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בס"ד

ּפּורים ָקטָ ן ,התשפ"ב
הצב"י אֵ הּוד אֲ בִ יבִ יְ ,רחוֹבוֹתִ ,

ִמגְ ַּדל ,חוֹמָ ה ּובַּ יִת
ַארצֵ נּו:
בְ ְ
ִמגְ ַּדל ,חוֹמָ ה ּובַּ יִת,
ִס ָירה ,אוֹנִ י וָ ַּשיִט,
ִת ְדהָ ר ,א ֶֹרן וְ ַּזיִת,
ַּש ְקנַּאי ,נ ֶֶשר וְ עַּ יִט.
ּובְ ִע ֵירנּו:
יִבָ נֶה בִ ְמהֵ ָרה
בֵ ית הַּ בְ ִח ָירה,
ָארה,
לְ הוֹד ּולְ ִתפְ ָ
בְ ִעיר הַּ בִ ָירה.
ירּוש ַּליִם הַּ ִע ָירה,
ָ
לִ
הָ ִרים לָּה ִמבְ צָ ָרּה,
מַּ ְחכִ ים הּוא אֲ וִ ָירּה,
מֵ פִ יץ תו ָֹרה וְ או ָֹרה.
ִמי ְִמינֵנּו ִמיכָאֵ ל,
ּומ ְשמֹ אלֵנּו ַּש ְראֵ ל,
ִ
ּומֵ עָ לֵינּו גַּבְ ִריאֵ ל,
וְ ָת ָתא אֶ ֶרץ י ְִש ָראֵ ל.
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ש"קים,
ְצבָ אֵ נּו ְק ִצינִ ים ּומָ ִ
לוֹחֲ ִמים בֶ הָ ִרים ּובָ עֲ מָ ִקים,
ּומ ַּשלְ ִחים אֳ פָ ִקים.
רוֹבִ ים בַּ יָד ְ
הַּ חֵ ץ מָ גֵן וְ ִצנָה לִ ְשחָ ִקים.
זְ רוֹעָ ם מַּ גַּעַּ ת לְ מֶ ְרחַּ ִקים.
יקים.
בִ טָ חוֹן וְ נָחַּ ת מַּ עֲ נִ ִ
תּוקים
יְמֵ י ַּשלְ וָ ה ְמ ִ
יָבוֹא גוֹאֵ ל וְ י ִָקים
מֹ ֶשה וְ אֵ לִ יָהּו עֲ נ ִָקים
בְ שו ָֹרה בְ קוֹל שו ְֹר ִקים
יקים,
לְ נֶאֱ נ ִָקיםֶ ,ש ַּתחַּ ת ֵר ִ
הֵ ם ְטהו ִֹרים וְ זַּכִ ים.
ְראּויִים לְ ִשי"ן וְ שוֹחֲ ִקים,
בִ נְ ִתיבֵ יִ -עם ְדבֵ ִקים,
יקים.
לו ְֹמ ִדים ּומַּ עֲ ִמ ִ
ִמ ְצווֹתִ ,מנְ הָ גִ ים וְ חֻ ִקים,
ְד ָרשוֹת וְ שּו"ת בוֹהֲ ִקים,
אשי ַּרבֵ ינּו ּומו ֵֹרינּו נ ִָקים
וְ ָר ֵ
אַּ ְש ֶרנּו ֶש ָככָה ָאנּו חוֹבְ ִקים.
כוֹרה טוֹב לְ הָ ִקים.
ּומ ָ
עַּ ְצמָ אּות ְ
ִעם בִ ְטח ֹונֵנּו בִ ְשחָ ִקים.
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