התנועה הרפורמית בישראל

צום עשרה בטבת
ויום הקדיש הכללי
אסופת תפילות ,קטעי קריאה ,מקורות לימוד ושירים

צום עשרה בטבת הוא אחד מארבעת ימי התענית שנקבעו לזכר
חורבן בית ראשון וחורבן בית שני (יחד עם תשעה באב ,שבעה
עשר בתמוז וצום גדליהו החל ב-ג' בתשרי) .מבחינה כרונולוגית,
צום העשרה בטבת הוא הראשון לצומות ,מכיוון שהוא היום בו
הוטל המצור הבבלי על ירושלים בשנת  588לפנה"ס .מצור זה
הוביל כעבור שנה ומחצה לחורבנו של הבית הראשון ,לנפילתה
של מלכות יהודה ולהגליית רוב העם לבבל.
בשנת  1950קבעה הרבנות הראשית לישראל את עשרה בטבת
כיום הקדיש הכללי לזכר קורבנות השואה ,שנתיים ימים לפני
ההכרזה על יום כ"ז בניסן כיום הזיכרון הממלכתי לשואה ולגבורה
על ידי כנסת ישראל .עם קביעתו של יום הזיכרון הממלכתי מצוין
יום הקדיש הכללי לזכרם של קורבנות השואה שיום מותם לא
נודע.
ביום עשרה בטבת מצוין אף יום הולדתו של המשורר הלאומי
חיים נחמן ביאליק ,ממבשרי התחייה של התרבות העברית
ושיבת ישראל לארצו.

ממצור לתקווה
בתוך הלוח העברי העמוס חגים ומועדים מסתתר לו
תהליך מרתק שנראה רחוק ולא רלוונטי לחיינו .תחילתו
בצום עשרה בטבת ,המשכו בצום יז ' בתמוז ,שיאו בחורבן
בית המקדש בצום ט' באב שממשיך ונותן אותותיו,
הדיו וגליו גם לאחר החורבן ,ברצח הפוליטי הראשון
בהיסטוריה היהודית ,בצום גדליהו בג' בתשרי.
תהליך חורבן פוליטי זה יכול ללמד אותנו ולהשליך גם
על תהליכי חורבן ותיקון בחיינו האישיים .בכל מחזור
חיים אישי ,קיבוצי ולאומי ישנם רגעי משבר המתחילים
במצור  -תחושה של מחנק וחוסר היכולת להסתדר עם
הסביבה ועם עצמך ,לאחריה תחושה של כניעה  -החיים
פורצים את חומות ההגנה שלנו ולבסוף החורבן עצמו -
תחושה של אובדן שליטה שבעקבותיו באים גם מעשי
ייאוש ,נקמה והרס עצמי.
התהליך הזה מופיע מדי שנה דרך ארבע הצומות לא
כדי לייאש ולתסכל אותנו ,כי אם על מנת לאפשר לנו
"להתאמן" ולחשוב היכן ניתן לעצור ומה ניתן לעשות
אחרת בכל אחד מתמרורי האזהרה הללו .תהליך זה
מאפשר לשנות כיוון מתחושת המצור והחורבן לחוויית
גאולה ,אושר ואהבה .עלינו להתאמץ שלא להגיע כלל
לתחושה של "מצור" אך ישנם אין ספור רגעים בהם
נרגיש את המחנק ,את העול ,את הקושי .אז עלינו
לבחון כיצד ניתן למצוא כוחות לצאת ממעגל המצור
שבעקבותיו מגיעים לעיתים הניצול ,המניפולציה,
האלימות והכוחניות .במידה ולא צלחה דרכינו ו"המקדש"
הפנימי שלנו חרב ,עלינו לאזור כוחות אחרונים ולמצוא
את נקודת האור ולהאמין שתמיד יש עוד אפשרות לצאת
מחוזקים מכל משבר ,כישלון והפסד.

