
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 
זאת,  עם  יחד  סתיו(.  אברהם  הרב  של  יעוף”  “כחלום  בספר  לקרוא  ניתן  ההלכתי, 

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

מן המקורות

מתוך תפילת שחרית

מתוך ספר קהלת פרק ו’:

ג ִאם יֹוִליד ִאיׁש ֵמָאה ְוָׁשִנים ַרּבֹות ִיְחֶיה ְוַרב ֶׁשִּיְהיּו ְיֵמי ָׁשָניו, ְוַנְפׁשֹו ֹלא ִתְׂשַּבע ִמן ַהּטֹוָבה, 
ְוַגם ְקבּוָרה, ֹלא ָהְיָתה ּלֹו ָאַמְרִּתי, טֹוב ִמֶּמּנּו ַהָּנֶפל.  ד ִּכי ַבֶהֶבל ָּבא, ּוַבֹחֶׁשְך ֵיֵלְך; ּוַבֹחֶׁשְך, 
ָׁשִנים  ֶאֶלף  ָחָיה,  ְוִאּלּו  ו  ִמֶּזה.   ָלֶזה,  ַנַחת  ָיָדע;  ְוֹלא  ָרָאה,  ַּגם ֶׁשֶמׁש ֹלא  ה  ְיֻכֶּסה.   ְׁשמֹו 

ַּפֲעַמִים, ְוטֹוָבה, ֹלא ָרָאה ֲהֹלא ֶאל ָמקֹום ֶאָחד, ַהֹּכל הֹוֵלְך. 

מתוך ספר ירמיהו פרק ל”א:

ֵמֲאָנה  ָּבֶניָה;  ַעל  ְמַבָּכה  ָרֵחל,  ַתְמרּוִרים  ְּבִכי  ְנִהי  ִנְׁשָמע  ְּבָרָמה  קֹול  ה‘,  ָאַמר  יד ֹּכה 
ֵיׁש  ִּכי  ִמִּדְמָעה:   ְוֵעיַנִיְך,  ִמֶּבִכי,  ִמְנִעי קֹוֵלְך  ָאַמר ה‘,  ֵאיֶנּנּו.  טו ֹּכה  ִּכי  ַעל-ָּבֶניָה,  ְלִהָּנֵחם 
ָׂשָכר ִלְפֻעָּלֵתְך ְנֻאם ה‘, ְוָׁשבּו ֵמֶאֶרץ אֹוֵיב.  טז ְוֵיׁש ִּתְקָוה ְלַאֲחִריֵתְך, ְנֻאם ה‘; ְוָׁשבּו ָבִנים, 

ִלְגבּוָלם.

ֱאֹלַהי 

ְנָׁשָמה ֶׁשָּנַתָּת ִּבי 

ְטהֹוָרה ִהיא 

ַאָּתה ְבָראָתּה 

ַאָּתה ְיַצְרָּתּה 

ַאָּתה ְנַפְחָּתּה ִּבי 

ְוַאָּתה ְמַׁשְּמָרּה ְּבִקְרִּבי

ְוַאָּתה ָעִתיד ִלְּטָלּה ִמֶּמִּני 

ּוְלַהֲחִזיָרּה ִּבי ֶלָעִתיד ָלבֹוא

ָּכל ְזַמן ֶׁשַהְּנָׁשָמה ְּבִקְרִּבי 

מֹודה ֲאִני ְלָפֶניָך 

ה’ ֱא-ֹלַהי 

ֵוא-ֹלֵהי ֲאבֹוַתי 

ִרּבֹון ָּכל ַהַּמֲעִׂשים 

ֲאדֹון ָּכל ַהְּנָׁשמֹות

ָּברּוְך ַאָּתה ה’ 

ַהַּמֲחִזיר ְנָׁשמֹות 

ִלְפָגִרים ֵמִתים

לעובר בן:

רֹוִמים, ְמּ אל ָמֵלא ַרֲחִמים, ׁשֹוֵכן ַבּ

ִכיָנה, ׁ ְנֵפי ַהְשּ ַהְמֵצא ְמנּוָחה ְנכֹוָנה, ַעל ַכּ

זֹוַהר  ים ּוְטהֹוִרים, ְכּ ַמֲעלֹות ְקדֹוִשׁ ְבּ
ַמת פלוני בן  ָהָרִקיַע ַמְזִהיִרים, ֶאת ִנְשׁ
ְדבּו  נָּ ֲעבּור ֶשׁ ָהַלְך ְלעֹוָלמֹו, ַבּ פלוני ֶשׁ
ַגן ֵעֶדן  ָמתֹו, ְבּ ַרת ִנְשׁ ַעד ַהְזכָּ ְצָדָקה ְבּ

