סדר יזכור
תפילת יזכור היא יחידה החוזרת על עצמה ארבע פעמים בשנה במסורת התפילה
של יהדות אשכנז :בשביעי של פסח ,בחג השבועות ,ביום הכיפורים ובשמיני עצרת
– שמחת תורה( .בנוסח התפילה של הספרדים ועדות המזרח אין התפילה לעילוי
נשמות“ ,השכבות” ,קשורה כלל לתפילות הרגלים ).זמנה של תפילת יזכור הוא אחרי
הקריאה בתורה ובהפטרה ולפני הכנסת ספר התורה לארון הקודש .תפילה זו מוקדשת
להתייחדות של המתפללות והמתפללים עם זכרם של קרובי משפחה וידידים שהלכו
לעולמם.
ישנו מנהג לפיו מתפללים שהוריהם חיים יוצאים מבית הכנסת בזמן תפילת יזכור.
בתנועה הרפורמית רווחת גישה שונה הדוגלת כי לציבור כולו ,כולל לצעירים ,יש קשר
לחוויית האבלות ,האובדן והשכול ,מבחינה אישית או ציבורית־לאומית .לכן כולם
מוזמנים להשתתף בתפילת יזכור עם הקהילה ,לתמוך ולהיתמך .במחזורנו הוספנו
לפני תפילת יזכור האישית תפילה ייחודית לכל אחד מהרגלים המקשרת בין תוכנו
של החג לבין רגעי הזיכרון.
תהילים קג

שם קמד

שם צ

דברים לב
תהילים מט
שם לז
שם לד
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ֱאנֹוׁש ּכֶ ָח ִציר יָ ָמיו ּכְ ִציץ ַה ָּשֹ ֶדה ּכֵ ן יָ ִציץ:
ּכִ י ר ַּוח ָעבְ ָרה ּבֹו וְ ֵאינֶ ּנּו וְ ֹלא יַ ּכִ ֶירּנּו עֹוד ְמקֹומֹו:
יהוה ָמה ָא ָדם וַ ֵּת ָד ֵעהּו ּבֶ ן ֱאנֹוׁש וַ ְּת ַח ְּשׁבֵ הּו:
ָא ָדם לַ ֶהבֶ ל ָּד ָמה יָ ָמיו ּכְ ֵצל עֹובֵ ר:
ּבַ ּב ֶֹקר יָ ִציץ וְ ָחלָ ף לָ ֶע ֶרב יְ מֹולֵ ל וְ יָ בֵ ׁש:
ֹאמר ׁשּובּו בְ נֵ י ָא ָדם:
ָּת ֵׁשב ֱאנֹוׁש ַעד ַּדּכָ א וַ ּת ֶ
לּו ָחכְ מּו יַ ְׂשּכִ ילּו זֹאת יָ בִ ינּו לְ ַא ֲח ִר ָיתם:
ּכִ י ֹלא בְ מֹותֹו יִ ַּקח ַהּכֹל ֹלא יֵ ֵרד ַא ֲח ָריו ּכְ בֹודֹו:
ְׁש ָמר ָּתם ְּור ֵאה יָ ָׁשר ּכִ י ַא ֲח ִרית לְ ִאיׁש ָׁשלֹום:
ּפ ֶֹודה יהוה נֶ פֶ ׁש ֲעבָ ָדיו וְ ֹלא יֶ ְא ְׁשמּו ּכָ ל ַהח ִֹוסים ּבֹו:
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רוכזי רדס

לחג הפסח

זְ כִ ָירה ִהיא נְ ֻק ָּדה ּפְ נִ ִימית ֶש ֵׁאין ּבָ ּה ִשׁכְ ָחהּ .ולְ פִ י ֶשּׁבְ ַשּׁבָ ת ִמ ְתּגַ ּלָ ה נְ ֻק ָּדה זֹו
ּבְ נַ פְ ׁשֹות ּבְ נֵ י יִ ְשֹ ָר ֵאל ,לָ כֵ ן ְצ ִריכָ ה ְש ִׁמ ָירה ֶשֹּׁלא ִּת ְתּפָ ֵּשׁט נְ ֻק ַּדת ַהּפְ נִ ִימיּות לְ ָמקֹום
“שׁמֹור וְ זָ כֹור ּבְ ִדּבּור ֶא ָחד“ נֶ ֶא ְמרּו.
שּיֵ ש ּבֹו ִשׁכְ ָחה .וְ לָ כֵ ן ָ
ֶׁ
אתי ֶאת ִצבְ א ֵֹותיכֶ ם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם“
ּוש ַׁמ ְר ֶּתם ֶאת ַה ַּמּצֹות ּכִ י ּבְ ֶע ֶצם ַהּיֹום ַהּזֶ ה ה ֵֹוצ ִ
“ ְ
(שמות יב יז) ּפֵ רּוׁשֹו ּפְ נִ ִימיּות ַהּנְ ֻק ָּדה ּכְ מֹו ֶש ִׁהיא ּבְ ֶע ֶצם וְ ֵאינָ ה ְמ ַקּבֶ לֶ ת ִשּׁנּוי,
לָ כֵ ן ְצ ִריכָ ה ְש ִׁמ ָירה“ .וְ ָהיָ ה ַהּיֹום ַהּזֶ ה לָ כֶ ם לְ זִ ּכָ רֹון“ (שמות יב יד) ֶש ִּׂמ ְת ַח ֶּד ֶשׁת ּבֹו
ַהנְ ֻק ָּדה ֶשּׁנִ ְק ֵראת “זִ ּכָ רֹון“ּ .גַ ם יִ ְתּפָ ֵרׁש “וְ ָהיָ ה לָ כֶ ם לְ זִ ּכָ רֹון“ ַמ ָּמׁשֶ ,שּׁיִ זְ ּכֹר ָה ָא ָדם
ִע ָּקר ּבְ ִר ָיאתֹו ּבָ עֹולָ ם ,לַ ֲעשֹֹות ְרצֹונֹו.
שפת אמת ג צט

לחג השבועות
דברים כט

ת־א ֶשׁר
ת־ה ָאלָ ה ַהּזֹאתּ :כִ י ֶא ֲ
ת־הּבְ ִרית ַהּזֹאת וְ ֶא ָ
וְ ֹלא ִא ְּתכֶ ם לְ בַ ְּדכֶ ם ָאנֹכִ י ּכ ֵֹרת ֶא ַ
ֹלהינּו ,וְ ֵאת ֲא ֶשׁר ֵאינֶ ּנּו ּפֹה ִע ָּמנּו ַהּיֹום:
שנֹו ּפֹה ִע ָּמנּו ע ֵֹמד ַהּיֹום לִ פְ נֵ י יהוה ֱא ֵ
יֶ ְ ׁ

