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סדר יזכור

יזכור היא יחידה החוזרת על עצמה ארבע פעמים בשנה במסורת התפילה  תפילת 
של יהדות אשכנז: בשביעי של פסח, בחג השבועות, ביום הכיפורים ובשמיני עצרת 
לעילוי  התפילה  אין  המזרח  ועדות  הספרדים  של  התפילה  )בנוסח  תורה.  שמחת   –
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 
כולם  לכן  ציבורית־לאומית.  או  אישית  מבחינה  והשכול,  האובדן  האבלות,  לחוויית 
הוספנו  ולהיתמך. במחזורנו  לתמוך  יזכור עם הקהילה,  מוזמנים להשתתף בתפילת 
לפני תפילת יזכור האישית תפילה ייחודית לכל אחד מהרגלים המקשרת בין תוכנו 

של החג לבין רגעי הזיכרון. 

ֶדה ֵּכן ָיִציץ: ֱאנֹוׁש ֶּכָחִציר ָיָמיו ְּכִציץ ַהֹּשָ
 ִּכי רּוַח ָעְבָרה ּבֹו ְוֵאיֶנּנּו ְוֹלא ַיִּכיֶרּנּו עֹוד ְמקֹומֹו:

ֵבהּו:  יהוה ָמה ָאָדם ַוֵּתָדֵעהּו ֶּבן ֱאנֹוׁש ַוְּתַחּׁשְ
 ָאָדם ַלֶהֶבל ָּדָמה ָיָמיו ְּכֵצל עֹוֵבר:

 ַּבּבֶֹקר ָיִציץ ְוָחָלף ָלֶעֶרב ְימֹוֵלל ְוָיֵבׁש:
 ָּתֵׁשב ֱאנֹוׁש ַעד ַּדָּכא ַוּתֹאֶמר ׁשּובּו ְבֵני ָאָדם:

 לּו ָחְכמּו ַיְׂשִּכילּו זֹאת ָיִבינּו ְלַאֲחִריָתם:
 ִּכי ֹלא ְבמֹותֹו ִיַּקח ַהּכֹל ֹלא ֵיֵרד ַאֲחָריו ְּכבֹודֹו:

 ְׁשָמר ָּתם ּוְרֵאה ָיָׁשר ִּכי ַאֲחִרית ְלִאיׁש ָׁשלֹום: 
ּפֹוֶדה יהוה ֶנֶפׁש ֲעָבָדיו ְוֹלא ֶיְאְׁשמּו ָּכל ַהחֹוִסים ּבֹו:

 תהילים קג
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סדר יזכור

לחג הפסח

לחג השבועות

זֹו  ְנֻקָּדה  ִמְתַּגָּלה  ֶשְּׁבַשָּׁבת  ּוְלִפי  ִשְׁכָחה.  ָּבּה  ֶשֵׁאין  ְּפִניִמית  ְנֻקָּדה  ִהיא  ְזִכיָרה 
ָרֵאל, ָלֵכן ְצִריָכה ְשִׁמיָרה ֶשֹּׁלא ִּתְתָּפֵּשׁט ְנֻקַּדת ַהְּפִניִמיּות ְלָמקֹום  ְּבַנְפׁשֹות ְּבֵני ִיֹשְ

ֶשֵּׁיש ּבֹו ִשְׁכָחה. ְוָלֵכן “ָשׁמֹור ְוָזכֹור ְּבִדּבּור ֶאָחד“ ֶנֶאְמרּו.

“ּוְשַׁמְרֶּתם ֶאת ַהַּמּצֹות ִּכי ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה הֹוֵצאִתי ֶאת ִצְבאֹוֵתיֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים“ 
ִשּׁנּוי,  ְמַקֶּבֶלת  ְוֵאיָנה  ְּבֶעֶצם  ֶשִׁהיא  ְּכמֹו  ַהְּנֻקָּדה  ְּפִניִמיּות  ֵּפרּוׁשֹו  יז(  יב  )שמות 
ָלֵכן ְצִריָכה ְשִׁמיָרה. “ְוָהָיה ַהּיֹום ַהֶּזה ָלֶכם ְלִזָּכרֹון“ )שמות יב יד( ֶשִּׂמְתַחֶּדֶשׁת ּבֹו 
ַהְנֻקָּדה ֶשִּׁנְקֵראת “ִזָּכרֹון“. ַּגם ִיְתָּפֵרׁש “ְוָהָיה ָלֶכם ְלִזָּכרֹון“ ַמָּמׁש, ֶשִּׁיְזּכֹר ָהָאָדם 

ִעָּקר ְּבִריָאתֹו ָּבעֹוָלם, ַלֲעשֹֹות ְרצֹונֹו.
שפת אמת ג צט

ְוֹלא ִאְּתֶכם ְלַבְּדֶכם ָאנִֹכי ּכֵֹרת ֶאת־ַהְּבִרית ַהּזֹאת ְוֶאת־ָהָאָלה ַהּזֹאת: ִּכי ֶאת־ֲאֶשׁר 
ֶיְשׁנֹו ּפֹה ִעָּמנּו עֵֹמד ַהּיֹום ִלְפֵני יהוה ֱאֹלֵהינּו, ְוֵאת ֲאֶשׁר ֵאיֶנּנּו ּפֹה ִעָּמנּו ַהּיֹום:

יזכור ליום שביעי של פסח

ְמַחת ָהֶרֶגל ְלֵבין ֶחְדַות  ְׁשִכיָנה ְמקֹור ַחֵּיינּו, ְּביֹום ֶזה יֹום ְׁשִביִעי ֶׁשל ֶּפַסח ֵּבין ֹשִ
ַהֵחרּות ִמָּכל ִׁשְעּבּוד ּוְמַׁשְעֵּבד, עֹוְמִדים ָאנּו ְלָפַנִיְך ִּבְתִפַּלת ַאְזָּכַרת ִנְׁשמֹות ָיִקיֵרינּו 
ָאנּו  ַּכֲאֶשׁר  זֹו,  ֲחִגיִגית  ִהְתַקֲהלּות  ְּבִרְגֵעי  ַאְך  ָּתִמיד,  ְּבִלֵּבנּו  ִזְכָרם  ְלעֹוָלָמם.  ֶׁשָהְלכּו 

ֻמָּקִפים ַּבֲחֵבֵרינּו ּוְבְקִהָּלֵתנּו, אֹוְזִרים ָאנּו ּכֹח ְלַהֲעלֹות ֶאת ִזְכָרם ַיַחד.
ַהּיֹום ָקָראנּו ִמן ַהּתֹוָרה ַעל ַעֵּמְך ִיְשָֹרֵאל ְּגאּוֵלי ִמְצַרִים ַהחֹוִצים ֶאת ָים סּוף ְוַעל ֵחיל 

ַּפְרעֹה ּוָפָרָשׁיו ֲאֶשׁר ָּבאּו ַאֲחֵריֶהם ַּבָּים ְוָטְבעּו, “ֹלא ִנְׁשָאר ָּבֶהם ַעד־ֶאָחד“.
ָלֵכן, ִּבְׁשַעת ִזיָּכרֹון זֹו, ַנֲעֶלה ַּגם ֶאת ִזְכָרם ֶׁשל ֲאָנִׁשים, ָנִׁשים ָוָטף, ְּבֵני ָּדתֹות ּוְלֻאִּמים 
י ָיַדִיְך ֲאֶשׁר ָטְבעּו ְּבָים ָהֵאיָבה ֵּבין ָעם ְלָעם, ְוֵאין ָאנּו ַרָּשִׁאים לֹוַמר ִׁשיָרה  ַרִּבים, ַמֲעֹשֵ

ְלָפַנִיְך ִמְּבִלי ֶׁשַּנִּכיר ַּגם ָאנּו ְּבִסְבָלם.

 דברים כט

שמות יד
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תפילת שחרית

ֵאין־ָׁשם ֵמת“.  ַּבִית ֲאֶׁשר  ַהְּגדֹוָלה, “ִּכי־ֵאין  ַהְּצָעָקה  ְוֶאת  ִמְצַרִים  ִנְזּכֹור ֶאת ְּבכֹורֹות 
ִנְזּכֹור ִּכי ְּתִפָּלֵתנּו ֵאיָנּה ְלִנָּצחֹון ִּכי ִאם ְלָׁשלֹום — ְלָיִמים ֶׁשָּבֶהם ְנָכֵּתת ֲחָרבֹות ְלִאִּתים 

ַוֲחִניתֹות ְלַמְזֵמרֹות, “ֹלא ִיָּשׂא גֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב ְוֹלא ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה“.
ָנה  ַּבּׁשָ ְלעֹוָלָמם  ָהְלכּו  ֲאֶשׁר  ָהֱאנֹוִׁשית  ָהֵאיָבה  ָקְרָּבנֹות  ִנְׁשמֹות  ֶאת  ֱאֹלִהים  ִיְזּכֹור 
ִכיָנה. ְּתִהי ְמנּוָחָתם  ַהחֹוֶלֶפת. ִּתְהֶייָנה ַנְפׁשֹוָתם ְצרּורֹות ִּבְצרֹור ַהַחִּיים ַּתַחת ַּכְנֵפי ַהְׁשּ

ָּכבֹוד ְוָינּוחּו ְּבָׁשלֹום ַעל ִמְׁשָכָבם. ְונֹאַמר ָאֵמן.

יזכור לשבועות

בּועֹות ַהֶּזה, ַחג ִּבּכּוֵרי ַאְדָמֵתנּו ִויבּוֵלנּו, ְּכֶׁשָאנּו  ְׁשִכיָנה ְמקֹור ַחֵּיינּו, ְּביֹום ַחג ַהּׁשָ
ְמַחת ָהֶרֶגל ְלֵבין ֶחְדַות ִהְתַחְּדׁשּות ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה; עֹוְמִדים ָאנּו ְלָפַנִיְך  ִנְמָצִאים ֵּבין ֹשִ
ְּבִרְגֵעי  ַאְך  ָּתִמיד,  ְּבִלֵּבנּו  ִזְכָרם  ְלעֹוָלָמם.  ֶׁשָהְלכּו  ָיִקיֵרינּו  ִנְׁשמֹות  ַאְזָּכַרת  ִּבְּתִפַּלת 
ִהְתַקֲהלּות ֲחִגיִגית זֹו, ַּכֲאֶשׁר ָאנּו ֻמָּקִפים ַּבֲחֵבֵרינּו ּוְבְקִהָּלֵתנּו, אֹוְזִרים ָאנּו ּכֹח ְלַהֲעלֹות 
ֶאת ִזְכָרם ַיַחד. ַהּיֹום ָקָראנּו ִמן ַהְּמִגָּלה ַעל ָנֳעִמי  ְוַעל רּות ֲאֶׁשר ַחֵּייֶהן ִנְקְׁשרּו זֹו ָּבזֹו 
ָלַאֵחר  ֱאנֹוִׁשּיּות, ְּפִתיחּות  ִּבְזכּות  ַחֵּייֶהן ֵמָחָדׁש  ָּבנּו ֶאת  ְוֲאֶׁשר  ְוָאְבָדן,  ָרָעב  ִּבְשׁנֹות 

ּוְמחּוָיבּות ְלֶעְזָרה ֲהָדִדית.
ָּדתֹות  ְּבֵני  ָוָטף,  ָנִׁשים  ֲאָנִׁשים  ֶׁשל  ִזְכָרם  ֶאת  ַּגם  ַנֲעֶלה  זֹו,  ִזיָּכרֹון  ִּבְׁשַעת  ָלֵכן 
ִּבְיֵדי ָרָעב ְלֶלֶחם ּוַמִים ְוֹלא ָזכּו ְלָיד מּוֶׁשֶטת ְותֹוֶמֶכת.  ּוְלֻאִּמים ַרִּבים, ֲאֶׁשר ֻהְכְנעּו 
ַמֲאִמיִנים ָאנּו ִּכי ָהֱאֹלהּות נֹוֶתֶנת “ֶלֶחם ְלָכל ָּבָשׂר“, ְוִכי ָנַתְּת ָלנּו ֶאת ַהֶׁשַפע ֶׁשַּדי ּבֹו 
ְלַהֲאִכיל ֶאת ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו — לּו ַרק ִהְׁשַּתַּמְׁשנּו ּבֹו ִּבְתבּוָנה. זֹוְכִרים ָאנּו ִּכי ִצִּויְת אֹוָתנּו 
ְחֹלָקה ְּבַמְּתנֹוַתִיְך, ְלַמַען  “ָּפתַֹח ִּתְפַּתח ֶאת ָיְדָך“ — לּו ִּתָּפַקְחָנה ֵעיֵנינּו ְוִיָּפַתח ְלָבֵבנּו ְונַַ
ָיבֹואּו ָיִמים ֶׁשָּבֶהם ֵנַדע “ֹלא־ָרָעב ַלֶּלֶחם ְוֹלא־ָצָמא ַלַּמִים, ִּכי ִאם־ִלְׁשמַֹע ֵאת ִּדְבֵרי 

