוטים שלבשו חברי
מספר בלי-אומר עם אשתי,
ֵ
האסירים ,ואפורים פניהם .שוב הייתי
ואולי ביקשתי למצוא את הסיבה לסבלי ,לגסיסתי האיטית.
בהתקוממות נמרצת אחרונה נגד חדלון-התקווה של המוות
הממשמש ובא ,חשתי כי רוחי מבקיעה פתאום את חומת הקדרות
האופפת אותי .חשתי כי רוחי יוצאת מגבולותיו של אותו עולם
ואי-מזה שמעתי קול מריע תרועת
חדל-תקווה ,חדל-משמעותֵ ,
נצחון "הן!" ,בתשובה על שאלתי ,אם יש אוזו תכלית אחרונה.
אותה שעה נדלק אור בבית-אכרים רחוק ,שעמד בקו-האופק
כאילו ציירוהו שם ,בעיצומה של האפרוריות המשמימה של שחר
עולה בבאווריה.
והאור האיר בחושך .שעות על שעות חצבתי במעדרי באדמה
הקפואה .הזקיף עבר והטיח בי דברי עלבון .ושוב התייחדתי
עם אהובתי .חשתי יותר ויותר ,כי היא נוכחת ,כי היא עומדת
במחיצתי; היתה בי ההרגשה ,כי אני יכול לנגוע בה ,להושיט אליה
את ידי ולאחוז בידה .הרגשה זו היתה חזקה מאוד .היא היתה שם.
ואז ,באותו רגע ממש ,ירדה בלאט ציפור וישבה לפני ,על אותה
תלולית של עפר שהעליתי מן המחפורת והשהתה עלי את מבטה.

שם50-49 ,

חוויות במחנה הריכוז
בדרך כלל היו יושבי המחנה שרויים ב»שנת חורף תרבותית» .למעט
שני עניינים :פוליטיקה ודת .על פוליטיקה היינו מדברים במחנה
כמעט בלי הרף :השיחות נתבססו בעיקר על שמועות שנקלטו מן
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האוויר והועברו הלאה ברעבתנות .השמועות על המצב הצבאי היו
בדרך כלל סותרות זו לזו ומתחלפות במהירות ולא הועילו אלא לסייע
למלחמת העצבים שנערכה במוחותיהם של כל האסירים .פעמים
רבות נתעוררו בעקבות שמועות אופטימיות תקוות לקץ קרוב של
המלחמה ,אך סופן נתבדו .אסירים אחדים נואשו מכל תקווה .אבל
הטרנדים המרגיזים ביותר היו האופטימיסטים ללא תקנה.
התעניינותם של האסירים בענייני דת – ככל שהתפתחה – היתה
כנה מאוד ,וקשה לשער התעניינות כנה ממנה .עמקה ועצמתה
של האמונה הדתית הפתיעו והפעימו לא אחת אסירים חדשים.
רושם עז ביותר עשו תפילות מאולתרות – תפילת יחיד או תפילה
בציבור – שנערכו בפינה של צריף או בחשכת משאית הבוקר
הנעולה שבה הוחזרנו ממקום העבודה הרחוק ,עייפים ,רעבים
וקפואים בבגדינו הקרועים והבלויים.
שם85-84 ,

בנסיוני זה למתן תיאור פסיכולוגי והסבר פסיכופאתולוגי של קווי
האופי הטיפוסיים של אסיר מחנה ריכוז ,אפשר שאני מעורר את
הרושם ,כי האדם נתון כולו ללא מנוס להשפעת סביבתו (במקרה זה
הסביבה היא :המבנה הייחודי של חיי המחנה ,שהכריח את האסיר
להתאים את התנהגותו למתכונת מסוימת) .אך מה בדבר חירות
האדם? בהתנהגותו ובתגובתו על סביבה נתונה – כלום אין שום
חירות רוחנית? האמנם נכונה היא אותה תיאוריה המבקשת כי נאמין,
שהאדם אינו אלא מוצר של גורמים רבים ,גורמי תנאים וסביבה – בין
ביולוגיים ,בין פסיכולוגיים ובין סוציולוגיים? כלום האדם אינו אלא
פועל יוצא מקרי של אלה? גדולה מזו :האם מוכיחות תגובותיהם של
האסירים על העולם המיוחד במינו של מחנה הריכוז ,כי אין האדם
יכול לברוח מהשפעת סביבתו? כלום אין בידו חופש הבחירה של
פעולה לנוכח נסיבות כגון אלה?
יש בידינו להשיב על קושיות אלה על-פי הניסיון ועל-פי העקרון
כאחד .ניסיון חיי המחנה מורה לנו ,כי יש בידי האדם חופש בחירת
פעולה .מצויות דוגמאות רבות ,מהן דוגמאות שיש בהן מיסוד הגבורה,
המוכיחות לנו ,כי אפשר היה לגבור על האפאתיה ,לדכא את הרגיזות.
אדם מסוגל לשמור על שארית של חירות רוחנית ,של עצמאות
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המחשבה ,אף בתנאים נוראים אלה של עקה נפשית וגופנית.
אנחנו שחיינו במחנות ריכוז ,זוכרים את האנשים אשר היו עוברים
מצריף לצריף כדי לעודד רוחם של אחרים ,כדי לפרוס להם
מפרוסת לחמם האחרונה .אולי הם היו מעטים ,אך די בהם להוכיח,
כי אפשר ליטול מן האדם את הכל חוץ מדבר אחד :את האחרונה
שבחירויות אנוש – לבחור את עמדתו במערכת נסיבות מסוימות,
לבור את דרכו.
ותמיד היו הזדמנויות לבחירה .יום-יום ,שעה שעה ,נקראת לחתוך
הכרעות ,הכרעות שקבעו ,אם תיכנע או לא תיכנע לכוחות שאיימו
לשלול ממך את עצם יישותך ,את חירותך הפנימית שקבעו אם
תהיה או לא תהיה כדור משחק בידי הנסיבות ,אם תוותר על
חירותך ועל הדרת כבודך ותתגלגל בדמות האסיר הטיפוסי.
ֵעדוּת
דן פגיס