כל תחנה היא מכשול אך גם הזדמנות ,אם נפעל אולי
לא נשנה את המציאות עצמה אך נשנה את יחסנו
אליה ,נשלוט בעצמנו ,נרגיש שאנחנו מנהלים את חיינו
ולא החיים אותנו ובכך ניתן ערך לחיים .בכל ריב קטן
בין הילדים/ות שלנו ,בכל גילויי האלימות בחברה ,בכל
משבר אמון ,בכל צרה ומצוקה ,ארבעת השלבים הללו
מתקיימים ומאפשרים תהליך של חורבן וגאולה.
הרב אופק מאיר

				

יעית לְ ָמלְ כֹוּ ,בַ ח ֶֹדׁש ָה ֲע ִׂש ִירי ּבֶ ָעׂשֹור
וַ יְ ִהי בִ ְׁשנַ ת ַה ְּת ִׁש ִ
ל-חילֹו ַעל-
אּצר ֶמלֶ ְךּ-בָ בֶ ל הּוא וְ כָ ֵ
לַ ח ֶֹדׁשּ ,בָ א נְ בֻ כַ ְדנֶ ַ
רּוׁש ִַלם ,וַ ּיִ ַחן ָעלֶ ָיה; וַ ּיִ בְ נּו ָעלֶ ָיה ָּדיֵ קָ ,סבִ יב :וַ ָּתבֹא ָה ִעיר,
יְ ָ
ּבַ ָּמצֹורַ ,עד ַע ְׁש ֵּתי ֶע ְׂש ֵרה ָׁשנָ ה ,לַ ֶּמלֶ ְך ִצ ְד ִקּיָ הּו:
				

מלכים ב ,כה א-ב

יעיתּ ,בַ ח ֶֹדׁש ָה ֲע ִׂש ִירי,
וַ יְ ִהי ְדבַ ר-יְ הוָ ה ֵאלַ י ּבַ ָּשׁנָ ה ַה ְּת ִׁש ִ
תׁ-שם ַהּיֹום,
ן-א ָדםּ ,כְ ָתב לְ ָך ֶא ֵ
ּבֶ ָעׂשֹור לַ ח ֶֹדׁש ,לֵ אמֹר ּ:בֶ ָ
רּוׁש ִַלםּ ,בְ ֶע ֶצם
ת-ע ֶצם ַהּיֹום ַהּזֶ הָ :ס ַמְך ֶמלֶ ְךּ-בָ בֶ ל ֶאל-יְ ָ
ֶא ֶ
ַהּיֹום ַהּזֶ ה:
				

יחזקאל לד א-ב

ַּבח ֶֹדׁש ָה ֲע ִׂש ִירי ַא ְריֵ ה ָעלָ ה ְב ֵח ָמה.
חֹומה
ֶּב ָעׂשֹור לַ ח ֶֹדש ָּבנָ ה ָעלַ י ָ
נִ ּגָ ׁש הּוא וְ כָ ל ַעּמֹו לַ ֲעׂשֹות ְּב ַע ִּמי נְ ָק ָמה.
וַ ּיַ ַע ְרכּו ִא ָּתם ִמלְ ָח ָמה:
ַּבח ֶֹדׁש ָה ֲע ִׂש ִירי ְּדלָ ַקנִ י אֹויֵ ב ַּב ֶח ֶרב.
אֹורב.
ֶּב ָעׂשֹור לַ ח ֶֹדש ֵהכִ ין ָעלַ י ֵ
וְ ַעל זֹאת ֲאקֹונֵ ן וְ גִ ילִ י ָח ֵרב.
אֹוי לָ נּו ּכִ י ָפנָ ה ַהּיֹוםּ .כיִ יִ ּנָ טּו ִצלְ לֵ י ָע ֶרב:
נֹוהם.
ַּבח ֶֹדׁש ָה ֲע ִׂש ִירי זְ ֵאב ֲע ָרבֹות ַעל ַע ִּמי ֵ
ּיֹוצא ֵמ ֶהם.
ֶּב ָעׂשֹור לַ ח ֶֹדׁש ָטרֹף ט ַֹרף ּכָ ל ַה ֵ
נָ ֵמר ָׁש ַקד ַעל ָע ֵר ֶיהם:
אֹות ֶיהם.
ָע ֵר ֶיהם ָׂש ְרפּו ָב ֵאׁש ִּב ְרבֹות ְּתלָ ֵ
ַּבח ֶֹדׁש ָה ֲע ִׂש ִירי ֶה ֱחזִ יקּו ָמגֵ ן וְ ִצּנָ ה.
ֶּב ָעׂשֹור לַ ח ֶֹדש ָערּוְך לַ ִּמלְ ָח ָמה ַעל ִק ְריָ ה נֶ ֱא ָמנָ ה.
ַעל זֹאת ִחגְ ִרי ַׂשק ֵע ָדה ֲע ִדינָ ה.
ּוׂש ִאי ַעל ְׁש ָפיִ ים ִקינָ ה.
ּגָ ּזִ י נִ זְ ֵרְך ְ

