הצב"י אהוד אביבי רחובות ,ער"ח אב התשפ"ב

בס"ד

ּומנו ַֹח לְֵך לְ ך
נֹ ַח ָ
ַאר ְצך ,אֶ ֶרץ או ָֹתּה בָ חַ ר.
לְֵך לְ ך נֹ חַ לְ ְ
אֲ ָר ָרט אֵ ינָּה כָז ֹו ִהיא ְס ָתם הַ ר.
יתי הֵ יכָן אֲ נִי ּולְ ָאן פָ נַי יֵס.
גִ לִ ִ
גִ 'י.פי.אֵ ס אוֹמֵ ר נֹ חַ ַאחַ ר כְָך "וייז".
לְֵך לְ ך נֹ חַ צֵ א ִמן הַ ֵתבָ ה,
לְֵך לְ ך נֹ חַ הַ ֵתבֵ ל כְ בָ ר חָ ְרבָ ה,
לְֵך לְ ך נֹ חַ ִמן הַ מַ ְש ֶקה הֶ חָ בִ יב.
הַ יַנְ שּוף או ֵֹרב לְ ך ִמסָ בִ יב.
הַ ְק ֵרב כְ תוֹדָ ה צֹאן ּובָ ָקר.
ִת ְהיֶה צָ לּול וְ אֶ ל ִת ְשכַר.
נִ כְ נַס ַייִן ָרצָ ה עוֹד,
ַייִן וְ עוֹד ַייִן וְ כָבוֹד ָאבַ ד ָאבוֹד
בָ רּוְך ה' אֹ-להֵ י ֵשם
וְ חַ ם וְ יֶפֶ ת אֵ ינ ֹו אָ ֵשם
כְ נַעַ ןֶ ,שֹּלא נִ כְ נַע ,בְ פִ י הַ ְמ ַקלֵל
ַאדמָ ת ֹו לִ בְ נֵי י ְִש ָראֵ ל.
יַעֲ בִ יר ְ
מֵ י נֹ חַ ֹלא יָשּובּו עוֹד
וְ הַ ֶק ֶשת בִ טָ חוֹן גָדוֹל ְמאֹד.
ַאל חֲ ָשש יֵש מַ נְ ִהיג לָע ֹולָם
ָלכֵן בְ ַשלְ וָ ה י ְִחיּו כלָם.
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אֵ ין לַחֲ שֹש מֵ אֵ ש א ֹו מֵ חֹם
ע ֹולָם מנְ הָ ג בְ דַ ְרכֵי ָשלוֹם.
ע ֹולָם ֶשל נֹ חַ ִעם ִמ ְצווֹת ֶשבַ ע
ע ֹולָם ֶשל מָ נוֹחַ ִעם תרי"ג ִת ְשבַ ע.
לְֵך לְ ך נֹ חַ לְֵך
בְ חַ ר מַ ְסלּול חָ דָ ש וְ עוֹד אֵ יְך
ֹלהים ִה ְתהַ לְֶך נֹ חַ "
"אֶ ת הָ אִ -
י ְִסֹלל לְ עַ ְצמ ֹו הַ דֶ ֶרְך בְ כֹחַ .
אַ ָתה צַ ִדיק ָת ִמים בְ דוֹרו ֶֹתיך,
דוֹר הַ פְ ַלגָה וְ דוֹר הַ מַ בּול ,דוֹר ֶשבַ ע ִמ ְצוו ֶֹתיך
יקים
ימים וְ צַ ִד ִ
בַ דֶ ֶרְך אֲ נ ִָשים ְת ִמ ִ
אֲ בָ ל פֹ ה וָ ָשם גַם חַ ְתחַ ִתים ּופְ ָק ִקים
עֲ קֹף נֹ חַ דַ ְרכֵי רֹעַ וָ ֶר ַשע
וְ ָת ִמיד ִמצָ רוֹת אַ ָתה ּובָ נֶיך ִתּוָ ַשע.
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