יהוה“.
ָנה  ַּבּׁשָ ְלעֹוָלָמם  ָהְלכּו  ֲאֶשׁר  ְוַהַּמְחסֹור  ָהָרָעב  ָקְרָּבנֹות  ִנְׁשמֹות  ֶאת  ֱאֹלִהים  ִיְזּכֹור 
ִכיָנה. ְּתִהי ְמנּוָחָתם  ַהחֹוֶלֶפת. ִּתְהֶייָנה ַנְפׁשֹוָתם ְצרּורֹות ִּבְצרֹור ַהַחִּיים ַּתַחת ַּכְנֵפי ַהּׁשְ

ָּכבֹוד ְוָינּוחּו ְּבָׁשלֹום ַעל ִמְׁשָכָבם ְונֹאַמר ָאֵמן.

שמות יב

ישעיהו ב

 תהלים קלו

 דברים טו

עמוס ח
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יזכור לשמיני עצרת – שמחת תורה

ָהֶרֶגל  ְמַחת  ֹשִ ֵּבין  ְמַחת ּתֹוָרה,  ֹשִ ֲעֶצֶרת —  ְׁשִמיִני  ֶזה  ְּביֹום  ַחֵּיינּו,  ְמקֹור  ְׁשִכיָנה 
ְלֵבין ֶחְדַות ִסּיּום ְקִריַאת ַהּתֹוָרה ְוַהְתָחָלה ֵמָחָדׁש ִמ“ְּבֵראִׁשית“, עֹוְמִדים ָאנּו ְלָפַנִיְך 
ְּבִרְגֵעי  ַאְך  ָּתִמיד,  ְּבִלֵּבנּו  ִזְכָרם  ְלעֹוָלָמם.  ֶׁשָהְלכּו  ָיִקיֵרינּו  ִנְׁשמֹות  ַאְזָּכַרת  ִּבְּתִפַּלת 
ּכֹח  ָאנּו  אֹוְזִרים  ּוְבְקִהָּלֵתנּו,  ַּבֲחֵבֵרינּו  ֻמָּקִפים  ָאנּו  ַּכֲאֶשׁר  זֹו,  ֲחִגיִגית  ִהְתַקֲהלּות 
ְלַהֲעלֹות ֶאת ִזְכָרם ַיַחד. ַהּיֹום ַנְתִחיל ְלַהְזִּכיר ִּבְתִפֹּלוֵתינּו ֶאת ְּגבּוַרת ְּגָׁשַמִיְך, ִלְקָראת 

ְיֵמי ָהחֶֹרף ַהָּבִאים ָעֵלינּו ְלטֹוָבה.
ָלֵכן ִּבְׁשַעת ִזיָּכרֹון זֹו, ַנֲעֶלה ַּגם ֶאת ִזְכָרם ֶׁשל ֲאָנִׁשים ָנִׁשים ָוָטף, ְּבֵני ָּדתֹות ּוְלֻאִּמים 
ְּבִגְׁשֵמי  ִמי  ְּבֵראִׁשית,  ה  ַמֲעֹשֶ ָעְצַמת  מּול  ְּבָעְמָּדם  ַחֵּייֶהם  ֶאת  ִאְּבדּו  ֲאֶׁשר  ַרִּבים, 
 ְקָלָלה ּוִמי ְּברּוחֹות ַזַעף, ִמי ְּבַבּצֶֹרת ּוִמי ְּבִׁשָּטפֹון, ִמי ִּבְרִעיַדת ֲאָדָמה ּוִמי ְּבִהְתָּפְרצּות

ַהר ַּגַעׁש.
ְויֹום  ְוַקִיץ ָוחֶֹרף  ְוָקִציר ְוקֹר ָוחֹם  ֶזַרע  ְיֵמי ָהָאֶרץ  ָקַבְעְּת ְלעֹוָלֵמְך חּוִקים — “עֹד ָּכל 
ְוִהְזַהְרְּת  ּוְלָשְׁמָרּה",  "ְלָעְבָדּה  ָהֲאָדָמה,  ָהָאָדם ֶאת  ִלְבֵני  ָמַסְרְּת  ִיְשּׁבֹתּו“,  ָוַלְיָלה ֹלא 
ַאְך   — ְלַהִציל  ְּבכֹוֵחנּו  ֶׁשָהָיה  ִיָּתֵכן  ַאֲחֵרינּו.  ֶׁשְּיַתֵּקן  ִמי  ֵאין   — ְנַקְלֵקל  ֶׁשִאם  אֹוָתנּו 
ָיֵדינּו ָקְצָרה אֹו ִּביָנֵתנּו ִנְסַּתְּתָרה; ִיָּתֵכן ֶׁשֹּלא ָהָיה ָלֵאל ָיֵדינּו ַלֲעשֹֹות ָּדָבר — ֵהן ּכֹוֵחְך 

ּוְגבּוָרֵתך ָמֵלא עֹוָלם.
ָנה ַהחֹוֶלֶפת.  ִיְזּכֹור ֱאֹלִהים ֶאת ִנְׁשמֹות ָקְרָּבנֹות ִּפְגֵעי ַהֶּטַבע ֲאֶשׁר ָהְלכּו ְלעֹוָלָמם ַּבּׁשָ
ָּכבֹוד  ְמנּוָחָתם  ְּתִהי  ִכיָנה.  ַהְׁשּ ַּכְנֵפי  ַּתַחת  ַהַחִּיים  ִּבְצרֹור  ְצרּורֹות  ַנְפׁשֹוָתם  ִּתְהֶייָנה 

ְוָינּוחּו ְּבָׁשלֹום ַעל ִמְׁשָכָבם. ְונֹאַמר ָאֵמן.