ארבע תחנות בדרך ,ארבעה בורות מסוכנים ,אך התרבות
היהודית מלמדת אותנו שכל בור המלא בנחשים וסכנות
יכול להפוך לבאר של מים חיים הנותנים תקווה ומשמעות.
בכל אחת מתחנות החורבן מצוי המפתח לשינוי ולתיקון.
מבורות מסוכנים אלה ניתן לפעול ולשנות את המציאות
של חיינו ושל הסובבים אותנו.
		

פיוט סליחות וקינה לצום עשרה בטבת

יום הקדיש הכללי

חיֹוּתינּו נִ ְס ֵפי הׁש ָֹּואה,
ֹלהים ֶאת נְ ְׁשמֹות ַא ֵחינּו וְ ֲא ֵ
יִ זְ ּכֹר ֱא ִ
חֹותם ּולְ ֵבית
נֵ ֶצר ַא ֲחרֹון ,לְ ֹלא זֶ ַרע ַּומ ְמ ִׁשיְך לְ ִמ ְׁש ְּפ ָ
מֹות ֶיהם
ֲאב ָֹתםָ .אּנָ א ייַּ ,ב ֲעבּור ֶׁש ָאנּו ִמ ְת ַּפּלְ לִ ים לְ ִעּלּוי נִ ְׁש ֵ
ׁשֹותם ְצרּורֹות ִּב ְצרֹור ַה ַחּיִ ים ַּת ַחת
וְ זִ כְ ָרםִּ ,ת ְהיֶ ינָ ה נַ ְפ ָ
בֹותםֶ .א ֶרץ
זּורי ִמ ְׁשּכְ ָ
ּכַ נְ ֵפי ַה ְׁשּכִ ינָ ה וְ יָ נּוחּו ְב ָׁשלֹום ַעל ְּפ ֵ
ַאל ְּתכַ ִּסי ָּד ָמם וְ יְ ִהי ָהעֹולָ ם ּכּוּלֹו ֵהד לְ זַ ֲע ָק ָתםְּ ,ב ַמ ֲע ֵׂשינּו
ֹאמר ָא ֵמן:
אֹותם וְ נִ ְהיֶ ה יָ ד וָ ֵׁשם לְ זִ כְ ָרם; וְ נ ַ
לְ ַמ ַען טֹוב נָ נְ ִציח ָ

ית-ה ִּמ ְק ָּדׁש,
לּ-ב ַ
ֵאיכָ ה נְ קֹונֵ ן ַע ֵ
ֵאיְך נְ ַבּכֶ ה ֵע ִצים וַ ֲא ָבנִ ים,
ָאזְ נֵ ינּו ִּת ַּצלְ נָ ה ִמּזַ ַעק ָח ָדׁש:
רּופים.
קֹול ִר ְבבֹות ַאלְ ֵפי ַה ְׂשּ ִ
ָׁשקּול ֻח ְר ַּבן ְׁשלִ יׁש ֵמ ַע ֵּמנּו
ּכְ נֶ גֶ ד ָא ְב ַדן ְׁשנֵ י ִמ ְק ָּד ָׁשיו,
ֹלהינּו,
ָּומהּ-יִ ֵּתן ִמ ְׁשּכַ ן ֱא ֵ
וְ ֵאין עֹוד ָה ָעם לָ בֹוא ְׁש ָע ָריו.

