
חגי תשרי בתנועה הרפורמית

מעמד הזכרת נשמות
"אדם נותן את זכרונו בבניו ותלמידיו

והם הולכים עמו לאורך הדרכים" )מירה מינצר יערי(

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

לזכר יקיריהן. 

חגי
תשרי

כל המשפחה ביחד

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.

אלה  את  מהללים  אנו  חיינו.  הוא  השיר  ואילו  שלנו,   האומץ   - השתיקה  שלנו,  הכאב  הוא   - הבכי 
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

בעבור יתר הקרובים: 

ְצרֹור ַהַחִיּים תחת כנפי  ֵהיינה ַנְפׁשותם ְצרורות ִבּ ָהְלכוּ ְלעֹוָלָמם. אנא, ּתְ מות קרובי וידידי, ֶשׁ ִיְזּכֹור ֱאלִֹהים ִנְשׁ
השכינה, ִעם כל החסידים והישרים והתמימים. ותהי מנוחתם כבוד, וינוחו בשלום על משכבם ְונֹאַמר ָאֵמן:

לאב/בעל/בן/אח:

/ בני   / בעלי   / מֹוִרי  ָאִבי  ַמת....   ִנְשׁ ֱאלִֹהים  ִיְזּכֹור   
ְצרוָּרה  ַנְפׁשֹו  ֵהא  ּתְ אנא,  ְלעֹוָלמֹו.  ָהַלְך  ֶשׁ  / אחי 
ְצרֹור ַהַחִיּים תחת כנפי השכינה, ִעם כל החסידים  ִבּ
והישרים והתמימים. תהי מנוחתו כבוד, יהלך צדקו 
משכבו  על  בשלום  וינוח  נחלתו.  הוא  יהוה  לפניו. 

ְונֹאַמר ָאֵמן:

לאם/אשה/בת/אחות:

/ /בתי  / אשתי  מֹוָרִתי  י  ִאּמִ ַמת....  ִנְשׁ ֱאלִֹהים  ִיְזּכֹור 
ֵהי ַנְפׁשה ְצרוָּרה  ָהְלָכה ְלעֹוָלָמּה.  אנא, ּתְ אחותי/  ׁשֶ
ְצרֹור ַהַחִיּים תחת כנפי השכינה, ִעם כל החסידים  ִבּ
והישרים והתמימים. תהי מנוחתה כבוד, יהלך צדקה 
לפניה. יהוה הוא נחלתה. ותנוח בשלום על משכבה 

ְונֹאַמר ָאֵמן:

נוסח חלופי לזכר קרובים וידידים: 

ּיַָדְענוּ  ׁשֶ ָאַהְבנוּ,  ׁשֶ ַחּיֵינוּ,  ּבְ ְזרוּ  ִנׁשְ ַחּיָיו  ׁשֶ ִנְזּכֹר ֶאת .... 
ֶדֶרְך  ּכְ נוּ  ֵמִעּמָ ָהַלְך  ׁשֶ ַצַער,  עֹות  וּׁשְ ְמָחה  ׂשִ עֹות  ׁשְ ִעּמֹו 
ָמתֹו  ְיִפי-ִנׁשְ ִנְזּכֹר ֶאת  נוּ.  ְלַבּדֵ ְוהֹוִתיר אֹוָתנוּ  ר  ּשָׂ ּבָ ּכֹל 
דֹוִלים ְוֶאת  יו ַהּגְ ּיַָדע, ִנְזּכֹר ֶאת ַמֲעׂשָ ְוֶאת ִרְגֵעי ַהֶחֶסד ׁשֶ
נוּ,  ֵמִעּמָ ְלַהְרִחיקֹו  ְכָחה  ַלׁשִּ יַח  ַנּנִ לֹא  ים.  ַטּנִ ַהּקְ ְרָגָעיו 
ִנְחיֶה  ִנְחיֶה.  אֹוָתנוּ.  ק  ּתֵ ְלׁשַ ַער  ְוַלּצַ רֹון  ּכָ ִּ ַלז יַח  ַנּנִ לֹא 
ינוּ  ַאּפֵ ַמת ַחּיִים ּבְ ל עֹוד ִנׁשְ ּכָ רֹון ֶזה. ֵנַדע ׁשֶ ל ִזּכָ אֹורֹו ׁשֶ ּבְ

