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הצעה לדברי פרידה לעובר  /תינוק רך שנפטר
הורים יקרים,
ציפיתם לחבוק חיים חדשים ,אך במקום זאת אתם ניצבים בפני חוויה קשה של מות
תינוקכם .לעולם לא ניתן להתכונן לחוויה כזו מראש ,ואתם בוודאי המומים.
לא משנה כיצד נפטר תינוקכם  -אתם בוודאי חשים תחושות של אובדן ,אבל ,עצב
ואולי אף מרירות על חוסר הצדק שנגרם לכם.
בהלכה היהודית אין מנהגים מיוחדים לפטירת עובר או תינוק רך (להרחבה על הפן
ההלכתי ,ניתן לקרוא בספר “כחלום יעוף” של הרב אברהם סתיו) .יחד עם זאת,
הורים רבים משתוקקים להתפלל או לומר לעובר מילות פרידה.
ליקטנו עבורכם מספר קטעים מתפילות יהודיות ,המתאימים למצב הייחודי בו אתם
שרויים; הן מתוך תפילות בנות אלפי שנים ,והן קטעי תפילות ישראליות בנות זמננו.
בשורות טובות,
צוות עתים

מתוך תפילת שחרית
ֹלהי
ֱא ַ

ָּכל זְ ַמן ֶׁש ַהּנְ ָׁש ָמה ְּב ִק ְר ִּבי

נְ ָׁש ָמה ֶׁשּנָ ַת ָּת ִּבי

מֹודה ֲאנִ י ְל ָפנֶ יָך

הֹורה ִהיא
ְט ָ

ֹלהיה’ ֱא ַ

אתּה
ַא ָּתה ְב ָר ָ

בֹותי
אֹ-להי ֲא ַ
ֵ
וֵ

ַא ָּתה י ְַצ ְר ָּתּה

ִרּבֹון ָּכל ַה ַּמ ֲע ִׂשים

ַא ָּתה נְ ַפ ְח ָּתּה ִּבי

ֲאדֹון ָּכל ַהּנְ ָׁשמֹות

וְ ַא ָּתה ְמ ַׁש ְּמ ָרּה ְּב ִק ְר ִּבי

ָּברּוְך ַא ָּתה ה’

וְ ַא ָּתה ָע ִתיד ִל ְּט ָלּה ִמ ֶּמּנִ י

ַה ַּמ ֲחזִ יר נְ ָׁשמֹות

ְּול ַה ֲחזִ ָירּה ִּבי ֶל ָע ִתיד ָלבֹוא

ִל ְפגָ ִרים ֵמ ִתים

מתוך ספר קהלת פרק ו’:

מן המקורות
לעובר בן:
רֹומים,
ׁשֹוכן ַּב ְּמ ִ
אל ָמ ֵלא ַר ֲח ִמיםֵ ,
נּוחה נְ כֹונָ הַ ,על ַּכנְ ֵפי ַה ְּש ִׁכינָ ה,
ַה ְמ ֵצא ְמ ָ
זֹוהר
הֹוריםְּ ,כ ַ
דֹושׁים ְּוט ִ
ְּב ַמ ֲעלֹות ְק ִ
ָה ָר ִק ַיע ַמזְ ִה ִיריםֶ ,את נִ ְש ַׁמת פלוני בן
עֹולמֹוַּ ,ב ֲעבּור ֶש ָּׁנ ְדבּו
פלוני ֶש ָׁה ַלְך ְל ָ
ְצ ָד ָקה ְּב ַעד ַהזְ ָּכ ַרת נִ ְש ָׁמתֹוְּ ,בגַ ן ֵע ֶדן
נּוחתֹו
ְּת ֵהא ְמ ָ
ָל ֵכן ַּב ַעל ָה ַר ֲח ִמים י ְַס ִּת ֵירהּו ְּב ֵס ֶתר
עֹול ִמים ,וְ י ְִצרֹר ִּב ְצרֹור ַה ַח ִיּים ֶאת
ְּכנָ ָפיו ְל ָ
ָנּוח ְּב ָשׁלֹום ַעל
נִ ְש ָׁמתֹו .ה‘ הּוא נַ ֲח ָלתֹו ,וְ י ַ
ֹאמר ָא ֵמן.
ִמ ְש ָּׁכבֹו ,וְ נ ַ

