
קּוִמי אֹוִרי ִכּי ָבא אֹוֵרְ� ּוְכבֹוד ה' ָעַלִיְ� ָזָרח

ונאמר
ה כ�ּלָנּו ְמֵהָרה ְלאֹורֹו

ִאיר, ְוִנְזּכֶ
 ַעל ִצּיֹו� ּתָ

אֹור ָחָדש�
�-ה'

ִאי�, ְנא�
ה-ָיִמי� ּבָ

ָלֵכ� ִהּנֵ
ְולֹא-ֵיָאֵמר עֹוד ַחי-ה',

ָרֵאל ֵמֶאֶר� ִמְצָרִי�. 
ר ֶהֱעָלה ֶאת-ּבְֵני ִיש ְ

ֲאש�ֶ
ָרֵאל ֵמֶאֶר� ָצפֹו�,

ר ֶהֱעָלה ֶאת-ּבְֵני ִיש ְ
ּכִי ִא�-ַחי-ה', ֲאש�ֶ

ה;
ּמָ

ר ִהּדִיָח� ש�ָ
ּוִמּכֹל ָהֲאָרצֹות, ֲאש�ֶ

י, ַלֲאבֹוָת�
ר ָנַתּתִ

בִֹתי�, ַעל-ַאְדָמָת�, ֲאש�ֶ
ַוֲהש�ִ

ונאמר
שונות רבות מספור דיברנו

בל
שלא הכרנו

וזה את זה כמעט בכלל 
ומקומות רבי� מאוד עזבנו

ורק מקו� אחד רצינו ואהבנו 

שוב
שוב ה' לציו� ואתו נ

שי
וקוי� בנו הכתוב, 

שנאמר
ּוָבה

ּוִבי ַאְתּ, ַוֲאִני ָאש�
ת ֲאהּוָבה ש�

ּוִבי ֵאַלי, ַאְתּ ַבּ
ש�

ָכִּני
תֹוֵכְ� ֶאֵתּ� ִמְש�

תּוָבה ִכּי ְבּ
י זֹאת אֹות ְכּ

ה ִעִמּ
ִהֵנּ

ְפִני
ְרָחה ַגּ

ַיֲעָלה ַיֲעָלה ּבֹוִאי ְלַגִנּי ֵהֵנ� ִרּמֹו� ָפּ
ונתקבצנו מכל הגלויות – להיות כא� ע� אחד

שנאמר
ָרֵאל

ָהֵרי ִיְש 
ָאֶר� ְבּ

ְוָעִש יִתי ֹאָת� ְלגֹוי ֶאָחד ָבּ
� ְלֶמֶלְ�

ּוֶמֶלְ� ֶאָחד ִיְהֶיה ְלכ�ָלּ
י ַמְמָלכֹות עֹוד

ֵתּ
ֵני גֹוִי� ְולֹא ֵיָחצּו עֹוד ִלְש�

ְולֹא ִיְהיּו עֹוד ִלְש�

שנאמר
 

יחד - כל הדר�,
יחד - לא אחרת,

שיט לטוב
יד ביד נו

שעוד יבוא, בוא יבוא

ּו עֹוד ֵמַעל ַאְדָמָת� 
ְתש�

י� ַעל ַאְדָמָת� ְולֹא ִיָנּ
ּוְנַטְעִתּ

 
י ָלֶה� ָאַמר ה' ֱאלֶֹהיָ�.

ר ָנַתִתּ
ֲאֶש�

שנאמר
כא� זה בית, כא� זה לב

ְואֹוָתְ� אני לא עוזב

ונאמר
שהוא כזה,

שכמה טוב 
לחיי הע� הזה, 

שהוא כזה! 

סברי מרנ�
עוני�: לחיי�

ֶפ�:
ִרי ַהָגּ

ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְ� ָהעֹוָל� ּבֹוֵרא ְפּ
רּוְ� ַאָתּ

ָבּ

שמח!
 חג עצמאות 

קידוש לבוקר יום העצמאות



מגילת 
עצמאות 

קריאה ראשונה

ִדיִנ�ית:  ִת֖ית ְוַהְמּ מּותֹ֣ו ָהרּוָחִנ֔ית ַהָדּ ָבה֙ ְדּ ְצּ ּ֤ה ע� הּוִד֑י ָבּ ָרֵא֔ל ָק֖� ָהָע֥� ַהְיּ ֶאֶ֣ר -ִיְש� ְבּ
֑י�  ִיּ ֖י� ּוְכָלל-ֱאנֹוִש� ִיּ ִמּ ְרּבּ֥ות ְלא� ָיַצ֛ר ִנְכֵסי-ַתּ ּ֥ה  ָבּ ֔ית  י֙ קֹוְמִמּ֣יּות ַמְמַלְכִתּ ּ֗ה ַח֤י ַחֵיּ ָבּ
כַֹ֣ח  ְגָל֧ה ָהָע֛� ֵמַאְרצֹ֖ו ְבּ ה� ְצִח�י: ְלַאַח֨ר ֶש� ָפִר֖י� ַהִנּ ּלֹ֔ו ֶאת-ֵסֶ֥פר ַהְסּ ֙ ְלעֹוָל֣� כ�ּ ְוהֹוִריש�
ּ֣וב  ְקָו֖ה ָלש� ֔ה ּוִמִתּ ִפָלּ זּוָר�יו: ְולֹא-ָחַד֣ל ִמְתּ ָכ֥ל ַאְרצֹ֖ות ְפּ ַמ֤ר ָלּה֙ ֱאמּוִנ֔י� ְבּ רֹ֑וַע ָש� ַהְזּ

ִדיִנ�ית: תֹוָכּ֔ה ֶאת-ֵחרּותֹ֖ו ַהְמּ ֣ש� ְבּ ְלַאְרצֹ֑ו ּוְלַחֵדּ

 קריאה שניה

ּוְלֵהָאֵח֔ז  ּ֣וב  ָלש� ָכל-ּדֹ֔ור  ְבּ הּוִדי�֙  ַהְיּ ָחְתרּ֤ו  ֶז֑ה  ֖י  ּוָמָסְרִתּ ִהיְסטֹ֥וִרי  ר  ֶקֶ֛ש� ִמּתֹ֥וְ� 
ַוֲחלּוִצי�֩  ֲהמֹוִנ֑י�  ַבּ ְלַאְרָצ֖�  ֥בּו  ָש� ָהַאֲ֣חרֹוִנ֔י�  ּוַבּדֹורֹות֙  יָק�ה:  ָהַעִתּ  �֖ מֹוַלְדָתּ ְבּ
ְוָעִר�י�:  ָפִר֖י�  ְכּ נּ֥ו  ָבּ ָהִעְבִר֔ית  ָפָת֣�  ְש� ֶהֱחיּו֙  ּמֹ֗ות  ְנַש� ִהְפִר֣יחּו  ֜י�  ּוְמִגִנּ יִל֨י�  ַמְעִפּ
לֹ֖ו� ּוֵמֵג֥� ַעל ַעְצמ�ֹו:  ֹוֵח֥ר ָש� קֹ֖ו ְוַתְרּבּותֹ֑ו ש� ֕יט ַעל-ִמְש� ִלּ � ֵד֣ל ְוהֹוֵלְ֔� ַהַשּ ּוב֙ ָגּ ְוֵהִק֤ימּו ִיּש�

�ית: ֹ֔ו ְלַעְצָמאּ֖ות ַמְמַלְכִתּ ֣א ַנְפש� ֵב֣י ָהָאֶ֑ר  ְונֹוֵש� ְדָמ֔ה ְלָכ֖ל ּתֹוָש� ֣ת ַהִקּ ְרַכּ ֵמִביא֙ ִבּ

ֲחזֹ֛ו�  ֨ל הֹוֵג֥ה  ֶש� ְקִ֠ריָאתֹ֠ו  ּיֹוִנ֗י ְלקֹ֣ול  ַהִצּ ֶר֣ס  ַהּקֹוְנְגּ ׀  ֣ס  ֵנּ ִנְתַכּ ְרָנ֜"ז (1897)  ַתּ ַנ֨ת  ְש� ִבּ  
ִלְתקּוָמ֥ה  הּוִד֔י  ַהְיּ ָהָע֣�  ְזכּות֙  ַע֤ל  ְוִהְכִר֕יז  ֶהְ֑רְצל  יאֹ֣ודֹור  ֵתּ הּוִד֖ית  ַהְיּ ִדיָנ֥ה  ַהְמּ

ַאְרצֹו: ֖ית ְבּ ִמּ ְלא�

ַב֣ע  ֣ע ֵמאֹות֘ ּוְש� ַש� ר ֶאֶ֘ל¢֘ ְתּ נֹוֶבְ֗מֶבּ ֣י"ת ְבּ ְ֜לפּור ִמּיֹ֧ו� ֵבּ ַהְצָהַר֨ת ַבּ ָרה֩ ְבּ ְכּ  ְזכּות-זֹ֣ו ה�
י  ִ֔מּ י�-ְלא� ֶ֨ק¢֙ ֵבּ ָח֤ד ֹתּ ְמי� ר-ָנַת֨� ִבּ ֔י� ֲאֶש� ִמּ א� ַ֙ע�֙ ֶחֶ֣בר ַהְלּ ט֙ ִמַטּ ַמְנָדּ ָר֗ה ְבּ � ְשּ ֵרה֒ ְוא� ֶעְש�
הּוִד֔י  ַהְיּ ָהָע֣�  ְוִלְזכּות֙  ָרֵא֑ל  ֶאֶר -ִיְש� ְלֵב֖י�  הּוִד֔י  ַהְיּ ָהָע֣�  י�֙  ֵבּ ֶש� ַהִהיְסטֹ֔וִרי  ר֙  ֶ֙ש� ַלֶקּ

�י: ִמּ א� יתֹ֖ו ַהְלּ ְלָהִק֣י� ֵמָחָד֔ש� ֶאת-ֵבּ

קריאה שלישית

ִמיְליֹוֵנ֥י  ַלֶטַ֔בח  ְכְרעּ֣ו  ה� ּ֚ה  ָבּ ָהַאֲחרֹ֑ו�  ַמ֖�  ְזּ ַבּ ָרֵא֔ל  ִיְש� ַעל-ַע֣�  ּנְתחֹוְלָלה֙  ֶש� ֹוָא֗ה  ַהּש�
ָהָע֧�  ָעַי֨ת  ְבּ ִפְתרֹו�֩  ְבּ ֶאת-ַהֶהְכֵרַ֡ח  ֲעִל֗יל  ַבּ ֵמָחָד֜ש�  הֹוִכיָח֨ה  �ה:  ֵאירֹוָפּ ְבּ ְיהּוִד֖י� 
ֶאֶ֥ר   ְבּ הּוִד֖ית  ַהְיּ ִדיָנ֥ה  ַהְמּ ִחּדּ֔וש�  ַעל-ְיֵד֣י  ְוָהַעְצָמאּ֑ות  ַהּמֹוֶלֶ֖דת  ֥ר  ַסּ ְמח� הּוִד֛י  ַהְיּ
ָלָע֣�  ְוַתֲעִניק֙  ְיהּוִד֑י  ְלָכ֣ל  ַהּמֹוֶלֶ֖דת  ֲעֵר֥י  ֶאת-ַש� ִלְרָוָח֛ה  ֧ח  ְפַתּ ִתּ ֨ר  ֲאֶש� ָרֵא�ל:  ִיְש�

�י�. ַ֖חת ָהַעִמּ ַפּ תֹ֕וְ� ִמְש� ּיֹ֔ות ְבּ ַו֣ת ְזכ� ה֙ ְש� ָמּ ל- א� הּוִד֔י ַמֲעָמ֤ד ֶש� ַהְיּ

ֲאָרצֹ֣ות  ִויהּוֵד֖י  ֔ה  ֵאירֹוָפּ ְבּ ָהָאיֹ�֙  ֤אִצי  ַהָנּ ַ֨בח  ֵמַהֶטּ ָלה֩  ְצּ ִנּ ֶש� ֵליָט֗ה  ַהְפּ ֵאִר֣ית  ְש�  
ָנ�ה: ְולֹא- ֔י ְמִניָע֖ה ְוַסָכּ ל-קִֹש� ָרֵא֔ל ַעל-ַא֣¢ ָכּ יל֙ ְלֶאֶ֣ר  ִיְש� ֲאֵחרֹ֑ות לֹא-ָחְדלּ֤ו ְלַהְעִפּ

:�� מֹוֶלֶ֖דת ַעָמּ ִר֔י� ְבּ בֹ֤וד ֵחרּות֙ ַוֲעַמ֣ל ְיָש� ֨י ָכּ ַ֖ע ֶאת-ְזכּוָת֑� ְלַחֵיּ ְסקּ֕ו ִלְתבֹּ ָפּ

ָאֶ֔ר  ֶאת-ְמלֹ֣וא ֶחְלקֹ֔ו ְלַמֲאַב֣ק  ּ֤וב ָהִעְבִרי֙ ָבּ ּש� ַר֨� ַהִיּ ֜ה ָתּ ִנָיּ � ִמְלֶחֶ֩מת֩ ָהעֹוָל֨� ַהְשּ  ְבּ
ָל֔יו ּוְבַמֲאַמּצֹ֖ו  �אִצי: ּוְבַד֣� ַחָיּ ע ַהָנּ חֹ֥ות ָהֶרַ֖ש� לֹ֑ו� ֶנֶ֛גד כֹּ ֹוֲחרֹ֖ות ֵחרּ֣ות ְוָש� ּמֹ֔ות ַהּש� ָהא�
ּמֹ֖ות  ָהא� ִר֔ית  ְבּ ֵד֣י  ְמַיְסּ ֔י�  ִע�-ָהַ֣עִמּ נֹות֙  ְלִהָמּ כּ֤ות  ֶאת-ַהְזּ ָקָנה-לֹ֨ו  ֑י  ְלַחְמִתּ ַהִמּ

ָחד�ֹות: א� ַהְמּ

 קריאה רביעית

ֲעֶצֶ֛רת  ָל֧ה  ִקְבּ ַ֔בע  ָוֶש� ִע֣י�  ַאְרָבּ ֵמאֹות֙  ֤ע  ַש� ְתּ ֶאֶ֨ל¢  ר  נֹוֶבְ֗מֶבּ ְבּ ָע֜ה  ְוִתְש� ִר֨י�  ֶעְש� ְבּ
ָרֵא�ל:  ִיְש� ֶאֶ֥ר   ְבּ ְיהּוִד֖ית  ְמִדיָנ֥ה  ֲהָקַמ֛ת  ֶ֕בת  ַחֶיּ ַהְמּ ַהְחָלָט֑ה  ָחדֹ֖ות  א� ַהְמּ ּמֹ֥ות  ָהא�
ָעִד֔י�  ָכל-ַהְצּ ְבּ ַעְצָמ�֙  ְבּ ֶלֱאֹח֤ז  ָרֵא֑ל  ִיְש� ֶאֶ֣ר   ֵב֖י  ּתֹוָש� ֵמֵא֥ת  ְבָע֔ה  ָתּ ָהֲעֶצֶ֣רת 
ְזכּות֙  ָחדֹ֔ות ִבּ א� ּמֹ֣ות ַהְמּ ל-ָהא� ָר֤ה זֹו֙ ֶש� ֣� ֵה֔� ְלִבּצּ֖וַע ַהַהְחָלָט�ה: ַהָכּ ִצָדּ י�֙ ְבּ ְדָרִש� ַהִנּ

ֶ֖נת ַלַהְפָקָע�ה: הּוִד֔י ְלָהִק֖י� ֶא֣ת ְמִדיָנתֹ֑ו ֵאיָנּ֥ה ִנֶתּ ָהָע֣� ַהְיּ

ַעְצמֹ֔ו  ּ֣ות  ְרש� ִבּ ָוַע֑� עֹוֵמד֙  ָכל-ַע֣�  ְכּ ִלְהיֹ֖ות  הּוִד֔י  ַהְיּ ל-ָהָע֣�  ֶש� ְבִעית֙  ַהִטּ ְזכּותֹ֤ו  זֹ֨ו 

ְמִדיָנתֹ֖ו ָהִרּבֹוִנ�ית: ִבּ

 כל הציבור:
נּוָע֖ה  ְוַהְתּ ָהִעְבִר֔י  ּ֣וב  ּש� ַהִיּ ְנִציֵגי֙  ָהָע֔�  מֹוֶעֶ֣צת  ַחְבֵרי֙  ָא֒נּו֒  ְ֣סנּו  ַנּ ִנְתַכּ לְִפיָכְ�֘ 
ְבִעית֙  ָרֵא�ל: ּוְבֹתֶ֗ק ְזכּוֵת֤נּו ַהִטּ ִריִט֔י ַע֖ל ֶאֶ֥ר� ִיְש� ֣ט ַהְבּ ְנָדּ יֹ֤ו� ִסּיּו�֙ ַהַמּ ּיֹוִנ֑ית ְבּ ַהִצּ
ַמְכִריִז֣י�  ָא֚נּו  ָחדֹ֑ות  א� ַהְמּ ּמֹ֖ות  ָהא� ֲעֶצֶ֥רת  ַהְחָלַט֛ת  ְוַעל-ְיסֹ֕וד  ְוַהִ֣היְסטֹ֔וִרית 

ָרֵא�ל: ָרֵא֑ל ִה֕יא ְמִדיַנ֖ת ִיְש� ֶאֶ֣ר� ִיְש� זֹ֔את ַע֧ל ֲהָקַמ֛ת ְמִדיָנ֥ה ְיהּוִד֖ית ְבּ ָבּ

 קריאה חמישית

ר֙  ִאָיּ ָו֤י"ו  ֔ת  ָבּ ַש� ְליֹ֣ו�  אֹ֚ור  ְ֑יָלה  ַהַלּ ֖ט  ְנָדּ ַהַמּ ִסּיּ֥ו�  ֵמֶרַ֛גע  ָהֵח֧ל  ֶש� קֹוְבִע֗י�  ׀  ָא֣נּו 
ַלֲהָקַמ֨ת  ְוַעד֩  מֹוֶנ�ה:  ּוְש� ִע֖י�  ַאְרָבּ ֵמאֹ֔ות  ֣ע  ַש� ְתּ ֶאֶ֨ל¢֙  ַמאי֙  ְבּ ֗ר  ָעָש� ֣ה  � ֲחִמָשּ ָש֔"ח  ָתּ
ַבע֙ ַעל-ְיֵד֨י  ָקּ ִתּ ֗ה ֶש� ָקּ ֶהְתֵא֣� ַלח� ִדיָנ֔ה ְבּ ל ַהְמּ ִדיִרי�֙ ֶש� ְבָחִר֤י� ְוַהְסּ ְלטֹונֹ֜ות ַהִנּ � ַהִשּ
ֵמאֹ֖ות  ֥ע  ַש� ְתּ ֶאֶ֛ל¢  ר  אֹוְקטֹ֔וֶבּ ְבּ ֵמֶאָח֣ד  ַחר֙  ְיא� לֹ֤א  ְבֶחֶ֔רת  ַהִנּ כֹוֶנֶ֨נת֙  ַהְמּ ָהֲאֵסָפ֤ה 
ּצּ֣וַע  �ית: ּומֹוַס֣ד ׀ ַהִבּ מֹוֶעֶ֥צת ְמִדיָנ֖ה ְזַמִנּ ְפַעל֙ מֹוֶעֶ֣צת ָהָע֔� ְכּ מֹוֶנ֑ה ִתּ ִע֣י� ּוְש� ַאְרָבּ
֥ר  ֲאֶש� הּוִד֑ית  ַהְיּ ִדיָנ֣ה  ל-ַהְמּ ֶש� ֖ית  ַמִנּ ַהְזּ ָל֥ה  ְמָש� ֶאת-ַהֶמּ ֛ה  ְיַהֶוּ ָהָע֔�  ִמְנֶהֶ֣לת  ּ֗ה  ָלּ ֶש�

ָרֵא�ל: ֥� ִיְש� � ֵשּ ֵר֖א ַבּ ָקּ ִתּ

 קריאה שישית

ּתּ֣וַח  ַעל-ִפּ קֹד֙  ְש� ִתּ ּיֹ֑ות  ל� ָגּ ּוְלִקּבּ֣ו   ְיהּוִד֖ית  ֥ה  ַלֲעִלָיּ תּוָח֛ה  ְפּ ֵה֧א  ְתּ ָרֵא֜ל  ִיְש� ְמִדיַנ֨ת 
לֹ֑ו�  � ֶ֣דק ְוַהָשּ ֶ֗תת ַע֛ל ְיסֹודֹ֥ות ַהֵחרּ֖ות ַהֶצּ ֶתּ ְש� ֵה֣א מ� ֶב�יה: ְתּ ל-ּתֹוָש� ָהָאֶ֔ר  ְלטֹוַב֖ת ָכּ
ְלָכ֣ל  מּור֙  ָגּ ּוְמִדיִנ֤י  ֶחְבָרִ֨תי  ּיֹ֜ות  ְזכ� ְויֹ֨ו�  ִש�  ֩� ַקֵיּ ְתּ ָרֵא�ל:  ִיְש� ל-ְנִביֵא֥י  ֶש� ֲחזֹוָנ֖�  ְלאֹ֥ור 
ְוַתְרּב�ּות:  ֹ֛ו� ִחּנּ֖וְ�  ֗ת ַמְצּפּ֧ו� ָלש� ָדּ ְבִט֕יַח ֹחֶ֣פש�  ָוִמ֑י� ַתּ ַ֣זע  ֶגּ ֖ת  ָדּ ֔ל  ִל֣י ֶהְבֵדּ ְבּ ֶאְזָרֶח֔יָה 
ְלֶעְקרֹ֣ונֹוֶת֔יָה  ֶנֱאָמָנה֙  ְוִתְהֶי֤ה  תֹ֑ות  ל-ַהָדּ ָכּ ֣ל  ֶש� ֖י�  דֹוִש� ַהְקּ קֹומֹ֥ות  ַעל-ַהְמּ ֹמ֛ר  ְש� ִתּ

ָחד�ֹות: א� ּמֹ֖ות ַהְמּ ֔ת ָהא� ֣ל ְמִגַלּ ֶש�

ּמֹ֤ות  ל-ָהא� ִציִג֜י� ֶש� ֗ה ִע� ַהּמֹוָסדֹ֨ות ְוַהְנּ ָלּ ע� ֣¢ ְפּ ֵתּ ֵהא-מּוָכָנ֣ה ׀ ְלַש� ָרֵא֜ל ְתּ ְמִדיַנ֨ת ִיְש�
ֶאֶ֥ל¢  ר  נֹוֶבְ֛מֶבּ ְבּ ָע֧ה  ְוִתְש� ִר֨י�  ֶעְש� ִמּיֹ֕ו�  ָהֲעֶצֶ֔רת  ַהְחָלַט֣ת  ַמת֙  ַהְגָש� ְבּ ָחדֹות֙  א� ַהְמּ
ֶאֶר - ֥ל  ֶש� ִל֛ית  ְלָכּ ַהַכּ ָהַאְחדּ֧ות  ַלֲהָקַמ֗ת  ְוִתְפַע֕ל  ַ֑בע  ָוֶש� ִע֣י�  ַאְרָבּ ע-ֵמאֹ֖ות  ַש� ְתּ

ֵלמּוָת�ּה: ְש� ָרֵא֖ל ִבּ ִיְש�

 קריאה שביעית

ל֙ ֶאת- ִבְנַי֣� ְמִדיָנתֹ֑ו ּוְלַקֵבּ הּוִד֖י ְבּ ָחדֹ֔ות ָלֵת֥ת ָי֛ד ָלָע֥� ַהְיּ א� ּמֹ֣ות ַהְמּ ָא֤נּו קֹוְרִאי�֙ ָלא�
�י�: ַ֖חת ָהַעִמּ ַפּ ָרֵא֔ל ְלתֹ֕וְ� ִמְש� ְמִדיַנ֣ת ִיְש�

֔י� ִלְבֵני֙ ָהָע֣�  ֱעֶרֶ֤כת ָעֵל֨ינּו֙ ֶז֣ה ֳחָדִש� ִמ֜י� ַהֶנּ ֠תֹ֠וְ� ַהְתָקַפ֨ת ַהָדּ ֣� ְבּ  ָא֣נּו ׀ קֹוְרִא֗י� ַגּ
ִדיָנ�ה:  ַהְמּ ִבְנַי֥�  ְבּ ֶחְלָק֖�  ֥ל  ְוִלטֹּ לֹ֔ו�  ַעל-ָש� ֹמ֣ר  ִלְש� ָרֵא֑ל  ִיְש� ְמִדיַנ֣ת  ֵב֖י  ּתֹוָש� ָהַעְרִב֔י 
ָכל-מֹוְסדֹוֶת֥יָה  ְבּ ַמְתִאיָמ֔ה  ְנִציגּ֣ות  ְוַעל-ְיסֹוד֙  ָו֑ה  ְוָש� ְמֵלָא֣ה  ֶאְזָרחּ֖ות  ַעל-ְיסֹ֥וד 

בּוִע�י�: ֖י� ְוַהְקּ ִיּ ַמִנּ ַהְזּ

יֶה֑� ְוקֹוְרִא֣י�  ֵכנֹ֖ות ְוַעֵמּ � ִדינֹ֥ות ַהְשּ ֵכנּ֣ות טֹוָב֔ה ְלָכל-ַהְמּ לֹו�֙ ּוְש� יִט֤י� ַיד-ָש�  ָא֨נּו מֹוִש�
ְמִדיַנ֣ת  ַאְרצ�ֹו:  ְבּ ָהַעְצָמִא֖י  ָהִעְבִר֛י  ִע�-ָהָע֧�  ֲהָדִד֔ית  ְוֶעְזָר֣ה  ה֙  ָלּ ע� ְפּ ּתּ֤ו¢  ְלִש� ָלֶה֗� 

ּלֹו: יכֹ֖ו� כ�ּ ְזָר֥ח ַהִתּ ֔¢ ְלִקְדַמ֛ת ַהִמּ ָתּ ַמֲאָמ֣  ְמש�� ָרֵא֔ל מּוָכָנ֖ה ִלְתרֹ֣� ֶחְלָקּ֑ה ְבּ ִיְש�

 קריאה שמינית

֣ה  ֲעִלָיּ ַבּ ּ֖וב  ּש� ַהִיּ ְסִב֥יב  ֛ד  ְלִהְתַלֵכּ פּוצֹ֔ות  ַהְתּ ָכ֣ל  ְבּ הּוִדי֙  ַהְיּ ֶאל-ָהָע֤�  קֹוְרִא֗י�  ָא֣נּו 
֥ת  ַלּ ִלְגא� ַהּדֹורֹ֖ות  ִאיַפ֥ת  ְש� ַמ֛ת  ַהְגָש� ַע֥ל  דֹוָל֔ה  ַהְגּ ֲעָרָכ֣ה  ַמּ ַבּ ִליִמינֹו֙  ְוַלֲעֹמ֤ד  ּוְבִבְנָי֑� 

ָרֵא�ל: ִיְש�

ָיֵד֔נּו ְלֵעדּ֖ות ַעל-ַהְכָרָז֣ה זֹ֑ו  ֲחִתיַמ֣ת  ָרֵא֗ל ִהְננּ֤ו חֹוְתִמי�֙ ַבּ צּ֣ור ִיְש� חֹ֜ו� ְבּ ָטּ ִבּ  ִמּתֹ֨וְ� 
ַהּיֹ֤ו�  ל-ָאִב�יב:  ֵתּ ִע֖יר  ָבּ ַהּמֹוֶלֶ֔דת  ַאְדַמ֣ת  ַע֚ל  ֔ית  ַמִנּ ַהְזּ ִדיָנ֣ה  ַהְמּ מֹוֶעֶ֨צת֙  ֗ב  מֹוַש� ְבּ
ִע֥י�  ע-ֵמאֹ֖ות ַאְרָבּ ַש� ַמ֔אי ֶאֶ֥ל¢ ְתּ ר֙ ְבּ ָע֤ה ָעָש� ֑"ח ַאְרָבּ ָש� ֖ר ָתּ ֔ת ֵה֥"א ִאָיּ ָבּ ה֙ ֶעֶ֣רב ַש� ַהֶזּ

מֹוֶנ�ה: ּוְש�


