
 ּוהֹ֔בָו ּ֙והֹ֨ת הָ֥תְיָֽה ץֶרָ֗אָהְו :ץֶרָֽאָה תֵ֥אְו םִיַ֖מָּׁשַה תֵ֥א םיִ֑הֹלֱא אָ֣רָּב תיִׁ֖שאֵרְּב
ֹּיַו :םִיָּֽמַה יֵ֥נְּפ־לַע תֶפֶ֖חַרְמ םיִ֔הֹלֱא ַחּו֣רְו םֹו֑הְת יֵ֣נְּפ־לַע ךְךֶׁש֖חְו  םיִ֖הֹלֱא רֶמא֥
 ןיֵּ֥ב םיִ֔הֹלֱא לֵּ֣דְבַּיַו בֹו֑ט־יִּכ רֹו֖אָה־תֶא םיִ֛הֹלֱא אְר ַּ֧יַו :רֹוֽא־יִהְי ַֽו רֹו֑א־יִהְי
־יִהְי ַֽו הָלְיָ֑ל אָרָ֣ק ךְךֶׁשֹ֖חַלְו םֹו֔י ֙רֹואָל ׀ םיִ֤הֹלֱא אָ֨רְקִּיַו :ךְךֶׁשֹֽחַה ןיֵ֥בּו רֹו֖אָה
ֹּיַו :דָֽחֶא םֹו֥י רֶקֹ֖ב־יִהְי ַֽו בֶרֶ֥ע  יִ֣היִו םִיָּ֑מַה ךְךֹו֣תְּב ַעיִ֖קָר יִ֥הְי םיִ֔הֹלֱא רֶמא֣
 ֙רֶׁשֲא ֙םִיַּ֨מַה ןיֵּ֤ב לֵּ֗דְבַּיַו ַ֒עיִקָרָֽה־תֶא ֘םיִהֹלֱא ׂשַעַּ֣יַו :םִיָֽמָל םִיַ֖מ ןיֵּ֥ב ליִּ֔דְבַמ
 קִּיַו :ןֵֽכ־יִהְי ַֽו ַעיִ֑קָרָֽל לַ֣עֵמ רֶׁ֖שֲא םִיַּ֔מַה ןיֵ֣בּו ַעיִ֔קָרָֽל תַחַּ֣תִמ  םיִ֛הֹלֱא אָ֧רְ
ֹּיַו :יִֽנֵׁש םֹו֥י רֶקֹ֖ב־יִהְי ַֽו בֶרֶ֥ע־יִהְי ַֽו םִיָ֑מָׁש ַעיִ֖קָרָֽל  םִיַּ֜מַה ּו֨וָּקִי םיִ֗הֹלֱא רֶמא֣
 םיִ֤הֹלֱא אָ֨רְקִּיַו :ןֵֽכ־יִהְי ַֽו הָׁ֑שָּבַּיַה הֶ֖אָרֵֽתְו דָ֔חֶא םֹו֣קָמ־לֶא ֙םִיַ֨מָּׁשַה תַחַּ֤תִמ
 קִמְלּו ץֶרֶ֔א ֙הָׁשָּבַּיַל ׀  ק םִיַּ֖מַה הֵ֥וְ ֹּיַו :בֹוֽט־יִּכ םיִ֖הֹלֱא אְר ַּ֥יַו םיִּ֑מַי אָ֣רָ  רֶמא֣

 ֹו֔ניִמְל ֙יִרְּפ הֶׂשֹ֤ע יִ֞רְּפ ץֵ֣ע עַרֶ֔ז ַעיִ֣רְזַמ בֶׂשֵ֚ע אֶׁשֶּ֗ד ֙ץֶרָ֨אָה אֵׁ֤שְדַּֽת םיִ֗הֹלֱא
 ֙עַרֶ֨ז ַעיִ֤רְזַמ בֶׂשֵ֣ע אֶׁשֶּ֠ד ץֶרָ֜אָה אֵ֨צֹוּתַו :ןֵֽכ־יִהְי ַֽו ץֶרָ֑אָה־לַע ֹו֖ב־ֹועְרַז רֶׁ֥שֲא
־יִהְי ַֽו :בֹוֽט־יִּכ םיִ֖הֹלֱא אְר ַּ֥יַו ּוהֵ֑ניִמְל ֹו֖ב־ֹועְרַז רֶׁ֥שֲא יִ֛רְּפ־הֶׂשֹֽע ץֵ֧עְו ּוהֵ֔ניִמְל
ֹּיַו :יִֽׁשיִלְׁש םֹו֥י רֶקֹ֖ב־יִהְי ַֽו בֶרֶ֥ע  םִיַ֔מָּׁשַה ַעיִ֣קְרִּב ֙תֹרֹאְמ יִ֤הְי םיִ֗הֹלֱא רֶמא֣
 ּו֤יָהְו :םיִֽנָׁשְו םיִ֖מָיְלּו םיִ֔דֲעֹו֣מְלּו ֙תֹתֹאְל ּו֤יָהְו הָלְיָּ֑לַה ןיֵ֣בּו םֹוּ֖יַה ןיֵּ֥ב ליִּ֕דְבַהְל
־תֶא םיִ֔הֹלֱא ׂשַעַּ֣יַו :ןֵֽכ־יִהְי ַֽו ץֶרָ֑אָה־לַע ריִ֖אָהְל םִיַ֔מָּׁשַה ַעיִ֣קְרִּב ֙תֹרֹואְמִל
 רֹו֤אָּמַה־תֶאְו םֹוּ֔יַה תֶלֶׁ֣שְמֶמְל֙ לֹדָּגַה רֹו֤אָּמַה־תֶא םיִ֑לֹדְּגַה תֹ֖רֹאְּמַה יֵ֥נְׁש
 םִיָ֑מָּׁשַה ַעיִ֣קְרִּב םיִ֖הֹלֱא םָ֛תֹא ןֵּ֥תִּיַו :םיִֽבָכֹוּֽכַה תֵ֖אְו הָלְיַּ֔לַה תֶלֶׁ֣שְמֶמְל ֙ןֹטָּקַה
 ךְךֶׁש֑חַה ןיֵ֣בּו רֹו֖אָה ןיֵּ֥ב ליִּ֔דְבַהְלּֽו הָלְיַּ֔לַבּו םֹוּ֣יַּב֙ לֹׁשְמִלְו :ץֶרָֽאָה־לַע ריִ֖אָהְל
ֹּיַו :יִֽעיִבְר םֹו֥י רֶקֹ֖ב־יִהְי ַֽו בֶרֶ֥ע־יִהְי ַֽו :בֹוֽט־יִּכ םיִ֖הֹלֱא אְר ַּ֥יַו  םיִ֔הֹלֱא רֶמא֣
 ַעיִ֥קְר יֵ֖נְּפ־לַע ץֶרָ֔אָה־לַע ףֵ֣פֹועְי ֙ףֹועְו הָּ֑יַח ׁשֶפֶ֣נ ץֶרֶׁ֖ש םִיַּ֔מַה ּו֣צְרְׁשִי
 ׀ הָּ֣יַחַֽה ׁשֶפֶ֣נ־לָּכ תֵ֣אְו םיִ֑לֹדְּגַה םִ֖ניִּנַּתַה־תֶא םיִ֔הֹלֱא אָ֣רְבִּיַו :םִיָֽמָּׁשַה
 אְר ַּ֥יַו ּוהֵ֔ניִמְל ֙ףָנָּכ ףֹו֤ע־לָּכ תֵ֨אְו םֶ֗הֵניִֽמְל םִיַּ֜מַה ּו֨צְרָֽׁש ֩רֶׁשֲא תֶׂשֶ֡מֹרָֽה
 ֙םִיַּ֨מַה־תֶא ּו֤אְלִמּו ּו֗בְרּו ּו֣רְּפ רֹ֑מאֵל םיִ֖הֹלֱא םָ֛תֹא ךְךֶרָ֧בְיַו :בֹוֽט־יִּכ םיִ֖הֹלֱא
ֹּיַו :יִֽׁשיִמֲח םֹו֥י רֶקֹ֖ב־יִהְי ַֽו בֶרֶ֥ע־יִהְי ַֽו :ץֶרָֽאָּב בֶר ִ֥י ףֹו֖עָהְו םיִּ֔מַּיַּב  רֶמא֣
 ּהָ֑ניִמְל ץֶרֶ֖א־ֹותְיַֽחְו ׂשֶמֶ֛רָו הָ֥מֵהְּב ּהָ֔ניִמְל ֙הָּיַח ׁשֶפֶ֤נ ץֶרָ֜אָה אֵ֨צֹוּת םיִ֗הֹלֱא



 תֵ֛אְו ּהָ֔ניִמְל ֙הָמֵהְּבַה־תֶאְו ּהָ֗ניִמְל ץֶרָ֜אָה תַּ֨יַח־תֶא ֩םיִהֹלֱא ׂשַעַּ֣יַו :ןֵֽכ־יִהְי ַֽו
ֹּיַו :בֹוֽט־יִּכ םיִ֖הֹלֱא אְר ַּ֥יַו ּוהֵ֑ניִמְל הָ֖מָדֲאָֽה ׂשֶמֶ֥ר־לָּכ  הֶׂ֥שֲעַֽנ םיִ֔הֹלֱא רֶמא֣
־לָכְבּו ֙הָמֵהְּבַבּו םִיַ֗מָּׁשַה ףֹו֣עְבּו םָּ֜יַה תַ֨גְדִב ּ֩וּדְרִיְו ּונֵ֑תּומְדִּכ ּונֵ֖מְלַצְּב םָ֛דָא
 ֙םָדָאָֽה־תֶא ׀ םיִ֤הֹלֱא אָ֨רְבִּיַו :ץֶרָֽאָה־לַע ׂשֵ֥מֹרָֽה ׂשֶמֶ֖רָה־לָכְבּו ץֶרָ֔אָה
 ֘םָתֹא ךְךֶרָ֣בְיַו :םָֽתֹא אָ֥רָּב הָ֖בֵקְנּו רָ֥כָז ֹו֑תֹא אָ֣רָּב םיִ֖הֹלֱא םֶלֶ֥צְּב ֹו֔מְלַצְּב
ֹּיַו ֒םיִהֹלֱא  ּו֞דְרּו ָהֻׁ֑שְבִכְו ץֶרָ֖אָה־תֶא ּו֥אְלִמּו ּו֛בְרּו ּו֥רְּפ םיִ֗הֹלֱא םֶ֜הָל רֶמא֨
ֹּיַו :ץֶרָֽאָה־לַע תֶׂשֶ֥מֹרָֽה הָּ֖יַח־לָכְבּו םִיַ֔מָּׁשַה ףֹו֣עְבּו ֙םָּיַה תַ֤גְדִּב  םיִ֗הֹלֱא רֶמא֣
־תֶאְו ץֶרָ֔אָה־לָכ יֵ֣נְּפ־לַע ֙רֶׁשֲא עַרֶ֗ז ַעֵ֣רֹז ׀ בֶׂשֵ֣ע־לָּכ־תֶא םֶ֜כָל יִּתַ֨תָנ ֩הֵּנִה
 ץֶרpָאָ֠ה תַּ֣יַח־לָכְלּֽו :הָֽלְכָאְל הֶ֖יְהִֽי םֶ֥כָל עַר ָ֑ז ַעֵ֣רֹז ץֵ֖ע־יִרְפ ֹוּ֥ב־רֶׁשֲא ץֵ֛עָה־לָּכ
־לָּכ־תֶא הָּ֔יַח ׁשֶפֶ֣נ ֹ֙וּב־רֶׁשֲא ץֶרָ֗אָה־לַע ׂשֵ֣מֹור ׀ לֹ֣כְלּו םִיַ֜מָּׁשַה ףֹו֨ע־לָכְלּו
 בֹו֖ט־הֵּנִהְו הָׂ֔שָע רֶׁ֣שֲא־לָּכ־תֶא ֙םיִהֹלֱא אְר ַּ֤יַו :ןֵֽכ־יִהְי ַֽו הָ֑לְכָאְל בֶׂשֵ֖ע קֶר ֶ֥י
 :םָֽאָבְצ־לָכְו ץֶרָ֖אָהְו םִיַ֥מָּׁשַה ּוּ֛לֻכְיַו :יִּֽׁשִּׁשַה םֹו֥י רֶקֹ֖ב־יִהְי ַֽו בֶרֶ֥ע־יִהְי ַֽו דֹ֑אְמ
 יִ֔עיִבְּׁשַה םֹוּ֣יַּב ֙תֹּבְׁשִּיַו הָׂ֑שָע רֶׁ֣שֲא ֹוּ֖תְכאַלְמ יִ֔עיִבְּׁשַה םֹוּ֣יַּב ֙םיִהֹלֱא לַ֤כְיַו
 ֹו֑תֹא ׁשֵּ֖דַקְיַו יִ֔עיִבְּׁשַה םֹו֣י־תֶא ֙םיִהֹלֱא ךְךֶרָ֤בְיַו :הָֽׂשָע רֶׁ֥שֲא ֹוּ֖תְכאַלְמ־לָּכִמ
 תֹו֧דְלֹוֽת הֶּלֵ֣א :תֹוֽׂשֲעַֽל םיִ֖הֹלֱא אָ֥רָּב־רֶׁשֲא ֹוּ֔תְכאַלְמ־לָּכִמ ֙תַבָׁש ֹו֤ב יִּ֣כ
 ׀ לֹ֣כְו :םִיָֽמָׁשְו ץֶרֶ֥א םיִ֖הֹלֱא הָֹ֥והְי תֹוׂ֛שֲע םֹו֗יְּב םָ֑אְרָּֽבִהְּב ץֶרָ֖אָהְו םִיַ֛מָּׁשַה
ֹל ֩יִּכ חָ֑מְצִי םֶרֶ֣ט הֶ֖דָּׂשַה בֶׂשֵ֥ע־לָכְו ץֶרָ֔אָב הֶ֣יְהִי םֶרֶ֚ט הֶ֗דָּׂשַה ַחיִׂ֣ש  ריִ֜טְמִה א֨
־ןִמ הֶ֣לֲעַֽי דֵ֖אְו :הָֽמָדֲאָֽה־תֶא דֹ֖בֲעַֽל ןִיַ֔א םָ֣דָאְו ץֶרָ֔אָה־לַע ֙םיִהֹלֱא ֤הָֹוהְי
 ֙רָפָע םָ֗דָאָֽה־תֶא םיִ֜הֹלֱא הָ֨וֹהְי ֩רֶציrִּיַו :הָֽמָדֲאָֽה יֵ֥נְּפ־לָּכ־תֶא הָ֖קְׁשִהְו ץֶרָ֑אָה
 הָֹ֧והְי עַּ֞טִּיַו :הָּֽיַח ׁשֶפֶ֥נְל םָ֖דָאָֽה יִ֥הְיַו םיִּ֑יַח תַ֣מְׁשִנ ויָּ֖פַאְּב חַּ֥פִּיַו הָ֔מָדֲאָ֣ה־ןִמ
 ֤הָֹוהְי חַ֞מְצַּיַו :רָֽצָי רֶׁ֥שֲא םָ֖דָאָֽה־תֶא םָׁ֔ש םֶׂשָּ֣יַו םֶדֶּ֑קִמ ןֶדֵ֖עְּב־ן ַּ֥ג םיִ֛הֹלֱא
 ךְךֹו֣תְּב ֙םיִּיַחַֽה ץֵ֤עְו לָ֑כֲאַֽמְל בֹו֣טְו הֶ֖אְרַמְל דָ֥מְחֶנ ץֵ֛ע־לָּכ הָ֔מָדֲאָ֣ה־ןִמ ֙םיִהֹלֱא
 דֵ֔רָּפִי ֙םָּׁשִמּו ן ָּ֑גַה־תֶא תֹו֖קְׁשַהְל ןֶדֵ֔עֵמ אֵ֣צֹי ֙רָהָנְו :עָֽרָו בֹו֥ט תַעַּ֖דַה ץֵ֕עְו ןָּ֔גַה
 ץֶרֶ֣א־לָּכ תֵ֚א בֵ֗בֹּסַה אּו֣ה ןֹוׁ֑שיִּפ דָ֖חֶאָֽה םֵׁ֥ש :םיִֽׁשאָר הָ֥עָּבְרַאְל הָ֖יָהְו
 ןֶבֶ֥אְו חַלֹ֖דְּבַה םָׁ֥ש בֹו֑ט אוִ֖הַה ץֶרָ֥אָה בַ֛הֲזּֽו :בָֽהָּזַה םָׁ֖ש־רֶׁשֲא הָ֔ליִוֲחַֽה
 םֵׁ֨שְו :ׁשּוּֽכ ץֶרֶ֥א־לָּכ תֵ֖א בֵ֔בֹוּסַה אּו֣ה ןֹו֑חיִּג יִ֖נֵּׁשַה רָ֥הָּנַה־םֵׁשְו :םַהֹּֽׁשַה



 אּו֥ה יִ֖עיִבְרָֽה רָ֥הָּנַהְו רּוּׁ֑שַא תַ֣מְדִק ךְךֵ֖לֹהַֽה אּו֥ה לֶקֶּ֔דִח ֙יִׁשיִלְּׁשַה רָ֤הָּנַה
 :ּהָֽרְמָׁשְלּו ּהָ֖דְבָעְל ןֶדֵ֔ע־ןַגְב ּוהֵ֣חִּנַּיַו םָ֑דָאָֽה־תֶא םיִ֖הֹלֱא הָֹ֥והְי חַּ֛קִּיַו :תָֽרְפ
 ץֵ֗עֵמּו :לֵֽכֹאּת לֹ֥כָא ן ָּ֖גַה־ץֵע לֹּ֥כִמ רֹ֑מאֵל םָ֖דָאָֽה־לַע םיִ֔הֹלֱא הָֹ֣והְי ֙וַצְיַו
ֹל עָ֔רָו בֹו֣ט ֙תַעַּ֨דַה ֹּיַו :תּוֽמָּת תֹו֥מ ּוּנֶּ֖מִמ ֥ךָךְלָכֲא םֹו֛יְּב יִּ֗כ ּוּנֶּ֑מִמ לַ֖כֹאת א֥  ֙רֶמא֨
 ֩רֶצrִּיַו :ֹוּֽדְגֶנְּכ רֶזֵ֖ע ֹוּ֥ל־הֶׂשֱעֶֽא ֹוּ֑דַבְל םָ֖דָאָֽה תֹו֥יֱה בֹו֛ט־ֹאל םיִ֔הֹלֱא הָֹ֣והְי
 ֙אֵבָּיַו םִיַ֔מָּׁשַה ףֹו֣ע־לָּכ ֙תֵאְו ֙הֶדָּׂשַה תַּ֤יַח־לָּכ הָ֗מָדֲאָֽה־ןִמ םיִ֜הֹלֱא הָ֨וֹהְי
 הָּ֖יַח ׁשֶפֶ֥נ םָ֛דָאָֽה ֹו֧ל־אָרְקִי רֶׁ֨שֲא֩ לֹכְו ֹו֑ל־אָרְקִּי־הַמ תֹו֖אְרִל םָ֔דָאָ֣ה־לֶא
 תַּ֣יַח לֹ֖כְלּו םִיַ֔מָּׁשַה ףֹו֣עְלּו ֙הָמֵהְּבַה־לָכְל תֹו֗מֵׁש םָ֜דָאָֽה אָ֨רְקִּיַו :ֹוֽמְׁש אּו֥ה
ֹל םָ֕דָאְלּו הֶ֑דָּׂשַה ־לַע הָ֛מֵּדְרַּת ׀ םיִ֧הֹלֱא הָ֨וֹהְי֩ לֵּפַּיַו :ֹוּֽדְגֶנְּכ רֶזֵ֖ע אָ֥צָמ־אֽ
 םיִ֧הֹלֱא הָ֨וֹהְי ֩ןֶבrִּיַו :הָּנֶּֽתְחַּת רָׂ֖שָּב רֹּ֥גְסִּיַו ויָ֔תֹעְלַּצִמ ֙תַחַא חַּ֗קִּיַו ןָׁ֑שיִּיַו םָ֖דָאָֽה
ֹּיַו :םָֽדָאָֽה־לֶא ָהֶ֖אִבְיַו הָּׁ֑שִאְל םָ֖דָאָֽה־ןִמ חַ֥קָל־רֶׁשֲא עָ֛לֵּצַה־תֶא ׀  ֘רֶמא֘
ֹז ֒םָדָאָֽה  ּקִי ֙תֹאזְל יִ֑רָׂשְּבִמ רָׂ֖שָבּו יַ֔מָצֲעֵֽמ םֶצֶ֚ע םַעַּ֗פַה תא֣  יִּ֥כ הָּׁ֔שִא אֵ֣רָ
ֹּז־הָחֳקֻֽל ׁשיִ֖אֵמ  ֹוּ֔תְׁשִאְּב קַ֣בָדְו ֹוּ֑מִא־תֶאְו ויִ֖בָא־תֶא ׁשיִ֔א־בָזֲעַֽי ֙ןֵּכ־לַע :תאֽ
ֹלְו ֹוּ֑תְׁשִאְו םָ֖דָאָֽה םיִּ֔מּורֲע ֙םֶהיֵנְׁש ּו֤יְהִּֽיַו :דָֽחֶא רָׂ֥שָבְל ּו֖יָהְו  :ּוׁשָֽׁשּבְתִי א֖
ֹּיַו םיִ֑הֹלֱא הָ֣וֹהְי הָׂ֖שָע רֶׁ֥שֲא הֶ֔דָּׂשַה תַּ֣יַח֙ לֹּכִמ םּו֔רָע הָ֣יָה ׁ֙שָחָּנַהְו ־לֶא ֙רֶמא֨
ֹל םיִ֔הֹלֱא רַ֣מָא־יִּֽכ ףַ֚א הָּׁ֔שִאָ֣ה ֹת א֣ ֹּתַו :ן ָּֽגַה ץֵ֥ע לֹּ֖כִמ ּו֔לְכאֽ  הָּׁ֖שִאָֽה רֶמא֥
 רַ֣מָא ֒ןָּגַה־ךְךֹותְּב רֶׁ֣שֲא ֘ץֵעָה יִ֣רְּפִמּו :לֵֽכֹאנ ן ָּ֖גַה־ץֵע יִ֥רְּפִמ ׁשָ֑חָּנַה־לֶא
ֹל םיִ֗הֹלֱא ֹת א֤ ֹלְו ּוּנֶּ֔מִמ ּ֙ולְכאֽ ֹּיַו :ןּוֽתֻמְּת ןֶּ֖פ ֹוּ֑ב ּו֖עְּגִת א֥ ־לֶא ׁשָ֖חָּנַה רֶמא֥
 ּו֖חְקְפִנְו ּוּנֶּ֔מִמ םֶ֣כְלָכֲא ֙םֹויְּב יִּ֗כ םיִ֔הֹלֱא ַעֵ֣דֹי יִּ֚כ :ןּוֽתֻמְּת תֹו֖מ־ֹאל הָּׁ֑שִאָֽה
 ץֵ֨עָה ֩בֹוט יִּ֣כ הָּׁ֡שִאָֽה אֶרֵּ֣תַו :עָֽרָו בֹו֥ט יֵ֖עְדֹֽי םיִ֔הֹלאֵּֽכ ֙םֶתיִיְהִֽו םֶ֑כיֵניֵֽע
 לַ֑כֹאּתַו ֹו֖יְרִּפִמ חַּ֥קִּתַו ליִּ֔כְׂשַהְל ֙ץֵעָה דָ֤מְחֶנְו םִיַ֗ניֵעָֽל אּו֣ה־הָוֲאַֽת יִ֧כְו לָ֜כֲאַֽמְל
 םִּ֖מֻריֵֽע יִּ֥כ ּו֔עְד ֵּ֣יַו םֶ֔היֵנְׁש יֵ֣ניֵע ֙הָנְחַ֨קָּפִּתַו :לַֽכֹאּיַו ּהָּ֖מִע ּהָׁ֛שיִאְל־םַּג ןֵּ֧תִּתַו
 הָֹ֧והְי לֹו֨ק־תֶא ּו֞עְמְׁשִּי ַֽו :תֹֽרֹגֲח םֶ֖הָל ּוׂ֥שֲעַּֽיַו הָ֔נֵאְת הֵ֣לֲע ּ֙ורְּפְתִּי ַֽו םֵ֑ה
 הָֹ֣והְי ֙יֵנְּפִמ ֹוּ֗תְׁשִאְו םָ֜דָאָֽה אֵּ֨בַחְתִּיַו םֹוּ֑יַה ַחּו֣רְל ן ָּ֖גַּב ךְךֵּ֥לַהְתִמ םיִ֛הֹלֱא
 קִּיַו :ן ָּֽגַה ץֵ֥ע ךְךֹו֖תְּב םיִ֔הֹלֱא ֹּיַו םָ֑דָאָֽה־לֶא םיִ֖הֹלֱא הָֹ֥והְי אָ֛רְ  :הָּכֶּֽיַא ֹו֖ל רֶמא֥
ֹּיַו ֹּיַו :אֵֽבָחֵֽאָו יִכֹ֖נָא םֹ֥ריֵע־יִּֽכ אָ֛ריִאָֽו ן ָּ֑גַּב יִּתְעַ֖מָׁש ֥ךָךְלֹֽק־תֶא רֶמא֕  יִ֚מ רֶמא֕



 ּוּנֶּ֖מִמ־לָכֲא יִּ֥תְלִבְל ךָךיִ֛תיִּוִצ רֶׁ֧שֲא ץֵ֗עָה־ןִמֲה הָּתָ֑א םֹ֖ריֵע יִּ֥כ ֔ךָךְל דיִּ֣גִה
ֹּיַו :ָּתְלָֽכָא  ץֵ֖עָה־ןִמ יִּ֥ל־הָנְתָֽנ אוִ֛ה יִ֔דָּמִע הָּתַ֣תָנ רֶׁ֣שֲא ֙הָּׁשִאָֽה םָ֑דָאָֽה רֶמא֖
ֹּיַו :לֵֽכֹאָֽו ֹּז־הַמ הָּׁ֖שִאָֽל םיִ֛הֹלֱא הָֹ֧והְי רֶמא֨ ֹּתַו תיִׂ֑שָע תא֣  ׁשָ֥חָּנַה הָּׁ֔שִאָֽה ֙רֶמא֨
ֹּיַו :לֵֽכֹאָֽו יִנַ֖איִּׁשִה rרּו֤רָא ֒תֹאּז ָתיִׂ֣שָע יִּ֣כ ׁ֘שָחָּנַה־לֶא ׀ םיִ֥הֹלֱא הָ֨וֹהְי ֩רֶמא 
־לָּכ לַ֖כֹאּת רָ֥פָעְו ךְךֵ֔לֵת ֣ךָךְנֹֽחְּג־לַע הֶ֑דָּׂשַה תַּ֣יַח לֹּ֖כִמּו הָ֔מֵהְּבַה־לָּכִמ ֙הָּתַא
 אּו֚ה ּהָ֑עְרַז ןיֵ֣בּו ֖ךָךֲעְר ַֽז ןיֵ֥בּו הָּׁ֔שִאָֽה ןיֵ֣בּו ֙ךָךְניֵּֽב תיִׁ֗שָא ׀ הָ֣ביֵאְו :ךָךיֶּֽיַח יֵ֥מְי
ֹר ֣ךָךְפּוֽׁשְי  ךְך ֵ֣נֹובְּצִע ֙הֶּבְרַא הָּ֤בְרַה רַ֗מָא הָּׁ֣שִאָֽה־לֶא :בֵֽקָע ּוּנֶ֥פּוׁשְּת הָּ֖תַאְו ׁשא֔
 םָ֣דָאְלּו :ךְךָּֽב־לָׁשְמִי אּו֖הְו ךְךֵ֔תָקּוׁ֣שְּת ֙ךְךֵׁשיִא־לֶאְו םיִ֑נָב יִ֣דְלֵּֽת בֶצֶ֖עְּב ךְךֵ֔נֹרֵֽהְו
ֹּתַו ֒ךָךzֶּתְׁשִא לֹו֣קְל ָּ֘תְעַ֘מָׁש יִּ֣כ רַ֗מָא ֹל רֹ֔מאֵל ֙ךָךיִ֨תיִּוִצ רֶׁ֤שֲא ץֵ֔עָה־ןִמ֙ לַכא֨  א֥
ֹּת ֙ןֹובָּצִעְּב ךָךֶ֔רּובֲעַּֽב ֙הָמָדֲאָֽה הָ֤רּורֲא ּוּנֶּ֑מִמ לַ֖כֹאת  :ךָךיֶּֽיַח יֵ֥מְי לֹּ֖כ הָּנֶ֔לֲכאֽ
ֹּת ֙ךָךיֶּ֨פַא תַ֤עֵזְּב :הֶֽדָּׂשַה בֶׂשֵ֥ע־תֶא ָּ֖תְלַכָֽאְו ךְךָ֑ל ַחיִ֣מְצַּת רַּ֖דְרַדְו ץֹו֥קְו  לַכא֣
 רָ֖פָע־לֶאְו הָּתַ֔א רָ֣פָע־יִּֽכ ָּתְחָּ֑קֻל הָּנֶּ֖מִמ יִּ֥כ הָ֔מָדֲאָ֣ה־לֶא ֙ךָךְבּוֽׁש דַ֤ע םֶחֶ֔ל
 קִּיַו :בּוֽׁשָּת  ׂ֩שַעrַּיַו :יָֽח־לָּכ םֵ֥א הָ֖תְיָֽה אוִ֥ה יִּ֛כ הָּ֑וַח ֹוּ֖תְׁשִא םֵׁ֥ש םָ֛דָאָֽה אָ֧רְ
ֹּיַו :םֵֽׁשִּבְלַּיַו רֹו֖ע תֹו֥נְתָּכ ֹוּ֛תְׁשִאְלּו םָ֧דָאְל םיִ֜הֹלֱא הָ֨וֹהְי  םיִ֗הֹלֱא הָֹ֣והְי ׀ רֶמא֣
 ֙חַקָלְו ֹו֗דָי חַ֣לְׁשִי־ןֶּפ ׀ הָּ֣תַעְו עָ֑רָו בֹו֣ט תַעַ֖דָל ּוּנֶּ֔מִמ דַ֣חַאְּכ ֙הָיָה ֙םָדָאָֽה ןֵ֤ה
 ֙דֹבֲעַֽל ןֶדֵ֑ע־ןַּגִמ םיִ֖הֹלֱא הָֹ֥והְי ּוהֵ֛חְּלַׁשְי ַֽו :םָֽלֹעְל יַ֥חָו לַ֖כָאְו םיִּ֔יַחַֽה ץֵ֣עֵמ םַּ֚ג
 ןֶדֵ֜ע־ןַגְל םֶדֶּ֨קִמ ֩ןֵּכְׁשַּיַו םָ֑דָאָֽה־תֶא ׁשֶר ָ֖גְיַו :םָּֽׁשִמ חַּ֖קֻל רֶׁ֥שֲא הָ֔מָדֲאָ֣ה־תֶא
 :םיִּֽיַחַֽה ץֵ֥ע ךְךֶרֶּ֖ד־תֶא רֹ֕מְׁשִל תֶכֶּ֔פַהְתִּמַה ֙בֶרֶ֨חַה טַהַ֤ל תֵ֨אְו םיִ֗בֻרְּכַה־תֶא
ֹּתַו ןִיַ֔ק־תֶא דֶלֵּ֣תַו ֙רַהַּ֨תַו ֹוּ֑תְׁשִא הָּ֣וַח־תֶא עַ֖דָי םָ֔דָאָ֣הְו  ק רֶמא֕  ׁשיִ֖א יִתיִ֥נָ
ֹצ הֵעֹ֣ר֙ לֶבֶ֨ה־יִהְי ַֽו לֶבָ֑ה־תֶא ויִ֖חָא־תֶא תֶדֶ֔לָל ףֶסֹּ֣תַו :הָֹֽוהְי־תֶא  ןִיַ֕קְו ןא֔
 :הָֹֽוהיַֽל הָ֖חְנִמ הָ֛מָדֲאָֽה יִ֧רְּפִמ ןִיַ֜ק אֵ֨בָּיַו םיִ֑מָי ץֵּ֣קִמ יִ֖הְיַו :הָֽמָדֲא דֵ֥בֹע הָ֖יָה
־לֶאְו לֶבֶ֖ה־לֶא הָ֔וֹהְי עַׁשִּ֣יַו ןֶ֑הֵבְלֶחֵֽמּו ֹו֖נֹאצ תֹו֥רֹכְּבִמ אּו֛ה־םַג איִ֥בֵה לֶבֶ֨הְו
ֹל ֹו֖תָחְנִמ־לֶאְו ןִיַ֥ק־לֶאְו :ֹוֽתָחְנִמ ֹּיַו :ויָֽנָּפ ּו֖לְּפִּי ַֽו דֹ֔אְמ ֙ןִיַ֨קְל רַחִּ֤יַו הָ֑עָׁש א֣  רֶמא֥
 תֵ֔אְׂש ֙ביִטיֵּת־םִא אֹו֤לֲה :ךָךיֶֽנָפ ּו֥לְפָֽנ הָּמָ֖לְו ךְךָ֔ל הָרָ֣ח הָּמָ֚ל ןִיָ֑ק־לֶא הָֹ֖והְי
ֹל ֙םִאְו  :ֹוּֽב־לָׁשְמִּת הָּ֖תַאְו ֹו֔תָקּוׁ֣שְּת ֙ךָךיֶ֨לֵאְו ץֵ֑בֹר תאָּ֣טַח חַתֶּ֖פַל ביִ֔טיֵת א֣
ֹּיַו  ויִ֖חָא לֶבֶ֥ה־לֶא ןִיַ֛ק םָק ָּ֥יַו הֶ֔דָּׂשַּב םָ֣תֹויְהִּֽב ֙יִהְי ַֽו ויִ֑חָא לֶבֶ֣ה־לֶא ןִיַ֖ק רֶמא֥



ֹּיַו :ּוהֵֽגְרַהַּֽיַו ֹּיַו ךָךיִ֑חָא לֶבֶ֣ה יֵ֖א ןִיַ֔ק־לֶא ֙הָֹוהְי רֶמא֤ ֹל ֙רֶמא֨  רֵ֥מֹׁשֲה יִּתְעַ֔דָי א֣
ֹּיַו :יִכֹֽנָא יִ֖חָא  :הָֽמָדֲאָֽה־ןִמ יַ֖לֵא םיִ֥קֲעֹֽצ ךָךיִ֔חָא יֵ֣מְּד לֹו֚ק ָתיִׂ֑שָע הֶ֣מ רֶמא֖
 יֵ֥מְּד־תֶא תַחַ֛קָל ָהיִּ֔פ־תֶא הָ֣תְצָּֽפ רֶׁ֣שֲא ֙הָמָדֲאָֽה־ןִמ הָּתָ֑א רּו֣רָא הָּ֖תַעְו
ֹל הָ֔מָדֲאָ֣ה־תֶא ֙דֹבֲעַֽת יִּ֤כ :ךָךֶֽדָּיִמ ךָךיִ֖חָא  הֶ֥יְהִּת דָ֖נָו עָ֥נ ךְךָ֑ל ּהָ֖חֹּכ־תֵּת ףֵ֥סֹת־אֽ
ֹּיַו :ץֶרָֽאָב ֙ לַעֵמ םֹוּ֗יַה יִ֜תֹא ָּתְׁשַ֨רֵּג ֩ןֵה :אֹוֽׂשְּנִמ יִ֖נֹוֲע לֹו֥דָּג ֑הָֹוהְי־לֶא ןִיַ֖ק רֶמא֥
 :יִנֵֽגְרַהַֽי יִ֖אְצֹֽמ־לָכ הָ֥יָהְו ץֶרָ֔אָּב ֙דָנָו עָ֤נ יִתיִ֜יָהְו רֵ֑תָּסֶא ךָךיֶ֖נָּפִמּו הָ֔מָדֲאָֽה יֵ֣נְּפ
ֹּיַו  תֹו֔א ֙ןִיַ֨קְל ֤הָֹוהְי םֶׂשָּ֨יַו םָּ֑קֻי םִיַ֖תָעְבִׁש ןִיַ֔ק גֵ֣רֹה־לָּכ ֙ןֵכָל הָ֗וֹהְי ֹו֣ל רֶמא֧
 דֹו֖נ־ץֶרֶֽאְּב בֶׁשֵּ֥יַו ֑הָֹוהְי יֵ֣נְפִּלִמ ןִיַ֖ק אֵצֵּ֥יַו :ֹוֽאְצֹֽמ־לָּכ ֹו֖תֹא־תֹוּכַה יִּ֥תְלִבְל
 ריִ֔ע הֶנֹּ֣ב ֙יִהְי ַֽו ךְךֹו֑נֲח־תֶא דֶלֵּ֣תַו רַהַּ֖תַו ֹוּ֔תְׁשִא־תֶא ֙ןִיַ֨ק עַד ֵּ֤יַו :ןֶדֵֽע־תַמְדִק
־תֶא דַ֖לָי דָ֕ריִעְו דָ֔ריִע־תֶא ֙ךְךֹונֲחַֽל דֵ֤לָּוִּיַו :ךְךֹוֽנֲח ֹו֥נְּב םֵׁ֖שְּכ ריִ֔עָה םֵׁ֣ש ֙אָרְקִּיַו
 ֹו֥ל־חַּק ִּֽיַו :ךְךֶמָֽל־תֶא דַ֥לָי לֵ֖אָׁשּוֽתְמּו לֵ֔אָׁשּו֣תְמ־תֶא ֙דַלָי לֵ֗איָּיִחְמּו לֵ֑אָיּוֽחְמ
־תֶא הָ֖דָע דֶלֵּ֥תַו :הָּֽלִצ תיִ֖נֵּׁשַה םֵׁ֥שְו הָ֔דָע ֙תַחַאָֽה םֵׁ֤ש םיִׁ֑שָנ יֵּ֣תְׁש ךְךֶמֶ֖ל
 קִמּו לֶהֹ֖א בֵׁ֥שי יִ֕בֲא הָ֔יָה אּו֣ה לָ֑בָי ־לָּכ יִ֕בֲא הָ֔יָה אּו֣ה לָ֑בּוי ויִ֖חָא םֵׁ֥שְו :הֶֽנְ
 ׁשֵ֥רֹח־לָּכ ׁשֵ֕טֹל ןִיַ֔ק לַבּוּ֣ת־תֶא ֙הָדְלָֽי אוִ֗ה־םַג הָּ֣לִצְו :בָֽגּועְו רֹוּ֖נִּכ ׂשֵ֥פֹּת
ֹּיַו :הָֽמֲעַֽנ ןִיַ֖ק־לַבּוּֽת תֹו֥חֲאַו לֶ֑זְרַבּו תֶׁש֖חְנ  ֙הָּלִצְו הָ֤דָע ויָׁ֗שָנְל ךְךֶמֶ֜ל רֶמא֨
 דֶלֶ֖יְו יִ֔עְצִפְל ֙יִּתְגַ֨רָה ׁשיִ֤א יִּ֣כ יִ֑תָרְמִא הָּנֵ֖זֲאַֽה ךְךֶמֶ֔ל יֵׁ֣שְנ יִ֔לֹוק ןַעַ֣מְׁש
 ֙דֹוע םָ֥דָא עַדֵּ֨יַו :הָֽעְבִׁשְו םיִ֥עְבִׁש ךְךֶמֶ֖לְו ןִיָ֑ק־םַּק ֻֽי םִיַ֖תָעְבִׁש יִּ֥כ :יִֽתָרֻּֽבַחְל
 קִּתַו ןֵּ֔ב דֶלֵּ֣תַו ֹוּ֔תְׁשִא־תֶא  רֵ֔חַא עַר ֶ֣ז ֙םיִהֹלֱא יִ֤ל־תָׁש יִּ֣כ תֵׁ֑ש ֹו֖מְׁש־תֶא אָ֥רְ
 קִּיַו ןֵּ֔ב־דַּלֻֽי ֙אּוה־םַּג תֵׁ֤שְלּו :ןִיָֽק ֹו֖גָרֲה יִּ֥כ לֶבֶ֔ה תַחַּ֣ת  ׁשֹו֑נֱא ֹו֖מְׁש־תֶא אָ֥רְ
ֹרְקִל לַ֔חּוה זָ֣א ֹרְּב םֹו֗יְּב םָ֑דָא תֹ֖דְלֹוּֽת רֶפֵ֔ס הֶ֣ז :הָֹֽוהְי םֵׁ֥שְּב א֖  םָ֔דָא ֙םיִהֹלֱא א֤
 קִּיַו םָ֗תֹא ךְךֶרָ֣בְיַו םָ֑אָרְּב הָ֖בֵקְנּו רָ֥כָז :ֹוֽתֹא הָׂ֥שָע םיִ֖הֹלֱא תּו֥מְדִּב ־תֶא אָ֤רְ
 ֹו֖תּומְדִּב דֶלֹוּ֥יַו הָ֔נָׁש ֙תַאְמּו םיִׁ֤שֹלְׁש םָ֗דָא יִ֣חְיַו :םָֽאְרָּֽבִה םֹו֖יְּב םָ֔דָא ֙םָמְׁש
 קִּיַו ֹו֑מְלַצְּכ  תֵׁ֔ש־תֶא ֹו֣דיִלֹוֽה ֙יֵרֲחַֽא םָ֗דָא־יֵֽמְי ּו֣יְהִּי ַֽו :תֵֽׁש ֹו֖מְׁש־תֶא אָ֥רְ
 עַׁ֤שְּת יַ֔ח־רֶׁשֲא ֙םָדָא יֵ֤מְי־לָּכ ּו֞יְהִּֽיַו :תֹוֽנָבּו םיִ֖נָּב דֶלֹוּ֥יַו הָ֑נָׁש תֹ֖אֵמ הֶ֥נֹמְׁש
 דֶלֹוּ֖יַו הָ֑נָׁש תַ֣אְמּו םיִ֖נָׁש ׁשֵ֥מָח תֵׁ֕ש־יִחְי ַֽו :תֹֽמָּיַו הָ֑נָׁש םיִׁ֖שֹלְׁשּו הָ֔נָׁש ֙תֹואֵמ
 תֹו֖אֵמ הֶ֥נֹמְׁשּו םיִ֔נָׁש עַבֶׁ֣ש ׁשֹו֔נֱא־תֶא ֹו֣דיִלֹוֽה ֙יֵרֲחַֽא תֵׁ֗ש־יִחְי ַֽו :ׁשֹוֽנֱא־תֶא



 עַׁ֥שְתּו הָ֔נָׁש ֙הֵרְׂשֶע םיֵּ֤תְׁש תֵׁ֔ש־יֵמְי־לָּכ ּ֙ויְהִּֽיַו :תֹוֽנָבּו םיִ֖נָּב דֶלֹוּ֥יַו הָ֑נָׁש
 ׁשֹו֗נֱא יִ֣חְיַו :ן ָֽניֵק־תֶא דֶלֹוּ֖יַו הָ֑נָׁש םיִ֣עְׁשִּת ׁשֹו֖נֱא יִ֥חְיַו :תֹֽמָּיַו הָ֑נָׁש תֹו֖אֵמ
 םיִ֖נָּב דֶלֹוּ֥יַו הָ֑נָׁש תֹו֖אֵמ הֶ֥נֹמְׁשּו הָ֔נָׁש ֙הֵרְׂשֶע ׁשֵ֤מֲח ןָ֔ניֵק־תֶא ֹו֣דיִלֹוֽה ֙יֵרֲחַֽא
 יִ֥חְיַו :תֹֽמָּיַו הָ֑נָׁש תֹו֖אֵמ עַׁ֥שְתּו םיִ֔נָׁש ׁשֵ֣מָח ׁשֹו֔נֱא יֵ֣מְי־לָּכ ּ֙ויְהִּֽיַו :תֹוֽנָבּו
־תֶא ֹו֣דיִלֹוֽה ֙יֵרֲחַֽא ןָ֗ניֵק יִ֣חְיַו :לֵֽאְלַלֲהַֽמ־תֶא דֶלֹוּ֖יַו הָ֑נָׁש םיִ֣עְבִׁש ן ָ֖ניֵק
־לָּכ ּ֙ויְהִּֽיַו :תֹוֽנָבּו םיִ֖נָּב דֶלֹוּ֥יַו הָ֑נָׁש תֹו֖אֵמ הֶ֥נֹמְׁשּו הָ֔נָׁש םיִ֣עָּבְרַא לֵ֔אְלַלֲהַֽמ
 םיִ֖נָׁש ׁשֵ֥מָח לֵ֔אְלַלֲהַֽמ יִ֣חְיַו :תֹֽמָּיַו הָ֑נָׁש תֹו֖אֵמ עַׁ֥שְתּו םיִ֔נָׁש רֶׂשֶ֣ע ןָ֔ניֵק יֵ֣מְי
 דֶרֶ֔י־תֶא ֹו֣דיִלֹוֽה ֙יֵרֲחַֽא לֵ֗אְלַלֲהַֽמ יִ֣חְיַו :דֶר ָֽי־תֶא דֶלֹוּ֖יַו הָ֑נָׁש םיִּׁ֣שִׁשְו

 יֵ֣מְי־לָּכ ּ֙ויְהִּֽיַו :תֹוֽנָבּו םיִ֖נָּב דֶלֹוּ֥יַו הָ֑נָׁש תֹו֖אֵמ הֶ֥נֹמְׁשּו הָ֔נָׁש םיִׁ֣שֹלְׁש
 םִיַּ֧תְׁש דֶרֶ֕י־יִחְי ַֽו :תֹֽמָּיַו הָ֑נָׁש תֹו֖אֵמ הֶ֥נֹמְׁשּו הָ֔נָׁש ֙םיִעְׁשִתְו ׁשֵ֤מָח לֵ֔אְלַלֲהַֽמ
־תֶא ֹו֣דיִלֹוֽה ֙יֵרֲחַֽא דֶרֶ֗י־יִחְי ַֽו :ךְךֹוֽנֲח־תֶא דֶלֹוּ֖יַו הָ֑נָׁש תַ֣אְמּו הָ֖נָׁש םיִּׁ֛שִׁשְו
 םִיַּ֤תְׁש דֶרֶ֔י־יֵמְי־לָּכ ּ֙ויְהִּֽיַו :תֹוֽנָבּו םיִ֖נָּב דֶלֹוּ֥יַו הָ֑נָׁש תֹו֖אֵמ הֶ֥נֹמְׁש ךְךֹו֔נֲח
 הָ֑נָׁש םיִּׁ֖שִׁשְו ׁשֵ֥מָח ךְךֹו֔נֲח יִ֣חְיַו :תֹֽמָּיַו הָ֑נָׁש תֹו֖אֵמ עַׁ֥שְתּו הָ֔נָׁש ֙םיִּׁשִׁשְו
־תֶא ֹו֣דיִלֹוֽה ֙יֵרֲחַֽא םיִ֗הֹלֱאָֽה־תֶא ךְךֹו֜נֲח ךְךֵּ֨לַהְתִּיַו :חַלָֽׁשּותְמ־תֶא דֶלֹוּ֖יַו
 ׁשֵ֤מָח ךְךֹו֑נֲח יֵ֣מְי־לָּכ יִ֖הְיַו :תֹוֽנָבּו םיִ֖נָּב דֶלֹוּ֥יַו הָ֑נָׁש תֹו֖אֵמ ׁשֹ֥לְׁש חַלֶׁ֔שּותְמ
־יִּֽכ ּוּנֶ֕ניֵאְו םיִ֑הֹלֱאָֽה־תֶא ךְךֹו֖נֲח ךְךֵּ֥לַהְתִּיַו :הָֽנָׁש תֹו֖אֵמ ׁש֥לְׁשּו הָ֔נָׁש ֙םיִּׁשִׁשְו
 דֶלֹוּ֖יַו הָ֑נָׁש תַ֣אְמּו הָ֖נָׁש םיִ֛נֹמְׁשּו עַבֶׁ֧ש חַלֶׁ֔שּותְמ יִ֣חְיַו :םיִֽהֹלֱא ֹו֖תֹא חַ֥קָל
 הָ֔נָׁש ֙םיִנֹומְׁשּו םִיַּ֤תְׁש ךְךֶמֶ֔ל־תֶא ֹו֣דיִלֹוֽה ֙יֵרֲחַֽא חַלֶׁ֗שּותְמ יִ֣חְיַו :ךְךֶמָֽל־תֶא
 עַׁשֵּ֤ת חַלֶׁ֔שּותְמ יֵ֣מְי־לָּכ ּ֙ויְהִּֽיַו :תֹוֽנָבּו םיִ֖נָּב דֶלֹוּ֥יַו הָ֑נָׁש תֹו֖אֵמ עַ֥בְׁשּו
 הָ֖נָׁש םיִ֛נֹמְׁשּו םִיַּ֧תְׁש ךְךֶמֶ֕ל־יִחְי ַֽו :תֹֽמָּיַו הָ֑נָׁש תֹו֖אֵמ עַׁ֥שְתּו הָ֔נָׁש ֙םיִּׁשִׁשְו
 קִּיַו :ןֵּֽב דֶלֹוּ֖יַו הָ֑נָׁש תַ֣אְמּו  ּ֙ונֵׂ֨שֲעַּֽמִֽמ ּונֵ֤מֲחַֽנְי הֶ֠֞ז רֹ֑מאֵל ַחֹ֖נ ֹו֛מְׁש־תֶא אָ֧רְ
 ֹו֣דיִלֹוֽה ֙יֵרֲחַֽא ךְךֶמֶ֗ל־יִחְי ַֽו :הָֹֽוהְי ּהָ֖רֲרֵֽא רֶׁ֥שֲא הָ֔מָדֲאָ֣ה־ןִמ ּוניֵ֔דָי ןֹו֣בְּצִעֵֽמּו
 ֙יִהְי ַֽו :תֹוֽנָבּו םיִ֖נָּב דֶלֹוּ֥יַו הָ֑נָׁש תֹ֖אֵמ ׁשֵ֥מֲחַֽו הָ֔נָׁש ֙םיִעְׁשִתְו ׁשֵ֤מָח ַחֹ֔נ־תֶא
־ןֶּב ַחֹ֕נ־יִהְי ַֽו :תֹֽמָּיַו הָ֑נָׁש תֹו֖אֵמ עַ֥בְׁשּו הָ֔נָׁש ֙םיִעְבִׁשְו עַבֶׁ֤ש ךְךֶמֶ֔ל־יֵמְי־לָּכ
 לֵ֣חֵה־יִּֽכ ֙יִהְי ַֽו :תֶפָֽי־תֶאְו םָ֥ח־תֶא םֵׁ֖ש־תֶא ַחֹ֔נ דֶלֹוּ֣יַו הָ֑נָׁש תֹו֖אֵמ ׁשֵ֥מֲח
־תֶא ֙םיִהֹלֱאָֽה־יֵנְב ּו֤אְרִּיַו :םֶֽהָל ּו֥דְּלֻי תֹו֖נָבּו הָ֑מָדֲאָֽה יֵ֣נְּפ־לַע בֹ֖רָל םָ֔דָאָֽה



ֹּיַו :ּורָֽחָּב רֶׁ֥שֲא לֹּ֖כִמ םיִׁ֔שָנ ֙םֶהָל ּו֤חְקִּיַו הָּנֵ֑ה תֹ֖בֹט יִּ֥כ םָ֔דָאָֽה תֹו֣נְּב  רֶמא֣
ֹל הָ֗וֹהְי  הָ֥אֵמ ויָ֔מָי ּו֣יָהְו רָׂ֑שָב אּו֣ה םָּ֖גַׁשְּב םָ֔לֹעְל ֙םָדָאָֽב יִ֤חּור ןֹו֨דָי־אֽ
 ּואֹ֜בָי רֶׁ֨שֲא ןֵ֗כ־יֵרֲחַֽא םַ֣גְו ֒םֵהָה םיִ֣מָּיַּב ֘ץֶרָ֘אָב ּו֣יָה םיִ֞לִפְּנַה :הָֽנָׁש םיִ֖רְׂשֶעְו
 םָ֖לֹועֵֽמ רֶׁ֥שֲא םיִ֛רֹּבִּגַה הָּמֵ֧ה םֶ֑הָל ּו֖דְלָֽיְו םָ֔דָאָֽה תֹו֣נְּב־לֶא ֙םיִהֹלֱאָֽה יֵ֤נְּב
 תֹ֣בְׁשְחַמ ֙רֶצֵ֨י־לָכְו ץֶרָ֑אָּב םָ֖דָאָֽה תַ֥עָר הָּ֛בַר יִּ֥כ הָ֔וֹהְי אְר ַּ֣יַו :םֵּֽׁשַה יֵׁ֥שְנַא
 בֵּ֖צַעְתִּיַו ץֶרָ֑אָּב םָ֖דָאָֽה־תֶא הָׂ֥שָע־יִּֽכ הָ֔וֹהְי םֶחָּ֣נִּיַו :םֹוּֽיַה־לָּכ עַ֖ר קַ֥ר ֹוּ֔בִל
ֹּיַו :ֹוּֽבִל־לֶא  הָ֔מָדֲאָֽה יֵ֣נְּפ֙ לַעֵמ ֙יִתאָ֨רָּב־רֶׁשֲא םָ֤דָאָֽה־תֶא הֶ֨חְמֶא הָ֗וֹהְי רֶמא֣
 ַחֹ֕נְו :םִֽתיִׂשֲע יִּ֥כ יִּתְמַ֖חִנ יִּ֥כ םִיָ֑מָּׁשַה ףֹו֣ע־דַעְו ׂשֶמֶ֖ר־דַע הָ֔מֵהְּב־דַע ֙םָדָאֵֽמ
 הָ֖יָה םיִ֥מָּת קיִּ֛דַצ ׁשיִ֥א ַחֹ֗נ ַחֹ֔נ תֹ֣דְלֹוּֽת הֶּלֵ֚א :הָֹֽוהְי יֵ֥ניֵעְּב ןֵ֖ח אָצָ֥מ
־תֶא םֵׁ֖ש־תֶא םיִ֑נָב הָׁ֣שֹלְׁש ַחֹ֖נ דֶלֹוּ֥יַו :ַחֹֽנ־ךְךֶּלַהְתִֽה םיִ֖הֹלֱאָֽה־תֶא	ויָ֑תֹרֹֽדְּב
 אְר ַּ֧יַו :סָֽמָח ץֶרָ֖אָה אֵ֥לָּמִּתַו םיִ֑הֹלֱאָֽה יֵ֣נְפִל ץֶרָ֖אָה תֵ֥חָּׁשִּתַו :תֶפָֽי־תֶאְו םָ֥ח
־לַע ֹוּ֖כְרַּד־תֶא רָׂ֛שָּב־לָּכ תיִ֧חְׁשִה־יִּֽכ הָתָ֑חְׁשִנ הֵּ֣נִהְו ץֶרָ֖אָה־תֶא םיִ֛הֹלֱא
ֹּיַו :ץֶרָֽאָה  סָ֖מָח ץֶרָ֛אָה הָ֥אְלָֽמ־יִּכ יַ֔נָפְל אָּ֣ב ֙רָׂשָּב־לָּכ ץֵ֤ק ַחֹ֗נ ְל םיִ֜הֹלֱא רֶמא֨
ֹג־יֵצֲע תַ֣בֵּת ֙ךָךְל הֵׂ֤שֲע :ץֶרָֽאָה־תֶא םָ֖תיִחְׁשַמ יִ֥נְנִהְו םֶ֑היֵנְּפִמ  ק רֶפ֔  םיִּ֖נִ
 הֶׂ֖שֲעַּֽת רֶׁ֥שֲא הֶ֕זְו :רֶפֹּֽכַּב ץּו֖חִמּו תִיַּ֥בִמ ּהָ֛תֹא ָּ֥תְרַפָֽכְו הָ֑בֵּתַה־תֶא הֶׂ֣שֲעַּֽת
 הָּ֖מַא םיִׁ֥שלְׁשּו ּהָּ֔בְחָר ֙הָּמַא םיִּׁ֤שִמֲח הָ֔בֵּתַה ךְךֶרֹ֚א הָּ֗מַא תֹו֣אֵמ ׁש֧לְׁש ּהָ֑תֹא
 הָ֖בֵּתַה חַתֶ֥פּו הָלְעַ֔מְלִמ הָּנֶּ֣לַכְּת ֙הָּמַא־לֶאְו הָ֗בֵּתַל הֶׂ֣שֲעַּֽת ׀ רַהֹ֣צ :ּהָֽתָמֹוֽק
־תֶא איִ֨בֵמ ֩יִנְנִה יִ֗נֲאַֽו :ָהֶֽׂשֲעַּֽת םיִׁ֖שִלְׁשּו םִּ֥יִנְׁש םִּ֛יִּתְחַּת םיִׂ֑שָּת ּהָּ֣דִצְּב
 תַחַּ֖תִמ םיִּ֔יַח ַחּו֣ר ֹ֙וּב־רֶׁשֲא רָׂ֗שָּב־לָּכ תֵ֣חַׁשְל ץֶרָ֔אָה־לַע ֙םִיַ֨מ לּוּ֥בַּמַה
־לֶא ָ֙תאָבּו ךְךָּ֑תִא יִ֖תיִרְּב־תֶא יִ֥תֹמִֽקֲהַֽו :עָֽוְגִי ץֶרָ֖אָּב־רֶׁשֲא לֹּ֥כ םִיָ֑מָּׁשַה
 רָׂ֞שָּב־לָּכִֽמ יpַחָ֠ה־לָּכִמּו :ךְךָּֽתִא ךָך֖יֶנָב־יֵֽׁשְנּו ֥ךָךְּתְׁשִאְו ךָך֛יֶנָבּו הָּ֕תַא הָבֵּ֔תַה
 ףֹו֣עָהֵֽמ :ּוֽיְהִֽי הָ֖בֵקְנּו רָ֥כָז ךְךָּ֑תִא תֹ֣יֲחַֽהְל הָ֖בֵּתַה־לֶא איִ֥בָּת לֹּ֛כִמ םִי ַ֧נְׁש
 ּואֹ֥בָי לֹּ֛כִמ םִי ַ֧נְׁש ּוהֵ֑ניִמְל הָ֖מָדֲאָֽה ׂשֶמֶ֥ר לֹּ֛כִמ ּהָ֔ניִמְל ֙הָמֵהְּבַה־ןִמּו ּוהֵ֗ניִמְל
 הָ֥יָהְו ךָךיֶ֑לֵא ָּ֖תְפַסָֽאְו לֵ֔כָאֵֽי רֶׁ֣שֲא֙ לָכֲאַֽמ־לָּכִמ ֗ךָךְל־חַק הָּ֣תַאְו :תֹוֽיֲחַֽהְל ךָךיֶ֖לֵא
ֹּיַו :הָֽׂשָע ןֵּ֥כ םיִ֖הֹלֱא ֹו֛תֹא הָּ֥וִצ רֶׁ֨שֲא לpֹכְּ֠כ ַחֹ֑נ ׂשַעַּ֖יַו :הָֽלְכָאְל םֶ֖הָלְו ֛ךָךְל  רֶמא֤
ֹּב ַחֹ֔נ ְל ֙הָֹוהְי  יַ֖נָפְל קיִּ֥דַצ יִתיִ֛אָר ֥ךָךְתֹֽא־יִּכ הָ֑בֵּתַה־לֶא ֖ךָךְתיֵּֽב־לָכְו הָּ֥תַא־אֽ



 ֹוּ֑תְׁשִאְו ׁשיִ֣א הָ֖עְבִׁש הָ֥עְבִׁש ֛ךָךְל־חַּקִּֽת הָ֗רֹוהְּטַה הָ֣מֵהְּבַה ׀ לֹּ֣כִמ :הֶּֽזַה רֹוּ֥דַּב
ֹל רpֶׁשֲ֠א הָ֡מֵהְּבַה־ןִמּו  םִיַ֛מָּׁשַה ףֹו֧עֵמ םַּ֣ג :ֹוּֽתְׁשִאְו ׁשיִ֥א םִי ַ֖נְׁש אוִ֛ה הָ֥רֹהְט א֣

 דֹו֜ע םיִ֨מָיְל ֩יִּכ :ץֶרָֽאָה־לָכ יֵ֥נְּפ־לַע עַר ֶ֖ז תֹוּ֥יַחְל הָ֑בֵקְנּו רָ֣כָז הָ֖עְבִׁש הָ֥עְבִׁש
־תֶא יִתיִ֗חָמּו הָלְיָ֑ל םיִ֖עָּבְרַאְו םֹו֔י םיִ֣עָּבְרַא ץֶרָ֔אָה־לַע ריִ֣טְמַמ ֙יִכֹנָֽא הָ֗עְבִׁש
 ּוהָּ֖וִצ־רֶׁשֲא לֹ֥כְּכ ַחֹ֑נ ׂשַעַּ֖יַו :הָֽמָדֲאָֽה יֵ֥נְּפ לַ֖עֵמ יִתיִׂ֔שָע רֶׁ֣שֲא ֙םּוקְיַה־לָּכ
ֹבָּיַו :ץֶרָֽאָה־לַע םִיַ֖מ הָ֔יָה לּוּ֣בַּמַהְו הָ֑נָׁש תֹו֖אֵמ ׁשֵׁ֥ש־ןֶּב ַחֹ֕נְו :הָֹֽוהְי  ַחֹ֗נ א֣
 ֙הָמֵהְּבַה־ןִמ :לּוּֽבַּמַה יֵ֥מ יֵ֖נְּפִמ הָ֑בֵּתַה־לֶא ֹוּ֖תִא ויָ֛נָב־יֵֽׁשְנּו ֹוּ֧תְׁשִאְו ויpָנָבּ֠ו
־לַע ׂשֵ֖מֹר־רֶׁשֲא לֹ֥כְו ףֹו֔עָה־ןִ֨מּו הָ֑רֹהְט הָּנֶ֖ניֵא רֶׁ֥שֲא הָ֔מֵהְּבַה־ןִ֨מּו הָ֔רֹוהְּטַה
 הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ הָ֑בֵקְנּו רָ֣כָז הָ֖בֵּתַה־לֶא ַחֹ֛נ־לֶא ּואָּ֧ב םִיַ֜נְׁש םִיַ֨נְׁש :הָֽמָדֲאָֽה
 תַ֨נְׁשִּב :ץֶרָֽאָה־לַע ּו֖יָה לּוּ֔בַּמַה יֵ֣מּו םיִ֑מָּיַה תַ֣עְבִׁשְל יִ֖הְיַו :ַחֹֽנ־תֶא םיִ֖הֹלֱא
 םֹוּ֣יַּב ׁשֶדֹ֑חַל םֹו֖י רָׂ֥שָע־הָֽעְבִׁשְּב יִ֔נֵּׁשַה ׁ֙שֶדֹ֨חַּב ַחֹ֔נ־יֵּיַחְל ֙הָנָׁש תֹו֤אֵמ־ׁשֵׁש
 םֶׁשֶּ֖גַה יִ֥הְיַו :ּוחָּֽתְפִנ םִיַ֖מָּׁשַה תֹּ֥בֻרֲאַֽו הָּ֔בַר םֹו֣הְּת ֙תֹונְיְעַמ־לָּכ ּ֙ועְקְבִנ הֶּ֗זַה
־םֵׁשְו ַחֹ֔נ אָּ֣ב ֙הֶּזַה םֹוּ֤יַה םֶצֶ֨עְּב :הָלְיָֽל םיִ֖עָּבְרַאְו םֹו֔י םיִ֣עָּבְרַא ץֶרָ֑אָה־לַע
 הָּמֵ֜ה :הָֽבֵּתַה־לֶא םָּ֖תִא ויָ֛נָב־יֵֽׁשְנ תֶׁשֹ֧לְׁשּו ַחֹ֗נ תֶׁשֵ֣אְו ַחֹ֑נ־יֵנְּב תֶפֶ֖יָו םָ֥חְו
 ץֶרָ֖אָה־לַע ׂשֵ֥מֹרָֽה ׂשֶמֶ֛רָה־לָכְו ּהָ֔ניִמְל ֙הָמֵהְּבַה־לָכְו ּהָ֗ניִמְל הָּ֣יַחַֽה־לָכְו
 הָ֑בֵּתַה־לֶא ַחֹ֖נ־לֶא ּואֹ֥בָּיַו :ף ָֽנָּכ־לָּכ רֹוּ֥פִצ לֹּ֖כ ּוהֵ֔ניִמְל ףֹו֣עָה־לָכְו ּוהֵ֑ניִמְל
־לָּכִמ הָ֤בֵקְנּו רָ֨כָז םיִ֗אָּבַהְו :םיִּֽיַח ַחּו֥ר ֹוּ֖ב־רֶׁשֲא רָׂ֔שָּבַה־לָּכִמ ֙םִיַ֨נְׁש םִי ַ֤נְׁש
 לּוּ֛בַּמַה יִ֧הְיַו :ֹוֽדֲעַּֽב הָֹ֖והְי רֹּ֥גְסִּיַו םיִ֑הֹלֱא ֹו֖תֹא הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ ּואָּ֔ב ֙רָׂשָּב
 לַ֥עֵמ םָרָּ֖תַו הָ֔בֵּתַה־תֶא ּ֙ואְׂשִּיַו םִיַּ֗מַה ּוּ֣בְרִּיַו ץֶרָ֑אָה־לַע םֹו֖י םיִ֥עָּבְרַא
 :םִיָּֽמַה יֵ֥נְּפ־לַע הָ֖בֵּתַה ךְךֶלֵּ֥תַו ץֶרָ֑אָה־לַע דֹ֖אְמ ּוּ֥בְרִּיַו םִיַּ֛מַה ּו֥רְּבְגִּיַו :ץֶרָֽאָה
 תַחַּ֖ת־רֶׁשֲא םיִ֔הֹבְּגַה ֙םיִרָהֶֽה־לָּכ ּוּ֗סֻכְיַו ץֶרָ֑אָה־לַע דֹ֖אְמ דֹ֥אְמ ּו֛רְבָּֽג םִיַּ֗מַהְו
 עַ֞וְגִּיַו :םיִֽרָהֶֽה ּוּ֖סֻכְיַו םִיָּ֑מַה ּו֖רְבָּֽג הָלְעַ֔מְלִמ ֙הָּמַא הֵ֤רְׂשֶע ׁשֵ֨מֲח :םִיָֽמָּׁשַה־לָּכ
 ץֵ֣רֹּׁשַה ץֶרֶּׁ֖שַה־לָכְבּו הָּ֔יַחַ֣בּו ֙הָמֵהְּבַבּו ףֹו֤עָּב ץֶרָ֗אָה־לַע ׂשֵ֣מֹרָֽה ׀ רָׂ֣שָּב־לָּכ
 רֶׁ֥שֲא לֹּ֛כִמ ויָּ֗פַאְּב םיִּ֜יַח ַחּו֨ר־תַמְׁשִנ ֩רֶׁשֲא לֹּ֡כ :םָֽדָאָֽה לֹ֖כְו ץֶרָ֑אָה־לַע
־דַע םָ֤דָאֵֽמ הָ֗מָדֲאָֽה יֵ֣נְּפ־לַע ׀ רֶׁ֣שֲא ׀ םּו֣קְיַה־לָּכ־תֶא חַמִּ֜יַו :ּותֵֽמ הָ֖בָרָֽחֶּב
 רֶׁ֥שֲאַֽו ַחֹ֛נ־ךְךַא רֶאָּׁ֧שִּיַו ץֶרָ֑אָה־ןִמ ּו֖חָּמִּיַו םִיַ֔מָּׁשַה ףֹו֣ע־דַעְו ׂ֙שֶמֶ֨ר־דַע ֙הָמֵהְּב



 ֙םיִהֹלֱא רֹּ֤כְזִּיַו :םֹוֽי תַ֖אְמּו םיִּׁ֥שִמֲח ץֶרָ֑אָה־לַע םִיַּ֖מַה ּו֥רְּבְגִּיַו :הָֽבֵּתַּב ֹוּ֖תִא
 רֵ֨בֲעַּֽיַו הָ֑בֵּתַּב ֹוּ֖תִא רֶׁ֥שֲא הָ֔מֵהְּבַה־לָּכ־תֶאְו ֙הָּיַחַֽה־לָּכ תֵ֤אְו ַחֹ֔נ־תֶא
 תֹּ֖בֻרֲאַֽו םֹו֔הְּת תֹ֣נְיְעַמ ּ֙ורְכָּֽסִּיַו :םִיָּֽמַה ּוּכֹׁ֖שָּיַו ץֶרָ֔אָה־לַע ַ֙חּו֨ר םיִ֥הֹלֱא
 בֹוׁ֑שָו ךְךֹו֣לָה ץֶרָ֖אָה לַ֥עֵמ םִיַּ֛מַה ּובֻׁ֧שָּיַו :םִיָֽמָּׁשַה־ןִמ םֶׁשֶּ֖גַה אֵ֥לָּכִּיַו םִיָ֑מָּׁשַה
 יִ֔עיִבְּׁשַה ׁשֶדֹ֣חַּב ֙הָבֵּתַה חַנָּ֤תַו :םֹוֽי תַ֖אְמּו םיִּׁ֥שִמֲח הֵ֕צְקִמ םִיַּ֔מַה ּו֣רְסְחַּיַו
 דַ֖ע רֹו֔סָחְו ךְךֹו֣לָה ּ֙ויָה םִיַּ֗מַהְו :טָֽרָרֲא יֵ֥רָה לַ֖ע ׁשֶדֹ֑חַל םֹו֖י רָׂ֥שָע־הָֽעְבִׁשְּב
 ץֵּ֖קִמ יִ֕הְיַו :םיִֽרָהֶֽה יֵׁ֥שאָר ּו֖אְרִנ ׁשֶדֹ֔חַל דָ֣חֶאְּב ֙יִריִׂשֲעָּֽב יִ֑ריִׂשֲעָֽה ׁשֶדֹ֣חַה
 בֵ֑רֹעָֽה־תֶא חַּ֖לַׁשְיַו :הָֽׂשָע רֶׁ֥שֲא הָ֖בֵּתַה ןֹוּ֥לַח־תֶא ַחֹ֔נ חַּ֣תְפִּיַו םֹו֑י םיִ֣עָּבְרַא
 ֹוּ֑תִאֵֽמ הָ֖נֹוּיַה־תֶא חַּ֥לַׁשְיַו :ץֶרָֽאָה לַ֥עֵמ םִיַּ֖מַה תֶׁש֥בְי־דַע בֹוׁ֔שָו ֙אֹוצָי אֵ֤צֵּיַו
־ףַכְל ַחֹו֜נָמ הָ֨נֹוּיַה ֩הָאְצָֽמ־ֹאלְו :הָֽמָדֲאָֽה יֵ֥נְּפ לַ֖עֵמ םִיַּ֔מַה ּוּלַ֣קֲה ֙תֹואְרִל
 ֹ֙ודָי חַ֤לְׁשִּיַו ץֶרָ֑אָה־לָכ יֵ֣נְּפ־לַע םִיַ֖מ־יִּכ הָ֔בֵּתַה־לֶא ֙ויָלֵא בָׁשָּ֤תַו ּהָ֗לְגַר
 ףֶסֹּ֛יַו םיִ֑רֵחֲא םיִ֖מָי תַ֥עְבִׁש דֹו֔ע לֶחָּ֣יַו :הָֽבֵּתַה־לֶא ויָ֖לֵא ּהָ֛תֹא אֵ֥בָּיַו ָהֶ֔חָּקִּיַו

ֹבָּתַו :הָֽבֵּתַה־ןִמ הָ֖נֹוּיַה־תֶא חַּ֥לַׁש ־הֵלֲע הֵּ֥נִהְו בֶרֶ֔ע תֵ֣עְל ֙הָנֹוּיַה ויָ֤לֵא א֨
 תַ֥עְבִׁש דֹו֔ע לֶחָּ֣יִּיַו :ץֶרָֽאָה לַ֥עֵמ םִיַּ֖מַה ּוּלַ֥ק־יִּכ ַחֹ֔נ עַד ֵּ֣יַו ָהיִ֑פְּב ףָ֣רָט תִי ַ֖ז
 תַ֨חַאְּב יpִהְיַ֠ו :דֹוֽע ויָ֖לֵא־בּוׁש הָ֥פְסָֽי־ֹאלְו הָ֔נֹוּיַה־תֶא ֙חַּלַׁשְיַו םיִ֑רֵחֲא םיִ֖מָי
 רַסָּ֤יַו ץֶרָ֑אָה לַ֣עֵמ םִיַּ֖מַה ּו֥בְרָֽח ׁשֶדֹ֔חַל דָ֣חֶאְּב ֙ןֹוׁשאִרָּֽב הָ֗נָׁש תֹו֜אֵמ־ׁשֵׁשְו
 יִ֔נֵּׁשַה ׁ֙שֶדֹ֨חַבּו :הָֽמָדֲאָֽה יֵ֥נְּפ ּו֖בְרָֽח הֵּ֥נִהְו אְרַּ֕יַו הָ֔בֵּתַה הֵ֣סְכִמ־תֶא ַ֙חֹ֨נ
 :רֹֽמאֵל ַחֹ֥נ־לֶא םיִ֖הֹלֱא רֵּ֥בַדְיַו :ץֶרָֽאָה הָׁ֖שְבָֽי ׁשֶדֹ֑חַל םֹו֖י םיִ֛רְׂשֶעְו הָ֧עְבִׁשְּב
־רֶׁשֲא הָּ֨יַחַֽה־לָּכ :ךְךָּֽתִא ךָךיֶ֖נָב־יֵֽׁשְנּו ךָךיֶ֥נָבּו ֛ךָךְּתְׁשִאְו הָּ֕תַא הָ֑בֵּתַה־ןִמ אֵ֖צ
 אֵ֣צְוַה ץֶרָ֖אָה־לַע ׂשֵ֥מֹרָֽה ׂשֶמֶ֛רָה־לָכְבּו הָ֛מֵהְּבַבּו ףֹו֧עָּב רָׂ֗שָּב־לָּכִמ ֜ךָךְּתִא
 ֹוּ֥תְׁשִאְו ו֛יָנָבּו ַחֹ֑נ־אֵצֵּ֖יַו :ץֶרָֽאָה־לַע ּו֖בָרְו ּו֥רָפּו ץֶרָ֔אָב ּו֣צְרָֽׁשְו ךְךָּ֑תִא ]אֵ֣צְיַה[
 ץֶרָ֑אָה־לַע ׂשֵ֣מֹור לֹּ֖כ ףֹו֔עָה־לָכְו ׂ֙שֶמֶ֨רָה־לָּכ הָּ֗יַחַֽה־לָּכ :ֹוּֽתִא ויָ֖נָב־יֵֽׁשְנּו
 הָ֣מֵהְּבַה ׀ לֹּ֣כִמ חַּ֞קִּיַו ֑הָֹוהיַֽל ַחֵּ֖בְזִמ ַחֹ֛נ ןֶבִּ֥יַו :הָֽבֵּתַה־ןִמ ּו֖אְצָֽי םֶ֔היֵתֹ֣חְּפְׁשִמְל
 ַחיֵ֣ר־תֶא ֘הָֹוהְי חַר ָּ֣יַו :ַחֵּֽבְזִּמַּב תֹ֖לֹע לַעַּ֥יַו רֹו֔הָּטַה ףֹו֣עָה֙ לֹּכִמּו הָ֗רֹהְּטַה
ֹּיַו ַ֒חzֹחיִּנַה ֹל ֹוּ֗בִל־לֶא הָ֜וֹהְי רֶמא֨  רּו֣בֲעַּֽב ֙הָמָדֲאָֽה־תֶא דֹו֤ע לֵּ֨לַקְל ףpִסֹ֠א א֣
ֹלְו ויָ֑רֻעְּנִמ עַ֖ר םָ֛דָאָֽה בֵ֧ל רֶצֵ֣י יִּ֠כ םָ֔דָאָֽה  יַ֖ח־לָּכ־תֶא תֹוּ֥כַהְל דֹו֛ע ףִ֥סֹא־אֽ



 םֹו֥יְו ףֶרֹ֛חָו ץִיַ֧קְו םֹ֜חָו רֹ֨קְו ריpִצָקְ֠ו עַרֶ֡ז ץֶרָ֑אָה יֵ֣מְי־לָּכ דֹ֖ע :יִתיִֽׂשָע רֶׁ֥שֲאַּֽכ
ֹל הָלְיַ֖לָו ֹּיַו ויָ֑נָּב־תֶאְו ַחֹ֖נ־תֶא םיִ֔הֹלֱא ךְךֶרָ֣בְיַו :ּותֹּֽבְׁשִי א֥  ּו֖בְרּו ּו֥רְּפ םֶ֛הָל רֶמא֧
־לָּכ לַ֖עְו ץֶרָ֔אָה תַּ֣יַח־לָּכ לַ֚ע הֶ֔יְהִֽי ֙םֶכְּתִחְו םֶ֤כֲאַֽרֹומּו :ץֶרָֽאָה־תֶא ּו֥אְלִמּו
־לָּכ :ּונָּֽתִנ םֶ֥כְדֶיְּב םָּ֖יַה יֵ֥גְּד־לָכְבּו הָ֛מָדֲאָֽה ׂשֹ֧מְרִּת רֶׁ֨שֲא֩ לֹכְּב םִיָ֑מָּׁשַה ףֹו֣ע
 :לֹּֽכ־תֶא םֶ֖כָל יִּתַ֥תָנ בֶׂשֵ֔ע קֶר ֶ֣יְּכ הָ֑לְכָאְל הֶ֖יְהִֽי םֶ֥כָל יַ֔ח־אּוה רֶׁ֣שֲא ׂ֙שֶמֶ֨ר
ֹל ֹו֖מָד ֹוׁ֥שְפַנְּב רָׂ֕שָּב־ךְךַא  ׁשֹ֔רְדֶא ֙םֶכיֵתֹֽׁשְפַנְל םֶ֤כְמִּד־תֶא ךְךַ֨אְו :ּולֵֽכֹאת א֥
 ׁשֶפֶ֥נ־תֶא ׁשֹ֖רְדֶא ויִ֔חָא ׁשיִ֣א ֙דַּיִמ םָ֗דָאָֽה דַּ֣יִמּו ּוּנֶׁ֑שְרְדֶא הָּ֖יַח־לָּכ דַּ֥יִמ
־תֶא הָׂ֖שָע םיִ֔הֹלֱא םֶלֶ֣צְּב יִּ֚כ ךְךֵ֑פָּׁשִי ֹו֣מָּד םָ֖דָאָּֽב םָ֔דָאָֽה םַּ֣ד ֙ךְךֵפֹׁש :םָֽדָאָֽה
ֹּיַו :ּהָֽב־ּובְרּו ץֶרָ֖אָב ּו֥צְרִׁש ּו֑בְרּו ּו֣רְּפ םֶּ֖תַאְו :םָֽדָאָֽה  ַחֹ֔נ־לֶא ֙םיִהֹלֱא רֶמא֤
 םֶ֖כֲעְר ַֽז־תֶאְו םֶ֑כְּתִא יִ֖תיִרְּב־תֶא םיִ֛קֵמ יִ֥נְנִה יִ֕נֲאַֽו :רֹֽמאֵל ֹוּ֖תִא ו֥יָנָּב־לֶאְו
 תַּ֥יַח־לָכְבּו הָ֛מֵהְּבַּב ףֹו֧עָּב םֶ֔כְּתִא רֶׁ֣שֲא ֙הָּיַחַֽה ׁשֶפֶ֤נ־לָּכ תֵ֨אְו :םֶֽכיֵרֲחַֽא
 ֙יִתיִרְּב־תֶא יִ֤תֹמִֽקֲהַֽו :ץֶרָֽאָה תַּ֥יַח לֹ֖כְל הָ֔בֵּתַה יֵ֣אְצֹֽי֙ לֹּכִמ םֶ֑כְּתִא ץֶרָ֖אָה
ֹלְו םֶ֔כְּתִא  תֵ֥חַׁשְל לּוּ֖בַמ דֹו֛ע הֶ֥יְהִֽי־ֹאלְו לּוּ֑בַּמַה יֵּ֣מִמ דֹו֖ע רָׂ֛שָּב־לָּכ תֵ֧רָּכִי־אֽ
ֹּיַו :ץֶרָֽאָה ֹז םיִ֗הֹלֱא רֶמא֣  םֶ֔כיֵניֵ֣בּו ֙יִניֵּב ןֵ֗תֹנ יִ֣נֲא־רֶׁשֲא ֙תיִרְּבַה־תֹוא תא֤
 ן ָ֑נָעֶּֽב יִּתַ֖תָנ יִּ֕תְׁשַק־תֶא :םָֽלֹוע תֹ֖רֹדְל םֶ֑כְּתִא רֶׁ֣שֲא הָּ֖יַח ׁשֶפֶ֥נ־לָּכ ןיֵ֛בּו
 הָ֥תֲאְרִנְו ץֶרָ֑אָה־לַע ן ָ֖נָע יִ֥נֲנַֽעְּב הָ֕יָהְו :ץֶרָֽאָה ןיֵ֥בּו יִ֖ניֵּב תיִ֔רְּב תֹו֣אְל ֙הָתְיָֽהְו
 הָּ֖יַח ׁשֶפֶ֥נ־לָּכ ןיֵ֛בּו םֶ֔כיֵניֵ֣בּו ֙יִניֵּב רֶׁ֤שֲא יִ֗תיִרְּב־תֶא יִּ֣תְרַכָֽזְו :ן ָֽנָעֶּֽב תֶׁשֶּ֖קַה
 תֶׁשֶּ֖קַה הָ֥תְיָֽהְו :רָֽׂשָּב־לָּכ תֵ֖חַׁשְל לּוּ֔בַמְל ֙םִיַּ֨מַה דֹו֤ע הֶ֨יְהִֽי־ֹאלְו רָׂ֑שָּב־לָכְּב
־לָכְּב הָּ֔יַח ׁשֶפֶ֣נ־לָּכ ֙ןיֵבּו םיִ֔הֹלֱא ןיֵּ֣ב םָ֔לֹוע תיִ֣רְּב ֙רֹּכְזִל ָהיִ֗תיִאְרּו ן ָ֑נָעֶּֽב
ֹּיַו :ץֶרָֽאָה־לַע רֶׁ֥שֲא רָׂ֖שָּב ֹז ַחֹ֑נ־לֶא םיִ֖הֹלֱא רֶמא֥  רֶׁ֣שֲא ֙תיִרְּבַה־תֹוא תא֤
־ןִמ ֙םיִאְצֹּֽיַה ַחֹ֗נ־יֵנְב ּו֣יְהִּֽיַו :ץֶרָֽאָה־לַע רֶׁ֥שֲא רָׂ֖שָּב־לָּכ ןיֵ֥בּו יִ֕ניֵּב יִתֹ֔מִקֲה
 הֶּלֵ֖אֵמּו ַחֹ֑נ־יֵנְּב הֶּלֵ֖א הָׁ֥שֹלְׁש :ןַעָֽנְכ יִ֥בֲא אּו֖ה םָ֕חְו תֶפָ֑יָו םָ֣חְו םֵׁ֖ש הָ֔בֵּתַה
 רָּ֑כְׁשִּיַו ןִי ַּ֖יַה־ןִמ ְּתְׁשֵּ֥יַו :םֶרָּֽכ עַּ֖טִּיַו הָ֑מָדֲאָֽה ׁשיִ֣א ַחֹ֖נ לֶחָּ֥יַו :ץֶרָֽאָה־לָכ הָ֥צְפָֽנ
 ויָ֖חֶא־יֵֽנְׁשִל דֵּ֥גַּיַו ויִ֑בָא תַ֣וְרֶע תֵ֖א ןַעַ֔נְכ יִ֣בֲא םָ֚ח אְרַּ֗יַו :הֹֽלֳהָֽא ךְךֹו֥תְּב לַּ֖גְתִּיַו
 ּ֙וכְלֵּֽיַו םֶ֔היֵנְׁש םֶ֣כְׁש־לַע ּ֙ומיִׂ֨שָּיַו הָ֗לְמִּׂשַה־תֶא תֶפֶ֜יָו םֵׁ֨ש ֩חַּקִּיַו :ץּוֽחַּב
ֹל םֶ֖היִבֲא תַ֥וְרֶעְו תיִּ֔נַרֹ֣חֲא ֙םֶהיֵנְפּו םֶ֑היִבֲא תַ֣וְרֶע תֵ֖א ּוּ֕סַכְיַו תיִּ֔נַרֹ֣חֲא  א֥



ֹּיַו :ןָֽטָּקַה ֹו֥נְּב ֹו֖ל הָׂשָ֥ע־רֶׁשֲא תֵ֛א עַדֵּ֕יַו ֹו֑ניֵּיִמ ַחֹ֖נ ץֶקיִּ֥יַו :ּוֽאָר  רּו֣רָא רֶמא֖
ֹּיַו :ויָֽחֶאְל הֶ֥יְהִי םיִ֖דָבֲע דֶבֶ֥ע ןַעָ֑נְּכ  ןַעַ֖נְכ יִ֥היִו םֵׁ֑ש יֵהֹ֣לֱא הָֹ֖והְי ךְךּו֥רָּב רֶמא֕
 :ֹומָֽל דֶבֶ֥ע ןַעַ֖נְכ יִ֥היִו םֵׁ֑ש־יֵלֳהָֽאְּב ןֹּ֖כְׁשִיְו תֶפֶ֔יְל ֙םיִהֹלֱא ְּתְפַ֤י :ֹומָֽל דֶבֶ֥ע
 ַחֹ֔נ־יֵמְי־לָּכ ֙יִהְי ַֽו :הָֽנָׁש םיִּׁ֖שִמֲחַֽו הָ֔נָׁש ֙תֹואֵמ ׁש֤לְׁש לּוּ֑בַּמַה רַ֣חַא ַחֹ֖נ־יִחְי ַֽו
 םָ֣ח םֵׁ֖ש ַחֹ֔נ־יֵנְּב תֹ֣דְלֹוּֽת ֙הֶּלֵ֨אְו :תֹֽמָּיַו הָ֑נָׁש םיִּׁ֖שִמֲחַֽו הָ֔נָׁש ֙תֹואֵמ עַׁ֤שְּת
 לָ֑בֻתְו ן ָ֣וָיְו יַ֖דָמּו גֹו֔גָמּו רֶמֹּ֣ג תֶפֶ֔י יֵ֣נְּב :לּוּֽבַּמַה רַ֥חַא םיִ֖נָּב םֶ֛הָל ּו֥דְלָּֽוִּיַו תֶפָ֑יָו
 ׁשיִׁ֑שְרַתְו הָׁ֣שיִלֱא ן ָ֖וָי יֵ֥נְבּו :הָֽמְרַגֹֽתְו תַ֖פיִרְו זַ֥נְּכְׁשַא רֶמֹּ֑ג יֵ֖נְבּו :סָֽריִתְו ךְךֶׁשֶ֖מּו
 םָ֖תֹחְּפְׁשִמְל ֹו֑נֹׁשְלִל ׁשיִ֖א םָ֔תֹצְרַאְּב ֙םִיֹוּגַה יֵּ֤יִא ּו֞דְרְפִנ הֶּלpֵאֵ֠מ :םיִֽנָדֹֽדְו םיִּ֖תִּכ
 הָּ֥תְבַסְו הָ֔ליִוֲחַֽו ֙אָבְס ׁשּו֗כ יֵ֣נְבּו :ןַעָֽנְכּו טּו֥פּו םִיַ֖רְצִמּו ׁשּוּ֥כ םָ֑ח יֵ֖נְבּו :םֶֽהֵיֹוֽגְּב
 לֵ֔חֵה אּו֣ה דֹ֑רְמִנ־תֶא דַ֣לָי ׁשּו֖כְו :ןָֽדְדּו אָ֥בְׁש הָ֖מְעַר יֵ֥נְבּו אָ֑כְּתְבַסְו הָ֖מְעַרְו
 דֹ֛רְמִנְּכ רַ֔מָאֵֽי ֙ןֵּכ־לַע ֑הָֹוהְי יֵ֣נְפִל דִיַ֖צ־רֹּבִּג הָ֥יָה־אּוֽה :ץֶרָֽאָּב רֹּ֖בִּג תֹו֥יְהִל
 הֶ֑נְלַכְו דַּ֣כַאְו ךְךֶרֶ֖אְו לֶ֔בָּב ֹ֙וּתְכַלְמַמ תיִׁ֤שאֵר יִ֨הְּתַו :הָֹֽוהְי יֵ֥נְפִל דִיַ֖צ רֹוּ֥בִּג
 תֹ֥בֹחְר־תֶאְו הֵ֔וְניִ֣נ־תֶא ֙ןֶבִּ֨יַו רּוּׁ֑שַא אָ֣צָי אוִ֖הַה ץֶרָ֥אָה־ןִמ :רָֽעְנִׁש ץֶרֶ֖אְּב
 םִיַ֡רְצִמּו :הָֽלֹדְּגַה ריִ֥עָה אוִ֖ה חַלָּ֑כ ןיֵ֣בּו הֵ֖וְניִֽנ ןיֵּ֥ב ןֶסֶ֕ר־תֶאְֽו :חַלָּֽכ־תֶאְו ריִ֖ע
 םיִ֞סֻרְתַּפ־תֶאְֽו :םיִֽחֻּתְפַנ־תֶאְו םיִ֖בָהְל־תֶאְו םיִ֛מָנֲע־תֶאְו םיִ֧דּול־תֶא דַ֞לָי
־תֶא דַ֛לָי ןַעַ֗נְכּו :םיִֽרֹּתְפַּכ־תֶאְו םיִּ֖תְׁשִלְּפ םָּׁ֛שִמ ּו֥אְצָֽי רֶׁ֨שֲא םיִ֗חֻלְסַּכ־תֶאְו
 יִּ֥וִחַֽה־תֶאְו :יִֽׁשָּגְרִּגַה תֵ֖אְו יִ֔רֹמֱאָ֣ה־תֶאְו ֙יִסּובְיַה־תֶאְו :תֵֽח־תֶאְו ֹו֖רֹכְּב ןֹ֥דיִצ
 רַ֣חַאְו יִ֑תָמֲחַֽה־תֶאְו יִ֖רָמְּצַה־תֶאְו יִ֥דָוְרַאָֽה־תֶאְו :יִֽניִּסַה־תֶאְו יִ֖קְרַעָֽה־תֶאְו
 הָּ֑זַע־דַע הָרָ֖רְג הָ֥כֲאֹּֽב ןֹ֔דיִּצִמ ֙יִנֲעַֽנְּכַֽה לּו֤בְּג יִ֞הְיַו :יִֽנֲעַֽנְּכַֽה תֹו֖חְּפְׁשִמ ּוצֹ֔פָנ
 םָ֖תֹחְּפְׁשִמְל םָ֔ח־יֵנְב הֶּלֵ֣א :עַׁשָֽל־דַע םִ֖יֹבְצּו הָ֥מְדַאְו הָ֛רֹמֲעַֽו הָמֹ֧דְס הָ֞כֲאֹּֽב
 יִ֖חֲא רֶבֵ֔ע־יֵנְּב־לָּכ ֙יִבֲא אּו֑ה־םַּג דַּ֖לֻי םֵׁ֥שְלּו :םֶֽהֵיֹוֽגְּב םָ֖תֹצְרַאְּב םָ֑תֹנֹֽׁשְלִל
 ץּו֥ע םָ֑רֲא יֵ֖נְבּו :םָֽרֲאַֽו דּו֥לְו דַׁ֖שְכַּפְרַאְו רּוּׁ֑שַאְו םָ֣ליֵע םֵׁ֖ש יֵ֥נְּב :לֹוֽדָּגַה תֶפֶ֥י
 רֶבֵ֥עְלּו :רֶבֵֽע־תֶא דַ֥לָי חַלֶׁ֖שְו חַלָׁ֑ש־תֶא דַ֣לָי דַׁ֖שְכַּפְרַאְו :ׁשַֽמָו רֶתֶ֥גְו לּו֖חְו
 :ןָֽטְקָי ויִ֖חָא םֵׁ֥שְו ץֶרָ֔אָה הָ֣גְלְפִנ ֙ויָמָיְב יִּ֤כ גֶלֶּ֗פ דָ֞חֶאָֽה םֵׁ֣ש םיִ֑נָב יֵ֣נְׁש דַּ֖לֻי
־תֶאְו :חַר ָֽי־תֶאְו תֶוָ֖מְרַצֲח־תֶאְו ףֶלָׁ֑ש־תֶאְו דָ֖דֹומְלַא־תֶא דַ֔לָי ןָ֣טְקָיְו
 :אָֽבְׁש־תֶאְו לֵ֖אָמיִֽבֲא־תֶאְו לָ֥בֹוע־תֶאְו :הָֽלְקִּד־תֶאְו לָ֖זּוא־תֶאְו םָ֥רֹודֲה



 םָ֖בָׁשֹוֽמ יִ֥הְיַו :ןָֽטְקָי יֵ֥נְּב הֶּלֵ֖א־לָּכ בָ֑בֹוי־תֶאְו הָ֖ליִוֲח־תֶאְו רִ֥פֹוא־תֶאְו
 םָ֑תֹנֹֽׁשְלִל םָ֖תֹחְּפְׁשִמְל םֵׁ֔ש־יֵנְב הֶּלֵ֣א :םֶדֶּֽקַה רַ֥ה הָרָ֖פְס הָ֥כֲאֹּֽב אָׁ֑שֵּמִמ
 הֶּלֵ֗אֵמּו םֶ֑הֵיֹוֽגְּב םָ֖תֹדְלֹוֽתְל ַחֹ֛נ־יֵנְּב תֹ֧חְּפְׁשִמ הֶּלֵ֣א :םֶֽהֵיֹוֽגְל םָ֖תֹצְרַאְּב
 םיִ֖רָבְדּו תָ֑חֶא הָ֣פָׂש ץֶרָ֖אָה־לָכ יִ֥הְיַו :לּוּֽבַּמַה רַ֥חַא ץֶרָ֖אָּב םִ֛יֹוּגַה ּו֧דְרְפִנ
 :םָֽׁש ּובְׁשֵּ֥יַו רָ֖עְנִׁש ץֶרֶ֥אְּב הָ֛עְקִב ּו֥אְצְמִּיַו םֶדֶּ֑קִמ םָ֣עְסָנְּב יִ֖הְיַו :םיִֽדָחֲא
ֹּיַו  םֶ֤הָל יִ֨הְּתַו הָ֑פֵרְׂשִל הָ֖פְרְׂשִנְו םיִ֔נֵבְל הָ֣נְּבְלִנ הָבָ֚ה ּוהֵ֗עֵר־לֶא ׁשיִ֣א ּו֞רְמאֽ
ֹּיַו :רֶמֹֽחַל םֶ֖הָל הָ֥יָה רָ֔מֵחַ֣הְו ןֶבָ֔אְל ֙הָנֵבְּלַה  ריִ֗ע ּונָּ֣ל־הֶנְבִנ ׀ הָבָ֣ה ּו֞רְמאֽ
 דֶר ֵּ֣יַו :ץֶרָֽאָה־לָכ יֵ֥נְּפ־לַע ץּו֖פָנ־ןֶּפ םֵׁ֑ש ּונָּ֖ל־הֶׂשֲעַֽנְו םִיַ֔מָּׁשַב ֹוׁ֣שֹארְו֙ לָּדְגִמּו
ֹּיַו :םָֽדָאָֽה יֵ֥נְּב ּו֖נָּב רֶׁ֥שֲא לָּ֑דְגִּמַה־תֶאְו ריִ֖עָה־תֶא תֹ֥אְרִל הָ֔וֹהְי  הָ֗וֹהְי רֶמא֣
ֹל ֙הָּתַעְו תֹוׂ֑שֲעַֽל םָּ֣לִחַֽה הֶ֖זְו םָּ֔לֻכְל ֙תַחַא הָ֤פָׂשְו ֙דָחֶא םַ֤ע ןֵ֣ה  םֶ֔הֵמ רֵ֣צָּבִי־אֽ
ֹל ֙רֶׁשֲא םָ֑תָפְׂש םָׁ֖ש הָ֥לְבָֽנְו הָ֔דְר ֵֽנ הָבָ֚ה :תֹוֽׂשֲעַֽל ּו֖מְז ָֽי רֶׁ֥שֲא לֹּ֛כ  ּו֔עְמְׁשִי א֣
 תֹ֥נְבִל ּו֖לְּדְחַּי ַֽו ץֶרָ֑אָה־לָכ יֵ֣נְּפ־לַע םָּׁ֖שִמ םָ֛תֹא הָ֥וֹהְי ץֶפָּ֨יַו :ּוהֵֽעֵר תַ֥פְׂש ׁשיִ֖א
 ק ןֵּ֞כ־לַע :ריִֽעָה  ֙םָּׁשִמּו ץֶרָ֑אָה־לָּכ תַ֣פְׂש הָֹ֖והְי לַ֥לָּב םָׁ֛ש־יִּכ לֶ֔בָּב ּ֙הָמְׁש אָ֤רָ
 הָ֔נָׁש תַ֣אְמ־ןֶּב םֵׁ֚ש םֵׁ֔ש תֹ֣דְלֹוּֽת הֶּלֵ֚א :ץֶרָֽאָה־לָּכ יֵ֖נְּפ־לַע הָ֔וֹהְי םָ֣ציִפֱה
־תֶא ֹו֣דיִלֹוֽה ֙יֵרֲחַֽא םֵׁ֗ש־יִחְי ַֽו :לּוּֽבַּמַה רַ֥חַא םִיַ֖תָנְׁש דָׁ֑שְכַּפְרַא־תֶא דֶלֹוּ֖יַו
 ׁשֵ֥מָח יַ֔ח דַׁ֣שְכַּפְרַאְו :תֹוֽנָבּו םיִ֖נָּב דֶלֹוּ֥יַו הָ֑נָׁש תֹו֖אֵמ ׁשֵ֥מֲח דָׁ֔שְכַּפְרַא
 חַלֶׁ֔ש־תֶא ֹו֣דיִלֹוֽה ֙יֵרֲחַֽא דַׁ֗שְכַּפְרַא יִ֣חְיַו :חַלָֽׁש־תֶא דֶלֹוּ֖יַו הָ֑נָׁש םיִׁ֖שֹלְׁשּו

 םיִׁ֣שֹלְׁש יַ֖ח חַלֶׁ֥שְו :תֹוֽנָבּו םיִ֖נָּב דֶלֹוּ֥יַו הָ֑נָׁש תֹו֖אֵמ עַּ֥בְרַאְו םיִ֔נָׁש ׁשֹ֣לָׁש
 םיִ֔נָׁש ׁשֹ֣לָׁש רֶבֵ֔ע־תֶא ֹו֣דיִלֹוֽה ֙יֵרֲחַֽא חַלֶׁ֗ש־יִחְי ַֽו :רֶבֵֽע־תֶא דֶלֹוּ֖יַו הָ֑נָׁש
 הָ֑נָׁש םיִׁ֖שלְׁשּו עַּ֥בְרַא רֶבֵ֕ע־יִחְי ַֽו :תֹוֽנָבּו םיִ֖נָּב דֶלֹוּ֥יַו הָ֑נָׁש תֹו֖אֵמ עַּ֥בְרַאְו
 עַּ֥בְרַאְו הָ֔נָׁש םיִׁ֣שלְׁש גֶלֶּ֔פ־תֶא ֹו֣דיִלֹוֽה ֙יֵרֲחַֽא רֶבֵ֗ע־יִחְי ַֽו :גֶלָּֽפ־תֶא דֶלֹוּ֖יַו
 :ּוֽעְר־תֶא דֶלֹוּ֖יַו הָ֑נָׁש םיִׁ֣שֹלְׁש גֶלֶ֖פ־יִחְי ַֽו :תֹוֽנָבּו םיִ֖נָּב דֶלֹוּ֥יַו הָ֑נָׁש תֹו֖אֵמ
 םיִ֖נָּב דֶלֹוּ֥יַו הָ֑נָׁש םִיַ֣תאָמּו םיִ֖נָׁש עַׁשֵּ֥ת ּו֔עְר־תֶא ֹו֣דיִלֹוֽה ֙יֵרֲחַֽא גֶלֶ֗פ־יִחְי ַֽו
 ֙יֵרֲחַֽא ּו֗עְר יִ֣חְיַו :גּוֽרְׂש־תֶא דֶלֹוּ֖יַו הָ֑נָׁש םיִׁ֖שֹלְׁשּו םִיַּ֥תְׁש ּו֔עְר יִ֣חְיַו :תֹוֽנָבּו
 גּו֖רְׂש יִ֥חְיַו :תֹוֽנָבּו םיִ֖נָּב דֶלֹוּ֥יַו הָ֑נָׁש םִיַ֣תאָמּו םיִ֖נָׁש עַבֶׁ֥ש גּו֔רְׂש־תֶא ֹו֣דיִלֹוֽה
 םִיַ֣תאָמ רֹו֖חָנ־תֶא ֹו֥דיִלֹוֽה יֵ֛רֲחַֽא גּו֗רְׂש יִ֣חְיַו :רֹוֽחָנ־תֶא דֶלֹוּ֖יַו הָ֑נָׁש םיִׁ֣שֹלְׁש



 :חַרָּֽת־תֶא דֶלֹוּ֖יַו הָ֑נָׁש םיִ֖רְׂשֶעְו עַׁשֵּ֥ת רֹו֔חָנ יִ֣חְיַו :תֹוֽנָבּו םיִ֖נָּב דֶלֹוּ֥יַו הָ֑נָׁש
 דֶלֹוּ֥יַו הָ֑נָׁש תַ֣אְמּו הָ֖נָׁש הֵ֥רְׂשֶע־עַֽׁשְּת חַרֶּ֔ת־תֶא ֹו֣דיִלֹוֽה ֙יֵרֲחַֽא רֹו֗חָנ יִ֣חְיַו
־תֶאְו רֹו֖חָנ־תֶא םָ֔רְבַא־תֶא ֙דֶלֹוּ֨יַו הָ֑נָׁש םיִ֣עְבִׁש חַרֶ֖ת־יִחְי ַֽו :תֹוֽנָבּו םיִ֖נָּב
 ןָ֑רָה־תֶאְו רֹו֖חָנ־תֶא םָ֔רְבַא־תֶא דיִ֣לֹוה חַרֶּ֚ת חַרֶּ֔ת תֹ֣דְלֹוּֽת ֙הֶּלֵ֨אְו :ןָֽרָה
 רּו֥אְּב ֹוּ֖תְדַלֹוֽמ ץֶרֶ֥אְּב ויִ֑בָא חַרֶּ֣ת יֵ֖נְּפ־לַע ןָ֔רָה תָמָּ֣יַו :טֹוֽל־תֶא דיִ֥לֹוה ןָ֖רָהְו
־תֶׁשֵֽא םֵׁ֤שְו יָ֔רָׂש ֙םָרְבַא־תֶׁשֵֽא םֵׁ֤ש םיִׁ֑שָנ םֶ֖הָל רֹו֛חָנְו םָ֧רְבַא חַּ֨קִּיַו :םיִּֽדְׂשַּכ
 קֲע יַ֖רָׂש יִ֥הְּתַו :הָּֽכְסִי יִ֥בֲאַֽו הָּ֖כְלִמ־יִֽבֲא ןָ֥רָה־תַּב הָּ֔כְלִמ ֙רֹוחָנ  ּהָ֖ל ןיֵ֥א הָ֑רָ
 ֹו֔תָּלַּכ יַ֣רָׂש ֙תֵאְו ֹו֔נְּב־ןֶּב ֙ןָרָה־ןֶּב טֹו֤ל־תֶאְו ֹו֗נְּב םָ֣רְבַא־תֶא חַרֶּ֜ת חַּ֨קִּיַו :דָֽלָו
־דַע ּואֹ֥בָּיַו ןַעַ֔נְּכ הָצְרַ֣א ֙תֶכֶ֨לָל םיִּ֗דְׂשַּכ רּו֣אֵמ םָּ֜תִא ּו֨אְצֵּיַו ֹו֑נְּב םָ֣רְבַא תֶׁשֵ֖א
 חַרֶּ֖ת תָמָּ֥יַו הָ֑נָׁש םִיַ֣תאָמּו םיִ֖נָׁש ׁשֵ֥מָח חַרֶ֔ת־יֵמְי ּו֣יְהִּֽיַו :םָֽׁש ּובְׁשֵּ֥יַו ןָ֖רָח
ֹּיַו :ןָֽרָחְּב  ךָךיִ֑בָא תיֵּ֣בִמּו ֖ךָךְּתְדַלֹוּֽמִמּו ֥ךָךְצְרַאֵֽמ ֛ךָךְל־ךְךֶל םָ֔רְבַא־לֶא ֙הָֹוהְי רֶמא֤
 הֵ֖יְהֶֽו ךָךֶ֑מְׁש הָ֖לְּדַגֲאַֽו ֔ךָךְכֶרָ֣בֲאַֽו לֹו֔דָּג יֹו֣גְל ֙ךָךְׂשֶעֶֽאְו :ָּךֶֽאְרַא רֶׁ֥שֲא ץֶרָ֖אָה־לֶא
 :הָֽמָדֲאָֽה תֹ֥חְּפְׁשִמ לֹּ֖כ ֔ךָךְב ּו֣כְרְבִנְו רֹ֑אָא ֖ךָךְלֶּלַקְמּו ךָךיֶ֔כֲרָ֣בְמ ֙הָכְרָֽבֲאַֽו :הָֽכָרְּב
 ֙םיִנָׁש ׁשֵ֤מָח־ןֶּב םָ֗רְבַאְו טֹו֑ל ֹוּ֖תִא ךְךֶלֵּ֥יַו הָ֔וֹהְי ֙ויָלֵא רֶּ֤בִּד רֶׁ֨שֲאַּֽכ םָ֗רְבַא ךְךֶלֵּ֣יַו
־ןֶּב טֹו֣ל־תֶאְו ֹוּ֜תְׁשִא יַ֨רָׂש־תֶא ֩םָרְבַא חַּ֣קִּיַו :ןָֽרָחֵֽמ ֹו֖תאֵצְּב הָ֔נָׁש םיִ֣עְבִׁשְו
 ּו֗אְצֵּֽיַו ןָרָ֑חְב ּוׂ֣שָע־רֶׁשֲא ׁשֶפֶּ֖נַה־תֶאְו ּוׁשָ֔כָר רֶׁ֣שֲא ֙םָׁשּוכְר־לָּכ־תֶאְו ויִ֗חָא
 םֶ֔כְׁש םֹו֣קְמ דַ֚ע ץֶרָ֔אָּב ֙םָרְבַא רֹ֤בֲעַּיַו :ןַעָֽנְּכ הָצְרַ֥א ּואֹ֖בָּיַו ןַעַ֔נְּכ הָצְרַ֣א ֙תֶכֶ֨לָל
ֹּיַו םָ֔רְבַא־לֶא ֙הָֹוהְי אָ֤רֵּיַו :ץֶרָֽאָּב זָ֥א יִ֖נֲעַֽנְּכַֽהְו הֶ֑רֹומ ןֹו֣לֵא דַ֖ע  ֔ךָךֲעְרַ֨זְל רֶמא֕
ֹּזַה ץֶרָ֣אָה־תֶא ןֵּ֖תֶא  םָּׁ֜שִמ קֵּ֨תְעַּיַו :ויָֽלֵא הֶ֥אְרִּנַה הָֹ֖והיַֽל ַחֵּ֔בְזִמ ֙םָׁש ןֶבִּ֤יַו תא֑
 םָׁ֤ש־ןֶבִּֽיַו םֶדֶּ֔קִמ יַ֣עָהְו ֙םָּיִמ לֵ֤א־תיֵּב הֹ֑לֳהָֽא טֵּ֣יַו לֵ֖א־תיֵבְל םֶדֶּ֛קִמ הָרָ֗הָה
 קִּיַו הָ֔וֹהיַֽל ַ֙חֵּ֨בְזִמ  יִ֥הְיַו :הָּבְג ֶּֽנַה ַעֹו֖סָנְו ךְךֹו֥לָה םָ֔רְבַא עַּ֣סִּיַו :הָֹֽוהְי םֵׁ֥שְּב אָ֖רְ
 יִ֕הְיַו :ץֶרָֽאָּב בָ֖עָרָֽה דֵ֥בָכ־יִּֽכ םָׁ֔ש רּו֣גָל ֙הָמְיַ֨רְצִמ םָ֤רְבַא דֶרֵּ֨יַו ץֶרָ֑אָּב בָ֖עָר
 קִה רֶׁ֥שֲאַּֽכ ֹּיַו הָמְיָ֑רְצִמ אֹו֣בָל ביִ֖רְ  יִּ֛כ יִּתְעַ֔דָי אָ֣נ־הֵּנִה ֹוּ֔תְׁשִא יַ֣רָׂש־לֶא ֙רֶמא֨
ֹז ֹוּ֣תְׁשִא ּו֖רְמָֽאְו םיִ֔רְצִּמַה ֙ךְךָתֹא ּו֤אְרִי־יִּֽכ הָ֗יָהְו :ְּתָֽא הֶ֖אְרַמ־תַפְי הָּׁ֥שִא  תא֑
 ךְךֵ֔רּובֲעַֽב יִ֣ל־בַטיִֽי ֙ןַעַ֨מְל ְּתָ֑א יִתֹ֣חֲא אָ֖נ־יִרְמִא :ּוּֽיַחְי ךְךָ֥תֹאְו יִ֖תֹא ּו֥גְרָֽהְו
־תֶא ֙םיִרְצִּמַה ּו֤אְרִּיַו הָמְיָ֑רְצִמ םָ֖רְבַא אֹו֥בְּכ יִ֕הְיַו :ךְךֵֽלָלְגִּב יִׁ֖שְפַנ הָ֥תְיָֽחְו



־לֶא ּהָ֖תֹא ּו֥לֲלַֽהְיַו הֹ֔עְרַפ יֵ֣רָׂש ּ֙הָתֹא ּו֤אְרִּיַו :דֹֽאְמ אוִ֖ה הָ֥פָי־יִּֽכ הָּׁ֔שִאָ֣ה
־ןֹאצ ֹו֤ל־יִהְי ַֽו ּהָ֑רּובֲעַּֽב ביִ֖טיֵה םָ֥רְבַאְלּו :הֹֽעְרַּפ תיֵּ֥ב הָּׁ֖שִאָֽה חַּ֥קֻּתַו הֹ֑עְרַּפ
 הֹ֛עְרַּפ־תֶא ׀ הָֹ֧והְי עַּ֨גַנְיַו :םיִּֽלַמְגּו תֹ֖נֹתֲאַֽו תֹ֔חָפְׁשּו ֙םיִדָבֲעַֽו םיִ֔רֹמֲחַֽו ֙רָקָבּו
 קִּיַו :םָֽרְבַא תֶׁשֵ֥א יַ֖רָׂש רַ֥בְּד־לַע ֹו֑תיֵּב־תֶאְו םיִ֖לֹדְּג םיִ֥עָגְנ  ֙הֹעְרַפ אָ֤רְ
ֹּיַו םָ֔רְבַאְל ֹּז־הַמ רֶמא֕ ֹל הָּמָ֚ל יִּ֑ל ָתיִׂ֣שָע תא֖  :אוִֽה ֖ךָךְּתְׁשִא יִּ֥כ יִּ֔ל ָּתְד ַּ֣גִה־אֽ
 חַ֥ק ֖ךָךְּתְׁשִא הֵּ֥נִה הָּ֕תַעְו הָּׁ֑שִאְל יִ֖ל ּהָ֛תֹא חַּ֥קֶאָֽו אוִ֔ה יִתֹ֣חֲא ָּ֙תְרַ֨מָא הָ֤מָל
־רֶׁשֲא־לָּכ־תֶאְו ֹוּ֖תְׁשִא־תֶאְו ֹו֛תֹא ּו֥חְּלַׁשְיַו םיִׁ֑שָנֲא הֹ֖עְרַּפ ויָ֛לָע וַ֥צְיַו :ךְךֵֽלָו
 :הָּבְג ֶּֽנַה ֹוּ֖מִע טֹו֥לְו ֹו֛ל־רֶׁשֲא־לָכְו ֹוּ֧תְׁשִאְו אּו֠ה םִיַ֜רְצִּמִמ םָ֨רְבַא֩ לַעrַּיַו :ֹוֽל
־תיֵּב־דַעְו בֶג ֶּ֖נִמ ויָ֔עָּסַמְל ֙ךְךֶלֵּ֨יַו :בָֽהָּזַבּו ףֶסֶּ֖כַּב הֶ֕נְקִּמַּב דֹ֑אְמ דֵ֣בָּכ םָ֖רְבַאְו
 :יָֽעָה ןיֵ֥בּו לֵ֖א־תיֵּב ןיֵּ֥ב הָּ֔לִחְּתַּב ֙הֹלֳהָֽא םָׁ֤ש הָיָ֨ה־רֶׁשֲא םֹו֗קָּמַה־דַע לֵ֑א
 קִּיַו הָ֑נֹׁשאִֽרָּב םָׁ֖ש הָׂשָ֥ע־רֶׁשֲא ַחֵּ֔בְזִּמַה ֙םֹוקְמ־לֶא  םֵׁ֥שְּב םָ֖רְבַא םָׁ֛ש אָ֥רְ
ֹלְו :םיִֽלָהֹֽאְו רָ֖קָבּו־ןֹאצ הָ֥יָה םָ֑רְבַא־תֶא ךְךֵ֖לֹהַֽה טֹו֔לְל־םַ֨גְו :הָֹֽוהְי  אָׂ֥שָנ־אֽ
ֹלְו בָ֔ר ֙םָׁשּוכְר הָ֤יָה־יִּֽכ וָּ֑דְחַי תֶבֶׁ֣שָל ץֶרָ֖אָה םָ֛תֹא  :וָּֽדְחַי תֶבֶׁ֥שָל ּו֖לְכָֽי א֥
 קִמ יֵ֣עֹר ןיֵּ֚ב ביִ֗ר־יִהְי ַֽו  זָ֖א יִּ֔זִרְּפַהְו ֙יִנֲעַֽנְּכַֽהְו טֹו֑ל־הֵנְקִמ יֵ֣עֹר ןיֵ֖בּו םָ֔רְבַא־הֵֽנְ
ֹּיַו :ץֶרָֽאָּב בֵׁ֥שי  ןיֵ֥בּו ךָךֶ֔ניֵבּו יִ֣ניֵּב ֙הָביִרְמ יִ֤הְת אָ֨נ־לַא טֹו֗ל־לֶא םָ֜רְבַא רֶמא֨
ֹלֲה :ּונְחָֽנֲא םיִ֖חַא םיִׁ֥שָנֲא־יִּֽכ ךָךיֶ֑עֹר ןיֵ֣בּו יַ֖עֹר  אָ֖נ דֶרָּ֥פִה ךָךיֶ֔נָפְל ֙ץֶרָ֨אָה־לָכ א֤
ֹמְּׂשַה־םִא יָ֑לָעֵֽמ ־תֶא טֹו֣ל־אָּׂשִּיַו :הָליִֽאְמְׂשַאְו ןיִ֖מָּיַה־םִאְו הָנִ֔מיֵאְו לא֣
־תֶא הָ֗וֹהְי תֵ֣חַׁש ׀ יֵ֣נְפִל הֶ֑קְׁשַמ ּהָּ֖לֻכ יִּ֥כ ןֵּ֔דְרַּיַה רַּ֣כִּכ־לָּכ־תֶא ֙אְרַּיַו ויָ֗ניֵע
 תֵ֚א טֹו֗ל ֹו֣ל־רַחְבִּיַו :רַעֹֽצ הָ֖כֲאֹּֽב םִיַ֔רְצִמ ץֶרֶ֣אְּכ ֙הָֹוהְי־ןַגְּכ הָ֔רֹמֲע־תֶאְו ֙םֹדְס
 בַׁ֣שָי םָ֖רְבַא :ויִֽחָא לַ֥עֵמ ׁשיִ֖א ּו֔דְרָּ֣פִּיַו םֶדֶּ֑קִמ טֹו֖ל עַּ֥סִּיַו ןֵּ֔דְרַּיַה רַּ֣כִּכ־לָּכ
 םיִ֖עָר םֹ֔דְס יֵׁ֣שְנַאְו :םֹֽדְס־דַע לַ֖הֱאֶּֽי ַֽו רָּ֔כִּכַה יֵ֣רָעְּב ֙בַׁשָי טֹו֗לְו ןַעָ֑נְּכ־ץֶרֶֽאְּב
 ֹוּ֔מִעֵֽמ טֹו֣ל־דֶרָּֽפִה ֙יֵרֲחַֽא םָ֗רְבַא־לֶא רַ֣מָא הָ֞וֹהיַֽו :דֹֽאְמ הָֹ֖והיַֽל םיִ֑אָּטַחְו

 הָמְדֵ֥קָו הָּבְג ֶ֖נָו הָנֹ֥פָצ םָׁ֑ש הָּ֣תַא־רֶׁשֲא םֹו֖קָּמַה־ןִמ הֵ֔אְרּו ֙ךָךיֶ֨ניֵע אָ֤נ־אָׂש
 :םָֽלֹוע־דַע ֖ךָךֲעְרַזְלּֽו הָּנֶ֑נְּתֶא ֣ךָךְל הֶ֖אֹר הָּ֥תַא־רֶׁשֲא ץֶרָ֛אָה־לָּכ־תֶא יִּ֧כ :הָּמָֽיָו
 רַ֣פֲע־תֶא ֙תֹונְמִל ׁשיִ֗א לַ֣כּוי־םִא ׀ רֶׁ֣שֲא ץֶרָ֑אָה רַ֣פֲעַּֽכ ֖ךָךֲעְר ַֽז־תֶא יִּ֥תְמַׂשְו
 ֖ךָךְל יִּ֥כ ּהָּ֑בְחָרְלּו ּהָּ֖כְרָאְל ץֶרָ֔אָּב ךְךֵּ֣לַהְתִה םּו֚ק :הֶֽנָּמִי ֖ךָךֲעְר ַֽז־םַּג ץֶרָ֔אָה



ֹבָּיַו םָ֗רְבַא לַ֣הֱאֶּֽיַו :הָּנֶֽנְּתֶא  םָׁ֥ש־ןֶבִּֽיַו ןֹו֑רְבֶחְּב רֶׁ֣שֲא אֵ֖רְמַמ יֵ֥נֹלֵֽאְּב בֶׁשֵּ֛יַו א֛
 ֙רֶמֹ֨עָלְרָדְּכ רָ֑סָּלֶא ךְךֶלֶ֣מ ךְךֹו֖יְרַא רָ֔עְנִׁש־ךְךֶלֶֽמ לֶ֣פָרְמַא ֙יֵמיִּב יִ֗הְיַו :הָֹֽוהיַֽל ַחֵּ֖בְזִמ
־תֶאְו םֹ֔דְס ךְךֶלֶ֣מ ֙עַרֶּ֨ב־תֶא הָ֗מָחְלִמ ּוׂ֣שָע :םִֽיֹוּג ךְךֶלֶ֥מ לָ֖עְדִתְו םָ֔ליֵע ךְךֶלֶ֣מ
 ]םִ֔יֹובְצ[ ם֔יִיֹבְצ ךְךֶלֶ֣מ ֙רֶבֵ֨אְמֶׁשְו הָ֗מְדַא ךְךֶלֶ֣מ ׀ בָ֣אְנִׁש הָ֑רֹמֲע ךְךֶלֶ֣מ עַׁ֖שְרִּב
 :חַלֶּֽמַה םָ֥י אּו֖ה םיִּ֑דִּׂשַה קֶמֵ֖ע־לֶא ּו֔רְבָֽח ֙הֶּלֵ֨א־לָּכ :רַעֹֽצ־איִה עַלֶּ֖ב ךְךֶלֶ֥מּו

 :ּודָֽרָמ הָ֖נָׁש הֵ֥רְׂשֶע־ׁשלְׁשּו רֶמֹ֑עָלְרָדְּכ־תֶא ּו֖דְבָֽע הָ֔נָׁש ֙הֵרְׂשֶע םיֵּ֤תְׁש
 ֙םיִאָפְר־תֶא ּוּ֤כַּיַו ֹוּ֔תִא רֶׁ֣שֲא ֙םיִכָלְּמַהְו רֶמֹ֗עָלְרָדְכ אָּ֣ב הָ֜נָׁש הֵ֨רְׂשֶע ֩עַּבְרַאְבּו
־תֶאְו :םִיָֽתָיְרִק הֵ֖וָׁשְּב םיִ֔מיֵאָֽה ֙תֵאְו םָ֑הְּב םיִ֖זּוּזַה־תֶאְו םִיַ֔נְרַק תֹ֣רְּתְׁשַעְּב
־לֶא ּואֹ֜בָּיַו ּובpֻׁשָּיַ֠ו :רָּֽבְדִּמַה־לַע רֶׁ֖שֲא ןָ֔ראָּפ ליֵ֣א דַ֚ע ריִ֑עֵׂש םָ֣רֲרַֽהְּב יִ֖רֹחַֽה
 בֵׁ֖שּיַה יִ֔רֹמֱאָ֣ה־תֶא ֙םַגְו יִ֑קֵלָֽמֲעָֽה הֵ֖דְׂש־לָּכ־תֶא ּוּ֕כַּיַו ׁשֵ֔דָק אוִ֣ה ֙טָּפְׁשִמ ןיֵ֤ע
 ם֔יִיֹבְצ ךְךֶלֶ֣מּו ֙הָמְדַא ךְךֶלֶ֤מּו הָ֗רֹמֲע ךְךֶלֶ֣מּו םֹ֜דְס־ךְךֶלֶֽמ אֵ֨צֵּיַו :רָֽמָּת ןֹ֥צֲצַֽחְּב
 תֵ֣א :םיִּֽדִּׂשַה קֶמֵ֖עְּב הָ֔מָחְלִמ ֙םָּתִא ּו֤כְרַעַּֽיַו רַעֹ֑צ־אוִה עַלֶּ֖ב ךְךֶלֶ֥מּו ]םִ֔יֹובְצ[
 ךְךֶלֶ֣מ ךְךֹו֖יְרַאְו רָ֔עְנִׁש ךְךֶלֶ֣מ֙ לֶפָרְמַאְו םִ֔יֹוּג ךְךֶלֶ֣מ֙ לָעְדִתְו םָ֗ליֵע ךְךֶלֶ֣מ רֶמֹ֜עָלְרָדְּכ
 רָ֔מֵח ֙תֹרֱאֶּֽב תֹ֤רֱאֶּֽב םיִּ֗דִּׂשַה קֶמֵ֣עְו :הָּֽׁשִמֲחַֽה־תֶא םיִ֖כָלְמ הָ֥עָּבְרַא רָ֑סָּלֶא
־תֶא ּוpחְקִּיַ֠ו :ּוסָּֽנ הָרֶ֥ה םיִ֖רָאְׁשִּנַהְו הָּמָׁ֑ש־ּולְּפִּיַו הָ֖רֹמֲעַֽו םֹ֥דְס־ךְךֶלֶֽמ ּוסֻ֛נָּיַו
 ֹוׁ֛שֻכְר־תֶאְו טֹו֧ל־תֶא ּו֨חְקִּיַו :ּוכֵֽלֵּיַו םָ֖לְכָא־לָּכ־תֶאְו הָ֛רֹמֲעַֽו םֹ֧דְס ׁשֻ֨כְר־לָּכ
 יִ֑רְבִעָֽה םָ֣רְבַאְל דֵּ֖גַּיַו טיִ֔לָּפַה ֹ֙אבָּיַו :םֹֽדְסִּב בֵׁ֖שי אּו֥הְו ּוכֵ֑לֵּיַו םָ֖רְבַא יִ֥חֲא־ןֶּב
־תיִרְב יֵ֥לֲעַּֽב םֵ֖הְו רֵ֔נָע יִ֣חֲאַֽו֙ לֹּכְׁשֶא יִ֤חֲא יִ֗רֹמֱאָֽה אֵ֣רְמַמ יֵ֜נֹ לֵֽאְּב ןֵ֨כֹׁש ֩אּוהְו
 הָ֤נֹמְׁש ֹו֗תיֵב יֵ֣דיִלְי ויָ֜כיִנֲח־תֶא קֶרָּ֨יַו ויִ֑חָא הָּ֖בְׁשִנ יִּ֥כ םָ֔רְבַא עַ֣מְׁשִּיַו :םָֽרְבַא
 םֵּ֑כַּיַו ויָ֖דָבֲעַֽו אּו֥ה הָלְיַ֛ל ׀ םֶ֧היֵלֲע קֵ֨לָחֵּֽיַו :ןָּֽד־דַע ףֹּ֖דְרִּיַו תֹו֔אֵמ ׁשֹ֣לְׁשּו ֙רָׂשָע
ֹמְּׂשִמ רֶׁ֥שֲא הָ֔בֹוח־דַע ֙םֵפְּדְרִּי ַֽו ־תֶא ֩םַגְו ׁשֻ֑כְרָֽה־לָּכ תֵ֖א בֶׁשָּ֕יַו :קֶׂשָּֽמַדְל לא֖
 ֘םֹדְס־ךְךֶלֶֽמ אֵ֣צֵּיַו :םָֽעָה־תֶאְו םיִׁ֖שָּנַה־תֶא םַ֥גְו ביִׁ֔שֵה ֹ֙וׁשֻכְרּו ויִ֤חָא טֹו֨ל
 ֹוּ֑תִא רֶׁ֣שֲא םיִ֖כָלְּמַה־תֶאְו רֶמֹ֔עָלְרָדְּכ־תֶא ֙תֹוּכַהֵֽמ ֹו֗בּוׁש יֵ֣רֲחַֽא ֹ֒ותאָרְקִל
 ןִי ָ֑יָו םֶחֶ֣ל איִ֖צֹוה םֵ֔לָׁש ךְךֶלֶ֣מ ֙קֶדֶ֨צ־יִּכְלַמּו :ךְךֶלֶּֽמַה קֶמֵ֥ע אּו֖ה הֵ֔וָׁש קֶמֵ֣ע־לֶא
 םִיַ֥מָׁש הֵ֖נֹק ןֹו֔יְלֶע לֵ֣אְל ֙םָרְבַא ךְךּו֤רָּב רַ֑מֹאּיַו ּוהֵ֖כֲרָֽבְי ַֽו :ןֹוֽיְלֶע לֵ֣אְל ןֵ֖הֹכ אּו֥הְו
ֹּיַו :לֹּֽכִמ רֵׂ֖שֲעַֽמ ֹו֥ל־ןֶּתִּיַו ךָךֶ֑דָיְּב ךָךיֶ֖רָצ ן ֵּ֥גִמ־רֶׁשֲא ןֹו֔יְלֶע לֵ֣א ֙ךְךּורָבּו :ץֶרָֽאָו  רֶמא֥



ֹּיַו :ךְךָֽל־חַק ׁשֻ֖כְרָֽהְו ׁשֶפֶּ֔נַה יִ֣ל־ןֶּת םָ֑רְבַא־לֶא םֹ֖דְס־ךְךֶלֶֽמ ־לֶא םָ֖רְבַא רֶמא֥
 ֙טּוחִמ־םִא :ץֶרָֽאָו םִיַ֥מָׁש הֵ֖נֹק ןֹו֔יְלֶע לֵ֣א ֙הָֹוהְי־לֶא יִ֤דָי יִתֹ֨מִרֲה םֹ֑דְס ךְךֶלֶ֣מ
ֹלְו ךְךָ֑ל־רֶׁשֲא־לָּכִמ חַּ֖קֶא־םִאְו לַעַ֔נ־ךְךֹורְׂש דַ֣עְו ־תֶא יִּתְרַׁ֥שֱעֶֽה יִ֖נֲא רַ֔מֹאת א֣
ַר יַ֗דָעְלִּב :םָֽרְבַא  יִּ֑תִא ּו֖כְלָֽה רֶׁ֥שֲא םיִׁ֔שָנֲאָֽה ֙קֶלֵ֨חְו םיִ֔רָעְּנַה ּו֣לְכָֽא רֶׁ֣שֲא ק֚
־רַבְד הָ֤יָה הֶּלֵ֗אָה םיִ֣רָבְּדַה ׀ רַ֣חַא :םָֽקְלֶח ּו֥חְקִי םֵ֖ה אֵ֔רְמַמּו לֹּ֣כְׁשֶא ֙רֵנָע
 ֖ךָךְרָֽכְׂש ךְךָ֔ל ן ֵ֣גָמ ֙יִכֹנָֽא םָ֗רְבַא אָ֣ריִּת־לַא רֹ֑מאֵל הֶ֖זֲחַּֽמַּֽב םָ֔רְבַא־לֶא ֙הָֹוהְי
ֹּיַו :דֹֽאְמ הֵּ֥בְרַה  יִ֑ריִרֲע ךְךֵ֣לֹוה יִ֖כֹנָֽאְו יִ֔ל־ןֶּתִּת־הַמ ֙הִֹוהֱי יָ֤נֹדֲא םָ֗רְבַא רֶמא֣
ֹּיַו :רֶזֶֽעיִלֱא קֶׂשֶּ֥מַּד אּו֖ה יִ֔תיֵּב קֶׁשֶ֣מ־ןֶבּו ֹל יִ֔ל ןֵ֣ה םָ֔רְבַא רֶמא֣  עַר ָ֑ז הָּתַ֖תָנ א֥
ֹל רֹ֔מאֵל ֙ויָלֵא ֤הָֹוהְי־רַבְד הֵּ֨נִהְו :יִֽתֹא ׁשֵ֥רֹוי יִ֖תיֵּב־ןֶב הֵּ֥נִהְו  הֶ֑ז ֖ךָךְׁשָֽריִי א֥
ֹּיַו הָצּו֗חַה ֹו֜תֹא אֵ֨צֹוּיַו :ךָךֶֽׁשָריִֽי אּו֖ה ךָךיֶ֔עֵּמִמ אֵ֣צֵי רֶׁ֣שֲא ֙םִא־יִּכ ־טֶּבַה ֙רֶמא֨
ֹּיַו םָ֑תֹא רֹּ֣פְסִל לַ֖כּוּת־םִא םיִ֔בָכֹוּ֣כַה ֙רֹפְסּו הָמְיַ֔מָּׁשַה אָ֣נ  הֶ֖יְהִֽי הֹּ֥כ ֹו֔ל רֶמא֣
ֹּיַו :הָֽקָדְצ ֹוּ֖ל ָהֶ֥בְׁשְחַּיַו ֑הָֹוהיַּֽב ןִ֖מֱאֶֽהְו :ךָךֶֽעְרַז  רֶׁ֤שֲא הָ֗וֹהְי יִ֣נֲא ויָ֑לֵא רֶמא֖
ֹּזַה ץֶרָ֥אָה־תֶא ֛ךָךְל תֶתָ֧ל םיִּ֔דְׂשַּכ רּו֣אֵמ ֙ךָךיִ֨תאֵצֹוֽה  רַ֑מֹאּיַו :ּהָּֽתְׁשִרְל תא֖
ֹּיַו :הָּנֶֽׁשָריִֽא יִּ֥כ עַ֖דֵא הָּ֥מַּב הִ֔וֹהֱי יָ֣נֹדֲא  תֶׁשֶּ֔לֻׁשְמ הָ֣לְגֶע ֙יִל הָ֥חְק ויָ֗לֵא רֶמא֣
 ֙םָתֹא רֵּ֤תַבְיַו הֶּלֵ֗א־לָּכ־תֶא ֹו֣ל־חַּק ִּֽיַו :לָֽזֹוגְו רֹ֖תְו ׁשָּ֑לֻׁשְמ לִיַ֣אְו תֶׁשֶּ֖לֻׁשְמ זֵ֥עְו
 קִל ֹו֖רְתִּב־ׁשיִא ןֵּ֥תִּיַו ךְךֶוָּ֔תַּב ֹל רֹּ֖פִּצַה־תֶאְו ּוהֵ֑עֵר תאַ֣רְ  טִיַ֖עָה דֶר ֵּ֥יַו :רָֽתָב א֥
־לַע הָ֣לְפָֽנ הָ֖מֵּדְרַתְו אֹו֔בָל ׁ֙שֶמֶּׁ֨שַה יִ֤הְיַו :םָֽרְבַא םָ֖תֹא בֵּׁ֥שַּיַו םיִ֑רָגְּפַה־לַע
ֹּיַו :ויָֽלָע תֶלֶ֥פֹנ הָ֖לֹדְג הָ֥כֵׁשֲח הָ֛מיֵא הֵּ֥נִהְו םָ֑רְבַא  עַ֜דֵּת ַעֹ֨דָי םָ֗רְבַאְל רֶמא֣
ֹל ֙ץֶרֶ֨אְּב ֗ךָךֲעְר ַֽז הֶ֣יְהִי ׀ ר ֵ֣ג־יִּכ  :הָֽנָׁש תֹו֖אֵמ עַּ֥בְרַא םָ֑תֹא ּוּ֣נִעְו םּו֖דָבֲעַֽו םֶ֔הָל א֣
 הָּ֛תַאְו :לֹוֽדָּג ׁשֻ֥כְרִּב ּו֖אְצֵֽי ןֵ֥כ־יֵרֲחַֽאְו יִכֹ֑נָא ןָּ֣ד ּודֹ֖בֲעַֽי רֶׁ֥שֲא יֹוּ֛גַה־תֶא םַ֧גְו
 הָּנֵ֑ה ּובּוׁ֣שָי יִ֖עיִבְר רֹו֥דְו :הָֽבֹוט הָ֥ביֵׂשְּב רֵ֖בָּקִּת םֹו֑לָׁשְּב ךָךיֶ֖תֹבֲא־לֶא אֹו֥בָּת
ֹל יִּ֧כ  הֵּ֨נִהְו הָ֑יָה הָ֖טָלֲעַֽו הָאָּ֔ב ׁ֙שֶמֶּׁ֨שַה יִ֤הְיַו :הָּנֵֽה־דַע יִ֖רֹמֱאָֽה ןֹ֥וֲע םֵ֛לָׁש־אֽ
 תַ֧רָּכ אּו֗הַה םֹוּ֣יַּב :הֶּלֵֽאָה םיִ֥רָזְּגַה ןיֵּ֖ב רַ֔בָע רֶׁ֣שֲא ׁשֵ֔א דיִּ֣פַלְו ֙ןָׁשָע רּוּ֤נַת
ֹּזַה ץֶרָ֣אָה־תֶא ֙יִּתַ֨תָנ ֗ךָךֲעְר ַֽזְל רֹ֑מאֵל תיִ֣רְּב םָ֖רְבַא־תֶא ֛הָֹוהְי  רַ֣הְּנִמ תא֔
 :יִֽנֹמְדַּקַה תֵ֖אְו יִּ֔זִנְּקַה־תֶאְו ֙יִניֵּקַה־תֶא :תָֽרְּפ־רַהְנ לֹ֖דָּגַה רָ֥הָּנַה־דַע םִיַ֔רְצִמ
־תֶאְו יִ֔נֲעַֽנְּכַֽה־תֶאְו ֙יִרֹמֱאָֽה־תֶאְו :םיִֽאָפְרָֽה־תֶאְו יִּ֖זִרְּפַה־תֶאְו יִּ֥תִחַֽה־תֶאְו



ֹל םָ֔רְבַא תֶׁשֵ֣א ֙יַרָׂשְו :יִֽסּובְיַה־תֶאְו יִׁ֖שָּגְרִּגַה  תיִ֖רְצִמ הָ֥חְפִׁש ּהָ֛לְו ֹו֑ל הָ֖דְלָֽי א֥
ֹּתַו :ר ָֽגָה ּהָ֥מְׁשּו  ֙אָנ־ֹאּב תֶדֶּ֔לִמ ֙הָֹוהְי יִנַ֤רָצֲע אָ֞נ־הֵּנִה םָ֗רְבַא־לֶא יַ֜רָׂש רֶמא֨
 ׀ יַ֣רָׂש חַּ֞קִּתַו :יָֽרָׂש לֹו֥קְל םָ֖רְבַא עַ֥מְׁשִּיַו הָּנֶּ֑מִמ הֶ֖נָּבִא יַ֥לּוא יִ֔תָחְפִׁש־לֶא
 םָ֖רְבַא תֶבֶׁ֥שְל םיִ֔נָׁש רֶׂשֶ֣ע ֙ץֵּקִמ ּהָ֔תָחְפִׁש ֙תיִרְצִּמַה ר ָ֤גָה־תֶא םָ֗רְבַא תֶׁ֣שֵא
ֹבָּיַו :הָּֽׁשִאְל ֹו֥ל ּהָׁ֖שיִא םָ֥רְבַאְל ּהָ֛תֹא ןֵּ֥תִּתַו ןַעָ֑נְּכ ץֶרֶ֣אְּב  רַהַּ֑תַו ר ָ֖גָה־לֶא א֥
ֹּתַו :ָהיֶֽניֵעְּב ּהָּ֖תְרִבְּג לַ֥קֵּתַו הָתָ֔רָה יִּ֣כ ֙אֶרֵּ֨תַו  יִ֣סָמֲח ֘םָרְבַא־לֶא יַ֣רָׂש רֶמא֨
 טֹּ֥פְׁשִי ָהיֶ֑ניֵעְּב לַ֖קֵאָֽו הָתָ֔רָה יִּ֣כ ֙אֶרֵּ֨תַו ךָךֶ֔קיֵחְּב ֙יִתָחְפִׁש יִּתַ֤תָנ יִ֗כֹנָֽא ֒ךָךיzֶלָע
ֹּיַו :ךָךיֶֽניֵבּו יִ֥ניֵּב הָֹ֖והְי  ּהָ֖ל־יִׂשֲע ךְךֵ֔דָיְּב ֙ךְךֵתָחְפִׁש הֵּ֤נִה יַ֗רָׂש־לֶא םָ֜רְבַא רֶמא֨
 ןיֵ֥ע־לַע ֛הָֹוהְי ךְךַ֧אְלַמ ּהָ֞אָצְמִּי ַֽו :ָהיֶֽנָּפִמ חַ֖רְבִּתַו יַ֔רָׂש ָהֶּ֣נַעְּתַו ךְךִי ָ֑ניֵעְּב בֹוּ֣טַה
 הֶּ֥זִמ־יֵֽא יַ֛רָׂש תַ֥חְפִׁש רָ֞גָה רַ֗מֹאּיַו :רּוֽׁש ךְךֶרֶ֥דְּב ןִיַ֖עָה־לַע רָּ֑בְדִּמַּב םִיַּ֖מַה
ֹּתַו יִכֵ֑לֵת הָנָ֣אְו תאָ֖ב ֹּיַו :תַחַֽרֹּב יִ֖כֹנָֽא יִּ֔תְרִבְּג יַ֣רָׂש ֙יֵנְּפִמ רֶמא֕  ךְךַ֣אְלַמ ּ֙הָל רֶמא֤
ֹּיַו :ָהיֶֽדָי תַחַּ֥ת יִּ֖נַעְתִהְו ךְךֵּ֑תְרִבְּג־לֶא יִבּוׁ֖ש הָ֔וֹהְי  הָ֔וֹהְי ךְךַ֣אְלַמ ּ֙הָל רֶמא֤
ֹלְו ךְךֵ֑עְרַז־תֶא הֶּ֖בְרַא הָּ֥בְרַה ֹּיַו :בֹֽרֵמ רֵ֖פָּסִי א֥  ךְך ָּ֥נִה הָ֔וֹהְי ךְךַ֣אְלַמ ּ֙הָל רֶמא֤
 קְו ןֵּ֑ב ְּתְדַ֣לֹיְו הָ֖רָה  אּו֤הְו :ךְך ֵֽיְנָע־לֶא הָֹ֖והְי עַ֥מָׁש־יִּֽכ לאֵ֔עָמְׁשִי ֹ֙ומְׁש תאָ֤רָ
 קִּתַו :ןֹּֽכְׁשִי ויָ֖חֶא־לָכ יֵ֥נְּפ־לַעְו ֹוּ֑ב לֹּ֖כ דַ֥יְו לֹּ֔כַב ֹו֣דָי םָ֔דָא אֶרֶּ֣פ ֙הֶיְהִֽי ־םֵׁש אָ֤רְ
 :יִֽאֹר יֵ֥רֲחַֽא יִתיִ֖אָר םֹ֛לֲה םַ֥גֲה הָ֗רְמָֽא יִּ֣כ יִ֑אֳר לֵ֣א הָּ֖תַא ָהיֶ֔לֵא רֵ֣בֹּדַה ֙הָֹוהְי
 ק ֙ןֵּכ־לַע  ר ָ֛גָה דֶלֵּ֧תַו :דֶרָּֽב ןיֵ֥בּו ׁשֵ֖דָק־ןיֵב הֵּ֥נִה יִ֑אֹר יַ֖חַל רֵ֥אְּב רֵ֔אְּבַל אָ֣רָ
־ןֶּב םָ֕רְבַאְו :לאֵֽעָמְׁשִי ר ָ֖גָה הָ֥דְלָֽי־רֶׁשֲא ֹו֛נְּב־םֶׁש םָ֧רְבַא אָ֨רְקִּיַו ןֵּ֑ב םָ֖רְבַאְל
 םָ֔רְבַא יִ֣הְיַו :םָֽרְבַאְל לאֵ֖עָמְׁשִי־תֶא ר ָ֥גָה־תֶדֶֽלְּב םיִ֑נָׁש ׁשֵׁ֣שְו הָ֖נָׁש םיִ֥נֹמְׁש
ֹּיַו םָ֗רְבַא־לֶא הָ֜וֹהְי אָ֨רֵּיַו םיִ֑נָׁש עַׁשֵ֣תְו הָ֖נָׁש םיִ֥עְׁשִּת־ןֶּב ־יִנֲא ֙ויָלֵא רֶמא֤
 הֶּ֥בְרַאְו ךָך ֶ֑ניֵבּו יִ֣ניֵּב יִ֖תיִרְב הָ֥נְּתֶאְו :םיִֽמָת הֵ֥יְהֶו יַ֖נָפְל ךְךֵּ֥לַהְתִה יַּ֔דַׁש לֵ֣א
 יִ֕נֲא :רֹֽמאֵל םיִ֖הֹלֱא ֹוּ֛תִא רֵּ֥בַדְיַו ויָ֑נָּפ־לַע םָ֖רְבַא לֹּ֥פִּיַו :דֹֽאְמ דֹ֥אְמִּב ֖ךָךְתֹוֽא
ֹלְו :םִֽיֹוּג ןֹו֥מֲה בַ֖אְל ָתיִ֕יָהְו ךְךָּ֑תִא יִ֖תיִרְב הֵּ֥נִה  ּקִי־אֽ  םָ֑רְבַא ֖ךָךְמִׁש־תֶא דֹו֛ע אֵ֥רָ
 דֹ֔אְמ דֹ֣אְמִּב ֙ךָךְתֹֽא יִ֤תֵרְפִהְו :ךָךיִּֽתַתְנ םִ֖יֹוּג ןֹו֥מֲה־בַא יִּ֛כ םָ֔הָרְבַא ֙ךָךְמִׁש הָ֤יָהְו
 ןיֵ֨בּו ךָךֶ֗ניֵבּו יִ֣ניֵּב יִ֜תיִרְּב־תֶא יִ֨תֹמִֽקֲהַֽו :ּואֵֽצֵי ֥ךָךְּמִמ םיִ֖כָלְמּו םִ֑יֹוגְל ךָךיִּ֖תַתְנּו
 :ךָךיֶֽרֲחַֽא ֙ךָךֲעְרַזְלּֽו םיִ֔הֹלאֵֽל ֙ךָךְל תֹו֤יְהִל םָ֑לֹוע תיִ֣רְבִל םָ֖תֹרֹֽדְל ךָךיֶ֛רֲחַֽא ֧ךָךֲעְרַז



ךָךְ֠ל יִּ֣תַתָֽנְו  תַּ֖זֻחֲאַֽל ןַעַ֔נְּכ ץֶרֶ֣א־לָּכ תֵ֚א ךָךיֶ֗רֻגְמ ץֶרֶ֣א ׀ תֵ֣א ךָךיֶ֜רֲחַֽא ֙ךָךֲעְרַזְלּו ֠
ֹּיַו :םיִֽהֹלאֵֽל םֶ֖הָל יִתיִ֥יָהְו םָ֑לֹוע ־תֶא הָּ֖תַאְו םָ֔הָרְבַא־לֶא ֙םיִהֹלֱא רֶמא֤
ֹז :םָֽתֹרֹֽדְל ךָךיֶ֖רֲחַֽא ֥ךָךֲעְרַזְו הָּ֛תַא רֹ֑מְׁשִת יִ֣תיִרְּב  ּו֗רְמְׁשִּת רֶׁ֣שֲא יִ֞תיִרְּב תא֣
 רַׂ֣שְּב תֵ֖א םֶּ֕תְלַמְנּו :רָֽכָז־לָּכ םֶ֖כָל לֹוּ֥מִה ךָךיֶ֑רֲחַֽא ֖ךָךֲעְר ַֽז ןיֵ֥בּו םֶ֔כיֵניֵ֣בּו ֙יִניֵּב
 םֶ֛כָל לֹוּ֥מִי םיִ֗מָי תַ֣נֹמְׁש־ןֶבּו :םֶֽכיֵניֵֽבּו יִ֖ניֵּב תיִ֔רְּב תֹו֣אְל ֙הָיָהְו םֶ֑כְתַלְרָע
ֹל רֶׁ֛שֲא רָ֔כֵנ־ןֶּב לֹּ֣כִמ ֙ףֶסֶּ֨כ־תַנְקִמּו תִיָּ֔ב דיִ֣לְי םֶ֑כיֵתֹֽרֹדְל רָ֖כָז־לָּכ  ֖ךָךֲעְרַּזִֽמ א֥
 קִמּו ֖ךָךְתיֵּֽב דיִ֥לְי לֹוּ֛מִי ׀ לֹוּ֧מִה :אּוֽה  םֶ֖כְרַׂשְבִּב יִ֛תיִרְב הָ֧תְיָֽהְו ךָךֶּ֑פְסַּכ תַ֣נְ
ֹל רֶׁ֤שֲא רָ֗כָז ׀ לֵ֣רָעְו :םָֽלֹוע תיִ֥רְבִל  ׁשֶפֶּ֥נַה הָ֛תְרְכִנְו ֹו֔תָלְרָע רַׂ֣שְּב־תֶא֙ לֹוּמִי־אֽ
ֹּיַו :רַֽפֵה יִ֖תיִרְּב־תֶא ָהיֶּ֑מַעֵֽמ אוִ֖הַה  ֔ךָךְּתְׁשִא יַ֣רָׂש םָ֔הָרְבַא־לֶא ֙םיִהֹלֱא רֶמא֤
ֹל  קִת־אֽ  הָּנֶּ֛מִמ יִּתַ֧תָנ םַ֨גְו ּהָ֔תֹא יִּ֣תְכַרֵֽבּו :ּהָֽמְׁש הָ֖רָׂש יִּ֥כ יָ֑רָׂש ּהָ֖מְׁש־תֶא אָ֥רְ
־לַע םָ֛הָרְבַא לֹּ֧פִּיַו :ּוֽיְהִֽי הָּנֶּ֥מִמ םיִּ֖מַע יֵ֥כְלַמ םִ֔יֹוגְל הָ֣תְיָֽהְו ָ֙היִּ֨תְכַרֵֽבּו ןֵּ֑ב ֖ךָךְל
ֹּיַו קָ֑חְצִּיַו ויָ֖נָּפ  םיִ֥עְׁשִּת־תַבֲה הָ֔רָׂש־םִ֨אְו דֵ֔לָּוִי ֙הָנָׁש־הָֽאֵמ ןֶ֤בְּלַה ֹוּ֗בִלְּב רֶמא֣
ֹּיַו :דֵֽלֵּת הָ֖נָׁש ֹּיַו :ךָךיֶֽנָפְל הֶ֥יְחִי לאֵ֖עָמְׁשִי ּו֥ל םיִ֑הֹלֱאָֽה־לֶא םָ֖הָרְבַא רֶמא֥  רֶמא֣
 קְו ןֵּ֔ב ֙ךָךְל תֶדֶ֤לֹי ֗ךָךְּתְׁשִא הָ֣רָׂש֙ לָבֲא םיִ֗הֹלֱא  יִ֨תֹמִֽקֲהַֽו קָ֑חְצִי ֹו֖מְׁש־תֶא ָתאָ֥רָ
 ׀ הֵּ֣נִה ֒ךָךיzִּתְעַמְׁש ֘לאֵעָמְׁשִיְלּֽו :ויָֽרֲחַֽא ֹו֥עְרַזְל םָ֖לֹוע תיִ֥רְבִל ֹוּ֛תִא יִ֥תיִרְּב־תֶא
 רָׂ֤שָע־םיֵנְׁש דֹ֑אְמ דֹ֣אְמִּב ֹו֖תֹא יִ֥תיֵּבְרִהְו ֹו֛תֹא יִ֥תיֵרְפִהְו ֹו֗תֹא יִּתְכַ֣רֵּב
 דֵ֨לֵּת ֩רֶׁשֲא קָ֑חְצִי־תֶא םיִ֣קָא יִ֖תיִרְּב־תֶאְו :לֹוֽדָּג יֹו֥גְל ויִּ֖תַתְנּו דיִ֔לֹוי ֙םִאיִׂשְנ
 לַ֖עֵמ םיִ֔הֹלֱא לַעַּ֣יַו ֹוּ֑תִא רֵּ֣בַדְל לַ֖כְיַו :תֶרֶֽחַאָֽה הָ֖נָּׁשַּב הֶּ֔זַה דֵ֣עֹוּמַל ֙הָרָׂש ֤ךָךְל
־לָּכ ֙תֵאְו ֹ֙ותיֵב יֵ֤דיִלְי־לָּכ תֵ֨אְו ֹו֗נְּב לאֵ֣עָמְׁשִי־תֶא םָ֜הָרְבַא חַּ֨קִּיַו :םָֽהָרְבַא
 קִמ  ֙םֶצֶ֨עְּב םָ֗תָלְרָע רַׂ֣שְּב־תֶא לָמָּ֜יַו םָ֑הָרְבַא תיֵּ֣ב יֵׁ֖שְנַאְּב רָ֕כָז־לָּכ ֹוּ֔פְסַּכ תַ֣נְ
 הָ֑נָׁש עַׁשֵ֖תָו םיִ֥עְׁשִּת־ןֶּב םָ֔הָרְבַ֨אְו :םיִֽהֹלֱא ֹוּ֖תִא רֶּ֥בִּד רֶׁ֛שֲאַּֽכ הֶּ֔זַה םֹוּ֣יַה
 תֵ֖א ֹו֔לֹּמִ֨הְּב הָ֑נָׁש הֵ֖רְׂשֶע ׁשֹ֥לְׁש־ןֶּב ֹו֔נְּב לאֵ֣עָמְׁשִיְו :ֹוֽתָלְרָע רַׂ֥שְּב ֹו֖לֹּמִהְּב
 יֵׁ֤שְנַא־לָכְו :ֹוֽנְּב לאֵ֖עָמְׁשִיְו םָ֑הָרְבַא לֹוּ֖מִנ הֶּ֔זַה םֹוּ֣יַה ֙םֶצֶ֨עְּב :ֹוֽתָלְרָע רַׂ֥שְּב
 הָ֔וֹהְי ֙ויָלֵא אָ֤רֵּיַו :ֹוּֽתִא ּולֹּ֖מִנ רָ֑כֵנ־ןֶּב תֵ֣אֵמ ףֶסֶּ֖כ־תַנְקִמּו תִיָּ֔ב דיִ֣לְי ֹ֙ותיֵב
 ֙הֵּנִהְו אְרַּ֔יַו ֙ויָניֵע אָּׂ֤שִּיַו :םֹוּֽיַה םֹ֥חְּכ לֶהֹ֖אָה־חַֽתֶּֽפ בֵׁ֥שֹי אּו֛הְו אֵ֑רְמַמ יֵ֖נֹלֵֽאְּב
 ּוחַּ֖תְׁשִּיַו לֶהֹ֔אָה חַֽתֶּ֣פִמ ֙םָתאָרְקִל ץָר ָּ֤יַו אְרַּ֗יַו ויָ֑לָע םיִ֖בָּצִנ םיִׁ֔שָנֲא הָׁ֣שֹלְׁש



 :ךָךֶּֽדְבַע לַ֥עֵמ רֹ֖בֲעַֽת אָ֥נ־לַא ךָךיֶ֔ניֵעְּב ֙ןֵח יִתאָ֤צָמ אָ֨נ־םִא יָ֗נֹדֲא רַ֑מֹאּיַו :הָצְרָֽא
 םֶחֶ֜ל־תַפ הָ֨חְקֶאְו :ץֵֽעָה תַחַּ֥ת ּו֖נֲעָּֽׁשִֽהְו םֶ֑כיֵלְגַר ּו֖צֲחַֽרְו םִיַ֔מ־טַעְמ אָ֣נ־חַּק ֻֽי
ֹּיַו םֶ֑כְּדְבַע־לַע םֶּ֖תְרַבֲע ןֵּ֥כ־לַע־יִּֽכ ּורֹ֔בֲעַּֽת רַ֣חַא ֙םֶכְּבִל ּו֤דֲעַֽסְו  ןֵּ֥כ ּו֔רְמא֣
ֹּיַו הָ֑רָׂש־לֶא הָלֱהֹ֖אָה םָ֛הָרְבַא רֵ֧הַמְיַו :ָּתְרַּֽבִּד רֶׁ֥שֲאַּֽכ הֶׂ֖שֲעַּֽת  יִ֞רֲהַֽמ רֶמא֗
 חַּ֨קִּיַו םָ֑הָרְבַא ץָ֣ר רָ֖קָּבַה־לֶאְו :תֹוֽגֻע יִׂ֥שֲעַֽו יִׁשּו֖ל תֶלֹ֔ס חַמֶ֣ק ֙םיִאְס ׁשֹ֤לְׁש
 בָ֗לָחְו הָ֜אְמֶח חַּ֨קִּיַו :ֹוֽתֹא תֹוׂ֥שֲעַֽל רֵ֖הַמְיַו רַעַּ֔נַה־לֶא ןֵּ֣תִּיַו ֙בֹוטָו ךְךַ֤ר רָ֜קָּב־ןֶּב
 :ּולֵֽכֹאּיַו ץֵ֖עָה תַחַּ֥ת םֶ֛היֵלֲע דֵ֧מֹע אּו֨הְו םֶ֑היֵנְפִל ןֵּ֖תִּיַו הָׂ֔שָע רֶׁ֣שֲא ֙רָקָּבַה־ןֶבּו
ֹּיַו ךָךֶּ֑תְׁשִא הָ֣רָׂש הֵּ֖יַא ויָ֔לֵא ּו֣רְמֹֽאּיַו ֹּיַו :לֶהֹֽאָב הֵּ֥נִה רֶמא֖  בּוׁ֤שָא בֹוׁ֣ש רֶמא֗
 אּו֥הְו לֶהֹ֖אָה חַֽתֶּ֥פ תַעַ֛מֹׁש הָ֥רָׂשְו ךָךֶּ֑תְׁשִא הָ֣רָׂשְל ןֵ֖ב־הֵּנִהְו הָּ֔יַח תֵ֣עָּכ ֙ךָךיֶ֨לֵא
 חַרֹ֖א הָ֔רָׂשְל תֹו֣יְהִל֙ לַדָח םיִ֑מָּיַּב םיִ֖אָּב םיִ֔נֵקְז ֙הָרָׂשְו םָ֤הָרְבַאְו :ויָֽרֲחַֽא
 יִ֖נֹדאַֽו הָ֔נְדֶע יִּ֣ל־הָתְיָֽה ֙יִתֹלְב יֵ֤רֲחַֽא רֹ֑מאֵל ּהָּ֣בְרִקְּב הָ֖רָׂש קַ֥חְצִּתַו :םיִֽׁשָּנַּכ
ֹּיַו :ןֵֽקָז  םָ֛נְמֻא ףַ֥אַה רֹ֗מאֵל הָ֜רָׂש הָ֨קֲחָֽצ ֩הֶּז הָּמָ֣ל םָ֑הָרְבַא־לֶא הָֹ֖והְי רֶמא֥
 הָּ֖יַח תֵ֥עָּכ ךָךיֶ֛לֵא בּוׁ֥שָא דֵ֞עֹוּמַל רָ֑בָּד הָֹ֖והיֵֽמ אֵ֥לָּפִיֲה :יִּתְנַֽקָז יִ֥נֲאַֽו דֵ֖לֵא
ֹל רֹ֛מאֵל ׀ הָ֧רָׂש ׁשֵ֨חַכְּתַו :ןֵֽב הָ֥רָׂשְלּו ֹּיַו הָאֵ֑רָי ׀ יִּ֣כ יִּתְקַ֖חָצ א֥ ֹל ׀ רֶמא֥  יִּ֥כ א֖
 םָּ֖מִע ךְךֵ֥לֹה םָ֔הָרְבַ֨אְו םֹ֑דְס יֵ֣נְּפ־לַע ּופִ֖קְׁשַּיַו םיִׁ֔שָנֲאָֽה ֙םָּׁשִמ ּומֻ֤קָּיַו :ְּתְקָֽחָצ
 םָ֔הָרְבַ֨אְו :הֶֽׂשֹע יִ֥נֲא רֶׁ֖שֲא םָ֔הָרְבַאֵֽמ ֙יִנֲא הֶּ֤סַכֲמַֽה רָ֑מָא הָֹ֖והיַֽו :םָֽחְּלַׁשְל
 ֩ןַעrַמְל ויִּ֗תְעַדְי יִּ֣כ :ץֶרָֽאָה יֵ֥יֹוּג לֹּ֖כ ֹו֔ב־ּוכְרְבִ֨נְו םּו֑צָעְו לֹו֖דָּג יֹו֥גְל הֶ֛יְהִֽי ֹו֧יָה
 הָ֖קָדְצ תֹוׂ֥שֲעַֽל הָ֔וֹהְי ךְךֶרֶּ֣ד ּ֙ורְמָֽׁשְו ויָ֔רֲחַֽא ֹ֙ותיֵּב־תֶאְו ויָ֤נָּב־תֶא הֶּ֜וַצְי רֶׁ֨שֲא
ֹּיַו :ויָֽלָע רֶּ֖בִּד־רֶׁשֲא תֵ֥א םָ֔הָרְבַא־לַע ֙הָֹוהְי איִ֤בָה ןַעַ֗מְל טָּ֑פְׁשִמּו  הָ֔וֹהְי רֶמא֣
 הֶ֔אְרֶאְו אָּ֣נ־הָדֲרֵֽא :דֹֽאְמ הָ֖דְבָֽכ יִּ֥כ םָ֔תאָּטַ֨חְו הָּבָ֑ר־יִּכ הָ֖רֹמֲעַֽו םֹ֥דְס תַ֛קֲעַֽז
ֹל־םִאְו הָ֑לָּכ ׀ ּוׂ֣שָע יַ֖לֵא הָאָּ֥בַה ּהָ֛תָקֲעַֽצְּכַה  םיִׁ֔שָנֲאָֽה ֙םָּׁשִמ ּו֤נְפִּיַו :הָעָֽדֵא א֖
 ףַ֣אַה רַ֑מֹאּיַו םָ֖הָרְבַא ׁשַּ֥גִּיַו :הָֹֽוהְי יֵ֥נְפִל דֵ֖מֹע ּוּנֶ֥דֹוע םָ֔הָרְבַ֨אְו הָמֹ֑דְס ּו֖כְלֵּֽיַו
 ֙הֶּפְסִּת ףַ֤אַה ריִ֑עָה ךְךֹו֣תְּב םִ֖קיִּדַצ םיִּׁ֥שִמֲח ׁשֵ֛י יַ֥לּוא :עָֽׁשָר־םִע קיִּ֖דַצ הֶּ֔פְסִּת
 ֜ךָךְּל הָלִ֨לָח :ּהָּֽבְרִקְּב רֶׁ֥שֲא םִ֖קיִּדַּצַה םיִּׁ֥שִמֲח ןַעַ֛מְל םֹו֔קָּמַל אָּׂ֣שִת־ֹאלְו
 הָלִ֣לָח עָׁ֑שָרָּֽכ קיִּ֖דַּצַכ הָ֥יָהְו עָׁ֔שָר־םִע ֙קיִּדַצ תיִ֤מָהְל הֶּ֗זַה רָ֣בָּדַּכ ׀ תׂ֣שֲעֵֽמ
ֹל ץֶרָ֔אָה־לָּכ ֙טֵפֹׁשֲה ךְךָּ֔ל ֹּיַו :טָּֽפְׁשִמ הֶׂ֖שֲעַֽי א֥  םֹ֛דְסִב אָ֥צְמֶא־םִא הָ֔וֹהְי רֶמא֣



 םָ֖הָרְבַא ןַעַּ֥יַו :םָֽרּובֲעַּֽב םֹו֖קָּמַה־לָכְל יִתאָׂ֥שָנְו ריִ֑עָה ךְךֹו֣תְּב םִ֖קיִּדַצ םיִּׁ֥שִמֲח
 ןּו֞רְסְחַי יpַלּו֠א :רֶפֵֽאָו רָ֥פָע יִ֖כֹנָֽאְו יָ֔נֹדֲא־לֶא רֵּ֣בַדְל ֙יִּתְלַ֨אֹוה אָ֤נ־הֵּנִה רַ֑מֹאּיַו
ֹּיַו ריִ֑עָה־לָּכ־תֶא הָּׁ֖שִמֲחַּֽב תיִ֥חְׁשַתֲה הָּׁ֔שִמֲח ֙םִקיִּדַּצַה םיִּׁ֤שִמֲח ֹל ֙רֶמא֨  א֣
ֹּיַו :הָּֽׁשִמֲחַֽו םיִ֖עָּבְרַא םָׁ֔ש אָ֣צְמֶא־םִא תיִ֔חְׁשַא  רַ֔מֹאּיַו ֙ויָלֵא רֵּ֤בַדְל דֹו֜ע ףֶס֨
ֹּיַו םיִ֑עָּבְרַא םָׁ֖ש ןּו֥אְצָּֽמִי יַ֛לּוא ֹל ֙רֶמא֨ ֹּיַ֠ו :םיִֽעָּבְרַאָֽה רּו֖בֲעַּֽב הֶׂ֔שֱעֶֽא א֣ pרֶמא 
ֹּיַו םיִׁ֑שֹלְׁש םָׁ֖ש ןּו֥אְצָּֽמִי יַ֛לּוא הָרֵּ֔בַדֲאַֽו ֙יָנֹדאַֽל רַחִ֤י אָ֞נ־לַא ֹל ֙רֶמא֨  הֶׂ֔שֱעֶֽא א֣
ֹּיַו :םיִֽׁשֹלְׁש םָׁ֖ש אָ֥צְמֶא־םִא  יַ֛לּוא יָ֔נֹדֲא־לֶא רֵּ֣בַדְל ֙יִּתְלַ֨אֹוה אָ֤נ־הֵּנִה רֶמא֗
ֹּיַו םיִ֑רְׂשֶע םָׁ֖ש ןּו֥אְצָּֽמִי ֹל ֙רֶמא֨ ֹּיַ֠ו :םיִֽרְׂשֶעָֽה רּו֖בֲעַּֽב תיִ֔חְׁשַא א֣ pאָ֞נ־לַא רֶמא 
ֹּיַו הָ֑רָׂשֲע םָׁ֖ש ןּו֥אְצָּֽמִי יַ֛לּוא םַעַּ֔פַה־ךְךַא הָ֣רְּבַדֲאַֽו ֙יָנֹדאַֽל רַחִ֤י ֹל ֙רֶמא֨  א֣
 םָ֑הָרְבַא־לֶא רֵּ֖בַדְל הָּ֔לִּכ רֶׁ֣שֲאַּֽכ הָ֔וֹהְי ךְךֶלֵּ֣יַו :הָֽרָׂשֲעָֽה רּו֖בֲעַּֽב תיִ֔חְׁשַא
ֹבָּיַ֠ו :ֹוֽמֹקְמִל בָׁ֥ש םָ֖הָרְבַאְו pבֵׁ֣שֹי טֹו֖לְו בֶרֶ֔עָּב ֙הָמֹ֨דְס םיִ֤כָאְלַּמַה יֵ֨נְׁש ּוא 
ֹּיַו :הָצְרָֽא םִיַּ֖פַא ּוחַּ֥תְׁשִּיַו םָ֔תאָרְקִל םָק ָּ֣יַו ֙טֹול־אְרַּיַו םֹ֑דְס־רַעַֽׁשְּב  הֶּ֣נִה רֶמא֜
 םֶּ֖תְמַּכְׁשִהְו םֶ֔כיֵלְגַר ּו֣צֲחַֽרְו ּ֙וניִ֨לְו םֶ֤כְּדְבַע תיֵּ֨ב־לֶא אָ֠נ ּורּו֣ס יַ֗נֹדֲא־אָּֽנ
ֹּיַו םֶ֑כְּכְרַדְל םֶּ֣תְכַלֲהַֽו ֹּל ּו֣רְמאֽ  ויָ֔לֵא ּורֻ֣סָּיַו דֹ֔אְמ םָּ֣ב־רַצְפִּיַו :ןיִֽלָנ בֹו֖חְרָֽב יִּ֥כ א֔
 ּ֒ובzָּכְׁשִי ֘םֶרֶ֘ט :ּולֵֽכֹאּיַו הָ֖פָא תֹוּ֥צַמּו הֶּ֔תְׁשִמ ֙םֶהָל ׂשַעַּ֤יַו ֹו֑תיֵּב־לֶא ּואֹ֖בָּיַו
 :הֶֽצָּקִמ םָ֖עָה־לָּכ ןֵ֑קָז־דַעְו רַעַּ֖נִמ תִיַּ֔בַה־לַע ּוּבַ֣סָנ ֙םֹדְס יֵׁ֤שְנַא ריִ֜עָה יֵׁ֨שְנַאְו
ֹּיַו ֙טֹול־לֶא ּו֤אְרְקִּיַו  הָלְיָּ֑לַה ךָךיֶ֖לֵא ּואָּ֥ב־רֶׁשֲא םיִׁ֛שָנֲאָֽה הֵּ֧יַא ֹו֔ל ּורְמא֣
 ר ַ֥גָס תֶלֶּ֖דַהְו הָחְתֶּ֑פַה טֹו֖ל םֶ֛הֵלֲא אֵ֧צֵּיַו :םָֽתֹא הָ֖עְד ֵֽנְו ּוניֵ֔לֵא םֵ֣איִצֹוֽה
 ּ֙ועְד ָֽי־ֹאל רֶׁ֤שֲא תֹו֗נָב יֵּ֣תְׁש יִ֜ל אָ֨נ־הֵּנִה :ּועֵֽרָּת יַ֖חַא אָ֥נ־לַא רַ֑מֹאּיַו :ויָֽרֲחַֽא
 םיִׁ֤שָנֲאָֽל קַ֠ר םֶ֑כיֵניֵֽעְּב בֹוּ֖טַּכ ןֶ֔הָל ּוׂ֣שֲעַֽו םֶ֔כיֵלֲא ֙ןֶהְתֶא אָּ֤נ־הָאיִֽצֹוא ׁשיִ֔א
ֹּיַו :יִֽתָרֹֽק לֵ֥צְּב ּואָּ֖ב ןֵּ֥כ־לַע־יִּֽכ רָ֔בָד ּוׂ֣שֲעַּֽת־לַא֙ לֵאָה  הָאְלָ֗ה־ׁשֶּג ׀ ּו֣רְמאֽ
ֹּיַו  ׁשיִ֤אָב ּו֨רְצְפִּיַו םֶ֑הֵמ ֖ךָךְל עַ֥רָנ הָּ֕תַע טֹו֔פָׁש טֹּ֣פְׁשִּיַו ֙רּוגָל־אָּֽב דָ֤חֶאָֽה ּ֙ורְמאֽ
־תֶא ּואיִ֧בָּיַו םָ֔דָי־תֶא ֙םיִׁשָנֲאָֽה ּו֤חְלְׁשִּיַו :תֶלָּֽדַה רֹּ֥בְׁשִל ּוׁ֖שְּגִּי ַֽו דֹ֔אְמ ֙טֹולְּב
 תִיַּ֗בַה חַֽתֶּ֣פ־רֶׁשֲא םיִׁ֞שָנֲאָֽה־תֶאְֽו :ּור ָֽגָס תֶלֶּ֖דַה־תֶאְו הָתְיָּ֑בַה םֶ֖היֵלֲא טֹו֛ל
ֹצְמִל ּו֖אְלִּיַו לֹו֑דָּג־דַעְו ןֹ֖טָּקִמ םיִ֔רֵוְנַּסַּב ּ֙וּכִה ֹּיַו :חַתָּֽפַה א֥ ־לֶא םיִׁ֜שָנֲאָֽה ּו֨רְמאֽ
־ןִמ אֵ֖צֹוה ריִ֑עָּב ֖ךָךְל־רֶׁשֲא לֹ֥כְו ךָךיֶ֔תֹנְבּו ךָךיֶ֣נָבּו ֙ןָתָח הֹ֔פ ֣ךָךְל־יִֽמ דֹ֚ע טֹו֗ל



־תֶא ֙םָתָקֲעַֽצ הָ֤לְד ָֽג־יִּכ הֶּ֑זַה םֹו֖קָּמַה־תֶא ּונְחַ֔נֲא םיִ֣תִחְׁשַמ־יִּֽכ :םֹוֽקָּמַה
 יֵ֣חְקֹֽל ׀ ויָ֣נָתֲח־לֶא ׀ רֵּ֣בַדְיַו טֹו֜ל אֵ֨צֵּיַו :ּהָֽתֲחַֽׁשְל הָֹ֖והְי ּונֵ֥חְּלַׁשְיַו הָ֔וֹהְי יֵ֣נְּפ
ֹּיַו ויָ֗תֹנְב  יִ֥הְיַו ריִ֑עָה־תֶא הָֹ֖והְי תיִ֥חְׁשַמ־יִּֽכ הֶּ֔זַה םֹו֣קָּמַה־ןִמ ּ֙ואְּצ ּומּו֤ק ֙רֶמא֨
 רֹ֑מאֵל טֹו֣לְּב םיִ֖כָאְלַּמַה ּוציִ֥אָּיַו הָ֔לָע רַחַּׁ֣שַה ֹ֙ומְכּו :ויָֽנָתֲח יֵ֥ניֵעְּב קֵ֖חַצְמִכ
 :ריִֽעָה ןֹ֥וֲעַּֽב הֶ֖פָּסִּת־ןֶּפ תֹ֔אָצְמִּנַה ֙ךָךיֶ֨תֹנְב יֵּ֤תְׁש־תֶאְו ֜ךָךְּתְׁשִא־תֶא חַ֨ק ֩םּוק
 תַ֥לְמֶחְּב ויָ֔תֹנְב יֵּ֣תְׁש ֙דַיְבּו ֹוּ֗תְׁשִא־דַיְבּו ֹודָ֣יְּב םיִׁשָנֲאָֽה ּוקיִ֨זֲחַּֽיַו ׀ ּהָ֓מְהַמְתִּיַו
 הָצּו֗חַה םָ֜תֹא םָ֨איִצֹוֽהְכ ֩יִהְיַו :ריִֽעָל ץּו֥חִמ ּוהֻ֖חִּנַּי ַֽו ּוהֻ֥אִצֹּֽיַו ויָ֑לָע הָֹ֖והְי
ֹּיַו  הָרָ֥הָה רָּ֑כִּכַה־לָכְּב דֹ֖מֲעַּֽת־לַאְו ךָךיֶ֔רֲחַֽא טיִּ֣בַּת־לַא ךָךֶׁ֔שְפַנ־לַע טֵ֣לָּמִה ֙רֶמא֨
ֹּיַו :הֶֽפָּסִּת־ןֶּפ טֵ֖לָּמִה  ֣ךָךְּדְבַע אָ֨צָמ אָ֠נ־הֵּנִה :יָֽנֹדֲא אָ֖נ־לַא םֶ֑הֵלֲא טֹו֖ל רֶמא֥
ֹל יִ֗כֹנָֽאְו יִׁ֑שְפַנ־תֶא תֹו֖יֲחַֽהְל יִ֔דָּמִע ָ֙תיִׂ֨שָע רֶׁ֤שֲא ֗ךָךְּדְסַח לֵּ֣דְגַּתַו ֒ךָךיzֶניֵעְּב ֘ןֵח  א֤
ֹּזַה ריִ֨עָה אָ֠נ־הֵּנִה :יִּתַֽמָו הָ֖עָרָֽה יִנַ֥קָּבְדִּת־ןֶּפ הָרָ֔הָה טֵ֣לָּמִהְל֙ לַכּוא  תא֧
ֹלֲה הָּמָׁ֗ש אָ֜נ הָ֨טְלָּֽמִא רָ֑עְצִמ אוִ֣הְו הָּמָׁ֖ש סּו֥נָל הָ֛בֹרְק  יִ֥חְתּו אוִ֖ה רָ֛עְצִמ א֥
ֹּיַו :יִֽׁשְפַנ ־תֶא יִּ֥כְפָה יִּ֛תְלִבְל הֶּ֑זַה רָ֣בָּדַל םַּ֖ג ךָךיֶ֔נָפ יִתאָׂ֣שָנ ֙הֵּנִה ויָ֔לֵא רֶמא֣
ֹל יִּ֣כ הָּמָׁ֔ש טֵ֣לָּמִה ֙רֵהַמ :ָּתְרַּֽבִּד רֶׁ֥שֲא ריִ֖עָה  ֖ךָךֲאֹּֽב־דַע רָ֔בָּד תֹוׂ֣שֲעַֽל֙ לַכּוא א֤
 ק ןֵּ֛כ־לַע הָּמָׁ֑ש  אָּ֥ב טֹו֖לְו ץֶרָ֑אָה־לַע אָ֣צָי ׁשֶמֶּׁ֖שַה :רַעֹוֽצ ריִ֖עָה־םֵׁש אָ֥רָ
־ןִמ הָֹ֖והְי תֵ֥אֵמ ׁשֵ֑אָו תיִ֣רְפָּג הָ֖רֹמֲע־לַעְו םֹ֛דְס־לַע ריִ֧טְמִה הָ֗וֹהיַֽו :הָרֲעֹֽצ
 םיִ֔רָעֶֽה יֵ֣בְׁשֽי־לָּכ ֙תֵאְו רָּ֑כִּכַה־לָּכ תֵ֖אְו לֵ֔אָה םיִ֣רָעֶֽה־תֶא ֙ךְךֹפֲהַּֽי ַֽו :םִיָֽמָּׁשַה
 םָ֖הָרְבַא םֵּ֥כְׁשַּיַו :חַלֶֽמ ביִ֥צְנ יִ֖הְּתַו ויָ֑רֲחַֽאֵמ ֹוּ֖תְׁשִא טֵּ֥בַּתַו :הָֽמָדֲאָֽה חַמֶ֖צְו
 ֙םֹדְס יֵ֤נְּפ־לַע ףֵ֗קְׁשַּיַו :הָֹֽוהְי יֵ֥נְּפ־תֶא םָׁ֖ש דַמָ֥ע־רֶׁשֲא םֹו֔קָּמַה־לֶ֨א רֶקֹּ֑בַּב
 רֹ֖טיִקְּכ ץֶרָ֔אָה רֹ֣טיִק ֙הָלָע הֵּ֤נִהְו אְרַּ֗יַו רָּ֑כִּכַה ץֶרֶ֣א יֵ֖נְּפ־לָּכ לַ֥עְו הָ֔רֹמֲעַֽו
 םָ֑הָרְבַא־תֶא םיִ֖הֹלֱא רֹּ֥כְזִּיַו רָּ֔כִּכַה יֵ֣רָע־תֶא ֙םיִהֹלֱא תֵ֤חַׁשְּב יִ֗הְיַו :ןָֽׁשְבִּכַה
 :טֹוֽל ןֵ֖הָּב בַׁ֥שָי־רֶׁשֲא םיִ֔רָעֶ֣ה־תֶא ֙ךְךֹפֲהַּֽב הָ֔כֵפֲהַה ךְךֹוּ֣תִמ ֙טֹול־תֶא חַּ֤לַׁשְיַו
 ֙בֶׁשֵּ֨יַו רַעֹו֑צְּב תֶבֶׁ֣שָל אֵ֖רָי יִּ֥כ ֹוּ֔מִע ֙ויָתֹנְב יֵּ֤תְׁשּו רָ֗הָּב בֶׁשֵּ֣יַו רַעֹוּ֜צִמ טֹו֨ל֩ לַעrַּיַו
ֹּתַו :ויָֽתֹנְב יֵּ֥תְׁשּו אּו֖ה הָ֔רָעְּמַּב  ׁשיִ֨אְו ןֵ֑קָז ּוניִ֣בָא הָ֖ריִעְּצַה־לֶא הָ֛ריִכְּבַה רֶמא֧
 ןִי ַ֖י ּוניִ֛בָא־תֶא הֶ֧קְׁשַנ הָ֨כְל :ץֶרָֽאָה־לָּכ ךְךֶרֶ֖דְּכ ּוניֵ֔לָע אֹו֣בָל ֙ץֶרָ֨אָּב ןיֵ֤א
 אּו֑ה הָלְיַּ֣לַּב ןִי ַ֖י ןֶ֛היִבֲא־תֶא ָ◌	ןיֶ֧קְׁשַּתַו :עַר ָֽז ּוניִ֖בָאֵֽמ הֶּ֥יַחְנּו ֹוּ֑מִע הָ֣בְּכְׁשִנְו



ֹבָּתַו ֹלְו ָהיִ֔בָא־תֶא בַּ֣כְׁשִּתַו ֙הָריִכְּבַה א֤  ֙יִהְי ַֽו :ּהָֽמּוקְבּו ּהָ֖בְכִׁשְּב עַ֥דָי־אֽ
ֹּתַו תָ֔רֳחָּ֣מִֽמ  ּוּנֶ֨קְׁשַנ יִ֑בָא־תֶא ׁשֶמֶ֖א יִּתְבַ֥כָׁש־ןֵה הָ֔ריִעְּצַה־לֶא ֙הָריִכְּבַה רֶמא֤
 הָלְיַּ֧לַּב םַּ֣ג ָ◌	ןיֶ֜קְׁשַּתַו :עַר ָֽז ּוניִ֖בָאֵֽמ הֶּ֥יַחְנּו ֹוּ֔מִע יִ֣בְכִׁש ֙יִאֹ֨בּו הָלְיַּ֗לַה־םַּג ןִיַ֜י
ֹלְו ֹוּ֔מִע בַּ֣כְׁשִּתַו ֙הָריִעְּצַה םָקָּ֤תַו ןִי ָ֑י ןֶ֖היִבֲא־תֶא אּו֛הַה  ּהָ֖בְכִׁשְּב עַ֥דָי־אֽ
 קִּתַו ןֵּ֔ב ֙הָריִכְּבַה דֶלֵּ֤תַו :ןֶֽהיִבֲאֵֽמ טֹו֖ל־תֹונְב יֵּ֥תְׁש ָ◌	ןיֶ֛רֲהַּֽתַֽו :ּהָֽמֻקְבּו  אָ֥רְ

 קִּתַו ןֵּ֔ב הָדְלָ֣י ֙אוִה־םַג הָ֤ריִעְּצַהְו :םֹוּֽיַה־דַע בָ֖אֹומ־יִֽבֲא אּו֥ה בָ֑אֹומ ֹו֖מְׁש  אָ֥רְ
 הָצְרַ֣א ֙םָהָרְבַא םָּׁ֤שִמ עַּ֨סִּיַו :םֹוּֽיַה־דַע ןֹוּ֖מַע־יֵֽנְב יִ֥בֲא אּו֛ה יִּ֑מַע־ןֶּב ֹו֖מְׁש
ֹּיַו :רָֽרְגִּב רָג ָּ֖יַו רּוׁ֑ש ןיֵ֣בּו ׁשֵ֖דָק־ןיֵּב בֶׁשֵּ֥יַו בֶגֶּ֔נַה  הָ֥רָׂש־לֶא םָ֛הָרְבַא רֶמא֧
ֹבָּיַו :הָֽרָׂש־תֶא חַּ֖קִּיַו רָ֔רְּג ךְךֶלֶ֣מ ֙ךְךֶלֶ֨מיִבֲא חַ֗לְׁשִּיַו אוִ֑ה יִתֹ֣חֲא ֹוּ֖תְׁשִא  א֧
ֹּיַו הָלְיָּ֑לַה םֹו֣לֲחַּֽב ךְךֶלֶ֖מיִבֲא־לֶא םיִ֛הֹלֱא ־רֶׁשֲא הָּׁ֣שִאָֽה־לַע ֙תֵמ ֥ךָךְּנִה ֹו֗ל רֶמא֣
ֹל ךְךֶלֶ֕מיִבֲאַֽו :לַעָּֽב תַלֻ֥עְּב אוִ֖הְו ָּתְחַ֔קָל  ק א֥ ־םַּג יֹו֥גֲה יָ֕נֹדֲא רַ֕מֹאּיַו ָהיֶ֑לֵא בַ֖רָ
ֹלֲה :גֹֽרֲהַּֽת קיִּ֖דַצ  יִ֣חָא הָ֖רְמָֽא אוִ֥ה־םַג־איִֽהְו אוִ֔ה יִתֹ֣חֲא ֙יִל־רַמָֽא אּו֤ה א֨
ֹז יִתיִׂ֥שָע יַּ֖פַּכ ןֹ֥יְקִנְבּו יִ֛בָבְל־םָתְּב אּו֑ה ֹּיַו :תאֽ rםֹ֗לֲחַּֽב םיִ֜הֹלֱאָֽה ויָ֨לֵא ֩רֶמא 
ֹּז ָתיִׂ֣שָע ֙ךָךְבָֽבְל־םָתְב יִּ֤כ ֙יִּתְעַ֨דָי יִ֤כֹנָֽא םַּ֣ג  ֖ךָךְתֹוֽא יִ֛כֹנָֽא־םַּג ךְךׂ֧שְחֶאָֽו תא֔
ֹל ןֵּ֥כ־לַע יִ֑ל־ֹוטֲחֵֽמ ־יִּֽכ ׁ֙שיִאָה־תֶׁשֵֽא בֵׁ֤שָה הָּ֗תַעְו :ָהיֶֽלֵא ַעֹּ֥גְנִל ךָךיִּ֖תַתְנ־אֽ
ַּד ביִׁ֔שֵמ ֣ךָךְניֵֽא־םִאְו הֵ֑יְחֶֽו ֖ךָךְדַעַּֽב לֵּ֥לַּפְתִיְו אּו֔ה איִ֣בָנ  הָּ֖תַא תּו֔מָּת תֹו֣מ־יִּכ ע֚
־לָּכ־תֶא רֵּ֛בַדְיַו ויָ֔דָבֲע־לָכְל ֙אָרְקִּיַו רֶקֹּ֗בַּב ךְךֶלֶ֜מיִבֲא םֵּ֨כְׁשַּיַו :ךְךָֽל־רֶׁשֲא־לָכְו
 ךְךֶלֶ֜מיִבֲא אָ֨רְקִּיַו :דֹֽאְמ םיִׁ֖שָנֲאָֽה ּו֥אְריִּֽיַו םֶ֑היֵנְזָאְּב הֶּלֵ֖אָה םיִ֥רָבְּדַה
ֹּיַו םָ֗הָרְבַאְל ־לַעְו יַ֛לָע ָתאֵ֧בֵה־יִּֽכ ךְךָ֔ל יִתאָ֣טָח־הֶמּו ּ֙ונָּ֨ל ָתיִׂ֤שָע־הֶמ ֹו֜ל רֶמא֨
ֹּיַו :יִֽדָּמִע ָתיִׂ֖שָע ּוׂ֔שָעֵֽי־ֹאל רֶׁ֣שֲא ֙םיִׂשֲעַֽמ הָ֑לֹדְג הָ֣אָטֲח יִּ֖תְכַלְמַמ  רֶמא֥
ֹּיַו :הֶּֽזַה רָ֥בָּדַה־תֶא ָתיִׂ֖שָע יִּ֥כ ָתיִ֔אָר הָ֣מ םָ֑הָרְבַא־לֶא ךְךֶלֶ֖מיִבֲא  ֙רֶמא֨
ַר יִּתְרַ֔מָא יִּ֣כ םָ֔הָרְבַא  רַ֥בְּד־לַע יִנּו֖גָרֲהַֽו הֶּ֑זַה םֹו֖קָּמַּב םיִ֔הֹלֱא תַ֣אְרִי־ןיֵא ק֚
ֹל ךְךַ֖א אוִ֔ה ֙יִבָא־תַב יִ֤תֹחֲא הָ֗נְמָא־םַגְו :יִּֽתְׁשִא  יִ֖ל־יִהְּתַו יִּ֑מִא־תַב א֣
 ךְךֵּ֔דְסַח הֶ֣ז ּהָ֔ל רַ֣מֹאָֽו ֒יִבָא תיֵּ֣בִמ ֘םיִהֹלֱא יִ֗תֹא ּו֣עְתִה רֶׁ֧שֲאַּֽכ יִ֞הְיַו :הָּֽׁשִאְל
 :אּוֽה יִ֥חָא יִ֖ל־יִרְמִא הָּמָׁ֔ש אֹו֣בָנ רֶׁ֣שֲא ֙םֹוקָּמַה־לָּכ לֶ֤א יִ֑דָּמִע יִׂ֖שֲעַּֽת רֶׁ֥שֲא
ֹצ ךְךֶלֶ֜מיִבֲא חַּ֨קִּיַו  תֵ֖א ֹו֔ל בֶׁשָּ֣יַו םָ֑הָרְבַאְל ןֵּ֖תִּיַו תֹ֔חָפְׁשּו ֙םיִדָבֲעַֽו רָ֗קָבּו ןא֣



ֹּיַו :ֹוּֽתְׁשִא הָ֥רָׂש  הָ֣רָׂשְלּו :בֵֽׁש ךָךיֶ֖ניֵעְּב בֹוּ֥טַּב ךָךיֶ֑נָפְל יִ֖צְרַא הֵּ֥נִה ךְךֶלֶ֔מיִבֲא רֶמא֣
 רֶׁ֣שֲא לֹ֖כְל םִיַ֔ניֵע תּו֣סְּכ ֙ךְךָל־אּוה הֵּ֤נִה ךְךיִ֔חָאְל ֙ףֶסֶּ֨כ ףֶלֶ֤א יִּתַ֜תָנ הֵּ֨נִה רַ֗מָא
־תֶא םיִ֜הֹלֱא אָּ֨פְרִּיַו םיִ֑הֹלֱאָֽה־לֶא םָ֖הָרְבַא לֵּ֥לַּפְתִּיַו :תַחָֽכֹנְו לֹּ֖כ־תֶאְו ךְךָּ֑תִא
 םֶחֶ֖ר־לָּכ דַ֥עְּב הָ֔וֹהְי ֙רַצָע רֹ֤צָע־יִּֽכ :ּודֵֽלֵּיַו ויָ֖תֹהְמַאְו ֹוּ֛תְׁשִא־תֶאְו ךְךֶלֶ֧מיִבֲא
 הָ֖רָׂש־תֶא דַ֥קָּפ ֛הָֹוהיַֽו :םָֽהָרְבַא תֶׁשֵ֥א הָ֖רָׂש רַ֥בְּד־לַע ךְךֶלֶ֑מיִבֲא תיֵ֣בְל
 םָ֛הָרְבַאְל הָ֧רָׂש דֶלֵּ֨תַו ֩רַהrַּתַו :רֵּֽבִּד רֶׁ֥שֲאַּֽכ הָ֖רָׂשְל ֛הָֹוהְי ׂשַעַּ֧יַו רָ֑מָא רֶׁ֣שֲאַּֽכ
 קְזִל ןֵּ֖ב  ֹו֧נְּב־םֶׁש־תֶא םָ֜הָרְבַא אָ֨רְקִּיַו :םיִֽהֹלֱא ֹו֖תֹא רֶּ֥בִּד־רֶׁשֲא דֵ֕עֹוּמַל ויָ֑נֻ
־ןֶּב ֹו֔נְּב קָ֣חְצִי־תֶא ֙םָהָרְבַא לָמָּ֤יַו :קָֽחְצִי הָ֖רָׂש ֹוּ֥ל־הָדְלָֽי־רֶׁשֲא ֹו֛ל־דַלֹוּֽנַה
 ֹו֔ל דֶלָּ֣וִהְּב הָ֑נָׁש תַ֣אְמ־ןֶּב םָ֖הָרְבַאְו :םיִֽהֹלֱא ֹו֖תֹא הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ םיִ֑מָי תַ֖נֹמְׁש
ֹּתַו :ֹוֽנְּב קָ֥חְצִי תֵ֖א  :יִֽל־קַחֲצִֽי ַעֵ֖מֹּׁשַה־לָּכ םיִ֑הֹלֱא יִ֖ל הָׂשָ֥ע קֹ֕חְצ הָ֔רָׂש רֶמא֣
ֹּתַו  קְזִל ןֵ֖ב יִּתְדַ֥לָי־יִּֽכ הָ֑רָׂש םיִ֖נָב הָקיִ֥ניֵה םָ֔הָרְבַאְל֙ לֵּלִמ יִ֤מ רֶמא֗  לַּ֥דְגִּיַו :ויָֽנֻ
 אֶרֵּ֨תַו :קָֽחְצִי־תֶא לֵ֥מָּגִה םֹו֖יְּב לֹו֔דָג הֶּ֣תְׁשִמ ֙םָהָרְבַא ׂשַעַּ֤יַו לַ֑מָּגִּיַו דֶלֶּ֖יַה
ֹּתַו :קֵֽחַצְמ םָ֖הָרְבַאְל הָ֥דְלָֽי־רֶׁשֲא תיִ֛רְצִּמַה ר ָ֧גָה־ןֶּב־תֶא הָ֜רָׂש  ֙רֶמא֨
ֹּזַה הָ֥מָאָֽה ׁשֵ֛רָּג םָ֔הָרְבַאְל ֹל יִּ֣כ ּהָ֑נְּב־תֶאְו תא֖ ֹּזַה הָ֣מָאָֽה־ןֶּב ׁ֙שַריִי א֤  תא֔
ֹּיַו :ֹוֽנְּב תֹ֥דֹוא לַ֖ע םָ֑הָרְבַא יֵ֣ניֵעְּב דֹ֖אְמ רָ֛בָּדַה עַר ֵּ֧יַו :קָֽחְצִי־םִע יִ֖נְּב־םִע  רֶמא֨
 רֶׁ֨שֲא֩ לֹּכ ךָךֶ֔תָמֲא־לַעְו רַעַּ֣נַה־לַע ֙ךָךיֶ֨ניֵעְּב עַ֤רֵי־לַא םָ֗הָרְבַא־לֶא םיִ֜הֹלֱא
 ּקִי קָ֔חְצִיְב יִּ֣כ ּהָ֑לֹקְּב עַ֣מְׁש הָ֖רָׂש ךָךיֶ֛לֵא רַ֥מֹאּת ־ןֶּב־תֶא םַ֥גְו :עַר ָֽז ֖ךָךְל אֵ֥רָ
 ֩םֶחrֶל־חַּק ִּֽיַו רֶקֹּ֡בַּב ׀ םָ֣הָרְבַא םֵּ֣כְׁשַּיַו :אּוֽה ֖ךָךֲעְר ַֽז יִּ֥כ ּוּנֶ֑מיִׂשֲא יֹו֣גְל הָ֖מָאָֽה
 ךְךֶלֵּ֣תַו ָהֶ֑חְּלַׁשְי ַֽו דֶלֶּ֖יַה־תֶאְו ּהָ֛מְכִׁש־לַע םָׂ֧ש רpָגָ֠ה־לֶא ןֵּ֣תִּיַו םִיַ֜מ תַמֵ֨חְו
 דֶלֶּ֔יַה־תֶא ךְךֵ֣לְׁשַּתַו תֶמֵ֑חַה־ןִמ םִיַּ֖מַה ּו֥לְכִּיַו :עַבָֽׁש רֵ֥אְּב רַּ֖בְדִמְּב עַתֵּ֔תַו
 הָ֔רְמָֽא יִּ֣כ תֶׁשֶ֔ק יֵ֣וֲחַֽטְמִּכ ֙קֵחְרַה דֶגֶּ֗נִמ ּהָ֜ל בֶׁשֵּ֨תַו ֩ךְךֶלrֵּתַו :םִֽחיִּׂשַה דַ֥חַא תַחַּ֖ת
 עַ֣מְׁשִּיַו :ְּךְבֵּֽתַו ּהָ֖לֹק־תֶא אָּׂ֥שִּתַו דֶגֶּ֔נִמ בֶׁשֵּ֣תַו דֶלָּ֑יַה תֹו֣מְּב הֶ֖אְרֶא־לַא
 םִיַ֔מָּׁשַה־ןִמ ֙רָגָה־לֶא ׀ םיִ֤הֹלֱא ךְךַ֨אְלַמ ֩אָרְקִּיַו ֒רַעzַּנַה לֹו֣ק־תֶא ֘םיִהֹלֱא
ֹּיַו  רַעַּ֖נַה לֹו֥ק־לֶא םיִ֛הֹלֱא עַ֧מָׁש־יִּֽכ יִ֔אְריִּ֣ת־לַא ר ָ֑גָה ךְךָּ֣ל־הַמ ּהָ֖ל רֶמא֥
 לֹו֖דָּג יֹו֥גְל־יִּֽכ ֹוּ֑ב ךְךֵ֖דָי־תֶא יִקיִ֥זֲחַֽהְו רַעַּ֔נַה־תֶא יִ֣אְׂש יִמּו֚ק :םָֽׁש־אּוה רֶׁ֥שֲאַּֽב
־תֶא אֵּ֤לַמְּתַו ךְךֶלֵּ֜תַו םִיָ֑מ רֵ֣אְּב אֶרֵּ֖תַו ָהיֶ֔ניֵע־תֶא ֙םיִהֹלֱא חַ֤קְפִּיַו :ּוּנֶֽמיִׂשֲא



 ֙בֶׁשֵּ֨יַו לָּ֑דְגִּיַו רַעַּ֖נַה־תֶא םיִ֛הֹלֱא יִ֧הְיַו :רַעָּֽנַה־תֶא ְקְׁשַּ֖תַו םִיַ֔מ ֙תֶמֵ֨חַה
 ץֶרֶ֥אֵמ הָּׁ֖שִא ֹוּ֛מִא ֹו֥ל־חַּקִּֽתַו ןָ֑ראָּפ רַּ֣בְדִמְּב בֶׁשֵּ֖יַו :תָּֽׁשַק הֶ֥בֹר יִ֖הְיַו רָּ֔בְדִּמַּב
ֹּיַו אוִ֔הַה תֵ֣עָּב ֙יִהְי ַֽו :םִיָֽרְצִמ  םָ֖הָרְבַא־לֶא ֹו֔אָבְצ־רַׂש֙ לֹכיִפּו ךְךֶלֶ֗מיִבֲא רֶמא֣
 ֙םיִהֹלאֵֽב יִּ֤ל הָעְבָּׁ֨שִה הָּ֗תַעְו :הֶֽׂשֹע הָּ֖תַא־רֶׁשֲא לֹ֥כְּב ֔ךָךְּמִע םיִ֣הֹלֱא רֹ֑מאֵל
 יִ֔דָּמִע הֶׂ֣שֲעַּֽת ֙ךָךְּמִע יִתיִׂ֤שָע־רֶׁשֲא דֶסֶ֜חַּכ יִּ֑דְכֶנְלּו יִ֖ניִנְלּו יִ֔ל רֹ֣קְׁשִּת־םִא הָּנֵ֔ה
ֹּיַו :ּהָּֽב הָּתְר ַּ֥ג־רֶׁשֲא ץֶרָ֖אָה־םִעְו  ַחִ֥כֹוהְו :ַעֵֽבָּׁשִא יִ֖כֹנָֽא םָ֔הָרְבַא ֙רֶמא֨
 :ךְךֶלֶֽמיִבֲא יֵ֥דְבַע ּו֖לְז ָּֽג רֶׁ֥שֲא םִיַּ֔מַה רֵ֣אְּב ֙תֹודֹא־לַע ךְךֶלֶ֑מיִבֲא־תֶא םָ֖הָרְבַא
ֹּיַו ֹל ךְךֶלֶ֔מיִבֲא רֶמא֣ ֹל הָּ֞תַא־םַגְו הֶּ֑זַה רָ֣בָּדַה־תֶא הָׂ֖שָע יִ֥מ יִּתְעַ֔דָי א֣ ־אֽ
ֹל יִ֛כֹנָֽא םַ֧גְו יִּ֗ל ָּתְד ַּ֣גִה ֹצ ֙םָהָרְבַא חַּ֤קִּיַו :םֹוּֽיַה יִּ֥תְלִּב יִּתְעַ֖מָׁש א֥  רָ֔קָבּו ןא֣
 תׂ֥שְבִּכ עַבֶׁ֛ש־תֶא םָ֗הָרְבַא בֵּ֣צַּיַו :תיִֽרְּב םֶ֖היֵנְׁש ּו֥תְרְכִּיַו ךְךֶלֶ֑מיִבֲאַֽל ןֵּ֖תִּיַו
ֹּצַה ֹּיַו :ןֶֽהְּדַבְל ןא֖  הֶּלֵ֔אָה ֙תׂשָבְּכ עַבֶׁ֤ש הָּנֵ֗ה הָ֣מ םָ֑הָרְבַא־לֶא ךְךֶלֶ֖מיִבֲא רֶמא֥
ֹּיַו :הָנָּֽדַבְל ָּתְבַּ֖צִה רֶׁ֥שֲא  ֙רּובֲעַּֽב יִ֑דָּיִמ חַּ֖קִּת תׂ֔שָבְּכ עַבֶׁ֣ש־תֶא יִּ֚כ רֶמא֕
ֹּזַה רֵ֥אְּבַה־תֶא יִּתְרַ֖פָח יִּ֥כ הָ֔דֵעְל יִּ֣ל־הֶיְהִּֽת  ק ןֵּ֗כ־לַע :תאֽ  אּו֖הַה םֹו֥קָּמַל אָ֛רָ
 םָק ָּ֣יַו עַבָׁ֑ש רֵ֣אְבִּב תיִ֖רְב ּו֥תְרְכִּיַו :םֶֽהיֵנְׁש ּו֖עְּבְׁשִנ םָׁ֥ש יִּ֛כ עַבָׁ֑ש רֵ֣אְּב
 רֵ֣אְבִּב לֶׁשֵ֖א עַּ֥טִּיַו :םיִּֽתְׁשִלְּפ ץֶרֶ֥א־לֶא ּובֻׁ֖שָּיַו ֹו֔אָבְצ־רַׂש֙ לֹכיִפּו ךְךֶלֶ֗מיִבֲא
 םיִּ֖תְׁשִלְּפ ץֶרֶ֥אְּב םָ֛הָרְבַא רָג ָּ֧יַו :םָֽלֹוע לֵ֥א הָֹ֖והְי םֵׁ֥שְּב םָׁ֔ש־אָרְקִּ֨יַו עַבָׁ֑ש
 םָ֑הָרְבַא־תֶא הָּ֖סִנ םיִ֔הֹלֱאָ֣הְו הֶּלֵ֔אָה םיִ֣רָבְּדַה ֙רַחַא יִ֗הְיַו :םיִּֽבַר םיִ֥מָי
ֹּיַו ֹּיַו םָ֖הָרְבַא ויָ֔לֵא רֶמא֣ ֹּיַו :יִנֵּֽנִה רֶמא֥  ֤ךָךְדיִֽחְי־תֶא ֨ךָךְנִּב־תֶא אָ֠נ־חַק רֶמא֡
 לַ֚ע הָ֔לֹעְל ֙םָׁש ּוהֵ֤לֲעַֽהְו הָּ֑יִרֹּֽמַה ץֶרֶ֖א־לֶא ֔ךָךְל־ךְךֶ֨לְו קָ֔חְצִי־תֶא ָּ֙תְבַ֨הָא־רֶׁשֲא
 ֹו֔רֹמֲח־תֶא ׁ֙שֹבֲחַּֽי ַֽו רֶקֹּ֗בַּב םָ֜הָרְבַא םֵּ֨כְׁשַּיַו :ךָךיֶֽלֵא רַ֥מֹא רֶׁ֖שֲא םיִ֔רָהֶֽה דַ֣חַא
־לֶא ךְךֶלֵּ֔יַו םָק ָּ֣יַו הָ֔לֹע יֵ֣צֲע ֙עַּקַבְיַו ֹו֑נְּב קָ֣חְצִי תֵ֖אְו ֹוּ֔תִא ֙ויָרָעְנ יֵ֤נְׁש־תֶא חַּ֞קִּיַו
 ויָ֛ניֵע־תֶא םָ֧הָרְבַא אָּׂ֨שִּיַו יִׁ֗שיִלְּׁשַה םֹוּ֣יַּב :םיִֽהֹלֱאָֽה ֹו֥ל־רַמָֽא־רֶׁשֲא םֹו֖קָּמַה
ֹּיַו :קֹֽחָרֵֽמ םֹו֖קָּמַה־תֶא אְר ַּ֥יַו ־םִֽע ֙הֹּפ םֶ֥כָל־ּוֽבְׁש ויָ֗רָעְנ־לֶא םָ֜הָרְבַא רֶמא֨
 חַּ֨קִּיַו :םֶֽכיֵלֲא הָבּוׁ֥שָנְו הֶ֖וֲחַּֽתְׁשִֽנְו הֹּ֑כ־דַע הָ֖כְלֵֽנ רַעַּ֔נַהְו יִ֣נֲאַֽו רֹו֔מֲחַֽה
־תֶאְו ׁשֵ֖אָה־תֶא ֹו֔דָיְּב חַּ֣קִּיַו ֹו֔נְּב קָ֣חְצִי־לַע ֙םֶׂשָּ֨יַו הָ֗לֹעָֽה יֵ֣צֲע־תֶא םָ֜הָרְבַא
ֹּיַו :וָּֽדְחַי םֶ֖היֵנְׁש ּו֥כְלֵּֽיַו תֶלֶ֑כֲאַּֽמַֽה ֹּיַו ֙ויִבָא םָ֤הָרְבַא־לֶא קָ֜חְצִי רֶמא֨  יִ֔בָא רֶמא֣



ֹּיַו ֹּיַו יִ֑נְב יִּנֶּ֣נִה רֶמא֖ ֹּיַו :הָֽלֹעְל הֶּׂ֖שַה הֵּ֥יַאְו םיִ֔צֵעָ֣הְו ׁ֙שֵאָה הֵּ֤נִה רֶמא֗  ֙רֶמא֨
־לֶא ּואֹ֗בָּיַו :וָּֽדְחַי םֶ֖היֵנְׁש ּו֥כְלֵּֽיַו יִ֑נְּב הָ֖לֹעְל הֶּׂ֛שַה ֹוּ֥ל־הֶאְרִי םיִ֕הֹלֱא םָ֔הָרְבַא
 ךְךֹ֖רֲעַּֽי ַֽו ַחֵּ֔בְזִּמַה־תֶא ֙םָהָרְבַא םָׁ֤ש ןֶבִּ֨יַו ֒םיִהֹלֱאָֽה ֹו֣ל־רַמָֽא רֶׁ֣שֲא ֘םֹוקָּמַה
 :םיִֽצֵעָֽל לַעַּ֖מִמ ַחֵּ֔בְזִּמַה־לַע ֹ֙ותֹא םֶׂשָּ֤יַו ֹו֔נְּב קָ֣חְצִי־תֶא ֙דֹקֲעַּֽי ַֽו םיִ֑צֵעָֽה־תֶא
 ויָ֜לֵא אָ֨רְקִּיַו :ֹוֽנְּב־תֶא טֹ֖חְׁשִל תֶלֶ֑כֲאַּֽמַֽה־תֶא חַּ֖קִּיַו ֹו֔דָי־תֶא ֙םָהָרְבַא חַ֤לְׁשִּיַו
ֹּיַו םִיַ֔מָּׁשַה־ןִמ ֙הָֹוהְי ךְךַ֤אְלַמ ֹּיַו םָ֑הָרְבַא ׀ םָ֣הָרְבַא רֶמא֖ ֹּיַו :יִנֵּֽנִה רֶמא֖  רֶמא֗
־יִּֽכ יִּתְעַ֗דָי הָּ֣תַע ׀ יִּ֣כ הָמּו֑אְמ ֹו֖ל ׂשַעַּ֥ת־לַאְו רַעַּ֔נַה־לֶא ֙ךָךְד ָֽי חַ֤לְׁשִּת־לַא
ֹלְו הָּתַ֔א ֙םיִהֹלֱא אֵ֤רְי  םָ֜הָרְבַא אָּׂ֨שִּיַו :יִּנֶּֽמִמ ֖ךָךְדיִֽחְי־תֶא ֥ךָךְנִּב־תֶא ָּתְכַׂ֛שָח א֥
 חַּ֣קִּיַו ֙םָהָרְבַא ךְךֶלֵּ֤יַו ויָ֑נְרַקְּב ךְךַ֖בְּסַּב זַ֥חֱאֶֽנ רַ֕חַא לִיַ֔א־הֵּנִהְו ֙אְרַּיַו ויָ֗ניֵע־תֶא
 קִּיַו :ֹוֽנְּב תַחַּ֥ת הָ֖לֹעְל ּוהֵ֥לֲעַּֽיַו לִיַ֔אָה־תֶא  אּו֖הַה םֹו֥קָּמַה־םֵׁש םָ֛הָרְבַא אָ֧רְ
 קִּיַו :הֶֽאָר ֵֽי הָֹ֖והְי רַ֥הְּב םֹוּ֔יַה רֵ֣מָאֵֽי ֙רֶׁשֲא הֶ֑אְרִי ׀ הָֹ֣והְי  הָֹ֖והְי ךְךַ֥אְלַמ אָ֛רְ
ֹּיַו :םִיָֽמָּׁשַה־ןִמ תיִ֖נֵׁש םָ֑הָרְבַא־לֶא  ןַעַ֚י יִּ֗כ ֑הָֹוהְי־םֻאְנ יִּתְעַּ֖בְׁשִנ יִּ֥ב רֶמא֕
ֹלְו הֶּ֔זַה רָ֣בָּדַה־תֶא ָ֙תיִׂ֨שָע רֶׁ֤שֲא  ךְךֵ֣רָב־יִּֽכ :ךָךֶֽדיִחְי־תֶא ֥ךָךְנִּב־תֶא ָּתְכַׂ֖שָח א֥
 תַ֣פְׂש־לַע רֶׁ֖שֲא לֹו֕חַכְו םִיַ֔מָּׁשַה יֵ֣בְכֹוֽכְּכ ֙ךָךֲעְר ַֽז־תֶא הֶּ֤בְרַא הָּ֨בְרַהְו ֗ךָךְכֶרָֽבֲא
 בֶקֵ֕ע ץֶרָ֑אָה יֵ֣יֹוּג לֹּ֖כ ֔ךָךֲעְר ַֽזְב ּו֣כֲרָּֽבְתִהְו :ויָֽבְיֹֽא רַעַׁ֥ש תֵ֖א ֔ךָךֲעְר ַֽז ׁשַ֣רִיְו םָּ֑יַה
 רֵ֣אְּב־לֶא וָּ֖דְחַי ּו֥כְלֵּֽיַו ּומֻ֛קָּיַו ויָ֔רָעְנ־לֶא ֙םָהָרְבַא בָׁשָּ֤יַו :יִֽלֹקְּב ָּתְעַ֖מָׁש רֶׁ֥שֲא
 דַּ֥גֻּיַו הֶּלֵ֔אָה םיִ֣רָבְּדַה ֙יֵרֲחַֽא יִ֗הְיַו :עַבָֽׁש רֵ֥אְבִּב םָ֖הָרְבַא בֶׁשֵּ֥יַו עַבָׁ֑ש
 ץּו֥ע־תֶא :ךָךיִֽחָא רֹו֥חָנְל םיִ֖נָּב אוִ֛ה־םַג הָּ֥כְלִמ הָ֨דְלָֽי הpֵּנִ֠ה רֹ֑מאֵל םָ֖הָרְבַאְל
־תֶאְו ֹו֔זֲח־תֶאְו דֶׂשֶּ֣כ־תֶאְו :םָֽרֲא יִ֥בֲא לֵ֖אּומְק־תֶאְו ויִ֑חָא זּוּ֣ב־תֶאְו ֹו֖רֹכְּב
 ֙הֶּלֵ֨א הָ֥נֹמְׁש הָ֑קְבִר־תֶא דַ֣לָי לֵ֖אּותְבּו :לֵֽאּותְּב תֵ֖אְו ףָ֑לְדִי־תֶאְו ׁשָּ֖דְלִּפ
 ֙אוִה־םַּג דֶלֵּ֤תַו הָ֑מּואְר ּהָ֣מְׁשּו ֹוׁ֖שְגַליִֽפּו :םָֽהָרְבַא יִ֥חֲא רֹו֖חָנְל הָּ֔כְלִמ הָ֣דְלָֽי
 הָ֛נָׁש הָ֥אֵמ הָ֔רָׂש יֵּ֣יַח ּ֙ויְהִּֽיַו :הָֽכֲעַֽמ־תֶֽאְו ׁשַחַּ֖ת־תֶאְו םַחַּ֔ג־תֶאְו חַבֶ֣ט־תֶא
 אוִ֥ה עַּ֛בְרַא תַ֥יְרִקְּב הָ֗רָׂש תָמָּ֣תַו :הָֽרָׂש יֵּ֥יַח יֵ֖נְׁש םיִ֑נָׁש עַבֶׁ֣שְו הָ֖נָׁש םיִ֥רְׂשֶעְו
 םָ֔הָרְבַא ֙םָקָּ֨יַו :ּהָֽתֹּכְבִלְו הָ֖רָׂשְל דֹּ֥פְסִל םָ֔הָרְבַא ֹ֙אבָּיַו ןַעָ֑נְּכ ץֶרֶ֣אְּב ןֹו֖רְבֶח
 יִ֤ל ּו֨נְּת םֶ֑כָּמִע יִ֖כֹנָֽא בָׁ֥שֹותְו־רֵּג :רֹֽמאֵל תֵ֖ח־יֵנְּב־לֶא רֵּ֥בַדְיַו ֹו֑תֵמ יֵ֣נְּפ לַ֖עֵמ
 םָ֖הָרְבַא־תֶא תֵ֛ח־יֵנְב ּו֧נֲעַּֽיַו :יָֽנָפְּלִמ יִ֖תֵמ הָ֥רְּבְקֶאְו םֶ֔כָּמִע ֙רֶבֶ֨ק־תַּזֻחֲא



 ּוניֵ֔רָבְק רַ֣חְבִמְּב ּונֵ֔כֹותְּב ֙הָּתַא םיִ֤הֹלֱא איִׂ֨שְנ יִ֗נֹדֲא ׀ ּונֵ֣עָמְׁש :ֹוֽל רֹ֥מאֵל
ֹל ֹו֛רְבִק־תֶא ּוּנֶּ֔מִמ ׁשיִ֣א ךָךֶ֑תֵמ־תֶא רֹ֖בְק  םָק ָּ֧יַו :ךָךֶֽתֵמ רֹ֥בְּקִמ ֖ךָךְּמִמ הֶ֥לְכִי־אֽ
־תֶא ׁשֵ֣י־םִא רֹ֑מאֵל םָּ֖תִא רֵּ֥בַדְיַו :תֵֽח־יֵנְבִל ץֶרָ֖אָה־םַעְל ּוחַּ֥תְׁשִּיַו םָ֛הָרְבַא
־ןֶּתִֽיְו :רַחֹֽצ־ןֶּב ןֹו֥רְפֶעְּב יִ֖ל־ּועְגִפּו יִנּו֕עָמְׁש יַ֔נָפְּלִמ ֙יִתֵמ־תֶא רֹּ֤בְקִל םֶ֗כְׁשְפַנ
 הָּנֶ֥נְּתִי אֵ֜לָמ ףֶסֶ֨כְּב ּוהֵ֑דָׂש הֵ֣צְקִּב רֶׁ֖שֲא ֹו֔ל־רֶׁשֲא ֙הָלֵּפְכַּמַה תַ֤רָעְמ־תֶא יִ֗ל
 יִּ֤תִחַֽה ןֹו֨רְפֶע ֩ןַעrַּיַו תֵ֑ח־יֵנְּב ךְךֹו֣תְּב בֵׁ֖שֹי ןֹו֥רְפֶעְו :רֶבָֽק־תַּזֻחֲאַֽל םֶ֖כֲכֹוֽתְּב יִּ֛ל
ֹל :רֹֽמאֵל ֹו֖ריִע־רַעַֽׁש יֵ֥אָּב לֹ֛כְל תֵ֔ח־יֵנְב יֵ֣נְזָאְּב ֙םָהָרְבַא־תֶא  יִ֣נֹדֲא־אֽ
 יִּ֛מַע־יֵֽנְב יֵ֧ניֵעְל ָהיִּ֑תַתְנ ֣ךָךְל ֹוּ֖ב־רֶׁשֲא הָ֥רָעְּמַהְו ךְךָ֔ל יִּתַ֣תָנ ֙הֶדָּׂשַה יִנֵ֔עָמְׁש
־לֶא רֵּ֨בַדְיַו :ץֶרָֽאָה־םַע יֵ֖נְפִל םָ֔הָרְבַא ּ֙וחַּ֨תְׁשִּיַו :ךָךֶֽתֵמ רֹ֥בְק ךְךָּ֖ל ָהיִּ֥תַתְנ
 ֙הֶדָּׂשַה ףֶסֶּ֤כ יִּתַ֜תָנ יִנֵ֑עָמְׁש ּו֖ל הָּ֥תַא־םִא ךְךַ֛א רֹ֔מאֵל ֙ץֶרָ֨אָה־םַע יֵ֤נְזָאְּב ןֹו֜רְפֶע
 :ֹוֽל רֹ֥מאֵל םָ֖הָרְבַא־תֶא ןֹו֛רְפֶע ןַעַּ֧יַו :הָּמָֽׁש יִ֖תֵמ־תֶא הָ֥רְּבְקֶאְו יִּנֶּ֔מִמ חַ֣ק
־תֶאְו אוִ֑ה־הַמ ֖ךָךְניֵֽבּו יִ֥ניֵּב ףֶסֶּ֛כ־לֶקֶֽׁש תֹ֧אֵמ עַּ֨בְרַא ֩ץֶרrֶא יִנֵ֔עָמְׁש יִ֣נֹדֲא
 ףֶסֶּ֕כַה־תֶא ןֹ֔רְפֶעְל ֙םָהָרְבַא לֹ֤קְׁשִּיַו ֒ןֹורְפֶע־לֶא ֘םָהָרְבַא עַ֣מְׁשִּיַו :רֹֽבְק ֖ךָךְתֵֽמ
 ׀ םָק ָּ֣יַו :רֵֽחֹּסַל רֵ֖בֹע ףֶסֶּ֔כ לֶקֶׁ֣ש ֙תֹואֵמ עַּ֤בְרַא תֵ֑ח־יֵנְב יֵ֣נְזָאְּב רֶּ֖בִּד רֶׁ֥שֲא
 ֹוּ֔ב־רֶׁשֲא הָ֣רָעְּמַהְו ֙הֶדָּׂשַה אֵ֑רְמַמ יֵ֣נְפִל רֶׁ֖שֲא הָ֔לֵּפְכַּמַּב ֙רֶׁשֲא ןֹו֗רְפֶע הֵ֣דְׂש
 קִמְל םָ֥הָרְבַאְל :ביִֽבָס ֹו֖לֻבְּג־לָכְּב רֶׁ֥שֲא הֶ֔דָּׂשַּב רֶׁ֣שֲא ֙ץֵעָה־לָכְו  יֵ֣ניֵעְל הָ֖נְ
 ֹוּ֗תְׁשִא הָ֣רָׂש־תֶא םָ֜הָרְבַא רַ֨בָק ֩ןֵכ־יֵרֲחַֽאְו :ֹוֽריִע־רַעַֽׁש יֵ֥אָּב לֹ֖כְּב תֵ֑ח־יֵנְב
 םָקָּ֨יַו :ןַעָֽנְּכ ץֶרֶ֖אְּב ןֹו֑רְבֶח אוִ֣ה אֵ֖רְמַמ יֵ֥נְּפ־לַע הָ֛לֵּפְכַּמַה הֵ֧דְׂש תַ֞רָעְמ־לֶא
 :תֵֽח־יֵנְּב תֵ֖אֵמ רֶבָ֑ק־תַּזֻחֲאַֽל םָ֖הָרְבַאְל ֹוּ֛ב־רֶׁשֲא הָ֧רָעְּמַהְו הֶ֜דָּׂשַה
ֹּיַו :לֹּֽכַּב םָ֖הָרְבַא־תֶא ךְךַ֥רֵּב ֛הָֹוהיַֽו םיִ֑מָּיַּב אָּ֖ב ןֵ֔קָז םָ֣הָרְבַאְו  םָ֗הָרְבַא רֶמא֣
 :יִֽכֵרְי תַחַּ֥ת ֖ךָךְד ָֽי אָ֥נ־םיִׂש ֹו֑ל־רֶׁשֲא־לָכְּב לֵׁ֖שּמַה ֹו֔תיֵּב ןַ֣קְז ֹ֙וּדְבַע־לֶא
ֹל רֶׁ֨שֲא ץֶרָ֑אָה יֵ֖הֹלאֵֽו םִיַ֔מָּׁשַה יֵ֣הֹלֱא ֙הָֹוהיַּֽב ֔ךָךֲעיִּ֣בְׁשַאְו  יִ֔נְבִל ֙הָּׁשִא חַּ֤קִת־אֽ
 ךְךֵ֑לֵּת יִּ֖תְדַלֹוֽמ־לֶאְו יִ֛צְרַא־לֶא יִּ֧כ :ֹוּֽבְרִקְּב בֵׁ֥שֹוי יִ֖כֹנָֽא רֶׁ֥שֲא יִ֔נֲעַֽנְּכַֽה ֙תֹונְּבִמ
ֹּיַו :קָֽחְצִיְל יִ֥נְבִל הָּׁ֖שִא ָּ֥תְחַקָֽלְו ֹל ֙יַלּוא דֶבֶ֔עָה ֙ויָלֵא רֶמא֤  הָּׁ֔שִאָֽה הֶ֣בֹאת־אֽ
ֹּזַה ץֶרָ֣אָה־לֶא יַ֖רֲחַֽא תֶכֶ֥לָל ־רֶׁשֲא ץֶרָ֖אָה־לֶא ֔ךָךְנִּב־תֶא ֙ביִׁשָא בֵׁ֤שָהֶֽה תא֑
ֹּיַו :םָּֽׁשִמ ָתאָ֥צָי  :הָּמָֽׁש יִ֖נְּב־תֶא ביִׁ֥שָּת־ןֶּפ ֔ךָךְל רֶמָּׁ֣שִה םָ֑הָרְבַא ויָ֖לֵא רֶמא֥



 רֶׁ֨שֲאַֽו ֒יִּתְדַלֹוֽמ ץֶרֶ֣אֵמּו ֘יִבָא תיֵּ֣בִמ יִנַ֜חָקְל רֶׁ֨שֲא םִיַ֗מָּׁשַה יֵ֣הֹלֱא ׀ הָֹ֣והְי
ֹּזַה ץֶרָ֣אָה־תֶא ןֵּ֖תֶא ֔ךָךֲעְרַ֨זְל רֹ֔מאֵל ֙יִל־עַּֽבְׁשִֽנ רֶׁ֤שֲאַֽו יִ֜ל־רֶּבִּד  חַ֤לְׁשִי אּו֗ה תא֑
ֹל־םִאְו :םָּֽׁשִמ יִ֖נְבִל הָּׁ֛שִא ָּ֥תְחַקָֽלְו ךָךיֶ֔נָפְל ֹ֙וכָאְלַמ  תֶכֶ֣לָל ֙הָּׁשִאָֽה הֶ֤בֹאת א֨
ֹז יִ֖תָעֻֽבְּׁשִמ ָתיִּ֕קִנְו ךָךיֶ֔רֲחַֽא ֹל יִ֔נְּב־תֶא קַ֣ר תא֑  ֙דֶבֶ֨עָה םֶׂשָּ֤יַו :הָּמָֽׁש בֵׁ֖שָת א֥
 דֶבpֶעָ֠ה חַּ֣קִּיַו :הֶּֽזַה רָ֖בָּדַה־לַע ֹו֔ל עַֽבָּׁ֣שִּיַו ויָ֑נֹדֲא םָ֖הָרְבַא ךְךֶר ֶ֥י תַחַּ֛ת ֹו֔דָי־תֶא
־לֶא ךְךֶלֵּ֛יַו םָקָּ֗יַו ֹו֑דָיְּב ויָ֖נֹדֲא בּו֥ט־לָכְו ךְךֶלֵּ֔יַו ֙ויָנֹדֲא יֵּ֤לַמְּגִמ םיִּ֜לַמְג הָ֨רָׂשֲע
 םִיָּ֑מַה רֵ֣אְּב־לֶא ריִ֖עָל ץּו֥חִמ םיִּ֛לַמְּגַה ךְךֵ֧רְבַּיַו :רֹוֽחָנ ריִ֥ע־לֶא םִיַ֖רֲהַֽנ םַ֥רֲא
־הֵרְקַה םָ֔הָרְבַא יִ֣נֹדֲא ֙יֵהֹלֱא הָ֗וֹהְי ׀ ֓רַמֹאּיַו :תֹֽבֲאֹּֽׁשַה תאֵ֥צ תֵ֖עְל בֶרֶ֔ע תֵ֣עְל
 ןיֵ֣ע־לַע בָּ֖צִנ יִ֥כֹנָֽא הֵּ֛נִה :םָֽהָרְבַא יִ֥נֹדֲא םִ֖ע דֶסֶ֕ח־הֵׂשֲעַֽו םֹוּ֑יַה יַ֖נָפְל אָ֥נ
 ָ֙היֶ֨לֵא רַ֤מֹא רֶׁ֨שֲא ָ֗רֲעַּֽנַֽה הָ֣יָהְו :םִיָֽמ בֹ֥אְׁשִל תֹ֖אְצֹֽי ריִ֔עָה יֵׁ֣שְנַא ֙תֹונְבּו םִיָּ֑מַה
 ָּ֙תְחַ֨כֹה ּהָ֤תֹא הֶ֑קְׁשַא ךָךיֶּ֖לַמְּג־םַגְו הֵ֔תְׁש הָ֣רְמָֽאְו הֶּ֔תְׁשֶאְו ֙ךְךֵּדַכ אָ֤נ־יִּטַה
 הָּ֣לִּכ ֘םֶרֶ֘ט אּו֗ה־יִהְי ַֽו :יִֽנֹדֲא־םִע דֶסֶ֖ח ָתיִׂ֥שָע־יִּֽכ עַ֔דֵא ּהָ֣בּו קָ֔חְצִיְל ֣ךָךְּדְבַעְל
 יִ֣חֲא רֹו֖חָנ תֶׁשֵ֥א הָּ֔כְלִמ־ןֶּב לֵ֣אּותְבִל ֙הָדְּלֻי רֶׁ֤שֲא תאֵ֗צֹי הָ֣קְבִר הֵּ֧נִהְו ֒רֵּבַדְל
ֹל ׁשיִ֖אְו הָ֕לּותְּב דֹ֔אְמ ֙הֶאְרַמ תַ֤בֹט ָ֗רֲעַּֽנַֽהְו :ּהָֽמְכִׁש־לַע ּהָּ֖דַכְו םָ֑הָרְבַא  א֣
ֹּיַו ּהָ֑תאָרְקִל דֶבֶ֖עָה ץָר ָּ֥יַו :לַעָּֽתַו ּהָּ֖דַכ אֵּ֥לַמְּתַו הָנְיַ֔עָה דֶרֵּ֣תַו ּהָ֑עָדְי  רֶמא֕
ֹּתַו :ךְךֵּֽדַּכִמ םִיַ֖מ־טַעְמ אָ֛נ יִניִ֥איִמְגַה  ּהָּ֛דַּכ דֶרֹּ֧תַו רֵ֗הַמְּתַו יִ֑נֹדֲא הֵ֣תְׁש רֶמא֖
ֹּתַו ֹו֑תֹקְׁשַהְל לַ֖כְּתַו :ּוהֵֽקְׁשַּתַו ּהָ֖דָי־לַע ־םִא דַ֥ע בָ֔אְׁשֶא ֙ךָךיֶּ֨לַמְגִל םַּ֤ג רֶמא֗
 בֹ֑אְׁשִל רֵ֖אְּבַה־לֶא דֹו֛ע ץָרָּ֥תַו תֶקֹּׁ֔שַה־לֶא ּ֙הָּדַּכ רַ֤עְּתַו רֵ֗הַמְּתַו :תֹּֽתְׁשִל ּוּ֖לִּכ
 ֛הָֹוהְי ַחיִ֧לְצִהַֽה תַעַ֕דָל ׁשיִ֕רֲחַֽמ ּהָ֑ל הֵ֖אָּתְׁשִמ ׁשיִ֥אָהְו :ויָּֽלַמְּג־לָכְל בַ֖אְׁשִּתַו
ֹל־םִא ֹוּ֖כְרַּד  בָ֔הָז םֶז ֶ֣נ ׁ֙שיִאָה חַּ֤קִּיַו תֹוּ֔תְׁשִל ֙םיִּלַמְּגַה ּוּ֤לִּכ רֶׁ֨שֲאַּֽכ יִ֗הְיַו :אֽ
ֹּיַו :םָֽלָקְׁשִמ בָ֖הָז הָ֥רָׂשֲע ָהיֶ֔דָי־לַע ֙םיִדיִמְצ יֵ֤נְׁשּו ֹו֑לָקְׁשִמ עַקֶּ֖ב  יִ֣מ־תַּב ֙רֶמא֨
ֹּתַו :ןיִֽלָל ּונָ֖ל םֹו֥קָמ ךְךיִ֛בָא־תיֵּב ׁשֵ֧יֲה יִ֑ל אָ֖נ יִדיִּ֥גַה ְּתַ֔א ־תַּב ויָ֔לֵא רֶמא֣
ֹּתַו :רֹוֽחָנְל הָ֖דְלָֽי רֶׁ֥שֲא הָּ֕כְלִמ־ןֶּב יִכֹ֑נָא לֵ֖אּותְּב ־םַּג ןֶבֶּ֥ת־םַּג ויָ֔לֵא רֶמא֣
ֹּיַו :הָֹֽוהיַֽל ּוחַּ֖תְׁשִּיַו ׁשיִ֔אָה דֹּ֣קִּיַו :ןּוֽלָל םֹו֖קָמ־םַּג ּונָּ֑מִע בַ֣ר אֹוּ֖פְסִמ  ךְךּו֤רָּב רֶמא֗
ֹל רpֶׁשֲ֠א םָ֔הָרְבַא יִ֣נֹדֲא ֙יֵהֹלֱא ֙הָֹוהְי  יִ֗כֹנָֽא יִ֑נֹדֲא םִ֣עֵמ ֹוּ֖תִמֲאַֽו ֹוּ֛דְסַח בַ֥זָע־אֽ
 םיִ֖רָבְּדַּכ ּהָּ֑מִא תיֵ֣בְל דֵּ֖גַּתַו ָ֔רֲעַּֽנַֽה ֙ץָרָּ֨תַו :יִֽנֹדֲא יֵ֥חֲא תיֵּ֖ב הָ֔וֹהְי יִנַ֣חָנ ֙ךְךֶרֶּ֨דַּב



 :ןִיָֽעָה־לֶא הָצּו֖חַה ׁשיִ֛אָה־לֶא ןָ֧בָל ץָרָּ֨יַו ןָ֑בָל ֹו֣מְׁשּו חָ֖א הָ֥קְבִרְלּו :הֶּלֵֽאָה
 יֵ֞רְבִּד־תֶא ֹו֗עְמָׁשְכּו ֹ֒ותֹחֲא יֵ֣דְי־לַע ֘םיִדִמְּצַה־תֶאְו םֶזֶּ֗נַה־תֶא תֹ֣אְרִּכ ׀ יִ֣הְיַו
־לַע דֵ֥מֹע הֵּ֛נִהְו ׁשיִ֔אָה־לֶא ֹ֙אבָּיַו ׁשיִ֑אָה יַ֖לֵא רֶּ֥בִד־הֹּֽכ רֹ֔מאֵל ֹ֙ותֹחֲא הָ֤קְבִר
ֹּיַו :ןִיָֽעָה־לַע םיִּ֖לַמְּגַה  יִתיִּ֣נִּפ ֙יִכֹנָֽאְו ץּו֔חַּב ֙דֹמֲעַֽת הָּמָ֤ל ֑הָֹוהְי ךְךּו֣רְּב אֹוּ֖ב רֶמא֕
ֹבָּיַו :םיִּֽלַמְּגַל םֹו֖קָמּו תִיַּ֔בַה  ןֶבֶּ֤ת ןֵּ֨תִּיַו םיִּ֑לַמְּגַה חַּ֖תַפְיַו הָתְיַּ֔בַה ׁ֙שיִאָה א֤
 םָׂ֤שיֻּיַו :ֹוּֽתִא רֶׁ֥שֲא םיִׁ֖שָנֲאָֽה יֵ֥לְגַרְו ויָ֔לְגַר ץֹ֣חְרִל ֙םִיַ֨מּו םיִּ֔לַמְּגַל ֙אֹוּפְסִמּו
ֹּיַו לֹ֔כֱאֶֽל ֙ויָנָפְל ]םָׂ֤שּוּיַו[ ֹל ֙רֶמא֨ ֹּיַו יָ֑רָבְּד יִּתְרַּ֖בִּד־םִא דַ֥ע לַ֔כֹא א֣  :רֵּֽבַּד רֶמא֖
ֹצ ֹו֞ל־ןֶּתִּֽיַו לָּ֑דְגִּיַו דֹ֖אְמ יִ֛נֹדֲא־תֶא ךְךַ֧רֵּב הָ֞וֹהיַֽו :יִכֹֽנָא םָ֖הָרְבַא דֶבֶ֥ע רַ֑מֹאּיַו  ןא֤
 יִ֥נֹדֲא תֶׁשֵ֨א ֩הָרָׂש דֶלֵּ֡תַו :םיִֽרֹמֲחַֽו םיִּ֖לַמְגּו תֹ֔חָפְׁשּו ֙םִדָבֲעַֽו בָ֔הָזְו ףֶסֶ֣כְו ֙רָקָבּו
 רֹ֑מאֵל יִ֖נֹדֲא יִנֵ֥עִּבְׁשַּיַו :ֹוֽל־רֶׁשֲא־לָּכ־תֶא ֹו֖ל־ןֶּתִּֽיַו ּהָ֑תָנְקִז יֵ֖רֲחַֽא יִ֔נֹדאַֽל ֙ןֵב
ֹל ֹל־םִא :ֹוֽצְרַאְּב בֵׁ֥שי יִ֖כֹנָֽא רֶׁ֥שֲא יִ֔נֲעַֽנְּכַֽה ֙תֹונְּבִמ יִ֔נְבִל ֙הָּׁשִא חַּ֤קִת־אֽ  א֧
 יִ֑נֹדֲא־לֶא רַ֖מֹאָֽו :יִֽנְבִל הָּׁ֖שִא ָּ֥תְחַקָֽלְו יִּ֑תְחַּפְׁשִמ־לֶאְו ךְךֵ֖לֵּת יִ֛בָא־תיֵּב־לֶא
ֹל יַ֛לֻא ֹּיַו :יָֽרֲחַֽא הָּׁ֖שִאָֽה ךְךֵ֥לֵת־אֽ  ויָ֗נָפְל יִּתְכַּ֣לַהְתִה־רֶׁשֲא הָ֞וֹהְי יָ֑לֵא רֶמא֖
 תיֵּ֥בִמּו יִּ֖תְחַּפְׁשִּמִמ יִ֔נְבִל ֙הָּׁשִא ָּ֤תְחַקָֽלְו ךָךֶּ֔כְרַּד ַחיִ֣לְצִהְו ֙ךְךָּתִא ֹו֤כָאְלַמ חַ֨לְׁשִי
ֹל־םִאְו יִּ֑תְחַּפְׁשִמ־לֶא אֹו֖בָת יִּ֥כ יִ֔תָלָ֣אֵמ ֙הֶקָּנִּת זָ֤א :יִֽבָא  ָתיִ֥יָהְו ךְךָ֔ל ּ֙ונְּתִי א֤
ֹבָאָֽו :יִֽתָלָֽאֵמ יִ֖קָנ ־םִא םָ֔הָרְבַא יִ֣נֹדֲא ֙יֵהֹלֱא ֙הָֹוהְי רַ֗מֹאָֽו ןִיָ֑עָה־לֶא םֹוּ֖יַה א֥
 ןיֵ֣ע־לַע בָּ֖צִנ יִ֥כֹנָֽא הֵּ֛נִה :ָהיֶֽלָע ךְךֵ֥לֹה יִ֖כֹנָֽא רֶׁ֥שֲא יִּ֔כְרַּד ַחיִ֣לְצַמ ֙אָּנ־ךָךְׁשֶי
־טַעְמ אָ֥נ־יִניִֽקְׁשַה ָהיֶ֔לֵא יִּ֣תְרַמָֽאְו בֹ֔אְׁשִל תאֵ֣צֹּיַה ֙הָמְלַעָֽה הָ֤יָהְו םִיָּ֑מַה
 הָּׁ֔שִאָֽה אוִ֣ה בָ֑אְׁשֶא ךָךיֶּ֖לַמְגִל םַ֥גְו הֵ֔תְׁש הָּ֣תַא־םַּג ֙יַלֵא הָ֤רְמָֽאְו :ךְךֵּֽדַּכִמ םִיַ֖מ
 הָ֤קְבִר הֵּ֨נִהְו יִּ֗בִל־לֶא רֵּ֣בַדְל הֶּ֜לַכֲא םֶרֶ֨ט ֩יִנֲא :יִֽנֹדֲא־ןֶבְל הָֹ֖והְי ַחיִ֥כֹה־רֶׁשֲא
 :אָֽנ יִניִ֥קְׁשַה ָהיֶ֖לֵא רַ֥מֹאָֽו בָ֑אְׁשִּתַו הָנְיַ֖עָה דֶרֵּ֥תַו ּהָ֔מְכִׁש־לַע ּהָּ֣דַכְו ֙תאֵצֹי
ֹּתַו ָהיֶ֔לָעֵֽמ ּ֙הָּדַּכ דֶרֹוּ֤תַו רֵ֗הַמְּתַו  םַ֥גְו ְּתְׁשֵ֕אָו הֶ֑קְׁשַא ךָךיֶּ֖לַמְּג־םַגְו הֵ֔תְׁש רֶמא֣
ֹּתַו ְּ֒תַא יִ֣מ־תַּב ֘רַמֹאָֽו ּהָ֗תֹא לַ֣אְׁשֶאָֽו :הָתָֽקְׁשִה םיִּ֖לַמְּגַה ֙ לֵאּותְּב־תַּב רֶמא֗
־לַע םיִ֖דיִמְּצַהְו ּהָּ֔פַא־לַע ֙םֶזֶּ֨נַה םִׂ֤שָאָֽו הָּ֑כְלִמ ֹוּ֖ל־הָדְלָֽי רֶׁ֥שֲא רֹו֔חָנ־ןֶּב
 םָ֔הָרְבַא יִ֣נֹדֲא ֙יֵהֹלֱא ֙הָֹוהְי־תֶא ךְךֵ֗רָבֲאָֽו ֑הָֹוהיַֽל הֶ֖וֲחַּֽתְׁשֶאָֽו דֹּ֥קֶאָֽו :ָהיֶֽדָי
־םִא הpָּתַעְ֠ו :ֹוֽנְבִל יִ֖נֹדֲא יִ֥חֲא־תַּב־תֶא תַחַ֛קָל תֶ֔מֱא ךְךֶרֶ֣דְּב ֙יִנַ֨חְנִה רֶׁ֤שֲא



ֹל־םִאְו יִ֑ל ּודיִּ֣גַה יִ֖נֹדֲא־תֶא תֶ֛מֱאֶֽו דֶסֶ֧ח םיִׂ֜שֹע םֶ֨כְׁשֶי  הֶ֥נְפֶאְו יִ֔ל ּודיִּ֣גַה א֕
ֹמְׂש־לַע ֹו֥א ןיִ֖מָי־לַע ֹּיַו֙ לֵאּותְבּו ןָ֤בָל ןַעַּ֨יַו :לאֽ ֹל רָ֑בָּדַה אָ֣צָי הָֹ֖והיֵֽמ ּו֔רְמא֣  א֥
־ןֶבְל ֙הָּׁשִא יִ֤הְתּו ךְךֵ֑לָו חַ֣ק ךָךיֶ֖נָפְל הָ֥קְבִר־הֵּֽנִה :בֹוֽט־ֹוא עַ֥ר ךָךיֶ֖לֵא רֵּ֥בַּד לַ֛כּונ
 םֶ֑היֵרְבִּד־תֶא םָ֖הָרְבַא דֶבֶ֥ע עַ֛מָׁש רֶׁ֥שֲאַּֽכ יִ֕הְיַו :הָֹֽוהְי רֶּ֥בִּד רֶׁ֖שֲאַּֽכ ךָךיֶ֔נֹדֲא
 ןֵּ֖תִּיַו םיִ֔דָגְבּו ֙בָהָז יֵ֤לְכּו ףֶסֶ֨כ־יֵלְּכ דֶבֶ֜עָה אֵ֨צֹוּיַו :הָֹֽוהיַֽל הָצְרַ֖א ּוחַּ֥תְׁשִּיַו
ֹּיַו :ּהָּֽמִאְלּו ָהיִ֖חָאְל ןַ֥תָנ תֹ֔נָּדְגִ֨מּו הָ֑קְבִרְל ־רֶׁשֲא םיִׁ֥שָנֲאָֽהְו אּו֛ה ּוּ֗תְׁשִּיַו ּו֣לְכאֽ
ֹּיַו רֶקֹּ֔בַב ּומּו֣קָּיַו ּוניִ֑לָּיַו ֹוּ֖מִע ֹּיַו :יִֽנֹדאַֽל יִנֻ֥חְּלַׁש רֶמא֖  בֵׁ֨שֵּת ּהָּ֔מִאְו ָ֙היִ֨חָא רֶמא֤
ֹּיַו :ךְךֵֽלֵּת רַ֖חַא רֹוׂ֑שָע ֹו֣א םיִ֖מָי ּונָּ֛תִא ָ֥רֲעַּֽנַֽה  יִ֔תֹא ּו֣רֲחַֽאְּת־לַא ֙םֶהֵלֲא רֶמא֤
ֹּיַו :יִֽנֹדאַֽל הָ֖כְלֵֽאְו יִנּו֕חְּלַׁש יִּ֑כְרַּד ַחיִ֣לְצִה הָֹ֖והיַֽו  קִנ ּו֖רְמאֽ  הָ֖לֲאְׁשִנְו ָ֑רֲעַּֽנַֽל אָ֣רְ
ֹּיַו ֙הָקְבִרְל ּו֤אְרְקִּיַו :ָהיִּֽפ־תֶא ֹּתַו הֶּ֑זַה ׁשיִ֣אָה־םִע יִ֖כְלֵֽתֲה ָהיֶ֔לֵא ּו֣רְמאֽ  רֶמא֖
־תֶאְו םָ֖הָרְבַא דֶבֶ֥ע־תֶאְו ּהָּ֑תְקִנֵֽמ־תֶאְו םָ֖תֹחֲא הָ֥קְבִר־תֶא ּו֛חְּלַׁשְי ַֽו :ךְךֵֽלֵא
ֹּיַו ֙הָקְבִר־תֶא ּו֤כֲרָֽבְיַו :ויָֽׁשָנֲא  הָ֑בָבְר יֵ֣פְלַאְל יִ֖יֲה ְּתַ֥א ּונֵ֕תֹחֲא ּהָ֔ל ּורְמא֣
־לַע ֙הָנְבַּ֨כְרִּתַו ָהיֶ֗תֹרֲעַֽנְו הָ֜קְבִר םָקָּ֨תַו :ויָֽאְנֽׂש רַעַׁ֥ש תֵ֖א ךְךֵ֔עְרַז ׁשַ֣ריִיְו
 אָּ֣ב ֙קָחְצִיְו :ךְךַֽלֵּיַו הָ֖קְבִר־תֶא דֶבֶ֛עָה חַּ֥קִּיַו ׁשיִ֑אָה יֵ֣רֲחַֽא הָנְכַ֖לֵּתַו םיִּ֔לַמְּגַה
 הֶ֖דָּׂשַּב ַחּוׂ֥שָל קָ֛חְצִי אֵ֥צֵּיַו :בֶג ֶּֽנַה ץֶרֶ֥אְּב בֵׁ֖שֹוי אּו֥הְו יִ֑אֹר יַ֖חַל רֵ֥אְּב אֹוּ֔בִמ
־תֶא ֙הָקְבִר אָּׂ֤שִּתַו :םיִֽאָּב םיִּ֖לַמְג הֵּ֥נִהְו אְרַּ֔יַו ֙ויָניֵע אָּׂ֤שִּיַו בֶרָ֑ע תֹו֣נְפִל
ֹּתַו :לָֽמָּגַה לַ֥עֵמ לֹּ֖פִּתַו קָ֑חְצִי־תֶא אֶרֵּ֖תַו ָהיֶ֔ניֵע  ׁשיִ֤אָה־יִֽמ דֶבֶ֗עָה־לֶא רֶמא֣
ֹּיַו ּונֵ֔תאָרְקִל ֙הֶדָּׂשַּב ךְךֵ֤לֹהַֽה ֙הֶזָּלַה  ףיִ֖עָּצַה חַּ֥קִּתַו יִ֑נֹדֲא אּו֣ה דֶבֶ֖עָה רֶמא֥
 קָ֗חְצִי ָהֶ֣אִבְיַו :הָֽׂשָע רֶׁ֥שֲא םיִ֖רָבְּדַה־לָּכ תֵ֥א קָ֑חְצִיְל דֶבֶ֖עָה רֵּ֥פַסְיַו :סָּֽכְתִּתַו
 םֵ֥חָּנִּיַו ָהֶ֑בָהֱאֶּֽיַו הָּׁ֖שִאְל ֹו֥ל־יִהְּתַו הָ֛קְבִר־תֶא חַּ֧קִּיַו ֹוּ֔מִא הָ֣רָׂש ֙הָלֱהֹ֨אָה
־תֶא ֹו֗ל דֶלֵּ֣תַו :הָֽרּוטְק ּהָ֥מְׁשּו הָּׁ֖שִא חַּ֥קִּיַו םָ֛הָרְבַא ףֶסֹּ֧יַו :ֹוּֽמִא יֵ֥רֲחַֽא קָ֖חְצִי
 דַ֔לָי ןָׁ֣שְקָיְו :ַחּוֽׁש־תֶאְו קָּ֖בְׁשִי־תֶאְו ן ָ֑יְדִמ־תֶאְו ןָ֖דְמ־תֶאְו ןָׁ֔שְקָי־תֶאְו ֙ןָרְמִז
 ןָ֗יְדִמ יֵ֣נְבּו :םיִּֽמֻאְלּו םִׁ֖שּוטְלּו םִ֥רּוּׁשַא ּו֛יָה ןָ֗דְד יֵ֣נְבּו ןָ֑דְּד־תֶאְו אָ֖בְׁש־תֶא
 םָ֛הָרְבַא ןֵּ֧תִּיַו :הָֽרּוטְק יֵ֥נְּב הֶּלֵ֖א־לָּכ הָ֑עָּדְלֶאְו עָ֖דיִבֲאַֽו ךְךֹ֔נֲחַֽו ֙רֶפֵ֨עָו הָ֤פיֵע
 םָ֖הָרְבַא ןַ֥תָנ םָ֔הָרְבַאְל רֶׁ֣שֲא ֙םיִׁשְגַליִּֽפַה יֵ֤נְבִלְו :קָֽחְצִיְל ֹו֖ל־רֶׁשֲא־לָּכ־תֶא
 הֶּלֵ֗אְו :םֶדֶֽק ץֶרֶ֥א־לֶא הָמְדֵ֖ק יַ֔ח ּוּנֶ֣דֹועְּב ֹ֙ונְּב קָ֤חְצִי לַ֨עֵמ םֵ֞חְּלַׁשְי ַֽו תֹ֑נָּתַמ



 :םיִֽנָׁש ׁשֵ֥מָחְו הָ֖נָׁש םיִ֥עְבִׁשְו הָ֛נָׁש תַ֥אְמ יָ֑ח־רֶׁשֲא םָ֖הָרְבַא יֵּ֥יַח־יֵֽנְׁש יֵ֛מְי
 ּו֨רְּבְקִּיַו :ויָּֽמַע־לֶא ףֶסָ֖אֵּיַו ַעֵ֑בָׂשְו ןֵ֣קָז הָ֖בֹוט הָ֥ביֵׂשְּב םָ֛הָרְבַא תָמָּ֧יַו עַ֨וְגִּיַו
 ֙רַחֹ֨צ־ןֶּב ןֹ֤רְפֶע הֵ֞דְׂש־לֶא הָ֑לֵּפְכַּמַה תַ֖רָעְמ־לֶא ויָ֔נָּב֙ לאֵעָמְׁשִיְו קָ֤חְצִי ֹו֜תֹא
 ק־רֶׁשֲא הֶ֛דָּׂשַה :אֵֽרְמַמ יֵ֥נְּפ־לַע רֶׁ֖שֲא יִּ֔תִחַֽה  תֵ֑ח־יֵנְּב תֵ֣אֵמ םָ֖הָרְבַא הָ֥נָ
 םיִ֖הֹלֱא ךְךֶרָ֥בְיַו םָ֔הָרְבַא תֹו֣מ ֙יֵרֲחַֽא יִ֗הְיַו :ֹוּֽתְׁשִא הָ֥רָׂשְו םָ֖הָרְבַא רַּ֥בֻק הָּמָׁ֛ש
־ןֶּב לאֵ֖עָמְׁשִי תֹ֥דְלֹּֽת הֶּלֵ֛אְו :יִֽאֹר יַ֖חַל רֵ֥אְּב־םִע קָ֔חְצִי בֶׁשֵּ֣יַו ֹו֑נְּב קָ֣חְצִי־תֶא
 ֙תֹומְׁש הֶּלֵ֗אְו :םָֽהָרְבַאְל הָ֖רָׂש תַ֥חְפִׁש תיִ֛רְצִּמַה ר ָ֧גָה הָ֜דְלָֽי רֶׁ֨שֲא םָ֑הָרְבַא
ֹיָבְנ֙ לאֵעָמְׁשִי רֹ֤כְּב םָ֑תֹדְלֹוֽתְל םָ֖תֹמְׁשִּב לאֵ֔עָמְׁשִי יֵ֣נְּב  לֵ֖אְּבְדַאְו רָ֥דֵקְו ת֔
 םֵ֞ה הֶּלֵ֣א :הָמְדֵֽקָו ׁשיִ֖פָנ רּו֥טְי אָ֔מיֵתְו דַ֣דֲח :אָּֽׂשַמּו הָ֖מּודְו עָ֥מְׁשִמּו :םָֽׂשְבִמּו
 םִ֖איִׂשְנ רָׂ֥שָע־םיֵנְׁש םָ֑תֹריִֽטְבּו םֶ֖היֵרְצַחְּב םָ֔תֹמְׁש הֶּלֵ֣אְו֙ לאֵעָמְׁשִי יֵ֤נְּב
 םיִ֑נָׁש עַבֶׁ֣שְו הָ֖נָׁש םיִׁ֥שֹלְׁשּו הָ֛נָׁש תַ֥אְמ לאֵ֔עָמְׁשִי יֵּ֣יַח ֙יֵנְׁש הֶּלֵ֗אְו :םָֽתֹּמֻאְל
 יֵ֣נְּפ־לַע ֙רֶׁשֲא רּוׁ֗ש־דַע הָ֜ליִוֲחֵֽמ ּו֨נְּכְׁשִּיַו :ויָּֽמַע־לֶא ףֶסָ֖אֵּיַו תָמָּ֔יַו עַ֣וְגִּיַו
־ןֶּב קָ֖חְצִי תֹ֥דְלֹוּֽת הֶּלֵ֛אְו :לָֽפָנ ויָ֖חֶא־לָכ יֵ֥נְּפ־לַע הָרּוּׁ֑שַא הָ֖כֲאֹּֽב םִיַ֔רְצִמ
 ֹוּ֣תְחַקְּב הָ֔נָׁש םיִ֣עָּבְרַא־ןֶּב ֙קָחְצִי יִ֤הְיַו :קָֽחְצִי־תֶא דיִ֥לֹוה םָ֖הָרְבַא םָ֑הָרְבַא
 :הָּֽׁשִאְל ֹו֥ל יִּ֖מַרֲאָֽה ןָ֥בָל תֹו֛חֲא םָ֑רֲא ןַּ֖דַּפִמ יִּ֔מַרֲאָֽה֙ לֵאּותְּב־תַּב הָ֗קְבִר־תֶא
 קֲע יִּ֥כ ֹוּ֔תְׁשִא חַכֹ֣נְל ֙הָֹוהיַֽל קָ֤חְצִי רַּ֨תְעֶּיַו  רַהַּ֖תַו הָ֔וֹהְי ֹ֙ול רֶתָ֤עֵּיַו אוִ֑ה הָ֖רָ
ֹּתַו ּהָּ֔בְרִקְּב ֙םיִנָּבַה ּו֤צֲצֹֽרְתִּיַו :ֹוּֽתְׁשִא הָ֥קְבִר  יִכֹ֑נָא הֶּ֖ז הָּמָ֥ל ןֵּ֔כ־םִא רֶמא֣
ֹּיַו :הָֹֽוהְי־תֶא ׁש֥רְדִל ךְךֶלֵּ֖תַו  יֵ֣נְׁשּו ךְךֵ֔נְטִבְּב ]֙םִיֹוג[ ֙םִייֹג יֵ֤נְׁש ּהָ֗ל הָ֜וֹהְי רֶמא֨
 ָהיֶ֖מָי ּו֥אְלְמִּיַו :ריִֽעָצ דֹ֥בֲעַֽי בַ֖רְו ץָ֔מֱאֶֽי םֹ֣אְלִמ ֙םֹאְלּו ּודֵ֑רָּפִי ךְךִיַ֖עֵּמִמ םיִּ֔מֻאְל
 רָ֑עֵׂש תֶרֶּ֣דַאְּכ ֹוּ֖לֻּכ יִ֔נֹומְדַא ֙ןֹוׁשאִרָֽה אֵ֤צֵּיַו :ּהָֽנְטִבְּב םִ֖מֹות הֵּ֥נִהְו תֶדֶ֑לָל
 קִּיַו וָׂ֔שֵע בֵ֣קֲעַּֽב ֙תֶזֶ֨חֹא ֹו֤דָיְו ויִ֗חָא אָ֣צָי ןֵ֞כ־יֵרֲחַֽאְו :וָֽׂשֵע ֹו֖מְׁש ּו֥אְרְקִּיַו  אָ֥רְ

 וָׂ֗שֵע יִ֣הְיַו םיִ֔רָעְּנַה ּ֙ולְּדְגִּי ַֽו :םָֽתֹא תֶדֶ֥לְּב הָ֖נָׁש םיִּׁ֥שִׁש־ןֶּב קָ֛חְצִיְו בֹ֑קֲעַֽי ֹו֖מְׁש
־תֶא קָ֛חְצִי בַ֥הֱאֶּֽיַו :םיִֽלָהֹֽא בֵׁ֖שי םָּ֔ת ׁשיִ֣א ֙בֹקֲעַֽיְו הֶ֑דָׂש ׁשיִ֣א דִיַ֖צ ַעֵ֥דֹי ׁשיִ֛א
ֹבָּיַו דיִ֑זָנ בֹ֖קֲעַֽי דֶז ָּ֥יַו :בֹֽקֲעַֽי־תֶא תֶבֶ֥הֹא הָ֖קְבִרְו ויִ֑פְּב דִיַ֣צ־יִּכ וָׂ֖שֵע  וָׂ֛שֵע א֥
ֹּיַו :ף ֵֽיָע אּו֥הְו הֶ֖דָּׂשַה־ןִמ  םֹ֤דָאָֽה־ןִמ ֙אָנ יִנֵ֤טיִעְלַה בֹ֗קֲעַֽי־לֶֽא וָׂ֜שֵע רֶמא֨
ֹּיַו :םֹוֽדֱא ֹו֖מְׁש־אָרָֽק ןֵּ֥כ־לַע יִכֹ֑נָא ף ֵ֖יָע יִּ֥כ הֶּ֔זַה ֙םֹדָאָֽה  הָ֥רְכִמ בֹ֑קֲעַֽי רֶמא֖



ֹּיַו :יִֽל ֖ךָךְתָֽרֹכְּב־תֶא םֹוּ֛יַכ  יִ֖ל הֶּ֥ז־הָּמָֽלְו תּו֑מָל ךְךֵ֖לֹוה יִ֥כֹנָֽא הֵּ֛נִה וָׂ֔שֵע רֶמא֣
ֹּיַו :הָֽרֹכְּב  ֹו֖תָרֹֽכְּב־תֶא רֹּ֥כְמִּיַו ֹו֑ל עַ֖בָּׁשִּיַו םֹוּ֔יַּכ ֙יִּל הָעְבָּׁ֤שִה בֹ֗קֲעַֽי רֶמא֣
ֹּיַו םיִׁ֔שָדֲע דיִ֣זְנּו םֶחֶ֚ל וָׂ֗שֵעְל ןַ֣תָנ בֹ֞קֲעַֽיְו :בֹֽקֲעַֽיְל  זֶבִּ֥יַו ךְךַ֑לֵּיַו םָק ָּ֖יַו ְּתְׁשֵּ֔יַו לַכא֣
 יֵ֣מיִּב הָ֖יָה רֶׁ֥שֲא ןֹוׁ֔שאִרָֽה בָ֣עָרָֽה ֙דַבְּלִמ ץֶרָ֔אָּב ֙בָעָר יִ֤הְיַו :הָֽרֹכְּבַה־תֶא וָׂ֖שֵע
 הָ֔וֹהְי ֙ויָלֵא אָ֤רֵּיַו :הָרָֽרְּג םיִּ֖תְׁשִלְּפ־ךְךֶלֶֽמ ךְךֶלֶ֥מיִבֲא־לֶא קָ֛חְצִי ךְךֶלֵּ֧יַו םָ֑הָרְבַא
ֹּיַו ֹּזַה ץֶרָ֣אָּב רּוּ֚ג :ךָךיֶֽלֵא רַ֥מֹא רֶׁ֖שֲא ץֶרָ֔אָּב ןֹ֣כְׁש הָמְיָ֑רְצִמ דֵ֣רֵּת־לַא רֶמא֖  תא֔
 ֙יִתֹמִֽקֲהַֽו לֵ֔אָה תֹ֣צָרֲאָֽה־לָּכ־תֶא ֙ןֵּתֶא ֗ךָךֲעְרַזְלּֽו ֣ךָךְל־יִּֽכ ָּךֶ֑כֲרָֽבֲאַֽו ֖ךָךְּמִע הֶ֥יְהֶֽאְו
 יֵ֣בְכֹוֽכְּכ ֙ךָךֲעְר ַֽז־תֶא יִ֤תיֵּבְרִהְו :ךָךיִֽבָא םָ֥הָרְבַאְל יִּתְעַּ֖בְׁשִנ רֶׁ֥שֲא הָ֔עֻבְּׁשַה־תֶא
 יֵ֥יֹוּג לֹּ֖כ ֔ךָךֲעְר ַֽזְב ּו֣כֲרָּֽבְתִהְו לֵ֑אָה תֹ֖צָרֲאָֽה־לָּכ תֵ֥א ֔ךָךֲעְר ַֽזְל יִּ֣תַתָנְו םִיַ֔מָּׁשַה
 יַ֥תֹוּקֻח יַ֖תֹוְצִמ יִּ֔תְרַמְׁשִמ ֙רֹמְׁשִּיַו יִ֑לֹקְּב םָ֖הָרְבַא עַ֥מָׁש־רֶׁשֲא בֶקֵ֕ע :ץֶרָֽאָה
ֹּיַו ֹוּ֔תְׁשִאְל ֙םֹוקָּמַה יֵׁ֤שְנַא ּו֞לֲאְׁשִּי ַֽו :רָֽרְגִּב קָ֖חְצִי בֶׁשֵּ֥יַו :יָֽתֹרֹוֽתְו  יִתֹ֣חֲא רֶמא֖
 תַ֥בֹוט־יִּֽכ הָ֔קְבִר־לַע ֙םֹוקָּמַה יֵׁ֤שְנַא יִנֻ֜גְרַהַֽי־ןֶּפ יִּ֔תְׁשִא רֹ֣מאֵל ֙אֵרָי יִּ֤כ אוִ֑ה
 םיִּ֔תְׁשִלְּפ ךְךֶלֶ֣מ ֙ךְךֶלֶ֨מיִבֲא ףֵ֗קְׁשַּיַו םיִ֔מָּיַה ֙םָׁש ֹו֥ל־ּוכְרָֽא־יִּכ יִ֗הְיַו :אוִֽה הֶ֖אְרַמ
 ךְךֶלֶ֜מיִבֲא אָ֨רְקִּיַו :ֹוּֽתְׁשִא הָ֥קְבִר תֵ֖א קֵ֔חַצְמ ֙קָחְצִי הֵּ֤נִהְו אְרַּ֗יַו ןֹוּ֑לַחַֽה דַ֖עְּב
ֹּיַו קָ֗חְצִיְל ֹּיַו אוִ֑ה יִתֹ֣חֲא ָּתְרַ֖מָא ךְךיֵ֥אְו אוִ֔ה ֙ךָךְּתְׁשִא הֵּ֤נִה ךְךַ֣א ֙רֶמא֨  ֙ויָלֵא רֶמא֤
ֹּיַו :ָהיֶֽלָע תּו֖מָא־ןֶּפ יִּתְרַ֔מָא יִּ֣כ קָ֔חְצִי ֹּז־הַמ ךְךֶלֶ֔מיִבֲא רֶמא֣  ּונָּ֑ל ָתיִׂ֣שָע תא֖
 ךְךֶלֶ֔מיִבֲא וַ֣צְיַו :םָֽׁשָא ּוניֵ֖לָע ָ֥תאֵבֵֽהְו ךָךֶּ֔תְׁשִא־תֶא ֙םָעָה דַ֤חַא בַ֞כָׁש טpַעְמִּ֠כ
 ֙קָחְצִי עַ֤רְזִּיַו :תָֽמּוי תֹו֥מ ֹוּ֖תְׁשִאְבּו הֶּ֛זַה ׁשיִ֥אָּב ַעֵ֜גֹּנַה רֹ֑מאֵל םָ֖עָה־לָּכ־תֶא
 לַּ֖דְגִּיַו :הָֹֽוהְי ּוהֵ֖כֲרָֽבְי ַֽו םיִ֑רָעְׁש הָ֣אֵמ אוִ֖הַה הָ֥נָּׁשַּב אָ֛צְמִּיַו אוִ֔הַה ץֶרָ֣אָּב
 קִמּו ֙ןֹאצ־הֵנְקִמ ֹו֤ל־יִהְי ַֽו :דֹֽאְמ לַ֖דָג־יִּֽכ דַ֥ע לֵ֔דָגְו ֙ךְךֹולָה ךְךֶלֵּ֤יַו ׁשיִ֑אָה  הֵ֣נְ
 יֵ֣דְבַע ּ֙ורְפָֽח רֶׁ֤שֲא תֹ֗רֵאְּבַה־לָכְו :םיִּֽתְׁשִלְּפ ֹו֖תֹא ּו֥אְנַקְיַו הָּ֑בַר הָּ֖דֻבֲעַֽו רָ֔קָב
ֹּיַו :רָֽפָע םּו֖אְלַמְי ַֽו םיִּ֔תְׁשִלְּפ םּו֣מְּתִס ויִ֑בָא םָ֣הָרְבַא יֵ֖מיִּב ויִ֔בָא  ךְךֶלֶ֖מיִבֲא רֶמא֥
־לַחַֽנְּב ןַחִּ֥יַו קָ֑חְצִי םָּׁ֖שִמ ךְךֶלֵּ֥יַו :דֹֽאְמ ּוּנֶּ֖מִמ ָּתְמַ֥צָע־יִּֽכ ּונָּ֔מִעֵֽמ ךְךֵ֚ל קָ֑חְצִי־לֶא
 ֙יֵמיִּב ּ֙ורְפָֽח רֶׁ֤שֲא םִיַּ֗מַה תֹ֣רֵאְּב־תֶא ׀ רֹּ֣פְחַּיַו קָ֜חְצִי בָׁשָּ֨יַו :םָֽׁש בֶׁשֵּ֥יַו רָ֖רְּג
 קִּיַו םָ֑הָרְבַא תֹו֣מ יֵ֖רֲחַֽא םיִּ֔תְׁשִלְּפ םּו֣מְּתַסְיַו ויִ֔בָא םָ֣הָרְבַא  תֹו֔מֵׁש ֙ןֶהָל אָ֤רְ
 ק־רֶׁשֲא תֹ֕מֵּׁשַּכ  רֵ֖אְּב םָׁ֔ש־ּואְצְמִּ֨יַו לַחָּ֑נַּב קָ֖חְצִי־יֵֽדְבַע ּו֥רְּפְחַּיַו :ויִֽבָא ןֶ֖הָל אָ֥רָ



 קִּיַו םִיָּ֑מַה ּונָ֣ל רֹ֖מאֵל קָ֛חְצִי יֵ֥עֹר־םִע רָ֗רְג יֵ֣עֹר ּוביִ֜רָּיַו :םיִּֽיַח םִיַ֥מ ־םֵׁש אָ֤רְ
 ָהיֶ֑לָע־םַּג ּוביִ֖רָּיַו תֶרֶ֔חַא רֵ֣אְּב ּ֙ורְּפְחַּי ַֽו :ֹוּֽמִע ּו֖קְּׂשַעְתִֽה יִּ֥כ קֶׂשֵ֔ע ֙רֵאְּבַה
 קִּיַו ֹלְו תֶרֶ֔חַא רֵ֣אְּב ֙רֹּפְחַּיַו םָּׁ֗שִמ קֵּ֣תְעַּיַו :הָֽנְטִׂש ּהָ֖מְׁש אָ֥רְ  ָהיֶ֑לָע ּו֖בָר א֥
 קִּיַו ֹּיַו תֹו֔בֹחְר ּ֙הָמְׁש אָ֤רְ  לַעַּ֥יַו :ץֶרָֽאָב ּוניִ֥רָפּו ּונָ֖ל ֛הָֹוהְי ביִ֧חְרִה הָּ֞תַע־יִּֽכ רֶמא֗
ֹּיַו אּו֔הַה הָלְיַּ֣לַּב ֙הָֹוהְי ויָ֤לֵא אָ֨רֵּיַו :עַבָֽׁש רֵ֥אְּב םָּׁ֖שִמ  יֵ֖הֹלֱא יִ֕כֹנָֽא רֶמא֕
 ֔ךָךֲעְר ַֽז־תֶא יִ֣תיֵּבְרִהְו ֙ךָךיִּ֨תְכַרֵֽבּו יִכֹ֔נָא ֣ךָךְּתִא־יִּֽכ ֙אָריִּת־לַא ךָךיִ֑בָא םָ֣הָרְבַא
 ֹו֑לֳהָֽא םָׁ֖ש־טֶּיַו הָ֔וֹהְי םֵׁ֣שְּב ֙אָרְקִּיַו ַחֵּ֗בְזִמ םָׁ֣ש ןֶבִּ֧יַו :יִּֽדְבַע םָ֥הָרְבַא רּו֖בֲעַּֽב
 ּוהֵ֔עֵרֵֽמ ֙תַּזֻחֲאַֽו רָ֑רְּגִמ ויָ֖לֵא ךְךַ֥לָה ךְךֶלֶ֕מיִבֲאַֽו :רֵֽאְּב קָ֖חְצִי־יֵֽדְבַע םָׁ֥ש־ּורְכִּיַו
ֹּיַו :ֹוֽאָבְצ־רַׂש לֹ֖כיִפּו  םֶ֣תאֵנְׂש ֙םֶּתַאְו יָ֑לֵא םֶ֣תאָּב ַעּוּ֖דַמ קָ֔חְצִי ֙םֶהֵלֲא רֶמא֤
ֹּיַו :םֶֽכְּתִאֵֽמ יִנּו֖חְּלַׁשְּתַֽו יִ֔תֹא ֹּנַו ֒ךְךָּמִע ׀ הָֹ֣והְי הָ֣יָה־יִּֽכ ּ֘וניִ֘אָר ֹו֣אָר ּו֗רְמאֽ  רֶמא֗
 הֵׂ֨שֲעַּֽת־םִא :ךְךָּֽמִע תיִ֖רְב הָ֥תְרְכִנְו ךָך ֶ֑ניֵבּו ּוניֵ֣ניֵּב ּוניֵ֖תֹוניֵּֽב הָ֛לָא אָ֥נ יִ֨הְּת
ֹל ֙רֶׁשֲאַּֽכ הָ֗עָר ּונָּ֜מִע  ֖ךָךֲחֵּֽלַׁשְּנַֽו בֹו֔ט־קַר ֙ךָךְּמִע ּוניִׂ֤שָע רֶׁ֨שֲאַֽכְו ךָךּו֔נֲעַֽגְנ א֣
ֹּיַו הֶּ֔תְׁשִמ ֙םֶהָל ׂשַעַּ֤יַו :הָֹֽוהְי ךְךּו֥רְּב הָּ֖תַע הָּ֥תַא םֹו֑לָׁשְּב  :ּוּֽתְׁשִּיַו ּו֖לְכאֽ
 :םֹוֽלָׁשְּב ֹוּ֖תִאֵֽמ ּו֥כְלֵּֽיַו קָ֔חְצִי םֵ֣חְּלַׁשְיַו ויִ֑חָאְל ׁשיִ֣א ּו֖עְבָּֽׁשִּיַו רֶקֹּ֔בַב ּומיִּ֣כְׁשַּיַו
 רֶׁ֣שֲא רֵ֖אְּבַה תֹו֥דֹא־לַע ֹו֔ל ּודִּ֣גַּיַו קָ֔חְצִי יֵ֣דְבַע ּ֙ואֹ֨בָּיַו אּו֗הַה םֹוּ֣יַּב ׀ יִ֣הְיַו
ֹּיַו ּורָ֑פָח  קִּיַו :םִיָֽמ ּונאָ֥צָמ ֹו֖ל ּורְמא֥  רֵ֣אְּב ֙ריִעָה־םֵׁש ןֵּ֤כ־לַע הָ֑עְבִׁש ּהָ֖תֹא אָ֥רְ
 תיִ֔דּוהְי־תֶא ֙הָּׁשִא חַּ֤קִּיַו הָ֔נָׁש םיִ֣עָּבְרַא־ןֶּב ֙וָׂשֵע יִ֤הְיַו :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַה דַ֖ע עַבֶׁ֔ש
 ַחּו֑ר תַרֹ֣מ ָ◌	ןיֶ֖יְהִּֽתַו :יִּֽתִחַֽה ןֹ֖ליֵא־תַּב תַ֔מְׂשָּ֣ב־תֶאְו יִּ֑תִחַֽה יִ֖רֵאְּב־תַּב
־תֶא אָ֞רְקִּיַו תֹ֑אְרֵֽמ ויָ֖ניֵע ָ◌	ןיֶ֥הְכִּתַו קָ֔חְצִי ןֵ֣קָז־יִּֽכ ֙יִהְי ַֽו :הָֽקְבִרְלּו קָ֖חְצִיְל
ֹּיַו לֹ֗דָּגַה ֹו֣נְּב ׀ וָׂ֣שֵע ֹּיַו יִ֔נְּב ֙ויָלֵא רֶמא֤ ֹּיַו :יִנֵּֽנִה ויָ֖לֵא רֶמא֥  אָ֖נ־הֵּנִה רֶמא֕
ֹל יִּתְנַ֑קָז  ֙אֵצְו ךָךֶּ֑תְׁשַקְו ֖ךָךְיְלֶּת ךָךיֶ֔לֵכ אָ֣נ־אָׂש ֙הָּתַעְו :יִֽתֹומ םֹו֥י יִּתְעַ֖דָי א֥
 יִּתְבַ֛הָא רֶׁ֥שֲאַּֽכ םיִּ֜מַעְטַמ יִ֨ל־הֵׂשֲעַֽו : ]דִיָֽצ[ הדִיָֽצ יִּ֖ל הָדּו֥צְו הֶ֔דָּׂשַה
 תַעַ֔מֹׁש הָ֣קְבִרְו :תּוֽמָא םֶרֶ֥טְּב יִׁ֖שְפַנ ֥ךָךְכֶרָֽבְּת רּו֛בֲעַּֽב הָלֵ֑כֹאְו יִּ֖ל הָאיִ֥בָהְו
 ֙הָקְבִרְו :איִֽבָהְל דִיַ֖צ דּו֥צָל הֶ֔דָּׂשַה ֙וָׂשֵע ךְךֶלֵּ֤יַו ֹו֑נְּב וָׂ֖שֵע־לֶא קָ֔חְצִי רֵּ֣בַדְּב
 וָׂ֥שֵע־לֶא רֵּ֛בַדְמ ךָךיִ֔בָא־תֶא ֙יִּתְעַ֨מָׁש הֵּ֤נִה רֹ֑מאֵל ּהָ֖נְּב בֹ֥קֲעַֽי־לֶא הָ֔רְמָֽא
 יֵ֥נְפִל הָ֛כְכֶרָֽבֲאַֽו הָלֵ֑כֹאְו םיִּ֖מַעְטַמ יִ֥ל־הֵׂשֲעַֽו דִיַ֛צ יִּ֥ל הָאיִ֨בָה :רֹֽמאֵל ךָךיִ֖חָא



 ֙אָנ־ךְךֶל :ךְךָֽתֹא הָּ֥וַצְמ יִ֖נֲא רֶׁ֥שֲאַֽל יִ֑לֹקְּב עַ֣מְׁש יִ֖נְב הָּ֥תַעְו :יִֽתֹומ יֵ֥נְפִל הָֹ֖והְי
ֹּצַה־לֶא  םיִּ֛מַעְטַמ םָ֧תֹא הֶׂ֨שֱעֶֽאְו םיִ֑בֹט םיִּ֖זִע יֵ֥יָדְּג יֵ֛נְׁש םָּׁ֗שִמ יִ֣ל־חַקְו ןא֔
 :ֹוֽתֹומ יֵ֥נְפִל ֖ךָךְכֶרָֽבְי רֶׁ֥שֲא רֻ֛בֲעַּֽב לָ֑כָאְו ךָךיִ֖בָאְל ָ֥תאֵבֵֽהְו :בֵֽהָא רֶׁ֥שֲאַּֽכ ךָךיִ֖בָאְל
ֹּיַו  :קָֽלָח ׁשיִ֥א יִ֖כֹנָֽאְו רִ֔עָׂש ׁשיִ֣א ֙יִחָא וָׂ֤שֵע ןֵ֣ה ֹוּ֑מִא הָ֖קְבִר־לֶא בֹ֔קֲעַֽי רֶמא֣
ֹלְו הָ֖לָלְק יַ֛לָע יִ֥תאֵבֵֽהְו ַעֵּ֑תְעַתְמִּכ ויָ֖ניֵעְב יִתיִ֥יָהְו יִ֔בָא ֙יִנֵּׁ֨שֻמְי יַ֤לּוא  :הָֽכָרְב א֥
ֹּתַו  חַּ֔קִּיַו ֙ךְךֶלֵּ֨יַו :יִֽל־חַק ךְךֵ֥לְו יִ֖לֹקְּב עַ֥מְׁש ךְךַ֛א יִ֑נְּב ֖ךָךְתָֽלְלִק יַ֥לָע ֹוּ֔מִא ֹ֙ול רֶמא֤
־תֶא הpָקְבִ֠ר חַּ֣קִּתַו :ויִֽבָא בֵ֥הָא רֶׁ֖שֲאַּֽכ םיִּ֔מַעְטַמ ֹ֙וּמִא ׂשַעַּ֤תַו ֹוּ֑מִאְל אֵ֖בָּיַו
 ּהָ֥נְּב בֹ֖קֲעַֽי־תֶֽא ׁשֵּ֥בְלַּתַו תִיָּ֑בַּב ּהָּ֖תִא רֶׁ֥שֲא תֹ֔דֻמֲחַֽה֙ לֹדָּגַה ּהָ֤נְּב וָׂ֜שֵע יֵ֨דְגִּב
 ןֵּ֧תִּתַו :ויָֽראָּוַצ תַ֥קְלֶח לַ֖עְו ויָ֑דָי־לַע הָׁשיִּ֖בְלִה םיִּ֔זִעָֽה יֵ֣יָדְּג ֙תֹרֹע תֵ֗אְו :ןָֽטָּקַה
ֹבָּיַו :ּהָֽנְּב בֹ֥קֲעַֽי דַ֖יְּב הָתָׂ֑שָע רֶׁ֣שֲא םֶחֶּ֖לַה־תֶאְו םיִּ֛מַעְטַּמַה־תֶא  ויִ֖בָא־לֶא א֥
ֹּיַו ֹּיַו יִ֑בָא רֶמא֣ ֹּיַו :יִֽנְּב הָּ֖תַא יִ֥מ יִּנֶּ֔נִה רֶמא֣  וָׂ֣שֵע ֙יִכֹנָֽא ויִ֗בָא־לֶא בֹ֜קֲעַֽי רֶמא֨
 רּו֖בֲעַּֽב יִ֔דיֵּצִמ ֙הָלְכָאְו הָ֗בְׁש אָ֣נ־םּוק יָ֑לֵא ָּתְרַּ֖בִּד רֶׁ֥שֲאַּֽכ יִתיִׂ֕שָע ךָךֶ֔רֹכְּב
ֹּיַו :ךָךֶֽׁשְפַנ יִּנַ֥כֲרָֽבְּת ֹצְמִל ָּתְרַ֥הִמ הֶּ֛ז־הַמ ֹו֔נְּב־לֶא ֙קָחְצִי רֶמא֤ ֹּיַו יִ֑נְּב א֖  יִּ֥כ רֶמא֕
 קִה ֹּיַו :יָֽנָפְל ךָךיֶ֖הֹלֱא הָֹ֥והְי הָ֛רְ  יִ֑נְּב ֖ךָךְׁשֻֽמֲאַֽו אָּ֥נ־הָׁשְּג בֹ֔קֲעַֽי־לֶֽא ֙קָחְצִי רֶמא֤
ֹל־םִא וָׂ֖שֵע יִ֥נְּב הֶ֛ז הָּ֥תַאַֽה ֹּיַו ּוהֵּׁ֑שֻמְיַו ויִ֖בָא קָ֥חְצִי־לֶא בֹ֛קֲעַֽי ׁשַּ֧גִּיַו :אֽ  רֶמא֗
ֹלְו :וָֽׂשֵע יֵ֥דְי םִיַ֖דָּיַהְו בֹ֔קֲעַֽי לֹו֣ק֙ לֹּקַה  ויִ֖חָא וָׂ֥שֵע יֵ֛דיִּכ ויָ֗דָי ּו֣יָה־יִּֽכ ֹו֔ריִּכִה א֣
ֹּיַו :ּוהֵֽכֲרָֽבְי ַֽו תֹ֑רִעְׂש ֹּיַו וָׂ֑שֵע יִ֣נְּב הֶ֖ז הָּ֥תַא רֶמא֕ ֹּיַו :יִנָֽא רֶמא֖  ֙יִּל הָׁשִּ֤גַה רֶמא֗
 :ְּתְׁשֵּֽיַו ןִי ַ֖י ֹו֦ל אֵבָּ֧יַו לַ֔כֹאּיַו ֹ֙ול־ׁשֶּגַּיַו יִׁ֑שְפַנ ֖ךָךְכֶרָֽבְּת ןַעַ֥מְל יִ֔נְּב דיֵּ֣צִמ ֙הָלְכֹֽאְו
ֹּיַו  חַר ָּ֛יַו ֹו֔ל־קַּׁשִּֽיַו ׁ֙שַּגִּיַו :יִֽנְּב יִּ֖ל־הָקֲׁשּֽו אָּ֥נ־הָׁשְּג ויִ֑בָא קָ֣חְצִי ויָ֖לֵא רֶמא֥
ֹּיַו ּוהֵ֑כֲרָֽבְי ַֽו ויָ֖דָגְּב ַחיֵ֥ר־תֶא  ֹו֖כֲרֵּֽב רֶׁ֥שֲא הֶ֔דָׂש ַחיֵ֣רְּכ יִ֔נְּב ַחיֵ֣ר ֙הֵאְר רֶמא֗
 :ׁשֽריִתְו ן ָ֖גָּד בֹ֥רְו ץֶרָ֑אָה יֵּ֖נַמְׁשִמּו םִיַ֔מָּׁשַה֙ לַּטִמ םיִ֔הֹלֱאָֽה ֙ךָךְל־ןֶּתִֽיְו :הָֹֽוהְי
 ּו֥וֲחַּֽתְׁשִיְו ךָךיֶ֔חַאְל ֙ריִבְג הֵ֤וֱה םיִּ֔מֻאְל ֙ךָךְל ]ּו֤וֲחַּֽתְׁשִיְו[ ֻ֤וֲחַּֽתְׁשִיְו םיִּ֗מַע ךָךּו֣דְבַעַֽי
 ךְךֵ֣רָבְל ֘קָחְצִי הָּ֣לִּכ רֶׁ֨שֲאַּֽכ יִ֗הְיַו :ךְךּוֽרָּב ךָךיֶ֖כֲרָֽבְמּֽו רּו֔רָא ךָךיֶ֣רֲרֹֽא ךָךֶּ֑מִא יֵ֣נְּב ךָךְ֖ל
ֹצָי ךְךַ֣א יִ֗הְיַו ֒בֹקֲעַֽי־תֶא  אָּ֖ב ויִ֔חָא וָׂ֣שֵעְו ויִ֑בָא קָ֣חְצִי יֵ֖נְּפ תֵ֥אֵמ בֹ֔קֲעַֽי ֙אָצָי א֤
ֹּיַו ויִ֑בָאְל אֵ֖בָּיַו םיִּ֔מַעְטַמ ֙אּוה־םַּג ׂשַעַּ֤יַו :ֹוֽדיֵּצִמ ֙ לַכֹאיְו ֙יִבָא םֻ֤קָי ויִ֗בָאְל רֶמא֣
ֹּיַו :ךָךֶֽׁשְפַנ יִּנַ֥כֲרָֽבְּת רֻ֖בֲעַּֽב ֹו֔נְּב דיֵּ֣צִמ ֹּיַו הָּתָ֑א־יִמ ויִ֖בָא קָ֥חְצִי ֹו֛ל רֶמא֥  רֶמא֕



ֹּיַו ֒דֹאְמ־דַע הָ֣לֹדְּג ֘הָדָרֲח קָ֣חְצִי דַ֨רֱחֶּֽיַו :וָֽׂשֵע ֖ךָךְרֹֽכְב ֥ךָךְנִּב יִ֛נֲא  אֹו֡פֵא־יִֽמ רֶמא֡
 :הֶֽיְהִֽי ךְךּו֖רָּב־םַּג ּוהֵ֑כֲרָֽבֲאָֽו אֹו֖בָּת םֶרֶ֥טְּב לֹּ֛כִמ לַ֥כֹאָֽו יִ֜ל אֵבָּ֨יַו ֩דִיrַצ־דָּֽצַה אּו֣ה
ֹּיַו דֹ֑אְמ־דַע הָ֖רָמּו הָ֥לֹדְּג הָ֔קָעְצ קַ֣עְצִּיַו ויִ֔בָא יֵ֣רְבִּד־תֶא ֙וָׂשֵע ַעֹ֤מְׁשִּכ  רֶמא֣
ֹּיַו :יִֽבָא יִנָ֖א־םַג יִנֵ֥כֲרָּֽב ויִ֔בָאְל  :ךָךֶֽתָכְרִּב חַּ֖קִּיַו הָ֑מְרִמְּב ךָךיִ֖חָא אָּ֥ב רֶמא֕
ֹּיַו  הֵּ֥נִהְו חָ֔קָל יִ֣תָרֹכְּֽב־תֶא םִיַ֔מֲעַֽפ הֶ֣ז ֙יִנֵ֨בְקְעַּי ַֽו בֹ֗קֲעַֽי ֹו֜מְׁש אָ֨רָק ֩יִכֲה רֶמא֡
ֹלֲה רַ֕מֹאּיַו יִ֑תָכְרִּב חַ֣קָל הָּ֖תַע ֹּיַו קָ֜חְצִי ןַעַּ֨יַו :הָֽכָרְּב יִּ֖ל ָּתְלַ֥צָא־אֽ  וָׂ֗שֵעְל רֶמא֣
 ויִּ֑תְכַמְס ׁש֖ריִתְו ן ָ֥גָדְו םיִ֔דָבֲעַֽל ֹ֙ול יִּתַ֤תָנ ויָ֗חֶא־לָּכ־תֶאְו ֙ךְךָל ויִּ֥תְמַׂש ריִ֞בְּג ןֵ֣ה
ֹּיַו :יִֽנְּב הֶׂ֖שֱעֶֽא הָ֥מ אֹו֔פֵא הָ֣כְלּו ־אוִֽה תַ֤חַא הָ֨כָרֲבַֽה ויִ֗בָא־לֶא וָׂ֜שֵע רֶמא֨
ֹּיַו ויִ֖בָא קָ֥חְצִי ןַעַּ֛יַו :ְּךְבֵּֽיַו ֹו֖לֹק וָׂ֛שֵע אָּׂ֥שִּיַו יִ֑בָא יִנָ֖א־םַג יִנֵ֥כֲרָּֽב יִ֔בָא ֙ךָךְל  רֶמא֣
 ֣ךָךְּבְרַח־לַעְו :לָֽעֵמ םִיַ֖מָּׁשַה לַּ֥טִמּו ךָךֶ֔בָׁשֹוֽמ הֶ֣יְהִי ֙ץֶרָ֨אָה יֵּ֤נַמְׁשִמ הֵּ֞נִה ויָ֑לֵא
 :ךָךֶֽראָּוַצ לַ֥עֵמ ֹוּ֖לֻע ָּ֥תְקַרָֽפּו דיִ֔רָּת רֶׁ֣שֲאַּֽכ ֙הָיָהְו דֹ֑בֲעַּֽת ךָךיִ֖חָא־תֶאְו הֶ֔יְחִֽת
ֹּיַו ויִ֑בָא ֹו֖כֲרֵּֽב רֶׁ֥שֲא הָ֔כָרְּבַה־לַ֨ע בֹ֔קֲעַֽי־תֶא ֙וָׂשֵע םֹ֤טְׂשִּיַו  ֹוּ֗בִלְּב וָׂ֜שֵע רֶמא֨
 יֵ֥רְבִּד־תֶא הָ֔קְבִרְל דַּ֣גֻּיַו :יִֽחָא בֹ֥קֲעַֽי־תֶא הָ֖גְרַהַֽאְו יִ֔בָא לֶבֵ֣א ֙יֵמְי ּ֙ובְרְקִי
 קִּתַו חַ֞לְׁשִּתַו לֹ֑דָּגַה ּהָ֣נְּב וָׂ֖שֵע ֹּתַו ןָ֔טָּקַה ּהָ֣נְּב ֙בֹקֲעַֽיְל אָ֤רְ  ֙הֵּנִה ויָ֔לֵא רֶמא֣
־לֶא ֛ךָךְל־חַרְּב םּו֧קְו יִ֑לֹקְּב עַ֣מְׁש יִ֖נְב הָּ֥תַעְו :ךָך ֶֽגְרָהְל ֖ךָךְל םֵ֥חַנְתִמ ךָךיִ֔חָא וָׂ֣שֵע
 :ךָךיִֽחָא תַ֥מֲח בּוׁ֖שָּת־רֶׁשֲא דַ֥ע םיִ֑דָחֲא םיִ֣מָי ֹוּ֖מִע ָּ֥תְבַׁשָֽיְו :הָנָֽרָח יִ֖חָא ןָ֥בָל
 ךָךיִּ֣תְחַקְלּו יִּ֖תְחַלָֽׁשְו ֹוּ֔ל ָתיִׂ֣שָע־רֶׁשֲא תֵ֣א ֙חַכָׁשְו ֗ךָךְּמִמ ךָךיִ֜חָא־ףַא בּוׁ֨ש־דַע
ֹּתַו :דָֽחֶא םֹו֥י םֶ֖כיֵנְׁש־םַּג לַּ֛כְׁשֶא הָ֥מָל םָּׁ֑שִמ  יִּתְצַ֣ק קָ֔חְצִי־לֶא ֙הָקְבִר רֶמא֤
 תֹו֣נְּבִמ ֙הֶּלֵ֨אָּכ תֵ֤ח־תֹונְּבִמ הָּׁ֨שִא בpֹקֲעַֽ֠י ַחֵ֣קֹל־םִא תֵ֑ח תֹו֣נְּב יֵ֖נְּפִמ יַּ֔יַחְב
 קִּיַו :םיִּֽיַח יִּ֖ל הָּמָ֥ל ץֶרָ֔אָה ֹּיַו ּ֙והֵּ֨וַצְיַו ֹו֑תֹא ךְךֶרָ֣בְיַו בֹ֖קֲעַֽי־לֶֽא קָ֛חְצִי אָ֥רְ  רֶמא֣
ֹל ֹו֔ל  יִ֣בֲא לֵ֖אּותְב הָתיֵּ֥ב םָ֔רֲא הָֽנֶּ֣דַּפ ֙ךְךֵל םּו֥ק :ןַעָֽנְּכ תֹו֥נְּבִמ הָּׁ֖שִא חַּ֥קִת־אֽ
 ֔ךָךְתֹֽא ךְךֵ֣רָבְי ֙יַּדַׁש לֵ֤אְו :ךָךֶּֽמִא יִ֥חֲא ןָ֖בָל תֹו֥נְּבִמ הָּׁ֔שִא ֙םָּׁשִמ ֤ךָךְל־חַקְו ךָךֶּ֑מִא
 ֣ךָךֲעְרַזְלּו ֖ךָךְל םָ֔הָרְבַא תַּ֣כְרִּב־תֶא ֙ךָךְל־ןֶּתִֽיְו :םיִּֽמַע לַ֥הְקִל ָתיִ֖יָהְו ךָךֶּ֑בְרַיְו ֖ךָךְרְפַיְו
 ֙קָחְצִי חַ֤לְׁשִּיַו :םָֽהָרְבַאְל םיִ֖הֹלֱא ןַ֥תָנ־רֶׁשֲא ךָךיֶ֔רֻגְמ ץֶרֶ֣א־תֶא ֙ךָךְּתְׁשִרְל ךְךָּ֑תִא
 םֵ֥א הָ֔קְבִר יִ֣חֲא יִּ֔מַרֲאָֽה֙ לֵאּותְּב־ןֶּב ןָ֤בָל־לֶא םָ֑רֲא הָֽנֶּ֣דַּפ ךְךֶלֵּ֖יַו בֹ֔קֲעַֽי־תֶֽא
 םָ֔רֲא הָֽנֶּ֣דַּפ ֹ֙ותֹא חַּ֤לִׁשְו ֒בֹקֲעַֽי־תֶא ֘קָחְצִי ךְךַ֣רֵב־יִּֽכ וָׂ֗שֵע אְר ַּ֣יַו :וָֽׂשֵעְו בֹ֖קֲעַֽי



ֹל רֹ֔מאֵל ֙ויָלָע וַ֤צְיַו ֹו֔תֹא ֹו֣כֲרָֽבְּב הָּׁ֑שִא םָּׁ֖שִמ ֹו֥ל־תַחַֽקָל  הָּׁ֖שִא חַּ֥קִת־אֽ
 אְר ַּ֣יַו :םָֽרֲא הָֽנֶּ֥דַּפ ךְךֶלֵּ֖יַו ֹוּ֑מִא־לֶאְו ויִ֖בָא־לֶא בֹ֔קֲעַֽי עַ֣מְׁשִּיַו :ןַעָֽנְּכ תֹו֥נְּבִמ
 חַּ֡קִּיַו לאֵ֑עָמְׁשִי־לֶא וָׂ֖שֵע ךְךֶלֵּ֥יַו :ויִֽבָא קָ֥חְצִי יֵ֖ניֵעְּב ןַעָ֑נְּכ תֹו֣נְּב תֹו֖עָר יִּ֥כ וָׂ֔שֵע
 :הָּֽׁשִאְל ֹו֥ל ויָׁ֖שָנ־לַע תֹו֛יָבְנ תֹו֧חֲא םָ֜הָרְבַא־ןֶּב לאֵ֨עָמְׁשִי־תַּב ׀ תַ֣לֲחַֽמ־תֶא
 ׁשֶמֶּׁ֔שַה אָ֣ב־יִּכ ֙םָׁש ןֶלָּ֤יַו םֹו֜קָּמַּב עַּ֨גְפִּיַו :הָנָֽרָח ךְךֶלֵּ֖יַו עַבָׁ֑ש רֵ֣אְּבִמ בֹ֖קֲעַֽי אֵ֥צֵּיַו
 הֵּ֤נִהְו םֹ֗לֲחַּֽי ַֽו :אּוֽהַה םֹו֥קָּמַּב בַּ֖כְׁשִּיַו ויָ֑תֹׁשֲאַֽרְמ םֶׂשָּ֖יַו םֹו֔קָּמַה יֵ֣נְבַאֵֽמ ֙חַּקִּיַו
 םיִ֥לֹע םיִ֔הֹלֱא יֵ֣כֲאְלַמ ֙הֵּנִהְו הָמְיָ֑מָּׁשַה ַעיִּ֣גַמ ֹוׁ֖שֹארְו הָצְרַ֔א בָּ֣צֻמ ֙םָּלֻס
 ךָךיִ֔בָא םָ֣הָרְבַא ֙יֵהֹלֱא הָ֗וֹהְי יִ֣נֲא ֒רַמֹאּיַו ֘ויָלָע בָּ֣צִנ הָ֜וֹהְי הֵּ֨נִהְו :ֹוּֽב םיִ֖דְרֹֽיְו
 הָ֤יָהְו :ךָךֶֽעְרַזְלּו הָּנֶ֖נְּתֶא ֥ךָךְל ָהיֶ֔לָע בֵ֣כֹׁש ֙הָּתַא רֶׁ֤שֲא ץֶרָ֗אָה קָ֑חְצִי יֵ֖הֹלאֵֽו
־לָּכ ֛ךָךְב ּו֥כְרְבִנְו הָּבְג ֶ֑נָו הָנֹ֣פָצְו הָמְדֵ֖קָו הָּמָ֥י ָּ֛תְצַרָֽפּו ץֶרָ֔אָה רַ֣פֲעַּֽכ ֙ךָךֲעְר ַֽז
 ךְךֵ֔לֵּת־רֶׁשֲא לֹ֣כְּב ֙ךָךיִּ֨תְרַמְׁשּו ךְךָּ֗מִע יִ֜כֹנָֽא הֵּ֨נִהְו :ךָךֶֽעְרַזְבּו הָ֖מָדֲאָֽה תֹ֥חְּפְׁשִמ
ֹּזַה הָ֖מָדֲאָֽה־לֶא ךָךיִ֔תֹבִׁ֣שֲהַֽו ֹל יִּ֚כ תא֑  תֵ֥א יִתיִׂ֔שָע־םִא רֶׁ֣שֲא דַ֚ע ֔ךָךְבָזֱעֶֽא א֣
ֹּיַו ֹ֒ותָנְּׁשִמ ֘בֹקֲעַֽי ץַ֣קיִּיַו :ךְךָֽל יִּתְרַּ֖בִּד־רֶׁשֲא  הֶּ֑זַה םֹו֖קָּמַּב הָ֔וֹהְי ׁשֵ֣י ֙ןֵכָא רֶמא֗
ֹל יִ֖כֹנָֽאְו ־םִא יִּ֚כ הֶ֗ז ןיֵ֣א הֶּ֑זַה םֹו֣קָּמַה אָ֖רֹוּנ־הַמ רַ֔מֹאּיַו ֙אָריִּיַו :יִּתְעָֽדָי א֥
 ֙ןֶבֶ֨אָה־תֶא חַּ֤קִּיַו רֶקֹּ֗בַּב בֹ֜קֲעַֽי םֵּ֨כְׁשַּיַו :םִיָֽמָּׁשַה רַעַׁ֥ש הֶ֖זְו םיִ֔הֹלֱא תיֵּ֣ב
 קִּיַו :ּהָֽׁשֹאר־לַע ןֶמֶׁ֖ש קֹ֥צִּיַו הָ֑בֵּצַמ ּהָ֖תֹא םֶׂשָּ֥יַו ויָ֔תֹׁשֲאַֽרְמ םָׂ֣ש־רֶׁשֲא  אָ֛רְ
 רַּ֥דִּיַו :הָֽנֹׁשאִֽרָל ריִ֖עָה־םֵׁש זּו֥ל םָ֛לּואְו לֵ֑א־תיֵּב אּו֖הַה םֹו֥קָּמַה־םֵׁש־תֶא
 יִ֣כֹנָֽא רֶׁ֣שֲא ֙הֶּזַה ךְךֶרֶּ֤דַּב ֙יִנַ֨רָמְׁשּו יִ֗דָּמִע םיִ֜הֹלֱא הֶ֨יְהִֽי־םִא רֹ֑מאֵל רֶד ֶ֣נ בֹ֖קֲעַֽי
 הָ֧יָהְו יִ֑בָא תיֵּ֣ב־לֶא םֹו֖לָׁשְב יִּ֥תְבַׁשְו :ׁשֹּֽבְלִל דֶגֶ֥בּו לֹ֖כֱאֶֽל םֶחֶ֛ל יִ֥ל־ןַתָֽנְו ךְךֵ֔לֹוה
ֹּזַה ןֶבֶ֣אָהְו :םיִֽהֹלאֵֽל יִ֖ל ֛הָֹוהְי  םיִ֑הֹלֱא תיֵּ֣ב הֶ֖יְהִֽי הָ֔בֵּצַמ ֙יִּתְמַׂ֨ש־רֶׁשֲא תא֗
־יֵנְב הָצְרַ֥א ךְךֶלֵּ֖יַו ויָ֑לְגַר בֹ֖קֲעַֽי אָּׂ֥שִּיַו :ךְךָֽל ּוּנֶ֥רְּׂשַעֲא רֵּׂ֖שַע יִ֔ל־ןֶּתִּֽת רֶׁ֣שֲא֙ לֹכְו
 ָהיֶ֔לָע םיִ֣צְבֹֽר ֙ןֹאצ־יֵרְדֶע הָׁ֤שלְׁש םָׁ֞ש־הֵּנִהְו הֶ֗דָּׂשַּב רֵ֣אְב הֵּ֧נִהְו אְרַּ֞יַו :םֶדֶֽק
־ּופְסֶאֶֽנְו :רֵֽאְּבַה יִּ֥פ־לַע הָ֖לֹדְּג ןֶבֶ֥אָהְו םיִ֑רָדֲעָֽה ּו֖קְׁשַי אוִ֔הַה רֵ֣אְּבַה־ןִמ יִּ֚כ
ֹּצַה־תֶא ּו֖קְׁשִהְו רֵ֔אְּבַה יִּ֣פ֙ לַעֵמ ֙ןֶבֶ֨אָה־תֶא ּו֤לֲלָֽגְו םיִ֗רָדֲעָֽה־לָכ הָּמָׁ֣ש  ןא֑
ֹּיַו :ּהָֽמֹקְמִל רֵ֖אְּבַה יִּ֥פ־לַע ןֶבֶ֛אָה־תֶא ּוביִׁ֧שֵהְו  ןִיַ֣אֵמ יַ֖חַא בֹ֔קֲעַֽי ֙םֶהָל רֶמא֤
ֹּיַו םֶּ֑תַא ֹּיַו :ּונְחָֽנֲא ןָ֖רָחֵֽמ ּו֔רְמא֣  רֹו֑חָנ־ןֶּב ןָ֣בָל־תֶא םֶּ֖תְעַדְיַֽה םֶ֔הָל רֶמא֣



ֹּיַו ֹּיַו :ּונְעָֽדָי ּו֖רְמאֽ ֹּיַו ֹו֑ל םֹו֣לָׁשֲה םֶ֖הָל רֶמא֥  הָ֖אָּב ֹוּ֔תִּב לֵ֣חָר ֙הֵּנִהְו םֹו֔לָׁש ּו֣רְמאֽ
ֹּצַה־םִע ֹּיַו :ןאֽ  קִּמַה ףֵ֣סָאֵֽה תֵ֖ע־ֹאל לֹו֔דָּג םֹוּ֣יַה ֙דֹוע ןֵ֥ה רֶמא֗ ֹּצַה ּו֥קְׁשַה הֶ֑נְ  ןא֖
ֹּיַו :ּוֽעְר ּו֥כְלּו ֹל ּ֘ורְמאֽ  ןֶבֶ֔אָה־תֶא ּ֙ולֲלָֽגְו םיִ֔רָדֲעָ֣ה־לָּכ ּ֙ופְסָֽאֵי רֶׁ֤שֲא דַ֣ע֒ לַכּונ א֣
ֹּצַה ּוניִ֖קְׁשִהְו רֵ֑אְּבַה יִּ֣פ לַ֖עֵמ  ֙ןֹאּצַה־םִע הָאָּ֗ב ׀ לֵ֣חָרְו םָּ֑מִע רֵּ֣בַדְמ ּוּנֶ֖דֹוע :ןאֽ
 ֙ןָבָל־תַּב לֵ֗חָר־תֶא בֹ֜קֲעַֽי הָ֨אָר ֩רֶׁשֲאַּֽכ יִ֡הְיַו :אוִֽה הָ֖עֹר יִּ֥כ ָהיִ֔בָאְל רֶׁ֣שֲא
ֹצ־תֶאְו ֹוּ֔מִא יִ֣חֲא  יִּ֣פ֙ לַעֵמ ֙ןֶבֶ֨אָה־תֶא לֶג ָּ֤יַו בֹ֗קֲעַֽי ׁשַּ֣גִּיַו ֹוּ֑מִא יִ֣חֲא ןָ֖בָל ןא֥
ֹצ־תֶא ְקְׁשַּ֕יַו רֵ֔אְּבַה  ֹו֖לֹק־תֶא אָּׂ֥שִּיַו לֵ֑חָרְל בֹ֖קֲעַֽי קַּׁ֥שִּיַו :ֹוּֽמִא יִ֥חֲא ןָ֖בָל ןא֥
 דֵּ֥גַּתַו ץָרָּ֖תַו אּו֑ה הָ֖קְבִר־ןֶב יִ֥כְו אּו֔ה ָ֙היִ֨בָא יִ֤חֲא יִּ֣כ לֵ֗חָרְל בֹ֜קֲעַֽי דֵּ֨גַּיַו :ְּךְבֵּֽיַו
 ֹ֙ותאָרְקִל ץָר ָּ֤יַו ֹו֗תֹחֲא־ןֶּב בֹ֣קֲעַֽי ׀ עַמֵׁ֣ש־תֶא ןָ֜בָל ַעֹ֨מְׁשִכ ֩יִהְיַו :ָהיִֽבָאְל
 םיִ֖רָבְּדַה־לָּכ תֵ֥א ןָ֔בָלְל רֵּ֣פַסְיַו ֹו֑תיֵּב־לֶא ּוהֵ֖איִבְיַו ֹו֔ל־קֶּׁשַנְי ַֽו ֹ֙ול־קֶּבַחְי ַֽו
ֹּיַו :הֶּלֵֽאָה  :םיִֽמָי ׁשֶדֹ֥ח ֹוּ֖מִע בֶׁשֵּ֥יַו הָּתָ֑א יִ֖רָׂשְבּו יִ֥מְצַע ךְךַ֛א ןָ֔בָל ֹ֙ול רֶמא֤
ֹּיַו ־הַמ יִּ֖ל הָדיִּ֥גַה םָּ֑נִח יִנַּ֖תְדַבֲעַֽו הָּתַ֔א יִ֣חָא־יִֽכֲה בֹ֔קֲעַֽיְל ֙ןָבָל רֶמא֤
 יֵ֥ניֵעְו :לֵֽחָר הָּ֖נַטְּקַה םֵׁ֥שְו הָ֔אֵל ֙הָלֹדְּגַה םֵׁ֤ש תֹו֑נָב יֵּ֣תְׁש ןָ֖בָלְלּו :ךָךֶּֽתְרֻּכְׂשַּמ
 לֵ֑חָר־תֶא בֹ֖קֲעַֽי בַ֥הֱאֶּֽיַו :הֶֽאְרַמ תַ֥פיִו רַאֹּ֖ת־תַפְי הָ֔תְיָֽה֙ לֵחָרְו תֹוּ֑כַר הָ֖אֵל
ֹּיַו ֹּיַו :הָּֽנַטְּקַה ֖ךָךְּתִּב לֵ֥חָרְּב םיִ֔נָׁש עַבֶׁ֣ש ֙ךָךְדָבֱעֶֽא רֶמא֗  יִּ֣תִּת בֹו֚ט ןָ֗בָל רֶמא֣
 עַבֶׁ֣ש לֵ֖חָרְּב בֹ֛קֲעַֽי דֹ֧בֲעַּֽיַו :יִֽדָּמִע הָ֖בְׁש רֵ֑חַא ׁשיִ֣אְל ּהָ֖תֹא יִּ֥תִּתִמ ךְךָ֔ל ּהָ֣תֹא
ֹּיַו :ּהָֽתֹא ֹו֖תָבֲהַֽאְּב םיִ֔דָחֲא םיִ֣מָיְּכ ֙ויָניֵעְב ּו֤יְהִּֽיַו םיִ֑נָׁש  ֙ןָבָל־לֶא בֹ֤קֲעַֽי רֶמא֨
 יֵׁ֥שְנַא־לָּכ־תֶא ןָ֛בָל ףֹ֥סֱאֶּֽיַו :ָהיֶֽלֵא הָאֹו֖בָאְו יָ֑מָי ּו֖אְלָֽמ יִּ֥כ יִּ֔תְׁשִא־תֶא הָ֣בָה
 ויָ֑לֵא ּהָ֖תֹא אֵ֥בָּיַו ֹוּ֔תִב הָ֣אֵל־תֶא ֙חַּקִּיַו בֶרֶ֔עָב יִ֣הְיַו :הֶּֽתְׁשִמ ׂשַעַּ֥יַו םֹו֖קָּמַה
ֹבָּיַו  יִ֣הְיַו :הָֽחְפִׁש ֹוּ֖תִב הָ֥אֵלְל ֹו֑תָחְפִׁש הָּ֖פְלִז־תֶא ּהָ֔ל ֙ןָבָל ןֵּ֤תִּיַו :ָהיֶֽלֵא א֖
ֹּיַו הָ֑אֵל אוִ֖ה־הֵּנִהְו רֶקֹּ֔בַב ֹלֲה יִּ֔ל ָתיִׂ֣שָע ֙תֹאּז־הַמ ןָ֗בָל־לֶא רֶמא֣ ֙ לֵחָרְב א֤
ֹּיַו :יִנָֽתיִּמִר הָּמָ֖לְו ךְךָּ֔מִע יִּתְדַ֣בָע  תֵ֥תָל ּונֵ֑מֹוקְמִּב ןֵ֖כ הֶׂ֥שָעֵֽי־ֹאל ןָ֔בָל רֶמא֣
ֹז ַעֻ֣בְׁש אֵּ֖לַמ :הָֽריִכְּבַה יֵ֥נְפִל הָ֖ריִעְּצַה ֹז־תֶא־םַּג ֜ךָךְל הָ֨נְּתִנְו תא֑  ֙הָדֹבֲעַּֽב תא֗
 ַעֻ֣בְׁש אֵּ֖לַמְיַו ןֵּ֔כ ֙בֹקֲעַֽי ׂשַעַּ֤יַו :תֹוֽרֵחֲא םיִ֥נָׁש־עַבֶֽׁש דֹו֖ע יִ֔דָּמִע דֹ֣בֲעַּֽת רֶׁ֣שֲא
ֹז  הָ֖הְלִּב־תֶא ֹוּ֔תִּב לֵ֣חָרְל ֙ןָבָל ןֵּ֤תִּיַו :הָּֽׁשִאְל ֹו֥ל ֹוּ֖תִּב לֵ֥חָר־תֶא ֹו֛ל־ןֶּתִּֽיַו תא֑

 דֹ֣בֲעַּֽיַו הָ֑אֵּלִמ לֵ֖חָר־תֶא־םַּג בַ֥הֱאֶּֽיַו לֵ֔חָר־לֶא םַּ֣ג ֹ֙אבָּיַו :הָֽחְפִׁשְל ּהָ֖ל ֹו֑תָחְפִׁש



־תֶא חַּ֖תְפִּיַו הָ֔אֵל הָ֣אּונְׂש־יִּֽכ ֙הָֹוהְי אְר ַּ֤יַו :תֹוֽרֵחֲא םיִ֥נָׁש־עַבֶֽׁש דֹו֖ע ֹוּ֔מִע
 קֲע לֵ֖חָרְו ּהָ֑מְחַר  קִּתַו ןֵּ֔ב דֶלֵּ֣תַו ֙הָאֵל רַהַּ֤תַו :הָֽרָ  הָ֗רְמָֽא יִּ֣כ ןֵ֑בּואְר ֹו֖מְׁש אָ֥רְ
ֹּתַו ֒ןֵּב דֶלֵּ֣תַו ֘דֹוע רַהַּ֣תַו :יִֽׁשיִא יִנַ֥בָהֱאֶֽי הָּ֖תַע יִּ֥כ יִ֔יְנָעְּב ֙הָֹוהְי הָ֤אָר־יִּֽכ  רֶמא֗
 קִּתַו הֶ֑ז־תֶא־םַּג יִ֖ל־ןֶּתִּֽיַו יִכֹ֔נָא הָ֣אּונְׂש־יִּֽכ ֙הָֹוהְי עַ֤מָׁש־יִּֽכ  :ןֹוֽעְמִׁש ֹו֖מְׁש אָ֥רְ
ֹּתַו ֒ןֵּב דֶלֵּ֣תַו ֘דֹוע רַהַּ֣תַו  ֹו֖ל יִּתְדַ֥לָי־יִּֽכ יַ֔לֵא ֙יִׁשיִא הֶ֤וָּלִי ֙םַעַּ֨פַה הָּ֤תַע רֶמא֗

ֹּתַו ןֵּ֗ב דֶלֵּ֣תַו דֹו֜ע רַהַּ֨תַו :יִֽוֵל ֹו֖מְׁש־אָרָֽק ןֵּ֥כ־לַע םיִ֑נָב הָׁ֣שלְׁש  ֙םַעַּ֨פַה ֙רֶמא֨
 יִּ֣כ לֵ֗חָר אֶרֵּ֣תַו :תֶדֶּֽלִמ דֹ֖מֲעַּֽתַֽו הָ֑דּוהְי ֹו֖מְׁש הָ֥אְרָק ןֵּ֛כ־לַע הָ֔וֹהְי־תֶא הֶ֣דֹוא
ֹל  קְּתַו בֹ֔קֲעַֽיְל ֙הָדְלָֽי א֤ ֹּתַו ּהָ֑תֹחֲאַּֽב לֵ֖חָר אֵּ֥נַ  םיִ֔נָב יִּ֣ל־הָבָֽה ֙בֹקֲעַֽי־לֶא רֶמא֤
ֹּיַו לֵ֑חָרְּב בֹ֖קֲעַֽי ףַ֥א־רַחִּֽיַו :יִכֹֽנָא הָ֥תֵמ ןִיַ֖א־םִאְו  יִכֹ֔נָא ֙םיִהֹלֱא תַחַ֤תֲה רֶמא֗
ֹּתַו :ןֶטָֽב־יִרְּפ ךְךֵּ֖מִמ עַ֥נָמ־רֶׁשֲא ֹּב הָ֖הְלִב יִ֥תָמֲא הֵּ֛נִה רֶמא֕  ֙דֵלֵתְו ָהיֶ֑לֵא א֣
 הָּׁ֑שִאְל ּהָ֖תָחְפִׁש הָ֥הְלִּב־תֶא ֹו֛ל־ןֶּתִּֽתַו :הָּנֶּֽמִמ יִ֖כֹנָֽא־םַג הֶ֥נָּבִאְו יַּ֔כְרִּב־לַע
ֹבָּיַו ֹּתַו :ןֵּֽב בֹ֖קֲעַֽיְל דֶלֵּ֥תַו הָ֔הְלִּב רַהַּ֣תַו :בֹֽקֲעַֽי ָהיֶ֖לֵא א֥  יִּנַ֣נָּד֙ לֵחָר רֶמא֤
 דֹו֔ע רַהַּ֣תַו :ןָּֽד ֹו֖מְׁש הָ֥אְרָֽק ןֵּ֛כ־לַע ןֵּ֑ב יִ֖ל־ןֶּתִּֽיַו יִ֔לֹקְּב עַ֣מָׁש ֙םַגְו םיִ֔הֹלֱא
ֹּתַו :בֹֽקֲעַֽיְל יִ֖נֵׁש ןֵּ֥ב לֵ֑חָר תַ֣חְפִׁש הָ֖הְלִּב דֶלֵּ֕תַו  ׀ םיִ֧הֹלֱא יֵ֨לּוּתְפַנ לֵ֗חָר רֶמא֣
 קִּתַו יִּתְלֹ֑כָי־םַּג יִ֖תֹחֲא־םִע יִּתְלַּ֛תְפִנ  הָ֖דְמָֽע יִּ֥כ הָ֔אֵל אֶרֵּ֣תַו :יִֽלָּתְפַנ ֹו֖מְׁש אָ֥רְ
 הָּ֛פְלִז דֶלֵּ֗תַו :הָּֽׁשִאְל בֹ֖קֲעַֽיְל ּהָ֛תֹא ןֵּ֥תִּתַו ּהָ֔תָחְפִׁש הָּ֣פְלִז־תֶא ֙חַּקִּתַו תֶדֶּ֑לִמ
ֹּתַו :ןֵּֽב בֹ֥קֲעַֽיְל הָ֖אֵל תַ֥חְפִׁש  קִּתַו ]דָ֑ג אָּ֣ב[ דָ֑גָּ֣ב הָ֖אֵל רֶמא֥  :דָּֽג ֹו֖מְׁש־תֶא אָ֥רְ
ֹּתַו :בֹֽקֲעַֽיְל יִ֖נֵׁש ןֵּ֥ב הָ֔אֵל תַ֣חְפִׁש ֙הָּפְלִז דֶלֵּ֗תַו  יִנּו֖רְּׁשִא יִּ֥כ יִ֕רְׁשָאְּב הָ֔אֵל רֶמא֣
 קִּתַו תֹו֑נָּב  אָ֤צְמִּיַו םיִּ֗טִח־ריִצְק יֵ֣מיִּב ןֵ֜בּואְר ךְךֶלֵּ֨יַו :רֵֽׁשָא ֹו֖מְׁש־תֶא אָ֥רְ
ֹּתַו ֹוּ֑מִא הָ֖אֵל־לֶא םָ֔תֹא אֵ֣בָּיַו הֶ֔דָּׂשַּב ֙םיִאָדּוֽד  אָ֣נ־יִנְּת הָ֔אֵל־לֶא֙ לֵחָר רֶמא֤
ֹּתַו :ךְך ֵֽנְּב יֵ֖אָדּוּֽדִמ יִ֔ל ־תֶא םַּ֥ג תַחַ֕קָלְו יִׁ֔שיִא־תֶא ךְךֵּ֣תְחַק ֙טַעְמַֽה ּהָ֗ל רֶמא֣
ֹּתַו יִ֑נְּב יֵ֖אָדּוּֽד ֹבָּיַו :ךְך ֵֽנְב יֵ֥אָדּוּֽד תַחַּ֖ת הָלְיַּ֔לַה ֙ךְךָּמִע בַּ֤כְׁשִי ֙ןֵכָל לֵ֗חָר רֶמא֣  א֨
ֹּתַו ֹו֗תאָרְקִל הָ֜אֵל אֵ֨צֵּתַו ֒בֶרzֶעָּב ֘הֶדָּׂשַה־ןִֽמ בֹ֥קֲעַֽי  רֹ֣כָׂש יִּ֚כ אֹו֔בָּת יַ֣לֵא ֙רֶמא֨

 הָ֑אֵל־לֶא םיִ֖הֹלֱא עַ֥מְׁשִּיַו :אּוֽה הָלְיַּ֥לַּב ּהָּ֖מִע בַּ֥כְׁשִּיַו יִ֑נְּב יֵ֖אָדּוֽדְּב ךָךיִּ֔תְרַכְׂש
ֹּתַו :יִֽׁשיִמֲח ןֵּ֥ב בֹ֖קֲעַֽיְל דֶלֵּ֥תַו רַהַּ֛תַו ־רֶׁשֲא יִ֔רָכְׂש ֙םיִהֹלֱא ןַ֤תָנ הָ֗אֵל רֶמא֣
 קִּתַו יִׁ֑שיִאְל יִ֖תָחְפִׁש יִּתַ֥תָנ ־ןֵּב דֶלֵּ֥תַו הָ֔אֵל ֙דֹוע רַהַּ֤תַו :רָֽכׂשָּׂשִי ֹו֖מְׁש אָ֥רְ



ֹּתַו :בֹֽקֲעַֽיְל יִּׁ֖שִׁש  יִנֵ֣לְּבְזִי ֙םַעַּ֨פַה ֒בֹוט דֶבֶ֣ז ֘יִתֹא ׀ םיִ֥הֹלֱא יִנַ֨דָבְז הָ֗אֵל רֶמא֣
 קִּתַו םיִ֑נָב הָּׁ֣שִׁש ֹו֖ל יִּתְדַ֥לָי־יִּֽכ יִׁ֔שיִא  תַּ֑ב הָדְלָ֣י רַ֖חַאְו :ןּוֽלֻבְז ֹו֖מְׁש־תֶא אָ֥רְ
 קִּתַו  םיִ֔הֹלֱא ָ֙היֶ֨לֵא עַ֤מְׁשִּיַו לֵ֑חָר־תֶא םיִ֖הֹלֱא רֹּ֥כְזִּיַו :הָֽניִּד ּהָ֖מְׁש־תֶא אָ֥רְ
ֹּתַו ןֵּ֑ב דֶלֵּ֣תַו רַהַּ֖תַו :ּהָֽמְחַר־תֶא חַּ֖תְפִּיַו  :יִֽתָּפְרֶח־תֶא םיִ֖הֹלֱא ףַ֥סָא רֶמא֕
 קִּתַו  הָ֥דְלָֽי רֶׁ֛שֲאַּֽכ יִ֕הְיַו :רֵֽחַא ןֵּ֥ב יִ֖ל ֛הָֹוהְי ףֵ֧סֹי רֹ֑מאֵל ףֵ֖סֹוי ֹו֛מְׁש־תֶא אָ֧רְ
ֹּיַו ףֵ֑סֹוי־תֶא לֵ֖חָר  :יִֽצְרַאְלּו יִ֖מֹוקְמ־לֶא הָ֔כְלֵ֣אְו ֙יִנֵ֨חְּלַׁש ןָ֔בָל־לֶא ֙בֹקֲעַֽי רֶמא֤
 ָּתְעַ֔דָי הָּ֣תַא יִּ֚כ הָכֵ֑לֵאְו ןֵ֖הָּב ֛ךָךְתֹֽא יִּתְדַ֧בָע רֶׁ֨שֲא יַ֗דָלְי־תֶאְו יַׁ֣שָנ־תֶא הָ֞נְּת
ֹּיַו :ךָךיִּֽתְדַבֲע רֶׁ֥שֲא יִ֖תָדֹֽבֲע־תֶא  ךָךיֶ֑ניֵעְּב ןֵ֖ח יִתאָ֥צָמ אָ֛נ־םִא ןָ֔בָל ֙ויָלֵא רֶמא֤
ֹּיַו :הָנֵּֽתֶאְו יַ֖לָע ֛ךָךְרָֽכְׂש הָ֧בְקָנ רַ֑מֹאּיַו :ךָךֶֽלָלְגִּב הָֹ֖והְי יִנֵ֥כֲרָֽבְיַו יִּתְׁשַ֕חִנ  רֶמא֣
 ֩טַעְמ יִּ֡כ :יִּֽתִא ֖ךָךְנְקִמ הָ֥יָה־רֶׁשֲא תֵ֛אְו ךָךיִּ֑תְדַבֲע רֶׁ֣שֲא תֵ֖א ָּתְעַ֔דָי הָּ֣תַא ויָ֔לֵא
 יַ֛תָמ הָּ֗תַעְו יִ֑לְגַרְל ֖ךָךְתֹֽא ֛הָֹוהְי ךְךֶרָ֧בְיַו בֹ֔רָל ץֹ֣רְפִּיַו ֙יַנָפְל ֤ךָךְל הָ֨יָה־רֶׁשֲא
ֹּיַו :יִֽתיֵבְל יִ֖כֹנָֽא־םַג הֶׂ֥שֱעֶֽא ֹּיַו ךְךָ֑ל־ןֶּתֶא הָ֣מ רֶמא֖ ֹל ֙בֹקֲעַֽי רֶמא֤  יִ֣ל־ןֶּתִת־אֽ
ֹצ הֶ֥עְרֶא הָבּוׁ֛שָא הֶּ֔זַה רָ֣בָּדַה ֙יִּל־הֶׂשֲעַּֽת־םִא הָמּו֔אְמ  רֹ֨בֱעֶֽא :רֹֽמְׁשֶא ֖ךָךְנאֽ
ֹצ־לָכְּב  םיִ֔בָׂשְּכַּב ֙םּוח־הֶֽׂש־לָכְו אּו֗לָטְו דֹ֣קָנ ׀ הֶׂ֣ש־לָּכ םָּׁ֜שִמ רֵ֨סָה םֹוּ֗יַה ֜ךָךְנאֽ
 אֹו֥בָת־יִּֽכ רָ֔חָמ םֹו֣יְּב ֙יִתָקְדִצ יִּ֤ב־הָתְנָֽעְו :יִֽרָכְׂש הָ֖יָהְו םיִּ֑זִעָּֽב דֹ֖קָנְו אּו֥לָטְו
 בּו֥נָּג םיִ֔בָׂשְּכַּב ֙םּוחְו םיִּ֗זִעָּֽב אּו֜לָטְו דֹ֨קָנ ּ֩וּנrֶניֵא־רֶׁשֲא לֹּ֣כ ךָךיֶ֑נָפְל יִ֖רָכְׂש־לַע
ֹּיַו :יִּֽתִא אּו֖ה  םיִׁ֜שָיְּתַה־תֶא אּו֨הַה ֩םֹוּיַּב רַסָּ֣יַו :ךָךֶֽרָבְדִכ יִ֥הְי ּו֖ל ןֵ֑ה ןָ֖בָל רֶמא֥
 ֹוּ֔ב ֙ןָבָל־רֶׁשֲא לֹּ֤כ תֹ֔אֻלְּטַהְו תֹוּ֣דֻקְּנַה ֙םיִּזִעָֽה־לָּכ תֵ֤אְו םיִ֗אֻלְּטַהְו םיִּ֣דֻקֲעָֽה
ֶּד םֶׂשָּ֗יַו :ויָֽנָּב־דַיְּב ןֵּ֖תִּיַו םיִ֑בָׂשְּכַּב םּו֖ח־לָכְו  בֹ֑קֲעַֽי ןיֵ֣בּו ֹו֖ניֵּב םיִ֔מָי תֶׁש֣לְׁש ךְךֶר֚
ֹצ־תֶא הֶ֛עֹר בֹ֗קֲעַֽיְו  זּו֣לְו חַ֖ל הֶ֛נְבִל לַּ֥קַמ בֹ֗קֲעַֽי ֹו֣ל־חַּק ִּֽיַו :תֹֽרָתֹוּֽנַה ןָ֖בָל ןא֥
 גֵּ֗צַּיַו :תֹוֽלְקַּמַה־לַע רֶׁ֖שֲא ןָ֔בָּלַה ֙ףׂשְחַמ תֹו֔נָבְל תֹו֣לָצְּפ ֙ןֵהָּב לֵּ֤צַפְיַו ןֹו֑מְרַעְו
ֹבָּת ֩רֶׁשֲא םִיָּ֑מַה תֹו֣תֲקִֽׁשְּב םיִ֖טָהְרָּֽב לֵּ֔צִּפ רֶׁ֣שֲא ֙תֹולְקַּמַה־תֶא ֹּצַה ָ◌	ןא֨  ןא֤
ֹּצַה חַכֹ֣נְל ֙תֹוּתְׁשִל ֹּצַה ּו֥מֱחֶּֽיַו :תֹוּֽתְׁשִל ןָ֥אֹבְּב הָנְמַ֖חֵּיַו ןא֔  תֹו֑לְקַּמַה־לֶא ןא֖
ֹּצַה ָ◌	ןְדַ֣לֵּתַו  יֵ֨נְּפ ןpֵּתִּיַ֠ו ֒בֹקֲעַֽי דיִ֣רְפִה ֘םיִבָׂשְּכַהְו :םיִֽאֻלְטּו םיִּ֖דֻקְנ םיִּ֥דֻקֲע ןא֔
ֹּצַה ֹצְּב םּו֖ח־לָכְו דֹ֛קָע־לֶא ןא֧ ֹלְו ֹוּ֔דַבְל ֙םיִרָדֲע ֹו֤ל תֶׁשָּ֨יַו ןָ֑בָל ןא֣ ־לַע םָ֖תָׁש א֥
ֹצ ֹּצַה ֘םֵחַי־לָכְּב הָ֗יָהְו :ןָֽבָל ןא֥  תֹו֛לְקַּמַה־תֶא בֹ֧קֲעַֽי םָׂ֨שְו ֒תֹורָּׁשֻקְמַֽה ןא֣



ֹּצַה יֵ֥ניֵעְל ֹּצַה ףיִ֥טֲעַֽהְבּו :תֹוֽלְקַּמַּב הָּנֶ֖מֲחַֽיְל םיִ֑טָהְרָּֽב ןא֖ ֹל ןא֖  הָ֤יָהְו םיִׂ֑שָי א֣
ֹצ ֹ֙ול־יִהְי ַֽו דֹ֑אְמ דֹ֣אְמ ׁשיִ֖אָה ץֹ֥רְפִּיַו :בֹֽקֲעַֽיְל םיִ֖רֻׁשְּקַהְו ןָ֔בָלְל ֙םיִפֻטֲעָֽה  ןא֣
 ֙ןָבָל־יֵֽנְב יֵ֤רְבִּד־תֶא עַ֗מְׁשִּיַו :םיִֽרֹמֲחַֽו םיִּ֖לַמְגּו םיִ֔דָבֲעַֽו ֙תֹוחָפְׁשּו תֹוּ֔בַר
־לָּכ תֵ֥א הָׂ֕שָע ּוניִ֔בָאְל רֶׁ֣שֲאֵֽמּו ּוניִ֑בָאְל רֶׁ֣שֲא־לָּכ תֵ֖א בֹ֔קֲעַֽי חַ֣קָל רֹ֔מאֵל
 :םֹוֽׁשְלִׁש לֹו֥מְתִּכ ֹוּ֖מִע ּוּנֶ֛ניֵא הֵּ֥נִהְו ןָ֑בָל יֵ֣נְּפ־תֶא בֹ֖קֲעַֽי אְר ַּ֥יַו :הֶּֽזַה דֹ֖בָּכַה
ֹּיַו  :ךְךָּֽמִע הֶ֖יְהֶֽאְו ךָךֶּ֑תְדַלֹוֽמְלּו ךָךיֶ֖תֹובֲא ץֶרֶ֥א־לֶא בּוׁ֛ש בֹ֔קֲעַֽי־לֶא ֙הָֹוהְי רֶמא֤
 קִּיַו בֹ֔קֲעַֽי חַ֣לְׁשִּיַו ֹּיַו :ֹוֽנֹאצ־לֶא הֶ֖דָּׂשַה הָ֑אֵלְלּו לֵ֣חָרְל אָ֖רְ  הֶ֤אֹר ןֶ֗הָל רֶמא֣
 :יִֽדָּמִע הָ֖יָה יִ֔בָא יֵ֣הֹלאֵֽו םֹׁ֑שְלִׁש לֹ֣מְתִּכ יַ֖לֵא ּוּנֶ֥ניֵא־יִּֽכ ןֶ֔כיִבֲא יֵ֣נְּפ־תֶא ֙יִכֹנָֽא
 ףִ֥לֱחֶֽהְו יִּ֔ב לֶתֵ֣ה ֙ןֶכיִבֲאַֽו :ןֶֽכיִבֲא־תֶא יִּתְדַ֖בָע יִ֔חֹּכ־לָכְּב יִּ֚כ ןֶּ֑תְעַדְי הָנֵּ֖תַאְו
ֹלְו םיִ֑נֹמ תֶרֶׂ֣שֲע יִּ֖תְרֻּכְׂשַמ־תֶא  רַ֗מֹאי הֹּ֣כ־םִא :יִֽדָּמִע עַ֖רָהְל םיִ֔הֹלֱא ֹו֣נָתְנ־אֽ
ֹּצַה־לָכ ּו֥דְלָֽיְו ךָךֶ֔רָכְׂש הֶ֣יְהִי ֙םיִּדֻקְנ  הֶ֣יְהִי ֙םיִּדֻקֲע רַ֗מֹאי הֹּ֣כ־םִאְו םיִּ֑דֻקְנ ןא֖
ֹּצַה־לָכ ּו֥דְלָֽיְו ךָךֶ֔רָכְׂש  קִמ־תֶא םיִ֛הֹלֱא לֵּ֧צַּיַו :םיִּֽדֻקֲע ןא֖  :יִֽל־ןֶּתִּֽיַו םֶ֖כיִבֲא הֵ֥נְ
ֹּצַה םֵ֣חַי ֙תֵעְּב יִ֗הְיַו  םיִ֣לֹעָֽה ֙םיִדֻּתֲעָֽה הֵּ֤נִהְו םֹו֑לֲחַּֽב אֶרֵ֖אָו יַ֛ניֵע אָּׂ֥שֶאָֽו ןא֔
ֹּצַה־לַע ֹּיַו :םיִּֽדֻרְבּו םיִּ֖דֻקְנ םיִּ֥דֻקֲע ןא֔  םֹו֖לֲחַּֽב םיִ֛הֹלֱאָֽה ךְךַ֧אְלַמ יַ֜לֵא רֶמא֨
ֹּיַו :יִנֵּֽנִה רַ֖מֹאָֽו בֹ֑קֲעַֽי ־לַע םיִ֣לֹעָֽה ֙םיִדֻּתֲעָֽה־לָּכ ֙הֵאְרּו ךָךיֶ֤ניֵע אָ֨נ־אָׂש רֶמא֗
ֹּצַה  יִ֤כֹנָא :ךְךָּֽל הֶׂשֹ֥ע ןָ֖בָל רֶׁ֥שֲא־לָּכ תֵ֛א יִתיִ֔אָר יִּ֣כ םיִּ֑דֻרְבּו םיִּ֖דֻקְנ םיִּ֥דֻקֲע ןא֔
 הָּ֗תַע רֶד ֶ֑נ םָׁ֖ש יִּ֛ל ָּתְרַ֥דָנ רֶׁ֨שֲא הָ֔בֵּצַמ ֙םָּׁש ָּתְחַׁ֤שָמ רֶׁ֨שֲא לֵ֔א־תיֵּב֙ לֵאָה
ֹּזַה ץֶרָ֣אָה־ןִמ ֙אֵצ םּו֥ק  הָ֔אֵלְו֙ לֵחָר ןַעַּ֤תַו :ךָךֶּֽתְדַלֹוֽמ ץֶרֶ֥א־לֶא בּוׁ֖שְו תא֔
 ּונְבַׁ֥שְחֶנ תֹוּ֛יִרְכָנ אֹו֧לֲה :ּוניִֽבָא תיֵ֥בְּב הָ֖לֲחַֽנְו קֶלֵ֥ח ּונָ֛ל דֹו֥עַה ֹו֑ל הָנְרַ֖מֹאּתַו
ֹּיַו ּונָ֑רָכְמ יִּ֣כ ֹו֖ל  ליִּ֤צִה רֶׁ֨שֲא רֶׁשֹ֗עָה־לָכ יִּ֣כ :ּונֵּֽפְסַּכ־תֶא לֹו֖כָא־םַּג לַכא֥
 :הֵֽׂשֲע ךָךיֶ֖לֵא םיִ֛הֹלֱא רַ֧מָא רֶׁ֨שֲא֩ לֹּכ הָּ֗תַעְו ּוניֵ֑נָבְלּו אּו֖ה ּונָ֥ל ּוניִ֔בָאֵֽמ ֙םיִהֹלֱא
 ּוהֵ֗נְקִמ־לָּכ־תֶא גַ֣הְנִּיַו :םיִּֽלַמְּגַה־לַע ויָׁ֖שָנ־תֶאְו ויָ֥נָּב־תֶא אָּׂ֛שִּיַו בֹ֑קֲעַֽי םָק ָּ֖יַו
־לֶא אֹו֛בָל םָ֑רֲא ןַּ֣דַפְּב ׁשַ֖כָר רֶׁ֥שֲא ֹו֔נָיְנִק ֙הֵנְקִמ ׁשָ֔כָר רֶׁ֣שֲא ֹ֙וׁשֻכְר־לָּכ־תֶאְו
ֹזְגִל ךְךַ֔לָה ןָ֣בָלְו :ןַעָֽנְּכ הָצְרַ֥א ויִ֖בָא קָ֥חְצִי ־תֶא לֵ֔חָר בֹ֣נְגִּתַו ֹו֑נֹאצ־תֶא ז֖
 ֹו֔ל דיִּ֣גִה ֙יִלְּב־לַע יִּ֑מַרֲאָֽה ןָ֖בָל בֵ֥ל־תֶא בֹ֔קֲעַֽי בֹ֣נְגִּיַו :ָהיִֽבָאְל רֶׁ֥שֲא םיִ֖פָרְּתַה
 םֶׂשָּ֥יַו רָ֑הָּנַה־תֶא רֹ֣בֲעַּֽיַו םָק ָּ֖יַו ֹו֔ל־רֶׁשֲא־לָכְו ֙אּוה חַ֥רְבִּיַו :אּוֽה ַחֵ֖רֹב יִּ֥כ



־תֶא חַּ֤קִּיַו :בֹֽקֲעַֽי חַ֖רָב יִּ֥כ יִׁ֑שיִלְּׁשַה םֹוּ֣יַּב ןָ֖בָלְל דַּ֥גֻּיַו :דָֽעְלִּגַה רַ֥ה ויָ֖נָּפ־תֶא
ֹבָּיַו :דָֽעְלִּגַה רַ֥הְּב ֹו֖תֹא קֵּ֥בְדַּיַו םיִ֑מָי תַ֣עְבִׁש ךְךֶרֶּ֖ד ויָ֔רֲחַֽא ףֹּ֣דְרִּיַו ֹוּ֔מִע ֙ויָחֶא  א֧
ֹּיַו הָלְיָּ֑לַה םֹ֣לֲחַּֽב יִּ֖מַרֲאָֽה ןָ֥בָל־לֶא םיִ֛הֹלֱא  רֵּ֥בַדְּת־ןֶּפ ֛ךָךְל רֶמָּׁ֧שִה ֹו֗ל רֶמא֣
 רָ֔הָּב ֹ֙ולֳהָֽא־תֶא עַ֤קָּת בֹ֗קֲעַֽיְו בֹ֑קֲעַֽי־תֶא ןָ֖בָל גֵּׂ֥שַּיַו :עָֽר־דַע בֹוּ֥טִמ בֹ֖קֲעַֽי־םִע
ֹּיַו :דָֽעְלִּגַה רַ֥הְּב ויָ֖חֶא־תֶא עַ֥קָּת ןָ֛בָלְו  בֹ֖נְגִּתַו ָתיִׂ֔שָע הֶ֣מ בֹ֔קֲעַֽיְל ֙ןָבָל רֶמא֤
 בֹ֖נְגִּתַו ַחֹ֔רְבִל ָ֙תאֵּ֨בְחַנ הָּמָ֤ל :בֶרָֽח תֹו֖יֻבְׁשִּכ יַ֔תֹנְּב־תֶא ֙גֵהַנְּתַו יִ֑בָבְל־תֶא
ֹלְו :רֹוּֽנִכְבּו ףֹ֥תְּב םיִ֖רִׁשְבּו הָ֥חְמִׂשְּב ֛ךָךֲחֵּֽלַׁשֲאָֽו יִּ֔ל ָּתְד ַּ֣גִה־ֹאלְו יִ֑תֹא  א֣
 תֹוׂ֥שֲעַֽל יִ֔דָי לֵ֣אְל־ׁשֶי :ֹוֽׂשֲע ָּתְלַּ֥כְסִה הָּ֖תַע יָ֑תֹנְבִלְו יַ֖נָבְל קֵּׁ֥שַנְל יִנַּ֔תְׁשַטְנ
־םִע רֵּ֥בַּדִמ ֛ךָךְל רֶמָּׁ֧שִה רֹ֗מאֵל יַ֣לֵא רַ֧מָא ׀ ׁשֶמֶ֣א םֶ֜כיִבֲא יֵ֨הֹלאֵֽו עָ֑ר םֶ֖כָּמִע
 ךָךיִ֑בָא תיֵ֣בְל הָּתְפַ֖סְכִנ ףֹ֥סְכִנ־יִּֽכ ָּתְכַ֔לָה ךְךֹ֣לָה ֙הָּתַעְו :עָֽר־דַע בֹוּ֥טִמ בֹ֖קֲעַֽי
ֹּיַו בֹ֖קֲעַֽי ןַעַּ֥יַו :יָֽהֹלֱא־תֶא ָּתְבַ֖נָג הָּמָ֥ל ־ןֶּפ יִּתְרַ֔מָא יִּ֣כ יִתאֵ֔רָי יִּ֣כ ןָ֑בָלְל רֶמא֣
ֹל ֘ךָךיֶ֘הֹלֱא־תֶא אָ֣צְמִּת רֶׁ֨שֲא םִ֠ע :יִּֽמִעֵֽמ ךָךיֶ֖תֹונְּב־תֶא לֹ֥זְגִּת  דֶג ֶ֣נ ֒הֶיְחִֽי א֣
ֹלְו ךְךָ֑ל־חַקְו יִ֖דָּמִע הָ֥מ ֛ךָךְל־רֶּכַֽה ּוניֵ֧חַא ֹבָּיַו :םַתָֽבָנְּג לֵ֖חָר יִּ֥כ בֹ֔קֲעַֽי עַ֣דָי־אֽ  א֨
ֹלְו תֹ֖הָמֲאָֽה יֵּ֥תְׁש לֶהֹ֛אְבּו הָ֗אֵל לֶהֹ֣אְבּו ׀ בֹ֣קֲעַֽי־לֶהֹֽאְּב ןָ֜בָל  ֙אֵצֵּיַו אָ֑צָמ א֣
ֹבָּיַו הָ֔אֵל לֶהֹ֣אֵמ  רַ֥כְּב םֵ֛מִׂשְּתַו םיִ֗פָרְּתַה־תֶא הָ֣חְקָֽל לֵ֞חָרְו :לֵֽחָר לֶהֹ֥אְּב א֖
ֹלְו לֶהֹ֖אָה־לָּכ־תֶא ןָ֛בָל ׁשֵּׁ֥שַמְיַו םֶ֑היֵלֲע בֶׁשֵּ֣תַו לָ֖מָּגַה ֹּתַו :אָֽצָמ א֥ ־לֶא רֶמא֣
 יִ֑ל םיִׁ֖שָנ ךְךֶרֶ֥ד־יִּכ ךָךיֶ֔נָּפִמ םּו֣קָל֙ לַכּוא אֹו֤ל יִּ֣כ יִ֔נֹדֲא יֵ֣ניֵעְּב ֙רַחִ֨י־לַא ָהיִ֗בָא
ֹלְו ׂשֵּ֕פַחְיַו ֹּיַו ֙בֹקֲעַֽי ןַעַּ֤יַו ןָ֑בָלְּב בֶר ָּ֣יַו בֹ֖קֲעַֽיְל רַחִּ֥יַו :םיִֽפָרְּתַה־תֶא אָ֖צָמ א֥  רֶמא֣
 יַ֗לֵּכ־לָּכ־תֶא ָּתְׁשַּׁ֣שִמ־יִּכ :יָֽרֲחַֽא ָּתְקַ֖לָד יִּ֥כ יִ֔תאָּטַח הַ֣מ ֙יִעְׁשִּפ־הַמ ןָ֔בָלְל
 :ּוניֵֽנְׁש ןיֵּ֥ב ּוחיִ֖כֹויְו ךָךיֶ֑חַאְו יַ֖חַא דֶג ֶ֥נ הֹּ֔כ םיִׂ֣ש ךָךֶ֔תיֵב־יֵֽלְּכ לֹּ֣כִמ ָ֙תאָ֨צָּמ־הַמ
ֹל ךָךיֶּ֖זִעְו ךָךיֶ֥לֵחְר ךְךָּ֔מִע ֙יִכֹנָֽא הָ֤נָׁש םיִ֨רְׂשֶע ֩הֶז ֹצ יֵ֥ליֵאְו ּולֵּ֑כִׁש א֣ ֹל ֖ךָךְנאֽ  א֥
ֹל ֙הָפֵרְט :יִּתְלָֽכָא  יִ֣תְבֻֽנְּג הָּנֶׁ֑שְקַבְּת יִ֖דָּיִמ הָּנֶּ֔טַחֲא יִ֣כֹנָֽא ךָךיֶ֔לֵא יִתאֵ֣בֵה־אֽ
 יִ֖תָנְׁש דַּ֥דִּתַו הָלְיָּ֑לַּב חַרֶ֣קְו בֶרֹ֖ח יִנַ֥לָכֲא םֹוּ֛יַב יִתיִ֧יָה :הָלְיָֽל יִ֖תְבֻֽנְגּו םֹו֔י
 יֵּ֣תְׁשִּב ֙הָנָׁש הֵ֤רְׂשֶע־עַּֽבְרַא ךָךיִּ֜תְדַבֲע ֒ךָךzֶתיֵבְּב ֘הָנָׁש םיִ֣רְׂשֶע יִּ֞ל־הֶז :יָֽניֵעֵֽמ
 יֵ֣הֹלֱא יֵ֡לּול :םיִֽנֹמ תֶרֶׂ֥שֲע יִּ֖תְרֻּכְׂשַמ־תֶא ףֵ֥לֲחַּֽתַו ךָך ֶ֑נֹאצְּב םיִ֖נָׁש ׁשֵׁ֥שְו ךָךיֶ֔תֹנְב
 יִ֞יְנָע־תֶא יִנָּ֑תְחַּלִׁש םָ֣קיֵר הָּ֖תַע יִּ֥כ יִ֔ל הָיָ֣ה ֙קָחְצִי דַחַ֤פּו םָ֜הָרְבַא יֵ֨הֹלֱא ֩יִבָא



ֹּיַו ןָ֜בָל ןַעַּ֨יַו :ׁשֶמָֽא חַכֹוּ֥יַו םיִ֖הֹלֱא הָ֥אָר יַּ֛פַּכ ַעיִ֧גְי־תֶאְו  בֹ֗קֲעַֽי־לֶא רֶמא֣
ֹּצַהְו ֙יַנָּב םיִ֤נָּבַהְו יַ֜תֹנְּב תֹו֨נָּבַה  אּו֑ה יִ֣ל הֶ֖אֹר הָּ֥תַא־רֶׁשֲא לֹ֛כְו יִ֔נֹאצ ןא֣
 הָ֛כְל הָּ֗תַעְו :ּודָֽלָי רֶׁ֥שֲא ןֶ֖היֵנְבִל ֹו֥א םֹוּ֔יַה ֙הֶּלֵ֨אָל הֶׂ֤שֱעֶֽא־הָֽמ יַ֞תֹנְבִלְו
 ָהֶ֖מיִרְיַו ןֶבָ֑א בֹ֖קֲעַֽי חַּ֥קִּיַו :ךָך ֶֽניֵבּו יִ֥ניֵּב דֵ֖עְל הָ֥יָהְו הָּתָ֑אָו יִ֣נֲא תיִ֖רְב הָ֥תְרְכִנ
ֹּיַו :הָֽבֵּצַמ ֹּיַו לָ֑ג־ּוׂשֲעַּֽיַו םיִ֖נָבֲא ּו֥חְקִּיַו םיִ֔נָבֲא ּו֣טְקִל ֙ויָחֶאְל בֹ֤קֲעַֽי רֶמא֨  ּולְכא֥
ֹּיַו :דֵֽעְלַּג ֹו֖ל אָרָ֥ק בֹ֔קֲעַ֣יְו אָ֑תּודֲהָֽׂש ר ַ֖גְי ןָ֔בָל ֹו֣ל־אָרְקִּיַו :לָּֽגַה־לַע םָׁ֖ש  רֶמא֣
 רֶׁ֣שֲא ֙הָּפְצִּמַהְו :דֵֽעְלַּג ֹו֖מְׁש־אָרָֽק ןֵּ֥כ־לַע םֹוּ֑יַה ֖ךָךְניֵֽבּו יִ֥ניֵּב דֵ֛ע הֶּ֥זַה לַּ֨גַה ןָ֔בָל
 יַ֗תֹנְּב־תֶא הֶּ֣נַעְּת־םִא :ּוהֵֽעֵרֵֽמ ׁשיִ֥א רֵ֖תָּסִנ יִּ֥כ ךָך ֶ֑ניֵבּו יִ֣ניֵּב הָֹ֖והְי ףֶצִ֥י רַ֔מָא
 :ךָך ֶֽניֵבּו יִ֥ניֵּב דֵ֖ע םיִ֥הֹלֱא הֵ֕אְר ּונָּ֑מִע ׁשיִ֖א ןיֵ֥א יַ֔תֹנְּב־לַע ֙םיִׁשָנ חַּ֤קִּת־םִאְו
ֹּיַו  :ךָך ֶֽניֵבּו יִ֥ניֵּב יִתיִ֖רָי רֶׁ֥שֲא הָ֔בֵּצַּמַה ֙הֵּנִהְו הֶּ֗זַה לַּ֣גַה ׀ הֵּ֣נִה בֹ֑קֲעַֽיְל ןָ֖בָל רֶמא֥
־םִאְו הֶּ֔זַה לַּ֣גַה־תֶא ֙ךָךיֶ֨לֵא רֹ֤בֱעֶֽא־ֹאל יִנָ֗א־םִא הָ֑בֵּצַּמַה הָ֖דֵעְו הֶּ֔זַה לַּ֣גַה דֵ֚ע
ֹּזַה הָ֥בֵּצַּמַה־תֶאְו הֶּ֛זַה לַּ֥גַה־תֶא יַ֜לֵא רֹ֨בֲעַֽת־ֹאל הpָּתַ֠א  יֵ֨הֹלֱא :הָֽעָרְל תא֖
 דַחַ֖פְּב בֹ֔קֲעַֽי עַ֣בָּׁשִּיַו םֶ֑היִבֲא יֵ֖הֹלֱא ּוניֵ֔ניֵב ּו֣טְּפְׁשִי ֙רֹוחָנ יֵ֤הֹלאֵֽו םָ֜הָרְבַא
 קִּיַו רָ֔הָּב ֙חַבֶ֨ז בֹ֥קֲעַֽי חַּ֨בְזִּיַו :קָֽחְצִי ויִ֥בָא ֹּיַו םֶחָ֑ל־לָכֱאֶֽל ויָ֖חֶאְל אָ֥רְ  םֶחֶ֔ל ּולְכא֣
 ךְךֶלֵּ֛יַו םֶ֑הְתֶא ךְךֶרָ֣בְיַו ויָ֖תֹונְבִלְו ויָ֛נָבְל קֵּׁ֧שַנְיַו רֶקֹּ֗בַּב ןָ֜בָל םֵּ֨כְׁשַּיַו :רָֽהָּב ּוניִ֖לָּיַו
ֹּיַו :םיִֽהֹלֱא יֵ֥כֲאְלַמ ֹו֖ב־ּועְּגְפִּי ַֽו ֹוּ֑כְרַדְל ךְךַ֣לָה בֹ֖קֲעַֽיְו :ֹוֽמֹקְמִל ןָ֖בָל בָׁשָּ֥יַו  רֶמא֤
 קִּיַו הֶ֑ז םיִ֖הֹלֱא הֵ֥נֲחַֽמ םָ֔אָר רֶׁ֣שֲאַּֽכ ֙בֹקֲעַֽי  :םִי ָֽנֲחַֽמ אּו֖הַה םֹו֥קָּמַה־םֵׁש אָ֛רְ
 :םֹוֽדֱא הֵ֥דְׂש ריִ֖עֵׂש הָצְרַ֥א ויִ֑חָא וָׂ֖שֵע־לֶא ויָ֔נָפְל ֙םיִכָאְלַמ בֹ֤קֲעַֽי חַ֨לְׁשִּיַו
ֹת הֹּ֣כ רֹ֔מאֵל ֙םָתֹא וַ֤צְיַו ־םִע בֹ֔קֲעַֽי ֣ךָךְּדְבַע ֙רַמָא הֹּ֤כ וָׂ֑שֵעְל יִ֖נֹדאַֽל ןּו֔רְמאֽ
ֹצ רֹו֔מֲחַֽו רֹוׁ֣ש ֙יִל־יִהְי ַֽו :הָּתָֽע־דַע רַ֖חֵאָֽו יִּתְרַּ֔ג ןָ֣בָל  הָ֑חְפִׁשְו דֶבֶ֣עְו ןא֖
 בֹ֖קֲעַֽי־לֶא םיִ֔כָאְלַּמַה ּ֙ובֻׁ֨שָּיַו :ךָךיֶֽניֵעְּב ןֵ֖ח־ֹאצְמִל יִ֔נֹדאַֽל דיִּ֣גַהְל ֙הָחְלְׁשֶאָֽו
 קִל ךְךֵ֣לֹה ֙םַגְו וָׂ֔שֵע־לֶא ֙ךָךיִ֨חָא־לֶא ּונאָּ֤ב רֹ֑מאֵל  ׁשיִ֖א תֹו֥אֵמ־עַּבְרַאְו ֔ךָךְתאָֽרְ
ֹּצַה־תֶאְו ֹוּ֗תִא־רֶׁשֲא םָ֣עָה־תֶא ץַחַּ֜יַו ֹו֑ל רֶצֵּ֣יַו דֹ֖אְמ בֹ֛קֲעַֽי אָ֧ריִּיַו :ֹוּֽמִע  ןא֧
ֹּיַו :תֹוֽנֲחַֽמ יֵ֥נְׁשִל םיִּ֖לַמְּגַהְו רָ֛קָּבַה־תֶאְו  הֶ֥נֲחַּֽמַה־לֶא וָׂ֛שֵע אֹו֥בָי־םִא רֶמא֕
ֹּיַו :הָֽטיֵלְפִל רָ֖אְׁשִּנַה הֶ֥נֲחַּֽמַה הָ֛יָהְו ּוהָּ֑כִהְו תַ֖חַאָה  יִ֣בָא ֙יֵהֹלֱא ֒בֹקֲעַֽי ֘רֶמא֘
 ֖ךָךְּתְדַלֹוֽמְלּו ֛ךָךְצְרַאְל בּוׁ֧ש יַ֗לֵא רֵ֣מֹאָֽה הָ֞וֹהְי קָ֑חְצִי יִ֣בָא יֵ֖הֹלאֵֽו םָ֔הָרְבַא



־תֶא ָתיִׂ֖שָע רֶׁ֥שֲא תֶ֔מֱאָ֣ה־לָּכִמּו ֙םיִדָסֲחַֽה לֹּ֤כִמ יִּתְנֹ֗טָק :ךְךָּֽמִע הָביִ֥טיֵאְו
 :תֹוֽנֲחַֽמ יֵ֥נְׁשִל יִתיִ֖יָה הָּ֥תַעְו הֶּ֔זַה ןֵּ֣דְרַּיַה־תֶא ֙יִּתְרַ֨בָע יִ֗לְקַמְב יִּ֣כ ךָךֶּ֑דְבַע
־לַע םֵ֖א יִנַּ֔כִהְו אֹו֣בָי־ןֶּפ ֹו֔תֹא ֙יִכֹנָֽא אֵ֤רָי־יִּֽכ וָׂ֑שֵע דַּ֣יִמ יִ֖חָא דַּ֥יִמ אָ֛נ יִנֵ֥ליִּצַה
 רֶׁ֥שֲא םָּ֔יַה לֹו֣חְּכ ֙ךָךֲעְר ַֽז־תֶא יִּ֤תְמַׂשְו ךְךָּ֑מִע ביִ֖טיֵא בֵ֥טיֵה ָּתְרַ֔מָא הָּ֣תַאְו :םיִֽנָּב
ֹל  וָׂ֥שֵעְל הָ֖חְנִמ ֹו֛דָיְב אָּ֧בַה־ןִמ חַּ֞קִּיַו אּו֑הַה הָלְיַּ֣לַּב םָׁ֖ש ןֶלָּ֥יַו :בֹֽרֵמ רֵ֖פָּסִי־אֽ
 :םיִֽרְׂשֶע םיִ֥ליֵאְו םִיַ֖תאָמ םיִ֥לֵחְר םיִ֑רְׂשֶע םיִׁ֖שָיְתּו םִיַ֔תאָמ םיִּ֣זִע :ויִֽחָא
 תֹ֣נֹתֲא הָ֔רָׂשֲע םיִ֣רָפּו ֙םיִעָּבְרַא תֹו֤רָּפ םיִׁ֑שלְׁש םֶ֖היֵנְבּו תֹו֛קיִניֵֽמ םיִּ֧לַמְּג
ֹּיַו ֹוּ֑דַבְל רֶדֵ֖ע רֶדֵ֥ע ויָ֔דָבֲע־דַיְּב ֙ןֵּתִּיַו :הָֽרָׂשֲע םִ֖רָיְעַו םיִ֔רְׂשֶע  ֙ויָדָבֲע־לֶא רֶמא֤
 יִּ֣כ רֹ֑מאֵל ןֹוׁ֖שאִרָֽה־תֶא וַ֥צְיַו :רֶדֵֽע ןיֵ֥בּו רֶדֵ֖ע ןיֵּ֥ב ּומיִׂ֔שָּת חַוֶ֣רְו יַ֔נָפְל ּו֣רְבִע
 :ךָךיֶֽנָפְל הֶּלֵ֥א יִ֖מְלּו ךְךֵ֔לֵת הָנָ֣אְו ֙הָּתַ֨א־יִמְל רֹ֔מאֵל ֙ךָךְלֵֽאְׁשּו יִ֗חָא וָׂ֣שֵע ֞ךָךְׁשָֽגְפִֽי
 אּו֖ה־םַג הֵּ֥נִהְו וָׂ֑שֵעְל יִ֖נֹדאַֽל הָ֔חּולְׁש ֙אוִה הָ֥חְנִמ בֹ֔קֲעַֽיְל ֣ךָךְּדְבַעְל ָּ֙תְרַמָֽאְו
 יֵ֥רֲחַֽא םיִ֔כְלֹ֣הַה־לָּכ־תֶא םַּ֚ג יִׁ֔שיִלְּׁשַה־תֶא םַּ֚ג יִ֗נֵּׁשַה־תֶא םַּ֣ג וַ֞צְיַו :ּוניֵֽרֲחַֽא
 םַּ֗ג םֶּ֕תְרַמֲאַֽו :ֹוֽתֹא םֶ֖כֲאַֽצֹמְּב וָׂ֔שֵע־לֶא ןּו֣רְּבַדְּת ֙הֶּזַה רָ֤בָּדַּכ רֹ֑מאֵל םיִ֖רָדֲעָֽה
 יָ֔נָפְל תֶכֶ֣לֹהַֽה ֙הָחְנִּמַּב ויָ֗נָפ הָ֣רְּפַכֲא רַ֞מָא־יִּֽכ ּוניֵ֑רֲחַֽא בֹ֖קֲעַֽי ֥ךָךְּדְבַע הֵּ֛נִה
 ןָ֥ל אּו֛הְו ויָ֑נָּפ־לַע הָ֖חְנִּמַה רֹ֥בֲעַּֽתַו :יָֽנָפ אָּׂ֥שִי יַ֖לּוא ויָ֔נָפ הֶ֣אְרֶא ֙ןֵכ־יֵרֲחַֽאְו
־תֶאְו ֙ויָׁשָנ יֵּ֤תְׁש־תֶא חַּ֞קִּיַו אּו֗ה הָלְיַּ֣לַּב ׀ םָק ָּ֣יַו :הֶֽנֲחַּֽמַּֽב אּו֖הַה־הָלְיַּֽלַּב
 םֵ֔חָּקִּ֨יַו :קֹּֽבַי רַ֥בֲעַֽמ תֵ֖א רֹ֕בֲעַּֽי ַֽו ויָ֑דָלְי רָׂ֖שָע דַ֥חַא־תֶאְו ויָ֔תֹחְפִׁש יֵּ֣תְׁש
 ׁ֙שיִא קֵ֥בָאֵּֽיַו ֹוּ֑דַבְל בֹ֖קֲעַֽי רֵ֥תָּוִּיַו :ֹוֽל־רֶׁשֲא־תֶא רֵ֖בֲעַּֽי ַֽו לַחָּ֑נַה־תֶא םֵ֖רִבֲעַּֽי ַֽו
ֹל יִּ֣כ אְרַּ֗יַו :רַחָּֽׁשַה תֹו֥לֲע דַ֖ע ֹוּ֔מִע  ךְךֶר ֶ֣י־ףַּכ ֙עַקֵּ֨תַו ֹו֑כֵרְי־ףַכְּב עַּ֖גִּיַו ֹו֔ל֙ לֹכָי א֤
ֹּיַו :ֹוּֽמִע ֹו֖קְבָֽאֵהְּב בֹ֔קֲעַֽי ֹּיַו רַחָּׁ֑שַה הָ֖לָע יִּ֥כ יִנֵ֔חְּלַׁש רֶמא֣ ֹל ֙רֶמא֨  ֔ךָךֲחֵּֽלַׁשֲא א֣
ֹּיַו :יִנָּֽתְכַרֵּֽב־םִא יִּ֖כ ֹּיַו ךָךֶ֑מְּׁש־הַמ ויָ֖לֵא רֶמא֥ ֹּיַו :בֹֽקֲעַֽי רֶמא֖ ֹל רֶמא֗  ֙בֹקֲעַֽי א֤
 םיִׁ֖שָנֲא־םִעְו םיִ֛הֹלֱא־םִע ָתיִ֧רָׂש־יִּֽכ לֵ֑אָרְׂשִי־םִא יִּ֖כ ֔ךָךְמִׁש ֙דֹוע רֵ֥מָאֵֽי
ֹּיַו בֹ֗קֲעַֽי לַ֣אְׁשִּיַו :לָֽכּוּתַו ֹּיַו ךָךֶ֔מְׁש אָּ֣נ־הָדיִּֽגַה ֙רֶמא֨  לַ֣אְׁשִּת הֶּ֖ז הָּמָ֥ל רֶמא֕
 קִּיַו :םָֽׁש ֹו֖תֹא ךְךֶרָ֥בְיַו יִ֑מְׁשִל  ֙םיִהֹלֱא יִתיִ֤אָר־יִּֽכ לֵ֑איִנְּפ םֹו֖קָּמַה םֵׁ֥ש בֹ֛קֲעַֽי אָ֧רְ
 לֵ֑אּונְּפ־תֶא רַ֖בָע רֶׁ֥שֲאַּֽכ ׁשֶמֶּׁ֔שַה ֹו֣ל־חַרְז ִּֽיַו :יִֽׁשְפַנ לֵ֖צָּנִּתַו םיִ֔נָּפ־לֶא םיִ֣נָּפ
ֹי־ֹאל ןֵּ֡כ־לַע :ֹוֽכֵרְי־לַע ַעֵ֖לֹצ אּו֥הְו  ֙רֶׁשֲא הֶׁ֗שָּנַה דיִּ֣ג־תֶא לֵ֜אָרְׂשִי־יֵֽנְב ּו֨לְכאֽ



 אָּׂ֨שִּיַו :הֶֽׁשָּנַה דיִ֖גְּב בֹ֔קֲעַֽי ךְךֶר ֶ֣י־ףַכְּב ֙עַגָנ יִּ֤כ הֶּ֑זַה םֹוּ֣יַה דַ֖ע ךְךֵ֔רָּיַה ףַּ֣כ־לַע
־תֶא ץַחַּ֣יַו ׁשיִ֑א תֹו֖אֵמ עַּ֥בְרַא ֹוּ֕מִעְו אָּ֔ב וָׂ֣שֵע הֵּ֣נִהְו ֙אְרַּיַו ויָ֗ניֵע בֹ֜קֲעַֽי
 תֹו֛חָפְּׁשַה־תֶא םֶׂשָּ֧יַו :תֹוֽחָפְּׁשַה יֵּ֥תְׁש לַ֖עְו לֵ֔חָר־לַעְו ֙הָאֵל־לַע םיִ֗דָלְיַה
 ףֵ֖סֹוי־תֶאְו לֵ֥חָר־תֶאְו םיִ֔נֹרֲחַֽא ָ֙היֶ֨דָליִֽו הָ֤אֵל־תֶאְו הָ֑נֹׁשאִֽר ןֶ֖היֵדְלַי־תֶאְו
־דַע ֹוּ֖תְׁשִּג־דַע םיִ֔מָעְּפ עַבֶׁ֣ש ֙הָצְרַ֨א ּוחַּ֤תְׁשִּיַו םֶ֑היֵנְפִל רַ֣בָע אּו֖הְו :םיִֽנֹרֲחַֽא
 ּוהֵ֑קָּׁשִּיַו ]ויָ֖ראָּוַצ[ וָ֖ראָּוַצ־לַע לֹּ֥פִּיַו ּוהֵ֔קְּבַחְי ַֽו ֹ֙ותאָרְקִל וָׂ֤שֵע ץָרָּ֨יַו :ויִֽחָא
ֹּיַו םיִ֔דָלְיַה־תֶאְו ֙םיִׁשָּנַה־תֶא אְר ַּ֤יַו ויָ֗ניֵע־תֶא אָּׂ֣שִּיַו :ּוּֽכְבִּיַו  הֶּלֵ֣א־יִמ רֶמא֖
 הָּנֵ֥ה תֹו֛חָפְּׁשַה ָ◌	ןְׁשַּ֧גִּתַו :ךָךֶּֽדְבַע־תֶא םיִ֖הֹלֱא ן ַ֥נָח־רֶׁשֲא םיִ֕דָלְיַה רַ֕מֹאּיַו ךְךָּ֑ל
 ףֵ֛סֹוי ׁשַּ֥גִנ רַ֗חַאְו ּו֑וֲחַּֽתְׁשִּֽיַו ָהיֶ֖דָליִֽו הָ֛אֵל־םַּג ׁשַּ֧גִּתַו :ָ◌	ןיֶֽוֲחַּֽתְׁשִּֽתַו ןֶ֖היֵדְלַיְו
ֹּיַו :ּוֽוֲחַּֽתְׁשִּֽיַו לֵ֖חָרְו ֹּיַו יִּתְׁשָ֑גָּפ רֶׁ֣שֲא הֶּ֖זַה הֶ֥נֲחַּֽמַה־לָּכ ֛ךָךְל יִ֥מ רֶמא֕  רֶמא֕
ֹּיַו :יִֽנֹדֲא יֵ֥ניֵעְּב ןֵ֖ח־ֹאצְמִל  :ךְךָֽל־רֶׁשֲא ֖ךָךְל יִ֥הְי יִ֕חָא בָ֑ר יִ֣ל־ׁשֶי וָׂ֖שֵע רֶמא֥
ֹּיַו  יִּ֣כ יִ֑דָּיִמ יִ֖תָחְנִמ ָּ֥תְחַקָֽלְו ךָךיֶ֔ניֵעְּב ֙ןֵח יִתאָ֤צָמ אָ֨נ־םִא ֙אָנ־לַא בֹ֗קֲעַֽי רֶמא֣
 רֶׁ֣שֲא ֙יִתָכְרִּב־תֶא אָ֤נ־חַק :יִנֵֽצְרִּתַו םיִ֖הֹלֱא יֵ֥נְּפ תֹ֛אְרִּכ ךָךיֶ֗נָפ יִתיִ֣אָר ןֵּ֞כ־לַע
ֹּיַו :חָּֽקִּיַו ֹוּ֖ב־רַצְפִּֽיַו לֹ֑כ־יִל־ׁשֶי יִ֣כְו םיִ֖הֹלֱא יִנַּ֥נַח־יִּֽכ ךְךָ֔ל תאָ֣בֻה  הָ֣עְסִנ רֶמא֖
ֹּיַו :ךָךֶּֽדְגֶנְל הָ֖כְלֵאְו הָכֵ֑לֵנְו ֹּצַהְו םיִּ֔כַר םיִ֣דָלְיַה־יִּֽכ ַ֙עֵ֨דֹי יִ֤נֹדֲא ויָ֗לֵא רֶמא֣  ןא֥
ֹּצַה־לָּכ ּותֵ֖מָו דָ֔חֶא םֹו֣י ֙םּוקָפְדּו יָ֑לָע תֹו֣לָע רָ֖קָּבַהְו  יֵ֣נְפִל יִ֖נֹדֲא אָ֥נ־רָבֲעַי :ןאֽ
 דַ֛ע םיִ֔דָלְיַה לֶגֶ֣רְלּו ֙יַנָפְל־רֶׁשֲא הָ֤כאָלְּמַה לֶגֶ֨רְל יִּ֗טִאְל הָ֣לֲהַֽנְתֶא יִ֞נֲאַו ֹוּ֑דְבַע
ֹבָא־רֶׁשֲא ֹּיַו :הָריִֽעֵׂש יִ֖נֹדֲא־לֶא א֥  רֶׁ֣שֲא םָ֖עָה־ןִמ ֔ךָךְּמִע אָּ֣נ־הָגיִּֽצַא וָׂ֔שֵע רֶמא֣
ֹּיַו יִּ֑תִא  ֹוּ֖כְרַדְל וָׂ֛שֵע אּו֥הַה םֹוּ֨יַּב ֩בָׁשrָּיַו :יִֽנֹדֲא יֵ֥ניֵעְּב ןֵ֖ח־אָצְמֶא הֶּ֔ז הָּמָ֣ל ֙רֶמא֨
 ק ןֵּ֛כ־לַע תֹּ֔כֻס הָׂ֣שָע ּ֙והֵ֨נְקִמְלּו תִיָּ֑ב ֹו֖ל ןֶבִּ֥יַו הָתֹּ֔כֻס עַ֣סָנ ֙בֹקֲעַֽיְו :הָריִֽעֵׂש  אָ֥רָ
 ֹו֖אֹבְּב ןַעַ֔נְּכ ץֶרֶ֣אְּב ֙רֶׁשֲא םֶ֗כְׁש ריִ֣ע םֵ֜לָׁש בֹ֨קֲעַֽי ֹ֩אבָּיַו :תֹוּֽכֻס םֹו֖קָּמַה־םֵׁש
 ֙םָׁש־הָטָֽנ רֶׁ֤שֲא הֶ֗דָּׂשַה תַ֣קְלֶח־תֶא ןֶקִּ֜יַו :ריִֽעָה יֵ֥נְּפ־תֶא ןַחִּ֖יַו םָ֑רֲא ןַּ֣דַּפִמ
־אָרְקִּ֨יַו ַחֵּ֑בְזִמ םָׁ֖ש־בֶּצַּיַו :הָֽטיִׂשְק הָ֖אֵמְּב םֶ֑כְׁש יִ֣בֲא רֹו֖מֲח־יֵֽנְּב דַּ֥יִמ ֹו֔לֳהָא
 תֹו֖אְרִל בֹ֑קֲעַֽיְל הָ֖דְלָֽי רֶׁ֥שֲא הָ֔אֵל־תַּב ֙הָניִד אֵ֤צֵּתַו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥הֹלֱא לֵ֖א ֹו֔ל
 ּהָ֛תֹא חַּ֥קִּיַו ץֶרָ֑אָה איִׂ֣שְנ יִּ֖וִחַֽה רֹו֛מֲח־ןֶּב םֶ֧כְׁש ּהָ֜תֹא אְרַּ֨יַו :ץֶרָֽאָה תֹו֥נְבִּב
 ָ֔רֲעַּֽנַֽה־תֶא ֙בַהֱאֶּֽי ַֽו בֹ֑קֲעַֽי־תַּב הָ֖ניִדְּב ֹוׁ֔שְפַנ קַּ֣בְדִּתַו :ָהֶּֽנַעְיַו ּהָ֖תֹא בַּ֥כְׁשִּיַו



ֹּיַו :ָֽרֲעַּֽנַֽה בֵ֥ל־לַע רֵּ֖בַדְיַו ־תֶא יִ֛ל־חַק רֹ֑מאֵל ויִ֖בָא רֹו֥מֲח־לֶא םֶ֔כְׁש רֶמא֣
ֹּזַה הָּ֥דְלַּיַה  ּו֥יָה ויָ֛נָבּו ֹוּ֔תִב הָ֣ניִּד־תֶא ֙אֵּמִט יִּ֤כ עַ֗מָׁש בֹ֣קֲעַֽיְו :הָּֽׁשִאְל תא֖
 קִמ־תֶא ־לֶא םֶ֖כְׁש־יִֽבֲא רֹו֥מֲח אֵ֛צֵּיַו :םָֽאֹּב־דַע בֹ֖קֲעַֽי ׁשִ֥רֱחֶֽהְו הֶ֑דָּׂשַּב ּוהֵ֖נְ
 םיִׁ֔שָנֲאָֽה ּ֙ובְּצַעְתִּֽיַו םָ֔עְמָׁשְּכ ֙הֶדָּׂשַה־ןִמ ּואָּ֤ב בֹ֗קֲעַֽי יֵ֣נְבּו :ֹוּֽתִא רֵּ֖בַדְל בֹ֑קֲעַֽי
ֹל ןֵ֖כְו בֹ֔קֲעַֽי־תַּֽב־תֶא ֙בַּכְׁשִל לֵ֗אָרְׂשִיְב הָׂ֣שָע הָ֞לָבְנ יִּ֣כ דֹ֑אְמ םֶ֖הָל רַחִּ֥יַו  א֥
 אָ֥נ ּו֨נְּת םֶ֔כְּתִבְּב ֹ֙וׁשְפַנ הָ֤קְׁשָֽח יִ֗נְּב םֶ֣כְׁש רֹ֑מאֵל םָּ֣תִא רֹו֖מֲח רֵּ֥בַדְיַו :הֶֽׂשָעֵֽי
 ּו֥חְקִּת ּוניֵ֖תֹנְּב־תֶאְו ּונָ֔ל־ּונְּתִּת ֙םֶכיֵתֹֽנְּב ּונָ֑תֹא ּו֖נְּתַחְתִֽהְו :הָּֽׁשִאְל ֹו֖ל ּהָ֛תֹא
 :ּהָּֽב ּו֖זֲחָֽאֵהְו ָהּו֔רָחְסּו ּ֙ובְׁש םֶ֔כיֵנְפִל הֶ֣יְהִּת ֙ץֶרָ֨אָהְו ּובֵׁ֑שֵּת ּונָּ֖תִאְו :םֶֽכָל
ֹּיַו  ּו֛רְמֹאּת רֶׁ֥שֲאַֽו םֶ֑כיֵניֵֽעְּב ןֵ֖ח־אָצְמֶא ָהיֶ֔חַא־לֶאְו ָהיִ֣בָא־לֶא ֙םֶכְׁש רֶמא֤
ֹּת רֶׁ֥שֲאַּֽכ הָ֔נְּתֶ֨אְו ןָּ֔תַמּו רַהֹ֣מ ֙דֹאְמ יַ֤לָע ּוּ֨בְרַה :ןֵּֽתֶא יַ֖לֵא ־ּונְתּו יָ֑לֵא ּו֖רְמאֽ
 ויִ֛בָא רֹו֥מֲח־תֶאְו םֶ֨כְׁש־תֶא בֹ֜קֲעַֽי־יֵנְב ּו֨נֲעַּֽיַו :הָּֽׁשִאְל ָ֖רֲעַּֽנַֽה־תֶא יִ֥ל
ֹּיַו :םָֽתֹחֲא הָ֥ניִּד תֵ֖א אֵּ֔מִט רֶׁ֣שֲא ּורֵּ֑בַדְיַו הָ֖מְרִמְּב ֹל םֶ֗היֵלֲא ּו֣רְמאֽ ֙ לַכּונ א֤
 הָּ֥פְרֶח־יִּֽכ הָ֑לְרָע ֹו֣ל־רֶׁשֲא ׁשיִ֖אְל ּונֵ֔תֹחֲא־תֶא ֙תֵתָל הֶּ֔זַה רָ֣בָּדַה ֙תֹוׂשֲעַֽל
ֹזְּב־ךְךַא :ּונָֽל אוִ֖ה  ּוּנַ֤תָנְו :רָֽכָז־לָּכ םֶ֖כָל לֹּ֥מִהְל ּונֹ֔מָכ ּו֣יְהִּת םִ֚א םֶ֑כָל תֹו֣אֵנ תא֖
 :דָֽחֶא םַ֥עְל ּוניִ֖יָהְו םֶ֔כְּתִא ּונְבַׁ֣שָיְו ּונָ֑ל־חַּֽק ִֽנ םֶ֖כיֵתֹֽנְּב־תֶאְו םֶ֔כָל ּ֙וניֵ֨תֹנְּב־תֶא
ֹל־םִאְו  ּו֥בְטיִּֽיַו :ּונְכָֽלָהְו ּונֵּ֖תִּב־תֶא ּונְחַ֥קָלְו לֹוּ֑מִהְל ּוניֵ֖לֵא ּו֛עְמְׁשִת א֧
ֹלְו :רֹוֽמֲח־ןֶּב םֶ֥כְׁש יֵ֖ניֵעְבּו רֹו֑מֲח יֵ֣ניֵעְּב םֶ֖היֵרְבִד  תֹוׂ֣שֲעַל ֙רַעַּ֨נַה רַ֤חֵא־אֽ
ֹבָּיַו :ויִֽבָא תיֵּ֥ב לֹּ֖כִמ דָּ֔בְכִנ אּו֣הְו בֹ֑קֲעַֽי־תַֽבְּב ץֵ֖פָח יִּ֥כ רָ֔בָּדַה  םֶ֥כְׁשּו רֹו֛מֲח א֥
 הֶּלֵ֜אָה םיִׁ֨שָנֲאָֽה :רֹֽמאֵל םָ֖ריִע יֵׁ֥שְנַא־לֶא ּו֛רְּבַדְי ַֽו םָ֑ריִע רַעַׁ֣ש־לֶא ֹו֖נְּב
 םִיַ֖דָי־תַבֲחַֽר הֵּ֥נִה ץֶרָ֛אָהְו ּהָ֔תֹא ּו֣רֲחְסִיְו ֙ץֶרָ֨אָב ּו֤בְׁשֵֽיְו ּונָּ֗תִא םֵ֣ה םיִ֧מֵלְֽׁש
ֹזְּ֠ב־ךְךַא :םֶֽהָל ןֵּ֥תִנ ּוניֵ֖תֹנְּב־תֶאְו םיִׁ֔שָנְל ּונָ֣ל־חַּֽק ִֽנ ֙םָתֹנְּב־תֶא םֶ֑היֵנְפִל pתא 
 רָ֔כָז־לָּכ ּ֙ונָ֨ל לֹוּ֥מִהְּב דָ֑חֶא םַ֣עְל תֹו֖יְהִֽל ּונָּ֔תִא תֶבֶׁ֣שָל ֙םיִׁשָנֲאָֽה ּונָ֤ל ּותֹ֨אֵי
 הָתֹו֣אֵנ ךְךַ֚א םֵ֑ה ּונָ֖ל אֹו֥לֲה םָּ֔תְמֶהְּב־לָכְו ֙םָנָיְנִקְו םֶ֤הֵנְקִמ :םיִֽלֹּמִנ םֵ֥ה רֶׁ֖שֲאַּֽכ
 ֹו֑ריִע רַעַׁ֣ש יֵ֖אְצֹֽי־לָּכ ֹו֔נְּב םֶ֣כְׁש־לֶאְו ֙רֹומֲח־לֶא ּו֤עְמְׁשִּיַו :ּונָּֽתִא ּו֖בְׁשֵֽיְו םֶ֔הָל
 םיִ֗בֲאֹּֽכ םָ֣תֹויְהִּֽב יִׁ֜שיִלְּׁשַה םֹוּ֨יַב ֩יִהְיַו :ֹוֽריִע רַעַׁ֥ש יֵ֖אְצֹֽי־לָּכ רָ֔כָז־לָּכ ּ֙ולֹּ֨מִּיַו
 ריִ֖עָה־לַע ּואֹ֥בָּיַו ֹוּ֔בְרַח ׁשיִ֣א ֙הָניִד יֵ֤חֲא יִ֜וֵלְו ןֹו֨עְמִׁש בpֹקֲעַֽ֠י־יֵנְב־יֵֽנְׁש ּו֣חְקִּיַו