ֵהא ְמנּוָחתֹו ְתּ

ֵסֶתר  יֵרהּו ְבּ ַעל ָהַרֲחִמים ַיְסִתּ ָלֵכן ַבּ
ים ֶאת  ְצרֹור ַהַחיִּ ָנָפיו ְלעֹוָלִמים, ְוִיְצֹרר ִבּ ְכּ
לֹום ַעל  ָשׁ ָמתֹו. ה‘ הּוא ַנֲחָלתֹו, ְוָינּוַח ְבּ ִנְשׁ

בֹו, ְוֹנאַמר ָאֵמן. כָּ ִמְשׁ

לעוברית בת:
רֹוִמים, ְמּ ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים, ׁשֹוֵכן ַבּ

ִכיָנה, ׁ ְנֵפי ַהְשּ ַהְמֵצא ְמנּוָחה ְנכֹוָנה, ַעל ַכּ

זֹוַהר  ים ּוְטהֹוִרים, ְכּ ַמֲעלֹות ְקדֹוִשׁ ְבּ
ַמת פלונית בת  ָהָרִקיַע  ַמְזִהיִרים, ֶאת ִנְשׁ

ָנְדבּו  ֲעבּור ֶשׁ ָהְלָכה ְלעֹוָלָמּה, ַבּ פלוני ֶשׁ
ַגן ֵעֶדן  ָמָתּה, ְבּ ַרת ִנְשׁ ַעד ַהְזכָּ ְצָדָקה ְבּ

ֵהא ְמנּוָחָתּה ְתּ

ָנָפיו  ֵסֶתר ְכּ יֶרָה ְבּ ַעל ָהַרֲחִמים ַיְסִתּ ָלֵכן ַבּ
ים ֶאת  ְצרֹור ַהַחיִּ ְלעֹוָלִמים, ְוִיְצֹרר ִבּ

לֹום  ָשׁ ָמָתּה. ה‘ הּוא ַנֲחָלָתּה, ְוָתנּוַח ְבּ ִנְשׁ
ָבּה, ְוֹנאַמר ָאֵמן. כָּ ַעל ִמְשׁ
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על התקווה ובקשה לכוחות לקום 

מתוך ספר שמואל ב‘ פרק י“ב:
ֶאל  ַוָּיֹבא,  ַוִּיְׁשָּתחּו;  ה‘,  ֵבית  ַוָּיֹבא  ִׂשְמֹלָתו,  ַוְיַחֵּלף  ַוָּיֶסְך,  ַוִּיְרַחץ  ֵמָהָאֶרץ  ָּדִוד  ַוָּיָקם 
ֵּביתֹו, ַוִּיְׁשַאל, ַוָּיִׂשימּו לֹו ֶלֶחם ַוֹּיאַכל.  כא ַוֹּיאְמרּו ֲעָבָדיו ֵאָליו, ָמה ַהָּדָבר ַהֶּזה ֲאֶׁשר 
ָעִׂשיָתה; ַּבֲעבּור ַהֶּיֶלד ַחי, ַצְמָּת ַוֵּתְבְּך, ְוַכֲאֶׁשר ֵמת ַהֶּיֶלד, ַקְמָּת ַוֹּתאַכל ָלֶחם.  כב 
ַוֹּיאֶמר ְּבעֹוד ַהֶּיֶלד ַחי, ַצְמִּתי ָוֶאְבֶּכה:  ִּכי ָאַמְרִּתי ִמי יֹוֵדַע, ְוַחַּנִני ְיהָוה ְוַחי ַהָּיֶלד.  כג 
ְוַעָּתה ֵמת, ָלָּמה ֶּזה ֲאִני ָצם ַהאּוַכל ַלֲהִׁשיבֹו, עֹוד:  ֲאִני ֹהֵלְך ֵאָליו, ְוהּוא ֹלא ָיׁשּוב 
ֵאָלי.  כד ַוְיַנֵחם ָּדִוד, ֵאת ַּבת ֶׁשַבע ִאְׁשּתֹו, ַוָּיֹבא ֵאֶליָה, ַוִּיְׁשַּכב ִעָּמּה; ַוֵּתֶלד ֵּבן, ַוִּתְקָרא 
ֶאת ְׁשמֹו ְׁשֹלֹמה, ַויהָוה, ֲאֵהבֹו.  כה ַוִּיְׁשַלח, ְּבַיד ָנָתן ַהָּנִביא, ַוִּיְקָרא ֶאת ְׁשמֹו, ְיִדיְדָיּה 

ַּבֲעבּור ה‘. 

מתוך ספר ישעיהו פרק נ“ה:
ִּכי ְבִׂשְמָחה ֵתֵצאּו, ּוְבָׁשלֹום ּתּוָבלּון; ֶהָהִרים ְוַהְּגָבעֹות, ִיְפְצחּו ִלְפֵניֶכם ִרָּנה, ְוָכל ֲעֵצי 
ְוָהָיה  ֲהַדס;  ַיֲעֶלה  ַהִּסְרַּפד  ְוַתַחת  ְברֹוׁש,  ַיֲעֶלה  ַהַּנֲעצּוץ  ַּתַחת  ָכף  ִיְמֲחאּו  ַהָּׂשֶדה, 

ַליהָוה ְלֵׁשם, ְלאֹות עֹוָלם ֹלא ִיָּכֵרת. 

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“. 

הזה  הילד  נשמת  על  ירחם  הוא  הצדיקים  אבותינו  על  שריחם  המרחם  תרגום: 
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.

תפילת האם על קבר ילדה – מאת פאני נוידא, 1855

ה’ ֶמה ָעצּום ְוָרב ֹּכֲחָך, ַמה ּנֹוָרא ִמְׁשָּפְטָך. ְזֹרֲעָך ּתֹוִׁשיט, ְוַלַהט ַהַחָּמה ִיְכֶּבה. ִלְדָבְרָך 
ִיְרֲעדּו ִסֵּפי ֶאֶרץ. ְלַמַּׁשב רּוֲחָך ָהֲעָנק ָּבֲאָרִזים ִיְקֹרס ַּתְחָּתיו, ַהָּׂשֶדה ַהּמֹוִריק ֶׁשֶּזה ַעָּתה 

ָעָלה ּוָפַרח ִיְהֶיה ְלִצָּיה ֲחֵרָבה ְוׁשֹוֵמָמה. ָנַתָּת ָלָאָדם ֶׁשַפע ְנעּוִרים, ָנַטְעָּת ּבֹו ִּתְקוֹות 
חֹוְבקֹות ְלַחֵּיי ֹאֶׁשר: ְוַעָּתה – ֶאת ַמר ַהָּמֶות ַאָּתה ׁשֹוֵלַח, ּוְרֵאה, ֶּפַרח ָהָאָדם ָנַבל, ָיַבׁש 

 ְוָהָיה ְלָעָפר ָוֵאֶפר!
ִמַּתַחת ִלְתלּוִלית זֹו ָנח ֶּפַרח ַאֲהָבִתי, ָּבָׂשר ִמְּבָׂשִרי, ְמׂשֹוׂש ַנְפִׁשי, ַיְלִּדי. ַלָּׁשְוא ֲאַנֶּסה 

 ַלֲעֹצר ְּבַעד ְּכֵאִבי, ִּדְמעֹוַתי זֹוְלגֹות.
ֱאֹלַהי, ֶׁשָּבָראָת ְוָיַצְרָּת ֶאת ֵלב ָהָאָדם ְוַנְפׁשֹו, ַאָּתה יֹוֵדַע ַמה ָּיָקר ֶיֶלד ְלִאּמֹו, ַאָּתה יֹוֵדַע 

ֶאת ַהִּניִמים ְוָהֲעֻבּתֹות ֶׁשָּבֶהם אֹוֵסר ֵלב ֵאם ֶאת ַיְלָּדּה ּוָבֶהם חֹוֵבק אֹותֹו. ּוְבָׁשָעה 
ֶׁשַהָּמֶות ַמִּניַח ֶאת ָידֹו ַהָּקָרה ַעל ַהֶּיֶלד ְוקֹוֵרַע אֹותֹו ֵמָעֶליָה, ַּגם ֶאת ִלָּבּה הּוא קֹוֵרַע 

 ּומֹוִתיר אֹותֹו ׁשֹוֵתת ָּדם.
ָאָּנא, ֵאִלי, ַאל ִיְהֶיה ְּבִלְּבָך ָעַלי, ַעל ְּכֵאִבי. ַרֵחם ָעַלי ְּבִיּסּוַרי, צֹוק ְלִלִּבי ֶאת ֶנָחָמְתָך 

ָהֱאֹלִהית, ְוֵתן ִלי ֹּכַח ָלֵׂשאת ֶאת ָהָאְבָדן ְוִלְמֹחל. ַאָּתה ָנַתָּת, ְוַאָּתה ָלַקְחָּת, ְיִהי ִׁשְמָך 
 ְמֹבָרְך.