יזכור ליום שביעי של פסח

ְׁשכִ ינָ ה ְמקֹור ַחּיֵ ינּוּ ,בְ יֹום זֶ ה יֹום ְׁשבִ ִיעי ֶׁשל ּפֶ ַסח ּבֵ ין ִשֹ ְמ ַחת ָה ֶרגֶ ל לְ בֵ ין ֶח ְדוַ ת
ַה ֵחרּות ִמּכָ ל ִׁש ְעּבּוד ְּומ ַׁש ְעּבֵ ד ,ע ְֹומ ִדים ָאנּו לְ פָ נַ יִ ְך ּבִ ְתפִ ּלַ ת ַאזְ ּכָ ַרת נִ ְׁשמֹות יָ ִק ֵירינּו
ֶׁש ָהלְ כּו לְ עֹולָ ָמם .זִ כְ ָרם ּבְ לִ ּבֵ נּו ָּת ִמידַ ,אְך ּבְ ִרגְ ֵעי ִה ְת ַק ֲהלּות ֲחגִ יגִ ית זֹוּ ,כַ ֲא ֶשׁר ָאנּו
ֻמ ָּקפִ ים ּבַ ֲחבֵ ֵרינּו ּובְ ְק ִהּלָ ֵתנּו ,אֹוזְ ִרים ָאנּו ּכֹח לְ ַה ֲעלֹות ֶאת זִ כְ ָרם יַ ַחד.
ַהּיֹום ָק ָראנּו ִמן ַהּת ָֹורה ַעל ַע ֵּמְך יִ ְש ָֹר ֵאל ּגְ אּולֵ י ִמ ְצ ַריִ ם ַהח ִֹוצים ֶאת יָ ם סּוף וְ ַעל ֵחיל
ד־א ָחד“.
ּפַ ְרעֹה ּופָ ָר ָשׁיו ֲא ֶשׁר ּבָ אּו ַא ֲח ֵר ֶיהם ּבַ ּיָ ם וְ ָטבְ עּוֹ“ ,לא נִ ְׁש ָאר ּבָ ֶהם ַע ֶ
לָ כֵ ןּ ,בִ ְׁש ַעת זִ יּכָ רֹון זֹו ,נַ ֲעלֶ ה ּגַ ם ֶאת זִ כְ ָרם ֶׁשל ֲאנָ ִׁשים ,נָ ִׁשים וָ ָטףּ ,בְ נֵ י ָּדתֹות ּולְ ֻא ִּמים
ַרּבִ יםַ ,מ ֲע ֵשֹי יָ ַדיִ ְך ֲא ֶשׁר ָטבְ עּו ּבְ יָ ם ָה ֵאיבָ ה ּבֵ ין ָעם לְ ָעם ,וְ ֵאין ָאנּו ַר ָּש ִׁאים ל ַֹומר ִׁש ָירה
לְ פָ נַ יִ ְך ִמּבְ לִ י ֶׁשּנַ ּכִ יר ּגַ ם ָאנּו ּבְ ִסבְ לָ ם.
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שמות יד
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תירחש תליפת

שמות יב

ישעיהו ב

ין־ׁשם ֵמת“.
י־אין ּבַ יִ ת ֲא ֶׁשר ֵא ָ
נִ זְ ּכֹור ֶאת ּבְ כֹורֹות ִמ ְצ ַריִ ם וְ ֶאת ַה ְּצ ָע ָקה ַהּגְ דֹולָ הּ“ ,כִ ֵ
נִ זְ ּכֹור ּכִ י ְּתפִ ּלָ ֵתנּו ֵאינָ ּה לְ נִ ָּצחֹון ּכִ י ִאם לְ ָׁשלֹום — לְ יָ ִמים ֶׁשּבָ ֶהם נְ כָ ֵּתת ֲח ָרבֹות לְ ִא ִּתים
וַ ֲחנִ יתֹות לְ ַמזְ ֵמרֹותֹ“ ,לא יִ ָּשׂא גֹוי ֶאל ּגֹוי ֶח ֶרב וְ ֹלא יִ לְ ְמדּו עֹוד ִמלְ ָח ָמה“.
ֹוׁשית ֲא ֶשׁר ָהלְ כּו לְ עֹולָ ָמם ּבַ ָּשׁנָ ה
ֹלהים ֶאת נִ ְׁשמֹות ָק ְרּבָ נֹות ָה ֵאיבָ ה ָה ֱאנ ִ
יִ זְ ּכֹור ֱא ִ
ַהחֹולֶ פֶ תִּ .ת ְהיֶ ינָ ה נַ פְ ׁש ָֹותם ְצרּורֹות ּבִ ְצרֹור ַה ַחּיִ ים ַּת ַחת ּכַ נְ פֵ י ַה ְ ּׁשכִ ינָ הְּ .ת ִהי ְמנ ָּוח ָתם
ֹאמר ָא ֵמן.
ּכָ בֹוד וְ יָ נּוחּו ּבְ ָׁשלֹום ַעל ִמ ְׁשכָ בָ ם .וְ נ ַ
יזכור לשבועות

תהלים קלו

דברים טו
עמוס ח
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ְׁשכִ ינָ ה ְמקֹור ַחּיֵ ינּוּ ,בְ יֹום ַחג ַה ָּשׁבּועֹות ַהּזֶ הַ ,חג ּבִ ּכ ֵּורי ַא ְד ָמ ֵתנּו וִ יבּולֵ נּוּ ,כְ ֶׁש ָאנּו
נִ ְמ ָצ ִאים ּבֵ ין ִשֹ ְמ ַחת ָה ֶרגֶ ל לְ בֵ ין ֶח ְדוַ ת ִה ְת ַח ְּדׁשּות ַקּבָ לַ ת ַהּת ָֹורה; ע ְֹומ ִדים ָאנּו לְ פָ נַ יִ ְך
ּבִ ְּתפִ ּלַ ת ַאזְ ּכָ ַרת נִ ְׁשמֹות יָ ִק ֵירינּו ֶׁש ָהלְ כּו לְ עֹולָ ָמם .זִ כְ ָרם ּבְ לִ ּבֵ נּו ָּת ִמידַ ,אְך ּבְ ִרגְ ֵעי
ִה ְת ַק ֲהלּות ֲחגִ יגִ ית זֹוּ ,כַ ֲא ֶשׁר ָאנּו ֻמ ָּקפִ ים ּבַ ֲח ֵב ֵרינּו ּובְ ְק ִהּלָ ֵתנּו ,אֹוזְ ִרים ָאנּו ּכֹח לְ ַה ֲעלֹות
ֶאת זִ כְ ָרם יַ ַחדַ .הּיֹום ָק ָראנּו ִמן ַה ְּמגִ ּלָ ה ַעל נָ ֳע ִמי וְ ַעל רּות ֲא ֶׁשר ַחּיֵ ֶיהן נִ ְק ְׁשרּו זֹו ּבָ זֹו
ֹוׁשּיּותּ ,פְ ִתיחּות לָ ַא ֵחר
שנֹות ָר ָעב וְ ָאבְ ָדן ,וְ ֲא ֶׁשר ּבָ נּו ֶאת ַחּיֵ ֶיהן ֵמ ָח ָדׁש ּבִ זְ כּות ֱאנ ִ
ּבִ ְ ׁ
ְּומחּויָ בּות לְ ֶעזְ ָרה ֲה ָד ִדית.
לָ כֵ ן ּבִ ְׁש ַעת זִ יּכָ רֹון זֹו ,נַ ֲעלֶ ה ּגַ ם ֶאת זִ כְ ָרם ֶׁשל ֲאנָ ִׁשים נָ ִׁשים וָ ָטףּ ,בְ נֵ י ָּדתֹות
ּוׁש ֶטת וְ ת ֶֹומכֶ ת.
ּולְ ֻא ִּמים ַרּבִ יםֲ ,א ֶׁשר ֻהכְ נְ עּו ּבִ יְ ֵדי ָר ָעב לְ לֶ ֶחם ַּומיִ ם וְ ֹלא זָ כּו לְ יָ ד מ ֶ
ַמ ֲא ִמינִ ים ָאנּו ּכִ י ָה ֱאֹלהּות נ ֶֹותנֶ ת “לֶ ֶחם לְ כָ ל ּבָ ָשׂר“ ,וְ כִ י נָ ַת ְּת לָ נּו ֶאת ַה ֶׁשפַ ע ֶׁש ַּדי ּבֹו
ִית א ָֹותנּו
לְ ַה ֲאכִ יל ֶאת ָהעֹולָ ם ּכֻ ּלֹו — לּו ַרק ִה ְׁש ַּת ַּמ ְׁשנּו ּבֹו ּבִ ְתבּונָ ה .זֹוכְ ִרים ָאנּו ּכִ י ִצּו ְ
ֹלקה ּבְ ַמ ְּתנ ַֹותיִ ְך ,לְ ַמ ַען
“ּפָ ת ַֹח ִּתפְ ַּתח ֶאת יָ ְדָך“ — לּו ִּתּפָ ַק ְחנָ ה ֵעינֵ ינּו וְ יִ ּפָ ַתח לְ בָ בֵ נּו וְ ַנ ְח ָ
ֹלא־צ ָמא לַ ַּמיִ םּ ,כִ י ִאם־לִ ְׁשמ ַֹע ֵאת ִּדבְ ֵרי
“ֹלא־ר ָעב לַ ּלֶ ֶחם וְ ָ
ָ
יָ בֹואּו יָ ִמים ֶׁשּבָ ֶהם נֵ ַדע
יהוה“.
ֹלהים ֶאת נִ ְׁשמֹות ָק ְרּבָ נֹות ָה ָר ָעב וְ ַה ַּמ ְחסֹור ֲא ֶשׁר ָהלְ כּו לְ עֹולָ ָמם ּבַ ָּשׁנָ ה
יִ זְ ּכֹור ֱא ִ
ַהחֹולֶ פֶ תִּ .ת ְהיֶ ינָ ה נַ פְ ׁש ָֹותם ְצרּורֹות ּבִ ְצרֹור ַה ַחּיִ ים ַּת ַחת ּכַ נְ פֵ י ַה ְ ּׁשכִ ינָ הְּ .ת ִהי ְמנ ָּוח ָתם
ֹאמר ָא ֵמן.
ּכָ בֹוד וְ יָ נּוחּו ּבְ ָׁשלֹום ַעל ִמ ְׁשכָ בָ ם וְ נ ַ

