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(עפ״י בראשית ד׳)

זוכרים ומתפללים לזכר נשמותיהן של הנשים שנרצחו בשנת 2020
על ידי הגברים הקרובים אליהן
נג'אח מנסור | אירנה גריבנב |חנין אל עביד | ופא ג'והר מסארווה | רואן אל-כתנאני | נסרין ג'בארה | נבין עמרני |
מאיה ווישניאק | טטיאנה חייקין | מאסטאוול אלאזה | מרוואת דסוקי | זמזם מחאמיד | ילנה יצחקבייב |
שאדיה אבו סרחאן ועוד שתי נשים ששמן לא פורסם
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

קדיש

היום אני רוצה
לבכות בקול
איום ונורא:
יתגדל ויתקדש.
היום
כבר אין בי
מלים משלי
לו לפחות –
יתגדל ויתקדש
שמיה רבה.

י ְִת ַ ּג ַּדל ְוי ְִתקַ ַּד ׁש ׁ ְשמֵ הּ ַר ּבָאְּ ,בעָ לְ מָ א ִּדי בְ ָרא ִּכ ְרעוּתֵ יהּ .
ְויַמְ לִ ְ
יך מַ לְ כוּתֵ יהּ ְּ ,בחַ ּיֵיכון וּבְ יומֵ יכון וּבְ חַ ּיֵי ְדכל ּבֵית
ִי ְׂש ָראֵ ל ַּב ֲע ָגלָא וּבִ זְמַ ן קָ ִריב וְאִ מְ רוּ אָ מֵ ן:

י ְִת ַ ּג ַּדל ְוי ְִתקַ ַּד ׁש ׁשמ ֹו הַ ּגָדוֹלּ ,בָע ֹולָם ׁ ֶש ּב ָָרא ִּכ ְרצוֹנוֹ,
ְויַמְ לִ ְ
יך מַ לְ כוּתוְֹּ ,בחַ ּיֵיכֶם וּבְ ימֵ יכֶם וּבְ חַ ּיֵי ּכָל ּבֵית
ִי ְׂש ָראֵ ל ִּבמְ הֵ ָרה וּבִ זְמַ ן קָ רוֹב ,וְאָ מְ רוּ אָ מֵ ן:

הקהל אומר יחד ,ולאחריו האבלים חוזרים:

הקהל אומר יחד ,ולאחריו האבלים חוזרים:

יְהֵ א ׁ ְשמֵ הּ ַר ּבָא מְ ב ַָר ְך לְ עָ לַם וּלְ עָ לְ מֵ י עָ לְ מַ ּיָא:
ַשא ְוי ְִתהַ ָ ּדר
י ְִת ּב ַָר ְך ְוי ׁ ְִש ַּת ּבַח ְוי ְִת ּפָאַ ר ְוי ְִתרומַ םְ .וי ְִתנ ּ ֵ ׂ
ְוי ְִתעַ ּלֶה ְוי ְִתהַ ּלָל ׁ ְשמֵ הּ ְּדקֻ ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא ,לְ עֵ ּלָא מִ ן
וש ָירתָ א ִּת ׁ ְש ְּבחָ תָ א ְונֶחָ מָ תָ אַּ ,דאֲמִ ָירן
ּכָל ִּב ְרכָתָ א ׁ ִ
ְּבעָ לְ מָ א ,וְאִ מְ רוּ :אָ מֵ ן:

יְהִ י ׁ ְשמ ֹו הַ ּגָדוֹל מְ ב ָֹרך לְ ע ֹולָם וּלְ עוֹלְ מֵ י ע ֹולָמִ ים:
ַשא ְוי ְִתהַ ָ ּדר
י ְִת ּב ַָר ְך ְוי ׁ ְִש ַּת ּבַח ְוי ְִת ּפָאַ ר ְוי ְִתרומַ םְ .וי ְִתנ ּ ֵ ׂ
ְוי ְִתעַ ּלֶה ְוי ְִתהַ ּלָל ׁ ְשמ ֹו ׁ ֶשל הַ ָּקד ֹוש ֹ ּבָרו ְּך הוּא ,הַ ּנַעַ ּלֶה
מִ ּכָל הַ ְּב ָרכוֹת וְהַ ׁ ּ ִשירוּת ,הַ ִּת ׁ ְש ּבָחוֹת וְהַ ּנֶחָ מוֹת,
הַ ּ ֶנאֱמָ רוֹת ּבָע ֹולָם ,וְאִ מְ רוּ :אָ מֵ ן:

יְהֵ א ׁ ְשלָמָ א ַר ּבָא מִ ן ׁ ְשמַ ּיָא וחַ ּיִים עלינו ועל כל
ִי ְׂש ָראֵ ל וְאִ מְ רוּ :אָ מֵ ן:

יְהִ י ׁ ָשלוֹם ָרב מִ ן הַ ׁ ּ ָשמַ יִם וְחַ ּיִים עָ לֵינוּ וְעַ ל ּכָל ִי ְׂש ָראֵ ל
וְאִ מְ רוּ :אָ מֵ ן:

רוחמה וייס

שה ׁ ָשלום עָ לֵינוּ ,וְעַ ל ּכָל ִי ְׂש ָראֵ ל ועל כל יושבי תבל וְאִ מְ רוּ :אָ מֵ ן:
שה ׁ ָשלום ִּבמְ רומָ יו ,הוּא ַי ֲע ֶ ׂ
עו ֶ ׂ

קינה
טז כּ ֹה אָ מַ ר יְהוָה צְ בָאוֹת ,הִ ְתבּ ֹונְנוּ וְקִ ְראוּ לַמְ ק ֹונְנוֹת ו ְּתבוֹאֶ ינָה; וְאֶ ל-הַ ֲחכָמוֹת ׁ ִשלְ חוּ ,וְתָ בוֹאנָה.
שנָה עָ לֵינוּ נֶהִ י; וְתֵ ַר ְדנָה עֵ ינֵינוּ ִּדמְ עָ ה ,וְעַ פְ עַ ּפֵינוּ ִיז ְּלוּ-מָ יִם .יח ִּכי קוֹל נְהִ י נ ׁ ְִשמַ ע
יז ו ְּתמַ הֵ ְרנָה ,ו ְִת ּ ֶ ׂ
מִ ִ ּצ ּיוֹן ,אֵ ְ
י-שמַ עְ נָה נ ׁ ִָשים ְּדבַר-
יך ׁ ֻש ָ ּד ְדנוּ; בּ ׁ ְֹשנוּ מְ א ֹד ִּכי-עָ זַבְ נוּ אָ ֶרץִּ ,כי הִ ׁ ְשלִ יכוּ מִ ׁ ְש ְּכנוֹתֵ ינוּ .יט ִּכ ׁ ְ
ַר-פיו; ְול ּ ֵַמ ְדנָה בְ נוֹתֵ יכֶם נֶהִ י ,וְאִ ּׁ ָשה ְרעוּתָ הּ קִ ינָה.
יְהוָה ,ו ְִת ַּקח אָ ְז ְנכֶם ְּדב ּ ִ
ירמיהו ט'

ל-ת ּד ֹם ּבַת-עֵ ינ ְֵך .יט
ל-ת ְּתנִי פוּגַת ל ְָך ,אַ ִּ
יח...חוֹמַ ת ּבַת-צִ ּיוֹן הו ִֹר ִידי ַכ ּנַחַ ל ִּדמְ עָ ה יוֹמָ ם ָו ַל ְילָה אַ ִּ
ֹאש אַ ׁ ְשמֻ רוֹת ׁ ִשפְ כִ י כ ּ ַַמיִם לִ ּב ְֵך נֹכַח ּ ְפנֵי ֲאדֹנָי.
קוּמִ י ר ֹ ּנִי בליל (ב ַַּל ְילָה) לְ ר ׁ
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
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