
 



ְוַנְפִׁשי ָעַלי ֶאְׁשְּפָכה ֵאֶּלה ֶאְזְּכָרה   
 ִּכי ְבָלעּונּו ֵזִדים ְּכעּוָגה ְּבִלי ֲהפּוָכה:

 ֹזאת ְקָרַאְתנּו ְוִסַּפְרנּו ְּבִׁשּנּון  ְוָׁשַפְכנּו ֵלב ָׁשפּול ְוָאנּון: 
 ִמָּמרֹום ַהְסֵּכת ַּתֲחנּון  יי יי ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון: 



 

ַרָּבִָ֣תי ַבּגֹוִיָ֗ם ָשָרִ֙תי֙ ַּבְּמִדינָֹ֔ות  ֵאיָכָ֣ה ׀ ָיְׁשָבָ֣ה ָבָדָ֗ד ָהִעיר֙ ַרָּבִָ֣תי ָעָ֔ם ָהְיָתָ֖ה ְּכַאְלָמָנָ֑ה 
ס׃ )ס(   ָהְיָתָ֖ה ָלַמַֽ

ין־ָלָ֥ה ְמַנֵחָ֖ם ִמָּכל־ֹאֲהֶבָ֑יָה ָּכל־ֵרֶע֙יָה֙ ָּבְָ֣גדּו  ֱחָיָ֔ה ֵאַֽ ָבָ֔ה ָּבכֹ֨ו ִתְבֶּכֶּ֜ה ַּבַּלְָ֗יָלה ְוִדְמָעָתה֙ ַעָ֣ל ֶלַֽ
ים׃ )ס(   ָהָ֥יּו ָלָ֖ה ְלֹאְיִבַֽ

ְלָת֨ה ְיהּוָדָ֤ה ֵמֹעִ֙ני֙ ּוֵמֹרָ֣ב ֲעֹבָדָ֔ה ִהִ֚יא ָיְׁשָבָ֣ה ַבּגֹוִיָ֔ם לָ֥א ָמְצָאָ֖ה ָמנָֹ֑וַח ָּכל־ֹרְדֶפָ֥יָה  ָּגַֽ
ים׃ )ס(  ִהִשיגָּ֖וָה ֵּבָ֥ין ַהְּמָצִרַֽ

ֹוֵמִמָ֔ין ֹּכֲהֶנָ֖יָה ֶנֱאנָ  ִחָ֑ים ְּבתּולֶתָ֥יָה  ַדְרֵכ֨י ִציֶֹּ֜ון ֲאֵבלָֹ֗ות ִמְּבִלי֙ ָּבֵאָ֣י מֹוֵעָ֔ד ָּכל־ְׁשָעֶר֙יָה֙ ׁשַֽ
ה׃ )ס(  ּנּוגָֹ֖ות ְוִהָ֥יא ַמר־ָלַֽ

י־ְיהָוָ֥ה הֹוָגָ֖ה ַעָ֣ל ֹרב־ְּפָׁשֶעָ֑יָה עֹוָלֶלֶ֛יָה ָהְלכָּ֥ו ְׁשִבָ֖י ִלְפֵני־ָהיּ֨ו ָצֶרָ֤יָה ְלֹראׁש֙ ֹאְיֶבָ֣יָה ׁשָ  לָּ֔ו ִּכַֽ
ר׃ )ס(  ָצַֽ



י ַוֵיֵצָ֥א ִמַּבת־ִציָֹ֖ון ָּכל־ֲהָדָרָ֑ה ָהיָּ֣ו ָשֶרָ֗יָה ְּכַאָיִלים֙ לא־ָמְצאָּ֣ו ִמְרֶעָ֔ה ַוֵיְלכָּ֥ו ְבלא־ֹכַָ֖ח ִלְפֵנָ֥
ף׃ )ס(  רֹוֵדַֽ

ָ֗ם ְיֵמָ֤י ָעְנָיה֙ ּוְמרּוֶדָ֔יָה ֹּכִ֚ל ַמֲחֻמֶדָ֔יָה ֲאֶׁשָ֥ר ָהיָּ֖ו ִמָ֣יֵמי ֶקֶָ֑דם ִּבְנֹפֹ֧ל ַעָּמָ֣ה ּבְ  ְכָרָ֣ה ְירּוָׁשַלִ ַיד־ָזַֽ
ָה׃ )ס(  ָצָ֗ר ְוֵאָ֤ין עֹוֵזר֙ ָלָ֔ה ָראָּ֣וָה ָצִרָ֔ים ָשֲחקָּ֖ו ַעָ֥ל ִמְׁשַּבֶּתַֽ

