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מקור  .1מודית אני לפניך  -איטליה
מו ֵֹדית ֲאנִי לְ פָ נֶיָך אֱֹלקַ י עַ ל כָל הַ חֶ סֶ ד אֲשֶ ר עָ ִשיתָ עִ מָ ִדי וַ אֲשֶ ר אַ תָ ה עָ תִ יד ַלעֲשוֹת עִ ִמי וְ עִ ם כָל בְ ִרטוֹתֶ יָך ובְ רוכִ ים מַ לְ ָאכֶיָך
שֶ עו ִֹשים ְרצ ֹונְָך בְ לֵבָ ב שָ לֵם .אֲדוֹן הַ שָ לוֹם תְ בָ ְרכֵנו וְ תִ פְ ְק ֶדּנו לְ חַ טִ ים טוֹבִ ים ולְ שָ לוֹם ותְ ַזכֶה אוֹתִ י וְ אֶ ת ז ְַרעִ י לִ ְמצֹא חֵ ן וְ חֶ סֶ ד
ומתוְֹך ִמעוט
ומתוְֹך עֹ שֶ ר וְ כָב ֹוד ִ
בְ עֵ ינֵי כָל ר ֹוַאי וְ תַ עֲבִ יר עֲו ֹונִי וְ תִ ְמחַ ל פְ שָ עַ י וְ חַ חֹאתַ י ותְ ַז ֵכנִי לְ קַ בֵ ל שַ בָ תוֹת ִמתוְֹך ֹרב ִש ְמחָ ה ִ
ומ ָכל עַ ְמָך י ְִש ָראֵ ל כָל ִמינֵי ֳחלָאִ ים ָרעִ ים וְ כָל ִמינֵי מַ ְדוֶ ה וְ כָל ִמינֵי ַדּלות וַ ֲענִטות וְ תַ נ ְִחי ֵלנִי ֵיצֶ ר ט ֹוב וְ חַ טֵי
ֲעווֹנוֹת וְ תַ עֲבִ יר ִממֶ ּנִי ִ
ע ֹולָם הַ בָ א וְ רֹב עֹ שֶ ר וְ כָב ֹוד לְ עָ בְ ְדָך בְ י ְִרָאה ובְ ַאהֲבָ ה .בָ רוְך אַ תָ ה הַ מֶ לְֶך הַ כָב ֹוד .שָ לוֹם ָלכֶם מַ לְ ֲאכֵי ַרח ֲִמים .ב ֹו ֲאכֶם לְ שָ לוֹם
מַ לְ ֲאכֵי הַ שָ לוֹם .מַ לְ ֲאכֵי ַרח ֲִמים ,מַ לְ ֲאכֵי הַ שָ ֵרת ,ב ֹו ֲאכֶם לְ שָ לוֹם ַכאֲשֶ ר צִ וָ ה אֶ תְ כֶם אֲד ֹונֵנו הַ מֶ לְֶך הַ כָב ֹוד וְ הַ קָ דוֹש .אֲדוֹן
הַ שָ לוֹם ַאב הָ ַר ְחמָ ן תֵ ן בִ י ֵיצֶ ר ט ֹוב בְ ַאהֲבָ ה ובְ י ְִרָאה ְמכֺבֶ ֶדת בְ עֵ י ֶניָך ובְ עֵ ינֵי כָל ֹרַאי כִ י אַ תָ ה הַ מֶ לְֶך אֱמֶ ת וְ נָכוֹן ָאמֵ ן סֶ לָה.
מקור " .2מי שברך" לנשים  -שבת בבוקר ,מתוך מחזור התפילה של בני רומא:
ִמי שֶ בֵ ַרְך שָ ָרה ִרבְ קָ ה ָרחֵ ל וְ לֵָאה הוא יְבָ ֵרְך אֶ ת כָל בַ ת י ְִש ָראֵ ל שֶ עוֹשָ ה ְמעִ יל א ֹו ִמ ְטפַ חַ ת לִ כְ בוֹד הַ תו ָֹרה וְ הַ ְמתַ קֶ נֶת נֵר לִ כְ בוֹד
הַ תו ָֹרה .הַ קב"ה יְשַ ּלֵם שְ כ ָָרה וְ יִתֵ ן לָה גְ מולָה הַ חוֹב וְ נֹ אמַ ר ָאמֵ ן.

