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 תוכן עניינים
 

  על השואה-יק 'הרב יוסף דב סולובייצ
 ? הלמזג את זיכרון השואה והגבורה עם תשעה באב-ידלין ' בגין וא' מ, האוזנר' ג
  בליל זה יבכיון-ר הלל זיידמן "ד
  מגילת איכה כדרמה- מניכור לקרבת אלוהים -סטריקובסקי ' א
  נשים בבניין בית המקדש-ר יעל לוין "ד

  תִפילת ַנֵחם חדשה-בלפור חקק 
 כל העיר נהלכה; ברא המספד איך א-אהרן מירסקי ' פרופ

  אלם איום מטהר-יונדב קפלון 
 

 יק'ד סולובייצ"הרב י

 על השואה
 

 '...אין להוסיף מועד שבר'
 

ותמיד היתה , אירופה את ההצעה לקבוע יום אבל מיוחד לחורבן משנות השואה ואילך העלו כמה פעמים
 על קדושי אשפירה וורמיזא ומגנצא באב שנתחברה'  בקינה לטשאנחנו אומרים י מה"תשובת רבנו עפ

 ")מי יתן ראשי מים"המתחילה (
 ,וכי אין להוסיף מועד שבר ותבערה"... 

 ,ואין להקדים זולתי לאחרה
 ,לוייתי אעוררה] ב"בט[תחת כן היום 

 ".ואספדה ואילילה ואבכה בנפש מרה
 

על כל הפוגרומים  אלא, האבלות על חורבן הביתבתוכה לא רק  שהאבלות של תשעה באב כוללת, כלומר
 .שנות הגלות כולה ועל כל החורבנות של כל

 ח-קצז' עמ, נפש הרב, י הרב צבי שכטר"עפ
 

 ...משיב חכמים אחור
 

ולבסוף , העולם השנייה שלא לעזוב את אירופה קודם למלחמת כמה צדיקים וגדולי תורה יעצו לחסידיהם
 בדרשה התבטא רבנו על כל אותם הצדיקים ופעם. ימח שמם, ם הארוריםבידי הנאצי יצא שנהרגו כולם

בגיטין פרק הניזקין  'וכוונתו היתה על פי הגמ". [ודעתם יסכל משיב חכמים אחור"שהיה עניין זה בבחינת 
קרי עליה רב ', לי יבנה וחכמיה וכו תן: ביקש מאספסיינוס שלושה דברים בלבד שרבי יוחנן בן זכאי:) נו(

הדא זימנא  איבעי למימר ליה לשבקינהו, "ודעתם יסכל משיב חכמים אחור", עקיבא' ואיתימא ר יוסף
 )].זו הִניח להם בפעם: היה לו לבקש(

 קד'  עמ,מפניני הרב, הרב צבי שכטר
 



 אנחנו והעולם
 

, שלנו ליום השואה לעריכת כנס בעד התלמידים שבבית הספר ל בקשר"ד זצ"פעם שאלתי את מרן הגרי
 מי מכריח אותך לעשות", ובהקפדה יתירה והשיב לי מרן בהתרגשות. עלינו להדגיש ומה, עתו על כךמה ד
, והמשיך מרן" ?עליהן שאלות שלא תוכל להשיב, התלמידים למה לך להכניס שאלות לראש? את זה

 יום ישוה? ומה יכולים כבר לומר? על זה מי יכול לדבר. ולא יכולתי, ולדבר על השואה נתבקשתי לנאום"
לרובינשטיין יש ? לומר ומה יכולים כבר, ופרופסורים על השואה באוניברסיטאות קתדראות על השואה

 לו'? לאחר אושוויץ') האנגלי(ראית את ספרו  לא"? מי הוא רובינשטיין, שאלתי את מרן ".תשובות על זה
 .שנון המשיך במרירות ובלעג!" יש כל התשובות

 
ל שהתכנית "למרן זצ והרהבתי עוז להסביר, האיתנה והרגישה ומעמדתו, ל"נבהלתי מאד מדברי מרן זצ

 איך שמסרו, ובחוסר כל, של חושך וצלמוות -הצגה שמראה את היהודים בימים ההם  שעליה נדברנו היא
מסירות הנפש  והעיקר להדגיש את', וכו, נר חנוכה, בפסח את נפשם להתפלל ולקיים מצוות כמו מצה

, וכשמוע מרן את דברי. הנוראה ההיא החזקה של אחינו בני ישראל בתקופה ונתםואמ, לקודשי האומה
 :דברים ואמר שעלינו להדגיש שלושה, דעתו נחה

 
אחינו אשר ידענו  ואשמים אנחנו על, לאחינו בעמק ההשמדה שאנחנו היהודים באמריקה לא עזרנו  .א

עזרה על ידי השתדלות אצל ממשלת  קולא הושטנו מספי, על ידי שליחים, אלינו בצרת נפשם בהתחננם
 .שהיה אפשר להציל הברית וארגונים אחרים על מנת להציל מה ארצות

 
ובכלי , ביכולתם ולא השתמשו, שלא הרימו קול זעקה למחות שגם שאר מדינות העולם אשמים על  .ב

 בתקופהזכויות האדם המפורסמים ביותר  והנה שני שומרי. להכשיל את ההשמדה ,המלחמה שברשותם
באפריקה לרפאות את  שהקדיש את זמנו וכוחותיו(שווייצר  ר אלברט"ההיא היו מהטמא גאנדי והרופא ד

 ההרג וההשמדה, ומחאה על האכזריות שניהם כאחד לא הרימו קול זעקה, )שם החולים המסכנים
  .שהגרמנים ימח שמם עסקו בהם בכל כוחם

 
לעשות כל מה  חייבים אנו, בסכנה וזקוקים לעזרהנמצאים  ובכל עת שהיהודים בכל מקום שהם  .ג

 .בכל האמצעים העומדים לרשותנו ולהשתמש, שבידינו לעזור
 )שם(

 
בכה , 'ספר איכה פעם בבוסטון והזכיר את הפסוק בתחילת באמצע מלחמת העולם השנייה דרש רבנו

השומע , הבוכה בלילהשכל ? בלילה למה:) "קד(סנהדרין ' ביאור אחד מהגמ י הביא"ורש', תבכה בלילה
 ".בוכה עמו קולו

 
או קבוצות של , מדינות ותמיד היו שמה מקצת, ושחיטות ורדיפות במשך כל התקופות תמיד היו פוגרומים

 לא נמצאה אף מדינה בכל, בעת צרה זו ,אבל כעת". בכו עמו"בבחינת , כלל ישראל שהזדהו עם, בני אדם
, שכל הבוכה בלילה ,שמה' קיים בנו הפירוש האחר שבגמונת "בכו עמו"העולם כולו שתתנהג בבחינת 

במסתרים תבכה 'בבחינת , עלינו שמן השמים בכו, כלומר, בוכים עמו) בלילה הנראים(כוכבים ומזלות 
 אבל אף אחת מאומות העולם לא השתתפה ,)בחדרים פנימיים(בבתי גואי , :)חגיגה ה' גמ עיין(' נפשי

 ).שלמד אז בכולל רבנו שבבוסטון, מאפרת ,ריןר ישראל שו"שמעתי מהר. (בצערנו
 קה' עמ, שם

 
 

 יום זיכרון, את יום כז בניסן דיון בכנסת על ההצעה למזג
 תשעה באב עם יום, השואה והגבורה

 
 גדעון האוזנר

 
נתפרסמה הודעה כי ראש  ,הברית-מסעו של ראש הממשלה בארצות בעת, כנסת נכבדה, ראש-אדוני היושב
 ראוי שיום זיכרון השואה והגבורה ואולי גם חיווה דעתו כי, יק'שם עם הרב סולובייצ בשיחתו, הממשלה

שאינו נמנה  וגם מי, בהבלטה יתרה, ניתן פרסום רב לדבר .יום אחר יתמזגו או ייכללו ביום תשעה באב



יש על כן מקום להניח כי . לריק הממשלה יודע שאין הוא משחית דבריו עם תומכיו הקבועים של ראש
 .באב מיזוג יום זיכרון השואה והגבורה בתשעה במגמה להשיג את, היא להמשיך ביוזמה זו כן הכוונהא
 

לייחד יום קרוב ככל  הכוונה היתה. דיון נוקב וממושך בכנסת יום זיכרון השואה והגבורה נתקבל לאחר
 ,חד לכך את ערב פסחולא ניתן הדבר ליי הואיל. בערב פסח, כידוע, אשר פרץ, ורשה היותר ליום מרד גיטו

. קרוב והוא כז בניסן גמרה הכנסת אומר לקבוע לכך יום, באפריל 19ובוודאי לא את התאריך הלועזי של 
הוא נחרת גם על ; היהודי כיום זיכרון בספר החוקים ולא רק נקבע בלוח השנה תאריך זה לא רק נכתב

מסורתיים , וחילוניים  דתיים–שראל מאחד את המוני בית י הוא. הלבבות של העם בארץ ובתפוצות לוח
זה  זיכרון אחת בארץ או בתפוצות יודע כי יום כל מי שהשתתף אפילו באסיפת. השכבות  מכל–ואחרים 

מאחד יום הזיכרון את  כך, ועברה כמטה זעם את האומה כולה וכפי שהשואה שטפה, מלכד את העם
 .השואה והגבורה שרידי החרב בזיכרון

 
. ואת חורבן הארץ המסמל את חורבן המקדש, יום תשעה באב זה בקדושתו של-כהואאין בדעתי לפגוע 

הנהוג כיום אבל מאז חורבן הבית  ,תשעה באב. את חורבן העם בדורותינו אבל יום השואה מסמל
" מאוחד" מה יעשה יהודי חרד בערב יום. והגבורה יבטל למעשה ויבלע את יום זיכרון השואה ,הראשון

לאן ? הזיכרון בירושלים -על חורבן הבית או ילך לאסיפת זיכרון בהר הכנסת לומר קינות-הילך לבית? זה
 ?כנהוג מימים ימימה, על החומה להקיף את העיר העתיקה, זיכרון או לכותל  לאסיפת–נלך 

 
כי עם אשר עבר , בישראל טען כי השואה היא הרקע להווייתנו והרי ראש הממשלה הוא זה אשר בצדק...

 בשם לקחי. מנגד בימים הנוראים ההם עוד להיות מה שהיה מקודם וכי העולם עמד  יחזורשואה לא
איך אפשר . והעולם הברית-ראש הממשלה באוזני אישי ארצות דיבר, בשם העם שנותר לפליטה, השואה

 חדלומר שאין לנו צורך ביום זיכרון מיו ובו בזמן, לקחי השואה, המדיני, המוסרי ,לבסס את הטיעון ההוא
 ?לאירוע מחריד זה בתולדות ישראל

 
זה כארבעת אלפים  עם הנמצא על במת ההיסטוריה. רבים מדי ,רבים ימי האבל בלוח השנה שלנו, נכון

אבל זהו מעט מן המחיר שהעם יכול  .ימי האבל רבים מימי השמחה. בתולדותיו שנה צבר ימי זיכרון רבים
  .ההיסטוריה וחידש נעוריו במדינתו לשלם בעד זה שהוא ממשיך לצעוד על במת וחייב

 
הניסיון נעשה עוד בימי  .ראשון בתולדות ישראל לבטל ימי אבל אין זה ניסיון, ראש-אדוני היושב, ולבסוף

 כאשר הכהנים, ניסיון מצוי בספר זכריה זכרו של אותו. לאחר חורבן בית ראשון ,שיבת ציון הראשונה
את יום צום תשעה  לבטל, לאחר שיבת ציון, אפשר כבר עכשיו והנביאים פנו אל הנביא ושאלו אותו שמא

" ?ִהָּנֵזר כאשר עשיתי זה כמה שנים האבכה בחודש החמישי: "וכך אמרו, החמישי הוא יום צום, באב
כי צמתם  :אמור אל כל עם הארץ ואל הכהנים לאמור" ?האם בשבילי אתם צמים: 'ענה בשם ה והנביא

וכי תשתו הלא אתם האוכלים  וכי תאכלו? הצום צמתני אני, עים שנהשב וספוד בחמישי ובשביעי וזה
 ).ו-ה, זכריה ז" (השותים ואתם

 
לנו יום זיכרון השואה  באב ולא כדי לצאת ידי חובת השואה דרוש לא למען פולחן דרוש יום צום תשעה

 לטתנו הנחושה כיולמען ישריין אותנו בהח למען הלקחים שנפיק ממנו, למעננו, דרוש לנו הוא. והגבורה
  .לא תהיה עוד שואה

 
, גם צום גדליה ,יבוא יום ויבוטלו כל ארבעת הצומות: ואומר הנביא זכריה חוזר לנושא אחר כך בפרק ח

צום הרביעי וצום "יום ובו  יבוא. וגם יום צום תשעה באב, עשר בתמוז -גם שבעה, גם עשרה בטבת
והשלום  לששון ולשמחה ולמועדים טובים והאמת הודההשביעי וצום העשירי יהיה לבית י החמישי וצום

וישרור , בין עם לעם ביחסים, ותשרור האמת בינינו לבין עצמנו כשישרור השלום, יבוא יום." אהבו
אני מציע לראש הממשלה לחדול  ,בדורנו, כעת. מקום לחשוב על יוזמה כזאת אז יהיה, השלום באזור
 .ואת שרידיה ומדאיג רבים רבים  ניצולי השואההדבר מחריד את. מיוזמה זו ולמשוך ידו

 
 .זה ותדון בנושא אני מציע כי הכנסת תחווה דעתה בכיוון

 
 

 הממשלה מנחם בגין-ראש
 



הכנסת האוזנר בדחילו -חבר אני עולה להשיב על הצעתו של, הכנסת מורי ורבותי חברי, ראש-אדוני היושב
 לא רק בדורנו אלא גם. שלא יישכח לעולמים ,מנומדברים על אסון האסונות שקרה לע אנחנו. ורחימו

 .בדורות הבאים
 

נהפוך . יום השואה לא הצעתי לבטל את. תיקנה ועל אמיתותה  העמדת ההצעה על-וראשית תשובתי 
 .באב התייחדות עם השואה והוא יהיה בתשעה הצעתי שיהיה יום, הוא

 
לחשוב , שנים רבות הברית אלא במשך-צותרק בזמן הביקור באר לא, ועתה אסביר לכנסת מה הניע אותי

פי שאין הוכחות -על-בתשעה באב אף קבעו גם את יום האבל על המקדש הראשון רבותינו. על הרעיון הזה
את נפש  רבותינו ידעו. שיש גבול לביטוי הצער והאבל משום? מה הטעם. דווקא ביום ההוא נחרב כי

 .הוא תשעה באב, יום אחד  בית תפארתנו וקבעו אותואבל על חורבן האדם ולכן לא רצו שיהיו שני ימי
 

הלא הוא , רצח עם בלי, אחד המאורעות הכבירים בתולדותינו חכמינו בדורות אחרים קבעו שהזיכרון של
 קבעו חכמי הדור שזכר קידוש השם, הצלב בהקשר של מסעי, עוד לפני כן. בתשעה באב יהיה, גירוש ספרד

 .והיא נכונה, היא המסורת זאת. ה באבבמגנצה ובוורמייזה יהיה בתשע
 

ובאשר לגבורה אייחד  ,לוותר על זיכרון השואה, שאמרתי כבר כפי, לא הצעתי. באה עלינו השואה הזאת
 מאז נחרב בית תפארתנו. תלאותינו וצרותינו תשעה באב הוא סמל של מקור. לתשובתי את דברי בהמשך

יום האבל שהיה  ימי האבל שדיברתי עליהם חוברו לאותווכל  , שנים1907החלו הייסורים של עמנו לפני 
זוכר כילד וכנער את תשעה באב  אני. של כל הלבבות, בהתייחדות של המונים זכור בתפוצות הגולה

 הכנסת וישבו על-של בית ישראל זרמו לבתי המונים המונים. היהודית שבה נולדתי וגדלתי בקהילה
 .הקינות היא על קדושי וורמייזה ומגנצה אחת. ואמרו קינות" איכה"הרצפה ואמרו 

 
, היה יום תשעה באב וזה, הברית-נתראיינתי לפני צאתי מארצות אני. היום בתשעה באב לא זה המצב

 ולכן אפתח במקום תשובה על השאלה ,יום זה מיוחד במינו: מיליונים אמריקנים ואמרתי באוזני
, הבית-הר עשר על-לגיונות החמישי והשניםהסתערו ה  שנים1907הראשונה בהזכרת העובדה שלפני 

.  שנה1800-וצרותינו במשך יותר מ עמנו ופתחו את כל פרשת תלאותינו שיעבדו את, החריבוהו, הציתוהו
 .עד כדי כך. שמענו על היום הזה בפעם הראשונה אנחנו: אחר כך יהודים אמרו לי

 
והיו , העיר המושפלת שלים הבזויה ועליכולים אנו לדבר על ירו גם בארץ יש המשיגים אם בתשעה באב

אבל נשאל את , לכותל באותו יום נכון שנוהרים רבבות יהודים דתיים. חכמים גם השגות של כל מיני
אם נזכור . להזכיר את התשובה אינני צריך? שאסור לבטלו ,האם הדור הצעיר מתייחד באותו יום :עצמנו

יום מיוחד בחיי העם במולדת  זה יהיה, ן העםאת חורב, את חורבן הארץ ,בתשעה באב את השואה
 פי המסורת של-על, אלא גם בדורות הבאים לא רק בדור שלנו, אמיתי, יהיה יום אבל כן זה; ובתפוצות

  .פי קביעת חכמינו-על, עמנו
 

לכך שיום השואה לא  הביע מיד הסכמתו, יק'הרב סולובייצ, התורה אינני מתפלא כלל על שאחד מאדירי
שהזדמן לי להתייעץ , ראש-אדוני היושב ,ואני יכול לומר היום בכנסת, בתשעה באב היה לדורותיבוטל וי

ורק אז , לרעיון הזה שניהם הביעו הסכמתם. ועם הרב גורן לציון-עם הראשון, שני הרבנים הראשיים עם
 .זה רעיון נכון. השואה סביב זיכרון, העם כולו סביב יום השואה אנחנו באמת נאחד את

 
אני מציע שביום . הוא נהפוך. יום הגבורה בקשר עם השמדת עמנו  לא הצעתי לבטל את-שר לגבורה בא

 .יום זיכרון לפרטיזאנים וללוחמי הגיטאות יהיה, הלא הוא ערב יום העצמאות, ישראל הזיכרון לגיבורי
אות והפרטיזאנים הגיט מורדי. בין גבורה לגבורה, בין דם לדם מעולם לא יכולתי להבין איך אפשר להפריד

 י"לח, ל"האצ, ח"הפלמ, ההגנה, ישראל ישראל חיילי צבא-ולמען עמנו נלחמו בארץ ,נלחמו למען עמנו
. ידעו שלא ינצחו בגולה. מסרו את נפשם למען העם היהודי כולם, כולם קדושים, כולם גיבורים. ל"ומח

אך כולם , תו של העם היהודיתקומ נלחמו למען, בארץ. כבודו של העם היהודי מסרו את נפשם למען
ביום ההוא  . ערב יום העצמאות-גיבורי ישראל אחד  יהיה לנו יום. וכולם נפלו למען העם היהודי נלחמו

יום גיבורי ישראל . ומורדי הגיטאות הפרטיזאנים, המחתרות, בשורות הצבא נזכור את הגיבורים שנפלו
 .אחד

 
 אהרן ידלין

 



, בנושא הזה בוועדה כאשר אני בא להציע לטפל, מעיר הערותי גם אני, כנסת נכבדה, ראש-אדוני היושב
לבחון מחדש את הצעתך ולא לדבוק  ובדחילו ורחימו מבקש אני. ראש הממשלה אדוני, בדחילו ורחימו

 .בה
 

אבל בעיקר יש ביניהם  ,ואמנם יש ביניהם סמיכות של זמן, בישראל אני סבור שיש שלושה ימי זיכרון לעם
, כוונתי לתשעה באב. אחד בפני עצמו כל, אני מציע לשמור על שלושת ימי הזיכרון .פנימיקשר מהותי 

בהיגיון האכזרי שלו  תשעה באב הוליד, נכון. ל"ללוחמי צה וליום הזיכרון, הזיכרון לשואה ולגבורה ליום
אלא , קוןאם בכלל יכול להיות לה תי ,ולשואה הנוראה הזאת לא יכול להיות תיקון ,את השואה הנוראה

. המחתרות לוחמי, לוחמי ההגנה, צבא הגנה לישראל עצמאות מדינת ישראל שהנחילו לנו לוחמי בחידוש
כפי שתיאר , הפרדה בין דם לדם זאת איננה בעיה של. באייר' הזיכרון בד איתם אנחנו מתייחדים ביום

 ופלאה שלהנוראה מזיכרון הגבורה המ אפשר להפריד את זכר השואה-אי. הממשלה זאת ראש
-ועם הגבורה הבלתי התייחדות עם השואה הנוראה מחד גיסא יש היגיון בצמידות הזאת של. הפרטיזאנים

 .מאידך גיסא, הדעת גבורה שהתגלתה בתנאים שאין להעלותם על ,רגילה של הפרטיזאנים
 

, רה בטבתשמרו על עש לברכה-חכמינו זכרונם. לביטויי צער ואבל אני סבור שלא נכון הדבר שאין גבול
 הם לא, נכון. ועל תשעה באב בנפרד, החורבן אירועים הקשורים בתהליך, עשר בתמוז שמרו על שבעה

אבל הם לא ויתרו  .בין חורבן בית ראשון לבין חורבן בית שני  להבחין– ובכך גילו תבונה גדולה -הציעו 
בן מגנצה נקבעו לתשעה ספרד וחור והעובדה שגירוש. בתהליך אובדן עצמאותנו על תאריכים קובעים

שאילו היה זה יום נפרד  אפשר. להתייחדות בעם ובנוער בישראל שהם אינם נושאים, לצערי, קבעה באב
 דרך היסטורי חשוב בתולדות אותה-כציון ,זה יום שהיינו זוכרים ומתייחדים איתו לגירוש ספרד היה
גם גירוש ספרד וגם  אבל. ינת ישראלרובה של האוכלוסייה במד שהיא רוב, יהדות ספרד, יהדות מפוארת

שואה שלא היה לה אח ולא , הנאצית  שואת גרמניה-מהשואה הנוראה והאיומה  חורבן מגנצה הם שונים
למבקשי  כאשר אומה שלימה הופקרה, העמים כולם אלא בתולדות, לא רק בהיסטוריה היהודית תקדים

הלוחמים בגיטו היתה גבורה  כשם שגבורת, מכונת המלחמה הנאצית נפשה בִתכנון שטני ומתוחכם של
 .כבודו וחירותו שאין דומה לה בתולדות מאבקי האדם על ,יחידה במינה

 
היא . אינה הצעה טובה  ההצעה שלך-כזה אני מבקש שתקשיב   בנושא חשוב-אדוני ראש הממשלה , לכן

 .הזיכרון התפקיד הראוי בחינוך העם ובמצוות לא תמלא את
 

מערכת החינוך  מנקודת ראותה של, מחיינו במדינת ישראל הוא חלק, נימוק אחדאני רוצה להדגיש 
, היא אדוני ראש הממשלה והתוצאה, חופשת הקיץ של תלמידי ישראל תשעה באב חל לעת. והנוער

. עצמאותנו  יום חורבן מקדשנו ואובדן-החינוך  את ההזדמנות לטפל ביום הזה במערכת שאנחנו מחמיצים
הכנסת הריבונית כיום השואה  היום שקבעה, כז בניסן-ואילו מ. שזה כך צר לי. ת החינוךזאת בעיה במערכ

 במערכת החינוך פעולה חינוכית אינטנסיבית , מתקיימת- יום העצמאות -יום ה באייר  והגבורה ועד
 .ביותר

 ז"תשל, יח אב, דברי הכנסת
 
 

 ר הלל זיידמן"ד

 ...בליל זה יבכיון
 

 .רעיונות מבעיתים וראשי מלא, האני הולך הבית. רד ערב
 

-היו מסדרים בית, ברחוב מחמת הסכנה ללכת(התפילה הקטן שלנו  -על יד בית, אני עובר דרך חצר ביתנו
שתי  ...ליל תשעה באב הלילה. מניינים יהודים על ספסלים מהופכים ישבו כשני). בית תפילה מיוחד לכל

עיניהם מביטות לתוך מרחק  ; ראשי היהודים מורכנים".עמוד"על ה שלהבות של הנרות מבליחות עמומות
ושספג  ,אפשר מפי גולי ירושלים, שעלה לראשונה הניגון... הקורע לב, עולה הניגון העתיק והנה; סתום

 ...לתוכו את דמעות כל הדורות
 
 "...איכה"
 

יה לה עוד בשום כאשר לא ה -של דורנו יש לה צלצול מיוחד " איכה" אבל. משלו" איכה" ו-כל דור ודור 
 ...האחרונה שלנו" איכה"זוהי ה ,אפשר. דור



 
רודפיה השיגוה בין  כל... "כמה גלמודים אנו היום, בודדים כמה". איכה ישבה בדד העיר רבתי עם"

 כמה בוטא... הם הדברים העתיקים האלה כמה אקטואליים"...  המה רמוני-למאהבי  קראתי"... "המצרים
 ...בהם האסון שלנו

 
היום אינה אלא  .התחיל הדבר,  שנה1872לפני , אז. ומולדתנו עם אובדן מלכותנו...  אז התחיל הדברעוד

 .בשרשרת החוליה האחרונה
 

, את החורבן שלנו ומבכים, צאצאי אותם גולי ירושלים, הקרקע על, יהודי ווארשה, והרי אנו יושבים
 אנו מבכים את החורבן הגדול והֵער .ן שהוא תוצאה מאותו החורב-ווארשה  ,חורבן עיר ואם בישראל

הנורא שבאויבינו  גורל עם בלי ארץ הנתון בכפו של, גורלנו אנו מבכים את. בקיבוצים היהודים באירופה
,  חיים שהיו מלאים סבל-חיינו אנו  ומבכים את חורבן בית המקדש ואת חורבן יושבים אנו. והנידון למוות

אך עשירים  ,שהיו קשים, מבכים אנו את חיינו... לעולם ד שעתה לא תתגשמנה עו-גם תקוות  אבל
 ... שהאויב זומם להכריתם- ומשגשגים ושופעים על אף הכל

 יומן גיטו ורשה
 
 

 אריה סטריקובסקי

 איכה כדרמה ובמדרש הדורות מניכור לקרבת אלוהים מגילת
 

 .מתחלפות הדמויות ההנחה שיש לקרוא את המגילה כדרמה שבה פרשנותנו למגילת איכה מתבססת על
 

פתרונות חדשים  כדרמה לא באה אלא כהצעה שיש בה לספק שבעים פנים לתורה ופרשנותה של איכה
רובם הסכימו שאין אחדות . למיניהם "פגמים"שעסקו במגילת איכה מצאו בה  החוקרים. לבעיות עתיקות

פנימיות וכן   בהן סתירותהמאחדים את הקינות מצאו אף. בין חמש הקינות והן כונסו באקראי רעיונית
את המגילה כדרמה שבה  הבעיות הללו מתיישבות כאשר נקרא. ירמיהו רעיונות המנוגדים לתורתו של

 .הדמויות מתחלפות
 

פיוטי דרמה כלולים  על הדרמטיות שבהתחלפות הנפשות וכמה יש לציין שכמה ממדרשי איכה מבוססים
 .בקינות תשעה באב

 
 העלילה

 
מאומות העולם בוגדים  כל רעיה. את עצמה בבדידות מוחלטת" ציון בת"מקדש מוצאת אחרי חורבן בית ה
 ".'נביאיה לא מצאו חזון מה גם"אינו מקבל תפילותיה ו, ממנה את פניו בה ואלוהיה מסתיר

 
אך ) טו-יב, א" (דרך עוברי"ול) יא, ט, א(' ידי פניות נואשות לה מנסה לשבור את בדידותה על" בת ציון"

 .ליבם וכה לתשומתאינה ז
 

בתחילה . 'לה" בת ציון" משקיע את כל מאמציו לקרב את, ירמיהו ,לפי המסורת, שהוא, הנביא המקונן
 'מזדהה עמו היא מקבלת את עצתו ופונה לה אך לאחר שהיא, אינה משגיחה בדבריו "בת ציון) "פרק א(

 ).כב-כ, ב(בבכי ובדמעות 
 

מתוודים ומתחרטים על  ולפי הנחיות הנביא הם, "בת ציון"של  מכאן ואילך יורשים בני העם את מקומה
-כא, ד(על ידי בשורת גאולה מפי נביאו  חוזר לעמו' ה. בכך מעורר העם רחמי שמים ).מז-מ, ג(מעשיהם 

 ).ה פרק(' והעם מגיב על ידי תפילה ושיבה לה )כב
 

שביטויי הצער והקינה  ,יםבאמצעות דגם מתימטי של שכיחות מל מצא, פרופסור יהודה רדאי, ידידי
 .בפרשנותנו ממצאיו משתלבים יפה. לקראת סוף המגילה הולכים ופוחתים

 
 מחאה כלפי מעלה וצידוק הדין

 



בפרק א . 'לה" חוזרים" פותחים אנו במחאה כלפי מעלה ולבסוף בכל אחד משלושת הפרקים הראשונים
 'על ה" כועסת"השתיקה האלוהית היא  בעקבות). יא, ט, א(על אויביה ' לפני ה "בת ציון"מתלוננת 

ממנו נקמה  ולבקש' אותה לחזור לה" משכנעת"אדישותם  ).טו-יב" (עוברי דרך"ומתלוננת עליו לפני 
 ).כב-יח(באויביה 

 
כיוון ). ט-א, ב(עמו  של" אויב"כ' הקריין המתאר את פעולות ה בדברי' בפרק ב רמוזה המחאה כלפי ה

מתוך ניסיון אישי ). יב-יא(כובשות אותו  ות הרעבים פגה הבלגתו ודמעותיוהתינוק שמגיע הקריין לתיאור
בת ציון  ואכן) כ-יח(ידי דמעותיה והסבל של עולליה  לעורר רחמי שמים על" בת ציון"הוא מציע ל זה

 ).כב -כ(את דינה אלא מוחה בתוקף על גורלה  אך אין היא מצדיקה, עושה כדבריו
 

יש מקבילות רק ' כנגד ה לזעמו. פורצת מפי ירמיהו בכבודו ובעצמו  והיא,בפרק ג מגיעה המחאה לשיאה
אך  ).יח(''' ואומר אבד נצחי ותוחלתי מה: "גמור התאכזר כלפיו כדוב וכאריה והביאו ליאוש 'ה. בספר איוב

 טוב ויחיל ודומם ...אמרה נפשי על כן אוחיל לו' חלקי ה: "'ה אל... 'בשיאו של הייאוש בורח הנביא מה
 ).כט, כו, כד" (תקוה אולי יש... 'לתשועת ה

 
להטות משפט ; ארץ לדכא תחת רגליו כל אסירי": "אפיקורסיים" כאשר אחד מנציגי העם משמיע רעיונות

? "מה יתאונן אדם חי: "הנביא מתקומם, )לז-לד" (אדם בריבו אדני לא ראה לעות; גבר נגד פני עליון
מתוודה  ,ואכן העם משתכנע)! לט" (' ונשובה עד ה ינו ונחקורהנחפשה דרכ, על חטאיו, גבר" :ותשובתו

 ).מו-מ(' ושופך את שיחו לפני ה
 

אלא מאויבים ' בא מה סבלו לא): נו-נא(סבלו מתוך ראייה חדשה  הנביא שחזר לאלוהיו חוזר ומתאר את
: לאלוהיו וא זעקה) ו, הסיפור מובא בירמיהו לח( כשטבע בטיט. השליכוהו לבור מלא טיט אויביו. ארציים

ומיד ) נז!" (אל תירא: "המסתתר ואז הוא שמע את קול האל). נד, איכה ג( "מבור תחתיות' קראתי שמך ה"
נקודות  התגלות זו וההצלה האישית של הנביא היו .הפך מאויב לאוהב ולמציל' ה. באה ההצלה אחר כך

הושיע את עבדו יש תקווה  ' אם ה:מעניקות ציפייה ותקווה לעתיד והן, אור זוהרות בתקופת החורבן
 .עמו שיושיע את

 
כנביא המנבא את  לא כמקונן ולא כמוכיח אלא, ירמיהו חוזר הציפייה מתממשת באופן חלקי כאשר

רק ). כב, ד" (אדום ִּגָּלה על חטאתיך -פקד עונך בת, ציון לא יוסיף להגלותך-בת תם עונך: "בשורת הגאולה
שנמוג הענן שחסם  וממילא למדים אנו, )פרק ה(' התפילה לה את מסלולבשורה זו מוכן העם לחדש  אחרי

  .את שערי התפילה
 

חותמו על תיאור  מטביע את' חידוש הקשר עם ה. אלוהיו בעקבות התפילה חוזר העם ומתקשר עם
מתמקד , בפרק ה, הרי כאן, והארץ הקודמים מתמקד תיאור החורבן בסבל העם בעוד שבפרקים. החורבן
לא ' של ה עם זאת יודע העם ששלטונו. הסבל האלוהי ובכך מזדהה העם עם', בעלבון מקדש ה התיאור

אתה "אך ) יח" (שועלים ִהלכו בו על הר ציון ששמם"אמנם . המקדש של מטה נפגם במאומה על ידי חילול
' נו ההשיב" :'מתפלל העם עבור תשובה הדדית לה מתוך הכרה זו). יט" (תשב כסאך לדור ודור לעולם' ה

 .''אליך ונשובה
 

 דמות המנחה
 

ותוך כדי כך הולך , ולנביא ירמיהו ההופך מקריין וממנחה למקונן קיימת התפתחות פנימית בדמותו של
 המתאר, הראשון הוא מופיע כקריין גרידא בפרק. בת ציון את רגשותיו ותחושותיו הוא וחושף בפני

הוא מתייחס אליה  שהרי, יון אינה מטה לו את אוזנהצ. ועונשה חטאיה, באובייקטיביות את ציון של מטה
 .ללא סייג' את דינו של ה כחוטאת וכנידה ומצדיק

 
התנהג כלפייך ' שה אני מסכים איתך": בת ציון"שהוא אומר ל דומה. בפרק ב הופך הקריין למקונן וידיד

 תחושותי, )כ, א" (בינהפך לבי בקר ,מעי חמרמרו("תחושותייך , שותף לאבלך אני, גדולה מזו. כאוייב
מנוס אלא לעורר  העולם כנגדך ואין לך, אך דעי). יא, ב" (עמי חמרמרו מעי נשפך לארץ כבדי על שבר בת("
 .הכבושים' ה ידי דמעותייך את רחמי-על
 

אני : ומכריז" ציון-בת" הלה נוקט בעמדותיה של. בירמיהו, "גבר"ב בפרק ג מתמצית הטרגדיה הלאומית
את  חשיפה זו מבטיחה לו). יח-א(קרבן לזעמו  אלא', אינני מייצגו של ה. אמרתי עד כהש מתכחש לכל מה



) נ-מז(בכייתו עבור עמו  גם כשהוא מספר על', לעם על חזרתו לה הסימפטיה של מאזיניו גם כשהוא מספר
ת זו עצמי ואכן בזכות חשיפה). סד-סב(שרדפוהו  את תוכן התפילה שנשא כנגד בני עמו וגם כשהוא מגלה

 ).מב-מ(בוידוי של אמת  הוא מצליח לגרוף את הציבור
 

והוא נבלע בתוך  כאן מסתיים תפקידו. נחמה וכמבשר גאולה המנחה כנביא-בסוף פרק ד מופיע המקונן
 .עדת המתפללים

 
בין הנביא ובין העם  והעם היא גם התקרבות' ההתקרבות בין ה ,ונביאו' קיימת הזדהות עמוקה בין ה

 .שכבות דתיות ואנושיות מעמקי נשמתו שף הנביאובמהלכו חו
 

 "ציון-בת"
 
מציאת אוזן קשבת  הבעיה הקיומית שלה היא. בתחושת בדידות מופיעה בפרק א כשהיא אפופה" ציון-בת"

הוא פונה , אינו מגיב' וכשה, )ט ,א(כנגד האויב ' בתחילה היא פונה לה. ליבה שלפניה תוכל לשפוך את
ליצור קשר עם  והיא מנסה לשווא, אינם נקלטים באוזניה ,"כל רעיה בגדו בה: "מיהודברי יר, אורח לעוברי

אשליות שהפיחו את (ידידים  אינה מסוגלת להשתחרר מהאשליות שיש לה היא, כנראה. ''עוברי אורח"
, היא חוזרת) טו, ב(ואף סופקים כפיים ושורקים  )טז, א(רק אחרי שעוברי הדרך מתרחקים  ).המרד בבבל

  .נמשכת הדממה האלוהית אך גם אז, "אוהביה"סבלה שנגרם על ידי  ושופכת לפניו את' לה, וסר ברירהמח
 

זו (כאויבה ' את ה היא מזדהה לחלוטין עם ראייתו. עם המנחה שפה משותפת" ציון-בת"בפרק ב מוצאת 
שפכי כמים  '':'מציע לה לחזור לה אך כשהוא. ומוצאת שהמנחה כואב את כאבה )הייתה השקפתה בפרק א

משום  יש במחאה זו, עם זאת). יז, ב(? "עוללת כה למי: "אינו נשפך בתפילה אלא במחאה ליבה, "לבך
יודעת שאין לה תקווה אלא  הרי עתה היא, פסחה על שני הסעיפים בעוד שבפרק א היא. 'התקרבות לה
  .ברחמי שמים

 
תחתם באים געגועים  . או בקשת נקםאיננו מוצאים כל מחאה ,כיון שמגיעים אנו לתפילה שבפרק ה

  .ולתשובה' למלכות ה
 

 ירמיהו מוכר כנביא
 

' שהגיע לניתוק מה ,"גבר"את העם ואת אצטלת הבדידות יורש ה בציבור המייצג" ציון-בת"בפרק ג נבלעת 
 "ישב בדד וידום כי נטל עליו"אלא  ולבסוף הגיע למסקנה שאין מנוס, )יד, ג( "לכל עמי"וגם היה שחוק 

הוא השלים  ,"אל תירא: "הצילו ועודדו' כאשר ה. בשלבים הבדידות הכפולה הזאת התגבר הגבר על). כח(
 .הוא הוכר על ידי עמו, עמו לתשובה עם אלוהיו וכאשר הביא את

 
בודד בקרב בני עמו  שהרי ירמיהו היה. תפקידו שבסוף פרק ד נבין את, שבפרק ג הוא ירמיהו" גבר"אם ה

ייחלה לפרוץ את מעגל בדידותה " ציון בת"הכרה זו נוצרה אחרי ש. כנביא אמת ן הוכרורק אחרי החורב
, כ; יט, שמות יט( את סמכותם של משה ושמואל' ביצר ה בדרך דומה. באמצעות נביאו' קשר עם ה ויצרה
ם החל כשמצא שפה משותפת ע החברתי של ירמיהו" תיקונו). "כג-יח, יב; י-ח ,א ז"שמ; כד, דברים ה; טז

 .פרק ד ונשלם כשניבא לעמו נבואת גאולה בסוף בת ציון
 

 מיפגש משולש
 

' להתוודות לפני ה סירבה" בת ציון. "אמיתי ואין מחניפים לו שאלוהיהם" בת ציון"יודע הנביא ויודעת 
, ג" (אבד נצחי ותוחלתי מה: "ייאוש שבפרק ג אמר ברגע" גבר"לה גאולה ואף ה ולהתפלל אליו טרם יבטיח

וכשהתוודתה  )נז, ג" (אל תירא: "זכה לגילוי' הגבר לה כשחזר". ציון-בת"אירע ל" גבר"שאירע ל  מה).יח
 מפי" ציון-בת"ובשורת הגאולה באה ל היות. בבשורת גאולה ובמסלול תפילה זכתה', לפני ה" ציון-בת"
 .חיש זיקה זוממ מיקומו של פרק ג במרכז המגילה. ונביאו 'ה, נוצרה בכך התלכדות של העם, "גבר"ה
 

מיום . בפני עצמה היו יושבים בפני עצמם והשכינה, ממצרים עד שלא נגאלו ישראל: זבדי בן לוי פתח
 חזרה שכינה בפני עצמה, וכיון שגלו. עליהם אחת וחפפה שכינה) חטיבה(הומוניא  נעשו כולם, שנגאלו

 )כט ,פתיחתא, איכה רבתי. (וישראל בפני עצמן
 



וחזרה וחפפה שכינה  נעשו כולם חטיבה אחת', שהתוודו לפני ה כיון: ...מדרשנוכל לשחזר את המשך ה
 . עליהם

 
*** 

 
תחושות הניכור ותקוות  ,איכה וחווים מחדש את זיכרון הסבל מדי שנה בשנה אנו קוראים את מגילת

 יהגדילו לעשות פייטנ. לתקווה ולגאולה יוצק למגילה את צרותיו ומצפה ומייחל כל דור. ההתחדשות
 .ובפיוטים הדורות שהנציחו את תחושותיהם בקינות

 
*** 

 
ל "לדרמה קטעים ממדרשי חז הוספנו. כדרמה שבה מתחלפות הנפשות במהדורה זו העתקנו את ספר איכה

תוך  מחורבנות שאירעו בתקופות מאוחרות יותר החורבנות שאירעו עד זמנם וכן תיאורים שמשקפים את
  .הדגשה על השואה האחרונה

 
 .באותיות שונות י להקל על הקורא הצגנו את הדבריםכד
 

 איכה פרק א
 

 .בת ציון והעם, ירמיהו: המשתתפים
 

 .בת אדום: אחת מהן, אומות בנות ציון ונציגי, זקני ציון: שחקני רקע
 

 .''שכינה''ה שחקן רקע עם קול ייחודי משמיע את קול
 

 .ומהשואה האחרונה ת מתולדות ישראלאישי מדרש ודמויו בין פסוקי המגילה משמיעים את קולם
 

 .נרות דלוקים על הרצפה, ללא פרוכת ארון קודש: סממני אבלות של תשעה באב
 
 ]:היא מכונסת בעצמה. כשראשה בין ברכיה ירמיהו מדבר על בת ציון היושבת[
 

 :ָלַמס ָרִתי ַּבְּמִדינֹות ָהְיָתהְּכַאְלָמָנה ַרָּבִתי ַבּגֹוִים ָׂש ֵאיָכה ָיְׁשָבה ָבָדד ָהִעיר ַרָּבִתי ָעם ָהְיָתה
 

 :ה''הקב אמרה כנסת ישראל לפני: איש מדרש א
 

 .העולם ושחקתי עמהם ואעלוז תיאטראות ולבתי קירקסאות של אומות מימי לא נכנסתי לבתי, ריבון העולמים
 

 ,בדד  ולא ישבתי-נגעה בי ידו של פרעה 
 

 בדד  ולא ישבתי-נגעה בי ידו של סנחריב 
 

ילקוט [ש ''ילק ; 250' עמ ,איכה ב, פסיקתא דרב כהנא. (בדד ישבתי -משנגעה בי ידך , ורבן מקדשךאך בח
 ).תתרג איכה רמז, ]שמעוני

 
 !לי עוונותיכם ראו מה גרמו: ה''אמר הקב: איש מדרש ב

 
 לשרוף את ביתי

 
 ולהחריב את עירי



 
  ולהגלות את בניי בין אומות העולם

 
 ).י ,איכה רבתיםתיחתא ד. (ולישב לי לבדי

 
 

  שאתה נוטל גוזליה מה הציפור הזה בשעה: איש מדרש ג
 

 ,היא יושבת בדד
 

 :ה''כך אמר הקב
 

 שרפתי את ביתי
 

 והחרבתי את עירי
 

 והגליתי את בניי לבין אומות העולם
 

 ).כא, פתיחתא דאיכה. (וישבתי לי לבדי
 
 

 ,ממצרים עד שלא נגאלו ישראל: איש מדרש ד
 

 ,עצמה ני עצמן ושכינה בפניהיו יושבים בפ
 

 אחת ) חטיבה( נעשו כולם הומוניא, מיום שנגאלו
 

 חזרה שכינה בפני עצמה, וכיוון שגלו
 

 ).כט, שם(וישראל בפני עצמן 
 

 ]ג''ניסן תש: [שרה פרנקל
 

הבתים , השיממון מכל עבר. בצעדנו ברחובות הגיטו הרגשנו כאילו נשארנו היחידים בעולם
אפילו חיות . ... והרחובות הריקים העבירו חלחלה בעצמותינו, נות ודלתותהנטושים פרוצי חלו

 וכעת אופפת אותם דממת מוות, בית לא ראינו ברחובות ששקקו חיים רק לפני כחודש ימים
 

 - עיר ואם בישראל -ליבנו מתפלץ בראותנו את קרקוב ! רבתי עם, איכה ישבה בדד העיר
עכשיו היא עזובה וזועקת עד לב , י זרים ובני עוולהששכלה את בניה ביד, עירנו. בחורבנה

, ד''התשנ, גנזך קידוש השם, דבר הישועה! (לבני אדום' השמים בשתיקתה הרועמת  זכור ה
 ).115' עמ

 
 . ג''יד אב תש

 
 . עכשיו לא נשאר שום יהודי בסלוניקי

 



נשמדו , אבדו בתי תפילה נשמד בית החיים שלנו. איכה ישבה בדד העיר ואם בישראל
נשרפו כל פנקסי העדה ולקחו את כל רכושינוזעקו שקולכם יישמע , ספרי תורתנו, ספריותינו

 ). 9' עמ,אלו דברי האחרונים. (בכל העולם ודרשו אוד מוצל
 

 ָּבכֹו ִתְבֶּכה ַּבַּלְיָלה ְוִדְמָעָתּה ַעל ֶלֱחָיּה
 אֲהֶביָה-ָלּה ְמַנֵחם ִמָּכל-ֵאין
 

 ]ה''חנוכה תש: [שרה פרנקל
 

כי , בבכי מזעזע פרץ אבא'' רעות שבעה נפשי''הקטע  כאשר הגיע אל'', מעוז צור''בשירת 
מי רואה . ועדיין לא נסתיים  שנים5-הסבל שעבר עלינו במשך יותר מ המילים האלה שיקפו את

 ).207 'עמ, דבר הישועה! (?ואינו בוכה עמו אותו בוכה
 
 :ִביםֵרֶעיָה ָּבְגדּו ָבּה ָהיּו ָלּה ְלאְי-ָּכל
 

-ָּכל:] מצביע על נציגי האומות[ָּגְלָתה ְיהּוָדה ֵמעִֹני ּוֵמרֹב ֲעבָֹדה ִהיא ָיְׁשָבה ַבּגֹוִים לא ָמְצָאה ָמנֹוַח 
 :רְדֶפיָה ִהִּׂשיגּוָה ֵּבין ַהְּמָצִרים

 
 :1938אוסטריה , משה בלוי

 
 ידי כך יכולנו לעבור על. נשארנו בווינה  סידרו לנו פספורטים עם תעודות לידה שאנחנו נוצרים

כי חשבנו שההונגרים יתנו לנו , הגענו לברטיסלבה והחלטנו לעבור לצד ההונגרי. לסלובקיה
 להישאר
 .בהונגריה

 
אנחנו ביניהם ושלחו אותנו , אספו את כל היהודים. אבל ההונגרים היו יותר גרועים מהסלובקים

ן סלובקיה ובין הונגריה היה שם רק זה היה שטח הפקר בי. ''נימסלנד''עם רכבות ל, עם עגלות
אחרי כן באו היהודים מצד הונגריה והיהודים . היינו תחת כיפת השמים. שדות ושלג ירד

נדרמריה ההונגרית היו מאוד אכזרים 'הז. והביאו לנו אוהלים ועגלות) פרסבורג(מברטיסלבה 
עמוד . (ביצו מכות לכולנוהר. והיינו צריכים לשחד אותם שיתנו להכניס כמה מצרכי מזון ושמיכות

 ).247' האש עמ
 
 :ָצר-עֹוָלֶליָה ָהְלכּו ְׁשִבי ִלְפֵני...
 

 ֲהָדָרּה-ִצּיֹון ָּכל-וֵַּיֵצא ִמַּבת
 

 ,ה''כמה חביבין התינוקות לפני הקב בוא וראה: אמר רבי יהודה: איש מדרש
 

מהדורת ; לב, א, איכה רבה( .כינה גלתה ש-אולם כיוון שגלו התינוקות  , לא גלתה שכינה-כאשר גלו סנהדרין 
 ).ה, א, בובר

 
 !ֵחְטא ָחְטָאה ְירּוָׁשַלם...
 

 :הרב ברוך רבינוביץ
 

 .כואב לי מאוד כשמישהו בא לראות בשואה מעין עונש על חטא פלוני או אלמוני
 



מי שבא למצוא כאן ושם איזה חטא אינו אלא מקטרג על כלל ישראל בשעתו הגדולה , רבותינו
 .ידוש השם של מיליונים לא היה אלא עונש על חטאיםשק; ביותר

 
אין כאן בעיה משפטית אלא תוכנה של ברית בין הבתרים בה נולד עם ישראל בליל אימה חשכה 

להחזיר לו מה . ברית זו תובעת את מסירות הנפש לאלוהים. מתוך כריתת ברית של ייסורים
ר ''חתנו של האדמו, הרב רבינוביץ; ז"טבת תשל, 67' מס, דף לתרבות יהודית. (שנתן לנו
 ).כ שימש כרבה של חולון''שימש כחבר בוועד רבני בודפשט בזמן השואה ואח, ממונקץ

 
 ֵּכן ְלִניָדה ָהָיָתה-ַעל
 

בין היתר נאסר עליהם לצאת . ס דהיינו טמאים'השיעים האירנים קבעו את מעמד היהודים כנג
כל דבר שיהודי נגע בו הפך . באמצעות המיםפן תעבור טומאתם לאחרים , את ביתם בימי גשם

, ואם נגע יהודי בפרי כלשהו בעת הקנייה נאלץ היה לשלם עבור כל הפירות. מיד להיות טמא
תיק , תולדות הציונות בארצות המזרח, י אסתר קנקה שקלים''עפ. (שכן טימא אותם במגע ידו

 ).4' עמ, המרכזים הפדגוגיים, משרד החינוך, אירן: ח
 

החלה ) ס'נג(בזוי וטמא ,, יצור שפל, אדם- ההתייחסויות אל היהודי כאל מעין תתמערכת
יהודים מעיראק שהיגרו להודו נהנו מהחסות הבריטית והחלו להיות גורם . להתבסס בהודו

מיכאל ' פרופ. (19-חשוב גם באזורי הריכוז של השיעים כבר במחצית הראשונה של המאה ה
 ).109 'עמ, ז'' תשמ29, פעמים, זאנד

 
 :ִהיא ֶנֶאְנָחה ַוָּתָׁשב ָאחֹור-ָראּו ֶעְרָוָתּה ַּגם-ְמַכְּבֶדיָה ִהִּזילּוָה ִּכי-ָּכל
 

 ֻטְמָאָתּה ְּבׁשּוֶליָה לא ָזְכָרה ַאֲחִריָתּה ַוֵּתֶרד ְּפָלִאים ֵאין ְמַנֵחם ָלּה
 

 :ָעְניִי ִּכי ִהְגִּדיל אֹוֵיב-ֶאת' ְרֵאה ה]: פורשת ידיה למעלה[בת ציון 
 

 ).לז' סי, א, איכה רבה! ((את עוניי' ראה ה :ורוח הקודש צווחת ואומרת: איש מדרש
 
 : ָיבאּו ַבָּקָהל ָלָך-לא:  ָרֲאָתה גֹוִים ָּבאּו ִמְקָּדָׁשּה ֲאֶׁשר ִצִּויָתה-ַמֲחַמֶּדיָה ִּכי-ָידֹו ָּפַרׂש ָצר ַעל ָּכל:] ירמיהו[
 
  ָנְתנּו ַמֲחַמֵּדיֶהם ְּבאֶכל ְלָהִׁשיב ָנֶפׁש ַעָּמּה ֶנֱאָנִחים ְמַבְּקִׁשים ֶלֶחם-ָּכל
 
 :ְוַהִּביָטה ִּכי ָהיִיִתי זֹוֵלָלה' ְרֵאה ה:] בת ציון[
 

 :הלינה בירנבאום
 

על , כדי להתמתח בלילה, על פיסת ריצפה בצריף: במיידאנק היה צורך להילחם על הכול
ו מים צהובים מסריחים על קערה חלודה שבלעדיה אי אפשר היה לקבל טיפת מרק א, שמיכה
 ).130' עמ, בין תמולנו למחרנו. (לשתייה

 
ֵיׁש ַמְכאֹוב ְּכַמְכאִֹבי ֲאֶׁשר עֹוַלל ִלי - עְֹבֵרי ֶדֶרְך ַהִּביטּו ּוְראּו ִאם-לֹוא ֲאֵליֶכם ָּכל]: פונה לנציגי האומות[

 :ְּביֹום ֲחרֹון ַאּפֹו' ֲאֶׁשר הֹוָגה ה
 

 .י וִַּיְרֶּדָּנהֵאׁש ְּבַעְצמַת-ִמָּמרֹום ָׁשַלח
 



רמז , ש איכה''ילק. (וירדנה ממרום שלח אש בעצמותי: שנאמר, קינה והיה היכל קורא על עצמו: איש מדרש
 ).כל ה''ד, תתרט

 
 : ְיהּוָדה-ַּגת ָּדַרְך ֲאדָֹני ִלְבתּוַלת ַּבת:] ירמיהו...[

 
 ]נציגי האומות מתרחקים[
 
ָרַחק ִמֶּמִּני ְמַנֵחם ֵמִׁשיב ַנְפִׁשי ָהיּו ָבַני ׁשֹוֵמִמים ִּכי -יִני ֵעיִני יְֹרָדה ַּמִים ִּכיֵאֶּלה ֲאִני בֹוִכָּיה ֵע-ַעל:] בת ציון[

 :ָגַבר אֹוֵיב
 

 !אני בוכיה על אלה: רוח הקודש צווחת: איש מדרש א
 

 ,ה''ישראל נקראו עיניו של הקב
 

 .תבכה עיני על עיני: ה''אמר הקב
 

 ?על מה הבכייה: איש מדרש ב
 

 .ם שנסתלקה דעתו של צדקיה המלךמשו
 

 ,צדקיה עומד ורואה בניו נשחטים לפניו
 

 ורואה אחרים מנקרים עיניו
 

 ).מד' עמ, א, בובר, איכה רבתי( !?ולא היה לו להקיש ראשו בכותל ולמות
 
 :ְיָתה ְירּוָׁשַלם ְלִנָּדה ֵּביֵניֶהםְלַיֲעקֹב ְסִביָביו ָצָריו ָה' ֵּפְרָׂשה ִצּיֹון ְּבָיֶדיָה ֵאין ְמַנֵחם ָלּה ִצָּוה ה:] ירמיהו[
 
 :ָהַעִּמים ּוְראּו ַמְכאִֹבי ְּבתּולַתי ּוַבחּוַרי ָהְלכּו ַבֶׁשִבי-ָנא ָכל-ִפיהּו ָמִריִתי ִׁשְמעּו-ִּכי' ַצִּדיק הּוא ה:] בת ציון[

 
 ג''כא באלול תש, אתונה

 
ני חצי שעה מאת הרב הראשי קראו לפ. ברגע זה אבל גדול נפל גם על עיר אתונה, חברים יקרים

 .שגם פה ייעשה כל הנעשה בסלוניקי ליהודים, והודיעו לו
 

 .הסכנה גדולה. חושו ולא תנומו, אם יש בידכם להצילנו
 

מה היא חובתם , דרשו תיכף ומיד מהרדיו היווני בלונדון ובקהיר ויגידו לאחינו היוונים באתונה
 ).89' עמ, אלה דברי האחרונים(בשעות צרה אלה 

 
 ָקָראִתי ַלְמַאֲהַבי ֵהָּמה ִרּמּוִני

 
 ):נציגת ההסתדרות באוויאן(גולדה מאיר 

 
ועידה בין לאומית לדיון בשאלת הפליטים , הנשיא רוזבלט זימן בעיר הנופש הצרפתית אוויאן

על , על האופי האיום והנורא של המשטר הנאצי, כל הנאומים היו נרגשים מאוד. היהודים



המדינה שלי לא יכולה לקבל את : אבל היה פזמון חוזר לכל אחד מהנאומים . םרחמנות על יהודי
 .הפליטים

 
כשאיש לא יצטרך לרחם על , שאני רוצה לחיות ולראות את היום, ואני זוכרת שאני אמרתי...

 ).עמוד האש. (יהודים
 

 :ַנְפָׁשם-תִבְקׁשּו אֶכל ָלמֹו וְָיִׁשיבּו ֶא-ּכֲֹהַני ּוְזֵקַני ָּבִעיר ָּגָועּו ִּכי
 
 ֶחֶרב ַּבַּבִית -ִלי ֵמַעי ֳחַמְרָמרּו ֶנְהַּפְך ִלִּבי ְּבִקְרִּבי ִּכי ָמרֹו ָמִריִתי ִמחּוץ ִׁשְּכָלה-ַצר-ִּכי' ְרֵאה ה]: 'פונה לה[

 :ַּכָּמֶות
 

 ָקָראָת וְִיְהיּו - ָעִׂשיָת ֵהֵבאָת יֹוםאְֹיַבי ָׁשְמעּו ָרָעִתי ָׂשׂשּו ִּכי ַאָּתה-ָׁשְמעּו ִּכי ֶנֱאָנָחה ָאִני ֵאין ְמַנֵחם ִלי ָּכל
 :ָכמִני

 
 :ַרּבֹות ַאְנחַֹתי ְוִלִּבי ַדָּוי-ְּפָׁשָעי ִּכי-ָרָעָתם ְלָפֶניָך ְועֹוֵלל ָלמֹו ַּכֲאֶׁשר עֹוַלְלָּת ִלי ַעל ָּכל-ָּתבֹא ָכל

 
ה בבית כנסת ישן שבעיר קובל נמצאה על אחד הקירות שלא ניזוקה בדליקה צוואתה של איש

 :וזו לשון הצוואה. יהודיה אל בעלה
 

צא . רצה למות הוא לא. ילדנו מרר בבכי. גינה ובנך אימוש כי כאן ניספו אשתך, דע, ראובן אטלס
 .גינה אטלס. בכפנו אנו מתים על לא עוול. אשתך וילדך יחידך למלחמה ונקום את נקמת

 
 .1943,  באפריל26, פיוטרקוב

 
 היינו רוצים לראות בעינינו את נקמת מיליוני הקורבנות בעד .כמה רוצים אנו לחיות: מושיה

 .לצערנו לא נוכל לראות את יום הנקמה. הסבל שאין לו שיעור
 

, מה שלא יקרה הוא מעט. לאמיתו של דבר לא תיתכן בכלל נקמה... עליכם החובה לנקום, יקיריי
 אנו הולכים למות בצחוק על כבר, עולם. לא קל הוא להיפרד לעולמים. כאין וכאפס לעומת גורלנו

 )96' עמ, אלו דברי האחרונים! ( תנקמו-ואם תוכלו ביום מן הימים , הצליחו, חיו בשלום. שפתינו
 
 
 

 איכה פרק ב
 
 ]ברקע שריפת המקדש[
 
 ...ֵאיָכה ָיִעיב ְּבַאּפֹו ֲאדָֹני:] ירמיהו[
 

 :ִמינֹו ִמְּפֵני אֹוֵיב וִַּיְבַער ְּבַיֲעקֹב ְּכֵאׁש ֶלָהָבה ָאְכָלה ָסִביבַאף ּכֹל ֶקֶרן ִיְׂשָרֵאל ֵהִׁשיב ָאחֹור ְי-ָּגַדע ָּבֳחִרי...
 

 . גאלתי ימיני-גאלתי בניי , משועבדים  בניי–כל זמן שימיני משועבדת ! לימיני קץ נתתי: ה''אמר הקב: איש מדרש
 ).ב ג, בובר, איכה רבתי(
 

 ָעיִן-ר וַַּיֲהרֹג ּכֹל ַמֲחַמֵּדיָּדַרְך ַקְׁשּתֹו ְּכאֹוֵיב ִנָּצב ְיִמינֹו ְּכָצ
 

 :חיים מפיוטרקוב



 
אני לא הייתי . לכן העמידו אותנו בשורה וכל חמישי נורה למוות, שלשום ברחו שני בחורים

, אחיי היקרים, אמא יקרה אבא יקר, אני נפרד מכם. אבל אני יודע שלא אצא מכאן חי, החמישי
 ). פהמובא בעטי, אלה דברי האחרונים(ואני בוכה 

 
 :ִצּיֹון ָׁשַפְך ָּכֵאׁש ֲחָמתֹו-ְּבאֶֹהל ַּבת

 
 :ְיהּוָדה ַּתֲאִנָּיה ַוֲאִנָּיה- ַאְרְמנֹוֶתיָה ִׁשֵחת ִמְבָצָריו וֶַּיֶרב ְּבַבת-ָהָיה ֲאדָֹני ְּכאֹוֵיב ִּבַּלע ִיְׂשָרֵאל ִּבַּלע ָּכל

 
 ְּבִצּיֹון מֹוֵעד ְוַׁשָּבת' ֹו ִׁשַּכח הוַַּיְחמֹס ַּכַּגן ֻׂשּכֹו ִׁשֵחת מֹוֲעד

 
 : לפני אכילת חמץ יאמר בכוונת הלב

 
הנה גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך ולחוג את חג הפסח באכילת מצה , אבינו שבשמים

אף על זאת דאבה ליבנו שהשיעבוד מעכב אותנו ואנחנו נמצאים בסכנת . ובשמירת איסור חמץ
מאוסף בית לוחמי , חובר על יד הרבנים במחנה ברגן בלזן, ת אכילת חמץמתוך תפיל(נפשות 
 ).הגיטאות

 
 :'ָמְצאּו ָחזֹון ֵמה-ְנִביֶאיָה לא-ַּגם...
 

