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קו ִּמי אוֹ ִרי ִּכי ָבא אוֹ ֵר ְך ו ְּכבוֹ ד ה' ָעלַ יִ ְך זָ ָרח

ונאמר
ּ
אוֹ ר ָח ָד ׁש ַעל ִצ ּיוֹ ן ָּת ִאיר ,וְ נִ זְ ֶּכה כֻ ָלנ ּו ְמ ֵה ָרה לְ אוֹ רוֹ
לָ ֵכן ִה ֵ ּנה-יָ ִמים ָ ּב ִאים ,נְ ֻאם-ה'
וְ לֹא-יֵ ָא ֵמר עוֹ ד ַחי-ה',
ת-בנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם.
ֲא ֶׁשר ֶה ֱעלָ ה ֶא ְ ּ
ת-בנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ֵמ ֶא ֶרץ ָצפוֹ ן,
ם-חי-ה'ֲ ,א ֶׁשר ֶה ֱעלָ ה ֶא ְ ּ
ִּכי ִא ַ
יחם ָׁש ָּמה;
ו ִּמכּ ֹל ָה ֲא ָרצוֹ תֲ ,א ֶׁשר ִהדִּ ָ
ל-א ְד ָמ ָתםֲ ,א ֶׁשר נָ ַת ִּתי ,לַ ֲאבוֹ ָתם
וַ ֲה ִׁשב ִֹתיםַ ,ע ַ
ונאמר
בלשונות רבות מספור דיברנו
וזה את זה כמעט בכלל שלא הכרנו
ומקומות רבים מאוד עזבנו
ורק מקום אחד רצינו ואהבנו
וקוים בנו הכתוב ,שישוב ה' לציון ואתו נשוב
שנאמר
ׁשו ִּבי ֵאלַ יַ ,א ְּת ַ ּבת ֲאהו ָּבה ׁשו ִּבי ַא ְּת ,וַ ֲאנִ י ָא ׁשו ָּבה
ִה ֵ ּנה ִע ִּמי זֹאת אוֹ ת ְּכתו ָּבה ִּכי ְ ּבתוֹ ֵכ ְך ֶא ֵּתן ִמ ְׁש ָּכנִ י
יַ ֲעלָ ה יַ ֲעלָ ה בּ וֹ ִאי לְ גַ ִ ּני ֵהנֵ ץ ִר ּמוֹ ן ּ ָפ ְר ָחה ַ ּג ְפנִ י
ונתקבצנו מכל הגלויות – להיות כאן עם אחד
שנאמר
ש ָר ֵאל
יתי א ָֹתם לְ גוֹ י ֶא ָחד ָ ּב ָא ֶרץ ְ ּב ָה ֵרי יִ ְ ׂ
ש ִ
וְ ָע ִ ׂ
ו ֶּמלֶ ְך ֶא ָחד יִ ְהיֶ ה לְ כֻ ָ ּלם לְ ֶמלֶ ךְ
וְ לֹא יִ ְהי ּו עוֹ ד לִ ְׁשנֵ י גוֹ יִ ם וְ לֹא יֵ ָחצ ּו עוֹ ד לִ ְׁש ֵּתי ַמ ְמלָ כוֹ ת עוֹ ד
שנאמר
יחד  -כל הדרך,
יחד  -לא אחרת,
יד ביד נושיט לטוב
שעוד יבוא ,בוא יבוא
וּנְ ַט ְע ִּתים ַעל ַא ְד ָמ ָתם וְ לֹא יִ ָ ּנ ְת ׁש ּו עוֹ ד ֵמ ַעל ַא ְד ָמ ָתם
ֲא ֶׁשר נָ ַת ִּתי לָ ֶהם ָא ַמר ה' ֱאל ֹ ֶה ָ
יך.
שנאמר
כאן זה בית ,כאן זה לב
וְ אוֹ ָת ְך אני לא עוזב
ונאמר
לחיי העם הזה ,שכמה טוב שהוא כזה,
שהוא כזה!
סברי מרנן
עונים :לחיים
ָ ּברו ְּך ַא ָּתה ה' ֱאל ֹ ֵהינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ ם בּ וֹ ֵרא ּ ְפ ִרי ַה ָ ּג ֶפן:
חג עצמאות שמח!