 בראשית ח

 בראשית ב

קהלת רבה ט
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יו יהודה עמיחי ַחּיָ ָאָדם ּבְ

ְהֶיה לֹו יו ֵאין לֹו ְזַמן ֶשּׁיִ ַחּיָ  ָאָדם ּבְ
 ְזַמן ַלּכֹל.

ְהֶיה לֹו ֵעת  ְוֵאין לֹו ֵעת ֶשּׁתִ
ְך. ְלָכל ֵחֶפץ. קֶֹהֶלת לֹא ָצַדק ֶשָׁאַמר ּכָ

ַבת ַאַחת,  ָאָדם ָצִריְך ִלְשׂנֹא ְוֶלֱאהֹב ּבְ
אֹוָתן ֵעיַנִים ִלְבּכֹות ּוְבאֹוָתן ֵעיַנִים ִלְצחֹוק  ּבְ

אֹוָתן ָיַדִים ִלְזרֹק ֲאָבִנים  ּבְ
 ּוְבאֹוָתן ָיַדִים ֶלֱאסֹף אֹוָתן,

ַאֲהָבה. ְלָחָמה ּוִמְלָחָמה ּבָ ּמִ ַלֲעשֹׂות ַאֲהָבה ּבַ

 ְוִלְשׂנֹא ְוִלְסלַֹח ְוִלְזּכֹר ְוִלְשּׁכַֹח
ל ל ְוֶלֱאכֹל ּוְלַעּכֵ ר ּוְלַבְלּבֵ  ּוְלַסּדֵ

ה  ֶאת ָמה ֶשִׁהיְסטֹוְרָיה ֲאֻרּכָ
ָשִׁנים ַרּבֹות ְמֹאד.  עֹוָשׂה ּבְ

יו ֵאין לֹו ְזַמן. ַחּיָ  ָאָדם ּבְ
שׂ  ד הּוא ְמַחּפֵ ֶשׁהּוא ְמַאּבֵ  ּכְ

ֶשׁהּוא מֹוֵצא הּוא שֹׁוֵכַח,  ּכְ
ֶשׁהּוא שֹׁוֵכַח הּוא אֹוֵהב  ּכְ

ּוְכֶשׁהּוא אֹוֵהב הּוא ַמְתִחיל ִלְשּׁכַֹח.

 ְוַנְפשֹׁו ְלמּוָדה, 
 ְוַנְפשֹׁו ִמְקצֹוִעית ְמאֹד

 ַרק ּגּופֹו ִנְשַׁאר חֹוֵבב
ה ְוטֹוֶעה ִמיד. ְמַנּסֶ  ּתָ
ל ְלּבֵ  לֹא לֹוֵמד ּוִמְתּבַ

ַתֲענּוָגיו ּוְבַמְכאֹוָביו.  ִשּׁכֹור ְוִעֵוּר ּבְ

ְסָתו ֵאִנים ָימּות ּבִ  מֹות ּתְ
ק ּוְמֵלא ַעְצמֹו ּוָמתֹוק,  ְמֻצּמָ

ִשׁים ַעל ָהֲאָדָמה,   ֶהָעִלים ִמְתַיּבְ
יִעים ָבר ַמְצּבִ ים ּכְ  ְוָהֲעָנִפים ָהֲעֻרּמִ

קֹום ֶשּׁבֹו ְזַמן ַלּכֹל. ֶאל ַהּמָ
יִני ּוֵביֶנָך ר’ שמואל הנגיד ֲהָים ּבֵ

ה ְלַחלֹוְתָך יִני ּוֵביֶנָך  /  ְולֹא ֶאּטֶ  ֲהָים ּבֵ

ֵלב ָחֵרד  /  ְוֵאֵשׁב ַעל ְקבּוָרְתָך?  ְולֹא ָארּוץ ּבְ
ַאְחָוְתָך!  ֱאֶמת, ִאם ֶאֱעֶשׂה ָכזֹאת  /  ֱאִהי בֹוֵגד ּבְ

ְתָך  ֲאָהה, ָאִחי, ֲאִני יֹוֵשב  /  ֲעֵלי ִקְבָרְך ְלֻעּמָ

ַמְכאֹוִבי ְבִמיָתְתָך. י  /  ּכְ תֹוך ִלּבִ  ְלָך ַמְכאֹוב ּבְ
ן ְלָך ָשׁלֹום -  /  ְולֹא ֶאְשַׁמע ְתשּׁוָבְתָך,  ְוִאם ֶאּתֵ

יֹום ּבֹוִאי ְלַאְדָמְתָך,  ְולֹא ֵתֵצא ְלָפְגֵשִׁני  /  ּבְ
ִקְרָבְתָך, ִקְרָבִתי  /  ְולֹא ֶאְשַׂחק ּבְ  ְולֹא ִתְשַׂחק ּבְ

מּוָנְתָך, מּוָנִתי  /  ְולֹא ֶאְרֶאה ּתְ  ְולֹא ִתְרֶאה ּתְ
ֶבר ְמעֹוָנְתָך - יְתָך  /  ּוַבּקֶ י ְשׁאֹול ּבֵ  ְלַמַען ּכִ

ַאְחִריְתָך, י,  /  ְשׁלֹוִמים ָלְך ּבְ כֹור ָאִבי ּוֶבן ִאּמִ  ּבְ
ִהי ָנָחה  /  ֲעֵלי רּוָחְך ְוִנְשָמְתָך!  ְורּוַח ֵאל ּתְ
ֶאֶרץ ָסְגרּו אֹוְתָך. י  /  ּבְ  ֲאִני הֹוֵלְך ְלַאְרִצי, ּכִ

נּוָמְתָך,  ְוָאנּום ֵעת ְוִאיַקץ ֵעת -  /  ְוַאּתְ ָלַעד ּבְ
ִריָדְתָך! י ֵאשׁ ּפְ ִלּבִ ְוַעד ּבֹוא יֹום ֲחִליָפִתי  /  ּבְ
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י   ַנַחל ֶשּׁלִ
לאה גולדברג | לחן: סשה ארגוב

גּול ֵמְרָבָבה,  ָהָיה ַנֲעִרי ּדָ
. בֹוּהַ  ָזִריז, ַאְדמֹוִני ּגָ

ְבָעה, ע ַנֲעִרי ִלי ִשְׁבִעים ְושִׁ  ִנְשּׁבָ
ָאִביב ָאבֹוָאה.  ָאַמר ּבָ

 ָאַמר ָאשּׁוָבה ִעם ֲעגּוִרים.
יִרים. ְרִגּ ט ּגַ  ָאַמר ֵנֵצא ְלַלּקֵ

יַח, ֶטל ָאדֹם ַעל שִֹ  ּפֶ
ֶטֶנא ָמֵלא ִהְבִטיַח.

ָוּאר י ַהּצַ  הֹוי ֲעגּוַרי ֲאֻרֵכּ
 ָחַלף ָהָאִביב,

ִיץ ָעַבר.  ַהּקַ
ִים. ָמּ  ֵצל ְמעֹוְפֶכם ּבַ

י ְטהֹור ֵעיָנִים. ַנַחל ֶשּׁלִ

ַׁחר ֵאֵשׁב ַעל ַהחֹוף,  ֵאֵצא ִעם ַהּשַ
חּו.  ְקֵני סּוף ְלָפַני ִיְשּׁתַ

ַחל ָאחֹף, ּנַ י ּבַ ַלּ ְלּתַ  ֶאת ְזָהב ּתַ
ַחל. ַנּ ַני ּבַ  ֶאְרֶאה ֶאת ּפָ

ֶפַרח ָלָבן ִמְצִחי ָיצּוף,  ּכְ
ָמעֹוף.  ְראּו ִחְורֹונֹו ֲעגּוִרים ּבְ

ֶלת, י ֲחַבֶצּ ַרח ֶשּׁלִ  ּפֶ
ְקָוּה ּתֹוֶחֶלת. ֵאין ָלְך ּתִ

אר. ּוָ י ַהּצַ  הֹוי ֲעגּוַרי ֲאֻרּכֵ
 ּגֹוָרל ַנֲעִרי,

ָהר,  ְידֹוֵבב ַהּנָ
ִים. ִוָיּתֹו ַהּמַ אּו ּגְ  ִישְֹּ

י ְטהֹור ֵעיָנִים. ַנַחל ֶשּׁלִ

י  ית ִאּמִ  ִמּבֵ
לאה גולדברג

י ּה ֶשׁל ִאּמִ  ֵמָתה ִאּמָ
ּה ָאִביב ָיֵמיָה. ּוִבָתּ  ְבּ

יֹוָקָנּה ֶהָחרּוט ֶניָה. ּדְ  לֹא ָזְכָרה ֶאת ּפָ
 ַעל ִלּבֹו ֶשׁל ָסִבי

ֻמּיֹות  ִנְמָחה ֵמעֹוָלם ַהּדְ
ִית, ּבַ ר ּבַ ּיֵ ּה ִנְשַׁתּ  ַאֲחֵרי מֹותֹו. ַרק ָהְרִאי ֶשּׁלָ

ֶסף. ֶצת ַהּכֶ ִמְשּׁבֶ  ֶהֱעִמיק ֵמרֹוב ָשִׁנים ּבְ
י ּדֹוָמה ָלּה, ָתּה ַהִחֶוֶּרת, ֶשֵׁאיֶנִנּ  ַוֲאִני, ֶנְכּדָ

ֶאל ּתֹוְך יָטה ַהּיֹום ֶאל ּתֹוכֹו ּכְ  ַמּבִ

 ֲאַגם ַהּטֹוֵמן אֹוְצרֹוָתיו
ִים. ַחת ַלּמַ ִמּתַ

ַני,  ָעמֹק ְמאֹד, ְמֲאחֹוֵרי ּפָ
ׁה ְצִעיָרה  ֲאִני רֹוָאה ִאּשָ

ֶכת. ת ְלָחַיִים ְמַחּיֶ  ְוֻרּדַ
 ּוֵפָאה ָנְכִרית ְלרֹאָשּׁה.

 ִהיא עֹוֶנֶדת
נּוְך ָאְזָנּה, ַמְשִׁחיָלְתהֹו  ַעִגיל ְמאָֹרְך ֶאל ּתְ

ר ֶהָענֹג שָֹ ּבָ ֶנֶקב ָזִעיר ּבַ  ְבּ
ֶשׁל ָהאֶֹזן.

ַני, קֹוֶרֶנת  ָעמֹק ְמאֹד, ְמֲאחֹוֵרי ּפָ
ִהיָרה ֶשׁל ֵעיֶניָה.  ְזהִֹבית ּבְ
 ְוָהְרִאי ַמְמִשׁיְך ֶאת ָמסֶֹרת

ָחה: ְשּׁפָ  ַהּמִ
ֶשִׁהיא ָהְיָתה ָיָפה ְמאֹד.
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י ֶשֶׁאְצָטֵרְך ִלְחיֹות  ְולֹא ָיַדְעִתּ
ַח שּׁוט ִיְהֶיה ְלַנּסֵ ה ּפָ  ֶאת מֹוֵתְך, ְוַכָמּ

א מֹו ֶשִׁאּמָ  ֶאת ֶזה. ּכְ
ָכִדים, לֹא ִנְרֶאה יָרה ַלּנְ  ִהְסּבִ

י ַעם. ְוָשַׁמְעּתִ  ֶאת ֲאִביָבה עֹוד ַאף ּפַ
יָנה  אֹוָתּה ּבֹוָכה, לֹא ַהּקִ

ֶׁטף ַנֶהֶמת, ַרק ַהֶשּ  ַהּזֹאת ַהּמְ
ָהָבה. ּלֶ  ֶשׁל ִמי ֶשּׁכֹוחֹוָתיו ָאְפסּו ּבַ

ִמיָהה פּוֵסי ּתְ  ְוֶהם ָשֲׁאלּו ּתְ
ְסּתְ ַלּכֹוָכב, ַמה  ִאם ִטּפַ

ְהִיי ְרֵעָבה. י ִאם ִיּפֹול, ִאם ּתִ ֲעשִֹ  ּתַ
ִמְסתֹור  ְוִהיא ֵהִניָחה אֹוָתם ְבּ

ָסאם ּוָבָאה ְיפּוָחה ֶאל  ַהּקָ
י לֹון ָשׁם ָיַשְׁבּתִ  ַהּסָ

י  ּוְכָבר ָאַמְרּתִ
שּׁוט ִלְראֹות ֶאת ֶזה ה ּפָ ּמָ  ּכַ

ֶחֶלת - מֹו ּגַ ֲחֵשָׁכה ּכְ  ּבַ
ד ֶיֶלד. ִמיד ְלֲאּבֵ רּושֹׁו ּתָ ד ֶיֶלד ֵפּ ְלֲאּבֵ

