חגי
תשרי

כל המשפחה ביחד

הקדמה
ביום כיפור לפי המסורת היהודית
נחתם גורלם של בני האדם,
אנו מתפללים להחתם בספר
החיים ,ומודעים יותר מתמיד
לשברירותם של החיים ושאנו
כענן כלה ,וכציץ חולץ ,משולים
כחרס הנשבר .לכן אין זה מפליא
המנהג להתפלל על נשמות
המתים אחרי קריאת התורה לפני
מוסף או במהלך תפילת המנחה
לפני נעילה .נהוג להזכיר נשמת
אב ואם ,אח ואחות ,אשה
ובנים שמתו ,ונשמות הקרובים.
בקהילות התנועה הרפורמית
מתפללים גם עבור חללי צה"ל
התפילה
נוספים.
ונספים
המיוחדת כוללת" :יזכור" ",אל
מלא רחמים" וכמובן "קדיש".
בחלק מן הקהילות נוהגים לצאת
אלה שיש להם אב ואם בחיים.
התפילה החותמת היא תפילת
הקדיש הנאמרת בשפה הארמית
ובנוכחות של מנין אנשים בוגרים
(מעל גיל מצוות) .בקהילות
התנועה הרפורמית סופרים
גברים ונשים למניין ,ומובן כי גם
נשים מוזמנות לומר את הקדיש
לזכר יקיריהן.

מעמד הזכרת נשמות
"אדם נותן את זכרונו בבניו ותלמידיו
והם הולכים עמו לאורך הדרכים" (מירה מינצר יערי)

אברהם יהושע השל אהב לצטט דרשה חסידית המתארת שלוש רמות של שכול .הרובד הראשון הוא
הדמעות ,הבכי ,האופן הפשוט והשכיח ביותר שדרכו אנו מביעים צער .הרובד השני ,מעט נעלה
יותר ,הוא השתיקה .הרובד השלישי ,הנעלה ביותר לפי הדרשה ,הוא השיר.
הבכי  -הוא הכאב שלנו ,השתיקה  -האומץ שלנו ,ואילו השיר הוא חיינו .אנו מהללים את אלה
שאפשרו לנו חיים והעניקו לחיים משמעות  -באמצעות השיר .אין לנו יכולת לכבוש את המוות ,אך גם
לא נוכל להימלט מן השכחה .מי שמנסה להילחם בשכחה ולזכור את המתים ,סופו ששוכח את החיים.
הרב מרשל מאייר
לאב/בעל/בן/אח:

לאם/אשה/בת/אחות:

ִיזְכּ וֹר ֱאל ֹהִ ים נ ִׁשְ מַ ת ....אָ בִ י מו ִֹרי  /בעלי  /בני /
אחי ׁ /שֶ הָ ל ְַך לְ ע ֹולָמוֹ .אנאְּ ,תהֵ א נַפְ ׁש ֹו צְ רו ָּרה
ִּבצְ רוֹר הַ חַ ִּיים תחת כנפי השכינה ,עִ ם כל החסידים
והישרים והתמימים .תהי מנוחתו כבוד ,יהלך צדקו
לפניו .יהוה הוא נחלתו .וינוח בשלום על משכבו
ְונֹאמַ ר אָ מֵ ן:

ִיזְכּ וֹר ֱאל ֹהִ ים נ ִׁשְ מַ ת ....אִ ִּמי מו ָֹר ִתי  /אשתי /בתי /
אחותיֶ ׁ /שהָ לְ כָה לְ ע ֹולָמָ הּ  .אנאְּ ,תהֵ י נַפְ ׁשה צְ רו ָּרה
ִּבצְ רוֹר הַ חַ ִּיים תחת כנפי השכינה ,עִ ם כל החסידים
והישרים והתמימים .תהי מנוחתה כבוד ,יהלך צדקה
לפניה .יהוה הוא נחלתה .ותנוח בשלום על משכבה
ְונֹאמַ ר אָ מֵ ן:

בעבור יתר הקרובים:
ִיזְכּ וֹר ֱאל ֹהִ ים נ ִׁשְ מות קרובי וידידיׁ ,שֶ הָ לְ כוּ לְ ע ֹולָמָ ם .אנאְּ ,תהֵ יינה נַפְ ׁשותם צְ רורות ִּבצְ רוֹר הַ חַ ִּיים תחת כנפי
השכינה ,עִ ם כל החסידים והישרים והתמימים .ותהי מנוחתם כבוד ,וינוחו בשלום על משכבם ְונֹאמַ ר אָ מֵ ן:
נוסח חלופי לזכר קרובים וידידים:
ִנזְכּ ֹר אֶ ת ֶ ׁ ....שחַ ּיָיו נ ׁ ְִשזְרוּ ְּבחַ ּיֵינוֶּ ׁ ,שאָ הַ בְ נוֶּ ׁ ,ש ּיָדַ עְ נוּ
עִ מּ ֹו ׁ ְשעוֹת ִׂשמְ חָ ה ו ׁ ְּשעוֹת צַעַ רֶ ׁ ,שהָ ל ְַך מֵ עִ ּ ָמנוּ ְּכדֶ ֶר ְך
ָשר וְהו ִֹתיר אוֹתָ נוּ לְ ַב ֵ ּדנוִּ .נזְכּ ֹר אֶ ת יְפִ י-נ ׁ ְִשמָ ת ֹו
כּ ֹל ּב ּ ָ ׂ
שיו הַ ּגְדוֹלִ ים וְאֶ ת
וְאֶ ת ִרגְעֵ י הַ חֶ סֶד ׁ ֶש ּיָדַ עִ ,נזְכּ ֹר אֶ ת מַ ֲע ָ ׂ
ְרגָעָ יו הַ ְּקטַ ּנִים .ל ֹא ַנ ּנִיחַ ל ׁ ּ ִַשכְ חָ ה לְ הַ ְרחִ יק ֹו מֵ עִ ּ ָמנוּ,
ל ֹא ַנ ּנִיחַ ַלז ִּּכָרוֹן ְו ַל ּצַעַ ר לְ ׁ ַש ּ ֵתק אוֹתָ נוּ .נִחְ יֶה .נִחְ יֶה
ְּבאוֹר ֹו ׁ ֶשל ז ִּכָרוֹן זֶה .נֵדַ ע ׁ ֶש ּכָל עוֹד נ ׁ ְִשמַ ת חַ ּיִים ְּבאַ ּפֵינוּ
מְ ֻצוִּים אָ נוּ לִ זְכּ ֹר ,מְ ֻצוִּים אָ נוּ לִ חְ יוֹת.

