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. מערכות ישראל וחללי פעולות האיבהבכל יום זיכרון מתייחד העם כולו עם זכר הנופלים ב
 והעם כולו מרכין את ראשו בכאב., הדמעות חונקות את הגרון

 
  , אתן נושאות עמכן את הכאב בכל יום, בכל שעה, בכל דקה.משפחות יקרותאך אתן 

 
קיבלתם את הידיעה המרה על אבדן  כל נקישה בדלת מזכירה לכם את אותו רגע ארור, בו

 כרון וכאב שאינם מרפים לרגע.יז יקיריכם, יקירינו.
 

הגעגוע ליקיריכם גובר משנה לשנה, העצב מלווה אתכן גם ברגעי שמחה, ותחושת האבדן  
 מתעצמת, והזמן, הזמן עדין עומד מלכת.

 
 ואין מילים בפי אשר בכוחן לנחם אתכם, או להפחית מכאבכם.

 
רּוִרים :אומר בספר ירמיהוהכתוב  ִכי ַתמְּ ִהי בְּ ָמע נְּ ָרָמה ִנשְּ ַבָכה ַעל--"קֹול בְּ ָבֶניָה; ֵמֲאָנה -ָרֵחל, מְּ

ִהָנֵחם ַעל  ָבֶניָה, ִכי ֵאיֶננּו".-לְּ
 

מהות, סבים וסבתות בוכים על ילדיהם ונכדיהם. אלמנות ממררות בבכי על בני זוגם יאבות וא
ים קורעים את בגדיהם על ההורים האחים והאחיות, ואנו, אנו שהלכו ולא ישובו עוד, יתומ

 והבכי, וזעקות השבר קורעים את הלבבות של כולנו. ממשיכים למלמל "לא יתכן", "לא להאמין",
 

ֻאם ֻעָלֵתְך נְּ ָעה.  ִכי ֵיש ָשָכר ִלפְּ ֵעיַנִיְך, ִמִדמְּ ִעי קֹוֵלְך ִמֶבִכי, וְּ הָוה" ממשיך ואומר הכת-"ִמנְּ  וב. יְּ
 

, זוכר ומזכיר את גיבוריו אשר חרפו ברגעים אלה כאשר עם ישראל כולו מתאחד במחשבותיו
צורן מתייחדים עם זכר יקירינו, מונעים -. כולנו כאן, בקדימה, העם והארץנפשם על קדושת השם

 את קולנו מבכי, מוחים בסתר דמעה ויודעים כי יש שכר לפעולתם.
 

ותפילה אחת על בזכות גבורתם אנו עומדים כאן בהשקט ובבטחה  במותם ציוו לנו את החיים,
 שפתותינו והיא התפילה לשלום. 

 
ביה"  ֹיושְּ ַחת ֹעוָלם לְּ ִשמְּ ָנַתָת ָשֹלום ָבאֶרץ וְּ  " וְּ

 
ִאִתים בֹוָתם לְּ תּו ַחרְּ ִכתְּ ֵמרֹות, וְּ ַמזְּ ֹלא ּגֹוי ֶחֶרב-ִיָשא גֹוי ֶאל-ֹלא, ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם לְּ ָחָמה-וְּ דּו עֹוד ִמלְּ מְּ  "ִילְּ

 
 

 יהי זכר הנופלים ברוך.
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