
״רק הזוכרים צומחים תמיד צמיחה חיה״
שמעון הלקין

כוונות, הקדמות ומקראות כתוספת או כתחליף לתפילות הזיכרון המסורתיות

הדמעה
שבלב

מנהגי האבלות והזיכרון המסורתיים, כדוגמת "השבעה", "ניחום האבלים" והאזכרות בבית העלמין, הם מן המנהגים המסורתיים הרווחים 
ביותר בחברה הישראלית. עם זאת ישנם רבים החשים כי תפילות הזיכרון המסורתיות, המדגישות את רעיון "צידוק הדין", אינן מטיבות 
לבטא את רגשותיהם לנוכח הפרידה מאדם קרוב. בקובץ זה מובאים מקראות אחדים בני ימינו, פרי יצירתם של משוררים עבריים ורבני 
היהדות הרפורמית בישראל, היכולים לשמש כהקדמה לתפילות הזיכרון המסורתיות או כתחליף להם, בהתאם לרצונם של בני המשפחה 

האבלים. חלק ממקראות אלו משובצים בנוסחי האזכרה המסורתיים שהפיקה התנועה הרפורמית בישראל לטובת הציבור הרחב

דברי פתיחה לאזכרה / מקרא חליפי לפרקי תהלים

 ,.............  ּ יָרֵתנו יֵרנוּ/מִיַּקִּ מִיַּקִּ  ּ לִפְֵרָדֵתנו ׁשָנִים   ...  / ׁשָנָה   / יָמִים  ׁשְלוֹׁשִים   / יָמִים  ׁשִבְעָה  בִּמְלֹאת 
ּ אוֹתוֹ / אוָֹתהּ לִמְנוּחַת עוֹלָמִים. בְּצַעַר וּבְגַעֲגוּעַ  ּ, בְּנֵי מִׁשְפָּחָה וַחֲבִֵרים, בַּמָּקוֹם ׁשֶבּוֹ הֵבֵאנו הְִתכַּנַּסְנו

ּ מַעֲלִים אֶת זִכְרוֹ / זִכְָרהּ בְּׁשָעָה מְיֻחֶֶדת זוֹ ׁשֶל זִכָּרוֹן וְהְִתיַחֲדוּת.  אָנו

ּ נוֹצְִרים אֶת מַעֲלוָֹתיו / מַעֲלוֶֹתיהָ ׁשֶל ............. וְאֶַת ִרגְעֵי  ּ אָנו ּ וְאֶל עָפָר נָׁשוּב – בְּלִבֵּנו מֵעָפָר אֲנַחְנו
ּ מַעֲנִיִקים הֶמְׁשֵךְ  זֶה אָנו גַּם אֶת חֻלְׁשוָֹתיו / חֻלְׁשוֶֹתיהָ. בְּזִכָּרוֹן  ּ, כְּמוֹ  ׁשֶחָלְָקה עִמָּנו ׁשֶחָלַק /  הַחֶסֶד 

.ּ ֵׂינו ּ וּבְמַעֲש ֵּינו ּ. עֲִתידו ֹ/ עֲִתיָדהּ – בְּחַי ֶּיהָ אֲׁשֶר ּתָמו ָּיו / לְחַי וְתוֹחֶלֶת לְחַי

***

 ּ ֶהו ּ מִמֶּנִּי, מַּשׁ ֶהו כְּׁשֶאָמוּת, מַּשׁ
 מִמֶּנִּי

 יָמוּת בְּךָ, יָמוּת בְּךָ.
ּ מִמְּךָ בִּי,  ֶהו כּׁשֶּתָמוּת, מַׁשּ

ּ מִמְּךָ בִּי ֶהו  מַׁשּ
יָמוּת אִּתְךָ, יָמוּת אִּתְךָ.

ּ ּ, כֵּן כֻּלָּנו  כִּי כֻּלָּנו
ּ ִרְקמָה אֱנוֹׁשִית אַחַת  כֻּלָּנו

 חַיָּה
ּ  וְאִם אֶחָד מֵאִּתָנו

ּ  הוֹלֵךְ מֵעִמָּנו
- ּ ּ מֵת בָּנו ֶהו  מַּשׁ

ּ, נִׁשְאָר אִּתוֹ. ֶהו וּמַּשׁ

מוטי המר

הקדמה או תחליף לפסוקי תהלים קיט המסמלים את אותיות השם של הנפטר/ת

קּוְֹראִין לוֹ בְּנֵי אָָדם,  קּוְֹראִים לוֹ אָבִיו וְאִמּוֹ, וְאֶחָד – מַה ׁשֶּ ּ ּ לוֹ לְאָָדם: אֶחָד – מַה שֶׁ לֹשָה ׁשֵמוֹת נְִקְראו שְׁ
קּוֹנֶה הוּא לְעַצְמוֹ. ּ קּוֹנֶה הוּא לְעַצְמוֹ. טוֹב מִכֻּלָּן מַה שֶׁ וְאֶחָד – מַה ׁשֶּ