מקור  .3הגדה לפסח – "הגדת החירות" של טובי טרקלטאוב ממונקאטש
ֲאנ ְַחנו רוֹצִ ים לְ חַ גֵג אֲבַ ל אֵ ינֵנו יְכ ֹולִ ים ,אֲנו חַ פְ צִ ים
ַאמין וְ כְ בַ ר הַ י ְִח ִידי מָ ה שֵ יש לָנו ומָ ה שֵ אֵ ינָיו יְחוֹלִ ים ,לַקַ חַ ת
לְ הַ ִ
מֵ אִ תָ נו בו הַ זִ כָרוֹן ָרק זֶה יָכוֹל לָתֵ ת לָנו תִ ְקוָה לְ עַ תִ יד טוֹב וְ יָפֶ ה יוֹתֵ ר עָ לַיו אֲנו רוֹצִ ים ל ְַחשוֹב וְ ֹלא לְ הו ִֹריד אֶ ת ראוֹשֵ נו
וְ אִ ם ה' גַַאל אֶ ת ַאבוֹתֵ ינו ִמ ִמצְ ָרים יָצִ יל גַם
אוֹתָ נו מֵ עַ בְ דותֵ נו הַ מַ ָרה .וְ י ִָשיבֵ נו לְ אֶ ֵרץ אֲבוֹתֵ ינו.
מקור  .4שיר גאולה

פריחא בת רבי אברהם
ַֻ ֲעמַ י הָ ִרימָ ה ,יָה מַ צִ ילִ י /אֵ לְ כָה אֶ ל ַא ְרצִ י בְ טוב טַ עַ ם/.
ְר ָדפַ נִי א ֹויֵב גוֹי אֱוִ ילִ י /וַ טִ גְ עַ ר בִ י בְ קוֹל ַרעַ ם/.
ִחיש הוֹבִ י ֵלנִי אֶ ל הַ ר גְ לִ ילִ י /וְ שַ ַּלח בָ ם עֶ בְ ָרה וָ ַזעַ ם/.
אֶ ְראֶ ה שָ ם א ֹו ְרָך ,אֶ ְחבֹש כְ לִ ילִ י/,
ֲאזַי אֹמַ רָ :אמותָ ה הַ פַ עַ ם.

מקור  .5תפילת החמות שולמית אייזנבך
ה' בו ֵֹרא הָ ע ֹולָםִ ,מּלְ פָ נֶיָך אֵ ין ֶנ ֱע ָלם.
בְ חַ ן כִ לְ יוֹתַ י וְ לִ בִ יִ ,שים רוחַ טוֹבָ ה בְ ִק ְרבִ י.
תֵ ן ִחינִי בְ עֵ ינֵי חֲתָ נִי ובְ נוֹתַ י ,וְ חֶ סֶ ד לִ פְ נֵי בָ ַני וְ כַּלוֹתַ י.
שֶ ֹּלא אֶ ְראֶ ה בָ ם כָל ְנגָעִ ים ,שֶ ֹּלא אֶ ְשמַ ע ְדבָ ִרים ָרעִ ים.
שֶ ֹּלא תְ הֵ א עֵ ינִי בָ ם צָ ָרה ,שֶ ֹּלא תְ הֵ א י ִָדי ְקצָ ָרה.
שֶ ֹּלא יִתְ עו ֵֹרר בִ י שֶ מֶ ץ ִקנְָאה ,שֶ ֹּלא תִ מָ צֵ א בִ י כָל ִר ְשעָ ה.
שֶ אֶ ְמצְ אֵ ם תָ ִמיד בְ שָ עָ ה טוֹבָ ה ,שֶ אַ ְשפִ יעַ ֲעלֵיהֶ ם חֹ ם וְ ַאהֲבָ ה.
שֶ טִ זְ כו לְ גַדֵ ל יַלְ ֵדיהֶ ם בְ ִש ְמחָ ה ,שֶ תְ הֵ א פַ ְרנָסָ תָ ם ְמצויָה בִ ְרוָ חָ ה.
שֶ טִ זְ כו לְ הִ תְ בָ רֵ ְך ִמ ְמקוֹר הַ בְ ָרכָה ,תַ חַ ת י ְָדָך הָ ְרחָ בָ ה וְ הַ בְ רוכָה.
שֶ אֶ הְ יֶה ְראויָה לַחֶ סֶ ד הַ גָדוֹל ,שֶ או ַכל לְ הוֹדוֹת וְ טוֹבָ ה לִ גְ מֹל.
בְ ָך אֱֹלקַ י אֶ בְ טַ ח ,בַ קָ שָ תִ י לְ פָ נֶיָך אֶ ְשטַ ח.
ְשפָ תַ י תַ בַ עְ נָה תְ פִ ּלָה ,לְ ָך נו ָֹרא תְ הִ ּלָה.
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מקור  .6תפילת אם שבנה משרת בצבא  -פאני נוידא
ָארץ ,אֵ לֶיָך אֶ שָ א תְ פִ ּלָתִ י ִממַ עֲמַ קֵ י לֵב אֵ ם .אֱֹלהַ י ֵואֹלהֵ י אֲבוֹתַ י,
אֵ לִ י שֶ בַ שָ מַ יִם ,אֵ ל צְ בָ אוֹת ,הַ מוֹשֵ ל בְ יָד ָרמָ ה בַ שָ מַ יִם ובָ ֶ
ַארצֵ נו ,לִ ְשמֹר עַ ל בִ ְטח ֹונָה ולְ הָ סִ יר ִמ ְרמָ ה
ְשמַ ע תְ פִ ּלָתִ י בְ ַרחֲמֶ יָך הָ ַרבִ ים .מָ לְ או ְימֵ י בְ נִי לְ הִ צְ טָ ֵרף לְ שורוֹת הַ ּל ֹוח ֲִמים לְ מַ עַ ן ְ
וָ ֶרשַ ע הַ ְמאַ טְ ִמים עַ ל הַ מְ כ ֹו ָרה וְ יו ְֹשבֶ יהָ  .מו ָֹדה ֲאנִי לְ פָ נֶיָך ,אֵ לִ י שֶ בַ שָ מַ יִם ,שֶ ּנָתַ תָ לִ י ֶילֶד שֶ אֲבָ ָריו ֲח ֺסּנִים ,שֶ ּנָכוֹן ָלשֵ את ֶנשֶ ק
ַארצֵ נו.
בְ ִמלְ חֶ מֶ ת ִמצְ וָ ה עַ ל ְ
אַ ְך לִ בִ י ,לֵב אֵ ם ,חָ ֵרד וְ רוֹטֵ ט בְ זָכְ ִרי אֶ ת הַ סַ כָנוֹת וְ הַ פִ תויִים הַ סוֹבְ בִ ים אוֹתוֹ .צָ עִ יר וַ ֲחסַ ר נִסָ יוֹן הואָ ,רחוֹק ִמתו ַֹרת אִ מ ֹו ו ִממוסַ ר
ָאבִ יו .עַ ל-נְקַ ּלָה עָ שוי לִ ב ֹו הַ צָ עִ יר לִ נְהוֹת ַאחַ ר ְדבַ ר ֲעבֵ ָרה וְ לָבוֹא לִ ֵידי חֵ ְטא; עַ ל כֵן אֶ ְשפֹ ְך תְ ִחּנָתִ י לְ פָ נֶיָך ,אֵ ל שָ מַ יִם כֹ ל-יָכ ֹול.
פְ ֹרש עָ לָיו אֶ ת חָ סותְ ָךֱ ,ה ֵיה ל ֹו לְ מָ גֵן וַ ֲע ֹטף אוֹת ֹו בְ רֹב חַ סְ ְדָך .אַ מֵ ץ וְ חַ ֵזק ב ֹו כָל הַ ְרגָשָ ה ַנ ֲעלָה ,כָל כַוָ נָה טוֹבָ ה ,כָל זִ כָרוֹן שֶ ל
מוסַ ר הו ִֹרים הַ חָ בועַ בְ נַפְ שוֹ ,שֶ ּלְ ע ֹולָם יַעַ ְמדו לְ ֶנגֶד עֵ ינָיו תו ַֹרת הַ מוסָ ר וְ ִי ְרַאת הָ אֵ ל ,שֶ ֹּלא יִתְ ַנכֵר ֶלאֱמונַת אֲבוֹתָ יו ,שֶ חַ טֵי הַ צָ בָ א
וְ הַ ּנֶשֶ ק ֹלא י ְַקשו אֶ ת לִ ב ֹו ,שֶ קוֹלוֹת הַ פִ תוי הַ זְ ד ֹונִטִ ים שֶ ל הַ חֵ ְטא לְ ע ֹולָם ֹלא י ְִשלְ טו בוֹ.