לעוברית בת:
רֹומים,
ׁשֹוכן ַּב ְּמ ִ
ֵאל ָמ ֵלא ַר ֲח ִמיםֵ ,
נּוחה נְ כֹונָ הַ ,על ַּכנְ ֵפי ַה ְּש ִׁכינָ ה,
ַה ְמ ֵצא ְמ ָ
זֹוהר
הֹוריםְּ ,כ ַ
דֹושׁים ְּוט ִ
ְּב ַמ ֲעלֹות ְק ִ
ָה ָר ִק ַיע ַמזְ ִה ִיריםֶ ,את נִ ְש ַׁמת פלונית בת
עֹול ָמּהַּ ,ב ֲעבּור ֶשׁנָ ְדבּו
פלוני ֶש ָׁה ְל ָכה ְל ָ
ְצ ָד ָקה ְּב ַעד ַהזְ ָּכ ַרת נִ ְש ָׁמ ָתּהְּ ,בגַ ן ֵע ֶדן
נּוח ָתּה
ְּת ֵהא ְמ ָ
ָל ֵכן ַּב ַעל ָה ַר ֲח ִמים י ְַס ִּת ֶיר ָה ְּב ֵס ֶתר ְּכנָ ָפיו
עֹול ִמים ,וְ י ְִצרֹר ִּב ְצרֹור ַה ַח ִיּים ֶאת
ְל ָ
נּוח ְּב ָשׁלֹום
נִ ְש ָׁמ ָתּה .ה‘ הּוא נַ ֲח ָל ָתּה ,וְ ָת ַ
ֹאמר ָא ֵמן.
ַעל ִמ ְש ָּׁכ ָבּה ,וְ נ ַ
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ּטֹובה,
יֹוליד ִאיׁש ֵמ ָאה וְ ָׁשנִ ים ַרּבֹות י ְִחיֶה וְ ַרב ֶׁשּי ְִהיּו י ְֵמי ָׁשנָ יו ,וְ נַ ְפׁשֹו ֹלא ִת ְׂש ַּבע ִמן ַה ָ
ג ִאם ִ
בּורהֹ ,לא ָהי ְָתה ּלֹו ָא ַמ ְר ִּתי ,טֹוב ִמ ֶּמּנּו ַהּנָ ֶפל .ד ִּכי ַב ֶה ֶבל ָּבאַּ ,ובח ֶֹׁשְך י ֵֵלְך; ַּובח ֶֹׁשְך,
וְ גַ ם ְק ָ
ְׁשמֹו יְכֻ ֶּסה .ה ּגַ ם ֶׁש ֶמׁש ֹלא ָר ָאה ,וְ ֹלא י ָָדע; נַ ַחת ָלזֶ הִ ,מּזֶ ה .ו וְ ִאּלּו ָחיָהֶ ,א ֶלף ָׁשנִ ים
הֹולְך.
טֹובהֹ ,לא ָר ָאה ֲהֹלא ֶאל ָמקֹום ֶא ָחדַ ,הּכֹל ֵ
ַּפ ֲע ַמיִם ,וְ ָ

