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ֶרץ ֶאֶ֣ י -בְּ ּה ַחָּ֤ ית: ָבָּ֗ ִדיִנִֽ ַהמְּ ית וְּ ית ַהָדִתָ֖ ֹו ָהרּוָחִנֵ֔ מּותֶ֣ ָב֙ה דְּ ּה ֻעצְּ י ָבָּ֤ הּוִדִ֑ ם ַהיְּ ם ָהָעָ֥ ל ָקָ֖ ָרא ֵ֔ ִישְּ

י ס  ר ִנכְּ ּה ָיַצַ֛ ית ָבָ֥ ִתֵ֔ ַלכְּ יּות ַממְּ ִמֶ֣ ֙י קֹומְּ ָלל-ַחי  ים ּוכְּ ֻאִמִיָ֖ ּות לְּ בָ֥ עֹוָלֶ֣ -ַתרְּ הֹוִרי֙ש לְּ ים וְּ ם ֱאנֹוִשִיִ֑

ֹו ֶאת י:-ֻכלֵ֔ ִחִֽ ים ַהִנצְּ ָפִרָ֖ ֶפר ַהסְּ ָ֥   ס 

 

ר שֶ  ַאַחַ֨ ֹו בְּ לְּ צָ֖ ַארְּ ם מ  ה ָהָעַ֛ ָלָ֧ יו:ֻהגְּ זּוָרִֽ ֹות פְּ צָ֖ ל ַארְּ ָכָ֥ ים בְּ ר ָלּ֙ה ֱאמּוִנֵ֔ ֹוַע ָשַמָּ֤ רִ֑ ַח ַהזְּ ל א כ ֶ֣ -וְּ

ּה ֶאת תֹוָכֵ֔ ש בְּ ֶ֣ ַחד  ֹו ּולְּ צִ֑ ַארְּ ּוב לְּ ָוָ֖ה ָלשֶ֣ ה ּוִמִתקְּ ִפָלֵ֔ ל ִמתְּ ית:ח  -ָחַדֶ֣ ִדיִנִֽ ֹו ַהמְּ  רּותָ֖

ָכל הּוִדי֙ם בְּ ּו ַהיְּ רָּ֤ י ֶזִ֑ה ָחתְּ ִתָ֖ ֹוִרי ּוָמָסרְּ טָ֥ ֶשר ִהיסְּ ֹוְך ֶקַ֛ ֹור -ִמתָ֥ ם דֵ֔ ָתָ֖ מֹוַלדְּ ז בְּ ָאח ֵ֔ ה  ּוב ּולְּ ָלשֶ֣

ה ים ּומְּ  :ָהַעִתיָקִֽ ִפיִלַ֨ ים ַוֲחלּוִצי֩ם ַמעְּ ם ַבֲהמֹוִנִ֑ ָצָ֖ ַארְּ בּו לְּ ים ָשָ֥ ֲחרֹוִנֵ֔ ים ּוַבדֹורֹו֙ת ָהַאֶ֣ ִגִנִּ֜

ְך הֹול ֵ֔ ל וְּ ֶ֣ ימּו ִיּׁשּו֙ב ָגד  ִקָּ֤ ה  ים: וְּ ָעִרִֽ ים וְּ ָפִרָ֖ ּו כְּ ית ָבנָ֥ ִרֵ֔ ם ָהִעבְּ ָפָתֶ֣ ֹות ֶהֱחיּ֙ו שְּ ַשמָּ֗ יחּו נְּ ִרֶ֣  ִהפְּ

יט ַעל ל-ַהַּׁשִלִּ֕ ָכָ֖ ה לְּ ָמֵ֔ ת ַהִקדְּ ַכֶ֣ ִבי֙א ִברְּ ֹו:  מ  מִֽ ֵ֥ן ַעל ַעצְּ ָ֥ ג  ֹום ּומ  ר ָשלָ֖ ָ֥ ֹו שֹוח  בּותִ֑ ַתרְּ ֹו וְּ קָ֖  ִמשְּ