בָ ְרכֵנו ,אֱֹלהַ י ,בְ חָ כְ מָ ה ובְ כֹחַ לִ ְשקֹ ד עַ ל מַ עֲשָ יו ,לְ מַ ּלֵא תַ פְ ִק ָידיו הַ קָ ִשים ַכ ֲה ָלכָה .שֶ ֹּלא יָבוֹא לִ ֵידי בְ גִ ָידה א ֹו עֲבֵ ָרה ,שֶ ֹּלא יָבוֹא
לִ ֵידי טָ עות א ֹו פִ ְקפוקֲ .עשֵ ה שֶ טִ ְשמַ ע בְ קוֹל ְמפַ ְק ָדיוֶ ,נאֱמָ ן וְ נָכוֹן לְ הַ ְק ִריב ,מָ סור לְ ִדגְ ל ֹו.
ובַ טוֹם שֶ טִ קָ ֵרא לָצֵ את אֶ ל שְ דֵ ה הַ ְק ָרב ,שָ ם קוֹצֵ ר הַ מָ וֶ ת אֶ ת יְבולוֹ ,שָ ם ,אֵ לִ י שֶ בַ שָ מַ יִם ,פְ ֹרש עָ לָיו אֶ ת ַרחֲמֶ יָךִ .מי יִתֵ ן וְ יִהְ יֶה ל ֹו
חַ סְ ְדָך מָ גֵן וְ ִש ְריוֹן; שָ ם חַ ֵזק אֶ ת זְ רוֹעוֹ ,צ ֹוק אֹמֶ ץ בְ לִ ב ֹו ,וְ תֵ ן לְ זִ כְ רוֹן גִ בו ֵֹרי י ְִש ָראֵ ל לְ צַ ווֹת עַ ל חָ זֵהו ,שֶ ֵטצֵ א ַל ְק ָרב בְ ִש ְמחָ ה
ַארצ ֹו.
ובְ הִ תְ ַלהֲבות ובְ אֹמֶ ץ-לֵב ובְ קֹר-רוחַ י ְִשמֹר עַ ל כְ בוֹד אֱֹלהָ יו וְ עַ ל ֶנאֱמָ נות ֹו לַשַ ּלִ יט ,לְ עַ מ ֹו ולְ ְ
אֵ לִ י שֶ בַ שָ מַ ִים הַ ֲאזִ ינָה לִ תְ פִ ּלָתִ י ,תֵ ן לְ בִ ְרכַת הָ אֵ ם לְ ַרחֵ ף מֵ עָ לָיו ,תִ הְ יֶה זֹאת הַ בְ ָרכָה לְ נֵס ְמג ֹונֵן ,ובְ תֹ ם שֵ רות ֹו יָשוב ,בָ ִריא
בְ גופ ֹו ובְ נַפְ שוֹ ,עָ טור אוֹת הוֹקָ ָרה עַ ל ִמּלוי חוֹבוֹתָ יו ,לְ ִשמְ חַ ת לִ בִ י ,לְ שַ בֵ חַ ולְ הַ ּלֵל לְ ִשמְ ָך הַ גָדוֹלָ .אמֵ ן.
מן ההקדמה  -אך לדאבוננו ,היום מטפלים באלה כלאחר יד .מטפחים את החיצוני והנוצץ ,אך את הלב על כל פרחיו
וזרעיו מתחזקים ברישול ,ומותירים אותו לזמן שיעשה בו כרצונו ,יטפח פירות מתוקים משיבי נפש ,או לחלופין יעלה
עשב שוטה ,או אפילו צמחי רעל .הוראת הדת זוכה ליחס שולי ,רואים בה עניין שולי וחסר ערך .ואף על פי כן ,אצילות
הרגשות והדתיות העמוקה הם עדייה היקרים ביותר של האשה .אלה משרים על דמותה את אותו קסם נצחי וחן
שבזכותם היא כובשת כל לב .רק הם מעניקים לתכונות ולכישורים שלה את ערכם האמיתי .רק יחד עם אלה הם
נעשים ברכה לבית ולעולם ,להווה ולעתיד .ועל כן ,בנות ישראל האצילות עלינו לדאוג לכך שבנותינו לא יאבדו אותו
עדי יקר ערך .בתור חובה ראשונה נטיל על המחנכים שלהן ללמד אותן את מצוות האל ונפלאותיו; שיפרסו לפניהן את
תולדות אבותינו וגורלם ,ואת נפשותיהם ימלאו בדבקות ,נאמנות ומסירות לעמם ובאהבה יוקדת לאנושות; בואו
נלווה את בנותינו אל בית האלוהים ,שם הדרשה ,השירה והתפילה ישביחו ויענגו את נפש האשה ,יקדשו רגשות
נעלים ויובילו להערצה עמוקה של האל .אך כדי שההשתתפות בתפילה תהיה מבורכת ,שהמצלול והנעימות
הנשמעים בבית הכנסת יהדהדו במיתרי נפש האשה ,יש להתגבר על מכשול נוסף .וזוהי ידיעת והבנת שפת הקודש
