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ם  ל ָקָ֣ ָרא ֵ֜ ץ ִישְּ ֶאֶרֶ֨ ֹו ָהרּוָחִני֘ת  | בְּ מּותָ֣ ה דְּ ָבָ֞ ּה ֻעצְּ י ָבָ֣ הּוִדִ֗ ם ַהיְּ ָהָעָ֣

ר  ּה ָיַצַ֛ ית ָבָּ֥ ִתִּ֔ ַלכְּ ּות ַממְּ ִמיָ֣ ֙י קֹומְּ י ַחי  ּה ַחִ֗ ִדיִני֒ת ָבָ֣ ַהמְּ ית וְּ ַהָדִתָ֣

י ס  ֹו ֶאת-ִנכְּ הֹוִרי֙ש ָלעֹוָלָ֣ם ֻכלִּ֔ ל ֱאנֹוִשִי֑ים וְּ ָלָ֣ ֻאִמִי֖ים ּוכְּ ּות לְּ בָּ֥ -ַתרְּ

י׃ ִחִֽ ים ַהִנצְּ ָפִר֖ ֶפר ַהסְּ ָּ֥ ס 

ים  ר ָלַּ֛ה ֱאמּוִנ֖ ֹוַע ָשַמָּ֥ רִּ֔ ַח ַהזְּ כ ָ֣ צֹ֙ו בְּ ַארְּ ם מ  ה ָהָעָ֤ ָלֶ֨ ַאַח֩ר ֶשֻהגְּ לְּ

ָכל ֹו -בְּ צִּ֔ ַארְּ ּוב לְּ ה ָלשָ֣ ָוִּ֔ ִפָל֙ה ּוִמִתקְּ ל ִמתְּ א ָחַדִ֗ ל ָ֣ יו וְּ זּוָר֑ ֹות פְּ צָ֣ ַארְּ

ית׃ ִדיִנִֽ ֹו ַהמְּ רּותָּ֥ ת ח  ֖ ּה א  תֹוָכִּ֔ ש בְּ ָ֣ ַחד  ּולְּ

ָכל י֙ם בְּ הּוִד֙ ּו ַהיְּ רָ֤ ִתי ֶז֑ה ָחתְּ רְּ ֹוִרי ּוָמָס֖ טָּ֥ ֶשר ִהיסְּ ֹוְך ֶקַ֛ ֹור  -ִמתָּ֥ דִּ֔

בּו   ים ָשָ֣ ֹות ָהַאֲחרֹוִנִ֗ ה׃ ּוַבדֹורָ֣ ַעִתיָקִֽ ם ָהִֽ ָתָּ֥ מֹוַלדְּ ז בְּ ֖ ָאח  ה  ּוב ּולְּ ָלשָּ֥

ֹות  ַשמִּ֔ יחּו נְּ ִרָ֣ ים ִהפְּ י֙ם ּוָמִגִנִּ֔ ִפיִלֶ֨ ים ַמעְּ ָצ֘ם ַבֲהמֹוִני֒ם ַוֲחלּוִצָ֤ ַארְּ לְּ

ל   ָ֣ ּוב ָגד  ימּו ִישֵ֜ ִקֶ֨ ה  ים וְּ ָעִר֑ ים וְּ ָפִרָ֣ ית ָב֖נּו כְּ ִרִּ֔ ָפָת֙ם ָהִעבְּ ּו שְּ ֶהֱחיָ֤

יט ַעל ְך ַהַשִלָ֤ הֹול ִ֗ ֵ֣ן ַעל-וְּ ָ֣ ג  ר ָשלֹו֙ם ּומ  ָ֤ ֹו שֹוח  בּותִּ֔ ַתרְּ קֹ֙ו וְּ -ִמשְּ

ָכל ָמ֙ה לְּ ת ַהִקדְּ ַכָ֤ יא ִברְּ ִבִ֗ ֹו מ  מִּ֔ ֖שֹו  -ַעצְּ א ַנפְּ ָּ֥ נֹוש  ֶרץ וְּ י ָהָאִּ֔ ָ֣ ב  תֹושְּ