ֶרץ  י ָהָאִ֑ ֶ֣ ּותתֹוָשב  ָמאָ֖ ַעצְּ ֹו לְּ שֵ֔ א ַנפְּ ֶ֣ נֹוש  ית וְּ ִתִֽ ַלכְּ   :ַממְּ

 

ת תַ  ַנַ֨ ָ֥ 1897"ז )ָנִּ֜ רְּ ִבשְּ ל הֹוג  ֹו ֶשַ֨ ִריָאתְ֠ ֹול קְְּ֠ קֶ֣ י לְּ ס ַהִציֹוִנָּ֗ ֶרֶ֣ גְּ ֶ֣ס ׀ ַהקֹונְּ ַכנ  ִדיָנָ֥ה ( ִנתְּ ֹון ַהמְּ ה ֲחזַ֛

ל יז ַעָּ֤ ִרִּ֕ ִהכְּ ל וְּ צְּ רְּ ֹודֹור ֶהִ֑ יאֶ֣ ית ת  הּוִדָ֖ צֹו: ַהיְּ ַארְּ ית בְּ ֻאִמָ֖ ה לְּ קּוָמָ֥ י ִלתְּ הּוִדֵ֔ ם ַהיְּ כּו֙ת ָהָעֶ֣   זְּ



 

כּות ֶ֣ -זְּ ֹום ב  פּור ִמיָ֧ לְּ ת ַבִּ֜ ָהַרַ֨ ַהצְּ ָר֩ה בְּ ֹו ֻהכְּ ֒ה זֶ֣ ר  ע ֶעשְּ ַבֶ֣ אֹותֶ֘ ּושְּ ע מ  ַשֶ֣ ֶלףֶ֘ תְּ ֶבר ֶאֶ֘ מְּ נֹוֶבָּ֗ י"ת בְּ

ים ֲאֶשר ֻאִמֵ֔ ֶבר ַהלְּ ַע֙ם ֶחֶ֣ ָד֙ט ִמַט֙ ַמנְּ ה בְּ ָרָּ֗ ֻאּׁשְּ יןנָ -וְּ ֶק֙ף ב  ד ת ַ֨ יָֻחָּ֤ ן ִבמְּ ֶש֙ר -ַתַ֨ ִמי ַלֶק֙ ֻאֵ֔ לְּ

ין ֶאֶרץ ָ֖ ב  י לְּ הּוִדֵ֔ ם ַהיְּ י֙ן ָהָעֶ֣ ֹוִרי ֶשב  טֵ֔ ש -ַהִהיסְּ ָחָדֵ֔ ים מ  ָהִקֶ֣ י לְּ הּוִדֵ֔ ם ַהיְּ כּו֙ת ָהָעֶ֣ ִלזְּ ל וְּ ִ֑ ָרא  ִישְּ

י:-ֶאת ֻאִמִֽ ֹו ַהלְּ יתָ֖  ב 

 

ָל֙ה ַעל חֹולְּ ה ֶשנתְּ ל בַ -ַהּׁשֹוָאָּ֗ ָרא ֵ֔ ם ִישְּ יַעֶ֣ ָ֥ יֹונ  ַבח ִמילְּ ּו ַלֶטֵ֔ עֶ֣ רְּ ּה ֻהכְּ ֹון ָבָּ֚ ן ָהַאֲחרִ֑ ַמָ֖ ים  זְּ הּוִדָ֖ יְּ

יל ֶאת ש ַבֲעִלָּ֗ ָחָדִּ֜ ה מ  ה: הֹוִכיָחַ֨ ירֹוָפִֽ א  י -בְּ הּוִדַ֛ ם ַהיְּ ת ָהָעָ֧ ָעַיַ֨ רֹו֩ן בְּ ִפתְּ ַח בְּ ֵ֡ ר  ר  ַהֶהכְּ ֻחַסָ֥ מְּ

ּות ַעל ָמאִ֑ ָהַעצְּ ֶדת וְּ ִדיָנָ֥ה הַ -ַהמֹוֶלָ֖ ּוש ַהמְּ י ִחדֵ֔ ֶ֣ ד  ריְּ ל:  ֲאֶשַ֨ ִֽ ָרא  ֶרץ ִישְּ ֶאָ֥ ית בְּ הּוִדָ֖ ח  יְּ ַתָ֧ ִתפְּ