ים ָאנוּ ִלְחיֹות. ים ָאנוּ ִלְזּכֹר, ְמֻצוִּ ְמֻצוִּ

ּיַָדְענוּ  ָאַהְבנוּ, ׁשֶ ַחּיֵינוּ, ׁשֶ ְזרוּ ּבְ ַחּיֶיָה ִנׁשְ ִנְזּכֹר ֶאת .... ׁשֶ
ֶדֶרְך  נוּ ּכְ ָהְלָכה ֵמִעּמָ עֹות ַצַער, ׁשֶ ְמָחה וּׁשְ עֹות ׂשִ ּה ׁשְ ִעּמָ
ָמָתּה  נוּ. ִנְזּכֹר ֶאת ְיִפי ִנׁשְ ר ְוהֹוִתיָרה אֹוָתנוּ ְלַבּדֵ ּשָׂ ּכֹל ּבָ
דֹוִלים  ַהּגְ יָה  ַמֲעׂשֶ ִנְזּכֹר ֶאת  ּיְָדָעה,  ׁשֶ ַהֶחֶסד  ִרְגֵעי  ְוֶאת 
ְלַהְרִחיָקה  ְכָחה  ִ ַלּשׁ יַח  ַנּנִ לֹא  ים.  ַטּנִ ַהּקְ ְרָגֶעיָה  ְוֶאת 
ק אֹוָתנוּ. ִנְחיֶה.  ּתֵ ַער ְלׁשַ רֹון ְוַלּצַ ּכָ ִּ יַח ַלז נוּ, לֹא ַנּנִ ֵמִעּמָ
ַמת ַחּיִים  ל עֹוד ִנׁשְ ּכָ רֹון ֶזה. ֵנַדע ׁשֶ ל ִזּכָ אֹורֹו ׁשֶ ִנְחיֶה ּבְ

ים ָאנוּ ִלְחיֹות. ים ָאנוּ ִלְזּכֹר, ְמֻצוִּ ינוּ ְמֻצוִּ ַאּפֵ ּבְ
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בעבור חללי השואה ומערכות ישראל
גבורתם  הד  בחיינו  ישמע  .אנא  קידוש השם  על  נפשם  ישראל שמסרו  בני  אחינו  כל  מות  ִנְשׁ ֱאלִֹהים  ִיְזּכֹור 
ַבע  ְצרֹור ַהַחִיּים ותהי מנוחתם כבוד. שְֹׂ ומסירותם ויראה במעשינו טוהר ליבם ותהיינה נפשותיהם צרורות ִבּ

יִמיְנָך ֶנַצח.  אמן. ֶניךָ, ְנִעמֹות ִבּ ְשָׂמחֹות ֶאת ָפּ

המחתרות  לוחמי  וכל  לישראל,  ההגנה  צבא  חיילי  והאמיצים,  הנאמנים  ובנותיו  בניו  ֶאת  ישראל  עם  ר  ִיְזכֹּ
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.

אֵל מָלֵא ַרחֲִמים
ִכיָנה ְנֵפי ַהּשְׁ רֹוִמים, ַהְמֵצא ְמנוָּחה ְנכֹוָנה ַעל ַכּ ּמְ ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים ׁשֹוֵכן ּבַ

זֹוַהר ָהָרִקיַע ַמְזִהיִרים ים וְּטהֹוִרים ְכּ ַמֲעלֹות ְקדֹוִשׁ ְבּ

מות חברינו ויקירינו שהלכו לעולמם. לִנְשׁ

מותם. ְצרֹור ַהַחִיּים ֶאת ִנְשׁ ָנפיך ְלעֹוָלִמים, וְּצרֹר ִבּ ֵסֶתר ְכּ ירם ְבּ ַעל ָהַרֲחִמים ַהְסּתִ אנא ּבַ