ית׃ ִתִֽ ַלכְּ ּות ַממְּ ָמאָּ֥ ַעצְּ לְּ



ָנִ֗  ַנָ֣ת ַתרְּ מֹוֶנָ֤ה"ִבשְּ ֶלף שְּ ֙ס -ז ֶאָ֣ ַכנ  ַבע ִנתְּ ים ָוֶשִּ֔ ִעָ֣ אֹו֙ת ִתשְּ מ 

ֹו ֶשל ִריָאתִ֗ ֹול קְּ קָ֣ י לְּ ס ַהִציֹוִנִּ֔ ֶרָ֣ גְּ ִדיָנָ֣ה -ַהקֹונְּ ה ֲחזֹו֙ן ַהמְּ הֹוֶגָ֤

יז ַעל ִרָ֣ ִהכְּ ל וְּ צְּ רְּ ֖אֹודֹור ֶה֑ ית ת  הּוִדִּ֔ י  -ַהיְּ הּוִדִּ֔ ּות ָהָע֙ם ַהיְּ כִ֗ זְּ

ֹו׃ צִֽ ַארְּ ית בְּ ֻאִמ֖ ה לְּ קּוָמָּ֥ ִלתְּ

י ָ֣ יֹוםִ֠ ב  פּור ִמִ֠ ת ַבלְִּּ֔ ָהַרָ֣ ַהצְּ ָר֙ה בְּ ֹו ֻהכְּ ּות זֵ֜ כֶ֨ ֶלף "זְּ ֶבר ֶאָ֤ מְּ נֹוֶבִ֗ ת בְּ

ַשע ע-תְּ ַבָ֣ אֹו֙ת ּושְּ ֶבר -מ  ַעם ֶחָ֣ ט ִמַט֖ ָדַ֛ ה ַבַמנְּ ָרָ֧ ֻאשְּ ה וְּ ִּ֔ ר  ֶעשְּ

ֹוִרי  טִּ֔ ֶש֙ר ַהִהיסְּ י ַלֶק֙ ֻאִמִ֗ ין־לְּ ֶקף ב  ד ת ָ֣ יָֻחִּ֔ ן ִבמְּ ים ֲאֶש֙ר ָנַתָ֣ ֻאִמ֑ ַהלְּ

י   הּוִדַ֛ ם ַהיְּ ּות ָהָעָ֧ כָ֞ ִלזְּ ל וְּ ָרא ִּ֔ ֶרץ ִישְּ י֙ן ֶאָ֣ ב  י לְּ הּוִדִ֗ ם ַהיְּ ָעָ֣ ין ָהִֽ ָ֧ ֶשב 

ש ֶאת ָחָד֖ ים מ  ָהִקָּ֥ י-לְּ ֻאִמִֽ ֹו ַהלְּ יתָּ֥ ׃ב 

ה ַעל ָלִ֗ חֹולְּ ה ֶשִנתְּ ּו -ַהשֹוָאָ֣ עֶ֨ רְּ ּה ֻהכְּ ֹון ָבִ֠ ן ָהַאֲחרִּ֔ ַמָ֣ ֙ל ַבזְּ ָרא  ם ִישְּ ַעָ֤

יָחה  י֒רֹוָפ֒ה הֹוִכָ֣ א  הּוִדי֘ם בְּ ֹוִנים יְּ יָ֣ ַבח ִמילְּ ת | ַלֶטֵ֜ יל ֶאֶ֚ ש ַבֲעִלִ֗ ָחָדָ֣ מ 

ֶד֙ת   ר ַהמֹוֶלֶ֨ ֻחַסָ֤ י מְּ הּוִדֵ֜ ם ַהיְּ ת ָהָעֶ֨ ָעַיָ֞ ֹון בְּ רִּ֔ ִפתְּ ַח בְּ ָ֣ ר  ַהֶהכְּ