ה ֶאת ָוָחַ֛ ד ֶשל-ִלרְּ י ַמֲעָמָּ֤ הּוִדֵ֔ ם ַהיְּ ַתֲעִני֙ק ָלָעֶ֣ י וְּ הּוִדִ֑ ל יְּ ָכֶ֣ ֶדת לְּ י ַהמֹוֶלָ֖ ָ֥ ַוֶ֣ת  -ַשֲער  ֻאָמ֙ה שְּ

ֹות  ֻכיֵ֔ יםזְּ ַחת ָהַעִמִֽ ַפָ֖ ֹוְך ִמשְּ תִּ֕   .בְּ

ָלה֩  ה ֶשִנצְּ יָטָּ֗ ל  ית ַהפְּ ִרֶ֣ א  ֹות ל א שְּ רִ֑ ֹות ֲאח  י ֲאָרצֶ֣ ָ֖ ה ִויהּוד  ירֹוָפֵ֔ א  ֙ם בְּ אִצי ָהָאי  ַבח ַהָנָּ֤ ַהֶטַ֨ -מ 

ל ַעל ָרא ֵ֔ ֶרץ ִישְּ ֶאֶ֣ ִפי֙ל לְּ ַהעְּ ּו לְּ לָּ֤ ף ָכל-ָחדְּ ל א-ַאֶ֣ ה:  וְּ ַסָכָנִֽ ה וְּ ִניָעָ֖ י מְּ ִשֵ֔ ַע ֶאת-ק  ב ָ֖ ּו ִלתְּ קִּ֕ -ָפסְּ

ָשִרֵ֔  ל יְּ רּו֙ת ַוֲעַמֶ֣ ֹוד ח  י ָכבָּ֤ ַחי ַ֨ ם לְּ כּוָתִ֑ ם:זְּ ֶדת ַעָמִֽ מֹוֶלָ֖   ים בְּ

ֶרץ ֶאת ִר֙י ָבָאֵ֔ ּוב ָהִעבְּ ם ַהִיּׁשָּ֤ ה ָתַרַ֨ ִנָיִּ֜ ם ַהּׁשְּ ֶמ֩ת ָהעֹוָלַ֨ ֶח֩ ִמלְּ ֹות -בְּ ק ָהֻאמֵ֔ ַמֲאַבֶ֣ ֹו לְּ קֵ֔ ֹוא ֶחלְּ לֶ֣ מְּ

ַמֲאַמצָ֖  יו ּובְּ ם ַחָיָלֵ֔ ַדֶ֣ אִצי:  ּובְּ ַשע ַהָנִֽ ֹות ָהֶרָ֖ חָ֥ ֵֶ֥גד כ  ֹום ֶנַ֛ ָשלִ֑ ּות וְּ רֶ֣ ֹות ח  י ֹו ַהּׁשֹוֲחרָ֖ ִתִ֑ ַחמְּ ַהִמלְּ

ֹו-ָקָנה ִהָמנֹו֙ת ִעם-ֶאת לַ֨ ּות לְּ כָּ֤ ֹות:-ַהזְּ ֻאָחדִֽ ֹות ַהמְּ ית ָהֻאמָ֖ ִרֵ֔ י בְּ ֶ֣ ד  ַיסְּ ים מְּ ַעִמֵ֔   ָהֶ֣

 

ֶלף תְּ  ֶבר ֶאַ֨ מְּ נֹוֶבָּ֗ ה בְּ ָעִּ֜ ִתשְּ ים וְּ ִרַ֨ ֶעשְּ ים וָ בְּ ָבִעֶ֣ אֹו֙ת ַארְּ ע מ  ֹות ַשָּ֤ ֶרת ָהֻאמָ֥ ה ֲעֶצַ֛ ָלָ֧ ַבע ִקבְּ ֶשֵ֔

