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 מנ"א התשפ"ב ב טו"ב   ,הצב"י ֵאהּוד ֲאִביִבי                               בס"ד 

 

ָבר כְּ  ַנֲחַלת ָעָבר ִמשֶּׁ
 

ם  ַליִּ ירּושָׁ י  בִּ ירִּ יעִּ לִּ  . שֶׁ

ַלי יָׁרּום  י עָׁ לִּ י שֶׁ בִּ  . לִּ

ת רֶׁ אֶׁ פְׁ תִּ רּוסֹות לְׁ יהָׁ פְׁ כּונֹותֶׁ  , שְׁ

ת רֶׁ דֶׁ הְׁ יר נֹוף נֶׁ מֹו עִּ  . כְׁ

 

י   . ַנֲחַלת ַאִחיםלִּ

ים ֵמחִּ ים שְׁ גּורִּ י ַנֲחַלת מְׁ  . לִּ

ים  עּורִּ ה ּונְׁ י ַנֲחַלת ֵלדָׁ  .לִּ

ים רִּ קָׁ ים יְׁ ַות ֲחֵברִּ דְׁ י חֶׁ  .לִּ

 

ד סֶׁ ַשֲעֵרי חֶׁ יס וְׁ קִּ י ַנרְׁ ינִּ מִּ יְׁ  מִּ

ים ַשֲעֵרי צד"ק  לּולִּ י כְׁ מֹאלִּ שְׁ  :ּומִּ

ַנֲחַלת  "י'דצַ ' גֹות דְּ לִּ ' ת"לֶׁ דָ '  ,יֹוןצִ לְׁ  , רָׁ

יַ   'ף"ּוק ' ת ימְׁ גֶׁ ים צֶׁ ֵכנִּ יםק שְׁ דִּ  . ּורְׁ

 

ֹ עַ מֵ  רּועַ "ֱאמּוַנת  י אשִּ ל ר  ". אֹור זָׁ

רּועַ  ים זָׁ טִּ ֵדה חִּ ה ּושְׁ יֵחי חּוֵבזָׁ י שִּ ַגבִּ    .ּובְׁ

ן נָׁטּועַ  תָׁ קֹום בֻּסְׁ מְׁ יפטּוס בִּ לִּ ֵאקָׁ רֹוש וְׁ  . בְׁ

ם נֹוַע וְׁ  ת ֲעֵליהֶׁ בֶׁ רּוַח נֹושֶׁ  . נּועַ הָׁ

 

ַתם  ין חָׁ קִּ ישְׁ ֹרַחבאּוסִּ  ,לָׁ

ּה   ַתם אֹותָׁ י חָׁ בִּ ן צְׁ ה.ּובֶׁ טָׁ  מָׁ

נּו ַבַגב  ת לָׁ לֶׁ ַפת זֹוחֶׁ  צְׁ

ּה  ת לָׁ שֶׁ יָׁה גֹולֶׁ רְׁ בֶׁ ּה.ּוטְׁ טָׁ אִּ  לְׁ
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חֹוב רְׁ מֹו בָׁ רֹא שְׁ קְׁ י לִּ ַצבִּ ה רָׁ צָׁ  ,רָׁ

רֹוב ב קָׁ רָׁ קְׁ ה בִּ חָׁ צְׁ יָׁה נִּ רְׁ בֶׁ  . ַאְך טְׁ

יל לִּ ֵרי ַהגָׁ יָׁה עָׁ רְׁ בֶׁ ַפת ּוטְׁ  , צְׁ

יל ים ַבֲעלִּ ַאחִּ נּו כְׁ ימּו לָׁ אִּ תְׁ  . הִּ

 

ימּוס רֹוֵעש  רִּ ת ַהפְׁ  ּוַבַביִּ

תֹו  אִּ ההַ וְׁ ֵקטָׁ ה שְׁ ינָׁ שִּ הכִּ   מָׁ  . יֵשנָׁ

ֵדי ַפַעם גֹוֵלש ב מִּ לָׁ חָׁ  , הֶׁ

ַגם  ה. הַ וְׁ נָׁ ה יֶׁשְׁ ימָׁ עִּ ה" ַהטְׁ  "ֵתלָׁ

 

ַא  ה בְׁ עֹולֶׁ ֵריַח הָׁ ֹנַעםפִּ ַוֲהֵרי הָׁ  . י בְׁ

י   שִּ פֹוץ ֵריַח שִּ ן  נָׁ יםמִּ חִּ בָׁ טְׁ  ;ַהמִּ

שּול ם , ֵריַח בִּ יֹומָׁ ה וְׁ לָׁ    ; ַליְׁ

ל  ד שֶׁ יֻּחָׁ ּה ַהמְׁ  ַנֲחַלת ַאִחים ֵריחָׁ

 

חּוג ֵריַח הַ  יֹון סְׁ קָׁ ֵריַח ַהנִּ  , וְׁ

ּה ה ֵריחָׁ נָׁ תְׁ ה נָׁ בֶׁ לְׁ  .ַגם  ַהחִּ

יֹון סָׁ ית ַרַבת נִּ חִּ ל ַטבָׁ  , ֵריַח שֶׁ

ה בּוחָׁ ַהַמטְׁ יָׁאס וְׁ ם ַהֵמדִּ   .עִּ

 

ם  ּהעִּ רֶׁ אס -ַהסֹובְׁ קָׁ טִּ ַהֵקפְׁ  , אֹויָׁה וְׁ

סיַמארִּ - ייןֵ ּו"ב ַהבּוֵרקָׁ  , " וְׁ

דֹוס  קָׁ סְׁ ַהפֶׁ יּוס וְׁ רִּ יגָׁ  .ַהסִּ

ים חִּ יד אֹורְׁ מִּ תָׁ ֵרס אֹו דֹוס :וְׁ  . טְׁ
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ים,  ֵכנִּ ר ַהשְׁ דֶׁ ל גֶׁ ַתח, אֶׁ מְׁ ֵביֵתנּו נִּ  מִּ

לֹות.  גִּ ַגלְׁ ים וְׁ לִּ בָׁ פּול כְׁ ה, כָׁ יסָׁ בִּ ל כְׁ בֶׁ  חֶׁ

לֹות בֹו  ֵבי ַמקְׁ ם ַאטְׁ ים עִּ סִּ בָׁ לּו כְׁ תְׁ  נִּ

ים.  ינִּ דִּ כּו בֹו ַגם סְׁ ֵדי ַפַעם זָׁ  ּומִּ

 

ים  ֵדרִּ נְׁ טֶׁ יַע לְׁ רִּ ים ַמפְׁ ינִּ דִּ ל סְׁ ם שֶׁ כָׁ רְׁ  אָׁ

ן  קָׁ תְׁ נֹוֵסס לֹו מִּ תְׁ ג הִּ א ַהַנהָׁ ַעל תָׁ  שֶׁ

שּוט  ין אֹותֹו פָׁ דִּ ֵדר סָׁ נְׁ ַגש ַהטֶׁ פָׁ שֶׁ ים ּוכְׁ  ֵהרִּ

ם כֹו עִּ ַדרְׁ ס לֹו לְׁ טָׁ ן.  וְׁ בָׁ ין ַהלָׁ דִּ  ַהסָׁ

 

ינּו  כִּ ה זָׁ כּונָׁ ַבשְׁ ים שֶׁ נִּ ים ַגם ֵתימָׁ רִּ  , דָׁ

ֵבין  ים שֶׁ נִּ ַטיְׁ צְׁ ל ַהמִּ יםכָׁ ֵכנִּ  . ַהשְׁ

נּו,   מֹאל לָׁ שְׁ יןממִּ יָׁמִּ  , מּול ּומִּ

ים  פִּ תָׁ ף ֵהם שֻּ ילאָׁ שִּ ַתבְׁ ין לְׁ  . ַהַחמִּ

 