השמחה שבלב – מחזור לרגלים ולשבתותיהם

רוכזי רדס

יזכור לשמיני עצרת – שמחת תורה

ְׁשכִ ינָ ה ְמקֹור ַחּיֵ ינּוּ ,בְ יֹום זֶ ה ְׁש ִמינִ י ֲע ֶצ ֶרת — ִשֹ ְמ ַחת ּת ָֹורהּ ,בֵ ין ִשֹ ְמ ַחת ָה ֶרגֶ ל
אׁשית“ ,ע ְֹומ ִדים ָאנּו לְ פָ נַ יִ ְך
לְ בֵ ין ֶח ְדוַ ת ִסּיּום ְק ִר ַיאת ַהּת ָֹורה וְ ַה ְת ָחלָ ה ֵמ ָח ָדׁש ִמ“ּבְ ֵר ִ
ּבִ ְּתפִ ּלַ ת ַאזְ ּכָ ַרת נִ ְׁשמֹות יָ ִק ֵירינּו ֶׁש ָהלְ כּו לְ עֹולָ ָמם .זִ כְ ָרם ּבְ לִ ּבֵ נּו ָּת ִמידַ ,אְך ּבְ ִרגְ ֵעי
ִה ְת ַק ֲהלּות ֲחגִ יגִ ית זֹוּ ,כַ ֲא ֶשׁר ָאנּו ֻמ ָּקפִ ים ּבַ ֲחבֵ ֵרינּו ּובְ ְק ִהּלָ ֵתנּו ,אֹוזְ ִרים ָאנּו ּכֹח
ֹּלותינּו ֶאת ּגְ ב ַּורת ּגְ ָׁש ַמיִ ְך ,לִ ְק ָראת
לְ ַה ֲעלֹות ֶאת זִ כְ ָרם יַ ַחדַ .הּיֹום נַ ְת ִחיל לְ ַהזְ ּכִ יר ּבִ ְתפִ ֵ
יְ ֵמי ָהח ֶֹרף ַהּבָ ִאים ָעלֵ ינּו לְ טֹובָ ה.
לָ כֵ ן ּבִ ְׁש ַעת זִ יּכָ רֹון זֹו ,נַ ֲעלֶ ה ּגַ ם ֶאת זִ כְ ָרם ֶׁשל ֲאנָ ִׁשים נָ ִׁשים וָ ָטףּ ,בְ נֵ י ָּדתֹות ּולְ ֻא ִּמים
אׁשיתִ ,מי ּבְ גִ ְׁש ֵמי
ַרּבִ יםֲ ,א ֶׁשר ִאּבְ דּו ֶאת ַחּיֵ ֶיהם ּבְ ָע ְמ ָּדם מּול ָע ְצ ַמת ַמ ֲע ֶשֹה ּבְ ֵר ִ
ְקלָ לָ ה ִּומי ּבְ רּוחֹות זַ ַעףִ ,מי ּבְ בַ ּצ ֶֹרת ִּומי ּבְ ִׁש ָּטפֹוןִ ,מי ּבִ ְר ִע ַידת ֲא ָד ָמה ִּומי ּבְ ִה ְתּפָ ְרצּות
ַהר ּגַ ַעׁש.
ָקבַ ְע ְּת לְ עֹולָ ֵמְך ח ִּוקים — “עֹד ּכָ ל יְ ֵמי ָה ָא ֶרץ זֶ ַרע וְ ָק ִציר וְ קֹר וָ חֹם וְ ַקיִ ץ וָ ח ֶֹרף וְ יֹום
שּבֹתּו“ָ ,מ ַס ְר ְּת לִ בְ נֵ י ָה ָא ָדם ֶאת ָה ֲא ָד ָמה" ,לְ ָעבְ ָדּה ּולְ ָש ְׁמ ָרּה" ,וְ ִהזְ ַה ְר ְּת
וָ לַ יְ לָ ה ֹלא יִ ְ ׁ
א ָֹותנּו ֶׁש ִאם נְ ַקלְ ֵקל — ֵאין ִמי ֶׁשּיְ ַת ֵּקן ַא ֲח ֵרינּו .יִ ָּתכֵ ן ֶׁש ָהיָ ה ּבְ כ ֵֹוחנּו לְ ַה ִציל — ַאְך
יָ ֵדינּו ָק ְצ ָרה אֹו ּבִ ינָ ֵתנּו נִ ְס ַּת ְּת ָרה; יִ ָּתכֵ ן ֶׁשֹּלא ָהיָ ה לָ ֵאל יָ ֵדינּו לַ ֲעשֹֹות ָּדבָ ר — ֵהן ּכ ֵֹוחְך
ּוגְ ב ָּור ֵתך ָמלֵ א עֹולָ ם.
ֹלהים ֶאת נִ ְׁשמֹות ָק ְרּבָ נֹות ּפִ גְ ֵעי ַה ֶּטבַ ע ֲא ֶשׁר ָהלְ כּו לְ עֹולָ ָמם ּבַ ָּשׁנָ ה ַהחֹולֶ פֶ ת.
יִ זְ ּכֹור ֱא ִ
ִּת ְהיֶ ינָ ה נַ פְ ׁש ָֹותם ְצרּורֹות ּבִ ְצרֹור ַה ַחּיִ ים ַּת ַחת ּכַ נְ פֵ י ַה ְ ּׁשכִ ינָ הְּ .ת ִהי ְמנ ָּוח ָתם ּכָ בֹוד
ֹאמר ָא ֵמן.
וְ יָ נּוחּו ּבְ ָׁשלֹום ַעל ִמ ְׁשכָ בָ ם .וְ נ ַ
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תירחש תליפת