בה מתנהלת התפילה .שכן בלעדיה אנו שומעות רק מילים ולא דברים ,המנגינות חודרות לאוזננו אך לא ללבנו ,אנחנו
מתפללות בשפתותינו אך לא בנשמתנו .שירי הקודש לציון ,מזמורי התהילים הנהדרים לדוד ,תפילות ישראל הנעלות
והמרוממות נפש נותרות עבורנו כספר חתום .ובנותינו המשקיעות זמן וחריצות רבה בלימוד הנגינה בפסנתר ושירה
אופראית ,לימוד שפות שהן צו האופנה והשעה ,למה שלא יקדישו שעה ביום ללימוד שפת הקודש ,אֵ ם השפות
הראויה לכבוד ,שכן היא המפתח לאותם אוצרות הרוח והלב שאלוהים רשם בספרו המכונה ספר הספרים .למה שלא
יקדישו זמן קצר מזמנן ללימוד אותה שפה שהיא עדיין החוט המקשר את כל בני ישראל הפזורים על פני כל ארצות
תבל? בכל קצוות תבל ,בסינסינאטי ובבומביי ,בתוניס ובוורשה ,בווינה ובלונדון עדיין עולה מבית הכנסת השפה שבה
דיבר האלוהים מהר סיני.
 ...פי שספרתי לך נולדתי בניו יורק למשפחה ייקית ,בת לניצולי שואה .אבי ,יוסף שוסטר ז"ל ()( , Josef Schusterיליד )9191
נשלח ביחד עם אביו (יליד  )9881לבוכנוולד למחרת לליל הבדולח .סבתי הצליחה להוציא אותם כי היו להם מסמכים ואישורים
לצאת מגרמניה לאנגליה ,שמה בנם הבכור למד באונירסיטה לאחר שנזרק מהאונירסיטה בגרמניה עקב יהדותו .אמי ,מרגוט שוסטר
לבית שילד ז"ל ( ( Margot Schild Schusterילידת קלן ( )9111נשלחה ביחד עם הוריה למחנות בדצמבר  ,9199ושרדה  3וחצי
שנים .הוריה לא שרדו .לאמי היתה את הספר של פאני נוידא שהיה מונח בארון של ספרי קודש ע"י הסידורים לתפילה .באיזה שהוא
שלב היא קנתה מהדורה חדשה .הספר נמצא אצל אחותי וההוצאה לאור היתה ב  9118מדפוס גולדשמידט בבזל .יש  1הקדמות ,אחת
המקורית של פאני נוידא והשני ממרתה וורטהיים מגרמניה משנת  .9131ייתכן שלא היתה בעיה לרכוש את הספר בקהילת הייקים
בניו יורק גם לאחר  .9118אמי התפללה כל ערב ,תפילת ערבית ,ולאחר מכן ,קראה פרקים מספרה של פאני נוידא .הכתב לפחות
בספר שאני זוכרת מילדות היתה כתב גרמנית גוטית הישנה ,ככה שלו היה סיכוי שאנו הילדים יכולים אפלו לפענח את הכתב .היא
התיחסה לכתוב כמו תפילה רגילה ,ולא היתה מוכנה להפסיק ולדבר אתנו כשהיא באמצע הקריאה .אמי נפטרה לפני  98שנה ,אז
הרבה שאלות שנותרו לי הפניתי לדודי,שלי"ט ,במיוחד כשהתחלתי לחקור את העץ היוחסין המשפחתי לפני  91שנה .הוא סיפר לי
שהוא זוכר את אמם קוראת מהספר כל ערב .שמה היתה הנריאטה (הטי) שילד לבית נויגרטן ( (Henrietta Neugarten
) Schildוהיא נולדה בכפר ציורי בשם הרדקה באזור ווספליה בגרמניה בשנת  .9881סבתי קבלה חינוך יהודי וידעה לקרוא
בעברית ,אבל ייתכן לא הבינה את הכתוב.
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בברכה ,ג'נט טל-אור
שבת שלום
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