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 בטבתעשירי ליום מעמד 
 הקראהקטעי 

 

יום עשרה בטבת נקבע על ידי חכמים ליום תענית ציבור כללית, מפני שביום הזה,  מנחה:

עד  ה וחצי קשות,בזמן בית המקדש הראשון, החל המצור על העיר ירושלים. המצור נמשך שנ

 שנגרם חורבן בית המקדש ונחרבה העיר ירושלים, ועם ישראל יצא לגלות.

 ירת מזמור תהילים, פ"גאמ

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

"חברים, הידיעות מדאיגות. נבוכדנצר מלך בבל מתכונן לעלות לכבוש אותנו כאן בארץ  מהאמצע אומר: –א 

 ובירושלים.. מה נעשה.. מדאיג עד מאוד..".

"רבותי, הצופים על החומה הודיעו כי צבאו של נבוכדנצר כבר נראה  פורץ לפני החבורה ואומר: מימין - ב'

מרחוק. המונים המונים הם באים. עם חרבות ורמחים. גם עגלות ברזל ופרשי סוסים, ואפילו יחידות לוחמי 

 פילים צועדות ביניהם.. אוי לנו..".

צר הקיף עם כל צבאו את חומות ירושלים לעשות מצור על "זהו זה. נבוכדנ משמאל פורץ אחד ומודיע: -ג' 

 העיר. לסגור כל אפשרות לבוא לעיר, אין יוצא ואין בא".

 חברי הקבוצה מתכנסים ונופלים אחד אחרי השני יושבים על הארץ.

"חבריי. כבר שלש שנים נמשך המצור הזה. חיילי מלך בבל הרשע סגרו עלינו את  נוסף מהאמצע אומר: –ד' 

מאוד ולא נותר הרבה. רעב  והידלדלורות המים, וכל מי הבארות הולכים ואוזלים. גם אוצרות המזון צינ

 קשה מסתובב בבתים, ומחדרי הרפואה מודיעים בכל יום על המתים ברעב".

"אוי לנו.. המצור הנורא הזה. אחינו רבים כל היום אחד עם השני אם להיכנע או להמשיך  ממשיך: –ה' 

 פוחד מאוד ממלחמת אחים בין הקבוצות שקמו בקרבנו..".להתנגד. אני 

"לא נוכל יותר להחזיק מעמד. גם התפילות והתעניות שקבעו חכמי הקהילה כבר לא נשמעות  ממשיך: –ו' 

 . רק נסמוך על אבינו שבשמים שיעשה עמנו חסד..".התקוולפני ה'.. נורא ואיום.. מה נעשה. מה נעשה. אין 

איום. בלבי אני מרגיש כי המצור הזה יגרום לחורבן המקדש.. זהו זה. קשה הגזירה "נורא ו ממשיך: –ז' 

 מתחיל מהמצור הזה..". להכומשמים.. היום, עכשיו עלינו לזעוק.. 

 

 . [מכאן מתחילה הקראה של הבנות] ◘

 וה' יציל..  נתענה …אוי לנו.. נורא נורא.. קשה מאוד.. נזעק וה' יושיע  הבנים מידי פעם יפלטו קריאות כאב:

 .[נות: בחצי מעגל מקיפות את הבנים]ב ◘

המצור נזכר בספר מלכים ב' בפרק כ"ה. וכך נאמר: "ויהי בשנת התשיעית למלכו, בחדש העשירי בעשור  א':

 לחודש, בא נבוכדנצר מלך בבל, הוא וכל חילו על ירושלים. ויחן עליה, ויבנו עליה דייק סביב. 

 מצור.. ויחזק הרעב בעיר ולא היה לחם לעם הארץ. ותבקע העיר.."."ותבוא העיר ב ממשיכה: –ב' 

זה מה שאירע בימי אבותינו בבית המקדש הראשון, ולאחר שלש שנים של מצור, נבקעה העיר, וכל צבא  : -ג' 

 בבל פרץ וכבש את העיר, החריב את המקדש, והגלה את העם אל ארצות נכר.
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ן חכמים קבעו אותו כיום של צום בכל שנה, יום של תפילה קשה היום הזה יום עשרה בטבת. לכ :-ד' 

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] ◘

שון. אנוכי באתי להצטרף אליהם היום אחרי מאות בשנים. היקרים מימי בית המקדש הרא יאבותי" ואומר:

השואה האיומה שפגעה בששה מליון מבני ישראל. כן, כן, ששה מליון ! רבים רבים מכל מדינות  ימציפורנ

אירופה ועוד ארצות נרצחו, נהרגו.. מי באש ומי ברעב, מי במגפה וכולם באכזריות נוראה של הנאצים בני 

 ו.השטן. אוי מה היה לנ

 לא נותר כלום. משפחות שלימות מתו. קהילות שלימות אבדו.. איפה אבא ואמא, היכן הם אחיי ואחיותיי..