		

הרב יהורם מזור והרב גלעד קריב

קדיש אבלים

ֵאיכָ ה נְ ַס ֵּפר ַּפ ְרעֹות ָהאֹויֵ ב,
אֹות-מלְ ָח ָמה,
ִ
מֹור
וְ ֵאיְך נְ ָת ֵאר ְ
ֹלא-ק ַדם ַה ֻח ְר ָּבן ֶׁש ַּבּלֵ ב,
ָ
ַה ִאם
תּ-ב ַׂשר ָה ֻא ָּמה?
ָאכַ ל ִמ ִּב ְפנִ ים ֶא ְ

עּותּה,
יִ ְתּגַ ַּדל וְ יִ ְת ַק ַּדׁש ְׁש ֵמּה ַר ָּבאְּ .ב ָעלְ ָמא ִּדי ְב ָרא ּכִ ְר ֵ
יומיכון ְּוב ַחּיֵ י ְדכל ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל,
כּותּהְּ ,ב ַחּיֵ יכון ְּוב ֵ
וְ יַ ְמלִ יְך ַמלְ ֵ
ַּב ֲעגָ לָ א ִּובזְ ַמן ָק ִריב וְ ִא ְמרּוָ :א ֵמן .יְ ֵהא ְׁש ֵמּה ַר ָּבא ְמ ָב ַרְך
לְ ָעלַ ם ּולְ ָעלְ ֵמי ָעלְ ַמּיָ א:

ָׁשקּול ַה ֻח ְר ָּבן ַה ַקּּיָ ם ַּבהֹווֶ ה
ּכֵ נֶ גֶ ד ּכָ לּ-כִ ְׁשלֹונֹות ֶה ָע ָבר.
ּכְ ַיצד זֶ ה לְ ַביִ ת ָח ָדׁש נְ ַקּוֶה
לְ ַעם יְ הוָ הֶׁ ,ש ֶּט ֶרם ָחזָ ר.
לּ-בית-יִ ְׂש ָר ֵאל,
ַהּלַ יְ לַ ה נִ ְבּכֶ ה ַע ֵ
רּוח וָ גּוף,
ל-ה ֶרס ָה ָעם ְּב ַ
ַע ֶ
ּסֹובל,
ל-אל ַה ַּמ ְס ִּתיר ,עֹולָ ם ַה ִ
ַע ֵ
ל-ההֹולֵ ְך ִמּכָ אן לְ ֹלא ׁשּוב.
וְ כָ ַ
				