מתוך ספר ירמיהו פרק ל”א:
רּורים ָר ֵחלְ ,מ ַב ָּכה ַעל ָּבנֶ ָיה; ֵמ ֲאנָ ה
יד ּכֹה ָא ַמר ה‘ ,קֹול ְּב ָר ָמה נִ ְׁש ָמע נְ ִהי ְּב ִכי ַת ְמ ִ
קֹולְך ִמ ֶּב ִכי ,וְ ֵעינַ יְִךִ ,מ ִּד ְמ ָעהִּ :כי יֵׁש
לְהִּנָחֵם עַלּ-בָנֶיהָּ ,כִי אֵינֶּנּו .טו ּכֹה ָא ַמר ה‘ִ ,מנְ ִעי ֵ
ׂשָכָר לִפְעֻּלָתְֵך נְאֻם ה‘ ,וְׁשָבּו מֵאֶרֶץ אֹויֵב .טז וְ יֵׁש ִּת ְקוָ ה ְל ַא ֲח ִר ֵיתְך ,נְ אֻ ם ה‘; וְ ָׁשבּו ָבנִ ים,
בּולם.
ִלגְ ָ

כתובת אחת מול שירותי הדת

2
על התקווה ובקשה לכוחות לקום
מתוך ספר שמואל ב‘ פרק י“ב:
ֹלתו ,וַ ָּיבֹא ֵבית ה‘ ,וַ ּי ְִׁש ָּתחּו; וַ ָּיבֹאֶ ,אל
וַ ּי ָָקם ָּדוִ ד ֵמ ָה ָא ֶרץ וַ ּי ְִר ַחץ וַ ּי ֶָסְך ,וַ י ְַח ֵּלף ִׂש ְמ ָ
ֹאמרּו ֲע ָב ָדיו ֵא ָליוָ ,מה ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה ֲא ֶׁשר
ֹאכל .כא וַ ּי ְ
ֵּביתֹו ,וַ ּי ְִׁש ַאל ,וַ ּי ִָׂשימּו לֹו ֶל ֶחם וַ ּי ַ
ֹאכל ָל ֶחם .כב
ָע ִׂש ָיתה; ַּב ֲעבּור ַהּי ֶֶלד ַחיַ ,צ ְמ ָּת וַ ֵּת ְב ְּך ,וְ ַכ ֲא ֶׁשר ֵמת ַהּי ֶֶלדַ ,ק ְמ ָּת וַ ּת ַ
יֹוד ַע ,וְ ַחּנַ נִ י יְהוָ ה וְ ַחי ַהּי ֶָלד .כג
ֹאמר ְּבעֹוד ַהּי ֶֶלד ַחיַ ,צ ְמ ִּתי וָ ֶא ְב ֶּכהִּ :כי ָא ַמ ְר ִּתי ִמי ֵ
וַ ּי ֶ
אּוכל ַל ֲה ִׁשיבֹו ,עֹודֲ :אנִ י ה ֵֹלְך ֵא ָליו ,וְ הּוא ֹלא יָׁשּוב
וְ ַע ָּתה ֵמתָ ,ל ָּמה ּזֶ ה ֲאנִ י ָצם ַה ַ
ֵא ָלי .כד וַ יְנַ ֵחם ָּדוִ דֵ ,את ַּבת ֶׁש ַבע ִא ְׁשּתֹו ,וַ ָּיבֹא ֵא ֶל ָיה ,וַ ּי ְִׁש ַּכב ִע ָּמּה; וַ ֵּת ֶלד ֵּבן ,וַ ִּת ְק ָרא
ֶאת ְׁשמֹו ְׁשֹלמֹה ,וַ יהוָ הֲ ,א ֵהבֹו .כה וַ ּי ְִׁש ַלחְּ ,ביַד נָ ָתן ַהּנָ ִביא ,וַ ּי ְִק ָרא ֶאת ְׁשמֹו ,י ְִד ְידיָּה
ַּב ֲעבּור ה‘.
מתוך ספר ישעיהו פרק נ“ה:
ּתּובלּון; ֶה ָה ִרים וְ ַהּגְ ָבעֹות ,י ְִפ ְצחּו ִל ְפנֵ ֶיכם ִרּנָ ה ,וְ ָכל ֲע ֵצי
ִּכי ְב ִׂש ְמ ָחה ֵת ֵצאּוְּ ,וב ָׁשלֹום ָ
ַה ָּׂש ֶדה ,י ְִמ ֲחאּו ָכף ַּת ַחת ַהּנַ ֲעצּוץ י ֲַע ֶלה ְברֹוׁש ,וְ ַת ַחת ַה ִּס ְר ַּפד י ֲַע ֶלה ֲה ַדס; וְ ָהיָה
עֹולם ֹלא י ִָּכ ֵרת.
ַליהוָ ה ְל ֵׁשםְ ,לאֹות ָ