ל  ֑ ָרא  ֶרץ ִישְּ ֶאָ֣ הּ֖וִדית בְּ ִדיָנָּ֥ה ַהיְּ ּוש ַהמְּ י ִחדַ֛ ָּ֥ ד  ּות ַעל־יְּ ָמאִּ֔ ַעצְּ ָהָ֣ וְּ

ר  ה ֶאת| ֲאֶשָ֣ ָוָחִ֗ ח ִלרְּ ַתָ֣ יק  -ִתפְּ ַתֲעִנִ֠ י וְִּ֠ הּוִדִּ֔ ל יְּ ָכָ֣ ֶד֙ת לְּ י ַהמֹוֶלֶ֨ ָ֤ ַשֲער 

ַוָ֣ת ד ֶשל ֻאָמ֙ה שְּ י ַמֲעָמָ֤ הּוִדֵ֜ ם ַהיְּ ַחת  -ָלָעֶ֨ ַפָּ֥ ֖תֹוְך ִמשְּ ֹות בְּ ֻכיִּ֔ זְּ

ים׃ ָהַעִמִֽ



ַב֩ח ַהָנָ֣אִצי  ַהֶט֩ ה מ  ָלִ֠ ִנצְּ ה ֶשִ֠ ָטֵ֜ ל  ית ַהפְּ ִרֶ֨ א  ֹוָפה  | שְּ ירִ֗ א  ם בְּ ָהָאי ָ֣

ל ַעל ָרא ִּ֔ ֶרץ ִישְּ ֶאָ֣ ִפי֙ל לְּ ַהעְּ ּו לְּ לִ֗ א ָחדְּ רֹו֒ת ל ָ֣ י ֲאָרצֹו֘ת ֲאח  ָ֣ -ִויהּוד 

ף ָכל ַע ֶאת-ַאָ֣ ב ָ֣ קּ֙ו ִלתְּ א ָפסְּ ל ָ֤ ַסָכָנ֑ה וְּ ה וְּ ִניָע֖ ִשי מְּ י  -ק ִּ֔ ָ֣ ַחי  ם לְּ כּוָתִּ֔ זְּ

ל ֕רּות ַוֲעַמָּ֥ ֹוד ח  ם׃-ָכבִּ֔ ֶדת ַעָמִֽ מֹוֶלָּ֥ ים בְּ ָשִר֖ יְּ

ֶר֙ץ ֶאת י ָבָא֙ ִרָ֤ ּוב ָהִעבְּ ה ָתַר֩ם ַהִישֶ֨ ִנָיִּ֔ ֶמת ָהעֹוָל֙ם ַהשְּ ֶחָ֤ ִמלְּ -בְּ

ֹוא לָ֣ ֵֶ֣גד  -מְּ ֹום ֶנָּ֥ ָשלִ֗ ת וְּ רּוָ֣ ֹות ח  ֹות ַהשֹוֲחרָ֧ ק ָהֻאמִּ֔ ַמֲאַבָ֣ ֹו לְּ קִּ֔ ֶחלְּ

י ָקָנה ִתִּ֔ ַחמְּ ֹו ַהִמלְּ ַמֲאַמצָ֣ ם ַחָיָלי֙ו ּובְּ ַדָ֤ ַשע ַהָנ֑אִצי ּובְּ חֹות ָהֶרָ֣ לֹ֙ו  -כ 

ֹות ִעם-ֶאת ִהָמנָ֧ ּות לְּ כִּ֔ ִרית-ַהזְּ י בְּ ֖ ד  ַיסְּ ים מְּ ֹות -ָהַעִמַ֛ ָהֻאמָּ֥

ֹות ֻאָחדִֽ ׃ַהמְּ

ַשע ֶלף תְּ ֶבר ֶאָּ֥ מְּ נֹוֶבַ֛ ה בְּ ָעָ֧ ִתשְּ ים וְּ ִרֶ֨ ֶעשְּ ַבע  -בְּ ים ָוֶש֑ ָבִעָ֣ ֖אֹות ַארְּ מ 