 ּו֧חְקִּיַו בֶרָ֑ח־יִפְל ּו֖גְרָֽה ֹו֔נְּב םֶ֣כְׁש־תֶאְו ֙רֹומֲח־תֶאְו :רָֽכָז־לָּכ ּו֖גְרַהַּֽיַו חַטֶּ֑ב
 ריִ֑עָה ּוּזֹ֖בָּיַו םיִ֔לָלֲחַ֣ה־לַע ּואָּ֚ב בֹ֗קֲעַֽי יֵ֣נְּב :ּואֵֽצֵּיַו םֶ֖כְׁש תיֵּ֥בִמ הָ֛ניִּד־תֶא
 קְּב־תֶאְו םָ֥נֹאצ־תֶא :םָֽתֹוחֲא ּו֖אְּמִט רֶׁ֥שֲא ־רֶׁשֲא תֵ֧אְו םֶ֑היֵרֹֽמֲח־תֶאְו םָ֖רָ
־תֶאְו ֙םָּפַט־לָּכ־תֶאְו םָ֤ליֵח־לָּכ־תֶאְו :ּוחָֽקָל הֶ֖דָּׂשַּב רֶׁ֥שֲא־תֶאְו ריִ֛עָּב
ֹּיַו :תִיָּֽבַּב רֶׁ֥שֲא־לָּכ תֵ֖אְו ּוּזֹ֑בָּיַו ּו֖בָׁש םֶ֔היֵׁשְנ ־לֶאְו ןֹו֣עְמִׁש־לֶא בֹ֜קֲעַֽי רֶמא֨
 רָּ֔פְסִמ יֵ֣תְמ ֙יִנֲאַֽו יִּ֑זִרְּפַבּו יִ֖נֲעַֽנְּכַּֽב ץֶרָ֔אָה בֵׁ֣שיְּב ֙יִנֵׁ֨שיִאְבַהְל ֒יִתֹא םֶּ֣תְרַכֲע ֘יִוֵל
־תֶא הֶׂ֖שֲעַֽי הָ֕נֹוזְכַֽה ּו֑רְמֹאּיַֽו :יִֽתיֵבּו יִ֥נֲא יִּ֖תְדַמְׁשִנְו יִנּוּ֔כִהְו ֙יַלָע ּו֤פְסֶאֶֽנְו
ֹּיַו :ּונֵֽתֹוחֲא ־הֵׂשֲעַֽו םָׁ֑ש־בֶׁשְו לֵ֖א־תיֵב הֵ֥לֲע םּו֛ק בֹ֔קֲעַֽי־לֶֽא ֙םיִהֹלֱא רֶמא֤
ֹּיַו :ךָךיִֽחָא וָׂ֥שֵע יֵ֖נְּפִמ ֔ךָךֲחְרָ֨בְּב ךָךיֶ֔לֵא הֶ֣אְרִּנַה֙ לֵאָל ַחֵּ֔בְזִמ םָׁ֣ש ־לֶא ֙בֹקֲעַֽי רֶמא֤
 ּו֔רֲהַּֽטִֽהְו םֶ֔כֲכֹֽתְּב רֶׁ֣שֲא ֙רָכֵּנַה יֵ֤הֹלֱא־תֶא ּורִ֜סָה ֹוּ֑מִע רֶׁ֣שֲא־לָּכ לֶ֖אְו ֹו֔תיֵּב
 לֵ֞אָל ַחֵּ֗בְזִמ םָּׁ֣ש־הֶׂשֱעֶֽאְו לֵ֑א־תיֵּב הֶ֖לֲעַֽנְו הָמּו֥קָנְו :םֶֽכיֵתֹֽלְמִׂש ּופיִ֖לֲחַֽהְו
 בֹ֗קֲעַֽי־לֶֽא ּו֣נְּתִּיַו :יִּתְכָֽלָה רֶׁ֥שֲא ךְךֶרֶּ֖דַּב יִ֔דָּמִע ֙יִהְי ַֽו יִ֔תָרָֽצ םֹו֣יְּב ֙יִתֹא הֶ֤נֹעָֽה
 ֙םָתֹא ןֹ֤מְטִּיַו םֶ֑היֵנְזָאְּב רֶׁ֣שֲא םיִ֖מָזְּנַה־תֶאְו םָ֔דָיְּב רֶׁ֣שֲא ֙רָכֵּנַה יֵ֤הֹלֱא־לָּכ תֵ֣א
 ֙םיִרָעֶֽה־לַע םיִ֗הֹלֱא תַּ֣תִח ׀ יִ֣הְיַו ּועָּ֑סִּיַו :םֶֽכְׁש־םִע רֶׁ֥שֲא הָ֖לֵאָֽה תַחַּ֥ת בֹ֔קֲעַֽי
ֹלְו םֶ֔היֵתֹו֣ביִבְס ֙רֶׁשֲא ֹבָּיַו :בֹֽקֲעַֽי יֵ֥נְּב יֵ֖רֲחַֽא ּו֔פְדָֽר א֣  ֙רֶׁשֲא הָזּו֗ל בֹ֜קֲעַֽי א֨
 ַחֵּ֔בְזִמ ֙םָׁש ןֶבִּ֤יַו :ֹוּֽמִע־רֶׁשֲא םָ֥עָה־לָכְו אּו֖ה לֵ֑א־תיֵּב אוִ֖ה ןַעַ֔נְּכ ץֶרֶ֣אְּב
 :ויִֽחָא יֵ֥נְּפִמ ֹו֖חְרָבְּב םיִ֔הֹלֱאָֽה ֙ויָלֵא ּו֤לְגִנ םָׁ֗ש יִּ֣כ לֵ֑א־תיֵּב לֵ֖א םֹו֔קָּמַל ֙אָרְקִּיַו
 קִּיַו ןֹוּ֑לַאָֽה תַחַּ֣ת לֵ֖א־תיֵבְל תַחַּ֥תִמ רֵ֛בָּקִּתַו הָ֔קְבִר תֶק ֶ֣ניֵמ ֙הָרֹבְּד תָמָּ֤תַו  אָ֥רְ

 ךְךֶרָ֖בְיַו םָ֑רֲא ןַּ֣דַּפִמ ֹו֖אֹבְּב דֹו֔ע ֙בֹקֲעַֽי־לֶא םיִ֤הֹלֱא אָ֨רֵּיַו :תּוֽכָּב ןֹוּ֥לַא ֹו֖מְׁש
ֹּיַו :ֹוֽתֹא ֹל בֹ֑קֲעַֽי ֣ךָךְמִׁש םיִ֖הֹלֱא ֹו֥ל־רֶמאֽ ־םִא יִּ֤כ בֹ֗קֲעַֽי דֹו֜ע ֙ךָךְמִׁש ֩אֵרָּקִי־אֽ
 קִּיַו ךָךֶ֔מְׁש הֶ֣יְהִי֙ לֵאָרְׂשִי ֹּיַו :לֵֽאָרְׂשִי ֹו֖מְׁש־תֶא אָ֥רְ rלֵ֤א יִ֨נֲא םיִ֜הֹלֱא ֹו֨ל ֩רֶמא 

־תֶאְו :ּואֵֽצֵי ךָךיֶ֥צָלֲחֵֽמ םיִ֖כָלְמּו ָּךֶּ֑מִמ הֶ֣יְהִי םִ֖יֹוּג לַ֥הְקּו יֹוּ֛ג הֵ֔בְרּו הֵ֣רְּפ ֙יַּדַׁש
 ןֵּ֥תֶא ךָךיֶ֖רֲחַֽא ֥ךָךֲעְרַזְלּו הָּנֶ֑נְּתֶא ֣ךָךְל קָ֖חְצִיְלּו םָ֥הָרְבַאְל יִּתַ֛תָנ רֶׁ֥שֲא ץֶרָ֗אָה
 בֹ֜קֲעַֽי בֵּ֨צַּיַו :ֹוּֽתִא רֶּ֥בִּד־רֶׁשֲא םֹו֖קָּמַּב םיִ֑הֹלֱא ויָ֖לָעֵֽמ לַעַּ֥יַו :ץֶרָֽאָה־תֶא
 ָהיֶ֖לָע קֹ֥צִּיַו ךְךֶסֶ֔נ ָ֙היֶ֨לָע ךְךֵּ֤סַּיַו ןֶבָ֑א תֶבֶּ֣צַמ ֹוּ֖תִא רֶּ֥בִּד־רֶׁשֲא םֹו֛קָּמַּב הָ֗בֵּצַמ
־תיֵּב םיִ֖הֹלֱא םָׁ֛ש ֹוּ֥תִא רֶּ֨בִּד ֩רֶׁשֲא םֹו֗קָּמַה םֵׁ֣ש־תֶא בֹ֜קֲעַֽי אָ֨רְקִּיַו :ןֶמָֽׁש



 לֵ֖חָר דֶלֵּ֥תַו הָתָ֑רְפֶא אֹו֣בָל ץֶרָ֖אָה־תַרְבִּכ דֹו֥ע־יִהְי ַֽו לֵ֔א תיֵּ֣בִמ ּ֙ועְסִּיַו :לֵֽא
ֹּתַו ּהָּ֑תְדִלְּב ּהָ֖תֹׁשְקַהְב יִ֥הְיַו :ּהָּֽתְדִלְּב ׁשַ֥קְּתַו  יִ֔אְריִּ֣ת־לַא ֙תֶדֶּ֨לַיְמַֽה ּהָ֤ל רֶמא֨
 קִּתַו הָתֵ֔מ יִּ֣כ ּ֙הָׁשְפַנ תאֵ֤צְּב יִ֞הְיַו :ןֵּֽב ךְךָ֖ל הֶ֥ז־םַג־יִּֽכ  ויִ֖בָאְו יִ֑נֹוא־ןֶּב ֹו֖מְׁש אָ֥רְ
 בֵּ֧צַּיַו :םֶחָֽל תיֵּ֥ב אוִ֖ה הָתָ֔רְפֶא ךְךֶרֶ֣דְּב ֙רֵבָּקִּתַו לֵ֑חָר תָמָּ֖תַו :ןיִֽמָיְנִב ֹו֥ל־אָרָֽק
 לֵ֑אָרְׂשִי עַּ֖סִּיַו :םֹוּֽיַה־דַע לֵ֖חָר־תַרֻֽבְק תֶבֶּ֥צַמ אוִ֛ה ּהָ֑תָרֻֽבְק־לַע הָ֖בֵּצַמ בֹ֛קֲעַֽי
 ךְךֶלֵּ֣יַו אוִ֔הַה ץֶרָ֣אָּב֙ לֵאָרְׂשִי ןֹּ֤כְׁשִּב יִ֗הְיַו :רֶדֵֽע־לַּדְגִמְל הָאְלָ֖הֵמ הֹ֔לֳהָֽא טֵּ֣יַו
 בֹ֖קֲעַֽי־יֵנְב ּו֥יְהִּיַו לֵֽ֑אָרְׂשִי עַ֖מְׁשִּיַו ויִ֑֔בָא ׁשֶגֶ֣ליִּפ ֙הָ֖הְלִּב־תֶא ֙בַּ֕כְׁשִּיַו ןֵ֔בּואְר
 רָ֖כׂשָּׂשִיְו הָ֔דּוהיִֽו יִ֣וֵלְו ֙ןֹועְמִׁשְו ןֵ֑בּואְר בֹ֖קֲעַֽי רֹו֥כְּב הָ֔אֵל יֵ֣נְּב :רָֽׂשָע םיֵ֥נְׁש
 יֵ֥נְבּו :יִֽלָּתְפַנְו ןָּ֖ד לֵ֔חָר תַ֣חְפִׁש ֙הָהְלִב יֵ֤נְבּו :ןִֽמָיְנִבּו ףֵ֖סֹוי לֵ֔חָר יֵ֣נְּב :ןּוֽלֻבְזּו
 :םָֽרֲא ןַּ֥דַפְּב ֹו֖ל־דַּלֻי רֶׁ֥שֲא בֹ֔קֲעַֽי יֵ֣נְּב הֶּלֵ֚א רֵׁ֑שָאְו דָּ֣ג הָ֖אֵל תַ֥חְפִׁש הָּ֛פְלִז
ֹבָּיַו ־רָּג־רֶׁשֲא ןֹו֔רְבֶח אוִ֣ה עַּ֑בְרַאָֽה תַ֣יְרִק אֵ֖רְמַמ ויִ֔בָא קָ֣חְצִי־לֶא ֙בֹקֲעַֽי א֤

 קָ֤חְצִי עַ֨וְגִּיַו :הָֽנָׁש םיִ֥נֹמְׁשּו הָ֖נָׁש תַ֥אְמ קָ֑חְצִי יֵ֣מְי ּו֖יְהִּֽיַו :קָֽחְצִיְו םָ֖הָרְבַא םָׁ֥ש
 :ויָֽנָּב בֹ֖קֲעַֽיְו וָׂ֥שֵע ֹו֔תֹא ּו֣רְּבְקִּיַו םיִ֑מָי עַ֣בְׂשּו ןֵ֖קָז ויָּ֔מַע־לֶא ףֶסָ֣אֵּיַו ֙תָמָּ֨יַו
־תֶא ןַעָ֑נְּכ תֹו֣נְּבִמ ויָׁ֖שָנ־תֶא חַ֥קָל וָׂ֛שֵע :םֹוֽדֱא אּו֥ה וָׂ֖שֵע תֹו֥דְלֹּֽת הֶּלֵ֛אְו
־תֶאְו :יִּֽוִחַֽה ןֹו֖עְבִצ־תַּב הָ֔נֲע־תַּב ֙הָמָביִֽלֳהָא־תֶאְו יִּ֔תִחַֽה ֙ןֹוליֵא־תַּב הָ֗דָע
 תַ֔מְׂשָ֣בּו זָ֑פיִלֱא־תֶא וָׂ֖שֵעְל הָ֛דָע דֶלֵּ֧תַו :תֹוֽיָבְנ תֹו֥חֲא לאֵ֖עָמְׁשִי־תַּב תַ֥מְׂשָּב
־תֶאְו םָ֖לְעַי־תֶאְו ]ׁשּו֥עְי[ ׁשּי֥עְי־תֶא הָ֔דְלָֽי ֙הָמָביִֽלֳהָאְו :לֵֽאּועְר־תֶא הָ֖דְלָי
־תֶאְו ויpָׁשָ֠נ־תֶא וָׂ֡שֵע חַּ֣קִּיַו :ןַעָֽנְּכ ץֶרֶ֥אְּב ֹו֖ל־ּודְּלֻי רֶׁ֥שֲא וָׂ֔שֵע יֵ֣נְּב הֶּלֵ֚א חַרֹ֑ק
 קִמ־תֶאְו ֹ֒ותיֵּב תֹוׁ֣שְפַנ־לָּכ־תֶאְו ֘ויָתֹנְּב־תֶאְו ויָ֣נָּב  ֹוּ֗תְמֶהְּב־לָּכ־תֶאְו ּוהֵ֣נְ
 :ויִֽחָא בֹ֥קֲעַֽי יֵ֖נְּפִמ ץֶרֶ֔א־לֶא ךְךֶלֵּ֣יַו ןַעָ֑נְּכ ץֶרֶ֣אְּב ׁשַ֖כָר רֶׁ֥שֲא ֹו֔נָיְנִק־לָּכ ֙תֵאְו
ֹלְו וָּ֑דְחַי תֶבֶּׁ֣שִמ בָ֖ר םָׁ֛שּוכְר הָ֧יָה־יִּֽכ  םָ֔תֹא תאֵׂ֣שָל ֙םֶהיֵרּוֽגְמ ץֶרֶ֤א הָ֜לְכָֽי א֨
 וָׂ֖שֵע תֹו֥דְלֹּת הֶּלֵ֛אְו :םֹוֽדֱא אּו֥ה וָׂ֖שֵע ריִ֔עֵׂש רַ֣הְּב ֙וָׂשֵע בֶׁשֵּ֤יַו :םֶֽהיֵנְקִמ יֵ֖נְּפִמ
 וָׂ֔שֵע תֶׁשֵ֣א ֙הָדָע־ןֶּב זַ֗פיִלֱא וָׂ֑שֵע־יֵֽנְּב תֹו֣מְׁש הֶּלֵ֖א :ריִֽעֵׂש רַ֖הְּב םֹו֑דֱא יִ֣בֲא
 םָּ֖תְעַגְו ֹו֥פְצ רָ֔מֹוא ןָ֣מיֵּת זָ֑פיִלֱא יֵ֣נְּב ּו֖יְהִּֽיַו :וָֽׂשֵע תֶׁשֵ֥א תַ֖מְׂשָּב־ןֶּב לֵ֕אּועְר
 קּו  קֵ֑לָמֲע־תֶא זַ֖פיִלֱאֶל דֶלֵּ֥תַו וָׂ֔שֵע־ןֶּב ֙זַפיִלֱאֶֽל ׁשֶגֶ֗ליִפ הָ֣תְיָה ׀ עַ֣נְמִתְו :זַֽנְ
 הֶּלֵ֣א הָּ֑זִמּו הָּ֣מַׁש חַר ֶ֖זָו תַחַ֥נ לֵ֔אּועְר יֵ֣נְּב ֙הֶּלֵ֨אְו :וָֽׂשֵע תֶׁשֵ֥א הָ֖דָע יֵ֥נְּב הֶּלֵ֕א



 ןֹו֖עְבִצ־תַּב הָ֛נֲע־תַב הָ֧מָביִלֳהָא יֵ֨נְּב ּו֗יָה הֶּלֵ֣אְו :וָֽׂשֵע תֶׁשֵ֥א תַ֖מְׂשָב יֵ֥נְּב ּו֔יָה
 הֶּלֵ֖א :חַרֹֽק־תֶאְו םָ֖לְעַי־תֶאְו ]ׁשּו֥עְי[ ׁשי֥עְי־תֶא וָׂ֔שֵעְל דֶלֵּ֣תַו וָׂ֑שֵע תֶׁשֵ֣א
 ֹו֖פְצ ףּוּ֥לַא רָ֔מֹוא ףּוּ֣לַא ֙ןָמיֵּת ףּוּ֤לַא וָׂ֔שֵע רֹו֣כְּב ֙זַפיִלֱא יֵ֤נְּב וָׂ֑שֵע־יֵֽנְב יֵ֣פּוּלַא
 ק ףּוּ֥לַא  ץֶרֶ֣אְּב ֙זַפיִלֱא יֵ֤פּוּלַא הֶּלֵ֣א קֵ֑לָמֲע ףּוּ֣לַא םָּ֖תְעַּג ףּוּ֥לַא חַרֹ֛ק־ףּוּלַא :זַֽנְ
 חַרֶ֔ז ףּוּ֣לַא ֙תַחַ֨נ ףּוּ֥לַא וָׂ֔שֵע־ןֶּב֙ לֵאּועְר יֵ֤נְּב הֶּלֵ֗אְו :הָֽדָע יֵ֥נְּב הֶּלֵ֖א םֹו֔דֱא
 תַ֖מְׂשָב יֵ֥נְּב הֶּלֵ֕א םֹו֔דֱא ץֶרֶ֣אְּב֙ לֵאּועְר יֵ֤פּוּלַא הֶּלֵ֣א הָּ֑זִמ ףּוּ֣לַא הָּ֖מַׁש ףּוּ֥לַא
 ףּוּ֣לַא םָ֖לְעַי ףּוּ֥לַא ׁשּו֛עְי ףּוּ֥לַא וָׂ֔שֵע תֶׁשֵ֣א ֙הָמָביִֽלֳהָֽא יֵ֤נְּב הֶּלֵ֗אְו :וָֽׂשֵע תֶׁשֵ֥א
 הֶּלֵ֥אְו וָׂ֛שֵע־יֵֽנְב הֶּלֵ֧א :וָֽׂשֵע תֶׁשֵ֥א הָ֖נֲע־תַּב הָ֛מָביִֽלֳהָֽא יֵ֞פּוּלַא הֶּלֵ֣א חַרֹ֑ק
 לָ֖בֹוׁשְו ןָ֥טֹול ץֶרָ֑אָה יֵ֖בְׁשֽי יִ֔רֹחַֽה ֙ריִעֵׂש־יֵֽנְב הֶּלֵ֤א :םֹוֽדֱא אּו֥ה םֶ֖היֵפּוּלַא
 ץֶרֶ֥אְּב ריִ֖עֵׂש יֵ֥נְּב יִ֛רֹחַה יֵ֧פּוּלַא הֶּלֵ֣א ןָׁ֑שיִדְו רֶצֵ֖אְו ןֹוׁ֥שִדְו :הָֽנֲעַֽו ןֹו֥עְבִצְו
 לָ֔בֹוׁש יֵ֣נְּב ֙הֶּלֵ֨אְו :עָֽנְמִּת ןָ֖טֹול תֹו֥חֲאַו םָ֑מיֵהְו יִ֣רֹח ןָ֖טֹול־יֵנְב ּו֥יְהִּיַו :םֹוֽדֱא
 הָ֗נֲע אּו֣ה הָ֑נֲעַו הָּ֣יַאְו ןֹו֖עְבִצ־יֵֽנְב הֶּלֵ֥אְו :םָֽנֹואְו ֹו֖פְׁש לָ֑ביֵעְו תַחַ֖נָמּו ן ָ֥וְלַע
 הֶּלֵ֥אְו :ויִֽבָא ןֹו֥עְבִצְל םיִ֖רֹמֲחַה־תֶא ֹו֥תֹעְרִּב רָּ֔בְדִּמַּב ֙םִמֵּיַה־תֶא אָ֤צָמ רֶׁ֨שֲא
 ןָ֥רְתִיְו ןָּ֖בְׁשֶאְו ןָּ֥דְמֶח ןָׁ֑שיִד יֵ֣נְּב הֶּלֵ֖אְו :הָֽנֲע־תַּב הָ֖מָביִלֳהָאְו ןֹׁ֑שִּד הָ֖נֲע־יֵֽנְב
 הֶּלֵ֖א :ןָֽרֲאַֽו ץּו֥ע ןָׁ֖שיִד־יֵֽנְב הֶּלֵ֥א :ןָֽקֲעַֽו ן ָ֖וֲעַזְו ןָ֥הְלִּב רֶצֵ֑א־יֵנְּב הֶּלֵ֖א :ןָֽרְכּו
 ןֹׁ֛שִּד ףּוּ֥לַא :הָֽנֲע ףּוּ֥לַא ןֹו֖עְבִצ ףּוּ֥לַא לָ֔בֹוׁש ףּוּ֣לַא ֙ןָטֹול ףּוּ֤לַא יִ֑רֹחַֽה יֵ֣פּוּלַא
 ֙הֶּלֵ֨אְו :ריִֽעֵׂש ץֶרֶ֥אְּב םֶ֖היֵפֻּֽלַאְל יִ֛רֹחַֽה יֵ֧פּוּלַא הֶּלֵ֣א ןָׁ֑שיִּד ףּוּ֣לַא רֶצֵ֖א ףּוּ֥לַא
 ךְךֹ֣לְמִּיַו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְבִל ךְךֶלֶ֖מ־ךְךָלְמ יֵ֥נְפִל םֹו֑דֱא ץֶרֶ֣אְּב ּו֖כְלָמ רֶׁ֥שֲא םיִ֔כָלְּמַה
 בָ֥בֹוי ויָּ֔תְחַּת ךְךֹ֣לְמִּיַו עַלָּ֑ב תָמָּ֖יַו :הָבָֽהְנִּד ֹו֖ריִע םֵׁ֥שְו רֹו֑עְּב־ןֶּב עַלֶּ֖ב םֹו֔דֱאֶּֽב
 תָמָּ֖יַו :יִֽנָמיֵּֽתַה ץֶרֶ֥אֵמ םָׁ֖שֻח ויָּ֔תְחַּת ךְךֹ֣לְמִּיַו בָ֑בֹוי תָמָּ֖יַו :הָֽרְצָּבִמ חַר ֶ֖ז־ןֶּב
 םֵׁ֥שְו בָ֔אֹומ הֵ֣דְׂשִּב ֙ןָיְדִמ־תֶא הֶּ֤כַּמַה דַ֗דְּב־ןֶּב דַ֣דֲה ויָּ֜תְחַּת ךְךֹ֨לְמִּיַו םָׁ֑שֻח
 הָ֑לְמַׂש תָמָּ֖יַו :הָֽקֵרְׂשַּמִמ הָ֖לְמַׂש ויָּ֔תְחַּת ךְךֹ֣לְמִּיַו דָ֑דֲה תָמָּ֖יַו :תיִֽוֲע ֹו֖ריִע
 ן ָ֖נָח לַעַּ֥ב ויָּ֔תְחַּת ךְךֹ֣לְמִּיַו לּו֑אָׁש תָמָּ֖יַו :רָֽהָּנַה תֹו֥בֹחְרֵֽמ לּו֖אָׁש ויָּ֔תְחַּת ךְךֹ֣לְמִּיַו
 ּועָּ֑פ ֹו֖ריִע םֵׁ֥שְו רַ֔דֲה ֙ויָּתְחַּת ךְךֹ֤לְמִּיַו ֒רֹוּבְכַע־ןֶּב ן ָ֣נָח לַעַּ֣ב ֘תָמָּ֘יַו :רֹוּֽבְכַע־ןֶּב
 ֙וָׂשֵע יֵ֤פּוּלַא תֹו֞מְׁש הֶּלpֵאְ֠ו :בָֽהָז יֵ֥מ תַּ֖ב דֵ֔רְטַמ־תַּב֙ לֵאְבַטיֵֽהְמ ֹוּ֤תְׁשִא םֵׁ֨שְו
 ףּוּ֧לַא :תֵֽתְי ףּוּ֥לַא הָ֖וְלַֽע ףּוּ֥לַא עָ֛נְמִּת ףּוּ֥לַא םָ֑תֹמְׁשִּב םָ֖תֹמֹֽקְמִל םָ֔תֹחְּפְׁשִמְל



 ק ףּוּ֥לַא :ןֹֽניִּפ ףּוּ֥לַא הָ֖לֵא ףּוּ֥לַא הָ֛מָביִֽלֳהָֽא  :רָֽצְבִמ ףּוּ֥לַא ןָ֖מיֵּת ףּוּ֥לַא זַ֛נְ
 םָ֔תָּזֻחֲא ץֶרֶ֣אְּב ֙םָתֹבְׁשֽמְל םֹו֗דֱא יֵ֣פּוּלַא ׀ הֶּלֵ֣א םָ֑ריִע ףּוּ֣לַא לֵ֖איִּדְגַמ ףּוּ֥לַא
 ׀ הֶּלֵ֣א :ןַעָֽנְּכ ץֶרֶ֖אְּב ויִ֑בָא יֵ֣רּוגְמ ץֶרֶ֖אְּב בֹ֔קֲעַֽי בֶׁשֵּ֣יַו :םֹוֽדֱא יִ֥בֲא וָׂ֖שֵע אּו֥ה
ֹּצַּב ֙ויָחֶא־תֶא הֶ֤עֹר הָ֨יָה ֙הָנָׁש הֵ֤רְׂשֶע־עַֽבְׁש־ןֶּב ףֵ֞סֹוי בֹ֗קֲעַֽי תֹו֣דְלֹּֽת  אּו֣הְו ןא֔
 הָ֖עָר םָ֥תָּבִּד־תֶא ףֵ֛סֹוי אֵ֥בָּיַו ויִ֑בָא יֵׁ֣שְנ הָּ֖פְלִז יֵ֥נְּב־תֶאְו הָ֛הְלִב יֵ֥נְּב־תֶא רַעַ֗נ
 קְז־ןֶב־יִּֽכ ויָ֔נָּב־לָּכִמ ֙ףֵסֹוי־תֶא בַ֤הָא לֵ֗אָרְׂשִיְו :םֶֽהיִבֲא־לֶא  ֹו֑ל אּו֖ה םיִ֥נֻ
 ויָ֔חֶא־לָּכִמ ֙םֶהיִבֲא בַ֤הָא ֹו֞תֹא־יִּֽכ ויָ֗חֶא ּו֣אְרִּיַו :םיִּֽסַּפ תֶנֹ֥תְּכ ֹו֖ל הָׂשָ֥עְו
ֹלְו ֹו֑תֹא ּו֖אְנְׂשִּי ַֽו  ּופִ֥סֹוּיַו ויָ֑חֶאְל דֵּ֖גַּיַו םֹו֔לֲח ֙ףֵסֹוי םֹ֤לֲחַּֽיַו :םֹֽלָׁשְל ֹו֥רְּבַּד ּו֖לְכָֽי א֥
ֹנְׂש דֹו֖ע ֹּיַו :ֹוֽתֹא א֥  הpֵּנִהְ֠ו :יִּתְמָֽלָח רֶׁ֥שֲא הֶּ֖זַה םֹו֥לֲחַֽה אָ֕נ־ּועְמִׁש םֶ֑היֵלֲא רֶמא֖
 הֵּ֤נִהְו הָבָּ֑צִנ־םַגְו יִ֖תָּמֻלֲא הָמָ֥ק הֵּ֛נִהְו הֶ֔דָּׂשַה ךְךֹו֣תְּב ֙םיִּמֻלֲא םיִ֤מְּלַאְמ ּונְחַ֜נֲא
ֹּיַו :יִֽתָּמֻלֲאַֽל ָ◌	ןיֶ֖וֲחַּֽתְׁשִּֽתַו םֶ֔כיֵתֹּ֣מֻלֲא ֙הָניֶּ֨בֻסְת  ֙ךְךֹלְמִּת ךְךֹ֤לָמֲה ויָ֔חֶא ֹ֙ול ּורְמא֤
ֹנְׂש ֙דֹוע ּופִ֤סֹוּיַו ּונָּ֑ב לֹׁ֖שְמִּת לֹוׁ֥שָמ־םִא ּוניֵ֔לָע ־לַעְו ויָ֖תֹמֹֽלֲח־לַע ֹו֔תֹא א֣
ֹּיַו ויָ֑חֶאְל ֹו֖תֹא רֵּ֥פַסְיַו רֵ֔חַא םֹו֣לֲח ֙דֹוע םֹ֥לֲחַּֽיַו :ויָֽרָבְּד  יִּתְמַ֤לָח הֵּ֨נִה רֶמא֗
 רֵּ֣פַסְיַו :יִֽל םיִ֖וֲחַּֽתְׁשִֽמ םיִ֔בָכֹוּֽכ ֙רָׂשָע דַ֤חַאְו ַחֵ֗רָּיַהְו ׁשֶמֶּׁ֣שַה הֵּ֧נִהְו דֹו֔ע ֙םֹולֲח
ֹּיַו ויִ֔בָא ֹוּ֣ב־רַעְגִּיַו ֒ויָחֶא־לֶאְו ֘ויִבָא־לֶא  רֶׁ֣שֲא הֶּ֖זַה םֹו֥לֲחַֽה הָ֛מ ֹו֔ל רֶמא֣
 ֹו֖ב־ּואְנַקְיַו :הָצְרָֽא ֖ךָךְל תֹ֥וֲחַּֽתְׁשִהְל ךָךיֶ֔חַאְו ֣ךָךְּמִאְו ֙יִנֲא אֹו֗בָנ אֹו֣בֲה ָּתְמָ֑לָח
ֹצ־תֶא תֹו֛עְרִל ויָ֑חֶא ּו֖כְלֵּֽיַו :רָֽבָּדַה־תֶא רַ֥מָׁש ויִ֖בָאְו ויָ֑חֶא  :םֶֽכְׁשִּב םֶ֖היִבֲא ןא֥
ֹּיַו  םֶ֑היֵלֲא ֣ךָךֲחָֽלְׁשֶאְו הָ֖כְל םֶ֔כְׁשִּב םיִ֣עֹר ֙ךָךיֶ֨חַא אֹו֤לֲה ףֵ֗סֹוי־לֶא לֵ֜אָרְׂשִי רֶמא֨
ֹּיַו ֹּיַו :יִנֵּֽנִה ֹו֖ל רֶמא֥  םֹו֣לְׁש־תֶאְו ֙ךָךיֶ֨חַא םֹו֤לְׁש־תֶא הֵ֜אְר אָ֨נ־ךְךֶל ֹו֗ל רֶמא֣
ֹּצַה ֹבָּיַו ןֹו֔רְבֶח קֶמֵ֣עֵמ ּ֙והֵ֨חָלְׁשִּיַו רָ֑בָּד יִנֵ֖בִׁשֲהַֽו ןא֔  ׁשיִ֔א ּוהֵ֣אָצְמִּיַו :הָמֶֽכְׁש א֖
ֹּיַו :ׁשֵּֽקַבְּת־הַמ רֹ֖מאֵל ׁשיִ֛אָה ּוהֵ֧לָאְׁשִּיַו הֶ֑דָּׂשַּב הֶ֖עֹת הֵּ֥נִהְו  יַ֖חַא־תֶא רֶמא֕
ֹּיַו :םיִֽעֹר םֵ֥ה הֹ֖פיֵא יִ֔ל אָּ֣נ־הָדיִּֽגַה ׁשֵּ֑קַבְמ יִ֣כֹנָֽא  יִּ֤כ הֶּ֔זִמ ּו֣עְסָֽנ ׁ֙שיִאָה רֶמא֤
 ּו֥אְרִּיַו :ןָֽתֹדְּב םֵ֖אָצְמִּיַו ויָ֔חֶא רַ֣חַא ֙ףֵסֹוי ךְךֶלֵּ֤יַו הָנְיָ֑תֹּד הָ֖כְלֵֽנ םיִ֔רְמֹֽא ֙יִּתְעַ֨מָׁש
 קִי ֙םֶרֶ֨טְבּו קֹ֑חָרֵֽמ ֹו֖תֹא ֹּיַו :ֹוֽתיִמֲהַֽל ֹו֖תֹא ּו֥לְּכַנְתִּיַו םֶ֔היֵלֲא בַ֣רְ  ׁשיִ֣א ּו֖רְמאֽ
 ּ֙והֵ֨כִלְׁשַנְו ּוהֵ֗גְרַהַֽנְו ּו֣כְל ׀ הָּ֣תַעְו :אָּֽב הֶ֖זָּלַה תֹו֥מֹלֲחַֽה לַעַּ֛ב הֵּ֗נִה ויִ֑חָא־לֶא
 :ויָֽתֹמֹֽלֲח ּו֖יְהִּֽי־הַמ הֶ֕אְרִנְו ּוהְתָ֑לָכֲא הָ֖עָר הָּ֥יַח ּונְרַ֕מָאְו תֹו֔רֹּבַה דַ֣חַאְּב



ֹּיַו םָ֑דָּיִמ ּוהֵ֖לִּצַּיַו ןֵ֔בּואְר עַ֣מְׁשִּיַו ֹל רֶמא֕ ֹּיַו :ׁשֶפָֽנ ּוּנֶּ֖כַנ א֥  ֘ןֵבּואְר ׀ םֶ֣הֵלֲא רֶמא֨
־לַא דָ֖יְו רָּ֔בְדִּמַּב רֶׁ֣שֲא ֙הֶּזַה רֹוּ֤בַה־לֶא ֹו֗תֹא ּוכיִ֣לְׁשַה ֒םָד־ּוכְּפְׁשִּת־לַא
 אָּ֥ב־רֶׁשֲאַּֽכ יִ֕הְיַו :ויִֽבָא־לֶא ֹו֖ביִׁשֲהַֽל םָ֔דָּיִמ ֹ֙ותֹא ליִּ֤צַה ןַעַ֗מְל ֹו֑ב־ּוחְלְׁשִּת
 רֶׁ֥שֲא םיִּ֖סַּפַה תֶנֹ֥תְּכ־תֶא ֹוּ֔תְנָּתֻּכ־תֶא ֙ףֵסֹוי־תֶא ּוטיִׁ֤שְפַּיַו ויָ֑חֶא־לֶא ףֵ֖סֹוי
־לָכֱאֶֽל ּ֘ובְׁשֵּֽיַו :םִיָֽמ ֹוּ֖ב ןיֵ֥א קֵ֔ר רֹוּ֣בַהְו הָרֹּ֑בַה ֹו֖תֹא ּוכִ֥לְׁשַּיַו ּוהֻ֔חָּקִּ֨יַו :ויָֽלָע
 דָ֑עְלִּגִמ הָ֖אָּב םיִ֔לאֵעְמְׁשִי תַ֣חְרֹֽא ֙הֵּנִהְו ּו֔אְרִּיַו ֙םֶהיֵניֵֽע ּו֤אְׂשִּיַו ֒םֶחֶל
ֹּיַו :הָמְיָֽרְצִמ דיִ֥רֹוהְל םיִ֖כְלֹוֽה טֹ֔לָו יִ֣רְצּו ֙תֹאכְנ םיִ֗אְׂשֹֽנ םֶ֣היֵּלַמְגּו  רֶמא֥
 ּו֞כְל :ֹוֽמָּד־תֶא ּוניִּ֖סִכְו ּוניִ֔חָא־תֶא ֙גֹרֲהַֽנ יִּ֤כ עַצֶּ֗ב־הַמ ויָ֑חֶא־לֶא הָ֖דּוהְי
 ּו֖עְמְׁשִּי ַֽו אּו֑ה ּונֵ֖רָׂשְב ּוניִ֥חָא־יִּֽכ ֹו֔ב־יִהְּת־לַא ּ֙ונֵ֨דָיְו םיִ֗לאֵעְמְׁשִּיַל ּוּנֶ֣רְּכְמִנְו
 רֹוּ֔בַה־ןִמ ֙ףֵסֹוי־תֶא ּו֤לֲעַּֽיַו ּ֙וכְׁשְמִּי ַֽו םיִ֗רֲחֹֽס םיִ֜נָיְדִמ םיִׁ֨שָנֲא֩ ּורְבַעַּֽיַו :ויָֽחֶא
 :הָמְיָֽרְצִמ ףֵ֖סֹוי־תֶא ּואיִ֥בָּיַו ףֶסָּ֑כ םיִ֣רְׂשֶעְּב םיִ֖לאֵעְמְׁשִּיַל ףֵ֛סֹוי־תֶא ּו֧רְּכְמִּיַו
 קִּיַו רֹוּ֑בַּב ףֵ֖סֹוי־ןיֵא הֵּ֥נִהְו רֹוּ֔בַה־לֶא ֙ןֵבּואְר בָׁשָּ֤יַו ־לֶא בָׁשָּ֥יַו :ויָֽדָגְּב־תֶא עַ֖רְ
 ףֵ֑סֹוי תֶנֹ֣תְּכ־תֶא ּו֖חְקִּיַו :אָֽב־יִנֲא הָנָ֥א יִ֖נֲאַֽו ּוּנֶ֔ניֵא דֶלֶּ֣יַה רַ֑מֹאּיַו ויָ֖חֶא
 תֶנֹ֣תְּכ־תֶא ּו֞חְּלַׁשְי ַֽו :םָּֽדַּב תֶנֹּ֖תֻּכַה־תֶא ּו֥לְּבְטִּיַו םיִּ֔זִע ריִ֣עְׂש ּ֙וטֲחְׁשִּי ַֽו
ֹּיַו םֶ֔היִבֲא־לֶא ּ֙ואיִ֨בָּיַו םיִּ֗סַּפַה ֹז ּו֖רְמאֽ  ֛ךָךְנִּב תֶנֹ֧תְּכַה אָ֞נ־רֶּכַה ּונאָ֑צָמ תא֣
ֹל־םִא אוִ֖ה ֹּיַו ּהָ֤ריִּכַּיַו :אֽ  ףַ֖רֹט ףֹ֥רָט ּוהְתָ֑לָכֲא הָ֖עָר הָּ֥יַח יִ֔נְּב תֶנֹ֣תְּכ ֙רֶמא֨
 קִּיַו :ףֵֽסֹוי  םיִ֥מָי ֹו֖נְּב־לַע לֵּ֥בַאְתִּיַו ויָ֑נְתָמְּב קַׂ֖ש םֶׂשָּ֥יַו ויָ֔תֹלְמִׂש ֙בֹקֲעַֽי עַ֤רְ
ֹּיַו םֵ֔חַנְתִהְל ֙ןֵאָמְיַו ֹו֗מֲחַֽנְל ויָ֜תֹנְּב־לָכְו ויָ֨נָּב־לָכ ּ֩ומrֻקָּיַו :םיִּֽבַר  דֵ֧רֵא־יִּֽכ רֶמא֕
 םִיָ֑רְצִמ־לֶא ֹו֖תֹא ּו֥רְכָֽמ םיִ֔נָדְּמַ֨הְו :ויִֽבָא ֹו֖תֹא ְּךְבֵּ֥יַו הָלֹ֑אְׁש לֵ֖בָא יִ֛נְּב־לֶא
 תֵ֣אֵמ הָ֖דּוהְי דֶר ֵּ֥יַו אוִ֔הַה תֵ֣עָּב ֙יִהְי ַֽו :םיִֽחָּבַּטַה רַׂ֖ש הֹ֔עְרַּפ סיִ֣רְס ֙רַפיִטֹוֽפְל
 יִ֖נֲעַֽנְּכ ׁשיִ֥א־תַּב הָ֛דּוהְי םָׁ֧ש־אְרַּיַו :הָֽריִח ֹו֥מְׁשּו יִ֖מָּלֻדֲע ׁשיִ֥א־דַע טֵּ֛יַו ויָ֑חֶא
ֹבָּיַו ָהֶ֖חָּקִּיַו ַעּוׁ֑ש ֹו֣מְׁשּו  קִּיַו ןֵּ֑ב דֶלֵּ֣תַו רַהַּ֖תַו :ָהיֶֽלֵא א֥  רַהַּ֥תַו :רֵֽע ֹו֖מְׁש־תֶא אָ֥רְ
 קִּתַו ןֵּ֑ב דֶלֵּ֣תַו דֹו֖ע  קִּתַו ןֵּ֔ב דֶלֵּ֣תַו ֙דֹוע ףֶסֹּ֤תַו :ן ָֽנֹוא ֹו֖מְׁש־תֶא אָ֥רְ ־תֶא אָ֥רְ
 ּהָ֖מְׁשּו ֹו֑רֹוכְּב רֵ֣עְל הָּׁ֖שִא הָ֛דּוהְי חַּ֧קִּיַו :ֹוֽתֹא ּהָּ֥תְדִלְּב ביִ֖זְכִב הָ֥יָהְו הָ֑לֵׁש ֹו֖מְׁש
ֹּיַו :הָֹֽוהְי ּוהֵ֖תִמְיַו ֑הָֹוהְי יֵ֣ניֵעְּב עַ֖ר הָ֔דּוהְי רֹו֣כְּב רֵ֚ע יִ֗הְיַו :רָֽמָּת  ֙הָדּוהְי רֶמא֤
ֹּב ןָ֔נֹואְל  יִּ֛כ ןָ֔נֹוא עַד ֵּ֣יַו :ךָךיִֽחָאְל עַר ֶ֖ז םֵ֥קָהְו ּהָ֑תֹא םֵּ֣בַיְו ךָךיִ֖חָא תֶׁשֵ֥א־לֶא א֛



ֹּל  יִּ֥תְלִבְל הָצְרַ֔א תֵ֣חִׁשְו ֙ויִחָא תֶׁשֵ֤א־לֶא אָּ֨ב־םִא הָ֞יָהְו עַר ָּ֑זַה הֶ֣יְהִי ֹו֖ל א֥
ֹּיַו :ֹוֽתֹא־םַּג תֶמָּ֖יַו הָׂ֑שָע רֶׁ֣שֲא הָֹ֖והְי יֵ֥ניֵעְּב עַר ֵּ֛יַו :ויִֽחָאְל עַר ֶ֖ז־ןָתְנ  רֶמא֣
 רַ֔מָא יִּ֣כ יִ֔נְב הָ֣לֵׁש֙ לַּדְגִי־דַע ךְךיִ֗בָא־תיֵב הָ֣נָמְלַא יִ֧בְׁש ֹו֜תָּלַּכ רָ֨מָתְל ֩הָדּוהְי
 םיִ֔מָּיַה ּ֙וּבְרִּיַו :ָהיִֽבָא תיֵּ֥ב בֶׁשֵּ֖תַו רָ֔מָּת ךְךֶלֵּ֣תַו ויָ֑חֶאְּכ אּו֖ה־םַּג תּו֥מָי־ןֶּפ
 אּו֗ה ֹ֙ונֹאצ יֵ֤זְזֹּֽג־לַע לַעַּ֜יַו הָ֗דּוהְי םֶחָּ֣נִּיַו הָ֑דּוהְי־תֶׁשֵֽא ַעּוׁ֣ש־תַּב תָמָּ֖תַו
 הֶ֥לֹע ךְךיִ֛מָח הֵּ֥נִה רֹ֑מאֵל רָ֖מָתְל דַּ֥גֻּיַו :הָתָֽנְמִּת יִ֖מָּלֻדֲעָֽה ּוהֵ֥עֵר הָ֛ריִחְו
 ףָּ֔לַעְתִּתַו ֙ףיִעָּצַּב סַ֤כְּתַו ָהיֶ֗לָעֵֽמ ּהָ֜תּונְמְלַא יֵ֨דְגִּב ֩רַסrָּתַו :ֹוֽנֹאצ זֹ֥גָל הָתָ֖נְמִת
 אוִ֕הְו הָ֔לֵׁש לַ֣דָג־יִּֽכ ֙הָתֲאָֽר יִּ֤כ הָתָ֑נְמִּת ךְךֶרֶּ֣ד־לַע רֶׁ֖שֲא םִיַ֔ניֵע חַתֶ֣פְּב ֙בֶׁשֵּ֨תַו
ֹל  טֵּ֨יַו :ָהיֶֽנָּפ הָ֖תְּסִכ יִּ֥כ הָ֑נֹוזְל ָהֶ֖בְׁשְחַּי ַֽו הָ֔דּוהְי ָהֶ֣אְרִּיַו :הָּֽׁשִאְל ֹו֖ל הָ֥נְּתִנ־אֽ
ֹּיַו ךְךֶרֶּ֗דַה־לֶא ָהיֶ֜לֵא ֹל יִּ֚כ ךְךִיַ֔לֵא אֹו֣בָא ֙אָּנ הָבָ֤ה ֙רֶמא֨  אוִ֑ה ֹו֖תָּלַכ יִּ֥כ עַ֔דָי א֣
ֹּתַו ֹּיַו :יָֽלֵא אֹו֖בָת יִּ֥כ יִ֔ל־ןֶּתִּת־הַמ ֙רֶמא֨ ־ןִמ םיִּ֖זִע־יִֽדְּג חַּ֥לַׁשֲא יִ֛כֹנָֽא רֶמא֕
ֹּצַה ֹּתַו ןא֑ ֹּיַו :ךָךֶֽחְלָׁש דַ֥ע ןֹו֖בָרֵֽע ןֵּ֥תִּת־םִא רֶמא֕ ־ןֶּתֶא רֶׁ֣שֲא ֘ןֹובָרֵֽעָה הָ֣מ רֶמא֗
ֹּתַו ֒ךְךָל ֹבָּיַו ּהָ֛ל־ןֶּתִּֽיַו ךָךֶ֑דָיְּב רֶׁ֣שֲא ֖ךָךְּטַמּו ךָךֶ֔ליִתְפּו ֙ךָךְמָֽתֹח רֶמא֗  רַהַּ֥תַו ָהיֶ֖לֵא א֥
 חַ֨לְׁשִּיַו :ּהָֽתּונְמְלַא יֵ֥דְגִּב ׁשַּ֖בְלִּתַו ָהיֶ֑לָעֵֽמ ּהָ֖פיִעְצ רַסָּ֥תַו ךְךֶלֵּ֔תַו םָקָּ֣תַו :ֹוֽל
 הָּׁ֑שִאָֽה דַּ֣יִמ ןֹו֖בָרֵֽעָה תַחַ֥קָל יִ֔מָּלֻדֲעָֽה ּוהֵ֣עֵר ֙דַיְּב םיִּ֗זִעָֽה יִ֣דְּג־תֶא הָ֜דּוהְי
ֹלְו  םִי ַ֖ניֵעָֽב אוִ֥ה הָׁ֛שֵדְּקַה הֵּ֧יַא רֹ֔מאֵל ּ֙הָמֹקְמ יֵׁ֤שְנַא־תֶא לַ֞אְׁשִּיַו :ּהָֽאָצְמ א֖
ֹּיַו ךְךֶרָּ֑דַה־לַע ֹל ּו֔רְמא֣ ֹּיַו הָ֔דּוהְי־לֶא ֙בָׁשָּ֨יַו :הָֽׁשֵדְק הֶ֖זָב הָ֥תְיָֽה־אֽ ֹל רֶמא֖  א֣
ֹּיַו :הָֽׁשֵדְק הֶ֖זָב הָ֥תְיָֽה־ֹאל ּו֔רְמָֽא ֙םֹוקָּמַה יֵׁ֤שְנַא םַ֨גְו ָהיִ֑תאָצְמ  ֙הָדּוהְי רֶמא֤
ֹל הָּ֖תַאְו הֶּ֔זַה יִ֣דְּגַה ֙יִּתְחַ֨לָׁש הֵּ֤נִה זּו֑בָל הֶ֣יְהִנ ןֶּ֖פ ּהָ֔ל־חַּֽקִּֽת  יִ֣הְיַו :ּהָֽתאָצְמ א֥
 הָ֖רָה הֵּ֥נִה םַ֛גְו ךָךֶ֔תָּלַּכ רָ֣מָּת ֙הָתְנָֽז ֙רֹמאֵל הָ֤דּוהיִֽל דַּ֨גֻּיַו םיִׁ֗שָדֳח ׁש֣לְׁשִמְּכ ׀
ֹּיַו םיִ֑נּונְזִל ־לֶא הָ֤חְלָֽׁש איִ֨הְו תאֵ֗צּומ אוִ֣ה :ףֵֽרָּׂשִתְו ָהּו֖איִצֹוֽה הָ֔דּוהְי רֶמא֣
ֹּתַו הָ֑רָה יִ֖כֹנָֽא ֹוּ֔ל הֶּלֵ֣א־רֶׁשֲא ׁ֙שיִאְל רֹ֔מאֵל ָ֙היִ֨מָח  יִ֞מְל אָ֔נ־רֶּכַה ֙רֶמא֨
ֹּיַו הָ֗דּוהְי רֵּ֣כַּיַו :הֶּלֵֽאָה הֶּ֖טַּמַהְו םיִ֛ליִתְּפַהְו תֶמֶ֧תֹחַֽה ־יִּֽכ יִּנֶּ֔מִמ הָ֣קְדָֽצ ֙רֶמא֨
ֹל ןֵּ֥כ־לַע ֹלְו יִ֑נְב הָ֣לֵׁשְל ָהיִּ֖תַתְנ־אֽ  ּהָּ֑תְדִל תֵ֣עְּב יִ֖הְיַו :ּהָּֽתְעַדְל דֹו֖ע ףַ֥סָי־אֽ
 רֹׁ֨שְקִּתַו תֶדֶּ֗לַיְמַֽה חַּ֣קִּתַו דָ֑י־ןֶּתִּיַו ּהָּ֖תְדִלְב יִ֥הְיַו :ּהָֽנְטִבְּב םיִ֖מֹואְת הֵּ֥נִהְו
 ויִ֔חָא אָ֣צָי ֙הֵּנִהְו ֹו֗דָי ביִׁ֣שֵמְּכ ׀ יִ֣הְיַו :הָֽנֹׁשאִֽר אָ֥צָי הֶ֖ז רֹ֔מאֵל ֙יִנָׁש ֹו֤דָי־לַע



ֹּתַו  קִּיַו ץֶרָּ֑פ ךָךיֶ֣לָע ָּתְצַ֖רָּפ־הַמ רֶמא֕  רֶׁ֥שֲא ויִ֔חָא אָ֣צָי ֙רַחַאְו :ץֶרָּֽפ ֹו֖מְׁש אָ֥רְ
 קִּיַו יִ֑נָּׁשַה ֹו֖דָי־לַע  ֩רַפיִטֹוּֽפ ּוהֵ֡נְקִּיַו הָמְיָ֑רְצִמ דַ֣רּוה ףֵ֖סֹויְו :חַר ָֽז ֹו֖מְׁש אָ֥רְ
 ּוהֻ֖דִרֹוֽה רֶׁ֥שֲא םיִ֔לאֵעְמְׁשִּיַה ֙דַּיִמ יִ֔רְצִמ ׁשיִ֣א ֙םיִחָּבַּטַה רַׂ֤ש הֹ֜עְרַּפ סיִ֨רְס
 :יִֽרְצִּמַה ויָ֥נֹדֲא תיֵ֖בְּב יִ֕הְיַו ַחיִ֑לְצַמ ׁשיִ֣א יִ֖הְיַו ףֵ֔סֹוי־תֶא ֙הָֹוהְי יִ֤הְיַו :הָּמָֽׁש
 אָ֨צְמִּיַו :ֹוֽדָיְּב ַחיִ֥לְצַמ הָֹ֖והְי הֶׂ֔שֹע אּו֣ה־רֶׁשֲא֙ לֹכְו ֹוּ֑תִא הָֹ֖והְי יִּ֥כ ויָ֔נֹדֲא אְר ַּ֣יַו
 יִ֡הְיַו :ֹוֽדָיְּב ןַ֥תָנ ֹו֖ל־ׁשֶי־לָכְו ֹו֔תיֵּב־לַע ּ֙והֵ֨דִקְפַּיַו ֹו֑תֹא תֶרָׁ֣שְיַו ויָ֖ניֵעְּב ןֵ֛ח ףֵ֥סֹוי
 תיֵּ֥ב־תֶא ֛הָֹוהְי ךְךֶרָ֧בְיַו ֹו֔ל־ׁשֶי רֶׁ֣שֲא־לָּכ֙ לַעְו ֹו֗תיֵבְּב ֹו֜תֹא דיִ֨קְפִה ֩זָאֵמ
 :הֶֽדָּׂשַבּו תִיַּ֖בַּב ֹו֔ל־ׁשֶי רֶׁ֣שֲא־לָכְּב ֙הָֹוהְי תַּ֤כְרִּב יִ֞הְיַו ףֵ֑סֹוי לַ֣לְגִּב יִ֖רְצִּמַה
ֹלְו ֒ףֵסֹוי־דַיְּב ֹ֘ול־רֶׁשֲא־לָּכ בֹ֣זֲעַּֽיַו ־רֶׁשֲא םֶחֶּ֖לַה־םִא יִּ֥כ הָמּו֔אְמ ֹ֙וּתִא עַ֤דָי־אֽ
 הֶּלֵ֔אָה םיִ֣רָבְּדַה ֙רַחַא יִ֗הְיַו :הֶֽאְרַמ הֵ֥פיִו רַאֹ֖ת־הֵפְי ףֵ֔סֹוי יִ֣הְיַו לֵ֑כֹוא אּו֣ה
ֹּתַו ףֵ֑סֹוי־לֶא ָהיֶ֖ניֵע־תֶא ויָ֛נֹדֲא־תֶׁשֵֽא אָּׂ֧שִּתַו  ׀ ןֵ֓אָמְיַו :יִּֽמִע הָ֥בְכִׁש רֶמא֖
ֹּיַו ֹל יִ֔נֹדֲא ןֵ֣ה ויָ֔נֹדֲא תֶׁשֵ֣א־לֶא ֙רֶמא֨ ־ׁשֶי־רֶׁשֲא לֹ֥כְו תִיָּ֑בַּב־הַמ יִּ֖תִא עַ֥דָי־אֽ
ֹלְו ֒יִּנzֶּמִמ ֘הֶּזַה תִיַּ֣בַּב לֹו֜דָג ּוּנֶ֨ניֵא :יִֽדָיְּב ןַ֥תָנ ֹו֖ל  יִּ֥כ הָמּו֔אְמ ֙יִּנֶּ֨מִמ ךְךַׂ֤שָח־אֽ
ֹּזַה ֙הָלֹדְּגַה הָ֤עָרָֽה הֶׂ֜שֱעֶֽא ךְךיֵ֨אְו ֹוּ֑תְׁשִא־ְּתַא רֶׁ֣שֲאַּֽב ךְךָ֖תֹוא־םִא  יִתאָ֖טָחְו תא֔
ֹלְו םֹו֑י ׀ םֹו֣י ףֵ֖סֹוי־לֶא ּהָ֥רְּבַדְּכ יִ֕הְיַו :םיִֽהֹלאֵֽל  ּהָ֖לְצֶא בַּ֥כְׁשִל ָהיֶ֛לֵא עַ֥מָׁש־אֽ
ֹבָּיַו הֶּ֔זַה םֹוּ֣יַהְּכ ֙יִהְי ַֽו :ּהָּֽמִע תֹו֥יְהִל  ׁשיִ֜א ןיֵ֨אְו ֹוּ֑תְכאַלְמ תֹוׂ֣שֲעַֽל הָתְיַּ֖בַה א֥
 ֹ֙ודְגִּב בֹ֤זֲעַּֽיַו יִּ֑מִע הָ֣בְכִׁש רֹ֖מאֵל ֹו֛דְגִבְּב ּוהֵׂ֧שְּפְתִּתַו :תִיָּֽבַּב םָׁ֖ש תִיַּ֛בַה יֵׁ֥שְנַאֵֽמ
 :הָצּוֽחַה סָנָּ֖יַו ּהָ֑דָיְּב ֹו֖דְגִּב בַ֥זָע־יִּֽכ ּהָ֔תֹואְרִּכ ֙יִהְי ַֽו :הָצּוֽחַה אֵ֥צֵּיַו סָנָּ֖יַו ּהָ֔דָיְּב
ֹּתַו ּהָ֗תיֵב יֵׁ֣שְנַאְל אָ֞רְקִּתַו  יִ֖רְבִע ׁשיִ֥א ּונָ֛ל איִבֵ֥ה ּו֗אְר רֹ֔מאֵל ֙םֶהָל רֶמא֤
 קֶאָֽו יִּ֔מִע בַּ֣כְׁשִל ֙יַלֵא אָּ֤ב ּונָּ֑ב קֶחַ֣צְל ־יִּֽכ ֹו֔עְמָׁשְכ יִ֣הְיַו :לֹוֽדָּג לֹו֥קְּב אָ֖רְ
 קֶאָֽו יִ֖לֹוק יִתֹ֥מיִרֲה  ֹו֖דְגִּב חַּ֥נַּתַו :הָצּוֽחַה אֵ֥צֵּיַו סָנָּ֖יַו יִ֔לְצֶא ֹ֙ודְגִּב בֹ֤זֲעַּֽיַו אָ֑רְ
 אָּ֣ב רֹ֑מאֵל הֶּלֵ֖אָה םיִ֥רָבְּדַּכ ויָ֔לֵא רֵּ֣בַדְּתַו :ֹוֽתיֵּב־לֶא ויָ֖נֹדֲא אֹוּ֥ב־דַע ּהָ֑לְצֶא
 קֶאָֽו יִ֖לֹוק יִ֥מיִרֲהַּֽכ יִ֕הְיַו :יִּֽב קֶחַ֥צְל ּונָּ֖ל ָתאֵ֥בֵה־רֶׁשֲא יִ֛רְבִעָֽה דֶבֶ֧עָה יַ֞לֵא  אָ֑רְ
 רֶׁ֨שֲא ֹוּ֗תְׁשִא יֵ֣רְבִּד־תֶא ויָ֜נֹדֲא ַעֹ֨מְׁשִכ֩ יִהְיַו :הָצּוֽחַה סָנָּ֥יַו יִ֖לְצֶא ֹו֛דְגִּב בֹ֥זֲעַּֽיַו
 יֵ֨נֹדֲא ֩חַּקִּיַו :ֹוּֽפַא רַחִּ֖יַו ךָךֶּ֑דְבַע יִ֖ל הָׂשָ֥ע הֶּלֵ֔אָה םיִ֣רָבְּדַּכ רֹ֔מאֵל ֙ויָלֵא הָ֤רְּבִּד
 ךְךֶלֶּ֖מַה ]יֵ֥ריִסֲא[ יֵ֥רוִסֲא־רֶׁשֲא םֹו֕קְמ רַהֹּ֔סַה תיֵּ֣ב־לֶא ּ֙והֵ֨נְּתִּי ַֽו ֹו֗תֹא ףֵ֜סֹוי



 ןֵּ֣תִּיַו דֶסָ֑ח ויָ֖לֵא טֵּ֥יַו ףֵ֔סֹוי־תֶא ֙הָֹוהְי יִ֤הְיַו :רַהֹּֽסַה תיֵ֥בְּב םָׁ֖ש־יִהְי ַֽו םיִ֑רּוסֲא
־לָּכ תֵ֚א ףֵ֔סֹוי־דַיְּב ֙רַהֹּ֨סַה־תיֵּב רַׂ֤ש ןֵּ֞תִּיַו :רַהֹּֽסַה־תיֵּב רַׂ֥ש יֵ֖ניֵעְּב ֹוּ֔נִח
 :הֶֽׂשֹע הָ֥יָה אּו֖ה םָׁ֔ש ֙םיִׂשֹע רֶׁ֤שֲא־לָּכ תֵ֨אְו רַהֹּ֑סַה תיֵ֣בְּב רֶׁ֖שֲא םִ֔ריִסֲאָ֣ה
 ֹוּ֑תִא הָֹ֖והְי רֶׁ֥שֲאַּֽב ֹו֔דָיְּב ֙הָמּו֨אְמ־לָּכ־תֶֽא הֶ֤אֹר רַהֹּ֗סַה־תיֵּב רַׂ֣ש ׀ ןיֵ֣א
 הֵ֥קְׁשַמ ּו֛אְטָֽח הֶּלֵ֔אָה םיִ֣רָבְּדַה ֙רַחַא יִ֗הְיַו :ַחיִֽלְצַמ הָֹ֥והְי הֶׂ֖שֹע אּו֥ה־רֶׁשֲאַֽו
 יֵ֣נְׁש לַ֖ע הֹ֔עְרַּפ ףֹ֣צְקִּיַו :םִיָֽרְצִמ ךְךֶלֶ֥מְל םֶ֖היֵנֹֽדֲאַֽל הֶ֑פֹאָֽהְו םִיַ֖רְצִמ־ךְךֶלֶֽמ
 רַׂ֥ש תיֵּ֛ב רַ֗מְׁשִמְּב םָ֜תֹא ןֵּ֨תִּיַו :םיִֽפֹואָֽה רַׂ֥ש לַ֖עְו םיִ֔קְׁשַּמַה רַׂ֣ש לַ֚ע ויָ֑סיִרָֽס
 םיִ֧חָּבַּטַה רַׂ֣ש דpֹקְפִּיַ֠ו :םָֽׁש רּו֥סָא ףֵ֖סֹוי רֶׁ֥שֲא םֹו֕קְמ רַהֹּ֑סַה תיֵּ֣ב־לֶא םיִ֖חָּבַּטַה
 םֶ֜היֵנְׁש םֹו֨לֲח ּ֩ומְלַחַּֽיַו :רָֽמְׁשִמְּב םיִ֖מָי ּו֥יְהִּיַו םָ֑תֹא תֶרָׁ֣שְיַו םָּ֖תִא ףֵ֛סֹוי־תֶא
 ךְךֶלֶ֣מְל ֙רֶׁשֲא הֶ֗פֹאָֽהְו הֶ֣קְׁשַּמַה ֹו֑מֹלֲח ןֹו֣רְתִפְּכ ׁשיִ֖א דָ֔חֶא הָלְיַ֣לְּב ֹ֙ומֹלֲח ׁשיִ֤א
ֹבָּיַו :רַהֹּֽסַה תיֵ֥בְּב םיִ֖רּוסֲא רֶׁ֥שֲא םִיַ֔רְצִמ  םָ֔תֹא אְר ַּ֣יַו רֶקֹּ֑בַּב ףֵ֖סֹוי םֶ֛היֵלֲא א֧
 ויָ֖נֹדֲא תיֵּ֥ב רַ֛מְׁשִמְב ֹוּ֧תִא רֶׁ֨שֲא הֹ֗עְרַפ יֵ֣סיִרְס־תֶא לַ֞אְׁשִּיַו :םיִֽפֲעֹֽז םָּ֖נִהְו
ֹּיַו :םֹוּֽיַה םיִ֖עָר םֶ֥כיֵנְּפ ַעּוּ֛דַמ רֹ֑מאֵל  ֹו֑תֹא ןיֵ֣א רֵ֖תֹפּו ּונְמַ֔לָח םֹו֣לֲח ויָ֔לֵא ּו֣רְמאֽ
ֹּיַו ־רַׂש רֵּ֧פַסְיַו :יִֽל אָ֖נ־ּורְּפַס םיִ֔נֹרְתִּפ ֙םיִהֹלאֵֽל אֹו֤לֲה ףֵ֗סֹוי םֶ֜הֵלֲא רֶמא֨
ֹּיַו ףֵ֑סֹויְל ֹו֖מֹלֲח־תֶא םיִ֛קְׁשַּמַה  ןֶפֶּ֖גַבּו :יָֽנָפְל ןֶפֶ֖ג־הֵּנִהְו יִ֕מֹולֲחַּֽב ֹו֔ל רֶמא֣
 סֹו֥כְו :םיִֽבָנֲע ָהיֶ֖תֹלְּכְׁשַא ּוליִׁ֥שְבִה ּהָּ֔צִנ הָ֣תְלָֽע ֙תַחַ֨רֹפְכ אוִ֤הְו םִ֑גיִרָֽׂש הָׁ֣שֹלְׁש
־תֶא ןֵּ֥תֶאָֽו הֹ֔עְרַּפ סֹוּ֣כ־לֶא ֙םָתֹא טַ֤חְׂשֶאָֽו םיִ֗בָנֲעָֽה־תֶא חַּ֣קֶאָֽו יִ֑דָיְּב הֹ֖עְרַּפ
ֹּיַו :הֹֽעְרַּפ ףַּ֥כ־לַע סֹוּ֖כַה  תֶׁש֥לְׁש םיִ֔גִרָּׂ֣שַה ֙תֶׁשֹ֨לְׁש ֹו֑נֹרְתִּפ הֶ֖ז ףֵ֔סֹוי ֹ֙ול רֶמא֤
 ךָך ֶּ֑נַּכ־לַע ֖ךָךְביִֽׁשֲהַֽו ךָךֶׁ֔שֹאר־תֶא ֙הֹעְרַפ אָּׂ֤שִי םיִ֗מָי תֶׁשֹ֣לְׁש ׀ דֹו֣עְּב :םֵֽה םיִ֖מָי
־םִא יִּ֧כ :ּוהֵֽקְׁשַמ ָתיִ֖יָה רֶׁ֥שֲא ןֹוׁ֔שאִרָֽה ֙טָּפְׁשִּמַּכ ֹו֔דָיְּב ֙הֹעְרַּפ־סֹוכ ָּ֤תַתָֽנְו
 הֹ֔עְרַּפ־לֶא ֙יִנַּ֨תְרַּכְזִהְו דֶסָ֑ח יִ֖דָּמִע אָּ֥נ־ָתיִֽׂשָעְו ךְךָ֔ל בַטיִ֣י ֙רֶׁשֲאַּֽכ ֗ךָךְּתִא יִנַּ֣תְרַכְז
ֹל ֙הֹּפ־םַגְו םיִ֑רְבִעָֽה ץֶרֶ֖אֵמ יִּתְבַּ֔נֻּג בֹּ֣נֻג־יִּֽכ :הֶּֽזַה תִיַּ֥בַה־ןִמ יִנַ֖תאֵצֹוֽהְו ־אֽ
ֹּיַו רָ֑תָּפ בֹו֣ט יִּ֣כ םיִ֖פֹאָֽה־רַׂש אְר ַּ֥יַו :רֹוּֽבַּב יִ֖תֹא ּו֥מָׂש־יִּֽכ הָמּו֔אְמ יִתיִׂ֣שָע  ֙רֶמא֨
 ןֹו֗יְלֶעָֽה לַּ֣סַבּו :יִֽׁשֹאר־לַע יִ֖רֹח יֵּ֥לַס הָׁ֛שֹלְׁש הֵּ֗נִהְו יִ֔מֹולֲחַּֽב ֙יִנֲא־ףַא ףֵ֔סֹוי־לֶא
 :יִֽׁשֹאר לַ֥עֵמ לַּ֖סַה־ןִמ םָ֛תֹא לֵ֥כֹא ףֹו֗עָהְו הֶ֑פֹא הֵׂ֣שֲעַֽמ הֹ֖עְרַּפ לַ֥כֲאַֽמ לֹּ֛כִמ
ֹּיַו ֙ףֵסֹוי ןַעַּ֤יַו  ׀ דֹו֣עְּב :םֵֽה םיִ֖מָי תֶׁשֹ֥לְׁש םיִּ֔לַּסַה ֙תֶׁשֹ֨לְׁש ֹו֑נֹרְתִּפ הֶ֖ז רֶמא֔



ֹר־תֶא הֹ֤עְרַפ אָּׂ֨שִי םיִ֗מָי תֶׁשֹ֣לְׁש  לַ֥כָאְו ץֵ֑ע־לַע ֖ךָךְתֹוֽא הָ֥לָתְו ךָךיֶ֔לָעֵֽמ ֙ךָךְׁשאֽ
 הֹ֔עְרַּפ־תֶא תֶדֶּ֣לֻה םֹו֚י יִׁ֗שיִלְּׁשַה םֹוּ֣יַּב ׀ יִ֣הְיַו :ךָךיֶֽלָעֵֽמ ֖ךָךְרָֽׂשְּב־תֶא ףֹו֛עָה
ֹר־תֶא אָּׂ֞שִּיַו ויָ֑דָבֲע־לָכְל הֶּ֖תְׁשִמ ׂשַעַּ֥יַו ֹר־תֶאְו םיִ֗קְׁשַּמַה רַׂ֣ש ׀ ׁשא֣  רַׂ֥ש ׁשא֛
 סֹוּ֖כַה ןֵּ֥תִּיַו ּוהֵ֑קְׁשַמ־לַע םיִ֖קְׁשַּמַה רַׂ֥ש־תֶא בֶׁשָּ֛יַו :ויָֽדָבֲע ךְךֹו֥תְּב םיִ֖פֹאָֽה
ֹלְו :ףֵֽסֹוי םֶ֖הָל רַ֛תָּפ רֶׁ֥שֲאַּֽכ הָ֑לָּת םיִ֖פֹאָֽה רַׂ֥ש תֵ֛אְו :הֹֽעְרַּפ ףַּ֥כ־לַע  רַ֧כָז־אֽ
 םֵ֔לֹח הֹ֣עְרַפּו םיִ֑מָי םִיַ֣תָנְׁש ץֵּ֖קִמ יִ֕הְיַו :ּוהֵֽחָּכְׁשִּיַו ףֵ֖סֹוי־תֶא םיִ֛קְׁשַּמַה־רַׂש
 הֶ֖אְרַמ תֹו֥פְי תֹו֔רָּפ עַבֶׁ֣ש ֙תֹלֹע רֹ֗אְיַה־ןִמ הֵּ֣נִהְו :רֹֽאְיַה־לַע דֵ֥מֹע הֵּ֖נִהְו
 ֙ןֶהיֵרֲחַֽא תֹו֤לֹע תֹו֗רֵחֲא תֹו֣רָּפ עַבֶׁ֧ש הֵּ֞נִהְו :ּוחָֽאָּב הָניֶ֖עְרִּתַו רָׂ֑שָּב תֹ֣איִרְבּו
 תַ֥פְׂש־לַע תֹו֖רָּפַה לֶצֵ֥א הָנְדֹ֛מֲעַּֽתַֽו רָׂ֑שָּב תֹוּ֣קַדְו הֶ֖אְרַמ תֹו֥עָר רֹ֔אְיַה־ןִמ
 תֹו֔רָּפַה עַבֶׁ֣ש תֵ֚א רָׂ֔שָּבַה תֹּ֣קַדְו ֙הֶאְרַּמַה תֹו֤עָר תֹו֗רָּפַה הָנְלַ֣כֹאּתַו :רֹֽאְיַה
 עַבֶׁ֣ש ׀ הֵּ֣נִהְו תיִ֑נֵׁש םֹ֖לֲחַּֽי ַֽו ןָׁ֕שיִּיַו :הֹֽעְרַּפ ץַ֖קיִּיַו תֹ֑איִרְּבַהְו הֶ֖אְרַּמַה תֹ֥פְי

 קְּב תֹו֛לֹע םיִ֗לֳּבִׁש  תֹוּ֖קַּד םיִ֔לֳּבִׁש עַבֶׁ֣ש ֙הֵּנִהְו :תֹוֽבֹטְו תֹו֥איִרְּב דָ֖חֶא הֶ֥נָ
 עַבֶׁ֣ש תֵ֚א תֹוּ֔קַּדַה םיִ֣לֳּבִּׁשַה ֙הָנְעַ֨לְבִּתַו :ןֶֽהיֵרֲחַֽא תֹו֖חְמֹֽצ םיִ֑דָק תֹ֣פּודְׁשּו
 ֙רֶקֹּ֨בַב יִ֤הְיַו :םֹוֽלֲח הֵּ֥נִהְו הֹ֖עְרַּפ ץַ֥קיִּיַו תֹו֑אֵלְּמַהְו תֹו֖איִרְּבַה םיִ֔לֳּבִּׁשַֽה
 קִּיַו חַ֗לְׁשִּיַו ֹו֔חּור םֶעָּ֣פִּתַו  ָהיֶ֑מָכֲח־לָּכ־תֶאְו םִיַ֖רְצִמ יֵּ֥מֻטְרַח־לָּכ־תֶא אָ֛רְ
 רַׂ֣ש ֙רֵּבַדְיַו :הֹֽעְרַפְל םָ֖תֹוא רֵ֥תֹוּפ־ןיֵאְו ֹו֔מֹלֲח־תֶא ֙םֶהָל הֹ֤עְרַּפ רֵּ֨פַסְיַו
־לַע ףַ֣צָק הֹ֖עְרַּפ :םֹוּֽיַה ריִּ֥כְזַמ יִ֖נֲא יַ֕אָטֲח־תֶא רֹ֑מאֵל הֹ֖עְרַּפ־תֶא םיִ֔קְׁשַּמַה
 :םיִֽפֹאָֽה רַׂ֥ש תֵ֖אְו יִ֕תֹא םיִ֔חָּבַּטַה רַׂ֣ש תיֵּ֚ב רַ֗מְׁשִמְּב יִ֜תֹא ןֵּ֨תִּיַו ויָ֑דָבֲע
 םָׁ֨שְו :ּונְמָֽלָח ֹו֖מֹלֲח ןֹו֥רְתִפְּכ ׁשיִ֛א אּו֑הָו יִ֣נֲא דָ֖חֶא הָלְיַ֥לְּב םֹו֛לֲח הָ֥מְלַחַּֽנַו
 ּוניֵ֑תֹמֹֽלֲח־תֶא ּונָ֖ל־רָּתְפִּיַו ֹו֔ל־רֶּפַסְּנַ֨ו םיִ֔חָּבַּטַה רַׂ֣שְל דֶבֶ֚ע יִ֗רְבִע רַעַ֣נ ּונָּ֜תִא
 ֹו֥תֹאְו יִּ֖נַּכ־לַע ביִׁ֥שֵה יִ֛תֹא הָ֑יָה ןֵּ֣כ ּונָ֖ל־רַתָּֽפ רֶׁ֥שֲאַּֽכ יִ֛הְיַו :רָֽתָּפ ֹו֖מֹלֲחַּֽכ ׁשיִ֥א
 קִּיַו ֙הֹעְרַּפ חַ֤לְׁשִּיַו :הָֽלָת  ףֵּ֣לַחְיַו ֙חַּלַגְיַו רֹוּ֑בַה־ןִמ ּוהֻ֖ציִרְיַו ףֵ֔סֹוי־תֶא אָ֣רְ
ֹבָּיַו ויָ֔תֹלְמִׂש ֹּיַו :הֹֽעְרַּפ־לֶא א֖  ןיֵ֣א רֵ֖תֹפּו יִּתְמַ֔לָח םֹו֣לֲח ףֵ֔סֹוי־לֶא ֙הֹעְרַּפ רֶמא֤
־תֶא ףֵ֧סֹוי ןַעַּ֨יַו :ֹוֽתֹא רֹּ֥תְפִל םֹו֖לֲח עַ֥מְׁשִּת רֹ֔מאֵל ֙ךָךיֶ֨לָע יִּתְעַ֤מָׁש יִ֗נֲאַֽו ֹו֑תֹא
־לֶא הֹ֖עְרַּפ רֵּ֥בַדְיַו :הֹֽעְרַּפ םֹו֥לְׁש־תֶא הֶ֖נֲעַֽי םיִ֕הֹלֱא יָ֑דָעְלִּב רֹ֖מאֵל הֹ֛עְרַּפ
 תֹו֔רָּפ עַבֶׁ֣ש ֙תֹלֹע רֹ֗אְיַה־ןִמ הֵּ֣נִהְו :רֹֽאְיַה תַ֥פְׂש־לַע דֵ֖מֹע יִ֥נְנִה יִ֕מֹלֲחַּֽב ףֵ֑סֹוי



 תֹו֣לֹע ֙תֹורֵחֲא תֹו֤רָּפ עַבֶׁ֣ש הֵּ֞נִהְו :ּוחָֽאָּב הָניֶ֖עְרִּתַו רַאֹּ֑ת תֹ֣פיִו רָׂ֖שָּב תֹו֥איִרְּב
ֹל רָׂ֑שָּב תֹוּ֣קַרְו דֹ֖אְמ רַאֹּ֛ת תֹו֥עָרְו תֹוּ֨לַּד ןֶ֔היֵרֲחַֽא ־לָכְּב הָּנֵ֛הָכ יִתיִ֧אָר־אֽ
 תֹו֛רָּפַה עַבֶׁ֧ש תֵ֣א תֹו֑עָרָֽהְו תֹוּ֖קַרָֽה תֹו֔רָּפַה ֙הָנְלַ֨כֹאּתַו :ַעֹֽרָל םִיַ֖רְצִמ ץֶרֶ֥א
ֹבָּתַו :תֹֽאיִרְּבַה תֹו֖נֹׁשאִֽרָה ֹלְו הָנֶּ֗בְרִק־לֶא הָנא֣  הָנֶּ֔בְרִק־לֶא ּואָ֣ב־יִּכ ֙עַדֹונ א֤
 םיִ֗לֳּבִׁש עַבֶׁ֣ש ׀ הֵּ֣נִהְו יִ֑מֹלֲחַּֽב אֶרֵ֖אָו :ץָֽקיִאָֽו הָּ֑לִחְּתַּב רֶׁ֖שֲאַּֽכ עַ֔ר ןֶ֣היֵאְרַמּו
 קְּב תֹ֛לֹע  תֹו֣פֻדְׁש תֹוּ֖קַּד תֹו֥מֻנְצ םיִ֔לֳּבִׁש עַבֶׁ֣ש ֙הֵּנִהְו :תֹוֽבֹטְו תֹ֥אֵלְמ דָ֖חֶא הֶ֥נָ
 םיִ֖לֳּבִּׁשַֽה עַבֶׁ֥ש תֵ֛א תֹּ֔קַּדַה םיִ֣לֳּבִּׁשַה ֙◌ָ◌	ןְעַ֨לְבִּתַו :םֶֽהיֵרֲחַֽא תֹו֖חְמֹֽצ םיִ֑דָק
ֹּיַו :יִֽל דיִּ֖גַמ ןיֵ֥אְו םיִּ֔מֻטְרַחַ֣ה־לֶא ֙רַמֹאָֽו תֹו֑בֹּטַה  םֹו֥לֲח הֹ֔עְרַּפ־לֶא ֙ףֵסֹוי רֶמא֤
 תֹ֣רָּפ עַבֶׁ֧ש :הֹֽעְרַפְל דיִּ֥גִה הֶׂ֖שֹע םיִ֛הֹלֱאָֽה רֶׁ֧שֲא תֵ֣א אּו֑ה דָ֣חֶא הֹ֖עְרַּפ
 םֹו֖לֲח הָּנֵ֑ה םיִ֖נָׁש עַבֶׁ֥ש תֹ֔בֹּטַה ֙םיִלֳּבִּׁשַֽה עַבֶׁ֤שְו הָּנֵ֔ה ֙םיִנָׁש עַבֶׁ֤ש תֹ֗בֹּטַה
 הָּנֵ֔ה ֙םיִנָׁש עַבֶׁ֤ש ןֶ֗היֵרֲחַֽא תֹ֣לֹעָֽה תֹ֜עָרָֽהְו תֹוּ֨קַרָֽה תֹוpרָּפַ֠ה עַבֶׁ֣שְו :אּוֽה דָ֥חֶא
 רָ֔בָּדַה אּו֣ה :בָֽעָר יֵ֥נְׁש עַבֶׁ֖ש ּו֕יְהִֽי םיִ֑דָּקַה תֹו֖פֻדְׁש תֹו֔קֵרָֽה ֙םיִלֳּבִּׁשַֽה עַבֶׁ֤שְו
 הֵּ֛נִה :הֹֽעְרַּפ־תֶא הָ֥אְרֶה הֶׂ֖שֹע םיִ֛הֹלֱאָֽה רֶׁ֧שֲא הֹ֑עְרַּפ־לֶא יִּתְרַּ֖בִּד רֶׁ֥שֲא
 ֙בָעָר יֵ֤נְׁש עַבֶׁ֨ש ּומpָקְ֠ו :םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥א־לָכְּב לֹו֖דָּג עָ֥בָׂש תֹו֑אָּב םיִ֖נָׁש עַבֶׁ֥ש
ֹלְו :ץֶרָֽאָה־תֶא בָ֖עָרָֽה הָּ֥לִכְו םִיָ֑רְצִמ ץֶרֶ֣אְּב עָ֖בָּׂשַה־לָּכ חַּ֥כְׁשִנְו ןֶ֔היֵרֲחַֽא ־אֽ
 לַ֨עְו :דֹֽאְמ אּו֖ה דֵ֥בָכ־יִּֽכ ןֵ֑כ־יֵרֲחַֽא אּו֖הַה בָ֥עָרָֽה יֵ֛נְּפִמ ץֶרָ֔אָּב ֙עָבָּׂשַה עַ֤דָּוִי
 רֵ֥הַמְמּו םיִ֔הֹלֱאָֽה םִ֣עֵמ ֙רָבָּדַה ןֹו֤כָנ־יִּֽכ םִיָ֑מֲעַּֽפ הֹ֖עְרַּפ־לֶא םֹו֛לֲחַֽה תֹו֧נָּׁשִה
 ץֶרֶ֥א־לַע ּוהֵ֖תיִׁשיִֽו םָ֑כָחְו ןֹו֣בָנ ׁשיִ֖א הֹ֔עְרַפ אֶ֣רֵי ֙הָּתַעְו :ֹוֽתׂשֲעַֽל םיִ֖הֹלֱאָֽה
 םִיַ֔רְצִמ ץֶרֶ֣א־תֶא ׁ֙שֵּמִחְו ץֶרָ֑אָה־לַע םיִ֖דִקְּפ דֵ֥קְפַיְו הֹ֔עְרַפ הֶׂ֣שֲעַֽי :םִיָֽרְצִמ
 הֶּלֵ֑אָה תֹ֖אָּבַה תֹו֔בֹּטַה םיִ֣נָּׁשַה֙ לֶכֹ֨א־לָּכ־תֶא ּו֗צְּבְקִיְו :עָֽבָּׂשַה יֵ֥נְׁש עַבֶׁ֖שְּב
 ֙ןֹודָּקִפְל לֶכֹ֤אָה הָ֨יָהְו :ּורָֽמָׁשְו םיִ֖רָעֶּֽב לֶכֹ֥א הֹ֛עְרַּפ־דַי תַחַּ֧ת רָ֞ב־ּורְּבְצִיְו
ֹלְו םִיָ֑רְצִמ ץֶרֶ֣אְּב ָ◌	ןיֶ֖יְהִּֽת רֶׁ֥שֲא בָ֔עָרָֽה יֵ֣נְׁש ֙עַבֶׁ֨שְל ץֶרָ֔אָל  ץֶרָ֖אָה תֵ֥רָּכִת־אֽ
ֹּיַו :ויָֽדָבֲע־לָּכ יֵ֖ניֵעְבּו הֹ֑עְרַפ יֵ֣ניֵעְּב רָ֖בָּדַה בַ֥טיִּיַו :בָֽעָרָּֽב ־לֶא הֹ֖עְרַּפ רֶמא֥
ֹּיַו :ֹוּֽב םיִ֖הֹלֱא ַחּו֥ר רֶׁ֛שֲא ׁשיִ֕א הֶ֔זָכ אָ֣צְמִנֲה ויָ֑דָבֲע  ףֵ֔סֹוי־לֶא ֙הֹעְרַּפ רֶמא֤
ֹז־לָּכ־תֶא ֖ךָךְתֹוֽא םיִ֛הֹלֱא ַעיִ֧דֹוה יֵ֨רֲחַֽא  ֙הָּתַא :ךָךֹוֽמָּכ םָ֖כָחְו ןֹו֥בָנ־ןיֵא תא֑
ֹּיַו :ָּךֶּֽמִמ לַּ֥דְגֶא אֵּ֖סִּכַה קַ֥ר יִּ֑מַע־לָּכ קַּׁ֣שִי ךָךיִּ֖פ־לַעְו יִ֔תיֵּב־לַע הֶ֣יְהִּת  רֶמא֥



־תֶא הֹ֤עְרַּפ רַסָּ֨יַו :םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥א־לָּכ לַ֖ע ֔ךָךְתֹֽא יִּתַ֣תָנ ֙הֵאְר ףֵ֑סֹוי־לֶא הֹ֖עְרַּפ
 דִ֥בְר םֶׂשָּ֛יַו ׁשֵׁ֔ש־יֵדְגִּב ֹ֙ותֹא ׁשֵּ֤בְלַּיַו ףֵ֑סֹוי דַ֣י־לַע ּהָ֖תֹא ןֵּ֥תִּיַו ֹו֔דָי לַ֣עֵמ ֹ֙וּתְעַּבַט
 ויָ֖נָפְל ּו֥אְרְקִּיַו ֹו֔ל־רֶׁשֲא ֙הֶנְׁשִּמַה תֶבֶּ֤כְרִמְּב ֹו֗תֹא בֵּ֣כְרַּיַו :ֹוֽראָּוַצ־לַע בָ֖הָּזַה
ֹּיַו :םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥א־לָּכ לַ֖ע ֹו֔תֹא ןֹו֣תָנְו ךְךֵ֑רְבַא  הֹ֑עְרַפ יִ֣נֲא ףֵ֖סֹוי־לֶא הֹ֛עְרַּפ רֶמא֧
ֹל ךָךיֶ֗דָעְלִבּו  אָ֨רְקִּיַו :םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥א־לָכְּב ֹו֖לְגַר־תֶאְו ֹו֛דָי־תֶא ׁשיִ֧א םיִ֨רָי־אֽ
 ןֹ֖א ןֵ֥הֹּכ עַרֶ֛פ יִטֹוּ֥פ־תַּב תַ֗נְסָֽא־תֶא ֹו֣ל־ןֶּתִּיַו ַ֒חzֵנְעַּפ תַ֣נְפָֽצ ֘ףֵסֹוי־םֵֽׁש הֹ֥עְרַפ
 יֵ֖נְפִל ֹו֕דְמָעְּב הָ֔נָׁש םיִׁ֣שלְׁש־ןֶּב ֙ףֵסֹויְו :םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥א־לַע ףֵ֖סֹוי אֵ֥צֵּיַו הָּׁ֑שִאְל
 :םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥א־לָכְּב רֹ֖בֲעַּֽי ַֽו הֹ֔עְרַפ יֵ֣נְפִּלִמ ֙ףֵסֹוי אֵ֤צֵּיַו םִיָ֑רְצִמ־ךְךֶלֶֽמ הֹ֣עְרַּפ
 עַבֶׁ֣ש ׀ לֶכֹ֣א־לָּכ־תֶא ץֹּ֞בְקִּיַו :םיִֽצָמְקִל עָ֑בָּׂשַה יֵ֣נְׁש עַבֶׁ֖שְּב ץֶרָ֔אָה ׂשַעַּ֣תַו

 רֶׁ֥שֲא ריִ֛עָה־הֵֽדְׂש לֶכֹ֧א םיִ֑רָעֶּֽב לֶכֹ֖א־ןֶּתִּיַו םִיַ֔רְצִמ ץֶרֶ֣אְּב ּ֙ויָה רֶׁ֤שֲא םיִ֗נָׁש
־יִּֽכ דַ֛ע דֹ֑אְמ הֵּ֣בְרַה םָּ֖יַה לֹו֥חְּכ רָּ֛ב ףֵ֥סֹוי רֹּ֨בְצִּיַו :ּהָֽכֹותְּב ןַ֥תָנ ָהיֶ֖תֹביִֽבְס
 בָ֑עָרָֽה תַ֣נְׁש אֹו֖בָּת םֶרֶ֥טְּב םיִ֔נָב יֵ֣נְׁש ֙דָּלֻי ףֵ֤סֹויְלּו :רָּֽפְסִמ ןיֵ֥א־יִּכ רֹּ֖פְסִל לַ֥דָח
 קִּיַו :ןֹוֽא ןֵ֥הֹּכ עַרֶ֖פ יִטֹוּ֥פ־תַּב תַ֔נְסָֽא ֹ֙וּל־הָדְלָֽי רֶׁ֤שֲא  םֵׁ֥ש־תֶא ףֵ֛סֹוי אָ֥רְ
 תֵ֛אְו :יִֽבָא תיֵּ֥ב־לָּכ תֵ֖אְו יִ֔לָמֲע־לָּכ־תֶא ֙םיִהֹלֱא יִנַּׁ֤שַנ־יִּֽכ הֶּׁ֑שַנְמ רֹו֖כְּבַה
 ק יִ֖נֵּׁשַה םֵׁ֥ש  יֵ֣נְׁש עַבֶׁ֖ש הָניֶ֕לְכִּתַו :יִֽיְנָע ץֶרֶ֥אְּב םיִ֖הֹלֱא יִנַ֥רְפִה־יִּֽכ םִיָ֑רְפֶא אָ֣רָ
 רֶׁ֖שֲאַּֽכ אֹו֔בָל ֙בָעָרָֽה יֵ֤נְׁש עַבֶׁ֣ש הָניֶּ֜לִחְּתַו :םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥אְּב הָ֖יָה רֶׁ֥שֲא עָ֑בָּׂשַה
 ֙בַעְרִּתַו :םֶחָֽל הָיָ֥ה םִיַ֖רְצִמ ץֶרֶ֥א־לָכְבּו תֹו֔צָרֲאָ֣ה־לָכְּב ֙בָעָר יִ֤הְיַו ףֵ֑סֹוי רַ֣מָא
ֹּיַו םֶחָּ֑לַל הֹ֖עְרַּפ־לֶא םָ֛עָה קַ֥עְצִּיַו םִיַ֔רְצִמ ץֶרֶ֣א־לָּכ  ֙םִיַ֨רְצִמ־לָכְל הֹ֤עְרַּפ רֶמא֨
 ץֶרָ֑אָה יֵ֣נְּפ־לָּכ לַ֖ע הָ֔יָה בָ֣עָרָֽהְו :ּוֽׂשֲעַּֽת םֶ֖כָל רַ֥מֹאי־רֶׁשֲא ףֵ֔סֹוי־לֶא ּו֣כְל
 ץֶרֶ֥אְּב בָ֖עָרָֽה קַ֥זֱחֶּֽיַו םִיַ֔רְצִמְל רֹּ֣בְׁשִּיַו ֙םֶהָּב רֶׁ֤שֲא־לָּכ־תֶא ףֵ֜סֹוי חַּ֨תְפִּיַו
־לָכְּב בָ֖עָרָֽה קַ֥זָח־יִּֽכ ףֵ֑סֹוי־לֶא רֹּ֖בְׁשִל הָמְיַ֔רְצִמ ּואָּ֣ב ֙ץֶרָ֨אָה־לָכְו :םִיָֽרְצִמ
ֹּיַו םִיָ֑רְצִמְּב רֶבֶׁ֖ש־ׁשֶי יִּ֥כ בֹ֔קֲעַֽי אְר ַּ֣יַו :ץֶרָֽאָה  הָּמָ֖ל ויָ֔נָבְל ֙בֹקֲעַֽי רֶמא֤
ֹּיַו :ּוֽאָרְתִּת ־ּורְבִׁשְו ֙הָּמָׁ֨ש־ּודְר םִיָ֑רְצִמְּב רֶבֶׁ֖ש־ׁשֶי יִּ֥כ יִּתְעַ֔מָׁש הֵּ֣נִה רֶמא֕
ֹלְו הֶ֖יְחִֽנְו םָּׁ֔שִמ ּונָ֣ל  :םִיָֽרְצִּמִמ רָּ֖ב רֹּ֥בְׁשִל הָ֑רָׂשֲע ףֵ֖סֹוי־יֵחֲא ּו֥דְר ֵּֽיַו :תּוֽמָנ א֥
ֹל ףֵ֔סֹוי יִ֣חֲא ֙ןיִמָיְנִּב־תֶאְו  ּוּנֶ֖אָרְקִי־ןֶּפ רַ֔מָא יִּ֣כ ויָ֑חֶא־תֶא בֹ֖קֲעַֽי חַ֥לָׁש־אֽ
 :ןַעָֽנְּכ ץֶרֶ֥אְּב בָ֖עָרָֽה הָ֥יָה־יִּֽכ םיִ֑אָּבַה ךְךֹו֣תְּב רֹּ֖בְׁשִל לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ּ֙ואֹ֨בָּיַו :ןֹוֽסָא



 יֵ֣חֲא ּ֙ואֹ֨בָּיַו ץֶרָ֑אָה םַ֣ע־לָכְל ריִּ֖בְׁשַּמַה אּו֥ה ץֶרָ֔אָה־לַע טיִּ֣לַּׁשַה אּו֚ה ףֵ֗סֹויְו
 רֵּ֨כַנְתִּיַו םֵ֑רִּכַּיַו ויָ֖חֶא־תֶא ףֵ֛סֹוי אְר ַּ֥יַו :הָצְרָֽא םִיַּ֖פַא ֹו֥ל־ּווֲחַּֽתְׁשִּיַו ףֵ֔סֹוי
ֹּיַו תֹוׁ֗שָק םָּ֣תִא רֵּ֧בַדְיַו םֶ֜היֵלֲא ֹּיַו םֶ֔תאָּב ןִיַ֣אֵמ ֙םֶהֵלֲא רֶמא֤  ץֶרֶ֥אֵמ ּו֔רְמא֣
ֹל םֵ֖הְו ויָ֑חֶא־תֶא ףֵ֖סֹוי רֵּ֥כַּיַו :לֶכֹֽא־רָּבְׁשִל ןַעַ֖נְּכ  תֵ֚א ףֵ֔סֹוי רֹּ֣כְזִּיַו :ּוהֻֽרִּכִה א֥
ֹּיַו םֶ֑הָל םַ֖לָח רֶׁ֥שֲא תֹו֔מֹלֲחַֽה  תַ֥וְרֶע־תֶא תֹו֛אְרִל םֶּ֔תַא םיִ֣לְּגַרְמ ֙םֶהֵלֲא רֶמא֤
ֹּיַו :םֶֽתאָּב ץֶרָ֖אָה ֹל ויָ֖לֵא ּו֥רְמאֽ  יֵ֥נְּב ּונָּ֕לֻּכ :לֶכֹֽא־רָּבְׁשִל ּואָּ֖ב ךָךיֶ֥דָבֲעַֽו יִ֑נֹדֲא א֣
ֹל ּונְחַ֔נֲא םיִ֣נֵּכ ּונְחָ֑נ דָ֖חֶא־ׁשיִא ֹּיַו :םיִֽלְּגַרְמ ךָךיֶ֖דָבֲע ּו֥יָה־אֽ ֹל םֶ֑הֵלֲא רֶמא֖  א֕
ֹּיַו :תֹוֽאְרִל םֶ֥תאָּב ץֶרָ֖אָה תַ֥וְרֶע־יִּֽכ  ּונְחַ֛נֲא ׀ םיִ֧חַא ךָךיֶ֨דָבֲע ֩רָׂשָע םיֵ֣נְׁש ּו֗רְמאֽ
 :ּוּנֶֽניֵא דָ֖חֶאָֽהְו םֹוּ֔יַה ּ֙וניִ֨בָא־תֶא ןֹ֤טָּקַה הֵּ֨נִהְו ןַעָ֑נְּכ ץֶרֶ֣אְּב דָ֖חֶא־ׁשיִא יֵ֥נְּב
ֹּיַו ֹזְּב :םֶּֽתַא םיִ֥לְּגַרְמ רֹ֖מאֵל םֶ֛כֵלֲא יִּתְרַּ֧בִּד רֶׁ֨שֲא אּו֗ה ףֵ֑סֹוי םֶ֖הֵלֲא רֶמא֥  תא֖
 ּו֨חְלִׁש :הָּנֵֽה ןֹ֖טָּקַה םֶ֥כיִחֲא אֹו֛בְּב־םִא יִּ֧כ הֶּ֔זִמ ּו֣אְצֵּֽת־םִא ֙הֹעְרַפ יֵ֤ח ּונֵ֑חָּבִּת
 םֶ֑כְּתִא תֶ֖מֱאַֽה םֶ֔כיֵרְבִּד ּ֙ונֲחָּֽבִֽיְו ּו֔רְסָ֣אֵה ֙םֶּתַאְו ֒םֶכיִחֲא־תֶא חַּ֣קִיְו ֘דָחֶא םֶּ֣כִמ
ֹל־םִאְו  תֶׁש֥לְׁש רָ֖מְׁשִמ־לֶא םָ֛תֹא ףֹ֥סֱאֶּֽיַו :םֶּֽתַא םיִ֖לְּגַרְמ יִּ֥כ הֹ֔עְרַפ יֵ֣ח א֕
ֹּיַו :םיִֽמָי ֹז יִׁ֔שיִלְּׁשַה םֹוּ֣יַּב ֙ףֵסֹוי םֶ֤הֵלֲא רֶמא֨  םיִ֖הֹלֱאָֽה־תֶא ּו֑יְחִֽו ּוׂ֖שֲע תא֥
 ּו֣כְל ֙םֶּתַאְו םֶ֑כְרַמְׁשִמ תיֵ֣בְּב רֵ֖סָאֵֽי דָ֔חֶא םֶ֣כיִחֲא םֶּ֔תַא םיִ֣נֵּכ־םִא :אֵֽרָי יִ֥נֲא
 ּו֥נְמָֽאֵיְו יַ֔לֵא ּואיִ֣בָּת ֙ןֹטָּקַה םֶ֤כיִחֲא־תֶאְו :םֶֽכיֵּתָּֽב ןֹו֥בֲעַֽר רֶבֶׁ֖ש ּואיִ֔בָה
ֹלְו םֶ֖כיֵרְבִד ֹּיַו :ןֵֽכ־ּוׂשֲעַּֽיַו ּותּו֑מָת א֣  ׀ םיִ֣מֵׁשֲא ֘לָבֲא ויִ֗חָא־לֶא ׁשיִ֣א ּו֞רְמאֽ
ֹלְו ּוניֵ֖לֵא ֹו֥נְנַֽחְתִהְּב ֹוׁ֛שְפַנ תַ֥רָצ ּוניִ֜אָר רֶׁ֨שֲא ּ֒וניzִחָא־לַע ּ֘ונְחַ֘נֲא  ּונְעָ֑מָׁש א֣
ֹּזַה הָ֖רָּצַה ּוניֵ֔לֵא הָאָּ֣ב ֙ןֵּכ־לַע  יִּתְרַ֨מָא ֩אֹולֲה רֹ֗מאֵל םָ֜תֹא ןֵ֨בּואְר ֩ןַעrַּיַו :תאֽ
ֹלְו דֶלֶּ֖יַב ּו֥אְטֶחֶּֽת־לַא רֹ֛מאֵל ׀ םֶ֧כיֵלֲא  :ׁשָֽרְדִנ הֵּ֥נִה ֹו֖מָּד־םַגְו םֶּ֑תְעַמְׁש א֣
ֹל ֙םֵהְו  בָׁשָּ֤יַו ְּךְבֵּ֑יַו םֶ֖היֵלֲעֵֽמ בֹּ֥סִּיַו :םָֽתֹניֵּֽב ץיִ֖לֵּמַה יִּ֥כ ףֵ֑סֹוי ַעֵ֖מֹׁש יִּ֥כ ּו֔עְד ָֽי א֣
 וַ֣צְיַו :םֶֽהיֵניֵֽעְל ֹו֖תֹא רֹ֥סֱאֶּֽיַו ןֹו֔עְמִׁש־תֶא ֙םָּתִאֵֽמ חַּ֤קִּיַו םֶ֔הֵלֲא רֵּ֣בַדְיַו ֙םֶהֵלֲא
 םֶ֛הָל תֵ֥תָלְו ֹוּ֔קַׂש־לֶא ׁשיִ֣א ֙םֶהיֵּפְסַּכ ביִׁ֤שָהְלּו ֒רָּב ֘םֶהיֵלְּכ־תֶא ּו֣אְלַמְיַו ףֵ֗סֹוי
 :םָּֽׁשִמ ּו֖כְלֵּֽיַו םֶ֑היֵרֹֽמֲח־לַע םָ֖רְבִׁש־תֶא ּו֥אְׂשִּיַו :ןֵּֽכ םֶ֖הָל ׂשַעַּ֥יַו ךְךֶרָּ֑דַל הָ֖דֵצ
 ֹוּ֔פְסַּכ־תֶא ֙אְרַּיַו ןֹו֑לָּמַּב ֹו֖רֹמֲחַֽל אֹוּ֛פְסִמ תֵ֥תָל ֹוּ֗קַׂש־תֶא דָ֜חֶאָֽה חַּ֨תְפִּיַו
ֹּיַו :ֹוּֽתְחַּתְמַא יִ֥פְּב אּו֖ה־הֵּנִהְו  הֵּ֣נִה םַ֖גְו יִּ֔פְסַּכ בַׁ֣שּוה ֙ויָחֶא־לֶא רֶמא֤



ֹּז־הַמ רֹ֔מאֵל ֙ויִחָא־לֶא ׁשיִ֤א ּו֞דְרֶחֶּֽיַו םָּ֗בִל אֵ֣צֵּיַו יִּ֑תְחַּתְמַאְב  הָׂ֥שָע תא֛
 תֹ֥רֹּקַה־לָּכ תֵ֛א ֹו֔ל ּודיִּ֣גַּיַו ןַעָ֑נְּכ הָצְרַ֣א םֶ֖היִבֲא בֹ֥קֲעַֽי־לֶא ּואֹ֛בָּיַו :ּונָֽל םיִ֖הֹלֱא
 םיִ֖לְּגַרְמִּֽכ ּונָ֔תֹא ןֵּ֣תִּיַו תֹוׁ֑שָק ּונָּ֖תִא ץֶרָ֛אָה יֵ֥נֹדֲא ׁשיִ֨אָה רpֶּבִּ֠ד :רֹֽמאֵל םָ֖תֹא
ֹּנַו :ץֶרָֽאָה־תֶא ֹל ּונְחָ֑נֲא םיִ֣נֵּכ ויָ֖לֵא רֶמא֥  רָׂ֥שָע־םיֵנְׁש :םיִֽלְּגַרְמ ּוניִ֖יָה א֥
 :ןַעָֽנְּכ ץֶרֶ֥אְּב ּוניִ֖בָא־תֶא םֹוּ֛יַה ןֹ֥טָּקַהְו ּוּנֶ֔ניֵא דָ֣חֶאָֽה ּוניִ֑בָא יֵ֣נְּב םיִ֖חַא ּונְחַ֛נֲא
ֹּיַו ֹזְּב ץֶרָ֔אָה יֵ֣נֹדֲא ׁ֙שיִאָה ּוניֵ֗לֵא רֶמא֣  ֙דָחֶאָֽה םֶ֤כיִחֲא םֶּ֑תַא םיִ֖נֵכ יִּ֥כ עַ֔דֵא תא֣
 ֒יַלֵא ֘ןֹטָּקַה םֶ֣כיִחֲא־תֶא ּואיpִבָהְ֠ו :ּוכֵֽלָו ּו֥חְק םֶ֖כיֵּתָּֽב ןֹו֥בֲעַֽר־תֶאְו יִּ֔תִא ּוחיִּ֣נַה
ֹל יִּ֣כ הָ֗עְדֵֽאְו ־תֶאְו םֶ֔כָל ןֵּ֣תֶא ֙םֶכיִחֲא־תֶא םֶּ֑תַא םיִ֖נֵכ יִּ֥כ םֶּ֔תַא ֙םיִלְּגַרְמ א֤
 ֹוּ֑קַׂשְּב ֹוּ֖פְסַּכ־רֹורְצ ׁשיִ֥א־הֵּנִהְו םֶ֔היֵּקַׂש םיִ֣קיִרְמ םֵ֚ה יִ֗הְיַו :ּורָֽחְסִּת ץֶרָ֖אָה
ֹּיַו :ּואָֽריִּיַו םֶ֖היִבֲאַֽו הָּמֵ֥ה םֶ֛היֵּפְסַּכ תֹו֧רֹרְצ־תֶא ּו֞אְרִּיַו  בֹ֣קֲעַֽי ֙םֶהֵלֲא רֶמא֤
 יַ֖לָע ּוחָּ֔קִּת ןִ֣מָיְנִּב־תֶאְו ּוּנֶ֔ניֵא ןֹו֣עְמִׁשְו ּ֙וּנֶ֨ניֵא ףֵ֤סֹוי םֶּ֑תְלַּכִׁש יִ֖תֹא םֶ֔היִבֲא
ֹּיַו :הָנָּֽלֻכ ּו֥יָה ֹל־םִא תיִ֔מָּת ֙יַנָב יֵ֤נְׁש־תֶא רֹ֔מאֵל ויִ֣בָא־לֶא ֙ןֵבּואְר רֶמא֤  א֥
ֹּיַו :ךָךיֶֽלֵא ּוּנֶ֥ביִׁשֲא יִ֖נֲאַֽו יִ֔דָי־לַע ֹ֙ותֹא הָ֤נְּת ךָךיֶ֑לֵא ּוּנֶ֖איִבֲא ֹל רֶמא֕  יִ֖נְּב דֵ֥רֵי־אֽ
־ּוכְלֵּֽת רֶׁ֣שֲא ֙ךְךֶרֶּ֨דַּב ֙ןֹוסָא ּוהָ֤אָרְקּו רָ֗אְׁשִנ ֹוּ֣דַבְל אּו֧הְו תֵ֜מ ויִ֨חָא־יִּֽכ םֶ֑כָּמִע
 רֶׁ֤שֲאַּֽכ יִ֗הְיַו :ץֶרָֽאָּב דֵ֥בָּכ בָ֖עָרָֽהְו :הָלֹוֽאְׁש ןֹו֖גָיְּב יִ֛תָביֵֽׂש־תֶא םֶּ֧תְדַרֹוֽהְו ּהָ֔ב
ֹּיַו םִיָ֑רְצִּמִמ ּואיִ֖בֵה רֶׁ֥שֲא רֶבֶּׁ֔שַה־תֶא לֹ֣כֱאֶֽל ּ֙וּלִּכ  ּובֻׁ֖ש םֶ֔היִבֲא ֙םֶהיֵלֲא רֶמא֤
ֹּיַו :לֶכֹֽא־טַעְמ ּונָ֥ל־ּורְבִׁש  ׁשיִ֤אָה ּונָּ֨ב ֩דִעֵה דֵ֣עָה רֹ֑מאֵל הָ֖דּוהְי ויָ֛לֵא רֶמא֧
ֹל ֙רֹמאֵל  ּוניִ֖חָא־תֶא ַחֵּ֥לַׁשְמ ֛ךָךְׁשֶי־םִא :םֶֽכְּתִא םֶ֥כיִחֲא יִּ֖תְלִּב יַ֔נָפ ּו֣אְרִת־אֽ
ֹל ַחֵּ֖לַׁשְמ ֥ךָךְניֵֽא־םִאְו :לֶכֹֽא ֖ךָךְל הָ֥רְּבְׁשִנְו הָ֕דְר ֵֽנ ּונָּ֑תִא  רַ֤מָא ׁשיִ֞אָה־יִּֽכ דֵ֑רֵנ א֣
ֹל ּ֙וניֵ֨לֵא ֹּיַו :םֶֽכְּתִא םֶ֥כיִחֲא יִּ֖תְלִּב יַ֔נָפ ּו֣אְרִת־אֽ  םֶ֖תֹעֵֽרֲה הָ֥מָל לֵ֔אָרְׂשִי ֙רֶמא֨
ֹּיַו :חָֽא םֶ֖כָל דֹו֥עַה ׁשיִ֔אָל דיִּ֣גַהְל יִ֑ל  ּונָ֨ל ׁשיpִאָ֠ה־לַאָֽׁש לֹו֣אָׁש ּו֡רְמאֽ
 םיִ֣רָבְּדַה יִּ֖פ־לַע ֹו֔ל־דֶּגַּ֨נַו חָ֔א םֶ֣כָל ׁשֵ֣יֲה ֙יַח םֶ֥כיִבֲא דֹו֨עַה רֹ֗מאֵל ּונֵּ֜תְדַלֹוֽמְלּו
ֹּיַו :םֶֽכיִחֲא־תֶא ּודיִ֖רֹוה רַ֔מֹאי יִּ֣כ עַ֔דֵנ ַעֹו֣דָיֲה הֶּלֵ֑אָה ־לֶא הָ֜דּוהְי רֶמא֨
ֹלְו ֙הֶיְחִֽנְו הָכֵ֑לֵנְו הָמּו֣קָנְו יִּ֖תִא רַעַּ֛נַה הָ֥חְלִׁש ויִ֗בָא לֵ֣אָרְׂשִי ־םַּג תּו֔מָנ א֣
ֹל־םִא ּוּנֶׁ֑שְקַבְּת יִ֖דָּיִמ ּוּנֶ֔בְרֶעֶֽא ֙יִכֹנָֽא :ּונֵּֽפַט־םַּג הָּ֖תַא־םַג ּונְחַ֥נֲא  ויִ֤תֹאיִֽבֲה א֨
־יִּֽכ ּונְהָ֑מְהַמְתִה אֵ֣לּול יִּ֖כ :םיִֽמָּיַה־לָּכ ֖ךָךְל יִתאָ֥טָחְו ךָךיֶ֔נָפְל ויִּ֣תְגַּצִהְו ֙ךָךיֶ֨לֵא



ֹּיַו :םִיָֽמֲעַֽפ הֶ֥ז ּונְבַׁ֖ש הָּ֥תַע ֹז ֘אֹופֵא ׀ ןֵּ֣כ־םִא םֶ֗היִבֲא לֵ֣אָרְׂשִי םֶ֜הֵלֲא רֶמא֨  תא֣
 טַ֣עְמּו ֙יִרֳצ טַ֤עְמ הָ֑חְנִמ ׁשיִ֖אָל ּודיִ֥רֹוהְו םֶ֔כיֵלְכִּב ֙ץֶרָ֨אָה תַ֤רְמִּזִמ ּו֞חְק ּ֒וׂשֲע
ֹכְנ ׁשַ֔בְּד  ףֶסֶּ֜כַה־תֶאְו םֶ֑כְדֶיְב ּו֣חְק הֶ֖נְׁשִמ ףֶסֶ֥כְו :םיִֽדֵקְׁשּו םיִ֖נְטָּב טֹ֔לָו תא֣
 םֶ֖כיִחֲא־תֶאְו :אּוֽה הֶּ֖גְׁשִמ יַ֥לּוא םֶ֔כְדֶיְב ּוביִׁ֣שָּת ֙םֶכיֵתֹֽחְּתְמַא יִ֤פְּב בַׁ֨שּוּמַה
 חַּ֥לִׁשְו ׁשיִ֔אָה יֵ֣נְפִל ֙םיִמֲחַֽר םֶ֤כָל ןֵּ֨תִי יַּ֗דַׁש לֵ֣אְו :ׁשיִֽאָה־לֶא ּובּוׁ֥ש ּומּו֖קְו ּוחָ֑ק
 ּו֤חְקִּיַו :יִּתְלָֽכָׁש יִּתְלֹ֖כָׁש רֶׁ֥שֲאַּֽכ יִ֕נֲאַֽו ןיִ֑מָיְנִּב־תֶאְו רֵ֖חַא םֶ֥כיִחֲא־תֶא םֶ֛כָל
ֹּזַה הָ֣חְנִּמַה־תֶא ֙םיִׁשָנֲאָֽה  ּ֙ומֻ֨קָּיַו ןִ֑מָיְנִּב־תֶאְו םָ֖דָיְב ּו֥חְקָֽל ףֶסֶּ֛כ־הֶנְׁשִֽמּו תא֔
ֹּיַו ֒ןיִמָיְנִּב־תֶא ֘םָּתִא ףֵ֣סֹוי אְרַּ֨יַו :ףֵֽסֹוי יֵ֥נְפִל ּו֖דְמַעַּֽיַו םִיַ֔רְצִמ ּו֣דְר ֵּֽיַו  ֙רֶמא֨
 יִּ֛תִא יִּ֥כ ןֵ֔כָהְו ֙חַבֶ֨ט ַחֹ֤בְטּו הָתְיָּ֑בַה םיִׁ֖שָנֲאָֽה־תֶא אֵ֥בָה ֹו֔תיֵּב־לַע רֶׁ֣שֲאַֽל
ֹי  ׁשיִ֛אָה אֵ֥בָּיַו ףֵ֑סֹוי רַ֣מָא רֶׁ֖שֲאַּֽכ ׁשיִ֔אָה ׂשַעַּ֣יַו :םִיָֽרֳהָּֽצַּֽב םיִׁ֖שָנֲאָֽה ּו֥לְכאֽ
ֹּיַו ֒ףֵסֹוי תיֵּ֣ב ּ֘ואְבּוֽה יִּ֣כ םיִׁ֗שָנֲאָֽה ּו֣אְריִּֽיַו :ףֵֽסֹוי הָתיֵּ֥ב םיִׁ֖שָנֲאָֽה־תֶא  ּו֗רְמאֽ
 לֵ֤לֹּגְתִהְל םיִ֑אָבּוֽמ ּונְחַ֖נֲא הָּ֔לִחְּתַּב ּ֙וניֵ֨תֹחְּתְמַאְּב בָּׁ֤שַה ֙ףֶסֶּ֨כַה רַ֤בְּד־לַע
־לֶא ּ֙וׁשְּגִּי ַֽו :ּוניֵֽרֹמֲח־תֶאְו םיִ֖דָבֲעַֽל ּונָ֛תֹא תַחַ֧קָלְו ּוניֵ֔לָע לֵּ֣פַנְתִהְלּו ּ֙וניֵ֨לָע
ֹּיַו :תִיָּֽבַה חַתֶּ֥פ ויָ֖לֵא ּו֥רְּבַדְיַו ףֵ֑סֹוי תיֵּ֣ב־לַע רֶׁ֖שֲא ׁשיִ֔אָה  דֹ֥רָי יִ֑נֹדֲא יִּ֣ב ּו֖רְמאֽ
־תֶא ֙הָחְּתְפִּנַֽו ןֹו֗לָּמַה־לֶא ּונאָ֣ב־יִּכ יִ֞הְיַו :לֶכֹֽא־רָּבְׁשִל הָּ֖לִחְּתַּב ּונְדַ֛רָי
 ֹו֖תֹא בֶׁשָּ֥נַו ֹו֑לָקְׁשִמְּב ּונֵּ֖פְסַּכ ֹוּ֔תְחַּתְמַא יִ֣פְּב ׁ֙שיִא־ףֶסֶֽכ הֵּ֤נִהְו ּוניֵ֔תֹחְּתְמַא
ֹל לֶכֹ֑א־רָּבְׁשִל ּונֵ֖דָיְב ּונְדַ֥רֹוה רֵ֛חַא ףֶסֶ֧כְו :ּונֵֽדָיְּב  ּונֵּ֖פְסַּכ םָׂ֥ש־יִמ ּונְעַ֔דָי א֣
ֹּיַו :ּוניֵֽתֹחְּתְמַאְּב rןַ֨תָנ ֙םֶכיִבֲא יֵ֤הֹלאֵֽו םֶ֜כיֵהֹ֨לֱא ּואָ֗ריִּת־לַא םֶ֜כָל םֹו֨לָׁש ֩רֶמא 
 :ןֹוֽעְמִׁש־תֶא םֶ֖הֵלֲא אֵ֥צֹוּיַו יָ֑לֵא אָּ֣ב םֶ֖כְּפְסַּכ םֶ֔כיֵתֹ֣חְּתְמַאְּב ֙ןֹומְטַמ םֶ֤כָל
 ןֵּ֥תִּיַו םֶ֔היֵלְגַר ּו֣צֲחְרִּיַו ֙םִיַ֨מ־ןֶּתִּיַו ףֵ֑סֹוי הָתיֵּ֣ב םיִׁ֖שָנֲאָֽה־תֶא ׁשיִ֛אָה אֵ֥בָּיַו
 ּו֔עְמָֽׁש יִּ֣כ םִיָ֑רֳהָּֽצַּֽב ףֵ֖סֹוי אֹוּ֥ב־דַע הָ֔חְנִּמַה־תֶא ּ֙וניִ֨כָּיַו :םֶֽהיֵרֹֽמֲחַֽל אֹוּ֖פְסִמ
ֹי םָׁ֖ש־יִּכ ֹבָּיַו :םֶחָֽל ּולְכא֥ ־רֶׁשֲא הָ֥חְנִּמַה־תֶא ֹו֛ל ּואיִ֥בָּיַו הָתְיַּ֔בַה ֙ףֵסֹוי א֤
ֹּיַו םֹו֔לָׁשְל ֙םֶהָל לַ֤אְׁשִּיַו :הָצְרָֽא ֹו֖ל־ּווֲחַּֽתְׁשִּיַו הָתְיָּ֑בַה םָ֖דָיְּב  םֹו֛לָׁשֲה רֶמא֗
ֹּיַו :יָֽח ּוּנֶ֖דֹועַֽה םֶּ֑תְרַמֲא רֶׁ֣שֲא ןֵ֖קָּזַה םֶ֥כיִבֲא  ּוניִ֖בָאְל ֥ךָךְּדְבַעְל םֹו֛לָׁש ּו֗רְמאֽ
 ֘ויִחָא ןיִ֣מָיְנִּב־תֶא אְרַּ֞יַו ויָ֗ניֵע אָּׂ֣שִּיַו : ]ּוּֽוֲחַּתְׁשִּֽיַו[ ֻֽוֲחַּֽתְׁשִּֽיַו ּו֖דְּקִּי ַֽו יָ֑ח ּוּנֶ֣דֹוע
ֹּיַו ֹ֒וּמִא־ןֶּב  ֖ךָךְנְחָי םיִ֥הֹלֱא רַ֕מֹאּיַו יָ֑לֵא םֶּ֖תְרַמֲא רֶׁ֥שֲא ןֹ֔טָּקַה םֶ֣כיִחֲא ֙הֶזֲה רֶמא֗



ֹבָּיַו תֹוּ֑כְבִל ׁשֵּ֖קַבְיַו ויִ֔חָא־לֶא ֙ויָמֲחַֽר ּו֤רְמְכִנ־יִּֽכ ףֵ֗סֹוי רֵ֣הַמְיַו :יִֽנְּב  הָרְדַ֖חַה א֥
ֹּיַו קַּ֔פַאְתִּ֨יַו אֵ֑צֵּיַו ויָ֖נָּפ ץַ֥חְרִּיַו :הָּמָֽׁש ְּךְבֵּ֥יַו  ֹוּ֖דַבְל ֹו֛ל ּומיִׂ֥שָּיַו :םֶחָֽל ּומיִׂ֥ש רֶמא֖
ֹל ֩יִּכ םָּ֔דַבְל ֹ֙וּתִא םיִ֤לְכֹֽאָה םיִ֞רְצִּמַלְו םָּ֑דַבְל םֶ֣הָלְו  לֹ֤כֱאֶֽל םיִ֗רְצִּמַה ןּו֜לְכּוֽי א֨
 ֹו֔תָרֹ֣כְבִּכ ֙רֹכְּבַה ויָ֔נָפְל ּו֣בְׁשֵּֽיַו :םִיָֽרְצִמְל אוִ֖ה הָ֥בֵעֹוֽת־יִּכ םֶחֶ֔ל ֙םיִרְבִעָֽה־תֶא
 תֵ֣אֵמ תֹ֜אְׂשַמ אָּׂ֨שִּיַו :ּוהֵֽעֵר־לֶא ׁשיִ֥א םיִׁ֖שָנֲאָֽה ּו֥הְמְתִּיַו ֹו֑תָרִֽעְצִּכ ריִ֖עָּצַהְו
 ּו֖רְּכְׁשִּי ַֽו ּוּ֥תְׁשִּיַו תֹו֑דָי ׁשֵ֣מָח םָּ֖לֻּכ תֹ֥אְׂשַּמִמ ןִ֛מָיְנִּב תַ֧אְׂשַמ בֶרֵּ֜תַו ֒םֶהֵלֲא ֘ויָנָּפ
 לֶכֹ֔א ֙םיִׁשָנֲאָֽה תֹ֤חְּתְמַא־תֶא אֵּ֞לַמ ֒רֹמאֵל ֹ֘ותיֵּב־לַע רֶׁ֣שֲא־תֶא וַ֞צְיַו :ֹוּֽמִע
 ַֽעיִ֣בְּג יִ֞עיִבְּג־תֶאְו :ֹוּֽתְחַּתְמַא יִ֥פְּב ׁשיִ֖א־ףֶסֶּֽכ םיִׂ֥שְו תֵ֑אְׂש ןּו֖לְכּוֽי רֶׁ֥שֲאַּֽכ
 רֶׁ֥שֲא ףֵ֖סֹוי רַ֥בְדִּכ ׂשַעַּ֕יַו ֹו֑רְבִׁש ףֶסֶּ֣כ תֵ֖אְו ןֹ֔טָּקַה תַחַּ֣תְמַא ֙יִפְּב ֙םיִׂשָּת ףֶסֶּ֗כַה
 ֘ריִעָה־תֶא ּו֣אְצָֽי םֵ֠ה :םֶֽהיֵרֹֽמֲחַֽו הָּמֵ֖ה ּו֔חְּלֻׁש םיִׁ֣שָנֲאָֽהְו רֹו֑א רֶקֹּ֖בַה :רֵּֽבִּד
ֹל  םיִׁ֑שָנֲאָֽה יֵ֣רֲחַֽא ףֹ֖דְר םּו֥ק ֹו֔תיֵּב־לַע רֶׁ֣שֲאַֽל ֙רַמָא ףֵ֤סֹויְו ּ֒וקיzִחְרִה א֣
 רֶׁ֨שֲא הֶ֗ז אֹו֣לֲה :הָֽבֹוט תַחַּ֥ת הָ֖עָר םֶּ֥תְמַּלִׁש הָּמָ֛ל םֶ֔הֵלֲא ָּ֣תְרַמָֽאְו ֙םָּתְגַּׂשִהְו
 רֵּ֣בַדְיַו םֵ֑גִּׂשַּיַו :םֶֽתיִׂשֲע רֶׁ֥שֲא םֶ֖תֹעֵֽרֲה ֹוּ֑ב ׁשֵ֖חַנְי ׁשֵ֥חַנ אּו֕הְו ֹוּ֔ב ֙יִנֹדֲא הֶּ֤תְׁשִי
ֹּיַו :הֶּלֵֽאָה םיִ֖רָבְּדַה־תֶא םֶ֔הֵלֲא  םיִ֖רָבְּדַּכ יִ֔נֹדֲא רֵּ֣בַדְי הָּמָ֚ל ויָ֔לֵא ּו֣רְמאֽ
 יִ֣פְּב ּ֙ונאָ֨צָמ רֶׁ֤שֲא ףֶסֶּ֗כ ןֵ֣ה :הֶּֽזַה רָ֥בָּדַּכ תֹוׂ֖שֲעֵֽמ ךָךיֶ֔דָבֲעַֽל ֙הָליִ֨לָח הֶּלֵ֑אָה
 ֹו֥א ףֶסֶּ֖כ ךָךיֶ֔נֹדֲא תיֵּ֣בִמ ֙בֹנְגִנ ךְךיֵ֗אְו ןַעָ֑נְּכ ץֶרֶ֣אֵמ ךָךיֶ֖לֵא ּונֹ֥ביִׁשֱה ּוניֵ֔תֹחְּתְמַא
 :םיִֽדָבֲעַֽל יִ֖נֹדאַֽל הֶ֥יְהִנ ּונְחַ֕נֲא־םַגְו תֵ֑מָו ךָךיֶ֖דָבֲעֵֽמ ֹוּ֛תִא אֵ֥צָּמִי רֶׁ֨שֲא :בָֽהָז
ֹּיַו  םֶּ֖תַאְו דֶבָ֔ע יִּ֣ל־הֶיְהִֽי ֹ֙וּתִא אֵ֤צָּמִי רֶׁ֨שֲא אּו֑ה־ןֶּכ םֶ֖כיֵרְבִדְכ הָּ֥תַע־םַּג רֶמא֕
 קְנ ּו֥יְהִּת  ׁשיִ֥א ּו֖חְּתְפִּי ַֽו הָצְרָ֑א ֹוּ֖תְחַּתְמַא־תֶא ׁשיִ֥א ּודִ֛רֹוּיַו ּו֗רֲהַֽמְי ַֽו :םִּֽיִ
 :ןִֽמָיְנִּב תַחַּ֖תְמַאְּב ַעיִ֔בָּגַה ֙אֵצָּמִּיַו הָּ֑לִּכ ןֹ֖טָּקַבּו לֵ֔חֵה לֹו֣דָּגַּב ׂשֵּ֕פַחְיַו :ֹוּֽתְחַּתְמַא
ֹבָּיַו :הָריִֽעָה ּובֻׁ֖שָּיַו ֹו֔רֹמֲח־לַע ׁשיִ֣א ֙סֹמֲעַּֽי ַֽו םָ֑תֹלְמִׂש ּו֖עְרְקִּי ַֽו  ֙ויָחֶאְו הָ֤דּוהְי א֨
ֹּיַו :הָצְרָֽא ויָ֖נָפְל ּו֥לְּפִּיַו םָׁ֑ש ּוּנֶ֣דֹוע אּו֖הְו ףֵ֔סֹוי הָתיֵּ֣ב ־הָֽמ ףֵ֔סֹוי ֙םֶהָל רֶמא֤
 רֶׁ֥שֲא ׁשיִ֖א ׁשֵ֛חַנְי ׁשֵ֧חַנ־יִּֽכ םֶּ֔תְעַדְי אֹו֣לֲה םֶ֑תיִׂשֲע רֶׁ֣שֲא הֶּ֖זַה הֶׂ֥שֲעַּֽמַה
ֹּיַו :יִנֹֽמָּכ  םיִ֗הֹלֱאָֽה קָּ֑דַטְצִּנ־הַמּו רֵּ֖בַדְּנ־הַמ יִ֔נֹדאַֽל ֙רַמֹאּנ־הַמ הָ֗דּוהְי רֶמא֣
 אָ֥צְמִנ־רֶׁשֲא םַּ֛ג ּונְחַ֕נֲא־םַּג יִ֔נֹדאַֽל ֙םיִדָבֲע ּוּ֤נֶּנִה ךָךיֶ֔דָבֲע ןֹ֣וֲע־תֶא ֙אָצָמ
ֹּיַו :ֹוֽדָיְּב ַעיִ֖בָּגַה ֹז תֹוׂ֖שֲעֵֽמ יִּ֔ל הָליִ֣לָח רֶמא֕  ַעיִ֜בָּגַה אָ֨צְמִנ ֩רֶׁשֲא ׁשיִ֡אָה תא֑



 הָ֗דּוהְי ויָ֜לֵא ׁשַּ֨גִּיַו :םֶֽכיִבֲא־לֶא םֹו֖לָׁשְל ּו֥לֲע םֶּ֕תַאְו דֶבָ֔ע יִּ֣ל־הֶיְהִֽי אּו֚ה ֹו֗דָיְּב
ֹּיַו  ךָךֶּ֑דְבַעְּב ֖ךָךְּפַא רַחִ֥י־לַאְו יִ֔נֹדֲא יֵ֣נְזָאְּב ֙רָבָד ֤ךָךְּדְבַע אָ֨נ־רֶּבַדְי ֒יִנֹדֲא יִּ֣ב ֘רֶמא֘
 :חָֽא־ֹוא בָ֖א םֶ֥כָל־ׁשֵיֲה רֹ֑מאֵל ויָ֖דָבֲע־תֶא לַ֔אָׁש יִ֣נֹדֲא :הֹֽעְרַפְּכ ךָךֹו֖מָכ יִּ֥כ
ֹּנַו  קְז דֶלֶ֥יְו ןֵ֔קָז בָ֣א ּ֙ונָ֨ל־ׁשֶי יִ֔נֹדֲא־לֶא ֙רֶמא֨  אּו֧ה רֵ֨תָּוִּיַו תֵ֔מ ויִ֣חָאְו ןָ֑טָק םיִ֖נֻ
ֹּתַו :ֹוֽבֵהֲא ויִ֥בָאְו ֹוּ֖מִאְל ֹוּ֛דַבְל  יִ֖ניֵע הָמיִׂ֥שָאְו יָ֑לֵא ּוהֻ֖דִרֹוֽה ךָךיֶ֔דָבֲע־לֶא ֙רֶמא֨
ֹּנַו :ויָֽלָע ֹל יִ֔נֹדֲא־לֶא ֙רֶמא֨  ויִ֖בָא־תֶא בַ֥זָעְו ויִ֑בָא־תֶא בֹ֣זֲעַֽל רַעַּ֖נַה לַ֥כּוי־אֽ
ֹּתַו :תֵֽמָו ֹל־םִא ךָךיֶ֔דָבֲע־לֶא ֙רֶמא֨ ֹל םֶ֑כְּתִא ןֹ֖טָּקַה םֶ֥כיִחֲא דֵ֛רֵי א֥  ןּו֖פִסֹֽת א֥
ֹּיַו :יִֽנֹדֲא יֵ֥רְבִּד תֵ֖א ֹו֔ל־דֶּגַּ֨נַו יִ֑בָא ֖ךָךְּדְבַע־לֶֽא ּוניִ֔לָע יִּ֣כ ֙יִהְי ַֽו :יָֽנָּפ תֹו֥אְרִל  רֶמא֖
ֹּנַו :לֶכֹֽא־טַעְמ ּונָ֥ל־ּורְבִׁש ּובֻׁ֖ש ּוניִ֑בָא ֹל רֶמא֕  ּוניִ֨חָא ׁ֩שֵי־םִא תֶדֶ֑רָל לַ֖כּונ א֥
ֹל־יִּכ ּונְדַ֔רָיְו ּ֙ונָּ֨תִא ןֹ֤טָּקַה  ּוּנֶ֥ניֵא ןֹ֖טָּקַה ּוניִ֥חָאְו ׁשיִ֔אָה יֵ֣נְּפ ֙תֹואְרִל לַ֗כּונ א֣
ֹּיַו :ּונָּֽתִא  :יִּֽתְׁשִא יִּ֥ל־הָדְלָֽי םִי ַ֖נְׁש יִּ֥כ םֶּ֔תְעַדְי םֶּ֣תַא ּוניֵ֑לֵא יִ֖בָא ֥ךָךְּדְבַע רֶמא֛
ֹלְו ףָ֑רֹט ףֹ֣רָט ךְךַ֖א רַ֕מֹאָֽו יִּ֔תִאֵֽמ ֙דָחֶאָֽה אֵ֤צֵּיַו  םֶּ֧תְחַקְלּו :הָּנֵֽה־דַע ויִ֖תיִאְר א֥
 קְו יַ֖נָּפ םִ֥עֵמ הֶ֛ז־תֶא־םַּג  :הָלֹֽאְׁש הָ֖עָרְּב יִ֛תָביֵֽׂש־תֶא םֶּ֧תְדַרֹוֽהְו ןֹו֑סָא ּוהָ֣רָ
 :ֹוֽׁשְפַנְב הָ֥רּוׁשְק ֹוׁ֖שְפַנְו ּונָּ֑תִא ּוּנֶ֣ניֵא רַעַּ֖נַהְו יִ֔בָא ֣ךָךְּדְבַע־לֶא ֙יִאֹבְּכ הָּ֗תַעְו
 ּוניִ֛בָא ֥ךָךְּדְבַע תַ֨ביֵׂש־תֶא ךָךיֶ֜דָבֲע ּודיִ֨רֹוהְו תֵ֑מָו רַעַּ֖נַה ןיֵ֥א־יִּכ ֹו֛תֹואְרִּכ הָ֗יָהְו
ֹל־םִא רֹ֑מאֵל יִ֖בָא םִ֥עֵמ רַעַּ֔נַה־תֶא בַ֣רָע ֙ךָךְּדְבַע יִּ֤כ :הָלֹֽאְׁש ןֹו֖גָיְּב  ּ֙וּנֶ֨איִבֲא א֤
 דֶבֶ֖ע רַעַּ֔נַה תַחַּ֣ת ֙ךָךְּדְבַע אָ֤נ־בֶׁשֵֽי הָּ֗תַעְו :םיִֽמָּיַה־לָּכ יִ֖בָאְל יִתאָ֥טָחְו ךָךיֶ֔לֵא
 יִּ֑תִא ּוּנֶ֣ניֵא רַעַּ֖נַהְו יִ֔בָא־לֶא הֶ֣לֱעֶֽא ֙ךְךיֵא־יִּכ :ויָֽחֶא־םִע לַעַ֥י רַעַּ֖נַהְו יִ֑נֹדאַֽל
ֹלְו :יִֽבָא־תֶא אָ֖צְמִי רֶׁ֥שֲא עָ֔רָב הֶ֣אְרֶא ןֶּ֚פ  לֹ֤כְל קֵּ֗פַאְתִהְל ףֵ֜סֹוי לֹ֨כָי־אֽ
 עַּ֥דַוְתִהְּב ֹוּ֔תִא ׁ֙שיִא דַמָ֤ע־ֹאלְו יָ֑לָעֵֽמ ׁשיִ֖א־לָכ ּואיִ֥צֹוה אָ֕רְקִּיַו ויָ֔לָע ֙םיִבָּצִּנַה
 :הֹֽעְרַּפ תיֵּ֥ב עַ֖מְׁשִּיַו םִיַ֔רְצִמ ּו֣עְמְׁשִּיַו יִ֑כְבִּב ֹו֖לֹק־תֶא ןֵּ֥תִּיַו :ויָֽחֶא־לֶא ףֵ֖סֹוי
ֹּיַו  תֹו֣נֲעַֽל ֙ויָחֶא ּו֤לְכָֽי־ֹאלְו יָ֑ח יִ֖בָא דֹו֥עַה ףֵ֔סֹוי יִ֣נֲא ֙ויָחֶא־לֶא ףֵ֤סֹוי רֶמא֨
ֹּיַו :ויָֽנָּפִמ ּו֖לֲהְבִנ יִּ֥כ ֹו֔תֹא ֹּיַו ּוׁשָּ֑גִּיַו יַ֖לֵא אָ֥נ־ּוׁשְּג ויָ֛חֶא־לֶא ףֵ֧סֹוי רֶמא֨  רֶמא֗
־לַאְו ּו֗בְצָ֣עֵּת־לַא ׀ הָּ֣תַעְו :הָמְיָֽרְצִמ יִ֖תֹא םֶּ֥תְרַכְמ־רֶׁשֲא םֶ֔כיִחֲא ףֵ֣סֹוי ֙יִנֲא
 :םֶֽכיֵנְפִל םיִ֖הֹלֱא יִנַ֥חָלְׁש הָ֔יְחִֽמְל יִּ֣כ הָּנֵ֑ה יִ֖תֹא םֶּ֥תְרַכְמ־יִּֽכ םֶ֔כיֵניֵ֣עְּב ֙רַחִ֨י
 ׁשיִ֖רָח־ןיֵא רֶׁ֥שֲא םיִ֔נָׁש ׁשֵ֣מָח ֙דֹועְו ץֶרָ֑אָה בֶרֶ֣קְּב בָ֖עָרָֽה םִיַ֥תָנְׁש הֶ֛ז־יִּכ



 םֶ֔כָל תֹו֣יֲחַֽהְלּו ץֶרָ֑אָּב תיִ֖רֵאְׁש םֶ֛כָל םּוׂ֥שָל םֶ֔כיֵנְפִל ֙םיִהֹלֱא יִנֵ֤חָלְׁשִּיַו :ריִֽצָקְו
ֹל הָּ֗תַעְו :הָֽלֹדְּג הָ֖טיֵלְפִל  יִנֵ֨מיִׂשְיַו םיִ֑הֹלֱאָֽה יִּ֖כ הָּנֵ֔ה ֙יִתֹא םֶּ֤תְחַלְׁש םֶּ֞תַא־אֽ
־לֶא ּו֣לֲעַֽו ּ֘ורֲהַֽמ :םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥א־לָכְּב לֵׁ֖שמּו ֹו֔תיֵּב־לָכְל ֙ןֹודָאְלּו הֹ֗עְרַפְל בָ֜אְל
 םִיָ֑רְצִמ־לָכְל ןֹו֖דָאְל םיִ֛הֹלֱא יִנַ֧מָׂש ףֵ֔סֹוי ֣ךָךְנִּב ֙רַמָא הֹּ֤כ ויָ֗לֵא םֶּ֣תְרַמֲאַֽו ֒יִבָא
 ךָךיֶ֖נָבּו הָּ֕תַא יַ֔לֵא ֙בֹורָק ָתיִ֤יָהְו ןֶׁשּ֗ג־ץֶרֶֽאְב ָּ֣תְבַׁשָֽיְו :דֹֽמֲעַּֽת־לַא יַ֖לֵא הָ֥דְר
ֹצְו ךָךיֶ֑נָב יֵ֣נְבּו  ׁשֵ֥מָח דֹו֛ע־יִּכ םָׁ֔ש ֙ךָךְתֹֽא יִּ֤תְלַּכְלִכְו :ךְךָֽל־רֶׁשֲא־לָכְו ֖ךָךְרָֽקְבּו ֥ךָךְנאֽ

 תֹו֔אֹר ֙םֶכיֵניֵֽע הֵּ֤נִהְו :ךְךָֽל־רֶׁשֲא־לָכְו ֖ךָךְתיֵֽבּו הָּ֥תַא ׁשֵ֛רָּוִּת־ןֶּפ בָ֑עָר םיִ֖נָׁש
 ֙יִדֹובְּכ־לָּכ־תֶא יִ֗בָאְל םֶּ֣תְדַּגִהְו :םֶֽכיֵלֲא רֵּ֥בַדְמַֽה יִ֖פ־יִּכ ןיִ֑מָיְנִב יִ֣חָא יֵ֖ניֵעְו
 לֹּ֛פִּיַו :הָּנֵֽה יִ֖בָא־תֶא םֶּ֥תְדַרֹוֽהְו םֶּ֛תְרַהִֽמּו םֶ֑תיִאְר רֶׁ֣שֲא־לָּכ תֵ֖אְו םִיַ֔רְצִמְּב
 ויָ֖חֶא־לָכְל קֵּׁ֥שַנְיַו :ויָֽראָּוַצ־לַע הָ֖כָּב ןִ֔מָיְנִ֨בּו ְּךְבֵּ֑יַו ויִ֖חָא־ןִמָֽיְנִב יֵ֥ראְּוַצ־לַע
 רֹ֔מאֵל ֙הֹעְרַּפ תיֵּ֤ב עַ֗מְׁשִנ לֹּ֣קַהְו :ֹוּֽתִא ויָ֖חֶא ּו֥רְּבִּד ןֵ֔כ יֵרֲחַ֣אְו םֶ֑הֵלֲע ְּךְבֵּ֣יַו
ֹּיַו :ויָֽדָבֲע יֵ֖ניֵעְבּו הֹ֔עְרַפ יֵ֣ניֵעְּב ֙בַטיִּיַו ףֵ֑סֹוי יֵ֣חֲא ּואָּ֖ב  ףֵ֔סֹוי־לֶא ֙הֹעְרַּפ רֶמא֤
ֹז ךָךיֶ֖חַא־לֶא רֹ֥מֱא  ּו֧חְקּו :ןַעָֽנְּכ הָצְרַ֥א ּואֹ֖ב־ּוכְלּֽו םֶ֔כְריִ֣עְּב־תֶא ּ֙ונֲעַֽט ּוׂ֑שֲע תא֣
 םִיַ֔רְצִמ ץֶרֶ֣א ֙בּוט־תֶא םֶ֗כָל הָ֣נְּתֶאְו יָ֑לֵא ּואֹ֣בּו םֶ֖כיֵּתָּֽב־תֶאְו םֶ֛כיִבֲא־תֶא
ֹז הָתיֵּ֖וֻצ הָּ֥תַאְו :ץֶרָֽאָה בֶלֵ֥ח־תֶא ּו֖לְכִאְו  םִיַ֜רְצִמ ץֶרֶ֨אֵמ ֩םֶכָל־ּוֽחְק ּוׂ֑שֲע תא֣
 סֹ֖חָּת־לַא םֶ֔כְניֵ֣עְו :םֶֽתאָבּו םֶ֖כיִבֲא־תֶא םֶ֥תאָׂשְנּו םֶ֔כיֵׁשְנִלְו ֙םֶכְּפַטְל תֹו֗לָגֲע
 ןֵּ֨תִּיַו לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ֙ןֵכ־ּוׂשֲעַּֽיַו :אּוֽה םֶ֥כָל םִיַ֖רְצִמ ץֶרֶ֥א־לָּכ בּו֛ט־יִּכ םֶ֑כיֵלְּכ־לַע
 ׁשיִ֖אָל ןַ֛תָנ םָּ֥לֻכְל :ךְךֶרָּֽדַל הָ֖דֵצ םֶ֛הָל ןֵּ֥תִּיַו הֹ֑עְרַפ יִּ֣פ־לַע תֹו֖לָגֲע ףֵ֛סֹוי םֶ֥הָל
 :תֹֽלָמְׂש תֹ֥פִלֲח ׁשֵ֖מָחְו ףֶסֶּ֔כ תֹו֣אֵמ ׁשֹ֣לְׁש ֙ןַתָנ ןִ֤מָיְנִבְלּו תֹ֑לָמְׂש תֹו֣פִלֲח
 תֹ֡נֹתֲא רֶׂשֶ֣עְו םִיָ֑רְצִמ בּוּ֣טִמ םיִ֖אְׂשֹֽנ םיִ֔רֹמֲח הָ֣רָׂשֲע ֙תֹאזְּכ חַ֤לָׁש ויִ֞בָאְלּו
ֹּיַו ּוכֵ֑לֵּיַו ויָ֖חֶא־תֶא חַּ֥לַׁשְיַו :ךְךֶרָּֽדַל ויִ֖בָאְל ןֹו֛זָמּו םֶחֶ֧לָו רָּ֣ב תpֹאְׂשֹֽ֠נ  םֶ֔הֵלֲא רֶמא֣
 :םֶֽהיִבֲא בֹ֖קֲעַֽי־לֶֽא ןַעַ֔נְּכ ץֶרֶ֣א ּ֙ואֹ֨בָּיַו םִיָ֑רְצִּמִמ ּו֖לֲעַּֽי ַֽו :ךְךֶרָּֽדַּב ּו֖זְּגְרִּת־לַֽא
 ֹוּ֔בִל גָפָּ֣יַו םִיָ֑רְצִמ ץֶרֶ֣א־לָכְּב לֵׁ֖שמ אּו֥ה־יִכְו יַ֔ח ףֵ֣סֹוי דֹו֚ע רֹ֗מאֵל ֹו֜ל ּודִּ֨גַּיַו
 םֶ֔הֵלֲא רֶּ֣בִּד רֶׁ֣שֲא ֙ףֵסֹוי יֵ֤רְבִּד־לָּכ תֵ֣א ויָ֗לֵא ּו֣רְּבַדְיַו :םֶֽהָל ןיִ֖מֱאֶֽה־ֹאל יִּ֥כ
 :םֶֽהיִבֲא בֹ֥קֲעַֽי ַחּו֖ר יִ֕חְּתַו ֹו֑תֹא תאֵׂ֣שָל ףֵ֖סֹוי חַ֥לָׁש־רֶׁשֲא תֹו֔לָגֲעָ֣ה־תֶא ֙אְרַּיַו
ֹּיַו  עַּ֤סִּיַו :תּוֽמָא םֶרֶ֥טְּב ּוּנֶ֖אְרֶאְו הָ֥כְלֵֽא יָ֑ח יִ֖נְּב ףֵ֥סֹוי־דֹוע בַ֛ר לֵ֔אָרְׂשִי ֙רֶמא֨



ֹבָּיַו ֹו֔ל־רֶׁשֲא־לָכְו֙ לֵאָרְׂשִי  :קָֽחְצִי ויִ֥בָא יֵ֖הֹלאֵֽל םיִ֔חָבְז חַּ֣בְזִּיַו עַבָּׁ֑ש הָרֵ֣אְּב א֖
ֹּיַו ֹּיַו הָלְיַּ֔לַה תֹ֣אְרַמְּב֙ לֵאָרְׂשִיְל ׀ םיִ֤הֹלֱא רֶמא֨ ֹּיַו בֹ֑קֲעַֽי ׀ בֹ֣קֲעַֽי רֶמא֖  רֶמא֖
ֹּיַו :יִנֵּֽנִה  יֹו֥גְל־יִּֽכ הָמְיַ֔רְצִמ הָ֣דְרֵֽמ ֙אָריִּת־לַא ךָךיִ֑בָא יֵ֣הֹלֱא לֵ֖אָה יִ֥כֹנָֽא רֶמא֕
 ףֵ֕סֹויְו הֹ֑לָע־םַג ֣ךָךְלַעַֽא יִ֖כֹנָֽאְו הָמְיַ֔רְצִמ ֙ךָךְּמִע דֵ֤רֵא יִ֗כֹנָֽא :םָֽׁש ֥ךָךְמיִֽׂשֲא לֹו֖דָּג
־תֶא לֵ֜אָרְׂשִי־יֵֽנְב ּו֨אְׂשִּיַו עַבָׁ֑ש רֵ֣אְּבִמ בֹ֖קֲעַֽי םָק ָּ֥יַו :ךָךיֶֽניֵע־לַע ֹו֖דָי תיִׁ֥שָי
 תאֵׂ֥שָל הֹ֖עְרַּפ חַ֥לָׁש־רֶׁשֲא תֹו֕לָגֲעָּֽב םֶ֔היֵׁשְנ־תֶאְו ֙םָּפַט־תֶאְו םֶ֗היִבֲא בֹ֣קֲעַֽי
 ּואֹ֖בָּיַו ןַעַ֔נְּכ ץֶרֶ֣אְּב ּ֙וׁשְכָֽר רֶׁ֤שֲא ֙םָׁשּוכְר־תֶאְו םֶ֗היֵנְקִמ־תֶא ּו֣חְקִּיַו :ֹוֽתֹא
 ויָ֖נָּב תֹו֥נְבּו ויָ֛תֹנְּב ֹוּ֔תִא ֙ויָנָב יֵ֤נְבּו ויָ֞נָּב :ֹוּֽתִא ֹו֥עְרַז־לָכְו בֹ֖קֲעַֽי הָמְיָ֑רְצִמ
 םיִ֥אָּבַה לֵ֛אָרְׂשִי־יֵֽנְּב תֹו֧מְׁש הֶּלֵ֨אְו :הָמְיָֽרְצִמ ֹוּ֖תִא איִ֥בֵה ֹו֑עְרַז־לָכְו
 ןֹ֥רְצֶחְו אּוּ֖לַפּו ךְךֹו֥נֲח ןֵ֑בּואְר יֵ֖נְבּו :ןֵֽבּואְר בֹ֖קֲעַֽי רֹ֥כְּב ויָ֑נָבּו בֹ֣קֲעַֽי הָמְיַ֖רְצִמ
 :תיִֽנֲעַֽנְּכַֽה־ןֶּב לּו֖אָׁשְו רַחֹ֑צְו ןיִ֣כָיְו דַהֹ֖אְו ןיִ֛מָיְו לֵ֧אּומְי ןֹו֗עְמִׁש יֵ֣נְבּו :יִֽמְרַכְו
 תָמָּ֨יַו חַר ָ֑זָו ץֶרֶ֣פָו הָ֖לֵׁשְו ן ָ֛נֹואְו רֵ֧ע הָ֗דּוהְי יֵ֣נְבּו :יִֽרָרְמּו תָ֖הְק ןֹוׁ֕שְר ֵּֽג יִ֑וֵל יֵ֖נְבּו
 עָ֥לֹוּת רָ֑כׂשָּׂשִי יֵ֖נְבּו :לּוֽמָחְו ןֹ֥רְצֶח ץֶרֶ֖פ־יֵנְב ּו֥יְהִּיַו ןַעַ֔נְּכ ץֶרֶ֣אְּב ֙ןָנֹואְו רֵ֤ע
 רֶׁ֨שֲא הָ֗אֵל יֵ֣נְּב ׀ הֶּלֵ֣א :לֵֽאְלְחַיְו ןֹו֖לֵאְו דֶרֶ֥ס ןּו֑לֻבְז יֵ֖נְבּו :ןֹֽרְמִׁשְו בֹו֥יְו הָּ֖וֻפּו
 םיִׁ֥שֹלְׁש ויָ֖תֹונְבּו ויָ֛נָּב ׁשֶפֶ֧נ־לָּכ ֹוּ֑תִב הָ֣ניִּד תֵ֖אְו םָ֔רֲא ןַּ֣דַפְּב ֙בֹקֲעַֽיְל הָ֤דְלָֽי
 רֵׁ֗שָא יֵ֣נְבּו :יִֽלֵאְרַאְו יִ֖דֹורֲאַֽו יִ֥רֵע ןֹּ֑בְצֶאְו יִ֣נּוׁש יִּ֖גַחְו ןֹו֥יְפִצ דָ֔ג יֵ֣נְבּו :ׁשֹֽלָׁשְו
 :לֵֽאיִּכְלַמּו רֶבֶ֖ח הָ֔עיִרְב יֵ֣נְבּו םָ֑תֹחֲא חַרֶׂ֣שְו הָ֖עיִרְבּו יִ֥וְׁשִיְו הָ֛וְׁשִיְו הָ֧נְמִי
 ׁשֵׁ֥ש בֹ֔קֲעַֽיְל ֙הֶּלֵ֨א־תֶא דֶלֵּ֤תַו ֹוּ֑תִב הָ֣אֵלְל ןָ֖בָל ןַ֥תָנ־רֶׁשֲא הָּ֔פְלִז יֵ֣נְּב הֶּלֵ֚א
 ֒םִיzַרְצִמ ץֶרֶ֣אְּב ֘ףֵסֹויְל דֵ֣לָּוִּיַו :ןִֽמָיְנִבּו ףֵ֖סֹוי בֹ֔קֲעַֽי תֶׁשֵ֣א֙ לֵחָר יֵ֤נְּב :ׁשֶפָֽנ הֵ֖רְׂשֶע
 :םִיָֽרְפֶא־תֶאְו הֶּׁ֖שַנְמ־תֶא ןֹ֑א ןֵ֣הֹּכ עַרֶ֖פ יִטֹוּ֥פ־תַּב תַ֔נְסָֽא ֹ֙וּל־הָדְלָֽי רֶׁ֤שֲא
ֹרָו יִ֣חֵא ןָ֖מֲעַֽנְו אָ֥רֵּג לֵּ֔בְׁשַאְו ֙רֶכֶ֨בָו עַלֶּ֤ב ןִ֗מָיְנִב יֵ֣נְבּו  :ְּדְרָֽאָו םיִּ֖פֻחְו םיִּ֥פֻמ ׁשא֑
 :םיִֽׁשֻח ןָ֖ד־יֵנְבּו :רָֽׂשָע הָ֥עָּבְרַא ׁשֶפֶ֖נ־לָּכ בֹ֑קֲעַֽיְל דַּ֖לֻי רֶׁ֥שֲא לֵ֔חָר יֵ֣נְּב הֶּלֵ֚א
 ןָ֖בָל ןַ֥תָנ־רֶׁשֲא הָ֔הְלִב יֵ֣נְּב הֶּלֵ֚א :םֵּֽלִׁשְו רֶצֵ֥יְו יִ֖נּוגְו לֵ֥אְצְחַי יִ֑לָּתְפַנ יֵ֖נְבּו
 הָ֨אָּבַה ׁשֶפpֶּנַ֠ה־לָּכ :הָֽעְבִׁש ׁשֶפֶ֥נ־לָּכ בֹ֖קֲעַֽיְל הֶּלֵ֛א־תֶא דֶלֵּ֧תַו ֹוּ֑תִּב לֵ֣חָרְל
 :ׁשֵֽׁשָו םיִּׁ֥שִׁש ׁשֶפֶ֖נ־לָּכ בֹ֑קֲעַֽי־יֵנְב יֵׁ֣שְנ דַ֖בְּלִמ ֹו֔כֵרְי יֵ֣אְצֹֽי ֙הָמְיַ֨רְצִמ בֹ֤קֲעַֽיְל
 בֹ֛קֲעַֽי־תיֵבְל ׁשֶפֶּ֧נַה־לָּכ םִי ָ֑נְׁש ׁשֶפֶ֣נ םִיַ֖רְצִמְב ֹו֥ל־דַּלֻי־רֶׁשֲא ףֵ֛סֹוי יֵ֥נְבּו



 ויָ֖נָפְל תֹ֥רֹוהְל ףֵ֔סֹוי־לֶא ֙ויָנָפְל חַ֤לָׁש הָ֞דּוהְי־תֶאְו :םיִֽעְבִׁש הָמְיַ֖רְצִמ הָאָּ֥בַה
 קִל לַעַּ֛יַו ֹוּ֔תְבַּכְרֶמ ֙ףֵסֹוי רֹ֤סְאֶּיַו :ןֶׁשּֽג הָצְרַ֥א ּואֹ֖בָּיַו הָנְׁשּ֑ג  ויִ֖בָא לֵ֥אָרְׂשִי־תאַֽרְ
ֹּיַו :דֹוֽע ויָ֖ראָּוַצ־לַע ְּךְבֵּ֥יַו ויָ֔ראָּוַצ־לַע֙ לֹּפִּיַו ויָ֗לֵא אָ֣רֵּיַו הָנְׁשּ֑ג  לֵ֛אָרְׂשִי רֶמא֧
ֹּיַו :יָֽח ֖ךָךְדֹוֽע יִּ֥כ ךָךיֶ֔נָּפ־תֶא יִ֣תֹואְר ֙יֵרֲחַֽא םַעָּ֑פַה הָתּו֣מָא ףֵ֖סֹוי־לֶא  ףֵ֤סֹוי רֶמא֨
־תיֵבּו יַ֧חַא ויָ֗לֵא הָ֣רְמֹֽאְו הֹ֑עְרַפְל הָדיִּ֣גַאְו הֶ֖לֱעֶֽא ויִ֔בָא תיֵּ֣ב־לֶאְו ֙ויָחֶא־לֶא
ֹצ יֵעֹ֣ר ֙םיִׁשָנֲאָֽהְו :יָֽלֵא ּואָּ֥ב ןַעַ֖נְּכ־ץֶרֶֽאְּב רֶׁ֥שֲא יִ֛בָא  קִמ יֵׁ֥שְנַא־יִּֽכ ןא֔  ּו֑יָה הֶ֖נְ
 קְבּו םָ֧נֹאצְו  קִי־יִּֽכ הָ֕יָהְו :ּואיִֽבֵה םֶ֖הָל רֶׁ֥שֲא־לָכְו םָ֛רָ  רַ֖מָאְו הֹ֑עְרַּפ םֶ֖כָל אָ֥רְ
־םַּג הָּתַ֔ע־דַעְו ּוניֵ֣רּועְּנִמ ֙ךָךיֶ֨דָבֲע ּו֤יָה הֶ֜נְקִמ יֵׁ֨שְנַא םֶּ֗תְרַמֲאַֽו :םֶֽכיֵׂשֲעַּֽמ־הַמ
 הֵעֹ֥ר־לָּכ םִיַ֖רְצִמ תַ֥בֲעֹוֽת־יִּכ ןֶׁשּ֔ג ץֶרֶ֣אְּב ּ֙ובְׁשֵּֽת רּו֗בֲעַּֽב ּוניֵ֑תֹבֲא־םַּג ּונְחַ֖נֲא
ֹצ ֹבָּיַו :ןאֽ ֹּיַו ֒הֹעְרַפְל דֵּ֣גַּיַו ֘ףֵסֹוי א֣  רֶׁ֣שֲא־לָכְו ֙םָרָקְבּו םָ֤נֹאצְו יַ֜חַאְו יִ֨בָא רֶמא֗
 םיִׁ֑שָנֲא הָּׁ֣שִמֲח חַ֖קָל ויָ֔חֶא הֵ֣צְקִמּו :ןֶׁשּֽג ץֶרֶ֥אְּב םָּ֖נִהְו ןַעָ֑נְּכ ץֶרֶ֣אֵמ ּואָּ֖ב םֶ֔הָל
ֹּיַו :הֹֽעְרַפ יֵ֥נְפִל םֵ֖גִּצַּיַו ֹּיַו םֶ֑כיֵׂשֲעַּֽמ־הַמ ויָ֖חֶא־לֶא הֹ֛עְרַּפ רֶמא֧ ־לֶא ּו֣רְמאֽ
ֹּיַו :ּוניֵֽתֹובֲא־םַּג ּונְחַ֖נֲא־םַּג ךָךיֶ֔דָבֲע ֙ןֹאצ הֵ֥עֹר הֹ֗עְרַּפ  רּו֣גָל הֹ֗עְרַּפ־לֶא ּו֣רְמאֽ
 ןַעָ֑נְּכ ץֶרֶ֣אְּב בָ֖עָרָֽה דֵ֥בָכ־יִּֽכ ךָךיֶ֔דָבֲעַֽל רֶׁ֣שֲא ֙ןֹאּצַל הֶ֗עְרִמ ןיֵ֣א־יִּכ ּ֒ונאzָּב ֘ץֶרָ֘אָּב
ֹּיַו :ןֶׁשּֽג ץֶרֶ֥אְּב ךָךיֶ֖דָבֲע אָ֥נ־ּובְׁשֵֽי הָּ֛תַעְו  ךָךיִ֥בָא רֹ֑מאֵל ףֵ֖סֹוי־לֶא הֹ֔עְרַּפ רֶמא֣
־תֶא בֵׁ֥שֹוה ץֶרָ֔אָה בַ֣טיֵמְּב אוִ֔ה ךָךיֶ֣נָפְל ֙םִיַ֨רְצִמ ץֶרֶ֤א :ךָךיֶֽלֵא ּואָּ֥ב ךָךיֶ֖חַאְו
 לִיַ֔ח־יֵׁשְנַא ֙םָּב־ׁשֶיְו ָּתְעַ֗דָי־םִאְו ןֶׁשּ֔ג ץֶרֶ֣אְּב ּ֙ובְׁשֵֽי ךָךיֶ֑חַא־תֶאְו ךָךיִ֖בָא
 קִמ יֵ֥רָׂש םָּ֛תְמַׂשְו  ּוהֵ֖דִמֲעַּֽי ַֽו ויִ֔בָא בֹ֣קֲעַֽי־תֶא ֙ףֵסֹוי אֵ֤בָּיַו :יִֽל־רֶׁשֲא־לַע הֶ֖נְ
ֹּיַו :הֹֽעְרַּפ־תֶא בֹ֖קֲעַֽי ךְךֶרָ֥בְיַו הֹ֑עְרַפ יֵ֣נְפִל  יֵ֖מְי הָּ֕מַּכ בֹ֑קֲעַֽי־לֶא הֹ֖עְרַּפ רֶמא֥
ֹּיַו :ךָךֽיֶּיַח יֵ֥נְׁש  הָ֑נָׁש תַ֖אְמּו םיִׁ֥שלְׁש יַ֔רּוגְמ יֵ֣נְׁש ֙יֵמְי הֹ֔עְרַּפ־לֶא ֙בֹקֲעַֽי רֶמא֤
ֹלְו יַּ֔יַח יֵ֣נְׁש ֙יֵמְי ּ֙ויָה םיִ֗עָרְו טַ֣עְמ  יֵ֖מיִּב יַ֔תֹבֲא ֣יֵּיַח ֙יֵנְׁש ֙יֵמְי־תֶא ּוגיִּׂ֗שִה א֣
־תֶא ֘ףֵסֹוי בֵׁ֣שֹוּיַו :הֹֽעְרַפ יֵ֥נְפִּלִמ אֵ֖צֵּיַו הֹ֑עְרַּפ־תֶא בֹ֖קֲעַֽי ךְךֶרָ֥בְיַו :םֶֽהיֵרּוֽגְמ
 ץֶרֶ֣אְּב ץֶרָ֖אָה בַ֥טיֵמְּב םִיַ֔רְצִמ ץֶרֶ֣אְּב ֙הָּזֻחֲא םֶ֤הָל ןֵּ֨תִּיַו ֒ויָחֶא־תֶאְו ויִ֣בָא
־לָּכ תֵ֖אְו ויָ֔חֶא־תֶאְו ויִ֣בָא־תֶא ֙ףֵסֹוי לֵּ֤כְלַכְיַו :הֹֽעְרַפ הָּ֥וִצ רֶׁ֖שֲאַּֽכ סֵ֑סְמְעַר
 דֹ֑אְמ בָ֖עָרָֽה דֵ֥בָכ־יִּֽכ ץֶרָ֔אָה־לָכְּב ֙ןיֵא םֶחֶ֤לְו :ףָּֽטַה יִ֥פְל םֶחֶ֖ל ויִ֑בָא תיֵּ֣ב
 ֙ףֶסֶּ֨כַה־לָּכ־תֶא ףֵ֗סֹוי טֵּ֣קַלְיַו :בָֽעָרָֽה יֵ֖נְּפִמ ןַעַ֔נְּכ ץֶרֶ֣אְו ֙םִיַ֨רְצִמ ץֶרֶ֤א ּהַלֵּ֜תַו



 ףֵ֛סֹוי אֵ֥בָּיַו םיִ֑רְבֹֽׁש םֵ֣ה־רֶׁשֲא רֶבֶּׁ֖שַּב ןַעַ֔נְּכ ץֶרֶ֣אְבּו ֙םִיַ֨רְצִמ־ץֶרֶֽאְב אָ֤צְמִּנַה
ֹבָּיַו ֒ןַעzַנְּכ ץֶרֶ֣אֵמּו ֘םִיַ֘רְצִמ ץֶרֶ֣אֵמ ףֶסֶּ֗כַה םֹּ֣תִּיַו :הֹֽעְרַפ הָתיֵּ֥ב ףֶסֶּ֖כַה־תֶא rּ֩וא 
 סֵ֖פָא יִּ֥כ ךָךֶּ֑דְגֶנ תּו֖מָנ הָּמָ֥לְו םֶחֶ֔ל ּונָּ֣ל־הָבָֽה ֙רֹמאֵל ףֵ֤סֹוי־לֶא םִיַ֨רְצִמ־לָכ
ֹּיַו :ףֶסָּֽכ  :ףֶסָּֽכ סֵ֖פָא־םִא םֶ֑כיֵנְקִמְּב םֶ֖כָל הָ֥נְּתֶאְו םֶ֔כיֵנְקִמ ּו֣בָה ֙ףֵסֹוי רֶמא֤
 קִמְבּו םיִ֗סּוּסַּב םֶחֶ֜ל ףֵ֨סֹוי ֩םֶהָל ןֵּ֣תִּיַו ֒ףֵסֹוי־לֶא ֘םֶהיֵנְקִמ־תֶא ּואיִ֣בָּיַו  הֵ֥נְ
ֹּצַה  קִמְבּו ןא֛  הָ֖נָּׁשַּב םֶ֔הֵנְקִמ־לָכְּב ֙םֶחֶּ֨לַּב םֵ֤לֲהַֽנְיַו םיִ֑רֹמֲחַֽבּו רָ֖קָּבַה הֵ֥נְ
ֹּיַו תיִ֗נֵּׁשַה הָ֣נָּׁשַּב ויָ֜לֵא ּואֹ֨בָּיַו ֒אוִהַה הָ֣נָּׁשַה ֘םֹּתִּתַו :אוִֽהַה ֹל ֹ֙ול ּורְמא֤ ־אֽ
 קִמּו ףֶסֶּ֔כַה םַּ֣ת־םִא יִּ֚כ יִ֔נֹדֲאֵֽמ דֵ֣חַכְנ ֹל יִ֑נֹדֲא־לֶא הָ֖מֵהְּבַה הֵ֥נְ  יֵ֣נְפִל ֙רַאְׁשִנ א֤
־םַּג ּ֙ונְחַ֨נֲא־םַּג ךָךיֶ֗ניֵעְל תּו֣מָנ הָּמָ֧ל :ּונֵֽתָמְדַאְו ּונֵ֖תָּיִוְּג־םִא יִּ֥תְלִּב יִ֔נֹדֲא
 ק ּונֵ֔תָמְדַא  םיִ֣דָבֲע ּ֙ונֵ֨תָמְדַאְו ּונְחַ֤נֲא הֶ֞יְהִֽנְו םֶחָּ֑לַּב ּונֵ֖תָמְדַא־תֶאְו ּונָ֥תֹא־הֵֽנְ
ֹלְו ֙הֶיְחִֽנְו עַרֶ֗ז־ןֶתְו הֹ֔עְרַפְל ֹל הָ֖מָדֲאָֽהְו תּו֔מָנ א֣ ־תֶא ףֵ֜סֹוי ןֶקִּ֨יַו :םָֽׁשֵת א֥
 םֶ֖הֵלֲע קַ֥זָח־יִּֽכ ּוהֵ֔דָׂש ׁשיִ֣א ֙םִיַ֨רְצִמ ּו֤רְכָֽמ־יִּכ הֹ֔עְרַפְל ֙םִיַ֨רְצִמ תַ֤מְדַא־לָּכ
־לּובְג הֵ֥צְקִמ םיִ֑רָעֶֽל ֹו֖תֹא ריִ֥בֱעֶֽה םָ֔עָה־תֶ֨אְו :הֹֽעְרַפְל ץֶרָ֖אָה יִ֥הְּתַו בָ֑עָרָה
ֹל םיִ֖נֲהֹּֽכַה תַ֥מְדַא קַ֛ר :ּוהֵֽצָק־דַעְו םִיַ֖רְצִמ  ק א֣  תֵ֣אֵמ םיִ֜נֲהֹּֽכַל קֹ֨ח ֩יִּכ הָ֑נָ
ֹל ןֵּ֕כ־לַע הֹ֔עְרַּפ ֙םֶהָל ןַ֤תָנ רֶׁ֨שֲא ֙םָּקֻח־תֶא ּו֤לְכָֽאְו הֹ֗עְרַּפ ־תֶא ּו֖רְכָֽמ א֥
ֹּיַו :םָֽתָמְדַא  םֶ֖כְתַמְדַא־תֶאְו םֹוּ֛יַה םֶ֥כְתֶא יִתיִ֨נָק ֩ןֵה םָ֔עָה־לֶא ֙ףֵסֹוי רֶמא֤
 םֶּ֥תַתְנּו תֹ֔אּובְּתַּב ֙הָיָהְו :הָֽמָדֲאָֽה־תֶא םֶּ֖תְעַרְזּו עַרֶ֔ז םֶ֣כָל־אֵֽה הֹ֑עְרַפְל
 רֶׁ֥שֲאַֽלְו םֶ֛כְלְכָאְלּֽו הֶ֧דָּׂשַה עַרֶ֨זְל ֩םֶכָל הֶ֣יְהִי תֹ֡דָּיַה עַּ֣בְרַאְו הֹ֑עְרַפְל תיִׁ֖שיִמֲח
ֹּיַו :םֶֽכְּפַטְל לֹ֥כֱאֶֽלְו םֶ֖כיֵּתָֽבְּב  ּוניִ֥יָהְו יִ֔נֹדֲא יֵ֣ניֵעְּב ֙ןֵח־אָצְמִנ ּונָ֑תִיֱחֶֽה ּו֖רְמאֽ
 םִיַ֛רְצִמ תַ֥מְדַא־לַע הֶּ֜זַה םֹוּ֨יַה־דַע ֩קֹחְל ףֵ֡סֹוי ּהָ֣תֹא םֶׂשָּ֣יַו :הֹֽעְרַפְל םיִ֖דָבֲע
ֹל םָּ֔דַבְל ֙םיִנֲהֹּֽכַה תַ֤מְדַא קַ֞ר ׁשֶמֹ֑חַל הֹ֖עְרַפְל  בֶׁשֵּ֧יַו :הֹֽעְרַפְל הָ֖תְיָֽה א֥
 ֙בֹקֲעַֽי יִ֤חְיַו :דֹֽאְמ ּוּ֖בְרִּיַו ּו֥רְפִּיַו ּהָ֔ב ּו֣זֲחָֽאֵּיַו ןֶׁשּ֑ג ץֶרֶ֣אְּב םִיַ֖רְצִמ ץֶרֶ֥אְּב לֵ֛אָרְׂשִי
 םיִ֔נָׁש עַבֶׁ֣ש ויָּ֔יַח יֵ֣נְׁש ֙בֹקֲעַֽי־יֵמְי יִ֤הְיַו הָ֑נָׁש הֵ֖רְׂשֶע עַ֥בְׁש םִיַ֔רְצִמ ץֶרֶ֣אְּב
 קִּיַו ֒תּומָל ֘לֵאָרְׂשִי־יֵמְי ּו֣בְרְקִּיַו :הָֽנָׁש תַ֖אְמּו םיִ֥עָּבְרַאְו  ףֵ֗סֹויְל ֹו֣נְבִל ׀ אָ֣רְ
ֹּיַו  ָתיִׂ֤שָעְו יִ֑כֵרְי תַחַּ֣ת ֖ךָךְד ָֽי אָ֥נ־םיִׂש ךָךיֶ֔ניֵעְּב ֙ןֵח יִתאָ֤צָמ אָ֨נ־םִא ֹ֙ול רֶמא֤
 ֙יִנַ֨תאָׂשְנּו יַ֔תֹבֲא־םִע ֙יִּתְבַכָֽׁשְו :םִיָֽרְצִמְּב יִנֵ֖רְּבְקִת אָ֥נ־לַא תֶ֔מֱאֶֽו דֶסֶ֣ח ֙יִדָּמִע



ֹּיַו :ךָךֶֽרָבְדִכ הֶׂ֥שְעֶא יִ֖כֹנָֽא רַ֕מֹאּיַו םָ֑תָרֻֽבְקִּב יִנַּ֖תְרַבְקּו םִיַ֔רְצִּמִמ  ֙הָעְבָּֽׁשִה רֶמא֗
ֹר־לַע לֵ֖אָרְׂשִי ּוחַּ֥תְׁשִּיַו ֹו֑ל עַ֖בָּׁשִּיַו יִ֔ל  םיִ֣רָבְּדַה ֙יֵרֲחַֽא יִ֗הְיַו :הָּֽטִּמַה ׁשא֥
ֹּיַו הֶּלֵ֔אָה  הֶּׁ֖שַנְמ־תֶא ֹוּ֔מִע ֙ויָנָב יֵ֤נְׁש־תֶא חַּ֞קִּיַו הֶ֑לֹח ךָךיִ֖בָא הֵּ֥נִה ףֵ֔סֹויְל רֶמא֣
ֹּיַו בֹ֔קֲעַֽיְל דֵּ֣גַּיַו :םִיָֽרְפֶא־תֶאְו  לֵ֔אָרְׂשִי ֙קֵּזַחְתִּיַו ךָךיֶ֑לֵא אָּ֣ב ףֵ֖סֹוי ֥ךָךְנִּב הֵּ֛נִה רֶמא֕
ֹּיַו :הָּֽטִּמַה־לַע בֶׁשֵּ֖יַו  ץֶרֶ֣אְּב זּו֖לְּב יַ֥לֵא־הָֽאְרִנ יַּ֛דַׁש לֵ֥א ףֵ֔סֹוי־לֶא ֙בֹקֲעַֽי רֶמא֤
ֹּיַו :יִֽתֹא ךְךֶרָ֖בְיַו ןַעָ֑נְּכ  םיִּ֑מַע לַ֣הְקִל ךָךיִּ֖תַתְנּו ךָךִ֔תיִּבְרִהְו ֙ךָךְרְפַמ יִ֤נְנִה יַ֗לֵא רֶמא֣
ֹּזַה ץֶרָ֧אָה־תֶא יִּ֜תַתָ֨נְו  ֩ךָךיrֶנָב־יֵֽנְׁש הָּ֡תַעְו :םָֽלֹוע תַּ֥זֻחֲא ךָךיֶ֖רֲחַֽא ֥ךָךֲעְרַזְל תא֛
 הֶּׁ֔שַנְמּו ֙םִיַ֨רְפֶא םֵ֑ה־יִל הָמְיַ֖רְצִמ ךָךיֶ֛לֵא יִ֥אֹּב־דַע םִיַ֗רְצִמ ץֶרֶ֣אְּב ֜ךָךְל םיִ֨דָלֹוּֽנַה
 לַ֣ע ּו֑יְהִֽי ֣ךָךְל םֶ֖היֵרֲחַֽא ָּתְדַ֥לֹוה־רֶׁשֲא ֛ךָךְּתְדַלֹוֽמּו :יִֽל־ּויְהִֽי ןֹו֖עְמִׁשְו ןֵ֥בּואְרִּכ
 ץֶרֶ֤אְּב לֵ֜חָר יַ֨לָע ֩הָתrֵמ ןָּ֗דַּפִמ יִ֣אֹבְּב ׀ יִ֣נֲאַֽו :םָֽתָלֲחַֽנְּב ּו֖אְרָּֽקִי םֶ֛היֵחֲא םֵׁ֧ש
ֹבָל ץֶרֶ֖א־תַרְבִּכ דֹו֥עְּב ךְךֶרֶּ֔דַּב ֙ןַעַ֨נְּכ  תָ֔רְפֶא ךְךֶרֶ֣דְּב ֙םָּׁש ָהֶ֤רְּבְקֶאָֽו הָתָ֑רְפֶא א֣
ֹּיַו ףֵ֑סֹוי יֵ֣נְּב־תֶא לֵ֖אָרְׂשִי אְר ַּ֥יַו :םֶחָֽל תיֵּ֥ב אוִ֖ה ֹּיַו :הֶּלֵֽא־יִמ רֶמא֖  ֙ףֵסֹוי רֶמא֤
 יַ֖לֵא אָ֥נ־םֶחָֽק רַ֕מֹאּיַו הֶ֑זָּב םיִ֖הֹלֱא יִ֥ל־ןַתָֽנ־רֶׁשֲא םֵ֔ה יַ֣נָּב ויִ֔בָא־לֶא
ֹּזִמ ּו֣דְבָּֽכ֙ לֵאָרְׂשִי יֵ֤ניֵעְו :םֵֽכֲרָֽבֲאַֽו ֹל ןֶק֔  קַּׁ֥שִּיַו ויָ֔לֵא ֙םָתֹא ׁשֵּ֤גַּיַו תֹו֑אְרִל לַ֖כּוי א֥
ֹּיַו :םֶֽהָל קֵּ֥בַחְיַו םֶ֖הָל ֹל ךָךיֶ֖נָפ הֹ֥אְר ףֵ֔סֹוי־לֶא֙ לֵאָרְׂשִי רֶמא֤  הֵּ֨נִהְו יִּתְלָּ֑לִפ א֣
 ּוחַּ֥תְׁשִּיַו ויָּ֑כְרִּב םִ֣עֵמ םָ֖תֹא ףֵ֛סֹוי אֵ֥צֹוּיַו :ךָךֶֽעְרַז־תֶא םַּ֥ג םיִ֖הֹלֱא יִ֛תֹא הָ֥אְרֶה
ֹמְּׂשִמ ֹ֙וניִמיִּֽב םִיַ֤רְפֶא־תֶא ֒םֶהיֵנְׁש־תֶא ֘ףֵסֹוי חַּ֣קִּיַו :הָצְרָֽא ויָּ֖פַאְל  לא֣
 לֵ֨אָרְׂשִי ֩חַלְׁשִּיַו :ויָֽלֵא ׁשֵּ֖גַּיַו לֵ֑אָרְׂשִי ןיִ֣מיִמ ֹו֖לֹאמְׂשִב הֶּׁ֥שַנְמ־תֶאְו לֵ֔אָרְׂשִי
ֹר־לַע תֶׁשָּ֨יַו ֹו֜ניִמְי־תֶא ֹר־לַע ֹו֖לֹאמְׂש־תֶאְו ריִ֔עָּצַה אּו֣הְו ֙םִיַ֨רְפֶא ׁשא֤  ׁשא֣
 םיִ֡הֹלֱאָֽה רַ֑מֹאּיַו ףֵ֖סֹוי־תֶא ךְךֶרָ֥בְיַו :רֹוֽכְּבַה הֶּׁ֖שַנְמ יִּ֥כ ויָ֔דָי־תֶא֙ לֵּכִׂש הֶּׁ֑שַנְמ
 יִ֖דֹועֵֽמ יִ֔תֹא הֶ֣עֹרָֽה ֙םיִהֹלֱאָֽה קָ֔חְצִיְו םָ֣הָרְבַא ֙ויָנָפְל יַ֤תֹבֲא ּו֨כְּלַהְתִה ֩רֶׁשֲא
 ּקִיְו ֒םיִרָעְּנַה־תֶא ֘ךְךֵרָבְי עָ֗ר־לָּכִמ יִ֜תֹא לֵ֨אֹּגַה ֩ךְךָאְלַּמַה :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַה־דַע  אֵ֤רָ
 ףֵ֗סֹוי אְר ַּ֣יַו :ץֶרָֽאָה בֶרֶ֥קְּב בֹ֖רָל ּוּ֥גְדִיְו קָ֑חְצִיְו םָ֣הָרְבַא יַ֖תֹבֲא םֵׁ֥שְו יִ֔מְׁש ֙םֶהָב
ֹר־לַע ֹו֛ניִמְי־דַי ויִ֧בָא תיִׁ֨שָי־יִּֽכ  ויִ֗בָא־דַי ךְךֹ֣מְתִּיַו ויָ֑ניֵעְּב עַר ֵּ֣יַו םִיַ֖רְפֶא ׁשא֥
ֹר־לַע םִיַ֖רְפֶא־ׁשֹאר לַ֥עֵמ ּהָ֛תֹא ריִ֥סָהְל ֹּיַו :הֶּֽׁשַנְמ ׁשא֥  ויִ֖בָא־לֶא ףֵ֛סֹוי רֶמא֧
ֹּיַו ויִ֗בָא ןֵ֣אָמְיַו :ֹוֽׁשֹאר־לַע ֖ךָךְניִֽמְי םיִׂ֥ש רֹ֔כְּבַה הֶ֣ז־יִּכ יִ֑בָא ןֵ֣כ־ֹאל  יִּתְעַ֤דָי ֙רֶמא֨



 לַּ֣דְגִי ֙ןֹטָּקַה ויִ֤חָא םָ֗לּואְו לָּ֑דְגִי אּו֣ה־םַגְו םָ֖עְּל־הֶיְהִֽי אּו֥ה־םַּג יִּתְעַ֔דָי ֙יִנְב
ֹלְמ הֶ֥יְהִי ֹו֖עְרַזְו ּוּנֶּ֔מִמ  ךְךֵ֤רָבְי ֞ךָךְּב ֒רֹומאֵל ֘אּוהַה םֹוּ֣יַּב םֵ֜כֲרָ֨בְיַו :םִֽיֹוּגַה־אֽ
 יֵ֥נְפִל םִיַ֖רְפֶא־תֶא םֶׂשָּ֥יַו הֶּׁ֑שַנְמִכְו םִיַ֖רְפֶאְּכ םיִ֔הֹלֱא ֣ךָךְמִֽׂשְי רֹ֔מאֵל֙ לֵאָרְׂשִי
ֹּיַו :הֶּֽׁשַנְמ  םֶ֔כָּמִע ֙םיִהֹלֱא הָ֤יָהְו תֵ֑מ יִ֖כֹנָֽא הֵּ֥נִה ףֵ֔סֹוי־לֶא֙ לֵאָרְׂשִי רֶמא֤
 ךָךיֶ֑חַא־לַע דַ֖חַא םֶ֥כְׁש ֛ךָךְל יִּתַ֧תָנ יִ֗נֲאַֽו :םֶֽכיֵתֹֽבֲא ץֶרֶ֖א־לֶא םֶ֔כְתֶא ביִׁ֣שֵהְו
 קִּיַו :יִּֽתְׁשַקְבּו יִּ֖בְרַחְּב יִ֔רֹמֱאָֽה דַּ֣יִמ ֙יִּתְחַ֨קָל רֶׁ֤שֲא ֹּיַו ויָ֑נָּב־לֶא בֹ֖קֲעַֽי אָ֥רְ  רֶמא֗
 קִי־רֶׁשֲא תֵ֛א םֶ֔כָל הָדיִּ֣גַאְו ּ֙ופְסָֽאֵה  ּו֥צְבָּֽקִה :םיִֽמָּיַה תיִ֥רֲחַֽאְּב םֶ֖כְתֶא אָ֥רְ
 יִ֖חֹּכ הָּתַ֔א יִרֹ֣כְּב ֙ןֵבּואְר :םֶֽכיִבֲא לֵ֥אָרְׂשִי־לֶא ּו֖עְמִׁשְו בֹ֑קֲעַֽי יֵ֣נְּב ּו֖עְמִׁשְו
 יֵ֣בְּכְׁשִמ ָתיִ֖לָע יִּ֥כ רַ֔תֹוּת־לַא ֙םִיַּ֨מַּכ זַחַּ֤פ :זָֽע רֶתֶ֥יְו תֵ֖אְׂש רֶתֶ֥י יִ֑נֹוא תיִׁ֣שאֵרְו
 :םֶֽהיֵתֹֽרֵכְמ סָ֖מָח יֵ֥לְּכ םיִ֑חַא יִ֖וֵלְו ןֹו֥עְמִׁש :הָֽלָע יִ֥עּוצְי ָּתְלַּ֖לִח זָ֥א ךָךיִ֑בָא
ֹבָּת־לַא ֙םָדֹסְּב  ׁשיִ֔א ּוגְרָ֣ה ֙םָּפַאְב יִּ֤כ יִ֑דֹבְּכ דַ֣חֵּת־לַא םָ֖לָהְקִּב יִׁ֔שְפַנ א֣
 בֹ֔קֲעַֽיְּב םֵ֣קְּלַחֲא הָתָׁ֑שָק יִּ֣כ םָ֖תָרְבֶעְו זָ֔ע יִּ֣כ ֙םָּפַא רּו֤רָא :רֹוֽׁש־ּורְּקִע םָ֖נֹצְרִבּו
 ּו֥וֲחַּֽתְׁשִי ךָךיֶ֑בְיֹֽא ףֶרֹ֣עְּב ֖ךָךְד ָֽי ךָךיֶ֔חַא ךָךּו֣דֹוי ֙הָּתַא הָ֗דּוהְי :לֵֽאָרְׂשִיְּב םֵ֖ציִפֲאַֽו
 איִ֖בָלְכּו הֵ֛יְרַאְּכ ץַ֧בָר עַ֨רָּכ ָתיִ֑לָע יִ֣נְּב ףֶרֶּ֖טִמ הָ֔דּוהְי ֙הֵיְרַא רּוּ֤ג :ךָךיִֽבָא יֵ֥נְּב ֖ךָךְל
ֹל :ּוּנֶֽמיִקְי יִ֥מ ֹבָי־יִּֽכ דַ֚ע ויָ֑לְגַר ןיֵּ֣בִמ קֵ֖קֹחְמּו הָ֔דּוהיִֽמ ֙טֶבֵׁ֨ש רּו֥סָי־אֽ  הֹ֔ליִׁש א֣
 ֙ןִיַּ֨יַּב סֵּ֤בִּכ ֹו֑נֹתֲא יִ֣נְּב הָ֖קֵרּֽׂשַלְו ]ֹו֔ריִע[ הֹ֔ריִע ֙ןֶפֶּ֨גַל יִ֤רְסֹֽא :םיִּֽמַע תַ֥הְּקִי ֹו֖לְו
 :בָֽלָחֵֽמ םִי ַּ֖נִׁש־ןֶבְלּֽו ןִי ָּ֑יִמ םִי ַ֖ניֵע יִ֥ליִלְכַח :]ֹוֽתּוס[ הֹֽתּוס םיִ֖בָנֲע־םַדְבּו ֹוׁ֔שֻבְל
ֹּיִנֳא ףֹו֣חְל ֙אּוהְו ןֹּ֑כְׁשִי םיִּ֖מַי ףֹו֥חְל ןֻ֕לּובְז  רֹ֣מֲח רָ֖כׂשָּׂשִי :ןֹֽדיִצ־לַע ֹו֖תָכְרַיְו ת֔
 טֵּ֤יַו הָמֵ֑עָנ יִּ֣כ ץֶרָ֖אָה־תֶאְו בֹו֔ט יִּ֣כ ֙הָחֻנְמ אְר ַּ֤יַו :םִיָֽתְּפְׁשִּמַֽה ןיֵּ֥ב ץֵ֖בֹר םֶר ָּ֑ג
 ֙ןָד־יִהְי :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥טְבִׁש דַ֖חַאְּכ ֹוּ֑מַע ןיִ֣דָי ןָּ֖ד :דֵֽבֹע־סַמְל יִ֖הְיַו לֹּ֔בְסִל ֹ֙ומְכִׁש
 :רֹוֽחָא ֹו֖בְכֹֽר לֹּ֥פִּיַו סּו֔ס־יֵבְּקִע ֙ךְךֵׁשּנַה חַרֹ֑א־יֵלֲע ןֹ֖פיִפְׁש ךְךֶרֶ֔ד־יֵלֲע ׁשָ֣חָנ
 ק ֖ךָךְתָֽעּוׁשיִֽל  הָ֣נֵמְׁש רֵׁ֖שָאֵֽמ :בֵֽקָע דֻ֥גָי אּו֖הְו ּוּנֶ֑דּוגְי דּו֣דְּג דָּ֖ג :הָֹֽוהְי יִתיִּ֥וִ
 ןֵּ֤ב :רֶפָֽׁש־יֵרְמִא ןֵ֖תֹּנַה הָ֑חֻלְׁש הָ֣לָּיַא יִ֖לָּתְפַנ :ךְךֶלֶֽמ־יֵּנַדֲעַֽמ ןֵּ֖תִי אּו֥הְו ֹו֑מְחַל
 ּוּבֹ֑רָו ּוהֻ֖רֲרָֽמְי ַֽו :רּוֽׁש־יֵלֲע הָ֖דֲעָֽצ תֹו֕נָּב ןִיָ֑ע־יֵלֲע תָ֖רֹּפ ןֵּ֥ב ףֵ֔סֹוי ֙תָרֹּפ
 ריִ֣בֲא ֙יֵדיִמ ויָ֑דָי יֵ֣עֹרְז ּוּזֹ֖פָּיַו ֹוּ֔תְׁשַק ֙ןָתיֵאְּב בֶׁשֵּ֤תַו :םיִּֽצִח יֵ֥לֲעַּֽב ּוהֻ֖מְטְׂשִּי ַֽו
 תֹ֤כְרִּב ָּךֶ֔כֲרָ֣ביִֽו ֙יַּדַׁש תֵ֤אְו ָּךֶ֗רְזְעַיְו ךָךיִ֜בָא לֵ֨אֵמ :לֵֽאָרְׂשִי ןֶבֶ֥א הֶ֖עֹר םָּׁ֥שִמ בֹ֔קֲעַֽי



 ךָךיִ֗בָא תֹ֣כְרִּב :םַחָֽרָו םִיַ֖דָׁש תֹ֥כְרִּב תַחָּ֑ת תֶצֶ֣בֹר םֹו֖הְּת תֹ֥כְרִּב לָ֔עֵמ ֙םִיַ֨מָׁש
ָןיֶ֨יְהִּֽת םָ֑לֹוע תֹ֣עְבִּג תַ֖וֲאַּֽת־דַֽע יַ֔רֹוה תֹ֣כְרִּב־לַע ּ֙ורְבָּֽג ֹרְל ֙  דֹ֖קְדָקְלּו ףֵ֔סֹוי ׁשא֣
ֹי רֶקֹּ֖בַּב ףָ֔רְטִי בֵ֣אְז ֙ןיִמָיְנִּב :ויָֽחֶא ריִ֥זְנ ־לָּכ :לָֽלָׁש קֵּ֥לַחְי בֶרֶ֖עָלְו דַ֑ע לַכא֣
ֹזְ֠ו רָׂ֑שָע םיֵ֣נְׁש לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥טְבִׁש הֶּלֵ֛א pךְךֶרָ֣בְיַו ֙םֶהיִבֲא םֶ֤הָל רֶּ֨בִּד־רֶׁשֲא תא 
ֹּיַו םָ֗תֹוא וַ֣צְיַו :םָֽתֹא ךְךַ֥רֵּב ֹו֖תָכְרִבְּכ רֶׁ֥שֲא ׁשיִ֛א םָ֔תֹוא  ףָ֣סֱאֶֽנ ֙יִנֲא ֙םֶהֵלֲא רֶמא֤
 :יִּֽתִחַֽה ןֹו֥רְפֶע הֵ֖דְׂשִּב רֶׁ֥שֲא הָ֔רָעְּמַה־לֶ֨א יָ֑תֹבֲא־לֶא יִ֖תֹא ּו֥רְבִק יִּ֔מַע־לֶא
 ֩רֶׁשֲא ןַעָ֑נְּכ ץֶרֶ֣אְּב אֵ֖רְמַמ יֵ֥נְּפ־לַע־רֶׁשֲא הָ֛לֵּפְכַּמַה הֵ֧דְׂשִּב רֶׁ֨שֲא הָ֞רָעְּמַּב
 ּו֞רְבָּֽק הָּמָׁ֣ש :רֶבָֽק־תַּזֻחֲאַֽל יִּ֖תִחַֽה ןֹ֥רְפֶע תֵ֛אֵמ הֶ֗דָּׂשַה־תֶא םָ֜הָרְבַא הָ֨נָק
 ֹוּ֑תְׁשִא הָ֣קְבִר תֵ֖אְו קָ֔חְצִי־תֶא ּו֣רְבָֽק הָּמָׁ֚ש ֹוּ֔תְׁשִא הָ֣רָׂש ֙תֵאְו םָ֗הָרְבַא־תֶא
 קִמ :הָֽאֵל־תֶא יִּתְרַ֖בָק הָּמָׁ֥שְו  :תֵֽח־יֵנְּב תֵ֥אֵמ ֹוּ֖ב־רֶׁשֲא הָ֥רָעְּמַהְו הֶ֛דָּׂשַה הֵ֧נְ
־לֶא ףֶסָ֥אֵּיַו עַ֖וְגִּיַו הָּ֑טִּמַה־לֶא ויָ֖לְגַר ףֹ֥סֱאֶּֽיַו ויָ֔נָּב־תֶא תֹּ֣וַצְל ֙בֹקֲעַֽי לַ֤כְיַו
 ֙ויָדָבֲע־תֶא ףֵ֤סֹוי וַ֨צְיַו :ֹוֽל־קַּׁשִּיַו ויָ֖לָע ְּךְבֵּ֥יַו ויִ֑בָא יֵ֣נְּפ־לַע ףֵ֖סֹוי לֹּ֥פִּיַו :ויָּֽמַע
 ֹ֙ול־ּואְלְמִּיַו :לֵֽאָרְׂשִי־תֶא םיִ֖אְפֹֽרָה ּו֥טְנַחַּֽיַו ויִ֑בָא־תֶא טֹ֖נֲחַֽל םיִ֔אְפֹ֣רָה־תֶא
 :םֹוֽי םיִ֥עְבִׁש םִיַ֖רְצִמ ֹו֛תֹא ּוּ֥כְבִּיַו םיִ֑טֻנֲחַֽה יֵ֣מְי ּו֖אְלְמִי ןֵּ֥כ יִּ֛כ םֹו֔י םיִ֣עָּבְרַא
 ֙ןֵח יִתאָ֤צָמ אָ֨נ־םִא רֹ֑מאֵל הֹ֖עְרַּפ תיֵּ֥ב־לֶא ףֵ֔סֹוי רֵּ֣בַדְיַו ֹו֔תיִכְב יֵ֣מְי ּ֙ורְבַעַּֽיַו
 ֘יִכֹנָֽא הֵּ֣נִה רֹ֗מאֵל יִנַ֣עיִּבְׁשִה יִ֞בָא :רֹֽמאֵל הֹ֖עְרַפ יֵ֥נְזָאְּב אָ֕נ־ּורְּבַּד םֶ֔כיֵניֵ֣עְּב
 אָּ֛נ־הֶלֱעֶֽא הָּ֗תַעְו יִנֵ֑רְּבְקִּת הָּמָׁ֖ש ןַעַ֔נְּכ ץֶרֶ֣אְּב ֙יִל יִתיִ֤רָּכ רֶׁ֨שֲא יִ֗רְבִקְּב ֒תֵמ
ֹּיַו :הָבּוֽׁשָאְו יִ֖בָא־תֶא הָ֥רְּבְקֶאְו  רֶׁ֥שֲאַּֽכ ךָךיִ֖בָא־תֶא רֹ֥בְקּו הֵ֛לֲע הֹ֑עְרַּפ רֶמא֖
 קִז ֙הֹעְרַפ יֵ֤דְבַע־לָּכ ֹוּ֜תִא ּו֨לֲעַּֽיַו ויִ֑בָא־תֶא רֹּ֣בְקִל ףֵ֖סֹוי לַעַּ֥יַו :ךָךֶֽעיִּבְׁשִה  יֵ֣נְ
 קִז לֹ֖כְו ֹו֔תיֵב  ֙םָּפַט קַ֗ר ויִ֑בָא תיֵ֣בּו ויָ֖חֶאְו ףֵ֔סֹוי תיֵּ֣ב֙ לֹכְו :םִיָֽרְצִמ־ץֶרֶֽא יֵ֥נְ
 יִ֥הְיַו םיִׁ֑שָרָּֽפ־םַּג בֶכֶ֖ר־םַּג ֹוּ֔מִע לַעַּ֣יַו :ןֶׁשּֽג ץֶרֶ֥אְּב ּו֖בְזָֽע םָ֔רָקְבּו םָ֣נֹאצְו
 םָׁ֔ש־ּודְּפְסִּ֨יַו ןֵּ֔דְרַּיַה רֶבֵ֣עְּב ֙רֶׁשֲא דָ֗טָאָֽה ןֶרֹּ֣ג־דַע ּואֹ֜בָּיַו :דֹֽאְמ דֵ֥בָּכ הֶ֖נֲחַּֽמַֽה
 ץֶרָ֨אָה ֩בֵׁשֹוי אְרַּ֡יַו :םיִֽמָי תַ֥עְבִׁש לֶבֵ֖א ויִ֛בָאְל ׂשַעַּ֧יַו דֹ֑אְמ דֵ֖בָכְו לֹו֥דָּג דֵּ֛פְסִמ
ֹגְּב לֶבֵ֗אָה־תֶא יִ֜נֲעַֽנְּכַֽה ֹּיַו דָ֔טָאָֽה ֙ןֶר֨  ןֵּ֞כ־לַע םִיָ֑רְצִמְל הֶ֖ז דֵ֥בָּכ־לֶבֵֽא ּו֔רְמא֣
 ק  :םָּֽוִצ רֶׁ֥שֲאַּֽכ ןֵּ֖כ ֹו֑ל ויָ֖נָב ּוׂ֥שֲעַּֽיַו :ןֵּֽדְרַּיַה רֶבֵ֥עְּב רֶׁ֖שֲא םִיַ֔רְצִמ לֵ֣בָא ּ֙הָמְׁש אָ֤רָ
 רֶׁ֣שֲא הָ֑לֵּפְכַּמַה הֵ֣דְׂש תַ֖רָעְמִּב ֹו֔תֹא ּו֣רְּבְקִּיַו ןַעַ֔נְּכ הָצְרַ֣א ֙ויָנָב ֹו֤תֹא ּו֨אְׂשִּיַו



 :אֵֽרְמַמ יֵ֥נְּפ־לַע יִּ֖תִחַֽה ןֹ֥רְפֶע תֵ֛אֵמ רֶבֶ֗ק־תַּזֻחֲאַֽל הֶ֜דָּׂשַה־תֶא םָ֨הָרְבַא ֩הָנָק
 יֵ֖רֲחַֽא ויִ֑בָא־תֶא רֹּ֣בְקִל ֹוּ֖תִא םיִ֥לֹעָֽה־לָכְו ויָ֔חֶאְו אּו֣ה ֙הָמְיַ֨רְצִמ ףֵ֤סֹוי בָׁשָּ֨יַו
ֹּיַו םֶ֔היִבֲא תֵ֣מ־יִּכ ֙ףֵסֹוי־יֵֽחֲא ּו֤אְרִּיַו :ויִֽבָא־תֶא ֹו֥רְבָק  ףֵ֑סֹוי ּונֵ֖מְטְׂשִי ּו֥ל ּו֔רְמא֣
 רֹ֑מאֵל ףֵ֖סֹוי־לֶא ּוּ֕וַצְיַו :ֹוֽתֹא ּונְלַ֖מָּג רֶׁ֥שֲא הָ֔עָרָ֣ה־לָּכ תֵ֚א ּונָ֔ל ֙ביִׁשָי בֵׁ֤שָהְו
ֹת־הֹּכ :רֹֽמאֵל ֹו֖תֹומ יֵ֥נְפִל הָּ֔וִצ ךָךיִ֣בָא  ךָךיֶ֤חַא עַׁשֶּ֣פ אָ֠נ אָׂ֣ש אָּ֡נָ֣א ףֵ֗סֹויְל ּו֣רְמאֽ
 ְּךְבֵּ֥יַו ךָךיִ֑בָא יֵ֣הֹלֱא יֵ֖דְבַע עַׁשֶ֥פְל אָ֔נ אָׂ֣ש ֙הָּתַעְו ךָךּו֔לָמְג הָ֣עָר־יִּֽכ ֙םָתאָּטַחְו
ֹּיַו ויָ֑נָפְל ּו֖לְּפִּי ַֽו ויָ֔חֶא־םַּג ּ֙וכְלֵּֽיַו :ויָֽלֵא םָ֥רְּבַדְּב ףֵ֖סֹוי  :םיִֽדָבֲעַֽל ֖ךָךְל ּוּנֶּ֥נִה ּו֔רְמא֣
ֹּיַו  םֶּ֥תְבַׁשֲח םֶּ֕תַאְו :יִנָֽא םיִ֖הֹלֱא תַחַ֥תֲה יִּ֛כ ּואָ֑ריִּת־לַא ףֵ֖סֹוי םֶ֛הֵלֲא רֶמא֧
 :בָֽר־םַע תֹ֥יֲחַֽהְל הֶּ֖זַה םֹוּ֥יַּכ הׂ֛שֲע ןַעַ֗מְל הָבֹ֔טְל ּהָ֣בָׁשֲח ֙םיִהֹלֱא הָ֑עָר יַ֖לָע
 רֵּ֖בַדְיַו םָ֔תֹוא םֵ֣חַנְיַו םֶ֑כְּפַט־תֶֽאְו םֶ֖כְתֶא לֵּ֥כְלַכֲא יִ֛כֹנָֽא ּואָ֔ריִּת־לַא ֙הָּתַעְו
 רֶׂשֶ֖עָו הָ֥אֵמ ףֵ֔סֹוי יִ֣חְיַו ויִ֑בָא תיֵ֣בּו אּו֖ה םִיַ֔רְצִמְּב ֙ףֵסֹוי בֶׁשֵּ֤יַו :םָּֽבִל־לַע
־לַע ּו֖דְּלֻי הֶּׁ֔שַנְמ־ןֶּב ֙ריִכָמ יֵ֤נְּב םַּ֗ג םיִׁ֑שֵּלִׁש יֵ֖נְּב םִיַ֔רְפֶאְל ֙ףֵסֹוי אְר ַּ֤יַו :םיִֽנָׁש
ֹּיַו :ףֵֽסֹוי יֵּ֥כְרִּב  םֶ֗כְתֶא דֹ֣קְפִי דֹ֧קָּפ םיִ֞הֹלאֵֽו תֵ֑מ יִ֖כֹנָֽא ויָ֔חֶא־לֶא ֙ףֵסֹוי רֶמא֤
ֹּזַה ץֶרָ֣אָה־ןִמ ֙םֶכְתֶא הָ֤לֱעֶֽהְו  קָ֖חְצִיְל םָ֥הָרְבַאְל עַּ֛בְׁשִנ רֶׁ֥שֲא ץֶרָ֕אָה־לֶא תא֔
 םֶ֔כְתֶא ֙םיִהֹלֱא דֹ֤קְפִי דֹ֨קָּפ רֹ֑מאֵל לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥נְּב־תֶא ףֵ֔סֹוי עַּ֣בְׁשַּיַו :בֹֽקֲעַֽיְלּֽו
 ֹו֔תֹא ּו֣טְנַחַּֽיַו םיִ֑נָׁש רֶׂשֶ֖עָו הָ֥אֵמ־ןֶּב ףֵ֔סֹוי תָמָּ֣יַו :הֶּֽזִמ יַ֖תֹמְצַע־תֶא םֶ֥תִלֲעַֽהְו
 תֵ֣א הָמְיָ֑רְצִמ םיִ֖אָּבַה לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ֙תֹומְׁש הֶּלֵ֗אְו :םִיָֽרְצִמְּב ןֹו֖רָאָּֽב םֶׂשיִּ֥יַו
 :ןִֽמָיְנִבּו ןֻ֖לּובְז רָ֥כׂשָּׂשִי :הָֽדּוהיִֽו יִ֖וֵל ןֹו֔עְמִׁש ןֵ֣בּואְר :ּואָּֽב ֹו֖תיֵבּו ׁשיִ֥א בֹ֔קֲעַֽי
 ףֵ֖סֹויְו ׁשֶפָ֑נ םיִ֣עְבִׁש בֹ֖קֲעַֽי־ךְךֶר ֶֽי יֵ֥אְצֹֽי ׁשֶפֶ֛נ־לָּכ יִ֗הְיַו :רֵֽׁשָאְו דָּ֥ג יִ֖לָּתְפַנְו ןָּ֥ד
 ּו֧רָּפ לֵ֗אָרְׂשִי יֵ֣נְבּו :אּוֽהַה רֹוּ֥דַה לֹ֖כְו ויָ֔חֶא־לָכְו ֙ףֵסֹוי תָמָּ֤יַו :םִיָֽרְצִמְב הָ֥יָה
 ׁשָ֖דָח־ךְךֶלֶֽמ םָק ָּ֥יַו :םָֽתֹא ץֶרָ֖אָה אֵ֥לָּמִּתַו דֹ֑אְמ דֹ֣אְמִּב ּו֖מְצַעַּֽיַו ּוּ֥בְרִּיַו ּו֛צְרְׁשִּי ַֽו
ֹל רֶׁ֥שֲא םִיָ֑רְצִמ־לַע ֹּיַו :ףֵֽסֹוי־תֶא עַ֖דָי־אֽ  לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב םַ֚ע הֵּ֗נִה ֹוּ֑מַע־לֶא רֶמא֖
 קִת־יִּֽכ הָ֞יָהְו הֶּ֗בְרִי־ןֶּפ ֹו֑ל הָ֖מְּכַחְתִּֽנ הָבָ֥ה :ּוּנֶּֽמִמ םּו֖צָעְו בַ֥ר  ֙הָמָחְלִמ הָנאֶ֤רְ
 יֵ֣רָׂש ֙ויָלָע ּומיִׂ֤שָּיַו :ץֶרָֽאָה־ןִמ הָ֥לָעְו ּונָּ֖ב־םַחְלִנְו ּוניֵ֔אְנֹׂ֣ש־לַע ֙אּוה־םַּג ףַ֤סֹונְו
־תֶאְו םֹ֖תִּפ־תֶא הֹ֔עְרַפְל ֙תֹונְּכְסִמ יֵ֤רָע ןֶבִּ֜יַו םָ֑תֹלְבִסְּב ֹו֖תֹּנַע ןַעַ֥מְל םיִּ֔סִמ
 :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב יֵ֖נְּפִמ ּוצֻ֕קָּיַו ץֹ֑רְפִי ןֵ֣כְו הֶּ֖בְרִי ןֵּ֥כ ֹו֔תֹא ּוּ֣נַעְי ֙רֶׁשֲאַֽכְו :סֵֽסְמַעַֽר



 הָׁ֗שָק הָ֣דֹבֲעַּֽב םֶ֜היֵּיַח־תֶא ּו֨רֲרָֽמְיַו :ךְךֶרָֽפְּב לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥נְּב־תֶא םִיַ֛רְצִמ ּודִ֧בֲעַּֽיַו
 םֶ֖הָב ּו֥דְבָֽע־רֶׁשֲא םָ֔תָדֹ֣בֲע־לָּכ תֵ֚א הֶ֑דָּׂשַּב הָ֖דֹבֲע־לָכְבּו םיִ֔נֵבְלִבּו ֙רֶמֹ֨חְּב
ֹּיַו :ךְךֶרָֽפְּב  הָ֔רְפִׁש ֙תַחַאָֽה םֵׁ֤ש רֶׁ֨שֲא תֹּ֑יִרְבִעָֽה תֹ֖דְּלַיְמַֽל םִיַ֔רְצִמ ךְךֶלֶ֣מ ֙רֶמא֨
ֹּיַו :הָֽעּוּפ תיִ֖נֵּׁשַה םֵׁ֥שְו  םִי ָ֑נְבָאָֽה־לַע ןֶ֖תיִאְרּו תֹוּ֔יִרְבִעָ֣ה־תֶא ֙ןֶכְדֶּלַיְּב רֶמא֗
־תֶא ֙תֹדְּלַיְמַֽה ָ◌	ןאֶ֤ריִּתַו :הָיָֽחָו אוִ֖ה תַּ֥ב־םִאְו ֹו֔תֹא ןֶּ֣תִמֲהַֽו ֙אּוה ןֵּ֥ב־םִא
ֹלְו םיִ֔הֹלֱאָ֣ה ־תֶא ָ◌	ןיֶּ֖יַחְּתַו םִיָ֑רְצִמ ךְךֶלֶ֣מ ןֶ֖היֵלֲא רֶּ֥בִּד רֶׁ֛שֲאַּֽכ ּוׂ֔שָע א֣
 קִּיַו :םיִֽדָלְיַה ֹּיַו תֹ֔דְּלַיְמַֽל ֙םִיַ֨רְצִמ־ךְךֶלֶֽמ אָ֤רְ  רָ֣בָּדַה ןֶ֖תיִׂשֲע ַעּוּ֥דַמ ןֶ֔הָל רֶמא֣
ֹל יִּ֣כ הֹ֔עְרַּפ־לֶא ֙תֹדְּלַיְמַֽה ָ◌	ןְרַ֤מֹאּתַו :םיִֽדָלְיַה־תֶא ָ◌	ןיֶּ֖יַחְּתַו הֶּ֑זַה  םיִׁ֛שָּנַכ א֧
ֹּיִרְצִּמַה  :ּודָֽלָיְו תֶדֶּ֖לַיְמַֽה ןֶ֛הֵלֲא אֹו֧בָּת םֶרֶ֨טְּב הָּנֵ֔ה תֹו֣יָח־יִּֽכ תֹּ֑יִרְבִעָֽה ת֖
 תֹ֖דְּלַיְמַֽה ּו֥אְר ָֽי־יִּֽכ יִ֕הְיַו :דֹֽאְמ ּו֖מְצַעַּֽיַו םָ֛עָה בֶר ִּ֧יַו תֹ֑דְּלַיְמַֽל םיִ֖הֹלֱא בֶטיֵּ֥יַו
 ןֵּ֣בַה־לָּכ רֹ֑מאֵל ֹוּ֖מַע־לָכְל הֹ֔עְרַּפ וַ֣צְיַו :םיִּֽתָּב םֶ֖הָל ׂשַעַּ֥יַו םיִ֑הֹלֱאָֽה־תֶא
 חַּ֖קִּיַו יִ֑וֵל תיֵּ֣בִמ ׁשיִ֖א ךְךֶלֵּ֥יַו :ןּוּֽיַחְּת תַּ֖בַה־לָכְו ּוהֻ֔כיִלְׁשַּת ֙הָרֹ֨אְיַה דֹוּ֗לִּיַה
 ּוהֵ֖נְּפְצִּתַֽו אּו֔ה בֹו֣ט־יִּכ ֹ֙ותֹא אֶרֵּ֤תַו ןֵּ֑ב דֶלֵּ֣תַו הָּׁ֖שִאָֽה רַהַּ֥תַו :יִֽוֵל־תַּב־תֶא
ֹּג תַבֵּ֣ת ֹ֙ול־חַּֽקִּֽתַו ֹ֒וניִפְּצַה ֘דֹוע הָ֣לְכָֽי־ֹאלְו :םיִֽחָרְי הָׁ֥שֹלְׁש  הָ֥רְמְחַּתַו אֶמ֔
 בַּ֥צַתֵּֽתַו :רֹֽאְיַה תַ֥פְׂש־לַע ףּוּ֖סַּב םֶׂשָּ֥תַו דֶלֶּ֔יַה־תֶא ּ֙הָּב םֶׂשָּ֤תַו תֶפָּ֑זַבּו רָ֖מֵחַֽב
 רֹ֔אְיַה־לַע ץֹ֣חְרִל ֙הֹעְרַּפ־תַּב דֶרֵּ֤תַו :ֹוֽל הֶׂ֖שָעֵּֽי־הַמ הָ֕עֵדְל קֹ֑חָרֵֽמ ֹו֖תֹחֲא
 חַ֥לְׁשִּתַו ףּוּ֔סַה ךְךֹו֣תְּב ֙הָבֵּתַה־תֶא אֶרֵּ֤תַו רֹ֑אְיַה דַ֣י־לַע תֹ֖כְלֹֽה ָהיֶ֥תֹרֲעַֽנְו
 לֹ֣מְחַּתַו הֶ֑כֹּב רַעַ֖נ־הֵּנִהְו דֶלֶּ֔יַה־תֶא ּוהֵ֣אְרִּתַו ֙חַּתְפִּתַו :ָהֶֽחָּקִּתַו ּהָ֖תָמֲא־תֶא
ֹּתַו ויָ֔לָע ֹּתַו :הֶֽז םיִ֖רְבִעָֽה יֵ֥דְלַּיִמ רֶמא֕  ךְךֵ֗לֵאַֽה ֒הֹעְרַּפ־תַּב־לֶא ֹ֘ותֹחֲא רֶמא֣
 קְו ֹּתַו :דֶלָּֽיַה־תֶא ךְךָ֖ל קִ֥ניֵתְו תֹּ֑יִרְבִעָֽה ןִ֖מ תֶקֶ֔ניֵמ הָּׁ֣שִא ֙ךְךָל יִתאָ֤רָ  ּהָ֥ל־רֶמאֽ
 קִּתַו הָ֔מְלַעָֽה ֙ךְךֶלֵּ֨תַו יִכֵ֑ל הֹ֖עְרַּפ־תַּב ֹּתַו :דֶלָּֽיַה םֵ֥א־תֶא אָ֖רְ ־תַּב ּהָ֣ל רֶמא֧
 חַּ֧קִּתַו ךְךֵ֑רָכְׂש־תֶא ןֵּ֣תֶא יִ֖נֲאַֽו יִ֔ל ּוהִ֣קִניֵֽהְו ֙הֶּזַה דֶלֶּ֤יַה־תֶא יִכיִ֜ליֵה הֹ֗עְרַּפ
 ןֵ֑בְל ּהָ֖ל־יִהְי ַֽו הֹ֔עְרַּפ־תַבְל ּ֙והֵ֨אִבְּתַו דֶלֶּ֗יַה לַּ֣דְגִּיַו :ּוהֵֽקיִנְּתַו דֶלֶּ֖יַה הָּׁ֛שִאָֽה
 קִּתַו ֹּתַו הֶׁ֔שֹמ ֹ֙ומְׁש אָ֤רְ  םֵ֗הָה םיִ֣מָּיַּב ׀ יִ֣הְיַו :ּוהִֽתיִׁשְמ םִיַּ֖מַה־ןִמ יִּ֥כ רֶמא֕
־ׁשיִא הֶּ֥כַמ יִ֔רְצִמ ׁשיִ֣א ֙אְרַּיַו םָ֑תֹלְבִסְּב אְר ַּ֖יַו ויָ֔חֶא־לֶא אֵ֣צֵּיַו ֙הֶׁשֹמ לַּ֤דְגִּיַו
 ּוהֵ֖נְמְטִּי ַֽו יִ֔רְצִּמַה־תֶא ֙ךְךַּיַו ׁשיִ֑א ןיֵ֣א יִּ֣כ אְר ַּ֖יַו הֹ֔כָו ֙הֹּכ ןֶפִּ֤יַו :ויָֽחֶאֵֽמ יִ֖רְבִע



ֹּיַו םיִּ֑צִנ םיִ֖רְבִע םיִׁ֥שָנֲא־יֵֽנְׁש הֵּ֛נִהְו יִ֔נֵּׁשַה םֹוּ֣יַּב ֙אֵצֵּיַו :לֹוֽחַּב  עָׁ֔שָרָֽל ֙רֶמא֨
ֹּיַ֠ו :ךָךֶֽעֵר הֶּ֖כַת הָּמָ֥ל pהָּ֣תַא ֙יִנֵ֨גְרָהְלַֽה ּוניֵ֔לָע ֙טֵפֹׁשְו רַׂ֤ש ׁשיִ֨אְל ֞ךָךְמָֽׂש יִ֣מ רֶמא 
 :רָֽבָּדַה עַ֥דֹונ ןֵ֖כָא רַ֔מֹאּיַו ֙הֶׁשֹמ אָ֤ריִּיַו יִ֑רְצִּמַה־תֶא ָּתְגַ֖רָה רֶׁ֥שֲאַּֽכ רֵ֔מֹא
 יֵ֣נְּפִמ ֙הֶׁשֹמ חַ֤רְבִּיַו הֶׁ֑שֹמ־תֶא גֹ֣רֲהַֽל ׁשֵּ֖קַבְיַו הֶּ֔זַה רָ֣בָּדַה־תֶא ֙הֹעְרַּפ עַ֤מְׁשִּיַו
 תֹו֑נָּב עַבֶׁ֣ש ן ָ֖יְדִמ ןֵ֥הֹכְלּו :רֵֽאְּבַה־לַע בֶׁשֵּ֥יַו ן ָ֖יְדִמ־ץֶרֶֽאְּב בֶׁשֵּ֥יַו הֹ֔עְרַפ
ֹבָּתַו ֹצ תֹו֖קְׁשַהְל םיִ֔טָהְרָ֣ה־תֶא ֙הָנאֶּ֨לַמְּתַו הָנֶ֗לְדִּתַו הָנא֣  ּואֹ֥בָּיַו :ןֶֽהיִבֲא ןא֥
ֹבָּתַו :םָֽנֹאצ־תֶא ְקְׁשַּ֖יַו ןָ֔עִׁשֹוּ֣יַו ֙הֶׁשֹמ םָק ָּ֤יַו םּוׁ֑שֲר ָֽגְי ַֽו םיִ֖עֹרָֽה ־לֶא הָנא֕
ֹּיַו ןֶ֑היִבֲא לֵ֖אּועְר ֹּב ןֶּ֥תְרַהִֽמ ַעּוּ֛דַמ רֶמא֕  יִ֔רְצִמ ׁשיִ֣א ָ◌	ןְרַ֕מֹאּתַו :םֹוּֽיַה א֖
ֹּצַה־תֶא ְקְׁשַּ֖יַו ּונָ֔ל ֙הָלָד הֹ֤לָּד־םַגְו םיִ֑עֹרָֽה דַּ֣יִמ ּונָ֖ליִּצִה ֹּיַו :ןאֽ ־לֶא רֶמא֥
ֹיְו ֹו֖ל ןֶ֥אְרִק ׁשיִ֔אָה־תֶא ןֶּ֣תְבַזֲע ֙הֶּז הָּמָ֤ל ֹוּ֑יַאְו ויָ֖תֹנְּב  הֶׁ֖שֹמ לֶאֹוּ֥יַו :םֶחָֽל לַכא֥
 קִּיַו ןֵּ֔ב דֶלֵּ֣תַו :הֶֽׁשֹמְל ֹוּ֖תִב הָ֥רֹּפִצ־תֶא ןֵּ֛תִּיַו ׁשיִ֑אָה־תֶא תֶבֶׁ֣שָל ־תֶא אָ֥רְ
 םֵ֗הָה םיִּ֜בַרָֽה םיִ֨מָּיַב ֩יִהְיַו :הָּֽיִרְכָנ ץֶרֶ֖אְּב יִתיִ֔יָה ר ֵּ֣ג רַ֔מָא יִּ֣כ םֹׁ֑שְר ֵּֽג ֹו֖מְׁש
 םָ֛תָעְוַׁש לַעַּ֧תַו ּוקָ֑עְזִּיַו הָ֖דֹבֲעָֽה־ןִמ לֵ֛אָרְׂשִי־יֵֽנְב ּו֧חְנָֽאֵּיַו םִיַ֔רְצִמ ךְךֶלֶ֣מ ֙תָמָּ֨יַו
 ֙םיִהֹלֱא רֹּ֤כְזִּיַו םָ֑תָקֲאַֽנ־תֶא םיִ֖הֹלֱא עַ֥מְׁשִּיַו :הָֽדֹבֲעָֽה־ןִמ םיִ֖הֹלֱאָֽה־לֶא
 יֵ֣נְּב־תֶא םיִ֖הֹלֱא אְר ַּ֥יַו :בֹֽקֲעַֽי־תֶֽאְו קָ֥חְצִי־תֶא םָ֖הָרְבַא־תֶא ֹו֔תיִרְּב־תֶא
ֹצ־תֶא הֶ֛עֹר הָ֥יָה הֶׁ֗שֹמּו :םיִֽהֹלֱא עַד ֵּ֖יַו לֵ֑אָרְׂשִי  ן ָ֑יְדִמ ןֵ֣הֹּכ ֹו֖נְתֹֽח ֹו֥רְתִי ןא֛
ֹבָּיַו רָּ֔בְדִּמַה רַ֣חַא ֙ןֹאּצַה־תֶא גַ֤הְנִּיַו  ךְךַ֨אְלַמ אpָרֵּיַ֠ו :הָבֵֽרֹח םיִ֖הֹלֱאָֽה רַ֥ה־לֶא א֛
 הֶ֖נְּסַהְו ׁשֵ֔אָּב רֵ֣עֹּב ֙הֶנְּסַה הֵּ֤נִהְו אְרַּ֗יַו הֶ֑נְּסַה ךְךֹוּ֣תִמ ׁשֵ֖א־תַּבַלְּב ויָ֛לֵא הָֹ֥והְי
ֹּיַו :לָּֽכֻא ּוּנֶ֥ניֵא  הֶּ֑זַה לֹ֖דָּגַה הֶ֥אְרַּמַה־תֶא הֶ֔אְרֶאְו אָּ֣נ־הָרֻֽסָא הֶׁ֔שֹמ רֶמא֣
ֹל ַעּוּ֖דַמ  םיִ֜הֹלֱא ויָ֨לֵא ֩אָרְקִּיַו תֹו֑אְרִל רָ֣ס יִּ֣כ הָֹ֖והְי אְר ַּ֥יַו :הֶֽנְּסַה רַ֥עְבִי־אֽ
ֹּיַו הֶ֗נְּסַה ךְךֹוּ֣תִמ ֹּיַו הֶׁ֖שֹמ הֶׁ֥שֹמ רֶמא֛ ֹּיַו :יִנֵּֽנִה רֶמא֥  קִּת־לַא רֶמא֖  םֹ֑לֲה בַ֣רְ
 ׁשֶדֹ֖ק־תַמְדַא ויָ֔לָע דֵ֣מֹוע ֙הָּתַא רֶׁ֤שֲא םֹו֗קָּמַה יִּ֣כ ךָךיֶ֔לְגַר לַ֣עֵמ ֙ךָךיֶ֨לָעְנ־לַֽׁש
ֹּיַו :אּוֽה  בֹ֑קֲעַֽי יֵ֣הֹלאֵֽו קָ֖חְצִי יֵ֥הֹלֱא םָ֛הָרְבַא יֵ֧הֹלֱא ךָךיִ֔בָא יֵ֣הֹלֱא ֙יִכֹנָֽא רֶמא֗
ֹּיַו :םיִֽהֹלֱאָֽה־לֶא טיִּ֖בַהֵֽמ אֵ֔רָי יִּ֣כ ויָ֔נָּפ ֙הֶׁשֹמ רֵּ֤תְסַּיַו  יִתיִ֛אָר הֹ֥אָר הָ֔וֹהְי רֶמא֣
 יִּתְעַ֖דָי יִּ֥כ ויָׂ֔שְגֹֽנ יֵ֣נְּפִמ ֙יִּתְעַ֨מָׁש םָ֤תָקֲעַֽצ־תֶאְו םִיָ֑רְצִמְּב רֶׁ֣שֲא יִּ֖מַע יִ֥נֳע־תֶא
־לֶא ֒אוִהַה ץֶרָ֣אָה־ןִמ ֹ֘ותֹלֲעַֽהְלּֽו םִיַ֗רְצִמ דַּ֣יִמ ׀ ֹו֣ליִּצַהְל דֵ֞רֵאָֽו :ויָֽבֹאְכַמ־תֶא



 יִּ֔תִחַ֣הְו ֙יִנֲעַֽנְּכַֽה םֹו֤קְמ־לֶא ׁשָ֑בְדּו בָ֖לָח תַ֥בָז ץֶרֶ֛א־לֶא הָ֔בָחְרּו ֙הָבֹוט ץֶרֶ֤א
 יָ֑לֵא הָאָּ֣ב לֵ֖אָרְׂשִי־יֵֽנְּב תַ֥קֲעַֽצ הֵּ֛נִה הָּ֕תַעְו :יִֽסּובְיַהְו יִּ֖וִחַֽהְו יִּ֔זִרְּפַהְו ֙יִרֹמֱאָֽהְו
 ֖ךָךֲחָֽלְׁשֶֽאְו הָ֔כְל הָּ֣תַעְו :םָֽתֹא םיִ֥צֲחֹֽל םִיַ֖רְצִמ רֶׁ֥שֲא ץַחַּ֔לַה־תֶא ֙יִתיִ֨אָר־םַגְו
ֹּיַו :םִיָֽרְצִּמִמ לֵ֖אָרְׂשִי־יֵֽנְב יִּ֥מַע־תֶא אֵ֛צֹוהְו הֹ֑עְרַּפ־לֶא ־לֶא ֙הֶׁשֹמ רֶמא֤
 לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥נְּב־תֶא איִ֛צֹוא יִ֥כְו הֹ֑עְרַּפ־לֶא ךְךֵ֖לֵא יִּ֥כ יִכֹ֔נָא יִ֣מ םיִ֔הֹלֱאָ֣ה
ֹּיַו :םִיָֽרְצִּמִמ  ךָךיִּ֑תְחַלְׁש יִ֖כֹנָֽא יִּ֥כ תֹו֔אָה ֣ךָךְּל־הֶזְו ךְךָּ֔מִע הֶ֣יְהֶֽא־יִּכ ֙רֶמא֨
ֹּיַו :הֶּֽזַה רָ֥הָה לַ֖ע םיִ֔הֹלֱאָ֣ה־תֶא ֙ןּודְבַעַּֽת םִיַ֔רְצִּמִמ ֙םָעָה־תֶא ֤ךָךֲאיִֽצֹוהְּב  רֶמא֨
 יֵ֥הֹלֱא םֶ֔הָל יִּ֣תְרַמָֽאְו֒ לֵאָרְׂשִי יֵ֣נְּב־לֶא ֘אָב יִ֣כֹנָֽא הֵּ֨נִה םיִ֗הֹלֱאָֽה־לֶא הֶׁ֜שֹמ
ֹּיַו :םֶֽהֵלֲא רַ֖מֹא הָ֥מ ֹו֔מְּׁש־הַמ יִ֣ל־ּורְמָֽאְו םֶ֑כיֵלֲא יִנַ֣חָלְׁש םֶ֖כיֵתֹוֽבֲא  רֶמא֤
ֹּיַו הֶ֑יְהֶֽא רֶׁ֣שֲא הֶ֖יְהֶֽא הֶׁ֔שֹמ־לֶא ֙םיִהֹלֱא  לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְבִל ֙רַמֹאת הֹּ֤כ רֶמא֗
ֹּיַו :םֶֽכיֵלֲא יִנַ֥חָלְׁש הֶ֖יְהֶֽא rיֵ֣נְּב־לֶא ֘רַמֹאת הֹּ֣כ הֶׁ֗שֹמ־לֶא םיִ֜הֹלֱא דֹו֨ע ֩רֶמא 
 בֹ֖קֲעַֽי יֵ֥הֹלאֵֽו קָ֛חְצִי יֵ֥הֹלֱא םָ֜הָרְבַא יֵ֨הֹלֱא םֶ֗כיֵתֹֽבֲא יֵ֣הֹלֱא הָ֞וֹהְי֒ לֵאָרְׂשִי

 קִז־תֶא ָּ֞תְפַסָֽאְו ךְךֵ֣ל :רֹּֽד רֹ֥דְל יִ֖רְכִז הֶ֥זְו םָ֔לֹעְל יִ֣מְּׁש־הֶז םֶ֑כיֵלֲא יִנַ֣חָלְׁש  יֵ֣נְ
 םָ֛הָרְבַא יֵ֧הֹלֱא יַ֔לֵא הָ֣אְרִנ ֙םֶכיֵתֹֽבֲא יֵ֤הֹלֱא הָ֞וֹהְי ֙םֶהֵלֲא ָּ֤תְרַמָֽאְו לֵ֗אָרְׂשִי
 רַ֗מֹאָֽו :םִיָֽרְצִמְּב םֶ֖כָל יּוׂ֥שָעֶֽה־תֶאְו םֶ֔כְתֶא ֙יִּתְדַ֨קָּפ דֹ֤קָּפ רֹ֑מאֵל בֹ֖קֲעַֽיְו קָ֥חְצִי
 יִּ֔זִרְּפַהְו ֙יִרֹמֱאָֽהְו יִּ֔תִחַ֣הְו ֙יִנֲעַֽנְּכַֽה ץֶרֶ֤א־לֶא ֒םִיzַרְצִמ יִ֣נֳעֵֽמ ֘םֶכְתֶא הֶ֣לֲעַֽא
 יֵ֨נְקִזְו ֩הָּתַא ָ֡תאָבּו ךָךֶ֑לֹקְל ּו֖עְמָֽׁשְו :ׁשָֽבְדּו בָ֖לָח תַ֥בָז ץֶרֶ֛א־לֶא יִ֑סּובְיַהְו יִּ֖וִחַֽהְו
 קִנ ֙םיִּיִרְבִעָֽה יֵ֤הֹלֱא הָ֞וֹהְי ֙ויָלֵא םֶּ֤תְרַמֲאַֽו םִיַ֗רְצִמ ךְךֶלֶ֣מ־לֶא לֵ֜אָרְׂשִי  הָ֣רְ
 :ּוניֵֽהֹלֱא הָֹ֥והיַֽל הָ֖חְּבְזִנְו רָּ֔בְדִּמַּב ֙םיִמָי תֶׁשֹ֤לְׁש ךְךֶרֶּ֣ד אָּ֞נ־הָכְלֵֽנ הָּ֗תַעְו ּוניֵ֔לָע
ֹל יִּ֠כ יִּתְעַ֔דָי יִ֣נֲאַֽו ֹלְו ךְךֹ֑לֲהַֽל םִיַ֖רְצִמ ךְךֶלֶ֥מ םֶ֛כְתֶא ןֵּ֥תִי־אֽ  :הָֽקָזֲח דָ֥יְּב א֖
 ֹוּ֑בְרִקְּב הֶׂ֖שְעֶא רֶׁ֥שֲא יָ֔תֹאְלְפִנ֙ לֹכְּב םִיַ֔רְצִמ־תֶא יִ֣תיֵּכִהְו ֙יִדָי־תֶא יִּ֤תְחַלָֽׁשְו
 יִּ֣כ ֙הָיָהְו םִיָ֑רְצִמ יֵ֣ניֵעְּב הֶּ֖זַה־םָעָֽה ןֵ֥ח־תֶא יִּ֛תַתָֽנְו :םֶֽכְתֶא חַּ֥לַׁשְי ןֵ֖כ־יֵרֲחַֽאְו
ֹל ןּו֔כֵלֵֽת  ףֶסֶ֛כ־יֵלְּכ ּהָ֔תיֵּב תַ֣רָּגִמּו ּ֙הָּתְנֶכְּׁשִמ הָּׁ֤שִא הָ֨לֲאָֽׁשְו :םָֽקיֵר ּו֖כְלֵֽת א֥
 :םִיָֽרְצִמ־תֶא םֶּ֖תְלַּצִנְו םֶ֔כיֵתֹ֣נְּב־לַעְו ֙םֶכיֵנְּב־לַע םֶּ֗תְמַׂשְו תֹ֑לָמְׂשּו בָ֖הָז יֵ֥לְכּו
ֹּיַו ֙הֶׁשֹמ ןַעַּ֤יַו ֹלְו יִ֔ל ּוניִ֣מֲאַֽי־ֹאל ֙ןֵהְו רֶמא֔ ֹי יִּ֣כ יִ֑לֹקְּב ּו֖עְמְׁשִי א֥ ֹל ּו֔רְמאֽ ־אֽ
ֹּיַו :הָֹֽוהְי ךָךיֶ֖לֵא הָ֥אְרִנ ֹּיַו ךָךֶ֑דָיְב ]הֶּ֣ז־הַמ[ הֶּ֣זַמ הָֹ֖והְי ויָ֛לֵא רֶמא֧  :הֶּֽטַמ רֶמא֖



ֹּיַו  :ויָֽנָּפִמ הֶׁ֖שֹמ סָנָּ֥יַו ׁשָ֑חָנְל יִ֣הְיַו הָצְרַ֖א ּוהֵ֥כִלְׁשַּיַו הָצְרַ֔א ּוהֵ֣כיִלְׁשַה ֙רֶמא֨
ֹּיַו  יִ֥הְיַו ֹוּ֔ב־קֶזֲחַּֽיַו ֹ֙ודָי חַ֤לְׁשִּיַו ֹו֑בָנְזִּב זֹ֖חֱאֶֽו ֔ךָךְד ָֽי ֙חַלְׁש הֶׁ֔שֹמ־לֶא ֙הָֹוהְי רֶמא֤
 יֵ֧הֹלֱא םָ֑תֹבֲא יֵ֣הֹלֱא הָֹ֖והְי ךָךיֶ֛לֵא הָ֥אְרִנ־יִּֽכ ּוניִ֔מֲאַֽי ןַעַ֣מְל :ֹוּֽפַכְּב הֶּ֖טַמְל
ֹּיַו :בֹֽקֲעַֽי יֵ֥הֹלאֵֽו קָ֖חְצִי יֵ֥הֹלֱא םָ֛הָרְבַא r֙ךָךְד ָֽי אָ֤נ־אֵבָֽה דֹו֗ע ֹו֜ל הָ֨וֹהְי ֩רֶמא 
ֹּיַו :גֶלָּֽׁשַּכ תַעַ֥רֹצְמ ֹו֖דָי הֵּ֥נִהְו ּהָ֔אִצֹוּ֣יַו ֹו֑קיֵחְּב ֹו֖דָי אֵ֥בָּיַו ךָךֶ֔קיֵחְּב  בֵׁ֤שָה רֶמא֗
 :ֹוֽרָׂשְבִּכ הָבָׁ֖ש־הֵּנִהְו ֹו֔קיֵחֵֽמ ּ֙הָאִצֹוּֽיַו ֹו֑קיֵח־לֶא ֹו֖דָי בֶׁשָּ֥יַו ךָךֶ֔קיֵח־לֶא ֙ךָךְד ָֽי
ֹל־םִא ֙הָיָהְו ֹלְו ךְךָ֔ל ּוניִ֣מֲאַֽי א֣  לֹ֖קְל ּוניִ֔מֱאֶֽהְו ןֹוׁ֑שאִרָֽה תֹ֣אָה לֹ֖קְל ּו֔עְמְׁשִי א֣
ֹל־םִא הָ֡יָהְו :ןֹוֽרֲחַֽאָה תֹ֥אָה ֹלְו הֶּלֵ֗אָה תֹו֜תֹאָֽה יֵ֨נְׁשִל ֩םַּג ּוניִ֡מֲאַֽי א֣  ֙ןּועְמְׁשִי א֤
־ןִמ חַּ֣קִּת רֶׁ֣שֲא ֙םִיַּ֨מַה ּו֤יָהְו הָׁ֑שָּבַּיַה ָּ֖תְכַפָֽׁשְו רֹ֔אְיַה יֵ֣מיֵּמִמ ָּ֙תְחַקָֽלְו ךָךֶ֔לֹקְל
ֹּיַו :תֶׁשָּֽבַּיַּב םָ֖דְל ּו֥יָהְו רֹ֔אְיַה  םיִ֜רָבְּד ׁשיִ֨א ֹ֩אל ֒יָנֹדֲא יִּ֣ב ֘הָוֹהְי־לֶא הֶׁ֣שֹמ רֶמא֨
 דַ֥בְכּו הֶּ֛פ־דַבְכ יִּ֧כ ךָךֶּ֑דְבַע־לֶא ֖ךָךְרֶּבַּד זָ֥אֵמ םַּ֛ג םֹׁ֔שְלִּׁשִמ םַּ֣ג֙ לֹומְּתִמ םַּ֤ג יִכֹ֗נָא
ֹּיַו :יִכֹֽנָא ןֹוׁ֖שָל  ֹו֣א םֵּ֔לִא םּוׂ֣שָי־יִֽמ ֹו֚א ֒םָדָאָֽל ֘הֶּפ םָׂ֣ש יִ֣מ ויָ֗לֵא הָ֜וֹהְי רֶמא֨
ֹלֲה ר ֵּ֑וִע ֹו֣א ַחֵּ֖קִפ ֹו֥א ׁשֵ֔רֵח  ךָךיִּ֔פ־םִע הֶ֣יְהֶא ֙יִכֹנָֽאְו ךְךֵ֑ל הָּ֖תַעְו :הָֹֽוהְי יִ֖כֹנָֽא א֥
ֹּיַו :רֵּֽבַדְּת רֶׁ֥שֲא ךָךיִ֖תיֵרֹוֽהְו  ףַ֨א־רַחִּֽיַו :חָֽלְׁשִּת־דַיְּב אָ֖נ־חַלְׁש יָ֑נֹדֲא יִּ֣ב רֶמא֖
ֹּיַו הֶׁ֗שֹמְּב הָ֜וֹהְי ֹלֲה ֙רֶמא֨  אּו֑ה רֵּ֖בַדְי רֵּ֥בַד־יִּֽכ יִּתְעַ֕דָי יִ֔וֵּלַה ֙ךָךיִ֨חָא ןֹ֤רֲהַֽא א֨
־תֶא ָּ֥תְמַׂשְו ויָ֔לֵא ָּ֣תְרַּבִדְו :ֹוּֽבִלְּב חַ֥מָׂשְו ֖ךָךֲאָֽרְו ךָךֶ֔תאָרְקִל אֵ֣צֹי ֙אּוה־הֵּנִה םַ֤גְו
 רֶׁ֥שֲא תֵ֖א םֶ֔כְתֶא יִ֣תיֵרֹוֽהְו ּוהיִּ֔פ־םִעְו ֙ךָךיִּ֨פ־םִע הֶ֤יְהֶא יִ֗כֹנָֽאְו ויִ֑פְּב םיִ֖רָבְּדַה
־הֶיְהִּֽת הָּ֖תַאְו הֶ֔פְל ֣ךָךְּל־הֶיְהִֽי ֙אּוה הָיָ֤הְו םָ֑עָה־לֶא ֖ךָךְל אּו֥ה־רֶּבִדְו :ןּוֽׂשֲעַּֽת
 :תֹֽתֹאָֽה־תֶא ֹוּ֖ב־הֶׂשֲעַּֽת רֶׁ֥שֲא ךָךֶ֑דָיְּב חַּ֣קִּת הֶּ֖זַה הֶּ֥טַּמַה־תֶאְו :םיִֽהֹלאֵֽל ֹוּ֥ל
ֹּיַו ֹו֗נְתֹֽח רֶתֶ֣י־לֶא ׀ בָׁשָּ֣יַו הֶׁ֜שֹמ ךְךֶלֵּ֨יַו  יַ֣חַא־לֶא ֙הָבּוׁ֨שָאְו אָּ֗נ־הָכְלֵֽא ֹ֙ול רֶמא֤
ֹּיַו םיִּ֑יַח םָ֣דֹועַֽה הֶ֖אְרֶאְו םִיַ֔רְצִמְּב־רֶׁשֲא  :םֹוֽלָׁשְל ךְךֵ֥ל הֶׁ֖שֹמְל ֹו֛רְתִי רֶמא֧
ֹּיַו  םיִׁ֔שָנֲאָ֣ה־לָּכ ּ֙ותֵ֨מ־יִּכ םִיָ֑רְצִמ בֻׁ֣ש ךְךֵ֖ל ןָ֔יְדִמְּב ֙הֶׁשֹמ־לֶא ֤הָֹוהְי רֶמא֨
־לַֽע ֙םֵבִּכְרַּיַו ויָ֗נָּב־תֶאְו ֹוּ֣תְׁשִא־תֶא הֶׁ֜שֹמ חַּ֨קִּיַו :ךָךֶֽׁשְפַנ־תֶא םיִׁ֖שְקַבְמַֽה
ֹּיַו :ֹוֽדָיְּב םיִ֖הֹלֱאָֽה הֵּ֥טַמ־תֶא הֶׁ֛שֹמ חַּ֥קִּיַו םִיָ֑רְצִמ הָצְרַ֣א בָׁשָּ֖יַו רֹ֔מֲחַֽה  רֶמא֣
 יִּתְמַׂ֣ש־רֶׁשֲא ֙םיִתְפֹּֽמַה־לָּכ הֵ֗אְר הָמְיַ֔רְצִמ בּוׁ֣שָל ֙ךָךְּתְכֶלְּב ֒הֶׁשֹמ־לֶא ֘הָוֹהְי
ֹלְו ֹוּ֔בִל־תֶא קֵּ֣זַחֲא ֙יִנֲאַֽו הֹ֑עְרַפ יֵ֣נְפִל םָ֖תיִׂשֲעַֽו ךָךֶ֔דָיְב  :םָֽעָה־תֶא חַּ֖לַׁשְי א֥



 חַּ֤לַׁש ךָךיֶ֗לֵא רַ֣מֹאָֽו :לֵֽאָרְׂשִי יִ֖רֹכְב יִ֥נְּב הָ֔וֹהְי רַ֣מָא הֹּ֚כ הֹ֑עְרַּפ־לֶא ָּ֖תְרַמָֽאְו
 יִ֥הְיַו :ךָךֶֽרֹכְּב ֖ךָךְנִּב־תֶא גֵ֔רֹה יִ֣כֹנָֽא ֙הֵּנִה ֹו֑חְּלַׁשְל ןֵ֖אָמְּתַו יִנֵ֔דְבַעַ֣יְו ֙יִנְּב־תֶא
־תֶא ֙תֹרְכִּתַו רֹ֗צ הָ֜רֹּפִצ חַּ֨קִּתַו :ֹוֽתיִמֲה ׁשֵּ֖קַבְיַו הָ֔וֹהְי ּוהֵׁ֣שְּגְפִּיַו ןֹו֑לָּמַּב ךְךֶרֶּ֖דַב
ֹּתַו ויָ֑לְגַרְל עַּ֖גַּתַו ּהָ֔נְּב תַ֣לְרָע  זָ֚א ּוּנֶּ֑מִמ ףֶר ִּ֖יַו :יִֽל הָּ֖תַא םיִ֛מָּד־ןַתֲח יִּ֧כ רֶמא֕
ֹּיַו :תֹֽלּוּמַל םיִ֖מָּד ןַ֥תֲח הָ֔רְמָֽא  קִל ךְךֵ֛ל ןֹ֔רֲהַֽא־לֶֽא ֙הָֹוהְי רֶמא֤  הֶׁ֖שֹמ תאַ֥רְ
 תֵ֛א ןֹ֔רֲהַ֣אְל ֙הֶׁשֹמ דֵּ֤גַּיַו :ֹוֽל־קַּׁשִּיַו םיִ֖הֹלֱאָֽה רַ֥הְּב ּוהֵׁ֛שְּגְפִּי ַֽו ךְךֶלֵּ֗יַו הָרָּ֑בְדִּמַה
 הֶׁ֖שֹמ ךְךֶלֵּ֥יַו :ּוהָּֽוִצ רֶׁ֥שֲא תֹ֖תֹאָֽה־לָּכ תֵ֥אְו ֹו֑חָלְׁש רֶׁ֣שֲא הָֹ֖והְי יֵ֥רְבִּד־לָּכ
 קִז־לָּכ־תֶא ּו֔פְסַאַּ֣יַו ןֹ֑רֲהַֽאְו  םיִ֔רָבְּדַה־לָּכ תֵ֚א ןֹ֔רֲהַֽא רֵּ֣בַדְיַו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב יֵ֖נְ
 ּו֡עְמְׁשִּי ַֽו םָ֑עָה ןֵ֖מֲאַּֽי ַֽו :םָֽעָה יֵ֥ניֵעְל תֹ֖תֹאָֽה ׂשַעַּ֥יַו הֶׁ֑שֹמ־לֶא הָֹ֖והְי רֶּ֥בִּד־רֶׁשֲא
 רַ֗חַאְו :ּוֽוֲחַּֽתְׁשִּֽיַו ּו֖דְּקִּי ַֽו םָ֔יְנָע־תֶא ֙הָאָר יִ֤כְו לֵ֗אָרְׂשִי יֵ֣נְּב־תֶא הָ֜וֹהְי דַ֨קָפ־יִּֽכ
ֹּיַו ןֹ֔רֲהַֽאְו הֶׁ֣שֹמ ּואָּ֚ב  ֙חַּלַׁש לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא ֙הָֹוהְי רַ֤מָא־הֹּֽכ הֹ֑עְרַּפ־לֶא ּו֖רְמאֽ
ֹּיַו :רָּֽבְדִּמַּב יִ֖ל ּוּגֹ֥חָיְו יִּ֔מַע־תֶא  ֹו֔לֹקְּב עַ֣מְׁשֶא רֶׁ֣שֲא ֙הָֹוהְי יִ֤מ הֹ֔עְרַּפ רֶמא֣
ֹל לֵ֑אָרְׂשִי־תֶא חַּ֖לַׁשְל ֹל לֵ֖אָרְׂשִי־תֶא םַ֥גְו הָ֔וֹהְי־תֶא ֙יִּתְעַ֨דָי א֤  :ַחֵּֽלַׁשֲא א֥
ֹּיַו  קִנ םיִ֖רְבִעָֽה יֵ֥הֹלֱא ּו֔רְמא֣  רָּ֗בְדִּמַּב םיִ֜מָי תֶׁש֨לְׁש ֩ךְךֶרrֶּד אָּ֡נ־הָכְלֵֽנ ּוניֵ֑לָע אָ֣רְ
ֹּיַו :בֶרָֽחֶב ֹו֥א רֶבֶּ֖דַּב ּונֵ֔עָּגְפִי־ןֶּ֨פ ּוניֵ֔הֹלֱא הָֹ֣והיַֽל ֙הָחְּבְזִנְו  ךְךֶלֶ֣מ ֙םֶהֵלֲא רֶמא֤
 :םֶֽכיֵתֹֽלְבִסְל ּו֖כְל ויָׂ֑שֲעַּֽמִֽמ םָ֖עָה־תֶא ּועיִ֥רְפַּת ןֹ֔רֲהַֽאְו הֶׁ֣שֹמ הָּמָ֚ל םִיַ֔רְצִמ
ֹּיַו  וַ֥צְיַו :םָֽתֹלְבִּסִמ םָ֖תֹא םֶּ֥תַּבְׁשִהְו ץֶרָ֑אָה־םַע הָּ֖תַע םיִּ֥בַר־ןֵה הֹ֔עְרַּפ רֶמא֣
ֹל :רֹֽמאֵל ויָ֖רְטֹֽׁש־תֶאְו םָ֔עָּב םיִׂ֣שְגֹּֽנַה־תֶא אּו֑הַה םֹוּ֣יַּב הֹ֖עְרַּפ ֹת א֣  ןּו֞פִסאֽ
 :ןֶבֶּֽת םֶ֖הָל ּוׁ֥שְׁשֽקְו ּו֔כְלֵֽי םֵ֚ה םֹׁ֑שְלִׁש לֹו֣מְתִּכ םיִ֖נֵבְּלַה ןֹּ֥בְלִל םָ֛עָל ןֶבֶּ֧ת תֵ֨תָל
ֹל םֶ֔היֵלֲע ּומיִׂ֣שָּת ֙םֹׁשְלִׁש לֹו֤מְּת םיִׂ֨שֹע ֩םֵה רֶׁ֣שֲא םיִ֜נֵבְּלַה תֶנֹּ֨כְתַמ־תֶאְו  א֥
 הָ֥חְּבְזִנ הָ֖כְלֵֽנ רֹ֔מאֵל ֙םיִקֲעֹֽצ םֵ֤ה ןֵּ֗כ־לַע םֵ֔ה םיִּ֣פְרִנ־יִּֽכ ּוּנֶּ֑מִמ ּו֖עְרְגִת
־יֵרְבִדְּב ּו֖עְׁשִי־לַאְו ּהָ֑ב־ּוׂשֲעַֽיְו םיִׁ֖שָנֲאָֽה־לַע הָ֛דֹבֲעָֽה דַּ֧בְכִּת :ּוניֵֽהֹלאֵֽל
ֹּיַו ויָ֔רְטֹׁ֣שְו ֙םָעָה יֵׂ֤שְגֹֽנ ּו֜אְצֵּ֨יַו :רֶקָֽׁש  הֹ֔עְרַּפ רַ֣מָא הֹּ֚כ רֹ֑מאֵל םָ֖עָה־לֶא ּו֥רְמאֽ
 עָ֛רְגִנ ןיֵ֥א יִּ֣כ ּואָ֑צְמִּת רֶׁ֖שֲאֵֽמ ןֶבֶּ֔ת ֙םֶכָל ּו֤חְק ּו֨כְל םֶּ֗תַא :ןֶבֶּֽת םֶ֖כָל ןֵ֥תֹנ יִּנֶ֛ניֵא
 םיִׂ֖שְגֹּֽנַהְו :ןֶבֶּֽתַל ׁשַ֖ק ׁשֵׁ֥שקְל םִיָ֑רְצִמ ץֶרֶ֣א־לָכְּב םָ֖עָה ץֶפָּ֥יַו :רָֽבָּד םֶ֖כְתַדֹֽבֲעֵֽמ
 ּוּ֗כֻּיַו :ןֶבֶּֽתַה תֹו֥יְהִּב רֶׁ֖שֲאַּֽכ ֹו֔מֹויְּב םֹו֣י־רַבְּד ֙םֶכיֵׂשֲעַֽמ ּוּ֤לַּכ רֹ֑מאֵל םיִ֣צָא



 םֶ֨תיִּלִכ ֹ֩אל ַעּוּ֡דַמ רֹ֑מאֵל הֹ֖עְרַפ יֵׂ֥שְגֹֽנ םֶ֔הֵלֲע ּומָׂ֣ש־רֶׁשֲא לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ֙יֵרְטֹֽׁש
 לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ֙יֵרְטֹֽׁש ּואֹ֗בָּיַו :םֹוּֽיַה־םַּג לֹו֖מְּת־םַּג םֹׁ֔שְלִׁש לֹו֣מְתִּכ ֙ןֹּבְלִל םֶ֤כְקָח
 ךָךיֶ֔דָבֲעַֽל ֙ןָּתִנ ןיֵ֤א ןֶבֶּ֗ת :ךָךיֶֽדָבֲעַֽל הֹ֖כ הֶׂ֦שֲעַֽת הָּמָ֧ל רֹ֑מאֵל הֹ֖עְרַּפ־לֶא ּו֥קֲעְצִּיַו
ֹּיַו :ךָךֶּֽמַע תאָ֥טָחְו םיִּ֖כֻמ ךָךיֶ֛דָבֲע הֵּ֧נִהְו ּוׂ֑שֲע ּונָ֖ל םיִ֥רְמֹֽא םיִ֛נֵבְלּו  םיִּ֥פְרִנ רֶמא֛
 ּו֔דְבִע ּו֣כְל ֙הָּתַעְו :הָֹֽוהיַֽל הָ֥חְּבְזִנ הָ֖כְלֵֽנ םיִ֔רְמֹֽא םֶּ֣תַא ֙ןֵּכ־לַע םיִּ֑פְרִנ םֶּ֖תַא
ֹל ןֶבֶ֖תְו  םָ֖תֹא לֵ֛אָרְׂשִי־יֵֽנְב יֵ֧רְטֹֽׁש ּו֞אְרִּיַו :ּונֵּֽתִּת םיִ֖נֵבְל ןֶכֹ֥תְו םֶ֑כָל ןֵ֣תָּנִי־אֽ
ֹל רֹ֑מאֵל עָ֣רְּב ־תֶֽאְו הֶׁ֣שֹמ־תֶא ּ֙ועְּגְפִּי ַֽו :ֹוֽמֹויְּב םֹו֥י־רַבְּד םֶ֖כיֵנְבִּלִמ ּו֥עְרְגִת־אֽ
ֹּיַו :הֹֽעְרַּפ תֵ֥אֵמ םָ֖תאֵצְּב םָ֑תאָרְקִל םיִ֖בָּצִנ ןֹ֔רֲהַֽא  ֛הָֹוהְי אֶר ֵ֧י םֶ֔הֵלֲא ּו֣רְמאֽ
 ויָ֔דָבֲע יֵ֣ניֵעְבּו ֙הֹעְרַפ יֵ֤ניֵעְּב ּונֵ֗חיֵר־תֶא םֶּ֣תְׁשַאְבִה רֶׁ֧שֲא טֹּ֑פְׁשִיְו םֶ֖כיֵלֲע
 הָ֤מָל יָ֗נֹדֲא רַ֑מֹאּיַו הָֹ֖והְי־לֶא הֶׁ֛שֹמ בָׁשָּ֧יַו :ּונֵֽגְרָהְל םָ֖דָיְּב בֶרֶ֥ח־תֶתָֽל
 ךָךֶ֔מְׁשִּב רֵּ֣בַדְל ֙הֹעְרַּפ־לֶא יִתאָּ֤ב זָ֞אֵמּו :יִנָּֽתְחַלְׁש הֶּ֖ז הָּמָ֥ל הֶּ֔זַה םָ֣עָל ֙הָתֹ֨עֵרֲה
ֹל לֵּ֥צַהְו הֶּ֑זַה םָ֣עָל עַ֖רֵה ֹּיַו :ךָךֶּֽמַע־תֶא ָּתְלַּ֖צִה־אֽ  הָּ֣תַע הֶׁ֔שֹמ־לֶא ֙הָֹוהְי רֶמא֤
 םֵׁ֖שֲר ָֽגְי הָ֔קָזֲח דָ֣יְבּו םֵ֔חְּלַׁשְי ֙הָקָזֲח דָ֤יְב יִּ֣כ הֹ֑עְרַפְל הֶׂ֖שֱעֶֽא רֶׁ֥שֲא הֶ֔אְרִת
ֹּיַו הֶׁ֑שֹמ־לֶא םיִ֖הֹלֱא רֵּ֥בַדְיַו :ֹוֽצְרַאֵֽמ ־לֶא אָ֗רֵאָֽו :הָֹֽוהְי יִ֥נֲא ויָ֖לֵא רֶמא֥
ֹל הָ֔וֹהְי יִ֣מְׁשּו יָּ֑דַׁש לֵ֣אְּב בֹ֖קֲעַֽי־לֶֽאְו קָ֥חְצִי־לֶא םָ֛הָרְבַא  :םֶֽהָל יִּתְעַ֖דֹונ א֥
 ץֶרֶ֥א תֵ֛א ןַעָ֑נְּכ ץֶרֶ֣א־תֶא םֶ֖הָל תֵ֥תָל םָּ֔תִא ֙יִתיִרְּב־תֶא יִתֹ֤מִקֲה םַ֨גְו
 רֶׁ֥שֲא לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ֙תַקֲאַֽנ־תֶֽא יִּתְעַ֗מָׁש יִ֣נֲא ׀ םַ֣גְו :ּהָֽב ּור ָּ֥ג־רֶׁשֲא םֶ֖היֵר ֻֽגְמ
 יִ֣נֲא ֘לֵאָרְׂשִי־יֵֽנְבִל רֹ֥מֱא ןֵ֞כָל :יִֽתיִרְּב־תֶא רֹּ֖כְזֶאָֽו םָ֑תֹא םיִ֣דִבֲעַֽמ םִיַ֖רְצִמ
 םָ֑תָדֹֽבֲעֵֽמ םֶ֖כְתֶא יִּ֥תְלַּצִהְו םִיַ֔רְצִמ תֹ֣לְבִס ֙תַחַּ֨תִמ םֶ֗כְתֶא יִ֣תאֵצֹוֽהְו ֒הָֹוהְי
 םָ֔עְל ֙יִל םֶ֥כְתֶא יִּ֨תְחַקָֽלְו :םיִֽלֹדְּג םיִ֖טָפְׁשִבּו הָ֔יּוטְנ ַעֹו֣רְזִּב ֙םֶכְתֶא יִּ֤תְלַאָֽגְו
 םֶ֔כְתֶא איִ֣צֹוּמַה םֶ֔כיֵהֹ֣לֱא ֙הָֹוהְי יִ֤נֲא יִּ֣כ םֶּ֗תְעַדיִֽו םיִ֑הֹלאֵֽל םֶ֖כָל יִתיִ֥יָהְו
 יִ֔דָי־תֶא ֙יִתאָׂ֨שָנ רֶׁ֤שֲא ץֶרָ֔אָה־לֶא ֙םֶכְתֶא יִ֤תאֵבֵֽהְו :םִיָֽרְצִמ תֹו֥לְבִס תַחַּ֖תִמ
 :הָֹֽוהְי יִ֥נֲא הָׁ֖שָרֹוֽמ םֶ֛כָל ּהָ֥תֹא יִּ֨תַתָֽנְו בֹ֑קֲעַֽיְלּֽו קָ֖חְצִיְל םָ֥הָרְבַאְל ּהָ֔תֹא תֵ֣תָל
ֹלְו לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב־לֶא ןֵּ֖כ הֶׁ֛שֹמ רֵּ֥בַדְיַו  הָ֖דֹבֲעֵֽמּו ַחּו֔ר רֶצֹּ֣קִמ הֶׁ֔שֹמ־לֶא ּ֙ועְמָֽׁש א֤
ֹּב :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָֹ֖והְי רֵּ֥בַדְיַו :הָֽׁשָק  םִיָ֑רְצִמ ךְךֶלֶ֣מ הֹ֖עְרַּפ־לֶא רֵּ֔בַד א֣
־יֵֽנְּב ןֵ֤ה רֹ֑מאֵל הָֹ֖והְי יֵ֥נְפִל הֶׁ֔שֹמ רֵּ֣בַדְיַו :ֹוֽצְרַאֵֽמ לֵ֖אָרְׂשִי־יֵֽנְּב־תֶא חַּ֥לַׁשיִֽו



 רֵּ֣בַדְיַו :םִיָֽתָפְׂש לַ֥רֲע יִ֖נֲאַֽו הֹ֔עְרַפ יִנֵ֣עָמְׁשִי ֙ךְךיֵאְו יַ֔לֵא ּו֣עְמָֽׁש־ֹאל֙ לֵאָרְׂשִי
 ךְךֶלֶ֣מ הֹ֖עְרַּפ־לֶאְו לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב־לֶא ֙םֵּוַצְיַו ֒ןֹרֲהַֽא־לֶֽאְו הֶׁ֣שֹמ־לֶא ֘הָֹוהְי
 םָ֑תֹבֲא־תיֵב יֵׁ֣שאָר הֶּלֵ֖א :םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥אֵמ לֵ֖אָרְׂשִי־יֵֽנְּב־תֶא איִ֥צֹוהְל םִיָ֑רְצִמ
 :ןֵֽבּואְר תֹ֥חְּפְׁשִמ הֶּלֵ֖א יִ֔מְרַכְו ןֹ֣רְצֶח ֙אּוּלַפּו ךְךֹו֤נֲח לֵ֗אָרְׂשִי רֹ֣כְּב ןֵ֜בּואְר יֵ֨נְּב
 הֶּלֵ֖א תיִ֑נֲעַֽנְּכַֽה־ןֶּב לּו֖אָׁשְו רַחֹ֔צְו ןיִ֣כָיְו ֙דַהֹ֨אְו ןיִ֤מָיְו לֵ֨אּומְי ןֹו֗עְמִׁש יֵ֣נְבּו
 ֙יֵנְׁשּו יִ֑רָרְמּו תָ֖הְקּו ןֹוׁ֕שְר ֵּֽג םָ֔תֹדְלֹ֣תְל ֙יִוֵל־יֵֽנְּב תֹו֤מְׁש הֶּלֵ֨אְו :ןֹוֽעְמִׁש תֹ֥חְּפְׁשִמ
 :םָֽתֹחְּפְׁשִמְל יִ֖עְמִׁשְו יִ֥נְבִל ןֹוׁ֛שְר ֵֽג יֵ֥נְּב :הָֽנָׁש תַ֖אְמּו םיִׁ֛שֹלְׁשּו עַבֶׁ֧ש יִ֔וֵל יֵּ֣יַח
 םיִׁ֛שֹלְׁשּו ׁשֹ֧לָׁש תָ֔הְק יֵּ֣יַח ֙יֵנְׁשּו לֵ֑איִּזֻעְו ןֹו֖רְבֶחְו רָ֔הְצִיְו םָ֣רְמַע תָ֔הְק יֵ֣נְבּו
 חַּ֨קִּיַו :םָֽתֹדְלֹֽתְל יִ֖וֵּלַה תֹ֥חְּפְׁשִמ הֶּלֵ֛א יִׁ֑שּומּו יִ֣לְחַמ יִ֖רָרְמ יֵ֥נְבּו :הָֽנָׁש תַ֖אְמּו
 ֙יֵנְׁשּו הֶׁ֑שֹמ־תֶאְו ןֹ֖רֲהַֽא־תֶֽא ֹו֔ל דֶלֵּ֣תַו הָּׁ֔שִאְל ֹו֣ל ֹ֙ותָדֹּֽד דֶבֶ֤כֹוי־תֶא םָ֜רְמַע
 יֵ֖נְבּו :יִֽרְכִזְו גֶפֶ֖נָו חַרֹ֥ק רָ֑הְצִי יֵ֖נְבּו :הָֽנָׁש תַ֖אְמּו םיִׁ֛שלְׁשּו עַבֶׁ֧ש םָ֔רְמַע יֵּ֣יַח
 בָ֛דָניִּֽמַע־תַּב עַבֶׁ֧שיִלֱא־תֶא ןֹ֜רֲהַֽא חַּ֨קִּיַו :יִֽרְתִסְו ןָ֖פָצְלֶאְו לֵ֥אָׁשיִֽמ לֵ֑איִּזֻע
 ר ָ֖זָעְלֶא־תֶא אּו֔היִבֲא־תֶאְו ֙בָדָנ־תֶא ֹו֗ל דֶלֵּ֣תַו הָּׁ֑שִאְל ֹו֣ל ןֹוׁ֖שְחַנ תֹו֥חֲא
 קְלֶאְו ריִּ֥סַא חַרֹ֔ק יֵ֣נְבּו :רָֽמָתיִֽא־תֶאְו  :יִֽחְרָּקַה תֹ֥חְּפְׁשִמ הֶּלֵ֖א ףָ֑סָאיִֽבֲאַֽו הָ֖נָ
 סָ֑חְניִּֽפ־תֶא ֹו֖ל דֶלֵּ֥תַו הָּׁ֔שִאְל ֹו֣ל֙ לֵאיִטּוּֽפ תֹו֤נְּבִמ ֹו֨ל־חַקָֽל ןֹ֜רֲהַֽא־ןֶּב רָ֨זָעְלֶאְו
 ֙הָֹוהְי רַ֤מָא רֶׁ֨שֲא הֶׁ֑שֹמּו ןֹ֖רֲהַֽא אּו֥ה :םָֽתֹחְּפְׁשִמְל םִּ֖יִוְלַֽה תֹו֥בֲא יֵׁ֛שאָר הֶּלֵ֗א
 ֙םיִרְּבַדְמַֽה םֵ֗ה :םָֽתֹאְבִצ־לַע םִיַ֖רְצִמ ץֶרֶ֥אֵמ לֵ֛אָרְׂשִי יֵ֧נְּב־תֶא ּואיִ֜צֹוה םֶ֔הָל
 הֶׁ֖שֹמ אּו֥ה םִיָ֑רְצִּמִמ לֵ֖אָרְׂשִי־יֵֽנְּב־תֶא איִ֥צֹוהְל םִיַ֔רְצִמ־ךְךֶלֶֽמ הֹ֣עְרַּפ־לֶא
־לֶא ֛הָֹוהְי רֵּ֧בַדְיַו :םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥אְּב הֶׁ֖שֹמ־לֶא ֛הָֹוהְי רֶּ֧בִּד םֹו֨יְּב יִ֗הְיַו :ןֹֽרֲהַֽאְו
 יִ֖נֲא רֶׁ֥שֲא־לָּכ תֵ֛א םִיַ֔רְצִמ ךְךֶלֶ֣מ ֙הֹעְרַּפ־לֶא רֵּ֗בַּד ֑הָֹוהְי יִ֣נֲא רֹ֖מאֵּל הֶׁ֥שֹמ
ֹּיַו :ךָךיֶֽלֵא רֵ֥בֹּד  יַ֖לֵא עַ֥מְׁשִי ךְךיֵ֕אְו םִיַ֔תָפְׂש לַ֣רֲע ֙יִנֲא ןֵ֤ה ֑הָֹוהְי יֵ֣נְפִל הֶׁ֖שֹמ רֶמא֥
ֹּיַו :הֹֽעְרַּפ  ךָךיִ֖חָא ןֹ֥רֲהַֽאְו הֹ֑עְרַפְל םיִ֖הֹלֱא ךָךיִּ֥תַתְנ הֵ֛אְר הֶׁ֔שֹמ־לֶא ֙הָֹוהְי רֶמא֤
־לֶא רֵּ֣בַדְי ֙ךָךיִ֨חָא ןֹ֤רֲהַֽאְו ָּך ֶּ֑וַצֲא רֶׁ֣שֲא־לָּכ תֵ֖א רֵּ֔בַדְת הָּ֣תַא :ךָךֶֽאיִבְנ הֶ֥יְהִי
 הֹ֑עְרַּפ בֵ֣ל־תֶא הֶׁ֖שְקַא יִ֥נֲאַֽו :ֹוֽצְרַאֵֽמ לֵ֖אָרְׂשִי־יֵֽנְּב־תֶא חַּ֥לִׁשְו הֹ֔עְרַּפ
ֹלְו :םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥אְּב יַ֖תְפֹוֽמ־תֶאְו יַ֛תֹתֹֽא־תֶא יִ֧תיֵּבְרִהְו  הֹ֔עְרַּפ ֙םֶכֵלֲא עַ֤מְׁשִי־אֽ
֙ לֵאָרְׂשִי־יֵֽנְב יִּ֤מַע־תֶא יַ֜תֹאְבִצ־תֶא יִ֨תאֵצֹוֽהְו םִיָ֑רְצִמְּב יִ֖דָי־תֶא יִּ֥תַתָֽנְו



־תֶא יִ֥תֹטְנִּב הָ֔וֹהְי יִ֣נֲא־יִּֽכ ֙םִיַ֨רְצִמ ּו֤עְד ָֽיְו :םיִֽלֹדְּג םיִ֖טָפְׁשִּב םִיַ֔רְצִמ ץֶרֶ֣אֵמ
 ןֹ֑רֲהַֽאְו הֶׁ֖שֹמ ׂשַעַּ֥יַו :םָֽכֹוּתִמ לֵ֖אָרְׂשִי־יֵֽנְּב־תֶא יִ֥תאֵצֹוֽהְו םִיָ֑רְצִמ־לַע יִ֖דָי
 ׁש֥לָׁש־ןֶּב ןֹ֔רֲהַ֣אְו הָ֔נָׁש םיִ֣נֹמְׁש־ןֶּב ֙הֶׁשֹמּו :ּוֽׂשָע ןֵּ֥כ םָ֖תֹא ֛הָֹוהְי הָּ֧וִצ רֶׁ֨שֲאַּֽכ
ֹּיַו :הֹֽעְרַּפ־לֶא םָ֖רְּבַדְּב הָ֑נָׁש םיִ֖נֹמְׁשּו  ןֹ֖רֲהַא־לֶֽאְו הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָ֔וֹהְי רֶמא֣
 ןֹ֗רֲהַֽא־לֶֽא ָּ֣תְרַמָֽאְו תֵ֑פֹומ םֶ֖כָל ּו֥נְּת רֹ֔מאֵל ֙הֹעְרַּפ םֶ֤כֵלֲא רֵּ֨בַדְי ֩יִּכ :רֹֽמאֵל
ֹבָּיַו :ןיִּֽנַתְל יִ֥הְי הֹ֖עְרַפ־יֵֽנְפִל ךְךֵ֥לְׁשַהְו ֛ךָךְּטַמ־תֶֽא חַ֧ק ־לֶא ֙ןֹרֲהַאְו הֶׁ֤שֹמ א֨
 הֹ֛עְרַפ יֵ֥נְפִל ּוהֵּ֗טַמ־תֶא ןֹ֜רֲהַֽא ךְךֵ֨לְׁשַּיַו ֑הָֹוהְי הָּ֣וִצ רֶׁ֖שֲאַּֽכ ןֵ֔כ־ּוׂשֲעַּֽיַו הֹ֔עְרַּפ
 ּוׂ֨שֲעַּֽיַו םיִ֑פְּׁשַכְמַֽלְו םיִ֖מָכֲחַֽל הֹ֔עְרַּפ־םַּג ֙אָרְקִּיַו :ןיִּֽנַתְל יִ֥הְיַו ויָ֖דָבֲע יֵ֥נְפִלְו
 םִ֑ניִּנַתְל ּו֖יְהִּֽיַו ּוהֵּ֔טַמ ׁשיִ֣א ּ֙וכיִ֨לְׁשַּיַו :ןֵּֽכ םֶ֖היֵטֲהַֽלְּב םִיַ֛רְצִמ יֵּ֥מֻטְרַח םֵ֜ה־םַג
ֹלְו הֹ֔עְרַּפ בֵ֣ל ֙קַזֱחֶּֽי ַֽו :םָֽתֹּטַמ־תֶא ןֹ֖רֲהַֽא־הֵּֽטַמ עַ֥לְבִּיַו  רֶׁ֖שֲאַּֽכ םֶ֑הֵלֲא עַ֖מָׁש א֥
ֹּיַו :הָֹֽוהְי רֶּ֥בִּד  ךְךֵ֣ל :םָֽעָה חַּ֥לַׁשְל ןֵ֖אֵמ הֹ֑עְרַּפ בֵ֣ל דֵ֖בָּכ הֶׁ֔שֹמ־לֶא ֙הָֹוהְי רֶמא֤
 רֹ֑אְיַה תַ֣פְׂש־לַע ֹו֖תאָרְקִל ָּ֥תְבַּצִנְו הָמְיַּ֔מַה אֵ֣צֹי ֙הֵּנִה רֶקֹּ֗בַּב הֹ֞עְרַּפ־לֶא
 ֙םיִרְבִעָֽה יֵ֤הֹלֱא הָ֞וֹהְי ויָ֗לֵא ָּ֣תְרַמָֽאְו :ךָךֶֽדָיְּב חַּ֥קִּת ׁשָ֖חָנְל ךְךַּ֥פְהֶנ־רֶׁשֲא הֶּ֛טַּמַהְו

ֹל הֵּ֥נִהְו רָּ֑בְדִּמַּב יִנֻ֖דְבַעַֽיְו יִּ֔מַע־תֶא ֙חַּלַׁש רֹ֔מאֵל ֙ךָךיֶ֨לֵא יִנַ֤חָלְׁש  ָּתְעַ֖מָׁש־אֽ
ֹזְּב הָ֔וֹהְי רַ֣מָא הֹּ֚כ :הֹּֽכ־דַע  הֶּ֣טַּמַּב ׀ הֶּ֣כַמ יִ֜כֹנָֽא הֵּ֨נִה ֑הָֹוהְי יִ֣נֲא יִּ֖כ עַ֔דֵּת תא֣
 תּו֖מָּת רֹ֛אְיַּב־רֶׁשֲא הָ֧גָּדַהְו :םָֽדְל ּו֥כְפֶהֶֽנְו רֹ֖אְיַּב רֶׁ֥שֲא םִיַּ֛מַה־לַע יִ֗דָיְּב־רֶׁשֲא
ֹּיַו :רֹֽאְיַה־ןִמ םִיַ֖מ תֹוּ֥תְׁשִל םִיַ֔רְצִמ ּו֣אְלִנְו רֹ֑אְיַה ׁשַ֣אָבּו  הֶׁ֗שֹמ־לֶא הָ֜וֹהְי רֶמא֨
־לַע ׀ םָ֣תֹרֲהַֽנ־לַע םִיַ֜רְצִמ יֵ֨מיֵמ־לַע ֩ךָךְד ָֽי־הֵטְנּו ֣ךָךְּטַמ חַ֣ק ןֹ֡רֲהַֽא־לֶֽא רֹ֣מֱא
 קִמ־לָּכ לַ֛עְו םֶ֗היֵמְגַא־לַעְו םֶ֣היֵרֹֽאְי ־לָכְּב ֙םָד הָיָ֤הְו םָ֑ד־ּויְהִֽיְו םֶ֖היֵמיֵֽמ הֵ֥וְ
 הָ֗וֹהְי הָּ֣וִצ ׀ רֶׁ֣שֲאַּֽכ ןֹ֜רֲהַֽאְו הֶׁ֨שֹמ ֩ןֵכ־ּוׂשֲעַּֽיַו :םיִֽנָבֲאָֽבּו םיִ֖צֵעָֽבּו םִיַ֔רְצִמ ץֶרֶ֣א
 ּו֛כְפָֽהֵּיַו ויָ֑דָבֲע יֵ֖ניֵעְלּו הֹ֔עְרַפ יֵ֣ניֵעְל רֹ֔אְיַּב רֶׁ֣שֲא ֙םִיַּ֨מַה־תֶא ךְך ַּ֤יַו ֙הֶּטַּמַּב םֶר ָּ֤יַו
־ֹאלְו רֹ֔אְיַה ׁשַ֣אְבִּיַו ֙הָתֵ֨מ רֹ֥אְיַּב־רֶׁשֲא הָ֨גָּדַהְו :םָֽדְל רֹ֖אְיַּב־רֶׁשֲא םִיַּ֥מַה־לָּכ
־ּוׂשֲעַּֽיַו :םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥א־לָכְּב םָּ֖דַה יִ֥הְיַו רֹ֑אְיַה־ןִמ םִיַ֖מ תֹוּ֥תְׁשִל םִיַ֔רְצִמ ּו֣לְכָי
ֹלְו ֙הֹעְרַּפ־בֵל קַ֤זֱחֶּֽיַו םֶ֑היֵטָֽלְּב םִיַ֖רְצִמ יֵּ֥מֻטְרַח ןֵ֛כ  רֶּ֥בִּד רֶׁ֖שֲאַּֽכ םֶ֔הֵלֲא עַ֣מָׁש־אֽ
ֹבָּיַו הֹ֔עְרַּפ ןֶפִּ֣יַו :הָֹֽוהְי ֹזָל־םַּג ֹוּ֖בִל תָׁ֥ש־ֹאלְו ֹו֑תיֵּב־לֶא א֖ ־לָכ ּו֧רְּפְחַּיַו :תאֽ
ֹל יִּ֣כ תֹוּ֑תְׁשִל םִיַ֣מ רֹ֖אְיַה תֹ֥ביִבְס םִיַ֛רְצִמ  :רֹֽאְיַה יֵ֖מיֵּמִמ תֹּ֔תְׁשִל ּ֙ולְכָֽי א֤



ֹּיַו :רֹֽאְיַה־תֶא הָֹ֖והְי־תֹוּכַה יֵ֥רֲחַֽא םיִ֑מָי תַ֣עְבִׁש אֵ֖לָּמִּיַו  הֶׁ֔שֹמ־לֶא ֙הָֹוהְי רֶמא֤
ֹּב ־םִאְו :יִנֻֽדְבַעַֽיְו יִּ֖מַע־תֶא חַּ֥לַׁש הָ֔וֹהְי רַ֣מָא הֹּ֚כ ויָ֗לֵא ָּ֣תְרַמָֽאְו הֹ֑עְרַּפ־לֶא א֖
 ֘רֹאְיַה ץַ֣רָׁשְו :םיִֽעְּדְרַפְצַּֽב ֖ךָךְלּוֽבְּג־לָּכ־תֶא ף ֵ֛גֹנ יִ֗כֹנָֽא הֵּ֣נִה ַחֵּ֑לַׁשְל הָּ֖תַא ןֵ֥אָמ
 ֙ךָךיֶ֨דָבֲע תיֵ֤בְבּו ךָךֶ֑תָּטִמ־לַעְו ֖ךָךְבָּֽכְׁשִמ רַ֥דֲחַֽבּו ךָךֶ֔תיֵבְּב ּואָ֣בּו ּ֙ולָעְו ֒םיִעְּדְרַפְצ
 ּו֖לֲעַֽי ךָךיֶ֑דָבֲע־לָכְבּו ֖ךָךְּמַעְבּֽו הָ֥כְבּו :ךָךיֶֽתֹורֲאְׁשִמְבּו ךָךיֶ֖רּוּנַתְבּו ךָךֶּ֔מַעְבּו
ֹּיַו :םיִֽעְּדְרַפְצַֽה  ךָךֶּ֔טַמְּב ֙ךָךְד ָֽי־תֶא הֵ֤טְנ ןֹ֗רֲהַֽא־לֶֽא רֹ֣מֱא ֒הֶׁשֹמ־לֶא ֘הָֹוהְי רֶמא֣
 ץֶרֶ֥א־לַע םיִ֖עְּדְרַפְצַֽה־תֶא לַעַ֥הְו םיִּ֑מַגֲאָֽה־לַעְו םיִ֖רֹאְיַה־לַע תֹ֔רָהְּנַה־לַ֨ע
־תֶא סַ֖כְּתַו ַעֵּ֔דְרַפְּצַה֙ לַעַּ֨תַו םִיָ֑רְצִמ יֵ֣מיֵמ לַ֖ע ֹו֔דָי־תֶא ֙ןֹרֲהַֽא טֵּ֤יַו :םִיָֽרְצִמ
־לַע םיִ֖עְּדְרַפְצַֽה־תֶא ּו֥לֲעַּֽיַו םֶ֑היֵטָֽלְּב םיִּ֖מֻטְרַחַֽה ןֵ֥כ־ּוׂשֲעַּֽיַו :םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥א
ֹּיַו ןֹ֗רֲהַֽאְלּֽו הֶׁ֣שֹמְל הֹ֜עְרַפ אָ֨רְקִּיַו :םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥א  ֙רֵסָיְו הָ֔וֹהְי־לֶא ּוריִּ֣תְעַה ֙רֶמא֨
ֹּיַו :הָֹֽוהיַֽל ּו֖חְּבְזִיְו םָ֔עָה־תֶא ֙הָחְּלַׁשֲאַֽו יִּ֑מַעֵֽמּו יִּנֶּ֖מִמ םיִ֔עְּדְרַפְצַֽה  הֶׁ֣שֹמ רֶמא֨
 ֙תיִרְכַהְל ֔ךָךְּמַעְלּֽו ֙ךָךיֶ֨דָבֲעַֽלְו ֗ךָךְל ריִּ֣תְעַא ׀ יַ֣תָמְל ֒יַלָע רֵ֣אָּפְתִה ֘הֹעְרַפְל
ֹּיַו :הָנְרַֽאָּׁשִּת רֹ֖אְיַּב קַ֥ר ךָךיֶּ֑תָּבִמּו ֖ךָךְּמִמ םיִ֔עְּדְרַפְצַֽה ֹּיַו רָ֑חָמְל רֶמא֖  ֙רֶמא֨
 ךָךיֶּ֔תָּ֣בִמּו ֙ךָךְּמִמ םיִ֗עְּדְרַפְצַֽה ּו֣רָסְו :ּוניֵֽהֹלֱא הָֹ֥והיַּֽכ ןיֵ֖א־יִּכ עַ֔דֵּת ןַעַ֣מְל ֔ךָךְרָ֣בְדִּכ
 הֹ֑עְרַּפ םִ֣עֵמ ןֹ֖רֲהַֽאְו הֶׁ֛שֹמ אֵ֥צֵּיַו :הָנְרַֽאָּׁשִּת רֹ֖אְיַּב קַ֥ר ךָךֶּ֑מַעֵֽמּו ךָךיֶ֖דָבֲעֵֽמּו
 ׂשַעַּ֥יַו :הֹֽעְרַפְל םָׂ֥ש־רֶׁשֲא םיִ֖עְּדְרַפְצַֽה רַ֥בְּד־לַע הָ֔וֹהְי־לֶא ֙הֶׁשֹמ קַ֤עְצִּיַו
 :תֹֽדָּׂשַה־ןִמּו תֹ֖רֵצֲחַֽה־ןִמ םיִּ֥תָּבַה־ןִמ םיִ֔עְּדְרַפְצַֽה ּ֙ותֻ֨מָּיַו הֶׁ֑שֹמ רַ֣בְדִּכ הָֹ֖והְי
 הָ֔חָוְרָֽה ֙הָתְיָֽה יִּ֤כ הֹ֗עְרַּפ אְר ַּ֣יַו :ץֶרָֽאָה ׁשַ֖אְבִּתַו םִ֑רָמֳח םִ֣רָמֳח םָ֖תֹא ּו֥רְּבְצִּיַו
ֹלְו ֹוּ֔בִל־תֶא ֙דֵּבְכַהְו ֹּיַו :הָֹֽוהְי רֶּ֥בִּד רֶׁ֖שֲאַּֽכ םֶ֑הֵלֲא עַ֖מָׁש א֥ ־לֶא ֘הָֹוהְי רֶמא֣
 םִּ֖נִכְל הָ֥יָהְו ץֶרָ֑אָה רַ֣פֲע־תֶא ךְךַ֖הְו ֔ךָךְּטַמ־תֶֽא הֵ֣טְנ ןֹ֔רֲהַֽא־לֶֽא ֙רֹמֱא ֒הֶׁשֹמ
 רַ֣פֲע־תֶא ֙ךְךַּיַו ּ֙והֵּ֨טַמְב ֹו֤דָי־תֶא ןֹ֨רֲהַֽא ֩טֵּיַו ןֵ֗כ־ּוׂשֲעַּֽיַו :םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥א־לָכְּב
 ץֶרֶ֥א־לָכְּב םיִּ֖נִכ הָ֥יָה ץֶרָ֛אָה רַ֥פֲע־לָּכ הָ֑מֵהְּבַבּו םָ֖דָאָּֽב םָּ֔נִּכַה ֙יִהְּתַו ץֶרָ֔אָה
ֹלְו םיִּ֖נִּכַה־תֶא איִ֥צֹוהְל םֶ֛היֵטָֽלְּב םיִּ֧מֻטְרַחַֽה ןֵ֨כ־ּוׂשֲעַּֽיַו :םִיָֽרְצִמ  ֙יִהְּתַו ּולֹ֑כָי א֣
ֹּיַו :הָֽמֵהְּבַבּו םָ֖דָאָּֽב םָּ֔נִּכַה  אוִ֑ה םיִ֖הֹלֱא עַּ֥בְצֶא הֹ֔עְרַּפ־לֶא ֙םִּמֻטְרַחַֽה ּו֤רְמאֽ
ֹלְו ֙הֹעְרַּפ־בֵל קַ֤זֱחֶּֽיַו ֹּיַו :הָֹֽוהְי רֶּ֥בִּד רֶׁ֖שֲאַּֽכ םֶ֔הֵלֲא עַ֣מָׁש־אֽ ־לֶא הָ֜וֹהְי רֶמא֨
 ויָ֗לֵא ָּ֣תְרַמָֽאְו הָמְיָּ֑מַה אֵ֣צֹוי הֵּ֖נִה הֹ֔עְרַפ יֵ֣נְפִל ֙בֵּצַיְתִהְו ֙רֶקֹּ֨בַּב םֵּ֤כְׁשַה הֶׁ֗שֹמ



 ֩יִנְנִה ֒יִּמַע־תֶא ַחֵּ֣לַׁשְמ ֘ךָךְניֵֽא־םִא יִּ֣כ :יִנֻֽדְבַעַֽיְו יִּ֖מַע חַּ֥לַׁש הָ֔וֹהְי רַ֣מָא הֹּ֚כ
־תֶא ֙םִיַ֨רְצִמ יֵּ֤תָּב ּו֜אְלָ֨מּו בֹ֑רָעֶֽה־תֶא ךָךיֶּ֖תָבְבּו ֛ךָךְּמַעְבּֽו ךָךיֶ֧דָבֲעַֽבּו ֜ךָךְּב ַחיִ֨לְׁשַמ
ֹּג ץֶרֶ֣א־תֶא אּו֜הַה םֹוּ֨יַב ֩יִתיֵלְפִהְו :ָהיֶֽלָע םֵ֥ה־רֶׁשֲא הָ֖מָדֲאָֽה םַ֥גְו בֹ֔רָעֶ֣ה  ןֶׁש֗
 הָ֖וֹהְי יִ֥נֲא יִּ֛כ עַ֔דֵּת ןַעַ֣מְל בֹ֑רָע םָׁ֖ש־תֹויֱה יִּ֥תְלִבְל ָהיֶ֔לָע דֵ֣מֹע ֙יִּמַע רֶׁ֤שֲא
 :הֶּֽזַה תֹ֥אָה הֶ֖יְהִֽי רָ֥חָמְל ךָךֶּ֑מַע ןיֵ֣בּו יִּ֖מַע ןיֵּ֥ב תֻ֔דְפ יִּ֣תְמַׂשְו :ץֶרָֽאָה בֶרֶ֥קְּב
 םִיַ֛רְצִמ ץֶרֶ֧א־לָכְבּו ויָ֑דָבֲע תיֵ֣בּו הֹ֖עְרַפ הָתיֵּ֥ב דֵ֔בָּכ בֹ֣רָע ֹ֙אבָּיַו ןֵּ֔כ ֙הָֹוהְי ׂשַעַּ֤יַו
 קִּיַו :בֹֽרָעֶה יֵ֥נְּפִמ ץֶרָ֖אָה תֵ֥חָּׁשִּת ֹּיַו ןֹ֑רֲהַֽאְלּֽו הֶׁ֖שֹמ־לֶא הֹ֔עְרַפ אָ֣רְ  ּו֛כְל רֶמא֗
ֹּיַו :ץֶרָֽאָּב םֶ֖כיֵהֹֽלאֵל ּו֥חְבִז ֹל הֶׁ֗שֹמ רֶמא֣  םִיַ֔רְצִמ תַ֣בֲעֹוּֽת יִּ֚כ ןֵּ֔כ תֹוׂ֣שֲעַֽל ֙ןֹוכָנ א֤
ֹלְו םֶ֖היֵניֵֽעְל םִיַ֛רְצִמ תַ֥בֲעֹוּֽת־תֶא חַּ֞בְזִנ ןֵ֣ה ּוניֵ֑הֹלֱא הָֹ֣והיַֽל חַּ֖בְזִנ  :ּונֻֽלְקְסִי א֥
ֶּד  :ּוניֵֽלֵא רַ֥מֹאי רֶׁ֖שֲאַּֽכ ּוניֵ֔הֹלֱא הָֹ֣והיַֽל ּ֙ונְחַ֨בָזְו רָּ֑בְדִּמַּב ךְךֵ֖לֵנ םיִ֔מָי תֶׁשֹ֣לְׁש ךְךֶר֚
ֹּיַו  קַ֛ר רָּ֔בְדִּמַּב ֙םֶכיֵהֹֽלֱא הָֹ֤והיַֽל םֶּ֞תְחַבְזּו ֙םֶכְתֶא חַּ֤לַׁשֲא יִ֞כֹנָֽא הֹ֗עְרַּפ רֶמא֣
ֹל קֵ֥חְרַה ֹּיַו :יִֽדֲעַּֽב ּוריִּ֖תְעַה תֶכֶ֑לָל ּוקיִ֖חְרַת־אֽ  אֵ֤צֹוי יִ֜כֹנָֽא הֵּ֨נִה הֶׁ֗שֹמ רֶמא֣
 קַ֗ר רָ֑חָמ ֹוּ֖מַעֵֽמּו ויָ֥דָבֲעֵֽמ הֹ֛עְרַּפִמ בֹ֗רָעֶֽה רָ֣סְו הָ֔וֹהְי־לֶא יִּ֣תְרַּתְעַהְו ֙ךְךָּמִעֵֽמ
 הֶׁ֖שֹמ אֵ֥צֵּיַו :הָֹֽוהיַֽל ַחֹּ֖בְזִל םָ֔עָה־תֶא חַּ֣לַׁש ֙יִּתְלִבְל לֵ֔תָה ֙הֹעְרַּפ ףֵ֤סֹי־לַא
 הֹ֖עְרַּפִמ בֹ֔רָעֶֽה ֙רַסָּ֨יַו הֶׁ֔שֹמ רַ֣בְדִּכ ֙הָֹוהְי ׂשַעַּ֤יַו :הָֹֽוהְי־לֶא רַּ֖תְעֶּיַו הֹ֑עְרַּפ םִ֣עֵמ
ֹל ֹוּ֑מַעֵֽמּו ויָ֣דָבֲעֵֽמ ֹּזַה םַעַּ֣פַּב םַּ֖ג ֹוּ֔בִל־תֶא ֙הֹעְרַּפ דֵּ֤בְכַּיַו :דָֽחֶא רַ֖אְׁשִנ א֥  תא֑
ֹלְו ֹּיַו :םָֽעָה־תֶא חַּ֖לִׁש א֥ ֹּב הֶׁ֔שֹמ־לֶא ֙הָֹוהְי רֶמא֤  ויָ֗לֵא ָּ֣תְרַּבִדְו הֹ֑עְרַּפ־לֶא א֖
 הָּ֖תַא ןֵ֥אָמ־םִא יִּ֛כ :יִנֻֽדְבַעַֽיְו יִּ֖מַע־תֶא חַּ֥לַׁש םיִ֔רְבִעָֽה יֵ֣הֹלֱא ֙הָֹוהְי רַ֤מָא־הֹּֽכ
 הֶ֔דָּׂשַּב רֶׁ֣שֲא ֙ךָךְנְקִמְּב הָ֗יֹוה הָ֜וֹהְי־דַי הֵּ֨נִה :םָּֽב קיִ֥זֲחַֽמ ֖ךָךְדֹוֽעְו ַחֵּ֑לַׁשְל
ֹּצַבּו רָ֖קָּבַּב םיִּ֔לַמְּגַּב ֙םיִרֹמֲחַּֽב םיִ֤סּוּסַּב  ןיֵּ֚ב הָ֔וֹהְי הָ֣לְפִהְו :דֹֽאְמ דֵ֥בָּכ רֶבֶּ֖ד ןא֑
 קִמ  קִמ ןיֵ֖בּו לֵ֔אָרְׂשִי הֵ֣נְ ֹלְו םִיָ֑רְצִמ הֵ֣נְ  :רָֽבָּד לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥נְבִל־לָּכִמ תּו֛מָי א֥
 הָ֜וֹהְי ׂשַעַּ֨יַו :ץֶרָֽאָּב הֶּ֖זַה רָ֥בָּדַה ֛הָֹוהְי הֶׂ֧שֲעַֽי רָ֗חָמ רֹ֑מאֵל דֵ֣עֹומ הָֹ֖והְי םֶׂשָּ֥יַו
 קִמ לֹּ֖כ תָמָּ֕יַו תָ֔רֳחָּ֣מִֽמ ֙הֶּזַה רָ֤בָּדַה־תֶא  קִּמִמּו םִיָ֑רְצִמ הֵ֣נְ  לֵ֖אָרְׂשִי־יֵֽנְב הֵ֥נְ
 קִּמִמ תֵ֛מ־ֹאל הֵּ֗נִהְו הֹ֔עְרַּפ חַ֣לְׁשִּיַו :דָֽחֶא תֵ֥מ־ֹאל  דָ֑חֶא־דַע לֵ֖אָרְׂשִי הֵ֥נְ
ֹלְו הֹ֔עְרַּפ בֵ֣ל ֙דַּבְכִּיַו ֹּיַו :םָֽעָה־תֶא חַּ֖לִׁש א֥  ֒ןֹרֲהַֽא־לֶֽאְו הֶׁ֣שֹמ־לֶא ֘הָֹוהְי רֶמא֣
ֹלְמ ֙םֶכָל ּו֤חְק  :הֹֽעְרַפ יֵ֥ניֵעְל הָמְיַ֖מָּׁשַה הֶׁ֛שֹמ ֹו֥קָרְזּו ןָׁ֑שְבִּכ ַחיִּ֖פ םֶ֔כיֵנְפָח א֣



 ןיִ֥חְׁשִל הָ֗מֵהְּבַה־לַעְו םָ֜דָאָֽה־לַע הָ֨יָהְו םִיָ֑רְצִמ ץֶרֶ֣א־לָּכ לַ֖ע קָ֔בָאְל הָ֣יָהְו
 יֵ֣נְפִל ּ֙ודְמַעַּֽיַו ןָׁ֗שְבִּכַה ַחיִּ֣פ־תֶא ּו֞חְקִּיַו :םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥א־לָכְּב תֹ֖עֻּבְעַבֲא ַחֵ֛רֹּפ
 םָ֖דָאָּֽב ַחֵ֕רֹּפ תֹ֔עֻּבְעַבֲא ֙ןיִחְׁש יִ֗הְיַו הָמְיָ֑מָּׁשַה הֶׁ֖שֹמ ֹו֛תֹא קֹ֥רְזִּיַו הֹ֔עְרַפ
 הָ֣יָה־יִּֽכ ןיִ֑חְּׁשַה יֵ֣נְּפִמ הֶׁ֖שֹמ יֵ֥נְפִל דֹ֛מֲעַֽל םיִּ֗מֻטְרַחַֽה ּו֣לְכָֽי־ֹאלְו :הָֽמֵהְּבַבּו
ֹלְו הֹ֔עְרַּפ בֵ֣ל־תֶא ֙הָֹוהְי קֵּ֤זַחְיַו :םִיָֽרְצִמ־לָכְבּו םִּ֖מֻטְרַחַּֽב ןיִ֔חְּׁשַה  עַ֖מָׁש א֥
ֹּיַו :הֶֽׁשֹמ־לֶא הָֹ֖והְי רֶּ֥בִּד רֶׁ֛שֲאַּֽכ םֶ֑הֵלֲא  רֶקֹּ֔בַּב םֵּ֣כְׁשַה הֶׁ֔שֹמ־לֶא ֙הָֹוהְי רֶמא֤
 חַּ֥לַׁש םיִ֔רְבִעָֽה יֵ֣הֹלֱא ֙הָֹוהְי רַ֤מָא־הֹּֽכ ויָ֗לֵא ָּ֣תְרַמָֽאְו הֹ֑עְרַפ יֵ֣נְפִל בֵּ֖צַיְתִהְו
ֹּזַה םַעַּ֣פַּב ׀ יִּ֣כ :יִנֻֽדְבַעַֽיְו יִּ֖מַע־תֶא  ךָךְּ֔בִל־לֶֽא ֙יַתֹפֵּֽגַמ־לָּכ־תֶא ַחֵ֜לֹׁש יִ֨נֲא תא֗
 יִּתְחַ֣לָׁש ֙הָּתַע יִּ֤כ :ץֶרָֽאָה־לָכְּב יִנֹ֖מָּכ ןיֵ֥א יִּ֛כ עַ֔דֵּת רּו֣בֲעַּֽב ךָךֶּ֑מַעְבּו ךָךיֶ֖דָבֲעַֽבּו
 רּו֥בֲעַּֽב םָ֗לּואְו :ץֶרָֽאָה־ןִמ דֵ֖חָּכִּתַו רֶבָּ֑דַּב ֖ךָךְּמַע־תֶֽאְו ֛ךָךְתֹוֽא ךְךַ֥אָו יִ֔דָי־תֶא
 :ץֶרָֽאָה־לָכְּב יִ֖מְׁש רֵּ֥פַס ןַעַ֛מְלּו יִ֑חֹּכ־תֶא ֣ךָךְתֹֽאְרַה רּו֖בֲעַּֽב ךָךיִּ֔תְדַמֱעֶֽה ֙תֹאז
 דֵ֣בָּכ דָ֖רָּב רָ֔חָמ תֵ֣עָּכ ֙ריִטְמַמ יִ֤נְנִה :םָֽחְּלַׁש יִּ֖תְלִבְל יִּ֑מַעְּב לֵ֣לֹוּתְסִמ ֖ךָךְדֹוֽע
ֹל רֶׁ֨שֲא דֹ֑אְמ  הָּ֗תַעְו :הָּתָֽע־דַעְו הָ֖דְסָּֽוִה םֹוּ֥יַה־ןִמְל םִיַ֔רְצִמְּב ּ֙והֹ֨מָכ הָ֤יָה־אֽ
 הָ֜מֵהְּבַהְו םָ֨דָאָֽה־לָּכ הֶ֑דָּׂשַּב ֖ךָךְל רֶׁ֥שֲא־לָּכ תֵ֛אְו ֔ךָךְנְקִמ־תֶֽא ֙זֵעָה חַ֤לְׁש
ֹלְו הֶ֗דָּׂשַב אֵ֣צָּמִי־רֶׁשֲא  ֙אֵרָּיַה :ּותֵֽמָו דָ֖רָּבַה םֶ֛הֵלֲע דַ֧רָיְו הָתְיַּ֔בַה ֙ףֵסָאֵֽי א֤
 קִמ־תֶאְו ויָ֥דָבֲע־תֶא סיִ֛נֵה הֹ֑עְרַּפ יֵ֖דְבַעֵֽמ הָ֔וֹהְי רַ֣בְּד־תֶא  :םיִּֽתָּבַה־לֶא ּוהֵ֖נְ
 קִמ־תֶאְו ויָ֥דָבֲע־תֶא בֹ֛זֲעַּֽי ַֽו ֑הָֹוהְי רַ֣בְּד־לֶא ֹוּ֖בִל םָׂ֛ש־ֹאל רֶׁ֥שֲאַֽו  :הֶֽדָּׂשַּב ּוהֵ֖נְ
ֹּיַו  ץֶרֶ֣א־לָכְּב דָ֖רָב יִ֥היִו םִיַ֔מָּׁשַה־לַע ֙ךָךְד ָֽי־תֶא הֵ֤טְנ הֶׁ֗שֹמ־לֶא הָ֜וֹהְי רֶמא֨
 טֵּ֨יַו :םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥אְּב הֶ֖דָּׂשַה בֶׂשֵ֥ע־לָּכ לַ֛עְו הָ֗מֵהְּבַה־לַעְו םָ֣דָאָֽה־לַע םִיָ֑רְצִמ
 הָצְרָ֑א ׁשֵ֖א־ךְךַלֲהִּֽתַו דָ֔רָבּו ֙תֹלֹק ןַ֤תָנ הָ֗וֹהיַֽו ֒םִיzַמָּׁשַה־לַע ּ֘והֵּ֘טַמ־תֶא הֶׁ֣שֹמ
 דָ֑רָּבַה ךְךֹו֣תְּב תַחַּ֖קַלְתִמ ׁשֵ֕אְו דָ֔רָב יִ֣הְיַו :םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥א־לַע דָ֖רָּב ֛הָֹוהְי רֵ֧טְמַּיַו
ֹל רpֶׁשֲ֠א דֹ֔אְמ דֵ֣בָּכ  ךְךַּ֨יַו :יֹוֽגְל הָ֥תְיָֽה זָ֖אֵמ םִיַ֔רְצִמ ץֶרֶ֣א־לָכְּב ּ֙והֹ֨מָכ הָ֤יָה־אֽ
 תֵ֨אְו הָ֑מֵהְּב־דַעְו םָ֖דָאֵֽמ הֶ֔דָּׂשַּב רֶׁ֣שֲא־לָּכ תֵ֚א םִיַ֗רְצִמ ץֶרֶ֣א־לָכְּב דָ֜רָּבַה
ַר :רֵּֽבִׁש הֶ֖דָּׂשַה ץֵ֥ע־לָּכ־תֶאְו דָ֔רָּבַה הָּ֣כִה ֙הֶדָּׂשַה בֶׂשֵ֤ע־לָּכ  ןֶׁשּ֔ג ץֶרֶ֣אְּב ק֚
ֹל לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב םָׁ֖ש־רֶׁשֲא  ןֹ֔רֲהַֽאְלּֽו הֶׁ֣שֹמְל ֙אָרְקִּיַו הֹ֗עְרַּפ חַ֣לְׁשִּיַו :דָֽרָּב הָ֖יָה א֥
ֹּיַו  ּ֙וריִּ֨תְעַה :םיִֽעָׁשְרָֽה יִּ֖מַעְו יִ֥נֲאַֽו קיִּ֔דַּצַה ֙הָֹוהְי םַעָּ֑פַה יִתאָ֣טָח םֶ֖הֵלֲא רֶמא֥



ֹלְו םֶ֔כְתֶא הָ֣חְּלַׁשֲאַֽו דָ֑רָבּו םיִ֖הֹלֱא תֹ֥לֹק תֹ֛יְהִֽמ בַ֕רְו הָ֔וֹהְי־לֶא  ןּו֖פִסֹֽת א֥
ֹּיַו :דֹֽמֲעַֽל  ֑הָֹוהְי־לֶא יַּ֖פַּכ־תֶא ׂשֹ֥רְפֶא ריִ֔עָה־תֶא ֙יִתאֵצְּכ הֶׁ֔שֹמ ֙ויָלֵא רֶמא֤
ֹל ֙דָרָּבַהְו ןּו֗לָּדְחֶי תֹו֣לֹּקַה  הָּ֖תַאְו :ץֶרָֽאָה הָֹ֖והיַֽל יִּ֥כ עַ֔דֵּת ןַעַ֣מְל דֹו֔ע־הֶיְהִֽי א֣
 הָ֖רֹעְּׂשַהְו הָּ֥תְׁשִּפַהְו :םיִֽהֹלֱא הָֹ֥והְי יֵ֖נְּפִמ ןּו֔אְריִּֽת םֶרֶ֣ט יִּ֚כ יִּתְעַ֕דָי ךָךיֶ֑דָבֲעַֽו
ֹל תֶמֶּ֖סֻּכַהְו הָּ֥טִחַֽהְו :לֹֽעְבִּג הָּ֖תְׁשִּפַהְו ביִ֔בָא ֙הָרֹעְּׂשַה יִּ֤כ הָתָּ֑כֻנ  יִּ֥כ ּוּ֑כֻנ א֣
 ֑הָֹוהְי־לֶא ויָּ֖פַּכ ׂשֹ֥רְפִּיַו ריִ֔עָה־תֶא ֙הֹעְרַּפ םִ֤עֵמ הֶׁ֜שֹמ אֵ֨צֵּיַו :הָּנֵֽה תֹ֖ליִפֲא
ֹל רָ֖טָמּו דָ֔רָּבַהְו ֙תֹולֹּקַה ּו֤לְּדְחַּיַו  רָ֧טָּמַה לַ֨דָח־יִּֽכ הֹ֗עְרַּפ אְר ַּ֣יַו :הָצְרָֽא ךְךַּ֥תִנ־אֽ
ֹטֲחַֽל ףֶסֹּ֣יַו תֹ֖לֹּקַהְו דָ֛רָּבַהְו ֹלְו הֹ֔עְרַּפ בֵ֣ל ֙קַזֱחֶּֽי ַֽו :ויָֽדָבֲעַֽו אּו֥ה ֹוּ֖בִל דֵּ֥בְכַּיַו א֑  א֥

ֹּיַו :הֶֽׁשֹמ־דַיְּב הָֹ֖והְי רֶּ֥בִּד רֶׁ֛שֲאַּֽכ לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב־תֶא חַּ֖לִׁש ־לֶא ֙הָֹוהְי רֶמא֤
ֹּב הֶׁ֔שֹמ  יִ֛תִׁש ןַעַ֗מְל ויָ֔דָבֲע בֵ֣ל־תֶאְו ֹ֙וּבִל־תֶא יִּתְדַּ֤בְכִה יִ֞נֲא־יִּֽכ הֹ֑עְרַּפ־לֶא א֖
 רֶׁ֤שֲא תֵ֣א ֗ךָךְנִּב־ןֶבּו ֜ךָךְנִב יֵ֨נְזָאְּב ֩רֵּפַסְּת ןַעַ֡מְלּו :ֹוּֽבְרִקְּב הֶּלֵ֖א יַ֥תֹתֹֽא
 :הָֹֽוהְי יִ֥נֲא־יִּֽכ םֶּ֖תְעַדיִֽו םָ֑ב יִּתְמַׂ֣ש־רֶׁשֲא יַ֖תֹתֹֽא־תֶאְו םִיַ֔רְצִמְּב ֙יִּתְלַּ֨לַעְתִה
ֹבָּיַו ֹּיַו ֒הֹעְרַּפ־לֶא ֘ןֹרֲהַֽאְו הֶׁ֣שֹמ א֨  םיִ֔רְבִעָֽה יֵ֣הֹלֱא ֙הָֹוהְי רַ֤מָא־הֹּֽכ ויָ֗לֵא ּו֣רְמאֽ
 ַחֵּ֣לַׁשְל הָּ֖תַא ןֵ֥אָמ־םִא יִּ֛כ :יִנֻֽדְבַעַֽיְו יִּ֖מַע חַּ֥לַׁש יָ֑נָּפִמ תֹ֖נָעֵֽל ָּתְנַ֔אֵמ יַ֣תָמ־דַע
ֹלְו ץֶרָ֔אָה ןיֵ֣ע־תֶא ֙הָּסִכְו :ךָךֶֽלֻבְגִּב הֶּ֖בְרַא רָ֛חָמ איִ֥בֵמ יִ֨נְנִה יִּ֑מַע־תֶא  לַ֖כּוי א֥
 דָ֔רָּבַה־ןִמ ֙םֶכָל תֶרֶ֤אְׁשִּנַה הָ֗טֵלְּפַה רֶתֶ֣י־תֶא ׀ לַ֣כָאְו ץֶרָ֑אָה־תֶא תֹ֣אְרִל
 ֘ךָךיֶ֘דָבֲע־לָכ יֵּ֣תָבּו ךָךיֶּ֜תָב ּו֨אְלָֽמּו :הֶֽדָּׂשַה־ןִמ םֶ֖כָל ַחֵ֥מֹּצַה ץֵ֔עָה־לָּכ־תֶא֙ לַכָאְו
ֹל רֶׁ֨שֲא ֒םִיzַרְצִמ־לָכ יֵּ֣תָבּו ־לַע ֙םָתֹויֱה םֹוּ֗יִמ ךָךיֶ֔תֹבֲא תֹו֣בֲאַֽו ֙ךָךיֶ֨תֹבֲא ּו֤אָר־אֽ
ֹּיַו :הֹֽעְרַּפ םִ֥עֵמ אֵ֖צֵּיַו ןֶפִּ֥יַו הֶּ֑זַה םֹוּ֣יַה דַ֖ע הָ֔מָדֲאָ֣ה  ויָ֗לֵא הֹ֜עְרַפ יֵ֨דְבַע ּ֩ורְמאֽ
 הָֹ֣והְי־תֶא ּו֖דְבַעַֽיְו םיִׁ֔שָנֲאָ֣ה־תֶא ֙חַּלַׁש ׁשֵ֔קֹומְל ּ֙ונָ֨ל הֶ֥ז הֶ֨יְהִי ֙יַתָמ־דַע
 ֙ןֹרֲהַֽא־תֶֽאְו הֶׁ֤שֹמ־תֶא בַׁ֞שּוּיַו :םִיָֽרְצִמ הָ֖דְבָֽא יִּ֥כ עַ֔דֵּת םֶרֶ֣טֲה םֶ֑היֵהֹֽלֱא
ֹּיַו הֹ֔עְרַּפ־לֶא  :םיִֽכְלֹֽהַה יִ֖מָו יִ֥מ םֶ֑כיֵהֹֽלֱא הָֹ֣והְי־תֶא ּו֖דְבִע ּו֥כְל םֶ֔הֵלֲא רֶמא֣
ֹּיַו  קְזִבּו ּוניֵ֥רָעְנִּב הֶׁ֔שֹמ רֶמא֣  ּ֙ונֵ֨רָקְבִבּו ּונֵ֤נֹאצְּב ּונֵ֜תֹונְבִבּו ּוניֵ֨נָבְּב ךְךֵ֑לֵנ ּוניֵ֖נֵ
ֹּיַו :ּונָֽל הָֹ֖והְי־גַח יִּ֥כ ךְךֵ֔לֵנ  חַּ֥לַׁשֲא רֶׁ֛שֲאַּֽכ םֶ֔כָּמִע ֙הָוֹהְי ןֵ֤כ יִ֨הְי םֶ֗הֵלֲא רֶמא֣
ֹל :םֶֽכיֵנְּפ דֶג ֶ֥נ הָ֖עָר יִּ֥כ ּו֕אְר םֶ֑כְּפַט־תֶֽאְו םֶ֖כְתֶא  ּו֣דְבִעְו ֙םיִרָבְּגַה אָ֤נ־ּוכְל ןֵ֗כ א֣
ֹּיַו :הֹֽעְרַפ יֵ֥נְּפ תֵ֖אֵמ םָ֔תֹא ׁשֶר ָ֣גְיַו םיִׁ֑שְקַבְמ םֶּ֣תַא ּהָ֖תֹא יִּ֥כ הָ֔וֹהְי־תֶא  רֶמא֨



 םִיָ֑רְצִמ ץֶרֶ֣א־לַע לַעַ֖יְו הֶּ֔בְרַאָּֽב ֙םִיַ֨רְצִמ ץֶרֶ֤א־לַע ֜ךָךְד ָֽי הֵ֨טְנ הֶׁ֗שֹמ־לֶא הָ֜וֹהְי
־תֶא הֶׁ֣שֹמ טֵּ֨יַו :דָֽרָּבַה ריִ֖אְׁשִה רֶׁ֥שֲא־לָּכ תֵ֛א ץֶרָ֔אָה בֶׂשֵ֣ע־לָּכ־תֶא֙ לַכֹאיְו
־לָכְו אּו֖הַה םֹוּ֥יַה־לָּכ ץֶרָ֔אָּב ֙םיִדָק־ַחּוֽר גַ֤הִנ הָ֗וֹהיַֽו ֒םִיzַרְצִמ ץֶרֶ֣א־לַע ּ֘והֵּ֘טַמ
־לָּכ לַ֚ע הֶּ֗בְרַאָֽה לַעַּ֣יַו :הֶּֽבְרַאָֽה־תֶא אָׂ֖שָנ םיִ֔דָּקַה ַ֙חּו֨רְו הָ֔יָה רֶקֹּ֣בַה הָלְיָּ֑לַה
 ֙הֶּבְרַא ןֵ֤כ הָיָ֨ה־ֹאל ויpָנָפְ֠ל דֹ֔אְמ דֵ֣בָּכ םִיָ֑רְצִמ לּו֣בְּג לֹ֖כְּב חַנָּ֕יַו םִיַ֔רְצִמ ץֶרֶ֣א
ֹל ויָ֖רֲחַֽאְו ּוהֹ֔מָּכ ֹּיַו ֒ץֶרzָאָה ךְךַׁ֣שְחֶּתַו ֘ץֶרָ֘אָה־לָּכ ןיֵ֣ע־תֶא סַ֞כְיַו :ןֵּֽכ־הֶיְהִֽי א֥  לַכא֜
ֹלְו דָ֑רָּבַה ריִ֖תֹוה רֶׁ֥שֲא ץֵ֔עָה יִ֣רְּפ־לָּכ ֙תֵאְו ץֶרָ֗אָה בֶׂשֵ֣ע־לָּכ־תֶא  רַ֨תֹונ־אֽ
ֹרְקִל הֹ֔עְרַּפ רֵ֣הַמְיַו :םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥א־לָכְּב הֶ֖דָּׂשַה בֶׂשֵ֥עְבּו ץֵ֛עָּב קֶר ֶ֧י־לָּכ  א֖
ֹּיַו ןֹ֑רֲהַֽאְלּֽו הֶׁ֣שֹמְל  אָ֤נ אָׂ֣ש הָּ֗תַעְו :םֶֽכָלְו םֶ֖כיֵהֹֽלֱא הָֹ֥והיַֽל יִתאָ֛טָח רֶמא֗
 תֶוָּ֥מַה־תֶא קַ֖ר יַ֔לָעֵֽמ ֙רֵסָיְו םֶ֑כיֵהֹֽלֱא הָֹ֣והיַֽל ּוריִּ֖תְעַהְו םַעַּ֔פַה ךְךַ֣א ֙יִתאָּטַח
 דֹ֔אְמ קָ֣זָח ֙םָי־ַחּוֽר ֤הָֹוהְי ךְךֹ֨פֲהַּֽיַו :הָֹֽוהְי־לֶא רַּ֖תְעֶּיַו הֹ֑עְרַּפ םִ֣עֵמ אֵ֖צֵּיַו :הֶּֽזַה
ֹל ףּוּ֑ס הָּמָ֣י ּוהֵ֖עָקְתִּיַו הֶּ֔בְרַאָ֣ה־תֶא ֙אָּׂשִּיַו  לּו֥בְּג לֹ֖כְּב דָ֔חֶא הֶּ֣בְרַא ֙רַאְׁשִנ א֤
ֹלְו הֹ֑עְרַּפ בֵ֣ל־תֶא הָֹ֖והְי קֵּ֥זַחְיַו :םִיָֽרְצִמ ֹּיַו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב־תֶא חַּ֖לִׁש א֥  רֶמא֨
 ׁשֵ֖מָיְו םִיָ֑רְצִמ ץֶרֶ֣א־לַע ךְךֶׁשֹ֖ח יִהיִ֥ו םִיַ֔מָּׁשַה־לַע ֙ךָךְד ָֽי הֵ֤טְנ הֶׁ֗שֹמ־לֶא הָ֜וֹהְי
 םִיַ֖רְצִמ ץֶרֶ֥א־לָכְּב הָ֛לֵפֲא־ךְךֶׁשֹֽח יִ֧הְיַו םִיָ֑מָּׁשַה־לַע ֹו֖דָי־תֶא הֶׁ֛שֹמ טֵּ֥יַו :ךְךֶׁשֹֽח
ֹל :םיִֽמָי תֶׁשֹ֥לְׁש  תֶׁשֹ֣לְׁש ויָּ֖תְחַּתִמ ׁשיִ֥א ּומָ֛ק־ֹאלְו ויִ֗חָא־תֶא ׁשיִ֣א ּו֞אָר־אֽ
 הֶׁ֗שֹמ־לֶא הֹ֜עְרַפ אָ֨רְקִּיַו :םָֽתֹבְׁשֹוֽמְּב רֹו֖א הָיָ֥ה לֵ֛אָרְׂשִי יֵ֧נְּב־לָכְלּֽו םיִ֑מָי
ֹּיַו ֹצ קַ֛ר הָ֔וֹהְי־תֶא ּו֣דְבִע ּ֙וכְל ֙רֶמא֨  :םֶֽכָּמִע ךְךֵ֥לֵי םֶ֖כְּפַט־םַּֽג גָּ֑צֻי םֶ֖כְרַקְבּו םֶ֥כְנאֽ
ֹּיַו  :ּוניֵֽהֹלֱא הָֹ֥והיַֽל ּוניִׂ֖שָעְו תֹ֑לֹעְו םיִ֣חָבְז ּונֵ֖דָיְּב ןֵּ֥תִּת הָּ֛תַא־םַּג הֶׁ֔שֹמ רֶמא֣
ֹל ּונָּ֗מִע ךְךֵ֣לֵי ּונֵ֜נְקִמ־םַגְו  הָֹ֣והְי־תֶא דֹ֖בֲעַֽל חַּ֔קִנ ּוּנֶּ֣מִמ יִּ֚כ הָ֔סְרַּפ ֙רֵאָּׁשִת א֤
ֹל ּונְחַ֣נֲאַֽו ּוניֵ֑הֹלֱא  קֵּ֥זַחְיַו :הָּמָֽׁש ּונֵ֖אֹּב־דַע הָ֔וֹהְי־תֶא ֙דֹבֲעַּֽנ־הַֽמ עַ֗דֵנ־אֽ
ֹלְו הֹ֑עְרַּפ בֵ֣ל־תֶא הָֹ֖והְי ֹּיַו :םָֽחְּלַׁשְל הָ֖בָא א֥  רֶמָּׁ֣שִה יָ֑לָעֵֽמ ךְךֵ֣ל הֹ֖עְרַפ ֹו֥ל־רֶמאֽ
ֹּיַו :תּוֽמָּת יַ֖נָפ ֥ךָךְתֹֽאְר םֹו֛יְּב יִּ֗כ יַ֔נָּפ תֹו֣אְר ֙ףֶסֹּ֨ת־לַא ֗ךָךְל  ָּתְרַּ֑בִּד ןֵּ֣כ הֶׁ֖שֹמ רֶמא֥
ֹל ֹּיַו :ךָךיֶֽנָּפ תֹו֥אְר דֹו֖ע ףִ֥סֹא־אֽ  איִ֤בָא ֙דָחֶא עַג ֶ֤נ דֹו֣ע הֶׁ֗שֹמ־לֶא הָ֜וֹהְי רֶמא֨
 ׁשֵ֛רָּג הָ֕לָּכ ֹו֔חְּלַׁ֨שְּכ הֶּ֑זִמ םֶ֖כְתֶא חַּ֥לַׁשְי ןֵ֕כ־יֵרֲחַֽא םִיַ֔רְצִמ־לַעְו ֙הֹעְרַּפ־לַע
 ֙הָּׁשִאְו ּוהֵ֗עֵר תֵ֣אֵמ ׀ ׁשיִ֣א ּו֞לֲאְׁשִיְו םָ֑עָה יֵ֣נְזָאְּב אָ֖נ־רֶּבַּד :הֶּֽזִמ םֶ֖כְתֶא ׁשֵ֥רָגְי



 םִיָ֑רְצִמ יֵ֣ניֵעְּב םָ֖עָה ןֵ֥ח־תֶא ֛הָֹוהְי ןֵּ֧תִּיַו :בָֽהָז יֵ֥לְכּו ףֶסֶ֖כ־יֵלְּכ ּהָ֔תּועְר תֵ֣אֵמ
 יֵ֥ניֵעְבּו הֹ֖עְרַפ־יֵֽדְבַע יֵ֥ניֵעְּב םִיַ֔רְצִמ ץֶרֶ֣אְּב ֙דֹאְמ לֹו֤דָּג הֶׁ֗שֹמ ׁשיִ֣אָה ׀ םַּ֣ג
ֹּיַו :םָֽעָה  :םִיָֽרְצִמ ךְךֹו֥תְּב אֵ֖צֹוי יִ֥נֲא הָלְיַּ֔לַה תֹ֣צֲחַּֽכ ֑הָֹוהְי רַ֣מָא הֹּ֖כ הֶׁ֔שֹמ רֶמא֣
 רֹו֣כְּב דַ֚ע ֹו֔אְסִּכ־לַע בֵׁ֣שֹּיַה ֙הֹעְרַּפ רֹו֤כְּבִמ ֒םִיzַרְצִמ ץֶרֶ֣אְּב ֘רֹוכְּב־לָּכ תֵ֣מּו
־לָכְּב הָ֖לֹדְג הָ֥קָעְצ הָ֛תְיָֽהְו :הָֽמֵהְּב רֹו֥כְּב לֹ֖כְו םִיָ֑חֵרָֽה רַ֣חַא רֶׁ֖שֲא הָ֔חְפִּׁשַה
ֹל ּ֙והֹ֨מָּכ רֶׁ֤שֲא םִיָ֑רְצִמ ץֶרֶ֣א ֹל ּוהֹ֖מָכְו הָתָ֔יְהִֽנ א֣  לֵ֗אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ׀ לֹ֣כְלּו :ףִֽסֹת א֥
ֹל  הָ֔וֹהְי הֶ֣לְפַי ֙רֶׁשֲא ןּו֔עְדֵּֽת ֙ןַעַ֨מְל הָ֑מֵהְּב־דַעְו ׁשיִ֖אֵמְל ֹו֔נֹׁשְל ֙בֶלֶּ֨כ־ץַרֱחֶֽי א֤
 רֹ֗מאֵל יִ֣ל־ּווֲחַּֽתְׁשִהְו יַ֜לֵא הֶּלֵ֨א ֩ךָךיrֶדָבֲע־לָכ ּו֣דְר ָֽיְו :לֵֽאָרְׂשִי ןיֵ֥בּו םִיַ֖רְצִמ ןיֵּ֥ב
 הֹ֖עְרַּפ־םִעֵֽמ אֵ֥צֵּיַו אֵ֑צֵא ןֵ֖כ־יֵרֲחַֽאְו ךָךיֶ֔לְגַרְּב־רֶׁשֲא םָ֣עָה־לָכְו ֙הָּתַא אֵ֤צ
ֹּיַו :ףָֽא־יִרֳחָּֽב ֹל הֶׁ֔שֹמ־לֶא ֙הָֹוהְי רֶמא֤  תֹו֥בְר ןַעַ֛מְל הֹ֑עְרַּפ םֶ֖כיֵלֲא עַ֥מְׁשִי־אֽ
 יֵ֣נְפִל הֶּלֵ֖אָה םיִ֥תְפֹּֽמַה־לָּכ־תֶא ּוׂ֛שָע ןֹ֗רֲהַֽאְו הֶׁ֣שֹמּו :םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥אְּב יַ֖תְפֹוֽמ
ֹלְו הֹ֔עְרַּפ בֵ֣ל־תֶא ֙הָֹוהְי קֵּ֤זַחְיַו הֹ֑עְרַפ  :ֹוֽצְרַאֵֽמ לֵ֖אָרְׂשִי־יֵֽנְּב־תֶא חַּ֥לִׁש־אֽ
ֹּיַו  םֶ֖כָל הֶּ֛זַה ׁשֶדֹ֧חַה :רֹֽמאֵל םִיַ֖רְצִמ ץֶרֶ֥אְּב ןֹ֔רֲהַֽא־לֶֽאְו הֶׁ֣שֹמ־לֶא ֙הָֹוהְי רֶמא֤
ֹר  תַ֤דֲע־לָּכ־לֶא ּו֗רְּבַּד :הָֽנָּׁשַה יֵׁ֖שְדָחְל םֶ֔כָל ֙אּוה ןֹוׁ֥שאִר םיִׁ֑שָדֳח ׁשא֣
 הֶׂ֥ש תֹ֖בָא־תיֵבְל הֶׂ֥ש ׁשיִ֛א םֶ֗הָל ּו֣חְקִיְו הֶּ֑זַה ׁשֶדֹ֣חַל רֹׂ֖שָעֶּֽב רֹ֔מאֵל֙ לֵאָרְׂשִי
 ֹו֖תיֵּב־לֶא בֹ֥רָּקַה ֹו֛נֵכְׁשּו אּו֗ה חַ֣קָלְו ֒הֶּׂשִמ תֹו֣יְהִמ ֘תִיַּ֘בַה טַ֣עְמִי־םִאְו :תִיָּֽבַל
 הָ֖נָׁש־ןֶּב רָ֥כָז םיִ֛מָת הֶׂ֥ש :הֶּֽׂשַה־לַע ּוּסֹ֖כָּת ֹו֔לְכָא יִ֣פְל ׁשיִ֚א תֹׁ֑שָפְנ תַ֣סְכִמְּב
 דַ֣ע תֶרֶ֔מְׁשִמְל ֙םֶכָל הָ֤יָהְו :ּוחָּֽקִּת םיִּ֖זִעָֽה־ןִמּו םיִׂ֥שָבְּכַה־ןִמ םֶ֑כָל הֶ֣יְהִי
 ןיֵּ֥ב לֵ֖אָרְׂשִי־תַדֲע לַ֥הְק לֹּ֛כ ֹו֗תֹא ּו֣טֲחָֽׁשְו הֶּ֑זַה ׁשֶדֹ֣חַל םֹו֖י רָׂ֛שָע הָ֥עָּבְרַא
ֹזּוזְּמַה יֵּ֥תְׁש־לַע ּו֛נְתָֽנְו םָּ֔דַה־ןִמ ּ֙וחְקָֽלְו :םִיָּֽבְרַעָֽה  לַ֚ע ףֹו֑קְׁשַּמַה־לַעְו ת֖
ֹי־רֶׁשֲא םיִּ֔תָּ֣בַה  ׁשֵ֣א־יִלְצ הֶּ֑זַה הָלְיַּ֣לַּב רָׂ֖שָּבַה־תֶא ּו֥לְכָֽאְו :םֶֽהָּב ֹו֖תֹא ּו֥לְכאֽ
ֹּת־לַא :ּוהֻֽלְכֹאי םיִ֖רֹרְמ־לַע תֹוּ֔צַמּו  יִּ֣כ םִיָּ֑מַּב לָּׁ֖שֻבְמ לֵׁ֥שָבּו אָ֔נ ּ֙וּנֶּ֨מִמ ּו֤לְכאֽ
 רֶקֹּ֑ב־דַע ּוּנֶּ֖מִמ ּוריִ֥תֹות־ֹאלְו :ֹוּֽבְרִק־לַעְו ויָ֖עָרְּכ־לַע ֹוׁ֥שֹאר ׁשֵ֔א־יִלְצ־םִא
ֹּת ֘הָכָ֘כְו :ּופֹֽרְׂשִּת ׁשֵ֥אָּב רֶקֹּ֖ב־דַע ּוּנֶּ֛מִמ רָ֥תֹּנַהְו  םיִ֔רֻגֲח םֶ֣כיֵנְתָמ ֹ֒ותֹא ּו֣לְכאֽ
 :הָֹֽוהיַל אּו֖ה חַסֶּ֥פ ןֹו֔זָּפִחְּב ֹ֙ותֹא םֶּ֤תְלַכֲאַֽו םֶ֑כְדֶיְּב םֶ֖כְלֶּקַמּו םֶ֔כיֵלְגַרְּב ֙םֶכיֵלֲעַֽנ
 םִיַ֔רְצִמ ץֶרֶ֣אְּב ֙רֹוכְּב־לָכ יִ֤תיֵּכִהְו ֒הֶּזַה הָלְיַּ֣לַּב ֘םִיַ֘רְצִמ־ץֶרֶֽאְב יִּ֣תְרַבָֽעְו



 ֩הָיָהְו :הָֹֽוהְי יִ֥נֲא םיִ֖טָפְׁש הֶׂ֥שֱעֶֽא םִיַ֛רְצִמ יֵ֥הֹלֱא־לָכְבּו הָ֑מֵהְּב־דַעְו םָ֖דָאֵֽמ
 יִּ֖תְחַסָֽפּו םָּ֔דַה־תֶא ֙יִתיִ֨אָרְו םָׁ֔ש םֶּ֣תַא רֶׁ֣שֲא ֙םיִּתָּֽבַה לַ֤ע תֹ֗אְל םֶ֜כָל םָּ֨דַה
 םֹוּ֨יַה ֩הָיָהְו :םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥אְּב יִ֖תֹּכַהְּב תיִ֔חְׁשַמְל ֙ףֶגֶ֨נ םֶ֥כָב הֶ֨יְהִֽי־ֹאלְו םֶ֑כֵלֲע
 :ּוהֻּֽגָחְּת םָ֖לֹוע תַּ֥קֻח םֶ֔כיֵתֹ֣רֹדְל ֑הָֹוהיַֽל גַ֣ח ֹו֖תֹא םֶ֥תֹּגַחְו ןֹו֔רָּכִזְל ֙םֶכָל הֶּ֤זַה
 יִּ֣כ םֶ֑כיֵּתָּֽבִמ רֹ֖אְּׂש ּותיִּ֥בְׁשַּת ןֹוׁ֔שאִרָֽה םֹוּ֣יַּב ךְךַ֚א ּולֵ֔כֹאּת תֹוּ֣צַמ ֙םיִמָי תַ֤עְבִׁש
 םֹו֥י־דַע ןֹׁ֖שאִרָֽה םֹוּ֥יִמ לֵ֔אָרְׂשִּיִמ ֙אוִהַה ׁשֶפֶּ֤נַה הָ֞תְרְכִנְו ץֵ֗מָח לֵ֣כֹא־לָּכ ׀
 הֶ֣יְהִי ׁשֶדֹ֖ק־אָרְקִמ יִ֔עיִבְּׁשַה ֙םֹוּיַבּו ׁשֶדֹ֔ק־אָרְקִמ ֙ןֹוׁשאִרָֽה םֹוּ֤יַבּו :יִֽעִבְּׁשַה
 ֹוּ֖דַבְל אּו֥ה ׁשֶפֶ֔נ־לָכְל לֵ֣כָאֵֽי רֶׁ֣שֲא ךְךַ֚א םֶ֔הָב הֶׂ֣שָעֵֽי־ֹאל ֙הָכאָלְמ־לָּכ םֶ֑כָל
־תֶא יִתאֵ֥צֹוה הֶּ֔זַה םֹוּ֣יַה ֙םֶצֶ֨עְּב יִּ֗כ ֒תֹוּצַּמַה־תֶא ֘םֶּתְרַמְׁשּו :םֶֽכָל הֶׂ֥שָעֵֽי
 :םָֽלֹוע תַּ֥קֻח םֶ֖כיֵתֹֽרֹדְל הֶּ֛זַה םֹוּ֥יַה־תֶא םֶּ֞תְרַמְׁשּו םִיָ֑רְצִמ ץֶרֶ֣אֵמ םֶ֖כיֵתֹוֽאְבִצ
ֹּת בֶרֶ֔עָּב ׁ֙שֶדֹ֨חַל םֹו֤י רָׂ֨שָע ֩הָעָּבְרַאְּב ןֹׁ֡שאִרָּֽב  דָ֧חֶאָֽה םֹו֣י דַ֠ע תֹּ֑צַמ ּו֖לְכאֽ
ֹל רֹ֕אְׂש םיִ֔מָי תַ֣עְבִׁש :בֶרָֽעָּב ׁשֶדֹ֖חַל םיִ֛רְׂשֶעְו ־לָּכ ׀ יִּ֣כ םֶ֑כיֵּתָֽבְּב אֵ֖צָּמִי א֥
 :ץֶרָֽאָה חַ֥רְזֶאְבּו ר ֵּ֖גַּב לֵ֔אָרְׂשִי תַ֣דֲעֵֽמ ֙אוִהַה ׁשֶפֶּ֤נַה הָ֞תְרְכִנְו תֶצֶ֗מְחַמ לֵ֣כֹא
ֹל תֶצֶ֖מְחַמ־לָּכ ֹּת םֶ֔כיֵתֹ֣בְׁשֹוֽמ֙ לֹכְּב ּולֵ֑כֹאת א֣  קִּיַו :תֹוּֽצַמ ּו֖לְכאֽ  הֶׁ֛שֹמ אָ֥רְ
 קִז־לָכְל ֹּיַו לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥נְ ֹצ םֶ֥כָל ּו֨חְקּו ּו֗כְׁשִֽמ םֶ֑הֵלֲא רֶמא֣  םֶ֖כיֵתֹֽחְּפְׁשִמְל ןא֛
 םֶּ֤תְעַּגִהְו ֒ףַּסַּב־רֶׁשֲא םָּ֣דַּב ֘םֶּתְלַבְטּו בֹו֗זֵא תַּ֣דֻגֲא םֶּ֞תְחַקְלּו :חַסָּֽפַה ּו֥טֲחַֽׁשְו
ֹזּוזְּמַה יֵּ֣תְׁש־לֶאְו ֙ףֹוקְׁשַּמַה־לֶא ֹל םֶּ֗תַאְו ףָּ֑סַּב רֶׁ֣שֲא םָּ֖דַה־ןִמ ת֔  ּו֛אְצֵֽת א֥
־תֶא הָ֤אָרְו ֒םִיzַרְצִמ־תֶא ףֹּ֣גְנִל ֘הָֹוהְי רַ֣בָעְו :רֶקֹּֽב־דַע ֹו֖תיֵּב־חַתֶּֽפִמ ׁשיִ֥א
ֹלְו חַתֶּ֔פַה־לַע ֙הָֹוהְי חַ֤סָפּו תֹ֑זּוזְּמַה יֵּ֣תְׁש לַ֖עְו ףֹו֔קְׁשַּמַה־לַע ֙םָּדַה  ֙ןֵּתִי א֤
ֹבָל תיִ֔חְׁשַּמַה  ֥ךָךְל־קָחְל הֶּ֑זַה רָ֣בָּדַה־תֶא םֶּ֖תְרַמְׁשּו :ףֹּֽגְנִל םֶ֖כיֵּתָּֽב־לֶא א֥
 רֶׁ֣שֲאַּֽכ םֶ֖כָל ֛הָֹוהְי ןֵּ֧תִי רֶׁ֨שֲא ץֶרָ֗אָה־לֶא ּואֹ֣בָת־יִּֽכ הָ֞יָהְו :םָֽלֹוע־דַע ךָךיֶ֖נָבְלּו
ֹּזַה הָ֥דֹבֲעָֽה־תֶא םֶּ֖תְרַמְׁשּו רֵּ֑בִּד ֹי־יִּכ הָ֕יָהְו :תאֽ  הָ֛מ םֶ֑כיֵנְּב םֶ֖כיֵלֲא ּו֥רְמאֽ
ֹּזַה הָ֥דֹבֲעָֽה  יֵּ֤תָּב־לַע חpַסָּ֠פ רֶׁ֣שֲא הָ֗וֹהיַֽל אּו֜ה חַסֶּ֨פ־חַבֶֽז םֶּ֡תְרַמֲאַֽו :םֶֽכָל תא֖
 םָ֖עָה דֹּ֥קִּיַו ליִּ֑צִה ּוניֵּ֣תָּב־תֶאְו םִיַ֖רְצִמ־תֶא ֹוּ֥פְגָנְּב םִיַ֔רְצִמְּב֙ לֵאָרְׂשִי־יֵֽנְב
 ןֵּ֥כ ןֹ֖רֲהַֽאְו הֶׁ֥שֹמ־תֶא ֛הָֹוהְי הָּ֧וִצ רֶׁ֨שֲאַּֽכ לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ּוׂ֖שֲעַּֽיַו ּו֥כְלֵּֽיַו :ּוֽוֲחַּֽתְׁשִּֽיַו
 רֹ֤כְּבִמ ֒םִיzַרְצִמ ץֶרֶ֣אְּב ֘רֹוכְּב־לָכ הָּ֣כִה ֘הָֹוהיַֽו הָלְיַּ֗לַה יִ֣צֲחַּֽב ׀ יִ֣הְיַו :ּוֽׂשָע



 רֹו֥כְּב לֹ֖כְו רֹוּ֑בַה תיֵ֣בְּב רֶׁ֖שֲא יִ֔בְּׁשַה רֹו֣כְּב דַ֚ע ֹו֔אְסִּכ־לַע בֵׁ֣שֹּיַה ֙הֹעְרַּפ
 הָ֖לֹדְג הָ֥קָעְצ יִ֛הְּתַו םִיַ֔רְצִמ־לָכְו ֙ויָדָבֲע־לָכְו אּו֤ה הָלְיַ֗ל הֹ֜עְרַּפ םָקָּ֨יַו :הָֽמֵהְּב
 הָלְיַ֗ל ןֹ֜רֲהַֽאְלּֽו הֶׁ֨שֹמְל ֩אָרְקִּיַו :תֵֽמ םָׁ֖ש־ןיֵא רֶׁ֥שֲא תִיַּ֔ב ןיֵ֣א־יִּכ םִיָ֑רְצִמְּב
ֹּיַו ־תֶא ּו֥דְבִע ּו֛כְלּו לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב־םַּג םֶּ֖תַא־םַּג יִּ֔מַע ךְךֹוּ֣תִמ ּ֙ואְּצ ּומּו֤ק ֙רֶמא֨
ֹצ־םַּג :םֶֽכְרֶּבַדְּכ הָֹ֖והְי  םֶּ֖תְכַרֵֽבּו ּוכֵ֑לָו םֶּ֖תְרַּבִּד רֶׁ֥שֲאַּֽכ ּו֛חְק םֶ֥כְרַקְּב־םַּג םֶ֨כְנאֽ
 ּונָּ֥לֻּכ ּו֖רְמָֽא יִּ֥כ ץֶרָ֑אָה־ןִמ םָ֣חְּלַׁשְל רֵ֖הַמְל םָ֔עָה־לַע ֙םִיַ֨רְצִמ קַ֤זֱחֶּֽתַו :יִֽתֹא־םַּג
־לַע םָ֖תֹלְמִׂשְּב תֹ֥רֻרְצ םָ֛תֹרֲאְׁשִמ ץָ֑מְחֶי םֶרֶ֣ט ֹו֖קֵצְּב־תֶא םָ֛עָה אָּׂ֥שִּיַו :םיִֽתֵמ
 יֵ֥לְכּו ףֶסֶ֛כ־יֵלְּכ םִיַ֔רְצִּמִמ ּ֙ולֲאְׁשִּי ַֽו הֶׁ֑שֹמ רַ֣בְדִּכ ּוׂ֖שָע לֵ֥אָרְׂשִי־יֵֽנְבּו :םָֽמְכִׁש
־תֶא ּו֖לְּצַנְי ַֽו םּו֑לִאְׁשַּיַו םִיַ֖רְצִמ יֵ֥ניֵעְּב םָ֛עָה ןֵ֥ח־תֶא ןַ֨תָנ הָ֞וֹהיַֽו :תֹֽלָמְׂשּו בָ֖הָז
 יִ֛לְגַר ףֶלֶ֧א תֹו֨אֵמ־ׁשֵׁשְּכ הָתֹּ֑כֻס סֵ֖סְמְעַרֵֽמ לֵ֛אָרְׂשִי־יֵֽנְב ּו֧עְסִּיַו :םִיָֽרְצִמ
ֹצְו םָּ֑תִא הָ֣לָע בַ֖ר בֶרֵ֥ע־םַגְו :ףָּֽטִמ דַ֥בְל םיִ֖רָבְּגַה  קִמ רָ֔קָבּו ןא֣  :דֹֽאְמ דֵ֥בָּכ הֶ֖נְ
ֹל יִּ֣כ תֹוּ֖צַמ תֹ֥גֻע םִיַ֛רְצִּמִמ ּואיִ֧צֹוה רֶׁ֨שֲא קֵ֜צָּבַה־תֶא ּו֨פֹאּיַו  ּוׁ֣שְרֹֽג־יִּכ ץֵ֑מָח א֣
ֹלְו םִיַ֗רְצִּמִמ ֹל הָ֖דֵצ־םַגְו ַּהֵ֔מְהַמְתִהְל ּ֙ולְכָֽי א֤  יֵ֣נְּב ֙בַׁשֹומּו :םֶֽהָל ּוׂ֥שָע־אֽ
 ֙ץֵּקִמ יִ֗הְיַו :הָֽנָׁש תֹו֖אֵמ עַּ֥בְרַאְו הָ֔נָׁש םיִׁ֣שלְׁש םִיָ֑רְצִמְּב ּו֖בְׁשָֽי רֶׁ֥שֲא לֵ֔אָרְׂשִי

 תֹו֥אְבִצ־לָּכ ּו֛אְצָֽי הֶּ֔זַה םֹוּ֣יַה ֙םֶצֶ֨עְּב יִ֗הְיַו הָ֑נָׁש תֹו֖אֵמ עַּ֥בְרַאְו הָ֔נָׁש םיִׁ֣שֹלְׁש
 םִיָ֑רְצִמ ץֶרֶ֣אֵמ םָ֖איִצֹוֽהְל הָ֔וֹהיַֽל ֙אּוה םיִ֥רֻּמִׁש ליֵ֣ל :םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥אֵמ הָֹ֖והְי
ֹּיַו :םָֽתֹרֹֽדְל לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥נְּב־לָכְל םיִ֛רֻּמִׁש הָ֔וֹהיַֽל ֙הֶּזַה הָלְיַּ֤לַה־אּוֽה  ֙הָֹוהְי רֶמא֤
ֹז ןֹ֔רֲהַֽאְו הֶׁ֣שֹמ־לֶא ֹי־ֹאל רָ֖כֵנ־ןֶּב־לָּכ חַסָּ֑פַה תַּ֣קֻח תא֖  דֶבֶ֥ע־לָכְו :ֹוּֽב לַכא֥
ֹי זָ֖א ֹו֔תֹא הָּ֣תְלַמּו ףֶסָּ֑כ־תַנְקִמ ׁשיִ֖א ֹי־ֹאל ריִ֖כָׂשְו בָׁ֥שֹוּת :ֹוּֽב לַכא֥  :ֹוּֽב לַכא֥
ֹל לֵ֔כָאֵֽי ֙דָחֶא תִיַ֤בְּב ֹל םֶצֶ֖עְו הָצּו֑ח רָׂ֖שָּבַה־ןִמ תִיַּ֛בַה־ןִמ איִ֧צֹות־אֽ  א֥
 ֘חַסֶ֘פ הָׂשָ֣עְו רֵּ֗ג ֜ךָךְּתִא רּו֨גָי־יִֽכְו :ֹוֽתֹא ּוׂ֥שֲעַֽי לֵ֖אָרְׂשִי תַ֥דֲע־לָּכ :ֹוֽב־ּורְּבְׁשִת
 קִי ֙זָאְו רָ֗כָז־לָכ ֹו֣ל לֹוּ֧מִה ֒הָוֹהיַֽל  לֵ֖רָע־לָכְו ץֶרָ֑אָה חַ֣רְזֶאְּכ הָ֖יָהְו ֹו֔תֹׂשֲעַֽל בַ֣רְ
ֹי־ֹאל ־לָּכ ּוׂ֖שֲעַּֽי ַֽו :םֶֽכְכֹוֽתְּב ר ָּ֥גַה ר ֵּ֖גַלְו חָ֑רְזֶאָֽל הֶ֖יְהִֽי תַ֔חַא הָ֣רֹוּת :ֹוּֽב לַכא֥
 םֶצֶ֖עְּב יִ֕הְיַו :ּוֽׂשָע ןֵּ֥כ ןֹ֖רֲהַֽא־תֶֽאְו הֶׁ֥שֹמ־תֶא ֛הָֹוהְי הָּ֧וִצ רֶׁ֨שֲאַּֽכ לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב
 :םָֽתֹאְבִצ־לַע םִיַ֖רְצִמ ץֶרֶ֥אֵמ לֵ֛אָרְׂשִי יֵ֧נְּב־תֶא הָ֜וֹהְי איִ֨צֹוה הֶּ֑זַה םֹוּ֣יַה
 יֵ֣נְבִּב ֙םֶחֶ֨ר־לָּכ רֶטֶּ֤פ רֹו֜כְּב־לָכ יִ֨ל־ׁשֶּדַק :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָֹ֖והְי רֵּ֥בַדְיַו



ֹּיַו :אּוֽה יִ֖ל הָ֑מֵהְּבַבּו םָ֖דָאָּֽב לֵ֔אָרְׂשִי  םֹוּ֤יַה־תֶא רֹו֞כָז םָ֗עָה־לֶא הֶׁ֜שֹמ רֶמא֨
 םֶ֖כְתֶא ֛הָֹוהְי איִ֧צֹוה דָ֔י קֶזֹ֣חְּב יִּ֚כ םיִ֔דָבֲע תיֵּ֣בִמ ֙םִיַ֨רְצִּמִמ םֶ֤תאָצְי רֶׁ֨שֲא ֙הֶּזַה
ֹלְו הֶּ֑זִמ  ֣ךָךֲאיִֽבְי־יִֽכ הָ֣יָהְו :ביִֽבָאָֽה ׁשֶדֹ֖חְּב םיִ֑אְצֹֽי םֶּ֣תַא םֹוּ֖יַה :ץֵֽמָח לֵ֖כָאֵֽי א֥
 עַּ֤בְׁשִנ רֶׁ֨שֲא יִ֗סּובְיַהְו יִּ֣וִחַֽהְו יִ֜רֹמֱאָֽהְו יִּ֨תִחַֽהְו יpִנֲעַֽנְּכַֽ֠ה ץֶרֶ֣א־לֶא הָ֡וֹהְי
ֹּזַה הָ֥דֹבֲעָֽה־תֶא ָּ֛תְדַבָֽעְו ׁשָ֑בְדּו בָ֖לָח תַ֥בָז ץֶרֶ֛א ךְךָ֔ל תֶתָ֣ל ֙ךָךיֶ֨תֹבֲאַֽל  תא֖
 ֙תֹוּצַמ :הָֹֽוהיַל גַ֖ח יִ֔עיִבְּׁשַה ֙םֹוּיַבּו תֹּ֑צַמ לַ֣כֹאּת םיִ֖מָי תַ֥עְבִׁש :הֶּֽזַה ׁשֶדֹ֥חַּב
־לָכְּב רֹ֖אְׂש ֛ךָךְל הֶ֥אָר ֵֽי־ֹאלְו ץֵ֗מָח ֜ךָךְל הֶ֨אָר ֵֽי־ֹאלְו םיִ֑מָּיַה תַ֣עְבִׁש תֵ֖א לֵ֔כָאֵֽי
 יִ֖תאֵצְּב יִ֔ל ֙הָֹוהְי הָׂ֤שָע הֶ֗ז רּו֣בֲעַּֽב רֹ֑מאֵל אּו֖הַה םֹוּ֥יַּב ֔ךָךְנִבְל ָּ֣תְדַּגִהְו :ךָךֶֽלֻבְּג
 תַ֥רֹוּת הֶ֛יְהִּֽת ןַעַ֗מְל ךָךיֶ֔ניֵע ןיֵּ֣ב ֙ןֹורָּכִזְלּו ֗ךָךְד ָֽי־לַע תֹו֜אְל ֙ךָךְל ֩הָיָהְו :םִיָֽרְצִּמִמ
 הָּ֥קֻחַֽה־תֶא ָּ֛תְרַמָֽׁשְו :םִיָֽרְצִּמִמ הָֹ֖והְי ֥ךָךֲאִֽצֹוה הָ֔קָזֲח דָ֣יְּב יִּ֚כ ךָךיִ֑פְּב הָֹ֖והְי
ֹּזַה  יִ֔נֲעַֽנְּכַֽה ץֶרֶ֣א־לֶא ֙הָֹוהְי ֤ךָךֲאִֽבְי־יִּֽכ הָ֞יָהְו :הָמיִֽמָי םיִ֖מָּיִמ ּהָ֑דֲעֹוֽמְל תא֖
 ֑הָֹוהיַֽל םֶחֶ֖ר־רֶטֶּֽפ־לָכ ָּ֥תְרַבֲעַֽהְו :ךְךָֽל ּהָ֖נָתְנּו ךָךיֶ֑תֹבֲאַֽלְו ֖ךָךְל עַּ֥בְׁשִנ רֶׁ֛שֲאַּֽכ
 ֙רֹמֲח רֶטֶּ֤פ־לָכְו :הָֹֽוהיַל םיִ֖רָכְּזַה ֛ךָךְל הֶ֥יְהִי רֶׁ֨שֲא הָ֗מֵהְּב רֶגֶׁ֣ש ׀ רֶטֶּ֣פ־לָכְו
ֹל־םִאְו הֶׂ֔שְב הֶּ֣דְפִּת  הָ֞יָהְו :הֶּֽדְפִּת ךָךיֶ֖נָבְּב םָ֛דָא רֹו֥כְּב לֹ֨כְו ֹוּ֑תְפַרֲעַֽו הֶּ֖דְפִת א֥
ֹּז־הַמ רֹ֣מאֵל רָ֖חָמ ֛ךָךְנִב ֥ךָךְלָֽאְׁשִי־יִּֽכ  ּונָ֧איִצֹוֽה דָ֗י קֶזֹ֣חְּב ויָ֔לֵא ָּ֣תְרַמָֽאְו תא֑
 ֤הָֹוהְי גֹ֨רֲהַּֽיַו ּ֒ונzֵחְּלַׁשְל ֘הֹעְרַפ הָׁ֣שְקִה־יִּֽכ יִ֗הְיַו :םיִֽדָבֲע תיֵּ֥בִמ םִיַ֖רְצִּמִמ ֛הָֹוהְי
 ַחֵ֜בֹז יִ֨נֲא ֩ןֵּכ־לַע הָ֑מֵהְּב רֹו֣כְּב־דַעְו םָ֖דָא רֹ֥כְּבִמ םִיַ֔רְצִמ ץֶרֶ֣אְּב ֙רֹוכְּב־לָּכ
־לַע ֙תֹואְל הָ֤יָהְו :הֶּֽדְפֶא יַ֖נָּב רֹו֥כְּב־לָכְו םיִ֔רָכְּזַה ֙םֶחֶ֨ר רֶטֶּ֤פ־לָּכ הָ֗וֹהיַֽל
 יִ֗הְיַו :םִיָֽרְצִּמִמ הָֹ֖והְי ּונָ֥איִצֹוֽה דָ֔י קֶזֹ֣חְּב יִּ֚כ ךָךיֶ֑ניֵע ןיֵּ֣ב תֹ֖פָטֹוֽטְלּו הָ֔כְד ָ֣י
ֹלְו ֒םָעָה־תֶא ֘הֹעְרַּפ חַּ֣לַׁשְּב ֶּד םיִ֗הֹלֱא םָ֣חָנ־אֽ  בֹו֖רָק יִּ֥כ םיִּ֔תְׁשִלְּפ ץֶרֶ֣א ךְךֶר֚
 :הָמְיָֽרְצִמ ּובָׁ֥שְו הָ֖מָחְלִמ םָ֥תֹאְרִּב םָ֛עָה םֵ֥חָּנִי־ןֶּפ םיִ֗הֹלֱא רַ֣מָא ׀ יִּ֣כ אּו֑ה
 לֵ֖אָרְׂשִי־יֵֽנְב ּו֥לָע םיִׁ֛שֻמֲחַֽו ףּו֑ס־םַי רָּ֖בְדִּמַה ךְךֶרֶּ֥ד םָ֛עָה־תֶא ׀ םיִ֧הֹלֱא בֵּ֨סַּיַו
־תֶא ַעיִּ֜בְׁשִה ַעֵּ֨בְׁשַה ֩יִּכ ֹוּ֑מִע ףֵ֖סֹוי תֹו֥מְצַע־תֶא הֶׁ֛שֹמ חַּ֥קִּיַו :םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥אֵמ
 הֶּ֖זִמ יַ֛תֹמְצַע־תֶא םֶ֧תיִלֲעַֽהְו םֶ֔כְתֶא ֙םיִהֹלֱא דֹ֤קְפִי דֹ֨קָּפ רֹ֔מאֵל֙ לֵאָרְׂשִי יֵ֤נְּב
 םֶ֨היֵנְפִל ֩ךְךֵלֹה הָ֡וֹהיַֽו :רָּֽבְדִּמַה הֵ֖צְקִּב םָ֔תֵאְב ּו֣נֲחַּֽיַו תֹּ֑כֻּסִמ ּו֖עְסִּיַו :םֶֽכְּתִא
 תֶכֶ֖לָל םֶ֑הָל ריִ֣אָהְל ׁשֵ֖א דּוּ֥מַעְּב הָלְיַ֛לְו ךְךֶרֶּ֔דַה םָ֣תֹחְנַל ֙ןָנָע דּוּ֤מַעְּב םָ֜מֹוי



ֹל :הָלְיָֽלָו םָ֥מֹוי  :םָֽעָה יֵ֖נְפִל הָלְיָ֑ל ׁשֵ֖אָה דּוּ֥מַעְו םָ֔מֹוי ֙ןָנָעֶֽה דּוּ֤מַע ׁשיִ֞מָי־אֽ
 יִּ֣פ ֙יֵנְפִל ּ֙ונֲחַֽיְו ּובֻׁ֗שָיְו֒ לֵאָרְׂשִי יֵ֣נְּב־לֶא ֘רֵּבַּד :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָֹ֖והְי רֵּ֥בַדְיַו
 רַ֤מָאְו :םָּֽיַה־לַע ּו֖נֲחַֽת ֹו֥חְכִנ ןֹ֔פְצ לַעַּ֣ב ֙יֵנְפִל םָּ֑יַה ןיֵ֣בּו לֹּ֖דְגִמ ןיֵּ֥ב תֹ֔ריִחַֽה
־תֶא יִּ֣תְקַּזִחְו :רָּֽבְדִּמַה םֶ֖היֵלֲע ר ַ֥גָס ץֶרָ֑אָּב םֵ֖ה םיִ֥כֻבְנ לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְבִל ֙הֹעְרַּפ
־יִּֽכ םִיַ֖רְצִמ ּו֥עְד ָֽיְו ֹו֔ליֵח־לָכְבּו ֙הֹעְרַפְּב הָ֤דְבָּֽכִאְו ֒םֶהיֵרֲחַֽא ףַ֣דָרְו ֘הֹעְרַּפ־בֵל
 הֹ֤עְרַּפ בַ֨בְל ךְךpֵפָהpֵּֽיַו םָ֑עָה חַ֖רָב יִּ֥כ םִיַ֔רְצִמ ךְךֶלֶ֣מְל ֙דַּגֻּיַו :ןֵֽכ־ּוׂשֲעַּֽיַו ֑הָֹוהְי יִ֣נֲא
ֹּיַו םָ֔עָה־לֶא ֙ויָדָבֲעַֽו ֹּז־הַמ ּ֙ורְמאֽ  לֵ֖אָרְׂשִי־תֶא ּונְחַּ֥לִׁש־יִּֽכ ּוניִׂ֔שָע תא֣
 ֙בֶכֶ֨ר תֹו֥אֵמ־ׁשֵׁש חַּ֗קִּיַו :ֹוּֽמִע חַ֥קָל ֹוּ֖מַע־תֶאְו ֹוּ֑בְכִר־תֶא רֹ֖סְאֶּיַו :ּונֵֽדְבָעֵֽמ
 ךְךֶלֶ֣מ ֙הֹעְרַּפ בֵ֤ל־תֶא הָ֗וֹהְי קֵּ֣זַחְיַו :ֹוּֽלֻּכ־לַע םִׁ֖שִלָֽׁשְו םִיָ֑רְצִמ בֶכֶ֣ר לֹ֖כְו רּו֔חָּב
 ּו֨פְּדְרִּיַו :הָֽמָר דָ֥יְּב םיִ֖אְצֹֽי לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְבּו לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב יֵ֖רֲחַֽא ףֹּ֕דְרִּיַו םִיַ֔רְצִמ
 ויָׁ֖שָרָֽפּו הֹ֔עְרַּפ בֶכֶ֣ר ֙סּוס־לָּכ םָּ֔יַה־לַע םיִ֣נֹח ֙םָתֹוא ּוגיִּׂ֤שַּיַו םֶ֗היֵרֲחַֽא םִיַ֜רְצִמ
 קִה הֹ֖עְרַפּו :ןֹֽפְצ לַעַּ֥ב יֵ֖נְפִל תֹ֔ריִחַֽה ֙יִּפ־לַע ֹו֑ליֵחְו  לֵ֨אָרְׂשִי־יֵֽנְב ּ֩ואְׂשִּיַו ביִ֑רְ
־יֵֽנְב ּו֥קֲעְצִּיַו דֹ֔אְמ ּ֙ואְריִּֽיַו םֶ֗היֵרֲחַֽא ַעֵ֣סֹנ ׀ םִיַ֣רְצִמ הֵּ֥נִהְו םֶ֜היֵניֵֽע־תֶא
ֹּיַו :הָֹֽוהְי־לֶא לֵ֖אָרְׂשִי  םִיַ֔רְצִמְּב ֙םיִרָבְק־ןיֵא יִ֤לְּבִמֲה ֒הֶׁשֹמ־לֶא ּ֘ורְמאֽ
 הֶ֣ז־ֹאלֲה :םִיָֽרְצִּמִמ ּונָ֖איִצֹוֽהְל ּונָּ֔ל ָתיִׂ֣שָע ֙תֹאּז־הַמ רָּ֑בְדִּמַּב תּו֣מָל ּונָּ֖תְחַקְל
 םִיָ֑רְצִמ־תֶא הָ֣דְבַעַֽנְו ּוּנֶּ֖מִמ לַ֥דֲח רֹ֔מאֵל ֙םִיַ֨רְצִמְב ךָךיֶ֤לֵא ּונְרַּ֨בִּד ֩רֶׁשֲא רָ֗בָּדַה
ֹּיַו :רָּֽבְדִּמַּב ּונֵ֖תֻּמִמ םִיַ֔רְצִמ־תֶא דֹ֣בֲע ּ֙ונָ֨ל בֹו֥ט יִּ֣כ ־לַא ֘םָעָה־לֶא הֶׁ֣שֹמ רֶמא֨
 רֶׁ֨שֲא יִּ֗כ םֹוּ֑יַה םֶ֖כָל הֶׂ֥שֲעַֽי־רֶׁשֲא הָ֔וֹהְי תַ֣עּוׁשְי־תֶא ּ֙ואְרּו ּו֗בְּצַיְתִֽה ּ֒ואzָריִּת
ֹל םֹוּ֔יַה ֙םִיַ֨רְצִמ־תֶא םֶ֤תיִאְר  םֵ֣חָּלִי הָֹ֖והְי :םָֽלֹוע־דַע דֹו֖ע םָ֥תֹאְרִל ּופִ֛סֹת א֥
ֹּיַו :ןּוֽׁשִרֲחַּֽת םֶּ֖תַאְו םֶ֑כָל ־לֶא רֵּ֥בַּד יָ֑לֵא קַ֖עְצִּת־הַמ הֶׁ֔שֹמ־לֶא ֙הָֹוהְי רֶמא֤
 ּוהֵ֑עָקְבּו םָּ֖יַה־לַע ֛ךָךְד ָֽי־תֶא הֵ֧טְנּו ֗ךָךְּטַמ־תֶֽא םֵ֣רָה הָּ֞תַאְו :ּועָּֽסִיְו לֵ֖אָרְׂשִי־יֵֽנְּב
 םִיַ֔רְצִמ בֵ֣ל־תֶא ֙קֵּזַחְמ יִ֤נְנִה יִ֗נֲאַֽו :הָֽׁשָּבַּיַּב םָּ֖יַה ךְךֹו֥תְּב לֵ֛אָרְׂשִי־יֵֽנְב ּואֹ֧בָיְו
 ּו֥עְד ָֽיְו :ויָֽׁשָרָֽפְבּו ֹוּ֖בְכִרְּב ֹו֔ליֵח־לָכְבּו ֙הֹעְרַפְּב הָ֤דְבָּֽכִאְו םֶ֑היֵרֲחַֽא ּואֹ֖בָיְו
 ךְךַ֣אְלַמ עַּ֞סִּיַו :ויָֽׁשָרָֽפְבּו ֹוּ֖בְכִרְּב הֹ֔עְרַפְּב יִ֣דְבָּֽכִהְּב ֑הָֹוהְי יִ֣נֲא־יִּֽכ םִיַ֖רְצִמ
 ֙ןָנָעֶֽה דּוּ֤מַע עַּ֞סִּיַו םֶ֑היֵרֲחַֽאֵמ ךְךֶלֵּ֖יַו לֵ֔אָרְׂשִי הֵ֣נֲחַֽמ ֙יֵנְפִל ֙ךְךֵלֹהַֽה םיִ֗הֹלֱאָֽה
ֹבָּיַו :םֶֽהיֵרֲחַֽאֵמ דֹ֖מֲעַּֽי ַֽו םֶ֔היֵנְּפִמ  לֵ֔אָרְׂשִי הֵ֣נֲחַֽמ ֙ןיֵבּו םִיַ֗רְצִמ הֵ֣נֲחַֽמ ׀ ןיֵּ֣ב א֞



ֹלְו הָלְיָּ֑לַה־תֶא רֶאָּ֖יַו ךְךֶׁש֔חַהְו ֙ןָנָעֶֽה יִ֤הְיַו  ק־אֽ  טֵּ֨יַו :הָלְיָּֽלַה־לָּכ הֶ֖ז־לֶא הֶ֛ז בַ֥רָ
־לָּכ ֙הָּזַע םיִ֤דָק ַחּו֨רְּב םpָּיַ֠ה־תֶא ׀ הָֹ֣והְי ךְךֶלֹוּ֣יַו ֒םָּיַה־לַע ֹ֘ודָי־תֶא הֶׁ֣שֹמ
 ךְךֹו֥תְּב לֵ֛אָרְׂשִי־יֵֽנְב ּואֹ֧בָּיַו :םִיָּֽמַה ּו֖עְקָּֽבִּיַו הָ֑בָרָֽחֶל םָּ֖יַה־תֶא םֶׂשָּ֥יַו הָלְיַּ֔לַה
 ּואֹ֣בָּיַו ֙םִיַ֨רְצִמ ּו֤פְּדְרִּיַו :םָֽלֹאמְּׂשִמּו םָ֖ניִמיִֽמ הָ֔מֹוח ֙םֶהָל םִיַּ֤מַהְו הָׁ֑שָּבַּיַּב םָּ֖יַה
 תֶרֹ֣מְׁשַאְּב ֙יִהְי ַֽו :םָּֽיַה ךְךֹוּ֖ת־לֶא ויָׁ֑שָרָֽפּו ֹוּ֖בְכִר הֹ֔עְרַּפ סּו֣ס לֹּ֚כ םֶ֔היֵרֲחַֽא
 הֵ֥נֲחַֽמ תֵ֖א םָהָּ֕יַו ן ָ֑נָעְו ׁשֵ֖א דּוּ֥מַעְּב םִיַ֔רְצִמ הֵ֣נֲחַֽמ־לֶא ֙הָֹוהְי ףֵ֤קְׁשַּיַו רֶקֹּ֔בַה
ֹּיַו תֻ֑דֵבְכִּב ּוהֵ֖גֲהַֽנְי ַֽו ויָ֔תֹבְּכְרַמ ןַ֣פֹא תֵ֚א רַסָּ֗יַו :םִיָֽרְצִמ  ֙הָסּו֨נָא םִיַ֗רְצִמ רֶמא֣
ֹּיַו :םִיָֽרְצִמְּב םֶ֖הָל םָ֥חְלִנ הָ֔וֹהְי יִּ֣כ לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּפִמ  הֵ֥טְנ הֶׁ֔שֹמ־לֶא ֙הָֹוהְי רֶמא֤
 ֩טֵּיַו :ויָֽׁשָרָּֽפ־לַעְו ֹוּ֖בְכִר־לַע םִיַ֔רְצִמ־לַע ֙םִיַּ֨מַה ּובֻׁ֤שָיְו םָּ֑יַה־לַע ֖ךָךְד ָֽי־תֶא
 םיִ֣סָנ םִיַ֖רְצִמּו ֹו֔נָתיֵ֣אְל ֙רֶקֹּ֨ב תֹו֥נְפִל םָּ֜יַה בָׁשָּ֨יַו םָּ֗יַה־לַע ֹו֜דָי־תֶא הֶׁ֨שֹמ
־תֶא ּוּ֤סַכְיַו םִיַּ֗מַה ּובֻׁ֣שָּיַו :םָּֽיַה ךְךֹו֥תְּב םִיַ֖רְצִמ־תֶא ֛הָֹוהְי רֵ֧עַנְיַו ֹו֑תאָרְקִל
ֹל םָּ֑יַּב םֶ֖היֵרֲחַֽא םיִ֥אָּבַה הֹ֔עְרַּפ ליֵ֣ח֙ לֹכְל םיִׁ֔שָרָּ֣פַה־תֶאְו ֙בֶכֶ֨רָה  רַ֥אְׁשִנ־אֽ
 הָ֔מֹח ֙םֶהָל םִיַּ֤מַהְו םָּ֑יַה ךְךֹו֣תְּב הָׁ֖שָּבַּיַב ּו֥כְלָֽה לֵ֛אָרְׂשִי יֵ֧נְבּו :דָֽחֶא־דַע םֶ֖הָּב
 םִיָ֑רְצִמ דַּ֣יִמ לֵ֖אָרְׂשִי־תֶא אּו֛הַה םֹוּ֥יַּב הָ֜וֹהְי עַׁשֹוּ֨יַו :םָֽלֹאמְּׂשִמּו םָ֖ניִמיִֽמ
 דָּ֣יַה־תֶא לֵ֜אָרְׂשִי אְרַּ֨יַו :םָּֽיַה תַ֥פְׂש־לַע תֵ֖מ םִיַ֔רְצִמ־תֶא֙ לֵאָרְׂשִי אְר ַּ֤יַו
 הָ֔וֹהיַּֽב ּ֙וניִ֨מֲאַּֽי ַֽו ֑הָֹוהְי־תֶא םָ֖עָה ּו֥אְריִּֽיַו םִיַ֔רְצִמְּב ֙הָֹוהְי הָׂ֤שָע רֶׁ֨שֲא הָ֗לֹדְּגַה
 הָ֔וֹהיַֽל ֙תֹאּזַה הָ֤ריִּׁשַה־תֶא לֵ֜אָרְׂשִי יֵ֨נְבּו ֩הֶׁשֹמ־ריִׁשָֽי זָ֣א :ֹוּֽדְבַע הֶׁ֖שֹמְבּו
ֹּיַו  יִּ֤זָע :םָּֽיַב הָ֥מָר ֹו֖בְכֹֽרְו סּו֥ס הָ֔אָּג הֹ֣אָג־יִּֽכ ֙הָֹוהיַּֽל הָריִׁ֤שָא רֹ֑מאֵל ּו֖רְמאֽ
 הָֹ֖והְי :ּוהְנֶֽמְמֹֽרֲאַֽו יִ֖בָא יֵ֥הֹלֱא ּוהֵ֔וְנַאְו ֙יִלֵא הֶ֤ז הָ֑עּוׁשיִֽל יִ֖ל־יִהְי ַֽו ּהָ֔י ֙תָרְמִזְו
 ויָׁ֖שִלָֽׁש רַ֥חְבִמּו םָּ֑יַב הָ֣רָי ֹו֖ליֵחְו הֹ֛עְרַּפ תֹ֥בְּכְרַמ :ֹוֽמְׁש הָֹ֖והְי הָ֑מָחְלִמ ׁשיִ֣א
 הָ֔וֹהְי ֣ךָךְניִֽמְי :ןֶבָֽא־ֹומְּכ תֹ֖לֹוצְמִב ּו֥דְר ָֽי ּומֻ֑יְסַכְי תֹ֖מֹהְּת :ףּוֽס־םַיְב ּו֥עְּבֻט
 ֙חַּלַׁשְּת ךָךיֶ֑מָק סֹ֣רֲהַּֽת ֖ךָךְנֹוֽאְּג בֹ֥רְבּו :בֵֽיֹוא ץַ֥עְרִּת הָֹ֖והְי ֥ךָךְניִֽמְי ַחֹּ֑כַּב יִ֖רָּדְאֶנ
ֹי ֔ךָךְנֹ֣רֲח  ּו֥אְפָֽק םיִ֑לְזֹֽנ דֵ֖נ־ֹומְכ ּו֥בְּצִנ םִיַ֔מ ּומְרֶעֶ֣נ ֙ךָךיֶּ֨פַא ַחּו֤רְבּו :ׁשַּֽקַּכ ֹומֵ֖לְכאֽ
 יִׁ֔שְפַנ ֹומֵ֣אָלְמִּת לָ֑לָׁש קֵּ֣לַחֲא גיִּׂ֖שַא ףֹּ֥דְרֶא בֵ֛יֹוא רַ֥מָא :םָֽי־בֶלְּב תֹ֖מֹהְת
 םִיַ֖מְּב תֶרֶ֔פֹועַּֽכ ּ֙ולֲלָֽצ םָ֑י ֹומָּ֣סִּכ ֖ךָךֲחּוֽרְב ָּתְפַׁ֥שָנ :יִֽדָי ֹומֵׁ֖שיִרֹוּֽת יִּ֔בְרַח קיִ֣רָא
 תֹּ֖לִהְת אָ֥רֹונ ׁשֶדֹּ֑קַּב רָּ֣דְאֶנ הָכֹ֖מָּכ יִ֥מ הָ֔וֹהְי ֙םִלֵאָּֽב הָכֹ֤מָכ־יִֽמ :םיִֽריִּדַא



 ָּתְלַ֥הֵנ ָּתְלָ֑אָּג ּו֣ז־םַע ֖ךָךְּדְסַחְב ָתיִ֥חָנ :ץֶרָֽא ֹומֵ֖עָלְבִּת ֔ךָךְניִ֣מְי ָ֙תיִ֨טָנ :אֶלֶֽפ הֵׂשֹ֥ע
 זָ֤א :תֶׁשָֽלְּפ יֵ֖בְׁשֹֽי זַ֔חָא ליִ֣ח ןּו֑זָּגְרִי םיִּ֖מַע ּו֥עְמָֽׁש :ךָךֶֽׁשְדָק הֵ֥וְנ־לֶא ֖ךָךְּזָעְב
ֹי בָ֔אֹומ יֵ֣ליֵא םֹו֔דֱא יֵ֣פּוּלַא ּ֙ולֲהְבִנ  לֹּ֨פִּת :ןַעָֽנְכ יֵ֥בְׁשֹֽי לֹּ֖כ ּוגֹ֕מָנ דַעָ֑ר ֹומֵ֖זֲחאֽ
־דַֽע הָ֔וֹהְי ֙ךָךְּמַע רֹ֤בֲעַֽי־דַע ןֶבָ֑אָּכ ּו֣מְּדִי ֖ךָךֲעֹוֽרְז לֹ֥דְגִּב דַחַ֔פָו ֙הָתָ֨מיֵא םֶ֤היֵלֲע
 ק ּו֥ז־םַע רֹ֖בֲעַֽי  ָּתְלַ֖עָּפ ֛ךָךְּתְבִׁשְל ןֹו֧כָמ ֔ךָךְתָֽלֲחַֽנ רַ֣הְּב ֹ֙ומֵ֨עָּטִתְו ֹומֵ֗אִבְּת :ָתיִֽנָ
 הֹ֜עְרַּפ סּו֨ס ֩אָב יִּ֣כ :דֶֽעָו םָ֥לֹעְל ךְךֹ֖לְמִי ׀ הָֹ֥והְי :ךָךיֶֽדָי ּו֥נֲנֹוּֽכ יָ֖נֹדֲא ׁשָ֕דְּקִמ ֑הָֹוהְי
 ּו֥כְלָֽה לֵ֛אָרְׂשִי יֵ֧נְבּו םָּ֑יַה יֵ֣מ־תֶא םֶ֖הֵלֲע ֛הָֹוהְי בֶׁשָּ֧יַו םָּ֔יַּב ֙ויָׁשָרָֽפְבּו ֹוּ֤בְכִרְּב
 ּהָ֑דָיְּב ףֹּ֖תַה־תֶא ןֹ֛רֲהַֽא תֹו֧חֲא הָ֜איִבְּנַה םָ֨יְרִמ ֩חַּקִּתַו :םָּֽיַה ךְךֹו֥תְּב הָׁ֖שָּבַּיַב
 ּוריִׁ֤ש םָ֑יְרִמ םֶ֖הָל ןַעַּ֥תַו :תֹֽלֹחְמִבּו םיִּ֖פֻתְּב ָהיֶ֔רֲחַֽא ֙םיִׁשָּנַה־לָכ ָ◌	ןאֶ֤צֵּתַו
־םַּיִמ֙ לֵאָרְׂשִי־תֶא הֶׁ֤שֹמ עַּ֨סַּיַו :םָּֽיַב הָ֥מָר ֹו֖בְכֹֽרְו סּו֥ס הָ֔אָּג הֹ֣אָג־יִּֽכ ֙הָֹוהיַֽל
 :םִיָֽמ ּואְצָ֥מ־ֹאלְו רָּ֖בְדִּמַּב םיִ֛מָי־תֶׁשֹֽלְׁש ּו֧כְלֵּֽיַו רּוׁ֑ש־רַּבְדִמ־לֶא ּו֖אְצֵּֽיַו ףּו֔ס
ֹלְו הָתָ֔רָמ ּואֹ֣בָּיַו ־אָרָֽק ןֵּ֥כ־לַע םֵ֑ה םיִ֖רָמ יִּ֥כ הָ֔רָּמִמ ֙םִיַ֨מ תֹּ֥תְׁשִל ּו֗לְכָֽי א֣

