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הקדמה

ולגבורה  לשואה  הזיכרון  יום  מציב  העברי  השנה  בלוח  הימים  מכל 

גדול בפניו של האדם המתפלל. לשונה המסורתית של התפילה  אתגר 

כמעט  שנתפסים  הדין,  וצידוק  הודיה  שבח,  בדברי  מרבה  היהודית 

כבלתי אפשריים למול ממדי החורבן והזוועה. ואכן, החברה הישראלית 

מעטה להטמיע ביום הזיכרון ביטויים ומחוות מעולם התפילה המסורתי, 

ותפילת  לזכר המתים: הקדיש  הנאמרות  והסתפקה בתפילות המעטות 

»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 

זרים להם, נציע כי התפילה ביום זה מזכירה לנו שמלחמתם של  אינם 

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 

גם בגיא צלמוות. צידוק הדין אינו דרכנו;  זה  מהם המשיכו לשאת שם 

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. 

של  ללשונה  עקודים  אנו  גם  שנזכר,  בשירו  עמיחי  כיהודה  ממש  ואולי 

התפילה אפילו בשעה שאנו מבקשים להטיח דברים כלפי שמים, ואפילו 

בעת שהספקות ממלאים את לבנו. 

לשואה  הזיכרון  יום  מצוין  מעוברות,  שאינן  העבריות  השנים  בכל   

נדב  של  מותם  על  המספרת  »שמיני«,  פרשת  לשבת  בסמיכות  ולגבורה 

ואביהוא, בני אהרן, ביום חנוכתו של המשכן. שתי מלים בלבד משמשות 
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ליום  הפך  ששונו  שיום  הגדול  הכהן  האב,  של  תגובתו  את  לתאר 

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 

בחרו  הזוועה, שרבים מהם  וניצולי  החרב  פליטי  עמנו,  יחד  ובקול. 

שתיקתם  את  עוטפים  אנו  בתפילתנו  ארוכות.  שנים  משך  בדממה 

אותם  מזמינים  גם  אנו  בעת  בה  אך  מקום,  לה  ומעניקים  במילים 

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.

למחשבה  ומצע  בלבד  הצעה  הוא  התפילה  סידור  כדרכנו,   

ולבחירה. סדר תפילה זה נערך מתוך רצון לצקת את תכניו של היום 

אל תוך מטבע התפילה המסורתי, תוך זהירות גדולה וצניעות לכת. 

הקשורות  המסורות  של  רבות  אצבע  טביעות  התפילה  סדר  בתוך 

פרקי  הזיכרון,  ליום  מיוחד  בנוסח  נחם  ברכת  וציבורי:  אישי  באבל 

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, 

בן  לכל  המוכרים  והשירים  והמקראות  שם«,  יש  איש  »לכל  מעמד 

רחב המאפשר בחירה  מגוון  זה מציע  ובת של הארץ שלנו. שילוב 

והתאמה של סדר התפילה או ההתכנסות הקהילתית.

תפילה חרישית ועצובה היא תפילתו של היום, אך גם בתוכה, על   

יגמר לעולם,  וספקותיה, טמונה ההבטחה הגדולה »שלא  דמעותיה 

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.

ה אֹוְיֶביָך  י ִהּנֵ קֹט ֵאל: ּכִ ׁשְ ֱחַרׁש ְוַאל ּתִ ִמי ָלְך, ַאל ּתֶ ֱאלִֹהים ַאל ּדֳ

ָך ַיֲעִרימּו סֹוד, ְוִיְתָיֲעצּו ַעל  אּו רֹאׁש: ַעל ַעּמְ ְנֶאיָך ָנׂשְ ֶיֱהָמיּון, ּוְמׂשַ

י נֹוֲעצּו  ָרֵאל עֹוד: ּכִ ם ִיׂשְ ֵכר ׁשֵ ְצפּוֶניָך. ָאְמרּו ְלכּו ְוַנְכִחיֵדם ִמּגֹוי, ְולֹא ִיּזָ

ִרית ִיְכרֹתּו: ו, ָעֶליְךָ ּבְ ֵלב ַיְחּדָ

ִני ָרחֹוק  ַחר ִמְזמֹור ְלָדִוד: ֵאִלי ֵאִלי ָלָמה ֲעַזְבּתָ ַ ֶלת ַהּשׁ ַח ַעל ַאּיֶ ַלְמַנּצֵ

ֲאָגִתי: ֱאלַֹהי ֶאְקָרא יֹוָמם ְולֹא ַתֲעֶנה ְוַלְיָלה ְולֹא  ְבֵרי ׁשַ ִמיׁשּוָעִתי ּדִ

ְטחּו  ְטחּו ֲאבֵֹתינּו ּבָ ָך ּבָ ָרֵאל: ּבְ ִהּלֹות ִיׂשְ ב ּתְ ה ָקדֹוׁש יֹוׁשֵ ה ִלי: ְוַאּתָ דּוִמּיָ

ָך ָבְטחּו ְולֹא בֹוׁשּו: ְוָאֹנִכי תֹוַלַעת ְולֹא  ֵטמֹו: ֵאֶליָך ָזֲעקּו ְוִנְמָלטּו ּבְ ַפּלְ ַוּתְ

ָפה ָיִניעּו  ל רַֹאי ַיְלִעגּו ִלי ַיְפִטירּו ְבׂשָ ת ָאָדם ּוְבזּוי ָעם: ּכָ ִאיׁש ֶחְרּפַ

ֶטן  ה ֹגִחי ִמּבָ י ַאּתָ י ָחֵפץ ּבֹו: ּכִ יֵלהּו ּכִ ֵטהּו ַיּצִ רֹאׁש: ּגֹל ֶאל יהוה ְיַפּלְ

ה:  י ֵאִלי ָאּתָ ֶטן ִאּמִ י ֵמָרֶחם ִמּבֶ ַלְכּתִ י: ָעֶליָך ָהׁשְ ֵדי ִאּמִ ַמְבִטיִחי ַעל ׁשְ

ים  ִרים ַרּבִ י ֵאין עֹוֵזר: ְסָבבּוִני ּפָ י ָצָרה ְקרֹוָבה ּכִ י ּכִ ּנִ ְרַחק ִמּמֶ ַאל ּתִ

י  ְכּתִ ּפַ ִים ִנׁשְ ּמַ יֶהם ַאְרֵיה טֵֹרף ְוׁשֵֹאג: ּכַ צּו ָעַלי ּפִ רּוִני: ּפָ ּתְ ן ּכִ יֵרי ָבׁשָ ַאּבִ

ֶחֶרׂש  תֹוְך ֵמָעי: ָיֵבׁש ּכַ ּדֹוָנג ָנֵמס ּבְ י ּכַ ל ַעְצמֹוָתי ָהָיה ִלּבִ ְרדּו ּכָ ְוִהְתּפָ

ָלִבים  י ְסָבבּוִני ּכְ ֵתִני: ּכִ ּפְ ׁשְ ק ַמְלקֹוָחי ְוַלֲעַפר ָמֶות ּתִ ּכִֹחי ּוְלׁשֹוִני ֻמְדּבָ

יטּו  ה ַיּבִ ל ַעְצמֹוָתי ֵהּמָ ר ּכָ ֲאִרי ָיַדי ְוַרְגָלי: ֲאַסּפֵ יפּוִני ּכָ ֲעַדת ְמֵרִעים ִהּקִ

ה יהוה ַאל  ילּו גֹוָרל: ְוַאּתָ י ַיּפִ קּו ְבָגַדי ָלֶהם ְוַעל ְלבּוׁשִ ִיְראּו ִבי: ְיַחּלְ

ֶלב ְיִחיָדִתי:  ד ּכֶ י ִמּיַ יָלה ֵמֶחֶרב ַנְפׁשִ ה: ַהּצִ ְרָחק ֱאָילּוִתי ְלֶעְזָרִתי חּוׁשָ ּתִ

תֹוְך  ְמָך ְלֶאָחי ּבְ ָרה ׁשִ ְרֵני ֵרִמים ֲעִניָתִני: ֲאַסּפְ י ַאְרֵיה ּוִמּקַ יֵעִני ִמּפִ הֹוׁשִ

 : ָקָהל ֲאַהְלֶלּךָ

תהילים פג

תהילים כב
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יזכור

המתפללים קמים על רגליהם. קוראים את אחד מנוסחי היזכור או 
שניהם יחד.

ֵאֵדי  ֹוָאה. ּבְ ׁשּ ר ִנְסּפּו ּבַ יֹוֵני ַאֵחינּו, ֲאׁשֶ ת ִמּלְ ׁשֶ ל ׁשֶ ִנְתַיֵחד ִעם ִזְכָרם ׁשֶ

ר ְוַיד ַהֵאיִמים  ן ִנְכָחדּו. ַאף ְלֹנַכח ִסְבָלם ַהּמָ ְבׁשָ ֵרפֹות ּכִ ַרַעל ּוִבׂשְ

ים, ְזֵקִנים ָוָטף, ָבל  ָבִרים ְוָנׁשִ ִמיָדה ְללֹא ַרֵחם ּגְ ִהׁשְ ַחת, ׁשֶ ַהְמַרּצַ

ֶקר,  ִנְצחֹון ָהֱאֶמת ַעל ַהׁשֶּ ִנְצחֹון ַהּטֹוב ַעל ָהָרע, ּבְ תׂאָבד ֱאמּוָנה ּבְ

יֶהם, ּוְבמֹוָתם  ַחּיֵ ִעיִמים ּבְ ְאָהִבים ְוַהּנְ ְעבּוד. ַהּנֶ ִ ִנְצחֹון ַהֹחֶפׁש ַעל ַהׁשּ ּבְ

בֹוָתם.  ּכְ זּוֵרי ִמׁשְ לֹום ַעל ּפְ לֹא ִנְפָרדּו: ְיהָוה הּוא ַנֲחָלָתם; ְוָינּוחּו ְבׁשָ

ְוֹנאַמר: ָאֵמן:

נזכור / אבא קובנר 

ָפר,  י ַהְכּ ּתֵ י ָהִעיר ְוֶאת ּבָ ּתֵ ִנְזּכֹר ֶאת ַאֵחינּו ְוַאְחיֹוֵתינּו, ֶאת ּבָ

ְנָהרֹות  ֲאנּו ּכִ ָסּ ֶאת ְרחֹובֹות ָהֲעָיָרה ׁשֶ

ק ַהּבֹוֵדד ֲעֵלי ֹאַרח  ְנּדָ ְוֶאת ַהּפֻ

ָניו  ר ּפָ ְקַלְסּתֵ יׁש ּבִ ׁשִ ֶאת ַהּיָ

סּוָדָרּה  ֶאת ָהֵאם ּבְ

ַצּמֹוֶתיָה  ֲעָרה ּבְ ֶאת ַהּנַ

ף  ֶאת ַהּטַ

חֹות ָהָאָדם  ּפְ ָרֵאל ַעל ִמׁשְ ֶאת ַאְלֵפי ְקִהּלֹות ִיׂשְ

הּוִדים  ל ֲעַדת ַהּיְ ֶאת ּכָ

אִצי.  ה ִמיֵדי ַהּכֹוֵרת ַהּנָ ַבח ַעל ַאְדַמת ֵאירֹוּפָ ר ֻהְכְרָעה ַלּטֶ ֲאׁשֶ

ְתאֹום ּוְבַזֲעָקתֹו ֵמת. ַעק ּפִ ּזָ ֶאת ָהִאיׁש ׁשֶ

ּה ּוְזרֹועֹוֶתיָה ָצְנחּו. ינֹוָקּה ֶאל ִלּבָ ָחְבָקה ֶאת ּתִ ה ׁשֶ ֶאת ָהִאׁשָּ

ה  ֻחּלָ ְטַמת ָהֵאם ְוִהיא ּכְ ׁשֹות ֶאל ּפִ עֹוָתיו ְמַגׁשְּ ֶאְצּבְ ינֹוק ׁשֶ ֶאת ַהּתִ

ְוצֹוֶנֶנת. 

ֶאת ָהַרְגַלִים 

ׁשּו ִמְפָלט ְולֹא ָהָיה ָמנֹוס עֹוד. ּקְ ּבִ ֶאת ָהַרְגַלִים ׁשֶ

ְפצּו ְיֵדיֶהם ְלֶאְגרֹוף  ָקּ ְוֶאת ׁשֶ

ְרֶזל  ָחַפן ֶאת ַהּבַ ָהֶאְגרֹוף ׁשֶ

ֶרד  אּוׁש ְוַהּמֶ ק ֶהָחזֹון, ַהּיֵ ָהָיה ְלֶנׁשֶ ְרֶזל ׁשֶ ַהּבַ

עפ«י נוסח 
סידור 
»העבודה 
שבלב«

אבא קובנר
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ָבב  ֵרי ַהֵלּ ְוֵהם ּבַ

קּוֵחי ָהֵעיַנִים  ְוֵהם ּפְ

יַע.  הֹוׁשִ ֶגד ְוָיָדם ָקְצָרה ִמְלּ ם ִמֶנּ ִליכּו ַנְפׁשָ ִהׁשְ ְוֵהם ׁשֶ

ִנְזּכֹר ֶאת ַהּיֹום. 

ָצֳהָריו. ֶאת ַהּיֹום ּבְ

ִמים  ָעְלָתה ַעל מֹוֵקד ַהּדָ ֶמש ׁשֶ ֶאת ַהׁשֶּ

ים  בֹוִהים ּוַמֲחִריׁשִ ָעְמדּו ּגְ ַמִים ׁשֶ ֶאת ַהּשָ

ים ַהּפֹוְרִחים.  ּנִ ַחת ַלּגַ ר ִמּתַ י ָהֵאֶפר ֲאׁשֶ ֵלּ ר ֶאת ּתִ ִנְזכֹּ

ִיְזּכֹר ַהַחי ֶאת ֵמָתיו 

ֶגד ָלנּו  ה ֵהם ִמּנֶ י ִהּנֵ ּכִ

טֹות ֵעיַנִים ָסִביב ָסִביב  ה ִנּבָ ִהּנֵ

ינּו ְראּוִיים ְלָזְכָרם.  ְוַאל ּדִֹמי, ַאל ּדִֹמי ָלנּו ֲעֵדי ִיְהיּו ַחּיֵ

 - - ה  י מ ו ד ב ם  י ד ח י י ת מ  - -  

נרות הזיכרון

ית ֶלָהבֹות. ַרף ְוִהּצִ ׂשְ ּנִ ְפרּור, ׁשֶ ֵרי ַהּגַ ַאׁשְ

ִסְתֵרי ְלָבבֹות. ֲעָרה ּבְ ּבָ ָהָבה, ׁשֶ ֵרי ַהּלֶ ַאׁשְ

ָכבֹוד. ְדעּו ַלֲחדֹול ּבְ ּיָ ָבבֹות, ׁשֶ ֵרי ַהּלְ ַאׁשְ

ית ֶלָהבֹות. ַרף ְוִהּצִ ׂשְ ּנִ ְפרּור, ׁשֶ ֵרי ַהּגַ ַאׁשְ

מדליקים ששה נרות זיכרון

ת ֵמאֹות ִרּבֹוא ַאֵחינּו  ׁשֶ רֹון ִראׁשֹוָנה ָאנּו ַמֲעִלים ְלֶזֶכר ׁשֵ ַלֶהֶבת ִזּכָ
ּקֹול ַזֲעָקָתם ֵיֵלְך ִמּסֹוף  ים, ְזֵקִנים ָוַטף, ׁשֶ ָבִרים ְוָנׁשִ ְוַאְחיֹוֵתינּו, ּגְ