ת   ֶבת ֲהָקַמַ֛ ַחֶיָ֧ ה ַהמְּ ָלָטִ֗ ֻאָחדֹוִּ֔ת ַהחְּ מֹו֙ת ַהמְּ ֶרת ָהֻא֙ ה ֲעֶצָ֤ ָלֶ֨ ִקבְּ

י ב  ת תֹושְּ ֖ א  ה מ  ָעַ֛ ֶרת ָתבְּ ל׃ ָהֲעֶצָ֧ ִֽ ָרא  ֶרץ ִישְּ ֶאָּ֥ ית בְּ הּוִד֖ ִדיָנָּ֥ה יְּ -מְּ

ָכל ם בְּ ָמִּ֔ ַעצְּ ז בְּ ל ֶלֱאח ָ֣ ֑ ָרא  ֶרץ ִישְּ ם  -ֶאָ֣ ים ִמִצָדָּ֥ ָרִשַ֛ ים ַהִנדְּ ָעִדָ֧ ַהצְּ

ֹו ֶשל ה זִ֗ ה׃ ַהָכָרָ֣ ָלָטִֽ ּוַע ַהַהחְּ ִבצָּ֥ ם לְּ ֖ ּות  -ה  כַ֛ ֹות ִבזְּ ֻאָחדִּ֔ ָהֻאמֹו֙ת ַהמְּ

ים ֶאת ָהִקָ֣ י לְּ הּוִד֖ ם ַהיְּ ה׃-ָהָעָּ֥ ָקָעִֽ ַהפְּ ֶנת לְּ יָנָּּ֥ה ִנֶת֖ ִדיָנ֑תֹו א  מְּ



ית ֶשל ִע֖ ֹו ַהִטבְּ כּותָּ֥ ֹוִהי זְּ ָכל-זַ֛ יֹו֙ת כְּ י ִלהְּ הּוִד֑ ם ַהיְּ ם  -ָהָעָ֣ ם ָוָעִּ֔ ַעָ֣

ית׃ ִדיָנ֖תֹו ָהִרבֹוִנִֽ ֹו ִבמְּ מַ֛ ּות ַעצְּ שָּ֥ ד ִברְּ עֹומ ֶ֨

ִר֙י  ּוב ָהִעבְּ י ַהִישָ֤ ִציג ֶ֨ ם נְּ ֶצת ָהָעָ֡ י מֹוֶעָ֣ ָ֣ ר  נּו ַחבְּ נּו ָאִ֗ סְּ ַכַנֵ֜ ְך ִנתְּ ִפיָכֶ֨ לְּ

יִט֙י ַעל ִר֙ ט ַהבְּ ָדָ֤ ֹום ִסיּ֙ום ַהַמנְּ יִ֗ ית בְּ ה ַהִציֹוִנִּ֔ נּוָעָ֣ ַהתְּ ֶרץ  -וְּ ֶאָ֣

ַעל ֑טֹוִרית וְּ ַהִהיסְּ ִעית וְּ נּו ַהִטבְּ ֖ כּות  ֶקף זְּ ת ָּ֥ ל ּובְּ ָרא ִּ֔ ֹוד  -ִישְּ סִ֗ יְּ

את ַעל ים ָבז ִּ֔ ִריִזָ֣ נּ֙ו ַמכְּ ֹות ָא֙ ֻאָחדִּ֔ ת ָהֻאמֹו֙ת ַהמְּ ת ֲעֶצֶרָ֤ ָלַטֶ֨ -ַהחְּ

ל׃  ִֽ ָרא  ִדיַנָּ֥ת ִישְּ יא מְּ ל ִה֖ ָרא ִּ֔ ֶרץ ִישְּ ֶאָ֣ ית בְּ הּוִד֙ ִדיָנָ֤ה יְּ ת מְּ ֲהָקַמ֕