ָא ָדם ְ ּב ַח ָ ּייו יהודה עמיחי
ש ִ ּי ְהיֶ ה לוֹ
ָא ָדם ְ ּב ַח ָ ּייו ֵאין לוֹ זְ ַמן ֶ ׁ
זְ ַמן לַ כּ ֹל.
וְ ֵאין לוֹ ֵעת ֶש ִּׁת ְהיֶ ה לוֹ ֵעת
לְ כָ ל ֵח ֶפץ .ק ֶֹהלֶ ת לֹא ָצ ַדק ֶש ָׁא ַמר ָ ּכ ְך.
ָא ָדם ָצ ִר ְ
שנֹא וְ לֶ ֱאהֹב ְ ּב ַבת ַא ַחת,
יך לִ ְ ׂ
אוֹתן ֵעינַ יִ ם לִ ְצחוֹק
אוֹתן ֵעינַ יִ ם לִ ְבכּ וֹת ו ְּב ָ
ְ ּב ָ
אוֹתן יָ ַדיִ ם לִ זְ רֹק ֲא ָבנִ ים
ְ ּב ָ
אוֹתן,
אוֹתן יָ ַדיִ ם לֶ ֱאסֹף ָ
ו ְּב ָ
לַ ֲעשׂוֹת ַא ֲה ָבה ַ ּב ִּמלְ ָח ָמה ו ִּמלְ ָח ָמה ָ ּב ַא ֲה ָבה.
שנֹא וְ לִ ְסלֹ ַח וְ לִ זְ כּ ֹר וְ לִ ְשׁכּ ַֹח
וְ לִ ְ ׂ
וּלְ ַסדֵּ ר וּלְ ַבלְ ֵ ּבל וְ לֶ ֱאכֹל וּלְ ַע ֵ ּכל
טוֹריָ ה ֲא ֻר ָ ּכה
יס ְ
ֶאת ָמה ֶש ִׁה ְ
עוֹשׂה ְ ּב ָשׁנִ ים ַרבּ וֹת ְמאֹד.
ָ

ֲהיָ ם ֵ ּבינִ י ו ֵּבינֶ ָך ר’ שמואל הנגיד
לוֹת ָך
ֲהיָ ם ֵ ּבינִ י ו ֵּבינֶ ָך  /וְ לֹא ֶא ֶּטה לְ ַח ְ
וְ לֹא ָארוּץ ְ ּבלֵ ב ָח ֵרד  /וְ ֵא ֵשׁב ַעל ְקבו ָּר ְת ָך?
ֱא ֶמתִ ,אם ֶא ֱע ֶשׂה כָ זֹאת ֱ /א ִהי בוֹגֵ ד ְ ּב ַא ְחוָ ְתך!ָ
יוֹשב ֲ /עלֵ י ִק ְב ָר ְך לְ ֻע ָּמ ְת ָך
ֲא ָההָ ,א ִחיֲ ,אנִ י ֵ
ית ְתךָ.
אוֹבי ְב ִמ ָ
לְ ָך ַמכְ אוֹב ְ ּבתוֹך לִ ִ ּבי ּ ְ /כ ַמכְ ִ
וְ ִאם ֶא ֵּתן לְ ָך ָשׁלוֹם  / -וְ לֹא ֶא ְש ַׁמע ְתשׁו ָּב ְת ָך,
וְ לֹא ֵת ֵצא לְ ָפגְ ֵשׁנִ י ּ ְ /ביוֹם בּ ִוֹאי לְ ַא ְד ָמ ְת ָך,
וְ לֹא ִת ְש ַׂחק ְ ּב ִק ְר ָב ִתי  /וְ לֹא ֶא ְש ַׂחק ְ ּב ִק ְר ָב ְת ָך,
וְ לֹא ִת ְר ֶאה ְּתמוּנָ ִתי  /וְ לֹא ֶא ְר ֶאה ְּתמוּנָ ְת ָך,
ית ָך  /ו ַּב ֶ ּק ֶבר ְמעוֹנָ ְת ָך -
לְ ַמ ַען ִ ּכי ְשׁאוֹל ֵ ּב ְ
יתךָ,
ְ
ׁלוֹמים לָ ך ְ ּב ַא ְח ִר ְ
ְ ּבכוֹר ָא ִבי ו ֶּבן ִא ִּמיְ / ,ש ִ
וְ רו ַּח ֵאל ְּת ִהי נָ ָחה ֲ /עלֵ י רו ָּח ְך וְ נִ ְש ָמ ְת ָך!
אוֹת ָך.
ֲאנִ י הוֹלֵ ְך לְ ַא ְר ִציּ ִ ,כי ּ ְ /ב ֶא ֶרץ ָסגְ ר ּו ְ
וְ ָאנוּם ֵעת וְ ִא ַיקץ ֵעת  / -וְ ַא ְּת לָ ַעד ְ ּבנו ָּמ ְת ָך,
יפ ִתי ּ ְ /בלִ ִ ּבי ֵאשׁ ְּפ ִר ָיד ְת ָך!
וְ ַעד בּ וֹא יוֹם ֲחלִ ָ
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ָא ָדם ְ ּב ַח ָ ּייו ֵאין לוֹ זְ ַמן.
ְ ּכ ֶשׁהוּא ְמ ַא ֵ ּבד הוּא ְמ ַח ֵּפשׂ
מוֹצא הוּא שׁוֹכֵ ַח,
ְ ּכ ֶשׁהוּא ֵ
אוֹהב
ְ ּכ ֶשׁהוּא שׁוֹכֵ ַח הוּא ֵ
אוֹהב הוּא ַמ ְת ִחיל לִ ְשׁכּ ַֹח.
וּכְ ֶשׁהוּא ֵ
וְ נַ ְפשׁוֹ לְ מו ָּדה,
צוֹעית ְמאֹד
וְ נַ ְפשׁוֹ ִמ ְק ִ
חוֹבב
ַרק ּגוּפוֹ נִ ְש ַׁאר ֵ
טוֹעה
ָּת ִמידְ .מנַ ֶּסה וְ ֶ
לוֹמד ו ִּמ ְת ַ ּבלְ ֵ ּבל
לֹא ֵ
אוֹביו.
ִשׁכּ וֹר וְ ִעוֵ ּר ְ ּב ַת ֲענוּגָ יו ו ְּב ַמכְ ָ
מוֹת ְּת ֵאנִ ים יָ מוּת ִ ּב ְס ָתו
ְמ ֻצ ָּמק ו ְּמלֵ א ַע ְצמוֹ ו ָּמתוֹק,
ֶה ָעלִ ים ִמ ְתיַ ְ ּב ִשׁים ַעל ָה ֲא ָד ָמה,
יעים
וְ ָה ֲענָ ִפים ָה ֲע ֻר ִּמים ְ ּכ ָבר ַמ ְצ ִ ּב ִ
ֶאל ַה ָּמקוֹם ֶשׁבּ וֹ זְ ַמן לַ כּ ֹל.
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נַ ַחל ֶש ִ ּׁלי
לאה גולדברג | לחן :סשה ארגוב

ִמ ֵ ּבית ִא ִּמי
לאה גולדברג

ָהיָ ה נַ ֲע ִרי דָּ גוּל ֵמ ְר ָב ָבה,
בוֹה.
זָ ִריזַ ,א ְדמוֹנִ י ָ ּג ַּ
נִ ְש ָ ּׁבע נַ ֲע ִרי לִ י ִש ְׁב ִעים וְ ִשׁ ְב ָעה,
בוֹאה.
ָא ַמר ָ ּב ָא ִביב ָא ָ
ָא ַמר ָאשׁו ָּבה ִעם ֲעגו ִּרים.
ָא ַמר נֵ ֵצא לְ לַ ֵ ּקט ַ ּג ְר ִג ִּירים.
יח,
ֶּפ ֶטל ָאדֹם ַעל ִשֹ ַ
יח.
ֶטנֶ א ָמלֵ א ִה ְב ִט ַ

