אֲד ָמה( :עפ"י בראשית ד')
יתם קוֹּ ל ְּד ֵמי אַ ְּחיוֹּ ֵתיכֶ ם צֹּועֲ ִׂקים ִׂמן הָ ָ
ֹּאמר ה' ֶמה עֲ ִׂש ֶ
וַ י ֶ
זוכרים ומתפללים לזכר נשמותיהן של הנשים
שנרצחו בשנת  2018על ידי הגברים הקרובים אליהן

שמות הנשים :

נגוואץ' מלקמו | עליזה שפק | מרים שלום | עפאף אל-גרגאוי | נורה אבו סולב |
אופירה חיים | פדיה קדיס | חיאה מאלוק | נורא מאלוק | אליזבת קרדונה | ותשע
נשים נוספות אשר שמותיהן אינם ידועים לנו.
בצער וכאב רב נזכור את נשמותיהן של הנשים שנרצחו על ידי קרוביהן ,נתפלל על הנשים היהודיות
והלא יהודיות יחדיו ,על הנשמות הטהורות שנגדעו בדמי ימיהן,
ונחתום את הקדיש בהתייחסות לכל בני האדם.
אחר מיתתן
היום אני רוצה
לבכות בקול
איום ונורא:
יתגדל ויתקדש.
היום
כבר אין בי
מלים משלי
לו לפחות–
יתגדל ויתקדש
שמיה רבה.
רוחמה וייס

יִתקַּ דַּ ׁש ְׁשמֵ ּה ַּרבָּ א ,בְ עָּלְ מָּ א ִדי בְ ָּרא כִ ְרעּותֵ יּה .וְ י ְַּמלִ יְך
יִ ְתגַּדַּ ל וְ ְ
מַּ לְ כּותֵ יּה ,בְ חַּ יֵיכון ּובְ יומֵ יכון ּובְ חַּ יֵי ְדכל בֵ ית יִ ְש ָּראֵ ל בַּ ֲע ָּגלָּא
ּובִ זְמַּ ן קָּ ִריב וְ ִא ְמרּו אָּ מֵ ן:

יִתקַּ דַּ ׁש ׁשמֹו הַּ גָּדֹול ,בָּ עֹולָּם ׁשֶּ בָּ ָּרא כִ ְרצֹונֹו,
יִ ְתגַּדַּ ל וְ ְ
וְ י ְַּמלִ יְך מַּ לְ כּותֹו ,בְ חַּ יֵיכֶּם ּובְ ימֵ יכֶּם ּובְ חַּ יֵי
כָּל בֵ ית י ְִש ָּראֵ ל בִ ְמהֵ ָּרה ּובִ זְמַּ ן קָּ רֹוב ,וְ אָּ ְמרּו אָּ מֵ ן:

הקהל אומר יחד ,ולאחריו האבלים חוזרים:

הקהל אומר יחד ,ולאחריו האבלים חוזרים:

בֹרך לְ עֹולָּם ּולְ עֹולְ מֵ י עֹול ִָּמים:
יְ הִ י ְׁשמֹו הַּ גָּדֹול ְמ ָּ

יְ הֵ א ְׁשמֵ ּה ַּרבָּ א ְמבָּ ַּרְך לְ ָּעלַּם ּולְ עָּלְ מֵ י עָּלְ מַּ יָּא:
יִת ַּעלֶּה
יִ ְתבָּ ַּרְך וְ יִ ְׁשתַּ בַּ ח וְ יִ ְתפָּאַּ ר וְ יִ ְתרומַּ ם .וְ יִ ְתנַּשֵ א וְ יִ ְתהַּ דָּ ר וְ ְ
יִ ְתבָּ ַּרְך וְ יִ ְׁשתַּ בַּ ח וְ יִ ְתפָּאַּ ר וְ יִ ְתרומַּ ם .וְ יִ ְתנַּשֵ א וְ יִ ְתהַּ דָּ ר
וְ יִ ְתהַּ לָּל ְׁשמֵ ּה דְ קֻ ְדׁשָּ א בְ ִריְך הּוא ,לְ ֵעלָּא ִמן כָּל בִ ְרכָּתָּ א
יִת ַּעלֶּה וְ יִ ְתהַּ לָּל ְׁשמֹו ׁשֶּ ל הַּ קָּ דֹושֹ בָּ רּוְך הּוא ,הַּ ַּנ ַּעלֶּה
וְ ְ
וׁש ָּירתָּ א ִת ְׁשבְ חָּ תָּ א וְ נֶּחָּ מָּ תָּ א ,דַּ א ֲִמ ָּירן בְ עָּלְ מָּ א ,וְ ִא ְמרּו :אָּ מֵ ן:
ִ
ִמכָּל הַּ בְ ָּרכֹות וְ הַּ ִשירּות ,הַּ ִת ְׁשבָּ חֹות וְ הַּ נֶּחָּ מֹות,
יְ הֵ א ְׁשלָּמָּ א ַּרבָּ א ִמן ְׁשמַּ יָּא וחַּ ִיים עלינו ועל כל יִ ְש ָּראֵ ל וְ ִא ְמרּו:
הַּ ֶּנ ֱאמָּ רֹות בָּ עֹולָּם ,וְ ִא ְמרּו :אָּ מֵ ן:
אָּ מֵ ן:
יְ הִ י ׁשָּ לֹום ָּרב ִמן הַּ שָּ מַּ ִים וְ חַּ ִיים ָּעלֵינּו וְ ַּעל כָּל
יִ ְש ָּראֵ ל וְ ִא ְמרּו :אָּ מֵ ן:
עושֶּ ה ׁשָּ לום בִ ְמרומָּ יו ,הּוא ַּיעֲשֶּ ה ׁשָּ לום ָּעלֵינּו ,וְ עַּל כָּל יִ ְש ָּראֵ ל ועל כל יושבי תבל וְ ִא ְמרּו :אָּ מֵ ן:

קינה
ּותמַּ הֵ ְרנָּה,
ּותבֹואֶּ ינָּה; וְ אֶּ ל-הַּ ֲחכָּמֹות ִׁשלְ חּו ,וְ תָּ בֹואנָּה .יז ְ
טז כֹ ה אָּ מַּ ר יְ הוָּה צְ בָּ אֹות ,הִ ְתבֹונְ נּו וְ קִ ְראּו ל ְַּמקֹונְ נֹות ְ
וְ ִתשֶּ נָּה ָּעלֵינּו נֶּהִ י; וְ תֵ ַּר ְדנָּה ֵעינֵינּו ִד ְמעָּה ,וְ עַּפְ ַּע ֵפינּו יִ זְלּו-מָּ יִ ם .יח כִ י קֹול נְ ִהי נִ ְׁשמַּ ע ִמצִ יֹון ,אֵ יְך ׁשֻ דָּ ְדנּו;
בֹ ְׁשנּו ְמאֹ ד כִ יָּ -עזַּבְ נּו אָּ ֶּרץ ,כִ י הִ ְׁשלִ יכּו ִמ ְׁשכְ נֹותֵ ינּו .יט כִ יְׁ -שמַּ עְ נָּה נ ִָּׁשים ְדבַּ ר-יְ הוָּה ,וְ ִתקַּ ח אָּ ְז ְנכֶּם ְדבַּ ר-פִ יו;
וְ לַּמֵ ְדנָּה בְ נֹותֵ יכֶּם נֶּהִ י ,וְ ִאשָּ ה ְרעּותָּ ּה קִ ינָּה.
ירמיהו ט'
קּומי רֹ נִ י
הֹור ִידי ַּכנַּחַּ ל ִד ְמעָּה יֹומָּ ם ָּולַּיְ לָּה אַּ לִ -ת ְתנִ י פּוגַּת לְָּך ,אַּ לִ -תדֹ ם בַּ תֵ -עינְֵך .יט ִ
יח...חֹומַּ ת בַּ ת-צִ יֹון ִ
בליל (בַּ לַּיְ לָּה) לְ ר ֹאׁש אַּ ְׁשמֻרֹות ִׁשפְ כִ י כַּמַּ יִ ם לִ בֵ ְך נֹ כַּח פְ נֵי אֲדֹ נָּי.
איכה
תפילה בעבור שבירת חומות השתיקה
אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו,
עזור לנו לחזק את הקול הנשבר
ולאמץ את הזעקה הדוממת,
של אלו שקירות המשפחה המגנים
הפכו בעבורן לחומות בית האסורים,
ושל אלו המייחלות למען נפנה אל סבלן,
אנא ,אלוהינו שבשמים ,שוועת הדלות תקשיב ותושיע,
ברא בתוכן ובתוכנו נפש חדשה ,והנחילנו ישועה וחיים.
ברוך אתה ה' ,אשר מחדש בטובו בכל יום תמיד טוהר נפשו של אדם.
ברוך אתה ה' ,המחזק ידינו בכינון חברה בה זוכים כולם לחיות חיים של כבוד ואהבה.
אנא אל נא רפא נא לנו.
מתוך תפילתה של הרבה נעמה דפני קלן

