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 הצב"י ֵאהּוד ֲאִביִבי  ר"ח ִסיָון התשפ"ב                                                                           I Iבס"ד 

 

ַבע  ֵאר שֶׁ קֹורֹות ָהָעם  –בְּ  בְּ
 

ב ִמָיִמים ָיִמיָמה,  גֶּ  ִביַרת ַהנֶּ

 ִעיר מֹוָשב ַאְבָרָהם ְוָשָרה ִאָמא. 

 ָבַחר ָבּה  ִלְמגּוָריו ַגם ִיְצָחק  

 ַוֲעָבָדיו ִנְלֲחמּו ַעל ֵמיָמיו. 

ת ָבָניו ָהרֹוִעים   ַיֲעֹקב ָאָסף אֶּ

ְרֲחֵבי ְמֵרִעים. ִמָשם ָנְדדּו ְלמֶּ  שֶּ

 

 ַהָמקֹום ָשַמם ֵמאֹות ּדֹורֹות  

 ִכי ִיְשָרֵאל ָנַדד ְלַמְנַעֵמי ַהּקֹורֹות

ִהִגיַע ְלַמלְ   כּות.  ִבְזכּות יֹוֵסף שֶּ

 ְוַעל ִמְצַרִים ִהְפִגין ַסְמכּות.

 

 ַהָגלּות ִטיָבּה הּוא ַרע  

 ְוַהְשָפָעָתּה  ָתִמיד ִמְלַרע. 

ת ְלִשְעבּוד  כֶּ ְהפֶּ  ָגלּות ֵמָרצֹון נֶּ

ְך ְוִדכּוי ָאבּוד.   ה ַרְך ְלָפרֶּ  ִמפֶּ

 

 , ֵחרּות ִנְתָנה ִמְצַרִיםִביִציַאת 

ה ָרֲעָיא   ְמֵהיְמָנא.ִעם ֹמשֶּ

 ַאְרָבִעים ָשָנה ִאְרֵגן ּוָפַקד ַעמֹו

 תֹוֵעי ִמְדָבר  ַתַחת ה' ְצָבאֹות ְשמֹו.
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 ְבַמְעָברֹות ַהַיְרֵּדן ָשרּו ִשיֵרי ְקָרב 

 ַהֲחלּוִצים ּוְשָאר ִשְבֵטי ַעם ַרב.  

ץ ַהְבִחיָרה  רֶּ  ִהְתַנֲחלּו ִלְרָוָחה ְבאֶּ

 ָעְבדּו ַאְדָמָתם ְוָלְמדּו תֹוָרה. 

 

 ֵהִקימּו ַמְמָלָכה ַרַבת ְמָלִכים

 ְוָדִוד ִעם ְתִהָליו ִשיִרים ַוֲעָרִכים.

ְרכֹו ְוכֹוחֹו   ִמְטָען ַתְרבּוִתי ַרב עֶּ

ה ָזקּוף רּוחֹו. ת ַהגֹולֶּ  ַהַמֲחִזיק אֶּ

 

 ִבְמרּוַצת ַהָגלּות ְוַהַתְלאּובֹות

ל אֹובֹותָהַפְך ַהָּדרֹו  ם ְלִעיר שֶּ

ָבאּו סּוֵסי ַאְלְביֹון ַהְצֵמִאים    ַעד שֶּ

 ְוִהְמרּו עֹוְתָמִנים ְבֵבדּוִאים.

 

ב  גֶּ ת ַהנֶּ ץ ַהְמכֹוָרה ִפְתָחּה אֶּ רֶּ  אֶּ

ב. גֶּ  ַהָּדרֹום ִנְבַחר ְלִפתּוַח  ַהשֶּ

ת  רֶּ  ּוִביַרת ְנכֹוָנה לֹו ְלֹעז ּוְלִתְפאֶּ

ת.  ִעם טֹוִבָיהּו ְוָנאִוי רֶּ ֵהִקימּו ָלּה ֲעטֶּ  שֶּ

 

 ִעיר ְשכּונֹות ִמָצפֹון ַעד ָּדרֹום.

 ֻחְברּו ַהְשכּונֹות ְבִכָשרֹון. 

 ִמְתַקן ָמזֹור ְלָכל ּוִמְתְקֵני  ַתְרבּות 

 ְלַקֵבל ָבִנים ִעם ְּדִרישֹות ַרבֹות.

ְמָיה ּוַמְלכּות  ל ָאָקדֶּ  ִנְקְלטּו ְבִעיר שֶּ

 ִניִטין ְוֹרב ֵאיכּות.ַהַמְגִביָרה מֹו 
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ל ַקְמפּוס ִמן ַהְמֻעִלים,    ִעיר שֶּ

ֱעִדיפּו ָהעֹוִלים ִלְרָגִלים.  ר הֶּ  ֲאשֶּ

ת ָהִעיר  ָכזֹו ִקְבלּו ְיֵדי רּוִביק אֶּ

ֱאִדיר.  ת  ְשָמּה ּוְכבֹוָדּה הֶּ אֶּ  שֶּ

ם   ַרִבים ַהְמַנְכִסים ְנָכִסים לֹא ָלהֶּ

ם.   רּוִביק ם ְכמֹוהֶּ ה ֲעֵליהֶּ  ֵאינֹו ִנְמנֶּ

 

 ֲעַמל ַכָפיו ָיְשרֹו ְוֹעז רּוחֹו  

 ְכַיד ה' ַהּטֹוָבה ָעָליו ְוִעם מֹוחֹו

 ַיַעְמדּו ְלַחְזקֹו ּוְלַאְמצֹו ְכרֹאש ָהִעיר 

ת ְשָמּה ֵמִאיר ת קֹוָמָתּה ְואֶּ  ַהְמַחֵזק אֶּ

 ָהָאבֹותהּוא חֹוַמת ָמֵגן ִלְשלֹום ִעיר 

נּו ִתְצַמְחָנה ָלִעיר ַרק טֹובֹות.    ּוִממֶּ

 הּוא עֹוֵמד ַבֲאִדיקּות ַעל ַהִמְשָמר. 

ֱהָדר.  ָכְך נֹוֵטר רֹאש ִעיר, ָראּוי ְונֶּ

 

ַבע ִעיר ַהּטֹובֹות, ִעיר ָהָאבֹות.  ְבֵאר שֶּ

ֱאמּונֹות  ֱאָמנּות וֶּ  ִהיא ְבָיַדִים נֶּ

ל רּוִביק ְנבֹונֹות   ָיָדיו שֶּ

ל רּוִביק הי"ו ִמן ַהּטֹובֹות.  ְורּוחֹו שֶּ

 

 

 


