הצב"י ֵאהּוד אֲ בִ יבִ י ר"ח ִסיוָן התשפ"ב

בס"ד I I

בְּ ֵאר שֶׁ בַ ע – בְּ קֹורֹות הָ עָ ם
ירת הַ ֶּנגֶּב ִמי ִָמים י ִָמימָ ה,
בִ ַ
עִ יר מֹושָ ב ַאבְ ָרהָ ם וְ שָ ָרה ִאמָ א.
גּוריו
גַם יִצְ חָ ק בָ חַ ר בָ ּה ל ְִמ ָ
ַועֲבָ דָ יו ִנלְחֲ מּו עַ ל מֵ ימָ יו.
ַי ֲעקֹב ָאסָ ף ֶּאת בָ נָיו הָ רֹועִ ים
שֶּ ִמשָ ם נ ְָדדּו לְמֶּ ְרחֲ בֵ י ְמ ֵרעִ ים.
הַ מָ קֹום שָ מַ ם מֵ אֹות ּדֹורֹות
כִ י י ְִש ָר ֵאל נָדַ ד לְמַ נְעַ מֵ י הַ ּקֹורֹות
בִ זְ כּות יֹוסֵ ף שֶּ ִהגִ יעַ לְמַ ְלכּות.
וְ עַ ל ִמצְ ַריִם ִהפְ גִ ין סַ ְמכּות.
הַ גָלּות ִטיבָ ּה הּוא ַרע
וְ הַ ְשפָעָ ָתּה ָת ִמיד ִמל ְַרע.
גָלּות מֵ ָרצֹון נ ְֶּה ֶּפכֶּת ל ְִשעְ בּוד
ִמפֶּה ַרְך ְלפ ֶָּרְך וְ ִדכּוי ָאבּוד.
יאת ִמצְ ַריִם ,חֵ רּות נ ְִתנָה
בִ יצִ ַ
ימנָא.
עִ ם מֹשֶּ ה ָר ֲעיָא ְמהֵ ְ
ַא ְרבָ עִ ים שָ נָה ִא ְרגֵן ּופ ַָקד עַ מֹו
תֹועֵ י ִמ ְדבָ ר ַתחַ ת ה' צְ בָ אֹות ְשמֹו.
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ירי ְק ָרב
בְ מַ עְ בָ רֹות הַ י ְַרּדֵ ן שָ רּו ִש ֵ
ּוש ָאר ִשבְ טֵ י עַ ם ַרב.
הַ חֲ לּוצִ ים ְ
ירה
ִה ְתנַחֲ לּו ל ְִרוָחָ ה בְ ֶּא ֶּרץ הַ בְ ִח ָ
תֹורה.
עָ בְ דּו ַא ְדמָ ָתם וְ ל ְָמדּו ָ
הֵ ִקימּו מַ ְמ ָלכָה ַרבַ ת ְמלָכִ ים
וְ דָ וִ ד עִ ם ְת ִהלָיו ִש ִירים ַוע ֲָרכִ ים.
בּותי ַרב עֶּ ְרכֹו וְ כֹוחֹו
ִמ ְטעָ ן ַת ְר ִ
הַ מַ חֲ זִ יק ֶּאת הַ גֹולֶּה זָקּוף רּוחֹו.
בִ ְמרּוצַ ת הַ גָלּות וְ הַ ַתלְאּובֹות
הָ פְַך הַ ּדָ רֹום לְעִ יר שֶּ ל אֹובֹות
עַ ד שֶּ בָ אּו סּוסֵ י ַאלְבְ יֹון הַ צְ מֵ ִאים
דּואים.
עֹותמָ נִים בְ בֵ ִ
וְ ִה ְמרּו ְ
כֹורה פִ ְתחָ ּה ֶּאת הַ ֶּנגֶּב
ֶּא ֶּרץ הַ ְמ ָ
הַ ּדָ רֹום נִבְ חַ ר לְפִ תּוחַ הַ שֶּ גֶּב.
ירת נְכֹונָה לֹו ְלעֹז ּול ְִתפְ ֶּא ֶּרת
ּובִ ַ
עִ ם טֹובִ יָהּו וְ נָאוִ י שֶּ הֵ ִקימּו לָּה עֲטֶּ ֶּרת.
עִ יר ְשכּונֹות ִמצָ פֹון עַ ד ּדָ רֹום.
חֻ בְ רּו הַ ְשכּונֹות בְ כִ שָ רֹון.
ּומ ְת ְקנֵי ַת ְרבּות
ִמ ְת ַקן מָ זֹור ְלכָל ִ
ל ְַקבֵ ל בָ נִים עִ ם ְּד ִרישֹות ַרבֹות.
נ ְִקלְטּו בְ עִ יר שֶּ ל ָא ָקדֶּ ְמיָה ּומַ לְכּות
ִיטין וְ רֹב ֵאיכּות.
ירה מֹונ ִ
הַ מַ גְ בִ ָ
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עִ יר שֶּ ל ַק ְמפּוס ִמן הַ ְמ ֻעלִים,
אֲ שֶּ ר הֶּ ע ֱִדיפּו הָ עֹולִים ל ְִר ָגלִים.
כָזֹו ִקבְ לּו יְדֵ י רּובִ יק ֶּאת הָ עִ יר
שֶּ ֶּאת ְשמָ ּה ּוכְ בֹודָ ּה הֶּ אֱ ִדיר.
ַרבִ ים הַ ְמנַכְ ִסים ְנכ ִָסים ל ֹא לָהֶּ ם
רּובִ יק ֵאינֹו נ ְִמנֶּה ֲעלֵיהֶּ ם כְ מֹוהֶּ ם.
עֲמַ ל ַכפָיו י ְָשרֹו וְ עֹז רּוחֹו
כְ יַד ה' הַ ּטֹובָ ה עָ לָיו וְ עִ ם מֹוחֹו
יַעַ ְמדּו לְחַ זְ קֹו ּול ְַא ְמצֹו כְ ר ֹאש הָ עִ יר
הַ ְמחַ זֵק ֶּאת קֹומָ ָתּה וְ ֶּאת ְשמָ ּה מֵ ִאיר
הּוא חֹומַ ת מָ גֵן ל ְִשלֹום עִ יר הָ ָאבֹות
ּוממֶּ נּו ִתצְ מַ ְחנָה לָעִ יר ַרק טֹובֹות.
ִ
הּוא עֹומֵ ד בַ אֲ ִדיקּות עַ ל הַ ִמ ְשמָ ר.
כְָך נֹוטֵ ר ר ֹאש עִ ירָ ,ראּוי וְ נֶּהֱ דָ ר.
בְ ֵאר שֶּ בַ ע עִ יר הַ ּטֹובֹות ,עִ יר הָ ָאבֹות.
ִהיא בְ יָדַ יִם נֶּאֱ מָ נּות וֶּאֱ מּונֹות
יָדָ יו שֶּ ל רּובִ יק נְבֹונֹות
וְ רּוחֹו שֶּ ל רּובִ יק הי"ו ִמן הַ ּטֹובֹות.
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