בם, ְונֹאַמר ָאֵמן: ָכּ לֹום ַעל ִמְשׁ ָשׁ ְיהָֹוה הוּא ַנֲחָלתם, ְויָנוּחו ְבּ

ֵבל ְוִאְמרוּ ָאֵמן: ל יֹוְׁשֵבי ּתֵ ל ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ּכָ לֹום ָעֵלינוּ ְוַעל ּכָ ְמרֹוָמיו הוּא ַיֲעֶׂשה ׁשָ לֹום ּבִ עֹוֶׂשה ׁשָ
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יתגדל
ויתקדש

תרגום הקדיש
ֵּי  ֵּיכֶם וּבִימֵיכֶם וּבְחַי ַּׁש ׁשְמוֹ הַגָּדוֹל, בָּעוֹלָם ׁשֶבָָּרא כְִּרצוֹנוֹ, וְיַמְלִיךְ מַלְכוּתוֹ, בְּחַי ַּל וְיְִתַקד יְִתגַּד

ּ אָמֵן. ְָׂראֵל בִּמְהֵָרה וּבִזְמַן ָקרוֹב, וְאִמְרו כָּל בֵּית יִש

יְהִי ׁשְמוֹ הַגָּדוֹל מְבָֹרךְ לְעוֹלָם וּלְעוֹלְמֵי עוֹלָמִים.

ָּר וְיְִתעַלֶּה וְיְִתהַלָּל ׁשְמוֹ ׁשֶל הַקָּדוֹׁש בָּרוּךְ הוּא, הַנַּעֲלֶה  יְִתבַָּרךְ וְיִׁשְּתַבַּח וְיְִתפָּאַר וְיְִתרוֹמַם וְיְִתנַּשֵׂא וְיְִתהַד
הַנֶּאֱמָרוֹת  וְהַנֶּחָמוֹת,  הַּתִׁשְבָּחוֹת  ִירוֹת,  וְהַׁשּ הַבְָּרכוֹת  מִכָּל  וְהַנִּשְׂגָּב(  מוסיפים:  תשובה  ימי  )בעשרת 

ּ אָמֵן. בָּעוֹלָם, וְאִמְרו

ִּים וְשֹׂבַע, וִיׁשוּעָה וְנֶחָמָה, וּמִפְלָט וְּרפוּאָה, וּגְאֻלָּה וּסְלִיחָה,  מַיִם, )נוסח ספרד: חַי יְהֵא ׁשָלוֹם ַרב מִן הַׁשַָּ
ּ אָמֵן. ְָׂראֵל, וְאִמְרו ּ וּלְכָל עַמּוֹ יִש וְכַפָָּרה וְֶרוַח וְהַצָּלָה(, לָנו

ּתֵבֶל(  בֵי  יוֹשְׁ וְעַל כָּל  ְָׂראֵל )נוהגים להוסיף:  יִש וְעַל כָּל   ,ּ ׁשָלוֹם עָלֵינו יַעֲשֶׂה  ׁשָלוֹם בִּמְרוֹמָיו, הוּא  עוֹשֶׂה 
ּ אָמֵן. וְאִמְרו

קדיש ללא מנין
ִתי ְלֵזֶכר  ִפּלָ ֶחֶסד וְּבַרֲחִמים ֶאל ּתְ ֵנה ַהּיֹום ּבְ ִתים, ּפְ יְָדָך ַנְפׁשֹות ַהַחּיִים ְוַהּמֵ ר ּבְ ֵאל ֱאלֵֹהי ָהרוּחֹות, ֲאׁשֶ
ן לֹו/ָלּה ְמנוָּחה  עֹוָלם ַהַחּיִים. ּתֵ ָתה ּבְ ָעׂשְ ה/ׁשֶ ָעׂשָ ל ַהֶחֶסד ְוַהּטֹוב ׁשֶ יָרֵתנוּ. ְזכֹר ָנא ֶאת ּכָ יֵרנוּ/ַיּקִ ַיּקִ

ָמָתּה. ָמתֹו/ִנׁשְ ְצרֹור ַהַחּיִים ֶאת ִנׁשְ ִכיָנה וְּצרֹר ּבִ ְנֵפי ַהׁשְּ ַחת ּכַ ּתַ

א. ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁשְ ל ְוִיְתַקּדַ ּדַ ִיְתּגַ

ֶבל( ְוִאְמרוּ  ֵבי ּתֵ ל יֹוְשׁ ָרֵאל )יש הנוהגים להוסיף: ְוַעל ּכָ ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינוּ, ְוַעל ּכָ ה ׁשָ ְמרֹוָמיו, הוּא ַיֲעׂשֶ לֹום ּבִ ה ׁשָ עֹוׂשֶ
ָאֵמן.

