
ְשָרפֹות  - יום הזכרון לשואה ולגבורה  פרשת ים ְוַעל ַהמִּ ְספִּ  פיוטים   -מחלקי המים   ַעל ַהנִּ

 1מתוך  1עמ'   אתר מחלקי המים מקור דף זה ב 

פֹות  ָר ְש מִּ ל ַה ַע ים ְו פִּ ְס נִּ ל ַה  ַע

אֹות  ָל ְפ נִּ ל ַה ַא ים ְו סִּ נִּ ל ַה  ַא

י ְוֵיׁש   י ֲאדֹּנִּ ְדעֹון בִּ ֹּאֶמר ֵאָליו גִּ ְפרּו־ָלנּו ֲאבֹוֵתינּו ֵלאמֹּר    ה'ַוי ְפְלאָֹּתיו ֲאֶׁשר סִּ ֹּאת ְוַאֵיה ָכל־נִּ ָמנּו ְוָלָמה ְמָצַאְתנּו ָכל־ז עִּ

ם ֶהֱעָלנּו  ְצַריִּ מִּ ֹּא מִּ ְדָין  ה'ְוַעָתה ְנָטָׁשנּו  ה'ֲהל ְתֵננּו ְבַכף־מִּ  פסוק יג(. שופטים פרק ו ) :ַויִּ

י ָאְמרּו ָעַזב   פסוק ט(.  יחזקאל פרק ט ) :רֶֹּאה ה'ֶאת־ָהָאֶרץ ְוֵאין  ה'כִּ

יֵמי  יֵמיֶהם בִּ ְפרּו־ָלנּו פַֹּעל ָפַעְלָת בִּ ים ְבָאְזֵנינּו ָׁשַמְענּו ֲאבֹוֵתינּו סִּ  .ב(  תהלים מד) :ֶקֶדםֱאֹלהִּ

  

ְשָרפֹות ים ְוַעל ַהמִּ ְספִּ  ַעל ַהנִּ

ּיֹות ְוַעל ַהְזָעקֹות   ַעל ַהְבכִּ

 ַעל קֹולֹות ָהַענֹות 

ֹּא ָזכּו ְלֵהָענֹות   ל  שֶׁ

  

ים   ים ַעל ַהמּוָמתִּ ְשָלכִּ  ְוַהמֻּ

 ְבבֹורֹות ּוַמֲחנֹות 

ַּוע ַזֲעָקם    ְבֵעת שִּ

 ַעד ָנַדם קֹוָלם 

ְכלֹות ָכל ַהכֹוחֹות   כִּ

  

ָנם ֲעֵלי ֲאָדמֹות   ַעל ֵגיהִּ

מֹות ְנאֹורֹות   ַמֲעֵשה ְיֵדי אֻּ

ד   גֶׁ נֶׁ ים מִּ  ַעל ָהעֹוְמדִּ

ד  גֶׁ  ְבָזדֹון ּוְבבֶׁ

ַע   ְשמֹּ ם מִּ ָאְטמּו ָאְזַניִּ  שֶׁ

ְראֹות  ֹּא ָרצּו לִּ  ְול

  

יָלדֹות  ים וִּ ְליֹון ְיָלדִּ  ַעל מִּ

 ְנָשמֹות ַזכֹות ּוְטהֹורֹות 

ֹּא ָזכּו   ל  שֶׁ

ְראֹות   אֹור לִּ

ְחיֹות  ים לִּ  ַחּיִּ

ְקוֹות   ַעל ָאְבַדן ָכל תִּ

ְכלֹות גּופֹות ּוְנָשמֹות  ֹּא ְגבּולֹות  כִּ ַשע ְלל  ַעל רֶׁ

ָאַטם ָאְזָניו ַעל עֹו  ָלם שֶׁ

ים  ְשָרפִּ ַשְוַעת ַהנִּ  מִּ

יַריו    ְוָסַתם ְנחִּ

ים  ְבָשנִּ  ֵמֵריַח ַהכִּ

ְשמֹּעַ  ֹּא ָרָצה לִּ ל  שֶׁ

ְראֹות  ֹּא ָרָצה לִּ  ְול

ת ַהַמֲחזֹות ַהנֹוָראֹות   אֶׁ

בֹות  ן ָהֲארֻּ  ֲעַשן ָאָדם מִּ

  

ם ָשם    ַעל ָשַמיִּ

ְגרּו ָכל ַחלֹונֹות   סֻּ

ת ַהָדם   אֶׁ ץ שֶׁ  ְוַעל ָהָארֶׁ

ְרוֹות   ֹּא ָחְדָלה לִּ  ל

ְקְרעּו ֵהיָכלֹות ְלֵשַמע ַהְזָעקֹות  ֹּא נִּ  ְול

ָמהֹות  יקֹות, ָאבֹות ְואִּ ים ְוַצדִּ יקִּ ל ַצדִּ  שֶׁ

  

ְשָרפֹות ים ְוַעל ַהמִּ ְספִּ  ַעל ַהנִּ

ְפָלאֹות  ים ְוַאל ַהנִּ סִּ  ַאל ַהנִּ

 ַעל עֹוָלם דֹוֵמם 

ָשע  ל רֶׁ  שֶׁ

 ָעַמד ְוָשַתק שֶׁ 

ַשע  ל מּול ַהפֶׁ  אֶׁ

 ְבעֹוד ַעם ָשֵלם  

ְמָחק   ָנֵמק ְונִּ
  

ְלָחמֹות   ּוְבׁשֹוְך ְסָערֹות ּומִּ

 ָרָאה ָהעֹוָלם ֶאת ַהְזָועֹות 

 ָסַתם ֶאת ָהַאף, ָהַפך ַדף 

ּקֹוֶדםְוָחַזר ֶאת ַחָייו  ְחיֹות  ְכמִּ  לִּ
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