ֹום   יֶ֨ ֹור לְּ ָלה אִ֠ יְּ ט ַהַלִ֗ ָדָ֡ ם ַהַמנְּ ַגע ִסיּוָ֣ ֶרָ֣ ל מ  ים ֶשָהח ָ֞ ִעִ֗ נּו קֹובְּ ָאָ֣

ת וָ  ר ַתַשֵ֜ "ַשָבֵ֜ ה"֩ו ִאָי֙ ַשע-ח ֲחִמָשָ֤ ֶלף תְּ אי ֶאָ֣ ַמִּ֔ ֹות -ָעָש֙ר בְּ אָ֣ |  מ 

ים  ָחִרָ֣ טֹונֹו֩ת ַהִנבְּ ת ַהִשלְּ ד ַלֲהָקַמָ֡ ַעָ֞ ה וְּ מֹוֶנִ֗ ים ּושְּ ָבִעָ֣ ַארְּ

ִדיִרי֘ם  ֶשל ַהסְּ ה ֶשִתָקַב֩ע ַעל-וְּ ם ַלֻחָקִ֗ ָ֣ א  ֶהתְּ ִדיָנ֒ה בְּ י  -ַהמְּ ד ֶ֨ יְּ

ֶלף  ֹוֶבר ֶאָּ֥ טַ֛ אֹוקְּ ד בְּ ֶאָחָ֧ ר מ  ֻאַחִּ֔ א יְּ ֶרת ל ָ֣ ֶחִּ֔ ֶנ֙ת ַהִנבְּ כֹוֶנ֙ ה ַהמְּ ָפָ֤ ָהֲאס 

ַשע ָבִעים-תְּ ֖אֹות ַארְּ ת -מ  מֹוֶעֶצָ֣ ם כְּ ֶצת ָהָעֵ֜ ַעל֩ מֹוֶעֶ֨ מֹוֶנ֑ה ִתפְּ | ּושְּ

ה ֶאת ַהֶּוֶ֨ ם יְּ ֶלת ָהָעִ֗ ֶהָ֣ ּוַע ֶשָלּהֵ֜ ִמנְּ ית ּומֹוַס֩ד ַהִבצֶ֨ ַמִנִ֗ ִדיָנָ֣ה זְּ -מְּ

ַמִני֙ת ֶשל ה ַהזְּ ָשָלָ֤ ית ֲאֶשר-ַהֶממְּ הּוִדִּ֔ ִדיָנָ֣ה ַהיְּ ם -ַהמְּ ֖ א ַבש  ָּ֥ ִתָקר 

ל ִֽ ָרא  ׃ִישְּ



ֹות׃  ּוץ ָגֻליִֽ ִקבָּ֥ ית ּולְּ הּוִד֖ ה ַלֲעִלָיָּ֥ה יְּ תּוָחִּ֔ א פְּ ָ֣ ה  ל תְּ ֑ ָרא  ִדיַנָ֣ת ִישְּ מְּ

ד ַעל ק ֕ ת ָכל-ִתשְּ טֹוַב֖ ֶרץ לְּ ּוַח ָהָאַ֛ ָתָתה֒ -ִפתָ֧ ֘א ֻמשְּ ה  יָה׃ תְּ תֹוָשֶבִֽ

ֹור ֲחזֹוָנ֖ם ֶשל-ַעל אָּ֥ ֹום לְּ ַהָשלִּ֔ ֶד֙ק וְּ ּות ַהֶצ֙ רִ֗ סֹו֕דֹות ַהח  י  -יְּ ָּ֥ ִביא  נְּ

יָה   ָרֶח֑ ל ֶאזְּ ָכָ֣ י ָג֖מּור לְּ ִדיִנַ֛ י ּומְּ ָרִתָ֧ ֹות ֶחבְּ ֻכיִ֗ ֹון זְּ יָ֣ ם ִשוְּ ַקי ֕ ל׃ תְּ ִֽ ָרא  ִישְּ

