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מעמד ליום עשירי בטבת
קטעי הקראה
מנחה :יום עשרה בטבת נקבע על ידי חכמים ליום תענית ציבור כללית ,מפני שביום הזה,
בזמן בית המקדש הראשון ,החל המצור על העיר ירושלים .המצור נמשך שנה וחצי קשות ,עד
שנגרם חורבן בית המקדש ונחרבה העיר ירושלים ,ועם ישראל יצא לגלות.
אמירת מזמור תהילים ,פ"ג

◘ [הבנים :עומדים בשורה ..מלבד בן אחד הנותר בצד .ברקע מתנגן השיר "על נהרות בבל  -מידד טסה].

א – מהאמצע אומר" :חברים ,הידיעות מדאיגות .נבוכדנצר מלך בבל מתכונן לעלות לכבוש אותנו כאן בארץ
ובירושלים ..מה נעשה ..מדאיג עד מאוד."..
ב'  -מימין פורץ לפני החבורה ואומר" :רבותי ,הצופים על החומה הודיעו כי צבאו של נבוכדנצר כבר נראה
מרחוק .המונים המונים הם באים .עם חרבות ורמחים .גם עגלות ברזל ופרשי סוסים ,ואפילו יחידות לוחמי
פילים צועדות ביניהם ..אוי לנו."..
ג'  -משמאל פורץ אחד ומודיע" :זהו זה .נבוכדנצר הקיף עם כל צבאו את חומות ירושלים לעשות מצור על
העיר .לסגור כל אפשרות לבוא לעיר ,אין יוצא ואין בא".
חברי הקבוצה מתכנסים ונופלים אחד אחרי השני יושבים על הארץ.
ד' – נוסף מהאמצע אומר" :חבריי .כבר שלש שנים נמשך המצור הזה .חיילי מלך בבל הרשע סגרו עלינו את
צינ ורות המים ,וכל מי הבארות הולכים ואוזלים .גם אוצרות המזון הידלדלו מאוד ולא נותר הרבה .רעב
קשה מסתובב בבתים ,ומחדרי הרפואה מודיעים בכל יום על המתים ברעב".
ה' – ממשיך" :אוי לנו ..המצור הנורא הזה .אחינו רבים כל היום אחד עם השני אם להיכנע או להמשיך
להתנגד .אני פוחד מאוד ממלחמת אחים בין הקבוצות שקמו בקרבנו."..
ו' – ממשיך" :לא נוכל יותר להחזיק מעמד .גם התפילות והתעניות שקבעו חכמי הקהילה כבר לא נשמעות
לפני ה' ..נורא ואיום ..מה נעשה .מה נעשה .אין תקווה .רק נסמוך על אבינו שבשמים שיעשה עמנו חסד."..
ז' – ממשיך" :נורא ו איום .בלבי אני מרגיש כי המצור הזה יגרום לחורבן המקדש ..זהו זה .קשה הגזירה
משמים ..היום ,עכשיו עלינו לזעוק ..הכול מתחיל מהמצור הזה."..
◘ [מכאן מתחילה הקראה של הבנות].

הבנים מידי פעם יפלטו קריאות כאב :אוי לנו ..נורא נורא ..קשה מאוד ..נזעק וה' יושיע… נתענה וה' יציל..
◘ [בנות :בחצי מעגל מקיפות את הבנים].

א' :המצור נזכר בספר מלכים ב' בפרק כ"ה .וכך נאמר" :ויהי בשנת התשיעית למלכו ,בחדש העשירי בעשור
לחודש ,בא נבוכדנצר מלך בבל ,הוא וכל חילו על ירושלים .ויחן עליה ,ויבנו עליה דייק סביב.
ב' – ממשיכה" :ותבוא העיר במצור ..ויחזק הרעב בעיר ולא היה לחם לעם הארץ .ותבקע העיר."..
ג'  : -זה מה שאירע בימי אבותינו בבית המקדש הראשון ,ולאחר שלש שנים של מצור ,נבקעה העיר ,וכל צבא
בבל פרץ וכבש את העיר ,החריב את המקדש ,והגלה את העם אל ארצות נכר.
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ד'  :-קשה היום הזה יום עשרה בטבת .לכן חכמים קבעו אותו כיום של צום בכל שנה ,יום של תפילה
ותשובה ,כדי לתת את דעתנו על מה שקרה אז ,ומה שקורה היום ,וכל אחד יתחזק לתקן ולשפר את מעשיו
לפני ה'.
◘ [הבן היחיד מצטרף מהצד ועומד בתוך קבוצת הבנים היושבים על הארץ].

