 קינת אומן -קינת אומאן חוברה ע"י הרה"ק רבי דוד חזן זצוק"ל תלמיד הבעש"ט על
שלושים אלף קדושי אומאן שנרצחו על קידוש ה'.
תחילת נפילה היה פה אומאן ביום השני ,חמשה ימים בתמוז הרגו ביהודים ואבד המקובצים מכפרים ועיירות חונים על פני השדה
סביבות העיר כמה וכמה מאות אנשים נשים וטף לא נשאר פרסה ולעת ערב הובקעה העיר ויכו היהודים מהנשף עד הערב למחרתו יום
שלישי ששה ימים לחודש הנ"ל ועוד ידם נטויה ביום הרביעי בחפש מחופש כל יום הרביעי ,ביום ההוא בא מספר ההרוגים ערך שלושים
אלף נפשות מישראל ,יזכרם אלהינו לטובה עם שאר צדיקי עולם וינקום דמם השפוך בימינו לעינינו ,ולרחם על פליטתינו ,ומהר ויחיש
לגאלנו ,על ידי משיח צדקינו ,ותבנה בית מקדשינו ,במהרה בימינו ,אמן ואמן.

ַוּיְקֹונֵן ָּדוִד ֶאת ַה ִּקינָה ַהּזֹאת ַעל ַעם ה' ו ְַעל ֵּבית
ְהּודים
ֶהי ִמ ְס ֵּפד ֶׁשבֶר ַהּי ִ
ֶחֶרב ְּב ִכי נ ִ
ִׂשָר ֵאל ֶׁשּנ ְָפלּו ּב ָ
יְ
ּומי ָה ִאיׁש ַהּיֵָרא וְַרְך
ז ִָּכרֹון לְדֹורֹות ַהּי ִָמים ַה ָּב ִאיםִ ,
עֹותיו ַעל ל ְָחיָיו ִּב ְפָרט ְּביֹום
ֵבב יְקֹונֵן ַמר ו ְִד ְמ ָ
ַהּל ָ
ָאר ַצייט.
ַהּי ְ

ׁשוְעַת עֲגּומִים,
ֵאל ָמלֵא ַרֲחמִים ׁשֹוכֵן ּבַּמְרֹומִיםׁ ,שֹוֵמַע לְַ
ַהְמצֵא מְנּוחָה ּנְכֹונָהּ ,בְצֵל אֵל ׁשֹוכֵן מְעֹונָה.
ְּב ַמעֲלֹות קְדֹוׁשִים ּוטְהֹורִיםּ ,כְֹזהַר ָהָרקִיַע מַזְהִירִים ,אֶת
ׂשָראֵל ֵהּמָה ַאנְׁשֵי ַהּׁשֵם ַהּגִּבֹורִים,
ׁשמַת ַאחֵינּו ּבְנֵי יְִ
נְִ
עַם ה' קְִהּלָה קְדֹוׁשָה ּפֹה אּומַאן ֲאׁשֶר נָפְלּו ּבִידֵי זֵדִים
ָהאֲרּורִיםַ ,הּגְדֹולִים עִם ַהּקְַטּנִים זְקֵנִים עִם נְעָרִים.
ׁשלֵמִים ּגֹוְדרִים ּגֶדֶר וְעֹוְמדִים
ׂשָראֵל יְֵראִים ּו ְ
ּגְדֹולֵי יְִ
ׁשמֵי עֶרֶץ ,אֹוי וַאֲבֹוי ׁשֹד
ּבַּפֶרֶץ ,נִגְזְרָה עֲלֵיהֶם מִּׁשֹוכֵן ְ
ׁשבֶר ּכִלְיֹון וֶָחרֶץ ,נָתְנּו אֶת נִבְלַת עֲבָדֶיָך ַמֲאכָל לְעֹוף
וָ ֶ
ַהּׁשָמַיִם ּבְׂשַר ֲחסִידֶיָך לְחַיְתֹו ָארֶץ.
ׁשמַע
ָּדמ ַֹע ִּתְדמַע עֵינֵינּו ,אֹוי לָנּו עַלֹּגדֶל ׁשִבְרֵנּו ,הֲלֹוא לְִמ ְ
ׁשבְנּו ,הֵן ּגָוַעְנּו ָאבַדְנּו
אֹזֶן ָּדֲאבָה נַפְׁשֵנּוּ ,כַּצֹאן לֶַּטבַח נְֶח ַ
ּכֻּלָנּו ָאבָדְנּו.
ִה ְס ִּכימּו יַחַד זְקֵנִים ּוקְַטּנִים ,לְקַּבֵל ּדִין ׁשֹוכֵן מְעֹונִים,
ׁשחֲטּו ּבֲַחלָפֹות וְַסּכִינִים,
ֵמהֶם נְִדקְרּו ּבְכִדֹונִיםֵ ,מהֶם נְִ
וְנָגְעּו ְּדמֵי אָבֹות ּובָנִיםׁ ,שֹוֵמַע זֹאת יִבְּכֶה וְיְַרּבֶה נְהִי
וְקִינִים.
וַי וַי צָוְחּו ּכֻּלָם ּבְקֹול ָמרָהּ ,בִרְאֹותָם יַחַד ּכִי נִגְזְרָה ּגְזֵרָה,
נְדִיבֵי ַעּמִים נֱֶאסָפּו לְבֵית ַהּכְנֶסֶת ַהּקְדֹוׁשָה ּבְִמֵהרָה,

