ִ ַירת ְרגָבִ י
בִ יב הַ ֶ סַ ח ע ֹולֶה ,עֵ ת ֵרד הַ ָ סָ 
עַ ל הַ ח ֶֹר אֲ ֶר ְִמֵ י "ְ ָרכָה נָסַ 
ִ ַירת ְרגָבִ י הַ "ו ַֹקעַ ת ִמ"ֶ טֶ  %אֲ ָדמָ ה
ַ'עֲ לֶה אֶ ל הַ ֶ(מֶ   ,וְ ִהיא ָ' ִיב לָ) ֶק ֶר %חַ ָ ה.
ז ַ'עֲ לֶה הָ אֲ ָדמָ ה  ,נְ בָ ִטי נְ בָ ִטי
ר,חַ ָק ִדי ְ'ל ְַ.פֵ  וְ ִת ְלַח מַ "ָ ִטי
,מַ יִ יַעֲ ל ,לְ הַ ְרוו ָֹת ִמַ עֲ מַ ִ/י
בִ יב הַ  ֶ.בַ ע ָ %ַ ,קס ,חָ ָד י ִָקי.
 ִ0כְ לוֹת הַ ח ֶֹרְ 'ִ ,ת ֶ1ַ0ה הָ ֶרְ 2צבָ ִעי עַ  ִ4י
נִיחוֹחַ הַ ִָ 5רי ִ ְ ,ריחַ ת ְ ֵק ִדי וֶ אֱ גוֹזִ י
ְִ 7מחַ ת הָ בִ יב "ַ ֶ ַתח  ,וְ הָ אֲ וִ ָירה אוֹמֶ ֶרת ִ ָירה
וְ ע ֹונָה ח ֹולֶפֶ ת ַ' ְמ ִי מַ  ָ1עָ ) וְ ִתֹ1ב ְסבִ יב ִצ ָיר).
ד,מי וְ עֵ ת לְ נַעֵ ר אֶ ת הָ בָ ק ֶ"ָ  ָ5בַ ק
ִ ה,ק 8חֲ רוֶֹ %ל עֵ ִצי ְר ִ
ִ7יחַ זו ֵֹק קוֹמָ ת ֹו ִמַ עֲ מַ ֵ/י הַ (,חָ ה  ,וֹמֵ ט אֶ ת הָ אֶ בֶ  %אֲ ֶר חָ בַ ק
ְ9מָ ה
ִ 8צוֹר מָ ְצ ה ֵק, %י ְָצ ה "ִ ְמחוֹל הַ ָ עוִֹ ,מָ0ל הַ ָ
ו ֶֹר ֶקת "ְ חֶ ְדוַ ת קוֹל ִ ,יר ִמזְ מוֹר ,ל ַָ(מַ יִ וְ לָאֲ ָדמָ ה.
אַ "ִ יט סָ בִ יב ,אַ "ִ יט אֶ ל עַ ל ,נִ פְ עַ  מֵ הַ ְִ :צ ָירה
אֲ ֶר ֶמֶ ִ ְ" ,מכְ חוֹל ַק ְר ַניִ ִצְָ :רה
יָפִ י הַ ַ ְראוֹת אֲ ֶר מ,ל עֵ י ַניִ נו ְֹדדוֹת
ַ נַחֲ לִ יאֵ לִ י יִנְ ֹ5ד וְ ִתפְ ַר ְחנָה הַ ָ;דוֹת.
ר,חַ חֲ ז ָָקה נ ְָבָ ה עַ ל הַ "ַ יִת ֶ<ָנ,
אוֹת ֹו "ֶ עָ מָ לֶ ,יזַע וְ הַ ְק ָרבָ ה "ָ נִינ,
=א ָבְ ָתה ְמלַאכְ ת ֹו ֶל זֶה הַ "ַ יִת  ,ז ֹו הָ עֵ ת לְ ִה ְתחַ  ֵ5
ַ ר,חַ חֲ ז ָָקה =א ַ'עֲ קֹר ר,חַ ָד אֲ ֶר יְסוֹדו ֶֹתיהָ ְמלֶאכֶת קֹדֶ .
מַ לְ כ,ת ֶ"ָ נִינ ְ" ,,זֵעָ ה וְ עָ מַ ל ָקנִינִ ,מ"ְ לִ י ַ5עַ ת ְמנ,חָ ה
הַ "וֹטֵ חַ "ְ ֵ ""ַ "ַ יִת" הַ .וֹב ,י ְִראֶ ה אֶ ת הַ הַ צְ לָחָ ה
נִ"ַ ְע ִ'י  ִ0י נַעֲ לֶה וְ נִ פְ ַרח= ,א נִ ְתיָאֵ 
"ִ י ְ
=א נִ פְ חַ ד מֵ הָ ר,חַ  ,מֵ הַ ַ יִ ,מֵ הָ אֵ .
יָפִ י אַ ֶ' "ְ עֵ ינַי יו ֵֹתר ,עֵ ינֵיכֶ אוֹרְ ִ" ,עַ ת הָ אֱ מֶ ת
לְ ִה ְתָ אֵ ר "ָ כֶ ִ0,י "ְ חַ ְר ֶ' =א לְ וַ ֵ'ר8 ,הֲ בַ ְתכֶ ְמחַ ֶ מֶ ת
וְ ִהיא הַ ִ9יצוֹ 2לְ הו ִֹתיר ְמנו ָֹרה ֹ 5ול ֶֶקת אֲ ֶר לָ) ח"י ָקנִי
ַ ִא ִה ְת ַק?ְ רִ ְ ,תילֶיהָ  ,לַהַ בְ ָ')  ִ0לְ פָ נִי.
נִֶ 7בֶ ת
ְקד@ ַ(ת ָ עֳ לְ כֶ ִהיא ְ
נְמָ ה אֲ ֶר עוֹדֶ ָ9ה אוֹהֶ בֶ ת.
ָק ִי ה,א ָ
וִ ילַ ֶ,ה יו ְֹמכֶ עַ ד ְ ִקיעָ ה וְ ,ב לְ ִה ְתחַ  ֵ5
"ַ ֹ/ר ,בַ חֹ  ְ" ,יוֹ ח@ <ִ י, %בְ יוֹ קֹדֶ .
וְ עוֹדֶ ִ9י אוֹחֵ ז "ְ ַד "ִ גְ ֹ 5ו ֶל הַ ח ֶֹר הַ ַ/ר
 ִ0י ִעזְ בוֹנ ֹו ָ ז חַ ִ:י וְ ה,א אוֹצָ ר י ָָקר
,מ ְקוֵה
ֵאת "ְ אֵ ר ,אֲ גַ ,נַחַ ל ִ
,כְ מוֹת ֹו ִמ< ֶ
 ְ0כֹחַ הַ ַ יִ הַ ֵ ִיב חַ ִ:י ,אַ ֶ' ,לִַ9זְ ָקק הַ ְ ַקֶ,ה.
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