
ֵּבית  וְַעל  ד'  ַעם  ַעל  ַהּזֹאת  ַהִּקינָה  ֶאת  ָּדוִד  וּיְקֹונֵן 
יְִׂשָרֵאל ֶׁשּנְָפלּו ֶּבָחֶרב ְּבִכי נִֶהי ִמְסֵּפד ֶׁשֶבר ַהּיְהּוִדים 
זִָּכרֹון ְלדֹורֹות ַהּיִָמים ַהָּבִאים, ּוִמי ָהִאיׁש ַהּיֵָרא וְַרְך 
ְּביֹום  ִּבְפָרט  ְלָחיָיו  ַעל  וְִדְמעֹוָתיו  ַמר  יְקֹונֵן  ַהֵּלָבב 

ַהּיָאְרַצייט.

ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים ׁשֹוֵכן ַּבְּמרֹוִמים, ׁשֹוֵמַע ְלַׁשוְַעת ֲעגּוִמים, 
ַהְמֵצא ְמנּוָחה ּנְכֹונָה, ְּבֵצל ֵאל ׁשֹוֵכן ְמעֹונּה.

ְּבַמֲעלֹות ְקדֹוִׁשים ּוְטהֹורִים, ְּכֹזַהר ָהָרִקיַע ַמזְִהירִים, ֶאת 
ַהּגּבֹורִים,  ַהֵּׁשם  ַאנְֵׁשי  ֵהָּמה  יְִׂשָרֵאל  ְּבנֵי  ַאֵחינּו  נְִׁשַמת 
זִֵדים  ִּביֵדי  נְָפלּו  ֲאֶׁשר  אּוַמאן  ּפה  ְקדֹוָׁשה  ְקִהָּלה  ד'  ַעם 

ָהֲארּורִים, ַהּגְדֹולִים ִעם ַהְּקַטּנִים זְֵקנִים ִעם נְָערִים.

וְעֹוְמִדים  ּגֶֶדר  ּגֹוְדרִים  ּוְׁשֵלִמים  יְֵרִאים  יְִׂשָרֵאל  ּגְדֹוֵלי 
ֹׁשד  וֲַאבֹוי  אֹוי  ֶעֶרץ,  ְׁשֵמי  ִמּׁשֹוֵכן  ֲעלֵיֶהם  נִגְזְָרה  ַּבֶּפֶרץ, 
ְלעֹוף  ַמֲאָכל  ֲעָבֶדיָך  נְִבַלת  ֶאת  נְָתנּו  וֶָחֶרץ,  ִּכלְיֹון  וֶָׁשֶבר 

ַהָּׁשַמיִם ְּבַׂשר ֲחִסיֶדיָך ְלַחיְתֹו ָאֶרץ.

ָּדמַֹע ִּתְדַמע ֵעינֵינּו, אֹוי ָלנּו ַעל ּגֶדל ִׁשְבֵרנּו, ֲהלֹוא ְלִמְׁשַמע 
ֹאזֶן ָּדֲאָבה נְַפֵׁשנּו, ַּכּצאן ַלֶּטַבח נְֶחַׁשְבנּו, ֵהן ּגָוְַענּו ָאַבְדנּו 

ֻּכָּלנּו ָאָבְדנּו.

ְמעֹונִים,  ׁשֹוֵכן  ִּדין  ְלַקֵּבל  ּוְקַטּנִים,  זְֵקנִים  יַַחד  ִהְסִּכימּו 
וְַסִּכינִים,  ַּבֲחִלפֹות  נְִׁשֲחטּו  ֵמֶהם  ְּבַּכדֹונִים,  נְִדְקרּו  ֵמֶהם 
נְִהי  וְיְַרֶּבה  יְִבֶּכה  ֹזאת  ׁשֹוֵמַע  ּוָבנִים,  ָאבֹות  ְּדֵמי  וְנָגְעּו 

וְִקינִים.