מדרש תנחומא, פרשת ויקהל סימן א

***

מַיִם  צִיְַּרּתִי לִי מַלְכוּת שָׁ
 בְּיָרֹק – 

לְזֵכֶר כָּל מֵַתי. 

 וְהֵם ׁשוֹמְעִים אוִֹתי קוֵֹרא בִּׁשְמָם
ּוּךְ פָּנִים. יבִים לִי בְּחִי  וּמְשִׁ
 עָצוּב בִּלְעֲֵדיהֶם בַּחֲָדִרים

ּ אֶת הֵֵדי קוֹלָם. ׁשֶבָּם הִׁשְאִירו

ִּים –   אֲנִי נוֵֹתן לָהֶם חַי
 לְכָל מֵַתי.

ִּים אוָֹתם ׁשֵנִית   וְהֵם חַי
וְגַם לָנֶצַח.

אֲבָל עָצוּב בִּלְעֲֵדיהֶם בַּחֲָדִרים.

אברהם חלפי

***

 לְכָל אִיׁש יֵׁש ׁשֵם
 ׁשֶנַָּתן לוֹ אֱלֹהִים

ֹ ּ לוֹ אָבִיו וְאִמּו וְנְָתנו

 לְכָל אִיׁש יֵׁש ׁשֵם
ֹ ּוּכו ּ לוֹ קוֹמָתוֹ וְאֹפֶן חִי  ׁשֶנְָּתנו

וְנַָתן לוֹ הָאִָריג

 לְכָל אִיׁש יֵׁש ׁשֵם
ּ לוֹ הַהוִֹרים  ׁשֶנְָּתנו

ּ לוֹ כְָּתלָיו וְנְָתנו

 לְכָל אִיׁש יֵׁש ׁשֵם
ּ לוֹ הַמַּזָּלוֹת  ׁשֶנְָּתנו

ּ לוֹ ׁשְכֵנָיו וְנְָתנו

 לְכָל אִיׁש יֵׁש ׁשֵם
ּ לוֹ חֲָטאָיו  ׁשֶנְָּתנו

ֹ וְנְָתנָה לוֹ כְּמִיהָתו

 לְכָל אִיׁש יֵׁש ׁשֵם
ּ לוֹ שׂוֹנְאָיו  ׁשֶנְָּתנו

וְנְָתנָה לוֹ אַהֲבָתוֹ.

 לְכָל אִיׁש יֵׁש ׁשֵם
ּ לוֹ חַגָּיו  ׁשֶנְָּתנו

ֹ  וְנְָתנָה לוֹ מְלַאכְּתו
 לְכָל אִיׁש יֵׁש ׁשֵם

ָנָה ּ לוֹ ּתְקוּפוֹת הַׁשּ  ׁשֶנְָּתנו
ֹ וְנַָתן לוֹ עִוְרוֹנו

 לְכָל אִיׁש יֵׁש ׁשֵם
 ׁשֶנַָּתן לוֹ הַיָּם

ֹ  וְנַָתן לו
מוֹתוֹ.

זלדה
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הקדמה או מקראות חליפיים לתפילת הקדיש

***

 יְִתגַַּדּל ׁשֵם הָאָָדם
ּ ָּיו יְִתבַָּרךְ בְּזִכְרוֹנֵנו  יְִתעַלֶּה פֹּעַל-חַי

ֹ  עַל צְרוֹר מַעֲלָלָיו בִּימֵי חֶלְדּו
 וְעַל הַמַּעַשׂ ׁשֶלֹּא הִסְפִּיק לְהַׁשְלִימוֹ.

