תשע"ב

יום העצמאות

'על הניסים' ליום העצמאות
חיברו עמוס חכם ז"ל
ּפּור ָקן וְ עַ ל הַ גְבּורוֹת וְ עַ ל הַ ִּמלְ חָ מוֹת וְ עַ ל הַ ְתׁשּועוֹת וְ עַ ל הַ נִּפְ לָאוֹת
עַ ל הַ נִּ ִּסים וְ עַ ל הַ ְ
ית לְ עַ ְמָך בַ י ִָּמים הָ הֵ ם בַ זְ מָ ן הַ זֶׁה.
ֶׁׁשעָ ִּש ָ
ָארץ
בַ י ִָּמים אֲ ֶׁׁשר ְׁשאֵ ִּרית ּפְ לֵיטַ ת י ְִּש ָראֵ ל ,עַ ם ְש ִּרידֵ י חֶׁ ֶׁרב הַ צַ ר וְ הָ א ֹויֵב ,מָ צָ א מָ נוֹחַ בָ ֶׁ
אֲ ֶׁׁשר נִּ ְׁשבַ ְע ָת לַאֲ בו ֵֹתינּו ל ֵָתת לָנּו וְ נו ְֹספּו עַ ל בְ נֵי י ְִּש ָראֵ ל הַ יו ְֹׁשבִּ ים ָׁשם ִּמלְ פָ נִּ ים ,יַחַ ד
ָארץ ּולְ יַסֵ ד אֶׁ ת ְמ ִּדינַת י ְִּש ָראֵ ל.
ֻּכלָם בִּ ְקׁשּו לִּ פְ רוֹק מֵ עֲ לֵיהֶׁ ם עוֹל מַ לְ כּות זָדוֹן הַ ּׁש ֹו ֶׁלטֶׁ ת בָ ֶׁ
ָאמרּו קּומּו
ָארץ וְ הָ אֲ ָרצוֹת אֲ ֶׁׁשר ִּמסָ בִּ יב לָּה וְ ְ
ָאז נוֹעֲ צּו י ְַח ָדו בְ נֵי י ְִּׁשמָ עֵ אל יו ְֹׁשבֵ י הָ ֶׁ
וְ נָקּומָ ה ל ִַּמלְ חָ מָ ה וְ נַכְ ִּחיד אֶׁ ת י ְִּש ָראֵ ל וְ אֶׁ ת ְמ ִּדינָת ֹו וֹלא ִּי ָזכֵר ֵׁשם י ְִּש ָראֵ ל עוֹד.
וְ אַ ָתה בְ ַרחֲ מֶׁ יָך הָ ַרבִּ ים הֵ פַ ְר ָת אֶׁ ת עֲ צָ ָתם וְ ִּקלְ ַקלְ ָת אֶׁ ת מַ חֲ ַׁשבְ ָתם וְ עָ מַ ְד ָת לְ בָ נֶׁיָך בְ עֵ ת
בּורה ל ִַּמלְ חָ מָ ה בְ א ֹויְבֵ יהֶׁ ם וְ נִּ ְצחּום וְ ִּהכּו בָ הֶׁ ם מַ כָה גְד ֹולָה
צָ ָר ָתם וְ נ ַָת ָת לְ בָ נֶׁיָך עֵ צָ ה ּוגְ ָ
ית ֵׁשם גָדוֹל וְ ָקדוֹׁש
ית לְ עַ ְמָך ְתׁשּועָ ה גְד ֹולָה ּולְ ָך עָ ִּש ָ
וְ ג ְֵרׁשּום ִּמגְ בּול י ְִּש ָראֵ ל .וְ עָ ִּש ָ
בְ ע ֹולָמֶׁ ָך .עַ ל כֵן ִּקיְמּו וְ ִּקבְ לּו עֲ לֵיהֶׁ ם בְ נֵי י ְִּש ָראֵ ל לַעֲ שוֹת אֶׁ ת יוֹם חֲ ִּמ ָּׁשה לַחוֹדֶׁ ׁש הַ ֵּׁשנִּי
ית ִּעמָ נּו אֶׁ ת הַ ְתׁשּועָ ה הַ זֹאת
הּוא חוֹדֶׁ ׁש ִּאיָר לְ יוֹם ִּש ְמחָ ה וְ הַ לֵל וְ הו ָֹדיָהּ .וכְ ֵׁשם ֶׁׁשעָ ִּש ָ
כֵן תו ִֹּסיף לְ הו ִֹּׁשיעֵ נּו וְ ִּתגְָאלֵנּו גְ אּולָה ְׁשלֵמָ ה וְ נוֹדֶׁ ה לְ ִּׁש ְמָך הַ גָדוֹל סֶׁ לָה.

1