ׁשּבְרָהּ ,כִי רָאּו
ׁשוְעָתָם אֶל ָהאֱֹלהִים ּבְלֵב נְִדּכָה וְנְִ
וַַּתעַל ַ
ּגֹויִם ּבָאּו ִמקְָּדׁשָּה ּבְלֵב ֲאכְזָרָה.
ּזֹאת ּבְׁשְָמעִי יֱֶחרַד לִּבִי ּבְַחלְָחלָהּ ,גְנּוחֵי ּגָנַח וְיַּלּולֵי יְלָלָה,
עַל ּכִי עָרַב לֵב הַּפֹוחֲזִים לָגֶׁשֶת לִפְֹּגַע ּבְעַם ַהּקָדֹוׁש ׁשָם
ּבְבֵית ַה ְּתפִּלָהִ ,סּדְרּו לְפָנָיו ַמעֲָרכָה ּגְדֹולָהּ ,בֵית ה' ָמלֵא
ֲחלָלִים נֹופְלִים לִפְנֵי ּבְנֵי ַעוְלָה ,יִּוָדַע ּכְֵמבִיא לְַמעְלָה
לְָמעְלָה.
ׂשָראֵל ּכָל ַהֹּקדֶׁש נֵזֶר וַעֲָטרָה ,עֹוְמדִים צְפּופִים
ֶח ְמַּדת יְִ
ּבְַטלִיתָם ְמעָֻּטפִים ּבְהֵיכַל ַהֹּקדֶׁש וְָהעֲזָרָהַ ,מחֲזִיקִים
ׂשּכִילִים יַזְהִירּו לֲַאחֵיהֶם ּבְאֵימָה
ּבְִספְרֵי ּתֹורַת ה' וְַהַּמ ְ
יְֵתרָהׁ ,שֶֹּלא לְַהֲחלִיף ּולְָהמִיר ּדַת אֱֹלהֵינּו ּבְצִּוּוי ּובְמֹורָא,
וְכֻּלָם ְמקַּבְלִים עֲלֵיהֶם עֹל ַמלְכּות ׁשָמַיִם ּבְַאֲהבָה ּוָמסְרּו
נַפְׁשָם לָאֵל ֲאׁשֶר ּבָרָאּ ,בְִספְרֵיהֶם נִכְָרכִיםוְלְִטֹּבַח נְִמׁשָכִים
ׁשָמתָם
ׂשָראֵל ה' אֱֹלהֵינּו וְיָצָאתָה נְִ
ׁשמַע יְִ
מַר צָוְחּו ּכֻּלָם ְ
ּבְֶאחָד ּבִקְֻדּׁשָה ּובְָטֳהרָה ,הֵן ֶאְרֶאלִים צָעֲקּו ָמרָה.
טֹור ִפים ּכִזְֵאבִים ּבִרְחֹובֹות ָהעִיר ְמַחּזְרִיםׁ ,שֹוֲחטִין
ְ
וְזֹוְרקִין ּדְגֹורִים ּדְגֹורִיםּ ,בְעִרְּבּובְיָא עִם ּפָרִיצִים אֲדֹונִים
וְׂשָרִים ,עַד ֲאׁשֶר ָמלְאּו ָהעִיר ּפֶה אֶל ּפֶה טְבּוחִים
ּוְמֻדּקָרִים ,וְָדמִים ּבְָדמִים נָגָעּו עַד ּכִי יָצְאּו חּוץ לָעִיר
ּכַּמַיִם ַהּנִּגָרִיםּ ,ולְיָמִים נְִרּדִי נָתַן רֵיחֹו וְֹחֶסמֶת הִיא אֶת
ׁשלִיכָם חּוץ
הָעֹובְרִים ,וְצִּוָה ַהּׂשַר לַּבֹועֲרִים ּבָעָם לְַה ְ
ׁשָמטִים וְנִגְזָרִים ,יֵעָזְבּו יַחַד לְעֵיט ָהרִים
עַל ּפְנֵי ַהּׂשָדֶה נְִ
ּולְבֱֶהמַת ֶארֶץ וְחַּיֹות יְעָרִים.
ׂשרִידֵי
יֹום הַהּוא ֹחׁשְֶך וְצַלְָמוֶת וְֹלא ְסָדרִיםּ ,בְִהּקָבֵץ עַם ְ
ָחרֶב ִמּכָל ּפִּנָה וְעִבְרִיםּ ,וָמצְאּו וְִהּנֵה ַהּבִקְעָה ְמלֵאָה