יזכור לחללי השואה ,נצרים אחרונים למשפחותיהם,
שאין מי שיאמר אחרי מותם קדיש

רומם וְ יִ ְתנַ ֵּשׂא וְ יִ ְת ַה ָּדר וְ יִ ְת ַעּלֶ ה
יִ ְת ָּב ַרְך וְ יִ ְׁש ַּת ַּבח וְ יִ ְת ָּפ ַאר וְ יִ ְת ַ
וְ יִ ְת ַהּלָ ל ְׁש ֵמּה ְּד ֻק ְד ָׁשא ְּב ִריְך הּוא לְ ֵעּלָ א ִמן ּכָ ל ִּב ְרכָ ָתא
ִׁש ָיר ָתאִּ ,ת ְׁש ְּב ָח ָתא וְ נֶ ָח ָמ ָתאַּ ,ד ֲא ִמ ָירן ְּב ָעלְ ָמא .וְ ִא ְמרּוָ :א ֵמן:
יְ ֵהא ְׁשלָ ָמא ַר ָּבא ִמן ְׁש ַמּיָ א וְ ַחּיִ ים ָעלֵ ינּו ועל כָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל.
וְ ִא ְמרּו ָא ֵמן:
רֹומיו ,הּוא יַ ֲע ֶׂשה ָׁשלֹום ָעלֵ ינּו ,וְ ַעל ּכָ ל
עֹוׂשה ָׁשלֹום ִּב ְמ ָ
ֶ
יִ ְׂש ָר ֵאל ׁ(ועל כל יושבי תבל) וְ ִא ְמרּוָ :א ֵמן:
פרופ' זאב פלק

חשבון נפש ,נחמה ותקווה
יתגדל .אשוויץ .ויתקדש .מיידאנק .שמיה רבה .טרבלינקה.
אמן .בוכנוולאד.

בספר זכריה נזכרת שאלתם של השבים מגלות בבל
לנביא האם עליהם להתענות בימי הצום לזכר חורבן
הבית .תחת לענות על שאלתם משמיע הנביא את דברי
על דמותה הראויה של החברה הנבנית מחדש בארץ
יהודה ,תוך אזכור הצומות ,ובהם גם "צום העשירי" –
הצום החל בחודש טבת ,העשירי למניין החודשים מניסן.

יתגדל .סקארז'יסקי .ויתקדש .ברגן -בלזן .שמה רבא.
יאנוב .אמן .דורה.

ל-עם ָה ָא ֶרץ
וַ יְ ִהי ְּד ַבר-יְ הוָ ה ְצ ָבאֹותֵ ,אלַ י לֵ אמֹרֱ :אמֹר ֶאלּ-כָ ַ
יעי,
יׁשי ַּוב ְּשׁ ִב ִ
י-צ ְמ ֶּתם וְ ָספֹוד ַּב ֲח ִמ ִ
ל-הּכ ֲֹהנִ ים לֵ אמֹרּ :כִ ַ
וְ ֶא ַ
וְ זֶ ה ִׁש ְב ִעים ָׁשנָ ה ֲהצֹום ַצ ְמ ֻּתנִ י ָאנִ י?!? וְ כִ י תֹאכְ לּו ,וְ כִ י ִת ְׁשּתּו,
ֲהלֹוא ַא ֶּתם ָהאֹכְ לִ ים ,וְ ַא ֶּתם ַהּשׁ ִֹתים... :

יתגדל .מאוטהאוזן .ויתקדש .בלזן ,שמיה רבא .סוביבור.
אמן .חלמנו.
יתגדל .פונאריו .ויתקדש .טרזינשטט .שמה רבא .ורשה.
אמן .וילנה.

יתגדל .נויאנגאמה .ויתקדש .פוסטקוב .שמיה רבא .אמן.
				

אנדרה שוורץ-בארט

ת-ר ֵעהּו,
ֵאּלֶ ה ַה ְּד ָב ִרים ֲא ֶׁשר ַּת ֲעׂשּוַּ :ד ְּברּו ֱא ֶמתִ ,איׁש ֶא ֵ
ואיׁש ֶאת ָר ַעת ֵר ֵעהּו
ּומ ְׁש ַּפט ָׁשלֹום ִׁש ְפטּו ְּב ַׁש ֲע ֵריכֶ ם ִ
ֱא ֶמת ִ