ל ַהּדֹורֹות.  ָהעֹוָלם ְוַעד סֹופֹו, ַעד ֵקץ ּכָ

ָרֵאל,  ה ָאנּו ַמֲעִלים ְלֶזֶכר ק"נ ִרְבבֹות ַיְלֵדי ִיׂשְ ִנּיָ רֹון ׁשְ ַלֶהֶבת ִזּכָ
ָטן. ָרא ַהּשָׂ ְקַמת מֹוָתם לֹא ּבָ ּנִ ן, ׁשֶ ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ ּתִ

ֵני ֻאּמֹות  נֹות ּבְ ְרּבָ ית ָאנּו ַמֲעִלים ְלֶזֶכר ִמיְליֹוֵני ַהּקָ ִליׁשִ רֹון ׁשְ ַלֶהֶבת ִזּכָ
ִפיָרה  ְנָאה ְוַהּכְ ָהֳעלּו ְלַצד ַאֵחינּו ְוַאְחיֹוֵתינּו, ַעל מֹוֵקד ַהּשִׂ ַרּבֹות, ׁשֶ

ֶצֶלם ָהֱאלִֹהים ּבֹו ִנְבָרא ָהָאָדם. ּבְ

»אשרי 
הגפרור« הוא 
אחד משיריה 
האחרונים 
של חנה סנש. 
השיר נכתב 
על אדמת 
אירופה 
בראשית מאי 
1944, חודש 
לפני לקיחתה 
בשבי. השיר 
נמסר על ידי 
חנה סנש 
למשמרת 
לידי אחד 
משותפיה 
למסע 
הצנחנים, 
ראובן דפני. 
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ֵחְרפּו  רֹון ְרִביִעית ָאנּו ַמֲעִלים ְלֶזֶכר ֲחִסיֵדי ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ׁשֶ ַלֶהֶבת ִזּכָ
ָאָדם. ּבָ ֵרת ְוֻיְכַחד ֶצֶלם ָהֱאלִֹהים ׁשֶ ם ְלַמַען לֹא ִיּכָ ַנְפׁשָ

ֶאל  ית ָאנּו ַמֲעִלים ְלֶזֶכר לֹוֲחִמים ְולֹוֲחמֹות ׁשֶ רֹון ֲחִמיׁשִ ַלֶהֶבת ִזּכָ
ֶנֶגד. ּכְ בּוַרת ָהֲעִמיָדה ׁשֶ ֵגיא ַצְלָמֶות, ֵצְרפּו ֶאת ּגְ ים ּבְ בּוַרת ַהַחּיִ ּגְ

ְרדּו ֶאת ַהּתֶֹפת, ַאְך זֹו  ׂשָ ית ָאנּו ַמֲעִלים ְלֶזֶכר ֵאּלּו ׁשֶ ִ ּשׁ רֹון ׁשִ ַלֶהֶבת ִזּכָ
ָתה ֵמֶהם ַעד יֹוָמם ָהַאֲחרֹון.  לֹא ִהְרּפְ

ית ֶלָהבֹות ַרף ְוִהּצִ ׂשְ ּנִ ְפרּור ׁשֶ ֵרי ַהּגַ ַאׁשְ

המתכנסים למעמד זיכרון שאינו כולל תפילת ערבית, עוברים 
לעמוד 30 לסדר הזכרת נשמות וקדיש 

שריפה / העיירה בוערת

ֵרָפה! ֵרָפה, ַאִחים, ׂשְ ׂשְ

ּה, ּלָ ֲעָיָרֵתנּו ּבֹוֲעָרה ּכֻ

ֹחרֹות ִיְסָערּו, ה רּוחֹות ׁשְ ּבָ

ן ִיְבָערּו, ַלֲהבֹות ֻחְרּבָ

ָארּו, בֹוֶתיָה לֹא ִנׁשְ ִעּקְ

ֵאׁש. ִהיא עֹוָלה ּבָ

ם חֹוְבִקים ָיַדִים ְוַאּתֶ

יט ֶעְזָרה, ִלי הֹוׁשִ ּבְ

ַהב, ּבֹות ֶאת ֵאׁש ַהּלַ ִלי ּכַ ּבְ

ֵאׁש ָהֲעָיָרה.

ֵרָפה! ֵרָפה, ַאִחים, ׂשְ ׂשְ

ָעה, ָ ְקרֹוָבה, ַחס ְוָחִליָלה, ַהּשׁ

ָהבֹות ַיְתִמידּו, י ַהּלְ ּכִ

ִמידּו, נּו ּפֹה ַיׁשְ ּלָ ֶאת ּכֻ

ִריֵדי ִקירֹות ָיִעידּו ַרק ׂשְ

ּפֹה ָהָיה. ֶ ַמה ּשׁ

ם חֹוְבִקים ָיַדִים ְוַאּתֶ

יט ֶעְזָרה, ִלי הֹוׁשִ ּבְ

ַהב, ּבֹות ֶאת ֵאׁש ַהּלַ ִלי ּכַ ּבְ

ֵאׁש ָהֲעָיָרה.

ֵרָפה! ֵרָפה, ַאִחים, ׂשְ ׂשְ

ְלַבד ִהיא  ַיְדֶכם ּבִ ַרק ּבְ

ָהֶעְזָרה.

יטּו ָיד אֹוֶהֶבת ִחיׁש הֹוׁשִ

ֶות, ילּו ֵמַהּמָ ְוַהּצִ

ְלֶהֶבת, ּבּו ׁשַ ַדְמֶכם ּכַ ּבְ

ָדם. ּבּו ּבְ ִחיׁש ּכַ

ֲעֹמדּו, ֵמָרחֹוק ַאל ּתַ

י ָהֵאׁש עֹוָלה. ּכִ

קּו ָיַדִים, ַחּבְ ַאל ָנא ּתְ

דֹוָלה! ֵרָפה ּגְ ַהּשְׂ

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.
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מתוך »צוואתו 
של יוסל 
ראקובר«, 
אשר נכתבה 
על ידי צבי 
קוליץ בשנת 
1946, אך 
נחשבה במשך 
שנים כצוואה 
אותנטית 
של חסיד 
גור, שנכתבה 
בשעותיו 
האחרונות של 
גטו ורשה.

קריאת שמע וברכותיה

ְרכּו ֶאת יהוה ַהְמבָֹרְך:   ּבָ

רּוְך יהוה ַהְמבָֹרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד: ּבָ

ברכת 'מעריב' - הברכה הראשונה לפני קריאת שמע

ְדָברֹו ַמֲעִריב ֲעָרִבים,  ר ּבִ ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ים,  ַמּנִ ים ּוַמֲחִליף ֶאת ַהּזְ ה ִעּתִ ּנֶ ָעִרים, ּוִבְתבּוָנה ְמׁשַ ָחְכָמה ּפֹוֵתַח ׁשְ ּבְ

ְרצֹונֹו. ּבֹוֵרא יֹום ָוָלְיָלה,  ָרִקיַע ּכִ ְמרוֵתיֶהם ּבָ ִמׁשְ ר ֶאת ַהּכֹוָכִבים ּבְ ּוְמַסּדֵ

ֵני אֹור, ּוַמֲעִביר יֹום ּוֵמִביא ָלְיָלה,  ְך ִמּפְ ְך ְוחׁשֶ ֵני חׁשֶ ּגֹוֵלל אֹור ִמּפְ

ִמיד  ם ּתָ מו: ֵאל ַחי ְוַקּיָ ין יֹום ּוֵבין ָלְיָלה, יהוה ְצָבאֹות ׁשְ יל ּבֵ ּוַמְבּדִ

ֲעִריב ֲעָרִבים: ה יהוה, ַהּמַ רּוְך ַאּתָ ִיְמלְֹך ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּבָ

ברכת 'אהבה' - הברכה השנייה לפני קריאת שמע

ִטים  ּפָ ְ ים ּוִמּשׁ , ּתֹוָרה ּוִמְצֹות ֻחּקִ ָך ָאָהְבּתָ ָרֵאל ַעּמְ ית ִיׂשְ ַאֲהַבת עֹוָלם ּבֵ

יָך,  ֻחּקֶ יַח ּבְ ְכֵבנּו ּוְבקּוֵמנּו ָנׂשִ ׁשָ ן יהוה ֱאלֵֹהינּו ּבְ , ַעל ּכֵ ְדּתָ אֹוָתנּו ִלּמַ

ינּו ְוֹאֶרְך ָיֵמינּו  י ֵהם ַחּיֵ ִדְבֵרי ּתֹוָרֶתָך ּוְבִמְצֹוֶתיָך ְלעֹוָלם ָוֶעד, ּכִ ַמח ּבְ ְוִנׂשְ

רּוְך  נּו ְלעֹוָלִמים. ּבָ ִסיר ִמּמֶ ה יֹוָמם ָוָלְיָלה. ְוַאֲהָבְתָך ַאל ּתָ ּוָבֶהם ֶנְהּגֶ

ָרֵאל:  ה יהוה, אֹוֵהב ַעּמֹו ִיׂשְ ַאּתָ

הקדמות לקריאת "שמע ישראל"

אחד או יותר מן המקראות הבאים ניתנים לקריאה ככוונה לפני קריאת 
"שמע ישראל":

א. צוואה

ד, ְעּבָ ף, ַאְך לֹא ְמׁשֻ ִנְרּדָ

ְמֻמְרָמר, ַאְך לֹא ִציִני,

ל, ּלֵ ַמֲאִמין, ַאְך לֹא ִמְתּפָ

ר. אֹוֵהב יהוה, ַאְך לֹא אֹוֵמר »ָאֵמן« ִעּוֵ

ָניו. ִני ֵמַעל ּפָ ְרׁשַ ְדָרָכיו, ַוֲאִפילּו ּגֵ י ּבְ ָהַלְכּתִ

ְך, ַרִני ַעל-ּכָ י ֶאת ִמְצֹוָתיו, ַוֲאִפילּו ִיּסְ ַמְרּתִ ׁשָ

ַאִני ַעד ָעָפר, ּכְ י ּדִ י אֹותֹו, ַאף-ּכִ ָאַהְבּתִ

י ְלַלַעג ָוֶקֶלס. ַמּנִ ִני ַעד ָמֶות, ׂשָ ִעּנַ
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ה ִמּלֹוַתי ָהַאֲחרֹונֹות ֵאֶליָך, ֵאִלי ַהּזֹוֵעם:  ְוֵאּלֶ

ָיְדָך, לֹא ָתקּום ְולֹא ִתְהֶיה. לֹא ַתֲעֶלה ּבְ

ֵרת ִמִפי. ָך, ְוִתּכָ ּתֹאַבד ֱאמּוָנִתי ּבְ , ׁשֶ יָת ְוָטַרְחּתָ ָעׂשִ

ָחִייִתי.  ֶדֶרך ׁשֶ ִדיּוק ּכְ ַאְך ֲאִני הֹוֵלְך ָלמּות ּבְ

ָרֵאל. יהוה ֱאלֵהינּו, יהוה ֶאָחד«. ַמע, ִיׂשְ ַוֲאִני קֹוֵרא: »ׁשְ

ב. הזהו אדם ?

ֵאין ַמְחִריד ִבים ּבְ ם ַהּיֹוׁשְ ַאּתֶ
נֹות ִמְבָטִחים; ּכְ ִמׁשְ ּבְ

ם ַהּמֹוְצִאים ַמֲאָכל ַחם ּוְפֵני ָיִדיד ַאּתֶ
ְמּדּוִמים: ְיָתה ִעם ּדִ ׁשּוְבֶכם ַהּבַ ּבְ

 
ִהְתּבֹוְננּו ּוְראּו ַהֶזהּו ָאָדם

ָרה; ה ַהּקָ ּצָ ּבִ ָהעֹוֵבד ּבַ
ֵאינֹו יֹוֵדַע ְמנּוָחה ְוִנְלָחם הּוא, ׁשֶ

ת ֶלֶחם ְזִעיָרה. ְלַמַען ּפַ
ן« אֹו »לֹא« ְלֵבן ָמֶות ָהָיה. ֲעבּור »ּכֵ ּבַ ׁשֶ

ה ִהיא זֹאת. ִהְתּבֹוְננּו ּוְראּו ַהִאם ִאּשָׁ
ָער; ם ּוְבלֹא ׂשֵ ִלי ׁשֵ ת ּבְ ּבַ

ּה עֹוד ּכֹוַח ִלְזּכֹר, ּלֹא נֹוַתר ּבָ ׁשֶ
ֵעיֶניָה ֵריקֹות ְוצֹוֵנן ֵחיָקּה ׁשֶ
יֹום ֹחֶרף ּוְכפֹור. ַע ּבְ ְצַפְרּדֵ ּכִ

ל זֹאת ֵאַרע י ּכָ ַהְרֲהרּו ְוִזְכרּו ּכִ
ה: ָבִרים ָהֵאּלֶ ְוָהיּו ַהּדְ

ֶכם ר ֲאֹנִכי ְמַצּוְ ֲאׁשֶ
ְלַבְבֶכם. ַלְחקֹק ּבִ

ם אֹוָתם ִלְבֵניֶכם ְנּתֶ ּנַ ְוׁשִ
ֶרְך, ּדֶ ֶכם ּבַ ֶלְכּתְ ִית ּבְ ּבַ ֶכם ּבַ ְבּתְ ׁשִ ּבְ

ְכְבֶכם ּוְבקּוְמֶכם. ׁשָ ּבְ
יֶכם ּתֵ ּדֹּמּו – יֹאְבדּו ּבָ י ּתִ ְוָהָיה ּכִ

ף ֶרֶגל ַעד ָקְדקֹוד. ֶכם ַהֹחִלי ִמּכַ ְך ּבָ ַוּיַ
ֵניֶהם יֹוְצֵאי ַחְלֵציֶכם, עֹוד. ם ּפְ ַהְפכּו ִמּכֶ ַוּיַ

השיר הפותח 
את

ספרו של 
פרימו לוי, 
סופר יהודי 
איטלקי, 
ניצול מחנה 
אוושויץ,
»הזהו אדם?«
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שם יא 

קריאת "שמע ישראל"

ָרֵאל יהוה ֱאלֵֹהינּו יהוה |  ֶאָחד: ַמע ִיׂשְ ׁשְ
בוד ַמְלכּותֹו, ְלעֹוָלם ָוֶעד: ם ּכְ רּוְך ׁשֵ ּבָ

פרשה ראשונה - קבלת עול מלכות שמים

ָך ּוְבָכל-ְמֹאֶדָך: ְוָהיּו  ָכל-ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפׁשְ ְוָאַהְבּתָ ֵאת יהוה ֱאלֶֹהיָך ּבְ

ם ְלָבֶניָך  ְנּתָ ּנַ ָך ַהּיֹום ַעל ְלָבֶבָך: ְוׁשִ ר ָאֹנִכי ְמַצּוְ ה ֲאׁשֶ ָבִרים ָהֵאּלֶ ַהּדְ

ם  ְרּתָ ָך ּוְבקּוֶמָך: ּוְקׁשַ ְכּבְ ֶרְך ּוְבׁשָ ָך ַבּדֶ ֵביֶתָך ּוְבֶלְכּתְ ָך ּבְ ְבּתְ ׁשִ ם ּבְ ְרּתָ ּבָ ְוִדּבַ

יֶתָך  ם ַעל ְמֻזזֹות ּבֵ ין ֵעיֶניָך: ּוְכַתְבּתָ ְלאֹות ַעל ָיֶדָך. ְוָהיּו ְלטָֹטפות ּבֵ