ִנזְכּ ֹר אֶ ת ֶ ׁ ....שחַ ּיֶיהָ נ ׁ ְִשזְרוּ ְּבחַ ּיֵינוֶּ ׁ ,שאָ הַ בְ נוֶּ ׁ ,ש ּיָדַ עְ נוּ
עִ ּ ָמהּ ׁ ְשעוֹת ִׂשמְ חָ ה ו ׁ ְּשעוֹת צַעַ רֶ ׁ ,שהָ לְ כָה מֵ עִ ּ ָמנוּ ְּכדֶ ֶר ְך
ָשר וְהו ִֹת ָירה אוֹתָ נוּ לְ ַב ֵ ּדנוִּ .נזְכּ ֹר אֶ ת יְפִ י נ ׁ ְִשמָ תָ הּ
כּ ֹל ּב ּ ָ ׂ
שיהָ הַ ּגְדוֹלִ ים
וְאֶ ת ִרגְעֵ י הַ חֶ סֶד ׁ ֶש ּי ְָדעָ הִ ,נזְכּ ֹר אֶ ת מַ ֲע ֶ ׂ
וְאֶ ת ְרגָעֶ יהָ הַ ְּקטַ ּנִים .ל ֹא ַנ ּנִיחַ ל ּׁ ִַשכְ חָ ה לְ הַ ְרחִ יקָ ה
מֵ עִ ּ ָמנוּ ,ל ֹא ַנ ּנִיחַ ַלז ִּּכָרוֹן ְו ַל ּצַעַ ר לְ ׁ ַש ּ ֵתק אוֹתָ נוּ .נִחְ יֶה.
נִחְ יֶה ְּבאוֹר ֹו ׁ ֶשל ז ִּכָרוֹן זֶה .נֵדַ ע ׁ ֶש ּכָל עוֹד נ ׁ ְִשמַ ת חַ ּיִים
ְּבאַ ּפֵינוּ מְ ֻצוִּים אָ נוּ לִ זְכּ ֹר ,מְ ֻצוִּים אָ נוּ לִ חְ יוֹת.
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בעבור חללי השואה ומערכות ישראל
ִיזְכּ וֹר ֱאל ֹהִ ים נ ִׁשְ מות כל אחינו בני ישראל שמסרו נפשם על קידוש השם .אנא ישמע בחיינו הד גבורתם
ומסירותם ויראה במעשינו טוהר ליבם ותהיינה נפשותיהם צרורות ִּבצְ רוֹר הַ חַ ִּיים ותהי מנוחתם כבודְֹׂ .שבַע
שְ ׂמָ חוֹת אֶ ת ָּפנ ָ
ֶיך ,נְעִ מוֹת ִּבימִ ינ ְָך ֶנצַח .אמן.
ִי ְז ֹּכר עם ישראל אֶ ת בניו ובנותיו הנאמנים והאמיצים ,חיילי צבא ההגנה לישראל ,וכל לוחמי המחתרות
וחטיבות הלוחמים במערכות העם ,אשר חרפו נפשם ונפלו במלחמות על תקומת ישראל.
יזכור ישראל ויתברך בזרעו ויאבל על זיו העלומים ועל חמדת הגבורה ועל קדושת הרצון ועל מסירות הנפש
אשר נספו במערכה הכבדה.
יהיו גיבורי מלחמות ישראל עטורי הניצחון חתומים בלב ישראל לדור דור .ונאמר :אמן.

חמִים
אֵל מָלֵא ַר ֲ
אֵ ל מָ לֵא ַרחֲמִ ים ׁש ֹוכֵן ּב ְַּמרוֹמִ ים ,הַ מְ צֵא מְ נוּחָ ה נְכ ֹונָה עַ ל ּ ַכ ְנפֵי הַ ׁ ּ ְשכִ ינָה
ְּבמַ עֲלוֹת קְ דו ֹׁשִ ים וּטְ הו ִֹרים ְּכזוֹהַ ר הָ ָרקִ יעַ מַ זְהִ ִירים
לנ ִׁשְ מות חברינו ויקירינו שהלכו לעולמם.
אנא ּבַעַ ל הָ ַרחֲמִ ים הַ סְ ִּתירם ְּבסֵתֶ ר ְּכנָפיך לְ ע ֹולָמִ ים ,וּצְ ר ֹר ִּבצְ רוֹר הַ חַ ִּיים אֶ ת נ ִׁשְ מותם.
ְיהֹוָה הוּא ַנ ֲחלָתםְ ,ויָנוּחו ְּב ׁשָ לוֹם עַ ל מִ ׁשְ ּ ָכבםְ ,ונֹאמַ ר אָ מֵ ן:
עוֹשֶׂ ה ׁ ָשלוֹם ִּבמְ רוֹמָ יו הוּא ַיעֲשֶׂ ה ׁ ָשלוֹם עָ לֵינוּ וְעַ ל ּכָל יִשְׂ ָראֵ ל וְעַ ל ּכָל יוֹשְׁ בֵי ּ ֵתבֵל וְאִ מְ רוּ אָ מֵ ן:
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יתגדל
ויתקדש

"יתגדל ויתקדש שמה רבא"  -קדיש
נוסח עדות אשכנז

נוסח עדות ספרד

י ְִת ַ ּג ַּדל ְוי ְִתקַ ַּד ׁש ׁ ְשמֵ הּ ַר ּבָאְּ ,בעָ לְ מָ א ִּדי בְ ָרא כִ ְרעוּתֵ הּ ,
ְויַמְ לִ ְ
יך מַ לְ כוּתֵ הּ ְּ ,בחַ ּיֵיכוֹן וּבְ יוֹמֵ יכוֹן וּבְ חַ ּיֵי ְדכָל ּבֵית
ִי ְׂש ָראֵ לַּ ,ב ֲע ָגלָא וּבִ זְמַ ן קָ ִריב וְאִ מְ רוּ אָ מֵ ן.

