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ייפָו,ֹ אאתֶ  גגםַּ  יסהָּ  ככ אלגֶ  אש גהָּ אש ככ כשיםַּ,ֹ  כמ חח גנתֶ  כש אשל  גהָּהָּוא,ֹ  ארףֶ  חַּח גב א. 
כפָנו גפָ יאזָ טו ינהָּ  גט כק כניתֶ  כסי ככמו  כמיד" ו יתֶ כל כתֶךְ,ֹ  חַּתבֹּ בו "או ככ כל כלנו  חַּכ יי

כתֶיד יע אשל  רָּרד  יג כתֶ כמ רָּצל  אזָהָּ  רָּאי חַּשףֶ  כח גל חַּלא  יהָּכריםַּ  כזָ כנ ידהָּ,ֹ  יגֶ כל ידהָּ  יג כמ
כתֶיתֶ. כפ יכל  אשל  כאיםַּ  יפָ יהָּכר כלטִוףֶ  כעםַּ  גמר  יס רָּרנו  כועְו גבֹּר.  יק אלגֶ  אש גהָּ אש

ינהָּ,ֹ כתי כש אל יפ יתֶהָּ  כל יפ אש כטיםַּ  כלי כפ גהָּ כשיםַּ,ֹ  כמ חח גנתֶ  כש כב יאזָ  כמיםַּ,ֹ  כלי דו כראו  כנ רָּהָּםַּ 
כדינו,ֹ יל כו כניתֶ  ימ כבֹּיתֶ,ֹ רו יר חע כלשונותֶ -  כעיםַּ  כבֹּ כש כב גקש  כנ כנ אש חַּקר  גהָּ אש ככ

כמיתֶ. כצ גמ גבֹּהַ  חַּג כמ יבהַ  כביט  כהָּ כו רָּהָּר  כוזָו כדיש  יא ייפָו  געל  רָּמ גנףֶ  הָּו
כמיד. יתֶ כל כתֶךְ,ֹ  כואו כתֶי  כואו יהָּאור  אאתֶ  כפיא  כק גהָּ כל חַּמד  כל כל כתֶי  כצי יר

אכתֶ". אל יל כלי  כאיםַּ  כר ית "קו גמכר יא בֹּ. 
רָּחםַּ. אשתֶ לו חַּפ כח גת ית  כש גבֹּ יל
אכבֹּ. אר יהָּ גע  כני כתֶ כהָּ יטִהָּ  גמ כל
רָּחםַּ. גפ כתֶ כהָּ כבי  כל ילהָּ  כע גמ כל

אכתֶ את גמ גהָּ ילהָּ עְופָותֶ  כי גל גהָּ יכל 
יטהָּ. כחי כש גל יכםַּ  גדכר כב כקרו  כקכר

אכתֶ אר יבֹּ כמ כדי  יי ילהָּ  כי גל גהָּ יכל 
יטִהָּ. כמ גב כפָךְ  אכר גו אזָ אאתֶ 

כחי אל כתֶי עְוד  רָּני כפָ כהָּ ילהָּ  כי גל גהָּ יכל 
כעיםַּ - גמכר ייהָּ  כזָ כוי אל אט רָּלט  כק גמ כל

כטא רָּח כפכריםַּ  גכ כמ רָּאל  חַּלא  כל כדיםַּ  כיהָּו
כאי. יבֹּ כצ גהָּ ישןָׁ  גפכר גהָּ כפָלותֶ  כתֶ כב

גתמוזָ. אשל  כקינותֶ  כל ידםַּ  כלי  רָּאיןָׁ 

ככנוס. גהָּ רָּחי  כט כש כמ כלי ד"ש  גלח  כש



כניםַּ. יר אא אפָל  חַּא אדר.  אח גב ינןָׁ  יע גמד  יע רָּכר?  גֶ. זָו
יקהָּ. כתֶי כש ככמו  חַּרךֹ  יא כחיִוךֹ  חַּרםַּ  רָּעי רָּמי  כתֶ ככ כמתוךֹ 
יכהָּ. כס רָּצהָּ  כק געל  רָּזןָׁ  גא כתֶ כמ גהָּ יבלוןָׁ  יתֶהָּ  כי יהָּ כשי  כפָ גנ

כני". חא אזָהָּ  אדר.  רָּס כב חַּכל  גהָּ רָּבר.  גד ית "נו,ֹ  גמכר יא

כודוי. יתֶא  ככ כחבוק 
יכאןָׁ - כמ חַּלא  גער  גנ כלי  רָּיש  "

כני". רָּש גהָּ אבֹּר  רָּע אהָּ כמןָׁ  כתֶי,ֹ  יז גע גסףֶ,ֹ  יאהָּובֹּ נו

יקהָּ - כסכרי גב כחיןָׁ בו  כבֹּ גת אש ככ ישםַּ,ֹ  יתהָּ  גא אש ככ ישו,ֹ  ככ גע
כניםַּ,ֹ יי כנ כב גהָּ רָּעי  כקכר כבתֶוךֹ  יטל  אפָהָּ מו יי יבחור 