וַי וַי ָצוְחּו כּוָּלם ְּבקֹול ָמָרה, ִּבְראֹוָתם יַַחד ִּכי נִגְזְָרה ּגְזֵָרה, 
ִּבְמֵהָרה,  ַהְּקדֹוָׁשה  ַהְּכנֶֶסת  ְלֵבית  נֱֶאָספּו  ַעִּמים  נְִדיֵבי 

וַַּתַעל ַׁשוְָעָתם ֶאל ָהֱאֹלִהים ְּבֵלב נְִדָּכה וְנְִׁשְּבָרה, ִּכי ָראּו 
ּגֹויִם ָּבאּו ִמְקָּדָׁשּה ְּבֵלב ֲאְכזָָרה.

ּזֹאת ְּבָׁשְמִעי יֱֶחַרד ִלִּבי ְּבַחְלָחָלה, ּגְנּוֵחי ּגָנַח וְיּלּולֵי יְָלָלה, 
ִלְפּגַע ְּבַעם ַהָּקדֹוׁש ָׁשם  ָלֶגֶׁשת  ַעל ִּכי ָעַרב ֵלב ַהּפֹוֲחזִים 
ְּבֵבית ַהְּתִפָּלה, ִסְּדרּו ְלָפנָיו ַמֲעָרָכה ּגְדֹוָלה, ֵּבית ד' ָמֵלא 
ְלַמְעָלה  ְּכֵמִביא  יּוַָדע  ַעוְָלה,  ְּבנֵי  ִלְפנֵי  נֹוְפלִים  ֲחָללִים 

ְלָמְעָלה.

ֶחְמַּדת יְִׂשָרֵאל ָּכל ַהּקֶדׁש נֵזֶר וֲַעָטָרה, עֹוְמִדים ְצפּוִפים 
ַמֲחזִיִקים  וְָהֲעזָָרה,  ַהּקֶדׁש  ְּבֵהיַכל  ְמֻעָּטִפים  ְּבַטלִיָתם 
ְּבֵאיָמה  ַלֲאֵחיֶהם  יַזְִהירּו  וְַהַּמְׂשִּכילִים  ד'  ּתֹוַרת  ְּבִסְפרֵי 
יְֵתָרה, ֶׁשֹּלא ְלַהֲחלִיף ּוְלָהִמיר ַּדת ֱאֹלֵהינּו ְּבִצּוּוי ּוְבמֹוָרא, 
וְֻכָּלם ְמַקְּבלִים ֲעלֵיֶהם ֹעל ַמְלכּות ָׁשַמיִם ְּבַאֲהָבה ּוָמְסרּו 
נְַפָׁשם ָלֵאל ֲאֶׁשר ָּבָרא, ְּבִסְפרֵיֶהם נְִכָרִכים וְִלְטּבַח נְִמָׁשִכים 
ַמר ָצוְחּו כּוָּלם ְׁשַמע יְִׂשָרֵאל ד' ֱאֹלֵהינּו וְיָָצאָתה נְִׁשָמָתם 

ְּבֶאָחד ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה, ֵהן ֶאְרֶאלִים ָצֲעקּו ָמָרה.

ׁשֹוֲחִטין  ְמַחּזְרִים,  ָהִעיר  ִּבְרחֹובֹות  ִּכזְֵאִבים  טֹוְרִפים 
ֲאדֹונִים  ָּפרִיִצים  ִעם  ְּבִעְרּבּוְביָא  ְדגּורִים,  ְדגּורִים  וְזֹוְרִקין 
ְטבּוִחים  ֶּפה  ֶאל  ֶּפה  ָהִעיר  ִמְלאּו  ֲאֶׁשר  ַעד  וְָׂשרִים, 
ָלִעיר  חּוץ  יְָצאּו  ִּכי  ַעד  נָגָעּו  ְּבָדִמים  וְָדִמים  ּוְמֻדָּקרִים, 
ֶאת  ִהיא  וְֹחֶסֶמת  רֵיחֹו  נַָתן  נְִרִּדי  ּולְיִָמים  ַהּנּגָרִים,  ַּכַּמיִם 
חּוץ  ְלַהְׁשלִיָכם  ָּבָעם  ְלבֹוֲערִים  ַהַּׂשר  וְִצּוָה  ָהעֹוְברִים, 
יֵָעזְבּו יַַחד ְלֵעיט ָהרִים  וְנִגְזָרִים,  ַעל ְּפנֵי ַהָּׂשֶדה נְִׁשָמִטים 

וְִלְבֵהַמת ֶאֶרץ וְַחּיֹות יְָערִים.