לּ-ת ֱא ָהבּוּ :כִ י ֶאת ּכָ ל
ּוׁש ֻב ַעת ֶׁש ֶקר ַא ֶ
ַא ַ
לּ-ת ְח ְׁשבּו ִּבלְ ַב ְבכֶ םְ ,
אתי ,נְ ֻאם-יְ הוָ ה :וַ יְ ִהי ְּד ַבר יְ הוָ ה ְצ ָבאֹות ֵאלַ י
ֵאּלֶ ה ֲא ֶׁשר ָׂשנֵ ִ
יׁשי
יעי וְ צֹום ַה ֲח ִמ ִ
ֹה-א ַמר יְ הוָ ה ְצ ָבאֹות ,צֹום ָה ְר ִב ִ
לֵ אמֹרּ :כ ָ
הּודה לְ ָׂשׂשֹון
יעי וְ צֹום ָה ֲע ִׂש ִירי יִ ְהיֶ ה לְ ֵבית-יְ ָ
וְ צֹום ַה ְּשׁ ִב ִ
טֹובים; וְ ָה ֱא ֶמת וְ ַה ָּשׁלֹום ֱא ָהבּו.
ּולְ ִׂש ְמ ָחה ּולְ מ ֲֹע ִדים ִ
בשעה שצום עשרה בטבת הוא יום התענית היחיד היכול
לחול בערב שבת ,הרי שסידורו של הלוח העברי מונע
מתאריך זה לחול ביום השבת .לפיכך הדין הקובע כי יש
לדחות תעניות ציבור החלות בשבת אינו נוגע לצום זה.
למרות זאת ,בחיבור ההלכתי "ספר אבודרהם" מופיעה
הקביעה כי אם היה חל צום העשרה בטבת ביום שבת,
לא היה מקום לדחותו למחרת היום .בעל החיבור סמך
קביעה זו על דבריו של הנביא יחזקאל ביחס לצום –
"בעצם היום הזה" .למרות קביעתו של מרן יוסף קארו
בחיבורו בית יוסף ,כי אין הוא יודע מה מקור פסיקתו של
בעל "ספר האבודרהם" ,עסקו בעלי הלכה ומוסר רבים
במשמעות פסיקה תאורטית זו .אחדים מהם הציעו כי
בשל העובדה שצום עשרה בטבת מסמל את תחילת
תהליך החורבן הוא מסמל גם את היכולת לעצור את
התהליך לפני נקודת ה"אל חזור" ,ולפיכך אין זה ראוי
לדחותו מיום השבת ,כמעין בחינת "פיקוח נפש".
בנבואת זכריה על ימות הצום נכללים גם פסוקי הנחמה
הבאים:
"ּכֹה ָא ַמר יְ הוָ ה ְצ ָבאֹות :עֹד יֵ ְׁשבּו זְ ֵקנִ ים ּוזְ ֵקנֹות ִּב ְרחֹבֹות
רּוׁש ִָלם וְ ִאיׁש ִמ ְׁש ַענְ ּתֹו ְּביָ דֹו ֵמרֹב יָ ִמיםְּ .ורחֹבֹות
יְ ָ
חב ֶֹתיה".
ָה ִעיר יִ ָּמלְ אּו יְ לָ ִדים וִ ילָ דֹות ְמ ַׂש ֲח ִקים ִּב ְר ֹ
			

…

שירי הילדים הרבים שחבר המשורר הלאומי חיים נחמן
ביאליק ,שנולד ביום י' בטבת ,הם מהסמלים היפים
ושובי הנפש של תחיית התרבות העברית.

רוץ בן סוסי,
רוץ ודהר!
רוץ בביקעה,
טוס בהר!
רוצה ,טוסה,
יום וליל -
פרש אני
ובן חיל!

קן לציפור
בין העצים,
ובקן לה,
שלוש ביצים.
ובכל ביצה -
הס ,פן תעיר! -
ישן לו
אפרוח ,אפרוח זעיר.
נד ,נד ,נד ,נד,
רד ,עלה ,עלה ורד!
מה למעלה? מה למטה?
רק אני ,אני ואתה.
נד ,נד...
שנינו שקולים במאזניים
בין הארץ לשמיים.