 והוא יושב לארץ עם הבנים..

 .[הבנות ממשיכות] ◘

יום עשרה בטבת נקבע בדור שלנו על ידי חכמי הרבנות הראשית לישראל גם כיום  מנחה:

ום מותם. זה היום יהיה כיום אזכרה כללית הקדיש הכללי, לכל קדושי השואה שלא נודע י

 לעילוי נשמתם.

 : "אני מקבל זאת באהבה, אם עלי להיות כפרה לעם ישראל".בגטואמר החזן פישל לפני שנתלה  :ממשיכה' ה

משה בורכוביץ הסתתר בבונקר וכתב בידיו סידור קטן על קרעי דפים שמצא. כך הוא כתב תפילות מתוך  ':ו

 ענה: כדי שהעולם לא יישאר חלילה בלי סידור". הזיכרון. למה? הוא

 יאלוהאמר יהודי שלא ידעתי את שמו: "נולדתי כיהודי. ומה שאני זוכר זה כמה מלים מאחת התפילות.  ':ז

 אברהם, יצחק ויעקב.. אני מת כיהודי ומבקש, אמרו עלי קדיש.. יתגדל ויתקדש שמיה רבא. אמן".

ני בור הירי, ובתוך המקלחות האיומות של כבשני הגז: אני מאמין רבים זעקו על גדרות החשמל, לפ ':ח

 באמונה שלימה. אני מאמין. ה' יקום דמם.

 :[אזכרה] ◘

 נרות. הבנות תדלקנה. 6הבנים יניחו  הבנים יעמדו בשורה לצד ימין, והבנות לצד שמאל.

 אמירת "אל מלא רחמים" -

 משניותלימוד שתי  -

 קדיש -

יימו בנו דברי הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, רבה יהי רצון ויתק :המעמדחתימת  -
והעולם עמנו יבנה על ידי  ,נשוב להיבנותהראשי הראשון של ארץ ישראל, שאמר "

  ".אהבת חינם

 שירת "אני מאמין".נעמוד  -
 ]נספח: סדר התפילות[
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 תפילות למעמד עשרה בטבת
 

 תהילים פרק פ"גלתענית עשרה בטבת: 

-ִכי .ג ִתְשֹקט ֵאל:-ֶתֱחַרש ְוַאל-ַאל ָלְך,-ֳדִמי-ֱאֹלִהים ַאל .ב: ָאָסףִשיר ִמְזמֹור לְ  א.

-ְוִיְתָיֲעצּו ַעל ,ַעְםָך ַיֲעִרימּו סֹוד-ַעל .ד: ּוְמַשְנֶאיָך ָנְשאּו ֹראש, ִהֵמה אֹוְיֶביָך ֶיֱהָמיּון

ִכי נֹוֲעצּו ֵלב  .ו ִיְשָרֵאל עֹוד:-ֵשםִיָזֵכר -ְוֹלא, ָאְמרּו ְלכּו ְוַנְכִחיֵדם ִמּגֹוי .ה: ְצפּוֶניָך

ְּגָבל ְוַעםֹון  .ח: מֹוָאב ְוַהְגִרים, ָאֳהֵלי ֱאדֹום ְוִיְשְמֵעאִלים .ז: ָעֶליָך ְבִרית ִיְכֹרתּו ,ַיְחָדו

: לֹוט ֶסָלה-ָהיּו ְזרֹוַע ִלְבֵני ,ַאּׁשּור ִנְלָוה ִעָםם-ַּגם .ט: ֹיְשֵבי צֹור-ְפֶלֶשת ִעם ,ַוֲעָמֵלק

ָהיּו ֹדֶמן  ,ֹדאר-ִנְשְמדּו ְבֵעין .יא ְכִסיְסָרא ְכָיִבין ְבַנַחל ִקישֹון: ,ָלֶהם ְכִמְדָין-ֲעֵשה .י

ֲאֶשר  .יג: ְנִסיֵכימוֹ -ּוְכֶזַבח ּוְכַצְלֺמָמע ָכל ,ִשיֵתמֹו ְנִדיֵבימֹו ְכֹעֵרב ְוִכְזֵאב .יב: ָלֲאָדָמה