יֹום ַההּוא ֹחֶׁשְך וְַצְלָמוֶת וֹלא ְסָדרִים, ְּבִהָּקֵבץ ַעם ְׂשרִיֵדי 
ְמֵלָאה  ַהִּבְקָעה  וְִהּנֵה  ּוָמְצאּו  וְִעְברִים,  ִּפּנָה  ִמָּכל  ָחֶרב 
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ֲעָצמֹות וְַכָּמה ֲאָלִפים ָראֵׁשי ַהּגְֻלּגֶלת ְמנּוָקרִים, ֹלא ָמְצאּו 
יְֵדיֶהם וְַרגְלֵיֶהם ִּכי ִאם ָראֵׁשי ֵאָברִים, וּיְִצְּברּו אֹוָתם ֳחָמרִים 
ֳחָמרִים, וִַּתְקְרבּו ָהֲעָצמֹות ֶעֶצם ֶאל ֲעָצמֹו יַַחד כּוָּלם ְּבֶקֶבר 

ֶאָחד נְִקָּברִים, ַהַעל ֵאֶּלה ִּתְתַאֵּפק יֹוֵצר ָהרִים.

יּוַכל  ֹלא  ַּכּגּבֹור  ִּתְהיֶה  ָמַתי  ַעד  ֵלאלֹוַּה,  ְמיֵַחל  ֵעינַי  ָּכלּו 
ֲעָבֶדיָך ּתֹוִדיַע, ֵאל נְָקמֹות ד'  ְלֵעינֵינּו נְִקַמת ַּדם  ְלהֹוִׁשיַע, 

ֵאל נְָקמֹות הֹוִפיַע.

ֵתֵצא  וֹלא  ַּתִּביט  וַָכַעס  ָעָמל  זְנְַחָּתנּו,  ָלנֶַצח  ֱאֹלִהים  ָלָּמה 
ְּבִצְבאֹוֵתינּו, ְרֵאה ּצאן ַהֲהרּוגָה ּונְֹקם נְִקָמֵתנּו, ַהִּביָטה נָא 
ּוְרֵאה וְַאל ֶּתֱחַרׁש ְלִדְמעֹוֵתינּו, ַאל ַּתְעֵלם ָאזְנֶיָך ְלַרוְָחֵתנּו 

ּוְלַׁשוְָעֵתנּו.

ַמְלֲאֵכי ַמְעָלה יְִבָּכיּון ַעל ַּדֲאבֹונִי, ַאְך ְּדעּו נָא ּוְראּו ִאם יׁש 
ַמְכאֹוב ְּכַמְכאֹוִבי וִיגֹונִי, ְּבַהֲעלֹוִתי ַעל ִלִּבי יְַבֲהלּונִי ַרְעיֹונַי, 
ָמַתי  ַעד  ְלָפנַי,  נְָפלּו  ֲאֶׁשר  ַהּגּבֹורִים  ֲאָלִפים  וְַכָּמה  ַּכָּמה 

ְרָׁשִעים ֲאֹדנָי.

וְָהַרִּכים,  ָהֲעגּונִים  ַהּיְָקרֹות  ּוָבנֹות  ִצְדָקנּיֹות  ָנִׁשים 
ַמְפרִיִחים,  וְָלדֹות  ִׁשלְיָא  ַרגְלֵיֶהם  ִמֵּבין  ִּבְּקעּו  ָהרֹוֵתיֶהם 
ַּבחּורִים ּוְבתּולֹות ַהּיָפֹות ֲערּוִּמים ֻמָּטלִים ּוֻמְׁשָלִכים, ַהֶּקֶרב 
ַלֶּטַבח  יּוָבלּו  ְלֵעינֵיֶהם  נְִמָׁשִכים,  ַהְּכָלִבים  ְּבִפי  וְַהְּכָרַעיִם 
ִאּמֹוָתם  ֵחיק  ַעל  ִטּפּוִחים,  וְעֹוְללֵי  יֹונְִקים  ּוגְָדיִים  ִּכְטָלִאים 
רֵיַח  לד'  ִאֵּׁשה  ְלָקְרַּבן  יֵָרצּו  מֹוִחים,  וְנִקּורֵי  ְמֻדָּקרִים  יָזּובּו 

נִיחֹוִחים.