עֲצָמֹות וְכַּמָה ֲאלָפִים רָאׁשֵי ַהּגֻלְֹּגלֶת מְנּוקָרִיםֹ ,לא ָמצְאּו
יְדֵיהֶם וְַרגְלֵיהֶם ּכִי אִם רָאׁשֵי ֵאבָרִים ,וַּיִצְּבְרּו אֹותָם ֳחָמרִים
ֳחָמרִים ,וִַּתקְרְבּו ָהעֲצָמֹות עֶצֶם אֶל ַעצְמֹו יַחַד ּכֻּלָם ּבְקֶבֶר
ֶאחָד נִקְּבָרִיםַ ,העַל ֵאּלֶה ִּת ְתַאּפַק יֹוצֵר ָהרִים.
ָּכלּו עֵינַי מְיַחֵל לֵאלֹוּהַ ,עַד ָמתַי ִּתהְיֶה ּכְּגִּבֹור ֹלא יּוכַל
לְהֹוׁשִיעַ ,לְעֵינֵינּו נִקְמַת ּדַם עֲבָדֶיָך ּתֹודִיעַ ,אֵל נְקָמֹות ה'
אֵל נְקָמֹות הֹופִיעַ.
ָּמה אֱֹלהִים לָנֶצַח זְנְַחּתָנּו ,עָמָל וָכַעַס ַּתּבִיט וְֹלא ֵתצֵא
לָ
ּבְצִבְאֹותֵינּוְ ,ראֵה ּצֹאן ַההֲרּוגָה ּונְקֹם נִקְָמתֵנּוַ ,הּבִיטָה נָא
ּוְראֵה וְאַל ֶּתֱחרַׁש לְִדמְעֹותֵינּו ,אַל ַּתעְלֵם אָזְנֶיָך לְַרוְָחתֵנּו
ׁשוְעָתֵנּו.
ּולְַ
ְא ֵכי ַמעְלָה יִבְּכָיּון עַל ַּדאֲבֹונַי ,אְַך ּדְעּו נָא ּורְאּו אִם יֵׁש
ַמל ֲ
ַמכְאֹוב ּכְַמכְאֹובַי וִיגֹונַיּ ,בְַהעֲלֹותִי עַל לִּבִי יְבַהֲלּונִי ַרעְיֹונַי,
ּכַּמָה וְכַּמָה ֲאלָפִים ַהּגִּבֹורִים ֲאׁשֶר נָפְלּו לְפָנַי ,עַד ָמתַי
ְרׁשָעִיםֲ ,אֹדנָי.