תפילה לומר על ילד קטן שמת ,מתוך ספר ‘חיים הנצחיים‘ פרק ו‘:
“רחמנא דריחם על אבהתנא צדיקיא הוא ירחם על נשמתא דעולימא הדין וייעול
יתיה בגינתא דעדן להשתעשע בהדי צדיקא ויהי כפרה על אבוהי ועל אמיה כקרבן
דמתקבל ברעוא קדם מרא עלמא .וימחול חובנא ויתן לנו בנין דכרין דיחיון ויהון
עסקין באורייתא .ויעדי מנן ומכל עמיה בית ישראל צרה ויגון ואנחה ונאמר אמן“.
תרגום :המרחם שריחם על אבותינו הצדיקים הוא ירחם על נשמת הילד הזה
ויכניס אותו בגן עדן להשתעשע עם הצדיקים ויהיה כפרה על אביו ועל אמו כקרבן
שמתקבל ברצון לפני אדון העולם .וימחול חובותינו וייתן לנו בנים זכרים שיחיו ויהיו
עוסקים בתורה .ויסיר ממנו ומכל עמו בית ישראל צרה ויגון ואנחה ונאמר אמן.
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תפילת האם על קבר ילדה – מאת פאני נוידא1855 ,
ּתֹוׁשיט ,וְ ַל ַהט ַה ַח ָּמה י ְִכ ֶּבהִ .ל ְד ָב ְרָך
ּנֹורא ִמ ְׁש ָּפ ְטָך .זְ ר ֲֹעָך ִ
ה’ ֶמה ָעצּום וְ ָרב ּכ ֲֹחָךַ ,מה ָ
ּמֹוריק ֶׁשּזֶ ה ַע ָּתה
רּוחָך ָה ֲענָ ק ָּב ֲא ָרזִ ים י ְִקרֹס ַּת ְח ָּתיוַ ,ה ָּׂש ֶדה ַה ִ
י ְִר ֲעדּו ִס ֵּפי ֶא ֶרץְ .ל ַמ ַּׁשב ֲ
עּורים ,נָ ַט ְע ָּת ּבֹו ִּת ְקוֹות
ׁשֹומ ָמה .נָ ַת ָּת ָל ָא ָדם ֶׁש ַפע נְ ִ
ָע ָלה ָּופ ַרח י ְִהיֶה ְל ִצּיָה ֲח ֵר ָבה וְ ֵ
ׁשֹול ַחְּ ,ור ֵאהֶּ ,פ ַרח ָה ָא ָדם נָ ַבל ,י ַָבׁש
חֹובקֹות ְל ַחּיֵי א ֶֹׁשר :וְ ַע ָּתה – ֶאת ַמר ַה ָּמוֶ ת ַא ָּתה ֵ
ְ
וְ ָהיָה ְל ָע ָפר וָ ֵא ֶפר!
לּולית זֹו נָ ח ֶּפ ַרח ַא ֲה ָב ִתיָּ ,ב ָׂשר ִמ ְּב ָׂש ִריְ ,מׂשֹוׂש נַ ְפ ִׁשי ,י ְַל ִּדיַ .ל ָּׁשוְ א ֲאנַ ֶּסה
ִמ ַּת ַחת ִל ְת ִ
זֹולגֹות.
עֹותי ְ
ַל ֲעצֹר ְּב ַעד ְּכ ֵא ִביִּ ,ד ְמ ַ
יֹוד ַע
יֹוד ַע ַמה ּי ָָקר י ֶֶלד ְל ִאּמֹוַ ,א ָּתה ֵ
את וְ י ַָצ ְר ָּת ֶאת ֵלב ָה ָא ָדם וְ נַ ְפׁשֹוַ ,א ָּתה ֵ
ֹלהיֶׁ ,ש ָּב ָר ָ
ֱא ַ
חֹובק אֹותֹוְּ .וב ָׁש ָעה
אֹוסר ֵלב ֵאם ֶאת י ְַל ָּדּה ָּוב ֶהם ֵ
ֶאת ַהּנִ ִימים וְ ָה ֲעבֻ ּתֹות ֶׁש ָּב ֶהם ֵ
קֹור ַע
וְקֹור ַע אֹותֹו ֵמ ָע ֶל ָיהּ ,גַ ם ֶאת ִל ָּבּה הּוא ֵ
ֶׁש ַה ָּמוֶ ת ַמּנִ ַיח ֶאת יָדֹו ַה ָּק ָרה ַעל ַהּי ֶֶלד ֵ