ִלגְזָרִים  וְגָזְרּו  ָקְרעּו  וְַהְּקדֹוִׁשים,  ַהְּטהֹורִים  ּתֹורֹות  ִסְפֵרי 
ָסִביב  ְּתִפּלִין  ְקצּוֵצי  ֵמאֹות  וְַכָּמה  ַּכָּמה  ּוִביּוִׁשים,  ְּבִבּזָה 
ִלְמקֹום ַהְּקֻדָּׁשה נִזְָרִקים וְנְִדָרִסים, ְרֵאה ד' וְַהִּביָטה ֶחְרַּפת 

ּתֹוָרֵתנּו ַהּנְתּונָה ְּבִסינַי ְּבַלֲהַבת ִאִּׁשים.

ַעל ֵאֶּלה ֲאנִי ּבֹוִכּיָה, ֶאזְְּכָרה ֱאֹלִהים וְֶאֱהָמיָה, ְּבַהֲעלֹוִתי ַעל 
ְלָבִבי ֲאֵבַדת ַהַּצִּדיִקים ֲאֶׁשר ְּבִקְרָּבם ְּבנֵי ֲעלּיָה, וּיֶֶרב ְּבַבת 

יְהּוָדה ַּתֲאנּיָה וֲַאנּיָה.

ּזאת  ִּתָּכֵתב  וְנֹוְבִעים,  ְמַקְּלִחים  וְֵעינֵינּו  יְָרדּו  ַמיִם  ַּפְלגֵי 
ֹצאן  ַהִּמְקנֶה  ֵהָאֵסף  ֵעת  קֹוְבִעים,  ַמר  ִמְסֵּפד  ַאֲחרֹון  ְלדֹור 
ָקָדִׁשים ַּכָּמה יְָלִדים ִלְפנֵי ַהַּצר ַמִּכירִים ַהּפֹוֲחזִים וְיֹוְדִעים, 
ּתֹוְבִעים,  ְּבִפיֶהם  וְַחּיֵיֶהם  ִלְפנֵיֶהם  ּוִמְתַחּנְנִים  ּוִמְׁשַּתְּטִחים 

וְֵהָּמה נְֶהְּפכּו ְלַאְכזָר חֹוְטִפים ַהיְָלִדים וְזֹוְרִקים אֹוָתם ְּכַלֵּפי 
נִגְָאלִים  ְלבּוִׁשים  ַעל  נְִּצָחם  וְיֵז  נְִבָקִעים,  וְָראֵׁשיֶהם  ַמְעָלה 
ּוְבָדָמם נְִטָּבִעים, ִרּׁשּוָמם נְִּכרּו ַעל ּכֹוְתלֵי ַהֵהיָכל ֲאֶׁשר ָהיּו 
ִמָּדָמם ְצבּוִעים, ּדֹוֵרׁש ָּדִמים אֹוָתם זְכֹור ִעם ֲעֵקַדת יְִצָחק 

וְַהָּדִמים מֹוִדיִעים.

ָצרֹות ּזֹו לְזֹו ּתֹוְכפֹות וְחֹוְברֹות, יַד ד' נָגְָעה ּגַם ִּבְקִהּלֹות 
ַרְׁשקֹוב  ָּפאוְלוִיְטׁש  טּוְטִׁשין  ַּבְלָטה  ַהְלָטה  טּוַטיֹוב  ַהּקֶדׁש 
ַמְרקּוְפִקי ִּפְתאֹום יֲַעֶלה ֲעלֵיֶהם ַהּכֹוֵרת, וְַאף ִּבְׁשַאר ְקִהּלֹות 
ְקדֹוׁשֹות ּוְכָפרִים ֹלא יַָדְעִּתי ְספֹורֹות, ּוִבזְַמן ָקרֹוב הֹוִסיף ד' 
ְמֻקָּבִצים  ֶמעְדנִיְטְׁשִקי  ּוַבְּכָפר  לִיְסנְָקא  ְּבִעיר  יְגֹונִי  ַעל  יָגֹון 
נְִדֵחי יְִׂשָרֵאל ַעל ִמְצוַת ְּברִית ִּמיָלה ִמְּכָפרִים וֲַעיָרֹות, נְִּפלּו 
ְּבִמיתֹות  וְַטָּפם  ּונְֵׁשיֶהם  ֵהָּמה  וְנֶֶהְרגּו  ֲעלֵיֶהם  ַהּפֹוֲחזִים 
יֹוֵצר  ִּתְפקּוד  ֹלא  ֵאֶּלה  ַהַעל  וֲַחמּורֹות,  ְמֻׁשּנֹות  ַאְכזָרּיֹות 

ַהְּמאֹורֹות.