֕פּון ָל֕שֹון ִח֖נּוְך  ת ַמצְּ ֶפ֒ש ָד֕ יַח֘ ח ֒ ִט֘ ין׃ ַתבְּ ֵַ֣זע ָוִמִֽ ת ֶג֖ ל ָד֕ ד ִּ֔ י ֶהבְּ ִלָ֣ בְּ

ר ַעל מ ַ֛ ּות׃ ִתשְּ בִֽ ַתרְּ ים ֶשל-וְּ דֹוִש֑ קֹו֖מֹות ַהקְּ ֹות׃  -ַהמְּ ל ַהָדתִֽ ָכ֖

יָה ֶשל רֹונֹוֶתַ֛ ֶעקְּ ה לְּ ֶיָ֣ה ֶנֱאָמָנִּ֔ ִתהְּ ֹות׃-וְּ ֻאָחדִֽ ִגַלָּ֥ת ָהֻא֖מֹות ַהמְּ מְּ

ה ִעם ֻעָלִ֗ ף פְּ ָ֣ ַשת  ה לְּ א מּוָכָנֵ֜ ה ֶ֨ ל תְּ ָרא ִּ֔ ִדיַנָ֣ת ִישְּ ֹות  -מְּ ַהמֹוָסדָ֤

ֶרת   ת ָהֲעֶצֵ֜ ָלַטֶ֨ ת ַהחְּ ָשַמִ֠ ַהגְּ ֹות בְִּ֠ ֻאָחדִּ֔ ֹות ַהמְּ ל ָהֻאמָ֣ ים ֶשֶ֚ ִציִג֙ ַהנְּ וְּ

ַשע ֶלף תְּ ֶבר ֶאָּ֥ מְּ נֹוֶבִּ֔ ה בְּ ָע֙ ִתשְּ ים וְּ ִרָ֤ ֹום ֶעשְּ ים  -ִמיִ֗ ָבִעָ֣ ֖אֹות ַארְּ מ 

ית ֶשל ָכִלַ֛ ּות ַהַכלְּ דָ֧ ת ָהַאחְּ ל ַלֲהָקַמִ֗ ַע֕ ִתפְּ ַבע וְּ ל  -ָוֶש֑ ֖ ָרא  ֶרץ ִישְּ ֶאָּ֥

ּה׃ מּוָתִֽ ל  ִבשְּ

ַיֵָ֣֣ן   ִבנְּ י בְּ הּוִד֖ ם ַהיְּ ת ָיַ֛ד ָלָעָּ֥ ָּ֥ ֹות ָלת  ֻאָחדִ֗ ֹות ַהמְּ ים ָלֻאמָ֣ ִאֵ֜ נּו קֹורְּ ָאֶ֨

ל ֶאת ַקב ֕ ִדיָנ֑תֹו ּולְּ ים׃-מְּ ַחת ָהַעִמִֽ ַפָּ֥ ֖תֹוְך ִמשְּ ל לְּ ַ֛ ָרא  ִדיַנָ֧ת ִישְּ מְּ



ינּו  ָ֣ ֶכת  ָעל  ים ַהֶנֱעֶרָ֣ ת ַהָדִמֵ֜ ָקַפֶ֨ ֹוְך ַהתְּ תִ֠ ם בְִּ֠ ים ַגָ֣ ִאָ֡ נּו קֹורְּ ֶזָ֣ה | ָאָ֣

ר ַעל מ ָ֣ ל֒  ִלשְּ ָרא  ִדיַנָ֣ת ִישְּ ֘י מְּ ב  י תֹושְּ ִבֵ֜ ם ָהַערְּ י ָהָעֶ֨ נ ֩ ים ִלבְּ -ֳחָדִשִ֗

ה ַעל ִדיָנִּ֔ ַיֵָ֣֣ן ַהמְּ ִבנְּ ָק֙ם בְּ ֹול ֶחלְּ ִלטָ֤ ֹום וְּ ה  -ַהָשלִּ֔ ָא֖ ל  ּות מְּ ָרחָּ֥ ֹוד ֶאזְּ סַ֛ יְּ