ִמּתֹוְך “ֲאִביָבה - לֹא”, שמעון אדף

לזכר נרצחי השואה

ִנְתַיֵחד ִעם ִזְכָרם ֶׁשל ֵׁשֶׁשת ִמְליֹוֵני ַאֵחינּו ְוַאֲחיֹוֵתינּו ֲאֶׁשר ִנְסּפּו ַּבּשֹׁוָאה. ְּבֵאֵדי ַרַעל 
ֵרפֹות ִּכְבָׁשן ִנְכֲחדּו. ְקִהּלֹות ִיְשָֹרֵאל ּוְפֵלַטת ַעֵּמנּו ִנְקֵראּו ְלַקֵּדׁש ֵׁשם ָׁשַמִים. ַאף  ּוִבֹשְ
יא ִסְבָלם ַהַּמר, ְלנַֹכח ָיד ָהֵאיִמים ַהְּמַרַּצַחת ֶׁשִהְׁשִמיָדה ְלֹלא ַרֵחם ְּגָבִרים ְוָנִׁשים,  ְּבֹשִ
ֶקר,  ְזֵקִנים ָוָטף, ֹלא ָאְבדּו ֱאמּוָנה ְוִתְקָוה ְּבִנָּצחֹון ַהּטֹוב ַעל ָהַרע, ְּבִנָּצחֹון ָהֱאֶמת ַעל ַהּׁשֶ
ְעּבּוד. ַהֶּנֱאָהִבים ְוַהְּנִעיִמים ְּבַחֵּייֶהם ּוְבמֹוָתם ֹלא ִנְפָרדּו: יי הּוא  ְּבִנָּצחֹון ַהחֶֹפׁש ַעל ַהּׁשִ

ַנֲחָלָתם: ְוָינּוחּו ְּבָׁשלֹום ַעל ְּפזּוֵרי ִמְׁשְּכבֹוָתם ְונֹאַמר ָאֵמן:
שמואל ב א
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סדר יזכור

לזכר חללי צה”ל וקורבנות הטרור

ְוָכל  ְלִיְשָׂרֵאל,  ְצָבא־ֲהָגָנה  ַחָּיֵלי  ְוָהַאִּמיִצים,  ַהֶּנֱאָמִנים  ּוְבנֹוָתיו  ָּבָניו  ִיְזּכֹר ֱאֹלִהים ֶאת 
לֹוֲחֵמי ַהַּמְחָּתרֹות ַוֲחִטיבֹות ַהּלֹוֲחִמים ְּבַמַעְרכֹות ָהָעם, ְוָכל ַאְנֵשי ְקִהיִלַּית ַהּמֹוִדיִעין 
ְוַהִּבָּטחֹון ְוַאְנֵשי ַהִּמְׁשָטָרה ֲאֶׁשר ֵחְרפּו ַנְפָׁשם ַּבִּמְלָחָמה ַעל ְּתקּוַמת ִיְׂשָרֵאל; ְוֶאת ָּכל 
ָקְרָּבנֹות ַהֶּטרֹור ְוָהֵאיָבה. ִיְזּכֹר ִיְשָׂרֵאל ְוִיְתָּבַרך ְּבַזְרעֹו ְוֶיֱאַבל ַעל ִזיו ָהֲעלּוִמים ְוֶחְמַדת 
ַחְלֵלי  ִיְהיּו  ַהְּכֵבָדה.  ַּבַּמֲעָרָכה  ִנְסּפּו  ֲאֶׁשר  ַהֶּנֶפׁש  ּוְמִסירּות  ָהָרצֹון  ּוְקֻדָׁשת  ַהְּגבּוָרה 

ַמַעְרכֹות ִיְשָֹרֵאל ֲעטּוֵרי ַהִּנָּצחֹון ֲחתּוִמים ְּבֵלב ִיְשָֹרֵאל ְלדֹור ּדֹור ְונֹאַמר ָאֵמן:

תפילת התייחדות אישית

ִיְזּכֹור ֱאֹלִהים ִנְׁשַמת: ָאִבי מֹוִרי / ִאיִׁשי / ְּבִני / ָאִחי / ֶּבן־זּוִגי
ִכיָנה ִעם ָּכל  ֶׁשָהַלְך ְלעֹוָלמֹו. ָאָּנא ְּתֵהא ַנְפׁשֹו ְצרּוָרה ִּבְצרֹור ַהַחִּיים ַּתַחת ַּכְנֵפי ַהּׁשְ
ַהֲחִסיִדים ְוַהְּיָׁשִרים ְוַהְּתִמיִמים. ְּתִהי ְמנּוָחתֹו ָּכבֹוד ִויַהֵּלְך ִצְדקֹו ְלָפָניו, יי הּוא ַנֲחָלתֹו 

ְוָינּוַח ְּבָׁשלֹום ַעל ִמְׁשָּכבֹו ְונֹאַמר ָאֵמן:

ִיְזּכֹור ֱאֹלִהים ִנְׁשַמת: ִאִּמי מֹוָרִתי / ִאְׁשִּתי / ִּבִּתי / ֲאחֹוִתי / ַּבת־זּוִגי
ִכיָנה ִעם  ַהּׁשְ ַּכְנֵפי  ַנְפָׁשה ְצרּוָרה ִּבְצרֹור ַהַחִּיים ַּתַחת  ֶׁשָהְלָכה ְלעֹוָלָמּה. ָאָּנא ְּתֵהא 
ָּכל ַהֲחִסיִדים ְוַהְּיָׁשִרים ְוַהְּתִמיִמים. ְּתִהי ְמנּוָחָתה ָּכבֹוד ִויַהֵּלְך ִצְדָקּה ְלָפֶניָה, יי הּוא 

ַנֲחָלָתּה ְוָתנּוַח ְּבָׁשלֹום ַעל ִמְׁשָּכָבּה ְונֹאַמר ָאֵמן:

ִויִדיַדי ֶׁשָהְלכּו ְלעֹוָלָמם. ָאָּנא ְּתְהֶייָנה ַנְפׁשֹוָתם  ִיְזּכֹור ֱאֹלִהים ֶאת ִנְׁשמֹות ְקרֹוַבי 
ַעל  ְּבָׁשלֹום  ְוָינּוחּו  ָּכבֹוד  ְמנּוָחָתם  ּוְתִהי  ִכיָנה  ַהּׁשְ ַּכְנֵפי  ַּתַחת  ַהַחִּיים  ִּבְצרֹור  ְצרּורֹות 

ִמְׁשָּכָבם ְונֹאַמר ָאֵמן:

אזכרת נשמות קהילתית

ְׁשעֹות  ִעָּמם  ֶׁשָּיַדְענּו  ֶׁשָאַהְבנּו,  ְּבַחֵּיינּו,  ִנְׁשְזרּו  ֶׁשַחֵּייֶהם  ָיִקיֵרינּו     ֶאת  ִנְזּכֹור 
ר ְוהֹוִתירּו אֹוָתנּו ְלַבֵּדנּו. ְמָחה ּוְׁשעֹות ַצַער, ֶׁשָהְלכּו ֵמִעָּמנּו ְּכֶדֶרך ָּכל ָּבֹשָ ֹשִ

ִנְזּכֹור ֶאת ְיִפי ִנְשׁמֹוֵתיֶהם ְוֶאת ִרְגֵעי ַהֶחֶסד ֶׁשָּיְדעּו. ִנְזּכֹור ֶאת ַמֲעֵׂשיֶהם ַהְּגדֹוִלים ְוֶאת 
ִרְגֵעיֶהם ַהְּקַטִּנים. ֹלא ַנִּניַח ַלִּשְׁכָחה ְלַהְרִחיָקם ֵמִעָּמנּו, ֹלא ַנִּניַח ַלִּזָּכרֹון ְוַלַּצַער ְלַׁשֵּתק 
אֹוָתנּו. ִנְחֶיה, ִנְחֶיה ְּבאֹורֹו ֶׁשל ִזָּכרֹון ֶזה. ֵנַדע ֶׁשָּכל עֹוד ִנְׁשַמת ַחִּיים ְּבַאֵּפינּו ְמֻצּוִים ָאנּו 

ִלְזּכֹור, ְמֻצּוִים ָאנּו ִלְחיֹות:
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תפילת שחרית

הקדמה לקדיש

ַיַעְמדּו  ַחי.  ָּכל  ֶנֶפׁש  ְּבָיְדָך  ָהַרֲחִמים  ָאב  ְוִאּמֹוֵתינּו,  ֲאבֹוֵתינּו  ְוֱאֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו 
ָהְלכּו  ְוַיִּקיֵרנּו ֲאֶׁשר  ִּגּבֹוֵרינּו  ְּבָזְכֵרנּו ֶאת ְקדֹוֵׁשינּו,  ְוַאֲהָבֵתנּו ֶׁשַאֲהְבנּוָך  ַּתְנחּוֶמיָך  ָלנּו 
ְלעֹוָלָמם. ְּבָיגֹון ָאנּו ַמֲעִלים ֶאת ִזְכָרם ְּבָׁשָעה ְקדֹוָׁשה זֹו. מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך יי ֱאֹלֵהינּו 
ַעל ַמְתַנת ַהִזָּכרֹון, ַהְּמַקֶׁשֶרת ּדֹור ְלדֹור ְוַהְּמַאֶחֶדת אֹוָתנּו ִעם ַיִּקיֵרנּו ֶׁשָעְברּו ֶאל ַחֵּיי 
ַהֶּנַצח. ֲעִתיָדם ְּבתֹוֵכנּו ּוְבַמֲעֵשֹינּו, ּוְכֶׁשָאנּו ַמְזִּכיִרים אֹוָתם ִזְכָרם ַחי ִעָּמנּו ְלֶנַצח ְנַצִחים 
ָעה ַאף ָאנּו ֲעִתיִדים ִלְצעֹד ַּבֶּדֶרְך ֶׁשָהְלכּו ֲאהּוֵבינּו. ַעל ֵּכן  ְוִלְמנּוַחת עֹוָלִמים. ְּבבֹוא ַהּׁשָ
ָעה, ְוֱהֵיה ִעָּמנּו ִלְכֶׁשַּתִגיַע.  ָעְזֵרנּו ֱאֹלֵהי ִיְׁשֵענּו ֶׁשִּנָּמֵצא מּוָכִנים ּוְמזּוָמִנים ְלאֹוָתּה ַהּׁשָ

“ְוָיׁשֹב ֶהָעָפר ַעל־ָהָאֶרץ ְּכֶׁשָהָיה ְוָהרּוַח ָּתׁשּוב ֶאל־ָהֱאֹלִהים ֲאֶׁשר ְנָתָנּה“.

 ַאַחר ִמיָתָתם 
רוחמה וייס

 ַהּיֹום ֲאני רֹוָצה
קֹול  ִלְבּכֹת ּבְ
 ָאיֹום ְונֹוָרא:

שׁ. ל ְוִיְתַקַדּ ַדּ ִיְתַגּ

 ַהּיֹום
י ָבר ֵאין ּבִ  ּכְ

י, ּלִ ים ִמּשֶ  ִמּלִ
 לּו ְלָפחֹות -

שׁ ל ְוִיְתַקַדּ ַדּ  ִיְתַגּ
ה. ְשֵמיּה ַרּבָ

ׁלֹום   ּתֹוֶסֶפת ְלָחזֹון ַהּשָ
יהודה עמיחי

תּות ַהֲחָרבֹות  לֹא ְלַהְפִסיק ַאַחר ּכִ
ת יְך ְלַכּתֵ  ְלִאִתּים, לֹא ְלַהְפִסיק! ְלַהְמשִׁ

ֵלי ְנִגיָנה.  ְוַלֲעשֹֹות ּכְ

ְרֶצה ַלֲעשֹֹות שּׁוב ִמְלָחָמה  ִמי ֶשּׁיִ
ֵלי ָהֲעבֹוָדה. ֶרְך ּכְ ִיְצָטֵרְך ַלְחזֹר ּדֶ