ֻאָחדָ֖  ה ַהמְּ ָעֵ֔ ֶרת ָתבְּ ל: ָהֲעֶצֶ֣ ִֽ ָרא  ֶרץ ִישְּ ֶאָ֥ ית בְּ הּוִדָ֖ ִדיָנָ֥ה יְּ ת מְּ ֶבת ֲהָקַמַ֛ ַחֶיִּ֕ ה ַהמְּ ָלָטִ֑ ֹות ַהחְּ

ָכל ָמ֙ם בְּ ַעצְּ ז בְּ ל ֶלֱאח ָּ֤ ִ֑ ָרא  ֶרץ ִישְּ י ֶאֶ֣ ָ֖ ת תֹוָשב  ָ֥ א  ּוַע -מ  ִבצָ֖ ם לְּ ם ה ֵ֔ ִצָדֶ֣ ָרִשי֙ם בְּ ים ַהִנדְּ ָעִדֵ֔ ַהצְּ

ה זֹ֙ו  ה: ַהָכָרָּ֤ ָלָטִֽ ים -ֶשלַהַהחְּ ָהִקָ֖ י לְּ הּוִדֵ֔ ם ַהיְּ כּו֙ת ָהָעֶ֣ ֹות ִבזְּ ֻאָחדֵ֔ ֹות ַהמְּ ֹו ֶאֶ֣ ָהֻאמֶ֣ ִדיָנתִ֑ ת מְּ

ה: ָקָעִֽ ֶנת ַלַהפְּ יָנָּ֥ה ִנֶתָ֖   א 



 

ִעי֙ת ֶשל ֹו ַהִטבְּ כּותָּ֤ ֹו זְּ ם ַהיְּ -זַ֨ ָכלָהָעֶ֣ ֹות כְּ יָ֖ י ִלהְּ ם וָ -הּוִדֵ֔ ם עַעֶ֣ ֹו ַעִ֑ ִדיָנתָ֖ ֹו ִבמְּ מֵ֔ ּות ַעצְּ שֶ֣ ֙ד ִברְּ ֹומ 

ית:  ָהִרבֹוִנִֽ

 

ה נּוָעָ֖ ַהתְּ י וְּ ִרֵ֔ ּוב ָהִעבְּ ֙י ַהִיּׁשֶ֣ ִציג  ם נְּ ֶצת ָהָעֵ֔ ֙י מֹוֶעֶ֣ ר  נּ֒ו ַחבְּ נּו ָא֒ ַכַנֶ֣סְּ ִפיָכְךֶ֘ ִנתְּ ֹום  לְּ יָּ֤ ית בְּ ַהִציֹוִנִ֑

ל: ּובְּ  ִֽ ָרא  ֶרץ ִישְּ ל ֶאָ֥ י ַעָ֖ ִריִטֵ֔ ט ַהבְּ ָדֶ֣ ִעית֙ ִסיּו֙ם ַהַמנְּ נּו ַהִטבְּ ָּ֤ כּות  ֶקף זְּ ַעל ת ָּ֗ ֹוִרית וְּ טֵ֔ ִהיסְּ ַהֶ֣ -וְּ

ֹות  ֻאָחדִ֑ ֹות ַהמְּ ֶרת ָהֻאמָ֖ ת ֲעֶצָ֥ ָלַטַ֛ ֹוד ַהחְּ סִּ֕ נּויְּ את ָאָּ֚ ים ָבז ֵ֔ ִריִזֶ֣ ית  ַמכְּ הּוִדָ֖ ִדיָנָ֥ה יְּ ת מְּ ל ֲהָקַמַ֛ ַעָ֧

ל  ִ֑ ָרא  ֶרץ ִישְּ ֶאֶ֣ לבְּ ִֽ ָרא  ִדיַנָ֖ת ִישְּ יא מְּ   :ִהִּ֕

 

ים ֶשהָ  ִעָּ֗ נּו ׀ קֹובְּ ָ֧ ָאֶ֣ ת ָוָּ֤י"ו ִאָי֙ר תָ ח  ֹום ַשָבֵ֔ יֶ֣ ֹור לְּ ָלה אָּ֚ יְּ ט ַהַלִ֑ ָדָ֖ ּום ַהַמנְּ ַגע ִסיָ֥ ֶרַ֛ "ח ָשֵ֔ ל מ 