 הָ֗וֹהְי־לֶא קַ֣עְצִּיַו :הֶּֽתְׁשִּנ־הַמ רֹ֖מאֵּל הֶׁ֥שֹמ־לַע םָ֛עָה ּונֹּ֧לִּיַו :הָֽרָמ ּהָ֖מְׁש
 טָּ֖פְׁשִמּו קֹ֥ח ֹו֛ל םָׂ֥ש םָׁ֣ש םִיָּ֑מַה ּו֖קְּתְמִּי ַֽו םִיַּ֔מַה־לֶא ֙ךְךֵלְׁשַּיַו ץֵ֔ע ֙הָֹוהְי ּוהֵ֤רֹוּיַו
ֹּיַו :ּוהָּֽסִנ םָׁ֥שְו r֙ויָניֵעְּב רָׁ֤שָּיַהְו ךָךיֶ֗הֹלֱא הָֹ֣והְי ׀ לֹו֣קְל עַ֜מְׁשִּת ַעֹו֨מָׁש־םִא ֩רֶמא 
 יִּתְמַׂ֤ש־רֶׁשֲא הָ֞לֲחַּֽמַֽה־לָּכ ויָּ֑קֻח־לָּכ ָּ֖תְרַמָֽׁשְו ויָ֔תֹוְצִמְל ָּ֙תְנַזֲאַֽהְו הֶׂ֔שֲעַּֽת
ֹל ֙םִיַ֨רְצִמְב  םיֵּ֥תְׁש םָׁ֗שְו הָמִ֔ליֵא ּואֹ֣בָּיַו :ךָךֶֽאְפֹֽר הָֹ֖והְי יִ֥נֲא יִּ֛כ ךָךיֶ֔לָע םיִׂ֣שָא־אֽ
 םִ֔ליֵאֵֽמ ּ֙ועְסִּיַו :םִיָּֽמַה־לַע םָׁ֖ש־ּונֲחַּֽיַו םיִ֑רָמְּת םיִ֣עְבִׁשְו םִיַ֖מ תֹ֥ניֵע הֵ֛רְׂשֶע
 יָ֑ניִס ןיֵ֣בּו םִ֖ליֵא־ןיֵּב רֶׁ֥שֲא ןיִ֔ס־רַּבְדִמ־לֶא֙ לֵאָרְׂשִי־יֵֽנְּב תַ֤דֲע־לָּכ ּואֹ֜בָּיַו
 ]ּונֹוּ֜לִּיַו[ ּוניֹּ֜לִּיַו :םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥אֵמ םָ֖תאֵצְל יִ֔נֵּׁשַה ׁשֶדֹ֣חַל ֙םֹוי רָׂ֥שָע הָּׁ֨שִמֲחַּֽב
ֹּיַו :רָּֽבְדִּמַּב ןֹ֖רֲהַֽא־לַֽעְו הֶׁ֥שֹמ־לַע לֵ֛אָרְׂשִי־יֵֽנְּב תַ֧דֲע־לָּכ  יֵ֣נְּב םֶ֜הֵלֲא ּו֨רְמאֽ
 רָׂ֔שָּבַה ריִ֣ס־לַע ּ֙ונֵּ֨תְבִׁשְּב םִיַ֔רְצִמ ץֶרֶ֣אְּב ֙הָֹוהְי־דַיְב ּונֵ֤תּומ ןֵּ֨תִי־יִֽמ לֵ֗אָרְׂשִי
־תֶא תיִ֛מָהְל הֶּ֔זַה רָּ֣בְדִּמַה־לֶא ּ֙ונָ֨תֹא םֶ֤תאֵצֹוֽה־יִּכ עַבֹׂ֑שָל םֶחֶ֖ל ּונֵ֥לְכָאְּב
ֹּיַו :בָֽעָרָּֽב הֶּ֖זַה לָ֥הָּקַה־לָּכ ־ןִמ םֶחֶ֖ל םֶ֛כָל ריִ֥טְמַמ יִ֨נְנִה הֶׁ֔שֹמ־לֶא ֙הָֹוהְי רֶמא֤
 יִ֖תָרֹוֽתְּב ךְךֵ֥לֵיֲה ּוּנֶּ֛סַנֲא ןַעַ֧מְל ֹו֔מֹויְּב םֹו֣י־רַבְּד ּ֙וטְקָֽלְו םָ֤עָה אָ֨צָיְו םִיָ֑מָּׁשַה
ֹל־םִא  לַ֥ע הֶ֔נְׁשִמ הָ֣יָהְו ּואיִ֑בָי־רֶׁשֲא תֵ֣א ּוניִ֖כֵהְו יִּׁ֔שִּׁשַה םֹוּ֣יַּב ֙הָיָהְו :אֽ



ֹּיַו :םֹוֽי ׀ םֹו֥י ּו֖טְקְלִי־רֶׁשֲא  בֶרֶ֕ע לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֖נְּב־לָּכ־לֶֽא ןֹ֔רֲהַֽאְו ֙הֶׁשֹמ רֶמא֤
 דֹו֣בְּכ־תֶא ֙םֶתיִאְרּו רֶקֹ֗בּו :םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥אֵמ םֶ֖כְתֶא איִ֥צֹוה ֛הָֹוהְי יִּ֧כ םֶּ֕תְעַדיִֽו
 :ּוניֵֽלָע ]ּוניִּ֖לַת[ ּונוִּ֖לַת יִּ֥כ הָ֔מ ּונְחַ֣נְו ֑הָֹוהְי־לַע םֶ֖כיֵתֹּֽנֻלְּת־תֶא ֹו֥עְמָׁשְּב הָ֔וֹהְי
ֹּיַו  ַעֹּ֔בְׂשִל ֙רֶקֹּ֨בַּב םֶחֶ֤לְו לֹ֗כֱאֶֽל רָׂ֣שָּב בֶרֶ֜עָּב םֶ֨כָל ֩הָֹוהְי תֵ֣תְּב הֶׁ֗שֹמ רֶמא֣
ֹל הָ֔מ ּונְחַ֣נְו ויָ֑לָע םִ֖ניִּלַמ םֶּ֥תַא־רֶׁשֲא םֶ֔כיֵתֹּ֣נֻלְּת־תֶא ֙הָֹוהְי ַעֹ֤מְׁשִּב  ּוניֵ֥לָע־אֽ
ֹּיַו :הָֹֽוהְי־לַע יִּ֥כ םֶ֖כיֵתֹּֽנֻלְת  יֵ֣נְּב ֙תַדֲע־לָּכ־לֶֽא רֹ֗מֱא ןֹ֔רֲהַֽא־לֶֽא ֙הֶׁשֹמ רֶמא֤
־לֶא ֙ןֹרֲהַֽא רֵּ֤בַדְּכ יִ֗הְיַו :םֶֽכיֵתֹּֽנֻלְּת תֵ֖א עַ֔מָׁש יִּ֣כ ֑הָֹוהְי יֵ֣נְפִל ּו֖בְרִק לֵ֔אָרְׂשִי
 :ן ָֽנָעֶּֽב הָ֖אְרִנ הָ֔וֹהְי דֹו֣בְּכ ֙הֵּנִהְו רָּ֑בְדִּמַה־לֶא ּו֖נְפִּיַו לֵ֔אָרְׂשִי־יֵֽנְּב תַ֣דֲע־לָּכ
 רֵּ֨בַּד֒ לֵאָרְׂשִי יֵ֣נְּב ֘תֹּנּולְּת־תֶא יִּתְעַ֗מָׁש :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָֹ֖והְי רֵּ֥בַדְיַו
ֹּת ֙םִיַּ֨בְרַעָֽה ןיֵּ֤ב רֹ֗מאֵל םֶ֜הֵלֲא  יִּ֛כ םֶּ֕תְעַדיִֽו םֶחָ֑ל־ּועְּבְׂשִּת רֶקֹּ֖בַבּו רָׂ֔שָב ּו֣לְכאֽ
 רֶקֹּ֗בַבּו הֶ֑נֲחַּֽמַֽה־תֶא סַ֖כְּתַו וָ֔לְּׂשַה לַעַּ֣תַו בֶרֶ֔עָב יִ֣הְיַו :םֶֽכיֵהֹֽלֱא הָֹ֖והְי יִ֥נֲא
 יֵ֤נְּפ־לַע הֵּ֞נִהְו לָּ֑טַה תַ֣בְכִׁש לַעַּ֖תַו :הֶֽנֲחַּֽמַֽל ביִ֖בָס לָּ֔טַה תַ֣בְכִׁש ֙הָתְיָֽה
ֹּיַו לֵ֗אָרְׂשִי־יֵֽנְב ּו֣אְרִּיַו :ץֶרָֽאָה־לַע רֹ֖פְּכַּכ קַּ֥ד סָּ֔פְסֻחְמ קַּ֣ד ֙רָּבְדִּמַה  ׁשיִ֤א ּו֜רְמא֨
ֹל יִּ֛כ אּו֔ה ןָ֣מ ֙ויִחָא־לֶא ֹּיַו אּו֑ה־הַמ ּו֖עְד ָֽי א֥  םֶחֶּ֔לַה אּו֣ה םֶ֔הֵלֲא ֙הֶׁשֹמ רֶמא֤
 ׁשיִ֖א ּוּנֶּ֔מִמ ּו֣טְקִל הָ֔וֹהְי הָּ֣וִצ רֶׁ֣שֲא ֙רָבָּדַה הֶ֤ז :הָֽלְכָאְל םֶ֖כָל ֛הָֹוהְי ןַ֧תָנ רֶׁ֨שֲא
 :ּוחָּֽקִּת ֹו֖לֳהָֽאְּב רֶׁ֥שֲאַֽל ׁשיִ֛א םֶ֔כיֵתֹׁ֣שְפַנ ֙רַּפְסִמ תֶ֗לֹּג ְלֻּגַל רֶמֹ֣ע ֹו֑לְכָא יִ֣פְל
ֹלְו רֶמֹ֔עָב ּוּדֹ֣מָּיַו :טיִֽעְמַּמַהְו הֶּ֖בְרַּמַה ּו֔טְקְלִּי ַֽו לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ןֵ֖כ־ּוׂשֲעַּֽיַו  ֙ףיִּדְעֶה א֤
ֹל טיִ֖עְמַּמַהְו הֶּ֔בְרַּמַה ֹּיַו :ּוטָֽקָל ֹו֖לְכָא־יִֽפְל ׁשיִ֥א ריִ֑סְחֶה א֣  םֶ֑הֵלֲא הֶׁ֖שֹמ רֶמא֥
 ּ֙וּנֶּ֨מִמ םיִׁ֤שָנֲא ּורִ֨תֹוּיַו הֶׁ֗שֹמ־לֶא ּו֣עְמָֽׁש־ֹאלְו :רֶקֹּֽב־דַע ּוּנֶּ֖מִמ רֵ֥תֹוי־לַא ׁשיִ֕א
 רֶקֹּ֣בַּב ֹ֙ותֹא ּו֤טְקְלִּיַו :הֶֽׁשֹמ םֶ֖הֵלֲע ףֹ֥צְקִּיַו ׁשַ֑אְבִּיַו םיִ֖עָלֹוּֽת םֻר ָּ֥יַו רֶקֹּ֔ב־דַע
 ֙םֶחֶ֨ל ּו֥טְקָֽל יִּׁ֗שִּׁשַה םֹוּ֣יַּב ׀ יִ֣הְיַו :סָֽמָנְו ׁשֶמֶּׁ֖שַה םַ֥חְו ֹו֑לְכָא יִ֣פְּכ ׁשיִ֖א רֶקֹּ֔בַּב
ֹּיַו :הֶֽׁשֹמְל ּודיִּ֖גַּיַו הָ֔דֵעָֽה יֵ֣איִׂשְנ־לָּכ ּ֙ואֹ֨בָּיַו דָ֑חֶאָֽל רֶמֹ֖עָה יֵ֥נְׁש הֶ֔נְׁשִמ  רֶמא֣
־רֶׁשֲא תֵ֣א רָ֑חָמ הָֹ֖והיַֽל ׁשֶדֹ֛ק־תַּבַׁש ןֹו֧תָּבַׁש הָ֔וֹהְי רֶּ֣בִּד רֶׁ֣שֲא אּו֚ה םֶ֗הֵלֲא
 םֶ֛כָל ּוחיִּ֧נַה ףֵ֔דֹעָ֣ה־לָּכ ֙תֵאְו ּולֵּׁ֔שַּב ּ֙ולְּׁשַבְּת־רֶֽׁשֲא תֵ֤אְו ּו֗פֵא ּו֞פֹאּת
ֹלְו הֶׁ֑שֹמ הָּ֣וִצ רֶׁ֖שֲאַּֽכ רֶקֹּ֔בַה־דַע ֹ֙ותֹא ּוחיִּ֤נַּיַו :רֶקֹּֽבַה־דַע תֶרֶ֖מְׁשִמְל  א֣
ֹּיַו :ֹוּֽב הָתְיָֽה־ֹאל הָּ֖מִרְו ׁשיִ֔אְבִה  םֹוּ֖יַה תָּ֥בַׁש־יִּֽכ םֹוּ֔יַה ּוהֻ֣לְכִא ֙הֶׁשֹמ רֶמא֤



ֹל םֹוּ֕יַה ֑הָֹוהיַֽל  יִ֛עיִבְּׁשַה םֹוּ֧יַבּו ּוהֻ֑טְקְלִּת םיִ֖מָי תֶׁשֵׁ֥ש :הֶֽדָּׂשַּב ּוהֻ֖אָצְמִת א֥
ֹל תָּ֖בַׁש ֹלְו טֹ֑קְלִל םָ֖עָה־ןִמ ּו֥אְצָֽי יִ֔עיִבְּׁשַה םֹוּ֣יַּב ֙יִהְי ַֽו :ֹוּֽב־הֶיְהִֽי א֥  :ּואָֽצָמ א֖
ֹּיַו ־יִּֽכ ּו֗אְר :יָֽתֹרֹוֽתְו יַ֖תֹוְצִמ רֹ֥מְׁשִל םֶּ֔תְנַאֵֽמ ֙הָנָ֨א־דַע הֶׁ֑שֹמ־לֶא הָֹ֖והְי רֶמא֥
 ּו֣בְׁש םִיָ֑מֹוי םֶחֶ֣ל יִּׁ֖שִּׁשַה םֹוּ֥יַּב םֶ֛כָל ןֵ֥תֹנ אּו֣ה ןֵּ֠כ־לַע ֒תָּבַּׁשַה םֶ֣כָל ןַ֣תָנ ֘הָֹוהְי
 םֹוּ֥יַּב םָ֖עָה ּו֥תְּבְׁשִיַו :יִֽעיִבְּׁשַה םֹוּ֥יַּב ֹו֖מֹקְּמִמ ׁשיִ֛א אֵצֵ֥י־לַא ויָּ֗תְחַּת ׁשיִ֣א ׀
 ֹו֖מְעַטְו ןָ֔בָל ֙דַּג עַר ֶ֤זְּכ אּו֗הְו ןָ֑מ ֹו֖מְׁש־תֶא לֵ֛אָרְׂשִי־תיֵב ּו֧אְרְקִּיַו :יִֽעִבְּׁשַה
ֹּיַו :ׁשָֽבְדִּב תִ֥חיִּפַצְּכ ֹלְמ הָ֔וֹהְי הָּ֣וִצ רֶׁ֣שֲא ֙רָבָּדַה הֶ֤ז הֶׁ֗שֹמ רֶמא֣  ּוּנֶּ֔מִמ ֙רֶמֹ֨עָה א֤
 ֙םֶכְתֶא יִּתְלַ֤כֱאֶֽה רֶׁ֨שֲא םֶחֶּ֗לַה־תֶא ּו֣אְרִי ׀ ןַעַ֣מְל םֶ֑כיֵתֹֽרֹדְל תֶרֶ֖מְׁשִמְל
ֹּיַו :םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥אֵמ םֶ֖כְתֶא יִ֥איִצֹוֽהְּב רָּ֔בְדִּמַּב  חַ֚ק ןֹ֗רֲהַֽא־לֶֽא הֶׁ֜שֹמ רֶמא֨
ֹלְמ הָּמָׁ֥ש־ןֶתְו תַ֔חַא תֶנֶ֣צְנִצ  תֶרֶ֖מְׁשִמְל הָ֔וֹהְי יֵ֣נְפִל ֹ֙ותֹא חַּ֤נַהְו ןָ֑מ רֶמֹ֖עָה־אֽ
 תֻ֖דֵעָֽה יֵ֥נְפִל ןֹ֛רֲהַֽא ּוהֵ֧חיִּנַּיַו הֶׁ֑שֹמ־לֶא הָֹ֖והְי הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ :םֶֽכיֵתֹֽרֹדְל
 ץֶרֶ֣א־לֶא םָ֖אֹּב־דַע הָ֔נָׁש םיִ֣עָּבְרַא ֙ןָּמַה־תֶא ּו֤לְכָֽא לֵ֗אָרְׂשִי יֵ֣נְבּו :תֶרָֽמְׁשִמְל
 תיִ֥רִׂשֲע רֶמֹ֕עָהְו :ןַעָֽנְּכ ץֶרֶ֥א הֵ֖צְק־לֶא םָ֕אֹּב־דַע ּו֔לְכָֽא ֙ןָּמַה־תֶא תֶבָׁ֑שֹונ
 יִּ֣פ־לַע םֶ֖היֵעְסַמְל ןיִ֛ס־רַּבְדִּמִמ לֵ֧אָרְׂשִי־יֵֽנְּב תַ֨דֲע־לָּכ ּוpעְסִּיַ֠ו :אּוֽה הָ֖פיֵאָֽה
ֹּיַו הֶׁ֔שֹמ־םִע ֙םָעָה בֶר ָּ֤יַו :םָֽעָה תֹּ֥תְׁשִל םִיַ֖מ ןיֵ֥אְו םיִ֔דיִפְרִּב ּ֙ונֲחַּֽי ַֽו ֑הָֹוהְי  ּו֔רְמא֣
ֹּיַו הֶּ֑תְׁשִנְו םִיַ֖מ ּונָ֥ל־ּונְּת  ןּוּ֖סַנְּת־הַמ יִ֔דָּמִע ֙ןּוביִרְּת־הַמ הֶׁ֔שֹמ ֙םֶהָל רֶמא֤
ֹּיַו הֶׁ֑שֹמ־לַע םָ֖עָה ןֶלָּ֥יַו םִיַּ֔מַל ֙םָעָה םָׁ֤ש אָ֨מְצִּיַו :הָֹֽוהְי־תֶא  ֙הֶּז הָּמָ֤ל רֶמא֗
 קִמ־תֶאְו יַ֥נָּב־תֶאְו יִ֛תֹא תיִ֥מָהְל םִיַ֔רְצִּמִמ ּונָ֣תיִלֱעֶֽה  ֙הֶׁשֹמ קַ֤עְצִּיַו :אָֽמָּצַּב יַ֖נְ
ֹּיַו :יִנֻֽלָקְסּו טַ֖עְמ דֹו֥ע הֶּ֑זַה םָ֣עָל הֶׂ֖שֱעֶֽא הָ֥מ רֹ֔מאֵל הָֹ֣והְי־לֶא  הָ֜וֹהְי רֶמא֨
 קִּזִמ ֖ךָךְּתִא חַ֥קְו םָ֔עָה יֵ֣נְפִל ֙רֹבֲע הֶׁ֗שֹמ־לֶא  ֹ֙וּב ָתיִּ֤כִה רֶׁ֨שֲא ֗ךָךְּטַמּו לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְ
 ֒בֵרֹחְּב ֘רּוּצַה־לַע ׀ םָּׁ֥ש ךָךיֶ֨נָפְל ֩דֵמֹע יִ֣נְנִה :ָּתְכָֽלָהְו ֖ךָךְד ָֽיְּב חַ֥ק רֹ֔אְיַה־תֶא
 קִז יֵ֖ניֵעְל הֶׁ֔שֹמ ֙ןֵּכ ׂשַעַּ֤יַו םָ֑עָה הָ֣תָׁשְו םִיַ֖מ ּוּנֶּ֛מִמ ּו֥אְצָֽיְו רּוּ֗צַב ָתיִּ֣כִהְו  יֵ֥נְ
 לַ֨עְו לֵ֗אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ׀ ביִ֣ר־לַע הָ֑ביִרְמּו הָּ֖סַמ םֹו֔קָּמַה םֵׁ֣ש ֙אָרְקִּיַו :לֵֽאָרְׂשִי
ֹבָּיַו :ןִיָֽא־םִא ּונֵּ֖בְרִקְּב ֛הָֹוהְי ׁשֵ֧יֲה רֹ֔מאֵל ֙הָֹוהְי־תֶא םָ֤תֹּסַנ  םֶחָּ֥לִּיַו קֵ֑לָמֲע א֖
ֹּיַו :םִֽדיִפְרִּב לֵ֖אָרְׂשִי־םִע  אֵ֖צְו םיִׁ֔שָנֲא ּונָ֣ל־רַחְּב ַ֙עֻׁ֨שֹוהְי־לֶא הֶׁ֤שֹמ רֶמא֨
ֹר־לַע ֙בָּצִנ יִ֤כֹנָֽא רָ֗חָמ קֵ֑לָמֲעַּֽב םֵ֣חָּלִה  :יִֽדָיְּב םיִ֖הֹלֱאָֽה הֵּ֥טַמּו הָ֔עְבִּגַה ׁשא֣



 רּו֔חְו ןֹ֣רֲהַֽא ֙הֶׁשֹמּו קֵ֑לָמֲעַּֽב םֵ֖חָּלִהְל הֶׁ֔שֹמ ֹ֙ול־רַמָֽא רֶׁ֤שֲאַּֽכ ַעֻׁ֗שֹוהְי ׂשַעַּ֣יַו
ֹר ּו֖לָע  ַחיִ֛נָי רֶׁ֥שֲאַֽכְו לֵ֑אָרְׂשִי רַ֣בָגְו ֹו֖דָי הֶׁ֛שֹמ םיִ֥רָי רֶׁ֨שֲאַּֽכ הָ֗יָהְו :הָֽעְבִּגַה ׁשא֥
 ָהיֶ֑לָע בֶׁשֵּ֣יַו ויָּ֖תְחַת ּומיִׂ֥שָּיַו ןֶבֶ֛א־ּוחְקִּיַו םיִ֔דֵבְּכ ֙הֶׁשֹמ יֵ֤דיִו :קֵֽלָמֲע רַ֥בָגְו ֹו֖דָי
ֹּב־דַע הָ֖נּומֱא ויָ֛דָי יִ֥הְיַו דָ֔חֶא הֶּ֣זִמּו ֙דָחֶא הֶּ֤זִמ ויָ֗דָיְב ּו֣כְמָּֽת רּו֜חְו ןֹ֨רֲהַֽאְו  א֥
ֹּיַו :בֶרָֽח־יִפְל ֹוּ֖מַע־תֶאְו קֵ֥לָמֲע־תֶא ַעֻׁ֛שֹוהְי ׁש֧לֲחַּֽיַו :ׁשֶמָּֽׁשַה ־לֶא הָ֜וֹהְי רֶמא֨
ֹז בֹ֨תְּכ הֶׁ֗שֹמ ־תֶא ֙הֶחְמֶא הֹ֤חָמ־יִּֽכ ַעֻׁ֑שֹוהְי יֵ֣נְזָאְּב םיִׂ֖שְו רֶפֵּ֔סַּב ֙ןֹורָּכִז תא֤
 קִּיַו ַחֵּ֑בְזִמ הֶׁ֖שֹמ ןֶבִּ֥יַו :םִיָֽמָּׁשַה תַחַּ֖תִמ קֵ֔לָמֲע רֶכֵ֣ז  :יִּֽסִנ ׀ הָֹ֥והְי ֹו֖מְׁש אָ֥רְ
ֹּיַו  ֹו֨רְתִי עַ֞מְׁשִּיַו :רֹּֽד רֹּ֖דִמ קֵ֑לָמֲעַּֽב הָֹ֖והיַֽל הָ֥מָחְלִמ ּהָ֔י סֵּ֣כ־לַע ֙דָי־יִּכ רֶמא֗
 ֹוּ֑מַע לֵ֖אָרְׂשִיְלּֽו הֶׁ֔שֹמְל ֙םיִהֹלֱא הָׂ֤שָע רֶׁ֨שֲא־לָּכ ֩תֵא הֶׁ֔שֹמ ןֵ֣תֹח ֙ןָיְדִמ ןֵ֤הֹכ
 הָ֖רֹּפִצ־תֶא הֶׁ֔שֹמ ןֵ֣תֹח ֹ֙ורְתִי חַּ֗קִּיַו :םִיָֽרְצִּמִמ לֵ֖אָרְׂשִי־תֶא ֛הָֹוהְי איִ֧צֹוה־יִּֽכ
 יִּ֣כ םֹׁ֔שְר ֵּֽג ֙דָחֶאָֽה םֵׁ֤ש רֶׁ֨שֲא ָהיֶ֑נָב יֵ֣נְׁש תֵ֖אְו :ָהיֶֽחּוּלִׁש רַ֖חַא הֶׁ֑שֹמ תֶׁשֵ֣א
 יִ֔רְזֶעְּב ֙יִבָא יֵ֤הֹלֱא־יִּֽכ רֶזֶ֑עיִלֱא דָ֖חֶאָֽה םֵׁ֥שְו :הָּֽיִרְכָנ ץֶרֶ֖אְּב יִתיִ֔יָה ר ֵּ֣ג רַ֔מָא
ֹבָּיַו :הֹֽעְרַּפ בֶרֶ֥חֵמ יִנֵ֖לִּצַּיַו ־לֶ֨א הֶׁ֑שֹמ־לֶא ֹוּ֖תְׁשִאְו ויָ֥נָבּו הֶׁ֛שֹמ ןֵ֥תֹח ֹו֨רְתִי א֞
ֹּיַו :םיִֽהֹלֱאָֽה רַ֥ה םָׁ֖ש הֶ֥נֹח אּו֛ה־רֶׁשֲא רָּ֔בְדִּמַה  ֥ךָךְנֶתֹֽח יִ֛נֲא הֶׁ֔שֹמ־לֶא ֙רֶמא֨
 קִל הֶׁ֜שֹמ אֵ֨צֵּיַו :ּהָּֽמִע ָהיֶ֖נָב יֵ֥נְׁשּו ֔ךָךְּתְׁשִ֨אְו ךָךיֶ֑לֵא אָּ֣ב ֹו֖רְתִי  ֹו֗נְתֹֽח תאַ֣רְ
 רֵּ֤פַסְיַו :הָלֱהֹֽאָה ּואֹ֖בָּיַו םֹו֑לָׁשְל ּוהֵ֖עֵרְל־ׁשיִא ּו֥לֲאְׁשִּיַו ֹו֔ל־קַּׁשִּיַו ּ֙וחַּ֨תְׁשִּיַו
 לֵ֑אָרְׂשִי תֹ֣דֹוא לַ֖ע םִיַ֔רְצִמְלּו הֹ֣עְרַפְל ֙הָֹוהְי הָׂ֤שָע רֶׁ֨שֲא־לָּכ ֩תֵא ֹו֔נְתֹ֣חְל ֙הֶׁשֹמ
־לָּכ לַ֚ע ֹו֔רְתִי ְּדַחִּ֣יַו :הָֹֽוהְי םֵ֖לִּצַּיַו ךְךֶרֶּ֔דַּב םַתָ֣אָצְמ רֶׁ֣שֲא ֙הָאָלְּתַה־לָּכ תֵ֤א
ֹּיַו :םִיָֽרְצִמ דַּ֥יִמ ֹו֖ליִּצִה רֶׁ֥שֲא לֵ֑אָרְׂשִיְל הָֹ֖והְי הָׂ֥שָע־רֶׁשֲא הָ֔בֹוּטַה  ֹ֒ורְתִי ֘רֶמא֘
־תֶא֙ ליִּצִה רֶׁ֤שֲא הֹ֑עְרַּפ דַּ֣יִמּו םִיַ֖רְצִמ דַּ֥יִמ םֶ֛כְתֶא ליִּ֥צִה רֶׁ֨שֲא הָ֔וֹהְי ךְךּו֣רָּב
 יִּ֣כ םיִ֑הֹלֱאָֽה־לָּכִמ הָֹ֖והְי לֹו֥דָג־יִּֽכ יִּתְעַ֔דָי הָּ֣תַע :םִיָֽרְצִמ־דַי תַחַּ֖תִמ םָ֔עָה
 םיִ֑הֹלאֵֽל םיִ֖חָבְזּו הָ֥לֹע הֶׁ֛שֹמ ןֵ֥תֹח ֹו֨רְתִי חַּ֞קִּיַו :םֶֽהיֵלֲע ּו֖דָז רֶׁ֥שֲא רָ֔בָּדַב
ֹבָּיַו  קִז ׀ לֹ֣כְו ןֹ֜רֲהַֽא א֨  :םיִֽהֹלֱאָֽה יֵ֥נְפִל הֶׁ֖שֹמ ןֵ֥תֹח־םִע םֶחֶ֛ל־לָכֱאֶֽל לֵ֗אָרְׂשִי יֵ֣נְ
־ןִמ הֶׁ֔שֹמ־לַע ֙םָעָה דֹ֤מֲעַּֽיַו םָ֑עָה־תֶא טֹּ֣פְׁשִל הֶׁ֖שֹמ בֶׁשֵּ֥יַו תָ֔רֳחָּ֣מִֽמ ֙יִהְי ַֽו
ֹּיַו םָ֑עָל הֶׂ֖שֹע אּו֥ה־רֶׁשֲא־לָּכ תֵ֛א הֶׁ֔שֹמ ןֵ֣תֹח ֙אְרַּיַו :בֶרָֽעָה־דַע רֶקֹּ֖בַה  רֶמא֗
 םָ֛עָה־לָכְו ךָךֶּ֔דַבְל ֙בֵׁשֹוי הָּ֤תַא ַעּוּ֗דַמ םָ֔עָל ֙הֶׂשֹע הָּ֤תַא רֶׁ֨שֲא ֙הֶּזַה רָ֤בָּדַה־הָֽמ



ֹּיַו :בֶרָֽע־דַע רֶקֹּ֥ב־ןִמ ךָךיֶ֖לָע בָּ֥צִנ ֹבָי־יִּֽכ ֹו֑נְתֹֽחְל הֶׁ֖שֹמ רֶמא֥  םָ֖עָה יַ֛לֵא א֥
 ּוהֵ֑עֵר ןיֵ֣בּו ׁשיִ֖א ןיֵּ֥ב יִּ֔תְטַפָׁ֣שְו יַ֔לֵא אָּ֣ב ֙רָבָּד םֶ֤הָל הֶ֨יְהִֽי־יִּכ :םיִֽהֹלֱא ׁש֥רְדִל
ֹּיַו :ויָֽתֹרֹוּֽת־תֶאְו םיִ֖הֹלֱאָֽה יֵּ֥קֻח־תֶא יִּ֛תְעַדֹוֽהְו ־ֹאל ויָ֑לֵא הֶׁ֖שֹמ ןֵ֥תֹח רֶמא֛
 רֶׁ֣שֲא הֶּ֖זַה םָ֥עָה־םַּג הָּ֕תַא־םַּג לֹּ֔בִּת לֹ֣בָנ :הֶֽׂשֹע הָּ֖תַא רֶׁ֥שֲא רָ֔בָּדַה ֙בֹוט
ֹל רָ֔בָּדַה ֙ךָךְּמִמ דֵ֤בָכ־יִּֽכ ךְךָּ֑מִע  ֙יִלֹקְּב עַ֤מְׁש הָּ֞תַע :ךָךֶּֽדַבְל ּוהׂ֖שֲע לַ֥כּות־אֽ
 הָּ֛תַא ָ֥תאֵבֵֽהְו םיִ֔הֹלֱאָֽה לּו֚מ םָ֗עָל הָּ֣תַא הֵ֧יֱה ךְךָּ֑מִע םיִ֖הֹלֱא יִ֥היִו ֔ךָךְצָ֣עיִא
 תֹ֑רֹוּתַה־תֶאְו םיִּ֖קֻחַֽה־תֶא םֶ֔הְתֶא הָּ֣תְרַהְזִהְו :םיִֽהֹלֱאָֽה־לֶא םיִ֖רָבְּדַה־תֶא
 הָּ֣תַאְו :ןּוֽׂשֲעַֽי רֶׁ֥שֲא הֶׂ֖שֲעַּֽמַֽה־תֶאְו ּהָ֔ב ּוכְלֵ֣י ֙ךְךֶרֶּ֨דַה־תֶא םֶ֗הָל ָּ֣תְעַדֹוֽהְו
 ָּ֣תְמַׂשְו עַצָ֑ב יֵאְנֹׂ֣ש תֶ֖מֱא יֵׁ֥שְנַא םיִ֛הֹלֱא יֵ֧אְרִי לִיַ֜ח־יֵׁשְנַא םpָעָ֠ה־לָּכִמ הֶ֣זֱחֶֽת
־תֶא ּו֣טְפָֽׁשְו :תֹֽרָׂשֲע יֵ֥רָׂשְו םיִּׁ֖שִמֲח יֵ֥רָׂש תֹו֔אֵמ יֵ֣רָׂש ֙םיִפָלֲא יֵ֤רָׂש םֶ֗הֵלֲע
 ןֹ֖טָּקַה רָ֥בָּדַה־לָכְו ךָךיֶ֔לֵא ּואיִ֣בָי֙ לֹדָּגַה רָ֤בָּדַה־לָּכ הָ֞יָהְו ֒תֵע־לָכְּב ֘םָעָה
 ֣ךָךְּוִצְו הֶׂ֔שֲעַּֽת ֙הֶּזַה רָ֤בָּדַה־תֶא םִ֣א :ךְךָּֽתִא ּו֖אְׂשָֽנְו ךָךיֶ֔לָעֵֽמ֙ לֵקָהְו םֵ֑ה־ּוטְּפְׁשִי
ֹבָי ֹו֖מֹקְמ־לַע הֶּ֔זַה םָ֣עָה־לָּכ ֙םַגְו דֹ֑מֲע ָּ֖תְלָכָֽיְו םיִ֔הֹלֱא  עַ֥מְׁשִּיַו :םֹוֽלָׁשְב א֥
־לָּכִמ֙ לִיַ֨ח־יֵׁשְנַא הֶׁ֤שֹמ רַ֨חְבִּיַו :רָֽמָא רֶׁ֥שֲא לֹּ֖כ ׂשַעַּ֕יַו ֹו֑נְתֹֽח לֹו֣קְל הֶׁ֖שֹמ
 םיִּׁ֖שִמֲח יֵ֥רָׂש תֹו֔אֵמ יֵ֣רָׂש ֙םיִפָלֲא יֵ֤רָׂש םָ֑עָה־לַע םיִׁ֖שאָר םָ֛תֹא ןֵּ֥תִּיַו לֵ֔אָרְׂשִי
־לֶא ןּו֣איִבְי ֙הֶׁשָּקַה רָ֤בָּדַה־תֶא תֵ֑ע־לָכְּב םָ֖עָה־תֶא ּו֥טְפָֽׁשְו :תֹֽרָׂשֲע יֵ֥רָׂשְו
־לֶא ֹו֖ל ךְךֶלֵּ֥יַו ֹו֑נְתֹֽח־תֶא הֶׁ֖שֹמ חַּ֥לַׁשְיַו :םֵֽה ּו֥טּוּפְׁשִי ןֹ֖טָּקַה רָ֥בָּדַה־לָכְו הֶׁ֔שֹמ
 ּואָּ֖ב הֶּ֔זַה םֹוּ֣יַּב םִיָ֑רְצִמ ץֶרֶ֣אֵמ לֵ֖אָרְׂשִי־יֵֽנְּב תאֵ֥צְל יִׁ֔שיִלְּׁשַה ׁ֙שֶדֹ֨חַּב :ֹוֽצְרַא
 םָׁ֥ש־ןַחִּֽיַו רָּ֑בְדִּמַּב ּו֖נֲחַּֽי ַֽו יַ֔ניִס רַּ֣בְדִמ ּ֙ואֹ֨בָּיַו םיִ֗דיִפְרֵֽמ ּו֣עְסִּיַו :יָֽניִס רַּ֥בְדִמ
 רָ֣הָה־ןִמ ֙הָֹוהְי ויָ֤לֵא אָ֨רְקִּיַו םיִ֑הֹלֱאָֽה־לֶא הָ֖לָע הֶׁ֥שֹמּו :רָֽהָה דֶג ֶ֥נ לֵ֖אָרְׂשִי
 רֶׁ֥שֲא םֶ֔תיִאְר םֶּ֣תַא :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְבִל דיֵּ֖גַתְו בֹ֔קֲעַֽי תיֵ֣בְל ֙רַמֹאת הֹּ֤כ רֹ֔מאֵל
 הָּ֗תַעְו :יָֽלֵא םֶ֖כְתֶא אִ֥בָאָֽו םיִ֔רָׁשְנ יֵ֣פְנַּכ־לַע ֙םֶכְתֶא אָּׂ֤שֶאָֽו םִיָ֑רְצִמְל יִתיִׂ֖שָע
־לָּכִמ ֙הָּלֻגְס יִ֤ל םֶתיִ֨יְהִו יִ֑תיִרְּב־תֶא םֶּ֖תְרַמְׁשּו יִ֔לֹקְּב ּ֙ועְמְׁשִּת ַעֹו֤מָׁש־םִא
 הֶּלֵ֚א ׁשֹו֑דָק יֹו֣גְו םיִ֖נֲהֹּֽכ תֶכֶ֥לְמַמ יִ֛ל־ּויְהִּֽת םֶּ֧תַאְו :ץֶרָֽאָה־לָּכ יִ֖ל־יִּכ םיִּ֔מַעָ֣ה
ֹבָּיַו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב־לֶא רֵּ֖בַדְּת רֶׁ֥שֲא םיִ֔רָבְּדַה  קִּיַו הֶׁ֔שֹמ א֣  קִזְל אָ֖רְ  םָ֑עָה יֵ֣נְ
 םָ֤עָה־לָכ ּו֨נֲעַּֽיַו :הָֹֽוהְי ּוהָּ֖וִצ רֶׁ֥שֲא הֶּלֵ֔אָה םיִ֣רָבְּדַה־לָּכ תֵ֚א םֶ֗היֵנְפִל םֶׂשָּ֣יַו



ֹּיַו ֙וָּדְחַי ־לֶא םָ֖עָה יֵ֥רְבִּד־תֶא הֶׁ֛שֹמ בֶׁשָּ֧יַו הֶׂ֑שֲעַֽנ הָֹ֖והְי רֶּ֥בִּד־רֶׁשֲא לֹּ֛כ ּו֔רְמא֣
ֹּיַו :הָֹֽוהְי  רּו֞בֲעַּֽב ֒ןָנָעֶֽה בַ֣עְּב ֘ךָךיֶ֘לֵא אָּ֣ב יִ֜כֹנָֽא הֵּ֨נִה הֶׁ֗שֹמ־לֶא הָ֜וֹהְי רֶמא֨
 יֵ֥רְבִּד־תֶא הֶׁ֛שֹמ דֵּ֥גַּיַו םָ֑לֹועְל ּוניִ֣מֲאַֽי ֖ךָךְּב־םַגְו ךְךָּ֔מִע יִ֣רְּבַדְּב ֙םָעָה עַ֤מְׁשִי
ֹּיַו :הָֹֽוהְי־לֶא םָ֖עָה  רָ֑חָמּו םֹוּ֖יַה םָּ֥תְׁשַּדִקְו םָ֔עָה־לֶא ךְךֵ֣ל ֙הֶׁשֹמ־לֶא ֤הָֹוהְי רֶמא֨
 ֛הָֹוהְי דֵ֧רֵי יִׁ֗שִלְּׁשַה םֹוּ֣יַּב ׀ יִּ֣כ יִׁ֑שיִלְּׁשַה םֹוּ֣יַל םיִ֖נֹכְנ ּו֥יָהְו :םָֽתֹלְמִׂש ּו֖סְּבִכְו
 םֶ֛כָל ּו֥רְמָּֽׁשִה רֹ֔מאֵל ביִ֣בָס ֙םָעָה־תֶא ָּ֤תְלַּבְגִהְו :יָֽניִס רַ֥ה־לַע םָ֖עָה־לָכ יֵ֥ניֵעְל
ֹל :תָֽמּוי תֹו֥מ רָ֖הָּב ַעֵ֥גֹּנַה־לָּכ ּוהֵ֑צָקְּב ַעֹ֣גְנּו רָ֖הָּב תֹו֥לֲע ־יִּֽכ דָ֗י ֹוּ֜ב עַּ֨גִת־אֽ
ֹל ׁשיִ֖א־םִא הָ֥מֵהְּב־םִא הֶ֔רָּיִי הֹ֣רָי־ֹוֽא֙ לֵקָּסִי לֹו֤קָס  לֵ֔בֹּיַה ֙ךְךֹׁשְמִּב הֶ֑יְחִי א֣
 ּו֖סְּבַכְי ַֽו םָ֔עָה־תֶא ׁ֙שֵּדַקְיַו םָ֑עָה־לֶא רָ֖הָה־ןִמ הֶׁ֛שֹמ דֶר ֵּ֧יַו :רָֽהָב ּו֥לֲעַֽי הָּמֵ֖ה
ֹּיַו :םָֽתֹלְמִׂש  :הָּֽׁשִא־לֶא ּוׁ֖שְּגִּת־לַֽא םיִ֑מָי תֶׁש֣לְׁשִל םיִ֖נֹכְנ ּו֥יֱה םָ֔עָה־לֶא ֙רֶמא֨
 רָ֔הָה־לַע ֙דֵבָּכ ן ָ֤נָעְו םיִ֜קָרְבּו תֹ֨לֹק ֩יִהְיַו רֶקֹּ֗בַה תֹ֣יְהִּב יִׁ֜שיִלְּׁשַה םֹוּ֨יַב֩ יִהְיַו
 םָ֛עָה־תֶא הֶׁ֧שֹמ אֵ֨צֹוּיַו :הֶֽנֲחַּֽמַּֽב רֶׁ֥שֲא םָ֖עָה־לָּכ דַ֥רֱחֶּֽיַו דֹ֑אְמ קָ֣זָח רָ֖פֹׁש לֹ֥קְו
 קִל  ֹוּ֔לֻּכ ןַׁ֣שָע ֙יַניִס רַ֤הְו :רָֽהָה תיִּ֥תְחַתְּב ּו֖בְּצַיְתִּֽיַו הֶ֑נֲחַּֽמַֽה־ןִמ םיִ֖הֹלֱאָֽה תאַ֥רְ
־לָּכ דַ֥רֱחֶּֽיַו ןָׁ֔שְבִּכַה ןֶׁשֶ֣עְּכ ֹ֙ונָׁשֲע לַעַּ֤יַו ׁשֵ֑אָּב הָֹ֖והְי ויָ֛לָע דַ֥רָי רֶׁ֨שֲא יpֵנְּפִ֠מ
 ּוּנֶ֥נֲעַֽי םיִ֖הֹלֱאָֽהְו רֵּ֔בַדְי הֶׁ֣שֹמ דֹ֑אְמ קֵ֣זָחְו ךְךֵ֖לֹוה רָ֔פֹּׁשַה לֹו֣ק ֙יִהְי ַֽו :דֹֽאְמ רָ֖הָה
ֹר־לֶא יַ֖ניִס רַ֥ה־לַע ֛הָֹוהְי דֶר ֵּ֧יַו :לֹוֽקְב ־לֶא הֶׁ֛שֹמְל הָֹ֧והְי אָ֨רְקִּיַו רָ֑הָה ׁשא֣
ֹר ֹּיַו :הֶֽׁשֹמ לַעַּ֥יַו רָ֖הָה ׁשא֥  ּו֤סְרֶהֶֽי־ןֶּפ םָ֑עָּב דֵ֣עָה דֵ֖ר הֶׁ֔שֹמ־לֶא ֙הָֹוהְי רֶמא֤
 ּוׁשָּ֑דַקְתִי הָֹ֖והְי־לֶא םיִׁ֥שָּגִּנַה םיִ֛נֲהֹּֽכַה םַ֧גְו :בָֽר ּוּנֶּ֖מִמ לַ֥פָנְו תֹו֔אְרִל ֙הָֹוהְי־לֶא
ֹּיַו :הָֹֽוהְי םֶ֖הָּב ץֹ֥רְפִי־ןֶּפ ֹל הָ֔וֹהְי־לֶא ֙הֶׁשֹמ רֶמא֤ ־לֶא תֹ֖לֲעַֽל םָ֔עָה לַ֣כּוי־אֽ
ֹּיַו :ֹוּֽתְׁשַּדִקְו רָ֖הָה־תֶא לֵּ֥בְגַה רֹ֔מאֵל ּ֙ונָּ֨ב הָתֹ֤דֵעַֽה הָּ֞תַא־יִּֽכ יָ֑ניִס רַ֣ה  רֶמא֨
 ּו֛סְרֶהֶֽי־לַא םָ֗עָהְו םיִ֣נֲהֹּֽכַהְו ךְךָּ֑מִע ןֹ֣רֲהַאְו הָּ֖תַא ָתיִ֥לָעְו דֵ֔ר־ךְךֶל ֙הָֹוהְי ויָ֤לֵא
ֹּיַו םָ֑עָה־לֶא הֶׁ֖שֹמ דֶר ֵּ֥יַו :םָּֽב־ץָרְפִי־ןֶּפ הָֹ֖והְי־לֶא תֹ֥לֲעַֽל  רֵּ֣בַדְיַו :םֶֽהֵלֲא רֶמא֖
 רֶׁ֧שֲא ךָךיֶ֑הֹלֱא הָֹ֣והְי יִ֖כֹנָֽא :רֹֽמאֵל הֶּלֵ֖אָה םיִ֥רָבְּדַה־לָּכ תֵ֛א םיִ֔הֹלֱא
־לַע םיִ֖רֵחֲא םיִ֥הֹלֱא ֛ךָךְל הֶ֥יְהִֽי־ֹאל :םיִֽדָבֲע תיֵּ֥בִמ םִיַ֖רְצִמ ץֶרֶ֥אֵמ ךָךיִ֛תאֵצֹוֽה
 ץֶרָ֖אָּב רֶׁ֥שֲאַֽו לַעַּ֔מִמ ֙םִיַ֨מָּׁשַּב רֶׁ֤שֲא הָ֔נּומְּת־לָכְו֙ לֶסֶ֨פ ֥ךָךְל הֶׂ֨שֲעַֽת־ֹאל :יָֽנָּפ
ֹל :ץֶרָֽאָל תַחַּ֥תִמ םִיַּ֖מַּב רֶׁ֥שֲאַֽו תַחָּ֑תִמ ֹלְו םֶ֖הָל הֶ֥וֲחַּֽתְׁשִת־אֽ  יִּ֣כ םֵ֑דְבָעָֽת א֣



־לַעְו םיִׁ֥שֵּלִׁש־לַע םיִ֛נָּב־לַע תֹ֧בָא ןֹ֨וֲע דpֵקֹּ֠פ אָּ֔נַק לֵ֣א ֙ךָךיֶ֨הֹלֱא ֤הָֹוהְי יִ֞כֹנָֽא
ֹל :יָֽתֹוְצִמ יֵ֥רְמֹֽׁשְלּו יַ֖בֲהֹֽאְל םיִ֑פָלֲאַֽל דֶסֶ֖ח הֶׂשֹ֥עְו :יָֽאְנֹֽׂשְל םיִ֖עֵּבִר  אָּׂ֛שִת א֥
ֹל יִּ֣כ אְוָּׁ֑שַל ךָךיֶ֖הֹלֱא הָֹ֥והְי־םֵׁש־תֶא  ֹו֖מְׁש־תֶא אָּׂ֥שִי־רֶׁשֲא תֵ֛א הָ֔וֹהְי ֙הֶּקַנְי א֤
־לָּכ ָתיִׂ֖שָעְו דֹ֔בֲעַּֽת ֙םיִמָי תֶׁשֵׁ֤ש :ֹוֽׁשְּדַקְל תָּ֖בַּׁשַה םֹו֥י־תֶא רֹו֛כָז :אְוָּֽׁשַל
 הָ֜כאָלְמ־לָכ הֶׂ֨שֲעַֽת־ֹאל ךָךיֶ֑הֹלֱא הָֹ֣והיַֽל תָּ֖בַׁש יִ֔עיִבְּׁשַה ֙םֹויְו :ךָךֶּֽתְכאַלְמ
 יִּ֣כ :ךָךיֶֽרָעְׁשִּב רֶׁ֥שֲא ֖ךָךְר ֵֽגְו ךָךֶּ֔תְמֶהְבּו ֙ךָךְתָֽמֲאַֽו ֤ךָךְּדְבַע ךָךֶּ֗תִבּו ֣ךָךְנִבּו ׀ הָּ֣תַא
־לָּכ־תֶאְו ֙םָּיַה־תֶא ץֶרָ֗אָה־תֶאְו םִיַ֣מָּׁשַה־תֶא הָ֜וֹהְי הָׂ֨שָע ֩םיִמָי־תֶׁשֵֽׁש
 :ּוהֵֽׁשְּדַקְי ַֽו תָּ֖בַּׁשַה םֹו֥י־תֶא ֛הָֹוהְי ךְךַ֧רֵּב ןֵּ֗כ־לַע יִ֑עיִבְּׁשַה םֹוּ֣יַּב חַנָּ֖יַו םָּ֔ב־רֶׁשֲא
 הָֹ֥והְי־רֶׁשֲא הָ֔מָדֲאָֽה לַ֚ע ךָךיֶ֔מָי ןּו֣כִרֲאַֽי ֙ןַעַ֨מְל ךָךֶּ֑מִא־תֶאְו ךָךיִ֖בָא־תֶא דֵּ֥בַּכ
ֹל :ךְךָֽל ןֵ֥תֹנ ךָךיֶ֖הֹלֱא ֹל חַ֖צְרִת א֥ ֹל ףָ֑אְנִת א֣  דֵ֥ע ֖ךָךֲעֵֽרְב הֶ֥נֲעַֽת־ֹאל בֹ֔נְגִת א֣
ֹל :רֶקָֽׁש ֹל ךָךֶ֑עֵר תיֵּ֣ב דֹ֖מְחַת א֥  ֹו֣רֹוׁשְו ֹ֙ותָמֲאַֽו ֹוּ֤דְבַעְו ךָךֶ֗עֵר תֶׁשֵ֣א דֹ֞מְחַת־אֽ
 ֙תֵאְו םִ֗דיִּפַּלַה־תֶאְו תֹ֜לֹוּקַה־תֶא םיִ֨אֹר ֩םָעָה־לָכְו :ךָךֶֽעֵרְל רֶׁ֥שֲא לֹ֖כְו ֹו֔רֹמֲחַֽו
ֹּיַו :קֹֽחָרֵֽמ ּו֖דְמַעַּֽיַו ּועֻ֔נָּיַו ֙םָעָה אְר ַּ֤יַו ןֵׁ֑שָע רָ֖הָה־תֶאְו רָ֔פֹּׁשַה לֹו֣ק ־לֶא ּ֙ורְמאֽ
ֹּיַו :תּוֽמָנ־ןֶּפ םיִ֖הֹלֱא ּונָּ֛מִע רֵּ֥בַדְי־לַאְו הָעָ֑מְׁשִנְו ּונָּ֖מִע הָּ֥תַא־רֶּבַּד הֶׁ֔שֹמ  רֶמא֨
 רּו֗בֲעַֽבּו םיִ֑הֹלֱאָֽה אָּ֖ב םֶ֔כְתֶא תֹוּ֣סַנ ֙רּובֲעַֽבְל יִּ֗כ ּ֒ואzָריִּת־לַא ֘םָעָה־לֶא הֶׁ֣שֹמ
 ׁשַּ֣גִנ ֙הֶׁשֹמּו קֹ֑חָרֵֽמ םָ֖עָה דֹ֥מֲעַּֽיַו :ּואָֽטֱחֶֽת יִּ֥תְלִבְל םֶ֖כיֵנְּפ־לַע ֹו֛תָאְרִי הֶ֧יְהִּת
ֹּיַו :םיִֽהֹלֱאָֽה םָׁ֖ש־רֶׁשֲא לֶ֔פָרֲעָֽה־לֶא ־לֶא רַ֖מֹאת הֹּ֥כ הֶׁ֔שֹמ־לֶא ֙הָֹוהְי רֶמא֤
ֹל :םֶֽכָּמִע יִּתְרַּ֖בִּד םִיַ֔מָּׁשַה־ןִמ יִּ֚כ םֶ֔תיִאְר םֶּ֣תַא לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב  יִּ֑תִא ןּוׂ֖שֲעַֽת א֥
ֹל בָ֔הָז יֵ֣הֹלאֵֽו ֙ףֶסֶ֨כ יֵהֹ֤לֱא  ָּ֣תְחַבָֽזְו ֒יִּל־הֶׂשֲעַּֽת ֘הָמָדֲא חַּ֣בְזִמ :םֶֽכָל ּוׂ֖שֲעַֽת א֥
ֹצ־תֶא ךָךיֶ֔מָלְׁש־תֶאְו ֙ךָךיֶ֨תֹלֹֽע־תֶא ויָ֗לָע  קְּב־תֶאְו ֖ךָךְנאֽ  רֶׁ֣שֲא ֙םֹוקָּמַה־לָכְּב ךָךֶ֑רָ
 יִּ֔ל־הֶׂשֲעַּֽת ֙םיִנָבֲא חַּ֤בְזִמ־םִאְו :ךָךיִּֽתְכַרֵֽבּו ךָךיֶ֖לֵא אֹו֥בָא יִ֔מְׁש־תֶא ריִּ֣כְזַא
ֹל  הֶ֥לֲעַֽת־ֹאלְו :ָהֶֽלְלַֽחְּתַֽו ָהיֶ֖לָע ָּתְפַ֥נֵה ֛ךָךְּבְרַח יִּ֧כ תיִ֑זָּג ןֶ֖הְתֶא הֶ֥נְבִת־אֽ
ֹל רֶׁ֛שֲא יִ֑חְּבְזִמ־לַע תֹ֖לֲעַֽמְב  רֶׁ֥שֲא םיִ֔טָּפְׁשִּמַה ֙הֶּלֵ֨אְו :ויָֽלָע ֖ךָךְתָֽוְרֶע הֶ֥לָּגִת־אֽ
 אֵ֥צֵי תִ֔עִבְּׁשַ֨בּו דֹ֑בֲעַֽי םיִ֖נָׁש ׁשֵׁ֥ש יִ֔רְבִע דֶבֶ֣ע ֙הֶנְקִת יִּ֤כ :םֶֽהיֵנְפִל םיִׂ֖שָּת
ֹבָי ֹוּ֥פַגְּב־םִא :םָּֽנִח יִׁ֖שְפָחַֽל  ֹוּ֖תְׁשִא הָ֥אְצָֽיְו אּו֔ה ֙הָּׁשִא לַעַּ֤ב־םִא אֵ֑צֵי ֹוּ֣פַגְּב א֖
 ָהיֶ֗דָליִֽו הָּׁ֣שִאָֽה תֹו֑נָב ֹו֣א םיִ֖נָב ֹוּ֥ל־הָדְלָֽיְו הָּׁ֔שִא ֹו֣ל־ןֶּתִי ֙ויָנֹדֲא־םִא :ֹוּֽמִע



־תֶא ֙יִּתְבַ֨הָא דֶבֶ֔עָה ֙רַמֹאי רֹ֤מָא־םִאְו :ֹוּֽפַגְב אֵ֥צֵי אּו֖הְו ָהיֶ֔נֹדאַֽל ֙הֶיְהִּֽת
ֹל יָ֑נָּב־תֶאְו יִּ֖תְׁשִא־תֶא יִ֔נֹדֲא  םיִ֔הֹלֱאָ֣ה־לֶא ֙ויָנֹדֲא ֹוׁ֤שיִּגִהְו :יִֽׁשְפָח אֵ֖צֵא א֥
 ֹו֖דָבֲעַֽו ַעֵ֔צְרַּמַּב ֹ֙ונְזָא־תֶא ויָ֤נֹדֲא עַ֨צָרְו הָ֑זּוזְּמַה־לֶא ֹו֖א תֶלֶּ֔דַה־לֶא ֹ֙וׁשיִּגִהְו
ֹל הָ֑מָאְל ֹוּ֖תִּב־תֶא ׁשיִ֛א רֹּ֥כְמִי־יִֽכְו :םָֽלֹעְל ־םִא :םיִֽדָבֲעָֽה תאֵ֥צְּכ אֵ֖צֵת א֥
ֹל־רֶׁשֲא ָהיֶ֛נֹדֲא יֵ֧ניֵעְּב הָ֞עָר ֹל יִ֛רְכָנ םַ֥עְל ּהָּ֑דְפֶהְו ּהָ֖דָעְי ]ֹו֥ל[ א֥  לֹׁ֥שְמִי־אֽ
־םִא :ּהָּֽל־הֶׂשֲעַֽי תֹו֖נָּבַה טַּ֥פְׁשִמְּכ הָּנֶ֑דָעיִֽי ֹו֖נְבִל־םִאְו :ּהָֽב־ֹודְגִבְּב ּהָ֖רְכָמְל
ֹל ּהָ֖תָנֹֽעְו ּהָ֥תּוסְּכ ּהָ֛רֵאְׁש ֹו֑ל־חַּֽק ִֽי תֶרֶ֖חַא ֹל הֶּלֵ֔א־ׁשָלְׁש־םִ֨אְו :עָֽרְגִי א֥  א֥
ֹל ֙רֶׁשֲאַֽו :תָֽמּוי תֹו֥מ תֵ֖מָו ׁשיִ֛א הֵּ֥כַמ :ףֶסָּֽכ ןיֵ֥א םָּ֖נִח הָ֥אְצָֽיְו ּהָ֑ל הֶׂ֖שֲעַֽי  א֣
 דִ֥זָי־יִֽכְו :הָּמָֽׁש סּו֖נָי רֶׁ֥שֲא םֹו֔קָמ ֙ךָךְל יִּ֤תְמַׂשְו ֹו֑דָיְל הָּ֣נִא םיִ֖הֹלֱאָֽהְו הָ֔דָצ
 ויִ֛בָא הֵּ֥כַמּו :תּוֽמָל ּוּנֶ֖חָּקִּת יִ֔חְּבְזִמ םִ֣עֵמ הָ֑מְרָעְב ֹו֣גְרָהְל ּוהֵ֖עֵר־לַע ׁשיִ֛א
 ויִ֛בָא לֵּ֥לַקְמּו :תָֽמּוי תֹו֥מ ֹו֖דָיְב אָ֥צְמִנְו ֹו֛רָכְמּו ׁשיִ֧א בֵ֨נֹגְו :תָֽמּוי תֹו֥מ ֹוּ֖מִאְו
 ֹו֣א ןֶבֶ֖אְּב ּוהֵ֔עֵר־תֶא ׁ֙שיִא־הָּכִהְו םיִׁ֔שָנֲא ןֻ֣ביִרְי־יִֽכְו :תָֽמּוי תֹו֥מ ֹוּ֖מִאְו
ֹלְו ףֹ֑רְגֶאְב  ֹוּ֖תְנַעְׁשִמ־לַע ץּו֛חַּב ךְךֵּ֥לַהְתִהְו םּו֞קָי־םִא :בָּֽכְׁשִמְל לַ֥פָנְו תּו֖מָי א֥
ֹּפַרְו ןֵּ֖תִי ֹוּ֛תְבִׁש קַ֥ר הֶּ֑כַּמַה הָּ֣קִנְו ־תֶא ֹו֤א ֹוּ֜דְבַע־תֶא ׁשיִ֨א ֩הֶּכַי־יִֽכְו :אֵּֽפַרְי א֥
ֹל דֹ֑מֲעַֽי םִיַ֖מֹוי ֹו֥א םֹו֛י־םִא ךְךַ֥א :םֵֽקָּנִי םֹ֖קָנ ֹו֑דָי תַחַּ֣ת תֵ֖מּו טֶבֵּׁ֔שַּב ֹ֙ותָמֲא  א֣
ֹלְו ָהיֶ֔דָלְי ּו֣אְצָֽיְו ֙הָרָה הָּׁ֤שִא ּו֜פְגָ֨נְו םיִׁ֗שָנֲא ּו֣צָּנִי־יִֽכְו :אּוֽה ֹוּ֖פְסַכ יִּ֥כ םַּ֔קֻי  א֥
 :םיִֽלִלְפִּב ןַ֖תָנְו הָּׁ֔שִאָֽה לַעַּ֣ב ֙ויָלָע תיִׁ֤שָי רֶׁ֨שֲאַּֽכ ׁשֵ֗נָעֵֽי ׁשֹו֣נָע ןֹו֑סָא הֶ֖יְהִֽי
 דָ֚י ןֵׁ֑ש תַחַּ֣ת ןֵׁ֖ש ןִיַ֔ע תַחַּ֣ת ןִיַ֚ע :ׁשֶפָֽנ תַחַּ֥ת ׁשֶפֶ֖נ הָּ֥תַתָֽנְו הֶ֑יְהִֽי ןֹו֖סָא־םִאְו
 תַחַּ֖ת הָ֕רּוּבַח עַצָּ֑פ תַחַּ֣ת עַצֶּ֖פ הָּ֔יִוְּכ תַחַּ֣ת ֙הָּיִוְּכ :לֶגָֽר תַחַּ֥ת לֶגֶ֖ר דָ֔י תַחַּ֣ת
 יִׁ֥שְפָחַֽל ּהָ֑תֲחִֽׁשְו ֹו֖תָמֲא ןיֵ֥ע־תֶא־ֹוֽא ֹוּ֛דְבַע ןיֵ֥ע־תֶא ׁשיִ֜א הֶּ֨כַי־יִֽכְו :הָֽרּוּבַח
 ּוּנֶ֖חְּלַׁשְי יִׁ֥שְפָחַֽל ליִּ֑פַי ֹו֖תָמֲא ןֵׁ֥ש־ֹוא ֹוּ֛דְבַע ןֵׁ֥ש־םִאְו :ֹוֽניֵע תַחַּ֥ת ּוּנֶ֖חְּלַׁשְי
 רֹוּׁ֗שַה לֵ֜קָּסִי לֹו֨קָס תֵ֑מָו הָּׁ֖שִא־תֶא ֹו֥א ׁשיִ֛א־תֶא רֹוׁ֥ש חַּ֨גִי־יִֽכְו :ֹוּֽנִׁש תַחַּ֥ת
ֹלְו  םֹׁ֗שְלִׁש לֹ֣מְּתִמ אּו֜ה חָּ֨גַנ ֩רֹוׁש םִ֡אְו :יִֽקָנ רֹוּׁ֖שַה לַעַ֥בּו ֹו֔רָׂשְּב־תֶא֙ לֵכָאֵֽי א֤
ֹלְו ֙ויָלָעְבִּב דַ֤עּוהְו  ויָ֖לָעְּב־םַגְו לֵ֔קָּסִי ֙רֹוּׁשַה הָּׁ֑שִא ֹו֣א ׁשיִ֖א תיִ֥מֵהְו ּוּנֶ֔רְמְׁשִי א֣
־ֹוא :ויָֽלָע תַׁ֖שּוי־רֶׁשֲא לֹ֥כְּכ ֹוׁ֔שְפַנ ןֹ֣יְדִּפ ֙ןַתָנְו ויָ֑לָע תַׁ֣שּוי רֶפֹּ֖כ־םִא :תָֽמּוי
 הָ֑מָא ֹו֣א רֹוּׁ֖שַה חַּ֥גִי דֶבֶ֛ע־םִא :ֹוּֽל הֶׂשָ֥עֵי הֶּ֖זַה טָּ֥פְׁשִּמַּכ חָּ֑גִי תַ֣ב־ֹוא חָּ֖גִי ןֵ֥ב



 ֹו֠א רֹוּ֗ב ׁשיִ֜א חַּ֨תְפִי־יִֽכְו :לֵֽקָּסִי רֹוּׁ֖שַהְו ויָ֔נֹדאַֽל ֙ןֵּתִי םיִ֗לָקְׁש םיִׁ֣שֹלְׁש ׀ ףֶסֶּ֣כ
ֹלְו רֹּ֖ב ׁשיִ֛א הֶ֥רְכִי־יִּֽכ  םֵּ֔לַׁשְי ֙רֹוּבַה לַעַּ֤ב :רֹוֽמֲח ֹו֥א רֹוּׁ֖ש הָּמָׁ֥ש־לַפָֽנְו ּוּנֶּ֑סַכְי א֣
 ּוהֵ֖עֵר רֹוׁ֥ש־תֶא ׁשיִ֛א־רֹוׁש ףֹּ֥גִי־יִֽכְו :ֹוּֽל־הֶיְהִֽי תֵּ֖מַהְו ויָ֑לָעְבִל ביִׁ֣שָי ףֶסֶּ֖כ
 עַ֗דֹונ ֹו֣א :ןּוֽצֱחֶֽי תֵּ֖מַה־תֶא םַ֥גְו ֹוּ֔פְסַּכ־תֶא ּו֣צָחְו ֙יַחַה רֹוּׁ֤שַה־תֶא ּו֜רְכָ֨מּו תֵ֑מָו
ֹלְו םֹׁ֔שְלִׁש לֹו֣מְּתִמ ֙אּוה חָּ֥גַנ רֹוׁ֣ש יִּ֠כ  ֙רֹוׁש םֵּ֥לַׁשְי םֵּ֨לַׁש ויָ֑לָעְּב ּוּנֶ֖רְמְׁשִי א֥
 ֹו֑רָכְמ ֹו֣א ֹו֖חָבְטּו הֶׂ֔ש־ֹוא רֹוׁ֣ש ׁ֙שיִא־בֹֽנְגִי יִּ֤כ :ֹוּֽל־הֶיְהִֽי תֵּ֖מַהְו רֹוּׁ֔שַה תַחַּ֣ת
ֹצ־עַּבְרַאְו רֹוּׁ֔שַה תַחַּ֣ת ֙םֵּלַׁשְי רָ֗קָב הָּׁ֣שִמֲח  תֶרֶּ֛תְחַּמַּב־םִא :הֶּֽׂשַה תַחַּ֥ת ןא֖
 ֹו֑ל םיִ֣מָּד ויָ֖לָע ׁשֶמֶּׁ֛שַה הָ֥חְר ָֽז־םִא :םיִֽמָּד ֹו֖ל ןיֵ֥א תֵ֑מָו הָּ֣כֻהְו בָּ֖נַּגַה אֵ֥צָּמִי

 הָ֗בֵנְּגַה ֹו֜דָיְב אֵ֨צָּמִת ֩אֵצָּמִה־םִא :ֹוֽתָבֵֽנְגִּב רַּ֖כְמִנְו ֹו֔ל ןיֵ֣א־םִא םֵּ֔לַׁשְי םֵּ֣לַׁש
־ֹוא הֶ֣דָׂש ׁ֙שיִא־רֶעְבַי יִּ֤כ :םֵּֽלַׁשְי םִי ַ֖נְׁש םיִּ֑יַח הֶׂ֖ש־דַע רֹו֛מֲח־דַע רֹוּׁ֧שִמ
 ֹו֖מְרַּכ בַ֥טיֵמּו ּוהֵ֛דָׂש בַ֥טיֵמ רֵ֑חַא הֵ֣דְׂשִּב רֵ֖עִבּו הֹ֔ריִעְּב־תֶא ֙חַּלִׁשְו םֶרֶ֔כ
 הֶ֑דָּׂשַה ֹו֣א הָ֖מָּקַה ֹו֥א ׁשיִ֔דָּג לַ֣כֱאֶֽנְו ֙םיִצֹק הָ֤אְצָֽמּו ׁשֵ֜א אֵ֨צֵת־יִּֽכ :םֵּֽלַׁשְי

 ֙םיִלֵכ־ֹוֽא ףֶסֶּ֤כ ּוהֵ֜עֵר־לֶא ׁשיִ֨א ֩ןֵּתִי־יִּֽכ :הָֽרֵעְּבַה־תֶא רִ֖עְבַּמַה םֵּ֔לַׁשְי םֵּ֣לַׁש
ֹל־םִא :םִי ָֽנְׁש םֵּ֥לַׁשְי בָּ֖נַּגַה אֵ֥צָּמִי־םִא ׁשיִ֑אָה תיֵּ֣בִמ בַּ֖נֻגְו רֹ֔מְׁשִל  ֙אֵצָּמִי א֤
 קִנְו בָּ֔נַּגַה ֹל־םִא םיִ֑הֹלֱאָֽה־לֶא תִיַּ֖בַה־לַעַּֽב בַ֥רְ  :ּוהֵֽעֵר תֶכאֶ֥לְמִּב ֹו֖דָי חַ֛לָׁש א֥
 הָ֗דֵבֲא־לָּכ־לַע הָ֜מְלַׂש־לַע הֶׂ֨ש־לַע רֹוpמֲ֠ח־לַע רֹוׁ֡ש־לַע עַׁשֶּ֡פ־רַבְּד־לָּכ־לַֽע
ֹבָי םיִ֔הֹלֱאָֽה דַ֚ע הֶ֔ז אּו֣ה־יִּכ ֙רַמֹאי רֶׁ֤שֲא  ֙ןֻעיִׁשְרַי רֶׁ֤שֲא םֶ֑היֵנְׁש־רַבְּד א֖
־ֹוא רֹוׁ֥ש־ֹוא רֹו֨מֲח ּוהֵ֜עֵר־לֶא ׁשיִ֨א ֩ןֵּתִי־יִּֽכ :ּוהֵֽעֵרְל םִי ַ֖נְׁש םֵּ֥לַׁשְי םיִ֔הֹלֱא
 הָ֗וֹהְי תַ֣עֻבְׁש :הֶֽאֹר ןיֵ֥א הָּ֖בְׁשִנ־ֹוֽא רַּ֥בְׁשִנ־ֹוֽא תֵ֛מּו רֹ֑מְׁשִל הָ֖מֵהְּב־לָכְו הֶׂ֛ש
ֹל־םִא םֶ֔היֵנְׁש ןיֵּ֣ב ֙הֶיְהִּֽת ֹלְו ויָ֖לָעְּב חַ֥קָלְו ּוהֵ֑עֵר תֶכאֶ֣לְמִּב ֹו֖דָי חַ֛לָׁש א֥  א֥
 דֵ֑ע ּוהֵ֣אִבְי ףֵ֖רָּטִי ףֹ֥רָט־םִא :ויָֽלָעְבִל םֵּ֖לַׁשְי ֹוּ֑מִעֵֽמ בֵ֖נָּגִי בֹ֥נָּג־םִאְו :םֵּֽלַׁשְי
ֹל הָ֖פֵרְּטַה ־ןיֵא ויָ֥לָעְּב תֵ֑מ־ֹוא רַּ֣בְׁשִנְו ּוהֵ֖עֵר םִ֥עֵמ ׁשיִ֛א לַ֥אְׁשִי־יִֽכְו :םֵּֽלַׁשְי א֥
ֹל ֹוּ֖מִע ויָ֥לָעְּב־םִא :םֵּֽלַׁשְי םֵּ֥לַׁש ֹוּ֖מִע  :ֹוֽרָכְׂשִּב אָּ֖ב אּו֔ה ריִ֣כָׂש־םִא םֵּ֑לַׁשְי א֣
ֹל רֶׁ֥שֲא הָ֛לּותְּב ׁשיִ֗א הֶּ֣תַפְי־יִֽכְו  ֹוּ֖ל הָּנֶ֥רָהְמִי רֹ֛הָמ ּהָּ֑מִע בַ֣כָׁשְו הָׂשָ֖רֹא־אֽ
 :תֹֽלּותְּבַה רַהֹ֖מְּכ לֹ֔קְׁשִי ףֶסֶּ֣כ ֹו֑ל ּהָּ֣תִתְל ָהיִ֖בָא ןֵ֛אָמְי ןֵ֧אָמ־םִא :הָּֽׁשִאְל
ֹל הָ֖פֵּׁשַכְמ  םָ֑רֳחָֽי םיִ֖הֹלֱאָֽל ַחֵ֥בֹז :תָֽמּוי תֹו֥מ הָ֖מֵהְּב־םִע בֵ֥כֹׁש־לָּכ :הֶּֽיַחְת א֥



ֹל ר ֵ֥גְו :ֹוּֽדַבְל הָֹ֖והיַֽל יִּ֥תְלִּב ֹלְו הֶ֖נֹות־אֽ  ץֶרֶ֥אְּב םֶ֖תיִיֱה םיִ֥רֵג־יִּֽכ ּוּנֶ֑צָחְלִת א֣
ֹל םֹו֖תָיְו הָ֥נָמְלַא־לָּכ :םִיָֽרְצִמ  קֹ֤עָצ־םִא יִּ֣כ ֹו֑תֹא הֶּ֖נַעְת הֵּ֥נַע־םִא :ןּוּֽנַעְת א֥
 ּו֤יָהְו בֶרָ֑חֶּב םֶ֖כְתֶא יִּ֥תְגַרָֽהְו יִּ֔פַא הָ֣רָחְו :ֹוֽתָקֲעַֽצ עַ֖מְׁשֶא ַעֹ֥מָׁש יַ֔לֵא ֙קַעְצִי
 ֙יִנָעֶֽה־תֶא יִּ֗מַע־תֶא הֶ֣וְלַּת ׀ ףֶסֶּ֣כ־םִא :םיִֽמֹתְי םֶ֖כיֵנְבּו תֹו֔נָמְלַא ֙םֶכיֵׁשְנ
ֹל הֶׁ֑שֹנְּכ ֹו֖ל הֶ֥יְהִֽת־ֹאל ךְךָּ֔מִע  תַ֣מְלַׂש לֹּ֖בְחַּת לֹ֥בָח־םִא :ךְךֶׁשֶֽנ ויָ֖לָע ןּו֥מיִׂשְת־אֽ
ֹּב־דַע ךָךֶ֑עֵר  ֹו֖תָלְמִׂש אוִ֥ה ּהָּ֔דַבְל ֙הֹתּוסְכ אוִ֤ה יִּ֣כ :ֹוֽל ּוּנֶ֥ביִׁשְּת ׁשֶמֶּׁ֖שַה א֥
 רפסה יצח :יִנָֽא ןּוּ֥נַח־יִּֽכ יִּ֖תְעַמָֽׁשְו יַ֔לֵא קַ֣עְצִי־יִּֽכ ֙הָיָהְו בָּ֔כְׁשִי הֶּ֣מַּב ֹו֑רֹעְל
ֹל םיִ֖הֹלֱא םיקוספב ֹל ֖ךָךְּמַעְב איִׂ֥שָנְו לֵּ֑לַקְת א֣ ֹל ֖ךָךֲעְמִדְו ֥ךָךְתָֽאֵלְמ :רֹֽאָת א֥  א֣
 הֶ֣יְהִי ֙םיִמָי תַ֤עְבִׁש ךָך ֶ֑נֹאצְל ֖ךָךְרֹֽׁשְל הֶׂ֥שֲעַּֽת־ןֵּכ :יִֽל־ןֶּתִּת ךָךיֶ֖נָּב רֹו֥כְּב רֵ֑חַאְת
 הֶ֤דָּׂשַּב רָׂ֨שָבּו יִ֑ל ןּו֣יְהִּת ׁשֶדֹ֖ק־יֵׁשְנַאְו :יִֽל־ֹונְּתִּת יִ֖ניִמְּׁשַה םֹוּ֥יַּב ֹוּ֔מִא־םִע
ֹל ֙הָפֵרְט ֹל :ֹוֽתֹא ןּו֥כִלְׁשַּת בֶלֶּ֖כַל ּולֵ֔כֹאת א֣  תֶׁשָּ֤ת־לַא אְוָׁ֑ש עַמֵׁ֣ש אָּׂ֖שִת א֥
ֹיְהִֽל עָׁ֔שָר־םִע ֙ךָךְד ָֽי  הֶ֣נֲעַֽת־ֹאלְו תֹ֑עָרְל םיִּ֖בַר־יֵֽרֲחַֽא הֶ֥יְהִֽת־ֹאל :סָֽמָח דֵ֥ע ת֖
ֹל לָ֕דְו :תֹּֽטַהְל םיִּ֖בַר יֵ֥רֲחַֽא תֹ֛טְנִל בִ֗ר־לַע  רֹוׁ֧ש עַּ֞גְפִת יִּ֣כ :ֹוֽביִרְּב רַּ֖דְהֶת א֥
 תַחַּ֣ת ֙ץֵבֹר ֗ךָךֲאַֽנֹׂש רֹו֣מֲח הֶ֞אְרִת־יִּֽכ :ֹוֽל ּוּנֶ֖ביִׁשְּת בֵׁ֥שָה הֶ֑עֹּת ֹו֖רֹמֲח ֹו֥א ֛ךָךְבִיֹֽא
ֹזֲעַּֽת בֹ֥זָע ֹו֑ל בֹ֣זֲעֵֽמ ָּ֖תְלַדָֽחְו ֹו֔אָּׂשַמ ֹל :ֹוּֽמִע ב֖  :ֹוֽביִרְּב ֖ךָךְנֹֽיְבֶא טַּ֥פְׁשִמ הֶּ֛טַת א֥
ֹל יִּ֥כ גֹ֔רֲהַּֽת־לַֽא ֙קיִּדַצְו יִ֤קָנְו קָ֑חְרִּת רֶקֶׁ֖ש־רַבְּדִמ  דַחֹׁ֖שְו :עָֽׁשָר קיִּ֖דְצַא־אֽ
ֹל ֹל ר ֵ֖גְו :םיִֽקיִּדַצ יֵ֥רְבִּד ףֵּ֖לַסיִֽו םיִ֔חְקִּפ ר ֵּ֣וַעְי ֙דַחֹּׁ֨שַה יִּ֤כ חָּ֑קִת א֣  ץָ֑חְלִת א֣
 םיִ֖נָׁש ׁשֵׁ֥שְו :םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥אְּב םֶ֖תיִיֱה םיִ֥רֵג־יִּֽכ רֵּ֔גַה ׁשֶפֶ֣נ־תֶא ֙םֶּתְעַדְי םֶּ֗תַאְו
 ּהָּ֗תְׁשַטְנּו הָּנֶ֣טְמְׁשִּת תִ֞עיִבְּׁשַהְו :ּהָֽתָאּוֽבְּת־תֶא ָּ֖תְפַסָֽאְו ךָךֶ֑צְרַא־תֶא עַ֣רְזִּת
 :ךָךֶֽתיֵזְל ֖ךָךְמְרַכְל הֶׂ֥שֲעַּֽת־ןֵּכ הֶ֑דָּׂשַה תַּ֣יַח לַ֖כֹאּת םָ֕רְתִיְו ךָךֶּ֔מַע יֵ֣נֹיְבֶא ּ֙ולְכָֽאְו

 ֙ךָךְרֹוֽׁש ַחּו֗נָי ןַעַ֣מְל תֹּ֑בְׁשִּת יִ֖עיִבְּׁשַה םֹוּ֥יַבּו ךָךיֶׂ֔שֲעַֽמ הֶׂ֣שֲעַּֽת ֙םיִמָי תֶׁשֵׁ֤ש
 םֵׁ֨שְו ּורֵ֑מָּׁשִּת םֶ֖כיֵלֲא יִּתְרַ֥מָא־רֶׁשֲא לֹ֛כְבּו :ר ֵּֽגַהְו ֖ךָךְתָֽמֲא־ןֶּב ׁשֵ֥פָּנִיְו ךָךֶ֔רֹמֲחַֽו
ֹל ֙םיִרֵחֲא םיִ֤הֹלֱא ֹל ּוריִּ֔כְזַת א֣  יִ֖ל גֹ֥חָּת םיִ֔לָגְר ׁשֹ֣לָׁש :ךָךיִּֽפ־לַע עַ֖מָּׁשִי א֥
 ךָךִ֗תיִּוִצ רֶׁ֣שֲאַּֽכ תֹוּ֜צַמ לַ֨כֹאּת ֩םיִמָי תַ֣עְבִׁש ֒רֹמְׁשִּת ֘תֹוּצַּמַה גַ֣ח־תֶא :הָֽנָּׁשַּב
 גַ֤חְו :םָֽקיֵר יַ֖נָפ ּו֥אָר ֵֽי־ֹאלְו םִיָ֑רְצִּמִמ ָתאָ֣צָי ֹו֖ב־יִּכ ביִ֔בָאָֽה ׁשֶדֹ֣ח ֙דֵעֹומְל
 הָ֔נָּׁשַה תאֵ֣צְּב ֙ףִסָאָֽה גַ֤חְו הֶ֑דָּׂשַּב עַ֖רְזִּת רֶׁ֥שֲא ךָךיֶׂ֔שֲעַֽמ יֵ֣רּוּכִּב ֙ריִצָּקַה



 ֔ךָךְרּו֣כְז־לָּכ ֙הֶאָר ֵֽי הָ֑נָּׁשַּב םיִ֖מָעְּפ ׁשֹ֥לָׁש :הֶֽדָּׂשַה־ןִמ ךָךיֶׂ֖שֲעַֽמ־תֶֽא ֥ךָךְּפְסָאְּב
ֹל :הָֹֽוהְי ׀ ןֹ֥דָאָֽה יֵ֖נְּפ־לֶא ֹלְו יִ֑חְבִז־םַּד ץֵ֖מָח־לַע חַּ֥בְזִת־אֽ  יִּ֖גַח־בֶלֵֽח ןיִ֥לָי־אֽ
ֹל ךָךיֶ֑הֹלֱא הָֹ֣והְי תיֵּ֖ב איִ֕בָּת ֔ךָךְתָ֣מְדַא ֙יֵרּוּכִּב תיִׁ֗שאֵר :רֶקֹּֽב־דַע  לֵּׁ֥שַבְת־אֽ
 ֔ךָךֲאיִ֣בֲהַֽלְו ךְךֶרָּ֑דַּב ֖ךָךְרָמְׁשִל ךָךיֶ֔נָפְל ֙ךְךָאְלַמ ַחֵ֤לֹׁש יִ֜כֹנָֽא הֵּ֨נִה :ֹוּֽמִא בֵ֥לֲחַּֽב יִ֖דְּג
ֹל יִּ֣כ ֹוּ֑ב רֵּ֣מַּת־לַא ֹו֖לֹקְּב עַ֥מְׁשּו ויָ֛נָּפִמ רֶמָּׁ֧שִה :יִתֹֽנִכֲה רֶׁ֥שֲא םֹו֖קָּמַה־לֶא  א֤
 לֹּ֖כ ָתיִׂ֕שָעְו ֹו֔לֹקְּב ֙עַמְׁשִּת ַעֹו֤מָׁש־םִא יִּ֣כ :ֹוּֽבְרִקְּב יִ֖מְׁש יִּ֥כ םֶ֔כֲעְׁשִפְל ֙אָּׂשִי
 ֘יִכָאְלַמ ךְךֵ֣לֵי־יִּֽכ :ךָךיֶֽרְרֹֽצ־תֶא יִּ֖תְרַצְו ךָךיֶ֔בְיֹ֣א־תֶא ֙יִּתְבַיָֽאְו רֵּ֑בַדֲא רֶׁ֣שֲא
 יִ֑סּובְיַהְו יִּ֖וִחַֽה יִ֔נֲעַֽנְּכַֽהְו ֙יִּזִרְּפַהְו יִּ֔תִחַ֣הְו ֙יִרֹמֱאָֽה־לֶא ֗ךָךֲאיִֽבֱהֶֽו ֒ךָךיzֶנָפְל
ֹל :ויִּֽתְדַחְכִהְו ֹלְו ֙םֶהיֵהֹֽלאֵל הֶ֤וֲחַּֽתְׁשִת־אֽ ֹלְו םֵ֔דְבָעָֽת א֣  םֶ֑היֵׂשֲעַֽמְּכ הֶׂ֖שֲעַֽת א֥
 םֶ֔כיֵהֹֽלֱא הָֹ֣והְי תֵ֚א םֶּ֗תְדַבֲעַֽו :םֶֽהיֵתֹֽבֵּצַמ רֵּ֖בַׁשְּת רֵּ֥בַׁשְו םֵ֔סְרָ֣הְּת ֙סֵרָה יִּ֤כ
ֹל :ךָךֶּֽבְרִּקִמ הָ֖לֲחַֽמ יִ֥תֹרִסֲהַֽו ךָךיֶ֑מיֵמ־תֶאְו ֖ךָךְמְחַל־תֶֽא ךְךַ֥רֵבּו  הָ֥לֵּכַׁשְמ הֶ֛יְהִֽת א֥
 קֲעַֽו  ךָךיֶ֔נָפְל חַּ֣לַׁשֲא ֙יִתָמיֵֽא־תֶא :אֵּֽלַמֲא ךָךיֶ֖מָי רַּ֥פְסִמ־תֶא ךָךֶ֑צְרַאְּב הָ֖רָ
ֹבָּת רֶׁ֥שֲא םָ֔עָה־לָּכ־תֶא ֙יִתֹּמַהְו  :ףֶרֹֽע ךָךיֶ֖לֵא ךָךיֶ֛בְיֹֽא־לָּכ־תֶא יִּ֧תַתָֽנְו םֶ֑הָּב א֖
 יִּ֖תִחַֽה־תֶאְו יִ֛נֲעַֽנְּכַֽה־תֶא יִּ֧וִחַֽה־תֶא הָׁ֗שְר ֵֽגְו ךָךיֶ֑נָפְל הָ֖עְרִּצַה־תֶא יִּ֥תְחַלָֽׁשְו
ֹל :ךָךיֶֽנָפְּלִמ  הָּ֥בַרְו הָ֔מָמְׁש ֙ץֶרָ֨אָה הֶ֤יְהִּֽת־ןֶּפ תָ֑חֶא הָ֣נָׁשְּב ךָךיֶ֖נָּפִמ ּוּנֶׁ֛שְר ָֽגֲא א֧
 ָּ֖תְלַחָֽנְו הֶ֔רְפִּת רֶׁ֣שֲא דַ֚ע ךָךיֶ֑נָּפִמ ּוּנֶׁ֖שְר ָֽגֲא טַ֛עְמ טַ֥עְמ :הֶֽדָּׂשַה תַּ֥יַח ךָךיֶ֖לָע
־דַע רָּ֖בְדִּמִמּו םיִּ֔תְׁשִלְּפ םָ֣י־דַעְו ֙ףּוס־םַּיִמ ֗ךָךְלֻֽבְּג־תֶא יִּ֣תַׁשְו :ץֶרָֽאָה־תֶא
ֹל :ךָךיֶֽנָּפִמ ֹומָּ֖תְׁשַר ֵֽגְו ץֶרָ֔אָה יֵ֣בְׁשֹֽי תֵ֚א םֶ֗כְדֶיְּב ןֵּ֣תֶא ׀ יִּ֣כ רָ֑הָּנַה  תֹ֥רְכִת־אֽ
ֹל :תיִֽרְּב םֶ֖היֵהֹֽלאֵלְו םֶ֛הָל  ֙דֹבֲעַֽת יִּ֤כ יִ֑ל ֖ךָךְתֹֽא ּואיִ֥טֲחַֽי־ןֶּפ ֔ךָךְצְרַאְּב ּ֙ובְׁשֵֽי א֤
 ֙הָּתַא הָ֗וֹהְי־לֶא הֵ֣לֲע רַ֜מָא הֶׁ֨שֹמ־לֶאְו :ׁשֵֽקֹומְל ֖ךָךְל הֶ֥יְהִֽי־יִּכ םֶ֔היֵהֹ֣לֱא־תֶא
 קִּזִמ םיִ֖עְבִׁשְו אּו֔היִבֲאַֽו בָ֣דָנ ֙ןֹרֲהַֽאְו  ׁשַּ֨גִנְו :קֹֽחָרֵמ םֶ֖תיִוֲחַּֽתְׁשִהְו לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְ
ֹל םֵ֖הְו הָ֔וֹהְי־לֶא ֹ֙וּדַבְל הֶׁ֤שֹמ ֹל םָ֕עָהְו ּוׁשָּ֑גִי א֣ ֹבָּיַו :ֹוּֽמִע ּו֖לֲעַֽי א֥  הֶׁ֗שֹמ א֣
 לֹו֤ק םָ֜עָה־לָּכ ןַעַּ֨יַו םיִ֑טָּפְׁשִּמַה־לָּכ תֵ֖אְו הָ֔וֹהְי יֵ֣רְבִּד־לָּכ תֵ֚א ֙םָעָל רֵּ֤פַסְיַו
ֹּיַו ֙דָחֶא ־לָּכ תֵ֚א הֶׁ֗שֹמ בֹּ֣תְכִּיַו :הֶֽׂשֲעַֽנ הָֹ֖והְי רֶּ֥בִּד־רֶׁשֲא םיִ֛רָבְּדַה־לָּכ ּו֔רְמא֣
 הָ֔בֵּצַמ ֙הֵרְׂשֶע םיֵּ֤תְׁשּו רָ֑הָה תַחַּ֣ת ַחֵּ֖בְזִמ ןֶבִּ֥יַו רֶקֹּ֔בַּב םֵּ֣כְׁשַּיַו הָ֔וֹהְי יֵ֣רְבִּד
 תֹ֑לֹע ּו֖לֲעַּֽי ַֽו לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ֙יֵרֲעַֽנ־תֶֽא חַ֗לְׁשִּיַו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥טְבִׁש רָׂ֖שָע םיֵ֥נְׁשִל



 תֹ֑נָּגַאָּֽב םֶׂשָּ֖יַו םָּ֔דַה יִ֣צֲח ֙הֶׁשֹמ חַּ֤קִּיַו :םיִֽרָּפ הָֹ֖והיַֽל םיִ֛מָלְׁש םיִ֧חָבְז ּו֞חְּבְזִּי ַֽו
 קִּיַו תיִ֔רְּבַה רֶפֵ֣ס ֙חַּקִּיַו :ַחֵּֽבְזִּמַה־לַע קַ֖רָז םָּ֔דַה יִ֣צֲחַֽו ֹּיַו םָ֑עָה יֵ֣נְזָאְּב אָ֖רְ  ּו֔רְמא֣
 םָ֑עָה־לַע קֹ֖רְזִּיַו םָּ֔דַה־תֶא ֙הֶׁשֹמ חַּ֤קִּיַו :עָֽמְׁשִנְו הֶׂ֥שֲעַֽנ הָֹ֖והְי רֶּ֥בִּד־רֶׁשֲא לֹּ֛כ
ֹּיַו  :הֶּלֵֽאָה םיִ֖רָבְּדַה־לָּכ לַ֥ע םֶ֔כָּמִע ֙הָֹוהְי תַ֤רָּכ רֶׁ֨שֲא ֙תיִרְּבַה־םַֽד הֵּ֤נִה רֶמא֗
 קִּזִמ םיִ֖עְבִׁשְו אּו֔היִבֲאַֽו ֙בָדָנ ןֹ֑רֲהַֽאְו הֶׁ֖שֹמ לַעַּ֥יַו  יֵ֣הֹלֱא תֵ֖א ּו֕אְרִּיַו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְ
־לֶאְו :רַהֹֽטָל םִיַ֖מָּׁשַה םֶצֶ֥עְכּו ריִּ֔פַּסַה תַ֣נְבִל ֙הֵׂשֲעַֽמְּכ ויָ֗לְגַר תַחַ֣תְו לֵ֑אָרְׂשִי
ֹל לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ֙יֵליִצֲא ֹּיַו םיִ֔הֹלֱאָ֣ה־תֶא ּ֙וזֱחֶּֽי ַֽו ֹו֑דָי חַ֖לָׁש א֥  :ּוּֽתְׁשִּיַו ּו֖לְכאֽ
ֹּיַו  תֹ֣חֻל־תֶא ֜ךָךְל הָ֨נְּתֶאְו םָׁ֑ש־הֵיְהֶֽו הָרָ֖הָה יַ֛לֵא הֵ֥לֲע הֶׁ֗שֹמ־לֶא הָ֜וֹהְי רֶמא֨
 ַעֻׁ֖שֹוהיִֽו הֶׁ֔שֹמ םָק ָּ֣יַו :םָֽתֹרֹוֽהְל יִּתְבַ֖תָּכ רֶׁ֥שֲא הָ֔וְצִּמַהְו ֙הָרֹוּתַהְו ןֶבֶ֗אָה
 קְּזַה־לֶאְו :םיִֽהֹלֱאָֽה רַ֥ה־לֶא הֶׁ֖שֹמ לַעַּ֥יַו ֹו֑תְרָֽׁשְמ  הֶ֔זָב ּונָ֣ל־ּובְׁש ֙רַמָא םיִ֤נֵ
 ׁשַּ֥גִי םיִ֖רָבְּד לַעַ֥ב־יִמ םֶ֔כָּמִע ֙רּוחְו ןֹ֤רֲהַֽא הֵּ֨נִהְו םֶ֑כיֵלֲא בּוׁ֖שָנ־רֶׁשֲא דַ֥ע
־לַע ֙הָֹוהְי־דֹובְּכ ןֹּ֤כְׁשִּיַו :רָֽהָה־תֶא ן ָ֖נָעֶֽה סַ֥כְיַו רָ֑הָה־לֶא הֶׁ֖שֹמ לַעַּ֥יַו :םֶֽהֵלֲא
 קִּיַו םיִ֑מָי תֶׁשֵׁ֣ש ן ָ֖נָעֶֽה ּוהֵּ֥סַכְיַו יַ֔ניִס רַ֣ה  ךְךֹוּ֥תִמ יִ֖עיִבְּׁשַה םֹוּ֥יַּב הֶׁ֛שֹמ־לֶא אָ֧רְ
ֹרְּב תֶלֶ֖כֹא ׁשֵ֥אְּכ הָ֔וֹהְי דֹו֣בְּכ ֙הֵאְרַמּו :ן ָֽנָעֶֽה  :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב יֵ֖ניֵעְל רָ֑הָה ׁשא֣
ֹבָּיַו  םֹו֔י םיִ֣עָּבְרַא רָ֔הָּב ֙הֶׁשֹמ יִ֤הְיַו רָ֑הָה־לֶא לַעַּ֣יַו ן ָ֖נָעֶֽה ךְךֹו֥תְּב הֶׁ֛שֹמ א֥
 לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב־לֶא ֙רֵּבַּד :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָֹ֖והְי רֵּ֥בַדְיַו :הָלְיָֽל םיִ֖עָּבְרַאְו
 :יִֽתָמּוֽרְּת־תֶא ּו֖חְקִּת ֹוּ֔בִל ּוּנֶ֣בְּדִי רֶׁ֣שֲא ׁ֙שיִא־לָּכ תֵ֤אֵמ הָ֑מּורְּת יִ֖ל־ּוחְקִיְו
 ןָ֛מָּגְרַאְו תֶלֵ֧כְתּו :תֶׁשֹֽחְנּו ףֶסֶ֖כָו בָ֥הָז םָּ֑תִאֵֽמ ּו֖חְקִּת רֶׁ֥שֲא הָ֔מּורְּתַה ֙תֹאזְו
 יֵ֥צֲעַֽו םיִׁ֖שָחְּת תֹ֥רֹעְו םיִ֛מָּדָאְמ םִ֧ליֵא תֹ֨רֹעְו :םיִּֽזִעְו ׁשֵׁ֥שְו יִ֖נָׁש תַעַ֥לֹותְו

 םַהֹׁ֕ש־יֵנְבַא :םיִּֽמַּסַה תֶרֹ֖טְקִלְו הָ֔חְׁשִּמַה ןֶמֶׁ֣שְל ֙םיִמָׂשְּב רֹ֑אָּמַל ןֶמֶׁ֖ש :םיִּֽטִׁש
 רֶׁ֤שֲא לֹ֗כְּכ :םָֽכֹותְּב יִּ֖תְנַכָֽׁשְו ׁשָּ֑דְקִמ יִ֖ל ּוׂשָ֥עְו :ןֶׁשֹֽחַלְו דֹ֖פֵאָֽל םיִ֑אֻּלִמ יֵ֖נְבַאְו
 :ּוֽׂשֲעַּֽת ןֵ֖כְו ויָ֑לֵּכ־לָּכ תיִ֣נְבַּת תֵ֖אְו ןָּ֔כְׁשִּמַה תיִ֣נְבַּת תֵ֚א ֔ךָךְתֹוֽא הֶ֣אְרַמ ֙יִנֲא
 יִצֵ֖חָו הָּ֥מַאְו ֹוּ֔בְחָר ֙יִצֵ֨חָו הָּ֤מַאְו ֹוּ֗כְרָא יִצֵ֜חָו םִיַ֨תָּמַא םיִּ֑טִׁש יֵ֣צֲע ןֹו֖רֲא ּוׂ֥שָעְו
 בָ֖הָז ר ֵ֥ז ויָ֛לָע ָתיִׂ֧שָעְו ּוּנֶּ֑פַצְּת ץּו֖חִמּו תִיַּ֥בִמ רֹו֔הָט בָ֣הָז ֹ֙ותֹא ָ֤תיִּפִצְו :ֹוֽתָמֹֽק
 יֵּ֣תְׁשּו ויָ֑תֹמֲעַּֽפ עַּ֣בְרַא לַ֖ע הָּ֔תַתָ֣נְו בָ֔הָז תֹ֣עְּבַט ֙עַּבְרַא ֹוּ֗ל ָּתְקַ֣צָיְו :ביִֽבָס
 יֵ֣צֲע יֵּ֖דַב ָתיִׂ֥שָעְו :תיִֽנֵּׁשַה ֹו֖עְלַצ־לַע תֹ֔עָּבַט ֙יֵּתְׁשּו תָ֔חֶאָֽה ֹ֙ועְלַצ־לַע תֹ֗עָּבַט



 ןֹ֑רָאָֽה תֹ֣עְלַצ לַ֖ע תֹ֔עָּבַּטַּב ֙םיִּדַּבַה־תֶא ָ֤תאֵבֵֽהְו :בָֽהָז םָ֖תֹא ָ֥תיִּפִצְו םיִּ֑טִׁש
ֹל םיִּ֑דַּבַה ּו֖יְהִֽי ןֹ֔רָאָֽה ֙תֹעְּבַטְּב :םֶֽהָּב ןֹ֖רָאָֽה־תֶא תאֵׂ֥שָל  ָּ֖תַתָֽנְו :ּוּנֶּֽמִמ ּורֻ֖סָי א֥
 םִיַ֤תָּמַא רֹו֑הָט בָ֣הָז תֶרֹּ֖פַכ ָתיִׂ֥שָעְו :ךָךיֶֽלֵא ןֵּ֖תֶא רֶׁ֥שֲא תֻ֔דֵעָֽה תֵ֚א ןֹ֑רָאָֽה־לֶא
 הֶׂ֣שֲעַּֽת ֙הָׁשְקִמ בָ֑הָז םיִ֖בֻרְּכ םִי ַ֥נְׁש ָתיִׂ֛שָעְו :ּהָּֽבְחָר יִצֵ֖חָו הָּ֥מַאְו ּהָּ֔כְרָא ֙יִצֵ֨חָו
 דָ֥חֶא־בּורְכּו הֶּ֔זִמ ֙הָצָּקִמ דָ֤חֶא בּו֨רְּכ הpֵׂשֲעַֽ֠ו :תֶרֹּֽפַּכַה תֹו֥צְק יֵ֖נְּׁשִמ םָ֔תֹא
 ּו֣יָהְו :ויָֽתֹוצְק יֵ֥נְׁש־לַע םיִ֖בֻרְּכַה־תֶא ּוׂ֥שֲעַּֽת תֶרֹּ֛פַּכַה־ןִמ הֶּ֑זִמ הָ֖צָּקִמ
 ׁשיִ֣א םֶ֖היֵנְפּו תֶרֹּ֔פַּכַה־לַע ֙םֶהיֵפְנַכְּב םיִ֤כְכֹֽס הָלְעַ֗מְל םִיַ֜פָנְכ יֵׂ֨שְרֹּֽפ ֩םיִבֻרְּכַה
 ןֹ֖רָאָֽה־לַע תֶרֹּ֛פַּכַה־תֶא ָּ֧תַתָֽנְו :םיִֽבֻרְּכַה יֵ֥נְּפ ּו֖יְהִֽי תֶרֹּ֔פַּכַה־לֶ֨א ויִ֑חָא־לֶא
 ֒םָׁש ֘ךָךְל יִּ֣תְדַעֹוֽנְו :ךָךיֶֽלֵא ןֵּ֖תֶא רֶׁ֥שֲא תֻ֔דֵעָ֣ה־תֶא ֙ןֵּתִּת ןֹ֔רָאָ֣ה־לֶאְו הָלְעָ֑מְלִמ
 תֵ֣א תֻ֑דֵעָֽה ןֹו֣רֲא־לַע רֶׁ֖שֲא םיִ֔בֻרְּכַה יֵ֣נְׁש ֙ןיֵּבִמ תֶרֹּ֗פַּכַה לַ֣עֵמ ֜ךָךְּתִא יִּ֨תְרַּבִדְו
 םִיַ֤תָּמַא םיִּ֑טִׁש יֵ֣צֲע ןָ֖חְלֻׁש ָתיִׂ֥שָעְו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב־לֶא ֖ךָךְתֹוֽא הֶּ֛וַצֲא רֶׁ֧שֲא־לָּכ
 ֹוּ֛ל ָתיִׂ֥שָעְו רֹו֑הָט בָ֣הָז ֹו֖תֹא ָ֥תיִּפִצְו :ֹוֽתָמֹֽק יִצֵ֖חָו הָּ֥מַאְו ֹוּ֔בְחָר הָּ֣מַאְו ֹ֙וּכְרָא
 ֹוּ֖תְרַּגְסִמְל בָ֛הָז־רֵז ָתיִׂ֧שָעְו ביִ֑בָס חַפֹ֖ט תֶר ֶּ֛גְסִמ ֹוּ֥ל ָתיִׂ֨שָעְו :ביִֽבָס בָ֖הָז ר ֵ֥ז
 תֹ֔אֵּפַה עַּ֣בְרַא לַ֚ע תֹ֔עָּבַּטַה־תֶא ָּ֙תַתָֽנְו בָ֑הָז תֹ֣עְּבַט עַּ֖בְרַא ֹוּ֔ל ָתיִׂ֣שָעְו :ביִֽבָס
 םיִּ֔דַבְל םיִּ֣תָבְל תֹ֑עָּבַּטַה ָ◌	ןיֶ֖יְהִּֽת תֶרֶּ֔גְסִּמַה ֙תַּמֻעְל :ויָֽלְגַר עַּ֥בְרַאְל רֶׁ֖שֲא
 בָ֑הָז םָ֖תֹא ָ֥תיִּפִצְו םיִּ֔טִׁש יֵ֣צֲע ֙םיִּדַּבַה־תֶא ָתיִׂ֤שָעְו :ןָֽחְלֻּׁשַה־תֶא תאֵׂ֖שָל
 רֶׁ֥שֲא ויָ֔תֹּיִּקַנְמּו ֙ויָתֹוׂשְקּו ויָ֗תֹּפַכְו ויָ֜תֹרָֽעְּק ָתיִׂ֨שָעְו :ןָֽחְלֻּׁשַה־תֶא םָ֖ב־אָּׂשִנְו
 יַ֥נָפְל םיִ֖נָּפ םֶחֶ֥ל ןָ֛חְלֻּׁשַה־לַע ָּ֧תַתָֽנְו :םָֽתֹא הֶׂ֥שֲעַּֽת רֹו֖הָט בָ֥הָז ןֵ֑הָּב ךְךַּ֖סֻי
 ּהָ֔נָקְו ּהָ֣כֵרְי ֙הָרֹונְּמַה הֶׂ֤שָעיֵּֽת הָׁ֞שְקִמ רֹו֑הָט בָ֣הָז תַ֖רֹנְמ ָתיִׂ֥שָעְו :דיִֽמָּת
 הָׁ֣שֹלְׁש ָהיֶּ֑דִּצִמ םיִ֖אְצֹֽי םיִ֔נָק הָּׁ֣שִׁשְו :ּוֽיְהִֽי הָּנֶּ֥מִמ ָהיֶ֖חָרְפּו ָהיֶ֥רֹּתְפַּכ ָהיֶ֛עיִבְּג
 ק ׀  ק ֙הָׁשֹלְׁשּו דָ֔חֶאָֽה ּ֙הָּדִּצִמ הָ֗רֹנְמ יֵ֣נְ  םיpִעִבְ֠ג הָׁ֣שֹלְׁש :יִֽנֵּׁשַה ּהָּ֖דִּצִמ הָ֔רֹנְמ יֵ֣נְ
 ּקַּב םיִ֞דָּקֻׁשְמ  ּקַּב םיִ֛דָּקֻׁשְמ םיִ֗עִבְג הָׁ֣שֹלְׁשּו ֒חַרzֶפָו רֹּ֣תְפַּכ ֘דָחֶאָֽה הֶ֣נָ  הֶ֥נָ
 הָ֖רֹנְּמַבּו :הָֽרֹנְּמַה־ןִמ םיִ֖אְצֹּֽיַה םיִ֔נָּקַה תֶׁשֵׁ֣שְל ןֵּ֚כ חַרָ֑פָו רֹּ֣תְפַּכ דָ֖חֶאָֽה
 םיִ֜נָּקַה יֵנְׁ֨ש ֩תַחrַּת רֹּ֡תְפַכְו :ָהיֶֽחָרְפּו ָהיֶ֖רֹּתְפַּכ םיִ֔דָּקֻׁ֨שְמ םיִ֑עִבְג הָ֣עָּבְרַא
 ּקַה יֵ֥נְׁש־תַחַּֽת רֹּ֕תְפַכְו הָּנֶּ֔מִמ ֙םיִנָּקַה יֵ֤נְׁש תַחַּ֣ת ֙רֹּתְפַכְו הָּנֶּ֗מִמ  הָּנֶּ֑מִמ םיִ֖נָ
 ּהָּ֛לֻּכ ּו֑יְהִֽי הָּנֶּ֣מִמ םָ֖תֹנְקּו םֶ֥היֵרֹּֽתְפַּכ :הָֽרֹנְּמַה־ןִמ םיִ֖אְצֹּֽיַה םיִ֔נָּקַה ֙תֶׁשֵׁ֨שְל



 ָהיֶ֔תֹר ֵ֣נ־תֶא ֙הָלֱעֶֽהְו הָ֑עְבִׁש ָהיֶ֖תֹר ֵֽנ־תֶא ָתיִׂ֥שָעְו :רֹוֽהָט בָ֥הָז תַ֖חַא הָׁ֥שְקִמ
 רֹו֖הָט בָ֥הָז רַּ֛כִּכ :רֹוֽהָט בָ֥הָז ָהיֶ֖תֹּתְחַמּו ָהיֶ֥חָקְלַמּו :ָהיֶֽנָּפ רֶבֵ֥ע־לַע ריִ֖אֵהְו
 הָּ֥תַא־רֶׁשֲא םָ֔תיִנְבַ֨תְּב הֵׂ֑שֲעַֽו הֵ֖אְרּו :הֶּלֵֽאָה םיִ֖לֵּכַה־לָּכ תֵ֥א ּהָ֑תֹא הֶׂ֣שֲעַֽי
 ֙ןָמָּגְרַאְו תֶלֵ֤כְתּו רָ֗זְׁשָמ ׁשֵׁ֣ש תֹ֑עיִרְי רֶׂשֶ֣ע הֶׂ֖שֲעַּֽת ןָּ֥כְׁשִּמַה־תֶאְו :רָֽהָּב הֶ֖אְרָמ
 תַ֗חַאָֽה הָ֣עיִרְיַה ׀ ךְךֶרֹ֣א :םָֽתֹא הֶׂ֥שֲעַּֽת בֵׁ֖שֹח הֵׂ֥שֲעַֽמ םיִ֛בֻרְּכ יִ֔נָׁש תַעַ֣לֹתְו

 תַ֖חַא הָּ֥דִמ תָ֑חֶאָֽה הָ֖עיִרְיַה הָּ֔מַאָּֽב עַּ֣בְרַא ֙בַחֹ֨רְו הָּ֔מַאָּֽב ֙םיִרְׂשֶעְו הֶ֤נֹמְׁש
ָןיֶ֨יְהִּֽת תֹ֗עיִרְיַה ׁשֵ֣מֲח :תֹֽעיִרְיַה־לָכְל  ׁשֵ֤מָחְו ּהָ֑תֹחֲא־לֶא הָּׁ֖שִא תֹ֔רְבֹֽח ֙
 ֙הָעיִרְיַה תַ֤פְׂש לַ֣ע תֶלֵ֗כְּת תֹ֣אְלֻֽל ָתיִׂ֜שָעְו :ּהָֽתֹחֲא־לֶא הָּׁ֖שִא תֹ֔רְבֹֽח ֙תֹעיִרְי
 תֶרֶּ֖בְחַּמַּב הָ֔נֹוציִּ֣קַה הָ֔עיִרְיַה תַ֣פְׂשִּב ֙הֶׂשֲעַּֽת ןֵ֤כְו תֶרָ֑בֹחַּֽב הָ֖צָּקִמ תָ֔חֶאָֽה
 ֙הֶׂשֲעַּֽת תֹ֗אָלֻֽל םיִּׁ֣שִמֲחַֽו ֒תָחֶאָֽה הָ֣עיִרְיַּב ֘הֶׂשֲעַּֽת תֹ֗אָלֻֽל םיִּׁ֣שִמֲח :תיִֽנֵּׁשַה
־לֶא הָּׁ֖שִא תֹ֔אָלֻּ֣לַה ֙תֹליִּבְקַמ תיִ֑נֵּׁשַה תֶרֶּ֣בְחַּמַּב רֶׁ֖שֲא הָ֔עיִרְיַה הֵ֣צְקִּב
 ּ֙הָתֹחֲא־לֶא הָּׁ֤שִא תֹ֜עיִרְיַה־תֶא ָּ֙תְרַּבִחְו בָ֑הָז יֵ֣סְרַק םיִּׁ֖שִמֲח ָתיִׂ֕שָעְו :ּהָֽתֹחֲא
 ןָּ֑כְׁשִּמַה־לַע לֶהֹ֖אְל םיִּ֔זִע תֹ֣עיִרְי ָ֙תיִׂ֨שָעְו :דָֽחֶא ןָּ֖כְׁשִּמַה הָ֥יָהְו םיִ֔סָרְּקַּב
 הָּ֔מַאָּֽב ֙םיִׁשֹלְׁש תַ֗חַאָֽה הָ֣עיִרְיַה ׀ ךְךֶרֹ֣א :םָֽתֹא הֶׂ֥שֲעַּֽת תֹ֖עיִרְי הֵ֥רְׂשֶע־יֵּֽתְׁשַע
 :תֹֽעיִרְי הֵ֖רְׂשֶע יֵּ֥תְׁשַעְל תַ֔חַא הָּ֣דִמ תָ֑חֶאָֽה הָ֖עיִרְיַה הָּ֔מַאָּֽב עַּ֣בְרַא ֙בַחֹ֨רְו
־תֶא ָּ֙תְלַפָֽכְו דָ֑בְל תֹ֖עיִרְיַה ׁשֵׁ֥ש־תֶאְו דָ֔בְל ֙תֹעיִרְיַה ׁשֵ֤מֲח־תֶא ָּ֞תְרַּבִחְו
 תַ֤פְׂש לַ֣ע תֹ֗אָלֻֽל םיִּׁ֣שִמֲח ָתיִׂ֜שָעְו :לֶהֹֽאָה יֵ֥נְּפ לּו֖מ־לֶא תיִּׁ֔שִּׁשַה הָ֣עיִרְיַה
 הָ֔עיִרְיַה תַ֣פְׂש לַ֚ע תֹ֗אָלֻֽל םיִּׁ֣שִמֲחַֽו תֶרָ֑בֹחַּֽב הָ֖נֹציִּֽקַה תָ֔חֶאָֽה ֙הָעיִרְיַה
 ֙םיִסָרְּקַה־תֶא ָ֤תאֵבֵֽהְו םיִּׁ֑שִמֲח תֶׁשֹ֖חְנ יֵ֥סְרַק ָתיִׂ֛שָעְו :תיִֽנֵּׁשַה תֶרֶ֖בֹחַֽה
 יִ֤צֲח לֶהֹ֑אָה תֹ֖עיִריִּֽב ףֵ֔דֹעָֽה ֙חַרֶ֨סְו :דָֽחֶא הָ֥יָהְו לֶהֹ֖אָה־תֶא ָּ֥תְרַּבִחְו תֹ֔אָלֻּ֣לַּב
 ֙הֶּזִמ הָּ֤מַאָֽהְו הֶּ֜זִמ הָּ֨מַאָֽהְו :ןָּֽכְׁשִּמַה יֵ֥רֹחֲא לַ֖ע חַ֕רְסִּת תֶפֶ֔דֹעָֽה ֙הָעיִרְיַה
 :ֹוֽתֹּסַכְל הֶּ֖זִמּו הֶּ֥זִמ ןָּ֛כְׁשִּמַה יֵּ֧דִצ־לַע ַחּו֜רָס הֶ֨יְהִי לֶהֹ֑אָה תֹ֣עיִרְי ךְךֶרֹ֖אְּב ףֵ֔דֹעָּֽב
 םיִׁ֖שָחְּת תֹ֥רֹע הֵ֛סְכִמּו םיִ֑מָּדָאְמ םִ֖ליֵא תֹ֥רֹע לֶהֹ֔אָל ֙הֶסְכִמ ָתיִׂ֤שָעְו
 תֹוּ֖מַא רֶׂשֶ֥ע :םיִֽדְמֹֽע םיִּ֖טִׁש יֵ֥צֲע ןָּ֑כְׁשִּמַל םיִׁ֖שָרְּקַה־תֶא ָתיִׂ֥שָעְו :הָלְעָֽמְלִמ
 ׁ֙שֶרֶּ֨קַל תֹו֗דָי יֵּ֣תְׁש :דָֽחֶאָֽה ׁשֶרֶּ֥קַה בַחֹ֖ר הָּ֔מַאָֽה יִ֣צֲחַֽו ֙הָּמַאְו ׁשֶרָּ֑קַה ךְךֶרֹ֣א
 ָתיִׂ֥שָעְו :ןָּֽכְׁשִּמַה יֵׁ֥שְרַק לֹ֖כְל הֶׂ֔שֲעַּֽת ןֵּ֣כ ּהָ֑תֹחֲא־לֶא הָּׁ֖שִא תֹ֔בָּלֻׁ֨שְמ דָ֔חֶאָה



־יֵנְדַא ֙םיִעָּבְרַאְו :הָנָֽמיֵת הָּבְג ֶ֥נ תַ֖אְפִל ׁשֶרֶ֔ק םיִ֣רְׂשֶע ןָּ֑כְׁשִּמַל םיִׁ֖שָרְּקַה־תֶא
 יֵּ֣תְׁשִל ֙דָחֶאָֽה ׁשֶרֶּ֤קַה־תַחַּֽת םיִ֜נָדֲא יֵ֨נְׁש ׁשֶרָּ֑קַה םיִ֣רְׂשֶע תַחַּ֖ת הֶׂ֕שֲעַּֽת ףֶסֶ֔כ
 ןָּ֛כְׁשִּמַה עַלֶ֧צְלּו :ויָֽתֹדְי יֵּ֥תְׁשִל דָ֖חֶאָֽה ׁשֶרֶּ֥קַה־תַחַּֽת םיִ֛נָדֲא יֵ֧נְׁשּו ויָ֔תֹדְי
 םיִ֗נָדֲא יֵ֣נְׁש ףֶסָּ֑כ םֶ֖היֵנְדַא םיִ֥עָּבְרַאְו :ׁשֶרָֽק םיִ֖רְׂשֶע ןֹו֑פָצ תַ֣אְפִל תיִ֖נֵּׁשַה
 ןָּ֖כְׁשִּמַה יֵ֥תְּכְרַיְלּו :דָֽחֶאָֽה ׁשֶרֶּ֥קַה תַחַּ֖ת םיִ֔נָדֲא יֵ֣נְׁשּו דָ֔חֶאָֽה ׁשֶרֶּ֣קַה תַחַּ֚ת
 ןָּ֑כְׁשִּמַה תֹ֖עְצֻקְמִל הֶׂ֔שֲעַּֽת ֙םיִׁשָרְק יֵ֤נְׁשּו :םיִֽׁשָרְק הָּׁ֥שִׁש הֶׂ֖שֲעַּֽת הָּמָ֑י
 תַעַּ֖בַּטַה־לֶא ֹוׁ֔שֹאר־לַע ֙םיִּמַת ּו֤יְהִי וָּ֗דְחַיְו ֒הָּטzַמְּלִמ ֘םִמֲאֹֽת ּו֣יְהִיְו :םִיָֽתָכְרַּיַּב
 םיִׁ֔שָרְק הָ֣נֹמְׁש ּ֙ויָהְו :ּוֽיְהִֽי תֹ֖עֹצְקִּמַה יֵ֥נְׁשִל םֶ֔היֵנְׁשִל הֶ֣יְהִי ןֵּ֚כ תָ֑חֶאָֽה
 יֵ֣נְׁשּו דָ֔חֶאָֽה ׁשֶרֶּ֣קַה תַחַּ֚ת םיִ֗נָדֲא יֵ֣נְׁש םיִ֑נָדֲא רָׂ֖שָע הָּׁ֥שִׁש ףֶסֶּ֔כ םֶ֣היֵנְדַאְו
 יֵׁ֥שְרַקְל הָּׁ֕שִמֲח םיִּ֑טִׁש יֵ֣צֲע םִ֖חיִרְב ָתיִׂ֥שָעְו :דָֽחֶאָֽה ׁשֶרֶּ֥קַה תַחַּ֖ת םיִ֔נָדֲא
 תיִ֑נֵּׁשַה ןָּ֖כְׁשִּמַה־עַלֶֽצ יֵׁ֥שְרַקְל םִ֔חיִרְב הָּׁ֣שִמֲחַֽו :דָֽחֶאָֽה ןָּ֖כְׁשִּמַה־עַלֶֽצ
 ךְךֹו֣תְּב ןֹ֖כיִּתַה ַחיִ֥רְּבַהְו :הָּמָֽי םִיַ֖תָכְרַּיַל ןָּ֔כְׁשִּמַה עַלֶ֣צ ֙יֵׁשְרַקְל םִ֗חיִרְב הָּׁ֣שִמֲחַֽו
־תֶאְו בָ֗הָז הֶּ֣פַצְּת םיִׁ֞שָרְּקַה־תֶאְו :הֶֽצָּקַה־לֶא הֶ֖צָּקַה־ןִמ ַחִ֕רְבַמ םיִׁ֑שָרְּקַה
 ָ֖תֹמֵֽקֲהַֽו :בָֽהָז םִ֖חיִרְּבַה־תֶא ָ֥תיִּפִצְו םִ֑חיִרְּבַל םיִּ֖תָּב בָ֔הָז הֶׂ֣שֲעַּֽת ֙םֶהיֵתֹֽעְּבַט
 ןָ֛מָּגְרַאְו תֶלֵ֧כְּת תֶכֹ֗רָפ ָתיִׂ֣שָעְו :רָֽהָּב ָתיֵ֖אְרָה רֶׁ֥שֲא ֹו֔טָּפְׁשִ֨מְּכ ןָּ֑כְׁשִּמַה־תֶא
 ּהָ֗תֹא הָּ֣תַתָֽנְו :םיִֽבֻרְּכ ּהָ֖תֹא הֶׂ֥שֲעַֽי בֵׁ֛שח הֵׂ֥שֲעַֽמ ר ָ֑זְׁשָמ ׁשֵׁ֣שְו יִ֖נָׁש תַעַ֥לֹותְו
 :ףֶסָֽכ־יֵנְדַא הָ֖עָּבְרַא־לַע בָ֑הָז םֶ֖היֵו ָֽו בָ֔הָז םיִּ֣פֻצְמ םיִּ֔טִׁש יֵ֣דּוּמַע ֙הָעָּבְרַא־לַע
 תֵ֖א תֶכֹ֔רָּפַל תיֵּ֣בִמ ֙הָּמָׁ֨ש ָ֥תאֵבֵֽהְו ֒םיִסָרְּקַה תַחַּ֣ת ֘תֶכֹ֘רָּפַה־תֶא הָּ֣תַתָֽנְו
 :םיִֽׁשָדֳּקַה ׁשֶדֹ֥ק ןיֵ֖בּו ׁשֶדֹּ֔קַה ןיֵּ֣ב םֶ֔כָל ֙תֶכֹ֨רָּפַה הָ֤ליִּדְבִהְו תּו֑דֵעָֽה ןֹו֣רֲא
 ֙ןָחְלֻּׁשַה־תֶא ָּ֤תְמַׂשְו :םיִֽׁשָדֳּקַה ׁשֶדֹ֖קְּב תֻ֑דֵעָֽה ןֹו֣רֲא לַ֖ע תֶרֹּ֔פַּכַה־תֶא ָּ֙תַתָֽנְו
 ןָ֔חְלֻּׁשַ֨הְו הָנָ֑מיֵּת ןָּ֖כְׁשִּמַה עַלֶ֥צ לַ֛ע ןָ֔חְלֻּׁשַה חַכֹ֣נ ֙הָרֹנְּמַה־תֶאְו תֶכֹ֔רָּפַל ץּו֣חִמ
 תַעַ֥לֹותְו ןָ֛מָּגְרַאְו תֶלֵ֧כְּת לֶהֹ֔אָה חַתֶ֣פְל ֙ךְךָסָמ ָתיִׂ֤שָעְו :ןֹוֽפָצ עַלֶ֥צ־לַע ןֵּ֖תִּת
 ָ֤תיִּפִצְו םיִּ֔טִׁש יֵ֣דּוּמַע ֙הָּׁשִמֲח ךְךָ֗סָּמַל ָתיִׂ֣שָעְו :םֵֽקֹר הֵׂ֖שֲעַֽמ ר ָ֑זְׁשָמ ׁשֵׁ֣שְו יִ֖נָׁש
־תֶא ָתיִׂ֥שָעְו :תֶׁשֹֽחְנ יֵ֥נְדַא הָּׁ֖שִמֲח םֶ֔הָל ָּ֣תְקַצָֽיְו בָ֑הָז םֶ֖היֵו ָֽו בָ֔הָז ֙םָתֹא
 ֙הֶיְהִֽי ַעּו֤בָר בַחֹ֗ר תֹוּ֣מַא ׁשֵ֧מָחְו ךְךֶרֹ֜א תֹוּ֨מַא ׁ֩שֵמָח םיִּ֑טִׁש יֵ֣צֲע ַחֵּ֖בְזִּמַה
 ּוּנֶּ֖מִמ ויָ֔תֹּנִּפ עַּ֣בְרַא לַ֚ע ויָ֗תֹנְרַק ָתיִׂ֣שָעְו :ֹוֽתָמֹֽק תֹוּ֖מַא ׁשֹ֥לָׁשְו ַחֵּ֔בְזִּמַה



 ֙ויָעָיְו ֹו֔נְּׁשַדְל ֙ויָתֹריִּֽס ָתיִׂ֤שָעְו :תֶׁשֹֽחְנ ֹו֖תֹא ָ֥תיִּפִצְו ויָ֑תֹנְרַק ָ◌	ןיֶ֣יְהִּת
 רָּ֔בְכִמ ֹ֙וּל ָתיִׂ֤שָעְו :תֶׁשֹֽחְנ הֶׂ֥שֲעַּֽת ויָ֖לֵּכ־לָכְל ויָ֑תֹּתְחַמּו ויָ֖תֹגְלְזִמּו ויָ֔תֹקְרְזִמּו
 עַּ֥בְרַא לַ֖ע תֶׁשֹ֔חְנ תֹ֣עְּבַט ֙עַּבְרַא תֶׁשֶ֗רָה־לַע ָתיִׂ֣שָעְו תֶׁשֹ֑חְנ תֶׁשֶ֣ר הֵׂ֖שֲעַֽמ
 דַ֖ע תֶׁשֶ֔רָה הָ֣תְיָֽהְו הָּטָ֑מְּלִמ ַחֵּ֖בְזִּמַה בֹּ֥כְרַּכ תַחַּ֛ת ּהָ֗תֹא הָּ֣תַתָֽנְו :ויָֽתֹוצְק
 :תֶׁשֹֽחְנ םָ֖תֹא ָ֥תיִּפִצְו םיִּ֑טִׁש יֵ֣צֲע יֵּ֖דַּב ַחֵּ֔בְזִּמַל ֙םיִּדַב ָתיִׂ֤שָעְו :ַחֵּֽבְזִּמַה יִ֥צֲח
 תֵ֥אְׂשִּב ַחֵּ֖בְזִּמַה תֹ֥עְלַצ יֵּ֛תְׁש־לַע םיִּ֗דַּבַה ּו֣יָהְו תֹ֑עָּבַּטַּב ויָּ֖דַּב־תֶא אָ֥בּוהְו
 ָתיִׂ֕שָעְו :ּוֽׂשֲעַֽי ןֵּ֥כ רָ֖הָּב ֛ךָךְתֹֽא הָ֥אְרֶה רֶׁ֨שֲאַּֽכ ֹו֑תֹא הֶׂ֣שֲעַּֽת תֹ֖חֻל בּו֥בְנ :ֹוֽתֹא
 הָ֤אֵמ רָ֗זְׁשָמ ׁשֵׁ֣ש רֵ֜צָחֶֽל םיִ֨עָלְק הָנpָמיֵּ֠ת־בֶג ֶֽנ תַ֣אְפִל ןָּ֑כְׁשִּמַה רַ֣צֲח תֵ֖א
 יֵ֧וָו תֶׁשֹ֑חְנ םיִ֖רְׂשֶע םֶ֥היֵנְדַאְו םיִ֔רְׂשֶע ויָ֣דֻּמַעְו :תָֽחֶאָֽה הָ֖אֵּפַל ךְךֶרֹ֔א ֙הָּמַאָֽב
 וָ֣דֻּמַעְו ךְךֶרֹ֑א הָאֵ֣מ םיִ֖עָלְק ךְךֶרֹ֔אָּב ֙ןֹופָצ תַ֤אְפִל ןֵ֨כְו :ףֶסָּֽכ םֶ֖היֵקֻֽׁשֲחַֽו םיִ֛דֻּמַעָֽה
 :ףֶסָּֽכ םֶ֖היֵקֻֽׁשֲחַֽו םיִ֛דֻּמַעָֽה יֵ֧וָו תֶׁשֹ֔חְנ ֙םיִרְׂשֶע םֶ֤היֵנְדַאְו םיִ֗רְׂשֶע ]ויָ֣דּוּמַעְו[
 םֶ֖היֵנְדַאְו הָ֔רָׂשֲע םֶ֣היֵדֻּֽמַע הָּ֑מַא םיִּׁ֣שִמֲח םיִ֖עָלְק םָ֔י־תַאְפִל ֙רֵצָחֶֽה בַחֹ֤רְו
 הֵ֥רְׂשֶע ׁשֵ֨מֲחַֽו :הָּֽמַא םיִּׁ֥שִמֲח הָחָ֖רְזִמ הָמְדֵ֥ק תַ֛אְפִל רֵ֗צָחֶֽה בַחֹ֣רְו :הָֽרָׂשֲע
 תיִ֔נֵּׁשַה ֙ףֵתָּכַלְו :הָֽׁשֹלְׁש םֶ֖היֵנְדַאְו הָׁ֔שֹלְׁש םֶ֣היֵדֻּֽמַע ףֵ֑תָּכַל םיִ֖עָלְק הָּ֛מַא
 רֵ֜צָחֶֽה רַעַׁ֨שְלּו :הָֽׁשֹלְׁש םֶ֖היֵנְדַאְו הָׁ֔שֹלְׁש םֶ֣היֵדֻּֽמַע םיִ֑עָלְק הֵ֖רְׂשֶע ׁשֵ֥מֲח
 םֵ֑קֹר הֵׂ֣שֲעַֽמ ר ָ֖זְׁשָמ ׁשֵׁ֥שְו יִ֛נָׁש תַעַ֧לֹותְו ןָ֜מָּגְרַאְו תֶלֵ֨כְּת הָּ֗מַא םיִ֣רְׂשֶע ׀ ךְךָ֣סָמ
 םיִ֣קָּׁשֻחְמ ֙ביִבָס רֵ֤צָחֶֽה יֵ֨דּוּמַע־לָּכ :הָֽעָּבְרַא םֶ֖היֵנְדַאְו הָ֔עָּבְרַא םֶ֣היֵדֻּֽמַע
 ׀ בַחֹ֣רְו הָּ֜מַאָֽב הָ֨אֵמ ֩רֵצָחֶֽה ךְךֶרֹ֣א :תֶׁשֹֽחְנ םֶ֖היֵנְדַאְו ףֶסָּ֑כ םֶ֖היֵו ָֽו ףֶסֶּ֔כ
֙ לֹכְל :תֶׁשֹֽחְנ םֶ֖היֵנְדַאְו ר ָ֑זְׁשָמ ׁשֵׁ֣ש תֹוּ֖מַא ׁשֵ֥מָח הָ֛מֹקְו םיִּׁ֗שִמֲחַּֽב םיִּׁ֣שִמֲח
 הָּ֞תַאְו :תֶׁשֹֽחְנ רֵ֖צָחֶֽה תֹ֥דְתִי־לָכְו ויָתֹ֛דֵֽתְי־לָכְו ֹו֑תָדֹֽבֲע לֹ֖כְּב ןָּ֔כְׁשִּמַה יֵ֣לְּכ
 תֹ֥לֲעַֽהְל רֹו֑אָּמַל תיִ֖תָּכ ךְך ָ֛ז תִי ַ֥ז ןֶמֶׁ֣ש ךָךיֶ֜לֵא ּו֨חְקִיְו לֵ֗אָרְׂשִי יֵ֣נְּב־תֶא ׀ הֶּ֣וַצְּת
 ןֹ֧רֲהַֽא ֹו֨תֹא ֩ךְךֹרֲעַֽי תֻ֗דֵעָֽה־לַע רֶׁ֣שֲא תֶכֹ֜רָּפַל ץּו֨חִמ ֩דֵעֹומ לֶהֹ֣אְּב :דיִֽמָּת ר ֵ֖נ
 :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב תֵ֖אֵמ םָ֔תֹרֹ֣דְל ֙םָלֹוע תַּ֤קֻח ֑הָֹוהְי יֵ֣נְפִל רֶקֹּ֖ב־דַע בֶרֶ֥עֵמ ויָ֛נָבּו
 קַה הָּ֡תַאְו  לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥נְּב ךְךֹוּ֛תִמ ֹוּ֗תִא ויָ֣נָּב־תֶאְו ךָךיִ֜חָא ןֹ֨רֲהַֽא־תֶא ֩ךָךיrֶלֵא בֵ֣רְ
־יֵדְגִב ָתיִׂ֥שָעְו :ןֹֽרֲהַֽא יֵ֥נְּב רָ֖מָתיִֽאְו ר ָ֥זָעְלֶא אּו֛היִבֲאַֽו בָ֧דָנ ןֹ֕רֲהַֽא יִ֑ל־ֹונֲהַֽכְל
 בֵ֔ל־יֵמְכַח־לָּכ־לֶא ֙רֵּבַדְּת הָּ֗תַאְו :תֶרָֽאְפִתְלּו דֹו֖בָכְל ךָךיִ֑חָא ןֹ֣רֲהַֽאְל ׁשֶדֹ֖ק



 הֶּלֵ֨אְו :יִֽל־ֹונֲהַֽכְל ֹוׁ֖שְּדַקְל ןֹ֛רֲהַֽא יֵ֧דְגִּב־תֶא ּוׂ֞שָעְו הָ֑מְכָח ַחּו֣ר ויִ֖תאֵּלִמ רֶׁ֥שֲא
 טֵ֑נְבַאְו תֶפֶ֣נְצִמ ץֵּ֖בְׁשַּת תֶנֹ֥תְכּו ליִ֔עְמּו ֙דֹופֵאְו ןֶׁשֹ֤ח ּוׂ֗שֲעַֽי רֶׁ֣שֲא םיִ֜דָגְּבַה
 בָ֔הָּזַה־תֶא ּו֣חְקִי ֙םֵהְו :יִֽל־ֹונֲהַֽכְל ויָ֖נָבְלּו ךָךיִ֛חָא ןֹ֥רֲהַֽאְל ׁשֶדֹ֜ק־יֵדְגִב ּוׂ֨שָעְו
־תֶא ּוׂ֖שָעְו :ׁשֵּֽׁשַה־תֶאְו יִ֖נָּׁשַה תַעַ֥לֹוּת־תֶאְו ןָ֑מָּגְרַאָֽה־תֶאְו תֶלֵ֖כְּתַה־תֶֽאְו
 יֵּ֧תְׁש :בֵֽׁשֹח הֵׂ֥שֲעַֽמ ר ָ֖זְׁשָמ ׁשֵׁ֥שְו יִ֛נָׁש תַעַ֧לֹוּת ןָ֜מָּגְרַאְו תֶלֵ֨כְּת בpָהָ֠ז דֹ֑פֵאָֽה
 ויָ֔לָע רֶׁ֣שֲא ֹ֙ותָּדֻפֲא בֶׁשֵ֤חְו :רָּֽבֻחְו ויָ֖תֹוצְק יֵ֥נְׁש־לֶא ֹוּ֛ל־הֶיְהִֽי תֹ֗רְבֹֽח תֹ֣פֵתְכ
 :ר ָֽזְׁשָמ ׁשֵׁ֥שְו יִ֖נָׁש תַעַ֥לֹותְו ןָ֛מָּגְרַאְו תֶלֵ֧כְּת בָ֗הָז הֶ֑יְהִֽי ּוּנֶּ֣מִמ ּוהֵׂ֖שֲעַֽמְּכ
 ֙הָּׁשִׁש :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב תֹו֖מְׁש םֶ֔היֵלֲע ָּ֣תְחַּתִפּו םַהֹׁ֑ש־יֵנְבַא יֵּ֖תְׁש־תֶא ָּ֔תְחַקָ֣לְו
 ןֶבֶ֥אָה־לַע םיִ֛רָתֹוּֽנַה הָּׁ֧שִּׁשַה תֹו֞מְׁש־תֶאְו תָ֑חֶאָֽה ןֶבֶ֣אָה לַ֖ע םָ֔תֹמְּׁשִמ
 יֵּ֣תְׁש־תֶא ֙חַּתַפְּת םָ֗תֹח יֵ֣חּוּתִּפ ֒ןֶבzֶא ׁ֘שַרָח הֵׂ֣שֲעַֽמ :םָֽתֹדְלֹוֽתְּכ תיִ֖נֵּׁשַה
 ָּ֞תְמַׂשְו :םָֽתֹא הֶׂ֥שֲעַּֽת בָ֖הָז תֹו֥צְּבְׁשִמ תֹּ֛בַסֻֽמ לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב תֹ֖מְׁש־לַע םיִ֔נָבֲאָֽה
 ןֹ֨רֲהַֽא ֩אָׂשָנְו לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְבִל ןֹ֖רָּכִז יֵ֥נְבַא דֹ֔פֵאָֽה תֹ֣פְתִּכ לַ֚ע םיִ֗נָבֲאָֽה יֵּ֣תְׁש־תֶא
 :בָֽהָז תֹ֖צְּבְׁשִמ ָתיִׂ֥שָעְו :ןֹֽרָּכִזְל ויָ֖פֵתְכ יֵּ֥תְׁש־לַע ֛הָֹוהְי יֵ֧נְפִל םָ֜תֹומְׁש־תֶא
־תֶא הָּ֛תַתָֽנְו תֹ֑בֲע הֵׂ֣שֲעַֽמ םָ֖תֹא הֶׂ֥שֲעַּֽת תֹ֛לָּבְגִמ רֹו֔הָט בָ֣הָז ֙תֹרְׁשְרַׁש יֵּ֤תְׁשּו

 בֵׁ֔שח הֵׂ֣שֲעַֽמ ֙טָּפְׁשִמ ןֶׁשֹ֤ח ָתיִׂ֜שָעְו :תֹֽצְּבְׁשִּמַֽה־לַע תֹ֖תֹבֲעָֽה תֹ֥רְׁשְרַׁש
 ר ָ֖זְׁשָמ ׁשֵׁ֥שְו יִ֛נָׁש תַעַ֧לֹותְו ןָ֜מָּגְרַאְו תֶלֵ֨כְּת בpָהָ֠ז ּוּנֶׂ֑שֲעַּֽת דֹ֖פֵא הֵׂ֥שֲעַֽמְּכ
 תַאֻּ֣לִמ ֹ֙וב ָ֥תאֵּלִמּו :ֹוּֽבְחָר תֶר ֶ֥זְו ֹוּ֖כְרָא תֶר ֶ֥ז לּו֑פָּכ הֶ֖יְהִֽי ַעּו֥בָר :ֹוֽתֹא הֶׂ֥שֲעַּֽת
 רּוּ֖טַהְו :דָֽחֶאָֽה רּוּ֖טַה תֶקֶ֔רָבּו ֙הָדְטִּפ םֶדֹ֤א רּו֗ט ןֶבָ֑א םיִ֣רּוט הָ֖עָּבְרַא ןֶבֶ֔א
 ֙רּוּטַהְו :הָמָֽלְחַאְו ֹו֖בְׁש םֶׁשֶ֥ל יִׁ֑שיִלְּׁשַה רּוּ֖טַהְו :םֹֽלֲהָֽיְו ריִּ֖פַס ךְךֶפֹ֥נ יִ֑נֵּׁשַה
 םיpִנָבֲאָֽהְ֠ו :םָֽתֹאּוּֽלִמְּב ּו֖יְהִֽי בָ֛הָז םיִ֥צָּבֻׁשְמ הֵ֑פְׁשָֽיְו םַהֹׁ֖שְו ׁשיִׁ֥שְרַּת יִ֔עיִבְרָֽה
 ֙םָתֹוח יֵ֤חּוּתִּפ םָ֑תֹמְׁש־לַע הֵ֖רְׂשֶע םיֵּ֥תְׁש לֵ֛אָרְׂשִי־יֵֽנְּב תֹ֧מְׁש־לַע ָ◌	ןיֶ֜יְהִּֽת
 תֻ֖לְבַּג תֹׁ֥שְרַֽׁש ןֶׁשֹ֛חַה־לַע ָתיִׂ֧שָעְו :טֶבָֽׁש רָׂ֖שָע יֵ֥נְׁשִל ָ◌	ןיֶ֕יְהִּֽת ֹו֔מְׁש־לַע ׁשיִ֣א
־תֶא ָּ֗תַתָֽנְו בָ֑הָז תֹו֣עְּבַט יֵּ֖תְׁש ןֶׁשֹ֔חַה־לַע ָ֙תיִׂ֨שָעְו :רֹוֽהָט בָ֖הָז תֹ֑בֲע הֵׂ֣שֲעַֽמ
־לַע בָ֔הָּזַה תֹ֣תֹבֲע ֙יֵּתְׁש־תֶא הָּ֗תַתָֽנְו :ןֶׁשֽחַה תֹו֥צְק יֵ֖נְׁש־לַע תֹו֔עָּבַּטַה ֙יֵּתְׁש
־לַע ןֵּ֖תִּת תֹ֔תֹבֲעָֽה יֵּ֣תְׁש ֙תֹוצְק יֵּ֤תְׁש תֵ֨אְו :ןֶׁשֹֽחַה תֹו֖צְק־לֶא תֹ֑עָּבַּטַה יֵּ֖תְׁש
 ֙יֵּתְׁש ָתיִׂ֗שָעְו :ויָֽנָּפ לּו֥מ־לֶא דֹ֖פֵאָֽה תֹו֥פְתִּכ־לַע הָּ֛תַתָֽנְו תֹו֑צְּבְׁשִּמַֽה יֵּ֣תְׁש



 רֶבֵ֥ע־לֶא רֶׁ֛שֲא ֹו֕תָפְׂש־לַע ןֶׁשֹ֑חַה תֹו֣צְק יֵ֖נְׁש־לַע םָ֔תֹא ָּ֣תְמַׂשְו בָ֔הָז תֹו֣עְּבַט
 תֹו֨פְתִכ ֩יֵּתְׁש־לַע םָ֡תֹא הָּ֣תַתָֽנְו ֒בָהָז תֹו֣עְּבַט יֵּ֣תְׁש ָ֘תיִׂ֘שָעְו :הָתְיָּֽב דֹו֖פֵאָֽה
 ּו֣סְּכְרִיְו :דֹוֽפֵאָֽה בֶׁשֵ֖חְל לַעַּ֕מִמ ֹוּ֑תְרַּבְחַמ תַּ֖מֻעְל ויָ֔נָּפ לּוּ֣מִמ ֙הָּטַ֨מְּלִמ דֹו֤פֵאָֽה
 בֶׁשֵ֣ח־לַע תֹו֖יְהִֽל תֶלֵ֔כְּת ליִ֣תְפִּב ֙דֹופֵאָֽה תֹ֤עְּבַט־לֶא וָ֞תֹעְּבַּטִֽמ ןֶׁשpֹחַ֠ה־תֶא
ֹלְו דֹו֑פֵאָֽה  לֵ֜אָרְׂשִי־יֵֽנְּב תֹו֨מְׁש־תֶא ןpֹרֲהַֽ֠א אָׂ֣שָנְו :דֹוֽפֵאָֽה לַ֖עֵמ ןֶׁשֹ֔חַה חַּ֣זִי־אֽ
 ָּ֞תַתָֽנְו :דיִֽמָּת הָֹ֖והְי־יֵֽנְפִל ןֹ֥רָּכִזְל ׁשֶדֹּ֑קַה־לֶא ֹו֣אֹבְּב ֹוּ֖בִל־לַע טָּ֛פְׁשִּמַה ןֶׁשֹ֧חְּב
 ֹו֖אֹבְּב ןֹ֔רֲהַֽא בֵ֣ל־לַע ּ֙ויָהְו םיִּ֔מֻּתַה־תֶאְו ֙םיִרּואָֽה־תֶא טָּ֗פְׁשִּמַה ןֶׁשֹ֣ח־לֶא
 הָֹ֖והְי יֵ֥נְפִל ֹוּ֛בִל־לַע לֵ֧אָרְׂשִי־יֵֽנְּב טַּ֨פְׁשִמ־תֶא ןpֹרֲהַֽ֠א אָׂ֣שָנְו ֑הָֹוהְי יֵ֣נְפִל
 ֹו֑כֹותְּב ֹוׁ֖שֹאר־יִֽפ הָ֥יָהְו :תֶלֵֽכְּת ליִ֥לְּכ דֹו֖פֵאָֽה ליִ֥עְמ־תֶא ָתיִׂ֛שָעְו :דיִֽמָּת
ֹל ֹוּ֖ל־הֶיְהִֽי אָ֛רְחַת יִ֥פְּכ גֵ֗רֹא הֵׂ֣שֲעַֽמ ביִ֜בָס ויִ֨פְל ֩הֶיְהִי הָ֡פָׂש  ּקִי א֥  ָתיִׂ֣שָעְו :ַעֵֽרָ
 בָ֛הָז יֵ֥נֹמֲעַֽפּו ביִ֑בָס ויָ֖לּוׁש־לַע יִ֔נָׁש תַעַ֣לֹותְו ֙ןָמָּגְרַאְו תֶלֵ֤כְּת ֙יֵנֹּמִר ויָ֗לּוׁש־לַע
 :ביִֽבָס ליִ֖עְּמַה יֵ֥לּוׁש־לַע ןֹוּ֑מִרְו בָ֖הָז ןֹ֥מֲעַּֽפ ןֹוּ֔מִרְו ֙בָהָז ןֹ֤מֲעַּֽפ :ביִֽבָס םָ֖כֹותְּב
 ֹו֖תאֵצְבּו ֛הָֹוהְי יֵ֧נְפִל ׁשֶדֹּ֜קַה־לֶא ֹו֨אֹבְּב ֹוpלֹו֠ק עַ֣מְׁשִנְו תֵ֑רָׁשְל ןֹ֖רֲהַֽא־לַֽע הָ֥יָהְו
ֹלְו  :הָֹֽוהיַֽל ׁשֶדֹ֖ק םָ֔תֹח יֵ֣חּוּתִּפ ֙ויָלָע ָּ֤תְחַּתִפּו רֹו֑הָט בָ֣הָז ץיִּ֖צ ָתיִׂ֥שָעְו :תּוֽמָי א֥
 תֶפֶ֖נְצִּמַה־יֵֽנְּפ לּו֥מ־לֶא תֶפָ֑נְצִּמַה־לַע הָ֖יָהְו תֶלֵ֔כְּת ליִ֣תְּפ־לַע ֹ֙ותֹא ָּ֤תְמַׂשְו
 ּ֙וׁשיִּ֨דְקַי רֶׁ֤שֲא םיִׁ֗שָדֳּקַה ןֹ֣וֲע־תֶא ןֹ֜רֲהַֽא אָׂ֨שָנְו ֒ןֹרֲהַֽא חַצֵ֣מ־לַע ֘הָיָהְו :הֶֽיְהִֽי
 יֵ֥נְפִל םֶ֖הָל ןֹו֥צָרְל דיִ֔מָּת ֹ֙וחְצִמ־לַע הָ֤יָהְו םֶ֑היֵׁשְדָק תֹ֖נְּתַמ־לָכְל לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב
 הֵׂ֥שֲעַֽמ הֶׂ֖שֲעַּֽת טֵ֥נְבַאְו ׁשֵׁ֑ש תֶפֶ֣נְצִמ ָתיִׂ֖שָעְו ׁשֵׁ֔ש תֶנֹ֣תְּכַה ָּ֙תְצַּבִׁשְו :הָֹֽוהְי
 הֶׂ֣שֲעַּֽת ֙תֹועָּבְגִמּו םיִ֑טֵנְבַא םֶ֖הָל ָתיִׂ֥שָעְו תֹ֔נֳּתֻכ הֶׂ֣שֲעַּֽת ֙ןֹרֲהַֽא יֵ֤נְבִלְו :םֵֽקֹר
 ֹוּ֑תִא ויָ֖נָּב־תֶאְו ךָךיִ֔חָא ןֹ֣רֲהַֽא־תֶא ֙םָתֹא ָּ֤תְׁשַּבְלִהְו :תֶרָֽאְפִתְלּו דֹו֖בָכְל םֶ֔הָל
 ֙םֶהָל הֵׂ֤שֲעַֽו :יִֽל־ּונֲהִֽכְו םָ֖תֹא ָּ֥תְׁשַּדִקְו םָ֛דָי־תֶא ָ֧תאֵּלִמּו םָ֜תֹא ָּ֙תְחַׁשָֽמּו
 ןֹ֨רֲהַֽא־לַע ּ֩ויָהְו :ּוֽיְהִֽי םִיַ֖כֵרְי־דַעְו םִי ַ֥נְתָּמִמ הָ֑וְרֶע רַׂ֣שְּב תֹוּ֖סַכְל דָ֔ב־יֵסְנְכִמ
 ׁשֶדֹּ֔קַּב תֵ֣רָׁשְל ַ֙חֵּ֨בְזִּמַה־לֶא םָּ֤תְׁשִגְב ֹו֣א דֵ֗עֹומ לֶהֹ֣א־לֶא ׀ םָ֣אֹבְּב ויָ֜נָּב־לַעְו
ֹלְו  הֶׂ֥שֲעַּֽת רֶׁ֨שֲא רָ֜בָּדַה הֶ֨זְו :ויָֽרֲחַֽא ֹו֥עְרַזְלּו ֹו֖ל םָ֛לֹוע תַּ֥קֻח ּותֵ֑מָו ןֹ֖וָע ּו֥אְׂשִי־אֽ
 :םִֽמיִמְּת םִי ַ֖נְׁש םִ֥ליֵאְו רָ֛קָּב־ןֶּב דָ֧חֶא רַּ֣פ חpַקְ֠ל יִ֑ל ןֵ֣הַכְל םָ֖תֹא ׁשֵּ֥דַקְל םֶ֛הָל
 תֶלֹ֥ס ןֶמָּׁ֑שַּב םיִ֣חֻׁשְמ תֹוּ֖צַמ יֵ֥קיִקְרּו ןֶמֶּׁ֔שַּב תֹ֣לּולְּב ֙תֹּצַמ תֹּ֤לַחְו תֹוּ֗צַמ םֶחֶ֣לְו



־תֶ֨אְו לָּ֑סַּב םָ֖תֹא ָּ֥תְבַרְקִהְו דָ֔חֶא לַ֣ס־לַע ֙םָתֹוא ָּ֤תַתָֽנְו :םָֽתֹא הֶׂ֥שֲעַּֽת םיִּ֖טִח
 לֶהֹ֣א חַתֶּ֖פ־לֶא ביִ֔רְקַּת ֙ויָנָּב־תֶאְו ןֹ֤רֲהַֽא־תֶאְו :םִֽליֵאָֽה יֵ֥נְׁש תֵ֖אְו רָּ֔פַה
־תֶא ֙ןֹרֲהַֽא־תֶֽא ָּ֤תְׁשַּבְלִהְו םיִ֗דָגְּבַה־תֶא ָּ֣תְחַקָֽלְו :םִיָּֽמַּב םָ֖תֹא ָּ֥תְצַחָֽרְו דֵ֑עֹומ
 בֶׁשֵ֖חְּב ֹו֔ל ָּ֣תְדַפָֽאְו ןֶׁשֹ֑חַה־תֶאְו דֹ֖פֵאָֽה־תֶאְו דֹ֔פֵאָֽה ליִ֣עְמ ֙תֵאְו תֶנֹּ֔תֻּכַה
 :תֶפָֽנְצִּמַה־לַע ׁשֶדֹּ֖קַה רֶז ֵ֥נ־תֶא ָּ֛תַתָֽנְו ֹוׁ֑שֹאר־לַע תֶפֶ֖נְצִּמַה ָּ֥תְמַׂשְו :דֹֽפֵאָֽה
 ויָ֖נָּב־תֶאְו :ֹוֽתֹא ָּ֖תְחַׁשָֽמּו ֹוׁ֑שֹאר־לַע ָּ֖תְקַצָֽיְו הָ֔חְׁשִּמַה ןֶמֶׁ֣ש־תֶא ָּ֙תְחַקָֽלְו
 קַּת  ֙םֶהָל ָּ֤תְׁשַבָֽחְו ויָ֗נָבּו ןֹ֣רֲהַֽא טֵ֜נְבַא םָ֨תֹא ָּ֩תְרַגָֽחְו :תֹֽנֳּתֻּכ םָּ֖תְׁשַּבְלִהְו ביִ֑רְ
 :ויָֽנָּב־דַיְו ןֹ֖רֲהַֽא־דַֽי ָ֥תאֵּלִמּו םָ֑לֹוע תַּ֣קֻחְל הָּ֖נֻהְּכ םֶ֛הָל הָ֥תְיָֽהְו תֹ֔עָּבְגִמ
־לַע םֶ֖היֵדְי־תֶא ויָ֛נָבּו ןֹ֧רֲהַֽא ךְךַ֨מָסְו דֵ֑עֹומ לֶהֹ֣א יֵ֖נְפִל רָּ֔פַה־תֶא ָּ֙תְבַרְקִהְו
ֹר  םַּ֣דִמ ָּ֙תְחַקָֽלְו :דֵֽעֹומ לֶהֹ֥א חַתֶּ֖פ ֑הָֹוהְי יֵ֣נְפִל רָּ֖פַה־תֶא ָּ֥תְטַחָֽׁשְו :רָּֽפַה ׁשא֥
 דֹו֖סְי־לֶא ךְךֹּ֔פְׁשִּת םָּ֣דַה־לָּכ־תֶאְו ךָךֶ֑עָּבְצֶאְּב ַחֵּ֖בְזִּמַה תֹ֥נְרַק־לַע הָּ֛תַתָֽנְו רָּ֔פַה
־לַע ֙תֶרֶ֨תֹּיַה תֵ֗אְו ֒בֶרzֶּקַה־תֶא הֶּ֣סַכְמַֽה ֘בֶלֵ֘חַה־לָּכ־תֶֽא ָּ֗תְחַקָֽלְו :ַחֵּֽבְזִּמַה
 :הָחֵּֽבְזִּמַה ָּ֖תְרַטְקִהְו ןֶ֑היֵלֲע רֶׁ֣שֲא בֶלֵ֖חַה־תֶאְו תֹ֔י ָלְּכַה יֵּ֣תְׁש ֙תֵאְו דֵ֔בָּכַה
 תאָּ֖טַח הֶ֑נֲחַּֽמַֽל ץּו֖חִמ ׁשֵ֔אָּב ףֹ֣רְׂשִּת ֹוׁ֔שְרִּפ־תֶאְו ֹו֣רֹע־תֶאְו ֙רָּפַה רַׂ֤שְּב־תֶאְו
ֹר־לַע םֶ֖היֵדְי־תֶא ויָ֛נָבּו ןֹ֧רֲהַֽא ּו֜כְמָ֨סְו חָּ֑קִּת דָ֖חֶאָֽה לִיַ֥אָה־תֶאְו :אּוֽה  ׁשא֥
 :ביִֽבָס ַחֵּ֖בְזִּמַה־לַע ָּ֥תְקַר ָֽזְו ֹו֔מָּד־תֶא ָּ֙תְחַקָֽלְו לִיָ֑אָה־תֶא ָּ֖תְטַחָֽׁשְו :לִיָֽאָה
־לַעְו ויָ֖חָתְנ־לַע ָּ֥תַתָֽנְו ויָ֔עָרְכּו ֹ֙וּבְרִק ָּ֤תְצַחָֽרְו ויָ֑חָתְנִל ַחֵּ֖תַנְּת לִיַ֔אָה־תֶ֨אְו
 ַחֹו֔חיִנ ַחיֵ֣ר ֑הָֹוהיַֽל אּו֖ה הָ֥לֹע הָחֵּ֔בְזִּמַה֙ לִיַ֨אָה־לָּכ־תֶא ָּ֤תְרַטְקִהְו :ֹוֽׁשֹאר
 םֶ֖היֵדְי־תֶא ויָ֛נָבּו ןֹ֧רֲהַֽא ךְךַ֨מָסְו יִ֑נֵּׁשַה לִיַ֣אָה תֵ֖א ָּ֔תְחַקָ֣לְו :אּוֽה הָֹ֖והיַֽל הֶּׁ֥שִא
ֹר־לַע  ןֶזֹ֨א ֩ךְךּונְּת־לַע הָּ֡תַתָֽנְו ֹ֙ומָּדִמ ָּ֤תְחַקָֽלְו לִיַ֗אָה־תֶא ָּ֣תְטַחָֽׁשְו :לִיָֽאָה ׁשא֥
 םָ֖לְגַר ןֶהֹּ֥ב־לַעְו תיִ֔נָמְיַה ֙םָדָי ןֶהֹּ֤ב־לַעְו תיִ֔נָמְיַה ֙ויָנָּב ןֶזֹ֤א ךְךּו֨נְּת־לַעְו ןֹ֜רֲהַֽא
־לַֽע רֶׁ֥שֲא םָּ֨דַה־ןִמ ָּ֞תְחַקָֽלְו :ביִֽבָס ַחֵּ֖בְזִּמַה־לַע םָּ֛דַה־תֶא ָּ֧תְקַר ָֽזְו תיִ֑נָמְיַה
 יֵ֥דְגִּב־לַעְו ויָ֛נָּב־לַעְו ויָ֔דָגְּב־לַעְו ֙ןֹרֲהַֽא־לַֽע ָ֤תיֵּזִהְו ֒הָחְׁשִּמַה ןֶמֶּׁ֣שִמּו ַ֘חֵּ֘בְזִּמַה
 לִיpַאָ֠ה־ןִמ ָּ֣תְחַקָֽלְו :ֹוּֽתִא ויָ֖נָב יֵ֥דְגִבּו ויָ֛נָבּו ויָ֔דָגְבּו ֙אּוה ׁשַ֥דָקְו ֹוּ֑תִא ויָ֖נָב
 תֵ֣אְו ֙דֵבָּכַה תֶרֶ֤תֹי תֵ֨אְו בֶרֶּ֗קַה־תֶא הֶּ֣סַכְמַֽה ׀ בֶלֵ֣חַה־תֶאְו הָ֜יְלַאָֽהְו בֶלֵ֨חַה
 םיִ֖אֻּלִמ ליֵ֥א יִּ֛כ ןיִ֑מָּיַה קֹוׁ֣ש תֵ֖אְו ןֶ֔היֵלֲע רֶׁ֣שֲא ֙בֶלֵ֨חַה־תֶאְו תֹ֗י ָלְּכַה יֵּ֣תְׁש ׀



 תֹוּ֔צַּמַה֙ לַּסִמ דָ֑חֶא קיִ֣קָרְו תַ֖חַא ןֶמֶׁ֛ש םֶחֶ֥ל תַּ֨לַחְו תַ֗חַא םֶחֶ֜ל רַּ֨כִכְו :אּוֽה
 םָ֛תֹא ָּ֥תְפַנֵֽהְו ויָ֑נָב יֵּ֣פַּכ לַ֖עְו ןֹ֔רֲהַֽא יֵּ֣פַּכ לַ֚ע לֹּ֔כַה ָּ֣תְמַׂשְו :הָֹֽוהְי יֵ֑נְפִל רֶׁ֖שֲא
 הָ֑לֹעָֽה־לַע הָחֵּ֖בְזִּמַה ָּ֥תְרַטְקִהְו םָ֔דָּיִמ ֙םָתֹא ָּ֤תְחַקָֽלְו :הָֹֽוהְי יֵ֥נְפִל הָ֖פּונְּת
 ליֵ֤אֵמ הֶ֗זָחֶֽה־תֶא ָּ֣תְחַקָֽלְו :הָֹֽוהיַֽל אּו֖ה הֶּׁ֥שִא הָ֔וֹהְי יֵ֣נְפִל ַ֙חֹו֨חיִנ ַחיֵ֤רְל
 :הָֽנָמְל ֖ךָךְל הָ֥יָהְו ֑הָֹוהְי יֵ֣נְפִל הָ֖פּונְּת ֹו֛תֹא ָּ֥תְפַנֵֽהְו ןֹ֔רֲהַֽאְל רֶׁ֣שֲא ֙םיִאֻּלִּמַה
 םָ֑רּוה רֶׁ֣שֲאַֽו ף ַ֖נּוה רֶׁ֥שֲא הָ֔מּורְּתַה קֹוׁ֣ש ֙תֵאְו הָ֗פּונְּתַה הֵ֣זֲח ׀ תֵ֣א ָּ֞תְׁשַּדִקְו
־קָחְל ויָ֜נָבְלּו ןֹ֨רֲהַֽאְל ֩הָיָהְו :ויָֽנָבְל רֶׁ֥שֲאֵֽמּו ןֹ֖רֲהַֽאְל רֶׁ֥שֲאֵֽמ םיִ֔אֻּלִּמַה֙ ליֵאֵמ
֙ לֵאָרְׂשִי־יֵֽנְּב תֵ֤אֵמ הֶ֨יְהִי הָ֞מּורְתּו אּו֑ה הָ֖מּורְת יִּ֥כ לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ֙תֵאֵמ םָ֗לֹוע
 ויָ֖נָבְל ּו֥יְהִי ןֹ֔רֲהַֽאְל רֶׁ֣שֲא ׁ֙שֶדֹּ֨קַה יֵ֤דְגִבּו :הָֹֽוהיַֽל םָ֖תָמּוֽרְּת םֶ֔היֵמְלַׁש יֵ֣חְבִּזִמ
 ןֵ֛הֹּכַה םָׁ֧שָּבְלִי םיִ֗מָי תַ֣עְבִׁש :םָֽדָי־תֶא םָ֖ב־אֵּלַמְלּו םֶ֔הָב הָ֣חְׁשָמְל ויָ֑רֲחַֽא
ֹבָי רֶׁ֥שֲא ויָ֑נָּבִמ ויָּ֖תְחַּת  ליֵ֥א תֵ֛אְו :ׁשֶדֹּֽקַּב תֵ֥רָׁשְל דֵ֖עֹומ לֶהֹ֥א־לֶא א֛
־תֶא ֙ויָנָבּו ןֹ֤רֲהַֽא לַ֨כָאְו :ׁשֹֽדָק םֹ֥קָמְּב ֹו֖רָׂשְּב־תֶא ָּ֥תְלַּׁשִבּו חָּ֑קִּת םיִ֖אֻּלִּמַה
 רֶׁ֣שֲא ֙םָתֹא ּו֤לְכָֽאְו :דֵֽעֹומ לֶהֹ֥א חַתֶּ֖פ לָּ֑סַּב רֶׁ֣שֲא םֶחֶּ֖לַה־תֶאְו לִיַ֔אָה רַׂ֣שְּב
־םִאְו :םֵֽה ׁשֶדֹ֥ק־יִּכ לַ֖כֹאי־ֹאל ר ָ֥זְו םָ֑תֹא ׁשֵּ֣דַקְל םָ֖דָי־תֶא אֵּ֥לַמְל םֶ֔הָּב רַּ֣פֻּכ
 ׁשֵ֔אָּב ֙רָתֹוּנַה־תֶא ָּ֤תְפַרָֽׂשְו רֶקֹּ֑בַה־דַע םֶחֶּ֖לַה־ןִמּו םיִ֛אֻּלִּמַה רַׂ֧שְּבִמ רֵ֞תָּוִי
ֹל  יִתיִּ֖וִצ־רֶׁשֲא לֹ֥כְּכ הָכָּ֔כ ֙ויָנָבְלּו ןֹ֤רֲהַֽאְל ָתיִׂ֜שָעְו :אּוֽה ׁשֶדֹ֥ק־יִּכ לֵ֖כָאֵֽי א֥
 םיִ֔רֻּפִּכַה־לַע ֙םֹוּיַל הֶׂ֤שֲעַּֽת תאָּ֜טַח רַ֨פּו :םָֽדָי אֵּ֥לַמְּת םיִ֖מָי תַ֥עְבִׁש הָכָ֑תֹא
 םיִ֗מָי תַ֣עְבִׁש :ֹוֽׁשְּדַקְל ֹו֖תֹא ָּ֥תְחַׁשָֽמּו ויָ֑לָע ֖ךָךְרֶּפַכְּב ַחֵּ֔בְזִּמַה־לַע ָ֙תאֵּטִחְו
 ַעֵ֥גֹּנַה־לָּכ םיִׁ֔שָדָֽק ׁשֶדֹ֣ק ַ֙חֵּ֨בְזִּמַה הָ֤יָהְו ֹו֑תֹא ָּ֖תְׁשַּדִקְו ַחֵּ֔בְזִּמַה־לַע ֙רֵּפַכְּת
 םֹוּ֖יַל םִי ַ֥נְׁש הָ֛נָׁש־יֵֽנְּב םיִׂ֧שָבְּכ ַחֵּ֑בְזִּמַה־לַע הֶׂ֖שֲעַּֽת רֶׁ֥שֲא הֶ֕זְו :ׁשָּֽדְקִי ַחֵּ֖בְזִּמַּב
 ןיֵּ֥ב הֶׂ֖שֲעַּֽת יִ֔נֵּׁשַה ׂשֶבֶּ֣כַה ֙תֵאְו רֶקֹּ֑בַב הֶׂ֣שֲעַּֽת דָ֖חֶאָֽה ׂשֶבֶּ֥כַה־תֶא :דיִֽמָּת
 ןיִ֖הַה תִ֥עיִבְר ךְךֶסֵ֕נְו ןיִ֔הַה עַבֶ֣ר ֙תיִתָּכ ןֶמֶׁ֤שְּב לּו֨לָּב תֶלֹ֜ס ןֹ֨רָּׂשִעְו :םִיָּֽבְרַעָֽה
 רֶקֹּ֤בַה תַ֨חְנִמְּכ םִיָּ֑בְרַעָֽה ןיֵּ֣ב הֶׂ֖שֲעַּֽת יִ֔נֵּׁשַה ׂשֶבֶּ֣כַה ֙תֵאְו :דָֽחֶאָֽה ׂשֶבֶּ֖כַל ןִי ָ֑י
 חַתֶּ֥פ םֶ֔כיֵתֹ֣רֹדְל ֙דיִמָּת תַ֤לֹע :הָֹֽוהיַֽל הֶּׁ֖שִא ַחֹ֔חיִנ ַחיֵ֣רְל ּהָּ֔ל־הֶׂשֲעַּֽת ּ֙הָּכְסִנְכּו
 יִּ֥תְדַעֹֽנְו :םָֽׁש ךָךיֶ֖לֵא רֵּ֥בַדְל הָּמָׁ֔ש ֙םֶכָל דֵ֤עָּוִא רֶׁ֨שֲא ֑הָֹוהְי יֵ֣נְפִל דֵ֖עֹומ־לֶהֹֽא
 ַחֵּ֑בְזִּמַה־תֶאְו דֵ֖עֹומ לֶהֹ֥א־תֶא יִּ֛תְׁשַּדִקְו :יִֽדֹבְכִּב ׁשַּ֖דְקִנְו לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְבִל הָּמָׁ֖ש



 יִתיִ֥יָהְו לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ךְךֹו֖תְּב יִּ֔תְנַכָׁ֣שְו :יִֽל ןֵ֥הַכְל ׁשֵּ֖דַקֲא ויָ֛נָּב־תֶאְו ןֹ֧רֲהַֽא־תֶאְו
 ץֶרֶ֥אֵמ םָ֛תֹא יִתאֵ֧צֹוה רֶׁ֨שֲא םֶ֔היֵהֹ֣לֱא ֙הָֹוהְי יִ֤נֲא יִּ֣כ ּו֗עְד ָֽיְו :םיִֽהֹלאֵֽל םֶ֖הָל
 תֶרֹ֑טְק רַ֣טְקִמ ַחֵּ֖בְזִמ ָתיִׂ֥שָעְו :םֶֽהיֵהֹֽלֱא הָֹ֥והְי יִ֖נֲא םָ֑כֹותְב יִ֣נְכָׁשְל םִיַ֖רְצִמ
 םִיַ֖תָּמַאְו הֶ֔יְהִֽי ַעּו֣בָר ֹ֙וּבְחָר הָּ֤מַאְו ֹוּ֜כְרָא הָּ֨מַא :ֹוֽתֹא הֶׂ֥שֲעַּֽת םיִּ֖טִׁש יֵ֥צֲע
 ביִ֖בָס ויָ֛תֹריִֽק־תֶאְו ֹוּ֧גַּג־תֶא רֹו֗הָט בָ֣הָז ֹו֜תֹא ָ֙תיִּפִצְו :ויָֽתֹנְרַק ּוּנֶּ֖מִמ ֹו֑תָמֹֽק
 ׀ ֹוּ֣ל־הֶׂשֲעַּֽת בָ֜הָז תֹ֨עְּבַט ֩יֵּתְׁשּו :ביִֽבָס בָ֖הָז ר ֵ֥ז ֹוּ֛ל ָתיִׂ֥שָעְו ויָ֑תֹנְרַק־תֶאְו
 םיִּ֔דַבְל םיִּ֣תָבְל ֙הָיָהְו ויָּ֑דִצ יֵ֣נְׁש־לַע הֶׂ֖שֲעַּֽת ויָ֔תֹעְלַצ יֵּ֣תְׁש לַ֚ע ֹו֗רֵזְל תַחַּ֣תִמ
 :בָֽהָז םָ֖תֹא ָ֥תיִּפִצְו םיִּ֑טִׁש יֵ֣צֲע םיִּ֖דַּבַה־תֶא ָתיִׂ֥שָעְו :הָּמֵֽהָּב ֹו֖תֹא תאֵׂ֥שָל
־לַע ֙רֶׁשֲא תֶרֹּ֗פַּכַה יֵ֣נְפִל תֻ֑דֵעָֽה ןֹ֣רֲא־לַע רֶׁ֖שֲא תֶכֹ֔רָּפַה יֵ֣נְפִל ֹ֙ותֹא הָּ֤תַתָֽנְו
 רֶקֹּ֣בַּב םיִּ֑מַס תֶרֹ֣טְק ןֹ֖רֲהַֽא ויָ֛לָע ריִ֥טְקִהְו :הָּמָֽׁש ֖ךָךְל דֵ֥עָּוִא רֶׁ֛שֲא תֻ֔דֵעָ֣ה
 ןיֵּ֥ב תֹ֛רֵּנַה־תֶא ןֹ֧רֲהַֽא תֹ֨לֲעַֽהְבּו :הָּנֶֽריִטְקַי תֹ֖רֵּנַה־תֶא ֹו֛ביִטיֵֽהְּב רֶקֹּ֗בַּב
 ויָ֛לָע ּו֥לֲעַֽת־ֹאל :םֶֽכיֵתֹֽרֹדְל הָֹ֖והְי יֵ֥נְפִל דיִ֛מָּת תֶרֹ֧טְק הָּנֶ֑ריִטְקַי םִיַּ֖בְרַעָֽה
ֹל ךְךֶסֵ֕נְו הָ֑חְנִמּו הָ֣לֹעְו הָ֖רָז תֶרֹ֥טְק  ויָ֔תֹנְרַק־לַע ֙ןֹרֲהַֽא רֶּ֤פִכְו :ויָֽלָע ּו֖כְּסִת א֥
 םֶ֔כיֵתֹ֣רֹדְל ֙ויָלָע רֵּ֤פַכְי ֙הָנָּׁשַּב תַ֤חַא םיִ֗רֻּפִּכַה תאַּ֣טַח םַּ֞דִמ הָ֑נָּׁשַּב תַ֖חַא
־תֶא אָּׂ֞שִת יִּ֣כ :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָ֖וֹהְי רֵּ֥בַדְיַו :הָֹֽוהיַֽל אּו֖ה םיִׁ֥שָדָֽק־ׁשֶדֹֽק
ֹר  םָ֑תֹא דֹ֣קְפִּב הָֹ֖והיַֽל ֹוׁ֛שְפַנ רֶפֹּ֧כ ׁשיִ֣א ּו֜נְתָ֨נְו ֒םֶהיֵדֻֽקְפִל ֘לֵאָרְׂשִי־יֵֽנְּב ׁשא֥
 םיִ֔דֻקְּפַה־לַע ֙רֵבֹעָֽה־לָּכ ּו֗נְּתִי ׀ הֶ֣ז :םָֽתֹא דֹ֥קְפִּב ףֶג ֶ֖נ םֶ֛הָב הֶ֥יְהִֽי־ֹאלְו
 הָ֖מּורְּת לֶקֶּׁ֔שַה תיִ֣צֲחַֽמ לֶקֶּׁ֔שַה ֙הָרֵּג םיִ֤רְׂשֶע ׁשֶדֹּ֑קַה לֶקֶׁ֣שְּב לֶקֶּׁ֖שַה תיִ֥צֲחַֽמ
 תַ֥מּורְּת ןֵּ֖תִי הָלְעָ֑מָו הָ֖נָׁש םיִ֥רְׂשֶע ןֶּ֛בִמ םיִ֔דֻקְּפַה־לַע ֙רֵבֹעָֽה לֹּ֗כ :הָֽוֹהיַֽל
ֹל ריִׁ֣שָעֶֽה :הָֹֽוהְי ֹל֙ לַּדַהְו הֶּ֗בְרַי־אֽ ־תֶא ֙תֵתָל לֶקָּׁ֑שַה תיִ֖צֲחַּֽמִֽמ טיִ֔עְמַי א֣
 יֵ֣נְּב ֙תֵאֵמ םיִ֗רֻּפִּכַה ףֶסֶּ֣כ־תֶא ָּ֞תְחַקָֽלְו :םֶֽכיֵתֹֽׁשְפַנ־לַע רֵּ֖פַכְל הָ֔וֹהְי תַ֣מּורְּת
 יֵ֣נְפִל ֙ןֹורָּכִזְל לֵ֤אָרְׂשִי יֵ֨נְבִל ֩הָיָהְו דֵ֑עֹומ לֶהֹ֣א תַ֖דֹבֲע־לַע ֹו֔תֹא ָּ֣תַתָֽנְו לֵ֔אָרְׂשִי
 רֹוּ֥יִּכ ָתיִׂ֜שָעְו :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָ֖וֹהְי רֵּ֥בַדְיַו :םֶֽכיֵתֹֽׁשְפַנ־לַע רֵּ֖פַכְל הָ֔וֹהְי
 ָּ֥תַתָֽנְו ַחֵּ֔בְזִּמַה ןיֵ֣בּו ֙דֵעֹומ לֶהֹ֤א־ןיֵּֽב ֹו֗תֹא ָּ֣תַתָֽנְו הָ֑צְחָרְל תֶׁשֹ֖חְנ ֹוּ֥נַכְו תֶׁשֹ֛חְנ
 םָ֞אֹבְּב :םֶֽהיֵלְגַר־תֶאְו םֶ֖היֵדְי־תֶא ּוּנֶּ֑מִמ ויָ֖נָבּו ןֹ֥רֲהַֽא ּו֛צֲחָֽרְו :םִיָֽמ הָּמָׁ֖ש
ֹלְו םִיַ֖מ־ּוצֲחְרִי דֵ֛עֹומ לֶהֹ֧א־לֶא  תֵ֔רָׁשְל ַ֙חֵּ֨בְזִּמַה־לֶא םָּ֤תְׁשִגְב ֹו֣א ּותֻ֑מָי א֣



ֹלְו םֶ֖היֵלְגַרְו םֶ֥היֵדְי ּו֛צֲחָֽרְו :הָֹֽוהיַֽל הֶּׁ֖שִא ריִ֥טְקַהְל  םֶ֧הָל הָ֨תְיָֽהְו ּותֻ֑מָי א֣
־חַק הָּ֣תַאְו :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָ֖וֹהְי רֵּ֥בַדְיַו :םָֽתֹרֹֽדְל ֹו֖עְרַזְלּו ֹו֥ל םָ֛לֹוע־קָח
 םיִּׁ֣שִמֲח ֹו֖תיִצֲחַֽמ םֶׂשֶּ֥ב־ןָמְּנִקְו תֹו֔אֵמ ׁשֵ֣מֲח ֙רֹורְּד־רָמ ׁ֒שֹאר םיִ֣מָׂשְּב ֘ךָךְל
 ׁשֶדֹּ֑קַה לֶקֶׁ֣שְּב תֹו֖אֵמ ׁשֵ֥מֲח הָּ֕דִקְו :םִיָֽתאָמּו םיִּׁ֥שִמֲח םֶׂשֹ֖ב־הֵנְקּו םִיָ֑תאָמּו
 ַחֵ֑קֹר הֵׂ֣שֲעַֽמ תַחַ֖קְרִמ חַקֹ֥ר ׁשֶדֹ֔ק־תַחְׁשִמ ןֶמֶׁ֚ש ֹו֗תֹא ָתיִׂ֣שָעְו :ןיִֽה תִי ַ֖ז ןֶמֶׁ֥שְו

 :תֻֽדֵעָֽה ןֹו֥רֲא תֵ֖אְו דֵ֑עֹומ לֶהֹ֣א־תֶא ֹו֖ב ָּ֥תְחַׁשָֽמּו :הֶֽיְהִֽי ׁשֶדֹ֖ק־תַחְׁשִמ ןֶמֶׁ֥ש
 :תֶרֹֽטְּקַה חַּ֥בְזִמ תֵ֖אְו ָהיֶ֑לֵּכ־תֶאְו הָ֖רֹנְּמַה־תֶאְו ויָ֔לֵּכ־לָּכ־תֶאְו ֙ןָחְלֻּׁשַה־תֶאְו
ֹּיִּכַה־תֶאְו ויָ֑לֵּכ־לָּכ־תֶאְו הָ֖לֹעָֽה חַּ֥בְזִמ־תֶאְו  ּו֖יָהְו םָ֔תֹא ָּ֣תְׁשַּדִקְו :ֹוּֽנַּכ־תֶאְו ר֖
 חָׁ֑שְמִּת ויָ֖נָּב־תֶאְו ןֹ֥רֲהַֽא־תֶאְו :ׁשָּֽדְקִי םֶ֖הָּב ַעֵ֥גֹּנַה־לָּכ םיִׁ֑שָדָֽק ׁשֶדֹ֣ק
 ׁשֶדֹ֨ק־תַחְׁשִמ ןֶמֶׁ֠ש רֹ֑מאֵל רֵּ֣בַדְּת לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥נְּב־לֶאְו :יִֽל ןֵ֥הַכְל םָ֖תֹא ָּ֥תְׁשַּדִקְו
ֹל ֙םָדָא רַׂ֤שְּב־לַע :םֶֽכיֵתֹֽרֹדְל יִ֖ל הֶ֛ז הֶ֥יְהִי ֹל ֹוּ֔תְנֻּכְתַמְבּ֨ו ךְךָ֔סיִי א֣  ּוׂ֖שֲעַֽת א֥
 ּוּנֶּ֖מִמ ןֵּ֛תִי רֶׁ֥שֲאַֽו ּוהֹ֔מָּכ חַ֣קְרִי רֶׁ֣שֲא ׁשיִ֚א :םֶֽכָל הֶ֥יְהִי ׁשֶדֹ֖ק אּו֔ה ׁשֶדֹ֣ק ּוהֹ֑מָּכ
ֹּיַו :ויָּֽמַעֵֽמ תַ֖רְכִנְו ר ָ֑ז־לַע r֙תֶלֵ֨חְׁשּו ׀ ףָ֤טָנ םיִּ֗מַס ֣ךָךְל־חַק הֶׁ֜שֹמ־לֶא הָ֨וֹהְי ֩רֶמא 
 חַקֹ֖ר תֶרֹ֔טְק ּ֙הָתֹא ָתיִׂ֤שָעְו :הֶֽיְהִֽי דַ֖בְּב דַּ֥ב הָּ֑כַז הָ֣נֹבְלּו םיִּ֖מַס הָ֔נְּבְלֶחְו
 יֵ֤נְפִל הָּנֶּ֜מִמ הָּ֨תַתָֽנְו ֒קֵדָה ֘הָּנֶּ֘מִמ ָּ֣תְקַחָֽׁשְו :ׁשֶדֹֽק רֹו֥הָט חָּ֖לֻמְמ ַחֵ֑קֹור הֵׂ֣שֲעַֽמ
 :םֶֽכָל הֶ֥יְהִּת םיִׁ֖שָדָֽק ׁשֶדֹ֥ק הָּמָׁ֑ש ֖ךָךְל דֵ֥עָּוִא רֶׁ֛שֲא דֵ֔עֹומ לֶהֹ֣אְּב ֙תֻדֵעָֽה
ֹל ּהָּ֔תְנֻּכְתַ֨מְּב הֶׂ֔שֲעַּֽת רֶׁ֣שֲא ֙תֶרֹ֨טְּקַהְו  :הָֹֽוהיַֽל ֖ךָךְל הֶ֥יְהִּת ׁשֶדֹ֛ק םֶ֑כָל ּוׂ֖שֲעַֽת א֥
 הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָֹ֖והְי רֵּ֥בַדְיַו :ויָּֽמַעֵֽמ תַ֖רְכִנְו ּהָּ֑ב ַחיִ֣רָהְל ָהֹו֖מָכ הֶׂ֥שֲעַֽי־רֶׁשֲא ׁשיִ֛א
 ק הֵ֖אְר :רֹֽמאֵּל  אֵּ֥לַמֲאָֽו :הָֽדּוהְי הֵּ֥טַמְל רּו֖ח־ןֶב יִ֥רּוא־ןֶּב לֵ֛אְלַצְּב םֵׁ֑שְב יִתאָ֣רָ
 בֹׁ֖שְחַל :הָֽכאָלְמ־לָכְבּו תַעַ֖דְבּו הָ֥נּובְתִבּו הָ֛מְכָחְּב םיִ֑הֹלֱא ַחּו֣ר ֹו֖תֹא
ֹּלַמְל ןֶבֶ֛א תֶׁשֹ֥רֲחַֽבּו :תֶׁשֹֽחְּנַבּו ףֶסֶּ֖כַבּו בָ֥הָּזַּב תֹוׂ֛שֲעַֽל תֹ֑בָׁשֲחַֽמ  תֶׁשֹ֣רֲחַֽבּו תא֖
 ֙ךְךָמָסיִֽחֲא־ןֶּב בָ֞איִלֳהָֽא תֵ֣א ֹוּ֗תִא יִּתַ֣תָנ הֵּ֧נִה יִ֞נֲאַֽו :הָֽכאָלְמ־לָכְּב תֹוׂ֖שֲעַֽל ץֵ֑ע
 :ךָךִֽתיִּוִצ רֶׁ֥שֲא־לָּכ תֵ֖א ּוׂ֕שָעְו הָ֑מְכָח יִּתַ֣תָנ בֵ֖ל־םַכֲח־לָּכ בֵ֥לְבּו ןָ֔ד־הֵּטַמְל
־לָּכ תֵ֖אְו ויָ֑לָע רֶׁ֣שֲא תֶרֹּ֖פַּכַה־תֶאְו תֻ֔דֵעָֽל ֙ןֹרָאָֽה־תֶאְו דֵ֗עֹומ לֶהֹ֣א ׀ תֵ֣א
 ָהיֶ֑לֵּכ־לָּכ־תֶאְו הָ֖רֹהְּטַה הָ֥רֹנְּמַה־תֶאְו ויָ֔לֵּכ־תֶאְו ֙ןָחְלֻּׁשַה־תֶאְו :לֶהֹֽאָה יֵ֥לְּכ
־תֶאְו רֹוּ֖יִּכַה־תֶאְו ויָ֑לֵּכ־לָּכ־תֶאְו הָ֖לֹעָֽה חַּ֥בְזִמ־תֶאְו :תֶרֹֽטְּקַה חַּ֥בְזִמ תֵ֖אְו



 ויָ֖נָב יֵ֥דְגִּב־תֶאְו ןֵ֔הֹּכַה ןֹ֣רֲהַֽאְל ׁ֙שֶדֹּ֨קַה יֵ֤דְגִּב־תֶאְו דָ֑רְּׂשַה יֵ֣דְגִּב תֵ֖אְו :ֹוּֽנַּכ
 ךָךִ֖תיִּוִצ־רֶׁשֲא לֹ֥כְּכ ׁשֶדֹּ֑קַל םיִּ֖מַּסַה תֶרֹ֥טְק־תֶאְו הָ֛חְׁשִּמַה ןֶמֶׁ֧ש תֵ֨אְו :ןֵֽהַכְל
ֹּיַו :ּוֽׂשֲעַֽי  רֹ֔מאֵל֙ לֵאָרְׂשִי יֵ֤נְּב־לֶא רֵּ֨בַּד הָּ֞תַאְו :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָ֖וֹהְי רֶמא֥
 יִּ֛כ תַעַ֕דָל םֶ֔כיֵתֹ֣רֹדְל ֙םֶכיֵניֵֽבּו יִ֤ניֵּב אוִ֜ה תֹו֨א֩ יִּכ ּורֹ֑מְׁשִּת יַ֖תֹתְּבַׁש־תֶא ךְךַ֥א
 ָ֙היֶ֨לְלַֽחְמ םֶ֑כָל אוִ֖ה ׁשֶדֹ֥ק יִּ֛כ תָּ֔בַּׁשַה־תֶא ֙םֶּתְרַמְׁשּו :םֶֽכְׁשִּדַקְמ הָֹ֖והְי יִ֥נֲא
 :ָהיֶּֽמַע בֶרֶּ֥קִמ אוִ֖הַה ׁשֶפֶּ֥נַה הָ֛תְרְכִנְו הָ֔כאָלְמ ּ֙הָב הֶׂ֥שֹעָֽה־לָּכ יִּ֗כ תָ֔מּוי תֹו֣מ
־לָּכ ֑הָֹוהיַֽל ׁשֶדֹ֖ק ןֹו֛תָּבַׁש תַּ֧בַׁש יִ֗עיִבְּׁשַה םֹוּ֣יַבּו ֒הָכאָלְמ הֶׂ֣שָעֵֽי ֘םיִמָי תֶׁשֵׁ֣ש
 תָּ֑בַּׁשַה־תֶא לֵ֖אָרְׂשִי־יֵֽנְב ּו֥רְמָֽׁשְו :תָֽמּוי תֹו֥מ תָּ֖בַּׁשַה םֹו֥יְּב הָ֛כאָלְמ הֶׂ֧שֹעָֽה
 אוִ֖ה תֹו֥א לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ֙ןיֵבּו יִ֗ניֵּב :םָֽלֹוע תיִ֥רְּב םָ֖תֹרֹֽדְל תָּ֛בַּׁשַה־תֶא תֹוׂ֧שֲעַֽל
 ֙םֹוּיַבּו ץֶרָ֔אָה־תֶאְו םִיַ֣מָּׁשַה־תֶא ֙הָֹוהְי הָׂ֤שָע םיִ֗מָי תֶׁשֵׁ֣ש־יִּכ םָ֑לֹעְל
 יֵ֖נְׁש יַ֔ניִס רַ֣הְּב ֹ֙וּתִא רֵּ֤בַדְל ֹ֙ותֹּלַכְּכ הֶׁ֗שֹמ־לֶא ןֵּ֣תִּיַו :ׁשַֽפָּנִּיַו תַ֖בָׁש יִ֔עיִבְּׁשַה
 הֶׁ֖שֹמ ׁשֵׁ֥שֹב־יִּֽכ םָ֔עָה אְר ַּ֣יַו :םיִֽהֹלֱא עַּ֥בְצֶאְּב םיִ֖בֻתְּכ ןֶבֶ֔א תֹ֣חֻל תֻ֑דֵעָֽה תֹ֣חֻל
ֹּיַו ןֹ֗רֲהַֽא־לַֽע םָ֜עָה לֵ֨הָּקִּיַו רָ֑הָה־ןִמ תֶדֶ֣רָל  ּונָ֣ל־הֵׂשֲע ׀ םּו֣ק ֙ויָלֵא ּו֤רְמאֽ
 םִיַ֔רְצִמ ץֶרֶ֣אֵמ ּ֙ונָ֨לֱעֶֽה רֶׁ֤שֲא ׁשיִ֗אָה הֶׁ֣שֹמ ׀ הֶ֣ז־יִּכ ּוניֵ֔נָפְל ּ֙וכְלֵֽי רֶׁ֤שֲא םיִ֗הֹלֱא
ֹל ֹּיַו :ֹוֽל הָיָ֥ה־הֶמ ּונְעַ֖דָי א֥  יֵ֣נְזָאְּב ֙רֶׁשֲא בָ֔הָּזַה יֵ֣מְזִנ ּ֙וקְרָּֽפ ןֹ֔רֲהַֽא ֙םֶהֵלֲא רֶמא֤
 בָ֖הָּזַה יֵ֥מְזִנ־תֶא םָ֔עָה־לָּכ ּ֙וקְרָּֽפְתִּֽיַו :יָֽלֵא ּואיִ֖בָהְו םֶ֑כיֵתֹֽנְבּו םֶ֖כיֵנְּב םֶ֔כיֵׁשְנ
 ּוהֵׂ֖שֲעַּֽי ַֽו טֶרֶ֔חַּב ֹ֙ותֹא רַצָּ֤יַו םָ֗דָּיִמ חַּ֣קִּיַו :ןֹֽרֲהַֽא־לֶֽא ּואיִ֖בָּיַו םֶ֑היֵנְזָאְּב רֶׁ֣שֲא
ֹּיַו הָ֑כֵּסַמ לֶגֵ֣ע  :םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥אֵמ ךָךּו֖לֱעֶֽה רֶׁ֥שֲא לֵ֔אָרְׂשִי ֙ךָךיֶ֨הֹלֱא הֶּלֵ֤א ּו֔רְמא֣
 קִּיַו ויָ֑נָפְל ַחֵּ֖בְזִמ ןֶבִּ֥יַו ןֹ֔רֲהַֽא אְר ַּ֣יַו  :רָֽחָמ הָֹ֖והיַֽל גַ֥ח רַ֔מֹאּיַו ֙ןֹרֲהַֽא אָ֤רְ
 ּומֻ֖קָּיַו ֹו֔תָׁשְו לֹ֣כֱאֶֽל ֙םָעָה בֶׁשֵּ֤יַו םיִ֑מָלְׁש ּוׁשִּ֖גַּיַו תֹ֔לֹע ּו֣לֲעַּֽיַו תָ֔רֳחָּ֣מִֽמ ּ֙ומיִּ֨כְׁשַּיַו
 ץֶרֶ֥אֵמ ָתיֵ֖לֱעֶֽה רֶׁ֥שֲא ֔ךָךְּמַע תֵ֣חִׁש יִּ֚כ דֵ֕ר־ךְךֶל הֶׁ֑שֹמ־לֶא הָ֖וֹהְי רֵּ֥בַדְיַו :קֵֽחַצְל
־ּווֲחַּֽתְׁשִּיַו הָ֑כֵּסַמ לֶגֵ֖ע םֶ֔הָל ּוׂ֣שָע םִ֔תיִּוִצ רֶׁ֣שֲא ֙ךְךֶרֶּ֨דַה־ןִמ רֵ֗הַמ ּורָ֣ס :םִיָֽרְצִמ
ֹּיַו ֹו֔ל־ּוחְּבְזִּיַו ֹ֙ול  :םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥אֵמ ךָךּו֖לֱעֶֽה רֶׁ֥שֲא לֵ֔אָרְׂשִי ֙ךָךיֶ֨הֹלֱא הֶּלֵ֤א ּו֔רְמא֣
ֹּיַו  :אּוֽה ףֶרֹ֖ע־הֵׁשְק־םַע הֵּ֥נִהְו הֶּ֔זַה םָ֣עָה־תֶא ֙יִתיִ֨אָר הֶׁ֑שֹמ־לֶא הָ֖וֹהְי רֶמא֥
 לַ֣חְיַו :לֹוֽדָּג יֹו֥גְל ֖ךָךְתֹוֽא הֶׂ֥שֱעֶֽאְו םֵּ֑לַכֲאַֽו םֶ֖הָב יִּ֥פַא־רַחִֽיְו יִּ֔ל הָחיִּ֣נַה ֙הָּתַעְו
ֹּיַו ויָ֑הֹלֱא הָֹ֣והְי יֵ֖נְּפ־תֶא הֶׁ֔שֹמ  רֶׁ֤שֲא ךָךֶּ֔מַעְּב ֙ךָךְּפַא הֶ֤רֱחֶֽי ֙הָֹוהְי הָ֤מָל רֶמא֗



ֹי ֩הָּמrָל :הָֽקָזֲח דָ֥יְבּו לֹו֖דָּג ַחֹ֥כְּב םִיַ֔רְצִמ ץֶרֶ֣אֵמ ָ֙תאֵ֨צֹוה  רֹ֗מאֵל םִיַ֜רְצִמ ּו֨רְמאֽ
 ןֹו֣רֲחֵֽמ בּוׁ֚ש הָ֑מָדֲאָֽה יֵ֣נְּפ לַ֖עֵמ םָ֔תֹּלַכְלּ֨ו םיִ֔רָהֶּֽב ֙םָתֹא גֹ֤רֲהַֽל ֙םָאיִצֹוֽה הָ֤עָרְּב
 ךָךיֶ֗דָבֲע לֵ֜אָרְׂשִיְלּֽו קָ֨חְצִיְל ֩םָהָרְבַאְל רֹ֡כְז :ךָךֶּֽמַעְל הָ֖עָרָֽה־לַע םֵ֥חָּנִהְו ךָךֶּ֔פַא
 םִיָ֑מָּׁשַה יֵ֖בְכֹוֽכְּכ םֶ֔כֲעְרַז־תֶֽא ֙הֶּבְרַא םֶ֔הֵלֲא רֵּ֣בַדְּתַו ֒ךְךָּב ֘םֶהָל ָּתְעַּ֣בְׁשִנ רֶׁ֨שֲא
ֹּזַה ץֶרָ֨אָה־לָכְו  ֑הָֹוהְי םֶחָּ֖נִּיַו :םָֽלֹעְל ּו֖לֲחָֽנְו םֶ֔כֲעְר ַֽזְל ֙ןֵּתֶא יִּתְרַ֗מָא רֶׁ֣שֲא תא֜
 תֹ֥חֻל יֵ֛נְׁשּו רָ֔הָה־ןִמ ֙הֶׁשֹמ דֶר ֵּ֤יַו ןֶפִּ֜יַו :ֹוּֽמַעְל תֹוׂ֥שֲעַֽל רֶּ֖בִּד רֶׁ֥שֲא הָ֔עָרָ֣ה־לַע
 תֹ֔חֻּלַ֨הְו :םיִֽבֻתְּכ םֵ֥ה הֶּ֖זִמּו הֶּ֥זִמ םֶ֔היֵרְבֶע יֵ֣נְּׁשִמ ֙םיִבֻתְּכ תֹ֗חֻל ֹו֑דָיְּב תֻ֖דֵעָֽה
 :תֹֽחֻּלַה־לַע תּו֖רָח אּו֔ה ֙םיִהֹלֱא בַּ֤תְכִמ בָּ֗תְכִּמַהְו הָּמֵ֑ה םיִ֖הֹלֱא הֵׂ֥שֲעַֽמ
ֹּיַו הֹ֑עֵרְּב םָ֖עָה לֹו֥ק־תֶא ַעֻׁ֛שֹוהְי עַ֧מְׁשִּיַו  הָ֖מָחְלִמ לֹו֥ק הֶׁ֔שֹמ־לֶא ֙רֶמא֨
ֹּיַו :הֶֽנֲחַּֽמַּֽב  תֹוּ֔נַע לֹו֣ק הָׁ֑שּולֲח תֹו֣נֲע לֹו֖ק ןיֵ֥אְו הָ֔רּובְּג תֹו֣נֲע֙ לֹוק ןיֵ֥א רֶמא֗
־רַחִּֽיַו תֹ֑לֹחְמּו לֶגֵ֖עָה־תֶא אְר ַּ֥יַו הֶ֔נֲחַּֽמַֽה־לֶא ֙בַרָק רֶׁ֤שֲאַּֽכ יִ֗הְיַו :ַעֵֽמֹׁש יִ֖כֹנָֽא
 חַּ֞קִּיַו :רָֽהָה תַחַּ֥ת םָ֖תֹא רֵּ֥בַׁשְיַו תֹ֔חֻּלַה־תֶא ]֙ויָדָּיִמ[ ֙וָדָּיִמ ךְךֵ֤לְׁשַּיַו הֶׁ֗שֹמ ףַ֣א
 םִיַּ֔מַה יֵ֣נְּפ־לַע ֙רֶזִּ֨יַו קָּ֑ד־רֶׁשֲא דַ֣ע ןַ֖חְטִּיַו ׁשֵ֔אָּב ףֹ֣רְׂשִּיַו ּ֙וׂשָע רֶׁ֤שֲא לֶגֵ֨עָה־תֶא
ֹּיַו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב־תֶא קְׁשַּ֖יַו  הֶּ֑זַה םָ֣עָה ֖ךָךְל הָׂ֥שָע־הֶמ ןֹ֔רֲהַֽא־לֶֽא ֙הֶׁשֹמ רֶמא֤
ֹּיַו :הָֽלֹדְג הָ֥אָטֲח ויָ֖לָע ָתאֵ֥בֵה־יִּֽכ  ָּתְעַ֣דָי ֙הָּתַא יִ֑נֹדֲא ףַ֖א רַחִ֥י־לַא ןֹ֔רֲהַֽא רֶמא֣
ֹּיַו :אּוֽה עָ֖רְב יִּ֥כ םָ֔עָה־תֶא  ּוניֵ֑נָפְל ּו֖כְלֵֽי רֶׁ֥שֲא םיִ֔הֹלֱא ּונָ֣ל־הֵׂשֲע יִ֔ל ּורְמא֣
ֹל םִיַ֔רְצִמ ץֶרֶ֣אֵמ ּ֙ונָ֨לֱעֶֽה רֶׁ֤שֲא ׁשיִ֗אָה הֶׁ֣שֹמ ׀ הֶ֣ז־יִּכ  :ֹוֽל הָיָ֥ה־הֶמ ּונְעַ֖דָי א֥
 :הֶּֽזַה לֶגֵ֥עָה אֵ֖צֵּיַו ׁשֵ֔אָב ּוהֵ֣כִלְׁשַאָֽו יִ֑ל־ּונְּתִּיַו ּוקָ֖רָּפְתִה בָ֔הָז יִ֣מְל ֙םֶהָל רַ֤מֹאָֽו
 :םֶֽהיֵמָֽקְּב הָ֖צְמִׁשְל ןֹ֔רֲהַֽא הֹ֣עָרְפ־יִּֽכ אּו֑ה ַעֻ֖רָפ יִּ֥כ םָ֔עָה־תֶא ֙הֶׁשֹמ אְר ַּ֤יַו
ֹּיַו הֶ֔נֲחַּֽמַֽה רַעַׁ֣שְּב ֙הֶׁשֹמ דֹ֤מֲעַּֽיַו  יֵ֥נְּב־לָּכ ויָ֖לֵא ּו֥פְסָֽאֵּיַו יָ֑לֵא הָֹ֖והיַֽל יִ֥מ רֶמא֕
ֹּיַו :יִֽוֵל  ֹו֑כֵרְי־לַע ֹוּ֖בְרַח־ׁשיִא ּומיִׂ֥ש לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא ֙הָֹוהְי רַ֤מָא־הֹּֽכ םֶ֗הָל רֶמא֣
 ּוהֵ֖עֵר־תֶא ׁשיִ֥אְו ויִ֛חָא־תֶא־ׁשיִא ּו֧גְרִהְו הֶ֔נֲחַּֽמַּֽב ֙רַעַׁ֨שָל רַעַּׁ֤שִמ ּובּוׁ֜שָו ּו֨רְבִע
 אּו֔הַה םֹוּ֣יַּב ֙םָעָה־ןִמ לֹּ֤פִּיַו הֶׁ֑שֹמ רַ֣בְדִּכ יִ֖וֵל־יֵֽנְב ּוׂ֥שֲעַּֽיַו :ֹוֽבֹרְק־תֶא ׁשיִ֥אְו
ֹּיַו :ׁשיִֽא יֵ֖פְלַא תֶׁש֥לְׁשִּכ  ֹו֖נְבִּב ׁשיִ֥א יִּ֛כ הָ֔וֹהיַֽל ֙םֹוּיַה םֶ֤כְדֶי ּו֨אְלִמ הֶׁ֗שֹמ רֶמא֣
ֹּיַו תָ֔רֳחָּ֣מִֽמ ֙יִהְי ַֽו :הָֽכָרְּב םֹוּ֖יַה םֶ֛כיֵלֲע תֵ֧תָלְו ויִ֑חָאְבּו  םָ֔עָה־לֶא ֙הֶׁשֹמ רֶמא֤
 דַ֥עְּב הָ֖רְּפַכֲא יַ֥לּוא הָ֔וֹהְי־לֶא הֶ֣לֱעֶֽא ֙הָּתַעְו הָ֑לֹדְג הָ֣אָטֲח םֶ֖תאָטֲח םֶּ֥תַא



 הָ֔לֹדְג הָ֣אָטֲח ֙הֶּזַה םָ֤עָה אָ֞טָח אָּ֗נָ֣א רַ֑מֹאּיַו הָֹ֖והְי־לֶא הֶׁ֛שֹמ בָׁשָּ֧יַו :םֶֽכְתאַּטַח
 אָ֔נ יִנֵ֣חְמ ןִיַ֕א־םִאְו םָ֑תאָּטַח אָּׂ֣שִּת־םִא הָּ֖תַעְו :בָֽהָז יֵ֥הֹלֱא םֶ֖הָל ּוׂ֥שֲעַּֽיַו
ֹּיַו :ָּתְבָֽתָּכ רֶׁ֥שֲא ֖ךָךְרְפִּסִֽמ  ּוּנֶ֖חְמֶא יִ֔ל־אָטָֽח רֶׁ֣שֲא יִ֚מ הֶׁ֑שֹמ־לֶא הָ֖וֹהְי רֶמא֥
 ךְךֵ֣לֵי יִ֖כָאְלַמ הֵּ֥נִה ךְךָ֔ל ֙יִּתְרַּ֨בִּד־רֶׁשֲא לֶ֤א םָ֗עָה־תֶא הֵ֣חְנ ׀ ךְךֵ֣ל הָּ֞תַעְו :יִֽרְפִּסִמ
 רֶׁ֣שֲא לַ֚ע םָ֑עָה־תֶא הָֹ֖והְי ףֹּ֥גִּיַו :םָֽתאָּטַח םֶ֖הֵלֲע יִּ֥תְדַקָֽפּו יִ֔דְקָּפ םֹו֣יְבּו ךָךיֶ֑נָפְל
 הֶּ֔זִמ הֵ֣לֲע ךְךֵ֣ל ֙הֶׁשֹמ־לֶא הָ֤וֹהְי רֵּ֨בַדְיַו :ןֹֽרֲהַֽא הָׂ֖שָע רֶׁ֥שֲא לֶגֵ֔עָה־תֶא ּוׂ֣שָע
 יִּתְעpַּבְׁשִ֠נ רֶׁ֣שֲא ץֶרָ֗אָה־לֶא םִיָ֑רְצִמ ץֶרֶ֣אֵמ ָתיִ֖לֱעֶֽה רֶׁ֥שֲא םָ֔עָהְו הָּ֣תַא
 ךְךָ֑אְלַמ ךָךיֶ֖נָפְל יִּ֥תְחַלָֽׁשְו :הָּנֶֽנְּתֶא ֖ךָךֲעְר ַֽזְל רֹ֔מאֵל ֙בֹקֲעַֽיְלּֽו קָ֤חְצִיְל םָ֨הָרְבַאְל
 תַ֥בָז ץֶרֶ֛א־לֶא :יִֽסּובְיַהְו יִּ֖וִחַֽה יִּ֔זִרְּפַהְו ֙יִּתִחַֽהְו יִ֔רֹמֱאָֽה ֙יִנֲעַֽנְּכַֽה־תֶא יִּ֗תְׁשַר ֵֽגְו
ֹל ֩יִּכ ׁשָ֑בְדּו בָ֖לָח  ֖ךָךְלֶכֲא־ןֶּפ הָּתַ֔א ֙ףֶרֹ֨ע־הֵׁשְק־םַע יִּ֤כ ֗ךָךְּבְרִקְּב הֶ֜לֱעֶֽא א֨
 ֹו֖יְדֶע ׁשיִ֥א ּותָׁ֛ש־ֹאלְו ּולָּ֑בַאְתִּיַו הֶּ֖זַה עָ֛רָה רָ֥בָּדַה־תֶא םָ֗עָה עַ֣מְׁשִּיַו :ךְךֶרָּֽדַּב
ֹּיַו :ויָֽלָע  ףֶרֹ֔ע־הֵׁשְק־םַע םֶּ֣תַא֙ לֵאָרְׂשִי־יֵֽנְּב־לֶא רֹ֤מֱא הֶׁ֗שֹמ־לֶא הָ֜וֹהְי רֶמא֨
 הָ֥מ הָ֖עְדֵֽאְו ךָךיֶ֔לָעֵֽמ ֙ךָךְיְדֶע דֵ֤רֹוה הָּ֗תַעְו ךָךיִ֑תיִּלִכְו ֖ךָךְּבְרִקְב הֶ֥לֱעֶֽא דָ֛חֶא עַגֶ֧ר
־תֶא חַּ֨קִי ֩הֶׁשֹמּו :בֵֽרֹוח רַ֥הֵמ םָ֖יְדֶע־תֶא לֵ֛אָרְׂשִי־יֵֽנְב ּו֧לְּצַנְתִּיַו :ךְךָּֽל־הֶׂשֱעֶֽא
 דֵ֑עֹומ לֶהֹ֣א ֹו֖ל אָרָ֥קְו הֶ֔נֲחַּֽמַֽה־ןִמ ֙קֵחְרַה הֶ֗נֲחַּֽמַֽל ץּו֣חִמ ׀ ֹו֣ל־הָטָֽנְו לֶהֹ֜אָה
 הָ֗יָהְו :הֶֽנֲחַּֽמַֽל ץּו֥חִמ רֶׁ֖שֲא דֵ֔עֹומ לֶהֹ֣א־לֶא ֙אֵצֵי הָ֔וֹהְי ׁשֵּ֣קַבְמ־לָּכ ֙הָיָהְו
 ּ֙וטיִּ֨בִהְו ֹו֑לֳהָֽא חַתֶּ֣פ ׁשיִ֖א ּו֔בְּצִ֨נְו םָ֔עָה־לָּכ ּ֙ומּו֨קָי לֶהֹ֔אָה־לֶא ֙הֶׁשֹמ תאֵ֤צְּכ
ֹבְּכ הָ֗יָהְו :הָלֱהֹֽאָה ֹו֖אֹּב־דַע הֶׁ֔שֹמ יֵ֣רֲחַֽא  ןָ֔נָעֶֽה דּוּ֣מַע ֙דֵרֵי הָלֱהֹ֔אָה ֙הֶׁשֹמ א֤
 דֵ֖מֹע ןָ֔נָעֶֽה דּוּ֣מַע־תֶא ֙םָעָה־לָכ הָ֤אָרְו :הֶֽׁשֹמ־םִע רֶּ֖בִדְו לֶהֹ֑אָה חַֽתֶּ֣פ דַ֖מָעְו
־לֶא הָ֤וֹהְי רֶּ֨בִדְו :ֹוֽלֳהָֽא חַתֶּ֥פ ׁשיִ֖א ּו֔וֲחַּֽתְׁשִֽהְו ֙םָעָה־לָּכ םָ֤קְו לֶהֹ֑אָה חַֽתֶּ֣פ
 הֶ֔נֲחַּֽמַֽה־לֶא ֙בָׁשְו ּוהֵ֑עֵר־לֶא ׁשיִ֖א רֵּ֥בַדְי רֶׁ֛שֲאַּֽכ םיִ֔נָּפ־לֶא םיִ֣נָּפ ֙הֶׁשֹמ
ֹל רַעַ֔נ ֙ןּונ־ןִּב ַעֻׁ֤שֹוהְי ֹו֜תְרָׁ֨שְמּו ֹּיַו :לֶהֹֽאָה ךְךֹוּ֥תִמ ׁשיִ֖מָי א֥ ־לֶא הֶׁ֜שֹמ רֶמא֨
ֹל ֙הָּתַאְו הֶּ֔זַה םָ֣עָה־תֶא לַעַ֚ה ֙יַלֵא רֵ֤מֹא הָּ֞תַא הpֵאְ֠ר הָ֗וֹהְי  תֵ֥א יִנַּ֔תְעַדֹוֽה א֣
 :יָֽניֵעְּב ןֵ֖ח ָתאָ֥צָמ־םַגְו םֵׁ֔שְב ךָךיִּ֣תְעַדְי ָּ֙תְרַ֨מָא הָּ֤תַאְו יִּ֑מִע חַ֖לְׁשִּת־רֶׁשֲא
 ןַעַ֥מְל ֔ךָךֲעָ֣דֵאְו ךָךֶ֔כָרְּד־תֶא ֙אָנ יִנֵ֤עִדֹוֽה ךָךיֶ֗ניֵעְּב ןֵ֜ח יִתאָ֨צָמ ֩אָנ־םִא הָּ֡תַעְו
 :ךְךָֽל יִתֹ֥חִנֲהַֽו ּוכֵ֖לֵי יַ֥נָּפ רַ֑מֹאּיַו :הֶּֽזַה יֹוּ֥גַה ֖ךָךְּמַע יִּ֥כ הֵ֕אְרּו ךָךיֶ֑ניֵעְּב ןֵ֖ח־אָצְמֶא



ֹּיַו  אֹו֗פֵא עַ֣דָּוִי ׀ הֶּ֣מַבּו :הֶּֽזִמ ּונֵ֖לֲעַּֽת־לַֽא םיִ֔כְלֹֽה ֙ךָךיֶ֨נָּפ ןיֵ֤א־םִא ויָ֑לֵא רֶמא֖
 ֔ךָךְּמַעְו יִ֣נֲא ּ֙וניִ֨לְפִנְו ּונָּ֑מִע ֣ךָךְּתְכֶלְּב אֹו֖לֲה ךָךֶּ֔מַעְו יִ֣נֲא ֙ךָךיֶ֨ניֵעְּב ןֵ֤ח יִתאָ֨צָמ־יִּֽכ
ֹּיַו :הָֽמָדֲאָֽה יֵ֥נְּפ־לַע רֶׁ֖שֲא םָ֔עָה־לָּ֨כִמ  רָ֥בָּדַה־תֶא םַּ֣ג הֶׁ֔שֹמ־לֶא ֙הָוֹהְי רֶמא֤
 יִנֵ֥אְרַה רַ֑מֹאּיַו :םֵֽׁשְּב ֖ךָךֲעָֽדֵאָֽו יַ֔ניֵעְּב ֙ןֵח ָתאָ֤צָמ־יִּֽכ הֶׂ֑שֱעֶֽא ָּתְרַּ֖בִּד רֶׁ֥שֲא הֶּ֛זַה
ֹּיַו :ךָךֶֽדֹבְּכ־תֶא אָ֖נ  קְו ךָךיֶ֔נָּפ־לַע ֙יִבּוט־לָּכ ריִ֤בֲעַֽא יִ֨נֲא רֶמא֗  הָֹ֖והְי םֵׁ֛שְב יִתאָ֧רָ
ֹּיַו :םֵֽחַרֲא רֶׁ֥שֲא־תֶא יִּ֖תְמַחִֽרְו ןֹ֔חָא רֶׁ֣שֲא־תֶא ֙יִתֹּנַחְו ךָךיֶ֑נָפְל ֹל רֶמא֕  לַ֖כּות א֥
ֹל יִּ֛כ יָ֑נָּפ־תֶא תֹ֣אְרִל ֹּיַו :יָֽחָו םָ֖דָאָֽה יִנַ֥אְרִי־אֽ  יִּ֑תִא םֹו֖קָמ הֵּ֥נִה הָ֔וֹהְי רֶמא֣
 קִנְּב ךָךיִּ֖תְמַׂשְו יִ֔דֹבְּכ רֹ֣בֲעַּֽב ֙הָיָהְו :רּוּֽצַה־לַע ָּ֖תְבַּצִנְו  יִּ֛פַכ יִ֥תֹּכַׂשְו רּוּ֑צַה תַ֣רְ
ֹל יַ֖נָפּו יָ֑רֹחֲא־תֶא ָתיִ֖אָרְו יִּ֔פַּכ־תֶא ֙יִתֹרִסֲהַֽו :יִֽרְבָע־דַע ךָךיֶ֖לָע  :ּוֽאָר ֵֽי א֥
ֹּיַו ־לַע ֙יִּתְבַתָֽכְו םיִ֑נֹׁשאִֽרָּכ םיִ֖נָבֲא תֹ֥חֻל־יֵֽנְׁש ֛ךָךְל־לָסְּפ הֶׁ֔שֹמ־לֶא ֙הָֹוהְי רֶמא֤
 הֵ֥יְהֶו :ָּתְרַּֽבִׁש רֶׁ֥שֲא םיִ֖נֹׁשאִֽרָה תֹ֥חֻּלַה־לַע ּו֛יָה רֶׁ֥שֲא םיִ֔רָבְּדַה־תֶ֨א תֹ֔חֻּלַה
ֹר־לַע םָׁ֖ש יִ֛ל ָּ֥תְבַּצִנְו יַ֔ניִס רַ֣ה־לֶא ֙רֶקֹּ֨בַב ָתיִ֤לָעְו רֶקֹּ֑בַל ןֹו֖כָנ  ׁ֙שיִאְו :רָֽהָה ׁשא֥
ֹּצַה־םַּג רָ֑הָה־לָכְּב אָ֖רֵי־לַא ׁשיִ֥א־םַגְו ךְךָּ֔מִע הֶ֣לֲעַֽי־ֹאל  ּו֔עְרִי־לַא ֙רָקָּבַהְו ןא֤
 הֶׁ֤שֹמ םֵּ֨כְׁשַּיַו םיִ֗נֹׁשאִֽרָּכ םיִ֜נָבֲא תֹ֨חֻל־יֵֽנְׁש לֹ֡סְפִּיַו :אּוֽהַה רָ֥הָה לּו֖מ־לֶא
 תֹ֥חֻל יֵ֖נְׁש ֹו֔דָיְּב חַּ֣קִּיַו ֹו֑תֹא הָֹ֖והְי הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ יַ֔ניִס רַ֣ה־לֶא֙ לַעַּ֨יַו ֙רֶקֹּ֨בַב
 קִּיַו םָׁ֑ש ֹוּ֖מִע בֵּ֥צַיְתִּיַו ןָ֔נָעֶּֽב ֙הָֹוהְי דֶר ֵּ֤יַו :םיִֽנָבֲא  הָֹ֥והְי רֹ֨בֲעַּֽיַו :הָֹֽוהְי םֵׁ֖שְב אָ֥רְ
 דֶסֶ֥ח־בַרְו םִיַּ֖פַא ךְךֶרֶ֥א ןּוּ֑נַחְו םּו֖חַר לֵ֥א הָ֔וֹהְי ׀ הָֹ֣והְי ֒אָרְקִּיַו ֘ויָנָּפ־לַע ׀
ֹל ֙הֵּקַנְו הָ֑אָּטַחְו עַׁשֶ֖פָו ןֹ֛וָע אֵׂ֥שֹנ םיִ֔פָלֲאָֽל ֙דֶסֶ֨ח רֵ֥צֹנ :תֶֽמֱאֶֽו  ׀ דֵ֣קֹּפ הֶּ֔קַנְי א֣
 הֶׁ֑שֹמ רֵ֖הַמְיַו :םיִֽעֵּבִר־לַעְו םיִׁ֖שֵּלִׁש־לַע םיִ֔נָב יֵ֣נְּב־לַעְו ֙םיִנָּב־לַע תֹו֗בָא ןֹ֣וֲע
ֹּיַו :ּוחָּֽתְׁשִּיַו הָצְרַ֖א דֹּ֥קִּיַו  אָ֥נ־ךְךֶלֵֽי יָ֔נֹדֲא ֙ךָךיֶ֨ניֵעְּב ןֵ֤ח יִתאָ֨צָמ ֩אָנ־םִא רֶמא֡
 :ּונָּֽתְלַחְנּו ּונֵ֖תאָּטַחְלּו ּונֵ֥נֹוֲעַֽל ָּ֛תְחַלָֽסְו אּו֔ה ֙ףֶרֹ֨ע־הֵׁשְק־םַע יִּ֤כ ּונֵּ֑בְרִקְּב יָ֖נֹדֲא
ֹּיַו ֹל רֶׁ֛שֲא תֹ֔אָלְפִנ הֶׂ֣שֱעֶֽא ֙ךָךְּמַע־לָּֽכ דֶג ֶ֤נ ֒תיִרְּב תֵ֣רֹּכ ֘יִכֹנָא הֵּ֣נִה רֶמא֗ ־אֽ
־תֶא ֹוּ֜בְרִקְב הָּ֨תַא־רֶׁשֲא םpָעָ֠ה־לָכ הָ֣אָרְו םִ֑יֹוּגַה־לָכְבּו ץֶרָ֖אָה־לָכְב ּו֥אְרְבִנ
 רֶׁ֥שֲא תֵ֛א ֔ךָךְל־רָ֨מְׁש :ךְךָּֽמִע הֶׂ֥שֹע יִ֖נֲא רֶׁ֥שֲא אּו֔ה אָ֣רֹונ־יִּֽכ ֙הָֹוהְי הֵׂ֤שֲעַֽמ
 יִּ֔זִרְּפַהְו ֙יִּתִחַֽהְו יִ֔נֲעַֽנְּכַֽהְו ֙יִרֹמֱאָֽה־תֶא ךָךיֶ֗נָּפִמ ׁשֵ֣רֹג יִ֧נְנִה םֹוּ֑יַה ֣ךָךְּוַצְמ יִ֖כֹנָֽא
 אָּ֣ב הָּ֖תַא רֶׁ֥שֲא ץֶרָ֔אָה בֵׁ֣שֹויְל ֙תיִרְּב תֹ֤רְכִּת־ןֶּפ ֗ךָךְל רֶמָּׁ֣שִה :יִֽסּובְיַהְו יִּ֖וִחַֽהְו



 םָ֖תֹבֵּֽצַמ־תֶאְו ןּו֔צֹּתִּת ֙םָתֹחְּבְזִמ־תֶא יִּ֤כ :ךָךֶּֽבְרִקְּב ׁשֵ֖קֹומְל הֶ֥יְהִֽי־ןֶּפ ָהיֶ֑לָע
ֹל יִּ֛כ :ןּוֽתֹרְכִּת ויָ֖רֵׁשֲא־תֶאְו ןּו֑רֵּבַׁשְּת  ק ֙הָֹוהְי יִּ֤כ רֵ֑חַא לֵ֣אְל הֶ֖וֲחַּֽתְׁשִֽת א֥  אָּ֣נַ
 ק לֵ֥א ֹו֔מְׁש  םֶ֗היֵהֹֽלֱא יֵ֣רֲחַֽא ׀ ּו֣נָזְו ץֶרָ֑אָה בֵׁ֣שֹויְל תיִ֖רְּב תֹ֥רְכִּת־ןֶּפ :אּוֽה אָּ֖נַ
 קְו םֶ֔היֵהֹ֣לאֵל ּ֙וחְבָזְו  ּו֣נָזְו ךָךיֶ֑נָבְל ויָ֖תֹנְּבִמ ָּ֥תְחַקָֽלְו :ֹוֽחְבִּזִמ ָּ֖תְלַכָֽאְו ֔ךָךְל אָ֣רָ
ֹל הָ֖כֵּסַמ יֵ֥הֹלֱא :ןֶֽהיֵהֹֽלֱא יֵ֖רֲחַֽא ךָךיֶ֔נָּב־תֶא ּ֙ונְזִהְו ןֶ֔היֵהֹ֣לֱא ֙יֵרֲחַֽא ויָ֗תֹנְב  א֥
 רֶׁ֣שֲא ֙תֹוּצַמ לַ֤כֹאּת םיִ֜מָי תַ֨עְבִׁש ֒רֹמְׁשִּת ֘תֹוּצַּמַה גַ֣ח־תֶא :ךְךָּֽל־הֶׂשֲעַֽת
 רֶטֶּ֥פ־לָּכ :םִיָֽרְצִּמִמ ָתאָ֖צָי ביִ֔בָאָֽה ׁשֶדֹ֣חְּב יִּ֚כ ביִ֑בָאָֽה ׁשֶדֹ֣ח דֵ֖עֹומְל ךָךִ֔תיִּוִצ
־םִאְו הֶׂ֔שְב הֶּ֣דְפִּת ֙רֹומֲח רֶטֶ֤פּו :הֶֽׂשָו רֹוׁ֥ש רֶטֶּ֖פ רָ֔כָּזִּת ֙ךָךְנְקִמ־לָֽכְו יִ֑ל םֶחֶ֖ר
ֹל  תֶׁשֵׁ֤ש :םָֽקיֵר יַ֖נָפ ּו֥אָר ֵֽי־ֹאלְו הֶּ֔דְפִּת ֙ךָךיֶ֨נָּב רֹו֤כְּב לֹּ֣כ ֹוּ֑תְפַרֲעַֽו הֶּ֖דְפִת א֥
 ֙תֹעֻבָֽׁש גַ֤חְו :תֹּֽבְׁשִּת ריִ֖צָּקַבּו ׁשיִ֥רָחֶּֽב תֹּ֑בְׁשִּת יִ֖עיִבְּׁשַה םֹוּ֥יַבּו דֹ֔בֲעַּֽת ֙םיִמָי
 םיִ֖מָעְּפ ׁש֥לָׁש :הָֽנָּׁשַה תַ֖פּוקְּת ףיִ֔סָאָֽה ֙גַחְו םיִּ֑טִח ריִ֣צְק יֵ֖רּוּכִּב ֔ךָךְל הֶׂ֣שֲעַּֽת
 ׁשיִ֤רֹוא־יִּֽכ :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥הֹלֱא הָֹ֖והְי ׀ ןֹ֥דָאָֽה יֵ֛נְּפ־תֶא ֔ךָךְרּו֣כְז־לָּכ ֙הֶאָר ֵֽי הָ֑נָּׁשַּב
ֹלְו ךָךֶ֑לֻבְּג־תֶא יִּ֖תְבַחְרִהְו ךָךיֶ֔נָּפִמ ֙םִיֹוּג  ֗ךָךְתֹֽלֲעַּֽב ֔ךָךְצְרַא־תֶֽא ׁ֙שיִא דֹ֥מְחַי־אֽ
ֹל :הָֽנָּׁשַּב םיִ֖מָעְּפ ׁש֥לָׁש ךָךיֶ֔הֹלֱא הָֹ֣והְי ֙יֵנְּפ־תֶא ֙תֹואָרֵֽל  ץֵ֖מָח־לַע טַ֥חְׁשִת־אֽ
ֹלְו יִ֑חְבִז־םַּד  איִ֕בָּת ֔ךָךְתָ֣מְדַא ֙יֵרּוּכִּב תיִׁ֗שאֵר :חַסָּֽפַה גַ֥ח חַבֶ֖ז רֶקֹּ֔בַל ןיִ֣לָי־אֽ
ֹל ךָךיֶ֑הֹלֱא הָֹ֣והְי תיֵּ֖ב ֹּיַו :ֹוּֽמִא בֵ֥לֲחַּֽב יִ֖דְּג לֵּׁ֥שַבְת־אֽ  הֶׁ֔שֹמ־לֶא ֙הָֹוהְי רֶמא֤
 ֛ךָךְּתִא יִּתַ֧רָּכ הֶּלֵ֗אָה םיִ֣רָבְּדַה ׀ יִּ֣פ־לַע יִּ֞כ הֶּלֵ֑אָה םיִ֣רָבְּדַה־תֶא ֖ךָךְל־בָתְּכ
 הָלְיַ֔ל םיִ֣עָּבְרַאְו ֙םֹוי םיִ֥עָּבְרַא הָ֗וֹהְי־םִע םָׁ֣ש־יִהְי ַֽו :לֵֽאָרְׂשִי־תֶאְו תיִ֖רְּב
ֹל םֶחֶ֚ל ֹל םִיַ֖מּו לַ֔כָא א֣  תֶרֶׂ֖שֲע תיִ֔רְּבַה יֵ֣רְבִּד תֵ֚א תֹ֗חֻּלַה־לַע בֹּ֣תְכִּיַו הָ֑תָׁש א֣
 הֶׁ֔שֹמ־דַיְּב ֙תֻדֵעָֽה תֹ֤חֻל יֵ֨נְׁשּו יַ֔ניִס רַ֣הֵמ ֙הֶׁשֹמ תֶדֶ֤רְּב יִ֗הְיַו :םיִֽרָבְּדַה
ֹל הֶׁ֣שֹמּו רָ֑הָה־ןִמ ֹוּ֖תְדִרְּב  ק יִּ֥כ עַ֗דָי־אֽ  ןֹ֜רֲהַֽא אְרַּ֨יַו :ֹוּֽתִא ֹו֥רְּבַדְּב ויָ֖נָּפ רֹו֥ע ןַ֛רָ
 ק הֵּ֥נִהְו הֶׁ֔שֹמ־תֶא֙ לֵאָרְׂשִי יֵ֤נְּב־לָכְו  :ויָֽלֵא תֶׁשֶּ֥גִמ ּו֖אְריִּֽיַו ויָ֑נָּפ רֹו֣ע ןַ֖רָ
 קִּיַו  הֶׁ֖שֹמ רֵּ֥בַדְיַו הָ֑דֵעָּֽב םיִ֖אִׂשְּנַה־לָכְו ןֹ֥רֲהַֽא ויָ֛לֵא ּובֻׁ֧שָּיַו הֶׁ֔שֹמ ֙םֶהֵלֲא אָ֤רְ
 ֛הָֹוהְי רֶּ֧בִּד רֶׁ֨שֲא־לָּכ ֩תֵא םֵּ֕וַצְיַו לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב־לָּכ ּוׁ֖שְּגִנ ןֵ֥כ־יֵרֲחַֽאְו :םֶֽהֵלֲא
ֹבְבּו :הֶֽוְסַמ ויָ֖נָּפ־לַע ןֵּ֥תִּיַו םָּ֑תִא רֵּ֖בַּדִמ הֶׁ֔שֹמ לַ֣כְיַו :יָֽניִס רַ֥הְּב ֹוּ֖תִא  הֶׁ֜שֹמ א֨
 יֵ֣נְּב־לֶא ֙רֶּבִדְו אָ֗צָיְו ֹו֑תאֵצ־דַע הֶ֖וְסַּמַה־תֶא ריִ֥סָי ֹוּ֔תִא רֵּ֣בַדְל ֙הָֹוהְי יֵ֤נְפִל



 יֵ֣נְּפ רֹו֖ע ןַ֔רָק יִּ֣כ הֶׁ֔שֹמ יֵ֣נְּפ־תֶא֙ לֵאָרְׂשִי־יֵֽנְב ּו֤אָרְו :הֶּֽוֻצְי רֶׁ֥שֲא תֵ֖א לֵ֔אָרְׂשִי
 לֵ֣הְקַּיַו :ֹוּֽתִא רֵּ֥בַדְל ֹו֖אֹּב־דַע ויָ֔נָּפ־לַע ֙הֶוְסַּמַה־תֶא הֶׁ֤שֹמ ביִׁ֨שֵהְו הֶׁ֑שֹמ
ֹּיַו לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥נְּב תַ֛דֲע־לָּכ־תֶֽא הֶׁ֗שֹמ  הָּ֥וִצ־רֶׁשֲא םיִ֔רָבְּדַה הֶּלֵ֚א םֶ֑הֵלֲא רֶמא֣
 םֶ֥כָל הֶ֨יְהִי יִ֗עיִבְּׁשַה םֹוּ֣יַבּו ֒הָכאָלְמ הֶׂ֣שָעֵּֽת ֘םיִמָי תֶׁשֵׁ֣ש :םָֽתֹא תׂ֥שֲעַֽל הָֹ֖והְי
ֹל :תָֽמּוי הָ֖כאָלְמ ֹו֛ב הֶׂ֥שֹעָֽה־לָּכ ֑הָֹוהיַֽל ןֹו֖תָּבַׁש תַּ֥בַׁש ׁשֶדֹ֛ק  ׁשֵ֔א ּו֣רֲעַֽבְת־אֽ
ֹּיַו :תָּֽבַּׁשַה םֹו֖יְּב םֶ֑כיֵתֹֽבְׁשֽמ לֹ֖כְּב  לֵ֖אָרְׂשִי־יֵֽנְּב תַ֥דֲע־לָּכ־לֶא הֶׁ֔שֹמ רֶמא֣
 לֹּ֚כ הָ֔וֹהיַֽל ֙הָמּורְּת םֶ֤כְּתִאֵֽמ ּו֨חְק :רֹֽמאֵל הָֹ֖והְי הָּ֥וִצ־רֶׁשֲא רָ֔בָּדַה הֶ֣ז רֹ֑מאֵל
 ןָ֛מָּגְרַאְו תֶלֵ֧כְתּו :תֶׁשֹֽחְנּו ףֶסֶ֖כָו בָ֥הָז ֑הָֹוהְי תַ֣מּורְּת תֵ֖א ָהֶ֕איִבְי ֹוּ֔בִל ביִ֣דְנ
 יֵ֥צֲעַֽו םיִׁ֖שָחְּת תֹ֥רֹעְו םיִ֛מָּדָאְמ םִ֧ליֵא תֹ֨רֹעְו :םיִּֽזִעְו ׁשֵׁ֥שְו יִ֖נָׁש תַעַ֥לֹותְו

־יֵנְבַ֨אְו :םיִּֽמַּסַה תֶרֹ֖טְקִלְו הָ֔חְׁשִּמַה ןֶמֶׁ֣שְל ֙םיִמָׂשְבּו רֹו֑אָּמַל ןֶמֶׁ֖שְו :םיִּֽטִׁש
 תֵ֛א ּוׂ֔שֲעַֽיְו ּואֹ֣בָי םֶ֑כָּב בֵ֖ל־םַכֲח־לָכְו :ןֶׁשֹֽחַלְו דֹו֖פֵאָֽל םיִ֑אֻּלִמ יֵ֖נְבַאְו םַהֹׁ֔ש
 ֙ויָסָרְק־תֶא ּוהֵ֑סְכִמ־תֶאְו ֹו֖לֳהָֽא־תֶֽא ןָּ֔כְׁשִּמַה־תֶ֨א :הָֹֽוהְי הָּ֖וִצ רֶׁ֥שֲא־לָּכ
 ויָּ֖דַּב־תֶאְו ןֹ֥רָאָֽה־תֶא :ויָֽנָדֲא־תֶאְו ויָ֖דֻּמַע־תֶא וָ֕חיִרְּב־תֶא ויָׁ֔שָרְק־תֶאְו
 ויָ֑לֵּכ־לָּכ־תֶאְו ויָּ֖דַּב־תֶאְו ןָ֥חְלֻּׁשַה־תֶא :ךְךָֽסָּמַה תֶכֹ֥רָּפ תֵ֖אְו תֶרֹּ֑פַּכַה־תֶא
 ןֶמֶׁ֥ש תֵ֖אְו ָהיֶ֑תֹר ֵֽנ־תֶאְו ָהיֶ֖לֵּכ־תֶאְו רֹו֛אָּמַה תַ֧רֹנְמ־תֶאְו :םיִֽנָּפַה םֶחֶ֥ל תֵ֖אְו
 תֶרֹ֣טְק תֵ֖אְו הָ֔חְׁשִּמַה ןֶמֶׁ֣ש ֙תֵאְו ויָּ֔דַּב־תֶאְו ֙תֶרֹ֨טְּקַה חַּ֤בְזִמ־תֶאְו :רֹוֽאָּמַה
 רַּ֤בְכִמ־תֶאְו הָ֗לֹעָֽה חַּ֣בְזִמ ׀ תֵ֣א :ןָּֽכְׁשִּמַה חַתֶ֥פְל חַתֶּ֖פַה ךְךַ֥סָמ־תֶאְו םיִּ֑מַּסַה
ֹּיִּכַה־תֶא ויָ֑לֵּכ־לָּכ־תֶאְו ויָּ֖דַּב־תֶא ֹו֔ל־רֶׁשֲא ֙תֶׁשֹ֨חְּנַה  יֵ֣עְלַק תֵ֚א :ֹוּֽנַּכ־תֶאְו ר֖
 תֹ֧דְתִי־תֶא :רֵֽצָחֶֽה רַעַׁ֥ש ךְךַ֖סָמ תֵ֕אְו ָהיֶ֑נָדֲא־תֶאְו ויָ֖דֻּמַע־תֶא רֵ֔צָחֶֽה
 תֵ֣רָׁשְל דָ֖רְּׂשַה יֵ֥דְגִּב־תֶא :םֶֽהיֵרְתיֵֽמ־תֶאְו רֵ֖צָחֶֽה תֹ֥דְתִי־תֶאְו ןָּ֛כְׁשִּמַה
־לָּכ ּו֛אְצֵּֽיַו :ןֵֽהַכְל ויָ֖נָב יֵ֥דְגִּב־תֶאְו ןֵ֔הֹּכַה ןֹ֣רֲהַֽאְל ׁ֙שֶדֹּ֨קַה יֵ֤דְגִּב־תֶא ׁשֶדֹּ֑קַּב
 ֩רֶׁשֲא לֹ֡כְו ֹוּ֑בִל ֹו֣אָׂשְנ־רֶׁשֲא ׁשיִ֖א־לָּכ ּואֹ֕בָּיַו :הֶֽׁשֹמ יֵ֥נְפִּלִמ לֵ֖אָרְׂשִי־יֵֽנְּב תַ֥דֲע
־לָכְלּו ֙דֵעֹומ לֶהֹ֤א תֶכאֶ֨לְמִל הָ֜וֹהְי תַ֨מּורְּת־תֶא ּואיpִבֵ֠ה ֹו֗תֹא ֹו֜חּור הָ֨בְד ָֽנ
 ּואיpִבֵ֠ה בֵ֗ל ביִ֣דְנ ׀ לֹּ֣כ םיִׁ֑שָּנַה־לַע םיִׁ֖שָנֲאָֽה ּואֹ֥בָּיַו :ׁשֶדֹּֽקַה יֵ֖דְגִבְלּו ֹו֔תָדֹ֣בֲע
 בָ֖הָז תַ֥פּונְּת ףיִ֛נֵה רֶׁ֥שֲא ׁשיִ֕א־לָכְו בָ֔הָז יִ֣לְּכ־לָּכ ֙זָמּוכְו תַעַּ֤בַטְו םֶזֶ֜נָו חָ֣ח
 ׁשֵׁ֣שְו יִ֖נָׁש תַעַ֥לֹותְו ןָ֛מָּגְרַאְו תֶלֵ֧כְּת ֹוּ֗תִא אָ֣צְמִנ־רֶׁשֲא ׁשיִ֞א־לָכְו :הָֹֽוהיַֽל



 ֙ףֶסֶּ֨כ תַמּו֤רְּת םיִ֗רֵמ־לָּכ :ּואיִֽבֵה םיִׁ֖שָחְּת תֹ֥רֹעְו םיִ֛מָּדָאְמ םִ֧ליֵא תֹ֨רֹעְו םיִּ֑זִעְו
־לָכְל םיִּ֛טִׁש יֵ֥צֲע ֹוּ֜תִא אָ֨צְמִנ ֩רֶׁשֲא לֹ֡כְו ֑הָֹוהְי תַ֣מּורְּת תֵ֖א ּואיִ֕בֵה תֶׁשֹ֔חְנּו
 הֶ֗וְטַמ ּואיִ֣בָּיַו ּו֑וָט ָהיֶ֣דָיְּב בֵ֖ל־תַמְכַח הָּׁ֥שִא־לָכְו :ּואיִֽבֵה הָ֖דֹבֲעָֽה תֶכאֶ֥לְמ
 םיִׁ֔שָּנַה־לָ֨כְו :ׁשֵּֽׁשַה־תֶאְו יִ֖נָּׁשַה תַעַ֥לֹוּת־תֶא ןָ֔מָּגְרַאָ֣ה־תֶאְו ֙תֶלֵ֨כְּתַה־תֶֽא
 יֵ֣נְבַא תֵ֚א ּואיִ֔בֵה םִ֣אִׂשְּנַהְו :םיִּֽזִעָֽה־תֶא ּו֖וָט הָ֑מְכָחְּב הָנָ֖תֹא ןָּ֛בִל אָׂ֥שָנ רֶׁ֨שֲא
 ןֶמָּׁ֑שַה־תֶאְו םֶׂשֹּ֖בַה־תֶאְו :ןֶׁשֹֽחַלְו דֹו֖פֵאָֽל םיִ֑אֻּלִּמַה יֵ֣נְבַא תֵ֖אְו םַהֹּׁ֔שַה
 ֘םָּבִל בַ֣דָנ רֶׁ֨שֲא הָּׁ֗שִאְו ׁשיִ֣א־לָּכ :םיִּֽמַּסַה תֶרֹ֖טְקִלְו הָ֔חְׁשִּמַה ֙ןֶמֶׁ֨שְלּו רֹו֕אָמְל
 ּואיִ֧בֵה הֶׁ֑שֹמ־דַיְּב תֹוׂ֖שֲעַֽל ֛הָֹוהְי הָּ֧וִצ רֶׁ֨שֲא הָ֔כאָלְּמַה־לָכְל ֙איִבָהְל ֒םָתֹא
ֹּיַו ]ןירבוחמ ןהשכ ינש[ :הָֹֽוהיַֽל הָ֖בָדְנ לֵ֛אָרְׂשִי־יֵֽנְב  יֵ֣נְּב־לֶא ֙הֶׁשֹמ רֶמא֤
 ק ּו֛אְר לֵ֔אָרְׂשִי  :הָֽדּוהְי הֵּ֥טַמְל רּו֖ח־ןֶב יִ֥רּוא־ןֶּב לֵ֛אְלַצְּב םֵׁ֑שְּב הָֹ֖והְי אָ֥רָ
 בֹׁ֖שְחַלְו :הָֽכאָלְמ־לָכְבּו תַעַ֖דְבּו הָ֥נּובְתִּב הָ֛מְכָחְּב םיִ֑הֹלֱא ַחּו֣ר ֹו֖תֹא אֵּ֥לַמְיַו
ֹּלַמְל ןֶבֶ֛א תֶׁשֹ֥רֲחַֽבּו :תֶׁשֹֽחְּנַבּו ףֶסֶּ֖כַבּו בָ֥הָּזַּב תֹׂ֛שֲעַֽל תֹ֑בָׁשֲחַֽמ  תֶׁשֹ֣רֲחַֽבּו תא֖
־ןֶּב בָ֥איִלֳהָֽאְו אּו֕ה ֹוּ֑בִלְּב ןַ֣תָנ תֹ֖רֹוהְלּו :תֶבָֽׁשֲחַֽמ תֶכאֶ֥לְמ־לָכְּב תֹוׂ֖שֲעַֽל ץֵ֑ע
 ׀ ׁשָ֣רָח תֶכאֶ֣לְמ־לָּכ ֘תֹוׂשֲעַֽל בֵ֗ל־תַמְכָח םָ֜תֹא אֵּ֨לִמ :ןָֽד־הֵּטַמְל ךְךָ֖מָסיִֽחֲא
־לָּכ ֙יֵׂשֹע גֵ֑רֹאְו ׁשֵּׁ֖שַבּו יִ֛נָּׁשַה תַעַ֧לֹותְּב ןָ֗מָּגְרַאָֽבּו תֶלֵ֣כְּתַּב םֵ֞קֹרְו ֒בֵׁשֹחְו
 בֵ֗ל־םַכֲח ׁשיִ֣א ׀ לֹ֣כְו בָ֜איִלֳהָֽאְו לֵ֨אְלַצְב ֩הָׂשָעְו :תֹֽבָׁשֲחַֽמ יֵ֖בְׁשֹֽחְו הָ֔כאָלְמ
 תֶכאֶ֖לְמ־לָּכ־תֶֽא תֹׂ֔שֲעַֽל תַעַ֣דָל הָּמֵ֔הָּב ֙הָנּובְתּו הָ֤מְכָח הָ֜וֹהְי ןַ֨תָנ ֩רֶׁשֲא
 קִּיַו :הָֹֽוהְי הָּ֖וִצ־רֶׁשֲא לֹ֥כְל ׁשֶדֹּ֑קַה תַ֣דֹבֲע ־לֶאְו ֘לֵאְלַצְּב־לֶא הֶׁ֗שֹמ אָ֣רְ
 רֶׁ֣שֲא לֹּ֚כ ֹוּ֑בִלְּב הָ֖מְכָח ֛הָֹוהְי ןַ֧תָנ רֶׁ֨שֲא בֵ֔ל־םַכֲח ׁשיִ֣א־לָּכ֙ לֶאְו ֒בָאיִלֳהָֽא
 תֵ֤א הֶׁ֗שֹמ יֵ֣נְפִּלִמ ּו֞חְקִּיַו :ּהָֽתֹא תֹׂ֥שֲעַֽל הָ֖כאָלְּמַה־לֶא הָ֥בְרָקְל ֹוּ֔בִל ֹו֣אָׂשְנ
 תׂ֣שֲעַֽל ׁשֶדֹּ֖קַה תַ֥דֹבֲע תֶכאֶ֛לְמִל לֵ֗אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ּואיִ֜בֵה רֶׁ֨שֲא ֙הָמּורְּתַה־לָּכ
 םיִ֔מָכֲחַ֣ה־לָּכ ּ֙ואֹ֨בָּיַו :רֶקֹּֽבַּב רֶקֹּ֥בַּב הָ֖בָדְנ דֹו֛ע ויָ֥לֵא ּואיִ֨בֵה םpֵהְ֠ו ּהָ֑תֹא
 :םיִֽׂשֹע הָּמֵ֥ה־רֶׁשֲא ֹוּ֖תְכאַלְּמִמ ׁשיִ֛א ׁשיִ֥א ׁשֶדֹּ֑קַה תֶכאֶ֣לְמ־לָּכ תֵ֖א םיִׂ֕שֹעָֽה
ֹּיַו  הָ֔כאָלְּמַל ֙הָדֹבֲעָֽה יֵּ֤דִמ איִ֑בָהְל םָ֖עָה םיִּ֥בְרַמ רֹ֔מאֵּל הֶׁ֣שֹמ־לֶא ּ֙ורְמאֽ
 ׁשיִ֣א ֒רֹמאֵל ֘הֶנֲחַּֽמַּֽב לֹו֥ק ּוריִ֨בֲעַּֽיַו הֶׁ֗שֹמ וַ֣צְיַו :ּהָֽתֹא תֹׂ֥שֲעַֽל הָֹ֖והְי הָּ֥וִצ־רֶׁשֲא
 :איִֽבָהֵֽמ םָ֖עָה אֵ֥לָּכִּיַו ׁשֶדֹּ֑קַה תַ֣מּורְתִל הָ֖כאָלְמ דֹו֛ע־ּוׂשֲעַֽי־לַא הָּׁ֗שִאְו



־לָכ ּוׂ֨שֲעַּֽיַו :רֵֽתֹוהְו ּהָ֑תֹא תֹוׂ֣שֲעַֽל הָ֖כאָלְּמַה־לָכְל םָּ֛יַד הָ֥תְיָֽה הָ֗כאָלְּמַהְו
 תֶלֵ֤כְתּו רָ֗זְׁשָמ ׁשֵׁ֣ש תֹ֑עיִרְי רֶׂשֶ֣ע ןָּ֖כְׁשִּמַה־תֶא הָ֛כאָלְּמַה יֵׂ֧שֹעְּב בֵ֜ל־םַכֲח
 הָ֣עיִרְיַה ךְךֶרֹ֜א :םָֽתֹא הָׂ֥שָע בֵׁ֖שֹח הֵׂ֥שֲעַֽמ םיִ֛בֻרְּכ יִ֔נָׁש תַעַ֣לֹותְו ֙ןָמָּגְרַאְו
 הָּ֥דִמ תָ֑חֶאָֽה הָ֖עיִרְיַה הָּ֔מַאָּֽב עַּ֣בְרַא ֙בַחֹ֨רְו הָּ֔מַאָּֽב ֙םיִרְׂשֶעְו הֶ֤נֹמְׁש תַ֗חַאָֽה
 ׁשֵ֤מָחְו תָ֑חֶא־לֶא תַ֖חַא תֹ֔עיִרְיַה ׁשֵ֣מֲח־תֶא ֙רֵּבַחְיַו :תֹֽעיִרְיַה־לָכְל תַ֖חַא
 תָ֔חֶאָֽה ֙הָעיִרְיַה תַ֤פְׂש לַ֣ע תֶלֵ֗כְּת תֹ֣אְלֻֽל ׂשַעַּ֜יַו :תָֽחֶא־לֶא תַ֖חַא רַּ֔בִח ֙תֹעיִרְי
 :תיִֽנֵּׁשַה תֶרֶּ֖בְחַּמַּב הָ֔נֹוציִּ֣קַה הָ֔עיִרְיַה תַ֣פְׂשִּב ֙הָׂשָע ןֵּ֤כ תֶרָּ֑בְחַּמַּב הָ֖צָּקִמ
 הָ֔עיִרְיַה הֵ֣צְקִּב ֙הָׂשָע תֹ֗אָלֻֽל םיִּׁ֣שִמֲחַֽו ֒תָחֶאָֽה הָ֣עיִרְיַּב ֘הָׂשָע תֹ֗אָלֻֽל םיִּׁ֣שִמֲח
 םיִּׁ֖שִמֲח ׂשַעַּ֕יַו :תָֽחֶא־לֶא תַ֖חַא תֹ֔אָלֻּ֣לַה ֙תֹליִּבְקַמ תיִ֑נֵּׁשַה תֶרֶּ֣בְחַּמַּב רֶׁ֖שֲא
 ןָּ֖כְׁשִּמַה יִ֥הְיַו םיִ֔סָרְּקַּב ֙תַחַא־לֶא תַ֤חַא תֹ֜עיִרְיַה־תֶא רֵּ֨בַחְיַו בָ֑הָז יֵ֣סְרַק
 הָׂ֥שָע תֹ֖עיִרְי הֵ֥רְׂשֶע־יֵּֽתְׁשַע ןָּ֑כְׁשִּמַה־לַע לֶהֹ֖אְל םיִּ֔זִע תֹ֣עיִרְי ׂ֙שַעַּ֨יַו :דָֽחֶא
 הָ֣עיִרְיַה בַחֹ֖ר תֹוּ֔מַא עַּ֣בְרַאְו הָּ֔מַאָּֽב ֙םיִׁשֹלְׁש תַ֗חַאָֽה הָ֣עיִרְיַה ךְךֶרֹ֜א :םָֽתֹא
 דָ֑בְל תֹ֖עיִרְיַה ׁשֵ֥מֲח־תֶא רֵּ֛בַחְיַו :תֹֽעיִרְי הֵ֖רְׂשֶע יֵּ֥תְׁשַעְל תַ֔חַא הָּ֣דִמ תָ֑חֶאָֽה
 הָ֖נֹציִּֽקַה הָ֔עיִרְיַה תַ֣פְׂש לַ֚ע םיִּׁ֗שִמֲח תֹ֣אָלֻֽל ׂשַעַּ֜יַו :דָֽבְל תֹ֖עיִרְיַה ׁשֵׁ֥ש־תֶאְו
 ׂשַעַּ֛יַו :תיִֽנֵּׁשַה תֶרֶ֖בֹחַֽה הָ֔עיִרְיַה תַ֣פְׂש־לַע ֙הָׂשָע תֹ֗אָלֻֽל םיִּׁ֣שִמֲחַֽו תֶרָּ֑בְחַּמַּב
 לֶהֹ֔אָל ֙הֶסְכִמ ׂשַעַּ֤יַו :דָֽחֶא תֹ֥יְהִל לֶהֹ֖אָה־תֶא רֵּ֥בַחְל םיִּׁ֑שִמֲח תֶׁשֹ֖חְנ יֵ֥סְרַק
 םיִׁ֖שָרְּקַה־תֶא ׂשַעַּ֥יַו :הָלְעָֽמְלִמ םיִׁ֖שָחְּת תֹ֥רֹע הֵ֛סְכִמּו םיִ֑מָּדָאְמ םִ֖ליֵא תֹ֥רֹע
 הָּ֔מַאָֽה יִ֣צֲחַֽו ֙הָּמַאְו ׁשֶרָּ֑קַה ךְךֶרֹ֣א תֹּ֖מַא רֶׂשֶ֥ע :םיִֽדְמֹֽע םיִּ֖טִׁש יֵ֥צֲע ןָּ֑כְׁשִּמַל
 ןֵּ֣כ תָ֑חֶא־לֶא תַ֖חַא תֹ֔בָּלֻׁ֨שְמ דָ֔חֶאָֽה ׁ֙שֶרֶּ֨קַל תֹ֗דָי יֵּ֣תְׁש :דָֽחֶאָֽה ׁשֶרֶּ֥קַה בַחֹ֖ר
 םיִׁ֔שָרְק םיִ֣רְׂשֶע ןָּ֑כְׁשִּמַל םיִׁ֖שָרְּקַה־תֶא ׂשַעַּ֥יַו :ןָּֽכְׁשִּמַה יֵׁ֥שְרַק לֹ֖כְל הָׂ֔שָע
 םיִׁ֑שָרְּקַה םיִ֣רְׂשֶע תַחַּ֖ת הָׂ֕שָע ףֶסֶ֔כ־יֵנְדַא ֙םיִעָּבְרַאְו :הָנָֽמיֵּת בֶג ֶ֥נ תַ֖אְפִל
 ׁשֶרֶּ֥קַה־תַחַּֽת םיִ֛נָדֲא יֵ֧נְׁשּו ויָ֔תֹדְי יֵּ֣תְׁשִל ֙דָחֶאָֽה ׁשֶרֶּ֤קַה־תַחַּֽת םיִ֜נָדֲא יֵ֨נְׁש
 םיִ֥רְׂשֶע הָׂ֖שָע ןֹו֑פָצ תַ֣אְפִל תיִ֖נֵּׁשַה ןָּ֛כְׁשִּמַה עַלֶ֧צְלּו :ויָֽתֹדְי יֵּ֥תְׁשִל דָ֖חֶאָֽה
 יֵ֣נְׁשּו דָ֔חֶאָֽה ׁשֶרֶּ֣קַה תַחַּ֚ת םיִ֗נָדֲא יֵ֣נְׁש ףֶסָּ֑כ םֶ֖היֵנְדַא םיִ֥עָּבְרַאְו :םיִֽׁשָרְק
 :םיִֽׁשָרְק הָּׁ֥שִׁש הָׂ֖שָע הָּמָ֑י ןָּ֖כְׁשִּמַה יֵ֥תְּכְרַיְלּו :דָֽחֶאָֽה ׁשֶרֶּ֥קַה תַחַּ֖ת םיִ֔נָדֲא
 ֒הָּטzַמְּלִמ ֘םִמֲאֹוֽת ּו֣יָהְו :םִיָֽתָכְרַּיַּב ןָּ֑כְׁשִּמַה תֹ֖עְצֻקְמִל הָׂ֔שָע ֙םיִׁשָרְק יֵ֤נְׁשּו



 יֵ֖נְׁשִל םֶ֔היֵנְׁשִל הָׂ֣שָע ןֵּ֚כ תָ֑חֶאָֽה תַעַּ֖בַּטַה־לֶא ֹוׁ֔שֹאר־לֶא ֙םיִּמַת ּו֤יְהִי וָּ֗דְחַיְו
 יֵ֤נְׁש םיִ֑נָדֲא רָׂ֖שָע הָּׁ֥שִׁש ףֶסֶּ֔כ םֶ֣היֵנְדַאְו םיִׁ֔שָרְק הָ֣נֹמְׁש ּ֙ויָהְו :תֹֽעֹצְקִּמַה
 הָּׁ֕שִמֲח םיִּ֑טִׁש יֵ֣צֲע יֵ֖חיִרְּב ׂשַעַּ֥יַו :דָֽחֶאָֽה ׁשֶרֶּ֥קַה תַחַּ֖ת םיִ֔נָדֲא יֵ֣נְׁש ֙םיִנָדֲא
 ןָּ֖כְׁשִּמַה־עַלֶֽצ יֵׁ֥שְרַקְל םִ֔חיִרְב הָּׁ֣שִמֲחַֽו :תָֽחֶאָֽה ןָּ֖כְׁשִּמַה־עַלֶֽצ יֵׁ֥שְרַקְל
 ַחיִ֣רְּבַה־תֶא ׂשַעַּ֖יַו :הָּמָֽי םִיַ֖תָכְרַּיַל ןָּ֔כְׁשִּמַה יֵׁ֣שְרַקְל ֙םִחיִרְב הָּׁ֤שִמֲחַֽו תיִ֑נֵּׁשַה
 הָּ֣פִצ םיִׁ֞שָרְּקַה־תֶאְֽו :הֶֽצָּקַה־לֶא הֶ֖צָּקַה־ןִמ םיִׁ֔שָרְּקַה ךְךֹו֣תְּב ַ֙חֹ֨רְבִל ןֹ֑כיִּתַה
 :בָֽהָז םִ֖חיִרְּבַה־תֶא ףַ֥צְיַו םִ֑חיִרְּבַל םיִּ֖תָּב בָ֔הָז הָׂ֣שָע ֙םָתֹעְּבַט־תֶאְו בָ֗הָז
 בֵׁ֛שֹח הֵׂ֥שֲעַֽמ ר ָ֑זְׁשָמ ׁשֵׁ֣שְו יִ֖נָׁש תַעַ֥לֹותְו ןָ֛מָּגְרַאְו תֶלֵ֧כְּת תֶכֹ֔רָּפַה־תֶא ׂ֙שַעַּ֨יַו
 םֶ֖היֵו ָֽו בָ֔הָז םֵּ֣פַצְיַו םיִּ֔טִׁש יֵ֣דּוּמַע ֙הָעָּבְרַא ּהָ֗ל ׂשַעַּ֣יַו :םיִֽבֻרְּכ ּהָ֖תֹא הָׂ֥שָע
 תֶלֵ֧כְּת לֶהֹ֔אָה חַתֶ֣פְל ֙ךְךָסָמ ׂשַעַּ֤יַו :ףֶסָֽכ־יֵנְדַא הָ֖עָּבְרַא םֶ֔הָל קֹ֣צִּיַו בָ֑הָז
־תֶאְו ֙הָּׁשִמֲח ויָ֤דּוּמַע־תֶאְו :םֵֽקֹר הֵׂ֖שֲעַֽמ ר ָ֑זְׁשָמ ׁשֵׁ֣שְו יִ֖נָׁש תַעַ֥לֹותְו ןָ֛מָּגְרַאְו
 ׂשַעַּ֧יַו :תֶׁשֽחְנ הָּׁ֖שִמֲח םֶ֥היֵנְדַאְו בָ֑הָז םֶ֖היֵקֻֽׁשֲחַֽו םֶ֛היֵׁשאָֽר הָּ֧פִצְו םֶ֔היֵו ָ֣ו
 הָּ֥מַאְו ֹוּ֔בְחָר ֙יִצֵ֨חָו הָּ֤מַאְו ֹוּ֗כְרָא יִצֵ֜חָו םִיַ֨תָּמַא םיִּ֑טִׁש יֵ֣צֲע ןֹ֖רָאָֽה־תֶא לֵ֛אְלַצְּב
 קֹ֣צִּיַו :ביִֽבָס בָ֖הָז ר ֵ֥ז ֹו֛ל ׂשַעַּ֥יַו ץּו֑חִמּו תִיַּ֣בִמ רֹו֖הָט בָ֥הָז ּוהֵּ֛פַצְיַו :ֹוֽתָמֹֽק יִצֵ֖חָו
 תָ֔חֶאָֽה ֹ֙ועְלַצ־לַע תֹ֗עָּבַט יֵּ֣תְׁשּו ויָ֑תֹמֲעַּֽפ עַּ֣בְרַא לַ֖ע בָ֔הָז תֹ֣עְּבַט ֙עַּבְרַא ֹו֗ל
 :בָֽהָז םָ֖תֹא ףַ֥צְיַו םיִּ֑טִׁש יֵ֣צֲע יֵּ֖דַּב ׂשַעַּ֥יַו :תיִֽנֵּׁשַה ֹו֖עְלַצ־לַע תֹ֔עָּבַט ֙יֵּתְׁשּו
 ׂשַעַּ֥יַו :ןֹֽרָאָֽה־תֶא תאֵׂ֖שָל ןֹ֑רָאָֽה תֹ֣עְלַצ לַ֖ע תֹ֔עָּבַּטַּב ֙םיִּדַּבַה־תֶא אֵ֤בָּיַו
 יֵ֥נְׁש ׂשַעַּ֛יַו :ּהָּֽבְחָר יִצֵ֖חָו הָּ֥מַאְו ּהָּ֔כְרָא ֙יִצֵ֨חָו םִיַ֤תָּמַא רֹו֑הָט בָ֣הָז תֶרֹּ֖פַּכ
 ֙הָצָּקִמ דָ֤חֶא־בּורְּכ :תֶרֹּֽפַּכַה תֹו֥צְק יֵ֖נְּׁשִמ םָ֔תֹא הָׂ֣שָע ֙הָׁשְקִמ בָ֑הָז םיִ֖בֻרְכ
 יֵ֥נְּׁשִמ םיִ֖בֻרְּכַה־תֶא הָׂ֥שָע תֶרֹּ֛פַּכַה־ןִמ הֶּ֑זִמ הָ֖צָּקִמ דָ֥חֶא־בּורְכּו הֶּ֔זִמ
 ֙םֶהיֵפְנַכְּב םיִ֤כֲכֹֽס הָלְעַ֗מְל םִיַ֜פָנְכ יֵׂ֨שְרֹּֽפ ֩םיִבֻרְּכַה ּו֣יְהִּיַו : ]ויָֽתֹוצְק[ ויָֽתוֹוצְק
 ׂשַעַּ֥יַו :םיִֽבֻרְּכַה יֵ֥נְּפ ּו֖יָה תֶרֹּ֔פַּכַה־לֶ֨א ויִ֑חָא־לֶא ׁשיִ֣א םֶ֖היֵנְפּו תֶרֹּ֔פַּכַה־לַע
 :ֹוֽתָמֹֽק יִצֵ֖חָו הָּ֥מַאְו ֹוּ֔בְחָר הָּ֣מַאְו ֹ֙וּכְרָא םִיַ֤תָּמַא םיִּ֑טִׁש יֵ֣צֲע ןָ֖חְלֻּׁשַה־תֶא
 ביִ֑בָס חַפֹ֖ט תֶר ֶּ֛גְסִמ ֹו֥ל ׂשַעַּ֨יַו :ביִֽבָס בָ֖הָז ר ֵ֥ז ֹו֛ל ׂשַעַּ֥יַו רֹו֑הָט בָ֣הָז ֹו֖תֹא ףַ֥צְיַו
־תֶא ֙ןֵּתִּיַו בָ֑הָז תֹ֣עְּבַט עַּ֖בְרַא ֹו֔ל קֹ֣צִּיַו :ביִֽבָס ֹוּ֖תְרַּגְסִמְל בָ֛הָז־רֵז ׂשַעַּ֧יַו
 ּו֖יָה תֶרֶּ֔גְסִּמַה ֙תַּמֻעְל :ויָֽלְגַר עַּ֥בְרַאְל רֶׁ֖שֲא תֹ֔אֵּפַה עַּ֣בְרַא לַ֚ע תֹ֔עָּבַּטַה



 םיִּ֔טִׁש יֵ֣צֲע ֙םיִּדַּבַה־תֶא ׂשַעַּ֤יַו :ןָֽחְלֻּׁשַה־תֶא תאֵׂ֖שָל םיִּ֔דַּבַל ֙םיִּתָּֽב תֹ֑עָּבַּטַה
 ןָ֗חְלֻּׁשַה־לַע רֶׁ֣שֲא ׀ םיִ֣לֵּכַה־תֶא ׂשַעַּ֜יַו :ןָֽחְלֻּׁשַה־תֶא תאֵׂ֖שָל בָ֑הָז םָ֖תֹא ףַ֥צְיַו
 בָ֖הָז ןֵ֑הָּב ךְךַּ֖סֻי רֶׁ֥שֲא תֹ֔וָׂשְּקַה־תֶ֨אְו ויָ֔תֹּיִּקַנְמ ֙תֵאְו ֙ויָתֹּפַּכ־תֶאְו ויָ֤תֹרָֽעְק־תֶא
 הָׁ֞שְקִמ רֹו֑הָט בָ֣הָז הָ֖רֹנְּמַה־תֶא ׂשַעַּ֥יַו ]ןירבוחמ ןהשכ ישילש[ :רֹוֽהָט
 :ּוֽיָה הָּנֶּ֥מִמ ָהיֶ֖חָרְפּו ָהיֶ֥רֹּתְפַּכ ָהיֶ֛עיִבְּג ּהָ֔נָקְו ּהָ֣כֵרְי ֙הָרֹנְּמַה־תֶא הָׂ֤שָע
 ק ׀ הָׁ֣שֹלְׁש ָהיֶּ֑דִּצִמ םיִ֖אְצֹי םיִ֔נָק הָּׁ֣שִׁשְו  ֙הָׁשֹלְׁשּו דָ֔חֶאָֽה ּ֙הָּדִּצִמ הָ֗רֹנְמ יֵ֣נְ
 ק  ּקַּב םיִ֞דָּקֻׁשְֽמ םיpִעִבְ֠ג הָׁ֣שֹלְׁש :יִֽנֵּׁשַה ּהָּ֖דִּצִמ הָ֔רֹנְמ יֵ֣נְ  רֹּ֣תְפַּכ ֘דָחֶאָֽה הֶ֣נָ
 קְּב םיִ֛דָּקֻׁשְמ םיִ֗עִבְג הָׁ֣שלְׁשּו ֒חַרzֶפָו  םיִ֔נָּקַה תֶׁשֵׁ֣שְל ןֵּ֚כ חַרָ֑פָו רֹּ֣תְפַּכ דָ֖חֶא הֶ֥נָ
 :ָהיֶֽחָרְפּו ָהיֶ֖רֹּתְפַּכ םיִ֔דָּקֻׁ֨שְמ םיִ֑עִבְג הָ֣עָּבְרַא הָ֖רֹנְּמַבּו :הָֽרֹנְּמַה־ןִמ םיִ֖אְצֹּֽיַה
 רֹּ֕תְפַכְו הָּנֶּ֔מִמ ֙םיִנָּקַה יֵ֤נְׁש תַחַּ֣ת ֙רֹּתְפַכְו הָּנֶּ֗מִמ םיִ֜נָּקַה יֵ֨נְׁש ֩תַחrַּת רֹּ֡תְפַכְו
 ּקַה יֵ֥נְׁש־תַחַּֽת  םֶ֥היֵרֹּֽתְפַּכ :הָּנֶּֽמִמ םיִ֖אְצֹּֽיַה םיִ֔נָּקַה ֙תֶׁשֵׁ֨שְל הָּנֶּ֑מִמ םיִ֖נָ
 הָ֑עְבִׁש ָהיֶ֖תֹר ֵֽנ־תֶא ׂשַעַּ֥יַו :רֹוֽהָט בָ֥הָז תַ֖חַא הָׁ֥שְקִמ ּהָּ֛לֻּכ ּו֑יָה הָּנֶּ֣מִמ םָ֖תֹנְקּו
־לָּכ תֵ֖אְו ּהָ֑תֹא הָׂ֣שָע רֹו֖הָט בָ֥הָז רָּ֛כִּכ :רֹוֽהָט בָ֥הָז ָהיֶ֖תֹּתְחַמּו ָהיֶ֥חָקְלַמּו
 ַעּו֗בָר ֹוּ֜בְחָר הָּ֨מַאְו ֹ֩וּכְרָא הָּ֣מַא םיִּ֑טִׁש יֵ֣צֲע תֶרֹ֖טְּקַה חַּ֥בְזִמ־תֶא ׂשַעַּ֛יַו :ָהיֶֽלֵּכ
־תֶאְו ֹוּ֧גַּג־תֶא רֹו֗הָט בָ֣הָז ֹו֜תֹא ףַ֨צְיַו :ויָֽתֹנְרַק ּו֥יָה ּוּנֶּ֖מִמ ֹו֔תָמֹֽק ֙םִיַ֨תָּמַאְו
 בָ֜הָז תֹ֨עְּבַט ֩יֵּתְׁשּו :ביִֽבָס בָ֖הָז ר ֵ֥ז ֹו֛ל ׂשַעַּ֥יַו ויָ֑תֹנְרַק־תֶאְו ביִ֖בָס ויָ֛תֹריִֽק
 םיִּ֔דַבְל םיִּ֣תָבְל ויָּ֑דִצ יֵ֣נְׁש לַ֖ע ויָ֔תֹעְלַצ יֵּ֣תְׁש לַ֚ע ֹו֗רֵזְל תַחַּ֣תִמ ׀ ֹו֣ל־הָׂשָֽע
 ׂשַעַּ֜יַו :בָֽהָז םָ֖תֹא ףַ֥צְיַו םיִּ֑טִׁש יֵ֣צֲע םיִּ֖דַּבַה־תֶא ׂשַעַּ֥יַו :םֶֽהָּב ֹו֖תֹא תאֵׂ֥שָל
 יעיבר[ :ַחֵֽקֹר הֵׂ֖שֲעַֽמ רֹו֑הָט םיִּ֖מַּסַה תֶרֹ֥טְק־תֶאְו ׁשֶדֹ֔ק ֙הָחְׁשִּמַה ןֶמֶׁ֤ש־תֶא
 ֹוּ֜כְרָא תֹוּ֨מַא ׁ֩שֵמָח םיִּ֑טִׁש יֵ֣צֲע הָ֖לֹעָֽה חַּ֥בְזִמ־תֶא ׂשַעַּ֛יַו ]ןירבוחמ ןהשכ
 עַּ֣בְרַא לַ֚ע ויָ֗תֹנְרַק ׂשַעַּ֣יַו :ֹוֽתָמֹֽק תֹוּ֖מַא ׁשֹ֥לָׁשְו ַעּו֔בָר ֹ֙וּבְחָר תֹוּ֤מַא־ׁשֵמָֽחְו
 ַחֵּ֗בְזִּמַה יֵ֣לְּכ־לָּכ־תֶא ׂשַעַּ֜יַו :תֶׁשֹֽחְנ ֹו֖תֹא ףַ֥צְיַו ויָ֑תֹנְרַק ּו֣יָה ּוּנֶּ֖מִמ ויָ֔תֹּנִּפ
ֹגָלְזִּמַה־תֶא תֹ֔קָרְזִּמַה־תֶאְו ֙םיִעָּיַה־תֶאְו תֹ֤ריִּסַה־תֶא ־לָּכ תֹּ֑תְחַּמַה־תֶאְו ת֖
 ֹוּ֛בֻּכְרַּכ תַחַּ֧ת תֶׁשֹ֑חְנ תֶׁשֶ֣ר הֵׂ֖שֲעַֽמ רָּ֔בְכִמ ַ֙חֵּ֨בְזִּמַל ׂשַעַּ֤יַו :תֶׁשֹֽחְנ הָׂ֥שָע ויָ֖לֵּכ
 תֶׁשֹ֑חְּנַה רַּ֣בְכִמְל תֹ֖וָצְּקַה עַּ֥בְרַאְּב תֹ֛עָּבַט עַּ֧בְרַא קֹ֞צִּיַו :ֹוֽיְצֶח־דַע הָּטַ֖מְּלִמ
־תֶא אֵ֨בָּיַו :תֶׁשֹֽחְנ םָ֖תֹא ףַ֥צְיַו םיִּ֑טִׁש יֵ֣צֲע םיִּ֖דַּבַה־תֶא ׂשַעַּ֥יַו :םיִּֽדַּבַל םיִּ֖תָּב



 הָׂ֥שָע תֹ֖חֻל בּו֥בְנ םֶ֑הָּב ֹו֖תֹא תאֵׂ֥שָל ַחֵּ֔בְזִּמַה תֹ֣עְלַצ לַ֚ע תֹ֗עָּבַּטַּב םיִּ֜דַּבַה
 רֶׁ֣שֲא תֹ֔אְבֹּ֣צַה ֙תֹאְרַמְּב תֶׁשֹ֑חְנ ֹוּ֣נַּכ תֵ֖אְו תֶׁש֔חְנ רֹוּ֣יִּכַה תֵ֚א ׂשַעַּ֗יַו :ֹוֽתֹא
 ֙רֵצָחֶֽה יֵ֤עְלַק הָנָ֗מיֵּת בֶג ֶ֣נ ׀ תַ֣אְפִל רֵ֑צָחֶֽה־תֶא ׂשַעַּ֖יַו :דֵֽעֹומ לֶהֹ֥א חַתֶּ֖פ ּו֔אְבָֽצ
 יֵ֧וָו תֶׁשֹ֑חְנ םיִ֖רְׂשֶע םֶ֥היֵנְדַאְו םיִ֔רְׂשֶע םֶ֣היֵדּוּֽמַע :הָּֽמַאָּֽב הָ֖אֵמ רָ֔זְׁשָמ ׁשֵׁ֣ש
 םיִ֔רְׂשֶע םֶ֣היֵדּוּֽמַע הָּ֔מַאָֽב הָ֣אֵמ ֙ןֹופָצ תַ֤אְפִלְו :ףֶסָּֽכ םֶ֖היֵקֻֽׁשֲחַֽו םיִ֛דּוּמַעָֽה
 ֙םיִעָלְק םָ֗י־תַאְפִלְו :ףֶסָּֽכ םֶ֖היֵקֻֽׁשֲחַֽו םיִ֛דּוּמַעָֽה יֵ֧וָו תֶׁשֹ֑חְנ םיִ֖רְׂשֶע םֶ֥היֵנְדַאְו
 םֶ֖היֵקּוֽׁשֲחַֽו םיִ֛דֻּמַעָֽה יֵ֧וָו הָ֑רָׂשֲע םֶ֖היֵנְדַאְו הָ֔רָׂשֲע םֶ֣היֵדּוּֽמַע הָּ֔מַאָּֽב םיִּׁ֣שִמֲח
 הָּ֖מַא הֵ֥רְׂשֶע־ׁשֵמֲח םיִ֛עָלְק :הָּֽמַא םיִּׁ֥שִמֲח הָחָ֖רְזִמ הָמְדֵ֥ק תַ֛אְפִלְו :ףֶסָּֽכ
 ֙הֶּזִמּו הֶּ֤זִמ תיִ֗נֵּׁשַה ףֵ֣תָּכַלְו :הָֽׁשֹלְׁש םֶ֖היֵנְדַאְו הָׁ֔שֹלְׁש םֶ֣היֵדּוּֽמַע ףֵ֑תָּכַה־לֶא
 םֶ֖היֵנְדַאְו הָׁ֔שֹלְׁש םֶ֣היֵדֻּֽמַע הָּ֑מַא הֵ֖רְׂשֶע ׁשֵ֥מֲח םיִ֕עָלְק רֵ֔צָחֶֽה רַעַׁ֣שְל
 יֵ֨וָו ֒תֶׁשzֹחְנ ֘םיִדֻּמַעָֽל םיִ֣נָדֲאָֽהְו :ר ָֽזְׁשָמ ׁשֵׁ֥ש ביִ֖בָס רֵ֛צָחֶֽה יֵ֧עְלַק־לָּכ :הָֽׁשֹלְׁש
 לֹּ֖כ ףֶסֶּ֔כ םיִ֣קָּׁשֻחְמ ֙םֵהְו ףֶסָּ֑כ םֶ֖היֵׁשאָֽר יּוּ֥פִצְו ףֶסֶּ֔כ ֙םֶהיֵקּוֽׁשֲחַֽו םיִ֜דּוּמַעָֽה
 יִ֖נָׁש תַעַ֥לֹותְו ןָ֛מָּגְרַאְו תֶלֵ֧כְּת םֵ֔קֹר הֵׂ֣שֲעַֽמ ֙רֵצָחֶֽה רַעַׁ֤ש ךְךַ֞סָמּו :רֵֽצָחֶֽה יֵ֥דֻּמַע
 יֵ֥עְלַק תַּ֖מֻעְל תֹוּ֔מַא ׁשֵ֣מָח ֙בַחֹ֨רְב הָ֤מֹוקְו ךְךֶרֹ֔א ֙הָּמַא םיִ֤רְׂשֶעְו ר ָ֑זְׁשָמ ׁשֵׁ֣שְו
 יּוּ֧פִצְו ףֶסֶּ֔כ םֶ֣היֵו ָֽו תֶׁשֹ֑חְנ הָ֖עָּבְרַא םֶ֥היֵנְדַאְו הָ֔עָּבְרַא ֙םֶהיֵדֻּֽמַעְו :רֵֽצָחֶֽה
 הֶּלֵ֣א :תֶׁשֹֽחְנ ביִ֖בָס רֵ֛צָחֶֽלְו ןָּ֧כְׁשִּמַל תֹ֞דֵתְיַה־לָכְֽו :ףֶסָּֽכ םֶ֖היֵקֻֽׁשֲחַֽו םֶ֛היֵׁשאָֽר
 ֙דַיְּב םִּ֔יִוְלַֽה ֙תַדֹבֲע הֶׁ֑שֹמ יִּ֣פ־לַע דַּ֖קֻּפ רֶׁ֥שֲא תֻ֔דֵעָֽה ןַּ֣כְׁשִמ ֙ןָּכְׁשִּמַה יֵ֤דּוקְפ
 הָׂ֕שָע הָ֑דּוהְי הֵּ֣טַמְל רּו֖ח־ןֶב יִ֥רּוא־ןֶּב לֵ֛אְלַצְבּו :ןֵֽהֹּכַה ןֹ֖רֲהַֽא־ןֶּֽב רָ֔מָתיִֽא
־הֵּטַמְל ךְךָ֛מָסיִֽחֲא־ןֶּב בָ֞איִלֳהָֽא ֹוּ֗תִאְו :הֶֽׁשֹמ־תֶא הָֹ֖והְי הָּ֥וִצ־רֶׁשֲא־לָּכ תֵ֛א
 בָ֗הָּזַה־לָּכ :ׁשֵּֽׁשַבּו יִ֖נָּׁשַה תַעַ֥לֹותְבּו ןָ֔מָּגְרַאָ֣בּו ֙תֶלֵ֨כְּתַּב םֵ֗קֹרְו בֵׁ֑שֹחְו ׁשָ֣רָח ןָ֖ד
 ֙םיִרְׂשֶעְו עַׁשֵּ֤ת הָ֗פּונְּתַה בַ֣הְז ׀ יִ֣הְיַו ׁשֶדֹּ֑קַה תֶכאֶ֣לְמ לֹ֖כְּב הָ֔כאָלְּמַל ֙יּוׂשָעֶֽה
 תַ֣אְמ הָ֖דֵעָֽה יֵ֥דּוקְּפ ףֶסֶ֛כְו :ׁשֶדֹּֽקַה לֶקֶׁ֥שְּב לֶקֶׁ֖ש םיִׁ֛שֹלְׁשּו תֹו֧אֵמ עַ֨בְׁשּו רָּ֔כִּכ
 עַקֶּ֚ב :ׁשֶדֹּֽקַה לֶקֶׁ֥שְּב לֶקֶׁ֖ש םיִ֛עְבִׁשְו הָּׁ֧שִמֲחַֽו תֹו֜אֵמ עַ֨בְׁשּו ֩ףֶלrֶאְו רָּ֑כִּכ
 ןֶּ֨בִמ םיִ֗דֻקְּפַה־לַע רֵ֜בֹעָֽה לֹ֨כְל ׁשֶדֹּ֑קַה לֶקֶׁ֣שְּב לֶקֶּׁ֖שַה תיִ֥צֲחַֽמ תֶ֔לֹּג ְלֻּגַל
 תֹו֖אֵמ ׁשֵ֥מֲחַֽו םיִ֔פָלֲא תֶׁשֹ֣לְׁשּו ֙ףֶלֶ֨א תֹו֥אֵמ־ׁשֵׁשְל הָלְעַ֔מָו ֙הָנָׁש םיִ֤רְׂשֶע
 יֵ֣נְדַא תֵ֖אְו ׁשֶדֹּ֔קַה יֵ֣נְדַא תֵ֚א תֶקֶ֗צָל ףֶסֶּ֔כַה רַּ֣כִּכ ֙תַאְמ יִ֗הְיַו :םיִּֽׁשִמֲחַֽו



 ֙תֹואֵּמַה עַ֤בְׁשּו ףֶלֶ֜אָה־תֶאְו :ןֶדָֽאָל רָּ֥כִּכ רָּ֖כִּכַה תַ֥אְמִל םיִ֛נָדֲא תַ֧אְמ תֶכֹ֑רָּפַה
 :םָֽתֹא קַּׁ֥שִחְו םֶ֖היֵׁשאָֽר הָּ֥פִצְו םיִ֑דּוּמַעָֽל םיִ֖וָו הָׂ֥שָע םיִ֔עְבִׁשְו הָּׁ֣שִמֲחַֽו
־תֶא ּהָּ֗ב ׂשַעַּ֣יַו :לֶקָֽׁש תֹו֖אֵמ־עַּבְרַאְו םִיַּ֥פְלַאְו רָּ֑כִּכ םיִ֣עְבִׁש הָ֖פּונְּתַה תֶׁשֹ֥חְנּו
 ֹו֑ל־רֶׁשֲא תֶׁשֹ֖חְּנַה רַּ֥בְכִמ־תֶאְו תֶׁשֹ֔חְּנַה חַּ֣בְזִמ ֙תֵאְו דֵ֔עֹומ לֶהֹ֣א חַתֶּ֚פ ֙יֵנְדַא
 רֵ֑צָחֶֽה רַעַׁ֣ש יֵ֖נְדַא־תֶאְו ביִ֔בָס ֙רֵצָחֶֽה יֵ֤נְדַא־תֶאְו :ַחֵּֽבְזִּמַה יֵ֥לְּכ־לָּכ תֵ֖אְו
 תֶלֵ֤כְּתַה־ןִמּו :ביִֽבָס רֵ֖צָחֶֽה תֹ֥דְתִי־לָּכ־תֶאְו ןָּ֛כְׁשִּמַה תֹ֧דְתִי־לָּכ תֵ֨אְו
 יֵ֤דְגִּב־תֶא ּוׂ֞שֲעַּֽי ַֽו ׁשֶדֹּ֑קַּב תֵ֣רָׁשְל דָ֖רְׂש־יֵֽדְגִב ּוׂ֥שָע יִ֔נָּׁשַה תַעַ֣לֹותְו ֙ןָמָּגְרַאָֽהְו
 ןהשכ ישימח[ :הֶֽׁשֹמ־תֶא הָֹ֖והְי הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ ןֹ֔רֲהַֽאְל רֶׁ֣שֲא ׁ֙שֶדֹּ֨קַה
 :ר ָֽזְׁשָמ ׁשֵׁ֥שְו יִ֖נָׁש תַעַ֥לֹותְו ןָ֛מָּגְרַאְו תֶלֵ֧כְּת בָ֗הָז דֹ֑פֵאָֽה־תֶא ׂשַעַּ֖יַו ]ןירבוחמ
 ךְךֹו֣תְבּו ֙תֶלֵ֨כְּתַה ךְךֹו֤תְּב תֹוׂ֗שֲעַֽל ֒םִליִתְּפ ץֵּ֣צִקְו ֘בָהָּזַה יֵ֣חַּפ־תֶא ּו֞עְּקַרְי ַֽו
 ֹו֖ל־ּוׂשָֽע תֹ֥פֵתְּכ :בֵֽׁשֹח הֵׂ֖שֲעַֽמ ׁשֵּׁ֑שַה ךְךֹו֣תְבּו יִ֖נָּׁשַה תַעַ֥לֹוּת ךְךֹו֛תְבּו ןָ֔מָּגְרַאָֽה
 ּוּנֶּ֣מִמ ויָ֗לָע רֶׁ֣שֲא ֹו֜תָּדֻפֲא בֶׁשֵ֨חְו :רָּֽבֻח ]ויָ֖תֹוצְק[ ויָ֖תוֹוצְק יֵ֥נְׁש־לַע תֹ֑רְבֹֽח
 הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ ר ָ֑זְׁשָמ ׁשֵׁ֣שְו יִ֖נָׁש תַעַ֥לֹותְו ןָ֛מָּגְרַאְו תֶלֵ֧כְּת בָ֗הָז ּ֒והzֵׂשֲעַֽמְּכ ֘אּוה
 ֙תֹחָּתֻפְמ בָ֑הָז תֹ֣צְּבְׁשִמ תֹּ֖בַסֻֽמ םַהֹּׁ֔שַה יֵ֣נְבַא־תֶא ּ֙וׂשֲעַּֽי ַֽו :הֶֽׁשֹמ־תֶא הָֹ֖והְי
 יֵ֥נְבַא דֹ֔פֵאָֽה תֹ֣פְתִּכ לַ֚ע םָ֗תֹא םֶׂשָּ֣יַו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב תֹו֖מְׁש־לַע םָ֔תֹוח יֵ֣חּוּתִּפ
 הֵׂ֥שֲעַֽמ ןֶׁשֹ֛חַה־תֶא ׂשַעַּ֧יַו :הֶֽׁשֹמ־תֶא הָֹ֖והְי הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְבִל ןֹו֖רָּכִז
 ַעּו֧בָר :ר ָֽזְׁשָמ ׁשֵׁ֥שְו יִ֖נָׁש תַעַ֥לֹותְו ןָ֛מָּגְרַאְו תֶלֵ֧כְּת בָ֗הָז דֹ֑פֵא הֵׂ֣שֲעַֽמְּכ בֵׁ֖שֹח
 ֹו֔ב־ּואְלַ֨מְיַו :לּוֽפָּכ ֹוּ֖בְחָר תֶר ֶ֥זְו ֹוּ֛כְרָא תֶר ֶ֧ז ןֶׁשֹ֑חַה־תֶא ּוׂ֣שָע לּו֖פָּכ הָ֛יָה
 יִ֑נֵּׁשַה רּוּ֖טַהְו :דָֽחֶאָֽה רּוּ֖טַה תֶקֶ֔רָבּו ֙הָדְטִּפ םֶדֹ֤א רּו֗ט ןֶבָ֑א יֵרּו֣ט הָ֖עָּבְרַא
 יִ֔עיִבְרָֽה ֙רּוּטַהְו :הָמָֽלְחַאְו ֹו֖בְׁש םֶׁשֶ֥ל יִׁ֑שיִלְּׁשַה רּוּ֖טַהְו :םֹֽלֲהָֽיְו ריִּ֖פַס ךְךֶפֹ֥נ
־לַע םיpִנָבֲאָֽהְ֠ו :םָֽתֹאֻּֽלִמְּב בָ֖הָז תֹ֥צְּבְׁשִמ תֹּ֛בַסּוֽמ הֵ֑פְׁשָֽיְו םַהֹׁ֖ש ׁשיִׁ֥שְרַּת
־לַע ׁשיִ֣א ֙םָתֹח יֵ֤חּוּתִּפ םָ֑תֹמְׁש־לַע הֵ֖רְׂשֶע םיֵּ֥תְׁש הָּנֵ֛ה לֵ֥אָרְׂשִי־יֵֽנְּב תֹ֨מְׁש
 תֹ֑בֲע הֵׂ֣שֲעַֽמ תֻ֖לְבַּג תֹ֥רְׁשְרַׁש ןֶׁשֹ֛חַה־לַע ּוׂ֧שֲעַּֽיַו :טֶבָֽׁש רָׂ֖שָע םיֵ֥נְׁשִל ֹו֔מְׁש
 ֙יֵּתְׁש־תֶא ּו֗נְּתִּי ַֽו בָ֑הָז תֹ֣עְּבַט יֵּ֖תְׁשּו בָ֔הָז תֹ֣צְּבְׁשִמ ֙יֵּתְׁש ּוׂ֗שֲעַּֽי ַֽו :רֹוֽהָט בָ֖הָז
 יֵּ֖תְׁש־לַע בָ֔הָּזַה תֹ֣תֹבֲעָֽה ֙יֵּתְׁש ּו֗נְּתִּי ַֽו :ןֶׁשֹֽחַה תֹו֥צְק יֵ֖נְׁש־לַע תֹ֔עָּבַּטַה
 יֵּ֣תְׁש־לַע ּו֖נְתָנ תֹ֔תֹבֲעָֽה יֵּ֣תְׁש ֙תֹוצְק יֵּ֤תְׁש תֵ֨אְו :ןֶׁשֹֽחַה תֹו֖צְק־לַע תֹ֑עָּבַּטַה



 בָ֔הָז תֹ֣עְּבַט ֙יֵּתְׁש ּוׂ֗שֲעַּֽי ַֽו :ויָֽנָּפ לּו֥מ־לֶא דֹ֖פֵאָֽה תֹ֥פְתִּכ־לַע םֻ֛נְּתִּי ַֽו תֹ֑צְּבְׁשִּמַֽה
 :הָתְיָּֽב דֹ֖פֵאָֽה רֶבֵ֥ע־לֶא רֶׁ֛שֲא ֹו֕תָפְׂש־לַע ןֶׁשֹ֑חַה תֹו֣צְק יֵ֖נְׁש־לַע ּומיִׂ֕שָּיַו
 ויָ֔נָּפ לּוּ֣מִמ ֙הָּטַ֨מְּלִמ דֹ֤פֵאָֽה תֹ֨פְתִכ ֩יֵּתְׁש־לַע םֻ֡נְּתִּי ַֽו ֒בָהָז תֹ֣עְּבַט יֵּ֣תְׁש ּ֘וׂשֲעַּֽי ַֽו
־לֶא ֩ויָתֹעְּבַּטִמ ןֶׁש֡חַה־תֶא ּו֣סְּכְרִּיַו :דֹֽפֵאָֽה בֶׁשֵ֖חְל לַעַּ֕מִמ ֹוּ֑תְרַּבְחַמ תַּ֖מֻעְל
ֹלְו דֹ֔פֵאָֽה בֶׁשֵ֣ח־לַע ֙תֹיְהִֽל תֶלֵ֗כְּת ליִ֣תְפִּב דֹ֜פֵאָֽה תֹ֨עְּבַט  לַ֖עֵמ ןֶׁש֔חַה חַּ֣זִי־אֽ
־תֶא ׂשַעַּ֛יַו ]ןירבוחמ ןהשכ ישש[ :הֶֽׁשֹמ־תֶא הָֹ֖והְי הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ דֹ֑פֵאָֽה
 אָ֑רְחַת יִ֣פְּכ ֹו֖כֹותְּב ליִ֥עְּמַה־יִֽפּו :תֶלֵֽכְּת ליִ֖לְּכ גֵ֑רֹא הֵׂ֣שֲעַֽמ דֹ֖פֵאָֽה ליִ֥עְמ
ֹל ביִ֖בָס ויִ֛פְל הָ֥פָׂש  ּקִי א֥  ןָ֖מָּגְרַאְו תֶלֵ֥כְּת יֵ֕נֹוּמִר ליִ֔עְּמַה יֵ֣לּוׁש־לַע ּ֙וׂשֲעַּֽי ַֽו :ַעֵֽרָ
 ךְךֹו֣תְּב םיִ֜נֹמֲעַּֽפַה־תֶא ּו֨נְּתִּיַו רֹו֑הָט בָ֣הָז יֵ֖נֹמֲעַֽפ ּוׂ֥שֲעַּֽי ַֽו :ר ָֽזְׁשָמ יִ֑נָׁש תַעַ֣לֹותְו
 ןֹּ֔מִרְו ןֹ֣מֲעַּֽפ ֙ןֹּמִרְו ןֹ֤מֲעַּֽפ :םיִֽנֹּמִרָֽה ךְךֹו֖תְּב ביִ֔בָס֙ ליִעְּמַה יֵ֤לּוׁש־לַע םיִ֗נֹּמִרָֽה
־תֶא ּוׂ֛שֲעַּֽי ַֽו :הֶֽׁשֹמ־תֶא הָֹ֖והְי הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ תֵ֕רָׁשְל ביִ֑בָס ליִ֖עְּמַה יֵ֥לּוׁש־לַע
 יֵ֥רֲאַּֽפ־תֶאְו ׁשֵׁ֔ש תֶפֶ֣נְצִּמַה ֙תֵאְו :ויָֽנָבְלּו ןֹ֖רֲהַֽאְל גֵ֑רֹא הֵׂ֣שֲעַֽמ ׁשֵׁ֖ש תֹ֥נְתָּכַה
 רָ֗זְׁשָמ ׁשֵׁ֣ש טֵ֞נְבַאָֽה־תֶאְֽו :ר ָֽזְׁשָמ ׁשֵׁ֥ש דָּ֖בַה יֵ֥סְנְכִמ־תֶאְו ׁשֵׁ֑ש תֹ֖עָּבְגִּמַה
 :הֶֽׁשֹמ־תֶא הָֹ֖והְי הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ םֵ֑קֹר הֵׂ֣שֲעַֽמ יִ֖נָׁש תַעַ֥לֹותְו ןָ֛מָּגְרַאְו תֶלֵ֧כְתּו
 םָ֔תֹוח יֵ֣חּוּתִּפ ֙בַּתְכִמ ויָ֗לָע ּו֣בְּתְכִּיַו רֹו֑הָט בָ֣הָז ׁשֶדֹּ֖קַה־רֶז ֶֽנ ץיִ֥צ־תֶא ּוׂ֛שֲעַּֽי ַֽו
 רֶׁ֛שֲאַּֽכ הָלְעָ֑מְלִמ תֶפֶ֖נְצִּמַה־לַע תֵ֥תָל תֶלֵ֔כְּת ליִ֣תְּפ ֙ויָלָע ּו֤נְּתִּיַו :הָֹֽוהיַֽל ׁשֶדֹ֖ק
 יֵ֣נְּב ּ֙וׂשֲעַּֽי ַֽו דֵ֑עֹומ לֶהֹ֣א ןַּ֖כְׁשִמ תַ֕דֹבֲע־לָּכ לֶכֵּ֕תַו :הֶֽׁשֹמ־תֶא הָֹ֖והְי הָּ֥וִצ
־לֶא ֙ןָּכְׁשִּמַה־תֶא ּואיִ֤בָּיַו :ּוֽׂשָע ןֵּ֥כ הֶׁ֖שֹמ־תֶא ֛הָֹוהְי הָּ֧וִצ רֶׁ֨שֲא לpֹכְּ֠כ לֵ֔אָרְׂשִי
 ויָ֥דֻּמַעְו ]ויָ֖חיִרְּב[ וָ֖חיִרְּב ויָׁ֔שָרְק ויָ֣סָרְק ויָ֑לֵּכ־לָּכ־תֶאְו לֶהֹ֖אָה־תֶא הֶׁ֔שֹמ
 םיִׁ֑שָחְּתַה תֹ֣רֹע הֵ֖סְכִמ־תֶאְו םיִ֔מָּדָאְמַֽה ֙םִליֵאָֽה תֹ֤רֹוע הֵ֞סְכִמ־תֶאְו :ויָֽנָדֲאַֽו
 ֙ןָחְלֻּׁשַה־תֶא :תֶרֹּֽפַּכַה תֵ֖אְו ויָּ֑דַּב־תֶאְו תֻ֖דֵעָֽה ןֹו֥רֲא־תֶא :ךְךָֽסָּמַה תֶכֹ֥רָּפ תֵ֖אְו
 תֹ֛רֵנ ָהיֶ֗תֹר ֵֽנ־תֶא הָ֜רֹהְּטַה הָ֨רֹנְּמַה־תֶא :םיִֽנָּפַה םֶחֶ֥ל תֵ֖אְו ויָ֔לֵּכ־לָּכ־תֶא
 ןֶמֶׁ֣ש ֙תֵאְו בָ֔הָּזַה חַּ֣בְזִמ ֙תֵאְו :רֹוֽאָּמַה ןֶמֶׁ֥ש תֵ֖אְו ָהיֶ֑לֵּכ־לָּכ־תֶאְו הָ֖כָרֲעַּֽמַה
 תֶׁשֹ֗חְּנַה חַּ֣בְזִמ ׀ תֵ֣א :לֶהֹֽאָה חַֽתֶּ֥פ ךְךַ֖סָמ תֵ֕אְו םיִּ֑מַּסַה תֶרֹ֣טְק תֵ֖אְו הָ֔חְׁשִּמַה
ֹּיִּכַה־תֶא ויָ֑לֵּכ־לָּכ־תֶאְו ויָּ֖דַּב־תֶא ֹו֔ל־רֶׁשֲא ֙תֶׁשֹ֨חְּנַה רַּ֤בְכִמ־תֶאְו ־תֶאְו ר֖
 רֵ֔צָחֶֽה רַעַׁ֣שְל ֙ךְךָסָּמַה־תֶאְו ָהיֶ֗נָדֲא־תֶאְו ָהיֶ֣דֻּמַע־תֶא רֵ֜צָחֶֽה יֵ֨עְלַק ֩תֵא :ֹוּֽנַּכ



־תֶא :דֵֽעֹומ לֶהֹ֥אְל ןָּ֖כְׁשִּמַה תַ֥דֹבֲע יֵ֛לְּכ־לָּכ תֵ֗אְו ָהיֶ֑תֹדֵֽתיִו ויָ֖רָתיֵֽמ־תֶא
 יֵ֥דְגִּב־תֶאְו ןֵ֔הֹּכַה ןֹ֣רֲהַֽאְל ׁ֙שֶדֹּ֨קַה יֵ֤דְגִּב־תֶא ׁשֶדֹּ֑קַּב תֵ֣רָׁשְל דָ֖רְּׂשַה יֵ֥דְגִּב
־לָּכ תֵ֖א לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ּ֙וׂשָע ןֵּ֤כ הֶׁ֑שֹמ־תֶא הָֹ֖והְי הָּ֥וִצ־רֶׁשֲא לֹ֛כְּכ :ןֵֽהַכְל ויָ֖נָב
 הָֹ֖והְי הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ ּהָ֔תֹא ּוׂ֣שָע ֙הֵּנִהְו הָ֗כאָלְּמַה־לָּכ־תֶא הֶׁ֜שֹמ אְרַּ֨יַו :הָֽדֹבֲעָֽה
־לֶא הָֹ֖והְי רֵּ֥בַדְיַו ]ןירבוחמ ןהשכ יעיבש[ :הֶֽׁשֹמ םָ֖תֹא ךְךֶרָ֥בְיַו ּוׂ֑שָע ןֵּ֣כ
 לֶהֹ֥א ןַּ֖כְׁשִמ־תֶא םיִ֕קָּת ׁשֶדֹ֑חַל דָ֣חֶאְּב ןֹוׁ֖שאִרָֽה ׁשֶדֹ֥חַה־םֹויְּב :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ
 ָ֙תאֵבֵֽהְו :תֶכֹֽרָּפַה־תֶא ןֹ֖רָאָֽה־לַע ָ֥תֹּכַסְו תּו֑דֵעָֽה ןֹו֣רֲא תֵ֖א םָׁ֔ש ָּ֣תְמַׂשְו :דֵֽעֹומ
 :ָהיֶֽתֹר ֵֽנ־תֶא ָ֖תיֵלֲעַֽהְו הָ֔רֹנְּמַה־תֶא ָ֙תאֵבֵֽהְו ֹוּ֑כְרֶע־תֶא ָּ֖תְכַרָֽעְו ןָ֔חְלֻּׁשַה־תֶא
 ךְךַ֥סָמ־תֶא ָּ֛תְמַׂשְו תֻ֑דֵעָֽה ןֹו֣רֲא יֵ֖נְפִל תֶרֹ֔טְקִל ֙בָהָּזַה חַּ֤בְזִמ־תֶא הָּ֞תַתָֽנְו
 :דֵֽעֹומ־לֶהֹֽא ןַּ֥כְׁשִמ חַתֶּ֖פ יֵ֕נְפִל הָ֑לֹעָֽה חַּ֣בְזִמ תֵ֖א הָּ֔תַתָ֣נְו :ןָּֽכְׁשִּמַל חַתֶּ֖פַה
ֹּיִּכַה־תֶא ָּ֙תַתָֽנְו ־תֶא ָּ֥תְמַׂשְו :םִיָֽמ םָׁ֖ש ָּ֥תַתָֽנְו ַחֵּ֑בְזִּמַה ןיֵ֣בּו דֵ֖עֹומ לֶהֹ֥א־ןיֵּֽב ר֔
 הָ֔חְׁשִּמַה ןֶמֶׁ֣ש־תֶא ָּ֙תְחַקָֽלְו :רֵֽצָחֶֽה רַעַׁ֥ש ךְךַ֖סָמ־תֶא ָּ֔תַתָ֣נְו ביִ֑בָס רֵ֖צָחֶֽה
 הָיָ֥הְו ויָ֖לֵּכ־לָּכ־תֶאְו ֹו֛תֹא ָּ֥תְׁשַּדִקְו ֹוּ֑ב־רֶׁשֲא־לָּכ־תֶאְו ןָּ֖כְׁשִּמַה־תֶא ָּ֥תְחַׁשָֽמּו
 הָ֥יָהְו ַחֵּ֔בְזִּמַה־תֶא ָּ֙תְׁשַּדִקְו ויָ֑לֵּכ־לָּכ־תֶאְו הָ֖לֹעָֽה חַּ֥בְזִמ־תֶא ָּ֛תְחַׁשָֽמּו :ׁשֶדֹֽק
ֹּיִּכַה־תֶא ָּ֥תְחַׁשָֽמּו :םיִֽׁשָדָֽק ׁשֶדֹ֥ק ַחֵּ֖בְזִּמַה  :ֹוֽתֹא ָּ֖תְׁשַּדִקְו ֹוּ֑נַּכ־תֶאְו ר֖
 :םִיָּֽמַּב םָ֖תֹא ָּ֥תְצַחָֽרְו דֵ֑עֹומ לֶהֹ֣א חַתֶּ֖פ־לֶא ויָ֔נָּב־תֶאְו ֙ןֹרֲהַֽא־תֶֽא ָּ֤תְבַרְקִהְו
 ןֵ֥הִכְו ֹו֖תֹא ָּ֥תְׁשַּדִקְו ֹו֛תֹא ָּ֥תְחַׁשָֽמּו ׁשֶדֹּ֑קַה יֵ֣דְגִּב תֵ֖א ןֹ֔רֲהַ֣א־תֶֽא ָּ֙תְׁשַּבְלִהְו
 קַּת ויָ֖נָּב־תֶאְו :יִֽל  ָּ֙תְחַׁ֨שָמ רֶׁ֤שֲאַּֽכ םָ֗תֹא ָּ֣תְחַׁשָֽמּו :תֹֽנֳּתֻּכ םָ֖תֹא ָּ֥תְׁשַּבְלִהְו ביִ֑רְ
ֹיְהִל הpָתְיָֽהְ֠ו יִ֑ל ּו֖נֲהִֽכְו םֶ֔היִבֲא־תֶא  :םָֽתֹרֹֽדְל םָ֖לֹוע תַּ֥נֻהְכִל םָ֛תָחְׁשָמ םֶ֧הָל ת֨
 ןֹוׁ֛שאִרָֽה ׁשֶדֹ֧חַּב יִ֞הְיַו :הָֽׂשָע ןֵּ֥כ ֹו֖תֹא ֛הָֹוהְי הָּ֧וִצ רֶׁ֨שֲא לpֹכְּ֠כ הֶׁ֑שֹמ ׂשַעַּ֖יַו
 ֙ןֵּתִּיַו ןָּ֗כְׁשִּמַה־תֶא הֶׁ֜שֹמ םֶקָּ֨יַו :ןָּֽכְׁשִּמַה םַ֖קּוה ׁשֶדֹ֑חַל דָ֣חֶאְּב תיִ֖נֵּׁשַה הָ֥נָּׁשַּב
 ׂשֹ֤רְפִּיַו :ויָֽדּוּמַע־תֶא םֶק ָּ֖יַו ויָ֑חיִרְּב־תֶא ןֵּ֖תִּיַו ויָׁ֔שָרְק־תֶא ֙םֶׂשָּ֨יַו ויָ֔נָדֲא־תֶא
 רֶׁ֛שֲאַּֽכ הָלְעָ֑מְלִמ ויָ֖לָע לֶהֹ֛אָה הֵ֥סְכִמ־תֶא םֶׂשָּ֜יַו ןָּ֔כְׁשִּמַה־לַע֙ לֶהֹ֨אָה־תֶא
 םיִּ֖דַּבַה־תֶא םֶׂשָּ֥יַו ןֹ֔רָאָ֣ה־לֶא ֙תֻדֵעָֽה־תֶא ןֵּ֤תִּיַו חַּ֞קִּיַו :הֶֽׁשֹמ־תֶא הָֹ֖והְי הָּ֥וִצ
־לֶא ֘ןֹרָאָֽה־תֶא אֵ֣בָּיַו :הָלְעָֽמְלִמ ןֹ֖רָאָֽה־לַע תֶרֹּ֛פַּכַה־תֶא ןֵּ֧תִּיַו ןֹ֑רָאָֽה־לַע
 הָֹ֖והְי הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ תּו֑דֵעָֽה ןֹו֣רֲא לַ֖ע ךְךֶסָּ֕יַו ךְךָ֔סָּמַה תֶכֹ֣רָּפ תֵ֚א םֶׂשָּ֗יַו ֒ןָּכְׁשִּמַה



 ץּו֖חִמ הָנֹ֑פָצ ןָּ֖כְׁשִּמַה ךְךֶר ֶ֥י לַ֛ע דֵ֔עֹומ לֶהֹ֣אְּב ֙ןָחְלֻּׁשַה־תֶא ןֵּ֤תִּיַו :הֶֽׁשֹמ־תֶא
 :הֶֽׁשֹמ־תֶא הָֹ֖והְי הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ ֑הָֹוהְי יֵ֣נְפִל םֶחֶ֖ל ךְךֶרֵ֥ע ויָ֛לָע ךְךֹ֥רֲעַּֽיַו :תֶכֹֽרָּפַל
 לַעַּ֥יַו :הָּבְג ֶֽנ ןָּ֖כְׁשִּמַה ךְךֶר ֶ֥י לַ֛ע ןָ֑חְלֻּׁשַה חַכֹ֖נ דֵ֔עֹומ לֶהֹ֣אְּב ֙הָרֹנְּמַה־תֶא םֶׂשָּ֤יַו
 בָ֖הָּזַה חַּ֥בְזִמ־תֶא םֶׂשָּ֛יַו :הֶֽׁשֹמ־תֶא הָֹ֖והְי הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ ֑הָֹוהְי יֵ֣נְפִל תֹ֖רֵּנַה
 הָֹ֖והְי הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ םיִּ֑מַס תֶרֹ֣טְק ויָ֖לָע רֵ֥טְקַּיַו :תֶכֹֽרָּפַה יֵ֖נְפִל דֵ֑עֹומ לֶהֹ֣אְּב
 חַתֶּ֖פ םָׂ֕ש הָ֔לֹעָֽה חַּ֣בְזִמ ֙תֵאְו :ןָּֽכְׁשִּמַל חַתֶּ֖פַה ךְךַ֥סָמ־תֶא םֶׂשָּ֛יַו :הֶֽׁשֹמ־תֶא
 הָֹ֖והְי הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ הָ֔חְנִּמַה־תֶאְו ֙הָלֹעָֽה־תֶא ויָ֗לָע לַעַּ֣יַו דֵ֑עֹומ־לֶהֹֽא ןַּ֣כְׁשִמ
ֹּיִּכַה־תֶא ֙םֶׂשָּ֨יַו :הֶֽׁשֹמ־תֶא  םִיַ֖מ הָּמָׁ֛ש ןֵּ֥תִּיַו ַחֵּ֑בְזִּמַה ןיֵ֣בּו דֵ֖עֹומ לֶהֹ֥א־ןיֵּב ר֔
 םָ֞אֹבְּב :םֶֽהיֵלְגַר־תֶאְו םֶ֖היֵדְי־תֶא ויָ֑נָבּו ןֹ֣רֲהַֽאְו הֶׁ֖שֹמ ּוּנֶּ֔מִמ ּו֣צֲחָֽרְו :הָֽצְחָרְל
־תֶא הָֹ֖והְי הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ ּוצָ֑חְרִי ַחֵּ֖בְזִּמַה־לֶא םָ֛תָבְרָקְבּו דֵ֗עֹומ לֶהֹ֣א־לֶא
 רֵ֑צָחֶֽה רַעַׁ֣ש ךְךַ֖סָמ־תֶא ןֵּ֕תִּיַו ַחֵּ֔בְזִּמַלְו ןָּ֣כְׁשִּמַל ֙ביִבָס רֵ֗צָחֶֽה־תֶא םֶק ָּ֣יַו :הֶֽׁשֹמ
 אֵ֖לָמ הָ֔וֹהְי דֹו֣בְכּו דֵ֑עֹומ לֶהֹ֣א־תֶא ן ָ֖נָעֶֽה סַ֥כְיַו :הָֽכאָלְּמַה־תֶא הֶׁ֖שֹמ לַ֥כְיַו
ֹלְו :ןָּֽכְׁשִּמַה־תֶא  ן ָ֑נָעֶֽה ויָ֖לָע ןַ֥כָׁש־יִּֽכ דֵ֔עֹומ לֶהֹ֣א־לֶא ֙אֹובָל הֶׁ֗שֹמ לֹ֣כָי־אֽ
 יֵ֣נְּב ּו֖עְסִי ןָּ֔כְׁשִּמַה לַ֣עֵמ ֙ןָנָעֶֽה תֹו֤לָעֵֽהְבּו :ןָּֽכְׁשִּמַה־תֶא אֵ֖לָמ הָ֔וֹהְי דֹו֣בְכּו
ֹל־םִאְו :םֶֽהיֵעְסַמ לֹ֖כְּב לֵ֑אָרְׂשִי ֹלְו ן ָ֑נָעֶֽה הֶ֖לָעֵֽי א֥  ֩יִּכ :ֹוֽתֹלָֽעֵה םֹו֖י־דַע ּו֔עְסִי א֣
 לֵ֖אָרְׂשִי־תיֵּב־לָכ יֵ֥ניֵעְל ֹוּ֑ב הָלְיַ֖ל הֶ֥יְהִּת ׁשֵ֕אְו םָ֔מֹוי ֙ןָּכְׁשִּמַה־לַע הָ֤וֹהְי ןַ֨נֲע
 קִּיַו :םֶֽהיֵעְסַמ־לָכְּב  :רֹֽמאֵל דֵ֖עֹומ לֶהֹ֥אֵמ ויָ֔לֵא ֙הָֹוהְי רֵּ֤בַדְיַו הֶׁ֑שֹמ־לֶא אָ֖רְ
 קַי־יִּֽכ םָ֗דָא םֶ֔הֵלֲא ָּ֣תְרַמָֽאְו֙ לֵאָרְׂשִי יֵ֤נְּב־לֶא רֵּ֞בַּד  ֑הָֹוהיַֽל ןָּ֖בְרָק םֶּ֛כִמ ביִ֥רְ
ֹּצַה־ןִמּו ֙רָקָּבַה־ןִמ הָ֗מֵהְּבַה־ןִמ  קַּת ןא֔  ֹ֙ונָּבְרָק הָ֤לֹע־םִא :םֶֽכְנַּבְרָק־תֶא ּוביִ֖רְ
 קַי ֙דֵעֹומ לֶהֹ֤א חַתֶּ֜פ־לֶא ּוּנֶ֑ביִרְקַי םיִ֖מָּת רָ֥כָז רָ֔קָּבַה־ןִמ  ֹו֖נֹצְרִל ֹו֔תֹא ביִ֣רְ
ֹר לַ֖ע ֹו֔דָי ךְךַ֣מָסְו :הָֹֽוהְי יֵ֥נְפִל ־תֶא טַ֛חָׁשְו :ויָֽלָע רֵּ֥פַכְל ֹו֖ל הָ֥צְרִנְו הָ֑לֹעָֽה ׁשא֣
־תֶא ּו֨קְר ָֽזְו םָּ֔דַה־תֶא ֙םיִנֲהֹּֽכַה ןֹ֤רֲהַֽא יֵ֨נְּב ּוביpִרְקִהְ֠ו ֑הָֹוהְי יֵ֣נְפִל רָ֖קָּבַה ןֶּ֥ב
 חַּ֥תִנְו הָ֑לֹעָֽה־תֶא טיִׁ֖שְפִהְו :דֵֽעֹומ לֶהֹ֥א חַתֶּ֖פ־רֶׁשֲא ביִ֔בָס ַ֙חֵּ֨בְזִּמַה־לַע םָּ֤דַה
־לַע םיִ֖צֵע ּו֥כְרָֽעְו ַחֵּ֑בְזִּמַה־לַע ׁשֵ֖א ןֵ֛הֹּכַה ןֹ֧רֲהַֽא יֵ֨נְּב ּוpנְתָֽנְ֠ו :ָהיֶֽחָתְנִל ּהָ֖תֹא
ֹרָה־תֶא םיִ֔חָתְּנַה תֵ֚א םיִ֔נֲהֹּ֣כַה ֙ןֹרֲהַֽא יֵ֤נְּב ּו֗כְרָֽעְו :ׁשֵֽאָה  רֶדָּ֑פַה־תֶאְו ׁשא֖
 םִיָּ֑מַּב ץַ֣חְרִי ויָ֖עָרְכּו ֹוּ֥בְרִקְו :ַחֵּֽבְזִּמַה־לַע רֶׁ֖שֲא ׁשֵ֔אָה־לַע רֶׁ֣שֲא ֙םיִצֵעָֽה־לַע



־םִאְו :הָֹֽוהיַֽל ַחֹו֖חיִנ־ַחיֵֽר הֵּׁ֥שִא הָ֛לֹע הָחֵּ֔בְזִּמַה֙ לֹּכַה־תֶא ןֵ֤הֹּכַה ריִ֨טְקִהְו
ֹּצַה־ןִמ  :ּוּנֶֽביִרְקַי םיִ֖מָּת רָ֥כָז הָ֑לֹעְל םיִּ֖זִעָֽה־ןִמ ֹו֥א םיִ֛בָׂשְּכַה־ןִמ ֹו֧נָּבְרָק ןא֨
 םיִ֧נֲהֹּֽכַה ןֹ֨רֲהַֽא ֩יֵנְּב ּו֡קְר ָֽזְו ֑הָֹוהְי יֵ֣נְפִל הָנֹ֖פָצ ַחֵּ֛בְזִּמַה ךְךֶר ֶ֧י לַ֣ע ֹו֜תֹא טַ֨חָׁשְו
 ֹו֑רְדִּפ־תֶאְו ֹוׁ֖שֹאר־תֶאְו ויָ֔חָתְנִל ֹ֙ותֹא חַּ֤תִנְו :ביִֽבָס ַחֵּ֖בְזִּמַה־לַע ֹו֛מָּד־תֶא
 בֶרֶּ֥קַהְו :ַחֵּֽבְזִּמַה־לַע רֶׁ֖שֲא ׁשֵ֔אָה־לַע רֶׁ֣שֲא ֙םיִצֵעָֽה־לַע םָ֔תֹא ֙ןֵהֹּכַה ךְךַ֤רָעְו
 הָ֣לֹע הָחֵּ֔בְזִּמַה ריִ֣טְקִהְו֙ לֹּכַה־תֶא ןֵ֤הֹּכַה ביִ֨רְקִהְו םִיָּ֑מַּב ץַ֣חְרִי םִיַ֖עָרְּכַהְו
 קִהְו ֑הָֹוהיַֽל ֹו֖נָּבְרָק הָ֥לֹע ףֹו֛עָה־ןִמ םִ֧אְו :הָֹֽוהיַֽל ַחֹ֖חיִנ ַחיֵ֥ר הֵּׁ֛שִא אּו֗ה  ביִ֣רְ
 ַחֵּ֔בְזִּמַה־לֶא ֙ןֵהֹּכַה ֹו֤ביִרְקִהְו :ֹוֽנָּבְרָק־תֶא הָ֖נֹוּיַה יֵ֥נְּב־ןִמ ֹו֛א םיִ֗רֹּתַה־ןִמ
 ריִ֥סֵהְו :ַחֵּֽבְזִּמַה ריִ֥ק לַ֖ע ֹו֔מָד הָ֣צְמִנְו הָחֵּ֑בְזִּמַה ריִ֖טְקִהְו ֹוׁ֔שֹאר־תֶא ֙קַלָמּו
 :ןֶׁשָּֽדַה םֹו֖קְמ־לֶא הָמְדֵ֔ק ַ֙חֵּ֨בְזִּמַה לֶצֵ֤א ּהָ֜תֹא ךְךיִ֨לְׁשִהְו ּהָ֑תָצֹֽנְּב ֹו֖תָאְרֻמ־תֶא
ֹל ֘ויָפָנְכִב ֹו֣תֹא עַּ֨סִׁשְו  םיִ֖צֵעָֽה־לַע הָחֵּ֔בְזִּמַה ֙ןֵהֹּכַה ֹו֤תֹא ריִ֨טְקִהְו֒ ליִּדְבַי א֣
 ןַּ֤בְרָק ביִ֞רְקַת־יִּֽכ ׁשֶפֶ֗נְו :הָֹֽוהיַֽל ַחֹ֖חיִנ ַחיֵ֥ר הֵּׁ֛שִא אּו֗ה הָ֣לֹע ׁשֵ֑אָה־לַע רֶׁ֣שֲא
 :הָֽנֹבְל ָהיֶ֖לָע ןַ֥תָנְו ןֶמֶׁ֔ש ָ֙היֶ֨לָע קַ֤צָיְו ֹו֑נָּבְרָק הֶ֣יְהִי תֶלֹ֖ס הָֹ֔והיַֽל ֙הָחְנִמ
ֹלְמ םָּׁ֜שִמ ץַ֨מָקְו ֒םיִנֲהֹּֽכַה ֘ןֹרֲהַֽא יֵ֣נְּב־לֶא ּהָ֗איִבֱהֶֽו  ּהָ֔נְמַּׁשִמּו ּ֙הָּתְלָּסִמ ֹו֗צְמֻק א֣
 ַחֹ֖חיִנ ַחיֵ֥ר הֵּׁ֛שִא הָחֵּ֔בְזִּמַה ּ֙הָתָרָּֽכְזַא־תֶא ןֵ֜הֹּכַה ריִ֨טְקִהְו ּהָ֑תָנֹֽבְל־לָּכ לַ֖ע
 :הָֹֽוהְי יֵּׁ֥שִאֵֽמ םיִׁ֖שָדָֽק ׁשֶדֹ֥ק ויָ֑נָבְלּו ןֹ֖רֲהַֽאְל הָ֔חְנִּמַה־ןִמ ֙תֶרֶ֨תֹוּנַהְו :הָֹֽוהיַֽל
 קַת יִ֥כְו  ןֶמֶּׁ֔שַּב תֹ֣לּולְּב ֙תֹּצַמ תֹוּ֤לַח תֶלֹ֣ס רּוּ֑נַת הֵ֣פֲאַֽמ הָ֖חְנִמ ןַּ֥בְרָק בִ֛רְ
 תֶלֹ֛ס ךָך ֶ֑נָּבְרָק תַ֖בֲחַּֽמַֽה־לַע הָ֥חְנִמ־םִאְו :ןֶמָּֽׁשַּב םיִ֥חֻׁשְמ תֹוּ֖צַמ יֵ֥קיִקְרּו
 הָ֖חְנִמ ןֶמָׁ֑ש ָהיֶ֖לָע ָּ֥תְקַצָֽיְו םיִּ֔תִּפ ּ֙הָתֹא תֹו֤תָּפ :הֶֽיְהִֽת הָּ֥צַמ ןֶמֶּׁ֖שַב הָ֥לּולְּב
־תֶא ָ֣תאֵבֵֽהְו :הֶֽׂשָעֵּֽת ןֶמֶּׁ֖שַּב תֶלֹ֥ס ךָך ֶ֑נָּבְרָק תֶׁשֶ֖חְרַמ תַ֥חְנִמ־םִאְו :אוִֽה
־לֶא ּהָׁ֖שיִּגִהְו ןֵ֔הֹּכַה־לֶא ּ֙הָביִרְקִהְו ֑הָֹוהיַֽל הֶּלֵ֖אֵמ הֶׂ֛שָעֵֽי רֶׁ֧שֲא הָ֗חְנִּמַה
 הֵּׁ֛שִא הָחֵּ֑בְזִּמַה ריִ֖טְקִהְו ּהָ֔תָרָּ֣כְזַא־תֶא ֙הָחְנִּמַה־ןִמ ןֵ֤הֹּכַה םיִ֨רֵהְו :ַחֵּֽבְזִּמַה
 םיִׁ֖שָדָֽק ׁשֶדֹ֥ק ויָ֑נָבְלּו ןֹ֖רֲהַֽאְל הָ֔חְנִּמַה־ןִמ ֙תֶרֶ֨תֹוּנַהְו :הָֹֽוהיַֽל ַחֹ֖חיִנ ַחיֵ֥ר
ֹל הָ֔וֹהיַֽל ּ֙וביִ֨רְקַּת רֶׁ֤שֲא הָ֗חְנִּמַה־לָּכ :הָֹֽוהְי יֵּׁ֥שִאֵֽמ ־לָכ יִּ֤כ ץֵ֑מָח הֶׂ֖שָעֵֽת א֥
ֹל ׁשַ֔בְּד־לָכְו ֙רֹאְׂש  קַּת תיִׁ֛שאֵר ןַּ֥בְרָק :הָֹֽוהיַֽל הֶּׁ֖שִא ּוּנֶּ֛מִמ ּוריִ֧טְקַת־אֽ  ּוביִ֥רְ
 חַלֶּ֣מַּב ֘ךָךְתָֽחְנִמ ןַּ֣בְרָק־לָכְו :ַחֹֽחיִנ ַחיֵ֥רְל ּו֖לֲעַֽי־ֹאל ַחֵּ֥בְזִּמַה־לֶאְו ֑הָֹוהיַֽל םָ֖תֹא



ֹלְו ֒חָלְמִּת  ֖ךָךְנָּֽבְרָק־לָּכ לַ֥ע ךָךֶ֑תָחְנִמ לַ֖עֵמ ךָךיֶ֔הֹלֱא תיִ֣רְּב חַלֶ֚מ תיִּ֗בְׁשַת א֣
 קַּת  קַּת־םִאְו :חַלֶֽמ ביִ֥רְ  ׂשֶר ֶּ֣ג ׁ֙שֵאָּב יּו֤לָק ביִ֞בָא ֑הָֹוהיַֽל םיִ֖רּוּכִּב תַ֥חְנִמ ביִ֛רְ
 הָ֑נֹבְל ָהיֶ֖לָע ָּ֥תְמַׂשְו ןֶמֶׁ֔ש ָ֙היֶ֨לָע ָּ֤תַתָֽנְו :ךָךיֶֽרּוּכִּב תַ֥חְנִמ תֵ֖א ביִ֕רְקַּת לֶ֔מְרַּכ
־לָּכ לַ֖ע ּהָ֔נְמַּׁשִמּו ּ֙הָׂשְרִּגִמ ּהָ֗תָרָּֽכְזַא־תֶא ןֵ֜הֹּכַה ריִ֨טְקִהְו :אוִֽה הָ֖חְנִמ
 ביִ֔רְקַמ אּו֣ה ֙רָקָּבַה־ןִמ םִ֤א ֹו֑נָּבְרָק םיִ֖מָלְׁש חַבֶ֥ז־םִאְו :הָֹֽוהיַֽל הֶּׁ֖שִא ּהָ֑תָנֹֽבְל
ֹר־לַע ֹ֙ודָי ךְךַ֤מָסְו :הָֹֽוהְי יֵ֥נְפִל ּוּנֶ֖ביִרְקַי םיִ֥מָּת הָ֔בֵקְנ־םִא ֙רָכָז־םִא  ֹו֔נָּבְרָק ׁשא֣
 ַחֵּ֖בְזִּמַה־לַע םָּ֛דַה־תֶא םיִ֧נֲהֹּֽכַה ןֹ֨רֲהַֽא֩ יֵנְּב ּו֡קְר ָֽזְו דֵ֑עֹומ לֶהֹ֣א חַתֶּ֖פ ֹו֕טָחְׁשּו
־תֶא הֶּ֣סַכְמַֽה ֙בֶלֵ֨חַה־תֶא ֑הָֹוהיַֽל הֶּׁ֖שִא םיִ֔מָלְּׁשַה חַֽבֶּ֣זִמ ֙ביִרְקִהְו :ביִֽבָס
 ֙בֶלֵ֨חַה־תֶאְו תֹ֔י ָלְּכַה יֵּ֣תְׁש ֙תֵאְו :בֶרֶּֽקַה־לַע רֶׁ֖שֲא בֶלֵ֔חַה־לָּכ ֙תֵאְו בֶרֶּ֔קַה
 תֹו֖יָלְּכַה־לַע דֵ֔בָּכַה־לַע ֙תֶרֶ֨תֹּיַה־תֶאְו םיִ֑לָסְּכַה־לַע רֶׁ֖שֲא ןֶ֔הֵלֲע רֶׁ֣שֲא
 םיִ֖צֵעָֽה־לַע רֶׁ֥שֲא הָ֔לֹעָ֣ה־לַע הָחֵּ֔בְזִּמַה ֙ןֹרֲהַֽא־יֵנְב ֹו֤תֹא ּוריִ֨טְקִהְו :הָּנֶֽריִסְי
ֹּצַה־ןִמ־םִאְו :הָֹֽוהיַֽל ַחֹ֖חיִנ ַחיֵ֥ר הֵּׁ֛שִא ׁשֵ֑אָה־לַע רֶׁ֣שֲא  חַבֶ֥זְל ֹו֛נָּבְרָק ןא֧
 קַמ־אּוֽה בֶׂשֶּ֥כ־םִא :ּוּנֶֽביִרְקַי םיִ֖מָּת הָ֔בֵקְנ ֹו֣א ֙רָכָז ֑הָֹוהיַֽל םיִ֖מָלְׁש ־תֶא ביִ֖רְ
 קִהְו ֹו֑נָּבְרָק ֹר־לַע ֹ֙ודָי־תֶא ךְךַ֤מָסְו :הָֹֽוהְי יֵ֥נְפִל ֹו֖תֹא ביִ֥רְ  טַ֣חָׁשְו ֹו֔נָּבְרָק ׁשא֣
 :ביִֽבָס ַחֵּ֖בְזִּמַה־לַע ֹו֛מָּד־תֶא ןֹ֧רֲהַֽא יֵ֨נְּב ּוpקְר ָֽזְ֠ו דֵ֑עֹומ לֶהֹ֣א יֵ֖נְפִל ֹו֔תֹא
 הֶ֖צָעֶֽה תַּ֥מֻעְל הָ֔מיִמְת הָ֣יְלַאָֽה ֹ֙וּבְלֶח ֒הָֹוהיַֽל הֶּׁ֣שִא ֘םיִמָלְּׁשַה חַֽבֶּ֣זִמ ביִ֨רְקִהְו
 :בֶרֶּֽקַה־לַע רֶׁ֖שֲא בֶלֵ֔חַה־לָּכ ֙תֵאְו בֶרֶּ֔קַה־תֶא הֶּ֣סַכְמַֽה ֙בֶלֵ֨חַה־תֶאְו הָּנֶ֑ריִסְי
־תֶאְו םיִ֑לָסְּכַה־לַע רֶׁ֖שֲא ןֶ֔הֵלֲע רֶׁ֣שֲא ֙בֶלֵ֨חַה־תֶאְו תֹ֔י ָלְּכַה יֵּ֣תְׁש ֙תֵאְו
ֹיָלְּכַה־לַע דֵ֔בָּכַה־לַע ֙תֶרֶ֨תֹּיַה  םֶחֶ֥ל הָחֵּ֑בְזִּמַה ןֵ֖הֹּכַה ֹו֥ריִטְקִהְו :הָּנֶֽריִסְי ת֖
־לַע ֹ֙ודָי־תֶא ךְךַ֤מָסְו :הָֹֽוהְי יֵ֥נְפִל ֹו֖ביִרְקִהְו ֹו֑נָּבְרָק זֵ֖ע־םִאְו :הָֹֽוהיַֽל הֶּׁ֖שִא
 ַחֵּ֖בְזִּמַה־לַע ֹו֛מָּד־תֶא ןֹ֧רֲהַֽא יֵ֨נְּב ּוpקְר ָֽזְ֠ו דֵ֑עֹומ לֶהֹ֣א יֵ֖נְפִל ֹו֔תֹא טַ֣חָׁשְו ֹוׁ֔שֹאר
 קִהְו :ביִֽבָס  בֶרֶּ֔קַה־תֶא הֶּ֣סַכְמַֽה ֙בֶלֵ֨חַה־תֶא ֑הָֹוהיַֽל הֶּׁ֖שִא ֹו֔נָּבְרָק ּ֙וּנֶּ֨מִמ ביִ֤רְ
 רֶׁ֣שֲא ֙בֶלֵ֨חַה־תֶאְו תֹ֔י ָלְּכַה יֵּ֣תְׁש ֙תֵאְו :בֶרֶּֽקַה־לַע רֶׁ֖שֲא בֶלֵ֔חַה־לָּכ ֙תֵאְו
ֹיָלְּכַה־לַע דֵ֔בָּכַה־לַע ֙תֶרֶ֨תֹּיַה־תֶאְו םיִ֑לָסְּכַה־לַע רֶׁ֖שֲא ןֶ֔הֵלֲע  :הָּנֶֽריִסְי ת֖
 תַּ֤קֻח :הָֹֽוהיַֽל בֶלֵ֖ח־לָּכ ַחֹ֔חיִנ ַחיֵ֣רְל ֙הֶּׁשִא םֶחֶ֤ל הָחֵּ֑בְזִּמַה ןֵ֖הֹּכַה םָ֥ריִטְקִהְו
ֹל םָּ֖ד־לָכְו בֶלֵ֥ח־לָּכ םֶ֑כיֵתֹֽבְׁשֹוֽמ לֹ֖כְּב םֶ֔כיֵתֹ֣רֹדְל ֙םָלֹוע  רֵּ֥בַדְיַו :ּולֵֽכֹאת א֥



 אָ֤טֱחֶֽת־יִּכ ׁשֶפֶ֗נ ֒רֹמאֵל ֘לֵאָרְׂשִי יֵ֣נְּב־לֶא רֵּ֞בַּד :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָֹ֖והְי
ֹל רֶׁ֖שֲא הָ֔וֹהְי תֹ֣וְצִמ֙ לֹּכִמ ֙הָגָגְׁשִב  םִ֣א :הָּנֵֽהֵמ תַ֖חַאֵֽמ הָׂ֕שָעְו הָניֶׂ֑שָעֵֽת א֣
 רַּ֣פ אָ֜טָח רֶׁ֨שֲא ֹ֩ותאָּטַח לַ֣ע ביִ֡רְקִהְו םָ֑עָה תַ֣מְׁשַאְל אָ֖טֱחֶֽי ַחיִׁ֛שָּמַה ןֵ֧הֹּכַה
 דֵ֖עֹומ לֶהֹ֥א חַתֶּ֛פ־לֶא רָּ֗פַה־תֶא איִ֣בֵהְו :תאָּֽטַחְל הָֹ֖והיַֽל םיִ֛מָּת רָ֥קָּב־ןֶּב
ֹר־לַע ֹ֙ודָי־תֶא ךְךַ֤מָסְו ֑הָֹוהְי יֵ֣נְפִל  :הָֹֽוהְי יֵ֥נְפִל רָּ֖פַה־תֶא טַ֥חָׁשְו רָּ֔פַה ׁשא֣
 ןֵ֛הֹּכַה לַ֧בָטְו :דֵֽעֹומ לֶהֹ֥א־לֶא ֹו֖תֹא איִ֥בֵהְו רָּ֑פַה םַּ֣דִמ ַחיִׁ֖שָּמַה ןֵ֥הֹּכַה חַ֛קָלְו
 תֶכֹ֥רָּפ יֵ֖נְּפ־תֶא הָ֔וֹהְי יֵ֣נְפִל ֙םיִמָעְּפ עַבֶׁ֤ש םָּ֜דַה־ןִמ הָּ֨זִהְו םָּ֑דַּב ֹו֖עָּבְצֶא־תֶא
 הָ֔וֹהְי יֵ֣נְפִל ֙םיִּמַּסַה תֶרֹ֤טְק חַּ֨בְזִמ תֹוpנְרַ֠ק־לַע םָּ֜דַה־ןִמ ןֵ֨הֹּכַה ֩ןַתָנְו :ׁשֶדֹּֽקַה
־רֶׁשֲא הָ֔לֹעָֽה חַּ֣בְזִמ ֙דֹוסְי־לֶא ֙ךְךֹּפְׁשִי רָּ֗פַה םַּ֣ד־לָּכ ׀ תֵ֣אְו דֵ֑עֹומ לֶהֹ֣אְּב רֶׁ֖שֲא
 ֙בֶלֵ֨חַה־תֶא ּוּנֶּ֑מִמ םיִ֣רָי תאָּ֖טַחַֽה רַּ֥פ בֶלֵ֛ח־לָּכ־תֶאְו :דֵֽעֹומ לֶהֹ֥א חַתֶּ֖פ
 תֹ֔י ָלְּכַה יֵּ֣תְׁש ֙תֵאְו :בֶרֶּֽקַה־לַע רֶׁ֖שֲא בֶלֵ֔חַה־לָּכ ֙תֵאְו בֶרֶּ֔קַה־לַע הֶּ֣סַכְמַֽה
־לַע דֵ֔בָּכַה־לַע ֙תֶרֶ֨תֹּיַה־תֶאְו םיִ֑לָסְּכַה־לַע רֶׁ֖שֲא ןֶ֔היֵלֲע רֶׁ֣שֲא ֙בֶלֵ֨חַה־תֶאְו
 לַ֖ע ןֵ֔הֹּכַה ֙םָריִטְקִהְו םיִ֑מָלְּׁשַה חַֽבֶ֣ז רֹוּׁ֖שִמ םָ֔רּוי רֶׁ֣שֲאַּֽכ :הָּנֶֽריִסְי תֹו֖יָלְּכַה
 ֹוּ֖בְרִקְו ויָ֑עָרְּכ־לַעְו ֹוׁ֖שֹאר־לַע ֹו֔רָׂשְּב־לָּכ־תֶאְו ֙רָּפַה רֹו֤ע־תֶאְו :הָֽלֹעָֽה חַּ֥בְזִמ
־לֶא ֙רֹוהָט םֹו֤קָמ־לֶא הֶ֜נֲחַּֽמַֽל ץּו֨חִמ־לֶא רpָּפַ֠ה־לָּכ־תֶא איִ֣צֹוהְו :ֹוֽׁשְרִפּו

־לָּכ םִ֨אְו :ףֵֽרָּׂשִי ןֶׁשֶּ֖דַה ךְךֶפֶׁ֥ש־לַע ׁשֵ֑אָּב םיִ֖צֵע־לַע ֹו֛תֹא ףַ֥רָׂשְו ןֶׁשֶּ֔דַה ךְךֶפֶׁ֣ש
 ֛הָֹוהְי תֹ֧וְצִמ־לָּכִמ תַ֨חַא ּוpׂשָעְ֠ו לָ֑הָּקַה יֵ֖ניֵעֵֽמ רָ֔בָּד םַ֣לְעֶנְו ּוּ֔גְׁשִי֙ לֵאָרְׂשִי תַ֤דֲע
 ּוביִ֨רְקִהְו ָהיֶ֑לָע ּו֖אְטָֽח רֶׁ֥שֲא תאָּ֔טַחַֽה ֙הָעְדֹוֽנְו :ּומֵֽׁשָאְו הָניֶׂ֖שָעֵֽת־ֹאל רֶׁ֥שֲא
 יֵ֨נְקִז ּוpכְמָֽסְ֠ו :דֵֽעֹומ לֶהֹ֥א יֵ֖נְפִל ֹו֔תֹא ּואיִ֣בֵהְו תאָּ֔טַחְל ֙רָקָּב־ןֶּב רַּ֤פ לָ֜הָּקַה
ֹר־לַע םֶ֛היֵדְי־תֶא הָ֧דֵעָֽה  :הָֹֽוהְי יֵ֥נְפִל רָּ֖פַה־תֶא טַ֥חָׁשְו ֑הָֹוהְי יֵ֣נְפִל רָּ֖פַה ׁשא֥
־ןִמ ֹו֖עָּבְצֶא ןֵ֛הֹּכַה לַ֧בָטְו :דֵֽעֹומ לֶהֹ֖א־לֶא רָּ֑פַה םַּ֣דִמ ַחיִׁ֖שָּמַה ןֵ֥הֹּכַה איִ֛בֵהְו
־לַע ׀ ןֵּ֣תִי םָּ֞דַה־ןִמּו :תֶכֹֽרָּפַה יֵ֖נְּפ־תֶא הָ֔וֹהְי יֵ֣נְפִל ֙םיִמָעְּפ עַבֶׁ֤ש הָּ֞זִהְו םָּ֑דַה
 ֙ךְךֹּפְׁשִי םָּ֗דַה־לָּכ תֵ֣אְו דֵ֑עֹומ לֶהֹ֣אְּב רֶׁ֖שֲא הָ֔וֹהְי יֵ֣נְפִל ֙רֶׁשֲא ַחֵּ֗בְזִּמַה תֹ֣נְרַק
 ּוּנֶּ֑מִמ םיִ֣רָי ֹוּ֖בְלֶח־לָּכ תֵ֥אְו :דֵֽעֹומ לֶהֹ֥א חַתֶּ֖פ־רֶׁשֲא הָ֔לֹעָֽה חַּ֣בְזִמ ֙דֹוסְי־לֶא
 ֹוּ֑ל־הֶׂשֲעַֽי ןֵּ֖כ תאָּ֔טַחַֽה רַ֣פְל ֙הָׂשָע רֶׁ֤שֲאַּֽכ רָּ֗פַל הָׂ֣שָעְו :הָחֵּֽבְזִּמַה ריִ֖טְקִהְו
 ףַ֣רָׂשְו הֶ֔נֲחַּֽמַֽל ֙ץּוחִמ־לֶא רָּ֗פַה־תֶא איִ֣צֹוהְו :םֶֽהָל חַ֥לְסִנְו ןֵ֖הֹּכַה םֶ֛הֵלֲע רֶּ֧פִכְו



 אָ֑טֱחֶֽי איִׂ֖שָנ רֶׁ֥שֲא :אּוֽה לָ֖הָּקַה תאַּ֥טַח ןֹוׁ֑שאִרָֽה רָּ֣פַה תֵ֖א ףַ֔רָׂש רֶׁ֣שֲאַּֽכ ֹו֔תֹא
 :םֵֽׁשָאְו הָ֖גָגְׁשִּב הָניֶׂ֛שָעֵֽת־ֹאל רֶׁ֧שֲא ויָ֜הֹלֱא הָ֨וֹהְי ֩תֹוְצִמ־לָּכִמ תַ֣חַא הָׂ֡שָעְו
 רָ֥כָז םיִּ֖זִע ריִ֥עְׂש ֹו֛נָּבְרָק־תֶא איִ֧בֵהְו ּהָּ֑ב אָ֖טָח רֶׁ֥שֲא ֹו֔תאָּטַח ֙ויָלֵא עַ֤דֹוה־ֹוֽא
ֹר־לַע ֹ֙ודָי ךְךַ֤מָסְו :םיִֽמָּת ־תֶא טַ֥חְׁשִי־רֶׁשֲא םֹו֛קְמִּב ֹו֔תֹא טַ֣חָׁשְו ריִ֔עָּׂשַה ׁשא֣
 ןַ֕תָנְו ֹו֔עָּבְצֶאְּב ֙תאָּטַחַֽה םַּ֤דִמ ןֵ֜הֹּכַה חַ֨קָלְו :אּוֽה תאָּ֖טַח ֑הָֹוהְי יֵ֣נְפִל הָ֖לֹעָֽה
־לָּכ־תֶאְו :הָֽלֹעָֽה חַּ֥בְזִמ דֹו֖סְי־לֶא ךְךֹּ֔פְׁשִי ֹו֣מָּד־תֶאְו הָ֑לֹעָֽה חַּ֣בְזִמ תֹ֖נְרַק־לַע
 ֹו֖תאָּטַחֵֽמ ןֵ֛הֹּכַה ויָ֧לָע רֶּ֨פִכְו םיִ֑מָלְּׁשַה חַֽבֶ֣ז בֶלֵ֖חְּכ הָחֵּ֔בְזִּמַה ריִ֣טְקַי ֹ֙וּבְלֶח
 תַ֨חַא ּהpָתׂשֲעַּֽ֠ב ץֶרָ֑אָה םַ֣עֵמ הָ֖גָגְׁשִב אָ֥טֱחֶּֽת תַ֛חַא ׁשֶפֶ֧נ־םִאְו :ֹוֽל חַ֥לְסִנְו
 רֶׁ֣שֲא ֹו֖תאָּטַח ויָ֔לֵא עַ֣דֹוה ֹו֚א :םֵֽׁשָאְו הָניֶׂ֖שָעֵֽת־ֹאל רֶׁ֥שֲא ֛הָֹוהְי תֹ֧וְצִּמִמ
 :אָֽטָח רֶׁ֥שֲא ֹו֖תאָּטַח־לַע הָ֔בֵקְנ הָ֣מיִמְּת ֙םיִּזִע תַ֤ריִעְׂש ֹו֜נָּבְרָק איִ֨בֵהְו אָ֑טָח
ֹר לַ֖ע ֹו֔דָי־תֶא ֙ךְךַמָסְו  :הָֽלֹעָֽה םֹו֖קְמִּב תאָּ֔טַחַ֣ה־תֶא ֙טַחָׁשְו תאָּ֑טַחַֽה ׁשא֣
 ּהָ֣מָּד־לָּכ־תֶאְו הָ֑לֹעָֽה חַּ֣בְזִמ תֹ֖נְרַק־לַע ןַ֕תָנְו ֹו֔עָּבְצֶאְּב ּ֙הָמָּדִמ ןֵ֤הֹּכַה חַ֨קָלְו
־לַעֵֽמ ֘בֶלֵ֘ח רַ֣סּוה רֶׁ֨שֲאַּֽכ ריִ֗סָי ּהָּ֣בְלֶח־לָּכ־תֶאְו :ַחֵּֽבְזִּמַה דֹו֖סְי־לֶא ךְךֹּ֔פְׁשִי
 ןֵ֖הֹּכַה ויָ֛לָע רֶּ֥פִכְו ֑הָֹוהיַֽל ַחֹ֖חיִנ ַחיֵ֥רְל הָחֵּ֔בְזִּמַה ֙ןֵהֹּכַה ריִ֤טְקִהְו ֒םיִמָלְּׁשַה חַֽבֶ֣ז
 ֙ךְךַמָסְו :הָּנֶֽאיִבְי הָ֖מיִמְת הָ֥בֵקְנ תאָּ֑טַחְל ֹו֖נָּבְרָק איִ֥בָי ׂשֶבֶּ֛כ־םִאְו :ֹוֽל חַ֥לְסִנְו
ֹר לַ֖ע ֹו֔דָי־תֶא ־תֶא טַ֖חְׁשִי רֶׁ֥שֲא םֹו֕קְמִּב תאָּ֔טַחְל ּ֙הָתֹא טַ֤חָׁשְו תאָּ֑טַחַֽה ׁשא֣
 הָ֑לֹעָֽה חַּ֣בְזִמ תֹ֖נְרַק־לַע ןַ֕תָנְו ֹו֔עָּבְצֶאְּב ֙תאָּטַחַֽה םַּ֤דִמ ןֵ֜הֹּכַה חַ֨קָלְו :הָֽלֹעָֽה
 רַ֥סּוי רֶׁ֨שֲאַּֽכ ריִ֗סָי ּהָּ֣בְלֶח־לָּכ־תֶאְו :ַחֵּֽבְזִּמַה דֹו֖סְי־לֶא ךְךֹּ֔פְׁשִי ּהָ֣מָּד־לָּכ־תֶאְו
 ֑הָֹוהְי יֵּׁ֣שִא לַ֖ע הָחֵּ֔בְזִּמַה ֙םָתֹא ןֵ֤הֹּכַה ריִ֨טְקִהְו ֒םיִמָלְּׁשַה חַֽבֶּ֣זִמ ֘בֶׂשֶּ֘כַה־בֶלֵֽח
 אָ֗טֱחֶֽת־יִּכ ׁשֶפֶ֣נְו :ֹוֽל חַ֥לְסִנְו אָ֖טָח־רֶׁשֲא ֹו֥תאָּטַח־לַע ןֵ֛הֹּכַה ויָ֧לָע רֶּ֨פִכְו
 ֹו֣א :ֹוֽנֹוֲע אָׂ֥שָנְו דיִּ֖גַי אֹו֥ל־םִא עָ֑דָי ֹו֣א הָ֖אָר ֹו֥א דֵ֔ע אּו֣הְו הָ֔לָא לֹו֣ק ֙הָעְמָֽׁשְו
 הָ֣מֵהְּב ֙תַלְבִנְּב ֹו֚א הָ֗אֵמְט הָּ֜יַח תַ֨לְבִנְב ֹ֩וא ֒אֵמָט רָ֣בָּד־לָכְּב ֘עַּגִּת רֶׁ֣שֲא ׁשֶפֶ֗נ
 ֙עַּגִי יִ֤כ ֹו֣א :םֵֽׁשָאְו אֵ֖מָט אּו֥הְו ּוּנֶּ֔מִמ םַ֣לְעֶנְו אֵ֑מָט ץֶרֶׁ֣ש תַ֖לְבִנְּב ֹו֕א הָ֔אֵמְט
 :םֵֽׁשָאְו עַ֖דָי אּו֥הְו ּוּנֶּ֔מִמ םַ֣לְעֶנְו ּהָּ֑ב אָ֖מְטִי רֶׁ֥שֲא ֹו֔תָאְמֻט֙ לֹכְל םָ֔דָא תַ֣אְמֻטְּב
 אֵּ֧טַבְי רֶׁ֨שֲא לpֹכְ֠ל ביִ֗טיֵהְל ֹו֣א ׀ עַ֣רָהְל םִיַ֜תָפְׂשִב אֵּ֨טַבְל ֩עַבָּׁשִת יִּ֣כ ׁשֶפֶ֡נ ֹו֣א
־יִֽכ הָ֥יָהְו :הֶּלֵֽאֵמ תַ֥חַאְל םֵׁ֖שָאְו עַ֥דָי־אּוֽהְו ּוּנֶּ֑מִמ םַ֣לְעֶנְו הָ֖עֻבְׁשִּב םָ֛דָאָֽה



 הָֹ֡והיַֽל ֹו֣מָׁשֲא־תֶא איִ֣בֵהְו :ָהיֶֽלָע אָ֖טָח רֶׁ֥שֲא הָּ֔דַוְתִ֨הְו הֶּלֵ֑אֵמ תַ֣חַאְל םַׁ֖שְאֶי
ֹּצַה־ןִמ הָ֨בֵקְנ אָ֜טָח רֶׁ֨שֲא ֹ֩ותאָּטַח לַ֣ע  תאָּ֑טַחְל םיִּ֖זִע תַ֥ריִעְׂש־ֹוֽא הָּ֛בְׂשִּכ ןא֥
ֹל־םִאְו :ֹוֽתאָּטַחֵֽמ ןֵ֖הֹּכַה ויָ֛לָע רֶּ֥פִכְו  ֹו֜מָׁשֲא־תֶא איִ֨בֵהְו ֒הֶׂש יֵּ֣ד ֹ֘ודָי ַעיִּ֣גַת א֨
 דָ֥חֶאְו תאָּ֖טַחְל דָ֥חֶא ֑הָֹוהיַֽל הָ֖נֹוי־יֵֽנְב יֵ֥נְׁש־ֹוֽא םיִ֛רֹת יֵּ֥תְׁש אָ֗טָח רֶׁ֣שֲא
 קִהְו ןֵ֔הֹּכַה־לֶא ֙םָתֹא איִ֤בֵהְו :הָֽלֹעְל  קַ֧לָמּו הָ֑נֹוׁשאִֽר תאָּ֖טַחַֽל רֶׁ֥שֲא־תֶא ביִ֛רְ
ֹלְו ֹוּ֖פְרָע לּוּ֥מִמ ֹוׁ֛שֹאר־תֶא  ַחֵּ֔בְזִּמַה ריִ֣ק־לַע ֙תאָּטַחַֽה םַּ֤דִמ הָּ֞זִהְו :ליִּֽדְבַי א֥
 הֶׂ֥שֲעַֽי יִ֛נֵּׁשַה־תֶאְו :אּוֽה תאָּ֖טַח ַחֵּ֑בְזִּמַה דֹו֣סְי־לֶא הֵ֖צָּמִי םָּ֔דַּב רָ֣אְׁשִּנַהְו
 ֹ֩אל־םִאְו :ֹוֽל חַ֥לְסִנְו אָ֖טָח־רֶׁשֲא ֹו֥תאָּטַחֵֽמ ןֵ֛הֹּכַה ויָ֧לָע רֶּ֨פִכְו טָּ֑פְׁשִּמַּכ הָ֖לֹע
 אָ֗טָח רֶׁ֣שֲא ֹו֜נָּבְרָק־תֶא איִ֨בֵהְו ֒הָנֹוי־יֵֽנְב יֵ֣נְׁשִל ֹ֘וא םיִ֗רֹת יֵּ֣תְׁשִל ֹו֜דָי גיִּׂ֨שַת
ֹל תאָּ֑טַחְל תֶלֹ֖ס הָ֛פֵאָֽה תִ֧ריִׂשֲע ֹלְו ןֶמֶׁ֗ש ָהיֶ֜לָע םיִׂ֨שָי־אֽ  הָ֔נֹבְל ָ֙היֶ֨לָע ןֵּ֤תִי־אֽ
־תֶא ֹו֜צְמֻק אֹו֨לְמ הָּנpֶּמִ֠מ ׀ ןֵ֣הֹּכַה ץַ֣מָקְו ֒ןֵהֹּכַה־לֶא ּ֘הָאיִבֱהֶֽו :אוִֽה תאָּ֖טַח יִּ֥כ
 ןֵ֜הֹּכַה ויָ֨לָע ֩רֶּפִכְו :אוִֽה תאָּ֖טַח ֑הָֹוהְי יֵּׁ֣שִא לַ֖ע הָחֵּ֔בְזִּמַה ריִ֣טְקִהְו ּ֙הָתָרָּֽכְזַא
 :הָֽחְנִּמַּכ ןֵ֖הֹּכַל הָ֥תְיָֽהְו ֹו֑ל חַ֣לְסִנְו הֶּלֵ֖אֵמ תַ֥חַאֵֽמ אָ֛טָח־רֶׁשֲא ֹו֧תאָּטַח־לַע
 הָ֔גָגְׁשִּב ֙הָאְטָֽחְו לַ֔עַמ לֹ֣עְמִת־יִּֽכ ׁשֶפֶ֚נ :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָֹ֖והְי רֵּ֥בַדְיַו
ֹּצַה־ןִמ םיִ֣מָּת לִיַ֧א הָ֜וֹהיַֽל ֹו֨מָׁשֲא־תֶא ֩איִבֵהְו ֑הָֹוהְי יֵׁ֖שְדָּקִמ  ֛ךָךְּכְרֶעְּב ןא֗
 םֵּ֗לַׁשְי ׁשֶדֹּ֜קַה־ןִמ אָ֨טָח ֩רֶׁשֲא תֵ֣אְו :םָֽׁשָאְל ׁשֶדֹּ֖קַה־לֶקֶֽׁשְּב םיִ֥לָקְׁש־ףֶסֶּֽכ
 םָׁ֖שָאָֽה ליֵ֥אְּב ויָ֛לָע רֵּ֥פַכְי ןֵ֗הֹּכַהְו ןֵ֑הֹּכַל ֹו֖תֹא ןַ֥תָנְו ויָ֔לָע ףֵ֣סֹוי ֹ֙ותִׁשיִֽמֲח־תֶאְו
ֹל רֶׁ֖שֲא הָ֔וֹהְי תֹ֣וְצִמ־לָּכִמ ֙תַחַא הָ֗תְׂשָֽעְו אָ֔טֱחֶֽת יִּ֣כ ׁ֙שֶפֶ֨נ־םִאְו :ֹוֽל חַ֥לְסִנְו  א֣
ֹלְו הָניֶׂ֑שָעֵֽת ֹּצַה־ןִמ םיִ֧מָּת לִיַ֣א איpִבֵהְ֠ו :ֹוֽנֹוֲע אָׂ֥שָנְו םֵׁ֖שָאְו עַ֥דָי־אֽ  ֥ךָךְּכְרֶעְּב ןא֛
ֹל אּו֥הְו גָ֛גָׁש־רֶׁשֲא ֹו֧תָגְגִׁש לַ֣ע ןֵ֜הֹּכַה ויָ֨לָע ֩רֶּפִכְו ןֵ֑הֹּכַה־לֶא םָׁ֖שָאְל  עַ֖דָי־אֽ
 :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָֹ֖והְי רֵּ֥בַדְיַו :הָֹֽוהיַֽל םַׁ֖שָא םֹׁ֥שָא אּו֑ה םָׁ֖שָא :ֹוֽל חַ֥לְסִנְו
 תֶמּוׂ֤שְתִב־ֹוֽא ןֹו֗דָּקִפְּב ֹו֜תיִמֲעַּֽב ׁשֵ֨חִכְו ֑הָֹוהיַּֽב לַעַ֖מ הָ֥לֲעָֽמּו אָ֔טֱחֶֽת יִּ֣כ ׁשֶפֶ֚נ
־לַע עַּ֣בְׁשִנְו ּהָּ֖ב ׁשֶחִ֥כְו הָ֛דֵבֲא אָ֧צָמ־ֹוֽא :ֹוֽתיִמֲע־תֶא קַׁ֥שָע ֹו֖א לֵ֔זָגְב ֹו֣א ֙דָי

ֹטֲחַֽל םָ֖דָאָֽה הֶׂ֥שֲעַֽי־רֶׁשֲא לֹּ֛כִמ תַ֗חַא־לַע רֶקָׁ֑ש  אָ֣טֱחֶֽי־יִּכ ֘הָיָהְו :הָּנֵֽהָב א֥
־תֶא ֹו֚א קָׁ֔שָע רֶׁ֣שֲא ֙קֶׁש֨עָה־תֶא ֹו֤א לָ֗זָּג רֶׁ֣שֲא הָ֜לֵזְּגַה־תֶא ביִׁ֨שֵהְו ֒םֵׁשָאְו
־רֶׁשֲא לֹּ֞כִמ ֹו֠א :אָֽצָמ רֶׁ֥שֲא הָ֖דֵבֲאָֽה־תֶא ֹו֥א ֹוּ֑תִא דַ֖קְפָה רֶׁ֥שֲא ןֹו֔דָּקִּפַה



 ֹו֛ל אּו֥ה רֶׁ֨שֲאַֽל ויָ֑לָע ףֵ֣סֹי ויָ֖תִׁשִֽמֲחַֽו ֹוׁ֔שֹארְּב ֹ֙ותֹא םַּ֤לִׁשְו ֒רֶקzֶּׁשַל ֘ויָלָע עַ֣בָּׁשִי
ֹּצַה־ןִמ םיִ֧מָּת לִיַ֣א ֑הָֹוהיַֽל איִ֖בָי ֹו֥מָׁשֲא־תֶאְו :ֹוֽתָמְׁשַא םֹו֥יְּב ּוּנֶ֖נְּתִי  ןא֛
 תַ֛חַא־לַע ֹו֑ל חַ֣לְסִנְו הָֹ֖והְי יֵ֥נְפִל ןֵ֛הֹּכַה ויָ֧לָע רֶּ֨פִכְו :ןֵֽהֹּכַה־לֶא םָׁ֖שָאְל ֥ךָךְּכְרֶעְּב
־תֶֽא וַ֤צ :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָֹ֖והְי רֵּ֥בַדְיַו :ּהָֽב הָ֥מְׁשַאְל הֶׂ֖שֲעַֽי־רֶֽׁשֲא לֹּ֥כִמ
ֹז רֹ֔מאֵל ויָ֣נָּב־תֶאְו ֙ןֹרֲהַֽא ־לַע הָ֨דְקֹוֽמ֩ לַע הָ֡לֹעָֽה אוִ֣ה הָ֑לֹעָֽה תַ֖רֹוּת תא֥
 ֹוּ֣דִמ ןֵ֜הֹּכַה ׁשַ֨בָלְו :ֹוּֽב דַקּוּ֥ת ַחֵּ֖בְזִּמַה ׁשֵ֥אְו רֶקֹּ֔בַה־דַע ֙הָלְיַּ֨לַה־לָּכ ַחֵּ֤בְזִּמַה
 ׁשֵ֛אָה לַ֥כֹאּת רֶׁ֨שֲא ןֶׁשֶּ֗דַה־תֶא םיִ֣רֵהְו ֹ֒ורָׂשְּב־לַע ׁשַּ֣בְלִי ֘דַב־יֵסְנְכִֽמּו דַ֗ב
 םיִ֣דָגְּב ׁשַ֖בָלְו ויָ֔דָגְּב־תֶא ֙טַׁשָפּו :ַחֵּֽבְזִּמַה לֶצֵ֖א ֹו֕מָׂשְו ַחֵּ֑בְזִּמַה־לַע הָ֖לֹעָֽה־תֶא
 ׁשֵ֨אָהְו :רֹוֽהָט םֹו֖קָמ־לֶא הֶ֔נֲחַּֽמַֽל ץּו֣חִמ־לֶא ֙ןֶׁשֶּ֨דַה־תֶא איִ֤צֹוהְו םיִ֑רֵחֲא
ֹל ֹ֙וּב־דַקּוּֽת ַחֵּ֤בְזִּמַה־לַע  רֶקֹּ֑בַּב רֶקֹּ֣בַּב םיִ֖צֵע ןֵ֛הֹּכַה ָהיֶ֧לָע רֵ֨עִבּו הֶּ֔בְכִת א֣
־לַע דַ֥קּוּת דיִ֛מָּת ׁשֵ֗א :םיִֽמָלְּׁשַה יֵ֥בְלֶח ָהיֶ֖לָע ריִ֥טְקִהְו הָ֔לֹעָֽה ָ֙היֶ֨לָע ךְךַ֤רָעְו
ֹל ַחֵּ֖בְזִּמַה ֹזְו :הֶּֽבְכִת א֥  יֵ֣נְפִל ֙ןֹרֲהַֽא־יֵנְּב ּהָ֤תֹא בֵ֨רְקַה הָ֑חְנִּמַה תַ֖רֹוּת תא֥
 ֙תֵאְו ּהָ֔נְמַּׁשִמּו ֙הָחְנִּמַה תֶלֹּ֤סִמ ֹו֗צְמֻקְּב ּוּנֶּ֜מִמ םיִ֨רֵהְו :ַחֵּֽבְזִּמַה יֵ֖נְּפ־לֶא הָ֔וֹהְי
 :הָֹֽוהיַֽל ּהָ֖תָרָּֽכְזַא ַחֹ֛חיִנ ַחיֵ֧ר ַחֵּ֗בְזִּמַה ריִ֣טְקִהְו הָ֑חְנִּמַה־לַע רֶׁ֖שֲא הָ֔נֹבְּלַה־לָּכ
ֹי הָּנֶּ֔מִמ תֶרֶ֣תֹוּנַהְו  רַ֥צֲחַּֽב ׁשֹ֔דָק םֹו֣קָמְּב֙ לֵכָאֵּֽת תֹוּ֤צַמ ויָ֑נָבּו ןֹ֣רֲהַֽא ּו֖לְכאֽ
ֹי דֵ֖עֹומ־לֶהֹֽא ֹל :ָהּוֽלְכאֽ  ׁשֶדֹ֤ק יָּׁ֑שִאֵֽמ ּהָ֖תֹא יִּתַ֥תָנ םָ֛קְלֶח ץֵ֔מָח ֙הֶפָאֵֽת א֤
ֹי ֙ןֹרֲהַֽא יֵ֤נְבִּב רָ֞כָז־לָּכ :םָֽׁשָאָֽכְו תאָּ֖טַחַּֽכ אוִ֔ה ֙םיִׁשָדָֽק  ֙םָלֹוע־קָח הָּנֶ֔לֲכאֽ
 הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָֹ֖והְי רֵּ֥בַדְיַו :ׁשָּֽדְקִי םֶ֖הָּב עַּ֥גִי־רֶׁשֲא לֹּ֛כ ֑הָֹוהְי יֵּׁ֖שִאֵֽמ םֶ֔כיֵתֹ֣רֹדְל
 קַי־רֶׁשֲא ויָ֜נָבּו ןֹ֨רֲהַֽא ֩ןַּבְרָק הֶ֡ז :רֹֽמאֵּל  ֹו֔תֹא חַׁ֣שָּמִה ֙םֹויְּב הָ֗וֹהיַֽל ּוביִ֣רְ
־לַֽע :בֶרָֽעָּב ּהָ֖תיִצֲחַֽמּו רֶקֹּ֔בַּב ּהָ֣תיִצֲחַֽמ דיִ֑מָּת הָ֖חְנִמ תֶלֹ֛ס הָ֥פֵאָֽה תִ֨ריִׂשֲע
 קַּת םיִּ֔תִּפ תַ֣חְנִמ ֙יֵניִפֻּֽת הָּנֶ֑איִבְּת תֶכֶּ֣בְרֻמ הֶׂ֖שָעֵּֽת ןֶמֶּׁ֛שַּב תַ֗בֲחַֽמ ־ַחיֵֽר ביִ֥רְ
 הָֹ֖והיַֽל םָ֕לֹוע־קָח ּהָ֑תֹא הֶׂ֣שֲעַֽי ויָ֖נָּבִמ ויָּ֛תְחַּת ַחיִׁ֧שָּמַה ןֵ֨הֹּכַהְו :הָֹֽוהיַֽל ַחֹ֖חיִנ
ֹל הֶ֖יְהִּֽת ליִ֥לָּכ ןֵ֛הֹּכ תַ֥חְנִמ־לָכְו :רָֽטְקָּת ליִ֥לָּכ ־לֶא הָֹ֖והְי רֵּ֥בַדְיַו :לֵֽכָאֵֽת א֥
ֹז רֹ֔מאֵל ויָ֣נָּב־לֶאְו ֙ןֹרֲהַֽא־לֶֽא רֵּ֤בַּד :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ  םֹו֡קְמִּב תאָּ֑טַחַֽה תַ֖רֹוּת תא֥
 ןֵ֛הֹּכַה :אוִֽה םיִׁ֖שָדָֽק ׁשֶדֹ֥ק הָ֔וֹהְי יֵ֣נְפִל ֙תאָּטַחַֽה טֵ֤חָּׁשִּת הָ֜לֹעָֽה טֵ֨חָּׁשִּת ֩רֶׁשֲא
־רֶׁשֲא לֹּ֛כ :דֵֽעֹומ לֶהֹ֥א רַ֖צֲחַּֽב לֵ֔כָאֵּֽת ׁ֙שדָק םֹו֤קָמְּב הָּנֶ֑לֲכֹאי ּהָ֖תֹא אֵּ֥טַחְמַֽה



 סֵּ֖בַכְּת ָהיֶ֔לָע הֶּ֣זִי ֙רֶׁשֲא דֶגֶּ֔בַה־לַע ּ֙הָמָּדִמ הֶּ֤זִי רֶׁ֨שֲאַֽו ׁשָּ֑דְקִי ּהָ֖רָׂשְבִּב עַּ֥גִי
 הָלָּׁ֔שֻּב ֙תֶׁש֨חְנ יִ֤לְכִּב־םִאְו רֵ֑בָּׁשִי ֹוּ֖ב־לַּׁשֻבְּת רֶׁ֥שֲא ׂשֶרֶ֛ח־יִלְכּו :ׁשֽדָק םֹו֥קָמְּב
־לָכְו :אוִֽה םיִׁ֖שָדָֽק ׁשֶדֹ֥ק ּהָ֑תֹא לַ֣כֹאי םיִ֖נֲהֹּֽכַּב רָ֥כָז־לָּכ :םִיָּֽמַּב ףַּ֖טֻׁשְו קַ֥רֹמּו
ֹל ׁשֶדֹּ֖קַּב רֵּ֥פַכְל דֵ֛עֹומ לֶהֹ֧א־לֶא ּהָ֜מָּדִמ אָ֨בּוי ֩רֶׁשֲא תאָּ֡טַח  ׁשֵ֖אָּב לֵ֑כָאֵֽת א֣
ֹזְו :ףֵֽרָּׂשִּת ־תֶא ּ֙וטֲחְׁשִי רֶׁ֤שֲא םֹו֗קְמִּב :אּוֽה םיִׁ֖שָדָֽק ׁשֶדֹ֥ק םָׁ֑שָאָֽה תַ֖רֹוּת תא֥
־לָּכ־תֶאְו :ביִֽבָס ַחֵּ֖בְזִּמַה־לַע קֹ֥רְזִי ֹו֛מָּד־תֶאְו םָׁ֑שָאָֽה־תֶא ּו֖טֲחְׁשִי הָ֔לֹעָ֣ה
 קַי ֹוּ֖בְלֶח  ֙תֵאְו :בֶרֶּֽקַה־תֶא הֶּ֥סַכְמַֽה בֶלֵ֖חַה־תֶאְו הָ֔יְלַאָֽה תֵ֚א ּוּנֶּ֑מִמ ביִ֣רְ
 ֙תֶרֶ֨תֹּיַה־תֶאְו םיִ֑לָסְּכַה־לַע רֶׁ֖שֲא ןֶ֔היֵלֲע רֶׁ֣שֲא ֙בֶלֵ֨חַה־תֶאְו תֹ֔י ָלְּכַה יֵּ֣תְׁש
ֹיָלְּכַה־לַע דֵ֔בָּכַה־לַע  הֶּׁ֖שִא הָחֵּ֔בְזִּמַה ֙ןֵהֹּכַה םָ֤תֹא ריִ֨טְקִהְו :הָּנֶֽריִסְי ת֖
ֹי םיִ֖נֲהֹּֽכַּב רָ֥כָז־לָּכ :אּוֽה םָׁ֖שָא ֑הָֹוהיַֽל  ׁשֶדֹ֥ק לֵ֔כָאֵֽי ׁ֙שֹודָק םֹו֤קָמְּב ּוּנֶ֑לֲכאֽ
 ֹו֥ל ֹוּ֖ב־רֶּפַכְי רֶׁ֥שֲא ןֵ֛הֹּכַה םֶ֑הָל תַ֖חַא הָ֥רֹוּת םָׁ֔שָאָּֽכ ֙תאָּטַחַּֽכ :אּוֽה םיִׁ֖שָדָֽק
 קַּמַה ןֵ֔הֹּכַ֨הְו :הֶֽיְהִֽי  ֹו֥ל ןֵ֖הֹּכַל ביִ֔רְקִה רֶׁ֣שֲא ֙הָלֹעָֽה רֹו֤ע ׁשיִ֑א תַלֹ֣ע־תֶא ביִ֖רְ
 תַ֑בֲחַֽמ־לַֽעְו תֶׁשֶ֖חְרַּמַב הָׂ֥שֲעַֽנ־לָכְו רּוּ֔נַּתַּב ֙הֶפָאֵּֽת רֶׁ֤שֲא הָ֗חְנִמ־לָכְו :הֶֽיְהִֽי
 קַּמַה ןֵ֛הֹּכַל ־לָכְל הָ֑בֵרֲחַֽו ןֶמֶּׁ֖שַב־הָֽלּולְב הָ֥חְנִמ־לָכְו :הֶֽיְהִֽת ֹו֥ל ּהָ֖תֹא ביִ֥רְ
ֹזְו :ויִֽחָאְּכ ׁשיִ֥א הֶ֖יְהִּֽת ןֹ֛רֲהַֽא יֵ֧נְּב  קַי רֶׁ֥שֲא םיִ֑מָלְּׁשַה חַֽבֶ֣ז תַ֖רֹוּת תא֥  ביִ֖רְ
 קִהְו ּ֒וּנzֶביִרְקַי ֘הָדֹוּת־לַע םִ֣א :הָֹֽוהיַֽל  ֙תֹוּצַמ תֹוּ֤לַח הָ֗דֹוּתַה חַֽבֶ֣ז־לַע ׀ ביִ֣רְ
 תֹ֥לּולְּב תֹּ֖לַח תֶכֶּ֔בְרֻמ תֶלֹ֣סְו ןֶמָּׁ֑שַּב םיִ֣חֻׁשְמ תֹוּ֖צַמ יֵ֥קיִקְרּו ןֶמֶּׁ֔שַּב תֹ֣לּולְּב
 קַי ץֵ֔מָח םֶחֶ֣ל ֙תֹּלַח־לַע :ןֶמָּֽׁשַּב  ביִ֨רְקִהְו :ויָֽמָלְׁש תַ֥דֹוּת חַבֶ֖ז־לַע ֹו֑נָּבְרָק ביִ֖רְ
 ֹו֥ל םיִ֖מָלְּׁשַה םַּ֥ד־תֶא קֵ֛רֹּזַה ןֵ֗הֹּכַל ֑הָֹוהיַֽל הָ֖מּורְּת ןָּ֔בְרָק־לָּכִמ ֙דָחֶא ּוּנֶּ֤מִמ
ֶז רַׂ֗שְבּו :הֶֽיְהִֽי ֹל לֵ֑כָאֵֽי ֹו֖נָּבְרָק םֹו֥יְּב ויָ֔מָלְׁש תַ֣דֹוּת חַב֚ ־דַע ּוּנֶּ֖מִמ ַחיִּ֥נַי־אֽ
ֶז הָ֗בָדְנ ֹו֣א ׀ רֶד ֶ֣נ־םִאְו :רֶקֹּֽב  לֵ֑כָאֵֽי ֹו֖חְבִז־תֶא ֹו֥ביִרְקַה םֹו֛יְּב ֹו֔נָּבְרָק חַב֚
 ׁשֵ֖אָּב יִׁ֔שיִלְּׁשַה ֙םֹוּיַּב חַבָּ֑זַה רַׂ֣שְּבִמ רָ֖תֹוּנַהְו :לֵֽכָאֵֽי ּוּנֶּ֖מִמ רָ֥תֹוּנַהְו תָ֔רֳחָּ֣מִֽמּו
ֹל ֘יִׁשיִלְּׁשַה םֹוּ֣יַּב ויָ֜מָלְׁש חַבֶ֨ז־רַׂשְּבִמ לpֵכָאֵֽ֠י לֹ֣כָאֵֽה םִ֣אְו :ףֵֽרָּׂשִי  ֒הֶצָר ֵֽי א֣
 קַּמַה ֹל ֹו֗תֹא ביִ֣רְ  :אָּֽׂשִּת ּהָ֥נֹוֲע ּוּנֶּ֖מִמ תֶלֶ֥כֹאָֽה ׁשֶפֶּ֛נַהְו הֶ֑יְהִֽי לּוּ֣גִּפ ֹו֖ל בֵׁ֛שָחֵֽי א֧
ֹל ֙אֵמָט־לָכְּב עַּ֤גִי־רֶׁשֲא רָׂ֞שָּבַהְו  רֹו֖הָט־לָּכ רָׂ֔שָּבַ֨הְו ףֵ֑רָּׂשִי ׁשֵ֖אָּב לֵ֔כָאֵֽי א֣
 הָֹ֔והיַֽל רֶׁ֣שֲא ֙םיִמָלְּׁשַה חַֽבֶּ֤זִמ רָׂ֗שָּב לַ֣כֹאּת־רֶׁשֲא ׁשֶפֶּ֜נַהְו :רָֽׂשָּב לַ֥כֹאי



 אֵ֗מָט־לָכְּב עַּ֣גִת־יִּֽכ ׁשֶפֶ֜נְו :ָהיֶּֽמַעֵֽמ אוִ֖הַה ׁשֶפֶּ֥נַה הָ֛תְרְכִנְו ויָ֑לָע ֹו֖תָאְמֻטְו
 חַֽבֶ֥ז־רַׂשְּבִמ לַ֛כָאְו אֵ֔מָט ץֶקֶׁ֣ש־לָכְּב ֹו֚א הָ֗אֵמְט הָ֣מֵהְבִּב ׀ ֹו֣א ֙םָדָא תַ֤אְמֻטְּב
־לֶא הָֹ֖והְי רֵּ֥בַדְיַו :ָהיֶּֽמַעֵֽמ אוִ֖הַה ׁשֶפֶּ֥נַה הָ֛תְרְכִנְו ֑הָֹוהיַֽל רֶׁ֣שֲא םיִ֖מָלְּׁשַה
ֹל זֵ֖עָו בֶׂשֶ֛כְו רֹוׁ֥ש בֶלֵ֜ח־לָּכ רֹ֑מאֵל לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥נְּב־לֶא רֵּ֛בַּד :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ  א֥
ֹל לֹ֖כָאְו הָ֑כאָלְמ־לָכְל הֶׂ֖שָעֵֽי הָ֔פֵרְט בֶלֵ֣חְו ֙הָלֵבְנ בֶלֵ֤חְו :ּולֵֽכֹאת ֹת א֥  :ּוהֻֽלְכאֽ
 קַי רֶׁ֨שֲא הָ֔מֵהְּבַה־ןִ֨מ בֶלֵ֔ח לֵ֣כֹא־לָּכ יִּ֚כ  הָ֛תְרְכִנְו ֑הָֹוהיַֽל הֶּׁ֖שִא הָּנֶּ֛מִמ ביִ֥רְ
ֹל ֙םָּד־לָכְו :ָהיֶּֽמַעֵֽמ תֶלֶ֖כֹאָֽה ׁשֶפֶּ֥נַה ֹת א֣  ףֹו֖עָל םֶ֑כיֵתֹֽבְׁשֹוֽמ לֹ֖כְּב ּו֔לְכאֽ
 :ָהיֶּֽמַעֵֽמ אוִ֖הַה ׁשֶפֶּ֥נַה הָ֛תְרְכִנְו םָּ֑ד־לָּכ לַ֣כֹאּת־רֶׁשֲא ׁשֶפֶ֖נ־לָּכ :הָֽמֵהְּבַלְו
־תֶא ביִ֞רְקַּמַה רֹ֑מאֵל לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥נְּב־לֶא רֵּ֛בַּד :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָֹ֖והְי רֵּ֥בַדְיַו
 הָניֶ֔איִבְּת ויָ֣דָי :ויָֽמָלְׁש חַבֶּ֥זִמ הָֹ֖והיַֽל ֹו֛נָּבְרָק־תֶא איִ֧בָי הָ֔וֹהיַֽל ֙ויָמָלְׁש חַבֶ֤ז
 ֹו֛תֹא ףיִ֥נָהְל הֶ֗זָחֶֽה תֵ֣א ּוּנֶ֔איִבְי ֙הֶזָחֶֽה־לַע בֶלֵ֤חַה־תֶא ֑הָֹוהְי יֵּׁ֣שִא תֵ֖א
 הֶ֔זָחֶֽה ֙הָיָהְו הָחֵּ֑בְזִּמַה בֶלֵ֖חַה־תֶא ןֵ֛הֹּכַה ריִ֧טְקִהְו :הָֹֽוהְי יֵ֥נְפִל הָ֖פּונְּת
 :םֶֽכיֵמְלַׁש יֵ֖חְבִּזִמ ןֵ֑הֹּכַל הָ֖מּורְת ּו֥נְּתִּת ןיִ֔מָּיַה קֹוׁ֣ש ֙תֵאְו :ויָֽנָבְלּו ןֹ֖רֲהַֽאְל
 ןיִ֖מָּיַה קֹוׁ֥ש הֶ֛יְהִֽת ֹו֧ל ןֹ֑רֲהַֽא יֵ֣נְּבִמ בֶלֵ֖חַה־תֶאְו םיִ֛מָלְּׁשַה םַּ֧ד־תֶא ביִ֞רְקַּמַה
־יֵֽנְּב תֵ֣אֵמ ֙יִּתְחַ֨קָל הָ֗מּורְּתַה קֹוׁ֣ש ׀ תֵ֣אְו הָ֜פּונְּתַה הֵ֨זֲח־תֶא ֩יִּכ :הָֽנָמְל
 םָ֔לֹוע־קָחְל ֙ויָנָבְלּו ןֵ֤הֹּכַה ןֹ֨רֲהַֽאְל םpָתֹ֠א ןֵּ֣תֶאָֽו םֶ֑היֵמְלַׁש יֵ֖חְבִּזִמ לֵ֔אָרְׂשִי
ֹז :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב תֵ֖אֵמ  ֙םֹויְּב ֑הָֹוהְי יֵּׁ֖שִאֵֽמ ויָ֔נָּב תַ֣חְׁשִמּו ֙ןֹרֲהַֽא תַ֤חְׁשִמ תא֣
 קִה  םָ֔תֹא ֹו֣חְׁשָמ ֙םֹויְּב םֶ֗הָל תֵ֣תָל הָ֜וֹהְי הָּ֨וִצ רpֶׁשֲ֠א :הָֹֽוהיַֽל ןֵ֖הַכְל םָ֔תֹא ביִ֣רְ
ֹז :םָֽתֹרֹֽדְל םָ֖לֹוע תַּ֥קֻח לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב תֵ֖אֵמ  הָ֔חְנִּמַל ֙הָלֹעָֽל הָ֗רֹוּתַה תא֣
 הֶׁ֖שֹמ־תֶא ֛הָֹוהְי הָּ֧וִצ רֶׁ֨שֲא :םיִֽמָלְּׁשַה חַבֶ֖זְלּו םיִ֔אּוּלִּמַ֨לְו םָׁ֑שָאָֽלְו תאָּ֖טַחַֽלְו
 קַהְל לֵ֗אָרְׂשִי יֵ֣נְּב־תֶא ֹו֜תֹּוַצ םֹו֨יְּב יָ֑ניִס רַ֣הְּב  הָֹ֖והיַֽל םֶ֛היֵנְּבְרָק־תֶא ביִ֧רְ
 ויָ֣נָּב־תֶאְו ֙ןֹרֲהַֽא־תֶֽא חַ֤ק :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָֹ֖והְי רֵּ֥בַדְיַו :יָֽניִס רַּ֥בְדִמְּב
 יֵ֣נְׁש ֙תֵאְו תאָּ֗טַחַֽה רַּ֣פ ׀ תֵ֣אְו הָ֑חְׁשִּמַה ןֶמֶׁ֣ש תֵ֖אְו םיִ֔דָגְּבַה ֙תֵאְו ֹוּ֔תִא
 :דֵֽעֹומ לֶהֹ֥א חַתֶּ֖פ־לֶא לֵ֑הְקַה הָ֖דֵעָֽה־לָּכ תֵ֥אְו :תֹוּֽצַּמַה לַ֥ס תֵ֖אְו םיִ֔ליֵאָֽה
 :דֵֽעֹומ לֶהֹ֥א חַתֶּ֖פ־לֶא הָ֔דֵעָֽה֙ לֵהָּקִּתַו ֹו֑תֹא הָֹ֖והְי הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ הֶׁ֔שֹמ ׂשַעַּ֣יַו
ֹּיַו  קַּיַו :תֹוֽׂשֲעַֽל ֖הָֹוהְי הָּ֥וִצ־רֶׁשֲא רָ֔בָּדַה הֶ֣ז הָ֑דֵעָֽה־לֶא הֶׁ֖שֹמ רֶמא֥  הֶׁ֔שֹמ בֵ֣רְ