ָעֶריָך: ּוִבׁשְ

פרשה שנייה - קבלת עול מצוות

ה ֶאְתֶכם ַהּיֹום  ר ָאֹנִכי ְמַצּוֶ ְמעּו ֶאל ִמְצֹוַתי ֲאׁשֶ ׁשְ ֹמַע ּתִ ְוָהָיה ִאם-ׁשָ

ֶכם:  ָכל-ְלַבְבֶכם ּוְבָכל ַנְפׁשְ ְלַאֲהָבה ֶאת-יהוה ֱאלֵֹהיֶכם ּוְלָעְבדֹו ּבְ

ָך  ִעּתֹו יוֶרה ּוַמְלקוׁש ְוָאַסְפּתָ ְדָגֶנָך ְוִתירׁשְ י ְמַטר-ַאְרְצֶכם ּבְ ְוָנַתּתִ

ְמרּו ָלֶכם  ָ : ִהּשׁ ָבְעּתָ ָך ְוָאַכְלּתָ ְוׂשָ ְדָך ִלְבֶהְמּתֶ ׂשָ ב ּבְ י ֵעׂשֶ ְוִיְצָהֶרָך: ְוָנַתּתִ

ֲחִויֶתם ָלֶהם:  ּתַ ם ֱאלִהים ֲאֵחִרים ְוִהׁשְ ם ַוֲעַבְדּתֶ ה ְלַבְבֶכם ְוַסְרּתֶ ן ִיְפּתֶ ּפֶ

ַמִים ְולא-ִיְהֶיה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה לא  ָ ֶכם ְוָעַצר ֶאת-ַהּשׁ ְוָחָרה ַאף-יהוה ּבָ

ר יהוה ֹנֵתן  ם ְמֵהָרה ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאׁשֶ ן ֶאת-ְיבּוָלּה ַוֲאַבְדּתֶ ִתּתֵ

ם ֹאָתם  ְרּתֶ ֶכם ּוְקׁשַ ה ַעל-ְלַבְבֶכם ְוַעל-ַנְפׁשְ ָבַרי ֵאּלֶ ם ֶאת ּדְ ְמּתֶ ָלֶכם: ְוׂשַ

ֵניֶכם  ם אָתם ֶאת-ּבְ ְדּתֶ ין ֵעיֵניֶכם: ְוִלּמַ ְלאֹות ַעל-ֶיְדֶכם ְוָהיּו ְלטֹוָטֹפת ּבֵ

ם  ָך ּוְבקּוֶמָך: ּוְכַתְבּתָ ְכּבְ ֶרְך ּוְבׁשָ ָך ַבּדֶ ֵביֶתָך ּוְבֶלְכּתְ ָך ּבְ ְבּתְ ׁשִ ם. ּבְ ר ּבָ ְלַדּבֵ

ָעֶריָך:  יֶתָך ּוִבׁשְ  ַעל ְמזּוזות ּבֵ

ע יהוה  ּבַ ר ִנׁשְ ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם ַעל ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ

ַמִים ַעל-ָהָאֶרץ: ָ יֵמי ַהּשׁ ַלֲאבֵֹתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם ּכִ

שם

דברים 1



12

פרשה שנייה חליפית

ֶות ְוֶאת- ים ְוֶאת-ַהּטֹוב ְוֶאת-ַהּמָ י ְלָפֶניָך ַהּיֹום ֶאת-ַהַחּיִ ְרֵאה ָנַתּתִ

ְדָרָכיו  ָך ַהּיֹום ְלַאֲהָבה ֶאת-יהוה ֱאלֶֹהיָך ָלֶלֶכת ּבִ ר ָאֹנִכי ְמַצּוְ ָהָרע: ֲאׁשֶ

ָטיו ְוָחִייָת ְוָרִביָת ּוֵבַרְכָך יהוה ֱאלֶֹהיָך  ּפָ ֹמר ִמְצוֹ ָתיו ְוֻחּקָֹתיו ּוִמׁשְ ְוִלׁשְ

ָמע  ּה: ְוִאם-ִיְפֶנה ְלָבְבָך ְולֹא ִתׁשְ ּתָ ה ְלִרׁשְ ּמָ ה ָבא-ׁשָ ר-ַאּתָ ָאֶרץ ֲאׁשֶ ּבָ

י  י ָלֶכם ַהּיֹום ּכִ ְדּתִ ם: ִהּגַ ֲחִויָת ֵלאלִֹהים ֲאֵחִרים ַוֲעַבְדּתָ ּתַ ְחּתָ ְוִהׁשְ ְוִנּדַ

ה עֵֹבר ֶאת- ר ַאּתָ ָאבֹד ּתֹאֵבדּון: לֹא-ַתֲאִריֻכן ָיִמים ַעל-ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ

ַמִים ְוֶאת- ָ ּה: ַהִעדִֹתי ָבֶכם ַהּיֹום ֶאת-ַהּשׁ ּתָ ה ְלִרׁשְ ּמָ ן ָלבֹוא ׁשָ ְרּדֵ ַהּיַ

ים  ַחּיִ ָלָלה ּוָבַחְרּתָ ּבַ ָרָכה ְוַהּקְ י ְלָפֶניָך ַהּבְ ֶות ָנַתּתִ ים ְוַהּמָ ָהָאֶרץ ַהַחּיִ

קֹלֹו  ֹמַע ּבְ ה ְוַזְרֶעָך: ְלַאֲהָבה ֶאת-יהוה ֱאלֶֹהיָך ִלׁשְ ְחֶיה ַאּתָ ְלַמַען ּתִ

ע  ּבַ ר ִנׁשְ ֶבת ַעל-ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ יָך ְוֹאֶרְך ָיֶמיָך ָלׁשֶ י הּוא ַחּיֶ ּוְלָדְבָקה-בֹו ּכִ

יהוה ַלֲאבֶֹתיָך ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב ָלֵתת ָלֶהם: 

פרשה שלישית - פרשת ציצית ויציאת מצרים 

ָרֵאל ְוָאַמְרּתָ ֲאֵלֶהם  ֵני ִיׂשְ ר ֶאל-ּבְ ּבֵ אֹמר: ּדַ ה ּלֵ ַוּיֹאֶמר יהוה ֶאל-ֹמׁשֶ

ָנף  ְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ְלדֹרָֹתם ְוָנְתנּו ַעל-ִציִצת ַהּכָ ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל ּכַ

ל-ִמְצוֹ ת  ם ֶאת-ּכָ ֵכֶלת: ְוָהָיה ָלֶכם ְלִציִצת ּוְרִאיֶתם ֹאתֹו ּוְזַכְרּתֶ ִתיל ּתְ ּפְ

ר- יֶתם ֹאָתם ְולֹא-ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם ֲאׁשֶ יהוה ַוֲעׂשִ

ל-ִמְצו ָֹתי ִוְהִייֶתם  יֶתם ֶאת-ּכָ רּו ַוֲעׂשִ ְזּכְ ם זִֹנים, ַאֲחֵריֶהם: ְלַמַען ּתִ ַאּתֶ

ר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ  ים ֵלאלֵֹהיֶכם: ֲאִני יהוה ֱאלֵֹהיֶכם ֲאׁשֶ ְקדֹׁשִ

ִמְצַרִים ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאלִֹהים ֲאִני יהוה ֱאלֵֹהיֶכם:

כשמתפללים בציבור הש"ץ מסיים: 

יהוה ֱאלֵהיֶכם ֱאֶמת.

שם ל 

במדבר טו
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איוב ט

ברכת ›גאולה‹ - הברכה הראשונה שלאחר קריאת שמע

י הּוא יהוה ֱאלֵֹהינּו ְוֵאין זּוָלתֹו,  ם ָעֵלינּו, ּכִ ל זֹאת ְוַקּיָ ֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה ּכָ

ל  ף ּכָ נּו ַהּגֲאֵלנּו ִמּכַ ד ְמָלִכים, ַמְלּכֵ ָרֵאל ַעּמֹו. ַהּפֹוֵדנּו ִמּיַ ַוֲאַנְחנּו ִיׂשְ

ר.  ה ְגדֹלֹות ַעד ֵאין ֵחֶקר, ְוִנְפָלאֹות ַעד ֵאין ִמְסּפָ ֶהָעִריִצים. העֹׂשֶ

ִמְצָרִים  ים ּבְ נּו ִנּסִ ה ּלָ ים, ְולא ָנַתן ַלּמוט ַרְגֵלנּו: ָהעֹוׁשֶ ַחּיִ נּו ּבַ ם ַנְפׁשֵ ַהּשָׂ

ָרֵאל ִמּתוָכם  ֵני ָחם. ַוּיֹוִציא ֶאת ַעּמו ִיׂשְ ַאְדַמת ּבְ אֹותֹות ַוּמֹוְפִתים ּבְ

ְלֵחרּות עֹוָלם. 

יָעם  ה ׁשֹוְפִטים ְלהֹוׁשִ בּול ָקְדׁשֹו, ִצּוָ ר ַלֲהִביאֹו ֶאל ּגְ ְדּבָ ּמִ ַהּמֹוִליְך ַעמֹו ּבַ

ץ ִנָדָחיו  ין ַהּגֹוִים ּוְמַקּבֵ ָרֵאל ּבֵ ָזֵרה ִיׂשְ יָבם ֵאָליו. ַהּמְ ּוְנִביִאים ַלֲהׁשִ

ִתְמרֹות  ׁש ֵמאֹות ִרּבֹוא ּבְ ֵגיא ַצְלָמֶות, שֵֹ י ָהְלכּו ּבְ ם ּכִ רֹוֶעה ֶעְדרֹו. ּגַ ּכְ

אּוָלתֹו ֶהְרָאה ָלֶהם ַוְיִביֵאם  ֵלָטָתם, ֵראִשית ּגְ ֵאִרית ּפְ ָקד ֶאת ׁשְ ן, ּפָ ָעׁשָ

ַהר ַנֲחָלתֹו.  ֵעם ּבְ ַוִיּטָ

ה  רּוְך ַאָתּ ּנּו«: ָבּ י ָפָדה יהוה ֶאת ַיֲעקֹב, ּוְגָאלֹו ִמַיּד ָחָזק ִמֶמּ ונאמר: »ִכּ

ָרֵאל: יהוה, גוֵׁאל ִיְשׂ

נוסח חליפי לברכת גאולה

י הּוא ה‹ ֱאלֵֹהינּו ְוֵאין זּוָלתֹו,  ם ָעֵלינּו, ּכִ ל זֹאת, ְוַקּיָ ֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה ּכָ

ל  ף ּכָ נּו ַהּגֹוֲאֵלנּו ִמּכַ ד ְמָלִכים, ַמְלּכֵ ָרֵאל ַעּמֹו. ַהּפֹוֵדנּו ִמּיַ ַוֲאַנְחנּו ִיׂשְ

נּו,  מּול ְלָכֹל ֹאְיֵבי ַנְפׁשֵ ם ּגְ ּלֵ ֵרינּו, ְוַהְמׁשַ ְפָרע ָלנּו ִמּצָ ֶהָעִריִצים. ָהֵאל ַהּנִ

נּו  ם ַנְפׁשֵ ר. ַהּשָׂ ה ְגדֹלֹות ַעד ֵאין ֵחֶקר, ְוִנְפָלאֹות ַעד ֵאין ִמְסּפָ ָהעֹוׂשֶ

ָרֵאל ֵמַעְבּדּות ִמְצַרִים  ים, ְולֹא ָנַתן ַלּמֹוט ַרְגֵלנּו, ַוּיֹוֵצא ֶאת ַעּמֹו ִיׂשְ ַחּיִ ּבַ

מֹו. ּוַמְלכּותֹו  חּו ְוהֹודּו ִלׁשְ ּבְ בּוָרתֹו, ׁשִ נֹוָתיו ּוָבָניו ּגְ ְלֵחרּות עֹוָלם; ְוָראּו ּבְ

ְמָחה  ׂשִ יָרה, ּבְ ָרֵאל ְלָך ָענּו ׁשִ ה, ִמְרָים ְוָכל ִיׂשְ לּו ֲעֵליֶהם, ֹמׁשֶ ְבָרצֹון ִקּבְ

ם: ה, ְוָאְמרּו ֻכּלָ ַרּבָ

ה ֶפֶלא: ּקֶֹדׁש, נֹוָרא ְתִהּלֹות עֹׂשֵ ר ּבַ ֹמָכה ֶנְאּדָ ֵאִלים ה‹, ִמי ּכָ ִמי ָכֹמָכה ּבָ

ה, ֶזה ֵאִלי ָענּו ְוָאְמרּו: ָך, ּבֹוֵקַע ָים ִלְפֵני ֹמׁשֶ ַמְלכּוְתָך ָראּו ַעּמֶ

ה‹ ִיְמלְֹך ְלעֹוָלם ָוֶעד:

ה ה‹,  רּוְך ַאּתָ ּנּו. ּבָ ד ָחָזק ִמּמֶ י ָפָדה ה‹ ֶאת ַיֲעקֹב, ּוְגָאלֹו ִמּיַ ְוֶנֱאַמר, ּכִ

ָרֵאל. ַאל ִיׂשְ ּגָ

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

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

ירמיהו לא
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ברכת ›השכיבנו‹ -הברכה השנייה שלאחר קריאה שמע 

ים. ּוְפרֹׂש ָעֵלינּו  נּו ְלַחּיִ לֹום, ְוַהֲעִמיֵדנּו ַמְלּכֵ יֵבנּו יהוה ֱאלֵֹהינּו ְלׁשָ ּכִ ַהׁשְ

ֶמָך.  יֵענּו ְלַמַען ׁשְ ָפֶניָך, ְוהֹוׁשִ ֵעָצה טֹוָבה ִמּלְ ֵננּו ּבְ לֹוֶמָך, ְוַתּקְ ת ׁשְ ֻסּכַ

ֶבר ְוֶחֶרב ְוָרָעב ְוָיגֹון, והרחק ממנו  ֲעֵדנּו, ְוָהֵסר ֵמָעֵלינּו אֹוֵיב ּדֶ ְוָהֵגן ּבַ

עון ופשע.

ֹמר ֵצאֵתנּו  ה. ּוְשׁ י ֵאל ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאָתּ יֵרנּו. ּכִ ְסּתִ ָנֶפיָך ּתַ ּוְבֵצל ּכְ

ה ְוַעד עֹוָלם.  לֹום ֵמַעָתּ ּובֹוֵאנּו ְלַחִיים ּוְלָשׁ

ָרֵאל ָלַעד:  ה יהוה, ׁשֹוֵמר ֶאת ַעּמֹו ִיְשׂ רּוְך ַאָתּ ָבּ

חצי קדיש

ְרעּוֵתיּה, ְוַיְמִליְך  י ְבָרא ּכִ ָעְלָמא ּדִ א, ּבְ ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁשְ ל ְוִיְתַקּדַ ּדַ ִיְתּגַ

ֲעָגָלא ּוִבְזַמן  ָרֵאל, ּבַ ית ִיׂשְ י ְדכל ּבֵ יכון ּוְביוֵמיכון ּוְבַחּיֵ ַחּיֵ ַמְלכּוֵתיּה ּבְ

 ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן. 

א:  א ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ ֵמּה ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ

ל  ה ְוִיְתַהּלָ ר ְוִיְתַעּלֶ א ְוִיְתַהּדָ ַאר ְוִיְתרוַמם ְוִיְתַנּשֵׂ ח ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ ַרְך ְוִיׁשְ ִיְתּבָ

ָחָתא  ּבְ ׁשְ יָרָתא. ּתִ ְרָכָתא ְוׁשִ ל ּבִ א ִמן ּכָ ִריְך הּוא, ְלֵעיּלָ א ּבְ ֻקְדׁשָ ֵמיּה ּדְ ׁשְ

ָעְלָמא, ְוִאְמרּו: ָאֵמן: ֲאִמיָרן ּבְ ְוֶנָחָמָתא, ּדַ

תפילת עמידה

ֶתָך: ִהּלָ יד ּתְ ח. ּוִפי ַיּגִ ְפּתַ ָפַתי ּתִ ֲאדָני, ׂשְ

א.   אבות ואמהות 

ה יהוה, ֱאלֵֹהינּו ֵוֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו, ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם  רּוְך ַאּתָ ּבָ

ּבֹור  דֹול ַהּגִ ָרה ִרְבָקה ָרֵחל ְוֵלָאה, ָהֵאל ַהּגָ ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב ֱאלֵֹהי ׂשָ

ְוַהּנֹוָרא, ֵאל ֶעְליֹון, ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים, ְוקֹוֵנה ַהּכל, ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי 

ַאֲהָבה. ֶמֶלְך עוֵזר  מֹו ּבְ ה ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען ׁשְ ָאבֹות ּוֵמִביא ְגֻאָלּ

ָרה.  ה יהוה, ָמֵגן ַאְבָרָהם ֹופֹוֵקד ׂשָ רּוְך ַאּתָ יַע ּוָמֵגן. ּבָ ּומוׁשִ

תהילים נא
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ב.    גבורות 

יַע. מֹוִריד  ה, ַרב ְלהֹוׁשִ יל ַאף ְמרֹוֵמם ַאּתָ ּפִ ּבֹור ְלעֹוָלם ֲאדָֹני, ַמׁשְ ה ּגִ ַאּתָ

ים, סֹוֵמְך נוְפִלים,  ַרֲחִמים ַרּבִ ה ַהּכֹל ּבְ ֶחֶסד, ְמַחּיֶ ים ּבְ ל ַחּיִ ל. ְמַכְלּכֵ ַהּטָ

ֵני ָעָפר. ִמי ָכמֹוָך  ם ֱאמּוָנתֹו ִליׁשֵ יר ֲאסּוִרים, ּוְמַקּיֵ ְורֹוֵפא חֹוִלים, ּוַמּתִ

ה ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה.  בּורֹות ּוִמי דֹוֶמה ָלְך, ֶמֶלְך ֵמִמית ּוְמַחּיֶ ַעל ּגְ ּבַ

ה ַהּכֹל: ה יהוה, ְמַחּיֵ רּוְך ַאּתָ ל ַחי. ּבָ ה ְלַהֲחיֹות ּכָ ְוֶנֱאָמן ַאּתָ

ג.   קדושת השם    

ה  רּוְך ַאּתָ ָלה. ּבָ ָכל יֹום ְיַהְללּוָך ּסֶ ים ּבְ ְמָך ָקדֹוׁש, ּוְקדוׁשִ ה ָקדוׁש ְוׁשִ ַאּתָ

דוׁש: יהוה, ָהֵאל ַהּקָ

ד.  דעת  

יָנה  ָך ָחְכָמה ּבִ נּו ֵמִאּתְ יָנה. ָחּנֵ ד ֶלֱאנוׁש ּבִ ַעת ּוְמַלּמֵ ה חֹוֵנן ְלָאָדם ּדַ ַאּתָ

ַעת:  ה יהוה, חֹוֵנן ַהּדָ רּוְך ַאּתָ ל. ּבָ ּכֵ ְוַהׂשְ

ה.  תשובה 

ֵלָמה  ְתׁשּוָבה ׁשְ יֵבנּו ְלתֹוָרֶתָך, ְוָקְרֵבנּו ַלֲעבֹוָדֶתָך, ְוַהֲחִזיֵרנּו ּבִ ֲהׁשִ

ְתׁשּוָבה:  ה יהוה, ָהרֹוֶצה ּבִ רּוְך ַאּתָ ְלָפֶניָך. ּבָ

ו.   סליחה 

רּוְך  ה. ּבָ י מֹוֵחל ְוסֹוֵלח ָאּתָ ְענּו, ּכִ י ָפׁשָ י ָחָטאנּו, ְמַחל ָלנּו ּכִ ְסַלח ָלנּו ּכִ

ה ִלְסלֹוַח:  ְרּבֶ ה יהוה, ַחּנּון ַהּמַ ַאּתָ

ז.   גאולה

י ּגֹוֵאל ָחָזק  ֵלָמה, ּכִ ה ׁשְ ֻאּלָ ְגָאֵלנּו ְמֵהָרה ּגְ ְרֵאה ְבָעְנֵינּו, ְוִריָבה ִריֵבנּו, ּוְ

ָרֵאל:   ה יהוה, ּגֹוֵאל ִיׂשְ רּוְך ַאּתָ ה. ּבָ ָאּתָ

ח.   רפואה

ה, ְוַהֲעֶלה  ֵתנּו ָאּתָ י ְתִהּלָ ָעה, ּכִ ׁשֵ יֵענּו ְוִנּוָ ְרָפֵאנּו יהוה ְוֵנָרֵפא. הוׁשִ

ה.  י ֵאל ֶמֶלך רֹוֵפא ֶנֱאָמן ְוָרֲחָמן ָאּתָ ֵלָמה ְלָכל ַמּכֹוֵתינּו, ּכִ ְרפּוָאה ׁשְ

ה יהוה, רֹוֵפא חֹוִלים:  רּוְך ַאּתָ ּבָ
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ט.  ברכת השנים

בּוָאָתּה  ל־ִמיֵני ְתּ ָנה ַהֹזּאת ְוֶאת ָכּ ׁ ֵרְך ָעֵלינּו ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ֶאת ַהָשּ ָבּ

ָנֵתנּו  ֵענּו ִמּטּוָבה, ּוָבֵרְך ׁשְ ּבְ ֵני ָהֲאָדָמה ְוׂשַ ל־ְפּ ְלטֹוָבה. ְוֵתן ְבָרָכה ַעל ָכּ

ִנים:  ָ ה יהוה, ְמָבֵרְך ַהּשׁ רּוְך ַאּתָ ִנים ַהּטֹובֹות. ּבָ ָ ּשׁ ּכַ

י.   קיבוץ גלויות

ע  ֵחנּו ֵמַאְרּבַ ץ ִנּדָ ֻלּיֹוֵתינּו ְוַקּבֵ ץ ּגָ א ֵנס ְלַקּבֵ דֹול ְלֵחרּוֵתנּו, ְוׂשָ ׁשֹוָפר ּגָ ַקע ּבְ ּתְ

ָרֵאל: ץ ִנְדֵחי ַעּמֹו ִיׂשְ ה יהוה, ְמַקּבֵ רּוְך ַאּתָ ְנפֹות ָהָאֶרץ ְלַאְרֵצנּו. ּבָ ּכַ

יא.   השבת המשפט

ּנּו ָיגֹון  ה. ְוָהֵסר ִמּמֶ ִחּלָ ַבּתְ ָבִראׁשֹוָנה, ְויֹוֲעֵצינּו ּכְ יָבה ׁשֹוְפֵטינּו ּכְ ָהׁשִ

ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים, ְוַצְדֵקנּו  ָך. ּבְ ה יהוה ְלַבּדְ ַוֲאָנָחה, ּוְמלֹוְך ָעֵלינּו ַאּתָ

ט:  ּפָ ה יהוה,  ֶמֶלְך אֹוֵהב ְצָדָקה ּוִמׁשְ רּוְך ַאּתָ ט: ּבָ ּפָ ׁשְ ִמּ ּבָ

יב.   על הרשעה

ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו.  ְכִניע ּבִ דֹון ּתַ ָעה ֹתאֵבד ְוַהּזָ ָהּתֹוִעים ֵאֶליָך ָיׁשּובּו, ְוָכל ָהִרׁשְ

ברכת נחם ליום הזיכרון לשואה ולגבורה

מוסיפים את אחד מנוסחי הברכה:

נוסח ב: נוסח א: 

ָרֵאל,  ָך ִיׂשְ ַנֵחם ה‹ ֱאלֵֹהינּו, ֶאת ַעּמְ

ל ֵמֵאׁש,  ֵליָטה, אּוד ֻמּצָ ְשֵאִרית ַהּפְ

ָגלּוָתם  ַטח ּבְ ֶשֶבת ֲאבֹוֵתינּו ּבֶ י ּבְ ּכִ

ָקם ֲעֵליֶהם ׂשֹוֵנא ַאְכָזר ִמּכֹל, ּגֹוי ַעז 

ר  א ָפִנים ְלָזֵקן, ְוַנַעַ ָׂ ר לֹא ִיִשּ ִנים ֲאׁשֶ ּפָ

ַמר: »ְלכּו ְוַנְכִחיֵדם ִמּגֹוי  לֹא ָיחֹן, ְוְאָ

י  י ִלּבִ ָרֵאל עֹוד«. ִלּבִ ם ִיׂשְ ֵכר ׁשֵ ְולֹא ִיּזָ

ַעל ַחְלֵליֶהם, ֵמַעי ֵמַעי ַעל ַחְלֵליֶהם - 

ָנה.  ֵחם, ָעַלי ָהיּו ֻכּלָ י ְלִהּנָ ּוֵמֲאָנה ַנְפׁשִ

י ֵכן ְוַלְמרֹות ַהּכֹל »ֵנַצח  ְוַאף ַעל ּפִ

ר«.    ּקֵ ָרֵאל לֹא ְיׁשַ ִיׂשְ

ַנֵחם ה‹ ֱאלֵֹהינּו ֶאת 

ָרֵאל ָהָאֵבל ַעל  ָך ִיׂשְ ַעּמְ

ִנְסּפּו  ָניו ּוְבנֹוָתיו ׁשֶ ּבָ

ָרֵאל  ְוַעל ְקִהּלֹות ִיׂשְ

ה  ְבּכֶ ַמר ּתִ ְחֱרבּו. ִצּיֹון ּבְ ּנֶ ׁשֶ

ן קֹוָלּה.  ּתֵ ַלִים ּתִ ִוירּוׁשָ

י ַעל ַחְלֵליֶהם. ֵמַעי  ִלּבִ

ה ה‹  י ַאּתָ ַעל ַחְלֵליֶהם. ּכִ

ּפֹת  ל, ֵמַאׁשְ ֵהַקְמּתָ ֵמָעָפר ּדָ

ֵהַרְמּתָ ֶאְביֹון ּוִבְרצֹוְנָך 

ֶהֱעַמְדּתָ ְלַהְרֵרינּו עֹז.

ע ּוַמְכִניַע ָזדֹון:  ה יהוה, ׁשוֵבר ֶרׁשָ רּוְך ַאּתָ ּבָ

נוסח א:
מתוך  סידור 
התפילה 
של התנועה 
המסורתית

נוסח ב:
הרב יהורם 
מזור



17

יג.   על הצדיקים 

ֵליַטת  ָרֵאל, ְוַעל ּפְ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ יִקים ְוַעל ַהֲחִסיִדים, ְוַעל ִזְקֵני ַעּמְ ּדִ ַעל ַהּצַ

ֶדק ְוָעֵלינּו, ֶיֱהמּו ָנא ַרֲחֶמיָך יהוה ֱאלֵֹהינּו,  ֵרי ַהּצֶ ית סֹוְפֵריֶהם, ְוַעל ּגֵ ּבֵ

ֶהם,  ים ֶחְלֵקנּו ִעּמָ ֱאֶמת, ְוׂשִ ְמָך ּבֶ ׁשִ ָכר טֹוב ְלָכל ַהּבֹוְטִחים ּבְ ְוֵתן ׂשָ

ָען ּוִמְבָטח  ה יהוה, ִמׁשְ רּוְך ַאּתָ ָטְחנּו: ּבָ י ְבָך ּבָ ּוְלעֹוָלם לֹא ֵנבֹוׁש ּכִ

יִקים:  ּדִ  ַלּצַ

יד.   בניין ירושלים 

ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו  , ּוְבֵנה אוָתּה ּבִ ְרּתָ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ַלִים ִעיְרָך ּכַ תֹוְך ְירּוׁשָ כֹן ּבְ ׁשְ

ָלִים: ה יהוה, ּבֹוֵנה ְירּוׁשָ רּוְך ַאּתָ ְנַין עֹוָלם, ּבָ ּבִ

טו.   ישועה 

רּום  ָך ּתָ ָקף", ְוֶקֶרן ַעּמְ ַמִים ִנׁשְ ָ ְצָמח ְוֶצֶדק ִמּשׁ "ֱאֶמת ֵמֶאֶרץ ּתִ

ה יהוה, ַמְצִמיַח ֶקֶרן  רּוְך ַאּתָ ל ַהיֹום. ּבָ ינּו ּכָ י ִליּשּוָעְתָך ִקּוִ יׁשּוָעְתָך, ּכִ ּבִ

ְישּוָעה:

טז.   שומע תפילה

ַרֲחִמים ּוְבָרצֹון  ל ּבְ ַמע קוֵלנּו יהוה ֱאלֵֹהינּו, חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו, ְוַקּבֵ ׁשְ

נּו  ָפֶניָך ַמְלּכֵ ה, ּוִמּלְ ִפּלֹות ְוַתֲחנּוִנים ָאּתָ י ֵאל ׁשֹוֵמַע ּתְ ֵתנּו, ּכִ ִפּלָ ֶאת ּתְ

ה יהוה,  רּוְך ַאּתָ ה. ּבָ ל ּפֶ ת ּכָ ִפיּלַ ה ׁשֹוֵמע ּתְ י ַאּתָ יֵבנּו,  ּכִ ׁשִ ֵריָקם ַאל ּתְ

ִפיָלה:  ׁשֹוֵמע ּתְ

יז.   עבודה 

ל, ּוְתִהי  ַאֲהָבה ְתַקּבֵ ָתם ּבְ ָרֵאל, וְתִפּלָ ָך ִיׂשְ ַעּמְ ְרֵצה יהוה ֱאלֵֹהינּו ּבְ

ָרֵאל  ִמיד ֲעבֹוַדת ִיְשׂ ָך. ּוְתִהי ְלָרצֹון ָתּ ָרֵאל ַעּמֶ ִמיד ֲעבֹוַדת ִיׂשְ ְלָרצֹון ּתָ

ׁשּוְבָך  ָלִים. ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו ְבּ ירּוׁשָ ִציֹון, ְוַיַעְבדּוָך ֲעָבֶדָך ּבִ כֹן ּבְ ָך. ּוׁשְ ַעֶמּ

ִכיָנתֹו ְוַעּמֹו ְלִצּיֹון: ֲחִזיר ְשׁ ה יהוה ַהַמּ רּוְך ַאּתָ ַרֲחִמים. ּבָ ְלִצּיֹון ְבּ

יח.   הודאה 

ה הּוא יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵוֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו ְוִאּמֹוֵתינּוּ,  ַאּתָ מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך ׁשֶ

ֶתָך  ִהּלָ ר ּתְ ה הּוא ְלדֹור ָודֹור. נֹוֶדה ְלָך ּוְנַסּפֵ ֵענּו ַאּתָ ינּו, ָמֵגן ִיׁשְ צּור ַחּיֵ