ַעל ָשָו֑ה וְּ ַמִנִי֖ים -וְּ יָה ַהזְּ דֹוֶתִּ֔ ל מֹוסְּ ָכָ֣ ה בְּ ִאיָמִּ֔ ּות ַמתְּ ִציגָ֣ סֹו֙ד נְּ יְּ

ים׃ בּוִעִֽ ַהקְּ וְּ

ָכל-ָאנּו ה לְּ ּות טֹוָבַ֛ נָּ֥ כ  ֹום ּושְּ ים ַיָ֣ד ָשלִ֗ ֖נֹות -מֹוִשיִטָ֞ כ  ֹות ַהשְּ ִדינָּ֥ ַהמְּ

ם   ם ָהָעָ֣ ית ִע֕ ה ֲהָדִדִּ֔ ָרָ֣ ֶעזְּ ֻעָל֙ה וְּ ּוף פְּ ִשתָ֤ ם לְּ ים ָלֶהִּ֔ ִאָ֣ קֹורְּ ן וְּ יֶה֑ ַעמ  וְּ

ָקּ֙ה   ם ֶחלְּ ר ָ֤ ה ִלתְּ ל מּוָכָנִ֗ ֑ ָרא  ִדיַנָ֣ת ִישְּ ֹו׃ מְּ צִֽ ַארְּ י בְּ ָמִא֖ י ָהַעצְּ ִרִּ֔ ָהִעבְּ

ֹו׃ ח ַהִתי֖כֹון ֻכלִֽ ָרָּ֥ ת ַהִמזְּ ַמ֕ ִקדְּ ף לְּ ֻשָתִּ֔ ץ מְּ ַמֲאָמָ֣ בְּ

ים ֶאל ִאִ֗ נּו קֹורְּ יב  -ָאָ֣ ִבָ֣ ֙ד סְּ ַלכ  ִהתְּ ֹות לְּ פּוצִּ֔ ל ַהתְּ ָכָ֣ הּוִד֙י בְּ ם ַהיְּ ָהָעָ֤

ה ַעל דֹוָלִּ֔ ה ַהגְּ ֹו ַבַמֲעָרָכָ֣ ד ִליִמינִּ֔ ַלֲעמ ָ֤ ָיֵ֑֣ן וְּ ּוב ָבֲעִלָי֖ה ּוַבִבנְּ -ַהִישִּ֔

ל׃ ִֽ ָרא  ֻאַלָּ֥ת ִישְּ ת ַהדֹו֖רֹות ִלגְּ ִאיַפָּ֥ ת שְּ ָשַמַ֛ ַהגְּ

נּו  ַ֛ ת ָיד  ים ַבֲחִתיַמָ֧ ִמַ֛ ּו חֹותְּ נָ֧ ל ִהנְּ ָרא ִ֗ ּור ִישְּ צָ֣ ֹון בְּ ֹוְך ִבָטחֵ֜ ִמתֶ֨

֖דּות ַעל ע  ל  -לְּ ית ַעֶ֚ ַמִנִ֗ ה ַהזְּ ִדיָנֵ֜ ֶצת ַהמְּ ב מֹוֶעֶ֨ מֹוָשָ֞ ָרָזָ֣ה ֑זֹו בְּ ַהכְּ

ה ֶעֶרב ֹום ַהֶזִּ֔ יב ַהיָ֣ ל־ָאִבִּ֔ יר ת  ֶד֙ת ָבִעָ֣ ת ַהמֹוֶלֶ֨ ַמָ֤ ת ה ֶ֨ -ַאדְּ א "ַשָבָ֞

ר ַתַשִ֗  ָבָעה"ִאָיֵ֜ ַשע-ח ַארְּ ֶלף תְּ אי ֶאָּ֥ ַמַ֛ ר בְּ ים  -ָעָשָ֧ ָבִעָּ֥ ֖אֹות ַארְּ מ 

ה׃ מֹוֶנִֽ ּושְּ


