
 

 

פִ  וִָּיתְּ זְּ לֹוםִַהמ  שְּ הִל  ִהִולָּ ִדָּ
ִ

ִ

יַלתִִ ח  תְּ יתִ ֵראש  ַטֵייל,ִ ַהמְּ תִ ודָּ וָּ זְּ מ  תִ אֶׁ ְךִ רֶׁ בָּ מֹו,ִ עֹולָּ בְּ ֵאלִ רָּ שְּ י  יסִ ֵמט  ם,ִ ַמי  ַבשָּ שֶׁ ינּוִ ָאב 

תִִ שֶׁ ִרֶׁ יהָּ לֶׁ רֹושִעָּ ֵתָך,ִּופְּ עּופָּ ַרתִתְּ בְּ חֶׁ ִבְּ יהָּ לֶׁ ַסעֹוֵתינּו.ִַהֵגןִעָּ הִִמָּ נָּסָּ הִּוַפרְּ כָּ רָּ ַלחִבְּ יָך,ִּושְּ יטּוחֶׁ ב 

ַקעִִ ַהַקרְּ וֵתיִ וְּ צ  ֵדיִ יְּ תִ ֵזקִאֶׁ חָּ נֶׁיָך.ִ פָּ לְּ הִמ  דֹולָּ גְּ נּותִ לָּ ַסבְּ בְּ ֵרםִ ַאזְּ וְּ ִ, יהָּ ַדיָּילֶׁ וְּ ִ יהָּ לֶׁ ַסבָּ ִ, יהָּ ַטיָּיסֶׁ לְּ

ִשִָּ נַָּתתָּ ֵבה.ִוְּ ַהרְּ חֹון,ִוְּ טָּ ֵשיִב  ַאנְּ םִוְּ םִּכֹוַחִָאדָּ ילֶׁ ח  ַהנְּ דֹוֵתינּו,ִוְּ שְּ כֹונָּהִִב  הִנְּ יחָּ ל  ה,ִּושְּ יסָּ ט  לֹוםִבָּ

.ִ יהָּ ודֹותֶׁ וְּ זְּ מ  ִלְּ

ִ

קֹוִד פְּ ֵאלִ רָּ שְּ י  ֵביתִ לִ ּכָּ ודֹותִ וְּ זְּ מ  ֲאֵביַדתִ תִ אֶׁ הִִִ-וְּ ֵהרָּ מְּ ב  םִ יכֶׁ תֹול  וְּ ם,ִ זּוֵריהֶׁ פְּ דֹותִ שְּ לִ כָּ בְּ נָּאִ

ה,ִ יחָּ אד  יּצּויִַעלִַהפָּ יםִפ  ַלי  פְּ כ  נֶׁיָך,ִוְּ לֹוןִבָּ מְּ יזּותִל  ר  זְּ ֵצהִִּוב  קְּ ָךִב  תְּ ַוודְּ זְּ יֶׁהִמ  הְּ םִת  תּוב:ִ"א  ַּכּכָּ

יִנ מ  זְּ רִה  לֹוןֲִאשֶׁ לִַהמָּ יַחִאֶׁ ל  ּהִַהשָּ יאָּ ֵהב  ַּה.ִוְּ צֶׁ בְּ קָּ םִתְּ שָּ הִּומ  ֵבקָּ ּהִַהַמדְּ רָּ ַאתְּ םִתְּ שָּ ים,ִמ  ַמי  ּוִִַהשָּ

יָך"ִ. ַחַלצֹותֶׁ ַללִמָּ שְּ ִב  תָּ ַלַבשְּ תְּ ה  ,ִוְּ תָּ ַגעְּ רְּ נ  ִַבֲעבּוֵרָךִוְּ

ִ

קִָּ ַלֵצ'ִקוְּ וְּ ידּוקִ ב  לָּ נֵָּתנּוִ תָּ ַהמְּ וְּ תֹוֵרנּוִ הִִִ-ֵצרִ ֵהרָּ מְּ נּוִ לָּ ַלחִ ּושְּ ּכֹונֶׁיָך.ִ ַדרְּ תִ יקֹורֶׁ ב  ַלֲעבֹורִ וְּ יןִ א 

ֵמָך.ִִ תּורִעֹולָּ יםִלָּ ש  דֹותִַהדֹורְּ פְּ ַמנֶׁיָך,ִל  יִלּוחֹותִזְּ טֹוסִַעלִפ  ִמָּ

ִ

ֵביִֵתבִֵ לִיֹושְּ כָּ רֹוםִקֹורֹונָּהִלְּ ַרתִטְּ גְּ יָּדֹו:ִִהֹוַדעִַעלִש  הִבְּ יסָּ יסִט  ט  רִַּכרְּ לֲִאשֶׁ ֹיאַמרִּכָּ ֵצָך,ִוְּ לִַארְּ

הִ. לָּ ַלה."ִָאֵמןִסֶׁ אלְּ שָּ ינְּ ַקלֹות,ִא  יִתָּ ל  ְך,ִבְּ רֶׁ ֵצאתִַלדֶׁ רִלָּ שָּ פְּ ַבד,ִאֶׁ יִלְּ ת  ִ"ָאַרזְּ