ׁשֹותת ָּדם.
ּומֹותיר אֹותֹו ֵ
ִ
ִּסּורי ,צֹוק ְל ִל ִּבי ֶאת נֶ ָח ָמ ְתָך
ָאּנָ אֵ ,א ִליַ ,אל י ְִהיֶה ְּב ִל ְּבָך ָע ַליַ ,על ְּכ ֵא ִביַ .ר ֵחם ָע ַלי ְּבי ַ
ֹלהית ,וְ ֵתן ִלי ּכ ַֹח ָל ֵׂשאת ֶאת ָה ָא ְב ָדן וְ ִל ְמחֹלַ .א ָּתה נָ ַת ָּת ,וְ ַא ָּתה ָל ַק ְח ָּת ,י ְִהי ִׁש ְמָך
ָה ֱא ִ
ְמב ָֹרְך.
יּוכל ָה ָא ָדםְּ ,ב ִבינָ תֹו ַה ַּד ָּלהַ ,ל ְחקֹר ֶאת ְּד ָר ֶכיָך
טֹובים ְּורצּויִים; ֵא ָיכה ַ
ָּכל ַמ ֲע ֶׂשיָך ִ
ַהּנִ ְס ָּתרֹות! ֶמ ְמ ְׁשלֹות ֵל ְילָך ֲחתּומֹות ְּב ָפנֵ ינּוַ ,אְך ָּכל ֶׁש ִּתגְ זֹר ָע ֵלינּוְ ,ל ַמ ְר ֵּפא הּוא
רֹוענּו וַ ֲאנַ ְחנּו
יׁשּועה ָלנּוַ .א ָּתה ָא ִבינּו וַ ֲאנַ ְחנּו ָּבנֶ יָךַ ,א ָּתה ַמ ְל ֵּכנּו וַ ֲאנַ ְחנּו ַע ְּמָךַ ,א ָּתה ֵ
וְ ִל ָ
תּוכל ִלגְ זֹר ָע ֵלינּו ִּב ְל ִּתי ִאם ַמ ְר ֵּפא?!
ֶע ְד ְרָךֲ .ה ַ
רֹוממֹות וְ ַה ְמעֻ ָּדנֹות
נּותי ֵא ֶליָךֶ ,א ְמ ָצא ִלי נֶ ָח ָמה וָ ֳצ ִריֵּ .תן ֶׁש ַה ִּמ ִּלים ַה ְמ ְ
ְּב ַא ֲה ָב ִתי ְּובנֶ ֱא ָמ ִ
דֹוׁשה י ְִהיּו ֶל ֶחם חֻ ִּקיַ .חּזְ ֵקנִ י ָּב ֱאמּונָ ה ֶׁש ֶאת י ְַל ִּדי ַהּזַ ְך ָא ַס ְפ ָּת ֶאל
ּתֹור ְתָך ַה ְּק ָ
ֶׁשל ָ
הֹורה ִמ ָּכל ֵח ְטא ִּומ ָּכל ָעוֹון,
נֹותיָך ְּב ַא ֲה ָבה ְּוב ִח ָּבהְּ ,כ ֵדי ְל ַה ְר ִחיק ֶאת נִ ְׁש ָמתֹו ַה ְּט ָ
ִמ ְׁש ְּכ ֶ
ִּסּורים.
אֹובי ֶא ֶרץ וְ י ִ
ִל ְׁשמֹר ָע ָליו ִמ ַּמ ְכ ֵ
ָא ִבינּו ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִםַ ,הּטֹוב וְ ַה ֵּמ ִטיבֵּ ,תן ֶׁשּי ְַל ִּדיְּ ,כ ַמ ְל ָאְך ָצחֹור ,י ְַׁש ִּפיל ַמ ָּבטֹו ֵא ַליֶׁ ,ש ְּדמּותֹו
עֹומ ֶדת ַל ֲחטֹא ְל ָפנֶ יָךֵּ ,תן ְלקֹולֹו ְל ַהזְ ִהיר
עֹולם ֹלא ָּתמּוׁש ִמ ְּל ָפנַ יְּ .ב ָׁש ָעה ֶׁש ֲאנִ י ֶ
ַהּזַ ָּכה ְל ָ
אֹותי ִמ ְּפנֵ י ַה ַּס ָּכנָ הֶׁ ,ש ֵעינֹו ָּת ִאיר ֵא ַלי ִּב ְׁש ַעת ִמ ְצוָ הְּ ,וב ָׁש ָעה ֶׁש ֶא ְת ַּב ֵּקׁש ִל ִיׁש ָיבה ֶׁשל
ִ
ַמ ְע ָלהֵּ ,תן ֶׁשּי ְַק ֵּבל הּוא ֶאת ָּפנַ יָ ,א ֵמן.
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מקורות בני זמננו
הפרפר הכתום  /זלדה

היום הרת עולם  /אביה וולפיש

כאשר הפרפר הכתום מפלס דרכו
בנהר של צבעים וריחות
אל פרח בן דמותו ודבק בו
כמו היה פרח זה
כוכב האני הסודי שלו
מתעוררת תקווה סואנת וחסרת פשר
בכל הלבבות.

עֹולם וְ ִכ ְליֹונֹו
ַהּיֹום ֲה ַרת ָ
יֹום ְּת ִח ַּלת ַמ ֲע ֶׂשיָך
וְ ִׁש ְב ָרםִ ,הּנָ ְפ ָצם ֶאל ָה ֵאין אֹונִ ים
ְּביֹום ַהּזִ ָּכרֹון ַהּזֶ ה
ֵאין ִלי זֵ ֶכר
וְ ֹלא זִ ָּכרֹון
כֹוח ֶאזְ ְּכ ֵרְך עֹוד
ָׁש ַ
ׁשּועים ֶׁש ִּלי
י ְַל ַּדת ַׁש ֲע ִ
ַעל ֵּכן ָהמּו ָלְך ֵמ ַעי
ּׁשֹופר
וְ ָה ָמה ַה ָ
ָה ָמה ַה ְּכ ֵאב
וְ ָה ָמה ַה ְּב ִכי ָה ִראׁשֹון.
ֶה ְמיַת ַהּכֹל נִ ְׁש ְמ ָעה ַהּיֹום
רּועת ִׁש ְב ֵרי ַהּזִ ָּכרֹון
ִּב ְת ַ

וכאשר נוטש אותו מרחף יפה
את עלי הכותרת שעיפו
ונעלם בחלל
מקיץ בתבל נרגע הגלמוד,
נעלמת נשמה באין-סוף

שירים נוספים:
מה שהלך לי לאיבוד  /רונה קינן
גם הים נסוג  /יונה וולך
נחמה  /רחל שפירא
כשהלב בוכה  /יוסי גיספן
העלה  /ענבל פרלמוטר
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