יָך  קּודֹות ָלְך, ְוַעל ִנּסֶ מֹוֵתינּו ַהּפְ ָיֶדָך, ְוַעל ִנׁשְ סּוִרים ּבְ ינּו ַהּמְ ַעל ַחּיֵ

ָכל  ּבְ נּו, ׁשֶ ָכל יֹום ִעּמָ ּבְ נּו, ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוטֹובוֶתיָך ׁשֶ ָכל יֹום ִעּמָ ּבְ ׁשֶ

תהילים פה
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ברכות יז

שם יט

תהלים ס

י לֹא  י לֹא ָכלּו ַרֲחֶמיָך, ְוַהְמַרֵחם, ּכִ ֵעת, ֶעֶרב ָובֶֹקר ְוָצֳהָרִים. ַהּטֹוב, ּכִ

ינּו ָלְך:  י ֵמעֹוָלם ִקּוִ ַתּמּו ֲחָסֶדיָך, ּכִ

ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד. ְוָכל  נּו ּתָ ְמָך ַמְלּכֵ א ׁשִ ַרְך ְוִיְתרוָמם ְוִיְתַנּשֵׂ ם ִיְתּבָ ּלָ ְוַעל ּכֻ

ֱאֶמת, ָהֵאל ְיׁשּוָעֵתנּו ְוֶעְזָרֵתנּו  ְמָך ּבֶ ָלה, ִויַהְללּו ֶאת ׁשִ ים יֹודּוָך ּסֶ ַהַחּיִ

ְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות:  ה יהוה, ַהּטֹוב ׁשִ רּוְך ַאּתָ ֶסָלה. ּבָ

יט.   ברכת שלום 

ה הּוא ֶמֶלְך ָאדֹון ְלָכל  י ַאּתָ ים ְלעֹוָלם. ּכִ ׂשִ ָך ּתָ ָרֵאל ַעּמְ לֹום ָרב ַעל ִיׂשְ ׁשָ

ָכל ֵעת  ים ּבְ ל ָהַעּמִ ָרֵאל ְוֶאת ּכָ ָך ִיׂשְ ֵעיֶניָך ְלָבֵרְך ֶאת ַעּמְ לֹום. ְוטֹוב ּבְ ָ ַהׁשּ

לֹום:  ָ ה ַהׁשּ ה יהוה, עֹוׂשֵ רּוְך ַאּתָ לֹוֶמָך. ּבָ ׁשְ ָעה ּבִ ּוְבָכל ׁשָ

בתר צלותא – תפילת מר, בנו של רבינא 

י ִתּדֹום,  ר ִמְרָמה, ְוִלְמַקְלַלי ַנְפׁשִ ּבֵ ָפַתי ִמּדַ ֱאלַֹהי, ְנצֹור ְלׁשֹוִני ֵמָרע ְוׂשְ

י.  ְרּדֹוף ַנְפׁשִ תֹוָרֶתָך, ְוְבִמְצֹוֶתיָך ּתִ י ּבְ ַתח ִלּבִ ְהֶיה. ּפְ ָעָפר ַלּכֹל ּתִ י ּכֶ ְוַנְפׁשִ

בֹוָתם.  ִבים ָעַלי ָרָעה, ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמְחׁשְ ְוָכל ַהחֹוׁשְ

ה ְלַמַען  ה ְלַמַען ּתֹוָרָתְך, ֲעׂשֵ ה ְלַמַען ְיִמיָנְך, ֲעׂשֵ ָמְך, ֲעׂשֵ ה ְלַמַען ׁשְ ֲעׂשֵ

יָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנִני:  ָתְך. ְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיָך הוׁשִ ָ ְקֻדּשׁ

י ְלָפֶניָך, יהוה צּוִרי ְוֹגֲאִלי.  ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

ָרֵאל ְוַעל  ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו, ְוַעל ּכָ ה ׁשָ ְמרֹוָמיו, הּוא ַיֲעׂשֶ לֹום ּבִ ה ׁשָ עֹוׂשֶ

ֵבל ְוִאְמרּו: ָאֵמן:  ֵבי ּתֵ ל יֹוׁשְ ּכָ
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משה בסוק

אברהם 
שלונסקי

הקדמות לתפילה אישית
אחד או יותר מן המקראות הבאים ניתנים לקריאה ככוונה לפני 

התפילה האישית:

א. תפילה

ְמחּו ִלְצֹמַח ָ ׂשּ ל ּכָנַפִים ׁשֶ ַעל ָכּ
יהּו עּוף;  ְולֹא ִהְגּבִ

ֹמַח ר ִהְמִריא ִלׂשְ יל ֲאׁשֶ ַעל ּגִ
ְוָצַנח ָערּוף – 

ה.  ִפיּלָ י, ּתְ ִאי, ַנְפׁשִ ׂשְ
ר ָנַפל ַעל ֶסַלע –  ל ֲחלֹום ֲאׁשֶ ַעל ּכָ

ּתֹוֵקק;  לּוי-ֵעיַנִים, ִמׁשְ ּגְ
ֶפֶלא ים ּכְ ְרַחּקִ ּמֶ ן ּבַ ִהְתַנּגֵ יר, ׁשֶ ַעל ׁשִ

ָחֵנק –  ַוּיֵ
ה. ִפיּלָ י, ּתְ ִאי, ַנְפׁשִ ׂשְ

א ַנְפׁשֹו ְלֵהָעלֹות  ר ָנׂשָ ל ֲאׁשֶ ַעל ּכָ
ָכא;  ֶעֶמק-ַהּבָ ּבְ

לֹות ׁש ְלִהּגָ ּקֵ ר ּבִ ל ֲאׁשֶ ַעל ּכָ
ְולֹא ָזָכה – 

ה. ִפיּלָ י, ּתְ ִאי, ַנְפׁשִ ׂשְ

ב. נדר

כֹול  ְ ָראּו ֶאת ַהׁשּ ַעת ֵעיַני ׁשֶ ַעל ּדַ

חֹוח, ָ י ַהׁשּ ְוָעְמסּו ְזָעקֹות ַעל ִלּבִ

הֹורּוִני ִלְמֹחל, ַעת ַרֲחֵמי ׁשֶ ַעל ּדַ

ְסלַֹח, -  ָאְימּו ִמּלִ אּו ָיִמים ׁשֶ ַעד ּבָ

ֶדר: ִלְזּכֹר ֶאת ַהּכֹל. י ַהּנֵ ָנַדְרּתִ

ּכַֹח.  ִלְזּכֹר – ְוָדָבר לֹא ִלׁשְ

ִשיִרי, ּכֹח – ַעד ּדֹור ֲעֶׂ ָבר לֹא ִלׁשְ ּדָ

ַהם, ּלָ ם, ַעד ּכֻ ּלָ ַעד ׁשְֹך ֶעְלּבֹוַני ַעד ֻכּ

ְבֵטי מּוָסִרי.  ל ׁשִ ֲעֵדי ְיֻכּלּו ּכָ

ַעם,  קֹוָנם ִאם ָלִריק ַיֲעבֹר ֵליל ַהּזָ

קֹוָנם ִאם ַלּבֶֹקר ֶאְחזֹר ְלסּוִרי 

ַעם. ם ַהּפָ ּוְמאּום לֹא ֶאְלַמד ּגַ
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דן פגיס

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

רֹון ֶהָחתּום ּקָ רֹון ּבַ ִעּפָ תּוב ּבְ ג. ּכָ

ה לֹוַח ַהּזֶ ׁשְ ּמִ אן ּבַ ּכָ

ה ֲאִני ַחּוָ

ִני ִעם ֶהֶבל ּבְ

דֹול ִני ַהּגָ ְראּו ֶאת ּבְ ִאם ּתִ

ן ָאָדם ַקִין ּבֶ

ֲאִני ידּו לֹו ׁשֶ ּגִ ּתַ

 - - ה  י מ ו ד ב ת  י ש י א ה  ל י פ ת  - -  

ֵאִלי, ֵאִלי. 
ֵמר ְלעֹוָלם, א ִיָגּ לֹּ ֶשׁ

ִים, ל ַהַמּ רּוׁש ֶשׁ ַהחֹול ְוַהָיּם, ִרְשׁ
ַמִים,  ׁ ַרק ַהָשּ ְבּ
ת ָהָאָדם. ִפַלּ ְתּ
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הקדמות לספירת העומר

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.

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 

הרב גלעד 
קריב

הרב יהוידע 
עמיר והרבה 
נעמה דפני 
קלן
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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

תּוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ל ְסִפיַרת ָהעֶֹמר ּכְ ה ׁשֶ ם ִמְצַות ֲעׂשֵ ן ְלַקּיֵ ִהְנִני מּוָכן ּוְמֻזּמָ

ּתֹוָרה:  ּבָ

נּוָפה  ת ִמּיֹום ֲהִביֲאֶכם ֶאת עֶֹמר ַהּתְ ּבָ ַ ֳחַרת ַהּשׁ ם ָלֶכם ִמּמָ ּוְסַפְרּתֶ

רּו  ְסּפְ ִביִעת ּתִ ְ ת ַהּשׁ ּבָ ַ ֳחַרת ַהּשׁ ְהֶייָנה: ַעד ִמּמָ ִמיֹמת ּתִ תֹות ּתְ ּבָ ַבע ׁשַ ׁשֶ

ים יֹום:  ֲחִמּשִׁ

ה ָיֵדינּו  ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ ִויִהי ֹנַעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ

ּכֹוְנֵנהּו: 

ן הֹוַדע. ְוָנִבא ְלַבב ָחְכָמה: ִלְמנֹות ָיֵמינּו ּכֵ

נּו ַעל  ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה יהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ְסִפיַרת ָהעֶֹמר: 

אם חל יום השואה במועדו המקורי, כ"ז ניסן: 

ה ָיִמים ָלעֶֹמר בּוַע ֶאָחד ַוֲחִמיׁשָ ֵהם ׁשָ ר יֹום ׁשֶ ֵנים ָעׁשָ ַהּיֹום ׁשֶ

אם יום השואה הוקדם ליום חמישי, כ"ו ניסן

ָעה ָיִמים ָלעֶֹמר. בּוַע ֶאָחד ְוַאְרּבָ ֵהם ׁשָ ר יֹום ׁשֶ ַהּיֹום ַאַחד ָעׂשָ

אם יום השואה נדחה ליום שני, כ"ח ניסן

ה ָיִמים ָלעֶֹמר. יׁשָ בּוע ֶאָחד ְוׁשִ ֵהם ׁשָ ר יֹום ׁשֶ ה ָעׁשָ לֹׁשָ ַהיֹום ׁשְ

ויקרא כג

תהלים צ

שם
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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.

ועל אלה אני בוכיה

קינה לזכר חורבן קהילות אשכנז בעת מסע הצלב

ל ְימֹוַתי ְוֵליַלי, ַעל  ה ָכּ י ַמִים ְוֵעיִני ְמקֹור נֹוְזַלי, ְוֶאְבֶכּ ן רֹאִשׁ ִמי ִיֵתּ

ם ֲענּו ֲאבֹוי ְואֹוי ְוַאְלַלי, ּוְבֵכן  י ְקָהַלי, ְוַאֶתּ יֵשׁ י ְועֹוָלַלי, ִויִשׁ ַחְלַלי ַטַפּ

כֹה ֶבֶכה ַרב ְוֶהֶרב. ָבּ

ָחֶרב: י ָנְפלּו ֶבּ ָרֵאל ְוַעל ַעם ְיָי ִכּ ית ִיְשׂ ַעל ֵבּ

י ָמֵרי ֵלָבב  ה ִעִמּ ֵדה בֹוִכים, ַוֲאַבֶכּ ְדַמע ֵעיִני ְוֵאְלָכה ִלי ְשׂ ְוָדמֹוַע ִתּ

ִסְפֵריֶהם ִנְכָרִכים,  ים ְבּ תּולֹות ַהָיּפֹות ִויָלִדים ָהַרִכּ בֹוִכים, ַעל ְבּ ַהְנּ

מֹו ִטיט  יִרים ְונֹוְפִכים, ְכּ ִניִנים ַסִפּ ִכים, ָאְדמּו ֶעֶצם ִמְפּ ַבח ִנְמָשׁ ְוַלֶטּ

ָקֵרב. ָלִכים, סּורּו ָטֵמא ָקְראּו ָלמֹו ִמְלּ ים ְוִנְשׁ ִשׁ חּוצֹות ִנָדּ

ָחֶרב: י ָנְפלּו ֶבּ ָרֵאל ְוַעל ַעם ְיָי ִכּ ית ִיְשׂ ַעל ֵבּ

י ֹנֵהם ְנִהימֹות, ְוֶאְקָרא ַלְמקֹוְננֹות ְוֶאל  ה ֲאִני בֹוִכָיּה ְוִלִבּ ְוַעל ֵאֶלּ

ם הֹומֹות, ֲהֵיׁש ַמְכאֹוב ְלַמְכאֹוִבי ְלַדּמֹות,  ָלּ ַהֲחָכמֹות, ֱאִלי ְוֶאְלָיה ֻכּ

ים  ִלים ֲעֻרִמּ ל ֶחֶרב ּוֵמֲחָדִרים ֵאימֹות, ֲחָלַלי ַחְלֵלי ֶחֶרב ֻמָטּ ֶכּ ַשׁ ִמחּוץ ְתּ

יָבה  סּוָחה ְלַחַיּת ֶאֶרץ ּוְבֵהמֹות, יֹוֵנק ִעם ִאיׁש ֵשׂ ְוֲעֻרּמֹות, ִנְבָלָתם ְכּ

ִלּמֹות, ַאֵיּה ֱאלֵֹהימֹו  ים ְכּ מֹו מֹוַני ּוַמְרִבּ ִעים ָבּ ֲעָלִמים ַוֲעָלמֹות, ְמַתְעְתּ

ָאְמרּו צּור ָחָסיּו בֹו ַעד מֹות...