ֵמ ָתה ִא ָּמ ּה ֶשׁל ִא ִּמי
יה .ו ִּב ָּת ּה
ְ ּב ָא ִביב יָ ֵמ ָ
יוֹקנָ ּה ֶה ָחרוּט
יה .דְּ ָ
לֹא זָ כְ ָרה ֶאת ָּפנֶ ָ
ַעל לִ בּ וֹ ֶשׁל ָס ִבי
נִ ְמ ָחה ֵמעוֹלָ ם ַהדְּ ֻמ ּיוֹת
ַא ֲח ֵרי מוֹתוַֹ .רק ָה ְר ִאי ֶש ָ ּׁל ּה נִ ְש ַּׁת ֵ ּיר ַ ּב ַ ּביִ ת,
ֶה ֱע ִמיק ֵמרוֹב ָשׁנִ ים ְ ּב ִמ ְש ֶ ּׁב ֶצת ַה ֶ ּכ ֶסף.
וַ ֲאנִ י ,נֶ כְ דָּ ָת ּה ַה ִחוֶ ֶּרתֶ ,ש ֵׁאינֶ ִנּי דּ ָוֹמה לָ ּה,
יטה ַה ּיוֹם ֶאל ּתוֹכוֹ ְ ּכ ֶאל ּת ְוֹך
ַמ ִ ּב ָ
רוֹתיו
אוֹצ ָ
ֲאגַ ם ַה ּט ֵוֹמן ְ
ִמ ַּת ַחת לַ ַּמיִ ם.

הוֹי ֲעגו ַּרי ֲא ֻר ֵ ּכי ַה ַּצוָ ּאר
ָחלַ ף ָה ָא ִביב,
ַה ַ ּקיִ ץ ָע ַבר.
עוֹפכֶ ם ַ ּב ָּמיִ ם.
ֵצל ְמ ְ
נַ ַחל ֶש ִ ּׁלי ְטהוֹר ֵעינָ יִ ם.
ֵא ֵצא ִעם ַה ּ ַש ַׁחר ֵא ֵשׁב ַעל ַהחוֹף,
ְקנֵ י סוּף לְ ָפנַ י יִ ְש ַּׁתחוּ.
ֶאת זְ ָהב ַּתלְ ַּת ַ ּלי ַ ּב ַ ּנ ַחל ָאחֹף,
ֶא ְר ֶאה ֶאת ָּפנַ י ַ ּב ַנ ַּחל.
ְ ּכ ֶפ ַרח לָ ָבן ִמ ְצ ִחי יָ צוּף,
ְרא ּו ִחוְ רוֹנוֹ ֲעגו ִּרים ְ ּב ָמעוֹף.
ֶּפ ַרח ֶש ִ ּׁלי ֲח ַב ֶּצלֶ ת,
ֵאין לָ ְך ִּת ְקוָ ּה ּת ֶוֹחלֶ ת.
הוֹי ֲעגו ַּרי ֲא ֻר ֵ ּכי ַה ַּצ ָּואר.
ג ָּוֹרל נַ ֲע ִרי,
דוֹבב ַה ָ ּנ ָהר,
יְ ֵ
ּ
יִ ְּשֹא ּו ְ ּגוִ יָ תוֹ ַה ַּמיִ ם.
נַ ַחל ֶש ִ ּׁלי ְטהוֹר ֵעינָ יִ ם.

חוֹרי ָּפנַ י,
ָעמֹק ְמאֹדְ ,מ ֲא ֵ
רוֹאה ִא ּ ָשׁה ְצ ִע ָירה
ֲאנִ י ָ
וְ ֻרדַּ ת לְ ָחיַ יִ ם ְמ ַח ֶ ּיכֶ ת.
ֹאש ּׁה.
ו ֵּפ ָאה נָ כְ ִרית לְ ר ָ
ִהיא עוֹנֶ ֶדת
ַעגִ יל ְמא ָֹר ְך ֶאל ְּתנו ְּך ָאזְ נָ ּהַ ,מ ְש ִׁחילָ ְתהוֹ
ְ ּבנֶ ֶקב זָ ִעיר ַ ּב ָ ּב ָשֹר ֶה ָענֹג
ֶשׁל ָהאֹזֶ ן.
קוֹרנֶ ת
חוֹרי ָּפנַ יֶ ,
ָעמֹק ְמאֹדְ ,מ ֲא ֵ
יה.
זְ ה ִֹבית ְ ּב ִה ָירה ֶשׁל ֵעינֶ ָ
וְ ָה ְר ִאי ַמ ְמ ִש ְ
ׁיך ֶאת ָמס ֶֹרת
ַה ִּמ ְש ָּׁפ ָחה:
ֶש ִׁהיא ָהיְ ָתה יָ ָפה ְמאֹד.
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וְ לֹא יָ ַד ְע ִּתי ֶש ֶׁא ְצ ָט ֵר ְך לִ ְחיוֹת
מוֹת ְך ,וְ כַ ָּמה ָּפשׁוּט יִ ְהיֶ ה לְ נַ ֵּס ַח
ֶאת ֵ
ֶאת זֶ הּ ְ .כמוֹ ֶש ִׁא ָּמא
ִה ְס ִ ּב ָירה לַ ְ ּנכָ ִדים ,לֹא נִ ְר ֶאה
ֶאת ֲא ִב ָיבה עוֹד ַאף ַּפ ַעם .וְ ָש ַׁמ ְע ִּתי
אוֹת ּה בּ וֹכָ ה ,לֹא ַה ִ ּקינָ ה
ָ
ַה ּזֹאת ַה ְּמנַ ֶה ֶמתַ ,רק ַה ֶּש ֶׁטף
וֹחוֹתיו ָא ְפס ּו ַ ּב ֶ ּל ָה ָבה.
ֶשׁל ִמי ֶשׁכּ ָ
יהה
וְ ֶהם ָש ֲׁאל ּו ְּתפו ֵּסי ְּת ִמ ָ
ִאם ִט ַּפ ְס ְּת לַ כּ וֹכָ בַ ,מה
ַּת ֲע ִשֹי ִאם יִ ּפוֹלִ ,אם ִּת ְהיִ י ְר ֵע ָבה.
אוֹתם ְ ּב ִמ ְסתוֹר
יחה ָ
וְ ִהיא ֵהנִ ָ
ַה ָ ּק ָסאם ו ָּב ָאה יְ פו ָּחה ֶאל
ַה ָּסלוֹן ָשׁם יָ ַש ְׁב ִּתי
וּכְ ָבר ָא ַמ ְר ִּתי
ַ ּכ ָּמה ָּפשׁוּט לִ ְראוֹת ֶאת זֶ ה
ַ ּב ֲח ֵשׁכָ ה ְ ּכמוֹ ַ ּג ֶחלֶ ת -
לְ ֲא ֵ ּבד יֶ לֶ ד ֵּפר ּושׁוֹ ָּת ִמיד לְ ֲא ֵ ּבד יֶ לֶ ד.
“א ִב ָיבה  -לֹא” ,שמעון אדף
ִמ ּת ְוֹך ֲ

לזכר נרצחי השואה

נִ ְתיַ ֵחד ִעם זִ כְ ָרם ֶׁשל ֵׁש ֶׁשת ִמלְ יֹונֵ י ַא ֵחינּו וְ ַא ֲחי ֵֹותינּו ֲא ֶׁשר נִ ְסּפּו ּבַ ּשׁ ָֹואהּ .בְ ֵא ֵדי ַר ַעל
ּובִ ְשֹ ֵרפֹות ּכִ בְ ָׁשן נִ כְ ֲחדּוְ .ק ִהּלֹות יִ ְש ָֹר ֵאל ּופְ לֵ ַטת ַע ֵּמנּו נִ ְק ֵראּו לְ ַק ֵּדׁש ֵׁשם ָׁש ַמיִ םַ .אף
ּבְ ִשֹיא ִסבְ לָ ם ַה ַּמר ,לְ נֹכַ ח יָ ד ָה ֵא ִימים ַה ְּמ ַר ַּצ ַחת ֶׁש ִה ְׁש ִמ ָידה לְ ֹלא ַר ֵחם ּגְ בָ ִרים וְ נָ ִׁשים,
זְ ֵקנִ ים וָ ָטףֹ ,לא ָאבְ דּו ֱאמּונָ ה וְ ִת ְקוָ ה ּבְ נִ ָּצחֹון ַהּטֹוב ַעל ָה ַרעּ ,בְ נִ ָּצחֹון ָה ֱא ֶמת ַעל ַה ֶּשׁ ֶקר,
ּבְ נִ ָּצחֹון ַהחֹפֶ ׁש ַעל ַה ִּשׁ ְעּבּודַ .הּנֶ ֱא ָהבִ ים וְ ַהּנְ ִע ִימים ּבְ ַחּיֵ ֶיהם ּובְ מ ָֹותם ֹלא נִ פְ ָרדּו :יי הּוא
ֹאמר ָא ֵמן:
נַ ֲחלָ ָתם :וְ יָ נּוחּו ּבְ ָׁשלֹום ַעל ּפְ ז ֵּורי ִמ ְׁשּכְ ב ָֹותם וְ נ ַ
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א־הגָ נָ ה לְ יִ ְש ָׂר ֵאל ,וְ כָ ל
ֹלהים ֶאת ּבָ נָ יו ּובְ נ ָֹותיו ַהּנֶ ֱא ָמנִ ים וְ ָה ַא ִּמ ִיציםַ ,חּיָ לֵ י ְצבָ ֲ
יִ זְ ּכֹר ֱא ִ
ל ֲֹוח ֵמי ַה ַּמ ְח ָּתרֹות וַ ֲח ִטיבֹות ַהּל ֲֹוח ִמים ּבְ ַמ ַע ְרכֹות ָה ָעם ,וְ כָ ל ַאנְ ֵשי ְק ִהילִ ּיַ ת ַהּמ ִֹוד ִיעין
וְ ַהּבִ ָּטחֹון וְ ַאנְ ֵשי ַה ִּמ ְׁש ָט ָרה ֲא ֶׁשר ֵח ְרפּו נַ פְ ָׁשם ּבַ ִּמלְ ָח ָמה ַעל ְּתק ַּומת יִ ְׂש ָר ֵאל; וְ ֶאת ּכָ ל
ָק ְרּבָ נֹות ַה ֶּטרֹור וְ ָה ֵאיבָ ה .יִ זְ ּכֹר יִ ְש ָׂר ֵאל וְ יִ ְתּבָ ַרך ּבְ זַ ְרעֹו וְ יֶ ֱאבַ ל ַעל זִ יו ָה ֲעל ִּומים וְ ֶח ְמ ַדת
ַהּגְ ב ָּורה ְּוק ֻד ָׁשת ָה ָרצֹון ְּומ ִסירּות ַהּנֶ פֶ ׁש ֲא ֶׁשר נִ ְסּפּו ּבַ ַּמ ֲע ָרכָ ה ַהּכְ בֵ ָדה .יִ ְהיּו ַחלְ לֵ י
ֹאמר ָא ֵמן:
ַמ ַע ְרכֹות יִ ְש ָֹר ֵאל ֲעט ֵּורי ַהּנִ ָּצחֹון ֲחת ִּומים ּבְ לֵ ב יִ ְש ָֹר ֵאל לְ דֹור ּדֹור וְ נ ַ
תפילת התייחדות אישית

יׁשי ּ /בְ נִ י ָ /א ִחי ּ /בֶ ן־זּוגִ י
ֹלהים נִ ְׁש ַמתָ :אבִ י מ ִֹורי ִ /א ִ
יִ זְ ּכֹור ֱא ִ
ֶׁש ָהלַ ְך לְ עֹולָ מֹוָ .אּנָ א ְּת ֵהא נַ פְ ׁשֹו ְצר ָּורה ּבִ ְצרֹור ַה ַחּיִ ים ַּת ַחת ּכַ נְ פֵ י ַה ְּשׁכִ ינָ ה ִעם ּכָ ל
ַה ֲח ִס ִידים וְ ַהּיְ ָׁש ִרים וְ ַה ְּת ִמ ִימיםְּ .ת ִהי ְמנ ָּוחתֹו ּכָ בֹוד וִ ַיהּלֵ ְך ִצ ְדקֹו לְ פָ נָ יו ,יי הּוא נַ ֲחלָ תֹו
ֹאמר ָא ֵמן:
וְ יָ נ ַּוח ּבְ ָׁשלֹום ַעל ִמ ְׁשּכָ בֹו וְ נ ַ
ֹלהים נִ ְׁש ַמתִ :א ִּמי מ ָֹור ִתי ִ /א ְׁש ִּתי ּ /בִ ִּתי ֲ /אח ִֹותי ּ /בַ ת־זּוגִ י
יִ זְ ּכֹור ֱא ִ
ֶׁש ָהלְ כָ ה לְ עֹולָ ָמּהָ .אּנָ א ְּת ֵהא נַ פְ ָׁשה ְצר ָּורה ּבִ ְצרֹור ַה ַחּיִ ים ַּת ַחת ּכַ נְ פֵ י ַה ְּשׁכִ ינָ ה ִעם
ּכָ ל ַה ֲח ִס ִידים וְ ַהּיְ ָׁש ִרים וְ ַה ְּת ִמ ִימיםְּ .ת ִהי ְמנ ָּוח ָתה ּכָ בֹוד וִ ַיהּלֵ ְך ִצ ְד ָקּה לְ פָ נֶ ָיה ,יי הּוא
ֹאמר ָא ֵמן:
נַ ֲחלָ ָתּה וְ ָתנ ַּוח ּבְ ָׁשלֹום ַעל ִמ ְׁשּכָ בָ ּה וְ נ ַ
ֹלהים ֶאת נִ ְׁשמֹות ְקרֹובַ י וִ ִיד ַידי ֶׁש ָהלְ כּו לְ עֹולָ ָמםָ .אּנָ א ְּת ְהיֶ ינָ ה נַ פְ ׁש ָֹותם
יִ זְ ּכֹור ֱא ִ
ְצרּורֹות ּבִ ְצרֹור ַה ַחּיִ ים ַּת ַחת ּכַ נְ פֵ י ַה ְּשׁכִ ינָ ה ְּות ִהי ְמנ ָּוח ָתם ּכָ בֹוד וְ יָ נּוחּו ּבְ ָׁשלֹום ַעל
ֹאמר ָא ֵמן:
ִמ ְׁשּכָ בָ ם וְ נ ַ
אזכרת נשמות קהילתית