ִס ְפֵרי ּתֹורֹות ַהּטְהֹורִים וְַהּקְדֹוׁשִים ,קָרְעּו וְגָזְרּו לִגְזָרִים
ּבְבִּזָה ּובִיּוׁשִיםּ ,כַּמָה וְכַּמָה מֵאֹות קְצּוצֵי ְּתפִּלִין ָסבִיב
לִמְקֹום ַהּקְֻדּׁשָה נִזְָרקִים וְנְִדָרסִיםְ ,ראֵה ה' וְַהּבִיטָה ֶחְרּפַת
ּתֹוָרתֵנּו ַהּנְתּונָה ּבְסִינַי ּבְלֲַהבַת ִאּׁשִים.
ַעל ֵאּלֶה ֲאנִי ּבֹוכִּיָה ,אֶזְּכְרָה אֱֹלהִים וְֶאֱהמָיָהּ ,בְַהעֲלֹותִי עַל
לְבָבִי ֲאבֵדַת ַהּצַּדִיקִים ֲאׁשֶר ּבְקְִרּבָם ּבְנֵי עֲלִּיָה ,וַּיֶרֶב ּבְבַת
יְהּודָה ַּתֲאנִּיָה וֲַאנִּיָה.
ַּפ ְלגֵי מַיִם יָרְדּו וְעֵינֵינּו ְמקַּלְחִים וְנֹובְעִיםִּ ,תּכָתֵב ּזֹאת
לְדֹור ַאחֲרֹון ִמְסּפֵד מַר קֹובְעִים ,עֵת ֵהָאסֵף ַהִּמקְנֶה צֹאן
קָָדׁשִים ּכַּמָה יְלָדִים לִפְנֵי ַהּצַר ַמּכִירִים הַּפֹוחֲזִים וְיֹוְדעִים,
ׁשַּתְּטחִים ּוִמ ְתַחּנְנִים לִפְנֵיהֶם וְחַּיֵיהֶם ּבְפִיהֶם ּתֹובְעִים,
ּוִמ ְ

ָצרֹות ּזֹו לְזֹו ּתֹוכְפֹות וְחֹובְרֹות ,יַד ה' נָגְעָה ּגַם ּבִקְהִּלֹות
ַהֹּקדֶׁש טּוטַיֹוב ַהלְטָה ּבַלְטָה טּוְטׁשִין ּפַאוְולִיטְׁש ַרׁשְקֹוב
ׁשאַר קְהִּלֹות
ַמרְקּופְקִי ּפִתְאֹום יַעֲלֶה עֲלֵיהֶם הַּכֹורֵת ,וְאַף ּבִ ְ
קְדֹוׁשֹות ּוכְפָרִים ֹלא יַָדעְּתִי סְפֹורֹותּ ,ובִזְמַן קָרֹוב הֹוסִיף ה'
ׁשקִי ְמקֻּבָצִים
יָגֹון עַל יְגֹונִי ּבְעִיר לִיְסנְקָא ּובַּכְפָר מֶעְדנִיְט ְ
ׂשָראֵל עַל ִמצְוַת ּבְרִית מִילָה ִמּכְפָרִים וַעֲיָרֹות ,נָפְלּו
נְִדחֵי יְִ
הַּפֹוחֲזִים עֲלֵיהֶם וְנֶֶהרְגּו ֵהּמָה ּונְׁשֵיהֶם וְַטּפָם ּבְמִיתֹות
ַאכְזָרִּיֹות ְמׁשֻּנֹות וַחֲמּורֹותַ ,העַל ֵאּלֶה ֹלא ִתפְקֹד יֹוצֵר
ַהּמְאֹורֹות.
דֹוׁשים ּיִהְיּו לֵאֹלהֵיהֶם ּכָל עֹובְרֵי אֹורַח ֵמעָרִים ָהרְחֹוקֹות
ְק ִ
מֹולִיכֵי ַהּסְחֹורֹותּ ,וִמַּדּלַת ָהעָם ְמבַּקְׁשִים אֹוכֵל לְנַפְׁשָם
ַהַּמחֲזִירִים ּבָעֲיָרֹותּ ,פִתְאֹום נִקְנְסָה עֲלֵיהֶם מִיתֹות קָׁשֹות
ׁשלָכִים ּבַּׂשָדֹות
ּומָרֹותּ ,בְכָל ְמדִינַת אּוקְרַייְנָא ְמֹטעֲנֵי ֶחרֶב ֻמ ְ
ּבְׁשִיחִים ּובְַּמעָרֹות ,וְאַף ּבְפָָרׁשַת ְּדָרכִים ִמתְּגֹולְלִים ּבַּדָם
ׁשאֲרּו ּבְנֵיהֶם
ּבְתֹוְך ַהְּמסִּלֹות ,וְֹלא הָיָה לָהֶם קְבּורֹות ,וְנְִ
יְתֹומִים ּונְׁשֵיהֶם עֲגּונֹות צְרּורֹות ,וַּיִקְרָא ה' צְבָאֹות ּבַּיֹום
הַהּוא לִבְכִי ּולְִמְסּפֵד לְדֹורֹות.
ַר ֵחם נָא עַל ּפְלֵיטַת ּצֹאן ַעּמֶָךּ ,כִי ֹהַרגְנּו ּכָל הַּיֹום עָלֶיָך,
ַמּלְטָה נַפְׁשִי ֵמָרׁשָע ַחְרּבֶָך ,וְתֹאמַר לַַּמלְאְָך ֶהרֶף יָדֶיָך,
ׂשנְאֶיָך ִמּפָנֶיָך.
וְיָנּוסּו ְמ ַ
ׁשֹומֵרי יְרּוׁשָלַיִם ַהֻּמפְקָדִים עַל הַחֹומֹותַ ,הּמַזְּכִירִים אֶת
ְ
ה' אַל ּיִהְיּו לָכֶם ּדֹומֹותָּ ,תמִיד ֹלא יֶחֱׁשּו ִמּלְהַזְּכִיר אֹותָם
ׂשֵרפַת ּבֵית אֱֹלהֵינּו לְדַּמֹות,
ַהּנְׁשָמֹותּ ,כִי ׁשְקּולָה מִי ָתתָם לְִ
וְלָכֵן ּבַעַל ָהַרֲחמִים ַהַּמְסּתִיר נְׁשָמֹות.
ׁשָמתָם ּבִצְרֹור
ַּת ְס ִּת ֵירם ּבְֵסתֶר ּכְנָפֶיָך לְעֹולָמִים ,נְִ
ַהחַּיִים יִהְיּו צְרּורִים וַחֲתּומִים ,יַעֲלּו לְַמעְלָה לְָמעְלָה עַד
ַעּתִיק יֹומִין ּבַּנְעִימִים ,יָנּוחּו יַעֲמְדּו לְקֵץ הַּיָמִין ּבֵין יְׁשָרִים
ּו ְתמִימִיםָ ,אמֵן וְָאמֵן.