י ְִת ַ ּג ַּדל ְוי ְִתקַ ַּד ׁש ׁ ְשמֵ הּ ַר ּבָאְּ ,בעָ לְ מָ א ִּדי בְ ָרא כִ ְרעוּתֵ הּ ,
ְויַמְ לִ ְ
יך מַ לְ כוּתֵ הּ ְּ ,בחַ ּיֵיכוֹן וּבְ יוֹמֵ יכוֹן וּבְ חַ ּיֵי ְדכָל ּבֵית
ִי ְׂש ָראֵ ל ַּב ֲע ָגלָא וּבִ זְמַ ן קָ ִריב וְאִ מְ רוּ אָ מֵ ן.

הקהל אומר יחד ,ולאחריו האבלים חוזרים:
יְהֵ א ׁ ְשמֵ הּ ַר ּבָא מְ ב ַָר ְך לְ עָ לַם וּלְ עָ לְ מֵ י עָ לְ מַ ּיָא.

הקהל אומר יחד ,ולאחריו האבלים חוזרים:
יְהֵ א ׁ ְשמֵ הּ ַר ּבָא מְ ב ַָר ְך לְ עָ לַם וּלְ עָ לְ מֵ י עָ לְ מַ ּיָא.

האבלים ממשיכים:
ַשא ְוי ְִתהַ ָ ּדר
י ְִת ּב ַָר ְך ְוי ׁ ְִש ַּת ּבַח ְוי ְִת ּפָאַ ר ְוי ְִתרוֹמַ ם ְוי ְִתנ ּ ֵ ׂ
ְוי ְִתעַ ּלֶה ְוי ְִתהַ ּלָל ׁ ְשמֵ הּ ְּדקֻ ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא ,לְ עֵ ּלָא
(בעשרת ימי תשובה מוסיפים :וּלְ עֵ ּלָא) מִ ן ּכָל ִּב ְרכָתָ א
ו ׁ ְִש ָירתָ א ּ ֻת ׁ ְש ְּבחָ תָ א ְו ֶנחֱמָ תָ אַּ ,דאֲמִ ָירן ְּבעָ לְ מָ א ,וְאִ מְ רוּ
אָ מֵ ן.

האבלים ממשיכים:
ַשא ְוי ְִתהַ ָ ּדר
י ְִת ּב ַָר ְך ְוי ׁ ְִש ַּת ּבַח ְוי ְִת ּפָאַ ר ְוי ְִתרוֹמַ ם ְוי ְִתנ ּ ֵ ׂ
ְוי ְִתעַ ּלֶה ְוי ְִתהַ ּלָל ׁ ְשמֵ הּ ְּדקֻ ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא ,לְ עֵ ּלָא
(בעשרת ימי תשובה מוסיפים :וּלְ עֵ ּלָא) מִ ן ּכָל ִּב ְרכָתָ א
ו ׁ ְִש ָירתָ א ּ ֻת ׁ ְש ְּבחָ תָ א ְונֶחָ מָ תָ אַּ ,דאֲמִ ָירן ְּבעָ לְ מָ א ,וְאִ מְ רוּ
אָ מֵ ן.

יְהֵ א ׁ ְשלָמָ א ַר ּבָא מִ ן ׁ ְשמַ ּיָא וְחַ ּיִים עָ לֵינוּ וְעַ ל ּכָל
ִי ְׂש ָראֵ ל ,וְאִ מְ רוּ אָ מֵ ן.