נִ זְ ּכֹור ֶאת יָ ִק ֵירינּו    ֶׁש ַחּיֵ ֶיהם נִ ְׁשזְ רּו ּבְ ַחּיֵ ינּוֶׁ ,ש ָא ַהבְ נּוֶׁ ,שּיָ ַד ְענּו ִע ָּמם ְׁשעֹות
שר וְ ה ִֹותירּו א ָֹותנּו לְ בַ ֵּדנּו.
ּוׁשעֹות ַצ ַערֶׁ ,ש ָהלְ כּו ֵמ ִע ָּמנּו ּכְ ֶד ֶרך ּכָ ל ּבָ ָ ֹ
ִשֹ ְמ ָחה ְ
שמ ֵֹות ֶיהם וְ ֶאת ִרגְ ֵעי ַה ֶח ֶסד ֶׁשּיָ ְדעּו .נִ זְ ּכֹור ֶאת ַמ ֲע ֵׂש ֶיהם ַהּגְ דֹולִ ים וְ ֶאת
נִ זְ ּכֹור ֶאת יְ פִ י נִ ְ ׁ
ִרגְ ֵע ֶיהם ַה ְּק ַטּנִ יםֹ .לא נַ ּנִ ַיח לַ ִּשׁכְ ָחה לְ ַה ְר ִח ָיקם ֵמ ִע ָּמנּוֹ ,לא נַ ּנִ ַיח לַ ּזִ ּכָ רֹון וְ לַ ַּצ ַער לְ ַׁש ֵּתק
א ָֹותנּו .נִ ְחיֶ ה ,נִ ְחיֶ ה ּבְ אֹורֹו ֶׁשל זִ ּכָ רֹון זֶ ה .נֵ ַדע ֶׁשּכָ ל עֹוד נִ ְׁש ַמת ַחּיִ ים ּבְ ַאּפֵ ינּו ְמ ֻצּוִים ָאנּו
לִ זְ ּכֹורְ ,מ ֻצּוִים ָאנּו לִ ְחיֹות:
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הקדמה לקדיש

ֹותינּוָ ,אב ָה ַר ֲח ִמים ּבְ יָ ְדָך נֶ פֶ ׁש ּכָ ל ַחי .יַ ַע ְמדּו
ֹלהי ֲאב ֵֹותינּו וְ ִאּמ ֵ
ֹלהינּו וְ ֱא ֵ
ֱא ֵ
ֹוׁשינּוּ ,גִ ּב ֵֹורינּו וְ יַ ִּק ֵירנּו ֲא ֶׁשר ָהלְ כּו
לָ נּו ַּתנְ ח ֶּומיָך וְ ַא ֲהבָ ֵתנּו ֶׁש ַא ֲהבְ נּוָך ּבְ זָ כְ ֵרנּו ֶאת ְקד ֵ
ֹלהינּו
ֹוׁשה זֹו .מ ִֹודים ֲאנַ ְחנּו לָ ְך יי ֱא ֵ
לְ עֹולָ ָמםּ .בְ יָ גֹון ָאנּו ַמ ֲעלִ ים ֶאת זִ כְ ָרם ּבְ ָׁש ָעה ְקד ָ
ַעל ַמ ְתנַ ת ַהזִ ּכָ רֹוןַ ,ה ְּמ ַק ֶׁש ֶרת ּדֹור לְ דֹור וְ ַה ְּמ ַא ֶח ֶדת א ָֹותנּו ִעם יַ ִּק ֵירנּו ֶׁש ָעבְ רּו ֶאל ַחּיֵ י
ַהּנֶ ַצחֲ .ע ִת ָידם ּבְ תֹוכֵ נּו ּובְ ַמ ֲע ֵשֹינּוּ ,וכְ ֶׁש ָאנּו ַמזְ ּכִ ִירים א ָֹותם זִ כְ ָרם ַחי ִע ָּמנּו לְ נֶ ַצח נְ ַצ ִחים
וְ לִ ְמנ ַּוחת עֹולָ ִמיםּ .בְ בֹוא ַה ָּשׁ ָעה ַאף ָאנּו ֲע ִת ִידים לִ ְצעֹד ּבַ ֶּד ֶרְך ֶׁש ָהלְ כּו ֲאהּובֵ ינּוַ .על ּכֵ ן
ֹלהי יִ ְׁש ֵענּו ֶׁשּנִ ָּמ ֵצא מּוכָ נִ ים ְּומז ָּומנִ ים לְ א ָֹותּה ַה ָּשׁ ָעה ,וְ ֱהיֵ ה ִע ָּמנּו לִ כְ ֶׁש ַּתגִ ַיע.
ָעזְ ֵרנּו ֱא ֵ
ֹלהים ֲא ֶׁשר נְ ָתנָ ּה“.
ל־ה ֱא ִ
ל־ה ָא ֶרץ ּכְ ֶׁש ָהיָ ה וְ ָהר ַּוח ָּתׁשּוב ֶא ָ
“וְ יָ ׁשֹב ֶה ָעפָ ר ַע ָ
ית ָתם
ַא ַחר ִמ ָ
רוחמה וייס

ּתוֹ ֶס ֶפת לְ ָחזוֹ ן ַה ּ ָשׁלוֹ ם
יהודה עמיחי

רוֹצה
ַה ּיוֹם ֲאני ָ
לִ ְבכּ ֹת ְ ּבקוֹל
נוֹרא:
ָאיוֹם וְ ָ
יִ ְת ַג ַ ּּדל וְ יִ ְת ַק ַ ּדשׁ.

לֹא לְ ַה ְפ ִסיק ַא ַחר ִ ּכתוּת ַה ֲח ָרבוֹת
לְ ִא ִת ּים ,לֹא לְ ַה ְפ ִסיק! לְ ַה ְמ ִשׁ ְ
יך לְ כַ ֵּתת
וְ לַ ֲעשֹוֹת ְ ּכלֵ י נְ גִ ינָ ה.

ַה ּיוֹם
ְ ּכ ָבר ֵאין ִ ּבי
ִמ ִ ּלים ִמ ּ ֶש ִ ּלי,
ל ּו לְ ָפחוֹת -
יִ ְת ַג ַ ּּדל וְ יִ ְת ַק ַ ּדשׁ
יה ַר ָ ּבה.
ְש ֵמ ּ

ש ִ ּי ְר ֶצה לַ ֲעשֹוֹת שׁוּב ִמלְ ָח ָמה
ִמי ֶ ׁ
ְ
ְ
בוֹדה.
יִ ְצ ָט ֵרך לַ ְחזֹר דֶּ ֶרך ְ ּכלֵ י ָה ֲע ָ

ֵאל ָמלֵ א ַר ֲח ִמים ׁשֹוכֵ ן ּבַ ְּמר ִֹומים ַה ְמ ֵצא ְמנ ָּוחה נְ כֹונָ ה ַּת ַחת ּכַ נְ פֵ י ַה ְּשׁכִ ינָ ה ּבְ ַמ ֲעלֹות
ֹוׁשינּו וְ ַחיָ לֵ ינּו ֶׁש ָהלְ כּו
ֹוׁשים ְּוטה ִֹורים ּכְ ז ַֹוהר ָה ָר ִק ַיע ַמזְ ִה ִירים לְ נִ ְׁשמֹות יַ ִּק ֵירינּוְ ,קד ֵ
ְקד ִ
לְ עֹולָ ָמםָ .אּנָ א ּבַ ַעל ָה ַר ֲח ִמים ַה ְס ִּת ֵירם ּבְ ֵס ֶתר ּכְ נָ פֶ יָך לְ עֹולָ ִמים ְּוצרֹר ּבִ ְצרֹור ַה ַחּיִ ים ֶאת
ֹאמר ָא ֵמן:
נִ ְׁש ָמ ָתם .יי הּוא נַ ֲחלָ ָתם וְ יָ נּוחּו ּבְ ָׁשלֹום ַעל ִמ ְׁשּכָ בָ ם וְ נ ַ
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קהלת יב