התייחדות אישית
ולפני תפילת "אל מלא רחמים" וחתימת האזכרה ניתן להתייחד  לאחר אמירת הקדיש 
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.

"יתגדל ויתקדש שמה רבא" - קדיש 
נוסח עדות אשכנז 

י ְבָרא ִכְרעוֵּתּה,  ָעְלָמא ּדִ א, ּבְ ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁשְ ל ְוִיְתַקּדַ ּדַ ִיְתּגַ
ית  ּבֵ ְדָכל  וְּבַחּיֵי  וְּביֹוֵמיכֹון  ַחּיֵיכֹון  ּבְ ַמְלכוֵּתּה,  ְוַיְמִליְך 

ֲעָגָלא וִּבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרוּ ָאֵמן. ָרֵאל, ּבַ ִיׂשְ

הקהל אומר יחד, ולאחריו האבלים חוזרים:

א ְמָבַרְך ְלָעַלם וְּלָעְלֵמי ָעְלַמּיָא. ֵמּה ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ

האבלים ממשיכים:

ר  ְוִיְתַהּדָ א  ְוִיְתַנּשֵׂ ְוִיְתרֹוַמם  ַאר  ְוִיְתּפָ ח  ּבַ ּתַ ְוִיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ
א  ְלֵעּלָ הוּא,  ִריְך  ּבְ א  ֻקְדׁשָ ּדְ ֵמּה  ׁשְ ל  ְוִיְתַהּלָ ה  ְוִיְתַעּלֶ
ְרָכָתא  ל ּבִ א( ִמן ּכָ )בעשרת ימי תשובה מוסיפים: וְּלֵעּלָ
ָעְלָמא, ְוִאְמרוּ  ֲאִמיָרן ּבְ ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָתא ּתֻ ְוׁשִ

ָאֵמן.

ל  ּכָ ְוַעל  ָעֵלינוּ  ְוַחּיִים  ַמּיָא  ׁשְ ִמן  א  ַרּבָ ָלָמא  ׁשְ ְיֵהא 
ָרֵאל, ְוִאְמרוּ ָאֵמן. ִיׂשְ

נוסח עדות ספרד

י ְבָרא ִכְרעוֵּתּה,  ָעְלָמא ּדִ א, ּבְ ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁשְ ל ְוִיְתַקּדַ ּדַ ִיְתּגַ
ית  ּבֵ ְדָכל  וְּבַחּיֵי  וְּביֹוֵמיכֹון  ַחּיֵיכֹון  ּבְ ַמְלכוֵּתּה,  ְוַיְמִליְך 

ֲעָגָלא וִּבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרוּ ָאֵמן. ָרֵאל ּבַ ִיׂשְ

הקהל אומר יחד, ולאחריו האבלים חוזרים:

א ְמָבַרְך ְלָעַלם וְּלָעְלֵמי ָעְלַמּיָא. ֵמּה ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ

האבלים ממשיכים:

ר  ְוִיְתַהּדָ א  ְוִיְתַנּשֵׂ ְוִיְתרֹוַמם  ַאר  ְוִיְתּפָ ח  ּבַ ּתַ ְוִיׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ
א  ְלֵעּלָ הוּא,  ִריְך  ּבְ א  ֻקְדׁשָ ּדְ ֵמּה  ׁשְ ל  ְוִיְתַהּלָ ה  ְוִיְתַעּלֶ
ְרָכָתא  ל ּבִ א( ִמן ּכָ )בעשרת ימי תשובה מוסיפים: וְּלֵעּלָ
ָעְלָמא, ְוִאְמרוּ  ֲאִמיָרן ּבְ ָחָתא ְוֶנָחָמָתא, ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָתא ּתֻ ְוׁשִ

ָאֵמן.

