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למרות המודעות ההולכת והגוברת בשנים האחרונות - וביתר 

הגט  ומסורבות  העגונות  של  לגורלן   - החולפת  בשנה  שאת 

התופעה  אחדות,  עגונות  בהתרת  ההצלחה  וחרף  הן,  באשר 

עודנה מהלכת  גט  ומסורבות  עגונות  הימצאות  המצערת של 

ולמיגורה  לביטולה  עד  להתפלל  מאיתנו  ודורשת  בקרבנו 

כליל. 

ֵּגט“,  ּוְמסַֹרבֹות  ֲעגּונֹות  ְלַהָּתַרת   ֶׁשֵּבַר ”ִמי  התפילה  את 

האחרון.  בקיץ  חיברתי  בדפוס,  לראשונה  כאן  המתפרסמת 

העגונות  בהתרת  לסיוע  שמים  כלפי  עתירה  היא  התפילה 

התפילה  גיסא,  מחד  וממוסרותיהן.  מכבליהן  הגט  ומסורבות 

אינה מזכירה במפורש את המאמצים האנושיים שראוי שהציבור 

ינקוט לטובת העניין, אולם מאידך גיסא, מובן שהיא כלל אינה 

באה לבטלם או להפחית מערכם. נחוצה אפוא פעילות בשני 

המישורים בעת ובעונה אחת. באופן דומה גם תפילות למציאת 

הזיווג אינן כוללות את המוטיב של ההשתדלות שעל האדם 

התר אחר זיווגו לעשות, אלא מתמקדות בהיבט של הבקשה 

שהקב“ה ימציא לו את זיווגו הראוי. 

ְלַהָּתַרת ֲעגּונֹות ּוְמסַֹרבֹות ֵּגט“ מיוסדת על   תפילת ”ִמי ֶׁשֵּבַר

מגוון מקורות ויונקת מנוסחאות תפילה מוכרות. היא מיועדת 

בראש ובראשונה להיות נישאת בציבור בבתי הכנסת בשבת 

מתאים  מקום  כי  נראה  שבירך“.  ”מי  מתפילות  אחת  בתור 

המועד  צה“ל.  לחיילי  שבירך“  ”מי  לאחר  הוא  לאמירתה 

הראשי לנשיאתה אמור להיות השבת הקודמת ליום העגונה 

ראוי  זאת,  עם  אסתר.  בתענית  שנה  מדי  שחל  הבין-לאומי, 

לשאתה לעתים מזומנות יותר, וייתכן שיהיו קהילות שימצאו 

לנכון לאומרה מדי שבת מברכים, או אפילו מדי שבת בשבתו. 

תבנית התפילה דומה לזו של ”ְּתִפָּלה ַעל ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּנְרְצחּו 

ִביֵדי ְּבֵני זּוָגן“, שחיברתי בשנת 2001. 

הכותבת היא בעלת תואר דוקטור לפילוסופיה מן המחלקה לתלמוד 

בעיקרם  הנסבים  ועיונים  מחקרים  פרסמה  בר-אילן,  באוניברסיטת 

על היבטים שונים של האישה ביהדות, וכן חיברה שורת תפילות. 


  
   




 – ”ְוַיֲעזֹר ְוָיֵגן ְויֹוִׁשיַע ְלָכל ַהחֹוִסים ּבֹו“ (שחרית של שבת).         

 – ”הֹוִציָאה ִמַּמְסֵּגר ַנְפִׁשי ְלהֹודֹות ֶאת ְׁשֶמ ִּבי ַיְכִּתרּו ַצִּדיִקים ִּכי         
ִתְגמֹל ָעָלי“ (תהלים קמב, ז-ח). ועיינו ישעיהו מב, ז. 

 – ראו דברים ו, כג-כד.      
– תפילת ”עננו“, ירושלמי תעניות                 

פ“ב, ה“ב, סה, ע“ג. והשוו עם נוסח דומה בירושלמי ברכות פ“ד, ה“ג, ח, ע“א. 

 – ראו שמ“ב כ, ג.        
 – ראו ”סדר תעניות“, משנה תענית ב, ד.          

– ”ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ַּבֵּטל ַמְחְׁשבֹות ׂשֹוְנֵאינּו“.            
– ”ִהֵּנה ֲאִני ה‘ ֱאֵהי ָּכל ָּבָׂשר“ (ירמיה לב, כז).            

 – על משקל התפילה: ”ַאֵחינּו ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל.             
ַהְּנתּוִנים ַּבָצָרה ּוַבִׁשְבָיה... ַהָּמקֹום ְיַרֵחם ֲעֵליֶהם ְויֹוִציֵאם ִמָּצָרה ִלְרָוָחה ּוֵמֲאֵפָלה ְלאֹוָרה...“. 

ָקְדׁשו.  ִּבְמעֹון  ֱאִהים  ַאְלָמנֹות  ְוַדַּין  ְיתֹוִמים  ”ֲאִבי   –               
ֱאִהים מֹוִׁשיב ְיִחיִדים ַּבְיָתה מֹוִציא ֲאִסיִרים ַּבּכֹוָׁשרֹות“ (תהלים סח, ו-ז). ועיינו רד“ק 

לתהלים סח, ז: ”‘מוציא אסירים בכושרות‘ – אותם שהיו אסורים בשלשלאות של 

והשלשלאות“  הכבלים  הם   – ו‘כושרות‘   [...] מקשריהם  אותם  מוציא  הוא  ברזל, 

(מקראות גדולות, הכתר, מהדורת מ‘ כהן, רמת-גן תשס“ג, תהלים [א], עמ‘ 203). 

 – ראו י‘ לוין, ”כל המתיר עגונה אחת כאילו בנה           
אחת מחורבות ירושלים העליונה“, דיני ישראל כג (תשס“ה), עמ‘ 197-163.

 – עיינו איכה ג, מז.         