ָחֶרב: י ָנְפלּו ֶבּ ָרֵאל ְוַעל ַעם ְיָי ִכּ ית ִיְשׂ ַעל ֵבּ

רבי יהודה 
בן קלונימוס, 
בן לקהילת 
מגנצא, היה 
עד לגזרות 
תתנ«ו )1096( 
- הפרעות 
ביהודי 
אשכנז בעת 
מסע הצלב 
הראשון.
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אלי אלי 

ִכי  י ּבְ ֱאִלי ֱאִלי ַנְפׁשִ

ָרֵאל  ת ִיׂשְ ְוַזֲעִקי ּבַ

ִחי  ִאי ְוִהְתַיּפְ ד ׂשְ ִמְסּפֵ

ָרֵאל  ִיׂשְ ָאְכָלה ָהֵאׁש ּבְ

ר הּוַכן  ַעל ֶטַבח ַעם ֲאׁשֶ

ִמים  דֹות ּדָ כֹול ַאְשׁ ִיּסּוֵרי ׁשְ

ם ַטף לֹא רּוַחם  ָזֵקן ּגַ

ִמים  ן ּתָ ַעל ֲעֵקָדה ָקְרּבָ

מּוֵלי ָחָלב  ַעל עֹוָלִלים ּגְ

ים ְלִפי צּוִרים  רּוָטּשִׁ ַהּמְ

ר ָזב  ָמם ֲאׁשֶ ְוַעל ּדָ

רֹאׁש חּוצֹות ְלֵעין הֹוִרים  ּבְ

ֹוֵממֹות  ִהּלֹות ַהּשׁ ַעל ַהּקְ

י ֵאל  ׁשֵ ן ִמְקּדְ ְוַעל חּוְרּבָ

ְלָהבֹות  ְיקּוֵדי ַלַהב ׁשַ

ָרֵאל  ִיׂשְ ֵאר ּבְ ָעֵרי ּפְ

הקינה ›אלי 
אלי‹ נתחברה 
 על ידי 
יהודה לייב 
ביאלר )ורשה 
)1945

עּו  ר ִנְגּדְ ֲעֵלי ּדֹורֹות ֲאׁשֶ

ִנים  ֵמי ּבָ ֵמי ָאבֹות ַעל ּדְ ּדְ

ְועּו  ּמּו ּגָ ִביץ ּתַ ֵגיא אֹוׁשְ ּבְ

ִנים  ְבׁשָ ֲעֵלי מֹוְקדֹות ַהּכִ

ק  לּוִאים ֲחגּוֵרי ׂשַ ֲעֵלי ּכְ

ִרְבבֹוֵתיֶהם  ים ּבְ ַמּקִ ַהּנְ

ִליְנִקי ּוַמְיָדֶנק  ְטֶרּבְ ּבִ

ְוֵאין ְמַלֵקט ַעְצמֹוֵתיֶהם 

ֲעֵלי ְקרֹונֹות ְצפּוֵפי ָאָדם 

ְפִרית ָוִסיד  דּו ּגָ ר רּוּפְ ֲאׁשֶ

ם  ְכלֹות ַנְפׁשָ ַצֵחי ָצָמא ּכִ

יט  ָצֲעקּו ַמִים ְוֵאין מֹוׁשִ

ר עּוְלפּו  נֹות ֲאׁשֶ ֲעֵלי ּבָ

ְלחּו ָיָדן  ן ׁשָ ַנְפׁשָ ַרְעיֹות ּבְ

יו ִנְסּפּו  הֹורֹות ַיְחּדָ צ«ג ַהּטְ

בֹוָדן  ְולֹא חּוַלל ּתֹם ּכְ
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ָלִגים  דֹות ׁשְ ׂשְ ֲעֵלי ְקפּוִאים ּבִ

ֵחיק ִאָמהֹות  ים ּבְ ְיָלִדים ַרּכִ

ֹוֲאִגים  ים ַהּשׁ ְוַעל ְקדֹוׁשִ

ים ִמּתֹוְך ּבֹורֹות  ְקבּוֵרי ַחּיִ

חּוָלִלים  ִויִלים ַהּמְ ֲעֵלי ּגְ

יֵדי ָנאִצים ְמַנֲאֵצי ֵאל  ּבִ

ְטרּוִפים ְקרּוִעים ּוְמֹגָאִלים 

תֹות ְוֵאין ּגֹוֵאל  ּפָ ין ַאׁשְ ּבֵ

יִקים ַעְנֵוי עֹוָלם  ַעל ַצּדִ

ְנִדיֵבי ַעם הֹוֵגי ּתֹוָרה 

ָתֵאי ַרַעל ֶנְחַנק קֹוָלם  ּבְ

נֹוָרה  ְבָתה ַהּמְ ָנְפָלה ּכָ

ְרֵחי ָהָעם  ֲעֵלי ֹנַער ּפִ

ִפיֵרי ְמִרי  ֲחלּוֵצי ְקָרב, ּכְ

ם  מּול ְזדֹוִנים ׁשֹוְפֵכי ַהּדָ

ֵפי ֳחִרי  ְלֲהבּו ִרׁשְ ּתַ ִהׁשְ

ם ּוְבִכי  ›ַעל ַנֲהרֹות ּדָ

מּוָרה  ֵלב ׁשְ ִרית ּבַ ִנְקַמת ּבְ

ְקָרב ֵגטֹו ְללֹא ְרִהי  ּבִ

בּוָרה  ף ָהעֹז ְטִמיר ּגְ ֶנְחׂשָ

ם ָוַעם  ֲעֵלי ִקּדּוׁש ַהּשֵׁ

ם ְטהֹוִרים  ְוַעל ִנְקַמת ּדַ

ם  ַתֲעצּומֹות ָמְסרּו ַנְפׁשָ ּבְ

ּבֹוִרים  ָלֲחמּו ָנְפלּו ַהּגִ

ֳמֵתי ַעד  ּבֹור ַעל ּבָ ֲעֵלי ּגִ

הֹוד ְזָרִחים  ִמיד ּבְ ֵנר ּתָ ּכְ

ד  ן ְלׁשַ ם ָקְרּבַ ל ֶנֶטף ּדָ ּכָ

ִנְזּכֹר ַעד ֶנַצח ְנָצִחים 

א ִקיָנה  ֶבר ַעם ִנּשָׂ ַעל ׁשֶ

בּוֵלי ָיגֹון ֲעטּוֵיי ׁשֹוָאה  ּכְ

ְנָאה  ֲאִפיל ׂשִ ֲהָלֶנַצח ּתַ

ֹגָהה  ְפרׂש ַהּנְ ְולֹא ּתִ

ְרֵאה ֱאלִֹהים עֹוִרי ָצַפד 

י ׂשֹוְנַאי ָקִמים  ָנַפל ִלּבִ

ה ִמְפָלט  ְוִעי ִחיׁשָ יָבה ׁשַ ַהְקׁשִ

ים ּמִ י ּדָ י ֵמַאְנׁשֵ יָלה ַנְפׁשִ ַהּצִ
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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. 

הקדמות לסדר הזכרת נשמות

מתוך »למה 
לא באת לפני 
המלחמה« 
מאת ליזי דורון

ניתן להקדים לסדר הזכרת הנשמות את המקרא הבא:
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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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נֹות,  ִנים ּוִמָבּ ם טֹוב ִמָבּ ֵביִתי ּוְבחֹומַֹתי ָיד ָוֵשׁ י ָלֶהם ְבּ  ְוָנַתִתּ

ֵרת. ר לֹא ִיָכּ ן לֹו ֲאֶשׁ ם עֹוָלם ֶאֶתּ ֵשׁ

ַתן לֹו ֱאלִֹהים ְוָנְתנּו לֹו ָאִביו ְוִאּמֹו,  ּנָ ם ׁשֶ  ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ׁשֵ

ְתנּו לֹו קֹוָמתֹו ְוֹאֶפן ִחיּוכֹו ְוָנַתן לֹו ָהָאִריג,  ּנָ ם ׁשֶ  ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ׁשֵ

ָתָליו,  ָנְתנּו לֹו ֶהָהִרים ְוָנְתנּו לֹו ּכְ ם ׁשֶ  ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ׁשֵ

ֵכָניו,  לֹות ְוָנְתנּו לֹו ׁשְ ּזָ ָנְתנּו לו ַהּמַ ם ׁשֶ  ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ׁשֵ

ִמיָהתֹו,  ָנְתנּו לֹו ֲחָטָאיו ְוָנְתָנה לֹו ּכְ ם ׁשֶ  ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ׁשֵ

ָנְתנּו לו ׂשוְנָאיו ְוָנְתָנה לֹו ַאֲהָבתֹו,  ם ׁשֶ  ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ׁשֵ

יו ְוָנְתָנה לֹו ְמַלאְכתֹו,  ָנְתנּו לֹו ַחּגָ ם ׁשֶ  ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ׁשֵ

ָנה ְוָנַתן לֹו ִעְורֹונֹו,  ָ קּופֹות ַהׁשּ ָנְתנּו לֹו ּתְ ם ׁשֶ  ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ׁשֵ

ם ְוָנַתּן לֹו מֹותֹו. ַתן לֹו ַהּיָ ּנָ ם ׁשֶ ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ׁשֵ

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

ֹוָאה )כאן ניתן להזכיר  ׁשּ ר ִנְסּפּו ּבַ מֹות ְקרֹוַבי, ֲאׁשֶ ִיְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת ְנׁשְ

ְהֶייָנה ַנְפׁשֹוָתם ְצרּורֹות  א, ּתִ שמות בני משפחה, קורבנות השואה(. ָאּנָ

לֹום  בֹוד, ְוָינּוחּו ְבׁשָ ִכיָנה, ּוְתִהי ְמנּוָחָתם ּכָ ְ ְנֵפי ַהׁשּ ַחת ּכַ ים ּתַ ְצרֹור ַהַחּיִ ּבִ

בֹוָתם.  ָאֵמן:  ּכְ זּוֵרי ִמׁשְ ַעל ּפְ

 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.

ִלי  ֹוָאה, ּבְ ׁשּ ר ִנְסּפּו ּבַ מֹות ַאֵחינּו ְוַאְחיֹוֵתינּו, ֲאׁשֶ ִיְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת ִנׁשְ

ה ְלִזְכָרם ּוְלִעּלּוי  ִפּלָ ִאים ּתְ ָאנּו נֹוׂשְ ֲעבּור ׁשֶ א, ּבַ ִריד ָוֵנֶצר. ָאּנָ הֹוֵתר ׁשָ

ִכיָנה,  ְ ְנֵפי ַהׁשּ ַחת ּכַ ים ּתַ ְצרֹור ַהַחּיִ ְהֶייָנה ַנְפׁשֹוָתם ְצרּורֹות ּבִ ָמָתם, ּתִ ִנׁשְ

בֹוָתם. ָאֵמן:  ּכְ זּוֵרי ִמׁשְ לֹום ַעל ּפְ ׁשָ בֹוד, ְוָינּוחּו ּבְ ּוְתִהי ְמנּוָחָתם ּכָ

זלדה

ישעיהו נו
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הזכרת נשמות

ן ַאְלָמנֹות ַוֲאִבי ְיתֹוִמים, ַהְמֵצא ְמנּוָחה ְנכֹוָנה  ּיַ רֹוִמים, ּדַ ּמְ ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים ׁשֹוֵכן ּבַ

מֹות  זַֹהר ָהָרִקיַע ַמְזִהיִרים, ְלִנׁשְ ים ּוְטהֹוִרים, ּכְ ֲעלֹות ְקדֹוׁשִ ּמַ ִכיָנה, ּבְ ְ ְנֵפי ַהּשׁ ַחת ּכַ ּתַ

ְרפּו  ְחְנקּו ְוִנׂשְ ּנֶ ֲחטּו, ׁשֶ ֶהְרגּו ְוִנׁשְ ּנֶ ים ָוָטף, ׁשֶ ים ָנׁשִ ָרֵאל, ֲאָנׁשִ ִרְבבֹות ַאְלֵפי ִיׂשְ

ים. רּו ַחּיִ ְקּבְ ּנִ ְוׁשֶ

יֵרי ַהּתֹוָרה.  ָבנֹון ְוַאּדִ יִקים, ַאְרֵזי ַהּלְ אֹוִנים ְוַצּדִ ים ּוְטהֹוִרים, ּוָבֶהם ּגְ ם ְקדֹוׁשִ ּלָ ּכֻ

ים ֶאת  ְצרֹור ַהַחּיִ ָנָפיו ְלעֹוָלִמים, ּוְצרֹר ּבִ ֵסֶתר ּכְ יֵרם ּבְ ַעל ָהַרֲחִמים, ַהְסּתִ אנא, ּבַ

מֹוָתם ְיֹהָוה הּוא ַנֲחָלָתם.  ִנׁשְ

ָתם,  ָרֵאל ַלֲאֻחּזָ ְזכּוָתם ָיׁשּובּו ִנְדֵחי ִיׂשְ ָמם ְוַאל ְיִהי ָמקֹום ְלַזֲעָקָתם. ּבִ י ּדָ ַכּסִ ֶאֶרץ ַאל ּתְ

ִמיד ְוָינּוחּו  רֹון ִלְפֵני ְיהָוה ּתָ ים ְלגֹוָרָלם ְלִזּכָ דֹוׁשִ ויהיו חיינו יד ושם לזכרם. ַיַעְמדּו ַהּקְ

בֹוָתם. ְוֹנאַמר: ָאֵמן:  ּכְ לֹום ַעל ִמׁשְ ׁשָ ּבְ

ַמֲעלֹות  ִכיָנה, ּבְ ְ ְנֵפי ַהּשׁ ַחת ּכַ רֹוִמים, ַהְמֵצא ְמנּוָחה ְנכֹוָנה ּתַ ּמְ ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים, ׁשֹוֵכן ּבַ

זַֹהר ָהָרִקיַע ַמְזִהיִרים  ים ּוְטהֹוִרים, ּכְ ְקדֹוׁשִ

ִנְשֲחטּו,  ֱהְרּגּו, ְוׁשֶ ּנֶ ֹוָאה; ׁשֶ ּשׁ ר ִנְסּפּו ּבַ ת ִמיְליֹוֵני ַאְחיֹוֵתינּו ְוַאֵחינּו ֲאׁשֶ ׁשֶ מֹות ׁשֵ ְלִנׁשְ

ָרִכים  ים ּוְגָבִרים, מֹוֵרי-ּדְ ֻעּנּו; ְיָלִדים ּוְזֵקִנים, ָנׁשִ ְרפּו ְוׁשֶ ׂשְ ּנִ ים, ׁשֶ רּו ַחּיִ ִנְקּבְ ְחֶנקּו ְוׁשֶ ּנֶ ׁשֶ

ִעיִמים  ֱאָהִבים ְוַהּנְ י ֱאמּוָנה ְותֹוָרה ִעם מֹוְרִדים ְוחֹוְלִמים. ַהּנֶ שּוֵטי-ַעם, ַאְנׁשֵ ִעם ּפְ

יֶהם, ּוְבמֹוָתם לֹא ִנְפָרדּו.  ַחּיֵ ּבְ

אִצית: ובהם:  ע ַהּנָ ן ְלַתֲאָות ָהֶרׁשַ ְפלּו ָקְרּבָ ּנָ ים, ׁשֶ ים ַרּבִ ֵני ָדתֹות ְוַעּמִ מֹות ּבְ ְלִנְשׁ

מתנגדי המשטר הרצחני, הומוסקסואלים ולסביות, ּצֹוָעִנים, בעלי נכויות בגוף 

ים.   ּלֹא ִנְמְצאּו ְראּוִיים ְלַחּיִ ים ֲאֵחִרים ׁשֶ ובנפש, ִעם ַרּבִ

ים,  יל ַחּיִ ֵדי ְלַהּצִ יֶהם ּכְ ִהְקִריבּו ַחּיֵ ה ֶשׁ ים ּוְלֵחירּות, ֵאּלֶ ֱאְבִקּו ְלַחּיִ ּנֶ ל ִמי ׁשֶ מֹות ּכָ ּוְלִנְשׁ

צֹוְרֵריֶהם.   ַלח ְוִנְלֲחמּו ּבְ ֶ ׁשּ ָאַחזּו ּבַ ה ׁשֶ ים ּוָבַאֲהָבה, ֵאּלֶ ַחּיִ ְבקּו ּבַ ֵגיא ַצְלָמֶות ּדָ ם ּבְ ּגַ ִמי ׁשֶ

ם ְלִזְכָרם. ְיִהי ָלנּו  ינּו ַיד ָוׁשֵ ָמם ְוַאל ְיִהי ָמקֹום ְלַזֲעָקָתם. ִיְהיּו ַחּיֵ י ָדּ ַכִסּ ֶאֶרץ ַאל ְתּ

ִנְצחֹון  ֶקר, ּבְ ֶ ִנְצחֹון ָהֱאֶמת ַעל ַהּשׁ ִנְצחֹון ַהּטֹוב ַעל ָהרַֹע, ּבְ ִזְכַרם ָמקֹור ֶלֱאמּוָנה ּבְ

ְצרֹור  ָנֶפיָך ְלעֹוָלִמים ּוְצרֹור ּבִ ֵסֶתר ּכְ יֵרם ּבְ ַעל ָהַרֲחִמים ַהְסּתִ ְעּבּוד. ּבַ ִ ַהֹחֶפׁש ַעל ַהּשׁ

לֹום ַעל  ׁשָ ֵהא ְמנּוָחָתם, יהוה הּוא ַנֲחָלָתם, ָינּוחּו ּבְ ַגן ֵעֶדן ּתְ ָמָתם. ּבְ ים ֶאת ִנׁשְ ַהַחּיִ

ָרֵאל, ּוְלָכל ַהֶנֱאַבִקים ְלֵחרּות ְלֶצֶדק  בֹוָתם ְוַתֲעֹמד ִצְדָקָתם ָלנּו, ְלָכל ִיׂשְ ּכְ זּוֵרי ִמׁשְ ּפְ

לֹום, ְוֹנאַמר: ָאֵמן.  ּוְלׁשָ

נוסח סידור 
»העבודה 
שבלב«

הרב יהוידע 
עמיר
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כוונות לאמירת הקדיש

אחד או יותר מן הקטעים הבאים ניתנים לאמירה ככוונה לפני 
אמירת הקדיש:

א. קדיש

ִליְנָקה. ָאֵמן.  א. ְטֵרּבְ ֵמּה ַרּבָ ׁש. ַמְיָדאֶנק. ׁשְ ִויץ. ְוִיְתַקּדַ ל. אֹוׁשְ ּדַ ִיְתּגַ

ּבּוֶכְנַוְלאד. 