: רּוחַ -ְכַקש ִלְפֵני ,ֱאֹלַהי ִשיֵתמֹו ַכַּגְלַּגל .יד: ֵאת ְנאֹות ֱאֹלִהים   ָאְמרּו ִניְרָשה ָלנּו

ּוְבסּוָפְתָך  ,ֵכן ִתְרְדֵפם ְבַסֲעֶרָך .טז: ּוְכֶלָהָבה ְתַלֵהט ָהִרים ,ָיַער-ְכֵאש ִתְבַער .טו

ְוַיְחְפרּו  ,ַעד-ֵיֹבשּו ְוִיָבֲהלּו ֲעֵדי .יח: 'השּו ִשְמָך ִויַבְק , ַמֵלא ְפֵניֶהם ָקלֹון .יז: ְתַבֲהֵלם

 ָהָאֶרץ:-ָכל-ַעל ֶעְליֹון ,ְלַבֶדָך 'הַאָתה ִשְמָך -ִכי ְוֵיְדעּו .יט ְוֹיאֵבדּו:

 

 ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמיםאזכרה לקדושי השואה: 

רֹוִמים,  ָמנות וַ ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים ׁשֹוֵכן ַבםְּ תוִמים, ַאל ָנא ֶתֱחֶׁשה ַדַין ַאלְּ ֲאִבי יְּ

ַפְך ַכַםִים. ַדם ִישָרֵאל ֶׁשִמׁשְּ ַאֵפק לְּ ִתתְּ ִכיָנה,  וְּ ֵפי ַהשְּ כֹוָנה ַעל ַכנְּ נּוָחה נְּ ֵצא מְּ ַהמְּ

ָׁשמֹות ֶׁשל ֵׁשֶׁשת  ִהיִרים ֶאת ָכל ַהמְּ זֹוַהר ָהָרִקיע ַמזְּ הֹוִרים כְּ דֹוִׁשים ּוטְּ ַמֲעלֹות קְּ בְּ

יֹוֵני הַ  ֵאירֹוָפה, ִמילְּ ֵלי ַהשֹוָאה בְּ הּוִדים, ַחלְּ גּו יְּ ָלִדים ִויָלדות, ֶׁשֶמֶהרְּ ָנִׁשים, יְּ ֲאָנִׁשים וְּ

דוִׁשים  ִרים. ֺכָלם קְּ רּו ַחִיים ִביֵדי ַהּצורְּ בְּ ִנקְּ קּו וְּ נְּ ֶנחְּ חּו וְּ בְּ ִנטְּ פּו וְּ ִנשרְּ ֲחטּו וְּ ִנׁשְּ וְּ

ַצִדיִקים, ַא אוִנים וְּ הוִרים, ּוָבֶהם גְּ ַאִדיֵרי ַהתוָרה, ּוטְּ ָבנון וְּ ֵזי ַהלְּ ֲחטּו, רְּ גּו, ֶׁשִמׁשְּ ֶׁשֶמֶהרְּ

ֵריֶהם  עֹוזְּ ָמִנים ָהַנאִצים וְּ ִחים ַהֶגרְּ ַרּצְּ פּו ַעל ִקדּוׁש ַהֵׁשם, ִביֵדי ַהמְּ ֶׁשִמסְּ פּו וְּ רְּ ֶׁשִמשְּ

ָנָפיו  ֵסֶתר כְּ ִתיֵרם בְּ ָאר ֶהַעִםים. ָלֵכן ַבַעל ָהַרֲחִמים ַיסְּ רֹור ִמשְּ רֹור ִבצְּ ִיצְּ עֹוָלִמים, וְּ לְּ

גֹוָרָלם  דּו לְּ ַיֶעמְּ נּוָחָתם, וְּ ֵהא מְּ ַגן ֵעֶדן תְּ מֹוֵתיֶהם, ה' הּוא ַנֲחָלָתם, בְּ ַהַחִיים ֶאת ִנׁשְּ

ֹנאַמר ָאֵמן: ֵקץ ַהָיִמים, וְּ  לְּ
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 שתי משניות: משנ"ה אותיות נשמ"ה

ל ּתֹוָרה ִמִסיַני, וְמָסָרה ִליהֹושֺ  (א) ה ִקבֵּ ִנים ִלְנִביִאים, וְנִביִאים משֶׁ ִנים, וְזקֵּ ַע, ִויהֹוֺשַע ִלְזקֵּ

ם ָאְמרו ְשלָשה ְדָבִרים, ֱהוו ְמתוִנים ַבִדין, ְוַהֲעִמידו  ת ַהְגדֹוָלה. הֵּ י ְכנֶׁסֶׁ ְמָסרוָה ְלַאְנשֵּ