ָּכל ַמֲעֶׂשיָך טֹוִבים ּוְרצּוִיים; ֵאיָכה יּוַכל ָהָאָדם, ְּבִביָנתֹו ַהַּדָּלה, ַלְחֹקר ֶאת ְּדָרֶכיָך 
ַהִּנְסָּתרֹות! ֶמְמְׁשלֹות ֵליְלָך ֲחתּומֹות ְּבָפֵנינּו, ַאְך ָּכל ֶׁשִּתְגֹזר ָעֵלינּו, ְלַמְרֵּפא הּוא 

ְוִליׁשּוָעה ָלנּו. ַאָּתה ָאִבינּו ַוֲאַנְחנּו ָּבֶניָך, ַאָּתה ַמְלֵּכנּו ַוֲאַנְחנּו ַעְּמָך, ַאָּתה רֹוֵענּו ַוֲאַנְחנּו 
 ֶעְדְרָך. ֲהתּוַכל ִלְגֹזר ָעֵלינּו ִּבְלִּתי ִאם ַמְרֵּפא?!

ְּבַאֲהָבִתי ּוְבֶנֱאָמנּוִתי ֵאֶליָך, ֶאְמָצא ִלי ֶנָחָמה ָוֳצִרי. ֵּתן ֶׁשַהִּמִּלים ַהְמרֹוְממֹות ְוַהְמֻעָּדנֹות 
ֶׁשל ּתֹוָרְתָך ַהְּקדֹוָׁשה ִיְהיּו ֶלֶחם ֻחִּקי. ַחְּזֵקִני ָּבֱאמּוָנה ֶׁשֶאת ַיְלִּדי ַהַּזְך ָאַסְפָּת ֶאל 

ִמְׁשְּכנֹוֶתיָך ְּבַאֲהָבה ּוְבִחָּבה, ְּכֵדי ְלַהְרִחיק ֶאת ִנְׁשָמתֹו ַהְּטהֹוָרה ִמָּכל ֵחְטא ּוִמָּכל ָעוֹון, 
 ִלְׁשֹמר ָעָליו ִמַּמְכאֹוֵבי ֶאֶרץ ְוִיּסּוִרים.

ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים, ַהּטֹוב ְוַהֵּמִטיב, ֵּתן ֶׁשַּיְלִּדי, ְּכַמְלָאְך ָצחֹור, ַיְׁשִּפיל ַמָּבטֹו ֵאַלי, ֶׁשְּדמּותֹו 
ַהַּזָּכה ְלעֹוָלם ֹלא ָּתמּוׁש ִמְּלָפַני. ְּבָׁשָעה ֶׁשֲאִני עֹוֶמֶדת ַלֲחֹטא ְלָפֶניָך, ֵּתן ְלקֹולֹו ְלַהְזִהיר 

אֹוִתי ִמְּפֵני ַהַּסָּכָנה, ֶׁשֵעינֹו ָּתִאיר ֵאַלי ִּבְׁשַעת ִמְצָוה, ּוְבָׁשָעה ֶׁשֶאְתַּבֵּקׁש ִליִׁשיָבה ֶׁשל 
ַמְעָלה, ֵּתן ֶׁשְּיַקֵּבל הּוא ֶאת ָּפַני, ָאֵמן.
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הפרפר הכתום / זלדה

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.

וכאשר נוטש אותו מרחף יפה
את עלי הכותרת שעיפו

ונעלם בחלל
מקיץ בתבל נרגע הגלמוד,

נעלמת נשמה באין-סוף

היום הרת עולם / אביה וולפיש 

ַהּיֹום ֲהַרת עֹוָלם ְוִכְליֹונֹו

יֹום ְּתִחַּלת ַמֲעֶׂשיָך

ְוִׁשְבָרם, ִהָּנְפָצם ֶאל ָהֵאין אֹוִנים

ְּביֹום ַהִּזָּכרֹון ַהֶּזה

ֵאין ִלי ֵזֶכר

ְוֹלא ִזָּכרֹון

ָׁשכֹוַח ֶאְזְּכֵרְך עֹוד

ַיְלַּדת ַׁשֲעׁשּוִעים ֶׁשִּלי

ַעל ֵּכן ָהמּו ָלְך ֵמַעי

ְוָהָמה ַהּׁשֹוָפר

ָהָמה ַהְּכֵאב

ְוָהָמה ַהְּבִכי ָהִראׁשֹון.

ֶהְמַית ַהֹּכל ִנְׁשְמָעה ַהּיֹום

ִּבְתרּוַעת ִׁשְבֵרי ַהִּזָּכרֹון

שירים נוספים:

מה שהלך לי לאיבוד / רונה קינן

גם הים נסוג / יונה וולך

נחמה / רחל שפירא

כשהלב בוכה / יוסי גיספן

העלה / ענבל פרלמוטר

מקורות בני זמננו
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