רוכזי רדס

קדיש אבלים

יִ ְתּגַ ַּדל וְ יִ ְת ַק ַּדׁש ְׁש ֵמּה ַרּבָ אָ .א ֵמןּ :בְ ָעלְ ָמא ִּדי בְ ָרא כִ ְרע ֵּותּה וְ יַ ְמלִ יְך ַמלְ כ ֵּותּה ּבְ ַחּיֵ יכֹון
ּובְ י ֵֹומיכֹון ּובְ ַחּיֵ י ְדכָ ל ּבֵ ית יִ ְׂש ָר ֵאל ּבַ ֲעגָ לָ א ּובִ זְ ַמן ָק ִריב וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן:
יְ ֵהא ְׁש ֵמּה ַרּבָ א ְמבָ ַרְך לְ ָעלַ ם ּולְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמּיָ א :יִ ְתּבָ ַרְך וְ יִ ְׁש ַּתּבַ ח וְ יִ ְתּפָ ַאר וְ יִ ְתר ַֹומם
וְ יִ ְתנַ ֵּשׂא וְ יִ ְת ַה ָּדר וְ יִ ְת ַעּלֶ ה וְ יִ ְת ַהּלָ ל ְׁש ֵמּה ְּד ֻק ְד ָׁשא ּבְ ִריְך הּוא .לְ ֵעּלָ א ִמן ּכָ ל ּבִ ְרכָ ָתא
וְ ִׁש ָיר ָתא ֻּת ְׁשּבְ ָח ָתא וְ נֶ ֱח ָמ ָתא ַּד ֲא ִמ ָירן ּבְ ָעלְ ָמא וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן:
נוסח אשכנז

נוסח הספרדים ועדות המזרח

יְ ֵהא ְׁשלָ ָמא ַרּבָ א ִמן ְׁש ַמּיָ א
וְ ַחּיִ ים ָעלֵ ינּו וְ ַעל ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל
וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן:

יְ ֵהא ְׁשלָ ָמא ַרּבָ א ִמן ְׁש ַמּיָ א ַחּיִ ים וְ ָׂשבָ ע וִ יׁש ָּועה
וְ נֶ ָח ָמה וְ ֵׁשיזָ בָ א ְּורפ ָּואה ּוגְ ֻאּלָ ה ְּוסלִ ָיחה וְ כַ ּפָ ָרה
וְ ֵריוַ ח וְ ַה ָּצלָ ה לָ נּו ּולְ כָ ל ַעּמֹו יִ ְׂש ָר ֵאל
וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן:

ֹוׁשבֵ י ֵתבֵ ל
ע ֶ
ֹוׂשה ָׁשלֹום ּבִ ְמר ָֹומיו הּוא יַ ֲע ֶׂשה ָׁשלֹום ָעלֵ ינּו וְ ַעל ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ַעל ּכָ ל י ְ
וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן:
ת־ע ְצמֹות י ֵֹוסף ִעּמֹו“ (שמות יג יט) — ָהיָ ה ְמ ַהּלֵ ְך ֲארֹונֹו ֶׁשל י ֵֹוסף ִעם
“וַ ּיִ ַּקח מ ֶֹׁשה ֶא ַ
ֲארֹון ֵחי ָהעֹולָ ִמים ,וְ ָהיּו עֹובְ ִרים וְ ָשׁבִ ים א ְֹומ ִריםָ :מה ִטיבָ ן ֶׁשל ְׁשנֵ י ֲארֹונֹות ַהּלָ לּו?
וְ ֵהם א ְֹומ ִרים לָ ֶהם :זֶ ה ֲארֹונֹו ֶׁשל ֵמת וְ זֶ ה ֲארֹונֹו ֶׁשל ֵחי ָהעֹולָ ִמים .וְ א ְֹומ ִרים לָ ֶהםָ :מה
ִטיבֹו ֶׁשל ֵמת לַ ֲהלֹוְך ִעם ֲארֹון ֵחי ָהעֹולָ ִמים? וְ א ֵֹומר לָ ֶהםַ :ה ֻּמּנַ ח ּבְ ָארֹון זֶ ה ִקּיֵ ם ָמה
ֶׁשּכָ תּוב ּבַ ֻּמּנַ ח ּבְ ָארֹון זֶ ה.
מכילתא דרבי ישמעאל שמות בשלח יג
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ִש ִׁירים ַעד ָ ּכאן
נִ ְתנָ ה לָ נ ּו ַא ְר ָ ּכה
ַעד ֶש ַׁה ְּז ָמן ֶש ָ ּׁלנ ּו יַ ֲעצֹר.
ָהי ּו ְ ּג ָש ִׁמים וְ אוֹר
ָמה עוֹד ֶא ְפ ָשׁר לִ ְרצוֹת,
ָמה עוֹד ֶא ְפ ָשׁר לִ ְרצוֹת
יָ ִפים ִמ ֶּמ ִ ּני ו ִּמ ְּמ ָך
יָ ִפים ִמ ֶּמ ִ ּני ו ִּמ ְּמ ָך
ָה ֲא ָד ָמה לָ ְק ָחה.

ִש ִׁירים ַעד ָ ּכאן
ְ ּבג ַֹב ּה ַה ִּפ ְסגָ ה
ַָגם ָה ֲאוִ יר ַמ ְת ִחיל לִ ְהיוֹת דָּ לִ יל,
ֲא ָבל לָ כֶ ם וְ לִ י
עוֹד נִ ְש ֲׁאר ּו ִמ ִ ּלים
עוֹד נִ ְש ֲׁאר ּו ִמ ִ ּלים
לִ זְ כּ וֹר ֵא ְ
יך ֶש ָׁהיִ ינ ּו ָ ּכאן
לִ זְ כּ וֹר ֵא ְ
יך ֶש ָׁהיִ ינ ּו ָ ּכאן
ְ ּכ ֶשׁיִ ּ ָּסגֵ ר ַה ַ ּגן.

ִש ִׁירים ַעד ָ ּכאן
דַּ ָ ּקה ַא ַחר דַּ ָ ּקה
כוֹאבוֹת,
אוֹהבוֹת וְ ֲ
ְק ָצרוֹת וְ ֲ
ֲא ָבל ָה ַא ֲחרוֹנָ ה
סוֹפית וַ ֲא ֻר ָ ּכה
ִ
סוֹפית וַ ֲא ֻר ָ ּכה
ִ
ְשׁעוֹן ַה ּ ֶשׁ ֶמשׁ וְ ַהחוֹל
ְשׁעוֹן ַה ּ ֶשׁ ֶמשׁ וְ ַהחוֹל
ִה ִגּיע ַעד ַה ַ ּקו.

ִש ִׁירים ַעד ָ ּכאן
ַה ְ ּבכִ י וְ ַה ְּצחוֹק
קוֹלוֹת ָה ֲאנָ ִשׁים ,כּ וֹכְ ֵבי ַה ְּז ָמן.
ַה ּ ֶש ֶׁמשׁ וְ ַה ָ ּים
ַה ֶ ּל ֶחםָ ,העוֹלָ ם
ַה ַּמר וְ ַה ָּמתוֹק
וְ כָ ל ָמה ֶש ָׁהיָ ה נַ ְש ִׁאיר
וְ כָ ל ָמה ֶש ָׁהיָ ה נַ ְש ִׁאיר
לִ ְחיוֹת ְ ּב ּת ְוֹך ַה ִשׁיר.
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