ִויׁשוָּעה  ָבע,  ְוׂשָ ַחּיִים  ַמּיָא,  ׁשְ ִמן  א  ַרּבָ ָלָמא  ׁשְ ְיֵהא 
ָרה  ְוַכָפּ וְּסִליָחה,  ה  וְּגֻאּלָ וְּרפוָּאה,  יָזָבה  ְוׁשֵ ְוֶנָחָמה, 

ָרֵאל, ְוִאְמרוּ ָאֵמן. ָלה, ָלנוּ וְּלָכל ַעּמֹו ִיׂשְ ְוֶרַוח ְוַהּצָ

ֶבל( ְוִאְמרוּ ָאֵמן. ֵבי ּתֵ ל יֹוְשׁ ָרֵאל )נוהגים להוסיף: ְוַעל ּכָ ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינוּ, ְוַעל ּכָ ה ׁשָ ְמרֹוָמיו, הוּא ַיֲעׂשֶ לֹום ּבִ ה ׁשָ עֹוׂשֶ



חגי
תשרי

כל המשפחה ביחד

חגי תשרי בתנועה הרפורמית

ללמוד להיפרד

שלמה טנאי

 לִלְמֹד לְהִפֵָּרד 
 לַחֲצוֹת אֶת הַנָּהָר 

 בְּלִי ֶדֶרךְ חֲזָָרה; 
 בַּהֲנָפַת הַּתְִריס
 לַחְסֹם הַנְּהָָרה: 
 לְהִנֵָּתק ְקָרעִים

 בְּלִי נְׁשִיָקה ַקלָּה; 
 אָחוָֹרה לְהַבִּיט

בְּלִי לְהִנָּצֵב כָּלָה 

ּ, כִּי כַּמָּה  אוֹ לָנו
 ׁשֶנְַּתְרגֵּל וּנְׁשַנֵּן
 מֵהֶנֶף ֶרגַע חַד
 בְְּדמַע נְִתגּוֹנֵן

 וְכָל אֲׁשֶר נָׁשַם –
ן  ן לָעֵד, יָשֵׁ  יָשֵׁ
 וְכֹל אֲׁשֶר הָיָה 

פָנָה לְִתהוֹם הָאֵין. 

 לִלְמֹד לְהִפֵָּרד: 
 לֹא עוֹד לִירֹא,

 לֹא לֶאֶגֹר יָמִים; 
 כְּבָר לְפַזֵּר ְקצָת 
 מֵאוֹצְרוֹת ׁשָנִים; 
 כְּבָר לְחַלֵּק, לֵָתת

 מִכָּל הַנְּׁשָמָה; 
 עַד לֹא יִהְיֶה ָדבָר.
ְּמָמָה.  לְהִפֵָּרד. ד

***

"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 

***

 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

קדיש ישראלי

שלום סמיד

 יְִתגַַּדל ׁשֵם הָאָָדם
ּ ָּיו יְִתבַָּרךְ בְּזִכְרוֹנֵנו  יְִתעַלֶּה פֹּעַל-חַי

ֹ  עַל צְרוֹר מַעֲלָלָיו בִּימֵי חֶלְדו
 וְעַל הַמַּעַשׂ ׁשֶלֹּא הִסְפִּיק לְהַׁשְלִימוֹ.

ּ ּ – וְנָמוֹגו  עַל הַחֲלוֹמוֹת ׁשֶנְִּטוו
 וְעַל סְגֻלּוֹת-יְָקר וְאַף חֻלְׁשוֹת-אֱנוֹש

ּ מִבַּעַד לַדֹּק הָעְַרפִלִי ׁשֶל הַזְּמַן. ׁשֶנָּגוֹזו

ָּיו   יַזְהִיר זֵכֶר הָאָָדם וְהֵֵדי-חַי
ּ  כְּזֹהַר הָָרִקיע בְּלִבֵּנו

 וּׁשְמוֹ לִפְנֵי ׁשֶמֶׁש יִנּוֹן.
 כִּי מוָּתר הָאָָדם הוּא הַזִּכָּרוֹן 

 מֵעֵבֶר לִמְחִיצוֹת הַזְּמַן.
 לֹא בַּחֹׁשךְ ׁשְמוֹ יְכֻסֶּה.