ה, ַוֲעׂשו ְסָיג ַלּתֹוָרה:  ַתְלִמיִדים ַהְרבֵּ

י ִמַּתְלִמיָד  (ב) ר, ֱהוֵּ ל אֹומֵּ ת ַהְבִרּיֹות ִהלֵּ ב אֶׁ ף ָשלֹום, אֹוהֵּ ב ָשלֹום ְורֹודֵּ ל ַאֲהֹרן, אֹוהֵּ יו שֶׁ

 וְמָקְרָבן ַלּתֹוָרה:
 

 :קדיש דרבנן

 [.ָאֵמן]עונים:  .ִיְתַגַדל ְוִיְתַקַדׁש ְׁשֵמה ַרָבא

 [.ָאֵמן]עונים:  .ב ְמִׁשיֵחהְבָעְלָמא ִדי ְבָרא ִכְרעוֵתה, ְוַיְמִליְך ַמְלכוֵתה, ְוַיְצַמח ֺפְרָקֵנה, ִויָקֵר 

 [.ָאֵמן]עונים: . ְבַחֵייכוֹן וְביוֵֹמיכוֹן וְבַחֵיי ְדָכל ֵבית ִיְשָרֵאל, ַבֲעָגָלא וִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרו ָאֵמן

ַאר. ְוִיְתרוַֹמם. ְוִיְתַנֵשא. ְוִיְתַהָדר. ְוִיְתַעֶלה. ְיֵהא ְׁשֵמה ַרָבא ְמָבַרְך ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלַמָיא ִיְתָבַרְך. ְוִיְׁשַתַבח. ְוִיְתפָ 

 [.ָאֵמן]עונים: . ְוִיְתַהָלל ְׁשֵמה ְדֺקְדָׁשא, ְבִריְך הוא

 [.ָאֵמן]עונים:  .ְלֵעָלא ִמן ָכל ִבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא, ֺתְׁשְבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ַדֲאִמיָרן ְבָעְלָמא, ְוִאְמרו ָאֵמן

א. ִדי ְבַאְתָרא ל ִיְשָרֵאל ְוַעל ַרָבָנן. ְוַעל ַתְלִמיֵדיהוֹן ְוַעל ָכל ַתְלִמיֵדי ַתְלִמיֵדיהוֹן. ְדָעְסִקין ְבאוַֹרְיָתא ַקִדְׁשָת עַ 

 .ַמָיא ְוַאְרָעא ְוִאְמרו ָאֵמןָהֵדין ְוִדי ְבָכל ֲאַתר ַוֲאַתר. ְיֵהא ָלָנא וְלהוֹן וְלכוֹן ִחָמא ְוִחְסָדא ְוַרֲחֵמי. ִמן ֳקָדם ָמאֵרי ְׁש 

 [.ָאֵמן]עונים: 

ָלה. ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָבא ִמן ְׁשַמָיא, ַחִיים ְוָשָבע ִויׁשוָעה ְוֶנָחָמה ְוֵׁשיָזָבא וְרפוָאה וְגֺאָלה וְסִליָחה ְוַכפָ  ָָ ָרה ְוֵריַוח ְוַה

 [.ָאֵמןנים: ]עו .ָלנו וְלָכל ַעםוֹ ִיְשָרֵאל ְוִאְמרו ָאֵמן

 [.ָאֵמן]עונים: : עוֶֹשה ָׁשלוֹם ִבְמרוָֹמיו, הוא ְבַרֲחָמיו ַיֲעֶשה ָׁשלוֹם ָעֵלינו ְוַעל ָכל ַעםוֹ ִיְשָרֵאל, ְוִאְמרו ָאֵמן

 :תרגום עברי

 יתגדל ויתקדש שמו הגדול. 

 בעולם שברא כרצונו וימליך מלכותו ויצמיח ישועתו ויקרב משיחו. 

 יכם ובחיי כל בית ישראל במהרה ובזמן קרוב, ואמרו אמן. בחייכם ובימ

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. 

אל ועל החכמים, ועל תלמידיהם ועל כל תלמידי תלמידיהם שעוסקין בתורה הקדושה הן במקום הזה והן בכל מקום ומקום. יהא על ישר

 לנו להם ולכם, חן וחסד ורחמים, מלפני אדון השמיים והארץ ואמרו אמן. 

רווח והצלה לנו ולכל עם ישראל ואמרו יהיה שלום רב מן השמים וחיים ושובע וישועה ונחמה ופדות ורפואה וגאולה וסליחה וכפרה ו

 אמן. 

 .עושה שלום במרומיו הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן