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

מערכת גדולים צדיקים

ָׁשים צְִדקָנִּיֹות ּובָנֹות הַּיְקָרֹות ָהעֲגּונִים וְָהַרּכִים,
נִ
הָרֹותֵיהֶם ּבִּקְעּו ִמּבֵין ַרגְלֵיהֶם ׁשִלְיָא וְלָדֹות ַמפְרִיחִים,
ׁשלָכִיםַ ,הּקֶרֶב
ּבַחּורִים ּובְתּולֹות הַּיָפֹות עֲרּוּמִים ֻמָּטלִים ּוֻמ ְ
וְַהּכְָרעַיִם ּבְפִי ַהּכְלָבִים נְִמׁשָכִים ,לְעֵינֵיהֶם יּובָלּו לֶַּטבַח
ּכְִטלָאִים ּוגְדָיִים יֹונְקִים וְעֹולְלֵי טִּפּוחִים ,עַל חֵיק אִּמֹותָם
יָזּובּו ְמֻדּקָרִים וְנִּקּורֵי מֹוחִים ,יֵרָצּו לְקְָרּבַן ִאּׁשֵה לה' רֵיַח
נִיחֹוחִים.

וְֵהּמָה נְֶהּפְכּו לְַאכְזָר חֹוְטפִים הַיְלָדִים וְזֹוְרקִים אֹותָם ּכְלַּפֵי
ַמעְלָה וְרָאׁשֵיהֶם נִבְקָעִים ,וְיֵז נִּצְחָם עַל לְבּוׁשִים נִגְָאלִים
ּובְָדמָם נְִטּבָעִים ,רִּׁשּומָם נִּכְרּו עַל ּכֹו ְתלֵי ַההֵיכָל ֲאׁשֶר הָיּו
ִמָּדמָם צְבּועִיםּ ,דֹורֵׁש ָּדמִים אֹותָם זְכֹור עִם עֲקֵדַת יִצְחָק
וְַהָּדמִים מֹודִיעִים.