 ּ ִּים יַצְמִיחַ פְֻּרָקן לִכְאֵבֵנו צַו הֶמְׁשֵךְ הַחַי
 הַמְּׁשֻקָּע.

 הַזְמַן בְּמַהֲלָכוֹ יְַרחֵם.
ָּיו לְיָמִים ַרבִּים.  וְנִנְצוֹר אֶת כָּל פְִּרי-חַי

ַּל וְיִׁשְּתַבַח! יְִתגַּד

ניגונים

מילים: פניה ברגשטיין  לחן: דויד זהבי

 ׁשְַתלְּתֶם נִגּוּנִים בִּי אִמִּי וְאָבִי
 נִגּוּנִים מִזְמוִֹרים ׁשְכוּחִים 

ָׂאָם לְבָבִי   גְַּרעִינִים גְַּרעִינִים נְש
 עַּתָה הֵם עוֹלִים וְצוֹמְחִים 

 עַּתָה הֵם ׁשוֹלְחִים פֹּארוֹת בְָּדמִי 
 ׁשְָרׁשֵיהֶם בְּעוְֹרָקי ׁשְלוּבִים 

 נִגּוּנֶיךָ אָבִי וְׁשִיַריִךְ אִמִּי 
בְָּדפְִקי נֵעוִֹרים וְׁשָבִים 

ִׂי הָָרחוֹק   הִנֵּה אַאֲזִין ׁשִיר עְַרש
 הִבִּיעַ פִּי אֵם אֱלֵי בַּת 

 הִנֵּה לִי ַתזְהְֵרנָה בְֶּדמַע וּׂשְחוֹק 
ּזְמִירוֹת ׁשֶל ׁשַבָּת   אֵיכָה ו

 כָּל הֶגֶה יִּתַם וְכָל צְלִיל יֵאָלֵם 
 בִּי קוֹלְכֶם הָָרחוֹק כִּי יֵהוֹם 
 עֵינַי אֶעֱצֹם וַהֲֵרינִי אִּתְכֶם 

מֵעַל לְחֶׁשְכַת הַּתְהוֹם 

***

ֹ ָּיו וּבְמוֹתו ַּׁש הָאָָדם בְּחַי ַּל וְיְִתַקד  יְִתגַד
ֹ ִׂמְחָתוֹ, בְּסִבְלוֹ וּבַעֲמָלו  בְּש
 נְתבַָּרךְ וְנׁשְּתַבַּח בְּאוֹהֲבינו

ְ ּ מֵחֵילָם לְלֹא חָסָך  אֲׁשֶר נְָתנו
ֵּיהֶם וַעֲמָלָם.  וּגְמוּלָם – ַטעַם חַי

ִּים ׁשֶל ַטעַם –  ּ חַי  וְאִם ּתַמּו
 לֹא יִפֵָּקד זֵכֶר פָּעֲלָם. 

ֶֶּרךְ יְּשִָרים לֹא ּתֹאבַד  כִּי ד
ֵׂיהֶם ּתַעֲמֹד לָעַד.  וְתוֹחֶלֶת מַעֲש

,ּ  יִנְבֹּט הַזְַּרע אֲׁשֶר זְָרעו
ֵׂג,  ַׂגְש  הָּעֵץ יַעֲשֶׂה פְִּרי, הַבַּיִת יְש

ִּים וְיְַרבֶּה דּוֹרוֹת.  יֱֶהמֶה חַי
 אְַדמַת הארץ אספה אוְֹתךָ 
 בְּעֶצֶב וּבְאַהֲבָה אֶל חֵיָקהּ. 

ּ לְךָ ִרגְבֵי עֲפָָרהּ.   יִמְּתְקו
ּ ֵּינו ֶׂיךָ צְּרוִּרים בִּצְרוֹר חַי ֶּיךָ וּמָעֲש ּ חַי  יִהְיו

לְנֶחָמָה וּלְִתְקוָה.

על יסוד קדיש לאנשי עין שמר מאת עלי אלון