שבָע ,ו ִׁישוּעָ ה
יְהֵ א ׁ ְשלָמָ א ַר ּבָא מִ ן ׁ ְשמַ ּיָא ,חַ ּיִים ְו ָ ׂ
ְשי ָזבָה ו ְּרפוּאָ ה ,וּגְאֻ ּלָה וּסְ לִ יחָ הְ ,ו ַכ ָּפ ָרה
ְונֶחָ מָ ה ,ו ׁ ֵ
ו ְֶרוַח וְהַ ָּצלָה ,לָנוּ וּלְ כָל עַ מּ ֹו ִי ְׂש ָראֵ ל ,וְאִ מְ רוּ אָ מֵ ן.

שה ׁ ָשלוֹם עָ לֵינוּ ,וְעַ ל ּכָל ִי ְׂש ָראֵ ל (נוהגים להוסיף :וְעַ ל ּכָל יו ֹׁשְ בֵי ּ ֵתבֶל) וְאִ מְ רוּ אָ מֵ ן.
שה ׁ ָשלוֹם ִּבמְ רוֹמָ יו ,הוּא ַי ֲע ֶ ׂ
ע ֹו ֶ ׂ

תרגום הקדיש
תקַד ַּׁש ׁשְמו ֹ הַג ָּדו ֹל ,ב ָּעוֹל ָם ׁשֶב ָ ּרָא כ ִּרְצו ֹנוֹ ,וְיַמְל ִיך ְ מַל ְכוּתוֹ ,ב ְ ּחַי ֵ ּיכ ֶם וּב ִימֵיכ ֶם וּבְחַיֵי ּ
יִתְג ַּד ַּל וְי ִ ְ
כ ָּל ב ֵּית י ְִש ׂ ָראֵל ב ִ ּמְהֵרָה וּב ִזְמַן קָרו ֹב ,וְאִמְרו ּאָמֵן.
יְהִי ׁשְמו ֹ הַג ָּדו ֹל מְבֹרָך ְ ל ְעוֹל ָם וּל ְעוֹלְמֵי עוֹלָמִים.
יִתְב ָ ּרַך ְ וְי ׁ ְִש ּ
תהַל ָּל ׁשְמו ֹ ׁשֶל הַקָּדו ֹׁש ב ָּרוּך ְ הוּא ,הַנ ַ ּעֲל ֶה
שֵׂא וְי ִ ְ
תַב ַּח וְי ִ ְ
תעַל ֶּה וְי ִ ְ
תהַד ָּר וְי ִ ְ
תפָּאַר וְיִתְרוֹמַם וְי ִ ְ
תנ ַ ּ
ַשִירו ֹת ,הַ ּ
ת ִׁשְב ָּחו ֹת וְהַנ ֶ ּחָמו ֹת ,הַנֶּאֱמָרו ֹת
(בעשרת ימי תשובה מוסיפים :וְהַנ ִ ּשְׂג ָּב) מִכ ָּל הַב ְ ּרָכו ֹת וְה ׁ ּ
ב ָּעוֹל ָם ,וְאִמְרו ּאָמֵן.
ַשמַי ִם( ,נוסח ספרד :חַי ִ ּים ו ְשֹׂב ַע ,ו ִ ׁ
ישוּעָה וְנֶחָמָה ,וּמִפְל ָט וּרְפוּאָה ,וּגְאֻל ָּה וּסְל ִיחָה,
יְהֵא ׁשָלו ֹם רַב מִן ה ׁ ּ ַָ
ּ
ּ
עמּו ֹ י ְִש ׂ ָראֵל ,וְאִמְרו ּאָמֵן.
ָל
ְכ
ל
ו
ָנו
ל
ו ְכַפָּרָה וְרֶו ַח וְהַצָּל ָה),
ַ
תב ֶל)
עו ֹשֶׂה ׁשָלו ֹם ב ִ ּמְרוֹמָיו ,הוּא יַעֲשֶׂה ׁשָלו ֹם עָל ֵינו ּ ,וְעַל כ ָּל י ְִש ׂ ָראֵל (נוהגים להוסיף :וְעַל כ ָּל יו ֹ ׁשְב ֵי ֵּ
וְאִמְרו ּאָמֵן.