 רֹּ֤גְחַּיַו תֶנֹּ֗תֻּכַה־תֶא ויָ֜לָע ןֵּ֨תִּיַו :םִיָּֽמַּב םָ֖תֹא ץַ֥חְרִּיַו ויָ֑נָּב־תֶאְו ןֹ֖רֲהַֽא־תֶֽא
 ֹו֗תֹא רֹּ֣גְחַּיַו דֹ֑פֵאָֽה־תֶא ויָ֖לָע ןֵּ֥תִּיַו ליִ֔עְּמַה־תֶֽא ֹ֙ותֹא ׁשֵּ֤בְלַּיַו טֵ֔נְבַאָּֽב ֹ֙ותֹא
־תֶא ןֶׁשֹ֔חַה־לֶא ֙ןֵּתִּיַו ןֶׁש֑חַה־תֶא ויָ֖לָע םֶׂשָּ֥יַו :ֹוּֽב ֹו֖ל דֹּ֥פְאֶּיַו דֹ֔פֵאָֽה ֙בֶׁשֵ֨חְּב
 תֶפֶ֜נְצִּמַה־לַע םֶׂשָּ֨יַו ֹוׁ֑שֹאר־לַע תֶפֶ֖נְצִּמַה־תֶא םֶׂשָּ֥יַו :םיִּֽמֻּתַה־תֶאְו םיִ֖רּואָֽה
 :הֶֽׁשֹמ־תֶא הָֹ֖והְי הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ ׁשֶדֹּ֔קַה רֶז ֵ֣נ ֙בָהָּזַה ץיִ֤צ תֵ֣א ויָ֗נָּפ לּו֣מ־לֶא
 ֹוּ֑ב־רֶׁשֲא־לָּכ־תֶאְו ןָּ֖כְׁשִּמַה־תֶא חַׁ֥שְמִּיַו הָ֔חְׁשִּמַה ןֶמֶׁ֣ש־תֶא ֙הֶׁשֹמ חַּ֤קִּיַו
 ַחֵּ֜בְזִּמַה־תֶא חַׁ֨שְמִּיַו םיִ֑מָעְּפ עַבֶׁ֣ש ַחֵּ֖בְזִּמַה־לַע ּוּנֶּ֛מִמ זַּ֥יַו :םָֽתֹא ׁשֵּ֖דַקְיַו
 לַ֖ע הָ֔חְׁשִּמַה ןֶמֶּׁ֣שִמ ֙קֹצִּיַו :םָֽׁשְּדַקְל ֹוּ֖נַּכ־תֶאְו רֹּ֛יִּכַה־תֶאְו ויָ֗לֵּכ־לָּכ־תֶאְו
ֹר  םֵׁ֤שִּבְלַּיַו ןֹ֗רֲהַֽא יֵ֣נְּב־תֶא הֶׁ֜שֹמ בֵ֨רְקַּיַו :ֹוֽׁשְּדַקְל ֹו֖תֹא חַׁ֥שְמִּיַו ןֹ֑רֲהַֽא ׁשא֣
־תֶא הָֹ֖והְי הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ תֹו֑עָּבְגִמ םֶ֖הָל ׁשֹ֥בֲחַּֽיַו טֵ֔נְבַא ֙םָתֹא רֹּ֤גְחַּיַו ֙תֹנֳּתֻּכ
ֹר־לַע םֶ֔היֵדְי־תֶא ֙ויָנָבּו ןֹ֤רֲהַֽא ךְךֹ֨מְסִּיַו תאָּ֑טַחַֽה רַּ֣פ תֵ֖א ׁשֵּ֕גַּיַו :הֶֽׁשֹמ  רַּ֥פ ׁשא֖
 ֙ביִבָס ַחֵּ֤בְזִּמַה תֹו֨נְרַק־לַע ןpֵּתִּיַ֠ו ֙םָּדַה־תֶא הֶׁ֤שֹמ חַּ֨קִּיַו טָ֗חְׁשִּיַו :תאָּֽטַחַֽה
 ּוהֵׁ֖שְּדַקְי ַֽו ַחֵּ֔בְזִּמַה דֹו֣סְי־לֶא ֙קַצָי םָּ֗דַה־תֶאְו ַחֵּ֑בְזִּמַה־תֶא אֵּ֖טַחְיַו ֹו֔עָּבְצֶאְּב
־תֶאְו דֵ֔בָּכַה תֶרֶ֣תֹי ֙תֵאְו ֒בֶרzֶּקַה־לַע רֶׁ֣שֲא ֘בֶלֵ֘חַה־לָּכ־תֶֽא חַּ֗קִּיַו :ויָֽלָע רֵּ֥פַכְל
ֹיָלְּכַה יֵּ֥תְׁש  ֹ֙ורֹע־תֶאְו רָּ֤פַה־תֶאְו :הָחֵּֽבְזִּמַה הֶׁ֖שֹמ רֵ֥טְקַּיַו ןֶ֑הְּבְלֶח־תֶאְו ת֖
־תֶא הָֹ֖והְי הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ הֶנֲחַּֽמַֽל ץּו֖חִמ ׁשֵ֔אָּב ףַ֣רָׂש ֹוׁ֔שְרִּפ־תֶאְו ֹו֣רָׂשְּב־תֶאְו
ֹר־לַע םֶ֖היֵדְי־תֶא ויָ֛נָבּו ןֹ֧רֲהַֽא ּו֞כְמְסִּי ַֽו הָ֑לֹעָֽה ליֵ֣א תֵ֖א בֵ֕רְקַּיַו :הֶֽׁשֹמ  ׁשא֥
 חַּ֖תִנ לִיַ֔אָה־תֶ֨אְו :ביִֽבָס ַחֵּ֖בְזִּמַה־לַע םָּ֛דַה־תֶא הֶׁ֧שֹמ קֹ֨רְזִּיַו טָ֑חְׁשִּיַו :לִיָֽאָה
ֹרָה־תֶא ֙הֶׁשֹמ רֵ֤טְקַּיַו ויָ֑חָתְנִל  בֶרֶּ֥קַה־תֶאְו :רֶדָּֽפַה־תֶאְו םיִ֖חָתְּנַה־תֶאְו ׁשא֔
 אּו֤ה הָ֨לֹע הָחֵּ֗בְזִּמַה לִיַ֜אָה־לָּכ־תֶא הֶׁ֨שֹמ ֩רֵטְקַּיַו םִיָּ֑מַּב ץַ֣חָר םִיַ֖עָרְּכַה־תֶאְו
־תֶא ֙בֵרְקַּיַו :הֶֽׁשֹמ־תֶא הָֹ֖והְי הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ הָ֔וֹהיַֽל ֙אּוה הֶּׁ֥שִא ַ֙חֹ֨חיִנ־ַחיֵֽרְל
ֹר־לַע םֶ֖היֵדְי־תֶא ויָ֛נָבּו ןֹ֧רֲהַֽא ּו֞כְמְסִּי ַֽו םיִ֑אֻּלִּמַה ליֵ֖א יִ֔נֵּׁשַה לִיַ֣אָה  ׁשא֥
־לַעְו תיִ֑נָמְיַה ןֹ֖רֲהַֽא־ןֶזֹֽא ךְךּו֥נְּת־לַע ןֵּ֛תִּיַו ֹו֔מָּדִמ ֙הֶׁשֹמ חַּ֤קִּיַו ׀ טָ֓חְׁשִּיַו :לִיָֽאָה
 הֶׁ֤שֹמ ןֵּ֨תִּיַו ןֹ֗רֲהַֽא יֵ֣נְּב־תֶא בֵ֞רְקַּיַו :תיִֽנָמְיַה ֹו֖לְגַר ןֶהֹּ֥ב־לַעְו תיִ֔נָמְיַה ֹ֙ודָי ןֶהֹּ֤ב
 םָ֖לְגַר ןֶהֹּ֥ב־לַעְו תיִ֔נָמְיַה ֙םָדָי ןֶהֹּ֤ב־לַעְו תיִ֔נָמְיַה ֙םָנְזָא ךְךּו֤נְּת־לַע ֙םָּדַה־ןִמ
־תֶֽאְו בֶלֵ֣חַה־תֶא חַּ֞קִּיַו :ביִֽבָס ַחֵּ֖בְזִּמַה־לַע םָּ֛דַה־תֶא הֶׁ֧שֹמ קֹ֨רְזִּיַו תיִ֑נָמְיַה



 יֵּ֥תְׁש־תֶאְו דֵ֔בָּכַה תֶרֶ֣תֹי ֙תֵאְו ֒בֶרzֶּקַה־לַע רֶׁ֣שֲא ֘בֶלֵ֘חַה־לָּכ־תֶֽאְו הָ֗יְלַאָֽה
ֹיָלְּכַה  הָ֗וֹהְי יֵ֣נְפִל ׀ רֶׁ֣שֲא תֹוּ֜צַּמַה לַּ֨סִמּו :ןיִֽמָּיַה קֹוׁ֥ש תֵ֖אְו ןֶ֑הְּבְלֶח־תֶאְו ת֖
־לַע ֙םֶׂשָּ֨יַו דָ֑חֶא קיִ֣קָרְו תַ֖חַא ןֶמֶׁ֛ש םֶחֶ֥ל תַּ֨לַחְֽו ֙תַחַא הָּ֤צַמ תַּ֨לַח חpַקָ֠ל
 ףֶנָּ֧יַו ויָ֑נָב יֵּ֣פַּכ לַ֖עְו ןֹ֔רֲהַֽא יֵּ֣פַּכ לַ֚ע לֹּ֔כַה־תֶא ןֵּ֣תִּיַו :ןיִֽמָּיַה קֹוׁ֥ש לַ֖עְו םיִ֔בָלֲחַ֣ה
 הָחֵּ֖בְזִּמַה רֵ֥טְקַּיַו םֶ֔היֵּפַּכ לַ֣עֵמ ֙םָתֹא הֶׁ֤שֹמ חַּ֨קִּיַו :הָֹֽוהְי יֵ֥נְפִל הָ֖פּונְּת םָ֛תֹא
־תֶא ֙הֶׁשֹמ חַּ֤קִּיַו :הָֹֽוהיַֽל אּו֖ה הֶּׁ֥שִא ַחֹ֔חיִנ ַחיֵ֣רְל ֙םֵה םיִ֥אֻּלִמ הָ֑לֹעָֽה־לַע
 הָ֔נָמְל ֙הָיָה הֶׁ֤שֹמְל םיִ֗אֻּלִּמַה ליֵ֣אֵמ ֑הָֹוהְי יֵ֣נְפִל הָ֖פּונְת ּוהֵ֥פיִנְיַו הֶ֔זָחֶ֣ה
 רֶׁ֣שֲא ֘םָּדַה־ןִמּו הָ֗חְׁשִּמַה ןֶמֶּׁ֣שִמ הֶׁ֜שֹמ חַּ֨קִּיַו :הֶֽׁשֹמ־תֶא הָֹ֖והְי הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ
 ׁשֵּ֤דַקְיַו ֹוּ֑תִא ויָ֖נָב יֵ֥דְגִּב־לַעְו ויָ֛נָּב־לַעְו ויָ֔דָגְּב־לַע ֙ןֹרֲהַֽא־לַֽע זַּ֤יַו ַ֒חzֵּבְזִּמַה־לַע
ֹּיַו :ֹוּֽתִא ויָ֖נָב יֵ֥דְגִּב־תֶאְו ויָ֛נָּב־תֶאְו ויָ֔דָגְּב־תֶא ֙ןֹרֲהַֽא־תֶֽא ־לֶא הֶׁ֜שֹמ רֶמא֨
ֹּת ֙םָׁשְו ֒דֵעֹומ לֶהֹ֣א חַתֶּ֣פ ֘רָׂשָּבַה־תֶא ּו֣לְּׁשַּב ויָ֗נָּב־לֶאְו ןֹ֣רֲהַֽא  ֹו֔תֹא ּו֣לְכאֽ
ֹי ויָ֖נָבּו ןֹ֥רֲהַֽא רֹ֔מאֵל ֙יִתיֵּ֨וִצ רֶׁ֤שֲאַּֽכ םיִ֑אֻּלִּמַה לַ֣סְּב רֶׁ֖שֲא םֶחֶּ֔לַה־תֶ֨אְו  :ּוהֻֽלְכאֽ
ֹל דֵ֜עֹומ לֶהֹ֨א ֩חַתrֶּפִמּו :ּופֹֽרְׂשִּת ׁשֵ֖אָּב םֶחָּ֑לַבּו רָׂ֖שָּבַּב רָ֥תֹוּנַהְו  תַ֣עְבִׁש ּ֙ואְצֵֽת א֤
ֹלְמ םֹו֣י דַ֚ע םיִ֔מָי  :םֶֽכְדֶי־תֶא אֵּ֖לַמְי םיִ֔מָי תַ֣עְבִׁש יִּ֚כ םֶ֑כיֵאֻּֽלִמ יֵ֖מְי תא֔
 דֵ֜עֹומ לֶהֹ֨א ֩חַתrֶפּו :םֶֽכיֵלֲע רֵּ֥פַכְל תֹׂ֖שֲעַֽל ֛הָֹוהְי הָּ֧וִצ הֶּ֑זַה םֹוּ֣יַּב הָׂ֖שָע רֶׁ֥שֲאַּֽכ
ֹלְו הָֹ֖והְי תֶרֶ֥מְׁשִמ־תֶא םֶּ֛תְרַמְׁשּו םיִ֔מָי תַ֣עְבִׁש ֙הָלְיַ֨לָו םָ֤מֹוי ּו֨בְׁשֵּֽת  ּותּו֑מָת א֣
־דַיְּב הָֹ֖והְי הָּ֥וִצ־רֶׁשֲא םיִ֔רָבְּדַה־לָּכ תֵ֚א ויָ֑נָבּו ןֹ֖רֲהַֽא ׂשַעַּ֥יַו :יִתיֵּֽוֻצ ןֵ֖כ־יִּכ
 ק יִ֔ניִמְּׁשַה םֹוּ֣יַּב ֙יִהְי ַֽו :הֶֽׁשֹמ  קִזְלּו ויָ֑נָבְלּו ןֹ֖רֲהַֽאְל הֶׁ֔שֹמ אָ֣רָ  :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֖נְ
ֹּיַו ךָךְ֠ל־חַק ןֹ֗רֲהַֽא־לֶֽא רֶמא֣  םִ֑מיִמְּת הָ֖לֹעְל לִיַ֥אְו תאָּ֛טַחְל רָ֧קָּב־ןֶּב לֶגֵ֣ע ֠
 קַהְו  ֙םיִּזִע־ריִעְׂש ּו֤חְק רֹ֑מאֵל רֵּ֣בַדְּת לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥נְּב־לֶאְו :הָֹֽוהְי יֵ֥נְפִל בֵ֖רְ
 ַ֙חֹּ֨בְזִל םיִ֗מָלְׁשִל לִיַ֜אָו רֹוׁ֨שְו :הָֽלֹעְל םִ֖מיִמְּת הָ֛נָׁש־יֵֽנְּב ׂשֶבֶ֧כָו לֶגֵ֨עְו תאָּ֔טַחְל
 תֵ֚א ּו֗חְקִּיַו :םֶֽכיֵלֲא הָ֥אְרִנ הָֹ֖והְי םֹוּ֔יַה יִּ֣כ ןֶמָּׁ֑שַב הָ֣לּולְּב הָ֖חְנִמּו הָ֔וֹהְי יֵ֣נְפִל
 :הָֹֽוהְי יֵ֥נְפִל ּו֖דְמַעַּֽיַו הָ֔דֵעָ֣ה־לָּכ ּ֙ובְרְקִּי ַֽו דֵ֑עֹומ לֶהֹ֣א יֵ֖נְּפ־לֶא הֶׁ֔שֹמ הָּ֣וִצ רֶׁ֣שֲא
ֹּיַו  :הָֹֽוהְי דֹו֥בְּכ םֶ֖כיֵלֲא אָ֥רֵיְו ּוׂ֑שֲעַּֽת הָֹ֖והְי הָּ֥וִצ־רֶׁשֲא רָ֛בָּדַה הֶ֧ז הֶׁ֔שֹמ רֶמא֣
ֹּיַו  ק ןֹ֗רֲהַֽא־לֶֽא הֶׁ֜שֹמ רֶמא֨  ךָךֶ֔תָלֹ֣ע־תֶאְו ֙ךָךְתאָּֽטַח־תֶא הֵׂ֞שֲעַֽו ַ֙חֵּ֨בְזִּמַה־לֶא בַ֤רְ
 הָּ֥וִצ רֶׁ֖שֲאַּֽכ םָ֔דֲעַּֽב רֵּ֣פַכְו ֙םָעָה ןַּ֤בְרָק־תֶא הֵׂ֞שֲעַֽו םָ֑עָה דַ֣עְבּו ֖ךָךְדַעַּֽב רֵּ֥פַכְו



 קִּיַו :הָֹֽוהְי  :ֹוֽל־רֶׁשֲא תאָּ֖טַחַֽה לֶגֵ֥ע־תֶא טַ֛חְׁשִּיַו ַחֵּ֑בְזִּמַה־לֶא ןֹ֖רֲהַֽא בַ֥רְ
 תֹו֣נְרַק־לַע ןֵּ֖תִּיַו םָּ֔דַּב ֹ֙ועָּבְצֶא לֹּ֤בְטִּיַו ֒ויָלֵא ֘םָּדַה־תֶא ןֹ֣רֲהַֽא יֵ֨נְּב ּובpִרְקַּיַ֠ו
־תֶאְו תֹ֜י ָלְּכַה־תֶאְו בֶלֵ֨חַה־תֶאְו :ַחֵּֽבְזִּמַה דֹו֖סְי־לֶא קַ֔צָי םָּ֣דַה־תֶאְו ַחֵּ֑בְזִּמַה
־תֶא הָֹ֖והְי הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ הָחֵּ֑בְזִּמַה ריִ֖טְקִה תאָּ֔טַחַ֣ה־ןִמ ֙דֵבָּכַה־ןִמ תֶרֶ֤תֹּיַה
־תֶא טַ֖חְׁשִּיַו :הֶֽנֲחַּֽמַֽל ץּו֖חִמ ׁשֵ֔אָּב ףַ֣רָׂש רֹו֑עָה־תֶאְו רָׂ֖שָּבַה־תֶאְו :הֶֽׁשֹמ
־תֶאְו :ביִֽבָס ַחֵּ֖בְזִּמַה־לַע ּוהֵ֥קְרְזִּיַו םָּ֔דַה־תֶא ֙ויָלֵא ןֹ֤רֲהַֽא יֵ֨נְּב ּואpִצְמַּיַ֠ו הָ֑לֹעָֽה
ֹרָה־תֶאְו ָהיֶ֖חָתְנִל ויָ֛לֵא ּואיִ֧צְמִה הָ֗לֹעָֽה  ץַ֥חְרִּיַו :ַחֵּֽבְזִּמַה־לַע רֵ֖טְקַּיַו ׁשא֑
 ןַּ֣בְרָק תֵ֖א בֵ֕רְקַּיַו :הָחֵּֽבְזִּמַה הָ֖לֹעָֽה־לַע רֵ֥טְקַּיַו םִיָ֑עָרְּכַה־תֶאְו בֶרֶּ֖קַה־תֶא
 :ןֹוֽׁשאִרָּֽכ ּוהֵ֖אְּטַחְי ַֽו ּוהֵ֥טָחְׁשִּיַו םָ֔עָל רֶׁ֣שֲא ֙תאָּטַחַֽה ריִ֤עְׂש־תֶא חַּ֞קִּיַו םָ֑עָה
 קַּיַו  הָּנֶּ֔מִמ ֹ֙וּפַכ אֵּ֤לַמְיַו ֒הָחְנִּמַה־תֶא ֘בֵרְקַּיַו :טָּֽפְׁשִּמַּכ ָהֶׂ֖שֲעַּֽי ַֽו הָ֑לֹעָֽה־תֶא בֵ֖רְ
 חַֽבֶ֥ז לִיַ֔אָה־תֶאְו ֙רֹוּׁשַה־תֶא טַ֤חְׁשִּיַו :רֶקֹּֽבַה תַ֥לֹע דַ֖בְּלִמ ַחֵּ֑בְזִּמַה־לַע רֵ֖טְקַּיַו
־לַע ּוהֵ֥קְרְזִּיַו ויָ֔לֵא ֙םָּדַה־תֶא ןֹ֤רֲהַֽא יֵ֨נְּב ּואpִצְמַּיַ֠ו םָ֑עָל רֶׁ֣שֲא םיִ֖מָלְּׁשַה
 ֙הֶּסַכְמַֽהְו הָ֤יְלַאָֽה לִיַ֔אָה־ןִ֨מּו רֹוּׁ֑שַה־ןִמ םיִ֖בָלֲחַֽה־תֶאְו :ביִֽבָס ַחֵּ֖בְזִּמַה
 םיִ֖בָלֲחַֽה רֵ֥טְקַּיַו תֹו֑זָחֶֽה־לַע םיִ֖בָלֲחַֽה־תֶא ּומיִׂ֥שָּיַו :דֵֽבָּכַה תֶרֶ֖תֹיְו תֹ֔י ָלְּכַהְו
 ֑הָֹוהְי יֵ֣נְפִל הָ֖פּונְּת ןֹ֛רֲהַֽא ףיִ֧נֵה ןיִ֔מָּיַה קֹוׁ֣ש ֙תֵאְו תֹו֗זָחֶֽה תֵ֣אְו :הָחֵּֽבְזִּמַה
 דֶרֵּ֗יַו םֵ֑כֲרָֽבְי ַֽו םָ֖עָה־לֶא ]ויָ֛דָי[ וָ֛דָי־תֶא ןֹ֧רֲהַֽא אָּׂ֨שִּיַו :הֶֽׁשֹמ הָּ֥וִצ רֶׁ֖שֲאַּֽכ
ֹבָּיַו :םיִֽמָלְּׁשַהְו הָ֖לֹעָֽהְו תאָּ֛טַחַֽה תׂ֧שֲעֵֽמ  דֵ֔עֹומ לֶהֹ֣א־לֶא ֙ןֹרֲהַֽאְו הֶׁ֤שֹמ א֨
 יֵ֣נְפִּלִמ ׁ֙שֵא אֵצֵּ֤תַו :םָֽעָה־לָּכ־לֶא הָֹ֖והְי־דֹובְכ אָ֥רֵּיַו םָ֑עָה־תֶא ּו֖כֲרָֽבְי ַֽו ּו֔אְצֵּ֣יַו
ֹּתַו הָ֔וֹהְי  ּוּנֹ֔רָּיַו ֙םָעָה־לָּכ אְר ַּ֤יַו םיִ֑בָלֲחַֽה־תֶאְו הָ֖לֹעָֽה־תֶא ַחֵּ֔בְזִּמַה־לַע֙ לַכא֨
 ֙ןֵהָב ּו֤נְּתִּיַו ֹו֗תָּתְחַמ ׁשיִ֣א אּו֜היִבֲאַֽו בָ֨דָנ ןpֹרֲהַֽ֠א־יֵֽנְב ּו֣חְקִּיַו :םֶֽהיֵנְּפ־לַע ּו֖לְּפִּי ַֽו
ֹל רֶׁ֧שֲא הָ֔רָז ׁשֵ֣א ֙הָֹוהְי יֵ֤נְפִל ּוביִ֜רְקַּיַו תֶרֹ֑טְק ָהיֶ֖לָע ּומיִׂ֥שָּיַו ׁשֵ֔א  :םָֽתֹא הָּ֖וִצ א֦
ֹּתַו הָֹ֖והְי יֵ֥נְפִּלִמ ׁשֵ֛א אֵצֵּ֥תַו ֹּיַו :הָֹֽוהְי יֵ֥נְפִל ּותֻ֖מָּיַו םָ֑תֹוא לַכא֣  הֶׁ֜שֹמ רֶמא֨
 םָ֖עָה־לָכ יֵ֥נְּפ־לַעְו ׁשֵ֔דָּקֶא יַ֣בֹרְקִּב ֙רֹמאֵל ׀ ֤הָֹוהְי רֶּ֨בִּד־רֶׁשֲא ֩אּוה ןֹ֗רֲהַֽא־לֶֽא
 קִּיַו :ןֹֽרֲהַֽא םֹּ֖דִּיַו דֵ֑בָּכֶא  דֹּ֣ד לֵ֖איִּזֻע יֵ֥נְּב ןָ֔פָצְלֶא לֶ֣אְו֙ לֵאָׁשיִֽמ־לֶא הֶׁ֗שֹמ אָ֣רְ
ֹּיַו ןֹ֑רֲהַֽא  ץּו֖חִמ־לֶא ׁשֶדֹּ֔קַה־יֵֽנְּפ תֵ֣אֵמ ֙םֶכיֵחֲא־תֶא ּו֤אְׂש ּו֞בְרִ֠ק םֶ֗הֵלֲא רֶמא֣
 :הֶֽׁשֹמ רֶּ֥בִּד רֶׁ֖שֲאַּֽכ הֶ֑נֲחַּֽמַֽל ץּו֖חִמ־לֶא םָ֔תֹנֳּתֻכְּב ֙םֻאָּׂשִּיַו ּו֗בְרְקִּי ַֽו :הֶֽנֲחַּֽמַֽל



ֹּיַו  ׀ ּועָ֣רְפִּת־לַא םֶ֥כיֵׁשאָֽר ויָ֜נָּב ׀ רָ֨מָתיִֽאְלּו ֩רָזָעְלֶאְלּו ןֹ֡רֲהַֽא־לֶֽא הֶׁ֣שֹמ רֶמא֣
ֹל םֶ֤כיֵדְגִבּו ֹלְו ּ֙ומֹ֨רְפִת־אֽ  תיֵּ֣ב־לָּכ ֙םֶכיֵחֲאַֽו ףֹ֑צְקִי הָ֖דֵעָֽה־לָּכ לַ֥עְו ּותֻ֔מָת א֣
ֹל דֵ֜עֹומ לֶהֹ֨א ֩חַתrֶּפִמּו :הָֹֽוהְי ףַ֖רָׂש רֶׁ֥שֲא הָ֔פֵרְּׂשַה־תֶא ּ֙וּכְבִי לֵ֔אָרְׂשִי  ּ֙ואְצֵֽת א֤
 הָ֔וֹהְי רֵּ֣בַדְיַו :הֶֽׁשֹמ רַ֥בְדִּכ ּוׂ֖שֲעַּֽי ַֽו םֶ֑כיֵלֲע הָֹ֖והְי תַ֥חְׁשִמ ןֶמֶׁ֛ש־יִּכ ּותֻ֔מָּת־ןֶּפ
־לֶא םֶ֛כֲאֹֽבְּב ךְךָּ֗תִא ךָךיֶ֣נָבּו ׀ הָּ֣תַא ׀ ְּתְׁשֵּ֣ת־לַא רָ֞כֵׁשְו ןִי ַ֣י :רֹֽמאֵל֖ ןֹרֲהַֽא־לֶֽא
ֹלְו דֵ֖עֹומ לֶהֹ֥א  ןיֵ֣בּו ׁשֶדֹּ֖קַה ןיֵּ֥ב ליִּ֔דְבַהְלּֽו :םֶֽכיֵתֹֽרֹדְל םָ֖לֹוע תַּ֥קֻח ּותֻ֑מָת א֣
 םיִּ֔קֻחַ֣ה־לָּכ תֵ֚א לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב־תֶא תֹ֖רֹוהְלּו :רֹוֽהָּטַה ןיֵ֥בּו אֵ֖מָּטַה ןיֵ֥בּו לֹ֑חַה
 רpָזָעְלֶ֠א לֶ֣אְו ןֹ֗רֲהַֽא־לֶֽא הֶׁ֜שֹמ רֵּ֨בַדְיַו :הֶֽׁשֹמ־דַיְּב םֶ֖היֵלֲא ֛הָֹוהְי רֶּ֧בִּד רֶׁ֨שֲא
 הָ֔וֹהְי יֵּׁ֣שִאֵֽמ ֙תֶרֶ֨תֹוּנַה הָ֗חְנִּמַה־תֶא ּו֣חְק ֒םיִרָתֹוּֽנַה ֘ויָנָּב ׀ רָ֥מָתיִ֨א־לֶאְו
 םֹו֣קָמְּב ּ֙הָתֹא םֶּ֤תְלַכֲאַֽו :אוִֽה םיִׁ֖שָדָֽק ׁשֶדֹ֥ק יִּ֛כ ַחֵּ֑בְזִּמַה לֶצֵ֣א תֹוּ֖צַמ ָהּו֥לְכִאְו
 הֵ֨זֲח ֩תֵאְו :יִתיֵּֽוֻצ ןֵ֖כ־יִּכ ֑הָֹוהְי יֵּׁ֖שִאֵֽמ אוִ֔ה ֙ךָךיֶ֨נָּב־קָחְו ֤ךָךְקָח יִּ֣כ ׁשֹו֔דָק
ֹּת הָ֗מּורְּתַה קֹוׁ֣ש ׀ תֵ֣אְו הָ֜פּונְּתַה  ךָךיֶ֖תֹנְבּו ךָךיֶ֥נָבּו הָּ֕תַא רֹו֔הָט םֹו֣קָמְּב ּ֙ולְכאֽ
 הָ֞מּורְּתַה קֹוׁ֣ש :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב יֵ֖מְלַׁש יֵ֥חְבִּזִמ ּו֔נְּתִנ ֙ךָךיֶ֨נָּב־קָחְו ֤ךָךְקָח־יִּֽכ ךְךָּ֑תִא
 הָ֨יָהְו ֑הָֹוהְי יֵ֣נְפִל הָ֖פּונְּת ףיִ֥נָהְל ּואיִ֔בָי ֙םיִבָלֲחַֽה יֵּׁ֤שִא לַ֣ע הָ֗פּונְּתַה הֵ֣זֲחַֽו
 ׁש֥רָּד תאָּ֗טַחַֽה ריִ֣עְׂש ׀ תֵ֣אְו :הָֹֽוהְי הָּ֥וִצ רֶׁ֖שֲאַּֽכ םָ֔לֹוע־קָחְל ֙ךָךְּתִא ךָךיֶ֤נָבְלּו ֜ךָךְל
 ףָ֑רׂש הֵּ֣נִהְו הֶׁ֖שֹמ ׁשַ֛רָּד ]ןאכמ שרדו ןאכמ שרד תוביתב הרותה יצח[
ֹל ַעּוּ֗דַמ :רֹ֑מאֵל םִ֖רָתֹוּֽנַה ןֹ֔רֲהַֽא יֵ֣נְּב ֙רָמָתיִֽא־לַעְו ר ָ֤זָעְלֶא־לַע ףpֹצְקִּיַ֠ו ־אֽ
 ןַ֣תָנ ׀ ּהָ֣תֹאְו אוִ֑ה םיִׁ֖שָדָֽק ׁשֶדֹ֥ק יִּ֛כ ׁשֶדֹּ֔קַה םֹו֣קְמִּב ֙תאָּטַחַֽה־תֶא םֶּ֤תְלַכֲא
ֹל ןֵ֚ה :הָֹֽוהְי יֵ֥נְפִל םֶ֖היֵלֲע רֵּ֥פַכְל הָ֔דֵעָֽה ןֹ֣וֲע־תֶא ֙תאֵׂשָל םֶ֗כָל ־תֶא אָ֣בּוה־אֽ
ֹּת לֹו֨כָא הָמיִ֑נְּפ ׁשֶדֹּ֖קַה־לֶא ּהָ֔מָּד  רֵּ֨בַדְיַו :יִתיֵּֽוִצ רֶׁ֥שֲאַּֽכ ׁשֶדֹּ֖קַּב ּהָ֛תֹא ּו֥לְכאֽ
 הָ֔וֹהְי יֵ֣נְפִל ֙םָתָלֹֽע־תֶאְו םָ֤תאָּטַח־תֶא ּוביִ֨רְקִה םֹוpּיַ֠ה ןֵ֣ה הֶׁ֗שֹמ־לֶא ןֹ֜רֲהַֽא
 קִּתַו  עַ֣מְׁשִּיַו :הָֹֽוהְי יֵ֥ניֵעְּב בַ֖טיִּיַה םֹוּ֔יַה ֙תאָּטַח יִּתְלַ֤כָאְו הֶּלֵ֑אָּכ יִ֖תֹא הָנאֶ֥רְ
 :םֶֽהֵלֲא רֹ֥מאֵל ןֹ֖רֲהַֽא־לֶֽאְו הֶׁ֥שֹמ־לֶא ֛הָֹוהְי רֵּ֧בַדְיַו :ויָֽניֵעְּב בַ֖טיִּיַו הֶׁ֔שֹמ
ֹז רֹ֑מאֵל לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥נְּב־לֶא ּו֛רְּבַּד ֹּת רֶׁ֣שֲא ֙הָּיַחַֽה תא֤  רֶׁ֥שֲא הָ֖מֵהְּבַה־לָּכִמ ּו֔לְכאֽ
 הָ֑מֵהְּבַּב הָ֖רֵּג תַ֥לֲעַֽמ תֹ֔סָרְּפ ֙עַסֶׁ֨ש תַעַ֤סֹׁשְו הָ֗סְרַּפ תֶסֶ֣רְפַמ ׀ לֹּ֣כ :ץֶרָֽאָה־לַע
ֹל ֙הֶז־תֶא ךְךַ֤א :ּולֵֽכֹאּת ּהָ֖תֹא ֹת א֣  הָ֑סְרַּפַה יֵ֖סִרְפַּמִמּו הָ֔רֵּגַה ֙יֵלֲעַּֽמִֽמ ּו֔לְכאֽ



 :םֶֽכָל אּו֖ה אֵ֥מָט סיִ֔רְפַמ ּוּנֶ֣ניֵא ֙הָסְרַפּו אּו֗ה הָ֜רֵג הֵ֨לֲעַֽמ־יִּכ לpָמָּגַ֠ה־תֶא
ֹל הָ֖סְרַפּו אּו֔ה ֙הָרֵג הֵ֤לֲעַֽמ־יִּכ ןָ֗פָּׁשַה־תֶאְו ־תֶאְו :םֶֽכָל אּו֖ה אֵ֥מָט סיִ֑רְפַי א֣
ֹל הָ֖סְרַפּו אוִ֔ה ֙הָרֵּג תַ֤לֲעַֽמ־יִּכ תֶבֶ֗נְרַאָֽה ־תֶֽאְו :םֶֽכָל אוִ֖ה הָ֥אֵמְט הָסיִ֑רְפִה א֣
ֹל הָ֣רֵּג אּו֖הְו הָ֔סְרַּפ ֙עַסֶׁ֨ש עַ֥סֹׁשְו אּו֗ה הָ֜סְרַּפ סיִ֨רְפַמ־יִּֽכ ריpִזֲחַֽ֠ה  אֵ֥מָט ר ָּ֑גִי־אֽ
ֹל ֙םָרָׂשְּבִמ :םֶֽכָל אּו֖ה ֹל םָ֖תָלְבִנְבּו ּולֵ֔כֹאת א֣ ־תֶא :םֶֽכָל םֵ֖ה םיִ֥אֵמְט ּועָּ֑גִת א֣
ֹּת ֙הֶז  םיִּ֛מַּיַּב םִיַּ֗מַּב תֶׂשֶ֜קְׂשַקְו ריִּ֨פַנְס ֹ֩ול־רֶׁשֲא לֹּ֣כ םִיָּ֑מַּב רֶׁ֣שֲא לֹּ֖כִמ ּו֔לְכאֽ
 ֙םיִּמַּיַּב תֶׂשֶ֗קְׂשַקְו ריִּ֣פַנְס ֹו֜ל־ןיֵא רֶׁ֨שֲא֩ לֹכְו :ּולֵֽכֹאּת םָ֥תֹא םיִ֖לָחְּנַבּו
 :םֶֽכָל םֵ֖ה ץֶקֶׁ֥ש םִיָּ֑מַּב רֶׁ֣שֲא הָּ֖יַחַֽה ׁשֶפֶ֥נ לֹּ֛כִמּו םִיַּ֔מַה ץֶרֶׁ֣ש֙ לֹּכִמ םיִ֔לָחְּנַבּו
ֹל ֙םָרָׂשְּבִמ םֶ֑כָל ּו֣יְהִי ץֶקֶׁ֖שְו ־ןיֵא רֶׁ֥שֲא לֹּ֣כ :ּוצֵּֽקַׁשְּת םָ֖תָלְבִנ־תֶאְו ּולֵ֔כֹאת א֣
 ףֹו֔עָה־ןִמ ּו֣צְּקַׁשְּת ֙הֶּלֵ֨א־תֶאְו :םֶֽכָל אּו֖ה ץֶקֶׁ֥ש םִיָּ֑מַּב תֶׂשֶ֖קְׂשַקְו ריִּ֥פַנְס ֹו֛ל
ֹל  הָ֔אָּדַה־תֶ֨אְו :הָּֽיִנְזָעָֽה תֵ֖אְו סֶרֶּ֔פַה־תֶאְו ֙רֶׁשֶּ֨נַה־תֶא םֵ֑ה ץֶקֶׁ֣ש ּו֖לְכָֽאֵי א֥
 סָ֖מְחַּתַה־תֶאְו הָ֔נֲעַּֽיַֽה תַּ֣ב ֙תֵאְו :ֹוֽניִמְל בֵ֖רֹע־לָּכ תֵ֥א :ּהָֽניִמְל הָּ֖יַאָֽה־תֶאְו
 :ףּוֽׁשְנַּיַה־תֶאְו ךְךָ֖לָּׁשַה־תֶאְו סֹוּ֥כַה־תֶאְו :ּוהֵֽניִמְל ץֵּ֖נַה־תֶאְו ףַחָּׁ֑שַה־תֶאְו
 ּהָ֑ניִמְל הָ֖פָנֲאָֽה הָ֔דיִסֲחַֽה ֙תֵאְו :םָֽחָרָֽה־תֶאְו תָ֖אָּקַה־תֶאְו תֶמֶׁ֥שְנִּתַה־תֶאְו
 אּו֖ה ץֶקֶׁ֥ש עַּ֑בְרַא־לַע ךְךֵ֖לֹהַֽה ףֹו֔עָה ץֶרֶׁ֣ש לֹּ֚כ :ףֵּֽלַטֲעָֽה־תֶאְו תַ֖פיִכּוּֽדַה־תֶאְו
ֹּת ֙הֶז־תֶא ךְךַ֤א :םֶֽכָל ֹל־רֶׁשֲא עַּ֑בְרַא־לַע ךְךֵ֖לֹהַֽה ףֹו֔עָה ץֶרֶׁ֣ש֙ לֹּכִמ ּו֔לְכאֽ  ]ֹו֤ל[ א֤
־תֶא ּולֵ֔כֹאּת ֙םֶהֵמ הֶּלֵ֤א־תֶא :ץֶרָֽאָה־לַע ןֵ֖הָּב רֵּ֥תַנְל ויָ֔לְגַרְל לַעַּ֣מִמ ֙םִיַ֨עָרְכ
 בָ֖גָחֶֽה־תֶאְו ּוהֵ֔ניִמְל לֹּ֣גְרַחַֽה־תֶאְו ּוהֵ֑ניִמְל םָ֖עְלָּסַה־תֶאְו ֹו֔ניִמְל הֶּ֣בְרַאָֽה
 הֶּלֵ֖אְלּו :םֶֽכָל אּו֖ה ץֶקֶׁ֥ש םִיָ֑לְגַר עַּ֣בְרַא ֹו֖ל־רֶׁשֲא ףֹו֔עָה ץֶרֶׁ֣ש֙ לֹכְו :ּוהֵֽניִמְל
 סֵּ֥בַכְי םָ֑תָלְבִּנִמ אֵׂ֖שֹּנַה־לָכְו :בֶרָֽעָה־דַע אָ֥מְטִי םָ֖תָלְבִנְּב ַעֵ֥גֹּנַה־לָּכ ּואָּ֑מַּטִּת
 ׀ עַסֶׁ֣שְו הָ֜סְרַּפ תֶסֶ֨רְפַמ ֩אוִה רֶׁ֣שֲא הָ֡מֵהְּבַה־לָכְֽל :בֶרָֽעָה־דַע אֵ֥מָטְו ויָ֖דָגְּב
 :אָֽמְטִי םֶ֖הָּב ַעֵ֥גֹּנַה־לָּכ םֶ֑כָל םֵ֖ה םיִ֥אֵמְט הָ֔לֲעַּֽמ הָּנֶ֣ניֵא ֙הָרֵגְו תַעַ֗סֹׁש הָּנֶ֣ניֵא
־לָּכ םֶ֑כָל םֵ֖ה םיִ֥אֵמְט עַּ֔בְרַא־לַע תֶכֶ֣לֹהַה ֙הָּיַחַֽה־לָכְּב ויָּ֗פַּכ־לַע ךְךֵ֣לֹוה ׀ לֹ֣כְו
 אֵ֣מָטְו ויָ֖דָגְּב סֵּ֥בַכְי םָ֔תָלְבִנ־תֶא ֙אֵׂשֹּנַהְו :בֶרָֽעָה־דַע אָ֥מְטִי םָ֖תָלְבִנְּב ַעֵ֥גֹּנַה
 ץֶרָ֑אָה־לַע ץֵ֣רֹּׁשַה ץֶרֶּׁ֖שַּב אֵ֔מָּטַה ֙םֶכָל הֶ֤זְו :םֶֽכָל הָּמֵ֖ה םיִ֥אֵמְט בֶרָ֑עָה־דַע
 טֶמֹ֖חַהְו הָ֑אָטְּלַהְו ַחֹּ֖כַהְו הָ֥קָנֲאָֽהְו :ּוהֵֽניִמְל בָּ֥צַהְו רָּ֖בְכַעָֽהְו דֶלֹ֥חַה



 אָ֥מְטִי םָ֖תֹמְּב םֶ֛הָּב ַעֵ֧גֹּנַה־לָּכ ץֶרָּׁ֑שַה־לָכְּב םֶ֖כָל םיִ֥אֵמְּטַה הֶּלֵ֛א :תֶמָֽׁשְנִּתַהְו
 ֹו֣א ֙ץֵע־יִלְּכ־לָּכִמ אָ֗מְטִי םָ֜תֹמְּב ׀ םֶ֨הֵמ ֩ויָלָע־לֹּ֣פִי־רֶׁשֲא לֹ֣כְו :בֶרָֽעָה־דַע
 אֵ֥מָטְו אָ֛בּוי םִיַּ֧מַּב םֶ֑הָּב הָ֖כאָלְמ הֶׂ֥שָעֵֽי־רֶׁשֲא יִ֕לְּכ־לָּכ קָׂ֔ש ֹו֣א ֙רֹוע־ֹוא דֶגֶ֤ב
 רֶׁ֧שֲא לֹּ֣כ ֹו֑כֹוּת־לֶא םֶ֖הֵמ לֹּ֥פִי־רֶׁשֲא ׂשֶרֶ֔ח־יִלְּכ־לָ֨כְו :רֵֽהָטְו בֶרֶ֖עָה־דַע
 םִיַ֖מ ויָ֛לָע אֹו֥בָי רֶׁ֨שֲא לֵ֗כָאֵֽי רֶׁ֣שֲא לֶכֹ֜אָה־לָּכִֽמ :ּורֹּֽבְׁשִת ֹו֥תֹאְו אָ֖מְטִי ֹו֛כֹותְּב
 םָ֥תָלְבִּנִמ לֹּ֨פִי־רֶׁשֲא לpֹכְ֠ו :אָֽמְטִי יִ֖לְּכ־לָכְּב הֶ֔תָּׁשִי רֶׁ֣שֲא ֙הֶקְׁשַמ־לָכְו אָ֑מְטִי
 ן ָ֥יְעַמ ךְךַ֣א :םֶֽכָל ּו֥יְהִי םיִ֖אֵמְטּו םֵ֑ה םיִ֣אֵמְט ץָּ֖תֻי םִיַ֛ריִכְו רּוּ֧נַּת ֒אָמְטִי ֘ויָלָע ׀
־לַע םָ֔תָלְבִּנִמ֙ לֹּפִי יִ֤כְו :אָֽמְטִי םָ֖תָלְבִנְּב ַעֵ֥גֹנְו רֹו֑הָט הֶ֣יְהִי םִיַ֖מ־הֵוְקִמ רֹו֛בּו
 םָ֖תָלְבִּנִמ לַ֥פָנְו עַרֶ֔ז־לַע ֙םִיַ֨מ־ןַּתֻֽי יִ֤כְו :אּוֽה רֹו֖הָט ַעֵ֑רָּזִי רֶׁ֣שֲא ַעּו֖רֵז עַר ֶ֥ז־לָּכ
 ַעֵ֥גֹּנַה הָ֑לְכָאְל םֶ֖כָל איִ֥ה־רֶׁשֲא הָ֔מֵהְּבַה־ןִמ ֙תּומָי יִ֤כְו :םֶֽכָל אּו֖ה אֵ֥מָט ויָ֑לָע
 בֶרָ֑עָה־דַע אֵ֥מָטְו ויָ֖דָגְּב סֵּ֥בַכְי ּהָ֔תָלְבִּנִמ֙ לֵכֹאָֽהְו :בֶרָֽעָה־דַע אָ֥מְטִי ּהָ֖תָלְבִנְּב
 ץֵ֣רֹּׁשַה ץֶרֶּׁ֖שַה־לָכְו :בֶרָֽעָה־דַע אֵ֥מָטְו ויָ֖דָגְּב סֵּ֥בַכְי ּהָ֔תָלְבִנ־תֶא ֙אֵׂשֹּנַהְו
ֹל אּו֖ה ץֶקֶׁ֥ש ץֶרָ֑אָה־לַע  עַּ֗בְרַא־לַע ךְךֵ֣לֹוה ׀ לֹ֣כְו ןֹו֜חָּג־לַע ךְךֵ֨לֹוה֩ לֹּכ :לֵֽכָאֵֽי א֥
ֹל ץֶרָ֑אָה־לַע ץֵ֣רֹּׁשַה ץֶרֶּׁ֖שַה־לָכְל םִיַ֔לְגַר הֵּ֣בְרַמ־לָּכ דַ֚ע ֹת א֥  ץֶקֶׁ֥ש־יִּכ םּו֖לְכאֽ
ֹלְו ץֵ֑רֹּׁשַה ץֶרֶּׁ֖שַה־לָכְּב םֶ֔כיֵתֹׁ֣שְפַנ־תֶא ּ֙וצְּקַׁשְּת־לַא :םֵֽה  םֶ֔הָּב ּ֙ואְּמַּטִֽת א֤
 יִּ֥כ םיִׁ֔שֹדְק םֶ֣תיִיְהִֽו ֙םֶּתְׁשִּדַקְתִֽהְו ֒םֶכיֵהֹֽלֱא ֘הָֹוהְי יִ֣נֲא יִּ֣כ :םָּֽב םֶ֖תֵמְטִנְו
ֹלְו יִנָ֑א ׁשֹו֖דָק  יִּ֣כ :ץֶרָֽאָה־לַע ׂשֵ֥מֹרָה ץֶרֶּׁ֖שַה־לָכְּב םֶ֔כיֵתֹׁ֣שְפַנ־תֶא ּ֙ואְּמַטְת א֤
 םֶ֣תיִיְהִֽו םיִ֑הֹלאֵֽל םֶ֖כָל תֹ֥יְהִל םִיַ֔רְצִמ ץֶרֶ֣אֵמ ֙םֶכְתֶא הֶ֤לֲעַּֽמַה הָ֗וֹהְי יִ֣נֲא ׀
ֹז :יִנָֽא ׁשֹו֖דָק יִּ֥כ םיִׁ֔שֹדְק  הָּ֔יַחַֽה ׁשֶפֶ֣נ֙ לֹכְו ףֹו֔עָהְו ֙הָמֵהְּבַה תַ֤רֹוּת תא֣
 ןיֵ֣בּו אֵ֖מָּטַה ןיֵּ֥ב ליִּ֕דְבַהְל :ץֶרָֽאָה־לַע תֶצֶ֥רֹּׁשַה ׁשֶפֶ֖נ־לָכְלּו םִיָּ֑מַּב תֶׂשֶ֖מֹרָֽה
ֹל רֶׁ֖שֲא הָּ֔יַחַֽה ֙ןיֵבּו תֶלֶ֔כֱאֶּֽנַֽה ֙הָּיַחַֽה ןיֵ֤בּו רֹ֑הָּטַה ־לֶא הָֹ֖והְי רֵּ֥בַדְיַו :לֵֽכָאֵֽת א֥
 רָ֑כָז הָ֖דְלָֽיְו ַעיִ֔רְזַת יִּ֣כ ֙הָּׁשִא רֹ֔מאֵל֙ לֵאָרְׂשִי יֵ֤נְּב־לֶא רֵּ֞בַּד :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ
 רַׂ֥שְּב לֹוּ֖מִי יִ֑ניִמְּׁשַה םֹוּ֖יַבּו :אָֽמְטִּת ּהָ֖תֹוְּד תַּ֥דִנ יֵ֛מיִּכ םיִ֔מָי תַ֣עְבִׁש ֙הָאְמָֽטְו
ֹל ׁשֶדֹ֣ק־לָכְּב הָ֑רֳהָֽט יֵ֣מְדִּב בֵׁ֖שֵּת םיִ֔מָי תֶׁשֹ֣לְׁשּו ֙םֹוי םיִׁ֥שֹלְׁשּו :ֹוֽתָלְרָע ־אֽ
ֹל ׁ֙שָּדְקִּמַה־לֶאְו עָּ֗גִת ֹבָת א֣ ֹלְמ־דַע א֔  דֵ֔לֵת הָ֣בֵקְנ־םִאְו :ּהָֽרֳהָֽט יֵ֥מְי תא֖
 :הָֽרֳהָֽט יֵ֥מְּד־לַע בֵׁ֖שֵּת םיִ֔מָי תֶׁשֵׁ֣שְו ֙םֹוי םיִּׁ֥שִׁשְו ּהָ֑תָּדִנְּכ םִיַ֖עֻבְׁש הָ֥אְמָֽטְו



ֹלְמִבּו  הָ֥נֹוי־ןֶבּו הָ֔לֹעְל ֹ֙ותָנְׁש־ןֶּב ׂשֶבֶּ֤כ איִ֞בָּת ֒תַבְל ֹו֣א ֘ןֵבְל ּהָ֗רֳהָֽט יֵ֣מְי ׀ תא֣
 ֙הָֹוהְי יֵ֤נְפִל ֹו֞ביִרְקִהְו :ןֵֽהֹּכַה־לֶא דֵ֖עֹומ־לֶהֹֽא חַתֶּ֥פ־לֶא תאָּ֑טַחְל רֹ֖ת־ֹוא
ֹז ָהיֶ֑מָּד רֹ֣קְּמִמ הָ֖רֲהָֽטְו ָהיֶ֔לָע רֶּ֣פִכְו  :הָֽבֵקְּנַל ֹו֥א רָ֖כָּזַל תֶדֶ֔לֹּיַה ֙תַרֹוּת תא֤
ֹל־םִאְו  דָ֥חֶא הָ֔נֹוי יֵ֣נְּב ֙יֵנְׁש ֹו֤א םיִ֗רֹת־יֵּֽתְׁש הָ֣חְקָֽלְו ֒הֶׂש יֵּ֣ד ּ֘הָדָי אָ֣צְמִת א֨
 הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָ֔וֹהְי רֵּ֣בַדְיַו :הָרֵֽהָטְו ןֵ֖הֹּכַה ָהיֶ֛לָע רֶּ֥פִכְו תאָּ֑טַחְל דָ֣חֶאְו הָ֖לֹעְל
 תֶרֶ֔הַב ֹו֣א ֙תַחַּ֨פַס־ֹוֽא תֵ֤אְׂש ֹ֙ורָׂשְּב־רֹועְב הֶ֤יְהִֽי־יִּכ םָ֗דָא :רֹֽמאֵל ןֹ֖רֲהַֽא־לֶֽאְו
 ויָ֖נָּבִמ דַ֥חַא־לֶא ֹו֛א ןֵ֔הֹּכַה ןֹ֣רֲהַֽא־לֶא ֙אָבּוהְו תַעָ֑רָצ עַג ֶ֣נְל ֹו֖רָׂשְּב־רֹועְב הָ֥יָהְו
 ןָ֗בָל ׀ ךְךַ֣פָה עַגֶּ֜נַּב רָ֨עֵׂשְו רpָׂשָּבַ֠ה־רֹועְּב עַג ֶּ֣נַה־תֶא ןֵ֣הֹּכַה הָ֣אָרְו :םיִֽנֲהֹּֽכַה
 :ֹוֽתֹא אֵּ֥מִטְו ןֵ֖הֹּכַה ּוהָ֥אָרְו אּו֑ה תַעַ֖רָצ עַג ֶ֥נ ֹו֔רָׂשְּב רֹו֣עֵמ ֙קֹמָע ֙עַגֶּ֨נַה הֵ֤אְרַמּו
 הָ֖רָעְׂשּו רֹו֔עָה־ןִמ ָהֶ֣אְרַמ־ןיֵא ֙קֹמָעְו ֹו֗רָׂשְּב רֹו֣עְּב אוִ֜ה הָ֨נָבְל ֩תֶרrֶהַּב־םִאְו
ֹל  םֹוּ֣יַּב ֘ןֵהֹּכַה ּוהָ֣אָרְו :םיִֽמָי תַ֥עְבִׁש עַג ֶּ֖נַה־תֶא ןֵ֛הֹּכַה ריִּ֧גְסִהְו ןָ֑בָל ךְךַ֣פָה־אֽ
ֹל ויָ֔ניֵעְּב דַ֣מָע ֙עַגֶּ֨נַה הֵּ֤נִהְו ֒יִעיִבְּׁשַה  ןֵ֛הֹּכַה ֹו֧ריִּגְסִהְו רֹו֑עָּב עַג ֶּ֖נַה הָׂ֥שָפ־אֽ
 הָ֣הֵּכ ֙הֵּנִהְו ֒תיִנֵׁש ֘יִעיִבְּׁשַה םֹוּ֣יַּב ֹו֜תֹא ןֵ֨הֹּכַה ֩הָאָרְו :תיִֽנֵׁש םיִ֖מָי תַ֥עְבִׁש
 :רֵֽהָטְו ויָ֖דָגְּב סֶּ֥בִכְו אוִ֔ה תַחַּ֣פְסִמ ֙ןֵהֹּכַה ֹו֤רֲהִֽטְו רֹו֑עָּב עַג ֶּ֖נַה הָׂ֥שָפ־ֹאלְו עַגֶּ֔נַה
 ֹו֑תָרֳהָֽטְל ןֵ֖הֹּכַה־לֶא ֹו֛תֹאָֽרֵה יֵ֧רֲחַֽא רֹו֔עָּב ֙תַחַּ֨פְסִּמַה הֶׂ֤שְפִת הׂ֨שָּפ־םִאְו
 ֹו֥אְּמִטְו רֹו֑עָּב תַחַּ֖פְסִּמַה הָ֥תְׂשָּֽפ הֵּ֛נִהְו ןֵ֔הֹּכַה ֙הָאָרְו :ןֵֽהֹּכַה־לֶא תיִ֖נֵׁש הָ֥אְרִנְו
 הָ֣אָרְו :ןֵֽהֹּכַה־לֶא אָ֖בּוהְו םָ֑דָאְּב הֶ֖יְהִֽת יִּ֥כ תַעַ֔רָצ עַג ֶ֣נ :אוִֽה תַעַ֥רָצ ןֵ֖הֹּכַה
 יַ֖ח רָׂ֥שָּב תַ֛יְחִֽמּו ןָ֑בָל רָ֣עֵׂש הָ֖כְפָֽה איִ֕הְו רֹו֔עָּב ֙הָנָבְל־תֵאְׂש הֵּ֤נִהְו ןֵ֗הֹּכַה
ֹל ןֵ֑הֹּכַה ֹו֖אְּמִטְו ֹו֔רָׂשְּב רֹו֣עְּב ֙אוִה תֶנֶׁ֤שֹונ תַעַ֨רָצ :תֵֽאְׂשַּב  אֵ֖מָט יִּ֥כ ּוּנֶ֔רִּגְסַי א֣
 עַגֶּ֔נַה רֹו֣ע־לָּכ תֵ֚א תַעַ֗רָּצַה הָ֣תְּסִכְו רֹו֔עָּב ֙תַעַ֨רָּצַה חַ֤רְפִּת ַחֹו֨רָּפ־םִאְו :אּוֽה
 הָ֤תְּסִכ הֵּ֨נִהְו ןֵ֗הֹּכַה הָ֣אָרְו :ןֵֽהֹּכַה יֵ֥ניֵע הֵ֖אְרַמ־לָכְל ויָ֑לְגַר־דַעְו ֹוׁ֖שֹארֵֽמ
 םֹו֨יְבּו :אּוֽה רֹו֥הָט ןָ֖בָל ךְךַ֥פָה ֹוּ֛לֻּכ עַג ָּ֑נַה־תֶא רַ֖הִטְו ֹו֔רָׂשְּב־לָּכ־תֶא ֙תַעַ֨רָּצַה
 רָׂ֥שָּבַה ֹו֑אְּמִטְו יַ֖חַה רָׂ֥שָּבַה־תֶא ןֵ֛הֹּכַה הָ֧אָרְו :אָֽמְטִי יַ֖ח רָׂ֥שָּב ֹוּ֛ב תֹו֥אָרֵֽה
 אָ֖בּו ןָ֑בָלְל ךְךַּ֣פְהֶנְו יַ֖חַה רָׂ֥שָּבַה בּוׁ֛שָי יִ֥כ ֹו֣א :אּוֽה תַעַ֥רָצ אּו֖ה אֵ֥מָט יַ֛חַה
 עַג ֶּ֖נַה־תֶא ןֵ֛הֹּכַה רַ֧הִטְו ןָ֑בָלְל עַג ֶּ֖נַה ךְךַּ֥פְהֶנ הֵּ֛נִהְו ןֵ֔הֹּכַה ּ֙והָ֨אָרְו :ןֵֽהֹּכַה־לֶא
 ֙ןיִחְּׁשַה םֹו֤קְמִּב הָ֞יָהְו :אָּֽפְרִנְו ןיִ֑חְׁש ֹו֖רֹעְב־ֹוֽב הֶ֥יְהִֽי־יִּכ רָׂ֕שָבּו :אּוֽה רֹו֥הָט



 ןֵ֗הֹּכַה הָ֣אָרְו :ןֵֽהֹּכַה־לֶא הָ֖אְרִנְו תֶמָּ֑דְמַדֲא הָ֣נָבְל תֶרֶ֖הַב ֹו֥א הָ֔נָבְל תֵ֣אְׂש
 תַעַ֥רָצ־עַג ֶֽנ ןֵ֛הֹּכַה ֹו֧אְּמִטְו ןָ֑בָל ךְךַ֣פָה ּהָ֖רָעְׂשּו רֹו֔עָה־ןִמ לָ֣פָׁש ָ֙הֶ֨אְרַמ הֵּ֤נִהְו
 הָ֥לָפְׁשּו ןָ֔בָל רָ֣עֵׂש ּ֙הָּב־ןיֵא הֵּ֤נִהְו ןֵ֗הֹּכַה הָּנֶ֣אְרִי ׀ םִ֣אְו :הָחָֽרָּפ ןיִ֥חְּׁשַּב אוִ֖ה
 הׂ֥שָּפ־םִאְו :םיִֽמָי תַ֥עְבִׁש ןֵ֖הֹּכַה ֹו֥ריִּגְסִהְו הָ֑הֵכ איִ֣הְו רֹו֖עָה־ןִמ הָּנֶ֛ניֵא
 ֙תֶרֶ֨הַּבַה דֹ֤מֲעַּֽת ָהיֶּ֜תְחַּת־םִאְו :אוִֽה עַג ֶ֥נ ֹו֖תֹא ןֵ֛הֹּכַה אֵּ֧מִטְו רֹו֑עָּב הֶׂ֖שְפִת
ֹל  ֹו֣א ]ןירבוחמ ןהשכ ינש[ :ןֵֽהֹּכַה ֹו֖רֲהִֽטְו אוִ֑ה ןיִ֖חְּׁשַה תֶבֶ֥רָצ הָתָׂ֔שָפ א֣
 הָ֥נָבְל תֶרֶ֛הַּב הָ֗וְכִּמַה תַ֣יְחִמ הָ֞תְיָֽהְֽו ׁשֵ֑א־תַוְכִמ ֹו֖רֹעְב הֶ֥יְהִֽי־יִּכ רָׂ֔שָב
 תֶרֶ֗הַּבַּב ןָ֜בָל רָ֨עֵׂש ֩ךְךַּפְהֶנ הֵּ֣נִהְו ןֵ֡הֹּכַה ּהָ֣תֹא הָ֣אָרְו :הָֽנָבְל ֹו֥א תֶמֶּ֖דְמַדֲא
 עַג ֶ֥נ ןֵ֔הֹּכַה ֹ֙ותֹא אֵּ֤מִטְו הָחָ֑רָּפ הָ֖וְכִּמַּב אוִ֔ה תַעַ֣רָצ רֹו֔עָה־ןִמ קֹ֣מָע ָ֙הֶ֨אְרַמּו
 הָ֥לָפְׁשּו ןָ֔בָל רָ֣עֵׂש ֙תֶרֶ֨הַּבַּב־ןיֵא הֵּ֤נִהְו ןֵ֗הֹּכַה הָּנֶ֣אְרִי ׀ םִ֣אְו :אוִֽה תַעַ֖רָצ
 ןֵ֖הֹּכַה ּוהָ֥אָרְו :םיִֽמָי תַ֥עְבִׁש ןֵ֖הֹּכַה ֹו֥ריִּגְסִהְו הָ֑הֵכ אוִ֣הְו רֹו֖עָה־ןִמ הָּנֶ֛ניֵא
 :אוִֽה תַעַ֖רָצ עַג ֶ֥נ ֹו֔תֹא ֙ןֵהֹּכַה אֵּ֤מִטְו רֹו֔עָּב ֙הֶׂשְפִת הׂ֤שָּפ־םִא יִ֑עיִבְּׁשַה םֹוּ֣יַּב
 הָ֖וְכִּמַה תֵ֥אְׂש הָ֔הֵכ אוִ֣הְו ֙רֹועָב הָ֤תְׂשָֽפ־ֹאל תֶרֶ֜הַּבַה דֹ֨מֲעַֽת ָ֩היrֶּתְחַּת־םִאְו
 עַג ָ֑נ ֹו֖ב הֶ֥יְהִֽי־יִּכ הָּׁ֔שִא ֹו֣א ׁ֙שיִאְו :אוִֽה הָ֖וְכִּמַה תֶבֶ֥רָצ־יִּֽכ ןֵ֔הֹּכַה ֹ֙ורֲהִֽטְו אוִ֑ה
ֹרְּב  ֹו֛בּו רֹו֔עָה־ןִמ קֹ֣מָע ּ֙והֵ֨אְרַמ הֵּ֤נִהְו עַגֶּ֗נַה־תֶא ןֵ֜הֹּכַה הָ֨אָרְו :ןָֽקָזְב ֹו֥א ׁשא֖
ֹרָה תַעַ֧רָצ אּו֔ה קֶתֶ֣נ ֙ןֵהֹּכַה ֹו֤תֹא אֵּ֨מִטְו קָּ֑ד בֹ֖הָצ רָ֥עֵׂש  :אּוֽה ןָ֖קָּזַה ֹו֥א ׁשא֛
 רָ֥עֵׂשְו רֹו֔עָה־ןִמ קֹ֣מָע ּ֙והֵ֨אְרַמ־ןיֵא הֵּ֤נִהְו קֶתֶּ֗נַה עַג ֶ֣נ־תֶא ןֵ֜הֹּכַה הֶ֨אְרִי־יִֽכְו

 ןֵ֣הֹּכַה הָ֨אָרְו :םיִֽמָי תַ֥עְבִׁש קֶתֶּ֖נַה עַג ֶ֥נ־תֶא ןֵ֛הֹּכַה ריִּ֧גְסִהְו ֹוּ֑ב ןיֵ֣א רֹ֖חָׁש
ֹל ֙הֵּנִהְו ֒יִעיִבְּׁשַה םֹוּ֣יַּב ֘עַגֶּ֘נַה־תֶא  בֹ֑הָצ רָ֣עֵׂש ֹו֖ב הָיָ֥ה־ֹאלְו קֶתֶּ֔נַה הָׂ֣שָפ־אֽ
ֹל קֶתֶּ֖נַה־תֶאְו חָּ֔לַּגְתִ֨הְו :רֹוֽעָה־ןִמ קֹ֖מָע ןיֵ֥א קֶתֶּ֔נַה הֵ֣אְרַמּו  ריִּ֨גְסִהְו ַחֵּ֑לַגְי א֣
 םֹוּ֣יַּב קֶתֶּ֜נַה־תֶא ןֵ֨הֹּכַה ֩הָאָרְו :תיִֽנֵׁש םיִ֖מָי תַ֥עְבִׁש קֶתֶּ֛נַה־תֶא ןֵ֧הֹּכַה
ֹל הpֵּנִהְ֠ו יִ֗עיִבְּׁשַה  רַ֤הִטְו רֹו֑עָה־ןִמ קֹ֖מָע ּוּנֶ֥ניֵא ּוהֵ֕אְרַמּו רֹו֔עָּב ֙קֶתֶּ֨נַה הָׂ֤שָפ־אֽ
 יֵ֖רֲחַֽא רֹו֑עָּב קֶתֶּ֖נַה הֶׂ֛שְפִי הׂ֥שָּפ־םִאְו :רֵֽהָטְו ויָ֖דָגְּב סֶּ֥בִכְו ןֵ֔הֹּכַה ֹ֙ותֹא
ֹל רֹו֑עָּב קֶתֶּ֖נַה הָׂ֥שָּפ הֵּ֛נִהְו ןֵ֔הֹּכַה ּ֙והָ֨אָרְו :ֹוֽתָרֳהָֽט  רָ֥עֵּׂשַל ןֵ֛הֹּכַה רֵּ֧קַבְי־אֽ
 אָּ֥פְרִנ ֹוּ֛ב־חַמָֽצ רֹ֧חָׁש רָ֨עֵׂשְו קֶתֶּ֜נַה דַ֨מָע ֩ויָניֵעְּב־םִאְו :אּוֽה אֵ֥מָט בֹ֖הָּצַה
 םָ֖רָׂשְּב־רֹועְב הֶ֥יְהִֽי־יִּכ הָּׁ֔שִא־ֹוֽא ׁ֙שיִאְו :ןֵֽהֹּכַה ֹו֖רֲהִֽטְו אּו֑ה רֹו֣הָט קֶתֶּ֖נַה



 תֹ֑נָבְל תֹו֣הֵּכ תֹ֖רָהֶּֽב םָ֛רָׂשְּב־רֹועְב הֵּ֧נִהְו ןֵ֗הֹּכַה הָ֣אָרְו :תֹֽנָבְל תֹ֖רָהֶּֽב תֹ֑רָהֶּֽב
 טֵ֖רָּמִי יִּ֥כ ׁשיִ֕אְו ]ןירבוחמ ןהשכ ישילש[ :אּוֽה רֹו֥הָט רֹו֖עָּב חַ֥רָּפ אּו֛ה קַהֹּ֥ב
 ק ֹוׁ֑שֹאר  רֹו֥הָט אּו֖ה ַֽחֵּ֥בִּג ֹוׁ֑שֹאר טֵ֖רָּמִי ויָ֔נָּפ תַ֣אְּפִמ ֙םִאְו :אּוֽה רֹו֥הָט אּו֖ה ַֽחֵ֥רֵ
 אוִ֔ה ֙תַחַ֨רֹּפ תַעַ֤רָצ םָּ֑דְמַדֲא ןָ֣בָל עַג ֶ֖נ תַחַּ֔בַּגַב ֹו֣א ֙תַחַ֨רָּקַב הֶ֤יְהִֽי־יִכְו :אּוֽה
 הָ֣נָבְל ֙עַגֶּ֨נַה־תֵאְׂש הֵּ֤נִהְו ןֵ֗הֹּכַה ֹו֜תֹא הָ֨אָרְו :ֹוּֽתְחַּבַגְב ֹו֥א ֹוּ֖תְחַרָֽקְּב
 אּו֖ה ַעּו֥רָצ־ׁשיִא :רָֽׂשָּב רֹו֥ע תַעַ֖רָצ הֵ֥אְרַמְּכ ֹוּ֑תְחַּבַגְב ֹו֣א ֹוּ֖תְחַרָֽקְּב תֶמֶּ֔דְמַדֲא
 ויָ֞דָגְּב עַגֶּ֗נַה ֹוּ֣ב־רֶׁשֲא ַעּו֜רָּצַהְו :ֹוֽעְגִנ ֹוׁ֥שֹארְּב ןֵ֖הֹּכַה ּוּנֶ֛אְּמַטְי אֵּ֧מַט אּו֖ה אֵ֥מָט
 קִי אֵ֖מָט ׀ אֵ֥מָטְו הֶ֑טְעַי םָ֖פָׂש־לַעְו ַעּו֔רָפ הֶ֣יְהִי ֹ֙וׁשֹארְו ֙םיִמֻרְפ ּו֤יְהִי ־לָּכ :אָֽרְ
 :ֹוֽבָׁשֹוֽמ הֶ֖נֲחַּֽמַֽל ץּו֥חִמ בֵׁ֔שֵי דָ֣דָּב אּו֑ה אֵ֣מָט אָ֖מְטִי ֹוּ֛ב עַג ֶּ֥נַה רֶׁ֨שֲא יֵ֞מְי
 ֙יִתְׁשִֽב ֹו֤א :םיִּֽתְׁשִּפ דֶגֶ֥בְּב ֹו֖א רֶמֶ֔צ דֶגֶ֣בְּב תַעָ֑רָצ עַג ֶ֣נ ֹו֖ב הֶ֥יְהִֽי־יִּכ דֶגֶּ֕בַהְו
 עַגֶּ֜נַה הָ֨יָהְו :רֹוֽע תֶכאֶ֥לְמ־לָכְּב ֹו֖א רֹו֔עְב ֹו֣א רֶמָּ֑צַלְו םיִּ֖תְׁשִּפַל בֶרֵ֔עְב ֹו֣א
 קַרְי ־יִלְּכ־לָכְב ֹו֣א ֙בֶרֵ֨עָב־ֹוֽא יִ֤תְּׁשַב־ֹוֽא רֹו֜עָב ֹו֨א ֩דֶגrֶּבַּב םָּ֗דְמַדֲא ֹו֣א ׀ קַ֣רְ
 ריִּ֥גְסִהְו עַג ָּ֑נַה־תֶא ןֵ֖הֹּכַה הָ֥אָרְו :ןֵֽהֹּכַה־תֶא הָ֖אְרָהְו אּו֑ה תַעַ֖רָצ עַג ֶ֥נ רֹו֔ע
 ֙עַגֶּ֨נַה הָׂ֤שָפ־יִּֽכ יִ֗עיִבְּׁשַה םֹוּ֣יַּב עַגֶּ֜נַה־תֶא הָ֨אָרְו :םיִֽמָי תַ֥עְבִׁש עַג ֶּ֖נַה־תֶא
 הָ֑כאָלְמִל רֹו֖עָה הֶׂ֥שָעֵֽי־רֶׁשֲא לֹ֛כְל רֹו֔עָב ֹו֣א ֙בֶרֵ֨עָב־ֹוֽא יִ֤תְּׁשַב־ֹוֽא דֶגpֶּבַּ֠ב
 ֹו֣א ׀ יִ֣תְּׁשַה־תֶא ֹו֥א דֶ֜גֶּבַה־תֶא ףַ֨רָׂשְו :אּוֽה אֵ֥מָט עַג ֶּ֖נַה תֶרֶ֛אְמַמ תַעַ֧רָצ
 ֹו֖ב הֶ֥יְהִֽי־רֶׁשֲא רֹו֔עָה יִ֣לְּכ־לָּכ־תֶא ֹו֚א םיִּ֔תְׁשִּפַב ֹו֣א ֙רֶמֶּ֨צַּב בֶרֵ֗עָה־תֶא
ֹל ֙הֵּנִהְו ֒ןֵהֹּכַה הֶ֣אְרִי ֘םִאְו :ףֵֽרָּׂשִּת ׁשֵ֖אָּב אוִ֔ה ֙תֶרֶ֨אְמַמ תַעַ֤רָצ־יִּֽכ עַג ָּ֑נַה ־אֽ
 ּו֔סְּבִ֨כְו ןֵ֔הֹּכַה ֙הָּוִצְו :רֹוֽע־יִלְּכ־לָכְּב ֹו֖א בֶרֵ֑עָב ֹו֣א יִ֖תְּׁשַב ֹו֥א דֶגֶּ֕בַּב עַגֶּ֔נַה הָׂ֣שָפ
 ]ןירבוחמ ןהשכ יעיבר[ :תיִֽנֵׁש םיִ֖מָי־תַעְבִׁש ֹו֥ריִּגְסִהְו עַג ָּ֑נַה ֹוּ֖ב־רֶׁשֲא תֵ֥א
ֹל הpֵּנִהְ֠ו עַגֶּ֗נַה־תֶא סֵּ֣בַּכֻה ׀ יֵ֣רֲחַֽא ןֵ֜הֹּכַה הָ֨אָרְו  ֹ֙וניֵע־תֶא עַג ֶּ֤נַה ךְךַ֨פָה־אֽ
ֹל עַג ֶּ֣נַהְו  ֹו֥א ֹוּ֖תְחַרָֽקְּב אוִ֔ה תֶתֶ֣חְּפ ּוּנֶ֑פְרְׂשִּת ׁשֵ֖אָּב אּו֔ה אֵ֣מָט הָׂ֔שָפ־אֽ
 קְו ֹו֑תֹא סֵּ֣בַּכֻה יֵ֖רֲחַֽא עַגֶּ֔נַה הָ֣הֵּכ ֙הֵּנִהְו ֒ןֵהֹּכַה הָ֣אָר ֘םִאְו :ֹוּֽתְחַּבַגְב  ֹו֗תֹא עַ֣רָ
 דֶגpֶּבַּ֠ב דֹו֜ע הֶ֨אָרֵּֽת־םִאְו :בֶרֵֽעָה־ןִמ ֹו֥א יִ֖תְּׁשַה־ןִֽמ ֹו֥א רֹו֔עָה־ןִמ ֹו֣א ֙דֶגֶּ֨בַה־ןִמ
 תֵ֥א ּוּנֶ֔פְרְׂשִּת ׁשֵ֣אָּב אוִ֑ה תַחַ֖רֹּפ רֹו֔ע־יִלְּכ־לָכְב ֹו֣א ֙בֶרֵ֨עָב־ֹוֽא יִ֤תְּׁשַב־ֹוֽא
 רֶׁ֣שֲא ֙רֹועָה יִ֤לְּכ־לָכ־ֹוֽא בֶרֵ֜עָה־ֹוֽא יִ֨תְּׁשַה־ֹוֽא דֶגֶּ֡בַהְו :עַג ָּֽנַה ֹוּ֖ב־רֶׁשֲא



ֹז :רֵֽהָטְו תיִ֖נֵׁש סַּ֥בֻכְו עַג ָּ֑נַה םֶ֖הֵמ רָ֥סְו סֵּ֔בַכְּת  דֶגֶּ֥ב תַעַ֜רָצ־עַג ֶֽנ תַ֨רֹוּת תא֠
 ֹו֥א ֹו֖רֲהַֽטְל רֹו֑ע־יִלְּכ־לָּכ ֹו֖א בֶרֵ֔עָה ֹו֣א ֙יִתְּׁשַה ֹו֤א םיִּ֗תְׁשִּפַה ֹו֣א ׀ רֶמֶּ֣צַה
ֹז :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָֹ֖והְי רֵּ֥בַדְיַו :ֹוֽאְּמַטְל  םֹו֖יְּב עָ֔רֹצְּמַה תַ֣רֹוּת ֙הֶיְהִּֽת תא֤
 ןֵ֔הֹּכַה ֙הָאָרְו הֶ֑נֲחַּֽמַֽל ץּו֖חִמ־לֶא ןֵ֔הֹּכַה ֙אָצָיְו :ןֵֽהֹּכַה־לֶא אָ֖בּוהְו ֹו֑תָרֳהָֽט
־יֵּֽתְׁש רֵ֛הַּטִּמַל חַ֧קָלְו ןֵ֔הֹּכַה ֙הָּוִצְו :ַעּוֽרָּצַה־ןִמ תַעַ֖רָּצַה־עַג ֶֽנ אָּ֥פְרִנ הֵּ֛נִהְו
־תֶא טַ֖חָׁשְו ןֵ֔הֹּכַה ֙הָּוִצְו :בֹֽזֵאְו תַעַ֖לֹות יִ֥נְׁשּו זֶרֶ֔א ץֵ֣עְו תֹו֑רֹהְט תֹוּ֖יַח םיִ֥רֳּפִצ
 ּהָ֔תֹא חַּ֣קִי ֙הָּיַחַֽה רֹּ֤פִּצַה־תֶא :םיִּֽיַח םִיַ֥מ־לַע ׂשֶרֶ֖ח־יִלְּכ־לֶא תָ֑חֶאָֽה רֹוּ֣פִּצַה
 רֹּ֣פִּצַה ׀ תֵ֣אְו םָ֜תֹוא לַ֨בָטְו בֹ֑זֵאָֽה־תֶאְו תַעַ֖לֹוּתַה יִ֥נְׁש־תֶאְו זֶרֶ֛אָה ץֵ֥ע־תֶאְו
־ןִמ רֵ֛הַּטִּמַה לַ֧ע הָּ֗זִהְו :םיִּֽיַחַֽה םִיַּ֥מַה לַ֖ע הָ֔טֻחְּׁשַה רֹּ֣פִּצַה ֙םַדְּב הָּ֗יַחַֽה
 :הֶֽדָּׂשַה יֵ֥נְּפ־לַע הָּ֖יַחַֽה רֹּ֥פִּצַה־תֶא חַּ֛לִׁשְו ֹו֔רֲהִ֣טְו םיִ֑מָעְּפ עַבֶׁ֣ש תַעַ֖רָּצַה
 רַ֖חַאְו רֵ֔הָטְו ֙םִיַּ֨מַּב ץַ֤חָרְו ֹו֗רָעְׂש־לָּכ־תֶא חַּ֣לִגְו ויָ֜דָגְּב־תֶא רֵ֨הַּטִּמַה ֩סֶּבִכְו
 יִ֜עיִבְּׁשַה םֹוּ֨יַב ֩הָיָהְו :םיִֽמָי תַ֥עְבִׁש ֹו֖לֳהָֽאְל ץּו֥חִמ בַׁ֛שָיְו הֶ֑נֲחַּֽמַֽה־לֶא אֹו֣בָי
 ֹו֖רָעְׂש־לָּכ־תֶאְו ויָ֔ניֵע תֹּ֣בַּג ֙תֵאְו ֹ֙ונָקְז־תֶאְו ֹוׁ֤שֹאר־תֶא ֹו֗רָעְׂש־לָּכ־תֶא חַּ֣לַגְי
 חַּ֤קִי יִ֗ניִמְּׁשַה םֹוּ֣יַבּו :רֵֽהָטְו םִיַּ֖מַּב ֹו֛רָׂשְּב־תֶא ץַ֧חָרְו ויָ֗דָגְּב־תֶא סֶּ֣בִכְו ַחֵּ֑לַגְי

 םיִ֗נֹרְׂשֶע הָׁ֣שלְׁשּו הָ֑מיִמְּת ּהָ֖תָנְׁש־תַּב תַ֛חַא הָׂ֥שְבַכְו םִ֔מיִמְּת ֙םיִׂשָבְכ־יֵֽנְׁש
 תֵ֛א רֵ֗הַטְמַֽה ןֵ֣הֹּכַה דיִ֞מֱעֶֽהְו :ןֶמָֽׁש דָ֖חֶא גֹ֥לְו ןֶמֶּׁ֔שַב הָ֣לּולְּב ֙הָחְנִמ תֶלֹ֤ס
־תֶא ןֵ֜הֹּכַה חַ֨קָלְו :דֵֽעֹומ לֶהֹ֥א חַתֶּ֖פ הָ֔וֹהְי יֵ֣נְפִל םָ֑תֹאְו רֵ֖הַּטִּמַה ׁשיִ֥אָה
 קִהְו דָ֗חֶאָֽה ׂשֶבֶּ֣כַה  הָ֖פּונְּת םָ֛תֹא ףיִ֥נֵהְו ןֶמָּׁ֑שַה גֹ֣ל־תֶאְו םָׁ֖שָאְל ֹו֛תֹא ביִ֥רְ
־תֶאְו תאָּ֛טַחַֽה־תֶא טַ֧חְׁשִי רֶׁ֨שֲא םֹוpקְמִּ֠ב ׂשֶבֶּ֗כַה־תֶא טַ֣חָׁשְו :הָֹֽוהְי יֵ֥נְפִל
 :אּוֽה םיִׁ֖שָדָֽק ׁשֶדֹ֥ק ןֵ֔הֹּכַל ֙אּוה םָׁ֥שָאָֽה תאpָּטַחַּֽ֠כ יִּ֡כ ׁשֶדֹּ֑קַה םֹו֣קְמִּב הָ֖לֹעָֽה
־לַעְו תיִ֑נָמְיַה רֵ֖הַּטִּמַה ןֶזֹ֥א ךְךּו֛נְּת־לַע ןֵ֔הֹּכַה ֙ןַתָנְו ֒םָׁשָאָֽה םַּ֣דִמ ֘ןֵהֹּכַה חַ֣קָלְו
 קַ֛צָיְו ןֶמָּׁ֑שַה גֹּ֣לִמ ןֵ֖הֹּכַה חַ֥קָלְו :תיִֽנָמְיַה ֹו֖לְגַר ןֶהֹּ֥ב־לַעְו תיִ֔נָמְיַה ֹ֙ודָי ןֶהֹּ֤ב
 ןֶמֶּׁ֕שַה־ןִמ תיִ֔נָמְיַה ֹו֣עָּבְצֶא־תֶא ֙ןֵהֹּכַה לַ֤בָטְו :תיִֽלאָמְּׂשַה ןֵ֖הֹּכַה ףַּ֥כ־לַע
 יֵ֥נְפִל םיִ֖מָעְּפ עַבֶׁ֥ש ֹו֛עָּבְצֶאְּב ןֶמֶּׁ֧שַה־ןִמ הָּ֨זִהְו תיִ֑לאָמְּׂשַה ֹוּ֖פַּכ־לַע רֶׁ֥שֲא
 ֙רֵהַּטִּמַה ןֶזֹ֤א ךְךּו֞נְּת־לַע ֙ןֵהֹּכַה ןֵּ֤תִי ֹוּ֗פַּכ־לַע רֶׁ֣שֲא ןֶמֶּׁ֜שַה רֶתֶּ֨יִמּו :הָֹֽוהְי
 :םָֽׁשָאָֽה םַּ֥ד לַ֖ע תיִ֑נָמְיַה ֹו֖לְגַר ןֶהֹּ֥ב־לַעְו תיִ֔נָמְיַה ֹ֙ודָי ןֶהֹּ֤ב־לַעְו תיִ֔נָמְיַה



ֹר־לַע ןֵּ֖תִי ןֵ֔הֹּכַה ףַּ֣כ־לַע ֙רֶׁשֲא ֙ןֶמֶּׁ֨שַּב רָ֗תֹוּנַהְו  ןֵ֖הֹּכַה ויָ֛לָע רֶּ֥פִכְו רֵ֑הַּטִּמַה ׁשא֣
 רַ֖חַאְו ֹו֑תָאְמֻּטִמ רֵ֖הַּטִּמַה־לַע רֶּ֥פִכְו תאָּ֔טַחַ֣ה־תֶא ֙ןֵהֹּכַה הָׂ֤שָעְו :הָֹֽוהְי יֵ֥נְפִל
 רֶּ֥פִכְו הָחֵּ֑בְזִּמַה הָ֖חְנִּמַה־תֶאְו הָ֥לֹעָֽה־תֶא ןֵ֛הֹּכַה הָ֧לֱעֶֽהְו :הָֽלֹעָֽה־תֶא טַ֥חְׁשִי
 ֒תֶגzֶּׂשַמ ֹ֘ודָי ןיֵ֣אְו אּו֗ה לַּ֣ד־םִאְו ]ןירבוחמ ןהשכ ישימח[ :רֵֽהָטְו ןֵ֖הֹּכַה ויָ֛לָע
 ןֶמֶּׁ֛שַּב לּו֥לָּב דָ֨חֶא תֶלֹ֜ס ןֹו֨רָּׂשִעְו ויָ֑לָע רֵּ֣פַכְל הָ֖פּונְתִל םָׁ֛שָא דָ֥חֶא ׂשֶבֶּ֣כ חpַקָלְ֠ו
 הָ֤יָהְו ֹו֑דָי גיִּׂ֖שַּת רֶׁ֥שֲא הָ֔נֹוי יֵ֣נְּב ֙יֵנְׁש ֹו֤א םיִ֗רֹת יֵּ֣תְׁשּו :ןֶמָֽׁש גֹ֥לְו הָ֖חְנִמְל
 ןֵ֑הֹּכַה־לֶא ֹו֖תָרֳהָֽטְל יִ֛ניִמְּׁשַה םֹוּ֧יַּב םָ֜תֹא איִ֨בֵהְו :הָֽלֹע דָ֖חֶאָֽהְו תאָּ֔טַח ֙דָחֶא
 גֹ֣ל־תֶאְו םָׁ֖שָאָֽה ׂשֶבֶּ֥כ־תֶא ןֵ֛הֹּכַה חַ֧קָלְו :הָֹֽוהְי יֵ֥נְפִל דֵ֖עֹומ־לֶהֹֽא חַתֶּ֥פ־לֶא
 ֒םָׁשָאָֽה ׂשֶבֶּ֣כ־תֶא ֘טַחָׁשְו :הָֹֽוהְי יֵ֥נְפִל הָ֖פּונְּת ןֵ֛הֹּכַה םָ֧תֹא ףיִ֨נֵהְו ןֶמָּׁ֑שַה
 ןֶהֹּ֤ב־לַעְו תיִ֑נָמְיַה רֵ֖הַּטִּמַה־ןֶזֹֽא ךְךּו֥נְּת־לַע ןַ֛תָנְו םָׁ֔שָאָֽה םַּ֣דִמ ֙ןֵהֹּכַה חַ֤קָלְו
 ןֵ֖הֹּכַה ףַּ֥כ־לַע ןֵ֑הֹּכַה קֹ֣צִי ןֶמֶּׁ֖שַה־ןִמּו :תיִֽנָמְיַה ֹו֖לְגַר ןֶהֹּ֥ב־לַעְו תיִ֔נָמְיַה ֹ֙ודָי
 ֹוּ֖פַּכ־לַע רֶׁ֥שֲא ןֶמֶּׁ֕שַה־ןִמ תיִ֔נָמְיַה ֹו֣עָּבְצֶאְּב ֙ןֵהֹּכַה הָּ֤זִהְו :תיִֽלאָמְּׂשַה
־לַע רֶׁ֣שֲא ׀ ןֶמֶּׁ֣שַה־ןִמ ןֵ֜הֹּכַה ןַ֨תָנְו :הָֹֽוהְי יֵ֥נְפִל םיִ֖מָעְּפ עַבֶׁ֥ש תיִ֑לאָמְּׂשַה
 ֹו֖לְגַר ןֶהֹּ֥ב־לַעְו תיִ֔נָמְיַה ֹ֙ודָי ןֶהֹּ֤ב־לַעְו תיִ֔נָמְיַה ֙רֵהַּטִּמַה ןֶזֹ֤א ךְךּו֞נְּת־לַע ֹוּ֗פַּכ
 ןֵּ֖תִי ןֵ֔הֹּכַה ףַּ֣כ־לַע ֙רֶׁשֲא ֙ןֶמֶּׁ֨שַה־ןִמ רָ֗תֹוּנַהְו :םָֽׁשָאָֽה םַּ֥ד םֹו֖קְמ־לַע תיִ֑נָמְיַה
ֹר־לַע  םיִ֔רֹּתַה־ןִמ ֙דָחֶאָֽה־תֶא הָׂ֤שָעְו :הָֹֽוהְי יֵ֥נְפִל ויָ֖לָע רֵּ֥פַכְל רֵ֑הַּטִּמַה ׁשא֣
 דָ֥חֶאָֽה־תֶא ֹו֗דָי גיִּׂ֞שַּת־רֶׁשֲא תֵ֣א :ֹוֽדָי גיִּׂ֖שַּת רֶׁ֥שֲאֵֽמ הָ֑נֹוּיַה יֵ֣נְּב־ןִמ ֹו֖א
 :הָֹֽוהְי יֵ֥נְפִל רֵ֖הַּטִּמַה לַ֥ע ןֵ֛הֹּכַה רֶּ֧פִכְו הָ֑חְנִּמַה־לַע הָ֖לֹע דָ֥חֶאָֽה־תֶאְו תאָּ֛טַח
ֹז ֹל רֶׁ֛שֲא תַעָ֑רָצ עַג ֶ֣נ ֹוּ֖ב־רֶׁשֲא תַ֔רֹוּת תא֣  ישש[ :ֹותָֽרֳהָֽטְּב ֹו֖דָי גיִּׂ֥שַת־אֽ
־לֶא ּ֙ואֹ֨בָת יִּ֤כ :רֹֽמאֵל ןֹ֖רֲהַֽא־לֶֽאְו הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָ֔וֹהְי רֵּ֣בַדְיַו ]ןירבוחמ ןהשכ
 ץֶרֶ֥א תיֵ֖בְּב תַעַ֔רָצ עַג ֶ֣נ ֙יִּתַתָֽנְו הָּ֑זֻחֲאַֽל םֶ֖כָל ןֵ֥תֹנ יִ֛נֲא רֶׁ֥שֲא ןַעַ֔נְּכ ץֶרֶ֣א
 :תִיָּֽבַּב יִ֖ל הָ֥אְרִנ עַגֶ֕נְּכ רֹ֑מאֵל ןֵ֖הֹּכַל דיִּ֥גִהְו תִיַּ֔בַה ֹו֣ל־רֶׁשֲא ֙אָבּו :םֶֽכְתַּזֻחֲא
ֹבָי םֶרֶ֨טְּב תִיַּ֗בַה־תֶא ּוּ֣נִפּו ןֵ֜הֹּכַה הָּ֨וִצְו ֹלְו עַגֶּ֔נַה־תֶא תֹו֣אְרִל ֙ןֵהֹּכַה א֤  א֥
ֹבָי ןֵּ֛כ רַחַ֥אְו תִיָּ֑בַּב רֶׁ֣שֲא־לָּכ אָ֖מְטִי ־תֶא הָ֣אָרְו :תִיָּֽבַה־תֶא תֹו֥אְרִל ןֵ֖הֹּכַה א֥
 תֹּ֑מַּדְמַדֲא ֹו֖א תֹּ֔קַרְקַרְי ֙תֹרּורֲעַֽקְׁש תִיַּ֔בַה תֹ֣ריִקְּב ֙עַגֶּ֨נַה הֵּ֤נִהְו עַגֶּ֗נַה
 ריִּ֥גְסִהְו תִיָּ֑בַה חַֽתֶּ֣פ־לֶא תִיַּ֖בַה־ןִמ ןֵ֛הֹּכַה אָ֧צָיְו :ריִּֽקַה־ןִמ לָ֖פָׁש ןֶ֥היֵאְרַמּו



 הָׂ֥שָּפ הֵּ֛נִהְו הָ֕אָרְו יִ֑עיִבְּׁשַה םֹוּ֣יַּב ןֵ֖הֹּכַה בָׁ֥שְו :םיִֽמָי תַ֥עְבִׁש תִיַּ֖בַה־תֶא
 עַג ָּ֑נַה ןֵ֖הָּב רֶׁ֥שֲא םיִ֔נָבֲאָ֣ה־תֶא ּ֙וצְּלִחְו ןֵ֔הֹּכַה ֙הָּוִצְו :תִיָּֽבַה תֹ֥ריִקְּב עַג ֶּ֖נַה
 תִיַּ֖בִמ ַעִ֥צְקַי תִיַּ֛בַה־תֶאְו :אֵֽמָט םֹו֖קָמ־לֶא ריִ֔עָל ץּו֣חִמ־לֶא ֙ןֶהְתֶא ּוכיִ֤לְׁשִהְו
 :אֵֽמָט םֹו֖קָמ־לֶא ריִ֔עָל ץּו֣חִמ־לֶא ּו֔צְקִה רֶׁ֣שֲא ֙רָפָעֶֽה־תֶא ּו֗כְפָֽׁשְו ביִ֑בָס
 חָ֥טְו חַּ֖קִי רֵ֛חַא רָ֥פָעְו םיִ֑נָבֲאָֽה תַחַּ֣ת־לֶא ּואיִ֖בֵהְו תֹו֔רֵחֲא םיִ֣נָבֲא ּ֙וחְקָֽלְו
 יֵ֛רֲחַֽאְו םיִ֑נָבֲאָֽה־תֶא ץֵּ֣לִח רַ֖חַא תִיַּ֔בַּב חַ֣רָפּו ֙עַגֶּ֨נַה בּוׁ֤שָי־םִאְו :תִיָּֽבַה־תֶא
 תִיָּ֑בַּב עַג ֶּ֖נַה הָׂ֥שָּפ הֵּ֛נִהְו הָ֕אָרְו ןֵ֔הֹּכַה ֙אָבּו :ַחֹוּֽטִה יֵ֥רֲחַֽאְו תִיַּ֖בַה־תֶא תֹו֥צְקִה
־תֶאְו ֙ויָנָבֲא־תֶא תִיַּ֗בַה־תֶא ץַ֣תָנְו :אּוֽה אֵ֥מָט תִיַּ֖בַּב אוִ֛ה תֶרֶ֥אְמַמ תַעַ֨רָצ
 ֙אָּבַהְו :אֵֽמָט םֹו֖קָמ־לֶא ריִ֔עָל ץּו֣חִמ־לֶא ֙איִצֹוהְו תִיָּ֑בַה רַ֣פֲע־לָּכ תֵ֖אְו ויָ֔צֵע
 סֵּ֖בַכְי תִיַּ֔בַּב בֵ֣כֹּׁשַהְו :בֶרָֽעָה־דַע אָ֖מְטִי ֹו֑תֹא ריִּ֣גְסִה יֵ֖מְי־לָּכ תִיַּ֔בַה־לֶא
ֹּב־םִאְו :ויָֽדָגְּב־תֶא סֵּ֖בַכְי תִיַּ֔בַּב לֵ֣כֹאָֽהְו ויָ֑דָגְּב־תֶא ֹבָי א֨  ֙הָאָרְו ןֵ֗הֹּכַה א֜
ֹל הpֵּנִהְ֠ו ־תֶא ֙ןֵהֹּכַה רַ֤הִטְו תִיָּ֑בַה־תֶא ַחֹּ֣טִה יֵ֖רֲחַֽא תִיַּ֔בַּב ֙עַגֶּ֨נַה הָׂ֤שָפ־אֽ
 יִ֥נְׁשּו זֶרֶ֔א ץֵ֣עְו םיִ֑רֳּפִצ יֵּ֣תְׁש תִיַּ֖בַה־תֶא אֵּ֥טַחְל חַ֛קָלְו :עַג ָּֽנַה אָּ֖פְרִנ יִּ֥כ תִיַּ֔בַה
 :םיִּֽיַח םִיַ֥מ־לַע ׂשֶרֶ֖ח־יִלְּכ־לֶא תָ֑חֶאָֽה רֹּ֣פִּצַה־תֶא טַ֖חָׁשְו :בֹֽזֵאְו תַעַ֖לֹות
ֹזֵאָ֨ה־תֶאְו זֶרpֶאָ֠ה־ץֵע־תֶא חַ֣קָלְו  ֒הָּיַחַֽה רֹּ֣פִּצַה ֘תֵאְו תַעַ֗לֹוּתַה יִ֣נְׁש ׀ תֵ֣אְו ב֜
 עַבֶׁ֥ש תִיַּ֖בַה־לֶא הָּ֥זִהְו םיִּ֑יַחַֽה םִיַּ֖מַבּו הָ֔טּוחְּׁשַה רֹּ֣פִּצַה ֙םַדְּב םָ֗תֹא לַ֣בָטְו
 ץֵ֥עְבּו הָּ֗יַחַֽה רֹּ֣פִּצַבּו םיִּ֑יַחַֽה םִיַּ֖מַבּו רֹוּ֔פִּצַה ֙םַדְּב תִיַּ֗בַה־תֶא אֵּ֣טִחְו :םיִֽמָעְּפ
ֹזֵאָֽבּו זֶרֶ֛אָה  ריִ֖עָל ץּו֥חִמ־לֶא הָּ֛יַחַֽה רֹּ֧פִּצַה־תֶא חַּ֞לִׁשְו :תַעָֽלֹוּתַה יִ֥נְׁשִבּו ב֖
ֹז :רֵֽהָטְו תִיַּ֖בַה־לַע רֶּ֥פִכְו הֶ֑דָּׂשַה יֵ֣נְּפ־לֶא  תַעַ֖רָּצַה עַג ֶ֥נ־לָכְל הָ֑רֹוּתַה תא֖
 םֹו֥יְּב תֹ֕רֹוהְל :תֶרָֽהֶּבַלְו תַחַּ֖פַּסַלְו תֵ֥אְׂשַלְו :תִיָּֽבַלְו דֶגֶּ֖בַה תַעַ֥רָצְלּו :קֶתָּֽנַלְו
ֹז רֹ֑הָּטַה םֹו֣יְבּו אֵ֖מָּטַה ־לֶֽאְו הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָ֔וֹהְי רֵּ֣בַדְיַו :תַעָֽרָּצַה תַ֖רֹוּת תא֥
 ֙הֶיְהִֽי יִּ֤כ ׁשיִ֗א ׁשיִ֣א םֶ֑הֵלֲא םֶּ֖תְרַמֲאַֽו לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב־לֶא ּ֙ורְּבַּד :רֹֽמאֵל ןֹ֖רֲהַֽא
ֹזְו :אּוֽה אֵ֥מָט ֹו֖בֹוז ֹו֔רָׂשְּבִמ בָ֣ז  ֹו֗בֹוז־תֶא ֹו֞רָׂשְּב רָ֣ר ֹו֑בֹוזְּב ֹו֖תָאְמֻט הֶ֥יְהִּת תא֛
 בָּ֖זַה ויָ֛לָע בַּ֥כְׁשִי רֶׁ֨שֲא בָּ֗כְׁשִּמַה־לָּכ :אוִֽה ֹו֖תָאְמֻט ֹו֔בֹוּזִמ ֹ֙ורָׂשְּב םיִּ֤תְחֶה־ֹוֽא
 סֵּ֧בַכְי ֹו֑בָּכְׁשִמְּב עַּ֖גִי רֶׁ֥שֲא ׁשיִ֕אְו :אָֽמְטִי ויָ֖לָע בֵׁ֥שֵי־רֶׁשֲא יִ֛לְּכַה־לָֽכְו אָ֑מְטִי
 ויָ֖לָע בֵׁ֥שֵי־רֶׁשֲא יִ֔לְּכַה־לַֽע ֙בֵׁשּיַהְו :בֶרָֽעָה־דַע אֵ֥מָטְו םִיַּ֖מַּב ץַ֥חָרְו ויָ֛דָגְּב



 סֵּ֧בַכְי בָּ֑זַה רַׂ֣שְבִּב ַעֵ֖גֹּנַהְו :בֶרָֽעָה־דַע אֵ֥מָטְו םִיַּ֖מַּב ץַ֥חָרְו ויָ֛דָגְּב סֵּ֧בַכְי בָּ֑זַה
 ויָ֛דָגְּב סֶּ֧בִכְו רֹו֑הָּטַּב בָּ֖זַה קֹ֥רָי־יִֽכְו :בֶרָֽעָה־דַע אֵ֥מָטְו םִיַּ֖מַּב ץַ֥חָרְו ויָ֛דָגְּב
 :אָֽמְטִי בָּ֖זַה ויָ֛לָע בַּ֥כְרִי רֶׁ֨שֲא בָּ֗כְרֶּמַה־לָכְו :בֶרָֽעָה־דַע אֵ֥מָטְו םִיַּ֖מַּב ץַ֥חָרְו
 סֵּ֧בַכְי םָ֔תֹוא אֵׂ֣שֹוּנַהְו בֶרָ֑עָה־דַע אָ֖מְטִי ויָּ֔תְחַת הֶ֣יְהִי רֶׁ֣שֲא֙ לֹכְּב ַעֵ֗גֹּנַה־לָכְו
ֹל ויָ֖דָיְו בָּ֔זַה ֹ֙וּב־עַּֽג ִֽי רֶׁ֤שֲא לֹ֨כְו :בֶרָֽעָה־דַע אֵ֥מָטְו םִיַּ֖מַּב ץַ֥חָרְו ויָ֛דָגְּב ־אֽ
־רֶׁשֲא ׂשֶרֶ֛ח־יִלְכּו :בֶרָֽעָה־דַע אֵ֥מָטְו םִיַּ֖מַּב ץַ֥חָרְו ויָ֛דָגְּב סֶּ֧בִכְו םִיָּ֑מַּב ףַ֣טָׁש
 רַפָ֨סְו ֹו֔בֹוּזִמ ֙בָּזַה רַ֤הְטִי־יִֽכְו :םִיָּֽמַּב ףֵ֖טָּׁשִי ץֵ֔ע־יִלְּכ־לָ֨כְו רֵ֑בָּׁשִי בָּ֖זַה ֹוּ֥ב־עַּגִי
 :רֵֽהָטְו םיִּ֖יַח םִיַ֥מְּב ֹו֛רָׂשְּב ץַ֧חָרְו ויָ֑דָגְּב סֶּ֣בִכְו ֹו֖תָרֳהָֽטְל םיִ֛מָי תַ֥עְבִׁש ֹו֜ל
 הָ֗וֹהְי יֵ֣נְפִל ׀ אָ֣בּו הָ֑נֹוי יֵ֣נְּב יֵ֖נְׁש ֹו֥א םיִ֔רֹת יֵּ֣תְׁש ֹ֙ול־חַּֽק ִֽי יִ֗ניִמְּׁשַה םֹוּ֣יַבּו
 תאָּ֔טַח דָ֣חֶא ןֵ֔הֹּכַה ֙םָתֹא הָׂ֤שָעְו :ןֵֽהֹּכַה־לֶא םָ֖נָתְנּו דֵ֔עֹומ לֶהֹ֣א ֙חַתֶּ֨פ־לֶא
 ]ןירבוחמ ןהשכ יעיבש[ :ֹוֽבֹוּזִמ הָֹ֖והְי יֵ֥נְפִל ןֵ֛הֹּכַה ויָ֧לָע רֶּ֨פִכְו הָ֑לֹע דָ֖חֶאָֽהְו
־דַע אֵ֥מָטְו ֹו֖רָׂשְּב־לָּכ־תֶא םִיַּ֛מַּב ץַ֥חָרְו עַר ָ֑ז־תַבְכִׁש ּוּנֶּ֖מִמ אֵ֥צֵת־יִּֽכ ׁשיִ֕אְו
 אֵ֥מָטְו םִיַּ֖מַּב סַּ֥בֻכְו עַר ָ֑ז־תַבְכִׁש ויָ֖לָע הֶ֥יְהִֽי־רֶׁשֲא רֹו֔ע־לָכְו דֶגֶּ֣ב־לָכְו :בֶרָֽעָה
 ּו֖אְמָֽטְו םִיַּ֔מַב ּו֣צֲחָֽרְו עַר ָ֑ז־תַבְכִׁש ּהָ֖תֹא ׁשיִ֛א בַּ֥כְׁשִי רֶׁ֨שֲא הָּׁ֕שִאְו :בֶרָֽעָה־דַע
 ֙םיִמָי תַ֤עְבִׁש ּהָ֑רָׂשְבִּב ּהָ֖בֹז הֶ֥יְהִי םָּ֛ד הָ֔בָז הֶ֣יְהִֽת־יִּכ ֙הָּׁשִאְו :בֶרָֽעָה־דַע
 ויָ֛לָע בַּ֥כְׁשִּת רֶׁ֨שֲא֩ לֹכְו :בֶרָֽעָה־דַע אָ֥מְטִי ּהָּ֖ב ַעֵ֥גֹּנַה־לָכְו ּהָ֔תָּדִנְב הֶ֣יְהִּת
 סֵּ֧בַכְי ּהָ֑בָּכְׁשִמְּב ַעֵ֖גֹּנַה־לָכְו :אָֽמְטִי ויָ֖לָע בֵׁ֥שֵּת־רֶׁשֲא לֹ֛כְו אָ֑מְטִי ּהָ֖תָּדִנְּב
 ויָ֑לָע בֵׁ֣שֵּת־רֶׁשֲא יִ֖לְּכ־לָכְּב ַעֵ֔גֹּנַה־לָ֨כְו :בֶרָֽעָה־דַע אֵ֥מָטְו םִיַּ֖מַּב ץַ֥חָרְו ויָ֛דָגְּב
־לַֽע ֹו֧א אּו֗ה בָּ֜כְׁשִּמַה־לַֽע םִ֨אְו :בֶרָֽעָה־דַע אֵ֥מָטְו םִיַּ֖מַּב ץַ֥חָרְו ויָ֛דָגְּב סֵּ֧בַכְי
 בַּ֨כְׁשִי ֩בֹכָׁש םִ֡אְו :בֶרָֽעָה־דַע אָ֖מְטִי ֹו֑ב־ֹועְגָנְּב ויָ֖לָע־תֶבֶֽׁשי אוִ֥ה־רֶׁשֲא יִ֛לְּכַה
־רֶׁשֲא בָּ֛כְׁשִּמַה־לָכְו םיִ֑מָי תַ֣עְבִׁש אֵ֖מָטְו ויָ֔לָע ּ֙הָתָּדִנ יִ֤הְתּו ּהָ֗תֹא ׁשיִ֜א
 ּהָ֔תָּדִנ־תֶע ֹ֙אלְּב םיִּ֗בַר םיִ֣מָי ּהָ֜מָּד בֹו֨ז ֩בּוזָי־יִּֽכ הָּׁ֡שִאְו :אָֽמְטִי ויָ֖לָע בַּ֥כְׁשִי
 הָ֥אֵמְט הֶ֖יְהִּֽת ּהָ֛תָּדִנ יֵ֧מיִּכ ּהָ֗תָאְמֻט בֹו֣ז יֵ֞מְי־לָּכ ּהָ֑תָּדִנ־לַע בּו֖זָת־יִֽכ ֹו֥א
־הֶיְהִֽי ּהָ֖תָּדִנ בַּ֥כְׁשִמְּכ ּהָ֔בֹוז יֵ֣מְי־לָּכ ֙ויָלָע בַּ֤כְׁשִּת רֶׁ֨שֲא בָּ֞כְׁשִּמַה־לָּכ :אוִֽה
 ַעֵ֥גֹוּנַה־לָכְו :ּהָֽתָּדִנ תַ֖אְמֻטְּכ הֶ֔יְהִֽי אֵ֣מָט ויָ֔לָע בֵׁ֣שֵּת רֶׁ֣שֲא ֙יִלְּכַה־לָֽכְו ּהָּ֑ל
 ּהָ֑בֹוּזִמ הָ֖רֲהָֽט־םִאְו :בֶרָֽעָה־דַע אֵ֥מָטְו םִיַּ֖מַּב ץַ֥חָרְו ויָ֛דָגְּב סֶּ֧בִכְו אָ֑מְטִי םָּ֖ב



 יֵּ֣תְׁש ּ֙הָל־חַּֽקִּֽת יִ֗ניִמְּׁשַה םֹוּ֣יַבּו :רָֽהְטִּת רַ֥חַאְו םיִ֖מָי תַ֥עְבִׁש ּהָּ֛ל־הָרְפָֽסְו
 :דֵֽעֹומ לֶהֹ֥א חַתֶּ֖פ־לֶא ןֵ֔הֹּכַה־לֶא ֙םָתֹוא הָ֤איִבֵֽהְו הָ֑נֹוי יֵ֣נְּב יֵ֖נְׁש ֹו֥א םיִ֔רֹת
 יֵ֣נְפִל ֙ןֵהֹּכַה ָהיֶ֤לָע רֶּ֨פִכְו הָ֑לֹע דָ֖חֶאָֽה־תֶאְו תאָּ֔טַח דָ֣חֶאָֽה־תֶא ֙ןֵהֹּכַה הָׂ֤שָעְו
ֹלְו םָ֑תָאְמֻּטִמ לֵ֖אָרְׂשִי־יֵֽנְּב־תֶא םֶּ֥תְרַּזִהְו :ּהָֽתָאְמֻט בֹוּ֖זִמ הָ֔וֹהְי  ּ֙ותֻ֨מָי א֤
ֹז :םָֽכֹותְּב רֶׁ֥שֲא יִ֖נָּכְׁשִמ־תֶא םָ֥אְּמַטְּב םָ֔תָאְמֻטְּב  אֵ֥צֵּת רֶׁ֨שֲאַֽו בָּ֑זַה תַ֖רֹוּת תא֥
 רָ֖כָּזַל ֹו֔בֹוז־תֶא ֙בָּזַהְו ּהָ֔תָּדִנְּב ֙הָוָּדַהְו :ּהָֽב־הָאְמָטְל עַר ֶ֖ז־תַבְכִׁש ּוּנֶּ֛מִמ
 יֵ֣רֲחַֽא הֶׁ֔שֹמ־לֶא ֙הָֹוהְי רֵּ֤בַדְיַו :הָֽאֵמְט־םִע בַּ֖כְׁשִי רֶׁ֥שֲא ׁשיִ֕אְלּו הָ֑בֵקְּנַלְו
ֹּיַו :ּותֻֽמָּיַו הָֹ֖והְי־יֵֽנְפִל םָ֥תָבְרָקְּב ןֹ֑רֲהַֽא יֵ֣נְּב יֵ֖נְׁש תֹו֔מ  הֶׁ֗שֹמ־לֶא הָ֜וֹהְי רֶמא֨
ֹבָי־לַאְו ֒ךָךיzִחָא ןֹ֣רֲהַֽא־לֶא ֘רֵּבַּד ־לֶא תֶכֹ֑רָּפַל תיֵּ֖בִמ ׁשֶדֹּ֔קַה־לֶא ֙תֵע־לָכְב א֤
ֹלְו ֙ןֹרָאָֽה־לַע רֶׁ֤שֲא תֶרֹּ֜פַּכַה יֵ֨נְּפ ֹזְּב :תֶרֹּֽפַּכַה־לַע הֶ֖אָרֵֽא ןָ֔נָעֶּֽב יִּ֚כ תּו֔מָי א֣  תא֛
ֹבָי  ׁשֶדֹ֜ק דַּ֨ב־תֶנֹֽתְּכ :הָֽלֹעְל לִיַ֥אְו תאָּ֖טַחְל רָ֛קָּב־ןֶּב רַ֧פְּב ׁשֶדֹּ֑קַה־לֶא ןֹ֖רֲהַֽא א֥
ֹּגְחַי ֙דַּב טֵ֥נְבַאְבּו ֹ֒ורָׂשְּב־לַע ּו֣יְהִי ֘דַב־יֵסְנְכִֽמּו ׁשָּ֗בְלִי  ףֹ֑נְצִי דַּ֖ב תֶפֶ֥נְצִמְבּו ר֔
 לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ֙תַדֲע תֵ֗אֵמּו :םָֽׁשֵבְלּו ֹו֖רָׂשְּב־תֶא םִיַּ֛מַּב ץַ֥חָרְו םֵ֔ה ׁשֶדֹ֣ק־יֵדְגִּב
 קִהְו :הָֽלֹעְל דָ֖חֶא לִיַ֥אְו תאָּ֑טַחְל םיִּ֖זִע יֵ֥ריִעְׂש־יֵֽנְׁש חַּ֛קִי  רַּ֥פ־תֶא ןֹ֛רֲהַֽא ביִ֧רְ
 םִ֑ריִעְּׂשַה יֵ֣נְׁש־תֶא חַ֖קָלְו :ֹוֽתיֵּב דַ֥עְבּו ֹו֖דֲעַּֽב רֶּ֥פִכְו ֹו֑ל־רֶׁשֲא תאָּ֖טַחַֽה
 םִ֖ריִעְּׂשַה יֵ֥נְׁש־לַע ןֹ֛רֲהַֽא ןַ֧תָנְו :דֵֽעֹומ לֶהֹ֥א חַתֶּ֖פ הָ֔וֹהְי יֵ֣נְפִל ֙םָתֹא דיִ֤מֱעֶֽהְו
 קִהְו :לֵֽזאָזֲעַֽל דָ֖חֶא לָ֥רֹוגְו הָ֔וֹהיַֽל ֙דָחֶא לָ֤רֹוּג תֹו֑לָרֹּֽג  ריִ֔עָּׂשַה־תֶא ֙ןֹרֲהַֽא ביִ֤רְ
 ויָ֤לָע הָ֨לָע ֩רֶׁ֖שֲא ריִ֗עָּׂשַהְו :תאָּֽטַח ּוהָׂ֖שָעְו ֑הָֹוהיַֽל לָ֖רֹוּגַה ויָ֛לָע הָ֥לָע רֶׁ֨שֲא
 לֵ֖זאָזֲעַֽל ֹו֛תֹא חַּ֥לַׁשְל ויָ֑לָע רֵּ֣פַכְל הָֹ֖והְי יֵ֥נְפִל יַ֛ח־דַמֳעָֽי לֵ֔זאָזֲעַֽל֙ לָרֹוּגַה
 דַ֣עְבּו ֹו֖דֲעַּֽב רֶּ֥פִכְו ֹו֔ל־רֶׁשֲא ֙תאָּטַחַֽה רַּ֤פ־תֶא ןֹ֜רֲהַֽא ביִ֨רְקִהְו :הָרָּֽבְדִּמַה
ֹלְמ חַ֣קָלְו :ֹוֽל־רֶׁשֲא תאָּ֖טַחַֽה רַּ֥פ־תֶא טַ֛חָׁשְו ֹו֑תיֵּב  ׁשֵ֞א־יֵלֲחַּֽג הpָּתְחַּמַ֠ה־אֽ
ֹלְמּו הָ֔וֹהְי יֵ֣נְפִּלִמ ַ֙חֵּ֨בְזִּמַה לַ֤עֵמ  תיֵּ֥בִמ איִ֖בֵהְו הָּ֑קַּד םיִּ֖מַס תֶרֹ֥טְק ויָ֔נְפָח א֣
־תֶא תֶרֹ֗טְּקַה ן ַ֣נֲע ׀ הָּ֣סִכְו הָ֑וֹהְי יֵ֣נְפִל ׁשֵ֖אָה־לַע תֶרֹ֛טְּקַה־תֶא ןַ֧תָנְו :תֶכֹֽרָּפַל
ֹלְו תּו֖דֵעָֽה־לַע רֶׁ֥שֲא תֶרֹּ֛פַּכַה ־לַע ֹו֛עָּבְצֶאְב הָּ֧זִהְו רָּ֔פַה םַּ֣דִמ ֙חַקָלְו :תּוֽמָי א֥
 :ֹוֽעָּבְצֶאְּב םָּ֖דַה־ןִמ םיִ֛מָעְּפ־עַבֶֽׁש הֶּ֧זַי תֶרֹּ֗פַּכַה יֵ֣נְפִלְו הָמְדֵ֑ק תֶרֹּ֖פַּכַה יֵ֥נְּפ
 תֶכֹ֑רָּפַל תיֵּ֖בִמ־לֶא ֹו֔מָּד־תֶא ֙איִבֵהְו םָ֔עָל רֶׁ֣שֲא ֙תאָּטַחַֽה ריִ֤עְׂש־תֶא טַ֞חָׁשְו



 יֵ֥נְפִלְו תֶרֹּ֖פַּכַה־לַע ֹו֛תֹא הָּ֥זִהְו רָּ֔פַה םַ֣דְל ֙הָׂשָע רֶׁ֤שֲאַּֽכ ֹו֗מָּד־תֶא הָׂ֣שָעְו
 םָ֑תֹאּטַח־לָכְל םֶ֖היֵעְׁשִּפִמּו לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ֙תֹאְמֻּטִמ ׁשֶדֹּ֗קַה־לַע רֶּ֣פִכְו :תֶרֹּֽפַּכַה
 הֶ֣יְהִֽי־ֹאל םָ֞דָא־לָכְו :םָֽתֹאְמֻט ךְךֹו֖תְּב םָּ֔תִא ןֵ֣כֹּׁשַה דֵ֔עֹומ לֶהֹ֣אְל ֙הֶׂשֲעַֽי ןֵ֤כְו
 דַ֖עְבּו ֹו֔תיֵּב דַ֣עְבּו ֹ֙ודֲעַּֽב רֶּ֤פִכְו ֹו֑תאֵצ־דַע ׁשֶדֹּ֖קַּב רֵּ֥פַכְל ֹו֛אֹבְּב דֵ֗עֹומ לֶהֹ֣אְּב ׀
 חַ֞קָלְו ויָ֑לָע רֶּ֣פִכְו הָֹ֖והְי־יֵֽנְפִל רֶׁ֥שֲא ַחֵּ֛בְזִּמַה־לֶא אָ֗צָיְו :לֵֽאָרְׂשִי לַ֥הְק־לָּכ
־ןִמ ויָ֧לָע הָּ֨זִהְו :ביִֽבָס ַחֵּ֖בְזִּמַה תֹו֥נְרַק־לַע ןַ֛תָנְו ריִ֔עָּׂשַה םַּ֣דִמּו ֙רָּפַה םַּ֤דִמ
 ֙הָּלִכְו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב תֹ֖אְמֻּטִמ ֹוׁ֔שְּדִקְו ֹו֣רֲהִֽטְו םיִ֑מָעְּפ עַבֶׁ֣ש ֹו֖עָּבְצֶאְּב םָּ֛דַה
 קִהְו ַחֵּ֑בְזִּמַה־תֶאְו דֵ֖עֹומ לֶהֹ֥א־תֶאְו ׁשֶדֹּ֔קַה־תֶא רֵּ֣פַּכִמ  ריִ֥עָּׂשַה־תֶא ביִ֖רְ
ֹר־לַע ]ויָ֗דָי[ וָ֗דָי יֵּ֣תְׁש־תֶא ןֹ֜רֲהַֽא ךְךַ֨מָסְו :יָֽחֶה  הָּ֣דַוְתִהְו ֒יַחַה ֘ריִעָּׂשַה ׁשא֣
 ןַ֤תָנְו םָ֑תֹאּטַח־לָכְל םֶ֖היֵעְׁשִּפ־לָּכ־תֶאְו לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ֙תֹנֹוֲע־לָּכ־תֶא ויָ֗לָע
ֹר־לַע ֙םָתֹא  ריִ֥עָּׂשַה אָׂ֨שָנְו :הָרָּֽבְדִּמַה יִּ֖תִע ׁשיִ֥א־דַיְּב חַּ֛לִׁשְו ריִ֔עָּׂשַה ׁשא֣
 אָ֤בּו :רָּֽבְדִּמַּב ריִ֖עָּׂשַה־תֶא חַּ֥לִׁשְו הָ֑רֵזְּג ץֶרֶ֣א־לֶא םָ֖תֹנֹוֲע־לָּכ־תֶא ויָ֛לָע
 ׁשֶדֹּ֑קַה־לֶא ֹו֣אֹבְּב ׁשַ֖בָל רֶׁ֥שֲא דָּ֔בַה יֵ֣דְגִּב־תֶא ֙טַׁשָפּו דֵ֔עֹומ לֶהֹ֣א־לֶא ֙ןֹרֲהַֽא
 אָ֗צָיְו ויָ֑דָגְּב־תֶא ׁשַ֖בָלְו ׁשֹו֔דָק םֹו֣קָמְּב ֙םִיַּ֨מַב ֹו֤רָׂשְּב־תֶא ץַ֨חָרְו :םָֽׁש םָ֖חיִּנִהְו
 ןהשכ ינש[ :םָֽעָה דַ֥עְבּו ֹו֖דֲעַּֽב רֶּ֥פִכְו םָ֔עָה תַ֣לֹע־תֶאְו ֹ֙ותָלֹֽע־תֶא הָׂ֤שָעְו
 ֙ריִעָּׂשַה־תֶא ַחֵּ֤לַׁשְמַֽהְו :הָחֵּֽבְזִּמַה ריִ֥טְקַי תאָּ֖טַחַֽה בֶלֵ֥ח תֵ֛אְו ]ןירבוחמ
 :הֶֽנֲחַּֽמַֽה־לֶא אֹו֥בָי ןֵ֖כ־יֵרֲחַֽאְו םִיָּ֑מַּב ֹו֖רָׂשְּב־תֶא ץַ֥חָרְו ויָ֔דָגְּב סֵּ֣בַכְי לֵ֔זאָזֲעַֽל
 רֵּ֣פַכְל ֙םָמָּד־תֶא אָ֤בּוה רֶׁ֨שֲא תאָּ֗טַחַֽה ריִ֣עְׂש ׀ תֵ֣אְו תאָּ֜טַחַֽה רַּ֨פ ֩תֵאְו
 םָ֖רָׂשְּב־תֶאְו םָ֥תֹרֹֽע־תֶא ׁשֵ֔אָב ּו֣פְרָֽׂשְו הֶ֑נֲחַּֽמַֽל ץּו֣חִמ־לֶא איִ֖צֹוי ׁשֶדֹּ֔קַּב
 ןֵ֖כ־יֵרֲחַֽאְו םִיָּ֑מַּב ֹו֖רָׂשְּב־תֶא ץַ֥חָרְו ויָ֔דָגְּב סֵּ֣בַכְי םָ֔תֹא ףֵ֣רּׂשַהְו :םָֽׁשְרִּפ־תֶאְו
 רֹוׂ֨שָעֶּֽב יpִעיִבְּׁשַ֠ה ׁשֶדֹ֣חַּב םָ֑לֹוע תַּ֣קֻחְל םֶ֖כָל הָ֥תְיָֽהְו :הֶֽנֲחַּֽמַֽה־לֶא אֹו֥בָי
ֹל ֙הָכאָלְמ־לָכְו םֶ֗כיֵתֹֽׁשְפַנ־תֶא ּוּ֣נַעְּת ׁשֶדֹ֜חַל  ר ָּ֥גַה ר ֵּ֖גַהְו חָ֔רְזֶאָֽה ּוׂ֔שֲעַֽת א֣
ֹּטַח֙ לֹּכִמ םֶ֑כְתֶא רֵ֣הַטְל םֶ֖כיֵלֲע רֵּ֥פַכְי הֶּ֛זַה םֹוּ֥יַב־יִּֽכ :םֶֽכֲכֹוֽתְּב  יֵ֥נְפִל םֶ֔כיֵתא֣
 :םָֽלֹוע תַּ֖קֻח םֶ֑כיֵתֹֽׁשְפַנ־תֶא םֶ֖תיִּנִעְו םֶ֔כָל ֙איִה ןֹו֥תָּבַׁש תַּ֨בַׁש :ּורָֽהְטִּת הָֹ֖והְי
 ויִ֑בָא תַחַּ֣ת ןֵ֖הַכְל ֹו֔דָי־תֶא ֙אֵּלַמְי רֶׁ֤שֲאַֽו ֹו֗תֹא חַׁ֣שְמִי־רֶׁשֲא ןֵ֜הֹּכַה רֶּ֨פִכְו
 לֶהֹ֧א־תֶאְו ׁשֶדֹּ֔קַה ׁשַּ֣דְקִמ־תֶא ֙רֶּפִכְו :ׁשֶדֹּֽקַה יֵ֥דְגִּב דָּ֖בַה יֵ֥דְגִּב־תֶא ׁשַ֛בָלְו



־הָתְיָֽהְו :רֵּֽפַכְי לָ֖הָּקַה םַ֥ע־לָּכ־לַעְו םיִ֛נֲהֹּֽכַה לַ֧עְו רֵּ֑פַכְי ַחֵּ֖בְזִּמַה־תֶאְו דֵ֛עֹומ
ֹּז  הָ֑נָּׁשַּב תַ֖חַא םָ֔תֹאּטַח־לָּכִמ֙ לֵאָרְׂשִי יֵ֤נְּב־לַע רֵּ֞פַכְל םָ֗לֹוע תַּ֣קֻחְל םֶ֜כָל תא֨
 רֵּ֨בַּד :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָֹ֖והְי רֵּ֥בַדְיַו :הֶֽׁשֹמ־תֶא הָֹ֖והְי הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ ׂשַעַּ֕יַו
־רֶׁשֲא רָ֔בָּדַה הֶ֣ז םֶ֑היֵלֲא ָּ֖תְרַמָֽאְו לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב־לָּכ֙ לֶאְו ויָ֗נָּב־לֶאְו ןֹ֜רֲהַֽא־לֶא
 בֶׂשֶ֛כ־ֹוא רֹוׁ֥ש טַ֜חְׁשִי רֶׁ֨שֲא לֵ֔אָרְׂשִי תיֵּ֣בִמ ׁ֙שיִא ׁשיִ֥א :רֹֽמאֵל הָֹ֖והְי הָּ֥וִצ
ֹל ֘דֵעֹומ לֶהֹ֣א חַתֶּ֜פ־לֶאְו :הֶֽנֲחַּֽמַֽל ץּו֖חִמ טָ֔חְׁשִי רֶׁ֣שֲא ֹו֚א הֶ֑נֲחַּֽמַּֽב זֵ֖ע־ֹוא  א֣
 קַהְל ֹ֒ואיִבֱה  ֙אּוהַה ׁשיִ֤אָל בֵׁ֞שָחֵֽי םָּ֣ד ֑הָֹוהְי ןַּ֣כְׁשִמ יֵ֖נְפִל הָ֔וֹהיַֽל ֙ןָּבְרָק ביִ֤רְ
 לֵ֗אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ּואיִ֜בָי רֶׁ֨שֲא ֩ןַעrַמְל :ֹוּֽמַע בֶרֶּ֥קִמ אּו֖הַה ׁשיִ֥אָה תַ֛רְכִנְו ךְךָ֔פָׁש םָּ֣ד
 חַתֶּ֛פ־לֶא הָ֗וֹהיַֽל םֻ֣איִבֱהֶֽו ֒הֶדָּׂשַה יֵ֣נְּפ־לַע ֘םיִחְבֹֽז םֵ֣ה רֶׁ֥שֲא ֘םֶהיֵחְבִז־תֶא
־תֶא ןֵ֤הֹּכַה קַ֨רָזְו :םָֽתֹוא הָֹ֖והיַֽל םיִ֛מָלְׁש יֵ֧חְבִז ּו֜חְבָ֨זְו ןֵ֑הֹּכַה־לֶא דֵ֖עֹומ לֶהֹ֥א
 :הָֹֽוהיַֽל ַחֹ֖חיִנ ַחיֵ֥רְל בֶלֵ֔חַה ריִ֣טְקִהְו דֵ֑עֹומ לֶהֹ֣א חַתֶּ֖פ הָ֔וֹהְי חַּ֣בְזִמ־לַע ֙םָּדַה
ֹלְו  תַּ֥קֻח םֶ֑היֵרֲחַֽא םיִ֖נֹז םֵ֥ה רֶׁ֛שֲא םִ֕ריִעְּׂשַל םֶ֔היֵחְבִז־תֶא ֙דֹוע ּו֥חְּבְזִי־אֽ
ֹּז־הֶיְהִּֽת םָ֛לֹוע  רַ֔מֹאּת םֶ֣הֵלֲאַֽו ]ןירבוחמ ןהשכ ישילש[ :םָֽתֹרֹֽדְל םֶ֖הָל תא֥
 הָ֖לֹע הֶ֥לֲעַֽי־רֶׁשֲא םָ֑כֹותְּב רּו֣גָי־רֶׁשֲא ר ֵּ֖גַה־ןִמּו לֵ֔אָרְׂשִי תיֵּ֣בִמ ׁ֙שיִא ׁשיִ֥א
ֹל ֙דֵעֹומ לֶהֹ֤א חַתֶּ֜פ־לֶאְו :חַבָֽז־ֹוא  תַ֛רְכִנְו ֑הָֹוהיַֽל ֹו֖תֹא תֹוׂ֥שֲעַֽל ּוּנֶ֔איִבְי א֣
 םָ֔כֹותְּב ר ָּ֣גַה ֙רֵּגַה־ןִמּו לֵ֗אָרְׂשִי תיֵּ֣בִמ ׁשיִ֜א ׁשיִ֨אְו :ויָּֽמַעֵֽמ אּו֖הַה ׁשיִ֥אָה
 ּהָ֖תֹא יִּ֥תַרְכִהְו םָּ֔דַה־תֶא תֶלֶ֣כֹאָֽה ׁ֙שֶפֶּ֨נַּב יַ֗נָפ יִּ֣תַתָֽנְו םָּ֑ד־לָּכ לַ֖כֹאי רֶׁ֥שֲא
 רֵּ֖פַכְל ַחֵּ֔בְזִּמַה־לַע ֙םֶכָל ויִּ֤תַתְנ יִ֞נֲאַֽו ֒אוִה םָּ֣דַּב ֘רָׂשָּבַה ׁשֶפֶ֣נ־יִּכ :ּהָּֽמַע בֶרֶּ֥קִמ
 לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְבִל ֙יִּתְרַ֨מָא ןֵּ֤כ־לַע :רֵּֽפַכְי ׁשֶפֶּ֥נַּב אּו֖ה םָּ֥דַה־יִּֽכ םֶ֑כיֵתֹֽׁשְפַנ־לַע
ֹת־ֹאל םֶּ֖כִמ ׁשֶפֶ֥נ־לָּכ ֹי־ֹאל םֶ֖כֲכֹוֽתְּב ר ָּ֥גַה ר ֵּ֛גַהְו םָּ֑ד לַכא֣  ׁשיִ֨אְו :םָּֽד לַכא֥
 ףֹו֖ע־ֹוא הָּ֛יַח דיֵ֥צ דּו֜צָי רֶׁ֨שֲא םָ֔כֹותְּב ר ָּ֣גַה ֙רֵּגַה־ןִמּו לֵ֗אָרְׂשִי יֵ֣נְּבִמ ׁשיִ֜א
 ֹ֘וׁשְפַנְב ֹו֣מָּד רָׂ֗שָּב־לָּכ ׁשֶפֶ֣נ־יִּכ :רָֽפָעֶּֽב ּוהָּ֖סִכְו ֹו֔מָּד־תֶא ֙ךְךַפָׁשְו לֵ֑כָאֵֽי רֶׁ֣שֲא
ֹל רָׂ֖שָּב־לָּכ םַּ֥ד לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְבִל ֙רַמֹאָֽו ֒אּוה  ֹו֣מָּד ֙רָׂשָּב־לָּכ ׁשֶפֶ֤נ יִּ֣כ ּולֵ֑כֹאת א֣
 ר ֵּ֑גַבּו חָ֖רְזֶאָּֽב הָ֔פֵרְטּו ֙הָלֵבְנ לַ֤כֹאּת רֶׁ֨שֲא ׁשֶפֶ֗נ־לָכְו :תֵֽרָּכִי ויָ֖לְכֹֽא־לָּכ אוִ֔ה
ֹל ֙םִאְו :רֵֽהָטְו בֶרֶ֖עָה־דַע אֵ֥מָטְו םִיַּ֛מַּב ץַ֥חָרְו ויָ֜דָגְּב סֶּ֨בִכְו  ֹו֖רָׂשְבּו סֵּ֔בַכְי א֣
ֹל  לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב־לֶא ֙רֵּבַּד :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָֹ֖והְי רֵּ֥בַדְיַו :ֹוֽנֹוֲע אָׂ֖שָנְו ץָ֑חְרִי א֣



־םֶּתְבַׁשְי רֶׁ֥שֲא םִיַ֛רְצִמ־ץֶרֶא הֵׂ֧שֲעַֽמְּכ :םֶֽכיֵהֹֽלֱא הָֹ֥והְי יִ֖נֲא םֶ֑הֵלֲא ָּ֖תְרַמָֽאְו
ֹל ּהָּ֖ב ֹל הָּ֨מָׁ֨ש םֶ֥כְתֶא איִ֨בֵמ ֩יִנֲא רֶׁ֣שֲא ןַעַ֡נְּכ־ץֶרֶֽא הֵׂ֣שֲעַֽמְכּו ּוׂ֑שֲעַֽת א֣  א֣
ֹל םֶ֖היֵתֹּֽקֻחְבּו ּוׂ֔שֲעַֽת  ּו֖רְמְׁשִּת יַ֥תֹּקֻח־תֶאְו ּוׂ֛שֲעַּֽת יַ֧טָּפְׁשִמ־תֶא :ּוכֵֽלֵת א֥
 רֶׁ֨שֲא יַ֔טָּפְׁשִמ־תֶאְו ֙יַתֹּקֻח־תֶא םֶּ֤תְרַמְׁשּו :םֶֽכיֵהֹֽלֱא הָֹ֥והְי יִ֖נֲא םֶ֑הָּב תֶכֶ֣לָל
 ֹו֔רָׂשְּב רֵ֣אְׁש־לָּכ־לֶא ׁ֙שיִא ׁשיִ֥א :הָֹֽוהְי יִ֖נֲא םֶ֑הָּב יַ֣חָו םָ֖דָאָֽה םָ֛תֹא הֶׂ֥שֲעַֽי
ֹל ֹל ֖ךָךְּמִא תַ֥וְרֶעְו ךָךיִ֛בָא תַ֥וְרֶע :הָֹֽוהְי יִ֖נֲא הָ֑וְרֶע תֹוּ֣לַגְל ּו֖בְרְקִת א֥  הֵּ֑לַגְת א֣
ֹל אוִ֔ה ֣ךָךְּמִא ֹל ךָךיִ֖בָא־תֶׁשֵֽא תַ֥וְרֶע :ּהָֽתָוְרֶע הֶּ֖לַגְת א֥  ךָךיִ֖בָא תַ֥וְרֶע הֵּ֑לַגְת א֣
 ץּו֑ח תֶדֶ֣לֹומ ֹו֖א תִיַּ֔ב תֶדֶ֣לֹומ ךָךֶּ֔מִא־תַב ֹו֣א ֙ךָךיִ֨בָא־תַב ֤ךָךְתֹוֽחֲא תַ֨וְרֶע :אוִֽה
ֹל ֹל ֔ךָךְּתִּב־תַֽב ֹו֣א ֙ךָךְנִּב־תַּב תַ֤וְרֶע :ןָֽתָוְרֶע הֶּ֖לַגְת א֥  ֖ךָךְתָֽוְרֶע יִּ֥כ ןָ֑תָוְרֶע הֶּ֖לַגְת א֥
ֹל אוִ֑ה ֖ךָךְתֹוֽחֲא ךָךיִ֔בָא תֶדֶ֣לֹומ ֙ךָךיִ֨בָא תֶׁ֤שֵא־תַּב תַ֨וְרֶע :הָּנֵֽה  הֶּ֖לַגְת א֥
ֹל ךָךיִ֖בָא־תֹוחֲא תַ֥וְרֶע :ּהָֽתָוְרֶע ־תֹוחֲא תַ֥וְרֶע :אוִֽה ךָךיִ֖בָא רֵ֥אְׁש הֵּ֑לַגְת א֣
ֹל ֖ךָךְּמִא ֹל ךָךיִ֖בָא־יִֽחֲא תַ֥וְרֶע :אוִֽה ֖ךָךְּמִא רֵ֥אְׁש־יִּֽכ הֵּ֑לַגְת א֣ ־לֶא הֵּ֑לַגְת א֣
ֹל ֹ֙וּתְׁשִא ֹל ֖ךָךְתָּֽלַּכ תַ֥וְרֶע :אוִֽה ֖ךָךְתָֽדֹּד בָ֔רְקִת א֣ ֹל אוִ֔ה ֙ךָךְנִּב תֶׁשֵ֤א הֵּ֑לַגְת א֣  א֥
ֹל ךָךיִ֖חָא־תֶׁשֵֽא תַ֥וְרֶע :ּהָֽתָוְרֶע הֶּ֖לַגְת  תַ֥וְרֶע :אוִֽה ךָךיִ֖חָא תַ֥וְרֶע הֵּ֑לַגְת א֣
ֹל ּהָּ֖תִבּו הָּׁ֛שִא ֹל ּהָּ֗תִּב־תַּב־תֶאְו ּהָ֞נְּב־תַּב־תֶֽא הֵּ֑לַגְת א֣  תֹוּ֣לַגְל ֙חַּקִת א֤
ֹל ּהָ֖תֹחֲא־לֶא הָּׁ֥שִאְו :אוִֽה הָּ֥מִז הָּנֵ֖ה הָ֥רֲאַֽׁש ּהָ֔תָוְרֶע  תֹוּ֧לַגְל רֹ֗רְצִל חָּ֑קִת א֣
ֹל ּהָ֑תָאְמֻט תַּ֣דִנְּב הָּׁ֖שִא־לֶאְו :ָהיֶּֽיַחְּב ָהיֶ֖לָע ּהָ֛תָוְרֶע  תֹוּ֖לַגְל בַ֔רְקִת א֣
ֹל ֔ךָךְתיִ֣מֲע ֙תֶׁשֵ֨א־לֶאְו :ּהָֽתָוְרֶע  ֥ךָךֲעְרַּזִמּו :ּהָֽב־הָאְמָטְל עַר ָ֑זְל ֖ךָךְּתְבָכְׁש ןֵּ֥תִת־אֽ
ֹל ֹלְו ךְךֶלֹּ֑מַל ריִ֣בֲעַֽהְל ןֵּ֖תִת־אֽ  יעיבר[ :הָֹֽוהְי יִ֥נֲא ךָךיֶ֖הֹלֱא םֵׁ֥ש־תֶא לֵּ֛לַחְת א֧
ֹל רָ֔כָז־תֶ֨אְו ]ןירבוחמ ןהשכ ־לָכְבּו :אוִֽה הָ֖בֵעֹוּֽת הָּׁ֑שִא יֵ֣בְּכְׁשִמ בַּ֖כְׁשִת א֥
ֹל הָ֛מֵהְּב ֹל הָּׁ֗שִאְו ּהָ֑ב־הָאְמָטְל ֖ךָךְּתְבָכְׁש ןֵּ֥תִת־אֽ  הָ֛מֵהְב יֵ֧נְפִל דֹ֞מֲעַֽת־אֽ
 םִ֔יֹוּגַה ּו֣אְמְטִנ ֙הֶּלֵ֨א־לָכְב יִּ֤כ הֶּלֵ֑א־לָכְּב ּו֖אְּמַּטִּֽת־לַא :אּוֽה לֶבֶּ֥ת ּהָ֖עְבִרְל
 אִ֥קָּתַו ָהיֶ֑לָע ּהָ֖נֹוֲע דֹ֥קְפֶאָֽו ץֶרָ֔אָה אָ֣מְטִּתַו :םֶֽכיֵנְּפִמ ַחֵּ֖לַׁשְמ יִ֥נֲא־רֶׁשֲא
ֹלְו יַ֔טָּפְׁשִמ־תֶאְו ֙יַתֹּקֻח־תֶא םֶּ֗תַא םֶּ֣תְרַמְׁשּו :ָהיֶֽבְׁשֽי־תֶא ץֶרָ֖אָה  ּוׂ֔שֲעַֽת א֣
 תֹ֣בֵעֹוּֽתַה־לָּכ־תֶא יִּ֚כ :םֶֽכֲכֹוֽתְּב ר ָּ֥גַה ר ֵּ֖גַהְו חָ֔רְזֶאָֽה הֶּלֵ֑אָה תֹ֖בֵעֹוּֽתַה לֹּ֥כִמ
ֹלְו :ץֶרָֽאָה אָ֖מְטִּתַו םֶ֑כיֵנְפִל רֶׁ֣שֲא ץֶרָ֖אָה־יֵֽׁשְנַא ּוׂ֥שָע לֵ֔אָה  ֙ץֶרָ֨אָה איִ֤קָת־אֽ



 רֶׁ֣שֲא־לָּכ יִּ֚כ :םֶֽכיֵנְפִל רֶׁ֥שֲא יֹוּ֖גַה־תֶא הָ֛אָק רֶׁ֥שֲאַּֽכ ּהָ֑תֹא םֶ֖כֲאַּֽמַֽטְּב םֶ֔כְתֶא
 :םָּֽמַע בֶרֶּ֥קִמ תׂ֖שֹעָֽה תֹוׁ֥שָפְּנַה ּו֛תְרְכִנְו הֶּלֵ֑אָה תֹ֖בֵעֹוּֽתַה לֹּ֥כִמ הֶׂ֔שֲעַֽי
 ּוׂ֣שֲעַֽנ רֶׁ֣שֲא ֙תֹבֵעֹוּֽתַה תֹוּ֤קֻחֵֽמ תֹוׂ֜שֲע יִּ֨תְלִבְל יִּ֗תְרַמְׁשִמ־תֶא םֶּ֣תְרַמְׁשּו
ֹלְו םֶ֔כיֵנְפִל  הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָֹ֖והְי רֵּ֥בַדְיַו :םֶֽכיֵהֹֽלֱא הָֹ֥והְי יִ֖נֲא םֶ֑הָּב ּו֖אְּמַּטִֽת א֥
 יִּ֣כ ּו֑יְהִּֽת םיִׁ֣שדְק םֶ֖הֵלֲא ָּ֥תְרַמָֽאְו לֵ֛אָרְׂשִי־יֵֽנְּב תַ֧דֲע־לָּכ־לֶא רֵּ֞בַּד :רֹֽמאֵּל
 ּורֹ֑מְׁשִּת יַ֖תֹתְּבַׁש־תֶאְו ּואָ֔ריִּת ֙ויִבָאְו ֹוּ֤מִא ׁשיִ֣א :םֶֽכיֵהֹֽלֱא הָֹ֥והְי יִ֖נֲא ׁשֹו֔דָק
ֹל הָ֔כֵּסַמ ֙יֵהֹלאֵֽו םִ֔ליִלֱאָ֣ה־לֶא ּ֙ונְפִּת־לַא :םֶֽכיֵהֹֽלֱא הָֹ֥והְי יִ֖נֲא  םֶ֑כָל ּוׂ֖שֲעַֽת א֥
 :ּוהֻֽחָּבְזִּת םֶ֖כְנֹֽצְרִֽל ֑הָֹוהיַֽל םיִ֖מָלְׁש חַבֶ֥ז ּו֛חְּבְזִת יִ֧כְו :םֶֽכיֵהֹֽלֱא הָֹ֥והְי יִ֖נֲא
 םִ֛אְו :ףֵֽרָּׂשִי ׁשֵ֖אָּב יִׁ֔שיִלְּׁשַה םֹו֣י־דַע ֙רָתֹוּנַהְו תָ֑רֳחָּֽמִֽמּו לֵ֖כָאֵֽי םֶ֛כֲחְבִז םֹו֧יְּב
ֹל אּו֖ה לּוּ֥גִּפ יִׁ֑שיִלְּׁשַה םֹוּ֣יַּב לֵ֖כָאֵֽי לֹ֥כָאֵֽה ־יִּֽכ אָּׂ֔שִי ֹו֣נֹוֲע ֙ויָלְכֹֽאְו :הֶֽצָר ֵֽי א֥
 ריִ֣צְק־תֶא ֙םֶכְרְצֻקְבּֽו :ָהיֶּֽמַעֵֽמ אוִ֖הַה ׁשֶפֶּ֥נַה הָ֛תְרְכִנְו לֵּ֑לִח הָֹ֖והְי ׁשֶדֹ֥ק־תֶא
ֹל םֶ֔כְצְרַא ֹל ֖ךָךְריִֽצְק טֶקֶ֥לְו רֹ֑צְקִל ֖ךָךְדָֽׂש תַ֥אְּפ הֶּ֛לַכְת א֧ ֹל ֙ךָךְמְרַכְו :טֵּֽקַלְת א֥  א֣
ֹל ֖ךָךְמְרַּכ טֶרֶ֥פּו לֵ֔לֹועְת  :םֶֽכיֵהֹֽלֱא הָֹ֥והְי יִ֖נֲא םָ֔תֹא בֹ֣זֲעַּֽת ֙רֵּגַלְו יִ֤נָעֶֽל טֵּ֑קַלְת א֣
ֹל ֹלְו ּובֹ֑נְגִּת א֖ ֹלְו ּוׁ֥שֲחַֽכְת־אֽ ֹלְו :ֹוֽתיִמֲעַּֽב ׁשיִ֥א ּו֖רְּקַׁשְת־אֽ  יִ֖מְׁשִב ּו֥עְבָּֽׁשִת־אֽ
ֹלְו ֖ךָךֲעֵֽר־תֶא קֹׁ֥שֲעַֽת־ֹאל :הָֹֽוהְי יִ֥נֲא ךָךיֶ֖הֹלֱא םֵׁ֥ש־תֶא ָּ֛תְלַּלִחְו רֶקָּׁ֑שַל  לֹ֑זְגִת א֣
ֹל ֹל :רֶקֹּֽב־דַע ֖ךָךְּתִא ריִ֛כָׂש תַּ֥לֻעְּפ ןיִ֞לָת־אֽ ֹל רֵּ֔וִע יֵ֣נְפִלְו ׁשֵ֔רֵח לֵּ֣לַקְת־אֽ  א֥
־ֹאל ]ןירבוחמ ןהשכ ישימח[ :הָֹֽוהְי יִ֥נֲא ךָךיֶ֖הֹלֱאֵּֽמ ָתאֵ֥רָיְו לֹׁ֑שְכִמ ןֵּ֖תִת
ֹל טָּ֔פְׁשִּמַּב֙ לֶוָ֨ע ּוׂ֥שֲעַֽת ֹלְו לָ֔ד־יֵנְפ אָּׂ֣שִת־אֽ  טֹּ֥פְׁשִּת קֶדֶ֖צְּב לֹו֑דָג יֵ֣נְּפ רַּ֖דְהֶת א֥
ֹל :ךָךֶֽתיִמֲע ֹל ךָךיֶּ֔מַעְּב֙ ליִכָר ךְךֵ֤לֵת־אֽ ֹל :הָֹֽוהְי יִ֖נֲא ךָךֶ֑עֵר םַּ֣ד־לַע דֹ֖מֲעַֽת א֥ ־אֽ
ֹלְו ךָךֶ֔תיִמֲע־תֶא ַ֙חיִ֨כֹוּת ַחֵ֤כֹוה ךָךֶ֑בָבְלִּב ךָךיִ֖חָא־תֶא אָ֥נְׂשִת  ויָ֖לָע אָּׂ֥שִת־אֽ
ֹל :אְטֵֽח ֹלְו םֹּ֤קִת־אֽ  :הָֹֽוהְי יִ֖נֲא ךָךֹו֑מָּכ ֖ךָךֲעֵֽרְל ָּ֥תְבַהָֽאְו ךָךֶּ֔מַע יֵ֣נְּב־תֶא ֙רֹּטִת־אֽ
ֹל ֙ךָךְּתְמֶהְּב ּ֒ורzֹמְׁשִּת ֘יַתֹּקֻח־תֶא ֹל ֖ךָךְדָֽׂש םִיַ֔אְלִּכ ַעיִּ֣בְרַת־אֽ  םִיָ֑אְלִּכ עַ֣רְזִת־אֽ
ֹל זֵ֔נְטַעַֽׁש ֙םִיַ֨אְלִּכ דֶגֶ֤בּו ־תַבְכִׁש הָּׁ֜שִא־תֶא בַּ֨כְׁשִי־יִּֽכ ׁשיpִאְ֠ו :ךָךיֶֽלָע הֶ֖לֲעַֽי א֥
ֹל ֙הֵּדְפָהְו ׁשיִ֔אְל תֶפֶ֣רֱחֶֽנ ֙הָחְפִׁש אוִ֤הְו עַרֶ֗ז ֹל הָׁ֖שְפֻח ֹו֥א הָתָּ֔דְפִנ א֣ ־ןַּתִנ א֣
ֹל הֶ֛יְהִּֽת תֶרֹּ֧קִּב ּהָ֑ל ֹל־יִּכ ּו֖תְמּוֽי א֥ ־לֶא הָ֔וֹהיַֽל ֹ֙ומָׁשֲא־תֶא איִ֤בֵהְו :הָׁשָּֽפֻח א֥
 הָ֔וֹהְי יֵ֣נְפִל ֙םָׁשָאָֽה ליֵ֤אְּב ןֵ֜הֹּכַה ויָ֨לָע ֩רֶּפִכְו :םָֽׁשָא ליֵ֖א דֵ֑עֹומ לֶהֹ֣א חַתֶּ֖פ



־לֶא ּואֹ֣בָת־יִֽכְו :אָֽטָח רֶׁ֥שֲא ֹו֖תאָּטַחֵֽמ ֹו֔ל חַ֣לְסִנְו אָ֑טָח רֶׁ֣שֲא ֹו֖תאָּטַח־לַע
 הֶ֥יְהִי םיִ֗נָׁש ׁש֣לָׁש ֹו֑יְרִּפ־תֶא ֹו֖תָלְרָע םֶּ֥תְלַרֲעַֽו לָ֔כֲאַֽמ ץֵ֣ע־לָּכ ֙םֶּתְעַטְנּו ץֶרָ֗אָה
ֹל םיִ֖לֵרֲע םֶ֛כָל  םיִ֖לּוּלִה ׁשֶדֹ֥ק ֹו֑יְרִּפ־לָּכ הֶ֖יְהִֽי תִ֔עיִבְרָֽה ֙הָנָּׁשַבּו :לֵֽכָאֵֽי א֥
ֹּת תִׁ֗שיִמֲחַֽה הָ֣נָּׁשַבּו :הָֹֽוהיַֽל  יִ֖נֲא ֹו֑תָאּוֽבְּת םֶ֖כָל ףיִ֥סֹוהְל ֹו֔יְרִּפ־תֶא ּ֙ולְכאֽ
ֹל :םֶֽכיֵהֹֽלֱא הָֹ֥והְי ֹת א֥ ֹל םָּ֑דַה־לַע ּו֖לְכאֽ ֹלְו ּוׁ֖שֲחַֽנְת א֥ ֹל :ּונֵֽנֹועְת א֥  ּופִּ֔קַת א֣
ֹר תַ֖אְּפ ֹלְו םֶ֑כְׁשאֽ  קְז תַ֥אְּפ תֵ֖א תיִ֔חְׁשַת א֣ ֹל ׁשֶפֶ֗נָל טֶרֶׂ֣שְו :ךָך ֶֽנָ  ּ֙ונְּתִת א֤
ֹל עַ֔קֲעַֽק תֶבֹ֣תְכּו םֶ֔כְרַׂשְבִּב  ֖ךָךְּתִּב־תֶֽא לֵּ֥לַחְּת־לַא :הָֹֽוהְי יִ֖נֲא םֶ֑כָּב ּו֖נְּתִת א֥
ֹלְו ּהָ֑תֹונְזַהְל  ּורֹ֔מְׁשִּת יַ֣תֹתְּבַׁש־תֶא :הָּֽמִז ץֶרָ֖אָה הָ֥אְלָֽמּו ץֶרָ֔אָה הֶ֣נְזִת־אֽ
־לַא םיִ֔נֹעְּדִּיַה־לֶאְו ֙תֹבֹאָֽה־לֶא ּו֤נְפִּת־לַא :הָֹֽוהְי יִ֖נֲא ּואָ֑ריִּת יִׁ֖שָּדְקִמּו
 יֵ֣נְּפ ָּ֖תְרַדָֽהְו םּו֔קָּת ֙הָביֵׂש יֵ֤נְּפִמ :םֶֽכיֵהֹֽלֱא הָֹ֥והְי יִ֖נֲא םֶ֑הָב הָ֣אְמָטְל ּוׁ֖שְקַבְּת
 ר ֵּ֖ג ֛ךָךְּתִא רּו֧גָי־יִֽכְו ]ןירבוחמ ןהשכ ישש[ :הָֹֽוהְי יִ֥נֲא ךָךיֶ֖הֹלֱאֵּֽמ ָתאֵ֥רָיְו ןֵ֑קָז
ֹל םֶ֑כְצְרַאְּב  םֶ֗כְּתִא ר ָּ֣גַה ׀ ר ֵּ֣גַה םֶ֜כָל הֶ֨יְהִי ֩םֶּכִמ חָ֣רְזֶאְּכ :ֹוֽתֹא ּו֖נֹות א֥
־ֹאל :םֶֽכיֵהֹֽלֱא הָֹ֥והְי יִ֖נֲא םִיָ֑רְצִמ ץֶרֶ֣אְּב םֶ֖תיִיֱה םיִ֥רֵג־יִּֽכ ךָךֹו֔מָּכ ֹ֙ול ָּ֥תְבַהָֽאְו
ֹמ :הָֽרּוׂשְּמַבּו לָ֖קְׁשִּמַּב הָּ֕דִּמַּב טָּ֑פְׁשִּמַּב לֶוָ֖ע ּוׂ֥שֲעַֽת  קֶדֶ֗צ־יֵנְבַא קֶדֶ֣צ יֵנְזא֧
 םֶ֖כְתֶא יִתאֵ֥צֹוה־רֶׁשֲא םֶ֔כיֵהֹֽלֱא הָֹ֣והְי ֙יִנֲא םֶ֑כָל הֶ֣יְהִי קֶדֶ֖צ ןיִ֥הְו קֶדֶ֛צ תַפיֵ֥א
 םָ֑תֹא םֶ֖תיִׂשֲעַֽו יַ֔טָּפְׁשִמ־לָּכ־תֶאְו ֙יַתֹּקֻח־לָּכ־תֶא םֶּ֤תְרַמְׁשּו :םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥אֵמ
 ׁשיִ֣א ֒רַמֹאּת ֘לֵאָרְׂשִי יֵ֣נְּב־לֶאְו :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָֹ֖והְי רֵּ֥בַדְיַו :הָֹֽוהְי יִ֖נֲא
 תֹו֣מ ךְךֶלֹּ֖מַל ֹו֛עְרַּזִמ ןֵּ֧תִי רֶׁ֨שֲא לֵ֗אָרְׂשִיְּב ר ָּ֣גַה ׀ ר ֵּ֣גַה־ןִמּו לֵ֜אָרְׂשִי יֵ֨נְּבִמ ׁ֩שיִא
 יִּ֥תַרְכִהְו אּו֔הַה ׁשיִ֣אָּב ֙יַנָּפ־תֶא ןֵּ֤תֶא יִ֗נֲאַֽו :ןֶבָֽאָב ּוהֻ֥מְּגְרִי ץֶרָ֖אָה םַ֥ע תָ֑מּוי
־תֶא לֵּ֖לַחְלּו יִׁ֔שָּדְקִמ־תֶא ֙אֵּמַט ןַעַ֗מְל ךְךֶלֹּ֔מַל ןַ֣תָנ ֹ֙ועְרַּזִמ יִּ֤כ ֹוּ֑מַע בֶרֶּ֣קִמ ֹו֖תֹא
 אּו֔הַה ׁשיִ֣אָה־ןִמ ֙םֶהיֵניֵֽע־תֶא ץֶרָ֜אָה םַ֨ע ּ֩ומיrִלְעַי םֵ֣לְעַה םִ֡אְו :יִֽׁשְדָק םֵׁ֥ש
 אּו֖הַה ׁשיִ֥אָּב יַ֛נָּפ־תֶא יִ֧נֲא יִּ֨תְמַׂשְו :ֹוֽתֹא תיִ֥מָה יִּ֖תְלִבְל ךְךֶלֹּ֑מַל ֹו֖עְרַּזִמ ֹוּ֥תִתְּב
 ךְךֶלֹּ֖מַה יֵ֥רֲחַֽא תֹו֛נְזִל ויָ֗רֲחַֽא םיִ֣נֹּזַה־לָּכ ׀ תֵ֣אְו ֹו֜תֹא יִּ֨תַרְכִהְו ֹוּ֑תְחַּפְׁשִמְבּו
 תֹ֖נְזִל םיִ֔נֹעְּדִּיַה־לֶאְו ֙תֹבֹאָֽה־לֶא הֶ֤נְפִּת רֶׁ֨שֲא ׁשֶפֶּ֗נַהְו :םָּֽמַע בֶרֶּ֥קִמ
 :ֹוּֽמַע בֶרֶּ֥קִמ ֹו֖תֹא יִּ֥תַרְכִהְו אוִ֔הַה ׁשֶפֶּ֣נַּב ֙יַנָּפ־תֶא יִּ֤תַתָֽנְו םֶ֑היֵרֲחַֽא
 ןהשכ יעיבש[ :םֶֽכיֵהֹֽלֱא הָֹ֖והְי יִ֥נֲא יִּ֛כ םיִׁ֑שֹדְק םֶ֖תיִיְהִֽו םֶּ֔תְׁשִּדַקְתִ֨הְו



־יִּכ :םֶֽכְׁשִּדַקְמ הָֹ֖והְי יִ֥נֲא םָ֑תֹא םֶ֖תיִׂשֲעַֽו יַ֔תֹּקֻח־תֶא ֙םֶּתְרַמְׁשּו ]ןירבוחמ
 לֵּ֖לִק ֹוּ֛מִאְו ויִ֧בָא תָ֑מּוי תֹו֣מ ֹוּ֖מִא־תֶאְו ויִ֛בָא־תֶא לֵּ֧לַקְי רֶׁ֨שֲא ׁשיִ֗א ׁשיִ֣א
 ּוהֵ֑עֵר תֶׁשֵ֣א־תֶא ףַ֖אְנִי רֶׁ֥שֲא ׁשיִ֔א תֶׁשֵ֣א־תֶא ֙ףַאְנִי רֶׁ֤שֲא ׁשיִ֗אְו :ֹוּֽב ויָ֥מָּד
 ויִ֖בָא תַ֥וְרֶע ויִ֔בָא תֶׁשֵ֣א־תֶא ֙בַּכְׁשִי רֶׁ֤שֲא ׁשיִ֗אְו :תֶפָֽאֹּנַהְו ףֵ֖אֹּנַה תַ֥מּוי־תֹומ
 תֹו֥מ ֹו֔תָּלַּכ־תֶא ֙בַּכְׁשִי רֶׁ֤שֲא ׁשיִ֗אְו :םָּֽב םֶ֥היֵמְּד םֶ֖היֵנְׁש ּו֥תְמּוֽי־תֹומ הָּ֑לִּג
 יֵ֣בְּכְׁשִמ ֙רָכָז־תֶא בַּ֤כְׁשִי רֶׁ֨שֲא ׁשיִ֗אְו :םָּֽב םֶ֥היֵמְּד ּוׂ֖שָע לֶבֶּ֥ת םֶ֑היֵנְׁש ּו֖תְמּוֽי
־תֶא חַּ֧קִי רֶׁ֨שֲא ׁשיִ֗אְו :םָּֽב םֶ֥היֵמְּד ּותָ֖מּוי תֹו֥מ םֶ֑היֵנְׁש ּוׂ֖שָע הָ֥בֵעֹוּֽת הָּׁ֔שִא
 הָּ֖מִז הֶ֥יְהִֽת־ֹאלְו ןֶ֔הְתֶאְו ֹ֙ותֹא ּו֤פְרְׂשִי ׁשֵ֞אָּב אוִ֑ה הָּ֣מִז ּהָּ֖מִא־תֶאְו הָּׁ֛שִא
 הָ֖מֵהְּבַה־תֶאְו תָ֑מּוי תֹו֣מ הָ֖מֵהְבִּב ֹוּ֛תְבָכְׁש ןֵּ֧תִי רֶׁ֨שֲא ׁשיִ֗אְו :םֶֽכֲכֹוֽתְּב
 קִּת רֶׁ֨שֲא הָּׁ֗שִאְו :ּוגֹֽרֲהַּֽת ־תֶא ָּ֥תְגַרָֽהְו ּהָ֔תֹא הָ֣עְבִרְל ֙הָמֵהְּב־לָּכ־לֶא בַ֤רְ
־תֶא חַּ֣קִי־רֶׁשֲא ׁשיִ֣אְו :םָּֽב םֶ֥היֵמְּד ּותָ֖מּוי תֹו֥מ הָ֑מֵהְּבַה־תֶאְו הָּׁ֖שִאָֽה
 ֹ֙ותָוְרֶע־תֶא הֶ֤אְרִת איִ֨הְו ּהָ֜תָוְרֶע־תֶא הָ֨אָרְו ֹוpּמִ֠א־תַב ֹו֣א ויִ֣בָא־תַּב ֹו֡תֹחֲא
 ׁשיpִאְ֠ו :אָּֽׂשִי ֹו֥נֹוֲע הָּ֖לִּג ֹו֛תֹחֲא תַ֧וְרֶע םָּ֑מַע יֵ֣נְּב יֵ֖ניֵעְל ּו֔תְרְכִ֨נְו אּו֔ה דֶסֶ֣ח
 אוִ֕הְו הָ֔רֱעֶֽה ּהָ֣רֹקְמ־תֶא ּ֙הָתָוְרֶע־תֶא הָּ֤לִגְו הָ֗וָּד הָּׁ֜שִא־תֶא בַּ֨כְׁשִי־רֶׁשֲא
 ֛ךָךְּמִא תֹו֧חֲא תַ֨וְרֶעְו :םָּֽמַע בֶרֶּ֥קִמ םֶ֖היֵנְׁש ּו֥תְרְכִנְו ָהיֶ֑מָּד רֹו֣קְמ־תֶא הָ֖תְּלִּג
ֹל ךָךיִ֖בָא תֹו֥חֲאַֽו  רֶׁ֤שֲא ׁשיִ֗אְו :ּואָּֽׂשִי םָ֥נֹוֲע הָ֖רֱעֶֽה ֹו֛רֵאְׁש־תֶא יִּ֧כ הֵּ֑לַגְת א֣
 רֶׁ֥שֲא ׁשיִ֗אְו :ּותֻֽמָי םיִ֥ריִרֲע ּואָּׂ֖שִי םָ֥אְטֶח הָּ֑לִּג ֹו֖דֹּד תַ֥וְרֶע ֹו֔תָדֹּ֣ד־תֶא ֙בַּכְׁשִי
 םֶּ֤תְרַמְׁשּו :ּוֽיְהִֽי םיִ֥ריִרֲע הָּ֖לִּג ויִ֛חָא תַ֥וְרֶע אוִ֑ה הָּ֣דִנ ויִ֖חָא תֶׁשֵ֥א־תֶא חַּ֛קִי
ֹלְו םָ֑תֹא םֶ֖תיִׂשֲעַֽו יַ֔טָּפְׁשִמ־לָּכ־תֶאְו ֙יַתֹּקֻח־לָּכ־תֶא  ץֶרָ֔אָה ֙םֶכְתֶא איִ֤קָת־אֽ
ֹלְו :ּהָּֽב תֶבֶׁ֥שָל הָּמָׁ֖ש םֶ֛כְתֶא איִ֥בֵמ יִ֜נֲא רֶׁ֨שֲא ־רֶׁשֲא יֹוּ֔גַה תֹּ֣קֻחְּב ּ֙וכְלֵֽת א֤
 ֘םֶּתַא םֶ֗כָל רַ֣מֹאָֽו :םָּֽב ץֻ֖קָאָֽו ּוׂ֔שָע ֙הֶּלֵ֨א־לָּכ־תֶא יִּ֤כ םֶ֑כיֵנְּפִמ ַחֵּ֖לַׁשְמ יִ֥נֲא
 ׁשָ֑בְדּו בָ֖לָח תַ֥בָז ץֶרֶ֛א ּהָ֔תֹא תֶׁשֶ֣רָל ֙םֶכָל הָּנֶ֤נְּתֶא יִ֞נֲאַֽו ֒םָתָמְדַא־תֶא ּוׁ֣שְריִּֽת
־ןיֵּב םֶּ֞תְלַּדְבִהְו :םיִּֽמַעָֽה־ןִמ םֶ֖כְתֶא יִּתְלַּ֥דְבִה־רֶׁשֲא םֶ֔כיֵהֹֽלֱא הָֹ֣והְי ֙יִנֲא
ֹלְו רֹ֑הָּטַל אֵ֖מָּטַה ףֹו֥עָה־ןיֵבּו הָ֔אֵמְּטַל ֙הָרֹהְּטַה הָ֤מֵהְּבַה ־תֶא ּו֨צְּקַׁשְת־אֽ
 יִּתְלַּ֥דְבִה־רֶׁשֲא הָ֔מָדֲאָֽה ׂשֹ֣מְרִּת רֶׁ֣שֲא֙ לֹכְבּו ףֹו֗עָבּו הָ֣מֵהְּבַּב םֶ֜כיֵתֹֽׁשְפַנ
־ןִמ םֶ֛כְתֶא לִּ֥דְבַאָֽו ֑הָֹוהְי יִ֣נֲא ׁשֹו֖דָק יִּ֥כ םיִׁ֔שדְק ֙יִל םֶתיִ֤יְהִו :אֵּֽמַטְל םֶ֖כָל



 תֹו֣מ יִ֖נֹעְּדִי ֹו֥א בֹו֛א םֶ֥הָב הֶ֨יְהִֽי־יִּכ הָּׁ֗שִא־ֹוֽא ׁשיִ֣אְו :יִֽל תֹו֥יְהִל םיִּ֖מַעָֽה
ֹּיַו :םָּֽב םֶ֥היֵמְּד םָ֖תֹא ּו֥מְּגְרִי ןֶבֶ֛אָּב ּותָ֑מּוי ־לֶא רֹ֥מֱא הֶׁ֔שֹמ־לֶא ֙הָֹוהְי רֶמא֤
ֹל ׁשֶפֶ֥נְל םֶ֔הֵלֲא ָּ֣תְרַמָֽאְו ןֹ֑רֲהַֽא יֵ֣נְּב םיִ֖נֲהֹּֽכַה  ֹו֔רֵאְׁשִל־םִא יִּ֚כ :ויָּֽמַעְּב אָּ֖מַּטִי־אֽ
 ֙הָלּותְּבַה ֹו֤תֹחֲאַֽלְו :ויִֽחָאְלּו ֹוּ֖תִבְלּו ֹו֥נְבִלְו ויִ֔בָאְלּו ֹוּ֣מִאְל ויָ֑לֵא בֹ֖רָּקַה
ֹל :אָּֽמַּטִי ּהָ֖ל ׁשיִ֑אְל הָ֖תְיָֽה־ֹאל רֶׁ֥שֲא ויָ֔לֵא הָ֣בֹורְּקַה  ויָּ֑מַעְּב לַעַּ֣ב אָּ֖מַּטִי א֥
ֹל :ֹוּֽלַחֵ֖הְל  קְז תַ֥אְפּו םָׁ֔שֹארְּב ֙הָחְרָק ]ּו֤חְרְקִי[ הֻ֤חְרְקִי־אֽ ֹל םָ֖נָ  ּוחֵּ֑לַגְי א֣
ֹל םָ֔רָׂשְבִ֨בּו ֹלְו םֶ֔היֵהֹ֣לאֵל ּ֙ויְהִֽי םיִׁ֤שדְק :תֶטָֽרָׂש ּו֖טְרְׂשִי א֥  םֵׁ֖ש ּו֔לְּלַחְי א֣
 הָּׁ֨שִא :ׁשֶדֹֽק ּויָ֥הְו םִ֖ביִרְקַמ םֵ֥ה םֶ֛היֵהֹֽלֱא םֶחֶ֧ל הָ֜וֹהְי יֵּׁ֨שִא־תֶא ֩יִּכ םֶ֑היֵהֹֽלֱא
ֹל ֙הָלָלֲחַֽו הָ֤נֹז ֹל ּהָׁ֖שיִאֵֽמ הָׁ֥שּורְּג הָּׁ֛שִאְו ּוחָּ֔קִי א֣  אּו֖ה ׁשֹ֥דָק־יִּֽכ ּוחָּ֑קִי א֣
 קַמ אּו֣ה ךָךיֶ֖הֹלֱא םֶחֶ֥ל־תֶא־יִּֽכ ֹוּ֔תְׁשַּדִ֨קְו :ויָֽהֹלאֵֽל  יִּ֣כ ךְךָּ֔ל־הֶיְהִֽי ׁ֙שדָק ביִ֑רְ
 איִ֣ה ָ֙היִ֨בָא־תֶא תֹו֑נְזִל לֵ֖חֵת יִּ֥כ ןֵ֔הֹּכ ׁשיִ֣א ֙תַבּו :םֶֽכְׁשִּדַקְמ הָֹ֖והְי יִ֥נֲא ׁשֹו֔דָק
 ןֶמֶׁ֤ש ׀ ֹוׁ֣שֹאר־לַע קַ֥צּוי־רֶׁשֲֽא ויָ֜חֶאֵֽמ לֹו֨דָּגַה ֩ןֵהֹּכַהְו :ףֵֽרָּׂשִּת ׁשֵ֖אָּב תֶלֶּ֔לַחְמ
ֹל ֹ֙וׁשֹאר־תֶא םיִ֑דָגְּבַה־תֶא ׁשֹּ֖בְלִל ֹו֔דָי־תֶא אֵּ֣לִמּו ֙הָחְׁשִּמַה  ויָ֖דָגְבּו עָ֔רְפִי א֣
ֹל ֹל תֵ֖מ תֹׁ֥שְפַנ־לָּכ לַ֛עְו :םֹֽרְפִי א֥ ֹבָי א֣ ֹל ֹוּ֖מִאְלּו ויִ֥בָאְל א֑ ־ןִמּו :אָּֽמַּטִי א֥
ֹל ׁ֙שָּדְקִּמַה ֹלְו אֵ֔צֵי א֣  ויָ֛הֹלֱא תַ֧חְׁשִמ ןֶמֶׁ֣ש רֶזֵ֠נ יִּ֡כ ויָ֑הֹלֱא ׁשַּ֣דְקִמ תֵ֖א לֵּ֔לַחְי א֣
 הָ֔נֹז הָ֣לָלֲחַֽו ֙הָׁשּורְגּו הָ֤נָמְלַא :חָּֽקִי ָהיֶ֖לּותְבִב הָּׁ֥שִא אּו֕הְו :הָֹֽוהְי יִ֥נֲא ויָ֖לָע
ֹל הֶּלֵ֖א־תֶא ֹלְו :הָּֽׁשִא חַּ֥קִי ויָּ֖מַעֵֽמ הָ֥לּותְּב־םִא יִּ֛כ חָּ֑קִי א֣  ֹו֖עְרַז לֵּ֥לַחְי־אֽ
־לֶֽא רֵּ֥בַּד :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָֹ֖והְי רֵּ֥בַדְיַו :ֹוֽׁשְּדַקְמ הָֹ֖והְי יִ֥נֲא יִּ֛כ ויָּ֑מַעְּב
ֹל םּו֔מ ֹ֙וב הֶ֥יְהִי רֶׁ֨שֲא םָ֗תֹרֹֽדְל ֞ךָךֲעְרַּזִֽמ ׁשיִ֣א רֹ֑מאֵל ןֹ֖רֲהַֽא  קַהְל בַ֔רְקִי א֣  ביִ֖רְ
ֹל םּו֖מ ֹוּ֥ב־רֶׁשֲא ׁשיִ֛א־לָכ יִּ֥כ :ויָֽהֹלֱא םֶחֶ֥ל  קִי א֣  ֹו֥א ַחֵּ֔סִפ ֹו֣א ֙רֵּוִע ׁשיִ֤א בָ֑רְ
 ןֵּ֣בִג־ֹוֽא :דָֽי רֶבֶׁ֥ש ֹו֖א לֶגָ֑ר רֶבֶׁ֣ש ֹו֖ב הֶ֥יְהִֽי־רֶׁשֲא ׁשיִ֔א ֹו֣א :ַעּוֽרָׂש ֹו֥א םֻ֖רָח
־רֶׁשֲא ׁשיִ֞א־לָּכ :ךְךֶׁשָֽא ַחֹו֥רְמ ֹו֖א תֶפֶּ֔לַי ֹו֣א ֙בָרָג ֹו֤א ֹו֑ניֵעְּב לֻּ֣לַבְּת ֹו֖א קַ֔ד־ֹוא
ֹל ןֵ֔הֹּכַה ןֹ֣רֲהַֽא ֙עַרֶּ֨זִמ םּו֗מ ֹוּ֣ב  קַהְל ׁשַּ֔גִי א֣  תֵ֚א ֹוּ֔ב םּו֣מ ֑הָֹוהְי יֵּׁ֣שִא־תֶא ביִ֖רְ
ֹל ויָ֔הֹלֱא םֶחֶ֣ל  קַהְל ׁשַּ֖גִי א֥ ־ןִמּו םיִׁ֑שָדֳּקַה יֵׁ֖שְדָּקִמ ויָ֔הֹלֱא םֶחֶ֣ל :ביִֽרְ
ֹל תֶכֹ֜רָּפַה־לֶא ךְךַ֣א :לֵֽכֹאי םיִׁ֖שָדֳּקַה ֹבָי א֣ ֹל ַחֵּ֛בְזִּמַה־לֶאְו א֗  םּו֣מ־יִּכ ׁשַּ֖גִי א֥
ֹלְו ֹוּ֑ב  ןֹ֖רֲהַֽא־לֶֽא הֶׁ֔שֹמ רֵּ֣בַדְיַו :םָֽׁשְּדַקְמ הָֹ֖והְי יִ֥נֲא יִּ֛כ יַׁ֔שָּדְקִמ־תֶא֙ לֵּלַחְי א֤



־לֶֽא רֵּ֨בַּד :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָֹ֖והְי רֵּ֥בַדְיַו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֖נְּב־לָּכ־לֶֽאְו ויָ֑נָּב־לֶאְו
ֹלְו לֵ֔אָרְׂשִי־יֵֽנְב יֵׁ֣שְדָּקִמ ּ֙ורְז ָּֽנִיְו ויָ֗נָּב־לֶאְו ןֹ֜רֲהַֽא  יִׁ֑שְדָק םֵׁ֣ש־תֶא ּו֖לְּלַחְי א֥
־רֶׁשֲא ׀ ׁשיִ֣א־לָּכ םֶ֜כיֵתֹ֨רֹדְל םֶ֗הֵלֲא רֹ֣מֱא :הָֹֽוהְי יִ֥נֲא יִ֖ל םיִׁ֛שִּדְקַמ םֵ֧ה רֶׁ֨שֲא
 קִי  הָ֔וֹהיַֽל֙ לֵאָרְׂשִי־יֵֽנְב ּוׁשיִּ֤דְקַי רֶׁ֨שֲא ֙םיִׁשָדֳּקַה־לֶא םֶ֗כֲעְר ַֽז־לָּכִמ בַ֣רְ
 עַר ֶּ֣זִמ ׁשיִ֞א ׁשיִ֣א :הָֹֽוהְי יִ֥נֲא יַ֖נָפְּלִמ אוִ֛הַה ׁשֶפֶּ֧נַה הָ֞תְרְכִנְו ויָ֑לָע ֹו֖תָאְמֻטְו
ֹל ֙םיִׁשָדֳּקַּב בָ֔ז ֹו֣א ַ֙עּו֨רָצ אּו֤הְו ןֹ֗רֲהַֽא ־לָכְּב ַ֙עֵ֨גֹּנַהְו רָ֑הְטִי רֶׁ֣שֲא דַ֖ע לַ֔כֹאי א֣
 עַּ֔גִי רֶׁ֣שֲא ׁ֙שיִא־ֹוא :עַר ָֽז־תַבְכִׁש ּוּנֶּ֖מִמ אֵ֥צֵּת־רֶׁשֲא ׁשיִ֔א ֹו֣א ׁשֶפֶ֔נ־אֵמְט
 ׁשֶפֶ֚נ :ֹוֽתָאְמֻט לֹ֖כְל ֹו֔ל־אָמְטִי רֶׁ֣שֲא ֙םָדָאְב ֹו֤א ֹו֑ל־אָמְטִי רֶׁ֣שֲא ץֶרֶׁ֖ש־לָכְּב
ֹלְו בֶרָ֑עָה־דַע הָ֖אְמָֽטְו ֹוּ֔ב־עַּֽגִּֽת רֶׁ֣שֲא  ץַ֥חָר־םִא יִּ֛כ םיִׁ֔שָדֳּקַה־ןִמ֙ לַכֹאי א֤
 :אּוֽה ֹו֖מְחַל יִּ֥כ םיִׁ֔שָדֳּקַה־ןִמ לַ֣כֹאי ֙רַחַאְו רֵ֑הָטְו ׁשֶמֶּׁ֖שַה אָ֥בּו :םִיָּֽמַּב ֹו֖רָׂשְּב
ֹל הָ֛פֵרְטּו הָ֧לֵבְנ  יִּ֗תְרַמְׁשִמ־תֶא ּו֣רְמָֽׁשְו :הָֹֽוהְי יִ֖נֲא ּהָ֑ב־הָאְמָטְל לַ֖כֹאי א֥
ֹלְו  ר ָ֖ז־לָכְו :םָֽׁשְּדַקְמ הָֹ֖והְי יִ֥נֲא ּוהֻ֑לְּלַחְי יִּ֣כ ֹו֖ב ּותֵ֥מּו אְטֵ֔ח ֙ויָלָע ּו֤אְׂשִי־אֽ
ֹי־ֹאל ֹי־ֹאל ריִ֖כָׂשְו ןֵ֛הֹּכ בַׁ֥שֹוּת ׁשֶדֹ֑ק לַכא֣  קִי־יִּֽכ ןֵ֗הֹכְו :ׁשֶדֹֽק לַכא֥  ׁ֙שֶפֶ֨נ הֶ֥נְ
ֹי אּו֖ה ֹוּ֔פְסַּכ ן ַ֣יְנִק ֹי םֵ֖ה ֹו֔תיֵּב דיִ֣ליִו ֹוּ֑ב לַכא֣  יִּ֥כ ןֵ֔הֹּכ־תַ֨בּו :ֹוֽמְחַלְב ּו֥לְכאֽ
ֹל םיִׁ֖שָדֳּקַה תַ֥מּורְתִּב אוִ֕ה ר ָ֑ז ׁשיִ֣אְל הֶ֖יְהִֽת  הֶ֜יְהִֽת יִּ֨כ ֩ןֵהֹּכ־תַבּו :לֵֽכֹאת א֥
 ָהיִ֖בָא םֶחֶּ֥לִמ ָהיֶ֔רּועְנִּכ ָ֙היִ֨בָא תיֵּ֤ב־לֶא הָ֞בָׁשְו ּ֒הָל ןיֵ֣א ֘עַרֶ֘זְו הָׁ֗שּורְגּו הָ֣נָמְלַא
ֹי־ֹאל ר ָ֖ז־לָכְו לֵ֑כֹאּת  ֹ֙ותיִׁשִֽמֲח ףַ֤סָיְו הָ֑גָגְׁשִּב ׁשֶדֹ֖ק לַ֥כֹאי־יִּֽכ ׁשיִ֕אְו :ֹוּֽב לַכא֥
ֹלְו :ׁשֶדֹּֽקַה־תֶא ןֵ֖הֹּכַל ןַ֥תָנְו ויָ֔לָע  תֵ֥א לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב יֵׁ֖שְדָק־תֶא ּו֔לְּלַחְי א֣
 יִּ֛כ םֶ֑היֵׁשְדָק־תֶא םָ֖לְכָאְּב הָ֔מְׁשַא ןֹ֣וֲע ֙םָתֹוא ּואיִּׂ֤שִהְו :הָֹֽוהיַֽל ּומיִ֖רָי־רֶׁשֲא
־לֶאְו ןֹ֜רֲהַֽא־לֶֽא רֵּ֨בַּד :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָֹ֖והְי רֵּ֥בַדְיַו :םָֽׁשְּדַקְמ הָֹ֖והְי יִ֥נֲא
־ןִמּו לֵ֜אָרְׂשִי תיֵּ֨בִמ ׁ֩שיִא ׁשיִ֣א םֶ֑הֵלֲא ָּ֖תְרַמָֽאְו לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב־לָּכ֙ לֶאְו ויָ֗נָּב
 קַי רֶׁ֨שֲא לֵ֗אָרְׂשִיְּב ר ֵּ֣גַה ־רֶׁשֲא םָ֔תֹובְדִנ־לָכְלּו ֙םֶהיֵרְדִנ־לָכְל ֹ֙ונָּבְרָק ביִ֤רְ
 קַי  לֹּ֛כ :םיִּֽזִעָֽבּו םיִ֖בָׂשְּכַּב רָ֕קָּבַּב רָ֔כָז םיִ֣מָּת םֶ֑כְנֹֽצְרִֽל :הָֽלֹעְל הָֹ֖והיַֽל ּוביִ֥רְ
ֹל םּו֖מ ֹוּ֥ב־רֶׁשֲא  קַת א֣ ֹל־יִּכ ּוביִ֑רְ  קַי־יִּֽכ ׁשיִ֗אְו :םֶֽכָל הֶ֥יְהִי ןֹו֖צָרְל א֥ ־חַבֶֽז ביִ֤רְ
ֹּצַב ֹו֣א רָ֖קָּבַּב הָ֔בָדְנִל ֹו֣א ֙רֶדֶ֨נ־אֵּלַפְל הָ֔וֹהיַֽל ֙םיִמָלְׁש  ןֹו֔צָרְל ֙הֶיְהִֽי םיִ֤מָּת ןא֑
ֹל םּו֖מ־לָּכ  ֹו֣א ֙בָרָג ֹו֤א תֶלֶּ֗בַי־ֹוֽא ץּו֣רָח־ֹוֽא רּו֜בָׁש ֹו֨א ֩תֶרrֶּוַע :ֹוּֽב־הֶיְהִֽי א֥



ֹל תֶפֶּ֔לַי  קַת־אֽ ֹל הֶּׁ֗שִאְו ֑הָֹוהיַֽל הֶּלֵ֖א ּוביִ֥רְ  :הָֹֽוהיַֽל ַחֵּ֖בְזִּמַה־לַע םֶ֛הֵמ ּו֥נְּתִת־אֽ
ֹל רֶד ֵ֖נְלּו ֹו֔תֹא הֶׂ֣שֲעַּֽת ֙הָבָדְנ טּו֑לָקְו ַעּו֣רָׂש הֶׂ֖שָו רֹוׁ֥שְו  ךְךּו֤עָמּו :הֶֽצָר ֵֽי א֥
ֹל תּו֔רָכְו קּו֣תָנְו ֙תּותָכְו  קַת א֥ ֹל םֶ֖כְצְרַאְבּֽו ֑הָֹוהיַֽל ּוביִ֖רְ ־ןֶּב דַּ֣יִמּו :ּוֽׂשֲעַֽת א֥
ֹל רָ֗כֵנ  קַת א֥  םָּ֔ב םּו֣מ ֙םֶהָּב םָ֤תָחְׁשָמ יִּ֣כ הֶּלֵ֑א־לָּכִמ םֶ֖כיֵהֹֽלֱא םֶחֶ֥ל־תֶא ּוביִ֛רְ
ֹל  יִּ֣כ ֙זֵע־ֹוא בֶׂשֶ֤כ־ֹוא רֹוׁ֣ש :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָֹ֖והְי רֵּ֥בַדְיַו :םֶֽכָל ּו֖צָר ֵֽי א֥
 ןַּ֥בְרָקְל הֶ֕צָר ֵֽי הָאְלָ֔הָו ֙יִניִמְּׁשַה םֹוּ֤יִמּו ֹוּ֑מִא תַחַּ֣ת םיִ֖מָי תַ֥עְבִׁש הָ֛יָהְו דֵ֔לָּוִי
ֹל ֹו֔נְּב־תֶאְו ֹו֣תֹא הֶׂ֑ש־ֹוא רֹוׁ֖שְו :הָֹֽוהיַֽל הֶּׁ֖שִא ־יִֽכְו :דָֽחֶא םֹו֥יְּב ּו֖טֲחְׁשִת א֥
ֹל לֵ֔כָאֵֽי ֙אּוהַה םֹוּ֤יַּב :ּוחָּֽבְזִּת םֶ֖כְנֹֽצְרִֽל ֑הָֹוהיַֽל הָ֖דֹוּת־חַבֶֽז ּו֥חְּבְזִת  ּוריִ֥תֹות־אֽ
ֹלְו :הָֹֽוהְי יִ֖נֲא םָ֑תֹא םֶ֖תיִׂשֲעַֽו יַ֔תֹוְצִמ ֙םֶּתְרַמְׁשּו :הָֹֽוהְי יִ֖נֲא רֶקֹּ֑ב־דַע ּוּנֶּ֖מִמ  א֤
 :םֶֽכְׁשִּדַקְמ הָֹ֖והְי יִ֥נֲא לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ךְךֹו֖תְּב יִּ֔תְׁשַּדְקִ֨נְו יִׁ֔שְדָק םֵׁ֣ש־תֶא ּ֙ולְּלַחְת
 רֵּ֥בַדְיַו :הָֹֽוהְי יִ֖נֲא םיִ֑הֹלאֵֽל םֶ֖כָל תֹו֥יְהִל םִיַ֔רְצִמ ץֶרֶ֣אֵמ ֙םֶכְתֶא איִ֤צֹוּמַה
 הָ֔וֹהְי יֵ֣דֲעֹוֽמ םֶ֔הֵלֲא ָּ֣תְרַמָֽאְו֙ לֵאָרְׂשִי יֵ֤נְּב־לֶא רֵּ֞בַּד :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָֹ֖והְי
 הֶׂ֣שָעֵּֽת ֘םיִמָי תֶׁשֵׁ֣ש :יָֽדֲעֹוֽמ םֵ֖ה הֶּלֵ֥א ׁשֶדֹ֑ק יֵ֣אָרְקִמ םָ֖תֹא ּו֥אְרְקִּת־רֶׁשֲא
ֹל הָ֖כאָלְמ־לָּכ ׁשֶדֹ֔ק־אָרְקִמ ֙ןֹותָּבַׁש תַּ֤בַׁש יִ֗עיִבְּׁשַה םֹוּ֣יַבּו ֒הָכאָלְמ  ּוׂ֑שֲעַֽת א֣
־רֶׁשֲא ׁשֶדֹ֑ק יֵ֖אָרְקִמ הָ֔וֹהְי יֵ֣דֲעֹוֽמ הֶּלֵ֚א :םֶֽכיֵתֹֽבְׁשֹוֽמ לֹ֖כְּב הָ֔וֹהיַֽל ֙אוִה תָּ֥בַׁש
 ןיֵּ֣ב ׁשֶדֹ֖חַל רָׂ֛שָע הָ֥עָּבְרַאְּב ןֹוׁ֗שאִרָֽה ׁשֶדֹ֣חַּב :םָֽדֲעֹוֽמְּב םָ֖תֹא ּו֥אְרְקִּת
 ֑הָֹוהיַֽל תֹוּ֖צַּמַה גַ֥ח הֶּ֔זַה ׁשֶדֹ֣חַל ֙םֹוי רָׂ֥שָע הָּׁ֨שִמֲחַֽבּו :הָֹֽוהיַֽל חַסֶּ֖פ םִיָּ֑בְרַעָֽה
־לָּכ םֶ֑כָל הֶ֣יְהִי ׁשֶדֹ֖ק־אָרְקִמ ןֹוׁ֔שאִרָֽה ֙םֹוּיַּב :ּולֵֽכֹאּת תֹוּ֥צַמ םיִ֖מָי תַ֥עְבִׁש
ֹל הָ֖דֹבֲע תֶכאֶ֥לְמ  םֹוּ֤יַּב םיִ֑מָי תַ֣עְבִׁש הָֹ֖והיַֽל הֶּׁ֛שִא םֶּ֥תְבַרְקִהְו :ּוֽׂשֲעַֽת א֥
ֹל הָ֖דֹבֲע תֶכאֶ֥לְמ־לָּכ ׁשֶדֹ֔ק־אָרְקִמ ֙יִעיִבְּׁשַה ־לֶא הָֹ֖והְי רֵּ֥בַדְיַו :ּוֽׂשֲעַֽת א֥
 ץֶרָ֗אָה־לֶא ּואֹ֣בָת־יִּֽכ םֶ֔הֵלֲא ָּ֣תְרַמָֽאְו֙ לֵאָרְׂשִי יֵ֤נְּב־לֶא רֵּ֞בַּד :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ
 תיִׁ֥שאֵר רֶמֹ֛ע־תֶא םֶ֥תאֵבֲהַֽו ּהָ֑ריִצְק־תֶא םֶּ֖תְרַצְקּו םֶ֔כָל ןֵ֣תֹנ ֙יִנֲא רֶׁ֤שֲא
 ֙תַרֳחָּֽמִֽמ םֶ֑כְנֹֽצְרִֽל הָֹ֖והְי יֵ֥נְפִל רֶמֹ֛עָה־תֶא ףיִ֧נֵהְו :ןֵֽהֹּכַה־לֶא םֶ֖כְריִֽצְק
־ןֶּב םיִ֧מָּת ׂשֶבֶּ֣כ רֶמֹ֑עָה־תֶא םֶ֖כְפיִֽנֲה םֹו֥יְּב םֶ֕תיִׂשֲעַֽו :ןֵֽהֹּכַה ּוּנֶ֖פיִנְי תָּ֔בַּׁשַה
 הֶּׁ֥שִא ןֶמֶּׁ֛שַב הָ֥לּולְּב תֶלֹ֣ס םיִ֜נֹרְׂשֶע יֵ֨נְׁש ֹ֩ותָחְנִמּו :הָֹֽוהיַֽל הָ֖לֹעְל ֹו֛תָנְׁש
ֹל לֶ֜מְרַכְו יִ֨לָקְו ֩םֶחrֶלְו :ןיִֽהַה תִ֥עיִבְר ןִי ַ֖י הֹּ֥כְסִנְו ַחֹ֑חיִנ ַחיֵ֣ר הָֹ֖והיַֽל ֹת א֣  ּו֗לְכאֽ



 ֙םָלֹוע תַּ֤קֻח םֶ֑כיֵהֹֽלֱא ןַּ֖בְרָק־תֶא םֶ֔כֲאיִ֣בֲה דַ֚ע הֶּ֔זַה םֹוּ֣יַה ֙םֶצֶ֨ע־דַע
 םֶ֔כֲאיִ֣בֲה ֙םֹוּיִמ תָּ֔בַּׁשַה תַ֣רֳחָּֽמִמ ֙םֶכָל םֶּ֤תְרַפְסּו :םֶֽכיֵתֹֽבְׁשֽמ לֹ֖כְּב םֶ֔כיֵתֹ֣רֹדְל
 ֙תָּבַּׁשַה תַ֤רֳחָּֽמִמ דַ֣ע :הָניֶֽיְהִּֽת תֹ֥מיִמְּת תֹו֖תָּבַׁש עַבֶׁ֥ש הָ֑פּונְּתַה רֶמֹ֖ע־תֶא
 :הָֹֽוהיַֽל הָׁ֖שָדֲח הָ֥חְנִמ םֶּ֛תְבַרְקִהְו םֹו֑י םיִּׁ֣שִמֲח ּו֖רְּפְסִּת תִ֔עיִבְּׁשַה
 הָניֶ֔יְהִּֽת תֶלֹ֣ס םיִ֔נֹרְׂשֶע יֵ֣נְׁש ֙םִיַּ֨תְׁש הָ֗פּונְּת םֶחֶ֣ל ׀ ּואיִ֣בָּת םֶ֜כיֵתֹ֨בְׁשֹוּֽמִמ
 םיִׂ֤שָבְּכ תַ֨עְבִׁש םֶחֶּ֗לַה־לַע םֶּ֣תְבַרְקִהְו :הָֹֽוהיַֽל םיִ֖רּוּכִּב הָניֶ֑פָאֵּֽת ץֵ֖מָח
 הָ֔וֹהיַֽל ֙הָלֹע ּו֤יְהִי םִי ָ֑נְׁש םִ֣ליֵאְו דָ֖חֶא רָ֛קָּב־ןֶּב רַ֧פּו הָ֔נָׁש יֵ֣נְּב ֙םִמיִמְּת
 דָ֖חֶא םיִּ֥זִע־ריִעְׂש םֶ֛תיִׂשֲעַֽו :הָֹֽוהיַֽל ַחֹ֖חיִנ־ַחיֵֽר הֵּׁ֥שִא םֶ֔היֵּכְסִנְו ֙םָתָחְנִמּו
֩ לַע םָ֡תֹא ׀ ןֵ֣הֹּכַה ףיִ֣נֵהְו :םיִֽמָלְׁש חַבֶ֥זְל הָ֖נָׁש יֵ֥נְּב םיִׂ֛שָבְכ יֵ֧נְׁשּו תאָּ֑טַחְל
 :ןֵֽהֹּכַל הָֹ֖והיַֽל ּו֥יְהִי ׁשֶדֹ֛ק םיִׂ֑שָבְּכ יֵ֖נְׁש־לַע הָ֔וֹהְי יֵ֣נְפִל ֙הָפּונְּת םיִ֤רֻּכִּבַה םֶחֶ֨ל
 הָ֖דֹבֲע תֶכאֶ֥לְמ־לָּכ םֶ֔כָל הֶ֣יְהִי ׁ֙שֶדֹ֨ק־אָרְקִֽמ הֶּ֗זַה םֹוּ֣יַה ׀ םֶצֶ֣עְּב םֶ֞תאָרְקּו
ֹל  ריִ֣צְק־תֶא םֶ֞כְרְצֻקְבּֽו :םֶֽכיֵתֹֽרֹדְל םֶ֖כיֵתֹ֥בְׁשֹוֽמ־לָכְּב םָ֛לֹוע תַּ֥קֻח ּוׂ֑שֲעַֽת א֣
ֹל םֶ֗כְצְרַא ֹל ֖ךָךְריִֽצְק טֶקֶ֥לְו ךָךֶ֔רְצֻקְּב ֙ךָךְדָֽׂש תַ֤אְּפ הֶּ֞לַכְת־אֽ  ֙רֵּגַלְו יִ֤נָעֶֽל טֵּ֑קַלְת א֣
־לֶא רֵּ֛בַּד :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָֹ֖והְי רֵּ֥בַדְיַו :םֶֽכיֵהֹֽלֱא הָֹ֥והְי יִ֖נֲא םָ֔תֹא בֹ֣זֲעַּֽת
 ןֹו֥רְכִז ןֹו֔תָּבַׁש ֙םֶכָל הֶ֤יְהִי ׁשֶדֹ֗חַל דָ֣חֶאְּב יִ֜עיִבְּׁשַה ׁשֶדֹ֨חַּב רֹ֑מאֵל לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥נְּב
ֹל הָ֖דֹבֲע תֶכאֶ֥לְמ־לָּכ :ׁשֶדֹֽק־אָרְקִמ הָ֖עּורְּת  הֶּׁ֖שִא םֶּ֥תְבַרְקִהְו ּוׂ֑שֲעַֽת א֣
 הֶּ֜זַה יִ֨עיִבְּׁשַה ׁ֩שֶדrֹחַל רֹוׂ֣שָעֶּֽב ךְךַ֡א :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָֹ֖והְי רֵּ֥בַדְיַו :הָֹֽוהיַֽל
 םֶ֑כיֵתֹֽׁשְפַנ־תֶא םֶ֖תיִּנִעְו םֶ֔כָל הֶ֣יְהִי ׁ֙שֶדֹ֨ק־אָרְקִֽמ אּו֗ה םיִ֣רֻּפִּכַה םֹו֧י
ֹל ֙הָכאָלְמ־לָכְו :הָֹֽוהיַֽל הֶּׁ֖שִא םֶּ֥תְבַרְקִהְו  םֹו֤י יִּ֣כ הֶּ֑זַה םֹוּ֣יַה םֶצֶ֖עְּב ּוׂ֔שֲעַֽת א֣
ֹל רֶׁ֣שֲא ׁ֙שֶפֶּ֨נַה־לָכ יִּ֤כ :םֶֽכיֵהֹֽלֱא הָֹ֥והְי יֵ֖נְפִל םֶ֔כיֵלֲע רֵּ֣פַכְל אּו֔ה ֙םיִרֻּפִּכ ־אֽ
־לָּכ ֙הֶׂשֲעַּֽת רֶׁ֤שֲא ׁשֶפֶּ֗נַה־לָכְו :ָהיֶּֽמַעֵֽמ הָ֖תְרְכִנְו הֶּ֑זַה םֹוּ֣יַה םֶצֶ֖עְּב הֶּ֔נֻעְת
־לָּכ :ּהָּֽמַע בֶרֶּ֥קִמ אוִ֖הַה ׁשֶפֶּ֥נַה־תֶא יִּ֛תְדַבֲאַֽהְו הֶּ֑זַה םֹוּ֣יַה םֶצֶ֖עְּב הָ֔כאָלְמ
ֹל הָ֖כאָלְמ  ןֹו֥תָּבַׁש תַּ֨בַׁש :םֶֽכיֵתֹֽבְׁשֽמ לֹ֖כְּב םֶ֔כיֵתֹ֣רֹדְל ֙םָלֹוע תַּ֤קֻח ּוׂ֑שֲעַֽת א֣
 בֶרֶ֔ע־דַע בֶרֶ֣עֵמ בֶרֶ֔עָּב ׁ֙שֶדֹ֨חַל הָ֤עְׁשִתְּב םֶ֑כיֵתֹֽׁשְפַנ־תֶא םֶ֖תיִּנִעְו םֶ֔כָל ֙אּוה
 לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥נְּב־לֶא רֵּ֛בַּד :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָֹ֖והְי רֵּ֥בַדְיַו :םֶֽכְּתַּבַֽׁש ּו֖תְּבְׁשִּת
 םיִ֖מָי תַ֥עְבִׁש תֹוּ֛כֻּסַה גַ֧ח הֶּ֔זַה ֙יִעיִבְּׁשַה ׁשֶדֹ֤חַל םֹו֗י רָׂ֜שָע הָּׁ֨שִמֲחַּֽב רֹ֑מאֵל



ֹל הָ֖דֹבֲע תֶכאֶ֥לְמ־לָּכ ׁשֶדֹ֑ק־אָרְקִמ ןֹוׁ֖שאִרָֽה םֹוּ֥יַּב :הָֹֽוהיַֽל  תַ֣עְבִׁש :ּוֽׂשֲעַֽת א֥
 קַּת םיִ֔מָי  םֶ֜כָל הֶ֨יְהִי ׁ֩שֶדrֹק־אָרְקִמ יִ֡ניִמְּׁשַה םֹוּ֣יַּב ֑הָֹוהיַֽל הֶּׁ֖שִא ּוביִ֥רְ
ֹל הָ֖דֹבֲע תֶכאֶ֥לְמ־לָּכ אוִ֔ה תֶרֶ֣צֲע ֙הָֹוהיַֽל הֶּׁ֤שִא םֶּ֨תְבַרְקִהְו  הֶּלֵ֚א :ּוֽׂשֲעַֽת א֥
 הָ֧לֹע הָ֗וֹהיַֽל הֶּׁ֜שִא ביִ֨רְקַהְל ׁשֶדֹ֑ק יֵ֣אָרְקִמ םָ֖תֹא ּו֥אְרְקִּת־רֶׁשֲא הָ֔וֹהְי יֵ֣דֲעֹוֽמ
 דַ֣בְּלִמּו ֑הָֹוהְי תֹ֣תְּבַׁש דַ֖בְּלִמ :ֹוֽמֹויְּב םֹו֥י־רַבְּד םיִ֖כָסְנּו חַבֶ֥ז הָ֛חְנִמּו
 :הָֹֽוהיַֽל ּו֖נְּתִּת רֶׁ֥שֲא םֶ֔כיֵתֹ֣בְדִנ־לָּכ ֙דַבְּלִמּו ֙םֶכיֵרְדִנ־לָּכ דַ֤בְּלִמּו םֶ֗כיֵתֹוֽנְּתַמ
 ּוּגֹ֥חָּת ץֶרָ֔אָה תַ֣אּובְּת־תֶא ֙םֶכְּפְסָאְּב יִ֗עיִבְּׁשַה ׁשֶדֹ֣חַל םֹו֜י רָׂ֨שָע ֩הָּׁשִמֲחַּֽב ךְךַ֡א
 :ןֹוֽתָּבַׁש יִ֖ניִמְּׁשַה םֹוּ֥יַבּו ןֹו֔תָּבַׁש ֙ןֹוׁשאִרָֽה םֹוּ֤יַּב םיִ֑מָי תַ֣עְבִׁש הָֹ֖והְי־גַח־תֶא
 תֹ֖בָע־ץֵע ף ַ֥נֲעַֽו םיִ֔רָמְּת תֹּ֣פַּכ ֙רָדָה ץֵ֤ע יִ֨רְּפ ןֹוׁ֗שאִרָֽה םֹוּ֣יַּב םֶ֜כָל םֶּ֨תְחַקְלּו
 גַ֣ח ֹ֙ותֹא םֶ֤תֹּגַחְו :םיִֽמָי תַ֥עְבִׁש םֶ֖כיֵהֹֽלֱא הָֹ֥והְי יֵ֛נְפִל םֶּ֗תְחַמְׂשּו לַחָ֑נ־יֵבְרַעְו
 ּוּגֹ֥חָּת יִ֖עיִבְּׁשַה ׁשֶדֹ֥חַּב םֶ֔כיֵתֹ֣רֹדְל ֙םָלֹוע תַּ֤קֻח הָ֑נָּׁשַּב םיִ֖מָי תַ֥עְבִׁש הָ֔וֹהיַֽל
 ֘ןַעַ֘מְל :תֹּֽכֻּסַּב ּו֖בְׁשֵֽי לֵ֔אָרְׂשִיְּב ֙חָרְזֶאָֽה־לָּכ םיִ֑מָי תַ֣עְבִׁש ּו֖בְׁשֵּֽת תֹּ֥כֻּסַּב :ֹוֽתֹא
 ץֶרֶ֣אֵמ םָ֖תֹוא יִ֥איִצֹוֽהְּב לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב־תֶא ֙יִּתְבַׁ֨שֹוה תֹוּ֗כֻּסַב יִּ֣כ ֒םֶכיֵתֹֽרֹד ּו֣עְד ֵֽי
 :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֖נְּב־לֶא ֑הָֹוהְי יֵ֖דֲעֹֽמ־תֶא הֶׁ֔שֹמ רֵּ֣בַדְיַו :םֶֽכיֵהֹֽלֱא הָֹ֥והְי יִ֖נֲא םִיָ֑רְצִמ
 תִי ַ֥ז ןֶמֶׁ֣ש ךָךיֶ֜לֵא ּו֨חְקִיְו לֵ֗אָרְׂשִי יֵ֣נְּב־תֶא וַ֞צ :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָֹ֖והְי רֵּ֥בַדְיַו
 דֵ֗עֹומ לֶהֹ֣אְּב תֻ֜דֵעָֽה תֶכֹ֨רָפְל ֩ץּוחִמ :דיִֽמָּת ר ֵ֖נ תֹ֥לֲעַֽהְל רֹו֑אָּמַל תיִ֖תָּכ ךְך ָ֛ז
 :םֶֽכיֵתֹֽרֹדְל םָ֖לֹוע תַּ֥קֻח דיִ֑מָּת הָֹ֖והְי יֵ֥נְפִל רֶקֹּ֛ב־דַע בֶרֶ֧עֵמ ןֹ֜רֲהַֽא ֹו֨תֹא ֩ךְךֹרֲעַֽי
 תֶלֹ֔ס ָּ֣תְחַקָֽלְו :דיִֽמָּת הָֹ֖והְי יֵ֥נְפִל תֹו֑רֵּנַה־תֶא ךְךֹ֖רֲעַֽי הָ֔רֹהְּטַה הָ֣רֹנְּמַה לַ֚ע
 :תָֽחֶאָֽה הָּ֥לַחַֽה הֶ֖יְהִֽי םיִ֔נֹרְׂשֶע ֙יֵנְׁש תֹוּ֑לַח הֵ֖רְׂשֶע םיֵּ֥תְׁש ּהָ֔תֹא ָ֣תיִפָֽאְו
 יֵ֥נְפִל רֹ֖הָּטַה ןָ֥חְלֻּׁשַה לַ֛ע תֶכָ֑רֲעַּֽמַֽה ׁשֵׁ֣ש תֹו֖כָרֲעַֽמ םִיַּ֥תְׁש םָ֛תֹוא ָּ֥תְמַׂשְו
 :הָֹֽוהיַֽל הֶּׁ֖שִא הָ֔רָּכְזַאְל ֙םֶחֶּ֨לַל הָ֤תְיָֽהְו הָּ֑כַז הָ֣נֹבְל תֶכֶ֖רֲעַּֽמַֽה־לַע ָּ֥תַתָֽנְו :הָֹֽוהְי
 לֵ֖אָרְׂשִי־יֵֽנְּב תֵ֥אֵמ דיִ֑מָּת הָֹ֖והְי יֵ֥נְפִל ּוּנֶ֛כְרַעַֽי תָּ֗בַּׁשַה םֹו֣יְּב תָּ֜בַּׁשַה םֹו֨יְּב
 םיִׁ֨שָדָֽק ׁ֩שֶדrֹק יִּ֡כ ׁש֑דָק םֹו֣קָמְּב ּוהֻ֖לָכֲאַֽו ויָ֔נָבְלּו ןֹ֣רֲהַֽאְל ֙הָתְיָֽהְו :םָֽלֹוע תיִ֥רְּב
 ׁשיִ֣א־ןֶּב ֙אּוהְו תיִ֔לֵאְרְׂשִי הָּׁ֣שִא־ןֶּב ֙אֵצֵּיַו :םָֽלֹוע־קָח הָֹ֖והְי יֵּׁ֥שִאֵֽמ ֹו֛ל אּו֥ה
 :יִֽלֵאְרְׂשִּיַה ׁשיִ֖אְו תיִ֔לֵאְרְׂשִּיַה ןֶּ֚ב הֶ֔נֲחַּֽמַּֽב ּ֙וצָּנִּיַו לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ךְךֹו֖תְּב יִ֔רְצִמ
 םֵׁ֥שְו הֶׁ֑שֹמ־לֶא ֹו֖תֹא ּואיִ֥בָּיַו לֵּ֔לַקְיַו ֙םֵּׁשַה־תֶא תיִ֤לֵאְרְׂשִּיַה הָּׁ֨שִאָֽה־ןֶּב בpֹּקִּיַ֠ו



 יִּ֥פ־לַע םֶ֖הָל ׁש֥רְפִל רָ֑מְׁשִּמַּב ּוהֻ֖חיִּנַּיַו :ןָֽד־הֵּטַמְל יִ֖רְבִּד־תַּב תיִ֥מֹלְׁש ֹוּ֛מִא
 הֶ֔נֲחַּֽמַֽל ֙ץּוחִמ־לֶא לֵּ֗לַקְמַֽה־תֶא אֵ֣צֹוה :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָֹ֖והְי רֵּ֥בַדְיַו :הָֹֽוהְי
־לֶאְו :הָֽדֵעָֽה־לָּכ ֹו֖תֹא ּו֥מְגָֽרְו ֹוׁ֑שֹאר־לַע םֶ֖היֵדְי־תֶא םיִ֛עְמֹּֽׁשַה־לָכ ּו֧כְמָסְו
 בֵ֤קֹנְו :ֹוֽאְטֶח אָׂ֥שָנְו ויָ֖הֹלֱא לֵּ֥לַקְי־יִּֽכ ׁשיִ֛א ׁשיִ֥א רֹ֑מאֵל רֵּ֣בַדְּת לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥נְּב
 םֵׁ֖ש־ֹובְקָנְּב חָ֔רְזֶאָּֽכ ֙רֵּגַּכ הָ֑דֵעָֽה־לָּכ ֹו֖ב־ּומְּגְרִי םֹו֥גָר תָ֔מּוי תֹו֣מ ֙הָֹוהְי־םֵׁש
 הָּנֶ֑מְּלַׁשְי הָ֖מֵהְּב־ׁשֶפֶֽנ הֵּ֥כַמּו :תָֽמּוי תֹו֖מ םָ֑דָא ׁשֶפֶ֣נ־לָּכ הֶּ֖כַי יִּ֥כ ׁשיִ֕אְו :תָֽמּוי
 :ֹוּֽל הֶׂשָ֥עֵי ןֵּ֖כ הָׂ֔שָע רֶׁ֣שֲאַּֽכ ֹו֑תיִמֲעַּֽב םּו֖מ ןֵּ֥תִי־יִּֽכ ׁשיִ֕אְו :ׁשֶפָֽנ תַחַּ֥ת ׁשֶפֶ֖נ
 ןֵּ֖כ םָ֔דָאָּֽב ֙םּומ ןֵּ֥תִי רֶׁ֨שֲאַּֽכ ןֵׁ֑ש תַחַּ֣ת ןֵׁ֖ש ןִיַ֔ע תַחַּ֣ת ןִיַ֚ע רֶבֶׁ֔ש תַחַּ֣ת רֶבֶׁ֚ש
 םֶ֔כָל הֶ֣יְהִי ֙דָחֶא טַּ֤פְׁשִמ :תָֽמּוי םָ֖דָא הֵּ֥כַמּו הָּנֶ֑מְּלַׁשְי הָ֖מֵהְב הֵּ֥כַמּו :ֹוּֽב ןֶתָּ֥נִי
֒ לֵאָרְׂשִי יֵ֣נְּב־לֶא ֘הֶׁשֹמ רֵּ֣בַדְיַו :םֶֽכיֵהֹֽלֱא הָֹ֖והְי יִ֥נֲא יִּ֛כ הֶ֑יְהִֽי חָ֖רְזֶאָּֽכ ר ֵּ֥גַּכ
 לֵ֣אָרְׂשִי־יֵֽנְבּו ןֶבָ֑א ֹו֖תֹא ּו֥מְּגְרִּיַו הֶ֔נֲחַּֽמַֽל ֙ץּוחִמ־לֶא לֵּ֗לַקְמַֽה־תֶא ּואיִ֣צֹוּיַו
 :רֹֽמאֵל יַ֖ניִס רַ֥הְּב הֶׁ֔שֹמ־לֶא ֙הָֹוהְי רֵּ֤בַדְיַו :הֶֽׁשֹמ־תֶא הָֹ֖והְי הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ ּוׂ֔שָע
 ןֵ֣תֹנ יִ֖נֲא רֶׁ֥שֲא ץֶרָ֔אָה־לֶא ּ֙ואֹ֨בָת יִּ֤כ םֶ֔הֵלֲא ָּ֣תְרַמָֽאְו֙ לֵאָרְׂשִי יֵ֤נְּב־לֶא רֵּ֞בַּד
 םיִ֖נָׁש ׁשֵׁ֥שְו ךָךֶ֔דָׂש עַ֣רְזִּת ֙םיִנָׁש ׁשֵׁ֤ש :הָֹֽוהיַֽל תָּ֖בַׁש ץֶרָ֔אָה הָ֣תְבָֽׁשְו םֶ֑כָל
 הֶ֣יְהִי ֙ןֹותָּבַׁש תַּ֤בַׁש תִ֗עיִבְּׁשַה הָ֣נָּׁשַבּו :ּהָֽתָאּוֽבְּת־תֶא ָּ֖תְפַסָֽאְו ךָךֶ֑מְרַּכ רֹ֣מְזִּת
ֹל ֙ךָךְדָֽׂש ֑הָֹוהיַֽל תָּ֖בַׁש ץֶרָ֔אָל ֹל ֖ךָךְמְרַכְו עָ֔רְזִת א֣  ֙ךָךְריִֽצְק ַחיִ֤פְס תֵ֣א :רֹֽמְזִת א֥
ֹל ֹל ךָךֶ֖ריִזְנ יֵ֥בְּנִע־תֶאְו רֹו֔צְקִת א֣ ְֽו :ץֶרָֽאָל הֶ֥יְהִי ןֹו֖תָּבַׁש תַ֥נְׁש רֹ֑צְבִת א֣  הpָתְיָֽה֠
 ֔ךָךְבָׁ֣שֹותְלּו ֙ךָךְריִֽכְׂשִלְו ךָךֶ֑תָמֲאַֽלְו ֣ךָךְּדְבַעְלּו ֖ךָךְל הָ֔לְכָאְל ֙םֶכָל ץֶרָ֤אָה תַּ֨בַׁש
 :לֹֽכֱאֶֽל ּהָ֖תָאּוֽבְּת־לָכ הֶ֥יְהִּת ךָךֶ֑צְרַאְּב רֶׁ֣שֲא הָּ֖יַחַֽלְו ֔ךָךְּתְמֶהְבִֽלְו :ךְךָּֽמִע םיִ֖רָּגַה
 עַבֶׁ֚ש ֙יֵמְי ֗ךָךְל ּו֣יָהְו םיִ֑מָעְּפ עַבֶׁ֣ש םיִ֖נָׁש עַבֶׁ֥ש םיִ֔נָׁש תֹ֣תְּבַׁש עַבֶׁ֚ש ֗ךָךְל ָּ֣תְרַפָֽסְו

 ׁשֶדֹ֣חַּב ֙הָעּורְּת רַ֤פֹוׁש ָּ֞תְרַבֲעַֽהְו :הָֽנָׁש םיִ֖עָּבְרַאְו עַׁשֵּ֥ת םיִ֔נָּׁשַה תֹ֣תְּבַׁש
 :םֶֽכְצְרַא־לָֽכְּב רָ֖פֹוׁש ּוריִ֥בֲעַּֽת םיִ֔רֻּפִּכַה ֙םֹויְּב ׁשֶדֹ֑חַל רֹוׂ֖שָעֶּֽב יִ֔עִבְּׁשַה
 ָהיֶ֑בְׁשֹֽי־לָכְל ץֶרָ֖אָּב רֹו֛רְּד םֶ֥תאָרְקּו הָ֔נָׁש ֙םיִּׁשִמֲחַֽה תַ֤נְׁש תֵ֣א םֶּ֗תְׁשַּדִקְו
 ֹוּ֖תְחַּפְׁשִמ־לֶא ׁשיִ֥אְו ֹו֔תָּזֻחֲא־לֶא ׁשיִ֚א םֶּ֗תְבַׁשְו םֶ֔כָל הֶ֣יְהִּת ֙אוִה לֵ֥בֹוי
ֹל םֶ֑כָל הֶ֣יְהִּת הָ֖נָׁש םיִּׁ֥שִמֲחַֽה תַ֛נְׁש אוִ֗ה לֵ֣בֹוי :ּובֻֽׁשָּת ֹלְו ּועָ֔רְזִת א֣  ּ֙ורְצְקִת א֤
ֹלְו ָהיֶ֔חיִפְס־תֶא ־ןִ֨מ םֶ֑כָל הֶ֣יְהִּת ׁשֶדֹ֖ק אוִ֔ה לֵ֣בֹוי יִּ֚כ :ָהיֶֽרִזְנ־תֶא ּו֖רְצְבִת א֥



ֹּת הֶ֔דָּׂשַה ֹּזַה לֵ֖בֹוּיַה תַ֥נְׁשִּב :ּהָֽתָאּוֽבְּת־תֶא ּו֖לְכאֽ ־לֶא ׁשיִ֖א ּובֻׁ֕שָּת תא֑
 ׁשיִ֥א ּו֖נֹוּת־לַא ךָךֶ֑תיִמֲע דַּ֣יִמ הֹ֖נָק ֹו֥א ךָךֶ֔תיִמֲעַֽל ֙רָּכְמִמ ּו֤רְּכְמִת־יִֽכְו :ֹוֽתָּזֻחֲא
 קִּת לֵ֔בֹוּיַה רַ֣חַא ֙םיִנָׁש רַּ֤פְסִמְּב :ויִֽחָא־תֶא ־יֵֽנְׁש רַּ֥פְסִמְּב ךָךֶ֑תיִמֲע תֵ֣אֵמ הֶ֖נְ
 םיִ֔נָּׁשַה טֹ֣עְמ ֙יִפְלּו ֹו֔תָנְקִמ ֙הֶּבְרַּת םיִ֗נָּׁשַה בֹ֣ר ׀ יִ֣פְל :ךְךָֽל־רָּכְמִי תֹ֖אּובְת
ֹלְו :ךְךָֽל רֵ֖כֹמ אּו֥ה תֹ֔אּובְּת רַּ֣פְסִמ יִּ֚כ ֹו֑תָנְקִמ טיִ֖עְמַּת ־תֶא ׁשיִ֣א ּ֙ונֹות א֤
־תֶאְו יַ֔תֹּקֻח־תֶא ֙םֶתיִׂשֲעַֽו :םֶֽכיֵהֹֽלֱא הָֹ֖והְי יִ֥נֲא יִּ֛כ ךָךיֶ֑הֹלֱאֵֽמ ָתאֵ֖רָיְו ֹו֔תיִמֲע
 ןהשכ ינש[ :חַטֶֽבָל ץֶרָ֖אָה־לַע םֶּ֥תְבַׁשיִֽו םָ֑תֹא םֶ֣תיִׂשֲעַֽו ּו֖רְמְׁשִּת יַ֥טָּפְׁשִמ
 יִ֣כְו :ָהיֶֽלָע חַטֶ֖בָל םֶּ֥תְבַׁשיִֽו עַבֹׂ֑שָל םֶּ֖תְלַכֲאַֽו ּהָ֔יְרִּפ ֙ץֶרָ֨אָה הָ֤נְתָֽנְו ]ןירבוחמ
ֹת ֹל ןֵ֚ה תִ֑עיִבְּׁשַה הָ֣נָּׁשַּב לַ֖כֹאּנ־הַמ ּו֔רְמאֽ ֹלְו עָ֔רְזִנ א֣  :ּונֵֽתָאּוֽבְּת־תֶא ףֹ֖סֱאֶֽנ א֥
 ׁשֹ֖לְׁשִל הָ֔אּובְּתַה־תֶא ֙תָׂשָעְו תיִּׁ֑שִּׁשַה הָ֖נָּׁשַּב םֶ֔כָל ֙יִתָכְרִּב־תֶא יִתיִּ֤וִצְו
 ׀ דַ֣ע ןָׁ֑שָי הָ֣אּובְּתַה־ןִמ םֶּ֖תְלַכֲאַֽו תִ֔ניִמְּׁשַה הָ֣נָּׁשַה תֵ֚א םֶּ֗תְעַרְזּו :םיִֽנָּׁשַה
ֹּת ּהָ֔תָאּו֣בְּת ֙אֹוּב־דַע תִ֗עיִׁשְּתַה הָ֣נָּׁשַה ֹל ץֶרָ֗אָהְו :ןָֽׁשָי ּו֖לְכאֽ  ֙רֵכָּמִת א֤
 םֶ֑כְתַּזֻחֲא ץֶרֶ֣א לֹ֖כְבּו :יִֽדָּמִע םֶּ֖תַא םיִ֛בָׁשֹוֽתְו םיִ֧רֵג־יִּֽכ ץֶרָ֑אָה יִ֖ל־יִּכ תֻ֔תִמְצִל
 ויָ֔לֵא בֹ֣רָּקַה ֹ֙ולֲאֹֽג אָ֤בּו ֹו֑תָּזֻחֲאֵֽמ רַ֖כָמּו ךָךיִ֔חָא ךְךּו֣מָי־יִּֽכ :ץֶרָֽאָל ּו֥נְּתִּת הָּ֖לֻאְּג
ֹל יִּ֛כ ׁשיִ֕אְו :ויִֽחָא רַּ֥כְמִמ תֵ֖א לַ֕אָגְו  יֵ֥דְּכ אָ֖צָמּו ֹו֔דָי הָגיִּׂ֣שִהְו לֵ֑אֹּג ֹוּ֖ל־הֶיְהִֽי א֥
 ֹו֑ל־רַכָֽמ רֶׁ֣שֲא ׁשיִ֖אָל ףֵ֔דֹעָ֣ה־תֶא ֙ביִׁשֵהְו ֹו֔רָּכְמִמ יֵ֣נְׁש־תֶא ֙בַּׁשִחְו :ֹוֽתָּלֻאְג
 הֶ֣נֹּקַה ֙דַיְּב ֹו֗רָּכְמִמ הָ֣יָהְו ֹ֒ול ביִׁ֣שָה ֘יֵּד ֹו֗דָי הָ֜אְצָֽמ־ֹאל םִ֨אְו :ֹוֽתָּזֻחֲאַֽל בָׁ֖שְו
 ]ןירבוחמ ןהשכ ישילש[ :ֹוֽתָּזֻחֲאַֽל בָׁ֖שְו לֵ֔בֹּיַּב ֙אָצָיְו לֵ֑בֹוּיַה תַ֣נְׁש דַ֖ע ֹו֔תֹא
 תַ֣נְׁש םֹּ֖ת־דַע ֹו֔תָּלֻאְּג ֙הָתְיָֽהְו הָ֔מֹוח ריִ֣ע ֙בַׁשֹומ־תיֵּב רֹּ֤כְמִי־יִּֽכ ׁשיִ֗אְו
ֹל םִ֣אְו :ֹוֽתָּלֻאְג הֶ֥יְהִּת םיִ֖מָי ֹו֑רָּכְמִמ ֹלְמ־דַע לֵ֗אָּגִי־אֽ  ֒הָמיִמְת הָ֣נָׁש ֹ֘ול תא֣
ֹל־רֶׁשֲא ריִ֜עָּב־רֶׁשֲא תִיַּ֨בַה םpָקְ֠ו  ויָ֑תֹרֹֽדְל ֹו֖תֹא הֶ֥נֹּקַל תֻ֛תיִמְּצַל הָ֗מֹח ]ֹו֣ל[ א֣
ֹל  ץֶרָ֖אָה הֵ֥דְׂש־לַע ביִ֔בָס ֙הָמֹח םֶ֤הָל־ןיֵא רֶׁ֨שֲא םיִ֗רֵצֲחַֽה יֵּ֣תָבּו :לֵֽבֹּיַּב אֵ֖צֵי א֥
 תַּ֥לֻאְּג םָ֑תָּזֻחֲא יֵ֣רָע יֵּ֖תָּב םִּ֔יִוְלַֽה ֙יֵרָעְו :אֵֽצֵי לֵ֖בֹּיַבּו ֹוּ֔ל־הֶיְהִּֽת ֙הָּלֻאְּג בֵׁ֑שָחֵֽי
 ֹו֖תָּזֻחֲא ריִ֥עְו תִיַּ֛ב־רַּכְמִמ אָ֧צָיְו םִּ֔יִוְלַֽה־ןִמ֙ לַאְגִי רֶׁ֤שֲאַֽו :םִּֽיִוְלַֽל הֶ֥יְהִּת םָ֖לֹוע
 ׁשַ֥רְגִמ הֵ֛דֲׂשּֽו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב ךְךֹו֖תְּב םָ֔תָּזֻחֲא אוִ֚ה םִּ֗יִוְלַֽה יֵ֣רָע יֵּ֞תָֽב יִּ֣כ לֵ֑בֹּיַּב
ֹל םֶ֖היֵרָֽע  ֹו֖דָי הָטָ֥מּו ךָךיִ֔חָא ךְךּו֣מָי־יִֽכְו :םֶֽהָל אּו֖ה םָ֛לֹוע תַּ֥זֻחֲא־יִּֽכ רֵ֑כָּמִי א֣



 תיִּ֔בְרַתְו ךְךֶׁשֶ֣נ ֹ֙וּתִאֵֽמ חַּ֤קִּת־לַא :ךְךָּֽמִע יַ֖חָו בָׁ֛שֹותְו ר ֵּ֧ג ֹוּ֔ב ָּתְק ַ֣זֱחֶֽהְו ךְךָּ֑מִע
ֹל ֔ךָךְּפְסַּכ־תֶֽא :ךְךָּֽמִע ךָךיִ֖חָא יֵ֥חְו ךָךיֶ֑הֹלֱאֵֽמ ָתאֵ֖רָיְו  תיִּ֖בְרַמְבּו ךְךֶׁשֶ֑נְּב ֹו֖ל ןֵּ֥תִת־אֽ
ֹל  םִיָ֑רְצִמ ץֶרֶ֣אֵמ םֶ֖כְתֶא יִתאֵ֥צֹוה־רֶׁשֲא םֶ֔כיֵהֹ֣לֱא ֙הָֹוהְי יִ֗נֲא :ךָךֶֽלְכָא ןֵּ֥תִת־אֽ
 ]ןירבוחמ ןהשכ יעיבר[ :םיִֽהֹלאֵֽל םֶ֖כָל תֹו֥יְהִל ןַעַ֔נְּכ ץֶרֶ֣א־תֶא ֙םֶכָל תֵ֤תָל
 ריִ֥כָׂשְּכ :דֶבָֽע תַדֹ֥בֲע ֹוּ֖ב דֹ֥בֲעַֽת־ֹאל ךְךָ֑ל־רַּכְמִנְו ךְךָּ֖מִע ךָךיִ֛חָא ךְךּו֥מָי־יִֽכְו
 ויָ֣נָבּו אּו֖ה ךְךָּ֔מִעֵֽמ ֙אָצָיְו :ךְךָּֽמִע דֹ֥בֲעַֽי לֵ֖בֹּיַה תַ֥נְׁש־דַע ךְךָּ֑מִע הֶ֣יְהִי בָׁ֖שֹותְּכ
־רֶׁשֲא םֵ֔ה יַ֣דָבֲע־יִּֽכ :בּוֽׁשָי ויָ֖תֹבֲא תַּ֥זֻחֲא־לֶאְו ֹוּ֔תְחַּפְׁשִמ־לֶא ֙בָׁשְו ֹוּ֑מִע
ֹל םִיָ֑רְצִמ ץֶרֶ֣אֵמ םָ֖תֹא יִתאֵ֥צֹוה ֹל :דֶבָֽע תֶרֶּ֥כְמִמ ּו֖רְכָּֽמִי א֥  ֹו֖ב הֶּ֥דְרִת־אֽ
 ֙רֶׁשֲא םִ֗יֹוּגַה תֵ֣אֵמ ךְךָ֑ל־ּויְהִֽי רֶׁ֣שֲא ֖ךָךְתָמֲאַֽו ֥ךָךְּדְבַעְו :ךָךיֶֽהֹלֱאֵֽמ ָתאֵ֖רָיְו ךְךֶרָ֑פְּב
 ֙םֶכָּמִע םיִ֤רָּגַה םיִ֜בָׁשֹוּֽתַה יֵ֨נְּבִמ םpַגְ֠ו :הָֽמָאְו דֶבֶ֥ע ּו֖נְקִּת םֶ֥הֵמ םֶ֔כיֵתֹ֣ביִבְס
 םֶ֖כָל ּו֥יָהְו םֶ֑כְצְרַאְּב ּודיִ֖לֹוה רֶׁ֥שֲא םֶ֔כָּמִע רֶׁ֣שֲא ֙םָּתְחַּפְׁשִּמִמּו ּו֔נְקִּת םֶ֣הֵמ
 םֶ֣הָּב םָ֖לֹעְל הָּ֔זֻחֲא תֶׁשֶ֣רָל ֙םֶכיֵרֲחַֽא םֶ֤כיֵנְבִל םָ֜תֹא םֶּ֨תְלַחַֽנְתִהְו :הָּֽזֻחֲאַֽל
ֹל ויִ֔חָאְּב ׁשיִ֣א֙ לֵאָרְׂשִי־יֵֽנְּב םֶ֤כיֵחַ֨אְבּו ּודֹ֑בֲעַּֽת  גיִּׂ֗שַת יִ֣כְו :ךְךֶרָֽפְּב ֹו֖ב הֶּ֥דְרִת־אֽ
 רֶקֵ֖עְל ֹו֥א ךְךָּ֔מִע ֙בָׁשֹוּת ר ֵ֤גְל רַּ֗כְמִנְו ֹוּ֑מִע ךָךיִ֖חָא ךְךָ֥מּו ךְךָּ֔מִע ֙בָׁשֹותְו ר ֵּ֤ג דַ֣י
 ֹו֞דֹד־ֹוֽא :ּוּנֶֽלָאְגִי ויָ֖חֶאֵֽמ דָ֥חֶא ֹוּ֑ל־הֶיְהִּֽת הָּ֖לֻאְּג רַּ֔כְמִנ יֵ֣רֲחַֽא :ר ֵּֽג תַחַּ֥פְׁשִמ
 ֹו֖דָי הָגיִּׂ֥שִה־ֹוֽא ּוּנֶ֑לָאְגִי ֹוּ֖תְחַּפְׁשִּמִמ ֹו֛רָׂשְּב רֵ֧אְּׁשִמ־ֹוֽא ּוּנֶ֔לָאְגִי ֹ֙ודֹּד־ןֶב ֹו֤א
 ףֶסֶּ֤כ הָ֞יָהְו לֵ֑בֹּיַה תַ֣נְׁש דַ֖ע ֹו֔ל ֹורְכָּ֣מִה ֙תַנְּׁשִמ ּוהֵ֔נֹק־םִע ֙בַּׁשִחְו :לָֽאְגִנְו
 ֙ןֶהיִפְל םיִ֑נָּׁשַּב תֹוּ֖בַר דֹו֥ע־םִא :ֹוּֽמִע הֶ֥יְהִי ריִ֖כָׂש יֵ֥מיִּכ םיִ֔נָׁש רַּ֣פְסִמְּב ֹ֙ורָּכְמִמ
 לֵ֖בֹּיַה תַ֥נְׁש־דַע םיִ֛נָּׁשַּב רַ֧אְׁשִנ טַ֞עְמ־םִאְו :ֹוֽתָנְקִמ ףֶסֶּ֖כִמ ֹו֔תָּלֻאְּג ביִׁ֣שָי
ֹל ֹוּ֑מִע הֶ֣יְהִי הָ֖נָׁשְּב הָ֛נָׁש ריִ֥כְׂשִּכ :ֹוֽתָּלֻאְּג־תֶא ביִׁ֖שָי ויָ֔נָׁש יִ֣פְּכ ֹו֑ל־בַּׁשִחְו ־אֽ
ֹל־םִאְו :ךָךיֶֽניֵעְל ךְךֶרֶ֖פְּב ּוּנֶּ֥דְרִי  ויָ֥נָבּו אּו֖ה לֵ֔בֹּיַה תַ֣נְׁשִּב ֙אָצָיְו הֶּלֵ֑אְּב לֵ֖אָּגִי א֥
 ץֶרֶ֣אֵמ םָ֖תֹוא יִתאֵ֥צֹוה־רֶׁשֲא םֵ֔ה יַ֣דָבֲע םיִ֔דָבֲע֙ לֵאָרְׂשִי־יֵֽנְב יִ֤ל־יִּכ :ֹוּֽמִע
ֹל ֙הָבֵּצַמּו לֶסֶ֤פּו םִ֗ליִלֱא םֶ֜כָל ּוׂ֨שֲעַֽת־ֹאל :םֶֽכיֵהֹֽלֱא הָֹ֥והְי יִ֖נֲא םִיָ֑רְצִמ ־אֽ
ֹל תיִּ֗כְׂשַמ ןֶבֶ֣אְו םֶ֔כָל ּומיִ֣קָת  יִ֥נֲא יִּ֛כ ָהיֶ֑לָע תֹ֖וֲחַּֽתְׁשִֽהְל םֶ֔כְצְרַאְּב ּ֙ונְּתִת א֤
־םִא :הָֹֽוהְי יִ֖נֲא ּואָ֑ריִּת יִׁ֖שָּדְקִמּו ּורֹ֔מְׁשִּת יַ֣תֹתְּבַׁש־תֶא :םֶֽכיֵהֹֽלֱא הָֹ֖והְי
 םָּ֑תִעְּב םֶ֖כיֵמְׁשִג יִּ֥תַתָֽנְו :םָֽתֹא םֶ֖תיִׂשֲעַֽו ּו֔רְמְׁשִּת יַ֣תֹוְצִמ־תֶאְו ּוכֵ֑לֵּת יַ֖תֹּקֻחְּב



 ריִ֔צָּב־תֶא ׁ֙שִיַּ֨ד םֶ֥כָל גיִּׂ֨שִהְו :ֹוֽיְרִּפ ןֵּ֥תִי הֶ֖דָּׂשַה ץֵ֥עְו ּהָ֔לּובְי ֙ץֶרָ֨אָה הָ֤נְתָֽנְו
 :םֶֽכְצְרַאְּב חַטֶ֖בָל םֶּ֥תְבַׁשיִֽו עַבֹׂ֔שָל ֙םֶכְמְחַל םֶּ֤תְלַכֲאַֽו עַר ָ֑ז־תֶא גיִּׂ֣שַי ריִ֖צָבּו
 ץֶרָ֔אָה־ןִמ ֙הָעָר הָּ֤יַח יִּ֞תַּבְׁשִהְו דיִ֑רֲחַֽמ ןיֵ֣אְו םֶּ֖תְבַכְׁשּו ץֶרָ֔אָּב ֙םֹולָׁש יִּ֤תַתָֽנְו
 :בֶרָֽחֶל םֶ֖כיֵנְפִל ּו֥לְפָֽנְו םֶ֑כיֵבְיֹֽא־תֶא םֶּ֖תְפַדְרּו :םֶֽכְצְרַאְּב רֹ֥בֲעַֽת־ֹאל בֶרֶ֖חְו
 םֶ֖כיֵנְפִל םֶ֛כיֵבְיֹֽא ּו֧לְפָֽנְו ּופֹּ֑דְרִי הָ֣בָבְר םֶּ֖כִמ הָ֥אֵמּו הָ֔אֵמ ֙הָּׁשִמֲח םֶּ֤כִמ ּו֨פְדָֽרְו
־תֶא יִ֥תֹמיִֽקֲהַֽו םֶ֑כְתֶא יִ֖תיֵּבְרִהְו םֶ֔כְתֶא יִ֣תיֵרְפִהְו םֶ֔כיֵלֲא יִתיִ֣נָפּו :בֶרָֽחֶל
 יֵ֥נְּפִמ ןָׁ֕שָיְו ןָׁ֑שֹונ ןָׁ֖שָי םֶּ֥תְלַכֲאַֽו ]ןירבוחמ ןהשכ ישימח[ :םֶֽכְּתִא יִ֖תיִרְּב
ֹלְו םֶ֑כֲכֹוֽתְּב יִ֖נָּכְׁשִמ יִּ֥תַתָֽנְו :ּואיִֽצֹוּת ׁשָ֖דָח  :םֶֽכְתֶא יִׁ֖שְפַנ לַ֥עְגִת־אֽ
 יִ֞נֲא :םָֽעְל יִ֥ל־ּויְהִּֽת םֶּ֖תַאְו םיִ֑הֹלאֵֽל םֶ֖כָל יִתיִ֥יָהְו םֶ֔כֲכֹו֣תְּב ֙יִּתְכַּלַהְתִהְו
 םיִ֑דָבֲע םֶ֖הָל תֹ֥יְהִמ םִיַ֔רְצִמ ץֶרֶ֣אֵמ ֙םֶכְתֶא יִתאֵ֤צֹוה רֶׁ֨שֲא םֶ֗כיֵהֹֽלֱא הָֹ֣והְי
ֹל־םִאְו :תּוּֽיִמְמֹוֽק םֶ֖כְתֶא ךְךֵ֥לֹואָֽו םֶ֔כְּלֻע תֹ֣טֹמ ֙רֹּבְׁשֶאָֽו ֹלְו יִ֑ל ּו֖עְמְׁשִת א֥  א֣
 יַ֖טָּפְׁשִמ־תֶא םִ֥אְו ּוסָ֔אְמִּת יַ֣תֹּקֻחְּב־םִאְו :הֶּלֵֽאָה תֹ֖וְצִּמַה־לָּכ תֵ֥א ּוׂ֔שֲעַֽת
־ףַא :יִֽתיִרְּב־תֶא םֶ֖כְרְפַהְל יַ֔תֹוְצִמ־לָּכ־תֶא ֙תֹוׂשֲע יִּ֤תְלִבְל םֶ֑כְׁשְפַנ לַ֣עְגִּת
ֹּז־הֶׂשֱעֶֽא יִ֞נֲא ־תֶאְו תֶפֶ֣חַּׁשַה־תֶא ֙הָלָהֶּֽב םֶ֤כיֵלֲע יִּ֨תְדַקְפִהְו םֶ֗כָל תא֣
 ּוהֻ֖לָכֲאַֽו םֶ֔כֲעְר ַֽז ֙קיִרָל םֶּ֤תְעַרְזּו ׁשֶפָ֑נ תֹ֣ביִדְמּו םִי ַ֖ניֵע תֹוּ֥לַכְמ תַחַּ֔דַּקַה
 םֶּ֖תְסַנְו םֶ֔כיֵאְנֹֽׂש ֙םֶכָב ּו֤דָרְו םֶ֑כיֵבְיֹֽא יֵ֣נְפִל םֶּ֖תְפַּגִנְו םֶ֔כָּב ֙יַנָפ יִּ֤תַתָֽנְו :םֶֽכיֵבְיֹֽא
ֹל הֶּלֵ֔א־דַע־םִ֨אְו :םֶֽכְתֶא ףֵ֥דֹר־ןיֵאְו  םֶ֔כְתֶא הָ֣רְּסַיְל ֙יִּתְפַסָֽיְו יִ֑ל ּו֖עְמְׁשִת א֥

ֹּטַח־לַע עַבֶׁ֖ש  לֶ֔זְרַּבַּכ ֙םֶכיֵמְׁש־תֶא יִּ֤תַתָֽנְו םֶ֑כְּזֻע ןֹו֣אְּג־תֶא יִּ֖תְרַבָֽׁשְו :םֶֽכיֵתאֽ
ֹלְו םֶ֑כֲחֹּֽכ קיִ֖רָל םַ֥תְו :הָֽׁשֻחְּנַּכ םֶ֖כְצְרַא־תֶֽאְו  ּהָ֔לּובְי־תֶא ֙םֶכְצְרַא ןֵּ֤תִת־אֽ
ֹל ץֶרָ֔אָה ץֵ֣עְו ֹלְו יִרֶ֔ק ֙יִּמִע ּו֤כְלֵּֽת־םִאְו :ֹוֽיְרִּפ ןֵּ֖תִי א֥  יִּ֤תְפַסָֽיְו יִ֑ל ַֽעֹ֣מְׁשִל ּו֖בֹאת א֥
ֹּטַחְּכ עַבֶׁ֖ש הָּ֔כַמ ֙םֶכיֵלֲע  הָ֣לְּכִׁשְו ֙הֶדָּׂשַה תַּ֤יַח־תֶא םֶ֜כָב יִּ֨תְחַלְׁשִהְו :םֶֽכיֵתאֽ
־םִ֨אְו :םֶֽכיֵכְרַּד ּוּמַׁ֖שָנְו םֶ֑כְתֶא הָטיִ֖עְמִהְו םֶ֔כְּתְמֶהְּב־תֶא ֙הָתיִ֨רְכִהְו םֶ֔כְתֶא
ֹל הֶּלֵ֔אְּב  יִרֶ֑קְּב םֶ֖כָּמִע יִ֛נֲא־ףַא יִּ֧תְכַלָֽהְו :יִרֶֽק יִּ֖מִע םֶּ֥תְכַלֲהַֽו יִ֑ל ּו֖רְסָּֽוִת א֥
ֹּטַח־לַע עַבֶׁ֖ש יִנָ֔א־םַּג ֙םֶכְתֶא יִ֤תיֵּכִהְו  ֙תֶמֶ֨קֹנ בֶרֶ֗ח םֶ֜כיֵלֲע יִ֨תאֵבֵֽהְו :םֶֽכיֵתאֽ
־דַיְּב םֶּ֖תַּתִנְו םֶ֔כֲכֹו֣תְּב ֙רֶבֶ֨ד יִּתְחַּ֤לִׁשְו םֶ֑כיֵרָֽע־לֶא םֶּ֖תְפַסֱאֶֽנְו תיִ֔רְּב־םַקְנ
 דָ֔חֶא רּוּ֣נַתְּב ֙םֶכְמְחַל םיִׁ֤שָנ רֶׂשֶ֣ע ּוpפָאְ֠ו ֒םֶחzֶל־הֵּטַמ ֘םֶכָל יִ֣רְבִׁשְּב :בֵֽיֹוא



ֹלְו םֶּ֖תְלַכֲאַֽו לָ֑קְׁשִּמַּב םֶ֖כְמְחַל ּוביִׁ֥שֵהְו ֹזְּב־םִ֨אְו :ּועָּֽבְׂשִת א֥ ֹל תא֔  ּו֖עְמְׁשִת א֥
־ףַא ֙םֶכְתֶא יִּ֤תְרַּסִיְו יִרֶ֑ק־תַמֲחַּֽב םֶ֖כָּמִע יִּ֥תְכַלָֽהְו :יִרֶֽקְּב יִּ֖מִע םֶּ֥תְכַלֲהַֽו יִ֑ל
ֹּטַח־לַע עַבֶׁ֖ש יִנָ֔א  :ּולֵֽכֹאּת םֶ֖כיֵתֹֽנְּב רַׂ֥שְבּו םֶ֑כיֵנְּב רַׂ֣שְּב םֶּ֖תְלַכֲאַֽו :םֶֽכיֵתאֽ
־לַע םֶ֔כיֵרְגִּפ־תֶא ֙יִּתַתָֽנְו םֶ֔כיֵנָּ֣מַח־תֶא ֙יִּתַרְכִהְו םֶ֗כיֵתֹֽמָּב־תֶא יִּ֞תְדַמְׁשִהְו
 יִ֖תֹוּמִׁשֲהַֽו הָּ֔בְרָח ֙םֶכיֵרָֽע־תֶא יִּ֤תַתָֽנְו :םֶֽכְתֶא יִׁ֖שְפַנ הָ֥לֲעָֽגְו םֶ֑כיֵלּוּֽלִּג יֵ֖רְגִּפ
ֹלְו םֶ֑כיֵׁשְּדְקִמ־תֶא  ץֶרָ֑אָה־תֶא יִ֖נֲא יִ֥תֹּמִׁשֲהַֽו :םֶֽכֲחֹֽחיִנ ַחיֵ֖רְּב ַחיִ֔רָא א֣
 יִ֥תֹקיִֽרֲהַֽו םִ֔יֹוּגַב הֶ֣רָזֱא ֙םֶכְתֶאְו :ּהָּֽב םיִ֖בְׁשּֽיַה םֶ֔כיֵבְיֹֽא ָ֙היֶ֨לָע ּו֤מֲמָֽׁשְו
 הֶ֨צְרִּת ֩זָא :הָּֽבְרָח ּו֥יְהִי םֶ֖כיֵרָֽעְו הָ֔מָמְׁש ֙םֶכְצְרַא הָ֤תְיָֽהְו בֶרָ֑ח םֶ֖כיֵרֲחַֽא
 תַּ֣בְׁשִּת זָ֚א םֶ֑כיֵבְיֹֽא ץֶרֶ֣אְּב םֶּ֖תַאְו הָּ֔מַּׁשָה יֵ֣מְי לֹּ֚כ ָהיֶ֗תֹתְּבַׁש־תֶא ץֶרָ֜אָה
־ֹאל רֶׁ֧שֲא תֵ֣א תֹּ֑בְׁשִּת הָּ֖מַּׁשָה יֵ֥מְי־לָּכ :ָהיֶֽתֹתְּבַׁש־תֶא תָ֖צְרִהְו ץֶרָ֔אָה
 ֙ךְךֶרֹ֨מ יִ֥תאֵ֤בֵהְו םֶ֗כָּב םיִ֣רָאְׁשִּנַהְו :ָהיֶֽלָע םֶ֥כְּתְבִׁשְּב םֶ֖כיֵתֹֽתְּבַׁשְּב הָ֛תְבָֽׁש
 ּו֖לְפָֽנְו בֶרֶ֛ח־תַסֻֽנְמ ּו֧סָנְו ףָּ֔דִנ הֶ֣לָע לֹו֚ק םָ֗תֹא ףַ֣דָרְו םֶ֑היֵבְיֹֽא תֹ֖צְרַאְּב םָ֔בָבְלִּב
 ֙םֶכָל הֶ֤יְהִֽת־ֹאלְו ןִיָ֑א ףֵ֣דֹרְו בֶרֶ֖ח־יֵנְּפִמְּכ ויִ֛חָאְּב־ׁשיִא ּו֧לְׁשָֽכְו :ףֵֽדֹר ןיֵ֥אְו
 :םֶֽכיֵבְיֹֽא ץֶרֶ֖א םֶ֔כְתֶא הָ֣לְכָֽאְו םִ֑יֹוּגַּב םֶּ֖תְדַבֲאַֽו :םֶֽכיֵבְיֹֽא יֵ֖נְפִל הָ֔מּוקְּת
 םָּ֥תִא םָ֖תֹבֲא תֹ֥נֹוֲעַּֽב ףַ֛אְו םֶ֑כיֵבְיֹֽא תֹ֖צְרַאְּב םָ֔נֹוֲעַּֽב ּ֙וּקַּ֨מִי םֶ֗כָּב םיִ֣רָאְׁשִּנַהְו
 ףַ֕אְו יִ֑ב־ּולֲעָֽמ רֶׁ֣שֲא םָ֖לֲעַֽמְּב םָ֔תֹבֲא ןֹ֣וֲע־תֶאְו ֙םָנֹוֲע־תֶא ּוּ֤דַוְתִהְו :ּוּקָּֽמִי
 ץֶרֶ֖אְּב םָ֔תֹא יִ֣תאֵבֵֽהְו יִרֶ֔קְּב ֙םָּמִע ךְךֵ֤לֵא יִ֞נֲא־ףַא :יִרֶֽקְּב יִּ֖מִע ּו֥כְלָֽה־רֶׁשֲא
 יִ֣תיִרְּב־תֶא יִּ֖תְרַכָֽזְו :םָֽנֹוֲע־תֶא ּו֥צְרִי זָ֖אְו לֵ֔רָעֶֽה ֙םָבָבְל עַ֗נָּכִי זָ֣א־ֹוא םֶ֑היֵבְיֹֽא
 ץֶרָ֥אָהְו רֹּ֖כְזֶא םָ֛הָרְבַא יִ֧תיִרְּב־תֶא ףַ֨אְו קָ֜חְצִי יִ֨תיִרְּב־תֶא ֩ףַאְו בֹו֑קֲעַֽי
 ּו֣צְרִי םֵ֖הְו םֶ֔הֵמ ֙הָּמַׁשְהָּב ָהיֶ֗תֹתְּבַׁש־תֶא ץֶרִ֣תְו םֶ֜הֵמ בֵ֨זָעֵּֽת ֩ץֶרrָאָהְו :רֹּֽכְזֶא
־םַּג ףַ֣אְו :םָֽׁשְפַנ הָ֥לֲעָּֽג יַ֖תֹּקֻח־תֶאְו ּוסָ֔אָמ יַ֣טָּפְׁשִמְּב ןַעַ֔יְבּו ןַעַ֣י םָ֑נֹוֲע־תֶא
ֹז ֹל םֶ֗היֵבְיֹֽא ץֶרֶ֣אְּב םָ֞תֹויְהִּֽב תא֠ ֹלְו םיִּ֤תְסַאְמ־אֽ  רֵ֥פָהְל םָ֔תֹּלַכְל ֙םיִּתְלַעְג־אֽ
 רֶׁ֣שֲא םיִ֑נֹׁשאִֽר תיִ֣רְּב םֶ֖הָל יִּ֥תְרַכָֽזְו :םֶֽהיֵהֹֽלֱא הָֹ֖והְי יִ֥נֲא יִּ֛כ םָּ֑תִא יִ֖תיִרְּב
 יִ֥נֲא םיִ֖הֹלאֵֽל םֶ֛הָל תֹו֥יְהִל םִ֗יֹוּגַה יֵ֣ניֵעְל םִיַ֜רְצִמ ץֶרֶ֨אֵמ ֩םָתֹא־יִתאֵֽצֹוה
 יֵ֣נְּב ןיֵ֖בּו ֹו֕ניֵּב הָ֔וֹהְי ןַ֣תָנ ֙רֶׁשֲא ֒תֹרֹוּתַהְו ֘םיִטָּפְׁשִּמַהְו םיִּ֣קֻחַֽה הֶּלֵ֠א :הָֹֽוהְי
־לֶא הָֹ֖והְי רֵּ֥בַדְיַו ]ןירבוחמ ןהשכ ישש[ :הֶֽׁשֹמ־דַיְּב יַ֖ניִס רַ֥הְּב לֵ֑אָרְׂשִי



 רֶד ֶ֑נ אִ֖לְפַי יִּ֥כ ׁשיִ֕א םֶ֔הֵלֲא ָּ֣תְרַמָֽאְו֙ לֵאָרְׂשִי יֵ֤נְּב־לֶא רֵּ֞בַּד :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ
 םיִּׁ֣שִׁש־ןֶּב דַ֖עְו הָ֔נָׁש םיִ֣רְׂשֶע ֙ןֶּבִמ רָ֔כָּזַה ֙ךָךְּכְרֶע הָ֤יָהְו :הָֹֽוהיַֽל תֹׁ֖שָפְנ ֥ךָךְּכְרֶעְּב
 הָ֥יָהְו אוִ֑ה הָ֖בֵקְנ־םִאְו :ׁשֶדֹּֽקַה לֶקֶׁ֥שְּב ףֶסֶּ֖כ לֶקֶׁ֥ש םיִּׁ֛שִמֲח ֗ךָךְּכְרֶע הָ֣יָהְו הָ֑נָׁש
 הָ֧יָהְו הָ֔נָׁש םיִ֣רְׂשֶע־ןֶּב ֙דַעְו םיִ֗נָׁש ׁשֵ֜מָח־ןֶּבִמ םִ֨אְו :לֶקָֽׁש םיִׁ֥שֹלְׁש ֖ךָךְּכְרֶע
 ֙דַעְו ׁשֶדֹ֗ח־ןֶּבִמ םִ֣אְו :םיִֽלָקְׁש תֶרֶׂ֥שֲע הָ֖בֵקְּנַלְו םיִ֑לָקְׁש םיִ֣רְׂשֶע רָ֖כָּזַה ֛ךָךְּכְרֶע
 ֔ךָךְּכְרֶע הָ֣בֵקְּנַלְו ףֶסָּ֑כ םיִ֖לָקְׁש הָּׁ֥שִמֲח רָ֔כָּזַה ֙ךָךְּכְרֶע הָ֤יָהְו םיִ֔נָׁש ׁשֵ֣מָח־ןֶּב
 ֔ךָךְּכְרֶע הָ֣יָהְו רָ֔כָז־םִא ֙הָלְעַ֨מָו הָ֤נָׁש םיִּׁ֨שִׁש־ןֶּבִמ םpִאְ֠ו :ףֶסָּֽכ םיִ֖לָקְׁש תֶׁשֹ֥לְׁש
 ךָךֶּ֔כְרֶעֵֽמ ֙אּוה ךְךָ֥מ־םִאְו :םיִֽלָקְׁש הָ֥רָׂשֲע הָ֖בֵקְּנַלְו לֶקָׁ֑ש רָׂ֖שָע הָּׁ֥שִמֲח
 רֵ֔דֹּנַה דַ֣י ֙גיִּׂשַּת רֶׁ֤שֲא יִּ֗פ־לַע ןֵ֑הֹּכַה ֹו֖תֹא ךְךיִ֥רֱעֶֽהְו ןֵ֔הֹּכַה יֵ֣נְפִל ֹ֙ודיִמֱעֶֽהְו
 קַי רֶׁ֨שֲא הָ֔מֵהְּב־םִ֨אְו :ןֵֽהֹּכַה ּוּנֶ֖כיִרֲעַֽי  רֶׁ֨שֲא֩ לֹּכ ֑הָֹוהיַֽל ןָּ֖בְרָק הָּנֶּ֛מִמ ּוביִ֧רְ
ֹל :ׁשֶדֹּֽק־הֶיְהִֽי הָֹ֖והיַֽל ּוּנֶּ֛מִמ ןֵּ֥תִי ֹלְו ּוּנֶ֔פיִלֲחַֽי א֣ ־ֹוא עָ֖רְּב בֹו֥ט ֹו֛תֹא ריִ֥מָי־אֽ
־הֶיְהִֽי ֹו֖תָרּוֽמְתּו אּו֥ה־הָיָֽהְו הָ֔מֵהְבִּב ֙הָמֵהְּב ריִ֤מָי רֵ֨מָה־םִאְו בֹו֑טְּב עַ֣ר
ֹל רpֶׁשֲ֠א הָ֔אֵמְט הָ֣מֵהְּב־לָּכ ֙םִאְו :ׁשֶדֹּֽק  קַי־אֽ  ֑הָֹוהיַֽל ןָּ֖בְרָק הָּנֶּ֛מִמ ּוביִ֧רְ
 עָ֑ר ןיֵ֣בּו בֹו֖ט ןיֵּ֥ב ּהָ֔תֹא ֙ןֵהֹּכַה ךְךיִ֤רֱעֶֽהְו :ןֵֽהֹּכַה יֵ֥נְפִל הָ֖מֵהְּבַה־תֶא דיִ֥מֱעֶֽהְו
 ׁשיִ֗אְו :ךָךֶּֽכְרֶע־לַע ֹו֖תִׁשיִֽמֲח ףַ֥סָיְו הָּנֶ֑לָאְגִי לֹ֖אָּג־םִאְו :הֶֽיְהִֽי ןֵּ֥כ ןֵ֖הֹּכַה ֥ךָךְּכְרֶעְּכ
 רֶׁ֨שֲאַּֽכ עָ֑ר ןיֵ֥בּו בֹו֖ט ןיֵּ֥ב ןֵ֔הֹּכַה ֹ֙וכיִרֱעֶֽהְו הָ֔וֹהיַֽל ׁ֙שֶדֹ֨ק ֹו֥תיֵּב־תֶא ׁשִּ֨דְקַי־יִּֽכ
 תיִׁ֧שיִמֲח ףpַסָיְ֠ו ֹו֑תיֵּב־תֶא לַ֖אְגִי ׁשיִּ֔דְקַּמַה־םִ֨אְו :םּוֽקָי ןֵּ֥כ ןֵ֖הֹּכַה ֹו֛תֹא ךְךיִ֥רֲעַֽי
 ֹו֗תָּזֻחֲא הֵ֣דְּׂשִמ ׀ םִ֣אְו ]ןירבוחמ ןהשכ יעיבש[ :ֹוֽל הָיָ֥הְו ויָ֖לָע ֛ךָךְּכְרֶע־ףֶסֶּֽכ
ֶז ֹו֑עְרַז יִ֣פְל ֖ךָךְּכְרֶע הָ֥יָהְו הָ֔וֹהיַֽל ׁ֙שיִא ׁשיִּ֥דְקַי  םיִּׁ֖שִמֲחַּֽב םיִ֔רֹעְׂש רֶמֹ֣ח עַר֚

 ֘לֵבֹּיַה רַ֣חַא־םִאְו :םּוֽקָי ֖ךָךְּכְרֶעְּכ ּוהֵ֑דָׂש ׁשיִּ֣דְקַי לֵ֖בֹּיַה תַ֥נְּׁשִמ־םִא :ףֶסָּֽכ לֶקֶׁ֥ש
 דַ֖ע תֹ֔רָתֹוּ֣נַה ֙םיִנָּׁשַה יִּ֤פ־לַע ףֶסֶּ֗כַה־תֶא ןֵ֜הֹּכַה ֹו֨ל־בַּׁשִחְו ּ֒והzֵדָׂש ׁשיִּ֣דְקַי

 ֹו֑תֹא ׁשיִּ֖דְקַּמַה הֶ֔דָּׂשַה־תֶא֙ לַאְגִי לֹ֤אָּג־םִאְו :ךָךֶּֽכְרֶעֵֽמ עַ֖רְגִנְו לֵ֑בֹּיַה תַ֣נְׁש
ֹל־םִאְו :ֹוֽל םָ֥קְו ויָ֖לָע ֛ךָךְּכְרֶע־ףֶסֶּֽכ תיִׁ֧שִמֲח ףpַסָיְ֠ו ־םִאְו הֶ֔דָּׂשַה־תֶא֙ לַאְגִי א֤
ֹל רֵ֑חַא ׁשיִ֣אְל הֶ֖דָּׂשַה־תֶא רַ֥כָמ  לֵ֗בֹּיַב ֹו֣תאֵצְּב הֶ֜דָּׂשַה הָ֨יָהְו :דֹוֽע לֵ֖אָּגִי־אֽ
 ֹו֔תָנְקִמ הֵ֣דְׂש־תֶא ֙םִאְו :ֹוֽתָּזֻחֲא הֶ֥יְהִּת ןֵ֖הֹּכַל םֶרֵ֑חַה הֵ֣דְׂשִּכ הָֹ֖והיַֽל ׁשֶדֹ֛ק
ֹל רֶׁ֕שֲא  תַ֣סְכִמ תֵ֚א ןֵ֗הֹּכַה ֹו֣ל־בַּׁשִחְו :הָֹֽוהיַֽל ׁשיִּ֖דְקַי ֹו֑תָּזֻחֲא הֵ֣דְּׂשִמ א֖



 תַ֤נְׁשִּב :הָֹֽוהיַֽל ׁשֶדֹ֖ק אּו֔הַה םֹוּ֣יַּב ֙ךָךְּכְרֶעָֽה־תֶא ןַ֤תָנְו לֵ֑בֹּיַה תַ֣נְׁש דַ֖ע ֔ךָךְּכְרֶעָֽה
 ק רֶׁ֥שֲאַֽל הֶ֔דָּׂשַה בּוׁ֣שָי֙ לֵבֹוּיַה ־לָ֨כְו :ץֶרָֽאָה תַּ֥זֻחֲא ֹו֖ל־רֶׁשֲאַֽל ֹוּ֑תִאֵֽמ ּוהָ֖נָ
 רֶׁ֨שֲא רֹו֞כְּב־ךְךַא :לֶקָּֽׁשַה הֶ֥יְהִי הָ֖רֵּג םיִ֥רְׂשֶע ׁשֶדֹּ֑קַה לֶקֶׁ֣שְּב הֶ֖יְהִֽי ֔ךָךְּכְרֶע
ֹל הָ֔מֵהְבִּב ֙הָֹוהיַֽל רַּ֤כֻבְי  הָֹ֖והיַֽל הֶׂ֔ש־םִא רֹוׁ֣ש־םִא ֹו֑תֹא ׁשיִ֖א ׁשיִּ֥דְקַי־אֽ
ֹל־םִאְו ויָ֑לָע ֹו֖תִׁשִֽמֲח ףַ֥סָיְו ךָךֶּ֔כְרֶעְב הָ֣דָפּו ֙הָאֵמְּטַה הָ֤מֵהְּבַּב םִ֨אְו :אּוֽה  א֥
־רֶׁשֲא־לָּכִמ הָ֜וֹהיַֽל ׁשיִ֨א ֩םִרֲחַֽי רֶׁ֣שֲא םֶרֵ֡ח־לָּכ ךְךַ֣א :ךָךֶּֽכְרֶעְּב רַּ֥כְמִנְו לֵ֖אָּגִי
ֹל ֹו֔תָּזֻחֲא הֵ֣דְּׂשִמּו ֙הָמֵהְבּו םָ֤דָאֵֽמ ֹו֗ל ֹלְו רֵ֖כָּמִי א֥ ־ׁשֶדֹֽק םֶרֵ֕ח־לָּכ לֵ֑אָּגִי א֣
ֹל םָ֖דָאָֽה־ןִמ םַ֛רֳחָֽי רֶׁ֧שֲא םֶרֵ֗ח־לָּכ :הָֹֽוהיַֽל אּו֖ה םיִׁ֥שָדָֽק  :תָֽמּוי תֹו֖מ הֶ֑דָּפִי א֣
־םִאְו :הָֹֽוהיַֽל ׁשֶדֹ֖ק אּו֑ה הָֹ֖והיַֽל ץֵ֔עָה יִ֣רְּפִמ ֙ץֶרָ֨אָה עַר ֶּ֤זִמ ץֶרָ֜אָה רַׂ֨שְעַמ־לָכְו
ֹצָו ֙רָקָּב רַׂ֤שְעַמ־לָכְו :ויָֽלָע ףֵ֥סֹי ֹו֖תיִׁשִֽמֲח ֹו֑רְׂשַעַּֽמִמ ׁשיִ֖א לַ֛אְגִי לֹ֥אָּג  לֹּ֥כ ןא֔
ֹל :הָֹֽוהיַֽל ׁשֶדֹּ֖ק־הֶיְהִֽי יִ֕ריִׂשֲעָֽה טֶבָּׁ֑שַה תַחַּ֣ת רֹ֖בֲעַֽי־רֶֽׁשֲא  בֹו֥ט־ןיֵּב רֵּ֛קַבְי א֧
ֹלְו עַ֖רָל ֹל ׁשֶדֹּ֖ק־הֶיְהִֽי ֹו֛תָרּוֽמְתּו אּו֧ה־הָיָֽהְו ּוּנֶ֔ריִמְי רֵ֣מָה־םִאְו ּוּנֶ֑ריִמְי א֣  א֥
 :יָֽניִס רַ֖הְּב לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב־לֶא הֶׁ֖שֹמ־תֶא ֛הָֹוהְי הָּ֧וִצ רֶׁ֨שֲא תֹ֗וְצִּמַה הֶּלֵ֣א :לֵֽאָּגִי
 יִ֜נֵּׁשַה ׁשֶדֹ֨חַל ֩דָחֶאְּב דֵ֑עֹומ לֶהֹ֣אְּב יַ֖ניִס רַּ֥בְדִמְּב הֶׁ֛שֹמ־לֶא הָֹ֧והְי רֵּ֨בַדְיַו
 תַ֣דֲע־לָּכ ׁ֙שֹאר־תֶא ּו֗אְׂש :רֹֽמאֵל םִיַ֖רְצִמ ץֶרֶ֥אֵמ םָ֛תאֵצְל תיִ֗נֵּׁשַה הָ֣נָּׁשַּב
 :םָֽתֹלְּגְלֻגְל רָ֖כָז־לָּכ תֹו֔מֵׁש רַּ֣פְסִמְּב םָ֑תֹבֲא תיֵ֣בְל םָ֖תֹחְּפְׁשִמְל לֵ֔אָרְׂשִי־יֵֽנְּב
 םָ֖תֹאְבִצְל םָ֛תֹא ּו֥דְקְפִּת לֵ֑אָרְׂשִיְּב אָ֖בָצ אֵ֥צֹי־לָּכ הָלְעַ֔מָו ֙הָנָׁש םיִ֤רְׂשֶע ןֶּ֨בִמ
ֹר ׁשיִ֛א הֶּ֑טַּמַל ׁשיִ֖א ׁשיִ֥א ּו֔יְהִֽי םֶ֣כְּתִאְו :ןֹֽרֲהַֽאְו הָּ֥תַא  ויָ֖תֹבֲא־תיֵבְל ׁשא֥
־ןֶּב רּו֖ציִלֱא ןֵ֕בּואְרִל םֶ֑כְּתִא ּו֖דְמַעַֽי רֶׁ֥שֲא םיִׁ֔שָנֲאָֽה תֹו֣מְׁש ֙הֶּלֵ֨אְו :אּוֽה
 :בָֽדָניִּֽמַע־ןֶּב ןֹוׁ֖שְחַנ הָ֕דּוהיִֽל :יָּֽדַׁשיִֽרּוצ־ןֶּב לֵ֖איִמֻֽלְׁש ןֹו֕עְמִׁשְל :רּוֽאיֵדְׁש
 םִיַ֕רְפֶאְל ףֵ֔סֹוי יֵ֣נְבִל :ןֹֽלֵח־ןֶּב בָ֖איִלֱא ןֻ֕לּובְזִל :רָֽעּוצ־ןֶּב לֵ֖אְנַתְנ רָ֔כׂשָּׂשִ֨יְל
־ןֶּב ןָ֖דיִבֲא ןִ֔מָיְנִ֨בְל :רּוֽצהָדְּפ־ןֶּב לֵ֖איִלְמַּג הֶּׁ֕שַנְמִל דּו֑היִּמַע־ןֶּב עָ֖מָׁשיִֽלֱא
 ףָ֖סָיְלֶא דָ֕גְל :ןָֽרְכָע־ןֶּב לֵ֖איִעְגַּפ רֵׁ֕שָאְל :יָּֽדַׁשיִּֽמַע־ןֶּב רֶזֶ֖עיִחֲא ןָ֕דְל :יִֽנֹעְדִּג
 יֵ֖איִׂשְנ הָ֔דֵעָֽה ]יֵ֣אּורְק[ יֵ֣אּירְק הֶּלֵ֚א :ן ָֽניֵע־ןֶּב עַ֖ריִחֲא יִ֔לָּתְפַ֨נְל :לֵֽאּועְּד־ןֶּב
 םיִׁ֣שָנֲאָֽה תֵ֚א ןֹ֑רֲהַֽאְו הֶׁ֖שֹמ חַּ֥קִּיַו :םֵֽה לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥פְלַא יֵׁ֛שאָר םָ֑תֹובֲא תֹוּ֣טַמ
 יִ֔נֵּׁשַה ׁשֶדֹ֣חַל ֙דָחֶאְּב ּוליִ֗הְקִה הָ֜דֵעָֽה־לָּכ תֵ֨אְו :תֹוֽמֵׁשְּב ּו֖בְּקִנ רֶׁ֥שֲא הֶּלֵ֔אָה



 הָ֛נָׁש םיִ֥רְׂשֶע ןֶּ֨בִמ תֹו֗מֵׁש רַּ֣פְסִמְּב םָ֑תֹבֲא תיֵ֣בְל םָ֖תֹחְּפְׁשִמ־לַע ּו֥דְלַֽיְתִּיַו
 :יָֽניִס רַּ֥בְדִמְּב םֵ֖דְקְפִּי ַֽו הֶׁ֑שֹמ־תֶא הָֹ֖והְי הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ :םָֽתֹלְּגְלֻגְל הָלְעַ֖מָו
 רַּ֤פְסִמְּב םָ֑תֹבֲא תיֵ֣בְל םָ֖תֹחְּפְׁשִמְל םָ֥תֹדְלֹוּֽת לֵ֔אָרְׂשִי רֹ֣כְּב ֙ןֵבּואְר־יֵֽנְב ּו֤יְהִּֽיַו

 םֶ֖היֵדֻֽקְּפ :אָֽבָצ אֵ֥צֹי לֹּ֖כ הָלְעַ֔מָו ֙הָנָׁש םיִ֤רְׂשֶע ןֶּ֨בִמ רָ֗כָז־לָּכ םָ֔תֹלְּגְלֻגְל ֙תֹומֵׁש
 םָ֥תֹדְלֹוּֽת ןֹו֔עְמִׁש יֵ֣נְבִל :תֹוֽאֵמ ׁשֵ֥מֲחַֽו ףֶלֶ֖א םיִ֛עָּבְרַאְו הָּׁ֧שִׁש ןֵ֑בּואְר הֵּ֣טַמְל
 ןֶּ֨בִמ רָ֗כָז־לָּכ םָ֔תֹלְּגְלֻגְל ֙תֹומֵׁש רַּ֤פְסִמְּב ויָ֗דֻקְּפ םָ֑תֹבֲא תיֵ֣בְל םָ֖תֹחְּפְׁשִמְל
 הָ֧עְׁשִּת ןֹו֑עְמִׁש הֵּ֣טַמְל םֶ֖היֵדֻֽקְּפ :אָֽבָצ אֵ֥צֹי לֹּ֖כ הָלְעַ֔מָו ֙הָנָׁש םיִ֤רְׂשֶע
 םָ֑תֹבֲא תיֵ֣בְל םָ֖תֹחְּפְׁשִמְל םָ֥תֹדְלֹוּֽת דָ֔ג יֵ֣נְבִל :תֹוֽאֵמ ׁשֹ֥לְׁשּו ףֶלֶ֖א םיִּׁ֛שִמֲחַֽו
 הֵּ֣טַמְל םֶ֖היֵדֻֽקְּפ :אָֽבָצ אֵ֥צֹי לֹּ֖כ הָלְעַ֔מָו ֙הָנָׁש םיִ֤רְׂשֶע ןֶּ֨בִמ תֹו֗מֵׁש רַּ֣פְסִמְּב
 םָ֥תֹדְלֹוּֽת הָ֔דּוהְי יֵ֣נְבִל :םיִּֽׁשִמֲחַֽו תֹו֖אֵמ ׁשֵׁ֥שְו ףֶלֶ֔א ֙םיִעָּבְרַאְו הָּׁ֤שִמֲח דָ֑ג
 אֵ֥צֹי לֹּ֖כ הָלְעַ֔מָו ֙הָנָׁש םיִ֤רְׂשֶע ןֶּ֨בִמ תֹ֗מֵׁש רַּ֣פְסִמְּב םָ֑תֹבֲא תיֵ֣בְל םָ֖תֹחְּפְׁשִמְל
 יֵ֣נְבִל :תֹוֽאֵמ ׁשֵׁ֥שְו ףֶלֶ֖א םיִ֛עְבִׁשְו הָ֧עָּבְרַא הָ֑דּוהְי הֵּ֣טַמְל םֶ֖היֵדֻֽקְּפ :אָֽבָצ
 םיִ֤רְׂשֶע ןֶּ֨בִמ תֹ֗מֵׁש רַּ֣פְסִמְּב םָ֑תֹבֲא תיֵ֣בְל םָ֖תֹחְּפְׁשִמְל םָ֥תֹדְלֹוּֽת רָ֔כׂשָּׂשִי

 ףֶלֶ֖א םיִּׁ֛שִמֲחַֽו הָ֧עָּבְרַא רָ֑כׂשָּׂשִי הֵּ֣טַמְל םֶ֖היֵדֻֽקְּפ :אָֽבָצ אֵ֥צֹי לֹּ֖כ הָלְעַ֔מָו ֙הָנָׁש
 רַּ֣פְסִמְּב םָ֑תֹבֲא תיֵ֣בְל םָ֖תֹחְּפְׁשִמְל םָ֥תֹדְלֹוּֽת ןֻ֔לּובְז יֵ֣נְבִל :תֹוֽאֵמ עַּ֥בְרַאְו

 ןֻ֑לּובְז הֵּ֣טַמְל םֶ֖היֵדֻֽקְּפ :אָֽבָצ אֵ֥צֹי לֹּ֖כ הָלְעַ֔מָו ֙הָנָׁש םיִ֤רְׂשֶע ןֶּ֨בִמ תֹ֗מֵׁש
 םָ֥תֹדְלֹוּֽת םִיַ֔רְפֶא יֵ֣נְבִל ֙ףֵסֹוי יֵ֤נְבִל :תֹוֽאֵמ עַּ֥בְרַאְו ףֶלֶ֖א םיִּׁ֛שִמֲחַֽו הָ֧עְבִׁש
 אֵ֥צֹי לֹּ֖כ הָלְעַ֔מָו ֙הָנָׁש םיִ֤רְׂשֶע ןֶּ֨בִמ תֹ֗מֵׁש רַּ֣פְסִמְּב םָ֑תֹבֲא תיֵ֣בְל םָ֖תֹחְּפְׁשִמְל
 הֶּׁ֔שַנְמ יֵ֣נְבִל :תֹוֽאֵמ ׁשֵ֥מֲחַֽו ףֶלֶ֖א םיִ֥עָּבְרַא םִיָ֑רְפֶא הֵּ֣טַמְל םֶ֖היֵדֻֽקְּפ :אָֽבָצ
 ֙הָנָׁש םיִ֤רְׂשֶע ןֶּ֨בִמ תֹו֗מֵׁש רַּ֣פְסִמְּב םָ֑תֹבֲא תיֵ֣בְל םָ֖תֹחְּפְׁשִמְל םָ֥תֹדְלֹוּֽת
 ףֶלֶ֖א םיִׁ֛שֹלְׁשּו םִי ַ֧נְׁש הֶּׁ֑שַנְמ הֵּ֣טַמְל םֶ֖היֵדֻֽקְּפ :אָֽבָצ אֵ֥צֹי לֹּ֖כ הָלְעַ֔מָו
 תֹ֗מֵׁש רַּ֣פְסִמְּב םָ֑תֹבֲא תיֵ֣בְל םָ֖תֹחְּפְׁשִמְל םָ֥תֹדְלֹוּֽת ןִ֔מָיְנִב יֵ֣נְבִל :םִיָֽתאָמּו
 הָּׁ֧שִמֲח ןִ֑מָיְנִב הֵּ֣טַמְל םֶ֖היֵדֻֽקְּפ :אָֽבָצ אֵ֥צֹי לֹּ֖כ הָלְעַ֔מָו ֙הָנָׁש םיִ֤רְׂשֶע ןֶּ֨בִמ
 םָ֑תֹבֲא תיֵ֣בְל םָ֖תֹחְּפְׁשִמְל םָ֥תֹדְלֹוּֽת ןָ֔ד יֵ֣נְבִל :תֹוֽאֵמ עַּ֥בְרַאְו ףֶלֶ֖א םיִׁ֛שֹלְׁשּו
 ןָ֑ד הֵּ֣טַמְל םֶ֖היֵדֻֽקְּפ :אָֽבָצ אֵ֥צֹי לֹּ֖כ הָלְעַ֔מָו ֙הָנָׁש םיִ֤רְׂשֶע ןֶּ֨בִמ תֹ֗מֵׁש רַּ֣פְסִמְּב
 תיֵ֣בְל םָ֖תֹחְּפְׁשִמְל םָ֥תֹדְלֹוּֽת רֵׁ֔שָא יֵ֣נְבִל :תֹוֽאֵמ עַ֥בְׁשּו ףֶלֶ֖א םיִּׁ֛שִׁשְו םִי ַ֧נְׁש



 םֶ֖היֵדֻֽקְּפ :אָֽבָצ אֵ֥צֹי לֹּ֖כ הָלְעַ֔מָו ֙הָנָׁש םיִ֤רְׂשֶע ןֶּ֨בִמ תֹ֗מֵׁש רַּ֣פְסִמְּב םָ֑תֹבֲא
 םָ֥תֹדְלֹוּֽת יִ֔לָּתְפַנ יֵ֣נְּב :תֹוֽאֵמ ׁשֵ֥מֲחַֽו ףֶלֶ֖א םיִ֛עָּבְרַאְו דָ֧חֶא רֵׁ֑שָא הֵּ֣טַמְל
 אֵ֥צֹי לֹּ֖כ הָלְעַ֔מָו ֙הָנָׁש םיִ֤רְׂשֶע ןֶּ֨בִמ תֹ֗מֵׁש רַּ֣פְסִמְּב םָ֑תֹבֲא תיֵ֣בְל םָ֖תֹחְּפְׁשִמְל
 הֶּלֵ֣א :תֹוֽאֵמ עַּ֥בְרַאְו ףֶלֶ֖א םיִּׁ֛שִמֲחַֽו הָׁ֧שלְׁש יִ֑לָּתְפַנ הֵּ֣טַמְל םֶ֖היֵדֻֽקְּפ :אָֽבָצ
־ׁשיִא ׁשיִ֑א רָׂ֖שָע םיֵ֥נְׁש לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣איִׂשְנּו ֙ןֹרֲהַֽאְו הֶׁ֤שֹמ דַ֨קָּפ ֩רֶׁשֲא םיִ֡דֻקְּפַה
 ןֶּ֨בִמ םָ֑תֹבֲא תיֵ֣בְל לֵ֖אָרְׂשִי־יֵֽנְב יֵ֥דּוקְּפ־לָּכ ּו֛יְהִּֽיַו :ּוֽיָה ויָ֖תֹבֲא־תיֵבְל דָ֥חֶא
־ׁשֵׁש םיִ֔דֻקְּפַה־לָּכ ּ֙ויְהִּֽיַו :לֵֽאָרְׂשִיְּב אָ֖בָצ אֵ֥צֹי־לָּכ הָלְעַ֔מָו ֙הָנָׁש םיִ֤רְׂשֶע
 םָ֑תֹבֲא הֵּ֣טַמְל םִּ֖יִוְלַֽהְו :םיִּֽׁשִמֲחַֽו תֹו֖אֵמ ׁשֵ֥מֲחַֽו םיִ֑פָלֲא תֶׁש֣לְׁשּו ףֶלֶ֖א תֹו֥אֵמ
ֹל ֹל ֙יִוֵל הֵּ֤טַמ־תֶא ךְךַ֣א :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָֹ֖והְי רֵּ֥בַדְיַו :םָֽכֹותְּב ּו֖דְקָּֽפְתָה א֥  א֣
ֹל םָׁ֖שֹאר־תֶאְו דֹ֔קְפִת  ֩םִּיִוְלַֽה־תֶא דֵ֣קְפַה הָּ֡תַאְו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב ךְךֹו֖תְּב אָּׂ֑שִת א֣
 ֙ןָּכְׁשִּמַה־תֶא ּו֤אְׂשִי הָּמֵ֜ה ֹ֒ול־רֶׁשֲא־לָּכ לַ֣עְו ֘ויָלֵּכ־לָּכ לַ֣עְו תֻ֜דֵעָֽה ןַּ֨כְׁשִמ־לַע
 ּודיִ֤רֹוי ןָּ֗כְׁשִּמַה ַעֹ֣סְנִבּו :ּוֽנֲחַֽי ןָּ֖כְׁשִּמַל ביִ֥בָסְו ּוהֻ֑תֲרָֽׁשְי םֵ֖הְו ויָ֔לֵּכ־לָּכ־תֶאְו
 ּקַה ר ָּ֥זַהְו םִּ֑יִוְלַֽה ֹו֖תֹא ּומיִ֥קָי ןָּ֔כְׁשִּמַה ֙תֹנֲחַֽבּו םִּ֔יִוְלַֽה ֹ֙ותֹא  ּו֖נָחְו :תָֽמּוי בֵ֖רָ
 ֙ביִבָס ּו֤נֲחַֽי םִּ֞יִוְלַֽהְו :םָֽתֹאְבִצְל ֹו֖לְגִּד־לַע ׁשיִ֥אְו ּוהֵ֛נֲחַֽמ־לַֽע ׁשיִ֧א לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב
־תֶא םִּ֔יִוְלַֽה ּ֙ורְמָֽׁשְו לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב תַ֖דֲע־לַע ףֶצֶ֔ק הֶ֣יְהִֽי־ֹאלְו תֻ֔דֵעָֽה ןַּ֣כְׁשִמְל
־תֶא ֛הָֹוהְי הָּ֧וִצ רֶׁ֨שֲא לpֹכְּ֠כ לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ּוׂ֖שֲעַּֽי ַֽו :תּוֽדֵעָֽה ןַּ֥כְׁשִמ תֶרֶ֖מְׁשִמ
 ֹו֤לְגִּד־לַע ׁשיִ֣א :רֹֽמאֵל ןֹ֖רֲהַֽא־לֶֽאְו הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָ֔וֹהְי רֵּ֣בַדְיַו :ּוֽׂשָע ןֵּ֥כ הֶׁ֖שֹמ
 :ּוֽנֲחַֽי דֵ֖עֹומ־לֶהֹֽאְל ביִ֥בָס דֶגֶּ֕נִמ לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ּו֖נֲחַֽי םָ֔תֹבֲא תיֵ֣בְל ֙תֹתֹאְב
 הָ֔דּוהְי יֵ֣נְבִל ֙איִׂשָנְו םָ֑תֹאְבִצְל הָ֖דּוהְי הֵ֥נֲחַֽמ לֶגֶּ֛ד הָחָ֔רְזִמ הָמְדֵ֣ק ֙םיִנֹחַֽהְו
 :תֹוֽאֵמ ׁשֵׁ֥שְו ףֶלֶ֖א םיִ֛עְבִׁשְו הָ֧עָּבְרַא םֶ֑היֵדֻֽקְפּו ֹו֖אָבְצּו :בָֽדָניִּֽמַע־ןֶּב ןֹוׁ֖שְחַנ
 ֹו֖אָבְצּו :רָֽעּוצ־ןֶּב לֵ֖אְנַתְנ רָ֔כׂשָּׂשִי יֵ֣נְבִל ֙איִׂשָנְו רָ֑כׂשָּׂשִי הֵּ֣טַמ ויָ֖לָע םיִ֥נֹחַֽהְו
 יֵ֣נְבִל ֙איִׂשָנְו ןֻ֑לּובְז הֵּ֖טַמ :תֹוֽאֵמ עַּ֥בְרַאְו ףֶלֶ֖א םיִּׁ֛שִמֲחַֽו הָ֧עָּבְרַא ויָ֑דֻקְפּו
 :תֹוֽאֵמ עַּ֥בְרַאְו ףֶלֶ֖א םיִּׁ֛שִמֲחַֽו הָ֧עְבִׁש ויָ֑דֻקְפּו ֹו֖אָבְצּו :ןֹֽלֵח־ןֶּב בָ֖איִלֱא ןֻ֔לּובְז
 םיִ֥פָלֲא־תֶׁשֵֽׁשְו ףֶלֶ֛א םיִ֥נֹמְׁשּו ףֶלֶ֜א תַ֨אְמ הָ֗דּוהְי הֵ֣נֲחַֽמְל םיִ֞דֻקְּפַה־לָּֽכ
 הָנָ֖מיֵּת ןֵ֛בּואְר הֵ֧נֲחַֽמ לֶגֶּ֣ד :ּועָּֽסִי הָ֖נֹׁשאִֽר םָ֑תֹאְבִצְל תֹו֖אֵמ־עַּֽבְרַאְו
 הָּׁ֧שִׁש ויָ֑דֻקְפּו ֹו֖אָבְצּו :רּוֽאיֵדְׁש־ןֶּב רּו֖ציִלֱא ןֵ֔בּואְר יֵ֣נְבִל ֙איִׂשָנְו םָ֑תֹאְבִצְל



 יֵ֣נְבִל ֙איִׂשָנְו ןֹו֑עְמִׁש הֵּ֣טַמ ויָ֖לָע םִ֥נֹוחַֽהְו :תֹוֽאֵמ ׁשֵ֥מֲחַֽו ףֶלֶ֖א םיִ֛עָּבְרַאְו
 ףֶלֶ֖א םיִּׁ֛שִמֲחַֽו הָ֧עְׁשִּת םֶ֑היֵדֻֽקְפּו ֹו֖אָבְצּו :יָּֽדַׁשיִֽרּוצ־ןֶּב לֵ֖איִמֻֽלְׁש ןֹו֔עְמִׁש
 ֹו֖אָבְצּו :לֵֽאּועְר־ןֶּב ףָ֖סָיְלֶא דָ֔ג יֵ֣נְבִל ֙איִׂשָנְו דָּ֑ג הֵּ֖טַמּו :תֹוֽאֵמ ׁשֹ֥לְׁשּו
 םיִ֞דֻקְּפַה־לָּֽכ :םיִּֽׁשִמֲחַֽו תֹו֖אֵמ ׁשֵׁ֥שְו ףֶלֶ֔א ֙םיִעָּבְרַאְו הָּׁ֤שִמֲח םֶ֑היֵדֻֽקְפּו
 םיִּׁ֖שִמֲחַֽו תֹו֥אֵמ־עַּֽבְרַאְו ףֶלֶ֛א םיִּׁ֥שִמֲחַֽו דָ֨חֶאְו ףֶלֶ֜א תַ֨אְמ ןֵ֗בּואְר הֵ֣נֲחַֽמְל
 תֹ֑נֲחַּֽמַֽה ךְךֹו֣תְּב םִּ֖יִוְלַֽה הֵ֥נֲחַֽמ דֵ֛עֹומ־לֶהֹֽא עַ֧סָנְו :ּועָּֽסִי םִּ֖יִנְׁשּו םָ֑תֹאְבִצְל
 םָ֖תֹאְבִצְל םִיַ֛רְפֶא הֵ֥נֲחַֽמ לֶגֶּ֣ד :םֶֽהיֵלְגִדְל ֹו֖דָי־לַע ׁשיִ֥א ּועָּ֔סִי ןֵּ֣כ ּ֙ונֲחַֽי רֶׁ֤שֲאַּֽכ
 םיִ֥עָּבְרַא םֶ֑היֵדֻֽקְפּו ֹו֖אָבְצּו :דּוֽהיִּמַע־ןֶּב עָ֖מָׁשיִֽלֱא םִיַ֔רְפֶא יֵ֣נְבִל ֙איִׂשָנְו הָּמָ֑י
־ןֶּב לֵ֖איִלְמַּג הֶּׁ֔שַנְמ יֵ֣נְבִל ֙איִׂשָנְו הֶּׁ֑שַנְמ הֵּ֣טַמ ויָ֖לָעְו :תֹוֽאֵמ ׁשֵ֥מֲחַֽו ףֶלֶ֖א
 ןִ֑מָיְנִּב הֵּ֖טַמּו :םִיָֽתאָמּו ףֶלֶ֖א םיִׁ֛שֹלְׁשּו םִי ַ֧נְׁש םֶ֑היֵדֻֽקְפּו ֹו֖אָבְצּו :רּוֽצהָדְּפ
 םיִׁ֛שֹלְׁשּו הָּׁ֧שִמֲח םֶ֑היֵדֻֽקְפּו ֹו֖אָבְצּו :יִֽנֹעְדִּג־ןֶּב ןָ֖דיִבֲא ןִ֔מָיְנִב יֵ֣נְבִל ֙איִׂשָנְו
־תַנֹֽמְׁשּו ףֶלֶ֛א תַ֥אְמ םִיַ֗רְפֶא הֵ֣נֲחַֽמְל םיִ֞דֻקְּפַה־לָּֽכ :תֹוֽאֵמ עַּ֥בְרַאְו ףֶלֶ֖א
 םָ֑תֹאְבִצְל הָנֹ֖פָצ ןָ֛ד הֵ֥נֲחַֽמ לֶגֶּ֣ד :ּועָּֽסִי םיִׁ֖שִלְׁשּו םָ֑תֹאְבִצְל הָ֖אֵמּו םיִ֥פָלֲא
 ףֶלֶ֖א םיִּׁ֛שִׁשְו םִי ַ֧נְׁש םֶ֑היֵדֻֽקְפּו ֹו֖אָבְצּו :יָּֽדַׁשיִּֽמַע־ןֶּב רֶזֶ֖עיִחֲא ןָ֔ד יֵ֣נְבִל ֙איִׂשָנְו
־ןֶּב לֵ֖איִעְגַּפ רֵׁ֔שָא יֵ֣נְבִל ֙איִׂשָנְו רֵׁ֑שָא הֵּ֣טַמ ויָ֖לָע םיִ֥נֹחַֽהְו :תֹוֽאֵמ עַ֥בְׁשּו
 יִ֑לָּתְפַנ הֵּ֖טַמּו :תֹוֽאֵמ ׁשֵ֥מֲחַֽו ףֶלֶ֖א םיִ֛עָּבְרַאְו דָ֧חֶא םֶ֑היֵדֻֽקְפּו ֹו֖אָבְצּו :ןָֽרְכָע
 םיִּׁ֛שִמֲחַֽו הָׁ֧שֹלְׁש םֶ֑היֵדֻֽקְפּו ֹו֖אָבְצּו :ן ָֽניֵע־ןֶּב עַ֖ריִחֲא יִ֔לָּתְפַנ יֵ֣נְבִל ֙איִׂשָנְו
 םיִּׁ֛שִמֲחַֽו הָ֧עְבִׁשְו ףֶלֶ֗א תַ֣אְמ ןָ֔ד הֵנֲחַ֣מְל ֙םיִדֻקְּפַה־לָּֽכ :תֹוֽאֵמ עַּ֥בְרַאְו ףֶלֶ֖א
 תיֵ֣בְל לֵ֖אָרְׂשִי־יֵֽנְב יֵ֥דּוקְּפ הֶּלֵ֛א :םֶֽהיֵלְגִדְל ּו֖עְסִי הָ֥נֹרֲחַֽאָל תֹו֑אֵמ ׁשֵׁ֣שְו ףֶלֶ֖א
 םיִ֔פָלֲא תֶׁשֹ֣לְׁשּו ֙ףֶלֶ֨א תֹו֥אֵמ־ׁשֵׁש םָ֔תֹאְבִצְל ֙תֹנֲחַּֽמַֽה יֵ֤דּוקְּפ־לָּכ םָ֑תֹבֲא
ֹל םִּ֔יִוְלַ֨הְו :םיִּֽׁשִמֲחַֽו תֹו֖אֵמ ׁשֵ֥מֲחַֽו  רֶׁ֛שֲאַּֽכ לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ךְךֹו֖תְּב ּו֔דְקָּֽפְתָה א֣
 הֶׁ֗שֹמ־תֶא הָ֜וֹהְי הָּ֨וִצ־רֶׁשֲא לpֹכְּ֠כ לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ּוׂ֖שֲעַּֽי ַֽו :הֶֽׁשֹמ־תֶא הָֹ֖והְי הָּ֥וִצ
 הֶּלֵ֛אְו :ויָֽתֹבֲא תיֵּ֥ב־לַע ויָ֖תֹחְּפְׁשִמְל ׁשיִ֥א ּועָ֔סָנ ןֵ֣כְו ֙םֶהיֵלְגִדְל ּו֤נָח־ןֵּכ
 תֹו֥מְׁש הֶּלֵ֛אְו :יָֽניִס רַ֥הְּב הֶׁ֖שֹמ־תֶא ֛הָֹוהְי רֶּ֧בִּד םֹו֗יְּב הֶׁ֑שֹמּו ןֹ֖רֲהַֽא תֹ֥דְלֹוּֽת
 ןֹ֔רֲהַֽא יֵ֣נְּב ֙תֹומְׁש הֶּלֵ֗א :רָֽמָתיִֽאְו ר ָ֖זָעְלֶא אּו֕היִבֲאַֽו בָ֑דָנ ׀ רֹ֣כְּבַה ןֹ֖רֲהַֽא־יֵנְּב
 הָ֡וֹהְי יֵ֣נְפִל אּו֣היִבֲאַֽו בָ֣דָנ תָמָּ֣יַו :ןֵֽהַכְל םָ֖דָי אֵּ֥לִמ־רֶׁשֲא םיִ֑חֻׁשְּמַה םיִ֖נֲהֹּֽכַה



ֹל םיִ֖נָבּו יַ֔ניִס רַּ֣בְדִמְּב ֙הָֹוהְי יֵ֤נְפִל הָ֜רָז ׁשֵ֨א ֩םָבִרְקַהְּֽב  ןֵ֤הַכְיַו םֶ֑הָל ּו֣יָה־אֽ
 :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָֹ֖והְי רֵּ֥בַדְיַו :םֶֽהיִבֲא ןֹ֥רֲהַֽא יֵ֖נְּפ־לַע רָ֔מָתיִ֣אְו ֙רָזָעְלֶא
 ּו֣רְמָׁשְו :ֹוֽתֹא ּו֖תְרֵֽׁשְו ןֵ֑הֹּכַה ןֹ֣רֲהַֽא יֵ֖נְפִל ֹו֔תֹא ָּ֣תְדַמֲעַֽהְו יִ֔וֵל הֵּ֣טַמ־תֶא ֙בֵרְקַה
־תֶא דֹ֖בֲעַֽל דֵ֑עֹומ לֶהֹ֣א יֵ֖נְפִל הָ֔דֵעָ֣ה־לָּכ ֙תֶרֶ֨מְׁשִמ־תֶאְו ֹוּ֗תְרַמְׁשִמ־תֶא
 לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב תֶרֶ֖מְׁשִמ־תֶאְו דֵ֔עֹומ לֶהֹ֣א ֙יֵלְּכ־לָּכ־תֶֽא ּו֗רְמָֽׁשְו :ןָּֽכְׁשִּמַה תַ֥דֹבֲע
 םִ֨נּותְנ ויָ֑נָבְלּו ןֹ֖רֲהַֽאְל םִּ֔יִוְלַֽה־תֶא ֙הָּתַתָֽנְו :ןָּֽכְׁשִּמַה תַ֥דֹבֲע־תֶא דֹ֖בֲעַֽל
 ּו֖רְמָֽׁשְו דֹ֔קְפִּת ֙ויָנָּב־תֶאְו ןֹ֤רֲהַֽא־תֶאְו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב תֵ֖אֵמ ֹו֔ל ֙הָּמֵ֨ה םִ֥נּותְנ
 ּקַה ר ָּ֥זַהְו םָ֑תָּנֻהְּכ־תֶא  הֵּ֧נִה יִ֞נֲאַֽו :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָֹ֖והְי רֵּ֥בַדְיַו :תָֽמּוי בֵ֖רָ
 יֵ֣נְּבִמ םֶחֶ֖ר רֶטֶּ֥פ רֹו֛כְּב־לָּכ תַחַּ֧ת לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ֙ךְךֹוּתִמ םִּ֗יִוְלַֽה־תֶא יִּתְחַ֣קָל
 ץֶרֶ֣אְּב רֹו֜כְּב־לָכ יִ֨תֹּכַה ֩םֹויְּב ֒רֹוכְּב־לָּכ ֘יִל יִּ֣כ :םִּֽיִוְלַֽה יִ֖ל ּויָ֥הְו לֵ֑אָרְׂשִי
 יִ֥נֲא ּו֖יְהִֽי יִ֥ל הָ֑מֵהְּב־דַע םָ֖דָאֵֽמ לֵ֔אָרְׂשִיְּב ֙רֹוכְּב־לָכ יִ֤ל יִּתְׁשַּ֨דְקִה םִיַ֗רְצִמ
 תיֵ֥בְל יִ֔וֵל יֵ֣נְּב־תֶא ֙דֹקְּפ :רֹֽמאֵל יַ֖ניִס רַּ֥בְדִמְּב הֶׁ֔שֹמ־לֶא ֙הָֹוהְי רֵּ֤בַדְיַו :הָֹֽוהְי
 הֶׁ֖שֹמ םָ֛תֹא דֹ֥קְפִּיַו :םֵֽדְקְפִּת הָלְעַ֖מָו ׁשֶדֹ֥ח־ןֶּבִמ רָ֛כָז־לָּכ םָ֑תֹחְּפְׁשִמְל םָ֖תֹבֲא
 תָ֖הְקּו ןֹוׁ֕שְר ֵּֽג םָ֑תֹמְׁשִּב יִ֖וֵל־יֵֽנְב הֶּלֵ֥א־ּויְהִּֽיַו :הָּֽוֻצ רֶׁ֖שֲאַּֽכ ֑הָֹוהְי יִּ֣פ־לַע
 תָ֖הְק יֵ֥נְבּו :יִֽעְמִׁשְו יִ֖נְבִל םָ֑תֹחְּפְׁשִמְל ןֹוׁ֖שְר ֵֽג־יֵנְּב תֹו֥מְׁש הֶּלֵ֛אְו :יִֽרָרְמּו
 יִ֣לְחַמ םָ֖תֹחְּפְׁשִמְל יִ֛רָרְמ יֵ֧נְבּו :לֵֽאיִּזֻעְו ןֹו֖רְבֶח רָ֔הְצִיְו םָ֣רְמַע םָ֑תֹחְּפְׁשִמְל
 יִ֔נְבִּלַה ֙תַחַּ֨פְׁשִמ ןֹוׁ֔שְר ֵ֣גְל :םָֽתֹבֲא תיֵ֥בְל יִ֖וֵּלַה תֹ֥חְּפְׁשִמ םֵ֛ה הֶּלֵ֥א יִׁ֑שּומּו
 רָ֔כָז־לָּכ רַּ֣פְסִמְּב ֙םֶהיֵדֻֽקְּפ :יִּֽנֻׁשְר ֵּֽגַה תֹ֖חְּפְׁשִמ םֵ֔ה הֶּלֵ֣א יִ֑עְמִּׁשַה תַחַּ֖פְׁשִמּו
 תֹ֖חְּפְׁשִמ :תֹוֽאֵמ ׁשֵ֥מֲחַֽו םיִ֖פָלֲא תַ֥עְבִׁש םֶ֔היֵדֻ֣קְּפ הָלְעָ֑מָו ׁשֶדֹ֖ח־ןֶּבִמ
־ןֶּב ףָ֖סָיְלֶא יִּ֑נֻׁשְר ֵּֽגַל בָ֖א־תיֵב איִׂ֥שְנּו :הָּמָֽי ּו֖נֲחַֽי ןָּ֛כְׁשִּמַה יֵ֧רֲחַֽא יִּ֑נֻׁשְר ֵּֽגַה
 ךְךַ֕סָמּו ּוהֵ֕סְכִמ לֶהֹ֑אָהְו ןָּ֖כְׁשִּמַה דֵ֔עֹומ לֶהֹ֣אְּב ֙ןֹוׁשְר ֵֽג־יֵנְּב תֶרֶ֤מְׁשִמּו :לֵֽאָל
 ןָּ֛כְׁשִּמַה־לַע רֶׁ֧שֲא רֵ֔צָחֶֽה חַֽתֶּ֣פ ֙ךְךַסָמ־תֶאְו רֵ֗צָחֶֽה יֵ֣עְלַקְו :דֵֽעֹומ לֶהֹ֥א חַתֶּ֖פ
 ֙יִמָרְמַעָֽה תַחַּ֤פְׁשִמ תָ֗הְקִלְו :ֹוֽתָדֹֽבֲע לֹ֖כְל ויָ֔רָתיֵֽמ ֙תֵאְו ביִ֑בָס ַחֵּ֖בְזִּמַה־לַעְו
 םֵ֖ה הֶּלֵ֥א יִ֑לֵאיִּֽזָעָֽה תַחַּ֖פְׁשִמּו יִ֔נֹרְבֶחַֽה ֙תַחַּ֨פְׁשִמּו יִ֔רָהְצִּיַה תַחַּ֣פְׁשִמּו
 ׁשֵׁ֣שְו ֙םיִפָלֲא תַ֤נֹמְׁש הָלְעָ֑מָו ׁשֶדֹ֖ח־ןֶּבִמ רָ֔כָז־לָּכ ֙רַּפְסִמְּב :יִֽתָהְּקַה תֹ֥חְּפְׁשִמ
 ןָּ֖כְׁשִּמַה ךְךֶר ֶ֥י לַ֛ע ּו֑נֲחַֽי תָ֖הְק־יֵֽנְּב תֹ֥חְּפְׁשִמ :ׁשֶדֹּֽקַה תֶרֶ֥מְׁשִמ יֵ֖רְמֹֽׁש תֹו֔אֵמ



 םָּ֗תְרַמְׁשִמּו :לֵֽאיִּזֻע־ןֶּב ןָ֖פָציִֽלֱא יִ֑תָהְּקַה תֹ֣חְּפְׁשִמְל בָ֖א־תיֵב איִׂ֥שְנּו :הָנָֽמיֵּת
 ךְךָ֔סָּמַ֨הְו םֶ֑הָּב ּו֖תְרָֽׁשְי רֶׁ֥שֲא ׁשֶדֹּ֔קַה יֵ֣לְכּו תֹ֔חְּבְזִּמַֽהְו הָ֣רֹנְּמַהְו ֙ןָחְלֻּׁשַהְו ןֹ֤רָאָֽה
 יֵ֖רְמֹֽׁש תַּ֕דֻקְּפ ןֵ֑הֹּכַה ןֹ֣רֲהַֽא־ןֶּב ר ָ֖זָעְלֶא יִ֔וֵּלַה יֵ֣איִׂשְנ ֙איִׂשְנּו :ֹוֽתָדֹֽבֲע לֹ֖כְו
 םֵ֖ה הֶּלֵ֥א יִׁ֑שּוּמַה תַחַּ֖פְׁשִמּו יִ֔לְחַּמַה ֙תַחַּ֨פְׁשִמ יִ֕רָרְמִל :ׁשֶדֹּֽקַה תֶרֶ֥מְׁשִמ
 תֶׁשֵׁ֥ש הָלְעָ֑מָו ׁשֶדֹ֖ח־ןֶּבִמ רָ֔כָז־לָּכ רַּ֣פְסִמְּב ֙םֶהיֵדֻֽקְפּו :יִֽרָרְמ תֹ֥חְּפְׁשִמ
 לַ֣ע לִיָ֑חיִבֲא־ןֶּב לֵ֖איִרּוֽצ יִ֔רָרְמ תֹ֣חְּפְׁשִמְל ֙בָא־תיֵב איִׂ֤שְנּו :םִיָֽתאָמּו םיִ֖פָלֲא
 ןָּ֔כְׁשִּמַה ֙יֵׁשְרַק ֒יִרָרְמ יֵ֣נְּב ֘תֶרֶ֘מְׁשִמ תַּ֣דֻקְפּו :הָנֹֽפָצ ּו֖נֲחַֽי ןָּ֛כְׁשִּמַה ךְךֶר ֶ֧י
 ביִ֖בָס רֵ֛צָחֶֽה יֵ֧דֻּמַעְו :ֹוֽתָדֹֽבֲע לֹ֖כְו ויָ֔לֵּכ־לָ֨כְו ויָ֑נָדֲאַֽו ויָ֣דֻּמַעְו ויָ֖חיִרְבּו
־לֶהֹֽא ֩יֵנְפִל הָמְדֵ֣ק ןָּ֡כְׁשִּמַה יֵ֣נְפִל םיִ֣נֹחַֽהְו :םֶֽהיֵרְתיֵֽמּו םָ֖תֹדֵֽתיִו םֶ֑היֵנְדַאְו
 תֶרֶ֖מְׁשִמְל ׁשָּ֔דְקִּמַה תֶרֶ֣מְׁשִמ ֙םיִרְמֹֽׁש ויָ֗נָבּו ןֹ֣רֲהַֽאְו ׀ הֶׁ֣שֹמ הָחָ֜רְזִמ ׀ דֵ֨עֹומ
 ּקַה ר ָּ֥זַהְו לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב  ןֹ֛רֲהַֽאְו הֶׁ֧שֹמ דַ֨קָּפ ֩רֶׁשֲא םִּ֜יִוְלַֽה יֵ֨דּוקְּפ־לָּכ :תָֽמּוי בֵ֖רָ
 :ףֶלָֽא םיִ֖רְׂשֶעְו םִי ַ֥נְׁש הָלְעַ֔מָו ׁשֶדֹ֣ח־ןֶּבִמ ֙רָכָז־לָּכ םָ֑תֹחְּפְׁשִמְל הָֹ֖והְי יִּ֥פ־לַע
ֹּיַו  הָלְעָ֑מָו ׁשֶדֹ֖ח־ןֶּבִמ לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְבִל ֙רָכָז רֹ֤כְּב־לָּכ דֹ֨קְּפ הֶׁ֗שֹמ־לֶא הָ֜וֹהְי רֶמא֨
 רֹ֖כְּב־לָּכ תַחַּ֥ת הָ֔וֹהְי יִ֣נֲא ֙יִל םִּ֥יִוְלַֽה־תֶא ָּ֙תְחַקָֽלְו :םָֽתֹמְׁש רַּ֥פְסִמ תֵ֖א אָׂ֕שְו
 :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב תַ֖מֱהֶֽבְּב רֹו֔כְּב־לָּכ תַחַּ֣ת םִּ֔יִוְלַֽה תַ֣מֱהֶּֽב ֙תֵאְו לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְבִּב
־לָכ֩ יִהְיַו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְבִּב רֹו֖כְּב־לָּכ־תֶֽא ֹו֑תֹא הָֹ֖והְי הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ הֶׁ֔שֹמ דֹ֣קְפִּיַו
 ףֶלֶ֔א ֙םיִרְׂשֶעְו םִי ַ֤נְׁש םֶ֑היֵדֻֽקְפִל הָלְעַ֖מָו ׁשֶדֹ֥ח־ןֶּבִמ תֹ֛מֵׁש רַּ֥פְסִמְּב רָ֜כָז רֹו֨כְּב
 םִּ֗יִוְלַֽה־תֶא חַ֣ק :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָֹ֖והְי רֵּ֥בַדְיַו :םִיָֽתאָמּו םיִ֖עְבִׁשְו הָׁ֥שלְׁש
 יִ֥ל־ּויָֽהְו םָּ֑תְמֶהְּב תַחַּ֣ת םִּ֖יִוְלַֽה תַ֥מֱהֶּֽב־תֶאְו לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְבִּב ֙רֹוכְּב־לָּכ תַחַּ֤ת
־לַע ֙םיִפְדֹֽעָה םִיָ֑תאָּמַהְו םיִ֖עְבִּׁשַהְו הָׁ֔שֹלְּׁשַה יֵ֣יּודְּפ ֙תֵאְו :הָֹֽוהְי יִ֥נֲא םִּ֖יִוְלַֽה
 לֶקֶׁ֤שְּב תֶלֹּ֑גְלֻּגַל םיִ֖לָקְׁש תֶׁשֵ֛מֲח תֶׁשֵ֧מֲח ָּ֗תְחַקָֽלְו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב רֹו֖כְּבִמ םִּ֔יִוְלַֽה
 יֵ֕יּודְּפ ויָ֑נָבְלּו ןֹ֖רֲהַֽאְל ףֶסֶּ֔כַה הָּ֣תַתָֽנְו :לֶקָּֽׁשַה הָ֖רֵּג םיִ֥רְׂשֶע חָּ֔קִּת ׁ֙שֶדֹּ֨קַה
 יֵ֥יּודְּפ לַ֖ע םיִ֔פְדֹ֣עָה ֙תֵאֵמ םֹו֑יְדִּפַה ףֶסֶּ֣כ תֵ֖א הֶׁ֔שֹמ חַּ֣קִּיַו :םֶֽהָּב םיִ֖פְדֹֽעָה
 ׁשֹ֥לְׁשּו םיִּׁ֜שִׁשְו הָּׁ֨שִמֲח ףֶסָּ֑כַה־תֶא חַ֣קָל לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥נְּב רֹו֛כְּב תֵ֗אֵמ :םִּֽיִוְלַֽה
 ו֖יָנָבְלּו ןֹרֲ֥הַֽאְל םִ֛יֻדְּפַה ףֶסֶּ֧כ־תֶא הֶׁ֜שֹמ ןֵּ֨תִּיַו :ׁשֶדֹּֽקַה לֶקֶׁ֥שְּב ףֶלֶ֖אָו תֹו֛אֵמ
־לֶֽאְו הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָ֔וֹהְי רֵּ֣בַדְיַו :הֶֽׁשֹמ־תֶא הָֹ֖והְי הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ ֑הָֹוהְי יִ֣פ־לַע



 תיֵ֥בְל םָ֖תֹחְּפְׁשִמְל יִ֑וֵל יֵ֣נְּב ךְךֹוּ֖תִמ תָ֔הְק יֵ֣נְּב ׁ֙שֹאר־תֶא אׂ֗שָנ :רֹֽמאֵל ןֹ֖רֲהַֽא
 אָ֔בָּצַל ֙אָּב־לָּכ הָ֑נָׁש םיִּׁ֣שִמֲח־ןֶּב דַ֖עְו הָלְעַ֔מָו ֙הָנָׁש םיִׁ֤שלְׁש ןֶּ֨בִמ :םָֽתֹבֲא
ֹז :דֵֽעֹומ לֶהֹ֥אְּב הָ֖כאָלְמ תֹוׂ֥שֲעַֽל  ׁשֶדֹ֖ק דֵ֑עֹומ לֶהֹ֣אְּב תָ֖הְק־יֵֽנְּב תַ֥דֹבֲע תא֛
־ּוּסִ֨כְו ךְךָ֑סָּמַה תֶכֹ֣רָּפ תֵ֖א ּודִ֕רֹוהְו הֶ֔נֲחַּֽמַֽה ַעֹ֣סְנִּב ֙ויָנָבּו ןֹ֤רֲהַֽא אָ֨בּו :םיִֽׁשָדֳּקַה
 תֶלֵ֖כְּת ליִ֛לְּכ־דֶגֶֽב ּוׂ֧שְרָֽפּו ׁשַחַּ֔ת רֹו֣ע ֙יּוסְּכ ויָ֗לָע ּו֣נְתָֽנְו :תֻֽדֵעָֽה ןֹ֥רֲא תֵ֖א ּהָ֔ב
 ויpָלָ֠ע ּו֣נְתָֽנְו ֒תֶלzֵכְּת דֶגֶּ֣ב ּ֘וׂשְרְפִי םיִ֗נָּפַה ןַ֣חְלֻׁש ׀ לַ֣עְו :ויָּֽדַּב ּו֖מָׂשְו הָלְעָ֑מְלִמ
ֹּיִּקַנְּמַה־תֶאְו ֙תֹּפַּכַה־תֶאְו תֹ֤רָעְּקַה־תֶא  דיִ֖מָּתַה םֶחֶ֥לְו ךְךֶסָּ֑נַה תֹוׂ֣שְק תֵ֖אְו ת֔
 ׁשַחָּ֑ת רֹו֣ע הֵ֖סְכִמְּב ֹו֔תֹא ּוּ֣סִכְו יִ֔נָׁש תַעַ֣לֹוּת דֶגֶּ֚ב םֶ֗היֵלֲע ּוׂ֣שְרָֽפּו :הֶֽיְהִֽי ויָ֥לָע
־תֶאְו ֙רֹואָּמַה תַ֤רֹנְמ־תֶא ּוּ֞סִכְו תֶלֵ֗כְּת דֶגֶּ֣ב ׀ ּו֣חְקָֽלְו :ויָּֽדַּב־תֶא ּו֖מָׂשְו
־ּותְרָֽׁשְי רֶׁ֥שֲא ּהָ֔נְמַׁש יֵ֣לְּכ־לָּכ ֙תֵאְו ָהיֶ֑תֹּתְחַמ־תֶאְו ָהיֶ֖חָקְלַמ־תֶאְו ָהיֶ֔תֹר ֵ֣נ
־לַע ּו֖נְתָֽנְו ׁשַחָּ֑ת רֹו֣ע הֵ֖סְכִמ־לֶא ָהיֶ֔לֵּכ־לָּכ־תֶאְו ּ֙הָתֹא ּו֤נְתָֽנְו :םֶֽהָּב ּהָ֖ל
 ׁשַחָּ֑ת רֹו֣ע הֵ֖סְכִמְּב ֹו֔תֹא ּוּ֣סִכְו תֶלֵ֔כְּת דֶגֶּ֣ב ּ֙וׂשְרְפִי בָ֗הָּזַה חַּ֣בְזִמ ׀ לַ֣עְו :טֹוּֽמַה
 ׁשֶדֹּ֗קַּב םָ֣ב־ּותֲרָֽׁשְי רֶׁ֧שֲא תֵ֜רָּׁשַה יֵ֨לְּכ־לָּכ־תֶא ּ֩וחְקָֽלְו :ויָּֽדַּב־תֶא ּו֖מָׂשְו
 :טֹוּֽמַה־לַע ּו֖נְתָֽנְו ׁשַחָּ֑ת רֹו֣ע הֵ֖סְכִמְּב םָ֔תֹוא ּוּ֣סִכְו תֶלֵ֔כְּת דֶגֶּ֣ב־לֶא ּ֙ונְתָֽנְו
 ויָ֞לֵּכ־לָּכ־תֶא ויpָלָ֠ע ּו֣נְתָֽנְו :ןָֽמָּגְרַא דֶגֶּ֖ב ויָ֔לָע ּוׂ֣שְרָֽפּו ַחֵּ֑בְזִּמַה־תֶא ּו֖נְּׁשִדְו
־תֶאְו םיִ֣עָּיַה־תֶאְו ֙תֹגָלְזִּמַה־תֶא תֹּ֤תְחַּמַה־תֶא םֶ֗הָּב ויָ֣לָע ּו֧תְרָֽׁשְֽי רֶׁ֣שֲא
 הָּ֣לִכְו :ויָּֽדַב ּו֥מָׂשְו ׁשַחַּ֖ת רֹו֥ע יּו֛סְּכ ויָ֗לָע ּוׂ֣שְרָֽפּו ַחֵּ֑בְזִּמַה יֵ֣לְּכ לֹּ֖כ תֹ֔קָרְזִּמַה
 ֒הֶנֲחַּֽמַֽה ַעֹ֣סְנִּב ׁ֘שֶדֹּ֘קַה יֵ֣לְּכ־לָּכ־תֶאְו ׁשֶדֹּ֜קַה־תֶא תֹּ֨סַכְל ויpָנָבּ֠ו־ןֹרֲהַֽא
ֹלְו תאֵׂ֔שָל ֙תָהְק־יֵֽנְב ּואֹ֤בָי ןֵ֗כ־יֵרֲחַֽאְו  אָּׂ֥שַמ הֶּלֵ֛א ּותֵ֑מָו ׁשֶדֹּ֖קַה־לֶא ּו֥עְּגִי־אֽ
 ֙רֹואָּמַה ןֶמֶׁ֤ש ןֵ֗הֹּכַה ןֹ֣רֲהַֽא־ןֶּב ׀ ר ָ֣זָעְלֶא תַּ֞דֻקְפּו :דֵֽעֹומ לֶהֹ֥אְּב תָ֖הְק־יֵֽנְב
־לָכְו ֙ןָּכְׁשִּמַה־לָּכ תַּ֗דֻקְּפ הָ֑חְׁשִּמַה ןֶמֶׁ֣שְו דיִ֖מָּתַה תַ֥חְנִמּו םיִּ֔מַּסַה תֶרֹ֣טְקּו
־לַא :רֹֽמאֵל ןֹ֖רֲהַֽא־לֶֽאְו הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָ֔וֹהְי רֵּ֣בַדְיַו :ויָֽלֵכְבּו ׁשֶדֹ֖קְּב ֹוּ֔ב־רֶׁשֲא
ֹזְו :םִּֽיִוְלַֽה ךְךֹוּ֖תִמ יִ֑תָהְּקַה תֹ֣חְּפְׁשִמ טֶבֵׁ֖ש־תֶא ּותיִ֕רְכַּת  ּ֙ויָחְו םֶ֗הָל ּוׂ֣שֲע ׀ תא֣
ֹלְו  םָ֗תֹוא ּו֣מָׂשְו ּואֹ֔בָי ֙ויָנָבּו ןֹ֤רֲהַֽא םיִׁ֑שָדֳּקַה ׁשֶדֹ֣ק־תֶא םָּ֖תְׁשִגְּב ּותֻ֔מָי א֣
ֹלְו :ֹוֽאָּׂשַמ־לֶאְו ֹו֖תָדֹֽבֲע־לַע ׁשיִ֛א ׁשיִ֥א  ׁשֶדֹּ֖קַה־תֶא עַּ֥לַבְּכ תֹו֛אְרִל ּואֹ֧בָי־אֽ
ֹר־תֶא אׂ֗שָנ :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָֹ֖והְי רֵּ֥בַדְיַו :ּותֵֽמָו  םֵ֑ה־םַּג ןֹוׁ֖שְר ֵֽג יֵ֥נְּב ׁשא֛



 הָ֖נָׁש םיִּׁ֥שִמֲח־ןֶּב דַ֛ע הָלְעַ֗מָו הָ֜נָׁש םיִׁ֨שֹלְׁש ֩ןֶּבִמ :םָֽתֹחְּפְׁשִמְל םָ֖תֹבֲא תיֵ֥בְל
ֹבְצִל ֙אָּבַה־לָּכ םָ֑תֹוא דֹ֣קְפִּת ֹז :דֵֽעֹומ לֶהֹ֥אְּב הָ֖דֹבֲע דֹ֥בֲעַֽל אָ֔בָצ א֣  תַ֔דֹבֲע תא֣
 לֶהֹ֣א־תֶאְו ֙ןָּכְׁשִּמַה תֹ֤עיִרְי־תֶא ּו֜אְׂשָ֨נְו :אָּֽׂשַמְלּו דֹ֖בֲעַֽל יִּ֑נֻׁשְר ֵּֽגַה תֹ֖חְּפְׁשִמ
 לֶהֹ֥א חַתֶּ֖פ ךְךַ֔סָמ־תֶ֨אְו הָלְעָ֑מְלִמ ויָ֖לָע־רֶׁשֲא ׁשַחַּ֥תַה הֵ֛סְכִמּו ּוהֵ֕סְכִמ דֵ֔עֹומ
 ןָּ֤כְׁשִּמַה־לַע רֶׁ֨שֲא רֵ֗צָחֶֽה רַעַׁ֣ש ׀ חַתֶּ֣פ ׀ ךְךַ֣סָמ־תֶאְו רֵ֜צָחֶֽה יֵ֨עְלַק ֩תֵאְו :דֵֽעֹומ
 רֶׁ֧שֲא־לָּכ תֵ֨אְו םָ֑תָדֹֽבֲע יֵ֖לְּכ־לָּכ־תֶֽאְו םֶ֔היֵרְתיֵֽמ ֙תֵאְו ביִ֔בָס ַ֙חֵּ֨בְזִּמַה־לַעְו
 יִּ֔נֻׁשְר ֵּֽגַה יֵ֣נְּב ֙תַדֹבֲע־לָּכ הֶ֗יְהִּֽת ויָ֜נָבּו ןֹ֨רֲהַֽא יrִּפ־לַע :ּודָֽבָעְו םֶ֖הָל הֶׂ֛שָעֵֽי
 :םָֽאָּׂשַמ־לָּכ תֵ֖א תֶרֶ֔מְׁשִמְּב ֙םֶהֵלֲע םֶּ֤תְדַקְפּו םָ֑תָדֹֽבֲע לֹ֖כְלּו םָ֔אָּׂשַמ־לָ֨כְל
ֹז  רָ֔מָתיִֽא ֙דַיְּב םָּ֔תְרַמְׁשִ֨מּו דֵ֑עֹומ לֶהֹ֣אְּב יִּ֖נֻׁשְר ֵּֽגַה יֵ֥נְּב תֹ֛חְּפְׁשִמ תַ֗דֹבֲע תא֣
 ֩ןֶּבִמ :םָֽתֹא דֹ֥קְפִּת םָ֖תֹבֲא־תיֵבְל םָ֥תֹחְּפְׁשִמְל יִ֑רָרְמ יֵ֖נְּב :ןֵֽהֹּכַה ןֹ֖רֲהַֽא־ןֶּֽב
 דֹ֕בֲעַֽל אָ֔בָּצַל ֙אָּבַה־לָּכ םֵ֑דְקְפִּת הָ֖נָׁש םיִּׁ֥שִמֲח־ןֶּב דַ֛עְו הָלְעַ֗מָו הָ֜נָׁש םיִׁ֨שֹלְׁש
 דֵ֑עֹומ לֶהֹ֣אְּב םָ֖תָדֹֽבֲע־לָכְל םָ֔אָּׂשַמ תֶרֶ֣מְׁשִמ ֙תֹאזְו :דֵֽעֹומ לֶהֹ֥א תַ֖דֹבֲע־תֶא
 םֶ֗היֵנְדַאְו ביִ֜בָס רֵ֨צָחֶֽה ֩יֵדּוּמַעְו :ויָֽנָדֲאַֽו ויָ֥דּוּמַעְו ויָ֖חיִרְבּו ןָּ֔כְׁשִּמַה ֙יֵׁשְרַק
 יֵ֖לְּכ־תֶא ּו֔דְקְפִּת תֹ֣מֵׁשְבּו םָ֑תָדֹֽבֲע לֹ֖כְלּו םֶ֔היֵלְּכ־לָ֨כְל םֶ֔היֵרְתיֵ֣מּו ֙םָתֹדֵֽתיִו
ֹז :םָֽאָּׂשַמ תֶרֶ֥מְׁשִמ  לֶהֹ֣אְּב םָ֖תָדֹֽבֲע־לָכְל יִ֔רָרְמ יֵ֣נְּב ֙תֹחְּפְׁשִמ תַ֗דֹבֲע תא֣
 הָ֖דֵעָֽה יֵ֥איִׂשְנּו ןֹ֛רֲהַֽאְו הֶׁ֧שֹמ דֹ֨קְפִּיַו :ןֵֽהֹּכַה ןֹ֖רֲהַֽא־ןֶּֽב רָ֔מָתיִֽא ֙דַיְּב דֵ֑עֹומ
 הָלְעַ֔מָו ֙הָנָׁש םיִׁ֤שלְׁש ןֶּ֨בִמ :םָֽתֹבֲא תיֵ֥בְלּו םָ֖תֹחְּפְׁשִמְל יִ֑תָהְּקַה יֵ֣נְּב־תֶא
 ּו֥יְהִּֽיַו :דֵֽעֹומ לֶהֹ֥אְּב הָ֖דֹבֲעַֽל אָ֔בָּצַל ֙אָּבַה־לָּכ הָ֑נָׁש םיִּׁ֣שִמֲח־ןֶּב דַ֖עְו
 תֹ֣חְּפְׁשִמ ֙יֵדּוקְפ הֶּלֵ֤א :םיִּֽׁשִמֲחַֽו תֹו֖אֵמ עַ֥בְׁש םִיַּ֕פְלַא םָ֑תֹחְּפְׁשִמְל םֶ֖היֵדֻֽקְפ
 הָֹ֖והְי יִּ֥פ־לַע ןֹ֔רֲהַֽאְו ֙הֶׁשֹמ דַ֤קָּפ רֶׁ֨שֲא דֵ֑עֹומ לֶהֹ֣אְּב דֵ֖בֹעָֽה־לָּכ יִ֔תָהְּקַה
 םיִׁ֤שֹלְׁש ןֶּ֨בִמ :םָֽתֹבֲא תיֵ֥בְלּו םָ֖תֹוחְּפְׁשִמְל ןֹוׁ֑שְר ֵֽג יֵ֣נְּב יֵ֖דּוקְפּו :הֶֽׁשֹמ־דַיְּב
 :דֵֽעֹומ לֶהֹ֥אְּב הָ֖דֹבֲעַֽל אָ֔בָּצַל ֙אָּבַה־לָּכ הָ֑נָׁש םיִּׁ֣שִמֲח־ןֶּב דַ֖עְו הָלְעַ֔מָו ֙הָנָׁש
 :םיִֽׁשֹלְׁשּו תֹו֖אֵמ ׁשֵׁ֥שְו םִיַּ֕פְלַא םָ֑תֹבֲא תיֵ֣בְל םָ֖תֹחְּפְׁשִמְל םֶ֔היֵדֻ֣קְּפ ּ֙ויְהִּֽיַו
 הֶׁ֛שֹמ דַ֥קָּפ רֶׁ֨שֲא דֵ֑עֹומ לֶהֹ֣אְּב דֵ֖בֹעָֽה־לָּכ ןֹוׁ֔שְר ֵֽג יֵ֣נְּב ֙תֹחְּפְׁשִמ יֵ֗דּוקְפ הֶּלֵ֣א
 :םָֽתֹבֲא תיֵ֥בְל םָ֖תֹחְּפְׁשִמְל יִ֑רָרְמ יֵ֣נְּב תֹ֖חְּפְׁשִמ יֵ֕דּוקְפּו :הָֹֽוהְי יִּ֥פ־לַע ןֹ֖רֲהַֽאְו
 הָ֖דֹבֲעַֽל אָ֔בָּצַל ֙אָּבַה־לָּכ הָ֑נָׁש םיִּׁ֣שִמֲח־ןֶּב דַ֖עְו הָלְעַ֔מָו ֙הָנָׁש םיִׁ֤שֹלְׁש ןֶּ֨בִמ



 הֶּלֵ֣א :םִיָֽתאָמּו םיִ֖פָלֲא תֶׁשֹ֥לְׁש םָ֑תֹחְּפְׁשִמְל םֶ֖היֵדֻֽקְפ ּו֥יְהִּיַו :דֵֽעֹומ לֶהֹ֥אְּב
־דַיְּב הָֹ֖והְי יִּ֥פ־לַע ןֹ֔רֲהַֽאְו ֙הֶׁשֹמ דַ֤קָּפ רֶׁ֨שֲא יִ֑רָרְמ יֵ֣נְּב תֹ֖חְּפְׁשִמ יֵ֔דּוקְפ
 םִּ֑יִוְלַֽה־תֶא לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥איִׂשְנּו ןֹ֛רֲהַֽאְו הֶׁ֧שֹמ דַ֨קָּפ ֩רֶׁשֲא םיִ֡דֻקְּפַה־לָּכ :הֶֽׁשֹמ
 םיִּׁ֣שִמֲח־ןֶּב דַ֖עְו הָלְעַ֔מָו ֙הָנָׁש םיִׁ֤שֹלְׁש ןֶּ֨בִמ :םָֽתֹבֲא תיֵ֥בְלּו םָ֖תֹחְּפְׁשִמְל
 ּו֖יְהִּֽיַו :דֵֽעֹומ לֶהֹ֥אְּב אָּׂ֖שַמ תַ֥דֹבֲעַֽו הָ֛דֹבֲע תַ֧דֹבֲע דֹ֨בֲעַֽל אָּ֗בַה־לָּכ הָ֑נָׁש
 ֙םָתֹוא דַ֤קָּפ הָ֜וֹהְי יִּ֨פ־לַע :םיִֽנֹמְׁשּו תֹו֖אֵמ ׁשֵ֥מֲחַֽו םיִ֔פָלֲא תַ֣נֹמְׁש םֶ֑היֵדֻֽקְּפ
 הָֹ֖והְי הָּ֥וִצ־רֶׁשֲא ויָ֕דֻקְפּו ֹו֑אָּׂשַמ־לַעְו ֹו֖תָדֹֽבֲע־לַע ׁשיִ֛א ׁשיִ֥א הֶׁ֔שֹמ־דַיְּב
־ןִמ ּ֙וחְּלַׁשיִֽו לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב־תֶא וַ֚צ :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָֹ֖והְי רֵּ֥בַדְיַו :הֶֽׁשֹמ־תֶא
־לֶא ּוחֵּ֔לַׁשְּת ֙הָבֵקְנ־דַע רָ֤כָּזִמ :ׁשֶפָֽנָל אֵ֥מָט לֹ֖כְו בָ֑ז־לָכְו ַעּו֖רָצ־לָּכ הֶ֔נֲחַּֽמַֽה
ֹלְו םּו֑חְּלַׁשְּת הֶ֖נֲחַּֽמַֽל ץּו֥חִמ  :םָֽכֹותְּב ןֵ֥כֹׁש יִ֖נֲא רֶׁ֥שֲא םֶ֔היֵנֲחַ֣מ־תֶא ּ֙ואְּמַטְי א֤
 ֙הָֹוהְי רֶּ֤בִּד רֶׁ֨שֲאַּֽכ הֶ֑נֲחַּֽמַֽל ץּו֖חִמ־לֶא םָ֔תֹוא ּו֣חְּלַׁשְיַו לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ֙ןֵכ־ּוׂשֲעַּֽיַו
־לֶא ֘רֵּבַּד :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָֹ֖והְי רֵּ֥בַדְיַו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב ּוׂ֖שָע ןֵּ֥כ הֶׁ֔שֹמ־לֶא
ֹּטַח־לָּכִמ ּ֙וׂשֲעַֽי יִּ֤כ הָּׁ֗שִא־ֹוֽא ׁשיִ֣א֒ לֵאָרְׂשִי יֵ֣נְּב  לַעַ֖מ לֹ֥עְמִל םָ֔דָאָֽה תא֣
 ביִׁ֤שֵהְו ּ֒וׂשָע רֶׁ֣שֲא ֘םָתאָּטַח־תֶא ּוּ֗דַוְתִהְו :אוִֽהַה ׁשֶפֶּ֥נַה הָ֖מְׁשָֽאְו ֑הָֹוהיַּֽב
 ןיֵ֨א־םִאְו :ֹוֽל םַׁ֖שָא רֶׁ֥שֲאַֽל ןַ֕תָנְו ויָ֑לָע ףֵ֣סֹי ֹו֖תִׁשיִֽמֲחַֽו ֹוׁ֔שֹארְּב ֹ֙ומָׁשֲא־תֶא
 ליֵ֚א דַ֗בְּלִמ ןֵ֑הֹּכַל הָֹ֖והיַֽל בָׁ֥שּוּמַה םָׁ֛שָאָֽה ויָ֔לֵא ֙םָׁשָאָֽה ביִׁ֤שָהְל לֵ֗אֹּג ׁשיִ֜אָל
־רֶׁשֲא לֵ֛אָרְׂשִי־יֵֽנְב יֵׁ֧שְדָק־לָכְל הָ֞מּורְּת־לָכְו :ויָֽלָע ֹוּ֖ב־רֶּפַכְי רֶׁ֥שֲא םיִ֔רֻּפִּכַה
 קַי  ןֵ֖הֹּכַל ןֵּ֥תִי־רֶׁשֲא ׁשיִ֛א ּו֑יְהִֽי ֹו֣ל ויָׁ֖שָדֳק־תֶא ׁשיִ֥אְו :הֶֽיְהִֽי ֹו֥ל ןֵ֖הֹּכַל ּוביִ֥רְ
 ָּ֖תְרַמָֽאְו לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב־לֶא ֙רֵּבַּד :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָֹ֖והְי רֵּ֥בַדְיַו :הֶֽיְהִֽי ֹו֥ל
 ּ֘הָתֹא ׁשיִ֣א בַ֨כָׁשְו :לַעָֽמ ֹו֖ב הָ֥לֲעָֽמּו ֹוּ֔תְׁשִא הֶ֣טְׂשִת־יִּֽכ ׁ֙שיִא ׁשיִ֥א םֶ֑הֵלֲא
 אוִ֖הְו ּהָּ֔ב ןיֵ֣א ֙דֵעְו הָאָ֑מְטִנ איִ֣הְו הָ֖רְּתְסִנְו ּהָׁ֔שיִא יֵ֣ניֵעֵֽמ ֙םַלְעֶנְו ֒עַרzֶז־תַבְכִׁש
ֹל  קְו הָ֛אְנִק־ַחּוֽר ויָ֧לָע רַ֨בָעְו :הָׂשָּֽפְתִנ א֥ ־ֹוֽא הָאָ֑מְטִנ אוִ֣הְו ֹוּ֖תְׁשִא־תֶא אֵּ֥נִ
 קְו ֙הָאְנִק־ַחּוֽר ויָ֤לָע רַ֨בָע ֹל איִ֖הְו ֹוּ֔תְׁשִא־תֶא אֵּ֣נִ  ׁשיִ֣אָה איִ֨בֵהְו :הָאָֽמְטִנ א֥
 חַמֶ֣ק הָ֖פיֵאָֽה תִ֥ריִׂשֲע ָהיֶ֔לָע ּ֙הָנָּבְרָק־תֶא איִ֤בֵהְו ֒ןֵהֹּכַה־לֶא ֹ֘וּתְׁשִא־תֶא
ֹל םיִ֑רֹעְׂש ֹלְו ןֶמֶׁ֗ש ויָ֜לָע קֹ֨צִי־אֽ  אּו֔ה ֙תֹאָנְק תַ֤חְנִמ־יִּֽכ הָ֔נֹבְל ֙ויָלָע ןֵּ֤תִי־אֽ
 קִהְו :ןֹֽוָע תֶרֶּ֥כְזַמ ןֹו֖רָּכִז תַ֥חְנִמ  חַ֧קָלְו :הָֹֽוהְי יֵ֥נְפִל ּהָ֖דִמֱעֶֽהְו ןֵ֑הֹּכַה ּהָ֖תֹא ביִ֥רְ



 ןָּ֔כְׁשִּמַה עַ֣קְרַקְּב ֙הֶיְהִי רֶׁ֤שֲא רָ֗פָעֶֽה־ןִמּו ׂשֶרָ֑ח־יִלְכִּב םיִׁ֖שֹדְק םִיַ֥מ ןֵ֛הֹּכַה
 ֙עַרָפּו ֒הָֹוהְי יֵ֣נְפִל ֘הָּׁשִאָֽה־תֶֽא ןֵ֥הֹּכַה דיִ֨מֱעֶֽהְו :םִיָּֽמַה־לֶא ןַ֥תָנְו ןֵ֖הֹּכַה חַּ֥קִי
ֹר־תֶא  אוִ֑ה תֹ֖אָנְק תַ֥חְנִמ ןֹו֔רָּכִּזַה תַ֣חְנִמ תֵ֚א ָהיֶּ֗פַּכ־לַע ןַ֣תָנְו הָּׁ֔שִאָֽה ׁשא֣
־לֶא רַ֤מָאְו ןֵ֗הֹּכַה ּהָ֜תֹא ַעיִּ֨בְׁשִהְו :םיִֽרְרָֽאְמַֽה םיִ֖רָּמַה יֵ֥מ ּו֔יְהִֽי ֙ןֵהֹּכַה דַ֤יְבּו
ֹל־םִא ֙הָּׁשִאָֽה ֹל־םִאְו ךְךָ֔תֹא ׁ֙שיִא בַ֥כָׁש א֨  יִ֕קָּנִה ךְךֵׁ֑שיִא תַחַּ֣ת הָ֖אְמֻט תיִ֛טָׂש א֥
 תאֵ֑מְטִנ יִ֣כְו ךְךֵׁ֖שיִא תַחַּ֥ת תיִ֛טָׂש יִּ֥כ ְּתַ֗אְו :הֶּלֵֽאָה םיִ֖רְרָֽאְמַֽה םיִ֥רָּמַה יֵּ֛מִמ
 ֘הָּׁשִאָֽה־תֶֽא ןֵ֥הֹּכַה ַעיִּ֨בְׁשִהְו :ךְךֵֽׁשיִא יֵ֖דֲעְלַּבִֽמ ֹוּ֔תְבָכְׁש־תֶא ֙ךְךָּב ׁשיִ֥א ןֵּ֨תִּיַו
 הָ֖עֻבְׁשִלְו הָ֥לָאְל ךְךָ֛תֹוא הָֹ֥והְי ןֵּ֨תִי הָּׁ֔שִאָֽל ֙ןֵהֹּכַה רַ֤מָאְו ֒הָלָאָֽה תַ֣עֻבְׁשִּב
 םִיַּ֨מַה ּואpָבּ֠ו :הָֽבָצ ךְך ֵ֖נְטִּב־תֶאְו תֶלֶ֔פֹנ ֙ךְךֵכֵרְי־תֶא ֤הָֹוהְי תֵ֨תְּב ךְךֵּ֑מַע ךְךֹו֣תְּב
 ׀ ןֵ֥מָא הָּׁ֖שִאָֽה הָ֥רְמָֽאְו ךְךֵ֑רָי לִּ֣פְנַלְו ןֶטֶּ֖ב תֹוּ֥בְצַל ךְךִיַ֔עֵמְּֽב ֙הֶּלֵ֨אָה םיִ֤רְרָֽאְמַֽה
 ֙הָקְׁשִהְו :םיִֽרָּמַה יֵ֥מ־לֶא הָ֖חָמּו רֶפֵּ֑סַּב ןֵ֖הֹּכַה הֶּלֵ֛אָה תֹ֥לָאָֽה־תֶא בpַתָכְ֠ו :ןֵֽמָא
 םיִ֖רֲרָֽאְמַֽה םִיַּ֥מַה ּהָ֛ב ּואָ֥בּו םיִ֑רְרָֽאְמַֽה םיִ֖רָּמַה יֵ֥מ־תֶא הָּׁ֔שִאָ֣ה־תֶא
 ֙הָחְנִּמַה־תֶא ףיִ֤נֵהְו תֹ֑אָנְּקַה תַ֣חְנִמ תֵ֖א הָּׁ֔שִאָֽה דַּ֣יִמ ֙ןֵהֹּכַה חַ֤קָלְו :םיִֽרָמְל
 קִהְו הָ֔וֹהְי יֵ֣נְפִל ־תֶא ֙הָחְנִּמַה־ןִמ ןֵ֤הֹּכַה ץַ֨מָקְו :ַחֵּֽבְזִּמַה־לֶא ּהָ֖תֹא ביִ֥רְ
 ּהָ֣קְׁשִהְו :םִיָּֽמַה־תֶא הָּׁ֖שִאָֽה־תֶא הֶ֥קְׁשַי רַ֛חַאְו הָחֵּ֑בְזִּמַה ריִ֖טְקִהְו ּהָ֔תָרָּ֣כְזַא
 םִיַּ֤מַה ּהָ֜ב ּואָ֨בּו ּ֒הָׁשיִאְּב לַעַ֣מ לֹ֣עְמִּתַו ֘הָאְמְטִנ־םִֽא הָ֣תְיָֽהְו םִיַּ֗מַה־תֶא
 בֶרֶ֥קְּב הָ֖לָאְל הָּׁ֛שִאָֽה הָ֧תְיָֽהְו ּהָ֑כֵרְי הָ֖לְפָֽנְו ּהָ֔נְטִב הָ֣תְבָֽצְו םיִ֔רָמְל ֙םיִרְרָֽאְמַֽה
ֹל־םִאְו :ּהָּֽמַע ֹז :עַר ָֽז הָ֥עְרְזִנְו הָ֖תְּקִנְו אוִ֑ה הָ֖רֹהְטּו הָּׁ֔שִאָֽה ֙הָאְמְטִנ א֤  תא֥
 רֶׁ֨שֲא ׁשיִ֗א ֹו֣א :הָאָֽמְטִנְו ּהָׁ֖שיִא תַחַּ֥ת הָּׁ֛שִא הֶ֥טְׂשִּת רֶׁ֨שֲא תֹ֑אָנְּקַה תַ֖רֹוּת
 קְו הָ֖אְנִק ַחּו֥ר ויָ֛לָע רֹ֥בֲעַּֽת  הָ֔וֹהְי יֵ֣נְפִל ֙הָּׁשִאָֽה־תֶא דיִ֤מֱעֶֽהְו ֹוּ֑תְׁשִא־תֶא אֵּ֣נִ
ֹּזַה הָ֖רֹוּתַה־לָּכ תֵ֥א ןֵ֔הֹּכַה ּ֙הָל הָׂשָ֤עְו  אוִ֔הַה הָּׁ֣שִאָֽהְו ןֹ֑וָעֵֽמ ׁשיִ֖אָה הָּ֥קִנְו :תאֽ
 לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב־לֶא ֙רֵּבַּד :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָֹ֖והְי רֵּ֥בַדְיַו :ּהָֽנֹוֲע־תֶא אָּׂ֖שִּת
 :הָֹֽוהיַֽל ריִּ֖זַהְל ריִ֔זָנ רֶד ֶ֣נ ֙רֹּדְנִל ֙אִלְפַי יִּ֤כ הָּׁ֗שִא־ֹוֽא ׁשיִ֣א םֶ֑הֵלֲא ָּ֖תְרַמָֽאְו
ֹל רָ֖כֵׁש ץֶמֹ֥חְו ןִי ַ֛י ץֶמֹ֥ח ריִּ֔זַי ֙רָכֵׁשְו ןִי ַּ֤יִמ ֹל ֙םיִבָנֲע תַ֤רְׁשִמ־לָכְו הֶּ֑תְׁשִי א֣  א֣
ֹל םיִׁ֖שֵביִֽו םיִ֥חַל םיִ֛בָנֲעַֽו הֶּ֔תְׁשִי  הֶׂ֜שָעֵֽי רֶׁ֨שֲא֩ לֹּכִמ ֹו֑רְזִנ יֵ֣מְי לֹּ֖כ :לֵֽכֹאי א֥
ֹל גָ֖ז־דַעְו םיִּ֛נַצְרַחֵֽמ ןִיַּ֗יַה ןֶפֶּ֣גִמ  רֹ֣בֲעַֽי־ֹאל רַעַּ֖ת ֹו֔רְזִנ רֶד ֶ֣נ ֙יֵמְי־לָּכ :לֵֽכֹאי א֥



ֹלְמ־דַע ֹוׁ֑שֹאר־לַע  רַ֥עְׂש עַרֶּ֖פ לֵּ֥דַּג הֶ֔יְהִֽי ׁשֹ֣דָק ֙הָֹוהיַֽל ריִּ֤זַי־רֶׁשֲא םִ֜מָּיַה תא֨
ֹל תֵ֖מ ׁשֶפֶ֥נ־לַע ֑הָֹוהיַֽל ֹו֖ריִּזַה יֵ֥מְי־לָּכ :ֹוֽׁשֹאר ֹבָי א֥  ֙ויִחָאְל ֹוּ֗מִאְלּו ויִ֣בָאְל :אֽ
ֹל ֹו֔תֹחַ֣אְלּו  ֹו֑רְזִנ יֵ֣מְי לֹּ֖כ :ֹוֽׁשֹאר־לַע ויָ֖הֹלֱא רֶז ֵ֥נ יִּ֛כ םָ֑תֹמְּב םֶ֖הָל אָּ֥מַּטִי־אֽ
ֹר אֵּ֖מִטְו םֹ֔אְתִּפ עַתֶ֣פְּב ֙ויָלָע תֵ֤מ תּו֨מָי־יִֽכְו :הָֹֽוהיַֽל אּו֖ה ׁש֥דָק  ֹו֑רְזִנ ׁשא֣
 יֵּ֣תְׁש ֙אִבָי יִ֗ניִמְּׁשַה םֹוּ֣יַבּו :ּוּנֶֽחְּלַגְי יִ֖עיִבְּׁשַה םֹוּ֥יַּב ֹו֔תָרֳהָֽט םֹו֣יְּב ֹ֙וׁשֹאר חַּ֤לִגְו
 דָ֤חֶא ןֵ֗הֹּכַה הָׂ֣שָעְו :דֵֽעֹומ לֶהֹ֥א חַתֶּ֖פ־לֶא ןֵ֔הֹּכַה־לֶ֨א הָ֑נֹוי יֵ֣נְּב יֵ֖נְׁש ֹו֥א םיִ֔רֹת
 ֹוׁ֖שֹאר־תֶא ׁשַּ֥דִקְו ׁשֶפָּ֑נַה־לַע אָ֖טָח רֶׁ֥שֲאֵֽמ ויָ֔לָע רֶּ֣פִכְו הָ֔לֹעְל דָ֣חֶאְו ֙תאָּטַחְל
 םָׁ֑שָאְל ֹו֖תָנְׁש־ןֶּב ׂשֶבֶּ֥כ איִ֛בֵהְו ֹו֔רְזִנ יֵ֣מְי־תֶא ֙הָֹוהיַֽל ריִּ֤זִהְו :אּוֽהַה םֹוּ֥יַּב
ֹזְו :ֹוֽרְזִנ אֵ֖מָט יִּ֥כ ּו֔לְּפִי ֙םיִנֹׁשאִֽרָה םיִ֤מָּיַהְו  ֙תֹאלְמ םֹו֗יְּב ריִ֑זָּנַה תַ֖רֹוּת תא֥
 קִהְו :דֵֽעֹומ לֶהֹ֥א חַתֶּ֖פ־לֶא ֹו֔תֹא איִ֣בָי ֹו֔רְזִנ יֵ֣מְי  הָ֡וֹהיַֽל ֹו֣נָּבְרָק־תֶא ביִ֣רְ
 הָ֖מיִמְּת ּהָ֛תָנְׁש־תַּב תַ֧חַא הָׂ֨שְבַכְו הָ֔לֹעְל ֙דָחֶא םיִ֤מָת ֹו֨תָנְׁש־ןֶּב ׂ֩שֶבrֶּכ
 ןֶמֶּׁ֔שַּב תֹ֣לּולְּב ֙תֹּלַח תֶלֹ֤ס תֹוּ֗צַמ לַ֣סְו :םיִֽמָלְׁשִל םיִ֖מָּת דָ֥חֶא־לִיַֽאְו תאָּ֑טַחְל
 קִהְו :םֶֽהיֵּכְסִנְו םָ֖תָחְנִמּו ןֶמָּׁ֑שַּב םיִ֣חֻׁשְמ תֹוּ֖צַמ יֵ֥קיִקְרּו  ֑הָֹוהְי יֵ֣נְפִל ןֵ֖הֹּכַה ביִ֥רְ
 לַ֖ע הָ֔וֹהיַֽל ֙םיִמָלְׁש חַבֶ֤ז הֶׂ֨שֲעַֽי לִיַ֜אָה־תֶאְו :ֹוֽתָלֹֽע־תֶאְו ֹו֖תאָּטַח־תֶא הָׂ֥שָעְו
 לֶהֹ֥א חַתֶּ֛פ ריִ֗זָּנַה חַּ֣לִגְו :ֹוּֽכְסִנ־תֶאְו ֹו֖תָחְנִמ־תֶא ןֵ֔הֹּכַה ֙הָׂשָעְו תֹוּ֑צַּמַה לַ֣ס
ֹר־תֶא דֵ֖עֹומ ֹר ֙רַעְׂש־תֶא חַ֗קָלְו ֹו֑רְזִנ ׁשא֣ ־רֶׁשֲא ׁשֵ֔אָה־לַע ֙ןַתָנְו ֹו֔רְזִנ ׁשא֣
 הָּ֤צַמ תַּ֨לַחְֽו֒ לִיzַאָה־ןִמ ֘הָלֵׁשְּב ַעֹ֣רְּזַה־תֶא ןֵ֜הֹּכַה חַ֨קָלְו :םיִֽמָלְּׁשַה חַֽבֶ֥ז תַחַּ֖ת
־תֶא ֹו֥חְּלַּגְתִה רַ֖חַא ריִ֔זָּנַה יֵּ֣פַּכ־לַע ֙ןַתָנְו דָ֑חֶא הָּ֖צַמ קיִ֥קְרּו לַּ֔סַה־ןִמ ֙תַחַא
 הֵ֣זֲח לַ֚ע ןֵ֔הֹּכַל ֙אּוה ׁשֶדֹ֤ק ֒הָֹוהְי יֵ֣נְפִל ֘הָפּונְּת ׀ ןֵ֥הֹּכַה םָ֨תֹוא ֩ףיִנֵהְו :ֹוֽרְזִנ
ֹז :ןִי ָֽי ריִ֖זָּנַה הֶּ֥תְׁשִי רַ֛חַאְו הָ֑מּורְּתַה קֹוׁ֣ש לַ֖עְו הָ֔פּונְּתַה  ֘ריִזָּנַה תַ֣רֹוּת תא֣
 רֶׁ֣שֲא ֹ֙ורְדִנ יִ֤פְּכ ֹו֑דָי גיִּׂ֣שַּת־רֶׁשֲא דַ֖בְּלִמ ֹו֔רְזִנ־לַע ֙הָֹוהיַֽל ֹו֤נָּבְרָק ֒רֹּדִי רֶׁ֣שֲא
־לֶֽא רֵּ֤בַּד :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָֹ֖והְי רֵּ֥בַדְיַו :ֹוֽרְזִנ תַ֥רֹוּת לַ֖ע הֶׂ֔שֲעַֽי ןֵּ֣כ רֹּ֔דִי
 ֥ךָךְכֶרָֽבְי :םֶֽהָל רֹו֖מָא לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב־תֶא ּו֖כֲרָֽבְת הֹּ֥כ רֹ֔מאֵל ויָ֣נָּב־לֶאְו ֙ןֹרֲהַֽא
 ךָךיֶ֔לֵא ֙ויָנָּפ ׀ ֤הָֹוהְי אָּׂ֨שִי :ָּך ֶּֽנֻחיִֽו ךָךיֶ֖לֵא ויָ֛נָּפ ׀ הָֹ֧והְי רֵ֨אָי :ךָךֶֽרְמְׁשִיְו הָֹ֖והְי
 ֩םֹויְּב יִ֡הְיַו :םֵֽכֲרָֽבֲא יִ֖נֲאַֽו לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב־לַע יִ֖מְׁש־תֶא ּו֥מָׂשְו :םֹוֽלָׁש ֖ךָךְל םֵׂ֥שָיְו
 ויָ֔לֵּכ־לָּכ־תֶאְו ֹ֙ותֹא ׁשֵּ֤דַקְיַו ֹו֜תֹא חַׁ֨שְמִּיַו ןָּ֗כְׁשִּמַה־תֶא םיִ֣קָהְל הֶׁ֜שֹמ תֹוּ֨לַּכ



 יֵ֣איִׂשְנ ּ֙וביִ֨רְקַּיַו :םָֽתֹא ׁשֵּ֥דַקְיַו םֵ֖חָׁשְמִּיַו ויָ֑לֵּכ־לָּכ־תֶאְו ַחֵּ֖בְזִּמַה־תֶאְו
 :םיִֽדֻקְּפַה־לַע םיִ֖דְמֹֽעָה םֵ֥ה תֹּ֔טַּמַה יֵ֣איִׂשְנ םֵ֚ה םָ֑תֹבֲא תיֵּ֣ב יֵׁ֖שאָר לֵ֔אָרְׂשִי
־לַע הָ֛לָגֲע רָ֔קָּב רָׂ֣שָע־יֵֽנְׁשּו ֙בָצ תֹ֥לְגֶע־ׁשֵׁש הָ֗וֹהְי יֵ֣נְפִל םָ֜נָּבְרָק־תֶא ּואיִ֨בָּיַו

 קַּיַו דָ֑חֶאְל רֹוׁ֣שְו םיִ֖אִׂשְּנַה יֵ֥נְׁש ֹּיַו :ןָּֽכְׁשִּמַה יֵ֥נְפִל םָ֖תֹוא ּוביִ֥רְ ־לֶא הָֹ֖והְי רֶמא֥
 ֙םָתֹוא הָּ֤תַתָֽנְו דֵ֑עֹומ לֶהֹ֣א תַ֖דֹבֲע־תֶא דֹ֕בֲעַֽל ּו֕יָהְו םָּ֔תִאֵֽמ חַ֚ק :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ
 ןֵּ֥תִּיַו רָ֑קָּבַה־תֶאְו תֹ֖לָגֲעָֽה־תֶא הֶׁ֔שֹמ חַּ֣קִּיַו :ֹוֽתָדֹֽבֲע יִ֥פְּכ ׁשיִ֖א םִּ֔יִוְלַֽה־לֶא
 יֵ֣נְבִל ןַ֖תָנ רָ֔קָּבַה תַעַּ֣בְרַא ֙תֵאְו תֹו֗לָגֲעָֽה יֵּ֣תְׁש ׀ תֵ֣א :םִּֽיִוְלַֽה־לֶא םָ֖תֹוא
 יֵ֣נְבִל ןַ֖תָנ רָ֔קָּבַה תַ֣נֹמְׁש ֙תֵאְו תֹ֗לָגֲעָֽה עַּ֣בְרַא ׀ תֵ֣אְו :םָֽתָדֹֽבֲע יִ֖פְּכ ןֹוׁ֑שְר ֵֽג
ֹל תָ֖הְק יֵ֥נְבִלְו :ןֵֽהֹּכַה ןֹ֖רֲהַֽא־ןֶּֽב רָ֔מָתיִֽא ֙דַיְּב םָ֔תָדֹ֣בֲע ֙יִפְּכ יִ֑רָרְמ ־יִּֽכ ןָ֑תָנ א֣
 קַּיַו :ּואָּֽׂשִי ףֵ֖תָּכַּב םֶ֔הֵלֲע ׁ֙שֶדֹּ֨קַה תַ֤דֹבֲע  ַחֵּ֔בְזִּמַה תַּ֣כֻנֲח תֵ֚א םיִ֗אִׂשְּנַה ּוביִ֣רְ
 קַּיַו ֹו֑תֹא חַׁ֣שָּמִה םֹו֖יְּב ֹּיַו :ַחֵּֽבְזִּמַה יֵ֥נְפִל םָ֖נָּבְרָק־תֶא םִ֛איִׂשְּנַה ּוביִ֧רְ  רֶמא֥
 םָ֔נָּבְרָק־תֶא ּ֙וביִ֨רְקַי םֹוּ֔יַל ֙דָחֶא איִׂ֤שָנ םֹוּ֗יַל דָ֜חֶא איִׂ֨שָנ הֶׁ֑שֹמ־לֶא הָֹ֖והְי
 קַּמַה יִ֗הְיַו :ַחֵּֽבְזִּמַה תַּ֖כֻנֲחַֽל ־ןֶּב ןֹוׁ֥שְחַנ ֹו֑נָּבְרָק־תֶא ןֹוׁ֖שאִרָֽה םֹוּ֥יַּב ביִ֛רְ
 ּ֒הָלָקְׁשִמ ֘הָאֵמּו םיִׁ֣שֹלְׁש תַ֗חַא ףֶסֶּ֣כ־תַרֲעַֽק ֹו֞נָּבְרָקְו :הָֽדּוהְי הֵּ֥טַמְל בָ֖דָניִּֽמַע
 הָ֥לּולְּב תֶלֹ֛ס םיִ֗אֵלְמ ׀ םֶ֣היֵנְׁש ׁשֶדֹּ֑קַה לֶקֶׁ֣שְּב לֶקֶׁ֖ש םיִ֥עְבִׁש ףֶסֶּ֔כ ֙דָחֶא קָ֤רְזִמ
 לִיַ֧א רָ֗קָּב־ןֶּב דָ֞חֶא רַּ֣פ :תֶרֹֽטְק הָ֥אֵלְמ בָ֖הָז הָ֥רָׂשֲע תַ֛חַא ףַּ֥כ :הָֽחְנִמְל ןֶמֶּׁ֖שַב
 חַֽבֶ֣זְלּו :תאָּֽטַחְל דָ֖חֶא םיִּ֥זִע־ריִעְׂש :הָֽלֹעְל ֹו֖תָנְׁש־ןֶּב דָ֥חֶא־ׂשֶבֶּֽכ דָ֛חֶא
 הָ֖נָׁש־יֵֽנְּב םיִׂ֥שָבְּכ הָּׁ֔שִמֲח םיִ֣דּוּתַע ֙הָּׁשִמֲח םִ֤ליֵא ֒םִיzַנְׁש רָ֣קָּב ֘םיִמָלְּׁשַה
 קִה יִ֔נֵּׁשַה ֙םֹוּיַּב :בָֽדָניִּֽמַע־ןֶּב ןֹוׁ֖שְחַנ ןַּ֥בְרָק הֶ֛ז הָּׁ֑שִמֲח  רָ֑עּוצ־ןֶּב לֵ֣אְנַתְנ ביִ֖רְ
 ֘הָאֵמּו םיִׁ֣שלְׁש תַ֗חַא ףֶסֶּ֣כ־תַרֲעַֽק ֹו֜נָּבְרָק־תֶא בִ֨רְקִה :רָֽכׂשָּׂשִי איִׂ֖שְנ
 םיִ֗אֵלְמ ׀ םֶ֣היֵנְׁש ׁשֶדֹּ֑קַה לֶקֶׁ֣שְּב לֶקֶׁ֖ש םיִ֥עְבִׁש ףֶסֶּ֔כ ֙דָחֶא קָ֤רְזִמ ּ֒הָלָקְׁשִמ
 דָ֞חֶא רַּ֣פ :תֶרֹֽטְק הָ֥אֵלְמ בָ֖הָז הָ֥רָׂשֲע תַ֛חַא ףַּ֥כ :הָֽחְנִמְל ןֶמֶּׁ֖שַב הָ֥לּולְּב תֶלֹ֛ס
 :תאָּֽטַחְל דָ֖חֶא םיִּ֥זִע־ריִעְׂש :הָֽלֹעְל ֹו֖תָנְׁש־ןֶּב דָ֥חֶא־ׂשֶבֶּֽכ דָ֛חֶא לִיַ֧א רָ֗קָּב־ןֶּב
־יֵֽנְּב םיִׂ֥שָבְּכ הָּׁ֔שִמֲח םיִ֣דֻּתַע ֙הָּׁשִמֲח םִ֤ליֵא ֒םִיzַנְׁש רָ֣קָּב ֘םיִמָלְּׁשַה חַֽבֶ֣זְלּו

 ןֻ֑לּובְז יֵ֣נְבִל איִׂ֖שָנ יִׁ֔שיִלְּׁשַה ֙םֹוּיַּב :רָֽעּוצ־ןֶּב לֵ֖אְנַתְנ ןַּ֥בְרָק הֶ֛ז הָּׁ֑שִמֲח הָ֖נָׁש
 קָ֤רְזִמ ּ֒הָלָקְׁשִמ ֘הָאֵמּו םיִׁ֣שֹלְׁש תַ֗חַא ףֶסֶּ֣כ־תַרֲעַֽק ֹו֞נָּבְרָק :ןֹֽלֵח־ןֶּב בָ֖איִלֱא



 הָ֥לּולְּב תֶלֹ֛ס םיִ֗אֵלְמ ׀ םֶ֣היֵנְׁש ׁשֶדֹּ֑קַה לֶקֶׁ֣שְּב לֶקֶׁ֖ש םיִ֥עְבִׁש ףֶסֶּ֔כ ֙דָחֶא
 לִיַ֧א רָ֗קָּב־ןֶּב דָ֞חֶא רַּ֣פ :תֶרֹֽטְק הָ֥אֵלְמ בָ֖הָז הָ֥רָׂשֲע תַ֛חַא ףַּ֥כ :הָֽחְנִמְל ןֶמֶּׁ֖שַב
 חַֽבֶ֣זְלּו :תאָּֽטַחְל דָ֖חֶא םיִּ֥זִע־ריִעְׂש :הָֽלֹעְל ֹו֖תָנְׁש־ןֶּב דָ֥חֶא־ׂשֶבֶּֽכ דָ֛חֶא
 הָ֖נָׁש־יֵֽנְּב םיִׂ֥שָבְּכ הָּׁ֔שִמֲח םיִ֣דֻּתַע ֙הָּׁשִמֲח םִ֤ליֵא ֒םִיzַנְׁש רָ֣קָּב ֘םיִמָלְּׁשַה
 רּו֖ציִלֱא ןֵ֑בּואְר יֵ֣נְבִל איִׂ֖שָנ יִ֔עיִבְרָֽה ֙םֹוּיַּב :ןֹֽלֵח־ןֶּב בָ֖איִלֱא ןַּ֥בְרָק הֶ֛ז הָּׁ֑שִמֲח
 ֙דָחֶא קָ֤רְזִמ ּ֒הָלָקְׁשִמ ֘הָאֵמּו םיִׁ֣שֹלְׁש תַ֗חַא ףֶסֶּ֣כ־תַרֲעַֽק ֹו֞נָּבְרָק :רּוֽאיֵדְׁש־ןֶּב
 ןֶמֶּׁ֖שַב הָ֥לּולְּב תֶלֹ֛ס םיִ֗אֵלְמ ׀ םֶ֣היֵנְׁש ׁשֶדֹּ֑קַה לֶקֶׁ֣שְּב לֶקֶׁ֖ש םיִ֥עְבִׁש ףֶסֶּ֔כ
 דָ֛חֶא לִיַ֧א רָ֗קָּב־ןֶּב דָ֞חֶא רַּ֣פ :תֶרֹֽטְק הָ֥אֵלְמ בָ֖הָז הָ֥רָׂשֲע תַ֛חַא ףַּ֥כ :הָֽחְנִמְל
 ֘םיִמָלְּׁשַה חַֽבֶ֣זְלּו :תאָּֽטַחְל דָ֖חֶא םיִּ֥זִע־ריִעְׂש :הָֽלֹעְל ֹו֖תָנְׁש־ןֶּב דָ֥חֶא־ׂשֶבֶּֽכ
 הֶ֛ז הָּׁ֑שִמֲח הָ֖נָׁש־יֵֽנְּב םיִׂ֥שָבְּכ הָּׁ֔שִמֲח םיִ֣דֻּתַע ֙הָּׁשִמֲח םִ֤ליֵא ֒םִיzַנְׁש רָ֣קָּב
 לֵ֖איִמֻֽלְׁש ןֹו֑עְמִׁש יֵ֣נְבִל איִׂ֖שָנ יִׁ֔שיִמֲחַֽה ֙םֹוּיַּב :רּוֽאיֵדְׁש־ןֶּב רּו֖ציִלֱא ןַּ֥בְרָק
 ֙דָחֶא קָ֤רְזִמ ּ֒הָלָקְׁשִמ ֘הָאֵמּו םיִׁ֣שֹלְׁש תַ֗חַא ףֶסֶּ֣כ־תַרֲעַֽק ֹו֞נָּבְרָק :יָּֽדַׁשיִֽרּוצ־ןֶּב
 ןֶמֶּׁ֖שַב הָ֥לּולְּב תֶלֹ֛ס םיִ֗אֵלְמ ׀ םֶ֣היֵנְׁש ׁשֶדֹּ֑קַה לֶקֶׁ֣שְּב לֶקֶׁ֖ש םיִ֥עְבִׁש ףֶסֶּ֔כ
 דָ֛חֶא לִיַ֧א רָ֗קָּב־ןֶּב דָ֞חֶא רַּ֣פ :תֶרֹֽטְק הָ֥אֵלְמ בָ֖הָז הָ֥רָׂשֲע תַ֛חַא ףַּ֥כ :הָֽחְנִמְל
 ֘םיִמָלְּׁשַה חַֽבֶ֣זְלּו :תאָּֽטַחְל דָ֖חֶא םיִּ֥זִע־ריִעְׂש :הָֽלֹעְל ֹו֖תָנְׁש־ןֶּב דָ֥חֶא־ׂשֶבֶּֽכ
 הֶ֛ז הָּׁ֑שִמֲח הָ֖נָׁש־יֵֽנְּב םיִׂ֥שָבְּכ הָּׁ֔שִמֲח םיִ֣דֻּתַע ֙הָּׁשִמֲח םִ֤ליֵא ֒םִיzַנְׁש רָ֣קָּב
־ןֶּב ףָ֖סָיְלֶא דָ֑ג יֵ֣נְבִל איִׂ֖שָנ יִּׁ֔שִּׁשַה ֙םֹוּיַּב :יָּֽדַׁשיִֽרּוצ־ןֶּב לֵ֖איִמֻֽלְׁש ןַּ֥בְרָק
 ףֶסֶּ֔כ ֙דָחֶא קָ֤רְזִמ ּ֒הָלָקְׁשִמ ֘הָאֵמּו םיִׁ֣שֹלְׁש תַ֗חַא ףֶסֶּ֣כ־תַרֲעַֽק ֹו֞נָּבְרָק :לֵֽאּועְּד
 :הָֽחְנִמְל ןֶמֶּׁ֖שַב הָ֥לּולְּב תֶלֹ֛ס םיִ֗אֵלְמ ׀ םֶ֣היֵנְׁש ׁשֶדֹּ֑קַה לֶקֶׁ֣שְּב לֶקֶׁ֖ש םיִ֥עְבִׁש
־ׂשֶבֶּֽכ דָ֛חֶא לִיַ֧א רָ֗קָּב־ןֶּב דָ֞חֶא רַּ֣פ :תֶרֹֽטְק הָ֥אֵלְמ בָ֖הָז הָ֥רָׂשֲע תַ֛חַא ףַּ֥כ
 רָ֣קָּב ֘םיִמָלְּׁשַה חַֽבֶ֣זְלּו :תאָּֽטַחְל דָ֖חֶא םיִּ֥זִע־ריִעְׂש :הָֽלֹעְל ֹו֖תָנְׁש־ןֶּב דָ֥חֶא
 ןַּ֥בְרָק הֶ֛ז הָּׁ֑שִמֲח הָ֖נָׁש־יֵֽנְּב םיִׂ֥שָבְּכ הָּׁ֔שִמֲח םיִ֣דֻּתַע ֙הָּׁשִמֲח םִ֤ליֵא ֒םִיzַנְׁש
־ןֶּב עָ֖מָׁשיִֽלֱא םִיָ֑רְפֶא יֵ֣נְבִל איִׂ֖שָנ יִ֔עיִבְּׁשַה ֙םֹוּיַּב :לֵֽאּועְּד־ןֶּב ףָ֖סָיְלֶא
 ֙דָחֶא קָ֤רְזִמ ּ֒הָלָקְׁשִמ ֘הָאֵמּו םיִׁ֣שֹלְׁש תַ֗חַא ףֶסֶּ֣כ־תַרֲעַֽק ֹו֞נָּבְרָק :דּוֽהיִּמַע
 ןֶמֶּׁ֖שַב הָ֥לּולְּב תֶלֹ֛ס םיִ֗אֵלְמ ׀ םֶ֣היֵנְׁש ׁשֶדֹּ֑קַה לֶקֶׁ֣שְּב לֶקֶׁ֖ש םיִ֥עְבִׁש ףֶסֶּ֔כ
 דָ֛חֶא לִיַ֧א רָ֗קָּב־ןֶּב דָ֞חֶא רַּ֣פ :תֶרֹֽטְק הָ֥אֵלְמ בָ֖הָז הָ֥רָׂשֲע תַ֛חַא ףַּ֥כ :הָֽחְנִמְל



 ֘םיִמָלְּׁשַה חַֽבֶ֣זְלּו :תאָּֽטַחְל דָ֖חֶא םיִּ֥זִע־ריִעְׂש :הָֽלֹעְל ֹו֖תָנְׁש־ןֶּב דָ֥חֶא־ׂשֶבֶּֽכ
 הֶ֛ז הָּׁ֑שִמֲח הָ֖נָׁש־יֵֽנְּב םיִׂ֥שָבְּכ הָּׁ֔שִמֲח םיִ֣דֻּתַע ֙הָּׁשִמֲח םִ֤ליֵא ֒םִיzַנְׁש רָ֣קָּב
־ןֶּב לֵ֖איִלְמַּג הֶּׁ֑שַנְמ יֵ֣נְבִל איִׂ֖שָנ יִ֔ניִמְּׁשַה ֙םֹוּיַּב :דּוֽהיִּמַע־ןֶּב עָ֖מָׁשיִֽלֱא ןַּ֥בְרָק
 ֙דָחֶא קָ֤רְזִמ ּ֒הָלָקְׁשִמ ֘הָאֵמּו םיִׁ֣שֹלְׁש תַ֗חַא ףֶסֶּ֣כ־תַרֲעַֽק ֹו֞נָּבְרָק :רּוֽצהָדְּפ
 ןֶמֶּׁ֖שַב הָ֥לּולְּב תֶלֹ֛ס םיִ֗אֵלְמ ׀ םֶ֣היֵנְׁש ׁשֶדֹּ֑קַה לֶקֶׁ֣שְּב לֶקֶׁ֖ש םיִ֥עְבִׁש ףֶסֶּ֔כ
 דָ֛חֶא לִיַ֧א רָ֗קָּב־ןֶּב דָ֞חֶא רַּ֣פ :תֶרֹֽטְק הָ֥אֵלְמ בָ֖הָז הָ֥רָׂשֲע תַ֛חַא ףַּ֥כ :הָֽחְנִמְל
 ֘םיִמָלְּׁשַה חַֽבֶ֣זְלּו :תאָּֽטַחְל דָ֖חֶא םיִּ֥זִע־ריִעְׂש :הָֽלֹעְל ֹו֖תָנְׁש־ןֶּב דָ֥חֶא־ׂשֶבֶּֽכ
 הֶ֛ז הָּׁ֑שִמֲח הָ֖נָׁש־יֵֽנְּב םיִׂ֥שָבְּכ הָּׁ֔שִמֲח םיִ֣דֻּתַע ֙הָּׁשִמֲח םִ֤ליֵא ֒םִיzַנְׁש רָ֣קָּב
־ןֶּב ןָ֖דיִבֲא ןִ֑מָיְנִב יֵ֣נְבִל איִׂ֖שָנ יִ֔עיִׁשְּתַה ֙םֹוּיַּב :רּוֽצהָדְּפ־ןֶּב לֵ֖איִלְמַּג ןַּ֥בְרָק
 ףֶסֶּ֔כ ֙דָחֶא קָ֤רְזִמ ּ֒הָלָקְׁשִמ ֘הָאֵמּו םיִׁ֣שֹלְׁש תַ֗חַא ףֶסֶּ֣כ־תַרֲעַֽק ֹו֞נָּבְרָק :יִֽנֹעְדִּג
 :הָֽחְנִמְל ןֶמֶּׁ֖שַב הָ֥לּולְּב תֶלֹ֛ס םיִ֗אֵלְמ ׀ םֶ֣היֵנְׁש ׁשֶדֹּ֑קַה לֶקֶׁ֣שְּב לֶקֶׁ֖ש םיִ֥עְבִׁש
־ׂשֶבֶּֽכ דָ֛חֶא לִיַ֧א רָ֗קָּב־ןֶּב דָ֞חֶא רַּ֣פ :תֶרֹֽטְק הָ֥אֵלְמ בָ֖הָז הָ֥רָׂשֲע תַ֛חַא ףַּ֥כ
 רָ֣קָּב ֘םיִמָלְּׁשַה חַֽבֶ֣זְלּו :תאָּֽטַחְל דָ֖חֶא םיִּ֥זִע־ריִעְׂש :הָֽלֹעְל ֹו֖תָנְׁש־ןֶּב דָ֥חֶא
 ןַּ֥בְרָק הֶ֛ז הָּׁ֑שִמֲח הָ֖נָׁש־יֵֽנְּב םיִׂ֥שָבְּכ הָּׁ֔שִמֲח םיִ֣דֻּתַע ֙הָּׁשִמֲח םִ֤ליֵא ֒םִיzַנְׁש
 :יָּֽדַׁשיִּֽמַע־ןֶּב רֶזֶ֖עיִחֲא ןָ֑ד יֵ֣נְבִל איִׂ֖שָנ יִ֔ריִׂשֲעָֽה ֙םֹוּיַּב :יִֽנֹעְדִּג־ןֶּב ןָ֖דיִבֲא
 םיִ֥עְבִׁש ףֶסֶּ֔כ ֙דָחֶא קָ֤רְזִמ ּ֒הָלָקְׁשִמ ֘הָאֵמּו םיִׁ֣שֹלְׁש תַ֗חַא ףֶסֶּ֣כ־תַרֲעַֽק ֹו֞נָּבְרָק
 תַ֛חַא ףַּ֥כ :הָֽחְנִמְל ןֶמֶּׁ֖שַב הָ֥לּולְּב תֶלֹ֛ס םיִ֗אֵלְמ ׀ םֶ֣היֵנְׁש ׁשֶדֹּ֑קַה לֶקֶׁ֣שְּב לֶקֶׁ֖ש
־ןֶּב דָ֥חֶא־ׂשֶבֶּֽכ דָ֛חֶא לִיַ֧א רָ֗קָּב־ןֶּב דָ֞חֶא רַּ֣פ :תֶרֹֽטְק הָ֥אֵלְמ בָ֖הָז הָ֥רָׂשֲע
 ֒םִיzַנְׁש רָ֣קָּב ֘םיִמָלְּׁשַה חַֽבֶ֣זְלּו :תאָּֽטַחְל דָ֖חֶא םיִּ֥זִע־ריִעְׂש :הָֽלֹעְל ֹו֖תָנְׁש
 רֶזֶ֖עיִחֲא ןַּ֥בְרָק הֶ֛ז הָּׁ֑שִמֲח הָ֖נָׁש־יֵֽנְּב םיִׂ֥שָבְּכ הָּׁ֔שִמֲח םיִ֣דֻּתַע ֙הָּׁשִמֲח םִ֤ליֵא
 :ןָֽרְכָע־ןֶּב לֵ֖איִעְגַּפ רֵׁ֑שָא יֵ֣נְבִל איִׂ֖שָנ םֹו֔י רָׂ֣שָע יֵּ֣תְׁשַע ֙םֹויְּב :יָּֽדַׁשיִּֽמַע־ןֶּב
 םיִ֥עְבִׁש ףֶסֶּ֔כ ֙דָחֶא קָ֤רְזִמ ּ֒הָלָקְׁשִמ ֘הָאֵמּו םיִׁ֣שֹלְׁש תַ֗חַא ףֶסֶּ֣כ־תַרֲעַֽק ֹו֞נָּבְרָק
 תַ֛חַא ףַּ֥כ :הָֽחְנִמְל ןֶמֶּׁ֖שַב הָ֥לּולְּב תֶלֹ֛ס םיִ֗אֵלְמ ׀ םֶ֣היֵנְׁש ׁשֶדֹּ֑קַה לֶקֶׁ֣שְּב לֶקֶׁ֖ש
־ןֶּב דָ֥חֶא־ׂשֶבֶּֽכ דָ֛חֶא לִיַ֧א רָ֗קָּב־ןֶּב דָ֞חֶא רַּ֣פ :תֶרֹֽטְק הָ֥אֵלְמ בָ֖הָז הָ֥רָׂשֲע
 ֒םִיzַנְׁש רָ֣קָּב ֘םיִמָלְּׁשַה חַֽבֶ֣זְלּו :תאָּֽטַחְל דָ֖חֶא םיִּ֥זִע־ריִעְׂש :הָֽלֹעְל ֹו֖תָנְׁש
 לֵ֖איִעְגַּפ ןַּ֥בְרָק הֶ֛ז הָּׁ֑שִמֲח הָ֖נָׁש־יֵֽנְּב םיִׂ֥שָבְּכ הָּׁ֔שִמֲח םיִ֣דֻּתַע ֙הָּׁשִמֲח םִ֤ליֵא



