
 טתשע" יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

 של נעליך מעל רגליך

י ַהָמקֹום ֲאֶשר ַאָתה עֹוֵמד ָעָליו ַאְדַמת  קֶֹּדש הּוא: ְקַרב ֲהֹלם ַשל ְנָעֶליָך ֵמַעל ַרְגֶליָך כִּ ֹּאֶמר ַאל תִּ שמות פרק ) ַוי
  ה(פסוק 

י  ַע ַשל ַנַעְלָך ֵמַעל ַרְגֶלָך כִּ ֹּאֶמר ַשר ְצָבא ה' ֶאל ְיהֹושֻׁ ַע ֵכן:ַוי  ַהָמקֹום ֲאֶשר ַאָתה עֵֹּמד ָעָליו קֶֹּדש הּוא ַוַיַעש ְיהֹושֻׁ
 טו( פסוק  יהושע פרק ה)
 

 מול הסנהכמשה אל 
 לכ  הבוער ואינו אּו

 כיהושע אל מול יריחו
 אשר נלחם לה ויוכל
 של נעליך מעל רגליך

 
 של נעליך מעל רגליך

 מעליך ָךי  ד  והורד ע  
 כי האדמה אשר אתה עומד עליה

 ספוגה בדם בניה אהוביה
 נתנו בלי חשבוןאשר 

 כל אשר להם
 חיו בביטחוןלמען י

 הבאים אחריהם
 

 ָךאש  ר  הסר צעיפך מעל 
 מחלצותיךבגדי פשוט 

 לבש לבן כחול
 טהור וחדש
 ככהן גדול 

 בעבודתו במקדש
 כי יום זכרון הוא היום

 יום כיפורים
 ויבואו עד מרוםבו יעלו 

 שמות כל הנופלים
 

 ךיך מעל כתפמעילהסר 
 מאזור מתניך ָךינ  ג  התר ס  
 ראשך ןהרכ

 אל מול המצבות
 הדוממות והחיות

 ועליהן השמות
 הנשמות הטהורותכל של 

 שידעו סבל רב ומכאובות
 כעת הם כבר נחים

 מנוחת עולמים
 בזוהר השמש על האבן

 מאירים ומזהירים
 שוקטים דוממים  

 בינות לברושים הנישאים
 

 ך ושים תרמילך על כתפיךיחגור מתנ
 ארצךבשבילי והרחק רגליך שא 

 קום, התהלך בארץ אבותיך
 צעד אל תפחד

 רות ובשלום בין משעוליה  בחי
 הט אזנך אל הקולות

 שא מבטך אל המראות
 של הארץ היפה והפצועה הזאת.

 
 עצור מרוצתך האט צעדיך 

 לנגד עיניךהבט ראה ו
 הרחוק השדה
 הירוק היער

 , יופי עד בלי דיההר והגיא
 אתה רואה שם את הבית

 ?הצוחקאת הילד , את הפרח
 במקום שהם נפלו

 בית עומדהשם 
 במקום שהם שאגו

 ילד משחק
 כרעו גיבוריםבו במקום 

 כלניות נוריות ופרגים 
 בדם מאדימים

 
 דע במדעך את קורות עמך

 לפניךכאן שהיו את זכור 
 הם שסללו נתיבות 
 הם שלחמו מלחמות
 הם שחפרו שוחות
 הם שבנו החרבות

 
 חשוב על מה שתשאיר אחריך

 הט אזנך אל שיח צעיריך
 ךספר להם את שראו עיני

 הם שיצעדו במשעוליךכי 
 וישאו את הלפיד אחריך 

 שנהיה ראויים
 פועל ידינו ל

 שניזכר לטוב
 מעשה ידינועל 

 לבאים אחרינוועוד שנשאיר משהו 

 נחמהלבניין ושנזכה 
 הדומעים מחלקי המים


