
ֵּבית  ְוַעל  ה'  ַעם  ַעל  ַהֹּזאת  ַהִּקיָנה  ֶאת  ָּדִוד  ַוְּיקֹוֵנן 
ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּנְפלּו ֶּבָחֶרב ְּבִכי ֶנִהי ִמְסֵּפד ֶׁשֶבר ַהְּיהּוִדים 
ִזָּכרֹון ְלדֹורֹות ַהָּיִמים ַהָּבִאים, ּוִמי ָהִאיׁש ַהָּיֵרא ְוַרְך 
ְּביֹום  ִּבְפָרט  ְלָחָייו  ַעל  ְוִדְמעֹוָתיו  ַמר  ְיקֹוֵנן  ַהֵּלָבב 

ַהָּיאְרַצייט.

ֵאל ָמלֵא ַרֲחִמים ׁשֹוֵכן ַּבְּמרֹוִמים, ׁשֹוֵמַע לְַׁשוְַעת ֲעגּוִמים, 
ַהְמֵצא ְמנּוָחה ּנְכֹונָה, ְּבֵצל ֵאל ׁשֹוֵכן ְמעֹונָה.

ְּבַמֲעלֹות ְקדֹוִׁשים ּוְטהֹוִרים, ְּכֹזַהר ָהָרִקיַע ַמזְִהיִרים, ֶאת 
ַהּגּבֹוִרים,  ַהֵּׁשם  ַאנְֵׁשי  ֵהָּמה  יְִׂשָרֵאל  ְּבנֵי  ַאֵחינּו  נְִׁשַמת 
זִֵדים  ִּביֵדי  נְָפלּו  ֲאֶׁשר  אּוַמאן  ּפה  ְקדֹוָׁשה  ְקִהּלָה  ה'  ַעם 

ָהֲארּוִרים, ַהּגְדֹולִים ִעם ַהְּקַטּנִים זְֵקנִים ִעם נְָעִרים.

וְעֹוְמִדים  ּגֶֶדר  ּגֹוְדִרים  ּוְׁשלִֵמים  יְֵרִאים  יְִׂשָרֵאל  ְּגדֹוֵלי 
ֹׁשד  ַוֲאבֹוי  אֹוי  ֶעֶרץ,  ְׁשֵמי  ִמּׁשֹוֵכן  ֲעלֵיֶהם  נִגְזְָרה  ַּבֶּפֶרץ, 
לְעֹוף  ַמֲאָכל  ֲעָבֶדיָך  נְִבלַת  ֶאת  נְָתנּו  וֶָחֶרץ,  ִּכלְיֹון  ָוֶׁשֶבר 

ַהָּׁשַמיִם ְּבַׂשר ֲחִסיֶדיָך לְַחיְתֹו ָאֶרץ.

ָּדמַֹע ִּתְדַמע ֵעינֵינּו, אֹוי לָנּו ַעל ּגֶדל ִׁשְבֵרנּו, ֲהלֹוא לְִמְׁשַמע 
ֹאזֶן ּדֲאָבה נְַפֵׁשנּו, ַּכּצאן לֶַּטַבח נְֶחַׁשְבנּו, ֵהן ּגָוְַענּו ָאַבְדנּו 

ֻּכּלָנּו ָאָבְדנּו.

ְמעֹונִים,  ׁשֹוֵכן  ּדין  לְַקֵּבל  ּוְקַטּנִים,  זְֵקנִים  יַַחד  ִהְסִּכימּו 
וְַסִּכינִים,  ַּבֲחלָפֹות  נְִׁשֲחטּו  ֵמֶהם  ְּבִכדֹונִים,  נְִדְקרּו  ֵמֶהם 
נְִהי  וְיְַרֶּבה  יְִבֶּכה  ֹזאת  ׁשֹוֵמַע  ּוָבנִים,  ָאבֹות  ּדֵמי  וְנָגְעּו 

וְִקינִים.

ַוי וַי ָצוְחּו ֻּכּלָם ְּבקֹול ָמָרה, ִּבְראֹוָתם יַַחד ִּכי נִגְזְָרה ּגְזֵָרה, 
ִּבְמֵהָרה,  ַהְּקדֹוָׁשה  ַהְּכנֶֶסת  לְֵבית  נֱֶאָספּו  ַעִּמים  נְִדיֵבי 

ַוַּתַעל ַׁשוְָעָתם ֶאל ָהֱאֹלִהים ְּבלֵב נְִדָּכה וְנְִׁשְּבָרה, ִּכי ָראּו 
ּגֹויִם ָּבאּו ִמְקּדָׁשּה ְּבלֵב ֲאְכזָָרה.

ֹּזאת ְּבָׁשְמִעי יֱֶחַרד לִִּבי ְּבַחלְָחלָה, ּגְנּוֵחי ּגָנַח וְיּלּולֵי יְלָלָה, 
ַעל ִּכי ָעַרב לֵב ַהּפֹוֲחזִים לֶָגֶׁשת לְִפּגַע ְּבַעם ַהָּקדֹוׁש ָׁשם 
ְּבֵבית ַהְּתִפּלָה, ִסּדרּו לְָפנָיו ַמֲעָרָכה ּגְדֹולָה, ֵּבית ה' ָמלֵא 
לְַמְעלָה  ְּכֵמִביא  יּוַָדע  ַעוְלָה,  ְּבנֵי  לְִפנֵי  נֹוְפלִים  ֲחלָלִים 

לְָמְעלָה.

ֶחְמַּדת יְִׂשָרֵאל ָּכל ַהּקֶדׁש נֵזֶר וֲַעָטָרה, עֹוְמִדים ְצפּוִפים 
ַמֲחזִיִקים  וְָהֲעזָָרה,  ַהּקֶדׁש  ְּבֵהיַכל  ְמֻעָּטִפים  ְּבַטלִיָתם 
ְּבֵאיָמה  לֲַאֵחיֶהם  יַזְִהירּו  וְַהַּמְׂשִּכילִים  ה'  ּתֹוַרת  ְּבִסְפֵרי 
יְֵתָרה, ֶׁשֹּלא לְַהֲחלִיף ּולְָהִמיר ּדת ֱאֹלֵהינּו ְּבִצּוּוי ּוְבמֹוָרא, 
וְֻכּלָם ְמַקְּבלִים ֲעלֵיֶהם ֹעל ַמלְכּות ָׁשַמיִם ְּבַאֲהָבה ּוָמְסרּו 
נְַפָׁשם לֵָאל ֲאֶׁשר ָּבָרא, ְּבִסְפֵריֶהם נְִכָרִכים וְלְִטּבַח נְִמָׁשִכים 
ּלָם ְׁשַמע יְִׂשָרֵאל ה' ֱאֹלֵהינּו וְיָָצאָתה נְִׁשָמָתם  ַמר ָצוְחּו כֻּ

ְּבֶאָחד ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה, ֵהן ֶאְרֶאלִים ָצֲעקּו ָמָרה.

ׁשֹוֲחִטין  ְמַחּזְִרים,  ָהִעיר  ִּבְרחֹובֹות  ִּכזְֵאִבים  טֹוְרִפים 
ֲאדֹונִים  ָּפִריִצים  ִעם  ְּבִעְרּבּוְביָא  ּדגֹוִרים,  ּדגֹוִרים  וְזֹוְרִקין 
ְטבּוִחים  ֶּפה  ֶאל  ֶּפה  ָהִעיר  ָמלְאּו  ֲאֶׁשר  ַעד  ְוָׂשִרים, 
לִָעיר  חּוץ  יְָצאּו  ִּכי  ַעד  נָגָעּו  ְּבָדִמים  וְָדִמים  ּוְמֻדָּקִרים, 
ֶאת  ִהיא  וְֹחֶסֶמת  ֵריחֹו  נַָתן  נְִרּדי  ּולְיִָמים  ַהּנּגִָרים,  ַּכַּמיִם 
חּוץ  לְַהְׁשלִיָכם  ָּבָעם  לּבֹוֲעִרים  ַהַּׂשר  וְִצּוָה  ָהעֹוְבִרים, 
יֵָעזְבּו יַַחד לְֵעיט ָהִרים  וְנִגְזִָרים,  ַעל ְּפנֵי ַהָּׂשֶדה נְִׁשָמִטים 

ּוְלֶבֱהַמת ֶאֶרץ וְַחּיֹות יְָעִרים.

יֹום ַההּוא ֹחֶׁשְך וְַצלְָמֶות וֹלא ְסָדִרים, ְּבִהָּקֵבץ ַעם ְׂשִריֵדי 
ְמלֵָאה  ַהִּבְקָעה  וְִהּנֵה  ּוָמְצאּו  וְִעְבִרים,  ִּפּנָה  ִמָּכל  ָחֶרב 
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ֲעָצמֹות וְַכָּמה ֲאלִָפים ָראֵׁשי ַהּגֻלּגלֶת ְמנּוָקִרים, ֹלא ָמְצאּו 
יְֵדיֶהם וְַרגְלֵיֶהם ִּכי ִאם ָראֵׁשי ֵאָבִרים, וּיְִצְּברּו אֹוָתם ֳחָמִרים 
ֳחָמִרים, ַוִּתְקְרבּו ָהֲעָצמֹות ֶעֶצם ֶאל ַעְצמֹו יַַחד ֻּכּלָם ְּבֶקֶבר 

ֶאָחד נְִקָּבִרים, ַהַעל ֵאּלֶה ִּתְתַאַּפק יֹוֵצר ָהִרים.

יּוַכל  ֹלא  ְּכּגּבֹור  ִּתְהיֶה  ָמַתי  ַעד  לֵאלֹוַּה,  ְמיֵַחל  ֵעינַי  ָּכלּו 
לְהֹוִׁשיַע, לְֵעינֵינּו נְִקַמת ּדם ֲעָבֶדיָך ּתֹוִדיַע, ֵאל נְָקמֹות ה' 

ֵאל נְָקמֹות הֹוִפיַע.

ֵתֵצא  וֹלא  ַּתִּביט  וַָכַעס  ָעָמל  זְנְַחָּתנּו,  לָנֶַצח  ֱאֹלִהים  ָלָּמה 
ְּבִצְבאֹוֵתינּו, ְרֵאה ּצאן ַהֲהרּוגָה ּונְֹקם נְִקָמֵתנּו, ַהִּביָטה נָא 
ּוְרֵאה וְַאל ֶּתֱחַרׁש לְִדְמעֹוֵתינּו, ַאל ַּתְעלֵם ָאזְנֶיָך לְַרוְָחֵתנּו 

ּולְַׁשוְָעֵתנּו.

ַמְלֲאֵכי ַמְעלָה יְִבָּכיּון ַעל ּדֲאבֹונַי, ַאְך ּדעּו נָא ּוְראּו ִאם יׁש 
ַמְכאֹוב ְּכַמְכאֹוַבי וִיגֹונַי, ְּבַהֲעלֹוִתי ַעל לִִּבי יְַבֲהלּונִי ַרְעיֹונַי, 
ָמַתי  ַעד  לְָפנַי,  נְָפלּו  ֲאֶׁשר  ַהּגּבֹוִרים  ֲאלִָפים  וְַכָּמה  ַּכָּמה 

ְרָׁשִעים, ֲאֹדנָי.

וְָהַרִּכים,  ָהֲעגּונִים  ַהּיְָקרֹות  ּוָבנֹות  ִצְדָקנּיֹות  ָנִׁשים 
ַמְפִריִחים,  וְלָדֹות  ִׁשלְיָא  ַרגְלֵיֶהם  ִמֵּבין  ִּבְּקעּו  ָהרֹוֵתיֶהם 
ַּבחּוִרים ּוְבתּולֹות ַהּיָפֹות ֲערּוִּמים ֻמָּטלִים ּוֻמְׁשלִָכים, ַהֶּקֶרב 
לֶַּטַבח  יּוָבלּו  לְֵעינֵיֶהם  נְִמָׁשִכים,  ַהְּכלִָבים  ְּבִפי  וְַהְּכָרַעיִם 
ִאּמֹוָתם  ֵחיק  ַעל  ִטּפּוִחים,  וְעֹולְלֵי  יֹונְִקים  ּוגְָדיִים  ִּכְטלִָאים 
ֵריַח  לה'  ִאֵּׁשה  לְָקְרַּבן  יֵָרצּו  מֹוִחים,  וְנּקּוֵרי  ְמֻדָּקִרים  יָזּובּו 

נִיחֹוִחים.