יּבֹור. ָאֵמן.  א. סֹוּבִ ֵמּה ַרּבָ ְלֶזן, ׁשְ ׁש. ּבֶ ל. ָמאּוְטָהאּוֶזן. ְוִיְתַקּדַ ּדַ ִיְתּגַ

ֶחְלְמנֹו. 

ה. ָאֵמן. ִויְלָנה.  א. ַוְרׁשָ ֵמּה ַרּבָ ָטט. ׁשְ ׁש. ֵטֶרְזֶיְנׁשְ ל. ּפֹוָנאר. ְוִיְתַקּדַ ּדַ ִיְתּגַ

א. ָיאנֹוב. ָאֵמן.  ֵמּה ַרּבָ ְלֶזן. ׁשְ ְרֶגן-ּבֶ ׁש. ּבֶ ל. ְסָקאְרִז‹יְסִקי. ְוִיְתַקּדַ ּדַ ִיְתּגַ

דֹוָרה.

ׁש. ּפּוְסְטקֹוב. ל. נֹוֶיְנָגאֶמה. ְוִיְתַקּדַ ּדַ ִיְתּגַ

א. ָאֵמן. ֵמּה ַרּבָ ׁשְ

ב. פגשתי את אלוהים 

י ֶאת ֱאלִֹהים  ּתִ ַגׁשְ ּפֹוִלין ּפָ ּבְ

א ְלֶקֶבר ָאבֹות ם הּוא ּבָ ּגַ

 

ה ָרִאיִתי אֹותֹו ְמַדּדֶ

ָבה ֵמֶאֶבן ְלֶאֶבן ָבה ְלַמּצֵ ּצֵ ִמּמַ

ִמְתּבֹוֵנן ִמְתּבֹוֵנן ּוַמֲחִריׁש

 

ִתים ל ִעם ַהּמֵ ּלֵ ַמְיָדאֶנק הּוא ִהְתּפַ ּבְ

ׁש ְסִליָחָתם ּוִבּקֵ

 

ֶרְך ַרע ּבֶ ִליְנָקה הּוא ּכָ ְטֵרּבְ ּבִ

ָלִעים ֵמֲאחֹוֵרי ַהּסְ

ה ה ַעל ֵחְטא ְוִהְתַוּדָ ִהּכָ

 

ַאְנַדְרַטת ָאִניֵלִביץ‹ ה הּוא ִהְתּבֹוֵנן ּבְ ַוְרׁשָ ּבְ

ים ַעּטִ בּוַרת ַהּמְ ְוָתַמּה ַעל ּגְ

ַוְרץ- ַאְנְדֶרה ׁשְ
אְרט ּבַ

יונה הדרי

י אֹותֹו ַאְלּתִ ֶרְך ׁשָ ּדֶ ּבַ

ֵאיֹפה ָהִייָת ָאז?

י ָנבֹוְך הּוא ִהְתּבֹוֵנן ּבִ

ָמעֹות ְוֵעיָניו ָזְלגּו ּדְ

אּוַלי הּוא ִהְתָחֵרט

ה, ָעׂשָ ַעל ָמה ׁשֶ

ה ּלֹא ָעׂשָ ְואּוַלי ַעל ָמה ׁשֶ

 

יְרֶקָנאּו ִויץ ּוּבִ ְלאֹוׁשְ

יַע ָבר לֹא ִהּגִ הּוא ּכְ

ם ֵלאלִֹהים ֵיׁש ּכֹוַח ֵסֶבל ּגַ

ל ֻמְגּבָ
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הקהל אומר יחד את קדיש האבלים

ְרעּוֵתּה, ְוַיְמִליְך  י ְבָרא ּכִ ָעְלָמא ּדִ א. ּבְ ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁשְ ל ְוִיְתַקּדַ ּדַ ִיְתּגַ

ֲעָגָלא ּוִבְזַמן  ָרֵאל, ּבַ ית ִיׂשְ י ְדכל ּבֵ יכון ּוְביוֵמיכון ּוְבַחּיֵ ַחּיֵ ַמְלכּוֵתּה, ּבְ

א:  א ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ ֵמּה ַרּבָ ָקִריב ְוִאְמרּו: ָאֵמן. ְיֵהא ׁשְ

ל  ה' ְוִיְתַהּלָ ר ְוִיְתַעּלֶ א ְוִיְתַהּדָ ַאר ְוִיְתרוַמם ְוִיְתַנּשֵׂ ח ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ ַרְך ְוִיׁשְ ִיְתּבָ

ָחָתא  ּבְ ׁשְ יָרָתא, ּתִ ְרָכָתא ׁשִ ל ּבִ א ִמן ּכָ ִריְך הּוא ְלֵעּלָ א ּבְ ֻקְדׁשָ ֵמּה ּדְ ׁשְ

ָעְלָמא. ְוִאְמרּו: ָאֵמן:  ֲאִמיָרן ּבְ ְוֶנָחָמָתא, ּדַ

ָרֵאל. ְוִאְמרּו ָאֵמן:  ים ָעָלנּו ועל ָכל ִיׂשְ א ְוַחּיִ ַמּיָ א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ ְיֵהא ׁשְ

ָרֵאל ְוַעל  ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו, ְוַעל ּכָ ה ׁשָ ְמרֹוָמיו, הּוא ַיֲעׂשֶ לֹום ּבִ ה ׁשָ עֹוׂשֶ

ֵבל ְוִאְמרּו: ָאֵמן:    ֵבי ּתֵ ל יֹוׁשְ ּכָ

 "למען ידעו דור אחרון" — 
פרקי עדות והגות

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

תהילים עח ו

ֵעדּות ַאֶחֶרת, 
דן פגיס

ָאר ַאֲחרֹון, ְשׁ ה ַהִנּ ה ָהִראׁשֹון ְוַאָתּ ַאָתּ

ין ְלִדין ין ִדּ ט ֵבּ ָפּ ָך ִמְשׁ ֵלא ִמְמּ י ִיָפּ ִכּ

ם ְלָדם, ין ָדּ ֵבּ

ין, ְרֵאה ֶאת  ִדּ ה ַבּ ֶשׁ י ַהָקּ ב ְלִלִבּ ַהְקֵשׁ

ָעְנִיי.

ְבִריֵאל, ָך, ִמיָכֵאל, ַגּ ְלּ ה ֶשׁ ֻעָלּ ֵפי-ַהְפּ ְתּ ְמַשׁ

עֹוְמִדים ּומֹוִדים

ה ָאָדם, : ַנֲעֶשׂ ָאַמְרָתּ ֶשׁ

ְוֵהם ָאְמרּו ָאֵמן.
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תפילת "עלינו לשבח"

ית.  ֵראׁשִ ה ְליֹוֵצר ּבְ ֻדּלָ ַח ַלֲאדֹון ַהּכל, ָלֵתת ּגְ ּבֵ ָעֵלינּו ְלׁשַ

גֹוֵיי ָהֲאָרצֹות  נּו ּכְ ּלֹא ָעׂשָ ׁשֶ

חֹות  ּפְ ִמׁשְ ָמנּו  ּכְ ְולֹא ׂשָ

ם ֶחְלֵקנּו  ּלֹא ׂשָ ָהֲאָדָמה, ׁשֶ

ָכל ֲהמֹוָנם. ֶהם ְוגֹוָרֵלנּו ּכְ ּכָ

ָלנּו ִמן ַהּתֹוִעים ְוָנַתן ָלנּו  ִהְבּדִ ׁשֶ

י עֹוָלם ָנַטע  ּתֹוַרת ֱאֶמת ְוַחּיֵ

ים ֵיְלכּו  ל ָהַעּמִ י ּכָ תֹוֵכנּו. ּכִ ּבְ

ם ֱאלָֹהיו. ׁשֵ ִאיש ּבְ

דוׁש  ָלִכים ַהּקָ ֲחִוים ּומֹוִדים ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ּתַ ַוֲאַנְחנּו ּכֹוְרִעים וִמׁשְ

ַמִים  ָ ּשׁ ב ְיָקרֹו ּבַ ַמִים ְויֹוֵסד ָאֶרץ, ּומוׁשַ הּוא נֹוֶטה ׁשָ רּוְך הּוא. ׁשֶ ּבָ

ָגְבֵהי ְמרוִמים. הּוא ֱאלֵֹהינּו, ֵאין עוד. ֱאֶמת  ִכיַנת ֻעּזֹו ּבְ ַעל, ּוׁשְ ִמּמַ

בֹוָת ֶאל ְלָבֶבָך,  ּתוָרתֹו: "ְוָיַדְעּתָ ַהּיֹום ַוֲהׁשֵ תּוב ּבַ ּכָ נּו, ֶאֶפס זּוָלתֹו, ּכַ ַמְלּכֵ

ַחת, ֵאין עֹוד" : ַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמּתָ ַמִים ִמּמַ ָ ּשׁ י יהוה הּוא ָהֱאלִֹהים ּבַ ּכִ

ְך, ְלַהֲעִביר  ִתְפֶאֶרת ֻעּזָ ה ָלְך יהוה ֱאלֵֹהינּו ִלְראֹות ְמֵהָרה ּבְ ן ְנַקּוֶ ַעל ּכֵ

י,  ּדַ ַמְלכּות ׁשַ ן עֹוָלם ּבְ ֵרתּון, ְלַתּקֵ רֹות ִיּכָ ּלּוִלים ִמן ָהָאֶרץ, ְוָהֱאִליִלים ּכָ ּגִ

ירּו  ֵעי ָאֶרץ. ַיּכִ ל ִרׁשְ ֶמָך. ְלַהְפנֹות ֵאֶליָך ּכָ ר ִיְקְראּו ִבׁשְ ֵני ָבׂשָ ְוָכל ּבְ

ל ָלׁשֹון. ְלָפֶניָך  ַבע ּכָ ָ ּשׁ ֶרְך, ּתִ ל ּבֶ י ְלָך ִתְכַרע ּכָ ֵבי ֵתֵבל, ּכִ ל יוׁשְ ְוֵיְדעּו ּכָ

ם ֶאת  לּו ֻכּלָ נּו, ִויַקּבְ ְמָך ְיָקר ִיּתֵ יהוה ֱאלֵֹהינּו ִיְכְרעּו ְוִיּפלּו, ְוִלְכבֹוד ׁשִ

ָך  ּלְ ְלכּות ׁשֶ י ַהּמַ עֹל ַמְלכּוֶתָך, ְוִתְמלוְך ֲעֵליֶהם ְמֵהָרה ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּכִ

תוָרָתְך: תּוב ּבְ ּכָ ָכבֹוד, ּכַ ְמלְֹך ּבְ  ִהיא ּוְלעֹוְלֵמי ַעד ּתִ

 "יהוה ִיְמלְֹך ְלעָֹלם ָוֶעד"  

ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיהיהוה ֶאָחד  ל ָהָאֶרץ, ּבַ ְוֶנֱאַמר: "ְוָהָיה יהוה ְלֶמֶלְך ַעל ּכָ

מו ֶאָחד": ּוׁשְ

שמות טו

זכריה יד

דברים ד
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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. 

א. חזון העצמות היבשות

ְקָעה ְוִהיא  תֹוְך ַהּבִ ָהְיָתה ָעַלי ַיד יהוה ַוּיֹוִצֵאִני ְברּוַח יהוה ַוְיִניֵחִני ּבְ

ֵני  ה ַרּבֹות ְמֹאד ַעל ּפְ ְמֵלָאה ֲעָצמֹות: ְוֶהֱעִביַרִני ֲעֵליֶהם ָסִביב ָסִביב ְוִהּנֵ

ן ָאָדם ֲהִתְחֶייָנה ָהֲעָצמֹות  ה ְיֵבׁשֹות ְמֹאד: ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ּבֶ ְקָעה ְוִהּנֵ ַהּבִ

ֵבא ַעל ָהֲעָצמֹות  : ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ִהּנָ ה ָיָדְעּתָ ה ָוֹאַמר ֲאדָֹני יהוה ַאּתָ ָהֵאּלֶ

ַבר יהוה:  ּכֹה ָאַמר  ְמעּו ּדְ ה ְוָאַמְרּתָ ֲאֵליֶהם ָהֲעָצמֹות ַהְיֵבׁשֹות ׁשִ ָהֵאּלֶ

י  ה ֲאִני ֵמִביא ָבֶכם רּוַח ִוְחִייֶתם: ְוָנַתּתִ ה ִהּנֵ ֲאדָֹני יהוה ָלֲעָצמֹות ָהֵאּלֶ

י ָבֶכם  י ֲעֵליֶכם עֹור ְוָנַתּתִ ר ְוָקַרְמּתִ ׂשָ ִדים ְוַהֲעֵלִתי ֲעֵליֶכם ּבָ ֲעֵליֶכם ּגִ

יִתי ַוְיִהי קֹול  ר ֻצּוֵ ֲאׁשֶ אִתי ּכַ י ֲאִני יהוה: ְוִנּבֵ ם ּכִ רּוַח ִוְחִייֶתם ִויַדְעּתֶ

ה  ְקְרבּו ֲעָצמֹות ֶעֶצם ֶאל ַעְצמֹו: ְוָרִאיִתי ְוִהּנֵ ה ַרַעׁש ַוּתִ ְבִאי ְוִהּנֵ ִהּנָ ּכְ

ֶהם:  ְקַרם ֲעֵליֶהם עֹור ִמְלָמְעָלה ְורּוַח ֵאין ּבָ ר ָעָלה ַוּיִ ִדים ּוָבׂשָ ֲעֵליֶהם ּגִ

ֵבא ֶבן ָאָדם ְוָאַמְרּתָ ֶאל ָהרּוַח ּכֹה ָאַמר  ֵבא ֶאל ָהרּוַח ִהּנָ ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ִהּנָ

ה ְוִיְחיּו:  ֲהרּוִגים ָהֵאּלֶ ע רּוחֹות ּבִֹאי ָהרּוַח ּוְפִחי ּבַ ֲאדָֹני יהוה ֵמַאְרּבַ