קדיש ללא מנין
ֲשר ְּבי ְָד ָך נַפְ ׁשוֹת הַ חַ ּיִים וְהַ ּ ֵמ ִתיםְ ּ ,פנֵה הַ ּיוֹם ְּבחֶ סֶד וּבְ ַרחֲמִ ים אֶ ל ְּתפִ ּל ִָתי לְ ֵזכֶר
אֵ ל ֱאל ֹהֵ י הָ רוּחוֹת ,א ׁ ֶ
ה/שעָ ְׂשתָ ה ְּבע ֹולָם הַ חַ ּיִיםֵ ּ .תן לוֹ/לָהּ מְ נוּחָ ה
ש ֶׁ
י ִַּק ֵירנוּ/י ִַּק ָירתֵ נוְּ .זכ ֹר נָא אֶ ת ּכָל הַ חֶ סֶד וְהַ ּטוֹב ׁ ֶשעָ ָ ׂ
ַּתחַ ת ּ ַכ ְנפֵי הַ ׁ ּ ְשכִ ינָה וּצְ ר ֹר ִּבצְ רוֹר הַ חַ ּיִים אֶ ת נ ׁ ְִשמָ תוֹ/נ ׁ ְִשמָ תָ הּ .
י ְִת ַ ּג ַּדל ְוי ְִתקַ ַּד ׁש ׁ ְשמֵ הּ ַר ּבָא.
שה ׁ ָשלוֹם עָ לֵינוּ ,וְעַ ל ּכָל ִי ְׂש ָראֵ ל (יש הנוהגים להוסיף :וְעַ ל ּכָל יו ֹׁשְ בֵי ּ ֵתבֶל) וְאִ מְ רוּ
שה ׁ ָשלוֹם ִּבמְ רוֹמָ יו ,הוּא ַי ֲע ֶ ׂ
ע ֹו ֶ ׂ
אָ מֵ ן.

התייחדות אישית
לאחר אמירת הקדיש ולפני תפילת "אל מלא רחמים" וחתימת האזכרה ניתן להתייחד
בדומייה לרגע קט עם האדם שלזכרו נערכת האזכרה .התייחדות חרישית זו מאפשרת
לכל אחד ואחת מהנוכחים באזכרה לזכור את יקירה או יקירתה באופן אישי ופרטי.
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חגי
תשרי

כל המשפחה ביחד

קדיש ישראלי

***

ללמוד להיפרד

שלום סמיד

תקַד ַּׁש הָאָדָם ב ְ ּחַי ָ ּיו וּב ְמו ֹתו ֹ
יִ ְ
תג ַד ַּל וְי ִ ְ
ְש ׂמְחָתוֹ ,ב ְ ּסִב ְלו ֹ וּבַעֲמָלו ֹ
בּ ִ
ְנש ּ
תַב ַּח ב ְּאוֹהֲבינו
נתְב ָ ּרַך ְ ו ׁ ְ
א ֲׁשֶר נָתְנו ּמֵחֵיל ָם ל ְלֹא חָסָך ְ
טעַם חַיֵי ּהֶם וַעֲמָל ָם.
וּג ְמוּל ָם – ַ
טעַם –
תמּו ּחַי ִ ּים ׁשֶל ַ
וְאִם ַּ
ּ
לֹא יִפָּקֵד ז ֵכ ֶר פָעֲל ָם.
שרִים לֹא ּ
ת ֹאב ַד
כ ִּי ֶּדרֶך ְ י ְ ּ ָ
תעֲמֹד לָעַד.
ו ְתוֹחֶל ֶת מַעֲשֵיׂהֶם ַּ
יִנ ְבֹּט הַזְּרַע א ֲׁשֶר זָרְעוּ ,
הָּעֵץ יַעֲשֶׂה פְּרִי ,הַב ַּי ִת י ְַש ׂג ְשֵׂג,
המֶה חַי ִ ּים וְיַרְב ֶּה דּו ֹרו ֹת.
יֶ ֱ
אַ ְדמַת הארץ אספה אוֹתְך ָ
ב ְ ּעֶצֶב וּבְאַהֲב ָה אֶל חֵי ָקהּ.
יִמְ ּ
תְקו ּל ְך ָ ִרגְב ֵי עֲפָ ָרהּ.
ָ
ָ
יִהְיו ּחַי ֶ ּיך וּמָעֲשֶׂיך צ ְּרוּרִים ב ִ ּצְרו ֹר חַי ֵ ּינו ּ
תקְו ָה.
לְנֶחָמָה וּל ְ ִ