ּ ּ – וְנָמוֹגו  עַל הַחֲלוֹמוֹת ׁשֶנְִּטוו
 וְעַל סְגֻלּוֹת-יְָקר וְאַף חֻלְׁשוֹת-אֱנוֹׁש

ּ מִבַּעַד לַדֹּק הָעְַרפִלִּי ׁשֶל הַזְּמַן. ׁשֶנָּגוֹזו

ָּיו   יַזְהִיר זֵכֶר הָאָָדם וְהֵֵדי-חַי
ּ  כְּזֹהַר הָָרִקיעַ בְּלִבֵּנו

 וּׁשְמוֹ לִפְנֵי ׁשֶמֶׁש יִנּוֹן.
 כִּי מוַֹתר הָאָָדם הוּא הַזִּכָּרוֹן

 מֵעֵבֶר לִמְחִיצוֹת הַזְּמַן.
 לֹא בַּחֹׁשֶךְ ׁשְמוֹ יְכֻסֶּה.

ּ הַמְּׁשֻקָּע. ִּים יַצְמִיחַ פְֻּרָקן לִכְאֵבֵנו  צַו הֶמְׁשֵךְ הַחַי
 הַזְּמַן בְּמַהֲלָכוֹ יְַרחֵם.

ָּיו לְיָמִים ַרבִּים. וְנִנְצֹר אֶת כָּל פְִּרי-חַי

ַּל וְיִׁשְּתַבַּח! יְִתגַּד

שלום סמיד

***

ַּׁש  ַּל וְיְִתַקד  יְִתגַּד
 הֶָרגֶב ׁשֶקַָּרס

 בְּפַלֵּחַ מַחֲֵרׁשָה
ה  הָאֲָדמָה הַקָּשָּׁ

ֵּר וְיְִתעַלֶּה – הֶעָלֶה  יְִתהַד
ִּים –  ׁשֶלִּבְלֵב, וְהוִֹריק הֶאְד

וְנָׁשַר. 

ֵא ּׂ  יְִתרוֹמֵם וְיְִתנַש
ָא ּׂ  הַנּוֹשֵׂא בַּמַּש

ֹ ְַּרכּו  וּבִכְרֹעַ ד
ְַּרכִּי נְִרמְסָה.  גַּם ד

 יְִתבַָּרךְ וְיִׁשְּתַבַּח
 קוֹל הַיָּחִיד

 עִם קוֹל הַָרבִּים
ַּׁש  ַּל וְיְִתַקד  יְִתגַּד

הַיָּחִיד בְּיִחוּדוֹ.

שלמה עובד

אחר מיתתם 

ּוֹם אֲנִי רוֹצָה  הַי
 לִבְכֹּת בְּקוֹל
 אָיֹם וְנוָֹרא:

ַּׁש. ַּל וְיְִתַקד יְִתגַּד

ּוֹם  הַי
 כְּבָר אֵין בִּי

לִּי  מִלִּים מִּשֶׁ
ּ לְפָחוֹת –   לו

ַּׁש ַּל וְיְִתַקד  יְִתגַּד
ׁשְמֵהּ ַרבָּא. 

רוחמה וייס

***

ֹ ָּיו וּבְמוֹתו ַּׁש הָאָָדם בְּחַי ַּל וְיְִתַקד  יְִתגַּד
ֹ ִׂמְחָתוֹ, בְּסִבְלוֹ וּבַעֲמָלו  בְּש

ּ  נְִתבַָּרךְ וְנִׁשְּתַבַּח בְּאוֹהֲבֵינו
ְ ּ מֵחֵילָם לְלֹא חָסָך  אֲׁשֶר נְָתנו

ֵּיהֶם וַעֲמָלָם.  וּגְמוּלָם – ַטעַם חַי
ִּים ׁשֶל ַטעַם – לֹא יִפֵָּקד זֵכֶר פָּעֳלָם.  ּ חַי  וְאִם ּתַמּו

ִרים לֹא ּתֹאבַד ֶֶּרךְ יְשָׁ  כִּי ד
ֵׂיהֶם ּתַעֲמֹד לָעַד. וְתוֹחֶלֶת מַעֲש

,ּ  יִנְבֹּט הַזֶַּרע אֲׁשֶר זְָרעו
ֵׂג,  ַׂגְש  הָעֵץ יַעֲשֶׂה פְִּרי, הַבַּיִת יְש

ִּים וְיְַרבֶּה דּוֹרוֹת.  יֱֶהמֶה חַי
 אְַדמַת הָאֶָרץ אָסְפָה אוֹתך 
 בְּעֶצֶב וּבְאַהֲבָה אֶל חֵיָקהּ. 