סיום

ֵעדוּת
לֹא לֹאֵ :הם ְ ּב ֶה ְחלֵ ט

ָהלַ ְכ ִּתי ִמ ּ ָׁשם וְ לֹא ַש ְב ִּתי,
יתי לָ שוּב.
ַאף לֹא ָר ִצ ִ

י-א ָדםַ :מדִּ יםַ ,מ ָ ּג ַפיִ ם.
ָהי ּו ְ ּבנֵ ָ
ֵא ְ
יך לְ ַה ְס ִ ּבירֵ .הם נִ ְב ְרא ּו ְ ּב ֶצלֶ ם.

ַע ָב ִרי ֲא ֶׁשר לֹא ָא ַה ְב ִּתי

יתי ֵצל.
ֲאנִ י ָהיִ ִ

ׁשוּב נִ ְהיָ ה ַע ָב ִרי ָה ָאהוּב,

לִ י ָהיָ ה בּ וֹ ֵרא ַא ֵחר.

ְ ּבעוֹ לָ ם ֲא ֶׁשר ָעזַ ְב ִּתי,

וְ הוּא ְ ּב ַח ְסדּ וֹ
לֹא ִה ְׁש ִאיר ִ ּבי ַמה ּ ֶׁש ָ ּימוּת.
יתי ַק ִ ּלילָּ ,כחֹל,
ו ָּב ַר ְח ִּתי ֵאלָ יוָ ,עלִ ִ
יתי אוֹ ֵמרִ :מ ְתנַ ֵ ּצל:
ְמ ֻפ ָ ּיסָ ,היִ ִ

שלָ גִ יםּ ִ ,ב ְק ִמילָ הּ ְ ,בלִ ְבלוּב.
ִ ּב ְ ֹ

ָע ָׁשן ֶאל ָע ָׁשן ָּכל יָ כוֹ ל

ְ ּב ִד ְמ ַעת זִ ְכרוֹ נוֹ ת זוֹ ַר ַחת
ַה ּמוֹ לֶ ֶדת ָה ֲאפ ָֹרה –
ִׁש ְממוֹ ן ָה ִעיר ַה ִ ּנדַּ ַחת,
ַׁש ָ ּבתוֹ ת ֶׁשל ָמ ָרה ְׁשח ָֹרה,
יפנִ י ְ ּכ ַפ ַחד
ָּכל ֲא ֶׁשר ִה ִּק ַ

ֶׁש ֵאין לוֹ גּ וּף ו ְּדמוּת.

ְ ּבלֵ ילוֹ ת ִ ּב ְהיוֹ ִתי נַ ֲע ָרה.

סיום

ְ ּב ִד ְמ ַעת זִ כרוֹ נוֹ ת זוֹ ַר ַחת

לאה
גולדברג
כתבים ,א,
245-244

ַא ֵב ָדה ְׁש ֵאין לָ ּה ְּתמו ָּרה.
ָהלַ ְכ ִּתי לְ ֶא ֶרץ ַא ֶח ֶרת,
ָהרוּחוֹ ת ָמח ּו ִע ְּקבוֹ ַתי,
ַה ּיוֹ ם ְ ּבבו ָּׁשה ְמ ֻס ֶּת ֶרת
ֲאיַ ֵחל לִ ְת ִח ַ ּית ֵמ ַתי.
ָהלַ ְכ ִּתי גֵ ָאה וְ כוֹ ֶפ ֶרת
ו ִּמי יִ ְש ַמע ְּת ִפ ּלוֹ ַתי?
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