ִה ְתחַ ְת
הַ ו ֶֹרה ַ ֶ ַתח ,לִ ְטֹ אֶ ת לַהַ ט הַ ָ ָרב ֶהַ ַיִ הו ִֹתיר
יִפְ ְרח חֲ צָ בִ י ִמְ ָקעוֹת ְרדמוֹת ,הַ & ְַר ִקיס לְ מֶ לֶ' ִ (ָ ה אֶ ת עַ ְצמ ֹו ב יַכְ ִ)יר
תפַ ֵ-ר
עֵ ִצי ,עָ לִ י י ִָיר וְ רחַ או ָֹת ִ) ָ,א ְ
ִ 'ָ.טבְ ע ֹו ֶל ע ֹולָ לְ ִה ְתחַ ֵ  ,וְ ב ַ/לְ ַ/ל ח ֹוזֵר.
ִה ְתחַ ְת ִ )ְ ,חָ2ת ֹו ֶל מַ חֲ זוֹר חַ ִי נוֹסַ  אֲ ֶר לְ פָ נֵינ ו ֵֹרחַ
 'ָ.הַ חֹדֶ  'ָ. ,הַ ָנָה 'ָ. ,הַ  ֵָרחַ  'ָ. ,הַ ֶמֶ  הַ -ו ֵֹרחַ
ִה&ֵה ָ ִאי עָ לֵינ י ִָמי חֲ ָד ִי וְ הֵ  לָנ ְ 4ו ָֹרה חֲ ָד ָה
לְ י ִָמי טוֹבִ י יו ֵֹתרְ ,מלֵאֵ י עֲ ִָ4ה וְ ִסקִ ַ/ ,א הַ ֶ ֶר' לְ ִע ִ)י ָק ָה.
וְ ע ֹולָה ְ)פִ ֵָ 2תנ 'ָ. ,אֲ נִ י חָ   'ָ. ,אֲ נִ י מַ ְר ִ/י
יה לְ כָל ָק ִי
ירתכֶ יֵ לְ כָל ְק ִ ָ
הַ עֲ ָרכָה ַרָ ה לִ ְמ ִס ְ
ְ ִ.תמוֹל ִלְ וֹ נ ְַמ ִי' לִ נְ ֹ
5רי ְ תוֹלְ דוֹת "ַ ַ יִת" לִ ְרֹ.
עוֹד ְ ָר ִקי ְמפֹ ִ
י ִָמי אֲ חֵ ִרי זֶה ִמ ָרוֹב נִ ְר ִאי ,יְמֵ י חֶ ְדוָ ה וְ ֵרעת
וְ ָלכֶ נְ 7חֵ ל ֹא ֶרְ 4ִ ,מחָ ה בְ ִריאת
ִ זְ כ8וֹת ְמל ִֵאי ִָ .ר9וֹ ,:לִ ְהיוֹת ָ) ִמיד לְ רֹא וְ ;א ַל ָ-נָב
חי הַ &ִ ָ/ר מֵ הֶ  הַ ְבַ  ,אַ ְ ֵרי הָ עָ  ֶָ.אֵ  ְ 2נו ָֹתיו בָ נָיו.
יָפִ י ִ )ַַ .
"ַ ַ יִת" ִהיא הַ ַ יִת ֶָ2נ ,נִ ְמֹ ר עָ לָיו ב ֹו נ ְַמ ִי' לִ גְ ֹל
בַ וֹ הַ הא י ִָ) ַקע ְ וֹפָ ר ָ/דוֹל
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