ואומר" :אבותיי היקרים מימי בית המקדש הרא שון .אנוכי באתי להצטרף אליהם היום אחרי מאות בשנים.
מציפורני השואה האיומה שפגעה בששה מליון מבני ישראל .כן ,כן ,ששה מליון ! רבים רבים מכל מדינות
אירופה ועוד ארצות נרצחו ,נהרגו ..מי באש ומי ברעב ,מי במגפה וכולם באכזריות נוראה של הנאצים בני
השטן .אוי מה היה לנו.
לא נותר כלום .משפחות שלימות מתו .קהילות שלימות אבדו ..איפה אבא ואמא ,היכן הם אחיי ואחיותיי..
והוא יושב לארץ עם הבנים..
◘ [הבנות ממשיכות].

מנחה :יום עשרה בטבת נקבע בדור שלנו על ידי חכמי הרבנות הראשית לישראל גם כיום
הקדיש הכללי ,לכל קדושי השואה שלא נודע יום מותם .זה היום יהיה כיום אזכרה כללית
לעילוי נשמתם.
ה' ממשיכה :אמר החזן פישל לפני שנתלה בגטו" :אני מקבל זאת באהבה ,אם עלי להיות כפרה לעם ישראל".
ו' :משה בורכוביץ הסתתר בבונקר וכתב בידיו סידור קטן על קרעי דפים שמצא .כך הוא כתב תפילות מתוך
הזיכרון .למה? הוא ענה :כדי שהעולם לא יישאר חלילה בלי סידור".
ז' :אמר יהודי שלא ידעתי את שמו" :נולדתי כיהודי .ומה שאני זוכר זה כמה מלים מאחת התפילות .אלוהי
אברהם ,יצחק ויעקב ..אני מת כיהודי ומבקש ,אמרו עלי קדיש ..יתגדל ויתקדש שמיה רבא .אמן".
ח' :רבים זעקו על גדרות החשמל ,לפ ני בור הירי ,ובתוך המקלחות האיומות של כבשני הגז :אני מאמין
באמונה שלימה .אני מאמין .ה' יקום דמם.
◘ [אזכרה]:
הבנים יעמדו בשורה לצד ימין ,והבנות לצד שמאל .הבנים יניחו  6נרות .הבנות תדלקנה.
-

אמירת "אל מלא רחמים"

-

לימוד שתי משניות

-

קדיש

 חתימת המעמד :יהי רצון ויתק יימו בנו דברי הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל ,רבההראשי הראשון של ארץ ישראל ,שאמר "נשוב להיבנות ,והעולם עמנו יבנה על ידי
אהבת חינם".
 נעמוד שירת "אני מאמין".[נספח :סדר התפילות]
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תפילות למעמד עשרה בטבת
לתענית עשרה בטבת :תהילים פרק פ"ג

ֹלהים ַאל-דֳ ִמי-לְָךַ ,אלֶ -תחֱ ַרש וְ ַאלִ -ת ְשקֹט אֵ ל :ג .כִ י-
אִ .שיר ִמזְ מוֹר לְ ָאסָ ף :ב .אֱ ִ
ּומ ַשנְאֶ יָך נ ְָשאּו רֹאש :ד .עַ ל-עַ ְםָך ַיע ֲִרימּו סוֹד ,וְ יִ ְת ָיעֲצּו עַ ל-
ִהמֵה אוֹיְ בֶ יָך יֶהֱ מָ יּוןְ ,
ידם ִמּגוֹי ,וְ ֹלא-יִ זָ כֵ ר ֵשם-יִ ְש ָראֵ ל עוֹד :ו .כִ י נ ֹועֲצּו לֵב
ָאמרּו לְ כּו וְ נַכְ ִח ֵ
ְצפּונֶיָך :הְ .
י ְַח ָדו ,עָ לֶיָך בְ ִרית יִ כְ רֹתּו :זָ .אהֳ לֵי אֱ דוֹם וְ יִ ְש ְמעֵ אלִ ים ,מוָֹאב וְ הַ גְ ִרים :חּ .גְ בָ ל וְ עַ םוֹן
וַ עֲמָ לֵק ,פְ ל ֶֶשת עִ ם-י ְֹשבֵ י צוֹר :טּ .גַם-אַ ּׁשּור נִלְ וָ ה עִ םָ ם ,הָ יּו זְ רוֹעַ לִ בְ נֵי-לוֹט סֶ לָה:
נִש ְמדּו בְ עֵ ין-דֹאר ,הָ יּו דֹמֶ ן
יס ָרא כְ יָבִ ין בְ נַחַ ל ִקישוֹן :יאְ .
י .ע ֲֵשה-לָהֶ ם כְ ִמ ְדיָן ,כְ ִס ְ
נְסיכֵימ ֹו :יג .אֲ ֶשר
לָאֲ ָדמָ ה :יבִ .שיתֵ מ ֹו נְ ִדיבֵ ימ ֹו כְ ע ֵֹרב וְ כִ זְ אֵ בּ ,וכְ זֶ בַ ח ּוכְ צַ לְ מֺ מָע כָ לִ -
ֹלהים :יד .אֱ ֹלהַ י ִשיתֵ מ ֹו כַ ּגַלְ ּגַל ,כְ ַקש לִ פְ נֵי-רּוחַ :
ָאמרּו נִ ְיר ָשה לָנּו אֵ ת נְ אוֹת אֱ ִ
ְ
טו .כְ אֵ ש ִתבְ עַ ר-יָעַ רּ ,וכְ לֶהָ בָ ה ְתלַהֵ ט הָ ִרים :טז .כֵן ִת ְר ְדפֵ ם בְ סַ ע ֲֶרָךּ ,ובְ סּופָ ְתָך
ְתבַ הֲ לֵם :יז .מַ לֵא פְ נֵיהֶ ם ָקלוֹן ,וִ יבַ ְקשּו ִש ְמָך ה' :יחֵ .יבֹשּו וְ יִ בָ הֲ לּו ע ֲֵדי-עַ ד ,וְ י ְַחפְ רּו
ָארץ:
וְ יֹאבֵ דּו :יט .וְ י ְֵדעּו כִ י-אַ ָתה ִש ְמָך ה' לְ בַ ֶדָך ,עֶ לְ יוֹן עַ ל-כָל-הָ ֶ
אזכרה לקדושי השואה :אֵ ל מָ לֵ א ַרחֲ מִ ים

תומיםַ ,אל נָא תֶ חֱ ֶׁשה
אֵ ל מָ לֵא ַרחֲ ִמים ׁשוֹכֵ ן בַ ְּםרו ִֹמיםַ ,דיַן ַאלְּ מָ נות וַ אֲ ִבי יְּ ִ
שראֵ ל ֶׁשמִ ְּׁשפַ ְך כַ םַ יִ םַ .ה ְּמצֵ א ְּמנּוחָ ה נְּ כ ֹונָה עַ ל כַ נְּ פֵ י ַה ְּשכִ ינָה,
וְּ ִת ְּת ַאפֵ ק לְּ ַדם יִ ָ
ּוטהו ִֹרים כְּ זו ַֹהר ָה ָר ִקיע מַ זְּ ִה ִירים אֶ ת כָ ל ַהמְּ ָׁשמוֹת ֶׁשל ֵׁש ֶׁשת
ְּבמַ עֲ לוֹת ְּקדו ִֹׁשים ְּ
הּודים ,חַ לְּ לֵי ַהשוָֹאה ְּבאֵ ירוֹפָ ה ,אֲ נ ִָׁשים וְּ נ ִָׁשים ,יְּ לָ ִדים וִ ילָ דותֶׁ ,שמֶהֶ ְּרגּו
ִמילְּ י ֹונֵי ַהיְּ ִ
דוׁשים
ּצור ִרים .כֺלָ ם ְּק ִ
שרפּו וְּ נִ ְּט ְּבחּו וְּ נ ְֶּחנְּ קּו וְּ נִ ְּק ְּברּו חַ יִ ים ִבידֵ י ַה ְּ
וְּ נִ ְּׁשחֲ טּו וְּ נִ ְּ
תורהֶׁ ,שמֶהֶ ְּרגּוֶׁ ,שמִ ְּׁשחֲ טּו,
ירי ַה ָ
יקיםַ ,א ְּרזֵי ַהלְּ בָ נון וְּ ַא ִד ֵ
הוריםּ ,ובָ הֶ ם גְּ אונִ ים וְּ צַ ִד ִ
ּוט ִ
ְּ
ַאצים וְּ עוֹזְּ ֵריהֶ ם
ֶׁשמִ ְּש ְּרפּו וְּ ֶׁשמִ ְּספּו ַעל ִקדּוׁש ַה ֵׁשםִ ,בידֵ י ַה ְּמ ַר ְּּצ ִחים ַהג ְֶּרמָ נִ ים ָהנ ִ
ירם ְּבסֵ תֶ ר כְּ נָפָ יו לְּ עוֹלָ ִמים ,וְּ יִ ְּצרוֹר ִב ְּצרוֹר
ִמ ְּשָאר הֶ עַ ִםים .לָ כֵ ן בַ עַ ל ָה ַרחֲ ִמים י ְַּס ִת ֵ
ַהחַ יִ ים אֶ ת נִ ְּׁשמוֹתֵ יהֶ ם ,ה' הּוא נַחֲ לָ ָתםְּ ,בגַן עֵ דֶ ן ְּתהֵ א ְּמנּוחָ ָתם ,וְּ יַעֶ ְּמדּו לְּ גו ָֹרלָ ם
לְּ ֵקץ ַהי ִָמים ,וְּ ֹנאמַ ר ָאמֵ ן:
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שתי משניות :משנ"ה אותיות נשמ"ה

ומסָ ָרה לִ יהוֹשֺ עַ  ,וִ יהוֹשֺעַ לִ זְ קֵּ נִים ,וזְ קֵּ נִים לִ נְבִ יאִ ים ,ונְבִ יאִ ים
(א) משֶׁ ה ִקבֵּ ל ּתו ָֹרה ִמסִ ינַיְ ,
ָאמרו ְשלשָ ה ְדבָ ִרים ,הֱוו ְמתונִים בַ ִדין ,וְ הַ ע ֲִמידו
ְמסָ רוהָ לְ ַאנְשֵּ י כְ נֶׁסֶׁ ת הַ גְ ד ֹולָה .הֵּ ם ְ
תַ לְ ִמ ִידים הַ ְרבֵּ הַ ,ועֲׂשו סְ יָג לַּתו ָֹרה:
(ב) הִ לֵּל אוֹמֵּ רֱ ,הוֵּי ִמּתַ לְ ִמ ָיד יו שֶׁ ל ַא ֲהרֹן ,אוֹהֵּ ב שָ לוֹם וְ רו ֵֹּדף שָ לוֹם ,אוֹהֵּ ב אֶׁ ת הַ בְ ִרּיוֹת
ומקָ ְרבָ ן לַּתו ָֹרה:
ְ
קדיש דרבנן:
יִ ְתג ַַדל וְ יִ ְת ַק ַדׁש ְׁשמֵ ה ַרבָ א[ .עוניםָ :אמֵ ן].
יק ֵרב ְמ ִׁשיחֵ ה[ .עוניםָ :אמֵ ן].
ְבעָ לְ מָ א ִדי ְב ָרא כִ ְרעותֵ ה ,וְ י ְַמלִ יְך מַ לְ כותֵ ה ,וְ י ְַצמַ ח פ ְֺר ָקנֵה ,וִ ָ
ובזְ מַ ן ָק ִריב ,וְ ִא ְמרו ָאמֵ ן[ .עוניםָ :אמֵ ן].
ובחַ ֵיי ְדכָ ל בֵ ית יִ ְש ָראֵ ל ,בַ ֲע ָגלָא ִ
ְבחַ ֵייכוֹן ובְ יוֹמֵ יכוֹן ְ

יְ הֵ א ְׁשמֵ ה ַרבָ א ְמבָ ַרְך לְ עָ לַם ולְ עָ לְ מֵ י עָ לְ מַ יָ א יִ ְתבָ ַרְך .וְ יִ ְׁש ַתבַ ח .וְ יִ ְתפָ ַאר .וְ יִ ְתרוֹמַ ם .וְ יִ ְתנ ֵַשא .וְ יִ ְתהַ ָדר .וְ יִ ְתעַ לֶה.
ׁשא ,בְ ִריְך הוא[ .עוניםָ :אמֵ ן].
וְ יִ ְתהַ לָל ְׁשמֵ ה ְדקֺ ְד ָ
ירן ְבעָ לְ מָ א ,וְ ִא ְמרו ָאמֵ ן[ .עוניםָ :אמֵ ן].
ירתָ א ,תֺ ְׁשבְ חָ תָ א וְ נֶחֱ מָ תָ אַ ,דאֲ ִמ ָ
לְ עֵ לָא ִמן כָ ל ִב ְרכָתָ א וְ ִׁש ָ

ַאת ָרא
עַ ל יִ ְש ָראֵ ל וְ עַ ל ַרבָ נָן .וְ עַ ל ַתלְ ִמידֵ יהוֹן וְ עַ ל כָ ל ַתלְ ִמידֵ י תַ לְ ִמידֵ יהוֹןְ .דעָ ְס ִקין ְבאו ַֹריְ תָ א ַק ִד ְׁש ָתאִ .די בְ ְ
ַארעָ א וְ ִא ְמרו ָאמֵ ן.
ארי ְׁשמַ יָ א וְ ְ
הָ דֵ ין וְ ִדי ְבכָ ל אֲ תַ ר וַאֲ תַ ר .יְ הֵ א ָלנָא ולְ הוֹן ולְ כוֹן ִחמָא וְ ִח ְסדָ א וְ ַרחֲ מֵ יִ .מן קֳ ָדם מָ ֵ
[עוניםָ :אמֵ ן].

וסלִ יחָ ה וְ כַ פָ ָרה וְ ֵריוַח וְ הַ ָָ לָה.
יְ הֵ א ְׁשלָמָ א ַרבָ א ִמן ְׁשמַ יָ א ,חַ יִ ים וְ ָשבָ ע וִ יׁשועָ ה וְ נֶחָ מָ ה וְ ֵׁשיזָבָ א ְורפוָאה וגְ אֺ לָה ְ
לָנו ולְ כָ ל עַ םוֹ יִ ְש ָראֵ ל וְ ִא ְמרו ָאמֵ ן[ .עוניםָ :אמֵ ן].
ׁשלוֹם עָ לֵינו וְ עַ ל כָ ל עַ םוֹ יִ ְש ָראֵ ל ,וְ ִא ְמרו ָאמֵ ן[ :עוניםָ :אמֵ ן].
ֲשה ָ
עו ֶֹשה ָׁשלוֹם ִב ְמרוֹמָ יו ,הוא ְב ַרחֲ מָ יו ַיע ֶ
תרגום עברי:
יתגדל ויתקדש שמו הגדול.
בעולם שברא כרצונו וימליך מלכותו ויצמיח ישועתו ויקרב משיחו.
בחייכם ובימ יכם ובחיי כל בית ישראל במהרה ובזמן קרוב ,ואמרו אמן.
אמן .יהי שמו הגדול מבורך ,לעולם ולעולמי עולמים .יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמו של
הקדוש ברוך הוא .למעלה מכל הברכות והשירות ,התשבחות והנחמות ,הנאמרות בעולם ,ואמרו אמן.
על ישר אל ועל החכמים ,ועל תלמידיהם ועל כל תלמידי תלמידיהם שעוסקין בתורה הקדושה הן במקום הזה והן בכל מקום ומקום .יהא
לנו להם ולכם ,חן וחסד ורחמים ,מלפני אדון השמיים והארץ ואמרו אמן.
יהיה שלום רב מן השמים וחיים ושובע וישועה ונחמה ופדות ורפואה וגאולה וסליחה וכפרה ו רווח והצלה לנו ולכל עם ישראל ואמרו
אמן.
עושה שלום במרומיו הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן.