רֹאָׁשם ָחְגרּו ַׂשִּקים הֹוִרידּו ָלָאֶרץ רֹאָׁשן ְּבתּולֹת -ִצּיֹון ֶהֱעלּו ָעָפר ַעל-ֵיְׁשבּו ָלָאֶרץ ִיְּדמּו ִזְקֵני ַבת: קריין
 :ָׁשָלםְירּו
 

ַעִּמי ֵּבָעֵטף עֹוֵלל וְיֹוֵנק -ֶׁשֶבר ַּבת-ָּכלּו ַבְּדָמעֹות ֵעיַני ֳחַמְרְמרּו ֵמַעי ִנְׁשַּפְך ָלָאֶרץ ְּכֵבִדי ַעל: ירמיהו
 :ִּבְרחֹבֹות ִקְרָיה

 
ֵחיק -ִהְׁשַּתֵּפְך ַנְפָׁשם ֶאלְלִאּמָֹתם יאְמרּו ַאֵּיה ָּדָגן וָיָיִן ְּבִהְתַעְּטָפם ֶּכָחָלל ִּבְרחֹבֹות ִעיר ְּב: פונה לנשים

 :ִאּמָֹתם
 
  ֲאִעיֵדְך-ָמה:]פונה לבת ציון[
 

 ָּלְך ַהַּבת ְירּוָׁשַלם -ָמה ֲאַדֶּמה
 

 ִצּיֹון-ָּלְך ַוֲאַנֲחֵמְך ְּבתּוַלת ַּבת-ָמה ַאְׁשֶוה
 
 :ָלְך-ָגדֹול ַּכָּים ִׁשְבֵרְך ִמי ִיְרָּפא-ִּכי
 

 :ֲעֹוֵנְך ְלָהִׁשיב ְׁשבּוֵתְך וֶַּיֱחזּו ָלְך ַמְׂשאֹות ָׁשְוא ּוַמּדּוִחם-ִגּלּו ַעל-ֵפל ְולאְנִביַאִיְך ָחזּו ָלְך ָׁשְוא ְוָת
 
עְֹבֵרי ֶדֶרְך ָׁשְרקּו וַָּיִנעּו -ָסְפקּו ָעַלִיְך ַּכַּפִים ָּכל]: שורקים ומלגלגים על בת ציון, נציגי האומות חוזרים[

 ַּבת ְירּוָׁשָלם -רֹאָׁשם ַעל
 

 יר ֶׁשּיֹאְמרּוֲהזֹאת ָהִע
 

 :ָהָאֶרץ-ְּכִליַלת יִֹפי ָמׂשֹוׂש ְלָכל
 

 ֵׁשן ָאְמרּו -אְֹיַבִיְך ָׁשְרקּו וַַּיַחְרקּו-ָּפצּו ָעַלִיְך ִּפיֶהם ָּכל



 
 ִּבָּלְענּו

 
 ַאְך ֶזה ַהּיֹום ֶׁשִּקִּויֻנהּו

 
 ָמָצאנו

 
 :ָרִאינּו

 
העמים , ן התופתהעולם לא עשה מה שהיה יכול לעשות למען הצל את המעונים מ

, בנימין מינץ. (ולא נקפו אצבע כדי להציל!) וגם זה לא(הדימוקראטיים הסתפקו במלל סתם 
 )שב' עמ, מבחר כתבים א

 
כדי להשיג נשק ועזרה [עליי הוטל לבוא במגע עם מנהיגי הפרטיזנים והפטריוטים הפולנים 

. איש לא הבטיח עזרהשום . והתוצאה כישלון גמור ומוחלט] במרד הגיטו כנגד הגרמנים
אין אנו יכולים להבאיש את '': לב גמור-אחד אמר מתוך גילוי ... השתמשו באמתלאות שונות 

ריחה של תנועת ההתנגדות בעיני ההמונים הפולנים על ידי הגשת עזרה ליהודים כי ההמונים 
 .''הפולנים מתנגדים לכם היהודים

 
ואישים יהודים , ר החבאת תינוקות ישראלבדב, שאליהם נשלחתי, באתי בדברים עם הפולנים

 450,000שלאחר שכבר הושמדו , עובדה היא. חשובים אך הם התחמקו באמתלאות שונות
מיהודי וארשה לא ניצל אף יהודי אחד על ידי קשרים רעיוניים בכוח עמדה הומאניטרית נתבדו 

 החלטה אם תבוא אף על פי כן מתקבלת] עבור מרד בגרמנים[כל התקוות לקבל עזרה מבחוץ 
יומן גיטו וארשה יום , הלל זיידמן' דר. (חדשה מצד הגרמנים יש להתנגד בכוח הנשק'' אקציה''

 ).1943 בינואר 11ב 
 

*** 
 

. עוררו את דעת הקהל הבריטי, דין וחשבון צירי הפרלמנט הבריטי על זוועות מחנה בוכנוואלד
אף על , כים  רק לא כיהודים'צ, יוגוסלבים, פולנים, קורבנות החיה הגרמנית מצויינים כנורבגים

בנימין . ('תחנות הרדיו וכו,  אולם לא כן העיתונים-פי שהדין וחשבון הרשמי מזכיר את היהודים 
 שערים; שכ' עמ, שם, מינץ

 ).ה''כ באייר תש
 
 צורף כנציג הבונד 1942-ב.  והגיע ללונדון1940-נמלט מפולין ב, שמואל מרדכי זיגלבוים[

 שלח יד בנפשו במחאה נגד יחס 1943 במאי 12-ב. הלאומית הפולנית בלונדוןלמועצה 
 ]: האדישות לגורל יהדות פולין בהשאירו מכתב

 
ולאדיסלאב  ראש הממשלה הגנרל, קביץ'ולדיסלאב ראצ ,לכבוד נשיא הרפובליקה הפולנית

 ,שיקורסקי
 

ולעמים של  לממשלותדבריי האחרונים ובאמצעותכם  אני מרשה לעצמי להפנות לאדונים את
בפולין מוטלת  האחריות לפשע של רציחת הלאומיות היהודית .למצפון העולם, בעלות הברית

בעלות הברית  אך בעקיפין רובצת היא גם על, עצמם בראש ובראשונה על המבצעים
 ...זה היום בשום מעשה ממשי כדי לבלום פשע אשר לא נקטו עד, וממשלותיהן

 



העולם משקיף  שבו, העמוקה ביותר כנגד חוסר המעש את מחאתיאני מבקש להביע במותי 
 ...היהודי ומרשה להשמיד את העם

 
יהדות  בכדי להציל את השריד החי של. מוסרם לו ועל כן אני, חיי שייכים לעם היהודי בפולין

 ,ואהבתי אני נפרד בברכה מכולם ומהכל שהיה לי .פולין מהשמדה
 
 זיגלבוים' ש
 )102' עמ, םאלה דברי האחרוני(
 
 ִצּיֹון-חֹוַמת ַּבת...
 

 הֹוִריִדי ַכַּנַחל ִּדְמָעה יֹוָמם ָוַלְיָלה 
 
 ִּתְּתִני פּוַגת ָלְך-ַאל
 
 :ֵעיֵנְך-ִּתּדֹם ַּבת-ַאל
 

 :בנימין מינץ
 

השכולה והדוויה לא שכחנו אותך כשם שאתם יהודי הגולה הייתם אומרים , יהדות אירופה כולה
כך אנו קיבלנו על עצמנו להעלות את זכרונך '', ושלים תשכח ימיניאם אשכחך יר''את הפסוק 

, לא תידום בת עינה, בת ציון לא תיתן פוגת לה. ''אם אשכחך גולה תשכח ימיני''תמיד לפנינו 
מבחר , שידור לגולה. (עד ישקיף ויקבץ בציון שארית נדחי ישראל. משמים' עד ישקיף ויראה ה

 )ה''תמוז תשי ב, שערים, שכב' עמ, כתבים א
 

 קּוִמי רִֹּני ַבַּלְיָלה ְלרֹאׁש ַאְׁשֻמרֹות  
 

 ִׁשְפִכי ַכַּמִים ִלֵּבְך נַֹכח ְּפֵני ֲאדָֹני 
 

 ְְׂשִאי ֵאָליו ַּכַּפִיְך
 
 :חּוצֹות-ֶנֶפׁש עֹוָלַלִיְך ָהֲעטּוִפים ְּבָרָעב ְּבראׁש ָּכל-ַעל
 

'' עשרת הרוגי מלכות''ב. לוובאמת פלא הוא איך העולם עמד אחרי כל כך הרבה צעקות כא
אם אשמע קול אחר אהפוך את העולם כולו !  ?זו תורה וזו שכרה: שצעקו המלאכים, נאמר
 .''למים

 
הנהרגים ונשחטים רק בשביל שהם , אף גדולים קדושי ישראל, ועתה ילדים תמימים טהורים

על עומדו כאילו ישראל  ממלאים את חלל העולם צעקות אלו ואין העולם נהפך למים רק עומד 
 )ב''חוקת תש, אש קודש, קלונימוס קלמיש שפירא' ר. (לא נגע לו הדבר חס ושלום

 
 ּתֹאַכְלָנה ָנִׁשים ִּפְרָים עְֹלֵלי ִטֻּפִחים-ְוַהִּביָטה ְלִמי עֹוַלְלָּת ּכֹה ִאם' ְרֵאה ה:] בת ציון[
 

 :ֵיָהֵרג ְּבִמְקַּדׁש ֲאדָֹני ּכֵהן ְוָנִביא-ִאם
 



ורוח הקודש '? עוללי טיפוחים למי עוללת כה אם תאכלנה נשים פרים' :מקונן לפני המקום ואומר והיה ירמיהו 
) כד כ, הימים ב דברי; ב כג' איכה רבה פר(זכריה בן יהוידע   זה–כוהן ונביא ' אם ייהרג במקדש ה :משיבתו

 ).י'רש( שהוכיחםוהרגוהו בעזרה
 

 תּולַֹתי ּוַבחּוַרי ָנְפלּו ֶבָחֶרב ָׁשְכבּו ָלָאֶרץ חּוצֹות ַנַער ְוָזֵקן ְּב
 

 ָהַרְגָּת ְּביֹום ַאֶּפָך
 

 :ָטַבְחָּת לֹא ָחָמְלָּת
 

 ִּתְקָרא ְכיֹום מֹוֵעד ְמגּוַרי ִמָּסִביב 
 

 ָּפִליט ְוָׂשִריד' ה-ְולֹא ָהָיה ְּביֹום ַאף
 

 ִטַּפְחִּתי ְוִרִּביִתי-ֲאֶׁשר
 

 :אְֹיִבי ִכָּלם
 

כמניין וחצי יהודים התאספו במעונו של רבי מנחם זמבה , ג''גיטו וארשה שמחת תורה תש
ב היה בזה משום חידוש גדול כי כבר ''פתאום נכנס לחדר ילד כבן י. ותפילה'' הקפות''לעריכת 

' קפץ פתאום ר, כאשר סבבו המתפללים עם ספרי התורה. כולם הושמדו. לא היו ילדים בגיטו
, ובלחצו את שניהם אל ליבו, ם ספר התורה שבזרועוחיבקו יחד ע, יהודה לייב אורליאן אל הילד
ופרץ בריקוד ממושך עם הילד '', ילד יהודי עם התורה הקדושה'': החל שואג בקול קורע לבבות

 .ועם ספר התורה
 

יומן גיטו . (של היהודים האחרונים בווארשה, היה זה הריקוד האחרון בשמחת תורה האחרונה
 ).וארשה להלל זיידמן

 
 

 רק ג פ-איכה 
 

 :ֲאִני ַהֶּגֶבר ָרָאה ֳעִני ְּבֵׁשֶבט ֶעְבָרתֹו: ירמיהו
 

 :אמר רבי יהושע בן לוי: איש מדרש
 

 !כמה טובות עשיתי לפניך ).א, איכה רבה ג. (אנא הוא איוב, של עולם ריבונו: ה''אמרה כנסת ישראל לפני הקב
 

 ,קידשתי שמך על הים
 

 ,אמרתי לך שירה
 

, איכה ג, ש''ילק. (ראה עוני  אני הגבר-ואחר כל השבח הזה , האומות שלא קיבלו מה -קיבלתי תורתך בשמחה 
 ).רמז תתרלה

 
ראיתי את העם הזה בהודו יופיו ונעימותו ויהי היום . אני הגבר ראה עוני: דון יצחק אברבנאל

וירץ , ו כצרָׂשם ימינ, כי גבוה מעל גבוה שומר ָמֲׁשְך ְּבַקְׁשּתֹו, לקץ ארבע שנים לגירושו ולמהומתו
 ).רעד' עמ, הקדמה, מעייני הישועה(לקראתו בחמת כוחו להומו ולאבדוכי כן גזרה חוכמתו 



 
 ]: 1943 באוקטובר 19[אלחנן אלקס 

 
 .אני הוא הגבר שראה את עוני הלקוחים למוות

 
בבוקר השכם בתוך המחנה שהובלה לשחיטה להפורט ) 1941( לאוקטובר 29-בעצמי עמדתי ב

 .התשיעי
 

זקן , יללות וזעקות של עשרת אלפים איש, זני שמעתי את הסימפוניה הנוראה של בכיותבאו
 .ונער שקרעה שמים

 
 אין מי ששמע כזאת בכל הדורות והזמנים

 
 היה בן נאמן לעמך  ! יואל אהובי

 
 השתדל להתיישב בארץ ישראל 

 
 ...הנני סומך חביבתי על שכלך הזך, שרה בתי האהובה

 
עיני והנני רואה את שניכם עומדים לפני עד נשמתי האחרונה הנני אביכם לרגע אני עוצם את 

 1943,  באוקטובר19גיטו קובנה , ויליאמפולה). הכותב היה ראש גיטו קובנה. (אוהבכם
 
 :]מחשיכים את הבמה[
 

 : אֹור-אֹוִתי ָנַהג וַּיַֹלְך חֶֹׁשְך ְולא
 

 :ָזכֹור ִּתְזּכֹור ְוָתׁשֹוַח ָעַלי ַנְפִׁשי...
 

 . והיו בניו  מקניטים אותו משל למלך שיצא למלחמה: איש מדרש
 

 .עמו למחר יצא המלך לבדו ולא היו בניו
 

 : אמר המלך
 

 ! מכעיסים אותי הלוואי והיו בניי עמי ואפילו היו
 )ז,ג, איכה רבה(

 
 ! פי שמטמאים אותה הלוואי והיו בני עמי בארץ ישראל אף על

 )סו' פרשה ג כ עמ, בובר, איכה רבתי(
 
 :]האור חוזר לבמה[
 

 :ֵּכן אֹוִחיל-ִלִּבי ַעל-זֹאת ָאִׁשיב ֶאל
 

 :ָכלּו ַרֲחָמיו-ָתְמנּו ִּכי לא-ִּכי לֹא' ַחְסֵּדי ה
 

 : ֲחָדִׁשים ַלְּבָקִרים ַרָּבה ֱאמּוָנֶתָך



 
 : אנדרי נהר

 
 האתגר אשר לפניו עומד היהודי שריד השואה הוא 

 
 , לא להאמין סתם

 
  ולא להתפלל סתם

 
 ולא לקוות סתם

 
כמעיין . חדשים לבקרים ומחודשים לערבים,  אלא ליצור את האמונה ואת התפילה ואת התקווה-

בין , בין הספק ובין הוודאות, הנובע והמתגבר מתוך בחירה מתמדת בין הלאו ובין ההן
 . האבסורדיות ובין המשמעות

 
 :ֵּכן אֹוִחיל לֹו-ָאְמָרה ַנְפִׁשי ַעל' ֶחְלִקי ה

 
 :ְלקֹוָו ְלֶנֶפׁש ִּתְדְרֶׁשּנּו' ֹוב הט
 

 :'טֹוב וְָיִחיל ְודּוָמם ִלְתׁשּוַעת ה
 

 :ִיָּׂשא עֹל ִּבְנעּוָריו-טֹוב ַלֶּגֶבר ִּכי
 
 :ֵיֵׁשב ָּבָדד וְִיּדֹם ִּכי ָנַטל ָעָליו:] מתיישב[

 
 : השרת ה למלאכי''שאל הקב: איש מדרש

 
 ?לעשות מה ראוי לו, מלך בשר ודם שהוא אבל

 
 .אמרו לו תולה שק על פתחו

 
 . אף אני אעשה כן: אמר להם

 
 :ועוד שאלן

 
 ?מלך שהוא אבל מה הוא עושה

 
 .הולך יחף: אמרו לו

 
 . אף אני אעשה כן: אמר להם

 
 .יושב דומם: ועוד אמרו לו

 
 )י, ג איכה רבה. (אף אני אעשה זאת: אמר

 
 :ִיֵּתן ֶּבָעָפר ִּפיהּו אּוַלי ֵיׁש ִּתְקָוה



 
 :ִיֵּתן ְלַמֵּכהּו ֶלִחי ִיְׂשַּבע ְּבֶחְרָּפה:]  לחיומטה[
 
 :ִּכי לֹא ִיְזַנח ְלעֹוָלם ֲאדָֹני:] עומד[
 

 הֹוָגה ְוִרַחם ְּכרֹב ֲחָסָדיו -ִּכי ִאם
 

 :ִאיׁש-ִּכי לֹא ִעָּנה ִמִּלּבֹו וַַּיֶּגה ְּבֵני
 
 :]מפגין שקם מן הקהל זועק כלפי מעלה[
 

 :ל ֲאִסיֵרי ָאֶרץְלַדֵּכא ַּתַחת ַרְגָליו ּכֹ
 

 :ָּגֶבר ֶנֶגד ְּפֵני ֶעְליֹון-ְלַהּטֹות ִמְׁשַּפט
 

 :ְלַעֵּות ָאָדם ְּבִריבֹו ֲאדָֹני לא ָרָאה
 
 :ִמי ֶזה ָאַמר ַוֶּתִהי ֲאדָֹני לֹא ִצָּוה:] ירמיהו גוער בו[
 

 :ִמִּפי ֶעְליֹון לֹא ֵתֵצא ָהָרעֹות ְוַהּטֹוב
 

 :ֲחָטָאיו-ר ַעלִּיְתאֹוֵנן ָאָדם ַחי ֶּגֶב-ַמה
 
 :'ה-ַנְחְּפָׂשה ְדָרֵכינּו ְוַנְחקָֹרה ְוָנׁשּוָבה ַעד:] כולם[
 

 :ַסּכָֹתה ָבַאף ַוִּתְרְּדֵפנּו ָהַרְגָּת לא ָחָמְלָּת ...
 

