אשית התשפ"ג
הצב"י אֵ הּוד אֲבִ יבִ יְ ,רחֹובֹות ,ע ֶֶרב שַׁ בַׁ ת בְ ֵר ִ

בס"ד

הַ ּמֹועֵ ד שֶׁ ל בַ ר ִמ ְצוָה
בֶ ן י"ג חֹוגֵג הַׁ ּיֹום מֹועֵד
יֹום הִ כָּנְ סֹו לְ אֶ ז ְָּרחּות
וְ ָּעלָּיו טֹוטָּ פֹות כְ מֹו עֵד
ל ֹא כְ עֹ ל אֶ לָּא בְ נֹוחּות.
זֶה הַׁ ּמֹועֵד הַׁ ּיָּחִ יד בֹו ְתפִ לִ ין
אֹותֹו נִ כְ רֹ ְך וְ ל ֹא נַׁלִ ין.
הַׁ ְתפִ לִ ין שֶ עַׁל הַׁ ּיָּד
מָּ גֵן הּוא ִמכָּל צַׁ ד,
ּובַׁ כ ְַׁרבֹ לֶת ,בֵ ית הָּ ר ֹאש
ּומַׁ ּמָּ ש אֵ ין מָּ ה ַׁלחֲשֹ ש.
גַׁם הָּ אֶ צְ בַׁ ע נִ כְ ֶרכֶת
לְ הַׁ ְשלִ ים הַׁ ְתפִ לָּה הַׁ ְּמבֹ ֶרכֶת.
וְ אֵ ַׁר ְש ִתיְך לִ י לְ עֹולָּם
אֲנִ י וְ יִ ְש ָּראֵ ל ֻּכלָּם.

יחין ְתפִ לִ ין בְ כָּל חֹול
מַׁ נִ ִ
בְ ָּרצֹון ּובְ גִ יל לְ ל ֹא עֹ ל.
הַׁ ְתפִ לִ ין אֶ ת הַׁ טַׁ לִ ית ַׁיהֲלֹום
ּומשָּ מַׁ יִ ם יְ בָּ ְרכּונּו ִמּמָּ רֹום.
ִ
לְ יִ ְש ָּראֵ ל ִמצְ טָּ ֵרף עֹוד אֶ ז ְָּרח
שֶ בְ תַׁ ְריָּ"ג ִמצְ וֹות יִ ְשמַׁ ח
שֶ אָּ כֵן הֵ ן נִ ְראֹות כְ עֹ ל
אַׁ ְך זֹו הַׁ דֶ ֶרְך וְ זֶה הַׁ ִּמ ְשעֹול.
הָּ אֶ ז ְָּרח שֶ הּוא בַׁ ר הַׁ ִּמצְ וָּה
ּומ ְתחַׁ ּיֵב בְ חֹובָּ ה.
זֹוכֶה בִ זְכּות ִ
לְ לַּׁמֵ ד וְ לִ ְשמֹ רַׁ ,לעֲשֹות וְ לִ זְכֹ ר
נֹוסיף לְ מַׁ ִדים וְ לָּאֹור.
ּובְ יִ ְש ָּראֵ ל ִ
תֹורה וְ אֹור הַׁ ּמַׁ דָּ ע
אֹור הַׁ ָּ
תֹורת הַׁ ּיֶדַׁ ע.
זֶה הַׁ לִ ּמּוד וְ ז ֹאת ַׁ
אֹורחַׁ
ֲעלֵה וְ הַׁ צְ לַׁח אֵ ינְ ָך עֹוד ֵ
זֹורחַׁ .
אֹורָך ֵ
ּומכָּאן וְ אֵ ילְָּך ְ
ִ

