קריאה שלישית:
ַטבַח ִמי ְליוֵֹנ֥י יְהוּ ִד֖ים
אַחר֑וֹן ָבּ֚הּ ֻה ְכ ְרע֣וּ ל ֶ ֔
ִשׂר ֵ
ָא֔ל ַבּ ְזּ ַמ֖ן ָה ֲ
נּתחוֹ ְל ָלה֙ ַעלַ -ע֣ם י ְ
שׁ ְ
ַהשּׁוֹאָ֗ה ֶ
ת-ה ֶה ְכ ֵר ַ֡ח ְבּ ִפ ְתרוֹן֩ ְבּ ָעיַ֨ת ָה ָע֧ם ַהיְּהוּ ִד֛י ְמ ֻח ַסּ֥ר
יח֨ה ֵמ ָח ָד֜שׁ ַבּ ֲעלִ֗יל ֶא ַ
ירוֹפּה :הוֹ ִכ ָ
ְבּ ֵא ָֽ
ָח֛ה
ַהמּוֹ ֶ ֖ל ֶדת וְ ָה ַע ְצ ָמא֑וּת ַעל-יְ ֵד֣י ִחדּ֔וּשׁ ַה ְמּדִיָנ֥ה ַהיְּהוּ ִד֖ית ְבּ ֶ ֥
ִשׂר ֵֽ
שׁ֨ר ִתּ ְפ ַתּ֧ח ִל ְרו ָ
א ֶרץ י ְ
ָאלֲ :א ֶ
֕וֹך
ֶא ַ
שׁלֻ -א ָמּה֙ ְ
ת-שׁ ֲע ֵר֥י ַהמּוֹ ֶל֖ ֶדת ְל ָכ֣ל יְהוּ ִד֑י וְ ַת ֲענִיק֙ ָל ָע֣ם ַהיְּהוּ ִד֔י ַמ ֲע ָמ֤ד ֶ
שׁוַ֣ת ְז ֻכיּ֔וֹת ְבּת ְ
שׁ ַפּ ַ֖חת ָה ַע ִֽמּים.
ִמ ְ

ירוֹפּ֔ה וִיהוּ ֵד֖י ֲא ָרצ֣וֹת ֲא ֵחר֑וֹת
שִׁנּ ְצּ ָלה֩ ֵמ ַה ֶ ֨
טּבַח ַהָנּ֤אצִי ָהאָיֹם֙ ְבּ ֵא ָ
שׁ ֵא ִר֣ית ַה ְפּל ָ
ֵיט֗ה ֶ
ְ
בַֹּע
ִת ֖
ִשׂר ֵ
לֹ ָ
ֹשׁ֔י ְמנִי ָע֖ה וְ ַס ָכָּֽנה :וְלֹ ָ
ָא֔ל ַעל-אַ֣ף ָכּל-ק ִ
א-פּ ְסק֕וּ ל ְ
א-ח ְדל֤וּ ְל ַה ְע ִפּיל֙ ְל ֶא֣ ֶרץ י ְ
ְשׁ ִר֔ים ְבּמוֹ ֶל֖ ֶדת ַע ָֽמּם:
כוּת֑ם ְל ַחיֵּ֨י ָכּב֤וֹד ֵחרוּת֙ וַ ֲע ַמ֣ל י ָ
ֶאתְ -ז ָ

ת-מל֣וֹא ֶח ְלק֔וֹ ְל ַמ ֲא ַב֣ק ָה ֻאמּ֔וֹת
שִּׁניָּ֜ה ָתּ ַר֨ם ַהיִּשּׁ֤וּב ָה ִע ְב ִרי֙ ָבּאָ֔ ֶרץ ֶא ְ
ְבּ ִמ ְל ֶח ֶ֩מת֩ ָהעוֹ ָל֨ם ַה ְ
֖שׁע ַהָֽנּאצִי :וּ ְב ַד֣ם ַחיָּ ָל֔יו וּ ְב ַמ ֲא ַמצּ֖וֹ ַה ִמּ ְל ַח ְמ ִתּ֑י
שׁל֑וֹם ֶ֛נ ֶגד כֹּח֥וֹת ָה ֶר ַ
שּׁוֹחר֖וֹת ֵחר֣וּת וְ ָ
ַה ֲ
ַסּ ֵד֣י ְבּ ִר֔ית ָה ֻאמּ֖וֹת ַה ְמּ ֻא ָח ֽדוֹת:
ת-ה ְזּכ֤וּת ְל ִה ָמּנוֹת֙ ִע ָ ֣
ָקנָה-ל֨וֹ ֶא ַ
ם-ה ַע ִמּ֔ים ְמי ְ