שלמה טנאי

יִתְג ַ ּדַל ׁשֵם הָאָדָם
תבָּרַך ְ ב ְּז ִכ ְרוֹנ ֵנו ּ
יִ ְ
תעַל ֶּה פֹּעַל-חַי ָ ּיו י ִ ְ
עַל צְרו ֹר מַעֲלָל ָיו ב ִּימֵי חֶל ְדו ֹ
ַשל ִימוֹ.
וְעַל הַמַּעַש ׂ ׁשֶל ֹּא הִסְפִּיק לְה ׁ ְ
עַל הַחֲלו ֹמו ֹת ׁשֶנ ִ ּטְוו ּ– וְנ ָמו ֹגו ּ
וְעַל סְג ֻלּו ֹת-יְקָר וְאַף חֻל ְׁשו ֹת-אֱנו ֹש
ׁשֶנ ָּגוֹזו ּמִב ַ ּעַד ל ַדֹּק הָעַ ְרפִל ִי ׁשֶל הַזְּמַן.
יַזְהִיר ז ֵכ ֶר הָאָדָם וְהֵדֵי-חַי ָ ּיו
כ ְּזֹהַר הָ ָרקִיע ב ְ ּל ִב ֵּנו ּ
שמ ֶׁש י ִנּוֹן.
ו ּׁשְמו ֹ לִפְנ ֵי ׁ ֶ
כ ִּי מוּתָר הָאָדָם הוּא הַז ִּכ ָּרוֹן
מֵעֵב ֶר לִמְחִיצו ֹת הַזְּמַן.
לֹא ב ַּח ֹׁשך ְ ׁשְמו ֹ י ְכֻסֶּה.
צַו הֶמ ְׁשֵך ְ הַחַי ִ ּים יַצְמִיחַ פֻּ ְרקָן ל ִכְאֵב ֵנו ּ
ְשקָּע.
הַמּ ׁ ֻ
הַזְמַן ב ְ ּמַהֲל ָכו ֹ י ְ ַרחֵם.
וְנִנ ְצו ֹר אֶת כ ָּל פְּרִי-חַי ָ ּיו ל ְיָמִים רַב ִּים.
תב ַח!
יִתְג ַּד ַּל וְי ׁ ְִש ַּ
***
אדם  -נותן את זכרונו בבניו ותלמידיו.
והם הולכים עמו לארך הדרכים,
ומעלים לפני עיניו מראה המקומות,
והם פוסעים סביביו בתוך שדות,
והם שמים בפיו שמות הצומח והחי
בעולמות.
אדם  -נותן את זכרונו בבניו ותלמידיו.
והם באים אליו מסתר מועקות הערב,
ובחשאי קרבים ,והוא שוב לא לבדו,
ונחלקים בהד שבים הם לפניו בחלומות,
והוא הוזה ,והם מראים לו פשר המראות
במחזה.
אדם  -נותן את זכרונו בבניו ותלמידיו.
והם לא יניחוהו לעבר בבוא העת
לעונות ,ולמועד ,ויום לידה ודין.
מתוך שירה של מירה מינצר יערי

