"לבי לבי על חלליהם"
דברי תפילה ושיר לציון יום הזיכרון לנספים במסע העליה מאתיופיה לישראל
ביום ירושלים ,כח אייר ,מציינת מדינת ישראל יחד עם קהילת עולי אתיופיה את זכרם של בני הקהילה שנספו
בדרכם לישראל .ביום זה מועלה זכרם של כ 4000-איש ,אישה וטף ,שנרצחו או שלא עמדו בתלאות הדרך
הקשה מאתיופיה לארץ ישראל דרך מדבריות סודן .טקס הזיכרון המרכזי מתקיים בהר הרצל ליד האנדרטה
שהוקמה לזכר הנספים באתר ההנצחה הממלכתי.
קהילות היהדות המתקדמת בישראל ומוסדות החינוך הפועלים לידם נקראים להעלות זכר הנספים ביום
ירושלים או בתפילות השבת הסמוכות ליום.

המסע לארץ ישראל

תפילה
ש ְמח ּו
על ָּכל כּ נָ ַפיִ ם ֶׁש ָּ ׂ
ַ
לִ ְצמ ַֹח
וְ לֹא ִהגְ ִ ּביה ּו עוּף;
שמ ַֹח
ַעל ִ ּגיל ֲא ֶׁשר ִה ְמ ִריא לִ ְ ׂ
וְ ָצנַ ח ָערוּף –
ש ִאי ,נַ ְפ ִׁשיְּ ,ת ִפ ָ ּ
ילה.
ְׂ
ַעל ָּכל ֲחלוֹ ם ֲא ֶׁשר נָ ַפל ַעל
ֶסלַ ע –
ּי-עינַ יִ םִ ,מ ְׁש ּתוֹ ֵקק;
ְ ּגלו ֵ
ַעל ִׁשירֶׁ ,ש ִה ְתנַ ֵ ּגן ַ ּב ֶּמ ְר ַח ִּקים

ְּכ ֶפלֶ א וַ ֵ ּי ָחנֵ ק –
ּ
ילה.
ש ִאי ,נַ ְפ ִׁשיְּ ,ת ִפ ָ
ְׂ

מלים :חיים אידיסיס
לחן :שלמה גרוניך

שא נַ ְפ ׁשוֹ
ַעל ָּכל ֲא ֶׁשר נָ ָ ׂ
לְ ֵה ָעלוֹ ת
ק-ה ָ ּב ָכא;
ְ ּב ֶע ֶמ ַ
ַעל ָּכל ֲא ֶׁשר ִ ּב ֵ ּק ׁש
לְ ִה ָ ּגלוֹ ת
וְ לֹא זָ ָכה –
ש ִאי ,נַ ְפ ִׁשיְּ ,ת ִפ ָ ּ
ילה.
ְׂ

הירח משגיח מעל,
על גבי שק האוכל הדל
המדבר מתחתי ,אין סופו לפנים,
ואמי מבטיחה לאחי הקטנים.

משה בסוק

יזכור
יז ֹּכר אלהים ֶאת אלפי בּ ניו וּבנוֹ תיו ,אחינו ואחיותינו,
יהודי ביתא ישראל ,אשר חרפו נפשם במסע מאתיופיה
לארץ ישראל ונספו ברעב ובצמא ,בחום המדבר ובצינת
הלילה ,ואת אלו אשר נהרגו ונרצחו על ידי בני עוולה,
"ציוֹ ן ְ ּב ַמר ִּת ְב ֶ ּכה וִ ירוֹ ָׁשלַ יִ ם ִּת ֵּתן
מבקשי רעתם ונפשםִ .
יהם ֵמ ַעי ֵמ ַעי ַעל הרוגיהם"
קוֹ לָ ה .לִ ִ ּבי לִ ִ ּבי ַעל ַחלְ לֵ ֶ
(ברכת נחם לתשעה באב).
יִ ז ֹּכר ישׂ ראל חייהם ומותם ויתבּ רך בּ זרעם ובמורשתםֹ,
קדשת הרצוֹ ן ,מסירוּת הנפש ואהבת ציון
ׁ
וְ יֶ ֱא ַבל על
אשר אבד ּו במסע אל הארץ.
ׁ
יהי ּו גּ בּ וֹ רי וקדושי קהילת ביתא ישראל חתוּמים בּ לב
ישֹראל לדוֹ ר דּ וֹ ר .ונֹאמר :אמן:

עוד מעט ,עוד קצת ,להרים רגליים
מאמץ אחרון ,לפני ירושלים.
אור ירח החזק מעמד,
שק האוכל שלנו אבד
המדבר לא נגמר ,יללות של תנים,
ואימי מרגיעה את אחי הקטנים.
עוד מעט ,עוד קצת ,בקרוב נגאל
לא נפסיק ללכת ,לארץ ישראל.
ובלילה תקפו שודדים,
בסכין גם בחרב חדה
במדבר דם אימי ,הירח עדי,
ואני מבטיחה לאחי הקטנים.
עוד מעט ,עוד קצת ,יתגשם החלום
עוד מעט נגיע ,לארץ ישראל.
בירח דמותה של אימי,
מביטה בי ,אמא אל תיעלמי
לו היתה לצידי ,היא היתה יכולה,
לשכנע אותם שאני יהודי.
עוד מעט ,עוד קצת ,יתגשם החלום
עוד מעט נגיע ,לארץ ישראל.

גור אריה יהודה
מלים :אביב לביא .לחן :עממי

וחיכו לרגע בו יאפסו כוחותיו
אירוסלם ,אירוסלם

נו ווגנוצ'ה נו זמדו הולו
בואו התקבצו ואספר לכם סיפור
סיפור עתיק יומין
על אומץ לב ,ואהבה
על אמונה גדולה שלא מתה
זה אלפיים שנה.
אירוסלם ,אירוסלם
אירוסלם ,אירוסלם

אך גור אריה לא נסוג לאחור
בשארית כוחותיו התקדם אל האור
ופתאום עת כרע זב דם ושכב.
נגלתה לעיניו עיר  -שלם מזהב
ובשער עמדו תשעה כפירים
נדהמים ממראה האריה השחור
"האם זה האח לו ציפינו שנים
האח לו חיכו כי יחזור?"

זה סיפור על גור אריה יהודה
שאיבד את משפחתו בערבות אפריקה
בעריסתו ,עריסה של קש
הונח לצידו חומש מקודש
ועל כריכת הספר
בכתב מאיר עיניים
רשום בזהב שמה של ירושלים.
אירוסלם

הזדקף גור אריה וצעד אל השער
ושאג שאגת האורית הקדומה
והנה דרך נס
אז נפתח לו השער
צעדו אלי קודש
כפירים -עשרה.
בניי אתם האריה הפצוע
והאש בלבכם לא גוועה עוד תנוע
ויום עוד יבוא זאת לבטח אדע
עוד נשאג עם כולם שאגה אחידה.


על גבו זה שנים את הספר סחב
ושמר על הספר כעל בבת עינו.
אחת לשנה טיפס על הר גבוה
ושאג שאגת געגועים לאלוה.
מתי אתאחד עם משפחתי האובדת
כי גדול הוא העול לשמור לבד על הגחלת.
אירוסלם ,אירוסלם
אירוסלם ,אירוסלם
ויום אחד עת היה על ההר
הגיעה לאזנו משק כנפי העבר
חסידה ממזרח מעליו היא עברה
ובמקורה הארוך נשאה בשורה
בשער האריות אחיך עומדים
והשער חסום לתפילות הכפירים
כי חסר עוד אריה למנין – עשרה
ואתו כתב עתיק שמו אורית – התורה.
והיכן הוא השער? שאל האריה
בירושלים העיר היא בירת ישראל.
אירוסלם ,אירוסלם.
בעיניים בורקות יצא האריה למסע
בדרך לא דרך רצופה סכנה
וזינבו בו צבועים ונחשים הכישוהו
ואוכלי הנבלות במעופם ליווהו
השועלים רודפי הבצע עקבו אחריו

שיר זה מושר בפי להקת צופי שב"א –
מפעל מיוחד של תנועת הצופים
הישראלית בקרב ילדים ונוער ממשפחות
עולי אתיופיה.

לקריאה על קהילת יהדות אתיופיה בישראל,
המונה כ 130-אלף נפש ,על מסע העולים
לישראל ותלאותיו ועל אתגרי הקליטה
בישראל ,תוך התייחסות לממד הרוחני
היכנסו לאתר התנועה הרפורמית.

התנועה הרפורמית
יהדות מתקדמת בישראל

מסורת של התחדשות יהודית
www.reform.org.il