כני". חא אזָהָּ  אדר.  רָּס כב חַּכל  גהָּ יאזָ: " ככמו  גחש לו,ֹ  כל
יקהָּ. כסדו גהָּ אלתֶ  חַּג כל גַג גהָּ רָּמ גרח  כפָ יחד י אא ירגֶ  יפ

כני. גמ כזָ געל- גקיןָׁ  כבאותֶ  אתםַּ  כש גד גַק אכםַּ  רָּני כש רָּאהָּ:  כר
יקהָּ. כשי כנ גהָּ גטתֶ  אי כפ אאל תוךֹ  כעיםַּ  כק אכםַּ שו רָּני כש רָּאהָּ:  כר

יצהָּ,ֹ כל גַח גב גח  רָּרי יהָּ גתֶר  יפָחותֶ נו כל כתֶי:  כקכוי ד. 
כנט. אמ יג כר אפ כמ ייהָּ  כל כש ככמו  יאטוםַּ  חַּכל  גהָּ יבֹּל  חא

רָּמתֶ. גהָּ ככגֶוףֶ  יבֹּןָׁ  יל גרח -  יפ ילףֶ  גצ גהָּ כפָלו  חא
יצהָּ. כמ גַח אתֶהָּ  כני שו חא כלךְ  אש ילבֹּ  יח אהָּ כמקוםַּ עְור  כב

יצחוןָׁ,ֹ כנ ככ רָּור  כח יחר,ֹ  ימ יתשובֹּ  גרק  כאםַּ  יאהָּובֹּ,ֹ 
ימהָּ - יח כל כמ יכאןָׁ  יתֶהָּ  כי יהָּ חַּלא  אש כמיןָׁ  חא גהָּ כל ככיםַּ  כס גא

ימהָּ,ֹ יד חא געש  גר כב גפָל  ינ יהָּרוס  אהָּ גביתֶ  גהָּ
חַּחםַּ. גרק  ייהָּ  יהָּ גתֶי  רָּלילו אאתֶ  ככיש  כהָּ אש גפָעְ  אצ גהָּ

רָּסרובֹּ,ֹ ככ גח  רָּכ גנ כתֶ כמ גהָּ רָּדר -  יע רָּהָּ גהָּ רָּשםַּ  אאתֶ 
כציםַּ,ֹ חחכרי גב יקעְ  גַש כמ גהָּ כקירותֶ,ֹ  גהָּ געל  ייִח  גַט כמ גהָּ

כציףֶ,ֹ יר יקרובֹּ,ֹ  כני,ֹ  כגרו כליל  כצ כב יקכריםַּ  כב גהָּ אאתֶ  רָּרק  ימ כמ גהָּ
כציל - גמ כל כלי  ייהָּ  יהָּ יבֹּל  חא חַּתףֶ  גהָּ אאתֶ עְור  גצעְ  יר אשר  חא

יתשובֹּ. גרק  כאםַּ  גכח,ֹ  כש אא
יתשובֹּ. גרק  כאםַּ  כבי,ֹ  כל חאהָּובֹּ 

כציםַּ. כוקו אלבֹּ  רָּח כב גפָד  יצ ילףֶ  גצ גהָּ כפָלו  חא יבֹּל  חא



אפָתֶ,ֹ אח כורו ימהָּ  גרחו ינהָּ,ֹ  כצ גהָּ גחלוןָׁ -  גב חַּחק.  רָּמ גחףֶ  אשל חול,ֹ  איהָּ יוםַּ  כהָּ אזָהָּ י הָּ. 
יפָהָּ,ֹ כי גח געל  אקתֶ -  אר יב גהָּ גדל  כגֶ כמ געל  כשי,ֹ  כפָ יח גהָּ ילםַּ  יהָּעְו גרתֶ  כבי געל  רָּבק  גא כתֶ כת

כגיד). ככמו  אזהָּ  כמ אזָהָּ  כחיםַּ  ית כמ כנ כפָיםַּ  ייִ גהָּ יבֹּכריםַּ  כד גהָּ כרךְ ( ככעְו כביןָׁ  כל גת אש
כגֶיתֶ. כזגֶו גל כשךְ  חַּרא אאתֶ  כמיד  כצ גתֶ כו יתֶקוםַּ  כו יפָכריםַּ  כס גהָּ כמתוךֹ  כבי  כביט  גת יאזָ 

ינהָּ. כסי גחכר גהָּ כבכרחובֹּותֶ  כקיםַּ  חחבֹּו כדיםַּ,ֹ  יח חא יבֹּכריםַּ  כד ארץֶ  יא יהָּ יכל  כהָּי  כי גו
גנתֶ כטכרי כבכוי ימר  כש כמ כל כשמו  גַי כו ימהָּ  כשי כנ כמ כשטו  כפָ גַי כניםַּ  יש כיִ גהָּ רָּשמותֶ  גהָּ

כמיתֶ כח גר יהָּ יוהָּ  כל גש גב ילםַּ  גַכ כעםַּ  רָּלל  יב חַּקר י גהָּ גח.  יזנו גהָּ גמןָׁ  כז גהָּ
כמיד. יתֶ כל כתֶךְ,ֹ  כואו כתֶי  כואו יהָּאור  אאתֶ  כפיא  כק גהָּ כל גמד  יל אש ילםַּ  אשל עְו