ֹות ָשָּ֗ ה עָ ָּׁשֶ֣ ִמ חֲ  טֹונִּ֜ ת ַהִּׁשלְּ ַע֩ד ַלֲהָקַמַ֨ ה: וְּ מֹוֶנִֽ ים ּושְּ ָבִעָ֖ ֹות ַארְּ אֵ֔ ע מ  ַשֶ֣ ֶל֙ף תְּ ַמא֙י ֶאַ֨ ר בְּ

ה  ִדיָנֵ֔ ִדיִרי֙ם ֶשל ַהמְּ ַהסְּ ים וְּ ָחִרָּ֤ ה ֶשִתָקַב֙ע ַעלַהִנבְּ ם ַלֻחָקָּ֗ ֶ֣ א  ֶהתְּ ֶנ֙ת -בְּ כֹוֶנַ֨ ה ַהמְּ ָפָּ֤ י ָהֲאס  ד ַ֨ יְּ

אֶ  ֻאַח֙ר מ  א יְּ ֶרת ל ָּ֤ ֶחֵ֔ ַע֙ל ָחֶ֣ ַהִנבְּ מֹוֶנִ֑ה ִתפְּ ים ּושְּ ָבִעֶ֣ ֹות ַארְּ אָ֖ ע מ  ַשָ֥ ֶלף תְּ ֹוֶבר ֶאַ֛ טֵ֔ אֹוקְּ ד בְּ

ד ׀ ַהבִ  ית: ּומֹוַסֶ֣ ַמִנִֽ ִדיָנָ֖ה זְּ ֶצת מְּ מֹוֶעָ֥ ם כְּ ֶצת ָהָעֵ֔ ַהֶּוַ֛ה ֶאתמֹוֶעֶ֣ ם יְּ ֶלת ָהָעֵ֔ ֶהֶ֣ ּה ִמנְּ ּוַע ֶשָלָּ֗ -צֶ֣

ית ֶשל ַמִנָ֖ ה ַהזְּ ָשָלָ֥ ל:-ַהֶממְּ ִֽ ָרא  ם ִישְּ ָ֥ א ַבּׁש  ָ֖ ר ִתָקר  ית ֲאֶשָ֥ הּוִדִ֑ ִדיָנֶ֣ה ַהיְּ  ַהמְּ

 

֙ד עַ  ק  ֹות ִתשְּ ּוץ ָגֻליִ֑ ִקבֶ֣ ית ּולְּ הּוִדָ֖ ה ַלֲעִלָיָ֥ה יְּ תּוָחַ֛ א פְּ ָ֧ ה  ל תְּ ָרא ִּ֜ ת ִישְּ ִדיַנַ֨ ֶרץ -למְּ ּוַח ָהָאֵ֔ ִפתֶ֣

ת ָכל טֹוַבָ֖ ֶתָּ֗ -לְּ א ֻמשְּ ֶ֣ ה  יה: תְּ ֹור ֲחזֹוָנָ֖ם תֹוָשֶבִֽ אָ֥ ֹום לְּ ַהָּׁשלִ֑ ֶדק וְּ ּות ַהֶצֶ֣ רָ֖ ֹות ַהח  סֹודָ֥ ל יְּ ֶתת ַעַ֛

יָה בְּ -ֶשל ָרֶחֵ֔ ל ֶאזְּ ָכֶ֣ י ָגמּו֙ר לְּ ִדיִנָּ֤ ִתי ּומְּ ָרַ֨ ֹות ֶחבְּ ֻכיִּ֜ ֹון זְּ יַ֨ ֩ם ִשוְּ ַקי  ל: תְּ ִֽ ָרא  י ִישְּ ָ֥ ִביא  ת נְּ ל ָדָ֖ ד ֵ֔ י ֶהבְּ ִלֶ֣