ֵמָערִים  אֹוַרח  עֹוְברֵי  ָּכל  ֵלאֹלֵהיֶהם  ּיְִהיּו  ְקדֹוִׁשים 
ְמַבְּקִׁשים  ָהָעם  ּוִמַּדַּלת  ַהְּסחֹורֹות,  מֹולִיֵכי  ָהְרחֹוקֹות 
נְִקנְָסה ֲעלֵיֶהם  ָּבֲעיָרֹות, ִּפְתאֹום  ַהַּמֲחזִירִים  ְלנְַפָׁשם  אֹוֵכל 
ִמיתֹות ָקׁשֹות ּוָמרֹות, ְּבָכל ְמִדינַת אּוְקַרייְנָא ְמטּוָענֵי ֶחֶרב 
ֻמְׁשָלִכים ַּבָּׂשדֹות ְּבִׁשיִחים ּוַבְּמָערֹות, וְַאף ְּבָפָרַׁשת ְּדָרִכים 
ְקבּורֹות,  ָלֶהם  ָהיָה  ַהְּמִסּלֹות, וֹלא  ַּבָּדם ְּבתֹוְך  ִמְתּגֹוְללִים 
וְנְִׁשֲארּו ְּבנֵיֶהם יְתֹוִמים ּונְֵׁשיֶהם ֲעגּונֹות ְצרּורֹות, וּיְִקָרא ד' 

ְצָבאֹות ַּבּיֹום ַההּוא ִלְבִכי ּוְלִמְסֵּפד ְלדֹורֹות.

ַרֵחם נָא ַעל ְּפלֵיַטת ּצאן ַעֶּמָך, ִּכי ֹהַרגְנּו ָּכל ַהּיֹום ָעֶליָך, 
יֶָדיָך,  ֶהֶרף  ַלַּמְלָאְך  וְֹתאַמר  ַחְרֶּבָך,  ֵמָרָׁשע  נְַפִׁשי  ַמְּלָטה 

וְיָנּוסּו ְמַׂשנְֶאיָך ִמָּפנֶיָך.

ֶאת  ַהַּמזְִּכירִים  ַהחֹומֹות,  ַעל  ַהֻּמְפָקִדים  יְרּוָׁשַליִם  ׁשֹוְמֵרי 
ד' ַאל ּיְִהיּו ָלֶכם ּדֹומֹות, ָּתִמיד ֹלא יֱֶחׁשּו ִמְּלַהזְִּכיר אֹוָתם 
ַהּנְָׁשמֹות, ִּכי ְׁשקּוָלה ִמיָתָתם ִלְׂשֵרַפת ֵּבית ֱאֹלֵהינּו ְלַדּמֹות, 

וְָלֵכן ַּבַעל ָהַרֲחִמים ַהַּמְסִּתיר נְָׁשמֹות.

ִּבְצרֹור  נְִׁשָמָתם  ְלעֹוָלִמים,  ְּכנֶָפיָך  ְּבֵסֶתר  ַּתְסִּתיֵרם 
ַעד  ְלָמְעָלה  ְלַמְעָלה  יֲַעלּו  וֲַחתּוִמים,  ְצרּורִים  יְִהיּו  ַהַחּיִים 
יְָׁשרִים  ֵּבין  ַהּיִָמין  ְלֵקץ  יֲַעְמדּו  יָנּוחּו  ַּבּנְִעיִמים,  יֹוִמין  ַעִּתיק 

ּוְתִמיִמים, ָאֵמן ָאֵמן.

יצא לאור ה' תמוז תשע"ג.  ע"י ק"ק אומאן יצ"ו

הי"ד אומאן  עיה"ק  פה  ונרצחו  שנהרגו  הקדושים  לע"נ 