לִגְזִָרים  וְגָזְרּו  ָקְרעּו  וְַהְּקדֹוִׁשים,  ַהְּטהֹוִרים  ּתֹורֹות  ִסְפֵרי 
ָסִביב  ְּתִפּלִין  ְקצּוֵצי  ֵמאֹות  וְַכָּמה  ַּכָּמה  ּוִביּוִׁשים,  ְּבִבּזָה 
לְִמקֹום ַהְּקֻדָּׁשה נִזְָרִקים וְנְִדָרִסים, ְרֵאה ה' וְַהִּביָטה ֶחְרַּפת 

ּתֹוָרֵתנּו ַהּנְתּונָה ְּבִסינַי ְּבלֲַהַבת ִאִּׁשים.

ַעל ֵאּלֶה ֲאנִי ּבֹוִכּיָה, ֶאזְְּכָרה ֱאֹלִהים וְֶאֱהָמיָה, ְּבַהֲעלֹוִתי ַעל 
לְָבִבי ֲאֵבַדת ַהַּצּדיִקים ֲאֶׁשר ְּבִקְרָּבם ְּבנֵי ֲעלּיָה, וּיֶֶרב ְּבַבת 

יְהּוָדה ַּתֲאנּיָה ַוֲאנּיָה.

ּזאת  ִּתָּכֵתב  וְנֹוְבִעים,  ְמַקּלְִחים  וְֵעינֵינּו  יְָרדּו  ַמיִם  ַּפְלֵגי 
ֹצאן  ַהִּמְקנֶה  ֵהָאֵסף  ֵעת  קֹוְבִעים,  ַמר  ִמְסֵּפד  ַאֲחרֹון  לְדֹור 
ָקָדִׁשים ַּכָּמה יְלִָדים לְִפנֵי ַהַּצר ַמִּכיִרים ַהּפֹוֲחזִים וְיֹוְדִעים, 
ּתֹוְבִעים,  ְּבִפיֶהם  וְַחּיֵיֶהם  לְִפנֵיֶהם  ּוִמְתַחּנְנִים  ּוִמְׁשַּתְּטִחים 

וְֵהָּמה נְֶהְּפכּו לְַאְכזָר חֹוְטִפים ַהיְלִָדים וְזֹוְרִקים אֹוָתם ְּכלֵַּפי 
נִגְָאלִים  לְבּוִׁשים  ַעל  נְִּצָחם  וְיֵז  נְִבָקִעים,  וְָראֵׁשיֶהם  ַמְעלָה 
ּוְבָדָמם נְִטָּבִעים, ִרּׁשּוָמם נְִּכרּו ַעל ּכֹוְתלֵי ַהֵהיָכל ֲאֶׁשר ָהיּו 
ִמּדָמם ְצבּוִעים, ּדֹוֵרׁש ּדִמים אֹוָתם זְכֹור ִעם ֲעֵקַדת יְִצָחק 

וְַהּדִמים מֹוִדיִעים.

ָצרֹות ּזֹו לְזֹו ּתֹוְכפֹות וְחֹוְברֹות, יַד ה' נָגְָעה ּגַם ִּבְקִהּלֹות 
ַרְׁשקֹוב  ַּפאוְולִיְטׁש  טּוְטִׁשין  ַּבלְָטה  ַהלְָטה  טּוַטיֹוב  ַהּקֶדׁש 
ַמְרקּוְפִקי ִּפְתאֹום יֲַעלֶה ֲעלֵיֶהם ַהּכֹוֵרת, וְַאף ִּבְׁשַאר ְקִהּלֹות 
ְקדֹוׁשֹות ּוְכָפִרים ֹלא יַָדְעִּתי ְספֹורֹות, ּוִבזְַמן ָקרֹוב הֹוִסיף ה' 
ְמֻקָּבִצים  ֶמעְדנִיְטְׁשִקי  ּוַבְּכָפר  לִיְסנְָקא  ְּבִעיר  יְגֹונִי  ַעל  יָגֹון 
נְִדֵחי יְִׂשָרֵאל ַעל ִמְצַות ְּבִרית ִמילָה ִמְּכָפִרים וֲַעיָרֹות, נְָפלּו 
ְּבִמיתֹות  וְַטָּפם  ּונְֵׁשיֶהם  ֵהָּמה  וְנֶֶהְרגּו  ֲעלֵיֶהם  ַהּפֹוֲחזִים 
יֹוֵצר  ִתְפֹקד  ֹלא  ֵאּלֶה  ַהַעל  ַוֲחמּורֹות,  ְמֻׁשּנֹות  ַאְכזִָרּיֹות 

ַהְּמאֹורֹות.

ְקדֹוִׁשים ּיְִהיּו לֵאֹלֵהיֶהם ָּכל עֹוְבֵרי אֹוַרח ֵמָעִרים ָהְרחֹוקֹות 
לְנְַפָׁשם  אֹוֵכל  ְמַבְּקִׁשים  ָהָעם  ּוִמּדּלַת  ַהְּסחֹורֹות,  מֹולִיֵכי 
ָּבֲעיָרֹות, ִּפְתאֹום נְִקנְָסה ֲעלֵיֶהם ִמיתֹות ָקׁשֹות  ַהַּמֲחזִיִרים 
ּוָמרֹות, ְּבָכל ְמִדינַת אּוְקַרייְנָא ְמֹטֲענֵי ֶחֶרב ֻמְׁשלִָכים ַּבָּׂשדֹות 
ַּבּדם  ִמְתּגֹולְלִים  ּדָרִכים  ְּבָפָרַׁשת  וְַאף  ּוַבְּמָערֹות,  ְּבִׁשיִחים 
ְּבנֵיֶהם  וְנְִׁשֲארּו  ְקבּורֹות,  לֶָהם  ָהיָה  וֹלא  ַהְּמִסּלֹות,  ְּבתֹוְך 
ַּבּיֹום  ְצָבאֹות  ה'  וּיְִקָרא  ְצרּורֹות,  ֲעגּונֹות  ּונְֵׁשיֶהם  יְתֹוִמים 

ַההּוא לְִבִכי ּולְִמְסֵּפד לְדֹורֹות.

ַרֵחם נָא ַעל ְּפלֵיַטת ּצאן ַעֶּמָך, ִּכי ֹהַרגְנּו ָּכל ַהּיֹום ָעלֶיָך, 
יֶָדיָך,  ֶהֶרף  לַַּמלְָאְך  וְֹתאַמר  ַחְרֶּבָך,  ֵמָרָׁשע  נְַפִׁשי  ַמּלְָטה 

וְיָנּוסּו ְמַׂשנְֶאיָך ִמָּפנֶיָך.

ֶאת  ַהַּמזְִּכיִרים  ַהחֹומֹות,  ַעל  ַהֻּמְפָקִדים  יְרּוָׁשלַיִם  ׁשֹוְמֵרי 
ה' ַאל ּיְִהיּו לֶָכם ּדֹומֹות, ָּתִמיד ֹלא יֱֶחׁשּו ִמּלְַהזְִּכיר אֹוָתם 
ַהּנְָׁשמֹות, ִּכי ְׁשקּולָה ִמיָתָתם לְִׂשֵרַפת ֵּבית ֱאֹלֵהינּו לְַדּמֹות, 

וְלֵָכן ַּבַעל ָהַרֲחִמים ַהַּמְסִּתיר נְָׁשמֹות.

ִּבְצרֹור  נְִׁשָמָתם  לְעֹולִָמים,  ְּכנֶָפיָך  ְּבֵסֶתר  ַּתְסִּתיֵרם 
ַעד  לְָמְעלָה  לְַמְעלָה  יֲַעלּו  ַוֲחתּוִמים,  ְצרּוִרים  יְִהיּו  ַהַחּיִים 
יְָׁשִרים  ֵּבין  ַהּיִָמין  לְֵקץ  יֲַעְמדּו  יָנּוחּו  ַּבּנְִעיִמים,  יֹוִמין  ַעִּתיק 

ּוְתִמיִמים, ָאֵמן וְָאֵמן.

יצא לאור ה' תמוז תשע"ד.  ע"י ק"ק אומאן יצ"ו
הי"ד אומאן  עיה"ק  פה  ונרצחו  שנהרגו  הקדושים  לע"נ 
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