ין ב, ַהַחמִּ ת הּוא שָׁ ַשבָׁ  , בְׁ

רּו בֹו הָׁ  ם נֹותְׁ דֹוסאִּ ינָׁ מִּ    ?חָׁ

ה אֹופֶׁ י הָׁ ין ,כִּ ַיד יָׁמִּ  , בְׁ

ה אֹו דֹוס ַרר לֹו אּונָׁ  . בָׁ

 

ַצבִּ  רָׁ י וְׁ זִּ י ַשבָׁ ַעבִּ ַשרְׁ לֹומֹון וְׁ  נו;סָׁ

ֵריה וְׁ  טְׁ סְׁ ן אֶׁ רָׁ ימְׁ ם מִּ הָׁ רָׁ  . נּוי דֹודֵ ַאבְׁ

'ס יצָׁ דִּ נְׁ ם בְׁ ה עִּ רָׁ קָׁ ה יְׁ  . ַמאנֹוס דֹודָׁ

ם  רֹות עִּ מְׁ נֹוס.  אִּ ן מָׁ ֵאין ֵמהֶׁ , שֶׁ יהָׁ  פִּ
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מּוַדי  ל   לִּ ר, ֵאצֶׁ דֶׁ ַחיְׁ יבְׁ  יֹוֵסף.   מֹורִּ

ם  ינּושָׁ נִּ ה ּושָׁ מֹאל ַמֲעלָׁ ין ּושְׁ הּ ַיַחד יָׁמִּ  . ַמטָׁ

ף.  סֶׁ י ֵאין כָׁ ד, כִּ חָׁ רֹון אֶׁ פְׁ  ַעל סִּ

ים, כּונִּ נּו רְׁ י  כֻּלָׁ ה.   ֵעינִּ ַאתָׁ י וְׁ  ַוֲאנִּ

 

ה  תָׁ לְׁ ם ֵאש עָׁ אִּ  . ַגֵגנּו בְׁ  אֹוי וְׁ

ים הַ  צִּ ינּו רָׁ בֹות  יִּ הָׁ ַכבֹות לֶׁ  לְׁ

ים נִּ תֹות  , בָׁ בְׁ ים וְׁ סָׁ חִּ בֹות אָׁ  אָׁ

ים ֵהֵגנּו.  פִּ עָׁ רְׁ ם ַעל הָׁ ַהַמיִּ    וְׁ

 

ה תָׁ בְׁ ֵאש כָׁ ּה   הָׁ תָׁ אִּ ה. וְׁ דָׁ ַהֲחרָׁ  ַהַפַחד וְׁ

שּות  ַרגְׁ תְׁ ה ַההִּ כָׁ כְׁ ין.  שָׁ  ַלֲחלּוטִּ

ה. ידָׁ חִּ ת יְׁ רֶׁ חֹובֶׁ רֹא ַיַחד בְׁ קְׁ נּו לִּ ַשכְׁ מְׁ הִּ  וְׁ

ים.   מּוטִּ ים שְׁ נּו ַעל ַדפִּ כְׁ ה ֵביֵנינּו רָׁ ֹלשָׁ  שְׁ

 

ַסֵפק  ב לְׁ  והדּוד ַהמֹוֵסק שָׁ

ַלַחת ּו ֵמי  קְׁ ַחת.    ֵמימִּ מְׁ  שִּ

ֵפק, לֹא סָׁ ה, לְׁ ה ַאַחר זֶׁ  זֶׁ

ַחת.   נָׁ ם, ַסבֹון וְׁ ינּו ַמיִּ וִּ  רָׁ

 

ש ת ַשַבת ֹקדֶׁ נּו אֶׁ ַבלְׁ ְך קִּ  כָׁ

 