ִכיָנה ְּבַמֲעלֹות  ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים ׁשֹוֵכן ַּבְּמרֹוִמים ַהְמֵצא ְמנּוָחה ְנכֹוָנה ַּתַחת ַּכְנֵפי ַהּׁשְ
ְקדֹוִׁשים ּוְטהֹוִרים ְּכזֹוַהר ָהָרִקיַע ַמְזִהיִרים ְלִנְׁשמֹות ַיִּקיֵרינּו, ְקדֹוֵׁשינּו ְוַחָיֵלינּו ֶׁשָהְלכּו 
ְלעֹוָלָמם. ָאָּנא ַּבַעל ָהַרֲחִמים ַהְסִּתיֵרם ְּבֵסֶתר ְּכָנֶפיָך ְלעֹוָלִמים ּוְצרֹר ִּבְצרֹור ַהַחִּיים ֶאת 

ִנְׁשָמָתם. יי הּוא ַנֲחָלָתם ְוָינּוחּו ְּבָׁשלֹום ַעל ִמְׁשָּכָבם ְונֹאַמר ָאֵמן:

קהלת יב
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סדר יזכור

קדיש אבלים

ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא. ָאֵמן: ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְּבַחֵּייכֹון 
ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן:

ְוִיְתרֹוַמם  ְוִיְתָּפַאר  ְוִיְׁשַּתַּבח  ִיְתָּבַרְך  ָעְלַמָּיא:  ּוְלָעְלֵמי  ְלָעַלם  ְמָבַרְך  ַרָּבא  ְׁשֵמּה  ְיֵהא 
ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְּדֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא. ְלֵעָּלא ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא  ְוִיְתַעֶּלה  ְוִיְתַהָּדר  א  ְוִיְתַנּׂשֵ

ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן: 

נוסח אשכנז

ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא 
ְוַחִּיים ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל 

ְוִאְמרּו ָאֵמן:

נוסח הספרדים ועדות המזרח

ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא ַחִּיים ְוָׂשָבע ִויׁשּוָעה 
ְוֶנָחָמה ְוֵׁשיָזָבא ּוְרפּוָאה ּוְגֻאָּלה ּוְסִליָחה ְוַכָּפָרה 

ְוֵריַוח ְוַהָּצָלה ָלנּו ּוְלָכל ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל 
ְוִאְמרּו ָאֵמן:

עֹוֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ָּכל יֹוְׁשֵבי ֵתֵבל 
ְוִאְמרּו ָאֵמן:

“ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ֶאת־ַעְצמֹות יֹוֵסף ִעּמֹו“ )שמות יג יט( — ָהָיה ְמַהֵּלְך ֲארֹונֹו ֶׁשל יֹוֵסף ִעם 
ֲארֹון ֵחי ָהעֹוָלִמים, ְוָהיּו עֹוְבִרים ְוָשִׁבים אֹוְמִרים: ָמה ִטיָבן ֶׁשל ְׁשֵני ֲארֹונֹות ַהָּללּו? 
ְוֵהם אֹוְמִרים ָלֶהם: ֶזה ֲארֹונֹו ֶׁשל ֵמת ְוֶזה ֲארֹונֹו ֶׁשל ֵחי ָהעֹוָלִמים. ְואֹוְמִרים ָלֶהם: ָמה 
ִטיבֹו ֶׁשל ֵמת ַלֲהלֹוְך ִעם ֲארֹון ֵחי ָהעֹוָלִמים? ְואֹוֵמר ָלֶהם: ַהֻּמַּנח ְּבָארֹון ֶזה ִקֵּים ָמה 

ֶׁשָּכתּוב ַּבֻּמַּנח ְּבָארֹון ֶזה.
מכילתא דרבי ישמעאל שמות בשלח יג
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תפילת שחרית

אן נתן יונתן | לחן: נחום היימן ִשׁיִרים ַעד ּכָ

אן  ִשׁיִרים ַעד ּכָ
ה  ִנְתָנה ָלנּו ַאְרּכָ

נּו ַיֲעצֹר. ָמן ֶשּׁלָ  ַעד ֶשַׁהּזְ
ָשִׁמים ְואֹור  ָהיּו ּגְ

 ָמה עֹוד ֶאְפָשׁר ִלְרצֹות,
 ָמה עֹוד ֶאְפָשׁר ִלְרצֹות

ָך י ּוִמּמְ ּנִ  ָיִפים ִמּמֶ

ָך י ּוִמְמּ ּנִ  ָיִפים ִמּמֶ

ָהֲאָדָמה ָלְקָחה.

אן  ִשׁיִרים ַעד ּכָ
ה ּקָ ה ַאַחר ּדַ ָקּ  ּדַ

 ְקָצרֹות ְואֹוֲהבֹות ְוכֹוֲאבֹות,
 ֲאָבל ָהַאֲחרֹוָנה
ה  סֹוִפית ַוֲאֻרּכָ
ה  סֹוִפית ַוֲאֻרּכָ

ֶמשׁ ְוַהחֹול  ְשׁעֹון ַהּשֶׁ
ֶמשׁ ְוַהחֹול  ְשׁעֹון ַהּשֶׁ

ו. יע ַעד ַהּקַ ִהִגּ

אן  ִשׁיִרים ַעד ּכָ
ְסָגה גַֹבּה ַהּפִ  ְבּ

ִליל, ם ָהֲאִויר ַמְתִחיל ִלְהיֹות ּדָ  ָגַ
 ֲאָבל ָלֶכם ְוִלי

ים  עֹוד ִנְשֲׁארּו ִמִלּ
ים  עֹוד ִנְשֲׁארּו ִמּלִ

אן  ִלְזּכֹור ֵאיְך ֶשָׁהִיינּו ּכָ
אן  ִלְזּכֹור ֵאיְך ֶשָׁהִיינּו ּכָ

ן. ֵגר ַהּגַ ָסּ ֶשִׁיּ ּכְ

אן  ִשׁיִרים ַעד ּכָ
חֹוק ִכי ְוַהּצְ  ַהְבּ

ָמן.  קֹולֹות ָהֲאָנִשׁים, ּכֹוְכֵבי ַהּזְ
ם ֶׁמשׁ ְוַהּיָ  ַהּשֶ

ֶחם, ָהעֹוָלם  ַהּלֶ
תֹוק ר ְוַהּמָ  ַהּמַ

 ְוָכל ָמה ֶשָׁהָיה ַנְשִׁאיר
 ְוָכל ָמה ֶשָׁהָיה ַנְשִׁאיר

ּתֹוְך ַהִשׁיר. ִלְחיֹות ְבּ