 : ַסּכֹוָתה ֶבָעָנן ָלְך ֵמֲעבֹור ְּתִפָּלה
 

 :1943,  באפריל16, יום ג: יצחק רודשבסקי
 

מאות יהודים .  יהודים הובלו לפונארו וכאן הושמדו5000. מיםכבר ידועים כל פרטי האי. דיכאון
ענני עופרת . מראה הגיטו נורא. השעה חמש. לפנות ערב יצאתי אל הרחוב. נורו בשעת בריחתם

והסימטאות מלאות אנשים נבוכים , כשמים אף הוא מעונן, מצב הרוח. טרם סער. כבדים
י המתים מן הבורות מחשיך והולך ופתע עשרים וחמישה שוטרים נלקחו לשם פינו. מבוהלים

הגשם . המפוחדים נטרדים מן הסימטאות, האנשים העצובים.  וגשם מתחיל לרדת-רעם ברק 
 ).42' עמ, בין תמולנו למחרנו. מיומנו של נער. (כאומר למחות הכל מתבל איומה זו, טופח בזעם

 
 ]: ה''חשון תש[שרה פרנקל 

 
לפעמים לעת ערב נראו השמים .נה ברגן בלזן הענקהמחנה שלנו היה רק חלק קטן של מח

שעשנן מסתיר ) המשרפות(ומפה לאוזן סיפרו המבוגרים זה לזה כי זהו הקרמטוריום , מואדמים
 ).184' עמ, דבר הישועה(את עין השמים ואת הארץ 

 



החלקיקים מצטברים ומתפזרים לפי : העשן העולה מן הכבשן כפוף ככל עשן לחוקים הפיזיים 
אנדרי . ( תהיה להסתכל לעתים לשמי סער בעצבותהעלייה היחידה לקברות.  הנושב בהםהרוח

 ) סוף הספר, אחרון הצדיקים, שוורץ בארד
 

 :ְסִחי ּוָמאֹוס ְּתִׂשיֵמנּו ְּבֶקֶרב ָהַעִּמים
 

 :אְֹיֵבינּו-ָּפצּו ָעֵלינּו ִּפיֶהם ָּכל
 

פרך בקבורת הנרצחים היינו לאחר יום עבודה מ. ישבנו במרתף חשוך וקר בחלמנו: שלמק
עמד בפתח , נופלים על מרבץ הקש הדליל ובוכיםבאותו הערב נכנס אל המרתף אחד הקלגסים

, חברים'': בקול רועד פניתי לחברי האסירים ואמרתי. . ואיים עלינו באקדחו ופקד עלינו לשיר
הכל קמו על . תהקלגס האיץ בנו בחוסר סבלנו. ''וחזרו אחרי, קומו על רגליכם חבשו כובעים

אלו , מתוך עדות שנגבתה בווארשה(אחד' אלוקינו ה' ה, שמע ישראל: רגליהם ואני פתחתי 
 )17' עמ, דברי האחרונים

 
היה מוכן לצאת , רבי שמואל שלמה ליינר, ר מרדזין''האדמו: [ַּפַחד ָוַפַחת ָהָיה ָלנּו הֵּׁשאת ְוַהָּׁשֶבר

הגרמנים . יש צורך להתגבר על הפחד]: גרמניםאישית בראש חמישים איש על מנת להילחם ב
או ''לכן עלינו לומר . רוצים לבלבל את החושים שלנו ורוצים שנאמין שאין מוצא מן המצב הזה

לבד קשה להילחם באויב אבל בחברותא נוכל להתגבר ולא לאבד את . ''חברותא או מיתותא
' עמ, ולודאבה והסביבה סוביבור, מסר שמעון קאנץ. (הניצוץ האלוקי ולא לשקוע בבוץ הייאוש

696( 
 
 : ַעִּמי-ֶׁשֶבר ַּבת-ַמִים ֵּתַרד ֵעיִני ַעל-ַּפְלֵגי:] ירמיהו[
 

 :צֹוד ָצדּוִני ַּכִּצּפֹור אְֹיַבי ִחָּנם...
 

 :ֶאֶבן ִּבי-ָצְמתּו ַבּבֹור ַחָּיי וַַּיּדּו
 

 :רֹאִׁשי ָאַמְרִּתי ִנְגָזְרִּתי-ַמִים ַעל-ָצפּו
 

 :ִמּבֹור ַּתְחִּתּיֹות' ָך הָקָראִתי ִׁשְמ
 

 :ַּתְעֵלם ָאְזְנָך ְלַרְוָחִתי ְלַׁשְוָעִתי-קֹוִלי ָׁשָמְעָּת ַאל
 

 ָקַרְבָּת ְּביֹום ֶאְקָרֶאָּך ָאַמְרָּת 
 
 !ִּתיָרא- ָ ַאל:]קול מלמעלה[
 
 !]אל תירא: כולם[
 
 :ַרְבָּת ֲאדָֹני ִריֵבי ַנְפִׁשי ָּגַאְלָּת ַחָּיי:] ירמיהו[
 

 :ַעָּוָתִתי ָׁשְפָטה ִמְׁשָּפִטי' ה הָרִאיָת
 

 :ַמְחְׁשבָֹתם ִלי-ִנְקָמָתם ָּכל-ָרִאיָתה ָּכל
 



 :ַמְחּׁשְֹבָֹתם ָעָלי-ָּכל' ָׁשַמְעָּת ֶחְרָּפָתם ה
 

 :ַהּיֹום-ִׂשְפֵתי ָקַמי ְוֶהְגיֹוָנם ָעַלי ָּכל
 

 :ִׁשְבָּתם ְוִקיָמָתם ַהִּביָטה ֲאִני ַמְנִּגיָנָתם
 

 :ְּכַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶהם'  ְּגמּול הָּתִׁשיב ָלֶהם
 

 :ֵלב ַּתֲאָלְתָך ָלֶהם-ִּתֵּתן ָלֶהם ְמִגַּנת
 

 :'ִּתְרּדֹף ְּבַאף ְוַתְׁשִמיֵדם ִמַּתַחת ְׁשֵמי ה
 
 !]'תרדוף באף ותשמידם מתחת שמי ה: כולם[

 
 

 איכה פרק ד
 
 ...ֵאיָכה יּוַעם ָזָהב :] מקונן[
 

 :ֶחֶרׂש ַמֲעֵשה ְיֵדי יֹוֵצר-ִאים ַּבָּפז ֵאיָכה ֶנְחְׁשבּו ְלִנְבֵליְּבֵני ִצּיֹון ַהְיָקִרים ַהְמֻסָּל
 
 :ַעִּמי ְלַאְכָזר ַּכְיֵעִנים ַּבִּמְדָּבר-ַּתִּנים ָחְלצּו ַׁשד ֵהיִניקּו ּגּוֵריֶהן ַּבת-ַּגם
 

 .13בן  , אני ילד יהודי מפולין. אני דויד: דויד
 

רוש למחנה עבודה הנקרא טרבלינקה מעת לעת נלקחתי מגיטו ורשה יחד עם יהודים אחרים לגי
משליכים , בתחנות האלה. הקרון נעצר לאסוף קורבנות נוספים מערים אחרות לאורך הדרך

זה עתה . אנחנו רומסים את שכנינו כדי לתפוס חתיכה. לתוך הקרון כיכר או שתיים של לחם
בין תמולנו . (צה למותאני רו. ילד קטן צורח ומחפש את אמו. מתה אישה זקנה שהייתה לידי

 ).61' עמ, למחרנו
 

 ... ִחּכֹו ַּבָּצָמא -ָּדַבק ְלׁשֹון יֹוֵנק ֶאל
 

 ָחַׁשְך ִמְּׁשחֹור ָּתֳאָרם לֹא ִנְּכרּו ַּבחּוצֹות
 

 :ַעְצָמם ָיֵבׁש ָהָיה ָכֵעץ-ָצַפד עֹוָרם ַעל
 

 :ם ִמְּתנּובֹות ָׂשָדיֶחֶרב ֵמַחְלֵלי ָרָעב ֶׁשֵהם ָיֻזבּו ְמֻדָּקִרי-טֹוִבים ָהיּו ַחְלֵלי
 

 :חיים ממי
 

והבגדים שלהם היו מכוסים בוץ יבש וצואה , היו רזים מאוד] מהמחנות בטוניסיה[אלה שחזרו 
 ).84' עמ, בין תמולנו למחרנו, מתוך עדות. (עד שהתביישנו להסתכל בהם

 
 ]:1944,  בדצמבר16[בלנקה לוי 

 



ואיני , 14 איש נמלטו עד כה 77מתוך . רוןזה שמונה ימים שאנו סגורים בק, מנדושקה אחותי
 .יודעת אם לעשות כן בעצמי

 
 עד אז -וגם זאת רק מיום שלישי , שימורים'' ביס''פעם ביום אנו מקבלים פרוסת לחם אחת עם 

ונוסף על כך יורד שלג וחסרת בית אני . הלב מתפלץ בעד לגימת מים אחת. לא קיבלנו כלום
 . כל כך לבדי בעולם, לחלוטין

 
המכתב נכתב . ( לפחות אז המוות בטוח-אני חושבת שאנסה להימלט כי אם אכשל ויתפסוני 

 ).5' עמ, אלו דברי האחרונים, ברכבת שהובילה את הכותבת לברגן בלזן
 

 :ַעִּמי-ְיֵדי ָנִׁשים ַרֲחָמִנּיֹות ִּבְּׁשלּו ַיְלֵדיֶהן ָהיּו ְלָברֹות ָלמֹו ְּבֶׁשֶבר ַּבת
 

 .בעולמי) הקשה(אותי לפשוט ידי  בנותי לא הניחו: ה''אמר הקב: איש מדרש
 

 ?הא כיצד
 

 היה בן של שכנתה מת
 

 ,הייתה לה גלוסקין אחד
 

 ,עליו יום אחד והיה לה לאוכלו היא ובעלה ובנה ולחיות
 

 והייתה נוטלתו מפי בעלה ובנה 
 

  ,והולכת ומברה לשכנתה ומנחמת אותה
 

 ).י, ד פרשה, בובר, איכה רבתי(לגמילות חסד  והעלה עליהן הכתוב כאילו בישלו בניהם
 

, בין תמולנו למחרנו. (''זה לאחי הקטן'': ואת השאר עטפה בנייר עיתון, היא אכלה חתיכה קטנה
 ).118' עמ

 
קצין .  נכנסו הגרמנים לעיירה גורי1941בעשרה באוקטובר ). רוסיה הלבנה(רצח ילדים בגורי 

: הישישה רחלין קראה לעבר הגרמנים.  זו הייתה ההתחלה,גרמני ראה ילד בן שש ומיד ירה בו
את . אותה רצחו הגרמנים ראשונה''אתם עוד תתנו את הדין, דמם של התינוקות לא יישכח

לא אתן לכם '': חנה גרביץ זעקה. קראו הילדים הקטנים'' קר''. היהודים הפשיטו ערומים
 ). 68' עמ, ולנו למחרנובין תמ. (היא חנקה במו ידיה את בתה'' !להתעלל בילדתי

 
והוא שאל . תן לי את ילדיי: ניגשה למכונית וצעקה לגרמני, ראיתי אמה ששלושה מילדיה נלקחו

שלושת הילדים . אחד מהם את יכולה לקחת: והוא אמר, שלושה: היא ענתה? כמה הם ילדייך
עדות (. האימא לא יכלה לבחור. כל ילד רצה ללכת עם אימא שלו, הושיטו ראשיהם אליה

 ).68' עמ, ממשפט אייכמן
 
 :ֵאׁש ְּבִצּיֹון ַוּתֹאַכל ְיסֹדֶֹתיָה-ֲחָמתֹו ָׁשַפְך ֲחרֹון ַאּפֹו וַַּיֶּצת-ֶאת' ִּכָּלה ה:] ירמיהו[
 
 ֶאֶרץ ּכל יְֹׁשֵבי ֵתֵבל-לֹא ֶהֱאִמינּו ַמְלֵכי:] מקונן[
 



 :ִּכי ָיבֹא ַצר ְואֹוֵיב ְּבַׁשֲעֵרי ְירּוָׁשָלם
 

לא האמינו מלכי ארץ וכל יושבי תבל כי יבואו כל היהודים ): ממגורשי ספרד(ן רבי יוסף גרסו
שבאו במעט ממון ומסרו עצמם ביד אויבים קשים והשם , ]ספרד ופורטוגל[מאותם המלכויות 

 ).198דף , בן פורת יוסף(יתברך הצילנו מידם והביאנו לשלום 
 
 : ַהּׁשְֹפִכים ְּבִקְרָּבּה ַּדם ַצִּדיִקיםֵמַחּטֹאת ְנִביֶאיָה ֲעֹונֹת ּכֲֹהֶניָה:] ירמיהו[
 
 ָנעּו ִעְוִרים ַּבחּוצֹות ְנגֲֹאלּו ַּבָּדם:] מקונן[
 

 :ְּפֵני כֲֹהִנים לא ָנָׂשאּו ּוְזֵקִנים לא ָחָננּו...
 
 ): יחיאל דינור(צטניק ' ק
 

 .הם מובלים אל הקרונות. הנה עובר מבצע הזקנים. מבצע זקנים
 

. ליקטום והביאום מתוך בתיהם וממושבי הזקנים. מבצע של זקנים בגיטובאישון לילה התחולל 
. כולם עקרום ממשכביהם ומבין חיבוקיהם הלופתים של ילדיהם הבוגרים. גברים ונשים כולם

 . והם הולכים עתה בדרכם אל הקרונות
 

,  למחרנובין תמולנו. (זהו מבצע של זקנים. איש לא יברח. הגרמנים נושאים רוביהם מורדי ידיים
 ).69' עמ

 
 :ּגֹוי לא יֹוִׁשיַע-ֶעְזָרֵתנּו ָהֶבל ְּבִצִּפָּיֵתנּו ִצִּפינּו ֶאל-עֹוֵדינּו ִּתְכֶליָנה ֵעיֵנינּו ֶאל:] כולם[
 

 ָצדּו ְצָעֵדינּו ִמֶּלֶכת ִּבְרחֹבֵֹתינּו
 

 5- יום לעבודה בבית חרושת ויצאנו בבוקר מוקדם ב-אנחנו היינו יוצאים יום: בלומה שדור
ליהודים היה אסור ללכת על . זה היה מרחק רב מאוד. והיינו הולכים ברגל לעבודה. בבוקר

ואחרינו רצו ילדים פולנים והשליכו עלינו אבנים ושמו אותנו , הלכנו באמצע הכביש, המדרכות
זה איפשר לנו להוציא מן הגיטו כל . אבל העבודה שלנו הייתה בשבילנו מאוד חשובה. לצחוק

בבית כבר היה רעב בלתי רגיל כבר לא היה . למזון,  ולהחליף אותם בצד הארי ללחםמיני דברים
 ).293' עמ, עמוד האש. (מה למכור

 
 :ָבא ִקֵּצנּו-ָקַרב ִקֵּצינּו ָמְלאּו ָיֵמינּו ִּכי

 
 .משה היקרביילה: ציפורה

 
 .אנא שלמו למי שישלח לכם את המכתבים. היו כולכם בריאים ואנו נשתדל למענכם

 
 .נו צמים יומיים והולכים לשחיטהא
 

 . באוגוסט29-היארצייט שלנו יהיה ב
 

 .]86' עמ, אלו דברי האחרונים. (אנחנו היהודים נהיה הקורבן למען גאולתכם
 

 :ֶהָהִרים ְּדָלֻקנּו ַּבִּמְדָּבר ָאְרבּו ָלנּו-ַקִּלים ָהיּו רְֹדֵפינּו ִמִּנְׁשֵרי ָׁשָמִים ַעל



 
 : הרמאן פרידריך גרבה

 
. כשהלכתי בבוקר יום המחרת. ...הלכתי סביב הבור וראיתי שאנשים יחידים עדיין מתנועעים שם

, בני עשרים או עשרים וחמש כולם כמובן ערומים כביום היוולדם, ראיתי שכמה אנשים צעירים
יעצתי להם שינסו להגיע אל היער הקרובהם . ישבו בקצה הבור וחיממו זה את זה בגופותיהם

. אס-אלא שבאותה שעה ראיתי קרון צבאי מתקרב מלא אנשי אס,  לברוח לכיוון היעראמנם ניסו
אך הללו הוכרחו לחזור ולרדת . מבלי לפצוע את האנשים, נפלו כמה יריות. הקרון נסע אחריהם

, יד ושם, 1965דבריו הוקלטו בסתו , עדות בירושלים. ( ומיד שמעתי שוב כמה יריות–אל הבור 
 ).261 'עמ. קובץ מחקרים

 
 

 :1943 במאי 16וארשה , ס שטרופ''מתוך דוח מסכם של גנרל ס
 

על ההתנגדות שגילו היהודים והבנדיטים ניתן היה להתגבר רק על ידי הפעלה נמרצת ובלתי 
החלטתי לבצע את ההריסה המוחלטת של רובע המגורים . נלאית של יחידות המחץ יומם ולילה

. כמעט תמיד יצאו היהודים מהבונקרים והמחבואים. יםהיהודי על ידי שריפת כל גושי המגור
עד שנתגלו על ידי פלוגות המחץ רק על יד הפעלה מתמדת ובלתי נלאית של כל הכוחות ...

, יד ושם, השואה בתיעוד. ( יהודים או להשמידם בוודאות56,065הצלחנו לתפוס בסך הכל 
 )248' עמ, ו''תשל

 
 :ד ִּבְׁשִחיתֹוָתם ֲאֶׁשר ָאַמְרנּו ְּבִצּלֹו ִנְחֶיה ַבּגֹוִיםִנְלַּכ' רּוַח ַאֵּפינּו ְמִׁשיַח ה

 
ִׂשיִׂשי ְוִׂשְמִחי :] אורות מקסימליים על הבמה. פונה לבת אדום. ירמיהו בלבוש נבואי מעוטר בטלית[

 :ּכֹוס ִּתְׁשְּכִרי ְוִתְתָעִרי- ָעַלִיְך ַּתֲעָבר-ֱאדֹום יֹוֶׁשֶבת ְּבֶאֶרץ עּוץ ַּגם-ַּבת
 
 : ַחּטֹאָתִיְך-ֱאדֹום ִּגָּלה ַעל-ִצּיֹון לֹא יֹוִסיף ְלַהְגלֹוֵתְך ָּפַקד ֲעֹוֵנְך ַּבת-ֲעֹוֵנְך ַּבת-ַּתם:] נה לבת ציוןפו[
 
 : ֶחְרָּפֵתנּו-ָהָיה ָלנּו ַהִּביָטה ּוְרֵאה ֶאת-ֶמה' ְזכֹר ה:] כולם. המשתתפים מסירים את סימני האבלות[
 

 : 1939, סקמפא פולין, אברהם שביט
 

הגרמנים סגרו את . לא היו ספסלים ועמדנו צפופים. היו בה אנשים רבים, עלינו על משאית
. הזקנים השתעלו והאמהות הרגיעו, הילדים הקטנים בכו. היה חושך, לא היה אוויר, הברזנט

צמאים , הילדים צעקו שהם רעבים. לא נפלנו בגלל הצפיפות, היטלטלנו מצד לצד, נסענו זמן רב
לאמהות לא הייתה אפשרות לעזור לילדים והן אמרו להם לעשות את .  לעשות פיפי וקקיוצריכים

 הרצון -הכוח לשרוד . (זה אחד האירועים שלא שוכחים עד סוף כל החיים. צרכיהם במכנסיים
 )ה''המחבר הוא יליד תרצ. ג''גבעתיים תשס, לחיות

 
 

 ]: '42 במאי 10[גיזי פליישמן 
 
על הרצפה .  איש120אך הגרמנים דוחסים לשם , אכלס ארבעים אישבקרון בהמות אפשר ל...

לאנשים אין אפשרות לעשות את צרכיהם אלא . נמצא סיד בעומק של כעשרה סנטימטרים
נוצר גז המעלה במידה רבה את שיעור , כאשר הפסולת נוגעת בסיד. במקום שבו הם עומדים

 ).23' עמ, יהושע בן עמי השתיקה, תיק יד ושם. (התמותה
 



 ַעל ַצָּואֵרנּו ִנְרָּדְפנּו...
 

 :ָלנּו-ָיַגְענּו ְולֹא הּוַנח
 

שלוש שריקות של משרוקית :  השעות של חיי המחנה היה רגע היקיצה24-הרגע הנורא מכל ב
באותה שעה היינו מתחילים . משנתנו המייגעת, בעוד לילה, היו קורעות אותנו בלי רחם
.  יכולנו לתחוב לתוכן את רגלינו הפצועות והבצקותשבקושי רב, להתלבט בנעליים הרטובות

כגון קריעת תיל ששימש , ברגעי השכמה אלה נשמעו אנחות ויבבות על צרות פעוטות ערך
בוכה , שהכרתיו כאיש אמיץ בעל הליכות של כבוד, בוקר אחד שמעתי אדם. תחליף לשרוכים

אל רחבת המצעד המושלגת כילד משום שנעליו הצטמקו ממידת רגליו ואנוס היה לצאת יחף 
 ).103' שם עמ, אלמוני(
 

 :ִמְצַרִים ָנַתּנּו ָיד ַאּשּור ִלְׂשּבַֹע ָלֶחם
 

 ]: 1940,  בינואר23, משרד החוץ הבריטי, מתוך מכתב ללורד האליפקס[בוטינסקי 'זאב ז
 

הפליטים שנתקעו בסירות בקרח  2000אני פונה אליך בבקשה להציל את 
מרחף איום של  על ראש בעלי האוניות, ייסוריהםלתאר את  אין, הדאנובה

 קברניטים וצוותים במקרה שנתפסים ליד חופי ושל מאסר, החרמת אוניות
 .ארץ ישראל

 
'' לא צדקו''פליטים אלה או  ''צדקו''חוסר טעם הוא להתווכח עתה אם 

חייבים להציל  עתה, העובדה היא שניסו. מן הגיהינום בניסיונם להימלט
 הדרך היחידה, להם לרדת על אדמתה  ורומניה לא תתירומאחר. אותם

למענם את חרם הכניסה  להצילם על סף שואה איומה היא לבטל לפחות
רק הנימוק  '',מדיניות''מצוקה כזאת אין מקום לנימוקי  נוכח. לארץ ישראל

 האנושי זכאי להשמיע את קולו
 

 )1940 בינואר 30: (התשובה הבריטית
 

למסעם זה בהשפעת סוכני נסיעות  ללים אלה יצאומובן הוא שאנשים אומ
חסרי היתרי כניסה אסורה  שהעלימו מהם את העובדה שלאנשים, מצפון חסרי

 ישראל  הכניסה לארץ
 

 בכל הכבוד 
 רונאלד ' ס' נ) -(
  ).200 - 199' עמ, י, קובץ יד ושם, לני יחיל(
 
 :רּוָׂשִרים ְּבָיָדם ִנְתלּו ְּפֵני ְזֵקִנים לא ֶנְהָּד...
 

 : ש''שנת ת, פולין, גובו'גיטו שצ, אברהם שביט
 

לצאת ! להשאיר את הכל בבניין! כולם לצאת החוצה: "בבוקר פרצו כמה קאפו לבניין וצעקו
 !"מיד



 
מולנו ראינו . נשים וילדים מארבעת בנייני הגיטו, התאספו שם זקנים, יצאנו למרכז הגיטו...

, מתחת לכל עמוד היה השולחן ועליו כיסא.  לולאהמכל עמוד השתלשל חבל עם, עשרה עמודים
הרובים היו . עם רובים בידיהם, אס רבים-מולנו עמדו חיילי אס. ליד כל שולחן עמד כיסא נוסף

לפתע ראינו . שקט השתרר במקום'' !אכטונג! אכטונג'': פתאום נשמעו צעקות. מכוונים אלינו
הקאפו עזרו להם לעלות על . על יד שולחןכל זקן הועמד . עשרה זקנים מובלים על ידי קאפו

 .השולחנות ולהיצמד לחבלים
 

אנשים זיהו בין הזקנים את בני משפחותיהם והבינו מה עומד , ברגע זה נשמע בכי גדול בקהל
 .להתרחש

 
 ''!החיילים יתחילו לירות לכיוון הקהל, ואם לא! שקט'': הקאפו צעק ביידיש

 
הכיסאות , בבת אחת, ואז. ם וראשיהם הוכנסו ללולאותהזקנים הועמדו על הכיסאות העליוני

 . הוצאו מתחת לרגליהם
 

לשונו השתלשלה . שכמעט יצאו מחוריהן, שהסתכל עלי בעיניים גדולות, ראיתי ממולי זקן תלוי
ילד קטן ! מראה מפחיד ומזעזע. ראשו היה מוטה לצד אחד וכל גופו התנדנד מצד לצד, החוצה

אמו סתמה לו את '' !סבא! סבא'': ע לכיוון אחד הזקנים התלויים וצעקהצבי, שהיה בזרועות אמו
 ).ג''גבעתיים תשס,  הרצון לחיות–הכוח לשרוד . (הפה בכף ידה והתייפחה בשקט

 
 :ַּבחּוִרים ְטחֹון ָנָׂשאּו ּוְנָעִרים ָּבֵעץ ָּכָׁשלּו

 
 :ְלעֹוָלם ֵּתֵׁשב ִּכְסֲאָך ְלדֹר ָודֹר' ַאָּתה ה...
 

בימיו האחרונים של גיטו ורשה כאשר רוב בתי הגיטו היו . יהודי פשוט, רפופורטוהיה השיל 
היהודים חשבו . התאספו כארבעים יהודים בדירה בליל שביעי של פסח. אפופים להבות אש

 :מספרת אחת הניצולות. שעכשיו יעלה הבניין שלהם באש
 

לא תחלוף מחשבה פסולה דווקא בשנה האחרונה יש להתחזק הרבה ש: השיל ואמר' ואז פתח ר
ה עזב אותנו  אמנם רצינו להמשיך ולחיות בכדי לעבוד הלאה את השם ''במוחנו כאילו הקב

אלה . (ואנחנו מקבלים זאת בשמחה ובהתלהבות, אולם רצונו שנלך לקדש את השם, יתברך
 ).102' עמ, עמו אנכי בצרה, אליעזר ברקוביץ; ס-נט' עמ, א, שלא נכנעו

 
 : ִּתְׁשָּכֵחנּו ַּתַעְזֵבנּו ְלאֶֹרְך ָיִמיםָלָּמה ָלֶנַצח

 
 : אנה פרנק

 
... עלינו לעשות כל מה שביכולתנו ולבטוח באלוהים; עלינו לשאת את כל הסבל ולא להתאונן

הבה ! התחזקי.... אלוהים הוא אשר עשה אותנו כך ואלוהים הוא אשר ירימנו מן התהום וייגאלנו
, יומן(מעולם לא נטש אלוהים את עמנו ; עוד יבוא מוצא; נתלונןנבין את הייעוד שהוטל עלינו ולא 
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 :ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה ַחֵּדׁש ָיֵמינּו ְּכֶקֶדם' ֲהִׁשיֵבנּו ה
 

 : ה''אמרה כנסת ישראל לפני הקב: איש מדרש



 
 !אליך' השיבנו ה

 
 :ה''אמר להם הקב

 
 . שובו אליי ואשובה אליכם

 
 ? שלנו היא,ריבונו של עולם--
 
 ).כא, איכה רבתי בובר ה! (שובנו אלוהי ישענו והפר כעסך עמנו, שלך היא--
 
 :ְמאֹד-ָמאֹס ְמַאְסָּתנּו ָקַצְפָּת ָעֵלינּו ַעד-ִּכי ִאם:] בקול נמוך[
 
 ...]השיבנו: שרים ורוקדים[

 
 

 יעל לוין

 נשים בבניין בית המקדש
 

המקדש הוא מצוות עשה  לכה יב עולה כי בנייןהבחירה פרק א ה ם בהלכות בית"מפשט דברי הרמב
במדבר ( 'וביום הקים את המשכן'שנאמר . בלילה אין בונין את המקדש: "החלה אף על נשים ,שהזמן גרמא

והכל חייבין לבנות . הכוכבים ועוסקין בבניין מעלות השחר עד צאת .ביום מקימין לא בלילה, )טו, ט
 1".קדש המדברובממונם אנשים ונשים כמ ולסעד בעצמן

 
לפיו נשים פטורות  ליישב הלכה זו עם הכלל הרגיל והמקובל ביאורים מביאורים שונים הוענקו במגמה

ולהראות כי אין לפנינו מצוות עשה  כיוון פרשני אחד מבקש להצביע על כך. גרמן ממצוות עשה שהזמן
את  ך כי קיימת חובה לבנותבהקשר לכ, בין היתר ,הוזכר, כך. גרמא במובן המקובל של הדברים שהזמן

לפנינו מצוות עשה  ולפיכך, מבטל את המצווה אלא מפסיק אותה כאשר הלילה אינו, המקדש פעם אחת
אינה נעשית בלילה אך פעולות  אחר שהובא הוא כי מכיוון שהבנייה לבדה  נימוק2.שאין הזמן גרמא

 3.ום כך נשים חייבותומש, שהזמן גרמא אין נחשב הדבר מצוות עשה, מתבצעות בו הסיעוד
 

כאן חיובן הוא  ואף, מהקמת המשכן בה היו נשים חייבות יש שסברו כי מצוות בניית המקדש נלמדה
 גישה 4.גילתה שנשים מחויבות בהם ולחובת השמחה בשלושת הרגלים שהתורה בדומה להקהל, דאורייתא

נשים חייבות  ואף, א על היחידול, המוטלת על הציבור שהועלתה היא כי בניין המקדש הוא מצווה אחרת
פטורן של נשים ממצוות . מכך מצוי מיעוט מפורש שיהווה סיבה לפוטרן כל עוד אין, במצוות מסוג זה

 5.היחיד גרמן הוא ממצוות אישיות החלות על עשה שהזמן
 

בניין המקדש הוא , אחת על פי דעה. המקדש מקום להשראת השכינה תירוצים אחדים נסבים סביב היות
, )ח,כה שמות" (ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" :כנזכר, שעיקרו השראת השכינה בקרב העם ,כשר מצווהה

" מנחת חינוך"לדעת ה אשר, וזאת בדומה למצוות פרו ורבו, גרמא ועל כן אינו נחשב מצוות עשה שהזמן
  לפי6.בלבדמעשה הביאה הוא הכשר מצווה  כאשר, עיקר המצווה הוא העמדת צאצאים ואחרונים נוספים

זו נחשבת . בכך השכינה בין ישראל וכל כפרת ישראל תלויה מטרת בניין הבית היא השראת, נימוק אחר

                                                           
 .ח' עמ, הלכות בית הבחירה, עבודה, ד"תשנ בני ברק-ירושלים, מהדורת שבתי פרנקל, החזקה משנה תורה הוא היד, ר מיימון"רבינו משה ב 1
 
חיים אלעזר ' ר ;ב"ע-א"ז ו ע, אות ו, סימן ג, ה"פרעמישלא תרל ,חלק אורח חיים, ותשובות בית יצחק שאלות, יצחק יהודה שמלקיש' ר, בין היתר, ראו 2

 .ב"ע-א"ע מו, סימן מז, ז"מונקאטש תרס, חלק שני, אלעזר שאלות ותשובות מנחת, שפירא
רא , סימן שכו ,ח"ניו יורק תשנ, חלק שישי, אמהדורא קמ ,משנה הלכות, הרב מנשה קליין; א"ה ע-ד" עד ,אות ה, סימן ג, שם, בית יצחק, בין היתר, ראו 3
 .ב"ע
 .ב"ע מו, סימן מז, )2הערה , לעיל(, מנחת אלעזר 4
 .א"ע רא, סימן שכו, )3הערה , לעיל(, משנה הלכות5 