ַעְמדּו ַעל ַרְגֵליֶהם  ְחיּו ַוּיַ בֹוא ָבֶהם ָהרּוַח ַוּיִ ִני ַוּתָ ר ִצּוָ ֲאׁשֶ אִתי ּכַ ּבֵ ְוִהּנַ

ית  ל ּבֵ ה ּכָ ן ָאָדם ָהֲעָצמֹות ָהֵאּלֶ דֹול ְמֹאד ְמֹאד:  ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ּבֶ ַחִיל ּגָ

ה ֹאְמִרים ָיְבׁשּו ַעְצמֹוֵתינּו ְוָאְבָדה ִתְקָוֵתנּו ִנְגַזְרנּו  ה ִהּנֵ ָרֵאל ֵהּמָ ִיׂשְ

ה ֲאִני ֹפֵתַח  ֵבא ְוָאַמְרּתָ ֲאֵליֶהם ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני יהוה ִהּנֵ ָלנּו: ָלֵכן ִהּנָ

י ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם  ְברֹוֵתיֶכם ַעּמִ ֶאת ִקְברֹוֵתיֶכם ְוַהֲעֵליִתי ֶאְתֶכם ִמּקִ

ִפְתִחי ֶאת ִקְברֹוֵתיֶכם  י ֲאִני יהוה ּבְ ם ּכִ ָרֵאל: ִויַדְעּתֶ ֶאל ַאְדַמת ִיׂשְ

י  ְחּתִ י רּוִחי ָבֶכם ִוְחִייֶתם ְוִהּנַ י: ְוָנַתּתִ ְברֹוֵתיֶכם ַעּמִ ּוְבַהֲעלֹוִתי ֶאְתֶכם ִמּקִ

יִתי ְנֻאם יהוה:  י ְוָעׂשִ ְרּתִ ּבַ י ֲאִני יהוה ּדִ ם ּכִ ֶאְתֶכם ַעל ַאְדַמְתֶכם ִויַדְעּתֶ

יחזקאל לז, 
א-יד
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ב. שיר הפרטיזנים היהודים

י ָהַאֲחרֹוָנה, ְרּכִ ה ּדַ  ַאל ָנא ּתֹאַמר: ִהּנֵ

ֵמי ָהֲעָנָנה. ירּו ׁשְ  ֶאת אֹור ַהּיֹום ִהְסּתִ

 ֶזה יֹום ִנְכַסְפנּו לֹו עֹוד ַיַעל ְוָיבֹוא,

 ּוִמְצָעֵדנּו עֹוד ַיְרִעים: ֲאַנְחנּו ּפֹה!

פֹוִרים ֵתי ּכְ ָמר ַעד ַיְרּכְ  ֵמֶאֶרץ ַהּתָ

ַמְכאֹובֹות ְוִיּסּוִרים  ֲאַנְחנּו ּפֹה ּבְ

ָרה ם ִנּגְ ֵמנּו ׁשָ ת ּדָ ר ִטּפַ  ּוַבֲאׁשֶ

ְגבּוָרה.  ֲהלֹא ָינּוב עֹוד עֹז רּוֵחנּו ּבִ

ַחר ַעל יֹוֵמנּו אֹור ָיֵהל. ַ  ַעּמּוד ַהּשׁ

מֹו ֵצל. מֹוֵלנּו ּכְ  ִעם ַהּצֹוֵרר ַיֲחלֹף ּתְ

 ַאְך ִאם ָחִליָלה ְיַאֵחר ָלבֹוא ָהאֹור

יר ִמּדֹור ְלדֹור. מֹו ִסיְסָמה ְיֵהא ַהּשִׁ  ּכְ

ב; ם ְוָהעֹוֶפֶרת הּוא ִנְכּתַ ְכַתב ַהּדָ  ּבִ

ְרָחב, רֹור ְוַהּמֶ יַרת ִצּפֹור ַהּדְ  הּוא לֹא ׁשִ

ל ָהָעם, רּוהּו ּכָ ין ִקירֹות נֹוְפִלים ׁשָ י ּבֵ  ּכִ

ָיָדם. רּוהּו ְונַאגַאִנים ּבְ יו ׁשָ  ַיְחּדָ

י ָהַאֲחרֹוָנה ְרּכִ ן ַאל ָנא ּתֹאַמר: ּדַ  ַעל ּכֵ

ֵמי ָהֲעָנָנה. ירּו ׁשְ  ֶאת אֹור ַהּיֹום ִהְסּתִ

 ֶזה יֹום ִנְכַסְפנּו לֹו עֹוד ַיַעל ְוָיבֹוא,

ּוִמְצָעֵדנּו עֹוד ַיְרִעים: ֲאַנְחנּו ּפֹה!

הירש גליק 
/ דמיטרי 
פוקארס

תרגום: אברהם 
שלונסקי
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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 

שמערקע 
קצ‹ינגינסקי 
/ אלכסנדר 
תמיר

תרגום: אברהם 
שלונסקי
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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

י  יַח, ְוַאף ַעל ִפּ ִשׁ ִביַאת ַהָמּ ֵלָמה ְבּ ֱאמּוָנה ְשׁ ֲאִני ַמֲאִמין ֶבּ
ָיּבֹוא ָכל יֹום ֶשׁ ה ּלֹו ְבּ ל ֶזה ֲאַחֶכּ ְתַמְהֵמַהּ ִעם ָכּ ִיּ ֶשׁ

מתוך יג עקרים
לרמב«ם. הלחן מיוחס
לעזריאל דוד פסטג,
חסיד מודיץ‹ שנספה
בטרבלינקה.
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נוסח הברכה 
חובר על ידי 
הרב יהוידע 
עמיר על 
יסוד »ברכת 
המינים« 
בתפילת 
העמידה

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

י  ֶרַגע יֹאֵבד; ּפִ ּזּוי ֶצֶלם-ָהֱאלִֹהים ּכְ ְקָוה ְוָכל ּבִ ִהי ּתִ ר לֹא ּתְ ְנַאת-ַהּזָ ְלׂשִ

ְעּבּוד, ַאְפָלָיה ְוַרְצָחנּות  ֵכר ְוָכל ֵאיָבה ְוׁשִ ְנָאה ְמֵהָרה ִיּסָ ְמַחְרְחֵרי-ׂשִ

ְמֵהָרה  ֵלם ּבִ ֵלָבב-ׁשָ ְכִניַע ְלָעְבְדָך ּבְ ר; ְוִלּבֹוֵתינּו ּתַ ּבֵ ר ּוְתׁשַ ַעּקֵ ְמֵהָרה ּתְ

ה יהוה יֹוֵצר ָהָאָדם. רּוְך ַאּתָ ָיֵמינּו. ּבָ ּבְ

חותמים את התפילה ומעמד הזיכרון בשירת »התקווה«

ִניָמה ָבב ְפּ ֵלּ ל עֹוד ַבּ  ָכּ
 ֶנֶפׁש ְיהּוִדי הֹוִמָיּה

 ּוְלַפֲאֵתי ִמְזָרח ָקִדיָמה
ַעִין ְלִצּיֹון צֹוִפָיּה

ְקָוֵתנּו  עֹוד לֹא ָאְבָדה ִתּ
ִים נֹות ַאְלַפּ ת ְשׁ ְקָוה ַבּ  ַהִתּ
ַאְרֵצנּו י ְבּ  ִלְהיֹות ַעם ָחְפִשׁ

ַלִים ֶאֶרץ ִצּיֹון ִוירּוָשׁ

מתוך מכתבו 
האחרון 
של מרדכי 
אנילביץ', 
מפקד מרד גטו 
ורשה לסגנו 
אנטק צוקרמן 
ששהה מחוץ 
לגטו בזמן 
המרד, בניסיון 
לארגן סיוע 
צבאי.
אפריל 1943
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פרקי עדות והגות

"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.

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?

הוגדשה סאת האימים והזוועה, וֶהסתר-פנים העמיק מצפוניו עד 

אין ֶחקר. עדיין יכולים אנו "להאמין" באלוהים, שהניח לאותם 

המעשים שייעשו, אבל כלום יכולים אנו עוד לדֵבר אליו? כלום 

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 וְראה, 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 

ראתה אותו" והכיָרתו. שום הסבר לא ניתן לנו, הקושיות והשאלות 

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 

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

תהילים יט ט
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הנסתרים כאותו גיבור טראגי של היוונים, העומד בפני גזירת 

הגורל עלום-הפנים? אפילו עכשיו אנחנו, גם אנחנו, מתדיינים עם 

האלוהים, ודווקא עמו, עם אלוהי ההוויה, שבחְרנו אותו, אנחנו 

כאן, לאדון עלינו. אין אנו מקבלים עלינו את שעבודה של ההוויה 

הארצית, אנו נאבקים לגאולתה, ובמאבקנו ובריֵבנו אנו קוראים 

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 גדֹול האימה והחסד.

בּות ִאּיֹוב ב ֶאת ׁשְ ויהוה ׁשָ

ספר איוב מסתיים לא רק עם התגלותו של אלוהים' אלא גם עם 

יהוה, "הָשב את ְשבות איוב". לאיוב נולדו בנים ובנות חדשים. וכאשר 

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, 

למרות הכול, אמונה באפשרותו של ניְצחון הטוב בהיסטוריה  או 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 

שלום רוזנברג
מתוך:  טוב 
ורע בהגות 
היהודית, עמ' 
87—86
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בפני המסתורין ואינו יודע כיצד להגיב, והוא צריך להמשיך ולהאמין 

גם אחר המסתורין. אלא שהספר מכיל יותר מזה; מצּוָיה בו טענה 

האומרת, שאין אנו יכולים להפקיר את ההיסטוריה, אין אנו יכולים 

להפקיר את העולם. אנו מאמינים לפיכך, שיהוה ישיב את ְשבּות איוב, 

ואנו מגלים בשבות איוב אותו סמל שנגלה לנו בשוב יהוה את שיבת 

ציון, היינו כחולמים.

עם ישראל בין העמים ולפני אלוהיו

יום-הִזכרון לשואה ולגבורה מציין תפנית חדשה בהכרת מצבו של 

עם ישראל כעם בין העמים וכעם לפני אלוהיו. הוא מציין גם תפנית 

חדשה בהכרת מצבּה של האנושות מבחינת היכולת להנהיג את עצמה 

ולעמוד מול הסכנה האורבת לה ממעשיה שלה. לגבי עם ישראל 

יום-הזכרון לשואה ולגבורה הוא קודם-ּכֹול ציון דרך בתולדות הגלות. 

אכסנַית-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, וביחּוד בט' באב, אינו הולם 

עוד את מסיבות גורלו של עם ישראל. תפיסת הֵסבל כעונש על חטֵאי 

העם או כִנסיון המבטיח ישועה שתבוא מגבוה איננה מסבירה עוד 

נכונה את הִנסיון ההיסטורי ואיננה מנחה את העם למעשים שיאפשרו 

את קיומו ואת שמירת יחודו בין העמים. ביום-הִזכרון לשואה 

ולגבורה מעלים אנו בחשבון-הנפש הלאומי שלנו את דפוס התגובה 

הפעילה שנתגלם במפעל הציוני: על העם להֵעז ולפעול בכוחות 

עצמו, גם אם מטרתו תיראה לו מלכתחילה כעומדת מעבר לגבול 

ההישג האפשרי. האחריות לחייו, לבטחונו, למֵלאות יצירתו מוטלת 

עליו, ורק בהתמסרותו לעשיה בכל הכלים העומדים לרשות העִשָיה 

יתגלה הכוח ההופך את הנראה כבלתי-אפשרי – לאפשרי. העזה 

זו לעשות את המצּוֶוה, 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-הִזכרון לשואה ולגבורה ניתן הביטוי לאמת כללית 

אליעזר שביד 
מתוך ספר 
מחזור הזמנים, 
עמ' 214—215 
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זו שעם ישראל נוטל בה את חלקו: רק אחריות של שותפים לגורל 

כלל-אנושי ונכונות יזומה לעמוד נגד הזדון ולַיסד מציאות אנושית 

אחרת, המתקיימת על-פי ציווי של אמונה, תציל את האנושות מן 

האבדון שהיא מכינה לעצמה במו ידיה. אמונה היא רצון הנכרע 

לעשיית המצָוה גם בעולם המתכחש לה.

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 

האסירים, ואפורים פניהם. שוב הייתי מסֵפר בלי-אומר עם אשתי, 

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 

חדל-תקווה, חדל-משמעות, וֵאי-מזה שמעתי קול מריע תרועת 

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.

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 

 ויקטור פרנקל, 
האדם מחפש 
 משמעות 
עמ‹ 57-56

שם,  50-49
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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.

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 

 שם, 85-84
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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.

סיום

י, ם ְולֹא ַשְבּתִ ָ י ִמׁשּ ָהַלְכּתִ

ַאף לֹא ָרִציִתי ָלשּוב.

י ר לֹא ָאַהְבּתִ ַעָבִרי ֲאׁשֶ

ׁשּוב ִנְהָיה ַעָבִרי ָהָאהּוב,

י, ר ָעַזְבּתִ עֹוָלם ֲאׁשֶ ּבְ

ִלְבלּוב. ְקִמיָלה, ּבְ ָלִגים, ּבִ ֹשְ ּבִ

ִדְמַעת ִזְכרֹונֹות זֹוַרַחת ּבְ

ַהּמֹוֶלֶדת ָהֲאֹפָרה –

ַחת, ּדַ ְממֹון ָהִעיר ַהּנִ ׁשִ

ֹחָרה, ל ָמָרה ׁשְ תֹות ׁשֶ ּבָ ׁשַ

ַפַחד יַפִני ּכְ ר ִהּקִ ל ֲאׁשֶ ּכָ

ְהיֹוִתי ַנֲעָרה. ֵלילֹות ּבִ ּבְ

ִדְמַעת ִזכרֹונֹות זֹוַרַחת ּבְ

מּוָרה. ֵאין ָלּה ּתְ ַאֵבָדה ׁשְ

י ְלֶאֶרץ ַאֶחֶרת, ָהַלְכּתִ

בֹוַתי, ָהרּוחֹות ָמחּו ִעּקְ

ֶרת ה ְמֻסּתֶ בּוׁשָ ַהּיֹום ּבְ

ת ֵמַתי. ֲאַיֵחל ִלְתִחּיַ

י ֵגָאה ְוכֹוֶפֶרת ָהַלְכּתִ

ִפּלֹוַתי? ּוִמי ִיְשַמע ּתְ

ֵעדּות

דן פגיס

סיום

לאה 
 גולדברג 
כתבים, א, 
245-244

ֵעדּות

ֶהְחֵלט לֹא לֹא: ֵהם ּבְ

ַפִים. ים, ַמּגָ ֵני-ָאָדם: ַמּדִ  ָהיּו ּבְ

ֶצֶלם. יר. ֵהם ִנְבְראּו ּבְ ֵאיְך ְלַהְסּבִ

ֲאִני ָהִייִתי ֵצל.

ִלי ָהָיה ּבֹוֵרא ַאֵחר.

ַחְסּדֹו   ְוהּוא ּבְ

מּות. ּיָ ֶ י ַמה ּשׁ ִאיר ּבִ לֹא ִהׁשְ

ֹחל, יל, ּכָ י ֵאָליו, ָעִליִתי ַקּלִ ּוָבַרְחּתִ

ל: ס, ָהִייִתי אֹוֵמר: ִמְתַנּצֵ ְמֻפּיָ

ל ָיכֹול ן ּכָ ן ֶאל ָעׁשָ ָעׁשָ

ֵאין לֹו ּגּוף ּוְדמּות. ׁשֶ
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