 

ֲהִׁשיֵבנּו ְיהָוה ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה 
ַחֵדׁש ָיֵמינּו ְּכֶקֶדם

 



 



 

ֹוִציאּו ֶאת ַרִּבי ֲעִקיָבא ַלֲהִריָגה ְזַמן ְקִריַאת ְׁשַמע ָהָיה, ְוָהיּו סֹוְרִקים ֶאת  ְּבָׁשָעה ֶׁשה
ָׁשַמִים. ָאְמרּו לֹו ַּתְלִמיָדיו:  ְּבָשרֹו ְּבַמְסְרקֹות ֶׁשל ַּבְרֶזל, ְוָהָיה ְמַקֵּבל ָעָליו עֹול ַמְלכּות 

ִתי ִמְצַטֵער ַעל ָּפסּוק ֶזה ״ְּבָכל ַנְפְׁשָך״ ַרֵּבינּו, ַעד ָּכאן?! ָאַמר ָלֶהם: ּכׇּל ָיַמי ָהִיי
ֲאִפיּלּו נֹוֵטל ֶאת ִנְׁשָמְתָך. ָאַמְרִּתי: ָמַתי ָיֹבא ְלָיִדי ַוֲאַקְייֶמּנּו, ְוַעְכָׁשיו ֶׁשָּבא ְלָיִדי, לא 

ַּבת קֹול ֲאַקְייֶמּנּו? ָהָיה ַמֲאִריְך ְּב״ֶאָחד״, ַעד ֶׁשָיְצָתה ִנְׁשָמתֹו ְּב״ֶאָחד״ ָיְצָתה  
 ְוָאְמָרה: ״ַאְׁשֶריָך ַרִּבי ֲעִקיָבא ֶׁשָיְצָאה ִנְׁשָמְתָך ְּבֶאָחד״

 
ְוַנְפִׁשי ָעַלי ֶאְׁשְּפָכה ֵאֶּלה ֶאְזְּכָרה   

 ִּכי ְבָלעּונּו ֵזִדים ְּכעּוָגה ְּבִלי ֲהפּוָכה:
 ֹזאת ְקָרַאְתנּו ְוִסַּפְרנּו ְּבִׁשּנּון  ְוָׁשַפְכנּו ֵלב ָׁשפּול ְוָאנּון: 

 ִמָּמרֹום ַהְסֵּכת ַּתֲחנּון  יי יי ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון 
 

 
 



 ְּבָידֹו ַאְפִקיד רּוִחי ְּבֵעת ִאיָׁשן ְוָאִעיָרה 
 ְוִעם רּוִחי ְּגִוָיִתי ֲאֹדָני ִלי ְולא ִאיָרא

 

 



 



 



 

 
 ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכלֹו ֶגֶׁשר ַצר ְּמֹאד ְוָהִעיָקר לא ְלַפֵחד ְּכַלל

 



 

 



 



  

ַשֲחִקי ַשֲחִקי ַעל א
 ַהֲחלֹומֹות. 

 זּו ֲאִני ַהחֹוֵלם ָשח.  
 ַשֲחִקי ִּכי ָבָאָדם ַאֲאִמין. 
ִּני ַמֲאִמין ָּבְך:   ִּכי עֹוֶדַֽ

 
ְדרֹור ִּכי עֹוד ַנְפִׁשי ב

ֶפת.   ׁשֹוֶאַֽ
ֶגל־ָּפז.  יָה ְלֵעַֽ  לא ְמַכְרִּתַֽ
 ִּכי עֹוד ַאֲאִמין ַּגם ָּבָאָדם. 
ּוַח ָעז:    ַּגם ְּברּוחֹו. רַֽ

 

 



 



 ֵאִלי ֵאִלי ֶׁשלא ִיָּגֵמר ְלעֹוָלם 
ִים  ַהחֹול ְוַהָים  ִרְׁשרּוׁש ֶׁשל ַהַּמַֽ

ִים  ָהָאָדם ְּתִפַּלת  ְּבַרק ַהָּׁשַמַֽ

 



 



 




