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כֵּב לי  ַה  ַה ֹול ֱא  יְייָא   נָא  ָא  טְי  יְיעַה נּו ער רָא  ּורְי  ִה ן  ְי ֹועָא  ְי  ׁשּום חֵּ תֵּ לָא פִה ֲעֶל  ְי , ֶ ת תְי צֹון  תַה רָא לְי

לָא  עְי מָא יןד עַה  לְי יק יֹומִה תִה ל ָאנָא . עַה ינּוֹו ֱא יםי  ַה פֵּ נְי ת כַה חַה תַה מִה  ָךדְי ט יָא ֹוׁשפְי תִה   ֵּ קַה  כְירּובִה  ל ֵּ לְי
ֲחֶמיָך ְי   תָא  ֹו ים ָא  רַה כָאל   מָא ירֶ תִה סְי תַה כְינָאֶפיָך  לצֵּ בְי ּו, רַה ִה ָאֶכיָך  לְי ּוֶ צַה תְי ּו, תֹוּפלִה  ְי  ַה מִה לְי  מַה

מּונִהים מְי ֹג    ְי ילָא פִה תְי ל  ַה עַה   ַה  ינּותֵּ נֹוֹועֲ  יּו ְי ל יִה  ַה  ְי , יָךנֶ פָא לְי  נּותֵּ ֹולפִה יס תְי נִה כְי  ַה לְי  ָך ֶ סְי ל חַה דֶ  
ינֵּינּוים לִה  ִה בְי מַה  ינֶ   ֵּ בֵּ נּו .ְךלְי ן  ָא תֵּ ֹג   ְיתִה לכ י חַה עַה נּו יְידֵּ לֹותֵּ פִה ר רִה כְי  ַה לְי  תְי טַה ֵּ ּפֹות ּולְי לִה ית  ַה ְי

מֹות ּו עֹולָא םתָא לֹועֲ  ַה לְי  ָא עֹולָא עֹולָאם ם מֵּ ֲעלֹות, לְי ינּו  ְי  ֶ ת ּולְי ַה ׁשֹותֵּ  ינּותֵּ מֹושְי נִה  ְי  ינּותֵּ חֹורּונַהפְי
כָאל םרָא  ֲ טַה לְי ּו י  מִה מָא  יְייָא  ַה  .סִה יֹות י נָא נִה כֵּ  ָא ים לִה ְי בִה שָא נֶיָך מֵּ ַה פָא ב ְי  לְי נִהי  .כָאל לֵּ סֵּ ֶ ֶרב כַה ְי

נִהי ֲ רֵּ י טַה טָא תִה חַה ֲעֹונִהי ּומֵּ ֹגף  ְיַאל .מֵּ ר טְי י תִה לַה עָא  ֶ ת עָא שָא נִהי ְי  . ַה מִהיחֵּ עָא  תַה ָךלְי ן בְי ְי תַה ֵּ  ֶ ת ּולְי
ל ,ייתִה  ִה ֲ ֶׁשר עָא  י עַה צְי ֹות יְידֵּ ים מִה ֲעשִה ל ּומַה ְך ֹל  עַה ים  ַה י טֹובִה ים ִה לָא חֳח  ָא  יןרִה ּוןיִה  יְידֵּ עִה  ,ים רָא
ן עַה מַה רְי ֹות ֶ  ְיֶכ  לְי נֶיָך לִה יב .ּפָא כְיתִה ים יֹוד: כְידִה יקִה ְך צַה ִה ים ַה רִה בּו יְיׁשָא ֶמָך יֵּׁשְי ׁשְי נֶיָך ּו לִה  .ֶ ת ּפָא

כִהןּופָא    ְילָא  יעֹול  ְי ְך  ֵּ םָא ן  קַה   .ֶסלָא ָאמֵּ
 
ר ינִה רֵּ  ֲ  שֵּ קַה י ֶ ת מְי צְימִה לֹות עַה פִה תְי כָאל  ִה לּו לְי ים   ֵּ יקִה צַה ִה ר ַה פָא נֵּי עָא כָאל ׁשֹוכְי צַה  ּולְי ים  ַה יקִה  ִה

נּו דֹורֵּ לתִה עְי דַה  ְי  ֶׁש ְי ם י עַה תָא עְי ל  דַה י עַה ּוָאנָאתִה ם ְיכַה . כַהּוָאנָאתָא
ל ינִה רֵּ  ֲ  ְי  קַה ֵּ י מְי לַה צְי ַהת עָא ֲעָך כָאמֹוָך ְי  ֶׁשל ֲעשֵּ  מִה רֵּ תָא לְי בְי ב ינִה רֵּ  ֲ  ְי  ָא ַה ד ֶ  כָאל  ֹו ֵּ י נֵּ  ְי מִה  חָא
י ּומֵּ ֹו ִה  ׁשִה ל כְינַהפְי רָא ֵּ ישְי . דִה
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