ּ לְך ִרגְבֵי עֲפָָרהּ.   יִמְּתְקו
ּ ֵּינו ֶׂיך צְרוִּרים בִּצְרוֹר חַי ֶּיך וּמַעֲש ּ חַי  יִהְיו

לְנֶחָמָה וּלְִתְקוָה. 

על יסוד קדיש לאנשי עין שמר מאת עלי אלון
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הקדמה או מקראות חליפיים לתפילת "אל מלא רחמים"

צַעַר, וּׁשְעוֹת  ִׂמְחָה  ש ׁשְעוֹת  עִמָּהּ   / עִמּוֹ   ּ ׁשֶיַָּדעְנו  ,ּ ׁשֶאָהַבְנו  ,ּ ֵּינו בְּחַי  ּ נִׁשְזְרו ֶּיהָ  ׁשֶחַי  / ָּיו  ׁשֶחַי  ............. אֶת  נִזְכֹּר  וְאַהֲבָה,  ַרחֲמִים   מְלֵאֵי 
 .ּ ׁשֶהָלַךְ / ׁשֶהָלְכָה מֵעִמָּנו

ׂיהָ הַגְּדוֹלִים וְאֶת ְרגָעָיו / ְרגָעֶיהָ הְַקַּטנִּים.  ָׂיו / מַעֲשֶ נִזְכֹּר אֶת יְפִי נִׁשְמָתוֹ / נִׁשְמָָתהּ וְאֶת ִרגְעֵי הַחֶסֶד ׁשֶיַָּדע / ׁשֶיְָּדעָה, נִזְכֹּר אֶת מַעֲש

ּ. נִחְיֶה. נִחְיֶה בְּאוֹרוֹ ׁשֶל זִכָּרוֹן זֶה.  ּ, לֹא נָנִיחַ לַזִּכָּרוֹן וְלַצַּעַר לְׁשַּתֵק אוָֹתנו ִכְחָה לְהְַרחִיקוֹ / לְהְַרחִיָקהּ מֵעִמָּנו לֹא נָנִיחַ לַׁשּ

ּ לִחְיוֹת. ִּים אָנו ּ לִזְכֹּר, מְצֻו ּים אָנו ִ ּ, מְצֻו ִּים בְּאַפֵּינו כָּל עוֹד נִׁשְמַת חַי נֵַדע שֶׁ

ּ ּתָמִיד. ִׂים זִכְרוֹ / זִכְָרהּ כַּחוָֹתם עַל לִבֵּנו ּ, וְנָש ֵׂינו ּ וּמַעֲש ֵּינו ּתְהִי נִׁשְמָתוֹ / נִׁשְמָָתהּ צְרוָּרה בִּצְרוֹר חַי

הרב יהוידע עמיר

לאיש

 אֶל ַרֲחמֶיךָ אוֹתוֹ אֱסֹף,
ָ  פְּרֹשׂ עָלָיו כְּנָפֶיך

.ּ וְחַבְֶּקנּו

 הַמְצֵא לוֹ מִסְּתוֹר
 בְּאָהָלְךָ עוֹלָמִים

וְיָנוּחַ בְּחְֵקךָ.

 בְּמַעֲלוֹת אֱנוֹׁש
ְּמוּתוֹ. מֹר ד  נִשְׁ

.ּ אַהֲבָתוֹ כְּזֹהַר בְִּרִקיעֵינו

ֹ  אֶת נִׁשְמָתו
ּ ֵּינו  צְרֹר בִּצְרוֹר חַי
.ּ זִכְרוֹ הוּא נַחֲלֵָתנו

לאישה

 אֶל ַרחֲמֶיךָ אוָֹתהּ אֱסֹף,
ָ  פְּרֹשׂ עָלֶיהָ כְּנָפֶיך

וְחַבְֶּקנָּה.

 הַמְצֵא לָהּ מִסְּתוֹר
 בְּאָהָלְךָ עוֹלָמִים

וְָתנוּחַ בְּחְֵקךָ.

 בְּמַעֲלוֹת אֱנוֹׁש
ְּמוָּתהּ. מֹר ד  נִשְׁ

.ּ אַהֲבָָתהּ כְּזֹהַר בְִּרִקיעֵינו

 אֶת נִׁשְמָָתהּ
ּ ֵּינו  צְרֹר בִּצְרוֹר חַי

 .ּ זִכְָרהּ הוּא נַחֲלֵָתנו

הרבה תמר דבדבני והרבה דליה-שרה מרקס