על יסוד קדיש לאנשי עין שמר מאת עלי אלון

ניגונים
מילים :פניה ברגשטיין לחן :דויד זהבי
תל ְ ּ
תֶם נ ִגּוּנ ִים ב ִּי אִמִּי וְאָב ִי
ש ַ
ְׁ
נ ִגּוּנ ִים מִז ְמוֹרִים ׁשְכוּחִים
ְש ׂאָם לְבָב ִי
ג ַ ּ ְרעִינ ִים ג ַ ּ ְרעִינ ִים נ ָ
עַ ּ
תָה הֵם עוֹל ִים ו ְצוֹמְחִים
ּ
עַ ּ
תָה הֵם ׁשוֹלְחִים פֹארו ֹת ב ְ ּ ָדמִי
שר ְׁשֵיהֶם ב ְּעו ֹ ְרקָי ׁשְלוּב ִים
ָׁ
ָ
ְ
נ ִגּוּנ ֶיך אָב ִי ו ְׁשִירַי ִך אִמִּי
ב ְ ּ ָדפְקִי נ ֵעוֹרִים ו ׁ ְָשב ִים
הִנ ֵּה אַאֲזִין ׁשִיר עַרְשִיׂ הָרָחו ֹק
הִב ִּיעַ פִּי אֵם אֱל ֵי ב ַּת
הִנ ֵּה ל ִי תַזְהֵ ְרנ ָה ב ְ ּ ֶדמַע וּשְׂחו ֹק
אֵיכ ָה וזְּמִירו ֹת ׁשֶל ׁשַב ָּת
כ ָּל הֶג ֶה י ִ ּ
תַם ו ְכ ָל צְל ִיל יֵאָל ֵם
ב ִּי קוֹל ְכ ֶם הָרָחו ֹק כ ִּי י ֵהו ֹם
עֵינ ַי אֶעֱצֹם וַהֲרֵינ ִי אִ ּ
תְכ ֶם
מֵעַל לְח ֶׁשְכ ַת הַ ּ
תְהו ֹם

לִל ְמֹד לְהִפָּרֵד
לַחֲצו ֹת אֶת הַנ ָ ּהָר
ב ְ ּל ִי ֶדרֶך ְ חֲזָרָה;
תרִיס
ב ַ ּהֲנָפַת הַ ְּ
לַחְסֹם הַנ ְ ּהָרָה:
לְהִנ ָ ּתֵק ְק ָרעִים
ב ְ ּל ִי נ ְׁשִיקָה ַקל ָ ּה;
אָחוֹרָה לְהַב ִּיט
ב ְ ּל ִי לְהִנ ָ ּצֵב כ ָּל ָה
או ֹ ל ָנו ּ ,כ ִּי כ ַּמָּה
תרְג ֵּל וּנ ְׁשַנ ֵּן
ׁשֶנ ְ ּ ַ
מֵהֶנ ֶף ֶרג ַע חַד
ב ְ ּ ְדמַע נִתְגּוֹנ ֵן
ו ְכ ָל א ֲׁשֶר נ ָׁשַם –
י ָ ׁשֵן לָעֵד ,י ָ ׁשֵן
ו ְכֹל א ֲׁשֶר הָי ָה
פָנ ָה לִתְהו ֹם הָאֵין.
לִל ְמֹד לְהִפָּרֵד:
לֹא עו ֹד ל ִירֹא,
לֹא לֶאֶג ֹר יָמִים;
כ ְּב ָר לְפַז ֵּר ְקצָת
שנ ִים;
מֵאוֹצְרו ֹת ׁ ָ
כ ְּב ָר לְחַל ֵּק ,לָתֵת
ְשמָה;
מִכ ָּל הַנ ּ ׁ ָ
עַד לֹא יִהְי ֶה ָדב ָר.
לְהִפָּרֵדְּ .דמָמָה.

***
"שלשה שמות נקראו לו לאדם :אחד  -מה
שקוראים לו אביו ואמו ,ואחד -מה שקוראין לו
בני אדם ,ואחד  -מה שקונה הוא לעצמו .טוב
מכולן מה שקונה הוא לעצמו…
מדרש תנחומא פרשת ויקהל ,פרק לה ,סימן
א
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