 .34' עמ, פתח הבית, ג"תשמ ירושלים, הליכות ביתה, הרב דוד אויערבאך 6



כשעניין לנו במצוות עשה שהזמן  חייבות במצוות הנכללות בקטגוריה זו אף ונשים, בגדר מצווה של הנאה
 7.בהזירא נשים חייבות ' שלדעת ר כשהדבר נלמד ממצוות השמחה ברגלים ,גרמן

 
נפטר [יל 'נחמן אנג 'זה של השראת השכינה מצוי בביאורו של ר נימוק ייחודי אשר מסתייע במוטיב, והנה

 עלה ארצה בשנות)] 1907(ז "בשנת תרס נפטר[וידאל אביו '  ר8.למזמור אשת חיל )])1925(ה "בשנת תרפ
רבני ירושלים  דוליהוא היה מג. קבוצת רבנים מסאלוניקי השלושים של המאה התשע עשרה יחד עם

נחמן ' ר. שלום שרעבי' המקובל ר שייסד, "בית אל"בראש קהל חסידים  ד בעיר ועמד"ושימש כראש אב
הוא  ולאחר מכן שימש אף, שונות ברחבי העולם ר לקהילות יהודיות"הראשון של חייו שד היה בחלק

 9.בפועל "בית אל"ד בירושלים וכראש קהל "כאב
 

הבית הוא כדי שתשרה  לפי שעיקר בניין"במצוות בניין המקדש  יש שייכותלנשים , להשקפת חכם זה
צריכות שתשרה שכינה ונבואה עליהן  גם הנשים. שהיו שואבים משם רוח הקודש שכינה על ישראל וגם

שייכות בו  בדבר שנשים[=דנשים שייכי ביה לא מפטרי  במידי. שבע נביאות עמדו לישראל: שנאמר כמו
שואבים רוח הקודש מוזכר  המוטיב של היות המקדש מקום ממנו היו )].ם הזמן גרמאמטע(אין נפטרות 

 שמשם שואבים רוח"השואבה נקראה כן  שמחת בית, יהושע בן לוי' לדעת ר, כך .במקורות אחדים
ושרתה עליו רוח  .ונכנס לשמחת בית שואבה"מעולי רגלים  ועל יונה בן אמיתי נזכר שהיה, "הקודש
ביחס לשבע הנביאות מתייחסים   דבריו10".הקודש שורה אלא על לב שמח שאין רוחללמדך . הקודש
עולה כי  אם כי ממקורות אחרים, מספר נביאות זה ב המונה"ע-א"קולקטיבי בבבלי מגילה יד ע למקור

  11.מספרן היה רב יותר
 

 מצינו שנפטרו  ולא12,"הנס אף הן היו באותו"אחדות מהטעם של  נשים חוייבו במצוות, נחמן' לגישת ר
 חובת נשים במצוות תלמוד תורה ציין כי ביחס לדיון בדבר. מצוות עשה שהזמן גרמן מהן בנימוק שהן

 היו הן 13"בנותיכם ולא את"ממנו דרשו ) יט,דברים יא" (בניכם ולמדתם אתם את"לולא המיעוט המפורש 
זכרות באות למעט את בני הנ התיבות המקראיות, לשיטתו, כאשר, בן עזאי כדעת, מתחייבות במצווה

שנשים  בדבר" (=מיעוטא בהדיא לא ממעטי ליה אי לאו דאיכא, במילתא דנשים שייכות ביה" 14.הבנים
ועל , אין מצוי מיעוט מפורש ,באשר לבניין המקדש). אין ממעטים אותו אם אין מיעוט מפורש, שייכות בו

 ".מאותו השפע תכיון שגם הן שייכות בה ליהנו"במצווה זו  כן נשים חייבות
 

גירסאות אחרות   ולפי15,"ירושלים זוכה ורואה בשמחתה כל המתאבל על"כבר הורונו חכמינו כי 
בצד האבות ודמויות , רחל אמנו במקורות מדרשיים אחדים אנו שומעים על 17".בנחמתה" או 16"בבניינה"

אז ", הקליר אלעזר'  בקינה שחיבר ר18.הבית הראשון אשר תבעו את שיבת הבנים אחר חורבן ,נוספות
אחר הזכרת דברי האבות ודברי  ,הובאו, הנאמרת בבוקרו של תשעה באב ,"קברי אבות-בהלוך ירמיהו אל

מתופפת על לבבה  /קול בכי לאה : "ושל זלפה לשריפה של בלהה, תגובותיהן של רחל ואף של לאה ,משה
 19". ידיהבשתי בלהה מקוננת/ זלפה מכה פניה / בניה  רחל אחותה מבכה על/ 
 

בהיבטים שונים של המקדש  ושנטלו חלק, החורבן במהלך הדורות הנשים שהיו שותפות גורל לאבל על
בבניינו של   עתידות לחזות20,הקרבנות ועלייה לרגל סמיכה על, ובהם אריגת הפרוכות, תילו בעומדו על

                                                           
 .ד"ג ע, אות יט, נר מצוה קונטרס, ג"פיעטרקוב תרס, חלק ראשון, ישראל חמדת, מאיר דן פלוצקי' ר; ב"ראש השנה ו ע 7
 .187-186 'עמ, ז"ירושלים תשל, ל"יל ז'נחמן בן וידאל אנג 'ג ר"כתבים מעזבונו של הרה: דרושים ופירושים 8
 .יב-ז' עמ, פתח דבר, שם 9

הדיברות פרק  עשרת, מ"וינה תר, מהדורת מאיר איש שלום ,פסיקתא רבתי" (מעולי הרגלים"נזכר שהייתה  אף על אשת יונה. א"נה ע, א,ירושלמי סוכה ה 10
 ).ב"קיב ע, תניינותא

 .ד"כז ע, יא,ד, ח"ווילנא תרל, חלק שלישי ,מדרש רבה, שיר השירים רבה, לדוגמה, ראו 11
 .ב"ע עג, ד,והשוו ירושלמי מגילה ב. א" ג עערכין ;א"מגילה ד ע; ב"פסחים קח ע; א"שבת כג ע 12
 .א"ל ע-ב"קידושין כט ע 13
 .שם, קידושין 14
 .ב ומקבילות"בבא בתרא ס ע; ב"ל עתענית  15
 .468' עמ, שוש אשיש, ז"יורק תשמ ניו, מהדורת דוב מנדלבוים, פסיקתא דרב כהנא 16
 .קלה' מע, ב"ירושלים תשל ,מהדורת דניאל גולדשמידט, סדר רב עמרם גאון 17
; 464' עמ ,מה נאוו על ההרים, )16הערה , לעיל(, כהנא פסיקתא דרב; 28-25' עמ, כד, פתיחתא, ט"תרנ וילנא, מהדורת שלמה באבער, מדרש איכה רבה 18

זוהר , הנעלם על איכה רשמד; 48' עמ, כח, ב"ווינא תרס, איש שלום מהדורת מאיר, סדר אליהו רבה; ב"יא ע, השמיני ביום, )10הערה , לעיל(, פסיקתא רבתי
 .ב"ע-א"צב ע, ג"ירושלים תשי, יותמרגל מהדורת ראובן, חדש

מדרשה -חיבורה וראו עוד. ק' עמ, ב"ירושלים תשל, גולדשמידט מהדורת דניאל, האשכנזים בארץ ישראל סדר הקינות לתשעה באב כמנהג פולין וקהילות 19
 .המתייחס לחורבן הבית השני ,ו"ל אביב תשנת, הנשים לבניין המקדש תחינת, של כותבת שורות אלו

בימי  העלייה לרגל, שמואל ספראי; ב"חגיגה טז ע ;א"כתובות קו ע; 207' עמ, ו,שקלים ב, ב"תשכ נויארק, מועד, מהדורת שאול ליברמן, תוספתא 20
 .91-88' עמ, ה"ירושלים תשמ, 2הבית השני



י כן אשפוך את רוחי על אחר והיה: "כחזון הנביא יואל, והנבואה עליהן המקדש ולזכות בהשראת השכינה
 וגם על העבדים ועל. ת יראו�בחוריכם ֶחְזיֹנו בניכם ובנותיכם זקניכם חלמות יחלמון כל בשר ונבאו

 ).ב-א, יואל ג( "השפחות בימים ההמה אשפוך את רוחי
 

 
 בלפור חקק

 תִפילת ַנֵחם חדשה
 

                                                                                                                                                                                                                 
 

 ָאב ָהַרֲחָמן זֹוֵכר ְיצּוָריו
 .ְׁשָעה ְּבָאבְרֵאה ֲאֵבֵלי ְירּוָׁשַלִים ְבִּת

 ְירּוָׁשַלִים ִּתֵּתן קֹוָלּה ְנָהָמה ְנָהָמה
 ֶׁשָהְיָתה ִמֶׁשְּכָבר ִלְגיֹונֹות ָזִרים
 .ֶׁשָהְיָתה ִמֶׁשְכָּבר ְּבזּוָיה ׁשֹוֵמָמה

 
 ְוַאָּתה ָאִבי ֶׁשָּבֵאׁש ִהַצָּּתּה דֹור ְלדֹור

 ְוַאָּתה ָאִבי ֶׁשַקְּמָּת ִלְבנֹוָתּה
 ֲהָבהִלְהיֹות ָלּה ְּבַא

 חֹוַמת ֵאׁש ּוִמְסּתֹור
 .ְרֵאה ְירּוָׁשַלִים לֹא עֹוד ֲחֵרָבה

 ְוִעם ֶרֶדת ְׂשַמח ִּבירּוָׁשַלִים ַהְּבנּוָיה ִעם אֹור
 .ְׂשַמח ִּבירּוָׁשַלִים ַההֹוָמה ַּכּיֹוֶלֶדת

 
 
 
 
 
 
 

 ָאב ֶנֱאָמן ְלָבָניו זֹוֵכר ְיצּוָריו
 ֶיֱהמּו ָנא ַרֲחֶמיָך ַלָּבִנים ַהחֹוְזִרים

 ָּמֵלא ָהִעיר ִמְצֲהלֹות ְיָלִדיםְוִת
 ָאִבי, ֻּכָּלם ֲחִסיֵדי ֶעְליֹון
 .ַּגם ַהָּללּו ַהְּׁשבּוִרים

 לּו ַּתְׁשִּכין ְּבתֹוָכּה ְלֻכָּלם
 .ַאֲהַבת ְיִדיִדים

 ֲהֵיה ָלּה ַעָּתה חוַמת ֵאׁש
 ַאְך ַּגם חֹוַמת ַמִים
 ִּכי ַאָּתה ָלנּו ָאב

 ָאִבי, ִּכי ַאָּתה ָלנּו
 .ה ְירּוָׁשַלִיםּבֹוֶנ

 ס"תׁשעה באב תש



 
 אהרן מירסקי

 איך אברא המספד
 
 ,היָנִק ּבלֹות קֹון ֶאֵּתִי ְודֹובֹוְכים ִּבִהלֹ-ם ֱאקּוָי...
 ,היָנִכְׁשף ַהטֲֹעל ַיֶבֵאְבּו, יִהם ְנִיַמָּׁשב ַּביַצִו
 ,םד ּתֹ ַעּהר ָּבָבָּדד ַהַּגֻיְו, "היָכֵא"ים ָהִקָחְּׁשר ַּבַּבֻחְּת
 .םּדִֹנב ְוֵׁש ֵננּוְחַנֲאַו, דֵּפְסִּמם ַהרֹוָּמע ִמַמְׁשֻיְו
 

 הָכְלֶהיר ֶנִעל ָהָּכ
 

 ,םאָׁשרֹב ְּבַרָהה ְוָדֵעָה, הָיָוְּלה ַלָכְלֶהיר ֶנִעל ָהָּכ
 ,םָׁשָא ְלתֹוָמְׁשק ִנָחְצִייס ְּכִמֱע ֶהמֹוְכל ִׁשד ַעָחל ֶאּכ
 םָמל ָּדות ֶׁשּדֲהַּיה ַלָרָּפַּכ, םָעְזל ִּגות ֶׁשּדֲהַּיה ַלָרָּפַּכ
 .םָלעֹות ָהַמְׁשַאר ְלֵּפַכת ְלרֹוָבְקיר ִלִעל ָהה ָכָכְלהֹו
 , לֵבָאה ְוֶּוַל ְמיׁשין ִאֵאה ְוָכּוׁשי ְמִתָּבה ַרָיָוְל
 .לֵּצק ַהה ַרֶּוַל ְמיׁשל ִאָכְל, ֹוׁשְפת ַנה ֶאֶּוַלם ְמָדל ָאָּכ
 בָאת ָהת ֶאֹוּכַבְמת ּוֹוכְּלַהיו ְמָרֲחיו ַאָתעֹוְרת ַזמֹוׁשק ִנַר
 .יוָתֹוּלִפל ְּתָכְכ ּונֹוזֹוֲחה ַּכָּלֻאְגם ִלָּתְדִלה ְלָכא ָזלֶֹׁש
 
 תרֹוָבְק ִלקֹוינֹוב ִּתת ָאֵאְׂשם ִּכָתמְֹׁשים ִנִדהּוים ְיִאְׂשנֹו
 :תרֹוָב ְליּוָהיו ֶׁשָּיַחים ֵמִרּוּיי ִצֵרּוּי ִצֹוּבִלְבּו
 ,דֹומּוְלר ַּתַמר ָּגָבי ְּכִנה ְבֵּנִה, דֹומּוְלד ַּתֵמר לֹוָבי ְּכִנה ְבֵּנִה
  –. דֹועֹו ֵמּהיָוִזז ּכא ָחלֹים ׁשִנָתת ֲחַּפֻח ּבנֹוה ְבֵּנִה
 םיֹוְדִפם ְלָתמֹוְׁש ִנכּוָז: יםִרּוּיים ִצִדהּו ְיזּו ָחְךָּכ
 .םֹוּי ַהׁשֶדּקֹר ַהַהים ְלִלעֹו, ְךֵלַהם ְמֶהָּמם ִעָפגּוְו
 –, תרֹוָבֲעם ֵמָנזֹוף ֲחַּדְנֻהים ְוִדהּות ְימֹוְׁשם ִנ ָׁשרּוְּפְרִּפ
 .תרֹוָבְק ִלקֹוינֹוב ִּתת ָאֵאְׂשם ִּכָתמֹוְׁשים ִנִדהּו ְיאּוְׂשָנ
 
 ,רּוּיִּצן ַהֹוּכא ִיי לַֹלאּוְו, הָעאן ָטי ָּכִלָׁשי ְמַלאּוְו
 ;רסּוא ָאל הּוָּכְׂשֻּמל ַּבָבֲא, יִׁשְפק ָחן ַריֹוְמִּדר ַּבֵרֹוׁשְמ
 ,יׁשי ִאֵנת ְּבלֹוְׁשִמ ְּבּהָלְׁשין ָמ ֵאּהָקְפִסי ְּבִדהּו ְייׁש ִאׁשֶפֶנ
 .יׁשִּדְקַה ְלֹוׁשְפת ַנ ֶאאֹובֹו ְּבתֹוָמְׁשה ִנֶּמַדן ֲאיֹוְמה ִּדַמּו
 
 

 יונדב קפלון

 רֵהַטם ְמיֹם ָאֶלֵא
 
 םקּוְיה ַהֵזֲחה ַּביָרִּׁש ַהׁשּוּג
 רֶבֵעֵמים ּוִנחֹוְרין ַקע ֵּבָנ
 .םָדת ָארֹוְמִתְל

 

 תעֹורּות ְקנֹורֹוֲחַאיו ָהָתלֹוִמ
 יׁשִמָּגן ַהָפגּון ְוָלה קֹוֵצד ְקַע
 .הָלֵפֲאיד ָּבִעְרַמ

 
 נֹובֹוְתִעד ְוֵדנֹוְתיר ִיִעל ָהַע
 .הָדבּוה ֲאָבֲהב ַאַהְזִּכ

 

 רֵהַטם ְמיֹם ָאֶלֵא
 תמֹוָלעֹות ָהֶא
 ּהָּטִאה ְלָאֹום ּגיֶהֵתתֹוְפל ִׂשֶאְו
 .םִיַלָׁשרּות ְיַמָחֶנ

 
 ספרו האחרון של יונדב . א"תשנ, הוצאת שוקן, אלמנט עברי

יצא לאור בימים אלה בהוצאת כתר" אתה עוד כותב " ,קפלון



 