ֵַ֥זע וָ  יַח ֶגֶ֣ ִטִּ֕ ין ַתבְּ ּותִמִ֑ בִֽ ַתרְּ ּוְך וְּ ֹון ִחנָ֖ ּון ָלשַ֛ פָ֧ ת ַמצְּ ֶפש ָדָּ֗ ר ַעל :ח ֶ֣ מ ַ֛ ֹות -ִתשְּ קֹומָ֥ ַהמְּ

ים  דֹוִשָ֖ ל כָ ַהקְּ יָה -לֶשֶ֣ ֹונֹוֶתֵ֔ רֶ֣ ֶעקְּ ֶיָּ֤ה ֶנֱאָמָנ֙ה לְּ ִתהְּ ֹות וְּ ל ַהָדתִ֑ ֹותֶשֶ֣ ֻאָחדִֽ ֹות ַהמְּ ת ָהֻאמָ֖ ִגַלֵ֔   :מְּ

א ה  ל תְּ ָרא ִּ֜ ת ִישְּ ִדיַנַ֨ ים ֶשל-מְּ ִציִגִּ֜ ַהנְּ ֹות וְּ ה ִעם ַהמֹוָסדַ֨ ֻעָלָּ֗ ף פְּ ֶ֣ ַשת  ֹות -מּוָכָנֶ֣ה ׀ לְּ ָהֻאמָּ֤

ַשע ֶלף תְּ ֶבר ֶאָ֥ מְּ נֹוֶבַ֛ ה בְּ ָעָ֧ ִתשְּ ים וְּ ִרַ֨ ֹום ֶעשְּ ֶרת ִמיִּ֕ ת ָהֲעֶצֵ֔ ָלַטֶ֣ ָשַמ֙ת ַהחְּ ַהגְּ ֻאָחדֹו֙ת בְּ -ַהמְּ



 

ים וָ  ָבִעֶ֣ ֹות ַארְּ אָ֖ ל ֶאֶרץֶשִ֑ מ  ית ֶשָ֥ ָכִלַ֛ ּות ַהַכלְּ דָ֧ ת ָהַאחְּ ל ַלֲהָקַמָּ֗ ַעִּ֕ ִתפְּ ל -ַבע וְּ ָ֖ ָרא  ִישְּ

מּו ל    ּה:ָתִֽ ִבשְּ

 

֙ל ֶאת ַקב  ֹו ּולְּ ִדיָנתִ֑ ַיֵֶ֣֥ן מְּ ִבנְּ י בְּ הּוִדָ֖ ם ַהיְּ ת ָיַ֛ד ָלָעָ֥ ָ֥ ֹות ָלת  ֻאָחדֵ֔ ֹות ַהמְּ ִאי֙ם ָלֻאמֶ֣ נּו קֹורְּ ִדיַנֶ֣ת -ָאָּ֤ מְּ

חַ  ַפָ֖ ֹוְך ִמשְּ תִּ֕ ל לְּ ָרא ֵ֔ ים:ִישְּ   ת ָהַעִמִֽ

ִבֵ֔  ם ָהַערְּ ֙י ָהָעֶ֣ נ  ים ִלבְּ ינּ֙ו ֶזֶ֣ה ֳחָדִשֵ֔ ֶכת ָעל ַ֨ ים ַהֶנֱעֶרָּ֤ ת ַהָדִמִּ֜ ָקַפַ֨ ֹוְך ַהתְּ תְ֠ ים ַגֶ֣ם בְְּ֠ ִאָּ֗ נּו ׀ קֹורְּ י ָאֶ֣

ר ַעל מ ֶ֣ ל ִלשְּ ִ֑ ָרא  ִדיַנֶ֣ת ִישְּ י מְּ ָ֖ ֹום-תֹוָשב  ה: ַעל ָשלֵ֔ ִדיָנִֽ ַיֵָ֥֥ן ַהמְּ ִבנְּ ם בְּ ָקָ֖ ל ֶחלְּ ִלט ָ֥ ֹוד-וְּ סָ֥ ּות  יְּ ָרחָ֖ ֶאזְּ

ַעל ָשָוִ֑ה וְּ ה וְּ ָאֶ֣ ל  ָכל-מְּ ה בְּ ִאיָמֵ֔ ּות ַמתְּ ִציגֶ֣ סֹו֙ד נְּ ים:-יְּ בּוִעִֽ ַהקְּ ים וְּ ַמִנִיָ֖ יָה ַהזְּ דֹוֶתָ֥   מֹוסְּ

ים ַיד נּו מֹוִשיִטָּ֤ ָכל-ָאַ֨ ה לְּ ּות טֹוָבֵ֔ נֶ֣ כ  ים -ָשלֹו֙ם ּושְּ ִאֶ֣ קֹורְּ ן  וְּ יֶהִ֑ ַעמ  ֹות וְּ נָ֖ כ  ֹות ַהּׁשְּ ִדינָ֥ ם  ַהמְּ ָלֶהָּ֗

ִשתָּ֤  ית ִעםלְּ ה ֲהָדִדֵ֔ ָרֶ֣ ֶעזְּ ֻעָל֙ה וְּ ל -ּוף פְּ ָרא ֵ֔ ִדיַנֶ֣ת ִישְּ ֹו: מְּ צִֽ ַארְּ י בְּ ָמִאָ֖ י ָהַעצְּ ִרַ֛ ם ָהִעבְּ ָהָעָ֧

ֹון ֻכלֹו: ח ַהִתיכָ֖ ָרָ֥ ת ַהִמזְּ ַמַ֛ ִקדְּ ף לְּ ֻשָתֵ֔ ץ מְּ ַמֲאָמֶ֣ ּה בְּ ָקִ֑ ם ֶחלְּ ר ֶ֣   מּוָכָנָ֖ה ִלתְּ

ים ֶאל ִאָּ֗ נּו קֹורְּ ל הַ -ָאֶ֣ ָכֶ֣ הּוִד֙י בְּ ם ַהיְּ ָיִֵ֑֥ן ָהָעָּ֤ ִבנְּ ּוב ַבֲעִלָיֶ֣ה ּובְּ יב ַהִיּׁשָ֖ ִבָ֥ ד סְּ ַ֛ ַלכ  ִהתְּ ֹות לְּ פּוצֵ֔ תְּ

ל: ִֽ ָרא  ת ִישְּ ֻאַלָ֥ ֹות ִלגְּ ת ַהדֹורָ֖ ִאיַפָ֥ ת שְּ ָשַמַ֛ ל ַהגְּ ה ַעָ֥ דֹוָלֵ֔ ה ַהגְּ ד ִליִמינֹ֙ו ַבַמֲעָרָכֶ֣ ַלֲעמ ָּ֤  וְּ

 

ִמי֙ם ַבחֲ  ּו חֹותְּ נָּ֤ ל ִהנְּ ָרא ָּ֗ ּור ִישְּ צֶ֣ ֹון בְּ ֹוְך ִבָטחִּ֜ ּות ַעלִמתַ֨ דָ֖ ע  נּו לְּ ת ָיד ֵ֔ ָרָזֶ֣ה-ִתיַמֶ֣ ב  ַהכְּ מֹוַשָּ֗ ֹו בְּ זִ֑

ל יר ת  ֶדת ָבִעָ֖ ת ַהמֹוֶלֵ֔ ַמֶ֣ ל ַאדְּ ית ַעָּ֚ ַמִנֵ֔ ִדיָנֶ֣ה ַהזְּ ֶצ֙ת ַהמְּ ֹום-מֹוֶעַ֨ יב: ַהיָּ֤ ת  ָאִבִֽ ֶרב ַשָבֵ֔ ַהֶז֙ה ֶעֶ֣

 ָ֥ ַשעָשִ֑ ִאָיָ֖ר תָ  "אה  ֶלף תְּ אי ֶאָ֥ ַמֵ֔ ה ָעָש֙ר בְּ ָבָעָּ֤ ֹות -"ח ַארְּ אָ֖ ה:מ  מֹוֶנִֽ ים ּושְּ ָבִעָ֥  ַארְּ

 

 