על הקדיש
במכתבה של הנרייטה סאלד ,משנת  ,6191לידידה חיים
פרץ ,בו היא דוחה את הצעתו כי יאמר תחתה את הקדיש
על אמה ,מציגה סאלד ,אם עליית הנוער ,את העמדה
לפיה על נשים לומר את הקדיש על יקיריהן ,בצד הצגת
הסבר משמעותי ומרגש על משמעות אמירת הקדיש.
״אני יודעת היטב ומכירה מה שאתה אומר על המנהג
היהודי (שבדרך כלל קדיש נאמר על ידי בנים זכרים או
על ידי גבר אחר-לא במקור) ,והמנהג היהודי יקר מאד
וקדוש בעיני .ברם אינני יכולה לבקש ממך לומר קדיש בעד
אמי .פירוש הקדיש בשבילי הוא שהקרוב שנשאר בחיים
מביע את רצונו וכוונתו בפרהסיא ובאופן בולט לקבל על
עצמו היחס לקהילה היהודית שהיה להורה שלו ,וששושלת
הקבלה לא תינתק מדור לדור ,כאשר כל דור מוסיף את
החוליה שלו .אתה יכול לעשות כך לדורות של משפחתך.
אני חייבת לעשות כך לדורות של משפחתי.
 ...לאמי היו שמונה בנות ואף לא בן אחד  ...כשאבי נפטר,
לא הרשתה אמי לאחרים למלא את מקום בנותיה באמירת
הקדיש ולכן אני בטוחה שאני מקיימת את רצונה כשאני
מסרבת להצעתך״.

קדיש
יִ ְתּגַ ַדל ֵׁשם ָה ָא ָדם
ל-חּיָ יו יִ ְת ָב ַּרְך ְּבזִ כְ רֹונֵ נּו
יִ ְת ַעּלֶ ה ּפ ַֹע ַ
ַעל ְצרֹור ַמ ֲעלָ לָ יו ִּב ֵימי ֶחלְ דֹו
וְ ַעל ַה ַּמ ַעׂש ֶׁשֹלּא ִה ְס ִּפיק לְ ַה ְׁשלִ ימֹו.
ַעל ַה ֲחלֹומֹות ֶׁשּנִ ְטוּו – וְ נָ מֹוגּו
ׁשֹות-אנֹוש
ֱ
וְ ַעל ְסגֻ ּלֹות-יְ ָקר וְ ַאף ֻחלְ
ֶׁשּנָ גֹוזּו ִמ ַּב ַעד לַ ּדֹק ָה ַע ְר ִפלִ י ֶׁשל ַהזְ ַּמן.
י-חּיָ יו ּכְ ז ַֹהר ָה ָר ִקיע ְּבלִ ֵּבנּו
יַ זְ ִהיר זֵ כֶ ר ָה ָא ָדם וְ ֵה ֵד ַ
ּוׁשמֹו לִ ְפנֵ י ֶׁש ֶמׁש יִ ּנֹון.
ְ
מּותר ָה ָא ָדם הּוא ַהּזִ ּכָ רֹון ֵמ ֵע ֶבר לִ ְמ ִחיצֹות ַהּזְ ַמן.
ּכִ י ָ
ֹלא ַּבחֹׁשְך ְׁשמֹו יְ כֻ ֶּסה.
ַצו ֶה ְמ ֵׁשְך ַה ַחּיִ ים יַ ְצ ִמ ַיח ֻּפ ְר ָקן לִ כְ ֵא ֵבנּו ַה ְּמ ֻׁש ָּקע.
ַהזְ ַמן ְּב ַמ ֲהלָ כֹו יְ ַר ֵחם.
י-חּיָ יו לְ יָ ִמים ַר ִּבים.
וְ נִ נְ צֹור ֶאת ּכָ ל ְּפ ִר ַ
יִ ְתּגַ ַּדל וְ יִ ְׁש ַּת ַבח!

שלום סמיד

התנועה הרפורמית
יהדות מתקדמת בישראל
w w w. re f o r m . o rg. i l