 ֹו֞נָּבְרָק :ן ָֽניֵע־ןֶּב עַ֖ריִחֲא יִ֑לָּתְפַנ יֵ֣נְבִל איִׂ֖שָנ םֹו֔י רָׂ֣שָע םיֵ֣נְׁש ֙םֹויְּב :ןָֽרְכָע־ןֶּב
 לֶקֶׁ֖ש םיִ֥עְבִׁש ףֶסֶּ֔כ ֙דָחֶא קָ֤רְזִמ ּ֒הָלָקְׁשִמ ֘הָאֵמּו םיִׁ֣שֹלְׁש תַ֗חַא ףֶסֶּ֣כ־תַרֲעַֽק
 תַ֛חַא ףַּ֥כ :הָֽחְנִמְל ןֶמֶּׁ֖שַב הָ֥לּולְּב תֶלֹ֛ס םיִ֗אֵלְמ ׀ םֶ֣היֵנְׁש ׁשֶדֹּ֑קַה לֶקֶׁ֣שְּב
־ןֶּב דָ֥חֶא־ׂשֶבֶּֽכ דָ֛חֶא לִיַ֧א רָ֗קָּב־ןֶּב דָ֞חֶא רַּ֣פ :תֶרֹֽטְק הָ֥אֵלְמ בָ֖הָז הָ֥רָׂשֲע
 ֒םִיzַנְׁש רָ֣קָּב ֘םיִמָלְּׁשַה חַֽבֶ֣זְלּו :תאָּֽטַחְל דָ֖חֶא םיִּ֥זִע־ריִעְׂש :הָֽלֹעְל ֹו֖תָנְׁש
 עַ֖ריִחֲא ןַּ֥בְרָק הֶ֛ז הָּׁ֑שִמֲח הָ֖נָׁש־יֵֽנְּב םיִׂ֥שָבְּכ הָּׁ֔שִמֲח םיִ֣דֻּתַע ֙הָּׁשִמֲח םִ֤ליֵא
ֹז :ן ָֽניֵע־ןֶּב  לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣איִׂשְנ תֵ֖אֵמ ֹו֔תֹא חַׁ֣שָּמִה ֙םֹויְּב ַחֵּ֗בְזִּמַה תַּ֣כֻנֲח ׀ תא֣
 םיֵּ֥תְׁש בָ֖הָז תֹוּ֥פַּכ רָׂ֔שָע םיֵ֣נְׁש ֙ףֶסֶ֨כ־יֵקְרְזִֽמ הֵ֗רְׂשֶע םיֵּ֣תְׁש ףֶסֶּ֜כ תֹ֨רֲעַֽק
 לֹּ֚כ דָ֑חֶאָֽה קָ֣רְזִּמַה םיִ֖עְבִׁשְו ףֶסֶּ֔כ ֙תַחַאָֽה הָ֤רָעְּקַה הָ֗אֵמּו םיִׁ֣שֹלְׁש :הֵֽרְׂשֶע
־םיֵּתְׁש בָ֤הָז תֹוּ֨פַּכ :ׁשֶדֹּֽקַה לֶקֶׁ֥שְּב תֹו֖אֵמ־עַּֽבְרַאְו םִיַּ֥פְלַא םיִ֔לֵּכַה ףֶסֶּ֣כ
 תֹוּ֖פַּכַה בַ֥הְז־לָּכ ׁשֶדֹּ֑קַה לֶקֶׁ֣שְּב ףַּ֖כַה הָ֛רָׂשֲע הָ֧רָׂשֲע תֶרֹ֔טְק תֹ֣אֵלְמ ֙הֵרְׂשֶע
 ֙רָׂשָע־םיֵנְׁש םִ֤ליֵא םיִ֗רָּפ רָׂ֣שָע םיֵ֧נְׁש הָ֜לֹעָֽל רָ֨קָּבַה־לָּכ :הָֽאֵמּו םיִ֥רְׂשֶע
 :תאָּֽטַחְל רָׂ֖שָע םיֵ֥נְׁש םיִּ֛זִע יֵ֥ריִעְׂשּו םָ֑תָחְנִמּו רָׂ֖שָע םיֵ֥נְׁש הָ֛נָׁש־יֵֽנְּב םיִׂ֧שָבְּכ
 םיִ֣דֻּתַע ֙םיִּׁשִׁש םִ֤ליֵא ֒םיִרָּפ ֘הָעָּבְרַאְו םיִ֣רְׂשֶע םיִ֗מָלְּׁשַה חַֽבֶ֣ז ׀ רַ֣קְּב לֹ֞כְו

ֹז םיִּׁ֑שִׁש הָ֖נָׁש־יֵֽנְּב םיִׂ֥שָבְּכ םיִּׁ֔שִׁש  :ֹוֽתֹא חַׁ֥שָּמִה יֵ֖רֲחַֽא ַחֵּ֔בְזִּמַה תַּ֣כֻנֲח תא֚
ֹבְבּו  ויָ֗לֵא רֵּ֣בַּדִמ לֹוּ֜קַה־תֶא עַ֨מְׁשִּיַו ֹ֒וּתִא רֵּ֣בַדְל ֘דֵעֹומ לֶהֹ֣א־לֶא הֶׁ֜שֹמ א֨
 רֵּ֥בַדְיַו :ויָֽלֵא רֵּ֖בַדְיַו םיִ֑בֻרְּכַה יֵ֣נְׁש ןיֵּ֖בִמ תֻ֔דֵעָֽה ןֹ֣רֲא־לַע ֙רֶׁשֲא ֙תֶרֹּ֨פַּכַה לַ֤עֵמ
 תֹ֔רֵּנַה־תֶא ֙ךָךְתֹֽלֲעַֽהְּב ויָ֑לֵא ָּ֖תְרַמָֽאְו ןֹ֔רֲהַֽא־לֶֽא ֙רֵּבַּד :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָֹ֖והְי
 יֵ֣נְּפ֙ לּומ־לֶא ןֹ֔רֲהַֽא ֙ןֵּכ ׂשַעַּ֤יַו :תֹוֽרֵּנַה תַ֥עְבִׁש ּוריִ֖אָי הָ֔רֹונְּמַה יֵ֣נְּפ֙ לּומ־לֶא
 ֙הָרֹנְּמַה הֵׂ֤שֲעַֽמ הֶ֨זְו :הֶֽׁשֹמ־תֶא הָֹ֖והְי הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ ָהיֶ֑תֹר ֵֽנ הָ֖לֱעֶֽה הָ֔רֹונְּמַה
 ֙הָֹוהְי הָ֤אְרֶה רֶׁ֨שֲא הֶ֗אְרַּמַּכ אוִ֑ה הָׁ֣שְקִמ ּהָ֖חְרִּפ־דַע ּהָ֥כֵרְי־דַע בָ֔הָז הָׁ֣שְקִמ
־תֶא חַ֚ק :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָֹ֖והְי רֵּ֥בַדְיַו :הָֽרֹנְּמַה־תֶא הָׂ֖שָע ןֵּ֥כ הֶׁ֔שֹמ־תֶא
 הֵּ֥זַה םָ֔רֲהַֽטְל ֙םֶהָל הֶׂ֤שֲעַֽת־הֹכְו :םָֽתֹא ָּ֖תְרַהִֽטְו לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ךְךֹוּ֖תִמ םִּ֔יִוְלַֽה
 :ּורָֽהֶּטִהְו םֶ֖היֵדְגִב ּו֥סְּבִכְו םָ֔רָׂשְּב־לָּכ־לַע ֙רַעַ֨ת ּוריִ֤בֱעֶֽהְו תאָּ֑טַח יֵ֣מ םֶ֖היֵלֲע
 חַּ֥קִּת רָ֖קָּב־ןֶב יִ֥נֵׁש־רַפּו ןֶמָּׁ֑שַב הָ֣לּולְּב תֶלֹ֖ס ֹו֔תָחְנִ֨מּו רָ֔קָּב־ןֶּב רַּ֣פ ּ֙וחְקָֽלְו
 תַ֖דֲע־לָּכ־תֶֽא ָּ֔תְלַהְקִ֨הְו דֵ֑עֹומ לֶהֹ֣א יֵ֖נְפִל םִּ֔יִוְלַֽה־תֶא ָּ֙תְבַרְקִהְו :תאָּֽטַחְל



־תֶא לֵ֛אָרְׂשִי־יֵֽנְב ּו֧כְמָֽסְו ֑הָֹוהְי יֵ֣נְפִל םִּ֖יִוְלַֽה־תֶא ָּ֥תְבַרְקִהְו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב
 יֵ֣נְּב תֵ֖אֵמ הָ֔וֹהְי יֵ֣נְפִל ֙הָפּונְּת םִּ֤יִוְלַֽה־תֶא ןֹ֨רֲהַֽא ֩ףיִנֵהְו :םִּֽיִוְלַֽה־לַע םֶ֖היֵדְי
ֹר לַ֖ע םֶ֔היֵדְי־תֶא ּו֣כְמְסִי ֙םִּיִוְלַֽהְו :הָֹֽוהְי תַ֥דֹבֲע־תֶא דֹ֖בֲעַֽל ּו֕יָהְו לֵ֑אָרְׂשִי  ׁשא֣
־לַע רֵּ֖פַכְל הָ֔וֹהיַֽל ֙הָלֹע דָ֤חֶאָֽה־תֶאְו תאָּ֜טַח דָ֨חֶאָֽה־תֶא הpֵׂשֲעַֽ֠ו םיִ֑רָּפַה
 הָ֖פּונְּת םָ֛תֹא ָּ֥תְפַנֵֽהְו ויָ֑נָב יֵ֣נְפִלְו ןֹ֖רֲהַֽא יֵ֥נְפִל םִּ֔יִוְלַֽה־תֶא ָּ֙תְדַמֲעַֽהְו :םִּֽיִוְלַֽה
־יֵרֲחַֽאְו :םִּֽיִוְלַֽה יִ֖ל ּויָ֥הְו לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ךְךֹוּ֖תִמ םִּ֔יִוְלַֽה־תֶא ָּ֙תְלַּדְבִהְו :הָֹֽוהיַֽל
 :הָֽפּונְּת םָ֖תֹא ָּ֥תְפַנֵֽהְו םָ֔תֹא ָּ֣תְרַהִֽטְו דֵ֑עֹומ לֶהֹ֣א־תֶא דֹ֖בֲעַֽל םִּ֔יִוְלַֽה ּואֹ֣בָי ֙ןֵכ
 רֹו֥כְּב םֶחֶ֜ר־לָּכ תַ֨רְטִּפ ֩תַחrַּת לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ךְךֹוּ֖תִמ יִ֔ל ֙הָּמֵ֨ה םיִ֥נֻתְנ םיִ֨נֻתְנ ֩יִּכ
 םָ֖דָאָּֽב לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְבִּב ֙רֹוכְּב־לָכ יִ֤ל יִּ֣כ :יִֽל םָ֖תֹא יִּתְחַ֥קָל לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּבִמ֙ לֹּכ
 ֙חַּקֶאָֽו :יִֽל םָ֖תֹא יִּתְׁשַּ֥דְקִה םִיַ֔רְצִמ ץֶרֶ֣אְּב ֙רֹוכְּב־לָכ יִ֤תֹּכַה םֹו֗יְּב הָ֑מֵהְּבַבּו
 ׀ םיִ֣נֻתְנ םִּ֜יִוְלַֽה־תֶא הָ֨נְּתֶאָֽו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְבִּב רֹו֖כְּב־לָּכ תַחַּ֥ת םִּ֔יִוְלַֽה־תֶא
 לֶהֹ֣אְּב֙ לֵאָרְׂשִי־יֵֽנְּב תַ֤דֹבֲע־תֶא דֹ֞בֲעַֽל֒ לֵאָרְׂשִי יֵ֣נְּב ֘ךְךֹוּתִמ ויָ֗נָבְלּו ןֹ֣רֲהַֽאְל
ֹלְו לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב־לַע רֵּ֖פַכְלּו דֵ֔עֹומ ־יֵֽנְּב תֶׁשֶ֥גְּב ףֶגֶ֔נ֙ לֵאָרְׂשִי יֵ֤נְבִּב הֶ֜יְהִֽי א֨
 לpֹכְּ֠כ םִּ֑יִוְלַֽל לֵ֖אָרְׂשִי־יֵֽנְּב תַ֥דֲע־לָכְו ןֹ֛רֲהַֽאְו הֶׁ֧שֹמ ׂשַעַּ֨יַו :ׁשֶדֹּֽקַה־לֶא לֵ֖אָרְׂשִי
 ּו֣אְּטַחְתִּיַו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב םֶ֖הָל ּוׂ֥שָע־ןֵּכ םִּ֔יִוְלַֽל ֙הֶׁשֹמ־תֶא ֤הָֹוהְי הָּ֨וִצ־רֶׁשֲא
 םֶ֛היֵלֲע רֵּ֧פַכְיַו ֑הָֹוהְי יֵ֣נְפִל הָ֖פּונְּת םָ֛תֹא ןֹ֥רֲהַֽא ףֶנָּ֨יַו םֶ֔היֵדְגִּב ּ֙וסְּבַכְי ַֽו םִּ֗יִוְלַֽה
 דֵ֔עֹומ לֶהֹ֣אְּב ֙םָתָדֹֽבֲע־תֶא דֹ֤בֲעַֽל םִּ֗יִוְלַֽה ּואָּ֣ב ןֵ֞כ־יֵרֲחַֽאְו :םָֽרֲהַֽטְל ןֹ֖רֲהַֽא
 ּוׂ֥שָע ןֵּ֖כ םִּ֔יִוְלַֽה־לַע ֙הֶׁשֹמ־תֶא ֤הָֹוהְי הָּ֨וִצ ֩רֶׁשֲאַּֽכ ויָ֑נָב יֵ֣נְפִלְו ןֹ֖רֲהַֽא יֵ֥נְפִל
ֹז :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָֹ֖והְי רֵּ֥בַדְיַו :םֶֽהָל  םיִ֤רְׂשֶעְו ׁשֵ֨מָח ֩ןֶּבִמ םִּ֑יִוְלַֽל רֶׁ֣שֲא תא֖
ֹבְצִל ֙אֹובָי הָלְעַ֔מָו ֙הָנָׁש  הָ֔נָׁש םיִּׁ֣שִמֲח ֙ןֶּבִמּו :דֵֽעֹומ לֶהֹ֥א תַ֖דֹבֲעַּֽב אָ֔בָצ א֣
ֹלְו הָ֑דֹבֲעָֽה אָ֣בְּצִמ בּוׁ֖שָי  רֹ֣מְׁשִל ֙דֵעֹומ לֶהֹ֤אְּב ויָ֜חֶא־תֶא תֵ֨רֵׁשְו :דֹוֽע דֹ֖בֲעַֽי א֥
ֹל הָ֖דֹבֲעַֽו תֶרֶ֔מְׁשִמ  הָֹ֣והְי רֵּ֣בַדְיַו :םָֽתֹרְמְׁשִמְּב םִּ֖יִוְלַֽל הֶׂ֥שֲעַּֽת הָכָּ֛כ דֹ֑בֲעַֽי א֣
 ׁשֶדֹ֥חַּב םִיַ֛רְצִמ ץֶרֶ֧אֵמ םָ֨תאֵצְל תיִ֜נֵּׁשַה הָ֨נָּׁשַּב יpַניִ֠ס־רַּבְדִמְב הֶׁ֣שֹמ־לֶא
־רָֽׂשָע הָ֣עָּבְרַאְּב :ֹוֽדֲעֹוֽמְּב חַסָּ֖פַה־תֶא לֵ֛אָרְׂשִי־יֵֽנְב ּוׂ֧שֲעַֽיְו :רֹֽמאֵל ןֹוׁ֖שאִרָֽה
־לָכְכּו ויָ֥תֹּקֻח־לָכְּכ ֹו֑דֲעֹֽמְּב ֹו֖תֹא ּוׂ֥שֲעַּֽת םִיַּ֛בְרַעָֽה ןיֵּ֧ב הֶּ֜זַה ׁשֶדֹ֨חַּב םֹו֠י
 ּוׂ֣שֲעַּֽיַו :חַסָּֽפַה תׂ֥שֲעַֽל לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥נְּב־לֶא הֶׁ֛שֹמ רֵּ֥בַדְיַו :ֹוֽתֹא ּוׂ֥שֲעַּֽת ויָ֖טָּפְׁשִמ



 יָ֑ניִס רַּ֣בְדִמְּב םִיַּ֖בְרַעָֽה ןיֵּ֥ב ׁשֶדֹ֛חַל םֹו֥י רָׂ֨שָע ֩הָעָּבְרַאְּב ןֹוׁ֡שאִרָּֽב חַסֶּ֡פַה־תֶא
 רֶׁ֨שֲא םיִׁ֗שָנֲא יִ֣הְיַו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב ּוׂ֖שָע ןֵּ֥כ הֶׁ֔שֹמ־תֶא ֙הָֹוהְי הָּ֤וִצ רֶׁ֨שֲא לpֹכְּ֠כ
 יֵ֥נְפִל ּו֞בְרְקִּי ַֽו אּו֑הַה םֹוּ֣יַּב חַסֶּ֖פַה־תֹׂשֲעַֽל ּו֥לְכָֽי־ֹאלְו םָ֔דָא ׁשֶפֶ֣נְל ֙םיִאֵמְט ּו֤יָה
ֹּיַ֠ו :אּוֽהַה םֹוּ֥יַּב ןֹ֖רֲהַֽא יֵ֥נְפִלְו הֶׁ֛שֹמ  ּונְחַ֥נֲא ויָ֔לֵא ֙הָּמֵ֨הָה םיִׁ֤שָנֲאָֽה ּוpרְמאֽ
 ֹו֔דֲעֹ֣מְּב ֙הָֹוהְי ןַּ֤בְרָק־תֶא ביִ֜רְקַה יִּ֨תְלִבְל עַ֗רָּגִנ הָּמָ֣ל םָ֑דָא ׁשֶפֶ֣נְל םיִ֖אֵמְט
ֹּיַו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב ךְךֹו֖תְּב  הָֹ֖והְי הֶּ֥וַצְּי־הַמ הָ֔עְמְׁשֶאְו ּו֣דְמִע הֶׁ֑שֹמ םֶ֖הֵלֲא רֶמא֥
 ׁשיִ֣א רֹ֑מאֵל לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥נְּב־לֶא רֵּ֛בַּד :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָֹ֖והְי רֵּ֥בַדְיַו :םֶֽכָל
 הָׂשָ֥עְו םֶ֔כיֵתֹ֣רֹדְל ֹו֚א םֶ֗כָל הָ֜קֹחְר ךְךֶרֶ֨דְב ֹ֩וא ׁשֶפֶ֡נָל ׀ אֵ֣מָט הֶ֥יְהִֽי־יִּכ ׁשיִ֣א
 ֹו֑תֹא ּוׂ֣שֲעַֽי םִיַּ֖בְרַעָֽה ןיֵּ֥ב םֹו֛י רָׂ֥שָע הָ֨עָּבְרַאְּב יִ֜נֵּׁשַה ׁשֶדֹ֨חַּב :הָֹֽוהיַֽל חַסֶ֖פ
ֹי םיִ֖רֹרְמּו תֹוּ֥צַמ־לַע ֹל :ּוהֻֽלְכאֽ ֹל םֶצֶ֖עְו רֶקֹּ֔ב־דַע ּ֙וּנֶּ֨מִמ ּוריִ֤אְׁשַי־אֽ ־ּורְּבְׁשִי א֣
ֹל ךְךֶרֶ֣דְבּו רֹו֜הָט אּו֨ה־רֶׁשֲא ׁ֩שיִאָהְו :ֹוֽתֹא ּוׂ֥שֲעַֽי חַסֶּ֖פַה תַּ֥קֻח־לָכְּכ ֹו֑ב ־אֽ
 הָ֗וֹהְי ןַּ֣בְרָק ׀ יִּ֣כ ָהיֶּ֑מַעֵֽמ אוִ֖הַה ׁשֶפֶּ֥נַה הָ֛תְרְכִנְו חַסֶּ֔פַה תֹוׂ֣שֲעַֽל֙ לַדָחְו הָ֗יָה
ֹל  הָׂשָ֤עְו רֵּ֗ג םֶ֜כְּתִא רּו֨גָי־יִֽכְו :אּוֽהַה ׁשיִ֥אָה אָּׂ֖שִי ֹו֥אְטֶח ֹו֔דֲעֹ֣מְּב ֙ביִרְקִה א֤
 ר ֵּ֖גַלְו םֶ֔כָל הֶ֣יְהִי ֙תַחַא הָּ֤קֻח הֶׂ֑שֲעַֽי ןֵּ֣כ ֹו֖טָּפְׁשִמְכּו חַסֶּ֛פַה תַּ֥קֻחְּכ הָ֔וֹהיַֽל ֙חַסֶ֨פ
 לֶהֹ֖אְל ןָּ֔כְׁשִּמַה־תֶא ֙ןָנָעֶֽה הָּ֤סִּכ ןָּ֔כְׁשִּמַה־תֶא םיִ֣קָה ֙םֹויְבּו :ץֶרָֽאָה חַ֥רְזֶאְלּו
 דיִ֔מָת הֶ֣יְהִי ןֵּ֚כ :רֶקֹּֽב־דַע ׁשֵ֖א־הֵאְרַמְּכ ןָּ֛כְׁשִּמַה־לַע הֶ֧יְהִי בֶרֶ֜עָבּו תֻ֑דֵעָֽה
 ןֵ֔כ יֵרֲחַ֣אְו לֶהֹ֔אָה לַ֣עֵמ ֙ןָנָעֶֽה תֹו֤לָעֵֽה יִ֞פְלּו :הָלְיָֽל ׁשֵ֖א־הֵאְרַמּו ּוּנֶּ֑סַכְי ן ָ֖נָעֶֽה
 :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב ּו֖נֲחַֽי םָׁ֥ש ןָ֔נָעֶֽה ֙םָׁש־ןָּכְׁשִי רֶׁ֤שֲא םֹו֗קְמִבּו לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ּו֖עְסִי
 ן ָ֛נָעֶֽה ןֹּ֧כְׁשִי רֶׁ֨שֲא יֵ֗מְי־לָּכ ּו֑נֲחַֽי הָֹ֖והְי יִּ֥פ־לַעְו לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ּ֙ועְסִי הָ֗וֹהְי יִּ֣פ־לַע
־יֵֽנְב ּו֧רְמָֽׁשְו םיִּ֑בַר םיִ֣מָי ןָּ֖כְׁשִּמַה־לַע ן ָ֛נָעֶֽה ךְךיִ֧רֲאַֽהְבּו :ּוֽנֲחַֽי ןָּ֖כְׁשִּמַה־לַע
ֹלְו הָֹ֖והְי תֶרֶ֥מְׁשִמ־תֶא לֵ֛אָרְׂשִי  רָּ֖פְסִמ םיִ֥מָי ן ָ֛נָעֶֽה הֶ֧יְהִי רֶׁ֨שֲא ׁשֵ֞יְו :ּועָּֽסִי א֥
 ֙ןָנָעֶֽה הֶ֤יְהִי רֶׁ֨שֲא ׁשֵ֞יְו :ּועָּֽסִי הָֹ֖והְי יִּ֥פ־לַעְו ּו֔נֲחַֽי ֙הָֹוהְי יִּ֤פ־לַע ןָּ֑כְׁשִּמַה־לַע
 ן ָ֖נָעֶֽה הָ֥לֲעַֽנְו הָלְיַ֔לָו םָ֣מֹוי ֹו֚א ּועָ֑סָנְו רֶקֹּ֖בַּב ן ָ֛נָעֶֽה הָ֧לֲעַֽנְו רֶקֹּ֔ב־דַע בֶרֶ֣עֵמ
 ויָ֔לָע ןֹּ֣כְׁשִל ֙ןָּכְׁשִּמַה־לַע ן ָ֤נָעֶֽה ךְךיִ֨רֲאַֽהְּב םיִ֗מָי־ֹוֽא ׁשֶדֹ֣ח־ֹוא םִיַ֜מֹי־ֹוֽא :ּועָֽסָנְו
ֹלְו לֵ֖אָרְׂשִי־יֵֽנְב ּו֥נֲחַֽי  יִּ֥פ־לַעְו ּו֔נֲחַֽי ֙הָֹוהְי יִּ֤פ־לַע :ּועָּֽסִי ֹו֖תֹלָֽעֵהְבּו ּועָּ֑סִי א֣
 הָֹ֖והְי רֵּ֥בַדְיַו :הֶֽׁשֹמ־דַיְּב הָֹ֖והְי יִּ֥פ־לַע ּורָ֔מָׁש ֙הָֹוהְי תֶרֶ֤מְׁשִמ־תֶא ּועָּ֑סִי הָֹ֖והְי



 ּו֤יָהְו םָ֑תֹא הֶׂ֣שֲעַּֽת הָׁ֖שְקִמ ףֶסֶּ֔כ תֹ֣רְצֹוֽצֲח ֙יֵּתְׁש ֗ךָךְל הֵׂ֣שֲע :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ־לֶא
 קִמְל ֙ךָךְל ־לָּכ ֙ךָךיֶ֨לֵא ּו֤דֲעֹוֽנְו ןֵ֑הָּב ּו֖עְקָֽתְו :תֹוֽנֲחַּֽמַֽה־תֶא עַּ֖סַמְלּו הָ֔דֵעָֽה אָ֣רְ
 םיִ֔איִׂשְּנַה ֙ךָךיֶ֨לֵא ּו֤דֲעֹוֽנְו ּועָ֑קְתִי תַ֖חַאְּב־םִאְו :דֵֽעֹומ לֶהֹ֥א חַתֶּ֖פ־לֶא הָ֔דֵעָ֣ה
 :הָמְדֵֽק םיִ֖נֹחַֽה תֹו֔נֲחַּֽמַֽה ּ֙ועְסָֽנְו הָ֑עּורְּת םֶּ֖תְעַקְתּו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥פְלַא יֵׁ֖שאָר
 ּו֖עְקְתִי הָ֥עּורְּת הָנָ֑מיֵּת םיִ֖נֹחַֽה תֹו֔נֲחַּֽמַֽה ּ֙ועְסָֽנְו תיִ֔נֵׁש ֙הָעּורְּת םֶּ֤תְעַקְתּו
ֹלְו ּו֖עְקְתִּת לָ֑הָּקַה־תֶא ליִ֖הְקַהְבּו :םֶֽהיֵעְסַמְל  םיִ֔נֲהֹּ֣כַה ֙ןֹרֲהַֽא יֵ֤נְבּו :ּועיִֽרָת א֥
 הָ֜מָחְלִמ ּואֹ֨בָת־יִֽכְו :םֶֽכיֵתֹֽרֹדְל םָ֖לֹוע תַּ֥קֻחְל םֶ֛כָל ּו֥יָהְו תֹו֑רְצֹֽצֲחַּֽב ּו֖עְקְתִי
 הָֹ֣והְי ֙יֵנְפִל םֶּ֗תְרַּכְזִנְו תֹ֑רְצֹֽצֲחַּֽב םֶ֖תֹעֵֽרֲהַֽו םֶ֔כְתֶא רֵ֣רֹּצַה ֙רַּצַה־לַע םֶ֗כְצְרַאְּב
 יֵׁ֣שאָרְבּו ֘םֶכיֵדֲעֹוֽמְבּֽו םֶ֥כְתַחְמִׂש םֹו֨יְבּו :םֶֽכיֵבְיֹֽאֵמ םֶּ֖תְעַׁשֹוֽנְו םֶ֔כיֵהֹֽלֱא
 םֶ֤כָל ּו֨יָהְו םֶ֑כיֵמְלַׁש יֵ֣חְבִז לַ֖עְו םֶ֔כיֵתֹ֣לֹע לַ֚ע תֹ֗רְצֹֽצֲחַּֽב םֶּ֣תְעַקְתּו ֒םֶכֵׁשְדָח
 ׁשֶדֹ֥חַּב תיִ֛נֵּׁשַה הָ֧נָּׁשַּב יִ֞הְיַו :םֶֽכיֵהֹֽלֱא הָֹ֥והְי יִ֖נֲא םֶ֔כיֵהֹֽלֱא יֵ֣נְפִל ֙ןֹורָּכִזְל
 לֵ֛אָרְׂשִי־יֵֽנְב ּו֧עְסִּיַו :תֻֽדֵעָֽה ןַּ֥כְׁשִמ לַ֖עֵמ ןָ֔נָעֶֽה ֙הָלֲעַֽנ ׁשֶדֹ֑חַּב םיִ֣רְׂשֶעְּב יִ֖נֵּׁשַה
־לַע הָ֑נֹׁשאִֽרָּב ּו֖עְסִּיַו :ןָֽראָּפ רַּ֥בְדִמְּב ן ָ֖נָעֶֽה ןֹּ֥כְׁשִּיַו יָ֑ניִס רַּ֣בְדִּמִמ םֶ֖היֵעְסַמְל
־לַ֨עְו םָ֑תֹאְבִצְל הָ֖נֹׁשאִֽרָּב הָ֛דּוהְי־יֵֽנְב הֵ֧נֲחַֽמ לֶגֶּ֣ד עַּ֞סִּיַו :הֶֽׁשֹמ־דַיְּב הָֹ֖והְי יִּ֥פ
 :רָֽעּוצ־ןֶּב לֵ֖אְנַתְנ רָ֑כׂשָּׂשִי יֵ֣נְּב הֵּ֖טַמ אָ֔בְצ־לַ֨עְו :בָֽדָניִּֽמַע־ןֶּב ןֹוׁ֖שְחַנ ֹו֔אָבְצ
־יֵנְב ּו֤עְסָֽנְו ןָּ֑כְׁשִּמַה דַ֖רּוהְו :ןֹֽלֵח־ןֶּב בָ֖איִלֱא ןֻ֑לּובְז יֵ֣נְּב הֵּ֖טַמ אָ֔בְצ־לַ֨עְו
־לַ֨עְו םָ֑תֹאְבִצְל ןֵ֖בּואְר הֵ֥נֲחַֽמ לֶגֶּ֛ד עַ֗סָנְו :ןָּֽכְׁשִּמַה יֵ֖אְׂשֹֽנ יִ֔רָרְמ יֵ֣נְבּו ֙ןֹוׁשְר ֵֽג
־ןֶּב לֵ֖איִמֻֽלְׁש ןֹו֑עְמִׁש יֵ֣נְּב הֵּ֖טַמ אָ֔בְצ־לַ֨עְו :רּוֽאיֵדְׁש־ןֶּב רּו֖ציִלֱא ֹו֔אָבְצ
 םיִ֔תָהְּקַה ּ֙ועְסָֽנְו :לֵֽאּועְּד־ןֶּב ףָ֖סָיְלֶא דָ֑ג־יֵנְב הֵּ֣טַמ אָ֖בְצ־לַ֨עְו :יָּֽדַׁשיִֽרּוצ
־יֵֽנְב הֵ֥נֲחַֽמ לֶגֶּ֛ד עַ֗סָנְו :םָֽאֹּב־דַע ןָּ֖כְׁשִּמַה־תֶא ּומיִ֥קֵהְו ׁשָּ֑דְקִּמַה יֵ֖אְׂשֹֽנ
 יֵ֣נְּב הֵּ֖טַמ אָ֔בְצ־לַ֨עְו :דּוֽהיִּמַע־ןֶּב עָ֖מָׁשיִֽלֱא ֹו֔אָבְצ־לַ֨עְו םָ֑תֹאְבִצְל םִיַ֖רְפֶא
 :יִֽנֹועְדִּג־ןֶּב ןָ֖דיִבֲא ןִ֑מָיְנִב יֵ֣נְּב הֵּ֖טַמ אָ֔בְצ־לַ֨עְו :רּוֽצהָדְּפ־ןֶּב לֵ֖איִלְמַּג הֶּׁ֑שַנְמ
ֶּד עַ֗סָנְו  רֶזֶ֖עיִחֲא ֹו֔אָבְצ־לַעְו םָ֑תֹאְבִצְל תֹ֖נֲחַּֽמַֽה־לָכְל ףֵּ֥סַאְמ ןָ֔ד־יֵנְב הֵ֣נֲחַֽמ לֶג֚
 הֵּ֖טַמ אָ֔בְצ־לַ֨עְו :ןָֽרְכָע־ןֶּב לֵ֖איִעְגַּפ רֵׁ֑שָא יֵ֣נְּב הֵּ֖טַמ אָ֔בְצ־לַ֨עְו :יָּֽדַׁשיִּֽמַע־ןֶּב
 :ּועָּֽסִּיַו םָ֑תֹאְבִצְל לֵ֖אָרְׂשִי־יֵֽנְב יֵ֥עְסַמ הֶּלֵ֛א :ן ָֽניֵע־ןֶּב עַ֖ריִחֲא יִ֑לָּתְפַנ יֵ֣נְּב
ֹּיַו ־לֶא ּונְחַ֗נֲא ׀ םיִ֣עְסֹֽנ ֒הֶׁשֹמ ןֵ֣תֹח ֘יִנָיְדִּמַה לֵ֣אּועְר־ןֶּב בpָבֹחְ֠ל הֶׁ֗שֹמ רֶמא֣



 הָֹ֥והְי־יִּֽכ ךְךָ֔ל ּונְבַ֣טֵהְו ּ֙ונָּ֨תִא הָ֤כְל םֶ֑כָל ןֵּ֣תֶא ֹו֖תֹא הָ֔וֹהְי רַ֣מָא רֶׁ֣שֲא ֙םֹוקָּמַה
ֹּיַו :לֵֽאָרְׂשִי־לַע בֹו֖ט־רֶּבִּד ֹל ויָ֖לֵא רֶמא֥ ־לֶאְו יִ֛צְרַא־לֶא־םִא יִּ֧כ ךְךֵ֑לֵא א֣
ֹּיַו :ךְךֵֽלֵא יִּ֖תְדַלֹוֽמ  רָּ֔בְדִּמַּב ּ֙ונֵ֨תֹנֲח ָּתְעַ֗דָי ןֵּ֣כ־לַע ׀ יִּ֣כ ּונָ֑תֹא בֹ֣זֲעַּֽת אָ֖נ־לַא רֶמא֕
 ביִ֧טיֵי רֶׁ֨שֲא אּו֗הַה בֹוּ֣טַה ׀ הָ֣יָהְו ּונָּ֑מִע ךְךֵ֣לֵת־יִּֽכ הָ֖יָהְו :םִי ָֽניֵעְל ּונָּ֖ל ָתיִ֥יָהְו
־תיִרְּב ןֹו֨רֲאַֽו םיִ֑מָי תֶׁש֣לְׁש ךְךֶרֶּ֖ד הָ֔וֹהְי רַ֣הֵמ ּ֙ועְסִּיַו :ךְךָֽל ּונְבַ֥טֵהְו ּונָּ֖מִע ֛הָֹוהְי
ֶּד םֶ֗היֵנְפִל ַעֵ֣סֹנ הָ֜וֹהְי  ֛הָֹוהְי ן ַ֧נֲעַֽו :הָֽחּונְמ םֶ֖הָל רּו֥תָל םיִ֔מָי תֶׁש֣לְׁש ךְךֶר֚
ֹּיַו ןֹ֖רָאָֽה ַעֹ֥סְנִּב יִ֛הְיַו :הֶֽנֲחַּֽמַֽה־ןִמ םָ֖עְסָנְּב םָ֑מֹוי םֶ֖היֵלֲע  ׀ הָ֣מּוק הֶׁ֑שֹמ רֶמא֣
 הָ֔וֹהְי הָ֣בּוׁש רַ֑מֹאי הֹ֖חֻנְבּו :ךָךיֶֽנָּפִמ ךָךיֶ֖אְנַׂשְמ ּוסֻ֥נָיְו ךָךיֶ֔בְיֹֽא ּ֙וצֻ֨פָיְו הָ֗וֹהְי
 ֙הָֹוהְי עַ֤מְׁשִּיַו ֑הָֹוהְי יֵ֣נְזָאְּב עַ֖ר םיִ֔נֲנֹ֣אְתִמְּכ ֙םָעָה יִ֤הְיַו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥פְלַא תֹו֖בֲבִֽר
ֹּתַו הָ֔וֹהְי ׁשֵ֣א ֙םָּב־רַעְבִּתַו ֹוּ֔פַא רַחִּ֣יַו ־לֶא םָ֖עָה קַ֥עְצִּיַו :הֶֽנֲחַּֽמַֽה הֵ֥צְקִּב לַכא֖
 קִּיַו :ׁשֵֽאָה עַ֖קְׁשִּתַו הָ֔וֹהְי־לֶא ֙הֶׁשֹמ לֵּ֤לַּפְתִּיַו הֶׁ֑שֹמ  אּו֖הַה םֹו֥קָּמַה־םֵׁש אָ֛רְ
 הָ֑וֲאַּֽת ּוּ֖וַאְתִה ֹוּ֔בְרִקְּב רֶׁ֣שֲא ֙ףֻסְפַסאָֽהְו :הָֹֽוהְי ׁשֵ֥א םָ֖ב הָ֥רֲעָֽב־יִּכ הָ֑רֵעְבַּת
ֹּיַו לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב םַּ֚ג ּוּ֗כְבִּיַו ּובֻׁ֣שָּיַו  הָ֔גָּדַה־תֶא ּ֙ונְרַ֨כָז :רָֽׂשָּב ּונֵ֖לִכֲאַֽי יִ֥מ ּו֔רְמא֣
 ריִ֥צָחֶֽה־תֶאְו םיִ֔חִּטַבֲאָֽה ֙תֵאְו םיִ֗אֻּׁשִּקַה תֵ֣א םָּ֑נִח םִיַ֖רְצִמְּב לַ֥כֹאנ־רֶׁשֲא
 ןָּ֥מַה־לֶא יִּ֖תְלִּב לֹּ֑כ ןיֵ֣א הָׁ֖שֵבְי ּונֵׁ֥שְפַנ הָּ֛תַעְו :םיִֽמּוּׁשַה־תֶאְו םיִ֖לָצְּבַה־תֶאְו
 ּו֣נֲחָֽטְו ּו֜טְקָֽלְו םָ֨עָה ּ֩וטrָׁש :חַלֹֽדְּבַה ןיֵ֥עְּכ ֹו֖ניֵעְו אּו֑ה דַּ֖ג־עַרְזִּכ ןָּ֕מַהְו :ּוניֵֽניֵע
 םַעַ֖טְּכ ֹו֔מְעַט הָ֣יָהְו תֹו֑גֻע ֹו֖תֹא ּוׂ֥שָעְו רּו֔רָּפַּב ּ֙ולְּׁשִבּו הָ֔כֹדְּמַּב ּ֙וכָד ֹו֤א םִיַ֗חֵרָֽב
 הֶׁ֜שֹמ עַ֨מְׁשִּיַו :ויָֽלָע ןָּ֖מַה דֵ֥רֵי הָלְיָ֑ל הֶ֖נֲחַּֽמַֽה־לַע לַּ֛טַה תֶדֶ֧רְבּו :ןֶמָּֽׁשַה דַׁ֥שְל
 יֵ֥ניֵעְבּו דֹ֔אְמ ֙הָֹוהְי ףַ֤א־רַחִּֽיַו ֹו֑לֳהָֽא חַתֶ֣פְל ׁשיִ֖א ויָ֔תֹחְּפְׁשִמְל ֙הֶכֹּב םָ֗עָה־תֶא
ֹּיַו :עָֽר הֶׁ֖שֹמ ֹל הָּמָ֛לְו ךָךֶּ֔דְבַעְל ָ֙תֹ֨עֵרֲה הָ֤מָל הָ֗וֹהְי־לֶא הֶׁ֜שֹמ רֶמא֨  יִתָ֥צָמ־אֽ
־לָּכ תֵ֚א יִתיִ֗רָה יִ֣כֹנָֽאֶה :יָֽלָע הֶּ֖זַה םָ֥עָה־לָּכ אָּׂ֛שַמ־תֶא םּוׂ֗שָל ךָך֑יֶניֵעְּב ןֵ֖ח
 אָּׂ֤שִי רֶׁ֨שֲאַּֽכ ךָךֶ֗קיֵחְב ּוהֵ֣אָׂש יַ֜לֵא רַ֨מֹאת־יִּֽכ ּוהיִּ֑תְדִלְי יִ֖כֹנָֽא־םִא הֶּ֔זַה םָ֣עָה
 תֵ֖תָל רָׂ֔שָּב ֙יִל ןִיַ֤אֵמ :ויָֽתֹבֲאַֽל ָּתְעַּ֖בְׁשִנ רֶׁ֥שֲא הָ֔מָדֲאָֽה לַ֚ע קֵ֔נֹּיַה־תֶא ֙ןֵמֹאָֽה
ֹל :הָלֵֽכֹאנְו רָׂ֖שָב ּונָּ֥ל־הָנְּת רֹ֔מאֵל ֙יַלָע ּוּ֤כְבִי־יִּֽכ הֶּ֑זַה םָ֣עָה־לָכְל  לַ֤כּוא־אֽ
־ְּתַא ׀ הָכָּ֣כ־םִאְו :יִּנֶּֽמִמ דֵ֖בָכ יִּ֥כ הֶּ֑זַה םָ֣עָה־לָּכ־תֶא תאֵׂ֖שָל יִּ֔דַבְל ֙יִכֹנָֽא
 :יִֽתָעָֽרְּב הֶ֖אְרֶא־לַאְו ךָך֑יֶניֵעְּב ןֵ֖ח יִתאָ֥צָמ־םִא גֹ֔רָה ֙אָנ יִנֵ֤גְרָה יִּ֗ל הֶׂשֹ֣ע



ֹּיַו  קִּזִמ ׁ֘שיִא םיִ֣עְבִׁש יִּ֞ל־הָפְסֶֽא הֶׁ֗שֹמ־לֶא הָ֜וֹהְי רֶמא֨  ָּתְעַ֔דָי רֶׁ֣שֲא֒ לֵאָרְׂשִי יֵ֣נְ
 קִז םֵ֛ה־יִּכ  םָׁ֖ש ּו֥בְּצַיְתִהְו דֵ֔עֹומ לֶהֹ֣א־לֶא ֙םָתֹא ָּ֤תְחַקָֽלְו ויָ֑רְטֹֽׁשְו םָ֖עָה יֵ֥נְ
 יִּ֣תְמַׂשְו ךָךיֶ֖לָע רֶׁ֥שֲא ַחּו֛רָה־ןִמ יִּ֗תְלַצָֽאְו ֒םָׁש ֘ךָךְּמִע יִּ֣תְרַּבִדְו יִּ֗תְדַר ָֽיְו :ךְךָּֽמִע
ֹלְו םָ֔עָה אָּׂ֣שַמְּב ֙ךָךְּתִא ּו֤אְׂשָֽנְו םֶ֑היֵלֲע  םָ֣עָה־לֶאְו :ךָךֶּֽדַבְל הָּ֖תַא אָּׂ֥שִת־אֽ
 יִ֤מ רֹ֗מאֵל הָ֜וֹהְי יֵ֨נְזָאְּב ֩םֶתיִכְּב יִּ֡כ ֒רָׂשָּב םֶּ֣תְלַכֲאַֽו ֘רָחָמְל ּוׁ֣שְּדַקְתִה רַ֗מֹאּת
ֹל :םֶּֽתְלַכֲאַֽו רָׂ֖שָּב םֶ֛כָל הָֹ֥והְי ןַ֨תָנְו םִיָ֑רְצִמְּב ּונָ֖ל בֹו֥ט־יִּכ רָׂ֔שָּב ּ֙ונֵ֨לִכֲאַֽי  םֹו֥י א֣
ֹּת דָ֛חֶא ֹלְו ןּו֖לְכאֽ ֹלְו םִיָ֑מֹוי א֣ ֹלְו םיִ֔מָי הָ֣רָׂשֲע ֹ֙אלְו םיִ֗מָי הָּׁ֣שִמֲח ׀ א֣  םיִ֥רְׂשֶע א֖
־יִּכ ןַעַ֗י אָ֑רָזְל םֶ֖כָל הָ֥יָהְו םֶ֔כְּפַאֵֽמ ֙אֵצֵי־רֶׁשֲא דַ֤ע םיִ֗מָי ׁשֶדֹ֣ח ׀ דַ֣ע :םֹוֽי
 ּונאָ֥צָי הֶּ֖ז הָּמָ֥ל רֹ֔מאֵל ֙ויָנָפְל ּוּ֤כְבִּתַו םֶ֔כְּבְרִקְּב רֶׁ֣שֲא ֙הָֹוהְי־תֶא םֶּ֤תְסַאְמ
ֹּיַו :םִיָֽרְצִּמִמ  ֹוּ֑בְרִקְּב יִ֖כֹנָֽא רֶׁ֥שֲא םָ֕עָה יִ֔לְגַר ֙ףֶלֶ֨א תֹו֥אֵמ־ׁשֵׁש ֒הֶׁשֹמ ֘רֶמא֘
ֹצֲה :םיִֽמָי ׁשֶדֹ֥ח ּו֖לְכָֽאְו םֶ֔הָל ןֵּ֣תֶא ֙רָׂשָּב ָּתְרַ֗מָא הָּ֣תַאְו  םֶ֖הָל טֵ֥חָּׁשִי רָ֛קָבּו ןא֧
ֹּיַו :םֶֽהָל אָ֥צָמּו םֶ֖הָל ףֵ֥סָאֵֽי םָּ֛יַה יֵ֥גְּד־לָּכ־תֶא םִ֣א םֶ֑הָל אָ֣צָמּו  ֙הָֹוהְי רֶמא֤
ֹל־םִא יִ֖רָבְד ֥ךָךְרְקִיֲה הֶ֛אְרִת הָּ֥תַע רָ֑צְקִּת הָֹ֖והְי דַ֥יֲה הֶׁ֔שֹמ־לֶא  אֵ֣צֵּיַו :אֽ
 קִּזִמ ׁ֙שיִא םיִ֥עְבִׁש ףֹ֞סֱאֶּֽי ַֽו ֑הָֹוהְי יֵ֣רְבִּד תֵ֖א םָ֔עָה־לֶא ֙רֵּבַדְיַו הֶׁ֗שֹמ  םָ֔עָה יֵ֣נְ
־ןִמ לֶצאָּ֗יַו ֒ויָלֵא רֵּ֣בַדְיַו ֘ןָנָעֶּֽב ׀ הָֹ֥והְי דֶרֵּ֨יַו :לֶהֹֽאָה תֹ֥ביִבְס םָ֖תֹא דֵ֥מֲעַּֽיַו
 קְּזַה ׁשיִ֖א םיִ֥עְבִׁש־לַע ןֵּ֕תִּיַו ויָ֔לָע רֶׁ֣שֲא ַ֙חּו֨רָה  ַחּו֔רָה ֙םֶהיֵלֲע ַחֹו֤נְּכ יִ֗הְיַו םיִ֑נֵ
ֹלְו ּו֖אְּבַנְתִּֽיַו  דָּ֡דְלֶא ׀ דָ֣חֶאָֽה םֵׁ֣ש הֶ֡נֲחַּֽמַּֽב ׀ םיִׁ֣שָנֲא־יֵֽנְׁש ּו֣רֲאָּֽׁשִּיַו :ּופָֽסָי א֥
ֹלְו םיִ֔בֻתְּכַּב ֙הָּמֵ֨הְו ַחּו֗רָה םֶ֣הֵלֲע חַנָּ֧תַו דָ֜דיֵמ יִ֨נֵּׁשַה ֩םֵׁשְו  הָלֱהֹ֑אָה ּו֖אְצָֽי א֥
 םיִ֖אְּבַנְתִֽמ דָ֔דיֵמּו דָּ֣דְלֶא רַ֑מֹאּיַו הֶׁ֖שֹמְל דֵּ֥גַּיַו רַעַּ֔נַה ץָר ָּ֣יַו :הֶֽנֲחַּֽמַּֽב ּו֖אְּבַנְתִּֽיַו
 הֶׁ֖שֹמ יִ֥נֹדֲא רַ֑מֹאּיַו ויָ֖רֻחְּבִמ הֶׁ֛שֹמ תֵ֥רָׁשְמ ןּו֗נ־ןִּב ַעֻׁ֣שֹוהְי ןַעַּ֜יַו :הֶֽנֲחַּֽמַּֽב
ֹּיַו :םֵֽאָלְּכ  קְמַֽה הֶׁ֔שֹמ ֹ֙ול רֶמא֤  םיִ֔איִבְנ ֙הָֹוהְי םַ֤ע־לָּכ ןֵּ֜תִי יִ֨מּו יִ֑ל הָּ֖תַא אֵּ֥נַ
 קִזְו אּו֖ה הֶ֑נֲחַּֽמַֽה־לֶא הֶׁ֖שֹמ ףֵ֥סָאֵּֽיַו :םֶֽהיֵלֲע ֹו֖חּור־תֶא ֛הָֹוהְי ןֵּ֧תִי־יִּֽכ  יֵ֥נְ
 הֶ֜נֲחַּֽמַֽה־לַע ׁשֹּ֨טִּיַו ֒םָּיַה־ןִמ ֘םיִוְלַׂש זָג ָּ֣יַו הָ֗וֹהְי תֵ֣אֵמ ׀ עַ֣סָנ ַחּו֜רְו :לֵֽאָרְׂשִי
 :ץֶרָֽאָה יֵ֥נְּפ־לַע םִיַ֖תָּמַאְכּו הֶ֑נֲחַּֽמַֽה תֹו֖ביִבְס הֹּ֔כ ֙םֹוי ךְךֶרֶ֤דְכּו הֹּ֗כ םֹו֣י ךְךֶרֶ֧דְּכ
־תֶא ּ֙ופְסַאַּֽיַו תָ֗רֳחָּֽמַֽה םֹו֣י ׀ לֹ֣כְו הָלְיַּ֜לַה־לָכְו אּו֨הַה ֩םֹוּיַה־לָּכ םָ֡עָה םָק ָּ֣יַו
 תֹו֖ביִבְס ַחֹו֔טָׁש ֙םֶהָל ּו֤חְטְׁשִּיַו םיִ֑רָמֳח הָ֣רָׂשֲע ףַ֖סָא טיִ֕עְמַּמַה ]ויָ֔לְּׂשַה[ וָ֔לְּׂשַה



 ךְך ַּ֤יַו םָ֔עָב הָ֣רָח ֙הָֹוהְי ףַ֤אְו תֵ֑רָּכִי םֶרֶ֖ט םֶ֔היֵּנִׁש ןיֵּ֣ב ּ֙וּנֶ֨דֹוע רָׂ֗שָּבַה :הֶֽנֲחַּֽמַֽה
 קִּיַו :דֹֽאְמ הָּ֥בַר הָּ֖כַמ םָ֔עָּב ֙הָֹוהְי  תֹו֣רְבִק אּו֖הַה םֹו֥קָּמַה־םֵׁש־תֶא אָ֛רְ
 םָ֖עָה ּו֥עְסָֽנ הָ֛וֲאַּֽתַֽה תֹו֧רְבִּקִמ :םיִּֽוַאְתִּמַה םָ֖עָה־תֶא ּו֔רְבָֽק ֙םָׁש־יִּכ הָ֑וֲאַּֽתַֽה
 הָּׁ֥שִאָֽה תֹו֛דֹא־לַע הֶׁ֔שֹמְּב ֙ןֹרֲהַֽאְו םָ֤יְרִמ רֵּ֨בַדְּתַו :תֹוֽרֵצֲחַּֽב ּו֖יְהִּֽיַו תֹו֑רֵצֲח
ֹּיַו :חָֽקָל תיִׁ֖שֻכ הָּׁ֥שִא־יִּֽכ חָ֑קָל רֶׁ֣שֲא תיִׁ֖שֻּכַה  רֶּ֣בִּד ֙הֶׁשֹמְּב־ךְךַא קַ֤רֲה ּו֗רְמאֽ
ֹלֲה הָ֔וֹהְי ֙ לֹּכִמ דֹ֑אְמ ]ויָ֣נָע[ וָ֣נָע הֶׁ֖שֹמ ׁשיִ֥אָהְו :הָֹֽוהְי עַ֖מְׁשִּיַו רֵּ֑בִד ּונָּ֣ב־םַּג א֖
ֹּיַו :הָֽמָדֲאָֽה יֵ֥נְּפ־לַע רֶׁ֖שֲא םָ֔דָאָֽה  ֙ןֹרֲהַֽא־לֶֽאְו הֶׁ֤שֹמ־לֶא םֹ֗אְתִּפ הָ֜וֹהְי רֶמא֨
 ֙הָֹוהְי דֶר ֵּ֤יַו :םָּֽתְׁשָלְׁש ּו֖אְצֵּֽיַו דֵ֑עֹומ לֶהֹ֣א־לֶא םֶ֖כְּתְׁשָלְׁש ּו֥אְצ םָ֔יְרִמ־לֶאְו
ֹּיַו :םֶֽהיֵנְׁש ּו֖אְצֵּֽיַו םָ֔יְרִמּו ןֹ֣רֲהַֽא ֙אָרְקִּיַו לֶהֹ֑אָה חַֽתֶּ֣פ דֹ֖מֲעַּֽי ַֽו ןָ֔נָע דּוּ֣מַעְּב  רֶמא֖
 םֹו֖לֲחַּֽב עָּ֔דַוְתֶא ויָ֣לֵא ֙הָאְרַּמַּב הָ֗וֹהְי םֶ֔כֲאיִ֣בְנ ֙הֶיְהִֽי־םִא יָ֑רָבְד אָ֣נ־ּועְמִׁש
־רֶּבַדֲא הֶּ֞פ־לֶא הֶּ֣פ :אּוֽה ןָ֥מֱאֶֽנ יִ֖תיֵּב־לָכְּב הֶׁ֑שֹמ יִּ֣דְבַע ןֵ֖כ־ֹאל :ֹוּֽב־רֶּבַדֲא
ֹלְו ֙הֶאְרַמּו ֹוּ֗ב ֹל ַ֙עּוּ֨דַמּו טיִּ֑בַי הָֹ֖והְי תַ֥נֻמְתּו תֹ֔דיִחְב א֣  רֵּ֖בַדְל םֶ֔תאֵרְי א֣
 הֵּ֥נִהְו לֶהֹ֔אָה לַ֣עֵמ רָ֚ס ןָ֗נָעֶֽהְו :ךְךַֽלֵּיַו םָּ֖ב ֛הָֹוהְי ףַ֧א־רַחִּֽיַו :הֶֽׁשֹמְב יִּ֥דְבַעְּב
ֹּיַו :תַעָֽרֹצְמ הֵּ֥נִהְו םָ֖יְרִמ־לֶא ןֹ֛רֲהַֽא ןֶפִּ֧יַו גֶלָּׁ֑שַּכ תַעַ֣רֹצְמ םָ֖יְרִמ  ןֹ֖רֲהַֽא רֶמא֥
 רֶׁ֥שֲאַֽו ּונְלַ֖אֹונ רֶׁ֥שֲא תאָּ֔טַח ּ֙וניֵ֨לָע תֵׁ֤שָת אָ֨נ־לַא יִ֔נֹדֲא יִּ֣ב הֶׁ֑שֹמ־לֶא
 :ֹוֽרָׂשְב יִ֥צֲח לֵ֖כָאֵּֽיַו ֹוּ֔מִא םֶחֶ֣רֵמ ֹ֙ותאֵצְּב רֶׁ֤שֲא תֵּ֑מַּכ יִ֖הְת אָ֥נ־לַא :ּונאָֽטָח
ֹּיַו :ּהָֽל אָ֖נ אָ֥פְר אָ֛נ לֵ֕א רֹ֑מאֵל הָֹ֖והְי־לֶא הֶׁ֔שֹמ קַ֣עְצִּיַו  הֶׁ֗שֹמ־לֶא הָ֜וֹהְי רֶמא֨
ֹלֲה ָהיֶ֔נָפְּב ֙קַרָי קֹ֤רָי ָ֙היִ֨בָאְו  ץּו֣חִמ ֙םיִמָי תַ֤עְבִׁש רֵ֞גָּסִּת םיִ֑מָי תַ֣עְבִׁש םֵ֖לָּכִת א֥
ֹל ֙םָעָהְו םיִ֑מָי תַ֣עְבִׁש הֶ֖נֲחַּֽמַֽל ץּו֥חִמ םָ֛יְרִמ ר ֵ֥גָּסִּתַו :ףֵֽסָאֵּֽת רַ֖חַאְו הֶ֔נֲחַּֽמַֽל  א֣
 :ןָֽראָּפ רַּ֥בְדִמְּב ּו֖נֲחַּֽי ַֽו תֹו֑רֵצֲחֵֽמ םָ֖עָה ּו֥עְסָֽנ רַ֛חַאְו :םָֽיְרִמ ףֵ֖סָאֵֽה־דַ֥ע עַ֔סָנ
 ןַעַ֔נְּכ ץֶרֶ֣א־תֶא ּ֙ורֻ֨תָיְו םיִׁ֗שָנֲא ֣ךָךְל־חַלְׁש :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָֹ֖והְי רֵּ֥בַדְיַו
 ּוחָ֔לְׁשִּת ֙ויָתֹבֲא הֵּ֤טַמְל דָ֜חֶא ׁשיִ֨א ֩דָחֶא ׁשיִ֣א לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְבִל ןֵ֖תֹנ יִ֥נֲא־רֶׁשֲא
 םָּ֣לֻּכ ֑הָֹוהְי יִּ֣פ־לַע ןָ֖ראָּפ רַּ֥בְדִּמִמ הֶׁ֛שֹמ םָ֥תֹא חַ֨לְׁשִּיַו :םֶֽהָב איִׂ֥שָנ לֹּ֖כ
־ןֶּב ַעּוּ֖מַׁש ןֵ֔בּואְר הֵּ֣טַמְל םָ֑תֹומְׁש הֶּלֵ֖אְו :הָּמֵֽה לֵ֖אָרְׂשִי־יֵֽנְב יֵׁ֥שאָר םיִׁ֔שָנֲא
 הֵּ֣טַמְל :הֶּֽנֻפְי־ןֶּב בֵ֖לָּכ הָ֔דּוהְי הֵּ֣טַמְל :יִֽרֹוח־ןֶּב טָ֖פָׁש ןֹו֔עְמִׁש הֵּ֣טַמְל :רּוּֽכַז
 יִ֖טְלַּפ ןִ֔מָיְנִב הֵּ֣טַמְל :ןּוֽנ־ןִּב ַעֵׁ֥שֹוה םִיָ֖רְפֶא הֵּ֥טַמְל :ףֵֽסֹוי־ןֶּב לָ֖אְגִי רָ֔כׂשָּׂשִי



־ןֶּב יִּ֖דַּג הֶּׁ֑שַנְמ הֵּ֣טַמְל ףֵ֖סֹוי הֵּ֥טַמְל :יִֽדֹוס־ןֶּב לֵ֖איִּדַּג ןֻ֔לּובְז הֵּ֣טַמְל :אּוֽפָר־ןֶּב
 הֵּ֣טַמְל :לֵֽאָכיִֽמ־ןֶּב רּו֖תְס רֵׁ֔שָא הֵּ֣טַמְל :יִּֽלַמְּג־ןֶּב לֵ֖איִּמַע ןָ֔ד הֵּ֣טַמְל :יִֽסּוס
 םיִׁ֔שָנֲאָֽה תֹו֣מְׁש הֶּלֵ֚א :יִֽכָמ־ןֶּב לֵ֖אּואְּג דָ֔ג הֵּ֣טַמְל :יִֽסְפָו־ןֶּב יִּ֖בְחַנ יִ֔לָּתְפַנ
 קִּיַו ץֶרָ֑אָה־תֶא רּו֣תָל הֶׁ֖שֹמ חַ֥לָׁש־רֶׁשֲא  :ַעֻֽׁשֹוהְי ןּו֖נ־ןִּב ַעֵׁ֥שֹוהְל הֶׁ֛שֹמ אָ֥רְ
ֹּיַו ןַעָ֑נְּכ ץֶרֶ֣א־תֶא רּו֖תָל הֶׁ֔שֹמ ֙םָתֹא חַ֤לְׁשִּיַו  בֶגֶּ֔נַּב ֙הֶז ּו֥לֲע םֶ֗הֵלֲא רֶמא֣
 ָהיֶ֔לָע בֵׁ֣שֹּיַה ֙םָעָה־תֶאְו אוִ֑ה־הַמ ץֶרָ֖אָה־תֶא םֶ֥תיִאְרּו :רָֽהָה־תֶא םֶ֖תיִלֲעַֽו
 ּהָּ֔ב בֵׁ֣שֹי ֙אּוה־רֶׁשֲא ץֶרָ֗אָה הָ֣מּו :בָֽר־םִא אּו֖ה טַ֥עְמַֽה הֶ֔פָרֲה ֙אּוה קָ֥זָחֶֽה
 םִ֥א םיִ֖נֲחַֽמְּבַֽה הָּנֵ֔הָּב בֵׁ֣שֹוי ֙אּוה־רֶׁשֲא םיִ֗רָעֶֽה הָ֣מּו הָ֑עָר־םִא אוִ֖ה הָ֥בֹוטֲה
 ןִיַ֔א־םִא ֙ץֵע ּהָּ֥ב־ׁשֶֽיֲה הָ֗זָר־םִא אוִ֜ה הָ֨נֵמְּׁשַה ץֶרpָאָ֠ה הָ֣מּו :םיִֽרָצְבִמְּב
 ּורֻ֣תָּיַו ּו֖לֲעַּֽי ַֽו :םיִֽבָנֲע יֵ֥רּוּכִּב יֵ֖מְי םיִ֔מָּיַ֨הְו ץֶרָ֑אָה יִ֣רְּפִמ םֶּ֖תְחַקְלּו םֶּ֔תְקַּזַחְתִ֨הְו
ֹבְל בֹ֖חְר־דַע ןִ֥צ־רַּבְדִּמִמ ץֶרָ֑אָה־תֶא ֹבָּיַו ֘בֶגֶּ֘נַב ּו֣לֲעַּֽיַו :תָֽמֲח א֥  ֒ןֹורְבֶח־דַע א֣
 יֵ֖נְפִל הָ֔תְנְבִנ ֙םיִנָׁש עַבֶׁ֤ש ןֹו֗רְבֶחְו קָ֑נֲעָֽה יֵ֖דיִלְי יַ֔מְלַתְו יַׁ֣שֵׁש ֙ןָמיִחֲא םָׁ֤שְו
 ֙םיִבָנֲע לֹוּ֤כְׁשֶאְו ֙הָרֹומְז םָּׁ֤שִמ ּו֨תְרְכִּיַו לֹּ֗כְׁשֶא לַחַ֣נ־דַע ּואֹ֜בָּיַו :םִיָֽרְצִמ ןַעֹ֥צ
 אּו֔הַה םֹו֣קָּמַל :םיִֽנֵאְּתַה־ןִמּו םיִ֖נֹּמִרָֽה־ןִמּו םִי ָ֑נְׁשִּב טֹוּ֖מַב ּוהֻ֥אָּׂשִּיַו דָ֔חֶא
 ק  :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב םָּׁ֖שִמ ּו֥תְרָּֽכ־רֶׁשֲא לֹוּ֔כְׁשֶאָֽה תֹו֣דֹא לַ֚ע לֹוּ֑כְׁשֶא לַחַ֣נ אָ֖רָ
ֹבָּיַו ּו֡כְלֵּֽיַו :םֹוֽי םיִ֥עָּבְרַא ץֵּ֖קִמ ץֶרָ֑אָה רּוּ֣תִמ ּובֻׁ֖שָּיַו rןֹ֜רֲהַֽא־לֶֽאְו הֶׁ֨שֹמ־לֶא ּ֩וא 
 ֙רָבָּד םָ֤תֹא ּוביִׁ֨שָּיַו הָׁשֵ֑דָק ןָ֖ראָּפ רַּ֥בְדִמ־לֶא לֵ֛אָרְׂשִי־יֵֽנְּב תַ֧דֲע־לָּכ־לֶאְו
ֹּיַו ֹ֙ול־ּורְּפַסְי ַֽו :ץֶרָֽאָה יִ֥רְּפ־תֶא םּו֖אְרַּיַו הָ֔דֵעָ֣ה־לָּכ־תֶאְו ־לֶא ּונאָּ֕ב ּו֔רְמא֣
 זַ֣ע־יִּכ סֶפֶ֚א :ּהָֽיְרִּפ־הֶזְו אוִ֖ה ׁשַ֛בְדּו בָ֥לָח תַ֨בָז םpַגְ֠ו ּונָּ֑תְחַלְׁש רֶׁ֣שֲא ץֶרָ֖אָה
 ּוניִ֥אָר קָ֖נֲעָֽה יֵ֥דִלְי־םַגְו דֹ֔אְמ ֙תֹלֹדְּג תֹו֤רֻצְּב םיִ֗רָעֶֽהְו ץֶרָ֑אָּב בֵׁ֖שֹּיַה םָ֔עָה
 רָ֔הָּב בֵׁ֣שֹוי ֙יִרֹמֱאָֽהְו יִ֤סּובְיַהְו יpִּתִחַֽהְ֠ו בֶג ֶּ֑נַה ץֶרֶ֣אְּב בֵׁ֖שֹוי קֵ֥לָמֲע :םָֽׁש
 הֶׁ֑שֹמ־לֶא םָ֖עָה־תֶא בֵ֛לָּכ סַהַּ֧יַו :ןֵּֽדְרַּיַה דַ֥י לַ֖עְו םָּ֔יַה־לַע בֵׁ֣שֹוי ֙יִנֲעַֽנְּכַֽהְו
ֹּיַו  ּו֤לָע רֶׁ֨שֲא םיִׁ֜שָנֲאָ֨הְו :ּהָֽל לַ֖כּונ לֹו֥כָי־יִּֽכ ּהָ֔תֹא ּונְׁשַ֣רָיְו ֙הֶלֲעַֽנ הֹ֤לָע רֶמא֗
ֹל ּו֔רְמָֽא ֹ֙וּמִע  תַּ֤בִּד ּואיִ֜צֹּיַו :ּוּנֶּֽמִמ אּו֖ה קָ֥זָח־יִּֽכ םָ֑עָה־לֶא תֹו֣לֲעַֽל לַ֖כּונ א֥
 ּהָ֜ב ּונְרַ֨בָע ֩רֶׁשֲא ץֶרָ֡אָה רֹ֑מאֵל לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥נְּב־לֶא ּהָ֔תֹא ּו֣רָּת רֶׁ֣שֲא ֙ץֶרָ֨אָה
 יֵׁ֥שְנַא ּהָ֖כֹותְב ּוניִ֥אָר־רֶׁשֲא םָ֛עָה־לָכְו אוִ֔ה ָ֙היֶ֨בְׁשֹוֽי תֶלֶ֤כֹא ץֶרֶ֣א ּהָ֗תֹא רּו֣תָל



 ּ֙וניֵ֨ניֵעְב יִ֤הְּנַו םיִ֑לִפְּנַה־ןִמ קָ֖נֲע יֵ֥נְּב םיִ֛ליִפְּנַה־תֶא ּוניִ֗אָר םָׁ֣שְו :תֹוּֽדִמ
 ּוּ֥כְבִּיַו םָ֑לֹוק־תֶא ּו֖נְּתִּי ַֽו הָ֔דֵעָ֣ה־לָּכ ֙אָּׂשִּתַו :םֶֽהיֵניֵֽעְּב ּוניִ֖יָה ןֵ֥כְו םיִ֔בָגֲחַּֽכ
ֹּיַו לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב לֹּ֖כ ןֹ֔רֲהַֽא־לַֽעְו הֶׁ֣שֹמ־לַע ּ֙ונֹּ֨לִּיַו :אּוֽהַה הָלְיַּ֥לַּב םָ֖עָה  ּו֨רְמאֽ
 הָ֣מָלְו :ּונְתָֽמ־ּול הֶּ֖זַה רָּ֥בְדִּמַּב ֹו֛א םִיַ֔רְצִמ ץֶרֶ֣אְּב ּ֙ונְתַ֨מ־ּול הָ֗דֵעָֽה־לָּכ םֶ֜הֵלֲא
 זַ֑בָל ּו֣יְהִי ּונֵּ֖פַטְו ּוניֵׁ֥שָנ בֶרֶ֔חַּב לֹּ֣פְנִל ֙תֹאּזַה ץֶרָ֤אָה־לֶא ּונָ֜תֹא איִ֨בֵמ הpָוֹהְ֠י
ֹּיַו :הָמְיָֽרְצִמ בּוׁ֥ש ּונָ֖ל בֹו֦ט אֹו֧לֲה ֹר הָ֥נְּתִנ ויִ֑חָא־לֶא ׁשיִ֣א ּו֖רְמאֽ  הָבּוׁ֥שָנְו ׁשא֖
 :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב תַ֖דֲע לַ֥הְק־לָּכ יֵ֕נְפִל םֶ֑היֵנְּפ־לַע ןֹ֖רֲהַֽאְו הֶׁ֛שֹמ לֹּ֥פִּיַו :הָמְיָֽרְצִמ
 :םֶֽהיֵדְגִּב ּו֖עְרָֽק ץֶרָ֑אָה־תֶא םיִ֖רָּתַה־ןִמ הֶּ֔נֻפְי־ןֶּב ֙בֵלָכְו ןּו֗נ־ןִּב ַעֻׁ֣שֹוהיִֽו
ֹּיַו  רּו֣תָל ּ֙הָב ּונְרַ֤בָע רֶׁ֨שֲא ץֶרָ֗אָה רֹ֑מאֵל לֵ֖אָרְׂשִי־יֵֽנְּב תַ֥דֲע־לָּכ־לֶא ּו֔רְמא֣
 ץֶרָ֣אָה־לֶא ּ֙ונָ֨תֹא איִ֤בֵהְו הָ֔וֹהְי ּ֙ונָּ֨ב ץֵ֥פָח־םִא :דֹֽאְמ דֹ֥אְמ ץֶרָ֖אָה הָ֥בֹוט ּהָ֔תֹא
ֹּזַה  ּ֒ודzֹרְמִּת־לַא ֘הָֹוהיַּֽב ךְךַ֣א :ׁשָֽבְדּו בָ֖לָח תַ֥בָז אוִ֛ה־רֶׁשֲא ץֶרֶ֕א ּונָ֑ל ּהָ֖נָתְנּו תא֔
 הָֹ֥והיַֽו םֶ֛היֵלֲעֵֽמ םָּ֧לִצ רָ֣ס םֵ֑ה ּונֵ֖מְחַל יִּ֥כ ץֶרָ֔אָה םַ֣ע־תֶא ּ֙ואְריִּֽת־לַא םֶּ֗תַאְו
ֹּיַו :םֻֽאָריִּֽת־לַא ּונָּ֖תִא  הָ֗וֹהְי דֹו֣בְכּו םיִ֑נָבֲאָּֽב םָ֖תֹא םֹוּ֥גְרִל הָ֔דֵעָ֣ה־לָּכ ּ֙ורְמאֽ
ֹּיַו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֖נְּב־לָּכ־לֶֽא דֵ֔עֹומ לֶהֹ֣אְּב ֙הָאְרִנ  הָנָ֥א־דַע הֶׁ֔שֹמ־לֶא ֙הָֹוהְי רֶמא֤
 יִתיִׂ֖שָע רֶׁ֥שֲא תֹו֔תֹאָֽה֙ לֹכְּב יִ֔ב ּוניִ֣מֲאַֽי־ֹאל ֙הָנָ֨א־דַעְו הֶּ֑זַה םָ֣עָה יִנֻ֖צֲאַֽנְי
ֹּיַו :ּוּנֶּֽמִמ םּו֖צָעְו לֹו֥דָּג־יֹוֽגְל ֔ךָךְתֹֽא ֙הֶׂשֱעֶֽאְו ּוּנֶׁ֑שִרֹוֽאְו רֶבֶּ֖דַב ּוּנֶּ֥כַא :ֹוּֽבְרִקְּב  רֶמא֥
 :ֹוּֽבְרִּקִמ הֶּ֖זַה םָ֥עָה־תֶא ֛ךָךֲחֹֽכְב ָתיִ֧לֱעֶֽה־יִּכ םִיַ֔רְצִמ ּו֣עְמָֽׁשְו ֑הָֹוהְי־לֶא הֶׁ֖שֹמ
 הֶּ֑זַה םָ֣עָה בֶרֶ֖קְּב הָ֔וֹהְי הָּ֣תַא־יִּֽכ ּ֙ועְמָֽׁש ֒תֹאּזַה ץֶרָ֣אָה ֘בֵׁשֹוי־לֶא ּו֗רְמָֽאְו
 הָּ֨תַא ןָ֗נָע דֻּ֣מַעְבּו םֶ֔הֵלֲע דֵ֣מֹע ֙ךָךְנָֽנֲעַֽו הָ֗וֹהְי הָּ֣תַא ׀ הָ֣אְרִנ ןִיַ֜עְּב ןִיַ֨ע־רֶׁשֲא
 דָ֑חֶא ׁשיִ֣אְּכ הֶּ֖זַה םָ֥עָה־תֶא הָּ֛תַמֵֽהְו :הָלְיָֽל ׁשֵ֖א דּוּ֥מַעְבּו םָ֔מֹוי ֙םֶהיֵנְפִל ךְךֵ֤לֹה
 ֙איִבָהְל הָ֗וֹהְי תֶלֹ֣כְי יִּ֞תְלִּבִמ :רֹֽמאֵל ֖ךָךֲעְמִׁש־תֶֽא ּו֥עְמָֽׁש־רֶׁשֲא םִ֔יֹוּגַה ּ֙ורְמָֽאְו
 הָּ֕תַעְו :רָּֽבְדִּמַּב םֵ֖טָחְׁשִּיַו םֶ֑הָל עַּ֣בְׁשִנ־רֶׁשֲא ץֶרָ֖אָה־לֶא הֶּ֔זַה םָ֣עָה־תֶא
 אֵׂ֥שֹנ דֶסֶ֔ח־בַרְו ֙םִיַּ֨פַא ךְךֶרֶ֤א הָ֗וֹהְי :רֹֽמאֵל ָּתְרַּ֖בִּד רֶׁ֥שֲאַּֽכ יָ֑נֹדֲא ַחֹּ֣כ אָ֖נ־לַּדְגִי
ֹל ֙הֵּקַנְו עַׁשָ֑פָו ןֹ֖וָע ־לַעְו םיִׁ֖שֵּלִׁש־לַע םיִ֔נָּב־לַע ֙תֹובָא ןֹ֤וֲע דֵ֞קֹּפ הֶּ֔קַנְי א֣
 הֶּ֔זַה םָ֣עָל ֙הָתאָׂ֨שָנ רֶׁ֤שֲאַֽכְו ךָךֶּ֑דְסַח לֶדֹ֣גְּכ הֶּ֖זַה םָ֥עָה ןֹ֛וֲעַֽל אָ֗נ־חַֽלְֽס :םיִֽעֵּבִר
ֹּיַו :הָּנֵֽה־דַעְו םִיַ֖רְצִּמִמ  אֵ֥לָּמִיְו יִנָ֑א־יַח םָ֖לּואְו :ךָךֶֽרָבְדִּכ יִּתְחַ֖לָס הָ֔וֹהְי רֶמא֣



־תֶאְו ֙יִדֹבְּכ־תֶא םיִ֤אֹרָֽה םיִׁ֗שָנֲאָֽה־לָכ יִּ֣כ :ץֶרָֽאָה־לָּכ־תֶא הָֹ֖והְי־דֹובְכ
ֶז יִ֗תֹא ּוּ֣סַנְיַו רָּ֑בְדִּמַבּו םִיַ֖רְצִמְב יִתיִׂ֥שָע־רֶׁשֲא יַ֔תֹתֹ֣א ֹלְו םיִ֔מָעְּפ רֶׂשֶ֣ע ה֚  א֥
 יַ֖צֲאַֽנְמ־לָֽכְו םָ֑תֹבֲאַֽל יִּתְעַּ֖בְׁשִנ רֶׁ֥שֲא ץֶרָ֔אָה־תֶא ּ֙ואְרִי־םִא :יִֽלֹוקְּב ּו֖עְמָֽׁש
ֹל  יָ֑רֲחַֽא אֵּ֖לַמְיַו ֹוּ֔מִע ֙תֶרֶ֨חַא ַחּו֤ר הָ֞תְיָֽה בֶקֵ֣ע בֵ֗לָכ יִּ֣דְבַעְו :ָהּוֽאְרִי א֥
 יִ֖נֲעַֽנְּכַֽהְו יִ֥קֵלָֽמֲעָֽהְו :הָּנֶֽׁשִרֹוֽי ֹו֖עְרַזְו הָּמָׁ֔ש אָּ֣ב־רֶׁשֲא ֙ץֶרָ֨אָה־לֶא ויִ֗תֹאיִֽבֲהַֽו
־לֶא הָ֔וֹהְי רֵּ֣בַדְיַו :ףּוֽס־םַי ךְךֶרֶּ֥ד רָּ֖בְדִּמַה םֶ֛כָל ּו֥עְסּו ּו֨נְּפ רָ֗חָמ קֶמֵ֑עָּב בֵׁ֣שֹוי
ֹּזַה ֙הָעָרָֽה הָ֤דֵעָֽל יַ֗תָמ־דַע :רֹֽמאֵל ןֹ֖רֲהַֽא־לֶֽאְו הֶׁ֥שֹמ  םיִ֖ניִּלַמ הָּמֵ֥ה רֶׁ֛שֲא תא֔
 םֶ֗הֵלֲא רֹ֣מֱא :יִּתְעָֽמָׁש יַ֖לָע םיִ֛ניִּלַמ הָּמֵ֧ה רֶׁ֨שֲא לֵ֗אָרְׂשִי יֵ֣נְּב תֹוּ֞נֻלְּת־תֶא יָ֑לָע
ֹל־םִא הָ֔וֹהְי־םֻאְנ ֙יִנָ֨א־יַח  רָּ֣בְדִּמַּב :םֶֽכָל הֶׂ֥שֱעֶֽא ןֵּ֖כ יָ֑נְזָאְּב םֶּ֖תְרַּבִּד רֶׁ֥שֲאַּֽכ א֕
 הָלְעָ֑מָו הָ֖נָׁש םיִ֥רְׂשֶע ןֶּ֛בִמ םֶ֔כְרַּפְסִמ־לָכְל ֙םֶכיֵדֻֽקְּפ־לָכְו םֶ֜כיֵרְגִפ ּו֨לְּפִי הpֶּזַ֠ה
 יִ֔דָי־תֶא ֙יִתאָׂ֨שָנ רֶׁ֤שֲא ץֶרָ֔אָה־לֶא ּואֹ֣בָּת ֙םֶּתַא־םִא :יָֽלָע םֶ֖תֹניִֽלֲה רֶׁ֥שֲא
 רֶׁ֥שֲא םֶ֔כְּפַ֨טְו :ןּוֽנ־ןִּב ַעֻׁ֖שֹוהיִֽו הֶּ֔נֻפְי־ןֶּב בֵ֣לָּכ־םִא יִּ֚כ ּהָּ֑ב םֶ֖כְתֶא ןֵּ֥כַׁשְל
 :ּהָּֽב םֶּ֖תְסַאְמ רֶׁ֥שֲא ץֶרָ֔אָה־תֶא ּ֙ועְד ָֽיְו םָ֔תֹא יִ֣תאיֵבֵֽהְו הֶ֑יְהִֽי זַ֣בָל םֶּ֖תְרַמֲא
 םיִ֣עָּבְרַא ֙רָּבְדִּמַּב םיִ֤עֹר ּו֨יְהִי םpֶכיֵנְבּ֠ו :הֶּֽזַה רָּ֥בְדִּמַּב ּו֖לְּפִי םֶּ֑תַא םֶ֖כיֵרְגִפּו

־רֶׁשֲא םיִ֜מָּיַה רַּ֨פְסִמְּב :רָּֽבְדִּמַּב םֶ֖כיֵרְגִּפ םֹּ֥ת־דַע םֶ֑כיֵתּוֽנְז־תֶא ּו֖אְׂשָֽנְו הָ֔נָׁש
־תֶא ּ֙ואְׂשִּת הָ֗נָּׁשַל םֹו֣י הָ֞נָּׁשַל םֹו֣י ֒םֹוי םיִ֣עָּבְרַא ֘ץֶרָ֘אָה־תֶא םֶּ֣תְרַּת
ֹל־םִא ֒יִּתְרzַּבִּד ֘הָֹוהְי יִ֣נֲא :יִֽתָאּוֽנְּת־תֶא םֶּ֖תְעַדיִֽו הָ֑נָׁש םיִ֖עָּבְרַא םֶ֔כיֵתֹ֣נֹוֲע  א֣
ֹז ׀ ֹּזַה ֙הָעָרָֽה הָ֤דֵעָֽה־לָכְל הֶׂ֗שֱעֶֽא תא֣  ּוּמַּ֖תִי הֶּ֛זַה רָּ֥בְדִּמַּב יָ֑לָע םיִ֖דָעֹוּֽנַה תא֔
 ּונוִּ֤לַּיַו ּובֻׁ֗שָּיַו ץֶרָ֑אָה־תֶא רּו֣תָל הֶׁ֖שֹמ חַ֥לָׁש־רֶׁשֲא םיִׁ֔שָנֲאָ֣הְו :ּותֻֽמָי םָׁ֥שְו
 םיִׁ֔שָנֲאָֽה ּ֙ותֻ֨מָּיַו :ץֶרָֽאָה־לַע הָּ֖בִד איִ֥צֹוהְל הָ֔דֵעָ֣ה־לָּכ־תֶא ֙ויָלָע ]ּוניִּ֤לַּיַו[
־ןֶּב בֵ֖לָכְו ןּו֔נ־ןִּב ַעֻׁ֣שֹוהיִֽו :הָֹֽוהְי יֵ֥נְפִל הָ֖פֵּגַּמַּב הָ֑עָר ץֶרָ֖אָה־תַּבִד יֵ֥אִצֹוֽמ
־תֶא ֙הֶׁשֹמ רֵּ֤בַדְיַו :ץֶרָֽאָה־תֶא רּו֥תָל םיִ֖כְלֹֽהַה םֵ֔הָה םיִׁ֣שָנֲאָֽה־ןִמ ּ֙ויָח הֶּ֑נֻפְי
 רֶקֹּ֔בַב ּומִּ֣כְׁשַּיַו :דֹֽאְמ םָ֖עָה ּו֥לְּבַאְתִּיַו לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֖נְּב־לָּכ־לֶֽא הֶּלֵ֔אָה םיִ֣רָבְּדַה
 הָֹ֖והְי רַ֥מָא־רֶׁשֲא םֹו֛קָּמַה־לֶא ּוניִ֛לָעְו ּוּנֶּ֗נִה רֹ֑מאֵל רָ֖הָה־ׁשֹאר־לֶא ּו֥לֲעַּֽיַו
ֹּיַו :ּונאָֽטָח יִּ֥כ ֹל אוִ֖הְו ֑הָֹוהְי יִּ֣פ־תֶא םיִ֖רְבֹֽע םֶּ֥תַא הֶּ֛ז הָּמָ֥ל הֶׁ֔שֹמ רֶמא֣  א֥
֩ יִּכ :םֶֽכיֵבְיֹֽא יֵ֖נְפִל ּו֔פְג ָּ֣נִּת ֹ֙אלְו םֶ֑כְּבְרִקְּב הָֹ֖והְי ןיֵ֥א יִּ֛כ ּו֔לֲעַּֽת־לַֽא :חָֽלְצִת



 יֵ֣רֲחַֽאֵמ ֙םֶּתְבַׁש ןֵּ֤כ־לַע־יִּֽכ בֶרָ֑חֶּב םֶּ֖תְלַפְנּו םֶ֔כיֵנְפִל ֙םָׁש יִ֥נֲעַֽנְּכַהְו יִ֨קֵלָֽמֲעָֽה
ֹר־לֶא תֹו֖לֲעַֽל ּולִּ֕פְעַּיַו :םֶֽכָּמִע הָֹ֖והְי הֶ֥יְהִֽי־ֹאלְו הָ֔וֹהְי ־תיִרְּב ןֹו֤רֲאַֽו רָ֑הָה ׁשא֣
 רָ֣הָּב בֵׁ֖שֹּיַה יִ֔נֲעַֽנְּכַֽהְו ֙יִקֵלָֽמֲעָֽה דֶר ֵּ֤יַו :הֶֽנֲחַּֽמַֽה בֶרֶּ֥קִמ ּוׁשָ֖מ־ֹאל הֶׁ֔שֹמּו ֙הָֹוהְי
 ֙רֵּבַּד :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָֹ֖והְי רֵּ֥בַדְיַו :הָֽמְרָחַֽה־דַע םּו֖תְּכַּי ַֽו םּוּ֥כַּיַו אּו֑הַה
 יִ֖נֲא רֶׁ֥שֲא םֶ֔כיֵתֹ֣בְׁשֹוֽמ ֙ץֶרֶ֨א־לֶא ּואֹ֗בָת יִּ֣כ םֶ֑הֵלֲא ָּ֖תְרַמָֽאְו לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב־לֶא
 ֹו֖א הָ֔בָדְנִב ֹו֣א ֙רֶדֶ֨נ־אֵּלַפְל חַבֶ֔ז־ֹוא הָ֣לֹע ֙הָֹוהיַֽל הֶּׁ֤שִא םֶ֨תיִׂשֲעַֽו :םֶֽכָל ןֵ֥תֹנ
ֹּצַה־ןִמ ֹו֥א רָ֖קָּבַה־ןִמ הָ֔וֹהיַל ַ֙חֹ֨חיִנ ַחיֵ֤ר תֹוׂ֞שֲעַֽל םֶ֑כיֵדֲעֹֽמְּב  קִהְו :ןאֽ  ביִ֛רְ
 קַּמַה  ןִי ַ֤יְו :ןֶמָֽׁש ןיִ֖הַה תיִ֥עִבְרִּב לּו֕לָּב ןֹו֔רָּׂשִע תֶלֹ֣ס ֙הָחְנִמ ֑הָֹוהיַֽל ֹו֖נָּבְרָק ביִ֥רְ
֙ לִיַ֨אָל ֹו֤א :דָֽחֶאָֽה ׂשֶבֶּ֖כַל חַבָּ֑זַל ֹו֣א הָ֖לֹעָֽה־לַע הֶׂ֥שֲעַּֽת ןיִ֔הַה תיִ֣עיִבְר ֙ךְךֶסֶּ֨נַל
 ךְךֶסֶּ֖נַל ןִי ַ֥יְו :ןיִֽהַה תיִׁ֥שִלְׁש ןֶמֶּׁ֖שַב הָ֥לּולְּב םיִ֑נֹרְׂשֶע יֵ֣נְׁש תֶלֹ֖ס הָ֔חְנִמ הֶׂ֣שֲעַּֽת
 קַּת ןיִ֑הַה תיִׁ֣שִלְׁש ־ֹוא הָ֣לֹע רָ֖קָּב־ןֶב הֶׂ֥שֲעַֽת־יִכְו :הָֹֽוהיַֽל ַחֹ֖חיִנ־ַחיֵֽר ביִ֥רְ
 קִהְו :הָֹֽוהיַֽל םיִ֖מָלְׁש־ֹוֽא רֶד ֶ֥נ־אֵּלַפְל חַבָ֑ז  תֶלֹ֖ס הָ֔חְנִמ ֙רָקָּבַה־ןֶּב־לַע ביִ֤רְ

 קַּת ןִי ַ֛יְו :ןיִֽהַה יִ֥צֲח ןֶמֶּׁ֖שַּב לּו֥לָּב םיִ֑נֹרְׂשֶע הָׁ֣שֹלְׁש  הֵּׁ֥שִא ןיִ֑הַה יִ֣צֲח ךְךֶסֶּ֖נַל ביִ֥רְ
 הֶּׂ֥שַל־ֹוֽא דָ֑חֶאָֽה לִיַ֣אָל ֹו֖א דָ֔חֶאָֽה ֙רֹוּׁשַל הֶׂ֗שָעֵּֽי הָכָּ֣כ :הָֹֽוהיַֽל ַחֹ֖חיִנ־ַחיֵֽר
 :םָֽרָּפְסִמְּכ דָ֖חֶאָֽל ּוׂ֥שֲעַּֽת הָכָּ֛כ ּוׂ֑שֲעַּֽת רֶׁ֣שֲא רָּ֖פְסִּמַּכ :םיִּֽזִעָֽב ֹו֥א םיִׂ֖שָבְּכַב
 קַהְל הֶּלֵ֑א־תֶא הָכָּ֖כ־הֶׂשֲעַֽי חָ֥רְזֶאָֽה־לָּכ ־יִֽכְו :הָֹֽוהיַֽל ַחֹ֖חיִנ־ַחיֵֽר הֵּׁ֥שִא ביִ֛רְ
 ַחֹ֖חיִנ־ַחיֵֽר הֵּׁ֥שִא הָׂ֛שָעְו םֶ֔כיֵתֹ֣רֹדְל ֙םֶכֲכֹוֽתְּב־רֶׁשֲא ֹו֤א רֵּ֜ג םֶ֨כְּתִא ֩רּוגָי
 תַּ֤קֻח ר ָּ֑גַה ר ֵּ֣גַלְו םֶ֖כָל תַ֛חַא הָּ֥קֻח לָ֕הָּקַה :הֶֽׂשֲעַֽי ןֵּ֥כ ּוׂ֖שֲעַּֽת רֶׁ֥שֲאַּֽכ ֑הָֹוהיַֽל
 דָ֖חֶא טָּ֥פְׁשִמּו תַ֛חַא הָ֥רֹוּת :הָֹֽוהְי יֵ֥נְפִל הֶ֖יְהִֽי ר ֵּ֥גַּכ םֶ֛כָּכ םֶ֔כיֵתֹ֣רֹדְל ֙םָלֹוע
 יֵ֣נְּב־לֶא ֙רֵּבַּד :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָֹ֖והְי רֵּ֥בַדְיַו :םֶֽכְּתִא ר ָּ֥גַה ר ֵּ֖גַלְו םֶ֑כָל הֶ֣יְהִי
 :הָּמָֽׁש םֶ֖כְתֶא איִ֥בֵמ יִ֛נֲא רֶׁ֥שֲא ץֶרָ֔אָה־לֶא ֙םֶכֲאֹֽבְּב םֶ֑הֵלֲא ָּ֖תְרַמָֽאְו לֵ֔אָרְׂשִי
 םֶ֔כֵתֹ֣סִרֲע ֙תיִׁשאֵר :הָֹֽוהיַֽל הָ֖מּורְת ּומיִ֥רָּת ץֶרָ֑אָה םֶחֶּ֣לִמ םֶ֖כְלָכֲאַּֽב הָ֕יָהְו
ֹּג תַ֣מּורְתִּכ הָ֑מּורְת ּומיִ֣רָּת הָּ֖לַח  םֶ֔כיֵתֹ֣סִרֲע ֙תיִׁשאֵרֵֽמ :ּהָֽתֹא ּומיִ֥רָּת ןֵּ֖כ ןֶר֔
ֹלְו ּוּ֔גְׁשִת יִ֣כְו :םֶֽכיֵתֹ֖רֹדְל הָ֑מּורְּת הָֹ֖והיַֽל ּו֥נְּתִּת  תֹ֖וְצִּמַה־לָּכ תֵ֥א ּוׂ֔שֲעַֽת א֣
־דַיְּב םֶ֖כיֵלֲא ֛הָֹוהְי הָּ֧וִצ רֶׁ֨שֲא־לָּכ ֩תֵא :הֶֽׁשֹמ־לֶא הָֹ֖והְי רֶּ֥בִּד־רֶׁשֲא הֶּלֵ֑אָה
 ֘הָדֵעָֽה יֵ֣ניֵעֵֽמ םִ֣א הָ֗יָהְו :םֶֽכיֵתֹ֖רֹדְל הָאְלָ֖הָו ֛הָֹוהְי הָּ֧וִצ רֶׁ֨שֲא םֹוּ֞יַה־ןִמ הֶׁ֑שֹמ



 ַ֙חֹ֨חיִנ ַחיֵ֤רְל הָ֜לֹעְל דָ֨חֶא ֩רָקָּב־ןֶּב רַּ֣פ הָ֡דֵעָֽה־לָכ ּוׂ֣שָעְו ֒הָגָגְׁשִל הָ֣תְׂשֶעֶֽנ
־לַע ןֵ֗הֹּכַה רֶּ֣פִכְו :תָּֽטַחְל דָ֖חֶא םיִּ֥זִע־ריִעְׂשּו טָּ֑פְׁשִּמַּכ ֹוּ֖כְסִנְו ֹו֥תָחְנִמּו הָ֔וֹהיַֽל
 םָ֜נָּבְרָק־תֶא ּואיִ֨בֵה ֩םֵהְו אוִ֔ה הָ֣גָגְׁש־יִּֽכ םֶ֑הָל חַ֣לְסִנְו לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥נְּב תַ֛דֲע־לָּכ
 יֵ֣נְּב ֙תַדֲע־לָכְל חַ֗לְסִנְו :םָֽתָגְגִׁש־לַע הָֹ֖והְי יֵ֥נְפִל םָ֛תאָּטַחְו הָ֗וֹהיַֽל הֶּׁ֣שִא
 אָ֣טֱחֶּֽת תַ֖חַא ׁשֶפֶ֥נ־םִאְו :הָֽגָגְׁשִּב םָ֖עָה־לָכְל יִּ֥כ םָ֑כֹותְּב ר ָּ֣גַה ר ֵּ֖גַלְו לֵ֔אָרְׂשִי
 קִהְו הָ֑גָגְׁשִב  תֶג ֶ֛גֹּׁשַה ׁשֶפֶּ֧נַה־לַע ןֵ֗הֹּכַה רֶּ֣פִכְו :תאָּֽטַחְל ּהָ֖תָנְׁש־תַּב זֵ֥ע הָביִ֛רְ
 לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְבִּב ֙חָרְזֶאָֽה :ֹוֽל חַ֥לְסִנְו ויָ֖לָע רֵּ֥פַכְל ֑הָֹוהְי יֵ֣נְפִל הָ֖גָגְׁשִב הָ֥אְטֶחְּב
־רֶֽׁשֲא ׁשֶפֶּ֜נַהְו :הָֽגָגְׁשִּב הֶׂ֖שֹעָֽל םֶ֔כָל הֶ֣יְהִי ֙תַחַא הָ֤רֹוּת םָ֑כֹותְּב ר ָּ֣גַה ר ֵּ֖גַלְו
 הָ֛תְרְכִנְו ףֵּ֑דַגְמ אּו֣ה הָֹ֖והְי־תֶא רֵּ֔גַה־ןִמּו ֙חָרְזֶאָֽה־ןִמ הָ֗מָר דָ֣יְּב ׀ הֶׂ֣שֲעַּֽת
 ׀ תֵ֧רָּכִה רַ֑פֵה ֹו֖תָוְצִמ־תֶאְו הָ֔זָּב ֙הָֹוהְי־רַבְד יִּ֤כ :ּהָּֽמַע בֶרֶּ֥קִמ אוִ֖הַה ׁשֶפֶּ֥נַה
 ׁשיִ֛א ּו֗אְצְמִּי ַֽו רָּ֑בְדִּמַּב לֵ֖אָרְׂשִי־יֵֽנְב ּו֥יְהִּיַו :ּהָֽב הָ֥נֹוֲע אוִ֖הַה ׁשֶפֶּ֥נַה תֵ֛רָּכִּת
 קַּיַו :תָּֽבַּׁשַה םֹו֥יְּב םיִ֖צֵע ׁשֵׁ֥שקְמ  םיִ֑צֵע ׁשֵׁ֣שקְמ ֹו֖תֹא םיִ֥אְצֹּֽמַה ֹו֔תֹא ּוביִ֣רְ
ֹל יִּ֚כ רָ֑מְׁשִּמַּב ֹו֖תֹא ּוחיִּ֥נַּיַו :הָֽדֵעָֽה־לָּכ לֶ֖אְו ןֹ֔רֲהַֽא־לֶֽאְו ֙הֶׁשֹמ־לֶא  ׁשַ֔רֹפ א֣
ֹּיַו :ֹוֽל הֶׂ֖שָעֵּֽי־הַמ  ֹו֤תֹא םֹו֨גָר ׁשיִ֑אָה תַ֖מּוי תֹו֥מ הֶׁ֔שֹמ־לֶא ֙הָֹוהְי רֶמא֤
 ֙ץּוחִמ־לֶא הָ֗דֵעָֽה־לָּכ ֹו֜תֹא ּואיִ֨צֹּיַו :הֶֽנֲחַּֽמַֽל ץּו֖חִמ הָ֔דֵעָ֣ה־לָּכ ֙םיִנָבֲאָֽב
ֹּיַו :הֶֽׁשֹמ־תֶא הָֹ֖והְי הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ תֹ֑מָּיַו םיִ֖נָבֲאָּֽב ֹו֛תֹא ּו֥מְּגְרִּיַו הֶ֔נֲחַּֽמַֽל  רֶמא֥
 םֶ֥הָל ּוׂ֨שָעְו םֶ֔הֵלֲא ָּ֣תְרַמָֽאְו֙ לֵאָרְׂשִי יֵ֤נְּב־לֶא רֵּ֞בַּד :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָֹ֖והְי
 :תֶלֵֽכְּת ליִ֥תְּפ ף ָ֖נָּכַה תִ֥ציִצ־לַע ּו֛נְתָֽנְו םָ֑תֹרֹֽדְל םֶ֖היֵדְגִב יֵ֥פְנַּכ־לַע תִ֛ציִצ
 םֶ֖תיִׂשֲעַֽו הָ֔וֹהְי תֹ֣וְצִמ־לָּכ־תֶא ֙םֶּתְרַכְזּו ֹו֗תֹא םֶ֣תיִאְרּו ֒תִציִצְל ֘םֶכָל הָ֣יָהְו
ֹלְו םָ֑תֹא  :םֶֽהיֵרֲחַֽא םיִ֖נֹז םֶּ֥תַא־רֶׁשֲא םֶ֔כיֵניֵֽע יֵ֣רֲחַֽאְו ֙םֶכְבַבְל יֵ֤רֲחַֽא ּורּו֜תָת א֨
 יִ֞נֲא :םֶֽכיֵהֹֽלאֵל םיִׁ֖שֹדְק םֶ֥תיִיְהִֽו יָ֑תֹוְצִמ־לָּכ־תֶא םֶ֖תיִׂשֲעַֽו ּו֔רְּכְזִּת ןַעַ֣מְל
 םיִ֑הֹלאֵֽל םֶ֖כָל תֹו֥יְהִל םִיַ֔רְצִמ ץֶרֶ֣אֵמ ֙םֶכְתֶא יִתאֵ֤צֹוה רֶׁ֨שֲא םֶ֗כיֵהֹֽלֱא הָֹ֣והְי
 םָ֜ריִבֲאַֽו ןָ֨תָדְו יִ֑וֵל־ןֶּב תָ֖הְק־ןֶּב רָ֥הְצִי־ןֶּב חַרֹ֔ק חַּ֣קִּיַו :םֶֽכיֵהֹֽלֱא הָֹ֥והְי יִ֖נֲא
־יֵֽנְּבִמ םיִׁ֥שָנֲאַֽו הֶׁ֔שֹמ יֵ֣נְפִל ּ֙ומֻ֨קָּיַו :ןֵֽבּואְר יֵ֥נְּב תֶלֶּ֖פ־ןֶּב ןֹו֥אְו בָ֛איִלֱא יֵ֧נְּב
 ּו֞לֲהָּֽק ִּֽיַו :םֵֽׁש־יֵׁשְנַא דֵ֖עֹומ יֵ֥אִרְק הָ֛דֵע יֵ֥איִׂשְנ םִיָ֑תאָמּו םיִּׁ֣שִמֲח לֵ֖אָרְׂשִי
ֹּיַו ןֹ֗רֲהַֽא־לַֽעְו הֶׁ֣שֹמ־לַע  םיִׁ֔שֹדְק םָּ֣לֻּכ ֙הָדֵעָֽה־לָכ יִּ֤כ ֒םֶכָל־בַר ֘םֶהֵלֲא ּו֣רְמאֽ



־לַע לֹּ֖פִּיַו הֶׁ֔שֹמ עַ֣מְׁשִּיַו :הָֹֽוהְי לַ֥הְק־לַע ּו֖אְּׂשַנְתִּֽת ַעּוּ֥דַמּו ֑הָֹוהְי םָ֖כֹותְבּו
־רֶׁשֲא־תֶא הָֹ֧והְי עַ֨דֹיְו רֶקֹּ֠ב ֒רֹמאֵל ֹ֘ותָדֲע־לָּכ־לֶאְו חַרֹ֜ק־לֶא רֵּ֨בַדְיַו :ויָֽנָּפ
 קִהְו ׁשֹו֖דָּקַה־תֶאְו ֹו֛ל  קַי ֹוּ֖ב־רַחְבִי רֶׁ֥שֲא תֵ֛אְו ויָ֑לֵא ביִ֣רְ ֹז :ויָֽלֵא ביִ֥רְ  ּוׂ֑שֲע תא֖
 תֶרֹ֜טְק ׀ ןֶ֨היֵלֲע ּ֩ומיrִׂשְו ׁשֵ֡א ׀ ןֵ֣הָב־ּוֽנְתּו :ֹוֽתָדֲע־לָכְו חַרֹ֖ק תֹוּ֔תְחַמ םֶ֣כָל־ּוֽחְק
 יֵ֥נְּב םֶ֖כָל־בַר ׁשֹו֑דָּקַה אּו֣ה הָֹ֖והְי רַ֥חְבִי־רֶׁשֲא ׁשיִ֛אָה הָ֗יָהְו רָ֔חָמ ֙הָֹוהְי יֵ֤נְפִל
ֹּיַו :יִֽוֵל ֩ ליִּדְבִה־יִּֽכ םֶּ֗כִמ טַ֣עְמַֽה :יִֽוֵל יֵ֥נְּב אָ֖נ־ּועְמִׁש חַרֹ֑ק־לֶא הֶׁ֖שֹמ רֶמא֥
 קַהְל לֵ֔אָרְׂשִי תַ֣דֲעֵֽמ ֙םֶכְתֶא לֵ֤אָרְׂשִי יֵ֨הֹלֱא ־תֶא דֹ֗בֲעַֽל ויָ֑לֵא םֶ֖כְתֶא ביִ֥רְ
־לָּכ־תֶאְו ֔ךָךְתֹֽא ֙בֵרְקַּיַו :םָֽתְרָֽׁשְל הָ֖דֵעָֽה יֵ֥נְפִל דֹ֛מֲעַֽלְו הָ֔וֹהְי ןַּ֣כְׁשִמ ֙תַדֹבֲע
 םיִ֖דָעֹּֽנַה ֔ךָךְתָ֣דֲע־לָכְו ֙הָּתַא ןֵ֗כָל :הָּֽנֻהְּכ־םַּג םֶּ֖תְׁשַּקִבּו ךְךָּ֑תִא יִ֖וֵל־יֵֽנְב ךָךיֶ֥חַא
ֹרְקִל הֶׁ֔שֹמ חַ֣לְׁשִּיַו :ויָֽלָע ]ּוניִּ֖לַת[ ּונוִּ֖לַת יִּ֥כ אּו֔ה־הַמ ןֹ֣רֲהַֽאְו ֑הָֹוהְי־לַע  א֛
ֹּיַו בָ֑איִלֱא יֵ֣נְּב םָ֖ריִבֲאַֽלְו ןָ֥תָדְל ֹל ּו֖רְמאֽ  ץֶרֶ֨אֵמ ּ֙ונָ֨תיִלֱעֶֽה יִּ֤כ טַ֗עְמַֽה :הֶֽלֲעַֽנ א֥
 ףַ֡א :רֵֽרָּתְׂשִה־םַּג ּוניֵ֖לָע רֵ֥רָּתְׂשִת־יִּֽכ רָּ֑בְדִּמַּב ּונֵ֖תיִמֲהַֽל ׁשַ֔בְדּו ֙בָלָח תַ֤בָז
ֹל  םֶרָ֑כָו הֶ֣דָׂש תַ֖לֲחַֽנ ּונָ֔ל־ןֶּתִּ֨תַו ּונָ֔תֹאיִ֣בֲה ׁ֙שַבְדּו בָ֤לָח תַ֨בָז ֩ץֶרrֶא־לֶא א֣
ֹל רֵּ֖קַנְּת םֵ֛הָה םיִׁ֥שָנֲאָֽה יֵ֞ניֵעַֽה ֹּיַו דֹ֔אְמ ֙הֶׁשֹמְל רַחִּ֤יַו :הֶֽלֲעַֽנ א֥ ־לֶא ֙רֶמא֨
ֹל םָ֑תָחְנִמ־לֶא ןֶפֵּ֖ת־לַא הָ֔וֹהְי ֹלְו יִתאָׂ֔שָנ ֙םֶהֵמ דָ֤חֶא רֹו֨מֲח א֠  יִתֹ֖עֵרֲה א֥
ֹּיַו :םֶֽהֵמ דַ֥חַא־תֶא  ֑הָֹוהְי יֵ֣נְפִל ּו֖יֱה ֔ךָךְתָ֣דֲע־לָכְו ֙הָּתַא חַרֹ֔ק־לֶא ֙הֶׁשֹמ רֶמא֤
 תֶרֹ֔טְק ֙םֶהיֵלֲע םֶּ֤תַתְנּו ֹו֗תָּתְחַמ ׁשיִ֣א ׀ ּו֣חְקּו :רָֽחָמ ןֹ֖רֲהַֽאְו םֵ֛הָו הָּ֥תַא
 הָּ֥תַאְו תֹּ֑תְחַמ םִיַ֖תאָמּו םיִּׁ֥שִמֲח ֹו֔תָּתְחַמ ׁשיִ֣א ֙הָֹוהְי יֵ֤נְפִל םֶּ֞תְבַרְקִהְו
 ּומיִׂ֥שָּיַו ׁשֵ֔א ֙םֶהיֵלֲע ּו֤נְּתִּיַו ֹו֗תָּתְחַמ ׁשיִ֣א ּו֞חְקִּיַו :ֹוֽתָּתְחַמ ׁשיִ֥א ןֹ֖רֲהַֽאְו
 ֙חַרֹ֨ק םֶ֥היֵלֲע לֵ֨הְקַּיַו :ןֹֽרֲהַֽאְו הֶׁ֥שֹמּו דֵ֖עֹומ לֶהֹ֥א חַתֶּ֛פ ּו֗דְמַעַּֽיַו תֶרֹ֑טְק םֶ֖היֵלֲע
 :הָֽדֵעָֽה־לָּכ־לֶא הָֹ֖והְי־דֹובְכ אָ֥רֵּיַו דֵ֑עֹומ לֶהֹ֣א חַתֶּ֖פ־לֶא הָ֔דֵעָ֣ה־לָּכ־תֶא
ֹּזַה הָ֣דֵעָֽה ךְךֹוּ֖תִמ ּו֔לְדָּ֣בִה :רֹֽמאֵל ןֹ֖רֲהַֽא־לֶֽאְו הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָ֔וֹהְי רֵּ֣בַדְיַו  תא֑
ֹּיַו ֙םֶהיֵנְּפ־לַע ּו֤לְּפִּיַו :עַגָֽרְּכ םָ֖תֹא הֶּ֥לַכֲאַֽו  רָׂ֑שָּב־לָכְל תֹ֖חּורָֽה יֵ֥הֹלֱא לֵ֕א ּו֔רְמא֣
 :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָֹ֖והְי רֵּ֥בַדְיַו :ףֹֽצְקִּת הָ֖דֵעָֽה־לָּכ לַ֥עְו אָ֔טֱחֶֽי ֙דָחֶא ׁשיִ֤אָה
 םָק ָּ֣יַו :םָֽריִבֲאַֽו ןָ֥תָּד חַרֹ֖ק־ןַּכְׁשִמְל ביִ֔בָּסִמ ּ֙ולָעֵֽה רֹ֑מאֵל הָ֖דֵעָֽה־לֶא רֵּ֥בַּד
 קִז ויָ֖רֲחַֽא ּו֥כְלֵּֽיַו םָ֑ריִבֲאַֽו ןָ֣תָּד־לֶא ךְךֶלֵּ֖יַו הֶׁ֔שֹמ  הָ֜דֵעָֽה־לֶא רֵּ֨בַדְיַו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְ



־לָכְּב ּו֖עְּגִּת־לַֽאְו הֶּלֵ֔אָה ֙םיִעָׁשְרָֽה םיִׁ֤שָנֲאָֽה יֵ֨לֳהָֽא֩ לַעֵמ אָ֡נ ּורּו֣ס רֹ֗מאֵל
 םָ֖ריִבֲאַֽו ןָ֥תָּד חַרֹ֛ק־ןַּכְׁשִמ לַ֧עֵמ ּו֗לָעֵּֽיַו :םָֽתֹאּטַח־לָכְּב ּו֖פָּסִּת־ןֶּפ םֶ֑הָל רֶׁ֣שֲא
 :םָּֽפַטְו םֶ֖היֵנְבּו םֶ֥היֵׁשְנּו םֶ֔היֵלֳהָֽא חַתֶּ֚פ םיִ֗בָּצִנ ּו֣אְצָי םָ֜ריִבֲאַֽו ןָ֨תָדְו ביִ֑בָּסִמ
ֹּיַו  םיִׂ֖שֲעַּֽמַֽה־לָּכ תֵ֥א תֹוׂ֕שֲעַֽל יִנַ֔חָלְׁש הָֹ֣והְי־יִּֽכ ןּו֔עְדֵּֽת ֙תֹאזְּב ֒הֶׁשֹמ ֘רֶמא֘
ֹל־יִּכ הֶּלֵ֑אָה  םָ֔דָאָ֣ה־לָּכ ֙תַּדֻקְפּו הֶּלֵ֔א ןּו֣תֻמְי ֙םָדָאָֽה־לָּכ תֹו֤מְּכ־םִא :יִּֽבִּלִמ א֖
ֹל םֶ֑היֵלֲע דֵ֖קָּפִי  הָ֤מָדֲאָֽה הָ֨תְצָֽפּו הָ֗וֹהְי אָ֣רְבִי הָ֞איִרְּב־םִאְו :יִנָֽחָלְׁש הָֹ֖והְי א֥
 םֶּ֕תְעַדיִֽו הָלֹ֑אְׁש םיִּ֖יַח ּו֥דְר ָֽיְו םֶ֔הָל רֶׁ֣שֲא־לָּכ־תֶאְו ֙םָתֹא הָ֤עְלָֽבּו ָ֙היִּ֨פ־תֶא
 םיִ֖רָבְּדַה־לָּכ תֵ֥א רֵּ֕בַדְל ֹו֔תֹּלַכְּכ ֙יִהְי ַֽו :הָֹֽוהְי־תֶא הֶּלֵ֖אָה םיִׁ֥שָנֲאָֽה ּו֛צֲאִֽנ יִּ֧כ
 עַ֥לְבִּתַו ָהיִּ֔פ־תֶא ֙ץֶרָ֨אָה חַּ֤תְפִּתַו :םֶֽהיֵּתְחַּת רֶׁ֥שֲא הָ֖מָדֲאָֽה עַ֥קָּבִּתַו הֶּלֵ֑אָה
 ּו֜דְרֵּ֨יַו :ׁשּוֽכְרָֽה־לָּכ תֵ֖אְו חַרֹ֔קְל רֶׁ֣שֲא ֙םָדָאָֽה־לָּכ תֵ֤אְו םֶ֑היֵּתָּֽב־תֶאְו םָ֖תֹא
ֹּיַו ץֶרָ֔אָה ֙םֶהיֵלֲע סַ֤כְּתַו הָלֹ֑אְׁש םיִּ֖יַח םֶ֛הָל רֶׁ֥שֲא־לָכְו םֵ֣ה  ךְךֹוּ֥תִמ ּו֖דְבאֽ
 ּונֵ֖עָלְבִּת־ןֶּפ ּו֔רְמָֽא יִּ֣כ םָ֑לֹקְל ּוסָ֣נ םֶ֖היֵתֹֽביִבְס רֶׁ֛שֲא לֵ֗אָרְׂשִי־לָכְו :לָֽהָּקַה
ֹּתַו ֑הָֹוהְי תֵ֣אֵמ הָ֖אְצָֽי ׁשֵ֥אְו :ץֶרָֽאָה  ׁשיִ֔א ֙םִיַ֨תאָמּו םיִּׁ֤שִמֲחַֽה תֵ֣א לַכא֗
־ןֶּב רָ֜זָעְלֶא־לֶא רֹ֨מֱא :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָֹ֖והְי רֵּ֥בַדְיַו :תֶרֹֽטְּקַה יֵ֖ביִרְקַמ
 יִּ֖כ הָאְלָ֑ה־הֵרְז ׁשֵ֖אָה־תֶאְו הָ֔פֵרְּׂשַה ןיֵּ֣בִמ ֙תֹּתְחַּמַה־תֶא םֵ֤רָיְו ןֵ֗הֹּכַה ןֹ֣רֲהַֽא
 ֙םיִחַפ יֵ֤עֻּקִר םָ֜תֹא ּוׂ֨שָעְו םָ֗תֹׁשְפַנְּב הֶּלֵ֜אָה םיִ֨אָּטַחַֽה ֩תֹוּתְחַמ תֵ֡א :ּוׁשֵֽדָק
 :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְבִל תֹו֖אְל ּו֥יְהִיְו ּוׁשָּ֑דְקִּיַו הָֹ֖והְי־יֵֽנְפִל םֻ֥ביִרְקִה־יִּֽכ ַחֵּ֔בְזִּמַל יּוּ֣פִצ
 קִה רֶׁ֥שֲא תֶׁש֔חְּנַה תֹוּ֣תְחַמ תֵ֚א ןֵ֗הֹּכַה ר ָ֣זָעְלֶא חַּ֞קִּיַו  םּו֖עְּקַרְי ַֽו םיִ֑פֻרְּׂשַה ּוביִ֖רְ
ֹל רֶׁ֨שֲא ןַעpַמְ֠ל לֵ֗אָרְׂשִי יֵ֣נְבִל ןֹו֞רָּכִז :ַחֵּֽבְזִּמַל יּוּ֥פִצ ֹל רpֶׁשֲ֠א רָ֗ז ׁשיִ֣א בַ֜רְקִי־אֽ  א֣
 ֹו֔תָדֲעַ֣כְו ֙חַרֹ֨קְכ הֶ֤יְהִֽי־ֹאלְו ֑הָֹוהְי יֵ֣נְפִל תֶרֹ֖טְק ריִ֥טְקַהְל אּו֔ה ֙ןֹרֲהַֽא עַר ֶּ֤זִמ
־לַע תָ֔רֳחָּ֣מִֽמ֙ לֵאָרְׂשִי־יֵֽנְּב תַ֤דֲע־לָּכ ּונֹּ֜לִּיַו :ֹוֽל הֶׁ֖שֹמ־דַיְּב ֛הָֹוהְי רֶּ֧בִּד רֶׁ֨שֲאַּֽכ
 ֙הָדֵעָֽה לֵ֤הָּקִהְּב יִ֗הְיַו :הָֹֽוהְי םַ֥ע־תֶא םֶּ֖תִמֲה םֶּ֥תַא רֹ֑מאֵל ןֹ֖רֲהַֽא־לַֽעְו הֶׁ֥שֹמ
 דֹו֥בְּכ אָ֖רֵּיַו ן ָ֑נָעֶֽה ּוהָּ֖סִכ הֵּ֥נִהְו דֵ֔עֹומ לֶהֹ֣א־לֶא ּ֙ונְפִּיַו ןֹ֔רֲהַֽא־לַֽעְו הֶׁ֣שֹמ־לַע
ֹבָּיַו :הָֹֽוהְי  הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָֹ֖והְי רֵּ֥בַדְיַו :דֵֽעֹומ לֶהֹ֥א יֵ֖נְּפ־לֶא ןֹ֔רֲהַֽאְו ֙הֶׁשֹמ א֤
ֹּזַה הָ֣דֵעָֽה ֙ךְךֹוּתִמ ּוּמֹ֗רֵה :רֹֽמאֵּל  :םֶֽהיֵנְּפ־לַע ּו֖לְּפִּי ַֽו עַגָ֑רְּכ םָ֖תֹא הֶּ֥לַכֲאַֽו תא֔
ֹּיַו  ַ֙חֵּ֨בְזִּמַה לַ֤עֵמ ׁשֵ֜א ָהיֶ֨לָע־ןֶתְו הpָּתְחַּמַ֠ה־תֶא חַ֣ק ןֹ֗רֲהַֽא־לֶֽא הֶׁ֜שֹמ רֶמא֨



 יֵ֥נְפִּלִמ ףֶצֶּ֛קַה אָ֥צָי־יִּֽכ םֶ֑היֵלֲע רֵּ֣פַכְו הָ֖דֵעָֽה־לֶא הָ֛רֵהְמ ךְךֵ֧לֹוהְו תֶרֹ֔טְק םיִׂ֣שְו
 לָ֔הָּקַה ךְךֹוּ֣ת־לֶא ֙ץָרָּ֨יַו הֶׁ֗שֹמ רֶּ֣בִּד ׀ רֶׁ֣שֲאַּֽכ ןֹ֜רֲהַֽא חַּ֨קִּיַו :ףֶג ָּֽנַה לֵ֥חֵה הָֹ֖והְי
־ןיֵּב דֹ֥מֲעַּֽיַו :םָֽעָה־לַע רֵּ֖פַכְיַו תֶרֹ֔טְּקַה־תֶֽא ֙ןֵּתִּיַו םָ֑עָּב ףֶג ֶּ֖נַה לֵ֥חֵה הֵּ֛נִהְו
 רָׂ֛שָע הָ֥עָּבְרַא הָ֔פֵּגַּמַּב ֙םיִתֵּמַה ּו֗יְהִּֽיַו :הָֽפֵּגַּמַה רַ֖צָעֵּֽתַו םיִּ֑יַחַֽה ןיֵ֣בּו םיִ֖תֵּמַה
 הֶׁ֔שֹמ־לֶא ֙ןֹרֲהַֽא בָׁשָּ֤יַו :חַרֹֽק־רַבְּד־לַע םיִ֖תֵּמַה דַ֥בְּלִמ תֹו֑אֵמ עַ֣בְׁשּו ףֶלֶ֖א
 רֵּ֣בַּד :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָֹ֖והְי רֵּ֥בַדְיַו :הָרָֽצֱעֶֽנ הָ֖פֵּגַּמַהְו דֵ֑עֹומ לֶהֹ֣א חַתֶּ֖פ־לֶא
 ֙םֶהֵאיִֽׂשְנ־לָּכ תֵ֤אֵמ בָ֜א תיֵ֨בְל ֩הֶּטַמ הֶּ֣טַמ םָּ֡תִאֵֽמ חַ֣קְו לֵ֗אָרְׂשִי יֵ֣נְּב־לֶא ׀
 ֙תֵאְו :ּוהֵּֽטַמ־לַע בֹּ֖תְכִּת ֹו֔מְׁש־תֶא ׁשיִ֣א תֹוּ֑טַמ רָׂ֖שָע םיֵ֥נְׁש םָ֔תֹבֲא תיֵ֣בְל
ֹרְל דָ֔חֶא הֶּ֣טַמ יִּ֚כ יִ֑וֵל הֵּ֣טַמ־לַע בֹּ֖תְכִּת ןֹ֔רֲהַֽא םֵׁ֣ש  :םָֽתֹובֲא תיֵּ֥ב ׁשא֖
 ׁשיִ֛אָה הָ֗יָהְו :הָּמָֽׁש םֶ֖כָל דֵ֥עָּוִא רֶׁ֛שֲא תּו֔דֵעָֽה ֙יֵנְפִל דֵ֑עֹומ לֶהֹ֣אְּב םָּ֖תְחַּנִהְו
 רֶׁ֛שֲא לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ֙תֹוּנֻלְּת־תֶא יַ֗לָעֵֽמ יִ֣תֹּכִׁשֲהַֽו חָ֑רְפִי ּוהֵּ֣טַמ ֹוּ֖ב־רַחְבֶא רֶׁ֥שֲא
־לָּֽכ ׀ ויָ֣לֵא ּו֣נְּתִּיַו לֵ֗אָרְׂשִי יֵ֣נְּב־לֶא הֶׁ֜שֹמ רֵּ֨בַדְיַו :םֶֽכיֵלֲע םִ֖ניִּלַמ םֵ֥ה
 רָׂ֖שָע םיֵ֥נְׁש םָ֔תֹבֲא תיֵ֣בְל ֙דָחֶא איִׂ֤שָנְל הֶּ֨טַמ דָ֜חֶא איִׂ֨שָנְל ֩הֶּטַמ םֶ֡היֵאיִֽׂשְנ
 ֑הָֹוהְי יֵ֣נְפִל תֹּ֖טַּמַה־תֶא הֶׁ֛שֹמ חַּ֥נַּיַו :םָֽתֹוּטַמ ךְךֹו֥תְּב ןֹ֖רֲהַֽא הֵּ֥טַמּו תֹוּ֑טַמ
ֹבָּיַו תָ֗רֳחָּֽמִֽמ יִ֣הְיַו :תֻֽדֵעָֽה לֶהֹ֖אְּב  חַ֥רָּפ הֵּ֛נִהְו תּו֔דֵעָֽה לֶהֹ֣א־לֶא ֙הֶׁשֹמ א֤
 הֶׁ֤שֹמ אֵ֨צֹּיַו :םיִֽדֵקְׁש לֹ֖מְגִּיַו ץיִ֔צ ץֵֽצָּ֣יַו ֙חַרֶ֨פ אֵֽצֹּ֤יַו יִ֑וֵל תיֵ֣בְל ןֹ֖רֲהַֽא־הֵּטַמ
 :ּוהֵּֽטַמ ׁשיִ֥א ּו֖חְקִּיַו ּו֥אְרִּיַו לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֖נְּב־לָּכ־לֶֽא הָ֔וֹהְי יֵ֣נְפִּלִמ ֙תֹּטַּמַה־לָּכ־תֶא
ֹּיַו  תֶרֶ֥מְׁשִמְל תּו֔דֵעָֽה יֵ֣נְפִל ֙ןֹרֲהַֽא הֵּ֤טַמ־תֶא בֵׁ֞שָה הֶׁ֗שֹמ־לֶא הָ֜וֹהְי רֶמא֨
ֹלְו יַ֖לָעֵֽמ םָ֛תֹּנּולְּת לַ֧כְתּו יִרֶ֑מ־יֵנְבִל תֹו֖אְל  הָּ֧וִצ רֶׁ֨שֲאַּֽכ הֶׁ֑שֹמ ׂשַעַּ֖יַו :ּותֻֽמָי א֥
ֹּיַו :הָֽׂשָע ןֵּ֥כ ֹו֖תֹא ֛הָֹוהְי  ּונְדַ֖בָא ּונְעַ֛וָּג ןֵ֥ה רֹ֑מאֵל הֶׁ֖שֹמ־לֶא לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ּ֙ורְמאֽ
 ּקַה לֹּ֣כ :ּונְדָֽבָא ּונָּ֥לֻּכ  ּקַה ׀ בֵ֧רָ  :ַעֹֽוְגִל ּונְמַּ֖ת םִ֥אַה תּו֑מָי הָֹ֖והְי ןַּ֥כְׁשִמ־לֶא בֵ֛רָ
ֹּיַו  ןֹ֣וֲע־תֶא ּו֖אְׂשִּת ךְךָּ֔תִא ֙ךָךיִ֨בָא־תיֵבּו ךָךיֶ֤נָבּו הָּ֗תַא ןֹ֔רֲהַֽא־לֶֽא ֙הָֹוהְי רֶמא֤
 הֵּ֨טַמ ֩ךָךיrֶחַא־תֶא םַ֣גְו :םֶֽכְתַּנֻהְּכ ןֹ֥וֲע־תֶא ּו֖אְׂשִּת ךְךָּ֔תִא ךָך֣יֶנָבּו ֙הָּתַאְו ׁשָּ֑דְקִּמַה
 קַה ֙ךָךיִ֨בָא טֶבֵׁ֤ש יִ֜וֵל  יֵ֖נְפִל ךְךָּ֔תִא ךָךיֶ֣נָבּו ֙הָּתַאְו ךָךּו֑תְרָֽׁשיִֽו ךָךיֶ֖לָע ּו֥וָּלִיְו ךְךָּ֔תִא בֵ֣רְ
 ׁשֶדֹּ֤קַה יֵ֨לְּכ־לֶא ֩ךְךַא לֶהֹ֑אָה־לָּכ תֶרֶ֖מְׁשִמּו ֔ךָךְּתְרַמְׁשִֽמ ּ֙ורְמָֽׁשְו :תֻֽדֵעָֽה לֶהֹ֥א
ֹל ַ֙חֵּ֨בְזִּמַה־לֶאְו ֹלְו ּובָ֔רְקִי א֣  ּו֗רְמָֽׁשְו ךָךיֶ֔לָע ּו֣וְלִנְו :םֶּֽתַא־םַּג םֵ֖ה־םַג ּותֻ֥מָי־אֽ



ֹל ר ָ֖זְו לֶהֹ֑אָה תַ֣דֹבֲע לֹ֖כְל דֵ֔עֹומ לֶהֹ֣א ֙תֶרֶ֨מְׁשִמ־תֶא  קִי־אֽ  :םֶֽכיֵלֲא בַ֥רְ
 ףֶצֶ֖ק דֹו֛ע הֶ֥יְהִֽי־ֹאלְו ַחֵּ֑בְזִּמַה תֶרֶ֣מְׁשִמ תֵ֖אְו ׁשֶדֹּ֔קַה תֶרֶ֣מְׁשִמ תֵ֚א םֶּ֗תְרַמְׁשּו
 לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ךְךֹוּ֖תִמ םִּ֔יִוְלַֽה םֶ֣כיֵחֲא־תֶא ֙יִּתְחַ֨קָל הֵּ֤נִה יִ֗נֲאַֽו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב־לַע
 ךָךיֶ֣נָבּו הָּ֣תַאְו :דֵֽעֹומ לֶהֹ֥א תַ֖דֹבֲע־תֶא דֹ֕בֲעַֽל הָ֔וֹהיַֽל ֙םיִנֻתְנ הָ֤נָּתַמ םֶ֞כָל
ךָךְּתִ֠א  םֶּ֑תְדַבֲעַֽו תֶכֹ֖רָּפַל תיֵּ֥בִמְלּו ַחֵּ֛בְזִּמַה רַ֧בְּד־לָכְל םֶ֜כְתַּנֻהְּכ־תֶא ּו֨רְמְׁשִּת ֠
 ּקַה ר ָּ֥זַהְו םֶ֔כְתַּנֻהְּכ־תֶא ֙ןֵּתֶא הָ֗נָּתַמ תַ֣דֹבֲע ־לֶֽא ֘הָֹוהְי רֵּ֣בַדְיַו :תָֽמּוי בֵ֖רָ
 לpֵאָרְׂשִ֠י־יֵֽנְב יֵׁ֣שְדָק־לָכְל יָ֑תֹמּוֽרְּת תֶרֶ֖מְׁשִמ־תֶא ֔ךָךְל יִּתַ֣תָנ הֵּ֣נִה ֙יִנֲאַֽו ֒ןֹרֲהַֽא
 םיִׁ֖שָדֳּקַה ׁשֶדֹּ֥קִמ ֛ךָךְל הֶ֥יְהִי הֶ֣ז :םָֽלֹוע־קָחְל ךָךיֶ֖נָבְלּו הָ֛חְׁשָמְל םיִּ֧תַתְנ ֙ךָךְל
 רֶׁ֣שֲא ֙םָמָׁשֲא־לָכְלּו םָ֗תאָּטַח־לָכְלּו םָ֞תָחְנִמ־לָכְֽל םpָנָּבְרָ֠ק־לָּכ ׁשֵ֑אָה־ןִמ
ֹּת םיִׁ֖שָדֳּקַה ׁשֶדֹ֥קְּב :ךָךיֶֽנָבְלּו אּו֖ה ֛ךָךְל םיִׁ֥שָדָֽק ׁשֶדֹ֣ק יִ֔ל ּוביִׁ֣שָי ־לָּכ ּוּנֶ֑לֲכאֽ
 יֵ֣נְּב ֘תֹפּונְּת־לָכְל םָ֗נָּתַמ תַ֣מּורְּת ֞ךָךְּל־הֶזְו :ךְךָּֽל־הֶיְהִֽי ׁשֶדֹ֖ק ֹו֔תֹא לַ֣כֹאי ֙רָכָז
 ֖ךָךְתיֵֽבְּב רֹו֥הָט־לָּכ םָ֑לֹוע־קָחְל ֖ךָךְּתִא ךָךיֶ֛תֹנְבִלְו ךָךיֶ֧נָבְלּו םיִּ֗תַתְנ ֣ךָךְל֒ לֵאָרְׂשִי
 ּו֥נְּתִי־רֶׁשֲא םָ֛תיִׁשאֵֽר ן ָ֑גָדְו ׁשֹו֣ריִּת בֶלֵ֖ח־לָכְו רָ֔הְצִי בֶלֵ֣ח לֹּ֚כ :ֹוֽתֹא לַ֥כֹאי
 הֶ֑יְהִֽי ֣ךָךְל הָֹ֖והיַֽל ּואיִ֥בָי־רֶׁשֲא םָ֛צְרַאְּב רֶׁ֧שֲא־לָּכ יֵ֞רּוּכִּב :םיִּֽתַתְנ ֥ךָךְל הָֹ֖והיַֽל
ֹי ֖ךָךְתיֵֽבְּב רֹו֥הָט־לָּכ  םֶחֶ֠ר רֶטֶּ֣פ־לָּכ :הֶֽיְהִֽי ֥ךָךְל לֵ֖אָרְׂשִיְּב םֶרֵ֥ח־לָּכ :ּוּנֶֽלְכאֽ
 קַי־רֶׁשֲא רָׂ֞שָּב־לָכְֽל  הֹ֣דָּפ ׀ ךְךַ֣א ךְךָּ֑ל־הֶיְהִֽי הָ֖מֵהְּבַבּו םָ֥דָאָּֽב ֛הָֹוהיַֽל ּוביִ֧רְ
־ןֶּבִמ ֙וָיּודְפּו :הֶּֽדְפִּת הָ֖אֵמְּטַה הָ֥מֵהְּבַה־רֹוכְּב תֵ֛אְו םָ֔דָאָֽה רֹו֣כְּב תֵ֚א הֶּ֗דְפִת
 :אּוֽה הָ֖רֵּג םיִ֥רְׂשֶע ׁשֶדֹּ֑קַה לֶקֶׁ֣שְּב םיִ֖לָקְׁש תֶׁשֵ֥מֲח ףֶסֶּ֛כ ֔ךָךְּכְרֶ֨עְּב הֶּ֔דְפִּת ׁשֶדֹ֣ח
ֹל זֵ֛ע רֹו֥כְב־ֹוֽא בֶׂשֶּ֜כ רֹו֨כְב־ֹוֽא רֹוׁ֡ש־רֹוכְּב ךְךַ֣א  םָ֞מָּד־תֶא םֵ֑ה ׁשֶדֹ֣ק הֶּ֖דְפִת א֥
 םָ֖רָׂשְבּו :הָֹֽוהיַֽל ַחֹ֖חיִנ ַחיֵ֥רְל הֶּׁ֛שִא ריִ֔טְקַּת םָּ֣בְלֶח־תֶאְו ַ֙חֵּ֨בְזִּמַה־לַע קֹ֤רְזִּת
 םיִׁ֗שָדֳּקַה תֹ֣מּורְּת ׀ לֹּ֣כ :הֶֽיְהִֽי ֥ךָךְל ןיִ֖מָּיַה קֹוׁ֥שְכּו הָ֛פּונְּתַה הֵ֧זֲחַּֽכ ךְךָּ֑ל־הֶיְהִֽי
־קָחְל ֖ךָךְּתִא ךָךיֶ֛תֹנְבִלְו ךָךיֶ֧נָבְלּו ֗ךָךְל יִּתַ֣תָנ ֒הָֹוהיַֽל ֘לֵאָרְׂשִי־יֵֽנְב ּומיִ֥רָי רֶׁ֨שֲא
ֹּיַו :ךְךָּֽתִא ֥ךָךֲעְרַזְלּו ֖ךָךְל הָ֔וֹהְי יֵ֣נְפִל ֙אוִה םָ֥לֹוע חַלֶ֨מ ֩תיִרְּב םָ֑לֹוע  הָ֜וֹהְי רֶמא֨
ֹל ֙םָצְרַאְּב ןֹ֗רֲהַֽא־לֶֽא  ֙ךָךְקְלֶח יִ֤נֲא םָ֑כֹותְּב ֖ךָךְל הֶ֥יְהִֽי־ֹאל קֶלֵ֕חְו לָ֔חְנִת א֣
 לֵ֖אָרְׂשִיְּב רֵׂ֥שֲעַֽמ־לָּכ יִּתַ֛תָנ הֵּ֥נִה יִ֔וֵל יֵ֣נְבִלְו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב ךְךֹו֖תְּב ֔ךָךְתָ֣לֲחַֽנְו
ֹלְו :דֵֽעֹומ לֶהֹ֥א תַ֖דֹבֲע־תֶא םיִ֔דְבֹֽע םֵ֣ה־רֶׁשֲא ֙םָתָדֹֽבֲע ףֶלֵ֤ח הָ֑לֲחַֽנְל ־אֽ



 יִ֜וֵּלַה דַ֨בָעְו :תּוֽמָל אְטֵ֖ח תאֵׂ֥שָל דֵ֑עֹומ לֶהֹ֣א־לֶא לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥נְּב דֹו֛ע ּו֥בְרְקִי
 ֙ךְךֹותְבּו םֶ֔כיֵתֹ֣רֹדְל ֙םָלֹוע תַּ֤קֻח םָ֑נֹוֲע ּו֣אְׂשִי םֵ֖הְו דֵ֔עֹומ לֶהֹ֣א ֙תַדֹבֲע־תֶא אּו֗ה
ֹל לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב  ּומיִ֤רָי רֶׁ֨שֲא לֵ֗אָרְׂשִי־יֵֽנְּב רַׂ֣שְעַמ־תֶא יִּ֞כ :הָֽלֲחַֽנ ּו֖לֲחְנִי א֥
 לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ֙ךְךֹותְּב םֶ֔הָל יִּתְרַ֣מָא ֙ןֵּכ־לַע הָ֑לֲחַֽנְל םִּ֖יִוְלַֽל יִּתַ֥תָנ הָ֔מּורְּת ֙הָֹוהיַֽל
ֹל  ָּ֣תְרַמָֽאְו ֘רֵּבַדְּת םִּ֣יִוְלַֽה־לֶאְו :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָֹ֖והְי רֵּ֥בַדְיַו :הָֽלֲחַֽנ ּו֖לֲחְנִי א֥
 םָּ֖תִאֵֽמ םֶ֛כָל יִּתַ֧תָנ רֶׁ֨שֲא רֵׂ֗שֲעַּֽמַֽה־תֶא לֵ֜אָרְׂשִי־יֵֽנְּב תֵ֨אֵמ ּוpחְקִ֠ת־יִּֽכ ֒םֶהֵלֲא
 םֶ֖כָל בַׁ֥שְחֶנְו :רֵֽׂשֲעַּֽמַֽה־ןִמ רֵׂ֖שֲעַֽמ הָ֔וֹהְי תַ֣מּורְּת ּ֙וּנֶּ֨מִמ םֶ֤תֹמֵֽרֲהַֽו םֶ֑כְתַלֲחַֽנְּב
ֹּגַה־ןִמ ֙ןָגָּדַּכ םֶ֑כְתַמּוֽרְּת  תַ֣מּורְּת ֙םֶּתַא־םַג ּומיִ֤רָּת ןֵּ֣כ :בֶק ָּֽיַה־ןִמ הָ֖אֵלְמַֽכְו ןֶר֔
־תֶא ּ֙וּנֶּ֨מִמ םֶּ֤תַתְנּו לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב תֵ֖אֵמ ּו֔חְקִּת רֶׁ֣שֲא םֶ֔כיֵתֹ֣רְׂשְעַמ֙ לֹּכִמ הָ֔וֹהְי
 ֑הָֹוהְי תַ֣מּורְּת־לָּכ תֵ֖א ּומיִ֕רָּת םֶ֔כיֵתֹ֣נְּתַמ֙ לֹּכִמ :ןֵֽהֹּכַה ןֹ֖רֲהַֽאְל הָ֔וֹהְי תַ֣מּורְּת
 ּוּנֶּ֔מִמ ֹ֙וּבְלֶח־תֶא םֶ֤כְמיִֽרֲהַּֽב םֶ֑הֵלֲא ָּ֖תְרַמָֽאְו :ּוּנֶּֽמִמ ֹוׁ֖שְּדְקִמ־תֶא ֹוּ֔בְלֶח־לָּ֨כִמ
ֹּג תַ֥אּובְתִּכ םִּ֔יִוְלַֽל ֙בַׁשְחֶנְו  םֹו֔קָמ־לָכְּב ֹ֙ותֹא םֶּ֤תְלַכֲאַֽו :בֶק ָֽי תַ֥אּובְתִכְו ןֶר֖
ֹלְו :דֵֽעֹומ לֶהֹ֥אְּב םֶ֖כְתַדֹֽבֲע ףֶלֵ֥ח םֶ֔כָל ֙אּוה רָ֥כָׂש־יִּֽכ םֶ֑כְתיֵֽבּו םֶּ֖תַא  ּו֤אְׂשִת־אֽ
ֹל לֵ֛אָרְׂשִי־יֵֽנְב יֵׁ֧שְדָק־תֶאְו ּוּנֶּ֑מִמ ֹוּ֖בְלֶח־תֶא םֶ֥כְמיִֽרֲהַּֽב אְטֵ֔ח ֙ויָלָע  ּו֖לְּלַחְת א֥
ֹלְו ֹז :רֹֽמאֵל ןֹ֖רֲהַֽא־לֶֽאְו הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָ֔וֹהְי רֵּ֣בַדְיַו :ּותּוֽמָת א֥  הָ֔רֹוּתַה תַּ֣קֻח תא֚
 הָּ֜מֻדֲא הָ֨רָפ ֩ךָךיrֶלֵא ּו֣חְקִיְו לֵ֗אָרְׂשִי יֵ֣נְּב־לֶא ׀ רֵּ֣בַּד רֹ֑מאֵל הָֹ֖והְי הָּ֥וִצ־רֶׁשֲא
ֹל רֶׁ֛שֲא םּו֔מ ּ֙הָּב־ןיֵא רֶׁ֤שֲא הָ֗מיִמְּת ־לֶא ּהָ֔תֹא םֶּ֣תַתְנּו :לֹֽע ָהיֶ֖לָע הָ֥לָע־אֽ
 חַ֞קָלְו :ויָֽנָפְל ּהָ֖תֹא טַ֥חָׁשְו הֶ֔נֲחַּֽמַֽל ץּו֣חִמ־לֶא ּ֙הָתֹא איִ֤צֹוהְו ןֵ֑הֹּכַה ר ָ֖זָעְלֶא
 עַבֶׁ֥ש ּהָ֖מָּדִמ דֵ֛עֹומ־לֶהֹֽא יֵ֧נְּפ חַכֹ֨נ־לֶא הָּ֞זִהְו ֹו֑עָּבְצֶאְּב ּהָ֖מָּדִמ ןֵ֛הֹּכַה ר ָ֧זָעְלֶא
־לַע ּהָ֔מָּד־תֶאְו ּ֙הָרָׂשְּב־תֶאְו ּהָ֤רֹע־תֶא ויָ֑ניֵעְל הָ֖רָּפַה־תֶא ףַ֥רָׂשְו :םיִֽמָעְּפ
 ךְךֹוּ֖ת־לֶא ךְךיִ֕לְׁשִהְו תַעָ֑לֹות יִ֣נְׁשּו בֹו֖זֵאְו זֶרֶ֛א ץֵ֥ע ןֵ֗הֹּכַה חַ֣קָלְו :ףֹֽרְׂשִי ּהָׁ֖שְרִּפ
ֹבָי רַ֖חַאְו םִיַּ֔מַּב ֹ֙ורָׂשְּב ץַ֤חָרְו ןֵ֗הֹּכַה ויָ֜דָגְּב סֶּ֨בִכְו :הָֽרָּפַה תַ֥פֵרְׂש ־לֶא א֣
 ץַ֥חָרְו םִיַּ֔מַּב ֙ויָדָגְּב סֵּ֤בַכְי ּהָ֔תֹא ףֵ֣רֹּׂשַהְו :בֶרָֽעָה־דַע ןֵ֖הֹּכַה אֵ֥מָטְו הֶ֑נֲחַּֽמַֽה
 ַחיִּ֛נִהְו הָ֔רָּפַה רֶפֵ֣א תֵ֚א רֹו֗הָט ׁשיִ֣א ׀ ףַ֣סָאְו :בֶרָֽעָה־דַע אֵ֖מָטְו םִיָּ֑מַּב ֹו֖רָׂשְּב
 יֵ֥מְל תֶרֶ֛מְׁשִמְל לֵ֧אָרְׂשִי־יֵֽנְּב תַ֨דֲעַֽל הpָתְיָֽהְֽ֠ו רֹו֑הָט םֹו֣קָמְּב הֶ֖נֲחַּֽמַֽל ץּו֥חִמ
־דַע אֵ֖מָטְו ויָ֔דָגְּב־תֶא ֙הָרָּפַה רֶפֵ֤א־תֶא ףֵ֨סֹאָֽה סpֶּבִכְ֠ו :אוִֽה תאָּ֥טַח הָּ֖דִנ



 תֵ֖מְּב ַעֵ֥גֹּנַה :םָֽלֹוע תַּ֥קֻחְל םָ֖כֹותְּב ר ָּ֥גַה ר ֵּ֛גַלְו לֵ֗אָרְׂשִי יֵ֣נְבִל הָ֞תְיָֽהְֽו בֶרָ֑עָה
 םֹוּ֥יַבּו יִׁ֛שיִלְּׁשַה םֹוּ֧יַּב ֹו֞ב־אָּטַחְתִי אּו֣ה :םיִֽמָי תַ֥עְבִׁש אֵ֖מָטְו םָ֑דָא ׁשֶפֶ֣נ־לָכְל
ֹל־םִאְו רָ֑הְטִי יִ֖עיִבְּׁשַה ֹל יִ֖עיִבְּׁשַה םֹוּ֥יַבּו יִׁ֛שיִלְּׁשַה םֹוּ֧יַּב אָּ֜טַחְתִי א֨  :רָֽהְטִי א֥
ֹלְו תּו֜מָי־רֶׁשֲא םָ֨דָאָֽה ׁ֩שֶפrֶנְּב תֵ֣מְּב ַעֵ֡גֹּנַה־לָּכ  ֙הָֹוהְי ןַּ֤כְׁשִמ־תֶא אָּ֗טַחְתִי א֣
ֹל הָּ֜דִנ יֵ֨מ ֩יִּכ לֵ֑אָרְׂשִּיִמ אוִ֖הַה ׁשֶפֶּ֥נַה הָ֛תְרְכִנְו אֵּ֔מִט  הֶ֔יְהִֽי אֵ֣מָט ֙ויָלָע קַ֤רֹז־אֽ
ֹז :ֹוֽב ֹו֥תָאְמֻט דֹו֖ע ֙ לֶהֹ֨אָה־לֶא אָּ֤בַה־לָּכ לֶהֹ֑אְּב תּו֣מָי־יִּֽכ םָ֖דָא הָ֔רֹוּתַה תא֚
 דיִ֥מָצ־ןיֵא רֶׁ֛שֲא ַחּו֔תָפ יִ֣לְּכ֙ לֹכְו :םיִֽמָי תַ֥עְבִׁש אָ֖מְטִי לֶהֹ֔אָּב רֶׁ֣שֲא־לָכְו
 תֵ֔מְב ֹו֣א ֙בֶרֶ֨ח־לַלֲחַּֽב הֶ֗דָּׂשַה יֵ֣נְּפ־לַע עַּ֜גִי־רֶׁשֲא לֹ֨כְו :אּוֽה אֵ֖מָט ויָ֑לָע ליִ֖תָּפ
 תַ֣פֵרְׂש רַ֖פֲעֵֽמ אֵ֔מָּטַל ּ֙וחְקָֽלְו :םיִֽמָי תַ֥עְבִׁש אָ֖מְטִי רֶבָ֑קְב ֹו֣א םָ֖דָא םֶצֶ֥עְב־ֹוֽא
 ֒רֹוהָט ׁשיִ֣א ֘םִיַּ֘מַּב לַ֣בָטְו בֹו֜זֵא חַ֨קָלְו :יִלֶּֽכ־לֶא םיִּ֖יַח םִיַ֥מ ויָ֛לָע ןַ֥תָנְו תאָּ֑טַחַֽה
 ַעֵ֗גֹּנַה־לַעְו םָׁ֑ש־ּויָֽה רֶׁ֣שֲא תֹוׁ֖שָפְּנַה־לַעְו םיִ֔לֵּכַה־לָּכ־לַעְו֙ לֶהֹ֨אָה־לַע הָּ֤זִהְו
 יִׁ֖שיִלְּׁשַה םֹוּ֥יַּב אֵ֔מָּטַה־לַע ֙רֹהָּטַה הָּ֤זִהְו :רֶבָּֽקַב ֹו֥א תֵּ֖מַב ֹו֥א לָ֔לָחֶֽב ֹו֣א ֙םֶצֶ֨עַּב
 :בֶרָֽעָּב רֵ֥הָטְו םִיַּ֖מַּב ץַ֥חָרְו ויָ֛דָגְּב סֶּ֧בִכְו יִ֔עיִבְּׁשַה םֹוּ֣יַּב ֹ֙ואְּטִחְו יִ֑עיִבְּׁשַה םֹוּ֣יַבּו
ֹלְו ֙אָמְטִי־רֶׁשֲא ׁשיִ֤אְו ֩ יִּכ לָ֑הָּקַה ךְךֹוּ֣תִמ אוִ֖הַה ׁשֶפֶּ֥נַה הָ֛תְרְכִנְו אָּ֔טַחְתִי א֣
ֹל הָּ֛דִנ יֵ֥מ אֵּ֗מִט הָ֜וֹהְי ׁשַּ֨דְקִמ־תֶא  םֶ֖הָל הָ֥תְיָֽהְו :אּוֽה אֵ֥מָט ויָ֖לָע קַ֥רֹז־אֽ
־דַע אָ֖מְטִי הָּ֔דִּנַה יֵ֣מְּב ַ֙עֵ֨גֹּנַהְו ויָ֔דָגְּב סֵּ֣בַכְי ֙הָּדִּנַה־יֵֽמ הֵּ֤זַמּו םָ֑לֹוע תַּ֣קֻחְל
 :בֶרָֽעָה־דַע אָ֥מְטִּת תַעַ֖גֹּנַה ׁשֶפֶּ֥נַהְו אָ֑מְטִי אֵ֖מָּטַה ֹוּ֥ב־עַּגִי־רֶׁשֲא לֹ֛כְו :בֶרָֽעָה
 םָ֖עָה בֶׁשֵּ֥יַו ןֹוׁ֔שאִרָֽה ׁשֶדֹ֣חַּב ֙ןִצ־רַּבְדִמ הָ֤דֵעָ֨ה־לָּכ לpֵאָרְׂשִ֠י־יֵֽנְב ּואֹ֣בָּיַו
־לַע ּו֔לֲהָּ֣ק ִּֽיַו הָ֑דֵעָֽל םִיַ֖מ הָיָ֥ה־ֹאלְו :םָֽׁש רֵ֖בָּקִּתַו םָ֔יְרִמ ֙םָׁש תָמָּ֤תַו ׁשֵ֑דָקְּב
ֹּיַו הֶׁ֑שֹמ־םִע םָ֖עָה בֶר ָּ֥יַו :ןֹֽרֲהַא־לַֽעְו הֶׁ֖שֹמ  עַ֥וְגִּב ּונְעַ֛וָג ּו֥לְו רֹ֔מאֵל ּו֣רְמאֽ
 תּו֣מָל הֶּ֑זַה רָּ֖בְדִּמַה־לֶא הָ֔וֹהְי לַ֣הְק־תֶא ֙םֶתאֵבֲה הָ֤מָלְו :הָֹֽוהְי יֵ֥נְפִל ּוניֵ֖חַא
 םֹו֥קָּמַה־לֶא ּונָ֔תֹא איִ֣בָהְל םִיַ֔רְצִּמִמ ּ֙ונֻ֨תיִלֱעֶֽה הָ֤מָלְו :ּונֵֽריִעְבּו ּונְחַ֖נֲא םָׁ֔ש
ֹל הֶּ֑זַה עָ֖רָה  ֹ֩אבָּיַו :תֹוּֽתְׁשִל ןִיַ֖א םִיַ֥מּו ןֹוּ֔מִרְו ֙ןֶפֶ֨גְו הָ֤נֵאְתּו עַרֶ֗ז םֹו֣קְמ ׀ א֣
 אָ֥רֵּיַו םֶ֑היֵנְּפ־לַע ּו֖לְּפִּי ַֽו דֵ֔עֹומ לֶהֹ֣א ֙חַתֶּ֨פ־לֶא לָ֗הָּקַה יֵ֣נְּפִמ ןֹ֜רֲהַֽאְו הֶׁ֨שֹמ
 :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָֹ֖והְי רֵּ֥בַדְיַו ]ןירבוחמ ןהשכ ינש[ :םֶֽהיֵלֲא הָֹ֖והְי־דֹובְכ
־לֶא םֶּ֧תְרַּבִדְו ךָךיִ֔חָא ןֹ֣רֲהַֽאְו ֙הָּתַא ֙הָדֵעָֽה־תֶא לֵ֤הְקַהְו הֶּ֗טַּמַה־תֶא חַ֣ק



־תֶא ָ֥תיִקְׁשִהְו עַלֶּ֔סַה־ןִמ ֙םִיַ֨מ םֶ֥הָל ָ֙תאֵצֹוֽהְו ויָ֑מיֵמ ןַ֣תָנְו םֶ֖היֵניֵֽעְל עַלֶּ֛סַה
 :ּוהָּֽוִצ רֶׁ֖שֲאַּֽכ ֑הָֹוהְי יֵ֣נְפִּלִמ הֶּ֖טַּמַה־תֶא הֶׁ֛שֹמ חַּ֥קִּיַו :םָֽריִעְּב־תֶאְו הָ֖דֵעָֽה
ֹּיַו עַלָּ֑סַה יֵ֣נְּפ־לֶא לָ֖הָּקַה־תֶא ןֹ֛רֲהַֽאְו הֶׁ֧שֹמ ּולִ֜הְקַּיַו  ֙אָנ־ּועְמִׁש םֶ֗הָל רֶמא֣
־תֶא ךְך ַּ֧יַו ֹו֗דָי־תֶא הֶׁ֜שֹמ םֶרָּ֨יַו :םִיָֽמ םֶ֖כָל איִ֥צֹונ הֶּ֔זַה עַלֶּ֣סַה־ןִמֲה םיִ֔רֹּמַה
ֹּיַו :םָֽריִעְבּו הָ֖דֵעָֽה ְּתְׁשֵּ֥תַו םיִּ֔בַר םִיַ֣מ ּ֙ואְצֵּֽיַו םִיָ֑מֲעַּֽפ ּוהֵּ֖טַמְּב עַלֶּ֛סַה  רֶמא֣
 יֵ֣נְּב יֵ֖ניֵעְל יִנֵׁ֔שיִּדְקַ֨הְל יִּ֔ב םֶּ֣תְנַמֱאֶֽה־ֹאל ןַעַ֚י ֒ןֹרֲהַֽא־לֶֽאְו הֶׁ֣שֹמ־לֶא ֘הָֹוהְי
ֹל ןֵ֗כָל לֵ֑אָרְׂשִי  :םֶֽהָל יִּתַ֥תָנ־רֶׁשֲא ץֶרָ֖אָה־לֶא הֶּ֔זַה לָ֣הָּקַה־תֶא ּ֙ואיִ֨בָת א֤
 חַ֨לְׁשִּיַו :םָּֽב ׁשֵ֖דָּקִּיַו ֑הָֹוהְי־תֶא לֵ֖אָרְׂשִי־יֵֽנְב ּו֥בָר־רֶׁשֲא הָ֔ביִרְמ יֵ֣מ הָּמֵ֚ה
 ָּתְעַ֔דָי הָּ֣תַא לֵ֔אָרְׂשִי ךָךיִ֣חָא ֙רַמָא הֹּ֤כ םֹו֑דֱא ךְךֶלֶ֣מ־לֶא ׁשֵ֖דָּקִמ םיִ֛כָאְלַמ הֶׁ֧שֹמ
 םִיַ֖רְצִמְּב בֶׁשֵּ֥נַו הָמְיַ֔רְצִמ ּ֙וניֵ֨תֹבֲא ּו֤דְר ֵּֽיַו :ּונְתָֽאָצְמ רֶׁ֥שֲא הָ֖אָלְּתַה־לָּכ תֵ֥א
 ּונֵ֔לֹק עַ֣מְׁשִּיַו ֙הָֹוהְי־לֶא קַ֤עְצִּנַו :ּוניֵֽתֹבֲאַֽלְו םִיַ֖רְצִמ ּונָ֛ל ּועֵ֥רָּיַו םיִּ֑בַר םיִ֣מָי
 :ךָךֶֽלּובְג הֵ֥צְק ריִ֖ע ׁשֵ֔דָקְב ּונְחַ֣נֲא ֙הֵּנִהְו םִיָ֑רְצִּמִמ ּונֵ֖אִצֹּֽיַו ךְךָ֔אְלַמ חַ֣לְׁשִּיַו
ֹל ךָךֶ֗צְרַאְב אָּ֣נ־הָרְּבְעַנ ֹלְו םֶרֶ֔כְבּו הֶ֣דָׂשְּב ֙רֹבֲעַֽנ א֤  ךְךֶרֶּ֧ד רֵ֑אְב יֵ֣מ הֶּ֖תְׁשִנ א֥
ֹל ךְךֵ֗לֵנ ךְךֶלֶּ֣מַה ֹמְׂשּו ןיִ֣מָי ֙הֶּטִנ א֤ ֹּיַו :ךָךֶֽלֻבְּג רֹ֖בֲעַֽנ־רֶֽׁשֲא דַ֥ע לוא֔  ֙ויָלֵא רֶמא֤
ֹל םֹו֔דֱא ֹּיַו :ךָךֶֽתאָרְקִל אֵ֥צֵא בֶרֶ֖חַּב־ןֶּפ יִּ֑ב רֹ֖בֲעַֽת א֥  ֘לֵאָרְׂשִי־יֵֽנְּב ויָ֥לֵא ּו֨רְמאֽ
 רָ֖בָּד־ןיֵא קַ֥ר םָ֑רְכִמ יִּ֖תַתָֽנְו יַ֔נְקִמּו יִ֣נֲא ֙הֶּתְׁשִנ ךָךיֶ֤מיֵמ־םִאְו ֒הֶלֲעַֽנ הָּ֣לִסְמַּֽב
ֹּיַו :הָרֹֽבֱעֶֽא יַ֥לְגַרְּב ֹל רֶמא֖  דָ֥יְבּו דֵ֖בָּכ םַ֥עְּב ֹו֔תאָרְקִל ֙םֹודֱא אֵ֤צֵּיַו רֹ֑בֲעַֽת א֣
 :ויָֽלָעֵֽמ לֵ֖אָרְׂשִי טֵּ֥יַו ֹו֑לֻבְגִּב רֹ֖בֲע לֵ֔אָרְׂשִי־תֶא ֙ןֹתְנ םֹו֗דֱא ׀ ןֵ֣אָמְיַו :הָֽקָזֲח
 רֹ֥ה הָ֖דֵעָֽה־לָּכ לֵ֛אָרְׂשִי־יֵֽנְב ּואֹ֧בָּיַו ׁשֵ֑דָּקִמ ּו֖עְסִּיַו ]ןירבוחמ ןהשכ ישילש[
ֹּיַו :רָֽהָה  םֹו֖דֱא־ץֶרֶֽא לּו֥בְּג־לַע רָ֑הָה רֹ֣הְּב ןֹ֖רֲהַֽא־לֶֽאְו הֶׁ֥שֹמ־לֶא ֛הָֹוהְי רֶמא֧
ֹל יִּ֣כ ויָּ֔מַע־לֶא ֙ןֹרֲהַֽא ףֵ֤סָאֵֽי :רֹֽמאֵל  יֵ֣נְבִל יִּתַ֖תָנ רֶׁ֥שֲא ץֶרָ֔אָה־לֶא ֹ֙אבָי א֤
־תֶאְו ןֹ֔רֲהַֽא־תֶֽא חַ֚ק :הָֽביִרְמ יֵ֥מְל יִּ֖פ־תֶא םֶ֥תיִרְמ־רֶׁשֲא לַ֛ע לֵ֑אָרְׂשִי
 ויָ֔דָגְּב־תֶא ֙ןֹרֲהַֽא־תֶֽא טֵׁ֤שְפַהְו :רָֽהָה רֹ֥ה םָ֖תֹא לַעַ֥הְו ֹו֑נְּב ר ָ֖זָעְלֶא
 רֶׁ֖שֲאַּֽכ הֶׁ֔שֹמ ׂשַעַּ֣יַו :םָֽׁש תֵ֥מּו ףֵ֖סָאֵֽי ןֹ֥רֲהַֽאְו ֹו֑נְּב ר ָ֣זָעְלֶא־תֶא םָּ֖תְׁשַּבְלִהְו
 ןֹ֜רֲהַֽא־תֶֽא הֶׁ֨שֹמ ֩טֵׁשְפַּיַו :הָֽדֵעָֽה־לָּכ יֵ֖ניֵעְל רָ֔הָה רֹ֣ה־לֶא ּ֙ולֲעַּֽי ַֽו ֑הָֹוהְי הָּ֣וִצ
ֹרְּב םָׁ֖ש ןֹ֛רֲהַֽא תָמָּ֧יַו ֹו֔נְּב ר ָ֣זָעְלֶא־תֶא ֙םָתֹא ׁשֵּ֤בְלַּיַו ויָ֗דָגְּב־תֶא  רָ֑הָה ׁשא֣



־תֶֽא ּוּ֤כְבִּיַו ןֹ֑רֲהַֽא עַ֖וָג יִּ֥כ הָ֔דֵעָ֣ה־לָּכ ּ֙ואְרִּיַו :רָֽהָה־ןִמ ר ָ֖זָעְלֶאְו הֶׁ֛שֹמ דֶר ֵּ֧יַו
 בֶגֶּ֔נַה בֵׁ֣שי ֙דָרֲע־ךְךֶלֶֽמ יִ֤נֲעַֽנְּכַה עַ֞מְׁשִּיַו :לֵֽאָרְׂשִי תיֵּ֥ב לֹּ֖כ םֹו֔י םיִׁ֣שֹלְׁש ֙ןֹרֲהַֽא
 רַּ֨דִּיַו :יִבֶֽׁש ּוּנֶּ֖מִמ ׀ ְּבְׁשִּ֥יַו לֵ֔אָרְׂשִיְּב ֙םֶחָּ֨לִּיַו םיִ֑רָתֲאָֽה ךְךֶרֶּ֖ד לֵ֔אָרְׂשִי אָּ֣ב יִּ֚כ
 יִּ֖תְמַרֲחַֽהְו יִ֔דָיְּב ֙הֶּזַה םָ֤עָה־תֶא ןֵּ֜תִּת ןֹ֨תָנ־םִא רַ֑מֹאּיַו הָֹ֖והיַֽל רֶד ֶ֛נ לֵ֥אָרְׂשִי
 םֶ֖הְתֶא םֵ֥רֲחַּֽיַו יִ֔נֲעַֽנְּכַֽה־תֶא ֙ןֵּתִּיַו לֵ֗אָרְׂשִי לֹו֣קְּב הָֹ֜והְי עַ֨מְׁשִּיַו :םֶֽהיֵרָֽע־תֶא
 קִּיַו םֶ֑היֵרָֽע־תֶאְו  ףּו֔ס־םַי ךְךֶרֶּ֣ד ֙רָהָה רֹ֤הֵמ ּו֞עְסִּיַו :הָֽמְרָח םֹו֖קָּמַה־םֵׁש אָ֥רְ
 ֘םיִהֹלאֵּֽב םָ֗עָה רֵּ֣בַדְיַו :ךְךֶרָּֽדַּב םָ֖עָה־ׁשֶפֶֽנ רַ֥צְקִּתַו םֹו֑דֱא ץֶרֶ֣א־תֶא בֹּ֖בְסִל
 םִיַ֔מ ןיֵ֣אְו ֙םֶחֶ֨ל ןיֵ֥א יִּ֣כ רָּ֑בְדִּמַּב תּו֖מָל םִיַ֔רְצִּמִמ ּ֙ונֻ֨תיִלֱעֶֽה הָ֤מָל ֒הֶׁשֹמְבּו
 םיִ֔פָרְּׂשַה םיִׁ֣שָחְּנַה תֵ֚א םָ֗עָּב הָֹ֜והְי חַּ֨לַׁשְיַו :לֵֽקֹלְּקַה םֶחֶּ֖לַּב הָצָ֔ק ּונֵׁ֣שְפַנְו
ֹּיַו הֶׁ֜שֹמ־לֶא םָ֨עָה ֹ֩אבָּיַו :לֵֽאָרְׂשִּיִמ בָ֖ר־םַע תָמָּ֥יַו םָ֑עָה־תֶא ּו֖כְּׁשַנְי ַֽו  ּו֣רְמאֽ
 ׁשָ֑חָּנַה־תֶא ּוניֵ֖לָעֵֽמ רֵ֥סָיְו הָ֔וֹהְי־לֶא֙ לֵּלַּפְתִה ךְךָ֔בָו ֙הָֹוהיַֽב ּונְרַּ֤בִד־יִּֽכ ּונאָ֗טָח
ֹּיַו :םָֽעָה דַ֥עְּב הֶׁ֖שֹמ לֵּ֥לַּפְתִּיַו  םיִׂ֥שְו ףָ֔רָׂש ֙ךָךְל הֵׂ֤שֲע הֶׁ֗שֹמ־לֶא הָ֜וֹהְי רֶמא֨
 תֶׁש֔חְנ ׁשַ֣חְנ ֙הֶׁשֹמ ׂשַעַּ֤יַו :יָֽחָו ֹו֖תֹא הָ֥אָרְו ךְךּוׁ֔שָּנַה־לָּכ ֙הָיָהְו סֵ֑נ־לַע ֹו֖תֹא
 ׁשַ֥חְנ־לֶא טיִּ֛בִהְו ׁשיִ֔א־תֶא ׁ֙שָחָּנַה ךְךַׁ֤שָנ־םִא הָ֗יָהְו סֵּ֑נַה־לַע ּוהֵ֖מִׂשְיַו
 יֵּ֣יִעְּב ּו֞נֲחַּֽי ַֽו תֹ֑בֹאֵֽמ ּו֖עְסִּיַו :תֹֽבֹאְּב ּו֖נֲחַּֽי ַֽו לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ּו֖עְסִּיַו :יָֽחָו תֶׁש֖חְּנַה
 ּו֖נֲחַּֽי ַֽו ּועָ֑סָנ םָּׁ֖שִמ :ׁשֶמָּֽׁשַה חַ֖רְזִּמִמ בָ֔אֹומ יֵ֣נְּפ־לַע ֙רֶׁשֲא ֙רָּבְדִּמַּב םיִ֗רָבֲעָֽה
 לֻ֣בְּגִמ אֵ֖צֹּיַה רָּ֔בְדִּמַּב רֶׁ֣שֲא ֙ןֹונְרַא רֶבֵ֤עֵמ ּו֞נֲחַּֽי ַֽו ּ֒ועzָסָנ ֘םָּׁשִמ :דֶר ָֽז לַחַ֥נְּב
 רֶפֵ֖סְּב רַ֔מָאֵֽי ֙ןֵּכ־לַע :יִֽרֹמֱאָֽה ןיֵ֥בּו בָ֖אֹומ ןיֵּ֥ב בָ֔אֹומ לּו֣בְּג ֙ןֹונְרַא יִּ֤כ יִ֑רֹמֱאָֽה
 רֶׁ֥שֲא םיִ֔לָחְּנַה ֙דֶׁשֶ֨אְו :ןֹוֽנְרַא םיִ֖לָחְּנַה־תֶאְו הָ֔פּוסְּב בֵ֣הָו־תֶא ֑הָֹוהְי תֹ֣מֲחְלִמ
 רַ֤מָא רֶׁ֨שֲא רֵ֗אְּבַה אוִ֣ה הָרֵ֑אְּב םָּׁ֖שִמּו :בָֽאֹומ לּו֥בְגִל ןַ֖עְׁשִנְו רָ֑ע תֶבֶׁ֣שְל הָ֖טָנ
־תֶא לֵ֔אָרְׂשִי ריִׁ֣שָי זָ֚א :םִיָֽמ םֶ֖הָל הָ֥נְּתֶאְו םָ֔עָה־תֶא ֙ףֹסֱא הֶׁ֔שֹמְל ֙הָֹוהְי
ֹּזַה הָ֖ריִּׁשַה  םָ֔עָה יֵ֣ביִדְנ ָ֙הּו֨רָּכ םיִ֗רָׂש ָהּו֣רָפֲח רֵ֞אְּב :ּהָֽל־ּונֱע רֵ֖אְב יִ֥לֲע תא֑
 :תֹוֽמָּב לֵ֖איִלֲחַּֽנִמּו לֵ֑איִלֲחַֽנ הָ֖נָּתַּמִמּו :הָֽנָּתַמ רָּ֖בְדִּמִמּו םָ֑תֹנֲעְׁשִמְּב קֵ֖קֹחְמִּב
ֹר בָ֔אֹומ הֵ֣דְׂשִּב ֙רֶׁשֲא ֙אְיַּגַה תֹו֗מָּבִמּו  :ןֹֽמיִׁשְיַה יֵ֥נְּפ־לַע הָפָ֖קְׁשִנְו הָּ֑גְסִּפַה ׁשא֖
 יִ֖רֹמֱאָֽה־ךְךֶלֶֽמ ןֹ֥חיִס־לֶא םיִ֔כָאְלַמ֙ לֵאָרְׂשִי חַ֤לְׁשִּיַו ]ןירבוחמ ןהשכ יעיבר[
ֹל ךָךֶ֗צְרַאְב הָ֣רְּבְעֶא :רֹֽמאֵל ֹל םֶרֶ֔כְבּו הֶ֣דָׂשְּב ֙הֶּטִנ א֤  ךְךֶרֶ֤דְּב רֵ֑אְב יֵ֣מ הֶּ֖תְׁשִנ א֥



ֹלְו :ךָךֶֽלֻבְּג רֹ֖בֲעַֽנ־רֶֽׁשֲא דַ֥ע ךְךֵ֔לֵנ ֙ךְךֶלֶּ֨מַה  ֹ֒ולֻבְגִּב רֹ֣בֲע ֘לֵאָרְׂשִי־תֶֽא ןֹ֥חיִס ןַ֨תָנ־אֽ
 קִל אֵ֞צֵּיַו ֹוּ֗מַע־לָּכ־תֶא ןֹ֜חיִס ףֹ֨סֱאֶּֽיַו ֹבָּיַו הָרָּ֔בְדִּמַה֙ לֵאָרְׂשִי תאַ֤רְ  הָצְהָ֑י א֖
־דַע ןֹ֗נְרַאֵֽמ ֹו֜צְרַא־תֶא ׁשַ֨ריִּיַו בֶרָ֑ח־יִפְל לֵ֖אָרְׂשִי ּוהֵּ֥כַּיַו :לֵֽאָרְׂשִיְּב םֶחָּ֖לִּיַו
 םיִ֖רָעֶֽה־לָּכ תֵ֥א לֵ֔אָרְׂשִי ֙חַּקִּיַו :ןֹוּֽמַע יֵ֥נְּב לּו֖בְּג זַ֔ע יִּ֣כ ןֹוּ֔מַע יֵ֣נְּב־דַע ֙קֹּבַי
 ןֹוּ֔בְׁשֶח יִּ֣כ :ָהיֶֽתֹנְּב־לָכְבּו ןֹוּ֖בְׁשֶחְּב יִ֔רֹמֱאָֽה יֵ֣רָע־לָכְּב֙ לֵאָרְׂשִי בֶׁשֵּ֤יַו הֶּלֵ֑אָה
־תֶא חַּ֧קִּיַו ןֹוׁ֔שאִרָֽה ֙בָאֹומ ךְךֶלֶ֤מְּב םַ֗חְלִנ אּו֣הְו אוִ֑ה יִ֖רֹמֱאָֽה ךְךֶלֶ֥מ ןֹ֛חיִס ריִ֗ע
ֹי ןֵּ֛כ־לַע :ןֹֽנְרַא־דַע ֹו֖דָּיִמ ֹו֛צְרַא־לָּכ  הֶ֥נָּבִּת ןֹוּ֑בְׁשֶח ּואֹּ֣ב םיִ֖לְׁשּֽמַה ּו֥רְמאֽ
 רָ֣ע ֙הָלְכָֽא ןֹ֑חיִס תַ֣יְרִּקִמ הָ֖בָהֶֽל ןֹוּ֔בְׁשֶחֵֽמ הָ֣אְצָֽי ׁ֙שֵא־יִּכ :ןֹוֽחיִס ריִ֥ע ן ֵ֖נֹוּכִתְו
 ֙םִטיֵלְּפ ויָ֤נָּב ןַ֨תָנ ׁשֹו֑מְּכ־םַע ָּתְדַ֖בָא בָ֔אֹומ ֣ךָךְל־יֹוֽא :ןֹֽנְרַא תֹו֥מָּב יֵ֖לֲעַּֽב בָ֔אֹומ
 םיִּׁ֣שַּנַו ןֹ֑ביִּד־דַע ןֹוּ֖בְׁשֶח דַ֥בָא םָ֛ריִּנַו :ןֹוֽחיִס יִ֖רֹמֱא ךְךֶלֶ֥מְל תיִ֔בְּׁשַּב ויָ֣תֹנְבּו
 ֙הֶׁשֹמ חַ֤לְׁשִּיַו :יִֽרֹמֱאָֽה ץֶרֶ֖אְּב לֵ֔אָרְׂשִי ֙בֶׁשֵּ֨יַו :אָֽבְדיֵֽמ־דַע רֶׁ֖שֲא חַפֹ֔נ־דַע
ֹּיַו ָהיֶ֑תֹנְּב ּו֖דְּכְלִּי ַֽו רֵ֔זְעַי־תֶא לֵּ֣גַרְל  :םָֽׁש־רֶׁשֲא יִ֥רֹמֱאָֽה־תֶא ]ׁשֶרֹוּ֖יַו[ ׁשֶרי֖
 ֹוּ֛מַע־לָכְו אּו֧ה םָ֜תאָרְקִל ןָׁ֨שָּבַה־ךְךֶלֶֽמ ֩גֹוע אֵ֣צֵּיַו ןָׁ֑שָּבַה ךְךֶרֶּ֖ד ּו֔לֲעַּֽי ַֽו ּ֙ונְפִּיַו
ֹּיַו :יִעֶֽרְדֶא הָ֖מָחְלִּמַל  יִּתַ֧תָנ ֞ךָךְד ָֽיְב יִּ֣כ ֹו֔תֹא אָ֣ריִּת־לַא ֙הֶׁשֹמ־לֶא ֤הָֹוהְי רֶמא֨
 ךְךֶלֶ֣מ ֙ןֹחיִסְל ָתיִׂ֗שָע רֶׁ֣שֲאַּֽכ ֹוּ֔ל ָתיִׂ֣שָעְו ֹו֑צְרַא־תֶאְו ֹוּ֖מַע־לָּכ־תֶאְו ֹו֛תֹא
 יִּ֥תְלִּב־דַע ֹוּ֔מַע־לָּכ־תֶאְו ֙ויָנָּב־תֶאְו ֹו֤תֹא ּוּ֨כַּיַו :ןֹוּֽבְׁשֶחְּב בֵׁ֖שֹוי רֶׁ֥שֲא יִ֔רֹמֱאָֽה
 תֹו֣בְרַֽעְּב ּ֙ונֲחַּֽי ַֽו לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ּו֖עְסִּיַו :ֹוֽצְרַא־תֶא ּוׁ֖שְריִּֽיַו דיִ֑רָׂש ֹו֖ל־ריִאְׁשִה
 לֵ֖אָרְׂשִי הָׂ֥שָע־רֶׁשֲא־לָּכ תֵ֛א רֹוּ֑פִצ־ןֶּב קָ֖לָּב אְר ַּ֥יַו :ֹוֽחֵרְי ןֵּ֥דְרַיְל רֶבֵ֖עֵמ בָ֔אֹומ
 יֵ֥נְּב יֵ֖נְּפִמ בָ֔אֹומ ץָק ָּ֣יַו אּו֑ה־בַר יִּ֣כ דֹ֖אְמ םָ֛עָה יֵ֥נְּפִמ בָ֜אֹומ רָגָּ֨יַו :יִֽרֹמֱאָֽל
ֹּיַו :לֵֽאָרְׂשִי  קִז־לֶא בָ֜אֹומ רֶמא֨ ־לָּכ־תֶא֙ לָהָּקַה ּו֤כֲחַֽלְי הָּ֞תַע ןָ֗יְדִמ יֵ֣נְ
 תֵ֥עָּב בָ֖אֹומְל ךְךֶלֶ֥מ רֹוּ֛פִצ־ןֶּב קָ֧לָבּו הֶ֑דָּׂשַה קֶר ֶ֣י תֵ֖א רֹוּׁ֔שַה ךְךֹ֣חְלִּכ ּוניֵ֔תֹביִ֣בְס
 ץֶרֶ֥א רָ֛הָּנַה־לַע רֶׁ֧שֲא הָרֹוpתְּ֠פ רֹו֗עְּב־ןֶּב םָ֣עְלִּב־לֶא םיִ֜כָאְלַמ חַ֨לְׁשִּיַו :אוִֽהַה
 ןיֵ֣ע־תֶא ֙הָּסִכ הֵּ֤נִה ֙םִיַ֨רְצִּמִמ אָ֤צָי םַ֣ע הpֵּנִ֠ה רֹ֗מאֵל ֹו֑ל־ֹארְקִל ֹוּ֖מַע־יֵֽנְּב
 םּו֥צָע־יִּֽכ הֶּ֗זַה םָ֣עָה־תֶא יִּ֜ל־הָרָֽא אָּ֨נ־הָכְל ֩הָּתַעְו :יִֽלֻּמִמ בֵׁ֖שֹי אּו֥הְו ץֶרָ֔אָה
־רֶׁשֲא תֵ֤א יִּתְעַ֗דָי יִּ֣כ ץֶרָ֑אָה־ןִמ ּוּנֶׁ֖שֲר ָֽגֲאַֽו ֹוּ֔ב־הֶּכַנ֙ לַכּוא יַ֤לּוא יִּנֶּ֔מִמ ֙אּוה
 קִז ּו֜כְלֵּ֨יַו :רָֽאּוי רֹ֖אָּת רֶׁ֥שֲאַֽו ךְךָ֔רֹבְמ ֙ךְךֵרָבְּת  קִזְו ֙בָאֹומ יֵ֤נְ  םיִ֖מָסְקּו ןָ֔יְדִמ יֵ֣נְ



ֹּיַו :קָֽלָב יֵ֥רְבִּד ויָ֖לֵא ּו֥רְּבַדְיַו םָ֔עְלִּב־לֶא ּ֙ואֹ֨בָּיַו םָ֑דָיְּב  ֙הֹפ ּוניִ֤ל םֶ֗היֵלֲא רֶמא֣
 בָ֖אֹומ־יֵֽרָׂש ּו֥בְׁשֵּֽיַו יָ֑לֵא הָֹ֖והְי רֵּ֥בַדְי רֶׁ֛שֲאַּֽכ רָ֔בָּד ֙םֶכְתֶא יִ֤תֹבִֽׁשֲהַֽו הָלְיַּ֔לַה
ֹבָּיַו :םָֽעְלִּב־םִע ֹּיַו םָ֑עְלִּב־לֶא םיִ֖הֹלֱא א֥  :ךְךָּֽמִע הֶּלֵ֖אָה םיִׁ֥שָנֲאָֽה יִ֛מ רֶמא֕
ֹּיַו  ֙םָעָה הֵּ֤נִה :יָֽלֵא חַ֥לָׁש בָ֖אֹומ ךְךֶלֶ֥מ רֹּ֛פִצ־ןֶּב קָ֧לָּב םיִ֑הֹלֱאָֽה־לֶא םָ֖עְלִּב רֶמא֥
 לַ֛כּוא יַ֥לּוא ֹו֔תֹא ֙יִּל־הָבָֽק הָ֤כְל הָּ֗תַע ץֶרָ֑אָה ןיֵ֣ע־תֶא סַ֖כְיַו םִיַ֔רְצִּמִמ אֵ֣צֹּיַה
ֹּיַו :ויִּֽתְׁשַר ֵֽגְו ֹוּ֖ב םֶחָּ֥לִהְל ֹל םָ֔עְלִּב־לֶא ֙םיִהֹלֱא רֶמא֤ ֹל םֶ֑הָּמִע ךְךֵ֖לֵת א֥  ֙רֹאָת א֤
 רֶקֹּ֔בַּב ֙םָעְלִּב םָק ָּ֤יַו ]ןירבוחמ ןהשכ ישימח[ :אּוֽה ךְךּו֖רָב יִּ֥כ םָ֔עָה־תֶא
ֹּיַו  :םֶֽכָּמִע ךְךֹ֥לֲהַֽל יִּ֖תִתְל הָ֔וֹהְי ןֵ֣אֵמ יִּ֚כ םֶ֑כְצְרַא־לֶֽא ּו֖כְל קָ֔לָב יֵ֣רָׂש־לֶא ֙רֶמא֨
ֹּיַו קָ֑לָּב־לֶא ּואֹ֖בָּיַו בָ֔אֹומ יֵ֣רָׂש ּ֙ומּו֨קָּיַו  ףֶסֹּ֥יַו :ּונָּֽמִע ךְךֹ֥לֲה םָ֖עְלִּב ןֵ֥אֵמ ּו֔רְמא֣
ֹּיַו םָ֑עְלִּב־לֶא ּואֹ֖בָּיַו :הֶּלֵֽאֵמ םיִ֖דָּבְכִנְו םיִּ֥בַר םיִ֔רָׂש ַחֹ֣לְׁש קָ֑לָּב דֹו֖ע  ֹו֗ל ּורְמא֣
 דֹ֔אְמ ֙ךָךְדֶּבַכֲא דֵּ֤בַכ־יִּֽכ :יָֽלֵא ךְךֹ֥לֲהֵֽמ עַ֖נָּמִת אָ֥נ־לַא רֹוּ֔פִצ־ןֶּב קָ֣לָּב ֙רַמָא הֹּ֤כ
 םָ֗עְלִּב ןַעַּ֣יַו :הֶּֽזַה םָ֥עָה תֵ֖א יִּ֔ל הָבָ֣ק ֙אָּנ־הָכְלּֽו הֶׂ֑שֱעֶֽא יַ֖לֵא רַ֥מֹאּת־רֶׁשֲא לֹ֛כְו
ֹּיַו ֹלְמ קָ֛לָב יִ֥ל־ןֶּתִי־םִא קָ֔לָב יֵ֣דְבַע־לֶא ֙רֶמא֨ ֹל בָ֑הָזְו ףֶסֶּ֣כ ֹו֖תיֵב א֥  לַ֗כּוא א֣
 הֶ֛זָב אָ֥נ ּו֨בְׁש הָּ֗תַעְו :הָֽלֹודְג ֹו֥א הָּ֖נַטְק תֹוׂ֥שֲעַֽל יָ֔הֹלֱא הָֹ֣והְי יִּ֨פ־תֶא ֙רֹבֲעַֽל
ֹבָּיַו :יִּֽמִע רֵּ֥בַּד הָֹ֖והְי ףֵ֥סֹּי־הַמ הָ֔עְדֵ֣אְו הָלְיָּ֑לַה םֶּ֖תַא־םַּג ־לֶא ׀ םיִ֥הֹלֱא א֨
ֹּיַו ֒הָלְיzַל ֘םָעְלִּב ֹרְקִל־םִא ֹו֗ל רֶמא֣  ךְךַ֗אְו םָּ֑תִא ךְךֵ֣ל םּו֖ק םיִׁ֔שָנֲאָֽה ּואָּ֣ב ֙ךָךְל א֤
 ׁשֹ֖בֲחַּֽי ַֽו רֶקֹּ֔בַּב ֙םָעְלִּב םָק ָּ֤יַו :הֶֽׂשֲעַֽת ֹו֥תֹא ךָךיֶ֖לֵא רֵּ֥בַדֲא־רֶׁשֲא רָ֛בָּדַה־תֶא
 בֵּ֞צַיְתִּיַו ֒אּוה ךְךֵ֣לֹוה־יִּֽכ ֘םיִהֹלֱא ףַ֣א־רַחִּֽיַו :בָֽאֹומ יֵ֥רָׂש־םִע ךְךֶלֵּ֖יַו ֹו֑נֹתֲא־תֶא
 אֶרֵּ֣תַו :ֹוּֽמִע ויָ֖רָעְנ יֵ֥נְׁשּו ֹו֔נֹתֲא־לַע בֵ֣כֹר ֙אּוהְו ֹו֑ל ןָ֣טָׂשְל ךְךֶרֶּ֖דַּב ֛הָֹוהְי ךְךַ֧אְלַמ
־ןִמ ֙ןֹותָאָֽה טֵּ֤תַו ֹו֔דָיְּב ֙הָפּולְׁש ֹוּ֤בְרַחְו ךְךֶרֶּ֗דַּב בָּ֣צִנ הָ֜וֹהְי ךְךַ֨אְלַמ־תֶא ֩ןֹותָאָֽה
 ךְךַ֣אְלַמ ֙דֹמֲעַּֽי ַֽו :ךְךֶרָּֽדַה ּהָ֖תֹּטַהְל ןֹו֔תָאָ֣ה־תֶא ֙םָעְלִּב ךְך ַּ֤יַו הֶ֑דָּׂשַּב ךְךֶלֵּ֖תַו ךְךֶרֶּ֔דַה
 ךְךַ֣אְלַמ־תֶא ןֹו֜תָאָֽה אֶרֵּ֨תַו :הֶּֽזִמ רֵ֥דָגְו הֶּ֖זִמ רֵ֥דָּג םיִ֑מָרְּכַה לֹו֖עְׁשִמְּב הָ֔וֹהְי
ֹּיַו ריִּ֑קַה־לֶא םָ֖עְלִּב לֶגֶ֥ר־תֶא ץַ֛חְלִּתַו ריִּ֔קַה־לֶא ֙ץֵחָּלִּתַו הָ֗וֹהְי  :ּהָֽתֹּכַהְל ףֶס֖
 ןיִ֥מָי תֹו֖טְנִל ךְךֶרֶּ֥ד־ןיֵא רֶׁ֛שֲא רָ֔צ םֹו֣קָמְּב ֙דֹמֲעַּֽי ַֽו רֹו֑בֲע הָֹ֖והְי־ךְךַאְלַמ ףֶסֹוּ֥יַו
ֹמְׂשּו  ףַ֣א־רַחִּֽיַו םָ֑עְלִּב תַחַּ֣ת ץַּ֖בְרִּתַו הָֹ֔והְי ךְךַ֣אְלַמ־תֶא ֙ןֹותָאָֽה אֶרֵּ֤תַו :לואֽ
ֹּתַו ןֹו֑תָאָֽה יִּ֣פ־תֶא הָֹ֖והְי חַּ֥תְפִּיַו :לֵּֽקַּמַּב ןֹו֖תָאָֽה־תֶא ךְך ַּ֥יַו םָ֔עְלִּב  ֙םָעְלִבְל רֶמא֤



ֹּיַו :םיִֽלָגְר ׁש֥לָׁש הֶ֖ז יִנָ֔תיִּכִה יִּ֣כ ֔ךָךְל יִתיִׂ֣שָע־הֶמ  יִּ֥כ ןֹו֔תָאָֽל ֙םָעְלִּב רֶמא֤
ֹּתַו :ךְךיִּֽתְגַרֲה הָּ֖תַע יִּ֥כ יִ֔דָיְּב ֙בֶרֶ֨ח־ׁשֶי ּו֤ל יִּ֑ב ְּתְלַּ֖לַעְתִה ־לֶא ןֹו֜תָאָֽה רֶמא֨
 ןֵּ֣כְסַהַֽה הֶּ֔זַה םֹוּ֣יַה־דַע ֙ךָךְדֹוֽעֵמ יַ֗לָע ָּתְבַ֣כָר־רֶׁשֲא ֜ךָךְנֹֽתֲא יִ֨כֹנָֽא ֩אֹולֲה םָ֗עְלִּב
ֹּיַו הֹּ֑כ ֖ךָךְל תֹוׂ֥שֲעַֽל יִּתְנַּ֔כְסִה ֹל רֶמא֖ ־תֶא אְרַּ֞יַו ֒םָעְלִב יֵ֣ניֵע־תֶא ֘הָֹוהְי לַ֣גְיַו :אֽ
ֹּיַו :ויָּֽפַאְל ּוחַּ֖תְׁשִּיַו דֹּ֥קִּיַו ֹו֑דָיְּב הָ֖פֻלְׁש ֹוּ֥בְרַחְו ךְךֶרֶּ֔דַּב בָּ֣צִנ ֙הָֹוהְי ךְךַ֤אְלַמ  רֶמא֤
 ֙יִכֹנָֽא הֵּ֤נִה םיִ֑לָגְר ׁשֹו֣לָׁש הֶ֖ז ֔ךָךְנֹ֣תֲא־תֶא ָ֙תיִּ֨כִה הָ֗מ־לַע הָ֔וֹהְי ךְךַ֣אְלַמ ֙ויָלֵא
 ׁש֣לָׁש הֶ֖ז יַ֔נָפְל טֵּ֣תַו ןֹו֔תָאָֽה ֙יִנַ֨אְרִּתַו :יִּֽדְגֶנְל ךְךֶרֶּ֖דַה טַ֥רָי־יִּֽכ ןָ֔טָׂשְל יִתאָ֣צָי
 :יִתיֵֽיֱחֶֽה ּהָ֥תֹואְו יִּתְגַ֖רָה הָ֥כְתֹֽא־םַּג הָּ֛תַע יִּ֥כ יַ֔נָּפִמ הָ֣תְטָֽנ ֙יַלּוא םיִ֑לָגְר
ֹּיַו ֹל יִּ֚כ יִתאָ֔טָח ֙הָֹוהְי ךְךַ֤אְלַמ־לֶא םָ֜עְלִּב רֶמא֨  בָּ֥צִנ הָּ֛תַא יִּ֥כ יִּתְעַ֔דָי א֣
ֹּיַו :יִּֽל הָבּוׁ֥שָא ךָךיֶ֖ניֵעְּב עַ֥ר־םִא הָּ֛תַעְו ךְךֶרָּ֑דַּב יִ֖תאָרְקִל rהָ֜וֹהְי ךְךַ֨אְלַמ ֩רֶמא 
 ֹו֣תֹא ךָךיֶ֖לֵא רֵּ֥בַדֲא־רֶׁשֲא רָ֛בָּדַה־תֶא סֶפֶ֗אְו םיִׁ֔שָנֲאָ֣ה־םִע ךְךֵ֚ל םָ֗עְלִּב־לֶא
 אֵ֨צֵּיַו םָ֑עְלִב אָ֣ב־יִּכ קָ֖לָּב עַ֥מְׁשִּיַו :קָֽלָב יֵ֥רָׂש־םִע םָ֖עְלִּב ךְךֶלֵּ֥יַו רֵּ֑בַדְת
ֹּיַו :לּוֽבְּגַה הֵ֥צְקִּב רֶׁ֖שֲא ןֹ֔נְרַא לּו֣בְּג־לַע ֙רֶׁשֲא בָ֗אֹומ ריִ֣ע־לֶא ֹו֜תאָרְקִל  רֶמא֨
ֹל הָּמָ֥ל ךְךָ֔ל־ֹארְקִל ֙ךָךיֶ֨לֵא יִּתְחַ֤לָׁש ַחֹ֨לָׁש ֹ֩אלֲה םָ֗עְלִּב־לֶא קָ֜לָּב  יָ֑לֵא ָּתְכַ֖לָה־אֽ
ֹל םָ֔נְמֻאַֽה ֹּיַו :ךָךֶֽדְּבַּכ לַ֖כּוא א֥  הָּ֕תַע ךָךיֶ֔לֵא ֙יִתאָ֨ב־הֵּנִֽה קָ֗לָּב־לֶא םָ֜עְלִּב רֶמא֨
 :רֵּֽבַדֲא ֹו֥תֹא יִ֖פְּב םיִ֛הֹלֱא םיִׂ֧שָי רֶׁ֨שֲא רָ֗בָּדַה הָמּו֑אְמ רֵּ֣בַּד לַ֖כּוא לֹ֥כָיֲה
 חַּ֥בְזִּיַו :תֹוֽצֻח תַ֥יְרִק ּואֹ֖בָּיַו קָ֑לָּב־םִע םָ֖עְלִּב ךְךֶלֵּ֥יַו ]ןירבוחמ ןהשכ ישש[
ֹצָו רָ֣קָּב קָ֖לָּב  ֙קָלָּב חַּ֤קִּיַו רֶקֹּ֔בַב יִ֣הְיַו :ֹוּֽתִא רֶׁ֥שֲא םיִ֖רָּׂשַלְו םָ֔עְלִבְל חַּ֣לַׁשְיַו ןא֑
ֹּיַו :םָֽעָה הֵ֥צְק םָּׁ֖שִמ אְר ַּ֥יַו לַעָּ֑ב תֹו֣מָּב ּוהֵ֖לֲעַּֽי ַֽו םָ֔עְלִּב־תֶא ־לֶא ֙םָעְלִּב רֶמא֤
 הָ֥עְבִׁשְו םיִ֖רָפ הָ֥עְבִׁש הֶ֔זָּב ֙יִל ןֵ֥כָהְו תֹ֑חְּבְזִמ הָ֣עְבִׁש הֶ֖זָב יִ֥ל־הֵנְּב קָ֔לָּב
 :ַחֵּֽבְזִּמַּב לִיַ֖אָו רָּ֥פ םָ֛עְלִבּו קָ֧לָּב לַעַּ֨יַו םָ֑עְלִּב רֶּ֣בִּד רֶׁ֖שֲאַּֽכ קָ֔לָּב ׂשַעַּ֣יַו :םיִֽליֵא
ֹּיַו  ּקִי יַ֞לּוא הָ֗כְלֵֽאְו ֒ךָךzֶתָלֹֽע־לַע ֘בֵּצַיְתִה קָ֗לָבְל םָ֜עְלִּב רֶמא֨  יִ֔תאָרְקִל ֙הָֹוהְי הֶ֤רָ
ֹּיַו םָ֑עְלִּב־לֶא םיִ֖הֹלֱא רָּ֥קִּיַו :יִפֶֽׁש ךְךֶלֵּ֖יַו ךְךָ֑ל יִּתְד ַּ֣גִהְו יִנֵ֖אְרַּי־הַמ רַ֥בְדּו  רֶמא֣
 ֛הָֹוהְי םֶׂשָּ֧יַו :ַחֵּֽבְזִּמַּב לִיַ֖אָו רָּ֥פ לַעַ֛אָו יִּתְכַ֔רָע ֙תֹחְּבְזִּמַֽה תַ֤עְבִׁש־תֶא ויָ֗לֵא
ֹּיַו םָ֑עְלִב יִ֣פְּב רָ֖בָּד  בָּ֖צִנ הֵּ֥נִהְו ויָ֔לֵא בָׁשָּ֣יַו :רֵּֽבַדְת הֹ֥כְו קָ֖לָּב־לֶא בּוׁ֥ש רֶמא֛
 קָ֤לָב יִנֵ֨חְנַי םpָרֲ֠א־ןִמ רַ֑מֹאּיַו ֹו֖לָׁשְמ אָּׂ֥שִּיַו :בָֽאֹומ יֵ֥רָׂש־לָכְו אּו֖ה ֹו֑תָלֹֽע־לַע



 הָ֣מ :לֵֽאָרְׂשִי הָ֥מֲעֹֽז הָ֖כְלּו בֹ֔קֲעַֽי יִּ֣ל־הָרָֽא ֙הָכְל םֶדֶ֔ק־יֵרְרַֽהֵֽמ ֙בָאֹומ־ךְךֶלֶֽמ
ֹל בֹּ֔קֶא ֹל םֹ֔עְזֶא הָ֣מּו לֵ֑א הֹּ֖בַק א֥ ֹרֵמ־יִּֽכ :הָֹֽוהְי םַ֖עָז א֥  ּוּנֶ֔אְרֶא ֙םיִרֻצ ׁשא֤
ֹל םִ֖יֹוּגַבּו ןֹּ֔כְׁשִי דָ֣דָבְל ֙םָע־ןֶה ּוּנֶ֑רּוׁשֲא תֹו֖עָבְּגִמּו  רַ֣פֲע ֙הָנָמ יִ֤מ :בָּֽׁשַחְתִי א֥
 יִ֖תיִרֲחַֽא יִ֥הְתּו םיִ֔רָׁשְי תֹו֣מ ֙יִׁשְפַנ תֹ֤מָּת לֵ֑אָרְׂשִי עַבֹ֣ר־תֶא רָּ֖פְסִמּו בֹ֔קֲעַֽי
ֹּיַו :ּוהֹֽמָּכ  הֵּ֖נִהְו ךָךיִּ֔תְחַקְל ֙יַבְיֹֽא בֹ֤קָל יִ֑ל ָתיִׂ֖שָע הֶ֥מ םָ֔עְלִּב־לֶא ֙קָלָּב רֶמא֤
ֹלֲה רַ֑מֹאּיַו ןַעַּ֖יַו :ךְךֵֽרָב ָּתְכַ֥רֵּב  רֹ֖מְׁשֶא ֹו֥תֹא יִ֔פְּב ֙הָֹוהְי םיִׂ֤שָי רֶׁ֨שֲא ֩תֵא א֗
ֹּיַו :רֵּֽבַדְל  םָּׁ֔שִמ ּוּנֶ֣אְרִּת רֶׁ֣שֲא ֙רֵחַא םֹו֤קָמ־לֶא יִּ֜תִא אָּ֨נ־ךָךְל קָ֗לָּב ויָ֜לֵא רֶמא֨
ֹל ֹוּ֖לֻכְו הֶ֔אְרִת ּוהֵ֣צָק סֶפֶ֚א  םיִ֔פֹצ הֵ֣דְׂש ּ֙והֵ֨חָּקִּיַו :םָּֽׁשִמ יִ֖ל־ֹונְבָקְו הֶ֑אְרִת א֣
ֹר־לֶא ֹּיַו :ַחֵּֽבְזִּמַּב לִיַ֖אָו רָּ֥פ לַעַּ֛יַו תֹ֔חְּבְזִמ הָ֣עְבִׁש ֙ןֶבִּ֨יַו הָּ֑גְסִּפַה ׁשא֖ ־לֶא ֙רֶמא֨
 םֶׂשָּ֥יַו םָ֔עְלִּב־לֶא ֙הָֹוהְי רָּ֤קִּיַו :הֹּֽכ הֶרָּ֥קִא יִ֖כֹנָֽאְו ךָךֶ֑תָלֹֽע־לַע הֹּ֖כ בֵּ֥צַיְתִה קָ֔לָּב
ֹּיַו ויִ֑פְּב רָ֖בָּד ֹבָּיַו :רֵּֽבַדְת הֹ֥כְו קָ֖לָּב־לֶא בּוׁ֥ש רֶמא֛ ־לַע ֙בָּצִנ ֹוּ֤נִהְו ויָ֗לֵא א֣
ֹּיַו ֹוּ֑תִא בָ֖אֹומ יֵ֥רָׂשְו ֹו֔תָלֹ֣ע  רַ֑מֹאּיַו ֹו֖לָׁשְמ אָּׂ֥שִּיַו :הָֹֽוהְי רֶּ֖בִּד־הַמ קָ֔לָּב ֹ֙ול רֶמא֤
ֹל :רֹּֽפִצ ֹו֥נְּב יַ֖דָע הָניִ֥זֲאַֽה עָ֔מְׁשּֽו ֙קָלָּב םּו֤ק  םָ֖דָא־ןֶבּו בֵּ֔זַכיִֽו֙ לֵא ׁשיִ֥א א֣
ֹלְו ֙רַמָא אּו֤הַה םָ֑חֶנְתִיְו ֹלְו רֶּ֖בִדְו הֶׂ֔שֲעַֽי א֣  יִּתְחָ֑קָל ךְךֵ֖רָב הֵּ֥נִה :הָּנֶֽמיִקְי א֥
ֹלְו ךְךֵ֖רֵבּו ֹל :הָּנֶֽביִׁשֲא א֥ ֹלְו בֹ֔קֲעַֽיְּב ֙ןֶוָ֨א טיִּ֥בִה־אֽ  ֤הָֹוהְי לֵ֑אָרְׂשִיְּב לָ֖מָע הָ֥אָר־אֽ
 יִּ֤כ :ֹוֽל םֵ֖אְר תֹ֥פֲעֹוֽתְּכ םִיָ֑רְצִּמִמ םָ֣איִצֹוֽמ לֵ֖א :ֹוּֽב ךְךֶלֶ֖מ תַ֥עּורְתּו ֹוּ֔מִע ֙ויָהֹלֱא
־הַמ לֵ֔אָרְׂשִיְלּֽו ֙בֹקֲעַֽיְל רֵ֤מָאֵֽי תֵ֗עָּֽכ לֵ֑אָרְׂשִיְּב םֶסֶ֖ק־ֹאלְו בֹ֔קֲעַֽיְּב ׁ֙שַחַ֨נ־ֹאל
ֹל אָּׂ֑שַנְתִי יִ֖רֲאַֽכְו םּו֔קָי איִ֣בָלְּכ ֙םָע־ןֶה :לֵֽא לַ֖עָּפ ֹי־דַע ֙בַּכְׁשִי א֤  ףֶרֶ֔ט לַכא֣
ֹּיַו :הֶּֽתְׁשִי םיִ֖לָלֲח־םַדְו ֹל בֹ֖ק־םַּג םָ֔עְלִּב־לֶא ֙קָלָּב רֶמא֤  ךְךֵ֖רָּב־םַּג ּוּנֶ֑בֳּקִת א֣
ֹל ֹּיַו םָ֔עְלִּב ןַעַּ֣יַו :ּוּנֶֽכֲרָֽבְת א֥ ֹלֲה קָ֑לָּב־לֶא רֶמא֖  לֹּ֛כ רֹ֔מאֵל ֙ךָךיֶ֨לֵא יִּתְרַּ֤בִּד א֗
ֹּיַו ]ןירבוחמ ןהשכ יעיבש[ :הֶֽׂשֱעֶֽא ֹו֥תֹא הָֹ֖והְי רֵּ֥בַדְי־רֶׁשֲא ־לֶא ֙קָלָּב רֶמא֤
 ֹותֹּ֥בַקְו םיִ֔הֹלֱאָֽה יֵ֣ניֵעְּב ֙רַׁשיִי יַ֤לּוא רֵ֑חַא םֹו֖קָמ־לֶא ֔ךָךֲחָּ֣קֶא ֙אָּנ־הָכְל םָ֔עְלִּב
ֹר םָ֑עְלִּב־תֶא קָ֖לָּב חַּ֥קִּיַו :םָּֽׁשִמ יִ֖ל  :ןֹֽמיִׁשְיַה יֵ֥נְּפ־לַע ףָ֖קְׁשִּנַה רֹו֔עְּפַה ׁשא֣
ֹּיַו  הָ֥עְבִׁש הֶ֔זָּב ֙יִל ןֵ֥כָהְו תֹ֑חְּבְזִמ הָ֣עְבִׁש הֶ֖זָב יִ֥ל־הֵנְּב קָ֔לָּב־לֶא ֙םָעְלִּב רֶמא֤
 :ַחֵּֽבְזִּמַּב לִיַ֖אָו רָּ֥פ לַעַּ֛יַו םָ֑עְלִּב רַ֣מָא רֶׁ֖שֲאַּֽכ קָ֔לָּב ׂשַעַּ֣יַו :םִֽליֵא הָ֥עְבִׁשְו םיִ֖רָפ
ֹלְו לֵ֔אָרְׂשִי־תֶא ךְךֵ֣רָבְל ֙הָֹוהְי יֵ֤ניֵעְּב בֹו֞ט יִּ֣כ םָ֗עְלִּב אְר ַּ֣יַו ־םַעַֽפְּכ ךְךַ֥לָה־אֽ



 קִל םַעַ֖פְּב  ויָ֗ניֵע־תֶא םָ֜עְלִב אָּׂ֨שִּיַו :ויָֽנָּפ רָּ֖בְדִּמַה־לֶא תֶׁשָּ֥יַו םיִׁ֑שָחְנ תאַ֣רְ
 ֹו֖לָׁשְמ אָּׂ֥שִּיַו :םיִֽהֹלֱא ַחּו֥ר ויָ֖לָע יִ֥הְּתַו ויָ֑טָבְׁשִל ןֵ֖כֹׁש לֵ֔אָרְׂשִי־תֶא ֙אְרַּיַו
־יֵרְמִא ַעֵ֖מֹׁש םֻ֕אְנ :ןִיָֽעָה םֻ֥תְׁש רֶבֶּ֖גַה םֻ֥אְנּו רֹ֔עְב ֹו֣נְּב ֙םָעְלִּב םֻ֤אְנ רַ֑מֹאּיַו
 בֹ֑קֲעַֽי ךָךיֶ֖לָהֹֽא ּובֹּ֥ט־הַמ :םִי ָֽניֵע יּו֥לְגּו לֵ֖פֹנ הֶ֔זֱחֶֽי ֙יַּדַׁש הֵ֤זֲחַֽמ רֶׁ֨שֲא לֵ֑א
 הָ֔וֹהְי עַ֣טָנ ֙םיִלָהֲאַּֽכ רָ֑הָנ יֵ֣לֲע תֹּ֖נַגְּכ ּויָּ֔טִנ םיִ֣לָחְנִּכ :לֵֽאָרְׂשִי ךָךיֶ֖תֹנְּכְׁשִמ
 ֹוּ֔כְלַמ ֙גַגֲאֵֽמ םֹ֤רָיְו םיִּ֑בַר םִיַ֣מְּב ֹו֖עְרַזְו וָ֔יְלָּ֣דִמ ֙םִיַ֨מ־לַּז ִֽי :םִיָֽמ־יֵלֲע םיִ֖זָרֲאַּֽכ
 ויָ֗רָצ םִ֣יֹוּג לַ֞כֹאי ֹו֑ל םֵ֖אְר תֹ֥פֲעֹוֽתְּכ םִיַ֔רְצִּמִמ ֹו֣איִצֹוֽמ לֵ֚א :ֹוֽתֻכְלַמ אֵּׂ֖שַּנִתְו
 ּוּנֶ֑מיִקְי יִ֣מ איִ֖בָלְכּו יִ֛רֲאַּֽכ בַ֧כָׁש עַ֨רָּכ :ץָֽחְמִי ויָּ֥צִחְו םֵ֖רָגְי םֶ֛היֵתֹֽמְצַעְו
 ויָּ֑פַּכ־תֶא קֹּ֖פְסִּיַו םָ֔עְלִּב־לֶא ֙קָלָּב ףַ֤א־רַחִּֽיַו :רּוֽרָא ךָךיֶ֖רְרֹֽאְו ךְךּו֔רָב ךָךיֶ֣כְרָֽבְמ
ֹּיַו  ׁשֹ֥לָׁש הֶ֖ז ךְךֵ֔רָב ָּתְכַ֣רֵּב ֙הֵּנִהְו ךָךיִ֔תאָרְק ֙יַבְיֹֽא בֹ֤קָל םָ֗עְלִּב־לֶא קָ֜לָּב רֶמא֨
 ֥ךָךֲעָֽנְמ הֵּ֛נִהְו ֔ךָךְדֶּבַכֲא דֵּ֣בַּכ ֙יִּתְרַ֨מָא ךָךֶ֑מֹוקְמ־לֶא ֣ךָךְל־חַרְּב הָּ֖תַעְו :םיִֽמָעְּפ
ֹּיַו :דֹוֽבָּכִמ הָֹ֖והְי ֹלֲה קָ֑לָּב־לֶא םָ֖עְלִּב רֶמא֥  ָּתְחַ֥לָׁש־רֶׁשֲא ךָךיֶ֛כָאְלַמ־לֶא םַּ֧ג א֗
ֹלְמ קָ֜לָב יִ֨ל־ןֶּתִי־םִא :רֹֽמאֵל יִּתְרַּ֥בִּד יַ֖לֵא ֹל ֒בָהָזְו ףֶסֶּ֣כ ֹ֘ותיֵב א֣  לַ֗כּוא א֣
 ֹו֥תֹא הָֹ֖והְי רֵּ֥בַדְי־רֶׁשֲא יִּ֑בִּלִמ הָ֖עָר ֹו֥א הָ֛בֹוט תֹוׂ֥שֲעַֽל הָ֔וֹהְי יִּ֣פ־תֶא ֙רֹבֲעַֽל
 ֖ךָךְּמַעְל הֶּ֛זַה םָ֥עָה הֶׂ֜שֲעַֽי רֶׁ֨שֲא ֔ךָךְצָ֣עיִא ֙הָכְל יִּ֑מַעְל ךְךֵ֖לֹוה יִ֥נְנִה הָּ֕תַעְו :רֵּֽבַדֲא
 רֶבֶּ֖גַה םֻ֥אְנּו רֹ֔עְב ֹו֣נְּב ֙םָעְלִּב םֻ֤אְנ רַ֑מֹאּיַו ֹו֖לָׁשְמ אָּׂ֥שִּיַו :םיִֽמָּיַה תיִ֥רֲחַֽאְּב
 לֵ֖פֹנ הֶ֔זֱחֶֽי ֙יַּדַׁש הֵ֤זֲחַֽמ ןֹו֑יְלֶע תַעַּ֣ד ַעֵ֖דֹיְו לֵ֔א־יֵרְמִא ַ֙עֵ֨מֹׁש םֻ֗אְנ :ןִיָֽעָה םֻ֥תְׁש
ֹלְו ּ֙וּנֶ֨אְרֶא :םִי ָֽניֵע יּו֥לְגּו ֹלְו ּוּנֶ֖רּוׁשֲא הָּ֔תַע א֣  םָ֥קְו בֹ֗קֲעַּֽיִֽמ בָ֜כֹוּכ ךְךַ֨רָּד בֹו֑רָק א֣

 הָׁ֗שֵרְי םֹו֜דֱא הָ֨יָהְו :תֵֽׁש־יֵנְּב־לָּכ רַ֖קְרַקְו בָ֔אֹומ יֵ֣תֲאַּֽפ ֙ץַחָמּו לֵ֔אָרְׂשִּיִמ ֙טֶבֵׁ֨ש
 דיִ֖רָׂש דיִ֥בֱאֶֽהְו בֹ֑קֲעַּֽיִֽמ ְּדְר ֵ֖יְו :לִיָֽח הֶׂשֹ֥ע לֵ֖אָרְׂשִיְו ויָ֑בְיֹֽא ריִ֖עֵׂש הָׁ֛שֵרְי הָ֧יָהְו
 ֹו֖תיִרֲחַֽאְו קֵ֔לָמֲע ֙םִיֹוּג תיִׁ֤שאֵר רַ֑מֹאּיַו ֹו֖לָׁשְמ אָּׂ֥שִּיַו קֵ֔לָמֲע־תֶא ֙אְרַּיַו :ריִֽעֵמ
 עַלֶּ֖סַּב םיִׂ֥שְו ךָךֶ֔בָׁשֹוֽמ ֙ןָתיֵא רַ֑מֹאּיַו ֹו֖לָׁשְמ אָּׂ֥שִּיַו יִ֔ניֵּקַה־תֶא ֙אְרַּיַו :דֵֽבֹא יֵ֥דֲע
 ק  רַ֑מֹאּיַו ֹו֖לָׁשְמ אָּׂ֥שִּיַו :ָּךֶּֽבְׁשִּת רּוּׁ֥שַא הָ֖מ־דַע ןִיָ֑ק רֵֽעָ֣בְל הֶ֖יְהִֽי־םִא יִּ֥כ :ךָך ֶּֽנִ
 אּו֖ה־םַגְו רֶבֵ֑ע־ּוּנִעְו רּוּׁ֖שַא ּוּ֥נִעְו םיִּ֔תִּכ דַּ֣יִמ ֙םיִצְו :לֵֽא ֹו֥מֻּׂשִמ הֶ֖יְחִֽי יִ֥מ יֹו֕א
 בֶׁשֵּ֥יַו :ֹוּֽכְרַדְל ךְךַ֥לָה קָ֖לָּב־םַגְו ֹו֑מֹקְמִל בָׁשָּ֣יַו ךְךֶלֵּ֖יַו םָ֔עְלִּב םָק ָּ֣יַו :דֵֽבֹא יֵ֥דֲע
 קִּתַו :בָֽאֹומ תֹו֥נְּב־לֶא תֹו֖נְזִל םָ֔עָה לֶחָּ֣יַו םיִּ֑טִּׁשַּב לֵ֖אָרְׂשִי  יֵ֖חְבִזְל םָ֔עָל ָ◌	ןאֶ֣רְ



ֹּיַו ןֶ֑היֵהֹֽלֱא  רֹו֑עְּפ לַעַ֣בְל לֵ֖אָרְׂשִי דֶמָּ֥צִּיַו :ןֶֽהיֵהֹֽלאֵל ּו֖וֲחַּֽתְׁשִּֽיַו םָ֔עָה לַכא֣
ֹּיַו :לֵֽאָרְׂשִיְּב הָֹ֖והְי ףַ֥א־רַחִּֽיַו  םָ֔עָה יֵׁ֣שאָר־לָּכ־תֶא חַ֚ק הֶׁ֗שֹמ־לֶא הָ֜וֹהְי רֶמא֨
ֹּיַו :לֵֽאָרְׂשִּיִמ הָֹ֖והְי־ףַא ןֹו֥רֲח בֹׁ֛שָיְו ׁשֶמָּׁ֑שַה דֶג ֶ֣נ הָֹ֖והיַֽל םָ֛תֹוא עַ֥קֹוהְו  רֶמא֣
 הֵּ֡נִהְו :רֹוֽעְּפ לַעַ֥בְל םיִ֖דָמְצִּנַה ויָׁ֔שָנֲא ׁשיִ֣א ּ֙וגְרִה לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֖טְפֹֽׁש־לֶא הֶׁ֔שֹמ
 קַּיַו אָּ֗ב לֵ֜אָרְׂשִי יֵ֨נְּבִמ ׁ֩שיִא  יֵ֖ניֵעְלּו הֶׁ֔שֹמ יֵ֣ניֵעְל תיִ֔נָיְדִּמַה־תֶא ֙ויָחֶא־לֶא בֵ֤רְ
־ןֶּב ֙סָחְניִּֽפ אְרַּ֗יַו :דֵֽעֹומ לֶהֹ֥א חַתֶּ֖פ םיִ֔כֹב הָּמֵ֣הְו לֵ֑אָרְׂשִי־יֵֽנְּב תַ֣דֲע־לָּכ
ֹבָּיַ֠ו :ֹוֽדָיְּב חַמֹ֖ר חַּ֥קִּיַו הָ֔דֵעָֽה ךְךֹוּ֣תִמ ֙םָקָּ֨יַו ןֵ֑הֹּכַה ןֹ֖רֲהַֽא־ןֶּֽב רָ֔זָעְלֶא pרַ֨חַא א 
־תֶאְו לֵ֔אָרְׂשִי ׁשיִ֣א תֵ֚א םֶ֔היֵנְׁש־תֶא ֙רֹקְדִּיַו הָּ֗בֻּקַה־לֶא לֵ֜אָרְׂשִי־ׁשיִא
 םיִ֖תֵּמַה ּו֕יְהִּֽיַו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב לַ֖עֵמ הָ֔פֵּגַּמַה ֙רַצָעֵּֽתַו ּהָ֑תָבֳק־לֶא הָּׁ֖שִאָֽה
־ןֶּב סָ֨חְניִּֽפ :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָֹ֖והְי רֵּ֥בַדְיַו :ףֶלָֽא םיִ֖רְׂשֶעְו הָ֥עָּבְרַא הָ֑פֵּגַּמַּב
־תֶא ֹו֥אְנַקְּב לֵ֔אָרְׂשִי־יֵֽנְּב לַ֣עֵמ ֙יִתָמֲח־תֶא ביִׁ֤שֵה ןֵ֗הֹּכַה ןֹ֣רֲהַֽא־ןֶּב רָ֜זָעְלֶא
ֹלְו םָ֑כֹותְּב יִ֖תָאְנִק  ןֵ֥תֹנ יִ֨נְנִה רֹ֑מֱא ןֵ֖כָל :יִֽתָאְנִקְּב לֵ֖אָרְׂשִי־יֵֽנְּב־תֶא יִתיִּ֥לִכ־אֽ
 תַחַּ֗ת םָ֑לֹוע תַּ֣נֻהְּכ תיִ֖רְּב ויָ֔רֲחַֽא ֹו֣עְרַזְלּו ֹ֙וּל הָתְיָ֤הְו :םֹוֽלָׁש יִ֖תיִרְּב־תֶא ֹו֛ל
 רֶׁ֤שֲא הֶּ֗כֻּמַה לֵ֜אָרְׂשִי ׁשיִ֨א ֩םֵׁשְו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב־לַע רֵּ֖פַכְיַו ויָ֔הֹלאֵֽל ֙אֵּנִק רֶׁ֤שֲא
 הָּׁ֧שִאָֽה םֵׁ֨שְו :יִֽנֹעְמִּׁשַל בָ֖א־תיֵב איִׂ֥שְנ אּו֑לָס־ןֶּב יִ֖רְמִז תיִ֔נָיְדִּמַה־תֶא ֙הָּכֻה
ֹר רּו֑צ־תַב יִּ֣בְזָּכ תיִ֖נָיְדִּמַה הָּ֛כֻּמַה  רֵּ֥בַדְיַו :אּוֽה ן ָ֖יְדִמְּב בָ֛א־תיֵּב תֹוּ֥מֻא ׁשא֣
 םיִ֥רֲרֹֽצ־יִּכ :םָֽתֹוא םֶ֖תיִּכִהְו םיִ֑נָיְדִּמַה־תֶא רֹו֖רָצ :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָֹ֖והְי
־תַב יִּ֨בְזָּכ רַ֞בְּד־לַעְו רֹו֑עְּפ רַ֣בְּד־לַע םֶ֖כָל ּו֥לְּכִנ־רֶׁשֲא םֶ֛היֵלְכִנְּב םֶ֔כָל ֙םֵה
 יֵ֣רֲחַֽא יִ֖הְיַו :רֹוֽעְּפ רַ֥בְּד־לַע הָ֖פֵּגַּמַה־םֹויְב הָּ֥כֻּמַה םָ֔תֹחֲא ֙ןָיְדִמ איִׂ֤שְנ
ֹּיַו הָ֑פֵּגַּמַה  ּו֞אְׂש :רֹֽמאֵל ןֵ֖הֹּכַה ןֹ֥רֲהַֽא־ןֶּב ר ָ֛זָעְלֶא לֶ֧אְו הֶׁ֔שֹמ־לֶא ֙הָֹוהְי רֶמא֤
ֹר־תֶא  םָ֑תֹבֲא תיֵ֣בְל הָלְעַ֖מָו הָ֛נָׁש םיִ֥רְׂשֶע ןֶּ֨בִמ לֵ֗אָרְׂשִי־יֵֽנְּב תַ֣דֲע־לָּכ ׀ ׁשא֣
 בָ֑אֹומ תֹ֣בְרַֽעְּב םָ֖תֹא ןֵ֛הֹּכַה ר ָ֧זָעְלֶאְו הֶׁ֜שֹמ רֵּ֨בַדְיַו :לֵֽאָרְׂשִיְּב אָ֖בָצ אֵ֥צֹי־לָּכ
־תֶא ֤הָֹוהְי הָּ֨וִצ ֩רֶׁשֲאַּֽכ הָלְעָ֑מָו הָ֖נָׁש םיִ֥רְׂשֶע ןֶּ֛בִמ :רֹֽמאֵל ֹו֖חֵרְי ןֵּ֥דְרַי־לַע
 ןֵ֗בּואְר יֵ֣נְּב לֵ֑אָרְׂשִי רֹו֣כְּב ןֵ֖בּואְר :םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥אֵמ םיִ֖אְצֹּֽיַה לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְבּו ֙הֶׁשֹמ
 יִ֑נֹורְצֶחַֽה תַחַּ֖פְׁשִמ ןֹ֕רְצֶחְל :יִֽאֻּלַּפַה תַחַּ֖פְׁשִמ אּוּ֕לַפְל יִ֔כֹנֲחַֽה תַחַּ֣פְׁשִמ ֙ךְךֹונֲח
 הָׁ֤שֹלְׁש םֶ֗היֵדֻֽקְפ ּו֣יְהִּֽיַו יִ֑נֵבּואֽרָה תֹ֣חְּפְׁשִמ הֶּלֵ֖א :יִֽמְרַּכַה תַחַּ֖פְׁשִמ יִ֕מְרַכְל



 בָ֔איִלֱא יֵ֣נְבּו :בָֽאיִלֱא אּוּ֖לַפ יֵ֥נְבּו :םיִֽׁשֹלְׁשּו תֹו֖אֵמ עַ֥בְׁשּו ףֶלֶ֔א ֙םיִעָּבְרַאְו
 ּוּ֜צִה רֶׁ֨שֲא הָ֗דֵעָה ]יֵ֣איִרְק[ יֵ֣אוִרְק םָ֜ריִבֲאַֽו ןָ֨תָד־אּוֽה םָ֑ריִבֲאַֽו ןָ֣תָדְו לֵ֖אּומְנ
־תֶא ץֶרָ֜אָה חַּ֨תְפִּתַו :הָֹֽוהְי־לַע םָ֖תֹּצַהְּב חַרֹ֔ק־תַדֲעַּֽב ֙ןֹרֲהַֽא־לַעְו הֶׁ֤שֹמ־לַע
 םיִּׁ֤שִמֲח תֵ֣א ׁשֵ֗אָה לֹ֣כֲאַּֽב הָ֑דֵעָֽה תֹו֣מְּב חַרֹ֖ק־תֶאְו םָ֛תֹא עַ֥לְבִּתַו ָהיִּ֗פ
 ֒םָתֹחְּפְׁשִמְל ֘ןֹועְמִׁש יֵ֣נְּב :ּותֵֽמ־ֹאל חַרֹ֖ק־יֵנְבּו :סֵֽנְל ּו֖יְהִּֽיַו ׁשיִ֔א ֙םִיַ֨תאָמּו
 :יִֽניִכָּֽיַה תַחַּ֖פְׁשִמ ןיִ֕כָיְל יִ֑ניִמָּֽיַה תַחַּ֖פְׁשִמ ןיִ֕מָיְל יִ֔לֵאּו֣מְּנַה ֙תַחַּ֨פְׁשִמ לֵ֗אּומְנִל
 יִ֑נֹעְמִּׁשַה תֹ֣חְּפְׁשִמ הֶּלֵ֖א :יִֽלּואָּֽׁשַה תַחַּ֖פְׁשִמ לּו֕אָׁשְל יִ֑חְרַּזַה תַחַּ֖פְׁשִמ חַרֶ֕זְל
 יִ֔נֹופְּצַה ֙תַחַּ֨פְׁשִמ ןֹו֗פְצִל ֒םָתֹחְּפְׁשִמְל ֘דָג יֵ֣נְּב :םִיָֽתאָמּו ףֶלֶ֖א םיִ֛רְׂשֶעְו םִי ַ֧נְׁש
 יִ֕רֵעְל יִ֑נְזָאָֽה תַחַּ֖פְׁשִמ יִ֕נְזָאְל :יִֽנּוּׁשַה תַחַּ֖פְׁשִמ יִ֕נּוׁשְל יִּ֑גַחַֽה תַחַּ֖פְׁשִמ יִּ֕גַחְל
 :יִֽלֵאְרַאָֽה תַחַּ֖פְׁשִמ יִ֔לֵאְרַ֨אְל יִ֑דֹורֲאָֽה תַחַּ֖פְׁשִמ דֹו֕רֲאַֽל :יִֽרֵעָֽה תַחַּ֖פְׁשִמ
 הָ֖דּוהְי יֵ֥נְּב :תֹוֽאֵמ ׁשֵ֥מֲחַֽו ףֶלֶ֖א םיִ֥עָּבְרַא םֶ֑היֵדֻֽקְפִל דָ֖ג־יֵנְּב תֹ֥חְּפְׁשִמ הֶּלֵ֛א
 הָ֗לֵׁשְל ֒םָתֹחְּפְׁשִמְל ֘הָדּוהְי־יֵֽנְב ּו֣יְהִּֽיַו :ןַעָֽנְּכ ץֶרֶ֥אְּב ן ָ֖נֹואְו רֵ֛ע תָמָּ֥יַו ן ָ֑נֹואְו רֵ֣ע
־יֵנְב ּו֣יְהִּֽיַו :יִֽחְרַּזַה תַחַּ֖פְׁשִמ חַרֶ֕זְל יִ֑צְרַּפַה תַחַּ֖פְׁשִמ ץֶרֶ֕פְל יִ֔נָלֵּׁ֣שַה ֙תַחַּ֨פְׁשִמ
 תֹ֥חְּפְׁשִמ הֶּלֵ֛א :יִֽלּומָֽחֶה תַחַּ֖פְׁשִמ לּו֕מָחְל יִ֑נֹרְצֶחַֽה תַחַּ֖פְׁשִמ ןֹ֕רְצֶחְל ץֶרֶ֔פ
 ֙רָכׂשָּׂשִי יֵ֤נְּב :תֹוֽאֵמ ׁשֵ֥מֲחַֽו ףֶלֶ֖א םיִ֛עְבִׁשְו הָּׁ֧שִׁש םֶ֑היֵדֻֽקְפִל הָ֖דּוהְי
 תַחַּ֖פְׁשִמ בּוׁ֕שָיְל :יִֽנּוּפַה תַחַּ֖פְׁשִמ הָּ֕וֻפְל יִ֑עָלֹוּֽתַה תַחַּ֖פְׁשִמ עָ֕לֹוּת םָ֔תֹחְּפְׁשִמְל
 םֶ֑היֵדֻֽקְפִל רָ֖כׂשָּׂשִי תֹ֥חְּפְׁשִמ הֶּלֵ֛א :יִֽנֹרְמִּׁשַה תַחַּ֖פְׁשִמ ןֹ֕רְמִׁשְל יִ֑בֻׁשָּֽיַה
 ֙תַחַּ֨פְׁשִמ דֶרֶ֗סְל ֒םָתֹחְּפְׁשִמְל ֘ןֻלּובְז יֵ֣נְּב :תֹוֽאֵמ ׁשֹ֥לְׁשּו ףֶלֶ֖א םיִּׁ֛שִׁשְו הָ֧עָּבְרַא
 תֹ֥חְּפְׁשִמ הֶּלֵ֛א :יִֽלֵאְלְחַּיַה תַחַּ֖פְׁשִמ לֵ֔אְלְחַ֨יְל יִ֑נֹלֵֽאָה תַחַּ֖פְׁשִמ ןֹו֕לֵאְל יִּ֔דְרַּסַה
 הֶּׁ֖שַנְמ םָ֑תֹחְּפְׁשִמְל ףֵ֖סֹוי יֵ֥נְּב :תֹוֽאֵמ ׁשֵ֥מֲחַֽו ףֶלֶ֖א םיִּׁ֥שִׁש םֶ֑היֵדֻֽקְפִל יִ֖נֹלּוֽבְּזַה
 דָ֑עְלִּג־תֶא דיִ֣לֹוה ריִ֖כָמּו יִ֔ריִכָּֽמַה תַחַּ֣פְׁשִמ ֙ריִכָמְל הֶּׁ֗שַנְמ יֵ֣נְּב :םִיָֽרְפֶאְו
 קֶלֵ֕חְל יִ֑רְזֶעיִֽאָה תַחַּ֖פְׁשִמ רֶזֶ֕עיִא דָ֔עְלִג יֵ֣נְּב הֶּלֵ֚א :יִֽדָעְלִּגַה תַחַּ֖פְׁשִמ דָ֕עְלִגְל
 :יִֽמְכִּׁשַה תַחַּ֖פְׁשִמ םֶכֶׁ֕שְו יִ֑לֵאִֽרְׂשַאָֽה תַחַּ֖פְׁשִמ לֵ֔איִרְׂשַ֨אְו :יִֽקְלֶחַֽה תַחַּ֖פְׁשִמ
־ֹאל רֶפֵ֗ח־ןֶּב דָ֣חְפָלְצּו :יִֽרְפֶחַֽה תַחַּ֖פְׁשִמ רֶפֵ֕חְו יִ֑עָדיִֽמְּׁשַה תַחַּ֖פְׁשִמ עָ֕דיִמְׁשּו
 הָּ֖כְלִמ הָ֥לְגָח הָ֔עֹנְו הָ֣לְחַמ דָ֔חְפָלְצ תֹו֣נְּב ֙םֵׁשְו תֹו֑נָּב־םִא יִּ֣כ םיִ֖נָּב ֹו֛ל ּויָ֥ה
 עַ֥בְׁשּו ףֶלֶ֖א םיִּׁ֛שִמֲחַֽו םִי ַ֧נְׁש םֶ֔היֵדֻ֣קְפּו הֶּׁ֑שַנְמ תֹ֣חְּפְׁשִמ הֶּלֵ֖א :הָֽצְרִתְו



 רֶכֶ֕בְל יִ֔חְלַתֻּׁ֣שַה ֙תַחַּ֨פְׁשִמ חַלֶ֗תּוׁשְל ֒םָתֹחְּפְׁשִמְל ֘םִיַ֘רְפֶא־יֵֽנְב הֶּלֵ֣א :תֹוֽאֵמ
 תַחַּ֖פְׁשִמ ןָ֕רֵעְל חַלָ֑תּוׁש יֵ֣נְּב הֶּלֵ֖אְו :יִֽנֲחַּֽתַֽה תַחַּ֖פְׁשִמ ןַחַ֕תְל יִ֑רְכַּבַה תַחַּ֖פְׁשִמ
 ׁשֵ֣מֲחַֽו ףֶלֶ֖א םיִׁ֛שֹלְׁשּו םִי ַ֧נְׁש םֶ֔היֵדֻ֣קְפִל ֙םִיַ֨רְפֶא־יֵֽנְּב תֹ֤חְּפְׁשִמ הֶּלֵ֣א :יִֽנָרֵֽעָה
 ֙תַחַּ֨פְׁשִמ עַלֶ֗בְל ֒םָתֹחְּפְׁשִמְל ֘ןִמָיְנִב יֵ֣נְּב :םָֽתֹחְּפְׁשִמְל ףֵ֖סֹוי־יֵֽנְב הֶּלֵ֥א תֹו֑אֵמ
 םָ֕פּופְׁשִל :יִֽמָריִֽחֲאָֽה תַחַּ֖פְׁשִמ םָ֕ריִחֲאַֽל יִ֑לֵּבְׁשַאָֽה תַחַּ֖פְׁשִמ לֵּ֕בְׁשַאְל יִ֔עְלַּבַה
 ןָ֑מֲעַֽנְו ְּדְרַ֣א עַלֶ֖ב־יֵנְב ּו֥יְהִּֽיַו :יִֽמָפּוֽחַה תַחַּ֖פְׁשִמ םָ֕פּוחְל יִ֑מָפּוּֽׁשַה תַחַּ֖פְׁשִמ
 םָ֑תֹחְּפְׁשִמְל ןִ֖מָיְנִב־יֵֽנְב הֶּלֵ֥א :יִֽמֲעַּֽנַֽה תַחַּ֖פְׁשִמ ןָ֔מֲעַ֣נְל יִּ֔דְרַאָֽה ֙תַחַּ֨פְׁשִמ
 םָ֔תֹחְּפְׁשִמְל ֙ןָד־יֵנְב הֶּלֵ֤א :תֹוֽאֵמ ׁשֵׁ֥שְו ףֶלֶ֖א םיִ֛עָּבְרַאְו הָּׁ֧שִמֲח םֶ֔היֵדֻ֣קְפּו
 תֹ֥חְּפְׁשִמ־לָּכ :םָֽתֹחְּפְׁשִמְל ןָּ֖ד תֹ֥חְּפְׁשִמ הֶּלֵ֛א יִ֑מָחּוּֽׁשַה תַחַּ֖פְׁשִמ םָ֕חּוׁשְל
 ֘רֵׁשָא יֵ֣נְּב :תֹוֽאֵמ עַּ֥בְרַאְו ףֶלֶ֖א םיִּׁ֛שִׁשְו הָ֧עָּבְרַא םֶ֑היֵדֻֽקְפִל יִ֖מָחּוּֽׁשַה
 הָ֕עיִרְבִל יִ֑וְׁשִּיַה תַחַּ֖פְׁשִמ יִ֕וְׁשִיְל הָ֔נְמִּיַה ֙תַחַּ֨פְׁשִמ הָ֗נְמִיְל ֒םָתֹחְּפְׁשִמְל
 תַחַּ֖פְׁשִמ לֵ֔איִּכְלַ֨מְל יִ֑רְבֶחַֽה תַחַּ֖פְׁשִמ רֶבֵ֕חְל הָ֔עיִרְב יֵ֣נְבִל :יִֽעיִרְּבַה תַחַּ֖פְׁשִמ
 םֶ֑היֵדֻֽקְפִל רֵׁ֖שָא־יֵֽנְּב תֹ֥חְּפְׁשִמ הֶּלֵ֛א :חַרָֽׂש רֵׁ֖שָא־תַּב םֵׁ֥שְו :יִֽלֵאיִּֽכְלַּמַה
 לֵ֔אְצְחַ֨יְל םָ֔תֹחְּפְׁשִמְל ֙יִלָּתְפַנ יֵ֤נְּב :תֹוֽאֵמ עַּ֥בְרַאְו ףֶלֶ֖א םיִּׁ֛שִמֲחַֽו הָׁ֧שלְׁש
 םֵּ֕לִׁשְל יִ֑רְצִּיַה תַחַּ֖פְׁשִמ רֶצֵ֕יְל :יִֽנּוּגַה תַחַּ֖פְׁשִמ יִ֕נּוגְל יִ֑לֵאְצְחַּיַה תַחַּ֖פְׁשִמ
 הָּׁ֧שִמֲח םֶ֔היֵדֻ֣קְפּו םָ֑תֹחְּפְׁשִמְל יִ֖לָּתְפַנ תֹ֥חְּפְׁשִמ הֶּלֵ֛א :יִֽמֵּלִּׁשַה תַחַּ֖פְׁשִמ
 ףֶלֶ֖א תֹו֥אֵמ־ׁשֵׁש לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ֙יֵדּוקְּפ הֶּלֵ֗א :תֹוֽאֵמ עַּ֥בְרַאְו ףֶלֶ֖א םיִ֛עָּבְרַאְו
 קֵ֥לָחֵּֽת הֶּלֵ֗אָל :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָֹ֖והְי רֵּ֥בַדְיַו :םיִֽׁשֹלְׁשּו תֹו֖אֵמ עַ֥בְׁש ףֶלָ֑אָו
 ֹו֑תָלֲחַֽנ טיִ֖עְמַּת טַ֕עְמַלְו ֹו֔תָלֲחַֽנ ֙הֶּבְרַּת בַ֗רָל :תֹוֽמֵׁש רַּ֥פְסִמְּב הָ֖לֲחַֽנְּב ץֶרָ֛אָה
־תֹוּטַמ תֹו֥מְׁשִל ץֶרָ֑אָה־תֶא קֵ֖לָחֵֽי לָ֕רֹוגְּב־ךְךַא :ֹוֽתָלֲחַֽנ ןַּ֖תֻי ויָ֔דֻקְפ יִ֣פְל ׁשיִ֚א
 יֵ֣דּוקְפ הֶּלֵ֨אְו :טָֽעְמִל בַ֖ר ןיֵּ֥ב ֹו֑תָלֲחַֽנ קֵ֖לָחֵּֽת לָ֔רֹוּגַה ֙יִּפ־לַע :ּולָֽחְנִי םָ֖תֹבֲא
 יִ֑תָהְּקַה תַחַּ֖פְׁשִמ תָ֕הְקִל יִּ֔נֻׁשְר ֵּ֣גַה ֙תַחַּ֨פְׁשִמ ןֹוׁ֗שְר ֵֽגְל ֒םָתֹחְּפְׁשִמְל ֘יִוֵּלַה
 תַחַּ֤פְׁשִמ יִ֜נְבִּלַה תַחַּ֨פְׁשִמ יִ֗וֵל תֹ֣חְּפְׁשִמ ׀ הֶּלֵ֣א :יִֽרָרְּמַה תַחַּ֖פְׁשִמ יִ֕רָרְמִל
 דִ֥לֹוה תָ֖הְקּו יִ֑חְרָּקַה תַחַּ֖פְׁשִמ יִׁ֔שּוּמַה תַחַּ֣פְׁשִמ ֙יִלְחַּמַה תַחַּ֤פְׁשִמ ֙יִנֹרְבֶחַֽה
 יִ֖וֵלְל ּהָ֛תֹא הָ֥דְלָֽי רֶׁ֨שֲא יִ֔וֵל־תַּב ֙דֶבֶ֨כֹוי םָ֗רְמַע תֶׁשֵ֣א ׀ םֵׁ֣שְו :םָֽרְמַע־תֶא
 דֵ֣לָּוִּיַו :םָֽתֹחֲא םָ֥יְרִמ תֵ֖אְו הֶׁ֔שֹמ־תֶאְו ֙ןֹרֲהַֽא־תֶֽא םָ֗רְמַעְל דֶלֵּ֣תַו םִיָ֑רְצִמְּב



 בָ֖דָנ תָמָּ֥יַו :רָֽמָתיִֽא־תֶאְו ר ָ֖זָעְלֶא־תֶא אּו֑היִבֲא־תֶאְו בָ֖דָנ־תֶא ןֹ֔רֲהַֽאְל
 ֙םיִרְׂשֶעְו הָׁ֤שֹלְׁש םֶ֗היֵדֻֽקְפ ּו֣יְהִּֽיַו :הָֹֽוהְי יֵ֥נְפִל הָ֖רָז־ׁשֵא םָ֥ביִרְקַהְּב אּו֑היִבֲאַֽו
ֹל ׀ יִּ֣כ הָלְעָ֑מָו ׁשֶדֹ֣ח־ןֶּבִמ רָ֖כָז־לָּכ ףֶלֶ֔א  יִּ֠כ לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ֙ךְךֹותְּב ּו֗דְקָּֽפְתָה א֣
ֹל  ןֵ֑הֹּכַה ר ָ֖זָעְלֶאְו הֶׁ֔שֹמ יֵ֣דּוקְּפ הֶּלֵ֚א :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב ךְךֹו֖תְּב הָ֔לֲחַֽנ ֙םֶהָל ןַּ֤תִנ־אֽ
־ֹאל ֙הֶּלֵ֨אְבּו :ֹוֽחֵרְי ןֵּ֥דְרַי לַ֖ע בָ֔אֹומ תֹ֣בְרַֽעְּב֙ לֵאָרְׂשִי יֵ֤נְּב־תֶא ּו֜דְקָּֽפ רֶׁ֨שֲא
 רַּ֥בְדִמְּב לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥נְּב־תֶא ּו֛דְקָּֽפ רֶׁ֥שֲא ןֵ֑הֹּכַה ןֹ֖רֲהַֽאְו הֶׁ֔שֹמ יֵ֣דּוקְּפִמ ׁשיִ֔א הָיָ֣ה
ֹלְו רָּ֑בְדִּמַּב ּותֻ֖מָי תֹו֥מ םֶ֔הָל ֙הָֹוהְי רַ֤מָא־יִּֽכ :יָֽניִס  יִּ֚כ ׁשיִ֔א ֙םֶהֵמ רַ֤תֹונ־אֽ
־ןֶּב רֶפֵ֤ח־ןֶּב דָ֗חְפָלְצ תֹו֣נְּב הָנְבַ֜רְקִּתַו :ןּוֽנ־ןִּב ַעֻׁ֖שֹוהיִֽו הֶּ֔נֻפְי־ןֶּב בֵ֣לָּכ־םִא
 ויָ֔תֹנְּב תֹו֣מְׁש ֙הֶּלֵ֨אְו ףֵ֑סֹוי־ןֶב הֶּׁ֣שַנְמ תֹ֖חְּפְׁשִמְל הֶּׁ֔שַנְמ־ןֶּב ריִ֣כָמ־ןֶּב ֙דָעְלִּג
 ר ָ֣זָעְלֶא ֙יֵנְפִלְו הֶׁ֗שֹמ יֵ֣נְפִל הָנְדֹ֜מֲעַּֽתַֽו :הָֽצְרִתְו הָּ֖כְלִמּו הָ֥לְגָחְו הָ֔עֹנ הָ֣לְחַמ
 תֵ֣מ ּ֘וניִ֘בָא :רֹֽמאֵל דֵ֖עֹומ־לֶהֹֽא חַתֶּ֥פ הָ֑דֵעָֽה־לָכְו םִ֖איִׂשְּנַה יֵ֥נְפִלְו ןֵ֔הֹּכַה
ֹל אּו֨הְו ֒רָּבְדִּמַּב ־יִּֽכ חַרֹ֑ק־תַדֲעַּֽב הָֹ֖והְי־לַע םיִ֛דָעֹוּֽנַה הָ֗דֵעָֽה ךְךֹו֣תְּב הָ֜יָה־אֽ
 יִּ֛כ ֹוּ֔תְחַּפְׁשִמ ךְךֹוּ֣תִמ ּ֙וניִ֨בָא־םֵׁש עַ֤רָּגִי הָּמָ֣ל :ֹוֽל ּויָ֥ה־ֹאל םיִ֖נָבּו תֵ֔מ ֹו֣אְטֶחְב
 קַּיַו :ּוניִֽבָא יֵ֥חֲא ךְךֹו֖תְּב הָּ֔זֻחֲא ּונָּ֣ל־הָנְּת ןֵּ֑ב ֹו֖ל ןיֵ֥א  ןָ֖טָּפְׁשִמ־תֶא הֶׁ֛שֹמ בֵ֥רְ
ֹּיַו :הָֹֽוהְי יֵ֥נְפִל  ןֹ֨תָנ ֒תֹרְבֹּֽד ֘דָחְפָלְצ תֹו֣נְּב ןֵּ֗כ :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָֹ֖והְי רֶמא֥
 ןֶ֖היִבֲא תַ֥לֲחַֽנ־תֶא ָּ֛תְרַבֲעַֽהְו םֶ֑היִבֲא יֵ֣חֲא ךְךֹו֖תְּב הָ֔לֲחַֽנ תַּ֣זֻחֲא ֙םֶהָל ןֵּ֤תִּת
 םֶּ֥תְרַבֲעַֽהְו ֹו֔ל ןיֵ֣א ֙ןֵבּו תּו֗מָי־יִּֽכ ׁשיִ֣א רֹ֑מאֵל רֵּ֣בַדְּת לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥נְּב־לֶאְו :ןֶֽהָל
 ןיֵ֥א־םִאְו :ויָֽחֶאְל ֹו֖תָלֲחַֽנ־תֶא םֶּ֥תַתְנּו תַּ֑ב ֹו֖ל ןיֵ֥א־םִאְו :ֹוּֽתִבְל ֹו֖תָלֲחַֽנ־תֶא
 םֶּ֣תַתְנּו ֒ויִבָאְל ֘םיִחַא ןיֵ֣א־םִאְו :ויִֽבָא יֵ֥חֲאַֽל ֹו֖תָלֲחַֽנ־תֶא םֶּ֥תַתְנּו םיִ֑חַא ֹו֖ל
 יֵ֤נְבִל הָ֜תְיָ֨הְו ּהָ֑תֹא ׁשַ֣רָיְו ֹוּ֖תְחַּפְׁשִּמִמ ויָ֛לֵא בֹ֥רָּקַה ֹו֞רֵאְׁשִל ֹו֗תָלֲחַֽנ־תֶא
ֹּיַו :הֶֽׁשֹמ־תֶא הָֹ֖והְי הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ טָּ֔פְׁשִמ תַּ֣קֻחְל֙ לֵאָרְׂשִי ־לֶא ֙הָֹוהְי רֶמא֤
 יֵ֥נְבִל יִּתַ֖תָנ רֶׁ֥שֲא ץֶרָ֔אָה־תֶא ֙הֵאְרּו הֶּ֑זַה םיִ֖רָבֲעָֽה רַ֥ה־לֶא הֵ֛לֲע הֶׁ֔שֹמ
 ןֹ֥רֲהַֽא ףַ֖סֱאֶֽנ רֶׁ֥שֲאַּֽכ הָּתָ֑א־םַּג ךָךיֶּ֖מַע־לֶא ָּ֥תְפַסֱאֶֽנְו ּהָ֔תֹא הָתיִ֣אָרְו :לֵֽאָרְׂשִי
 םִיַּ֖מַב יִנֵׁ֥שיִּדְקַהְל הָ֔דֵעָֽה ֙תַביִרְמִּב ןִ֗צ־רַּבְדִמְּב יִּ֜פ םֶ֨תיִרְמ ֩רֶׁשֲאַּֽכ :ךָךיִֽחָא
 :רֹֽמאֵל הָֹ֖והְי־לֶא הֶׁ֔שֹמ רֵּ֣בַדְיַו :ןִֽצ־רַּבְדִמ ׁשֵ֖דָק תַ֥ביִרְמ־יֵֽמ םֵ֛ה םֶ֑היֵניֵֽעְל
 םֶ֗היֵנְפִל אֵ֣צֵי־רֶׁשֲא :הָֽדֵעָֽה־לַע ׁשיִ֖א רָׂ֑שָּב־לָכְל תֹ֖חּורָֽה יֵ֥הֹלֱא הָ֔וֹהְי דֹ֣קְפִי



ֹלְו םֵ֑איִבְי רֶׁ֣שֲאַֽו םֵ֖איִצֹֽוי רֶׁ֥שֲאַֽו םֶ֔היֵנְפִל ֹ֙אבָי רֶׁ֤שֲאַֽו  הָ֔וֹהְי תַ֣דֲע ֙הֶיְהִֽת א֤
ֹּצַּכ ֹּיַו :הֶֽעֹר םֶ֖הָל־ןיֵא רֶׁ֥שֲא ןא֕  ַעֻׁ֣שֹוהְי־תֶא ֙ךָךְל־חַק הֶׁ֗שֹמ־לֶא הָ֜וֹהְי רֶמא֨
 ֙יֵנְפִל ֹו֗תֹא ָּ֣תְדַמֲעַֽהְו :ויָֽלָע ֖ךָךְד ָֽי־תֶא ָּ֥תְכַמָֽסְו ֹוּ֑ב ַחּו֣ר־רֶׁשֲא ׁשיִ֖א ןּו֔נ־ןִּב
 ֖ךָךְדֹוֽהֵמ הָּ֥תַתָֽנְו :םֶֽהיֵניֵֽעְל ֹו֖תֹא הָ֥תיִּוִצְו הָ֑דֵעָֽה־לָּכ יֵ֖נְפִלְו ןֵ֔הֹּכַה ר ָ֣זָעְלֶא
 לַאָׁ֥שְו דֹ֔מֲעַֽי ֙ןֵהֹּכַה ר ָ֤זָעְלֶא יֵ֨נְפִלְו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב תַ֖דֲע־לָּכ ּו֔עְמְׁשִי ןַעַ֣מְל ויָ֑לָע
־יֵֽנְּב־לָכְו אּו֛ה ּואֹ֗בָי ויִּ֣פ־לַעְו ּו֜אְצֵֽי ויִּ֨פ־לַע ֑הָֹוהְי יֵ֣נְפִל םיִ֖רּואָֽה טַּ֥פְׁשִמְּב ֹו֛ל
־תֶא חַּ֣קִּיַו ֹו֑תֹא הָֹ֖והְי הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ הֶׁ֔שֹמ ׂשַעַּ֣יַו :הָֽדֵעָֽה־לָכְו ֹוּ֖תִא לֵ֥אָרְׂשִי
 ויָ֛דָי־תֶא ךְךֹ֧מְסִּיַו :הָֽדֵעָֽה־לָּכ יֵ֖נְפִלְו ןֵ֔הֹּכַה ר ָ֣זָעְלֶא ֙יֵנְפִל ּ֙והֵ֨דִמֲעַּֽיַו ַעֻׁ֗שֹוהְי
 :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שמ־לֶא הָֹ֖והְי רֵּ֥בַדְיַו :הֶֽׁשֹמ־דַיְּב הָֹ֖והְי רֶּ֥בִּד רֶׁ֛שֲאַּֽכ ּוהֵּ֑וַצְיַו ויָ֖לָע
ֵר יַּׁ֗שִאְל יִ֜מְחַל יִ֨נָּבְרָק־תֶא םֶ֑הֵלֲא ָּ֖תְרַמָֽאְו לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב־תֶא וַ֚צ  יִ֔חֹחיִֽנ ַחי֚
 קַהְל ּו֕רְמְׁשִּת ֶז םֶ֔הָל ָּ֣תְרַמָֽאְו :ֹוֽדֲעֹוֽמְּב יִ֖ל ביִ֥רְ  קַּת רֶׁ֥שֲא הֶּׁ֔שִאָֽה ה֚  ּוביִ֖רְ
 ׂשֶבֶּ֥כַה־תֶא :דיִֽמָת הָ֥לֹע םֹוּ֖יַל םִי ַ֥נְׁש םִ֛מיִמְת הָ֧נָׁש־יֵֽנְּב םיִׂ֨שָבְּכ ֑הָֹוהיַֽל
 תיִ֧ריִׂשֲעַֽו :םִיָּֽבְרַעָֽה ןיֵּ֥ב הֶׂ֖שֲעַּֽת יִ֔נֵּׁשַה ׂשֶבֶּ֣כַה ֙תֵאְו רֶקֹּ֑בַב הֶׂ֣שֲעַּֽת דָ֖חֶא
 דיִ֑מָּת תַ֖לֹע :ןיִֽהַה תִ֥עיִבְר תיִ֖תָּכ ןֶמֶׁ֥שְּב הָ֛לּולְּב הָ֑חְנִמְל תֶלֹ֖ס הָ֛פיֵאָֽה
 ׂשֶבֶּ֖כַל ןיִ֔הַה תִ֥עיִבְר ֹ֙וּכְסִנְו :הָֹֽוהיַֽל הֶּׁ֖שִא ַחֹ֔חיִנ ַחיֵ֣רְל יַ֔ניִס רַ֣הְּב ֙הָיֻׂשֲעָֽה
 ןיֵּ֣ב הֶׂ֖שֲעַּֽת יִ֔נֵּׁשַה ׂשֶבֶּ֣כַה ֙תֵאְו :הָֹֽוהיַֽל רָ֖כֵׁש ךְךֶסֶ֥נ ךְךֵּ֛סַה ׁשֶדֹּ֗קַּב דָ֑חֶאָֽה
 ֙םֹויְבּו :הָֹֽוהיַֽל ַחֹ֖חיִנ ַחיֵ֥ר הֵּׁ֛שִא הֶׂ֔שֲעַּֽת ֹ֙וּכְסִנְכּו רֶקֹּ֤בַה תַ֨חְנִמְּכ םִיָּ֑בְרַעָֽה
 הָ֥לּולְּב הָ֛חְנִמ תֶלֹ֧ס םיִ֗נֹרְׂשֶע יֵ֣נְׁשּו םִ֑מיִמְּת הָ֖נָׁש־יֵֽנְּב םיִׂ֥שָבְכ־יֵֽנְׁש תָּ֔בַּׁשַה
 ֙יֵׁשאָרְבּו :ּהָּֽכְסִנְו דיִ֖מָּתַה תַ֥לֹע־לַע ֹוּ֑תַּבַׁשְּב תַּ֖בַׁש תַ֥לֹע :ֹוּֽכְסִנְו ןֶמֶּׁ֖שַב
 קַּת םֶ֔כיֵׁשְדָח  םיִׂ֧שָבְּכ דָ֔חֶא לִיַ֣אְו ֙םִיַ֨נְׁש רָ֤קָב־יֵֽנְּב םיִ֨רָּפ ֑הָֹוהיַֽל הָ֖לֹע ּוביִ֥רְ
 ןֶמֶּׁ֔שַב הָ֣לּולְּב ֙הָחְנִמ תֶלֹ֤ס םיִ֗נֹרְׂשֶע הָׁ֣שֹלְׁשּו :םִֽמיִמְּת הָ֖עְבִׁש הָ֛נָׁש־יֵֽנְּב
 ןֹ֣רָּׂשִעְו :דָֽחֶאָֽה לִיַ֖אָל ןֶמֶּׁ֔שַב הָ֣לּולְּב ֙הָחְנִמ תֶלֹ֤ס םיִ֗נֹרְׂשֶע יֵ֣נְׁשּו דָ֑חֶאָֽה רָּ֖פַל
 הֶּׁ֖שִא ַחֹ֔חיִנ ַחיֵ֣ר ֙הָלֹע דָ֑חֶאָֽה ׂשֶבֶּ֖כַל ןֶמֶּׁ֔שַב הָ֣לּולְּב ֙הָחְנִמ תֶלֹ֤ס ןֹו֗רָּׂשִע
 ןיִ֛הַה תִ֥עיִבְרּו לִיַ֗אָל ןיִ֣הַה תִׁ֧שיִלְׁשּו רָּ֜פַל הֶ֨יְהִי ֩ןיִהַה יִ֣צֲח םֶ֗היֵּכְסִנְו :הָֹֽוהיַֽל
ֹז ןִי ָ֑י ׂשֶבֶּ֖כַל  דָ֛חֶא םיִּ֥זִע ריִ֨עְׂשּו :הָֽנָּׁשַה יֵׁ֖שְדָחְל ֹוׁ֔שְדָחְּב ׁ֙שֶדֹ֨ח תַ֥לֹע תא֣
 הָ֥עָּבְרַאְּב ןֹוׁ֗שאִרָֽה ׁשֶדֹ֣חַבּו :ֹוּֽכְסִנְו הֶׂ֖שָעֵֽי דיִ֛מָּתַה תַ֧לֹע־לַע ֑הָֹוהיַֽל תאָּ֖טַחְל



 תַ֣עְבִׁש גָ֑ח הֶּ֖זַה ׁשֶדֹ֥חַל םֹו֛י רָׂ֥שָע הָּׁ֨שִמֲחַֽבּו :הָֹֽוהיַֽל חַסֶּ֖פ ׁשֶדֹ֑חַל םֹו֖י רָׂ֛שָע
ֹל הָ֖דֹבֲע תֶכאֶ֥לְמ־לָּכ ׁשֶדֹ֑ק־אָרְקִמ ןֹוׁ֖שאִרָֽה םֹוּ֥יַּב :לֵֽכָאֵֽי תֹוּ֖צַמ םיִ֔מָי  א֥
 דָ֑חֶא לִיַ֣אְו םִי ַ֖נְׁש רָ֛קָב־יֵֽנְּב םיִ֧רָּפ הָ֔וֹהיַֽל ֙הָלֹע הֶּׁ֤שִא םֶּ֨תְבַרְקִהְו :ּוֽׂשֲעַֽת
 ןֶמָּׁ֑שַב הָ֣לּולְּב תֶלֹ֖ס םָ֔תָחְנִ֨מּו :םֶֽכָל ּו֥יְהִי םִ֖מיִמְּת הָ֔נָׁש יֵ֣נְּב ֙םיִׂשָבְכ הָ֤עְבִׁשְו

 הֶׂ֔שֲעַּֽת ֙ןֹורָּׂשִע ןֹו֤רָּׂשִע :ּוֽׂשֲעַּֽת לִיַ֖אָל םיִ֛נֹרְׂשֶע יֵ֧נְׁשּו רָּ֗פַל םיִ֜נֹרְׂשֶע הָׁ֨שֹלְׁש
 ֙דַבְּלִמ :םֶֽכיֵלֲע רֵּ֖פַכְל דָ֑חֶא תאָּ֖טַח ריִ֥עְׂשּו :םיִֽׂשָבְּכַה תַ֖עְבִׁשְל דָ֑חֶאָֽה ׂשֶבֶּ֖כַל
 ֙םֹוּיַל ּוׂ֤שֲעַּֽת הֶּלֵ֜אָּכ :הֶּלֵֽא־תֶא ּוׂ֖שֲעַּֽת דיִ֑מָּתַה תַ֣לֹעְל רֶׁ֖שֲא רֶקֹּ֔בַה תַ֣לֹע
 :ֹוּֽכְסִנְו הֶׂ֖שָעֵֽי דיִ֛מָּתַה תַ֧לֹוע־לַע ֑הָֹוהיַֽל ַחֹ֖חיִנ־ַחיֵֽר הֵּׁ֥שִא םֶחֶ֛ל םיִ֔מָי תַ֣עְבִׁש
ֹל הָ֖דֹבֲע תֶכאֶ֥לְמ־לָּכ םֶ֑כָל הֶ֣יְהִי ׁשֶדֹ֖ק־אָרְקִמ יִ֔עיִבְּׁשַה ֙םֹוּיַבּו  :ּוֽׂשֲעַֽת א֥
־אָרְקִֽמ םֶ֑כיֵתֹ֖עֻבָֽׁשְּב הָ֔וֹהיַֽל ֙הָׁשָדֲח הָ֤חְנִמ םֶ֜כְביִ֨רְקַהְּב םיִ֗רּוּכִּבַה םֹו֣יְבּו
ֹל הָ֖דֹבֲע תֶכאֶ֥לְמ־לָּכ םֶ֔כָל הֶ֣יְהִי ׁ֙שֶדֹ֨ק  ַחיֵ֤רְל הָ֜לֹוע םֶּ֨תְבַרְקִהְו :ּוֽׂשֲעַֽת א֥
 :הָֽנָׁש יֵ֥נְּב םיִׂ֖שָבְכ הָ֥עְבִׁש דָ֑חֶא לִיַ֣א םִי ַ֖נְׁש רָ֛קָב־יֵֽנְּב םיִ֧רָּפ הָ֔וֹהיַֽל ַ֙חֹ֨חיִנ
 םיִ֔נֹרְׂשֶע ֙יֵנְׁש דָ֔חֶאָֽה רָּ֣פַל ֙םיִנֹרְׂשֶע הָׁ֤שֹלְׁש ןֶמָּׁ֑שַב הָ֣לּולְּב תֶלֹ֖ס םָ֔תָחְנִ֨מּו
 םיִּ֖זִע ריִ֥עְׂש :םיִֽׂשָבְּכַה תַ֖עְבִׁשְל דָ֑חֶאָֽה ׂשֶבֶּ֖כַל ןֹו֔רָּׂשִע ֙ןֹורָּׂשִע :דָֽחֶאָֽה לִיַ֖אָל
 םֶ֖כָל־ּויְהִֽי םִ֥מיִמְּת ּוׂ֑שֲעַּֽת ֹו֖תָחְנִמּו דיִ֛מָּתַה תַ֧לֹע דַ֞בְּלִמ :םֶֽכיֵלֲע רֵּ֖פַכְל דָ֑חֶא
־לָּכ םֶ֔כָל הֶ֣יְהִי ׁ֙שֶדֹ֨ק־אָרְקִֽמ ׁשֶדֹ֗חַל דָ֣חֶאְּב יִ֜עיִבְּׁשַה ׁשֶדֹ֨חַבּו :םֶֽהיֵּכְסִנְו
ֹל הָ֖דֹבֲע תֶכאֶ֥לְמ  ַחיֵ֤רְל הָ֜לֹע םֶ֨תיִׂשֲעַֽו :םֶֽכָל הֶ֥יְהִי הָ֖עּורְּת םֹו֥י ּוׂ֑שֲעַֽת א֣
 הָ֖עְבִׁש הָ֛נָׁש־יֵֽנְּב םיִׂ֧שָבְּכ דָ֑חֶא לִיַ֣א דָ֖חֶא רָ֛קָּב־ןֶּב רַּ֧פ הָ֔וֹהיַֽל ַ֙חֹ֨חיִנ
 םיִ֖נֹרְׂשֶע יֵ֥נְׁש רָּ֔פַל ֙םיִנֹרְׂשֶע הָׁ֤שֹלְׁש ןֶמָּׁ֑שַב הָ֣לּולְּב תֶלֹ֖ס םָ֔תָחְנִ֨מּו :םִֽמיִמְּת
 דָ֖חֶא םיִּ֥זִע־ריִעְׂשּו :םיִֽׂשָבְּכַה תַ֖עְבִׁשְל דָ֑חֶאָֽה ׂשֶבֶּ֖כַל דָ֔חֶא ןֹו֣רָּׂשִעְו :לִיָֽאָל
 ּהָ֔תָחְנִמּו ֙דיִמָּתַה תַ֤לֹעְו ּהָ֗תָחְנִמּו ׁשֶדֹ֜חַה תַ֨לֹע ֩דַבְּלִמ :םֶֽכיֵלֲע רֵּ֖פַכְל תאָּ֑טַח
 יִ֜עיִבְּׁשַה ׁשֶדֹ֨חַל ֩רֹוׂשָעֶֽבּו :הָֹֽוהיַֽל הֶּׁ֖שִא ַחֹ֔חיִנ ַחיֵ֣רְל םָ֑טָּפְׁשִמְּכ םֶ֖היֵּכְסִנְו
ֹל הָ֖כאָלְמ־לָּכ םֶ֑כיֵתֹֽׁשְפַנ־תֶא םֶ֖תיִּנִעְו םֶ֔כָל הֶ֣יְהִי ׁ֙שֶדֹ֨ק־אָרְקִֽמ הֶּ֗זַה  א֥
 דָ֑חֶא לִיַ֣א דָ֖חֶא רָ֛קָּב־ןֶּב רַּ֧פ ַחֹ֔חיִנ ַחיֵ֣ר ֙הָֹוהיַֽל הָ֤לֹע םֶּ֨תְבַרְקִהְו :ּוֽׂשֲעַֽת
 ןֶמָּׁ֑שַב הָ֣לּולְּב תֶלֹ֖ס םָ֔תָחְנִ֨מּו :םֶֽכָל ּו֥יְהִי םִ֖מיִמְּת הָ֔עְבִׁש ֙הָנָׁש־יֵֽנְּב םיִׂ֤שָבְּכ
 ׂשֶבֶּ֖כַל ןֹו֔רָּׂשִע ֙ןֹורָּׂשִע :דָֽחֶאָֽה לִיַ֖אָל םיִ֔נֹרְׂשֶע ֙יֵנְׁש רָּ֔פַל ֙םיִנֹרְׂשֶע הָׁ֤שֹלְׁש



 ֙םיִרֻּפִּכַה תאַּ֤טַח דַ֞בְּלִמ תאָּ֑טַח דָ֖חֶא םיִּ֥זִע־ריִעְׂש :םיִֽׂשָבְּכַה תַ֖עְבִׁשְל דָ֑חֶאָֽה
 יִ֗עיִבְּׁשַה ׁשֶדֹ֣חַל םֹו֜י רָׂ֨שָע ֩הָּׁשִמֲחַֽבּו :םֶֽהיֵּכְסִנְו ּהָ֖תָחְנִמּו דיִ֔מָּתַה תַ֣לֹעְו
ֹל הָ֖דֹבֲע תֶכאֶ֥לְמ־לָּכ םֶ֔כָל הֶ֣יְהִי ׁ֙שֶדֹ֨ק־אָרְקִֽמ  הָֹ֖והיַֽל גַ֛ח םֶ֥תֹּגַחְו ּוׂ֑שֲעַֽת א֣
 רָ֛קָב־יֵֽנְּב םיִ֧רָּפ הָ֔וֹהיַֽל ַ֙חֹ֨חיִנ ַחיֵ֤ר הֵּׁ֨שִא הָ֜לֹע םֶּ֨תְבַרְקִהְו :םיִֽמָי תַ֥עְבִׁש
 :ּוֽיְהִֽי םִ֥מיִמְּת רָׂ֖שָע הָ֥עָּבְרַא הָ֛נָׁש־יֵֽנְּב םיִׂ֧שָבְּכ םִי ָ֑נְׁש םִ֣ליֵא רָׂ֖שָע הָׁ֥שֹלְׁש
 ֙רָׂשָע הָׁ֤שֹלְׁשִל דָ֗חֶאָֽה רָּ֣פַל םיִ֜נֹרְׂשֶע הָׁ֨שֹלְׁש ןֶמָּׁ֑שַב הָ֣לּולְּב תֶלֹ֖ס םָ֔תָחְנִ֨מּו
 ׂשֶבֶּ֖כַל ןֹו֔רָּׂשִע ֙ןוֹרָּׂשִעְו :םִֽליֵאָֽה יֵ֖נְׁשִל דָ֔חֶאָֽה לִיַ֣אָל ֙םיִנֹרְׂשֶע יֵ֤נְׁש םיִ֔רָּפ
 תַ֣לֹע ֙דַבְּלִמ תאָּ֑טַח דָ֖חֶא םיִּ֥זִע־ריִעְׂשּו :םיִֽׂשָבְּכ רָׂ֖שָע הָ֥עָּבְרַאְל דָ֑חֶאָֽה
 םִ֣ליֵא רָׂ֖שָע םיֵ֥נְׁש רָ֛קָב־יֵֽנְּב םיִ֧רָּפ יִ֗נֵּׁשַה םֹוּ֣יַבּו :ּהָּֽכְסִנְו ּהָ֖תָחְנִמ דיִ֔מָּתַה
 םיpִרָּפַ֠ל םֶ֡היֵּכְסִנְו םָ֣תָחְנִמּו :םִֽמיִמְּת רָׂ֖שָע הָ֥עָּבְרַא הָ֛נָׁש־יֵֽנְּב םיִׂ֧שָבְּכ םִי ָ֑נְׁש
 תַ֣לֹע ֙דַבְּלִמ תאָּ֑טַח דָ֖חֶא םיִּ֥זִע־ריִעְׂשּו :טָּֽפְׁשִּמַּכ םָ֖רָּפְסִמְּב םיִׂ֛שָבְּכַלְו םִ֧ליֵאָֽל
 םִ֣ליֵא רָׂ֖שָע־יֵּתְׁשַע םיִ֥רָּפ יִׁ֛שיִלְּׁשַה םֹוּ֧יַבּו :םֶֽהיֵּכְסִנְו ּהָ֖תָחְנִמּו דיִ֔מָּתַה
 םיpִרָּפַ֠ל םֶ֡היֵּכְסִנְו םָ֣תָחְנִמּו :םִֽמיִמְּת רָׂ֖שָע הָ֥עָּבְרַא הָ֛נָׁש־יֵֽנְּב םיִׂ֧שָבְּכ םִי ָ֑נְׁש
 תַ֣לֹע ֙דַבְּלִמ דָ֑חֶא תאָּ֖טַח ריִ֥עְׂשּו :טָּֽפְׁשִּמַּכ םָ֖רָּפְסִמְּב םיִׂ֛שָבְּכַלְו םִ֧ליֵאָֽל
 םיִׂ֧שָבְּכ םִי ָ֑נְׁש םִ֣ליֵא הָ֖רָׂשֲע םיִ֥רָּפ יִ֛עיִבְרָֽה םֹוּ֧יַבּו :ּהָּֽכְסִנְו ּהָ֖תָחְנִמּו דיִ֔מָּתַה
 םִ֧ליֵאָֽל םיpִרָּפַ֠ל םֶ֡היֵּכְסִנְו םָ֣תָחְנִמ :םִֽמיִמְּת רָׂ֖שָע הָ֥עָּבְרַא הָ֛נָׁש־יֵֽנְּב
 תַ֣לֹע ֙דַבְּלִמ תאָּ֑טַח דָ֖חֶא םיִּ֥זִע־ריִעְׂשּו :טָּֽפְׁשִּמַּכ םָ֖רָּפְסִמְּב םיִׂ֛שָבְּכַלְו
 םיִׂ֧שָבְּכ םִי ָ֑נְׁש םִ֣ליֵא הָ֖עְׁשִּת םיִ֥רָּפ יִׁ֛שיִמֲחַֽה םֹוּ֧יַבּו :ּהָּֽכְסִנְו ּהָ֖תָחְנִמ דיִ֔מָּתַה
 םִ֧ליֵאָֽל םיpִרָּפַ֠ל םֶ֡היֵּכְסִנְו םָ֣תָחְנִמּו :םִֽמיִמְּת רָׂ֖שָע הָ֥עָּבְרַא הָ֛נָׁש־יֵֽנְּב
 דיִ֔מָּתַה תַ֣לֹע ֙דַבְּלִמ דָ֑חֶא תאָּ֖טַח ריִ֥עְׂשּו :טָּֽפְׁשִּמַּכ םָ֖רָּפְסִמְּב םיִׂ֛שָבְּכַלְו
־יֵֽנְּב םיִׂ֧שָבְּכ םִי ָ֑נְׁש םִ֣ליֵא הָ֖נֹמְׁש םיִ֥רָּפ יִּׁ֛שִּׁשַה םֹוּ֧יַבּו :ּהָּֽכְסִנְו ּהָ֖תָחְנִמּו

 םיִׂ֛שָבְּכַלְו םִ֧ליֵאָֽל םיpִרָּפַ֠ל םֶ֡היֵּכְסִנְו םָ֣תָחְנִמּו :םִֽמיִמְּת רָׂ֖שָע הָ֥עָּבְרַא הָ֛נָׁש
 ּהָ֖תָחְנִמ דיִ֔מָּתַה תַ֣לֹע ֙דַבְּלִמ דָ֑חֶא תאָּ֖טַח ריִ֥עְׂשּו :טָּֽפְׁשִּמַּכ םָ֖רָּפְסִמְּב
 הָ֛נָׁש־יֵֽנְּב םיִׂ֧שָבְּכ םִי ָ֑נְׁש םִ֣ליֵא הָ֖עְבִׁש םיִ֥רָּפ יִ֛עיִבְּׁשַה םֹוּ֧יַבּו :ָהיֶֽכָסְנּו
 םיִׂ֛שָבְּכַלְו םִ֧ליֵאָֽל םיpִרָּפַ֠ל םֶ֡הֵּכְסִנְו םָ֣תָחְנִמּו :םִֽמיִמְּת רָׂ֖שָע הָ֥עָּבְרַא
 ּהָ֖תָחְנִמ דיִ֔מָּתַה תַ֣לֹע ֙דַבְּלִמ דָ֑חֶא תאָּ֖טַח ריִ֥עְׂשּו :םָֽטָּפְׁשִמְּכ םָ֖רָּפְסִמְּב



ֹל הָ֖דֹבֲע תֶכאֶ֥לְמ־לָּכ םֶ֑כָל הֶ֣יְהִּת תֶרֶ֖צֲע יִ֔ניִמְּׁשַה ֙םֹוּיַּב :ּהָּֽכְסִנְו  :ּוֽׂשֲעַֽת א֥
־יֵֽנְּב םיִׂ֧שָבְּכ דָ֑חֶא לִיַ֣א דָ֖חֶא רַּ֥פ הָ֔וֹהיַֽל ַ֙חֹ֨חיִנ ַחיֵ֤ר הֵּׁ֨שִא הָ֜לֹע םֶּ֨תְבַרְקִהְו

 םָ֖רָּפְסִמְּב םיִׂ֛שָבְּכַלְו לִיַ֧אָל רָּ֨פַל םֶ֗היֵּכְסִנְו םָ֣תָחְנִמ :םִֽמיִמְּת הָ֖עְבִׁש הָ֛נָׁש
 הֶּלֵ֛א :ּהָּֽכְסִנְו ּהָ֖תָחְנִמּו דיִ֔מָּתַה תַ֣לֹע ֙דַבְּלִמ דָ֑חֶא תאָּ֖טַח ריִ֥עְׂשּו :טָּֽפְׁשִּמַּכ
 ֙םֶכיֵתֹֽלֹעְל םֶ֗כיֵתֹֽבְדִנְו םֶ֜כיֵרְדִּנִמ דַ֨בְל םֶ֑כיֵדֲעֹוֽמְּב הָֹ֖והיַֽל ּוׂ֥שֲעַּֽת
ֹּיַו :םֶֽכיֵמְלַׁשְלּו םֶ֖כיֵּכְסִנְלּו םֶ֔כיֵתֹ֣חְנִמְלּו  לֹ֛כְּכ לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב־לֶא הֶׁ֖שֹמ רֶמא֥
 לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥נְבִל תֹוּ֔טַּמַה יֵׁ֣שאָר־לֶא ֙הֶׁשֹמ רֵּ֤בַדְיַו :הֶֽׁשֹמ־תֶא הָֹ֖והְי הָּ֥וִצ־רֶׁשֲא
 עַבָּׁ֤שִה־ֹוֽא הָ֗וֹהיַֽל רֶדֶ֜נ רֹּ֨דִי־יִּֽכ ׁ֩שיִא :הָֹֽוהְי הָּ֥וִצ רֶׁ֖שֲא רָ֔בָּדַה הֶ֣ז רֹ֑מאֵל
ֹל ֹוׁ֔שְפַנ־לַע ֙רָּסִא רֹ֤סְאֶל ֙הָעֻבְׁש  :הֶֽׂשֲעַֽי ויִּ֖פִמ אֵ֥צֹּיַה־לָכְּכ ֹו֑רָבְּד לֵ֖חַי א֥
 עַ֨מָׁשְו :ָהיֶֽרֻעְנִּב ָהיִ֖בָא תיֵ֥בְּב רָּ֛סִא הָ֥רְסָֽאְו ֑הָֹוהיַֽל רֶד ֶ֖נ רֹּ֥דִת־יִּֽכ הָּׁ֕שִאְו
 ּ֙ומָ֨קְו ָהיִ֑בָא ּהָ֖ל ׁשיִ֥רֱחֶֽהְו ּהָׁ֔שְפַנ־לַע הָ֣רְסָֽא רֶׁ֣שֲא ּ֙הָרָסֱאֶֽו ּהָ֗רְדִנ־תֶא ָהיִ֜בָא
 ָהיִ֣בָא איִ֨נֵה־םִאְו :םּוֽקָי ּהָׁ֖שְפַנ־לַע הָ֥רְסָֽא־רֶׁשֲא רָּ֛סִא־לָכְו ָהיֶ֔רָדְנ־לָּכ
ֹל ּהָׁ֖שְפַנ־לַע הָ֥רְסָֽא־רֶׁשֲא ָהיֶ֛רָסֱאֶֽו ָהיֶ֗רָדְנ־לָּכ ֹ֒ועְמָׁש םֹו֣יְּב ּ֘הָתֹא  םּו֑קָי א֣
 ָהיֶ֖רָדְנּו ׁשיִ֔אְל ֙הֶיְהִֽת ֹו֤יָה־םִאְו :ּהָֽתֹא ָהיִ֖בָא איִ֥נֵה־יִּֽכ ּהָ֔ל־חַלְסִֽי ֙הָֹוהיַֽו
 ֹו֖עְמָׁש םֹו֥יְּב ּהָׁ֛שיִא עַ֥מָׁשְו :ּהָֽׁשְפַנ־לַע הָ֖רְסָֽא רֶׁ֥שֲא ָהיֶ֔תָפְׂש אָ֣טְבִמ ֹו֚א ָהיֶ֑לָע
 םֹו֨יְּב םpִאְ֠ו :ּומֻֽקָי ּהָׁ֖שְפַנ־לַע הָ֥רְסָֽא־רֶׁשֲא ָהֶ֛רָסֱאֶֽו ָהיֶ֗רָדְנ ּומָ֣קְו ּהָ֑ל ׁשיִ֣רֱחֶֽהְו

 ָהיֶ֔תָפְׂש אָ֣טְבִמ ֙תֵאְו ָהיֶ֔לָע רֶׁ֣שֲא ּ֙הָרְדִנ־תֶא רֵ֗פֵהְו ּ֒הָתֹוא איִ֣נָי ּ֘הָׁשיִא ַֽעֹ֣מְׁש
־רֶׁשֲא לֹּ֛כ הָׁ֑שּורְגּו הָ֖נָמְלַא רֶד ֵ֥נְו :ּהָֽל־חַֽלְסִֽי הָֹ֖והיַֽו ּהָׁ֑שְפַנ־לַע הָ֖רְסָֽא רֶׁ֥שֲא
 רָּ֛סִא הָ֥רְסָֽא־ֹוא הָרָ֑דָנ ּהָׁ֖שיִא תיֵּ֥ב־םִאְו :ָהיֶֽלָע םּו֥קָי ּהָׁ֖שְפַנ־לַע הָ֥רְסָֽא
ֹל ּהָ֔ל ׁשִ֣רֱחֶֽהְו ּ֙הָׁשיִא עַ֤מָׁשְו :הָֽעֻבְׁשִּב ּהָׁ֖שְפַנ־לַע ־לָּכ ּ֙ומָ֨קְו ּהָ֑תֹא איִ֖נֵה א֥
 ׀ םָ֥תֹא רֵ֨פָי ֩רֵפָה־םִאְו :םּוֽקָי ּהָׁ֖שְפַנ־לַע הָ֥רְסָֽא־רֶׁשֲא רָּ֛סִא־לָכְו ָהיֶ֔רָדְנ
ֹל ּהָׁ֖שְפַנ רַּ֥סִאְלּו ָהיֶ֛רָדְנִל ָהיֶ֧תָפְׂש אָ֨צֹומ־לָּכ ֹ֒ועְמָׁש םֹו֣יְּב ּ֘הָׁשיִא  םּו֑קָי א֣
 ׁשֶפָ֑נ תֹּ֣נַעְל רָּ֖סִא תַ֥עֻבְׁש־לָכְו רֶד ֵ֛נ־לָּכ :ּהָֽל־חַֽלְסִֽי הָֹ֖והיַֽו םָ֔רֵפֲה ּהָׁ֣שיִא
־לֶא םֹוּ֣יִמ ּ֘הָׁשיִא ּהָ֥ל ׁשיִ֨רֲחַֽי ׁ֩שֵרֲחַֽה־םִאְו :ּוּנֶֽרֵפְי ּהָׁ֥שיִאְו ּוּנֶ֖מיִקְי ּהָׁ֥שיִא
 םָ֔תֹא םיִ֣קֵה ָהיֶ֑לָע רֶׁ֣שֲא ָהיֶ֖רָסֱא־לָּכ־תֶא ֹו֥א ָהיֶ֔רָדְנ־לָּכ־תֶא ֙םיִקֵהְו ֒םֹוי
־תֶא אָׂ֖שָנְו ֹו֑עְמָׁש יֵ֣רֲחַֽא םָ֖תֹא רֵ֛פָי רֵ֥פָה־םִאְו :ֹוֽעְמָׁש םֹו֥יְּב ּהָ֖ל ׁשִ֥רֱחֶֽה־יִּכ



 בָ֣א־ןיֵּב ֹוּ֑תְׁשִאְל ׁשיִ֖א ןיֵּ֥ב הֶׁ֔שֹמ־תֶא ֙הָֹוהְי הָּ֤וִצ רֶׁ֨שֲא םיִּ֗קֻחַֽה הֶּלֵ֣א :ּהָֽנֹוֲע
 יֵ֣נְּב ֙תַמְקִנ םֹ֗קְנ :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָֹ֖והְי רֵּ֥בַדְיַו :ָהיִֽבָא תיֵּ֥ב ָהיֶ֖רֻעְנִּב ֹוּ֔תִבְל
 םָ֣עָה־לֶא ֙הֶׁשֹמ רֵּ֤בַדְיַו :ךָךיֶּֽמַע־לֶא ףֵ֥סָאֵּֽת רַ֖חַא םיִ֑נָיְדִּמַה תֵ֖אֵמ לֵ֔אָרְׂשִי
 הָֹ֖והְי־תַמְקִנ תֵ֥תָל ןָ֔יְדִמ־לַע ּ֙ויְהִֽיְו אָ֑בָּצַל םיִׁ֖שָנֲא םֶ֛כְּתִאֵֽמ ּו֧צְלָֽחֵה רֹ֔מאֵל
 ּ֙ורְסָּֽמִּיַו :אָֽבָּצַל ּו֖חְלְׁשִּת לֵ֔אָרְׂשִי תֹוּ֣טַמ֙ לֹכְל הֶּ֑טַּמַל ףֶלֶ֖א הֶּ֔טַּמַל ףֶלֶ֚א :ן ָֽיְדִמְּב
 םָ֥תֹא חַ֨לְׁשִּיַו :אָֽבָצ יֵ֥צּולֲח ףֶלֶ֖א רָׂ֥שָע־םיֵנְׁש הֶּ֑טַּמַל ףֶלֶ֖א לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣פְלַאֵֽמ
 יֵ֣לְכּו אָ֔בָּצַל ֙ןֵהֹּכַה ר ָ֤זָעְלֶא־ןֶּב סָ֜חְניִּ֨פ־תֶאְו םpָתֹ֠א אָ֑בָּצַל הֶּ֖טַּמַל ףֶלֶ֥א הֶׁ֛שֹמ
־תֶא הָֹ֖והְי הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ ןָ֔יְדִמ־לַע ּ֙ואְּבְצִּי ַֽו :ֹוֽדָיְּב הָ֖עּורְּתַה תֹו֥רְצֹֽצֲחַֽו ׁשֶדֹּ֔קַה
־תֶאְו יִ֤וֱא־תֶא םֶ֗היֵלְלַח־לַע ּו֣גְרָֽה ןָ֜יְדִמ יֵ֨כְלַמ־תֶאְו :רָֽכָז־לָּכ ּו֖גְרַהַּֽיַו הֶׁ֑שֹמ
־ןֶּב םָ֣עְלִּב ֙תֵאְו ן ָ֑יְדִמ יֵ֣כְלַמ תֶׁשֵ֖מֲח עַבֶ֔ר־תֶאְו ֙רּוח־תֶאְו רּו֤צ־תֶאְו ֙םֶקֶ֨ר
־לָּכ תֵ֨אְו םָּ֑פַט־תֶאְו ן ָ֖יְדִמ יֵׁ֥שְנ־תֶא לֵ֛אָרְׂשִי־יֵֽנְב ּוּ֧בְׁשִּיַו :בֶרָֽחֶּב ּו֖גְרָֽה רֹו֔עְּב
 ֙םֶהיֵרָֽע־לָּכ תֵ֤אְו :ּוזָֽזָּב םָ֖ליֵח־לָּכ־תֶאְו םֶ֛הֵנְקִמ־לָּכ־תֶאְו םָּ֧תְמֶהְּב
־לָּכ תֵ֖אְו לָ֔לָּׁשַה־לָּכ־תֶא ּ֙וחְקִּיַו :ׁשֵֽאָּב ּו֖פְרָֽׂש םָ֑תֹריִֽט־לָּכ תֵ֖אְו םָ֔תֹבְׁשֹו֣מְּב
 תַ֣דֲע־לֶאְו ןֵ֜הֹּכַה רָ֨זָעְלֶא־לֶאְו ֩הֶׁשֹמ־לֶא ּואִ֡בָּיַו :הָֽמֵהְּבַבּו םָ֖דָאָּֽב ַחֹו֑קְלַּמַה
־לֶא הֶ֑נֲחַּֽמַֽה־לֶא לָ֖לָּׁשַה־תֶאְו ַחֹו֛קְלַּמַה־תֶאְו יִ֧בְּׁשַה־תֶא לֵ֗אָרְׂשִי־יֵֽנְּב
 הֶׁ֨שֹמ ּו֜אְצֵּ֨יַו ]ןירבוחמ ןהשכ ינש[ :ֹוֽחֵרְי ןֵּ֥דְרַי־לַע רֶׁ֖שֲא בָ֔אֹומ תֹ֣בְרַֽע
 ףֹ֣צְקִּיַו :הֶֽנֲחַּֽמַֽל ץּו֖חִמ־לֶא םָ֑תאָרְקִל הָ֖דֵעָֽה יֵ֥איִׂשְנ־לָכְו ןֵ֛הֹּכַה ר ָ֧זָעְלֶאְו
 אָ֥בְּצִמ םיִ֖אָּבַה תֹו֔אֵּמַה יֵ֣רָׂשְו ֙םיִפָלֲאָֽה יֵ֤רָׂש לִיָ֑חֶה יֵ֣דּוקְּפ לַ֖ע הֶׁ֔שֹמ
ֹּיַו :הָֽמָחְלִּמַה  יֵ֤נְבִל ּו֨יָה הָּנֵ֜ה ןֵ֣ה :הָֽבֵקְנ־לָּכ םֶ֖תיִּיִחַֽה הֶׁ֑שֹמ םֶ֖היֵלֲא רֶמא֥
 הָ֖פֵּגַּמַה יִ֥הְּתַו רֹו֑עְּפ רַ֣בְּד־לַע הָֹ֖והיַּֽב לַעַ֥מ־רָסְמִל םָ֔עְלִּב רַ֣בְדִּב֙ לֵאָרְׂשִי
 רָ֖כָז בַּ֥כְׁשִמְל ׁשיִ֛א תַעַ֥דֹי הָּׁ֗שִא־לָכְו ףָּ֑טַּב רָ֖כָז־לָכ ּו֥גְרִה הָּ֕תַעְו :הָֹֽוהְי תַ֥דֲעַּֽב
 ּו֛נֲח םֶּ֗תַאְו :םֶֽכָל ּו֖יֲחַֽה רָ֑כָז בַּ֣כְׁשִמ ּו֖עְד ָֽי־ֹאל רֶׁ֥שֲא םיִׁ֔שָּנַּב ףַּ֣טַה֙ לֹכְו :ּוגֹֽרֲה
 םֹוּ֤יַּב ּו֞אְּטַחְתִּֽת לָ֗לָחֶּֽב ַעֵ֣גֹנ ׀ לֹ֣כְו ׁשֶפֶ֜נ גֵ֨רֹה֩ לֹּכ םיִ֑מָי תַ֣עְבִׁש הֶ֖נֲחַּֽמַֽל ץּו֥חִמ
־לָכְו רֹו֛ע־יִלְּכ־לָכְו דֶגֶּ֧ב־לָכְו :םֶֽכיִבְׁשּו םֶּ֖תַא יִ֔עיִבְּׁשַה םֹוּ֣יַבּו ֙יִׁשיִלְּׁשַה
ֹּיַו :ּואָּֽטַחְתִּת ץֵ֑ע־יִלְּכ־לָכְו םיִּ֖זִע הֵׂ֥שֲעַֽמ  יֵׁ֣שְנַא־לֶא ֙ןֵהֹּכַה ר ָ֤זָעְלֶא רֶמא֨
ֹז הָ֑מָחְלִּמַל םיִ֖אָּבַה אָ֔בָּצַה  :הֶֽׁשֹמ־תֶא הָ֖וֹהְי הָּ֥וִצ־רֶׁשֲא הָ֔רֹוּתַה תַּ֣קֻח תא֚



־תֶאְו ליִ֖דְּבַה־תֶֽא לֶ֔זְרַּבַה־תֶא ֙תֶׁש֨חְּנַה־תֶֽא ףֶסָּ֑כַה־תֶאְו בָ֖הָּזַה־תֶא ךְךַ֥א
ֹבָי־רֶׁשֲא רָ֞בָּד־לָּכ :תֶרָֽפֹעָֽה  הָּ֖דִנ יֵ֥מְּב ךְךַ֕א רֵ֔הָטְו ׁ֙שֵאָב ּוריִ֤בֲעַּֽת ׁשֵ֗אָב א֣
ֹל רֶׁ֧שֲא לֹ֨כְו אָּ֑טַחְתִי ֹבָי־אֽ  םֹוּ֥יַּב םֶ֛כיֵדְגִּב םֶּ֧תְסַּבִכְו :םִיָּֽמַב ּוריִ֥בֲעַּֽת ׁשֵ֖אָּב א֛
ֹּיַו :הֶֽנֲחַּֽמַֽה־לֶא ּואֹ֥בָּת רַ֖חַאְו םֶּ֑תְרַהְטּו יִ֖עיִבְּׁשַה  הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָֹ֖והְי רֶמא֥
ֹר תֵ֣א אָׂ֗ש :רֹֽמאֵּל  ןֵ֔הֹּכַה ר ָ֣זָעְלֶאְו ֙הָּתַא הָ֑מֵהְּבַבּו םָ֖דָאָּֽב יִ֔בְּׁשַה ַ֙חֹו֨קְלַמ ׁשא֤
 םיִ֖אְצֹּֽיַה הָ֔מָחְלִּמַה יֵׂ֣שְפֹּֽת ןיֵּ֚ב ַחֹו֔קְלַּמַה־תֶא ָ֙תיִ֨צָחְו :הָֽדֵעָֽה תֹו֥בֲא יֵׁ֖שאָרְו
 םיִ֣אְצֹּֽיַה ֙הָמָחְלִּמַה יֵׁ֤שְנַא תֵ֞אֵמ הָ֗וֹהיַֽל סֶכֶ֜מ ָ֙תֹמֵֽרֲהַֽו :הָֽדֵעָֽה־לָּכ ןיֵ֖בּו אָ֑בָּצַל
־ןִמּו םיִ֖רֹמֲחַֽה־ןִמּו רָ֔קָּבַה־ןִמּו ֙םָדָאָֽה־ןִמ תֹו֑אֵּמַה ׁשֵ֖מֲחֵֽמ ׁשֶפֶ֔נ דָ֣חֶא אָ֔בָּצַל
ֹּצַה  תִ֨צֲחַּֽמִמּו :הָֹֽוהְי תַ֥מּורְּת ןֵ֖הֹּכַה ר ָ֥זָעְלֶאְל הָּ֛תַתָֽנְו ּוחָּ֑קִּת םָ֖תיִצֲחַּֽמִֽמ :ןאֽ
־ןִמ רָ֛קָּבַה־ןִמ םָ֧דָאָֽה־ןִמ םיִּׁ֗שִמֲחַֽה־ןִמ זֻ֣חָא ׀ דָ֣חֶא ׀ חַּ֣קִּת לֵ֜אָרְׂשִי־יֵֽנְּב
ֹּצַה־ןִמּו םיִ֥רֹמֲחַֽה  תֶרֶ֖מְׁשִמ יֵ֕רְמֹֽׁש םִּ֔יִוְלַֽל ֙םָתֹא הָּ֤תַתָֽנְו הָ֑מֵהְּבַה־לָּכִמ ןא֖
 ֙יִהְי ַֽו :הֶֽׁשֹמ־תֶא הָֹ֖והְי הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ ןֵ֑הֹּכַה ר ָ֖זָעְלֶאְו הֶׁ֔שֹמ ׂשַעַּ֣יַו :הָֹֽוהְי ןַּ֥כְׁשִמ
ֹצ אָ֑בָּצַה םַ֣ע ּו֖זֲזָּֽב רֶׁ֥שֲא זָּ֔בַה רֶתֶ֣י ַחֹו֔קְלַּמַה  םיִ֥עְבִׁשְו ףֶלֶ֛א תֹו֥אֵמ־ׁשֵׁש ןא֗
 םיִּׁ֖שִׁשְו דָ֥חֶא םיִ֕רֹמֲחַֽו :ףֶלָֽא םיִ֖עְבִׁשְו םִי ַ֥נְׁש רָ֕קָבּו :םיִֽפָלֲא תֶׁשֵ֥מֲחַֽו ףֶלֶ֖א
 םִי ַ֥נְׁש ׁשֶפֶ֕נ־לָּכ רָ֑כָז בַּ֣כְׁשִמ ּו֖עְד ָֽי־ֹאל רֶׁ֥שֲא םיִׁ֔שָּנַה־ןִ֨מ םָ֔דָא ׁשֶפֶ֣נְו :ףֶלָֽא
ֹּצַה רַּ֣פְסִמ אָ֑בָּצַּב םיִ֖אְצֹּֽיַה קֶלֵ֕ח הָ֔צֱחֶּֽמַֽה ֙יִהְּתַו :ףֶלָֽא םיִׁ֖שֹלְׁשּו ־ׁשֹלְׁש ןא֗
 סֶכֶּ֥מַה יִ֛הְיַו :תֹוֽאֵמ ׁשֵ֥מֲחַֽו םיִ֖פָלֲא תַ֥עְבִׁשְו ףֶלֶ֔א םיִׁ֣שֹלְׁשּו ֙ףֶלֶ֨א תֹו֥אֵמ
ֹּצַה־ןִמ הָֹ֖והיַֽל  ףֶלָ֑א םיִׁ֖שֹלְׁשּו הָּׁ֥שִׁש רָ֔קָּבַ֨הְו :םיִֽעְבִׁשְו ׁשֵ֥מָח תֹו֖אֵמ ׁשֵׁ֥ש ןא֑
 םָ֥סְכִמּו תֹו֑אֵמ ׁשֵ֣מֲחַֽו ףֶלֶ֖א םיִׁ֥שֹלְׁש םיִ֕רֹמֲחַֽו :םיִֽעְבִׁשְו םִי ַ֥נְׁש הָֹ֖והיַֽל םָ֥סְכִמּו
 םִי ַ֥נְׁש הָ֔וֹהיַֽל ֙םָסְכִמּו ףֶלָ֑א רָׂ֖שָע הָּׁ֥שִׁש םָ֔דָא ׁשֶפֶ֣נְו :םיִּֽׁשִׁשְו דָ֥חֶא הָֹ֖והיַֽל
 רֶׁ֛שֲאַּֽכ ןֵ֑הֹּכַה ר ָ֖זָעְלֶאְל הָ֔וֹהְי תַ֣מּורְּת ֙סֶכֶ֨מ־תֶא הֶׁ֗שֹמ ןֵּ֣תִּיַו :ׁשֶפָֽנ םיִׁ֖שלְׁשּו
־ןִמ הֶׁ֔שֹמ הָ֣צָח ֙רֶׁשֲא לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב תיִ֖צֲחַּֽמִֽמּו :הֶֽׁשֹמ־תֶא הָֹ֖והְי הָּ֥וִצ
ֹּצַה־ןִמ הָ֖דֵעָֽה תַ֥צֱחֶֽמ יִ֛הְּתַו :םיִֽאְבֹּֽצַה םיִׁ֖שָנֲאָֽה  ֙ףֶלֶ֨א תֹו֥אֵמ־ׁשֹלְׁש ןא֑
 :ףֶלָֽא םיִׁ֖שֹלְׁשּו הָּׁ֥שִׁש רָ֕קָבּו :תֹוֽאֵמ ׁשֵ֥מֲחַֽו םיִ֖פָלֲא תַ֥עְבִׁש ףֶלֶ֔א םיִׁ֣שֹלְׁשּו
 חַּ֨קִּיַו :ףֶלָֽא רָׂ֖שָע הָּׁ֥שִׁש םָ֔דָא ׁשֶפֶ֣נְו :תֹוֽאֵמ ׁשֵ֥מֲחַֽו ףֶלֶ֖א םיִׁ֥שֹלְׁש םיִ֕רֹמֲחַֽו
־ןִמּו םָ֖דָאָֽה־ןִמ םיִּׁ֔שִמֲחַֽה־ןִמ דָ֣חֶא ֙זֻחָאָֽה־תֶא לֵ֗אָרְׂשִי־יֵֽנְּב תִ֣צֲחַּֽמִמ הֶׁ֜שֹמ



 הָֹ֖והְי הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ הָ֔וֹהְי ןַּ֣כְׁשִמ ֙תֶרֶ֨מְׁשִמ ֙יֵרְמֹֽׁש םִּ֗יִוְלַֽל םָ֜תֹא ןֵּ֨תִּיַו הָ֑מֵהְּבַה
 םיִ֖פָלֲאָֽה יֵ֥רָׂש אָ֑בָּצַה יֵ֣פְלַאְל רֶׁ֖שֲא םיִ֕דֻקְּפַה הֶׁ֔שֹמ־לֶא ּ֙ובְרְקִּי ַֽו :הֶֽׁשֹמ־תֶא
ֹּיַו :תֹוֽאֵּמַה יֵ֥רָׂשְו ֹר־תֶא ּו֔אְׂשָּֽנ ךָךיֶ֣דָבֲע הֶׁ֔שֹמ־לֶא ּ֙ורְמאֽ  הָ֖מָחְלִּמַה יֵׁ֥שְנַא ׁשא֛
ֹלְו ּונֵ֑דָיְּב רֶׁ֣שֲא  רֶׁ֨שֲא ׁ֩שיִא הָ֗וֹהְי ןַּ֣בְרָק־תֶא בֵ֞רְקַּנַו :ׁשיִֽא ּוּנֶּ֖מִמ דַ֥קְפִנ־אֽ
 יֵ֥נְפִל ּוניֵ֖תֹׁשְפַנ־לַע רֵּ֥פַכְל זָ֑מּוכְו ליִ֣גָע תַעַּ֖בַט דיִ֔מָצְו הָ֣דָעְצֶא ֙בָהָז־יִֽלְכ אָ֤צָמ
 יִ֣הְיַו :הֶֽׂשֲעַֽמ יִ֥לְּכ לֹּ֖כ םָּ֑תִאֵֽמ בָ֖הָּזַה־תֶא ןֵ֛הֹּכַה ר ָ֧זָעְלֶאְו הֶׁ֜שֹמ חַּ֨קִּיַו :הָֹֽוהְי
 תֹו֥אֵמ־עַבְׁש ףֶלֶ֛א רָׂ֥שָע הָּׁ֨שִׁש הָ֔וֹהיַֽל ּ֙ומיִ֨רֵה רֶׁ֤שֲא הָ֗מּורְּתַה בַ֣הְז־לָּכ ׀
 ּו֖זְזָּֽב אָ֔בָּצַה ֙יֵׁשְנַא :תֹוֽאֵּמַה יֵ֥רָׂש תֵ֖אֵמּו םיִ֔פָלֲאָֽה יֵ֣רָׂש ֙תֵאֵמ לֶקָׁ֑ש םיִּׁ֖שִמֲחַֽו
 םיִ֖פָלֲאָֽה יֵ֥רָׂש תֵ֛אֵמ בָ֔הָּזַה־תֶא ֙ןֵהֹּכַה ר ָ֤זָעְלֶאְו הֶׁ֜שֹמ חַּ֨קִּיַו :ֹוֽל ׁשיִ֥א
 :הָֹֽוהְי יֵ֥נְפִל לֵ֖אָרְׂשִי־יֵֽנְבִל ןֹו֥רָּכִז דֵ֔עֹומ לֶהֹ֣א־לֶא ֹ֙ותֹא ּואִ֤בָּיַו תֹו֑אֵּמַהְו
 קִמּו ]ןירבוחמ ןהשכ ישילש[  םּו֣צָע דָ֖ג־יֵנְבִלְו ןֵ֛בּואְר יֵ֧נְבִל הָ֞יָה בַ֗ר ׀ הֶ֣נְ
 קִמ םֹו֥קְמ םֹו֖קָּמַה הֵּ֥נִהְו דָ֔עְלִּג ץֶרֶ֣א־תֶאְו ֙רֵזְעַי ץֶרֶ֤א־תֶא ּו֞אְרִּיַו דֹ֑אְמ  :הֶֽנְ
ֹּיַו ןֵ֑בּואְר יֵ֣נְבּו דָ֖ג־יֵנְב ּואֹ֥בָּיַו ־לֶאְו ןֵ֔הֹּכַה ר ָ֣זָעְלֶא־לֶאְו ֙הֶׁשֹמ־לֶא ּו֤רְמאֽ
 םָ֥בְׂשּו הֵ֑לָעְלֶאְו ןֹוּ֖בְׁשֶחְו הָ֔רְמִנְו ר ֵ֣זְעַיְו ֙ןֹביִדְו תֹו֤רָטֲע :רֹֽמאֵל הָ֖דֵעָֽה יֵ֥איִׂשְנ
 קִמ ץֶרֶ֥א לֵ֔אָרְׂשִי תַ֣דֲע ֙יֵנְפִל ֙הָֹוהְי הָּ֤כִה רֶׁ֨שֲא ץֶרָ֗אָה :ןֹֽעְבּו ֹו֖בְנּו  אוִ֑ה הֶ֖נְ
 קִמ ךָךיֶ֖דָבֲעַֽלְו ֹּיַו :הֶֽנְ ֹּזַה ץֶרָ֧אָה־תֶא ןַּ֞תֻי ךָךיֶ֔ניֵעְּב ֙ןֵח ּונאָ֤צָמ־םִא ּו֗רְמאֽ  תא֛
ֹּיַו :ןֵּֽדְרַּיַה־תֶא ּונֵ֖רִבֲעַּֽת־לַא הָּ֑זֻחֲאַֽל ךָךיֶ֖דָבֲעַֽל  יֵ֣נְבִלְו דָ֖ג־יֵנְבִל הֶׁ֔שֹמ רֶמא֣
 ]ןּו֔איִנְת[ ןּו֔אוִנְת הָּמָ֣לְו :הֹֽפ ּובְׁשֵּ֥ת םֶּ֖תַאְו הָ֔מָחְלִּמַל ּ֙ואֹ֨בָי םֶ֗כיֵחַֽאַה ןֵ֑בּואְר
 ּוׂ֖שָע הֹּ֥כ :הָֹֽוהְי םֶ֖הָל ןַ֥תָנ־רֶׁשֲא ץֶרָ֔אָה־לֶא ֙רֹבֲעֵֽמ לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב בֵ֖ל־תֶא
 לַחַ֣נ־דַע ּו֞לֲעַּֽי ַֽו :ץֶרָֽאָה־תֶא תֹו֥אְרִל ַעֵ֖נְרַּב ׁשֵ֥דָּקִמ םָ֛תֹא יִ֥חְלָׁשְּב םֶ֑כיֵתֹֽבֲא
־לֶא ֹ֙אב־יִּתְלִבְל לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב בֵ֖ל־תֶא ּואיִ֕נָּיַו ץֶרָ֔אָה־תֶא ּ֙ואְרִּיַו לֹוּ֗כְׁשֶא
 :רֹֽמאֵל עַ֖בָּׁשִּיַו אּו֑הַה םֹוּ֣יַּב הָֹ֖והְי ףַ֥א־רַחִּֽיַו :הָֹֽוהְי םֶ֖הָל ןַ֥תָנ־רֶׁשֲא ץֶרָ֔אָה
 תֵ֚א הָלְעַ֔מָו ֙הָנָׁש םיִ֤רְׂשֶע ןֶּ֨בִמ םִיַ֗רְצִּמִמ םיִ֣לֹעָֽה םיִׁ֜שָנֲאָֽה ּו֨אְרִי־םִא
ֹל יִּ֥כ בֹ֑קֲעַֽיְלּֽו קָ֖חְצִיְל םָ֥הָרְבַאְל יִּתְעַּ֛בְׁשִנ רֶׁ֥שֲא הָ֔מָדֲאָֽה  :יָֽרֲחַֽא ּו֖אְלִמ־אֽ
־רַחִּֽיַו :הָֹֽוהְי יֵ֥רֲחַֽא ּו֖אְלִמ יִּ֥כ ןּו֑נ־ןִּב ַעֻׁ֖שֹוהיִֽו יִּ֔זִנְּקַה ֙הֶּנֻפְי־ןֶּב בֵ֤לָּכ יִּ֞תְלִּב
 הֶׂ֥שֹעָֽה רֹוּ֔דַה־לָּכ ֙םֹּת־דַע הָ֑נָׁש םיִ֖עָּבְרַא רָּ֔בְדִּמַּב ֙םֵעִנְיַו לֵ֔אָרְׂשִיְּב ֙הָֹוהְי ףַ֤א



 םיִ֑אָּטַח םיִׁ֣שָנֲא תּוּ֖בְרַּת םֶ֔כיֵתֹ֣בֲא תַחַּ֚ת םֶּ֗תְמַק הֵּ֣נִהְו :הָֹֽוהְי יֵ֥ניֵעְּב עָ֖רָה
 דֹו֔ע ףַ֣סָיְו ויָ֔רֲחַ֣אֵמ ֙ןֻבּוׁשְת יִּ֤כ :לֵֽאָרְׂשִי־לֶא הָֹ֖והְי־ףַא ןֹו֥רֲח לַ֛ע דֹו֗ע תֹוּ֣פְסִל
ֹּיַו ֙ויָלֵא ּוׁ֤שְּגִּיַו :הֶּֽזַה םָ֥עָה־לָכְל םֶּ֖תַחִֽׁשְו רָּ֑בְדִּמַּב ֹו֖חיִּנַהְל ֹצ תֹ֥רְדִּג ּו֔רְמא֣  ןא֛
 קִמְל הֶ֥נְבִנ  דַ֛ע לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ֙יֵנְפִל םיִׁ֗שֻח ץֵ֣לָחֵֽנ ּונְחַ֜נֲאַֽו :ּונֵּֽפַטְל םיִ֖רָעְו הֹּ֑פ ּונֵ֖נְ
 יֵ֥בְׁשֹֽי יֵ֖נְּפִמ רָ֔צְבִּמַה יֵ֣רָעְּב ּ֙ונֵּ֨פַט בַׁ֤שָיְו םָ֑מֹוקְמ־לֶא םֻ֖נֹאיִֽבֲה־םִא רֶׁ֥שֲא
ֹל :ץֶרָֽאָה ֹל יִּ֣כ :ֹוֽתָלֲחַֽנ ׁשיִ֖א לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב֙ לֵחַנְתִה דַ֗ע ּוניֵּ֑תָּב־לֶא בּוׁ֖שָנ א֥  א֤
 ןֵּ֖דְרַּיַה רֶבֵ֥עֵמ ּוניֵ֔לֵא ּ֙ונֵ֨תָלֲחַּֽנ הָאָ֤ב יִּ֣כ הָאְלָ֑הָו ןֵּ֖דְרַּיַל רֶבֵ֥עֵמ םָּ֔תִא֙ לַחְנִנ
ֹּיַו ]ןירבוחמ ןהשכ יעיבר[ :הָחָֽרְזִמ ־תֶא ןּוׂ֖שֲעַּֽת־םִא הֶׁ֔שֹמ ֙םֶהיֵלֲא רֶמא֤
־תֶא ץּו֛לָח־לָּכ םֶ֧כָל רַ֨בָעְו :הָֽמָחְלִּמַל הָֹ֖והְי יֵ֥נְפִל ּו֛צְלָֽחֵּת־םִא הֶּ֑זַה רָ֣בָּדַה
 יֵ֤נְפִל ץֶרָ֜אָה הָׁ֨שְּבְכִנְו :ויָֽנָּפִמ ויָ֖בְיֹֽא־תֶא ֹוׁ֛שיִרֹוֽה דַ֧ע ֑הָֹוהְי יֵ֣נְפִל ןֵּ֖דְרַּיַה
 קְנ םֶ֧תיִיְהִֽו ּובֻׁ֔שָּת רַ֣חַאְו ֙הָֹוהְי ֹּזַה ץֶרָ֨אָה הpָתְיָֽהְ֠ו לֵ֑אָרְׂשִּיִמּו הָֹ֖והיֵֽמ םִּ֛יִ  תא֥
ֹל־םִאְו :הָֹֽוהְי יֵ֥נְפִל הָּ֖זֻחֲאַֽל םֶ֛כָל  ּ֙ועְדּו ֑הָֹוהיַֽל םֶ֖תאָטֲח הֵּ֥נִה ןֵּ֔כ ֙ןּוׂשֲעַֽת א֤
 םֶ֑כֲאַֽנֹצְל תֹ֖רֵדְגּו םֶ֔כְּפַטְל ֙םיִרָע םֶ֤כָל־ּוֽנְּב :םֶֽכְתֶא אָ֖צְמִּת רֶׁ֥שֲא םֶ֔כְתאַּטַח
ֹּיַו :ּוֽׂשֲעַּֽת םֶ֖כיִּפִמ אֵ֥צֹּיַהְו  ךָךיֶ֣דָבֲע רֹ֑מאֵל הֶׁ֖שֹמ־לֶא ןֵ֔בּואְר יֵ֣נְבּו ֙דָג־יֵנְּב רֶמא֤
 קִמ ּוניֵׁ֔שָנ ּונֵּ֣פַט :הֶּֽוַצְמ יִ֖נֹדֲא רֶׁ֥שֲאַּֽכ ּוׂ֔שֲעַּֽי  יֵ֥רָעְּב םָׁ֖ש־ּויְהִֽי ּונֵּ֑תְמֶהְּב־לָכְו ּונֵ֖נְ
 יִ֖נֹדֲא רֶׁ֥שֲאַּֽכ הָ֑מָחְלִּמַל הָֹ֖והְי יֵ֥נְפִל אָ֛בָצ ץּו֥לֲח־לָּכ ּו֜רְבַעַּֽי ךָךיֶ֨דָבֲעַֽו :דָֽעְלִּגַה
 יֵׁ֛שאָר־תֶאְו ןּו֑נ־ןִּב ַעֻׁ֣שֹוהְי תֵ֖אְו ןֵ֔הֹּכַה ר ָ֣זָעְלֶא תֵ֚א הֶׁ֔שֹמ ֙םֶהָל וַ֤צְיַו :רֵֽבֹּד
ֹּיַו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְבִל תֹוּ֖טַּמַה תֹו֥בֲא ־יֵֽנְבּו דָ֣ג־יֵנְב ּו֣רְבַעַֽי־םִא םֶ֗הֵלֲא הֶׁ֜שֹמ רֶמא֨
 ץֶרָ֖אָה הָׁ֥שְּבְכִנְו הָ֔וֹהְי יֵ֣נְפִל ֙הָמָחְלִּמַל ץּו֤לָח־לָּכ ןֵּ֞דְרַּיַה־תֶא םpֶכְּתִ֠א ׀ ןֵ֣בּואְר
ֹל־םִאְו :הָּֽזֻחֲאַֽל דָ֖עְלִּגַה ץֶרֶ֥א־תֶא םֶ֛הָל םֶּ֥תַתְנּו םֶ֑כיֵנְפִל  םיִ֖צּולֲח ּו֛רְבַעַֽי א֧
ֹנְו םֶ֑כְּתִא  ֩תֵא רֹ֑מאֵל ןֵ֖בּואְר יֵ֥נְבּו דָ֛ג־יֵנְב ּו֧נֲעַּֽיַו :ןַעָֽנְּכ ץֶרֶ֥אְּב םֶ֖כְכֹֽתְב ּו֥זֲחאֽ
 הָֹ֖והְי יֵ֥נְפִל םיִ֛צּולֲח רֹ֧בֲעַֽנ ּונְחַ֣נ :הֶֽׂשֲעַֽנ ןֵּ֥כ ךָךיֶ֖דָבֲע־לֶא ֛הָֹוהְי רֶּ֧בִּד רֶׁ֨שֲא
 ֩דָג־יֵנְבִל הֶׁ֡שֹמ ׀ םֶ֣הָל ןֵּ֣תִּיַו :ןֵּֽדְרַּיַל רֶבֵ֖עֵמ ּונֵ֔תָלֲחַֽנ תַּ֣זֻחֲא ּ֔ונָּ֨תִאְו ןַעָ֑נְּכ ץֶרֶ֣א
 ךְךֶלֶ֣מ ֙ןֹחיִס ֙תֶכֶ֨לְמַמ־תֶא ףֵ֗סֹוי־ןֶב הֶּׁ֣שַנְמ ׀ טֶבֵׁ֣ש ׀ יִ֣צֲחַֽלְו ןֵ֜בּואְר יֵ֨נְבִלְו
 ץֶרָ֖אָה יֵ֥רָע תֹ֔לֻבְגִּב ָ֙היֶ֨רָעְל ץֶרָ֗אָה ןָׁ֑שָּבַה ךְךֶלֶ֣מ גֹו֖ע תֶכֶ֔לְמַמ־תֶ֨אְו יִ֔רֹמֱאָֽה
 ןָ֛פֹוׁש תֹ֥רְטַע־תֶאְו :רֵֽעֹרֲע תֵ֖אְו תֹ֑רָטֲע־תֶאְו ןֹ֖ביִּד־תֶא דָ֔ג־יֵנְב ּו֣נְבִּיַו :ביִֽבָס



 תֹ֥רְדִגְו רָ֖צְבִמ יֵ֥רָע ןָ֑רָה תיֵּ֣ב־תֶאְו הָ֖רְמִנ תיֵּ֥ב־תֶאְו :הָֽהְּבְגָיְו ר ֵ֖זְעַי־תֶאְו
ֹצ  ֹו֞בְנ־תֶאְו :םִיָֽתָיְרִק תֵ֖אְו אֵ֑לָעְלֶא־תֶאְו ןֹוּ֖בְׁשֶח־תֶא ּו֔נָּב ֙ןֵבּואְר יֵ֤נְבּו :ןאֽ
 תֹו֥מְׁש־תֶא תֹ֔מֵׁשְב ּו֣אְרְקִּיַו הָ֑מְבִֽׂש־תֶאְו םֵׁ֖ש תֹּ֥בַסּוֽמ ןֹו֛עְמ לַעַּ֧ב־תֶאְו
־תֶא ׁשֶרֹוּ֖יַו ָהֻ֑דְּכְלִּיַו הָדָ֖עְלִּג הֶּׁ֛שַנְמ־ןֶּב ריִ֧כָמ יֵ֨נְּב ּו֜כְלֵּ֨יַו :ּוֽנָּב רֶׁ֥שֲא םיִ֖רָעֶֽה
 :ּהָּֽב בֶׁשֵּ֖יַו הֶּׁ֑שַנְמ־ןֶּב ריִ֖כָמְל דָ֔עְלִּגַה־תֶא ֙הֶׁשֹמ ןֵּ֤תִּיַו :ּהָּֽב־רֶׁשֲא יִ֥רֹמֱאָֽה
 קִּיַו םֶ֑היֵתֹּֽוַח־תֶא דֹּ֖כְלִּיַו ךְךַ֔לָה ֙הֶּׁשַנְמ־ןֶּב ריִ֤אָיְו  חַבֹ֣נְו :ריִֽאָי תֹּ֥וַח ןֶ֖הְתֶא אָ֥רְ
 ק־תֶא דֹּ֥כְלִּיַו ךְךַ֔לָה  קִּיַו ָהיֶ֑תֹנְּב־תֶאְו תָ֖נְ  יֵ֣עְסַמ הֶּלֵ֜א :ֹוֽמְׁשִּב חַבֹ֖נ הָ֦ל אָ֧רְ
 בֹּ֨תְכִּיַו :ןֹֽרֲהַֽאְו הֶׁ֖שֹמ־דַיְּב םָ֑תֹאְבִצְל םִיַ֖רְצִמ ץֶרֶ֥אֵמ ּו֛אְצָֽי רֶׁ֥שֲא לֵ֗אָרְׂשִי־יֵֽנְב
 :םֶֽהיֵאָֽצֹומְל םֶ֖היֵעְסַמ הֶּלֵ֥אְו ֑הָֹוהְי יִּ֣פ־לַע םֶ֖היֵעְסַמְל םֶ֛היֵאָֽצֹומ־תֶא הֶׁ֜שֹמ
 ןֹוׁ֑שאִרָֽה ׁשֶדֹ֣חַל םֹו֖י רָׂ֛שָע הָּׁ֥שִמֲחַּֽב ןֹוׁ֔שאִרָֽה ׁשֶדֹ֣חַּב ֙סֵסְמְעַרֵֽמ ּו֤עְסִּיַו
 םִיַ֣רְצִמּו :םִיָֽרְצִמ־לָּכ יֵ֖ניֵעְל הָ֔מָר דָ֣יְּב֙ לֵאָרְׂשִי־יֵֽנְב ּו֤אְצָֽי חַסֶּ֗פַה תַ֣רֳחָּֽמִמ
 הָֹ֖והְי הָׂ֥שָע םֶ֔היֵהֹ֣לאֵבּו רֹו֑כְּב־לָּכ םֶ֖הָּב ֛הָֹוהְי הָּ֧כִה רֶׁ֨שֲא ֩תֵא םיִ֗רְּבַקְמ
 ּו֣נֲחַּֽיַו תֹּ֑כֻּסִמ ּו֖עְסִּיַו :תֹּֽכֻסְּב ּו֖נֲחַּֽי ַֽו סֵ֑סְמְעַרֵֽמ לֵ֖אָרְׂשִי־יֵֽנְב ּו֥עְסִּיַו :םיִֽטָפְׁש
־לַע רֶׁ֥שֲא תֹ֔ריִחַֽה יִּ֣פ־לַע ֙בָׁשָּ֨יַו םָ֔תֵאֵֽמ ּ֙ועְסִּיַו :רָּֽבְדִּמַה הֵ֥צְקִּב רֶׁ֖שֲא םָ֔תֵאְב
 םָּ֖יַה־ךְךֹותְב ּו֥רְבַעַּֽיַו תֹ֔ריִחַֽה יֵ֣נְּפִמ ּ֙ועְסִּיַו :לֹּֽדְגִמ יֵ֥נְפִל ּו֖נֲחַּֽי ַֽו ןֹו֑פְצ לַעַּ֣ב יֵ֖נְּפ
 ּ֙ועְסִּיַו :הָֽרָמְּב ּו֖נֲחַּֽי ַֽו םָ֔תֵא רַּ֣בְדִמְּב ֙םיִמָי תֶׁשֹ֤לְׁש ךְךֶרֶּ֣ד ּו֜כְלֵּ֨יַו הָרָּ֑בְדִּמַה
 םיִ֖רָמְּת םיִ֥עְבִׁשְו םִיַ֛מ תֹ֥ניֵע הֵ֜רְׂשֶע םיֵּ֨תְׁש םpִליֵאְבּ֠ו הָמִ֑ליֵא ּואֹ֖בָּיַו הָ֔רָּמִמ
 ּו֖נֲחַּֽי ַֽו ףּו֑ס־םַּיִמ ּו֖עְסִּיַו :ףּוֽס־םַי־לַע ּו֖נֲחַּֽי ַֽו םִ֑ליֵאֵֽמ ּו֖עְסִּיַו :םָֽׁש־ּונֲחַּֽי ַֽו
 ּו֖נֲחַּֽי ַֽו הָ֑קְפָּדִמ ּו֖עְסִּיַו :הָֽקְפָדְּב ּו֖נֲחַּֽי ַֽו ןיִ֑ס־רַּבְדִּמִמ ּו֖עְסִּיַו :ןיִֽס־רַּבְדִמְּב
 :תֹוּֽתְׁשִל םָ֖עָל םִיַ֛מ םָׁ֥ש הָיָ֨ה־ֹאלְו םִ֔דיִפְרִּב ּ֙ונֲחַּֽי ַֽו ׁשּו֑לָאֵמ ּו֖עְסִּיַו :ׁשּוֽלָאְּב
 תֹ֥רְבִקְּב ּו֖נֲחַּֽי ַֽו יָ֑ניִס רַּ֣בְדִּמִמ ּו֖עְסִּיַו :יָֽניִס רַּ֥בְדִמְּב ּו֖נֲחַּֽי ַֽו םִ֑דיִפְרֵֽמ ּו֖עְסִּיַו
 ּו֖נֲחַּֽי ַֽו תֹ֑רֵצֲחֵֽמ ּו֖עְסִּיַו :תֹֽרֵצֲחַּֽב ּו֖נֲחַּֽי ַֽו הָ֑וֲאַּֽתַֽה תֹ֣רְבִּקִמ ּו֖עְסִּיַו :הָֽוֲאַּֽתַֽה
 :הָֽנְבִלְּב ּו֖נֲחַּֽי ַֽו ץֶרָּ֑פ ןֹּ֣מִרֵמ ּו֖עְסִּיַו :ץֶרָּֽפ ןֹּ֥מִרְּב ּו֖נֲחַּֽי ַֽו הָ֑מְתִרֵֽמ ּו֖עְסִּיַו :הָֽמְתִרְּב
 הָתָ֑לֵהְּקִמ ּו֖עְסִּיַו :הָתָֽלֵהְקִּב ּו֖נֲחַּֽי ַֽו הָּ֑סִרֵֽמ ּו֖עְסִּיַו :הָּֽסִרְּב ּו֖נֲחַּֽי ַֽו הָ֑נְבִּלִמ ּו֖עְסִּיַו
 ּו֖נֲחַּֽי ַֽו הָ֑דָרֲחֵֽמ ּו֖עְסִּיַו :הָֽדָרֲחַּֽב ּו֖נֲחַּֽי ַֽו רֶפָׁ֑ש־רַהֵֽמ ּו֖עְסִּיַו :רֶפָֽׁש־רַהְּב ּו֖נֲחַּֽי ַֽו
 :חַרָֽתְּב ּו֖נֲחַּֽי ַֽו תַחָּ֑תִמ ּו֖עְסִּיַו :תַחָֽתְּב ּו֖נֲחַּֽי ַֽו תֹ֑לֵהְקַּמִמ ּו֖עְסִּיַו :תֹֽלֵהְקַמְּב



 ּו֖עְסִּיַו :הָֽנֹמְׁשַחְּב ּו֖נֲחַּֽי ַֽו הָ֑קְתִּמִמ ּו֖עְסִּיַו :הָֽקְתִמְּב ּו֖נֲחַּֽי ַֽו חַרָּ֑תִמ ּו֖עְסִּיַו
 יֵ֣נְּבִמ ּו֖עְסִּיַו :ןָֽקֲעַֽי יֵ֥נְבִּב ּו֖נֲחַּֽי ַֽו תֹו֑רֵסֹּֽמִמ ּו֖עְסִּיַו :תֹוֽרֵסֹֽמְּב ּו֖נֲחַּֽי ַֽו הָ֑נֹמְׁשַחֵֽמ
 ּו֖עְסִּיַו :הָתָֽבְטָיְּב ּו֖נֲחַּֽי ַֽו דָּ֑גְדִּגַה רֹ֣חֵמ ּו֖עְסִּיַו :דָּֽגְדִּגַה רֹ֥חְּב ּו֖נֲחַּֽי ַֽו ןָ֑קֲעַֽי
 ןֹ֣יְצֶעֵֽמ ּו֖עְסִּיַו :רֶבָּֽג ןֹ֥יְצֶעְּב ּו֖נֲחַּֽי ַֽו הָ֑נֹרְבַעֵֽמ ּו֖עְסִּיַו :הָֽנֹרְבַעְּב ּו֖נֲחַּֽי ַֽו הָתָ֑בְטָּיִמ
 הֵ֖צְקִּב רָ֔הָה רֹ֣הְּב ּ֙ונֲחַּֽי ַֽו ׁשֵ֑דָּקִמ ּו֖עְסִּיַו :ׁשֵֽדָק אוִ֥ה ןִ֖צ־רַּבְדִמְב ּו֥נֲחַּֽיַו רֶבָּ֑ג
 תַ֣נְׁשִּב םָׁ֑ש תָמָּ֣יַו הָֹ֖והְי יִּ֥פ־לַע רָ֛הָה רֹ֥ה־לֶא ןֵ֜הֹּכַה ןֹ֨רֲהַֽא֩ לַעrַּיַו :םֹוֽדֱא ץֶרֶ֥א
 דָ֥חֶאְּב יִׁ֖שיִמֲחַֽה ׁשֶדֹ֥חַּב םִיַ֔רְצִמ ץֶרֶ֣אֵמ֙ לֵאָרְׂשִי־יֵֽנְּב תאֵ֤צְל םיִ֗עָּבְרַאָֽה
 עַ֗מְׁשִּיַו :רָֽהָה רֹ֥הְּב ֹו֖תֹמְּב הָ֑נָׁש תַ֖אְמּו םיִ֛רְׂשֶעְו ׁשֹ֧לָׁש־ןֶּב ןֹ֔רֲהַֽאְו :ׁשֶדֹֽחַל
ֹבְּב ןַעָ֑נְּכ ץֶרֶ֣אְּב בֶג ֶּ֖נַּב בֵׁ֥שֹי־אּוֽהְו דָ֔רֲע ךְךֶלֶ֣מ ֙יִנֲעַֽנְּכַֽה  ּו֖עְסִּיַו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב א֖
 ּו֖נֲחַּֽי ַֽו ןֹ֑נּוּפִמ ּו֖עְסִּיַו :ןֹֽנּופְּב ּו֖נֲחַּֽי ַֽו הָ֑נֹמְלַּצִמ ּו֖עְסִּיַו :הָֽנֹמְלַצְּב ּו֖נֲחַּֽי ַֽו רָ֑הָה רֹ֣הֵמ
 םיִּ֑יִעֵֽמ ּו֖עְסִּיַו :בָֽאֹומ לּו֥בְגִּב םיִ֖רָבֲעָֽה יֵּ֥יִעְּב ּו֛נֲחַּֽי ַֽו תֹ֑בֹאֵֽמ ּו֖עְסִּיַו :תֹֽבֹאְּב
 ןֹ֣מְלַעֵֽמ ּו֖עְסִּיַו :הָמְיָֽתָלְבִּד ןֹ֥מְלַעְּב ּו֖נֲחַּֽי ַֽו דָּ֑ג ןֹ֣ביִּדִמ ּו֖עְסִּיַו :דָּֽג ןֹ֥ביִדְּב ּו֖נֲחַּֽי ַֽו
 ּ֙ונֲחַּֽי ַֽו םיִ֑רָבֲעָֽה יֵ֣רָהֵֽמ ּו֖עְסִּיַו :ֹוֽבְנ יֵ֥נְפִל םיִ֖רָבֲעָֽה יֵ֥רָהְּב ּו֛נֲחַּֽי ַֽו הָמְיָ֑תָלְבִּד
 לֵ֣בָא דַ֖ע תֹ֔מִׁשְיַה תיֵּ֣בִמ ֙ןֵּדְרַּיַה־לַע ּו֤נֲחַּֽיַו :ֹוֽחֵרְי ןֵּ֥דְרַי לַ֖ע בָ֔אֹומ תֹ֣בְרַֽעְּב
 הֶׁ֖שֹמ־לֶא ֛הָֹוהְי רֵּ֧בַדְיַו ]ןירבוחמ ןהשכ ישימח[ :בָֽאֹומ תֹ֖בְרַֽעְּב םיִּ֑טִּׁשַה
 םֶ֑הֵלֲא ָּ֖תְרַמָֽאְו לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב־לֶא ֙רֵּבַּד :רֹֽמאֵל ֹו֖חֵרְי ןֵּ֥דְרַי־לַע בָ֑אֹומ תֹ֣בְרַֽעְּב
 יֵ֤בְׁשֽי־לָּכ־תֶא םֶּ֜תְׁשַרֹו֨הְו :ןַעָֽנְּכ ץֶרֶ֥א־לֶא ןֵּ֖דְרַּיַה־תֶא םיִ֥רְבֹֽע םֶּ֛תַא יִּ֥כ
 ֙םָתֹכֵּֽסַמ יֵ֤מְלַצ־לָּכ תֵ֨אְו םָ֑תֹּיִּכְׂשַמ־לָּכ תֵ֖א םֶּ֔תְדַּבִ֨אְו םֶ֔כיֵנְּפִמ ֙ץֶרָ֨אָה
 ּהָּ֑ב־םֶּתְבַׁשיִֽו ץֶרָ֖אָה־תֶא םֶּ֥תְׁשַרֹוֽהְו :ּודיִֽמְׁשַּת םָ֖תֹומָּֽב־לָּכ תֵ֥אְו ּודֵּ֔בַאְּת
 לָ֜רֹוגְּב ץֶרָ֨אָה־תֶא ֩םֶּתְלַחַֽנְתִהְו :ּהָֽתֹא תֶׁשֶ֥רָל ץֶרָ֖אָה־תֶא יִּתַ֥תָנ םֶ֛כָל יִּ֥כ
֩ לֶא ֹו֔תָלֲחַֽנ־תֶא טיִ֣עְמַּת ֙טַעְמַלְו ֹ֙ותָלֲחַֽנ־תֶא ּוּ֤בְרַּת בַ֞רָל םֶ֗כיֵתֹֽחְּפְׁשִמְל
ֹל־םִאְו :ּולָֽחֶנְתִּת םֶ֖כיֵתֹֽבֲא תֹוּ֥טַמְל הֶ֑יְהִֽי ֹו֣ל לָ֖רֹוּגַה הָּמָׁ֛ש ֹו֥ל אֵצֵ֨י־רֶׁשֲא  א֨
 ֙םיִּכִׂשְל םֶ֔הֵמ ּוריִ֣תֹוּת רֶׁ֣שֲא ֙הָיָהְו ֒םֶכיֵנְּפִמ ֘ץֶרָ֘אָה יֵ֣בְׁשֹֽי־תֶא ּוׁשיִ֜רֹות
 םיִ֥בְׁשֽי םֶּ֖תַא רֶׁ֥שֲא ץֶרָ֕אָה־לַע םֶ֔כְתֶא ּו֣רְרָֽצְו םֶ֑כיֵּדִצְּב םִ֖ניִנְצִלְו םֶ֔כיֵניֵ֣עְּב
־לֶא הָֹ֖והְי רֵּ֥בַדְיַו :םֶֽכָל הֶׂ֥שֱעֶֽא םֶ֖הָל תֹוׂ֥שֲעַֽל יִתיִּ֛מִּד רֶׁ֥שֲאַּֽכ הָ֗יָהְו :ּהָּֽב
־לֶא םיִ֖אָּב םֶּ֥תַא־יִּֽכ םֶ֔הֵלֲא ָּ֣תְרַמָֽאְו֙ לֵאָרְׂשִי יֵ֤נְּב־תֶא וַ֞צ :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ



ֹז ןַעָ֑נְּכ ץֶרָ֣אָה  :ָהיֶֽתֹלֻֽבְגִל ןַעַ֖נְּכ ץֶרֶ֥א הָ֔לֲחַֽנְּב ֙םֶכָל לֹּ֤פִּת רֶׁ֨שֲא ץֶרָ֗אָה תא֣
 בֶגֶ֔נ לּו֣בְּג ֙םֶכָל הָ֤יָהְו םֹו֑דֱא יֵ֣דְי־לַע ןִ֖צ־רַּבְדִּמִמ בֶג ֶ֛נ־תַאְּפ םֶ֧כָל הָ֨יָהְו
 רַבָ֣עְו ֙םיִּבַרְקַע הֵ֤לֲעַֽמְל בֶגֶּ֜נִמ לּו֨בְּגַה ֩םֶכָל בַ֣סָנְו :הָמְדֵֽק חַלֶּ֖מַה־םָי הֵ֥צְקִמ
 רַ֥בָעְו רָּ֖דַא־רַצֲח אָ֥צָיְו ַעֵ֑נְרַּב ׁשֵ֣דָקְל בֶג ֶּ֖נִמ ויָ֔תֹאְצֹוּֽת ]ּ֙ויָהְו[ ֙הֻיָהְו הָנִ֔צ
 לּו֣בְגּו :הָּמָּֽיַה ויָ֖תֹאְצֹוֽת ּו֥יָהְו םִיָ֑רְצִמ הָלְחַ֣נ ןֹו֖מְצַעֵֽמ לּו֛בְּגַה בַ֧סָנְו :הָנֹֽמְצַע
 םֶ֖כָל הֶ֥יְהִּֽי־הֶזְו :םָֽי לּו֥בְּג םֶ֖כָל הֶ֥יְהִּֽי־הֶז לּו֑בְגּו לֹו֖דָּגַה םָּ֥יַה םֶ֛כָל הָ֥יָהְו םָ֔י
ֹבְל ּו֖אָתְּת רָ֔הָה רֹ֣הֵמ :רָֽהָה רֹ֥ה םֶ֖כָל ּו֥אָתְּת לֹ֔דָּגַה ֙םָּיַה־ןִמ ןֹו֑פָצ לּו֣בְּג  א֣
 רַ֣צֲח ויָ֖תֹאְצֹוֽת ּו֥יָהְו הָנֹ֔רְפִז֙ לֻבְּגַה אָ֤צָיְו :הָדָֽדְצ לֻ֖בְּגַה תֹ֥אְצֹוּֽת ּו֛יָהְו תָ֑מֲח
 ן ָ֖ניֵע רַ֥צֲחֵֽמ הָמְדֵ֑ק לּו֣בְגִל םֶ֖כָל םֶ֥תיִּוַאְתִהְו :ןֹוֽפָצ לּו֥בְּג םֶ֖כָל הֶ֥יְהִּֽי־הֶז ן ָ֑ניֵע
־לַע הָ֛חָמּו לֻ֗בְּגַה דַ֣רָיְו ןִיָ֑עָל םֶדֶּ֣קִמ הָ֖לְבִרָֽה םָ֛פְּׁשִמ לֻ֧בְּגַה דַ֨רָיְו :הָמָֽפְׁש
 חַלֶּ֑מַה םָ֣י ויָ֖תֹאְצֹוֽת ּו֥יָהְו הָנֵּ֔דְרַּיַה֙ לּובְּגַה דַ֤רָיְו :הָמְדֵֽק תֶר ֶּ֖נִּכ־םָי ףֶתֶּ֥כ
 לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥נְּב־תֶא הֶׁ֔שֹמ וַ֣צְיַו :ביִֽבָס ָהיֶ֖תֹלֻֽבְגִל ץֶרָ֛אָה םֶ֥כָל הֶ֨יְהִּת ֩תֹאז
ֹז רֹ֑מאֵל  תֵ֛תָל הָ֔וֹהְי הָּ֣וִצ ֙רֶׁשֲא לָ֔רֹוגְּב ּ֙הָתֹא ּו֤לֲחַֽנְתִּת רֶׁ֨שֲא ץֶרָ֗אָה תא֣
 םָ֔תֹבֲא תיֵ֣בְל ֙יִנֵבּואֽרָה יֵ֤נְב הֵּ֨טַמ ּו֞חְקָֽל יִּ֣כ :הֶּֽטַּמַה יִ֥צֲחַֽו תֹוּ֖טַּמַה תַ֥עְׁשִתְל
 יֵ֥נְׁש :םָֽתָלֲחַֽנ ּו֖חְקָֽל הֶּׁ֔שַנְמ הֵּ֣טַמ ֙יִצֲחַֽו םָ֑תֹבֲא תיֵ֣בְל יִ֖דָּגַה־יֵֽנְב הֵּ֥טַמּו
 :הָחָֽרְזִמ הָמְדֵ֥ק ֹו֖חֵרְי ןֵּ֥דְרַיְל רֶבֵ֛עֵמ םָ֗תָלֲחַֽנ ּו֣חְקָֽל הֶּ֑טַּמַה יִ֣צֲחַֽו תֹוּ֖טַּמַה
 תֹו֣מְׁש הֶּלֵ֚א :רֹֽמאֵּל הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָֹ֖והְי רֵּ֥בַדְיַו ]ןירבוחמ ןהשכ ישש[
 :ןּוֽנ־ןִּב ַעֻׁ֖שֹוהיִֽו ןֵ֔הֹּכַה ֙רָזָעְלֶא ץֶרָ֑אָה־תֶא םֶ֖כָל ּו֥לֲחְנִי־רֶׁשֲא םיִׁ֔שָנֲאָֽה
 תֹו֣מְׁש הֶּלֵ֖אְו :ץֶרָֽאָה־תֶא לֹ֥חְנִל ּו֖חְקִּת הֶּ֑טַּמִמ דָ֖חֶא איִׂ֥שָנ דָ֛חֶא איִׂ֥שָנְו
־ןֶּב לֵ֖אּומְׁש ןֹו֑עְמִׁש יֵ֣נְּב הֵּ֖טַמְלּו :הֶּֽנֻפְי־ןֶּב בֵ֖לָּכ הָ֔דּוהְי הֵּ֣טַמְל םיִׁ֑שָנֲאָֽה
־ןֶּב יִּ֖קֻּב איִׂ֑שָנ ןָ֖ד־יֵנְב הֵּ֥טַמְלּו :ןֹוֽלְסִּכ־ןֶּב דָ֖דיִלֱא ןִ֔מָיְנִב הֵּ֣טַמְל :דּוֽהיִּמַע
־יֵֽנְב הֵּ֥טַמְלּו :דֹֽפֵא־ןֶּב לֵ֖איִּנַח איִׂ֑שָנ הֶּׁ֖שַנְמ־יֵֽנְב הֵּ֥טַמְל ףֵ֔סֹוי יֵ֣נְבִל :יִֽלְגָי
־ןֶּב ןָ֖פָציִֽלֱא איִׂ֑שָנ ןֻ֖לּובְז־יֵֽנְב הֵּ֥טַמְלּו :ןָֽטְפִׁש־ןֶּב לֵ֖אּומְק איִׂ֑שָנ םִיַ֖רְפֶא
 רֵׁ֖שָא־יֵֽנְב הֵּ֥טַמְלּו :ן ָּֽזַע־ןֶּב לֵ֖איִטְלַּפ איִׂ֑שָנ רָ֖כׂשָּׂשִי־יֵֽנְב הֵּ֥טַמְלּו :ךְך ָֽנְרַּפ
 :דּוֽהיִּמַע־ןֶּב לֵ֖אְהַדְּפ איִׂ֑שָנ יִ֖לָּתְפַנ־יֵֽנְב הֵּ֥טַמְלּו :יִֽמֹלְׁש־ןֶּב דּו֖היִחֲא איִׂ֑שָנ
 ֛הָֹוהְי רֵּ֧בַדְיַו :ןַעָֽנְּכ ץֶרֶ֥אְּב לֵ֖אָרְׂשִי־יֵֽנְּב־תֶא לֵ֥חַנְל ֑הָֹוהְי הָּ֣וִצ רֶׁ֖שֲא הֶּלֵ֕א



 ּו֣נְתָֽנְו֒ לֵאָרְׂשִי יֵ֣נְּב־תֶא ֘וַצ :רֹֽמאֵל ֹו֖חֵרְי ןֵּ֥דְרַי־לַע בָ֑אֹומ תֹ֣בְרַֽעְּב הֶׁ֖שֹמ־לֶא
 ּו֖נְּתִּת םֶ֔היֵתֹ֣ביִבְס ֙םיִרָעֶֽל ׁשָ֗רְגִמּו תֶבָׁ֑שָל םיִ֣רָע םָ֖תָּזֻחֲא תַ֛לֲחַּֽנִֽמ םִּ֗יִוְלַֽל
 לֹ֖כְלּו םָׁ֔שֻכְרִלְו ֙םָּתְמֶהְבִל ּו֤יְהִי םֶ֗היֵׁשְרְגִמּו תֶבָׁ֑שָל םֶ֖הָל םיִ֛רָעֶֽה ּו֧יָהְו :םִּֽיִוְלַֽל
 הָּ֖מַא ףֶלֶ֥א הָצּו֔חָו ֙ריִעָה ריִּ֤קִמ םִּ֑יִוְלַֽל ּו֖נְּתִּת רֶׁ֥שֲא םיִ֔רָעֶֽה ֙יֵׁשְרְגִמּו :םָֽתָּיַח
־תַאְּפ־תֶאְו הָּ֟מַאָּֽב םִיַּ֢פְלַא הָמְדֵ֣ק־תַאְּפ־תֶא ריִ֗עָל ץּו֣חִמ םֶ֞תֹּדַמּו :ביִֽבָס
 םִיַּ֥פְלַא ןֹו֛פָצ תַ֥אְּפ תֵ֨אְו הָּ֗מַאָּֽב םִיַּ֣פְלַא ׀ םָ֣י־תַאְּפ־תֶאְו הָּ֜מַאָּֽב םִיַּ֨פְלַא ֩בֶגrֶנ
ֶז ךְךֶוָּ֑תַּב ריִ֣עָהְו הָּ֖מַאָּֽב  רֶׁ֤שֲא םיִ֗רָעֶֽה תֵ֣אְו :םיִֽרָעֶֽה יֵׁ֖שְרְגִמ םֶ֔הָל הֶ֣יְהִי ה֚
 םֶ֣היֵלֲעַֽו ַחֵ֑צֹרָֽה הָּמָׁ֖ש סֻ֥נָל ּו֔נְּתִּת רֶׁ֣שֲא טָ֔לְקִּמַה יֵ֣רָע־ׁשֵׁש תֵ֚א םִּ֔יִוְלַֽל ּ֙ונְּתִּת
 םיִ֥עָּבְרַא םִּ֔יִוְלַֽל ּ֙ונְּתִּת רֶׁ֤שֲא םיִ֗רָעֶֽה־לָּכ :ריִֽע םִיַּ֖תְׁשּו םיִ֥עָּבְרַא ּו֔נְּתִּת
־יֵֽנְּב תַּ֣זֻחֲאֵֽמ ּ֙ונְּתִּת רֶׁ֤שֲא םיִ֗רָעֶֽהְו :ןֶֽהיֵׁשְרְגִמ־תֶאְו ןֶ֖הְתֶא ריִ֑ע הֶ֖נֹמְׁשּו
 רֶׁ֣שֲא ֹ֙ותָלֲחַֽנ יִ֤פְּכ ׁשיִ֗א ּוטיִ֑עְמַּת טַ֖עְמַה תֵ֥אֵמּו ּוּ֔בְרַּת ֙בַרָה תֵ֤אֵמ לֵ֔אָרְׂשִי
 הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָֹ֖והְי רֵּ֥בַדְיַו ]ןירבוחמ ןהשכ יעיבש[ :םִּֽיִוְלַֽל ויָ֖רָעֵֽמ ןֵּ֥תִי ּולָ֔חְנִי
 ןֵּ֖דְרַּיַה־תֶא םיִ֥רְבֹֽע םֶּ֛תַא יִּ֥כ םֶ֑הֵלֲא ָּ֖תְרַמָֽאְו לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב־לֶא ֙רֵּבַּד :רֹֽמאֵּל
 ֙הָּמָׁ֨ש סָ֥נְו םֶ֑כָל הָניֶ֣יְהִּת טָ֖לְקִמ יֵ֥רָע םיִ֔רָע ֙םֶכָל םֶ֤תיִרְקִהְו :ןַעָֽנְּכ הָצְרַ֥א
ֹלְו לֵ֑אֹּגִמ טָ֖לְקִמְל םיִ֛רָעֶֽה םֶ֧כָל ּו֨יָהְו :הָֽגָגְׁשִּב ׁשֶפֶ֖נ־הֵּכַמ ַחֵ֔צֹר  ַחֵ֔צֹרָֽה ֙תּומָי א֤
 טָ֖לְקִמ יֵ֥רָע־ׁשֵׁש ּונֵּ֑תִּת רֶׁ֣שֲא םיִ֖רָעֶֽהְו :טָּֽפְׁשִּמַל הָ֖דֵעָֽה יֵ֥נְפִל ֹו֛דְמָע־דַע
 םיִ֔רָעֶֽה ׁשֹ֣לְׁש ֙תֵאְו ןֵּ֔דְרַּיַל רֶבֵ֣עֵמ ּ֙ונְּתִּת םיִ֗רָעֶֽה ׁשֹ֣לְׁש ׀ תֵ֣א :םֶֽכָל הָניֶ֥יְהִּת
 םָ֔כֹותְּב ֙בָׁשֹוּתַלְו ר ֵּ֤גַלְו לֵ֗אָרְׂשִי יֵ֣נְבִל :הָניֶֽיְהִּֽת טָ֖לְקִמ יֵ֥רָע ןַעָ֑נְּכ ץֶרֶ֣אְּב ּו֖נְּתִּת
 :הָֽגָגְׁשִּב ׁשֶפֶ֖נ־הֵּכַמ־לָּכ הָּמָׁ֔ש סּו֣נָל טָ֑לְקִמְל הֶּלֵ֖אָה םיִ֥רָעֶֽה־ׁשֵׁש הָניֶ֛יְהִּֽת
 ֩דָי ןֶבֶ֣אְּב םִ֡אְו :ַחֵֽצֹרָֽה תַ֖מּוי תֹו֥מ אּו֑ה ַֽחֵ֣צֹר תֹ֖מָּיַו ּוהָּ֛כִה ׀ לֶ֧זְרַב יִ֨לְכִּב־םִאְו
 ֩דָי־ץֵע יִ֣לְכִּב ֹו֡א :ַחֵֽצֹרָֽה תַ֖מּוי תֹו֥מ אּו֑ה ַֽחֵ֣צֹר תֹ֖מָּיַו ּוהָּ֛כִה ּהָּ֥ב תּו֨מָי־רֶׁשֲא
 אּו֥ה םָּ֔דַה לֵ֣אֹּג :ַחֵֽצֹרָֽה תַ֖מּוי תֹו֥מ אּו֑ה ַֽחֵ֣צֹר תֹ֖מָּיַו ּוהָּ֛כִה ֹוּ֥ב תּו֨מָי־רֶׁשֲא
 ךְךיִ֥לְׁשִה־ֹוֽא ּוּנֶ֑פֳּדְהֶי הָ֖אְנִׂשְּב־םִאְו :ּוּנֶֽתִמְי אּו֥ה ֹו֖ב־ֹועְגִפְּב ַחֵ֑צֹרָֽה־תֶא תיִ֖מָי
 ַֽחֵ֣צֹר הֶּ֖כַּמַה תַ֥מּוי־תֹומ תֹ֔מָּיַו ֹ֙ודָיְב ּוהָּ֤כִה הָ֞ביֵאְב ֹו֣א :תֹֽמָּיַו הָּ֖יִדְצִּב ויָ֛לָע
ֹלְּב עַתֶ֥פְּב־םִאְו :ֹוֽב־ֹועְגִפְּב ַחֵ֖צֹרָֽה־תֶא תיִ֛מָי םָּ֗דַה לֵ֣אֹּג אּו֑ה  ֹו֑פָדֲה הָ֖ביֵא־אֽ
ֹלְּב יִ֖לְּכ־לָּכ ויָ֛לָע ךְךיִ֥לְׁשִה־ֹוֽא ֹלְּב ּ֙הָּב תּו֥מָי־רֶׁשֲא ןֶבֶ֜א־לָכְב ֹו֣א :הָּֽיִדְצ א֥  א֣



ֹל ֙אּוהְו תֹ֑מָּיַו ויָ֖לָע לֵּ֥פַּיַו תֹו֔אְר ֹלְו ֹו֔ל בֵ֣יֹוא־אֽ  הָ֔דֵעָֽה ּ֙וטְפָֽׁשְו :ֹוֽתָעָֽר ׁשֵּ֖קַבְמ א֥
־תֶא הָ֜דֵעָֽה ּוליִּ֨צִהְו :הֶּלֵֽאָה םיִ֖טָּפְׁשִּמַה לַ֥ע םָּ֑דַה לֵ֣אֹּג ןיֵ֖בּו הֶּ֔כַּמַה ןיֵּ֚ב
 הָּמָׁ֑ש סָ֣נ־רֶׁשֲא ֹו֖טָלְקִמ ריִ֥ע־לֶא הָ֔דֵעָֽה ֹ֙ותֹא ּוביִׁ֤שֵהְו ֒םָּדַה לֵ֣אֹּג ֘דַּיִמ ַחֵ֗צֹרָֽה
ֹצָי־םִאְו :ׁשֶדֹּֽקַה ןֶמֶׁ֥שְּב ֹו֖תֹא חַׁ֥שָמ־רֶׁשֲא לֹ֔דָּגַה ןֵ֣הֹּכַה ֙תֹומ־דַע ּהָּ֗ב בַׁשָ֣יְו  א֥
 םָּ֔דַה לֵ֣אֹּג ֹ֙ותֹא אָ֤צָמּו :הָּמָֽׁש סּו֖נָי רֶׁ֥שֲא ֹו֔טָלְקִמ ריִ֣ע֙ לּובְּג־תֶא ַחֵ֑צֹרָֽה אֵ֖צֵי
 ריִ֤עְב יִּ֣כ :םָּֽד ֹו֖ל ןיֵ֥א ַחֵ֔צֹרָ֣ה־תֶא ֙םָּדַה לֵ֤אֹּג חַ֞צָרְו ֹו֑טָלְקִמ ריִ֣ע לּו֖בְגִל ץּו֕חִמ
 ַחֵ֔צֹרָֽה ֙בּוׁשָי לֹ֔דָּגַה ןֵ֣הֹּכַה ֙תֹומ־יֵרֲחַֽאְו לֹ֑דָּגַה ןֵ֣הֹּכַה תֹו֖מ־דַע בֵׁ֔שֵי ֹ֙וטָלְקִמ
 לֹ֖כְּב םֶ֑כיֵתֹֽרֹדְל טָּ֖פְׁשִמ תַּ֥קֻחְל םֶ֛כָל הֶּלֵ֧א ּו֨יָהְו :ֹוֽתָּזֻחֲא ץֶרֶ֖א־לֶא
־ֹאל דָ֔חֶא דֵ֣עְו ַחֵ֑צֹרָֽה־תֶא חַ֖צְרִי םיִ֔דֵע יִ֣פְל ׁשֶפֶ֔נ־הֵּכַמ־לָּ֨כ :םֶֽכיֵתֹֽבְׁשֹוֽמ
ֹלְו :תּוֽמָל ׁשֶפֶ֖נְב הֶ֥נֲעַֽי  תּו֑מָל עָׁ֖שָר אּו֥ה־רֶׁשֲא ַחֵ֔צֹר ׁשֶפֶ֣נְל ֙רֶפֹ֨כ ּו֥חְקִת־אֽ
ֹלְו :תָֽמּוי תֹו֖מ־יִּכ  ץֶרָ֔אָּב תֶבֶׁ֣שָל ֙בּוׁשָל ֹו֑טָלְקִמ ריִ֣ע־לֶא סּו֖נָל רֶפֹ֔כ ּו֣חְקִת־אֽ
 אּו֥ה םָּ֔דַה יִּ֣כ ּהָּ֔ב ֙םֶּתַא רֶׁ֤שֲא ץֶרָ֗אָה־תֶא ּופיִ֣נֲחַֽת־ֹאלְו :ןֵֽהֹּכַה תֹו֖מ־דַע
ֹל ץֶרָ֣אָלְו ץֶרָ֑אָה־תֶא ףיִ֖נֲחַֽי  םַ֥דְּב םִ֖א־יִּכ ּהָּ֔ב־ךְךַּפֻׁש רֶׁ֣שֲא ֙םָּדַל רַּ֗פֻכְי־אֽ

ֹלְו :ֹוֽכְפֹֽׁש  ןֵ֣כֹׁש יִ֖נֲא רֶׁ֥שֲא ּהָּ֔ב םיִ֣בְׁשֽי ֙םֶּתַא רֶׁ֤שֲא ץֶרָ֗אָה־תֶא אֵּ֣מַטְת א֧
 תֹו֗בָאָֽה יֵׁ֣שאָר ּו֞בְרְקִּי ַֽו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב ךְךֹו֖תְּב ןֵ֕כֹׁש הָ֔וֹהְי יִ֣נֲא יִּ֚כ ּהָ֑כֹותְּב
 יֵ֤נְפִל ּו֞רְּבַדְי ַֽו ףֵ֑סֹוי יֵ֣נְּב תֹ֖חְּפְׁשִּמִֽמ הֶּׁ֔שַנְמ־ןֶּב ריִ֣כָמ־ןֶּב ֙דָעְלִג־יֵֽנְּב תַחַּ֤פְׁשִמְל
ֹּיַו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְבִל תֹו֖בָא יֵׁ֥שאָר םיִ֔אִׂשְּנַה יֵ֣נְפִלְו ֙הֶׁשֹמ  הָּ֣וִצ ֙יִנֹדֲא־תֶא ּו֗רְמאֽ
 הָ֔וֹהיַֽב הָּ֣וֻצ ֙יִנֹדאַֽו לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְבִל לָ֖רֹוגְּב הָ֛לֲחַֽנְּב ץֶרָ֧אָה־תֶא תֵ֨תָל הָ֔וֹהְי
־יֵֽנְב יֵ֥טְבִׁש יֵ֨נְּבִמ דָ֞חֶאְל ּוpיָהְ֠ו :ויָֽתֹנְבִל ּוניִ֖חָא דָ֥חְפָלְצ תַ֛לֲחַֽנ־תֶֽא תֵ֗תָל
 הֶּ֔טַּמַה תַ֣לֲחַֽנ לַ֚ע ףַ֕סֹונְו ּוניֵ֔תֹבֲא תַ֣לֲחַּֽנִמ ֙ןָתָלֲחַֽנ הָ֤עְרְגִנְו ֒םיִׁשָנְל ֘לֵאָרְׂשִי
֒ לֵאָרְׂשִי יֵ֣נְבִל ֘לֵבֹּיַה הֶ֣יְהִֽי־םִאְו :ַעֵֽרָּגִי ּונֵ֖תָלֲחַֽנ לַ֥רֹּגִמּו םֶ֑הָל הָניֶ֖יְהִּֽת רֶׁ֥שֲא
 הֵּ֣טַמ ֙תַלֲחַּֽנִֽמּו םֶ֑הָל הָניֶ֖יְהִּֽת רֶׁ֥שֲא הֶּ֔טַּמַה תַ֣לֲחַֽנ לַ֚ע ןָ֔תָלֲחַֽנ ֙הָפְסֹוֽנְו
 ןֵּ֛כ רֹ֑מאֵל הָֹ֖והְי יִּ֥פ־לַע לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב־תֶא ֙הֶׁשֹמ וַ֤צְיַו :ןָֽתָלֲחַֽנ עַ֖רָּגִי ּוניֵ֔תֹבֲא
 רֹ֔מאֵל ֙דָחְפָלְצ תֹו֤נְבִל הָ֗וֹהְי הָּ֣וִצ־רֶׁשֲא רָ֞בָּדַה הֶ֣ז :םיִֽרְבֹּֽד ףֵ֖סֹוי־יֵֽנְב הֵּ֥טַמ
 הָניֶ֥יְהִּת םֶ֖היִבֲא הֵּ֥טַמ תַחַּ֛פְׁשִמְל ךְךַ֗א םיִׁ֑שָנְל הָניֶ֣יְהִּת םֶ֖היֵניֵֽעְּב בֹוּ֥טַל
ֹלְו :םיִֽׁשָנְל  ֙תַלֲחַֽנְּב ׁשיִ֗א יִּ֣כ הֶּ֑טַמ־לֶא הֶּ֖טַּמִמ לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְבִל ֙הָלֲחַֽנ בֹּ֤סִת־אֽ



֒ לֵאָרְׂשִי יֵ֣נְּב ֘תֹוּטַּמִמ הָ֗לֲחַֽנ תֶׁשֶ֣רֹי תַּ֞ב־לָכְו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב ּו֖קְּבְדִי ויָ֔תֹבֲא הֵּ֣טַמ
 ׁשיִ֖א לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ּ֙וׁשְריִֽי ןַעַ֗מְל הָּׁ֑שִאְל הֶ֣יְהִּת ָהיִ֖בָא הֵּ֥טַמ תַחַּ֛פְׁשִּמִמ דָ֗חֶאְל
ֹלְו :ויָֽתֹבֲא תַ֥לֲחַֽנ  ֹו֔תָלֲחַ֣נְּב ׁ֙שיִא־יִּכ רֵ֑חַא הֵּ֣טַמְל הֶּ֖טַּמִמ הָ֛לֲחַֽנ בֹּ֧סִת־אֽ
 תֹו֥נְּב ּוׂ֖שָע ןֵּ֥כ הֶׁ֑שֹמ־תֶא הָֹ֖והְי הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב תֹוּ֖טַמ ּו֕קְּבְדִי
 יֵ֥נְבִל דָ֑חְפָלְצ תֹו֣נְּב הָ֖עֹנְו הָּ֛כְלִמּו הָ֧לְגָחְו הָ֗צְרִת הָ֣לְחַמ הָניֶ֜יְהִּֽתַו :דָֽחְפָלְצ
 ןָ֔תָלֲחַֽנ ֙יִהְּתַו םיִׁ֑שָנְל ּו֣יָה ףֵ֖סֹוי־ןֶב הֶּׁ֥שַנְמ־יֵֽנְּב תֹ֛חְּפְׁשִּמִֽמ :םיִֽׁשָנְל ןֶ֖היֵדֹֽד
־דַיְּב ֛הָֹוהְי הָּ֧וִצ רֶׁ֨שֲא םיִ֗טָּפְׁשִּמַהְו תֹ֞וְצִּמַה הֶּלֵ֣א :ןֶֽהיִבֲא תַחַּ֥פְׁשִמ הֵּ֖טַמ־לַע
 רֶׁ֨שֲא םיִ֗רָבְּדַה הֶּלֵ֣א :ֹוֽחֵרְי ןֵּ֥דְרַי לַ֖ע בָ֔אֹומ תֹ֣בְרַֽעְּב לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב־לֶא הֶׁ֖שֹמ
־ןיֵּב ףּו֜ס לֹו֨מ ֩הָבָרֲעָּֽב רָּ֡בְדִּמַּב ןֵּ֑דְרַּיַה רֶבֵ֖עְּב לֵ֔אָרְׂשִי־לָּכ־לֶא ֙הֶׁשֹמ רֶּ֤בִּד
־רַה ךְךֶרֶּ֖ד בֵ֔רֹחֵֽמ ֙םֹוי רָׂ֥שָע דַ֨חַא :בָֽהָז יִ֥דְו תֹ֖רֵצֲחַֽו ןָ֥בָלְו לֶפֹּ֛ת־ןיֵבּו ןָ֧ראָּפ
 דָ֣חֶאְּב ׁשֶדֹ֖ח רָׂ֥שָע־יֵּֽתְׁשַעְּב הָ֔נָׁש םיִ֣עָּבְרַאְּב ֙יִהְי ַֽו :ַעֵֽנְרַּב ׁשֵ֥דָק דַ֖ע ריִ֑עֵׂש
 יֵ֣רֲחַֽא :םֶֽהֵלֲא ֹו֖תֹא ֛הָֹוהְי הָּ֧וִצ רֶׁ֨שֲא לpֹכְּ֠כ לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב־לֶא ֙הֶׁשֹמ רֶּ֤בִּד ׁשֶדֹ֑חַל
 ןָׁ֔שָּבַה ךְךֶלֶ֣מ גֹו֚ע תֵ֗אְו ןֹוּ֑בְׁשֶחְּב בֵׁ֖שֹוי רֶׁ֥שֲא יִ֔רֹמֱאָֽה ךְךֶלֶ֣מ ֙ןֹחיִס תֵ֚א ֹו֗תֹּכַה
 הֶׁ֔שֹמ ליִ֣אֹוה בָ֑אֹומ ץֶרֶ֣אְּב ןֵּ֖דְרַּיַה רֶבֵ֥עְּב :יִעֶֽרְדֶאְּב תֹ֖רָּתְׁשַעְּב בֵׁ֥שֹוי־רֶׁשֲא
ֹּזַה הָ֥רֹוּתַה־תֶא רֵ֛אֵּב  רֹ֑מאֵל בֵ֣רֹחְּב ּוניֵ֖לֵא רֶּ֥בִּד ּוניֵ֛הֹלֱא הָֹ֧והְי :רֹֽמאֵל תא֖
־לָּכ־לֶאְו ֘יִרֹמֱאָֽה רַ֥ה ּואֹ֨בּו םֶ֗כָל ּו֣עְסּו ׀ ּו֣נְּפ :הֶּֽזַה רָ֥הָּב תֶבֶׁ֖ש םֶ֥כָל־בַר
 ןֹו֔נָבְּלַהְו ֙יִנֲעַֽנְּכַֽה ץֶרֶ֤א םָּ֑יַה ףֹו֣חְבּו בֶג ֶּ֖נַבּו הָ֥לֵפְּׁשַבּו רָ֛הָב הָ֥בָרֲעָּֽב ֒ויָנֵכְׁש
 ּוׁ֣שְרּו ּואֹּ֚ב ץֶרָ֑אָה־תֶא םֶ֖כיֵנְפִל יִּתַ֥תָנ הֵ֛אְר :תָֽרְּפ־רַהְנ לֹ֖דָּגַה רָ֥הָּנַה־דַע
 תֵ֣תָל ֙בֹקֲעַֽיְלּֽו קָ֤חְצִיְל םָ֨הָרְבַאְל םֶ֜כיֵתֹ֨בֲאַֽל הpָוֹהְ֠י עַּ֣בְׁשִנ רֶׁ֣שֲא ץֶרָ֔אָה־תֶא
ֹל רֹ֑מאֵל אוִ֖הַה תֵ֥עָּב םֶ֔כֵלֲא רַ֣מֹאָֽו :םֶֽהיֵרֲחַֽא םָ֖עְרַזְלּו םֶ֔הָל  יִּ֖דַבְל לַ֥כּוא־אֽ
 םִיַ֖מָּׁשַה יֵ֥בְכֹוֽכְּכ םֹוּ֔יַה םֶ֣כְּנִהְו םֶ֑כְתֶא הָּ֣בְרִה םֶ֖כיֵהֹֽלֱא הָֹ֥והְי :םֶֽכְתֶא תֵ֥אְׂש
 םֶ֔כְתֶא ךְךֵ֣רָביִֽו םיִ֑מָעְּפ ףֶלֶ֣א םֶ֖כָּכ םֶ֛כיֵלֲע ףֵ֧סֹי םֶ֗כֵתֹוֽבֲא יֵ֣הֹלֱא הָ֞וֹהְי :בֹֽרָל
 םpֶכָ֠ל ּו֣בָה :םֶֽכְביִֽרְו םֶ֖כֲאַּֽׂשַֽמּו םֶ֥כֲחְרָט יִּ֑דַבְל אָּׂ֖שֶא הָ֥כיֵא :םֶֽכָל רֶּ֥בִּד רֶׁ֖שֲאַּֽכ
 יִ֑תֹא ּו֖נֲעַּֽתַֽו :םֶֽכיֵׁשאָֽרְּב םֵ֖מיִׂשֲאַֽו םֶ֑כיֵטְבִׁשְל םיִ֖עֻדיִֽו םיִ֛נֹבְנּו םיִ֧מָכֲח םיִׁ֨שָנֲא
ֹּתַו  םֶ֗כיֵטְבִׁש יֵׁ֣שאָר־תֶא חַּ֞קֶאָֽו :תֹוֽׂשֲעַֽל ָּתְרַּ֖בִּד־רֶׁשֲא רָ֥בָּדַה־בֹוט ּו֔רְמא֣
 יֵ֣רָׂשְו םיִ֜פָלֲא יֵ֨רָׂש םֶ֑כיֵלֲע םיִׁ֖שאָר םָ֛תֹוא ןֵּ֥תֶאָֽו םיִ֔עֻדיִֽו ֙םיִמָכֲח םיִׁ֤שָנֲא



־תֶא ֙הֶּוַצֲאָֽו :םֶֽכיֵטְבִׁשְל םיִ֖רְטֹֽׁשְו תֹ֔רָׂשֲע יֵ֣רָׂשְו ֙םיִּׁשִמֲח יֵ֤רָׂשְו תֹו֗אֵמ
 ׁשיִ֥א־ןיֵּב קֶדֶ֔צ םֶּ֣תְטַפְׁשּו ֙םֶכיֵחֲא־ןיֵּב ַעֹ֤מָׁש רֹ֑מאֵל אוִ֖הַה תֵ֥עָּב םֶ֔כיֵטְפֹׁ֣ש
ֹל :ֹוֽרֵּג ןיֵ֥בּו ויִ֖חָא־ןיֵבּו ֹל ןּו֔עָמְׁשִּת֙ לֹדָּגַּכ ןֹ֤טָּקַּכ טָּ֗פְׁשִּמַּב םיִ֜נָפ ּוריִּ֨כַת־אֽ  א֤
 םֶּ֔כִמ הֶׁ֣שְקִי רֶׁ֣שֲא ֙רָבָּדַהְו אּו֑ה םיִ֣הֹלאֵֽל טָּ֖פְׁשִּמַה יִּ֥כ ׁשיִ֔א־יֵנְּפִמ ּ֙ורּו֨גָת
 רֶׁ֥שֲא םיִ֖רָבְּדַה־לָּכ תֵ֥א אוִ֑הַה תֵ֣עָּב םֶ֖כְתֶא הֶּ֥וַצֲאָֽו :ויִּֽתְעַמְׁשּו יַ֖לֵא ןּו֥בִרְקַּת
 רֶׁ֣שֲא אּו֜הַה אָ֨רֹוּנַהְו֩ לֹודָּגַה רָּ֣בְדִּמַה־לָּכ תֵ֣א ךְךֶלֵּ֡נַו בֵ֗רֹחֵֽמ עַּ֣סִּנַו :ןּוֽׂשֲעַּֽת
ֶּד םֶ֗תיִאְר ֹבָּנַו ּונָ֑תֹא ּוניֵ֖הֹלֱא הָֹ֥והְי הָּ֛וִצ רֶׁ֥שֲאַּֽכ יִ֔רֹמֱאָֽה רַ֣ה ךְךֶר֚  ׁשֵ֥דָק דַ֖ע א֕
 :ּונָֽל ןֵ֥תֹנ ּוניֵ֖הֹלֱא הָֹ֥והְי־רֶׁשֲא יִ֔רֹמֱאָֽה רַ֣ה־דַע ֙םֶתאָּב םֶ֑כֵלֲא רַ֖מֹאָֽו :ַעֵֽנְרַּב
 הָ֜וֹהְי רֶּ֨בִּד ֩רֶׁשֲאַּֽכ ׁשֵ֗ר הֵ֣לֲע ץֶרָ֑אָה־תֶא ךָךיֶ֖נָפְל ךָךיֶ֛הֹלֱא הָֹ֧והְי ןַ֨תָנ הpֵאְ֠ר
ֹּתַו ֒םֶכְּלֻּכ ֘יַלֵא ןּו֣בְרְקִּתַו :תָֽחֵּת־לַאְו אָ֖ריִּת־לַא ךְךָ֔ל ֙ךָךיֶ֨תֹבֲא יֵ֤הֹלֱא  ּו֗רְמאֽ
־תֶא רָ֔בָּד ּ֙ונָ֨תֹא ּובִׁ֤שָיְו ץֶרָ֑אָה־תֶא ּונָ֖ל־ּורְּפְחַיְו ּוניֵ֔נָפְל ֙םיִׁשָנֲא הָ֤חְלְׁשִנ
ֹבָנ רֶׁ֥שֲא םיִ֔רָעֶֽה ֙תֵאְו ּהָּ֔ב־הֶלֲעַֽנ רֶׁ֣שֲא ֙ךְךֶרֶּ֨דַה  רָ֑בָּדַה יַ֖ניֵעְּב בַ֥טיִּיַו :ןֶֽהיֵלֲא א֖
 הָרָ֔הָה ּו֣לֲעַּֽיַו ּ֙ונְפִּיַו :טֶבָּֽׁשַל דָ֖חֶא ׁשיִ֥א םיִׁ֔שָנֲא רָׂ֣שָע םיֵ֣נְׁש ֙םֶּכִמ חַּ֤קֶאָֽו
 ּודִ֖רֹוּיַו ץֶרָ֔אָה יִ֣רְּפִמ ֙םָדָיְב ּו֤חְקִּיַו :ּהָֽתֹא ּו֖לְּגַרְי ַֽו לֹּ֑כְׁשֶא לַחַ֣נ־דַע ּואֹ֖בָּיַו
ֹּיַו ֙רָבָד ּונָ֤תֹא ּובִׁ֨שָּיַו ּוניֵ֑לֵא  ןֵ֥תֹנ ּוניֵ֖הֹלֱא הָֹ֥והְי־רֶׁשֲא ץֶרָ֔אָה הָ֣בֹוט ּו֔רְמא֣
ֹלְו :ּונָֽל  ֙םֶכיֵלֳהָֽאְב ּו֤נְגָֽרֵּתַו :םֶֽכיֵהֹֽלֱא הָֹ֖והְי יִּ֥פ־תֶא ּו֕רְמַּתַו תֹ֑לֲעַֽל םֶ֖תיִבֲא א֥
ֹּתַו  דַ֥יְּב ּונָ֛תֹא תֵ֥תָל םִיָ֑רְצִמ ץֶרֶ֣אֵמ ּונָ֖איִצֹוֽה ּונָ֔תֹא ֙הָֹוהְי תַ֤אְנִׂשְּב ּו֔רְמא֣
 רֹ֗מאֵל ּונֵ֜בָבְל־תֶא ּוּסַ֨מֵה ּ֩וניrֵחַא םיִ֗לֹע ּונְחַ֣נֲא ׀ הָ֣נָא :ּונֵֽדיִמְׁשַהְל יִ֖רֹמֱאָֽה
 ּוניִ֥אָר םיִ֖קָנֲע יֵ֥נְּב־םַגְו םִיָ֑מָּׁשַּב תֹ֖רּוצְבּו תֹ֥לֹדְּג םיִ֛רָע ּוּנֶּ֔מִמ ֙םָרָו לֹו֤דָּג םַ֣ע
 ךְךֵ֣לֹהַֽה ֙םֶכיֵהֹֽלֱא ֤הָֹוהְי :םֶֽהֵמ ןּו֖אְריִֽת־ֹאלְֽו ןּו֥צְרַעַֽת־ֹאל םֶ֑כֵלֲא רַ֖מֹאָֽו :םָֽׁש
 :םֶֽכיֵניֵֽעְל םִיַ֖רְצִמְּב םֶ֛כְּתִא הָׂ֧שָע רֶׁ֨שֲא לpֹכְּ֠כ םֶ֑כָל םֵ֣חָּלִי אּו֖ה םֶ֔כיֵנְפִל
־תֶא ׁשיִ֖א־אָּׂשִי רֶׁ֥שֲאַּֽכ ךָךיֶ֔הֹלֱא הָֹ֣והְי ֙ךָךֲאָֽׂשְנ רֶׁ֤שֲא ָתיִ֔אָר רֶׁ֣שֲא ֙רָּבְדִּמַבּו
 הֶּ֑זַה רָ֖בָּדַבּו :הֶּֽזַה םֹו֥קָּמַה־דַע םֶ֖כֲאֹּֽב־דַע םֶּ֔תְכַלֲה רֶׁ֣שֲא ֙ךְךֶרֶּ֨דַה־לָכְּב ֹו֑נְּב
 םֹו֖קָמ םֶ֛כָל רּו֥תָל ךְךֶרֶּ֗דַּב םֶ֜כיֵנְפִל ךְךֵ֨לֹהַֽה :םֶֽכיֵהֹֽלֱא הָֹ֖והיַּֽב םִ֔ניִמֲאַֽמ ֙םֶכְניֵֽא
 :םָֽמֹוי ן ָ֖נָעֶֽבּו ּהָ֔ב־ּוכְלֵּֽת רֶׁ֣שֲא ֙ךְךֶרֶּ֨דַּב ֙םֶכְתֹֽאְרַל הָלְיַ֗ל ׀ ׁשֵ֣אָּב םֶ֑כְתֹֽנֲחַֽל
 ׁ֙שיִא הֶ֥אְרִי־םִא :רֹֽמאֵל עַ֥בָּׁשִּיַו ףֹ֖צְקִּיַו םֶ֑כיֵרְבִּד לֹו֣ק־תֶא הָֹ֖והְי עַ֥מְׁשִּיַו



 תֵ֖תָל יִּתְעַּ֔בְׁשִנ רֶׁ֣שֲא הָ֔בֹוּטַה ץֶרָ֣אָה תֵ֚א הֶּ֑זַה עָ֖רָה רֹוּ֥דַה הֶּלֵ֔אָה םיִׁ֣שָנֲאָּֽב
 רֶׁ֥שֲא ץֶרָ֛אָה־תֶא ןֵּ֧תֶא־ֹוֽלְו הָּנֶ֔אְרִי אּו֣ה ֙הֶּנֻפְי־ןֶּב בֵ֤לָּכ יִ֞תָלּוֽז :םֶֽכיֵתֹֽבֲאַֽל
 םֶ֖כְלַלְגִּב הָ֔וֹהְי ף ַּ֣נַאְתִה ֙יִּב־םַּג :הָֹֽוהְי יֵ֥רֲחַֽא אֵּ֖לִמ רֶׁ֥שֲא ןַעַ֕י ויָ֑נָבְלּו ּהָּ֖ב־ךְךַרָּֽד
ֹל הָּ֖תַא־םַּג רֹ֑מאֵל ֹבָת־אֽ  ֹאבָ֣י אּו֖ה ךָךיֶ֔נָפְל דֵ֣מֹעָֽה ֙ןּונ־ןִּב ַעֻׁ֤שֹוהְי :םָֽׁש א֥
 זַ֣בָל םֶּ֜תְרַמֲא רֶׁ֨שֲא ֩םֶכְּפַטְו :לֵֽאָרְׂשִי־תֶא הָּנֶ֥לִחְנַי אּו֖ה־יִּכ קֵּ֔זַח ֹו֣תֹא הָּמָׁ֑ש
 םֶ֣הָלְו הָּמָׁ֑ש ּואֹ֣בָי הָּמֵ֖ה עָ֔רָו בֹו֣ט ֙םֹוּיַה ּו֤עְד ָֽי־ֹאל רֶׁ֨שֲא םpֶכיֵנְבּ֠ו הֶ֗יְהִֽי
 ּו֣נֲעַּֽתַֽו :ףּוֽס־םַי ךְךֶרֶּ֥ד הָרָּ֖בְדִּמַה ּו֥עְסּו םֶ֑כָל ּו֣נְּפ םֶּ֖תַאְו :ָהּוֽׁשָריִֽי םֵ֖הְו הָּנֶ֔נְּתֶא
ֹּתַו ׀  הָֹ֣והְי ּונָּ֖וִצ־רֶׁשֲא לֹ֥כְּכ ּונְמַ֔חְלִנְו ֙הֶלֲעַֽנ ּונְחַ֤נֲא ֒הָֹוהיַֽל ּ֒ונאָ֘טָח יַ֗לֵא ּו֣רְמאֽ

ֹּיַו :הָרָֽהָה תֹ֥לֲעַֽל ּוניִ֖הָּתַו ֹוּ֔תְמַחְלִמ יֵ֣לְּכ־תֶא ׁשיִ֚א ּו֗רְּגְחַּתַֽו ּוניֵ֑הֹלֱא  רֶמא֨
ֹל ֙םֶהָל רֹ֤מֱא יַ֗לֵא הָ֜וֹהְי ֹלְו ּ֙ולֲעַֽת א֤  ּו֔פְג ָּֽנִּת ֹ֙אלְו םֶ֑כְּבְרִקְּב יִּנֶ֖ניֵא יִּ֥כ ּו֔מֲחָּֽלִֽת א֣
ֹלְו םֶ֖כיֵלֲא רֵּ֥בַדֲאָֽו :םֶֽכיֵבְיֹֽא יֵ֖נְפִל  ּודִ֖זָּתַו הָ֔וֹהְי יִּ֣פ־תֶא ּ֙ורְמַּתַו םֶּ֑תְעַמְׁש א֣
 םֶ֔כְתֶא ּו֣פְּדְרִּיַו םֶ֔כְתאַרְקִל ֙אּוהַה רָ֤הָּב בֵׁ֨שּיַה יִ֜רֹמֱאָֽה אֵ֨צֵּיַו :הָרָֽהָה ּו֥לֲעַּֽתַו
 ּוּ֖כְבִּתַו ּובֻׁ֥שָּתַו :הָֽמְרָח־דַע ריִ֖עֵׂשְּב םֶ֛כְתֶא ּו֥תְּכַּיַו םיִ֑רֹבְּדַה הָניֶׂ֖שֲעַּֽת רֶׁ֥שֲאַּֽכ
ֹלְו ֑הָֹוהְי יֵ֣נְפִל ֹלְו םֶ֔כְלֹ֣קְּב ֙הָֹוהְי עַ֤מָׁש־אֽ  ׁשֵ֖דָקְב ּו֥בְׁשֵּֽתַו :םֶֽכיֵלֲא ןיִ֖זֱאֶֽה א֥
 רֶׁ֛שֲאַּֽכ ףּו֔ס־םַי ךְךֶרֶּ֣ד ֙הָרָּ֨בְדִּמַה עַּ֤סִּנַו ןֶפֵּ֜נַו :םֶּֽתְבַׁשְי רֶׁ֥שֲא םיִ֖מָּיַּכ םיִּ֑בַר םיִ֣מָי
ֹּיַו :םיִּֽבַר םיִ֥מָי ריִ֖עֵׂש־רַה־תֶא בָסָּ֥נַו יָ֑לֵא הָֹ֖והְי רֶּ֥בִּד  :רֹֽמאֵל יַ֥לֵא הָֹ֖והְי רֶמא֥
 םֶּ֣תַא ֒רֹמאֵל וַ֣צ ֘םָעָה־תֶאְו :הָנֹֽפָצ םֶ֖כָל ּו֥נְּפ הֶּ֑זַה רָ֣הָה־תֶא בֹ֖ס םֶ֕כָל־בַר
 םֶּ֖תְרַמְׁשִנְו םֶּ֔כִמ ּו֣אְריִֽיְו ריִ֑עֵׂשְּב םיִ֖בְׁשֹּֽיַה וָׂ֔שֵע־יֵֽנְּב םֶ֣כיֵחֲא֙ לּובְגִּב םיִ֗רְבֹֽע
ֹל יִּ֠כ םָ֔ב ּור ָּ֣גְתִּת־לַא :דֹֽאְמ ־יִּֽכ לֶגָ֑ר־ףַּכ ךְךַ֣רְדִמ דַ֖ע םָ֔צְרַאֵֽמ ֙םֶכָל ןֵּ֤תֶא־אֽ
 םֶּ֑תְלַכֲאַֽו ףֶסֶּ֖כַּב םָּ֛תִאֵֽמ ּו֧רְּבְׁשִּת לֶכֹ֣א :ריִֽעֵׂש רַ֥ה־תֶא יִּתַ֖תָנ וָׂ֔שֵעְל הָּׁ֣שֻרְי
֙ לֹכְּב ֗ךָךְכַרֵּֽב ךָךיֶ֜הֹלֱא הָ֨וֹהְי ֩יִּכ :םֶֽתיִתְׁשּו ףֶסֶּ֖כַּב םָּ֛תִאֵֽמ ּו֧רְכִּת םִיַ֜מ־םַגְו
 ֤הָֹוהְי הָ֗נָׁש םיִ֣עָּבְרַא ׀ הֶ֣ז הֶּ֑זַה לֹ֖דָּגַה רָּ֥בְדִּמַה־תֶא ֔ךָךְּתְכֶל עַ֣דָי ךָךֶ֔דָי הֵׂ֣שֲעַֽמ
ֹל ךְךָּ֔מִע ֙ךָךיֶ֨הֹלֱא  ֙םיִבְׁשּֽיַה וָׂ֗שֵע־יֵֽנְב ּוניֵ֣חַא תֵ֧אֵמ רֹ֞בֲעַּֽנַֽו :רָֽבָּד ָּתְרַ֖סָח א֥
 ֙ןֶפֵּ֨נַו ]קוספ עצמאב קספ[ רֶבָּ֑ג ןֹ֣יְצֶעֵֽמּו תַ֖ליֵאֵֽמ הָ֔בָרֲעָֽה ֙ךְךֶרֶּ֨דִמ ריִ֔עֵׂשְּב
ֹּיַו :בָֽאֹומ רַּ֥בְדִמ ךְךֶרֶּ֖ד רֹ֔בֲעַּֽנַֽו ־לַאְו בָ֔אֹומ־תֶא ֙רַצָּ֨ת־לַא יַ֗לֵא הָ֜וֹהְי רֶמא֨
ֹל יִּ֠כ הָ֑מָחְלִמ םָּ֖ב ר ָּ֥גְתִּת  יִּתַ֥תָנ טֹו֔ל־יֵנְבִל יִּ֣כ הָּׁ֔שֻרְי ֹ֙וצְרַאֵֽמ ֤ךָךְל ןֵּ֨תֶא־אֽ



 :םיִֽקָנֲעַּֽכ םָ֖רָו בַ֛רְו לֹו֥דָּג םַ֣ע ּהָ֑ב ּובְׁשָ֣י םיִ֖נָפְל םיִ֥מֵאָֽה :הָּֽׁשֻרְי רָ֖ע־תֶא
 ריִ֞עֵׂשְבּו :םיִֽמֵא םֶ֖הָל ּו֥אְרְקִי םיִ֔בָאֹּ֣מַהְו םיִ֑קָנֲעַּֽכ םֵ֖ה־ףַא ּו֥בְׁשָֽחֵי םיִ֛אָפְר
 םָּ֑תְחַּת ּו֖בְׁשֵּֽיַו םֶ֔היֵנְּפִמ ֙םּודיִמְׁשַּיַו םּוׁ֗שָריִֽי וָׂ֣שֵע יֵ֧נְבּו ֒םיִנָפְל ֘םיִרֹחַֽה ּו֣בְׁשָֽי
 ּו֥רְבִעְו ּומֻ֛ק הָּ֗תַע :םֶֽהָל הָֹ֖והְי ןַ֥תָנ־רֶׁשֲא ֹו֔תָּׁשֻרְי ֙ץֶרֶ֨אְל לֵ֗אָרְׂשִי הָׂ֣שָע רֶׁ֧שֲאַּֽכ
 ׁשֵ֣דָּקִמ ׀ ּונְכַ֣לָה־רֶׁשֲא םיִ֞מָּיַהְו :דֶר ָֽז לַחַ֥נ־תֶא רֹ֖בֲעַּֽנַֽו דֶר ָ֑ז לַחַ֣נ־תֶא םֶ֖כָל
־לָּכ םֹּ֨ת־דַע הָ֑נָׁש הֶ֖נֹמְׁשּו םיִׁ֥שלְׁש דֶרֶ֔ז לַחַ֣נ־תֶא ּ֙ונְרַ֨בָע־רֶׁשֲא דַ֤ע ַעֵ֗נְרַּב
־דַי םַ֤גְו :םֶֽהָל הָֹ֖והְי עַּ֥בְׁשִנ רֶׁ֛שֲאַּֽכ הֶ֔נֲחַּֽמַֽה בֶרֶּ֣קִמ ֙הָמָחְלִּמַה יֵׁ֤שְנַא רֹוּ֜דַה
־לָּכ ּוּמַּ֜ת־רֶׁשֲאַֽכ יִ֨הְיַו :םָּֽמֻּת דַ֖ע הֶ֑נֲחַּֽמַֽה בֶרֶּ֣קִמ םָּ֖מֻהְל םָּ֔ב הָתְיָ֣ה ֙הָֹוהְי
 רֵ֥בֹע הָּ֨תַא :רֹֽמאֵל יַ֥לֵא הָֹ֖והְי רֵּ֥בַדְיַו :םָֽעָה בֶרֶּ֥קִמ תּו֖מָל הָ֛מָחְלִּמַה יֵׁ֧שְנַא
־לַאְו םֵ֖רֻצְּת־לַא ןֹוּ֔מַע יֵ֣נְּב לּו֚מ ָּ֗תְבַרָֽקְו :רָֽע־תֶא בָ֖אֹומ לּו֥בְּג־תֶא םֹוּ֛יַה
ֹל יִּ֣כ םָּ֑ב ר ָּ֣גְתִּת  ָהיִּ֥תַתְנ טֹו֖ל־יֵנְבִל יִּ֥כ הָּׁ֔שֻרְי ֙ךָךְל ןֹוּ֤מַע־יֵֽנְּב ץֶרֶ֨אֵמ ןpֵּתֶ֠א־אֽ
 םיִ֔נֹּמַעָ֣הְו םיִ֔נָפְל ּ֙הָב־ּובְׁשָֽי םיִ֤אָפְר אוִ֑ה־ףַא בֵׁ֖שָחֵּֽת םיִ֥אָפְר־ץֶרֶֽא :הָּֽׁשֻרְי
 םֶ֔היֵנְּפִמ ֙הָֹוהְי םֵ֤דיִמְׁשַּיַו םיִ֑קָנֲעַּֽכ םָ֖רָו בַ֛רְו לֹו֥דָּג םַ֣ע :םיִּֽמֻזְמַז םֶ֖הָל ּו֥אְרְקִי
 רֶׁ֨שֲא ריִ֑עֵׂשְּב םיִ֖בְׁשֹּֽיַה וָׂ֔שֵע יֵ֣נְבִל ֙הָׂשָע רֶׁ֤שֲאַּֽכ :םָּֽתְחַת ּו֥בְׁשֵּֽיַו םֻׁ֖שָריִּֽיַו
 םיִּ֛וַעָֽהְו :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַה דַ֖ע םָּ֔תְחַת ּו֣בְׁשֵּֽיַו ֙םֻׁשָריִּֽיַו םֶ֔היֵנְּפִמ ֙יִרֹחַֽה־תֶא דיִ֤מְׁשִה
 ּו֥בְׁשֵּֽיַו םֻ֖דיִמְׁשִה רֹּ֔תְפַּכִמ םיִ֣אְצֹּֽיַה ֙םיִרֹּתְפַּכ הָּ֑זַע־דַע םיִ֖רֵצֲחַּֽב םיִ֥בְׁשֹּֽיַה
ךָךְד ָֽיְ֠ב יִּתַ֣תָנ הֵ֣אְר ֒ןֹנְרַא לַחַ֣נ־תֶא ּ֘ורְבִעְו ּו֗עְּס ּומּו֣ק :םָּֽתְחַת ־ךְךֶלֶֽמ ןֹ֨חיִס־תֶא ֠
֙ לֵחָא הֶּ֗זַה םֹוּ֣יַה :הָֽמָחְלִמ ֹוּ֖ב ר ָּ֥גְתִהְו ׁשָ֑ר לֵ֣חָה ֹו֖צְרַא־תֶאְו יִ֛רֹמֱאָֽה ןֹוּ֧בְׁשֶח
 ֙ןּועְמְׁשִי רֶׁ֤שֲא םִיָ֑מָּׁשַה־לָּכ תַחַּ֖ת םיִּ֔מַעָֽה ֙יֵנְּפ־לַע ֔ךָךְתָ֣אְרִיְו ֙ךָךְּדְחַּפ תֵּ֤ת
 ןֹו֖חיִס־לֶא תֹו֔מֵדְק רַּ֣בְדִּמִמ ֙םיִכָאְלַמ חַ֤לְׁשֶאָֽו :ךָךיֶֽנָּפִמ ּו֖לָחְו ּו֥זְגָֽרְו ֔ךָךֲעְמִׁש
ֹל ךְךֵ֑לֵא ךְךֶרֶּ֖דַּב ךְךֶרֶּ֥דַּב ךָךֶ֔צְרַאְב הָ֣רְּבְעֶא :רֹֽמאֵל םֹו֖לָׁש יֵ֥רְבִּד ןֹוּ֑בְׁשֶח ךְךֶלֶ֣מ  א֥
ֹמְׂשּו ןיִ֥מָי רּו֖סָא  יִ֖ל־ןֶּתִּת ףֶסֶּ֥כַּב םִיַ֛מּו יִּתְלַ֔כָאְו ֙יִנֵ֨רִּבְׁשַּת ףֶסֶּ֤כַּב לֶכֹ֣א :לואֽ
 ריִ֔עֵׂשְּב ֙םיִבְׁשֹּֽיַה וָׂ֗שֵע יֵ֣נְּב יִ֜ל־ּוׂשָֽע רֶׁ֨שֲאַּֽכ :יָֽלְגַרְב הָ֥רְּבְעֶא קַ֖ר יִתיִ֑תָׁשְו
־רֶׁשֲא ץֶרָ֕אָה־לֶא ןֵּ֔דְרַּיַה־תֶא ֙רֹבֱעֶֽא־רֶֽׁשֲא דַ֤ע רָ֑עְּב םיִ֖בְׁשֹּֽיַה םיִ֔בָאֹוּ֣מַהְו
ֹלְו :ּונָֽל ןֵ֥תֹנ ּוניֵ֖הֹלֱא הָֹ֥והְי  ֩הָׁשְקִה־יִּֽכ ֹוּ֑ב ּונֵ֖רִבֲעַֽה ןֹוּ֔בְׁשֶח ךְךֶלֶ֣מ ֙ןֹחיִס הָ֗בָא א֣
 :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַּכ ֖ךָךְד ָֽיְב ֹוּ֥תִּת ןַעַ֛מְל ֹו֔בָבְל־תֶא ֙ץֵּמִאְו ֹו֗חּור־תֶא ךָךיֶ֜הֹלֱא הָ֨וֹהְי



ֹּיַו  ׁשָ֔ר לֵ֣חָה ֹו֑צְרַא־תֶאְו ןֹ֖חיִס־תֶא ךָךיֶ֔נָפְל תֵּ֣ת ֙יִתֹּ֨לִחַֽה הֵ֗אְר יַ֔לֵא ֙הָֹוהְי רֶמא֤
 :הָצְהָֽי הָ֖מָחְלִּמַל ֹוּ֛מַע־לָכְו אּו֧ה ּונֵ֜תאָרְקִל ןֹ֨חיִס ֩אֵצֵּיַו :ֹוֽצְרַא־תֶא תֶׁשֶ֖רָל
 :ֹוּֽמַע־לָּכ־תֶאְו ]ויָ֖נָּב[ וָ֖נָּב־תֶאְו ֹו֛תֹא ךְך ַּ֥נַו ּוניֵ֑נָפְל ּוניֵ֖הֹלֱא הָֹ֥והְי ּוהֵ֛נְּתִּי ַֽו
 ףָּ֑טַהְו םיִׁ֖שָּנַהְו םִ֔תְמ ריִ֣ע־לָּכ־תֶא ֙םֵרֲחַּֽנַֽו אוִ֔הַה תֵ֣עָּב ֙ויָרָע־לָּכ־תֶא דֹּ֤כְלִּנַו
ֹל  :ּונְדָֽכָל רֶׁ֥שֲא םיִ֖רָעֶֽה לַ֥לְׁשּו ּונָ֑ל ּונְז ַ֣זָּב הָ֖מֵהְּבַה קַ֥ר :דיִֽרָׂש ּונְרַ֖אְׁשִה א֥
ֹל דָ֔עְלִּגַה־דַעְו֙ לַחַּ֨נַּב רֶׁ֤שֲא ריִ֨עָהְו ןֹ֜נְרַא לַחַ֨נ־תַפְׂש־לַע ֩רֶׁשֲא רֵ֡עֹרֲעֵֽמ  א֤
 קַ֛ר :ּוניֵֽנָפְל ּוניֵ֖הֹלֱא הָֹ֥והְי ןַ֛תָנ לֹּ֕כַה־תֶא ּוּנֶּ֑מִמ הָ֖בְגָֽׂש רֶׁ֥שֲא הָ֔יְרִק ֙הָתְיָֽה
ֹל ןֹוּ֖מַע־יֵֽנְּב ץֶרֶ֥א־לֶא  ק א֣  הָּ֖וִצ־רֶׁשֲא לֹ֥כְו רָ֔הָה יֵ֣רָעְו ֙קֹּבַי לַחַ֤נ דַ֞י־לָּכ ָּתְבָ֑רָ
 אּו֧ה ּונֵ֜תאָרְקִל ןָׁ֨שָּבַה־ךְךֶלֶֽמ ֩גֹוע אֵ֣צֵּיַו ןָׁ֑שָּבַה ךְךֶרֶּ֖ד לַעַּ֔נַו ןֶפֵּ֣נַו :ּוניֵֽהֹלֱא הָֹ֥והְי
ֹּיַו :יִעֶֽרְדֶא הָ֖מָחְלִּמַל ֹוּ֛מַע־לָכְו  ֞ךָךְד ָֽיְב יִּ֣כ ֹו֔תֹא אָ֣ריִּת־לַא ֙יַלֵא הָֹ֤והְי רֶמא֨
 ךְךֶלֶ֣מ ֙ןֹחיִסְל ָתיִׂ֗שָע רֶׁ֣שֲאַּֽכ ֹוּ֔ל ָתיִׂ֣שָעְו ֹו֑צְרַא־תֶאְו ֹוּ֖מַע־לָּכ־תֶאְו ֹו֛תֹא יִּתַ֧תָנ
־ךְךֶלֶֽמ גֹו֥ע־תֶא םַּ֛ג ּונֵ֗דָיְּב ּוניֵ֜הֹלֱא הָ֨וֹהְי ֩ןֵּתִּיַו :ןֹוּֽבְׁשֶחְּב בֵׁ֖שֹוי רֶׁ֥שֲא יִ֔רֹמֱאָֽה
־לָּכ־תֶא דֹּ֤כְלִּנַו :דיִֽרָׂש ֹו֖ל־ריִֽאְׁשִה יִּ֥תְלִּב־דַע ּוהֵּ֕כַּנַו ֹוּ֑מַע־לָּכ־תֶאְו ןָׁ֖שָּבַה
ֹל אוִ֔הַה תֵ֣עָּב ֙ויָרָע ֹל רֶׁ֥שֲא הָ֔יְרִק ֙הָתְיָֽה א֤  ֙ריִע םיִּׁ֥שִׁש םָּ֑תִאֵֽמ ּונְחַ֖קָל־אֽ
 הָ֖הֹבְג הָ֥מֹוח תֹ֛רֻצְּב םיִ֧רָע הֶּלֵ֜א־לָּכ :ןָֽׁשָּבַּב גֹו֖ע תֶכֶ֥לְמַמ בֹּ֔גְרַא לֶבֶ֣ח־לָּכ
 ּוניִׂ֔שָע רֶׁ֣שֲאַּֽכ םָ֔תֹוא םֵ֣רֲחַּֽנַו :דֹֽאְמ הֵּ֥בְרַה יִ֖זָרְּפַה יֵ֥רָעֵֽמ דַ֛בְל ַחיִ֑רְבּו םִיַ֣תָלְּד
 הָ֛מֵהְּבַה־לָכְו :ףָּֽטַהְו םיִׁ֖שָּנַה םִ֔תְמ ריִ֣ע־לָּכ ֙םֵרֲחַֽה ןֹוּ֑בְׁשֶח ךְךֶלֶ֣מ ןֹ֖חיִסְל
 יֵ֣כְלַמ ֙יֵנְׁש דַּ֗יִמ ץֶרָ֔אָה־תֶא ֙אוִהַה תֵ֤עָּב חַּ֞קִּנַו :ּונָֽל ּונֹוּ֥זַּב םיִ֖רָעֶֽה לַ֥לְׁשּו
 ּו֥אְרְקִי םיִ֛נֹדיִֽצ :ןֹוֽמְרֶח רַ֥ה־דַע ןֹ֖נְרַא לַחַּ֥נִמ ןֵּ֑דְרַּיַה רֶבֵ֣עְּב רֶׁ֖שֲא יִ֔רֹמֱאָֽה
 ֙דָעְלִּגַה־לָכְו רֹׁ֗שיִּמַה יֵ֣רָע ׀ לֹּ֣כ :ריִֽנְׂש ֹו֖ל־ּואְרְקִי יִ֔רֹמֱאָ֣הְו ןֹ֑יְרִׂש ןֹו֖מְרֶחְל
 ךְךֶלֶ֣מ גֹו֞ע־קַר יִּ֣כ :ןָֽׁשָּבַּב גֹו֖ע תֶכֶ֥לְמַמ יֵ֛רָע יִעֶ֑רְדֶאְו הָ֖כְלַֽס־דַע ןָׁ֔שָּבַה־לָכְו
 יֵ֣נְּב תַּ֖בַרְּב אוִ֔ה הֹ֣לֲה לֶ֔זְרַּב ׂשֶרֶ֣ע ֹ֙וׂשְרַע הֵּ֤נִה ֒םיִאָפְרָֽה רֶתֶּ֣יִמ ֘רַאְׁשִנ ןָׁ֗שָּבַה
 ץֶרָ֧אָה־תֶאְו :ׁשיִֽא־תַּמַאְּב ּהָּ֖בְחָר תֹוּ֛מַא עַּ֥בְרַאְו ּהָּ֗כְרָא תֹוּ֣מַא עַׁשֵּ֧ת ןֹוּ֑מַע
ֹּזַה  ֙דָעְלִּגַה־רַה יִ֤צֲחַֽו ןֹ֗נְרַא לַחַ֣נ־לַע־רֶׁשֲא רֵ֞עֹרֲעֵֽמ אוִ֑הַה תֵ֣עָּב ּונְׁשַ֖רָי תא֛
 יִּתַ֕תָנ גֹו֔ע תֶכֶ֣לְמַמ ֙ןָׁשָּבַה־לָכְו דָ֤עְלִּגַה רֶתֶ֨יְו :יִֽדָּגַלְו יִ֖נֵבּואֽרָל יִּתַ֕תָנ ויָ֔רָעְו
 ּקִי אּו֥הַה ןָׁ֔שָּבַה־לָכְל ֙בֹּגְרַאָֽה לֶבֶ֤ח לֹּ֣כ הֶּׁ֑שַנְמַֽה טֶבֵׁ֣ש יִ֖צֲחַֽל  ץֶרֶ֥א אֵ֖רָ



 יִ֖רּוׁשְּגַה לּו֥בְּג־דַע בֹּ֔גְרַא לֶבֶ֣ח־לָּכ־תֶא ֙חַקָל הֶּׁ֗שַנְמ־ןֶּב ריִ֣אָי :םיִֽאָפְר
 :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַה דַ֖ע ריִ֔אָי תֹּ֣וַח ֙ןָׁשָּבַה־תֶא ֹו֤מְׁש־לַע םָ֨תֹא ֩אָרְקִּיַו יִ֑תָכֲעַּֽמַהְו
 לַחַ֣נ־דַעְו ֙דָעְלִּגַה־ןִמ יִּתַ֤תָנ יִ֜דָּגַלְו יִ֨נֵבּואֽרָלְו :דָֽעְלִּגַה־תֶא יִּתַ֥תָנ ריִ֖כָמְלּו
 ןֵּ֣דְרַּיַהְו הָ֖בָרֲעָֽהְו :ןֹוּֽמַע יֵ֥נְּב לּו֖בְּג לַחַּ֔נַה קֹּ֣בַי ֙דַעְו לֻ֑בְגּו לַחַּ֖נַה ךְךֹוּ֥ת ןֹ֔נְרַא
 :הָחָֽרְזִמ הָּ֖גְסִּפַה תֹּ֥דְׁשַא תַחַּ֛ת חַלֶּ֔מַה םָ֣י ֙הָבָרֲעָֽה םָ֤י דַ֨עְו תֶרֶּ֗נִּכִמ לֻ֑בְגּו
 ֙תֹאּזַה ץֶרָ֤אָה־תֶא םֶ֜כָל ןַ֨תָנ םֶ֗כיֵהֹֽלֱא הָֹ֣והְי רֹ֑מאֵל אוִ֖הַה תֵ֥עָּב םֶ֔כְתֶא וַ֣צֲאָֽו
 קַ֠ר :לִיָֽח־יֵנְּב־לָּכ לֵ֖אָרְׂשִי־יֵֽנְּב םֶ֥כיֵחֲא יֵ֛נְפִל ּו֗רְבַעַּֽת םיִ֣צּולֲח ּהָּ֔תְׁשִרְל
 קִמ־יִּֽכ יִּתְעַ֕דָי ֒םֶכֵנְקִמּו ֘םֶכְּפַטְו םֶ֣כיֵׁשְנ  רֶׁ֥שֲא םֶ֔כיֵרָ֣עְּב ּ֙ובְׁשֵֽי םֶ֑כָל בַ֖ר הֶ֥נְ
־תֶא םֵ֔ה־םַג ּוׁ֣שְר ָֽיְו ֒םֶכָּכ ֘םֶכיֵחֲאַֽל ׀ הָֹ֥והְי ַֽחיִ֨נָי־רֶׁשֲא דַ֠ע :םֶֽכָל יִּתַ֖תָנ
 ֹו֔תָּׁשֻריִֽל ׁשיִ֚א םֶּ֗תְבַׁשְו ןֵּ֑דְרַּיַה רֶבֵ֣עְּב םֶ֖הָל ןֵ֥תֹנ םֶ֛כיֵהֹֽלֱא הָֹ֧והְי רֶׁ֨שֲא ץֶרָ֕אָה
 תֹ֗אֹרָֽה ךָךיֶ֣ניֵע רֹ֑מאֵל אוִ֖הַה תֵ֥עָּב יִתיֵּ֔וִצ ַעּוׁ֣שֹוהְי־תֶאְו :םֶֽכָל יִּתַ֖תָנ רֶׁ֥שֲא
 ֙הָֹוהְי הֶׂ֤שֲעַֽי־ןֵּכ הֶּלֵ֔אָה םיִ֣כָלְּמַה ֙יֵנְׁשִל ֙םֶכיֵהֹֽלֱא ֤הָֹוהְי הָׂ֜שָע רֶׁ֨שֲא־לָּכ ֩תֵא
ֹל :הָּמָֽׁש רֵ֥בֹע הָּ֖תַא רֶׁ֥שֲא תֹו֔כָלְמַּמַה־לָכְל  םֶ֔כיֵהֹֽלֱא הָֹ֣והְי יִּ֚כ םּו֑אָריִּֽת א֖
 הָּ֤תַא הִ֗וֹהֱי יָ֣נֹדֲא :רֹֽמאֵל אוִ֖הַה תֵ֥עָּב ֑הָֹוהְי־לֶא ן ַּ֖נַחְתֶאָֽו :םֶֽכָל םָ֥חְלִּנַה אּו֖ה
֙ לֵא־יִמ רֶׁ֤שֲא הָ֑קָזֲחַֽה ֖ךָךְד ָֽי־תֶאְו ֔ךָךְלְדָּג־תֶ֨א ֔ךָךְּדְבַע־תֶֽא תֹו֣אְרַהְל ָ֙תֹוּ֨לִחַֽה
 ֙הֶאְרֶאְו אָּ֗נ־הָרְּבְעֶא :ךָךֶֽתֹרּוֽבְגִכְו ךָךיֶׂ֖שֲעַֽמְכ הֶׂ֥שֲעַֽי־רֶׁשֲא ץֶרָ֔אָבּו םִיַ֣מָּׁשַּב
 רֵּ֨בַעְתִּיַו :ןֹֽנָבְּלַהְו הֶּ֖זַה בֹוּ֛טַה רָ֥הָה ןֵּ֑דְרַּיַה רֶבֵ֣עְּב רֶׁ֖שֲא הָ֔בֹוּטַה ץֶרָ֣אָה־תֶא
ֹלְו םֶ֔כְנַעַ֣מְל ֙יִּב הָֹ֥והְי ֹּיַו יָ֑לֵא עַ֖מָׁש א֥  רֵּ֥בַּד ףֶסֹוּ֗ת־לַא ךְךָ֔ל־בַר ֙יַלֵא ֤הָֹוהְי רֶמא֨
ֹר ׀ הֵ֣לֲע :הֶּֽזַה רָ֥בָּדַּב דֹו֖ע יַ֛לֵא  הָנָ֥מיֵתְו הָנֹ֛פָצְו הָּמָ֧י ךָךיֶ֛ניֵע אָׂ֥שְו הָּ֗גְסִּפַה ׁשא֣
ֹל־יִּכ ךָךיֶ֑ניֵעְב הֵ֣אְרּו הָחָ֖רְזִמּו  ַעֻׁ֖שֹוהְי־תֶא וַ֥צְו :הֶּֽזַה ןֵּ֥דְרַּיַה־תֶא רֹ֖בֲעַֽת א֥
־תֶא םָ֔תֹוא ליִ֣חְנַי ֙אּוהְו הֶּ֔זַה םָ֣עָה ֙יֵנְפִל רֹ֗בֲעַֽי אּו֣ה־יִּכ ּוהֵ֑צְּמַאְו ּוהֵ֣קְּזַחְו
־לֶא עַ֤מְׁש לֵ֗אָרְׂשִי הָּ֣תַעְו :רֹוֽעְּפ תיֵּ֥ב לּו֖מ אְיָּ֔גַּב בֶׁשֵּ֣נַו :הֶֽאְרִּת רֶׁ֥שֲא ץֶרָ֖אָה
 ּו֗יְחִּֽת ןַעַ֣מְל תֹוׂ֑שֲעַֽל םֶ֖כְתֶא דֵּ֥מַלְמ יִ֛כֹנָֽא רֶׁ֧שֲא םיִ֔טָּפְׁשִּמַה־לֶאְו ֙םיִּקֻחַֽה
ֹל :םֶֽכָל ןֵ֥תֹנ םֶ֖כיֵתֹֽבֲא יֵ֥הֹלֱא ֛הָֹוהְי רֶׁ֧שֲא ץֶרָ֔אָה־תֶא םֶּ֣תְׁשִריִֽו ֙םֶתאָבּו  א֣
ֹלְו םֶ֔כְתֶא הֶּ֣וַצְמ ֙יִכֹנָֽא רֶׁ֤שֲא ֙רָבָּדַה־לַע ּופִ֗סֹת ־תֶא רֹ֗מְׁשִל ּוּנֶּ֑מִמ ּו֖עְרְגִת א֥
־רֶׁשֲא תֵ֛א תֹו֔אֹרָֽה ֙םֶכיֵניֵֽע :םֶֽכְתֶא הֶּ֥וַצְמ יִ֖כֹנָֽא רֶׁ֥שֲא םֶ֔כיֵהֹֽלֱא הָ֣וֹהְי ֙תֹוְצִמ



 רֹו֔עְּפ־לַעַֽב יֵ֣רֲחַֽא ֙ךְךַלָה רֶׁ֤שֲא ׁשיִ֗אָה־לָכ יִּ֣כ רֹו֑עְּפ לַעַ֣בְּב הָֹ֖והְי הָׂ֥שָע
 םיִּ֥יַח םֶ֑כיֵהֹֽלֱא הָֹ֖והיַּֽב םיִ֔קֵבְּדַה ֙םֶּתַאְו :ךָךֶּֽבְרִּקִמ ךָךיֶ֖הֹלֱא הָֹ֥והְי ֹו֛דיִמְׁשִה
 הָֹ֣והְי יִנַּ֖וִצ רֶׁ֥שֲאַּֽכ םיִ֔טָּפְׁשִמּו ֙םיִּקֻח םֶ֗כְתֶא יִּתְדַּ֣מִל ׀ הֵ֣אְר :םֹוּֽיַה םֶ֖כְּלֻּכ
 ֘םֶּתְרַמְׁשּו :ּהָּֽתְׁשִרְל הָּמָׁ֖ש םיִ֥אָּב םֶּ֛תַא רֶׁ֥שֲא ץֶרָ֔אָה בֶרֶ֣קְּב ןֵּ֔כ תֹוׂ֣שֲעַֽל יָ֑הֹלֱא
־לָּכ תֵ֚א ןּו֗עְמְׁשִי רֶׁ֣שֲא םיִּ֑מַעָֽה יֵ֖ניֵעְל םֶ֔כְתַניִ֣בּו ֙םֶכְתַמְכָח אוִ֤ה יִּ֣כ ֒םֶתיִׂשֲעַֽו
ַר ּו֗רְמָאְו הֶּלֵ֔אָה םיִּ֣קֻחַֽה  יֹו֣ג־יִמ יִּ֚כ :הֶּֽזַה לֹו֖דָּגַה יֹוּ֥גַה ןֹו֔בָנְו םָ֣כָח־םַע ק֚
 ֙יִמּו :ויָֽלֵא ּונֵ֖אְרָק־לָכְּב ּוניֵ֔הֹלֱא הָֹ֣והיַּֽכ ויָ֑לֵא םיִ֣בֹרְק םיִ֖הֹלֱא ֹו֥ל־רֶׁשֲא לֹו֔דָּג
ֹּזַה הָ֣רֹוּתַה֙ לֹכְּכ םִ֑קיִּדַצ םיִ֖טָּפְׁשִמּו םיִּ֥קֻח ֹו֛ל־רֶׁשֲא לֹו֔דָּג יֹוּ֣ג  יִ֛כֹנָֽא רֶׁ֧שֲא תא֔
־תֶא חַּ֨כְׁשִּת־ןֶּפ דֹ֗אְמ ֜ךָךְׁשְפַנ רֹ֨מְׁשּו ֩ךָךְל רֶמָּׁ֣שִה קַ֡ר :םֹוּֽיַה םֶ֖כיֵנְפִל ןֵ֥תֹנ
 םָּ֥תְעַדֹוֽהְו ךָךיֶּ֑יַח יֵ֣מְי לֹּ֖כ ֔ךָךְבָ֣בְּלִמ ּ֙ורּו֨סָי־ןֶפּו ךָךיֶ֗ניֵע ּו֣אָר־רֶׁשֲא םיִ֜רָבְּדַה
 הָ֜וֹהְי רֹ֨מֱאֶּֽב ֒בֵרֹחְּב ֘ךָךיֶ֘הֹלֱא הָֹ֣והְי יֵ֨נְפִל ָּתְדַ֜מָע רֶׁ֨שֲא םֹו֗י :ךָךיֶֽנָב יֵ֥נְבִלְו ךָךיֶ֖נָבְל
 יִ֗תֹא הָ֣אְרִיְל ןּו֜דְמְלִי רֶׁ֨שֲא יָ֑רָבְּד־תֶא םֵ֖עִמְׁשַאְו םָ֔עָה־תֶא ֙יִל־לֶהְקַה יַ֗לֵא
 ןּו֥בְרְקִּתַו :ןּוֽדֵּמַלְי םֶ֖היֵנְּב־תֶאְו הָ֔מָדֲאָ֣ה־לַע ֙םיִּיַח םֵ֤ה רֶׁ֨שֲא ֙םיִמָּיַה־לָּכ
 :לֶֽפָרֲעַֽו ן ָ֥נָע ךְךֶׁש֖ח םִיַ֔מָּׁשַה בֵ֣ל־דַע ׁ֙שֵאָּב רֵ֤עֹּב רָ֗הָהְו רָ֑הָה תַחַּ֣ת ןּו֖דְמַעַּֽתַו
 םֶ֥כְניֵֽא הָ֛נּומְתּו םיִ֔עְמֹֽׁש םֶּ֣תַא ֙םיִרָבְּד לֹו֤ק ׁשֵ֑אָה ךְךֹוּ֣תִמ םֶ֖כיֵלֲא ֛הָֹוהְי רֵּ֧בַדְיַו
 תֶרֶׂ֖שֲע תֹוׂ֔שֲעַֽל ֙םֶכְתֶא הָּ֤וִצ רֶׁ֨שֲא ֹו֗תיִרְּב־תֶא םֶ֜כָל דֵּ֨גַּיַו :לֹוֽק יִ֥תָלּוֽז םיִ֖אֹר
 אוִ֔הַה תֵ֣עָּב ֙הָֹוהְי הָּ֤וִצ יִ֗תֹאְו :םיִֽנָבֲא תֹו֥חֻל יֵ֖נְׁש־לַע םֵ֔בְּתְכִּי ַֽו םיִ֑רָבְּדַה
 םיִ֥רְבֹֽע םֶּ֛תַא רֶׁ֥שֲא ץֶרָ֕אָּב םָ֔תֹא םֶ֣כְתֹֽׂשֲעַֽל םיִ֑טָּפְׁשִמּו םיִּ֖קֻח םֶ֔כְתֶא דֵּ֣מַלְל
ֹל יִּ֣כ םֶ֑כיֵתֹֽׁשְפַנְל דֹ֖אְמ םֶּ֥תְרַמְׁשִנְו :ּהָּֽתְׁשִרְל הָּמָׁ֖ש  הָ֔נּומְּת־לָּכ ֙םֶתיִאְר א֤
 םֶ֛כָל םֶ֥תיִׂשֲעַֽו ןּו֔תִחְׁשַּת־ןֶּ֨פ :ׁשֵֽאָה ךְךֹוּ֥תִמ בֵ֖רֹחְּב םֶ֛כיֵלֲא הָֹ֧והְי רֶּ֨בִּד םֹו֗יְּב
 רֶׁ֣שֲא הָ֖מֵהְּב־לָּכ תיִ֕נְבַּת :הָֽבֵקְנ ֹו֥א רָ֖כָז תיִ֥נְבַּת לֶמָ֑ס־לָּכ תַ֣נּומְּת לֶסֶּ֖פ
 ׂשֵ֖מֹר־לָּכ תיִ֕נְבַּת :םִיָֽמָּׁשַּב ףּו֖עָּת רֶׁ֥שֲא ףָ֔נָּכ רֹוּ֣פִצ־לָּכ ֙תיִנְבַּת ץֶרָ֑אָּב
 ךָךיֶ֜ניֵע אָּׂ֨שִּת־ןֶפּו :ץֶרָֽאָל תַחַּ֥תִמ םִיַּ֖מַּב־רֶׁשֲא הָ֥גָּד־לָּכ תיִ֛נְבַּת הָ֑מָדֲאָּֽב
ְֽו הָמְיַ֗מָּׁשַה  אָ֣בְצ לֹּ֚כ םיִ֗בָכֹוּֽכַה־תֶאְו ַחֵ֜רָּיַה־תֶאְו ׁשֶמֶּׁ֨שַה־תֶא ָתיpִאָר֠
 םָ֔תֹא ֙ךָךיֶ֨הֹלֱא ֤הָֹוהְי קַ֜לָח רֶׁ֨שֲא םָּ֑תְדַבֲעַֽו םֶ֖הָל ָתיִ֥וֲחַּֽתְׁשִהְו ָּ֛תְחַּדִנְו םִיַ֔מָּׁשַה
 רּוּ֥כִמ םֶ֛כְתֶא אִ֥צֹוּיַו הָ֔וֹהְי חַ֣קָל ֙םֶכְתֶאְו :םִיָֽמָּׁשַה־לָּכ תַחַּ֖ת םיִּ֔מַעָֽה֙ לֹכְל



־לַע יִּ֖ב־ףַּנַאְתִה הָֹ֥והיַֽו :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַּכ הָ֖לֲחַֽנ םַ֥עְל ֹו֛ל תֹו֥יְהִל םִיָ֑רְצִּמִמ לֶ֖זְרַּבַה
 הָ֔בֹוּטַה ץֶרָ֣אָה־לֶא ֹ֙אב־יִּתְלִבְלּֽו ןֵּ֔דְרַּיַה־תֶא ֙יִרְבָע יִּ֤תְלִבְל עַ֗בָּׁשִּיַו םֶ֑כיֵרְבִּד
ֹּזַה ץֶרָ֣אָּב ֙תֵמ יִ֥כֹנָֽא יִּ֣כ :הָֽלֲחַֽנ ֖ךָךְל ןֵ֥תֹנ ךָךיֶ֔הֹלֱא הָֹ֣והְי ֙רֶׁשֲא  רֵ֖בֹע יִּנֶ֥ניֵא תא֔
ֹּזַה הָ֖בֹוּטַה ץֶרָ֥אָה־תֶא םֶּ֕תְׁשִריִֽו םיִ֔רְבֹֽע ֙םֶּתַאְו ןֵּ֑דְרַּיַה־תֶא  ּו֣רְמָּֽׁשִה :תאֽ
 םֶ֨תיִׂשֲעַֽו םֶ֑כָּמִע תַ֖רָּכ רֶׁ֥שֲא םֶ֔כיֵהֹ֣לֱא ֙הָֹוהְי תיִ֤רְּב־תֶא ּ֙וחְּכְׁשִּת־ןֶּֽפ םֶ֗כָל
 הָ֖לְכֹֽא ׁשֵ֥א ךָךיֶ֔הֹלֱא הָֹ֣והְי יִּ֚כ :ךָךיֶֽהֹלֱא הָֹ֥והְי ֖ךָךְּוִצ רֶׁ֥שֲא לֹּ֔כ תַנּו֣מְּת֙ לֶסֶּ֨פ םֶ֥כָל
 ק לֵ֖א אּו֑ה  םֶּ֗תַחְׁשִהְו ץֶרָ֑אָּב םֶּ֖תְנַׁשֹוֽנְו םיִ֔נָב יֵ֣נְבּו ֙םיִנָּב דיִ֤לֹות־יִּֽכ :אָּֽנַ
 :ֹוֽסיִעְכַהְל ךָךיֶ֖הֹלֱא הָֹ֥והְי־יֵֽניֵעְּב עַ֛רָה םֶ֥תיִׂשֲעַֽו לֹּ֔כ תַנּו֣מְּת֙ לֶסֶּ֨פ םֶתיִׂ֤שֲעַֽו
ֹּת דֹ֣בָא־יִּֽכ ץֶרָ֗אָה־תֶאְו םִיַ֣מָּׁשַה־תֶא םֹוּ֜יַה םֶ֨כָב ֩יִתrֹדיִעַֽה  לַ֣עֵמ ֒רֵהַמ ֘ןּודֵבאֽ
 ֙םיִמָי ןֻ֤כיִרֲאַֽת־ֹאל ּהָּ֑תְׁשִרְל הָּמָׁ֖ש ןֵּ֛דְרַּיַה־תֶא םיִ֧רְבֹֽע םֶּ֜תַא רֶׁ֨שֲא ץֶרָ֔אָה
 יֵ֣תְמ ֙םֶּתְרַאְׁשִנְו םיִּ֑מַעָּֽב םֶ֖כְתֶא ֛הָֹוהְי ץיִ֧פֵהְו :ןּוֽדֵמָּֽׁשִּת דֵ֖מָּׁשִה יִּ֥כ ָהיֶ֔לָע
 הֵׂ֖שֲעַֽמ םיִ֔הֹלֱא םָׁ֣ש־םֶּתְדַבֲעַֽו :הָּמָֽׁש םֶ֖כְתֶא ֛הָֹוהְי גֵ֧הַנְי רֶׁ֨שֲא םִ֕יֹוּגַּב רָּ֔פְסִמ
ֹל רֶׁ֤שֲא ןֶבֶ֔אָו ץֵ֣ע םָ֑דָא יֵ֣דְי ֹלְו ֙ןּואְרִי־אֽ ֹלְו ןּו֔עְמְׁשִי א֣ ֹי א֥ ֹלְו ןּו֖לְכאֽ  :ןֻֽחיִרְי א֥
־לָכְבּו ֖ךָךְבָֽבְל־לָכְּב ּוּנֶׁ֔שְרְדִת יִּ֣כ ָתאָ֑צָמּו ךָךיֶ֖הֹלֱא הָֹ֥והְי־תֶא םָּׁ֛שִמ םֶּ֥תְׁשַּקִבּו
־דַע ָּ֙תְבַׁשְו םיִ֔מָּיַה ֙תיִרֲחַֽאְּב הֶּלֵ֑אָה םיִ֣רָבְּדַה לֹּ֖כ ךָךּו֕אָצְמּו ֔ךָךְל רַּ֣צַּב :ךָךֶֽׁשְפַנ
ֹל ךָךיֶ֔הֹלֱא הָֹ֣והְי ֙םּוחַר לֵ֤א יִּ֣כ :ֹוֽלֹקְּב ָּ֖תְעַמָֽׁשְו ךָךיֶ֔הֹלֱא הָֹ֣והְי ֹלְו ֖ךָךְּפְרַי א֥  א֣
ֹלְו ךָךֶ֑תיִחְׁשַי  ֩אָנ־לַאְׁש יִּ֣כ :םֶֽהָל עַּ֖בְׁשִנ רֶׁ֥שֲא ךָךיֶ֔תֹבֲא תיִ֣רְּב־תֶא ֙חַּכְׁשִי א֤
 ֙םָדָא ׀ םיִ֤הֹלֱא אָ֨רָּב ֩רֶׁשֲא ֙םֹוּיַה־ןִמְל ךָךיֶ֗נָפְל ּו֣יָה־רֶׁשֲא םיִ֜נֹׁשאִֽר םיִ֨מָיְל
 הֶּ֔זַה֙ לֹודָּגַה רָ֤בָּדַּכ הָ֗יְהִֽנֲה םִיָ֑מָּׁשַה הֵ֣צְק־דַעְו םִיַ֖מָּׁשַה הֵ֥צְקִמְלּו ץֶרָ֔אָה־לַע
־רֶׁשֲאַּֽכ ׁשֵ֛אָה־ךְךֹוּתִמ רֵּ֧בַדְמ םיִ֜הֹלֱא לֹו֨ק ֩םָע עַֽמָׁ֣שֲה :ּוהֹֽמָּכ עַ֥מְׁשִנֲה ֹו֖א
 ֒יֹוּג בֶרֶּ֣קִמ ֘יֹוג ֹו֣ל תַחַ֨קָל אֹוpבָ֠ל םיִ֗הֹלֱא הָּ֣סִנֲה ׀ ֹו֣א :יִחֶּֽיַו הָּ֖תַא ָּתְעַ֥מָׁש
 םיִ֖אָרֹוֽמְבּו הָ֔יּוטְנ ַעֹו֣רְזִבּו ֙הָקָזֲח דָ֤יְבּו הָ֗מָחְלִמְבּו םיִ֜תְפֹוֽמְבּו תֹ֨תֹאְּב ֩תֹּסַמְּב
 ֙הָּתַא :ךָךיֶֽניֵעְל םִיַ֖רְצִמְּב םֶ֛כיֵהֹֽלֱא הָֹ֧והְי םֶ֜כָל הָׂ֨שָע־רֶׁשֲא לpֹכְּ֠כ םיִ֑לֹדְּג
 םִיַ֛מָּׁשַה־ןִמ :ֹוּֽדַבְּלִמ דֹו֖ע ןיֵ֥א םיִ֑הֹלֱאָֽה אּו֣ה הָֹ֖והְי יִּ֥כ תַעַ֔דָל ָתֵ֣אְרָה
 ויָ֥רָבְדּו הָ֔לֹודְּגַה ֹוּׁ֣שִא־תֶא ֙ךָךֲאְרֶה ץֶרָ֗אָה־לַעְו ָּךֶ֑רְּסַיְל ֹו֖לֹק־תֶא ֥ךָךֲעיִֽמְׁשִה
 ויָ֑רֲחַֽא ֹו֖עְרַזְּב רַ֥חְבִּיַו ךָךיֶ֔תֹבֲא־תֶא ֙בַהָא יִּ֤כ תַחַ֗תְו :ׁשֵֽאָה ךְךֹוּ֥תִמ ָּתְעַ֖מָׁש



 ֖ךָךְּמִמ םיִ֛מֻצֲעַֽו םיִ֧לֹדְּג םִ֛יֹוּג ׁשיִ֗רֹוהְל :םִיָֽרְצִּמִמ לֹ֖דָּגַה ֹו֥חֹכְּב ויָ֛נָפְּב ֧ךָךֲאִֽצֹוּיַו
 םֹוּ֗יַה ָּ֣תְעַד ָֽיְו :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַּכ הָ֖לֲחַֽנ םָ֛צְרַא־תֶא ֧ךָךְל־תֶתָֽל ֗ךָךֲאיִֽבֲהַֽל ךָךיֶ֑נָּפִמ
 ץֶרָ֖אָה־לַעְו לַעַּ֔מִמ םִיַ֣מָּׁשַּב םיִ֔הֹלֱאָֽה אּו֣ה ֙הָֹוהְי יִּ֤כ ֒ךָךzֶבָבְל־לֶא ָ֘תֹבֵֽׁשֲהַֽו
 םֹוּ֔יַה ֙ךָךְּוַצְמ יִ֤כֹנָֽא רֶׁ֨שֲא ויָ֗תֹוְצִמ־תֶאְו ויָּ֣קֻח־תֶא ָּ֞תְרַמָֽׁשְו :דֹוֽע ןיֵ֖א תַחָּ֑תִמ
 רֶׁ֨שֲא הָ֔מָדֲאָ֣ה־לַע ֙םיִמָי ךְךיִ֤רֲאַּֽת ןַעַ֨מְלּו ךָךיֶ֑רֲחַֽא ךָךיֶ֖נָבְלּו ֔ךָךְל בַ֣טיִי ֙רֶׁשֲא
 ןֵּ֑דְרַּיַה רֶבֵ֖עְּב םיִ֔רָע ׁשֹ֣לָׁש ֙הֶׁשֹמ ליִּ֤דְבַי זָ֣א :םיִֽמָּיַה־לָּכ ֖ךָךְל ןֵ֥תֹנ ךָךיֶ֛הֹלֱא הָֹ֧והְי
 אּו֛הְו תַעַ֔ד־יִלְבִּב ּ֙והֵ֨עֵר־תֶא חַ֤צְרִי רֶׁ֨שֲא ַחֵ֗צֹור הָּמָׁ֜ש סֻ֨נָל :ׁשֶמָֽׁש הָ֖חְרְזִמ
ֹל  רֶצֶּ֧ב־תֶא :יָֽחָו לֵ֖אָה םיִ֥רָעֶֽה־ןִמ תַ֛חַא־לֶא סָ֗נְו םֹׁ֑שְלִׁש לֹ֣מְּתִמ ֹו֖ל אֵ֥נֹׂש־אֽ
 ןָ֥לֹוּג־תֶאְו יִ֔דָּגַל ֙דָעְלִּגַּב תֹ֤מאָר־תֶאְו יִ֑נֵבּואֽרָל רֹׁ֖שיִּמַה ץֶרֶ֥אְּב רָּ֛בְדִּמַּב
ֹזְו :יִּֽׁשַנְמַֽל ןָׁ֖שָּבַּב  הֶּלֵ֚א :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב יֵ֖נְפִל הֶׁ֔שֹמ םָׂ֣ש־רֶׁשֲא הָ֑רֹוּתַה תא֖
 םָ֖תאֵצְּב לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב־לֶא ֙הֶׁשֹמ רֶּ֤בִּד רֶׁ֨שֲא םיִ֑טָּפְׁשִּמַהְו םיִּ֖קֻחַֽהְו תֹ֔דֵעָֽה
 יִ֔רֹמֱאָֽה ךְךֶלֶ֣מ ֙ןֹחיִס ץֶרֶ֗אְּב רֹו֔עְּפ תיֵּ֣ב לּו֚מ אְיַּ֗גַּב ןֵּ֜דְרַּיַה רֶבֵ֨עְּב :םִיָֽרְצִּמִמ
 :םִיָֽרְצִּמִמ םָ֖תאֵצְּב לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְבּו ֙הֶׁשֹמ הָּ֤כִה רֶׁ֨שֲא ןֹוּ֑בְׁשֶחְּב בֵׁ֖שֹוי רֶׁ֥שֲא
 רֶׁ֖שֲא יִ֔רֹמֱאָֽה יֵ֣כְלַמ ֙יֵנְׁש ןָׁ֗שָּבַה־ךְךֶלֶֽמ גֹו֣ע ׀ ץֶרֶ֣א־תֶאְו ֹו֜צְרַא־תֶא ּוׁ֨שְריִּֽיַו
 רַ֥ה־דַעְו ןֹ֛נְרַא לַחַ֧נ־תַפְׂש־לַע רֶׁ֨שֲא רֵ֞עֹרֲעֵֽמ :ׁשֶמָֽׁש חַ֖רְזִמ ןֵּ֑דְרַּיַה רֶבֵ֣עְּב
 תַחַּ֖ת הָ֑בָרֲעָֽה םָ֣י דַ֖עְו הָחָ֔רְזִמ ֙ןֵּדְרַּיַה רֶבֵ֤ע הָ֜בָרֲעָ֨ה־לָכְו :ןֹוֽמְרֶח אּו֥ה ןֹ֖איִׂש
 קִּיַו :הָּֽגְסִּפַה תֹּ֥דְׁשַא ֹּיַו֒ לֵאָרְׂשִי־לָּכ־לֶא ֘הֶׁשֹמ אָ֣רְ ֙ לֵאָרְׂשִי עַ֤מְׁש םֶ֗הֵלֲא רֶמא֣
 םֶּ֣תְדַמְלּו םֹוּ֑יַה םֶ֖כיֵנְזָאְּב רֵ֥בֹּד יִ֛כֹנָֽא רֶׁ֧שֲא םיִ֔טָּפְׁשִּמַה־תֶאְו םיִּ֣קֻחַֽה־תֶא
ֹל :בֵֽרֹחְּב תיִ֖רְּב ּונָּ֛מִע תַ֥רָּכ ּוניֵ֗הֹלֱא הָֹ֣והְי :םָֽתֹׂשֲעַֽל םֶּ֖תְרַמְׁשּו םָ֔תֹא ־תֶא א֣
ֹּזַה תיִ֣רְּבַה־תֶא הָֹ֖והְי תַ֥רָּכ ּוניֵ֔תֹבֲא  םֹוּ֖יַה הֹ֛פ הֶּלֵ֥א ּונְחַ֨נֲא ּונָּ֔תִא יִּ֣כ תא֑
 דֵ֨מֹע יpִכֹנָֽ֠א :ׁשֵֽאָה ךְךֹוּ֥תִמ רָ֖הָּב םֶ֛כָּמִע הָֹ֧והְי רֶּ֨בִּד םיִ֗נָפְּב ׀ םיִ֣נָּפ :םיִּֽיַח ּונָּ֥לֻּכ
 ֙םֶתאֵרְי יִּ֤כ ֑הָֹוהְי רַ֣בְּד־תֶא םֶ֖כָל דיִּ֥גַהְל אוִ֔הַה תֵ֣עָּב ֙םֶכיֵניֵֽבּו ֤הָֹוהְי־ןיֵּב
ֹלְו ׁשֵ֔אָה יֵ֣נְּפִמ  ךָךיִ֛תאֵצֹוֽה רֶׁ֧שֲא ךָךיֶ֑הֹלֱא הָֹ֣והְי יִ֖כֹנָֽא :רֹ֑מאֵל רָ֖הָּב םֶ֥תיִלֲע־אֽ
־ֹאל :יָֽנָּפ־לַע םיִ֖רֵחֲא םיִ֥הֹלֱא ֛ךָךְל הֶ֥יְהִֽי־ֹאל :םיִֽדָבֲע תיֵּ֥בִמ םִיַ֖רְצִמ ץֶרֶ֥אֵמ
 תַחָּ֑תִמ ץֶרָ֖אָּב רֶׁ֥שֲאַֽו לַעַּ֔מִמ ֙םִיַ֨מָּׁשַּב רֶׁ֤שֲא הָ֔נּומְּת־לָּכ֙ לֶסֶ֨פ ֥ךָךְל הֶׂ֨שֲעַֽת
ֹל :ץֶרָֽאָל תַחַּ֥תִמ םִיַּ֖מַּב רֶׁ֥שֲאַֽו ֹלְו םֶ֖הָל הֶ֥וֲחַּֽתְׁשִת־אֽ  יִ֞כֹנָֽא יִּ֣כ םֵ֑דְבָעָֽת א֣



 םיִ֖עֵּבִר־לַעְו םיִׁ֥שֵּלִׁש־לַעְו םיִ֛נָּב־לַע תֹו֧בָא ןֹ֨וֲע דpֵקֹּ֠פ אָּ֔נַק לֵ֣א ֙ךָךיֶ֨הֹלֱא ֤הָֹוהְי
ֹל : ]יָֽתֹוְצִמ[ וָֽתֹוְצִמ יֵ֥רְמֹֽׁשְלּו יַ֖בֲהֹֽאְל םיִ֑פָלֲאַֽל דֶסֶ֖ח הֶׂשֹ֥עְו :יָֽאְנֹֽׂשְל  אָּׂ֛שִת א֥
ֹל יִּ֣כ אְוָּׁ֑שַל ךָךיֶ֖הֹלֱא הָֹ֥והְי־םֵׁש־תֶא  ֹו֖מְׁש־תֶא אָּׂ֥שִי־רֶׁשֲא תֵ֛א הָ֔וֹהְי ֙הֶּקַנְי א֤
 תֶׁשֵׁ֤ש :ךָךיֶֽהֹלֱא הָֹ֥והְי ֖ךָךְּוִצ רֶׁ֥שֲאַּֽכ ֹוׁ֑שְּדַקְל תָּ֖בַּׁשַה םֹו֥י־תֶא רֹו֛מָׁש :אְוָּֽׁשַל
 ךָךיֶ֑הֹלֱא הָֹ֣והיַֽל תָּ֖בַׁש יִ֔עיִבְּׁשַה ֙םֹויְו :ךָךֶּֽתְכאַלְמ־לָּכ ָתיִׂ֖שָעְו דֹ֔בֲעַּֽת ֙םיִמָי
 ֤ךָךְרֹוֽׁשְו ךָךֶ֗תָמֲאַֽו־ֽךָךְּדְבַעְו ךָךֶּ֣תִבּו־ֽךָךְנִבּו ׀ הָּ֣תַא הָ֜כאָלְמ־לָכ הֶׂ֨שֲעַֽת־ֹאל
 :ךָךֹוֽמָּכ ֖ךָךְתָֽמֲאַֽו ֥ךָךְּדְבַע ַחּו֛נָי ןַעַ֗מְל ךָךיֶ֔רָעְׁשִּב רֶׁ֣שֲא ֙ךָךְר ֵֽגְו ךָךֶּ֔תְמֶהְּב־לָכְו ֙ךָךְרֹֽמֲחַֽו
 הָ֖קָזֲח דָ֥יְּב םָּׁ֔שִמ ֙ךָךיֶ֨הֹלֱא ֤הָֹוהְי ֜ךָךֲאִ֨צֹּיַו םִיַ֔רְצִמ ץֶרֶ֣אְּב ָ֙תיִ֨יָה דֶבֶ֤ע יִּ֣כ ָּ֗תְרַכָֽזְו
־תֶא דֵּ֤בַּכ :תָּֽבַּׁשַה םֹו֥י־תֶא תֹוׂ֖שֲעַֽל ךָךיֶ֔הֹלֱא הָֹ֣והְי ֙ךָךְּוִצ ןֵּ֗כ־לַע הָ֑יּוטְנ ַעֹ֣רְזִבּו
 ֙ןַעַ֨מְלּו ךָךיֶ֗מָי ןֻ֣כיִרֲאַֽי ׀ ןַעַ֣מְל ךָךיֶ֑הֹלֱא הָֹ֣והְי ֖ךָךְּוִצ רֶׁ֥שֲאַּֽכ ךָךֶּ֔מִא־תֶאְו ֙ךָךיִ֨בָא
ֹל :ךְךָֽל ןֵ֥תֹנ ךָךיֶ֖הֹלֱא הָֹ֥והְי־רֶׁשֲא הָ֔מָדֲאָֽה לַ֚ע ךְךָ֔ל בַטיִ֣י ֹלְו חַ֖צְרִת א֥  ףָ֑אְנִת א֣
ֹלְו ֹלְו :אְוָֽׁש דֵ֥ע ֖ךָךֲעֵֽרְב הֶ֥נֲעַֽת־ֹאלְו בֹ֔נְגִת א֣ ֹלְו ךָךֶ֑עֵר תֶׁשֵ֣א דֹ֖מְחַת א֥  הֶּ֜וַאְתִת א֨
 םיִ֣רָבְּדַה־תֶא :ךָךֶֽעֵרְל רֶׁ֥שֲא לֹ֖כְו ֹו֔רֹמֲחַֽו ֹו֣רֹוׁש ֹ֙ותָמֲאַֽו ֹוּ֤דְבַעְו ּוהֵ֜דָׂש ךָךֶ֗עֵר תיֵּ֣ב
 לֹו֥ק לֶ֔פָרֲעָֽהְו ן ָ֣נָעֶֽה ׁ֙שֵאָה ךְךֹוּ֤תִמ רָ֗הָּב םֶ֜כְלַהְק־לָּכ־לֶא הָ֨וֹהְי ֩רֶּבִּד הֶּלֵ֡אָה
ֹלְו לֹו֖דָּג  םֶ֤כֲעְמָׁשְּכ יִ֗הְיַו :יָֽלֵא םֵ֖נְּתִּי ַֽו םיִ֔נָבֲא תֹ֣חֻל ֙יֵנְׁש־לַע םֵ֗בְּתְכִּי ַֽו ףָ֑סָי א֣
 יֵׁ֥שאָר־לָּכ יַ֔לֵא ןּו֣בְרְקִּתַו ׁשֵ֑אָּב רֵ֣עֹּב רָ֖הָהְו ךְךֶׁש֔חַה ךְךֹוּ֣תִמ֙ לֹוּקַה־תֶא
ֹּתַו :םֶֽכיֵנְקִזְו םֶ֖כיֵטְבִׁש  ֹו֔לְדָּג־תֶאְו ֹו֣דֹבְּכ־תֶא ּ֙וניֵ֨הֹלֱא ֤הָֹוהְי ּונָ֜אְרֶה ןֵ֣ה ּו֗רְמאֽ
־תֶא םיִ֛הֹלֱא רֵּ֧בַדְי־יִּֽכ ּוניִ֔אָר ֙הֶּזַה םֹוּ֤יַה ׁשֵ֑אָה ךְךֹוּ֣תִמ ּונְעַ֖מָׁש ֹו֥לֹק־תֶאְו
ֹת יִּ֣כ תּו֔מָנ הָּמָ֣ל ֙הָּתַעְו :יָֽחָו םָ֖דָאָֽה ֹּזַה הָ֖לֹדְּגַה ׁשֵ֥אָה ּונֵ֔לְכאֽ  םיִ֣פְסֹֽי־םִא תא֑
 רֶׁ֣שֲא רָׂ֡שָּב־לָכ יִ֣מ יִּ֣כ :ּונְתָֽמָו דֹו֖ע ּוניֵ֛הֹלֱא הָֹ֧והְי לֹו֨ק־תֶא ַעpֹמְׁשִ֠ל ּונְחַ֗נֲא ׀

 ק :יִחֶּֽיַו ּונֹ֖מָּכ ׁשֵ֛אָה־ךְךֹוּתִמ רֵּ֧בַדְמ םיִּ֜יַח םיִ֨הֹלֱא֩ לֹוק עַ֣מָׁש  עָ֔מֲׁשּֽו ֙הָּתַא בַ֤רְ
 רֵּ֜בַדְי רֶׁ֨שֲא־לָּכ ֩תֵא ּוניֵ֗לֵא רֵּ֣בַדְּת ׀ ְּתַ֣אְו ּוניֵ֑הֹלֱא הָֹ֣והְי רַ֖מֹאי רֶׁ֥שֲא־לָּכ תֵ֛א
 םֶ֔כיֵרְבִּד לֹו֣ק־תֶא ֙הָֹוהְי עַ֤מְׁשִּיַו :ּוניִֽׂשָעְו ּונְעַ֥מָׁשְו ךָךיֶ֖לֵא ּוניֵ֛הֹלֱא הָֹ֧והְי
ֹּיַו יָ֑לֵא םֶ֖כְרֶּבַדְּב  רֶׁ֣שֲא ֙הֶּזַה םָ֤עָה יֵ֜רְבִּד לֹו֨ק־תֶא יִּתְעpַמָׁ֠ש יַ֗לֵא הָ֜וֹהְי רֶמא֨
 הָ֥אְרִיְל םֶ֗הָל הֶ֜ז םָ֨בָבְל ֩הָיָהְו ןֵּ֡תִי־יִֽמ :ּורֵּֽבִּד רֶׁ֥שֲא־לָּכ ּוביִ֖טיֵה ךָךיֶ֔לֵא ּו֣רְּבִּד
 :םָֽלֹעְל םֶ֖היֵנְבִלְו םֶ֛הָל בַ֥טיִי ןַעַ֨מְל םיִ֑מָּיַה־לָּכ יַ֖תֹוְצִמ־לָּכ־תֶא רֹ֥מְׁשִלְו יִ֛תֹא



 ךָךיֶ֗לֵא הָ֣רְּבַדֲאַֽו ֒יִדָּמִע דֹ֣מֲע ֘הֹּפ הָּ֗תַאְו :םֶֽכיֵלֳהָֽאְל םֶ֖כָל ּובּוׁ֥ש םֶ֑הָל רֹ֣מֱא ךְךֵ֖ל
 רֶׁ֧שֲא ץֶרָ֔אָב ּוׂ֣שָעְו םֵ֑דְּמַלְּת רֶׁ֣שֲא םיִ֖טָּפְׁשִּמַהְו םיִּ֥קֻחַֽהְו הָ֛וְצִּמַה־לָּכ תֵ֧א
 םֶ֖כיֵהֹֽלֱא הָֹ֥והְי הָּ֛וִצ רֶׁ֥שֲאַּֽכ תֹוׂ֔שֲעַֽל םֶּ֣תְרַמְׁשּו :ּהָּֽתְׁשִרְל םֶ֖הָל ןֵ֥תֹנ יִ֛כֹנָֽא
ֹל םֶ֑כְתֶא ֹמְׂשּו ןיִ֥מָי ּורֻ֖סָת א֥  םֶ֛כיֵהֹֽלֱא הָֹ֧והְי הָּ֜וִצ רֶׁ֨שֲא ךְךֶרֶּ֗דַה־לָכְּב :לאֽ
 :ןּוֽׁשָריִּֽת רֶׁ֥שֲא ץֶרָ֖אָּב םיִ֔מָי םֶּ֣תְכַרֲאַֽהְו םֶ֔כָל בֹו֣טְו ֙ןּויְחִּֽת ןַעַ֤מְל ּוכֵ֑לֵּת םֶ֖כְתֶא
ֹזְו  םֶ֑כְתֶא דֵּ֣מַלְל םֶ֖כיֵהֹֽלֱא הָֹ֥והְי הָּ֛וִצ רֶׁ֥שֲא םיִ֔טָּפְׁשִּמַהְו ֙םיִּקֻחַֽה הָ֗וְצִּמַה תא֣
 הָֹ֣והְי־תֶא אָ֜ריִּת ןַעַ֨מְל :ּהָּֽתְׁשִרְל הָּמָׁ֖ש םיִ֥רְבֹֽע םֶּ֛תַא רֶׁ֥שֲא ץֶרָ֔אָּב תֹוׂ֣שֲעַֽל
־ןֶבּו ֣ךָךְנִבּו ֙הָּתַא ֒ךָךzֶּוַצְמ יִ֣כֹנָֽא רֶׁ֣שֲא ֘ויָתֹוְצִמּו ויָ֣תֹּקֻח־לָּכ־תֶא רpֹמְׁשִ֠ל ךָךיֶ֗הֹלֱא
 תֹוׂ֔שֲעַֽל ָּ֣תְרַמָֽׁשְו֙ לֵאָרְׂשִי ָּ֤תְעַמָֽׁשְו :ךָךיֶֽמָי ןֻ֥כִרֲאַֽי ןַעַ֖מְלּו ךָךיֶּ֑יַח יֵ֣מְי לֹּ֖כ ֔ךָךְנִּב
 ךְךָ֔ל ֙ךָךיֶ֨תֹבֲא יֵ֤הֹלֱא הָ֜וֹהְי רֶּ֨בִּד ֩רֶׁשֲאַּֽכ דֹ֑אְמ ןּוּ֖בְרִּת רֶׁ֥שֲאַֽו ֔ךָךְל בַ֣טיִי ֙רֶׁשֲא
 ָּ֔תְבַהָ֣אְו :דָֽחֶא ׀ הָֹ֥והְי ּוניֵ֖הֹלֱא הָֹ֥והְי לֵ֑אָרְׂשִי עַ֖מְׁש :ׁשָֽבְדּו בָ֖לָח תַ֥בָז ץֶרֶ֛א
 םיִ֣רָבְּדַה ּו֞יָהְו :ךָךֶֽדֹאְמ־לָכְבּו ֖ךָךְׁשְפַנ־לָכְבּו ֥ךָךְבָֽבְל־לָכְּב ךָךיֶ֑הֹלֱא הָֹ֣והְי תֵ֖א
 םָּ֑ב ָּ֖תְרַּבִדְו ךָךיֶ֔נָבְל םָּ֣תְנַּנִׁשְו :ךָךֶֽבָבְל־לַע םֹוּ֖יַה ֛ךָךְּוַצְמ יִ֧כֹנָֽא רֶׁ֨שֲא הֶּלֵ֗אָה
־לַע תֹו֖אְל םָּ֥תְרַׁשְקּו :ךָךֶֽמּוקְבּו ֖ךָךְּבְכָׁשְבּֽו ךְךֶרֶּ֔דַב ֣ךָךְּתְכֶלְבּו ֙ךָךֶ֨תיֵבְּב ֤ךָךְּתְבִׁשְּב
 הָ֞יָהְו :ךָךיֶֽרָעְׁשִבּו ךָךֶ֖תיֵּב תֹו֥זֻזְמ־לַע םָּ֛תְבַתְכּו :ךָךיֶֽניֵע ןיֵּ֥ב תֹ֖פָטֹֽטְל ּו֥יָהְו ךָךֶ֑דָי
 םָ֛הָרְבַאְל ךָךיֶ֛תֹבֲאַֽל עַּ֧בְׁשִנ רֶׁ֨שֲא ץֶרָ֜אָה־לֶא ךָךיֶ֗הֹלֱא הָֹ֣והְי ׀ ֣ךָךֲאיִֽבְי־יִּֽכ
ֹל רֶׁ֥שֲא תֹ֖בֹטְו תֹ֥לֹדְּג םיִ֛רָע ךְךָ֑ל תֶתָ֣ל בֹ֖קֲעַֽיְלּֽו קָ֥חְצִיְל  םיִּ֜תָ֨בּו :ָתיִֽנָב־אֽ
ֹל רֶׁ֣שֲא ֘בּוט־לָּכ םיִ֣אֵלְמ ֹל רֶׁ֣שֲא ֙םיִבּוצֲח תֹ֤רֹבּו ָ֒תאzֵּלִמ־אֽ  םיִ֥מָרְּכ ָּתְבַ֔צָח־אֽ
ֹל רֶׁ֣שֲא םיִ֖תיֵזְו  ֑הָֹוהְי־תֶא חַּ֖כְׁשִּת־ןֶּפ ֔ךָךְל רֶמָּׁ֣שִה :ָּתְעָֽבָׂשְו ָּ֖תְלַכָֽאְו ָּתְעָ֑טָנ־אֽ
 ֹו֣תֹאְו אָ֖ריִּת ךָךיֶ֛הֹלֱא הָֹ֧והְי־תֶא :םיִֽדָבֲע תיֵּ֥בִמ םִיַ֖רְצִמ ץֶרֶ֥אֵמ ֛ךָךֲאיִֽצֹוה רֶׁ֧שֲא
ֹל :ַעֵֽבָּׁשִּת ֹו֖מְׁשִבּו דֹ֑בֲעַֽת  םיִּ֔מַעָֽה ֙יֵהֹלֱאֵֽמ םיִ֑רֵחֲא םיִ֣הֹלֱא יֵ֖רֲחַֽא ןּו֔כְלֵֽת א֣
 ק לֵ֥א יִּ֣כ :םֶֽכיֵתֹוֽביִבְס רֶׁ֖שֲא  ֤הָֹוהְי־ףַא הpֶרֱחֶֽ֠י־ןֶּֽפ ךָךֶּ֑בְרִקְּב ךָךיֶ֖הֹלֱא הָֹ֥והְי אָּ֛נַ
ֹל :הָֽמָדֲאָֽה יֵ֥נְּפ לַ֖עֵמ ֔ךָךְדיִ֣מְׁשִהְו ךְךָּ֔ב ֙ךָךיֶ֨הֹלֱא  םֶ֑כיֵהֹֽלֱא הָֹ֖והְי־תֶא ּוּ֔סַנְת א֣
 ויָ֥תֹדֵֽעְו םֶ֑כיֵהֹֽלֱא הָֹ֣והְי תֹ֖וְצִמ־תֶא ןּו֔רְמְׁשִּת רֹו֣מָׁש :הָּֽסַּמַּב םֶ֖תיִּסִנ רֶׁ֥שֲאַּֽכ
 ָתאָ֗בּו ךְךָ֔ל בַטיִ֣י ֙ןַעַ֨מְל ֑הָֹוהְי יֵ֣ניֵעְּב בֹוּ֖טַהְו רָׁ֥שָּיַה ָתיִׂ֛שָעְו :ךְך ָּֽוִצ רֶׁ֥שֲא ויָּ֖קֻחְו
־לָּכ־תֶא ףֹ֥דֲהַֽל :ךָךיֶֽתֹבֲאַֽל הָֹ֖והְי עַּ֥בְׁשִנ־רֶׁשֲא הָ֔בֹּטַה ץֶרָ֣אָה־תֶא ָּ֙תְׁשַר ָֽיְו



 תֹ֗דֵעָֽה הָ֣מ רֹ֑מאֵל רָ֖חָמ ֛ךָךְנִב ֥ךָךְלָֽאְׁשִי־יִּֽכ :הָֹֽוהְי רֶּ֥בִּד רֶׁ֖שֲאַּֽכ ךָךיֶ֑נָּפִמ ךָךיֶ֖בְיֹֽא
 ֔ךָךְנִבְל ָּ֣תְרַמָֽאְו :םֶֽכְתֶא ּוניֵ֖הֹלֱא הָֹ֥והְי הָּ֛וִצ רֶׁ֥שֲא םיִ֔טָּפְׁשִּמַהְו ֙םיִּקֻחַֽהְו
 ןֵּ֣תִּיַו :הָֽקָזֲח דָ֥יְּב םִיַ֖רְצִּמִמ ֛הָֹוהְי ּונֵ֧איִצֹּֽיַו םִיָ֑רְצִמְּב הֹ֖עְרַפְל ּוניִ֥יָה םיִ֛דָבֲע
 :ּוניֵֽניֵעְל ֹו֖תיֵּב־לָכְבּו הֹ֥עְרַפְּב םִיַ֛רְצִמְּב ׀ םיִ֧עָרְו םיִ֨לֹדְּג םיpִתְפֹֽמּ֠ו תֹ֣תֹוא הָ֡וֹהְי
 עַּ֖בְׁשִנ רֶׁ֥שֲא ץֶרָ֔אָה־תֶא ּ֙ונָ֨ל תֶתָ֤ל ּונָ֔תֹא איִ֣בָה ֙ןַעַ֨מְל םָּׁ֑שִמ איִ֣צֹוה ּונָ֖תֹואְו
 הָֹ֣והְי־תֶא הָ֖אְרִיְל הֶּלֵ֔אָה םיִּ֣קֻחַֽה־לָּכ־תֶא ֙תֹוׂשֲעַֽל הָ֗וֹהְי ּונֵּ֣וַצְיַו :ּוניֵֽתֹבֲאַֽל
־יִּֽכ ּונָּ֑ל־הֶיְהִּֽת הָ֖קָדְצּו :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַהְּכ ּונֵ֖תֹּיַחְל םיִ֔מָּיַה־לָּכ ּ֙ונָ֨ל בֹו֥טְל ּוניֵ֑הֹלֱא
ֹּזַה הָ֣וְצִּמַה־לָּכ־תֶא תֹוׂ֜שֲעַֽל רֹ֨מְׁשִנ  יִּ֤כ :ּונָּֽוִצ רֶׁ֥שֲאַּֽכ ּוניֵ֖הֹלֱא הָֹ֥והְי יֵ֛נְפִל תא֗
 לַׁ֣שָנְו ּהָּ֑תְׁשִרְל הָּמָׁ֖ש־אָב הָּ֥תַא־רֶׁשֲא ץֶרָ֕אָה־לֶא ךָךיֶ֔הֹלֱא הָֹ֣והְי ֙ךָךֲאיִֽבְי
 ֙יִּוִחַֽהְו יִּ֗זִרְּפַהְו יִ֣נֲעַֽנְּכַהְו יִ֜רֹמֱאָֽהְו יִׁ֨שָּגְרִּגַהְו ֩יִּתִחַֽה ךָךיֶ֡נָּפִמ ׀ םיִּ֣בַר־םִיֹוּֽג
 ךָךיֶ֖נָפְל ךָךיֶ֛הֹלֱא הָֹ֧והְי םָ֞נָתְנּו :ָּךֶּֽמִמ םיִ֖מּוצֲעַֽו םיִּ֥בַר םִ֔יֹוג הָ֣עְבִׁש יִ֔סּובְיַהְו
ֹל םָ֔תֹא ֙םיִרֲחַּֽת םֵ֤רֲחַֽה םָ֑תיִּכִהְו ֹלְו תיִ֖רְּב םֶ֛הָל תֹ֥רְכִת־אֽ ֹלְו :םֵּֽנָחְת א֥  א֥
ֹל ֙ךָךְּתִּב םָּ֑ב ןֵּ֖תַחְתִת ֹל ֹוּ֖תִבּו ֹו֔נְבִל ןֵּ֣תִת־אֽ  ֙ךָךְנִּב־תֶא ריִ֤סָי־יִּֽכ :ךָך ֶֽנְבִל חַּ֥קִת־אֽ
 יִּ֣כ :רֵֽהַמ ֖ךָךְדיִֽמְׁשִהְו םֶ֔כָּב ֙הָֹוהְי־ףַא הָ֤רָחְו םיִ֑רֵחֲא םיִ֣הֹלֱא ּו֖דְבָֽעְו יַ֔רֲחַֽאֵֽמ
 ֙םֶהֵריֵֽׁשֲאַֽו ּורֵּ֑בַׁשְּת םָ֖תֹבֵּֽצַמּו ּוצֹּ֔תִּת םֶ֣היֵתֹֽחְּבְזִמ םֶ֔הָל ּ֙וׂשֲעַֽת הֹּ֤כ־םִא
 ֞ךָךְּב ךָךיֶ֑הֹלֱא הָֹ֖והיַֽל הָּ֔תַא ׁ֙שֹודָק םַ֤ע יִּ֣כ :ׁשֵֽאָּב ןּו֥פְרְׂשִּת םֶ֖היֵליִֽסְפּו ןּו֔עֵּדַגְּת
 יֵ֥נְּפ־לַע רֶׁ֖שֲא םיִּ֔מַעָֽה֙ לֹּכִמ הָּ֔לֻגְס םַ֣עְל ֹ֙ול תֹו֥יְהִל ךָךיֶ֗הֹלֱא הָ֣וֹהְי ׀ רַ֣חָּב
ֹל :הָֽמָדֲאָֽה  םֶּ֥תַא־יִּֽכ םֶ֑כָּב רַ֣חְבִּיַו םֶ֖כָּב ֛הָֹוהְי קַׁ֧שָח םיִּ֗מַעָֽה־לָּכִמ םֶ֞כְּבֻרֵֽמ א֣
 ֙הָעֻבְּׁשַה־תֶא ֹו֤רְמָּׁשִמּו םֶ֗כְתֶא הָ֜וֹהְי תַ֨בֲהַֽאֵמ ֩יִּכ :םיִּֽמַעָֽה־לָּכִמ טַ֖עְמַה
 תיֵּ֣בִמ ֙ךָךְּדְפִּי ַֽו הָ֑קָזֲח דָ֣יְּב םֶ֖כְתֶא ֛הָֹוהְי איִ֧צֹוה םֶ֔כיֵתֹ֣בֲאַֽל ֙עַּבְׁשִנ רֶׁ֤שֲא
 םיִ֑הֹלֱאָֽה אּו֣ה ךָךיֶ֖הֹלֱא הָֹ֥והְי־יִּֽכ ָּ֔תְעַד ָ֣יְו :םִיָֽרְצִמ־ךְךֶלֶֽמ הֹ֥עְרַּפ דַּ֖יִמ םיִ֔דָבֲע
 ]ויָ֖תֹוְצִמ[ וָ֖תֹוְצִמ יֵ֥רְמֹֽׁשְלּו ויָ֛בֲהֹֽאְל דֶסֶ֗חַהְו תיִ֣רְּבַה רֵ֧מֹׁש ןָ֔מֱאֶּֽנַֽה֙ לֵאָה
ֹל ֹו֑דיִבֲאַֽהְל ויָ֖נָּפ־לֶא ויָ֛אְנֽׂשְל םֵּ֧לַׁשְמּו :רֹוּֽד ףֶלֶ֥אְל  ויָ֖נָּפ־לֶא ֹו֔אְנׂ֣שְל ֙רֵחַאְי א֤
 יִ֧כֹנָֽא רֶׁ֨שֲא םיִ֗טָּפְׁשִּמַה־תֶאְו םיִּ֣קֻחַֽה־תֶאְו הָ֜וְצִּמַה־תֶא ָּ֙תְרַמָֽׁשְו :ֹוֽל־םֶּלַׁשְי
 הֶּלֵ֔אָה ֙םיִטָּפְׁשִּמַה תֵ֤א ןּו֗עְמְׁשִּת בֶקֵ֣ע ׀ הָ֣יָהְו :םָֽתֹוׂשֲעַֽל םֹוּ֖יַה ֛ךָךְּוַצְמ
 דֶסֶ֔חַה־תֶאְו ֙תיִרְּבַה־תֶֽא ֗ךָךְל ךָךיֶ֜הֹלֱא הָ֨וֹהְי ֩רַמָׁשְו םָ֑תֹא םֶ֖תיִׂשֲעַֽו םֶּ֥תְרַמְׁשּו



־יִֽרְפּו ֣ךָךְנְטִב־יִֽרְּפ ךְךַ֣רֵבּו ךָךֶּ֑בְרִהְו ֖ךָךְכַרֵֽבּו ֔ךָךְבֵ֣הֲאַֽו :ךָךיֶֽתֹבֲאַֽל עַּ֖בְׁשִנ רֶׁ֥שֲא
 הָ֔מָדֲאָֽה לַ֚ע ךָךֶ֔נֹאצ תֹ֣רְּתְׁשַעְו ֙ךָךיֶ֨פָלֲא־רַגְׁש ךָךֶ֗רָהְצִיְו ֣ךָךְׁשריִֽתְו ֜ךָךְנָ֨גְּד ךָךpֶתָמְדַ֠א
 ֛ךָךְב הֶ֥יְהִֽי־ֹאל םיִּ֑מַעָֽה־לָּכִמ הֶ֖יְהִּֽת ךְךּו֥רָּב :ךְךָֽל תֶתָ֥ל ךָךיֶ֖תֹבֲאַֽל עַּ֥בְׁשִנ־רֶׁשֲא
 קֲעַֽו רָ֥קָע  םִיַ֨רְצִמ ֩יֵוְדַמ־לָכְו יִלֹ֑ח־לָּכ ֖ךָךְּמִמ ֛הָֹוהְי ריִ֧סֵהְו :ךָךֶּֽתְמֶהְבִבּו הָ֖רָ
ֹל ָּתְעַ֗דָי רֶׁ֣שֲא םיִ֜עָרָֽה ־לָּכ־תֶא ָּ֣תְלַכָֽאְו :ךָךיֶֽאְנֽׂש־לָכְּב םָ֖נָתְנּו ךְךָּ֔ב ֙םָמיִׂשְי א֤
ֹל ךְךָ֔ל ןֵ֣תֹנ ֙ךָךיֶ֨הֹלֱא ֤הָֹוהְי רֶׁ֨שֲא םיִּ֗מַעָֽה ֹלְו םֶ֑היֵלֲע ֖ךָךְניֵֽע סֹו֥חָת־אֽ  ֙דֹבֲעַֽת א֤
 הֶּלֵ֖אָה םִ֥יֹוּגַה םיִּ֛בַר ֔ךָךְבָ֣בְלִּב ֙רַמֹאת יִּ֤כ :ךְךָֽל אּו֖ה ׁשֵ֥קֹומ־יִּֽכ םֶ֔היֵהֹ֣לֱא־תֶא
ֹל :םָֽׁשיִרֹוֽהְל לַ֖כּוא הָ֥כיֵא יִּנֶּ֑מִמ  ֙הָׂשָע־רֶׁשֲא תֵ֤א רֹּ֗כְזִּת רֹ֣כָז םֶ֑הֵמ אָ֖ריִת א֥
 ךָךיֶ֗ניֵע ּו֣אָר־רֶׁשֲא תֹ֜לֹדְּגַה תֹּ֨סַּמַה :םִיָֽרְצִמ־לָכְלּו הֹ֖עְרַפְל ךָךיֶ֔הֹלֱא הָֹ֣והְי
 הָֹ֣והְי ֖ךָךֲאִֽצֹוה רֶׁ֥שֲא הָ֔יּוטְּנַה ַעֹ֣רְּזַהְו ֙הָקָזֲחַֽה דָּ֤יַהְו ֙םיִתְפֹּֽמַהְו תֹ֤תֹאָֽהְו
 :םֶֽהיֵנְּפִמ אֵ֖רָי הָּ֥תַא־רֶׁשֲא םיִּ֔מַעָ֣ה־לָכְל ֙ךָךיֶ֨הֹלֱא ֤הָֹוהְי הֶׂ֞שֲעַֽי־ןֵּכ ךָךיֶ֑הֹלֱא
 םיִ֖רָּתְסִּנַהְו םיִ֛רָאְׁשִּנַה דֹ֗בֲא־דַע םָּ֑ב ךָךיֶ֖הֹלֱא הָֹ֥והְי חַּ֛לַׁשְי הָ֔עְרִּצַה־תֶא ֙םַגְו
ֹל :ךָךיֶֽנָּפִמ ֩ לַׁשָנְו :אָֽרֹונְו לֹו֖דָּג לֵ֥א ךָךֶּ֔בְרִקְּב ֙ךָךיֶ֨הֹלֱא ֤הָֹוהְי־יִּֽכ םֶ֑היֵנְּפִמ ץֹ֖רֲעַֽת א֥
ֹל טָ֑עְמ טַ֣עְמ ךָךיֶ֖נָּפִמ לֵ֛אָה םִ֥יֹוּגַה־תֶא ךָךיֶ֜הֹלֱא הָ֨וֹהְי  רֵ֔הַמ םָ֣תֹּלַּכ֙ לַכּות א֤
 הָ֣מּוהְמ ֙םָמָהְו ךָךיֶ֑נָפְל ךָךיֶ֖הֹלֱא הָֹ֥והְי םָ֛נָתְנּו :הֶֽדָּׂשַה תַּ֥יַח ךָךיֶ֖לָע הֶּ֥בְרִּת־ןֶּפ
 תַחַּ֖תִמ םָ֔מְׁש־תֶא ָּ֣תְדַבֲאַֽהְו ךָךֶ֔דָיְּב ֙םֶהיֵכְלַמ ןַ֤תָנְו :םָֽדְמָּֽׁשִה דַ֖ע הָ֔לֹדְג
ֹל םִיָ֑מָּׁשַה  םֶ֖היֵהֹֽלֱא יֵ֥ליִסְּפ :םָֽתֹא ֖ךָךְדִֽמְׁשִה דַ֥ע ךָךיֶ֔נָפְּב ׁ֙שיִא בֵּ֥צַיְתִי־אֽ
ֹל ׁשֵ֑אָּב ןּו֣פְרְׂשִּת  יִּ֧כ ֹוּ֔ב ׁשֵ֣קָּוִּת ןֶּ֚פ ךְךָ֔ל ָּ֣תְחַקָֽלְו ֙םֶהיֵלֲע בָ֤הָזְו ףֶסֶּ֨כ ֩דֹמְחַת־אֽ
ֹלְו :אּוֽה ךָךיֶ֖הֹלֱא הָֹ֥והְי תַ֛בֲעֹוֽת  םֶרֵ֖ח ָתיִ֥יָהְו ךָךֶ֔תיֵּב־לֶא ֙הָבֵעֹוֽת איִ֤בָת־אֽ
 רֶׁ֨שֲא הָ֗וְצִּמַה־לָּכ :אּוֽה םֶרֵ֥ח־יִּכ ּוּנֶ֖בֲעַתְּֽת ׀ בֵ֥עַתְו ּוּנֶ֛צְּקַׁשְּת ׀ ץֵּ֧קַׁש ּוהֹ֑מָּכ
 םֶּ֣תְׁשִריִֽו ֙םֶתאָבּו םֶ֗תיִבְרּו ןּו֜יְחִּֽת ןַעַ֨מְל תֹוׂ֑שֲעַֽל ןּו֣רְמְׁשִּת םֹוּ֖יַה ֛ךָךְּוַצְמ יִ֧כֹנָֽא
 רֶׁ֨שֲא ךְךֶרֶּ֗דַה־לָּכ־תֶא ָּ֣תְרַכָֽזְו :םֶֽכיֵתֹֽבֲאַֽל הָֹ֖והְי עַּ֥בְׁשִנ־רֶׁשֲא ץֶרָ֔אָה־תֶא
 תַעַ֜דָל ֗ךָךְתֹּֽסַנְל ֜ךָךְתֹּֽנַע ןַעַ֨מְל רָּ֑בְדִּמַּב הָ֖נָׁש םיִ֥עָּבְרַא הֶ֛ז ךָךיֶ֛הֹלֱא הָֹ֧והְי ֜ךָךְכיִֽלֹוה
ֹל־םִא ]ויָ֖תֹוְצִמ[ וָ֖תֹוְצִמ רֹ֥מְׁשִתֲה ֛ךָךְבָֽבְלִּב רֶׁ֧שֲא־תֶא  ֒ךָךzֶבִעְרַּיַו ֘ךָךְּנַעְי ַֽו :אֽ
ֹל רֶׁ֣שֲא ֙ןָּמַה־תֶא ֤ךָךְלִֽכֲאַּֽיַו ֹלְו ָּתְעַ֔דָי־אֽ  יִּ֠כ ֗ךָךֲעיִֽדֹוה ןַעַ֣מְל ךָךיֶ֑תֹבֲא ןּו֖עְד ָֽי א֥
ֹל  :םָֽדָאָֽה הֶ֥יְחִי הָֹ֖והְי־יִֽפ אָ֥צֹומ־לָּכ־לַע יִּ֛כ םָ֔דָאָֽה הֶ֣יְחִי ֹ֙וּדַבְל םֶחֶּ֤לַה־לַע א֣



ֹל ֜ךָךְתָ֨לְמִׂש ֹל ֖ךָךְלְגַרְו ךָךיֶ֔לָעֵֽמ ֙הָתְלָֽב א֤  ָּ֖תְעַד ָֽיְו :הָֽנָׁש םיִ֥עָּבְרַא הֶ֖ז הָקֵ֑צָב א֣
 ָּ֔תְרַמָׁ֣שְו :ָּךֶֽרְּסַיְמ ךָךיֶ֖הֹלֱא הָֹ֥והְי ֹו֔נְּב־תֶא ׁ֙שיִא רֵּ֥סַיְי רֶׁ֨שֲאַּֽכ יִּ֗כ ךָךֶ֑בָבְל־םִע
 ךָךיֶ֔הֹלֱא הָֹ֣והְי יִּ֚כ :ֹוֽתֹא הָ֥אְרִיְלּו ויָ֖כָרְדִּב תֶכֶ֥לָל ךָךיֶ֑הֹלֱא הָֹ֣והְי תֹ֖וְצִמ־תֶא
 הָ֖עְקִּבַּב םיִ֥אְצֹֽי תֹ֔מֹהְתּו ֙תֹנָיֲע םִיָ֔מ יֵלֲחַ֣נ ץֶרֶ֚א הָ֑בֹוט ץֶרֶ֣א־לֶא ֖ךָךֲאיִֽבְמ
 ץֶרֶ֗א :ׁשָֽבְדּו ןֶמֶׁ֖ש תיֵ֥ז־ץֶרֶֽא ןֹוּ֑מִרְו הָ֖נֵאְתּו ןֶפֶ֥גְו הָ֔רֹעְׂשּו ֙הָּטִח ץֶרֶ֤א :רָֽהָבּו
ֹל רֶׁ֨שֲא ֹּת ֙תֻנֵּכְסִמְב א֤ ֹל םֶחֶ֔ל ּהָּ֣ב־לַכאֽ  ָהיֶ֣נָבֲא רֶׁ֣שֲא ץֶרֶ֚א ּהָּ֑ב לֹּ֖כ רַ֥סְחֶת־אֽ
 ךָךיֶ֔הֹלֱא הָֹ֣והְי־תֶא ָּ֙תְכַרֵֽבּו ָּתְעָ֑בָׂשְו ָּ֖תְלַכָֽאְו :תֶׁשֽחְנ בֹ֥צְחַּת ָהיֶ֖רָרֲהֵֽמּו לֶ֔זְרַב
 ךָךיֶ֑הֹלֱא הָֹ֣והְי־תֶא חַּ֖כְׁשִּת־ןֶּפ ֔ךָךְל רֶמָּׁ֣שִה :ךְךָֽל־ןַתָֽנ רֶׁ֥שֲא הָ֖בֹּטַה ץֶרָ֥אָה־לַע
 לַ֖כֹאּת־ןֶּפ :םֹוּֽיַה ֖ךָךְּוַצְמ יִ֥כֹנָֽא רֶׁ֛שֲא ויָ֔תֹּקֻחְו ויָ֣טָּפְׁשִמּו ֙ויָתֹוְצִמ רֹ֤מְׁש יִּ֨תְלִבְל
ֹצְו ֤ךָךְרָֽקְבּו :ָּתְבָֽׁשָיְו הֶ֖נְבִּת םיִ֛בֹט םיִּ֥תָבּו ָּתְעָ֑בָׂשְו  בָ֖הָזְו ףֶסֶ֥כְו ןֻ֔יְּבְרִי ֙ךָךְנאֽ
 ךָךיֶ֔הֹלֱא הָֹ֣והְי־תֶא ָּ֙תְחַכָֽׁשְו ךָךֶ֑בָבְל םָ֖רְו :הֶּֽבְרִי ֖ךָךְל־רֶׁשֲא לֹ֥כְו ךְךָּ֑ל־הֶּבְרִי
 אָ֗רֹוּנַהְו לֹ֣דָּגַה ׀ רָּ֣בְדִּמַּב ֜ךָךֲכיִ֨לֹוּמַה :םיִֽדָבֲע תיֵּ֥בִמ םִיַ֖רְצִמ ץֶרֶ֥אֵמ ֛ךָךֲאיִֽצֹוּמַה
 רּוּ֖צִמ םִיַ֔מ ֙ךָךְל איִ֤צֹוּמַה םִיָ֑מ־ןיֵא רֶׁ֣שֲא ןֹו֖אָּמִצְו בָ֔רְקַעְו ֙ףָרָׂש ׀ ׁשָ֤חָנ
 ֗ךָךְתֹּֽנַע ןַעַ֣מְל ךָךיֶ֑תֹבֲא ןּו֖עְד ָֽי־ֹאל רֶׁ֥שֲא רָּ֔בְדִּמַּב ֙ןָמ ֥ךָךְלִ֨כֲאַּֽמַה :ׁשיִֽמָּלַחַֽה
 יִ֖ל הָׂשָ֥ע יִ֔דָי םֶצֹ֣עְו ֙יִחֹּכ ךָךֶ֑בָבְלִּב ָּ֖תְרַמָֽאְו :ךָךֶֽתיִרֲחַֽאְּב ֖ךָךְבִֽטיֵהְל ךָךֶ֔תֹּסַנ ֙ןַעַ֨מְלּו
 תֹוׂ֣שֲעַֽל ַחֹּ֖כ ֛ךָךְל ןֵ֥תֹּנַה אּו֗ה יִּ֣כ ךָךיֶ֔הֹלֱא הָֹ֣והְי־תֶא ָּ֙תְרַכָֽזְו :הֶּֽזַה לִיַ֥חַה־תֶא
־םִא הָ֗יָהְו :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַּכ ךָךיֶ֖תֹבֲאַֽל עַּ֥בְׁשִנ־רֶׁשֲא ֹו֛תיִרְּב־תֶא םיִ֧קָה ןַעַ֨מְל לִיָ֑ח
 םָּ֖תְדַבֲעַֽו םיִ֔רֵחֲא םיִ֣הֹלֱא ֙יֵרֲחַֽא ָּ֗תְכַלָֽהְו ךָךיֶ֔הֹלֱא הָֹ֣והְי־תֶא ֙חַּכְׁשִּת ַחֹ֤כָׁש
ֹּת דֹ֖בָא יִּ֥כ םֹוּ֔יַה ֙םֶכָב יִתֹ֤דִעַֽה םֶ֑הָל ָתיִ֣וֲחַּֽתְׁשִהְו  ֙הָֹוהְי רֶׁ֤שֲא םִ֗יֹוּגַּכ :ןּוֽדֵבאֽ
ֹּת ןֵּ֖כ םֶ֔כיֵנְּפִמ דיִ֣בֲאַֽמ ֹל בֶקֵ֚ע ןּו֑דֵבאֽ  עַ֣מְׁש :םֶֽכיֵהֹֽלֱא הָֹ֥והְי לֹו֖קְּב ןּו֔עְמְׁשִת א֣
 םיִ֖מֻצֲעַֽו םיִ֥לֹדְּג םִ֔יֹוּג תֶׁשֶ֣רָל ֹ֙אבָל ןֵּ֔דְרַּיַה־תֶא ֙םֹוּיַה רֵ֤בֹע הָּ֨תַא לֵ֗אָרְׂשִי
 הָּ֤תַא רֶׁ֨שֲא םיִ֑קָנֲע יֵ֣נְּב םָ֖רָו לֹו֥דָּג־םַע :םִיָֽמָּׁשַּב תֹ֖רֻצְבּו תֹ֥לֹדְּג םיִ֛רָע ָּךֶּ֑מִמ
 הָ֨וֹהְי ֩יִּכ םֹוּ֗יַה ָּ֣תְעַד ָֽיְו :קָֽנֲע־יֵֽנְּב יֵ֖נְפִל בֵּ֔צַיְתִי יִ֣מ ָּתְעַ֔מָׁש הָּ֣תַאְו ָּ֙תְעַ֨דָי
 ךָךיֶ֑נָפְל םֵ֖עיִנְכַי אּו֥הְו םֵ֛דיִמְׁשַי אּו֧ה הָ֔לְכֹֽא ׁשֵ֣א ֙ךָךיֶ֨נָפְל רֵ֤בֹעָֽה־אּוֽה ךָךיֶ֜הֹלֱא
 ֗ךָךְבָֽבְלִּב רַ֣מֹאּת־לַא :ךְךָֽל הָֹ֖והְי רֶּ֥בִּד רֶׁ֛שֲאַּֽכ רֵ֔הַמ ֙םָּתְדַבֲאַֽהְו םָּ֤תְׁשַרֹוֽהְו
 תֶׁשֶ֖רָל הָ֔וֹהְי יִנַ֣איִבֱה ֙יִתָקְדִצְּב ֒רֹמאֵל ֘ךָךיֶ֘נָפְּלִמ ׀ םָ֥תֹא ךָךיֶ֨הֹלֱא ֩הָֹוהְי ףֹ֣דֲהַּֽב



ֹּזַה ץֶרָ֣אָה־תֶא ֹל :ךָךיֶֽנָּפִמ םָׁ֥שיִרֹוֽמ הָֹ֖והְי הֶּלֵ֔אָה םִ֣יֹוּגַה ֙תַעְׁשִרְבּו תא֑  א֣
ֹיְבּו ֗ךָךְתָֽקְדִצְב  םִ֣יֹוּגַה ׀ תַ֣עְׁשִרְּב יִּ֞כ םָ֑צְרַא־תֶא תֶׁשֶ֣רָל אָ֖ב הָּ֥תַא ֔ךָךְבָ֣בְל ֙רֶׁש֨
 עַּ֤בְׁשִנ רֶׁ֨שֲא רָ֗בָּדַה־תֶא םיִ֣קָה ןַעַ֜מְלּו ךָךיֶ֔נָּפִמ םָׁ֣שיִרֹוֽמ ֙ךָךיֶ֨הֹלֱא ֤הָֹוהְי הֶּלֵ֗אָה
ֹל יִּ֠כ ָּ֗תְעַד ָֽיְו :בֹֽקֲעַֽיְלּֽו קָ֖חְצִיְל םָ֥הָרְבַאְל ךָךיֶ֔תֹבֲאַֽל ֙הָֹוהְי  הָֹ֣והְי ֙ךָךְתָֽקְדִצְב א֤
ֹּזַה הָ֛בֹוּטַה ץֶרָ֧אָה־תֶא ֜ךָךְל ןֵ֨תֹנ ךָךיpֶהֹלֱ֠א  ףֶרֹ֖ע־הֵׁשְק־םַע יִּ֥כ ּהָּ֑תְׁשִרְל תא֖
־ןִמְל רָּ֑בְדִּמַּב ךָךיֶ֖הֹלֱא הָֹ֥והְי־תֶא ָּתְפַ֛צְקִה־רֶׁשֲא תֵ֧א חַּ֔כְׁשִּת־לַא ֙רֹכְז :הָּתָֽא
 םיִ֥רְמַמ הֶּ֔זַה םֹו֣קָּמַה־דַע ֙םֶכֲאֹּֽב־דַע םִיַ֗רְצִמ ץֶרֶ֣אֵמ ׀ ָתאָ֣צָי־רֶׁשֲא םֹוּ֞יַה
 םֶ֖כָּב ֛הָֹוהְי ף ַּ֧נַאְתִּיַו ֑הָֹוהְי־תֶא םֶּ֖תְפַצְקִה בֵ֥רֹחְבּו :הָֹֽוהְי־םִע םֶ֖תיִיֱה
 תיִ֔רְּבַה תֹ֣חּול ֙םיִנָבֲאָֽה תֹ֤חּול תַחַ֜קָל הָרָ֗הָה יִ֣תֹלֲעַּֽב :םֶֽכְתֶא דיִ֥מְׁשַהְל
 םֶחֶ֚ל הָלְיַ֔ל םיִ֣עָּבְרַאְו ֙םֹוי םיִ֥עָּבְרַא רָ֗הָּב בֵׁ֣שֵאָֽו םֶ֑כָּמִע הָֹ֖והְי תַ֥רָּכ־רֶׁשֲא
ֹל ֹל םִיַ֖מּו יִּתְלַ֔כָא א֣  םיִ֔נָבֲאָֽה תֹחּול ֙יֵנְׁש־תֶא יַ֗לֵא הָ֜וֹהְי ןֵּ֨תִּיַו :יִתיִֽתָׁש א֥
 םֶ֥כָּמִע הָ֨וֹהְי ֩רֶּבִּד רֶׁ֣שֲא םיִ֡רָבְּדַה־לָכְּֽכ םֶ֗היֵלֲעַֽו םיִ֑הֹלֱא עַּ֣בְצֶאְּב םיִ֖בֻתְּכ
 הָלְיָ֑ל םיִ֖עָּבְרַאְו םֹו֔י םיִ֣עָּבְרַא ֙ץֵּקִמ יִ֗הְיַו :לָֽהָּקַה םֹו֥יְּב ׁשֵ֖אָה ךְךֹוּ֥תִמ רָ֛הָּב
ֹּיַו :תיִֽרְּבַה תֹו֥חֻל םיִ֖נָבֲאָֽה תֹ֥חֻל יֵ֛נְׁש־תֶא יַ֗לֵא הָ֜וֹהְי ןַ֨תָנ  יַ֗לֵא הָ֜וֹהְי רֶמא֨
־ןִמ רֵ֗הַמ ּורָ֣ס םִיָ֑רְצִּמִמ ָתאֵ֖צֹוה רֶׁ֥שֲא ֔ךָךְּמַע תֵ֣חִׁש יִּ֚כ הֶּ֔זִמ ֙רֵהַמ דֵ֤ר םּו֣ק
ֹּיַו :הָֽכֵּסַמ םֶ֖הָל ּוׂ֥שָע םִ֔תיִּוִצ רֶׁ֣שֲא ֙ךְךֶרֶּ֨דַה  ֙יִתיִ֨אָר רֹ֑מאֵל יַ֣לֵא הָֹ֖והְי רֶמא֥
 הֶ֣חְמֶאְו םֵ֔דיִמְׁשַאְו ֙יִּנֶּ֨מִמ ףֶרֶ֤ה :אּוֽה ףֶרֹ֖ע־הֵׁשְק־םַע הֵּ֥נִהְו הֶּ֔זַה םָ֣עָה־תֶא
 ןֶפֵ֗אָו :ּוּנֶּֽמִמ בָ֖רָו םּו֥צָע־יֹוֽגְל ֔ךָךְתֹוֽא ֙הֶׂשֱעֶֽאְו םִיָ֑מָּׁשַה תַחַּ֖תִמ םָ֔מְׁש־תֶא
 אֶרֵ֗אָו :יָֽדָי יֵּ֥תְׁש לַ֖ע תיִ֔רְּבַה תֹ֣חּול ֙יֵנְׁשּו ׁשֵ֑אָּב רֵ֣עֹּב רָ֖הָהְו רָ֔הָה־ןִמ ֙דֵרֵאָֽו
־ןִמ רֵ֔הַמ םֶּ֣תְרַס הָ֑כֵּסַמ לֶגֵ֖ע םֶ֔כָל םֶ֣תיִׂשֲע םֶ֔כיֵהֹֽלֱא הָֹ֣והיַֽל ֙םֶתאָטֲח הֵּ֤נִהְו
 יֵּ֣תְׁש לַ֖עֵמ םֵ֔כִלְׁשַאָֽו תֹ֔חֻּלַה יֵנְׁשִּב ׂ֙שֹּפְתֶאָֽו :םֶֽכְתֶא הָֹ֖והְי הָּ֥וִצ־רֶׁשֲא ךְךֶרֶּ֕דַה
 ֙םֹוי םיִ֥עָּבְרַא הָ֗נֹׁשאִֽרָּכ הָ֜וֹהְי יֵ֨נְפִל֩ לַּפַנְתֶאָֽו :םֶֽכיֵניֵֽעְל םֵ֖רְּבַׁשֲאָֽו יָ֑דָי
ֹל םֶחֶ֚ל הָלְיַ֔ל םיִ֣עָּבְרַאְו ֹל םִיַ֖מּו יִּתְלַ֔כָא א֣  רֶׁ֣שֲא ֙םֶכְתאַּטַח־לָּכ לַ֤ע יִתיִ֑תָׁש א֣
ֹגָי יִּ֣כ :ֹוֽסיִעְכַהְל הָֹ֖והְי יֵ֥ניֵעְּב עַ֛רָה תֹוׂ֥שֲעַֽל םֶ֔תאָטֲח  הָ֔מֵחַ֣הְו ֙ףַאָה יֵ֤נְּפִמ יִּתְר֗
 םַעַּ֥פַּב םַּ֖ג יַ֔לֵא ֙הָֹוהְי עַ֤מְׁשִּיַו םֶ֑כְתֶא דיִ֣מְׁשַהְל םֶ֖כיֵלֲע ֛הָֹוהְי ףַ֧צָק רֶׁ֨שֲא
 ןֹ֖רֲהַֽא דַ֥עְּב־םַּג לֵּ֛לַּפְתֶאָֽו ֹו֑דיִמְׁשַהְל דֹ֖אְמ ֛הָֹוהְי ף ַּ֧נַאְתִה ןֹ֗רֲהַֽאְבּֽו :אוִֽהַה



 ףֹ֣רְׂשֶאָֽו ֘יִּתְחַ֘קָל לֶגֵ֗עָה־תֶא םֶ֣תיִׂשֲע־רֶׁשֲא םֶ֞כְתאַּטַח־תֶאְֽו :אוִֽהַה תֵ֥עָּב
 ֹו֔רָפֲע־תֶא ֙ךְךִלְׁשַאָֽו רָ֑פָעְל קַּ֖ד־רֶׁשֲא דַ֥ע בֵ֔טיֵה ֙ןֹוחָט ֹו֤תֹא תֹּ֨כֶאָֽו ׁ֒שֵאָּב ׀ ֹו֣תֹא
 םיִ֥פִצְקַמ הָ֑וֲאַּֽתַֽה תֹ֖רְבִקְבּו הָּ֔סַמְבּו ֙הָרֵעְבַתְבּֽו :רָֽהָה־ןִמ דֵ֥רֹּיַה לַחַּ֖נַה־לֶא
 ּוׁ֣שְרּו ּ֙ולֲע רֹ֔מאֵל ַ֙עֵ֨נְרַּב ׁשֵ֤דָּקִמ םֶ֗כְתֶא הָ֜וֹהְי ַחֹ֨לְׁשִבּו :הָֹֽוהְי־תֶא םֶ֖תיִיֱה
ֹלְו םֶ֔כיֵהֹ֣לֱא ֙הָֹוהְי יִּ֤פ־תֶא ּו֗רְמַּתַו םֶ֑כָל יִּתַ֖תָנ רֶׁ֥שֲא ץֶרָ֔אָה־תֶא  ֙םֶּתְנַמֱאֶֽה א֤
ֹלְו ֹו֔ל  :םֶֽכְתֶא יִּ֥תְעַּד םֹוּ֖יִמ ֑הָֹוהְי־םִע םֶ֖תיִיֱה םיִ֥רְמַמ :ֹוֽלֹקְּב םֶּ֖תְעַמְׁש א֥
 רֶׁ֣שֲא הָלְיַּ֖לַה םיִ֥עָּבְרַא־תֶאְו םֹוּ֛יַה םיִ֥עָּבְרַא־תֶא הָ֗וֹהְי יֵ֣נְפִל לַּ֞פַנְתֶאָֽו
 יָ֣נֹדֲא ֒רַמֹאָֽו ֘הָֹוהְי־לֶא לֵּ֣לַּפְתֶאָֽו :םֶֽכְתֶא דיִ֥מְׁשַהְל הָ֖וֹהְי רַ֥מָא־יִּֽכ יִּתְלָּ֑פַנְתִה
 ָתאֵ֥צֹוה־רֶׁשֲא ךָךֶ֑לְדָגְּב ָתיִ֖דָּפ רֶׁ֥שֲא ֔ךָךְתָ֣לֲחַֽנְו ֙ךָךְּמַע תֵ֤חְׁשַּת־לַא הִ֗וֹהֱי
־לֶא ןֶפֵּ֗ת־לַא בֹ֑קֲעַֽיְלּֽו קָ֖חְצִיְל םָ֥הָרְבַאְל ךָךיֶ֔דָבֲעַֽל ֙רֹכְז :הָֽקָזֲח דָ֥יְּב םִיַ֖רְצִּמִמ
ֹי־ןֶּפ :ֹוֽתאָּטַח־לֶאְו ֹו֖עְׁשִר־לֶאְו הֶּ֔זַה םָ֣עָה ֙יִׁשְק  ּונָ֣תאֵצֹוֽה רֶׁ֣שֲא ֘ץֶרָ֘אָה ּו֗רְמאֽ
 ֹו֣תָאְנִּׂשִמּו םֶ֑הָל רֶּ֣בִּד־רֶׁשֲא ץֶרָ֖אָה־לֶא םָ֕איִבֲהַֽל הָ֔וֹהְי תֶלֹ֣כְי ֙יִלְּבִמ ֒םָּׁשִמ
 ֣ךָךֲחֹֽכְּב ָ֙תאֵ֨צֹוה רֶׁ֤שֲא ךָךֶ֑תָלֲחַֽנְו ֖ךָךְּמַע םֵ֥הְו :רָּֽבְדִּמַּב םָ֥תִמֲהַֽל םָ֖איִצֹוֽה םָ֔תֹוא
 תֹ֤חּול־יֵֽנְׁש ֞ךָךְל־לָסְּפ יַ֗לֵא הָֹ֣והְי רַ֧מָא אוִ֜הַה תֵ֨עָּב :הָֽיּוטְּנַה ֖ךָךֲעֹֽרְזִֽבּו לֹ֔דָּגַה
־לַע ֙בֹּתְכֶאְו :ץֵֽע ןֹורֲ֥א ֖ךָךְּל ָתיִׂ֥שָעְו הָרָ֑הָה יַ֖לֵא הֵ֥לֲעַֽו םיִ֔נֹׁשאִ֣רָּכ ֙םיִנָבֲא
 ָּתְרַּ֑בִׁש רֶׁ֣שֲא םיִ֖נֹׁשאִֽרָה תֹ֥חֻּלַה־לַע ּו֛יָה רֶׁ֥שֲא םיִ֔רָבְּדַה־תֶ֨א תֹ֔חֻּלַה
 םיִ֖נָבֲא תֹ֥חֻל־יֵֽנְׁש לֹ֛סְפֶאָֽו םיִּ֔טִׁש יֵ֣צֲע ֙ןֹורֲא ׂשַעַ֤אָו :ןֹוֽרָאָּֽב םָּ֖תְמַׂשְו
 בָּ֣תְכִּמַּכ תֹ֜חֻּלַה־לַע בֹּ֨תְכִּיַו :יִֽדָיְּב תֹ֖חֻּלַה יֵ֥נְׁשּו הָרָ֔הָה לַעַ֣אָו םיִ֑נֹׁשאִֽרָּכ
 ׁשֵ֖אָה ךְךֹוּ֥תִמ רָ֛הָּב םֶ֥כיֵלֲא הָ֨וֹהְי ֩רֶּבִּד רֶׁ֣שֲא םיִ֔רָבְּדַה תֶרֶׂ֣שֲע תֵ֚א ןֹוׁ֗שאִרָֽה
 תֹ֔חֻּלַה־תֶא ֙םִׂשָאָֽו רָ֔הָה־ןִמ ֙דֵרֵאָֽו ןֶפֵ֗אָו :יָֽלֵא הָֹ֖והְי םֵ֥נְּתִּיַו לָ֑הָּקַה םֹו֣יְּב
 ּו֛עְסָֽנ לֵ֗אָרְׂשִי יֵ֣נְבּו :הָֹֽוהְי יִנַּ֖וִצ רֶׁ֥שֲאַּֽכ םָׁ֔ש ּויְהִּ֣יַו יִתיִׂ֑שָע רֶׁ֣שֲא ןֹו֖רָאָּֽב
 ֹו֖נְּב ר ָ֥זָעְלֶא ןֵ֛הַכְיַו םָׁ֔ש רֵ֣בָּקִּיַו ֙ןֹרֲהַֽא תֵ֤מ םָׁ֣ש הָ֑רֵסֹוֽמ ןָ֖קֲעַֽי־יֵנְּב תֹ֥רֵאְּבִמ
 תֵ֣עָּב :םִיָֽמ יֵלֲחַֽנ ץֶרֶ֖א הָתָ֔בְטָי הָדֹּ֣גְדֻּגַה־ןִמּו הָדֹּ֑גְדֻּגַה ּו֖עְסָֽנ םָּׁ֥שִמ :ויָּֽתְחַּת
 ֩דֹמֲעַֽל ֑הָֹוהְי־תיִרְּב ןֹו֣רֲא־תֶא תאֵׂ֖שָל יִ֔וֵּלַה טֶבֵׁ֣ש־תֶא ֙הָֹוהְי ליִּ֤דְבִה אוִ֗הַה
ֹל ןֵּ֞כ־לַע :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַה דַ֖ע ֹו֔מְׁשִּב ךְךֵ֣רָבְלּו ֹ֙ותְרָֽׁשְל ֤הָֹוהְי יֵ֨נְפִל  יִ֛וֵלְל הָ֧יָה־אֽ
 :ֹוֽל ךָךיֶ֖הֹלֱא הָֹ֥והְי רֶּ֛בִּד רֶׁ֥שֲאַּֽכ ֹו֔תָלֲחַֽנ אּו֣ה ֙הָֹוהְי ויָ֑חֶא־םִע הָ֖לֲחַֽנְו קֶלֵ֥ח



 עַ֨מְׁשִּיַו הָלְיָ֑ל םיִ֖עָּבְרַאְו םֹו֔י םיִ֣עָּבְרַא םיִ֔נֹׁשאִ֣רָה ֙םיִמָּיַּכ רָ֗הָב יִּתְדַ֣מָע יִ֞כֹנָֽאְו
ֹל אוִ֔הַה םַעַּ֣פַּב םַּ֚ג יַ֗לֵא הָ֜וֹהְי ֹּיַו :ךָךֶֽתיִחְׁשַה הָֹ֖והְי הָ֥בָא־אֽ  יַ֔לֵא ֙הָֹוהְי רֶמא֤
 יִּתְעַּ֥בְׁשִנ־רֶׁשֲא ץֶרָ֔אָה־תֶא ּוׁ֣שְריִֽיְו ּ֙ואֹ֨בָיְו םָ֑עָה יֵ֣נְפִל עַּ֖סַמְל ךְךֵ֥ל םּו֛ק
־םִא יִּ֣כ ךְךָּ֑מִעֵֽמ לֵ֖אֹׁש ךָךיֶ֔הֹלֱא הָֹ֣והְי הָ֚מ לֵ֔אָרְׂשִי ֙הָּתַעְו :םֶֽהָל תֵ֥תָל םָ֖תֹבֲאַֽל
־תֶא ֙דֹבֲעַֽלְו ֹו֔תֹא הָ֣בֲהַֽאְלּו ֙ויָכָרְּד־לָכְּב תֶכֶ֤לָל ךָךיֶ֜הֹלֱא הָ֨וֹהְי־תֶא הpָאְרִיְ֠ל
־תֶאְו ֙הָֹוהְי תֹ֤וְצִמ־תֶא רֹ֞מְׁשִל :ךָךֶֽׁשְפַנ־לָכְבּו ֖ךָךְבָֽבְל־לָכְּב ךָךיֶ֔הֹלֱא הָֹ֣והְי
 יֵ֣מְׁשּו םִיַ֖מָּׁשַה ךָךיֶ֔הֹלֱא הָֹ֣והיַֽל ןֵ֚ה :ךְךָֽל בֹו֖טְל םֹוּ֑יַה ֖ךָךְּוַצְמ יִ֥כֹנָֽא רֶׁ֛שֲא ויָ֔תֹּקֻח
 םָ֑תֹוא הָ֣בֲהַֽאְל הָֹ֖והְי קַׁ֥שָח ךָךיֶ֛תֹבֲאַּֽב קַ֧ר :ּהָּֽב־רֶׁשֲא־לָכְו ץֶרָ֖אָה םִיָ֑מָּׁשַה
 תַ֣לְרָע תֵ֖א םֶּ֕תְלַמּו :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַּכ םיִּ֖מַעָֽה־לָּכִמ םֶ֛כָּב םֶ֗היֵרֲחַֽא םָ֣עְרַזְּב רַ֞חְבִּיַו
ֹל םֶ֔כְּפְרָ֨עְו םֶ֑כְבַבְל  םיִ֔הֹלֱאָֽה יֵ֣הֹלֱא אּו֚ה םֶ֔כיֵהֹֽלֱא הָֹ֣והְי יִּ֚כ :דֹוֽע ּוׁ֖שְקַת א֥
ֹל ֙רֶׁשֲא אָ֔רֹוּנַהְו ֙רֹּבִּגַה לֹ֤דָּגַה לֵ֨אָה םיִ֑נֹדֲאָֽה יֵ֖נֹדֲאַֽו ֹלְו םיִ֔נָפ אָּׂ֣שִי־אֽ  חַּ֖קִי א֥

 :הָֽלְמִׂשְו םֶחֶ֥ל ֹו֖ל תֶתָ֥ל רֵּ֔ג בֵ֣הֹאְו הָ֑נָמְלַאְו םֹו֖תָי טַּ֥פְׁשִמ הֶׂ֛שֹע :דַחֹֽׁש
 ךָךיֶ֛הֹלֱא הָֹ֧והְי־תֶא :םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥אְּב םֶ֖תיִיֱה םיִ֥רֵג־יִּֽכ ר ֵּ֑גַה־תֶא םֶּ֖תְבַהֲאַֽו
 ךָךיֶ֑הֹלֱא אּו֣הְו ֖ךָךְתָּֽלִהְת אּו֥ה :ַעֵֽבָּׁשִּת ֹו֖מְׁשִבּו קָּ֔בְדִת ֹו֣בּו דֹ֑בֲעַֽת ֹו֣תֹא אָ֖ריִּת
 :ךָךיֶֽניֵע ּו֖אָר רֶׁ֥שֲא הֶּלֵ֔אָה ֙תֹאָרֹוּֽנַה־תֶאְו תֹ֤לֹדְּגַה־תֶא ֗ךָךְּתִא הָׂ֣שָע־רֶׁשֲא
 יֵ֥בְכֹוֽכְּכ ךָךיֶ֔הֹלֱא הָֹ֣והְי ֙ךָךְמָֽׂש הָּ֗תַעְו הָמְיָ֑רְצִמ ךָךיֶ֖תֹבֲא ּו֥דְר ָֽי ׁשֶפֶ֔נ םיִ֣עְבִׁשְּב
 ויָ֧תֹּקֻחְו ֹוּ֗תְרַמְׁשִמ ָּ֣תְרַמָֽׁשְו ךָךיֶ֑הֹלֱא הָֹ֣והְי תֵ֖א ָּ֔תְבַהָ֣אְו :בֹֽרָל םִיַ֖מָּׁשַה
ֹל ׀ יִּ֣כ ֒םֹוּיַה ֘םֶּתְעַדיִֽו :םיִֽמָּיַה־לָּכ ויָ֖תֹוְצִמּו ויָ֛טָּפְׁשִמּו  רֶׁ֤שֲא םֶ֗כיֵנְּב־תֶא א֣
ֹל רֶׁ֣שֲאַֽו ּ֙ועְד ָֽי־ֹאל  ֹ֙ודָי־תֶא ֹו֕לְדָּג־תֶא םֶ֑כיֵהֹֽלֱא הָֹ֣והְי רַ֖סּומ־תֶא ּו֔אָר־אֽ
 ךְךֹו֣תְּב הָׂ֖שָע רֶׁ֥שֲא ויָׂ֔שֲעַֽמ־תֶֽאְו ֙ויָתֹתֹֽא־תֶאְו :הָֽיּוטְּנַה ֹו֖עֹרְזּו הָ֔קָזֲחַֽה
 םִיַ֜רְצִמ ליֵ֨חְל ֩הָׂשָע רֶׁ֣שֲאַֽו :ֹוֽצְרַא־לָכְלּו םִיַ֖רְצִמ־ךְךֶלֶֽמ הֹ֥עְרַפְל םִיָ֑רְצִמ
 םֶ֑כיֵרֲחַֽא םָ֖פְדָרְּב םֶ֔היֵנְּפ־לַע ֙ףּוס־םַי יֵ֤מ־תֶא ףיִ֜צֵה רֶׁ֨שֲא ֹוּ֗בְכִרְלּו ויָ֣סּוסְל
־דַע םֶ֖כֲאֹּֽב־דַע רָּ֑בְדִּמַּב םֶ֖כָל הָׂ֛שָע רֶׁ֥שֲאַֽו :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַה דַ֖ע הָ֔וֹהְי םֵ֣דְּבַאְיַו
 רֶׁ֨שֲא ֒ןֵבּואְר־ןֶּב ֘בָאיִלֱא יֵ֣נְּב םָ֗ריִבֲאַֽלְו ןָ֣תָדְל הָׂ֜שָע רֶׁ֨שֲאַֽו :הֶּֽזַה םֹו֥קָּמַה
־לָּכ תֵ֤אְו םֶ֑היֵלֳהָֽא־תֶאְו םֶ֖היֵּתָּֽב־תֶאְו םֵ֥עָלְבִּתַו ָהיִּ֔פ־תֶא ֙ץֶרָ֨אָה הָ֤תְצָּֽפ
־לָּכ תֵ֛א תֹ֔אֹרָֽה ֙םֶכיֵניֵֽע יִּ֤כ :לֵֽאָרְׂשִי־לָּכ בֶרֶ֖קְּב םֶ֔היֵלְגַרְּב רֶׁ֣שֲא ֙םּוקְיַה



 יִ֥כֹנָֽא רֶׁ֛שֲא הָ֔וְצִּמַה־לָּכ־תֶא ֙םֶּתְרַמְׁשּו :הָֽׂשָע רֶׁ֖שֲא לֹ֑דָּגַה הָֹ֖והְי הֵׂ֥שֲעַֽמ
 םיִ֥רְבֹֽע םֶּ֛תַא רֶׁ֥שֲא ץֶרָ֔אָה־תֶא םֶּ֣תְׁשִריִֽו ֙םֶתאָבּו ּו֗קְזֶחֶּֽת ןַעַ֣מְל םֹוּ֑יַה ֖ךָךְּוַצְמ
 הָֹ֧והְי עַּ֨בְׁשִנ ֩רֶׁשֲא הָ֔מָדֲאָ֣ה־לַע ֙םיִמָי ּוכיִ֤רֲאַּֽת ןַעַ֨מְלּו :ּהָּֽתְׁשִרְל הָּמָׁ֖ש
 הָּ֤תַא רֶׁ֨שֲא ץֶרָ֗אָה יִּ֣כ :ׁשָֽבְדּו בָ֖לָח תַ֥בָז ץֶרֶ֛א םָ֑עְרַזְלּו םֶ֖הָל תֵ֥תָל םֶ֛כיֵתֹֽבֲאַֽל
ֹל ּהָּ֔תְׁשִרְל ֙הָּמָׁ֨ש־אָב  ֙עַרְזִּת רֶׁ֤שֲא םָּׁ֑שִמ םֶ֖תאָצְי רֶׁ֥שֲא אוִ֔ה ֙םִיַ֨רְצִמ ץֶרֶ֤אְכ א֣
 ֙הָּמָׁ֨ש םיִ֥רְבֹֽע םֶּ֜תַא רֶׁ֨שֲא ץֶרָ֗אָהְו :קָֽרָּיַה ן ַ֥גְּכ ֖ךָךְלְגַרְב ָתיִ֥קְׁשִהְו ֔ךָךֲעְר ַֽז־תֶא
־רֶׁשֲא ץֶרֶ֕א :םִיָּֽמ־הֶּתְׁשִּת םִיַ֖מָּׁשַה רַ֥טְמִל תֹ֑עָקְבּו םיִ֖רָה ץֶרֶ֥א ּהָּ֔תְׁשִרְל
 דַ֖עְו הָ֔נָּׁשַה ֙תיִׁשֵרֵֽמ ּהָּ֔ב ֙ךָךיֶ֨הֹלֱא ֤הָֹוהְי יֵ֨ניֵע דיִ֗מָּת ּהָ֑תֹא ׁשֵ֣רֹּד ךָךיֶ֖הֹלֱא הָֹ֥והְי
 הֶּ֥וַצְמ יִ֛כֹנָֽא רֶׁ֧שֲא יַ֔תֹוְצִמ־לֶא ּ֙ועְמְׁשִּת ַעֹ֤מָׁש־םִא הָ֗יָהְו :הָֽנָׁש תיִ֥רֲחַֽא
־לָכְבּו םֶ֖כְבַבְל־לָכְּב ֹו֔דְבָעְלּו ֙םֶכיֵהֹֽלֱא ֤הָֹוהְי־תֶא הָ֞בֲהַֽאְל םֹוּ֑יַה םֶ֖כְתֶא
 ֖ךָךְׁשֹֽריִתְו ךָךֶ֔נָגְד ָּ֣תְפַסָֽאְו ׁשֹו֑קְלַמּו הֶ֣רֹוי ֹוּ֖תִעְּב םֶ֛כְצְרַא־רַֽטְמ יִּ֧תַתָֽנְו :םֶֽכְׁשְפַנ
־ןֶּפ םֶ֔כָל ּו֣רְמָּֽׁשִה :ָּתְעָֽבָׂשְו ָּ֖תְלַכָֽאְו ךָךֶּ֑תְמֶהְבִל ֖ךָךְדָֽׂשְּב בֶׂשֵ֥ע יִּ֛תַתָֽנְו :ךָךֶֽרָהְצִיְו
 הָ֨רָחְו :םֶֽהָל םֶ֖תיִוֲחַּֽתְׁשִהְו םיִ֔רֵחֲא םיִ֣הֹלֱא ֙םֶּתְדַבֲעַֽו םֶּ֗תְרַסְו םֶ֑כְבַבְל הֶּ֖תְפִי
ֹל הָ֔מָדֲאָ֣הְו רָ֔טָמ הֶ֣יְהִֽי־ֹאלְו ֙םִיַ֨מָּׁשַה־תֶא רַ֤צָעְו םֶ֗כָּב הָ֜וֹהְי־ףַא ־תֶא ןֵּ֖תִת א֥
 ֙םֶּתְמַׂשְו :םֶֽכָל ןֵ֥תֹנ הָֹ֖והְי רֶׁ֥שֲא הָ֔בֹּטַה ץֶרָ֣אָה֙ לַעֵמ הָ֗רֵהְמ םֶּ֣תְדַבֲאַֽו ּהָ֑לּובְי
 םֶ֔כְדֶי־לַע ֙תֹואְל םָ֤תֹא םֶּ֨תְרַׁשְקּו םֶ֑כְׁשְפַנ־לַֽעְו םֶ֖כְבַבְל־לַע הֶּלֵ֔א יַ֣רָבְּד־תֶא
 ֤ךָךְּתְבִׁשְּב םָּ֑ב רֵּ֣בַדְל םֶ֖כיֵנְּב־תֶא םָ֛תֹא םֶּ֥תְדַּמִלְו :םֶֽכיֵניֵֽע ןיֵּ֥ב תֹ֖פָטֹוֽטְל ּו֥יָהְו
 ךָךֶ֖תיֵּב תֹו֥זּוזְמ־לַע םָּ֛תְבַתְכּו :ךָךֶֽמּוקְבּו ֖ךָךְּבְכָׁשְבּֽו ךְךֶרֶּ֔דַב ֣ךָךְּתְכֶלְבּו ֙ךָךֶ֨תיֵבְּב
 ֛הָֹוהְי עַּ֧בְׁשִנ רֶׁ֨שֲא הָ֔מָדֲאָֽה לַ֚ע םֶ֔כיֵנְב יֵ֣מיִו ֙םֶכיֵמְי ּוּ֤בְרִי ןַעַ֨מְל :ךָךיֶֽרָעְׁשִבּו
 ןּו֜רְמְׁשִּת רֹ֨מָׁש־םִא ֩יִּכ :ץֶרָֽאָה־לַע םִיַ֖מָּׁשַה יֵ֥מיִּכ םֶ֑הָל תֵ֣תָל םֶ֖כיֵתֹֽבֲאַֽל
ֹּזַה הָ֣וְצִּמַה־לָּכ־תֶא ־תֶא הָ֞בֲהַֽאְל ּהָ֑תׂשֲעַֽל םֶ֖כְתֶא הֶּ֥וַצְמ יִ֛כֹנָֽא רֶׁ֧שֲא תא֗
־לָּכ־תֶא ֛הָֹוהְי ׁשיִ֧רֹוהְו :ֹוֽב־הָקְבָדְלּֽו ויָ֖כָרְּד־לָכְּב תֶכֶ֥לָל םֶ֛כיֵהֹֽלֱא הָֹ֧והְי
 םֹו֗קָּמַה־לָּכ :םֶּֽכִמ םיִ֖מֻצֲעַֽו םיִ֥לֹדְּג םִ֔יֹוּג םֶּ֣תְׁשִריִֽו םֶ֑כיֵנְפִּלִמ הֶּלֵ֖אָה םִ֥יֹוּגַה
 רָ֣הָּנַה־ןִמ ןֹו֜נָבְּלַהְו רָּ֨בְדִּמַה־ןִמ הֶ֑יְהִֽי םֶ֣כָל ֹוּ֖ב םֶ֛כְלְגַר־ףַּֽכ ךְךֹ֧רְדִּת רֶׁ֨שֲא
ֹל :םֶֽכְלֻֽבְּג הֶ֖יְהִֽי ןֹו֔רֲחַֽאָה םָּ֣יַה ֙דַעְו תָ֗רְּפ־רַהְנ  םֶ֑כיֵנְפִּב ׁשיִ֖א בֵּ֥צַיְתִי־אֽ
־ּוכְרְדִּת רֶׁ֣שֲא ֙ץֶרָ֨אָה־לָכ יֵ֤נְּפ־לַע םֶ֗כיֵהֹֽלֱא הָ֣וֹהְי ׀ ןֵּ֣תִי םֶ֜כֲאַֽרֹומּו םֶ֨כְּדְחַּפ



־תֶא :הָֽלָלְקּו הָ֖כָרְּב םֹוּ֑יַה םֶ֖כיֵנְפִל ןֵ֥תֹנ יִ֛כֹנָֽא הֵ֗אְר :םֶֽכָל רֶּ֥בִּד רֶׁ֖שֲאַּֽכ ּהָ֔ב
 םֶ֖כְתֶא הֶּ֥וַצְמ יִ֛כֹנָֽא רֶׁ֧שֲא םֶ֔כיֵהֹֽלֱא הָֹ֣והְי ֙תֹוְצִמ־לֶא ּו֗עְמְׁשִּת רֶׁ֣שֲא הָ֑כָרְּבַה
ֹל־םִא הָ֗לָלְּקַהְו :םֹוּֽיַה ־ןִמ םֶּ֣תְרַסְו םֶ֔כיֵהֹֽלֱא הָֹ֣והְי ֙תֹוְצִמ־לֶא ּ֙ועְמְׁשִת א֤
 רֶׁ֥שֲא םיִ֖רֵחֲא םיִ֥הֹלֱא יֵ֛רֲחַֽא תֶכֶ֗לָל םֹוּ֑יַה םֶ֖כְתֶא הֶּ֥וַצְמ יִ֛כֹנָֽא רֶׁ֧שֲא ךְךֶרֶּ֔דַה
ֹל ־אָב הָּ֥תַא־רֶׁשֲא ץֶרָ֕אָה־לֶא ךָךיֶ֔הֹלֱא הָֹ֣והְי ֙ךָךֲאיִֽבְי יִּ֤כ הָ֗יָהְו :םֶּֽתְעַדְי־אֽ
 רַ֥ה־לַע הָ֖לָלְּקַה־תֶאְו םיִּ֔זִרְּג רַ֣ה־לַע ֙הָכָרְּבַה־תֶא הָּ֤תַתָֽנְו ּהָּ֑תְׁשִרְל הָּמָׁ֖ש
ֶּד ֙יֵרֲחַֽא ןֵּ֗דְרַּיַה רֶבֵ֣עְּב הָּמֵ֜ה־ֹאלֲה :לָֽביֵע  יִ֔נֲעַֽנְּכַֽה ֙ץֶרֶ֨אְּב ׁשֶמֶּׁ֔שַה אֹו֣בְמ ךְךֶר֚
 ןֵּ֔דְרַּיַה־תֶא םיִ֣רְבֹֽע ֙םֶּתַא יִּ֤כ :הֶֽרֹמ יֵ֥נֹולֵֽא לֶצֵ֖א לָּ֔גְלִּגַה לּו֚מ הָ֑בָרֲעָּֽב בֵׁ֖שּיַה
 ּהָ֖תֹא םֶּ֥תְׁשִריִֽו םֶ֑כָל ןֵ֣תֹנ םֶ֖כיֵהֹֽלֱא הָֹ֥והְי־רֶׁשֲא ץֶרָ֔אָה־תֶא תֶׁשֶ֣רָל ֹ֙אבָל
 רֶׁ֧שֲא םיִ֑טָּפְׁשִּמַה־תֶאְו םיִּ֖קֻחַֽה־לָּכ תֵ֥א תֹוׂ֔שֲעַֽל םֶּ֣תְרַמְׁשּו :ּהָּֽב־םֶּתְבַׁשיִֽו
 ֒תֹוׂשֲעַֽל ןּו֣רְמְׁשִּת רֶׁ֣שֲא ֘םיִטָּפְׁשִּמַהְו םיִּ֣קֻחַֽה הֶּלֵ֠א :םֹוּֽיַה םֶ֖כיֵנְפִל ןֵ֥תֹנ יִ֛כֹנָֽא
 םֶּ֥תַא־רֶׁשֲא םיִ֔מָּיַה־לָּכ ּהָּ֑תְׁשִרְל ֖ךָךְל ךָךיֶ֛תֹבֲא יֵ֧הֹלֱא הָ֜וֹהְי ןַ֨תָנ ֩רֶׁשֲא ץֶרָ֕אָּב
 םָׁ֣ש־ּודְבָֽע רֶׁ֧שֲא תֹו֞מֹקְּמַה־לָּכ־תֶֽא ןּוpדְּבַאְּ֠ת דֵּ֣בַא :הָֽמָדֲאָֽה־לַע םיִּ֖יַח
־לַעְו ֙םיִמָרָֽה םיִ֤רָהֶֽה־לַע םֶ֑היֵהֹֽלֱא־תֶא םָ֖תֹא םיִׁ֥שְרֹֽי םֶּ֛תַא רֶׁ֥שֲא םִ֗יֹוּגַה
־תֶא ֙םֶּתְרַּבִׁשְו םָ֗תֹחְּבְזִמ־תֶא םֶּ֣תְצַּתִנְו :ן ָֽנֲעַֽר ץֵ֥ע־לָּכ תַחַ֖תְו תֹו֔עָבְּגַה
־תֶא םֶּ֣תְדַּבִאְו ןּו֑עֵּדַגְּת םֶ֖היֵהֹֽלֱא יֵ֥ליִסְפּו ׁשֵ֔אָּב ןּו֣פְרְׂשִּת ֙םֶהיֵרֵֽׁשֲאַֽו םָ֔תֹבֵּ֣צַמ
־לֶא־םִֽא יִּ֠כ :םֶֽכיֵהֹֽלֱא הָֹ֖והיַֽל ןֵּ֔כ ןּוׂ֣שֲעַֽת־ֹאל :אּוֽהַה םֹו֖קָּמַה־ןִמ םָ֔מְׁש
 םָׁ֑ש ֹו֖מְׁש־תֶא םּוׂ֥שָל םֶ֔כיֵטְבִׁש־לָּכִמ ֙םֶכיֵהֹֽלֱא ֤הָֹוהְי רַ֨חְבִי־רֶׁשֲא םֹו֞קָּמַה
 ֙תֵאְו םֶ֔כיֵחְבִזְו ֙םֶכיֵתֹֽלֹע הָּמָׁ֗ש םֶ֣תאֵבֲהַֽו :הָּמָּֽׁש ָתאָ֥בּו ּוׁ֖שְרְדִת ֹו֥נְכִׁשְל
 םֶ֖כְרַקְּב תֹ֥רֹכְבּו םֶ֔כיֵתֹ֣בְדִנְו ֙םֶכיֵרְדִנְו םֶ֑כְדֶי תַ֣מּורְּת תֵ֖אְו םֶ֔כיֵתֹ֣רְׂשְעַמ
ֹצְו  םֶ֔כְדֶי חַ֣לְׁשִמ֙ לֹכְּב םֶּ֗תְחַמְׂשּו םֶ֔כיֵהֹֽלֱא הָֹ֣והְי ֙יֵנְפִל םָׁ֗ש־םֶּתְלַכֲאַֽו :םֶֽכְנאֽ
ֹל :ךָךיֶֽהֹלֱא הָֹ֥והְי ֖ךָךְכַרֵּֽב רֶׁ֥שֲא םֶ֑כיֵּתָֽבּו םֶּ֖תַא  ּונְחַ֧נֲא רֶׁ֨שֲא לpֹכְּ֠כ ןּוׂ֔שֲעַֽת א֣
ֹל יִּ֥כ :ויָֽניֵעְּב רָׁ֥שָּיַה־לָּכ ׁשיִ֖א םֹוּ֑יַה הֹּ֖פ םיִׂ֛שֹע ־לֶא הָּתָ֑ע־דַע םֶ֖תאָב־אֽ
 ֒ןֵּדְרַּיַה־תֶא ֘םֶּתְרַבֲעַֽו :ךְךָֽל ןֵ֥תֹנ ךָךיֶ֖הֹלֱא הָֹ֥והְי־רֶׁשֲא הָ֔לֲחַּֽנַֽה־לֶאְו ֙הָחּונְּמַה
־לָּכִמ םֶ֧כָל ַחיִ֨נֵהְו םֶ֑כְתֶא ליִ֣חְנַמ םֶ֖כיֵהֹֽלֱא הָֹ֥והְי־רֶׁשֲא ץֶרָ֔אָּב םֶּ֣תְבַׁשיִֽו
 םֶ֥כיֵהֹֽלֱא הָ֨וֹהְי ֩רַחְבִי־רֶׁשֲא םֹו֗קָּמַה הָ֣יָהְו :חַטֶּֽב־םֶּתְבַׁשיִֽו ביִ֖בָּסִמ םֶ֛כיֵבְיֹֽא



 םֶ֑כְתֶא הֶּ֣וַצְמ יִ֖כֹנָֽא רֶׁ֥שֲא־לָּכ תֵ֛א ּואיִ֔בָת הָּמָׁ֣ש םָׁ֔ש ֹ֙ומְׁש ןֵּ֤כַׁשְל ֹ֙וּב
 רֶׁ֥שֲא םֶ֔כיֵרְדִנ רַ֣חְבִמ֙ לֹכְו םֶ֔כְדֶי תַ֣מֻרְתּו ֙םֶכיֵתֹֽרְׂשְעַמ םֶ֗כיֵחְבִזְו םֶ֣כיֵתֹֽלֹוע
 םֶ֔כיֵתֹ֣נְבּו ֙םֶכיֵנְבּו םֶּ֗תַא ֒םֶכיֵהֹֽלֱא הָֹ֣והְי ֘יֵנְפִל םֶּ֗תְחַמְׂשּו :הָֹֽוהיַֽל ּו֖רְּדִּת
 הָ֖לֲחַֽנְו קֶלֵ֥ח ֹו֛ל ןיֵ֥א יִּ֣כ םֶ֔כיֵרֲעַֽׁשְּב רֶׁ֣שֲא ֙יִוֵּלַהְו םֶ֑כיֵתֹֽהְמַאְו םֶ֖כיֵדְבַעְו
־םִא יִּ֣כ :הֶֽאְרִּת רֶׁ֥שֲא םֹו֖קָמ־לָכְּב ךָךיֶ֑תֹלֹֽע הֶ֖לֲעַּֽת־ןֶּֽפ ֔ךָךְל רֶמָּׁ֣שִה :םֶֽכְּתִא
 הֶׂ֔שֲעַּֽת םָׁ֣שְו ךָךיֶ֑תֹלֹֽע הֶ֣לֲעַּֽת םָׁ֖ש ךָךיֶ֔טָבְׁש דַ֣חַאְּב ֙הָֹוהְי רַ֤חְבִי־רֶׁשֲא םֹו֞קָּמַּב
 תַּ֨כְרִבְּכ רָׂ֗שָב ָּ֣תְלַכָֽאְו ׀ חַּ֣בְזִּת ֜ךָךְׁשְפַנ תַּ֨וַא־לָכְּב ֩קַר :ָּך ֶּֽוַצְמ יִ֖כֹנָֽא רֶׁ֥שֲא לֹּ֛כ
ֹי ֙רֹוהָּטַהְו אֵ֤מָּטַה ךָךיֶ֑רָעְׁש־לָכְּב ֖ךָךְל־ןַתָֽנ רֶׁ֥שֲא ךָךיֶ֛הֹלֱא הָֹ֧והְי  יִ֖בְּצַּכ ּוּנֶ֔לְכאֽ
ֹל םָּ֖דַה קַ֥ר :לָּֽיַאָֽכְו ֹל :םִיָּֽמַּכ ּוּנֶ֖כְּפְׁשִּת ץֶרָ֥אָה־לַע ּולֵ֑כֹאת א֣  לֹ֣כֱאֶֽל לַ֞כּות־אֽ
 ֙ךָךיֶ֨רָדְנ־לָכְו ךָך ֶ֑נֹאצְו ֖ךָךְרָֽקְּב תֹ֥רֹכְבּו ךָךֶ֔רָהְצִיְו ֣ךָךְׁשֽריִתְו ֙ךָךְנָֽגְּד רַׂ֤שְעַמ ךָךיֶ֗רָעְׁשִּב
ֹּת ךָךיֶ֜הֹלֱא הָ֨וֹהְי ֩יֵנְפִל־םִא יִּ֡כ :ךָךֶֽדָי תַ֥מּורְתּו ךָךיֶ֖תֹבְדִנְו רֹּ֔דִּת רֶׁ֣שֲא  ּוּנֶ֗לֲכאֽ
 ךָךֶ֔תָמֲאַֽו ֣ךָךְּדְבַעְו ֙ךָךֶּ֨תִבּו ֤ךָךְנִבּו הָּ֨תַא ֹ֒וּב ֘ךָךיֶ֘הֹלֱא הָֹ֣והְי רַ֜חְבִי רֶׁ֨שֲא ֙םֹוקָּמַּב
 רֶמָּׁ֣שִה :ךָךֶֽדָי חַ֥לְׁשִמ לֹ֖כְּב ךָךיֶ֔הֹלֱא הָֹ֣והְי ֙יֵנְפִל ָּ֗תְחַמָֽׂשְו ךָךיֶ֑רָעְׁשִּב רֶׁ֣שֲא יִ֖וֵּלַהְו
ֹזֲעַּֽת־ןֶּֽפ ֔ךָךְל  ךָךיֶ֥הֹלֱא הָ֨וֹהְי ֩ביִחְרַי־יִּֽכ :ךָךֶֽתָמְדַא־לַע ךָךיֶ֖מָי־לָּכ יִ֑וֵּלַה־תֶא ב֖
 לֹ֣כֱאֶֽל ֖ךָךְׁשְפַנ הֶּ֥וַאְת־יִּֽכ רָׂ֔שָב הָ֣לְכֹֽא ָּ֙תְרַמָֽאְו ֒ךְךָל־רֶּבִּד רֶׁ֣שֲאַּֽכ ֘ךָךְלֻֽבְּג־תֶֽא
 רַ֜חְבִי רֶׁ֨שֲא םֹו֗קָּמַה ֜ךָךְּמִמ קַ֨חְרִי־יִּֽכ :רָֽׂשָּב לַ֥כֹאּת ֖ךָךְׁשְפַנ תַּ֥וַא־לָכְּב רָׂ֑שָּב
ֹּצִמּו ֣ךָךְרָֽקְּבִמ ָּ֞תְחַבָֽזְו ֒םָׁש ֹו֣מְׁש םּוׂ֣שָל ֘ךָךיֶ֘הֹלֱא הָֹ֣והְי  ֔ךָךְל ֙הָֹוהְי ןַ֤תָנ רֶׁ֨שֲא ֗ךָךְנאֽ
־תֶֽא לֵ֤כָאֵֽי רֶׁ֨שֲאַּֽכ ךְךַ֗א :ךָךֶֽׁשְפַנ תַּ֥וַא לֹ֖כְּב ךָךיֶ֔רָעְׁשִּב ָּ֙תְלַכָֽאְו ךָךִ֑תיִּוִצ רֶׁ֖שֲאַּֽכ
ֹּת ןֵּ֖כ לָּ֔יַאָ֣ה־תֶאְו ֙יִבְּצַה ֹי וָּ֖דְחַי רֹו֔הָּטַהְו ֙אֵמָּטַה ּוּנֶ֑לֲכאֽ  קַ֗זֲח קַ֣ר :ּוּנֶֽלֲכאֽ
ֹלְו ׁשֶפָּ֑נַה אּו֣ה םָּ֖דַה יִּ֥כ םָּ֔דַה לֹ֣כֲא ֙יִּתְלִבְל ֹל :רָֽׂשָּבַה־םִע ׁשֶפֶּ֖נַה לַ֥כֹאת־אֽ  א֖
ֹּת ֹל :םִיָּֽמַּכ ּוּנֶ֖כְּפְׁשִּת ץֶרָ֥אָה־לַע ּוּנֶ֑לְכאֽ ֹּת א֖  ךָךיֶ֣נָבְלּו ֙ךָךְל בַ֤טיִי ןַעַ֨מְל ּוּנֶ֑לְכאֽ
 ךָךיֶ֑רָדְנּו ֖ךָךְל ּו֥יְהִֽי־רֶׁשֲא ךָךיֶׁ֛שָדָֽק קַ֧ר :הָֹֽוהְי יֵ֥ניֵעְּב רָׁ֖שָּיַה הֶׂ֥שֲעַֽת־יִּכ ךָךיֶ֔רֲחַֽא
 םָּ֔דַהְו רָׂ֣שָּבַה ֙ךָךיֶ֨תֹלֹֽע ָתיִׂ֤שָעְו :הָֹֽוהְי רַ֥חְבִי־רֶׁשֲא םֹו֖קָּמַה־לֶא ָתאָ֔בּו אָּׂ֣שִּת
 רָׂ֖שָּבַהְו ךָךיֶ֔הֹלֱא הָֹ֣והְי ֙חַּבְזִמ־לַע ֙ךְךֵפָּׁשִי ךָךיֶ֗חָבְז־םַדְו ךָךיֶ֑הֹלֱא הָֹ֣והְי חַּ֖בְזִמ־לַע
 ֩ןַעrַמְל ָּך ֶּ֑וַצְמ יִ֖כֹנָֽא רֶׁ֥שֲא הֶּלֵ֔אָה םיִ֣רָבְּדַה־לָּכ תֵ֚א ָּ֗תְעַמָֽׁשְו רֹ֣מְׁש :לֵֽכֹאּת
 הָֹ֥והְי יֵ֖ניֵעְּב רָׁ֔שָּיַהְו בֹוּ֣טַה ֙הֶׂשֲעַֽת יִּ֤כ םָ֔לֹוע־דַע ֙ךָךיֶ֨רֲחַֽא ךָךיֶ֤נָבְלּו ֜ךָךְל בַ֨טיִי



 תֶׁשֶ֥רָל הָּמָׁ֛ש־אָב הָּ֥תַא רֶׁ֨שֲא םִ֗יֹוּגַה־תֶא ךָךיֶ֜הֹלֱא הָ֨וֹהְי ֩תיִרְכַי־יִּֽכ :ךָךיֶֽהֹלֱא
 ׁ֙שֵקָּנִּת־ןֶּפ ֗ךָךְל רֶמָּׁ֣שִה :םָֽצְרַאְּב ָּ֖תְבַׁשָֽיְו םָ֔תֹא ָּ֣תְׁשַר ָֽיְו ךָךיֶ֑נָּפִמ םָ֖תֹוא
 ּו֜דְבַעַֽי הָ֨כיֵא רֹ֗מאֵל םֶ֜היֵהֹֽלאֵל ׁש֨רְדִּת־ןֶפּו ךָךיֶ֑נָּפִמ םָ֣דְמָּֽׁשִה יֵ֖רֲחַֽא םֶ֔היֵרֲחַֽא
 הָֹ֖והיַֽל ןֵ֔כ הֶׂ֣שֲעַֽת־ֹאל :יִנָֽא־םַּג ןֵּ֖כ־הֶׂשֱעֶֽאְו םֶ֔היֵהֹ֣לֱא־תֶא ֙הֶּלֵ֨אָה םִ֤יֹוּגַה
 ֙םֶהיֵנְּב־תֶא םַ֤ג יִּ֣כ םֶ֔היֵהֹ֣לאֵל ּ֙וׂשָע אֵ֗נָׂש רֶׁ֣שֲא הָ֜וֹהְי תַ֨בֲעֹוּֽת־לָכ֩ יִּכ ךָךיֶ֑הֹלֱא
 הֶּ֣וַצְמ ֙יִכֹנָֽא רֶׁ֤שֲא רָ֗בָּדַה־לָּכ תֵ֣א :םֶֽהיֵהֹֽלאֵל ׁשֵ֖אָב ּו֥פְרְׂשִי םֶ֔היֵתֹ֣נְּב־תֶאְו
ֹל תֹוׂ֑שֲעַֽל ּו֖רְמְׁשִת ֹו֥תֹא םֶ֔כְתֶא ֹלְו ויָ֔לָע ףֵ֣סֹת־אֽ  םּו֤קָי־יִּֽכ :ּוּנֶּֽמִמ עַ֖רְגִת א֥
 ֙תֹואָה אָ֤בּו :תֵֽפֹומ ֹו֥א תֹו֖א ךָךיֶ֛לֵא ןַ֥תָנְו םֹו֑לֲח םֵ֣לֹח ֹו֖א איִ֔בָנ ֙ךָךְּבְרִקְּב
ֹל רֶׁ֥שֲא םיִ֛רֵחֲא םיִ֧הֹלֱא יֵ֨רֲחַֽא הָ֞כְלֵֽנ רֹ֑מאֵל ךָךיֶ֖לֵא רֶּ֥בִּד־רֶׁשֲא תֵ֔פֹוּמַהְו ־אֽ
ֹל :םֵֽדְבָעָֽנְו םָּ֖תְעַדְי  םֹו֖לֲחַֽה םֵ֥לֹוח־לֶא ֹו֛א אּו֔הַה איִ֣בָּנַה ֙יֵרְבִּד־לֶא עַ֗מְׁשִת א֣
 הָֹ֣והְי־תֶא ֙םיִבֲהֹֽא םֶ֤כְׁשִיֲה תַעַ֗דָל םֶ֔כְתֶא ֙םֶכיֵהֹֽלֱא ֤הָֹוהְי הֶּ֞סַנְמ יִּ֣כ אּו֑הַה
 ֹו֣תֹאְו ּוכֵ֖לֵּת םֶ֛כיֵהֹֽלֱא הָֹ֧והְי יֵ֨רֲחַֽא :םֶֽכְׁשְפַנ־לָכְבּו םֶ֖כְבַבְל־לָכְּב םֶ֔כיֵהֹֽלֱא
 :ןּוֽקָּבְדִת ֹו֥בּו ּודֹ֖בֲעַֽת ֹו֥תֹאְו ּועָ֔מְׁשִת ֹו֣לֹקְבּו ּ֙ורֹ֨מְׁשִּת ויָ֤תֹוְצִמ־תֶאְו ּואָ֑ריִת
 הָ֨וֹהְי־לַע הpָרָ֠ס־רֶּבִד יִּ֣כ תָ֗מּוי אּו֜הַה םֹו֨לֲחַֽה ֩םֵלֹח ֹו֣א אּו֡הַה איִ֣בָּנַהְו
 ֙ךָךֲחיִּֽדַֽהְל םיִ֔דָבֲע תיֵּ֣בִמ ֙ךָךְדֹּֽפַהְו םִיַ֗רְצִמ ץֶרֶ֣אֵמ ׀ םֶ֣כְתֶא איִ֥צֹוּמַה םֶ֜כיֵהֹֽלֱא
 יִּ֣כ :ךָךֶּֽבְרִּקִמ עָ֖רָה ָּ֥תְרַעִֽבּו ּהָּ֑ב תֶכֶ֣לָל ךָךיֶ֖הֹלֱא הָֹ֥והְי ֛ךָךְּוִצ רֶׁ֧שֲא ךְךֶרֶּ֔דַה־ןִמ
 רֶׁ֥שֲא ֛ךָךֲעֵֽר ֹו֧א ךָךֶ֗קיֵח תֶׁשֵ֣א ׀ ֹו֣א ֜ךָךְּתִב־ֹוֽא ֙ךָךְנִב־ֹוֽא ךָךpֶּמִ֠א־ןֶב ךָךיִ֣חָא ֡ךָךְתיִֽסְי
ֹל ֙רֶׁשֲא םיִ֔רֵחֲא םיִ֣הֹלֱא ֙הָדְבַעַֽנְו הָ֗כְלֵֽנ רֹ֑מאֵל רֶתֵּ֣סַּב ֖ךָךְׁשְפַנְּכ  הָּ֖תַא ָּתְעַ֔דָי א֣
 םיִ֣קֹחְרָֽה ֹו֖א ךָךיֶ֔לֵא םיִ֣בֹרְּקַה םֶ֔כיֵתֹ֣ביִבְס ֙רֶׁשֲא םיִּ֗מַעָֽה יֵ֣הֹלֱאֵֽמ :ךָךיֶֽתֹבֲאַֽו
ֹל :ץֶרָֽאָה הֵ֥צְק־דַעְו ץֶרָ֖אָה הֵ֥צְקִמ ָּךֶּ֑מִמ ֹלְו ֹו֔ל הֶ֣בֹאת־אֽ  ויָ֑לֵא עַ֖מְׁשִת א֥
ֹלְו ֹלְו ויָ֔לָע ֙ךָךְניֵֽע סֹו֤חָת־אֽ ֹלְו לֹ֥מְחַת־אֽ  ֛ךָךְד ָֽי ּוּנֶ֔גְרַהַּֽת ֙גֹרָה יִּ֤כ :ויָֽלָע הֶּ֖סַכְת־אֽ
 םיִ֖נָבֲאָֽב ֹוּ֥תְלַקְסּו :הָֽנֹרֲחַֽאָּב םָ֖עָה־לָּכ דַ֥יְו ֹו֑תיִמֲהַֽל הָ֖נֹוׁשאִֽרָב ֹוּ֥ב־הֶיְהִּֽת
 תיֵּ֥בִמ םִיַ֖רְצִמ ץֶרֶ֥אֵמ ֛ךָךֲאיִֽצֹוּמַה ךָךיֶ֔הֹלֱא הָֹ֣והְי֙ לַעֵמ ֙ךָךֲחיִּֽדַֽהְל ׁשֵּ֗קִב יִּכ תֵ֑מָו
ֹלְו ןּו֑אָר ִֽיְו ּו֖עְמְׁשִי לֵ֔אָרְׂשִי־לָ֨כְו :םיִֽדָבֲע  הֶּ֖זַה עָ֛רָה רָ֥בָּדַּכ תֹוׂ֗שֲעַֽל ּופִ֣סֹוי־אֽ
 םָׁ֖ש תֶבֶׁ֥שָל ֛ךָךְל ןֵ֥תֹנ ךָךיֶ֜הֹלֱא הָ֨וֹהְי ֩רֶׁשֲא ךָךיֶ֗רָע תַ֣חַאְּב עַ֞מְׁשִת־יִּֽכ :ךָךֶּֽבְרִקְּב
 רֹ֑מאֵל םָ֖ריִע יֵ֥בְׁשֽי־תֶא ּוחיִּ֛דַּיַו ךָךֶּ֔בְרִּקִמ֙ לַעַּ֨יִלְב־יֵֽנְּב םיִׁ֤שָנֲא ּו֞אְצָֽי :רֹֽמאֵל



ֹל רֶׁ֥שֲא םיִ֖רֵחֲא םיִ֥הֹלֱא הָ֛דְבַעַֽנְו הָ֗כְלֵֽנ  ָּ֖תְלַאָֽׁשְו ָּ֛תְרַקָֽחְו ָּ֧תְׁשַרָֽדְו :םֶּֽתְעַדְי־אֽ
ֹּזַה הָ֥בֵעֹוּתַה הָ֛תְׂשֶעֶֽנ רָ֔בָּדַה ןֹו֣כָנ ֙תֶמֱא הֵּ֤נִהְו בֵ֑טיֵה  הֶּ֗כַת הֵּ֣כַה :ךָךֶּֽבְרִקְּב תא֖
־תֶאְו ּהָּ֛ב־רֶׁשֲא־לָּכ־תֶאְו ּהָ֧תֹא םֵ֨רֲחַֽה בֶרָ֑ח־יִפְל אוִ֖הַה ריִ֥עָה יֵ֛בְׁשֽי־תֶא
 ׁשֵ֗אָב ָּ֣תְפַרָֽׂשְו ּ֒הָבֹחְר ךְךֹוּ֣ת־לֶא ֘ץֹּבְקִּת ּהָ֗לָלְׁש־לָּכ־תֶאְו :בֶרָֽח־יִפְל ּהָּ֖תְמֶהְּב
ֹל םָ֔לֹוע לֵּ֣ת ֙הָתְיָֽהְו ךָךיֶ֑הֹלֱא הָֹ֖והיַֽל ליִ֔לָּכ ּ֙הָלָלְׁש־לָּכ־תֶאְו ריִ֤עָה־תֶא  א֥
ֹלְו :דֹוֽע הֶ֖נָּבִת  ןֹו֣רֲחֵֽמ הָ֜וֹהְי בּוׁ֨שָי ֩ןַעrַמְל םֶרֵ֑חַה־ןִמ הָמּו֖אְמ ֛ךָךְד ָֽיְּב קַּ֧בְדִי־אֽ
 עַ֗מְׁשִת יִּ֣כ :ךָךיֶֽתֹבֲאַֽל עַּ֖בְׁשִנ רֶׁ֥שֲאַּֽכ ךָךֶּ֔בְרִהְו ֣ךָךְמַחִֽרְו ֙םיִמֲחַֽר ֤ךָךְל־ןַתָֽנְו ֹוּ֗פַא
 ֙תֹוׂשֲעַֽל םֹוּ֑יַה ֖ךָךְּוַצְמ יִ֥כֹנָֽא רֶׁ֛שֲא ויָ֔תֹוְצִמ־לָּכ־תֶא ֙רֹמְׁשִל ךָךיֶ֔הֹלֱא הָֹ֣והְי֙ לֹוקְּב
ֹל םֶ֑כיֵהֹֽלֱא הָֹ֖והיַֽל םֶּ֔תַא םיִ֣נָּב :ךָךיֶֽהֹלֱא הָֹ֥והְי יֵ֖ניֵעְּב רָׁ֔שָּיַה ֹלְו ּו֗דְדֹּֽגְתִת א֣ ־אֽ
 ֞ךָךְבּו ךָךיֶ֑הֹלֱא הָֹ֖והיַֽל הָּ֔תַא ׁ֙שֹודָק םַ֤ע יִּ֣כ :תֵֽמָל םֶ֖כיֵניֵֽע ןיֵּ֥ב הָ֛חְרָק ּומיִׂ֧שָת
ֹל :הָֽמָדֲאָֽה יֵ֥נְּפ־לַע רֶׁ֖שֲא םיִּ֔מַעָֽה֙ לֹּכִמ הָּ֔לֻגְס םַ֣עְל ֹ֙ול תֹו֥יְהִל הָ֗וֹהְי רַ֣חָּב  א֥
ֹז :הָֽבֵעֹוּֽת־לָּכ לַ֖כֹאת  הֵׂ֥שְו םיִ֖בָׂשְכ הֵׂ֥ש רֹוׁ֕ש ּולֵ֑כֹאּת רֶׁ֣שֲא הָ֖מֵהְּבַה תא֥
 תֶסֶ֣רְפַמ הָ֞מֵהְּב־לָכְו :רֶמָֽזָו ֹו֥אְתּו ןֹׁ֖שיִדְו ֹוּ֥קַאְו רּו֑מְחַיְו יִ֖בְצּֽו לָּ֥יַא :םיִּֽזִע
 ךְךַ֣א :ּולֵֽכֹאּת ּהָ֖תֹא הָ֑מֵהְּבַּב הָ֖רֵּג תַ֥לֲעַֽמ תֹו֔סָרְפ יֵּ֣תְׁש ֙עַסֶׁ֨ש תַעַ֤סֹׁשְו הָ֗סְרַּפ
ֹל הֶ֞ז־תֶא ֹת א֤  לpָמָּגַ֠ה־תֶא הָ֑עּוסְּׁשַה הָ֖סְרַּפַה יֵ֥סיִרְפַּמִמּו הָ֔רֵּגַה יֵ֣לֲעַּֽמִמ ּ֙ולְכאֽ
ֹל ֙הָסְרַפּו הָּמֵ֗ה הָ֣רֵג הֵ֧לֲעַֽמ־יִּכ ןָ֜פָּׁשַה־תֶאְו תֶבֶ֨נְרַאָֽה־תֶאְו  ּוסיִ֔רְפִה א֣
ֹלְו ֙אּוה הָ֥סְרַּפ סיִ֨רְפַמ־יִּֽכ ריpִזֲחַֽ֠ה־תֶֽאְו :םֶֽכָל םֵ֖ה םיִ֥אֵמְט  אּו֖ה אֵ֥מָט הָ֔רֵג א֣
ֹל ֙םָרָׂשְּבִמ םֶ֑כָל ֹל םָ֖תָלְבִנְבּו ּולֵ֔כֹאת א֣ ֹּת ֙הֶז־תֶא :ּועָּֽגִת א֥  רֶׁ֣שֲא לֹּ֖כִמ ּו֔לְכאֽ
 ריִּ֥פַנְס ֹו֛ל־ןיֵא רֶׁ֧שֲא לֹ֨כְו :ּולֵֽכֹאּת תֶׂשֶ֖קְׂשַקְו ריִּ֥פַנְס ֹו֛ל־רֶׁשֲא לֹּ֧כ םִיָּ֑מַּב
ֹל תֶׂשֶ֖קְׂשַקְו  רֶׁ֥שֲא הֶ֕זְו :ּולֵֽכֹאּת הָ֖רֹהְט רֹוּ֥פִצ־לָּכ :םֶֽכָל אּו֖ה אֵ֥מָט ּולֵ֑כֹאת א֣
ֹת־ֹאל  הָּ֖יַּדַהְו הָּ֔יַאָ֣ה־תֶאְו ֙הָאָרָֽהְו :הָּֽיִנְזָעָֽהְו סֶרֶּ֖פַהְו רֶׁשֶּ֥נַה םֶ֑הֵמ ּו֖לְכאֽ
 ףַחָּׁ֑שַה־תֶאְו סָ֖מְחַּתַה־תֶאְו הָ֔נֲעַּֽיַֽה תַּ֣ב ֙תֵאְו :ֹוֽניִמְל בֵ֖רֹע־לָּכ תֵ֥אְו :ּהָֽניִמְל
־תֶאְו תָ֥אָּקַהְו :תֶמָֽׁשְנִּתַהְו ףּוׁ֖שְנַּיַה־תֶאְו סֹוּ֥כַה־תֶא :ּוהֵֽניִמְל ץֵּ֖נַה־תֶאְו
֙ לֹכְו :ףֵּֽלַטֲעָֽהְו תַ֖פיִכּוּֽדַהְו ּהָ֑ניִמְל הָ֖פָנֲאָֽהְו הָ֔דיִסֲחַ֣הְו :ךְךָֽלָּׁשַה־תֶאְו הָמָ֖חָרָֽה
ֹל םֶ֑כָל אּו֖ה אֵ֥מָט ףֹו֔עָה ץֶרֶׁ֣ש ֹת־ֹאל :ּולֵֽכֹאּת רֹו֖הָט ףֹו֥ע־לָּכ :ּולֵֽכָאֵֽי א֖  ּו֣לְכאֽ
 ׁ֙שֹודָק םַ֤ע יִּ֣כ יִ֔רְכָנְל ֙רֹכָמ ֹו֤א ּהָ֗לָכֲאַֽו הָּנֶ֣נְּתִּת ךָךיֶ֜רָעְׁשִּב־רֶׁשֲא רֵּ֨גַל הpָלֵבְ֠נ־לָכ



ֹל ךָךיֶ֑הֹלֱא הָֹ֖והיַֽל הָּ֔תַא ־לָּכ תֵ֖א רֵּׂ֔שַעְּת רֵּׂ֣שַע :ֹוּֽמִא בֵ֥לֲחַּֽב יִ֖דְּג לֵּׁ֥שַבְת־אֽ
 ךָךיֶ֗הֹלֱא הָֹ֣והְי ׀ יֵ֣נְפִל ָּ֞תְלַכָֽאְו :הָֽנָׁש הָ֥נָׁש הֶ֖דָּׂשַה אֵ֥צֹּיַה ךָךֶ֑עְרַז תַ֣אּובְּת
 תֹ֥רֹכְבּו ךָךֶ֔רָהְצִיְו ֣ךָךְׁשֹריִּֽת ֙ךָךְנָֽגְּד רַׂ֤שְעַמ ֒םָׁש ֹו֣מְׁש ןֵּ֣כַׁשְל ֘רַחְבִי־רֶׁשֲא םֹו֣קָּמַּב
־יִֽכְו :םיִֽמָּיַה־לָּכ ךָךיֶ֖הֹלֱא הָֹ֥והְי־תֶא הָ֛אְרִיְל דַ֗מְלִּת ןַעַ֣מְל ךָך ֶ֑נֹאצְו ֖ךָךְרָֽקְּב
ֹל יִּ֣כ ךְךֶרֶּ֗דַה ֜ךָךְּמִמ הֶּ֨בְרִי  ֙רַחְבִי רֶׁ֤שֲא םֹו֔קָּמַה ֙ךָךְּמִמ קַ֤חְרִי־יִּֽכ ֹ֒ותֵאְׂש ֘לַכּות א֣
 ָּ֤תְרַצְו ףֶסָּ֑כַּב הָּ֖תַתָֽנְו :ךָךיֶֽהֹלֱא הָֹ֥והְי ֖ךָךְכֶרָֽבְי יִּ֥כ םָׁ֑ש ֹו֖מְׁש םּוׂ֥שָל ךָךיֶ֔הֹלֱא הָֹ֣והְי
 הָּ֣תַתָֽנְו :ֹוּֽב ךָךיֶ֖הֹלֱא הָֹ֥והְי רַ֛חְבִי רֶׁ֥שֲא םֹו֔קָּמַה־לֶא ָּ֙תְכַלָֽהְו ֔ךָךְד ָ֣יְּב ֙ףֶסֶּ֨כַה
ֹּצַבּו רָ֣קָּבַּב ֜ךָךְׁשְפַנ הֶּ֨וַאְּת־רֶׁשֲא֩ לֹכְּב ףֶסֶּ֡כַה  רֶׁ֥שֲא לֹ֛כְבּו רָ֔כֵּׁשַבּו ֙ןִיַּ֨יַבּו ןא֗
 :ךָךֶֽתיֵבּו הָּ֥תַא ָּ֖תְחַמָֽׂשְו ךָךיֶ֔הֹלֱא הָֹ֣והְי ֙יֵנְפִל םָּׁ֗ש ָּתְלַ֣כָאְו ךָךֶׁ֑שְפַנ ֖ךָךְלָֽאְׁשִּֽת
ֹל ךָךיֶ֖רָעְׁשִּב־רֶׁשֲא יִ֥וֵּלַהְו  ׀ הֵ֣צְקִמ :ךְךָּֽמִע הָ֖לֲחַֽנְו קֶלֵ֥ח ֹו֛ל ןיֵ֥א יִּ֣כ ּוּנֶ֑בְזַעַֽת א֣

 ָּ֖תְחַּנִהְו אוִ֑הַה הָ֖נָּׁשַּב ֔ךָךְתָ֣אּובְּת ֙רַׂשְעַמ־לָּכ־תֶא ֙איִצֹוּת םיִ֗נָׁש ׁש֣לָׁש
 ֙הָנָמְלַאָֽהְו םֹו֤תָּיַהְו רpֵּגַהְ֠ו ךְךָּ֗מִע הָ֜לֲחַֽנְו קֶלֵ֨ח ֹ֩ול־ןיֵא יִּ֣כ יִ֡וֵּלַה אָ֣בּו :ךָךיֶֽרָעְׁשִּב
 ֖ךָךְד ָֽי הֵׂ֥שֲעַֽמ־לָכְּב ךָךיֶ֔הֹלֱא הָֹ֣והְי ֙ךָךְכֶרָֽבְי ןַעַ֤מְל ּועֵ֑בָׂשְו ּו֖לְכָֽאְו ךָךיֶ֔רָעְׁשִּב רֶׁ֣שֲא
 טֹו֗מָׁש ֒הָּטִמְּׁשַה רַ֣בְּד ֘הֶזְו :הָּֽטִמְׁש הֶׂ֥שֲעַּֽת םיִ֖נָׁש־עַבֶֽׁש ץֵּ֥קִמ :הֶֽׂשֲעַּֽת רֶׁ֥שֲא
ֹל ּוהֵ֑עֵרְּב הֶּׁ֖שַי רֶׁ֥שֲא ֹו֔דָי הֵּׁ֣שַמ֙ לַעַּ֨ב־לָּכ ־יִּֽכ ויִ֔חָא־תֶאְו ּ֙והֵ֨עֵר־תֶא ׂשֹּ֤גִי־אֽ
 ק  טֵ֥מְׁשַּת ךָךיִ֖חָא־תֶא ֛ךָךְל הֶ֥יְהִי רֶׁ֨שֲאַֽו ׂשֹּ֑גִּת יִ֖רְכָּנַה־תֶא :הָֹֽוהיַֽל הָּ֖טִמְׁש אָ֥רָ
ֹל יִּ֛כ סֶפֶ֕א :ךָךֶֽדָי  הָֹ֣והְי ֙רֶׁשֲא ץֶרָ֕אָּב הָ֔וֹהְי ֙ךָךְכֶרָֽבְי ךְךֵ֤רָב־יִּֽכ ןֹו֑יְבֶא ֖ךָךְּב־הֶיְהִֽי א֥
ַר :ּהָּֽתְׁשִרְל הָ֖לֲחַֽנ ֥ךָךְל־ןֵתֹֽנ ךָךיֶ֔הֹלֱא  ךָךיֶ֑הֹלֱא הָֹ֣והְי לֹו֖קְּב עַ֔מְׁשִּת ַעֹו֣מָׁש־םִא ק֚
ֹּזַה הָ֣וְצִּמַה־לָּכ־תֶא ֙תֹוׂשֲעַֽל רֹ֤מְׁשִל  ֤הָֹוהְי־יִּֽכ :םֹוּֽיַה ֖ךָךְּוַצְמ יִ֥כֹנָֽא רֶׁ֛שֲא תא֔
ֹל ֙הָּתַאְו םיִּ֗בַר םִ֣יֹוּג ָּ֞תְטַבֲעַֽהְו ךְךָ֑ל־רֶּבִּד רֶׁ֖שֲאַּֽכ ֔ךָךְכַרֵּֽב ֙ךָךיֶ֨הֹלֱא  טֹ֔בֲעַֽת א֣
ֹל ֖ךָךְבּו םיִּ֔בַר םִ֣יֹוגְּב ָּ֙תְלַׁשָֽמּו  ֙ךָךיֶ֨חַא דַ֤חַאֵֽמ ןֹו֜יְבֶא ֙ךָךְב ֩הֶיְהִֽי־יִּכ :ּולֹֽׁשְמִי א֥
ֹל ךְךָ֑ל ןֵ֣תֹנ ךָךיֶ֖הֹלֱא הָֹ֥והְי־רֶׁשֲא ֔ךָךְצְרַ֨אְּב ךָךיֶ֔רָעְׁש דַ֣חַאְּב  ֗ךָךְבָֽבְל־תֶא ץֵּ֣מַאְת א֧
ֹלְו  ֙טֵבֲעַֽהְו ֹו֑ל ֖ךָךְד ָֽי־תֶא חַּ֛תְפִּת ַחֹ֧תָפ־יִּֽכ :ןֹוֽיְבֶאָֽה ךָךיִ֖חָאֵֽמ ֔ךָךְד ָ֣י־תֶא ֙ץֹּפְקִת א֤
ֵּד ּוּנֶ֔טיִבֲעַּֽת  ֙ךָךְבָבְל־םִע ֩רָבָד הֶ֣יְהִֽי־ןֶּפ ֡ךָךְל רֶמָּׁ֣שִה :ֹוֽל רַ֖סְחֶי רֶׁ֥שֲא ֹו֔רֹסְחַמ י֚
 ֙ךָךיִ֨חָאְּב ֗ךָךְניֵֽע הָ֣עָרְו ֒הָּטִמְּׁשַה תַ֣נְׁש ֘עַבֶּׁ֘שַה־תַנְׁש הָ֣בְרָֽק רֹ֗מאֵל לַעַּ֜יִלְב
ֹלְו ןֹו֔יְבֶאָֽה  קְו ֹו֑ל ןֵּ֖תִת א֥  ֹו֔ל ֙ןֵּתִּת ןֹו֤תָנ :אְטֵֽח ֖ךָךְב הָ֥יָהְו הָ֔וֹהְי־לֶא ֙ךָךיֶ֨לָע אָ֤רָ



ֹלְו  ךָךיֶ֔הֹלֱא הָֹ֣והְי ֙ךָךְכֶרָֽבְי הֶּ֗זַה רָ֣בָּדַה ׀ לַ֣לְגִּב יִּ֞כ ֹו֑ל ֣ךָךְּתִתְּב ֖ךָךְבָֽבְל עַ֥רֵי־אֽ
ֹל יִּ֛כ :ךָךֶֽדָי חַ֥לְׁשִמ לֹ֖כְבּו ךָךֶׂ֔שֲעַֽמ־לָֽכְּב  ןֵּ֞כ־לַע ץֶרָ֑אָה בֶרֶּ֣קִמ ןֹו֖יְבֶא לַּ֥דְחֶי־אֽ
 :ךָךֶֽצְרַאְּב ֖ךָךְנֹֽיְבֶאְלּֽו ךָך ֶּ֛יִנֲעַּֽל ךָךיִ֧חָאְל ֜ךָךְד ָֽי־תֶא חַּ֨תְפִּת ַחpֹתָּ֠פ רֹ֔מאֵל ֙ךָךְּוַצְמ יִ֤כֹנָֽא
 ֙הָנָּׁשַבּו םיִ֑נָׁש ׁשֵׁ֣ש ֖ךָךְדָֽבֲעַֽו הָּ֔יִרְבִעָֽה ֹו֚א יִ֗רְבִעָֽה ךָךיִ֣חָא ֜ךָךְל רֵ֨כָּמִי־יִּֽכ
ֹל ךְךָּ֑מִעֵֽמ יִׁ֖שְפָח ּוּנֶ֥חְּלַׁשְת־יִֽכְו :ךְךָּֽמִעֵֽמ יִׁ֖שְפָח ּוּנֶ֥חְּלַׁשְּת תִ֔עיִבְּׁשַה  ּוּנֶ֖חְּלַׁשְת א֥
ֹּצִמ ֹו֔ל ֙קיִנֲעַּֽת קיֵ֤נֲעַֽה :םָֽקיֵר  ךָךיֶ֖הֹלֱא הָֹ֥והְי ֛ךָךְכַרֵּֽב רֶׁ֧שֲא ךָךֶ֑בְקִּיִמּו ֖ךָךְנְרָּגִֽמּו ֔ךָךְנא֣
 ןֵּ֞כ־לַע ךָךיֶ֑הֹלֱא הָֹ֣והְי ֖ךָךְּדְפִּי ַֽו םִיַ֔רְצִמ ץֶרֶ֣אְּב ָ֙תיִ֨יָה דֶבֶ֤ע יִּ֣כ ָּ֗תְרַכָֽזְו :ֹוֽל־ןֶּתִּת
ֹל ךָךיֶ֔לֵא רַ֣מֹאי־יִּֽכ ֙הָיָהְו :םֹוּֽיַה הֶּ֖זַה רָ֥בָּדַה־תֶא ֛ךָךְּוַצְמ יִ֧כֹנָֽא  ךְךָּ֑מִעֵֽמ אֵ֖צֵא א֥
 ֹ֙ונְזָאְב הָּ֤תַתָֽנְו ַעֵ֗צְרַּמַה־תֶא ָּ֣תְחַקָֽלְו :ךְךָּֽמִע ֹו֖ל בֹו֥ט־יִּכ ךָךֶ֔תיֵּב־תֶאְו ֙ךָךְבֵֽהֲא יִּ֤כ
ֹל :ןֵּֽכ־הֶׂשֲעַּֽת ֖ךָךְתָֽמֲאַֽל ףַ֥אְו םָ֑לֹוע דֶבֶ֣ע ֖ךָךְל הָ֥יָהְו תֶלֶּ֔דַבּו  ךָךֶ֗ניֵעְב הֶׁ֣שְקִי־אֽ
 ֙ךָךְכַרֵֽבּו םיִ֑נָׁש ׁשֵׁ֣ש ֖ךָךְדָֽבֲע ריִ֔כָׂש רַ֣כְׂש ֙הֶנְׁשִמ יִּ֗כ ךְךָּ֔מִעֵֽמ ֙יִׁשְפָח ֹו֤תֹא ֙ךָךֲחֵּֽלַׁשְּב
ֹצְבּו ֤ךָךְרָֽקְבִּב דֵ֨לָּוִי ֩רֶׁשֲא רֹו֡כְּבַה־לָּֽכ :הֶֽׂשֲעַּֽת רֶׁ֥שֲא לֹ֖כְּב ךָךיֶ֔הֹלֱא הָֹ֣והְי  ֙ךָךְנאֽ
ֹל ךָךיֶ֑הֹלֱא הָֹ֣והיַֽל ׁשיִּ֖דְקַּת רָ֔כָּזַה ֹלְו ךָךֶ֔רֹוׁש רֹ֣כְבִּב ֙דֹבֲעַֽת א֤ ֹגָת א֥  :ךָך ֶֽנֹאצ רֹו֥כְּב ז֖
ֹת ךָךיֶ֤הֹלֱא הָ֨וֹהְי ֩יֵנְפִל  הָּ֖תַא ֑הָֹוהְי רַ֣חְבִי־רֶׁשֲא םֹו֖קָּמַּב הָ֔נָׁשְב הָ֣נָׁש ּ֙וּנֶ֨לְכאֽ
ֹל עָ֑ר םּו֣מ לֹּ֖כ רֵּ֔וִע ֹו֣א ַ֙חֵּ֨סִּפ םּו֗מ ֹו֜ב הֶ֨יְהִֽי־יִכְו :ךָךֶֽתיֵבּו  הָֹ֖והיַֽל ּוּנֶ֔חָּבְזִת א֣
ֹּת ךָךיֶ֖רָעְׁשִּב :ךָךיֶֽהֹלֱא ־תֶא קַ֥ר :לָּֽיַאָֽכְו יִ֖בְּצַּכ וָּ֔דְחַי ֙רֹוהָּטַהְו אֵ֤מָּטַה ּוּנֶ֑לְכאֽ
ֹל ֹו֖מָּד  ביִ֔בָאָֽה ׁשֶדֹ֣ח־תֶא ֙רֹומָׁש :םִיָּֽמַּכ ּוּנֶ֖כְּפְׁשִּת ץֶרָ֥אָה־לַע לֵ֑כֹאת א֣
 ךָךיֶ֛הֹלֱא הָֹ֧והְי ֜ךָךֲאיִ֨צֹוה ביִ֗בָאָֽה ׁשֶדֹ֣חְּב יִּ֞כ ךָךיֶ֑הֹלֱא הָֹ֖והיַֽל חַסֶּ֔פ ָתיִׂ֣שָעְו
ֹצ ךָךיֶ֖הֹלֱא הָֹ֥והיַֽל חַסֶּ֛פ ָּתְחַ֥בָזְו :הָלְיָֽל םִיַ֖רְצִּמִמ  רַ֣חְבִי רֶׁ֣שֲא ֙םֹוקָּמַּב רָ֑קָבּו ןא֣
ֹל :םָֽׁש ֹו֖מְׁש ןֵּ֥כַׁשְל הָ֔וֹהְי ֹּת םיִ֛מָי תַ֥עְבִׁש ץֵ֔מָח ֙ויָלָע לַ֤כֹאת־אֽ  ויָ֥לָע־לַכאֽ
 םֹו֤י־תֶא רֹּ֗כְזִּת ןַעַ֣מְל םִיַ֔רְצִמ ץֶרֶ֣אֵמ ָ֙תאָ֨צָי ןֹו֗זָּפִחְב יִּ֣כ יִנֹ֑ע םֶחֶ֣ל תֹוּ֖צַמ
 ֖ךָךְלֻֽבְּג־לָכְּב רֹ֛אְׂש ֥ךָךְל הֶ֨אָר ֵֽי־ֹאלְו :ךָךיֶּֽיַח יֵ֥מְי לֹּ֖כ םִיַ֔רְצִמ ץֶרֶ֣אֵמ ֙ךָךְתאֵֽצ
ֹלְו םיִ֑מָי תַ֣עְבִׁש  :רֶקֹּֽבַל ןֹוׁ֖שאִרָֽה םֹוּ֥יַּב בֶרֶ֛עָּב חַּ֥בְזִּת רֶׁ֨שֲא רָׂ֗שָּבַה־ןִמ ןיִ֣לָי־אֽ
ֹל  יִּ֠כ :ךְךָֽל ןֵ֥תֹנ ךָךיֶ֖הֹלֱא הָֹ֥והְי־רֶׁשֲא ךָךיֶ֔רָעְׁש דַ֣חַאְּב חַסָּ֑פַה־תֶא ַחֹּ֣בְזִל לַ֖כּות א֥
־תֶא חַּ֥בְזִּת םָׁ֛ש ֹו֔מְׁש ןֵּ֣כַׁשְל ֙ךָךיֶ֨הֹלֱא ֤הָֹוהְי רַ֨חְבִי־רֶׁשֲא םֹו֞קָּמַה־לֶא־םִֽא
 םֹו֕קָּמַּב ָּ֔תְלַכָ֣אְו ָּ֙תְלַּׁשִבּו :םִיָֽרְצִּמִמ ֥ךָךְתאֵֽצ דֵ֖עֹומ ׁשֶמֶּׁ֔שַה אֹו֣בְּכ בֶרָ֑עָּב חַסֶּ֖פַה



 םיִ֖מָי תֶׁשֵׁ֥ש :ךָךיֶֽלָהֹֽאְל ָּ֖תְכַלָֽהְו רֶקֹּ֔בַב ָתיִ֣נָפּו ֹוּ֑ב ךָךיֶ֖הֹלֱא הָֹ֥והְי רַ֛חְבִי רֶׁ֥שֲא
ֹל ךָךיֶ֔הֹלֱא הָֹ֣והיַֽל ֙תֶרֶ֨צֲע יִ֗עיִבְּׁשַה םֹוּ֣יַבּו תֹוּ֑צַמ לַ֣כֹאּת  :הָֽכאָלְמ הֶׂ֖שֲעַֽת א֥
 הָ֖עְבִׁש רֹּ֔פְסִל לֵ֣חָּת הָ֔מָּקַּב ׁ֙שֵמְרֶח לֵ֤חָהֵֽמ ךְךָ֑ל־רָּפְסִּת תֹ֖עֻבָֽׁש הָ֥עְבִׁש
 ןֵּ֑תִּת רֶׁ֣שֲא ֖ךָךְד ָֽי תַ֥בְדִנ תַּ֛סִמ ךָךיֶ֔הֹלֱא הָֹ֣והיַֽל ֙תֹועֻבָֽׁש גַ֤ח ָתיִׂ֜שָעְו :תֹוֽעֻבָֽׁש
 ֣ךָךְנִבּו הָּ֨תַא ךָךיֶ֗הֹלֱא הָֹ֣והְי ׀ יֵ֣נְפִל ָּ֞תְחַמָֽׂשְו :ךָךיֶֽהֹלֱא הָֹ֥והְי ֖ךָךְכֶרָֽבְי רֶׁ֥שֲאַּֽכ
 רֶׁ֣שֲא הָ֖נָמְלַאָֽהְו םֹו֥תָּיַהְו ר ֵּ֛גַהְו ךָךיֶ֔רָעְׁשִּב רֶׁ֣שֲא ֙יִוֵּלַהְו ֒ךָךzֶתָמֲאַֽו ֣ךָךְּדְבַעְו ֘ךָךֶּ֘תִבּו
 דֶבֶ֥ע־יִּכ ָּ֔תְרַכָ֣זְו :םָֽׁש ֹו֖מְׁש ןֵּ֥כַׁשְל ךָךיֶ֔הֹלֱא הָֹ֣והְי ֙רַחְבִי רֶׁ֤שֲא םֹו֗קָּמַּב ךָךֶּ֑בְרִקְּב
 ֖ךָךְל הֶׂ֥שֲעַּֽת תֹּ֛כֻּסַה גַ֧ח :הֶּלֵֽאָה םיִּ֖קֻחַֽה־תֶא ָתיִׂ֔שָעְו ָּ֣תְרַמָֽׁשְו םִיָ֑רְצִמְּב ָתיִ֖יָה
 ֙ךָךֶּ֨תִבּו ֤ךָךְנִבּו הָּ֨תַא ךָך ֶּ֑גַחְּב ָּ֖תְחַמָֽׂשְו :ךָךֶֽבְקִּיִמּו ֖ךָךְנְרָּגִֽמ ֔ךָךְּפְסָ֨אְּב םיִ֑מָי תַ֣עְבִׁש
 תַ֣עְבִׁש :ךָךיֶֽרָעְׁשִּב רֶׁ֥שֲא הָ֖נָמְלַאָֽהְו םֹו֥תָּיַהְו ר ֵּ֛גַהְו יִ֗וֵּלַהְו ךָךֶ֔תָמֲאַֽו ֣ךָךְּדְבַעְו
 הָֹ֣והְי ֞ךָךְכֶרָֽבְי יִּ֣כ ֑הָֹוהְי רַ֣חְבִי־רֶׁשֲא םֹו֖קָּמַּב ךָךיֶ֔הֹלֱא הָֹ֣והיַֽל ֙גֹחָּת םיִ֗מָי
 םיִ֣מָעְּפ ׁשֹו֣לָׁש :ַחֵֽמָׂש ךְךַ֥א ָתיִ֖יָהְו ךָךיֶ֔דָי הֵׂ֣שֲעַֽמ֙ לֹכְבּו ֙ךָךְתָֽאּובְּת־לָכְּב ךָךיֶ֗הֹלֱא
 גַ֧חְּב רָ֔חְבִי רֶׁ֣שֲא ֙םֹוקָּמַּב ךָךיֶ֗הֹלֱא הָֹ֣והְי ׀ יֵ֣נְּפ־תֶא ֜ךָךְרּוֽכְז־לָכ הֶ֨אָר ֵֽי הָ֡נָּׁשַּב ׀
ֹלְו תֹוּ֑כֻּסַה גַ֣חְבּו תֹו֖עֻבָּֽׁשַה גַ֥חְבּו תֹוּ֛צַּמַה  :םָֽקיֵר הָֹ֖והְי יֵ֥נְּפ־תֶא הֶ֛אָר ֵֽי א֧
 םיִ֗רְטֹֽׁשְו םיִ֣טְפֹֽׁש :ךְךָֽל־ןַתָֽנ רֶׁ֥שֲא ךָךיֶ֖הֹלֱא הָֹ֥והְי תַּ֛כְרִבְּכ ֹו֑דָי תַ֣נְּתַמְּכ ׁשיִ֖א
־תֶא ּו֥טְפָֽׁשְו ךָךיֶ֑טָבְׁשִל ֖ךָךְל ןֵ֥תֹנ ךָךיֶ֛הֹלֱא הָֹ֧והְי רֶׁ֨שֲא ךָךיֶ֔רָעְׁש־לָכְּב ֙ךָךְל־ןֶּתִּֽת
ֹל :קֶדֶֽצ־טַּפְׁשִמ םָ֖עָה ֹל טָּ֔פְׁשִמ הֶּ֣טַת־אֽ ֹלְו םיִ֑נָּפ ריִּ֖כַת א֥  יִּ֣כ דַחֹׁ֔ש חַּ֣קִת־אֽ
 ןַעַ֤מְל ףֹּ֑דְרִּת קֶדֶ֖צ קֶדֶ֥צ :םִֽקיִּדַצ יֵ֥רְבִּד ףֵּ֖לַסיִֽו םיִ֔מָכֲח יֵ֣ניֵע ֙רֵּוַעְי דַחֹּׁ֗שַה
ֹל :ךְךָֽל ןֵ֥תֹנ ךָךיֶ֖הֹלֱא הָֹ֥והְי־רֶׁשֲא ץֶרָ֔אָה־תֶא ָּ֣תְׁשַר ָֽיְו ֙הֶיְחִּֽת  ֛ךָךְל עַּ֥טִת־אֽ
ֹלְו :ךְךָּֽל־הֶׂשֲעַּֽת רֶׁ֥שֲא ךָךיֶ֖הֹלֱא הָֹ֥והְי חַּ֛בְזִמ לֶצֵ֗א ץֵ֑ע־לָּכ הָ֖רֵׁשֲא  ֖ךָךְל םיִ֥קָת־אֽ
ֹל :ךָךיֶֽהֹלֱא הָֹ֥והְי אֵ֖נָׂש רֶׁ֥שֲא הָ֑בֵּצַמ  רֶׁ֨שֲא הֶׂ֗שָו רֹוׁ֣ש ךָךיֶ֜הֹלֱא הָ֨וֹהיַֽל ֩חַּבְזִת־אֽ
 ֙ךָךְּבְרִקְב אֵ֤צָּמִי־יִּֽכ :אּוֽה ךָךיֶ֖הֹלֱא הָֹ֥והְי תַ֛בֲעֹוֽת יִּ֧כ עָ֑ר רָ֣בָּד לֹּ֖כ םּו֔מ ֹ֙וב הֶ֥יְהִי
 הֶׂ֧שֲעַֽי רֶׁ֨שֲא הָּׁ֗שִא־ֹוֽא ׁשיִ֣א ךְךָ֑ל ןֵ֣תֹנ ךָךיֶ֖הֹלֱא הָֹ֥והְי־רֶׁשֲא ךָךיֶ֔רָעְׁש דַ֣חַאְּב
 םיִ֔רֵחֲא םיִ֣הֹלֱא ֙דֹבֲעַּֽי ַֽו ךְךֶלֵּ֗יַו :ֹוֽתיִרְּב רֹ֥בֲעַֽל ךָךיֶ֖הֹלֱא־הָֹֽוהְי יֵניֵעְּב עַ֛רָה־תֶא
ֹל רֶׁ֥שֲא םִיַ֖מָּׁשַה אָ֥בְצ־לָכְל ֹו֛א ַחֵ֗רָּיַל ֹו֣א ׀ ׁשֶמֶּׁ֣שַלְו םֶ֑הָל ּוחַּ֖תְׁשִּיַו  :יִתיִּֽוִצ־אֽ
 הָ֥בֵעֹוּֽתַה הָ֛תְׂשֶעֶֽנ רָ֔בָּדַה ןֹו֣כָנ ֙תֶמֱא הֵּ֤נִהְו בֵ֔טיֵה ָּ֣תְׁשַרָֽדְו ָּתְעָ֑מָׁשְו ֖ךָךְל־דַּגֻֽהְו



ֹּזַה  רֶׁ֣שֲא אוִ֜הַה הָּׁ֨שִאָֽה־תֶא ֹ֩וא אּו֡הַה ׁשיִ֣אָה־תֶא ָ֣תאֵצֹוֽהְו :לֵֽאָרְׂשִיְּב תא֖
 הָּׁ֑שִאָֽה־תֶא ֹו֖א ׁשיִ֕אָה־תֶא ךָךיֶ֔רָעְׁש־לֶא ֙הֶּזַה עָ֤רָה רָ֨בָּדַה־תֶא ּוpׂשָ֠ע
 תֵּ֑מַה תַ֣מּוי םיִ֖דֵע הָׁ֥שלְׁש ֹו֛א םיִ֗דֵע םִי ַ֣נְׁש ׀ יִּ֣פ־לַע :ּותֵֽמָו םיִ֖נָבֲאָּֽב םָּ֥תְלַקְסּו
ֹל  דַ֥יְו ֹו֔תיִמֲהַֽל ֙הָנֹׁשאִֽרָב ֹוּ֤ב־הֶיְהִּֽת םיִ֞דֵעָֽה דַ֣י :דָֽחֶא דֵ֥ע יִּ֖פ־לַע תַ֔מּוי א֣
־ןיֵּב טָּ֗פְׁשִּמַל רָ֜בָד ֙ךָךְּמִמ ֩אֵלָּפִי יִּ֣כ :ךָךֶּֽבְרִּקִמ עָ֖רָה ָּ֥תְרַעִֽבּו הָ֑נֹרֲחַֽאָּב םָ֖עָה־לָּכ
 ָתיִ֔לָעְו ָּ֣תְמַקְו ךָךיֶ֑רָעְׁשִּב תֹ֖ביִר יֵ֥רְבִּד עַגֶ֔נָל ֙עַגֶ֨נ ןיֵ֥בּו ןיִ֗דְל ןיִּ֣ד־ןיֵּב םָ֜דְל ׀ םָּ֨ד
־לֶ֨אְו םִּ֔יִוְלַֽה ֙םיִנֲהֹּֽכַה־לֶא ָ֗תאָבּו :ֹוּֽב ךָךיֶ֖הֹלֱא הָֹ֥והְי רַ֛חְבִי רֶׁ֥שֲא םֹו֔קָּמַה־לֶ֨א
 :טָּֽפְׁשִּמַה רַ֥בְּד תֵ֖א ֔ךָךְל ּודיִּ֣גִהְו ָּ֙תְׁשַרָֽדְו םֵ֑הָה םיִ֣מָּיַּב הֶ֖יְהִֽי רֶׁ֥שֲא טֵ֔פֹּׁשַה
 ֑הָֹוהְי רַ֣חְבִי רֶׁ֖שֲא אּו֔הַה םֹו֣קָּמַה־ןִמ ֔ךָךְל ּודיִּ֣גַי רֶׁ֣שֲא ֙רָבָּדַה יִּ֤פ־לַע ָתיִׂ֗שָעְו
 טָּ֛פְׁשִּמַה־לַעְו ךָךּו֗רֹוי רֶׁ֣שֲא הָ֜רֹוּתַה יִּ֨פ־לַע :ךָךּוֽרֹוי רֶׁ֥שֲא לֹ֖כְּכ תֹוׂ֔שֲעַֽל ָּ֣תְרַמָֽׁשְו
ֹי־רֶׁשֲא ֹל הֶׂ֑שֲעַּֽת ֖ךָךְל ּו֥רְמאֽ ֹמְׂשּו ןיִ֥מָי ֖ךָךְל ּודיִּ֥גַי־רֶׁשֲא רָ֛בָּדַה־ןִמ רּו֗סָת א֣  :לאֽ
 ֙םָׁש תֶרָׁ֤שְל דֵ֞מֹעָֽה ֙ןֵהֹּכַה־לֶא ַֽעֹ֤מְׁש יִּ֨תְלִבְל ןֹו֗דָזְב הֶׂ֣שֲעַֽי־רֶׁשֲא ׁשיִ֞אָהְו
 עָ֖רָה ָּ֥תְרַעִֽבּו אּו֔הַה ׁשיִ֣אָה ֙תֵמּו טֵ֑פֹּׁשַה־לֶא ֹו֖א ךָךיֶ֔הֹלֱא הָֹ֣והְי־תֶא
ֹלְו ּואָ֑רִיְו ּו֣עְמְׁשִי םָ֖עָה־לָכְו :לֵֽאָרְׂשִּיִמ ֹבָת־יִּֽכ :דֹוֽע ןּו֖דיִזְי א֥  ץֶרָ֗אָה־לֶא א֣
 ֙יַלָע הָמיִׂ֤שָא ָּ֗תְרַמָֽאְו ּהָּ֑ב הָּתְבַׁ֣שָיְו ּהָּ֖תְׁשִריִֽו ךְךָ֔ל ןֵ֣תֹנ ֙ךָךיֶ֨הֹלֱא ֤הָֹוהְי רֶׁ֨שֲא
 הָֹ֥והְי רַ֛חְבִי רֶׁ֥שֲא ךְךֶלֶ֔מ ֙ךָךיֶ֨לָע םיִׂ֤שָּת םֹוׂ֣ש :יָֽתֹביִֽבְס רֶׁ֥שֲא םִ֖יֹוּגַה־לָכְּכ ךְךֶלֶ֔מ
ֹל ךְךֶלֶ֔מ ֙ךָךיֶ֨לָע םיִׂ֤שָּת ךָךיֶ֗חַא בֶרֶּ֣קִמ ֹוּ֑ב ךָךיֶ֖הֹלֱא  יִ֔רְכָנ ׁשיִ֣א ֙ךָךיֶ֨לָע תֵ֤תָל לַ֗כּות א֣
ֹל רֶׁ֥שֲא ֹל ֘קַר :אּוֽה ךָךיִ֖חָא־אֽ ֹלְו ֒םיִסּוס ֹוּ֣ל־הֶּבְרַי־אֽ  ֙םָעָה־תֶא ביִׁ֤שָי־אֽ
ֹל םֶ֔כָל רַ֣מָא ֙הָֹוהיַֽו סּו֑ס תֹוּ֣בְרַה ןַעַ֖מְל הָמְיַ֔רְצִמ  הֶּ֖זַה ךְךֶרֶּ֥דַּב בּוׁ֛שָל ןּו֗פִסֹֽת א֣
ֹלְו :דֹוֽע ֹלְו םיִׁ֔שָנ ֹ֙וּל־הֶּבְרַי א֤ ֹל בָ֔הָזְו ףֶסֶ֣כְו ֹו֑בָבְל רּו֖סָי א֥  :דֹֽאְמ ֹוּ֖ל־הֶּבְרַי א֥
־לַע ֙תֹאּזַה הָ֤רֹוּתַה הֵ֨נְׁשִמ־תֶא ֹו֜ל בַתָ֨כְו ֹוּ֑תְכַלְמַמ אֵּ֣סִּכ לַ֖ע ֹוּ֔תְבִׁשְכ הָ֣יָהְו
 ןַעַ֣מְל ויָּ֑יַח יֵ֣מְי־לָּכ ֹו֖ב אָרָ֥קְו ֹוּ֔מִע הָ֣תְיָֽהְו :םִּֽיִוְלַֽה םיִ֥נֲהֹּֽכַה יֵ֖נְפִּלִמ רֶפֵ֔ס
ֹּזַה הָ֥רֹוּתַה יֵ֞רְבִּד־לָּכ־תֶא רpֹמְׁשִ֠ל ויָ֔הֹלֱא הָֹ֣והְי־תֶא ֙הָאְרִיְל דַ֗מְלִי ־תֶאְו תא֛
־ןִמ רּו֥ס יִּ֛תְלִבְלּו ויָ֔חֶאֵֽמ ֹ֙ובָבְל־םּור יִּ֤תְלִבְל :םָֽתׂשֲעַֽל הֶּלֵ֖אָה םיִּ֥קֻחַֽה
ֹמְׂשּו ןיִ֣מָי הָ֖וְצִּמַה  בֶרֶ֥קְּב ויָ֖נָבּו אּו֥ה ֹוּ֛תְכַלְמַמ־לַע םיִ֧מָי ךְךיִ֨רֲאַֽי ֩ןַעrַמְל לוא֑
 לֵ֑אָרְׂשִי־םִע הָ֖לֲחַֽנְו קֶלֵ֥ח יִ֛וֵל טֶבֵׁ֧ש־לָּכ םִּ֜יִוְלַֽה םיִ֨נֲהֹּֽכַל הpֶיְהִֽ֠י־ֹאל :לֵֽאָרְׂשִי



ֹי ֹו֖תָלֲחַֽנְו ֛הָֹוהְי יֵּׁ֧שִא  אּו֣ה ֙הָֹוהְי ויָ֑חֶא בֶרֶ֣קְּב ֹוּ֖ל־הֶיְהִֽי־ֹאל הָ֥לֲחַֽנְו :ןּוֽלֵכאֽ
 יֵ֥חְבֹֽז תֵ֛אֵמ םָ֗עָה תֵ֣אֵמ םיִ֜נֲהֹּֽכַה טַּ֨פְׁשִמ ֩הֶיְהִי הֶ֡זְו :ֹוֽל־רֶּבִּד רֶׁ֖שֲאַּֽכ ֹו֔תָלֲחַֽנ
 ֜ךָךְנָֽגְּד תיִׁ֨שאֵר :הָֽבֵּקַהְו םִי ַ֖יָחְּלַהְו ַעֹ֥רְּזַה ןֵ֔הֹּכַל ֙ןַתָנְו הֶׂ֑ש־םִא רֹוׁ֣ש־םִא חַבֶּ֖זַה
ֹצ זֵּ֥ג תיִׁ֛שאֵרְו ךָךֶ֗רָהְצִיְו ֣ךָךְׁשֽריִּת  ךָךיֶ֖הֹלֱא הָֹ֥והְי רַ֛חָּב ֹו֗ב יִּ֣כ :ֹוֽל־ןֶּתִּת ֖ךָךְנאֽ
ֹבָי־יִֽכְו :םיִֽמָּיַה־לָּכ ויָ֖נָבּו אּו֥ה ֛הָֹוהְי־םֵׁשְּב תֵ֧רָׁשְל דֹ֨מֲעַֽל ךָךיֶ֑טָבְׁש־לָּכִמ  א֨
 ֹוׁ֔שְפַנ תַּ֣וַא־לָכְּב ֙אָבּו םָׁ֑ש ר ָּ֣ג אּו֖ה־רֶׁשֲא לֵ֔אָרְׂשִי־לָּכִמ ֙ךָךיֶ֨רָעְׁש דַ֤חַאֵֽמ יִ֜וֵּלַה
 םִּ֔יִוְלַֽה ֙ויָחֶא־לָכְּכ ויָ֑הֹלֱא הָֹ֣והְי םֵׁ֖שְּב תֵ֕רֵׁשְו :הָֹֽוהְי רַ֥חְבִי־רֶׁשֲא םֹו֖קָּמַה־לֶא
 יִּ֤כ :תֹוֽבָאָֽה־לַע ויָ֖רָּכְמִמ דַ֥בְל ּולֵ֑כֹאי קֶלֵ֖חְּכ קֶלֵ֥ח :הָֹֽוהְי יֵ֥נְפִל םָׁ֖ש םיִ֥דְמֹֽעָה
ֹל ךְךָ֑ל ןֵ֣תֹנ ךָךיֶ֖הֹלֱא הָֹ֥והְי־רֶׁשֲא ץֶרָ֔אָה־לֶא אָּ֣ב ֙הָּתַא  תֹוׂ֔שֲעַֽל דַ֣מְלִת־אֽ
ֹל :םֵֽהָה םִ֥יֹוּגַה תֹ֖בֲעֹוֽתְּכ  םיִ֔מָסְק םֵ֣סֹק ׁשֵ֑אָּב ֹוּ֖תִבּו־ֹוֽנְּב ריִ֥בֲעַֽמ ֔ךָךְב אֵ֣צָּמִי־אֽ
 :םיִֽתֵּמַה־לֶא ׁשֵ֖רֹדְו יִ֔נֹעְּדִיְו ֙בֹוא לֵ֥אֹׁשְו רֶבָ֑ח רֵ֖בֹחְו :ףֵּֽׁשַכְמּו ׁשֵ֖חַנְמּו ן ֵ֥נֹועְמ
 ךָך֔יֶהֹלֱא הָֹ֣והְי הֶּלֵ֔אָה תֹ֣בֵעֹוּֽתַה֙ לַלְגִבּו הֶּלֵ֑א הֵׂשֹ֣ע־לָּכ הָֹ֖והְי תַ֥בֲעֹוֽת־יִּכ
 הֶּלֵ֗אָה םִ֣יֹוּגַה ׀ יִּ֣כ :ךָךיֶֽהֹלֱא הָֹ֥והְי םִ֖ע הֶ֔יְהִּֽת םיִ֣מָּת :ךָךיֶֽנָּפִמ םָ֖תֹוא ׁשיִ֥רֹומ
ֹל הָּ֕תַאְו ּועָ֑מְׁשִי םיִ֖מְסֹֽק־לֶאְו םיִ֥נְנֹֽעְמ־לֶא םָ֔תֹוא ׁשֵ֣רֹוי ֙הָּתַא רֶׁ֤שֲא  ןֵ֔כ א֣
 ךָךיֶ֑הֹלֱא הָֹ֣והְי ֖ךָךְל םיִ֥קָי יִנֹ֔מָּכ ֙ךָךיֶ֨חַאֵֽמ ֤ךָךְּבְרִּקִמ איִ֨בָנ :ךָךיֶֽהֹלֱא הָֹ֥והְי ֖ךָךְל ןַתָ֥נ
 לָ֖הָּקַה םֹו֥יְּב בֵ֔רֹחְּב ֙ךָךיֶ֨הֹלֱא ֤הָֹוהְי םִ֨עֵמ ָּתְלַ֜אָׁש־רֶׁשֲא לֹ֨כְּכ :ןּוֽעָמְׁשִּת ויָ֖לֵא
ֹל רֹ֑מאֵל ֹּזַה הָ֥לֹדְּגַה ׁשֵ֨אָה־תֶאְו יָ֔הֹלֱא הָֹ֣והְי֙ לֹוק־תֶא ַ֙עֹ֨מְׁשִל ףֵ֗סֹא א֣  תא֛
ֹל ֹלְו דֹו֖ע הֶ֥אְרֶא־אֽ ֹּיַו :תּוֽמָא א֥  איִ֨בָנ :ּורֵּֽבִּד רֶׁ֥שֲא ּוביִ֖טיֵה יָ֑לֵא הָֹ֖והְי רֶמא֥
־לָּכ תֵ֖א םֶ֔היֵלֲא רֶּ֣בִדְו ויִ֔פְּב ֙יַרָבְד יִּ֤תַתָֽנְו ךָךֹו֑מָּכ םֶ֖היֵחֲא בֶרֶּ֥קִמ םֶ֛הָל םיִ֥קָא
ֹל רֶׁ֤שֲא ׁ֙שיִאָה הָ֗יָהְו :ּוּנֶּֽוַצֲא רֶׁ֥שֲא  יִ֑מְׁשִּב רֵּ֖בַדְי רֶׁ֥שֲא יַ֔רָבְּד־לֶא ֙עַמְׁשִי־אֽ
 רֶׁ֤שֲא תֵ֣א יִ֗מְׁשִּב רָ֜בָּד רֵּ֨בַדְל ֩דיִזָי רֶׁ֣שֲא איִ֡בָּנַה ךְךַ֣א :ֹוּֽמִעֵֽמ ׁש֥רְדֶא יִ֖כֹנָֽא
ֹל  :אּוֽהַה איִ֥בָּנַה תֵ֖מּו םיִ֑רֵחֲא םיִ֣הֹלֱא םֵׁ֖שְּב רֵּ֔בַדְי רֶׁ֣שֲאַֽו רֵּ֔בַדְל ֙ויִתיִּוִצ־אֽ
ֹל רֶׁ֥שֲא רָ֔בָּדַה־תֶא עַ֣דֵנ ֙הָכיֵא ךָךֶ֑בָבְלִּב רַ֖מֹאת יִ֥כְו  ֩רֶׁשֲא :הָֹֽוהְי ֹו֖רְּבִד־אֽ
ֹלְו ֙רָבָּדַה הֶ֤יְהִֽי־ֹאלְו הָ֗וֹהְי םֵׁ֣שְּב איִ֜בָּנַה רֵּ֨בַדְי ֹבָי א֣  רֶׁ֥שֲא רָ֔בָּדַה אּו֣ה א֔
ֹל ֹל איִ֔בָּנַה ֹו֣רְּבִּד ֙ןֹודָזְּב ֑הָֹוהְי ֹו֖רְּבִד־אֽ  ֤הָֹוהְי תיִ֞רְכַי־יִּֽכ :ּוּנֶּֽמִמ רּו֖גָת א֥
 םָּ֕תְׁשִריִֽו םָ֑צְרַא־תֶא ֖ךָךְל ןֵ֥תֹנ ךָךיֶ֔הֹלֱא הָֹ֣והְי ֙רֶׁשֲא םִ֔יֹוּגַה־תֶא ֙ךָךיֶ֨הֹלֱא



 ֙רֶׁשֲא ֔ךָךְצְרַא ךְךֹו֣תְּב ךְךָ֑ל ליִּ֣דְבַּת םיִ֖רָע ׁשֹו֥לָׁש :םֶֽהיֵּתָֽבְבּו םֶ֖היֵרָֽעְב ָּ֥תְבַׁשָֽיְו
 ֔ךָךְצְרַא לּו֣בְּג־תֶא ָּ֙תְׁשַּלִׁשְו ֒ךְךֶרzֶּדַה ֘ךָךְל ןיִ֣כָּת :ּהָּֽתְׁשִרְל ֖ךָךְל ןֵ֥תֹנ ךָךיֶ֔הֹלֱא הָֹ֣והְי
 ַחֵ֔צֹרָֽה רַ֣בְּד ֙הֶזְו :ַחֵֽצֹר־לָּכ הָּמָׁ֖ש סּו֥נָל הָ֕יָהְו ךָךיֶ֑הֹלֱא הָֹ֣והְי ֖ךָךְליִֽחְנַי רֶׁ֥שֲא
ֹל אּו֛הְו תַעַ֔ד־יִלְבִּב ּ֙והֵ֨עֵר־תֶא הֶּ֤כַי רֶׁ֨שֲא יָ֑חָו הָּמָׁ֖ש סּו֥נָי־רֶׁשֲא  ֹו֖ל אֵ֥נׂש־אֽ
ֹבָי ֩רֶׁשֲאַֽו :םֹֽׁשְלִׁש לֹ֥מְּתִמ  ֙ןֶזְרַּגַב ֹו֤דָי הָ֨חְּדִנְו ֒םיִצֵע בֹ֣טְחַל ֘רַעַּ֘יַב ּוהֵ֥עֵר־תֶא א֨
־לֶא סּו֛נָי אּו֗ה תֵ֑מָו ּוהֵ֖עֵר־תֶא אָ֥צָמּו ץֵ֔עָה־ןִמ֙ לֶזְרַּבַה לַׁ֤שָנְו ץֵ֔עָה תֹ֣רְכִל
 ֹ֒ובָבְל ֘םַחֵי יִּ֣כ ַחֵ֗צֹרָֽה יֵ֣רֲחַֽא םָּ֜דַה לֵ֨אֹּג ֩ףֹּדְרִי־ןֶּפ :יָֽחָו הֶּלֵ֖אָה־םיִרָֽעֶה תַ֥חַא
ֹל יִּ֠כ תֶוָ֔מ־טַּפְׁשִמ ןיֵ֣א ֹ֙ולְו ׁשֶפָ֑נ ּוהָּ֣כִהְו ךְךֶרֶּ֖דַה הֶּ֥בְרִי־יִּֽכ ֹו֛גיִּׂשִהְו  אֵ֥נׂש־אֽ
 ליִּ֥דְבַּת םיִ֖רָע ׁשֹ֥לָׁש רֹ֑מאֵל ֖ךָךְּוַצְמ יִ֥כֹנָֽא ןֵּ֛כ־לַע :םֹוֽׁשְלִׁש לֹו֥מְּתִמ ֹו֖ל אּו֛ה
 ֙ךָךְל ןַתָ֤נְו ךָךיֶ֑תֹבֲאַֽל עַּ֖בְׁשִנ רֶׁ֥שֲאַּֽכ ֔ךָךְלֻ֣בְּג־תֶא ֙ךָךיֶ֨הֹלֱא ֤הָֹוהְי ביִ֞חְרַי־םִאְו :ךְךָֽל
 הָ֨וְצִּמַה־לָּכ־תֶא ֩רֹמְׁשִת־יִּֽכ :ךָךיֶֽתֹבֲאַֽל תֵ֥תָל רֶּ֖בִּד רֶׁ֥שֲא ץֶרָ֔אָה־לָּכ־תֶא
ֹּזַה  תֶכֶ֥לָלְו ךָךיֶ֛הֹלֱא הָֹ֧והְי־תֶא הָ֞בֲהַֽאְל ֒םֹוּיַה ֘ךָךְּוַצְמ יִ֣כֹנָֽא רֶׁ֨שֲא ּהָ֗תׂשֲעַֽל תא֜
ֹלְו :הֶּלֵֽאָה ׁש֥לָּׁשַה לַ֖ע םיִ֔רָע ׁשֹ֣לָׁש ֙דֹוע ֥ךָךְל ָּ֙תְפַסָֽיְו םיִ֑מָּיַה־לָּכ ויָ֖כָרְדִּב  א֤
 ךָךיֶ֖לָע הָ֥יָהְו הָ֑לֲחַֽנ ֖ךָךְל ןֵ֥תֹנ ךָךיֶ֔הֹלֱא הָֹ֣והְי ֙רֶׁשֲא ֔ךָךְצְרַא בֶרֶ֣קְּב יִ֔קָנ םָּ֣ד ֙ךְךֵפָּׁשִי
 תֵ֑מָו ׁשֶפֶ֖נ ּוהָּ֥כִהְו ויָ֔לָע םָ֣קְו ֹ֙ול בַרָ֤אְו ּוהֵ֔עֵרְל אֵ֣נֹׂש ׁ֙שיִא הֶ֥יְהִֽי־יִכְו :םיִֽמָּד
 קִז ּ֙וחְלָֽׁשְו :לֵֽאָה םיִ֥רָעֶֽה תַ֖חַא־לֶא סָ֕נְו  ּו֣נְתָֽנְו םָּׁ֑שִמ ֹו֖תֹא ּו֥חְקָֽלְו ֹו֔ריִע יֵ֣נְ
ֹל :תֵֽמָו םָּ֖דַה לֵ֥אֹּג דַ֛יְּב ֹו֗תֹא  לֵ֖אָרְׂשִּיִמ יִ֛קָּנַה־םַד ָּ֧תְרַעִֽבּו ויָ֑לָע ֖ךָךְניֵֽע סֹו֥חָת־אֽ
ֹל :ךְךָֽל בֹו֥טְו  לַ֔חְנִּת רֶׁ֣שֲא ֙ךָךְתָֽלֲחַֽנְּב םיִ֑נֹׁשאִֽר ּו֖לְבָּֽג רֶׁ֥שֲא ֔ךָךֲעֵֽר לּו֣בְּג ֙גיִּסַת א֤
ֹל :ּהָּֽתְׁשִרְל ֖ךָךְל ןֵ֥תֹנ ךָךיֶ֔הֹלֱא הָֹ֣והְי ֙רֶׁשֲא ץֶרָ֕אָּב  ׁשיִ֗אְּב דָ֜חֶא דֵ֨ע ֩םּוקָי־אֽ
־לַע ֹו֛א םיִ֗דֵע יֵ֣נְׁש ׀ יִּ֣פ־לַע אָ֑טֱחֶֽי רֶׁ֣שֲא אְטֵ֖ח־לָכְּב תאָּ֔טַח־לָכְלּו ֙ןֹוָע־לָכְל
 :הָֽרָס ֹוּ֖ב תֹו֥נֲעַֽל ׁשיִ֑אְּב סָ֖מָח־דֵע םּו֥קָי־יִּֽכ :רָֽבָּד םּו֥קָי םיִ֖דֵע־הָֽׁשלְׁש יִּ֥פ
 ֙םיִנֲהֹּֽכַה יֵ֤נְפִל ֑הָֹוהְי יֵ֣נְפִל ביִ֖רָה םֶ֥הָל־רֶׁשֲא םיִׁ֛שָנֲאָֽה־יֵנְׁש ּו֧דְמָֽעְו
 ֙רֶקֶׁ֨ש־דֵע הֵּ֤נִהְו בֵ֑טיֵה םיִ֖טְפֹּֽׁשַה ּוׁ֥שְרָֽדְו :םֵֽהָה םיִ֥מָּיַּב ּו֖יְהִֽי רֶׁ֥שֲא םיִ֔טְפֹּׁ֣שַהְו
 ָּ֥תְרַעִֽבּו ויִ֑חָאְל תֹוׂ֣שֲעַֽל םַ֖מָז רֶׁ֥שֲאַּֽכ ֹו֔ל םֶתיִׂ֣שֲעַֽו :ויִֽחָאְב הָ֥נָע רֶקֶׁ֖ש דֵ֔עָה
 עָ֛רָה רָ֥בָּדַּכ דֹו֗ע תֹוׂ֜שֲעַֽל ּופִ֨סֹי־ֹאלְו ּואָ֑רִיְו ּו֣עְמְׁשִי םיִ֖רָאְׁשִּנַהְו :ךָךֶּֽבְרִּקִמ עָ֖רָה
ֹלְו :ךָךֶּֽבְרִקְּב הֶּ֖זַה  לֶגֶ֥ר דָ֖יְּב דָ֥י ןֵׁ֔שְּב ןֵׁ֣ש ֙ןִיַ֨עְּב ןִיַ֤ע ׁשֶפֶ֗נְּב ׁשֶפֶ֣נ ךָך ֶ֑ניֵע סֹו֖חָת א֥



ֹל ֔ךָךְּמִמ בַ֣ר םַ֚ע ֙בֶכֶ֨רָו סּו֤ס ָתיִ֜אָרְֽו ךָךֶ֗בְיֹֽא־לַע הָ֜מָחְלִּמַל אֵ֨צֵת־יִּֽכ :לֶגָֽרְּב  א֥
 םֶ֖כְבָרָֽקְּכ הָ֕יָהְו :םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥אֵמ ֖ךָךְלַעַּֽמַה ךְךָּ֔מִע ֙ךָךיֶ֨הֹלֱא ֤הָֹוהְי־יִּֽכ םֶ֑הֵמ אָ֖ריִת
 לֵ֔אָרְׂשִי עַ֣מְׁש ֙םֶהֵלֲא רַ֤מָאְו :םָֽעָה־לֶא רֶּ֥בִדְו ןֵ֖הֹּכַה ׁשַּ֥גִנְו הָ֑מָחְלִּמַה־לֶא
 ּו֧אְריִּֽת־לַא םֶ֗כְבַבְל ךְךַ֣רֵי־לַא םֶ֑כיֵבְיֹֽא־לַע הָ֖מָחְלִּמַל םֹוּ֛יַה םיִ֥בֵרְק םֶּ֨תַא
 םֵ֥חָּלִהְל םֶ֑כָּמִע ךְךֵ֖לֹהַֽה םֶ֔כיֵהֹֽלֱא הָֹ֣והְי יִּ֚כ :םֶֽהיֵנְּפִמ ּו֖צְרַעַּֽת־לַאְו ּו֛זְּפְחַּת־לַֽאְו
־יִֽמ ֒רֹמאֵל םָ֣עָה־לֶא ֘םיִרְטֹּֽׁשַה ּו֣רְּבִדְו :םֶֽכְתֶא ַֽעיִׁ֥שֹוהְל םֶ֖כיֵבְיֹֽא־םִע םֶ֛כָל
ֹלְו ׁ֙שָדָח־תִיַֽב הָ֤נָּב רֶׁ֨שֲא ׁשיִ֞אָה  ֙תּומָי־ןֶּפ ֹו֑תיֵבְל בֹׁ֣שָיְו ךְךֵ֖לֵי ֹו֔כָנֲח א֣
ֹלְו ֙םֶרֶּ֨כ עַ֥טָנ רֶׁ֨שֲא ׁשיִ֞אָה־יִֽמּו :ּוּנֶֽכְנְחַי רֵ֖חַא ׁשיִ֥אְו הָ֔מָחְלִּמַּב  ךְךֵ֖לֵי ֹו֔לְּלִח א֣
 רֶׁ֨שֲא ׁשיִ֞אָה־יִֽמּו :ּוּנֶֽלְּלַחְי רֵ֖חַא ׁשיִ֥אְו הָ֔מָחְלִּמַּב ֙תּומָי־ןֶּפ ֹו֑תיֵבְל בֹׁ֣שָיְו
ֹלְו ֙הָּׁשִא ׂשַ֤רֵא  רֵ֖חַא ׁשיִ֥אְו הָ֔מָחְלִּמַּב ֙תּומָי־ןֶּפ ֹו֑תיֵבְל בֹׁ֣שָיְו ךְךֵ֖לֵי ּהָ֔חָקְל א֣
 ךְךַ֣רְו ֙אֵרָּיַה ׁשיִ֤אָה־יִֽמ ּו֗רְמָֽאְו ֒םָעָה־לֶא רֵּ֣בַדְל ֘םיִרְטֹּֽׁשַה ּו֣פְסָֽיְו :הָּנֶֽחָּקִי
ֹלְו ֹו֑תיֵבְל בֹׁ֣שָיְו ךְךֵ֖לֵי בָ֔בֵּלַה  תֹּ֥לַכְּכ הָ֛יָהְו :ֹוֽבָבְלִּכ ויָ֖חֶא בַ֥בְל־תֶא סַּ֛מִי א֥
ֹרְּב תֹו֖אָבְצ יֵ֥רָׂש ּו֛דְקָֽפּו םָ֑עָה־לֶא רֵּ֣בַדְל םיִ֖רְטֹּֽׁשַה  קִת־יִּֽכ :םָֽעָה ׁשא֥  בַ֣רְ
 קְו ָהיֶ֑לָע םֵ֖חָּלִהְל ריִ֔ע־לֶא  ֔ךָךְנַעַּֽת םֹו֣לָׁש־םִא ֙הָיָהְו :םֹוֽלָׁשְל ָהיֶ֖לֵא ָתאָ֥רָ
ֹל־םִאְו :ךָךּוֽדָבֲעַֽו סַ֖מָל ֛ךָךְל ּו֥יְהִי ּהָ֗ב־אָצְמִּנַה םָ֣עָה־לָּכ הָ֞יָהְו ךְךָ֑ל הָ֖חְתָֽפּו  א֤
 ךָךיֶ֖הֹלֱא הָֹ֥והְי ּהָ֛נָתְנּו :ָהיֶֽלָע ָּ֖תְרַצְו הָ֑מָחְלִמ ֖ךָךְּמִע הָ֥תְׂשָֽעְו ךְךָּ֔מִע ֙םיִלְׁשַת
֩ לֹכְו הָ֜מֵהְּבַהְו ףַּ֨טַהְו םיpִׁשָּנַ֠ה קַ֣ר :בֶרָֽח־יִפְל ּהָ֖רּוכְז־לָּכ־תֶא ָ֥תיִּכִהְו ךָךֶ֑דָיְּב
 ןַ֛תָנ רֶׁ֥שֲא ךָךיֶ֔בְיֹֽא לַ֣לְׁש־תֶא ָּ֙תְלַכָֽאְו ךְךָ֑ל זֹ֣בָּת ּהָ֖לָלְׁש־לָּכ ריִ֛עָב הֶ֥יְהִי רֶׁ֨שֲא
־ֹאל רֶׁ֛שֲא דֹ֑אְמ ֖ךָךְּמִמ תֹ֥קֹחְרָֽה םיִ֔רָעֶ֣ה־לָכְל ֙הֶׂשֲעַּֽת ןֵּ֤כ :ךְךָֽל ךָךיֶ֖הֹלֱא הָֹ֥והְי
 ךָךיֶ֔הֹלֱא הָֹ֣והְי ֙רֶׁשֲא הֶּלֵ֔אָה ֙םיִּמַעָֽה יֵ֤רָעֵֽמ קַ֗ר :הָּנֵֽה הֶּלֵ֖אָה־םִיֹוּֽגַה יֵ֥רָעֵֽמ
ֹל הָ֑לֲחַֽנ ךָךְ֖ל ןֵ֥תֹנ  ֙יִרֹמֱאָֽהְו יִּ֤תִחַֽה םֵ֗מיִרֲחַּֽת םֵ֣רֲחַֽה־יִּכ :הָֽמָׁשְנ־לָּכ הֶּ֖יַחְת א֥
ֹל רֶׁ֨שֲא ןַעַ֗מְל :ךָךיֶֽהֹלֱא הָֹ֥והְי ֖ךָךְּוִצ רֶׁ֥שֲאַּֽכ יִ֑סּובְיַהְו יִּ֖וִחַֽה יִּ֔זִרְּפַהְו יִ֣נֲעַֽנְּכַה ־אֽ
 םֶ֖תאָטֲחַֽו םֶ֑היֵהֹֽלאֵל ּוׂ֖שָע רֶׁ֥שֲא םָ֔תֹבֲעֹוּֽת֙ לֹכְּכ תֹוׂ֔שֲעַֽל ֙םֶכְתֶא ּו֤דְּמַלְי
 ּהָׂ֗שְפָתְל ָהיֶ֣לָע םֵ֧חָּלִהְֽל םיִּ֜בַר םיִ֨מָי ֩ריִע־לֶא רּו֣צָת־יִּֽכ :םֶֽכיֵהֹֽלֱא הָֹ֥והיַֽל
ֹל ֹל ֹו֖תֹאְו לֵ֔כֹאת ּוּנֶּ֣מִמ יִּ֚כ ןֶ֔זְרַּג ֙ויָלָע ַחֹּ֤דְנִל ּ֙הָצֵע־תֶא תיִ֤חְׁשַת־אֽ  תֹ֑רְכִת א֣
ֹבָל הֶ֔דָּׂשַה ץֵ֣ע ֙םָדָאָֽה יִּ֤כ  ץֵ֤ע־ֹאל יִּ֣כ עַ֗דֵּת־רֶׁשֲא ץֵ֣ע קַ֞ר :רֹוֽצָּמַּב ךָךיֶ֖נָּפִמ א֥



 הָׂ֧שֹע ֙אוִה־רֶׁשֲא ֙ריִעָה־לַע רֹו֗צָמ ָתיִ֣נָבּו ָּתָ֑רָכְו תיִ֖חְׁשַת ֹו֥תֹא אּו֔ה֙ לָכֲאַֽמ
 ןֵ֤תֹנ ךָךיֶ֜הֹלֱא הָ֨וֹהְי ֩רֶׁשֲא ֙הָמָדֲאָּֽב לָ֗לָח אֵ֣צָּמִי־יִּֽכ :ּהָּֽתְדִר דַ֥ע הָ֖מָחְלִמ ֛ךָךְּמִע
ֹל הֶ֑דָּׂשַּב לֵ֖פֹנ ּהָּ֔תְׁשִרְל ֙ךָךְל  קְז ּו֥אְצָֽיְו :ּוהָּֽכִה יִ֥מ עַ֖דֹונ א֥  ּ֙ודְדָֽמּו ךָךיֶ֑טְפֹֽׁשְו ךָךיֶ֖נֵ
 ּו֡חְקָֽלְו לָ֑לָחֶֽה־לֶא הָ֖בֹרְּקַה ריִ֔עָה הָ֣יָהְו :לָֽלָחֶֽה תֹ֥ביִבְס רֶׁ֖שֲא םיִ֔רָעֶ֣ה־לֶא
ֹל רֶׁ֤שֲא רָ֗קָּב תַ֣לְגֶע אוִ֜הַה ריִ֨עָה ֩יֵנְקִז  :לֹֽעְּב הָ֖כְׁשָֽמ־ֹאל רֶׁ֥שֲא ּהָּ֔ב ֙דַּבֻע־אֽ
 ֹוּ֖ב דֵ֥בָעֵֽי־ֹאל רֶׁ֛שֲא ןָ֔תיֵא לַחַ֣נ־לֶא ֙הָלְגֶעָֽה־תֶא אוִ֤הַה ריִ֨עָה ֩יֵנְקִז ּודִ֡רֹוהְו
ֹלְו  םָ֗ב יִּ֣כ ֒יִוֵל יֵ֣נְּב ֘םיִנֲהֹּֽכַה ּוׁ֣שְּגִנְו :לַחָּֽנַּב הָ֖לְגֶעָֽה־תֶא םָׁ֥ש־ּופְרָֽעְו ַעֵ֑רָּזִי א֣
 ביִ֥ר־לָּכ הֶ֖יְהִֽי םֶ֥היִּפ־לַעְו ֑הָֹוהְי םֵׁ֣שְּב ךְךֵ֖רָבְלּו ֹו֔תְרָׁ֣שְל ֙ךָךיֶ֨הֹלֱא ֤הָֹוהְי רַ֞חָּב
 םֶ֔היֵדְי־תֶא ּ֙וצֲחְרִי לָ֑לָחֶֽה־לֶא םיִ֖בֹרְּקַה אוִ֔הַה ריִ֣עָה ֙יֵנְקִז לֹ֗כְו :עַג ָֽנ־לָכְו
ֹל ּוניֵ֗דָי ּו֑רְמָֽאְו ּו֖נָעְו :לַחָּֽנַב הָ֥פּורֲעָֽה הָ֖לְגֶעָֽה־לַע ־תֶא ]ּ֙וכְפָֽׁש[ ֙הֻכְפָֽׁש א֤
ֹל ּוניֵ֖ניֵעְו הֶּ֔זַה םָּ֣דַה ־לַאְו הָ֔וֹהְי ָ֙תיִ֨דָּפ־רֶׁשֲא לֵ֤אָרְׂשִי ֙ךָךְּמַעְל ֩רֵּפַּכ :ּוֽאָר א֥
 םָּ֥דַה רֵ֛עַבְּת הָּ֗תַאְו :םָּֽדַה םֶ֖הָל רֵּ֥פַּכִנְו לֵ֑אָרְׂשִי ֣ךָךְּמַע בֶרֶ֖קְּב יִ֔קָנ םָּ֣ד ֙ןֵּתִּת
־לַע הָ֖מָחְלִּמַל אֵ֥צֵת־יִּֽכ :הָֹֽוהְי יֵ֥ניֵעְּב רָׁ֖שָּיַה הֶׂ֥שֲעַֽת־יִּכ ךָךֶּ֑בְרִּקִמ יִ֖קָּנַה
 תֶׁשֵ֖א הָ֔יְבִּׁשַּב ָ֙תיִ֨אָרְו :ֹוֽיְבִׁש ָתיִ֥בָׁשְו ךָךֶ֖דָיְּב ךָךיֶ֛הֹלֱא הָֹ֧והְי ֹו֞נָתְנּו ךָךיֶ֑בְיֹֽא
 ךָךֶ֑תיֵּב ךְךֹוּ֣ת־לֶא ּהָ֖תאֵבֲהַֽו :הָּֽׁשִאְל ֖ךָךְל ָּ֥תְחַקָֽלְו ּהָ֔ב ָּ֣תְקַׁשָֽחְו רַאֹּ֑ת־תַפְי
 ּהָ֜יְבִׁש תַ֨לְמִׂש־תֶא ֩הָריrִסֵהְו :ָהיֶֽנְרָּפִצ־תֶא הָ֖תְׂשָֽעְו ּהָׁ֔שֹאר־תֶא ֙הָחְּלִגְו
 ןֵּ֜כ רַחַ֨אְו םיִ֑מָי חַר ֶ֣י ּהָּ֖מִא־תֶאְו ָהיִ֥בָא־תֶא הָ֛תְכָֽבּו ךָךֶ֔תיֵבְּב ֙הָבְׁשָֽיְו ָהיֶ֗לָעֵֽמ
ֹל־םִא הָ֞יָהְו :הָּֽׁשִאְל ֖ךָךְל הָ֥תְיָֽהְו ּהָּ֔תְלַעְבּֽו ָ֙היֶ֨לֵא אֹו֤בָּת  ּהָּ֗ב ָּתְצַ֣פָח א֧
ֹל רֹ֥כָמּו ּהָׁ֔שְפַנְל ּ֙הָּתְחַּלִׁשְו ֹל ףֶסָּ֑כַּב הָּנֶ֖רְּכְמִת־אֽ  רֶׁ֥שֲא תַחַּ֖ת ּהָּ֔ב רֵּ֣מַעְתִת־אֽ
 הָ֔אּונְׂש תַ֣חַאָֽהְו ֙הָבּוהֲא תַ֤חַאָֽה םיִׁ֗שָנ יֵּ֣תְׁש ׁשיִ֜אְלָ ןיֶ֨יְהִֽת־יִּכ :ּהָֽתיִּנִע
 ֙םֹויְּב הָ֗יָהְו :הָֽאיִנְּׂשַל רֹ֖כְּבַה ןֵּ֥בַה הָ֛יָהְו הָ֑אּונְּׂשַהְו הָ֖בּוהֲאָֽה םיִ֔נָב ֹו֣ל־ּודְלָֽיְו
ֹל ֹו֑ל הֶ֖יְהִֽי־רֶׁשֲא תֵ֥א ויָ֔נָּב־תֶא ֹו֣ליִחְנַה  הָ֔בּוהֲאָ֣ה־ןֶּב־תֶא ֙רֵּכַבְל לַ֗כּוי א֣
 יִּ֣פ ֹ֙ול תֶתָ֤ל ריִּ֗כַי הָ֜אּונְּׂשַה־ןֶּב רֹ֨כְּבַה־תֶא ֩יִּכ :רֹֽכְּבַה הָ֖אּונְּׂשַה־ןֶב יֵ֥נְּפ־לַע
־יִּכ :הָֽרֹכְּבַה טַּ֥פְׁשִמ ֹו֖ל ֹו֔נֹא תיִׁ֣שאֵר ֙אּוה־יִּכ ֹו֑ל אֵ֖צָּמִי־רֶׁשֲא לֹ֥כְּב םִיַ֔נְׁש
 ּו֣רְּסִיְו ֹוּ֑מִא לֹו֣קְבּו ויִ֖בָא לֹו֥קְּב ַעֵ֔מֹׁש ּוּנֶ֣ניֵא הֶ֔רֹומּו רֵ֣רֹוס ןֵּ֚ב ׁשיִ֗אְל הֶ֣יְהִֽי
ֹלְו ֹו֔תֹא  קִז־לֶא ֹו֛תֹא ּואיִ֧צֹוהְו ֹוּ֑מִאְו ויִ֣בָא ֹו֖ב ּוׂשְפָ֥תְו :םֶֽהיֵלֲא עַ֖מְׁשִי א֥  יֵ֥נְ



 קִז־לֶא ּו֞רְמָֽאְו :ֹוֽמֹקְמ רַעַׁ֥ש־לֶאְו ֹו֖ריִע  ּוּנֶ֥ניֵא הֶ֔רֹמּו רֵ֣רֹוס ֙הֶז ּונֵ֤נְּב ֹו֗ריִע יֵ֣נְ
 ָּ֥תְרַעִֽבּו תֵ֔מָו ֙םיִנָבֲאָֽב ֹו֤ריִע יֵׁ֨שְנַא־לָּכ ּוהpֻמָגְרּ֠ו :אֵֽבֹסְו לֵ֖לֹוז ּונֵ֑לֹקְּב ַעֵ֖מֹׁש
־טַּפְׁשִמ אְטֵ֛ח ׁשיִ֗אְב הֶ֣יְהִֽי־יִכְו :ּואָֽרִיְו ּו֥עְמְׁשִי לֵ֖אָרְׂשִי־לָכְו ךָךֶּ֑בְרִּקִמ עָ֖רָה
ֹל :ץֵֽע־לַע ֹו֖תֹא ָתיִ֥לָתְו תָ֑מּוהְו תֶוָ֖מ  רֹו֤בָק־יִּֽכ ץֵ֗עָה־לַע ֹו֜תָלְבִנ ןיִ֨לָת־אֽ
ֹלְו יּו֑לָּת םיִ֖הֹלֱא תַ֥לְלִק־יִּֽכ אּו֔הַה םֹוּ֣יַּב ּ֙וּנֶ֨רְּבְקִּת  ֔ךָךְתָ֣מְדַא־תֶא ֙אֵּמַטְת א֤
ֹל :הָֽלֲחַֽנ ֖ךָךְל ןֵ֥תֹנ ךָךיֶ֔הֹלֱא הָֹ֣והְי ֙רֶׁשֲא ־תֶא ֹו֤א ךָךיִ֜חָא רֹוׁ֨ש־תֶא ֩הֶאְרִת־אֽ
ֹל־םִאְו :ךָךיִֽחָאְל םֵ֖ביִׁשְּת בֵׁ֥שָה םֶ֑הֵמ ָּ֖תְמַּלַעְתִהְו םיִ֔חָּדִנ ֹ֙ויֵׂש  ךָךיִ֛חָא בֹו֥רָק א֨
ֹלְו ךָךיֶ֖לֵא  ֹו֔תֹא ֙ךָךיִ֨חָא ׁשֹ֤רְּד דַ֣ע ֗ךָךְּמִע הָ֣יָהְו ךָךֶ֔תיֵּב ךְךֹוּ֣ת־לֶא ֹ֙וּתְפַסֲאַֽו ֹוּ֑תְעַדְי א֣
־לָכְל הֶׂ֜שֲעַּֽת ןֵ֨כְו ֹ֒ותָלְמִׂשְל ֘הֶׂשֲעַּֽת ןֵ֣כְו ֹו֗רֹמֲחַֽל הֶׂ֣שֲעַּֽת ןֵ֧כְו :ֹוֽל ֹו֖תֹבֵֽׁשֲהַֽו
ֹל ּהָ֑תאָצְמּו ּוּנֶּ֖מִמ דַ֥בֹאּת־רֶׁשֲא ךָךיִ֛חָא תַ֥דֵבֲא ֹל :םֵּֽלַעְתִהְל לַ֖כּות א֥ ־אֽ
 םֵ֥קָה םֶ֑הֵמ ָּ֖תְמַּלַעְתִהְו ךְךֶרֶּ֔דַּב םיִ֣לְפֹֽנ ֹ֙ורֹוׁש ֹו֤א ךָךיִ֜חָא רֹו֨מֲח־תֶא ֩הֶאְרִת
ֹלְו הָּׁ֔שִא־לַע ֙רֶבֶ֨ג־יִלְכ הֶ֤יְהִֽי־ֹאל :ֹוּֽמִע םיִ֖קָּת  הָּׁ֑שִא תַ֣לְמִׂש רֶבֶּ֖ג ׁשַּ֥בְלִי־אֽ
 ּקִי יִּ֣כ :הֶּלֵֽא הֵׂשֹ֥ע־לָּכ ךָך֖יֶהֹלֱא הָֹ֥והְי תַ֛בֲעֹוֽת יִּ֧כ  ךְךֶרֶּ֜דַּב ךָךיֶ֡נָפְל ׀ רֹוּ֣פִצ־ןַק אֵ֣רָ
 םיִ֔חֹרְפֶאָ֣ה־לַע ֙תֶצֶ֨בֹר םֵ֤אָהְו םיִ֔ציֵב ֹו֣א ֙םיִחֹרְפֶא ץֶרָ֗אָה־לַע ֹו֣א ׀ ץֵ֣ע־לָכְּב
ֹל םיִ֑ציֵּבַה־לַע ֹו֖א ־תֶאְו םֵ֔אָה־תֶא ֙חַּלַׁשְּת ַחֵּ֤לַׁש :םיִֽנָּבַה־לַע םֵ֖אָה חַּ֥קִת־אֽ
 ׁשָ֔דָח תִיַּ֣ב ֙הֶנְבִת יִּ֤כ :םיִֽמָי ָּ֖תְכַרֲאַֽהְו ךְךָ֔ל בַטיִ֣י ֙ןַעַ֨מְל ךְךָ֑ל־חַּֽקִּֽת םיִ֖נָּבַה
ֹלְו ךָך ֶּ֑גַגְל הֶ֖קֲעַֽמ ָתיִׂ֥שָעְו ֹל :ּוּנֶּֽמִמ לֵ֖פֹּנַה לֹּ֥פִי־יִּֽכ ךָךֶ֔תיֵבְּב ֙םיִמָּד םיִׂ֤שָת־אֽ ־אֽ
 :םֶרָּֽכַה תַ֖אּובְתּו עָ֔רְזִּת רֶׁ֣שֲא ֙עַרֶּ֨זַה הָ֤אֵלְמַֽה ׁשַּ֗דְקִּת־ןֶּפ םִיָ֑אְלִּכ ֖ךָךְמְרַּכ עַ֥רְזִת
ֹל :וָּֽדְחַי רֹ֖מֲחַֽבּו־רֹוׁשְּב ׁשֹ֥רֲחַֽת־ֹאל  :וָּֽדְחַי םיִּ֖תְׁשִפּו רֶמֶ֥צ זֵ֔נְטַעַֽׁש ׁ֙שַּבְלִת א֤
 חַּ֥קִי־יִּֽכ :ּהָּֽב־הֶּסַכְּת רֶׁ֥שֲא ֖ךָךְתּוֽסְּכ תֹו֥פְנַּכ עַּ֛בְרַא־לַע ךְךָּ֑ל־הֶׂשֲעַּֽת םיִ֖לִדְּג
 םֵׁ֣ש ָהיֶ֖לָע אִ֥צֹוהְו םיִ֔רָבְּד תֹ֣ליִלֲע ּ֙הָל םָׂ֥שְו :ּהָֽאֵנְׂשּו ָהיֶ֖לֵא אָ֥בּו הָּׁ֑שִא ׁשיִ֖א
 קֶאָֽו יִּתְחַ֔קָל ֙תֹאּזַה הָּׁ֤שִאָֽה־תֶא רַ֗מָאְו עָ֑ר ֹלְו ָהיֶ֔לֵא בַ֣רְ  ּהָ֖ל יִתאָ֥צָמ־אֽ
 קִז־לֶא ָ֛רֲעַּֽנַֽה יֵ֧לּותְּב־תֶא ּואיִ֜צֹוהְו ּהָּ֑מִאְו ָ֖רֲעַּֽנַֽה יִ֥בֲא חַ֛קָלְו :םיִֽלּותְּב  יֵ֥נְ
 קְּזַה־לֶא ָ֖רֲעַּֽנַֽה יִ֥בֲא רַ֛מָאְו :הָרְעָּֽׁשַה ריִ֖עָה  הֶּ֛זַה ׁשיִ֥אָל יִּתַ֜תָנ יִּ֗תִּב־תֶא םיִ֑נֵ
ֹל רֹ֗מאֵל םיִ֜רָבְּד תֹ֨ליִלֲע ֩םָׂש אּו֡ה־הֵּנִהְו :ָהֶֽאָנְׂשִּיַו הָּׁ֖שִאְל  ֙ךָךְּתִבְל יִתאָ֤צָמ־אֽ
 קִז יֵ֖נְפִל הָ֔לְמִּׂשַה ּ֙וׂשְרָֽפּו יִּ֑תִב יֵ֣לּותְּב הֶּלֵ֖אְו םיִ֔לּותְּב  קִז ּו֛חְקָֽלְו :ריִֽעָה יֵ֥נְ  יֵ֥נְ



 יִ֣בֲאַֽל ּ֙ונְתָֽנְו ףֶסֶ֗כ הָאֵ֣מ ֹו֜תֹא ּוׁ֨שְנָֽעְו :ֹוֽתֹא ּו֖רְּסִיְו ׁשיִ֑אָה־תֶא אוִ֖הַה־ריִעָֽה
ֹל הָּׁ֔שִאְל הֶ֣יְהִֽת־ֹולְו לֵ֑אָרְׂשִי תַ֣לּותְּב לַ֖ע עָ֔ר םֵׁ֣ש ֙איִצֹוה יִּ֤כ הָ֔רֲעַּֽנַֽה  לַ֥כּוי־אֽ
ֹל הֶּ֑זַה רָ֖בָּדַה הָ֔יָה תֶ֣מֱא־םִאְו :ויָֽמָי־לָּכ ּהָ֖חְּלַׁשְל  :ָֽרֲעַּֽנַֽל םיִ֖לּותְב ּו֥אְצְמִנ־אֽ
 ֙םיִנָבֲאָּֽב ּהָ֤ריִע יֵׁ֨שְנַא ָ֩הּוrלָקְסּו ָהיִ֗בָא־תיֵּב חַתֶּ֣פ־לֶא ָ֜רֲעַּֽנַֽה־תֶא ּואיִ֨צֹוהְו
 :ךָךֶּֽבְרִּקִמ עָ֖רָה ָּ֥תְרַעִֽבּו ָהיִ֑בָא תיֵּ֣ב תֹו֖נְזִל לֵ֔אָרְׂשִיְּב ֙הָלָבְנ הָ֤תְׂשָֽע־יִּכ הָתֵ֔מָו
 ׁשיִ֛אָה םֶ֔היֵנְׁש־םַּג ּ֙ותֵ֨מּו לַעַּ֗ב־תַלֻֽעְב הָּׁ֣שִא־םִע ׀ בֵ֣כֹׁש ׁשיִ֜א אֵ֨צָּמִי־יִּֽכ
 הָ֔לּותְב ָ֣רֲעַֽנ ֙הֶיְהִֽי יִּ֤כ :לֵֽאָרְׂשִּיִמ עָ֖רָה ָּ֥תְרַעִֽבּו הָּׁ֑שִאָֽהְו הָּׁ֖שִאָֽה־םִע בֵ֥כֹּׁשַה
 םֶ֜היֵנְׁש־תֶא םֶ֨תאֵצֹוֽהְו :ּהָּֽמִע בַ֥כָׁשְו ריִ֖עָּב ׁשיִ֛א ּהָ֥אָצְמּו ׁשיִ֑אְל הָׂ֖שָרֹֽאְמ
 ֙רַבְּד־לַע ָ֗רֲעַּֽנַֽה־תֶא ּ֒ותzֵמָו ֘םיִנָבֲאָּֽב םָ֥תֹא םֶּ֨תְלַקְסּו אוִ֗הַה ריִ֣עָה ׀ רַעַׁ֣ש־לֶא
 ּוהֵ֑עֵר תֶׁשֵ֣א־תֶא הָּ֖נִע־רֶׁשֲא רַ֥בְּד־לַע ׁשיִ֔אָה־תֶ֨אְו ריִ֔עָב הָ֣קֲעָֽצ־ֹאל רֶׁ֣שֲא
 הָׂ֔שָרֹ֣אְמַה ָ֙רֲעַּֽנַֽה־תֶא ׁשיִ֗אָה אָ֣צְמִי הֶ֞דָּׂשַּב־םִאְֽו :ךָךֶּֽבְרִּקִמ עָ֖רָה ָּ֥תְרַעִֽבּו
 ֙רֲעַּֽנַֽלְו :ֹוּֽדַבְל ּהָּ֖מִע בַ֥כָׁש־רֶׁשֲא ׁשיִ֛אָה תֵ֗מּו ּהָּ֑מִע בַ֣כָׁשְו ׁשיִ֖אָה ּהָּ֥ב־קיִזֱחֶֽהְו
 ּ֙והֵ֨עֵר־לַע ׁשיִ֤א םּו֨קָי ֩רֶׁשֲאַּֽכ יִּ֡כ תֶוָ֑מ אְטֵ֣ח ָ֖רֲעַּֽנַֽל ןיֵ֥א רָ֔בָד הֶׂ֣שֲעַֽת־ֹאל
 ןיֵ֥אְו הָׂ֔שָרֹ֣אְמַֽה ָ֙רֲעַּֽנַֽה הָ֗קֲעָֽצ ּהָ֑אָצְמ הֶ֖דָּׂשַב יִּ֥כ :הֶּֽזַה רָ֥בָּדַה ןֵּ֖כ ׁשֶפֶ֔נ ֹו֣חָצְרּו
ֹל רֶׁ֣שֲא ֙הָלּותְב ָ֤רֲעַֽנ ׁשיִ֗א אָ֣צְמִי־יִּֽכ :ּהָֽל ַעיִׁ֖שֹומ  בַ֣כָׁשְו ּהָׂ֖שָפְתּו הָׂשָ֔רֹא־אֽ
־ֹולְו ףֶסָּ֑כ םיִּׁ֣שִמֲח ָ֖רֲעַּֽנַֽה יִ֥בֲאַֽל ּהָּ֛מִע בֵ֥כֹּׁשַה ׁשיִ֨אָה ןpַתָנְ֠ו :ּואָֽצְמִנְו ּהָּ֑מִע
ֹל ּהָּ֔נִע רֶׁ֣שֲא תַחַּ֚ת הָּׁ֗שִאְל הֶ֣יְהִֽת ֹל :ויָֽמָי־לָּכ ּהָ֖חְּלַׁש לַ֥כּוי־אֽ  ׁשיִ֖א חַּ֥קִי־אֽ
ֹלְו ויִ֑בָא תֶׁשֵ֣א־תֶא ֹל :ויִֽבָא ף ַ֥נְּכ הֶּ֖לַגְי א֥ ֹבָי־אֽ  הָ֖כְפָׁש תּו֥רְכּו הָּ֛כַּד־ַעּוֽצְפ א֧
ֹל :הָֹֽוהְי לַ֥הְקִּב ֹבָי־אֽ ֹל יִ֔ריִׂשֲע רֹוּ֣ד םַּ֚ג ֑הָֹוהְי לַ֣הְקִּב ר ֵ֖זְמַמ א֥ ֹבָי־אֽ  ֹו֖ל א֥
ֹל :הָֹֽוהְי לַ֥הְקִּב ֹבָי־אֽ ֹל יִ֔ריִׂשֲע רֹוּ֣ד םַּ֚ג ֑הָֹוהְי לַ֣הְקִּב יִ֖בָאֹוֽמּו יִ֛נֹוּמַע א֧ ֹבָי־אֽ  א֥
ֹל רֶׁ֨שֲא רַ֞בְּד־לַע :םָֽלֹוע־דַע הָֹ֖והְי לַ֥הְקִּב םֶ֛הָל  םֶחֶּ֣לַּב ֙םֶכְתֶא ּו֤מְּדִק־אֽ
 רֹו֗עְּב־ןֶּב םָ֣עְלִּב־תֶא ךָךיֶ֜לָע רַ֨כָׂש ֩רֶׁשֲאַֽו םִיָ֑רְצִּמִמ םֶ֣כְתאֵֽצְּב ךְךֶרֶּ֖דַּב םִיַּ֔מַבּו
ֹלְו :ָּךֶֽלְלַֽקְל םִיַ֖רֲהַֽנ םַ֥רֲא רֹו֛תְּפִמ  םָ֔עְלִּב־לֶא ַֽעֹ֣מְׁשִל ֙ךָךיֶ֨הֹלֱא ֤הָֹוהְי הָ֞בָא־אֽ
ֹל :ךָךיֶֽהֹלֱא הָֹ֥והְי ֖ךָךְבֵֽהֲא יִּ֥כ הָ֑כָרְבִל הָ֖לָלְּקַה־תֶא ֛ךָךְּל ךָךיֶ֧הֹלֱא הָ֨וֹהְי ֩ךְךֹפֲהַּֽיַו ־אֽ
ֹל :םָֽלֹועְל ךָךיֶ֖מָי־לָּכ םָ֑תָבֹֽטְו םָ֖מֹלְׁש ׁשֹ֥רְדִת  אּו֑ה ךָךיִ֖חָא יִּ֥כ יִ֔מֹדֲא בֵ֣עַתְת־אֽ
ֹל  יִׁ֑שיִלְׁש רֹוּ֣ד םֶ֖הָל ּו֥דְלָּֽוִי־רֶׁשֲא םיִ֛נָּב :ֹוֽצְרַאְב ָתיִ֥יָה ר ֵ֖ג־יִּכ יִ֔רְצִמ בֵ֣עַתְת־אֽ



ֹבָי  :עָֽר רָ֥בָּד לֹּ֖כִמ ָּ֔תְרַמְׁשִ֨נְו ךָךיֶ֑בְיֹֽא־לַע הֶ֖נֲחַֽמ אֵ֥צֵת־יִּֽכ :הָֹֽוהְי לַ֥הְקִּב םֶ֖הָל א֥
 ץּו֣חִמ־לֶא ֙אָצָיְו הָלְיָ֑ל־הֵרְּקִמ רֹו֖הָט הֶ֥יְהִֽי־ֹאל רֶׁ֛שֲא ׁשיִ֔א ֙ךָךְב הֶ֤יְהִֽי־יִּכ
ֹל הֶ֔נֲחַּֽמַֽל ֹבָי א֥ ֹבְכּו םִיָּ֑מַּב ץַ֣חְרִי בֶרֶ֖ע־תֹונְפִל הָ֥יָהְו :הֶֽנֲחַּֽמַֽה ךְךֹוּ֥ת־לֶא א֖  א֣
ֹבָי ׁשֶמֶּׁ֔שַה  הָּמָׁ֖ש ָתאָ֥צָיְו הֶ֑נֲחַּֽמַֽל ץּו֖חִמ ֔ךָךְל הֶ֣יְהִּת ֙דָיְו :הֶֽנֲחַּֽמַֽה ךְךֹוּ֥ת־לֶא א֖
 ָּ֖תְבַׁשְו ּהָ֔ב הָּ֣תְרַפָֽחְו ץּו֔ח ֣ךָךְּתְבִׁשְּב ֙הָיָהְו ךָך ֶ֑נֵזֲא־לַע ֖ךָךְל הֶ֥יְהִּת דֵ֛תָיְו :ץּוֽח
 תֵ֤תָלְו ֙ךָךְליִּֽצַהְל ךָךֶ֗נֲחַֽמ בֶרֶ֣קְּב ׀ ךְךֵּ֣לַהְתִמ ךָךיֶ֜הֹלֱא הָ֨וֹהְי֩ יִּכ :ךָךֶֽתָאֵֽצ־תֶא ָתיִּ֥סִכְו
ֹלְו ׁשֹו֑דָק ךָךיֶ֖נֲחַֽמ הָ֥יָהְו ךָךיֶ֔נָפְל ֙ךָךיֶ֨בְיֹֽא  בָׁ֖שְו רָ֔בָּד תַ֣וְרֶע ֙ךָךְב הֶ֤אְרִי־אֽ
ֹל :ךָךיֶֽרֲחַֽאֵמ  ֞ךָךְּמִע :ויָֽנֹדֲא םִ֥עֵמ ךָךיֶ֖לֵא לֵ֥צָּנִי־רֶׁשֲא ויָ֑נֹדֲא־לֶא דֶבֶ֖ע ריִּ֥גְסַת־אֽ
ֹל ֹו֑ל בֹוּ֣טַּב ךָךיֶ֖רָעְׁש דַ֥חַאְּב רַ֛חְבִי־רֶׁשֲא םֹו֧קָּמַּב ֗ךָךְּבְרִקְּב בֵׁ֣שֵי ־ֹאל :ּוּנֶֽנֹוּת א֖
ֹל :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּבִמ ׁשֵ֖דָק הֶ֥יְהִֽי־ֹאלְו לֵ֑אָרְׂשִי תֹו֣נְּבִמ הָׁ֖שֵדְק הֶ֥יְהִֽת  ֩איִבָת־אֽ
 הָֹ֥והְי תַ֛בֲעֹוֽת יִּ֧כ רֶד ֶ֑נ־לָכְל ךָךיֶ֖הֹלֱא הָֹ֥והְי תיֵּ֛ב בֶלֶּ֗כ ריִ֣חְמּו הָ֜נֹוז ןַ֨נְתֶא
ֹל :םֶֽהיֵנְׁש־םַּג ךָךיֶ֖הֹלֱא  רָ֖בָּד־לָּכ ךְךֶׁשֶ֕נ לֶכֹ֑א ךְךֶׁשֶ֣נ ףֶסֶּ֖כ ךְךֶׁשֶ֥נ ךָךיִ֔חָאְל ךְךיִּׁ֣שַת־אֽ
ֹל ךָךיִ֖חָאְלּו ךְךיִּׁ֔שַת יִ֣רְכָּנַל :ךְךָּֽׁשִי רֶׁ֥שֲא  ךָךיֶ֗הֹלֱא הָֹ֣והְי ֜ךָךְכֶרָֽבְי ןַעַ֨מְל ךְךיִּׁ֑שַת א֣
 ֙רֶדֶ֨נ רֹּ֥דִת־יִּֽכ :ּהָּֽתְׁשִרְל הָּמָׁ֖ש־אָב הָּ֥תַא־רֶׁשֲא ץֶרָ֕אָה־לַע ךָךֶ֔דָי חַ֣לְׁשִמ֙ לֹכְּב
ֹל ךָךיֶ֔הֹלֱא הָֹ֣והיַֽל  ךְךָּ֔מִעֵֽמ ֙ךָךיֶ֨הֹלֱא ֤הָֹוהְי ּוּנֶׁ֜שְרְדִי ׁשֹ֨רָד־יִּֽכ ֹו֑מְּלַׁשְל רֵ֖חַאְת א֥
 רֹ֣מְׁשִּת ךָךיֶ֖תָפְׂש אָ֥צֹומ :אְטֵֽח ֖ךָךְב הֶ֥יְהִֽי־ֹאל רֹּ֑דְנִל לַּ֖דְחֶת יִ֥כְו :אְטֵֽח ֖ךָךְב הָ֥יָהְו
 ֹ֙אבָת יִּ֤כ :ךָךיִֽפְּב ָּתְרַּ֖בִּד רֶׁ֥שֲא הָ֔בָדְנ ֙ךָךיֶ֨הֹלֱא הָֹ֤והיַֽל ָּתְרַ֜דָנ רֶׁ֨שֲאַּֽכ ָתיִׂ֑שָעְו
ֹל ֖ךָךְיְלֶּכ־לֶֽאְו ךָךֶ֑עְבָׂש ֖ךָךְׁשְפַנְּכ םיִ֛בָנֲע ָּ֧תְלַכָֽאְו ךָךֶ֔עֵר םֶרֶ֣כְּב  ֹ֙אבָת יִּ֤כ :ןֵּֽתִת א֥
ֹל ׁ֙שֵמְרֶחְו ךָךֶ֑דָיְּב תֹ֖ליִלְמ ָּ֥תְפַטָֽקְו ךָךֶ֔עֵר תַ֣מָקְּב ־יִּֽכ :ךָךֶֽעֵר תַ֥מָק לַ֖ע ףיִ֔נָת א֣
ֹל־םִא הָ֞יָהְו ּהָ֑לָעְבּו הָּׁ֖שִא ׁשיִ֛א חַּ֥קִי  ּ֙הָב אָצָ֤מ־יִּכ ויָ֗ניֵעְּב ןֵ֣ח־אָצְמִת א֧
 הָ֖אְצָֽיְו :ֹוֽתיֵּבִמ ּהָ֖חְּלִׁשְו ּהָ֔דָיְּב ןַ֣תָנְו ֙תֻתיִרְּכ רֶפֵ֤ס ּהָ֜ל בַתָ֨כְו רָ֔בָּד תַ֣וְרֶע
 רֶפֵ֤ס ּהָ֜ל בַתָ֨כְו ֒ןֹורֲחַֽאָה ׁשיִ֣אָה ּ֘הָאֵנְׂשּו :רֵֽחַא־ׁשיִאְל הָ֥תְיָֽהְו הָ֖כְלָֽהְו ֹו֑תיֵּבִמ
־רֶׁשֲא ןֹו֔רֲחַֽאָה ׁשיִ֣אָה ֙תּומָי יִ֤כ ֹו֣א ֹו֑תיֵּבִמ ּהָ֖חְּלִׁשְו ּהָ֔דָיְּב ןַ֣תָנְו ֙תֻתיִרְּכ
ֹל :הָּֽׁשִאְל ֹו֖ל ּהָ֥חָקְל  ּהָּ֜תְחַקְל בּוׁ֨שָל ּהpָחְּלִׁ֠ש־רֶׁשֲא ןֹוׁ֣שאִרָֽה ּהָ֣לְעַּב לַ֣כּוי־אֽ
ֹלְו ֑הָֹוהְי יֵ֣נְפִל אוִ֖ה הָ֥בֵעֹוֽת־יִּכ הָאָּ֔מַּטֻה רֶׁ֣שֲא ֙יֵרֲחַֽא הָּׁ֗שִאְל ֹו֣ל תֹו֧יְהִל  א֤
 הָּׁ֣שִא ׁ֙שיִא חַּ֥קִי־יִּֽכ :הָֽלֲחַֽנ ֖ךָךְל ןֵ֥תֹנ ךָךיֶ֔הֹלֱא הָֹ֣והְי ֙רֶׁשֲא ץֶרָ֔אָה־תֶא ֙איִטֲחַֽת



ֹל הָׁ֔שָדֲח  הָ֣נָׁש ֹ֙ותיֵבְל הֶ֤יְהִי יִ֞קָנ רָ֑בָּד־לָכְל ויָ֖לָע רֹ֥בֲעַֽי־ֹאלְו אָ֔בָּצַּב ֙אֵצֵי א֤
 אּו֥ה ׁשֶפֶ֖נ־יִּכ בֶכָ֑רָו םִיַ֖חֵר לֹ֥בֲחַֽי־ֹאל :חָֽקָל־רֶׁשֲא ֹוּ֥תְׁשִא־תֶא חַּ֖מִׂשְו תָ֔חֶא
 ֹו֑רָכְמּו ֹוּ֖ב־רֶּמַעְתִהְו לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּבִמ ֙ויָחֶאֵֽמ ׁשֶפֶ֤נ בֵ֨נֹּג ׁשיִ֜א אֵ֨צָּמִי־יִּֽכ :לֵֽבֹח
 דֹ֖אְמ רֹ֥מְׁשִל תַעַ֛רָּצַה־עַג ֶֽנְּב רֶמָּׁ֧שִה :ךָךֶּֽבְרִּקִמ עָ֖רָה ָּ֥תְרַעִֽבּו אּו֔הַה בָּ֣נַּגַה ֙תֵמּו
 ּו֥רְמְׁשִּת םִ֖תיִּוִצ רֶׁ֥שֲאַּֽכ םִּ֛יִוְלַֽה םיִ֧נֲהֹּֽכַה םֶ֜כְתֶא ּו֨רֹוי־רֶׁשֲא֩ לֹכְּכ תֹוׂ֑שֲעַֽלְו
 םֶ֥כְתאֵֽצְּב ךְךֶרֶּ֖דַּב םָ֑יְרִמְל ךָךיֶ֖הֹלֱא הָֹ֥והְי הָׂ֛שָע־רֶׁשֲא תֵ֧א רֹו֕כָז :תֹוֽׂשֲעַֽל
ֹל הָמּו֑אְמ תאַּׁ֣שַמ ֖ךָךֲעֵֽרְב הֶּׁ֥שַת־יִּֽכ :םִיָֽרְצִּמִמ ֹבָת־אֽ  טֹ֥בֲעַֽל ֹו֖תיֵּב־לֶא א֥
 טֹו֖בֲעָֽה־תֶא ךָךיֶ֛לֵא איִ֥צֹוי ֹו֔ב הֶׁ֣שֹנ ֙הָּתַא רֶׁ֤שֲא ׁשיִ֗אָהְו דֹ֑מֲעַּֽת ץּו֖חַּב :ֹוֽטֹבֲע
ֹל אּו֑ה יִ֖נָע ׁשיִ֥א־םִאְו :הָצּוֽחַה ־תֶא ֹו֤ל ביִׁ֨שָּת ֩בֵׁשָה :ֹוֽטֹבֲעַּֽב בַּ֖כְׁשִת א֥
 הָֹ֥והְי יֵ֖נְפִל הָ֔קָדְצ הֶ֣יְהִּת ֙ךָךְלּו ָּךֶ֑כֲרֵֽבּו ֹו֖תָמְלַׂשְּב בַ֥כָׁשְו ׁשֶמֶּׁ֔שַה אֹו֣בְּכ ֙טֹובֲעָֽה
 ֖ךָךְצְרַאְּב רֶׁ֥שֲא ֛ךָךְר ֵּֽגִמ ֹו֧א ךָךיֶ֕חַאֵֽמ ןֹו֑יְבֶאְו יִ֣נָע ריִ֖כָׂש קֹׁ֥שֲעַֽת־ֹאל :ךָךיֶֽהֹלֱא
ֹלְֽו ֹו֜רָכְׂש ןֵּ֨תִת ֹ֩ומֹויְּב :ךָךיֶֽרָעְׁשִּב  ויָ֕לֵאְו אּו֔ה ֙יִנָע יִּ֤כ ׁשֶמֶּׁ֗שַה ויָ֣לָע אֹו֧בָת־אֽ
ֹלְו ֹוׁ֑שְפַנ־תֶא אֵׂ֖שֹנ אּו֥ה  קִי־אֽ ־ֹאל :אְטֵֽח ֖ךָךְב הָ֥יָהְו הָ֔וֹהְי־לֶא ֙ךָךיֶ֨לָע אָ֤רְ
 :ּותָֽמּוי ֹו֖אְטֶחְּב ׁשיִ֥א תֹו֑בָא־לַע ּו֣תְמּוֽי־ֹאל םיִ֖נָבּו םיִ֔נָּב־לַע ֙תֹובָא ּו֤תְמּוֽי
ֹל ֹלְו םֹו֑תָי ר ֵּ֣ג טַּ֖פְׁשִמ הֶּ֔טַת א֣  ָ֙תיִ֨יָה דֶבֶ֤ע יִּ֣כ ָּ֗תְרַכָֽזְו :הָֽנָמְלַא דֶגֶּ֖ב לֹ֔בֲחַֽת א֣
 רָ֖בָּדַה־תֶא תֹוׂ֔שֲעַֽל ֙ךָךְּוַצְמ יִ֤כֹנָֽא ןֵּ֞כ־לַע םָּׁ֑שִמ ךָךיֶ֖הֹלֱא הָֹ֥והְי ֛ךָךְּדְפִּי ַֽו םִיַ֔רְצִמְּב
ֹל הֶ֗דָּׂשַּב רֶמֹ֣ע ָּ֧תְחַכָֽׁשְו ךָךֶ֜דָׂשְב ֙ךָךְריִֽצְק ֩רֹצְקִת יִּ֣כ :הֶּֽזַה  ר ֵּ֛גַל ֹוּ֔תְחַקְל ֙בּוׁשָת א֤
 יִּ֤כ :ךָךיֶֽדָי הֵׂ֥שֲעַֽמ לֹ֖כְּב ךָךיֶ֔הֹלֱא הָֹ֣והְי ֙ךָךְכֶרָֽבְי ןַעַ֤מְל הֶ֑יְהִֽי הָ֖נָמְלַאָֽלְו םֹו֥תָּיַל
ֹל ֔ךָךְתיֵֽז ֙טֹּבְחַת  ֙רֹצְבִת יִּ֤כ :הֶֽיְהִֽי הָ֖נָמְלַאָֽלְו םֹו֥תָּיַל ר ֵּ֛גַל ךָךיֶ֑רֲחַֽא רֵ֖אַפְת א֥
ֹל ֔ךָךְמְרַּכ  דֶבֶ֥ע־יִּכ ָּ֔תְרַכָ֣זְו :הֶֽיְהִֽי הָ֖נָמְלַאָֽלְו םֹו֥תָּיַל ר ֵּ֛גַל ךָךיֶ֑רֲחַֽא לֵ֖לֹועְת א֥
 הֶ֥יְהִֽי־יִּכ :הֶּֽזַה רָ֖בָּדַה־תֶא תֹוׂ֔שֲעַֽל ֙ךָךְּוַצְמ יִ֤כֹנָֽא ןֵּ֞כ־לַע םִיָ֑רְצִמ ץֶרֶ֣אְּב ָתיִ֖יָה
 קיִּ֔דַּצַה־תֶא ּ֙וקיִּ֨דְצִהְו םּו֑טָפְׁשּו טָּ֖פְׁשִּמַה־לֶא ּוׁ֥שְּגִנְו םיִׁ֔שָנֲא ןיֵּ֣ב ֙ביִר
 ּוהָּ֣כִהְו ֙טֵפֹּׁשַה ֹו֤ליִּפִהְו עָׁ֑שָרָֽה תֹוּ֖כַה ןִּ֥ב־םִא הָ֛יָהְו :עָֽׁשָרָֽה־תֶא ּועיִׁ֖שְרִהְו
ֹל ּוּנֶּ֖כַי םיִ֥עָּבְרַא :רָּֽפְסִמְּב ֹו֖תָעְׁשִר יֵ֥דְּכ ויָ֔נָפְל ־לַע ֹו֤תֹּכַהְל ףיִ֨סֹי־ןֶּפ ףיִ֑סֹי א֣
ֹל :ךָךיֶֽניֵעְל ךָךיִ֖חָא הָ֥לְקִנְו הָּ֔בַר הָּ֣כַמ ֙הֶּלֵ֨א  ּו֨בְׁשֵֽי־יִּכ :ֹוֽׁשיִדְּב רֹוׁ֖ש םֹ֥סְחַת־אֽ
 הָצּו֖חַה תֵּ֛מַה־תֶׁשֵֽא הֶ֧יְהִֽת־ֹאל ֹו֔ל־ןיֵא ןֵ֣בּו ֙םֶהֵמ דַ֤חַא תֵ֨מּו וָּ֗דְחַי םיִ֜חַא



ֹבָי ּ֙הָמָבְי ר ָ֑ז ׁשיִ֣אְל  רֶׁ֣שֲא ֙רֹוכְּבַה הָ֗יָהְו :ּהָֽמְּבִיְו הָּׁ֖שִאְל ֹו֛ל ּהָ֥חָקְלּו ָהיֶ֔לָע א֣
ֹלְו תֵּ֑מַה ויִ֖חָא םֵׁ֥ש־לַע םּו֕קָי דֵ֔לֵּת ֹל־םִאְו :לֵֽאָרְׂשִּיִמ ֹו֖מְׁש הֶ֥חָּמִי־אֽ  ֙ץֹּפְחַי א֤
 ֙הָרְמָֽאְו םיִ֗נֵקְּזַה־לֶא הָרְעַּׁ֜שַה ֹוּ֨תְמִבְי ֩הָתְלָֽעְו ֹוּ֑תְמִבְי־תֶא תַחַ֖קָל ׁשיִ֔אָה
ֹל לֵ֔אָרְׂשִיְּב ֙םֵׁש ויִ֥חָאְל םיִ֨קָהְל יִ֜מָבְי ןֵ֨אֵמ  קִז ֹו֥ל־ּואְרָֽקְו :יִֽמְּבַי הָ֖בָא א֥ ־יֵֽנְ
ֹל רַ֔מָאְו דַ֣מָעְו ויָ֑לֵא ּו֣רְּבִדְו ֹו֖ריִע  ֘ויָלֵא ֹוּ֣תְמִבְי הָׁ֨שְּגִנְו :ּהָּֽתְחַקְל יִּתְצַ֖פָח א֥
 הָכָּ֚כ הָ֔רְמָ֣אְו ֙הָתְנָֽעְו ויָ֑נָפְּב הָ֖קְר ָֽיְו ֹו֔לְגַר לַ֣עֵמ ֹ֙ולֲעַֽנ הָ֤צְלָֽחְו ֒םיִנֵקְּזַה יֵ֣ניֵעְל
ֹל רֶׁ֥שֲא ׁשיִ֔אָל הֶׂ֣שָעֵֽי  קִנְו :ויִֽחָא תיֵּ֥ב־תֶא הֶ֖נְבִי־אֽ  תיֵּ֖ב לֵ֑אָרְׂשִיְּב ֹו֖מְׁש אָ֥רְ
 ליִּ֥צַהְל דָ֔חֶאָֽה תֶׁשֵ֣א ֙הָבְרָֽקְו ויִ֔חָאְו ׁשיִ֣א ֙וָּדְחַי םיִׁ֤שָנֲא ּו֨צָּנִי־יִּֽכ :לַעָּֽנַה ץּו֥לֲח
 ּהָּ֑פַּכ־תֶא הָ֖תֹּצַקְו :ויָֽׁשֻבְמִּב הָקיִ֖זֱחֶֽהְו ּהָ֔דָי הָ֣חְלָֽׁשְו ּוהֵּ֑כַמ דַּ֣יִמ ּהָׁ֖שיִא־תֶא
ֹל  הֶ֥יְהִֽי־ֹאל :הָּֽנַטְקּו הָ֖לֹודְּג ןֶבָ֑אָו ןֶבֶ֣א ֖ךָךְסיִֽכְּב ֛ךָךְל הֶ֥יְהִֽי־ֹאל :ךָך ֶֽניֵע סֹו֖חָת א֥
 הָ֧פיֵא ךְךָּ֔ל־הֶיְהִֽי ֙קֶדֶ֨צָו הָ֤מֵלְׁש ןֶבֶ֣א :הָּֽנַטְקּו הָ֖לֹודְּג הָ֑פיֵאְו הָ֣פיֵא ֖ךָךְתיֵֽבְּב ֛ךָךְל
 ךָךיֶ֖הֹלֱא הָֹ֥והְי־רֶׁשֲא הָ֔מָדֲאָֽה לַ֚ע ךָךיֶ֔מָי ּוכיִ֣רֲאַֽי ֙ןַעַ֨מְל ךְךָּ֑ל־הֶיְהִֽי קֶדֶ֖צָו הָ֛מֵלְׁש
 תֵ֛א רֹו֕כָז :לֶֽוָע הֵׂשֹ֥ע לֹּ֖כ הֶּלֵ֑א הֵׂשֹ֣ע־לָּכ ךָךיֶ֖הֹלֱא הָֹ֥והְי תַ֛בֲעֹוֽת יִּ֧כ :ךְךָֽל ןֵ֥תֹנ
 בֵּ֤נַזְיַו ךְךֶרֶּ֗דַּב ֜ךָךְרָֽק רֶׁ֨שֲא :םִיָֽרְצִּמִמ םֶ֥כְתאֵֽצְּב ךְךֶרֶּ֖דַּב קֵ֑לָמֲע ֖ךָךְל הָׂ֥שָע־רֶׁשֲא
ֹלְו ַעֵ֑גָיְו ף ֵ֣יָע הָּ֖תַאְו ךָךיֶ֔רֲחַֽא םיִ֣לָׁשֱחֶּֽנַה־לָּכ ֙ךָךְּב  ַֽחיִ֣נָהְּֽב הָ֡יָהְו :םיִֽהֹלֱא אֵ֖רָי א֥
ךָךְ֠ל ׀ ךָךיֶ֣הֹלֱא הָֹ֣והְי  ֤ךָךְל ןֵ֨תֹנ ךָךיpֶהֹלֱ֠א־הָֹ֣והְי רֶׁשֲא ֙ץֶרָ֨אָּב ביִ֗בָּסִמ ךָךיֶ֜בְיֹ֨א־לָּכִמ ֠
ֹל םִיָ֑מָּׁשַה תַחַּ֖תִמ קֵ֔לָמֲע רֶכֵ֣ז־תֶא ֙הֶחְמִּת ּהָּ֔תְׁשִרְל ֙הָלֲחַֽנ  ֙הָיָהְו :חָּֽכְׁשִּת א֖
 ָּתְבַׁ֥שָיְו ּהָּ֖תְׁשִריִֽו הָ֑לֲחַֽנ ֖ךָךְל ןֵ֥תֹנ ךָךיֶ֔הֹלֱא הָֹ֣והְי ֙רֶׁשֲא ץֶרָ֔אָה־לֶא אֹו֣בָת־יִּֽכ
 הָֹ֧והְי רֶׁ֨שֲא ֛ךָךְצְרַאֵֽמ איִ֧בָּת רֶׁ֨שֲא הָ֗מָדֲאָֽה יִ֣רְּפ־לָּכ ׀ תיִׁ֣שאֵרֵֽמ ָּ֞תְחַקָֽלְו :ּהָּֽב
 ךָךיֶ֔הֹלֱא הָֹ֣והְי ֙רַחְבִי רֶׁ֤שֲא םֹו֔קָּמַה־לֶא ָּ֙תְכַלָֽהְו אֶנֶּ֑טַב ָּ֣תְמַׂשְו ךְךָ֖ל ןֵ֥תֹנ ךָךיֶ֛הֹלֱא
 ויָ֗לֵא ָּ֣תְרַמָֽאְו םֵ֑הָה םיִ֣מָּיַּב הֶ֖יְהִֽי רֶׁ֥שֲא ןֵ֔הֹּכַה־לֶא ָ֙תאָבּו :םָֽׁש ֹו֖מְׁש ןֵּ֥כַׁשְל
 ֛הָֹוהְי עַּ֧בְׁשִנ רֶׁ֨שֲא ץֶרָ֔אָה־לֶא ֙יִתאָ֨ב־יִּכ ךָךיֶ֔הֹלֱא הָֹ֣והיַֽל ֙םֹוּיַה יִּתְד ַּ֤גִה
 הָֹ֥והְי חַּ֖בְזִמ יֵ֕נְפִל ֹו֔חיִּנִ֨הְו ךָךֶ֑דָּיִמ אֶנֶּ֖טַה ןֵ֛הֹּכַה חַ֧קָלְו :ּונָֽל תֶתָ֥ל ּוניֵ֖תֹבֲאַֽל
 הָמְיַ֔רְצִמ דֶר ֵּ֣יַו יִ֔בָא דֵ֣בֹא ֙יִּמַרֲא ךָךיֶ֗הֹלֱא הָֹ֣והְי ׀ יֵ֣נְפִל ָּ֜תְרַמָֽאְו ָתיִ֨נָעְו :ךָךיֶֽהֹלֱא
 םיִ֖רְצִּמַה ּונָ֛תֹא ּועֵ֧רָּיַו :בָֽרָו םּו֥צָע לֹו֖דָּג יֹו֥גְל םָׁ֕ש־יִהְי ַֽו טָ֑עְמ יֵ֣תְמִּב םָׁ֖ש רָג ָּ֥יַו
 עַ֤מְׁשִּיַו ּוניֵ֑תֹבֲא יֵ֣הֹלֱא הָֹ֖והְי־לֶא קַ֕עְצִּנַו :הָֽׁשָק הָ֥דֹבֲע ּוניֵ֖לָע ּו֥נְּתִּיַו ּונּוּ֑נַעְיַו



 ֙הָֹוהְי ּונֵ֤אִצֹוּֽיַו :ּונֵֽצֲחַֽל־תֶֽאְו ּונֵ֖לָמֲע־תֶאְו ּונֵ֛יְנָע־תֶא אְר ַּ֧יַו ּונֵ֔לֹק־תֶא ֙הָֹוהְי
 ּונֵ֖אִבְיַו :םיִֽתְפֹֽמְבּו תֹו֖תֹאְבּו לֹ֑דָּג אָ֖רֹמְבּו הָ֔יּוטְנ ַעֹ֣רְזִבּו ֙הָקָזֲח דָ֤יְּב םִיַ֔רְצִּמִמ
ֹּזַה ץֶרָ֣אָה־תֶא ּ֙ונָ֨ל־ןֶּתִּיַו הֶּ֑זַה םֹו֣קָּמַה־לֶא  הָּ֗תַעְו :ׁשָֽבְדּו בָ֖לָח תַ֥בָז ץֶרֶ֛א תא֔
 ֹוּ֗תְחַּנִהְו ֑הָֹוהְי יִּ֖ל הָּתַ֥תָנ־רֶׁשֲא הָ֔מָדֲאָֽה יִ֣רְּפ ֙תיִׁשאֵר־תֶא ֙יִתאֵ֨בֵה הֵּ֤נִה
 בֹוּ֗טַה־לָכְב ָּ֣תְחַמָֽׂשְו :ךָךיֶֽהֹלֱא הָֹ֥והְי יֵ֖נְפִל ָתיִ֔וֲחַּֽתְׁשִ֨הְו ךָךיֶ֔הֹלֱא הָֹ֣והְי ֙יֵנְפִל
 יִּ֣כ :ךָךֶּֽבְרִקְּב רֶׁ֥שֲא ר ֵּ֖גַהְו יִ֔וֵּלַהְו ֙הָּתַא ךָךֶ֑תיֵבְלּו ךָךיֶ֖הֹלֱא הָֹ֥והְי ֛ךָךְל־ןַתָֽנ רֶׁ֧שֲא
 רֵׂ֑שֲעַּֽמַֽה תַ֣נְׁש תִׁ֖שיִלְּׁשַה הָ֥נָּׁשַּב ֛ךָךְתָֽאּובְּת רַׂ֧שְעַמ־לָּכ־תֶא רpֵׂשְעַ֠ל הֶּ֞לַכְת
 ֩יֵנְפִל ָּ֡תְרַמָֽאְו :ּועֵֽבָׂשְו ךָךיֶ֖רָעְׁשִב ּו֥לְכָֽאְו הָ֔נָמְלַאָֽלְו םֹו֣תָּיַל ֙רֵּגַל יִ֗וֵּלַל הָּ֣תַתָֽנְו
 םֹו֣תָּיַל ֙רֵּגַלְו ֙יִוֵּלַל ויִּ֤תַתְנ םַ֨גְו תִיַּ֗בַה־ןִמ ׁשֶדֹּ֣קַה יִּתְרַ֧עִּב ךָךיֶ֜הֹלֱא הָ֨וֹהְי
ֹל יִנָ֑תיִּוִצ רֶׁ֣שֲא ֖ךָךְתָֽוְצִמ־לָכְּכ הָ֔נָמְלַאָֽלְו ֹלְו ךָךיֶ֖תֹוְצִּמִמ יִּתְרַ֥בָע־אֽ  :יִּתְחָֽכָׁש א֥
ֹל ֹלְו ּוּנֶּ֗מִמ יִ֜נֹאְב יִּתְלַ֨כָא־אֽ ֹלְו אֵ֔מָטְּב ּ֙וּנֶּ֨מִמ יִּתְרַ֤עִב־אֽ  תֵ֑מְל ּוּנֶּ֖מִמ יִּתַ֥תָנ־אֽ
 ןֹו֨עְּמִמ ֩הָפיrִקְׁשַה :יִנָֽתיִּוִצ רֶׁ֥שֲא לֹ֖כְּכ יִתיִׂ֕שָע יָ֔הֹלֱא הָֹ֣והְי֙ לֹוקְּב יִּתְעַ֗מָׁש
 רֶׁ֥שֲא הָ֔מָדֲאָֽה ֙תֵאְו לֵ֔אָרְׂשִי־תֶא ֙ךָךְּמַע־תֶֽא ךְךֵ֤רָבּו םִיַ֗מָּׁשַה־ןִמ ֜ךָךְׁשְדָק
 הֶּ֗זַה םֹוּ֣יַה :ׁשָֽבְדּו בָ֖לָח תַ֥בָז ץֶרֶ֛א ּוניֵ֔תֹבֲאַֽל ָּ֙תְעַּ֨בְׁשִנ רֶׁ֤שֲאַּֽכ ּונָ֑ל הָּתַ֖תָנ
 ָּ֤תְרַמָֽׁשְו םיִ֑טָּפְׁשִּמַה־תֶאְו הֶּלֵ֖אָה םיִּ֥קֻחַֽה־תֶא תֹוׂ֛שֲעַל ֧ךָךְּוַצְמ ךָךיֶ֜הֹלֱא הָ֨וֹהְי
 ֩תֹויְהִל םֹוּ֑יַה ָּתְרַ֖מֱאֶֽה הָֹ֥והְי־תֶא :ךָךֶֽׁשְפַנ־לָכְבּו ֖ךָךְבָֽבְל־לָכְּב םָ֔תֹוא ָ֙תיִׂ֨שָעְו
 :ֹוֽלֹקְּב ַעֹ֥מְׁשִלְו ויָ֖טָּפְׁשִמּו ויָ֛תֹוְצִמּו ויָּ֧קֻח רֹ֨מְׁשִלְו ויָ֗כָרְדִּב תֶכֶ֣לָלְו םיִ֜הֹלאֵֽל ֙ךָךְל
־לָּכ רֹ֖מְׁשִלְו ךְךָ֑ל־רֶּבִּד רֶׁ֖שֲאַּֽכ הָּ֔לֻגְס םַ֣עְל ֹ֙ול תֹו֥יְהִל םֹוּ֗יַה ֣ךָךְריִֽמֱאֶֽה הָ֞וֹהיַֽו
 תֶרָ֑אְפִתְלּו םֵׁ֣שְלּו הָּ֖לִהְתִל הָׂ֔שָע רֶׁ֣שֲא ֙םִיֹוּגַה־לָּכ לַ֤ע ןֹו֗יְלֶע ֣ךָךְּתִתְלּו :ויָֽתֹוְצִמ
 קִזְו ֙הֶׁשֹמ וַ֤צְיַו :רֵּֽבִּד רֶׁ֥שֲאַּֽכ ךָךיֶ֖הֹלֱא הָֹ֥והיַֽל ׁש֛דָק־םַע ֧ךָךְתֹֽיְהִֽלְו  לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְ
 :םֹוּֽיַה םֶ֖כְתֶא הֶּ֥וַצְמ יִ֛כֹנָֽא רֶׁ֧שֲא הָ֔וְצִּמַה־לָּכ־תֶא ֙רֹמָׁש רֹ֑מאֵל םָ֖עָה־תֶא
 ןֵ֣תֹנ ךָךיֶ֖הֹלֱא הָֹ֥והְי־רֶׁשֲא ץֶרָ֕אָה־לֶא ֒ןֵּדְרַּיַה־תֶא ּו֣רְבַעַּֽת רֶׁ֣שֲא ֘םֹוּיַּב הָ֗יָהְו
־תֶא ןֶ֗היֵלֲע ָּ֣תְבַתָֽכְו :דיִּֽׂשַּב םָ֖תֹא ָּ֥תְדַׂשְו תֹו֔לֹדְּג םיִ֣נָבֲא ֙ךָךְל ָ֤תֹמֵקֲהַֽו ךְךָ֑ל
ֹּזַה הָ֥רֹוּתַה יֵ֛רְבִּד־לָּכ ֹבָּת ֩רֶׁשֲא ןַעַ֡מְל ךָךֶ֑רְבָעְּב תא֖  הָֹ֥והְי־רֶׁשֲא ץֶרָ֜אָה־לֶא א֨
 ךָךיֶ֖תֹבֲא־יֵֽהֹלֱא הָֹ֥והְי רֶּ֛בִּד רֶׁ֥שֲאַּֽכ ׁשַ֔בְדּו ֙בָלָח תַ֤בָז ץֶרֶ֣א ֗ךָךְל ןֵ֣תֹנ ׀ ךָךיֶ֣הֹלֱא
 יִ֜כֹנָֽא רֶׁ֨שֲא הֶּלֵ֗אָה םיִ֣נָבֲאָֽה־תֶא ּומיִ֜קָּת ֒ןֵּדְרַּיַה־תֶא םֶ֣כְרְבָעְּב ֘הָיָהְו :ךְךָֽל



 ַחֵּ֔בְזִמ ֙םָּׁש ָתיִ֤נָבּו :דיִּֽׂשַּב םָ֖תֹוא ָּ֥תְדַׂשְו לָ֑ביֵע רַ֣הְּב םֹוּ֖יַה םֶ֛כְתֶא הֶּ֥וַצְמ
ֹל םיִ֔נָבֲא חַּ֣בְזִמ ךָךיֶ֑הֹלֱא הָֹ֖והיַֽל  ֙תֹומֵלְׁש םיִ֤נָבֲא :לֶֽזְרַּב םֶ֖היֵלֲע ףיִ֥נָת־אֽ
 ָּ֥תְחַבָֽזְו :ךָךיֶֽהֹלֱא הָֹ֖והיַֽל תֹ֔לֹוע ֙ויָלָע ָתיִ֤לֲעַֽהְו ךָךיֶ֑הֹלֱא הָֹ֣והְי חַּ֖בְזִמ־תֶא הֶ֔נְבִּת
 םיִ֗נָבֲאָֽה־לַע ָּ֣תְבַתָֽכְו :ךָךיֶֽהֹלֱא הָֹ֥והְי יֵ֖נְפִל ָּ֔תְחַמָׂ֣שְו םָּׁ֑ש ָּתְלַ֣כָאְו םיִ֖מָלְׁש
ֹּזַה הָ֥רֹוּתַה יֵ֛רְבִּד־לָּכ־תֶא  םִּ֔יִוְלַֽה םיִ֣נֲהֹּֽכַהְו ֙הֶׁשֹמ רֵּ֤בַדְיַו :בֵֽטיֵה רֵ֥אַּב תא֖
 םָ֔עְל ָֽתיֵ֣יְהִנ ֙הֶּזַה םֹוּ֤יַה לֵ֔אָרְׂשִי ֙עַמְׁשּו ׀ תֵּ֤כְסַה רֹ֑מאֵל לֵ֖אָרְׂשִי־לָּכ־לֶא
 ויָּ֔קֻח־תֶאְו ֙וָתֹוְצִמ־תֶא ָתיִׂ֤שָעְו ךָךיֶ֑הֹלֱא הָֹ֣והְי לֹו֖קְּב ָּ֔תְעַמָׁ֣שְו :ךָךיֶֽהֹלֱא הָֹ֖והיַֽל
 הֶּלֵ֠א :רֹֽמאֵל אּו֖הַה םֹוּ֥יַּב םָ֔עָה־תֶא ֙הֶׁשֹמ וַ֤צְיַו :םֹוּֽיַה ֖ךָךְּוַצְמ יִ֥כֹנָֽא רֶׁ֛שֲא
 יִ֣וֵלְו ֙ןֹועְמִׁש ןֵּ֑דְרַּיַה־תֶא םֶ֖כְרְבָעְּב םיִּ֔זִרְּג רַ֣ה־לַע ֙םָעָה־תֶא ךְךֵ֤רָבְל ּו֞דְמַעַֽי
 ֙ןֵבּואְר לָ֑ביֵע רַ֣הְּב הָ֖לָלְּקַה־לַע ּו֥דְמַעַֽי הֶּלֵ֛אְו :ןִֽמָיְנִבּו ףֵ֖סֹויְו רָ֥כׂשָּׂשִיְו הָ֔דּוהיִֽו
 לֹו֥ק לֵ֖אָרְׂשִי ׁשיִ֥א־לָּכ־לֶא ּו֛רְמָֽאְו םִּ֗יִוְלַֽה ּו֣נָעְו :יִֽלָּתְפַנְו ןָּ֥ד ןֻ֖לּובְזּו רֵׁ֔שָאְו דָּ֣ג
 ׁשָ֖רָח יֵ֥דְי הֵׂ֛שֲעַֽמ הָ֗וֹהְי תַ֣בֲעֹוּֽת הָ֜כֵּסַמּו לֶסֶ֨פ ֩הֶׂשֲעַֽי רֶׁ֣שֲא ׁשיִ֡אָה רּו֣רָא :םָֽר
־לָּכ רַ֥מָאְו ֹוּ֑מִאְו ויִ֖בָא הֶ֥לְקַמ רּו֕רָא :ןֵֽמָא ּו֖רְמָֽאְו םָ֛עָה־לָכ ּו֧נָעְו רֶתָּ֑סַּב םָׂ֣שְו
 ר ֵּ֖וִע הֶּ֥גְׁשַמ רּו֕רָא :ןֵֽמָא םָ֖עָה־לָּכ רַ֥מָאְו ּוהֵ֑עֵר לּו֣בְּג גיִּ֖סַמ רּו֕רָא :ןֵֽמָא םָ֖עָה
 רַ֥מָאְו הָ֑נָמְלַאְו םֹו֖תָי־רֵּג טַּ֥פְׁשִמ הֶּ֛טַמ רּו֗רָא :ןֵֽמָא םָ֖עָה־לָּכ רַ֥מָאְו ךְךֶרָּ֑דַּב
־לָּכ רַ֥מָאְו ויִ֑בָא ף ַ֣נְּכ הָּ֖לִג יִּ֥כ ויִ֔בָא תֶׁשֵ֣א־םִע ֙בֵכֹׁש רּו֗רָא :ןֵֽמָא םָ֖עָה־לָּכ
 ֙בֵכֹׁש רּו֗רָא :ןֵֽמָא םָ֖עָה־לָּכ רַ֥מָאְו הָ֑מֵהְּב־לָּכ־םִע בֵ֖כֹׁש רּו֕רָא :ןֵֽמָא םָ֖עָה
־םִע בֵ֖כֹׁש רּו֕רָא :ןֵֽמָא םָ֖עָה־לָּכ רַ֥מָאְו ֹוּ֑מִא־תַב ֹו֣א ויִ֖בָא־תַּב ֹו֔תֹחֲא־םִע
 םָ֖עָה־לָּכ רַ֥מָאְו רֶתָּ֑סַּב ּוהֵ֖עֵר הֵּ֥כַמ רּו֕רָא :ןֵֽמָא םָ֖עָה־לָּכ רַ֥מָאְו ֹוּ֑תְנַתֹֽח
 רּו֗רָא :ןֵֽמָא םָ֖עָה־לָּכ רַ֥מָאְו יִ֑קָנ םָּ֣ד ׁשֶפֶ֖נ תֹוּ֥כַהְל דַחֹׁ֔ש ַחֵ֣קֹל ֙רּורָא :ןֵֽמָא
ֹל רֶׁ֧שֲא ֹּזַה־הָֽרֹוּתַה יֵ֥רְבִּד־תֶא םיִ֛קָי־אֽ  םָ֖עָה־לָּכ רַ֥מָאְו םָ֑תֹוא תֹוׂ֣שֲעַֽל תא֖
־תֶא ֙תֹוׂשֲעַֽל רֹ֤מְׁשִל ךָךיֶ֔הֹלֱא הָֹ֣והְי֙ לֹוקְּב ֙עַמְׁשִּת ַעֹו֤מָׁש־םִא הָ֗יָהְו :ןֵֽמָא
 יֵ֥יֹוּג־לָּכ לַ֖ע ןֹו֔יְלֶע ֙ךָךיֶ֨הֹלֱא ֤הָֹוהְי ֜ךָךְנָ֨תְנּו םֹוּ֑יַה ֖ךָךְּוַצְמ יִ֥כֹנָֽא רֶׁ֛שֲא ויָ֔תֹוְצִמ־לָּכ
 הָֹ֥והְי לֹו֖קְּב עַ֔מְׁשִת יִּ֣כ ךָך ֻ֑גיִּׂשִהְו הֶּלֵ֖אָה תֹו֥כָרְּבַה־לָּכ ךָךיֶ֛לָע ּואָ֧בּו :ץֶרָֽאָה
 יִ֥רְפּו ֛ךָךְנְטִב־יִֽרְּפ ךְךּו֧רָּב :הֶֽדָּׂשַּב הָּ֖תַא ךְךּו֥רָבּו ריִ֑עָּב הָּ֖תַא ךְךּו֥רָּב :ךָךיֶֽהֹלֱא
 ֖ךָךֲאְנַט ךְךּו֥רָּב :ךָך ֶֽנֹאצ תֹו֥רְּתְׁשַעְו ךָךיֶ֖פָלֲא ר ַ֥גְׁש ךָךֶּ֑תְמֶהְב יִ֣רְפּו ֖ךָךְתָֽמְדַא



 ֙ךָךיֶ֨בְיֹֽא־תֶא ֤הָֹוהְי ןֵּ֨תִי :ךָךֶֽתאֵצְּב הָּ֖תַא ךְךּו֥רָבּו ךָךֶ֑אֹבְּב הָּ֖תַא ךְךּו֥רָּב :ךָךֶּֽתְרַאְׁשִמּו
 ּוסּו֥נָי םיִ֖כָרְד הָ֥עְבִׁשְבּו ךָךיֶ֔לֵא ּו֣אְצֵֽי ֙דָחֶא ךְךֶרֶ֤דְּב ךָךיֶ֑נָפְל םיִ֖פָּגִנ ךָךיֶ֔לָע םיִ֣מָּקַה
 ֔ךָךְכַרֵ֣בּו ךָךֶ֑דָי חַ֣לְׁשִמ לֹ֖כְבּו ךָךיֶ֕מָסֲאַּֽב הָ֔כָרְּבַה־תֶא ֙ךָךְּתִא ֤הָֹוהְי וַ֨צְי :ךָךיֶֽנָפְל
 רֶׁ֖שֲאַּֽכ ׁשֹו֔דָק םַ֣עְל ֹ֙ול הָֹ֥והְי ֙ךָךְמיִֽקְי :ךְךָֽל ןֵ֥תֹנ ךָךיֶ֖הֹלֱא הָֹ֥והְי־רֶׁשֲא ץֶרָ֕אָּב
־לָּכ ּ֙ואָרְו :ויָֽכָרְדִּב ָּ֖תְכַלָֽהְו ךָךיֶ֔הֹלֱא הָֹ֣והְי ֙תֹוְצִמ־תֶא רֹ֗מְׁשִת יִּ֣כ ךְךָ֑ל־עַּֽבְׁשִֽנ
 קִנ הָֹ֖והְי םֵׁ֥ש יִּ֛כ ץֶרָ֔אָה יֵּ֣מַע  הָ֔בֹוטְל ֙הָֹוהְי ֤ךָךְרִֽתֹוהְו :ָּךֶּֽמִמ ּו֖אְר ָֽיְו ךָךיֶ֑לָע אָ֣רְ
 ֛הָֹוהְי עַּ֧בְׁשִנ רֶׁ֨שֲא הָ֔מָדֲאָֽה לַ֚ע ךָךֶ֑תָמְדַא יִ֣רְפִבּו ֖ךָךְּתְמֶהְב יִ֥רְפִבּו ֛ךָךְנְטִב יִ֧רְפִּב
ךָךְ֠ל ׀ הָֹ֣והְי חַּ֣תְפִי :ךְךָֽל תֶתָ֥ל ךָךיֶ֖תֹבֲאַֽל  תֵ֤תָל םִיַ֗מָּׁשַה־תֶא בֹוּ֜טַה ֹו֨רָצֹוֽא־תֶא ֠
 הָּ֖תַאְו םיִּ֔בַר םִ֣יֹוּג ָ֙תיִ֨וְלִהְו ךָךֶ֑דָי הֵׂ֣שֲעַֽמ־לָּכ תֵ֖א ךְךֵ֕רָבְלּו ֹוּ֔תִעְּב ֙ךָךְצְרַא־רַֽטְמ
ֹל ֹלְו ׁ֙שֹארְל ֤הָֹוהְי ֙ךָךְנָֽתְנּו :הֶֽוְלִת א֥ ֹלְו הָלְעַ֔מְל קַ֣ר ָ֙תיִ֨יָהְו בָ֔נָזְל א֣  הֶ֖יְהִֽת א֥
 רֹ֥מְׁשִל םֹוּ֖יַה ֛ךָךְּוַצְמ יִ֧כֹנָֽא רֶׁ֨שֲא ךָךיֶ֗הֹלֱא הָֹ֣והְי ׀ תֹ֣וְצִמ־לֶא עַ֞מְׁשִת־יִּֽכ הָּטָ֑מְל
ֹלְו :תֹוֽׂשֲעַֽלְו  ןיִ֣מָי םֹוּ֖יַה םֶ֛כְתֶא הֶּ֥וַצְמ יִ֜כֹנָֽא רֶׁ֨שֲא ֙םיִרָבְּדַה־לָּכִמ רּו֗סָת א֣
ֹמְׂשּו ֹל־םִא הָ֗יָהְו :םָֽדְבָעְל םיִ֖רֵחֲא םיִ֥הֹלֱא יֵ֛רֲחַֽא תֶכֶ֗לָל לוא֑ ֙ לֹוקְּב ֙עַמְׁשִת א֤
 ֖ךָךְּוַצְמ יִ֥כֹנָֽא רֶׁ֛שֲא ויָ֔תֹּקֻחְו ויָ֣תֹוְצִמ־לָּכ־תֶא ֙תֹוׂשֲעַֽל רֹ֤מְׁשִל ךָךיֶ֔הֹלֱא הָֹ֣והְי
 רּו֥רָאְו ריִ֑עָּב הָּ֖תַא רּו֥רָא :ךָךּוֽגיִּׂשִהְו הֶּלֵ֖אָה תֹו֥לָלְּקַה־לָּכ ךָךיֶ֛לָע ּואָ֧בּו םֹוּ֑יַה
 ךָךֶ֑תָמְדַא יִ֣רְפּו ֖ךָךְנְטִב־יִֽרְּפ רּו֥רָא :ךָךֶּֽתְרַאְׁשִמּו ֖ךָךֲאְנַט רּו֥רָא :הֶֽדָּׂשַּב הָּ֖תַא
 :ךָךֶֽתאֵצְּב הָּ֖תַא רּו֥רָאְו ךָךֶ֑אֹבְּב הָּ֖תַא רּו֥רָא :ךָך ֶֽנֹאצ תֹ֥רְּתְׁשַעְו ךָךיֶ֖פָלֲא ר ַ֥גְׁש
ךָךְּ֠ב ׀ הָֹ֣והְי חַּ֣לַׁשְי  חַ֥לְׁשִמ־לָכְּב תֶרֶ֔עְגִּמַה־תֶאְו ֙הָמּוהְּמַה־תֶא הָ֤רֵאְּמַה־תֶא ֠
 רֶׁ֥שֲא ךָךיֶ֖לָלֲעַֽמ ַעֹ֥ר יֵ֛נְּפִמ רֵ֔הַמ ֙ךָךְדָבֲא־דַעְו ֤ךָךְדֶמָּֽׁשִה דַ֣ע הֶׂ֑שֲעַּֽת רֶׁ֣שֲא ֖ךָךְד ָֽי
־רֶׁשֲא הָ֔מָדֲאָֽה֙ לַעֵמ ֔ךָךְתֹֽא ֹו֣תֹּלַּכ דַ֚ע רֶבָּ֑דַה־תֶא ֖ךָךְּב ֛הָֹוהְי קֵּ֧בְדַי :יִנָּֽתְבַזֲע
 ֙רֻחְרַחַֽבּו תֶקֶּ֗לַּדַבּו תַחַּ֜דַּקַבּו תֶפֶ֨חַּׁשַּב הpָוֹהְ֠י הָ֣כְּכַי :ּהָּֽתְׁשִרְל הָּמָׁ֖ש־אָב הָּ֥תַא
ֹר־לַע רֶׁ֥שֲא ךָךיֶ֛מָׁש ּו֥יָהְו :ךָךֶֽדְבָא דַ֥ע ךָךּו֖פָדְרּו ןֹו֑קָר ֵּֽיַבּו ןֹו֖פָּדִּׁשַבּו בֶרֶ֔חַבּו  ֖ךָךְׁשאֽ
 רָ֑פָעְו קָ֣בָא ֖ךָךְצְרַא רַ֥טְמ־תֶא ֛הָֹוהְי ןֵּ֧תִי :לֶֽזְרַּב ךָךיֶּ֖תְחַּת־רֶׁשֲא ץֶרָ֥אָהְו תֶׁש֑חְנ
 ךְךֶרֶ֤דְּב ֒ךָךיzֶבְיֹֽא יֵ֣נְפִל ֘ףָּגִנ ׀ הָ֥וֹהְי ֙ךָךְנֶּתִי :ךְךָֽדְמָּֽׁשִה דַ֖ע ךָךיֶ֔לָע דֵ֣רֵי ֙םִיַ֨מָּׁשַה־ןִמ
 תֹו֥כְלְמַמ לֹ֖כְל הָ֔וֲעַֽזְל ָתיִ֣יָהְו ויָ֑נָפְל סּו֣נָּת םיִ֖כָרְד הָ֥עְבִׁשְבּו ויָ֔לֵא אֵ֣צֵּת ֙דָחֶא
 ןיֵ֖אְו ץֶרָ֑אָה תַ֣מֱהֶֽבְלּו םִיַ֖מָּׁשַה ףֹו֥ע־לָכְל לָ֔כֲאַֽמְל ֙ךָךְתָֽלְבִנ הָ֤תְיָֽהְו :ץֶרָֽאָה



 סֶרָ֑חֶבּו בָ֖רָּגַבּו ]םיִ֔רֹחְטַבּו[ םיִ֔לֹפְעַבּו ֙םִיַ֨רְצִמ ןיִ֤חְׁשִּב הָ֜וֹהְי הָ֨כְּכַי :דיִֽרֲחַֽמ
ֹל רֶׁ֥שֲא  :בָֽבֵל ןֹו֖הְמִתְבּו ןֹו֑רָּוִעְבּו ןֹו֖עָּגִׁשְּב הָ֔וֹהְי הָ֣כְּכַי :אֵֽפָרֵֽהְל לַ֖כּות־אֽ
ֹלְו הָ֔לֵפֲאָּֽב ֙רֵּוִעָֽה ׁשֵּׁ֤שַמְי רֶׁ֨שֲאַּֽכ םִיַ֗רֳהָּֽצַּֽב ׁשֵּׁ֣שַמְמ ָתיִ֜יָהְו ־תֶא ַחיִ֖לְצַת א֥
 ׁשיִ֤אְו ׂשֵ֗רָאְת הָּׁ֣שִא :ַעיִֽׁשֹומ ןיֵ֥אְו םיִ֖מָּיַה־לָּכ לּו֛זָגְו קּוׁ֧שָע ךְךַ֣א ָתיִ֜יָהְו ךָךיֶ֑כָרְּד
ֹלְו הֶ֖נְבִּת תִיַּ֥ב ]הָּנֶ֔בָּכְׁשִי[ הָּנֶ֔לָּגְׁשִי ֙רֵחַא ֹלְו עַּ֖טִּת םֶרֶּ֥כ ֹוּ֑ב בֵׁ֣שֵת־אֽ  א֥
ֹלְו ךָךיֶ֗ניֵעְל ַחּו֣בָט ֞ךָךְרֹוֽׁש :ּוּנֶֽלְּלַחְת ֹלְו ךָךיֶ֔נָפְּלִמ לּו֣זָּג ֙ךָךְרֹֽמֲח ּ֒וּנzֶּמִמ ֘לַכֹאת א֣  א֥
ֹצ ךְךָ֑ל בּוׁ֖שָי  םַ֤עְל םיִ֨נֻתְנ ךָךיֶ֜תֹנְבּו ךָךיֶ֨נָּב :ַעיִֽׁשֹומ ֖ךָךְל ןיֵ֥אְו ךָךיֶ֔בְיֹֽאְל תֹו֣נֻתְנ ֙ךָךְנאֽ
 ֙ךָךְתָֽמְדַא יִ֤רְּפ :ךָךֶֽדָי לֵ֖אְל ןיֵ֥אְו םֹוּ֑יַה־לָּכ םֶ֖היֵלֲא תֹו֥לָכְו תֹו֔אֹר ךָךיֶ֣ניֵעְו ֙רֵחַא
ֹל רֶׁ֣שֲא םַ֖ע לַ֥כֹאי ֔ךָךֲעיִ֣גְי־לָכְו  :םיִֽמָּיַה־לָּכ ץּו֖צָרְו קּוׁ֥שָע קַ֛ר ָתיִ֗יָהְו ָּתְעָ֑דָי־אֽ
־לַע עָ֗ר ןיִ֣חְׁשִּב הָ֜וֹהְי הָ֨כְּכַי :הֶֽאְרִּת רֶׁ֥שֲא ךָךיֶ֖ניֵע הֵ֥אְרַּמִמ עָּ֑גֻׁשְמ ָתיִ֖יָהְו
ֹל רֶׁ֥שֲא םִיַ֔קֹּׁשַה־לַעְו ֙םִיַּ֨כְרִּבַה  :ךָךֶֽדֳקְדָק דַ֥עְו ֖ךָךְלְגַר ףַּ֥כִמ אֵ֑פָרֵֽהְל לַ֖כּות־אֽ
ֹל רֶׁ֥שֲא יֹוּ֕ג־לֶא ךָךיֶ֔לָע םיִ֣קָּת רֶׁ֣שֲא ֙ךָךְּכְלַמ־תֶֽאְו ֗ךָךְתֹֽא הָ֜וֹהְי ךְךֵ֨לֹוי  ָּתְעַ֖דָי־אֽ
 לָׁ֖שָמְל הָּ֔מַׁשְל ָתיִ֣יָהְו :ןֶבָֽאָו ץֵ֥ע םיִ֖רֵחֲא םיִ֥הֹלֱא םָּׁ֛ש ָּתְדַ֥בָעְו ךָךיֶ֑תֹבֲאַֽו הָּ֣תַא
 הֶ֑דָּׂשַה איִ֣צֹוּת בַ֖ר עַר ֶ֥ז :הָּמָֽׁש הָֹ֖והְי ֥ךָךְגֶהַֽנְי־רֶׁשֲא םיִּ֔מַעָֽה֙ לֹכְּב הָ֑ניִנְׁשִלְו
ֹל ןִי ַ֤יְו ָּתְדָ֑בָעְו עַּ֖טִּת םיִ֥מָרְּכ :הֶּֽבְרַאָֽה ּוּנֶ֖לְסְחַי יִּ֥כ ףֹ֔סֱאֶּֽת טַ֣עְמּו  ֙הֶּתְׁשִת־אֽ
ֹלְו ֹגֱאֶֽת א֣ ֹת יִּ֥כ ר֔ ֹל ֙ןֶמֶׁ֨שְו ךָךֶ֑לּובְּג־לָכְּב ֖ךָךְל ּו֥יְהִי םיִ֛תיֵז :תַעָֽלֹּתַה ּוּנֶ֖לְכאֽ  א֣
־לָּכ :יִבֶּֽׁשַּב ּו֖כְלֵֽי יִּ֥כ ךְךָ֔ל ּו֣יְהִֽי־ֹאלְו דיִ֑לֹוּת תֹו֖נָבּו םיִ֥נָּב :ךָךֶֽתיֵז לַּׁ֖שִי יִּ֥כ ךְךּו֔סָת
 הָלְעַ֣מ ךָךיֶ֖לָע הֶ֥לֲעַֽי ֔ךָךְּבְרִקְּב רֶׁ֣שֲא ֙רֵּגַה :לַֽצָלְּצַה ׁשֵ֖רָיְי ךָךֶ֑תָמְדַא יִ֣רְפּו ֖ךָךְצֵֽע
ֹל הָּ֖תַאְו ֔ךָךְוְלַי אּו֣ה :הָּטָּֽמ הָּטַ֥מ דֵ֖רֵת הָּ֥תַאְו הָלְעָּ֑מ  הֶ֣יְהִי אּו֚ה ּוּנֶ֑וְלַת א֣
ֹרְל  ֙ךָךּו֨פָדְרּו הֶּלֵ֗אָה תֹו֣לָלְּקַה־לָּכ ךָךיֶ֜לָע ּואָ֨בּו :בָֽנָזְל הֶ֥יְהִּת הָּ֖תַאְו ׁשא֔
ֹל־יִּכ ךְךָ֑דְמָּֽׁשִה דַ֖ע ךָךּו֔גיִּׂשִהְו  ויָ֥תֹוְצִמ רֹ֛מְׁשִל ךָךיֶ֔הֹלֱא הָֹ֣והְי֙ לֹוקְּב ָּתְעַ֗מָׁש א֣
 רֶׁ֤שֲא תַחַּ֗ת :םָֽלֹוע־דַע ֖ךָךֲעְר ַֽזְבּֽו תֵ֑פֹומְלּו תֹו֖אְל ֔ךָךְב ּו֣יָהְו :ךְך ָּֽוִצ רֶׁ֥שֲא ויָ֖תֹּקֻחְו
ֹל ־תֶא ָּ֣תְדַבָֽעְו :לֹּֽכ בֹ֖רֵמ בָ֑בֵל בּו֣טְבּו הָ֖חְמִׂשְּב ךָךיֶ֔הֹלֱא הָֹ֣והְי־תֶא ָּ֙תְדַ֨בָע־אֽ
 לֹ֤ע ןַ֞תָנְו לֹּ֑כ רֶסֹ֣חְבּו םֹ֖ריֵעְבּו אָ֛מָצְבּו בָ֧עָרְּב ךְךָּ֔ב ֙הָֹוהְי ּוּנֶ֤חְּלַׁשְי רֶׁ֨שֲא ךָךיֶ֗בְיֹֽא
 הֵ֣צְקִמ ֙קֹחָרֵֽמ יֹוּ֤ג ךָךיֶ֨לָע ֩הָֹוהְי אָּׂ֣שִי :ךְךָֽתֹא ֹו֖דיִמְׁשִה דַ֥ע ךָךֶ֔ראָּוַצ־לַע֙ לֶזְרַּב
ֹל רֶׁ֥שֲא יֹוּ֕ג רֶׁשָּ֑נַה הֶ֖אְדִי רֶׁ֥שֲאַּֽכ ץֶרָ֔אָה  רֶׁ֨שֲא םיִ֑נָּפ זַ֣ע יֹוּ֖ג :ֹוֽנֹׁשְל עַ֖מְׁשִת־אֽ



ֹל ֹל רַעַ֖נְו ןֵ֔קָזְל ֙םיִנָפ אָּׂ֤שִי־אֽ  דַ֣ע ֘ךָךְתָֽמְדַא־יִֽרְפּו ֥ךָךְּתְמֶהְב יִ֨רְּפ לpַכָאְ֠ו :ןֹֽחָי א֥
ֹל רֶׁ֨שֲא ֒ךְךָדְמָּֽׁשִה  תֹ֣רְּתְׁשַעְו ךָךיֶ֖פָלֲא ר ַ֥גְׁש רָ֔הְצִיְו ׁשֹו֣ריִּת ֙ןָגָּד ֗ךָךְל ריִ֜אְׁשַי־אֽ
 תֹ֣הֹבְּגַה ֙ךָךיֶ֨תֹמֹֽח תֶדֶ֤ר דַ֣ע ךָךיֶ֗רָעְׁש־לָכְּב ֜ךָךְל רַ֨צֵהְו :ךְךָֽתֹא ֹו֖דיִבֲאַֽה דַ֥ע ךָך ֶ֑נֹאצ
־לָ֨כְּב ךָךיֶ֔רָעְׁש־לָכְּב ֙ךָךְל רַ֤צֵהְו ךָךֶ֑צְרַא־לָכְּב ןֵ֖הָּב ַחֵ֥טֹּב הָּ֛תַא רֶׁ֥שֲא תֹו֔רֻצְּבַהְו
 ךָךיֶ֔תֹנְבּו ֙ךָךיֶ֨נָּב רַׂ֤שְּב ֗ךָךְנְטִב־יִֽרְפ ָּ֣תְלַכָֽאְו :ךְךָֽל ךָךיֶ֖הֹלֱא הָֹ֥והְי ןַ֛תָנ רֶׁ֥שֲא ֔ךָךְצְרַא
 ׁ֙שיִאָה :ךָךֶֽבְיֹֽא ֖ךָךְל קיִ֥צָי־רֶׁשֲא קֹו֔צָמְבּו ֙רֹוצָמְּב ךָךיֶ֑הֹלֱא הָֹ֣והְי ֖ךָךְל־ןַתָֽנ רֶׁ֥שֲא
 רֶׁ֥שֲא ויָ֖נָּב רֶתֶ֥יְבּו ֹו֔קיֵח תֶׁשֵ֣אְבּו ֙ויִחָאְב ֹו֤ניֵע עַ֨רֵּת דֹ֑אְמ גֹ֖נָעֶֽהְו ֔ךָךְּב ךְךַ֣רָה
 לֹּ֑כ ֹו֖ל־ריִאְׁשִה יִ֥לְּבִמ לֵ֔כֹאי רֶׁ֣שֲא ֙ויָנָּב רַׂ֤שְּבִמ םֶ֗הֵמ דַ֣חַאְל ׀ תֵּ֣תִמ :ריִֽתֹוי
 הָּ֗גֻנֲעָֽהְו ֜ךָךְב הָּ֨כַרָֽה :ךָךיֶֽרָעְׁש־לָכְּב ֖ךָךְבִיֹֽא ֛ךָךְל קיִ֥צָי רֶׁ֨שֲא קֹו֔צָמְבּו ֙רֹוצָמְּב
ֹל רֶׁ֨שֲא  ּ֙הָניֵע עַ֤רֵּת ךְךֹ֑רֵמּו גֵּ֖נַעְתִהֵֽמ ץֶרָ֔אָה־לַע גֵּ֣צַה ּ֙הָלְגַר־ףַכ הָ֤תְּסִנ־אֽ
 רֶׁ֣שֲא ָ֙היֶ֨נָבְבּו ָהיֶ֗לְגַר ןיֵּ֣בִמ ׀ תֵ֣צֹוּיַה ּהָ֞תָיְלִׁשְבּֽו :ּהָּֽתִבְבּו ּהָ֖נְבִבּו ּהָ֔קיֵח ׁשיִ֣אְּב
ֹת־יִּכ דֵ֔לֵּת  ֖ךָךְבִיֹֽא ֛ךָךְל קיִ֥צָי רֶׁ֨שֲא קֹו֔צָמְבּו ֙רֹוצָמְּב רֶתָּ֑סַּב לֹּ֖כ־רֶסֹֽחְּב םֵ֥לְכאֽ
ֹל־םִא :ךָךיֶֽרָעְׁשִּב ֹּזַה הָ֣רֹוּתַה ֙יֵרְבִּד־לָּכ־תֶא תֹוׂ֗שֲעַֽל רֹ֜מְׁשִת א֨  םיִ֖בֻתְּכַה תא֔
 :ךָךיֶֽהֹלֱא הָֹ֥והְי תֵ֖א הֶּ֔זַה ֙אָרֹוּנַהְו דָּ֤בְכִּנַה םֵּׁ֞שַה־תֶא הpָאְרִיְ֠ל הֶּ֑זַה רֶפֵּ֣סַּב
 םִ֥יָלֳחָֽו תֹו֔נָמֱאֶ֣נְו ֙תֹלֹדְּג תֹוּ֤כַמ ךָךֶ֑עְרַז תֹוּ֣כַמ תֵ֖אְו ֔ךָךְתֹּ֣כַמ־תֶא ֙הָֹוהְי אָ֤לְפִהְו
ֹגָי רֶׁ֥שֲא םִיַ֔רְצִמ הֵ֣וְדַמ־לָּכ תֵ֚א ֗ךָךְּב ביִׁ֣שֵהְו :םיִֽנָמֱאֶֽנְו םיִ֖עָר  םֶ֑היֵנְּפִמ ָּתְר֖
ֹל ֙רֶׁשֲא הָּ֔כַמ־לָכְו ֙יִלֳח־לָּכ םַּ֤ג :ךְךָּֽב ּו֖קְבָֽדְו ֹּזַה הָ֣רֹוּתַה רֶפֵ֖סְּב בּו֔תָכ א֣  תא֑
 םֶ֔תיִיֱה רֶׁ֣שֲא תַחַּ֚ת טָ֔עְמ יֵ֣תְמִּב ֙םֶּתְרַאְׁשִנְו :ךְךָֽדְמָּֽׁשִה דַ֖ע ךָךיֶ֔לָע ֙הָֹוהְי םֵ֤לְעַי
ֹל־יִּכ בֹ֑רָל םִיַ֖מָּׁשַה יֵ֥בְכֹוֽכְּכ ־רֶׁשֲאַּֽכ הpָיָהְ֠ו :ךָךיֶֽהֹלֱא הָֹ֥והְי לֹו֖קְּב ָּתְעַ֔מָׁש א֣
 םֶ֔כיֵלֲע ֙הָֹוהְי ׂשיִׂ֤שָי ןֵּ֣כ ֒םֶכְתֶא תֹוּ֣בְרַהְלּו ֘םֶכְתֶא ביִ֣טיֵהְל םֶ֗כיֵלֲע הָ֜וֹהְי ׂשָׂ֨ש
 הָּ֥תַא־רֶׁשֲא הָ֔מָדֲאָֽה לַ֣עֵמ ֙םֶּתְחַּסִנְו םֶ֑כְתֶא דיִ֣מְׁשַהְלּו םֶ֖כְתֶא דיִ֥בֲאַֽהְל
 הֵ֣צְק־דַעְו ץֶרָ֖אָה הֵ֥צְקִמ םיִּ֔מַעָ֣ה־לָכְּב ֙הָֹוהְי ֤ךָךְציִֽפֱהֶֽו :ּהָּֽתְׁשִרְל הָּמָׁ֖ש־אָב
ֹל רֶׁ֧שֲא םיִ֗רֵחֲא םיִ֣הֹלֱא םָּׁ֜ש ָּתְדַ֨בָעְו ץֶרָ֑אָה  ץֵ֥ע ךָךיֶ֖תֹבֲאַֽו הָּ֥תַא ָּתְעַ֛דָי־אֽ
ֹל ֙םֵהָה םִ֤יֹוּגַבּו :ןֶבָֽאָו  ֥ךָךְל הָֹ֨והְי ֩ןַתָנְו ךָךֶ֑לְגַר־ףַכְל ַחֹו֖נָמ הֶ֥יְהִֽי־ֹאלְו ַעיִּ֔גְרַת א֣

 ָּ֙תְדַחָֽפּו דֶג ֶּ֑נִמ ֖ךָךְל םיִ֥אֻלְּת ךָךיֶּ֔יַח ּו֣יָהְו :ׁשֶפָֽנ ןֹו֥בֲאַֽדְו םִי ַ֖ניֵע ןֹו֥יְלִכְו זָּ֔גַר בֵ֣ל ֙םָׁש
ֹלְו םָ֔מֹויְו הָלְיַ֣ל  רַ֖מֹאּת בֶרֶ֥עָבּו בֶרֶ֔ע ןֵּ֣תִי־יִֽמ ֙רַמֹאּת רֶקֹּ֤בַּב :ךָךיֶּֽיַחְּב ןיִ֖מֲאַֽת א֥



 :הֶֽאְרִּת רֶׁ֥שֲא ךָךיֶ֖ניֵע הֵ֥אְרַּמִמּו דָ֔חְפִּת רֶׁ֣שֲא ֙ךָךְבָֽבְל דַחַּ֤פִמ רֶקֹּ֑ב ןֵּ֣תִי־יִֽמ
ֹל ֔ךָךְל יִּתְרַ֣מָא רֶׁ֣שֲא ֙ךְךֶרֶּ֨דַּב ֒תֹוּיִנֳאָּֽב ֘םִיַ֘רְצִמ ׀ הָֹ֥והְי ֨ךָךְביִֽׁשֱהֶֽו  דֹו֖ע ףיִ֥סֹת־אֽ
 ֩הֶּלrֵא :הֶֽנֹק ןיֵ֥אְו תֹו֖חָפְׁשִלְו םיִ֥דָבֲעַֽל ךָךיֶ֛בְיֹֽאְל םָׁ֧ש םֶּ֨תְרַּכַמְתִהְו ּהָ֑תֹאְרִל
 ץֶרֶ֣אְּב לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥נְּב־תֶא תֹ֛רְכִל הֶׁ֗שֹמ־תֶא הָֹ֣והְי הָּ֧וִצ־רֶׁשֲא תיִ֜רְּבַה יֵ֨רְבִד
 קִּיַו :בֵֽרֹחְּב םָּ֖תִא תַ֥רָּכ־רֶׁשֲא תיִ֔רְּבַה דַ֣בְּלִמ בָ֑אֹומ ־לָּכ־לֶא הֶׁ֛שֹמ אָ֥רְ
ֹּיַו לֵ֖אָרְׂשִי  ֙םֶכיֵניֵֽעְל ֤הָֹוהְי הָׂ֨שָע ֩רֶׁשֲא־לָּכ תֵ֣א םֶ֗תיִאְר םֶּ֣תַא םֶ֑הֵלֲא רֶמא֣
 רֶׁ֥שֲא תֹ֔לֹדְּגַה ֙תֹוּסַּמַה :ֹוֽצְרַא־לָכְלּֽו ויָ֖דָבֲע־לָכְלּו הֹ֥עְרַפְל םִיַ֔רְצִמ ץֶרֶ֣אְּב
ֹלְו :םֵֽהָה םיִ֖לֹדְּגַה םיִ֛תְפֹּֽמַהְו תֹ֧תֹאָֽה ךָךיֶ֑ניֵע ּו֖אָר  ֙בֵל םֶ֥כָל הָ֨וֹהְי ֩ןַתָנ־אֽ
 םֶ֛כְתֶא ךְךֵ֥לֹואָֽו :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַה דַ֖ע ַעֹ֑מְׁשִל םִי ַ֣נְזָאְו תֹו֖אְרִל םִי ַ֥ניֵעְו תַעַ֔דָל
ֹל רָּ֑בְדִּמַּב הָ֖נָׁש םיִ֥עָּבְרַא  הָ֖תְלָֽב־ֹאל ֥ךָךְלַעַֽנְו םֶ֔כיֵלֲעֵֽמ ֙םֶכיֵתֹֽמְלַׂש ּו֤לָב־אֽ
ֹל םֶחֶ֚ל :ךָךֶֽלְגַר לַ֥עֵמ ֹל רָ֖כֵׁשְו ןִי ַ֥יְו םֶּ֔תְלַכֲא א֣  יִ֥נֲא יִּ֛כ ּו֔עְדֵּֽת ֙ןַעַ֨מְל םֶ֑תיִתְׁש א֣
 גֹו֨עְו ןֹוpּבְׁשֶ֠ח־ךְךֶלֶֽמ ןֹ֣חיִס אֵ֣צֵּיַו הֶּ֑זַה םֹו֣קָּמַה־לֶא ּואֹ֖בָּתַו :םֶֽכיֵהֹֽלֱא הָֹ֖והְי
 הָ֔לֲחַֽנְל ּהָ֣נְּתִּנַו םָ֔צְרַא־תֶא ֙חַּקִּנַו :םֵּֽכַּנַו הָ֖מָחְלִּמַל ּונֵ֛תאָרְקִל ןָׁ֧שָּבַה־ךְךֶלֶֽמ
ֹּזַה תיִ֣רְּבַה ֙יֵרְבִּד־תֶא םֶּ֗תְרַמְׁשּו :יִּֽׁשַנְמַֽה טֶבֵׁ֥ש יִ֖צֲחַֽלְו יִ֑דָּגַלְו יִ֖נֵבּואֽרָל  תא֔
 ֙םֹוּיַה םיִ֤בָּצִנ םֶּ֨תַא :ןּוֽׂשֲעַּֽת רֶׁ֥שֲא־לָּכ תֵ֖א ּוליִּ֔כְׂשַּת ןַעַ֣מְל םָ֑תֹא םֶ֖תיִׂשֲעַֽו
 ׁשיִ֥א לֹּ֖כ םֶ֔כיֵרְטֹׁ֣שְו ֙םֶכיֵנְקִז םֶ֗כיֵטְבִׁש םֶ֣כיֵׁשאָֽר םֶ֑כיֵהֹֽלֱא הָֹ֣והְי יֵ֖נְפִל םֶ֔כְּלֻּכ
 בֵ֥אֹׁש דַ֖ע ךָךיֶ֔צֵע בֵ֣טֹחֵֽמ ךָךיֶ֑נֲחַֽמ בֶרֶ֣קְּב רֶׁ֖שֲא ֔ךָךְר ֵ֣גְו םֶ֔כיֵׁשְנ םֶ֣כְּפַט :לֵֽאָרְׂשִי
 תֵ֥רֹּכ ךָךיֶ֔הֹלֱא הָֹ֣והְי ֙רֶׁשֲא ֹו֑תָלָֽאְבּו ךָךיֶ֖הֹלֱא הָֹ֥והְי תיִ֛רְבִּב ֗ךָךְרְבָעְל :ךָךיֶֽמיֵמ
 םיִ֔הֹלאֵֽל ֙ךָךְּל־הֶיְהִֽי אּו֤הְו םָ֗עְל ֹו֜ל ׀ םֹוּ֨יַה ֩ךָךְתֹֽא־םיִֽקָה ןַעַ֣מְל :םֹוּֽיַה ֖ךָךְּמִע
ֹלְו :בֹֽקֲעַֽיְלּֽו קָ֖חְצִיְל םָ֥הָרְבַאְל ךָךיֶ֔תֹבֲאַֽל ֙עַּבְׁשִנ רֶׁ֤שֲאַֽכְו ךְךָ֑ל־רֶּבִּד רֶׁ֖שֲאַּֽכ  א֥
ֹּזַה תיִ֣רְּבַה־תֶא ֙תֵרֹּכ יִ֗כֹנָֽא םֶ֑כְּדַבְל םֶ֖כְּתִא ֹּזַה הָ֖לָאָֽה־תֶאְו תא֔ ־תֶא ֩יִּכ :תאֽ
 הֹּ֖פ ּוּנֶ֛ניֵא רֶׁ֥שֲא תֵ֨אְו ּוניֵ֑הֹלֱא הָֹ֣והְי יֵ֖נְפִל םֹוּ֔יַה דֵ֣מֹע ּ֙ונָּ֨מִע הֹּ֗פ ֹו֜נְׁשֶי רֶׁ֨שֲא
־רֶׁשֲא תֵ֧אְו םִיָ֑רְצִמ ץֶרֶ֣אְּב ּונְבַׁ֖שָי־רֶׁשֲא תֵ֥א םֶּ֔תְעַדְי םֶּ֣תַא־יִּֽכ :םֹוּֽיַה ּונָּ֥מִע
 םֶ֑היֵלֻּֽלִּג תֵ֖אְו םֶ֔היֵצּוּ֣קִׁש־תֶא ּ֙ואְרִּתַו :םֶּֽתְרַבֲע רֶׁ֥שֲא םִ֖יֹוּגַה בֶרֶ֥קְּב ּונְרַ֛בָע
 הָ֣חָּפְׁשִמ ֹו֧א הָּׁ֞שִא־ֹוֽא ׁשיִ֣א םpֶכָּ֠ב ׁשֵ֣י־ןֶּפ :םֶֽהָּמִע רֶׁ֥שֲא בָ֖הָזְו ףֶסֶּ֥כ ןֶבֶ֔אָו ץֵ֣ע
־תֶא דֹ֔בֲעַֽל תֶכֶ֣לָל ּוניֵ֔הֹלֱא הָֹ֣והְי ֙םִעֵמ ֙םֹוּיַה הֶ֤נֹפ ֹו֨בָבְל ֩רֶׁשֲא טֶבֵׁ֗ש־ֹוא



ֹר הֶ֥רֹּפ ׁשֶרֹׁ֛ש םֶ֗כָּב ׁשֵ֣י־ןֶּפ םֵ֑הָה םִ֣יֹוּגַה יֵ֖הֹלֱא  ֹ֩ועְמָׁשְּב הָ֡יָהְו :הָֽנֲעַֽלְו ׁשא֖
ֹּזַה הָ֜לָאָֽה יֵ֨רְבִּד־תֶא  יִּ֛כ יִּ֔ל־הֶיְהִֽי םֹו֣לָׁש ֙רֹמאֵל ֹו֤בָבְלִּב ךְךֵ֨רָּבְתִהְו תא֗
ֹל :הָֽאֵמְּצַה־תֶא הָ֖וָרָֽה תֹו֥פְס ןַעַ֛מְל ךְךֵ֑לֵא יִּ֖בִל תּו֥רִרְׁשִּב  ַחֹ֣לְס ֘הָוֹהְי הֶ֣בֹאי־אֽ
 הָ֔לָאָ֣ה־לָּכ ֹ֙וּב הָצְבָ֤רְו אּו֔הַה ׁשיִ֣אָּב ֹ֙ותָאְנִקְו הָֹ֤והְי־ףַא ןַׁ֨שְעֶי זָ֠א יִּ֣כ ֹ֒ול
 ֹו֤ליִּדְבִהְו :םִיָֽמָּׁשַה תַחַּ֖תִמ ֹו֔מְׁש־תֶא ֙הָֹוהְי הָ֤חָמּו הֶּ֑זַה רֶפֵּ֣סַּב הָ֖בּותְּכַה
 רֶפֵ֥סְּב הָ֕בּותְּכַה תיִ֔רְּבַה תֹו֣לָא֙ לֹכְּכ לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣טְבִׁש לֹּ֖כִמ הָ֔עָרְל ֙הָֹוהְי
 יִ֔רְכָּנַ֨הְו םֶ֔כיֵרֲחַ֣אֵמ ּ֙ומּו֨קָי רֶׁ֤שֲא ֙םֶכיֵנְּב ןֹו֗רֲחַֽאָה רֹוּ֣דַה רַ֞מָאְו :הֶּֽזַה הָ֖רֹוּתַה
ֹבָי רֶׁ֥שֲא  ָהיֶ֔אֻלֲחַּ֣ת־תֶאְו ֙אוִהַה ץֶרָ֤אָה תֹוּ֞כַמ־תֶא ּוpאָרְ֠ו הָ֑קֹוחְר ץֶרֶ֣אֵמ א֖
ֹל ּ֒הָצְרַא־לָכ הָ֣פֵרְׂש ֘חַלֶ֘מָו תיִ֣רְפָּג :ּהָּֽב הָֹ֖והְי הָּ֥לִח־רֶׁשֲא ֹלְו ֙עַרָּזִת א֤  א֣
 ם֔יִיֹבְצּו הָ֣מְדַא ֙הָרֹמֲעַֽו םֹ֤דְס תַ֞כֵּפְהַמְּֽכ בֶׂשֵ֑ע־לָּכ ּהָ֖ב הֶ֥לֲעַֽי־ֹאלְו ַחִ֔מְצַת
 הָׂ֧שָע הֶ֨מ־לַע םִ֔יֹוּגַה־לָּכ ּ֙ורְמָֽאְו :ֹוֽתָמֲחַֽבּו ֹוּ֖פַאְּב הָ֔וֹהְי ךְךַ֣פָה ֙רֶׁשֲא ]םִ֔יֹובְצּו[
ֹּזַה ץֶרָ֣אָל הָכָּ֖כ ֛הָֹוהְי  ּו֔בְזָֽע רֶׁ֣שֲא לַ֚ע ּו֔רְמָ֣אְו :הֶּֽזַה לֹו֖דָּגַה ףַ֥אָה יִ֛רֳח הֶ֥מ תא֑
 ץֶרֶ֥אֵמ םָ֖תֹא ֹו֥איִצֹוֽהְּב םָּ֔מִע תַ֣רָּכ ֙רֶׁשֲא םָ֑תֹבֲא יֵ֣הֹלֱא הָֹ֖והְי תיִ֥רְּב־תֶא
ֹל רֶׁ֣שֲא ֙םיִהֹלֱא םֶ֑הָל ּו֖וֲחַּֽתְׁשִּֽיַו םיִ֔רֵחֲא םיִ֣הֹלֱא ּ֙ודְבַעַּֽיַו ּו֗כְלֵּֽיַו :םִיָֽרְצִמ ־אֽ
ֹלְו םּו֔עָדְי ־תֶא ָ֙היֶ֨לָע איִ֤בָהְל אוִ֑הַה ץֶרָ֣אָּב הָֹ֖והְי ףַ֥א־רַחִּֽיַו :םֶֽהָל קַ֖לָח א֥
 הָ֖מֵחְבּו ףַ֥אְּב םָ֔תָמְדַא לַ֣עֵמ ֙הָֹוהְי םֵׁ֤שְּתִּיַו :הֶּֽזַה רֶפֵּ֥סַּב הָ֖בּותְּכַה הָ֔לָלְּקַה־לָּכ
 ּוניֵ֑הֹלֱא הָֹ֖והיַֽל תֹ֔רָּתְסִּ֨נַה :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַּכ תֶרֶ֖חֲא ץֶרֶ֥א־לֶא םֵ֛כִלְׁשַּיַו לֹו֑דָּג ףֶצֶ֣קְבּו
ֹּזַה הָ֥רֹוּתַה יֵ֖רְבִּד־לָּכ־תֶא תֹוׂ֕שֲעַֽל םָ֔לֹוע־דַע ּ֙וניֵ֨נָבְלּו ּונָ֤ל תֹ֞לְגִּנַהְו  ינש[ :תאֽ
 ֙הָכָרְּבַה הֶּלֵ֗אָה םיִ֣רָבְּדַה־לָּכ ךָךיֶ֜לָע ּואֹ֨בָי־יִֽכ ֩הָיָהְו ]ןירבוחמ ןהשכ
 ֛ךָךֲחיִּֽדִֽה רֶׁ֧שֲא םִ֔יֹוּגַה־לָ֨כְּב ךָךֶ֔בָבְל־לֶא ָ֙תֹבֵֽׁשֲהַֽו ךָךיֶ֑נָפְל יִּתַ֖תָנ רֶׁ֥שֲא הָ֔לָלְּקַהְו
־רֶׁשֲא לֹ֛כְּכ ֹו֔לֹקְב ָּ֣תְעַמָֽׁשְו ֙ךָךיֶ֨הֹלֱא ֤הָֹוהְי־דַע ָּ֞תְבַׁשְו :הָּמָֽׁש ךָךיֶ֖הֹלֱא הָֹ֥והְי
 ךָךיֶ֛הֹלֱא הָֹ֧והְי בָׁ֨שְו :ךָךֶֽׁשְפַנ־לָכְבּו ֖ךָךְבָֽבְל־לָכְּב ךָךיֶ֔נָבּו הָּ֣תַא םֹוּ֑יַה ֖ךָךְּוַצְמ יִ֥כֹנָֽא
 ךָךיֶ֖הֹלֱא הָֹ֥והְי ֛ךָךְציִֽפֱה רֶׁ֧שֲא םיִּ֔מַעָ֣ה־לָּכִמ ֙ךָךְצֶּבִקְו בָׁ֗שְו ךָךֶ֑מֲחִֽרְו ֖ךָךְתּוֽבְׁש־תֶא
 םָּׁ֖שִמּו ךָךיֶ֔הֹלֱא הָֹ֣והְי ֙ךָךְצֶּבַקְי םָּׁ֗שִמ םִיָ֑מָּׁשַה הֵ֣צְקִּב ֖ךָךֲחַּֽד ִֽנ הֶ֥יְהִֽי־םִא :הָּמָֽׁש
 ּהָּ֑תְׁשִריִֽו ךָךיֶ֖תֹבֲא ּוׁ֥שְר ָֽי־רֶׁשֲא ץֶרָ֛אָה־לֶא ךָךיֶ֗הֹלֱא הָֹ֣והְי ֞ךָךֲאיִֽבֱהֶֽו :ךָךֶֽחָּקִי
 ךָךֶ֑עְרַז בַ֣בְל־תֶאְו ֖ךָךְבָֽבְל־תֶא ךָךיֶ֛הֹלֱא הָֹ֧והְי לָ֨מּו :ךָךיֶֽתֹבֲאֵֽמ ֖ךָךְּבְרִהְו ֥ךָךְבִֽטיֵהְו



 ישילש[ :ךָךיֶּֽיַח ןַעַ֥מְל ֖ךָךְׁשְפַנ־לָכְבּו ֥ךָךְבָֽבְל־לָכְּב ךָךיֶ֛הֹלֱא הָֹ֧והְי־תֶא הָ֞בֲהַֽאְל
 ךָךיֶ֥בְיֹֽא־לַע הֶּ֑לֵאָה תֹו֖לָאָֽה־לָּכ תֵ֥א ךָךיֶ֔הֹלֱא הָֹ֣והְי ֙ןַתָנְו ]ןירבוחמ ןהשכ
־תֶא ָ֙תיִׂ֨שָעְו ֑הָֹוהְי לֹו֣קְּב ָּ֖תְעַמָֽׁשְו בּוׁ֔שָת הָּ֣תַאְו :ךָךּוֽפָדְר רֶׁ֥שֲא ךָךיֶ֖אְנֽׂש־לַעְו
 הֵׂ֣שֲעַֽמ ׀ לֹ֣כְּב ךָךיֶ֜הֹלֱא הָ֨וֹהְי ֩ךָךְריִֽתֹוהְו :םֹוּֽיַה ֖ךָךְּוַצְמ יִ֥כֹנָֽא רֶׁ֛שֲא ויָ֔תֹוְצִמ־לָּכ
 הָ֗וֹהְי בּוׁ֣שָי ׀ יִּ֣כ הָ֑בֹטְל ֖ךָךְתָֽמְדַא יִ֥רְפִבּו ֛ךָךְּתְמֶהְב יִ֧רְפִבּו ֜ךָךְנְטִב יִ֨רְפִּב ךָךֶ֗דָי
 ךָךיֶ֔הֹלֱא הָֹ֣והְי֙ לֹוקְּב עַ֗מְׁשִת יִּ֣כ :ךָךיֶֽתֹבֲא־לַע ׂשָׂ֖ש־רֶׁשֲאַּֽכ בֹו֔טְל ֙ךָךיֶ֨לָע ׂשּוׂ֤שָל
 הָֹ֣והְי־לֶא ֙בּוׁשָת יִּ֤כ הֶּ֑זַה הָ֖רֹוּתַה רֶפֵ֥סְּב הָ֕בּותְּכַה ויָ֔תֹּקֻחְו ֙ויָתֹוְצִמ רֹ֤מְׁשִל
ֹּזַה הָ֣וְצִּמַה יִּ֚כ :ךָךֶֽׁשְפַנ־לָכְבּו ֖ךָךְבָֽבְל־לָכְּב ךָךיֶ֔הֹלֱא  םֹוּ֑יַה ֖ךָךְּוַצְמ יִ֥כֹנָֽא רֶׁ֛שֲא תא֔
ֹל ֹלְו ֔ךָךְּמִמ ֙אוִה תאֵ֥לְפִנ־אֽ ֹל :אוִֽה הָ֖קֹחְר־אֽ ־הֶלֲעַֽי יִ֣מ רֹ֗מאֵל אוִ֑ה םִיַ֖מָּׁשַב א֥
ֹלְו :הָּנֶֽׂשֲעַֽנְו ּהָ֖תֹא ּונֵ֥עִמְׁשַיְו ּונָּ֔ל ָהֶ֣חָּקִיְו ֙הָמְיַ֨מָּׁשַה ּונָּ֤ל  אוִ֑ה םָּ֖יַל רֶבֵ֥עֵמ־אֽ
 :הָּנֶֽׂשֲעַֽנְו ּהָ֖תֹא ּונֵ֥עִמְׁשַיְו ּונָּ֔ל ָהֶ֣חָּקִיְו ֙םָּיַה רֶבֵ֤ע־לֶא ּונָ֜ל־רָבֲעַֽי יִ֣מ רֹ֗מאֵל
 ]ריטפמו יעיבש[ :ֹוֽתׂשֲעַֽל ֖ךָךְבָֽבְלִבּו ךָךיִ֥פְּב דֹ֑אְמ רָ֖בָּדַה ךָךיֶ֛לֵא בֹו֥רָק־יִּֽכ
 בֹוּ֑טַה־תֶאְו םיִּ֖יַחַֽה־תֶא םֹוּ֔יַה ֙ךָךיֶ֨נָפְל יִּתַ֤תָנ הֵ֨אְר ]ןירבוחמ ןהשכ יעיבר[
 ֙ךָךיֶ֨הֹלֱא ֤הָֹוהְי־תֶא הָ֞בֲהַֽאְל ֒םֹוּיַה ֘ךָךְּוַצְמ יִ֣כֹנָֽא רֶׁ֨שֲא :עָֽרָה־תֶאְו תֶוָּ֖מַה־תֶאְו
 ֙ךָךְכַרֵֽבּו ָתיִ֔בָרְו ָתיִ֣יָחְו ויָ֑טָּפְׁשִמּו ויָ֖תֹּקֻחְו ויָ֥תֹוְצִמ רֹ֛מְׁשִלְו ויָ֔כָרְדִּב תֶכֶ֣לָל
 ֖ךָךְבָֽבְל הֶ֥נְפִי־םִאְו :ּהָּֽתְׁשִרְל הָּמָׁ֖ש־אָב הָּ֥תַא־רֶׁשֲא ץֶרָ֕אָּב ךָךיֶ֔הֹלֱא הָֹ֣והְי
ֹלְו  ֙םֶכָל יִּתְד ַּ֤גִה :םָּֽתְדַבֲעַֽו םיִ֖רֵחֲא םיִ֥הֹלאֵֽל ָתיִ֛וֲחַּֽתְׁשִֽהְו ָּ֗תְחַּדִנְו עָ֑מְׁשִת א֣
ֹּת דֹ֖בָא יִּ֥כ םֹוּ֔יַה  ֙רֵבֹע הָּ֤תַא רֶׁ֨שֲא הָ֔מָדֲאָ֣ה־לַע ֙םיִמָי ןֻ֤כיִרֲאַֽת־ֹאל ןּו֑דֵבאֽ
־תֶאְו םִיַ֣מָּׁשַה־תֶא ֘םֹוּיַה םֶ֣כָב יִתֹ֨דִעַֽה :ּהָּֽתְׁשִרְל הָּמָׁ֖ש אֹו֥בָל ןֵּ֔דְרַּיַה־תֶא
 ןַעַ֥מְל םיִּ֔יַחַּֽב ָּ֙תְרַחָֽבּו הָ֑לָלְּקַהְו הָ֖כָרְּבַה ךָךיֶ֔נָפְל יִּתַ֣תָנ ֙תֶוָּ֨מַהְו םיִּ֤יַחַֽה ֒ץֶרzָאָה
 ֹו֑ב־הָקְבָדְלּו ֹו֖לֹקְּב ַעֹ֥מְׁשִל ךָךיֶ֔הֹלֱא הָֹ֣והְי־תֶא ֙הָבֲהַֽאְל :ךָךֶֽעְרַזְו הָּ֥תַא הֶ֖יְחִּֽת
 ךָךיֶ֛תֹבֲאַֽל הָֹ֧והְי עַּ֨בְׁשִנ ֩רֶׁשֲא הָ֗מָדֲאָֽה־לַע תֶבֶׁ֣שָל ךָךיֶ֔מָי ךְךֶרֹ֣אְו ֙ךָךיֶּ֨יַח אּו֤ה יִּ֣כ
 םיִ֥רָבְּדַה־תֶא רֵּ֛בַדְיַו הֶׁ֑שֹמ ךְךֶלֵּ֖יַו :םֶֽהָל תֵ֥תָל בֹ֖קֲעַֽיְלּֽו קָ֥חְצִיְל םָ֛הָרְבַאְל
ֹּיַו :לֵֽאָרְׂשִי־לָּכ־לֶא הֶּלֵ֖אָה  םֹוּ֔יַה ֙יִכֹנָֽא הָ֤נָׁש םיִ֨רְׂשֶעְו ֩הָאֵמ־ןֶּב םֶ֗הֵלֲא רֶמא֣
ֹל ֹל יַ֔לֵא רַ֣מָא ֙הָֹוהיַֽו אֹו֑בָלְו תאֵ֣צָל דֹו֖ע לַ֥כּוא־אֽ  :הֶּֽזַה ןֵּ֥דְרַּיַה־תֶא רֹ֖בֲעַֽת א֥
 ךָךיֶ֖נָפְּלִמ הֶּלֵ֛אָה םִ֥יֹוּגַה־תֶא דיִ֞מְׁשַי־אּוֽה ךָךיֶ֗נָפְל רֵ֣בֹע ׀ אּו֣ה ךָךיֶ֜הֹלֱא הָ֨וֹהְי



 םֶ֔הָל ֙הָֹוהְי הָׂ֤שָעְו :הָֹֽוהְי רֶּ֥בִּד רֶׁ֖שֲאַּֽכ ךָךיֶ֔נָפְל רֵ֣בֹע אּו֚ה ַעֻׁ֗שֹוהְי םָּ֑תְׁשִריִֽו
 :םָֽתֹא דיִ֖מְׁשִה רֶׁ֥שֲא םָ֑צְרַאְלּו יִ֖רֹמֱאָֽה יֵ֥כְלַמ גֹו֛עְלּו ןֹו֥חיִסְל הָׂ֗שָע רֶׁ֣שֲאַּֽכ
 ּו֣קְזִח :םֶֽכְתֶא יִתיִּ֖וִצ רֶׁ֥שֲא הָ֔וְצִּמַה־לָ֨כְּכ םֶ֔הָל םֶ֣תיִׂשֲעַֽו םֶ֑כיֵנְפִל הָֹ֖והְי םָ֥נָתְנּו
 ךְךֵ֣לֹהַֽה אּו֚ה ךָךיֶ֗הֹלֱא הָֹ֣והְי ׀ יִּ֣כ םֶ֑היֵנְּפִמ ּו֖צְרַעַּֽת־לַאְו ּו֥אְריִּֽת־לַא ּו֔צְמִאְו
ֹל ךְךָּ֔מִע ֹלְו ֖ךָךְּפְרַי א֥  ַעֻׁ֗שֹוהיִֽל הֶׁ֜שֹמ אָ֨רְקִּיַו ]ןירבוחמ ןהשכ ישימח[ :ָּךֶֽבְזַעַֽי א֥
ֹּיַו  הֶּ֔זַה םָ֣עָה־תֶא ֙אֹובָּת הָּ֗תַא יִּ֣כ ֒ץָמֱאֶֽו קַ֣זֲח ֘לֵאָרְׂשִי־לָכ יֵ֣ניֵעְל ויָ֜לֵא רֶמא֨
 :םָֽתֹוא הָּנֶ֥ליִחְנַּת הָּ֖תַאְו םֶ֑הָל תֵ֣תָל םָ֖תֹבֲאַֽל ֛הָֹוהְי עַּ֧בְׁשִנ רֶׁ֨שֲא ץֶרָ֕אָה־לֶא
ֹל ךְךָּ֔מִע הֶ֣יְהִי אּו֚ה ךָךיֶ֗נָפְל ךְךֵ֣לֹהַֽה ׀ אּו֣ה הָ֞וֹהיַֽו ֹלְו ֖ךָךְּפְרַי א֥ ֹל ָּךֶ֑בְזַעַֽי א֣  אָ֖ריִת א֥
ֹלְו  יִ֔וֵל יֵ֣נְּב ֙םיִנֲהֹּֽכַה־לֶא ּהָ֗נְּתִּי ַֽו ֒תֹאּזַה הָ֣רֹוּתַה־תֶא ֘הֶׁשֹמ בֹּ֣תְכִּיַו :תָֽחֵת א֥
 קִז־לָּכ־לֶאְו ֑הָֹוהְי תיִ֣רְּב ןֹו֖רֲא־תֶא םיִ֔אְׂשֹּ֣נַה  םָ֣תֹוא הֶׁ֖שֹמ וַ֥צְיַו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֖נְ
־לָכ אֹו֣בְּב :תֹוּֽכֻּסַה גַ֥חְּב הָּ֖טִמְּׁשַה תַ֥נְׁש דֵ֛עֹמְּב םיִ֗נָׁש עַבֶׁ֣ש ׀ ץֵּ֣קִמ רֹ֑מאֵל
־תֶא אָ֞רְקִּת רָ֑חְבִי רֶׁ֣שֲא םֹו֖קָּמַּב ךָךיֶ֔הֹלֱא הָֹ֣והְי ֙יֵנְּפ־תֶא ֙תֹואָרֵֽל לֵ֗אָרְׂשִי
ֹּזַה הָ֥רֹוּתַה  םיִׁ֤שָנֲאָֽה םָ֗עָה־תֶא לֵ֣הְקַה :םֶֽהיֵנְזָאְּב לֵ֖אָרְׂשִי־לָּכ דֶג ֶ֥נ תא֛
־תֶא ּ֙ואְר ָֽיְו ּו֗דְמְלִי ןַעַ֣מְלּו ּו֜עְמְׁשִי ןַעַ֨מְל ךָךיֶ֑רָעְׁשִּב רֶׁ֣שֲא ֖ךָךְר ֵֽגְו ףַּ֔טַהְו ֙םיִׁשָּנַהְו
ֹּזַה הָ֥רֹוּתַה יֵ֖רְבִּד־לָּכ־תֶא תֹוׂ֔שֲעַֽל ּו֣רְמָֽׁשְו םֶ֔כיֵהֹֽלֱא הָֹ֣והְי  םֶ֞היֵנְבּו :תאֽ
 רֶׁ֨שֲא םיִ֗מָּיַה־לָּכ םֶ֑כיֵהֹֽלֱא הָֹ֣והְי־תֶא הָ֖אְרִיְל ּו֔דְמָ֣לְו ּ֙ועְמְׁשִי ּו֗עְד ָֽי־ֹאל רֶׁ֣שֲא
 :ּהָּֽתְׁשִרְל הָּמָׁ֖ש ןֵּ֛דְרַּיַה־תֶא םיִ֧רְבֹֽע םֶּ֜תַא רֶׁ֨שֲא הָ֔מָדֲאָ֣ה־לַע ֙םיִּיַח םֶּ֤תַא
ֹּיַו ]ןירבוחמ ןהשכ ישש[  ק ֒תּומָל ֘ךָךיֶ֘מָי ּו֣בְרָֽק ןֵ֣ה הֶׁ֗שֹמ־לֶא הָ֜וֹהְי רֶמא֨  אָ֣רְ
 ּו֖בְּצַיְתִּֽיַו ַעֻׁ֔שֹוהיִֽו ֙הֶׁשֹמ ךְךֶלֵּ֤יַו ּוּנֶּ֑וַצֲאַֽו דֵ֖עֹומ לֶהֹ֥אְּב ּו֛בְּצַיְתִֽהְו ַעֻׁ֗שֹוהְי־תֶא
 חַֽתֶּ֥פ־לַע ן ָ֖נָעֶֽה דּוּ֥מַע דֹ֛מֲעַּֽי ַֽו ן ָ֑נָע דּוּ֣מַעְּב לֶהֹ֖אָּב ֛הָֹוהְי אָ֧רֵּיַו :דֵֽעֹומ לֶהֹ֥אְּב
ֹּיַו :לֶהֹֽאָה  הָ֣נָזְו הֶּ֜זַה םָ֨עָה ֩םָקְו ךָךיֶ֑תֹבֲא־םִע בֵ֖כֹׁש ֥ךָךְּנִה הֶׁ֔שֹמ־לֶא ֙הָֹוהְי רֶמא֤
 ֙רֵפֵהְו יִנַ֕בָזֲעַֽו ֹוּ֔בְרִקְּב ֙הָּמָׁ֨ש־אָב אּו֤ה רֶׁ֨שֲא ץֶרָ֗אָה־רַכֵֽנ יֵ֣הֹלֱא ׀ יֵ֣רֲחַֽא ׀

 םיִּ֞תְבַזֲעַֽו אּוpהַ֠ה־םֹוּיַב ֹו֣ב יִּ֣פַא הָ֣רָחְו :ֹוּֽתִא יִּתַ֖רָּכ רֶׁ֥שֲא יִ֔תיִרְּב־תֶא
 םֹוּ֣יַּב ֙רַמָאְו תֹו֑רָצְו תֹוּ֖בַר תֹו֥עָר ּוהֻ֛אָצְמּו לֹ֔כֱאֶֽל הָ֣יָהְו ֙םֶהֵמ יַ֤נָפ יִּ֨תְרַּתְסִהְו
ֹלֲה אּו֔הַה  רֵּ֨תְסַה יִ֗כֹנָֽאְו :הֶּלֵֽאָה תֹו֥עָרָֽה יִנּו֖אָצְמ יִּ֔בְרִקְּב ֙יַהֹלֱא ןיֵ֤א־יִּכ לַ֣ע א֗
 םיִ֖הֹלֱא־לֶא הָ֔נָפ יִּ֣כ הָׂ֑שָע רֶׁ֣שֲא הָ֖עָרָֽה־לָּכ לַ֥ע אּו֔הַה םֹוּ֣יַּב ֙יַנָּפ ריִּ֤תְסַא



ֹּזַה הָ֣ריִּׁשַה־תֶא ֙םֶכָל ּו֤בְתִּכ הָּ֗תַעְו :םיִֽרֵחֲא  לֵ֖אָרְׂשִי־יֵֽנְּב־תֶא ּהָ֥דְּמַלְו תא֔
ֹּזַה הָ֥ריִּׁשַה יִּ֜ל־הֶיְהִּֽת ןַעַ֨מְל םֶ֑היִפְּב ּהָ֣מיִׂש  יעיבש[ :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְבִּב דֵ֖עְל תא֛
 תַ֤בָז ויָ֗תֹבֲאַֽל יִּתְעַּ֣בְׁשִנ־רֶׁשֲא ׀ הָ֣מָדֲאָֽה־לֶא ּוּנֶ֜איִבֲא־יִּֽכ ]ןירבוחמ ןהשכ
 יִנּו֔צֲאִ֣נְו םּו֔דָבֲעַֽו ֙םיִרֵחֲא םיִ֤הֹלֱא־לֶא הָ֞נָפּו ןֵׁ֑שָדְו עַ֖בָׂשְו לַ֥כָאְו ׁשַ֔בְדּו ֙בָלָח
 הpָתְנָֽעְ֠ו ֒תֹורָצְו ֘תֹוּבַר תֹו֣עָר ֹו֜תֹא ָ◌	ןאֶ֨צְמִת־יִּֽכ הpָיָהְ֠ו :יִֽתיִרְּב־תֶא רֵ֖פֵהְו
ֹּזַה הָ֨ריִּׁשַה ֹל יִּ֛כ דֵ֔עְל ֙ויָנָפְל תא֤  ֹו֗רְצִי־תֶא יִּתְעַ֣דָי יִּ֧כ ֹו֑עְרַז יִּ֣פִמ חַ֖כָּׁשִת א֥
 בֹּ֥תְכִּיַו :יִּתְעָּֽבְׁשִנ רֶׁ֥שֲא ץֶרָ֖אָה־לֶא ּוּנֶ֔איִבֲא םֶרֶ֣טְּב םֹוּ֔יַה ֙הֶׂשֹע אּו֤ה רֶׁ֨שֲא
ֹּזַה הָ֥ריִּׁשַה־תֶא הֶׁ֛שֹמ ־תֶא וַ֞צְיַו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב־תֶא ּהָ֖דְּמַלְי ַֽו אּו֑הַה םֹוּ֣יַּב תא֖
ֹּיַו ןּו֗נ־ןִּב ַעֻׁ֣שֹוהְי ־לֶא לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב־תֶא ֙איִבָּת הָּ֗תַא יִּ֣כ ֒ץָמֱאֶֽו קַ֣זֲח ֘רֶמא֘
 בֹּ֛תְכִל הֶׁ֗שֹמ תֹוּ֣לַכְּכ ׀ יִ֣הְיַו :ךְךָּֽמִע הֶ֥יְהֶא יִ֖כֹנָֽאְו םֶ֑הָל יִּתְעַּ֣בְׁשִנ־רֶׁשֲא ץֶרָ֖אָה
ֹּזַה־הָֽרֹוּתַה יֵ֥רְבִּד־תֶא  יֵ֛אְׂשֹֽנ םִּ֔יִוְלַֽה־תֶא ֙הֶׁשֹמ וַ֤צְיַו :םָּֽמֻּת דַ֖ע רֶפֵ֑ס־לַע תא֖
 דַּ֛צִמ ֹו֔תֹא םֶּ֣תְמַׂשְו הֶּ֔זַה ֙הָרֹוּתַה רֶפֵ֤ס תֵ֣א ַחֹ֗קָל :רֹֽמאֵל הָֹ֖והְי־תיִרְּב ןֹו֥רֲא
 ֔ךָךְיְרֶמ־תֶֽא ֙יִּתְעַ֨דָי יִ֤כֹנָֽא יִּ֣כ :דֵֽעְל ֖ךָךְּב םָׁ֥ש־הָיָֽהְו םֶ֑כיֵהֹֽלֱא הָֹ֖והְי־תיִרְּב ןֹו֥רֲא
 הָ֔וֹהְי־םִע ֙םֶתִיֱה םיִ֤רְמַמ םֹוּ֗יַה םֶ֜כָּמִע יַ֨ח ֩יִּנrֶדֹועְּב ןֵ֣ה הֶׁ֑שָּקַה ֖ךָךְּפְרָע־תֶֽאְו
 קִז־לָּכ־תֶא יַ֛לֵא ּוליִ֧הְקַה :יִֽתֹומ יֵ֥רֲחַֽא־יִּכ ףַ֖אְו  םֶ֑כיֵרְטֹֽׁשְו םֶ֖כיֵטְבִׁש יֵ֥נְ
־תֶאְו םִיַ֖מָּׁשַה־תֶא םָּ֔ב הָדיִ֣עָאְו הֶּלֵ֔אָה םיִ֣רָבְּדַה תֵ֚א םֶ֗היֵנְזָאְב הָ֣רְּבַדֲאַֽו
 ךְךֶרֶּ֔דַה־ןִמ םֶּ֣תְרַסְו ןּו֔תִחְׁשַּת תֵ֣חְׁשַה־יִּֽכ ֙יִתֹומ יֵ֤רֲחַֽא יִּתְעַ֗דָי יִּ֣כ :ץֶרָֽאָה
־תֶא ּוׂ֤שֲעַֽת־יִּכ םיִ֔מָּיַה תיִ֣רֲחַֽאְּב ֙הָעָרָֽה םֶ֤כְתֶא תאָ֨רָקְו םֶ֑כְתֶא יִתיִּ֖וִצ רֶׁ֥שֲא
 לַ֣הְק־לָּכ ֙יֵנְזָאְּב הֶׁ֗שֹמ רֵּ֣בַדְיַו :םֶֽכיֵדְי הֵׂ֥שֲעַֽמְּב ֹו֖סיִעְכַהְל הָ֔וֹהְי יֵ֣ניֵעְּב ֙עַרָה
ֹּזַה הָ֣ריִּׁשַה יֵ֖רְבִּד־תֶא לֵ֔אָרְׂשִי  הָרֵּ֑בַדֲאַֽו םִיַ֖מָּׁשַה ּוניִ֥זֲאַֽה	 :םָּֽמֻּת דַ֖ע תא֑
 םִ֣ריִעְׂשִּכ יִ֑תָרְמִא לַּ֖טַּכ לַּ֥זִּת יִ֔חְקִל ֙רָטָּמַּכ ףֹ֤רֲעַֽי :יִֽפ־יֵרְמִא ץֶרָ֖אָה עַ֥מְׁשִתְו
 קֶא ֖הָֹוהְי םֵׁ֥ש יִּ֛כ :בֶׂשֵֽע־יֵלֲע םיִ֖ביִבְרִכְו אֶׁשֶ֔ד־יֵלֲע ֹג ּו֥בָה אָ֑רְ  :ּוניֵֽהֹלאֵֽל לֶד֖
 רָׁ֖שָיְו קיִּ֥דַצ לֶוָ֔ע ןיֵ֣אְו ֙הָנּומֱא לֵ֤א טָּ֑פְׁשִמ ויָ֖כָרְּד־לָכ יִּ֥כ ֹו֔לֳעָּֽפ םיִ֣מָּת ֙רּוּצַה
ֹל ֹו֛ל תֵ֥חִׁש :אּוֽה ֹז־ּולְמְגִּת ֙הָֹוהיְלַה :לֹּֽתְלַתְפּו ׁשֵּ֖קִע רֹוּ֥ד םָ֑מּומ ויָ֣נָּב א֖  תא֔
ֹלְו לָ֖בָנ םַ֥ע  תֹו֣מְי ֙רֹכְז :ךָך ֶֽנֲנֹֽכְי ַֽו ֖ךָךְׂשָֽע אּו֥ה ךָךֶ֔נָּק ךָךיִ֣בָא ֙אּוה־אֹולֲה םָ֑כָח א֣
 קְז ךָךְדֵּ֔גַיְו ֙ךָךיִ֨בָא לַ֤אְׁש רֹ֑דָו רֹּד תֹו֣נְׁש ּוניִּ֖ב םָ֔לֹוע ֹיְו ךָךיֶ֖נֵ  לֵ֤חְנַהְּב :ךְךָֽל ּורְמא֥



 יִּ֛כ :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב רַּ֖פְסִמְל םיִּ֔מַע תֹ֣לֻבְּג ֙בֵּצַי םָ֑דָא יֵ֣נְּב ֹו֖דיִרְפַהְּב םִ֔יֹוּג ֙ןֹויְלֶע
 ןֹ֑מִׁשְי לֵ֣לְי ּוהֹ֖תְבּו רָּ֔בְדִמ ץֶרֶ֣אְּב ּ֙והֵ֨אָצְמִי :ֹוֽתָלֲחַֽנ לֶבֶ֥ח בֹ֖קֲעַֽי ֹוּ֑מַע הָֹ֖והְי קֶלֵ֥ח
 ףֶ֑חַרְי ויָ֖לָזֹוּֽג־לַע ֹוּ֔נִק ריִ֣עָי ֙רֶׁשֶ֨נְּכ :ֹוֽניֵע ןֹוׁ֥שיִאְּכ ּוהְנֶ֖רְּצִי ּוהֵ֔נֲנֹו֣בְי ּ֙והְנֶ֨בֲבֹֽסְי
 לֵ֥א ֹוּ֖מִע ןיֵ֥אְו ּוּנֶ֑חְנַי דָ֣דָּב הָֹ֖והְי :ֹוֽתָרְבֶא־לַע ּוהֵ֖אָּׂשִי ּוהֵ֔חָּקִי ֙ויָפָנְּכ ׂשֹ֤רְפִי
 עַלֶּ֔סִמ ׁ֙שַבְד ּוהֵ֤קִנֵּֽיַו יָ֑דָׂש תֹ֣בּונְּת לַ֖כֹאּיַו ץֶרָ֔א יֵתוֳמָּ֣ב־לַע ּ֙והֵ֨בִּכְרַי :רָֽכֵנ
ֹצ בֵ֣לֲחַֽו רָ֜קָּב תַ֨אְמֶח :רּוֽצ ׁשיִ֥מְלַחֵֽמ ןֶמֶׁ֖שְו ־יֵֽנְּב םיִ֤ליֵאְו םיִ֜רָּכ בֶלֵ֨ח־םִע ןא֗
 ֙ןּורֻׁשְי ןַ֤מְׁשִּיַו :רֶמָֽח־הֶּתְׁשִּת בָ֖נֵע־םַדְו הָּ֑טִח תֹו֣יְלִּכ בֶלֵ֖ח־םִע םיִ֔דּוּתַעְו ֙ןָׁשָב
 ּוהֻ֖אִנְקַי :ֹוֽתָעֻֽׁשְי רּו֥צ לֵּ֖בַנְיַו ּוהָׂ֔שָע ַּהֹו֣לֱא ׁ֙שּטִּיַו ָתיִׂ֑שָּכ ָתיִ֣בָע ָּתְנַ֖מָׁש טָ֔עְבִּיַו
ֹל ֙םיִדֵּׁשַל ּו֗חְּבְזִי :ּוהֻֽסיִעְכַי תֹ֖בֵעֹוֽתְּב םיִ֑רָזְּב ֹל םיִ֖הֹלֱא ַּהֹ֔לֱא א֣  םּו֑עָדְי א֣
ֹל ּואָּ֔ב בֹ֣רָּקִמ ֙םיִׁשָדֲח  לֵ֥א חַּ֖כְׁשִּתַו יִׁשֶּ֑ת ֖ךָךְדָֽלְי רּו֥צ :םֶֽכיֵתֹֽבֲא םּו֖רָעְׂש א֥
ֹּיַו :ויָֽתֹנְבּו ויָ֖נָּב סַעַּ֥כִמ ץָ֑אְנִּיַו הָֹ֖והְי אְר ַּ֥יַו :ךָךֶֽלֲלֹֽחְמ  םֶ֔הֵמ ֙יַנָפ הָריִּ֤תְסַא רֶמא֗
ֹל םיִ֖נָּב הָּמֵ֔ה ֙תֹכֻּפְהַּת רֹו֤ד יִּ֣כ םָ֑תיִרֲחַֽא הָ֣מ הֶ֖אְרֶא  יִנּו֣אְנִק םֵ֚ה :םָּֽב ןֻ֥מֵא־אֽ
 :םֵֽסיִעְכַא לָ֖בָנ יֹו֥גְּב םָ֔ע־ֹאלְּב םֵ֣איִנְקַא ֙יִנֲאַֽו םֶ֑היֵלְבַהְּב יִנּו֖סֲעִּֽכ לֵ֔א־ֹאלְב
ֹּתַו תיִּ֑תְחַּת לֹו֣אְׁש־דַע דַ֖קיִּתַו יִּ֔פַאְב הָ֣חְדָֽק ׁ֙שֵא־יִּכ  ּהָ֔לֻביִֽו ֙ץֶרֶ֨א לַכא֤
 יֵמֻ֥חְלּו בָ֛עָר יֵ֥זְמ :םָּֽב־הֶּלַכֲא יַּ֖צִח תֹו֑עָר ֹומיֵ֖לָע הֶּ֥פְסַא :םיִֽרָה יֵ֥דְסֹוֽמ טֵ֖הַלְּתַו
 ֙ץּוחִמ :רָֽפָע יֵ֥לֲחֹֽז תַ֖מֲח־םִע םָּ֔ב־חַּלַׁשֲא ֙תֹמֵהְּב־ןֶׁשְו יִ֑ריִרְמ בֶטֶ֣קְו ףֶׁשֶ֖ר
 :הָֽביֵׂש ׁשיִ֥א־םִע קֵ֖נֹוי הָ֔לּותְּב־םַּג ֙רּוחָּב־םַּג הָ֑מיֵא םיִ֖רָדֲחֵֽמּו בֶרֶ֔ח־לֶּכַׁשְּת
 ּו֖רְּכַנְי־ןֶּפ רּו֔גָא ֙בֵיֹוא סַעַּ֤כ יֵ֗לּול :םָֽרְכִז ׁשֹו֖נֱאֵּֽמ הָתיִּ֥בְׁשַא םֶ֑היֵאְפַא יִּתְרַ֖מָא
ֹי־ןֶּפ ֹומיֵ֑רָצ ֹלְו הָמָ֔ר ּונֵ֣דָי ּ֙ורְמאֽ ֹז־לָּכ לַ֥עָּפ הָֹ֖והְי א֥  תֹו֖צֵע דַ֥בֹא יֹו֛ג־יִּכ :תאֽ
ֹז ּוליִּ֣כְׂשַי ּו֖מְכָֽח ּו֥ל :הָֽנּובְּת םֶ֖הָּב ןיֵ֥אְו הָּמֵ֑ה  הָ֞כיֵא :םָֽתיִרֲחַֽאְל ּוניִ֖בָי תא֑
 הָֹ֖והיַֽו םָ֔רָכְמ םָ֣רּוצ־יִּֽכ ֹ֙אל־םִא הָ֑בָבְר ּוסיִ֣נָי םִי ַ֖נְׁשּו ףֶלֶ֔א ֙דָחֶא ףֹּ֤דְרִי
ֹל יִּ֛כ :םָֽריִּגְסִה  םָ֔נְפַּג ֙םֹדְס ןֶפֶּ֤גִמ־יִּֽכ :םיִֽליִלְּפ ּוניֵ֖בְיֹֽאְו םָ֑רּוצ ּונֵ֖רּוצְכ א֥
 םָ֑ניֵי םִ֖ניִּנַּת תַ֥מֲח :ֹומָֽל תֹ֖רֹרְמ תֹ֥לְּכְׁשַא ׁשֹו֔ר־יֵבְּנִע ֹ֙ומֵ֨בָנֲע הָ֑רֹמֲע תֹ֖מְדַּׁשִמּו
ֹרְו  ֙םָקָנ יִ֤ל :יָֽתֹרְצֹוֽאְּב םּו֖תָח יִ֑דָּמִע סֻ֣מָּכ אּו֖ה־ֹאלֲה :ר ָֽזְכַא םיִ֖נָתְּפ ׁשא֥
 ןיִ֤דָי־יִּֽכ :ֹומָֽל תֹ֥דִתֲע ׁשָ֖חְו םָ֔דיֵא םֹו֣י ֙בֹורָק יִּ֤כ םָ֑לְגַר טּו֣מָּת תֵ֖עְל םֵּ֔לִׁשְו
 :בּוֽזָעְו רּו֥צָע סֶפֶ֖אְו דָ֔י תַלְזָ֣א־יִּכ ֙הֶאְרִי יִּ֤כ םָ֑חֶנְתִי ויָ֖דָבֲע־לַעְו ֹוּ֔מַע ֙הָֹוהְי



 םָ֑כיִסְנ ןיֵ֣י ּוּ֖תְׁשִי ּולֵ֔כֹאי ֹ֙ומיֵ֨חָבְז בֶלֵ֤ח רֶׁ֨שֲא :ֹוֽב ּויָ֥סָח רּו֖צ ֹומיֵ֑הֹלֱא יֵ֣א רַ֖מָאְו
 ןיֵ֥אְו אּו֔ה ֙יִנֲא יִ֤נֲא יִּ֣כ הָּ֗תַע ׀ ּו֣אְר :הָֽרְתִס םֶ֖כיֵלֲע יִ֥הְי םֶ֔כֻרְזְעַיְו ּ֙ומּו֨קָי
־יִּֽכ :ליִּֽצַמ יִ֖דָּיִמ ןיֵ֥אְו אָּ֔פְרֶא יִ֣נֲאַֽו ֙יִּתְצַ֨חָמ הֶּ֗יַחֲאַֽו תיִ֣מָא יִ֧נֲא יִ֑דָּמִע םיִ֖הֹלֱא
 יִּ֔בְרַח קַ֣רְּב ֙יִתֹוּנַׁש־םִא :םָֽלֹעְל יִ֖כֹנָֽא יַ֥ח יִּתְרַ֕מָאְו יִ֑דָי םִיַ֖מָׁש־לֶא אָּׂ֥שֶא
 םָּ֔דִמ ֙יַּצִח ריִּ֤כְׁשַא :םֵּֽלַׁשֲא יַ֖אְנַׂשְמִלְו יָ֔רָצְל ֙םָקָנ ביִׁ֤שָא יִ֑דָי טָּ֖פְׁשִמְּב זֵ֥חֹאתְו
ֹרֵמ הָ֔יְבִׁשְו֙ לָלָח םַּ֤דִמ רָׂ֑שָּב לַ֣כֹאּת יִּ֖בְרַחְו  ֙םִיֹוג ּוניִ֤נְרַה :בֵֽיֹוא תֹו֥עְרַּפ ׁשא֖
ֹבָּיַו :ֹוּֽמַע ֹו֖תָמְדַא רֶּ֥פִכְו ויָ֔רָצְל ביִׁ֣שָי ֙םָקָנְו םֹוּ֑קִי ויָ֖דָבֲע־םַד יִּ֥כ ֹוּ֔מַע  הֶׁ֗שֹמ א֣
ֹּזַה־הָֽריִּׁשַה יֵ֥רְבִּד־לָּכ־תֶא רֵּ֛בַדְיַו  לַ֣כְיַו :ןּוֽנ־ןִּב ַעֵׁ֥שֹוהְו אּו֖ה םָ֑עָה יֵ֣נְזָאְּב תא֖
ֹּיַו :לֵֽאָרְׂשִי־לָּכ־לֶא הֶּלֵ֖אָה םיִ֥רָבְּדַה־לָּכ־תֶא רֵּ֛בַדְל הֶׁ֔שֹמ  ֙םֶהֵלֲא רֶמא֤
 ֙םֻּוַצְּת רֶׁ֤שֲא םֹוּ֑יַה םֶ֖כָּב דיִ֥עֵמ יִ֛כֹנָֽא רֶׁ֧שֲא םיִ֔רָבְּדַה־לָ֨כְל םֶ֔כְבַבְל ּומיִׂ֣ש
ֹּזַה הָ֥רֹוּתַה יֵ֖רְבִּד־לָּכ־תֶא תֹוׂ֔שֲעַֽל רֹ֣מְׁשִל םֶ֔כיֵנְּב־תֶא ֹל יִּ֠כ :תאֽ  קֵ֥ר רָ֨בָד־אֽ
 רֶׁ֨שֲא הָ֔מָדֲאָ֣ה־לַע ֙םיִמָי ּוכיִ֤רֲאַּֽת הֶּ֗זַה רָ֣בָּדַבּו םֶ֑כיֵּיַח אּו֖ה־יִּכ םֶּ֔כִמ ֙אּוה
 םֶצֶ֛עְּב הֶׁ֔שֹמ־לֶא ֙הָֹוהְי רֵּ֤בַדְיַו :ּהָּֽתְׁשִרְל הָּמָׁ֖ש ןֵּ֛דְרַּיַה־תֶא םיִ֧רְבֹֽע םֶּ֜תַא
 בָ֔אֹומ ץֶרֶ֣אְּב ֙רֶׁשֲא ֹו֗בְנ־רַה הֶּ֜זַה םיִ֨רָבֲעָֽה ֩רַה־לֶא הֵ֡לֲע :רֹֽמאֵל הֶּ֖זַה םֹוּ֥יַה
 לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥נְבִל ןֵ֛תֹנ יִ֥נֲא רֶׁ֨שֲא ןַעַ֔נְּכ ץֶרֶ֣א־תֶא ֙הֵאְרּו ֹו֑חֵרְי יֵ֣נְּפ־לַע רֶׁ֖שֲא
 תֵ֞מ־רֶׁשֲאַּֽכ ךָךיֶּ֑מַע־לֶא ףֵ֖סָאֵֽהְו הָּמָׁ֔ש הֶ֣לֹע ֙הָּתַא רֶׁ֤שֲא ֙רָהָּב תֻ֗מּו :הָּֽזֻחֲאַֽל
 יֵ֣נְּב ֙ךְךֹותְּב יִּ֗ב םֶּ֜תְלַעְמ רֶׁ֨שֲא֩ לַע :ויָּֽמַע־לֶא ףֶסָ֖אֵּיַו רָ֔הָה רֹ֣הְּב ֙ךָךיִ֨חָא ןֹ֤רֲהַֽא
ֹל רֶׁ֤שֲא לַ֣ע ןִ֑צ־רַּבְדִמ ׁשֵ֖דָק תַ֥ביִרְמ־יֵֽמְּב לֵ֔אָרְׂשִי  ךְךֹו֖תְּב יִ֔תֹוא ֙םֶּתְׁשַּדִק־אֽ
ֹל ֙הָּמָׁ֨שְו ץֶרָ֑אָה־תֶא הֶ֣אְרִּת דֶג ֶּ֖נִמ יִּ֥כ :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב  ץֶרָ֕אָה־לֶא אֹו֔בָת א֣
ֹזְו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְבִל ןֵ֖תֹנ יִ֥נֲא־רֶׁשֲא  ׁשיִ֥א הֶׁ֛שֹמ ךְךַ֥רֵּב רֶׁ֨שֲא הָ֗כָרְּבַה תא֣
 חַ֤רָזְו ֙אָּב יַ֥ניִּסִמ הָ֞וֹהְי רַ֗מֹאּיַו :ֹוֽתֹומ יֵ֖נְפִל לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב־תֶא םיִ֖הֹלֱאָֽה
 ְׁשֵ֥א[ תָּ֖דְׁשֵ֥א ֹו֕ניִמיִֽמ ׁשֶדֹ֑ק תֹ֣בְבִֽרֵמ הָ֖תָאְו ןָ֔ראָּפ רַ֣הֵמ ַ֙עיִ֨פֹוה ֹומָ֔ל ֙ריִעֵּׂשִמ
 אָּׂ֖שִי ךָךֶ֔לְגַרְל ּוּ֣כֻּת ֙םֵהְו ךָךֶ֑דָיְּב ויָׁ֖שֹדְק־לָּכ םיִּ֔מַע בֵ֣בֹח ףַ֚א :ֹומָֽל ]תָּ֖ד
 ךְךֶלֶ֑מ ןּו֖רֻׁשיִֽב יִ֥הְיַו :בֹֽקֲעַֽי תַּ֥לִהְק הָׁ֖שָרֹוֽמ הֶׁ֑שֹמ ּונָ֖ל־הָּוִצ הָ֥רֹוּת :ךָךיֶֽתֹרְּבַּדִמ
 ויָ֖תְמ יִ֥היִו תֹ֑מָי־לַאְו ןֵ֖בּואְר יִ֥חְי :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥טְבִׁש דַחַ֖י םָ֔ע יֵׁשאָ֣ר ֙ףֵּסַאְתִהְּב
ֹזְו :רָּֽפְסִמ  ּוּנֶ֑איִבְּת ֹוּ֖מַע־לֶאְו הָ֔דּוהְי לֹו֣ק ֙הָֹוהְי עַ֤מְׁש ֒רַמֹאּיַו ֘הָדּוהיִֽל תא֣



 ךָךֶ֑דיִסֲח ׁשיִ֣אְל ךָךיֶ֖רּואְו ךָךיֶּ֥מֻּת רַ֔מָא יִ֣וֵלְלּו :הֶֽיְהִּֽת ויָ֖רָּצִמ רֶזֵ֥עְו ֹו֔ל בָ֣ר ֙ויָדָי
ֹל ֹ֙וּמִאְלּו ויִ֤בָאְל רֵ֞מֹאָֽה :הָֽביִרְמ יֵ֥מ־לַע ּוהֵ֖ביִרְּת הָּ֔סַמְּב ֹ֙ותיִּסִנ רֶׁ֤שֲא  א֣
ֹל ֙ויָחֶא־תֶאְו ויִ֔תיִאְר ֹל וָ֖נָּב־תֶאְו ריִּ֔כִה א֣  ֖ךָךְתיִֽרְבּו ךָךֶ֔תָרְמִא ּ֙ורְמָֽׁש יִּ֤כ עָ֑דָי א֣
 ליִ֖לָכְו ךָךֶּ֔פַאְּב ֙הָרֹוטְק ּומיִׂ֤שָי לֵ֑אָרְׂשִיְל ֖ךָךְתָֽרֹותְו בֹ֔קֲעַֽיְל ֙ךָךיֶ֨טָּפְׁשִמ ּו֤רֹוי :ּורֹֽצְנִי
 ויָ֖אְנַׂשְמּו ויָ֛מָק םִי ַ֧נְתָמ ץַ֨חְמ הֶ֑צְרִּת ויָ֖דָי לַעֹ֥פּו ֹו֔ליֵח ֙הָֹוהְי ךְךֵ֤רָּב :ךָךֶֽחְּבְזִמ־לַע
 םֹוּ֔יַה־לָּכ ֙ויָלָע ףֵ֤פֹח ויָ֑לָע חַטֶ֖בָל ןֹּ֥כְׁשִי הָ֔וֹהְי דיִ֣דְי רַ֔מָא ןִ֣מָיְנִבְל :ןּוֽמּוקְי־ןִמ
 לָּ֔טִמ ֙םִיַ֨מָׁש דֶגֶּ֤מִמ ֹו֑צְרַא הָֹ֖והְי תֶכֶ֥רֹבְמ רַ֔מָא ףֵ֣סֹויְלּו :ןֵֽכָׁש ויָ֖פֵתְּכ ןיֵ֥בּו
ֹרֵמּו :םיִֽחָרְי ׁשֶר ֶּ֥ג דֶגֶּ֖מִמּו ׁשֶמָׁ֑ש תֹ֣אּובְּת דֶגֶּ֖מִמּו :תַחָּֽת תֶצֶ֥בֹר םֹו֖הְּתִמּו  ׁשא֖
 הֶ֑נְס יִ֖נְכֹֽׁש ןֹו֥צְרּו ּהָ֔אֹלְמּו ץֶרֶ֚א דֶגֶּ֗מִמּו :םָֽלֹוע תֹו֥עְבִּג דֶגֶּ֖מִמּו םֶדֶ֑ק־יֵרֲרַֽה
ֹרְל ֙הָתאֹו֨בָּת  ֙םֵאְר יֵ֤נְרַקְו ֹו֗ל רָ֣דָה ֹו֜רֹוׁש רֹו֨כְּב :ויָֽחֶא ריִ֥זְנ דֹ֖קְדָקְלּו ףֵ֔סֹוי ׁשא֣
 יֵ֥פְלַא םֵ֖הְו םִיַ֔רְפֶא תֹו֣בְבִר ֙םֵהְו ץֶרָ֑א־יֵסְפַא וָּ֖דְחַי חַּ֥גַנְי םיִּ֛מַע םֶ֗הָּב ויָ֔נְרַק
־רַה ֙םיִּמַע :ךָךיֶֽלָהֹֽאְּב רָ֖כׂשָּׂשִיְו ךָךֶ֑תאֵצְּב ןֻ֖לּובְז חַ֥מְׂש רַ֔מָא ןֻ֣לּובְזִלְו :הֶּֽׁשַנְמ
 דָ֣גְלּו :לֹוֽח יֵנּו֥מְט יֵ֖נֻפְׂשּו ּוקָ֔ניִי ֙םיִּמַי עַפֶׁ֤ש יִּ֣כ קֶדֶ֑צ־יֵחְבִז ּו֣חְּבְזִי םָׁ֖ש ּואָ֔רְקִי
 ֙תיִׁשאֵר אְר ַּ֤יַו :דֹֽקְדָק־ףַא ַעֹו֖רְז ףַ֥רָטְו ןֵ֔כָׁש איִ֣בָלְּכ דָּ֑ג ביִ֣חְרַמ ךְךּו֖רָּב רַ֔מָא
 ויָ֖טָּפְׁשִמּו הָׂ֔שָע ֙הָֹוהְי תַ֤קְדִצ םָ֔ע יֵׁשאָ֣ר ֙אֶתֵּ֨יַו ןּו֑פָס קֵ֖קֹחְמ תַ֥קְלֶח םָׁ֛ש־יִּכ ֹו֔ל
 ֙יִלָּתְפַנ רַ֔מָא יִ֣לָּתְפַנְלּו :ןָֽׁשָּבַה־ןִמ קֵּ֖נַזְי הֵ֑יְרַא רּוּ֣ג ןָּ֖ד רַ֔מָא ןָ֣דְלּו :לֵֽאָרְׂשִי־םִע
 םיִ֖נָּבִמ ךְךּו֥רָּב רַ֔מָא רֵׁ֣שָאְלּו :הָׁשָֽרְי םֹו֖רָדְו םָ֥י ֑הָֹוהְי תַּ֣כְרִּב אֵ֖לָמּו ןֹו֔צָר עַ֣בְׂש
 ךָךיֶ֖מָיְכּו ךָךֶ֑לָעְנִמ תֶׁש֖חְנּו לֶ֥זְרַּב :ֹוֽלְגַר ןֶמֶּׁ֖שַּב לֵ֥בֹטְו ויָ֔חֶא ֙יּוצְר יִ֤הְי רֵׁ֑שָא
 יֵהֹ֣לֱא ֙הָנֹעְמ :םיִֽקָחְׁש ֹו֖תָוֲאַֽגְבּו ךָךֶ֔רְזֶעְּב ֙םִיַ֨מָׁש בֵ֤כֹר ןּו֑רֻׁשְי לֵ֖אָּכ ןיֵ֥א :ךָךֶֽאְבָּד
ֹּיַו בֵ֖יֹוא ךָךיֶ֛נָּפִמ ׁשֶר ָ֧גְיַו םָ֑לֹוע תֹ֣עֹרְז תַחַּ֖תִמּו םֶדֶ֔ק  ֩ןֹּכְׁשִּיַו :דֵֽמְׁשַה רֶמא֥
 :לָֽט־ּופְרַעַֽי ויָ֖מָׁש־ףַא ׁשֹו֑ריִתְו ן ָ֣גָּד ץֶרֶ֖א־לֶא בֹ֔קֲעַֽי ןיֵ֣ע ֙דָדָּב חַטֶּ֤ב לֵ֨אָרְׂשִי
 ךָךֶ֑תָוֲאַּֽג בֶרֶ֖ח־רֶׁשֲאַֽו ךָךֶ֔רְזֶע ן ֵ֣גָמ הָ֔וֹהיַּֽב עַׁ֣שֹונ םַ֚ע ךָךֹו֗מָכ יִ֣מ לֵ֜אָרְׂשִי ךָךיֶ֨רְׁשַא
 ֙בָאֹומ תֹ֤בְרַעֵֽמ הֶׁ֜שֹמ לַעַּ֨יַו :ךְךֹֽרְדִת ֹומיֵ֥תֹומָּֽב־לַע הָּ֖תַאְו ךְךָ֔ל ֙ךָךיֶ֨בְיֹֽא ּוׁ֤שֲחָּֽכִיְו
ֹר ֹו֔בְנ רַ֣ה־לֶא  ץֶרָ֛אָה־לָּכ־תֶא הָֹ֧והְי ּוהֵ֨אְרַּיַו ֹו֑חֵרְי יֵ֣נְּפ־לַע רֶׁ֖שֲא הָּ֔גְסִּפַה ׁשא֚
־לָּכ ֙תֵאְו הֶּׁ֑שַנְמּו םִיַ֖רְפֶא ץֶרֶ֥א־תֶאְו יִ֔לָּתְפַנ־לָּכ ֙תֵאְו :ןָּֽד־דַע דָ֖עְלִּגַה־תֶא
 ריִ֥ע ֹו֛חֵרְי תַ֧עְקִּב רָּ֞כִּכַה־תֶאְו בֶגֶּ֗נַה־תֶאְו :ןֹוֽרֲחַֽאָה םָּ֥יַה דַ֖ע הָ֔דּוהְי ץֶרֶ֣א



ֹּיַו :רַעֹֽצ־דַע םיִ֖רָמְּתַה ֹז ויָ֗לֵא הָ֜וֹהְי רֶמא֨  יִּתְעpַּבְׁשִ֠נ רֶׁ֣שֲא ֙ץֶרָ֨אָה תא֤
 הָּמָׁ֖שְו ךָךיֶ֔ניֵעְב ךָךיִ֣תיִאְרֶה הָּנֶ֑נְּתֶא ֖ךָךֲעְר ַֽזְל רֹ֔מאֵל ֙בֹקֲעַֽיְלּֽו קָ֤חְצִיְל םָ֨הָרְבַאְל
ֹל  רֹּ֨בְקִּיַו :הָֹֽוהְי יִּ֥פ־לַע בָ֖אֹומ ץֶרֶ֥אְּב ֛הָֹוהְי־דֶבֶֽע הֶׁ֧שֹמ םָׁ֜ש תָמָּ֨יַו :רֹֽבֲעַֽת א֥
ֹלְו רֹו֑עְּפ תיֵּ֣ב לּו֖מ בָ֔אֹומ ץֶרֶ֣אְּב ֙יַּגַב ֹו֤תֹא  םֹוּ֥יַה דַ֖ע ֹו֔תָרֻ֣בְק־תֶא ׁ֙שיִא עַ֥דָי־אֽ
 :הֹֽחֵל סָ֥נ־ֹאלְו ֹו֖ניֵע הָ֥תֲהָֽכ־ֹאל ֹו֑תֹמְּב הָ֖נָׁש םיִ֛רְׂשֶעְו הָ֧אֵמ־ןֶּב הֶׁ֗שֹמּו :הֶּֽזַה
 יִ֖כְב יֵ֥מְי ּו֔מְּתִּי ַֽו םֹו֑י םיִׁ֣שֹלְׁש בָ֖אֹומ תֹ֥בְרַֽעְּב הֶׁ֛שֹמ־תֶא לֵ֧אָרְׂשִי יֵ֨נְב ּ֩וּכְבִּיַו
 ויָ֑לָע ויָ֖דָי־תֶא הֶׁ֛שֹמ ךְךַ֥מָס־יִּֽכ הָ֔מְכָח ַחּו֣ר ֙אֵלָמ ןּו֗נ־ןִּב ַעֻׁ֣שֹוהיִֽו :הֶֽׁשֹמ לֶבֵ֥א
ֹלְו :הֶֽׁשֹמ־תֶא הָֹ֖והְי הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ ּוׂ֔שֲעַּֽי ַֽו֙ לֵאָרְׂשִי־יֵֽנְּב ויָ֤לֵא ּו֨עְמְׁשִּיַו  םָ֨ק־אֽ
 תֹ֞תֹאָֽה־לָכְל :םיִֽנָּפ־לֶא םיִ֖נָּפ הָ֔וֹהְי ֹו֣עָדְי ֙רֶׁשֲא הֶׁ֑שֹמְּכ לֵ֖אָרְׂשִיְּב דֹו֛ע איִ֥בָנ
 ויָ֖דָבֲע־לָכְלּו הֹ֥עְרַפְל םִיָ֑רְצִמ ץֶרֶ֣אְּב תֹוׂ֖שֲעַֽל הָ֔וֹהְי ֹ֙וחָלְׁש רֶׁ֤שֲא םיִ֗תְפֹוּֽמַהְו
 הֶׁ֔שֹמ הָׂ֣שָע ֙רֶׁשֲא לֹו֑דָּגַה אָ֣רֹוּמַה לֹ֖כְלּו הָ֔קָזֲחַֽה דָּ֣יַה֙ לֹכְלּו :ֹוֽצְרַא־לָכְלּו
ֹּיַו הָ֑וֹהְי דֶבֶ֣ע הֶׁ֖שֹמ תֹו֥מ יֵ֛רֲחַֽא יִ֗הְיַו :לֵֽאָרְׂשִי־לָּכ יֵ֖ניֵעְל ־לֶא ֙הָוֹהְי רֶמא֤
־תֶא רֹ֜בֲע םּו֨ק ֩הָּתַעְו תֵ֑מ יִּ֖דְבַע הֶׁ֥שֹמ :רֹֽמאֵל הֶׁ֖שֹמ תֵ֥רָׁשְמ ןּו֔נ־ןִּב ַעֻׁ֣שֹוהְי
 יֵ֥נְבִל םֶ֖הָל ןֵ֥תֹנ יִ֛כֹנָא רֶׁ֧שֲא ץֶרָ֕אָה־לֶא הֶּ֔זַה םָ֣עָה־לָכְו ֙הָּתַא הֶּ֗זַה ןֵּ֣דְרַּיַה
 יִּתְרַּ֖בִּד רֶׁ֥שֲאַּֽכ ויִּ֑תַתְנ םֶ֣כָל ֹוּ֖ב םֶ֛כְלְגַר־ףַּֽכ ךְךֹ֧רְדִּת רֶׁ֨שֲא םֹו֗קָמ־לָּכ :לֵֽאָרְׂשִי
 ץֶרֶ֣א לֹּ֚כ תָ֗רְּפ־רַהְנ לֹו֣דָּגַה רָ֧הָּנַה־דַעְֽו הֶּ֜זַה ןֹו֨נָבְּלַהְו ֩רָּבְדִּמַהֵמ :הֶֽׁשֹמ־לֶא
ֹל :םֶֽכְלּובְּג הֶ֖יְהִֽי ׁשֶמָּׁ֑שַה אֹו֣בְמ לֹו֖דָּגַה םָּ֥יַה־דַעְו םיִּ֔תִחַֽה  ׁ֙שיִא בֵּ֥צַיְתִי־אֽ
ֹל ךְךָּ֔מִע הֶ֣יְהֶא ֙הֶׁשֹמ־םִע יִתיִ֤יָה רֶׁ֨שֲאַּֽכ ךָךיֶּ֑יַח יֵ֣מְי לֹּ֖כ ךָךיֶ֔נָפְל ֹלְו ֖ךָךְּפְרַא א֥  א֥
־רֶׁשֲא ץֶרָ֕אָה־תֶא הֶּ֔זַה םָ֣עָה־תֶא֙ ליִחְנַּת הָּ֗תַא יִּ֣כ ץָ֑מֱאֶו קַ֖זֲח :ָּךֶֽבְזֶעֶא
־לָכְּכ ֙תֹוׂשֲעַֽל רֹ֤מְׁשִל דֹ֗אְמ ץַ֜מֱאֶֽו קַ֨זֲח ֩קַר :םֶֽהָל תֵ֥תָל םָ֖תֹובֲאַֽל יִּתְעַּ֥בְׁשִנ
ֹמְׂשּו ןיִ֣מָי ּוּנֶּ֖מִמ רּו֥סָּת־לַא יִּ֔דְבַע הֶׁ֣שֹמ ֙ךָךְּוִצ רֶׁ֤שֲא הָ֗רֹוּתַה  ליִּ֔כְׂשַּת ןַעַ֣מְל לוא֑
ֹל :ךְךֵֽלֵּת רֶׁ֥שֲא לֹ֖כְּב  הָלְיַ֔לָו םָ֣מֹוי ֹ֙וּב ָתיִ֤גָהְו ךָךיִּ֗פִמ הֶּ֜זַה הָ֨רֹוּתַה ֩רֶפֵס ׁשּו֡מָי־אֽ
 זָ֥אְו ךָךֶ֖כָרְּד־תֶא ַחיִ֥לְצַּת זָ֛א־יִּכ ֹוּ֑ב בּו֖תָּכַה־לָכְּכ תֹוׂ֔שֲעַֽל רֹ֣מְׁשִּת ֙ןַעַ֨מְל
 הָ֣וֹהְי ֙ךָךְּמִע יִּ֤כ תָ֑חֵּת־לַאְו ץֹ֖רֲעַּֽת־לַֽא ץָ֔מֱאֶו קַ֣זֲח ֙ךָךיִ֨תיִּוִצ אֹו֤לֲה :ליִּֽכְׂשַּת
 בֶרֶ֣קְּב ׀ ּו֣רְבִע :רֹֽמאֵל םָ֖עָה יֵ֥רְטֹׁש־תֶא ַעֻׁ֔שֹוהְי וַ֣צְיַו :ךְךֵֽלֵּת רֶׁ֥שֲא לֹ֖כְּב ךָךיֶ֔הֹלֱא
 םיִ֗מָי תֶׁשֹ֣לְׁש ׀ דֹו֣עְּב יִּ֞כ הָ֑דיֵצ םֶ֖כָל ּוניִ֥כָה רֹ֔מאֵל ֙םָעָה־תֶא ּוּ֤וַצְו הֶ֗נֲחַּֽמַֽה



 הָ֣וֹהְי ֙רֶׁשֲא ץֶרָ֔אָה־תֶא תֶׁשֶ֣רָל ֙אֹובָל הֶּ֔זַה ןֵּ֣דְרַּיַה־תֶא ֙םיִרְבֹֽע ֙םֶּתַא
 רַ֥מָא הֶּׁ֑שַנְמַֽה טֶבֵׁ֣ש יִ֖צֲחַֽלְו יִ֔דָּגַלְו ֙יִנֵבּואֽרָלְו :ּהָּֽתְׁשִרְל םֶ֖כָל ןֵ֥תֹנ םֶ֔כיֵהֹֽלֱא
 רֹ֑מאֵל הָ֖וֹהְי־דֶבֶֽע הֶׁ֥שֹמ םֶ֛כְתֶא הָּ֥וִצ רֶׁ֨שֲא רָ֔בָּדַה־תֶא ֙רֹוכָז :רֹֽמאֵל ַעֻׁ֖שֹוהְי
ֹּזַה ץֶרָ֥אָה־תֶא םֶ֖כָל ןַ֥תָנְו םֶ֔כָל ַחיִ֣נֵמ ֙םֶכיֵהֹלֱא הָ֤וֹהְי  ֘םֶכְּפַט םֶ֣כיֵׁשְנ :תאֽ
 ּו֨רְבַעַּת ֩םֶּתַאְו ןֵּ֑דְרַּיַה רֶבֵ֣עְּב הֶׁ֖שֹמ םֶ֛כָל ןַ֥תָנ רֶׁ֨שֲא ץֶרָ֕אָּב ּו֕בְׁשֵי ֒םֶכיֵנְקִמּו
 הָ֥וֹהְי ַחיִ֨נָי־רֶׁשֲא דַ֠ע :םָֽתֹוא םֶּ֖תְרַזֲעַֽו לִיַ֔חַה יֵ֣רֹוּבִּג לֹּ֚כ םֶ֗כיֵחֲא יֵ֣נְפִל םיִׁ֜שֻמֲח
 םֶ֑הָל ןֵ֣תֹנ םֶ֖כיֵהֹֽלֱא הָ֥וֹהְי־רֶׁשֲא ץֶרָ֕אָה־תֶא הָּמֵ֔ה־םַג ּוׁ֣שְרָיְו ֒םֶכָּכ ֘םֶכיֵחֲאַֽל ׀
 הָ֔וֹהְי דֶבֶ֣ע ֙הֶׁשֹמ םֶ֗כָל ןַ֣תָנ ׀ רֶׁ֣שֲא ּהָ֔תֹוא םֶּ֣תְׁשִריִֽו ֙םֶכְתַּׁשֻרְי ץֶרֶ֤אְל םֶּ֞תְבַׁשְו
 ּ֙ונָ֨תיִּוִצ־רֶׁשֲא לֹּ֤כ רֹ֑מאֵל ַעֻׁ֖שֹוהְי־תֶא ּו֔נֲעַּֽי ַֽו :ׁשֶמָּֽׁשַה חַ֥רְזִמ ןֵּ֖דְרַּיַה רֶבֵ֥עְּב
 ןֵּ֖כ הֶׁ֔שֹמ־לֶא ּ֙ונְעַ֨מָׁש־רֶׁשֲא לֹ֤כְּכ :ךְךֵֽלֵנ ּונֵ֖חָלְׁשִּת רֶׁ֥שֲא־לָּכ־לֶֽאְו הֶׂ֔שֲעַֽנ
 ׁשיִ֞א־לָּכ :הֶֽׁשֹמ־םִע הָ֖יָה רֶׁ֥שֲאַּֽכ ךְךָּ֔מִע ֙ךָךיֶ֨הֹלֱא הָ֤וֹהְי הֶ֞יְהִֽי קַ֠ר ךָךיֶ֑לֵא עַ֣מְׁשִנ
ֹלְו ךָךיִּ֗פ־תֶא הֶ֣רְמַי־רֶׁשֲא  קַ֖ר תָ֑מּוי ּוּנֶּ֖וַצְּת־רֶׁשֲא לֹ֥כְל ךָךיֶ֛רָבְּד־תֶא עַ֧מְׁשִי־אֽ
 ׁשֶרֶ֣ח ֙םיִלְּגַרְמ םיִׁ֤שָנֲא־םִי ַֽנְׁש םיִּ֞טִּׁשַה־ןִֽמ ןּו֠נ־ןִּב ַעֻׁ֣שֹוהְי חַ֣לְׁשִּיַו :ץָֽמֱאֶֽו קַ֥זֲח
 הָ֛נֹוז הָּׁ֥שִא־תיֵּב ּואֹבָּיַ֠ו ּו֜כְלֵּ֨יַו ֹו֑חיִרְי־תֶאְו ץֶרָ֖אָה־תֶא ּו֥אְר ּו֛כְל רֹ֔מאֵל
 ּואָּ֣ב םיִׁשָנֲ֠א הֵּ֣נִה רֹ֑מאֵל ֹו֖חיִרְי ךְךֶלֶ֥מְל רַ֔מָאֵּ֣יַו :הָּמָֽׁש־ּובְּכְׁשִּיַו בָ֖חָר ּהָ֥מְׁשּו
 בָ֖חָר־לֶא ֹו֔חיִרְי ךְךֶלֶ֣מ ֙חַלְׁשִּיַו :ץֶרָֽאָה־תֶא רֹּ֥פְחַל לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥נְּבִמ הָלְיַּ֛לַה הָּנֵ֧ה
־תֶא רֹּ֥פְחַל יִּ֛כ ךְךֵ֔תיֵבְל ּואָּ֣ב־רֶׁשֲא ֙ךְךִיַ֨לֵא םיִ֤אָּבַה םיִׁ֨שָנֲאָֽה יִאיִצֹו֠ה רֹ֑מאֵל
ֹּתַו ֹו֑נְּפְצִּתַֽו םיִׁ֖שָנֲאָֽה יֵ֥נְׁש־תֶא הָּׁ֛שִאָֽה חַּ֧קִּתַו :ּואָּֽב ץֶרָ֖אָה־לָּכ  ןֵּ֗כ ׀ רֶמא֣
ֹלְו םיִׁ֔שָנֲאָֽה ֙יַלֵא ּואָּ֤ב  ֙ךְךֶׁש֨חַּב רֹוּ֗גְסִל רַעַּׁ֜שַה יִ֨הְיַו :הָּמֵֽה ןִיַ֥אֵמ יִּתְעַ֖דָי א֥
ֹל ּואָ֔צָי םיִׁ֣שָנֲאָֽהְו  יִּ֥כ םֶ֖היֵרֲחַֽא רֵ֛הַמ ּו֥פְדִר םיִׁ֑שָנֲאָֽה ּו֖כְלָה הָנָ֥א יִּתְעַ֔דָי א֣
־לַע ּהָ֖ל תֹו֥כֻרֲעָֽה ץֵ֔עָה יֵּ֣תְׁשִפְּב ֙םֵנְמְטִּתַֽו הָג ָּ֑גַה םַתָ֣לֱעֶה איִ֖הְו :םּוֽגיִּׂשַת
 ּורָ֔גָס רַעַּׁ֣שַהְו תֹו֑רְּבְעַּמַֽה לַ֖ע ןֵּ֔דְרַּיַה ךְךֶרֶּ֣ד ֙םֶהיֵרֲחַֽא ּו֤פְדָר םיִׁ֗שָנֲאָֽהְו :גָּֽגַה
 הָ֥תְלָע איִ֛הְו ןּו֑בָּכְׁשִי םֶרֶ֣ט הָּמֵ֖הְו :םֶֽהיֵרֲחַֽא םיִ֖פְדֹרָה ּו֥אְצָי רֶׁ֛שֲאַּֽכ יֵ֕רֲחַֽא
ֹּתַו :גָּֽגַה־לַע םֶ֖היֵלֲע ־תֶא םֶ֖כָל הָ֛וֹהְי ןַ֧תָנ־יִּֽכ יִּתְעַ֕דָי םיִׁ֔שָנֲאָֽ֣ה־לֶא ֙רֶמא֨
 יִּ֣כ :םֶֽכיֵנְּפִמ ץֶרָ֖אָה יֵ֥בְׁשֹֽי־לָּכ ּוגֹ֛מָנ יִ֥כְו ּוניֵ֔לָע ֙םֶכְתַמיֵֽא הָ֤לְפָנ־יִֽכְו ץֶרָ֑אָה
 םֶ֖כְתאֵצְּב םֶ֔כיֵנְּפִמ ֙ףּוס־םַי יֵ֤מ־תֶא הָ֜וֹהְי ׁשיִ֨בֹוה־רֶׁשֲא תֵ֠א ּונְעַ֗מָׁש



 ןֹ֣חיִסְל ֙ןֵּדְרַּיַה רֶבֵ֤עְּב רֶׁ֨שֲא יִ֜רֹמֱאָה יֵ֨כְלַמ ֩יֵנְׁשִל םֶ֡תיִׂשֲע רֶׁ֣שֲאַֽו םִיָ֑רְצִּמִמ
 ַחּו֛ר דֹו֥ע הָמָ֨ק־ֹאלְו ּונֵ֔בָבְל סַּ֣מִּיַו ֙עַמְׁשִּנַו :םָֽתֹוא םֶּ֖תְמַרֱחֶֽה רֶׁ֥שֲא גֹו֔עְלּו
 ץֶרָ֖אָה־לַעְו לַעַּ֔מִמ םִיַ֣מָּׁשַּב ֙םיִהֹלֱא אּו֤ה םֶ֔כיֵהֹֽלֱא הָ֣וֹהְי יִּ֚כ םֶ֑כיֵנְּפִמ ׁשיִ֖אְּב
־םַּג םֶ֨תיִׂשֲעַֽו דֶסָ֑ח םֶ֖כָּמִע יִתיִׂ֥שָע־יִּכ הָ֔וֹהיַּֽב ֙יִל אָ֥נ־ּועְבָּֽׁשִה הָּ֗תַעְו :תַחָּֽתִמ
־תֶאְו יִ֣בָא־תֶא םֶ֞תִיֲחַֽהְו :תֶֽמֱא תֹו֥א יִ֖ל םֶּ֥תַתְנּו דֶסֶ֔ח ֙יִבָא תיֵּ֤ב־םִע םֶּ֜תַא
־תֶא םֶּ֥תְלַּצִהְו םֶ֑הָל רֶׁ֣שֲא־לָּכ תֵ֖אְו ]יַ֔תֹויְחַא[ יַ֔תֹוְחַא־תֶאְו ֙יַחַא־תֶאְו יִּ֗מִא
ֹּיַו :תֶוָּֽמִמ ּוניֵ֖תֹׁשְפַנ ֹל םִ֚א תּו֔מָל ֙םֶכיֵּתְחַת ּונֵׁ֤שְפַנ םיִׁ֗שָנֲאָֽה ּהָ֣ל ּורְמא֧  א֣
 דֶסֶ֥ח ךְךָּ֖מִע ּוניִׂ֥שָעְו ץֶרָ֔אָה־תֶא ּ֙ונָ֨ל הָ֥וֹהְי־תֵתְּב הָ֗יָהְו הֶ֑ז ּונֵ֖רָבְּד־תֶא ּודיִּ֔גַת
 איִ֥ה הָ֖מֹוחַֽבּו הָ֔מֹוחַֽה ריִ֣קְּב ּ֙הָתיֵב יִּ֤כ ןֹוּ֑לַחַֽה דַ֣עְּב לֶבֶ֖חַּב םֵ֥דִרֹוּתַו :תֶֽמֱאֶו
ֹּתַו :תֶבָֽׁשֹוי  הָּמָׁ֜ש םֶ֨תֵּבְחַנְו םיִ֑פְדֹרָה םֶ֖כָב ּו֥עְּגְפִי־ןֶּֽפ ּוכֵּ֔ל הָרָ֣הָה ֙םֶהָל רֶמא֤

 ָהיֶ֖לֵא ּו֥רְמֹאּיַו :םֶֽכְּכְרַדְל ּו֥כְלֵּת רַ֖חַאְו םיִ֔פְדֹֽרָה בֹוׁ֣ש דַ֚ע םיִ֗מָי תֶׁש֣לְׁש
 קְנ םיִׁ֑שָנֲאָֽה  םיִ֖אָב ּונְחַ֥נֲא הֵּ֛נִה :ּונָּֽתְעַּבְׁשִה רֶׁ֥שֲא הֶּ֖זַה ךְךֵ֥תָעֻבְּׁשִמ ּונְחַ֔נֲא םִּ֣יִ
־תֶאְו ֹו֔ב ּונֵּ֣תְדַרֹוה רֶׁ֣שֲא ֙ןֹוּלַחַּֽב יִ֗רְׁשְקִּת הֶּ֜זַה יִ֨נָּׁשַה ֩טּוח תַ֡וְקִּת־תֶא ץֶרָ֑אָּב
 :הָתְיָּֽבַה ךְךִיַ֖לֵא יִ֥פְסַאַּת ךְךיִ֔בָא תיֵּ֣ב־לָּכ ֙תֶאְו ךְךִיַ֗חַא־תֶאְו ךְךֵּ֜מִא־תֶאְו ךְךיִ֨בָא
 קְנ ּונְחַ֣נֲאַֽו ֹוׁ֖שֹארְב ֹו֥מָּד הָצּו֛חַה ׀ ךְךֵ֧תיֵב יֵ֨תְלַּדִמ ֩אֵצֵי־רֶׁשֲא לֹּ֣כ הָ֡יָהְו  םִּ֑יִ
 יִדיִּ֖גַּת־םִאְו :ֹוּֽב־הֶיְהִּֽת דָ֖י־םִא ּונֵׁ֔שֹארְב ֹו֣מָּד תִיַּ֔בַּב ֙ךְךָּתִא הֶ֤יְהִֽי רֶׁ֨שֲא לֹכְ֠ו
ֹּתַו :ּונָּֽתְעַּבְׁשִה רֶׁ֥שֲא ךְךֵ֖תָעֻֽבְּׁשִמ םִּ֔יִקְנ ּוניִ֣יָהְו הֶ֑ז ּונֵ֣רָבְּד־תֶא  םֶ֣כיֵרְבִדְּכ ֙רֶמא֨
 קִּת־תֶא רֹׁ֛שְקִּתַו ּוכֵ֑לֵּיַו םֵ֖חְּלַׁשְּתַֽו אּו֔ה־ןֶּכ  ּואֹ֣בָּיַו ּ֙וכְלֵּיַו :ןֹוּֽלַחַּב יִ֖נָּׁשַה תַ֥וְ
־לָכְּב םיִ֛פְדֹרָה ּוׁ֧שְקַבְיַו םיִ֑פְדֹרָה ּובָׁ֖ש־דַע םיִ֔מָי תֶׁשֹ֣לְׁש ֙םָׁש ּובְׁשֵּ֤יַו הָרָ֔הָה
ֹלְו ךְךֶרֶּ֖דַה ־לֶא ּואֹ֔בָּיַו ּ֙ורְבַעַּיַו רָ֔הָהֵֽמ ּו֣דְרֵּיַו ֙םיִׁשָנֲאָֽה יֵ֤נְׁש ּובֻׁ֜שָּיַו :ּואָֽצָמ א֥
 ַעֻׁ֔שֹוהְי־לֶא ּ֙ורְמֹאּיַו :םָֽתֹוא תֹו֖אְצֹּמַה־לָּכ תֵ֥א ֹו֔ל־ּורְּפַ֨סְיַו ןּו֑נ־ןִּב ַעֻׁ֖שֹוהְי
 :ּוניֵֽנָּפִמ ץֶרָ֖אָה יֵ֥בְׁשֹי־לָּכ ּוגֹ֛מָנ־םַגְו ץֶרָ֑אָה־לָּכ־תֶא ּונֵ֖דָיְּב הָ֛וֹהְי ןַ֧תָנ־יִּֽכ
 יֵ֣נְּב־לָכְו אּו֖ה ןֵּ֔דְרַּיַה־דַע ּ֙ואֹ֨בָּיַו םיִּ֗טִּׁשַהֵֽמ ּו֣עְסִּיַו רֶקֹּ֜בַּב ַעֻׁ֨שֹוהְי ֩םֵּכְׁשַּיַו
 םיִ֖רְטֹּׁשַה ּו֥רְבַעַּיַו םיִ֑מָי תֶׁשֹ֣לְׁש הֵ֖צְקִמ יִ֕הְיַו :ּורֹֽבֲעַֽי םֶרֶ֥ט םָׁ֖ש ּונִ֥לָּיַו לֵ֑אָרְׂשִי
 ֙הָוֹהְי־תיִרְּב ןֹו֤רֲא תֵ֣א םֶ֔כְתֹוֽאְרִּכ ֒רֹמאֵל םָ֣עָה־תֶא ּ֘וּוַצְיַו :הֶֽנֲחַּֽמַֽה בֶרֶ֥קְּב
 םֶּ֖תְכַלֲהַֽו םֶ֔כְמֹו֣קְּמִמ ּ֙ועְסִּת םֶּ֗תַאְו ֹו֑תֹא םיִ֖אְׂשֹנ םִּ֔יִוְלַה ֙םיִנֲהֹּֽכַהְו םֶ֔כיֵהֹ֣לֱא



־לַֽא הָּ֑דִּמַּב הָּ֖מַא םִיַּ֥פְלַאְּכ ]ויָ֔ניֵבּו[ וָ֔ניֵבּו ֙םֶכיֵניֵּֽב הֶ֗יְהִי קֹו֣חָר ׀ ךְךַ֣א :ויָֽרֲחַֽא
ֹל יִּ֣כ ּהָ֔ב־ּוכְלֵּֽת רֶׁ֣שֲא ֙ךְךֶרֶּ֨דַה־תֶא ּ֙ועְדֵּֽת־רֶׁשֲא ןַעַ֤מְל ויָ֗לֵא ּו֣בְרְקִּת  א֧
ֹּיַו :םֹוֽׁשְלִׁש לֹו֥מְּתִמ ךְךֶרֶּ֖דַּב םֶּ֛תְרַבֲע  יִּ֣כ ּוׁשָּ֑דַקְתִה םָ֖עָה־לֶא ַעֻׁ֛שֹוהְי רֶמא֧
ֹּיַו :תֹוֽאָלְפִנ םֶ֖כְּבְרִקְּב הָ֛וֹהְי הֶׂ֧שֲעַֽי רָ֗חָמ  רֹ֔מאֵל םיִ֣נֲהֹּֽכַה־לֶא ַ֙עֻׁ֨שֹוהְי רֶמא֤
 ּו֖כְלֵּֽיַו תיִ֔רְּבַה ןֹו֣רֲא־תֶא ּ֙ואְׂשִּיַו םָ֑עָה יֵ֣נְפִל ּו֖רְבִעְו תיִ֔רְּבַה ןֹו֣רֲא־תֶא ּ֙ואְׂש
ֹּיַו :םָֽעָה יֵ֥נְפִל ־לָּכ יֵ֖ניֵעְּב ֔ךָךְלֶּדַּג֙ לֵחָא הֶּ֗זַה םֹוּ֣יַה ַעֻׁ֔שֹוהְי־לֶא ֙הָוֹהְי רֶמא֤
 ֙הֶּוַצְּת הָּ֗תַאְו :ךְךָּֽמִע הֶ֥יְהֶא הֶׁ֖שֹמ־םִע יִתיִ֛יָה רֶׁ֥שֲאַּֽכ יִּ֗כ ןּו֔עְד ֵֽי ֙רֶׁשֲא לֵ֑אָרְׂשִי
 ןֵּ֔דְרַּיַה יֵ֣מ ֙הֵצְק־דַע םֶ֗כֲאֹֽבְּכ רֹ֑מאֵל תיִ֖רְּבַה־ןֹוֽרֲא יֵ֥אְׂשֹנ םיִ֔נֲהֹּֽ֣כַה־תֶא
ֹּיַו :ּודֹֽמֲעַּֽת ןֵּ֖דְרַּיַּב  יֵ֖רְבִּד־תֶא ּו֕עְמִׁשְו הָּנֵ֔ה ּוׁשֹּ֣ג לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב־לֶא ַעֻׁ֖שֹוהְי רֶמא֥
ֹּיַו :םֶֽכיֵהֹֽלֱא הָ֥וֹהְי  ׁשֵ֣רֹוהְו םֶ֑כְּבְרִקְּב יַ֖ח לֵ֥א יִּ֛כ ןּו֔עְדֵּֽת ֙תֹאזְּב ַעֻׁ֔שֹוהְי רֶמא֣
־תֶאְו ֙יִּזִרְּפַה־תֶאְו יִּ֗וִחַֽה־תֶאְו יִּ֜תִחַֽה־תֶאְו יִ֨נֲעַֽנְּֽכַה־תֶא םֶכיֵנְּפִ֠מ ׁשיִ֣רֹוי
 רֵ֥בֹע ץֶרָ֑אָה־לָּכ ןֹו֖דֲא תיִ֔רְּבַה ןו֣רֲא ֙הֵּנִה :יִֽסּובְיַהְו יִ֖רֹמֱאָֽהְו יִׁ֔שָּגְרִּגַה
־ׁשיִא לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֖טְבִּׁשִמ ׁשיִ֔א רָׂ֣שָע יֵ֣נְׁש ֙םֶכָל ּו֤חְק הָּ֗תַעְו :ןֵּֽדְרַּיַּב םֶ֖כיֵנְפִל
 הָ֜וֹהְי ןֹו֨רֲא ֩יֵאְׂשֹנ םיִ֡נֲהֹּֽכַה יֵ֣לְגַר תֹוּ֣פַּכ ַחֹו֣נְּכ הָ֡יָהְו :טֶבָּֽׁשַל דָ֖חֶא־ׁשיִא דָ֥חֶא
 הָלְעָ֑מְלִמ םיִ֖דְרֹּיַה םִיַּ֥מַה ןּו֔תֵרָּ֣כִי ֙ןֵּדְרַּיַה יֵ֤מ ןֵּ֔דְרַּיַה יֵ֣מְּב ֙ץֶרָ֨אָה־לָּכ ןֹו֤דֲא
 םיִ֗נֲהֹּֽכַהְו ןֵּ֑דְרַּיַה־תֶא רֹ֖בֲעַֽל םֶ֔היֵלֳהָ֣אֵמ ֙םָעָה ַעֹ֤סְנִּב יִ֗הְיַו :דָֽחֶא דֵ֥נ ּו֖דְמַעַֽיְו
 יֵ֤לְגַרְו ןֵּ֔דְרַּיַה־דַע ֙ןֹורָאָֽה יֵ֤אְׂשֹנ אֹו֞בְכּו :םָֽעָה יֵ֥נְפִל תיִ֖רְּבַה ןֹו֥רָאָה יֵ֛אְׂשֹֽנ
 ויָ֔תֹודְּג־לָּכ־לַע ֙אֵלָמ ןֵּ֗דְרַּיַהְו םִיָּ֑מַה הֵ֣צְקִּב ּו֖לְּבְטִנ ןֹו֔רָאָֽה יֵ֣אְׂשֹֽנ ֙םיִנֲהֹּֽכַה
 דֹ֜אְמ קֵ֨חְרַה דָ֗חֶא־דֵנ ּומָ֣ק הָלְעַ֜מְלִמ םיִ֨דְרֹּיַה ֩םִיַּמַה ּו֡דְמַעַּיַו :ריִֽצָק יֵ֥מְי לֹּ֖כ
 חַלֶּ֖מַה־םָֽי הָ֛בָרֲעָֽה םָ֧י לַ֣ע םיִ֗דְרֹּֽיַהְו ןָ֔תְרָֽצ דַּ֣צִמ ֙רֶׁשֲא ֙ריִעָה ]םָ֤דָאֵֽמ[ םָ֤דָאֵֽב
־תיִרְּב ןֹו֨רָאָה יֵאְׂשֹ֠נ םיִ֡נֲהֹּֽכַה ּו֣דְמַעַּֽיַו :ֹוֽחיִרְי דֶג ֶ֥נ ּו֖רְבָֽע םָ֥עָהְו ּותָ֑רְכִנ ּוּמַּ֣ת
־רֶׁשֲא דַ֤ע הָ֔בָרָ֣חֶּב ֙םיִרְבֹֽע לֵ֗אָרְׂשִי־לָכְו ןֵ֑כָה ןֵּ֖דְרַּיַה ךְךֹו֥תְּב הָ֛בָרָֽחֶּב הָ֜וֹהְי
־תֶא רֹו֖בֲעַֽל יֹוּ֔גַה־לָכ ּוּמַּ֣ת־רֶׁשֲאַּֽכ ֙יִהְיַו :ןֵּֽדְרַּיַה־תֶא רֹ֖בֲעַֽל יֹוּ֔גַה־לָּכ ּ֙וּמַּ֨ת
ֹּיַו ןֵּ֑דְרַּיַה  רָׂ֖שָע םיֵ֥נְׁש םָ֔עָה־ןִמ ֙םֶכָל ּו֤חְק :רֹֽמאֵל ַעֻׁ֖שֹוהְי־לֶא הָ֔וֹהְי רֶמא֣
 הֶּ֜זִמ םֶ֨כָל־ּוֽאְׂש ֒רֹמאֵל ֘םָתֹוא ּוּ֣וַצְו :טֶבָּֽׁשִמ דָ֖חֶא־ׁשיִֽא דָ֥חֶא־ׁשיִֽא םיִׁ֑שָנֲא
 םֶּ֤תְרַבֲעַֽהְו םיִ֑נָבֲא הֵ֣רְׂשֶע־םיֵּתְׁש ןיִ֖כָה םיִ֔נֲהֹּֽכַה יֵ֣לְגַר ֙בַּצַּמִמ ןֵּ֗דְרַּיַה ךְךֹוּ֣תִמ



 קִּיַו :הָלְיָּֽלַה ֹו֖ב ּוניִ֥לָּת־רֶׁשֲא ןֹו֕לָּמַּב םָ֔תֹוא םֶּ֣תְחַּנִהְו םֶ֔כָּמִע ֙םָתֹוא  אָ֣רְ
־ׁשיִֽא דָ֥חֶא־ׁשיִֽא לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּבִמ ןיִ֖כֵה רֶׁ֥שֲא ׁשיִ֔א ֙רָׂשָעֶֽה םיֵ֤נְׁש־לֶא ַעֻׁ֗שֹוהְי
ֹּיַו :טֶבָּֽׁשִמ דָ֖חֶא ־לֶא םֶ֖כיֵהֹֽלֱא הָ֛וֹהְי ןֹו֧רֲא יֵ֨נְפִל ּורְבִ֠ע ַעֻׁ֔שֹוהְי ֙םֶהָל רֶמא֤
־יֵנְֽב יֵ֥טְבִׁש רַּ֖פְסִמְל ֹו֔מְכִׁש־לַע ֙תַחַא ןֶבֶ֤א ׁשיִ֣א םֶ֜כָל ּומיִ֨רָהְו ןֵּ֑דְרַּיַה ךְךֹוּ֣ת
ֹז הֶ֛יְהִּֽת ןַעַ֗מְל :לֵֽאָרְׂשִי  רֹ֔מאֵל ֙רָחָמ םֶ֤כיֵנְּב ןּו֨לָאְׁשִי־יִּֽכ םֶ֑כְּבְרִקְּב תֹו֖א תא֥
 ֙יֵנְּפִמ ֙ןֵּדְרַּיַה יֵ֤מיֵמ ּו֜תְרְכִנ רֶׁ֨שֲא םֶ֗הָל םֶּ֣תְרַמֲאַֽו :םֶֽכָל הֶּלֵ֖אָה םיִ֥נָבֲאָֽה הָ֛מ
 הֶּלֵ֧אָה םיִ֨נָבֲאָֽה ּויָהְ֠ו ןֵּ֑דְרַּיַה יֵ֣מ ּו֖תְרְכִנ ןֵּ֔דְרַּיַּב ֹ֙ורְבָעְּב הָ֔וֹהְי־תיִרְּב ןֹו֣רֲא
 ַ֒עֻׁשֹוהְי הָּ֣וִצ רֶׁ֣שֲאַּֽכ ֘לֵאָרְׂשִי־יֵנְּב ןֵ֣כ־ּוׂשֲעַּֽיַו :םָֽלֹוע־דַע לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥נְבִל ןֹו֛רָּכִזְל
 ַעֻׁ֔שֹוהְי־לֶא ֙הָוֹהְי רֶּ֤בִּד רֶׁ֨שֲאַּֽכ ןֵּ֗דְרַּיַה ךְךֹוּ֣תִמ םיִ֜נָבֲא הֵ֨רְׂשֶע־יֵּֽתְׁש ּו֡אְׂשִּיַו
 םיֵּ֧תְׁשּו :םָֽׁש םּו֖חִּנַּיַו ןֹו֔לָּמַה־לֶא ֙םָּמִע םּו֤רִבֲעַּֽיַו לֵ֑אָרְׂשִי־יֵֽנְב יֵ֣טְבִׁש רַּ֖פְסִמְל
 יֵ֖אְׂשֹֽנ םיִ֔נֲהֹּֽכַה יֵ֣לְגַר ֙בַּצַמ תַחַּ֗ת ֒ןֵּדְרַּיַה ךְךֹו֣תְּב ַ֘עֻׁשֹוהְי םיִ֣קֵה םיִ֗נָבֲא הֵ֣רְׂשֶע
 ֘םיִדְמֹֽע ןֹו֗רָאָה יֵ֣אְׂשֹנ םיִ֞נֲהֹּֽכַהְו :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַה דַ֖ע םָׁ֔ש ּויְהִּ֣יַו תיִ֑רְּבַה ןֹו֣רֲא
־לֶא רֵּ֣בַדְל ַ֙עֻׁ֨שֹוהְי־תֶא הָ֤וֹהְי הָּ֨וִצ־רֶׁשֲא רָבָּדַ֠ה־לָּֽכ םֹּ֣ת דַ֣ע ֒ןֵּדְרַּיַה ךְךֹו֣תְּב
־רֶׁשֲאַּֽכ יִ֛הְיַו :ּורֹֽבֲעַּֽיַו םָ֖עָה ּו֥רֲהַֽמְיַו ַעֻׁ֑שֹוהְי־תֶא הֶׁ֖שֹמ הָּ֥וִצ־רֶׁשֲא לֹ֛כְּכ םָ֔עָה
־יֵֽנְּב ּורְבַעַּֽיַ֠ו :םָֽעָה יֵ֥נְפִל םיִ֖נֲהֹּֽכַהְו הָ֛וֹהְי־ןֹורֲא רֹ֧בֲעַּֽיַו רֹו֑בֲעַֽל םָ֖עָה־לָּכ םַּ֥ת
 רֶּ֥בִּד רֶׁ֛שֲאַּֽכ לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב יֵ֖נְפִל םיִׁ֔שֻמֲח ֙הֶּׁשַנְמַֽה טֶבֵׁ֤ש יִ֨צֲחַֽו דָ֜ג־יֵֽנְבּו ןֵ֨בּואְר
 הָ֔מָחְלִּמַל ֙הָוֹהְי יֵ֤נְפִל ּו֞רְבָֽע אָ֑בָּצַה יֵ֣צּולֲח ףֶלֶ֖א םיִ֥עָּבְרַאְּכ :הֶֽׁשֹמ םֶ֖היֵלֲא
 לֵ֑אָרְׂשִי־לָּכ יֵ֖ניֵעְּב ַעֻׁ֔שֹוהְי־תֶא ֙הָוֹהְי לַּ֤דִּג אּו֗הַה םֹוּ֣יַּב :ֹוֽחיִרְי תֹו֥בְרַֽע לֶ֖א
ֹּיַו :ויָּֽיַח יֵ֥מְי־לָּכ הֶׁ֖שֹמ־תֶא ּו֥אְרָי רֶׁ֛שֲאַּֽכ ֹו֔תֹא ּו֣אְר ִּֽיַו  ַעֻׁ֖שֹוהְי־לֶא הָ֔וֹהְי רֶמא֣
 וַ֣צְיַו :ןֵּֽדְרַּיַה־ןִמ ּו֖לֲעַֽיְו תּו֑דֵעָה ןֹו֣רֲא יֵ֖אְׂשֹנ םיִ֔נֲהֹּֽ֣כַה־תֶא ֙הֵּוַצ :רֹֽמאֵל
 םיִ֜נֲהֹּֽכַה ]תֹו֨לֲעַּֽכ[ תֹו֨לֲעַּֽב יִהְיַ֠ו :ןֵּֽדְרַּיַה־ןִמ ּו֖לֲע רֹ֑מאֵל םיִ֖נֲהֹּֽכַה־תֶא ַעֻׁ֔שֹוהְי
 לֶ֖א םיִ֔נֲהֹּֽכַה יֵ֣לְגַר ֙תֹוּפַּכ ּו֗קְּתִנ ןֵּ֔דְרַּיַה ךְךֹוּ֣תִמ ֙הָוֹהְי־תיִרְּב ןֹו֤רֲא יֵ֨אְׂשֹנ
 :ויָֽתֹודְּג־לָּכ־לַע םֹוׁ֖שְלִׁש־לֹוֽמְתִכ ּו֥כְלֵּֽיַו םָ֔מֹוקְמִל ֙ןֵּדְרַּיַה־יֵֽמ ּובֻׁ֤שָּיַו הָ֑בָרָחֶה
 חַ֥רְזִמ הֵ֖צְקִּב לָּ֔גְלִּגַּב ּ֙ונֲחַּֽי ַֽו ןֹוׁ֑שאִרָה ׁשֶדֹ֣חַל רֹוׂ֖שָעֶּֽב ןֵּ֔דְרַּיַה־ןִמ ּ֙ולָע םָ֗עָהְו
 םיִ֥קֵה ןֵּ֑דְרַּיַה־ןִמ ּו֖חְקָֽל רֶׁ֥שֲא הֶּלֵ֔אָה ֙םיִנָבֲאָֽה הֵ֤רְׂשֶע םיֵּ֨תְׁש ֩תֵאְו :ֹוֽחיִרְי
ֹּיַו :לָּֽגְלִּגַּב ַעֻׁ֖שֹוהְי  ֙רָחָמ םֶ֤כיֵנְּב ןּו֨לָאְׁשִי ֩רֶׁשֲא רֹ֑מאֵל לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥נְּב־לֶא רֶמא֛



 רֹ֑מאֵל םֶ֣כיֵנְּב־תֶא םֶּ֖תְעַדֹוהְו :הֶּלֵֽאָה םיִ֥נָבֲאָֽה הָ֖מ רֹ֔מאֵל םָ֣תֹובֲא־תֶא
־תֶא םֶ֜כיֵהֹֽלֱא הָ֨וֹהְי ׁ֩שיִבֹוה־רֶׁשֲא :הֶּֽזַה ןֵּ֖דְרַּיַה־תֶא לֵ֔אָרְׂשִי רַ֣בָע ֙הָׁשָּבַּיַּב
 ףּו֛ס־םַיְל םֶ֧כיֵהֹלֱא הָ֨וֹהְי ֩הָׂשָע רֶׁ֣שֲאַּֽכ םֶ֑כְרְבָע־דַֽע םֶ֖כיֵנְּפִמ ןֵּ֛דְרַּיַה יֵ֧מ
 הָ֔וֹהְי דַ֣י־תֶא ֙ץֶרָ֨אָה יֵּ֤מַע־לָּכ תַעַּ֜ד ןַעַמְ֠ל :ּונֵֽרְבָע־דַע ּוניֵ֖נָּפִמ ׁשיִ֥בֹוה־רֶֽׁשֲא
 ַעֹ֣מְׁשִכ יִ֣הְיַו :םיִֽמָּיַה־לָּכ םֶ֖כיֵהֹלֱא הָ֥וֹהְי־תֶא םֶ֛תאָרְי ןַעַ֧מְל איִ֑ה הָ֖קָזֲח יִּ֥כ
־לַע רֶׁ֣שֲא ֙יִנֲעַֽנְּכַֽה יֵ֤כְלַמ־לָכְו הָּמָ֗י ןֵּ֜דְרַּיַה רֶבֵ֨עְּב ֩רֶׁשֲא יִ֡רֹמֱאָֽה יֵ֣כְלַמ־לָּכ
 ונָ֑רְבָע־דַע לֵ֖אָרְׂשִי־יֵֽנְב יֵ֥נְּפִמ ןֵּ֛דְרַּיַה יֵ֧מ־תֶא הָ֜וֹהְי ׁשיִ֨בֹוה־רֶׁשֲא תֵ֠א םָּ֔יַה
ֹלְו םָ֗בָבְל סַּ֣מִּיַו ]םָ֑רְבָע[  איִ֗הַה תֵ֣עָּב :לֵֽאָרְׂשִי־יֵֽנְּב יֵ֖נְּפִמ ַחּו֔ר ֙דֹוע םָ֥ב הָיָ֨ה־אֽ
 לֵ֖אָרְׂשִי־יֵֽנְּב־תֶא לֹ֥מ בּוׁ֛שְו םיִ֑רֻצ תֹו֣בְרַֽח ֖ךָךְל הֵׂ֥שֲע ַעֻׁ֔שֹוהְי־לֶא ֙הָוֹהְי רַ֤מָא
 תַ֖עְבִּג־לֶא לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב־תֶא֙ לָמָּ֨יַו םיִ֑רֻצ תֹו֣בְרַֽח ַעֻׁ֖שֹוהְי ֹו֥ל־ׂשַעַּיַו :תיִֽנֵׁש
 םיִ֜רָכְּזַה םִיַ֨רְצִּמִמ ֩אֵצֹּיַה םָ֣עָה־לָּכ ַעֻׁ֑שֹוהְי לָ֣מ־רֶׁשֲֽא רָ֖בָּדַה הֶ֥זְו :תֹוֽלָרֲעָֽה
 ּו֔יָה םיִ֣לֻמ־יִּֽכ :םִיָֽרְצִּמִמ םָ֖תאֵצְּב ךְךֶרֶּ֔דַּב ֙רָּבְדִּמַב ּותֵ֤מ הָ֗מָחְלִּמַה יֵׁ֣שְנַא ׀ לֹּ֣כ
 םִיַ֖רְצִּמִמ םָ֥תאֵצְּב ךְךֶרֶּ֛דַּב רָּ֥בְדִּמַּב םיִ֨דֹּלִּיַה םָעָ֠ה־לָכְו םיִ֑אְצֹּֽיַה םָ֖עָה־לָּכ
ֹל  יֹוּ֜גַה־לָּכ םֹּ֨ת־דַע ֒רָּבְדִּמַּב ֘לֵאָרְׂשִי־יֵֽנְב ּו֣כְלָֽה הָ֗נָׁש םיִ֣עָּבְרַא ׀ יִּ֣כ :ּולָֽמ־אֽ
ֹל רֶׁ֥שֲא םִיַ֔רְצִּמִמ םיִ֣אְצֹּֽיַה ֙הָמָחְלִּמַה יֵׁ֤שְנַא  רֶׁ֨שֲא הָ֑וֹהְי לֹו֣קְּב ּו֖עְמָֽׁש־אֽ
 ֙םָתֹובֲאַֽל הָ֤וֹהְי עַּ֨בְׁשִנ ֩רֶׁשֲא ץֶרָ֗אָה־תֶא םָ֣תֹואְרַה יִּ֞תְלִבְל םֶ֔הָל ֙הָוֹהְי עַּ֤בְׁשִנ
 לָ֣מ םָ֖תֹא םָּ֔תְחַּת םיִ֣קֵה ֙םֶהיֵנְּב־תֶאְו :ׁשָֽבְדּו בָ֖לָח תַ֥בָז ץֶרֶ֛א ּונָ֔ל תֶתָ֣ל
־לָכ ּוּמַּ֥ת־רֶׁשֲאַּֽכ יִ֛הְיַו :ךְךֶרָּֽדַּב םָ֖תֹוא ּולָ֥מ־ֹאל יִּ֛כ ּו֔יָה םיִ֣לֵרֲע־יִּֽכ ַעֻׁ֑שֹוהְי
ֹּיַו :םָֽתֹויֲח דַ֥ע הֶ֖נֲחַּֽמַּֽב םָּ֛תְחַת ּו֥בְׁשֵּֽיַו לֹוּ֑מִהְל יֹוּ֖גַה  ַעֻׁ֔שֹוהְי־לֶא ֙הָוֹהְי רֶמא֤
 לָּ֔גְלִּג ֙אּוהַה םֹו֤קָּמַה םֵׁ֣ש אָ֞רְקִּיַו םֶ֑כיֵלֲעֵֽמ םִיַ֖רְצִמ תַּ֥פְרֶח־תֶא יִתֹוּ֛לַּג םֹוּ֗יַה
 רָׂ֨שָע ֩הָעָּבְרַאְּב חַסֶּ֡פַה־תֶא ּוׂ֣שֲעַּֽיַו לָּ֑גְלִּגַּב לֵ֖אָרְׂשִי־יֵֽנְב ּו֥נֲחַּֽיַו :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַה דַ֖ע
ֹּיַו :ֹוֽחיִרְי תֹו֥בְרַֽעְּב בֶרֶ֖עָּב ׁשֶדֹ֛חַל םֹו֥י  חַסֶּ֖פַה תַ֥רֳחָּֽמִמ ץֶרָ֛אָה רּו֥בֲעֵֽמ ּו֜לְכא֨
 ץֶרָ֔אָה רּו֣בֲעֵֽמ ֙םָלְכָאְּב תָ֗רֳחָּֽמִֽמ ןָּ֜מַה תֹּ֨בְׁשִּיַו :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַה םֶצֶ֖עְּב יּו֑לָקְו תֹוּ֣צַמ
 :איִֽהַה הָ֖נָּׁשַּב ןַעַ֔נְּכ ץֶרֶ֣א ֙תַאּובְּתִמ ּו֗לְכֹאּיַו ןָ֑מ לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥נְבִל דֹו֛ע הָיָ֥ה־ֹאלְו
 ֹוּ֔דְגֶנְל דֵ֣מֹע ׁ֙שיִא־הֵּנִהְו אְרַּ֔יַו ֙ויָניֵע אָּׂ֤שִּיַו ֹ֒וחיִריִּֽב ַ֘עֻׁשֹוהְי תֹו֣יְהִּֽב יִ֗הְיַו
ֹּיַו ֙ויָלֵא ַעֻׁ֤שֹוהְי ךְךֶלֵּ֨יַו ֹו֑דָיְּב הָ֖פּולְׁש ֹוּ֥בְרַחְו  :ּוניֵֽרָצְל־םִא הָּ֖תַא ּונָ֥לֲה ֹו֔ל רֶמא֣



ֹּיַו ֹל ׀ רֶמא֣  ויָ֥נָּפ־לֶא ַעֻׁ֨שֹוהְי֩ לֹּפִּיַו יִתאָ֑ב הָּ֣תַע הָ֖וֹהְי־אָֽבְצ־רַׂש יִ֥נֲא יִּ֛כ א֗
ֹּיַו ּוחָּ֔תְׁשִּיַו ֙הָצְרַ֨א  אָ֨בְצ־רַׂש ֩רֶמֹאּיַו :ֹוּֽדְבַע־לֶא רֵּ֥בַדְמ יִ֖נֹדֲא הָ֥מ ֹו֔ל רֶמא֣
 ויָ֖לָע דֵ֥מֹע הָּ֛תַא רֶׁ֥שֲא םֹו֗קָּמַה יִּ֣כ ךָךֶ֔לְגַר לַ֣עֵמ ֙ךָךְלַעַֽנ־לַֽׁש ַעֻׁ֗שֹוהְי־לֶא הָ֜וֹהְי
 ןיֵ֥א לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב יֵ֖נְּפִמ תֶרֶּ֔גֻסְמּו תֶר ֶ֣גֹס ֹ֙וחיִריִֽו :ןֵּֽכ ַעֻׁ֖שֹוהְי ׂשַעַּ֥יַו אּו֑ה ׁשֶדֹ֣ק
ֹּיַו :אָּֽב ןיֵ֥אְו אֵ֖צֹוי  ֹו֖חיִרְי־תֶא ֔ךָךְד ָֽיְב יִּתַ֣תָנ ֙הֵאְר ַעֻׁ֔שֹוהְי־לֶא ֙הָוֹהְי רֶמא֤
 ףיֵּ֥קַה הָ֔מָחְלִּמַה יֵׁ֣שְנַא לֹּ֚כ ריִ֗עָה־תֶא םֶ֣תֹּבַסְו :לִיָֽחֶה יֵ֖רֹוּבִּג ּהָּ֑כְלַמ־תֶאְו
֩ ּואְׂשִי םיִ֡נֲהֹֽכ הָ֣עְבִׁשְו :םיִֽמָי תֶׁשֵׁ֥ש הֶׂ֖שֲעַֽת הֹּ֥כ תָ֑חֶא םַעַּ֣פ ריִ֖עָה־תֶא
 ריִ֖עָה־תֶא ּוּבֹ֥סָּת יִ֔עיִבְּׁשַה ֙םֹוּיַבּו ןֹו֔רָאָֽה יֵ֣נְפִל ֙םיִלְבֹוּֽיַה תֹו֤רְפֹוֽׁש הָ֨עְבִׁש
 לֵ֗בֹוּיַה ןֶרֶ֣קְּב ׀ ךְךֹׁ֣שְמִּב הָ֞יָהְו :תֹוֽרָפֹוּֽׁשַּב ּו֖עְקְתִי םיִ֔נֲהֹּֽ֣כַהְו םיִ֑מָעְּפ עַבֶׁ֣ש
 הָ֑לֹודְג הָ֣עּורְּת םָ֖עָה־לָכ ּועיִ֥רָי רָ֔פֹוּׁשַה לֹו֣ק־תֶא ]֙םֶכֲעְֽמָׁשְּכ[ ֙םֶכֲעְֽמָׁשְּב
 ֙ןּונ־ןִּב ַעֻׁ֤שֹוהְי אָ֞רְקִּיַו :ֹוּֽדְגֶנ ׁשיִ֥א םָ֖עָה ּו֥לָעְו ָהיֶּ֔תְחַּת ֙ריִעָה תַ֤מֹוח הָ֜לְפָ֨נְו
ֹּיַו םיִ֔נֲהֹּֽ֣כַה־לֶא  ּ֙ואְׂשִי םיִ֗נֲהֹֽכ הָ֣עְבִׁשְו תיִ֑רְּבַה ןֹו֣רֲא־תֶא ּו֖אְׂש םֶ֔הֵלֲא רֶמא֣
ֹּיַו :הָֽוֹהְי ןֹו֥רֲא יֵ֖נְפִל םיִ֔לְבֹוֽי ֙תֹורְפֹוֽׁש הָ֤עְבִׁש ֹּיַו[ ו֨רֶמא֨  ּו֖רְבִע םָ֔עָה־לֶא ]֙רֶמא֨
־לֶא ַ֘עֻׁשֹוהְי רֹ֣מֱאֶּֽכ יִ֗הְיַו :הָֽוֹהְי ןֹו֥רֲא יֵ֖נְפִל רֹ֕בֲעַֽי ץּו֔לָחֶ֣הְו ריִ֑עָה־תֶא ּוּבֹ֣סְו
 ּו֕רְבָֽע הָ֔וֹהְי יֵ֣נְפִל ֙םיִלְבֹוּֽיַה תֹו֤רְפֹוֽׁש הָ֨עְבִׁש ֩םיִאְׂשֹֽנ םיִ֡נֲהֹּֽכַה הָ֣עְבִׁשְו ֒םָעָה
 ֙יֵנְפִל ךְךֵ֔לֹה ץּו֣לָחֶהְו :םֶֽהיֵרֲחַֽא ךְךֵ֖לֹה הָ֔וֹהְי תיִ֣רְּב ֙ןֹורֲאַֽו תֹו֑רָפֹוּֽׁשַּב ּו֖עְקָתְו
 ךְךֹו֖לָה ןֹו֔רָאָֽה יֵ֣רֲחַֽא ֙ךְךֵלֹה ףֵּ֗סַאְמַֽהְו תֹו֑רָפֹוּֽׁשַה ]יֵ֖עְקֹּֽת[ וֵ֖עְקֹּֽת םיִ֔נֲהֹּֽ֣כַה
ֹל רֹ֗מאֵל ַעֻׁ֜שֹוהְי הָּ֨וִצ ֩םָעָה־תֶאְו :תֹוֽרָפֹוּֽׁשַּב ַעֹו֥קָתְו ֹלְו ּ֙ועיִ֨רָת א֤  ּועיִ֣מְׁשַת אֽ
 :םֶֽתֹעיִֽרֲהַֽו ּועיִ֖רָה םֶ֛כיֵלֲא יִ֧רְמָא םֹו֣י דַ֠ע רָ֑בָּד םֶ֖כיִּפִמ אֵ֥צֵֽי־ֹאלְו םֶ֔כְלֹוק־תֶא
 :הֶֽנֲחַּֽמַּֽב ּוניִ֖לָּיַו הֶ֔נֲחַּֽמַֽה ּ֙ואֹ֨בָּיַו תָ֑חֶא םַעַּ֣פ ףֵּ֖קַה ריִ֔עָה־תֶא ֙הָוֹהְי־ןֹורֲא בֵּ֤סַּיַו
 םיִ֡נֲהֹּֽכַה הָ֣עְבִׁשְו :הָֽוֹהְי ןֹו֥רֲא־תֶא םיִ֖נֲהֹּֽכַה ּו֥אְׂשִּיַו רֶקֹּ֑בַּב ַעֻׁ֖שֹוהְי םֵּ֥כְׁשַּיַו
 ּו֖עְקָֽתְו ךְךֹו֔לָה םיִ֣כְלֹֽה הָ֔וֹהְי ןֹו֣רֲא ֙יֵנְפִל םיִ֗לְבֹּֽיַה תֹו֜רְפֹוֽׁש הָ֨עְבִׁש ֩םיִאְׂשֹֽנ
 ךְךֹ֖לוָה הָ֔וֹהְי ןֹו֣רֲא ֙יֵרֲחַֽא ֙ךְךֵלֹה ףֵּ֗סַאְמַֽהְו םֶ֔היֵנְפִל ךְךֵ֣לֹה ֙ץּולָחֶהְו תֹו֑רָפֹוּׁשַּב
 ּובֻׁ֖שָּיַו תַ֔חַא םַעַּ֣פ ֙יִנֵּׁשַה םֹוּ֤יַּב ריִ֜עָה־תֶא ּוּבֹ֨סָּיַו :תֹוֽרָפֹוּֽׁשַּב ַעֹו֥קָתְו ]ךְךֹו֖לָה[
 רַחַּׁ֔שַה תֹו֣לֲעַּֽכ ּ֙ומִּ֨כְׁשַּיַו יִ֗עיִבְּׁשַה םֹוּ֣יַּב ׀ יִ֣הְיַו :םיִֽמָי תֶׁשֵׁ֥ש ּוׂ֖שָע הֹּ֥כ הֶ֑נֲחַּֽמַֽה
ַר םיִ֑מָעְּפ עַבֶׁ֣ש הֶּ֖זַה טָּ֥פְׁשִּמַּכ ריִ֛עָה־תֶא ּוּבֹ֧סָּיַו ־תֶא ּו֥בְבָֽס אּו֔הַה םֹוּ֣יַּב ק֚



 תֹו֑רָפֹוּׁשַּב םיִ֖נֲהֹּֽכַה ּו֥עְקָּֽת תיִ֔עיִבְּׁשַה םַעַּ֣פַּב ֙יִהְיַו :םיִֽמָעְּפ עַבֶׁ֥ש ריִ֖עָה
ֹּיַו  הָ֨תְיָֽהְו :ריִֽעָה־תֶא םֶ֖כָל הָ֛וֹהְי ןַ֧תָנ־יִּֽכ ּועיִ֔רָה ֙םָעָה־לֶא ַעֻׁ֤שֹוהְי רֶמא֨
־לָכְו איִ֚ה הֶ֗יְחִּֽת הָ֜נֹוּזַה בָ֨חָר ֩קַר הָ֑וֹהיַֽל ּהָּ֖ב־רֶֽׁשֲא־לָכְו איִ֥ה םֶרֵ֛ח ריִ֥עָה
 ֙םֶּתַא־קַרְו :ּונְחָֽלָׁש רֶׁ֥שֲא םיִ֖כָאְלַּמַה־תֶא הָתַ֔אְּבְחֶה יִּ֣כ תִיַּ֔בַּב ּהָּ֣תִא רֶׁ֣שֲא
 הֵ֤נֲחַֽמ־תֶא םֶּ֞תְמַׂשְו םֶרֵ֑חַה־ןִמ םֶּ֣תְחַקְלּו ּומיִ֖רֲחַּֽת־ןֶּֽפ םֶרֵ֔חַה־ןִמ ּו֣רְמִׁש
 ׁשֶדֹ֥ק לֶ֔זְרַבּו ֙תֶׁש֨חְנ יֵ֤לְכּו בָ֗הָזְו ףֶסֶּ֣כ ׀ לֹ֣כְו :ֹוֽתֹוא םֶּ֖תְרַכֲעַֽו םֶרֵ֔חְל֙ לֵאָרְׂשִי
 ַעֹ֨מְׁשִכ ֩יִהְיַו תֹו֑רָפֹּֽׁשַּב ּו֖עְקְתִּי ַֽו םָ֔עָה עַר ָּ֣יַו :אֹוֽבָי הָ֖וֹהְי רַ֥צֹוא הָ֑וֹהיַֽל אּו֖ה
 ָהיֶּ֗תְחַּת הָ֜מֹוחַֽה לֹּ֨פִּתַו הָ֔לֹודְג הָ֣עּורְּת ֙םָעָה ּועיִ֤רָּיַו רָ֗פֹוּׁשַה לֹו֣ק־תֶא םָ֜עָה
 רֶׁ֣שֲא־לָּכ־תֶא ּ֙ומיִ֨רֲחַּֽי ַֽו :ריִֽעָה־תֶא ּו֖דְּכְלִּי ַֽו ֹוּ֔דְגֶנ ׁשיִ֣א ֙הָריִ֨עָה םָ֤עָה לַעַּ֨יַו
 :בֶרָֽח־יִפְל רֹו֖מֲחַֽו הֶׂ֛שָו רֹוׁ֥ש דַ֨עְו ןֵ֑קָז־דַעְו רַעַּ֖נִמ הָּׁ֔שִא־דַעְו ׁ֙שיִאֵמ ריִ֔עָּב
 הָּׁ֣שִאָֽה־תיֵּב ּואֹּ֖ב ַעֻׁ֔שֹוהְי רַ֣מָא ֙ץֶרָ֨אָה־תֶא םיִ֤לְּגַרְמַֽה םיִׁ֜שָנֲאָֽה םִיַ֨נְׁשִלְו
 םֶּ֖תְעַּבְׁשִנ רֶׁ֥שֲאַּֽכ ּהָ֔ל־רֶֽׁשֲא־לָּכ־תֶאְו ֙הָּׁשִאָֽה־תֶא םָּׁ֤שִמ ּואיִ֨צֹוהְו הָ֑נֹוּזַה
 ּהָּ֤מִא־תֶאְו ָהיִ֨בָא־תֶאְו בָחָ֠ר־תֶא ּואיִ֡צֹּיַו םיִ֗לְּגַרְמַֽה םיִ֣רָעְּנַה ּואֹ֜בָּיַו :ּהָֽל
 םּו֔חיִּנַּ֨יַו ּואיִ֑צֹוה ָהיֶ֖תֹוחְּפְׁשִמ־לָּכ תֵ֥אְו ּהָ֔ל־רֶׁשֲא־לָּכ־תֶאְו ָ֙היֶ֨חַא־תֶאְו
 ףֶסֶּ֣כַה ׀ קַ֣ר ּהָּ֑ב־רֶֽׁשֲא־לָכְו ׁשֵ֖אָב ּו֥פְרָֽׂש ריִ֛עָהְו :לֵֽאָרְׂשִי הֵ֥נֲחַֽמְל ץּו֖חִמ
 הָנֹוּזַ֠ה בָ֣חָר־תֶאְו :הָֽוֹהְי־תיֵּב רַ֥צֹוא ּו֖נְתָֽנ לֶ֔זְרַּבַהְו ֙תֶׁשֹ֨חְּנַה יֵ֤לְכּו בָ֗הָּזַהְו
 לֵ֔אָרְׂשִי בֶרֶ֣קְּב ֙בֶׁשֵּ֨תַו ַעֻׁ֔שֹוהְי הָ֣יֱחֶֽה ּ֙הָל־רֶֽׁשֲא־לָּכ־תֶאְו ָהיִ֤בָא תיֵּ֨ב־תֶאְו
־תֶא לֵּ֥גַרְל ַעֻׁ֖שֹוהְי חַ֥לָׁש־רֶׁשֲא םיִ֔כָאְלַּמַה־תֶא ֙הָאיִּ֨בְחֶה יִּ֤כ הֶּ֑זַה םֹוּ֣יַה דַ֖ע
 רֶׁ֤שֲא הָ֗וֹהְי יֵ֣נְפִל ׁשיִ֜אָה רּו֨רָא רֹ֑מאֵל איִ֖הַה תֵ֥עָּב ַעֻׁ֔שֹוהְי עַּ֣בְׁשַּיַו :ֹוֽחיִרְי
 ביִּ֥צַי ֹו֖ריִעְצִבּו הָּנֶ֔דְּסַיְי ֹו֣רֹכְבִּב ֹו֔חיִרְי־תֶא ֙תֹאּזַה ריִ֤עָה־תֶא הָ֞נָבּו ֙םּוקָי
־יֵֽנְב ּו֧לֲעְֽמִּיַו :ץֶרָֽאָה־לָכְּב ֹו֖עְמָׁש יִ֥הְיַו ַעֻׁ֑שֹוהְי־תֶא הָ֖וֹהְי יִ֥הְיַו :ָהיֶֽתָלְּד
 ֙הָדּוהְי הֵּ֤טַמְל חַרֶ֜ז־ןֶב יִּ֨דְבַז־ןֶב ֩יִמְרַּכ־ןֶּב ןָ֣כָע חַּ֡קִּיַו םֶרֵ֑חַּב לַעַ֖מ לֵ֛אָרְׂשִי
 ֹו֗חיִריִֽמ םיִׁ֜שָנֲא ַעֻׁ֨שֹוהְי ֩חַלְׁשִּיַו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְבִּב הָ֖וֹהְי ףַ֥א־רַחִּֽיַו םֶרֵ֔חַה־ןִמ
ֹּיַו לֵ֔א־תיֵֽבְל םֶדֶּ֣קִמ ֙ןֶוָ֨א תיֵּ֥ב־םִע רֶׁ֨שֲא יַ֞עָה  ּו֣לְּגַרְו ּו֖לֲע רֹ֔מאֵל ֙םֶהיֵלֲא רֶמא֤
ֹּיַו עֻׁ֗שֹוהְי־לֶא ּובֻׁ֣שָּיַו :יָֽעָה־תֶא ּו֖לְּגַרְי ַֽו םיִׁ֔שָנֲאָֽה ּ֙ולֲעַּֽי ַֽו ץֶרָ֑אָה־תֶא  ּו֣רְמאֽ
 ּוּ֣כַיְו ּו֖לֲעַֽי ׁשיִ֔א םיִ֣פָלֲא תֶׁשֹ֣לְׁשִּכ ֹו֚א ׁשיִ֗א םִיַּ֣פְלַאְּכ ֒םָעָה־לָּכ לַעַ֣י־לַא ֘ויָלֵא



 ֙םָעָה־ןִמ ּו֤לֲעַּֽיַו :הָּמֵֽה טַ֖עְמ יִּ֥כ םָ֔עָה־לָּכ־תֶא ֙הָּמָׁ֨ש־עַּגַיְּת־לַא יָ֑עָה־תֶא
 יַ֗עָה יֵׁ֣שְנַא םֶ֜הֵמ ּוּ֨כַּיַו :יָֽעָה יֵׁ֥שְנַא יֵ֖נְפִל ּוסֻ֕נָּיַו ׁשיִ֑א םיִ֖פָלֲא תֶׁשֹ֥לְׁשִּכ הָּמָׁ֔ש
 דָ֑רֹוּמַּב םּוּ֖כַּיַו םיִ֔רָבְּׁשַה־דַע ֙רַעַּׁ֨שַה יֵ֤נְפִל םּו֞פְּדְרִּי ַֽו ׁשיִ֔א ֙הָּׁשִׁשְו םיִׁ֤שֹלְׁשִּכ
 הָצְרַ֜א ויָ֨נָּפ־לַע֩ לֹּפִּיַו ויָ֗תֹלְמִׂש ַעֻׁ֜שֹוהְי עַ֨רְקִּיַו :םִיָֽמְל יִ֥הְיַו םָ֖עָה־בַבְל סַּ֥מִּיַו
 קִזְו אּו֖ה בֶרֶ֔עָה־דַע ֙הָוֹהְי ןֹו֤רֲא יֵ֨נְפִל  :םָֽׁשֹאר־לַע רָ֖פָע ּו֥לֲעַּֽיַו לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְ
ֹּיַו  ֙הֶּזַה םָ֤עָה־תֶא ריִ֜בֲעַֽה ָּתְרַ֨בֲעֵֽה הָמָ֠ל הִ֗וֹהְי יָ֣נֹדֲא ׀ ּהָ֣הֲא ַעֻׁ֜שֹוהְי רֶמא֨
 רֶבֵ֖עְּב בֶׁשֵּ֔נַו ּונְלַ֣אֹוה ּ֙ולְו ּונֵ֑דיִבֲאַֽהְל יִ֖רֹמֱאָה דַ֥יְּב ּונָ֛תֹא תֵ֥תָל ןֵּ֔דְרַּיַה־תֶא
 :ויָֽבְיֹֽא יֵ֥נְפִל ףֶרֹ֖ע לֵ֛אָרְׂשִי ךְךַ֧פָה רֶׁ֨שֲא יֵרֲחַֽ֠א רַ֔מֹא הָ֣מ יָ֑נֹדֲא יִּ֖ב :ןֵּֽדְרַּיַה
־ןִמ ּונֵ֖מְׁש־תֶא ּותיִ֥רְכִהְו ּוניֵ֔לָע ּוּבַ֣סָנְו ץֶרָ֔אָה יֵ֣בְׁשֹֽי֙ לֹכְו יִ֗נֲעַֽנְּכַֽה ּו֣עְמְׁשִיְו
ֹּיַו :לֹוֽדָּגַה ֥ךָךְמִׁשְל הֵׂ֖שֲעַּֽת־הַֽמּו ץֶרָ֑אָה  הָּמָ֣ל ךְךָ֑ל םֻ֣ק ַעֻׁ֖שֹוהְי־לֶא הָ֛וֹהְי רֶמא֧
 יִתיִּ֖וִצ רֶׁ֥שֲא יִ֔תיִרְּב־תֶא ּו֣רְבָֽע ֙םַגְו לֵ֔אָרְׂשִי ֙אָטָח :ךָךיֶֽנָּפ־לַע לֵ֥פֹנ הָּ֖תַֽא הֶּ֔ז
ֹלְו :םֶֽהיֵלְכִב ּומָׂ֥ש םַ֖גְו ּוׁ֔שֲחִּֽכ םַ֣גְו ּ֙ובְנָּֽג םַ֤גְו םֶרֵ֔חַה־ןִמ ּ֙וחְקָֽל םַ֤גְו םָ֑תֹוא  א֨
 ּו֖יָה יִּ֥כ םֶ֔היֵבְיֹֽא יֵ֣נְפִל ּ֙ונְפִי ףֶרֹ֗ע םֶ֔היֵבְיֹֽא יֵ֣נְפִל ֙םּוקָל לֵ֗אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ּו֜לְכֻֽי
ֹל םֶרֵ֑חְל ֹל־םִא םֶ֔כָּמִע תֹו֣יְהִֽל ֙ףיִסֹוא א֤  םֻ֚ק :םֶֽכְּבְרִּקִֽמ םֶרֵ֖חַה ּודיִ֛מְׁשַת א֥
 לֵ֗אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא הָ֜וֹהְי רַ֨מָא ֩הֹכ יִּ֣כ רָ֑חָמְל ּוׁ֣שְּדַקְתִה ָּ֖תְרַמָאְֽו םָ֔עָה־תֶא ׁשֵּ֣דַק
ֹל לֵ֔אָרְׂשִי ֙ךָךְּבְרִקְּב םֶרֵ֤ח  םֶרֵ֖חַה םֶ֥כְריִסֲה־דַע ךָךיֶ֔בְיֹֽא יֵ֣נְפִל ֙םּוקָל לַ֗כּות א֣
 הָ֜וֹהְי ּוּנֶ֨דְּכְלִי־רֶׁשֲא ֩טֶבֵּׁשַה הָ֡יָהְו םֶ֑כיֵטְבִׁשְל רֶקֹּ֖בַּב םֶּ֥תְבַרְקִנְו :םֶֽכְּבְרִּקִֽמ
 קִי  קִּת ֙הָוֹהְי הָּנֶ֤דְּכְלִי־רֶֽׁשֲא הָ֞חָּפְׁשִּמַהְו תֹו֗חָּפְׁשִּמַל בַ֣רְ  ֙תִיַּ֨בַהְו םיִּ֔תָּבַל בַ֣רְ
 קִי הָ֔וֹהְי ּוּנֶ֣דְּכְלִי רֶׁ֣שֲא  ֹו֖תֹא ׁשֵ֔אָּב ףֵ֣רָּׂשִי םֶרֵ֔חַּב דָּ֣כְלִּנַה ֙הָיָהְו :םיִֽרָבְּגַל בַ֖רְ
 :לֵֽאָרְׂשִיְּב הָ֖לָבְנ הָׂ֥שָע־יִֽכְו הָ֔וֹהְי תיִ֣רְּב־תֶא ֙רַבָע יִּ֤כ ֹו֑ל־רֶׁשֲא־לָּכ־תֶאְו
 קַּיַו רֶקֹּ֔בַּב ַ֙עֻׁ֨שֹוהְי םֵּ֤כְׁשַּיַו  :הָֽדּוהְי טֶבֵׁ֥ש דֵ֖כָּלִּיַו ויָ֑טָבְׁשִל לֵ֖אָרְׂשִי־תֶא בֵ֥רְ
־תֶא בֵ֞רְקַּיַו יִ֑חְרַּזַה תַחַּ֣פְׁשִמ תֵ֖א דֹּ֕כְלִּיַו הָ֔דּוהְי תַחַּ֣פְׁשִמ־תֶא ֙בֵרְקַּיַו
 קַּיַו :יִּֽדְבַז דֵ֖כָּלִּיַו םיִ֔רָבְּגַל ֙יִחְרַּזַה תַחַּ֤פְׁשִמ  ןָ֞כָע דֵ֗כָּלִּיַו םיִ֑רָבְּגַל ֹו֖תיֵּב־תֶא בֵ֥רְ
ֹּיַו :הָֽדּוהְי הֵּ֥טַמְל חַר ֶ֖ז־ןֶּב יִּ֛דְבַז־ןֶב יִ֧מְרַּכ־ןֶּב  ֙יִנְּב ןָ֗כָע־לֶא ַעֻׁ֜שֹוהְי רֶמא֨
 ָתיִׂ֔שָע הֶ֣מ ֙יִל אָ֥נ־דֶּגַהְו הָ֑דֹות ֹו֣ל־ןֶתְו לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥הֹלֱא הָ֛וֹהיַֽל דֹו֗בָכ אָ֣נ־םיִֽׂש
 ֙הָוֹהיַֽל ֙יִתאָ֨טָח יִ֤כֹנָא הָ֗נְמָא רַ֑מֹאּיַו ַעֻׁ֖שֹוהְי־תֶא ןָ֛כָע ןַעַּ֧יַו :יִּנֶּֽמִמ דֵ֖חַכְּת־לַא



ֹזָכְו לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא ֹזָכְו תא֥  ֩רָעְנִׁש תֶרֶּ֣דַא לָ֡לָּׁשַב ]אֶרֵ֣אָו[ האֶרֵ֣אָו :יִתיִֽׂשָע תא֖
 ֙םיִלָקְׁש םיִּׁ֤שִמֲח ֙דָחֶא בָ֤הָז ןֹוׁ֨שְלּו ףֶסֶּ֗כ םיִ֣לָקְׁש םִיַ֧תאָמּו הָ֜בֹוט תַ֨חַא
 ףֶסֶּ֥כַהְו יִ֖לֳהָֽאָֽה ךְךֹו֥תְּב ץֶרָ֛אָּב םיִ֥נּומְט םָּ֨נִהְו םֵ֑חָּקֶאָֽו םֵ֖דְמְחֶאָו ֹו֔לָקְׁשִמ
 ֹו֖לֳהָֽאְּב הָ֛נּומְט הֵּ֧נִהְו הָלֱהֹ֑אָה ּוצֻ֖רָּיַו םיִ֔כָאְלַמ ַ֙עֻׁ֨שֹוהְי חַ֤לְׁשִּיַו :ָהיֶּֽתְחַּת
 יֵ֣נְּב־לָּכ לֶ֖אְו ַעֻׁ֔שֹוהְי־לֶא ֙םּואִבְיַו לֶהֹ֔אָה ךְךֹוּ֣תִמ ֙םּוחָּקִּיַו :ָהיֶּֽתְחַּת ףֶסֶּ֥כַהְו
 ףֶסֶּ֣כַה־תֶאְו חַרֶ֡ז־ןֶּב ןָ֣כָע־תֶא ַעֻׁ֣שֹוהְי חַּ֣קִּיַו :הָֽוֹהְי יֵ֥נְפִל םֻ֖קִּצַּיַו לֵ֑אָרְׂשִי
־תֶאְו ֹ֩ורֹוׁש־תֶאְו ויָ֡תֹנְּב־תֶאְֽו ויָ֡נָּב־תֶאְֽו בָ֡הָּזַה ןֹוׁ֣שְל־תֶאְֽו תֶרֶּ֣דַאָֽה־תֶאְו
 ּו֥לֲעַּֽיַו ֹוּ֑מִע לֵ֖אָרְׂשִי־לָכְו ֹו֔ל־רֶֽׁשֲא־לָּכ־תֶאְו ֹ֙ולֳהָא־תֶֽאְו ֹו֤נֹאצ־תֶאְו ֹו֨רֹמֲח
ֹּיַו :רֹוֽכָע קֶמֵ֥ע םָ֖תֹא  הֶּ֑זַה םֹוּ֣יַּב הָ֖וֹהְי ֥ךָךְרֳּכְעַי ּונָּ֔תְרַכֲע הֶ֣מ ַ֙עֻׁ֨שֹוהְי רֶמא֤
 :םיִֽנָבֲאָּֽב םָ֖תֹא ּו֥לְקְסִּיַו ׁשֵ֔אָּב ֙םָתֹא ּו֤פְרְׂשִּיַו ןֶבֶ֔א֙ לֵאָרְׂשִי־לָכ ֹו֤תֹא ּו֨מְּגְרִּיַו
־לַע ֹוּ֑פַא ןֹו֣רֲחֵֽמ הָ֖וֹהְי בָׁשָּ֥יַו הֶּ֔זַה םֹוּ֣יַה דַ֚ע לֹו֗דָּג םיִ֣נָבֲא־לַּג ויָ֜לָע ּומיִ֨קָּיַו
ֹּיַו :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַה דַ֖ע רֹו֔כָע קֶמֵ֣ע ֙אּוהַה םֹו֤קָּמַה םֵׁ֣ש אָ֞רָק ןֵּ֠כ ־לֶא הָ֤וֹהְי רֶמא֨
 הֵ֣לֲע םּו֖קְו הָ֔מָחְלִּמַה םַ֣ע־לָּכ תֵ֚א ֗ךָךְּמִע חַ֣ק תָ֔חֵּת־לַאְו אָ֣ריִּת־לַא ַ֙עֻׁ֨שֹוהְי
 :ֹוֽצְרַא־תֶאְו ֹו֖ריִע־תֶאְו ֹוּ֔מַע־תֶאְו ֙יַעָה ךְךֶלֶ֤מ־תֶא ֗ךָךְד ָֽיְב יִּתַ֣תָנ ׀ הֵ֣אְר יָ֑עָה
 ּהָּ֖תְמֶהְבּו ּהָ֥לָלְׁש־קַר ּהָּ֔כְלַמְלּו ֹ֙וחיִריִֽל ָתיִׂ֤שָע רֶׁ֨שֲאַּֽכ ּהָּ֗כְלַמְלּו יַ֜עָל ָתיִׂ֨שָעְו
 הָ֖מָחְלִּמַה םַ֥ע־לָכְו ַעֻׁ֛שֹוהְי םָק ָּ֧יַו :ָהיֶֽרֲחַֽאֵֽמ ריִ֖עָל בֵ֛רֹא ֥ךָךְל־םיִׂש םֶ֑כָל ּוּזֹ֣בָּת
 :הָלְיָֽל םֵ֖חָלְׁשִּיַו לִיַ֔חַה יֵ֣רֹוּבִּג ׁ֙שיִא ףֶלֶ֤א םיִׁ֨שֹלְׁש ַעֻׁשֹוהְ֠י רַ֣חְבִּיַו יָ֑עָה תֹו֣לֲעַֽל
־ןִמ ּוקיִ֥חְרַּת־לַא ריִ֔עָה יֵ֣רֲחַֽאֵֽמ ֙ריִעָל םיִ֤בְרֹא םֶּ֞תַא ּואְ֠ר רֹ֗מאֵל םָ֜תֹא וַ֨צְיַו
 קִנ יִּ֔תִא רֶׁ֣שֲא ֙םָעָה־לָכְו יִ֗נֲאַֽו :םיִֽנֹכְנ םֶ֖כְּלֻּכ םֶ֥תיִיְהִֽו דֹ֑אְמ ריִ֖עָה ־לֶא בַ֖רְ
 ּו֣אְצָֽיְו :םֶֽהיֵנְפִל ּונְסַ֖נְו הָ֔נֹׁשאִֽרָּב רֶׁ֣שֲאַּֽכ ּ֙ונֵ֨תאָרְקִל ּו֤אְצֵֽי־יִּֽכ הָ֗יָהְו ריִ֑עָה
ֹי יִּ֣כ ריִ֔עָה־ןִמ ֙םָתֹוא ּונֵ֤קיִּתַה דַ֣ע ּוניֵ֗רֲחַֽא  רֶׁ֖שֲאַּֽכ ּוניֵ֔נָפְל םיִ֣סָנ ּו֔רְמאֽ
 ריִ֑עָה־תֶא םֶּ֖תְׁשַרֹוֽהְו בֵ֔רֹואָ֣הֵֽמ ּ֙ומֻ֨קָּת םֶּ֗תַאְו :םֶֽהיֵנְפִל ּונְסַ֖נְו הָ֑נֹׁשאִֽרָּב
־תֶא ּותיִּ֤צַּת ריִ֗עָה־תֶא םֶ֣כְׂשְפָתְּכ הָ֞יָהְו :םֶֽכְדֶיְּב םֶ֖כיֵהֹֽלֱא הָ֥וֹהְי ּהָ֛נָתְנּו
 ּ֙וכְלֵּֽיַו ַעֻׁ֗שֹוהְי םֵ֣חָלְׁשִּיַו :םֶֽכְתֶא יִתיִּ֥וִצ ּו֖אְר ּוׂ֑שֲעַּֽת הָ֖וֹהְי רַ֥בְדִּכ ׁשֵ֔אָּב ֙ריִעָה
 הָלְיַּ֥לַּב ַעֻׁ֛שֹוהְי ןֶלָּ֧יַו יָ֑עָל םָּ֣יִמ יַ֖עָה ןיֵ֥בּו לֵ֛א־תיֵּֽב ןיֵּ֧ב ּו֗בְׁשֵּֽיַו בָ֔רֲאַּֽמַֽה־לֶא
 קִזְו אּו֜ה לַעַּ֨יַו םָ֑עָה־תֶא דֹ֖קְפִּיַו רֶקֹּ֔בַּב ַ֙עֻׁ֨שֹוהְי םֵּ֤כְׁשַּיַו :םָֽעָה ךְךֹו֥תְּב אּו֖הַה  יֵ֧נְ



 ּואֹ֖בָּיַו ּוׁ֔שְּגִּי ַֽו ּ֙ולָע ֹוּ֗תִא רֶׁ֣שֲא הָ֜מָחְלִּמַה םָ֨עָה־לָכְו :יָֽעָה םָ֖עָה יֵ֥נְפִל לֵ֛אָרְׂשִי
 תֶׁשֵ֥מֲחַּֽכ חַּ֕קִּיַו :יָֽעָה־ןיֵבּו ]ויָ֥ניֵּב[ וָ֥ניֵּב יַּ֖גַהְו יַ֔עָל ןֹו֣פְּצִמ ּ֙ונֲחַּֽי ַֽו ריִ֑עָה דֶג ֶ֣נ
 ּומיִׂ֨שָּיַו :ריִֽעָל םָּ֥יִמ יַ֖עָה ןיֵ֥בּו לֵ֛א־תיֵּֽב ןיֵּ֧ב בֵ֗רֹא םָ֜תֹוא םֶׂשָּ֨יַו ׁשיִ֑א םיִ֖פָלֲא
 ךְךֶלֵּ֧יַו ריִ֑עָל םָּ֣יִמ ֹו֖בֵקֲע־תֶאְו ריִ֔עָל ןֹו֣פְּצִמ ֙רֶׁשֲא הֶ֗נֲחַּֽמַֽה־לָּכ־תֶא םָ֜עָה
 ּו֡רֲהַֽמְי ַֽו יַ֗עָה־ךְךֶלֶֽמ תֹו֣אְרִּכ יִ֞הְיַו :קֶמֵֽעָה ךְךֹו֥תְּב אּו֖הַה הָלְיַּ֥לַּב ַעֻׁ֛שֹוהְי
 קִל ריִ֣עָה־יֵֽׁשְנַא ּו֣אְצֵּי ַֽו ּומיִּ֡כְׁשַּיַו  ֹוּ֛מַע־לָכְו אּו֧ה הָ֞מָחְלִּמַל לֵאָרְׂשִ֠י־תאַֽרְ
ֹל ֙אּוהְו הָ֑בָרֲעָֽה יֵ֣נְפִל דֵ֖עֹוּמַל  ּו֛עְג ָּֽנִּיַו :ריִֽעָה יֵ֥רֲחַֽאֵֽמ ֹו֖ל בֵ֥רֹא־יִּֽכ עַ֔דָי א֣
 רֶׁ֣שֲא ֙םָעָה־לָּכ ּו֗קֲעָּֽזִּיַו :רָּֽבְדִּמַה ךְךֶרֶּ֥ד ּו֖סֻנָּיַו םֶ֑היֵנְפִל לֵ֖אָרְׂשִי־לָכְו ַעֻׁ֥שֹוהְי
ֹלְו :ריִֽעָה־ןִמ ּו֖קְתָּֽנִּיַו ַעֻׁ֔שֹוהְי יֵ֣רֲחַֽא ּ֙ופְּדְרִּי ַֽו םֶ֑היֵרֲחַֽא ףֹּ֖דְרִל ]יַ֔עָּב[ ריַ֔עָּב ־אֽ
ֹל רֶׁ֥שֲא לֵ֔א תיֵ֣בּו ֙יַעָּב ׁשיִ֗א רַ֣אְׁשִנ  ֙ריִעָה־תֶא ּו֤בְזַעַּֽיַו לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣רֲחַֽא ּו֖אְצָֽי־אֽ
ֹּיַו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥רֲחַֽא ּו֖פְּדְרִּי ַֽו הָ֔חּותְּפ  ןֹו֤דיִּכַּב הֵטְ֠נ ַעֻׁ֗שֹוהְי־לֶא הָ֜וֹהְי רֶמא֨
־לֶא ֹו֖דָיְּב־רֶֽׁשֲא ןֹו֥דיִּכַּב ַעֻׁ֛שֹוהְי טֵּ֧יַו הָּנֶ֑נְּתֶא ֖ךָךְד ָֽיְב יִּ֥כ יַ֔עָה־לֶא ֙ךָךְד ָֽיְּב־רֶֽׁשֲא
 ריִ֖עָה ּואֹ֥בָּיַו ֹו֔דָי תֹו֣טְנִּכ ּ֙וצּו֨רָּיַו ֹו֤מֹוקְּמִמ הָ֨רֵהְמ ֩םָק בֵ֡רֹואָהְו :ריִֽעָה
 םֶ֜היֵרֲחַֽא יַ֨עָה֩ יֵׁשְנַא ּו֣נְפִּיַו :ׁשֵֽאָּב ריִ֖עָה־תֶא ּותיִּ֥צַּיַו ּו֔רֲהַֽמְי ַֽו ָהּו֑דְּכְלִּי ַֽו
ֹלְו הָמְיַ֔מָּׁשַה ֙ריִעָה ןַׁ֤שֲע הָ֜לָע הֵּ֨נִהְו ּו֗אְרִּיַו  הָּנֵ֣ה סּו֖נָל םִיַ֛דָי םֶ֥הָב הָ֨יָה־אֽ
־יִּֽכ ּו֗אָר לֵ֜אָרְׂשִי־לָֽכְו ַעֻׁ֨שֹוהיִו :ףֵֽדֹורָה־לֶא ךְךַּ֖פְהֶנ רָּ֔בְדִּמַה סָּ֣נַה ֙םָעָהְו הָּנֵ֑הָו
 :יָֽעָה יֵׁ֥שְנַא־תֶא ּוּ֖כַּיַו ּובֻׁ֕שָּיַו ריִ֑עָה ןַׁ֣שֲע הָ֖לָע יִ֥כְו ריִ֔עָה־תֶא ֙בֵרֹאָֽה דַ֤כָל
 הֶּלֵ֣אְו הֶּ֖זִמ הֶּלֵ֥א ךְךֶוָּ֔תַּב֙ לֵאָרְׂשִיְל ּו֤יְהִּֽיַו םָ֔תאָרְקִל ֙ריִעָה־ןִמ ּו֤אְצָֽי הֶּלֵ֨אְו
 ּוׂשְפָּ֣ת יַ֖עָה ךְךֶלֶ֥מ־תֶאְו :טיִֽלָפּו דיִ֥רָׂש ֹו֖ל־ריִֽאְׁשִה יִּ֥תְלִּב־דַע םָ֔תֹוא ּוּ֣כַּיַו הֶּ֑זִמ
 קַּיַו יָ֑ח  יַ֜עָה יֵ֨בְׁשֹֽי־לָּכ־תֶא ֩גֹרֲהַֽל לֵ֡אָרְׂשִי תֹוּ֣לַכְּכ יִ֣הְיַו :ַעֻֽׁשֹוהְי־לֶא ֹו֖תֹא ּובִ֥רְ
־לָכ ּובֻׁ֤שָּיַו םָּ֑מֻּת־דַע בֶרֶ֖ח־יִפְל םָּ֛לֻכ ּו֥לְּפִּי ַֽו ֹוּ֔ב םּו֣פָדְר רֶׁ֣שֲא ֙רָּבְדִּמַּב הֶ֗דָּׂשַּב
 ׁשיִ֣אֵמ ֙אּוהַה םֹוּ֤יַּב םיִ֜לְפֹּ֨נַה־לָכ ֩יִהְיַו :בֶרָֽח־יִפְל ּהָ֖תֹא ּוּ֥כַּיַו יַ֔עָה֙ לֵאָרְׂשִי
ֹל ַ֙עֻׁ֨שֹוהיִו :יָֽעָה יֵׁ֥שְנַא לֹּ֖כ ףֶלָ֑א רָׂ֖שָע םיֵ֥נְׁש הָּׁ֔שִא־דַעְו  רֶׁ֥שֲא ֹו֔דָי ביִׁ֣שֵה־אֽ
 ריִ֣עָה֙ לַלְׁשּו הָ֗מֵהְּבַה קַ֣ר :יָֽעָה יֵ֥בְׁשֹֽי־לָּכ תֵ֖א םיִ֔רֱחֶה רֶׁ֣שֲא דַ֚ע ןֹו֑דיִּכַּב הָ֖טָנ
 ףֹ֥רְׂשִּיַו :ַעֻֽׁשֹוהְי־תֶא הָּ֖וִצ רֶׁ֥שֲא הָ֔וֹהְי רַ֣בְדִּכ לֵ֑אָרְׂשִי םֶ֖הָל ּו֥זְזָּב איִ֔הַה
 יַ֛עָה ךְךֶלֶ֧מ־תֶאְו :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַה דַ֖ע הָ֔מָמְׁש ֙םָלֹוע־לֵּת ָהֶ֤מיִׂשְיַו יָ֑עָה־תֶא ַעֻׁ֖שֹוהְי



־תֶא ּודיִ֧רֹּיַו ַעֻׁ֜שֹוהְי הָּ֨וִצ ׁ֩שֶמֶּׁשַה אֹו֣בְכּו בֶרָ֑עָה תֵ֣ע־דַע ץֵ֖עָה־לַע הָ֥לָּת
־לַּג ֙ויָלָע ּומיִ֤קָּיַו ריִ֔עָה רַעַׁ֣ש ֙חַתֶּ֨פ־לֶא ּ֙הָתֹוא ּוכיִ֤לְׁשַּיַו ץֵ֗עָה־ןִמ ֹו֣תָלְבִנ
 לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא הָ֖וֹהיַֽל ַחֵּ֔בְזִמ ַ֙עֻׁ֨שֹוהְי הֶ֤נְבִי זָ֣א :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַה דַ֖ע לֹו֔דָּג םיִ֣נָבֲא
 ֙רֶפֵ֨סְּב ֙בּותָּכַּכ לֵ֗אָרְׂשִי יֵ֣נְּב־תֶא הָ֜וֹהְי־דֶבֶֽע הֶׁ֨שֹמ ֩הָּוִצ רֶׁ֣שֲאַּֽכ :לָֽביֵע רַ֖הְּב
ֹל רֶׁ֛שֲא תֹו֔מֵלְׁש םיִ֣נָבֲא ֙חַּבְזִמ הֶׁ֔שֹמ תַ֣רֹוּת  ויָ֤לָע ּו֨לֲעַּֽיַו לֶ֑זְרַּב ןֶ֖היֵלֲע ףיִ֥נֵה־אֽ
 תַ֣רֹוּת ֙הֵנְׁשִמ תֵ֗א םיִ֑נָבֲאָֽה־לַע םָׁ֖ש־בָּתְכִּיַו :םיִֽמָלְׁש ּו֖חְּבְזִּי ַֽו הָ֔וֹהיַֽל ֙תֹולֹע
 ויָ֡טְפֹֽׁשְו ׀ םיִ֣רְטֹֽׁשְו ויָ֡נֵקְזּו לֵ֡אָרְׂשִי־לָכְו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב יֵ֖נְפִל בַ֔תָּכ רֶׁ֣שֲא הֶׁ֔שֹמ
 הָ֗וֹהְי־תיִרְּב ןֹו֣רֲא ׀ יֵ֣אְׂשֹֽנ םִּ֜יִוְלַֽה םיִ֨נֲהֹּֽכַה ֩דֶגֶנ ןֹו֡רָאָֽל ׀ הֶּ֣זִמּו ׀ הֶּ֣זִמ םיִ֣דְמֹֽע
 רֶׁ֨שֲאַּֽכ לָ֑ביֵע־רַה לּו֣מ־לֶא ֹו֖יְצֶחַֽהְו םיִ֔זִרְּג־רַה לּו֣מ־לֶא ֹ֙ויְצֶח חָ֔רְזֶאָּ֣כ ֙רֵּגַּכ
 ֙אָרָק ןֵ֗כ־יֵרֲחַֽאְו :הָֽנֹׁשאִֽרָּב לֵ֖אָרְׂשִי םָ֥עָה־תֶא ךְךֵ֛רָבְל הָ֗וֹהְי־דֶבֶֽע הֶׁ֣שֹמ הָּ֜וִצ
ֹל :הָֽרֹוּתַה רֶפֵ֥סְּב בּו֖תָּכַה־לָכְּכ הָ֑לָלְּקַהְו הָ֖כָרְּבַה הָ֔רֹוּתַה יֵ֣רְבִּד־לָּכ־תֶא ־אֽ
ֹל רֶׁ֨שֲא הֶׁ֑שֹמ הָּ֣וִצ־רֶׁשֲא לֹּ֖כִמ רָ֔בָד הָ֣יָה  לַ֤הְק־לָּכ דֶג ֶ֣נ ַעֻׁ֗שֹוהְי אָ֜רָק־אֽ
 םיִ֡כָלְּמַה־לָּֽכ ַעֹ֣מְׁשִכ יִ֣הְיַו :םָּֽבְרִקְּב ךְךֵ֥לֹהַֽה ר ֵּ֖גַהְו ףַּ֔טַהְו םיִׁ֣שָּנַהְו֙ לֵאָרְׂשִי
 ןֹו֑נָבְּלַה לּו֖מ־לֶא לֹו֔דָּגַה םָּ֣יַה ףֹו֚ח֙ לֹכְבּו הָ֗לֵפְּׁשַבּו רָ֣הָּב ןֵּ֜דְרַּיַה רֶבֵ֨עְּב ֩רֶׁשֲא
־םִע םֵ֥חָּלִהְל וָּ֔דְחַי ּו֣צְּבַקְתִּיַו :יִֽסּובְיַהְו יִּ֖וִחַה יִּ֔זִרְּפַה ֙יִנֲעַֽנְּכַֽה יִ֔רֹמֱאָ֣הְו ֙יִּתִחַֽה
 ַעֻׁ֛שֹוהְי הָׂ֧שָע רֶׁ֨שֲא ֩תֵא ּו֗עְמָֽׁש ןֹו֜עְבִג יֵ֨בְׁשֹֽיְו :דָֽחֶא הֶּ֖פ לֵ֑אָרְׂשִי־םִעְו ַעֻׁ֖שֹוהְי
 ֙םיִלָּב םיִּ֤קַׂש ּו֞חְקִּיַו ּור ָּ֑יַטְצִּיַו ּו֖כְלֵּֽיַו הָ֔מְרָעְּב ֙הָּמֵ֨ה־םַג ּוׂ֤שֲעַּֽיַו :יָֽעָלְו ֹו֖חיִריִֽל
 ֙תֹואָּלֻטְמּו תֹו֤לָּב תֹו֨לָעְנּו :םיִֽרָרֹֽצְמּו םיִ֖עָּקֻבְמּו םיִ֔לָּב ֙ןִיַ֨י תֹו֥דֹאנְו םֶ֔היֵרֹו֣מֲחַֽל
 ּו֧כְלֵּֽיַו :םיִֽדֻּקִנ הָ֥יָה ׁשֵ֖בָי םָ֔דיֵצ םֶחֶ֣ל֙ לֹכְו םֶ֑היֵלֲע תֹו֖לָּב תֹו֥מָלְׂשּו םֶ֔היֵלְגַרְּב
ֹּיַו לָּ֑גְלִּגַה הֶ֖נֲחַּֽמַֽה־לֶא ַעֻׁ֛שֹוהְי־לֶא  ץֶרֶ֤אֵמ לֵ֗אָרְׂשִי ׁשיִ֣א־לֶאְו ויָ֜לֵא ּו֨רְמאֽ
ֹּיַו :תיִֽרְב ּונָ֥ל־ּותְרִּכ הָּ֖תַעְו ּונאָּ֔ב ֙הָקֹוחְר ֹּיַו[ ורֶמא֥ ־לֶא לֵ֖אָרְׂשִי־ׁשיִֽא ]רֶמא֥
ֹּיַו :תיִֽרְב ֥ךָךְל ]תָרְכֶא[ תוָרְכֶא ךְךיֵ֖אְו בֵׁ֔שֹוי הָּ֣תַא ֙יִּבְרִקְּב יַ֗לּוא יִּ֑וִחַֽה  ּו֥רְמאֽ
ֹּיַו ּונְחָ֑נֲא ךָךיֶ֣דָבֲע ַעֻׁ֖שֹוהְי־לֶא  :ּואֹֽבָּת ןִיַ֥אֵמּו םֶּ֖תַא יִ֥מ ַעֻׁ֛שֹוהְי םֶ֧הֵלֲא רֶמא֨
ֹּיַו ־יִּֽכ ךָךיֶ֑הֹלֱא הָ֣וֹהְי םֵׁ֖שְל ךָךיֶ֔דָבֲע ּואָּ֣ב ֙דֹאְמ הָ֤קֹוחְר ץֶרֶ֨אֵמ ויָ֗לֵא ּו֣רְמאֽ

 ֙יֵנְׁשִל הָׂ֗שָע רֶׁ֣שֲא־לָּכ ׀ תֵ֣אְו :םִיָֽרְצִמְּב הָׂ֖שָע רֶׁ֥שֲא־לָּכ תֵ֛אְו ֹו֔עְמָׁש ּונְעַ֣מָׁש
 ןָׁ֖שָּבַה־ךְךֶלֶֽמ גֹו֥עְלּו ןֹוּ֔בְׁשֶח ךְךֶלֶ֣מ ֙ןֹוחיִסְל ןֵּ֑דְרַּיַה רֶבֵ֣עְּב רֶׁ֖שֲא יִ֔רֹמֱאָֽה יֵ֣כְלַמ



ֹּיַו :תֹוֽרָּתְׁשַעְּב רֶׁ֥שֲא  ּו֨חְק רֹ֗מאֵל ּונֵ֜צְרַא יֵ֨בְׁשֹֽי־לָכְו ּ֩וניֵניֵק ְֽז ּוניֵ֡לֵא ּו֣רְמאֽ
 ּונְחַ֔נֲא םֶ֣כיֵדְבַע ֙םֶהיֵלֲא םֶּ֤תְרַמֲאַֽו םָ֑תאָרְקִל ּו֖כְלּו ךְךֶרֶּ֔דַל ֙הָדיֵצ םֶ֤כְדֶיְב
 םֹו֥יְּב ּוניֵּ֔תָּ֣בִמ ֹ֙ותֹא ּונְד ַּ֤יַטְצִה םָ֞ח ּונֵ֗מְחַל ׀ הֶ֣ז :תיִֽרְב ּונָ֥ל־ּותְרִּכ הָּ֖תַעְו
 ֙ןִיַּ֨יַה תֹו֤דֹאנ הֶּלֵ֨אְו :םיִֽדֻּקִנ הָ֖יָהְו ׁשֵ֔בָי הֵּ֣נִה ֙הָּתַעְו םֶ֑כיֵלֲא תֶכֶ֣לָל ּונֵ֖תאֵצ
 בֹ֥רֵמ ּו֕לָּב ּוניֵ֔לָעְנּו ּ֙וניֵ֨תֹומְלַׂש הֶּלֵ֤אְו ּועָּ֑קַּבְתִה הֵּ֖נִהְו םיִׁ֔שָדֲח ּונאֵּ֣לִמ רֶׁ֣שֲא
ֹל הָ֖וֹהְי יִּ֥פ־תֶאְו םָ֑דיֵּצִמ םיִׁ֖שָנֲאָֽה ּו֥חְקִּיַו :דֹֽאְמ ךְךֶרֶּ֖דַה  םֶ֤הָל ׂשַעַּ֨יַו :ּולָֽאָׁש א֥
 :הָֽדֵעָה יֵ֖איִׂשְנ םֶ֔הָל ּו֣עְבָּֽׁשִּיַו םָ֑תֹוּיַחְל תיִ֖רְּב םֶ֛הָל תֹ֥רְכִּיַו םֹו֔לָׁש ַ֙עֻׁ֨שֹוהְי
־יִּֽכ ּו֗עְמְׁשִּיַו תיִ֑רְּב םֶ֖הָל ּו֥תְרָּֽכ־רֶֽׁשֲא יֵ֕רֲחַֽא םיִ֔מָי תֶׁשֹ֣לְׁש ֙הֵצְקִמ יִ֗הְיַו
 םֶ֖היֵרָע־לֶא ּואֹ֛בָּיַו לֵ֗אָרְׂשִי־יֵֽנְב ּו֣עְסִּיַו :םיִֽבְׁשֹֽי םֵ֥ה ֹוּ֖בְרִקְבּו ויָ֔לֵא ֙םֵה םיִ֥בֹרְק
ֹלְו :םיִֽרָעְי תַ֥יְרִקְו תֹו֖רֵאְבּו הָ֔ריִפְּכַהְו ןֹו֣עְבִּג ֙םֶהיֵרָֽעְו יִׁ֑שיִלְּׁשַה םֹוּ֣יַּב  ֙םּוּכִה א֤
 ּונֹּ֥לִּיַו לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא הָ֖וֹהיַּֽב הָ֔דֵעָֽה יֵ֣איִׂשְנ ֙םֶהָל ּו֤עְּבְׁשִנ־יִּֽכ לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב
ֹּיַו :םיִֽאיִׂשְּנַה־לַע הָ֖דֵעָֽה־לָכ  ּ֙ונְחַ֨נֲא הָ֔דֵעָ֣ה־לָּכ־לֶא ֙םיִאיִׂשְּנַה־לָכ ּו֤רְמאֽ
ֹל הָּ֕תַעְו לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא הָ֖וֹהיַּֽב םֶ֔הָל ּונְעַּ֣בְׁשִנ ֹז :םֶֽהָּב ַעֹּ֥גְנִל לַ֖כּונ א֥  הֶׂ֥שֲעַֽנ תא֛
ֹלְו םָ֑תֹוא הֵ֣יֲחַֽהְו םֶ֖הָל  ּונְעַּ֥בְׁשִנ־רֶׁשֲא הָ֖עּובְּׁשַה־לַע ףֶצֶ֔ק ּ֙וניֵ֨לָע הֶ֤יְהִֽי־אֽ
ֹּיַו :םֶֽהָל ־לָכְל ֙םִיַ֨מ־יֵבֲאֹֽׁשְו םיִ֤צֵע יֵ֨בְטֹֽח ּוpיְהִּֽיַ֠ו ּו֑יְחִֽי םיִ֖איִׂשְּנַה םֶ֛היֵלֲא ּו֧רְמאֽ
 קִּיַו :םיִֽאיִׂשְּנַה םֶ֖הָל ּו֥רְּבִּד רֶׁ֛שֲאַּֽכ הָ֔דֵעָ֣ה  םֶ֖היֵלֲא רֵּ֥בַדְיַו ַעֻׁ֔שֹוהְי ֙םֶהָל אָ֤רְ
 ּונֵּ֥בְרִקְּב םֶּ֖תַאְו דֹ֔אְמ ֙םֶּכִמ ּונְחַ֤נֲא םיִ֨קֹוחְר רֹ֗מאֵל ּונָ֜תֹא םֶ֨תיִּמִר ֩הָּמָל רֹ֑מאֵל
ֹלְו םֶּ֑תַא םיִ֣רּורֲא הָּ֖תַעְו :םיִֽבְׁשֹֽי ־יֵבֲאֹֽׁשְו םיִ֛צֵע יֵ֥בְטֹֽחְו דֶבֶ֗ע םֶּ֜כִמ תֵ֨רָּכִי־אֽ
ֹּיַו ַעֻׁ֜שֹוהְי־תֶא ּו֨נֲעַּֽיַו :יָֽהֹלֱא תיֵ֥בְל םִיַ֖מ  ֩תֵא ֙ךָךיֶ֨דָבֲעַֽל דַּ֤גֻה דֵּ֨גֻה ֩יִּכ ּו֗רְמאֽ
 ץֶרָ֔אָה־לָּכ־תֶא ֙םֶכָל תֵ֤תָל ֹוּ֔דְבַע הֶׁ֣שֹמ־תֶא ֙ךָךיֶ֨הֹלֱא הָ֤וֹהְי הָּ֜וִצ רֶׁ֨שֲא
 םֶ֔כיֵנְּפִמ ּ֙וניֵ֨תֹׁשְפַנְל דֹ֤אְמ אָ֨ריִּנַו םֶ֑כיֵנְּפִמ ץֶרָ֖אָה יֵ֥בְׁשֹֽי־לָּכ־תֶא דיִ֛מְׁשַהְלּו
 תֹוׂ֥שֲעַֽל ךָךיֶ֛ניֵעְּב רָׁ֧שָּיַכְו בֹוּ֨טַּכ ךָךֶ֑דָיְב ּו֣נְנִה הָּ֖תַעְו :הֶּֽזַה רָ֥בָּדַה־תֶא הֵׂ֖שֲעַּֽנַֽו
ֹלְו לֵ֖אָרְׂשִי־יֵֽנְּב דַּ֥יִמ םָ֛תֹוא לֵּ֥צַּיַו ןֵּ֑כ םֶ֖הָל ׂשַעַּ֥יַו :הֵֽׂשֲע ּונָ֖ל  םֵ֨נְּתִּיַו :םּוֽגָרֲה א֥
־דַע ֙הָוֹהְי חַּ֤בְזִמְלּו הָ֑דֵעָֽל םִיַ֖מ־יֵבֲאֹֽׁשְו םיִ֛צֵע יֵ֥בְטֹֽח אּו֗הַה םֹוּ֣יַּב ַעֻׁ֜שֹוהְי
 םַ֗לָׁשּוֽרְי ךְךֶלֶ֣מ קֶדֶ֜צ־יִנֹֽדֲא ַעֹ֨מְׁשִכ ֩יִהְיַו :רָֽחְבִי רֶׁ֥שֲא םֹו֖קָּמַה־לֶא הֶּ֔זַה םֹוּ֣יַה
 הָׂ֥שָע־ןֵּכ ּהָּ֔כְלַמְלּו ֹ֙וחיִריִֽל הָׂ֤שָע רֶׁ֨שֲאַּֽכ ּ֒הָמיִרֲחַּֽיַו ֘יַעָה־תֶא ַעֻׁ֣שֹוהְי דַ֨כָל־יִּֽכ



 ּו֣אְריִּֽיַו :םָּֽבְרִקְּב ּו֖יְהִּֽיַו לֵ֔אָרְׂשִי־תֶא ֙ןֹועְבִג יֵ֤בְׁשֹֽי ּומיִ֜לְׁשִה יִ֨כְו ּהָּ֑כְלַמְלּו יַ֖עָל
 יַ֔עָה־ןִמ ֙הָלֹודְג איִ֤ה יִ֨כְו הָ֑כָלְמַּמַה יֵ֣רָע תַ֖חַאְּכ ןֹו֔עְבִּג ֙הָלֹודְּג ריִ֤ע יִּ֣כ דֹ֔אְמ
־ךְךֶלֶֽמ םָ֣הֹוה־לֶא םַ֗לָׁשּוֽרְי ךְךֶלֶ֣מ קֶדֶ֜צ־יִנֹֽדֲא חַ֨לְׁשִּיַו :םיִֽרֹּבִּג ָהיֶׁ֖שָנֲא־לָכְו
־ךְךֶלֶֽמ ריִ֥בְּד־לֶאְו ׁשיִ֛כָל־ךְךֶלֶֽמ ַעיִ֧פָי־לֶאְו תּו֜מְרַי־ךְךֶלֶֽמ םָ֨אְרִּפ־לֶאְו ןֹו֑רְבֶח
 ַעֻׁ֖שֹוהְי־תֶא הָמיִ֥לְׁשִה־יִּֽכ ןֹו֑עְבִּג־תֶא הֶּ֖כַנְו יִנֻ֔רְזִעְו יַ֣לֵא־ּולֲע :רֹֽמאֵל ןֹו֖לְגֶע
 םַ֜לָׁשּוֽרְי ךְךֶלֶ֨מ יִ֗רֹמֱאָֽה יֵ֣כְלַמ ׀ תֶׁשֵ֣מֲח ּו֜לֲעַּֽיַו ּו֨פְסָֽאֵּיַו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב־תֶאְו
 ּ֙ונֲחַּֽיַו םֶ֑היֵנֲחַֽמ־לָכְו םֵ֖ה ןֹו֔לְגֶע־ךְךֶלֶֽמ ׁשיִ֣כָל־ךְךֶלֶֽמ ֙תּומְרַי־ךְךֶלֶֽמ ןֹו֤רְבֶח־ךְךֶלֶֽמ
 ֙הֶנֲחַּֽמַֽה־לֶא ַעֻׁ֤שֹוהְי־לֶא ןֹו֨עְבִג ֩יֵׁשְנַא ּו֣חְלְׁשִּיַו :ָהיֶֽלָע ּו֖מֲחָּֽלִּיַו ןֹו֔עְבִּג־לַע
 ּ֙ונָּ֨ל הָעיִׁ֤שֹוהְו הָ֗רֵהְמ ּוניֵ֣לֵא הֵ֧לֲע ךָךיֶ֑דָבֲעֵֽמ ךָךיֶ֖דָי ףֶרֶּ֥ת־לַא רֹ֔מאֵל הָלָּ֣גְלִּגַה
־ןִמ ַעֻׁ֜שֹוהְי לַעַּ֨יַו :רָֽהָה יֵ֥בְׁשֹֽי יִ֖רֹמֱאָֽה יֵ֥כְלַמ־לָּכ ּוניֵ֔לֵא ּו֣צְּבְקִנ יִּ֚כ ּונֵ֔רְזָעְו
ֹּיַו :לִיָֽחֶה יֵ֥רֹוּבִּג לֹ֖כְו ֹוּ֔מִע ֙הָמָחְלִּמַה םַ֤ע־לָכְו אּו֚ה לָּ֗גְלִּגַה ־לֶא הָ֤וֹהְי רֶמא֨
ֹל םיִּ֑תַתְנ ֖ךָךְד ָֽיְב יִּ֥כ םֶ֔הֵמ אָ֣ריִּת־לַא ַ֙עֻׁ֨שֹוהְי  :ךָךיֶֽנָפְּב םֶ֖הֵמ ׁשיִ֛א דֹ֥מֲעַֽי־אֽ
ֹבָּיַו  ֙הָוֹהְי םֵּ֤מֻהְיַו :לָּֽגְלִּגַה־ןִמ הָ֖לָע הָלְיַּ֕לַה־לָּכ םֹ֑אְתִּפ ַעֻׁ֖שֹוהְי םֶ֛היֵלֲא א֧
ֶּד םֵ֗פְּדְרִּיַו ןֹו֑עְבִגְּב הָ֖לֹודְג־הָּכַמ םֵּ֥כַּיַו לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְפִל  ןֹ֔רֹוח־תיֵֽב הֵ֣לֲעַֽמ ךְךֶר֚
־תיֵּב דַ֤רֹומְּב םֵ֞ה לֵ֗אָרְׂשִי יֵ֣נְּפִמ ׀ םָ֣סֻנְּב יִ֞הְיַו :הָֽדֵּקַמ־דַעְו הָ֖קֵזֲע־דַע םֵּ֥כַּיַו
 ּותֻ֑מָּיַו הָ֖קֵזֲע־דַע םִיַ֛מָּׁשַה־ןִמ תֹו֧לֹדְּג םיִ֨נָבֲא ֩םֶהיֵלֲע ךְךיִ֣לְׁשִה הָ֡וֹהיַֽו ֙ןֹרֹוח
 רֵּ֤בַדְי זָ֣א :בֶרָֽחֶּב לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥נְּב ּו֛גְרָה רֶׁ֥שֲאֵֽמ דָ֔רָּבַה יֵ֣נְבַאְּב ּ֙ותֵ֨מ־רֶׁשֲא םיִּ֗בַר
ֹּיַו לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב יֵ֖נְפִל יִ֔רֹמֱאָֽה־תֶא ֙הָוֹהְי תֵּ֤ת םֹוּ֗יְּב הָ֔וֹהיַֽל ַ֙עֻׁשֹוהְי  ׀ רֶמא֣
 ַחֵ֣רָיְו ׁשֶמֶּׁ֜שַה םֹּ֨דִּיַו :ןֹוֽלָּיַא קֶמֵ֥עְּב ַחֵ֖רָיְו םֹוּ֔ד ןֹו֣עְבִגְּב ׁשֶמֶׁ֚ש לֵ֗אָרְׂשִי יֵ֣ניֵעְל
 ׁ֙שֶמֶּׁ֨שַה דֹ֤מֲעַּֽיַו רָׁ֑שָּיַה רֶפֵ֣ס־לַע הָ֖בּותְכ איִ֥ה־ֹאלֲה ויָ֔בְיֹֽא ֙יֹוּג םֹּ֥קִי־דַע דָ֗מָע
ֹלְו םִיַ֔מָּׁשַה יִ֣צֲחַּֽב ֹלְו :םיִֽמָּת םֹו֥יְּכ אֹו֖בָל ץָ֥א־אֽ  ויָ֣נָפְל ֙אּוהַה םֹוּ֤יַּכ הָ֜יָה א֨
 ַ֙עֻׁ֨שֹוהְי בָׁשָּ֤יַו :לֵֽאָרְׂשִיְל םָ֖חְלִנ הָ֔וֹהְי יִּ֣כ ׁשיִ֑א לֹו֣קְּב הָ֖וֹהְי ַעֹ֥מְׁשִל ויָ֔רֲחַֽאְו
 הֶּלֵ֑אָה םיִ֣כָלְּמַה תֶׁשֵ֖מֲח ּוסֻ֕נָּיַו :הָלָּֽגְלִּגַה הֶ֖נֲחַּֽמַה־לֶא ֹוּ֔מִע לֵ֣אָרְׂשִי־לָכְו
 םיִ֔כָלְּמַה תֶׁשֵ֣מֲח ּ֙ואְצְמִנ רֹ֑מאֵל ַעֻׁ֣שֹוהיִֽל דַּ֖גֻּיַו :הָֽדֵּקַמְּב הָ֖רָעְּמַב ּו֥אְבָֽחֵּיַו
ֹּיַו :הָֽדֵּקַמְּב הָ֖רָעְּמַּב םיִ֥אְּבְחֶנ  יִּ֣פ־לֶא תֹו֖לֹדְּג םיִ֥נָבֲא ּוּלֹּ֛ג ַעֻׁ֔שֹוהְי רֶמא֣
 יֵ֣רֲחַֽא ּ֙ופְדִר ּודֹ֔מֲעַּֽת־לַא ֙םֶּתַאְו :םָֽרְמָׁשְל םיִׁ֖שָנֲא ָהיֶ֛לָע ּודיִ֧קְפַהְו הָ֑רָעְּמַה



 הָ֥וֹהְי םָ֛נָתְנ יִּ֧כ םֶ֔היֵרָ֣ע־לֶא ֙אֹובָל םּו֗נְּתִּת־לַא םָ֑תֹוא םֶּ֖תְבַּנִזְו םֶ֔כיֵבְיֹֽא
־הָלֹדְג הָּ֥כַמ םָ֛תֹוּכַהְל לֵ֗אָרְׂשִי יֵ֣נְבּו ַעֻׁ֜שֹוהְי תֹוּ֨לַכְּכ ֩יִהְיַו :םֶֽכְדֶיְּב םֶ֖כיֵהֹֽלֱא
 ּ֩ובֻׁשָּיַו :רָֽצְבִּמַה יֵ֥רָע־לֶא ּואֹ֖בָּיַו םֶ֔הֵמ ּו֣דְרָֽׂש ֙םיִדיִרְּׂשַהְו םָּ֑מֻּת־דַע דֹ֖אְמ
ֹל םֹו֑לָׁשְּב הָ֖דֵּקַמ ַעֻׁ֛שֹוהְי־לֶא הֶ֧נֲחַּֽמַה־לֶא םָ֨עָה־לָכ  לֵ֛אָרְׂשִי יֵ֧נְבִל ץַ֞רָח־אֽ
ֹּיַו :ֹוֽנֹׁשְל־תֶא ׁשיִ֖אְל ־תֶא יַ֗לֵא ּואיִ֣צֹוהְו הָ֑רָעְּמַה יִּ֣פ־תֶא ּו֖חְתִּפ ַעֻׁ֔שֹוהְי רֶמא֣
 תֶׁשֵ֛מֲח־תֶא ויָ֗לֵא ּואיִ֣צֹּיַו ןֵ֔כ ּוׂשֲעַּ֣יַו :הָֽרָעְּמַה־ןִמ הֶּלֵ֖אָה םיִ֥כָלְּמַה תֶׁשֵ֛מֲח
־תֶא ֙ןֹורְבֶח ךְךֶלֶ֤מ־תֶא םַ֗לָׁשּוֽרְי ךְךֶלֶ֣מ ׀ תֵ֣א הָ֑רָעְּמַה־ןִמ הֶּלֵ֖אָה םיִ֥כָלְּמַה
 םיִ֣כָלְּמַה־תֶא םָ֞איִצֹוהְּֽכ יִהְיַ֠ו :ןֹוֽלְגֶע ךְךֶלֶ֥מ־תֶא ׁשיִ֖כָל ךְךֶלֶ֥מ־תֶא תּו֔מְרַי ךְךֶלֶ֣מ
 יֵ֞ניִצְק־לֶא רֶמֹאּיַ֠ו לֵ֗אָרְׂשִי ׁשיִ֣א־לָּכ־לֶא ַעֻׁ֜שֹוהְי אָ֨רְקִּיַו ַ֒עֻׁשֹוהְי־לֶא ֘הֶּלֵאָה
 יֵ֖ראְּוַצ־לַע םֶ֔כיֵלְגַר־תֶא ּומיִׂ֚ש ּו֗בְרִק ֹוּ֔תִא אּו֣כְלָֽהֶה ֙הָמָחְלִּמַה יֵׁ֤שְנַא
ֹּיַו :םֶֽהיֵראְּוַצ־לַע םֶ֖היֵלְגַר־תֶא ּומיִׂ֥שָּיַו ּו֔בְרְקִּי ַֽו הֶּלֵ֑אָה םיִ֣כָלְּמַה  רֶמא֤
 ֙הָוֹהְי הֶׂ֤שֲעַֽי הָכָ֗כ יִּ֣כ ּו֔צְמִאְו ּו֣קְזִח ּוּתָ֑חֵּת־לַאְו ּו֖אְריִּֽת־לַא ַעֻׁ֔שֹוהְי ֙םֶהיֵלֲא
 םֵ֔תיִמְיַו ֙ןֵכ־יֵרֲחַֽא ַעֻׁ֤שֹוהְי םֵּ֨כַּיַו :םָֽתֹוא םיִ֥מָחְלִנ םֶּ֖תַא רֶׁ֥שֲא םֶ֔כיֵבְיֹ֣א־לָכְל
 ׀ תֵ֣עְל יִ֞הְיַו :בֶרָֽעָה־דַע םיִ֖צֵעָֽה־לַע םִ֥יּולְּת ּו֛יְהִּֽיַו םיִ֑צֵע הָּׁ֣שִמֲח לַ֖ע םֵ֕לְתִּיַו
 רֶׁ֣שֲא הָ֖רָעְּמַה־לֶא םֻ֔כִלְׁשַּ֨יַו םיִ֔צֵעָה לַ֣עֵמ ֙םּודיִרֹּֽיַו ַ֙עֻׁ֨שֹוהְי הָּ֤וִצ ׁשֶמֶּׁ֗שַה אֹוּ֣ב
 :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַה םֶצֶ֖ע־דַע הָ֔רָעְּמַה יִּ֣פ־לַע ֙תֹולֹדְּג םיִ֤נָבֲא ּומִׂ֜שָּיַו םָׁ֑ש־ּואְּבְחֶנ
 םִ֣רֱחֶֽה ּ֒הָּכְלַמ־תֶאְו ֘בֶרֶח־יִפְל ָהֶּ֣כַּיַו אּו֗הַה םֹוּ֣יַּב ַעֻׁ֜שֹוהְי דַ֨כָל ֩הָדֵּקַמ־תֶאְו
ֹל ּהָּ֔ב־רֶׁשֲא ׁ֙שֶפֶּ֨נַה־לָּכ־תֶאְו םָ֗תֹוא  הָ֔דֵּקַמ ךְךֶלֶ֣מְל ׂ֙שַעַּ֨יַו דיִ֑רָׂש ריִ֖אְׁשִה א֥
 הָ֑נְבִל הָ֖דֵּקַּמִמ ֹוּ֛מִע לֵ֥אָרְׂשִי־לָֽכְו ַעֻׁשֹוהְ֠י רֹ֣בֲעַּֽיַו :ֹוֽחיִרְי ךְךֶלֶ֥מְל הָׂ֖שָע רֶׁ֥שֲאַּֽכ
 ָהֶּ֣כַּיַו ּ֒הָּכְלַמ־תֶאְו ֘לֵאָרְׂשִי דַ֣יְּב ּהָ֜תֹוא־םַּג הָ֨וֹהְי ֩ןֵּתִּיַו :הָֽנְבִל־םִע םֶחָּ֖לִּיַו
ֹל ּהָּ֔ב־רֶׁשֲא ׁ֙שֶפֶּ֨נַה־לָּכ־תֶאְו בֶרֶ֗ח־יִפְל  ּהָּ֔כְלַמְל ׂשַעַּ֣יַו דיִ֑רָׂש ּהָּ֖ב ריִ֥אְׁשִה־אֽ
 הָׁשיִ֑כָל הָ֖נְבִּלִמ ֹוּ֛מִע לֵ֥אָרְׂשִי־לָכְו ַעpֻׁשֹוהְ֠י רֹ֣בֲעַּֽיַו :ֹוֽחיִרְי ךְךֶלֶ֥מְל הָׂ֖שָע רֶׁ֥שֲאַּֽכ
 םֹוּ֣יַּב ּ֙הָדְּכְלִּיַו לֵ֗אָרְׂשִי דַ֣יְּב ׁשיִ֜כָל־תֶא הָ֨וֹהְי ֩ןֵּתִּיַו :ּהָּֽב םֶחָּ֖לִּיַו ָהיֶ֔לָע ןַחִּ֣יַו
 :הָֽנְבִלְל הָׂ֖שָע־רֶׁשֲא לֹ֥כְּכ ּהָּ֑ב־רֶׁשֲא ׁשֶפֶּ֖נַה־לָּכ־תֶאְו בֶרֶ֔ח־יִפְל ָהֶּ֣כַּיַו יִ֔נֵּׁשַה
ֹזְעַל רֶזֶּ֔ג ךְךֶלֶ֣מ ֙םָרֹה הָ֗לָע זָ֣א  יִּ֥תְלִּב־דַע ֹוּ֔מַע־תֶאְו ַ֙עֻׁ֨שֹוהְי ּוהֵּ֤כַּיַו ׁשיִ֑כָל־תֶא ר֖
 ּו֣נֲחַּֽיַו הָנֹ֑לְגֶע ׁשיִ֖כָּלִמ ֹוּ֛מִע לֵ֥אָרְׂשִי־לָכְו ַעֻׁשֹוהְ֠י רֹ֣בֲעַּֽיַו :דיִֽרָׂש ֹו֖ל־ריִֽאְׁשִה



 ׁשֶפֶּ֣נַה־לָּכ ֙תֵאְו בֶרֶ֔ח־יִפְל ָהּוּ֣כַּיַו ֙אּוהַה םֹוּ֤יַּב ָהּו֜דְּכְלִּיַו :ָהיֶֽלָע ּו֖מֲחָּֽלִּיַו ָהיֶ֔לָע
־לָכְו ַעֻׁשֹוהְ֠י לַעַּ֣יַו :ׁשיִֽכָלְל הָׂ֖שָע־רֶׁשֲא לֹ֥כְּכ םיִ֑רֱחֶֽה אּו֖הַה םֹוּ֥יַּב ּהָּ֔ב־רֶֽׁשֲא
 בֶרֶ֠ח־יִפְל־ָהּוּֽכַּיַו ָהּו֣דְּכְלִּיַו :ָהיֶֽלָע ּו֖מֲחָּֽלִּיַו הָנֹו֑רְבֶח הָנֹו֖לְגֶעֵֽמ ֹוּ֛מִע לֵ֥אָרְׂשִי
ֹל ּ֙הָּב־רֶׁשֲא ׁשֶפֶּ֤נַה־לָּכ־תֶאְו ָהיֶ֜רָע־לָּכ־תֶאְו ּהָּ֨כְלַמ־תֶאְו  דיִ֔רָׂש ריִ֣אְׁשִה־אֽ
 בָׁשָּ֧יַו :ּהָּֽב־רֶׁשֲא ׁשֶפֶּ֖נַה־לָּכ־תֶאְו ּהָ֔תֹוא םֵ֣רֲחַּֽיַו ןֹו֑לְגֶעְל הָׂ֖שָע־רֶׁשֲא לֹ֥כְּכ
־תֶאְו ּהָּ֤כְלַמ־תֶאְו ּהָ֞דְּכְלִּי ַֽו :ָהיֶֽלָע םֶחָּ֖לִּיַו הָרִ֑בְּד ֹוּ֖מִע לֵ֥אָרְׂשִי־לָכְו ַעֻׁ֛שֹוהְי
ֹל ּהָּ֔ב־רֶׁשֲא ׁשֶפֶ֣נ־לָּכ־תֶא ּ֙ומיִ֨רֲחַּֽיַו בֶרֶ֔ח־יִפְל םּוּ֣כַּיַו ָ֙היֶ֨רָע־לָּכ  ריִ֖אְׁשִה א֥
 הָׂ֛שָע רֶׁ֥שֲאַֽכְו ּהָּ֔כְלַמְלּו ֙הָרִ֨בְדִל הָׂ֤שָע־ןֵּכ ןֹו֗רְבֶחְל הָׂ֜שָע רֶׁ֨שֲאַּֽכ דיִ֑רָׂש
 הָ֜לֵפְּׁשַהְו בֶגֶּ֨נַהְו ֩רָהָה ץֶרָ֡אָה־לָּכ־תֶא ַעֻׁ֣שֹוהְי הֶּ֣כַּיַו :הָּֽכְלַמְלּו הָ֖נְבִלְל
ֹל םֶ֔היֵכְלַמ־לָּכ ֙תֵאְו תֹו֗דֵׁשֲאָֽהְו  םיִ֔רֱחֶֽה ֙הָמָׁשְּנַה־לָּכ תֵ֤אְו דיִ֑רָׂש ריִ֖אְׁשִה א֥
 תֵ֛אְו הָּ֑זַע־דַעְו ַעֵ֖נְרַּב ׁשֵ֥דָּקִמ ַעֻׁ֛שֹוהְי םֵּ֧כַּיַו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥הֹלֱא הָ֖וֹהְי הָּ֔וִצ רֶׁ֣שֲאַּֽכ
 דַ֥כָל םָ֔צְרַא־תֶאְו ֙הֶּלֵ֨אָה םיִ֤כָלְּמַה־לָּכ תֵ֨אְו :ןֹוֽעְבִּג־דַעְו ןֶׁשֹּ֖ג ץֶרֶ֥א־לָּכ
 ַ֙עֻׁ֨שֹוהְי בָׁשָּ֤יַו :לֵֽאָרְׂשִיְל םָ֖חְלִנ לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא ֙הָוֹהְי יִּ֗כ תָ֑חֶא םַעַּ֣פ ַעֻׁ֖שֹוהְי
 רֹו֑צָח־ךְךֶלֶֽמ ןיִ֣בָי ַעֹ֖מְׁשִּכ יִ֕הְיַו :הָלָּֽגְלִּגַה הֶ֖נֲחַּֽמַה־לֶא ֹוּ֔מִע לֵ֣אָרְׂשִי־לָכְו
־לֶאְֽו :ףָֽׁשְכַא ךְךֶלֶ֥מ־לֶאְו ןֹו֖רְמִׁש ךְךֶלֶ֥מ־לֶאְו ןֹו֔דָמ ךְךֶלֶ֣מ ֙בָבֹוי־לֶא חַ֗לְׁשִּיַו
 רֹוּ֖ד תֹו֥פָנְבּו הָ֑לֵפְּׁשַבּו תֹו֖רֲנִּֽכ בֶג ֶ֥נ הָ֛בָרֲעָֽבּו רָ֧הָּב ןֹו֗פְּצִמ רֶׁ֣שֲא םיִ֞כָלְּמַה
 ֙יִּוִחַֽהְו רָ֑הָּב יִ֖סּובְיַהְו יִּ֥זִרְּפַהְו יִּ֛תִחַֽהְו יִ֧רֹמֱאָֽהְו םָּ֔יִמּו חָ֣רְזִּמִמ ֙יִנֲעַֽנְּכַֽה :םָּֽיִמ
 לֹו֛חַּכ בָ֕ר־םַע םָּ֔מִע ֙םֶהיֵנֲחַֽמ־לָכְו םֵ֗ה ּו֣אְצֵּֽיַו :הָּֽפְצִּמַה ץֶרֶ֖אְּב ןֹו֔מְרֶח תַחַּ֣ת
 הֶּלֵ֑אָה םיִ֣כָלְּמַה לֹּ֖כ ּו֔דֲעָּ֣וִּיַו :דֹֽאְמ־בַר בֶכֶ֖רָו סּו֥סְו בֹ֑רָל םָּ֖יַה־תַפְּׂש־לַע רֶּׁ֥שֲא
ֹּיַו :לֵֽאָרְׂשִי־םִע םֵ֖חָּלִהְל םֹו֔רֵמ יֵ֣מ־לֶא ֙וָּדְחַי ּו֤נֲחַּֽיַו ּואֹ֜בָּיַו ־לֶא הָ֣וֹהְי רֶמא֨
ֹּזַה תֵ֣עָּכ רָ֞חָמ יִּ֣כ ֒םֶהיֵנְּפִמ אָ֣ריִּת־לַא ַ֘עֻׁשֹוהְי  םָּ֛לֻּכ־תֶא ןֵ֧תֹנ יִ֞כֹנְָֽא תא֗
 :ׁשֵֽאָּב ףֹ֥רְׂשִּת םֶ֖היֵתֹֽבְּכְרַמ־תֶאְו רֵּ֔קַעְּת םֶ֣היֵסּוֽס־תֶא לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְפִל םיִ֖לָלֲח
ֹבָּיַו  ּו֖לְּפִּי ַֽו םֹ֑אְתִּפ םֹו֖רֵמ יֵ֥מ־לַע םֶ֛היֵלֲע ֹוּ֧מִע הָ֨מָחְלִּמַה ֩םַע־לָכְו ַעֻׁ֡שֹוהְי א֣
 ֙דַעְו הָּ֗בַר ןֹו֣דיִצ־דַע םּו֞פְּדְרִּי ַֽו ֒םּוּכַּיַו ֘לֵאָרְׂשִי־דַיְּב הָ֥וֹהְי םֵ֨נְּתִּיַו :םֶֽהָּב
 םֶ֖הָל־ריִאְׁשִה יִּ֥תְלִּב־דַע םֻּ֕כַּיַו הָחָ֑רְזִמ הֶּ֖פְצִמ תַ֥עְקִּב־דַעְו םִיַ֔מ תֹו֣פְרְׂשִמ
־תֶאְו רֵּ֔קִע םֶ֣היֵסּוֽס־תֶא הָ֑וֹהְי ֹו֖ל־רַמָֽא רֶׁ֥שֲאַּֽכ ַעֻׁ֔שֹוהְי ֙םֶהָל ׂשַעַּ֤יַו :דיִֽרָׂש



־תֶאְו רֹו֔צָח־תֶא דֹּ֣כְלִּיַו ֙איִהַה תֵ֤עָּב ַעֻׁ֜שֹוהְי בָׁשָּ֨יַו :ׁשֵֽאָּב ףַ֥רָׂש םֶ֖היֵתֹֽבְּכְרַמ
ֹר איִ֕ה םיִ֔נָפְל רֹו֣צָח־יִּֽכ בֶרָ֑חֶב הָּ֣כִה ּהָּ֖כְלַמ  ּוּכַּיַ֠ו :הֶּלֵֽאָה תֹו֥כָלְמַּמַה־לָּכ ׁשא֖
ֹל םֵ֔רֲחַֽה ֙בֶרֶ֨ח־יִפְל ּהָּ֤ב־רֶׁשֲא ׁשֶפֶּ֨נַה־לָּכ־תֶא ־תֶאְו הָ֑מָׁשְנ־לָּכ רַ֖תֹונ א֥
 דַ֧כָל םֶ֞היֵכְלַמ־לָּכ־תֶאְֽו הֶּלֵאָ֠ה םיִ֣כָֽלְּמַה יֵ֣רָע־לָּכ־תֶאְֽו :ׁשֵֽאָּב ףַ֥רָׂש רֹו֖צָח
 קַ֣ר :הָֽוֹהְי דֶבֶ֥ע הֶׁ֖שֹמ הָּ֔וִצ רֶׁ֣שֲאַּֽכ םָ֑תֹוא םיִ֣רֱחֶה בֶרֶ֖ח־יִפְל םֵּ֥כַּיַו ַעֻׁ֛שֹוהְי
ֹל םָּ֔לִּת־לַע ֙תֹודְמֹֽעָה םיִ֗רָעֶֽה־לָּכ  ּהָּ֖דַבְל רֹו֥צָח־תֶא יִ֛תָלּוֽז לֵ֑אָרְׂשִי םָ֖פָרְׂש־אֽ
 קַ֣ר לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב םֶ֖הָל ּו֥זְזָּֽב הָ֔מֵהְּבַהְו ֙הֶּלֵ֨אָה םיִ֤רָעֶֽה לַ֞לְׁש לֹכְ֠ו :ַעֻֽׁשֹוהְי ףַ֥רָׂש
ֹל םָ֔תֹוא ֙םָדִמְׁשִה־דַע בֶרֶ֗ח־יִפְל ּוּ֣כִה םָ֞דָאָֽה־לָּכ־תֶֽא ־לָּכ ּוריִ֖אְׁשִה א֥
 ֙ןֵכְו ַעֻׁ֑שֹוהְי־תֶא הֶׁ֖שֹמ הָּ֥וִצ־ןֵּכ ֹוּ֔דְבַע הֶׁ֣שֹמ־תֶא ֙הָוֹהְי הָּ֤וִצ רֶׁ֨שֲאַּֽכ :הָֽמָׁשְנ
ֹל ַעֻׁ֔שֹוהְי הָׂ֣שָע  חַּ֨קִּיַו :הֶֽׁשֹמ־תֶא הָ֖וֹהְי הָּ֥וִצ־רֶׁשֲא לֹּ֛כִמ רָ֔בָּד ריִ֣סֵה־אֽ
ֹּזַה ץֶרָ֣אָה־לָּכ־תֶא ַעֻׁ֜שֹוהְי ֹּגַה ץֶרֶ֣א־לָּכ ֙תֵאְו ֙בֶגֶּ֨נַה־לָּכ־תֶאְו רָ֤הָה תא֗  ןֶׁש֔
 ֙קָלָחֶֽה רָ֤הָה־ןִמ :הֹֽתָלֵפְׁשּו לֵ֖אָרְׂשִי רַ֥ה־תֶאְו הָ֑בָרֲעָֽה־תֶאְו הָ֖לֵפְּׁשַה־תֶאְו
־לָּכ תֵ֤אְו ןֹו֑מְרֶח־רַה תַחַּ֖ת ןֹו֔נָבְּלַה תַ֣עְקִבְּב ֙דָּג לַעַּ֤ב־דַעְו ריִ֔עֵׂש הֶ֣לֹועָֽה
 םיִ֥כָלְּמַה־לָּכ־תֶא ַעֻׁ֛שֹוהְי הָׂ֧שָע םיִּ֗בַר םיִ֣מָי :םֵֽתיִמְיַו םֵּ֖כַּיַו דַ֔כָל ֙םֶהיֵכְלַמ
ֹל :הָֽמָחְלִמ הֶּלֵ֖אָה  יִּ֥תְלִּב לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב־לֶא ֙הָמיִ֨לְׁשִה רֶׁ֤שֲא ריִ֗ע הָ֣תְיָֽה־אֽ
 קֵּ֣זַחְל הָ֡תְיָֽה ׀ הָ֣וֹהְי תֵ֣אֵמ־יִּֽכ :הָֽמָחְלִּמַב ּו֥חְקָֽל לֹּ֖כַה־תֶא ןֹו֑עְבִג יֵ֣בְׁשֹֽי יִּ֖וִחַֽה
־תֹויֱה יִּ֥תְלִבְל םָ֔מיִרֲחַֽה ןַעַ֣מְל֙ לֵאָרְׂשִי־תֶא הָ֤מָחְלִּמַה תאַ֨רְקִל ֩םָּבִל־תֶא
ֹבָּיַו :הֶֽׁשֹמ־תֶא הָ֖וֹהְי הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ םָ֔דיִמְׁשַה ןַעַ֣מְל יִּ֚כ הָּ֑נִחְּת םֶ֖הָל  ַעֻׁ֜שֹוהְי א֨
 בָ֔נֲע־ןִמ רִ֣בְּד־ןִמ ֙ןֹורְבֶח־ןִמ רָ֤הָה־ןִמ ֙םיִקָנֲעָֽה־תֶא תֵ֤רְכַּיַו איִ֗הַה תֵ֣עָּב
ֹל :ַעֻֽׁשֹוהְי םָ֥מיִרֱחֶה םֶ֖היֵרָֽע־םִע לֵ֑אָרְׂשִי רַ֣ה לֹּ֖כִמּו הָ֔דּוהְי רַ֣ה֙ לֹּכִמּו ־אֽ
 חַּ֨קִּיַו :ּורָֽאְׁשִנ דֹוּ֖דְׁשַאְבּו תַ֥גְּב הָּ֛זַעְּב קַ֗ר לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ץֶרֶ֖אְּב םיִ֔קָנֲע רַ֣תֹונ
 ַעֻׁ֨שֹוהְי ּ֩הָנְּתִּיַו ֒הֶׁשֹמ־לֶא ֘הָוֹהְי רֶּ֣בִּד רֶׁ֨שֲא לֹכְּ֠כ ץֶרָ֗אָה־לָּכ־תֶא ַעֻׁ֜שֹוהְי
 ׀ הֶּלֵ֣אְו :הָֽמָחְלִּמִמ הָ֖טְקָֽׁש ץֶרָ֥אָהְו םֶ֑היֵטְבִׁשְל םָ֖תֹקְלְחַמְּכ לֵ֛אָרְׂשִיְל הָ֧לֲחַֽנְל
 ןֵּ֖דְרַּיַה רֶבֵ֥עְּב םָ֔צְרַא־תֶא ּוׁ֣שְר ִּֽיַו֙ לֵאָרְׂשִי־יֵֽנְב ּוּ֤כִה רֶׁ֨שֲא ץֶרָ֗אָה יֵ֣כְלַמ
 ֙ןֹוחיִס :הָחָֽרְזִמ הָ֖בָרֲעָֽה־לָכְו ןֹו֔מְרֶח רַ֣ה־דַע ֙ןֹונְרַא לַחַּ֤נִמ ׁשֶמָּׁ֑שַה הָ֣חְרְזִמ
 ןֹו֜נְרַא לַחַ֨נ־תַפְׂש־לַע ֩רֶׁשֲא רֵ֡עֹורֲעֵֽמ לֵׁ֡שמ ןֹוּ֑בְׁשֶחְּב בֵׁ֖שֹוּיַה יִ֔רֹמֱאָֽה ךְךֶלֶ֣מ



 םָ֨י־דַע ֩הָבָרֲעָֽהְו :ןֹוּֽמַע יֵ֥נְּב לּו֖בְּג לַחַּ֔נַה קֹּ֣בַי ֙דַעְו דָ֔עְלִּגַה יִ֣צֲחַֽו לַחַּ֨נַה ךְךֹו֤תְו
 תֹו֑מִׁשְיַה תיֵּ֣ב ךְךֶרֶּ֖ד הָחָ֔רְזִמ ֙חַלֶּ֨מַה־םָי הָ֤בָרֲעָֽה םָ֣י דַעְ֠ו הָחָ֗רְזִמ תֹו֜רְנִּכ
 םיִ֑אָפְרָֽה רֶתֶּ֖יִמ ןָׁ֔שָּבַה ךְךֶלֶ֣מ גֹו֚ע לּו֗בְגּו :הָּֽגְסִּפַה תֹוּ֥דְׁשַא תַחַּ֖ת ןָ֔מיֵּתִ֨מּו
 ןָׁ֔שָּבַה־לָכְבּו ֙הָכְלַסְבּו ןֹו֤מְרֶח רַ֨הְּב לֵׁשמּ֠ו :יִעֶֽרְדֶאְבּו תֹו֖רָּתְׁשַעְּב בֵׁ֥שֹוּיַה
 הֶׁ֧שֹמ :ןֹוּֽבְׁשֶח־ךְךֶלֶֽמ ןֹו֥חיִס לּו֖בְּג דָ֔עְלִּגַה ֙יִצֲחַֽו יִ֑תָכֲעַּֽמַהְו יִ֖רּוׁשְּגַה לּו֥בְּג־דַע
 ֙יִנֵבּואֻרָל הָּׁ֗שֻרְי הָ֜וֹהְי־דֶבֶֽע הֶׁ֨שֹמ ּהָנְּתִּיַ֠ו םּוּ֑כִה לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥נְבּו הָ֛וֹהְי־דֶבֶֽע
 יֵ֣נְבּו ַעֻׁ֜שֹוהְי הָּ֨כִה ֩רֶׁשֲא ץֶרָ֡אָה יֵ֣כְלַמ הֶּלֵ֣אְו :הֶּֽׁשַנְמַֽה טֶבֵׁ֥ש יִ֖צֲחַֽלְו יִ֔דָּגַלְו
 קָ֖לָחֶֽה רָ֥הָה־דַעְו ןֹו֔נָבְּלַה תַ֣עְקִבְּב ֙דָּג לַעַּ֤בִמ הָּמָ֔י ֙ןֵּדְרַּיַה רֶבֵ֤עְּב לֵ֗אָרְׂשִי
 רָ֣הָּב :םָֽתֹקְלְחַמְּכ הָּׁ֖שֻרְי לֵ֛אָרְׂשִי יֵ֧טְבִׁשְל ַעֻׁ֜שֹוהְי ּהָ֨נְּתִּיַו הָריִ֑עֵׂש הֶ֣לֹעָֽה
 ֙יִנֲעַֽנְּכַֽהְו יִ֔רֹמֱאָֽה ֙יִּתִחַה בֶג ֶּ֑נַבּו רָּ֖בְדִּמַבּו תֹו֔דֵׁשֲאָ֣בּו ֙הָבָרֲעָֽבּו הָ֗לֵפְּׁשַבּו
 לֵ֖א־תיֵּב דַּ֥צִמ־רֶׁשֲא יַ֛עָה ךְךֶלֶ֧מ דָ֑חֶא ֹו֖חיִרְי ךְךֶלֶ֥מ :יִֽסּובְיַהְו יִּ֖וִחַה יִּ֔זִרְּפַה
 ׁשיִ֖כָל ךְךֶלֶ֥מ דָ֔חֶא ֙תּומְרַי ךְךֶלֶ֤מ :דָֽחֶא ןֹו֖רְבֶח ךְךֶלֶ֥מ דָ֔חֶא ֙םַ֨לָׁשּוֽרְי ךְךֶלֶ֤מ :דָֽחֶא
 :דָֽחֶא רֶד ֶּ֖ג ךְךֶלֶ֥מ דָ֔חֶא ֙רִבְּד ךְךֶלֶ֤מ :דָֽחֶא רֶז ֶּ֖ג ךְךֶלֶ֥מ דָ֔חֶא ֙ןֹולְגֶע ךְךֶלֶ֤מ :דָֽחֶא
 ךְךֶלֶ֤מ :דָֽחֶא םָּ֖לֻדֲע ךְךֶלֶ֥מ דָ֔חֶא ֙הָנְבִל ךְךֶלֶ֤מ :דָֽחֶא דָ֖רֲע ךְךֶלֶ֥מ דָ֔חֶא ֙הָמְרָח ךְךֶלֶ֤מ
 ךְךֶלֶ֤מ :דָֽחֶא רֶפֵ֖ח ךְךֶלֶ֥מ דָ֔חֶא ַ֙חּוּ֨פַּת ךְךֶלֶ֤מ :דָֽחֶא לֵ֖א־תיֵּב ךְךֶלֶ֥מ דָ֔חֶא ֙הָדֵּקַמ
 ךְךֶלֶ֣מ :דָֽחֶא רֹו֖צָח ךְךֶלֶ֥מ דָ֔חֶא ֙ןֹודָמ ךְךֶלֶ֤מ :דָֽחֶא ןֹו֖רָּׁשַל ךְךֶלֶ֥מ דָ֔חֶא ֙קֵפֲא
 :דָֽחֶא ֹוּ֖דִגְמ ךְךֶלֶ֥מ דָ֔חֶא ֙ךְךַנְעַּֽת ךְךֶלֶ֤מ :דָֽחֶא ףָׁ֖שְכַא ךְךֶלֶ֥מ דָ֔חֶא ֙ןֹוארְמ ןֹו֤רְמִׁש
 דָ֑חֶא רֹוּ֖ד תַ֥פָנְל רֹוּ֛ד ךְךֶלֶ֥מ :דָֽחֶא לֶ֖מְרַּכַל םָ֥עֳנְקָי־ךְךֶלֶֽמ דָ֔חֶא ׁ֙שֶדֶ֨ק ךְךֶלֶ֤מ
 :דָֽחֶאְו םיִׁ֥שֹלְׁש םיִ֖כָלְמ־לָּכ דָ֑חֶא הָ֖צְרִּת ךְךֶלֶ֥מ :דָֽחֶא לָּ֖גְלִגְל םִ֥יֹוּג־ךְךֶלֶֽמ
ֹּיַו םיִ֑מָּיַּב אָּ֖ב ןֵ֔קָז ַעֻׁ֣שֹוהיִֽו  םיִ֔מָּיַב ָתאָּ֣ב ֙הָּתְנַ֨קָז הָּ֤תַא ויָ֗לֵא הָ֜וֹהְי רֶמא֨
ֹז :ּהָּֽתְׁשִרְל דֹ֖אְמ־הֵּֽבְרַה הָ֥רֲאְֽׁשִנ ץֶרָ֛אָהְו  תֹו֥ליִלְּג־לָּכ תֶרָ֑אְׁשִּנַה ץֶרָ֖אָה תא֥
 לּו֤בְּג דַ֨עְו םִיַ֗רְצִמ יֵ֣נְּפ־לַע ׀ רֶׁ֣שֲא רֹו֞חיִּׁשַה־ןִמ :יִֽרּוׁשְּגַה־לָכְו םיִּ֖תְׁשִלְּפַה
 ֙יִדֹוּדְׁשַאָֽהְו יִ֤תָּזַעָֽה םיִּ֗תְׁשִלְפ יֵ֣נְרַס ׀ תֶׁשֵ֣מֲח בֵׁ֑שָחֵּֽת יִ֖נֲעַֽנְּכַֽל הָנֹו֔פָצ ֙ןֹורְקֶע
 הָ֛רָעְמּו יִ֗נֲעַֽנְּכַֽה ץֶרֶ֣א־לָּכ ןָ֞מיֵּתִמ :םיִּֽוַעָֽהְו יִ֖נֹורְקֶעָֽהְו יִּ֔תִּגַה יִ֣נֹולְקְׁשֶאָֽה
 ֙ןֹונָבְּלַה־לָכְו יִ֗לְבִּגַה ץֶרָ֣אָהְו :יִֽרֹמֱאָה לּו֥בְּג דַ֖ע הָקֵ֑פֲא־דַע םיִ֖נֹדיִּֽצַל רֶׁ֥שֲא
 רָהָ֠ה יֵ֣בְׁשֹֽי־לָּכ :תָֽמֲח אֹו֥בְל דַ֖ע ןֹו֑מְרֶח־רַה תַחַּ֖ת דָּ֔ג לַעַּ֣בִמ ׁשֶמֶּׁ֔שַה חַ֣רְזִמ



 לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב יֵ֖נְּפִמ םֵׁ֔שיִרֹוא ֙יִכֹנָֽא םיִ֔נֹדיִ֣צ־לָּכ ֙םִיַ֨מ תֹ֥פְרְׂשִמ־דַע ןֹו֞נָבְּלַה־ןִֽמ
ֹּזַה ץֶרָ֧אָה־תֶא קֵּ֞לַח הָּ֗תַעְו :ךָךיִֽתיִּוִצ רֶׁ֖שֲאַּֽכ הָ֔לֲחַֽנְּב֙ לֵאָרְׂשִיְל ָהֶ֤לִּפַה קַ֠ר  תא֛
 יִ֔דָּגַהְו ֙יִנֵבּואֽרָה ֹוּ֗מִע :הֶּֽׁשַנְמַֽה טֶבֵּׁ֥שַה יִ֖צֲחַֽו םיִ֑טָבְּׁשַה תַ֣עְׁשִתְל הָ֖לֲחַֽנְּב
 םֶ֔הָל ןַ֣תָנ ֙רֶׁשֲאַּֽכ הָחָ֔רְזִמ ֙ןֵּדְרַּיַה רֶבֵ֤עְּב הֶׁ֗שֹמ םֶ֜הָל ןַ֨תָנ ֩רֶׁשֲא םָ֑תָלֲחַֽנ ּו֖חְקָֽל
־ךְךֹוֽתְּב רֶׁ֧שֲא ריִ֨עָהְו ןֹו֜נְרַא לַחַ֨נ־תַפְׂש־לַע ֩רֶׁשֲא רֵ֡עֹורֲעֵֽמ :הָֽוֹהְי דֶבֶ֥ע הֶׁ֖שֹמ
 רֶׁ֥שֲא יִ֔רֹמֱאָֽה ךְךֶלֶ֣מ ֙ןֹוחיִס ֙יֵרָע לֹ֗כְו :ןֹוֽביִּד־דַע אָ֖בְדיֵֽמ רֹׁ֥שיִּמַה־לָכְו לַחַּ֛נַה
 לֹ֨כְו יִ֗תָכֲעַּֽמַהְו יִ֣רּוׁשְּגַה לּו֧בְגּו דָ֞עְלִּגַהְו :ןֹוּֽמַע יֵ֥נְּב לּו֖בְּג־דַע ןֹוּ֑בְׁשֶחְּב ךְךַ֖לָמ
 ךְךַ֥לָמ־רֶׁשֲא ןָׁ֔שָּבַּב ֙גֹוע תּו֥כְלְמַמ־לָּכ :הָֽכְלַס־דַע ןָׁ֖שָּבַה־לָכְו ןֹו֛מְרֶח רַ֥ה
ֹלְו :םֵֽׁשִרֹּיַו הֶׁ֖שֹמ םֵּ֥כַּיַו םיִ֔אָפְרָֽה רֶתֶּ֣יִמ ֙רַאְׁשִנ אּו֤ה יִעֶ֑רְדֶאְבּו תֹו֖רָּתְׁשַעְּב  א֤
 ֙תָכֲעַֽמּו רּוׁ֤שְּג בֶׁשֵּ֨יַו יִ֑תָכֲעַּֽמַה־תֶאְו יִ֖רּוׁשְּגַה־תֶא לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ּ֙וׁשיִ֨רֹוה
ַר :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַה דַ֖ע לֵ֔אָרְׂשִי בֶרֶ֣קְּב ֹל יִ֔וֵּלַה טֶבֵׁ֣שְל ק֚  הָ֜וֹהְי יֵּׁ֨שִא הָ֑לֲחַֽנ ןַ֖תָנ א֥
 ןֵ֖בּואְר־יֵֽנְב הֵּ֥טַמְל הֶׁ֔שֹמ ןֵּ֣תִּיַו :ֹוֽל־רֶּבִּד רֶׁ֖שֲאַּֽכ ֹו֔תָלֲחַֽנ אּו֣ה֙ לֵאָרְׂשִי יֵ֤הֹלֱא
 ריִ֨עָהְו ןֹו֜נְרַא לַחַ֨נ־תַפְׂש־לַע ֩רֶׁשֲא רֵ֡עֹורֲעֵֽמ לּו֗בְּגַה םֶ֜הָל יִ֨הְיַו :םָֽתֹחְּפְׁשִמְל
 רֶׁ֣שֲא ָהיֶ֖רָע־לָכְו ןֹוּ֥בְׁשֶח :אָֽבְדיֵֽמ־לַע רֹׁ֖שיִּמַה־לָכְו לַחַּ֛נַה־ךְךֹוֽתְּב רֶׁ֧שֲא
 :תַעָֽפֵמּו תֹ֖מֵדְקּו הָצְהַ֥יְו :ןֹוֽעְמ לַעַּ֥ב תיֵ֖בּו לַעַּ֔ב תֹו֣מָבּו ֙ןֹוביִּד רֹוׁ֑שיִּמַּב
 הָּ֖גְסִּפַה תֹוּ֥דְׁשַאְו רֹו֛עְּפ תיֵ֥בּו :קֶמֵֽעָה רַ֥הְּב רַחַּׁ֖שַה תֶרֶ֥צְו הָ֔מְבִׂשְו םִיַ֣תָיְרִקְו
 רֶׁ֥שֲא יִ֔רֹמֱאֱ◌ָֽה ךְךֶלֶ֣מ ֙ןֹוחיִס תּו֗כְלְמַמ־לָכְו רֹׁ֔שיִּמַה יֵ֣רָע֙ לֹכְו :תֹוֽמִׁשְיַה תיֵ֥בּו
־תֶאְו יִ֤וֱא־תֶא ןָ֗יְדִמ יֵ֣איִׂשְנ־תֶאְו ׀ ֹו֣תֹא הֶׁ֜שֹמ הָּ֨כִה ֩רֶׁשֲא ןֹוּ֑בְׁשֶחְּב ךְךַ֖לָמ
 םָ֥עְלִּב־תֶאְו :ץֶרָֽאָה יֵ֖בְׁשֹֽי ןֹו֔חיִס יֵ֣כיִסְנ עַבֶ֔ר־תֶאְו ֙רּוח־תֶאְו רּו֤צ־תֶאְו ֙םֶקֶ֨ר
 יֵ֣נְּב֙ לּובְּג יִ֗הְיַו :םֶֽהיֵלְלַח־לֶא בֶרֶ֖חַּב לֵ֛אָרְׂשִי־יֵֽנְב ּו֧גְרָֽה םֵ֑סֹוּקַה רֹו֖עְּב־ןֶּב
ֹז לּו֑בְגּו ןֵּ֖דְרַּיַה ןֵ֔בּואְר  :ןֶֽהיֵרְצַחְו םיִ֖רָעֶֽה םָ֔תֹוחְּפְׁשִמְל ֙ןֵבּואְר־יֵֽנְּב תַ֤לֲחַֽנ תא֣
־לָכְו ֙רֵזְעַי לּו֔בְּגַה ֙םֶהָל יִ֤הְיַו :םָֽתֹוחְּפְׁשִמְל דָ֖ג־יֵנְבִל דָ֔ג־הֵּטַמְל ֙הֶׁשֹמ ןֵּ֤תִּיַו
 ןֹוּ֛בְׁשֶחֵֽמּו :הָּֽבַר יֵ֥נְּפ־לַע רֶׁ֖שֲא רֵ֕עֹורֲע־דַע ןֹוּ֑מַע יֵ֣נְּב ץֶרֶ֖א יִ֕צֲחַֽו דָ֔עְלִּגַה יֵ֣רָע
 ֩םָרָה תיֵּ֣ב קֶמֵ֡עָבּו :רִֽבְדִל לּו֥בְּג־דַע םִי ַ֖נֲחַּֽמִמּו םיִ֑נֹטְבּו הֶּ֖פְצִּמַה תַ֥מָר־דַע
 לֻ֑בְגּו ןֵּ֖דְרַּיַה ןֹוּ֔בְׁשֶח ךְךֶלֶ֣מ ֙ןֹוחיִס תּו֗כְלְמַמ רֶתֶ֚י ןֹו֗פָצְו תֹוּ֣כֻסְו הָ֜רְמִנ תיֵ֨בּו
ֹז :הָחָֽרְזִמ ןֵּ֖דְרַּיַה רֶבֵ֥ע תֶרֶּ֔נִּכ־םָי ֙הֵצְק־דַע  םָ֑תֹחְּפְׁשִמְל דָ֖ג־יֵנְּב תַ֥לֲחַֽנ תא֛



־יֵֽנְב הֵ֥טַמ יִ֛צֲחַֽל יִ֗הְיַו הֶּׁ֑שַנְמ טֶבֵׁ֣ש יִ֖צֲחַֽל הֶׁ֔שֹמ ןֵּ֣תִּיַו :םֶֽהיֵרְצַחְו םיִ֖רָעֶֽה
 גֹו֣ע ׀ תּו֣כְלְמַמ־לָּכ ןָׁ֜שָּבַה־לָּכ םִיַ֨נֲחַּֽמִמ םָ֗לּובְג יִ֣הְיַו :םָֽתֹוחְּפְׁשִמְל הֶּׁ֖שַנְמ
 ֙דָעְלִּגַה יִ֤צֲחַֽו :ריִֽע םיִּׁ֥שִׁש ןָׁ֖שָּבַּב רֶׁ֥שֲא ריִ֛אָי תֹּ֥וַח־לָכְו ןָׁ֗שָּבַה־ךְךֶלֶֽמ
 יִ֥צֲחַֽל הֶּׁ֔שַנְמ־ןֶּב ֙ריִכָמ יֵ֤נְבִל ןָׁ֑שָּבַּב גֹו֖ע תּו֥כְלְמַמ יֵ֛רָע יִעֶ֔רְדֶאְו תֹו֣רָּתְׁשַעְו
 רֶבֵ֛עֵמ בָ֑אֹומ תֹו֣בְרַעְּב הֶׁ֖שֹמ לַ֥חִנ־רֶׁשֲא הֶּלֵ֕א :םָֽתֹוחְּפְׁשִמְל ריִ֖כָמ־יֵֽנְב
ֹל יִ֔וֵּלַה ֙טֶבֵׁ֨שְלּו :הָחָֽרְזִמ ֹו֖חיִרְי ןֵּ֥דְרַיְל  יֵ֤הֹלֱא הָ֞וֹהְי הָ֑לֲחַֽנ הֶׁ֖שֹמ ןַ֥תָנ־אֽ
 לֵ֖אָרְׂשִי־יֵֽנְב ּו֥לֲחָֽנ־רֶׁשֲא הֶּלֵ֛אְו :םֶֽהָל רֶּ֥בִּד רֶׁ֖שֲאַּֽכ םָ֔תָלֲחַֽנ אּו֣ה֙ לֵאָרְׂשִי
 תֹו֥בֲא יֵׁ֛שאָרְו ןּו֔נ־ןִּב ַעֻׁ֣שֹוהיִֽו ֙ןֵהֹּכַה ר ָ֤זָעְלֶא םָ֗תֹוא ּו֜לֲחִֽנ רֶׁ֨שֲא ןַעָ֑נְּכ ץֶרֶ֣אְּב
 הֶׁ֔שֹמ־דַיְּב ֙הָוֹהְי הָּ֤וִצ רֶׁ֨שֲאַּֽכ םָ֑תָלֲחַֽנ לַ֖רֹוגְּב :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְבִל תֹוּ֖טַּמַה
 יִ֣צֲחַֽו ֙תֹוּטַּמַה יֵ֤נְׁש תַ֨לֲחַֽנ הֶׁ֜שֹמ ןַ֨תָנ־יִּֽכ :הֶּֽטַּמַה יִ֥צֲחַֽו תֹוּ֖טַּמַה תַ֥עְׁשִתְל
ֹל םִּ֔יִוְלַ֨לְו ןֵּ֑דְרַּיַל רֶבֵ֖עֵמ הֶּ֔טַּמַה  יֵ֥נְׁש ףֵ֛סֹוי־יֵֽנְב ּו֧יָה־יִּֽכ :םָֽכֹותְּב הָ֖לֲחַֽנ ןַ֥תָנ־אֽ
ֹלְו םִיָ֑רְפֶאְו הֶּׁ֣שַנְמ תֹוּ֖טַמ  תֶבֶׁ֔שָל ֙םיִרָע־םִא יִּ֤כ ץֶרָ֗אָּב םִּ֜יִוְלַֽל קֶלֵ֨ח ּ֩ונְתָֽנ־אֽ
 יֵ֣נְּב ּוׂ֖שָע ןֵּ֥כ הֶׁ֔שֹמ־תֶא ֙הָוֹהְי הָּ֤וִצ רֶׁ֨שֲאַּֽכ :םָֽנָיְנִקְלּו םֶ֖היֵנְקִמְל םֶ֔היֵׁשְרְגִ֨מּו
ֹּיַו לָּ֔גְלִּגַּב ַ֙עֻׁ֨שֹוהְי־לֶא הָ֤דּוהְי־יֵֽנְב ּוׁ֨שְּגִּיַו :ץֶרָֽאָה־תֶא ּו֖קְלְחַּיַו לֵ֑אָרְׂשִי  רֶמא֣
־לֶא הָ֜וֹהְי רֶּ֨בִּד־רֶׁשֲא ֩רָבָּדַה־תֶא ָּתְעַ֡דָי הָּ֣תַא יִּ֑זִנְּקַה הֶּ֖נֻפְי־ןֶּב בֵ֥לָּכ ויָ֔לֵא
 םיִ֨עָּבְרַא־ןֶּב :ַעֵֽנְרַּב ׁשֵ֥דָקְּב ךָךיֶ֖תֹודֹֽא לַ֥עְו יַ֛תֹודֹֽא לַ֧ע םיִ֗הֹלֱאָֽה ׁשיִ֣א הֶׁ֣שֹמ
 ץֶרָ֑אָה־תֶא לֵּ֣גַרְל ַעֵ֖נְרַּב ׁשֵ֥דָּקִמ יִ֛תֹא הָ֥וֹהְי־דֶבֶֽע הֶׁ֨שֹמ ַחֹלְׁשִּ֠ב יִ֗כֹנָֽא הָ֜נָׁש
 בֵ֣ל־תֶא ויִ֖סְמִה יִּ֔מִע ּו֣לָע רֶׁ֣שֲא ֙יַחַאְו :יִֽבָבְל־םִע רֶׁ֖שֲאַּֽכ רָ֔בָּד ֹ֙ותֹא בֵׁ֤שָאָֽו
 ֒רֹמאֵל ֘אּוהַה םֹוּ֣יַּב הֶׁ֗שֹמ עַ֣בָּׁשִּיַו :יָֽהֹלֱא הָ֥וֹהְי יֵ֖רֲחַֽא יִתאֵּ֔לִמ יִ֣כֹנָֽאְו םָ֑עָה
ֹל־םִא  םָ֑לֹוע־דַע ךָךיֶ֖נָבְלּו הָ֛לֲחַֽנְל הֶ֧יְהִֽת ֙ךָךְל ּהָּ֔ב ֙ךָךְלְגַר הָ֤כְרָּֽד רֶׁ֨שֲא ֙ץֶרָ֨אָה א֗
 ֒רֶּבִּד רֶׁ֣שֲאַּֽכ ֘יִתֹוא ׀ הָ֣וֹהְי הָ֨יֱחֶֽה ֩הֵּנִה הָּ֗תַעְו :יָֽהֹלֱא הָ֥וֹהְי יֵ֖רֲחַֽא ָתאֵּ֔לִמ יִּ֣כ
־רֶׁשֲא הֶׁ֔שֹמ־לֶא ֙הֶּזַה רָ֤בָּדַה־תֶא הָ֜וֹהְי רֶּ֨בִּד זָאֵ֠מ הָ֗נָׁש ׁשֵ֜מָחְו םיִ֨עָּבְרַא ֩הֶז
 :הָֽנָׁש םיִ֖נֹמְׁשּו ׁשֵ֥מָח־ןֶּב םֹוּ֔יַה יִ֣כֹֽנָא הֵּ֣נִה ֙הָּתַעְו רָּ֑בְדִּמַּב לֵ֖אָרְׂשִי ךְךַ֥לָה
 הָּתָ֑ע יִחֹ֣כְכּו זָ֖א יִחֹ֥כְּכ הֶׁ֔שֹמ ֙יִתֹוא ַחֹ֤לְׁש םֹו֨יְּב ֩רֶׁשֲאַּֽכ קָ֗זָח םֹוּ֜יַה יִּנֶ֨דֹוע
 הָ֖וֹהְי רֶּ֥בִּד־רֶֽׁשֲא הֶּ֔זַה רָ֣הָה־תֶא ֙יִּל־הָנְּת הָּ֗תַעְו :אֹוֽבָלְו תאֵ֥צָלְו הָ֖מָחְלִּמַל
 תֹו֣לֹדְּג ֙םיִרָעְו םָׁ֗ש םיִ֣קָנֲע־יִּֽכ אּו֜הַה םֹוּ֨יַּב ָּ֩תְעַמָׁש הָּֽתַא־יִּֽכ אּו֑הַה םֹוּ֣יַּב



 ַעֻׁ֑שֹוהְי ּוהֵ֖כְרָֽבְיַו :הָֽוֹהְי רֶּ֥בִּד רֶׁ֖שֲאַּֽכ םיִּ֔תְׁשַרֹו֣הְו ֙יִתֹוא הָ֤וֹהְי יַ֨לּוא תֹו֔רֻצְּב
־ןֶּב בֵ֨לָכְל ןֹורְבֶ֠ח־הָֽתְיָֽה ןֵּ֣כ־לַע :הָֽלֲחַֽנְל הֶּ֖נֻפְי־ןֶּב בֵ֥לָכְל ןֹו֛רְבֶח־תֶא ןֵּ֧תִּיַו
 יֵ֥הֹלֱא הָ֖וֹהְי יֵ֕רֲחַֽא אֵּ֔לִמ רֶׁ֣שֲא ןַעַ֚י הֶּ֑זַה םֹוּ֣יַה דַ֖ע הָ֔לֲחַֽנְל ֙יִּזִנְּקַה הֶּ֤נֻפְי
 אּו֑ה םיִ֖קָנֲעָּֽב לֹו֛דָּגַה םָ֧דָאָֽה עַּ֔בְרַא תַ֣יְרִק ֙םיִנָפְל ןֹו֤רְבֶח םֵׁ֨שְו :לֵֽאָרְׂשִי
־לֶא םָ֑תֹחְּפְׁשִמְל הָ֖דּוהְי יֵ֥נְּב הֵּ֛טַמְל לָ֗רֹוּגַה יִ֣הְיַו :הָֽמָחְלִּמִמ הָ֖טְקָֽׁש ץֶרָ֥אָהְו
 םָ֣י הֵ֖צְקִמ בֶגֶ֔נ לּו֣בְּג ֙םֶהָל יִ֤הְיַו :ןָֽמיֵת הֵ֥צְקִמ הָּבְג ֶ֖נ ןִ֛צ־רַּבְדִמ םֹו֧דֱא לּו֨בְּג
 הָנִ֔צ רַבָ֣עְו ֙םיִּבַרְקַע הֵ֤לֲעַֽמְל בֶגֶּ֜נִמ־לֶא אָצָיְ֠ו :הָּבְג ֶֽנ הֶ֥נֹּפַה ןֹׁ֖שָּלַה־ןִמ חַלֶּ֑מַה
 רַ֣בָעְו :הָעָֽקְרַּקַה בַ֖סָנְו הָרָּ֔דַא הָ֣לָעְו ֙ןֹורְצֶח רַ֤בָעְו ַעֵ֑נְרַּב ׁשֵ֣דָקְל בֶג ֶּ֖נִמ הָ֥לָעְו
 םֶ֖כָל הֶ֥יְהִֽי־הֶז הָּמָ֑י לּו֖בְּגַה תֹו֥אְצֹּֽת ]ּו֛יָהְו[ הֻ֛יָהְו םִיַ֔רְצִמ לַחַ֣נ ֙אָצָיְו הָנֹו֗מְצַע
 ֙הָנֹו֨פָצ תַ֤אְפִל לּו֞בְגּו ןֵּ֑דְרַּיַה הֵ֖צְק־דַע חַלֶּ֔מַה םָ֣י ֙הָמְדֵ֨ק לּו֥בְגּו :בֶג ֶֽנ לּו֥בְּג
 תיֵ֣בְל ןֹו֖פְּצִמ רַ֕בָעְו הָ֔לְגָח תיֵּ֣ב֙ לּובְּגַה הָ֤לָעְו :ןֵּֽדְרַּיַה הֵ֖צְקִמ םָּ֔יַה ןֹוׁ֣שְּלִמ
 קֶמֵ֣עֵמ ֘הָרִבְּד ׀ לּו֥בְּגַה הָ֨לָעְו :ןֵֽבּואְר־ןֶּב ןַהֹּ֖ב ןֶבֶ֥א לּו֔בְּגַה הָ֣לָעְו הָ֑בָרֲעָֽה
 בֶג ֶּ֖נִמ רֶׁ֥שֲא םיִּ֔מֻדֲא הֵ֣לֲעַֽמְל ֙חַכֹ֨נ־רֶׁשֲֽא לָּ֗גְלִּגַה־לֶא הֶ֣נֹּפ הָנֹו֜פָצְו ֒רֹוכָע
 הָ֨לָעְו :לֵֽגֹר ןיֵ֥ע־לֶא ויָ֖תֹאְצֹֽת ּו֥יָהְו ׁשֶמֶׁ֔ש ןיֵ֣ע יֵ֣מ־לֶא֙ לּובְּגַה רַ֤בָעְו לַחָּ֑נַל
־לֶא לּו֜בְּגַה הָ֨לָעְו םָ֑לָׁשּוֽרְי איִ֖ה בֶגֶּ֔נִמ ֙יִסּובְיַה ףֶתֶּ֤כ־לֶא םֹּ֗נִה־ןֶב יֵּ֣ג לּו֜בְּגַה
ֹר  :הָנֹֽפָצ םיִ֖אָפְר־קֶמֵֽע הֵ֥צְקִּב רֶׁ֛שֲא הָּמָ֔י ֙םֹּנִה־יֵֽג יֵ֤נְּפ־לַע רֶׁשֲ֠א רָ֗הָה ׁשא֣
ֹרֵמ לּו֜בְּגַה רַ֨אָתְו  ןֹו֑רְפֶע־רַה יֵ֣רָע־לֶא אָ֖צָיְו ַחֹוּ֔תְפֶנ יֵ֣מ ֙ןַיְעַמ־לֶא רָ֗הָה ׁשא֣
 רַ֣ה־לֶא ֙הָּמָ֨י הָ֥לֲעַּֽבִמ לּו֨בְּגַה ֩בַסָנְו :םיִֽרָעְי תַ֥יְרִק איִ֖ה הָ֔לֲעַּֽב֙ לּובְּגַה רַ֤אָתְו

 ׁשֶמֶׁ֖ש־תיֵּֽב דַ֥רָיְו ןֹו֑לָסְכ איִ֣ה הָנֹו֖פָּצִמ םיִ֛רָעְי־רַה ףֶתֶּ֧כ־לֶא רַ֞בָעְו ריִ֔עֵׂש
 הָנֹו֔רְּכִׁש֙ לּובְּגַה רַ֤אָתְו ֒הָנֹופָצ ֘ןֹורְקֶע ףֶתֶּ֣כ־לֶא לּו֜בְּגַה אָ֨צָיְו :הָֽנְמִּת רַ֥בָעְו
 הָּמָּ֥יַה םָ֔י לּו֣בְגּו :הָּמָֽי לּו֖בְּגַה תֹו֥אְצֹּֽת ּו֛יָהְו לֵ֑אְנְבַי אָ֣צָיְו הָ֖לֲעַּֽבַֽה־רַה רַ֥בָעְו
 ןַתָ֤נ הֶּ֗נֻפְי־ןֶּב בֵ֣לָכְלּו :םָֽתֹחְּפְׁשִמְל ביִ֖בָס הָ֛דּוהְי־יֵֽנְּב לּו֧בְּג הֶ֠ז לּו֑בְגּו לֹו֖דָּגַה
 קָ֖נֲעָֽה יִ֥בֲא עַּ֛בְרַא תַ֥יְרִק־תֶא ַעֻׁ֑שֹוהיִֽל הָ֖וֹהְי יִּ֥פ־לֶא הָ֔דּוהְי־יֵֽנְּב ךְךֹו֣תְּב ֙קֶלֵ֨ח
־תֶאְו יַׁ֤שֵׁש־תֶא קָ֑נֲעָֽה יֵ֣נְּב הָׁ֖שֹולְׁש־תֶא בֵ֔לָּכ ֙םָּׁשִמ ׁשֶרֹּ֤יַו :ןֹוֽרְבֶח איִ֥ה
 רִ֥בְּד־םֵׁשְו רִ֑בְּד יֵ֖בְׁשֹֽי־לֶא םָּׁ֔שִמ לַעַּ֣יַו :קָֽנֲעָֽה יֵ֖דיִלְי יַ֔מְלַּת־תֶאְו ֙ןָמיִחֲא
ֹּיַו :רֶפֵֽס־תַיְרִק םיִ֖נָפְל  יִּתַ֥תָנְו ּהָ֑דָכְלּו רֶפֵ֖ס־תַיְרִק־תֶא הֶּ֥כַי־רֶֽׁשֲא בֵ֔לָּכ רֶמא֣



 ק־ןֶּב לֵ֥איִנְתָע ּהָ֛דְּכְלִּי ַֽו :הָּֽׁשִאְל יִּ֖תִב הָ֥סְכַע־תֶא ֹו֛ל  ֹו֛ל־ןֶּתִּיַו בֵ֑לָכ יִ֣חֲא זַ֖נְ
 ָ֙היִ֨בָא־תֵאֵֽמ לֹו֤אְׁשִל ּ֙והֵ֨תיִסְּתַו ּהָ֗אֹובְּב ׀ יִ֣הְיַו :הָּֽׁשִאְל ֹוּ֖תִב הָ֥סְכַע־תֶא
ֹּיַו רֹו֑מֲחַֽה לַ֣עֵמ חַ֖נְצִּתַו הֶ֔דָׂש ֹּתַו :ךְךָּֽל־הַמ בֵ֖לָּכ ּהָ֥ל־רֶמאֽ  יִּ֣ל־הָנְּת רֶמא֜
 תֹוּ֔יִּלִע תֹּ֣לֻּג תֵ֚א ּהָ֗ל־ןֶּתִּיַו םִיָ֑מ תֹּ֣לֻּג יִ֖ל הָּ֥תַתָֽנְו יִנָּ֔תַתְנ ֙בֶגֶּ֨נַה ץֶרֶ֤א יִּ֣כ הָ֗כָרְב
ֹז :תֹוּֽיִּתְחַּת תֹּ֥לֻּג תֵ֖אְו  ּו֣יְהִּֽיַו :םָֽתֹחְּפְׁשִמְל הָ֖דּוהְי־יֵֽנְב הֵּ֥טַמ תַ֛לֲחַֽנ תא֗
 רֶדֵ֖עָו לֵ֥אְצְבַק הָּבְג ֶּ֑נַּב םֹו֖דֱא לּו֥בְּג־לֶא הָ֔דּוהְי־יֵֽנְב הֵּ֣טַמְל ֙הֵצְקִמ םיִ֗רָעֶה
 :תֹוֽלָעְבּו םֶלֶ֖טָו ףיִ֥ז :ן ָֽנְתִיְו רֹו֖צָחְו ׁשֶדֶ֥קְו :הָֽדָעְדַעְו הָ֖נֹומיִדְו הָ֥ניִקְו :רּוֽגָיְו
 הָּ֛דַּג רַ֥צֲחַֽו :הָֽדָלֹוֽמּו עַ֖מְׁשּו םָ֥מֲא :רֹוֽצָח איִ֥ה ןֹו֖רְצֶח תֹוּ֔יִרְקּו ֙הָּתַדֲח ׀ רֹו֤צָחְו
 :םֶצָֽעָו םיִּ֖יִעְו הָ֥לֲעַּֽב :הָֽיְתֹוֽיְזִבּו עַבֶׁ֖ש רֵ֥אְבּו לָ֛עּוׁש רַ֥צֲחַֽו :טֶלָּֽפ תיֵ֥בּו ןֹו֖מְׁשֶחְו
 ןִיַ֣עְו םיִ֖חְלִׁשְו תֹו֥אָבְלּו :הָּֽנַסְנַסְו הָּ֖נַמְדַמּו גַ֥לְקִצְו :הָֽמְרָחְו ליִ֖סְכּו דַ֥לֹוּתְלֶאְו
 הָ֖עְרָצְו לֹו֥אָּתְׁשֶא הָ֑לֵפְּׁשַּב :ןֶֽהיֵרְצַחְו עַׁשֵ֖תָו םיִ֥רְׂשֶע םיִ֛רָע־לָּכ ןֹוּ֑מִרְו
 :הָֽקֵזֲעַֽו הֹ֖כֹוׂש םָּ֔לֻדֲעַֽו ֙תּומְרַי :םָֽניֵעָֽהְו ַחּוּ֖פַּת םיִּ֔נַּג ןיֵ֣עְו ַ֙חֹו֨נָזְו :הָֽנְׁשַאְו
 ן ָ֥נְצ :ןֶֽהיֵרְצַחְו הֵ֖רְׂשֶע־עַּבְרַא םיִ֥רָע םִיָ֑תֹרֵֽדְגּו הָ֖רֵדְּגַהְו םִיַ֔תיִדֲעַֽו ֙םִיַ֨רֲעַֽׁשְו
 ןֹוּ֥בַכְו :ןֹוֽלְגֶעְו תַ֖קְצָבּו ׁשיִ֥כָל :לֵֽאְתְקָיְו הֶּ֖פְצִּמַהְו ןָ֥עְלִדְו :דָּֽג־לַּדְגִמּו הָׁ֖שָדֲחַֽו
 הֵ֖רְׂשֶע־ׁשֵֽׁש םיִ֥רָע הָ֑דֵּקַמּו הָ֖מֲעַֽנְו ןֹו֥גָּד־תיֵּֽב תֹו֕רֵדְגּו :ׁשיִֽלְתִכְו סָ֖מְחַלְו
 ביִ֖זְכַאְו הָ֥ליִעְקּו :ביִֽצְנּו הָ֖נְׁשַאְו חָּ֥תְפִיְו :ןָֽׁשָעְו רֶתֶ֖עָו הָ֥נְבִל :ןֶֽהיֵרְצַחְו
 לֹּ֛כ הָּמָ֑יָו ןֹו֖רְקֶעֵמ :ָהיֶֽרֵצֲחַֽו ָהיֶ֖תֹנְבּו ןֹו֥רְקֶע :ןֶֽהיֵרְצַחְֽו עַׁשֵּ֖ת םיִ֥רָע הָׁ֑שאֵרָֽמּו
 ָהיֶ֥תֹונְּב הָּ֥זַע ָהיֶ֗רֵצֲחַֽו ָהיֶ֣תֹונְּב דֹוּ֞דְׁשַא :ןֶֽהיֵרְצַחְו דֹוּ֖דְׁשַא דַ֥י־לַע־רֶׁשֲא
 ריִּ֖תַיְו ריִ֥מָׁש רָ֑הָבּו :לּוֽבְגּו ]לֹו֖דָּגַה[ לֹו֖בָּגַה םָּ֥יַהְו םִיָ֑רְצִמ לַחַ֣נ־דַע ָהיֶ֖רֵצֲחַֽו
 ןֹ֖לֹחְו ןֶׁש֥גְו :םיִֽנָעְו הֹ֖מְּתְׁשֶאְו בָ֥נֲעַֽו :רִֽבְד איִ֥ה הָּ֖נַס־תַיְרִקְו הָּ֥נַדְו :הֹֽכֹוׂשְו
 ]םּו֥נָיְו[ םּי֥נָיְו :ןָֽעְׁשֶאְו הָ֖מּורְו בָ֥רֲא :ןֶֽהיֵרְצַחְו הֵ֖רְׂשֶע־תַחַֽא םיִ֥רָע הֹ֑לִגְו
 עַׁשֵּ֖ת םיִ֥רָע רֹ֑עיִצְו ןֹו֖רְבֶח איִ֥ה עַּ֛בְרַא תַ֥יְרִקְו הָ֗טְמֻחְו :הָקֵֽפֲאַֽו ַחּוּ֖פַּת־תיֵֽבּו
 הָ֣עְבִּג ןִיַּ֖קַה :ַחֹוֽנָזְו םָ֖עְדְקָיְו לאֶ֥עְרְזִיְו :הָּֽטּויְו ףיִ֥זָו לֶ֖מְרַּכ ׀ ןֹו֥עָמ :ןֶֽהיֵרְצַחְו
 תֹו֖נֲע־תיֵבּו תָ֥רֲעַֽמּו :רֹוֽדְגּו רּו֖צ־תיֵּב לּו֥חְלַח :ןֶֽהיֵרְצַחְו רֶׂשֶ֖ע םיִ֥רָע הָ֑נְמִתְו
 םיִ֥רָע הָּ֑בַרָֽהְו םיִ֖רָעְי תַ֥יְרִק איִ֛ה לַעַּ֗ב־תַיְרִק :ןֶֽהיֵרְצַחְו ׁשֵׁ֖ש םיִ֥רָע ןֹ֑קְּתְלֶאְו

 חַלֶּ֖מַה־ריִעְו ןָׁ֥שְבִּנַהְו :הָֽכָכְסּו ןיִּ֖דִמ הָ֔בָרֲעָֽה תיֵּ֚ב רָּ֑בְדִּמַּב :ןֶֽהיֵרְצַחְו םִיַּ֖תְׁש



ֹל םַ֔לָׁשּוֽרְי יֵ֣בְׁשֹוי ֙יִסּובְיַה־תֶאְו :ןֶֽהיֵרְצַחְו ׁשֵׁ֖ש םיִ֥רָע יִד ֶּ֑ג ןיֵ֣עְו  ּו֥לְכוָי־אֽ
 דַ֖ע םַ֔לָׁשּו֣ריִּב ֙הָדּוהְי יֵ֤נְּב־תֶא יִ֜סּובְיַה בֶׁשֵּ֨יַו םָׁ֑שיִרֹוֽהְל הָ֖דּוהְי־יֵֽנְב ]ּו֥לְכָֽי[
 רָּ֗בְדִּמַה הָחָ֑רְזִמ ֹו֖חיִרְי יֵ֥מְל ֹו֔חיִרְי ןֵּ֣דְרַּיִמ ֙ףֵסֹוי יֵ֤נְבִל לָ֜רֹוּגַה אֵ֨צֵּיַו :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַה
 יִּ֖כְרַאָֽה לּו֥בְּג־לֶא רַ֛בָעְו הָזּו֑ל לֵ֖א־תיֵּֽבִמ אָ֥צָיְו :לֵֽא־תיֵּֽב רָ֖הָּב ֹו֛חיִריִֽמ הֶ֧לֹע
 רֶז ָּ֑ג־דַעְו ןֹוּ֖תְחַּת ןֹ֛רֹוח־תיֵּֽב לּו֧בְּג־דַע יִ֗טֵלְפַּיַה לּו֣בְּג־לֶא הָּמָ֜י ֙דַרָיְו :תֹוֽרָטֲע
 לּו֥בְּג יִ֛הְיַו :םִיָֽרְפֶאְו הֶּׁ֥שַנְמ ףֵ֖סֹוי־יֵנְֽב ּו֥לֲחְֽנִּיַו :הָּמָֽי ]ויָ֖תֹאְצֹֽת[ וָ֖תֹאְצֹֽת ּו֥יָהְו
 תיֵּ֥ב־דַע רָּ֔דַא תֹו֣רְטַע הָחָ֔רְזִמ ֙םָתָלֲחַֽנ לּו֤בְּג יִ֞הְיַו םָ֑תֹחְּפְׁשִמְל םִיַ֖רְפֶא־יֵֽנְּב
 הָחָ֖רְזִמ לּו֛בְּגַה בַ֧סָנְו ןֹו֔פָּצִמ ֙תָתְמְכִּמַֽה הָּמָּ֗יַה לּו֜בְּגַה אָ֨צָיְו :ןֹוֽיְלֶע ןֹ֖רֹוח
 הָתָ֑רֲעַֽנְו תֹו֣רָטֲע הָחֹו֖נָּיִמ דַ֥רָיְו :הָחֹוֽנָי חַ֖רְזִּמִמ ֹו֔תֹוא רַ֣בָעְו הֹ֑לִׁש תַ֣נֲאַּֽת
 ויָ֖תֹאְצֹֽת ּו֥יָהְו הָ֔נָק לַחַ֣נ ֙הָּמָ֨י לּו֥בְּגַה ךְךֵ֨לֵי ַחּוּ֜פַּתִמ :ןֵּֽדְרַּיַה אָ֖צָיְו ֹו֔חיִריִּֽב ֙עַגָפּו
ֹז הָּמָּ֑יַה  יֵ֣נְבִל ֙תֹולָּדְבִּמַה םיִ֗רָעֶֽהְו :םָֽתֹחְּפְׁשִמְל םִיַ֖רְפֶא־יֵנְב הֵּ֥טַמ תַ֛לֲחַֽנ תא֗
ֹלְו :ןֶֽהיֵרְצַחְו םיִ֖רָעֶֽה־לָּֽכ הֶּׁ֑שַנְמ־יֵֽנְּב תַ֣לֲחַֽנ ךְךֹו֖תְּב םִיַ֔רְפֶא ־תֶא ּוׁשיִ֔רֹוה א֣
 יִ֖הְיַו הֶּ֔זַה םֹוּ֣יַה־דַע ֙םִיַ֨רְפֶא בֶרֶ֤קְּב יִ֜נֲעַֽנְּכַֽה בֶׁשֵּ֨יַו רֶז ָ֑גְּב בֵׁ֣שֹוּיַה יִ֖נֲעַֽנְּכַֽה
 רֹו֨כְּב ֩ריִכָמְל ףֵ֑סֹוי רֹו֣כְּב אּו֖ה־יִּכ הֶּׁ֔שַנְמ הֵּ֣טַמְל֙ לָרֹוּגַה יִ֤הְיַו :דֵֽבֹע־סַמְל
 :ןָֽׁשָּבַהְו דָ֥עְלִּגַה ֹו֖ל־יִהְי ַֽו הָ֔מָחְלִמ ׁשיִ֣א ֙הָיָה אּו֤ה יִּ֣כ דָ֗עְלִּגַה יִ֣בֲא הֶּׁ֜שַנְמ
 יֵ֤נְבִלְו קֶלֵ֗ח־יֵנְבִלְו רֶזֶ֜עיִבֲא יֵ֨נְבִל ֒םָתֹחְּפְׁשִמְל ֘םיִרָתֹוּֽנַה הֶּׁ֥שַנְמ יֵ֨נְבִל יִהְיַ֠ו
 ףֵ֛סֹוי־ןֶּב הֶּׁ֧שַנְמ יֵ֨נְּב הֶּלֵ֠א עָ֑דיִמְׁש יֵ֣נְבִלְו רֶפֵ֖ח־יֵנְבִלְו םֶכֶׁ֔ש־יֵנְבִלְו֙ לֵאיִרְׂשַא
ֹל הֶּׁ֗שַנְמ־ןֶּב ריִ֣כָמ־ןֶּב דָ֜עְלִּג־ןֶּב רֶפֵ֨ח־ןֶּב ֩דָחְפָלְצִלְו :םָֽתֹחְּפְׁשִמְל םיִ֖רָכְּזַה ־אֽ
 הָּ֖כְלִמ הָ֥לְגָח הָ֔עֹנְו הָ֣לְחַמ ויָ֔תֹנְּב תֹו֣מְׁש ֙הֶּלֵ֨אְו תֹו֑נָּב־םִא יִּ֣כ םיִ֖נָּב ֹו֛ל ּויָ֥ה
 יֵ֤נְפִלְו ןּו֗נ־ןִּב ַעֻׁ֣שֹוהְי ׀ יֵ֣נְפִלְו ןֵ֜הֹּכַה רָ֨זָעְלֶא ֩יֵנְפִל הָנְבַ֡רְקִּתַו :הָֽצְרִתְו
 ןֵּ֨תִּיַו ּוניֵ֑חַא ךְךֹו֣תְּב הָ֖לֲחַֽנ ּונָ֥ל־תֶתָֽל הֶׁ֔שֹמ־תֶא הָּ֣וִצ ֙הָוֹהְי רֹ֔מאֵל ֙םיִאיִׂשְּנַה
 הָ֑רָׂשֲע הֶּׁ֖שַנְמ־יֵלְבַח ּו֥לְּפִּיַו :ןֶֽהיִבֲא יֵ֥חֲא ךְךֹו֖תְּב הָ֔לֲחַֽנ ֙הָוֹהְי יִּ֤פ־לֶא םֶ֜הָל
 הָ֖לֲחַֽנ ּו֥לֲחָֽנ הֶּׁ֔שַנְמ תֹו֣נְּב יִּ֚כ :ןֵּֽדְרַּיַל רֶבֵ֥עֵמ רֶׁ֖שֲא ןָׁ֔שָּבַהְו ֙דָעְלִּגַה ץֶרֶ֤אֵמ דַ֞בְל
 ֙הֶּׁשַנְמ־לּובְג יִ֤הְיַו :םיִֽרָתֹוּֽנַה הֶּׁ֖שַנְמ־יֵֽנְבִל הָ֥תְיָֽה דָ֔עְלִּגַה ֙ץֶרֶ֨אְו ויָ֑נָּב ךְךֹו֣תְּב
 יֵ֖בְׁשֹֽי־לֶא ןיִ֔מָּיַה־לֶא֙ לּובְּגַה ךְךַ֤לָהְו םֶ֑כְׁש יֵ֣נְּפ־לַע רֶׁ֖שֲא תָ֔תְמְכִּמַֽה רֵׁ֔שָאֵֽמ
 יֵ֥נְבִל הֶּׁ֖שַנְמ לּו֥בְּג־לֶא ַחּוּ֛פַתְו ַחּוּ֑פַּת ץֶרֶ֣א הָ֖תְיָֽה הֶּׁ֕שַנְמִל :ַחּוּֽפַּת ןיֵ֥ע



 ךְךֹו֖תְּב םִיַ֔רְפֶאְל ֙הֶּלֵ֨אָה םיִ֤רָע לַחַּ֗נַל הָּבְג ֶ֣נ הָ֜נָק לַחַ֨נ֩ לּובְּגַה דַ֣רָיְו :םִיָֽרְפֶא
 םִיַ֗רְפֶאְל הָּבְג ֶ֣נ :הָּמָּֽיַה ויָ֖תֹאְצֹֽת יִ֥הְיַו לַחַּ֔נַל ןֹו֣פְּצִמ ֙הֶּׁשַנְמ לּו֤בְגּו הֶּׁ֑שַנְמ יֵ֣רָע
 :חָֽרְזִּמִמ רָ֖כשָּׂשִיְבּו ןֹו֔פָּצִמ ןּו֣עְּגְפִי ֙רֵׁשָאְבּו ֹו֑לּובְּג םָּ֖יַה יִ֥הְיַו הֶּׁ֔שַנְמִל ֙הָנֹו֨פָצְו
 ָהיֶ֜תֹונְבּו םָ֨עְלְבִיְו ָהיֶתֹונְבּ֠ו ןָ֣אְׁש־תיֵּֽב רֵׁ֗שָאְבּו רָ֣כשָּׂשִיְּב הֶּׁ֜שַנְמִל יִ֨הְיַו
ֹד יֵ֧בְׁשֹֽי־תֶאְֽו  ָהיֶ֔תֹנְבּו ֙ךְךַנְעַת יֵ֤בְׁשֹֽיְו ָהיֶ֔תֹונְבּו ֙רֹּד־ןיֵֽע יֵ֤בְׁשֹֽיְו ָהיֶ֗תֹונְבּו רא֣
ֹלְו :תֶפָּֽנַה תֶׁשֹ֖לְׁש ָהיֶ֑תֹונְבּו ֹוּ֖דִגְמ יֵ֥בְׁשֹֽיְו ־תֶא ׁשיִ֖רֹוהְל הֶּׁ֔שַנְמ יֵ֣נְּב ּ֙ולְכָֽי א֤
ֹּזַה ץֶרָ֥אָּב תֶבֶׁ֖שָל יִ֔נֲעַֽנְּכַֽה֙ לֶאֹוּ֨יַו הֶּלֵ֑אָה םיִ֣רָעֶֽה  יֵ֣נְּב ּ֙וקְזָֽח יִּ֤כ יִ֗הְיַו :תאֽ
ֹל ׁשֵ֖רֹוהְו סַ֑מָל יִ֖נֲעַֽנְּכַֽה־תֶא ּו֥נְּתִּיַו לֵ֔אָרְׂשִי  ףֵ֔סֹוי יֵ֣נְּב ּ֙ורְּבַדְי ַֽו :ֹוֽׁשיִרֹוֽה א֥
־םַע יִ֣נֲאַֽו דָ֔חֶא לֶבֶ֣חְו ֙דָחֶא לָ֤רֹוּג הָ֗לֲחַֽנ יִּ֜ל הָּתַ֨תָֽנ ַ֩עּוּדַמ רֹ֑מאֵל ַעֻׁ֖שֹוהְי־תֶא
ֹּיַו :הָֽוֹהְי יִנַ֥כְרֵּֽב הֹּ֖כ־דַע־רֶׁשֲא דַ֥ע בָ֔ר  בַ֤ר־םַע־םִא ַעֻׁ֗שֹוהְי םֶ֜היֵלֲא רֶמא֨
 ֖ךָךְל ץָ֥א־יִּֽכ םיִ֑אָפְרָֽהְו יִּ֖זִרְּפַה ץֶרֶ֥אְּב םָׁ֔ש ֙ךָךְל ָ֤תאֵרֵֽבּו הָרְעַּ֔יַה ֣ךָךְל הֵ֣לֲע ֙הָּתַא
ֹּיַו :םִיָֽרְפֶא־רַה ֹל ףֵ֔סֹוי יֵ֣נְּב ּ֙ורְמאֽ ־לָכְּב לֶ֗זְרַּב בֶכֶ֣רְו רָ֑הָה ּונָ֖ל אֵצָּ֥מִי־אֽ
 קֶמֵ֥עְּב רֶׁ֖שֲאַֽלְו ָהיֶ֔תֹונְבּו ֙ןָאְׁש־תיֵבְּב רֶׁ֤שֲאַֽל קֶמֵ֔עָה־ץֶרֶֽאְּב בֵׁ֣שּיַה ֙יִנֲעַֽנְּכַה
ֹּיַו :לאֶֽעְרְזִי  בַ֣ר־םַע רֹ֑מאֵל הֶּׁ֖שַנְמִלְו םִיַ֥רְפֶאְל ףֵ֔סֹוי תיֵּ֣ב־לֶא ַ֙עֻׁ֨שֹוהְי רֶמא֤
ֹל ךְךָ֔ל֙ לֹודָּג ַחֹ֤כְו הָּ֗תַא  אּו֔ה רַעַ֣י־יִּכ ֙ךְךָּל־הֶיְהִֽי רַ֤ה יִּ֣כ :דָֽחֶא לָ֥רֹוּג ֖ךָךְל הֶ֥יְהִֽי־אֽ
 יִּ֥כ ֹו֔ל֙ לֶזְרַּב בֶכֶ֤ר יִּ֣כ יִ֗נֲעַֽנְּכַֽה־תֶא ׁשיִ֣רֹות־יִּֽכ ויָ֑תֹאְצֹּֽת ֖ךָךְל הָ֥יָהְו ֹו֔תאֵרֵ֣בּו
 לֶהֹ֣א־תֶא םָׁ֖ש ּוניִּ֥כְׁשַּיַו הֹ֔לִׁש֙ לֵאָרְׂשִי־יֵֽנְּב תַ֤דֲע־לָּכ ּו֜לֲהָּֽ֨קִּיַו :אּוֽה קָ֖זָח
ֹל רֶׁ֥שֲא לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְבִּב ּ֙ורְתָּֽוִּיַו :םֶֽהיֵנְפִל הָׁ֖שְּבְכִנ ץֶרָ֥אָהְו דֵ֑עֹומ ־תֶא ּו֖קְלָח־אֽ
ֹּיַו :םיִֽטָבְׁש הָ֖עְבִׁש םָ֑תָלֲחַֽנ  םֶּ֣תַא ֙הָנָ֨א־דַע לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב־לֶא ַעֻׁ֖שֹוהְי רֶמא֥
 :םֶֽכיֵתֹוֽבֲא יֵ֥הֹלֱא הָ֖וֹהְי םֶ֔כָל ןַ֣תָנ ֙רֶׁשֲא ץֶרָ֔אָה־תֶא תֶׁשֶ֣רָל ֙אֹובָל םיִּ֔פַרְתִמ
 ּו֥בְּתְכִיְו ץֶרָ֛אָב ּו֥כְּלַהְתִיְו ּומֻ֜קָיְו םֵ֗חָלְׁשֶאְו טֶבָּׁ֑שַל םיִׁ֖שָנֲא הָׁ֥שלְׁש םֶ֛כָל ּו֧בָה
 הָ֞דּוהְי םיִ֑קָלֲח הָ֣עְבִׁשְל ּהָ֖תֹא ּו֥קְּלַחְתִהְו :יָֽלֵא ּואֹ֥בָיְו םָ֖תָלֲחַֽנ יִ֥פְל ּהָ֛תֹוא
 ּו֤בְּתְכִּת םֶּ֞תַאְו :ןֹוֽפָּצִמ םָ֖לּובְּג־לַע ּו֥דְמַעַֽי ףֵ֛סֹוי תיֵ֥בּו בֶגֶּ֔נִמ ֹ֙ולּובְּג־לַע דֹ֤מֲעַֽי
 יֵ֖נְפִל הֹּ֔פ֙ לָרֹוּג םֶ֤כָל יִתיִ֨רָיְו הָּנֵ֑ה יַ֖לֵא םֶ֥תאֵבֲהַֽו םיִ֔קָלֲח הָ֣עְבִׁש ֙ץֶרָ֨אָה־תֶא
 דָ֡גְו ֹו֑תָלֲחַֽנ הָ֖וֹהְי תַּ֥נֻהְכ־יִּֽכ םֶ֔כְּבְרִקְּב ֙םִּיִוְלַל קֶלֵ֤ח־ןיֵֽא יִּ֠כ :ּוניֵֽהֹלֱא הָ֥וֹהְי
 ןַ֣תָנ ֙רֶׁשֲא הָחָ֔רְזִמ ֙ןֵּדְרַּיַל רֶבֵ֤עֵמ םָ֗תָלֲחַֽנ ּו֣חְקָֽל הֶּׁ֜שַנְמַֽה טֶבֵׁ֨ש ֩יִצֲחַֽו ןֵ֡בּואְרּו



 ֩םיִכְלֹֽהַה־תֶא ַעֻׁ֡שֹוהְי וַ֣צְיַו ּוכֵ֑לֵּיַו םיִׁ֖שָנֲאָֽה ּומֻ֥קָּיַו :הָֽוֹהְי דֶבֶ֥ע הֶׁ֖שֹמ םֶ֔הָל
 יַ֔לֵא ּובּוׁ֣שְו ּ֙הָתֹוא ּו֤בְתִכְו ץֶרָ֜אָב ּו֨כְּלַהְתִהְו ּוכְ֠ל רֹ֗מאֵל ץֶרָ֜אָה־תֶא בֹּ֨תְכִל
 ץֶרָ֔אָב ּו֣רְבַעַּיַו ֙םיִׁשָנֲאָֽה ּו֤כְלֵּֽיַו :הֹֽלִׁשְּב הָ֖וֹהְי יֵ֥נְפִל לָ֛רֹוּג םֶ֥כָל ךְךיִ֨לְׁשַא הֹפּ֠ו
 הֶ֖נֲחַּֽמַֽה־לֶא ַעֻׁ֛שֹוהְי־לֶא ּואֹ֧בָּיַו רֶפֵ֑ס־לַע םיִ֖קָלֲח הָ֥עְבִׁשְל םיִ֛רָעֶֽל ָהּו֧בְּתְכִּיַו

 ַעֻּׁ֧שֹוהי םָׁ֨ש־קֶּלַחְיַו הָ֑וֹהְי יֵ֣נְפִל הֹ֖לִׁשְּב לָ֛רֹוּג ַעֻׁ֧שֹוהְי םֶ֨הָל ֩ךְךֵלְׁשַּיַו :הֹֽלִׁש
 ןִ֖מָיְנִב־יֵֽנְב הֵּ֥טַמ לַ֛רֹוּג לַעַּ֗יַו :םָֽתֹקְלְחַמְּכ לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥נְבִל ץֶרָ֛אָה־תֶא
 םֶ֧הָל יִ֨הְיַו :ףֵֽסֹוי יֵ֥נְּב ןיֵ֖בּו הָ֔דּוהְי יֵ֣נְּב ןיֵּ֚ב םָ֔לָרֹוּֽג לּו֣בְּג ֙אֵצֵּיַו םָ֑תֹחְּפְׁשִמְל
 הָ֤לָעְו ןֹו֗פָּצִמ ֹו֜חיִרְי ףֶתֶּ֨כ־לֶא֩ לּובְּגַה הָ֣לָעְו ןֵּ֑דְרַּיַה־ןִמ הָנֹו֖פָצ תַ֥אְפִל לּו֛בְּגַה
 הָזּו֗ל לּו֜בְּגַה םָּׁ֨שִמ ֩רַבָעְו :ןֶוָֽא תיֵּ֥ב הָרַּ֖בְדִמ ויָ֔תֹאְצֹּֽת ]ּ֙ויָהְו[ ֙הֻיָהְו הָּמָ֔י ֙רָהָב
 רָ֕הָה־לַע רָּ֔דַא תֹו֣רְטַע֙ לּובְּגַה דַ֤רָיְו לֵ֑א תיֵּ֣ב איִ֖ה הָּבְגֶ֔נ ֙הָזּו֨ל ףֶתֶּ֤כ־לֶא
־ןִמ הָּבְגֶ֗נ םָ֜י־תַאְפִל בַ֨סָנְו֩ לּובְּגַה רַ֣אָתְו :ןֹוּֽתְחַּת ןֹו֖רֹח־תיֵֽבְל בֶג ֶּ֥נִמ רֶׁ֛שֲא
֙ לַעַּ֨ב־תַיְרִק־לֶא ויָ֗תֹאְצֹֽת ]ּו֣יָהְו[ ה֣יָהְו ֒הָּבְגֶנ ֘ןֹורֹח־תיֵֽב יֵ֥נְּפ־לַע רֶׁ֨שֲא ֙רָהָה
ֹז הָ֑דּוהְי יֵ֣נְּב ריִ֖ע םיִ֔רָעְי תַ֣יְרִק איִ֚ה  הֵ֖צְקִמ הָּבְגֶ֕נ־תַאְפּו :םָֽי־תַאְּפ תא֖
 לּו֜בְּגַה דַ֨רָיְו :ַחֹוּֽתְפֶנ יֵ֥מ ן ַ֖יְעַמ־לֶא אָ֕צָיְו הָּמָ֔י֙ לּובְּגַה אָ֤צָיְו םיִ֑רָעְי תַ֣יְרִק
 ֩דַרָיְו הָנֹו֑פָצ םיִ֖אָפְר קֶמֵ֥עְּב רֶׁ֛שֲא םֹּ֔נִה־ןֶב יֵּ֣ג ֙יֵנְּפ־לַע ֙רֶׁשֲא רָ֗הָה הֵ֣צְק־לֶא
 ׁשֶמֶׁ֔ש ןיֵ֣ע ֙אָצָיְו ןֹו֗פָּצִמ רַ֣אָתְו :לֵֽגֹר ןיֵ֥ע דַ֖רָיְו הָּבְגֶ֔נ ֙יִסּובְיַה ףֶתֶּ֤כ־לֶא םֹּ֜נִה יֵּ֨ג
 :ןֵֽבּואְר־ןֶּב ןַהֹּ֖ב ןֶבֶ֥א דַ֕רָיְו םיִּ֑מֻדֲא הֵ֣לֲעַֽמ חַכֹ֖נ־רֶׁשֲא תֹו֔ליִלְּג־לֶא ֙אָצָיְו
־לֶא לּו֜בְּגַה רַ֨בָעְו :הָתָֽבָרֲעָֽה דַ֖רָיְו הָנֹו֑פָצ הָ֖בָרֲעָֽה־לּוֽמ ףֶתֶּ֥כ־לֶא רַ֛בָעְו
־לֶא לּו֗בְּגַה ]תֹו֣אְצֹּֽת[ ויתֹו֣אְצֹּֽת ׀ ]ּו֣יָהְו[ הֻ֣יָהְו ֒הָנֹופָצ ֘הָלְגָח־תיֵּֽב ףֶתֶּ֣כ
־לֹּֽבְגִי ןֵּ֥דְרַּיַהְו :בֶג ֶֽנ לּו֥בְּג הֶ֖ז הָּבְג ֶ֑נ ןֵּ֖דְרַּיַה הֵ֥צְק־לֶא הָנֹו֔פָצ ֙חַלֶּ֨מַה־םָי ןֹוׁ֤שְל
ֹז הָמְדֵ֑ק־תַאְפִל ֹו֖תֹא  :םָֽתֹחְּפְׁשִמְל ביִ֖בָס ָהיֶ֛תֹלּוֽבְגִל ןִ֧מָיְנִב יֵ֨נְּב ֩תַלֲחַֽנ תא֡
 קֶמֵ֥עְו הָ֖לְגָח־תיֵֽבּו ֹו֥חיִרְי םֶ֑היֵתֹוֽחְּפְׁשִמְל ןִ֖מָיְנִב יֵ֥נְּב הֵּ֛טַמְל םיִ֗רָעֶֽה ּו֣יָהְו
 רַ֧פְכּו :הָֽרְפָעְו הָ֖רָּפַהְו םיִּ֥וַעָהְו :לֵֽא־תיֵבּו םִיַ֖רָמְצּו הָ֛בָרֲעָֽה תיֵ֧בּו :ץיִֽצְק
 ןֹו֥עְבִּג :ןֶֽהיֵרְצַחְו הֵ֖רְׂשֶע־םיֵּֽתְׁש םיִ֥רָע עַבָ֑גָו יִ֖נְפָעָֽהְו ]הָ֛נֹּמַעָֽה[ יָ֛נֹּמַעָֽה
 :הָֽלֲאְֽרַתְו לֵ֖אְּפְרִיְו םֶקֶ֥רְו :הָֽצֹּמַהְו הָ֖ריִפְּכַהְו הֶּ֥פְצִּמַהְו :תֹוֽרֵאְבּו הָ֖מָרָֽהְו
 הֵ֖רְׂשֶע־עַּֽבְרַא םיִ֥רָע תַ֔יְרִק תַ֣עְבִּג ֙םַ֨לָׁשּוֽרְי איִ֤ה יִ֨סּובְיַהְו ףֶלֶ֜אָה עַ֡לֵצְו



ֹז ןֶ֑היֵרְצַחְו  ןֹו֔עְמִׁשְל ֙יִנֵּׁשַה לָ֤רֹוּגַה אֵ֞צֵּיַו :םָֽתֹחְּפְׁשִמְל ןִ֖מָיְנִב־יֵֽנְּב תַ֥לֲחַֽנ תא֛
 :הָֽדּוהְי־יֵֽנְּב תַ֥לֲחַֽנ ךְךֹו֖תְּב םָ֔תָלֲחַֽנ ֙יִהְיַו םָ֑תֹוחְּפְׁשִמְל ןֹו֖עְמִׁש־יֵֽנְב הֵּ֥טַמְל
 :םֶצָֽעָו הָ֖לָבּו לָ֛עּוׁש רַ֥צֲחַֽו :הָֽדָלֹוֽמּו עַבֶׁ֖שְו עַבֶׁ֥ש־רֵֽאְּב םָ֑תָלֲחַֽנְּב םֶ֖הָל יִ֥הְיַו
 תיֵ֥בּו :הָֽסּוס רַ֥צֲחַֽו תֹו֖בָּכְרַּמַה־תיֵֽבּו גַ֥לְקִצְו :הָֽמְרָחְו לּו֖תְבּו דַ֥לֹוּתְלֶאְו
 םיִ֥רָע ןָׁ֑שָעְו רֶתֶ֣עָו ןֹוּ֖מִר ןִיַ֥ע :ןֶֽהיֵרְצַחְו הֵ֖רְׂשֶע־ׁשֹֽלְׁש םיִ֥רָע ןֶ֑חּורָׁשְו תֹו֖אָבְל
 תַ֥לֲעַּֽב־דַע הֶּלֵ֔אָה םיִ֣רָעֶֽה ֙תֹוביִבְס רֶׁ֤שֲא םיִ֗רֵצֲחַֽה־לָכְו :ןֶֽהיֵרְצַחְו עַּ֖בְרַא
ֹז בֶג ֶ֑נ תַמאָ֣ר רֵ֖אְּב  יֵ֣נְּב֙ לֶבֶ֨חֵמ :םָֽתֹחְּפְׁשִמְל ןֹו֖עְמִׁש־יֵֽנְב הֵּ֥טַמ תַ֛לֲחַֽנ תא֗
־יֵֽנְב ּו֥לֲחְֽנִּיַו םֶ֔הֵמ בַ֣ר ֙הָדּוהְי־יֵֽנְּב קֶלֵ֤ח הָ֞יָה־יִּֽכ ןֹו֑עְמִׁש יֵ֣נְּב תַ֖לֲחַֽנ הָ֔דּוהְי

 יִ֛הְיַו םָ֑תֹחְּפְׁשִמְל ןֻ֖לּובְז יֵ֥נְבִל יִׁ֔שיִלְּׁשַה לָ֣רֹוּגַה֙ לַעַּ֨יַו :םָֽתָלֲחַֽנ ךְךֹו֥תְּב ןֹו֖עְמִׁש
 ֙עַגָפּו תֶׁשָּ֑בַדְּב עַ֣גָפּו הָ֖לֲעְֽרַמּו הָּמָּ֛יַל ׀ םָ֧לּובְג הָ֨לָעְו :דיִֽרָׂש־דַע םָ֖תָלֲחַֽנ לּו֥בְּג
־לַע ׁשֶמֶּׁ֔שַה חַ֣רְזִמ הָמְדֵ֚ק דיִ֗רָּׂשִמ בָׁ֣שְו :םָֽעְנְקָי יֵ֥נְּפ־לַע רֶׁ֖שֲא לַחַּ֔נַה־לֶא
 הָחָ֔רְזִמ הָמְדֵ֣ק ֙רַבָע םָּׁ֤שִמּו :ַעיִֽפָי הָ֥לָעְו תַ֖רְבָּֽדַה־לֶא אָ֥צָיְו רֹ֑בָּת תֹ֖לְסִּכ לּו֥בְּג
 ןֹו֖פָּצִמ לּו֔בְּגַה ֹ֙ותֹא בַ֤סָנְו :הָֽעֵּנַה רָ֖אֹתְּמַה ןֹוּ֥מִר אָ֛צָיְו ןיִ֑צָק הָּ֣תִע רֶפֵ֖ח הָּ֥תִּג
 תיֵ֣בּו הָ֖לֲאְֽדִיְו ןֹו֔רְמִׁשְו֙ לָלֲהַֽנְו תָּ֤טַקְו :לֵֽא־חַּתְפִי יֵּ֖ג ויָ֔תֹאְצֹּֽת ּ֙ויָהְו ןֹ֑תָּנַח
ֹז :ןֶֽהיֵרְצַחְו הֵ֖רְׂשֶע־םיֵּֽתְׁש םיִ֥רָע םֶחָ֑ל  םָ֑תֹוחְּפְׁשִמְל ןֻ֖לּובְז־יֵֽנְּב תַ֥לֲחַֽנ תא֛
 רָ֖כשָּׂשִי יֵ֥נְבִל יִ֑עיִבְרָֽה לָ֣רֹוּגַה אָ֖צָי רָ֔כשָּׂשִ֨יְל :ןֶֽהיֵרְצַחְו הֶּלֵ֖אָה םיִ֥רָעֶֽה
 ןֹ֖איִׁשְו םִיַ֥רָפֲחַֽו :םֵֽנּוׁשְו תֹ֖לּוסְּכַהְו הָלאֶ֥עְרְזִי םָ֑לּובְּג יִ֖הְיַו :םָֽתֹוחְּפְׁשִמְל
 :ץֵּֽצַּפ תיֵ֥בּו הָּ֖דַח ןיֵ֥עְו םיִּ֛נַּג־ןיֵֽעְו תֶמֶ֧רְו :ץֶבָֽאָו ןֹו֖יְׁשִקְו תיִּ֥בַרָֽהְו :תַֽרֲחָֽנֲאַֽו
 תֹו֥אְצֹּֽת ּו֛יָהְו ׁשֶמֶׁ֔ש תיֵ֣בּו ]֙הָמיִ֨צֲחַֽׁשְו[ ֙הָמוִ֨צֲחַֽׁשְו רֹו֤בָתְּב לּו֨בְּגַה ֩עַגָפּו
ֹז :ןֶֽהיֵרְצַחְו הֵ֖רְׂשֶע־ׁשֵׁש םיִ֥רָע ןֵּ֑דְרַּיַה םָ֖לּובְּג  רָ֖כשָּׂשִי־יֵֽנְב הֵּ֥טַמ תַ֛לֲחַֽנ תא֗
 רֵׁ֖שָא־יֵֽנְב הֵּ֥טַמְל יִׁ֔שיִמֲחַֽה לָ֣רֹוּגַה ֙אֵצֵיַו :ןֶֽהיֵרְצַחְו םיִ֖רָעֶה םָ֑תֹחְּפְׁשִמְל
 דָ֖עְמַעְו ךְךֶלֶּ֥מַלַאְו :ףָֽׁשְכַאְו ןֶטֶ֥בָו יִ֖לֲחַֽו תַ֥קְלֶח םָ֑לּובְּג יִ֖הְיַו :םָֽתֹוחְּפְׁשִמְל
 ֒ןֹגָּד תיֵּ֣ב ׁ֘שֶמֶּׁשַה חַ֣רְזִמ בָׁ֨שְו :תָֽנְבִל רֹו֖חיִׁשְבּו הָּמָּ֔יַה֙ לֶמְרַכְּב עַ֤גָפּו לָ֑אְׁשִמּו
 לּו֖בָּכ־לֶא אָ֥צָיְו לֵ֑איִעְנּו קֶמֵ֖עָה תיֵּ֥ב הָנֹו֛פָצ לֵ֥א־חַּתְפִי יֵ֨גְבּו ןּולֻבְזִּ֠ב עַ֣גָפּו
ֹמְּׂשִמ  קְו ןֹוּ֣מַחְו בֹ֖חְרּו ןֹ֥רְבֶעְו :לאֽ  הָ֔מָרָֽה֙ לּובְּגַה בָׁ֤שְו :הָּֽבַר ןֹו֥דיִצ דַ֖ע הָ֑נָ
 לֶבֶ֥חֵמ הָּמָּ֖יַה ויָ֛תֹאְצֹֽת ]ּו֧יָהְו[ ּו֧יָהיְו הָ֔סֹח֙ לּובְּגַה בָׁ֤שְו רֹ֑צ־רַצְבִמ ריִ֖ע־דַעְו



ֹז :ןֶֽהיֵרְצַחְו םִיַּ֖תְׁשּו םיִ֥רְׂשֶע םיִ֛רָע בֹ֑חְרּו קֵ֖פֲאַֽו הָ֥מֻעְו :הָביִֽזְכַא  תַ֛לֲחַֽנ תא֗
 אָ֖צָי יִ֔לָּתְפַנ יֵ֣נְבִל :ןֶֽהיֵרְצַחְו הֶּלֵ֖אָה םיִ֥רָעֶֽה םָ֑תֹחְּפְׁשִמְל רֵׁ֖שָא־יֵֽנְב הֵּ֥טַמ
 םיִּ֗נַנֲעַֽצְּב ןֹו֜לֵאֵֽמ ףְלֵ֨חֵמ pםָלּובְג יִ֣הְיַו :םָֽתֹחְּפְׁשִמְל יִ֖לָּתְפַנ יֵ֥נְבִל יִּׁ֑שִּׁשַה לָ֣רֹוּגַה
 ֙הָּמָ֨י לּו֥בְּגַה בָׁ֨שְו :ןֵּֽדְרַּיַה ויָ֖תֹאְצֹֽת יִ֥הְיַו םּוּ֑קַל־דַע לֵ֖אְנְבַיְו בֶק ֶּ֛נַה יִ֥מָדֲאַֽו
 םָּ֔יִמ עַ֣גָּפ ֙רֵׁשָאְבּו בֶגֶּ֗נִמ ןּו֜לֻבְזִּב עַ֨גָפּו הָקֹ֑קּוח םָּׁ֖שִמ אָ֥צָיְו רֹו֔בָּת תֹו֣נְזַא
 :תֶר ָּֽנִכְו תַּ֥קַר תַּ֖מַחְו רֵ֔צ םיִּ֣דִּצַה רָ֑צְבִמ יֵ֖רָעְו :ׁשֶמָּֽׁשַה חַ֥רְזִמ ןֵּ֖דְרַּיַה הָ֔דּוהיִ֣בּו
 םֵ֥רֳח לֵ֔א־לַּדְגִמּו ֙ןֹואְרִיְו :רֹוֽצָח ןיֵ֥עְו יִעֶ֖רְדֶאְו ׁשֶדֶ֥קְו :רֹוֽצָחְו הָ֖מָרָֽהְו הָ֥מָדֲאַֽו
ֹז :ןֶֽהיֵרְצַחְו הֵ֖רְׂשֶע־עַׁשְּת םיִ֥רָע ׁשֶמָׁ֑ש תיֵ֣בּו תָ֖נֲע־תיֵֽבּו  הֵּ֥טַמ תַ֛לֲחַֽנ תא֗
 אָ֖צָי םָ֑תֹחְּפְׁשִמְל ןָ֖ד־יֵנְב הֵּ֥טַמְל :ןֶֽהיֵרְצַחְו םיִ֖רָעֶֽה םָ֑תֹחְּפְׁשִמְל יִ֖לָּתְפַנ־יֵֽנְב
 ןיִּ֥בַלֲעַֽׁשְו :ׁשֶמָֽׁש ריִ֥עְו לֹו֖אָּתְׁשֶאְו הָ֥עְרָצ םָ֑תָלֲחַֽנ לּו֣בְּג יִ֖הְיַו :יִֽעיִבְּׁשַה לָ֥רֹוּגַה
 דֻ֥היִו :תָֽלֲעַֽבּו ןֹו֖תְּבִגְו הֵ֥קְּתְלֶאְו :ןֹוֽרְקֶעְו הָתָ֖נְמִתְו ןֹו֥ליֵאְו :הָֽלְתִיְו ןֹו֖לָּיַאְו
־לּובְג אֵ֥צֵּיַו :ֹוֽפָי לּו֥מ לּו֖בְּגַה־םִֽע ןֹוּ֑קַרָֽהְו ןֹו֖קְרַּיַה יֵ֥מּו :ןֹוּֽמִר־תַגְו קַ֖רְב־יֵֽנְבּו
 ּהָ֣תֹוא ּוּ֧כַּיַו ׀ ּהָ֣תֹוא ּו֥דְּכְלִּיַו םֶׁשֶ֜ל־םִע ּו֨מֲחָּֽלִּיַו ןָ֠ד־יֵֽנְב ּו֣לֲעַּֽיַו םֶ֑הֵמ ןָ֖ד־יֵנְּב
 :םֶֽהיִבֲא ןָּ֥ד םֵׁ֖שְּכ ןָּ֔ד ֙םֶׁשֶ֨לְל ּו֤אְרְקִּיַו ּהָ֔ב ּובְׁשֵּ֣יַו ּ֙הָתֹוא ּוׁ֤שְר ִּֽיַו בֶרֶ֗ח־יִפְל
ֹז ־לֹחְנִל ּוּ֛לַכְיַו :ןֶֽהיֵרְצַחְו הֶּלֵ֖אָה םיִ֥רָעֶֽה םָ֑תֹחְּפְׁשִמְל ןָ֖ד־יֵנְב הֵּ֥טַמ תַ֛לֲחַֽנ תא֗
 :םָֽכֹותְּב ןּו֖נ־ןִּב ַעֻׁ֥שֹוהיִֽל הָ֛לֲחַֽנ לֵ֧אָרְׂשִי־יֵֽנְב ּו֨נְּתִּיַו ָהיֶ֑תֹלּוֽבְגִל ץֶרָ֖אָה־תֶא
 םִיָ֑רְפֶא רַ֣הְּב חַרֶ֖ס־תַנְמִּת־תֶא לָ֔אָׁש רֶׁ֣שֲא ֙ריִעָה־תֶא ֹו֗ל ּונְתָ֣נ הָ֜וֹהְי יִּ֨פ־לַע
 ׀ ןֵ֣הֹּכַה ר ָ֣זָעְלֶא ּו֣לֲחִֽנ רֶׁ֣שֲא תֹ֡לָחְּנַה הֶּלֵ֣א :ּהָּֽב בֶׁשֵּ֥יַו ריִ֖עָה־תֶא הֶ֥נְבִּיַו
 יֵ֣נְפִל ֙הֹלִׁשְּב ׀ לָ֤רֹוגְּב ׀ לֵ֨אָרְׂשִי־יֵֽנְּב ֩תֹוּטַמְל תֹו֣בָאָֽה יֵׁ֣שאָרְו ןּוrנ־ןִּב ַעֻׁ֢שֹוהיִֽו
 ַעֻׁ֖שֹוהְי־לֶא הָ֔וֹהְי רֵּ֣בַדְיַו :ץֶרָֽאָה־תֶא קֵּ֖לַחֵֽמ ּוּ֕לַכְיַו דֵ֑עֹומ לֶהֹ֣א חַתֶּ֖פ הָ֔וֹהְי
־רֶׁשֲא טָ֔לְקִּמַה יֵ֣רָע־תֶא ֙םֶכָל ּו֤נְּת רֹ֑מאֵל לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥נְּב־לֶא רֵּ֛בַּד :רֹֽמאֵל
־יִלְבִּב הָ֖גָגְׁשִּב ׁשֶפֶ֥נ־הֵּכַמ ַחֵ֔צֹור ֙הָּמָׁ֨ש סּו֥נָל :הֶֽׁשֹמ־דַיְּב םֶ֖כיֵלֲא יִּתְרַּ֥בִּד
 ֙דַמָעְו הֶּלֵ֗אָה םיִ֣רָעֶֽהֵמ ׀ תַ֣חַא־לֶא סָ֞נְו :םָּֽדַה לֵ֖אֹּגִמ טָ֔לְקִמְל ֙םֶכָל ּו֤יָהְו תַעָ֑ד
 קִז יֵ֛נְזָאְּב רֶּ֛בִדְו ריִ֔עָה רַעַׁ֣ש חַתֶּ֚פ  ֹו֤תֹא ּו֨פְסָֽאְו ויָ֑רָבְּד־תֶא איִ֖הַה־ריִעָה יֵ֥נְ
 ויָ֔רֲחַֽא ֙םָּדַה לֵ֤אֹּג ףֹּ֜דְרִי יִ֨כְו :םָּֽמִע בַׁ֥שָיְו םֹו֖קָמ ֹו֥ל־ּונְתָֽנְו םֶ֔היֵלֲא ֙הָריִ֨עָה
ֹלְו ֹלְו ּוהֵ֔עֵר־תֶא הָּ֣כִה ֙תַעַ֨ד־יִלְבִב יִּ֤כ ֹו֑דָיְּב ַחֵ֖צֹרָֽה־תֶא ּור ִּ֥גְסַי־אֽ  אֵ֥נׂש־אֽ



 ֙הָדֵעָֽה יֵ֤נְפִל ֹו֞דְמָע־דַע איִ֗הַה ריִ֣עָּב ׀ בַׁ֣שָיְו :םֹוֽׁשְלִׁש לֹו֥מְּתִמ ֹו֖ל אּו֛ה
 ַחֵ֗צֹורָֽה בּוׁ֣שָי ׀ זָ֣א םֵ֑הָה םיִ֣מָּיַּב הֶ֖יְהִֽי רֶׁ֥שֲא לֹו֔דָּגַה ןֵ֣הֹּכַה ֙תֹומ־דַע טָּ֔פְׁשִּמַל
 ׁשֶדֶ֤ק־תֶא ּוׁשִּ֜דְקַּיַו :םָּֽׁשִמ סָ֥נ־רֶׁשֲא ריִ֖עָה־לֶא ֹו֔תיֵּב־לֶאְו ֹ֙וריִע־לֶא אָ֤בּו
 ןֹו֖רְבֶח איִ֥ה עַּ֛בְרַא תַ֥יְרִק־תֶאְו םִיָ֑רְפֶא רַ֣הְּב םֶ֖כְׁש־תֶאְו יִ֔לָּתְפַנ רַ֣הְּב֙ ליִלָּגַּב
 רֹׁ֖שיִּמַּב רָּ֛בְדִּמַּב רֶצֶּ֧ב־תֶא ּו֞נְתָֽנ הָחָ֔רְזִמ ֹ֙וחיִרְי ןֵּ֤דְרַיְל רֶבֵ֜עֵמּו :הָֽדּוהְי רַ֥הְּב
 ןָׁ֖שָּבַּב ]ןָ֥לֹוּג[ ןוָ֥לֹּג־תֶאְו דָ֔ג־הֵּטַּמִמ ֙דָעְלִּגַּב תֹו֤מאָר־תֶאְו ןֵ֑בּואְר הֵּ֣טַּמִמ
 םָ֔כֹותְּב ר ָּ֣גַה ֙רֵּגַלְו לֵ֗אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ׀ לֹ֣כְל הָ֜דָעּוּֽמַה יֵ֨רָע֩ ּויָה הֶּלֵ֣א :הֶּֽׁשַנְמ הֵּ֥טַּמִמ
ֹלְו הָ֑גָגְׁשִּב ׁשֶפֶ֖נ־הֵּכַמ־לָּכ הָּמָׁ֔ש סּו֣נָל  ֹו֖דְמָע־דַע םָּ֔דַה לֵ֣אֹּג ֙דַיְּב תּו֗מָי א֣
־ןִּב ַעֻׁ֖שֹוהְי־לֶאְו ןֵ֔הֹּכַה ֙רָזָעְלֶא־לֶא םִּ֔יִוְלַֽה תֹו֣בֲא ֙יֵׁשאָר ּוׁ֗שְּגִּיַו :הָֽדֵעָה יֵ֥נְפִל
 ץֶרֶ֤אְּב הֹ֗לִׁשְּב םֶ֜היֵלֲא ּו֨רְּבַדְיַו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְבִל תֹוּ֖טַּמַה תֹו֥בֲא יֵׁ֛שאָר־לֶאְו ןּו֑נ
 ןֶ֖היֵׁשְרְגִמּו תֶבָׁ֑שָל םיִ֖רָע ּונָ֥ל־תֶתָֽל הֶׁ֔שֹמ־דַיְב הָּ֣וִצ ֙הָוֹהְי רֹ֔מאֵל ֙ןַעַ֨נְּכ
 םיִ֥רָעֶֽה־תֶא הָ֑וֹהְי יִּ֣פ־לֶא םָ֖תָלֲחַּֽנִמ םִּ֛יִוְלַֽל לֵ֧אָרְׂשִי־יֵנְב ּו֨נְּתִּיַו :ּונֵּֽתְמֶהְבִל
 ןֹ֨רֲהַֽא ֩יֵנְבִל יִ֡הְיַו יִ֑תָהְּקַה תֹ֣חְּפְׁשִמְל לָ֖רֹוּגַה אֵ֥צֵּיַו :ןֶֽהיֵׁשְרְגִמ־תֶאְו הֶּלֵ֖אָה
 לָ֔רֹוּגַּב ֙ןִמָיְנִב הֵּ֤טַּמִמּו יִ֜נֹעְמִּׁשַה הֵּ֨טַּמִמּו הָדּוהְ֠י הֵּ֣טַּמִמ םִּ֗יִוְלַֽה־ןִמ ןֵ֜הֹּכַה
 םִיַרְפֶ֠א־הֵּטַמ תֹ֣חְּפְׁשִּמִמ םיִ֗רָתֹוּֽנַה תָ֜הְק יֵ֨נְבִלְו :הֵֽרְׂשֶע ׁש֥לְׁש םיִ֖רָע
 תֹ֣חְּפְׁשִּמִמ ןֹוׁ֗שְר ֵֽג יֵ֣נְבִלְו :רֶׂשָֽע םיִ֥רָע לָ֖רֹוּגַּב הֶּׁ֛שַנְמ הֵּ֧טַמ יִ֨צֲחֵֽמּו ןָ֞ד־הֵּטַּמִמּו
 ֙ןָׁשָּבַב הֶּׁ֤שַנְמ הֵּ֨טַמ יִצֲחֵֽמּ֠ו יִ֜לָּתְפַנ הֵּ֨טַּמִמּו רֵׁשָ֠א־הֵּֽטַּמִמּו רָ֣כשָּׂשִי־הֵּֽטַמ
־הֵּֽטַּמִמּו ןֵ֤בּואְר הֵּ֨טַּמִמ םָ֗תֹחְּפְׁשִמְל יִ֜רָרְמ יֵ֨נְבִל :הֵֽרְׂשֶע ׁש֥לְׁש םיִ֖רָע לָ֔רֹוּגַּב
־תֶא םִּ֔יִוְלַֽל֙ לֵאָרְׂשִי־יֵֽנְב ּו֤נְּתִּיַו :הֵֽרְׂשֶע םיֵּ֥תְׁש םיִ֖רָע ןֻ֔לּובְז הֵּ֣טַּמִמּו ֙דָג
 ּו֗נְּתִּיַו :לָֽרֹוּגַּב הֶׁ֖שֹמ־דַיְּב הָ֛וֹהְי הָּ֧וִצ רֶׁ֨שֲאַּֽכ ןֶ֑היֵׁשְרְגִמ־תֶאְו הֶּלֵ֖אָה םיִ֥רָעֶֽה
 קִי־רֶׁשֲא הֶּלֵ֔אָה םיִ֣רָעֶֽה תֵ֚א ןֹו֑עְמִׁש יֵ֣נְּב הֵּ֖טַּמִמּו הָ֔דּוהְי יֵ֣נְּב ֙הֵּטַּמִמ  אָ֥רְ
 הָ֥יָה םֶ֛הָל יִּ֥כ יִ֑וֵל יֵ֣נְּבִמ יִ֖תָהְּקַה תֹו֥חְּפְׁשִּמִמ ןֹ֔רֲהַֽא יֵ֣נְבִל ֙יִהְי ַֽו :םֵֽׁשְּב ןֶ֖הְתֶא
 איִ֥ה קֹו֛נֲעָֽה יִ֧בֲא עַּ֨בְרַא ֩תַיְרִק־תֶא םֶ֜הָל ּו֨נְּתִּיַו ]הָֽנוֹׁשאִר[ :הָֽנֹׁשיאִר לָ֖רֹוּגַה
־תֶאְו ריִ֖עָה הֵ֥דְׂש־תֶאְו :ָהיֶֽתֹביִבְס ָהֶׁ֖שָרְגִמ־תֶאְו הָ֑דּוהְי רַ֣הְּב ןֹו֖רְבֶח
 ֙ריִע־תֶא ּ֙ונְתָֽנ ןֵ֗הֹּכַה ןֹ֣רֲהַֽא ׀ יֵ֣נְבִלְו :ֹוֽתָּזֻחֲאַּֽב הֶּ֖נֻפְי־ןֶּב בֵ֥לָכְל ּו֛נְתָֽנ ָהיֶ֑רֵצֲח
־תֶאְו :ָהֶֽׁשָרְגִמ־תֶאְו הָ֖נְבִל־תֶאְו ָהֶׁ֑שָרְגִמ־תֶאְו ןֹו֖רְבֶח־תֶא ַחֵ֔צֹרָֽה טַ֣לְקִמ



 ָהֶׁ֔שָרְגִמ־תֶאְו ֙ןֹלֹח־תֶאְו :ָהֶֽׁשָרְגִמ־תֶאְו ַעֹ֖מְּתְׁשֶא־תֶאְו ָהֶׁ֔שָרְגִמ־תֶאְו ֙רִּתַי
 ָהֶׁ֔שָרְגִמ־תֶאְו ֙הָּטֻי־תֶאְו ָהֶׁ֗שָרְגִמ־תֶאְו ןִיַ֣ע־תֶאְו :ָהֶֽׁשָרְגִמ־תֶאְו רִ֖בְּד־תֶאְו
 :הֶּלֵֽאָה םיִ֖טָבְּׁשַה יֵ֥נְׁש תֵ֕אֵמ עַׁשֵּ֔ת םיִ֣רָע ָהֶׁ֑שָרְגִמ־תֶאְו ׁשֶמֶׁ֖ש תיֵּ֥ב־תֶא
־תֶא :ָהֶֽׁשָרְגִמ־תֶאְו עַבֶּ֖ג־תֶא ָהֶׁ֑שָרְגִמ־תֶאְו ןֹו֖עְבִּג־תֶא ןִ֔מָיְנִּב הֵּ֣טַּמִמּו
 יֵ֥רָע־לָּכ :עָּֽבְרַא םיִ֖רָע ָהֶׁ֑שָרְגִמ־תֶאְו ןֹו֖מְלַע־תֶאְו ָהֶׁ֔שָרְגִמ־תֶאְו ֙תֹותָנֲע
 ֙תָהְק־יֵֽנְּב תֹו֤חְּפְׁשִמְלּו :ןֶֽהיֵׁשְרְגִמּו םיִ֖רָע הֵ֥רְׂשֶע־ׁשֹלְׁש םיִ֑נֲהֹּֽכַה ןֹ֖רֲהַֽא־יֵֽנְב
 םֶ֜הָל ּו֨נְּתִּיַו :םִיָֽרְפֶא הֵּ֖טַּמִמ םָ֔לָרֹוֽג יֵ֣רָע ֙יִהְי ַֽו תָ֑הְק יֵ֣נְּבִמ םיִ֖רָתֹוּֽנַה םִּ֔יִוְלַֽה
 רֶז ֶּ֖ג־תֶאְו םִיָ֑רְפֶא רַ֣הְּב ָהֶׁ֖שָרְגִמ־תֶאְו םֶ֥כְׁש־תֶא ַחֵ֛צֹרָֽה טַ֧לְקִמ ריִ֨ע־תֶא
 ָהֶׁ֑שָרְגִמ־תֶאְו ןֹ֖רֹוח תיֵּ֥ב־תֶאְו ָהֶׁ֔שָרְגִמ־תֶאְו ֙םִיַ֨צְבִק־תֶאְו :ָהֶֽׁשָרְגִמ־תֶאְו
־תֶאְו ןֹו֖תְּבִּג־תֶֽא ָהֶׁ֑שָרְגִמ־תֶאְו אֵ֖קְּתְלֶא־תֶֽא ןָ֔ד־הֵּטַּ֨מִמּו :עָּֽבְרַא םיִ֖רָע
 םיִ֖רָע ָהֶׁ֑שָרְגִמ־תֶאְו ןֹוּ֖מִר־תַּג־תֶא ָהֶׁ֔שָרְגִמ־תֶאְו ֙ןֹולָּיַא־תֶא :ָהֶֽׁשָרְגִמ
 ןֹוּ֖מִר־תַּג־תֶאְו ָהֶׁ֔שָרְגִמ־תֶאְו ֙ךְךָנְעַּת־תֶא הֶּׁ֔שַנְמ הֵּ֣טַמ ֙תיִצֲחַּֽמִֽמּו :עַּֽבְרַא
־יֵֽנְּב תֹו֥חְּפְׁשִמְל ןֶ֑היֵׁשְרְגִמּו רֶׂשֶ֖ע םיִ֥רָע־לָּכ :םִיָּֽתְׁש םיִ֖רָע ָהֶׁ֑שָרְגִמ־תֶאְו
־תֶא הֶּׁ֗שַנְמ הֵּ֣טַמ יִ֞צֲחֵֽמ ֒םִּיִוְלַֽה תֹ֣חְּפְׁשִּמִמ ֘ןֹוׁשְר ֵֽג יֵ֣נְבִלְו :םיִֽרָתֹוּנַה תָ֖הְק
 הָ֖רְּתְׁשֶעְּב־תֶאְו ָהֶׁ֔שָרְגִמ־תֶאְו ֙ןָׁשָּבַּב ]ןָ֤לֹוּג[ ןוָ֤לֹּג־תֶא ַחֵ֔צֹרָֽה טַ֣לְקִמ ֙ריִע
 ָהֶׁ֑שָרְגִמ־תֶאְו ןֹו֖יְׁשִק־תֶא רָ֔כשָּׂשִי הֵּ֣טַּמִמּו :םִיָּֽתְׁש םיִ֖רָע ָהֶׁ֑שָרְגִמ־תֶאְו
־תֶאְו םיִּ֖נַּג ןיֵ֥ע־תֶא ָהֶׁ֔שָרְגִמ־תֶאְו ֙תּומְרַי־תֶא :ָהֶֽׁשָרְגִמ־תֶאְו תַ֖רְבָּֽד־תֶא
 ןֹוּ֖דְבַע־תֶא ָהֶׁ֑שָרְגִמ־תֶאְו לָ֖אְׁשִמ־תֶא רֵׁ֔שָא הֵּ֣טַּמִמּו :עָּֽבְרַא םיִ֖רָע ָהֶׁ֑שָרְגִמ
 םיִ֖רָע ָהֶׁ֑שָרְגִמ־תֶאְו בֹ֖חְר־תֶאְו ָהֶׁ֔שָרְגִמ־תֶאְו ֙תָקְלֶח־תֶא :ָהֶֽׁשָרְגִמ־תֶאְו
־תֶאְו ליִ֤לָּגַּב ׁשֶדֶ֨ק־תֶא ַחֵ֗צֹרָֽה טַ֣לְקִמ ׀ ריִ֣ע־תֶא יִ֜לָּתְפַנ הֵּ֨טַּמִמּו :עָּֽבְרַא
 םיִ֖רָע ָהֶׁ֑שָרְגִמ־תֶאְו ןָּ֖תְרַק־תֶאְו ָהֶׁ֔שָרְגִמ־תֶאְו ֙רֹאּד תֹּ֥מַח־תֶאְו ָ֙הֶׁ֨שָרְגִמ
 :ןֶֽהיֵׁשְרְגִמּו ריִ֖ע הֵ֥רְׂשֶע־ׁשֹלְׁש םָ֑תֹחְּפְׁשִמְל יִּ֖נֻׁשְר ֵּֽגַה יֵ֥רָע־לָּכ :ׁשֽלָׁש
 םָ֖עְנְקָי־תֶא ןֻ֔לּובְז הֵּ֣טַמ ֙תֵאֵמ ֒םיִרָתֹוּֽנַה םִּ֣יִוְלַֽה ֘יִרָרְמ־יֵֽנְּב תֹו֣חְּפְׁשִמְלּו
־תֶא ָהֶׁ֔שָרְגִמ־תֶאְו ֙הָנְמִּד־תֶא :ָהֶֽׁשָרְגִמ־תֶאְו הָּ֖תְרַק־תֶא ָהֶׁ֑שָרְגִמ־תֶאְו
־תֶא ַחֵ֔צֹרָה טַ֣לְקִמ ֙ריִע־תֶא דָ֗ג־הֵּטַּמִמּו :עָּֽבְרַא םיִ֖רָע ָהֶׁ֑שָרְגִמ־תֶאְו לָ֖לֲהַֽנ
־תֶאְו ֙ןֹוּבְׁשֶח־תֶא :ָהֶֽׁשָרְגִמ־תֶאְו םִי ַ֖נֲחַֽמ־תֶאְו ָהֶׁ֑שָרְגִמ־תֶאְו דָ֖עְלִּגַּב תֹ֥מָר



 ֙יִרָרְמ יֵ֤נְבִל םיִ֜רָעֶ֨ה־לָּכ :עָּֽבְרַא םיִ֖רָע־לָּכ ָהֶׁ֑שָרְגִמ־תֶאְו ר ֵ֖זְעַי־תֶא ָהֶׁ֔שָרְגִמ
 :הֵֽרְׂשֶע םיֵּ֥תְׁש םיִ֖רָע םָ֔לָרֹוּֽג ֙יִהְי ַֽו םִּ֑יִוְלַֽה תֹו֣חְּפְׁשִּמִמ םיִ֖רָתֹוּֽנַה םָ֔תֹחְּפְׁשִמְל
 הֶ֖נֹמְׁשּו םיִ֥עָּבְרַא םיִ֛רָע לֵ֑אָרְׂשִי־יֵֽנְּב תַּ֣זֻחֲא ךְךֹו֖תְּב םִּ֔יִוְלַה יֵ֣רָע לֹּ֚כ
־לָכְל ןֵּ֖כ ָהיֶ֑תֹביִֽבְס ָהיֶׁ֖שָרְגִמּו ריִ֔ע ריִ֣ע הֶּלֵ֔אָה םיִ֣רָעֶֽה ֙הָניֶ֨יְהִּֽת :ןֶֽהיֵׁשְרְגִמּו
 תֵ֣תָל עַּ֖בְׁשִנ רֶׁ֥שֲא ץֶרָ֔אָה־לָּכ־תֶא לֵ֔אָרְׂשִיְל ֙הָוֹהְי ןֵּ֤תִּיַו :הֶּלֵֽאָה םיִ֥רָעֶה
 עַּ֖בְׁשִנ־רֶׁשֲא לֹ֥כְּכ ביִ֔בָּסִמ ֙םֶהָל הָ֤וֹהְי חַנָּ֨יַו :ּהָֽב ּובְׁשֵּ֥יַו ָהּוׁ֖שָר ִּֽיַו םָ֑תֹובֲאַֽל
 ןַ֥תָנ םֶ֔היֵבְיֹ֣א־לָּכ תֵ֚א םֶ֔היֵבְיֹ֣א־לָּכִמ ֙םֶהיֵנְפִּב ׁשיִ֤א דַמָ֨ע־ֹאלְו םָ֑תֹובֲאַֽל
ֹל :םָֽדָיְּב הָ֖וֹהְי  תיֵּ֣ב־לֶא הָ֖וֹהְי רֶּ֥בִּד־רֶׁשֲא בֹוּ֔טַה רָ֣בָּדַה֙ לֹּכִמ רָ֔בָּד לַ֣פָנ־אֽ
 קִי זָ֚א :אָּֽב לֹּ֖כַה לֵ֑אָרְׂשִי  :הֶּֽׁשַנְמ הֵּ֥טַמ יִ֖צֲחַֽלְו יִ֑דָּגַלְו יִ֖נֵבּואֽרָל ַעֻׁ֔שֹוהְי אָ֣רְ
ֹּיַו  הָ֑וֹהְי דֶבֶ֣ע הֶׁ֖שֹמ םֶ֔כְתֶא הָּ֣וִצ רֶׁ֣שֲא־לָּכ תֵ֚א םֶּ֔תְרַמְׁש םֶּ֣תַא םֶ֔היֵלֲא רֶמא֣
ֹל :םֶֽכְתֶא יִתיִּ֖וִצ־רֶֽׁשֲא לֹ֥כְל יִ֔לֹוקְב ּו֣עְמְׁשִּתַו ֶז םֶ֗כיֵחֲא־תֶא םֶּ֣תְבַזֲע־אֽ  ה֚
 :םֶֽכיֵהֹֽלֱא הָ֥וֹהְי תַ֖וְצִמ תֶרֶ֕מְׁשִמ־תֶא םֶּ֕תְרַמְׁשּו הֶּ֑זַה םֹוּ֣יַה דַ֖ע םיִּ֔בַר םיִ֣מָי
 ּו֨כְלּו ּ֩ונְּפ הָּ֡תַעְו םֶ֑הָל רֶּ֣בִּד רֶׁ֖שֲאַּֽכ םֶ֔כיֵחֲאַֽל ֙םֶכיֵהֹֽלֱא הָ֤וֹהְי ַחיִ֨נֵה הָּ֗תַעְו
 רֶבֵ֖עְּב הָ֔וֹהְי דֶבֶ֣ע ֙הֶׁשֹמ םֶ֗כָל ןַ֣תָנ ׀ רֶׁ֣שֲא םֶ֔כְתַּזֻחֲא ֙ץֶרֶ֨א־לֶא םֶ֗כיֵלֳהָֽאְל םֶ֜כָל
 הָּ֣וִצ רֶׁ֣שֲא ֘הָרֹוּתַה־תֶאְו הָ֣וְצִּמַה־תֶא תֹוׂ֨שֲעַֽל דֹ֗אְמ ּו֣רְמִׁש ׀ קַ֣ר :ןֵּֽדְרַּיַה
 ויָ֛כָרְּד־לָכְּב תֶכֶ֧לָלְו םֶ֜כיֵהֹֽלֱא הָ֨וֹהְי־תֶא הָבֲהַֽאְ֠ל ֒הָוֹהְי־דֶבֶֽע הֶׁ֣שֹמ ֘םֶכְתֶא
 םֵ֖כְרָֽבְי ַֽו :םֶֽכְׁשְפַנ־לָכְבּו םֶ֖כְבַבְל־לָכְּב ֹו֕דְבָעְלּו ֹו֑ב־הָקְבָדְלּו ויָ֖תֹוְצִמ רֹ֥מְׁשִלְו
 ֘הֶׁשֹמ ןַ֣תָנ הֶּׁ֗שַנְמַֽה טֶבֵׁ֣ש ׀ יִ֣צֲחַֽלְו :םֶֽהיֵלֳהָֽא־לֶא ּו֖כְלֵּֽיַו םֵ֔חְּלַׁשְיַו ַעֻׁ֑שֹוהְי
 יִּ֣כ םַגְ֠ו הָּמָ֑י ןֵּ֖דְרַּיַה ]רֶבֵ֥עְּב[ רֶבֵ֥עְמ םֶ֔היֵחֲא־םִע ַ֙עֻׁ֨שֹוהְי ןַ֤תָנ ֹו֗יְצֶחְלּו ֒ןָׁשָּבַּב
 םיִּ֜בַר םיִ֨סָכְנִּב רֹ֗מאֵל םֶ֜היֵלֲא רֶמאּ֨יַו :םֵֽכְרָֽבְיַו םֶ֖היֵלֳהָֽא־לֶא ַעֻׁ֛שֹוהְי םָ֧חְּלִׁש
 קִמְבּו ֙םֶכיֵלֳהָֽא־לֶא ּובּוׁ֤ש  לֶ֛זְרַבְבּו תֶׁש֧חְנִבּו בָ֜הָזְבּו ףֶסֶ֨כְּב דֹ֔אְמ־בַר הֶ֣נְ
־יֵֽנְּב ּו֡כְלֵּֽיַו ּובֻׁ֣שָּיַו :םֶֽכיֵחֲא־םִע םֶ֖כיֵבְיֹֽא־לַלְׁש ּו֥קְלִח דֹ֑אְמ הֵּ֣בְרַה תֹו֖מָלְׂשִבּו
־רֶׁשֲא הֹ֖לִּׁשִמ לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ֙תֵאֵמ הֶּׁ֗שַנְמַֽה טֶבֵׁ֣ש ׀ יִ֣צֲחַֽו דָ֜ג־יֵֽנְבּו ןֵ֨בּואְר
ֹנ רֶׁ֣שֲא ֙םָתָּזֻחֲא ץֶרֶ֤א־לֶא דָ֗עְלִּגַה ץֶרֶ֣א־לֶא תֶכֶ֜לָל ןַעָ֑נְּכ ץֶרֶ֣אְּב  ּהָ֔ב־ּוזֲחֽאֽ
 ּו֣נְבִּיַו ןַעָ֑נְּכ ץֶרֶ֣אְּב רֶׁ֖שֲא ןֵּ֔דְרַּיַה תֹו֣ליִלְּג־לֶא ּ֙ואֹ֨בָּיַו :הֶֽׁשֹמ־דַיְּב הָ֖וֹהְי יִּ֥פ־לַע
 לֹו֖דָּג ַחֵּ֥בְזִמ ןֵּ֔דְרַּיַה־לַע ַ֙חֵּ֨בְזִמ םָׁ֤ש הֶּׁ֨שַנְמַֽה ֩טֶבֵׁש יִ֣צֲחַֽו דָ֡ג־יֵנְבּו ןֵ֣בּואְר־יֵֽנְב



 ֩יִצֲחַֽו דָ֡ג־יֵנְבּו ןֵ֣בּואְר־יֵֽנְב ּו֣נָב־הֵּֽנִה רֹ֑מאֵל לֵ֖אָרְׂשִי־יֵֽנְב ּו֥עְמְׁשִּיַו :הֶֽאְרַמְל
־לֶא ןֵּ֔דְרַּיַה ֙תֹוליִלְּג־לֶא ןַעַ֔נְּכ ץֶרֶ֣א֙ לּומ־לֶא ַחֵּ֗בְזִּמַה־תֶא הֶּׁ֜שַנְמַֽה טֶבֵׁ֨ש
 הֹ֔לִׁש֙ לֵאָרְׂשִי־יֵֽנְּב תַ֤דֲע־לָּכ ּו֜לֲהָּֽ֨קִּיַו לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ּו֖עְמְׁשִּיַו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב רֶבֵ֖ע
 דָ֛ג־יֵנְּב־לֶאְו ןֵ֧בּואְר־יֵֽנְּב־לֶא לֵ֜אָרְׂשִי־יֵֽנְב ּו֨חְלְׁשִּיַו :אָֽבָּצַל םֶ֖היֵלֲע תֹו֥לֲעַֽל
 :ןֵֽהֹּכַה ר ָ֥זָעְלֶא־ןֶּב סָ֖חְניִּֽפ־תֶא דָ֑עְלִּגַה ץֶרֶ֣א־לֶא הֶּׁ֖שַנְמ־טֶבֵֽׁש יִ֥צֲח־לֶאְו
 לֵ֑אָרְׂשִי תֹוּ֣טַמ לֹ֖כְל בָ֔א תיֵ֣בְל ֙דָחֶא איִׂ֤שָנ דָ֜חֶא איִׂ֨שָנ ֹוּ֔מִע ֙םיִאִׂשְנ הָ֤רָׂשֲעַֽו
ֹר ׁשיִ֨אְו  ןֵ֧בּואְר־יֵֽנְּב־לֶא ּואֹ֜בָּיַו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥פְלַאְל הָּמֵ֖ה םָ֛תֹובֲא־תיֵּֽב ׁשא֧
 :רֹֽמאֵל םָּ֖תִא ּו֥רְּבַדְיַו דָ֑עְלִּגַה ץֶרֶ֣א־לֶא הֶּׁ֖שַנְמ־טֶבֵֽׁש יִ֥צֲח־לֶאְו דָ֛ג־יֵנְּב־לֶאְו
 לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣הֹלאֵּֽב ֙םֶּתְלַעְמ רֶׁ֤שֲא ֙הֶּזַה לַעַּ֤מַה־הָֽמ הָ֗וֹהְי תַ֣דֲע ׀ לֹּ֣כ ּו֞רְמָֽא הֹּ֣כ
 :הָֽוֹהיַּֽב םֹוּ֖יַה םֶ֥כְדָרְמִל ַחֵּ֔בְזִמ ֙םֶכָל םֶ֤כְתֹוֽנְבִּב הָ֑וֹהְי יֵ֖רֲחַֽאֵמ םֹוּ֔יַה בּוׁ֣שָל
ֹל רֶׁ֤שֲא רֹו֔עְּפ ןֹ֣וֲע־תֶא ּ֙ונָ֨ל־טַעְמַה  יִ֥הְיַו הֶּ֑זַה םֹוּ֣יַה דַ֖ע ּוּנֶּ֔מִמ ּ֙ונְרַ֨הַּטִה־אֽ
 ּו֤דְרְמִּת םֶּ֞תַא הָ֗יָהְו הָ֑וֹהְי יֵ֖רֲחַֽאֵמ םֹוּ֔יַה ּובֻׁ֣שָּת ֙םֶּתַאְו :הָֽוֹהְי תַ֥דֲעַּֽב ףֶג ֶּ֖נַה
 ץֶרֶ֣א הָ֜אֵמְט־םִא ךְךַ֨אְו :ףֹֽצְקִי לֵ֖אָרְׂשִי תַ֥דֲע־לָּכ־לֶא רָ֕חָמּו הָ֔וֹהיַּֽב ֙םֹוּיַה
 הָ֔וֹהְי ןַּ֣כְׁשִמ ֙םָׁש־ןַכָֽׁש רֶׁ֤שֲא ֙הָוֹהְי תַּ֤זֻחֲא ץֶרֶ֨א־לֶא םֶ֜כָל ּו֨רְבִע םֶ֗כְתַּזֻחֲא
 ֙םֶכָל םֶ֤כְתֹֽנְבִּב ּודֹ֔רְמִּת־לֶא ּ֙ונָ֨תֹאְו ּודֹ֗רְמִּת־לַא הָ֣וֹהיַֽבּו ּונֵ֑כֹותְּב ּו֖זֲחָֽאֵהְו
 םֶרֵ֔חַּב֙ לַעַ֨מ לַעָ֤מ חַרֶ֗ז־ןֶּב ןָ֣כָע ׀ אֹו֣לֲה :ּוניֵֽהֹלֱא הָ֥וֹהְי חַּ֖בְזִמ יֵ֕דֲעְֽלַּבִֽמ ַחֵּ֔בְזִמ
ֹל דָ֔חֶא ׁשיִ֣א ֙אּוהְו ףֶצָ֑ק הָיָ֣ה לֵ֖אָרְׂשִי תַ֥דֲע־לָּכ־לַעְו  ּ֙ונֲעַּֽי ַֽו :ֹוֽנֹוֲעַּֽב עַ֖וָג א֥
 :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥פְלַא יֵׁ֖שאָר־תֶא ּו֕רְּבַדְיַו הֶּׁ֑שַנְמַֽה טֶבֵׁ֣ש יִ֖צֲחַֽו דָ֔ג־יֵנְבּו ןֵ֣בּואְר־יֵֽנְּב
־םִא עָ֑דֵי אּו֣ה לֵ֖אָרְׂשִיְו ַעֵ֔דֹי אּו֣ה ֙הָוֹהְי ׀ םיִ֤הֹלֱא ׀ לֵ֣א הָ֜וֹהְי ׀ םיִ֨הֹלֱא ׀֩ לֵא
 בּוׁ֖שָל ַחֵּ֔בְזִמ ּ֙ונָ֨ל תֹו֥נְבִל :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַה ּונֵ֖עיִׁשֹוּֽת־לַא הָ֔וֹהיַּֽב֙ לַעַ֨מְּב־םִאְו דֶרֶ֤מְּב
 יֵ֣חְבִז ֙ויָלָע תֹוׂ֤שֲעַֽל־םִאְו הָ֗חְנִמּו הָ֣לֹוע ויָ֜לָע תֹו֨לֲעַֽהְל־םִאְו הָ֑וֹהְי יֵ֣רֲחַֽאֵמ
ֹל־םִאְו :ׁשֵּֽקַבְי אּו֥ה הָ֖וֹהְי םיִ֔מָלְׁש ֹז־תֶא ּוניִׂ֥שָע רָ֔בָּדִמ ֙הָגָאְּדִמ א֤  רֹ֑מאֵל תא֖
ֹי רָ֗חָמ  לּו֣בְגּו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥הֹלֱא הָ֖וֹהיַֽלְו םֶ֕כָּל־הַמ רֹ֔מאֵל ּ֙וניֵ֨נָבְל םֶ֤כיֵנְב ּו֨רְמאֽ
 קֶלֵ֖ח םֶ֥כָל־ןיֵא ןֵּ֔דְרַּיַה־תֶא ֙דָג־יֵנְבּו ןֵ֤בּואְר־יֵֽנְּב םֶ֜כיֵניֵֽבּו ּונֵ֨ניֵּב הָוֹהְ֠י־ןַתָֽנ
ֹרְי יִּ֖תְלִבְל ּוניֵ֔נָּב־תֶא ֙םֶכיֵנְב ּותיִּ֤בְׁשִהְו הָ֑וֹהיַּֽב ֹּנַו :הָֽוֹהְי־תֶא א֥ ־הֶׂשֲעַֽנ רֶמא֕
ֹל ַחֵּ֑בְזִּמַה־תֶא תֹו֖נְבִל ּונָ֔ל אָּ֣נ ֹלְו הָ֖לֹועְל א֥  ּוניֵ֣ניֵּב אּו֜ה דֵ֨ע ֩יִּכ :חַבָֽזְל א֥



 ּוניֵ֥תֹולֹעְּֽב ויָ֔נָפְל ֙הָוֹהְי תַ֤דֹבֲע־תֶא דֹ֞בֲעַֽל ּ֒וניֵרֲחַֽא ּ֘וניֵתֹורֹּֽד ןיֵ֣בּו םֶ֗כיֵניֵֽבּו
ֹלְו ּוניֵ֑מָלְׁשִבּו ּוניֵ֖חָבְזִבּו ֹי־אֽ  קֶלֵ֖ח םֶ֥כָל־ןיֵא ּוניֵ֔נָבְל ֙רָחָמ םֶ֤כיֵנְב ּו֨רְמאֽ
ֹּנַו :הָֽוֹהיַּֽב ֹי־יִּכ הָ֗יָהְו רֶמא֕  ּו֣אְר ּונְרַ֡מָאְו רָ֑חָמ ּוניֵ֖תֹרֹּֽד־לֶאְו ּוניֵ֛לֵא ּו֥רְמאֽ
ֹל ּוניֵ֗תֹובֲא ּוׂ֣שָע־רֶׁשֲא הָ֜וֹהְי חַּ֨בְזִמ ֩תיִנְבַּת־תֶא ֹלְו ֙הָלֹועְל א֤ ־יִּכ חַבֶ֔זְל א֣
 ֙םֹוּיַה בּוׁ֤שָלְו הָ֗וֹהיַּֽב דֹ֣רְמִל ּוּנֶּ֜מִמ ּונָּ֨ל ֩הָליִלָח :םֶֽכיֵניֵֽבּו ּוניֵ֖ניֵּב אּו֔ה דֵ֣ע
 הָ֣וֹהְי ֙חַּבְזִמ דַ֗בְּלִמ חַבָ֑זְלּו הָ֣חְנִמְל הָ֖לֹעְל ַחֵּ֔בְזִמ תֹו֣נְבִל הָ֔וֹהְי יֵ֣רֲחַֽאֵמ
 יֵׁ֨שאָרְו הָ֜דֵעָֽה יֵ֨איִׂשְנּו ןֵ֗הֹּכַה סָ֣חְניִּֽפ עַ֞מְׁשִּיַו :ֹוֽנָּכְׁשִמ יֵ֥נְפִל רֶׁ֖שֲא ּוניֵ֔הֹלֱא
 דָ֖ג־יֵֽנְבּו ןֵ֥בּואְר־יֵֽנְּב ּו֛רְּבִּד רֶׁ֧שֲא םיִ֔רָבְּדַ֨ה־תֶא ֹוּ֔תִא רֶׁ֣שֲא֙ לֵאָרְׂשִי יֵ֤פְלַא
ֹּיַו :םֶֽהיֵניֵעְּב בַ֖טיִּיַו הֶּׁ֑שַנְמ יֵ֣נְבּו ־יֵֽנְּב־לֶא ןֵ֡הֹּכַה ר ָ֣זָעְלֶא־ןֶּב סָ֣חְניִּֽפ רֶמא֣
 רֶׁ֛שֲא הָ֔וֹהְי ּונֵ֣כֹותְב־יִּֽכ ּ֙ונְעַ֨דָי ׀ םֹוּ֤יַה הֶּׁ֗שַנְמ יֵ֣נְּב־לֶאְו דָ֜ג־יֵנְּב־לֶאְו ןֵ֨בּואְר
ֹל  :הָֽוֹהְי דַּ֥יִמ לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥נְּב־תֶא םֶּ֛תְלַּצִה זָ֗א הֶּ֑זַה לַעַּ֣מַה הָ֖וֹהיַּֽב םֶּ֥תְלַעְמ־אֽ
־יֵנְּב תֵ֨אֵמּו ֩ןֵבּואְר־יֵֽנְּב תֵ֣אֵמ םיִ֡איִׂשְּנַהְו ׀ ןֵ֣הֹּכַה ר ָ֣זָעְלֶא־ןֶּב סָ֣חְניִּֽפ בָׁשָּ֣יַו
 בַ֣טיִּיַו :רָֽבָּד םָ֖תֹוא ּובִׁ֥שָּיַו לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב־לֶא ןַעַ֖נְּכ ץֶרֶ֥א־לֶא דָ֛עְלִּגַה ץֶרֶ֧אֵמ דָ֜ג
ֹלְו לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב םיִ֖הֹלֱא ּו֥כְרָֽבְיַו לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ֙יֵניֵעְּב רָ֗בָּדַה  תֹו֤לֲעַֽל ּו֗רְמָֽא א֣
 :ּהָּֽב םיִ֥בְׁשֹֽי דָ֖ג־יֵנְבּו ןֵ֥בּואְר־יֵֽנְּב רֶׁ֛שֲא ץֶרָ֔אָה־תֶא ֙תֵחַׁשְל אָ֔בָּצַל ֙םֶהיֵלֲע
 :םיִֽהֹלֱאָֽה הָ֖וֹהְי יִּ֥כ ּוניֵ֔תֹניֵּֽב ֙אּוה דֵ֥ע יִּ֣כ ַחֵּ֑בְזִּמַל דָ֖ג־יֵנְבּו ןֵ֥בּואְר־יֵֽנְּב ּו֛אְרְקִּיַו
 ביִ֑בָּסִמ םֶ֖היֵבְיֹֽא־לָּכִמ לֵ֛אָרְׂשִיְל הָ֧וֹהְי ַחיִ֨נֵה־רֶׁשֲא יֵרֲחַֽ֠א םיִּ֔בַר םיִ֣מָּיִמ ֙יִהְי ַֽו
 קִּיַו :םיִֽמָּיַּב אָּ֖ב ןֵ֔קָז ַעֻׁ֣שֹוהיִֽו  ויָֽׁ֔שאָרְלּו ֙ויָנֵקְזִל לֵ֔אָרְׂשִי־לָכְל ַ֙עֻׁ֨שֹוהְי אָ֤רְ
ֹּיַו ויָ֑רְטֹֽׁשְלּו ויָ֖טְפֹׁשְלּו  םֶ֗תיִאְר םֶּ֣תַאְו :םיִֽמָּיַּב יִתאָּ֖ב יִּתְנַ֔קָז יִ֣נֲא םֶ֔הֵלֲא רֶמא֣
 הָ֣וֹהְי יִּ֚כ םֶ֑כיֵנְּפִמ הֶּלֵ֖אָה םִ֥יֹוּגַה־לָכְל םֶ֛כיֵהֹֽלֱא הָ֧וֹהְי הָׂ֜שָע רֶׁ֨שֲא־לָּכ ֩תֵא
 םיִ֥רָאְׁשִּנַה םִיֹוּגַ֠ה־תֶא םֶ֜כָל יִּתְלַּ֨פִה ּ֩ואְר :םֶֽכָל םָ֥חְלִּנַה אּו֖ה םֶ֔כיֵהֹֽלֱא
 לֹו֖דָּגַה םָּ֥יַהְו יִּתַ֔רְכִה רֶׁ֣שֲא ֙םִיֹוּגַה־לָכְו ןֵּ֗דְרַּיַה־ןִמ םֶ֑כיֵטְבִׁשְל הָ֖לֲחַֽנְּב הֶּלֵ֛אָה
 םָ֖תֹא ׁשיִ֥רֹוהְו םֶ֔כיֵנְּפִמ םֵ֣פֳּדְהֶי אּו֚ה םֶ֗כיֵהֹֽלֱא הָ֣וֹהיַֽו :ׁשֶמָּֽׁשַה אֹו֥בְמ
 םֶּ֣תְקַזֲחַֽו :םֶֽכָל םֶ֖כיֵהֹֽלֱא הָ֥וֹהְי רֶּ֛בִּד רֶׁ֥שֲאַּֽכ םָ֔צְרַא־תֶא ֙םֶּתְׁשִריִֽו םֶ֑כיֵנְפִּלִמ
 ּוּנֶּ֖מִמ רּו֥ס יִּ֥תְלִבְל הֶׁ֑שֹמ תַ֣רֹוּת רֶפֵ֖סְּב בּו֔תָּכַה־לָּכ תֵ֚א תֹוׂ֔שֲעַֽלְו רֹ֣מְׁשִל דֹ֔אְמ
ֹמְׂשּו ןיִ֥מָי  םֵׁ֨שְבּו םֶ֑כְּתִא הֶּלֵ֖אָה םיִ֥רָאְׁשִּנַה הֶּלֵ֔אָה םִ֣יֹוּגַּב ֙אֹוב־יִּתְלִבְל :לואֽ



ֹל םֶ֤היֵהֹֽלֱא ֹלְו ּ֙וריִּ֨כְזַת־אֽ ֹלְו ּועיִּ֔בְׁשַת א֣ ֹלְו םּו֔דְבַעַֽת א֣  יִּ֛כ :םֶֽהָל ּו֖וֲחַּֽתְׁשִת א֥
 ֙הָוֹהְי ׁשֶרֹוּ֤יַו :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַה דַ֖ע םֶ֔תיִׂשֲע רֶׁ֣שֲאַּֽכ ּוקָּ֑בְדִּת םֶ֖כיֵהֹֽלֱא הָ֥וֹהיַּב־םִא
ֹל םֶּ֗תַאְו םיִ֑מּוצֲעַֽו םיִ֣לֹדְּג םִ֖יֹוּג םֶ֔כיֵנְּפִמ  םֹוּ֥יַה דַ֖ע םֶ֔כיֵנְפִּב ׁ֙שיִא דַמָ֤ע־אֽ
 םֶ֔כָל םָ֣חְלִּנַה אּו֚ה םֶ֗כיֵהֹֽלֱא הָ֣וֹהְי ׀ יִּ֣כ ףֶלָ֑א־ףָּדְרִי םֶּ֖כִמ דָ֥חֶא־ׁשיִא :הֶּֽזַה
 הָ֥וֹהְי־תֶא הָ֖בֲהַֽאְל םֶ֑כיֵתֹֽׁשְפַנְל דֹ֖אְמ םֶּ֥תְרַמְׁשִנְו :םֶֽכָל רֶּ֥בִּד רֶׁ֖שֲאַּֽכ
 םיִ֥רָאְׁשִּנַה הֶּלֵ֔אָה םִ֣יֹוּגַה ֙רֶתֶ֨יְּב ֙םֶּתְקַבְדּו ּובּוׁ֗שָּת בֹוׁ֣ש־םִא ׀ יִּ֣כ :םֶֽכיֵהֹֽלֱא
֩ יִּכ ּו֔עְדֵּ֣ת ַ֙עֹו֨דָי :םֶֽכָּב םֵ֥הְו םֶ֖הָּב םֶ֥תאָבּו םֶ֛הָּב םֶּ֥תְנַּתַחְתִֽהְו םֶ֑כְּתִא הֶּלֵ֖אָה
ֹל  םֶ֜כָל ּו֨יָהְו םֶ֑כיֵנְפִּלִמ הֶּלֵ֖אָה םִ֥יֹוּגַה־תֶא ׁשיִ֛רֹוהְל םֶ֗כיֵהֹֽלֱא הָ֣וֹהְי ףיִ֜סֹוי א֨
 הָ֤מָדֲאָֽה לַעֵ֠מ םֶ֗כְדָבֲא דַ֣ע םֶ֔כיֵניֵֽעְּב םיִ֣נִנְצִלְו ֙םֶכיֵּדִצְּב טֵ֤טֹׁשְלּו ׁשֵ֗קֹומְלּו חַ֣פְל
ֹּזַה ֙הָבֹוּטַה  םֹוּ֔יַה ֙ךְךֵלֹוה יִ֤כֹנָֽא הֵּ֨נִהְו :םֶֽכיֵהֹלֱא הָ֖וֹהְי םֶ֔כָל ןַ֣תָנ ֙רֶׁשֲא תא֔
ֹל יִּ֣כ םֶ֗כְׁשְפַנ־לָכְבּו םֶ֣כְבַבְל־לָכְּב םֶּ֞תְעַדיִֽו ץֶרָ֑אָה־לָּכ ךְךֶרֶ֖דְּב  רָ֨בָּד֩ לַפָנ־אֽ
 ּואָּ֣ב֙ לֹּכַה םֶ֔כיֵלֲע ֙םֶכיֵהֹֽלֱא הָ֤וֹהְי רֶּ֜בִּד רֶׁ֨שֲא םיִ֗בֹוּטַה םיִ֣רָבְּדַה ׀ לֹּ֣כִמ דָ֜חֶא
ֹל םֶ֔כָל  בֹוּ֔טַה רָ֣בָּדַה־לָּכ ֙םֶכיֵלֲע אָּ֤ב־רֶׁשֲאַּֽכ הָ֗יָהְו :דָֽחֶא רָ֥בָּד ּוּנֶּ֖מִמ לַ֥פָנ־אֽ
 רָ֣בָּדַה־לָּכ תֵ֚א םֶ֗כיֵלֲע הָ֜וֹהְי איִ֨בָי ֩ןֵּכ םֶ֑כיֵלֲא םֶ֖כיֵהֹֽלֱא הָ֥וֹהְי רֶּ֛בִּד רֶׁ֧שֲא
ֹּזַה ֙הָבֹוּטַה הָ֤מָדֲאָֽה לַעֵ֠מ םֶ֗כְתֹוֽא ֹו֣דיִמְׁשַה־דַע עָ֔רָה  םֶ֔כָל ןַ֣תָנ ֙רֶׁשֲא תא֔
 ֒םֶכְתֶא הָּ֣וִצ רֶׁ֣שֲא ֘םֶכיֵהֹֽלֱא הָ֥וֹהְי תיִ֨רְּב־תֶא םֶכְרְבָעְּ֠ב :םֶֽכיֵהֹלֱא הָ֖וֹהְי
 ֙הָוֹהְי־ףַא הָ֤רָחְו םֶ֑הָל םֶ֖תיִוֲחַּֽתְׁשִהְו םיִ֔רֵחֲא םיִ֣הֹלֱא ֙םֶּתְדַבֲעַֽו םֶּ֗תְכַלֲהַֽו
 ַעֻׁ֛שֹוהְי ףֹ֧סֱאֶּֽיַו :םֶֽכָל ןַ֥תָנ רֶׁ֖שֲא הָ֔בֹוּטַה ץֶרָ֣אָה֙ לַעֵמ הָ֔רֵהְמ םֶּ֣תְדַבֲאַֽו םֶ֔כָּב
 ֙ויָטְפֹֽׁשְלּו ויָׁ֗שאָרְלּו לֵ֜אָרְׂשִי יֵ֨נְקִזְל ֩אָרְקִּיַו הָמֶ֑כְׁש לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥טְבִׁש־לָּכ־תֶא
ֹּיַו :םיִֽהֹלֱאָה יֵ֥נְפִל ּו֖בְּצַיְתִּֽיַו ויָ֔רְטֹׁ֣שְלּו  רַ֣מָא־הֹּֽכ םָ֗עָה־לָּכ־לֶא ַעֻׁ֜שֹוהְי רֶמא֨
 יִ֥בֲא חַרֶּ֛ת םָ֔לֹועֵֽמ ֙םֶכיֵתֹוֽבֲא ּו֤בְׁשָֽי רָ֗הָּנַה רֶבֵ֣עְּב֒ לֵאָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא ֘הָוֹהְי
־תֶא םֶ֤כיִבֲא־תֶא pחַּקֶאָֽ֠ו :םיִֽרֵחֲא םיִ֥הֹלֱא ּו֖דְבַעַּֽיַו רֹו֑חָנ יִ֣בֲאַֽו םָ֖הָרְבַא
־תֶא ]֙הֶּבְרַאָֽו[ ֶּ֙בְרַאָֽו ןַעָ֑נְּכ ץֶרֶ֣א־לָכְּב ֹו֖תֹוא ךְךֵ֥לֹואָֽו רָ֔הָּנַה רֶבֵ֣עֵמ ֙םָהָרְבַא
 וָׂ֜שֵעְל ןֵּ֨תֶאָֽו וָׂ֑שֵע־תֶאְו בֹ֖קֲעַֽי־תֶא קָ֔חְצִיְל ןֵּ֣תֶאָֽו :קָֽחְצִי־תֶא ֹו֖ל־ןֶּתֶאָֽו ֹו֔עְרַז
 הֶׁ֤שֹמ־תֶא חַ֞לְׁשֶאָֽו :םִיָֽרְצִמ ּו֥דְרָי ויָ֖נָבּו בֹ֥קֲעַֽיְו ֹו֔תֹוא תֶׁשֶ֣רָל ֙ריִעֵׂש רַ֤ה־תֶא
 יִתאֵ֥צֹוה רַ֖חַאְו ֹוּ֑בְרִקְּב יִתיִׂ֖שָע רֶׁ֥שֲאַּֽכ םִיַ֔רְצִמ־תֶא ףֹּ֣גֶאָֽו ֙ןֹרֲהַֽא־תֶאְו



 םִיַ֜רְצִמ ּו֨פְּדְרִּיַו הָּמָּ֑יַה ּואֹ֖בָּתַו םִיַ֔רְצִּמִמ ֙םֶכיֵתֹוֽבֲא־תֶא איִ֤צֹואָֽו :םֶֽכְתֶא
 לֵ֜פֲאַֽמ םֶׂשָּ֨יַו הָ֗וֹהְי־לֶא ּו֣קֲעְֽצִּיַו :ףּוֽס־םַי םיִׁ֖שָרָֽפְבּו בֶכֶ֥רְּב םֶ֛כיֵתֹוֽבֲא יֵ֧רֲחַֽא
 תֵ֥א םֶ֔כיֵניֵֽע ֙הָניֶ֨אְרִּתַו ּוהֵּ֔סַכְיַו ֙םָּיַה־תֶא ויָ֤לָע אֵ֨בָּיַו םיִ֗רְצִּמַה ןיֵ֣בּו ׀ םֶ֣כיֵניֵּב
 ]איִ֣בָאָֽו[ האִ֣בָאָֽו :םיִּֽבַר םיִ֥מָי רָּ֖בְדִּמַב ּו֥בְׁשֵּֽתַו םִיָ֑רְצִמְּב יִתיִׂ֖שָע־רֶׁשֲא
 םָ֤תֹוא ןֵּ֨תֶאָֽו םֶ֑כְּתִא ּו֖מֲחָּֽלִּיַו ןֵּ֔דְרַּיַה רֶבֵ֣עְּב ֙בֵׁשֹוּיַה ֙יִרֹמֱאָֽה ץֶרֶ֤א־לֶא םֶ֗כְתֶא
 ךְךֶלֶ֣מ ֙רֹוּפִצ־ןֶּב קָ֤לָּב םָקָּ֨יַו :םֶֽכיֵנְּפִמ םֵ֖דיִמְׁשַאָֽו םָ֔צְרַא־תֶא ּוׁ֣שְריִּֽתַו ֙םֶכְדֶיְּב
 קִּיַו חַ֗לְׁשִּיַו לֵ֑אָרְׂשִיְּב םֶחָּ֖לִּיַו בָ֔אֹומ ֹלְו :םֶֽכְתֶא לֵּ֥לַקְל רֹו֖עְּב־ןֶּב םָ֥עְלִבְל אָ֛רְ  א֥
 ּו֣רְבַעַּֽתַו :ֹוֽדָּיִמ םֶ֖כְתֶא לִּ֥צַאָֽו םֶ֔כְתֶא ֙ךְךֹורָּב ךְךֶרָ֤בְיַו םָ֑עְלִבְל ַעֹ֣מְׁשִל יִתיִ֖בָא
 יִּ֜זִרְּפַהְו יִ֨רֹמֱאָֽה ֹוחיִרְ֠י־יֵלֲעַּֽב םֶ֣כָב ּו֣מֲחָּֽלִּיַו ֹ֒וחיִרְי־לֶא ּואֹ֣בָּתַו ֘ןֵּדְרַּיַה־תֶא
 חַ֤לְׁשֶאָֽו :םֶֽכְדֶיְּב םָ֖תֹוא ןֵּ֥תֶאָֽו יִ֑סּובְיַהְו יִּ֖וִחַֽה יִׁ֔שָּגְרִּגַהְו ֙יִּתִחַֽהְו יִ֗נֲעַֽנְּכַֽהְו
ֹל יִ֑רֹמֱאָֽה יֵ֣כְלַמ יֵ֖נְׁש םֶ֔כיֵנְּפִמ ֙םָתֹוא ׁשֶר ָ֤גְּתַו הָ֔עְרִּצַה־תֶא ֙םֶכיֵנְפִל  א֥
ֹלְו ֖ךָךְּבְרַחְב ֹל רֶׁ֧שֲא ׀ ץֶרֶ֣א םֶ֜כָל ןֵּ֨תֶאָֽו :ךָךֶּֽתְׁשַקְב א֥  רֶׁ֣שֲא ֙םיִרָעְו ּהָּ֗ב ָּתְעַ֣גָי־אֽ
ֹל ֹל רֶׁ֣שֲא ֙םיִתיֵזְו םיִ֤מָרְּכ םֶ֑הָּב ּו֖בְׁשֵּֽתַו םֶ֔תיִנְב־אֽ  :םיִֽלְכֹא םֶּ֖תַא םֶּ֔תְעַטְנ־אֽ
 םיִ֗הֹלֱא־תֶא ּוריִ֣סָהְו תֶ֑מֱאֶֽבּו םיִ֣מָתְּב ֹו֖תֹא ּו֥דְבִעְו הָ֛וֹהְי־תֶא ּוא֧רְי הָּ֞תַעְו
 עַ֨ר ֩םִאְו :הָֽוֹהְי־תֶא ּו֖דְבִעְו םִיַ֔רְצִמְבּו ֙רָהָּנַה רֶבֵ֤עְּב םֶ֜כיֵתֹובֲא ּו֨דְבָֽע ֩רֶׁשֲא
־תֶא םִ֣א ֒ןּודֹבֲעַֽת יִ֣מ־תֶא ֘םֹוּיַה םֶ֣כָל ּו֨רֲחַּֽב הָ֗וֹהְי־תֶא דֹ֣בֲעַֽל םֶ֜כיֵניֵֽעְּב
 יֵ֣הֹלֱא־תֶא ֙םִאְו רָ֔הָּנַה ]רֶבֵ֣עֵמ[ רֶבֵ֣עֵּב ֙רֶׁשֲא םֶ֗כיֵתֹוֽבֲא ּו֣דְבָֽע־רֶׁשֲא םיִ֞הֹלֱא
 ןַעַּ֤יַו :הָֽוֹהְי־תֶא דֹ֖בֲעַֽנ יִ֔תיֵבּו יִ֣כֹנָֽאְו םָ֑צְרַאְּב םיִ֣בְׁשֹֽי םֶּ֖תַא רֶׁ֥שֲא יִ֔רֹמֱאָֽה
ֹּיַו ֙םָעָה ֹזֲעֵֽמ ּונָּ֔ל הָליִ֣לָח רֶמא֔  הָ֣וֹהְי יִּ֚כ :םיִֽרֵחֲא םיִ֥הֹלֱא דֹ֖בֲעַֽל הָ֑וֹהְי־תֶא ב֖
 םיִ֑דָבֲע תיֵּ֣בִמ םִיַ֖רְצִמ ץֶרֶ֥אֵמ ּוניֵ֛תֹובֲא־תֶאְו ּונָ֧תֹא הֶ֨לֲעַּֽמַה ֩אּוה ּוניֵ֔הֹלֱא
 ֙ךְךֶרֶּ֨דַה־לָכְּב ּונֵ֗רְמְׁשִּי ַֽו הֶּלֵ֔אָה ֙תֹולֹדְּגַה תֹו֤תֹאָֽה־תֶא ּוניֵ֗ניֵעְל הָׂ֣שָע רֶׁ֧שֲאַֽו
־תֶא הָ֜וֹהְי ׁשֶרָ֨גְיַו :םָּֽבְרִקְּב ּונְרַ֖בָע רֶׁ֥שֲא םיִּ֔מַעָ֣ה֙ לֹכְבּו ּהָ֔ב ּונְכַ֣לָה רֶׁ֣שֲא
 הָ֔וֹהְי־תֶא דֹ֣בֲעַֽנ ּ֙ונְחַ֨נֲא־םַּג ּוניֵ֑נָּפִמ ץֶרָ֖אָה בֵׁ֥שֹי יִ֛רֹמֱאָֽה־תֶאְו םיִּ֗מַעָֽה־לָּכ
ֹּיַו :ּוניֵֽהֹלֱא אּו֖ה־יִּכ ֹל םָ֗עָה־לֶא ַעֻׁ֜שֹוהְי רֶמא֨ ־יִּֽכ הָ֔וֹהְי־תֶא דֹ֣בֲעַֽל ּ֙ולְכּוֽת א֤
ֹל אּו֔ה אֹוּ֣נַק־לֵא אּו֑ה םיִׁ֖שדְק םיִ֥הֹלֱא ֹּטַחְלּו םֶ֖כֲעְֽׁשִפְל אָּׂ֥שִי־אֽ  יִּ֤כ :םֶֽכיֵתואֽ
 יֵ֖רֲחַֽא םֶ֔כְתֶא הָּ֣לִכְו ֙םֶכָל עַ֤רֵהְו בָׁ֨שְו רָ֑כֵנ יֵ֣הֹלֱא םֶּ֖תְדַבֲעַֽו הָ֔וֹהְי־תֶא ּ֙ובְזַעַֽת



ֹּיַו :םֶֽכָל ביִ֥טיֵה־רֶׁשֲא ֹל ַעֻׁ֑שֹוהְי־לֶא םָ֖עָה רֶמא֥  :דֹֽבֲעַֽנ הָ֖וֹהְי־תֶא יִּ֥כ א֕
ֹּיַו ־תֶא םֶ֛כָל םֶּ֥תְרַחְּב םֶּ֞תַא־יִּֽכ םֶ֔כָּב ֙םֶּתַא םיִ֤דֵע םָ֗עָה־לֶא ַעֻׁ֜שֹוהְי רֶמא֨
ֹּיַו ֹו֑תֹוא דֹ֣בֲעַֽל הָ֖וֹהְי  רֶׁ֣שֲא רָ֖כֵּנַה יֵ֥הֹלֱא־תֶא ּוריִ֛סָה הָּ֕תַעְו :םיִֽדֵע ּו֖רְמאֽ
ֹּיַו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥הֹלֱא הָ֖וֹהְי־לֶא םֶ֔כְבַבְל־תֶא ּ֙וּטַהְו םֶ֑כְּבְרִקְּב ־לֶא םָ֖עָה ּו֥רְמאֽ
 םָ֖עָל תיִ֛רְּב ַעֻׁ֧שֹוהְי תֹ֨רְכִּיַו :עָֽמְׁשִנ ֹו֖לֹוקְבּו דֹ֔בֲעַֽנ ּ֙וניֵ֨הֹלֱא הָ֤וֹהְי־תֶא ַעֻׁ֑שֹוהְי
 םיִ֣רָבְּדַה־תֶא ַ֙עֻׁ֨שֹוהְי בֹּ֤תְכִּיַו :םֶֽכְׁשִּב טָּ֖פְׁשִמּו קֹ֥ח ֹו֛ל םֶׂשָּ֥יַו אּו֑הַה םֹוּ֣יַּב
 הָּ֔לַאָ֣ה תַחַּ֚ת םָּׁ֔ש ָהֶ֣מיִקְיַו הָ֔לֹודְּג ןֶבֶ֣א ֙חַּקִּיַו םיִ֑הֹלֱא תַ֣רֹוּת רֶפֵ֖סְּב הֶּלֵ֔אָה
ֹּיַו :הָֽוֹהְי ׁשַּ֥דְקִמְּב רֶׁ֖שֲא  ֙תֹאּזַה ןֶבֶ֤אָה הֵּ֨נִה םָ֗עָה־לָּכ־לֶא ַעֻׁ֜שֹוהְי רֶמא֨
 ּונָּ֑מִע רֶּ֖בִּד רֶׁ֥שֲא הָ֔וֹהְי יֵ֣רְמִא־לָּכ תֵ֚א הָ֗עְמָֽׁש איִ֣ה־יִּֽכ הָ֔דֵעְל ּונָּ֣ב־הֶיְהִּֽת
 ׁשיִ֖א םָ֔עָה־תֶא ַ֙עֻׁ֨שֹוהְי חַּ֤לַׁשְיַו :םֶֽכיֵהֹֽלאֵּב ןּוׁ֖שֲחַֽכְּת־ןֶּֽפ הָ֔דֵעְל ֙םֶכָב הָ֤תְיָֽהְו
־ןֶּב הָ֑וֹהְי דֶבֶ֣ע ןּו֖נ־ןִּב ַעֻׁ֥שֹוהְי תָמָּ֛יַו הֶּלֵ֔אָה םיִ֣רָבְּדַה ֙יֵרֲחַֽא יִ֗הְיַו :ֹוֽתָלֲחַֽנְל
־רַהְּב רֶׁ֣שֲא חַרֶ֖ס־תַנְמִתְּב ֹו֔תָלֲחַֽנ לּו֣בְגִּב ֹ֙ותֹא ּו֤רְּבְקִּיַו :םיִֽנָׁש רֶׂשֶ֖עָו הָ֥אֵמ
 ׀ לֹ֣כְו ַעֻׁ֑שֹוהְי יֵ֣מְי לֹּ֖כ הָ֔וֹהְי־תֶא֙ לֵאָרְׂשִי דֹ֤בֲעַּֽיַו :ׁשַעָּֽג־רַהְל ןֹו֖פְּצִמ םִיָ֑רְפֶא
 הֵׂ֣שֲעַֽמ־לָּכ תֵ֚א ּו֗עְד ָֽי רֶׁ֣שֲאַֽו ַעֻׁ֔שֹוהְי יֵ֣רֲחַֽא ֙םיִמָי ּוכיִ֤רֱאֶֽה רֶׁ֨שֲא םיִ֗נֵקְּזַה יֵ֣מְי
 ׀ לֵ֥אָרְׂשִי־יֵֽנְב ּו֨לֱעֶֽה־רֶׁשֲא ףֵסֹו֠י תֹו֣מְצַע־תֶאְו :לֵֽאָרְׂשִיְל הָׂ֖שָע רֶׁ֥שֲא הָ֔וֹהְי
 ק רֶׁ֨שֲא הֶ֗דָּׂשַה תַ֣קְלֶחְּב ֒םֶכְׁשִב ּו֣רְבָֽק ֘םִיַרְצִּמִמ  רֹו֥מֲח־יֵֽנְּב תֵ֛אֵמ בֹ֛קֲעַֽי הָ֧נָ
 תֵ֑מ ןֹ֖רֲהַֽא־ןֶּֽב ר ָ֥זָעְלֶאְו :הָֽלֲחַֽנְל ףֵ֖סֹוי־יֵֽנְבִל ּו֥יְהִּֽיַו הָ֑טיִׂשְק הָ֣אֵמְּב םֶ֖כְׁש־יִֽבֲא
 ֙יֵרֲחַֽא יִ֗הְיַו :םִיָֽרְפֶא רַ֥הְּב ֹו֖ל־ןַּתִנ רֶׁ֥שֲא ֹו֔נְּב סָ֣חְניִּֽפ ֙תַעְבִגְּב ֹו֗תֹא ּו֣רְּבְקִּיַו
 יִ֛נֲעַֽנְּכַֽה־לֶא ּונָּ֧ל־הֶלֲעַֽי־יִמ רֹ֑מאֵל הָ֖וֹהיַּֽב לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ּ֙ולֲאְֽׁשִּי ַֽו ַעֻׁ֔שֹוהְי תֹו֣מ
ֹּיַו :ֹוּֽב םֶחָּ֥לִהְל הָּ֖לִחְּתַּב  ץֶרָ֖אָה־תֶא יִּתַ֥תָנ הֵּ֛נִה הֶ֑לֲעַֽי הָ֣דּוהְי הָ֖וֹהְי רֶמא֣
ֹּיַו :ֹוֽדָיְּב  יִ֔נֲעַֽנְּכַּֽב ֙הָמֲחָּֽלִנְו יִ֗לָרֹוֽגְב יִּ֣תִא הֵ֧לֲע ויִ֜חָא ןֹו֨עְמִׁשְל ֩הָדּוהְי רֶמא֣
 הָ֛וֹהְי ןֵּ֧תִּיַו הָ֔דּוהְי לַעַּ֣יַו :ןֹוֽעְמִׁש ֹוּ֖תִא ךְךֶלֵּ֥יַו ךָךֶ֑לָרֹוֽגְּב ֖ךָךְּתִא יִ֛נֲא־םַג יִּ֧תְכַלָֽהְו
־תֶא ּואְצְמִּיַֽ֠ו :ׁשיִֽא םיִ֖פָלֲא תֶרֶׂ֥שֲע קֶזֶ֔בְּב םּוּ֣כַּיַו םָ֑דָיְּב יִּ֖זִרְּפַהְו יִ֥נֲעַֽנְּכַֽה־תֶא
 קֶזֶ֔ב יִנֹ֣דֲא ֙סָנָּ֨יַו :יִּֽזִרְּפַה־תֶאְו יִ֖נֲעַֽנְּכַֽה־תֶא ּוּ֕כַּיַו ֹוּ֑ב ּו֖מֲחָּֽלִּיַו קֶזֶ֔בְּב ֙קֶזֶ֨ב יִ֥נֹדֲא
ֹּיַו :ויָֽלְגַרְו ויָ֖דָי תֹו֥נֹהְּב־תֶא ּו֔צְּצַקְי ַֽו ֹו֔תֹא ּו֣זֲחֹֽאּיַֽו ויָ֑רֲחַֽא ּו֖פְּדְרִּיַו ־יִנֹֽדֲא רֶמא֣
 תַחַּ֣ת ֙םיִטְּקַלְמ ּו֤יָה םיִ֗צָּצֻקְמ םֶ֜היֵלְגַרְו םֶ֨היֵדְי ֩תֹונֹהְּֽב םיִ֡כָלְמ ׀ םיִ֣עְבִׁש קֶזֶ֗ב



 :םָֽׁש תָמָּ֥יַו םַ֖לָׁשּוֽרְי ּוהֻ֥איִבְיַו םיִ֑הֹלֱא יִ֖ל־םַּלִׁש ןֵּ֥כ יִתיִׂ֔שָע רֶׁ֣שֲאַּֽכ יִ֔נָחְלֻׁש
 ריִ֖עָה־תֶאְו בֶרָ֑ח־יִפְל ָהּוּ֖כַּיַו ּהָ֔תֹוא ּו֣דְּכְלִּיַו םַ֔לָׁשּו֣ריִּב ֙הָדּוהְי־יֵֽנְב ּו֤מֲחָּֽלִּיַו

 בֶג ֶּ֖נַהְו רָ֔הָה בֵׁ֣שֹוי יִ֑נֲעַֽנְּכַּֽב םֵ֖חָּלִהְל הָ֔דּוהְי יֵ֣נְּב ּ֙ודְר ָֽי רַ֗חַאְו :ׁשֵֽאָב ּו֥חְּלִׁש
 םיִ֖נָפְל ןֹו֥רְבֶח־םֵׁשְו ןֹו֔רְבֶחְּב בֵׁ֣שֹוּיַה ֙יִנֲעַֽנְּכַֽה־לֶא הָ֗דּוהְי ךְךֶלֵּ֣יַו :הָֽלֵפְּׁשַהְו
־לֶא םָּׁ֔שִמ ךְךֶלֵּ֣יַו :יָֽמְלַּת־תֶאְו ןַ֖מיִחֲא־תֶאְו יַׁ֥שֵׁש־תֶא ּוּ֛כַּיַו עַּ֑בְרַא תַ֣יְרִק
ֹּיַו :רֶפֵֽס־תַיְרִק םיִ֖נָפְל ריִ֥בְּד־םֵׁשְו ריִ֑בְּד יֵ֖בְׁשֹוֽי ־תֶא הֶּ֛כַי רֶׁ֥שֲא בֵ֔לָּכ רֶמא֣
 לֵ֣איִנְתָע ּ֙הָדְּכְלִּיַו :הָּֽׁשִאְל יִּ֖תִב הָ֥סְכַע־תֶא ֹו֛ל יִּתַ֥תָנְו ּהָ֑דָכְלּו רֶפֵ֖ס־תַיְרִק
 יִ֣הְיַו :הָּֽׁשִאְל ֹוּ֖תִב הָ֥סְכַע־תֶא ֹו֛ל־ןֶּתִּיַו ּוּנֶּ֑מִמ ןֹ֣טָּקַה בֵ֖לָכ יִ֥חֲא זַ֔נְק־ןֶּב
 רֹו֑מֲחַֽה לַ֣עֵמ חַ֖נְצִּתַו הֶ֔דָּׂשַה ָ֙היִ֨בָא־תֵאֵֽמ לֹו֤אְׁשִל ּ֙והֵ֨תיִסְּתַו ּהָ֗אֹובְב
ֹּיַו ֹּתַו :ךְךָּֽל־הַמ בֵ֖לָּכ ּהָ֥ל־רֶמאֽ  יִנָּ֔תַתְנ ֙בֶגֶּ֨נַה ץֶרֶ֤א יִּ֣כ הָ֗כָרְב יִּ֣ל־הָבָֽה ֹו֜ל רֶמא֨
 :תיִּֽתְחַּת תֹּ֥לֻּג תֵ֖אְו תיִּ֔לִע תֹּ֣לֻּג תֵ֚א בֵ֗לָּכ ּהָ֣ל־ןֶּתִּיַו םִיָ֑מ תֹּ֣לֻּג יִ֖ל הָּ֥תַתָֽנְו
 הָ֔דּוהְי רַּ֣בְדִמ הָ֔דּוהְי יֵ֣נְּב־תֶא ֙םיִרָמְּתַה ריִ֤עֵמ ּו֨לָע הֶׁ֜שֹמ ןֵ֨תֹח ֩יִניֵק יֵ֣נְבּו
 ּוּ֕כַּיַו ויִ֔חָא ןֹו֣עְמִׁש־תֶא ֙הָדּוהְי ךְךֶלֵּ֤יַו :םָֽעָה־תֶא בֶׁשֵּ֥יַו ךְךֶלֵּ֖יַו דָ֑רֲע בֶג ֶ֣נְּב רֶׁ֖שֲא
 קִּיַו ּהָ֔תֹוא ּומיִ֣רֲחַּֽיַו תַ֑פְצ בֵׁ֣שֹוי יִ֖נֲעַֽנְּכַֽה־תֶא  :הָֽמְרָח ריִ֖עָה־םֵׁש־תֶא אָ֥רְ
־תֶאְו ּהָ֑לּובְּג־תֶאְו ןֹו֖לְקְׁשַא־תֶאְו ּהָ֔לּובְּג־תֶאְו הָּ֣זַע־תֶא ֙הָדּוהְי דֹּ֤כְלִּיַו
ֹּיַו הָ֔דּוהְי־תֶא ֙הָוֹהְי יִ֤הְיַו :ּהָֽלּובְּג־תֶאְו ןֹו֖רְקֶע ֹל יִּ֣כ רָ֑הָה־תֶא ׁשֶר֖  ׁ֙שיִרֹוהְל א֤
 רֶּ֣בִּד רֶׁ֖שֲאַּֽכ ןֹו֔רְבֶח־תֶא ֙בֵלָכְל ּו֤נְּתִּיַו :םֶֽהָל לֶ֖זְרַּב בֶכֶ֥ר־יִּכ קֶמֵ֔עָה יֵ֣בְׁשֹֽי־תֶא
ֹל םַ֔לָׁשּוֽרְי בֵׁ֣שֹי ֙יִסּובְיַה־תֶאְו :קָֽנֲעָֽה יֵ֥נְּב הָׁ֖שלְׁש־תֶא םָּׁ֔שִמ ׁשֶרֹוּ֣יַו הֶׁ֑שֹמ  א֥
 :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַה דַ֖ע םַ֔לָׁשּו֣ריִּב ֙ןִמָיְנִב יֵ֤נְּב־תֶא יִ֜סּובְיַה בֶׁשֵּ֨יַו ןִ֑מָיְנִב יֵ֣נְּב ּוׁשיִ֖רֹוה
־תיֵֽבְּב ףֵ֖סֹוי־תיֵֽב ּוריִ֥תָּיַו :םָּֽמִע הָ֖וֹהיַֽו לֵ֑א־תיֵּֽב םֵ֖ה־םַּג ףֵ֛סֹוי־תיֵֽב ּו֧לֲעַּֽיַו
ֹּיַו ריִ֑עָה־ןִמ אֵ֣צֹוי ׁשיִ֖א םיִ֔רְמֹּׁ֣שַה ּ֙ואְרִּיַו :זּוֽל םיִ֖נָפְל ריִ֥עָה־םֵׁשְו לֵ֑א  ּורְמא֣
 ריִ֔עָה אֹו֣בְמ־תֶא ֙םֵאְרַּיַו :דֶסָֽח ֖ךָךְּמִע ּוניִׂ֥שָעְו ריִ֔עָה אֹו֣בְמ־תֶא ֙אָנ ּונֵ֤אְרַה ֹו֗ל
 ךְךֶלֵּ֣יַו :ּוחֵּֽלִׁש ֹוּ֖תְחַּפְׁשִמ־לָּכ־תֶאְו ׁשיִ֥אָה־תֶאְו בֶרָ֑ח־יִפְל ריִ֖עָה־תֶא ּוּ֥כַּיַו
 קִּיַו ריִ֗ע ןֶבִּ֣יַו םיִּ֑תִחַֽה ץֶרֶ֖א ׁשיִ֔אָה  :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַה דַ֖ע ּהָ֔מְׁש אּו֣ה זּו֔ל ּ֙הָמְׁש אָ֤רְ
ֹלְו ־תֶאְו ךְך ַ֣נְעַּֽת־תֶאְו ָ֘היֶתֹונְּב־תֶאְו ןָ֣אְׁש־תיֵּב־תֶא הֶּׁ֗שַנְמ ׁשיִ֣רֹוה־אֽ
־תֶאְו ֙םָעְלְבִי יֵ֤בְׁשֹוי־תֶאְו ָהיֶ֗תֹונְּב־תֶאְו רֹו֜ד ]יֵ֨בְׁשֹֽי[ ֵ֙בְׁשֹֽי־תֶאְו ָ֒היֶתֹנְּב



 ץֶרָ֥אָּב תֶבֶׁ֖שָל יִ֔נֲעַֽנְּכַֽה֙ לֶאֹוּ֨יַו ָהיֶ֑תֹונְּב־תֶאְו ֹוּ֖דִגְמ יֵ֥בְׁשֹוֽי־תֶאְו ָהיֶ֔תֹנְּב
ֹּזַה ֹל ׁשיֵ֖רֹוהְו סַ֑מָל יִ֖נֲעַֽנְּכַֽה־תֶא םֶׂשָּ֥יַו לֵ֔אָרְׂשִי קַ֣זָח־יִּֽכ ֙יִהְיַו :תאֽ  :ֹוֽׁשיִרֹוֽה א֥
ֹל ֙םִיַ֨רְפֶאְו  :רֶז ָֽגְּב ֹוּ֖בְרִקְּב יִ֛נֲעַֽנְּכַֽה בֶׁשֵּ֧יַו רֶז ָ֑גְּב בֵׁ֣שֹוּיַה יִ֖נֲעַֽנְּכַֽה־תֶא ׁשיִ֔רֹוה א֣
ֹל ןוֻ֗לּובְז  ֙יִנֲעַֽנְּכַֽה בֶׁשֵּ֤יַו לֹ֑לֲהַֽנ יֵ֖בְׁשֹוֽי־תֶאְו ןֹו֔רְטִק יֵ֣בְׁשֹוֽי־תֶא ׁ֙שיִרֹוה א֤
ֹל רֵׁ֗שָא :סַֽמָל ּו֖יְהִּֽיַו ֹוּ֔בְרִקְּב  ןֹו֑דיִצ יֵ֖בְׁשֹוֽי־תֶאְו ֹוּ֔כַע יֵ֣בְׁשֹֽי־תֶא ׁ֙שיִרֹוה א֤
 ֙בֶׁשֵּ֨יַו :בֹֽחְר־תֶאְו קיִ֖פֲא־תֶאְו הָּ֔בְלֶח־תֶאְו ֙ביִזְכַא־תֶאְו בָ֤לְחַא־תֶאְו
ֹל יִּ֖כ ץֶרָ֑אָה יֵ֣בְׁשֹֽי יִ֖נֲעַֽנְּכַֽה בֶרֶ֥קְּב יִ֔רֵׁשָ֣אָה ֹל יִ֗לָּתְפַנ :ֹוֽׁשיִרֹוֽה א֥  ׁשיִ֞רֹוה־אֽ
 יֵ֣בְׁשֹֽי יִ֖נֲעַֽנְּכַֽה בֶרֶ֥קְּב בֶׁשֵּ֕יַו תָ֔נֲע־תיֵב יֵ֣בְׁשֹֽי־תֶאְו ׁ֙שֶמֶׁ֨ש־תיֵֽב יֵ֤בְׁשֹֽי־תֶא
־תֶא יִ֛רֹמֱאָ֥ה ּו֧צֲחְֽלִּיַו :סַֽמָל םֶ֖הָל ּו֥יָה תָ֔נֲע תיֵ֣בּו ׁ֙שֶמֶׁ֨ש־תיֵֽב יֵ֤בְׁשֹֽיְו ץֶרָ֑אָה
ֹל־יִּכ הָרָ֑הָה ןָ֖ד־יֵנְּב ־רַהְּב תֶבֶׁ֣שָל ֙יִרֹמֱאָֽה לֶאֹוּ֤יַו :קֶמֵֽעָל תֶדֶ֥רָל ֹו֖נָתְנ א֥
 יִ֔רֹמֱאָֽה֙ לּובְגּו :סַֽמָל ּו֖יְהִּֽיַו ףֵ֔סֹוי־תיֵּב דַ֣י ֙דַּבְכִּתַו םיִ֑בְלַעַֽׁשְבּו ןֹו֖לָּיַאְּב סֶרֶ֔ח
־לֶא לָּ֖גְלִּגַה־ןִמ הָ֛וֹהְי־ךְךַאְלַמ לַעַּ֧יַו :הָלְעָֽמָו עַלֶּ֖סַהֵֽמ םיִּ֑בַרְקַע הֵ֖לֲעַּֽמִמ
 רֶׁ֤שֲא ץֶרָ֔אָה־לֶא ֙םֶכְתֶא איִ֤בָאָֽו םִיַ֗רְצִּמִמ םֶ֜כְתֶא הֶ֨לֲעַֽא ֩רֶמֹאּיַו םיִ֑כֹּבַה
ֹל רַ֕מֹאָֽו םֶ֔כיֵתֹ֣בֲאַֽל ֙יִּתְעַּ֨בְׁשִנ ֹל םֶּ֗תַאְו :םָֽלֹועְל םֶ֖כְּתִא יִ֛תיִרְּב רֵ֧פָא־אֽ ־אֽ
ֹּזַה ץֶרָ֣אָה ֙יֵבְׁשֽיְל ֙תיִרְב ּו֤תְרְכִת ֹלְו ןּו֑צֹּתִּת םֶ֖היֵתֹוֽחְּבְזִמ תא֔  םֶּ֥תְעַמְׁש־אֽ
ֹּז־הַמ יִ֖לֹוקְּב ֹל יִּתְרַ֔מָא םַ֣גְו :םֶֽתיִׂשֲע תא֥  ֙םֶכָל ּו֤יָהְו םֶ֑כיֵנְּפִמ םָ֖תֹוא ׁשֵ֥רָגֲא־אֽ
 םיִ֣רָבְּדַה־תֶא ֙הָוֹהְי ךְךַ֤אְלַמ רֵּ֞בַדְּכ יִ֗הְיַו :ׁשֵֽקֹומְל םֶ֖כָל ּו֥יְהִֽי םֶ֔היֵהֹ֣לאֵֽו םיִּ֔דִצְל
־םֵׁש ּו֛אְרְקִּיַו :ּוּֽכְבִּיַו םָ֖לֹוק־תֶא םָ֛עָה ּו֥אְׂשִּיַו לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֖נְּב־לָּכ־לֶא הֶּלֵ֔אָה
 ּו֧כְלֵּי ַֽו םָ֑עָה־תֶא ַעֻׁ֖שֹוהְי חַּ֥לַׁשְיַו :הָֽוֹהיַֽל םָׁ֖ש־ּוחְּבְזִּיַו םיִ֑כֹּב אּו֖הַה םֹו֥קָּמַה
 לֹּ֖כ הָ֔וֹהְי־תֶא ֙םָעָה ּו֤דְבַעַּֽיַו :ץֶרָֽאָה־תֶא תֶׁשֶ֥רָל ֹו֖תָלֲחַֽנְל ׁשיִ֥א לֵ֛אָרְׂשִי־יֵֽנְב
 רֶׁ֣שֲא ַעּוׁ֔שֹוהְי יֵ֣רֲחַֽא ֙םיִמָי ּוכיִ֤רֱאֶֽה רֶׁ֨שֲא םיִ֗נֵקְּזַה יֵ֣מְי ׀ לֹ֣כְו ַעֻׁ֑שֹוהְי יֵ֣מְי
־ןִּב ַעֻׁ֥שֹוהְי תָמָּ֛יַו :לֵֽאָרְׂשִיְל הָׂ֖שָע רֶׁ֥שֲא לֹו֔דָּגַה ֙הָוֹהְי הֵׂ֤שֲעַֽמ־לָּכ תֵ֣א ּו֗אָר
־תַנְמִתְּב ֹו֔תָלֲחַֽנ לּו֣בְגִּב ֹ֙ותֹוא ּו֤רְּבְקִּיַו :םיִֽנָׁש רֶׂשֶ֖עָו הָ֥אֵמ־ןֶּב הָ֑וֹהְי דֶבֶ֣ע ןּו֖נ
־לֶא ּו֖פְסֶאֶֽנ אּו֔הַה רֹוּ֣דַה־לָּכ ֙םַגְו :ׁשַעָּֽג־רַהְל ןֹו֖פְּצִמ םִיָ֑רְפֶא רַ֣הְּב סֶרֶ֖ח
ֹל רֶׁ֤שֲא םֶ֗היֵרֲחַֽא רֵ֜חַא רֹוּ֨ד ֩םָקָּיַו ויָ֑תֹובֲא ־תֶא ֙םַגְו הָ֔וֹהְי־תֶא ּ֙ועְד ָֽי־אֽ
 הָ֑וֹהְי יֵ֣ניֵעְּב עַ֖רָה־תֶא לֵ֛אָרְׂשִי־יֵֽנְב ּוׂ֧שֲעַּֽיַו :לֵֽאָרְׂשִיְל הָׂ֖שָע רֶׁ֥שֲא הֶׂ֔שֲעַּֽמַֽה



 ֘םָתֹוא איִ֣צֹוּמַה םָ֗תֹובֲא יֵ֣הֹלֱא ׀ הָ֣וֹהְי־תֶא ּו֞בְזַעַּֽיַו :םיִֽלָעְּבַה־תֶא ּו֖דְבַעַּֽיַו
 ֙רֶׁשֲא ֙םיִּמַעָֽה יֵ֤הֹלֱאֵֽמ םיִ֗רֵחֲא םיִ֣הֹלֱא ׀ יֵ֣רֲחַֽא ּו֞כְלֵּי ַֽו ֒םִיַרְצִמ ץֶרֶ֣אֵמ
 ּו֥דְבַעַּֽיַו הָ֑וֹהְי־תֶא ּו֖בְזַעַּֽיַו :הָֽוֹהְי־תֶא ּוסִ֖עְכַּיַו םֶ֑הָל ּו֖וֲחַּֽתְׁשִּיַו םֶ֔היֵתֹו֣ביִבְס
 ּוּסֹׁ֖שָּיַו םיִ֔סֹׁש־דַיְּב ֙םֵנְּתִּי ַֽו לֵ֔אָרְׂשִיְּב ֙הָוֹהְי ףַ֤א־רַחִּֽיַו :תֹוֽרָּתְׁשַעָֽלְו לַעַּ֖בַל
ֹלְו ביִ֔בָּסִמ ֙םֶהיֵבְיֹוֽא דַ֤יְּב םֵ֞רְּכְמִּי ַֽו םָ֑תֹוא  :םֶֽהיֵבְיֹוֽא יֵ֥נְפִל דֹ֖מֲעַֽל דֹו֔ע ּו֣לְכָֽי־אֽ
 רֶׁ֛שֲאַֽכְו הָ֔וֹהְי רֶּ֣בִּד ֙רֶׁשֲאַּֽכ הָ֔עָרְל םָּ֣ב־הָתְיָֽה ֙הָוֹהְי־דַי ּו֗אְצָֽי רֶׁ֣שֲא ׀ לֹ֣כְּב
 דַּ֖יִמ םּו֔עיִׁשֹוּ֣יַו םיִ֑טְפֹֽׁש הָ֖וֹהְי םֶק ָּ֥יַו :דֹֽאְמ םֶ֖הָל רֶצֵּ֥יַו םֶ֑הָל הָ֖וֹהְי עַּ֥בְׁשִנ
ֹל ֙םֶהיֵטְפֹֽׁש־לֶא םַ֤גְו :םֶֽהיֵסֹֽׁש  םיִ֔רֵחֲא םיִ֣הֹלֱא ֙יֵרֲחַֽא ּו֗נָז יִּ֣כ ּועֵ֔מָׁש א֣
־תֹוְצִמ ַעֹ֥מְׁשִל םָ֛תֹובֲא ּו֧כְלָֽה רֶׁ֨שֲא ךְךֶרֶּ֜דַה־ןִמ רֵ֗הַמ ּורָ֣ס םֶ֑הָל ּו֖וֲחַּֽתְׁשִּֽיַו
ֹל הָ֖וֹהְי  טֵ֔פֹּׁשַה־םִע ֙הָוֹהְי הָ֤יָהְו ֒םיִטְפֹֽׁש ֘םֶהָל ׀ הָ֥וֹהְי םיִ֨קֵה־יִֽכְו :ןֵֽכ ּוׂשָ֥ע־אֽ
 יֵ֥נְּפִמ םָ֔תָקֲאַּ֣נִמ ֙הָוֹהְי םֵ֤חָּנִי־יִּֽכ טֵ֑פֹוּׁשַה יֵ֣מְי לֹּ֖כ םֶ֔היֵבְיֹֽא דַּ֣יִמ ֙םָעיִׁשֹוֽהְו
 תֶכֶ֗לָל םָ֔תֹובֲאֵֽמ ּותיִ֣חְׁשִהְו ּ֙ובֻׁ֨שָי טֵ֗פֹוּׁשַה תֹו֣מְּב ׀ הָ֣יָהְו :םֶֽהיֵקֲחֹֽדְו םֶ֖היֵצֲחֹֽל
ֹל םֶ֑הָל תֹ֣וֲחַּֽתְׁשִהְלּו םָ֖דְבָעְל םיִ֔רֵחֲא םיִ֣הֹלֱא ֙יֵרֲחַֽא  םֶ֔היֵלְלַעַּ֣מִמ ּ֙וליִּ֨פִה א֤
ֹּיַו לֵ֑אָרְׂשִיְּב הָ֖וֹהְי ףַ֥א־רַחִּֽיַו :הָֽׁשָּקַה םָּ֖כְרַּדִמּו  יֹוּ֣גַה ּו֜רְבָֽע רֶׁ֨שֲא ֩ןַעַי רֶמא֗
ֹלְו םָ֔תֹובֲא־תֶא יִתיִּ֣וִצ רֶׁ֣שֲא ֙יִתיִרְּב־תֶא הֶּ֗זַה ֹל ֙יִנֲא־םַּג :יִֽלֹוקְל ּו֖עְמָֽׁש א֥  א֣
 ןַעַ֛מְל :תֹֽמָּיַו ַעֻׁ֖שֹוהְי בַ֥זָע־רֶׁשֲא םִ֛יֹוּגַה־ןִמ םֶ֑היֵנְּפִמ ׁשיִ֖א ׁשיִ֥רֹוהְל ףיִ֔סֹוא
 רֶׁ֛שֲאַּֽכ םָּ֗ב תֶכֶ֣לָל הָ֜וֹהְי ךְךֶרֶּ֨ד־תֶא ֩םֵה םיִ֣רְמֹֽׁשֲה לֵ֑אָרְׂשִי־תֶא םָּ֖ב תֹוּ֥סַנ
ֹל־םִא םָ֖תֹובֲא ּו֥רְמָֽׁש  םָׁ֖שיִרֹוֽה יִּ֥תְלִבְל הֶּלֵ֔אָה םִ֣יֹוּגַה־תֶא ֙הָוֹהְי חַּ֤נַּיַו :אֽ
ֹלְו רֵ֑הַמ  םָּ֖ב תֹוּ֥סַנְל הָ֔וֹהְי ַחיִּ֣נִה רֶׁ֣שֲא ֙םִיֹוּגַה הֶּלֵ֤אְו :ַעֻֽׁשֹוהְי־דַיְּב םָ֖נָתְנ א֥
 ֙ןַעַ֨מְל קַ֗ר :ןַעָֽנְּכ תֹו֥מֲחְֽלִמ־לָּכ תֵ֖א ּו֔עְד ָֽי־ֹאל רֶׁ֣שֲא־לָּכ תֵ֚א לֵ֑אָרְׂשִי־תֶא
ַּד ֹל םיִ֖נָפְל־רֶׁשֲא קַ֥ר הָ֑מָחְלִמ םָ֖דְּמַלְל לֵ֔אָרְׂשִי־יֵֽנְּב תֹו֣רֹּד תַע֚  :םּוֽעָדְי א֥
 ןֹו֑נָבְּלַה רַ֣ה בֵׁ֖שֹי יִּ֔וִחַ֣הְו יִ֔נֹדיִּ֣צַהְו ֙יִנֲעַֽנְּכַֽה־לָכְו םיִּ֗תְׁשִלְפ יֵ֣נְרַס ׀ תֶׁשֵ֣מֲח
 תַעַ֗דָל לֵ֑אָרְׂשִי־תֶא םָּ֖ב תֹוּ֥סַנְל ּו֕יְהִּֽיַו :תָֽמֲח אֹו֥בְל דַ֖ע ןֹו֔מְרֶח לַעַּ֣ב ֙רַהֵמ
 יֵ֣נְבּו :הֶֽׁשֹמ־דַיְּב םָ֖תֹובֲא־תֶא הָּ֥וִצ־רֶׁשֲא הָ֔וֹהְי תֹ֣וְצִמ־תֶא ּ֙ועְמְׁשִיֲה
 ּו֨חְקִּיַו :יִֽסּובְיַהְו יִּ֖וִחַֽהְו יִּ֔זִרְּפַהְו ֙יִרֹמֱאָֽהְו יִּ֤תִחַֽה יִ֑נֲעַֽנְּכַֽה בֶרֶ֣קְּב ּו֖בְׁשָֽי לֵ֔אָרְׂשִי
־תֶא ּו֖דְבַעַּֽיַו םֶ֑היֵנְבִל ּו֣נְתָֽנ םֶ֖היֵתֹוֽנְּב־תֶאְו םיִׁ֔שָנְל ֙םֶהָל םֶ֤היֵתֹוֽנְּב־תֶא



 הָ֣וֹהְי־תֶא ּו֖חְּכְׁשִּי ַֽו הָ֔וֹהְי יֵ֣ניֵעְּב ֙עַרָה־תֶא לֵ֤אָרְׂשִי־יֵנְֽב ּוׂ֨שֲעַּֽיַו :םֶֽהיֵהֹֽלֱא
 לֵ֔אָרְׂשִיְּב ֙הָוֹהְי ףַ֤א־רַחִּֽיַו :תֹוֽרֵׁשֲאָֽה־תֶאְו םיִ֖לָעְּבַה־תֶא ּו֥דְבַעַּֽיַו םֶ֑היֵהֹֽלֱא
־תֶא לֵ֛אָרְׂשִי־יֵֽנְב ּו֧דְבַעַּֽיַו םִיָ֑רֲהַֽנ םַ֣רֲא ךְךֶלֶ֖מ םִיַ֔תָעְׁשִר ןַׁ֣שּוּכ ֙דַיְּב םֵ֗רְּכְמִּי ַֽו
 הָ֥וֹהְי םֶקָּ֨יַו הָ֔וֹהְי־לֶא֙ לֵאָרְׂשִי־יֵֽנְב ּו֤קֲעְֽזִּיַו :םיִֽנָׁש הֶ֥נֹמְׁש םִיַ֖תָעְׁשִר ןַׁ֥שּוּכ
 :ּוּנֶּֽמִמ ןֹ֥טָּקַה בֵ֖לָכ יִ֥חֲא זַ֔נְק־ןֶּב לֵ֣איִנְתָע תֵ֚א םֵ֑עיִׁשֹוּֽיַו לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥נְבִל ַעיִׁ֛שֹומ
 ֹו֔דָיְּב ֙הָוֹהְי ןֵּ֤תִּיַו הָ֔מָחְלִּמַל ֙אֵצֵּיַו֒ לֵאָרְׂשִי־תֶא טֹּ֣פְׁשִּיַו ֘הָוֹהְי־ַחּוֽר ויָ֥לָע יִ֨הְּתַו
 טֹ֥קְׁשִּתַו :םִיָֽתָעְׁשִר ןַׁ֥שּוּכ לַ֖ע ֹו֔דָי זָעָּ֣תַו םָ֑רֲא ךְךֶלֶ֣מ םִיַ֖תָעְׁשִר ןַׁ֥שּוּכ־תֶא
 ק־ןֶּב לֵ֥איִנְתָע תָמָּ֖יַו הָ֑נָׁש םיִ֣עָּבְרַא ץֶרָ֖אָה  תֹוׂ֥שֲעַֽל לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ּ֙ופִ֨סֹּיַו :זַֽנְ
־יִּֽכ לַ֛ע לֵ֔אָרְׂשִי־לַע ֙בָאֹומ־ךְךֶלֶֽמ ןֹו֤לְגֶע־תֶא הָ֜וֹהְי קֵּ֨זַחְיַו הָ֑וֹהְי יֵ֣ניֵעְּב עַ֖רָה
 ֙ךְךַּיַו ךְךֶלֵּ֗יַו קֵ֑לָמֲעַֽו ןֹוּ֖מַע־יֵנְּב־תֶא ויָ֔לֵא ףֹ֣סֱאֶּֽיַו :הָֽוֹהְי יֵ֥ניֵעְּב עַ֖רָה־תֶא ּוׂ֥שָע
 ןֹו֣לְגֶע־תֶא֙ לֵאָרְׂשִי־יֵֽנְב ּו֤דְבַעַּֽיַו :םיִֽרָמְּתַה ריִ֥ע־תֶא ּוׁ֖שְריִּֽיַו לֵ֔אָרְׂשִי־תֶא
 הָ֨וֹהְי ֩םֶקָּיַו ֒הָוֹהְי־לֶא ֘לֵאָרְׂשִי־יֵֽנְב ּו֣קֲעְֽזִּיַו :הָֽנָׁש הֵ֖רְׂשֶע הֶ֥נֹומְׁש בָ֔אֹומ־ךְךֶלֶֽמ
 ּו֨חְלְׁשִּיַו ֹו֑ניִמְי־דַי רֵּ֖טִא ׁשיִ֥א יִ֔ניִמְיַה־ןֶּב ֙אָרֵּג־ןֶּב דּו֤הֵא־תֶא ַעיִׁ֗שֹומ םֶ֜הָל
 יֵ֥נְׁש ּהָ֛לְו בֶרֶ֗ח דּו֜הֵא ֹו֨ל ׂ֩שַעַּיַו :בָֽאֹומ ךְךֶלֶ֥מ ןֹו֖לְגֶעְל הָ֔חְנִמ ֹ֙ודָיְּב לֵ֤אָרְׂשִי־יֵֽנְב
־תֶא ֙בֵרְקַּיַו :ֹוֽניִמְי ךְךֶר ֶ֥י לַ֖ע ויָּ֔דַמְל תַחַּ֣תִמ ּ֙הָתֹוא רֹּ֤גְחַּיַו ּהָּ֑כְרָא דֶמֹּ֣ג תֹו֖יֵפ
 הָּ֔לִּכ רֶׁ֣שֲאַּֽכ ֙יִהְיַו :דֹֽאְמ איִ֖רָּב ׁשיִ֥א ןֹו֕לְגֶעְו בָ֑אֹומ ךְךֶלֶ֣מ ןֹו֖לְגֶעְל הָ֔חְנִּמַה
 קַהְל ־ןִמ בָׁ֗ש אּו֣הְו :הָֽחְנִּמַה יֵ֖אְׂשֹֽנ םָ֔עָה־תֶא ֙חַּלַׁשְיַו הָ֑חְנִּמַה־תֶא ביִ֖רְ
ֹּיַו לָּ֔גְלִּגַה־תֶא רֶׁ֣שֲא ֙םיִליִסְּפַה ֹּיַו ךְךֶלֶּ֑מַה ךָךיֶ֖לֵא יִ֛ל רֶתֵ֥ס־רַבְּד רֶמא֕  סָ֔ה רֶמא֣
 תַּ֨יִלֲעַּֽב בֵׁשֹ֠י־אּוֽהְו ויָ֗לֵא אָּ֣ב ׀ דּו֣הֵאְו :ויָֽלָע םיִ֖דְמֹֽעָה־לָּכ ויָ֔לָעֵֽמ ּ֙ואְצֵּֽיַו
 קְּמַה ֹּיַו ֹוּ֔דַבְל ֹ֙ול־רֶׁשֲא הָ֤רֵ  לַ֥עֵמ םָק ָּ֖יַו ךָךיֶ֑לֵא יִ֖ל םיִ֥הֹלֱא־רַבְּד דּו֔הֵא רֶמא֣
 ֹו֑ניִמְי ךְךֶר ֶ֣י לַ֖עֵמ בֶרֶ֔חַה־תֶא ֙חַּקִּיַו ֹו֔לֹאמְׂש דַ֣י־תֶא ֙דּוהֵא חַ֤לְׁשִּיַו :אֵּֽסִּכַה
ֹבָּיַו :ֹוֽנְטִבְּב ָהֶ֖עָקְתִּיַו  יִּ֣כ בַהַּ֔לַה דַ֣עְּב ֙בֶלֵ֨חַה רֹּ֤גְסִּיַו בַהַּ֗לַה רַ֣חַא בָּ֜צִּנַה־םַג א֨
ֹל  רֹּ֞גְסִּיַו הָנֹו֑רְּדְסִּמַה דּו֖הֵא אֵ֥צֵּיַו :הָנֹֽדְׁשְרַּפַה אֵ֖צֵּיַו ֹו֑נְטִּבִמ בֶרֶ֖חַה ףַ֛לָׁש א֥
 תֹו֥תְלַּד הֵּ֛נִהְו ּו֕אְרִּיַו ּואָּ֔ב ויָ֣דָבֲעַֽו ֙אָצָי אּו֤הְו :לָֽעָנְו ֹו֖דֲעַּֽב הָּ֛יִלַעָֽה תֹו֧תְלַּד
ֹּיַו תֹו֑לֻעְנ הָּ֖יִלֲעָֽה  קְּמַה רַ֥דֲחַּֽב ויָ֖לְגַר־תֶא אּו֛ה ךְךיִ֥סֵמ ךְךַ֣א ּו֔רְמא֣  ּוליִ֣חָּיַו :הָֽרֵ
 ּוחָּ֔תְפִּיַו ַ֙חֵּ֨תְפַּמַה־תֶא ּו֤חְקִּיַו הָּ֖יִלֲעָֽה תֹו֣תְלַּד ַחֵ֖תֹפ ּוּ֥נֶניֵא הֵּ֛נִהְו ׁשֹוֹּ֔ב־דַע



 רַ֣בָע ֙אּוהְו םָ֑הְמְהַמְתִה דַ֣ע טַ֖לְמִנ דּו֥הֵאְו :תֵֽמ הָצְרַ֖א לֵ֥פֹנ םֶ֔היֵנֹ֣דֲא ֙הֵּנִהְו
 םִיָ֑רְפֶא רַ֣הְּב רָ֖פֹוּׁשַּב עַ֥קְתִּיַו ֹו֔אֹובְב יִ֣הְיַו :הָתָֽריִעְּׂשַה טֵ֖לָּמִּיַו םיִ֔ליִסְּפַה־תֶא
ֹּיַו :םֶֽהיֵנְפִל אּו֥הְו רָ֖הָה־ןִמ לֵ֛אָרְׂשִי־יֵֽנְב ֹוּ֧מִע ּו֨דְר ֵּֽיַו  יַ֔רֲחַֽא ּו֣פְדִר ֙םֶהֵלֲא רֶמא֤
־תֶא ּו֞דְּכְלִּיַו ויָ֗רֲחַֽא ּו֣דְר ֵּֽיַו םֶ֑כְדֶיְּב בָ֖אֹומ־תֶא םֶ֛כיֵבְיֹֽא־תֶא הָ֧וֹהְי ןַ֨תָנ־יִּֽכ
ֹלְו בָ֔אֹומְל ֙ןֵּדְרַּיַה תֹו֤רְּבְעַמ  איִ֗הַה תֵ֣עָּב בָ֜אֹומ־תֶא ּוּ֨כַּיַו :רֹֽבֲעַֽל ׁשיִ֖א ּו֥נְתָֽנ־אֽ
ֹלְו לִיָ֑ח ׁשיִ֣א־לָכְו ןֵ֖מָׁש־לָּכ ׁשיִ֔א ֙םיִפָלֲא תֶרֶׂ֤שֲעַּֽכ  עַ֤נָּכִּתַו :ׁשיִֽא טַ֖לְמִנ א֥
 ויָ֤רֲחַֽאְו :הָֽנָׁש םיִ֥נֹומְׁש ץֶרָ֖אָה טֹ֥קְׁשִּתַו לֵ֑אָרְׂשִי דַ֣י תַחַּ֖ת אּו֔הַה םֹוּ֣יַּב ֙בָאֹומ
 רָ֑קָּבַה דַ֖מְלַמְּב ׁשיִ֔א תֹו֣אֵמ־ׁשֵֽׁש ֙םיִּתְׁשִלְּפ־תֶא ךְך ַּ֤יַו תָ֔נֲע־ןֶּב ר ַּ֣גְמַׁש ֙הָיָה
 הָ֑וֹהְי יֵ֣ניֵעְּב עַ֖רָה תֹוׂ֥שֲעַֽל לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ּ֙ופִ֨סֹּיַו :לֵֽאָרְׂשִי־תֶא אּו֖ה־םַּג עַׁשוּ֥יַו
־רַׂשְו רֹו֑צָחְּב ךְךַ֖לָמ רֶׁ֥שֲא ןַעַ֔נְּכ־ךְךֶלֶֽמ ןיִ֣בָי ֙דַיְּב הָ֗וֹהְי םֵ֣רְּכְמִּיַו :תֵֽמ דּו֖הֵאְו
 הָ֑וֹהְי־לֶא לֵ֖אָרְׂשִי־יֵֽנְב ּו֥קֲעְֽצִּיַו :םִֽיֹוּגַה תֶׁשֹ֥רֲחַּֽב בֵׁ֖שֹוי אּו֥הְו אָ֔רְסיִֽס ֹ֙ואָבְצ
 םיִ֥רְׂשֶע הָ֖קְזָחְּב לֵ֛אָרְׂשִי יֵ֧נְּב־תֶא ץַ֞חָל אּוהְ֠ו ֹו֔ל֙ לֶזְרַּב־בֶכֶֽר תֹו֤אֵמ עַׁ֨שְּת יִּ֠כ
 תֵ֥עָּב לֵ֖אָרְׂשִי־תֶא הָ֥טְפֹֽׁש איִ֛ה תֹו֑דיִּפַל תֶׁשֵ֖א הָ֔איִבְנ הָּׁ֣שִא ֙הָרֹובְדּו :הָֽנָׁש
 רַ֣הְּב לֵ֖א־תיֵּֽב ןיֵ֥בּו הָ֛מָרָֽה ןיֵּ֧ב הָ֗רֹובְּד רֶמֹּ֜ת־תַחַּֽת תֶבֶׁ֨שֹוי איִהְ֠ו :איִֽהַה
־ןֶּב קָ֣רָבְל ֙אָרְקִּתַו חַ֗לְׁשִּתַו :טָּֽפְׁשִּמַל לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥נְּב ָהיֶ֛לֵא ּו֥לֲעַּֽיַו םִיָ֑רְפֶא
ֹּתַו יִ֑לָּתְפַנ ׁשֶדֶּ֖קִמ םַעֹ֔ניִבֲא  ךְךֵ֤ל לֵ֗אָרְׂשִי־יֵֽהֹלֱא הָ֣וֹהְי ׀ הָּ֣וִצ־ֹאלֲֽה ויָ֜לֵא רֶמא֨
 יֵ֥נְּבִמּו יִ֖לָּתְפַנ יֵ֥נְּבִמ ׁשיִ֔א ֙םיִפָלֲא תֶרֶׂ֤שֲע ֗ךָךְּמִע ָּ֣תְחַקָֽלְו רֹו֔בָּת רַ֣הְּב ָּ֙תְכַׁשָֽמּו
־תֶאְו ןיִ֔בָי אָ֣בְצ־רַׂש ֙אָרְסיִֽס־תֶא ןֹוׁ֗שיִק לַחַ֣נ־לֶא ךָךיֶ֜לֵא יִּ֨תְכַׁשָֽמּו :ןּוֽלֻבְז
ֹּיַו :ךָךֶֽדָיְּב ּוהיִּ֖תַתְנּו ֹו֑נֹומֲה־תֶאְו ֹוּ֖בְכִר  יִּ֖מִע יִ֥כְלֵּֽת־םִא קָ֔רָּב ָ֙היֶ֨לֵא רֶמא֤
ֹל־םִאְו יִּתְכָ֑לָהְו ֹל יִּ֖מִע יִ֛כְלֵת א֥ ֹּתַו :ךְךֵֽלֵא א֥  ֩יִּכ סֶפֶ֚א ךְךָּ֗מִע ךְךֵ֣לֵא ךְךֹ֧לָה רֶמא֜
ֹל  רֹּ֥כְמִי הָּׁ֔שִא דַ֣יְֽב יִּ֤כ ךְךֵ֔לֹוה הָּ֣תַא־רֶׁשֲא ֙ךְךֶרֶּ֨דַה־לַע ֗ךָךְּתְרַאְפִּֽת הֶ֜יְהִֽת א֨
־תֶא קָ֜רָּב קֵ֨עְזַּיַו :הָׁשְדֵֽק קָ֖רָּב־םִע ךְךֶלֵּ֥תַו הָ֛רֹובְּד םָקָּ֧תַו אָ֑רְסיִֽס־תֶא הָ֖וֹהְי
 ֹוּ֖מִע לַעַּ֥תַו ׁשיִ֑א יֵ֖פְלַא תֶרֶׂ֥שֲע ויָ֔לְגַרְּב לַעַּ֣יַו הָׁשְדֵ֔ק ֙יִלָּתְפַנ־תֶאְו ןֻ֤לּובְז
־דַע ֹו֔לֳהָֽא טֵּ֣יַו הֶׁ֑שֹמ ןֵ֣תֹח בָ֖בֹח יֵ֥נְּבִמ ןִיַּ֔קִמ דָ֣רְפִנ ֙יִניֵּקַה רֶבֶ֤חְו :הָֽרֹובְּד
 קָ֥רָּב הָ֛לָע יִּ֥כ אָ֑רְסיִֽסְל ּודִּ֖גַּיַו :ׁשֶדֶֽק־תֶא רֶׁ֥שֲא ]םיִּ֖נַנֲעַֽצְּב[ םִי ַּ֖נֲעַֽצְּב ןֹו֥לֵא
 בֶכֶ֣ר ֙תֹואֵמ עַׁ֤שְּת ֹוּ֗בְכִר־לָּכ־תֶא אָ֜רְסיִֽס קֵ֨עְזַּיַו :רֹוֽבָּת־רַֽה םַעֹ֖ניִבֲא־ןֶּב



 ֩רֶמֹאּתַו :ןֹוֽׁשיִק לַחַ֥נ־לֶא םִ֖יֹוּגַה תֶׁשֹ֥רֲחֵֽמ ֹוּ֑תִא רֶׁ֣שֲא םָ֖עָה־לָּכ־תֶאְו לֶ֔זְרַּב
ֹלֲה ךָךֶ֔דָיְּב ֙אָרְסיִֽס־תֶא הָ֤וֹהְי ןַ֨תָנ ֩רֶׁשֲא ֙םֹוּיַה הֶ֤ז יִּ֣כ םּו֗ק קָ֜רָּב־לֶא הָ֨רֹבְּד  א֥
 םָהָּ֣יַו :ויָֽרֲחַֽא ׁשיִ֖א םיִ֛פָלֲא תֶרֶׂ֧שֲעַֽו רֹו֔בָּת רַ֣הֵמ ֙קָרָּב דֶר ֵּ֤יַו ךָךיֶ֑נָפְל אָ֣צָי הָ֖וֹהְי
 קָ֑רָב יֵ֣נְפִל בֶרֶ֖ח־יִפְל הֶ֛נֲחַּֽמַֽה־לָּכ־תֶאְו בֶכֶ֧רָה־לָּכ־תֶאְו אָ֨רְסיִֽס־תֶא הָוֹהְ֠י
 יֵ֣רֲחַֽאְו ֙בֶכֶ֨רָה יֵ֤רֲחַֽא ףַ֞דָר קָ֗רָבּו :ויָֽלְגַרְּב סָנָּ֥יַו הָ֖בָּכְרֶּמַה לַ֥עֵמ אָ֛רְסיִֽס דֶר ֵּ֧יַו
ֹל בֶרֶ֔ח־יִפְל ֙אָרְסיִֽס הֵ֤נֲחַֽמ־לָּכ לֹּ֞פִּיַו םִ֑יֹוּגַה תֶׁשֹ֣רֲח דַ֖ע הֶ֔נֲחַּֽמַֽה  רַ֖אְׁשִנ א֥
 םֹו֗לָׁש יִּ֣כ יִ֑ניֵּקַה רֶבֶ֣ח תֶׁשֵ֖א לֵ֔עָי לֶהֹ֣א־לֶא ויָ֔לְגַרְּב סָ֣נ ֙אָרְסיִֽסְו :דָֽחֶא־דַע
 קִל ֘לֵעָי אֵ֣צֵּתַו :יִֽניֵּקַה רֶבֶ֥ח תיֵּ֖ב ןיֵ֕בּו רֹו֔צָח־ךְךֶלֶֽמ ןיִ֣בָי ןיֵּ֚ב  ֒אָרְסיִֽס תאַ֣רְ
ֹּתַו  הָלֱהֹ֔אָה ָ֙היֶ֨לֵא רַסָּ֤יַו אָ֑ריִּת־לַא יַ֖לֵא הָ֥רּוס יִ֛נֹדֲא הָ֧רּוס ויָ֗לֵא רֶמא֣
ֹּיַו :הָֽכיִמְּׂשַּב ּוהֵּ֖סַכְּתַו  יִתאֵ֑מָצ יִּ֣כ םִיַ֖מ־טַעְמ אָ֥נ־יִניִֽקְׁשַה ָהיֶ֛לֵא רֶמא֧
ֹנ־תֶא חַּ֞תְפִּתַו ֹּיַו :ּוהֵּֽסַכְּתַו ּוהֵ֖קְׁשַּתַו בָ֛לָחֶֽה דוא֧  חַתֶּ֣פ דֹ֖מֲע ָהיֶ֔לֵא רֶמא֣
 :ןִיָֽא ְּתְרַ֥מָאְו ׁשיִ֖א הֹּ֥פ־ׁשֵֽיֲה רַ֛מָאְו ךְךֵ֗לֵאְׁשּו אֹו֜בָי ׁשיִ֨א־םִא ֩הָיָהְו לֶהֹ֑אָה
 אֹו֤בָּתַו ּהָ֗דָיְּב תֶבֶּ֣קַּמַה־תֶא םֶׂשָּ֧תַו לֶהֹ֜אָה דַ֨תְי־תֶא רֶבֶ֠ח־תֶׁשֵֽא לֵ֣עָי חַּ֣קִּתַו
 ףַעָּ֖יַו םַּ֥דְרִנ־אּוֽהְו ץֶרָ֑אָּב חַ֖נְצִּתַו ֹו֔תָּקַרְּב ֙דֵתָּיַה־תֶא עַ֤קְתִּתַו טאָּ֔לַּב ֙ויָלֵא
ֹּתַו ֹו֔תאָרְקִל֙ לֵעָי אֵ֤צֵּתַו ֒אָרְסיִֽס־תֶא ףֵ֣דֹר ֘קָרָב הֵּ֣נִהְו :תֹֽמָּיַו  ךְךֵ֣ל ֹו֔ל רֶמא֣
ֹבָּיַו ׁשֵּ֑קַבְמ הָּ֣תַא־רֶׁשֲא ׁשיִ֖אָה־תֶא ָּךֶ֔אְרַאְו  תֵ֔מ לֵ֣פֹנ ֙אָרְסיִֽס הֵּ֤נִהְו ָהיֶ֔לֵא א֣
 יֵ֥נְּב יֵ֖נְפִל ןַעָ֑נְּכ־ךְךֶלֶֽמ ןיִ֣בָי תֵ֖א אּו֔הַה םֹוּ֣יַּב ֙םיִהֹלֱא עַ֤נְכַּיַו :ֹוֽתָּקַרְּב דֵ֖תָּיַהְו
 רֶׁ֣שֲא דַ֚ע ןַעָ֑נְּכ־ךְךֶלֶֽמ ןיִ֣בָי לַ֖ע הָׁ֔שָקְו ךְךֹו֣לָה֙ לֵאָרְׂשִי־יֵֽנְּב דַ֤י ךְךֶלֵּ֜תַו :לֵֽאָרְׂשִי
 אּו֖הַה םֹוּ֥יַּב םַעֹ֑ניִבֲא־ןֶּב קָ֖רָבּו הָ֔רֹובְּד רַׁשָּ֣תַו :ןַעָֽנְּכ־ךְךֶלֶֽמ ןיִ֥בָי תֵ֖א ּותיִ֔רְכִה
 םיִ֔כָלְמ ּו֣עְמִׁש :הָֽוֹהְי ּו֖כְרָּב םָ֑ע בֵּ֖דַנְתִהְּב לֵ֔אָרְׂשִיְּב ֙תֹועָרְּפ ַעֹ֤רְפִּב :רֹֽמאֵל
 :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥הֹלֱא הָ֖וֹהיַֽל רֵּ֕מַזֲא הָריִׁ֔שָא יִ֣כֹנָֽא ֙הָוֹהיַֽל יִ֗כֹנָֽא םיִ֑נְזֹֽר ּוניִ֖זֲאַֽה
 ּופָ֑טָנ םִיַ֖מָׁש־םַּג הָׁשָ֔עָר ץֶרֶ֣א םֹו֔דֱא הֵ֣דְּׂשִמ ֙ךָךְּדְעַצְּב ֙ריִעֵּׂשִמ ֤ךָךְתאֵֽצְּב הָ֗וֹהְי
 יֵ֥הֹלֱא הָ֖וֹהְי יֵ֕נְּפִמ יַ֔ניִס הֶ֣ז הָ֑וֹהְי יֵ֣נְּפִמ ּו֖לְז ָֽנ םיִ֥רָה :םִיָֽמ ּופְטָ֥נ םיִ֖בָע־םַּג
 ּו֕כְלֵי תֹו֔ביִתְנ יֵ֣כְלֹהְו תֹו֑חָרֳא ּו֖לְדָֽח לֵ֔עָי יֵ֣מיִּב ֙תָנֲע־ןֶּב ר ַּ֤גְמַׁש יֵ֞מיִּב :לֵֽאָרְׂשִי
 הָ֔רֹובְּד ֙יִּתְמַּ֨קַׁש דַ֤ע ּוּלֵ֑דָח לֵ֖אָרְׂשִיְּב ןֹו֛זָרְפ ּו֧לְדָח :תֹוּֽלַקְלַקֲע תֹו֖חָרֳא
־םִא ן ֵ֤גָמ םיִ֑רָעְׁש םֶ֣חָל זָ֖א םיִׁ֔שָדֲח םיִ֣הֹלֱא ֙רַחְבִי :לֵֽאָרְׂשִיְּב םֵ֖א יִּתְמַּ֥קַׁש



 םיִ֖בְּדַנְתִּֽמַה לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣קְקֹוֽחְל ֙יִּבִל :לֵֽאָרְׂשִיְּב ףֶלֶ֖א םיִ֥עָּבְרַאְּב חַמֹ֔רָו ֙הֶאָר ֵֽי
 ךְךֶרֶּ֖ד־לַע יֵ֥כְלֹֽהְו ןיִּ֛דִמ־לַע יֵ֧בְׁשֹֽי תֹו֜רֹחְצ תֹו֨נֹתֲא ֩יֵבְכֹֽר :הָֽוֹהְי ּו֖כְרָּב םָ֑עָּב
 ֹו֖נֹזְרִּפ תֹ֥קְדִצ הָ֔וֹהְי תֹו֣קְדִצ ּ֙וּנַתְי םָׁ֤ש םיִּ֔בַאְׁשַמ ןיֵּ֚ב םיִ֗צְצַֽחְמ לֹוּ֣קִמ :ּוחיִֽׂש
־יִרְּבַּד יִרּו֖ע יִרּו֥ע הָ֔רֹובְּד ֙יִרּוע יִ֤רּוע :הָֽוֹהְי־םַע םיִ֖רָעְּׁשַל ּו֥דְר ָֽי זָ֛א לֵ֑אָרְׂשִיְּב
 םָ֑ע םיִ֖ריִּדַאְל דיִ֔רָׂש דַ֣רְי זָ֚א :םַעֹֽניִבֲא־ןֶּב ֖ךָךְיְבֶׁש הֵ֥בֲׁשּֽו קָ֛רָּב םּו֥ק ריִׁ֑ש
 ןיִ֖מָיְנִב ךָךיֶ֥רֲחַֽא קֵ֔לָמֲעַּֽב ֙םָׁשְרָׁש םִיַ֗רְפֶא יִּ֣נִמ :םיִֽרֹוּבִּגַּב יִ֖ל־דַרְי הָ֕וֹהְי
 יַ֤רָׂשְו :רֵֽפֹס טֶבֵׁ֥שְּב םיִ֖כְׁשֹֽמ ןֻ֔לּובְּזִ֨מּו םיִ֔קְקֹ֣חְמ ּ֙ודְר ָֽי ריִ֗כָמ יִּ֣נִמ ךָךיֶ֑מָמֲעַּֽב
 ןֵ֔בּואְר תֹוּ֣גַלְפִּב ויָ֑לְגַרְּב חַּ֣לֻׁש קֶמֵ֖עָּב קָ֔רָּב ןֵּ֣כ ֙רָכּׂשָּׂשִיְו הָ֔רֹבְּד־םִע ֙רָכּׂשָּׂשִיְּב
 םיִ֑רָדֲע תֹו֣קִרְׁש ַעֹ֖מְׁשִל םִיַ֔תְּפְׁשִּמַֽה ןיֵּ֚ב ָּתְבַׁ֗שָי הָּמָ֣ל :בֵֽל־יֵקְקִח םיִ֖לֹדְּג
 רּו֖גָי הָּמָ֥ל ןָ֕דְו ןֵ֔כָׁש ֙ןֵּדְרַּיַה רֶבֵ֤עְּב דָ֗עְלִּג :בֵֽל־יֵרְקִח םיִ֖לֹודְּג ןֵ֔בּואְר תֹוּ֣גַלְפִל
 ֹוׁ֛שְפַנ ףֵ֥רֵח םַ֣ע ןּו֗לֻבְז :ןֹוּֽכְׁשִי ויָ֖צָרְפִמ לַ֥עְו םיִּ֔מַי ףֹו֣חְל ֙בַׁשָי רֵׁ֗שָא תֹוּ֑יִנֳא
 ןַעַ֔נְכ יֵ֣כְלַמ ּ֙ומֲחְֽלִנ זָ֤א ּומָ֔חְלִנ ֙םיִכָלְמ ּואָּ֤ב :הֶֽדָׂש יֵ֥מֹורְמ לַ֖ע יִ֑לָּתְפַנְו תּו֖מָל
ֹל ףֶסֶּ֖כ עַצֶּ֥ב ֹוּ֑דִגְמ יֵ֣מ־לַע ךְך ַ֖נְעַתְּב  ֙םיִבָכֹוּֽכַה ּומָ֑חְלִנ םִיַ֖מָׁש־ןִמ :ּוחָֽקָל א֥
 ןֹוׁ֑שיִק לַחַ֣נ םיִ֖מּודְק לַחַ֥נ םָ֔פָרְּג ֙ןֹוׁשיִק לַחַ֤נ :אָֽרְסיִֽס־םִע ּו֖מֲחְֽלִנ םָ֔תֹוּלִסְּמִֽמ
 ּורֹו֣א :ויָֽריִּבַא תֹו֥רֲהַּֽד תֹו֖רֲהַּֽדִֽמ סּו֑ס־יֵבְּקִע ּו֖מְלָֽה זָ֥א :זֹֽע יִׁ֖שְפַנ יִ֥כְרְדִּת
 תַ֥רְזֶעְל הָ֔וֹהְי תַ֣רְזֶעְל ּ֙ואָ֨ב־ֹאל יִּ֤כ ָהיֶ֑בְׁשֹֽי רֹו֖רָא ּורֹ֥א הָ֔וֹהְי ךְךַ֣אְלַמ ֙רַמָא זֹו֗רֵמ
 לֶהֹ֖אָּב םיִׁ֥שָּנִמ יִ֑ניֵּקַה רֶבֶ֣ח תֶׁשֵ֖א לֵ֕עָי םיִׁ֔שָּנִמ ֙ךְךַרֹבְּת :םיִֽרֹוּבִּגַּב הָ֖וֹהְי
 קִה םיִ֖ריִּדַא לֶפֵ֥סְּב הָנָ֑תָנ בָ֣לָח לַ֖אָׁש םִיַ֥מ :ךְךָֽרֹבְּת  דֵ֣תָּיַל ּ֙הָדָי :הָֽאְמֶח הָביִ֥רְ
 הָ֥צֲחָֽמּו ֹוׁ֔שֹאר הָ֣קֲחָֽמ ֙אָרְסיִֽס הָ֤מְלָֽהְו םיִ֑לֵמֲע תּו֣מְלַהְל ּהָ֖ניִמיִֽו הָנְחַ֔לְׁשִּת
 עַ֔רָּכ רֶׁ֣שֲאַּֽב לָ֔פָנ עַ֣רָּכ ָ֙היֶ֨לְגַר ןיֵ֤ב בָ֑כָׁש לַ֖פָנ עַ֥רָּכ ָהיֶ֔לְגַר ןיֵּ֣ב :ֹוֽתָּקַר הָ֖פְלָֽחְו

 בָ֑נְׁשֶאָֽה דַ֣עְּב אָ֖רְסיִֽס םֵ֥א בֵּ֛בַיְּתַו הָ֧פְקְׁשִנ ןֹוּ֨לַחַֽה ֩דַעְּב :דּוֽדָׁש לַ֥פָנ םָׁ֖ש
 ָהיֶ֖תֹורָֽׂש תֹו֥מְכַח :ויָֽתֹובְּכְרַמ יֵ֖מֲעַּֽפ ּו֔רֱחֶֽא ַעּוּ֣דַמ אֹו֔בָל ֹ֙וּבְכִר ׁשֵׁ֤שֹּב ַעּוּ֗דַמ
ֹלֲה :ּהָֽל ָהיֶ֖רָמֲא ביִׁ֥שָּת איִ֕ה־ףַא הָּניֶ֑נֲעַּֽת  םַחַ֤ר לָ֗לָׁש ּו֣קְּלַחְי ּו֜אְצְמִי א֨
ֹרְל ֙םִיַ֨תָמֲחַֽר  עַבֶ֥צ הָ֑מְקִר םיִ֖עָבְצ לַ֥לְׁש אָ֔רְסיִ֣סְל ֙םיִעָבְצ לַ֤לְׁש רֶבֶּ֔ג ׁשא֣
ֹי ןֵּ֠כ :לָֽלָׁש יֵ֥ראְּוַצְל םִיַ֖תָמְקִר  ׁשֶמֶּׁ֖שַה תאֵ֥צְּכ ויָ֔בֲהֹֽ֣אְו הָ֔וֹהְי ֙ךָךיֶ֨בְיֹוֽא־לָכ ּו֤דְבאֽ
 יֵ֣ניֵעְּב עַ֖רָה לֵ֛אָרְׂשִי־יֵֽנְב ּוׂ֧שֲעַּֽיַו :הָֽנָׁש םיִ֥עָּבְרַא ץֶרָ֖אָה טֹ֥קְׁשִּתַו ֹו֑תָרֻבְגִּב



 יֵ֨נְּפִמ לֵ֑אָרְׂשִי־לַע ן ָ֖יְדִמ־דַי זָעָּ֥תַו :םיִֽנָׁש עַבֶׁ֥ש ן ָ֖יְדִמ־דַיְּב הָ֛וֹהְי םֵ֧נְּתִּיַו הָ֑וֹהְי
 תֹו֖רָעְּמַה־תֶאְו םיִ֔רָהֶּֽב רֶׁ֣שֲא ֙תֹורָהְנִּמַה־תֶא לֵ֗אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ׀ םֶ֣הָל ּוֽׂשָע ןָ֜יְדִמ
 ּו֥לָעְו םֶדֶ֖ק־יֵנְבּו קֵ֛לָמֲעַֽו ן ָ֧יְדִמ הָ֨לָעְו לֵ֑אָרְׂשִי עַ֣רָז־םִא הָ֖יָהְו :תֹוֽדָצְּמַה־תֶאְו
ֹלְו הָּ֑זַע ֖ךָךֲאֹוּֽב־דַע ץֶרָ֔אָה לּו֣בְי־תֶא ּ֙ותיִ֨חְׁשַּיַו םֶ֗היֵלֲע ּו֣נֲחַּֽיַו :ויָֽלָע  ּוריִ֤אְׁשַי־אֽ
 ּואָ֤בּי םֶ֗היֵלֳהָֽאְו ּו֜לֲעַֽי םֶ֨היֵנְקִמּו ֩םֵה יִּ֡כ :רֹוֽמֲחַֽו רֹוׁ֖שָו הֶׂ֥שְו לֵ֔אָרְׂשִיְּב ֙הָיְחִֽמ
 :ּהָֽתֲחַֽׁשְל ץֶרָ֖אָב ּואֹ֥בָּיַו רָּ֑פְסִמ ןיֵ֣א םֶ֖היֵּלַמְגִלְו םֶ֥הָלְו בֹ֔רָל ֙הֶּבְרַא־יֵֽדְכ ]ּואָ֤בּו[
־יִּכ יִ֕הְיַו :הָֽוֹהְי־לֶא לֵ֖אָרְׂשִי־יֵֽנְב ּו֥קֲעְֽזִּיַו ן ָ֑יְדִמ יֵ֣נְּפִמ דֹ֖אְמ לֵ֛אָרְׂשִי לַּ֧דִּיַו
־לֶא איִ֖בָנ ׁשיִ֥א הָ֛וֹהְי חַ֧לְׁשִּיַו :ן ָֽיְדִמ תֹו֥דֹא לַ֖ע הָ֑וֹהְי־לֶא לֵ֖אָרְׂשִי־יֵֽנְב ּו֥קֲעָֽז
ֹּיַו לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב  יִתיֵ֤לֱעֶֽה יִ֞כֹֽנָא לֵ֗אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא ׀ הָ֣וֹהְי רַ֥מָא־הֹּֽכ םֶ֜הָל רֶמא֨
 םִיַ֔רְצִמ דַּ֣יִמ ֙םֶכְתֶא לִּ֤צַאָֽו :םיִֽדָבֲע תיֵּ֥בִמ םֶ֖כְתֶא איִ֥צֹאָֽו םִיַ֔רְצִּמִמ ֙םֶכְתֶא
 הָ֣רְמֹֽאָו :םָֽצְרַא־תֶא םֶ֖כָל הָ֥נְּתֶאָֽו םֶ֔כיֵנְּפִמ ֙םָתֹוא ׁשֵ֤רָגֲאַֽו םֶ֑כיֵצֲחֹֽל־לָּכ דַּ֖יִמּו
ֹל םֶ֔כיֵהֹֽלֱא הָ֣וֹהְי ֙יִנֲא םֶ֗כָל  םיִ֣בְׁשֹוֽי םֶּ֖תַא רֶׁ֥שֲא יִ֔רֹמֱאָה יֵ֣הֹלֱא־תֶא ּ֙ואְריִֽת א֤
ֹלְו םָ֑צְרַאְּב ֹבָּיַו :יִֽלֹוקְּב םֶּ֖תְעַמְׁש א֥  רֶׁ֣שֲא ֙הָלֵאָֽה תַחַּ֤ת ֙בֶׁשֵּ֨יַו הָ֗וֹהְי ךְךַ֣אְלַמ א֞
 יֵ֥נְּפִמ סיִ֖נָהְל תַּ֔גַּב ֙םיִּטִח טֵ֤בֹח ֹו֗נְּב ןֹו֣עְדִגְו יִ֑רְזֶעָֽה יִ֣בֲא ׁשָ֖אֹויְל רֶׁ֥שֲא הָ֔רְפָעְּב
ֹּיַו הָ֑וֹהְי ךְךַ֣אְלַמ ויָ֖לֵא אָ֥רֵּיַו :ן ָֽיְדִמ ֹּיַו :לִיָֽחֶה רֹוּ֥בִּג ֖ךָךְּמִע הָ֥וֹהְי ויָ֔לֵא רֶמא֣  רֶמא֨
ֹז־לָּכ ּונְתַ֖אָצְמ הָּמָ֥לְו ּונָּ֔מִע ֙הָוֹהְי ׁשֵ֤יְו יִ֔נֹדֲא יִּ֣ב ֙ןֹועְדִּג ויָ֤לֵא ־לָכ הֵּ֣יַאְו תא֑
ֹלֲה רֹ֗מאֵל ּוניֵ֜תֹובֲא ּונָ֨ל־ּורְּפִס ֩רֶׁשֲא ויָ֡תֹאְלְפִנ  הָ֔וֹהְי ּונָ֣לֱעֶֽה ֙םִיַ֨רְצִּמִמ א֤
ֹּיַו הָ֔וֹהְי ֙ויָלֵא ןֶפִּ֤יַו :ן ָֽיְדִמ־ףַכְּב ּונֵ֖נְּתִּיַו הָ֔וֹהְי ּונָׁ֣שָטְנ ֙הָּתַעְו  ֣ךָךֲחֹֽכְּב ךְךֵ֚ל רֶמא֗
ֹלֲה ן ָ֑יְדִמ ףַּ֣כִמ לֵ֖אָרְׂשִי־תֶא ָּ֥תְעַׁשֹוֽהְו הֶ֔ז ֹּיַו :ךָךיִּֽתְחַלְׁש א֖  יָ֔נֹדֲא יִּ֣ב ֙ויָלֵא רֶמא֤
 תיֵ֥בְּב ריִ֖עָּצַה יִ֥כֹנָֽאְו הֶּׁ֔שַנְמִּב לַּ֣דַה ֙יִּפְלַא הֵּ֤נִה לֵ֑אָרְׂשִי־תֶא ַעיִׁ֖שֹוא הָּ֥מַּב
ֹּיַו :יִֽבָא  :דָֽחֶא ׁשיִ֥אְּכ ן ָ֖יְדִמ־תֶא ָ֥תיִּכִהְו ךְךָּ֑מִע הֶ֖יְהֶֽא יִּ֥כ הָ֔וֹהְי ֙ויָלֵא רֶמא֤
ֹּיַו  רֵּ֥בַדְמ הָּ֖תַאָֽׁש תֹו֔א ֙יִּל ָתיִׂ֤שָעְו ךָךיֶ֑ניֵעְּב ןֵ֖ח יִתאָ֥צָמ אָ֛נ־םִא ויָ֔לֵא רֶמא֣
 יִּ֖תְחַּנִהְו יִ֔תָחְנִמ־תֶא ֙יִתאֵצֹֽהְו ךָךיֶ֔לֵא יִ֣אֹּב־דַע ֙הֶּזִמ ׁשֻ֤מָת אָ֨נ־לַא :יִּֽמִע
־תַפיֵֽאְו ֙םיִּזִע־יִדְּג ׂשַעַּ֤יַו אָּ֗ב ןֹו֣עְדִגְו :ךָךֶֽבּוׁש דַ֥ע בֵׁ֖שֵא יִ֥כֹנָֽא רַ֕מֹאּיַו ךָךיֶ֑נָפְל
 תַחַּ֥ת־לֶא ויָ֛לֵא אֵ֥צֹוּיַו רּו֑רָּפַּב םָׂ֣ש קַ֖רָּמַֽהְו לַּ֔סַּב םָׂ֣ש ֙רָׂשָּבַה תֹוּ֔צַמ חַמֶ֣ק
ֹּיַו :ׁשַּֽגַּיַו הָ֖לֵאָֽה  ֙תֹוּצַּמַה־תֶאְו רָׂ֤שָּבַה־תֶא חַ֣ק םיִ֗הֹלֱאָֽה ךְךַ֣אְלַמ ויָ֜לֵא רֶמא֨



 הָ֗וֹהְי ךְךַ֣אְלַמ חַ֞לְׁשִּיַו :ןֵּֽכ ׂשַעַּ֖יַו ךְךֹו֑פְׁש קַ֖רָּמַה־תֶאְו זָּ֔לַה עַלֶּ֣סַה־לֶא ֙חַּנַהְו
 רּוּ֗צַה־ןִמ ׁשֵ֜אָה לַעַּ֨תַו תֹוּ֑צַּמַבּו רָׂ֖שָּבַּב עַּ֥גִּיַו ֹו֔דָיְּב רֶׁ֣שֲא ֙תֶנֶ֨עְׁשִּמַה הֵ֤צְק־תֶא
ֹּתַו  ןֹו֔עְדִּג אְר ַּ֣יַו :ויָֽניֵעֵֽמ ךְךַ֖לָה הָ֔וֹהְי ךְךַ֣אְלַמּו תֹוּ֔צַּמַה־תֶאְו ֙רָׂשָּבַה־תֶא לַכא֤
ֹּיַו אּו֑ה הָ֖וֹהְי ךְךַ֥אְלַמ־יִּֽכ  ֙יִתיִ֨אָר ןֵּ֤כ־לַע־יִּֽכ הָוֹהְי יָ֣נֹדֲא ּ֙הָהֲא ןֹו֗עְדִּג רֶמא֣
ֹּיַו :םיִֽנָּפ־לֶא םיִ֖נָּפ הָ֔וֹהְי ךְךַ֣אְלַמ ֹל אָ֑ריִּת־לַא ֖ךָךְל םֹו֥לָׁש הָ֛וֹהְי ֹו֧ל רֶמא֨  א֖
 הֶּ֔זַה םֹוּ֣יַה דַ֚ע םֹו֑לָׁש הָ֖וֹהְי ֹו֥ל־אָרְקִּיַו הָ֔וֹהיַֽל ַ֙חֵּ֨בְזִמ ןֹו֤עְדִּג םָׁ֨ש ֩ןֶבִּיַו :תּוֽמָּת
ֹּיַו ֒אּוהַה הָלְיַּ֣לַּב ֘יִהְיַו :יִֽרְזֶעָֽה יִ֥בֲא תָ֖רְפַעְּב ּוּנֶ֕דֹוע ־תֶא חַ֤ק הָ֗וֹהְי ֹו֣ל רֶמא֧
֙ לַעַּ֨בַה חַּ֤בְזִמ־תֶא ָּ֗תְסַרָֽהְו םיִ֑נָׁש עַבֶׁ֣ש יִ֖נֵּׁשַה רַ֥פּו ךָךיִ֔בָאְל רֶׁ֣שֲא ֙רֹוּׁשַה־רַּפ
 הָ֣וֹהיַֽל ַחֵּ֜בְזִמ ָתיִ֨נָבּו :תֹֽרְכִּת ויָ֖לָע־רֶׁשֲא הָ֥רֵׁשֲאָֽה־תֶאְו ךָךיִ֔בָאְל רֶׁ֣שֲא
ֹר לַ֣ע ךָךיֶ֗הֹלֱא  ָתיִ֣לֲעַֽהְו יִ֔נֵּׁשַה רָּ֣פַה־תֶא ָּ֙תְחַקָֽלְו הָ֑כָרֲעַּֽמַּב הֶּ֖זַה זֹו֛עָּמַה ׁשא֧
 ויָ֔דָבֲעֵֽמ ֙םיִׁשָנֲא הָ֤רָׂשֲע ןֹו֗עְדִּג חַּ֣קִּיַו :תֹֽרְכִּת רֶׁ֥שֲא הָ֖רֵׁשֲאָֽה יֵ֥צֲעַּֽב הָ֔לֹוע
 יֵׁ֥שְנַא־תֶאְו ויִ֜בָא תיֵּ֨ב־תֶא ֩אֵרָי רֶׁ֣שֲאַּֽכ יִ֡הְיַו הָ֑וֹהְי ויָ֖לֵא רֶּ֥בִּד רֶׁ֛שֲאַּֽכ ׂשַעַּ֕יַו
 ֙ץַּתֻנ הֵּ֤נִהְו רֶקֹּ֔בַּב ֙ריִעָה יֵׁ֤שְנַא ּומיִּ֜כְׁשַּיַו :הָלְיָֽל ׂשַעַּ֥יַו םָ֖מֹוי תֹוׂ֥שֲעֵֽמ ריִ֛עָה
־לַע הָ֔לֲעֹֽה יִ֔נֵּׁשַה רָּ֣פַה ֙תֵאְו הָתָ֑רֹּכ ויָ֖לָע־רֶׁשֲא הָ֥רֵׁשֲאָֽהְו לַעַּ֔בַה חַּ֣בְזִמ
ֹּיַו :יּוֽנָּבַה ַחֵּ֖בְזִּמַה  ּ֙וׁשְרְדִּיַו הֶּ֑זַה רָ֣בָּדַה הָׂ֖שָע יִ֥מ ּוהֵ֔עֵר־לֶא ׁשיִ֣א ּ֙ורְמאֽ
ֹּיַו ּוׁ֔שְקַבְיַו ֹּיַו :הֶּֽזַה רָ֥בָּדַה הָׂ֖שָע ׁשָ֔אֹוי־ןֶּב ֙ןֹועְדִּג ּו֔רְמא֣  ֙ריִעָה יֵׁ֤שְנַא ּו֜רְמא֨
 תַ֖רָכ יִ֥כְו לַעַּ֔בַה חַּ֣בְזִמ־תֶא ֙ץַתָנ יִּ֤כ תֹ֑מָיְו ֖ךָךְנִּב־תֶא אֵ֥צֹוה ׁשָ֔אֹוי־לֶא
ֹּיַו :ויָֽלָע־רֶֽׁשֲא הָ֥רֵׁשֲאָֽה  ןּו֣ביִרְּת ׀ םֶּ֣תַאַֽה ויָ֜לָע ּו֨דְמָֽע־רֶׁשֲא֩ לֹכְל ׁשָ֡אֹוי רֶמא֣
־םִא רֶקֹּ֑בַה־דַע תַ֖מּוי ֹו֛ל ביִ֥רָי רֶׁ֨שֲא ֹו֔תֹוא ןּו֣עיִׁשֹוּֽת ֙םֶּתַא־םִא לַעַּ֗בַל
 לַעַּ֣בֻרְי אּו֖הַה־םֹוּיַב ֹו֥ל־אָרְקִּיַו :ֹוֽחְּבְזִמ־תֶא ץַ֖תָנ יִּ֥כ ֹו֔ל בֶר ָ֣י ֙אּוה םיִ֥הֹלֱא
 םֶדֶ֖ק־יֵנְבּו קֵ֛לָמֲעַֽו ן ָ֧יְדִמ־לָכְו :ֹוֽחְּבְזִמ־תֶא ץַ֖תָנ יִּ֥כ לַעַּ֔בַה ֹ֙וּב בֶר ָ֤י רֹ֑מאֵל
 ןֹו֑עְדִּג־תֶא הָׁ֖שְבָֽל הָ֔וֹהְי ַחּו֣רְו :לאֶֽעְרְזִי קֶמֵ֥עְּב ּו֖נֲחַּֽיַו ּו֥רְבַעַּֽיַו וָּ֑דְחַי ּו֣פְסֶאֶֽנ
 קֵ֥עָּזִּיַו הֶּׁ֔שַנְמ־לָכְּב חַ֣לָׁש ֙םיִכָאְלַמּו :ויָֽרֲחַֽא רֶזֶ֖עיִבֲא קֵ֥עָּזִּיַו רָ֔פֹוּׁשַּב ֙עַקְתִּיַו
 :םָֽתאָרְקִל ּו֖לֲעַּֽיַו יִ֔לָּתְפַנְבּו ֙ןּולֻבְזִבּו רֵׁ֤שָאְּב חַ֗לָׁש םיִ֣כָאְלַמּו ויָ֑רֲחַֽא אּו֖ה־םַּג
ֹּיַו  רֶׁ֥שֲאַּֽכ לֵ֖אָרְׂשִי־תֶא יִ֛דָיְּב ַעיִׁ֧שֹומ ֞ךָךְׁשֶי־םִא םיִ֑הֹלֱאָה־לֶא ןֹו֖עְדִּג רֶמא֥
 הָּ֜זִּגַה־לַֽע הֶ֨יְהִֽי֩ לַט םִ֡א ןֶרֹּ֑גַּב רֶמֶּ֖צַה תַּ֥זִּג־תֶא גיִּ֛צַמ יִ֗כֹנָֽא הֵּ֣נִה :ָּתְרַּֽבִּד



 רֶׁ֥שֲאַּֽכ לֵ֖אָרְׂשִי־תֶא יִ֛דָיְּב ַעיִׁ֧שֹות־יִּֽכ יִּ֗תְעַד ָֽיְו בֶרֹ֔ח ֙ץֶרָ֨אָה־לָּכ־לַעְו ּהָּ֗דַבְל
 אֹו֥לְמ הָּ֔זִּגַה־ןִמ֙ לַט ץֶמִּ֤יַו הָּ֑זִּגַה־תֶא רַז ָּ֖יַו תָ֔רֳחָּֽמִמ ֙םֵּכְׁשַּיַו ןֵ֕כ־יִהְי ַֽו :ָּתְרַּֽבִּד
ֹּיַו :םִיָֽמ לֶפֵּ֖סַה  ךְךַ֣א הָ֖רְּבַדֲאַֽו יִּ֔ב ֙ךָךְּפַא רַחִ֤י־לַא םיִ֔הֹלֱאָ֣ה־לֶא ֙ןֹועְדִּג רֶמא֤
־לָּכ־לַעְו ּהָּ֔דַבְל ֙הָּזִּגַה־לֶא בֶרֹ֤ח אָ֨נ־יִהְי הָּ֔זִּגַּב ֙םַעַּ֨פַה־קַר־אָּנ הֶּ֤סַנֲא םַעָּ֑פַה
 ֙הָּזִּגַה־לֶא בֶרֹ֤ח־יִהְי ַֽו אּו֑הַה הָלְיַּ֣לַּב ןֵּ֖כ םיִ֛הֹלֱא ׂשַעַּ֧יַו :לָּֽט־הֶיְהִֽי ץֶרָ֖אָה
 רֶׁ֣שֲא ֙םָעָה־לָכְו ןֹו֗עְדִג אּו֣ה לַעַּ֜בֻרְי םֵּ֨כְׁשַּיַו :לָֽט הָיָ֥ה ץֶרָ֖אָה־לָּכ־לַעְו ּהָּ֔דַבְל
 הֶ֖רֹוּמַה תַ֥עְבִּגִמ ןֹו֔פָּצִמ ֹו֣ל־הָיָה ֙ןָיְדִמ הֵ֤נֲחַֽמּו דֹ֑רֲח ןיֵ֣ע־לַע ּו֖נֲחַּֽיַו ֹוּ֔תִא
ֹּיַו :קֶמֵֽעָּב  ן ָ֖יְדִמ־תֶא יִּ֥תִּתִמ ךְךָּ֔תִא רֶׁ֣שֲא ֙םָעָה בַ֗ר ןֹו֔עְדִּג־לֶא ֙הָוֹהְי רֶמא֤
 אָ֜נ אָ֨רְק הָּ֗תַעְו :יִּֽל הָעיִׁ֥שֹוה יִ֖דָי רֹ֔מאֵל֙ לֵאָרְׂשִי יַ֤לָע רֵ֨אָּפְתִי־ןֶּפ םָ֑דָיְּב
 םָ֗עָה־ןִמ בָׁשָּ֣יַו דָ֑עְלִּגַה רַ֣הֵמ רֹּ֖פְצִיְו בֹׁ֥שָי דֵ֔רָחְו אֵ֣רָי־יִֽמ רֹ֔מאֵל ֙םָעָה יֵ֤נְזָאְּב
ֹּיַו :ּורָֽאְׁשִנ םיִ֖פָלֲא תֶרֶׂ֥שֲעַֽו ףֶלֶ֔א ֙םִיַ֨נְׁשּו םיִ֤רְׂשֶע  ֘דֹוע ןֹו֗עְדִּג־לֶא הָ֜וֹהְי רֶמא֨
 ךָךיֶ֜לֵא רַ֨מֹא ֩רֶׁשֲא הָ֡יָהְו םָׁ֑ש ֖ךָךְל ּוּנֶ֥פְרְצֶאְו םִיַּ֔מַה־לֶא ֙םָתֹוא דֵ֤רֹוה ֒בָר םָ֣עָה
ֶז ךָךיֶ֗לֵא רַ֜מֹא־רֶׁשֲא לֹ֨כְו ךְךָּ֔תִא ךְךֵ֣לֵי אּו֚ה ךְךָּ֗תִא ךְךֵ֣לֵי ׀ הֶ֣ז ֹל ה֚  ךְךָּ֔מִע ךְךֵ֣לֵי־אֽ
ֹל אּו֖ה ֹּיַו םִיָּ֑מַה־לֶא םָ֖עָה־תֶא דֶרֹוּ֥יַו :ךְךֵֽלֵי א֥  לֹּ֣כ ןֹו֗עְדִּג־לֶא הָ֜וֹהְי רֶמא֨
 לֹ֛כְו דָ֔בְל ֹ֙ותֹוא גיִּ֤צַּת בֶלֶּ֗כַה קֹ֣לָי רֶׁ֧שֲאַּֽכ םִיַּ֜מַה־ןִמ ֹו֨נֹוׁשְלִּב ֩קֹלָי־רֶֽׁשֲא
 םֶ֔היִּפ־לֶא ֙םָדָיְּב םיִ֤קְקַלֲמַֽה רַּ֞פְסִמ יִ֗הְיַו :תֹוּֽתְׁשִל ויָּ֖כְרִּב־לַע עַ֥רְכִי־רֶׁשֲא
ֹּיַו :םִיָֽמ תֹוּ֥תְׁשִל םֶ֖היֵכְרִּב־לַע ּו֥עְרָּֽכ םָ֔עָה רֶתֶ֣י֙ לֹכְו ׁשיִ֑א תֹו֖אֵמ ׁשֹ֥לְׁש  רֶמא֨
 יִּ֥תַתָֽנְו םֶ֔כְתֶא ַעיִׁ֣שֹוא ֙םיִקְקַלְמַֽה ׁשיִ֤אָה תֹו֨אֵמ ׁ֩שֹלְׁשִּב ןֹו֗עְדִּג־לֶא הָ֜וֹהְי
 םָ֜דָיְּב םָ֨עָה ֩הָדֵצ־תֶא ּו֣חְקִּיַו :ֹוֽמֹקְמִל ׁשיִ֥א ּו֖כְלֵֽי םָ֔עָה־לָכְו ךָךֶ֑דָיְּב ן ָ֖יְדִמ־תֶא
 תֹו֥אֵמ־ׁשֹֽלְׁשִבּו ויָ֔לָהֹֽאְל ׁשיִ֣א ֙חַּלִׁש֙ לֵאָרְׂשִי ׁשיִ֤א־לָּכ תֵ֨אְו םֶ֗היֵתֹֽרְפֹוֽׁש תֵ֣אְו
 אּו֔הַה הָלְיַּ֣לַּב ֙יִהְיַו :קֶמֵֽעָּב תַחַּ֥תִמ ֹו֖ל הָיָ֥ה ןָ֔יְדִמ הֵ֣נֲחַֽמּו קיִ֑זֱחֶֽה ׁשיִ֖אָה
ֹּיַו  תֶדֶ֑רָל הָּ֖תַא אֵ֥רָי־םִאְו :ךָךֶֽדָיְּב ויִּ֖תַתְנ יִּ֥כ הֶ֑נֲחַּֽמַּֽב דֵ֣ר םּו֖ק הָ֔וֹהְי ֙ויָלֵא רֶמא֤
 הָנְק ַ֣זֱחֶּֽת ֙רַחַאְו ּורֵּ֔בַדְי־הַמ ָּ֙תְעַמָֽׁשְו :הֶֽנֲחַּֽמַֽה־לֶא ֖ךָךְרַעַֽנ הָ֥רֻפּו הָּ֛תַא דֵ֥ר
 רֶׁ֥שֲא םיִׁ֖שֻמֲחַֽה הֵ֥צְק־לֶא ֹו֔רֲעַֽנ הָ֣רֻפּו ֙אּוה דֶר ֵּ֤יַו הֶ֑נֲחַּֽמַּֽב ָּ֖תְדַר ָֽיְו ךָךיֶ֔דָי
 בֹ֑רָל הֶּ֖בְרַאָּֽכ קֶמֵ֔עָּב םיִ֣לְפֹֽנ ֙םֶדֶ֨ק־יֵֽנְּב־לָכְו קֵ֤לָמֲעַֽו ןָ֨יְדִמּו :הֶֽנֲחַּֽמַּֽב
ֹבָּיַו :בֹֽרָל םָּ֖יַה תַ֥פְׂש־לַעֶֽׁש לֹו֛חַּכ רָּ֔פְסִמ ןיֵ֣א ֙םֶהיֵּלַמְגִלְו  ׁשיִ֔א־הֵּנִ֨הְו ןֹו֔עְדִג א֣



ֹּיַו םֹו֑לֲח ּוהֵ֖עֵרְל רֵּ֥פַסְמ  םֶחֶ֤ל ]ליִ֜לְצ[ לוִ֜לְצ הֵּ֨נִהְו יִּתְמַ֗לָח םֹו֣לֲח הֵּ֧נִה רֶמא֜
ֹבָּיַו ןָ֔יְדִמ הֵ֣נֲחַֽמְּב ֙ךְךֵּפַהְתִמ ֙םיִרֹעְׂש  ּוהֵ֥כְפַהַּֽיַו לֹּ֛פִּיַו ּוהֵּ֧כַּיַו לֶהֹאָ֠ה־דַע א֣
ֹּיַו ּוהֵ֤עֵר ןַעַּ֨יַו :לֶהֹֽאָה לַ֥פָנְו הָלְעַ֖מְל ֹז ןיֵ֣א ֙רֶמא֨  ןֹו֥עְדִּג בֶרֶ֛ח־םִא יִּ֗תְלִּב תא֔
 :הֶֽנֲחַּֽמַֽה־לָּכ־תֶאְו ן ָ֖יְדִמ־תֶא ֹו֔דָיְּב ֙םיִהֹלֱאָֽה ןַ֤תָנ לֵ֑אָרְׂשִי ׁשיִ֣א ׁשָ֖אֹוי־ןֶּב
־לֶא ֙בָׁשָּ֨יַו ּוחָּ֑תְׁשִּיַו ֹו֖רְבִׁש־תֶאְו םֹו֛לֲחַֽה רַּ֧פְסִמ־תֶא ןֹו֜עְדִּג ַעֹ֨מְׁשִכ ֩יִהְיַו
ֹּיַו לֵ֔אָרְׂשִי הֵ֣נֲחַֽמ  ץַחַּ֛יַו :ן ָֽיְדִמ הֵ֥נֲחַֽמ־תֶא םֶ֖כְדֶיְּב הָ֛וֹהְי ןַ֧תָנ־יִּֽכ ּומּו֔ק רֶמא֣
 םיִּ֣דַכְו ֙םָּלֻּכ־דַיְּב תֹו֤רָפֹוֽׁש ןֵּ֨תִּיַו םיִׁ֑שאָר הָׁ֣שֹלְׁש ׁשיִ֖אָה תֹו֥אֵמ־ׁשֹֽלְׁש־תֶא
ֹּיַו :םיִּֽדַּכַה ךְךֹו֥תְּב םיִ֖דִּפַלְו םיִ֔קֵר  הֵּ֨נִהְו ּוׂ֑שֲעַּֽת ןֵ֣כְו ּו֖אְרִת יִּנֶּ֥מִמ םֶ֔היֵלֲא רֶמא֣
 רָ֔פֹוּׁשַּב ֙יִּתְעַקָֽתְו :ןּוֽׂשֲעַּֽת ןֵּ֥כ הֶׂ֖שֱעֶא־רֶׁשֲאַּֽכ הָ֥יָהְו הֶ֔נֲחַּֽמַֽה הֵ֣צְקִּב ֙אָב יִ֥כֹנָֽא
 הֶ֔נֲחַּֽמַֽה־לָּכ ֙תֹוביִבְס םֶּ֗תַא־םַּג תֹו֜רָפֹוּֽׁשַּב םֶּ֨תְעַקְתּו יִּ֑תִא רֶׁ֣שֲא־לָכְו יִ֖כֹנָֽא
ֹבָּיַו :ןֹוֽעְדִגְלּו הָ֥וֹהיַל םֶּ֖תְרַמֲאַֽו  הֵ֣צְקִּב ֹוּ֜תִא־רֶׁשֲא ׁשיִ֨א־הָאֵֽמּו ןֹועְדִ֠ג א֣
ֹר הֶ֗נֲחַּֽמַֽה  ּ֙ועְקְתִּיַו םיִ֑רְמֹּֽׁשַה־תֶא ּומיִ֖קֵה םֵ֥קָה ךְךַ֛א הָ֔נֹוכיִּֽתַה תֶרֹ֣מְׁשַאָֽה ׁשא֚
 ֘תֹורָפֹוּֽׁשַּב םיִׁ֥שאָרָֽה תֶׁש֨לְׁש ּועְקְתִּיַ֠ו :םָֽדָיְּב רֶׁ֥שֲא םיִּ֖דַּכַה ץֹו֥פָנְו תֹו֔רָפֹוּׁ֣שַּב
 תֹו֖רָפֹוּֽׁשַה םָ֔ניִמְי־דַ֨יְבּו םיִ֔דִּפַּלַּב ֙םָלֹוא֗מְׂש־דַיְב ּוקיִ֤זֲחַּֽי ַֽו ֒םיִּדַּכַה ּו֣רְּבְׁשִּיַו
 הֶ֑נֲחַּֽמַֽל ביִ֖בָס ויָּ֔תְחַּת ׁשיִ֣א ּ֙ודְמַעַּֽיַו :ןֹוֽעְדִגְלּו הָ֖וֹהיַֽל בֶרֶ֥ח ּו֔אְרְקִּיַו ַעֹו֑קְתִל
 ֒תֹורָפֹוּֽׁשַה תֹו֣אֵמ־ׁשֹֽלְׁש ּ֘ועְקְתִּיַו :]ּוסּוֽנָּיַו[ ּוסּיֽנָּיַו ּועיִ֖רָּיַו הֶ֛נֲחַּֽמַֽה־לָּכ ץָר ָּ֧יַו
 תיֵּ֤ב־דַע הֶ֜נֲחַּֽמַֽה סָנָּ֨יַו הֶ֑נֲחַּֽמַֽה־לָכְבּו ּוהֵ֖עֵרְּב ׁשיִ֛א בֶרֶ֥ח תֵ֣א הָ֗וֹהְי םֶׂשָּ֣יַו
 לֵ֛אָרְׂשִי־ׁשיִא קֵ֧עָּצִּיַו :תָּֽבַט־לַע הָ֖לֹוחְמ לֵ֥בָא־תַפְׂש דַ֛ע הָתָ֔רֵרְצ ֙הָּטִּׁשַה
 חַ֣לָׁש םיִ֡כָאְלַמּו :ן ָֽיְדִמ יֵ֥רֲחַֽא ּו֖פְּדְרִּיַו הֶּׁ֑שַנְמ־לָּכ־ןִמּו רֵׁ֖שָא־ןִמּו יִ֥לָּתְפַּנִמ
 קִל ּו֞דְר רֹ֗מאֵל םִיַ֜רְפֶא רַ֨ה־לָכְּב ֩ןֹועְדִּג  םִיַּ֔מַה־תֶא ֙םֶהָל ּו֤דְכִלְו ֙ןָיְדִמ תאַ֤רְ
 דַ֛ע םִיַּ֔מַה־תֶא ּו֣דְּכְלִּיַו ֙םִיַ֨רְפֶא ׁשיִ֤א־לָּכ קֵ֞עָּצִּיַו ןֵּ֑דְרַּיַה־תֶאְו הָ֖רָּב תיֵּ֥ב דַ֛ע
 ּו֨גְרַהַּֽיַו בֵ֗אְז־תֶאְו בֵ֣רֹע־תֶא ןָ֜יְדִמ יֵ֨רָׂש־יֵֽנְׁש ּו֡דְּכְלִּיַו :ןֵּֽדְרַּיַה־תֶאְו הָ֖רָּב תיֵּ֥ב
 ן ָ֑יְדִמ־לֶא ּו֖פְּדְרִּיַו בֵ֔אְז־בֶק ֶֽיְב ּו֣גְרָֽה ֙בֵאְז־תֶאְו ֙בֵרֹוע־רּוֽצְּב בֵ֤רֹוע־תֶא
ֹּיַו :ןֵּֽדְרַּיַל רֶבֵ֖עֵמ ןֹו֔עְדִּג־לֶא ּ֙ואיִ֨בֵה בֵ֔אְזּו בֵ֣רֹע־ׁשֹארְו  ׁשיִ֣א ויָ֜לֵא ּו֨רְמאֽ
ֹרְק ֙יִּתְלִבְל ּונָּ֔ל ָתיִׂ֣שָע ֙הֶּזַה רָ֤בָּדַה־הָמ םִיַ֗רְפֶא  םֵ֣חָּלִהְל ָּתְכַ֖לָה יִּ֥כ ּונָ֔ל תוא֣
ֹּיַו :הָֽקְזָחְּב ֹוּ֖תִא ןּו֥ביִרְיַו ן ָ֑יְדִמְּב ֹלֲה םֶ֑כָּכ הָּ֖תַע יִתיִׂ֥שָע־הֶמ םֶ֔היֵלֲא רֶמא֣  א֗



 ֙ןָיְדִמ יֵ֤רָׂש־תֶא םיִ֜הֹלֱא ןַ֨תָנ ֩םֶכְדֶיְּב :רֶזֶֽעיִבֲא ריִ֥צְבִמ םִיַ֖רְפֶא תֹו֥לְלֹֽע בֹו֛ט
 ויָ֔לָעֵֽמ ֙םָחּור הָ֤תְפָֽר זָ֗א םֶ֑כָּכ תֹוׂ֣שֲע יִּתְלֹ֖כָּי־הַמּו בֵ֔אְז־תֶאְו בֵ֣רֹע־תֶא
ֹבָּיַו :הֶּֽזַה רָ֥בָּדַה ֹו֖רְּבַדְּב  ׁ֙שיִאָה תֹו֤אֵמ־ׁשֹֽלְׁשּו אּו֗ה רֵ֣בֹע הָנֵּ֑דְרַּיַה ןֹו֖עְדִג א֥
ֹּיַו :םיִֽפְדֹר ְֽו םיִ֖פֵיֲע ֹוּ֔תִא רֶׁ֣שֲא  םָ֖עָל םֶחֶ֔ל תֹו֣רְּכִּכ ֙אָנ־ּונְּת תֹוּ֔כֻס יֵׁ֣שְנַאְל ֙רֶמא֨
 :ן ָֽיְדִמ יֵ֥כְלַמ עָּ֖נֻמְלַצְו חַבֶ֥ז יֵ֛רֲחַֽא ףֵ֛דֹר יִ֗כֹנָאְו םֵ֔ה םיִ֣פֵיֲע־יִּֽכ יָ֑לְגַרְּב רֶׁ֣שֲא
ֹּיַו  :םֶחָֽל ֖ךָךֲאָֽבְצִל ןֵּ֥תִנ־יִּֽכ ךָךֶ֑דָיְּב הָּ֖תַע עָּ֛נֻמְלַצְו חַבֶ֧ז ףַכֲ֠ה תֹוּ֔כֻס יֵ֣רָׂש ֙רֶמא֨
ֹּיַו ־תֶא ֙יִּתְׁשַדְו יִ֑דָיְּב עָּ֖נֻמְלַצ־תֶאְו חַבֶ֥ז־תֶא הָ֛וֹהְי תֵ֧תְּב ןֵ֗כָל ןֹו֔עְדִּג רֶמא֣
 קְרַּבַה־תֶאְו רָּ֖בְדִּמַה יֵ֥צֹוק־תֶא םֶ֔כְרַׂשְּב  רֵּ֥בַדְיַו לֵ֔אּונְּפ ֙םָּׁשִמ לַעַּ֤יַו :םיִֽנֳ
ֹזָּכ םֶ֖היֵלֲא ֹּיַו :תֹוּֽכֻס יֵׁ֥שְנַא ּו֖נָע רֶׁ֥שֲאַּֽכ לֵ֔אּונְפ יֵׁ֣שְנַא ֹ֙ותֹוא ּו֤נֲעַּֽיַו תא֑  רֶמא֛
 חַבֶ֨זְו :הֶּֽזַה לָּ֥דְגִּמַה־תֶא ץֹּ֖תֶא םֹו֔לָׁשְב יִ֣בּוׁשְּב רֹ֑מאֵל לֵ֖אּונְפ יֵׁ֥שְנַאְל־םַּג
 לֹּ֖כִמ םיִ֔רָתֹוּ֣נַה לֹּ֚כ ףֶלֶ֔א ֙רָׂשָע תֶׁשֵ֤מֲחַּֽכ ֙םָּמִע םֶ֤היֵנֲחַֽמּו רֹ֗קְרַּקַּב עָּ֜נֻמְלַצְו
 ןֹו֗עְדִּג לַעַּ֣יַו :בֶרָֽח ףֵֽלֹׁ֥ש ׁשיִ֖א ףֶלֶ֛א םיִ֥רְׂשֶעְו הָ֨אֵמ םיִ֔לְפֹּ֣נַהְו םֶדֶ֑ק־יֵֽנְב הֵ֣נֲחַֽמ
ֶּד  הֶ֖נֲחַּֽמַֽהְו הֶ֔נֲחַּֽמַֽה־תֶא ֙ךְךַּיַו הָ֑הֳּבְגָיְו חַבֹ֖נְל םֶדֶּ֥קִמ םיִ֔לָהֳאָֽב יֵ֣נּוכְּׁשַה ךְךֶר֚
ֶז ּוסּו֗נָּיַו :חַטֶֽב הָיָ֥ה  יֵ֣כְלַמ ׀ יֵ֣נְׁש־תֶא דֹּ֞כְלִּיַו םֶ֑היֵרֲחַֽא ףֹּ֖דְרִּיַו עָּ֔נֻמְלַצְו חַב֚
 ׁשָ֖אֹוי־ןֶּב ןֹו֥עְדִּג בָׁשָּ֛יַו :דיִֽרֱחֶֽה הֶ֖נֲחַּֽמַֽה־לָכְו עָּ֔נֻמְלַצ־תֶאְו ֙חַבֶ֨ז־תֶא ןָ֗יְדִמ
 בֹּ֨תְכִּיַו ּוהֵ֑לָאְׁשִּיַו תֹוּ֖כֻס יֵׁ֥שְנַאֵֽמ רַעַ֛נ־דָּכְלִּיַו :סֶרָֽחֶה הֵ֖לֲעַֽמְלִֽמ הָ֑מָחְלִּמַה־ןִמ
 יֵׁ֣שְנַא־לֶא ֹ֙אבָּיַו :ׁשיִֽא הָ֖עְבִׁשְו םיִ֥עְבִׁש ָהיֶ֔נֵקְז־תֶאְו ֙תֹוּכֻס יֵ֤רָׂש־תֶא ויָ֜לֵא
ֹּיַו תֹוּ֔כֻס  חַבֶ֣ז ףַכֲ֠ה רֹ֗מאֵל יִ֜תֹוא םֶּ֨תְפַרֵֽח ֩רֶׁשֲא עָּ֑נֻמְלַצְו חַבֶ֣ז הֵּ֖נִה רֶמא֕
 קִז־תֶא ֙חַּקִּיַו :םֶחָֽל םיִ֖פֵעְּיַה ךָךיֶׁ֥שָנֲאַֽל ןֵּ֛תִנ יִּ֥כ ךָךֶ֔דָיְּב ֙הָּתַע עָּ֤נֻמְלַצְו  ריִ֔עָה יֵ֣נְ
 קְרַּבַה־תֶאְו רָּ֖בְדִּמַה יֵ֥צֹוק־תֶאְו ־תֶאְו :תֹוּֽכֻס יֵׁ֥שְנַא תֵ֖א םֶ֔הָּב עַדֹּ֣יַו םיִ֑נֳ
ֹּיַו :ריִֽעָה יֵׁ֥שְנַא־תֶא גֹ֖רֲהַּֽיַו ץָ֑תָנ לֵ֖אּונְּפ לַּ֥דְגִמ  עָּ֔נֻמְלַצ־לֶאְו ֙חַבֶ֨ז־לֶא רֶמא֗
ֹּיַו רֹו֑בָתְּב םֶּ֖תְגַרֲה רֶׁ֥שֲא םיִׁ֔שָנֲאָֽה ֙הֹפיֵא  רַאֹ֖תְּכ דָ֕חֶא םֶ֔הֹומְכ ךָךֹו֣מָּכ ּ֙ורְמאֽ
ֹל םָ֔תֹוא םֶ֣תִיֲחַֽה ּו֚ל הָ֗וֹהְי־יַח םֵ֑ה יִּ֖מִא־יֵֽנְּב יַ֥חַא רַ֕מֹאּיַו :ךְךֶלֶּֽמַה יֵ֥נְּב  א֥
ֹּיַו :םֶֽכְתֶא יִּתְגַ֖רָה ֹלְו םָ֑תֹוא גֹ֣רֲה םּו֖ק ֹו֔רֹוכְּב רֶתֶ֣יְל ֙רֶמא֨  ֹ֙וּבְרַח רַעַּ֤נַה ףַ֨לָׁש־אֽ
ֹּיַו :רַעָֽנ ּוּנֶ֖דֹוע יִּ֥כ אֵ֔רָי יִּ֣כ  ׁשיִ֖אָכ יִּ֥כ ּונָּ֔ב־עַגְפּו ֙הָּתַא םּו֤ק עָּ֗נֻמְלַצְו חַבֶ֣ז רֶמא֜
 םיִ֔נֹרֲהַּׂ֣שַה־תֶא ֙חַּקִּיַו עָּ֔נֻמְלַצ־תֶאְו חַבֶ֣ז־תֶא ֙גֹרֲהַּֽיַו ןֹו֗עְדִּג םָק ָּ֣יַו ֹו֑תָרּוֽבְּג



ֹּיַו :םֶֽהיֵּלַמְג יֵ֥ראְּוַצְּב רֶׁ֖שֲא ־םַּג ּ֙ונָּ֨ב־לָׁשְמ ןֹו֔עְדִּג־לֶא֙ לֵאָרְׂשִי־ׁשיִא ּו֤רְמאֽ
ֹּיַו :ן ָֽיְדִמ דַּ֥יִמ ּונָּ֖תְעַׁשֹוֽה יִּ֥כ ךָך ֶ֑נְּב־ןֶּב םַּ֣ג ֖ךָךְנִּב־םַּג הָּ֔תַא  ןֹו֔עְדִּג ֙םֶהֵלֲא רֶמא֤
ֹל ֹלְו םֶ֔כָּב ֙יִנֲא לֹׁ֤שְמֶא־אֽ ֹּיַו :םֶֽכָּב לֹׁ֥שְמִי הָ֖וֹהְי םֶ֑כָּב יִ֖נְּב לֹׁ֥שְמִי־אֽ  םֶ֜הֵלֲא רֶמא֨
 םֶ֔הָל ֙בָהָז יֵ֤מְזִנ־יִּֽכ ֹו֑לָלְׁש םֶז ֶ֣נ ׁשיִ֖א יִ֕ל־ּונְתּו הָ֔לֵאְׁש ֙םֶּכִמ הָ֤לֲאְֽׁשֶא ןֹו֗עְדִּג
 הָּמָׁ֔ש ּוכיִ֣לְׁשַּיַו הָ֔לְמִּׂשַה־תֶא ּ֙וׂשְרְפִּיַו ןֵּ֑תִנ ןֹו֣תָנ ּו֖רְמֹאּיַו :םֵֽה םיִ֖לאֵעְמְׁשִי יִּ֥כ
 תֹו֖אֵמ־עַבְׁשּו ףֶלֶ֥א לָ֔אָׁש רֶׁ֣שֲא ֙בָהָּזַה יֵ֤מְזִנ לַ֞קְׁשִמ יִ֗הְיַו :ֹוֽלָלְׁש םֶז ֶ֥נ ׁשיִ֖א
 ֙דַבְלּו ןָ֔יְדִמ יֵ֣כְלַמ֙ לַעֶׁש ןָ֗מָּגְרַאָֽה יֵ֣דְגִבּו תֹו֜פִטְּנַהְו םיִ֨נֹרֲהַּֽׂשַה־ןִמ דַבְ֠ל בָ֑הָז
 ֹו֤תֹוא גֵּ֨צַּיַו דֹו֗פֵאְל ןֹו֜עְדִג ֹו֨תֹוא ׂ֩שַעַּיַו :םֶֽהיֵּלַמְג יֵ֥ראְּוַצְּב רֶׁ֖שֲא תֹו֔קָנֲעָ֣ה־ןִמ
 :ׁשֵֽקֹומְל ֹו֖תיֵבְלּו ןֹו֥עְדִגְל יִ֛הְיַו םָׁ֑ש ויָ֖רֲחַֽא לֵ֛אָרְׂשִי־לָכ ּו֧נְזִּיַו הָ֔רְפָעְּב ֹ֙וריִעְב
ֹלְו לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ֙יֵנְפִל ןָ֗יְדִמ עַ֣נָּכִּיַו  ץֶרָ֛אָה טֹ֥קְׁשִּתַו םָׁ֑שֹאר תאֵׂ֣שָל ּו֖פְסָֽי א֥
 ןֹו֗עְדִגְלּו :ֹוֽתיֵבְּב בֶׁשֵּ֥יַו ׁשָ֖אֹוי־ןֶּב לַעַּ֥בֻרְי ךְךֶלֵּ֛יַו :ןֹוֽעְדִג יֵ֥מיִּב הָ֖נָׁש םיִ֥עָּבְרַא
 םֶ֔כְׁשִּב רֶׁ֣שֲא ֹ֙וׁשְגַליִֽפּו :ֹוֽל ּויָ֥ה תֹוּ֖בַר םיִׁ֥שָנ־יִּֽכ ֹו֑כֵרְי יֵ֖אְצֹֽי םיִ֔נָּב םיִ֣עְבִׁש ּ֙ויָה
 ׁשָ֖אֹוי־ןֶּב ןֹו֥עְדִּג תָמָּ֛יַו :ךְךֶלֶֽמיִבֲא ֹו֖מְׁש־תֶא םֶׂשָּ֥יַו ןֵּ֑ב איִ֖ה־םַג ֹוּ֥ל־הָדְלָֽי
 ֙רֶׁשֲאַּֽכ יִ֗הְיַו :יִֽרְזֶעָֽה יִ֥בֲא הָ֖רְפָעְּב ויִ֔בָא ׁשָ֣אֹוי ֙רֶבֶ֨קְּב רֵ֗בָּקִּיַו הָ֑בֹוט הָ֣ביֵׂשְּב
 לַעַּ֥ב םֶ֛הָל ּומיִׂ֧שָּיַו םיִ֑לָעְּבַה יֵ֣רֲחַֽא ּו֖נְזִּיַו לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ּ֙ובּוׁ֨שָּיַו ןֹו֔עְדִּג תֵ֣מ
ֹלְו :םיִֽהֹלאֵֽל תיִ֖רְּב  םָ֛תֹוא ליִּ֥צַּמַה םֶ֑היֵהֹֽלֱא הָ֖וֹהְי־תֶא לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ּ֙ורְכָֽז א֤
ֹלְו :ביִֽבָּסִמ םֶ֖היֵבְיֹֽא־לָּכ דַּ֥יִמ ־לָכְּכ ןֹו֑עְדִּג לַעַּ֖בֻרְי תיֵּ֥ב־םִע דֶסֶ֔ח ּוׂ֣שָע־אֽ
 יֵ֖חֲא־לֶא הָמֶ֔כְׁש֙ לַעַּ֨בֻרְי־ןֶּב ךְךֶלֶ֤מיִבֲא ךְךֶלֵּ֨יַו :לֵֽאָרְׂשִי־םִע הָׂ֖שָע רֶׁ֥שֲא הָ֔בֹוּטַה
 אָ֞נ־ּורְּבַּד :רֹֽמאֵל ֹוּ֖מִא יִ֥בֲא־תיֵּב תַחַּ֛פְׁשִמ־לָּכ־לֶאְו םֶ֔היֵלֲא רֵּ֣בַדְיַו ֹוּ֑מִא
 יֵ֣נְּב לֹּ֚כ ׁשיִ֗א םיִ֣עְבִׁש םֶ֜כָּב לֹׁ֨שְמַה ֒םֶכָל בֹוּ֣ט־הַמ ֘םֶכְׁש יֵ֣לֲעַּֽב־לָכ יֵ֨נְזָאְּב
 :יִֽנָא םֶ֖כְרַׂשְבּו םֶ֥כְמְצַע־יִּֽכ םֶּ֕תְרַכְזּו דָ֑חֶא ׁשיִ֣א םֶ֖כָּב לֹׁ֥שְמ־םִא לַעַּ֔בֻרְי
 טֵּ֤יַו הֶּלֵ֑אָה םיִ֖רָבְּדַה־לָּכ תֵ֥א םֶ֔כְׁש יֵ֣לֲעַּֽב־לָּכ ֙יֵנְזָאְּב ויָ֗לָע ֹוּ֜מִא־יֵֽחֲא ּו֨רְּבַדְיַו
 תיֵּ֖בִמ ףֶסֶּ֔כ םיִ֣עְבִׁש ֹ֙ול־ּונְּתִּיַו :אּוֽה ּוניִ֥חָא ּו֖רְמָֽא יִּ֥כ ךְךֶלֶ֔מיִבֲא יֵ֣רֲחַֽא ֙םָּבִל
 :ויָֽרֲחַֽא ּו֖כְלֵּֽיַו םיִ֔זֲחֹֽ֣פּו ֙םיִקיֵר םיִׁ֤שָנֲא ךְךֶלֶ֗מיִבֲא םֶ֜הָּב רֹּ֨כְׂשִּיַו תיִ֑רְּב לַעַּ֣ב
ֹבָּיַו ־לַע ׁשיִ֖א םיִ֥עְבִׁש לַעַּ֛בֻרְי־יֵֽנְּב ויָ֧חֶא־תֶא גֹ֞רֲהַּֽיַו הָתָ֔רְפָע ֙ויִבָא־תיֵֽב א֤
 ֙םֶכְׁש יֵ֤לֲעַּֽב־לָּכ ּו֜פְסָ֨אֵּיַו :אָּֽבְחֶנ יִּ֥כ ןֹ֖טָּקַה לַעַּ֛בֻרְי־ןֶּב םָ֧תֹוי רֵ֞תָּוִּיַו תָ֑חֶא ןֶבֶ֣א



 רֶׁ֥שֲא בָּ֖צֻמ ןֹו֥לֵא־םִע ךְךֶלֶ֑מְל ךְךֶלֶ֖מיִבֲא־תֶא ּוכיִ֥לְמַּיַו ּו֔כְלֵּ֣יַו אֹוּ֔לִמ תיֵּ֣ב־לָכְו
ֹרְּב ֙דֹמֲעַּֽיַו ֙ךְךֶלֵּ֨יַו םָ֗תֹויְל ּודִּ֣גַּיַו :םֶֽכְׁשִּב  קִּיַו ֹו֖לֹוק אָּׂ֥שִּיַו םיִ֔זִרְּג־רַה ׁשא֣  אָ֑רְ
ֹּיַו  ּ֙וכְלָֽה ךְךֹו֤לָה :םיִֽהֹלֱא םֶ֖כיֵלֲא עַ֥מְׁשִיְו םֶ֔כְׁש יֵ֣לֲעַּֽב ֙יַלֵא ּו֤עְמִׁש םֶ֗הָל רֶמא֣
ֹּיַו ךְךֶלֶ֑מ םֶ֖היֵלֲע ַחֹׁ֥שְמִל םיִ֔צֵעָה ֹּיַו :ּוניֵֽלָע ]הָ֥כְלָמ[ הָ֥כוְלָמ תִי ַּ֖זַל ּו֥רְמאֽ  רֶמא֤
 יִּ֔תְכַלָ֣הְו םיִׁ֑שָנֲאַֽו םיִ֖הֹלֱא ּו֥דְּבַכְי יִּ֛ב־רֶֽׁשֲא יִ֔נְׁשִּד־תֶא ֙יִּתְלַ֨דֳחֶֽה תִיַּ֔זַה ֙םֶהָל
ֹּיַו :םיִֽצֵעָֽה־לַע ַעּו֖נָל ֹּתַו :ּוניֵֽלָע יִ֥כְלָמ ְּתַ֖א־יִכְל הָ֑נֵאְּתַל םיִ֖צֵעָֽה ּו֥רְמאֽ  רֶמא֤
 ַעּו֖נָל יִּ֔תְכַלָ֣הְו הָ֑בֹוּטַה יִ֖תָבּוֽנְּת־תֶאְו יִ֔קְתָמ־תֶא ֙יִּתְלַ֨דֳחֶֽה הָ֔נֵאְּתַה ֙םֶהָל
ֹּיַו :םיִֽצֵעָֽה־לַע ֹּתַו :ּוניֵֽלָע ]יִ֥כְלָמ[ יִ֥כוְלָמ ְּתַ֖א־יִכְל ןֶפָּ֑גַל םיִ֖צֵעָֽה ּו֥רְמאֽ  רֶמא֤
 ַעּו֖נָל יִּ֔תְכַלָ֣הְו םיִׁ֑שָנֲאַֽו םיִ֖הֹלֱא ַחֵּ֥מַׂשְמַֽה יִׁ֔שֹוריִּ֣ת־תֶא ֙יִּתְלַ֨דֳחֶֽה ןֶפֶּ֔גַה ֙םֶהָל
ֹּיַו :םיִֽצֵעָֽה־לַע ֹּיַו :ּוניֵֽלָע־ךְךָלְמ הָּ֖תַא ךְךֵ֥ל דָ֑טָאָֽה־לֶא םיִ֖צֵעָֽה־לָכ ּו֥רְמאֽ  רֶמא֣
 ּו֣סֲח ּואֹּ֖ב םֶ֔כיֵלֲע ֙ךְךֶלֶ֨מְל יִ֤תֹא םיִ֨חְׁשֹֽמ ֩םֶּתַא תֶ֣מֱאֶּֽב םִ֡א ֒םיִצֵעָֽה־לֶא ֘דָטָאָֽה
־םִא הָּ֗תַעְו :ןֹוֽנָבְּלַה יֵ֥זְרַא־תֶא לַ֖כֹאתְו דָ֔טָאָ֣ה־ןִמ ׁ֙שֵא אֵצֵּ֤ת ןִיַ֕א־םִאְו יִּ֑לִצְב
־םִע ֙םֶתיִׂשֲע הָ֤בֹוט־םִאְו ךְךֶלֶ֑מיִבֲא־תֶא ּוכיִ֖לְמַּתַו םֶ֔תיִׂשֲע ֙םיִמָתְבּו תֶ֤מֱאֶּֽב
 םֶ֑כיֵלֲע יִ֖בָא םַ֥חְלִנ־רֶׁשֲֽא :ֹוֽל םֶתיִׂ֥שֲע ויָ֖דָי לּו֥מְגִּכ־םִאְו ֹו֔תיֵּב־םִעְו לַעַּ֣בֻרְי
 תיֵּ֤ב־לַע םֶּ֨תְמַק םֶּ֞תַאְו :ן ָֽיְדִמ דַּ֥יִמ םֶ֖כְתֶא לֵּ֥צַּיַו דֶגֶּ֔נִמ ֹ֙וׁשְפַנ־תֶא ךְךֵ֤לְׁשַּיַו
־תֶא ּוכיִ֜לְמַּתַו תָ֑חֶא ןֶבֶ֣א־לַע ׁשיִ֖א םיִ֥עְבִׁש ויָ֛נָּב־תֶא ּו֧גְרַהַּֽתַו םֹוּ֔יַה ֙יִבָא
 םיִ֧מָתְבּו תֶ֨מֱאֶּֽב־םִאְו :אּוֽה םֶ֖כיִחֲא יִּ֥כ םֶ֔כְׁש יֵ֣לֲעַּֽב־לַע ֹ֙ותָמֲא־ןֶּב ךְךֶלֶ֤מיִבֲא
־םַּג חַ֥מְׂשִיְו ךְךֶלֶ֔מיִבֲאַּֽב ּ֙וחְמִׂש הֶּ֑זַה םֹוּ֣יַה ֹו֖תיֵּב־םִעְו לַעַּ֥בֻרְי־םִע םֶ֛תיִׂשֲע
־תֶאְו םֶ֖כְׁש יֵ֥לֲעַּֽב־תֶא לַ֛כֹאתְו ךְךֶלֶ֔מיִבֲאֵֽמ ׁ֙שֵא אֵצֵּ֤ת ןִיַ֕א־םִאְו :םֶֽכָּב אּו֖ה
 :ךְךֶלֶֽמיִבֲא־תֶא לַ֖כֹאתְו אֹוּ֔לִמ תיֵּ֣בִמּו ֙םֶכְׁש יֵ֤לֲעַּֽבִמ ׁשֵ֜א אֵ֨צֵתְו אֹוּ֑לִמ תיֵּ֣ב
 רַׂשָּ֧יַו :ויִֽחָא ךְךֶלֶ֥מיִבֲא יֵ֖נְּפִמ םָׁ֔ש בֶׁשֵּ֣יַו הָרֵ֑אְּב ךְךֶלֵּ֣יַו חַ֖רְבִּיַו םָ֔תֹוי סָנָּ֣יַו
 ךְךֶלֶ֔מיִבֲא ןיֵּ֣ב הָ֔עָר ַחּו֣ר ֙םיִהֹלֱא חַ֤לְׁשִּיַו :םיִֽנָׁש ׁשֹ֥לָׁש לֵ֖אָרְׂשִי־לַע ךְךֶלֶ֛מיִבֲא
־יֵֽנְּב םיִ֣עְבִׁש סַ֖מֲח אֹו֕בָל :ךְךֶלֶֽמיִבֲאַּֽב םֶ֖כְׁש־יֵלֲעַֽב ּו֥דְּגְבִּיַו םֶ֑כְׁש יֵ֣לֲעַּֽב ןיֵ֖בּו
 םֶ֔כְׁש יֵ֣לֲעַּֽב֙ לַעְו םָ֔תֹוא גַ֣רָה רֶׁ֣שֲא ֙םֶהיִחֲא ךְךֶלֶ֤מיִבֲא־לַע םּוׂ֞שָל םָ֗מָדְו לַעָּ֑בֻרְי
 לַ֚ע םיִ֗בְרָֽאְמ םֶ֜כְׁש יֵ֨לֲעַֽב ֹ֩ול ּומיִׂ֣שָּיַו :ויָֽחֶא־תֶא גֹ֥רֲהַֽל ויָ֖דָי־תֶא ּו֥קְּזִח־רֶֽׁשֲא
 :ךְךֶלֶֽמיִבֲאַֽל דַּ֖גֻּיַו ךְךֶרָּ֑דַּב םֶ֖היֵלֲע רֹ֥בֲעַֽי־רֶׁשֲא־לָּכ תֵ֛א ּו֗לְזְגִּי ַֽו םיִ֔רָהֶֽה יֵׁ֣שאָר



ֹבָּיַו  ּו֨אְצֵּֽיַו :םֶֽכְׁש יֵ֥לֲעַּֽב ֹו֖ב־ּוחְטְבִּיַו םֶ֑כְׁשִּב ּו֖רְבַעַּֽיַו ויָ֔חֶאְו ֙דֶבֶ֨ע־ןֶּב לַעַּ֤ג א֞
 םֶ֔היֵהֹֽלֱֽא תיֵּ֣ב ּ֙ואֹ֨בָּיַו םיִ֑לּוּלִה ּוׂ֖שֲעַּֽיַו ּו֔כְרְדִּי ַֽו ֙םֶהיֵמְרַּכ־תֶא ּו֤רְצְבִּיַו הֶ֜דָּׂשַה
ֹּיַו ֹּיַו :ךְךֶלֶֽמיִבֲא־תֶא ּו֖לְלַקְי ַֽו ּוּ֔תְׁשִּיַו ּ֙ולְכאֽ  ךְךֶלֶ֤מיִבֲא־יִֽמ דֶבֶ֗ע־ןֶּב לַעַּ֣ג ׀ רֶמא֣
ֹלֲה ּוּנֶ֔דְבַעַֽנ יִּ֣כ ֙םֶכְׁש־יִֽמּו  ֙רֹומֲח יֵׁ֤שְנַא־תֶא ּו֗דְבִע ֹו֑דיִקְּפ לֻ֣בְזּו לַעַּ֖בֻרְי־ןֶב א֥
 הָריִ֖סָאְו יִ֔דָיְּב ֙הֶּזַה םָ֤עָה־תֶא ןֵּ֜תִי יִ֨מּו :ּונְחָֽנֲא ּוּנֶ֥דְבַעַֽנ ַעּוּ֖דַמּו םֶ֔כְׁש יִ֣בֲא
ֹּיַו ךְךֶלֶ֑מיִבֲא־תֶא  ריִ֔עָה־רַׂש֙ לֻבְז עַ֗מְׁשִּיַו :הָאֵֽצָו ֖ךָךֲאָֽבְצ הֶּ֥בַר ךְךֶלֶ֔מיִבֲאַֽל ֙רֶמא֨
 הָ֣מְרָתְּב ךְךֶלֶ֖מיִבֲא־לֶא םיִ֛כָאְלַמ חַ֧לְׁשִּיַו :ֹוּֽפַא רַחִּ֖יַו דֶבָ֑ע־ןֶּב לַעַּ֣ג יֵ֖רְבִּד־תֶא
 :ךָךיֶֽלָע ריִ֖עָה־תֶא םיִ֥רָצ םָּ֛נִהְו הָמֶ֔כְׁש םיִ֣אָּב ֙ויָחֶאְו דֶבֶ֤ע־ןֶּב לַעַ֨ג ֩הֵּנִה רֹ֑מאֵל
 ַחֹ֣רְזִּכ ֙רֶקֹּ֨בַב הָ֤יָהְו :הֶֽדָּׂשַּב בֹ֖רֱאֶו ךְךָּ֑תִא־רֶׁשֲא םָ֣עָהְו הָּ֖תַא הָלְיַ֔ל םּו֣ק ֙הָּתַעְו
 םיִ֣אְצֹֽי ֹ֙וּתִא־רֶׁשֲא םָ֤עָהְו אּו֞ה־הֵּנִהְו ריִ֑עָה־לַע ָּ֣תְטַׁשָֽפּו םיִּ֖כְׁשַּת ׁשֶמֶּׁ֔שַה
 ֹוּ֖מִע־רֶׁשֲֽא םָ֥עָה־לָכְו ךְךֶלֶ֛מיִבֲא םָק ָּ֧יַו :ךָךֶֽדָי אָ֥צְמִּת רֶׁ֖שֲאַּֽכ ֹוּ֔ל ָתיִׂ֣שָעְו ךָךיֶ֔לֵא
 חַתֶּ֖פ דֹ֕מֲעַּֽיַו דֶבֶ֔ע־ןֶּב לַעַּ֣ג ֙אֵצֵּיַו :םיִֽׁשאָר הָ֖עָּבְרַא םֶ֔כְׁש־לַע ּו֣בְרֶאֶּֽיַו הָלְיָ֑ל
־תֶא ֘לַעַּג־אְרַּיַו :בָֽרֲאַּֽמַה־ןִמ ֹוּ֖תִא־רֶׁשֲא םָ֥עָהְו ךְךֶלֶ֛מיִבֲא םָק ָּ֧יַו ריִ֑עָה רַעַׁ֣ש
ֹּיַו ֒םָעָה ֹּיַו םיִ֑רָהֶֽה יֵׁ֖שאָרֵֽמ דֵ֔רֹוי םָ֣ע־הֵּנִה לֻ֔בְז־לֶא רֶמא֣  תֵ֣א לֻ֔בְז ֙ויָלֵא רֶמא֤
ֹּיַו :םיִֽׁשָנֲאַּֽכ הֶ֖אֹר הָּ֥תַא םיִ֛רָהֶֽה לֵ֧צ ֹּיַו ֒רֵּבַדְל ֘לַעַּג דֹו֣ע ףֶס֨  ֙םָע־הֵּנִה רֶמא֕
ֹרְו ץֶרָ֑אָה רּוּ֣בַט םִ֖עֵמ םיִ֔דְרֹוֽי ֹּיַו :םיִֽנְנֹוֽעְמ ןֹו֥לֵא ךְךֶרֶּ֖דִמ אָּ֔ב דָ֣חֶא־ׁשאֽ  רֶמא֨
ֹלֲה ּוּנֶ֑דְבַעַֽנ יִּ֣כ ךְךֶלֶ֖מיִבֲא יִ֥מ רַ֔מֹאּת רֶׁ֣שֲא ֙ךָךיִ֨פ אֹו֥פֵא הֵּ֨יַא לֻ֗בְז ויָ֜לֵא  הֶ֤ז א֨
 יֵ֣לֲעַּֽב יֵ֖נְפִל לַעַ֔ג אֵצֵ֣יַו :ֹוּֽב םֶחָּ֥לִהְו הָּ֖תַע אָ֥נ־אֵצ ֹוּ֔ב הָּתְסַ֣אָמ־רֶֽׁשֲא ֙םָעָה
 םיִּ֖בַר םיִ֥לָלֲח ּו֛לְּפִּי ַֽו ויָ֑נָּפִמ סָנָּ֖יַו ךְךֶלֶ֔מיִבֲא ּוהֵ֣פְּדְרִּיַו :ךְךֶלֶֽמיִבֲאַּֽב םֶחָּ֖לִּיַו םֶ֑כְׁש
 ויָ֖חֶא־תֶאְו לַעַּ֥ג־תֶא לֻ֛בְז ׁשֶר ָ֧גְיַו הָ֑מּוראָּֽב ךְךֶלֶ֖מיִבֲא בֶׁשֵּ֥יַו :רַעָּֽׁשַה חַתֶּ֥פ־דַע
 חַּ֣קִּיַו :ךְךֶלֶֽמיִבֲאַֽל ּודִּ֖גַּיַו הֶ֑דָּׂשַה םָ֖עָה אֵ֥צֵּיַו תָ֔רֳחָּ֣מִמ ֙יִהְי ַֽו :םֶֽכְׁשִּב תֶבֶּׁ֥שִמ
 אֵ֣צֹי ֙םָעָה הֵּ֤נִהְו אְרַּ֗יַו הֶ֑דָּׂשַּב בֹ֖רֱאֶּֽיַו םיִׁ֔שאָר הָׁ֣שלְׁשִל ֙םֵצֱחֶּֽיַו םָ֗עָה־תֶא
 ּו֔דְמַעַּ֣יַו ּו֕טְׁשָּֽפ ֹוּ֔מִע רֶׁ֣שֲא ֙םיִׁשאָרָֽהְו ךְךֶלֶ֗מיִבֲאַֽו :םֵּֽכַּיַו םֶ֖היֵלֲע םָק ָּ֥יַו ריִ֔עָה־ןִמ
 :םּוּֽכַּיַו הֶ֖דָּׂשַּב רֶׁ֥שֲא־לָּכ־לַֽע ּו֛טְׁשָּֽפ םיִׁ֗שאָרָֽה יֵ֣נְׁשּו ריִ֑עָה רַעַׁ֣ש חַתֶּ֖פ
־רֶׁשֲא םָ֥עָה־תֶאְו ריִ֔עָה־תֶא ֙דֹּכְלִּיַו אּו֔הַה םֹוּ֣יַה לֹּ֚כ ריִ֗עָּב םָ֣חְלִנ ךְךֶלֶ֜מיִבֲאַֽו
 םֶ֑כְׁש־לַּדְגִמ יֵ֖לֲעַּֽב־לָּֽכ ּו֔עְמְׁשִּי ַֽו :חַלֶֽמ ָהֶ֖עָרְזִּיַו ריִ֔עָה־תֶא ֙ץֹּתִּיַו גָ֑רָה ּהָּ֖ב



 יֵ֖לֲעַּֽב־לָּכ ּו֔צְּבַקְתִה יִּ֣כ ךְךֶלֶ֑מיִבֲאַֽל דַּ֖גֻּיַו :תיִֽרְּב לֵ֥א תיֵּ֖ב ַחיִ֔רְצ־לֶא ּואֹ֣בָּיַו
 ֩חַּקִּיַו ֹ֒וּתִא־רֶׁשֲא םָ֣עָה־לָכְו ֘אּוה ןֹו֗מְלַצ־רַה ךְךֶלֶ֜מיִבֲא לַעַּ֨יַו :םֶֽכְׁש־לַּדְגִֽמ
 ֹו֑מְכִׁש־לַע םֶׂשָּ֖יַו ָהֶ֔אָּׂשִּ֨יַו םיִ֔צֵע תַ֣כֹוׂש ֙תֹרְכִּיַו ֹו֗דָיְּב תֹוּ֜מֻּדְרַּקַה־תֶא ךְךֶלֶ֨מיִבֲא
ֹּיַו  ּו֨תְרְכִּיַו :יִנֹוֽמָכ ּוׂ֥שֲע ּו֖רֲהַֽמ יִתיִׂ֔שָע ֙םֶתיִאְר הָ֤מ ֹוּ֗מִע־רֶׁשֲא םָ֣עָה־לֶא רֶמא֜
 ּותיִּ֧צַּיַו ַחיִ֔רְּצַה־לַע ּומיִׂ֣שָּיַו ֙ךְךֶלֶ֨מיִבֲא יֵ֤רֲחַֽא ּו֜כְלֵּ֨יַו הֹ֗כֹוׂש ׁשיִ֣א םָ֜עָה־לָּכ־םַג
 ׁשיִ֥א ףֶלֶ֖אְּכ םֶ֛כְׁש־לַּדְגִֽמ יֵׁ֧שְנַא־לָּכ םַּ֣ג ּותֻ֜מָּיַו ׁשֵ֑אָּב ַחיִ֖רְּצַה־תֶא םֶ֛היֵלֲע
 הָ֣יָה ֘זֹע־לַּדְגִמּו :ּהָֽדְּכְלִּיַו ץֵ֖בֵתְּב ןַחִּ֥יַו ץֵ֑בֵּת־לֶא ךְךֶלֶ֖מיִבֲא ךְךֶלֵּ֥יַו :הָּֽׁשִאְו
 ּו֖רְּגְסִּי ַֽו ריִ֔עָה יֵ֣לֲעַּֽב֙ לֹכְו םיִׁ֗שָּנַהְו םיִׁ֣שָנֲאָֽה־לָּכ הָּמָׁ֜ש ּוסֻ֨נָּיַו ֒ריִעָה־ךְךֹוֽתְב
ֹבָּיַו :לָּֽדְגִּמַה גַּ֥ג־לַע ּו֖לֲעַּֽיַו םָ֑דֲעַּֽב  ׁשַּ֛גִּיַו ֹוּ֑ב םֶחָּ֖לִּיַו לָּ֔דְגִּמַה־דַע ֙ךְךֶלֶ֨מיִבֲא א֤
ֹר־לַע בֶכֶ֖ר חַלֶּ֥פ תַ֛חַא הָּׁ֥שִא ךְךֵ֞לְׁשַּתַו :ׁשֵֽאָב ֹו֥פְרָׂשְל לָּ֖דְגִּמַה חַתֶּ֥פ־דַע  ׁשא֣
ֹּיַו ויָ֗לֵכ אֵׂ֣שֹנ ׀ רַעַּ֣נַה־לֶא הָ֜רֵהְמ אָ֨רְקִּיַו :ֹוּֽתְלָּגְלֻּג־תֶא ץִרָּ֖תַו ךְךֶלֶ֑מיִבֲא  רֶמא֤
ֹי־ןֶּפ יִנֵ֔תְתֹו֣מּו ֙ךָךְּבְרַח ףֹ֤לְׁש ֹ֙ול  קְדִּיַו ּוהְתָ֑גָרֲה הָּׁ֣שִא יִ֖ל ּורְמא֥  :תֹֽמָּיַו ֹו֖רֲעַֽנ ּוהֵ֥רְ
 םיִ֔הֹלֱא בֶׁשָּ֣יַו :ֹוֽמֹקְמִל ׁשיִ֥א ּו֖כְלֵּֽיַו ךְךֶלֶ֑מיִבֲא תֵ֣מ־יִּכ לֵ֖אָרְׂשִי־ׁשיִא ּו֥אְרִּיַו
־לָּכ תֵ֗אְו :ויָֽחֶא םיִ֥עְבִׁש־תֶא גֹ֖רֲהַֽל ויִ֔בָאְל ֙הָׂשָע רֶׁ֤שֲא ךְךֶלֶ֑מיִבֲא תַ֣עָר תֵ֖א
ֹבָּתַו םָׁ֑שֹארְּב םיִ֖הֹלֱא ביִׁ֥שֵה םֶ֔כְׁש יֵׁ֣שְנַא ֙תַעָר ־ןֶּב םָ֥תֹוי ת֖לֲלִֽק םֶ֔היֵלֲא א֣
־ןֶּב הָ֛אּוּפ־ןֶּב עָ֧לֹוּת לֵ֗אָרְׂשִי־תֶא ַעיִׁ֣שֹוהְל ךְךֶלֶ֜מיִבֲא יֵ֨רֲחַֽא ֩םָקָּיַו :לַעָּֽבֻרְי
 לֵ֔אָרְׂשִי־תֶא ֙טֹּפְׁשִּיַו :םִיָֽרְפֶא רַ֥הְּב ריִ֖מָׁשְּב בֵׁ֥שי־אּוֽהְו רָ֑כׂשָּׂשִי ׁשיִ֣א ֹו֖דֹוּד
 יִ֑דָעְלִּגַה ריִ֖אָי ויָ֔רֲחַֽא םָק ָּ֣יַו :ריִֽמָׁשְּב רֵ֥בָּקִּיַו תָמָּ֖יַו הָ֑נָׁש ׁשֹ֖לָׁשְו םיִ֥רְׂשֶע
 ֙םיִבְכֹֽר םיִ֗נָּב םיִׁ֣שֹלְׁש ֹו֞ל־יִהְי ַֽו :הָֽנָׁש םִיַּ֖תְׁשּו םיִ֥רְׂשֶע לֵ֔אָרְׂשִי־תֶא ֙טֹּפְׁשִּיַו
 דַ֚ע ריִ֗אָי תֹּ֣וַח ׀ ּו֣אְרְקִי םֶ֞הָל םֶ֑הָל םיִ֖רָיֲע םיִׁ֥שֹלְׁשּו םיִ֔רָיֲע םיִׁ֣שֹלְׁש־לַע
 יֵ֣נְּב ׀ ּופִ֣סֹּיַו :ןֹוֽמָקְּב רֵ֖בָּקִּיַו ריִ֔אָי תָמָּ֣יַו :דָֽעְלִּגַה ץֶרֶ֥אְּב רֶׁ֖שֲא הֶּ֔זַה םֹוּ֣יַה
 תֹו֡רָּתְׁשַעָֽה־תֶאְו םיִ֣לָעְּבַה־תֶא ּו֣דְבַעַּֽיַו ֒הָוֹהְי יֵ֣ניֵעְּב ֘עַרָה תֹוׂ֣שֲעַֽל לֵ֗אָרְׂשִי
־יֵֽנְב יֵ֣הֹלֱא ֙תֵאְו בָ֗אֹומ יֵ֣הֹלֱא ׀ תֵ֣אְו ןֹו֜דיִצ יֵ֨הֹלֱא־תֶאְו ֩םָרֲא יֵ֣הֹלֱא־תֶאְו
ֹלְו הָ֖וֹהְי־תֶא ּו֥בְזַעַּֽיַו םיִּ֑תְׁשִלְפ יֵ֣הֹלֱא תֵ֖אְו ןֹוּ֔מַע  הָ֖וֹהְי ףַ֥א־רַחִּֽיַו :ּוהּוֽדָבֲע א֥
 יֵ֣נְּב־תֶא ּ֙וצְצֹֽרְיַו ּו֤צֲעְֽרִּיַו :ןֹוּֽמַע יֵ֥נְּב דַ֖יְבּו םיִּ֔תְׁשִלְּפ־דַיְּב ֙םֵרְּכְמִּי ַֽו לֵ֑אָרְׂשִיְּב
 רֶבֵ֣עְּב ֙רֶׁשֲא֙ לֵאָרְׂשִי יֵ֤נְּב־לָּכ־תֶֽא הָ֗נָׁש הֵ֜רְׂשֶע הֶ֨נֹמְׁש איִ֑הַה הָ֖נָּׁשַּב לֵ֔אָרְׂשִי



 םֵ֛חָּלִהְל ןֵּ֔דְרַּיַה־תֶא ֙ןֹוּמַע־יֵֽנְב ּו֤רְבַעַּֽיַו :דָֽעְלִּגַּב רֶׁ֥שֲא יִ֖רֹמֱאָה ץֶרֶ֥אְּב ןֵּ֔דְרַּיַה
 יֵ֣נְּב ּ֙וקֲעְֽזִּיַו :דֹֽאְמ לֵ֖אָרְׂשִיְל רֶצֵּ֥תַו םִיָ֑רְפֶא תיֵ֣בְבּו ןיִ֖מָיְנִבְבּו הָ֥דּוהיִּֽב־םַּג
־תֶא דֹ֖בֲעַּֽנַו ּוניֵ֔הֹלֱא־תֶא ּ֙ונְבַ֨זָע יִ֤כְו ךְךָ֔ל ּונאָ֣טָח רֹ֑מאֵל הָ֖וֹהְי־לֶא לֵ֔אָרְׂשִי
ֹלֲה לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב־לֶא הָ֖וֹהְי רֶמֹאּיַ֥ו :םיִֽלָעְּבַה ־ןִמ יִ֔רֹמֱאָ֣ה־ןִמּו ֙םִיַ֨רְצִּמִמ א֤
 יַ֔לֵא ּו֣קֲעְֽצִּתַו םֶ֑כְתֶא ּו֖צֲחָֽל ןֹו֔עָמּו ֙קֵלָמֲעַֽו םיִ֤נֹודיִֽצְו :םיִּֽתְׁשִלְּפ־ןִמּו ןֹוּ֖מַע יֵ֥נְּב
 ןֵ֥כָל םיִ֑רֵחֲא םיִ֣הֹלֱא ּו֖דְבַעַּֽתַו יִ֔תֹוא םֶּ֣תְבַזֲע ֙םֶּתַאְו :םָֽדָּיִמ םֶ֖כְתֶא הָעיִׁ֥שֹואָֽו
ֹל  םָּ֑ב םֶּ֖תְרַחְּב רֶׁ֥שֲא םיִ֔הֹלֱאָ֣ה־לֶא ּ֙וקֲעַֽזְו ּו֗כְל :םֶֽכְתֶא ַעיִׁ֥שֹוהְל ףיִ֖סֹוא־אֽ
ֹּיַו :םֶֽכְתַרָֽצ תֵ֥עְּב םֶ֖כָל ּועיִׁ֥שֹוי הָּמֵ֛ה  ּונאָ֔טָח ֙הָוֹהְי־לֶא לֵ֤אָרְׂשִי־יֵֽנְב ּו֨רְמאֽ
־תֶא ּוריִ֜סָּיַו :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַה אָ֖נ ּונֵ֥ליִּצַה ךְךַ֛א ךָךיֶ֑ניֵעְּב בֹוּ֖טַה־לָכְּכ ּונָ֔ל הָּ֣תַא־הֵֽׂשֲע
 :לֵֽאָרְׂשִי לַ֥מֲעַּֽב ֹוׁ֖שְפַנ רַ֥צְקִּתַו הָ֑וֹהְי־תֶא ּו֖דְבַעַּֽיַו םָּ֔בְרִּקִמ ֙רָכֵּנַה יֵ֤הֹלֱא
ֹּיַו :הָּֽפְצִּמַּב ּו֖נֲחַּֽי ַֽו לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ּ֙ופְסָֽאֵּיַו דָ֑עְלִּגַּב ּו֖נֲחַּֽיַו ןֹוּ֔מַע יֵ֣נְּב ּ֙וקֲעָּֽצִּיַו  ּו֨רְמאֽ
 ןֹוּ֑מַע יֵ֣נְבִּב םֵ֖חָּלִהְל לֵ֔חָי רֶׁ֣שֲא ׁשיִ֔אָה יִ֣מ ּוהֵ֔עֵר־לֶא ׁשיִ֣א ֙דָעְלִג יֵ֤רָׂש םָ֜עָה
ֹרְל הֶ֣יְהִֽי ־ןֶּב אּו֖הְו לִיַ֔ח רֹוּ֣בִּג ֙הָיָה יִ֗דָעְלִּגַה חָּ֣תְפִיְו :דָֽעְלִג יֵ֥בְׁשֹֽי לֹ֖כְל ׁשא֔
 ּו֨לְּדְגִּיַו םיִ֑נָּב ֹו֖ל דָ֛עְלִּג־תֶׁשֵֽא דֶלֵּ֧תַו :חָּֽתְפִי־תֶא דָ֖עְלִּג דֶלֹוּ֥יַו הָ֑נֹוז הָּׁ֣שִא
ֹּיַו חָּ֗תְפִי־תֶא ּוׁ֣שְרָגְיַו הָּׁ֜שִאָה־יֵנְֽב ֹל ֹ֙ול ּורְמא֤ ־ןֶּב יִּ֛כ ּוניִ֔בָא־תיֵבְּב לַ֣חְנִת־אֽ
 ּו֤טְּקַלְתִּֽיַו בֹו֑ט ץֶרֶ֣אְּב בֶׁשֵּ֖יַו ויָ֔חֶא יֵ֣נְּפִמ ֙חָּתְפִי חַ֤רְבִּיַו :הָּתָֽא תֶרֶ֖חַא הָּׁ֥שִא
־םִע ןֹוּ֖מַע־יֵֽנְב ּו֥מֲחָּלִּיַו םיִ֑מָּיִמ יִ֖הְיַו :ֹוּֽמִע ּו֖אְצֵּיַו םיִ֔קיֵר םיִׁ֣שָנֲא ֙חָּתְפִי־לֶא
 קִז ּ֙וכְלֵּֽיַו לֵ֑אָרְׂשִי־םִע ןֹוּ֖מַע־יֵֽנְב ּו֥מֲחְלִנ־רֶׁשֲאַּכ יִ֕הְיַו :לֵֽאָרְׂשִי  דָ֔עְלִג יֵ֣נְ
 ןיִ֑צָקְל ּונָּ֖ל הָתיִ֥יָהְו הָ֕כְל חָּ֔תְפִיְל ּו֣רְמֹאּיַו :בֹוֽט ץֶרֶ֥אֵמ חָּ֖תְפִי־תֶא תַחַ֥קָל
ֹּיַו :ןֹוּֽמַע יֵ֥נְבִּב הָ֖מֲחָּלִֽנְו  קִזְל ֙חָּתְפִי רֶמא֤ ֹלֲה דָ֔עְלִג יֵ֣נְ  יִ֔תֹוא םֶ֣תאֵנְׁש ֙םֶּתַא א֤
 ּ֩ורְמֹאּיַו :םֶֽכָל רַ֥צ רֶׁ֖שֲאַּכ הָּתַ֔ע ֙יַלֵא םֶ֤תאָּב ַעּוּ֜דַמּו יִ֑בָא תיֵּ֣בִמ יִנּוׁ֖שְרָגְּתַו
 יֵ֣נְבִּב ָּ֖תְמַחְלִנְו ּונָּ֔מִע ָּ֣תְכַלָהְו ךָךיֶ֔לֵא ּונְבַׁ֣ש ֙הָּתַע ֙ןֵכָל חָּ֗תְפִי־לֶא דָ֜עְלִג יֵ֨נְקִז
ֹרְל ּ֙ונָּ֨ל ָתיִ֤יָהְו ןֹוּ֑מַע ֹּיַו :דָֽעְלִג יֵ֥בְׁשֹֽי לֹ֖כְל ׁשא֔  קִז־לֶא חָּ֜תְפִי רֶמא֨  דָ֗עְלִג יֵ֣נְ
 יִ֕כֹנָא יָ֑נָפְל םָ֖תֹוא הָ֛וֹהְי ןַ֧תָנְו ןֹוּ֔מַע יֵ֣נְבִּב ֙םֵחָּלִהְל ֙יִתֹוא םֶּ֤תַא םיִ֨ביִׁשְמ־םִא
ֹרְל םֶ֖כָל הֶ֥יְהֶא  קִז ּו֥רְמֹאּיַו :ׁשאֽ  ַ֙עֵ֨מֹׁש הֶ֤יְהִי הָ֗וֹהְי חָּ֑תְפִי־לֶא דָ֖עְלִג־יֵֽנְ
ֹל־םִא ּוניֵ֔תֹוניֵּֽב  קִז־םִע ֙חָּתְפִי ךְךֶלֵּ֤יַו :הֶֽׂשֲעַנ ןֵּ֥כ ֖ךָךְרָבְדִכ א֥  ּומיִׂ֨שָּיַו דָ֔עְלִג יֵ֣נְ



ֹרְל םֶ֖היֵלֲע ֹו֛תֹוא םָ֥עָה  הָ֖וֹהְי יֵ֥נְפִל ויָ֛רָבְּד־לָּכ־תֶא חָּ֧תְפִי רֵּ֨בַדְיַו ןיִ֑צָקְלּו ׁשא֣
־יִּֽכ ךְךָ֔לָו יִּ֣ל־הַמ רֹ֑מאֵל ןֹוּ֖מַע־יֵֽנְּב ךְךֶלֶ֥מ־לֶא םיִ֔כָאְלַמ ֙חָּתְפִי חַ֤לְׁשִּיַו :הָּֽפְצִּמַּב
־יִּֽכ חָּ֗תְפִי יֵ֣כֲאְלַמ־לֶא ןֹוּ֜מַע־יֵנְּב ךְךֶלֶ֨מ ֩רֶמֹאּיַו :יִֽצְרַאְּב םֵ֥חָּלִהְל יַ֖לֵא ָתאָ֥ב
 ןֵּ֑דְרַּיַה־דַעְו קֹּ֖בַּיַה־דַעְו ןֹו֥נְרַאֵמ םִיַ֔רְצִּמִמ ֹו֣תֹולֲעַּב ֙יִצְרַא־תֶא לֵ֤אָרְׂשִי חַ֨קָל
 ךְךֶלֶ֖מ־לֶא םיִ֔כָאְלַמ ֙חַלְׁשִּיַו חָּ֑תְפִי דֹו֖ע ףֶסֹוּ֥יַו :םֹוֽלָׁשְּב ןֶ֖הְתֶא הָביִׁ֥שָה הָּ֕תַעְו
ֹּיַו :ןֹוּֽמַע יֵ֥נְּב ֹל חָּ֑תְפִי רַ֣מָא הֹּ֖כ ֹו֔ל רֶמא֣  בָ֔אֹומ ץֶרֶ֣א־תֶא֙ לֵאָרְׂשִי חַ֤קָל־אֽ
־םַי־דַע ֙רָּבְדִּמַּב לֵ֤אָרְׂשִי ךְךֶלֵּ֨יַו םִיָ֑רְצִּמִמ םָ֣תֹולֲעַּב יִּ֖כ :ןֹוּֽמַע יֵ֥נְּב ץֶרֶ֖א־תֶאְו
ֹבָּיַו ףּו֔ס  רֹ֜מאֵל ׀ םֹו֨דֱא ֩ךְךֶלֶמ־לֶא ׀ םיִ֣כָאְלַמ לֵ֣אָרְׂשִי חָ֣לְׁשִּיַו :הָׁשֵֽדָק א֖
ֹלְו ךָךֶ֗צְרַאְב אָּ֣נ־הָרְּבְעֶא ֹלְו חַ֖לָׁש בָ֛אֹומ ךְךֶלֶ֧מ־לֶא םַ֨גְו םֹו֔דֱא ךְךֶלֶ֣מ ֙עַמָׁש א֤  א֣
 ץֶרֶ֣א־תֶאְו ֙םֹודֱא ץֶרֶ֤א־תֶא בָסָּ֜יַו רָּ֗בְדִּמַּב ךְךֶלֵּ֣יַו :ׁשֵֽדָקְּב לֵ֖אָרְׂשִי בֶׁשֵּ֥יַו הָ֑בָא
ֹבָּיַו בָ֔אֹומ  ּ֙ואָ֨ב־ֹאלְו ןֹו֑נְרַא רֶבֵ֣עְּב ןּו֖נֲחַּי ַֽו בָ֔אֹומ ץֶרֶ֣אְל ׁ֙שֶמֶׁ֨ש־חַרְזִּמִמ א֤
 ןֹו֥חיִס־לֶא םיִ֔כָאְלַמ֙ לֵאָרְׂשִי חַ֤לְׁשִּיַו :בָֽאֹומ לּו֥בְּג ןֹו֖נְרַא יִּ֥כ בָ֔אֹומ לּו֣בְגִּב
ֹּיַו ןֹוּ֑בְׁשֶח ךְךֶלֶ֣מ יִ֖רֹמֱאָה־ךֶלֶֽמ ־דַע ֖ךָךְצְרַאְב אָּ֥נ־הָרְּבְעַנ לֵ֔אָרְׂשִי ֹ֙ול רֶמא֤
־לָּכ־תֶא ֙ןֹוחיִס ףֹ֤סֱאֶּיַו ֹו֔לֻבְגִּב רֹ֣בֲע֙ לֵאָרְׂשִי־תֶא ןֹו֤חיִס ןיִ֨מֱאֶה־ֹאלְו :יִֽמֹוקְמ
־תֶא לֵ֜אָרְׂשִי־יֵֽהֹלֱא הָ֨וֹהְי ןֵּתִּיַ֠ו :לֵֽאָרְׂשִי־םִע םֶחָּ֖לִּיַו הָצְהָ֑יְּב ּו֖נֲחַּי ַֽו ֹוּ֔מַע
 ץֶרֶ֣א־לָּכ תֵ֚א לֵ֔אָרְׂשִי ׁ֙שַריִּיַו םּוּ֑כַּיַו לֵ֖אָרְׂשִי דַ֥יְּב ֹוּ֛מַע־לָּכ־תֶאְו ןֹו֧חיִס
־דַעְו ֙ןֹונְרַאֵֽמ יִ֑רֹמֱאָה לּו֣בְּג־לָּכ תֵ֖א ּוׁ֔שְריִּ֣יַו :איִֽהַה ץֶרָ֥אָה בֵׁ֖שֹוי יִ֔רֹמֱאָה
־תֶא ׁ֙שיִרֹוה לֵ֗אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא ׀ הָ֣וֹהְי הָּ֞תַעְו :ןֵּֽדְרַּיַה־דַעְו רָּ֖בְדִּמַה־ןִמּו קֹּ֔בַּיַה
ֹלֲה :ּוּנֶֽׁשָריִּת הָּ֖תַאְו לֵ֑אָרְׂשִי ֹוּ֣מַע יֵ֖נְּפִמ יִ֔רֹמֱאָ֣ה  ׁשֹו֥מְּכ ֛ךָךְׁשֹֽיִֽרֹוי רֶׁ֧שֲא תֵ֣א א֞
 ֹו֥תֹוא ּוניֵ֖נָּפִמ ּוניֵ֛הֹלֱא הָ֧וֹהְי ׁשיִ֜רֹוה רֶׁ֨שֲא־לָּכ ֩תֵאְו ׁשָ֑ריִת ֹו֥תֹוא ךָךיֶ֖הֹלֱא
־םִע ֙בָר בֹו֥רֲה בָ֑אֹומ ךְךֶלֶ֣מ רֹוּ֖פִצ־ןֶּב קָ֥לָּבִמ הָּ֔תַא ֙בֹוט בֹו֥טֲה הָּ֗תַעְו :ׁשָֽריִנ
 רֹו֣עְרַעְבּו ָהיֶ֜תֹונְבִבּו ןֹוּ֨בְׁשֶחְּב לֵאָרְׂשִ֠י תֶבֶׁ֣שְּב :םָּֽב םַ֖חְלִנ םֹ֥חְלִנ־םִא לֵ֔אָרְׂשִי
 ַעּוּ֥דַמּו הָ֑נָׁש תֹו֖אֵמ ׁש֥לְׁש ןֹו֔נְרַא יֵ֣דְי־לַע ֙רֶׁשֲא ֙םיִרָעֶֽה־לָכְבּו ָהיֶ֗תֹונְבִבּו
ֹל ֹל ֙יִכֹנָֽאְו :איִֽהַה תֵ֥עָּב םֶּ֖תְלַּצִה־אֽ  הָ֖עָר יִּ֛תִא הֶׂ֥שֹע הָּ֞תַאְו ךְךָ֔ל יִתאָ֣טָח־אֽ
ֹלְו :ןֹוּֽמַע יֵ֥נְּב ןיֵ֖בּו לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ןיֵּ֚ב םֹוּ֔יַה ֙טֵפֹּׁשַה הָ֤וֹהְי טֹּ֨פְׁשִי יִּ֑ב םֶחָּ֣לִהְל  א֣
 ֙חָּתְפִי־לַע יִ֤הְּתַו :ויָֽלֵא חַ֖לָׁש רֶׁ֥שֲא חָּ֔תְפִי יֵ֣רְבִּד־לֶא ןֹוּ֑מַע יֵ֣נְּב ךְךֶלֶ֖מ עַ֔מָׁש



 דָ֔עְלִג הֵּ֣פְצִמ־תֶא ֙רֹבֲעַּי ַֽו הֶּׁ֑שַנְמ־תֶאְו דָ֖עְלִּגַה־תֶא רֹ֥בֲעַּיַו הָ֔וֹהְי ַחּו֣ר
 ןֹו֥תָנ־םִא רַ֑מֹאּיַו הָ֖וֹהיַל רֶד ֶ֛נ חָּ֥תְפִי רַּ֨דִּיַו :ןֹוּֽמַע יֵ֥נְּב רַ֖בָע דָ֔עְלִג הֵּ֣פְצִּמִמּו
 יִ֔תאָרְקִל ֙יִתיֵב יֵ֤תְלַּדִמ אֵ֜צֵי רֶׁ֨שֲא אֵ֗צֹוּיַה הָ֣יָהְו :יִֽדָיְּב ןֹוּ֖מַע יֵ֥נְּב־תֶא ןֵּ֛תִּת
 חָּ֛תְפִי רֹ֥בֲעַּיַו :הָֽלֹוע ּוהִ֖תיִלֲעַהְו הָ֔וֹהיַֽל ֙הָיָהְו ןֹוּ֑מַע יֵ֣נְּבִמ םֹו֖לָׁשְב יִ֥בּוׁשְּב
 ֙ךָךֲאֹוּב־דַעְו ֩רֵעֹורֲעֵמ םֵּ֡כַּיַו :ֹוֽדָיְּב הָ֖וֹהְי םֵ֥נְּתִּיַו םָּ֑ב םֶחָּ֣לִהְל ןֹוּ֖מַע יֵ֥נְּב־לֶא
 ןֹוּ֔מַע יֵ֣נְּב ּ֙ועְנָּֽכִּיַו דֹ֑אְמ הָ֣לֹודְּג הָּ֖כַמ םיִ֔מָרְּכ לֵ֣בָא ֙דַעְו ריִ֗ע םיִ֣רְׂשֶע תיִּ֜נִמ
ֹבָּיַו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב יֵ֖נְּפִמ  תאֵ֣צֹי ֹ֙וּתִב הֵּ֤נִהְו ֹ֒ותיֵּב־לֶא ֘הָּפְצִּמַה חָּ֣תְפִי א֨
֩ יִהְיַו :תַֽב־ֹוא ןֵּ֖ב ּוּנֶּ֛מִמ ֹו֥ל־ןיֵֽא הָ֔דיִחְי איִ֣ה ֙קַרְו תֹו֑לֹחְמִבּו םיִּ֖פֻתְב ֹו֔תאָרְקִל
 קִיַו ּהָ֜תֹוא ֹו֨תֹואְרִכ ֹּיַו ויָ֗דָגְּב־תֶא עַ֣רְ  ְּתַ֖אְו יִנִּ֔תְעַרְכִה ַעֵ֣רְכַה ֙יִּתִּב ּהָ֤הֲא ֙רֶמא֨
ֹלְו הָ֔וֹהְי־לֶא ֙יִפ־יִתיִ֤צָּפ יִ֗כֹנָאְו יָ֑רְכֹֽעְּב ְתיִ֣יָה ֹּתַו :בּוֽׁשָל לַ֖כּוא א֥  ויָ֗לֵא רֶמא֣
 רֶׁ֣שֲא יֵ֡רֲחַא ךָךיִּ֑פִמ אָ֣צָי רֶׁ֖שֲאַּכ יִ֔ל הֵׂ֣שֲע הָ֔וֹהְי־לֶא ֙ךָךיִּ֨פ־תֶא הָתיִ֤צָּפ ֙יִבָא
ֹּתַו :ןֹוּֽמַע יֵ֥נְּבִמ ךָךיֶ֖בְיֹאֵמ תֹו֛מָקְנ הָ֧וֹהְי ֙ךָךְל ֩הָׂשָע  יִּ֖ל הֶׂשָ֥עֵי ָהיִ֔בָא־לֶא ֙רֶמא֨
 ֙הֶּכְבֶאְו םיִ֔רָהֶֽה־לַע יִּ֣תְדַרָיְו ֙הָכְלֵֽאְו םיִׁ֗שָדֳח םִי ַ֣נְׁש יִּנֶּ֜מִמ הֵּ֨פְרַה הֶּ֑זַה רָ֣בָּדַה
ֹּיַו :]יָֽתֹועֵרְו[ יָֽתיֹעֵרְו יִ֖כֹנָא יַ֔לּותְּב־לַע  םיִׁ֑שָדֳח יֵ֣נְׁש ּהָ֖תֹוא חַ֥לְׁשִּיַו יִכֵ֔ל רֶמא֣
 םִי ַ֣נְׁש ׀ ץֵּ֣קִמ יִ֞הְיַו :םיִֽרָהֶה־לַע ָהיֶ֖לּותְּב־לַע ְּךְבֵּ֥תַו ָהיֶ֔תֹועֵ֣רְו ֙איִה ךְךֶלֵּ֤תַו
 הָ֣עְדָי־ֹאל ֙איִהְו רָ֑דָנ רֶׁ֣שֲא ֹו֖רְדִנ־תֶא ּהָ֔ל ׂשַעַּ֣יַו ָהיִ֔בָא־לֶא ֙בָׁשָּ֨תַו םיִׁ֗שָדֳח
 תֹוּ֕נַתְל לֵ֔אָרְׂשִי תֹו֣נְּב ֙הָנְכַ֨לֵּת הָמיִ֗מָי ׀ םיִ֣מָּיִמ :לֵֽאָרְׂשִיְּב קֹ֖ח־יִהְּתַו ׁשיִ֔א
 רֹ֖בֲעַּי ַֽו םִיַ֔רְפֶא ׁשיִ֣א ֙קֵעָּצִּיַו :הָֽנָּׁשַּב םיִ֖מָי תַעַּ֥בְרַא יִ֑דָעְלִּגַה חָּ֖תְפִי־תַבְל
ֹל ּ֙ונָ֨לְו ןֹוּ֗מַע־יֵנְבִּב םֵ֣חָּלִהְל ׀ ָּתְרַ֣בָע ׀ ַעּוּ֣דַמ חָּ֜תְפִיְל ּו֨רְמֹאּיַו הָנֹו֑פָצ  ָ֙תאָ֨רָק א֤
ֹּיַו :ׁשֵֽאָּב ךָךיֶ֖לָע ףֹ֥רְׂשִנ ֕ךָךְתיֵּב ךְךָּ֔מִע תֶכֶ֣לָל  ביִ֗ר ׁשיִ֣א םֶ֔היֵלֲא ֙חָּתְפִי רֶמא֤
ֹלְו םֶ֔כְתֶא קַ֣עְזֶאָו דֹ֑אְמ ןֹוּ֖מַע־יֵֽנְבּו יִּ֥מַעְו יִ֛נֲא יִתיִ֛יָה  יִ֖תֹוא םֶּ֥תְעַׁשֹוה־אֽ
 יֵ֣נְּב־לֶא ֙הָרְּבְעֶאַֽו ֙יִּפַכְב יִׁ֤שְפַנ הָמיִׂ֨שָאָו ַעיִׁ֗שֹומ ֣ךָךְניֵא־יִּֽכ הֶ֞אְרֶאָֽו :םָֽדָּיִמ
 ץֹּ֤בְקִּיַו :יִּֽב םֶחָּ֥לִהְל הֶּ֖זַה םֹוּ֥יַה יַ֛לֵא םֶ֥תיִלֲע הָ֞מָלְו יִ֑דָיְּב הָ֖וֹהְי םֵ֥נְּתִּיַו ןֹוּ֔מַע
־תֶא דָ֜עְלִג יֵׁ֨שְנַא ּ֩וּכַּיַו םִיָ֑רְפֶא־תֶא םֶחָּ֖לִּיַו דָ֔עְלִג יֵׁ֣שְנַא־לָּכ־תֶא ֙חָּתְפִי
 :הֶּֽׁשַנְמ ךְךֹו֥תְּב םִיַ֖רְפֶא ךְךֹו֥תְּב דָ֕עְלִּג םֶּ֔תַא ֙םִיַ֨רְפֶא יֵ֤טיִלְּפ ּ֙ורְמָא יִּ֤כ םִיַ֗רְפֶא
 ֙םִיַ֨רְפֶא יֵ֤טיִלְּפ ּו֞רְמֹאי יִּ֣כ הָיָהְֽ֠ו םִיָ֑רְפֶאְל ןֵּ֖דְרַּיַה תֹו֥רְּבְעַמ־תֶֽא דָ֛עְלִּג דֹּ֥כְלִּיַו



ֹּיַו הָרֹ֔בֱעֶא ֹּיַו הָּתַ֖א יִ֥תָרְפֶאַֽה דָ֛עְלִג־יֵֽׁשְנַא ֹו֧ל ּורְמא֨ ֹל ׀ רֶֽמא֥ ֹּיַו :אֽ  ֹ֩ול ּורְמא֣
ֹּיַו תֶלֹּ֜בִׁש אָ֨נ־רָמֱא ֹלְו תֶלֹּ֗בִס רֶמא֣  ּוהּו֖טָחְׁשִּיַו ֹו֔תֹוא ּו֣זֲחֹאּיַו ןֵּ֔כ רֵּ֣בַדְל ֙ןיִכָי א֤
 :ףֶלָֽא םִי ַ֖נְׁשּו םיִ֥עָּבְרַא םִיַ֔רְפֶאֵֽמ ֙איִהַה תֵ֤עָּב לֹּ֞פִּיַו ןֵּ֑דְרַּיַה תֹו֣רְּבְעַמ־לֶא
 יֵ֥רָעְּב רֵ֖בָּקִּיַו יִ֔דָעְלִּגַה ֙חָּתְפִי תָמָּ֗יַו םיִ֑נָׁש ׁשֵׁ֣ש לֵ֖אָרְׂשִי־תֶא חָּ֛תְפִי טֹּ֥פְׁשִּיַו
 םיִׁ֣שלְׁש ֹו֞ל־יִהְיַו :םֶחָֽל תיֵּ֥בִמ ןָ֖צְבִא לֵ֔אָרְׂשִי־תֶא ֙ויָרֲחַֽא טֹּ֤פְׁשִּיַו :דָֽעְלִג
 ץּו֑חַה־ןִמ ויָ֖נָבְל איִ֥בֵה תֹו֔נָּב םיִׁ֣שלְׁשּו הָצּו֔חַה חַּ֣לִׁש ֙תֹונָּב םיִׁ֤שלְׁשּו םיִ֗נָּב
 טֹּ֤פְׁשִּיַו :םֶחָֽל תיֵ֥בְּב רֵ֖בָּקִּיַו ןָ֔צְבִא תָמָּ֣יַו :םיִֽנָׁש עַבֶׁ֥ש לֵ֖אָרְׂשִי־תֶא טֹּ֥פְׁשִּיַו
 תָמָּ֖יַו :םיִֽנָׁש רֶׂשֶ֥ע לֵ֖אָרְׂשִי־תֶא טֹּ֥פְׁשִּיַו יִ֑נֹלּוֽבְּזַה ןֹו֖ליֵא לֵ֔אָרְׂשִי־תֶא ֙ויָרֲחַֽא
 לֵ֑אָרְׂשִי־תֶא ויָ֖רֲחַא טֹּ֥פְׁשִּיַו :ןֻֽלּובְז ץֶרֶ֥אְּב ןֹו֖לָּיַאְּב רֵ֥בָּקִּיַו יִ֑נֹלּוֽבְּזַה ןֹו֣לֵא
 םיִ֔נָב יֵ֣נְּב ֙םיִׁשלְׁשּו םיִ֗נָּב םיִ֣עָּבְרַא ֹו֞ל־יִהְיַו :יִֽנֹותָעְרִּפַה לֵּ֖לִה־ןֶּב ןֹוּ֥דְבַע
 ןֹוּ֥דְבַע תָמָּ֛יַו :םיִֽנָׁש הֶ֥נֹמְׁש לֵ֖אָרְׂשִי־תֶא טֹּ֥פְׁשִּיַו םִ֑רָיֲע םיִ֣עְבִׁש־לַע םיִ֖בְכֹר
 ּ֙ופִ֨סֹּיַו :יִֽקֵלָמֲעָה רַ֖הְּב םִיַ֔רְפֶא ץֶרֶ֣אְּב ֙ןֹותָעְרִפְּב רֵ֤בָּקִּיַו יִ֑נֹותָעְרִּפַה לֵּ֖לִה־ןֶּב
 םיִ֥עָּבְרַא םיִ֖תְׁשִלְּפ־דַיְּב הָ֛וֹהְי םֵ֧נְּתִּיַו הָ֑וֹהְי יֵ֣ניֵעְּב עַ֖רָה תֹוׂ֥שֲעַל לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב
 קֲע ֹוּ֥תְׁשִאְו ַחֹו֑נָמ ֹו֣מְׁשּו יִ֖נָּדַה תַחַּ֥פְׁשִּמִמ הָ֛עְרָּצִמ דָ֧חֶא ׁשיִ֨א ֩יִהְיַו :הָֽנָׁש  הָ֖רָ
ֹלְו ֹּיַו הָּׁ֑שִאָה־לֶא הָ֖וֹהְי־ךְךַאְלַמ אָ֥רֵּיַו :הָדָֽלָי א֥ ־ְּתַא אָ֤נ־הֵּנִה ָהיֶ֗לֵא רֶמא֣
ֹלְו ֙הָרָקֲע  ןִי ַ֣י יִּ֖תְׁשִּת־לַאְו אָ֔נ יִרְמָּׁ֣שִה ֙הָּתַעְו :ןֵּֽב ְּתְדַ֥לָיְו תיִ֖רָהְו ְּתְדַ֔לָי א֣
 הֶ֣לֲעַי־ֹאל ֙הָרֹומּו ןֵּ֗ב ְּתְדַ֣לֹיְו הָ֜רָה ךְךָּ֨נִה֩ יִּכ :אֵֽמָט־לָּכ יִ֖לְכֹאּת־לַאְו רָ֑כֵׁשְו
־תֶא ַעיִׁ֥שֹוהְל לֵ֛חָי אּו֗הְו ןֶטָּ֑בַה־ןִמ רַעַּ֖נַה הֶ֥יְהִי םיִ֛הֹלֱא ריִ֧זְנ־יִּֽכ ֹוׁ֔שֹאר־לַע
ֹבָּתַו :םיִּֽתְׁשִלְּפ דַּ֥יִמ לֵ֖אָרְׂשִי ֹּתַו הָּׁ֗שִאָה א֣  ׁשיִ֤א ֒רֹמאֵל ּ֘הָׁשיִאְל רֶמא֣
ֹלְו דֹ֑אְמ אָ֣רֹונ םיִ֖הֹלֱאָה ךְךַ֥אְלַמ הֵ֛אְרַמְּכ ּוהֵ֕אְרַמּו יַ֔לֵא אָּ֣ב ֙םיִהֹלֱאָה  א֤
ֹל ֹו֖מְׁש־תֶאְו אּו֔ה הֶּ֣זִמ־יֵֽא ּ֙והיִּ֨תְלִאְׁש ֹּיַו :יִֽל דיִּ֥גִה־אֽ  הָ֖רָה ךְך ָּ֥נִה יִ֔ל רֶמא֣
ֹּת־לַאְו רָ֗כֵׁשְו ןִי ַ֣י ׀ יִּ֣תְׁשִּת־לַא הָּ֞תַעְו ןֵּ֑ב ְּתְדַ֣לֹיְו  ריִ֤זְנ־יִּֽכ הָ֔אְמֻט־לָּכ ֙יִלְכאֽ
 רַ֑מֹאּיַו הָ֖וֹהְי־לֶא ַחֹו֛נָמ רַּ֥תְעֶּיַו :ֹוֽתֹומ םֹו֥י־דַע ןֶטֶּ֖בַה־ןִמ רַעַּ֔נַה הֶ֣יְהִי ֙םיִהֹלֱא
־הַֽמ ּונֵ֕רֹויְו ּוניֵ֔לֵא ֙דֹוע אָ֥נ־אֹובָי ָּתְחַ֗לָׁש רֶׁ֣שֲא םיִ֞הֹלֱאָה ׁשיִ֣א יָ֔נֹודֲא יִּ֣ב
ֹבָּיַו ַחֹו֑נָמ לֹו֣קְּב םיִ֖הֹלֱאָה עַ֥מְׁשִּיַו :דָּֽלּוּיַה רַעַּ֥נַל הֶׂ֖שֲעַּנ  םיִ֨הֹלֱאָה ֩ךְךַאְלַמ א֣
 ֙רֵהַמְּתַו :ּהָּֽמִע ןיֵ֥א ּהָׁ֖שיִא ַחֹו֥נָמּו הֶ֔דָּׂשַּב תֶבֶׁ֣שֹוי ֙איִהְו הָּׁ֗שִאָה־לֶא דֹו֜ע



ֹּתַו ּהָׁ֑שיִאְל דֵּ֣גַּתַו ץָרָּ֖תַו הָּׁ֔שִאָֽה ־רֶׁשֲא ׁשיִ֔אָה ֙יַלֵא הָ֤אְרִנ הֵּ֨נִה ויָ֔לֵא רֶמא֣
ֹּיַו ׁשיִ֔אָה־לֶא ֹ֙אבָּיַו ֹוּ֑תְׁשִא יֵ֣רֲחַא ַחֹו֖נָמ ךְךֶלֵּ֥יַו םָק ָּ֛יַו :יָֽלֵא םֹוּ֖יַב אָּ֥ב  ֹו֗ל רֶמא֣
ֹּיַו הָּׁ֖שִאָה־לֶא ָּתְרַּ֥בִּד־רֶׁשֲא ׁשיִ֛אָה הָּ֥תַאַה ֹּיַו :יִנָֽא רֶמא֥  הָּ֖תַע ַחֹו֔נָמ רֶמא֣
ֹבָי ֹּיַו :ּוהֵֽׂשֲעַמּו רַעַּ֖נַה־טַּפְׁשִמ הֶ֥יְהִּֽי־הַמ ךָךיֶ֑רָבְד א֣ ־לֶא הָ֖וֹהְי ךְךַ֥אְלַמ רֶמא֛
 ןִיַּ֜יַה ןֶפֶּ֨גִמ ֩אֵצֵי־רֶׁשֲא לֹּ֣כִמ :רֵֽמָּׁשִּת הָּׁ֖שִאָה־לֶא יִּתְרַ֥מָא־רֶׁשֲא לֹּ֛כִמ ַחֹו֑נָמ
ֹל  ָהיִ֖תיִּוִצ־רֶׁשֲא לֹּ֥כ לַ֑כֹאּת־לַא הָ֖אְמֻט־לָכְו ְּתְׁשֵּ֔ת־לַא ֙רָכֵׁשְו ןִי ַ֤יְו לַ֗כֹאת א֣
ֹּיַו :רֹֽמְׁשִּת  ךָךיֶ֖נָפְל הֶׂ֥שֲעַנְו ךְךָ֔תֹוא אָּ֣נ־הָרְצְעַנ הָ֑וֹהְי ךְךַ֣אְלַמ־לֶא ַחֹו֖נָמ רֶמא֥
 ךָךֶ֔מְחַלְּב לַ֣כֹא־ֹאל ֙יִנֵ֨רְצְעַּת־םִא ַחֹו֗נָמ־לֶא הַ֜וֹהְי ךְךַ֨אְלַמ ֩רֶמֹאּיַו :םיִּֽזִע יִ֥דְּג
 :אּוֽה הָ֖וֹהְי ךְךַ֥אְלַמ־יִּֽכ ַחֹו֔נָמ עַ֣דָי־ֹאל יִּ֚כ הָּנֶ֑לֲעַּת הָ֖וֹהיַל הָ֔לֹע הֶׂ֣שֲעַּת־םִאְו
ֹּיַו ֹבָי־יִּֽכ ךָךֶ֑מְׁש יִ֣מ הָ֖וֹהְי ךְךַ֥אְלַמ־לֶא ַחֹו֛נָמ רֶמא֧  :ךָךּוֽנְדַּבִכְו ]֖ךָךְרָבְד[ ֖ךָךיְרָבְד א֥
ֹּיַו  ַחֹו֜נָמ חַּ֨קִּיַו :יאִלֶֽפ־אּוהְו יִ֑מְׁשִל לַ֣אְׁשִּת הֶּ֖ז הָּמָ֥ל הָ֔וֹהְי ךְךַ֣אְלַמ ֹ֙ול רֶמא֤
 תֹוׂ֔שֲעַל אִ֣לְפַמּו הָ֑וֹהיַֽל רּוּ֖צַה־לַע לַעַּ֥יַו הָ֔חְנִּמַה־תֶאְו ֙םיִּזִעָה יִ֤דְּג־תֶא
 לַעַּ֥יַו הָמְיַ֔מָּׁשַה ַ֙חֵּ֨בְזִּמַה לַ֤עֵמ בַהַּ֜לַה תֹו֨לֲעַב ֩יִהְיַו :םיִֽאֹר ֹוּ֖תְׁשִאְו ַחֹו֥נָמּו
 :הָצְרָֽא םֶ֖היֵנְּפ־לַע ּו֥לְּפִּיַו םיִ֔אֹר ֹ֙וּתְׁשִאְו ַחֹו֤נָמּו ַחֵּ֑בְזִּמַה בַהַ֣לְּב הָ֖וֹהְי־ךְךַאְלַמ
 ַחֹו֔נָמ עַ֣דָי זָ֚א ֹוּ֑תְׁשִא־לֶאְו ַחֹו֣נָמ־לֶא הֹ֖אָרֵהְל הָ֔וֹהְי ךְךַ֣אְלַמ ֙דֹוע ףַסָ֤י־ֹאלְו
ֹּיַו :אּוֽה הָ֖וֹהְי ךְךַ֥אְלַמ־יִּֽכ  םיִ֖הֹלֱא יִּ֥כ תּו֑מָנ תֹו֣מ ֹוּ֖תְׁשִא־לֶא ַחֹו֛נָמ רֶמא֧
ֹּתַו :ּוניִֽאָר ֹל ּ֙ונֵ֨תיִמֲהַל הָ֤וֹהְי ץֵ֨פָח֩ ּול ֹוּ֗תְׁשִא ֹו֣ל רֶמא֧  הָ֣לֹע ּ֙ונֵ֨דָּיִמ חַ֤קָל־אֽ
ֹלְו הָ֔חְנִמּו ֹל תֵ֕עָכְו הֶּלֵ֑א־לָּכ־תֶא ּונָ֖אְרֶה א֥ ֹזָּכ ּונָ֖עיִמְׁשִה א֥  דֶלֵּ֤תַו :תאֽ
 קִּתַו ןֵּ֔ב ֙הָּׁשִאָֽה ֙ לֶחָּ֨תַו :הָֽוֹהְי ּוהֵ֖כְרָבְי ַֽו רַעַּ֔נַה לַּ֣דְגִּיַו ןֹוׁ֑שְמִׁש ֹו֖מְׁש־תֶא אָ֥רְ
 ןֹוׁ֖שְמִׁש דֶר ֵּ֥יַו :לֹֽאָּתְׁשֶא ןיֵ֥בּו הָ֖עְרָצ ןיֵּ֥ב ןָ֑ד־הֵנֲחַמְּב ֹו֖מֲעַפְל הָ֔וֹהְי ַחּו֣ר
 ֹוּ֔מִאְלּו ויִ֣בָאְל ֙דֵּגַּיַו לַעַּ֗יַו :םיִּֽתְׁשִלְּפ תֹו֥נְּבִמ הָתָ֖נְמִתְּב הָּׁ֛שִא אְר ַּ֥יַו הָתָ֑נְמִּת
ֹּיַו  יִּ֖ל ּהָ֥תֹוא־ּוחְק הָּ֕תַעְו םיִּ֑תְׁשִלְּפ תֹו֣נְּבִמ הָתָ֖נְמִתְב יִתיִ֥אָר הָּׁ֛שִא רֶמא֗
ֹּיַו :הָּֽׁשִאְל ־יִּֽכ הָּׁ֔שִא ֙יִּמַע־לָכְבּו ךָךיֶ֤חַא תֹו֨נְבִּב ֩ןיֵאַה ֹוּ֗מִאְו ויִ֣בָא ֹו֜ל רֶמא֨
ֹּיַו םיִ֑לֵרֲעָה םיִּ֖תְׁשִלְּפִמ הָּׁ֔שִא תַחַ֣קָל ֙ךְךֵלֹוה הָּ֤תַא  ֙ויִבָא־לֶא ןֹוׁ֤שְמִׁש רֶמא֨
ֹל ֹוּ֜מִאְו ויִ֨בָאְו :יָֽניֵעְב הָ֥רְׁשָי איִ֖ה־יִּֽכ יִ֔ל־חַֽק ּהָ֣תֹוא  איִ֔ה ֙הָוֹהְיֵמ יִּ֤כ ּו֗עְדָי א֣
 םיִ֥לְׁשמ םיִּ֖תְׁשִלְּפ איִ֔הַה תֵ֣עָבּו םיִּ֑תְׁשִלְּפִמ ׁשֵּ֖קַבְמ־אּוֽה הָ֥נֲאֹת־יִּכ



 הָתָ֔נְמִת יֵ֣מְרַּכ־דַע ּ֙ואֹ֨בָּיַו הָתָ֑נְמִּת ֹוּ֖מִאְו ויִ֥בָאְו ןֹוׁ֛שְמִׁש דֶר ֵּ֧יַו :לֵֽאָרְׂשִיְּב
 עַּ֣סַׁשְּכ ּ֙והֵ֨עְּסַׁשְי ַֽו הָ֗וֹהְי ַחּו֣ר ויָ֜לָע חַ֨לְצִּתַו :ֹוֽתאָרְקִל גֵ֖אֹׁש תֹו֔יָרֲא ריִ֣פְּכ ֙הֵּנִהְו
ֹלְו ֹו֑דָיְּב ןיֵ֣א הָמּו֖אְמּו יִ֔דְּגַה  דֶר ֵּ֖יַו :הָֽׂשָע רֶׁ֥שֲא תֵ֖א ֹוּ֔מִאְלּו ויִ֣בָאְל ֙דיִּגִה א֤
 תֹו֔אְרִל רַסָּ֣יַו ּהָּ֔תְחַקְל ֙םיִמָּיִמ בָׁשָּ֤יַו :ןֹוֽׁשְמִׁש יֵ֥ניֵעְּב רַׁ֖שיִּתַו הָּׁ֑שִאָל רֵּ֣בַדְיַו
־לֶא ּוהֵּ֣דְרִּיַו :ׁשָֽבְדּו הֵ֖יְרַאָה תַּ֥יִוְגִּב םיִ֛רֹובְּד תַ֧דֲע הֵּ֨נִהְו הֵ֑יְרַאָה תֶלֶּ֣פַמ תֵ֖א
ֹלְו ּולֵ֑כֹאּיַו םֶ֖הָל ןֵּ֥תִּיַו ֹוּ֔מִא־לֶאְו ויִ֣בָא־לֶא ֙ךְךֶלֵּ֨יַו לֹ֔כָאְו ֙ךְךֹולָה ךְךֶלֵּ֤יַו ויָּ֗פַּכ ־אֽ
 ׂשַעַּ֨יַו הָּׁ֑שִאָה־לֶא ּוהיִ֖בָא דֶר ֵּ֥יַו :ׁשָֽבְּדַה הָ֥דָר הֵ֖יְרַאָה תַּ֥יִוְּגִמ יִּ֛כ םֶ֔הָל דיִּ֣גִה
 ּ֙וחְקִּיַו ֹו֑תֹוא םָ֣תֹואְרִּכ יִ֖הְיַו :םיִֽרּוחַּבַה ּוׂ֖שֲעַי ןֵּ֥כ יִּ֛כ הֶּ֔תְׁשִמ ֙ןֹוׁשְמִׁש םָׁ֤ש
ֹּיַו :ֹוּֽתִא ּו֖יְהִּיַו םיִ֔עֵרֵֽמ םיִׁ֣שלְׁש  הָ֑דיִח םֶ֖כָל אָּ֥נ־הָדּוֽחָא ןֹוׁ֔שְמִׁש ֙םֶהָל רֶמא֤
 ֙םֶכָל יִּ֤תַתָנְו םֶ֔תאָצְמּו ֙הֶּתְׁשִּמַה יֵ֤מְי תַ֨עְבִׁש יִ֜ל ּהָ֨תֹוא ּ֩ודיִּגַּת דֵּ֣גַה־םִא
ֹל־םִאְו :םיִֽדָגְּב תֹ֥פִלֲח םיִׁ֖שלְׁשּו םיִ֔ניִדְס םיִׁ֣שלְׁש  םֶּ֨תַתְנּו ֒יִל דיִּ֣גַהְל ּ֘ולְכּות א֣
ֹּיַו םיִ֑דָגְּב תֹו֣פיִלֲח םיִׁ֖שלְׁשּו םיִ֔ניִדְס םיִׁ֣שלְׁש ֙יִל םֶּ֥תַא  הָדּו֥ח ֹו֔ל ּורְמא֣
ֹּיַו :הָּנֶֽעָמְׁשִנְו ֖ךָךְתָדיִח ֹלְו קֹו֑תָמ אָ֣צָי זַ֖עֵמּו לָ֔כֲאַמ אָ֣צָי֙ לֵכֹאָֽהֵמ םֶ֗הָל רֶמא֣  א֥
־תֶׁשֵֽאְל ּו֤רְמֹאּיַו יִ֗עיִבְּׁשַה םֹוּ֣יַּב ׀ יִ֣הְיַו :םיִֽמָי תֶׁש֥לְׁש הָ֖דיִחַה דיִּ֥גַהְל ּו֛לְכָי

 תיֵּ֥ב־תֶאְו ךְךָ֛תֹוא ףֹ֥רְׂשִנ־ןֶּפ הָ֔דיִחַ֣ה־תֶא ּ֙ונָ֨ל־דֶּגַיְו ךְךֵׁ֗שיִא־תֶא יִּ֣תַּפ ֙ןֹוׁשְמִׁש
ֹלֲה ּונָ֖ל םֶ֥תאָרְק ּונֵׁ֕שְרָיְלַה ׁשֵ֑אָּב ךְךיִ֖בָא ֹּתַו ויָ֗לָע ןֹוׁ֜שְמִׁש תֶׁשֵ֨א ְּ֩ךְבֵּתַו :אֽ  ֙רֶמא֨
ֹלְו ֙יִנַ֨תאֵנְׂש־קַר ֹל יִ֖לְו יִּ֔מַע יֵ֣נְבִל ָּ֙תְדַ֨ח הָ֥דיִחַֽה יִנָּ֔תְבַהֲא א֣ ֹּיַו הָּתְד ַּ֑גִה א֣  רֶמא֣
ֹל יִּ֛מִאְלּו יִ֧בָאְל הֵּ֨נִה ּהָ֗ל  םיִ֔מָּיַה תַ֣עְבִׁש ֙ויָלָע ְּךְבֵּ֤תַו :דיִּֽגַא ךְךָ֥לְו יִּתְד ַּ֖גִה א֥
 ּוהְתַ֔קיִצֱה יִּ֣כ ּ֙הָל־דֶּגַּיַו יִ֗עיִבְּׁשַה םֹוּ֣יַּב ׀ יִ֣הְיַו הֶּ֑תְׁשִּמַה םֶ֖הָל הָ֥יָה־רֶׁשֲא
ֹּיַו :ּהָּֽמַע יֵ֥נְבִל הָ֖דיִחַה דֵּ֥גַּתַו  ֙םֶרֶ֨טְּב יִ֗עיִבְּׁשַה םֹוּ֣יַּב ריִ֜עָה יֵׁ֨שְנַא ֹ֩ול ּורְמא֣
ֹבָי ֹּיַו יִ֑רֲאֵמ זַ֖ע הֶ֥מּו ׁשַ֔בְּדִמ קֹו֣תָּמ־הַמ הָסְרַ֔חַה א֣  םֶּ֣תְׁשַרֲח ֙אֵלּול םֶ֔הָל רֶמא֣
ֹל יִ֔תָלְגֶעְּב  ךְך ַּ֥יַו ןֹו֜לְקְׁשַא דֶרֵּ֨יַו הָ֗וֹהְי ַחּו֣ר ויָ֜לָע חַ֨לְצִּתַו :יִֽתָדיִח םֶ֖תאָצְמ א֥
 הָ֑דיִחַה יֵ֖דיִּגַמְל תֹו֔פיִלֲחַה ֙ןֵּתִּיַו םָ֔תֹוציִ֣לֲח־תֶא ֙חַּקִּיַו ׁשיִ֗א םיִׁ֣שלְׁש ׀ םֶ֣הֵמ
 :ֹוֽל הָ֖עֵר רֶׁ֥שֲא ּוהֵ֔עֵרֵ֣מְל ןֹוׁ֑שְמִׁש תֶׁשֵ֣א יִ֖הְּתַו :ּוהיִֽבָא תיֵּ֥ב לַעַּ֖יַו ֹוּ֔פַא רַחִּ֣יַו
 םיִּ֔זִע יִ֣דְגִּב ֹ֙וּתְׁשִא־תֶא ןֹוׁ֤שְמִׁש דֹ֨קְפִּיַו םיִּ֗טִח־ריִצְק יֵ֣מיִּב םיִ֜מָּיִמ יִ֨הְיַו
ֹּיַו ֹלְו הָרְדָ֑חֶה יִּ֖תְׁשִא־לֶא הָאֹ֥בָא רֶמא֕ ֹּיַו :אֹוֽבָל ָהיִ֖בָא ֹו֥נָתְנ־אֽ  ָהיִ֗בָא רֶמא֣



ֹנָׂש־יִּכ ֙יִּתְרַ֨מָא רֹ֤מָא ֹלֲה ךָךֶ֑עֵרֵמְל הָּנֶ֖נְּתֶאָו ּהָ֔תאֵנְׂש א֣  ֙הָּנַטְּקַה ּהָּ֤תֹחֲא א֨
ֹּיַו :ָהיֶּֽתְחַּת ֖ךָךְל אָ֥נ־יִהְּת הָּנֶּ֔מִמ הָ֣בֹוט  םַעַּ֖פַה יִתיֵּ֥קִנ ןֹוׁ֔שְמִׁש ֙םֶהָל רֶמא֤
 תֹו֣אֵמ־ׁשלְׁש דֹּ֖כְלִּיַו ןֹוׁ֔שְמִׁש ךְךֶלֵּ֣יַו :הָֽעָר םָּ֖מִע יִ֛נֲא הֶׂ֥שֹע־יִּֽכ םיִּ֑תְׁשִלְּפִמ
 תֹו֖בָנְּזַה יֵ֥נְׁש־ןיֵּב דָ֛חֶא דיִּ֥פַל םֶׂשָּ֨יַו בָ֔נָז־לֶא ֙בָנָז ןֶפֶּ֤יַו םיִ֗דִּפַל חַּ֣קִּיַו םיִ֑לָעּוׁש
־דַעְו ׁשיִ֥דָּגִמ רֵ֛עְבַּיַו םיִּ֑תְׁשִלְּפ תֹו֣מָקְּב חַּ֖לַׁשְיַו םיִ֔דיִּפַּלַּב ׁ֙שֵא־רֶעְבַּיַו :ךְךֶוָּֽתַּב
 ןַ֣תֲח ֙ןֹוׁשְמִׁש ּו֗רְמֹאּיַו ֒תֹאז הָׂשָ֣ע יִ֣מ ֘םיִּתְׁשִלְפ ּו֣רְמֹאּיַו :תִי ָֽז םֶרֶּ֥כ־דַעְו הָ֖מָק
 ּהָ֛תֹוא ּו֥פְרְׂשִּיַו םיִּ֔תְׁשִלְפ ּו֣לֲעַּיַו ּוהֵ֑עֵרֵמְל ּהָ֖נְּתִּי ַֽו ֹוּ֔תְׁשִא־תֶא חַ֣קָל יִּ֚כ יִ֔נְמִּתַה
ֹּיַו :ׁשֵֽאָּב ָהיִ֖בָא־תֶאְו ֹזָּכ ןּוׂ֖שֲעַּת־םִֽא ןֹוׁ֔שְמִׁש ֙םֶהָל רֶמא֤  יִּתְמַּ֥קִנ־םִא יִּ֛כ תא֑
 ףיִ֖עְסִּב בֶׁשֵּ֔יַו דֶר ֵּ֣יַו הָ֑לֹודְג הָּ֣כַמ ךְךֵ֖רָי־לַע קֹוׁ֛ש םָ֥תֹוא ךְךַּ֨יַו :לָּֽדְחֶא רַ֥חַאְו םֶ֖כָב
ֹּיַו :יִחֶּֽלַּב ּוׁ֖שְטָּנִּיַו הָ֑דּוהיִּב ּו֖נֲחַּי ַֽו םיִּ֔תְׁשִלְפ ּו֣לֲעַּיַו :םָֽטיֵע עַלֶ֥ס  ׁשיִ֣א ּ֙ורְמאֽ
 ֹו֔ל תֹוׂ֣שֲעַל ּוניִ֔לָע ֙ןֹוׁשְמִׁש־תֶא רֹו֤סֱאֶל ּו֗רְמֹאּיַו ּוניֵ֑לָע םֶ֣תיִלֲע הָ֖מָל הָ֔דּוהְי
 ֒םָטיֵע עַלֶ֣ס ֘ףיִעְס־לֶא הָ֗דּוהיִֽמ ׁשיִ֜א םיִ֨פָלֲא ֩תֶׁשלְׁש ּו֡דְרֵּיַו :ּונָֽל הָׂשָ֥ע רֶׁ֖שֲאַּכ
ֹלֲה ןֹוׁ֗שְמִׁשְל ּו֣רְמֹאּיַו ֹּז־הַמּו םיִּ֔תְׁשִלְּפ ּ֙ונָּ֨ב םיִ֥לְׁשמ־יִּֽכ ָּ֙תְעַ֨דָי א֤  ָתיִׂ֣שָע תא֖
ֹּיַו ּונָּ֑ל ֹּיַו :םֶֽהָל יִתיִׂ֥שָע ןֵּ֖כ יִ֔ל ּוׂשָ֣ע ֙רֶׁשֲאַּכ םֶ֔הָל רֶמא֣  ּונְדַ֔רָי ֣ךָךְרָסֱאֶל ֹ֙ול ּורְמא֤
ֹּיַו םיִּ֑תְׁשִלְּפ־דַיְּב ֖ךָךְּתִתְל  :םֶּֽתַא יִּ֖ב ןּו֥עְּגְפִּת־ןֶּֽפ יִ֔ל ּו֣עְבָּׁשִה ןֹוׁ֔שְמִׁש ֙םֶהָל רֶמא֤
ֹּיַו ֹל רֹ֗מאֵל ֹו֣ל ּורְמא֧ ֹל תֵ֖מָהְו םָ֔דָיְב ךָךּוּ֣נַתְנּו ֙ךָךְרָסֱאֶֽנ רֹ֤סָא־יִּֽכ א֤  ךָךֶ֑תיִמְנ א֣
 יִחֶ֔ל־דַע אָ֣ב־אּוה :עַלָּֽסַה־ןִמ ּוהּו֖לֲעַּי ַֽו םיִׁ֔שָדֲח םיִ֣תֹבֲע ֙םִיַ֨נְׁשִּב ּוהֻ֗רְסַאַּיַו
 םיִ֜תֹבֲעָה הָניֶ֨יְהִּתַו הָ֗וֹהְי ַחּו֣ר ויָ֜לָע חַ֨לְצִּתַו ֹו֑תאָרְקִל ּועיִ֣רֵה םיִּ֖תְׁשִלְפּו
 :ויָֽדָי לַ֥עֵמ ויָ֖רּוסֱא ּוּסַּ֥מִּיַו ׁשֵ֔אָב ּו֣רֲעָּב רֶׁ֣שֲא ֙םיִּתְׁשִּפַּכ ויָ֗תֹועֹורְז־לַע רֶׁ֣שֲא
ֹּיַו :ׁשיִֽא ףֶלֶ֥א ּהָּ֖ב־ךְךַּיַו ָהֶ֔חָּקִּיַו ֹ֙ודָי חַ֤לְׁשִּיַו הָּ֑יִרְט רֹו֖מֲח־יִֽחְל אָ֥צְמִּיַו  רֶמא֣

 :ׁשיִֽא ףֶלֶ֥א יִתיֵּ֖כִה רֹו֔מֲחַה יִ֣חְלִּב םִיָ֑תָרֹמֲח רֹו֖מֲח רֹו֔מֲחַה יִ֣חְלִּב ןֹוׁ֔שְמִׁש
 קִּיַו ֹו֑דָּיִמ יִ֖חְּלַה ךְךֵ֥לְׁשַּיַו רֵּ֔בַדְל ֹו֣תֹּלַכְּכ ֙יִהְי ַֽו  :יִחֶֽל תַמָ֥ר אּו֖הַה םֹו֥קָּמַל אָ֛רְ
 קִּיַו ֒דֹאְמ ֘אָמְצִּיַו ־תֶא ֔ךָךְּדְבַע־דַֽיְב ָּתַ֣תָנ ֙הָּתַא רַ֔מֹאּיַו ֙הָוֹהְי־לֶא אָ֤רְ
ֹּזַה הָ֖לֹדְּגַה הָ֥עּוׁשְּתַה  עַ֨קְבִּיַו :םיִֽלֵרֲעָה דַ֥יְּב יִּ֖תְלַפָנְו אָ֔מָּצַּב תּו֣מָא ֙הָּתַעְו תא֑
 יִחֶּ֑יַו ֹו֖חּור בָׁשָּ֥תַו ְּתְׁשֵּ֔יַו ֙םִיַ֨מ ּוּנֶּ֤מִמ ּו֨אְצֵּיַו יִחֶּ֗לַּב־רֶׁשֲא ׁשֵּ֣תְכַּמַה־תֶא םיִ֜הֹלֱא
 ק ׀ ןֵּ֣כ־לַע ־תֶא טֹּ֧פְׁשִּיַו :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַה דַ֖ע יִחֶּ֔לַּב רֶׁ֣שֲא ֙אֵרֹוּקַה ןיֵ֤ע ּהָ֗מְׁש אָ֣רָ



 הָּׁ֣שִא ֙םָׁש־אְרַּיַו הָתָּ֑זַע ןֹוׁ֖שְמִׁש ךְךֶלֵּ֥יַו :הָֽנָׁש םיִ֥רְׂשֶע םיִּ֖תְׁשִלְפ יֵ֥מיִּב לֵ֛אָרְׂשִי
ֹבָּיַו הָ֔נֹוז ־לָכ ֹו֥ל־ּובְרֶאֶּיַו ּוּבֹ֛סָּיַו הָּנֵ֔ה ֙ןֹוׁשְמִׁש אָּ֤ב רֹ֗מאֵל ׀ םיִ֣תָּזַעַֽל :ָהיֶֽלֵא א֖
 רֶקֹּ֖בַה רֹו֥א־דַע רֹ֔מאֵל ֙הָלְיַּ֨לַה־לָכ ּוׁ֤שְרָחְתִּיַו ריִ֑עָה רַעַׁ֣שְּב הָלְיַּ֖לַה
 זֹ֞חֱאֶּיַו הָלְיַּ֗לַה יִ֣צֲחַּב ׀ םָק ָּ֣יַו ֒הָלְיַּלַה יִ֣צֲח־דַע ֘ןֹוׁשְמִׁש בַּ֣כְׁשִּיַו :ּוהֻֽנְגַרֲהַו
 ויָ֑פֵתְּכ־לַע םֶׂשָּ֖יַו ַחיִ֔רְּבַה־םִֽע ֙םֵעָּסִּיַו תֹו֔זּוזְּמַה יֵּ֣תְׁשִבּו ֙ריִעָה־רַעַֽׁש תֹו֤תְלַדְּב
ֹר־לֶא ֙םֵלֲעַּי ַֽו  הָּׁ֖שִא בַ֥הֱאֶּיַו ןֵ֔כ־יֵרֲחַא ֙יִהְי ַֽו :ןֹוֽרְבֶח יֵ֥נְּפ־לַע רֶׁ֖שֲא רָ֔הָה ׁשא֣
ֹּיַו םיִּ֗תְׁשִלְפ יֵ֣נְרַס ָהיֶ֜לֵא ּו֨לֲעַּיַו :הָֽליִלְּד ּהָ֖מְׁשּו קֵ֑רׂש לַחַ֣נְּב  יִּ֣תַּפ ּהָ֜ל ּורְמא֨
־ןַּתִנ ּ֙ונְחַ֨נֲאַו ֹו֑תֹּנַעְל ּוהֻ֖נְרַסֲאַו ֹו֔ל לַכּו֣נ ֙הֶּמַבּו לֹו֔דָג ֹו֣חֹּכ ֙הֶּמַּב ֙יִאְרּו ֹו֗תֹוא
ֹּתַו :ףֶסָּֽכ הָ֖אֵמּו ףֶלֶ֥א ׁשיִ֕א ךְךָ֔ל  הֶּ֖מַּב יִ֔ל אָּ֣נ־הָדיִּֽגַה ןֹוׁ֔שְמִׁש־לֶא ֙הָליִלְּד רֶמא֤
ֹּיַו :ךָךֶֽתֹוּנַעְל רֵ֖סָאֵת הֶּ֥מַבּו לֹו֑דָג ֣ךָךֲחֹּכ  יִנֻ֗רְסַאַי־םִא ןֹוׁ֔שְמִׁש ָ֙היֶ֨לֵא רֶמא֤
 :םָֽדָאָה דַ֥חַאְּכ יִתיִ֖יָהְו יִתיִ֥לָחְו ּובָ֖רֹח־ֹאל רֶׁ֣שֲא םיִ֖חַל םיִ֥רָתְי הָ֛עְבִׁשְּב
 ּוהֵ֖רְסַאַּתַו ּובָ֑רֹח־ֹאל רֶׁ֣שֲא םיִ֖חַל םיִ֥רָתְי הָ֛עְבִׁש םיִּ֗תְׁשִלְפ יֵ֣נְרַס ּהָ֞ל־ּולֲעַּיַו
ֹּתַו רֶדֶ֔חַּב ּ֙הָל בֵׁ֥שי בֵ֗רֹאָהְו :םֶֽהָּב  ֙קֵּתַנְיַו ןֹוׁ֑שְמִׁש ךָךיֶ֖לָע םיִ֥תְׁשִלְּפ ויָ֔לֵא רֶמא֣
ֹלְו ׁשֵ֔א ֹו֣חיִרֲהַּב ֙תֶרֹ֨עְּנַה־ליִֽתְּפ קֵ֤תָּנִי רֶׁ֨שֲאַּכ םיִ֔רָתְיַה־תֶא  :ֹוֽחֹּכ עַ֖דֹונ א֥
ֹּתַו  ֙הָּתַע םיִ֑בָזְּכ יַ֖לֵא רֵּ֥בַדְּתַו יִּ֔ב ָּתְלַ֣תֵה ֙הֵּנִה ןֹוׁ֔שְמִׁש־לֶא ֙הָליִלְּד רֶמא֤
ֹּיַו :רֵֽסָאֵּת הֶּ֖מַּב יִ֔ל אָּ֣נ־הָדיִּֽגַה  םיִ֣תֹבֲעַּב ֙יִנּו֨רְסַאַי רֹו֤סָא־םִא ָהיֶ֔לֵא רֶמא֣
ֹל רֶׁ֛שֲא םיִׁ֔שָדֲח  :םָֽדָאָה דַ֥חַאְּכ יִתיִ֖יָהְו יִתיִ֥לָחְו הָ֑כאָלְמ םֶ֖הָב הָׂ֥שֲעַנ־אֽ
ֹּתַו םֶ֗הָב ּוהֵ֣רְסַאַּתַו םיִׁ֜שָדֲח םיִ֨תֹבֲע ֩הָליִלְּד חַּ֣קִּתַו  םיִּ֤תְׁשִלְּפ ֙ויָלֵא רֶמא֤
ֹּתַו :טּוֽחַּכ ויָ֖תֹעֹרְז לַ֥עֵמ םֵ֛קְּתַנְי ַֽו רֶדָ֑חֶּב בֵׁ֣שי בֵ֖רֹאָהְו ןֹוׁ֔שְמִׁש ֙ךָךיֶ֨לָע  רֶמא֨
 הֶּ֖מַּב יִּ֔ל הָדיִּ֣גַה םיִ֔בָזְּכ ֙יַלֵא רֵּ֤בַדְּתַו ֙יִּב ָּתְלַ֤תֵה הָּנֵ֜ה־דַע ןֹוׁ֗שְמִׁש־לֶא הָ֜ליִלְּד
ֹּיַו רֵ֑סָאֵּת  :תֶכָּֽסַּמַה־םִע יִׁ֖שֹאר תֹו֥פְלְחַמ עַבֶׁ֛ש־תֶא יִ֗גְרַאַּת־םִא ָהיֶ֔לֵא רֶמא֣
ֹּתַו דֵ֔תָּיַּב ֙עַקְתִּתַו  עַּ֛סִּיַו ֹו֔תָנְּׁשִמ ֙ץַקיִיַו ןֹוׁ֑שְמִׁש ךָךיֶ֖לָע םיִּ֥תְׁשִלְּפ ויָ֔לֵא רֶמא֣
ֹּתַו :תֶכָּֽסַּמַה־תֶאְו גֶרֶ֖אָה דַ֥תְיַה־תֶא  ֖ךָךְּבִלְו ךְךיִּ֔תְבַהֲא רַ֣מֹאּת ךְךיֵ֚א ויָ֗לֵא רֶמא֣
 יִהְיַ֠ו :לֹוֽדָג ֥ךָךֲחֹּכ הֶּ֖מַּב יִּ֔ל ָּתְד ַּ֣גִה־ֹאלְו יִּ֔ב ָּתְלַ֣תֵה ֙םיִמָעְּפ ׁש֤לָׁש הֶ֣ז יִּ֑תִא ןיֵ֣א
־דֶּגַּיַו :תּוֽמָל ֹוׁ֖שְפַנ רַ֥צְקִּתַו ּוהֵ֑צֲלַֽאְּתַו םיִ֖מָּיַה־לָּכ ָהיֶ֛רָבְדִב ֹוּ֧ל הָקיִ֨צֵה־יִּֽכ
ֹּיַו ֹוּ֗בִל־לָּכ־תֶא ּהָ֣ל ֹל ֙הָרֹומ ּ֙הָל רֶמא֤  םיִ֛הֹלֱא ריִ֧זְנ־יִּֽכ יִׁ֔שֹאר־לַע הָ֣לָע־אֽ



 :םָֽדָאָה־לָכְּכ יִתיִ֖יָהְו יִתיִ֥לָחְו יִ֔חֹכ יִּנֶּ֣מִמ רָ֣סְו ֙יִּתְחַּ֨לֻּג־םִא יִּ֑מִא ןֶטֶּ֣בִמ יִ֖נֲא
 םיִּ֤תְׁשִלְפ יֵ֨נְרַסְל ֩אָרְקִּתַו חַ֡לְׁשִּתַו ֹ֒וּבִל־לָּכ־תֶא ּ֘הָל דיִּ֣גִה־יִּֽכ הָ֗ליִלְּד אֶרֵּ֣תַו
 יֵ֣נְרַס ָ֙היֶ֨לֵא ּו֤לָעְו ֹוּ֑בִל־לָּכ־תֶא ]יִ֖ל[ הִ֖ל דיִּ֥גִה־יִּֽכ םַעַּ֔פַה ּו֣לֲע ֙רֹמאֵל
 קִּתַו ָהיֶ֔כְרִּב־לַע ּ֙והֵ֨נְּׁשַיְּתַו :םָֽדָיְּב ףֶסֶּ֖כַה ּו֥לֲעַּיַו םיִּ֔תְׁשִלְפ  חַּ֕לַגְּתַו ׁשיִ֔אָל אָ֣רְ
ֹּתַו :ויָֽלָעֵמ ֹו֖חֹּכ רַסָּ֥יַו ֹו֔תֹוּנַעְל֙ לֶחָּ֨תַו ֹוׁ֑שֹאר תֹו֣פְלְחַמ עַבֶׁ֖ש־תֶא  רֶמא֕
ֹּיַו ֹו֗תָנְּׁשִמ ץַ֣קִּיַו ןֹוׁ֑שְמִׁש ךָךיֶ֖לָע םיִּ֥תְׁשִלְּפ  רֵ֔עָּנִאְו ֙םַעַ֨פְּב םַעַ֤פְּכ אֵ֞צֵא ֙רֶמא֨
ֹל ֙אּוהְו  ויָ֑ניֵע־תֶא ּו֖רְּקַנְי ַֽו םיִּ֔תְׁשִלְפ ּוהּו֣זֲחֹאּיַו :ויָֽלָעֵמ רָ֥ס הָ֖וֹהְי יִּ֥כ עַ֔דָי א֣
 םיִֽרּיסֲאָה תיֵ֥בְּב ןֵ֖חֹוט יִ֥הְיַו םִיַּ֔תְׁשֻחְנַּֽב ּ֙והּו֨רְסַאַּיַו הָתָּ֗זַע ֹו֜תֹוא ּודיִ֨רֹוּיַו
 ּ֙ופְסֶאֶֽנ םיִּ֗תְׁשִלְפ יֵ֣נְרַסְו :חָּֽלֻּג רֶׁ֥שֲאַּכ ַחֵּ֖מַצְל ֹוׁ֛שֹאר־רַעְׂש לֶחָּ֧יַו :]םיִֽרּוסֲאָה[
ֹּיַו הָ֑חְמִׂשְלּו םֶ֖היֵהֹלֱא ןֹו֥גָדְל לֹו֛דָּג־חַבֶֽז ַחֹּ֧בְזִל  תֶ֖א ּונֵ֔דָיְּב ּ֙וניֵ֨הֹלֱא ןַ֤תָנ ּו֔רְמא֣
 ןַ֨תָנ ּו֗רְמָא יִּ֣כ םֶ֑היֵהֹלֱא־תֶא ּו֖לְלַהְי ַֽו םָ֔עָה ֹ֙ותֹא ּו֤אְרִּיַו :ּוניֵֽבְיֹוא ןֹוׁ֥שְמִׁש
 :ּוניֵֽלָלֲח־תֶא הָּ֖בְרִה רֶׁ֥שֲאַו ּונֵ֔צְרַא ביִ֣רֲחַמ ֙תֵאְו ּונֵ֔בְיֹו֣א־תֶא ּ֙ונֵ֨דָיְב ּוניֵ֤הֹלֱא
ֹּיַו םָּ֔בִל ]בֹו֣טְּכ[ בֹו֣ט יְּכ ֙יִהְי ַֽו  ּו֨אְרְקִּיַו ּונָ֑ל־קֶחַֽׂשיִו ןֹוׁ֖שְמִׁשְל ּו֥אְרִק ּו֔רְמא֣
 ןיֵּ֥ב ֹו֖תֹוא ּודיִ֥מֲעַּיַו םֶ֔היֵנְפִל ֙קֵחַצְיַו ]םיִ֗רּוסֲאָה[ םיִ֗רּיסֲאָה תיֵּ֣בִמ ןֹוׁ֜שְמִׁשְל
ֹּיַו :םיִֽדּוּמַעָה  ֙יִנֵׁ֨שִמיֲהַו ֒יִתֹוא הָחיִּ֣נַה ֹ֘ודָיְּב קיִ֣זֲחַּמַה רַעַּ֨נַה־לֶא ןֹוׁ֜שְמִׁש רֶמא֨
 תִיַּ֗בַהְו :םֶֽהיֵלֲע ןֵ֖עָּׁשֶאְו םֶ֑היֵלֲע ןֹו֣כָנ תִיַּ֖בַה רֶׁ֥שֲא םיִ֔דֻּמַעָֽה־תֶא ]֙יִנֵׁ֨שִמֲהַו[
 תֶׁש֤לְׁשִּכ גָּ֗גַה־לַעְו םיִּ֑תְׁשִלְפ יֵ֣נְרַס לֹּ֖כ הָּמָׁ֕שְו םיִׁ֔שָּנַהְו ֙םיִׁשָנֲאָֽה אֵ֤לָמ
 קִּיַו :ןֹוֽׁשְמִׁש קֹו֥חְׂשִּב םיִ֖אֹרָה הָּׁ֔שִאְו ׁשיִ֣א ֙םיִפָלֲא  הָ֖וֹהְי־לֶא ןֹוׁ֛שְמִׁש אָ֥רְ
 הָ֧מְקָּנִאְו םיִ֔הֹלֱאָה ֙הֶּזַה םַעַּ֤פַה ךְךַ֣א אָ֜נ יִנֵ֨קְּזַחְו ֩אָנ יִנֵ֣רְכָז הִֹ֡והֱי יָ֣נֹדֲא רַ֑מֹאּיַו
 ךְךֶוָּ֗תַה יֵ֣דּוּמַע ׀ יֵ֣נְׁש־תֶא ןֹוׁ֜שְמִׁש תֹּ֨פְלִּיַו :םיִּֽתְׁשִלְּפִמ יַ֖ניֵע יֵ֥תְּׁשִמ תַ֛חַא־םַקְנ
 :ֹוֽלֹאמְׂשִּב דָ֥חֶאְו ֹו֖ניִמיִּב דָ֥חֶא םֶ֑היֵלֲע ךְךֵ֖מָּסִּיַו םֶ֔היֵלֲע ןֹו֣כָנ ֙תִיַּ֨בַה רֶׁ֤שֲא
ֹּיַו ־לַע ֙תִיַּ֨בַה לֹּ֤פִּיַו ַחֹ֔כְּב טֵּ֣יַו ֒םיִּתְׁשִלְּפ־םִע ֘יִׁשְפַנ תֹו֣מָּת ןֹוׁ֗שְמִׁש רֶמא֣
 םיִּ֕בַר ֹו֔תֹומְּב תיִ֣מֵה רֶׁ֣שֲא ֙םיִתֵּמַה ּו֤יְהִּיַו ֹוּ֑ב־רֶׁשֲא םָ֖עָה־לָּכ־לַעְו םיִ֔נָרְּסַה
 ׀ ּו֣לֲעַּי ַֽו ֹ֒ותֹא ּו֣אְׂשִּיַו ּ֘והיִבָא תיֵּ֣ב־לָכְו ויָ֜חֶא ּו֨דְרֵּיַו :ויָּֽיַחְּב תיִ֖מֵה רֶׁ֥שֲאֵמ
־תֶא טַ֥פָׁש אּו֛הְו ויִ֑בָא ַחֹו֣נָמ רֶבֶ֖קְּב לֹ֔אָּתְׁשֶא ןיֵ֣בּו ֙הָעְרָצ ןיֵּ֤ב ֹו֗תֹוא ּו֣רְּבְקִּיַו
ֹּיַו :ּוהְיָֽכיִמ ֹו֥מְׁשּו םִיָ֖רְפֶא־רַהֵֽמ ׁשיִ֥א־יִהְי ַֽו :הָֽנָׁש םיִ֥רְׂשֶע לֵ֖אָרְׂשִי  רֶמא֣



 ְּתְרַ֣מָא ֙םַגְו ֙תיִלָא ]ְּתַ֤אְו[ יְּתַ֤אְו ךְךָ֗ל־חַּֽקֻֽל רֶׁ֣שֲא ףֶסֶּ֜כַה הָ֨אֵמּו ֩ףֶלֶא ֹוּ֡מִאְל
ֹּתַו ויִּ֑תְחַקְל יִ֣נֲא יִּ֖תִא ףֶסֶּ֥כַה־הֵּֽנִה יַ֔נְזָאְּב  בֶׁשָּ֛יַו :הָֽוֹהיַל יִ֖נְּב ךְךּו֥רָּב ֹוּ֔מִא רֶמא֣
ֹּתַו ֹוּ֑מִאְל ףֶסֶּ֖כַה הָ֥אֵמּו־ףֶלֶֽא־תֶא  ֩ףֶסֶּכַה־תֶא יִּתְׁשַּ֣דְקִה ׁשֵּ֣דְקַה ֹוּ֡מִא רֶמא֣
־תֶא בֶׁשָּ֥יַו :ךְךָֽל ּוּנֶ֥ביִׁשֲא הָּ֖תַעְו הָ֔כֵּסַמּו לֶסֶּ֣פ ֙תֹוׂשֲעַֽל יִ֗נְבִל יִ֜דָּיִמ הָ֨וֹהיַל
 הָ֔כֵּסַמּו לֶסֶּ֣פ ּ֙והֵׂ֨שֲעַּי ַֽו ףֵ֗רֹוּצַל ּוהֵ֣נְּתִּתַו ףֶסֶּ֜כ םִיַ֨תאָמ ֹ֩וּמִא חַּ֣קִּתַו ֹוּ֑מִאְל ףֶסֶּ֖כַה
 םיִ֔פָרְתּו ֙דֹופֵא ׂשַעַּ֤יַו םיִ֑הֹלֱא תיֵּ֣ב ֹו֖ל הָ֔כיִמ ׁשיִ֣אָהְו :ּוהְיָֽכיִמ תיֵ֥בְּב יִ֖הְיַו
 לֵ֑אָרְׂשִיְּב ךְךֶלֶ֖מ ןיֵ֥א םֵ֔הָה םיִ֣מָּיַּב :ןֵֽהֹכְל ֹו֖ל־יִהְיַו ויָ֔נָּבִמ ֙דַחַא דַ֤י־תֶא אֵּ֗לַמְיַו
 הָ֑דּוהְי תַחַּ֖פְׁשִּמִמ הָ֔דּוהְי ֙םֶחֶ֨ל תיֵּ֥בִמ רַעַ֗נ־יִהְיַו :הֶֽׂשֲעַי ויָ֖ניֵעְּב רָׁ֥שָּיַה ׁשיִ֛א
 רּו֖גָל הָ֔דּוהְי ֙םֶחֶ֨ל תיֵּ֥בִמ ריִ֗עָהֵמ ׁשיִ֜אָה ךְךֶלֵּ֨יַו :םָֽׁש־ר ָֽג אּו֥הְו יִ֖וֵל אּו֥הְו
ֹבָּיַו אָ֑צְמִי רֶׁ֣שֲאַּב  ֹו֥ל־רֶמֹאּיַו :ֹוּֽכְרַּד תֹוׂ֥שֲעַל הָ֖כיִמ תיֵּ֥ב־דַע םִיַ֛רְפֶא־רַה א֧
ֹּיַו אֹו֑בָּת ןִיַ֣אֵמ הָ֖כיִמ  ךְךֵ֔לֹה יִ֣כֹנָאְו הָ֔דּוהְי ֙םֶחֶ֨ל תיֵּ֥בִמ יִכֹ֗נָא יִ֣וֵל ויָ֜לֵא רֶמא֨
 ֒ןֵהֹכְלּו בָ֣אְל ֘יִל־הֵיְהֶֽו יִ֗דָּמִע הָ֣בְׁש הָ֜כיִמ ֹו֨ל ֩רֶמֹאּיַו :אָֽצְמֶא רֶׁ֥שֲאַּב רּו֖גָל
 לֶאֹוּ֥יַו :יִֽוֵּלַה ךְךֶלֵּ֖יַו ךָךֶ֑תָיְחִמּו םיִ֖דָגְּב ךְךֶרֵ֥עְו םיִ֔מָּיַל ֙ףֶסֶּ֨כ תֶרֶׂ֤שֲע ֜ךָךְל־ןֶּתֶֽא יִ֨כֹנָאְו
־תֶא ֙הָכיִמ אֵּ֤לַמְיַו :ויָֽנָּבִמ דַ֖חַאְּכ ֹו֔ל ֙רַעַּ֨נַה יִ֤הְיַו ׁשיִ֑אָה־תֶא תֶבֶׁ֣שָל יִ֖וֵּלַה
ֹּיַו :הָֽכיִמ תיֵ֥בְּב יִ֖הְיַו ןֵ֑הֹכְל רַעַּ֖נַה ֹו֥ל־יִהְיַו יִ֔וֵּלַה דַ֣י  יִּתְעַ֔דָי הָּ֣תַע הָ֔כיִמ רֶמא֣
 לֵ֑אָרְׂשִיְּב ךְךֶלֶ֖מ ןיֵ֥א םֵ֔הָה םיִ֣מָיַּב :ןֵֽהֹכְל יִ֖וֵּלַה יִ֛ל־הָיָה יִּ֧כ יִ֑ל הָ֖וֹהְי ביִ֥טיֵי־יִּֽכ
ֹל֩ יִּכ תֶבֶׁ֔שָל ֙הָלֲחַֽנ ֹו֤ל־ׁשֶּקַבְמ יִ֞נָּדַה טֶבֵׁ֣ש םֵ֗הָה םיִ֣מָּיַבּו ־דַע ֹוּ֜ל הָלְפָ֨נ־אֽ
 םָּ֡תְחַּפְׁשִּמִֽמ ׀ ןָ֣ד־יֵנְב ּו֣חְלְׁשִּיַו :הָֽלֲחַנְּב לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥טְבִׁש־ךְךֹותְּב אּו֛הַה םֹוּ֥יַה
־תֶא לֵּ֤גַרְל לֹ֗אָּתְׁשֶאֵֽמּו הָ֣עְרָּצִמ לִיַ֜ח־יֵנְּב םיִׁ֨שָנֲא ֩םָתֹוצְקִמ םיִׁ֣שָנֲא הָּׁ֣שִמֲח
 ֙םִיַ֨רְפֶא־רַה ּואֹ֤בָּיַו ץֶרָ֑אָה־תֶא ּו֣רְקִח ּו֖כְל םֶ֔הֵלֲא ּו֣רְמֹאּיַו ּהָ֔רְקָחְלּו ֙ץֶרָ֨אָה
 לֹו֥ק־תֶא ּוריִּ֔כִה הָּמֵ֣הְו הָ֔כיִמ תיֵּ֣ב־םִע הָּמֵ֚ה :םָֽׁש ּוניִ֖לָּיַו הָ֔כיִמ תיֵּ֣ב־דַע
ֹּיַו םָׁ֗ש ּורּו֣סָּיַו יִ֑וֵּלַה רַעַּ֖נַה  הֶ֖זָּב הֶׂ֛שֹע הָּ֥תַא־הָֽמּו םֹ֔לֲה ֣ךָךֲאיִבֱה־יִֽמ ֹ֙ול ּורְמא֤
ֹּיַו :הֹֽפ ֥ךָךְּל־הַמּו  ֹו֖ל־יִהֱאָו יִנֵ֕רְּכְׂשִּיַו הָ֑כיִמ יִ֖ל הָׂשָ֥ע הֶ֔זָכְו הֹ֣זָּכ םֶ֔הֵלֲא רֶמא֣
ֹּיַו :ןֵֽהֹכְל  ּונְחַ֖נֲא רֶׁ֥שֲא ּונֵּ֔כְרַּד ַחיִ֣לְצַתֲה הָ֔עְד ֵ֣נְו םיִ֑הֹלאֵב אָ֣נ־לַאְׁש ֹו֖ל ּורְמא֥
ֹּיַו :ָהיֶֽלָע םיִ֥כְלֹה  רֶׁ֥שֲא םֶ֖כְּכְרַּד הָ֔וֹהְי חַכֹ֣נ םֹו֑לָׁשְל ּו֣כְל ןֵ֖הֹּכַה םֶ֛הָל רֶמא֧
־רֶׁשֲא םָ֣עָה־תֶא ּו֣אְרִּיַו הָׁשְיָ֑ל ּואֹ֖בָּיַו םיִׁ֔שָנֲאָה תֶׁשֵ֣מֲח ּ֙וכְלֵּיַו :ּהָֽב־ּוכְלֵּֽת



 רָ֤בָּד םיִ֨לְכַמ־ןיֵאְו ַחֵ֗טֹבּו ׀ טֵ֣קֹׁש םיִ֜נֹדִצ טַּ֨פְׁשִמְּכ חַטֶבָ֠ל־תֶבֶֽׁשֹוי ּהָּ֣בְרִקְּב
 ּ֙ואֹ֨בָּיַו :םָֽדָא־םִע םֶ֖הָל־ןיֵא רָ֥בָדְו םיִ֔נֹדִּ֣צִמ ֙הָּמֵ֨ה םיִ֥קֹחְרּו רֶצֶ֔ע ׁשֵ֣רֹוי ֙ץֶרָ֨אָּב
 ּו֗רְמֹאּיַו :םֶּֽתַא הָ֥מ םֶ֖היֵחֲא םֶ֛הָל ּו֥רְמֹאּיַו לֹ֑אָּתְׁשֶאְו הָ֖עְרָצ םֶ֔היֵחֲא־לֶא
 םֶּ֣תַאְו דֹ֑אְמ הָ֖בֹוט הֵּ֥נִהְו ץֶרָ֔אָה־תֶא ּ֙וניִ֨אָר יִּ֤כ םֶ֔היֵלֲע הֶ֣לֲעַנְו הָמּו֚ק
ֹבָל תֶכֶ֥לָל ּו֔לְצָ֣עֵּת־לַא םיִׁ֔שְחַמ ־לֶא ׀ ּואֹ֣בָּת םֶ֞כֲאֹבְּכ :ץֶרָֽאָה־תֶא תֶׁשֶ֥רָל א֖
־ןיֵֽא רֶׁ֣שֲא ֙םֹוקָמ םֶ֑כְדֶיְּב םיִ֖הֹלֱא ּהָ֥נָתְנ־יִּֽכ םִיַ֔דָי תַ֣בֲחַר ֙ץֶרָ֨אָהְו ַחֵ֗טֹּב םַ֣ע
 הָ֖עְרָּצִמ יִ֔נָּדַה תַחַּ֣פְׁשִּמִמ ֙םָּׁשִמ ּו֤עְסִּיַו :ץֶרָֽאָּב רֶׁ֥שֲא רָ֖בָּד־לָּכ רֹו֔סְחַמ םָׁ֣ש
 תַ֥יְרִקְּב ּו֛נֲחַּי ַֽו ּו֗לֲעַּי ַֽו :הָֽמָחְלִמ יֵ֥לְּכ רּו֖גָח ׁשיִ֔א תֹו֣אֵמ־ׁשֵֽׁש לֹ֑אָּתְׁשֶאֵמּו
 הֵּ֕נִה הֶּ֔זַה םֹוּ֣יַה דַ֚ע ןָ֗ד־הֵנֲחַמ אּו֜הַה םֹו֨קָּמַל ּ֩ואְרָק ןֵּ֡כ־לַע הָ֑דּוהיִּֽב םיִ֖רָעְי
 ּו֞נֲעַּי ַֽו :הָֽכיִמ תיֵּ֥ב־דַע ּואֹ֖בָּיַו םִיָ֑רְפֶא־רַה םָּׁ֖שִמ ּו֥רְבַעַּיַו :םיִֽרָעְי תַ֥יְרִק יֵ֖רֲחַא
ֹּיַו ׁ֒שִיַל ץֶרָ֣אָה־תֶא ֘לֵּגַרְל ֘םיִכְלֹהַה םיִׁ֗שָנֲאָה תֶׁשֵ֣מֲח  םֶ֔היֵחֲא־לֶא ּ֙ורְמאֽ
 ּו֥עְּד הָּ֖תַעְו הָ֑כֵּסַמּו לֶסֶ֖פּו םיִ֔פָרְתּו דֹו֣פֵא ֙הֶּלֵ֨אָה םיִּ֤תָּבַּב ׁשֵ֣י יִּ֠כ םֶּ֗תְעַדְיַה
־ּולֲאְׁשִּיַו הָ֑כיִמ תיֵּ֣ב יִ֖וֵּלַה רַעַּ֥נַה־תיֵּֽב־לֶא ּואֹ֛בָּיַו הָּמָׁ֔ש ּורּו֣סָּיַו :ּוֽׂשֲעַּת־הַֽמ
 רַעָּׁ֑שַה חַתֶּ֣פ םיִ֖בָּצִנ םָּ֔תְמַחְלִמ יֵ֣לְּכ ֙םיִרּוגֲח ׁשיִ֗א תֹו֣אֵמ־ׁשֵׁשְו :םֹוֽלָׁשְל ֹו֖ל
 ּואָּ֣ב ֒ץֶרָאָה־תֶא לֵּ֣גַרְל ֘םיִכְלֹהַה םיִׁ֗שָנֲאָה תֶׁשֵ֣מֲח ּו֞לֲעַּי ַֽו :ןָֽד־יֵנְּבִמ רֶׁ֖שֲא
 ןֵ֗הֹּכַהְו הָ֑כֵּסַּמַה־תֶאְו םיִ֖פָרְּתַה־תֶאְו דֹו֔פֵאָ֣ה־תֶאְו֙ לֶסֶּ֨פַה־תֶא ּו֗חְקָל הָּמָׁ֔ש
 ּואָּ֚ב הֶּלֵ֗אְו :הָֽמָחְלִּמַה יֵ֥לְּכ רּו֖גָחֶה ׁשיִ֔אָה תֹו֣אֵמ־ׁשֵׁשְו רַעַּׁ֔שַה חַתֶּ֣פ ֙בָּצִנ
ֹּיַו הָ֑כֵּסַּמַה־תֶאְו םיִ֖פָרְּתַה־תֶאְו דֹו֔פֵאָה לֶסֶּ֣פ־תֶא ּ֙וחְקִּיַו הָ֔כיִמ תיֵּ֣ב  רֶמא֤
 ךְךֵ֣לְו ֙ךָךיִּ֨פ־לַע ֤ךָךְדָי־םיִֽׂש ׁשֵ֜רֲחַה ֹו֨ל ּ֩ורְמֹאּיַו :םיִֽׂשֹע םֶּ֖תַא הָ֥מ ןֵ֔הֹּכַה ֙םֶהיֵלֲא
 ֣ךָךְתֹויֱה ֹו֚א דָ֔חֶא ׁשיִ֣א ֙תיֵבְל ןֵ֗הֹכ ֣ךָךְתֹויֱה ׀ בֹו֣טֲה ןֵ֑הֹכְלּו בָ֣אְל ּונָ֖ל־הֵיְהֶֽו ּונָּ֔מִע
־תֶאְו דֹו֔פֵאָ֣ה־תֶא ֙חַּקִּיַו ןֵ֔הֹּכַה בֵ֣ל ֙בַטיִּיַו :לֵֽאָרְׂשִיְּב הָ֖חָּפְׁשִמְלּו טֶבֵׁ֥שְל ןֵ֔הֹכ
ֹבָּיַו לֶסָּ֑פַה־תֶאְו םיִ֖פָרְּתַה  ףַּ֧טַה־תֶא ּומיִׂ֨שָּיַו ּוכֵ֑לֵּיַו ּו֖נְפִּיַו :םָֽעָה בֶרֶ֥קְּב א֖
 קִּמַה־תֶאְו  הָ֑כיִמ תיֵּ֣בִמ ּוקיִ֖חְרִה הָּמֵ֥ה :םֶֽהיֵנְפִל הָּ֖דּובְּכַה־תֶאְו הֶ֛נְ
 :ןָֽד־יֵנְּב־תֶא ּוקיִּ֖בְדַּיַו ּו֔קֲעְז ִֽנ הָ֔כיִמ תיֵּ֣ב־םִע ֙רֶׁשֲא ֙םיִּתָּבַּב רֶׁ֤שֲא םיִׁ֗שָנֲאָהְו
 :ָּתְקָֽעְזִנ יִּ֥כ ֖ךָךְּל־הַמ הָ֔כיִמְל ּו֣רְמֹאּיַו םֶ֑היֵנְּפ ּוּבֵּ֖סַּיַו ןָ֔ד־יֵנְּב־לֶא ּ֙ואְרְקִּי ַֽו
ֹּיַו  דֹו֑ע יִּ֣ל־הַמּו ּו֖כְלֵּתַו ןֵ֛הֹּכַה־תֶאְֽו םֶּ֧תְחַקְל יִתיִׂ֨שָע־רֶׁשֲא ֩יַהֹלֱא־תֶא רֶמא֡



 ּונָּ֑מִע ֖ךָךְלֹוק עַ֥מְׁשַּת־לַא ןָ֔ד־יֵנְּב ֙ויָלֵא ּו֤רְמֹאּיַו :ךְךָּֽל־הַמ יַ֖לֵא ּו֥רְמֹאּת הֶּ֛ז־הַמּו
־יֵנְב ּו֥כְלֵּיַו :ךָךֶֽתיֵּב ׁשֶפֶ֥נְו ֖ךָךְׁשְפַנ הָּ֥תְפַסָאְו ׁשֶפֶ֔נ יֵרָ֣מ ֙םיִׁשָנֲא םֶ֗כָב ּו֣עְּגְפִי־ןֶּֽפ
 הָּמֵ֨הְו :ֹוֽתיֵּב־לֶא בָׁשָּ֥יַו ןֶפִּ֖יַו ּוּנֶּ֔מִמ ֙הָּמֵ֨ה םיִ֥קָזֲח־יִּכ הָ֗כיִמ אְר ַּ֣יַו םָּ֑כְרַדְל ןָ֖ד
 ׁשִיַ֗ל־לַע ּואֹ֣בָּיַו ֹ֒ול־הָיָה רֶׁ֣שֲא ֘ןֵהֹּכַה־תֶאְֽו הָ֗כיִמ הָׂ֣שָע־רֶׁשֲא תֵ֧א ּו֜חְקָל
 ןיֵ֨אְו :ׁשֵֽאָב ּו֥פְרָׂש ריִ֖עָה־תֶאְו בֶרָ֑ח־יִפְל םָ֖תֹוא ּוּ֥כַּיַו ַחֵ֔טֹבּו טֵ֣קֹׁש ֙םַע־לַע
 רֶׁ֣שֲא קֶמֵ֖עָּב איִ֕הְו םָ֔דָא־םִע ֙םֶהָל־ןיֵא רָ֤בָדְו ןֹו֗דיִּצִמ איִ֣ה־הָקֹוחְֽר יִּ֧כ ליִּ֜צַמ
 ןָּ֣ד ֙םֵׁשְּב ןָּ֔ד ֙ריִעָה־םֵׁש ּו֤אְרְקִּיַו :ּהָֽב ּובְׁשֵּ֥יַו ריִ֖עָה־תֶא ּו֥נְבִּיַו בֹו֑חְר־תיֵבְל
 םֶ֛הָל ּומיִ֧קָּיַו :הָֽנֹׁשאִרָל ריִ֖עָה־םֵׁש ׁשִיַ֥ל םָ֛לּואְו לֵ֑אָרְׂשִיְל דַּ֖לּוי רֶׁ֥שֲא םֶ֔היִבֲא
 ֙םיִנֲהֹכ ּו֤יָה ויָ֗נָבּו אּו֣ה הֶּׁ֜שַנְמ־ןֶּב םֹׁ֨שְרֵּג־ןֶּב ןָתָנֹוהיִ֠ו לֶסָּ֑פַה־תֶא ןָ֖ד־יֵנְּב
 רֶׁ֣שֲא הָ֖כיִמ לֶסֶּ֥פ־תֶא םֶ֔הָל ּומיִׂ֣שָּיַו :ץֶרָֽאָה תֹו֥לְּג םֹו֖י־דַע יִ֔נָּדַה טֶבֵׁ֣שְל
 ןיֵ֣א ךְךֶלֶ֖מּו םֵ֔הָה םיִ֣מָּיַּב ֙יִהְיַו :הֹֽלִׁשְּב םיִ֖הֹלֱאָה־תיֵּב תֹו֥יֱה יֵ֛מְי־לָּכ הָׂ֑שָע
 ׁשֶגֶ֔ליִפ הָּׁ֣שִא ֹ֙ול־חַּֽק ִּֽיַו םִיַ֔רְפֶא־רַה יֵ֣תְּכְרַיְּב רָּ֚ג יִ֗וֵל ׁשיִ֣א ׀ יִ֣הְיַו לֵ֑אָרְׂשִיְּב
־לֶא ָהיִ֔בָא תיֵּ֣ב־לֶא ֹ֙וּתִאֵֽמ ךְךֶלֵּ֤תַו ֹוׁ֔שְגַליִּֽפ ֙ויָלָע הֶ֤נְזִּתַו :הָֽדּוהְי םֶחֶ֖ל תיֵּ֥בִמ
 ךְךֶלֵּ֣יַו ּהָׁ֜שיִא םָקָּ֨יַו :םיִֽׁשָדֳח הָ֥עָּבְרַא םיִ֖מָי םָׁ֕ש־יִהְּתַו הָ֑דּוהְי םֶחֶ֖ל תיֵּ֥ב
 םיִ֑רֹמֲח דֶמֶ֣צְו ֹוּ֖מִע ֹו֥רֲעַנְו ]ּהָ֔ביִׁשֲהַל[ ּוָ֔ביִׁשֲהַל ּ֙הָּבִל־לַע רֵּ֤בַדְל ָהיֶ֗רֲחַא
 ֹוּ֤ב־קַזֱחֶּיַו :ֹוֽתאָרְקִל חַ֖מְׂשִּיַו הָ֔רֲעַּנַֽה יִ֣בֲא ּ֙והֵ֨אְרִּיַו ָהיִ֔בָא תיֵּ֣ב ּ֙והֵ֨איִבְּתַו
 :םָֽׁש ּוניִ֖לָּיַו ּוּ֔תְׁשִּיַו ּ֙ולְכֹאּיַו םיִ֑מָי תֶׁש֣לְׁש ֹוּ֖תִא בֶׁשֵּ֥יַו הָ֔רֲעַּנַֽה יִ֣בֲא ֹ֙ונְתֹֽח
־לֶא הָ֜רֲעַּנַֽה יִ֨בֲא ֩רֶמֹאּיַו תֶכֶ֑לָל םָק ָּ֣יַו רֶקֹּ֖בַב ּומיִּ֥כְׁשַּיַו יִ֔עיִבְרָה םֹוּ֣יַּב ֙יִהְי ַֽו
 ּוּ֑תְׁשִּיַו וָּ֖דְחַי םֶ֛היֵנְׁש ּו֧לְכֹאּיַו ּו֗בְׁשֵּיַו :ּוכֵֽלֵּת רַ֥חַאְו םֶחֶ֖ל־תַּפ ֛ךָךְּבִל דָ֧עְס ֹו֗נָתֲח
ֹּיַו  ׁשיִ֖אָה םָק ָּ֥יַו :ךָךֶּֽבִל בַ֥טִיְו ןיִ֖לְו אָ֥נ־לֶאֹוֽה ׁשיִ֔אָה־לֶא ֙הָרֲעַּנַֽה יִ֤בֲא רֶמא֜
 ֒תֶכֶלָל ֘יִׁשיִמֲחַה םֹוּ֣יַּב רֶקֹּ֜בַּב םֵּ֨כְׁשַּיַו :םָֽׁש ןֶלָּ֥יַו בָׁשָּ֖יַו ֹו֔נְתֹח ֹ֙וּב־רַצְפִּיַו תֶכֶ֑לָל
ֹּיַו  ּו֖לְכֹאּיַו םֹוּ֑יַה תֹו֣טְנ־דַע ּו֖הְמְהַמְתִֽהְו ֔ךָךְבָ֣בְל ֙אָנ־דָעְס הָ֗רֲעַּנַֽה יִ֣בֲא ׀ רֶמא֣

ֹּיַו ֹו֑רֲעַנְו ֹוׁ֖שְגַליִפּו אּו֥ה תֶכֶ֔לָל ׁ֙שיִאָה םָק ָּ֤יַו :םֶֽהיֵנְׁש  יִ֣בֲא ֹו֣נְתֹח ֹו֣ל רֶמא֣
 בַ֣טיִיְו ֙הֹּפ ןיִ֥ל ֙םֹוּיַה תֹו֤נֲח הֵּ֨נִה אָ֞נ־ּוניִֽל בֹ֗רֲעַל םֹוּ֜יַה הָ֨פָר ֩אָנ הֵּ֣נִה הָ֡רֲעַּנַֽה
ֹלְו :ךָךֶֽלָהֹאְל ָּ֖תְכַלָהְו םֶ֔כְּכְרַדְל ֙רָחָמ םֶּ֤תְמַּכְׁשִהְו ךָךֶ֔בָבְל  ןּו֔לָל ׁ֙שיִאָה הָ֤בָא־אֽ
 םיִׁ֔שּובֲח ֙םיִרֹומֲח דֶמֶ֤צ ֹוּ֗מִעְו ִםָ֑לָׁשּורְי איִ֖ה סּו֔בְי חַכֹ֣נ־דַע ֹ֙אבָּיַו ךְךֶלֵּ֗יַו םָק ָּ֣יַו



ֹּיַו דֹ֑אְמ דַ֣ר םֹוּ֖יַהְו סּו֔בְי־םִע םֵ֣ה :ֹוּֽמִע ֹוׁ֖שְגַליִפּו ־הָכְל ויָ֗נֹדֲא־לֶא רַעַּ֜נַה רֶמא֨
ֹּזַה יִ֥סּובְיַה־ריִֽע־לֶא הָרּו֛סָנְו אָּ֛נ ֹּיַו :ּהָּֽב ןיִ֥לָנְו תא֖ ֹל ויָ֔נֹדֲא ֙ויָלֵא רֶמא֤  ֙רּוסָנ א֤
ֹל רֶׁ֛שֲא יִ֔רְכָנ ריִ֣ע־לֶא ֹּיַו :הָֽעְבִּג־דַע ּונְרַ֖בָעְו הָּנֵ֑ה לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥נְּבִמ־אֽ  רֶמא֣
 ּוכֵ֑לֵּיַו ּו֖רְבַעַּיַו :הָֽמָרָב ֹו֥א הָ֖עְבִּגַב ּוּנַ֥לְו תֹו֑מֹקְּמַה דַ֣חַאְּב הָ֖בְרְקִנְו ֥ךָךְל ֹו֔רֲעַנְל
ֹבָּתַו  ןּו֣לָל אֹו֖בָל םָׁ֔ש ּורֻ֣סָּיַו :ןִֽמָיְנִבְל רֶׁ֥שֲא הָ֖עְבִּגַה לֶצֵ֥א ׁשֶמֶּׁ֔שַה ֙םֶהָל א֤
ֹבָּיַו הָ֑עְבִּגַּב  :ןּוֽלָל הָתְיַּ֖בַה םָ֥תֹוא־ףֵּֽסַאְמ ׁשיִ֛א ןיֵ֥אְו ריִ֔עָה בֹו֣חְרִּב ֙בֶׁשֵּ֨יַו א֗
 םִיַ֔רְפֶא רַ֣הֵמ ׁ֙שיִאָהְו בֶרֶ֔עָּב ֙הֶדָּׂשַה־ןִמ ּוהֵׂ֤שֲעַמ־ןִֽמ אָּ֣ב ןֵ֗קָז ׁשיִ֣א ׀ הֵּ֣נִהְו
 ׁשיִ֥אָה־תֶא אְר ַּ֛יַו ויָ֗ניֵע אָּׂ֣שִּיַו :יִֽניִמְי יֵ֥נְּב םֹו֖קָּמַה יֵׁ֥שְנַאְו הָ֑עְבִּגַּב ר ָ֖ג־אּוהְו
ֹּיַו ריִ֑עָה בֹ֣חְרִּב ַחֵ֖רֹאָה ֹּיַו :אֹוֽבָּת ןִיַ֥אֵמּו ךְךֵ֖לֵת הָנָ֥א ןֵ֛קָּזַה ׁשיִ֧אָה רֶמא֨  רֶמא֣
 יִכֹ֔נָא םָּׁ֣שִמ ֒םִיַרְפֶא־רַה יֵ֣תְּכְרַי־דַע ֘הָדּוהְי םֶחֶ֣ל־תיֵּֽבִמ ּונְחַ֜נֲא םיִ֨רְבֹע ויָ֗לֵא
 ףֵּ֥סַאְמ ׁשיִ֔א ןיֵ֣אְו ךְךֵ֔לֹה יִ֣נֲא ֙הָוֹהְי תיֵּ֤ב־תֶאְו הָ֑דּוהְי םֶחֶ֖ל תיֵּ֥ב־דַע ךְךֵ֕לֵאָו
 ֙יִל־ׁשֶי ןִי ַ֤יָו םֶחֶ֣ל םַגְ֠ו ּוניֵ֔רֹומֲחַל ׁשֵ֣י ֙אֹוּפְסִמ־םַּג ןֶבֶּ֤ת־םַגְו :הָתְיָּֽבַה יִ֖תֹוא
ֹּיַו :רָֽבָּד־לָּכ רֹו֖סְחַמ ןיֵ֥א ךָךיֶ֑דָבֲע־םִע רַעַּ֖נַלְו ךָךֶ֔תָמֲאַֽלְו  ֙ןֵקָּזַה ׁשיִ֤אָה רֶמא֨

 לוָ֖בָּיַו ֹו֔תיֵבְל ּוהֵ֣איִבְיַו :ןַֽלָּת־לַא בֹו֖חְרָּב קַ֥ר יָ֑לָע ֖ךָךְרֹוסְחַמ־לָּכ קַ֥ר ךְךָ֔ל םֹו֣לָׁש
 ֒םָּבִל־תֶא םיִ֣ביִטיֵמ ֘הָּמֵה :ּוּֽתְׁשִּיַו ּו֖לְכֹאּיַו םֶ֔היֵלְגַר ּ֙וצֲחְרִּי ַֽו םיִ֑רֹומֲחַל ]לָבָּ֖יַו[
־לַע םיִ֖קְּפַּדְתִֽמ תִיַּ֔בַה־תֶא ּ֙וּבַ֨סָנ לַעַּ֗יִלְב־יֵֽנְב יֵׁ֣שְנַא ריִ֜עָה יֵׁ֨שְנַא ֩הֵּנִהְו
 ׁשיִ֛אָה־תֶא אֵ֗צֹוה רֹ֔מאֵל ֙ןֵקָּזַה תִיַּ֤בַה לַעַּ֣ב ׁשיִאָ֠ה־לֶא ּו֗רְמֹאּיַו תֶלָּ֑דַה
ֹּיַו תִיַּ֔בַה לַעַּ֣ב ׁ֙שיִאָה םֶ֗היֵלֲא אֵ֣צֵּיַו :ּוּנֶֽעָדֵנְו ֖ךָךְתיֵּב־לֶא אָּ֥ב־רֶׁשֲא  רֶמא֣
־לַֽא יִ֔תיֵּב־לֶא ֙הֶּזַה ׁשיִ֤אָה אָּ֞ב־רֶׁשֲא יֵרֲחַ֠א אָ֑נ ּועֵ֣רָּת־לַא יַ֖חַא־לַא םֶ֔הֵלֲא
ֹּזַה הָ֥לָבְּנַה־תֶא ּוׂ֖שֲעַּת  אָּ֤נ־הָאיִֽצֹוא ּוהֵׁ֗שְגַליִֽפּו הָ֜לּותְּבַה יִּ֨תִב ֩הֵּנִה :תאֽ
ֹל ֙הֶּזַה ׁשיִ֤אָלְו םֶ֑כיֵניֵעְּב בֹוּ֖טַה םֶ֔הָל ּוׂ֣שֲעַו םָ֔תֹוא ּוּ֣נַעְו ֙םָתֹוא  רַ֖בְּד ּוׂ֔שֲעַת א֣
ֹּזַה הָ֥לָבְּנַה ֹלְו :תאֽ  אֵ֥צֹּיַו ֹוׁ֔שְגַליִ֣פְּב ׁ֙שיִאָה קֵ֤זֲחַּיַו ֹו֔ל ַֽעֹ֣מְׁשִל ֙םיִׁשָנֲאָה ּו֤בָא־אֽ
 ָהּו֖חְּלַׁשְי ַֽו רֶקֹּ֔בַה־דַע ֙הָלְיַּ֨לַה־לָּכ ּהָ֤ב־ּולְּלַעְתִּֽיַו ּהָתֹו֠א ּו֣עְדֵּיַו ץּו֑חַה םֶ֖היֵלֲא
ֹבָּתַו :רַחָּֽׁשַה ]תֹו֥לֲעַּכ[ תֹו֥לֲעַּב ־תיֵּב חַתֶּ֧פ לֹּ֞פִּתַו רֶקֹּ֑בַה תֹו֣נְפִל הָּׁ֖שִאָה א֥
 תֹו֣תְלַּד ֙חַּתְפִּיַו רֶקֹּ֗בַּב ָהיֶ֜נֹדֲא םָקָּ֨יַו :רֹוֽאָה־דַע םָּׁ֖ש ָהיֶ֥נֹודֲא־רֶׁשֲא ׁשיִ֛אָה
 ָהיֶ֖דָיְו תִיַּ֔בַה חַתֶּ֣פ ֙תֶלֶ֨פֹנ ֹוׁ֗שְגַליִֽפ הָּׁ֣שִאָה הֵּ֧נִהְו ֹוּ֑כְרַדְל תֶכֶ֣לָל אֵ֖צֵּיַו תִיַּ֔בַה



ֹּיַו :ףַּֽסַה־לַע  םָק ָּ֣יַו רֹו֔מֲחַה־לַֽע ָ֙הֶ֨חָּקִּיַו הֶ֑נֹע ןיֵ֣אְו הָכֵ֖לֵנְו יִמּו֥ק ָהיֶ֛לֵא רֶמא֧
ֹבָּיַו :ֹוֽמֹקְמִל ךְךֶלֵּ֖יַו ׁשיִ֔אָה  ֹוׁ֔שְגַליִֽפְּב קֵ֣זֲחַּיַו ֙תֶלֶ֨כֲאַּמַֽה־תֶא חַּ֤קִּיַו ֹו֗תיֵּב־לֶא א֣
 הָ֣יָהְו :לֵֽאָרְׂשִי לּו֥בְּג לֹ֖כְּב ָהֶ֔חְּלַׁשְי ַֽו םיִ֑חָתְנ רָׂ֖שָע םיֵ֥נְׁשִל ָהיֶ֔מָצֲעַל ָ֙הֶ֨חְּתַנְי ַֽו
ֹל ֙רַמָאְו הֶ֗אֹרָה־לָכ ֹלְו הָ֤תְיְהִנ־אֽ ֹזָּכ ֙הָתֲאְרִנ־אֽ ־יֵֽנְּב תֹו֤לֲע םֹוּ֞יִמְל תא֔
 ּ֘ואְצֵּיַו :ּורֵּֽבַדְו ּוצֻ֥ע ָהיֶ֖לָע םֶ֥כָל־ּומיִֽׂש הֶּ֑זַה םֹוּ֣יַה דַ֖ע םִיַ֔רְצִמ ץֶרֶ֣אֵמ֙ לֵאָרְׂשִי
 ץֶרֶ֖אְו עַבֶׁ֔ש רֵ֣אְּב־דַעְו ֙ןָּדִמְל דָ֗חֶא ׁשיִ֣אְּכ הָ֜דֵעָה לֵ֨הָּקִּתַו֒ לֵאָרְׂשִי יֵ֣נְּב־לָּכ
 לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣טְבִׁש לֹּ֚כ םָ֗עָה־לָּכ תֹוּ֣נִּפ ּו֞בְּצַיְתִּֽיַו :הָּֽפְצִּמַה הָ֖וֹהְי־לֶא דָ֑עְלִּגַה
 יֵ֣נְּב ּ֙ועְמְׁשִּי ַֽו :בֶרָֽח ףֵֽלֹׁ֥ש יִ֖לְגַר ׁשיִ֥א ףֶלֶ֛א תֹו֥אֵמ עַּ֨בְרַא םיִ֑הֹלֱאָה םַ֣ע לַ֖הְקִּב
ֹּיַו הָּ֑פְצִּמַה לֵ֖אָרְׂשִי־יֵֽנְב ּו֥לָע־יִּֽכ ןִ֔מָיְנִב  הָ֥כיֵא ּו֕רְּבַּד לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ּ֙ורְמאֽ
ֹּזַה הָ֥עָרָה הָ֖תְיְהִנ  רַ֑מֹאּיַו הָ֖חָצְרִּנַה הָּׁ֥שִאָה ׁשיִ֛א יִ֗וֵּלַה ׁשיִ֣אָה ןַעַּ֜יַו :תאֽ
 הָ֔עְבִּגַה יֵ֣לֲעַּב ֙יַלָע ּומֻ֤קָּיַו :ןּוֽלָל יִׁ֖שְגַליִֽפּו יִ֥נֲא יִתאָּ֛ב ןִ֔מָיְנִבְל רֶׁ֣שֲא ֙הָתָ֨עְבִּגַה
 :תֹֽמָּתַו ּוּ֖נִע יִׁ֥שְגַליִּפ־תֶאְו גֹ֔רֲהַל ּוּ֣מִּד ֙יִתֹוא הָלְיָ֑ל תִיַּ֖בַה־תֶא יַ֛לָע ּוּבֹ֧סָּיַו
 הָּ֥מִז ּוׂ֛שָע יִּ֥כ לֵ֑אָרְׂשִי תַ֣לֲחַנ הֵ֖דְׂש־לָכְּב ָהֶ֔חְּלַׁשֲאָֽו ָהֶ֔חְּתַנֲאָֽו ֙יִׁשְגַליִֽפְּב זֵ֤חֹאָֽו
 ֙םָקָּ֨יַו :םֹֽלֲה הָ֖צֵעְו רָ֥בָּד םֶ֛כָל ּו֥בָה לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב םֶ֖כְּלֻכ הֵּ֥נִה :לֵֽאָרְׂשִיְּב הָ֖לָבְנּו
ֹל רֹ֑מאֵל דָ֖חֶא ׁשיִ֥אְּכ םָ֔עָה־לָּכ ֹלְו ֹו֔לֳהָאְל ׁשיִ֣א ֙ךְךֵלֵנ א֤  :ֹוֽתיֵבְל ׁשיִ֥א רּו֖סָנ א֥
 םיִׁ֨שָנֲא ֩הָרָׂשֲע ּונְחַ֣קָלְו :לָֽרֹוגְּב ָהיֶ֖לָע הָ֑עְבִּגַל הֶׂ֖שֲעַנ רֶׁ֥שֲא רָ֔בָּדַה הֶ֣ז הָּ֕תַעְו
 םָ֑עָל הָ֖דֵצ תַחַ֥קָל הָ֔בָבְרָל ףֶלֶ֣אְו ֙ףֶלֶ֨אָל הָ֤אֵמּו לֵ֗אָרְׂשִי יֵ֣טְבִׁש ׀ לֹ֣כְל הָ֜אֵּמַל
 ףֵ֞סָאֵּֽיַו :לֵֽאָרְׂשִיְּב הָׂ֖שָע רֶׁ֥שֲא הָ֔לָבְּנַ֨ה־לָכְּכ ןִ֔מָיְנִּב עַבֶ֣גְל ֙םָאֹובְל תֹוׂ֗שֲעַל
֙ לֵאָרְׂשִי יֵ֤טְבִׁש ּו֞חְלְׁשִּי ַֽו :םיִֽרֵבֲח דָ֖חֶא ׁשיִ֥אְּכ ריִ֔עָה־לֶא֙ לֵאָרְׂשִי ׁשיִ֤א־לָּכ
ֹּזַה הָ֣עָרָה הָ֚מ רֹ֑מאֵל ןִ֖מָיְנִב יֵ֥טְבִׁש־לָכְּב םיִׁ֔שָנֲא  :םֶֽכָב הָ֖תְיְהִנ רֶׁ֥שֲא תא֔
 הָ֖עָר הָ֥רֲעַבְנּו םֵ֔תיִמְנּו ֙הָעְבִּגַּב רֶׁ֤שֲא לַעַּ֜יִלְב־יֵֽנְּב םיִׁ֨שָנֲאָה־תֶא֩ ּונְּת הָּ֡תַעְו
ֹלְו לֵ֑אָרְׂשִּיִמ  :לֵֽאָרְׂשִי־יֵֽנְּב םֶ֥היֵחֲא לֹו֖קְּב ַעֹ֕מְׁשִל ןִ֔מָיְנִּב ]יֵ֣נְּב[ ֣◌ֵ◌	ְ◌	ּ֙ובָא א֤
 :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב־םִע הָ֖מָחְלִּמַל תאֵ֥צָל הָתָ֑עְבִּגַה םיִ֖רָעֶה־ןִמ ןִ֛מָיְנִב־יֵֽנְב ּו֧פְסָאֵּיַו
 ףֵֽלֹׁ֣ש ׁשיִ֖א ףֶלֶ֛א הָּׁ֥שִׁשְו םיִ֨רְׂשֶע םיִ֔רָעֶ֣הֵמ ֙אּוהַה םֹוּ֤יַּב ןִ֜מָיְנִב יֵ֨נְב ּ֩ודְקָּֽפְתִּיַו
 םָ֣עָה ׀ לֹּ֣כִמ :רּוֽחָּב ׁשיִ֥א תֹו֖אֵמ עַ֥בְׁש ּו֔דְקָּ֣פְתִה ֙הָעְבִּגַה יֵ֤בְׁשּיִמ דַבְ֠ל בֶרָ֑ח
־לֶא ןֶבֶ֛אָּב ַעֵ֧לֹק הֶ֗ז־לָּכ ֹו֑ניִמְי־דַי רֵּ֖טִא רּו֔חָּב ׁשיִ֣א ֙תֹואֵמ עַ֤בְׁש הֶּ֗זַה



ֹלְו הָ֖רֲעַּׂשַֽה  תֹו֥אֵמ עַּ֨בְרַא ןִ֔מָיְנִּבִמ ֙דַבְל ּו֗דְקָּֽפְתִה לֵ֜אָרְׂשִי ׁשיִ֨אְו :אִֽטֲחַי א֥
 ּו֣לֲאְׁשִּיַו ֘לֵא־תיֵֽב ּו֣לֲעַּיַו ּומֻ֜קָּיַו :הָֽמָחְלִמ ׁשיִ֥א הֶ֖ז־לָּכ בֶרָ֑ח ףֵֽלֹׁ֣ש ׁשיִ֖א ףֶלֶ֛א
ֹּיַו ֒םיִהֹלאֵב  יֵ֣נְּב־םִע הָ֖מָחְלִּמַל הָּ֔לִחְּתַב ּונָּ֣ל־הֶלֲעַי יִ֚מ לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ּ֙ורְמאֽ
ֹּיַו ןִ֑מָיְנִב ־לַע ּו֖נֲחַּֽיַו רֶקֹּ֑בַּב לֵ֖אָרְׂשִי־יֵֽנְב ּומּו֥קָּיַו :הָּֽלִחְּתַב הָ֥דּוהְי הָ֖וֹהְי רֶמא֥
־ׁשיִֽא םָּ֧תִא ּו֨כְרַעַּיַו ןִ֑מָיְנִּב־םִע הָ֖מָחְלִּמַל לֵ֔אָרְׂשִי ׁשיִ֣א ֙אֵצֵּיַו :הָֽעְבִּגַה
 ּותיִ֨חְׁשַּיַו הָ֑עְבִּגַה־ןִמ ןִ֖מָיְנִב־יֵֽנְב ּו֥אְצֵּיַו :הָֽעְבִּגַה־לֶא הָ֖מָחְלִמ לֵ֛אָרְׂשִי
 ׁשיִ֣א םָ֖עָה קֵּ֥זַחְתִּיַו :הָצְרָֽא ׁשיִ֖א ףֶלֶ֛א םיִ֥רְׂשֶעְו םִיַ֨נְׁש אּו֗הַה םֹוּ֣יַּב לֵ֜אָרְׂשִיְב
 ּו֣לֲעַּיַו :ןֹוֽׁשאִרָה םֹוּ֥יַּב םָׁ֖ש ּוכְרָ֥ע־רֶׁשֲא םֹו֕קָּמַּב הָ֔מָחְלִמ ךְךֹ֣רֲעַל ּ֙ופִ֨סֹּיַו לֵ֑אָרְׂשִי
 ףיִ֗סֹואַה רֹ֔מאֵל ֙הָוֹהיַֽב ּו֤לֲאְׁשִּיַו ֒בֶרֶעָה־דַע ֘הָוֹהְי־יֵֽנְפִל ּוּ֣כְבִּיַו לֵ֗אָרְׂשִי־יֵֽנְב
ֹּיַו יִ֑חָא ןִ֖מָיְנִב יֵ֥נְּב־םִע הָ֔מָחְלִּמַל ֙תֶׁשֶ֨גָל ־יֵֽנְב ּו֧בְרְקִּיַו :ויָֽלֵא ּו֥לֲע הָ֖וֹהְי רֶמא֥
 ֘הָעְבִּגַה־ןִֽמ ׀ םָ֥תאָרְקִל ׀ ןִ֨מָיְנִב ֩אֵצֵּיַו :יִֽנֵּׁשַה םֹוּ֥יַּב ןִ֖מָיְנִב יֵ֥נְּב־לֶא לֵ֛אָרְׂשִי
־לָּכ הָצְרָ֑א ׁשיִ֖א ףֶלֶ֛א רָׂ֥שָע תַ֨נֹמְׁש דֹו֗ע לֵ֜אָרְׂשִי יֵ֨נְבִב ּ֩ותיִחְׁשַּיַו ֒יִנֵּׁשַה םֹוּ֣יַּב
 ּ֙וּכְבִּיַו לֵ֗א־תיֵֽב ּואֹ֣בָּיַו םָ֜עָה־לָכְו לֵ֨אָרְׂשִי֩ יֵנְּב־לָכ ּו֣לֲעַּיַו :בֶרָֽח יֵפְלֹׁ֥ש הֶּלֵ֖א
 םיִ֖מָלְׁשּו תֹו֥לֹע ּו֛לֲעַּי ַֽו בֶרָ֑עָה־דַע אּו֖הַה־םֹוּיַב ּומּו֥צָּיַו הָ֔וֹהְי יֵ֣נְפִל ֙םָׁש ּובְׁשֵּ֤יַו
 םיִ֖מָּיַּב םיִ֔הֹלֱאָה תיִ֣רְּב ֙ןֹורֲא םָׁ֗שְו הָ֑וֹהיַּֽב לֵ֖אָרְׂשִי־יֵֽנְב ּו֥לֲאְׁשִּיַו :הָֽוֹהְי יֵ֥נְפִל
 ֒רֹמאֵל ֘םֵהָה םיִ֣מָּיַּב ויָ֗נָפְל ׀ דֵ֣מֹע ןֹ֜רֲהַא־ןֶּֽב רָ֨זָעְלֶא־ןֶּב סָחְניִפּ֠ו :םֵֽהָה
ֹּיַו לָּ֑דְחֶא־םִא יִ֖חָא ןִ֥מָיְנִב־יֵֽנְּב־םִע הָ֛מָחְלִּמַל תאֵ֧צָל דֹו֜ע ףִ֨סֹואַה  ֙הָוֹהְי רֶמא֤
 ּו֧לֲעַּיַו :ביִֽבָס הָ֖עְבִּגַה־לֶא םיִ֔בְרֹֽא֙ לֵאָרְׂשִי םֶׂשָּ֤יַו :ךָךֶֽדָיְב ּוּנֶ֥נְּתֶא רָ֖חָמ יִּ֥כ ּו֔לֲע
 םַעַ֥פְּכ הָ֖עְבִּגַה־לֶא ּו֥כְרַעַּיַו יִׁ֑שיִלְּׁשַה םֹוּ֣יַּב ןִ֖מָיְנִב יֵ֥נְּב־לֶא לֵ֛אָרְׂשִי־יֵֽנְב
 קִל ֙ןִמָיְנִב־יֵֽנְב ּו֤אְצֵּיַו :םַעָֽפְּב  ֩תֹוּכַהְל ּוּלֵ֡חָּיַו ריִ֑עָה־ןִמ ּו֖קְּתְנָה םָ֔עָה תאַ֣רְ
 תַ֤חַאְו לֵ֗א־תיֵֽב הָ֣לֹע תַ֜חַא רֶׁ֨שֲא ֙תֹוּלִסְמַּֽב םַעַ֗פְּב ׀ םַעַ֣פְּכ םיִ֜לָלֲח םָ֨עָהֵמ
ֹּיַו :לֵֽאָרְׂשִיְּב ׁשיִ֖א םיִׁ֥שלְׁשִּכ הֶ֔דָּׂשַּב ֙הָתָ֨עְבִּג  םֵ֛ה םיִ֥פָּגִנ ןִ֔מָיְנִב יֵ֣נְּב ּ֙ורְמאֽ
־לֶא ריִ֖עָה־ןִמ ּוהֻ֔נְּקַתְנּֽו ֙הָסּו֨נָנ ּו֗רְמָא לֵ֣אָרְׂשִי יֵ֧נְבּו הָ֑נֹׁשאִרָבְּכ ּוניֵ֖נָפְל
 בֵ֧רֹאְו רָ֑מָּת לַעַ֣בְּב ּו֖כְרַעַּיַו ֹו֔מֹוקְּמִמ ּומָ֚ק לֵ֗אָרְׂשִי ׁשיִ֣א ׀ לֹ֣כְו :תֹוּֽלִסְמַֽה
 םיִ֨פָלֲא ֩תֶרֶׂשֱע הָ֜עְבִּגַל דֶגֶּ֨נִמ֩ ּואֹבָּיַו :עַבָֽג־הֵרֲעַּֽמִמ ֹו֖מֹקְּמִמ ַחיִ֥גֵמ לֵ֛אָרְׂשִי
ֹל ֙םֵהְו הָדֵ֑בָּכ הָ֖מָחְלִּמַהְו לֵ֔אָרְׂשִי־לָּכִמ ֙רּוחָּב ׁשיִ֤א  םֶ֖היֵלֲע תַעַ֥גֹנ־יִּֽכ ּו֔עְדָי א֣



ֹּגִּיַו :הָֽעָרָה  ֙ןִמָיְנִבְּב לֵ֤אָרְׂשִי יֵ֨נְב ּ֩ותיִחְׁשַּיַו֒ לֵאָרְׂשִי יֵ֣נְפִל ֘ןִמָיְנִּב־תֶֽא ׀ הָ֥וֹהְי ף֨
 ּו֥אְרִּיַו :בֶרָֽח ףֵלֹׁ֥ש הֶּלֵ֖א־לָּכ ׁשיִ֑א הָ֖אֵמּו ףֶלֶ֛א הָּׁ֥שִמֲחַו םיִ֨רְׂשֶע אּו֔הַה םֹוּ֣יַּב
 בֵ֔רֹאָ֣ה־לֶא ּ֙וחְטָֽב יִּ֤כ ןִ֔מָיְנִבְל ֙םֹוקָמ לֵ֤אָרְׂשִי־ׁשיִֽא ּו֨נְּתִּיַו ּופָּ֑גִנ יִּ֣כ ןִ֖מָיְנִב־יֵֽנְב
 בֵ֔רֹאָה ֙ךְךֹׁשְמִּיַו הָ֑עְבִּגַה־לֶא ּו֖טְׁשְפִּי ַֽו ּוׁשיִ֔חֵה בֵ֣רֹאָהְו :הָֽעְבִּגַה־לֶא ּומָׂ֖ש רֶׁשֲא
 בֶרֶ֕ה בֵ֑רֹאָה־םִע לֵ֖אָרְׂשִי ׁשיִ֥אְל הָ֛יָה דֵ֗עֹוּמַהְו :בֶרָֽח־יִפְל ריִ֖עָה־לָּכ־תֶא ךְך ַּ֥יַו
 ןִ֡מָיְנִבּו הָ֑מָחְלִּמַּב לֵ֖אָרְׂשִי־ׁשיִֽא ךְךֹ֥פֲהַּיַו :ריִֽעָה־ןִמ ןָׁ֖שָעֶה תַ֥אְׂשַמ םָ֛תֹולֲעַהְל
 ף ָּ֥גִנ ףֹוּ֨גִנ ֩ךְךַא ּו֔רְמָא יִּ֣כ ׁשיִ֔א םיִׁ֣שלְׁשִּכ֙ לֵאָרְׂשִי־ׁשיִֽאְּב םיִ֤לָלֲח תֹוּ֨כַהְל֩ לֵחֵה
 דּוּ֣מַע ריִ֖עָה־ןִמ תֹו֥לֲעַל הָּלֵ֛חֵה תֵ֗אְׂשַּמַהְו :הָֽנֹׁשאִרָה הָ֖מָחְלִּמַּכ ּוניֵ֔נָפְל ֙אּוה
֙ לֵאָרְׂשִי ׁשיִ֤אְו :הָמְיָֽמָּׁשַה ריִ֖עָה־ליִלְכ הָ֥לָע הֵּ֛נִהְו ויָ֔רֲחַא ֙ןִמָיְנִּב ןֶפִּ֤יַו ןָׁ֑שָע
 ׁשיִ֤א יֵ֨נְפִל ּו֞נְפִּיַו :הָֽעָרָה ויָ֖לָע הָ֥עְגָנ־יִּֽכ הָ֔אָר יִּ֣כ ןִ֑מָיְנִּב ׁשיִ֣א לֵ֖הָּבִּיַו ךְךַ֔פָה
 םיִ֔רָעֶ֣הֵמ ֙רֶׁשֲאַו ּוהְתָ֑קיִּבְדִה הָ֖מָחְלִּמַהְו רָּ֔בְדִּמַה ךְךֶרֶּ֣ד־לֶא֙ לֵאָרְׂשִי
 דַ֛ע ּוהֻ֑כיִרְדִה הָ֖חּונְמ ּוהֻ֔פיִדְרִה ֙ןִמָיְנִּב־תֶא ּו֤רְּתִּכ :ֹוֽכֹותְּב ֹו֖תֹוא םיִ֥תיִחְׁשַמ
־תֶא ׁשיִ֑א ףֶלֶ֖א רָׂ֥שָע־הָֽנֹמְׁש ןִ֔מָיְנִּבִמ ּ֙ולְּפִּי ַֽו :ׁשֶמָֽׁש־חַרְזִּמִמ הָ֖עְבִּגַה חַכֹ֥נ
 ּ֙והֻ֨לְלֹֽעְיַו ןֹוּ֔מִרָֽה עַלֶ֣ס־לֶא ֙הָרָּ֨בְדִּמַה ּוסֻ֤נָּיַו ּו֞נְפִּיַו :לִיָֽח־יֵׁשְנַא הֶּלֵ֖א־לָּכ
 םִיַ֥פְלַא ּוּנֶּ֖מִמ ּוּ֥כַּיַו םֹ֔עְדִּג־דַע ֙ויָרֲחַא ּוקיִּ֤בְדַּיַו ׁשיִ֑א םיִ֖פָלֲא תֶׁשֵ֥מֲח תֹוּ֔לִסְמַּֽב
 םֹוּ֣יַּב בֶרֶ֖ח ףֵֽלֹׁ֥ש ׁשיִ֛א ףֶלֶ֥א הָּׁ֨שִמֲחַו ֩םיִרְׂשֶע ןִ֗מָיְנִּבִמ םיִ֜לְפֹּ֨נַה־לָכ ֩יִהְיַו :ׁשיִֽא
 ןֹוּ֔מִרָֽה עַלֶ֣ס־לֶא ֙הָרָּ֨בְדִּמַה ּוסֻ֤נָּיַו ּו֞נְפִּיַו :לִיָֽח־יֵׁשְנַא הֶּלֵ֖א־לָּכ־תֶֽא אּו֑הַה
 ּובָׁ֣ש לֵ֜אָרְׂשִי ׁשיִ֨אְו :םיִֽׁשָדֳח הָ֖עָּבְרַא ןֹוּ֔מִר עַלֶ֣סְּב ּ֙ובְׁשֵּֽיַו ׁשיִ֑א תֹו֖אֵמ ׁשֵׁ֥ש
 םַּ֛ג אָ֑צְמִּנַה־לָּכ דַ֖ע הָ֔מֵהְּב־דַע ֙םֹתְמ ריִ֤עֵמ בֶרֶ֔ח־יִפְל םּוּ֣כַּיַו ֙ןִמָיְנִב יֵ֤נְּב־לֶא
 רֹ֑מאֵל הָּ֖פְצִּמַּב עַּ֥בְׁשִנ לֵ֔אָרְׂשִי ׁשיִ֣אְו :ׁשֵֽאָב ּו֥חְּלִׁש תֹו֖אָצְמִּנַה םיִ֥רָעֶה־לָּכ
ֹבָּיַו :הָּֽׁשִאְל ןִ֖מָיְנִבְל ֹוּ֛תִּב ןֵּ֥תִי־ֹאל ּוּנֶּ֔מִמ ׁשיִ֣א  ֙םָׁש ּובְׁשֵּ֤יַו לֵ֔א־תיֵּֽב ֙םָעָה א֤
ֹּיַו :לֹוֽדָג יִ֥כְּב ּוּ֖כְבִּיַו םָ֔לֹוק ּו֣אְׂשִּיַו םיִ֑הֹלֱאָה יֵ֖נְפִל בֶרֶ֔עָה־דַע  ֙הָוֹהְי הָ֗מָל ּו֔רְמא֣
ֹז הָתְיָ֥ה לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא  :דָֽחֶא טֶבֵׁ֥ש לֵ֖אָרְׂשִּיִמ םֹוּ֛יַה דֵ֥קָּפִהְל לֵ֑אָרְׂשִיְּב תא֖
 :םיִֽמָלְׁשּו תֹו֖לֹע ּו֥לֲעַּיַו ַחֵּ֑בְזִמ םָׁ֖ש־ּונְבִּיַו םָ֔עָה ּומיִּ֣כְׁשַּיַו תָ֔רֳחָּמִֽמ ֙יִהְי ַֽו
ֹּיַו ־לֶא לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥טְבִׁש־לָּכִמ לָ֛הָּקַב הָ֧לָע־ֹאל רֶׁ֨שֲא יִ֠מ לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ּ֙ורְמאֽ
 הָּ֛פְצִּמַה הָ֧וֹהְי־לֶא הָ֨לָע־ֹאל רֶׁשֲאַ֠ל הָ֗תְיָה הָ֜לֹודְּגַה הָ֨עּובְּׁשַה ֩יִּכ הָ֑וֹהְי



ֹּיַו ויִ֑חָא ןִ֖מָיְנִּב־לֶא לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ּ֙ומֲחָּֽנִּיַו :תָֽמּוי תֹו֥מ רֹ֖מאֵל  םֹוּ֛יַה עַּ֥דְגִנ ּו֔רְמא֣
 ּונְעַּ֣בְׁשִנ ּ֙ונְחַ֨נֲאַו םיִׁ֑שָנְל םיִ֖רָתֹוּנַל םֶ֛הָל הֶׂ֥שֲעַּנ־הַמ :לֵֽאָרְׂשִּיִמ דָ֖חֶא טֶבֵׁ֥ש
ֹּיַו :םיִֽׁשָנְל ּוניֵ֖תֹונְּבִמ םֶ֥הָל־תֵּת יִּ֛תְלִבְל הָ֔וֹהיַֽב  יֵ֣טְבִּׁשִמ ֙דָחֶא יִ֗מ ּו֔רְמא֣
ֹל רֶׁ֛שֲא לֵ֔אָרְׂשִי ֹל הֵּנִהְ֠ו הָּ֑פְצִּמַה הָ֖וֹהְי־לֶא הָ֥לָע־אֽ  הֶ֛נֲחַּמַֽה־לֶא ׁשיִ֧א־אָב א֣
 ׁשֵ֥בָי יֵ֖בְׁשֹוּיִמ ׁשיִ֔א ֙םָׁש־ןיֵֽא הֵּ֤נִהְו םָ֑עָה דֵ֖קָּפְתִּיַו :לָֽהָּקַה־לֶא דָ֖עְלִּג ׁשיֵ֥בָּיִמ
 םָ֜תֹוא ּוּ֨וַצְיַו לִיָ֑חֶה יֵ֣נְּבִמ ׁשיִ֖א ףֶלֶ֛א רָׂ֥שָע־םיֵנְׁש הָ֗דֵעָה םָׁ֣ש־ּוחְלְׁשִּיַו :דָֽעְלִּג
 הֶ֥זְו :ףָּֽטַהְו םיִׁ֖שָּנַהְו בֶרֶ֔ח־יִפְל ֙דָעְלִּג ׁשֵ֤בָי יֵ֨בְׁשֹוי־תֶא םֶ֞תיִּכִהְו ּוכְ֠ל רֹ֗מאֵל
 ּו֞אְצְמִּי ַֽו :ּומיִֽרֲחַּת רָ֖כָז־בַּכְׁשִמ תַעַ֥דֹי הָּׁ֛שִא־לָכְו רָ֗כָז־לָּכ ּוׂ֑שֲעַּת רֶׁ֣שֲא רָ֖בָּדַה
ֹל רֶׁ֧שֲא הָ֔לּותְב הָ֣רֲעַנ ֙תֹואֵמ עַּ֤בְרַא דָ֗עְלִּג ׁשיֵ֣בָי ׀ יֵ֣בְׁשֹוּיִמ  ׁשיִ֖א הָ֛עְדָי־אֽ
 ּ֙וחְלְׁשִּי ַֽו :ןַעָֽנְּכ ץֶרֶ֥אְּב רֶׁ֖שֲא הֹ֔לִׁש ֙הֶנֲחַּמַֽה־לֶא םָ֤תֹוא ּואיִ֨בָּיַו רָ֑כָז בַּ֣כְׁשִמְל
 :םֹוֽלָׁש םֶ֖הָל ּו֥אְרְקִּיַו ןֹוּ֑מִר עַלֶ֣סְּב רֶׁ֖שֲא ןִ֔מָיְנִב יֵ֣נְּב־לֶא ּ֙ורְּבַדְי ַֽו הָ֔דֵעָ֣ה־לָּכ
 דָ֑עְלִּג ׁשֵ֣בָי יֵׁ֖שְּנִמ ּוּ֔יִח רֶׁ֣שֲא םיִׁ֔שָּנַה ֙םֶהָל ּו֤נְּתִּיַו איִ֔הַה תֵ֣עָּב ֙ןִמָיְנִּב בָׁשָּ֤יַו
ֹלְו  יֵ֥טְבִׁשְּב ץֶרֶּ֖פ הָ֛וֹהְי הָׂ֧שָע־יִּֽכ ןִ֑מָיְנִבְל םָ֖חִנ םָ֥עָהְו :ןֵּֽכ םֶ֖הָל ּו֥אְצָמ־אֽ
ֹּיַו :לֵֽאָרְׂשִי  קִז ּו֨רְמאֽ  הָ֥דְמְׁשִנ־יִּֽכ םיִׁ֑שָנְל םיִ֖רָתֹוּנַל הֶׂ֥שֲעַּנ־הַמ הָ֔דֵעָה יֵ֣נְ
ֹּיַו :הָּֽׁשִא ןִ֖מָיְנִּבִמ ֹלְו ןִ֑מָיְנִבְל הָ֖טיֵלְּפ תַּׁ֥שֻרְי ּו֔רְמא֣  :לֵֽאָרְׂשִּיִמ טֶבֵׁ֖ש הֶ֥חָּמִי־אֽ
ֹל ּונְחַ֗נֲאַו ֙ לֵאָרְׂשִי־יֵֽנְב ּו֤עְּבְׁשִנ־יִּֽכ ּוניֵ֑תֹונְּבִמ םיִׁ֖שָנ םֶ֥הָל־תֵתָל לַ֛כּונ א֥
 ׀ םיִ֣מָּיִמ ֹו֜לִׁשְּב הָ֨וֹהְי־גַח ֩הֵּנִה ּו֡רְמֹאּיַו :ןִֽמָיְנִבְל הָּׁ֖שִא ןֵ֥תֹנ רּו֕רָא רֹ֔מאֵל
־תיֵּֽבִמ הָ֥לֹעָה הָּ֔לִסְמִל ׁשֶמֶּׁ֔שַה הָ֣חְרְזִמ֙ לֵא־תיֵֽבְל הָנֹו֤פְּצִמ רֶׁ֞שֲא הָמיִ֗מָי
 םֶּ֥תְבַרֲאַו ּו֖כְל רֹ֑מאֵל ןִ֖מָיְנִב יֵ֥נְּב־תֶא ]וֻּ֕וַצְיַו[ ֻּ֕וַצְיַו :הָֽנֹובְלִל בֶג ֶּ֖נִמּו הָמֶ֑כְׁש לֵ֖א
 ֙םֶתאָציִֽו ֒תֹולֹחְּמַּב לּו֣חָל ֹ֘וליִׁש־תֹונְב ּו֥אְצֵ֨י־םִא הֵּנִהְ֠ו םֶ֗תיִאְרּו :םיִֽמָרְּכַּב
 :ןִֽמָיְנִּב ץֶרֶ֥א םֶּ֖תְכַלֲהַו ֹו֑ליִׁש תֹו֣נְּבִמ ֹוּ֖תְׁשִא ׁשיִ֥א םֶ֛כָל םֶּ֥תְפַטֲחַו םיִ֔מָרְּכַה־ןִמ
 ֙םֶהיֵלֲא ּונְרַ֤מָאְו ּוניֵ֗לֵא ׀ ]ביִ֣רָל[ ׀בוִ֣רָל םֶ֜היֵחֲא ֹו֨א ֩םָתֹובֲא ּואֹ֣בָי־יִּֽכ הָ֡יָהְו
ֹל יִּ֣כ םָ֔תֹוא ּונּוּ֣נָח ֹל יִּ֣כ הָ֑מָחְלִּמַּב ֹוּ֖תְׁשִא ׁשיִ֥א ּונְחַ֛קָל א֥  םֶ֖הָל םֶּ֥תַתְנ םֶּ֛תַא א֥
 תֹו֖לְלֹחְּמַה־ןִמ םָ֔רָּפְסִמְל ֙םיִׁשָנ ּו֤אְׂשִּיַו ןִ֔מָיְנִב יֵ֣נְּב ֙ןֵכ־ּוׂשֲעַּֽיַו :ּומָֽׁשְאֶּת תֵ֥עָּכ
 :םֶֽהָּב ּו֖בְׁשֵּיַו םיִ֔רָעֶ֣ה־תֶא ּ֙ונְבִּיַו םָ֔תָלֲחַ֣נ־לֶא ּ֙ובּוׁ֨שָּיַו ּו֗כְלֵּיַו ּולָ֑זָּג רֶׁ֣שֲא
 ּו֣אְצֵּיַו ֹוּ֑תְחַּפְׁשִמְלּו ֹו֖טְבִׁשְל ׁשיִ֥א איִ֔הַה תֵ֣עָּב֙ לֵאָרְׂשִי־יֵֽנְּב םָּׁ֤שִמ ּו֨כְּלַהְתִּיַו



 ויָ֖ניֵעְּב רָׁ֥שָּיַה ׁשיִ֛א לֵ֑אָרְׂשִיְּב ךְךֶלֶ֖מ ןיֵ֥א םֵ֔הָה םיִ֣מָּיַּב :ֹוֽתָלֲחַנְל ׁשיִ֖א םָּׁ֔שִמ
 הpָנָקְלֶ֠א ֹו֡מְׁשּו םִיָ֑רְפֶא רַ֣הֵמ םיִ֖פֹוצ םִיַ֛תָמָֽרָה־ןִמ דָ֜חֶא ׁשיִ֨א ֩יִהְיַו :הֶֽׂשֲעַי
 ֙תַחַא םֵׁ֤ש םיִׁ֔שָנ יֵּ֣תְׁש ֹ֙ולְו :יִֽתָרְפֶא ףּו֖צ־ןֶב ּוחֹּ֥ת־ןֶּב אּו֛היִלֱא־ןֶּב םָ֧חֹרְי־ןֶּב
 ׁשיִ֨אָה ֩הָלָעְו :םיִֽדָלְי ןיֵ֥א הָּ֖נַחְלּו םיִ֔דָלְי ֙הָּנִנְפִל יִ֤הְיַו הָּ֑נִנְּפ תיִ֖נֵּׁשַה םֵׁ֥שְו הָּ֔נַח
 הֹ֑לִׁשְּב תֹו֖אָבְצ הָ֥וֹהיַֽל ַחֹּ֛בְזִלְו תֹ֧וֲחַּֽתְׁשִהְל הָמיִ֔מָי ׀ םיִ֣מָּיִמ ֹ֙וריִעֵֽמ אּו֤הַה
 קְלֶא חַּ֖בְזִּיַו םֹוּ֔יַה יִ֣הְיַו :הָֽוֹהיַל םיִ֖נֲהֹּֽכ סָ֔חְנִ֣פּו ֙יִנְפָח יִ֗לֵע־יֵֽנְב יֵ֣נְׁש םָׁ֞שְו  הָ֑נָ
 תַ֖חַא הָ֥נָמ ןֵּ֛תִי הָּ֕נַחְלּו :תֹוֽנָמ ָהיֶ֖תֹונְבּו ָהיֶ֛נָּב־לָכְלּו ֹוּ֗תְׁשִא הָּ֣נִנְפִל ןַ֞תָנְו
 סַעַּ֔כ־םַּג ּ֙הָתָרָֽצ הָּתַ֤סֲעִֽכְו :ּהָֽמְחַר ר ַ֥גָס הָ֖וֹהיַֽו בֵ֔הָא ֙הָּנַח־תֶא יִּ֤כ םִיָּ֑פַא
 יֵּ֤דִמ הָ֗נָׁשְב הָ֣נָׁש הֶׂ֜שֲעַֽי ןֵ֨כְו :ּהָֽמְחַר דַ֥עְּב הָ֖וֹהְי ר ַ֥גָס־יִּֽכ ּהָ֑מִעְּרַה רּו֖בֲעַּֽב
ֹלְו הֶּ֖כְבִּתַו הָּנֶ֑סִעְכַּת ןֵּ֖כ הָ֔וֹהְי תיֵ֣בְּב ּ֙הָתֹלֲע ֹּיַו :לַֽכֹאת א֥  קְלֶא ּהָ֜ל רֶמא֨  הָ֣נָ
ֹל ֙הֶמָ֨לְו יִּ֗כְבִת הֶמָ֣ל ֙הָּנַח ּהָׁ֗שיִא ֹת א֣  ֙יִכֹנָֽא אֹו֤לֲה ךְךֵ֑בָבְל עַ֣רֵי הֶמָ֖לְו יִ֔לְכאֽ
 יִ֣לֵעְו הֹ֑תָׁש יֵ֣רֲחַֽאְו הֹ֖לִׁשְב הָ֥לְכָא יֵ֛רֲחַֽא הָּ֔נַח םָקָּ֣תַו :םיִֽנָּב הָ֖רָׂשֲעֵֽמ ךְךָ֔ל בֹו֣ט
 לֵּ֥לַּפְתִּתַו ׁשֶפָ֑נ תַרָ֣מ איִ֖הְו :הָֽוֹהְי לַ֥כיֵה תַ֖זּוזְמ־לַע אֵּ֔סִּכַה־לַע ֙בֵׁשי ןֵ֗הֹּכַה
 הֶ֣אְרִת הֹ֥אָר־םִא תֹו֜אָבְצ הָ֨וֹהְי רַ֗מֹאּתַו רֶדֶ֜נ רֹּ֨דִּתַו :הֶּֽכְבִת הֹ֥כָבּו הָ֖וֹהְי־לַע
ֹלְו ֙יִנַּ֨תְרַכְזּו ךָךֶ֗תָמֲא יִ֣נֳעָּב ׀  עַר ֶ֣ז ֖ךָךְתָֽמֲאַֽל הָּ֥תַתָֽנְו ךָךֶ֔תָמֲא־תֶא חַּ֣כְׁשִת־אֽ

 יִּ֣כ ֙הָיָהְו :ֹוֽׁשֹאר־לַע הֶ֥לֲעַֽי־ֹאל הָ֖רֹומּו ויָּ֔יַח יֵ֣מְי־לָּכ ֙הָוֹהיַֽל ויִּ֤תַתְנּו םיִׁ֑שָנֲא
 תֶרֶּ֣בַדְמ איִ֚ה הָּ֗נַחְו :ָהיִּֽפ־תֶא רֵ֥מֹׁש יִ֖לֵעְו הָ֑וֹהְי יֵ֣נְפִל לֵּ֖לַּפְתִהְל הָ֔תְּבְרִה
ַר ּהָּ֔בִל־לַע ֹל ּהָ֖לֹוקְו תֹו֔עָּנ ָהיֶ֣תָפְׂש ק֚ ֹּיַו :הָֽרֹּכִׁשְל יִ֖לֵע ָהֶ֥בְׁשְחַּיַו ַעֵ֑מָּׁשִי א֣  רֶמא֤
ֹּתַו הָּ֤נַח ןַעַּ֨תַו :ךְךִיָֽלָעֵֽמ ךְך ֵ֖ניֵי־תֶא יִריִ֥סָה ןיִ֑רָּכַּתְׁשִּת יַ֖תָמ־דַע יִ֔לֵע ָ֙היֶ֨לֵא  ֙רֶמא֨
ֹל ֹל רָ֖כֵׁשְו ןִי ַ֥יְו יִכֹ֔נָא ַ֙חּו֨ר־תַׁשְק הָּׁ֤שִא יִ֔נֹדֲא א֣  יִׁ֖שְפַנ־תֶא ךְךֹּ֥פְׁשֶאָֽו יִתיִ֑תָׁש א֣
 יִ֖סְעַכְו יִ֛חיִׂש בֹ֥רֵמ יִּ֣כ לַעָּ֑יִלְּב־תַּב יֵ֖נְפִל ֔ךָךְתָ֣מֲא־תֶא ֙ןֵּתִּת־לַא :הָֽוֹהְי יֵ֥נְפִל
ֹּיַו יִ֛לֵע ןַעַּ֧יַו :הָּנֵֽה־דַע יִּתְרַּ֥בִּד ־תֶא ֙ןֵּתִי לֵ֗אָרְׂשִי יֵ֣הֹלאֵו םֹו֑לָׁשְל יִ֣כְל רֶמא֖
ֹּתַו :ֹוּֽמִעֵֽמ ְּתְלַ֖אָׁש רֶׁ֥שֲא ךְךֵ֔תָלֵׁ֣ש  ךְךֶלֵּ֨תַו ךָךיֶ֑ניֵעְּב ןֵ֖ח ֛ךָךְתָֽחְפִׁש אָ֧צְמִּת רֶמא֕
 ּ֙ווֲחַּֽתְׁשִּֽיַו רֶקֹּ֗בַב ּומִּ֣כְׁשַּיַו :דֹוֽע ּהָ֖ל־ּויָֽה־ֹאל ָהיֶ֥נָפּו לַ֔כֹאּתַו ּ֙הָּכְרַדְל הָּׁ֤שִאָה
 ֹוּ֔תְׁשִא הָּ֣נַח־תֶא ֙הָנָקְלֶא עַד ֵּ֤יַו הָתָ֑מָרָֽה םָ֖תיֵּב־לֶא ּואֹ֥בָּיַו ּובֻׁ֛שָּיַו הָ֔וֹהְי יֵ֣נְפִל
 קִּתַו ןֵּ֑ב דֶלֵּ֣תַו הָּ֖נַח רַהַּ֥תַו םיִ֔מָּיַה תֹו֣פֻקְתִל ֙יִהְי ַֽו :הָֽוֹהְי ָהֶ֖רְּכְזִּי ַֽו ־תֶא אָ֤רְ



 קְלֶא ׁשיִ֥אָה לַעַּ֛יַו :ויִּֽתְלִאְׁש הָ֖וֹהְיֵֽמ יִּ֥כ לֵ֔אּומְׁש ֹ֙ומְׁש  ַחֹּ֧בְזִל ֹו֑תיֵּב־לָכְו הָ֖נָ
ֹל הָּ֖נַחְו :ֹוֽרְדִנ־תֶאְו םיִ֖מָּיַה חַבֶ֥ז־תֶא הָ֛וֹהיַֽל  ּהָׁ֗שיִאְל הָ֣רְמָֽא־יִּכ הָתָ֑לָע א֣
 :םָֽלֹוע־דַע םָׁ֖ש בַׁשָ֥יְו הָ֔וֹהְי יֵ֣נְּפ־תֶא ֙הָאְרִנְו ויִ֗תֹאִבֲהַֽו ֙רַעַּ֨נַה לֵ֤מָּגִי דַ֣ע
ֹּיַו  םֵ֥קָי ךְךַ֛א ֹו֔תֹא ךְךֵ֣לְמָּג־דַע ֙יִבְׁש ךְךִיַ֗ניֵעְּב בֹוּ֣טַה יִׂ֧שֲע ּהָׁ֜שיִא הָ֨נָקְלֶא ּ֩הָל רֶמא֣
 ּוהֵ֨לֲעַּֽתַו :ֹוֽתֹא ּהָ֖לְמָּג־דַע ּהָ֔נְּב־תֶא קֶניֵּ֣תַו ֙הָּׁשִאָֽה בֶׁשֵּ֤תַו ֹו֑רָבְּד־תֶא הָ֖וֹהְי
 ּוהֵ֥אִבְּתַו ןִיַ֔י לֶבֵ֣נְו ֙חַמֶ֨ק תַ֥חַא הָ֨פיֵאְו ֙הָׁשלְׁש םיִ֤רָפְּב ּוּתַ֗לָמְּג רֶׁ֣שֲאַּֽכ ּהָּ֜מִע
־לֶא רַעַּ֖נַה־תֶא ּואיִ֥בָּיַו רָּ֑פַה־תֶא ּו֖טֲחְֽׁשִּי ַֽו :רַעָֽנ רַעַּ֖נַהְו ֹו֑לִׁש הָ֖וֹהְי־תיֵֽב
ֹּתַו :יִֽלֵע  הֶ֔זָּב ֙הָכְּמִע תֶבֶּ֤צִּנַה הָּׁ֗שִאָֽה יִ֣נֲא יִ֑נֹדֲא ֖ךָךְׁשְפַנ יֵ֥ח יִ֔נֹדֲא יִּ֣ב ֙רֶמא֨
 יִ֔תָלֵ֣אְׁש־תֶא ֙יִל הָ֥וֹהְי ןֵּ֨תִּיַו יִּתְלָּ֑לַּפְתִה הֶּ֖זַה רַעַּ֥נַה־לֶא :הָֽוֹהְי־לֶא לֵּ֖לַּפְתִהְל
 הָ֔יָה רֶׁ֣שֲא ֙םיִמָּיַה־לָּכ הָ֔וֹהיַֽל ּ֙והִּ֨תְלִאְׁשִה יִ֗כֹנָֽא םַ֣גְו :ֹוּֽמִעֵֽמ יִּתְלַ֖אָׁש רֶׁ֥שֲא
 ֙יִּבִל ץַ֤לָע רַ֔מֹאּתַו ֙הָּנַח לֵּ֤לַּפְתִּתַו :הָֽוֹהיַל םָׁ֖ש ּוחַּ֥תְׁשִּיַו הָ֑וֹהיַֽל לּו֖אָׁש אּו֥ה
־ןיֵֽא :ךָךֶֽתָעּוֽׁשיִּב יִּתְחַ֖מָׂש יִּ֥כ יַ֔בְיֹו֣א־לַע ֙יִּפ בַחָ֤ר הָ֑וֹהיַּֽב יִ֖נְרַק הָמָ֥ר הָ֔וֹהיַּֽב
 הָ֣הֹבְּג ּ֙ורְּבַדְת ּוּ֤בְרַּת־לַא :ּוניֵֽהֹלאֵּֽכ רּו֖צ ןיֵ֥אְו ךָךֶּ֑תְלִּב ןיֵ֣א־יִּכ הָ֖וֹהיַּכ ׁשֹו֥דָק
ֹלְו הָ֔וֹהְי ֙תֹועֵּד לֵ֤א יִּ֣כ םֶ֑כיִּפִמ קָ֖תָע אֵ֥צֵי הָ֔הֹבְג  תֶׁשֶ֥ק :תֹוֽלִלֲע ּו֖נְּכְתִנ ]ֹו֥לְו[ א֥
 ּוּלֵ֑דָח םיִ֖בֵעְרּו ּורָּ֔כְׂשִנ ֙םֶחֶּ֨לַּב םיִ֤עֵבְׂש :לִיָֽח־ּורְזָֽא םיִ֖לָׁשְכִנְו םיִּ֑תַח םיִ֖רֹּבִּג
 דיִ֥רֹומ הֶּ֑יַחְמּו תיִ֣מֵמ הָ֖וֹהְי :הָלָֽלְמֻא םיִ֖נָּב תַּ֥בַרְו הָ֔עְבִׁש הָ֣דְלָי ֙הָרָקֲע־דַע
 לָּ֗ד רָ֜פָעֵמ םיִ֨קֵמ :םֵֽמֹורְמ־ףַא ליִּ֖פְׁשַמ ריִׁ֑שֲעַֽמּו ׁשיִ֣רֹומ הָ֖וֹהְי :לַעָּֽיַו לֹו֖אְׁש
 ֙הָוֹהיַֽל יִּ֤כ םֵ֑לִחְנַי דֹו֖בָכ אֵּ֥סִכְו םיִ֔ביִדְנ־םִע ֙ביִׁשֹוהְל ןֹו֔יְבֶא םיִ֣רָי ֙תֹּפְׁשַאֵֽמ
 םיִ֖עָׁשְרּו רֹ֔מְׁשִי ]֙ויָדיִסֲֽח[ ֙וָדיִסֲֽח יֵ֤לְגַר :לֵֽבֵּת םֶ֖היֵלֲע תֶׁשָּ֥יַו ץֶרֶ֔א יֵקֻ֣צְמ
ֹל־יִּכ ּוּמָּ֑דִי ךְךֶׁש֣חַּב  ֙וָלָע ]ויָ֗ביִרְמ[ וָ֗ביִרְמ ּוּתַ֣חֵי הָ֞וֹהְי :ׁשיִֽא־רַּבְגִי ַחֹ֖כְב א֥
 ןֶרֶ֥ק םֵ֖רָיְו ֹוּ֔כְלַמְל זֹ֣ע־ןֶּתִיְו ץֶרָ֑א־יֵסְפַא ןיִ֣דָי הָ֖וֹהְי םֵ֔עְרַי םִיַ֣מָּׁשַּב ]֙ויָלָע[
 קְלֶא ךְךֶלֵּ֧יַו :ֹוֽחיִׁשְמ  הָ֔וֹהְי־תֶא ֙תֵרָׁשְמ הָ֤יָה רַעַּ֗נַהְו ֹו֑תיֵּב־לַע הָתָ֖מָרָֽה הָ֛נָ
ֹל לַעָּ֑יִלְב יֵ֣נְּב יִ֖לֵע יֵ֥נְבּו :ןֵֽהֹּכַה יִ֥לֵע יֵ֖נְּפ־תֶא  טַּ֥פְׁשִמּו :הָֽוֹהְי־תֶא ּו֖עְד ָֽי א֥
 רָׂ֔שָּבַה לֵּׁ֣שַבְּכ ֙ןֵהֹּכַה רַעַ֤נ אָ֨בּו חַבֶ֗ז ַחֵ֣בֹז ׁשיִ֞א־לָּכ םָ֑עָה־תֶא םיִ֖נֲהֹּֽכַה
 רּו֔רָּפַב ֹו֣א ֙תַחַּ֨לַּקַב ֹו֤א דּוּ֗דַב ֹו֣א רֹוּ֜יִּכַב הָּ֨כִהְו :ֹוֽדָיְּב םִי ַּ֖נִּׁשַה־ׁש֥לְׁש גֵ֛לְזַּמַהְו
 םָׁ֖ש םיִ֥אָּבַה לֵ֔אָרְׂשִי־לָכְל ּוׂ֣שֲעַֽי הָכָּ֚כ ֹוּ֑ב ןֵ֖הֹּכַה חַּ֥קִי גֵ֔לְזַּמַה הֶ֣לֲעַֽי רֶׁ֣שֲא לֹּ֚כ



 ַחֵ֔בֹּזַה ׁשיִ֣אָל ֙רַמָאְו ןֵ֗הֹּכַה רַעַ֣נ ׀ אָ֣בּו ֒בֶלֵחַה־תֶא ןּו֣רִטְקַי ֘םֶרֶטְּב ֘םַּג :הֹֽלִׁשְּב
ֹּיַו :יָֽח־םִא יִּ֥כ לָּׁ֖שֻבְמ רָׂ֥שָּב ֛ךָךְּמִמ חַּ֧קִי־ֹאלְו ןֵ֑הֹּכַל תֹו֖לְצִל רָׂ֔שָב הָ֣נְּת  רֶמא֨
 רַ֥מָאְו ךָךֶׁ֑שְפַנ הֶּ֖וַאְּת רֶׁ֥שֲאַּֽכ ֔ךָךְל־חַ֨קְו בֶלֵ֔חַה ֙םֹוּיַּכ ןּו֤ריִטְקַי רֵּ֨טַק ׁשיִ֗אָה ויָ֜לֵא
ֹל־םִאְו ןֵּ֔תִת הָּ֣תַע יִּ֚כ ]ֹ֙אל[ ֹ֙ול ׀  םיִ֛רָעְּנַה תאַּ֧טַח יִ֨הְּתַו :הָֽקְזָחְב יִּתְחַ֥קָל א֖
 לֵ֕אּומְׁשּו :הָֽוֹהְי תַ֥חְנִמ תֵ֖א םיִׁ֔שָנֲאָֽה ּ֙וצֲאִֽנ יִּ֤כ הָ֑וֹהְי יֵ֣נְּפ־תֶא דֹ֖אְמ הָ֥לֹודְּג
 ֹוּ֔מִא ֹוּ֣ל־הֶׂשֲעַּֽת ֙ןֹטָק ליִ֤עְמּו :דָּֽב דֹו֥פֵא רּו֖גָח רַעַ֕נ הָ֑וֹהְי יֵ֣נְּפ־תֶא תֵ֖רָׁשְמ
 :םיִֽמָּיַה חַבֶ֥ז־תֶא ַחֹּ֖בְזִל ּהָׁ֔שיִא־תֶא ּ֙הָתֹולֲעַּֽב הָמיִ֑מָי ׀ םיִ֣מָּיִמ ֹו֖ל הָ֥תְלַעַֽהְו
 קְלֶא־תֶא יִ֜לֵע ךְךַ֨רֵבּו  הָּׁ֣שִאָה־ןִמ ֙עַרֶ֨ז ֥ךָךְל הָ֨וֹהְי ֩םֵׂשָי ֙רַמָאְו ֹוּ֗תְׁשִא־תֶאְו הָ֣נָ
ֹּזַה  ֙הָוֹהְי דַ֤קָפ־יִּֽכ :ֹוֽמֹקְמִל ּו֖כְלָֽהְו הָ֑וֹהיַֽל לַ֖אָׁש רֶׁ֥שֲא הָ֔לֵאְּׁשַה תַחַּ֚ת תא֔
־םִע לֵ֖אּומְׁש רַעַּ֥נַה לַּ֛דְגִּיַו תֹו֑נָב יֵּ֣תְׁשּו םיִ֖נָב־הָֽׁשלְׁש דֶלֵּ֥תַו רַהַּ֛תַו הָּ֔נַח־תֶא
 תֵ֤אְו לֵ֔אָרְׂשִי־לָכְל ֙ויָנָּב ןּוׂ֤שֲעַֽי רֶׁ֨שֲא־לָּכ ֩תֵא עַ֗מָׁשְו דֹ֑אְמ ןֵ֣קָז יִ֖לֵעְו :הָֽוֹהְי
ֹּיַו :דֵֽעֹומ לֶהֹ֥א חַתֶּ֖פ תֹו֔אְבֹּ֣צַה םיִׁ֔שָּנַה־תֶא ֙ןֻבְּכְׁשִי־רֶֽׁשֲא  הָּמָ֥ל םֶ֔הָל רֶמא֣
־לָּכ תֵ֖אֵמ םיִ֔עָר םֶ֣כיֵרְבִּד־תֶא ַ֙עֵ֨מֹׁש יִ֤כֹנָֽא רֶׁ֨שֲא הֶּלֵ֑אָה םיִ֣רָבְּדַּכ ןּוׂ֖שֲעַֽת
 םיִ֖רִבֲעַֽמ ַעֵ֔מֹׁש יִ֣כֹנָֽא רֶׁ֣שֲא ֙הָעֻמְּׁשַה הָ֤בֹוט־אֹוֽל יִּ֠כ יָ֑נָּב לַ֖א :הֶּלֵֽא םָ֥עָה
 ׁשיִ֔א־אָטֱחֶֽי ֙הָוֹהיַֽל םִ֤אְו םיִ֔הֹלֱא ֹו֣לְלִֽפּו ׁ֙שיִאְל ׁשיִ֤א אָ֨טֱחֶי־םִא :הָֽוֹהְי־םַע
ֹלְו ֹו֑ל־לֶּלַּפְתִי יִ֖מ  רַעַּ֣נַהְו :םָֽתיִמֲהַֽל הָ֖וֹהְי ץֵ֥פָח־יִּֽכ םֶ֔היִבֲא לֹו֣קְל ּ֙ועְמְׁשִי א֤
ֹבָּיַו :םיִֽׁשָנֲא־םִע םַ֖גְו הָ֔וֹהְי־םִע םַּ֚ג בֹו֑טָו לֵ֖דָגְו ךְךֵ֥לֹה לֵ֔אּומְׁש  םיִ֖הֹלֱא־ׁשיִֽא א֥
ֹּיַו יִ֑לֵע־לֶא  ךָךיִ֔בָא תיֵּ֣ב־לֶא ֙יִתיֵ֨לְגִנ הֹ֤לְגִנֲה הָ֔וֹהְי רַ֣מָא הֹּ֚כ ויָ֗לֵא רֶמא֣
 ןֵ֔הֹכְל ֙יִל לֵ֥אָרְׂשִי יֵ֨טְבִׁש־לָּכִמ ֹותֹ֠א רֹ֣חָבּו :הֹֽעְרַּפ תיֵ֥בְל םִיַ֖רְצִמְּב םָ֥תֹויְהִּֽב
 ךָךיִ֔בָא תיֵ֣בְל ֙הָנְּתֶאָֽו יָ֑נָפְל דֹו֖פֵא תאֵׂ֥שָל תֶרֹ֛טְק ריִ֥טְקַהְל יִ֗חְּבְזִמ־לַע תֹו֣לֲעַֽל
 ןֹו֑עָמ יִתיִּ֖וִצ רֶׁ֥שֲא יִ֔תָחְנִמְבּו ֙יִחְבִזְּב ּו֗טֲעְֽבִת הָּמָ֣ל :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב יֵּׁ֖שִא־לָּכ־תֶא
 :יִּֽמַעְל לֵ֖אָרְׂשִי תַ֥חְנִמ־לָּכ תיִׁ֛שאֵרֵֽמ םֶ֗כֲאֽיִֽרְבַהְל יִּנֶּ֔מִמ ֙ךָךיֶ֨נָּב־תֶא דֵּ֤בַכְּתַו
 ּו֥כְּלַהְתִי ךָךיִ֔בָא תיֵ֣בּו ֙ךָךְתיֵּֽב יִּתְרַ֔מָא רֹו֣מָא֒ לֵאָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא ֘הָוֹהְי־םֻאְנ ןֵ֗כָל
 :ּוּלָֽקֵי יַ֥זֹבּו דֵּ֖בַכֲא יַ֥דְּבַכְמ־יִּֽכ יִּ֔ל הָליִ֣לָח ֙הָוֹהְי־םֻאְנ הָּ֤תַעְו םָ֑לֹוע־דַע יַ֖נָפְל
 ןֵ֖קָז תֹו֥יְהִֽמ ךָךיִ֑בָא תיֵּ֣ב ַעֹ֖רְז־תֶאְו ֔ךָךֲעֹֽ֣רְז־תֶא ֙יִּתְעַד ָֽגְו םיִ֔אָּב םיִ֣מָי ֙הֵּנִה
ֹלְו לֵ֑אָרְׂשִי־תֶא ביִ֖טיֵי־רֶׁשֲא לֹ֥כְּב ןֹו֔עָמ רַ֣צ ָּ֙תְטַּבִהְו :ךָךֶֽתיֵבְּב  ןֵ֛קָז הֶ֥יְהִֽי־אֽ



ֹל ׁשיִ֗אְו :םיִֽמָּיַה־לָּכ ֖ךָךְתיֵבְּב  ךָךיֶ֖ניֵע־תֶא תֹוּ֥לַכְל יִ֔חְּבְזִמ םִ֣עֵמ ֙ךָךְל תיִ֤רְכַא־אֽ
 תֹו֗אָה ֣ךָךְּל־הֶזְו :םיִֽׁשָנֲא ּותּו֥מָי ֖ךָךְתיֵּֽב תיִּ֥בְרַמ־לָכְו ךָךֶׁ֑שְפַנ־תֶא ביִ֣דֲאַֽלְו
 :םֶֽהיֵנְׁש ּותּו֥מָי דָ֖חֶא םֹו֥יְּב סָ֑חְניִֽפּו יִ֖נְפָח־לֶא ךָךיֶ֔נָב יֵ֣נְׁש־לֶא ֹ֙אבָי רֶׁ֤שֲא
 ןָ֔מֱאֶנ תִיַּ֣ב ֹ֙ול יִתיִ֤נָבּו הֶׂ֑שֲעַֽי יִׁ֖שְפַנְבּו יִ֥בָבְלִּב רֶׁ֛שֲאַּֽכ ןָ֔מֱאֶנ ןֵ֣הֹּכ ֙יִל יִ֥תֹמיִקֲֽהַֽו
 ֙אֹובָי ֔ךָךְתיֵ֣בְּב ֙רָתֹוּנַה־לָּכ הָ֗יָהְו :םיִֽמָּיַה־לָּכ יִ֖חיִׁשְמ־יֵֽנְפִל ךְךֵּ֥לַהְתִהְו
 תַ֥חַא־לֶא אָ֛נ יִנֵ֥חָפְס רַ֗מָאְו םֶחָ֑ל־רַּכִכְו ףֶסֶּ֖כ תַרֹו֥גֲאַֽל ֹו֔ל תֹ֣וֲחַּֽתְׁשִהְל
 יִ֑לֵע יֵ֣נְפִל הָ֖וֹהְי־תֶא תֵ֥רָׁשְמ לֵ֛אּומְׁש רַעַּ֧נַהְו :םֶחָֽל־תַּפ לֹ֥כֱאֶל תֹוּ֖נֻהְּכַה
 יִ֖לֵעְו אּו֔הַה םֹוּ֣יַּב ֙יִהְיַו :ץָֽרְפִנ ןֹו֖זָח ןיֵ֥א םֵ֔הָה םיִ֣מָּיַּב ֙רָקָי הָ֤יָה הָ֗וֹהְי־רַבְדּו

ֹל תֹו֔הֵכ ּוּלֵ֣חֵה ]֙ויָניֵעְו[ ֙וָניֵעְו ֹו֑מֹוקְמִּב בֵ֣כֹׁש  ֙םיִהֹלֱא ר ֵ֤נְו :תֹוֽאְרִל לַ֖כּוי א֥
 קִּיַו :םיִֽהֹלֱא ןֹו֥רֲא םָׁ֖ש־רֶׁשֲא הָ֔וֹהְי לַ֣כיֵהְּב בֵ֑כֹׁש לֵ֖אּומְׁשּו הֶּ֔בְכִי םֶרֶ֣ט  אָ֧רְ
ֹּיַו לֵ֖אּומְׁש־לֶא הָ֛וֹהְי ֹּיַו יִ֗לֵע־לֶא ץָר ָּ֣יַו :יִנֵּֽנִה רֶמא֥  ק־יִּֽכ ֙יִנְּנִה רֶמא֤  יִּ֔ל ָתאָ֣רָ
ֹּיַו ֹל רֶמא֥  ק־אֽ ֹרְק הָ֗וֹהְי ףֶסֹּ֣יַו :בָּֽכְׁשִּיַו ךְךֶלֵּ֖יַו בָ֑כְׁש בּוׁ֣ש יִתאָ֖רָ ֒ לֵאּומְׁש ֘דֹוע א֣
ֹּיַו יִ֔לֵע־לֶא ךְךֶלֵּ֣יַו֙ לֵאּומְׁש םָק ָּ֤יַו  ק יִּ֥כ יִ֔נְנִה רֶמא֣ ֹּיַו יִ֑ל ָתאָ֖רָ ֹל רֶמא֛  ק־אֽ  יִתאָ֥רָ
 :הָֽוֹהְי־רַבְּד ויָ֖לֵא הֶ֥לָּגִי םֶרֶ֛טְו הָ֑וֹהְי־תֶא עַ֣דָי םֶרֶ֖ט לֵ֕אּומְׁשּו :בָֽכְׁש בּוׁ֥ש יִ֖נְב
ֹּיַו ֹרְק הָ֥וֹהְי ףֶס֨ ֹּיַו יִ֔לֵע־לֶא ךְךֶלֵּ֣יַו ֙םָקָּ֨יַו ֒תיִׁשִלְּׁשַּב ֘לֵאּומְׁש־אֽ  יִּ֥כ יִ֔נְנִה רֶמא֣
 ק ֹּיַו :רַעָּֽנַל אֵ֥רֹק הָ֖וֹהְי יִּ֥כ יִ֔לֵע ןֶבָּ֣יַו יִ֑ל ָתאָ֖רָ  ֒בָכְׁש ךְךֵ֣ל ֘לֵאּומְׁשִל יִ֣לֵע רֶמא֨
 קִי־םִא ֙הָיָהְו  לֵ֔אּומְׁש ךְךֶלֵּ֣יַו ךָךֶּ֑דְבַע ַעֵ֖מֹׁש יִּ֥כ הָ֔וֹהְי רֵּ֣בַּד ָּ֙תְרַמָֽאְו ךָךיֶ֔לֵא אָ֣רְ
ֹבָּיַו :ֹוֽמֹוקְמִּב בַּ֖כְׁשִּיַו  קִּיַו בַּ֔צַיְתִּיַו ֙הָוֹהְי א֤  לֵ֑אּומְׁש ׀ לֵ֣אּומְׁש םַעַ֖פְּב־םַעַֽפְכ אָ֥רְ
ֹּיַו ֹּיַו :ךָךֶּ֑דְבַע ַעֵ֖מֹׁש יִּ֥כ רֵּ֔בַּד֙ לֵאּומְׁש רֶמא֤  יִ֛כֹנָֽא הֵּ֧נִה לֵ֔אּומְׁש־לֶא ֙הָוֹהְי רֶמא֤
 ֙אּוהַה םֹוּ֤יַּב :ויָֽנְזָא יֵּ֥תְׁש הָניֶּ֖לִצְּת ֹו֔עְמֹׁ֣ש־לָּכ ֙רֶׁשֲא לֵ֑אָרְׂשִיְּב רָ֖בָד הֶׂ֥שֹע
 ֹו֔ל יִּתְד ַּ֣גִהְו :הֵּֽלַכְו לֵ֖חָה ֹו֑תיֵּב־לֶא יִּתְרַּ֖בִּד רֶׁ֥שֲא־לָּכ תֵ֛א יִ֔לֵע־לֶא םיִ֣קָא
 ויָ֔נָּב ֙םֶהָל םיִ֤לְלַקְמ־יִּֽכ עַ֗דָי־רֶׁשֲא ןֹ֣וֲעַּֽב םָ֑לֹוע־דַע ֹו֖תיֵּב־תֶא יִ֛נֲא טֵ֥פֹׁש־יִּֽכ
ֹלְו  חַבֶ֥זְּב יִ֛לֵע־תיֵּב ןֹ֧וֲע רֵּ֞פַּכְתִי־םִֽא יִ֑לֵע תיֵ֣בְל יִּתְעַּ֖בְׁשִנ ןֵ֥כָלְו :םָּֽב הָ֖הִכ א֥
־תיֵּֽב תֹו֣תְלַּד־תֶא חַּ֖תְפִּיַו רֶקֹּ֔בַה־דַע֙ לֵאּומְׁש בַּ֤כְׁשִּיַו :םָֽלֹוע־דַע הָ֖חְנִמְבּו
 קִּיַו :יִֽלֵע־לֶא הָ֖אְרַּמַה־תֶא דיִּ֥גַהֵֽמ אֵ֔רָי לֵ֣אּומְׁשּו הָ֑וֹהְי  לֵ֔אּומְׁש־תֶא ֙יִלֵע אָ֤רְ
ֹּיַו ֹּיַו יִ֑נְּב לֵ֣אּומְׁש רֶמא֖ ֹּיַו :יִנֵּֽנִה רֶמא֖ ־לַא ךָךיֶ֔לֵא רֶּ֣בִּד רֶׁ֣שֲא ֙רָבָּדַה הָ֤מ רֶמא֗



 רָ֔בָּד ֙יִּנֶּ֨מִמ דֵ֤חַכְּת־םִא ףיִ֔סֹוי הֹ֣כְו ֙םיִהֹלֱא ֤ךָךְּל־הֶׂשֲעַֽי הֹּ֣כ יִּנֶּ֑מִמ דֵ֖חַכְת אָ֥נ
ֹלְו םיִ֔רָבְּדַה־לָּכ־תֶא֙ לֵאּומְׁש ֹו֤ל־דֶּגַּיַו :ךָךיֶֽלֵא רֶּ֥בִּד־רֶׁשֲא רָ֖בָּדַה־לָּכִמ  א֥
 ֙הָוֹהיַֽו לֵ֑אּומְׁש לַּ֖דְגִּיַו :הֶֽׂשֲעַֽי וָ֖ניֵעְּב בֹוּ֥טַה אּו֔ה הָ֣וֹהְי רַ֕מֹאיַו ּוּנֶּ֑מִמ דֵ֖חִכ
ֹלְו ֹוּ֔מִע הָ֣יָה  רֵ֣אְּב־דַעְו ןָּ֖דִמ לֵ֔אָרְׂשִי־לָּכ ֙עַדֵּ֨יַו :הָצְרָֽא ויָ֖רָבְּד־לָּכִמ ליִּ֥פִה־אֽ
 הָ֨לְגִנ־יִּֽכ הֹ֑לִׁשְב הֹ֣אָרֵֽהְל הָ֖וֹהְי ףֶסֹּ֥יַו :הָֽוֹהיַל איִ֖בָנְל לֵ֔אּומְׁש ןָ֣מֱאֶנ־יִּכ עַבָׁ֑ש
 לֵ֑אָרְׂשִי־לָכְל לֵ֖אּומְׁש־רַבְד יִ֥הְיַו :הָֽוֹהְי רַ֥בְדִּב ֹו֖לִׁשְּב לֵ֛אּומְׁש־לֶא הָ֧וֹהְי
 םיִּ֖תְׁשִלְפּו רֶזֶ֔עָה ןֶבֶ֣אָה־לַע ּ֙ונֲחַּֽיַו הָ֗מָחְלִּמַל םיִּ֜תְׁשִלְּפ תאַ֨רְקִל֩ לֵאָרְׂשִי אֵ֣צֵּיַו
 קִל םיִּ֜תְׁשִלְפ ּו֨כְרַעַּֽיַו :קֵֽפֲאַֽב ּו֥נָח  ףֶג ָּ֥נִּיַו הָ֔מָחְלִּמַה ׁ֙שּטִּתַו לֵ֗אָרְׂשִי תאַ֣רְ
ֹבָּיַו :ׁשיִֽא םיִ֖פָלֲא תַעַּ֥בְרַאְּכ הֶ֔דָּׂשַּב ֙הָכָרֲעַּֽמַב ּוּ֤כַּיַו םיִּ֑תְׁשִלְפ יֵ֣נְפִל לֵ֖אָרְׂשִי  א֣
ֹּיַו ֒הֶנֲחַּֽמַֽה־לֶא ֘םָעָה  קִז ּ֙ורְמאֽ  יֵ֣נְפִל םֹוּ֖יַה הָ֛וֹהְי ּונָ֧פָגְנ הָּמָ֣ל לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְ
ֹבָיְו הָ֔וֹהְי תיִ֣רְּב ֙ןֹורֲא־תֶא הֹ֗לִּׁשִמ ּוניֵ֣לֵא הָ֧חְקִנ םיִּ֑תְׁשִלְפ  ּונֵ֖עִׁשֽיְו ּונֵּ֔בְרִקְב א֣
 תֹו֖אָבְצ הָ֛וֹהְי־תיִרְּב ןֹו֧רֲא תֵ֣א םָּׁ֗שִמ ּו֣אְׂשִּיַו הֹ֔לִׁש ֙םָעָה חַ֤לְׁשִּיַו :ּוניֵֽבְיֹֽא ףַּ֥כִמ
 :סָֽחְניִֽפּו יִ֖נְפָח םיִ֔הֹלֱאָֽה תיִ֣רְּב ֙ןֹורֲא־םִע יִ֗לֵע־יֵֽנְב יֵ֣נְׁש םָׁ֞שְו םיִ֑בֻרְּכַה בֵׁ֣שי
 הָ֣עּורְּת לֵ֖אָרְׂשִי־לָכ ּועִ֥רָּיַו הֶ֔נֲחַּֽמַֽה־לֶא ֙הָוֹהְי־תיִרְּב ןֹו֤רֲא אֹו֨בְּכ יִ֗הְיַו
ֹּיַו הָ֔עּורְּתַה לֹו֣ק־תֶא ֙םיִּתְׁשִלְפ ּו֤עְמְׁשִּיַו :ץֶרָֽאָה םֹ֖הֵּתַו הָ֑לֹודְג  הֶ֠מ ּו֔רְמא֣
ֹּזַה הָ֛לֹודְּגַה הָ֧עּורְּתַה לֹו֣ק  אָּ֖ב הָ֔וֹהְי ןֹו֣רֲא יִּ֚כ ּו֔עְד ֵּ֣יַו םיִ֑רְבִעָֽה הֵ֣נֲחַֽמְּב תא֖
ֹּיַו הֶ֑נֲחַּֽמַֽה־לֶא םיִ֖הֹלֱא אָּ֥ב ּו֔רְמָֽא יִּ֣כ םיִּ֔תְׁשִלְּפַה ּ֙ואְר ִּֽיַו :הֶֽנֲחַּֽמַֽה־לֶא  ּ֙ורְמאֽ
ֹל יִּ֣כ ּונָ֔ל יֹו֣א ֹזָּכ הָ֛תְיָֽה א֥  דַּ֛יִמ ּונֵ֔ליִּצַי יִ֣מ ּונָ֔ל יֹו֣א :םֹֽׁשְלִׁש לֹו֥מְתֶא תא֖
־לָכְּב םִיַ֛רְצִמ־תֶא םיִּ֧כַּמַה םיִ֗הֹלֱאָֽה םֵ֣ה הֶּלֵ֧א הֶּלֵ֑אָה םיִ֖ריִּדַאָֽה םיִ֥הֹלֱאָֽה
 רֶׁ֥שֲאַּֽכ םיִ֔רְבִעָֽל ּו֣דְבַעַּת ןֶּ֚פ םיִּ֔תְׁשִלְּפ ֙םיִׁשָנֲאַֽל ּו֤יְהִֽו ּו֞קְּזַחְתִה :רָּֽבְדִּמַּב הָּ֖כַמ
֙ לֵאָרְׂשִי ףֶג ָּ֤נִּיַו םיִּ֗תְׁשִלְפ ּו֣מֲחָּֽלִּיַו :םֶּֽתְמַחְלִנְו םיִׁ֖שָנֲאַֽל םֶ֥תיִיְהִֽו םֶ֑כָל ּו֖דְבָֽע
 ףֶלֶ֖א םיִׁ֥שלְׁש לֵ֔אָרְׂשִּיִמ֙ לֹּפִּיַו דֹ֑אְמ הָ֣לֹודְּג הָּ֖כַּמַה יִ֥הְּתַו ויָ֔לָהֹֽאְל ׁשיִ֣א ּ֙וסֻ֨נָּיַו
־ׁשיִֽא ץָר ָּ֤יַו :סָֽחְניִֽפּו יִ֖נְפָח ּותֵ֔מ ֙יִלֵע־יֵֽנְב יֵ֤נְׁשּו חָ֑קְלִנ םיִ֖הֹלֱא ןֹו֥רֲאַֽו :יִֽלְגַר
ֹבָּיַו הָ֔כָרֲעַּ֣מַהֵֽמ ֙ןִמָיְנִּב  :ֹוֽׁשֹאר־לַע הָ֖מָדֲאַֽו םיִ֔עֻרְק ויָּ֣דַמּו אּו֑הַה םֹוּ֣יַּב הֹ֖לִׁש א֥
 דֵ֔רָח ֹ֙וּבִל הָ֤יָה־יִּֽכ הֶּ֔פַצְמ ֙ךְךֶרֶּ֨ד ]דַ֥י[ ך ַ֥י אֵּ֜סִּכַה־לַע בֵׁ֨שי יִלֵ֠ע הֵּ֣נִהְו אֹו֗בָּיַו
 ֙יִלֵע עַ֤מְׁשִּיַו :ריִֽעָה־לָּכ קַ֖עְזִּתַו ריִ֔עָּב דיִּ֣גַהְל אָּ֚ב ׁשיִ֗אָהְו םיִ֑הֹלֱאָה ןֹו֣רֲא לַ֖ע



ֹּיַו הָ֔קָעְּצַה לֹו֣ק־תֶא ֹבָּיַו רַ֔הִמ ׁשיִ֣אָהְו הֶּ֑זַה ןֹו֖מָהֶֽה לֹו֥ק הֶ֛מ רֶמא֕  דֵּ֥גַּיַו א֖
ֹלְו הָמָ֔ק ויָ֣ניֵעְו הָ֑נָׁש הֶ֖נֹמְׁשּו םיִ֥עְׁשִּת־ןֶּב יִ֕לֵעְו :יִֽלֵעְל ֹּיַו :תֹוֽאְרִל לֹו֖כָי א֥  רֶמא֨
 םֹוּ֑יַה יִּתְסַ֣נ הָ֖כָרֲעַּֽמַה־ןִמ יִ֕נֲאַֽו הָ֔כָרֲעַּֽמַה־ןִמ אָּ֣בַה ֙יִכֹנָֽא יִ֗לֵע־לֶא ׁשיִ֜אָה
ֹּיַו ֹּיַו רֵּׂ֜שַבְמַֽה ןַעַּ֨יַו :יִֽנְּב רָ֖בָּדַה הָ֥יָה־הֶֽמ רֶמא֛  יֵ֣נְפִל֙ לֵאָרְׂשִי סָ֤נ רֶמא֗
 סָ֔חְניִ֣פּו ֙יִנְפָח ּותֵ֗מ ךָךיֶ֜נָב יֵ֨נְׁש־םַגְו םָ֑עָב הָ֣תְיָֽה הָ֖לֹודְג הָ֥פֵּגַמ םַ֛גְו םיִּ֔תְׁשִלְפ
־לַעֵמ לֹּ֣פִּיַו םיִ֗הֹלֱאָֽה ןֹו֣רֲא־תֶא ׀ ֹו֣ריִּכְזַהְּכ יִ֞הְיַו :הָחָֽקְלִנ םיִ֖הֹלֱאָה ןֹו֥רֲאַֽו
 ׁשיִ֖אָה ןֵ֥קָז־יִּֽכ תֹ֔מָּיַו ֹ֙וּתְקַרְפַמ רֵ֤בָּׁשִּתַו רַעַּׁ֗שַה דַ֣י ׀ דַ֣עְּב תיִּ֜נַרֹ֨חֲא אֵּסִּכַ֠ה
 הָ֣רָה ֘סָחְניִּפ־תֶׁשֵֽא ֹו֣תָּלַכְו :הָֽנָׁש םיִ֥עָּבְרַא לֵ֖אָרְׂשִי־תֶא טַ֥פָׁש אּו֛הְו דֵ֑בָכְו
 ּהָׁ֑שיִאְו ָהיִ֖מָח תֵ֥מּו םיִ֔הֹלֱאָֽה ןֹו֣רֲא ֙חַקָּלִה־לֶא הָ֔עּומְּׁשַה־תֶא עַ֣מְׁשִּתַו ֒תַלָל
 תֹו֣בָּצִּנַה ֙הָנְרֵּ֨בַדְּתַו ּהָ֗תּומ תֵ֣עְכּו :ָהיֶֽרִצ ָהיֶ֖לָע ּו֥כְפֶהֶֽנ־יִּֽכ דֶלֵּ֔תַו עַ֣רְכִּתַו
ֹלְו ְּתְדָ֑לָי ןֵ֣ב־יִּֽכ יִ֖אְריִּֽת־לַא ָהיֶ֔לָע ֹלְו הָ֖תְנָֽע א֥  קִּתַו :ּהָּֽבִל הָתָׁ֥ש־אֽ  רַעַּ֗נַל אָ֣רְ
 ָהיִ֖מָח־לֶאְו םיִ֔הֹלֱאָֽה ןֹו֣רֲא ֙חַקָּלִה־לֶא לֵ֑אָרְׂשִּיִמ דֹו֖בָכ הָ֥לָּג רֹ֔מאֵל ֙דֹובָכ יִ֚א
ֹּתַו :ּהָֽׁשיִאְו  ֙םיִּתְׁשִלְפּו :םיִֽהֹלֱאָֽה ןֹו֥רֲא חַ֖קְלִנ יִּ֥כ לֵ֑אָרְׂשִּיִמ דֹו֖בָכ הָ֥לָּג רֶמא֕
 ֙םיִּתְׁשִלְפ ּו֤חְקִּיַו :הָדֹוּֽדְׁשַא רֶזֶ֖עָה ןֶבֶ֥אֵמ ּוהֻ֛אִבְיַו םיִ֑הֹלֱאָֽה ןֹו֣רֲא תֵ֖א ּו֔חְקָֽל
 ּומִּ֤כְׁשַּיַו :ןֹוֽגָּד לֶצֵ֥א ֹו֖תֹא ּוגיִּ֥צַּיַו ןֹו֑גָּד תיֵּ֣ב ֹו֖תֹא ּואיִ֥בָּיַו םיִ֔הֹלֱאָֽה ןֹו֣רֲא־תֶא
 ּ֙וחְקִּיַו הָ֑וֹהְי ןֹו֣רֲא יֵ֖נְפִל הָצְרַ֔א ֙ויָנָפְל לֵ֤פֹנ ןֹו֗גָד הֵּ֣נִהְו תָ֔רֳחָּ֣מִמ ֙םיִדֹוּדְׁשַא
 לֵ֤פֹנ ןֹו֗גָד הֵּ֣נִהְו ֒תָרֳחָּֽמִמ ֘רֶקֹּבַב ּומִּ֣כְׁשַּיַו :ֹוֽמֹוקְמִל ֹו֖תֹא ּובִׁ֥שָּיַו ןֹו֔גָּד־תֶא
ֹרְו הָ֑וֹהְי ןֹו֣רֲא יֵ֖נְפִל הָצְרַ֔א ֙ויָנָפְל ־לֶא ֙תֹותֻרְּכ ויָ֗דָי תֹוּ֣פַּכ ׀ יֵּ֣תְׁשּו ןֹו֜גָּד ׁשא֨
ֹל ןֵּ֡כ־לַע :ויָֽלָע רַ֥אְׁשִנ ןֹו֖גָּד קַ֥ר ןָּ֔תְפִּמַה  םיִ֧אָּבַה־לָכְו ןֹו֜גָד יֵ֨נֲהֹֽכ ּ֩וכְרְדִי־אֽ
־לֶא הָ֛וֹהְי־דַי דַּ֧בְכִּתַו :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַה דַ֖ע דֹוּ֑דְׁשַאְּב ןֹו֖גָּד ןַּ֥תְפִמ־לַע ןֹו֛גָּד־תיֵּֽב
־תֶאְו דֹוּ֖דְׁשַא־תֶא ]םיִ֔רֹחְּטַּֽב[ םיִ֔לֹפְעַּֽב ֙םָתֹא ךְך ַּ֤יַו םֵּ֑מִׁשְיַו םיִ֖דֹוּדְׁשַאָֽה
ֹל ּו֗רְמָֽאְו ןֵ֑כ־יִּכ דֹוּ֖דְׁשַא־יֵֽׁשְנַא ּו֥אְרִּיַו :ָהיֶֽלּובְּג ֙ לֵאָרְׂשִי יֵ֤הֹלֱא ןֹו֨רֲא בֵׁ֞שֵי־אֽ
־לָּכ־תֶא ּ֩ופְסַאַּֽיַו ּו֡חְלְׁשִּיַו :ּוניֵֽהֹלֱא ןֹו֥גָּד לַ֖עְו ּוניֵ֔לָע ֹ֙ודָי הָ֤תְׁשָֽק־יִּֽכ ּונָּ֔מִע
ֹּיַו םֶ֗היֵלֲא םיִּ֜תְׁשִלְפ יֵ֨נְרַס ֹּיַו לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא ֙ןֹורֲאַֽל הֶׂ֗שֲעַּֽנ־הַמ ּ֙ורְמאֽ  ּו֔רְמא֣
 ׀ יֵ֣רֲחַֽא יִ֞הְיַו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥הֹלֱא ןֹו֖רֲא־תֶא ּוּבֵּ֕סַּיַו לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא ןֹו֖רֲא בֹּ֔סִי תַּ֣ג
 יֵׁ֣שְנַא־תֶא ֙ךְךַּיַו דֹ֔אְמ הָ֣לֹודְּג ֙הָמּוהְמ ֙ריִעָּב ׀ הָ֤וֹהְי־דַי יִ֨הְּתַו ֹו֗תֹא ּוּבַ֣סֵה



 ןֹו֥רֲא־תֶא ּו֛חְּלַׁשְיַו :]םיִֽרֹחְט[ םיִֽלֹפֲע םֶ֖הָל ּו֥רְתָּֽׂשִּיַו לֹו֑דָּג־דַעְו ןֹ֖טָּקִמ ריִ֔עָה
 רֹ֗מאֵל םיִ֜נֹרְקֶעָֽה ּו֨קֲעְֽזִּיַו ןֹו֔רְקֶע ֙םיִהֹלֱאָֽה ןֹו֤רֲא אֹו֨בְּכ יִ֗הְיַו ןֹו֑רְקֶע םיִ֖הֹלֱאָֽה
 ּו֜פְסַאַּֽיַו ּו֨חְלְׁשִּיַו :יִּֽמַע־תֶאְו יִנֵ֖תיִמֲהַֽל לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא ֙ןֹורֲא־תֶא ֙יַלֵא ּוּבַ֤סֵה
ֹּיַו םיִּ֗תְׁשִלְפ יֵ֣נְרַס־לָּכ־תֶא  בֹׁ֣שָיְו֙ לֵאָרְׂשִי יֵ֤הֹלֱא ןֹו֨רֲא־תֶא ּו֞חְּלַׁש ּ֙ורְמאֽ
ֹלְו ֹו֔מֹקְמִל  ריִ֔עָה־לָכְּב ֙תֶוָ֨מ־תַמּוֽהְמ הָ֤תְיָֽה־יִּֽכ יִּ֑מַע־תֶאְו יִ֖תֹא תיִ֥מָי־אֽ
ֹל רֶׁ֣שֲא ֙םיִׁשָנֲאָֽהְו :םָֽׁש םיִ֖הֹלֱאָֽה דַ֥י דֹ֛אְמ הָ֥דְבָּֽכ  םיִ֑לֹפֲעַּב ּוּ֖כֻה ּותֵ֔מ־אֽ
 םיִּ֖תְׁשִלְפ הֵ֥דְׂשִּב הָ֛וֹהְי־ןֹוֽרֲא יִ֧הְיַו :םִיָֽמָּׁשַה ריִ֖עָה תַ֥עְוַֽׁש לַעַּ֛תַו ]םיִ֑רֹחְּטַּב[

 הֶׂ֖שֲעַּֽנ־הַמ רֹ֔מאֵל ֙םיִמְסֹּֽקַלְו םיִ֤נֲהֹּֽכַל םיִּ֗תְׁשִלְפ ּו֣אְרְקִּיַו :םיִֽׁשָדֳח הָ֥עְבִׁש
ֹּיַו :ֹוֽמֹוקְמִל ּוּנֶ֥חְּלַׁשְנ הֶּ֖מַּב ּונֻ֕עִדֹוֽה הָ֑וֹהְי ןֹו֣רֲאַֽל ־תֶא םיִ֞חְּלַׁשְמ־םִא ּו֗רְמאֽ
 זָ֤א םָׁ֑שָא ֹו֖ל ּוביִׁ֛שָּת בֵׁ֥שָה־יִּֽכ םָ֔קיֵר ֹ֙ותֹא ּו֤חְּלַׁשְּת־לַא֙ לֵאָרְׂשִי יֵ֤הֹלֱא ןֹו֨רֲא
ֹל הָּמָ֛ל םֶ֔כָל עַ֣דֹונְו ּ֙ואְפָֽרֵּת ֹּיַו :םֶּֽכִמ ֹו֖דָי רּו֥סָת־אֽ  רֶׁ֣שֲא ֘םָׁשָאָֽה הָ֣מ ּו֗רְמאֽ
ֹּיַו ֹ֒ול ביִׁ֣שָנ  הָּׁ֖שִמֲחַֽו בָ֔הָז ]יֵ֣רֹחְט[ יֵ֣לֹפֲע ֙הָּׁשִמֲח םיִּ֔תְׁשִלְפ יֵ֣נְרַס ֙רַּפְסִמ ּו֗רְמאֽ
 םֶ֜כיֵלֹֽפֲע יֵ֨מְלַצ ֩םֶתיִׂשֲעַֽו :םֶֽכיֵנְרַסְלּו םָּ֖לֻכְל תַ֛חַא הָ֥פֵּגַמ־יִּֽכ בָ֑הָז יֵ֣רְּבְכַע
 יֵ֥הֹלאֵֽל םֶּ֛תַתְנּו ץֶרָ֔אָה־תֶא ֙םִתיִחְׁשַּמַה םֶ֗כיֵרְּבְכַע יֵ֣מְלַצְו ]םֶ֜כיֵרֹֽחְט[
 :םֶֽכְצְרַא לַ֥עֵמּו םֶ֖כיֵהֹֽלֱא לַ֥עֵמּו םֶ֔כיֵלֲעֵֽמ ֹ֙ודָי־תֶא לֵ֤קָי יַ֗לּוא דֹו֑בָּכ לֵ֖אָרְׂשִי
 ֙אֹולֲה םָּ֑בִל־תֶא הֹ֖עְרַפּו םִיַ֥רְצִמ ּו֛דְּבִּכ רֶׁ֧שֲאַּֽכ םֶ֔כְבַבְל־תֶא ּ֙ודְּבַכְת הָּמָ֤לְו
 תָ֔חֶא ֙הָׁשָדֲח הָ֤לָגֲע ּוׂ֜שֲעַֽו ּו֨חְק הָּ֗תַעְו :ּוכֵֽלֵּיַו םּו֖חְּלַׁשְיַו םֶ֔הָּב לֵּ֣לַעְתִה רֶׁ֣שֲאַּֽכ
ֹל רֶׁ֛שֲא תֹו֔לָע ֙תֹורָפ יֵּ֤תְׁשּו  ֙תֹורָּפַה־תֶא םֶּ֤תְרַסֲאַֽו לֹ֑ע םֶ֖היֵלֲע הָ֥לָע־אֽ
 הָ֗וֹהְי ןֹו֣רֲא־תֶא םֶּ֞תְחַקְלּו :הָתְיָּֽבַה םֶ֖היֵרֲחַֽאֵמ םֶ֛היֵנְּב םֶ֧תֹביֵֽׁשֲהַֽו הָ֔לָגֲעָּֽב
 ּומיִׂ֥שָּת םָׁ֔שָא ֹ֙ול םֶ֥תֹבֵׁשֲה רֶׁ֨שֲא בָ֗הָּזַה יֵ֣לְּכ ׀ תֵ֣אְו הָ֔לָגֲעָ֣ה־לֶא ֹ֙ותֹא םֶּ֤תַתְנּו
 תיֵּ֣ב ֙הֶלֲעַֽי ֹו֤לּובְּג ךְךֶרֶּ֨ד־םִא םֶ֗תיִאְרּו :ךְךָֽלָהְו ֹו֖תֹא םֶּ֥תְחַּלִׁשְו ֹוּ֑דִּצִמ זַּ֖גְרַאָֽב
ֹּזַה הָ֖לֹודְּגַה הָ֥עָרָֽה־תֶא ּונָ֔ל הָׂשָ֣ע אּו֚ה ׁשֶמֶׁ֔ש ֹל־םִאְו תא֑ ֹל יִּ֣כ ּ֙ונְעַ֨דָיְו א֗  א֤
 קִמ ּונָּ֔ב הָעְג ָ֣נ ֹ֙ודָי  ֙תֹורָפ יֵּ֤תְׁש ּו֗חְקִּיַו ןֵּ֔כ ֙םיִׁשָנֲאָֽה ּוׂ֤שֲעַּֽיַו :ּונָֽל הָיָ֥ה אּו֖ה הֶ֥רְ
 הָ֖וֹהְי ןֹו֥רֲא־תֶא ּומִׂ֛שָּיַו :תִיָּֽבַב ּו֥לָּכ םֶ֖היֵנְּב־תֶאְו הָ֑לָגֲעָּֽב םּו֖רְסַאַּֽיַו תֹו֔לָע
 הָנְרַּׁ֨שִּיַו :םֶֽהיֵרֹחְט יֵ֥מְלַצ תֵ֖אְו בָ֔הָּזַה יֵ֣רְּבְכַע ֙תֵאְו זַּ֗גְרַאָה תֵ֣אְו הָ֑לָגֲעָֽה־לֶא
ֹלְו ֹו֔עָגְו ֙ךְךֹלָה ּו֤כְלָֽה תַ֗חַא הָּ֣לִסְמִּב ׁשֶמֶׁ֔ש תיֵּ֣ב ֙ךְךֶרֶּ֨ד־לַע ךְךֶרֶּ֗דַּב תֹו֜רָּפַה ־אֽ



ֹמְׂשּו ןיִ֣מָי ּורָ֖ס  :ׁשֶמָֽׁש תיֵּ֥ב לּו֖בְּג־דַע םֶ֔היֵרֲחַֽא םיִ֣כְלֹֽה ֙םיִּתְׁשִלְפ יֵ֤נְרַסְו לוא֑
־תֶא ּ֙ואְרִּיַו םֶ֗היֵניֵע־תֶא ּו֣אְׂשִּיַו קֶמֵ֑עָּב םיִּ֖טִח־ריִצְק םיִ֥רְצֹֽק ׁשֶמֶׁ֔ש תיֵ֣בּו
 ֙יִׁשְמִּׁשַה־תיֵּֽב ַעֻׁ֤שֹוהְי הֵ֨דְׂש־לֶא הָאָּ֠ב הָ֡לָגֲעָֽהְו :תֹוֽאְרִל ּו֖חְמְׂשִּיַו ןֹו֔רָאָ֣ה
 ּו֥לֱעֶה תֹו֔רָּפַ֨ה־תֶאְו הָ֔לָגֲעָֽה יֵ֣צֲע־תֶא ּ֙ועְּקַבְיַו הָ֑לֹודְּג ןֶבֶ֣א םָׁ֖שְו םָׁ֔ש דֹ֣מֲעַּֽתַו
 ֹ֙וּתִא־רֶׁשֲא זַּ֤גְרַאָֽה־תֶאְו הָ֗וֹהְי ןֹו֣רֲא־תֶא ׀ ּודיִ֣רֹוה םִּ֞יִוְלַֽהְו :הָֽוֹהיַֽל הָ֖לֹע
 ּו֨לֱעֶה ׁשֶמֶׁ֗ש־תיֵֽב יֵׁ֣שְנַאְו הָ֑לֹודְּגַה ןֶבֶ֣אָה־לֶא ּומִׂ֖שָּיַו בָ֔הָז־יֵֽלְכ ֹוּ֣ב־רֶׁשֲא
 ּו֑אָר םיִּ֖תְׁשִלְפ־יֵֽנְרַס הָּׁ֥שִמֲחַֽו :הָֽוֹהיַֽל אּו֖הַה םֹוּ֥יַּב םיִ֛חָבְז ּו֧חְּבְזִּיַו תֹו֜לֹע
 םָׁ֖שָא םיִּ֛תְׁשִלְפ ּוביִׁ֧שֵה רֶׁ֨שֲא בָ֔הָּזַה יֵ֣רֹחְט ֙הֶּלֵ֨אְו :אּוֽהַה םֹוּ֥יַּב ןֹו֖רְקֶע ּובֻׁ֥שָּיַו
 :דָֽחֶא ןֹו֥רְקֶעְל דָ֖חֶא תַ֥גְל דָ֔חֶא ןֹו֣לְקְׁשַאְל ֙דָחֶא הָּ֤זַעְל דָ֔חֶא דֹוּ֨דְׁשַאְל הָ֑וֹהיַֽל
 דַ֖עְו רָ֔צְבִמ ריִ֣עֵמ םיִ֔נָרְּסַה תֶׁשֵ֣מֲחַֽל ֙םיִּתְׁשִלְפ יֵ֤רָע־לָּכ רַּ֞פְסִמ בָ֗הָּזַה יֵ֣רְּבְכַעְו
 דַ֚ע הָ֔וֹהְי ןֹו֣רֲא תֵ֚א ָ֙היֶ֨לָע ּוחיִּ֤נִה רֶׁ֨שֲא הָ֗לֹודְּגַה לֵ֣בָא ׀ דַ֣עְו יִ֑זָרְּפַה רֶפֹּ֣כ
 ּ֙ואָר יִּ֤כ ׁשֶמֶׁ֗ש־תיֵֽב יֵׁ֣שְנַאְּב ךְךַּ֞יַו :יִֽׁשְמִּׁשַה־תיֵּֽב ַעֻׁ֖שֹוהְי הֵ֥דְׂשִּב הֶּ֔זַה םֹוּ֣יַה
־יִּֽכ םָ֔עָה ּו֣לְּבַאְתִּיַו ׁשיִ֑א ףֶלֶ֖א םיִּׁ֥שִמֲח ׁשיִ֔א םיִ֣עְבִׁש ֙םָעָּב ךְך ַּ֤יַו הָ֔וֹהְי ןֹו֣רֲאַּֽב
ֹּיַו :הָֽלֹודְג הָּ֥כַמ םָ֖עָּב הָ֛וֹהְי הָּ֧כִה  דֹ֔מֲעַֽל לַ֣כּוי יִ֚מ ׁשֶמֶׁ֔ש־תיֵֽב יֵׁ֣שְנַא ּ֙ורְמאֽ
 םיִ֔כָאְלַמ ּ֙וחְלְׁשִּיַו :ּוניֵֽלָעֵמ הֶ֥לֲעַֽי יִ֖מ־לֶאְו הֶּ֑זַה ׁשֹו֖דָּקַה םיִ֛הֹלֱאָֽה הָ֧וֹהְי יֵ֨נְפִל
 ּו֥לֲעַֽה ּו֕דְר הָ֔וֹהְי ןֹו֣רֲא־תֶא ֙םיִּתְׁשִלְפ ּובִׁ֤שֵה רֹ֑מאֵל םיִ֖רָעְי־תַיְרִק יֵ֥בְׁשֹוֽי־לֶא
 ֹו֔תֹא ּואִ֣בָּיַו הָ֔וֹהְי ןֹו֣רֲא־תֶא ּ֙ולֲעַּֽיַו םיִ֗רָעְי תַ֣יְרִק ׀ יֵׁ֣שְנַא ּואֹ֜בָּיַו :םֶֽכיֵלֲא ֹו֖תֹא
 :הָֽוֹהְי ןֹו֥רֲא־תֶא רֹ֖מְׁשִל ּוׁ֔שְּדִק ֹ֙ונְּב ר ָ֤זָעְלֶא־תֶאְו הָ֑עְבִּגַּב בָ֖דָניִבֲא תיֵּ֥ב־לֶא
 הָ֑נָׁש םיִ֣רְׂשֶע ּו֖יְהִּֽיַו םיִ֔מָּיַה ּ֙וּבְרִּיַו םיִ֔רָעְי תַ֣יְרִקְּב ֙ןֹורָאָֽה תֶבֶׁ֤ש םֹוּ֞יִמ יִ֗הְיַו
ֹּיַו :הָֽוֹהְי יֵ֥רֲחַֽא לֵ֖אָרְׂשִי תיֵּ֥ב־לָּכ ּו֛הָּנִּיַו  ֘לֵאָרְׂשִי תיֵּ֣ב־לָּכ־לֶא לֵ֗אּומְׁש רֶמא֣
 רָ֛כֵּנַה יֵ֧הֹלֱא־תֶא ּוריִ֜סָה הָ֔וֹהְי־לֶא ֙םיִבָׁש םֶּ֤תַא םֶ֗כְבַבְל־לָכְּב־םִא ֒רֹמאֵל
 םֶ֖כְתֶא לֵּ֥צַיְו ֹוּ֔דַבְל ּוהֻ֣דְבִעְו ֙הָוֹהְי־לֶא םֶ֤כְבַבְל ּוניִ֨כָהְו תֹו֑רָּתְׁשַעָֽהְו םֶ֖כְכֹוּֽתִמ
 ּו֥דְבַעַּֽיַו תֹ֑רָּתְׁשַעָֽה־תֶאְו םיִ֖לָעְּבַה־תֶא לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ּ֙וריִ֨סָּיַו :םיִּֽתְׁשִלְּפ דַּ֥יִמ
ֹּיַו :ֹוּֽדַבְל הָ֖וֹהְי־תֶא  לֵּ֥לַּפְתֶאְו הָתָּ֑פְצִּמַה לֵ֖אָרְׂשִי־לָּכ־תֶא ּו֥צְבִק לֵ֔אּומְׁש רֶמא֣
 הָ֗וֹהְי יֵ֣נְפִל ׀ ּו֣כְּפְׁשִּיַו םִיַ֜מ־ּובֲאְֽׁשִּֽיַו הָתָּפְצִּמַ֠ה ּו֣צְבָּֽקִיַו :הָֽוֹהְי־לֶא םֶ֖כְדַעַּֽב
ֹּיַו אּו֔הַה םֹוּ֣יַּב ּ֙ומּו֨צָּיַו  יֵ֥נְּב־תֶא לֵ֛אּומְׁש טֹּ֧פְׁשִּיַו הָ֑וֹהיַֽל ּונאָ֖טָח םָׁ֔ש ּורְמא֣



 הָתָּ֔פְצִּמַה֙ לֵאָרְׂשִי־יֵֽנְב ּו֤צְּבַקְתִה־יִּֽכ םיִּ֗תְׁשִלְפ ּו֣עְמְׁשִּיַו :הָּֽפְצִּמַּב לֵ֖אָרְׂשִי
 יֵ֥נְּפִמ ּו֖אְר ִּֽיַו לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ּ֙ועְמְׁשִּיַו לֵ֑אָרְׂשִי־לֶא םיִּ֖תְׁשִלְפ־יֵֽנְרַס ּו֥לֲעַּֽיַו
ֹּיַו :םיִּֽתְׁשִלְפ ־לֶא קֹ֖עְּזִמ ּוּנֶּ֔מִמ ׁשֵ֣רֲחַּֽת־לַא לֵ֔אּומְׁש־לֶא֙ לֵאָרְׂשִי־יֵֽנְב ּו֤רְמאֽ
 ֻהֵ֧לֲעַּֽיַו דָ֔חֶא ֙בָלָח הֵ֤לְט לֵ֗אּומְׁש חַּ֣קִּיַו :םיִּֽתְׁשִלְּפ דַּ֥יִמ ּונֵ֖עִׁשֹֽיְו ּוניֵ֑הֹלֱא הָ֣וֹהְי
 ּוהֵ֖נֲעַּֽיַו לֵ֔אָרְׂשִי דַ֣עְּב ֙הָוֹהְי־לֶא לֵ֤אּומְׁש קַ֨עְזִּיַו הָ֑וֹהיַֽל ליִ֖לָּכ הָ֛לֹוע ]ּוהֵ֧לֲעַּֽיַו[
 לֵ֑אָרְׂשִיְּב הָ֖מָחְלִּמַל ּוׁ֔שְּגִנ םיִּ֣תְׁשִלְפּו הָ֔לֹועָֽה הֶ֣לֲעַֽמ֙ לֵאּומְׁש יִ֤הְיַו :הָֽוֹהְי
 יֵ֥נְפִל ּו֖פְג ָּֽנִּיַו םֵּ֔מֻהְיַו ֙םיִּתְׁשִלְּפ־לַע אּו֤הַה םֹוּ֨יַּב לrֹודָּג־לֹוקְּב ׀ הָ֣וֹהְי םֵ֣עְרַּיַו
־דַע םּוּ֕כַּיַו םיִּ֑תְׁשִלְּפ־תֶא ּו֖פְּדְרִּיַו הָּ֔פְצִּמַה־ןִמ֙ לֵאָרְׂשִי יֵׁ֤שְנַא ּו֜אְצֵּ֨יַו :לֵֽאָרְׂשִי
 ןֵּׁ֔שַה ןיֵ֣בּו ֙הָּפְצִּמַה־ןיֵּֽב םֶׂשָּ֤יַו תַ֗חַא ןֶבֶ֣א לֵ֜אּומְׁש חַּ֨קִּיַו :רָּֽכ תיֵ֥בְל תַחַּ֖תִמ
 קִּיַו  ּ֙ועְנָּֽכִּיַו :הָֽוֹהְי ּונָ֥רָזֲע הָּנֵ֖ה־דַע רַ֕מֹאּיַו רֶזָ֑עָה ןֶבֶ֣א ּהָ֖מְׁש־תֶא אָ֥רְ
ֹלְו םיִּ֔תְׁשִלְּפַה  םיִּ֔תְׁשִלְּפַּב ֙הָוֹהְי־דַי יִ֤הְּתַו לֵ֑אָרְׂשִי לּו֣בְגִּב אֹו֖בָל דֹו֔ע ּו֣פְסָֽי־אֽ
 ׀ לֵ֤אָרְׂשִי תֵ֨אֵמ ֩םיִּתְׁשִלְפ־ּוחְקָֽל רֶׁ֣שֲא םיִ֡רָעֶה הָנְבֹׁ֣שָּתַו :לֵֽאּומְׁש יֵ֥מְי לֹּ֖כ
 יִ֣הְיַו םיִּ֑תְׁשִלְּפ דַּ֣יִמ לֵ֖אָרְׂשִי ליִּ֥צִה ןָ֔לּובְּג־תֶ֨אְו תַּ֔ג־דַעְו ןֹו֣רְקֶעֵֽמ֙ לֵאָרְׂשִיְל
 :ויָּֽיַח יֵ֥מְי לֹּ֖כ לֵ֔אָרְׂשִי־תֶא֙ לֵאּומְׁש טֹּ֤פְׁשִּיַו :יִֽרֹמֱאָֽה ןיֵ֥בּו לֵ֖אָרְׂשִי ןיֵּ֥ב םֹו֔לָׁש
 לֵ֔אָרְׂשִי־תֶא ֙טַפָׁשְו הָּ֑פְצִּמַהְו לָּ֖גְלִּגַהְו לֵ֔א־תיֵּֽב ֙בַבָסְו הָ֔נָׁשְּב ֙הָנָׁש יֵּ֤דִמ ךְךַ֗לָהְו
 טָ֣פָׁש םָׁ֖שְו ֹו֔תיֵּב םָׁ֣ש־יִּֽכ ֙הָתָ֨מָרָֽה ֹו֤תָבֻֽׁשְתּו :הֶּלֵֽאָה תֹו֖מֹוקְּמַה־לָּכ תֵ֥א
־תֶא םֶׂשָּ֧יַו לֵ֑אּומְׁש ןֵ֖קָז רֶׁ֥שֲאַּֽכ יִ֕הְיַו :הָֽוֹהיַֽל ַחֵּ֖בְזִמ םָׁ֥ש־ןֶבִּֽיַו לֵ֑אָרְׂשִי־תֶא
 הָּ֑יִבֲא ּוהֵ֖נְׁשִמ םֵׁ֥שְו לֵ֔אֹוי ֙רֹוכְּבַה ֹו֤נְּב־םֶׁש יִ֞הְיַו :לֵֽאָרְׂשִיְל םיִ֖טְפֹֽׁש ויָ֛נָּב
ֹלְו :עַבָֽׁש רֵ֥אְבִּב םיִ֖טְפֹֽׁש  עַצָּ֑בַה יֵ֣רֲחַֽא ּוּ֖טִּיַו ]ויָ֔כָרְדִּב[ וָ֔כָרְדִּב ֙ויָנָב ּו֤כְלָֽה־אֽ
 קִז לֹּ֖כ ּו֔צְּבַקְתִּֽיַו :טָּֽפְׁשִמ ּוּ֖טַּיַו דַחֹׁ֔ש־ּוחְקִּ֨יַו  לֵ֖אּומְׁש־לֶא ּואֹ֥בָּיַו לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְ
ֹּיַו :הָתָֽמָרָֽה ֹל ךָךיֶ֕נָבּו ָּתְנַ֔קָז הָּ֣תַא ֙הֵּנִה ויָ֗לֵא ּו֣רְמאֽ  הָּ֗תַע ךָךיֶ֑כָרְדִּב ּו֖כְלָֽה א֥
 רֶׁ֣שֲאַּֽכ לֵ֔אּומְׁש יֵ֣ניֵעְּב ֙רָבָּדַה עַר ֵּ֤יַו :םִֽיֹוּגַה־לָכְּכ ּונֵ֖טְפָׁשְל ךְךֶלֶ֛מ ּונָּ֥ל־הָמיִֽׂש
ֹּיַו :הָֽוֹהְי־לֶא לֵ֖אּומְׁש לֵּ֥לַּפְתִּיַו ּונֵ֑טְפָׁשְל ךְךֶלֶ֖מ ּונָּ֥ל־הָנְּת ּו֔רְמָֽא  ֙הָוֹהְי רֶמא֤
ֹי־רֶׁשֲא לֹ֥כְל םָ֔עָה לֹו֣קְּב ֙עַמְׁש לֵ֔אּומְׁש־לֶא ֹל יִּ֣כ ךָךיֶ֑לֵא ּו֖רְמאֽ  ּוסָ֔אָמ ֙ךָךְתֹֽא א֤
 יִ֨תֹלֲעַֽה ֩םֹוּיִמ ּוׂ֗שָע־רֶׁשֲא םיִׂ֣שֲעַּֽמַה־לָכְּכ :םֶֽהיֵלֲע ךְךֹ֥לְּמִמ ּו֖סֲאָֽמ יִ֥תֹא־יִּכ
 הָּמֵ֥ה ןֵּ֛כ םיִ֑רֵחֲא םיִ֣הֹלֱא ּו֖דְבַעַּֽיַו יִנֻ֔בְזַעַּ֣יַו הֶּ֔זַה םֹוּ֣יַה־דַעְו ֙םִיַ֨רְצִּמִמ םָ֤תֹא



 םֶ֔הָל ָּ֣תְדַּגִהְו םֶ֔הָּב ֙דיִעָּת דֵ֤עָה־יִּֽכ ךְךַ֗א םָ֑לֹוקְּב עַ֣מְׁש הָּ֖תַעְו :ךְךָֽל־םַּג םיִׂ֖שֹע
ֹּיַו :םֶֽהיֵלֲע ךְךֹ֖לְמִי רֶׁ֥שֲא ךְךֶלֶּ֔מַה טַּ֣פְׁשִמ  הָ֑וֹהְי יֵ֣רְבִּד־לָּכ תֵ֖א לֵ֔אּומְׁש רֶמא֣
ֹּיַו :ךְךֶלֶֽמ ֹוּ֖תִאֵֽמ םיִ֥לֲאֹּֽׁשַה םָ֕עָה־לֶא  ךְךֹ֖לְמִי רֶׁ֥שֲא ךְךֶלֶּ֔מַה טַּ֣פְׁשִמ ֙הֶיְהִֽי הֶ֗ז רֶמא֕
 :ֹוּֽתְבַּכְרֶמ יֵ֥נְפִל ּו֖צָרְו ויָׁ֔שָרָֽפְבּו ֹוּ֣תְבַּכְרֶמְּב ֹ֙ול םָׂ֥שְו חָּ֗קִי םֶ֣כיֵנְּב־תֶא םֶ֑כיֵלֲע
 ֹו֔ריִצְק רֹ֣צְקִלְו ֹ֙וׁשיִרֲח ׁש֤רֲחַֽלְו םיִּׁ֑שִמֲח יֵ֣רָׂשְו םיִ֖פָלֲא יֵ֥רָׂש ֹו֔ל םּוׂ֣שָלְו
 תֹו֖חָּבַטְלּו תֹו֥חָּקַרְל חָּ֑קִי םֶ֖כיֵתֹוֽנְּב־תֶאְו :ֹוּֽבְכִר יֵ֥לְכּו ֹוּ֖תְמַחְלִמ־יֵֽלְּכ תֹוׂ֥שֲעַֽלְו
 ןַ֖תָנְו חָּ֑קִי םיִ֖בֹוּטַה םֶ֛כיֵתיֵֽזְו םֶ֧כיֵמְרַּכ־תֶאְו םֶכיֵתֹוֽדְׂ֠ש־תֶאְו :תֹוֽפֹאְלּו
 ֩םֶכיֵדְבַע־תֶאְו :ויָֽדָבֲעַֽלְו ויָ֖סיִרָֽסְל ןַ֥תָנְו רֹׂ֑שְעַי םֶ֖כיֵמְרַכְו םֶ֥כיֵעְרַזְו :ויָֽדָבֲעַֽל
 הָׂ֖שָעְו חָּ֑קִי םֶ֖כיֵרֹוֽמֲח־תֶאְו םיִ֛בֹוּטַה םֶ֧כיֵרּוֽחַּב־תֶאְו םֶ֜כיֵתֹו֨חְפִׁש־תֶאְו
 אּו֔הַה םֹוּ֣יַּב ֙םֶּתְקַעְזּו :םיִֽדָבֲעַֽל ֹו֥ל־ּויְהִּֽת םֶּ֖תַאְו רֹׂ֑שְעַי םֶ֖כְנֹאצ :ֹוּֽתְכאַלְמִל
ֹלְו םֶ֑כָל םֶּ֖תְרַחְּב רֶׁ֥שֲא םֶ֔כְּכְלַמ יֵ֣נְפִּלִמ  :אּוֽהַה םֹוּ֥יַּב םֶ֖כְתֶא הָ֛וֹהְי הֶ֧נֲעַֽי־אֽ
ֹּיַו לֵ֑אּומְׁש לֹו֣קְּב ַעֹ֖מְׁשִל םָ֔עָה ּו֣נֲאָֽמְיַו ֹּל ּו֣רְמאֽ  :ּוניֵֽלָע הֶ֥יְהִֽי ךְךֶלֶ֖מ־םִא יִּ֥כ א֔
־תֶא םַ֖חְלִנְו ּוניֵ֔נָפְל אָ֣צָיְו ּ֙ונֵּ֨כְלַמ ּונָ֤טָפְׁשּו םִ֑יֹוּגַה־לָכְּכ ּונְחַ֖נֲא־םַג ּוניִ֥יָהְו
 :הָֽוֹהְי יֵ֥נְזָאְּב םֵ֖רְּבַדְיַו םָ֑עָה יֵ֣רְבִּד־לָּכ תֵ֖א לֵ֔אּומְׁש עַ֣מְׁשִּיַו :ּונֵֽתֹמֲחְֽלִמ
ֹּיַו ֹּיַו ךְךֶלֶ֑מ םֶ֖הָל ָּ֥תְכַלְמִהְו םָ֔לֹוקְּב עַ֣מְׁש֙ לֵאּומְׁש־לֶא הָ֤וֹהְי רֶמא֨ ֙ לֵאּומְׁש רֶמא֤
 ֹומְׁשּ֠ו ]ןיִ֗מָיְנִּבִמ[ ןיִ֗מָי ןִּבִמ ׁשיִ֣א־יִהְי ַֽו :ֹוֽריִעְל ׁשיִ֥א ּו֖כְל לֵ֔אָרְׂשִי יֵׁ֣שְנַא־לֶא
 :לִיָֽח רֹוּ֖בִּג יִ֑ניִמְי ׁשיִ֣א־ןֶּב ַחיִ֖פֲא־ןֶּב תַ֛רֹוכְּב־ןֶּב רֹו֧רְצ־ןֶּב לֵ֞איִבֲא־ןֶּב ׁשיִ֣ק
 ּוּנֶּ֑מִמ בֹו֣ט לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥נְּבִמ ׁשיִ֛א ןיֵ֥אְו בֹו֔טָו רּו֣חָּב֙ לּואָׁש ֹו֤מְׁשּו ןֵ֜ב הָ֨יָה־ֹוֽלְו
ֹּתַו :םָֽעָה־לָּכִמ ַּהֹ֖בָּג הָלְעַ֔מָו ֹו֣מְכִּׁשִמ  לּו֑אָׁש יִ֣בֲא ׁשיִ֖קְל תֹו֔נֹתֲאָֽה ֙הָנְדַ֨באֽ
ֹּיַו  ךְךֵ֔ל םּו֣קְו םיִ֔רָעְּנַהֵֽמ דַ֣חַא־תֶא ֙ךָךְּתִא אָ֤נ־חַק ֹו֗נְּב לּו֣אָׁש־לֶא ׁשיִ֜ק רֶמא֨
ֹלְו הָׁשִ֖לָׁש־ץֶרֶֽאְּב רֹ֥בֲעַּֽיַו םִיַ֛רְפֶא־רַהְּב רֹ֧בֲעַּֽיַו :תֹֽנֹתֲאָֽה־תֶא ׁשֵּ֖קַּב  ּואָ֑צָמ א֣
ֹלְו יִ֖ניִמְי־ץֶרֶֽאְּב רֹ֥בֲעַּֽיַו ןִיַ֔אָו ֙םיִלֲעַֽׁש־ץֶרֶֽאְב ּו֤רְבַעַּֽיַו  ּואָּ֚ב הָּמֵ֗ה :ּואָֽצָמ א֥
־ןִמ יִ֛בָא לַּ֥דְחֶי־ןֶּפ הָבּוׁ֑שָנְו הָ֣כְל ֹוּ֖מִע־רֶׁשֲא ֹו֥רֲעַֽנְל רַ֛מָא לּו֥אָׁשְו ףּו֔צ ץֶרֶ֣אְּב
ֹּיַו :ּונָֽל גַאָ֥דְו תֹו֖נֹתֲאָֽה ֹּזַה ריִ֣עָּב ֙םיִהֹלֱא־ׁשיִא אָ֤נ־הֵּנִה ֹו֗ל רֶמא֣  ׁשיִ֣אָהְו תא֔
 ּונֵּ֖כְרַּד־תֶא ּונָ֔ל דיִּ֣גַי ֙יַלּוא םָּׁ֔ש הָכְלֵ֣נ ֙הָּתַע אֹו֑בָי אֹוּ֣ב רֵּ֖בַדְי־רֶׁשֲא לֹּ֥כ דָּ֔בְכִנ
ֹּיַו :ָהיֶֽלָע ּונְכַ֥לָה־רֶׁשֲא  יִּ֤כ ׁ֒שיִאָל איִ֣בָּנ־הַמּו ֘ךְךֵלֵנ הֵּ֣נִהְו ֹו֗רֲעַֽנְל לּו֜אָׁש רֶמא֨



 ףֶסֹּ֤יַו :ּונָּֽתִא הָ֖מ םיִ֑הֹלֱאָֽה ׁשיִ֣אְל איִ֖בָהְל־ןיֵֽא הָ֥רּוׁשְתּו ּוניֵ֔לֵּכִמ לַ֣זָא ֙םֶחֶּ֨לַה
ֹּיַו לּו֔אָׁש־תֶא תֹו֣נֲעַֽל ֙רַעַּ֨נַה  ֙יִּתַתָֽנְו ףֶסָּ֑כ לֶקֶׁ֣ש עַבֶ֖ר יִ֔דָיְב אָ֣צְמִנ ֙הֵּנִה רֶמא֕
 ׁ֙שיִאָה רַ֤מָא־הֹּֽכ לֵ֗אָרְׂשִיְּב ׀ םיִ֣נָפְל :ּונֵּֽכְרַּד־תֶא ּונָ֖ל דיִּ֥גִהְו םיִ֔הֹלֱאָֽה ׁשיִ֣אְל
 ּקִי םֹוּ֔יַה ֙איִבָּנַל יִּ֤כ הֶ֑אֹרָֽה־דַע הָ֖כְלֵֽנְו ּו֥כְל םיִ֔הֹלֱא ׁשֹו֣רְדִל ֹ֙וּתְכֶלְּב  םיִ֖נָפְל אֵ֥רָ
ֹּיַו :הֶֽאֹרָֽה  ריִ֔עָה־לֶא ּ֙וכְלֵּֽיַו הָכֵ֑לֵנ ׀ הָ֣כְל ֖ךָךְרָֽבְּד בֹו֥ט ֹו֛רֲעַֽנְל לּו֧אָׁש רֶמא֨
 תֹו֔רָעְנ ּו֣אְצָֽמ ֙הָּמֵ֨הְו ריִ֔עָה הֵ֣לֲעַֽמְּב ֙םיִלֹע הָּמֵ֗ה :םיִֽהֹלֱאָֽה ׁשיִ֥א םָׁ֖ש־רֶׁשֲא
ֹּיַו םִיָ֑מ בֹ֣אְׁשִל תֹו֖אְצֹֽי  םָ֛תֹוא הָניֶ֧נֲעַּֽתַו :הֶֽאֹרָֽה הֶ֖זָּב ׁשֵ֥יֲה ןֶ֔הָל ּו֣רְמאֽ
 םֹוּ֛יַה חַבֶ֧ז יִּ֣כ ריִ֔עָל אָּ֣ב ֙םֹוּיַה יִּ֤כ הָּ֗תַע ׀ רֵ֣הַמ ךָךיֶ֑נָפְל הֵּ֣נִה ׁשֵּ֖י הָנְרַ֥מֹאּתַו
 לֹ֗כֱאֶל הָתָ֜מָּבַה הֶ֨לֲעַֽי ֩םֶרֶטְּב ֹו֡תֹא ןּו֣אְצְמִּת ןֵּ֣כ ריִ֣עָה םֶ֣כֲאֹֽבְּכ :הָֽמָּבַּב םָ֖עָל
ֹל יִּ֠כ ֹי ןֵ֖כ־יֵרֲחַֽא חַבֶּ֔זַה ךְךֵ֣רָבְי ֙אּוה־יִּכ ֹו֔אֹּב־דַע ֙םָעָה לַ֤כֹאי־אֽ  םיִ֑אֻרְּקַה ּו֣לְכאֽ
 ךְךֹו֣תְּב ֙םיִאָּב הָּמֵ֗ה ריִ֑עָה ּו֖לֲעַּֽי ַֽו :ֹוֽתֹא ןּו֥אְצְמִּת םֹוּ֖יַהְכ ֹו֥תֹא־יִּֽכ ּו֔לֲע הָּ֣תַעְו
 ןֶזֹ֣א־תֶא הָ֖לָּג הָ֔וֹהיַֽו :הָֽמָּבַה תֹו֖לֲעַֽל םָ֔תאָרְקִל אֵ֣צֹי֙ לֵאּומְׁש הֵּ֤נִהְו ריִ֔עָה
 ׁשיִ֜א ךָךיֶ֨לֵא ֩חַלְׁשֶא רָ֡חָמ ׀ תֵ֣עָּכ :רֹֽמאֵל לּו֖אָׁש־אֹוֽב יֵ֥נְפִל דָ֔חֶא םֹו֣י לֵ֑אּומְׁש
 דַּ֣יִמ יִּ֖מַע־תֶא ַעיִׁ֥שֹוהְו לֵ֔אָרְׂשִי יִּ֣מַע־לַע ֙דיִגָנְל ֹוּ֤תְחַׁשְמּו ןִ֗מָיְנִּב ץֶרֶ֣אֵמ
־תֶא הָ֣אָר לֵ֖אּומְׁשּו :יָֽלֵא ֹו֖תָקֲעַֽצ הָאָּ֥ב יִּ֛כ יִּ֔מַע־תֶא ֙יִתיִ֨אָר יִּ֤כ םיִּ֑תְׁשִלְּפ
 ׁשַּ֥גִּיַו :יִּֽמַעְּב רֹ֥צְעַי הֶ֖ז ךָךיֶ֔לֵא יִּתְרַ֣מָא רֶׁ֣שֲא ׁ֙שיִאָה הֵּ֤נִה ּוהָ֔נָע הָ֣וֹהיַֽו לּו֑אָׁש
ֹּיַו רַעָּׁ֑שַה ךְךֹו֣תְּב לֵ֖אּומְׁש־תֶא לּו֛אָׁש  :הֶֽאֹרָֽה תיֵּ֥ב הֶ֖ז־יֵא יִ֔ל אָּ֣נ־הָדיִּֽגַה ֙רֶמא֨
ֹּיַו לּו֗אָׁש־תֶא לֵ֜אּומְׁש ןַעַּ֨יַו  םֶּ֥תְלַכֲאַֽו הָ֔מָּבַה ֙יַנָפְל הֵ֤לֲע הֶ֔אֹרָֽה יִ֣כֹנָֽא ֙רֶמא֨
 תֹו֞נֹתֲאָֽלְו :ךְךָֽל דיִּ֥גַא ֖ךָךְבָֽבְלִּב רֶׁ֥שֲא לֹ֛כְו רֶקֹּ֔בַב ךָךיִּ֣תְחַּלִׁשְו םֹוּ֑יַה יִּ֖מִע
 ּואָ֑צְמִנ יִּ֣כ םֶ֖הָל ֛ךָךְּבִל־תֶא םֶׂשָּ֧ת־לַא םיִ֔מָּיַה תֶׁש֣לְׁש ֙םֹוּיַה ֗ךָךְל תֹו֣דְבֹֽאָה
ֹּיַו לּו֜אָׁש ןַעַּ֨יַו :ךָךיִֽבָא תיֵּ֥ב לֹ֖כְלּו ֔ךָךְל אֹו֣לֲה לֵ֔אָרְׂשִי תַּ֣דְמֶח־לָּכ ֙יִמְלּו  רֶמא֗
־לָּכִמ הָ֔רִעְּצַה ֙יִּתְחַּפְׁשִמּו לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣טְבִׁש ֙יֵּנַטְּקִמ ֙יִכֹנָֽ֨א יִ֤ניִמְי־ןֶב אֹו֨לֲה
־תֶא֙ לֵאּומְׁש חַּ֤קִּיַו :הֶּֽזַה רָ֖בָּדַּכ יַ֔לֵא ָּתְרַּ֣בִּד ֙הָּמָ֨לְו ןִ֑מָיְנִב יֵ֣טְבִׁש תֹו֖חְּפְׁשִמ
ֹרְּב ֙םֹוקָמ םֶ֤הָל ןֵּ֨תִּיַו הָתָּ֑כְׁשִל םֵ֖איִבְיַו ֹו֔רֲעַֽנ־תֶאְו לּו֣אָׁש  םיִ֔אּורְּקַה ׁשא֣
ֹּיַו :ׁשיִֽא םיִׁ֥שלְׁשִּכ הָּמֵ֖הְו  יִּתַ֖תָנ רֶׁ֥שֲא הָ֔נָּמַה־תֶא ֙הָנְּת חָּ֔בַּטַל֙ לֵאּומְׁש רֶמא֤
 ָהיֶ֜לָעֶֽהְו קֹוּׁ֨שַה־תֶא חָּבַּטַ֠ה םֶר ָּ֣יַו :ךְךָּֽמִע ּהָ֖תֹא םיִׂ֥ש ךָךיֶ֔לֵא יִּתְרַ֣מָא ֙רֶׁשֲא ךְךָ֑ל



ֹּיַו לּו֗אָׁש יֵ֣נְפִל ׀ םֶׂשָּ֣יַו  דֵ֛עֹוּמַל יִּ֧כ לֹ֔כֱא ךָךיֶ֣נָפְל־םיִֽׂש ֙רָאְׁשִּנַה הֵּ֤נִה ֙רֶמא֨
 ק ׀ םָ֣עָה רֹ֖מאֵל ֥ךָךְל־רּומָֽׁש ֹּיַו יִתאָ֑רָ  :אּוֽהַה םֹוּ֥יַּב לֵ֖אּומְׁש־םִע לּו֛אָׁש לַכא֧
 תֹו֤לֲעַּֽכ יִ֞הְיַו ּומִּ֗כְׁשַּיַו :גָּֽגַה־לַע לּו֖אָׁש־םִע רֵּ֥בַדְיַו ריִ֑עָה הָ֖מָּבַהֵֽמ ּו֥דְר ֵּֽיַו
 םָק ָּ֣יַו ָּךֶ֑חְּלַׁשֲאַֽו הָמּו֖ק רֹ֔מאֵל ]הָג ָּ֣גַה[ ָג ָּ֣גַה֙ לּואָׁש־לֶא לֵ֤אּומְׁש אָ֨רְקִּיַו ֙רַחַּׁ֨שַה
 ריִ֔עָה הֵ֣צְקִּב ֙םיִדְרֹוֽי הָּמֵ֗ה :הָצּוֽחַה לֵ֖אּומְׁשּו אּו֥ה םֶ֛היֵנְׁש ּו֧אְצֵּֽיַו לּו֗אָׁש
 דֹ֣מֲע ֙הָּתַאְו רֹ֑בֲעַּֽיַו ּוניֵ֖נָפְל רֹ֥בֲעַֽיְו רַעַּ֛נַל רֹ֥מֱא לּו֗אָׁש־לֶא רַ֣מָא לֵ֞אּומְׁשּו
־לַע קֹ֥צִּיַו ןֶמֶּׁ֛שַה ךְךַּ֥פ־תֶא לֵ֜אּומְׁש חַּ֨קִּיַו :םיִֽהֹלֱא רַ֥בְּד־תֶא ֖ךָךֲעֽיִמְׁשַאְו םֹוּ֔יַּכ
ֹּיַו ּוהֵ֑קָּׁשִּיַו ֹוׁ֨שֹאר  ֤ךָךְּתְכֶלְּב :דיִֽגָנְל ֹו֨תָלֲחַֽנ־לַע הָ֛וֹהְי ֧ךָךֲחָֽׁשְמ־יִּֽכ אֹו֗לֲה רֶמא֕
 חַ֑צְלֶצְּב ןִ֖מָיְנִּב לּו֥בְגִּב לֵ֛חָר תַ֥רֻבְק־םִע םיִׁ֜שָנֲא יֵ֨נְׁש ָ֩תאָצָמּו יִ֔דָּמִעֵֽמ ֙םֹוּיַה
־תֶא ֙ךָךיִ֨בָא ׁשַ֤טָנ הֵּ֨נִהְו ׁשֵּ֔קַבְל ָּתְכַ֣לָה רֶׁ֣שֲא ֙תֹונֹתֲאָֽה ּו֤אְצְמִנ ךָךיֶ֗לֵא ּו֣רְמָֽאְו
 הָאְלָ֗הָו םָּׁ֜שִמ ָּ֙תְפַלָֽחְו :יִֽנְבִל הֶׂ֖שֱעֶא הָ֥מ רֹ֔מאֵל ֙םֶכָל גַ֤אָדְו תֹו֔נֹתֲאָֽה יֵ֣רְבִּד
 םיִ֖הֹלֱאָֽה־לֶא םיִ֥לֹע םיִׁ֔שָנֲא הָׁ֣שלְׁש ֙םָּׁש ךָךּו֤אָצְמּו רֹו֔בָּת ןֹו֣לֵא־דַע ָ֙תאָ֨בּו
 דָ֥חֶאְו םֶחֶ֔ל תֹו֣רְּכִּכ ֙תֶׁש֨לְׁש אֵׂ֗שֹנ ֙דָחֶאְו םיִ֗יָדְג הָׁ֣שלְׁש ׀ אֵׂ֣שֹנ דָ֞חֶא לֵ֑א־תיֵּֽב
 רַחַ֣א :םָֽדָּיִמ ָּ֖תְחַקָלְו םֶחֶ֔ל־יֵּתְׁש ֙ךָךְל ּו֤נְתָֽנְו םֹו֑לָׁשְל ֖ךָךְל ּו֥לֲאָֽׁשְו :ןִי ָֽי־לֶבֵֽנ אֵׂ֖שֹנ
 ריִ֗עָה םָׁ֜ש ֙ךָךֲאֹֽבְכ ֩יִהיִו םיִּ֑תְׁשִלְפ יֵ֣בִצְנ םָׁ֖ש־רֶׁשֲא םיִ֔הֹלֱאָֽה תַ֣עְבִּג ֙אֹובָּת ןֵּ֗כ
 הָּמֵ֖הְו רֹוּ֔נִכְו ליִ֣לָחְו ֙ףֹתְו לֶבֵ֤נ םֶ֞היֵנְפִלְו הָ֔מָּבַהֵֽמ םיִ֣דְרֹֽי ֙םיִאיִבְנ לֶבֶ֤ח ָּ֞תְעַגָֽפּו
 :רֵֽחַא ׁשיִ֥אְל ָּ֖תְכַּפְהֶנְו םָּ֑מִע ָתיִּ֖בַנְתִהְו הָ֔וֹהְי ַחּו֣ר ֙ךָךיֶ֨לָע הָ֤חְלָֽצְו :םיִֽאְּבַנְתִֽמ
ֹבָת יִּ֥כ הָ֗יָהְו ֹבָת[ הָניא֛  אָ֣צְמִּת רֶׁ֣שֲא ֙ךָךְל הֵׂ֤שֲע ךְךָ֑ל הֶּלֵ֖אָה תֹו֥תֹאָֽה ]הָנא֛
 תֹו֣לֲעַֽהְל ךָךיֶ֔לֵא דֵ֣רֹי ֙יִכֹנָֽא הֵּ֤נִהְו֒ לָּגְלִּגַה ֘יַנָפְל ָּ֣תְדַר ָֽיְו :ךְךָּֽמִע םיִ֖הֹלֱאָֽה יִּ֥כ ךָךֶ֔דָי
 יִּ֣תְעַדֹוֽהְו ךָךיֶ֔לֵא יִ֣אֹוּב־דַע֙ לֵחֹוּת םיִ֤מָי תַ֨עְבִׁש םיִ֑מָלְׁש יֵ֣חְבִז ַחֹּ֖בְזִל תֹו֔לֹע
־ךְךָפֲהַּֽיַו לֵ֔אּומְׁש םִ֣עֵמ ֙תֶכֶ֨לָל ֹ֙ומְכִׁש ֹו֤תֹנְפַהְּכ הָ֗יָהְו :הֶֽׂשֲעַּֽת רֶׁ֥שֲא תֵ֖א ֔ךָךְל
 ֙םָׁש ּואֹ֤בָּיַו :אּוֽהַה םֹוּ֥יַּב הֶּלֵ֖אָה תֹו֥תֹאָֽה־לָּכ ּואֹ֛בָּיַו רֵ֑חַא בֵ֣ל םיִ֖הֹלֱא ֹו֥ל
 אֵּ֖בַנְתִּיַו םיִ֔הֹלֱא ַחּו֣ר ֙ויָלָע חַ֤לְצִּתַו ֹו֑תאָרְקִל םיִ֖אִבְנ־לֶבֶֽח הֵּ֥נִהְו הָתָ֔עְבִּגַה
 אָּ֑בִנ םיִ֖אִבְנ־םִע הֵּ֥נִהְו ּו֕אְרִּיַו םֹׁ֔שְלִׁש לֹו֣מְּתִאֵֽמ ֹ֙ועְדֹוֽי־לָּכ יִ֗הְיַו :םָֽכֹותְּב
ֹּיַו  :םיִֽאיִבְּנַּב לּו֖אָׁש םַ֥גֲה ׁשיִ֔ק־ןֶבְל הָ֣יָה ֙הֶּז־הַמ ּוהֵ֗עֵר־לֶא ׁשיִ֣א םָ֜עָה רֶמא֨
ֹּיַו םָּׁ֛שִמ ׁשיִ֥א ןַעַּ֨יַו  לּו֖אָׁש םַ֥גֲה לָׁ֔שָמְל הָ֣תְיָֽה ֙ןֵּכ־לַע םֶ֑היִבֲא יִ֣מּו רֶמא֖



ֹבָּיַו תֹוּ֔בַנְתִהֵֽמ֙ לַכְיַו :םיִֽאִבְּנַּב  ֹו֖רֲעַֽנ־לֶאְו ויָ֛לֵא לּו֥אָׁש דֹוּ֨ד ֩רֶמֹאּיַו :הָֽמָּבַה א֖
ֹּיַו םֶּ֑תְכַלֲה ןָ֣א ־לֶא אֹו֖בָּנַו ןִיַ֔א־יִכ הֶ֣אְרִּנַו תֹו֔נֹתֲאָ֣ה־תֶא ׁ֙שֵּקַבְל רֶמא֕
ֹּיַו :לֵֽאּומְׁש ֹּיַו :לֵֽאּומְׁש םֶ֖כָל רַ֥מָא־הָֽמ יִ֔ל אָּ֣נ־הָדיִּֽגַה לּו֑אָׁש דֹוּ֣ד רֶמא֖  רֶמא֤
 ֙הָכּולְּמַה רַ֤בְּד־תֶאְו תֹו֑נֹתֲאָֽה ּו֖אְצְמִנ יִּ֥כ ּונָ֔ל ֙דיִּגִה דֵּ֤גַה ֹו֔דֹוּד־לֶא֙ לּואָׁש
ֹל  הָ֖וֹהְי־לֶא םָ֔עָה־תֶא֙ לֵאּומְׁש קֵ֤עְצַּיַו :לֵֽאּומְׁש רַ֥מָא רֶׁ֖שֲא ֹו֔ל דיִּ֣גִה־אֽ
ֹּיַו :הָּֽפְצִּמַה  יִ֛כֹנָֽא לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא ֙הָוֹהְי רַ֤מָא־הֹּֽכ לֵ֗אָרְׂשִי יֵ֣נְּב־לֶא ׀ רֶמא֣
־לָּכ ֙דַּיִמּו םִיַ֔רְצִמ דַּ֣יִמ ֙םֶכְתֶא ליִּ֤צַאָֽו םִיָ֑רְצִּמִמ לֵ֖אָרְׂשִי־תֶא יִתיֵ֥לֱעֶה
־רֶׁשֲא םֶ֗כיֵהֹֽלֱא־תֶא םֶּ֣תְסַאְמ םֹוּ֜יַה םֶּ֨תַאְו :םֶֽכְתֶא םיִ֖צֲחֹּֽלַה תֹו֔כָלְמַּמַה
ֹּתַו ֒םֶכיֵתֹֽרָצְו םֶ֣כיֵתֹוֽעָר־לָּכִמ ֘םֶכָל ַעיִׁ֣שֹומ אּו֣ה  םיִׂ֣שָּת ךְךֶלֶ֖מ־יִּכ ֹו֔ל ּורְמא֣
 קַּיַו :םֶֽכיֵפְלַאְלּו םֶ֖כיֵטְבִׁשְל הָ֔וֹהְי יֵ֣נְפִל ּ֙ובְּצַיְתִֽה הָּ֗תַעְו ּוניֵ֑לָע  לֵ֔אּומְׁש בֵ֣רְ
 ֙ןִמָיְנִּב טֶבֵׁ֤ש־תֶא בֵ֞רְקַּיַו :ןִֽמָיְנִּב טֶבֵׁ֥ש דֵ֖כָּלִּיַו לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣טְבִׁש־לָּכ תֵ֖א
 ׁשיִ֔ק־ןֶּב לּו֣אָׁש ֙דֵכָּלִּיַו יִ֑רְטַּמַה תַחַּ֣פְׁשִמ דֵ֖כָּלִּתַו ]ויָ֔תֹחְּפְׁשִמְל[ וָ֔תֹחְּפְׁשִמְל
ֹלְו ּוהֻׁ֖שְקַבְיַו ֹּיַו ׁשיִ֑א םֹ֣לֲה דֹו֖ע אָ֥בֲה הָ֔וֹהיַּֽב ֙דֹוע־ּולֲאְֽׁשִּיַו :אָֽצְמִנ א֥  רֶמא֣
 ךְךֹו֣תְּב בֵּ֖צַיְתִּיַו םָּׁ֔שִמ ּוהֻ֣חָּקִּיַו ּ֙וצֻ֨רָּיַו :םיִֽלֵּכַה־לֶא אָּ֖בְחֶנ אּו֥ה־הֵּנִה הָ֔וֹהְי
ֹּיַו :הָלְעָֽמָו ֹו֖מְכִּׁשִמ םָ֔עָה־לָּכִמ ּ֙הַּבְגִּיַו םָ֑עָה  םָ֗עָה־לָּכ־לֶא לֵ֜אּומְׁש רֶמא֨
 םָ֛עָה־לָכ ּועִ֧רָּיַו םָ֑עָה־לָכְּב ּוהֹ֖מָּכ ןיֵ֥א יִּ֛כ הָ֔וֹהְי ֹוּ֣ב־רַחָּֽב רֶׁ֣שֲא ֙םֶתיִאְּרַה
ֹּיַו  בֹּ֣תְכִּיַו הָ֔כֻלְּמַה טַּ֣פְׁשִמ תֵ֚א םָ֗עָה־לֶא לֵ֜אּומְׁש רֵּ֨בַדְיַו :ךְךֶלֶּֽמַה יִ֥חְי ּו֖רְמאֽ
־םַ֨גְו :ֹוֽתיֵבְל ׁשיִ֥א םָ֖עָה־לָּכ־תֶא לֵ֛אּומְׁש חַּ֧לַׁשְיַו הָ֑וֹהְי יֵ֣נְפִל חַּ֖נַּיַו רֶפֵּ֔סַּב
 יֵ֧נְבּו :םָּֽבִלְּב םיִ֖הֹלֱא עַ֥גָנ־רֶׁשֲא לִיַ֕חַה ֹוּ֔מִע ּו֣כְלֵּֽיַו הָתָ֑עְבִּג ֹו֖תיֵבְל ךְךַ֥לָה לּו֔אָׁש
ֹלְו ּוהֻ֕זְבִּיַו הֶ֔ז ּ֙ונֵ֨עִׁשּֽי־הַמ ּו֗רְמָֽא לַעַּ֣יִלְב  :ׁשיִֽרֲחַֽמְּכ יִ֖הְיַו הָ֑חְנִמ ֹו֖ל ּואיִ֥בֵה־אֽ
ֹּיַו דָ֑עְלִּג ׁשיֵ֣בָי־לַע ןַחִּ֖יַו יִ֔נֹוּמַעָֽה ׁ֙שָחָנ לַעַּ֗יַו  ׁשָ֔חָנ־לֶא ׁ֙שיֵבָי יֵׁ֤שְנַא־לָּכ ּו֜רְמא֨
ֹּיַו :ָּךֶֽדְבַעַֽנְו תיִ֖רְב ּונָ֥ל־תָרְּכ  םֶ֔כָל תֹ֣רְכֶא ֙תֹאזְּב יִ֔נֹוּמַעָֽה ׁ֙שָחָנ םֶ֗היֵלֲא רֶמא֣
ֹּיַו :לֵֽאָרְׂשִי־לָּכ־לַע הָּ֖פְרֶח ָהיִּ֥תְמַׂשְו ןיִ֑מָי ןיֵ֣ע־לָּכ םֶ֖כָל רֹו֥קְנִּב  ויָ֜לֵא ּו֨רְמאֽ
 קִז  לֵ֑אָרְׂשִי לּו֣בְּג לֹ֖כְּב םיִ֔כָאְלַמ ֙הָחְלְׁשִנְו םיִ֔מָי תַ֣עְבִׁש ּ֙ונָ֨ל ףֶרֶ֤ה ׁשיֵ֗בָי יֵ֣נְ
 לּו֔אָׁש תַ֣עְבִּג ֙םיִכָאְלַּמַה ּואֹ֤בָּיַו :ךָךיֶֽלֵא ּונאָ֥צָיְו ּונָ֖תֹא ַעיִׁ֛שֹומ ןיֵ֥א־םִאְו
 הֵּ֣נִהְו :ּוּֽכְבִּיַו םָ֖לֹוק־תֶא םָ֛עָה־לָכ ּו֧אְׂשִּיַו םָ֑עָה יֵ֣נְזָאְּב םיִ֖רָבְּדַה ּו֥רְּבַדְיַו



ֹּיַו הֶ֔דָּׂשַה־ןִמ ֙רָקָּבַה יֵ֤רֲחַֽא אָּ֣ב לּו֗אָׁש  ּוּ֑כְבִי יִּ֣כ םָ֖עָּל־הַמ לּו֔אָׁש רֶמא֣
 ֹו֖עְמָׁשְּב לּו֔אָׁש־לַע ֙םיִהֹלֱא־ַחּוֽר חַ֤לְצִּתַו :ׁשיֵֽבָי יֵׁ֥שְנַא יֵ֖רְבִּד־תֶא ֹו֔ל־ּורְּפַ֨סְיַו
 ּוהֵ֗חְּתַנְי ַֽו רָ֜קָּב דֶמֶ֨צ ֩חַּקִּיַו :דֹֽאְמ ֹוּ֖פַא רַחִּ֥יַו הֶּלֵ֑אָה םיִ֣רָבְּדַה־תֶא ]ֹו֖עְמָׁשְּכ[
 יֵ֤רֲחַֽא אֵ֜צֹי ּוּנֶ֨ניֵא ֩רֶׁשֲא ֒רֹמאֵל ׀ םיִ֣כָאְלַּמַה דַ֣יְּב ֘לֵאָרְׂשִי לּו֣בְּג־לָכְּב חַּ֞לַׁשְיַו

 ּו֖אְצֵּֽיַו םָ֔עָה־לַע ֙הָוֹהְי־דַחַּֽפ לֹּ֤פִּיַו ֹו֑רָקְבִל הֶׂ֖שָעֵֽי הֹּ֥כ לֵ֔אּומְׁש רַ֣חַאְו֙ לּואָׁש
 ׁשיִ֥אְו ףֶלֶ֔א תֹו֣אֵמ ׁש֣לְׁש֙ לֵאָרְׂשִי־יֵֽנְב ּו֤יְהִּֽיַו קֶזָ֑בְּב םֵ֖דְקְפִּי ַֽו :דָֽחֶא ׁשיִ֥אְּכ
ֹּיַו :ףֶלָֽא םיִׁ֥שלְׁש הָ֖דּוהְי ֹת הֹּ֤כ םיִ֗אָּבַה םיִ֣כָאְלַּמַל ּו֞רְמאֽ  ׁשיֵ֣בָי ׁ֙שיִאְל ֙ןּורְמאֽ
 םיִ֗כָאְלַּמַה ּואֹ֣בָּיַו ׁשֶמָּׁ֑שַה ]םֹ֣חְּכ[ םֹ֣חְּב הָ֖עּוׁשְּת םֶ֥כָל־הֶיְהִּֽת רָ֛חָמ דָ֔עְלִּג
ֹּיַו :ּוחָֽמְׂשִּיַו ׁשיֵ֖בָי יֵׁ֥שְנַאְל ּודיִּ֛גַּיַו  םֶ֑כיֵלֲא אֵ֣צֵנ רָ֖חָמ ׁשיֵ֔בָי יֵׁ֣שְנַא ּ֙ורְמאֽ
 ֘םָעָה־תֶא לּו֣אָׁש םֶׂשָּ֨יַו תָ֗רֳחָּֽמִמ יִ֣הְיַו :םֶֽכיֵניֵעְּב בֹוּ֖טַה־לָכְּכ ּונָּ֔ל םֶ֣תיִׂשֲעַֽו

 ןֹוּ֖מַע־תֶא ּוּ֥כַּיַו רֶקֹּ֔בַה תֶרֹ֣מְׁשַאְּב ֙הֶנֲחַּֽמַֽה־ךְךֹוֽתְב ּואֹ֤בָּיַו ֒םיִׁשאָר הָׁ֣שלְׁש
ֹלְו ּוצֻ֔פָּיַו ֙םיִרָאְׁשִּנַה יִ֤הְיַו םֹוּ֑יַה םֹ֣ח־דַע ֹּיַו :דַחָֽי םִי ַ֥נְׁש םָ֖ב־ּורֲאְֽׁשִנ א֥  רֶמא֤
 :םֵֽתיִמְנּו םיִׁ֖שָנֲאָֽה ּו֥נְּת ּוניֵ֑לָע ךְךֹ֣לְמִי לּו֖אָׁש רֵ֔מֹאָֽה יִ֣מ לֵ֔אּומְׁש־לֶא ֙םָעָה
ֹּיַו ֹל לּו֔אָׁש רֶמא֣  הָ֖עּוׁשְּת הָ֥וֹהְי־הָֽׂשָע םֹוּ֛יַה יִּ֥כ הֶּ֑זַה םֹוּ֣יַּב ׁשיִ֖א תַ֥מּוי־אֽ
ֹּיַו :לֵֽאָרְׂשִיְּב  םָׁ֖ש ׁשֵּ֥דַחְנּו לָּ֑גְלִּגַה הָ֣כְלֵֽנְו ּו֖כְל םָ֔עָה־לֶא֙ לֵאּומְׁש רֶמא֤
 לָּ֔גְלִּגַּב ֙הָוֹהְי יֵ֤נְפִל לּו֜אָׁש־תֶא םָׁ֨ש ּ֩וכִלְמַּיַו לָּ֗גְלִּגַה םָ֜עָה־לָכ ּו֨כְלֵּיַו :הָֽכּולְּמַה
 יֵׁ֥שְנַא־לָכְו לּו֛אָׁש םָׁ֥ש חַ֨מְׂשִּיַו הָ֑וֹהְי יֵ֣נְפִל םיִ֖מָלְׁש םיִ֥חָבְז םָׁ֛ש־ּוחְּבְזִּיַו
ֹּיַו :דֹֽאְמ־דַע לֵ֖אָרְׂשִי  םֶ֔כְלֹֽקְב יִּתְעַ֣מָׁש ֙הֵּנִה לֵ֔אָרְׂשִי־לָּכ־לֶא֙ לֵאּומְׁש רֶמא֤
 ךְךֵּ֣לַהְתִמ ׀ ךְךֶלֶּ֣מַה הֵּ֥נִה הָּ֞תַעְו :ךְךֶלֶֽמ םֶ֖כיֵלֲע ךְךיִ֥לְמַאָֽו יִ֑ל םֶּ֖תְרַמֲא־רֶׁשֲא לֹ֥כְל
 םֶ֔כיֵנְפִל יִּתְכַּ֣לַהְתִה ֙יִנֲאַֽו םֶ֑כְּתִא םָּ֣נִה יַ֖נָבּו יִּתְבַׂ֔שָו יִּתְנַ֣קָז ֙יִנֲאַֽו םֶ֗כיֵנְפִל
 יִ֨מ ׀ ֩רֹוׁש־תֶא ֹו֗חיִׁשְמ דֶג ֶ֣נְו הָ֜וֹהְי דֶגֶ֨נ ֩יִב ּו֣נֲע יִ֣נְנִה :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַה־דַע יַ֖רֻעְּנִמ
 ֙יִמ־דַּיִמּו יִתֹוּ֔צַר יִ֣מ־תֶא ֙יִּתְקַׁ֨שָע יִ֤מ־תֶאְו יִּתְחַ֗קָל יִ֣מ רֹו֧מֲחַֽו יִּתְחַ֜קָל
ֹּיַו :םֶֽכָל ביִׁ֖שָאְו ֹוּ֑ב יַ֖ניֵע םיִ֥לְעַאְו רֶפֹ֔כ יִּתְחַ֣קָל ֹל ּו֔רְמא֣ ֹלְו ּונָּ֖תְקַׁשֲע א֥  א֣
ֹלְו ּונָ֑תֹוּצַר ֹּיַו :הָמּוֽאְמ ׁשיִ֖א־דַּיִמ ָּתְחַ֥קָל־אֽ  דֵ֤עְו םֶ֗כָּב הָ֣וֹהְי דֵ֧ע םֶ֜היֵלֲא רֶמא֨
ֹל יִּ֣כ הֶּ֔זַה םֹוּ֣יַה ֹ֙וחיִׁשְמ ֹּיַו הָמּו֑אְמ יִ֖דָיְּב םֶ֛תאָצְמ א֧ ֹּיַו :דֵֽע רֶמא֖  לֵ֖אּומְׁש רֶמא֥
־תֶא הָ֛לֱעֶה רֶׁ֧שֲאַֽו ןֹ֔רֲהַֽא־תֶאְו הֶׁ֣שֹמ־תֶא ֙הָׂשָע רֶׁ֤שֲא הָ֗וֹהְי םָ֑עָה־לֶא



 תֵ֚א הָ֑וֹהְי יֵ֣נְפִל םֶ֖כְּתִא הָ֥טְפָּֽׁשִאְו ּו֛בְּצַיְתִֽה הָּ֗תַעְו :םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥אֵמ םֶ֖כיֵתֹובֲא
 בֹ֖קֲעַֽי אָּ֥ב־רֶׁשֲאַּֽכ :םֶֽכיֵתֹבֲא־תֶאְו םֶ֖כְּתִא הָׂ֥שָע־רֶׁשֲא הָ֔וֹהְי תֹו֣קְדִצ־לָּכ
 ןֹ֗רֲהַֽא־תֶֽאְו הֶׁ֣שֹמ־תֶא הָ֜וֹהְי חַ֨לְׁשִּיַו הָ֔וֹהְי־לֶא ֙םֶכיֵתֹֽבֲא ּו֤קֲעְֽזִּיַו םִיָ֑רְצִמ
 הָ֣וֹהְי־תֶא ּו֖חְּכְׁשִּיַו :הֶּֽזַה םֹו֥קָּמַּב םּו֖בִׁשֹּֽיַו םִיַ֔רְצִּמִמ ֙םֶכיֵתֹוֽבֲא־תֶא ּואיִ֤צֹוּיַו
 ֙דַיְבּו םיִּ֗תְׁשִלְּפ־דַיְבּו רֹו֜צָח אָ֨בְצ־רַׂש ֩אָרְסיִֽס דַ֣יְּב םָ֡תֹא רֹּ֣כְמִּיַו םֶ֑היֵהֹֽלֱא
ֹּיַו ֙הָוֹהְי־לֶא ּו֤קֲעְֽזִּיַו :םָּֽב ּו֖מֲחָּֽלִּיַו בָ֔אֹומ ךְךֶלֶ֣מ ֹּיַו[ ֻ֣רְמאֽ  ּ֙ונְבַ֨זָע יִּ֤כ ּונאָ֔טָח ]ּו֣רְמאֽ
 דַּ֥יִמ ּונֵ֛ליִּצַה הָּ֗תַעְו תֹו֑רָּתְׁשַעָֽה־תֶאְו םיִ֖לָעְּבַה־תֶא דֹ֥בֲעַּֽנַו הָ֔וֹהְי־תֶא
־תֶאְו חָּ֖תְפִי־תֶאְו ןָ֔דְּב־תֶאְו לַעַּ֣בֻרְי־תֶא ֙הָוֹהְי חַ֤לְׁשִּיַו :ָּךֶֽדְבַעַֽנְו ּוניֵ֖בְיֹֽא
 ׁשָ֞חָנ יִּ֣כ ּו֗אְרִּתַו :חַטֶּֽב ּו֖בְׁשֵּֽתַו ביִ֔בָּסִמ ֙םֶכיֵבְיֹֽא דַּ֤יִמ םֶ֜כְתֶא לֵּ֨צַּיַו לֵ֑אּומְׁש
ֹּתַו ֒םֶכיֵלֲע אָּ֣ב ֘ןֹוּמַע־יֵֽנְּב ךְךֶלֶ֣מ ֹל יִ֔ל ּורְמא֣  הָ֥וֹהיַֽו ּוניֵ֑לָע ךְךֹ֣לְמִי ךְךֶלֶ֖מ־יִּכ א֕
 הֵּ֨נִהְו םֶּ֑תְלֶאְׁש רֶׁ֣שֲא םֶּ֖תְרַחְּב רֶׁ֥שֲא ךְךֶלֶּ֛מַה הֵּ֥נִה הָּ֗תַעְו :םֶֽכְּכְלַמ םֶ֖כיֵהֹֽלֱא
 םֶּ֣תְעַמְׁשּו ֹ֙ותֹא םֶּ֤תְדַבֲעַֽו הָ֗וֹהְי־תֶא ּו֣אְריִּֽת־םִא :ךְךֶלֶֽמ םֶ֖כיֵלֲע הָ֛וֹהְי ןַ֧תָנ
ֹלְו ֹו֔לֹקְּב  ךְךַ֣לָמ רֶׁ֣שֲא ֙ךֶלֶּ֨מַה־םַגְו םֶּ֗תַא־םַּג םֶ֣תִיְהִֽו הָ֑וֹהְי יִּ֣פ־תֶא ּו֖רְמַת א֥
ֹל־םִאְו :םֶֽכיֵהֹֽלֱא הָ֥וֹהְי רַ֖חַא םֶ֔כיֵלֲע ־תֶא םֶ֖תיִרְמּו הָ֔וֹהְי לֹו֣קְּב ּ֙ועְמְׁשִת א֤
־תֶא ּו֔אְרּו ּו֣בְּצַיְתִה ֙הָּתַע־םַּג :םֶֽכיֵתֹֽבֲאַֽבּו םֶ֖כָּב הָ֛וֹהְי־דַי הָ֧תְיָהְו הָ֑וֹהְי יִּ֣פ
 םֹוּ֔יַה ֙םיִּטִח־ריִצְק אֹו֤לֲה :םֶֽכיֵניֵֽעְל הֶׂ֖שֹע הָ֔וֹהְי רֶׁ֣שֲא הֶּ֑זַה לֹו֖דָּגַה רָ֥בָּדַה
 רֶׁ֤שֲא ֙הָּבַר םֶ֤כְתַעָר־יִּֽכ ּו֗אְרּו ּו֣עְדּו רָ֑טָמּו תֹו֖לֹק ןֵּ֥תִיְו הָ֔וֹהְי־לֶא ֙אָרְקֶא
 קִּיַו :ךְךֶלֶֽמ םֶ֖כָל לֹו֥אְׁשִל הָ֔וֹהְי יֵ֣ניֵעְּב ֙םֶתיִׂשֲע  ןֵּ֧תִּיַו הָ֔וֹהי־לֶא֙ לֵאּומְׁש אָ֤רְ
־תֶאְו הָ֖וֹהְי־תֶא דֹ֛אְמ םָ֥עָה־לָכ אָ֨ריִּיַו אּו֑הַה םֹוּ֣יַּב רָ֖טָמּו תֹ֥לֹק הָ֛וֹהְי

ֹּיַו :לֵֽאּומְׁש  הָ֥וֹהְי־לֶא ךָךיֶ֛דָבֲע־דַעְּב לֵּ֧לַּפְתִה לֵ֗אּומְׁש־לֶא םָ֜עָה־לָכ ּו֨רְמאֽ
 :ךְךֶלֶֽמ ּונָ֖ל לֹ֥אְׁשִל הָ֔עָר ּ֙וניֵ֨תֹאּטַח־לָּכ־לַע ּונְפַ֤סָי־יִּֽכ תּו֑מָנ־לַאְו ךָךיֶ֖הֹלֱא
ֹּיַו ֹּזַה הָ֖עָרָֽה־לָּכ תֵ֥א םֶ֔תיִׂשֲע םֶּ֣תַא ּואָ֔ריִּת־לַא ֙םָעָה־לֶא לֵ֤אּומְׁש רֶמא֨  תא֑
ֹלְו :םֶֽכְבַבְל־לָכְּב הָ֖וֹהְי־תֶא םֶּ֥תְדַבֲעַֽו הָ֔וֹהְי יֵ֣רֲחַֽאֵמ ּ֙ורּו֨סָּת־לַא ךְךַ֗א  ּורּו֑סָּת א֖
ֹל רֶׁ֧שֲא ּוהֹּ֗תַה יֵ֣רֲחַֽא ׀ יִּ֣כ ֹלְו ּוליִ֛עֹוי־אֽ ֹל יִּ֠כ :הָּמֵֽה ּוהֹ֥ת־יִּכ ּוליִּ֖צַי א֥  ׁשֹּ֤טִי־אֽ
 ֹו֖ל םֶ֛כְתֶא תֹוׂ֥שֲעַֽל הָ֔וֹהְי ליִ֣אֹוה יִּ֚כ לֹו֑דָּגַה ֹו֣מְׁש רּו֖בֲעַּֽב ֹוּ֔מַע־תֶא ֙הָוֹהְי
ֹטֲחֵֽמ ֙יִּל הָליִ֤לָח יִ֗כֹנָֽא םַּ֣ג :םָֽעְל  יִ֣תיֵרֹוֽהְו םֶ֑כְדַעַּֽב לֵּ֣לַּפְתִהְל לֹ֖דֲחֵֽמ הָ֔וֹהיַֽל א֣



 תֶ֖מֱאֶּב ֹו֛תֹא םֶּ֥תְדַבֲעַֽו הָ֗וֹהְי־תֶא ּוא֣רְי ׀ ךְךַ֣א :הָֽרָׁשְיַהְו הָ֖בֹוּטַה ךְךֶרֶ֥דְּב םֶ֔כְתֶא
 םֶּ֥תַא־םַּג ּועֵ֑רָּת ַעֵ֖רָה־םִאְו :םֶֽכָּמִע לִּ֖דְגִה־רֶׁשֲא תֵ֥א ּו֔אְר יִּ֣כ םֶ֑כְבַבְל־לָכְּב
 :לֵֽאָרְׂשִי־לַע ךְךַ֖לָמ םיִ֔נָׁש יֵּ֣תְׁשּו ֹו֑כְלָמְּב לּו֣אָׁש הָ֖נָׁש־ןֶּב :ּופָּֽסִּת םֶ֖כְּכְלַמ־םַּג
 םִיַּ֗פְלַא לּו֜אָׁש־םִע ּו֨יְהִּֽיַו֒ לֵאָרְׂשִּיִמ ֘םיִפָלֲא תֶׁש֣לְׁש לּו֜אָׁש ֹו֨ל־רַחְבִּיַו
 םָ֔עָה רֶתֶ֣יְו ןיִ֑מָיְנִּב תַ֖עְבִגְּב ןָ֔תָנֹו֣י־םִע ּ֙ויָה ףֶלֶ֗אְו לֵ֔א־תיֵּֽב רַ֣הְבּו ׂ֙שָמְכִמְּב
 ּו֖עְמְׁשִּיַו עַבֶ֔גְּב רֶׁ֣שֲא ֙םיִּתְׁשִלְּפ ביִ֤צְנ תֵ֣א ןָ֗תָנֹוֽי ךְך ַּ֣יַו :ויָֽלָהֹֽאְל ׁשיִ֥א חַּ֖לִׁש
־לָכְו :םיִֽרְבִעָֽה ּו֖עְמְׁשִי רֹ֔מאֵל ֙ץֶרָ֨אָה־לָכְּב רָ֤פֹוּׁשַּב עַ֨קָּת֩ לּואָׁשְו םיִּ֑תְׁשִלְּפ
 לֵ֖אָרְׂשִי ׁשַאְבִנ־םַגְו םיִּ֔תְׁשִלְּפ ביִ֣צְנ־תֶא֙ לּואָׁש הָּ֤כִה רֹ֗מאֵל ּו֣עְמָֽׁש לֵ֞אָרְׂשִי
 םֵ֣חָּלִהְל ׀ ּו֣פְסֶאֶֽנ םיִּ֞תְׁשִלְפּו :לָּֽגְלִּגַה לּו֖אָׁש יֵ֥רֲחַֽא םָ֛עָה ּו֥קֲעָּֽצִּיַו םיִּ֑תְׁשִלְּפַּב
 רֶׁ֥שֲא לֹו֛חַּכ םָ֕עְו םיִׁ֔שָרָּפ ֙םיִפָלֲא תֶׁשֵׁ֤שְו ֙בֶכֶ֨ר ףֶלֶ֤א םיִׁ֨שלְׁש לֵ֗אָרְׂשִי־םִע
 לֵ֤אָרְׂשִי ׁשיִ֨אְו :ןֶוָֽא־תיֵּֽב תַ֖מְדִק ׂשָ֔מְכִמְב ּו֣נֲחַּֽיַו ּ֙ולֲעַּֽיַו בֹ֑רָל םָּ֖יַה־תַפְׂש־לַע
 םיִ֔עָלְּסַבּו ֙םיִחָוֲחַֽבּו תֹו֤רָעְּמַּב םָ֗עָה ּו֣אְּבַחְתִּיַו םָ֑עָה ׂשַּ֖גִנ יִּ֥כ ֹו֔ל־רַצ יִּ֣כ ּ֙ואָר
 ּוּנֶ֣דֹוע֙ לּואָׁשְו דָ֑עְלִגְו דָּ֖ג ץֶרֶ֥א ןֵּ֔דְרַּיַה־תֶא ּ֙ורְבָֽע םיִ֗רְבִעְו :תֹוֽרֹּבַבּו םיִ֖חִרְּצַבּו
 רֶׁ֣שֲא ֙דֵעֹוּמַל םיִ֗מָי תַ֣עְבִׁש ׀ ]לֶחֹוּ֣יַו[ לֶחיֹּ֣יַו :ויָֽרֲחַֽא ּו֥דְרָֽח םָ֖עָה־לָכְו לָּ֔גְלִּגַב
ֹּיַו :ויָֽלָעֵֽמ םָ֖עָה ץֶפָּ֥יַו לָּ֑גְלִּגַה לֵ֖אּומְׁש אָ֥ב־ֹאלְו לֵ֔אּומְׁש  ּוׁשִּ֣גַה לּו֔אָׁש רֶמא֣
 הֵּ֥נִהְו הָ֔לֹעָֽה תֹו֣לֲעַֽהְל ֹ֙ותֹּלַכְּכ יִ֗הְיַו :הָֽלֹעָֽה לַעַּ֖יַו םיִ֑מָלְּׁשַהְו הָ֖לֹעָֽה יַ֔לֵא
ֹּיַו :ֹוֽכְרָבְל ֹו֖תאָרְקִל לּו֛אָׁש אֵ֥צֵּיַו אָּ֑ב לֵ֖אּומְׁש ֹּיַו ָתיִׂ֑שָע הֶ֣מ לֵ֖אּומְׁש רֶמא֥  רֶמא֣
ֹל ֙הָּתַאְו יַ֗לָעֵֽמ םָ֜עָה ץַ֨פָנ־יִֽכ ֩יִתיִאָר־יִּֽכ לּו֡אָׁש  םיִ֔מָּיַה דֵ֣עֹומְל ָ֙תאָ֨ב־אֽ
 יֵ֥נְפּו לָּ֔גְלִּגַה ֙יַלֵא םיִּ֤תְׁשִלְפ ּו֨דְר ֵֽי הָּתַ֠ע רַ֗מֹאָֽו :ׂשָֽמְכִמ םיִ֥פָסֱאֶנ םיִּ֖תְׁשִלְפּו
ֹל הָ֖וֹהְי ֹּיַו :הָֽלֹעָֽה הֶ֖לֲעַֽאָֽו קַּ֔פַאְתֶאָֽו יִתיִּ֑לִח א֣  לּו֖אָׁש־לֶא לֵ֛אּומְׁש רֶמא֧
ֹל ָּתְלָּ֑כְסִנ  הָ֧וֹהְי ןיִ֨כֵה הָּ֗תַע יִּ֣כ ךְךָּ֔וִצ רֶׁ֣שֲא ֙ךָךיֶ֨הֹלֱא הָ֤וֹהְי תַ֞וְצִמ־תֶא ָּתְרַ֗מָׁש א֣
ֹל ֣ךָךְּתְכַלְמַמ הָּ֖תַעְו :םָֽלֹוע־דַע לֵ֖אָרְׂשִי־לֶא ֛ךָךְּתְכַלְמַֽמ־תֶא  ׁ֩שֵּקִּב םּו֑קָת־אֽ
ֹל יִּ֚כ ֹוּ֔מַע־לַע ֙דיִגָנְל הָ֤וֹהְי ּוהֵּ֨וַצְיַו ֹו֗בָבְלִּכ ׁשיִ֣א ֹו֜ל הָ֨וֹהְי ־רֶֽׁשֲא תֵ֥א ָּתְרַ֔מָׁש א֣
־תֶא לּו֗אָׁש דֹ֣קְפִּיַו ןִ֑מָיְנִּב תַ֣עְבִּג לָּ֖גְלִּגַה־ןִמ לַעַּ֛יַו לֵ֗אּומְׁש םָק ָּ֣יַו :הָֽוֹהְי ֖ךָךְּוִצ
 אָ֣צְמִּנַה ֙םָעָהְו ֹו֗נְּב ןָ֣תָנֹוֽיְו לּו֞אָׁשְו :ׁשיִֽא תֹו֖אֵמ ׁשֵׁ֥שְּכ ֹוּ֔מִע םיִ֣אְצְמִּנַה ֙םָעָה
 הֵ֥נֲחַּֽמִמ תיִ֛חְׁשַּמַה אֵ֧צֵּיַו :ׂשָֽמְכִמְב ּו֥נָח םיִּ֖תְׁשִלְפּו ןִ֑מָיְנִּב עַבֶ֣גְּב םיִ֖בְׁשֹֽי םָּ֔מִע



ֹרָה םיִׁ֑שאָר הָׁ֣שלְׁש םיִּ֖תְׁשִלְפ  ץֶרֶ֥א־לֶא הָ֖רְפָע ךְךֶרֶּ֥ד־לֶא הֶ֛נְפִי דָ֥חֶא ׁשא֨
ֹרָהְו :לָֽעּוׁש ֹרָהְו ןֹו֑רֹח תיֵּ֣ב ךְךֶרֶּ֖ד הֶ֔נְפִי ֙דָחֶא ׁשא֤  לּו֔בְּגַה ךְךֶרֶּ֣ד ֙הֶנְפִי דָ֤חֶא ׁשא֨
ֹל ׁ֙שָרָחְו :הָרָּֽבְדִּמַה םיִ֖עֹבְּצַה יֵּ֥ג־לַע ףָ֛קְׁשִּנַה ־יִּכ לֵ֑אָרְׂשִי ץֶרֶ֣א לֹ֖כְּב אֵ֔צָּמִי א֣
 לֵ֖אָרְׂשִי־לָכ ּו֥דְר ֵּֽיַו :תיִֽנֲח ֹו֥א בֶרֶ֖ח םיִ֔רְבִעָֽה ּוׂ֣שֲעַֽי ןֶּ֚פ םיִּ֔תְׁשִלְפ ]ּו֣רְמָֽא[ ֻ֣רְמָֽא
 תֵ֖אְו ֹוּ֔מֻּדְרַק־תֶאְו ֹ֙ותֵא־תֶאְו ֹוּ֤תְׁשַרֲחַֽמ־תֶא ׁשיִ֣א ׁשֹוטְלִ֠ל םיִּ֑תְׁשִלְּפַה
 ןֹוׁ֖שְּלִק ׁש֥לְׁשִלְו םיִ֔תֵאָ֣לְו ֙תֹׁשֵרֲחַּֽמַל םיִ֗פ הָריִ֣צְּפַה הָ֞תְיָהְֽו :ֹוֽתָׁשֵֽרֲחַֽמ
ֹלְו תֶמֶ֔חְלִמ םֹו֣יְּב ֙הָיָהְו :ןָֽבְרָּֽדַה ביִּ֖צַהְלּו םיִּ֑מֻּדְרַּקַהְלּו  ֙תיִנֲחַֽו בֶרֶ֤ח אָ֜צְמִנ א֨
 :ֹוֽנְּב ןָ֖תָנֹוֽיְלּו לּו֔אָׁשְל אֵ֣צָּמִּתַו ןָ֑תָנֹוֽי־תֶאְו לּו֖אָׁש־תֶא רֶׁ֥שֲא םָ֔עָה־לָּכ דַ֣יְּב
ֹּיַו םֹוּ֗יַה יִ֣הְיַו :ׂשָֽמְכִמ רַ֖בֲעַֽמ־לֶֽא םיִּ֔תְׁשִלְּפ בַּ֣צַמ ֙אֵצֵּיַו ֙ לּואָׁש־ןֶּב ןָ֤תָנֹוֽי רֶמא֨
 זָּ֑לַה רֶבֵ֣עֵמ רֶׁ֖שֲא םיִּ֔תְׁשִלְּפ בַּ֣צַמ־לֶא ֙הָרְּבְעַנְו הָ֗כְל ויָ֔לֵכ אֵׂ֣שֹנ ֙רַעַּ֨נַה־לֶא
ֹל ויִ֖בָאְלּו  ןֹו֑רְגִמְּב רֶׁ֣שֲא ןֹוּ֖מִרָֽה תַחַּ֥ת הָ֔עְבִּגַה הֵ֣צְקִּב ֙בֵׁשֹוי לּו֗אָׁשְו :דיִּֽגִה א֥
־ןֶּב ׀ דֹו֣בָכיִֽא יִ֡חֲא בּו֡טִחֲא־ןֶב הָּ֣יִחֲאַֽו :ׁשיִֽא תֹו֖אֵמ ׁשֵׁ֥שְּכ ֹוּ֔מִע רֶׁ֣שֲא ֙םָעָהְו
ֹל ֙םָעָהְו דֹו֑פֵא אֵׂ֣שֹנ ֹו֖לִׁשְּב הָ֛וֹהְי ׀ ןֵ֧הֹּכ יִ֜לֵע־ןֶּב סָ֨חְניִּפ  :ןָֽתָנֹוֽי ךְךַ֖לָה יִּ֥כ עַ֔דָי א֣
 עַלֶּ֤סַה־ןֵׁש םיִּ֔תְׁשִלְּפ בַּ֣צַמ־לַע ֙רֹבֲעַֽל ֙ןָתָנֹוֽי ׁשֵּ֤קִּב רֶׁ֨שֲא תֹו֗רְּבְעַּמַה ןיֵ֣בּו
 :הֶּנֶֽס דָ֖חֶאָֽה םֵׁ֥שְו ץֵ֔צֹוּב ֙דָחֶאָֽה םֵׁ֤שְו הֶּ֑זִמ רֶבֵ֖עָהֵֽמ עַלֶּ֥סַה־ןֵׁשְו הֶּ֔זִמ ֙רֶבֵ֨עָהֵֽמ
ֹּיַו :עַבָּֽג לּו֥מ בֶג ֶּ֖נִמ דָ֥חֶאָֽהְו ׂשָ֑מְכִמ לּו֣מ ןֹו֖פָּצִמ קּו֥צָמ דָ֛חֶאָֽה ןֵּׁ֧שַה  רֶמא֨
 הֶּלֵ֔אָה םיִ֣לֵרֲעָֽה ֙בַּצַמ־לֶא הָ֗רְּבְעַנְו ֙הָכְל ויָ֗לֵכ אֵׂ֣שֹנ ׀ רַעַּ֣נַה־לֶא ןָ֜תָנֹוֽהְי
 :טָֽעְמִב ֹו֥א בַ֖רְּב ַעיִׁ֥שֹוהְל רֹו֔צְעַמ ֙הָוֹהיַֽל ןיֵ֤א יִּ֣כ ּונָ֑ל הָ֖וֹהְי הֶׂ֥שֲעַֽי יַ֛לּוא
ֹּיַו  :ךָךֶֽבָבְלִּכ ֖ךָךְּמִע יִ֥נְנִה ךְךָ֔ל הֵ֣טְנ ךָךֶ֑בָבְלִּב רֶׁ֣שֲא־לָּכ הֵׂ֖שֲע ויָ֔לֵכ אֵׂ֣שֹנ ֹ֙ול רֶמא֤
ֹּיַו  הֹּ֤כ־םִא :םֶֽהיֵלֲא ּוניִ֖לְגִנְו םיִׁ֑שָנֲאָֽה־לֶא םיִ֖רְבֹֽע ּונְחַ֥נֲא הֵּ֛נִה ןָ֔תָנֹו֣הְי ֙רֶמא֨
ֹי ֹלְו ּוניֵּ֔תְחַת ּונְדַ֣מָעְו םֶ֑כיֵלֲא ּונֵ֖עיִּגַה־דַע ּוּמֹּ֕ד ּוניֵ֔לֵא ּ֙ורְמאֽ  :םֶֽהיֵלֲא הֶ֖לֲעַֽנ א֥
ֹי הֹּ֨כ־םִאְו  :תֹוֽאָה ּונָּ֖ל־הֶֽזְו ּונֵ֑דָיְּב הָ֖וֹהְי םָ֥נָתְנ־יִּֽכ ּוניִ֔לָעְו ּ֙וניֵ֨לָע ּו֤לֲע ּו֜רְמאֽ
ֹּיַו םיִּ֑תְׁשִלְּפ בַּ֖צַמ־לֶא םֶ֔היֵנְׁש ּו֣לָּגִּיַו  םיִ֔אְצֹֽי ֙םיִרְבִע הֵּ֤נִה םיִּ֔תְׁשִלְפ ּו֣רְמאֽ
־תֶאְו ׀ ןָ֣תָנֹוֽי־תֶא הָ֜בָּצַּמַה יֵׁ֨שְנַא ּ֩ונֲעַּֽיַו :םָֽׁש־ּואְּבַחְתִה רֶׁ֥שֲא םיִ֖רֹחַֽה־ןִמ
ֹּיַו ויָ֗לֵכ אֵׂ֣שֹנ ֹּיַו רָ֑בָּד םֶ֖כְתֶא הָעיִ֥דֹונְו ּוניֵ֔לֵא ּו֣לֲע ּ֙ורְמאֽ  אֵׂ֤שֹנ־לֶא ןָ֜תָנֹוֽי רֶמא֨
־לַעְו ֙ויָדָי־לַע ןָ֗תָנֹוֽי לַעַּ֣יַו :לֵֽאָרְׂשִי דַ֥יְּב הָ֖וֹהְי םָ֥נָתְנ־יִּֽכ יַ֔רֲחַֽא הֵ֣לֲע ֙ויָלֵכ



 :ויָֽרֲחַֽא תֵ֥תֹומְמ ויָ֖לֵכ אֵׂ֥שֹנְו ןָ֔תָנֹוֽי יֵ֣נְפִל ּ֙ולְּפִּיַו ויָ֑רֲחַֽא ויָ֖לֵכ אֵׂ֥שֹנְו ויָ֔לְגַר
 יִ֥צֲחַֽבְּכ ׁשיִ֑א םיִ֣רְׂשֶעְּכ ויָ֖לֵכ אֵׂ֥שֹנְו ןָ֛תָנֹוֽי הָּ֧כִה רֶׁ֨שֲא הָ֗נֹׁשאִֽרָה הָּ֣כַּמַה יִ֞הְּתַו
 ֙בָּצַּמַה םָ֔עָה־לָכְבּו ֙הֶדָּׂשַב הֶ֤נֲחַּֽמַֽב הָ֨דָרֲח ֩יִהְּתַו :הֶֽדָׂש דֶמֶ֥צ הָ֖נֲעַֽמ
 ּו֤אְרִּיַו :םיִֽהֹלֱא תַּ֥דְרֶחְל יִ֖הְּתַו ץֶרָ֔אָה זַּ֣גְרִּתַו הָּמֵ֑ה־םַּג ּו֖דְרָֽח תיִ֔חְׁשַּמַהְו
ֹּיַו :םֹֽלֲהַֽו ךְךֶלֵּ֥יַו גֹו֖מָנ ןֹו֛מָהֶֽה הֵּ֧נִהְו ןִ֑מָיְנִּב תַ֖עְבִגְּב לּו֔אָׁשְל ֙םיִפֹּצַה  לּו֗אָׁש רֶמא֣
 ןָ֖תָנֹוֽי ןיֵ֥א הֵּ֛נִהְו ּו֔דְקְפִּי ַֽו ּונָּ֑מִעֵֽמ ךְךַ֣לָה יִ֖מ ּו֔אְרּו אָ֣נ־ּודְקִּפ ֹוּ֔תִא רֶׁ֣שֲא ֙םָעָל
ֹּיַו :ויָֽלֵכ אֵׂ֥שֹנְו  ןֹו֧רֲא הָ֞יָה־יִּֽכ םיִ֑הֹלֱאָה ןֹו֣רֲא הָׁשיִּ֖גַה הָּ֔יִחֲאַֽל֙ לּואָׁש רֶמא֤
 ןֹו֗מָהֶֽהְו ןֵ֔הֹּכַה־לֶא֙ לּואָׁש רֶּ֤בִּד דַ֣ע יִ֗הְיַו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְבּו אּו֖הַה םֹוּ֥יַּב םיִ֛הֹלֱאָֽה
ֹּיַו בָ֑רָו ךְךֹו֖לָה ךְךֶלֵּ֥יַו םיִּ֔תְׁשִלְפ הֵ֣נֲחַֽמְּב ֙רֶׁשֲא  :ךָךֶֽדָי ףֹ֥סֱא ןֵ֖הֹּכַה־לֶא לּו֛אָׁש רֶמא֧
 בֶרֶ֤ח הָ֜תְיָֽה הֵּ֨נִהְו הָ֑מָחְלִּמַה־דַע ּואֹ֖בָּיַו ֹוּ֔תִא רֶׁ֣שֲא ֙םָעָה־לָכְו לּו֗אָׁש קֵ֣עָּזִּיַו
 לֹו֣מְתֶאְּכ ֙םיִּתְׁשִלְּפַל ּו֤יָה םיִ֗רְבִעָֽהְו :דֹֽאְמ הָ֥לֹודְּג הָ֖מּוהְמ ּוהֵ֔עֵרְּב ׁ֙שיִא
 רֶׁ֥שֲא לֵ֔אָרְׂשִי־םִע ֙תֹויְהִֽל הָּמֵ֗ה־םַגְו ביִ֑בָס הֶ֖נֲחַּֽמַּֽב םָּ֛מִע ּו֥לָע רֶׁ֨שֲא םֹוׁ֔שְלִׁש
־יִּכ ּו֔עְמָֽׁש ֙םִיַ֨רְפֶא־רַהְּב םיִ֤אְּבַחְתִּמַה לֵ֜אָרְׂשִי ׁשיִ֨א֩ לֹכְו :ןָֽתָנֹוֽיְו לּו֖אָׁש־םִע
 םֹוּ֥יַּב הָ֛וֹהְי עַׁשֹוּ֧יַו :הָֽמָחְלִּמַּב םֶ֖היֵרֲחַֽא הָּמֵ֛ה־םַג ּו֥קְּבְדַּיַו םיִּ֑תְׁשִלְּפ ּוסָ֖נ
 ׂשַּ֖גִנ לֵ֥אָרְׂשִי־ׁשיִֽאְו :ןֶוָֽא תיֵּ֥ב־תֶא הָ֖רְבָֽע הָ֔מָחְלִּמַ֨הְו לֵ֑אָרְׂשִי־תֶא אּו֖הַה
ֹי־רֶׁשֲא ׁשיִאָ֠ה רּו֣רָא רֹ֗מאֵל םָ֜עָה־תֶא לּו֨אָׁש֩ לֶאֹּיַו אּו֑הַה םֹוּ֣יַּב  םֶחֶ֜ל לַכא֨
ֹלְו יַ֔בְיֹ֣אֵמ ֙יִּתְמַּקִנְו בֶרֶ֗עָה־דַע  רַעָּ֑יַב ּואָּ֣ב ץֶרָ֖אָה־לָכְו :םֶחָֽל םָ֖עָה־לָּכ םַ֥עָט אֽ
ֹבָּיַו :הֶֽדָּׂשַה יֵ֥נְּפ־לַע ׁשַ֖בְד יִ֥הְיַו ־ןיֵאְו ׁשָ֑בְּד ךְךֶלֵ֣ה הֵּ֖נִהְו רַעַּ֔יַה־לֶא ֙םָעָה א֤
 ַעיִּ֣בְׁשַהְּב עַ֗מָׁש־ֹאל ןָ֣תָנֹוֽיְו :הָֽעֻבְּׁשַה־תֶא םָ֖עָה אֵ֥רָי־יִּֽכ ויִּ֔פ־לֶא ֹ֙ודָי גיִּׂ֤שַמ
 תַ֣רְעַיְּב ּהָ֖תֹוא לֹּ֥בְטִּיַו ֹו֔דָיְּב רֶׁ֣שֲא ֙הֶּטַּמַה הֵ֤צְק־תֶא חַ֗לְׁשִּיַו ֒םָעָה־תֶא ֘ויִבָא
 םָ֜עָהֵֽמ ׁשיִ֨א ֩ןַעַּיַו :ויָֽניֵע ]הָנְרֹ֖אָּתַו[ הָנְאֹ֖רָּתַו ויִּ֔פ־לֶא ֹ֙ודָי בֶׁשָּ֤יַו ׁשָ֑בְּדַה
ֹּיַו ֹי־רֶׁשֲא ׁשיִ֛אָה רּו֥רָא רֹ֔מאֵל ֙םָעָה־תֶא ךָךיִ֤בָא ַעיִּ֨בְׁשִה ַ֩עֵּבְׁשַה רֶמא֗  לַכא֥
ֹּיַו :םָֽעָה ףַעָּ֖יַו םֹוּ֑יַה םֶחֶ֖ל  ּורֹ֣א־יִּכ ֙אָנ־ּואְר ץֶרָ֑אָה־תֶא יִ֖בָא רַ֥כָע ןָ֔תָנֹוֽי ֙רֶמא֨
 לַ֥לְּׁשִמ םָ֔עָה ֙םֹוּיַה לַ֤כָא לֹ֨כָא ֩אּול יִּ֡כ ףַ֗א :הֶּֽזַה ׁשַ֥בְּד טַ֖עְמ יִּתְמַ֔עָט יִּ֣כ יַ֔ניֵע
ֹל הָּ֛תַע־יִּֽכ אָ֑צָמ רֶׁ֣שֲא ויָ֖בְיֹֽא  ֙אּוהַה םֹוּ֤יַּב ּוּ֞כַּיַו :םיִּֽתְׁשִלְּפַּב הָּ֖כַמ הָ֥תְבָֽר־אֽ
 לָ֔לַָּׁש	־לֶא ֙םָעָה ]טַעַּ֤יַו[ ׂשַעַּ֤יַו :דֹֽאְמ םָ֖עָה ףַעָּ֥יַו הָנֹ֑לָּיַא ׂשָ֖מְכִּמִמ םיִּ֔תְׁשִלְּפַּב



ֹצ ּו֨חְקִּיַו ]לָ֔לָּׁשַה[ ֹּיַו הָצְרָ֑א־ּוטֲחְֽׁשִּיַו רָ֖קָב יֵ֥נְבּו רָ֛קָבּו ןא֧  :םָּֽדַה־לַע םָ֖עָה לַכא֥
ֹּיַו םָּ֑דַה־לַע לֹ֣כֱאֶל הָ֖וֹהיַֽל םיאִ֥טֹח םָ֛עָה הֵּ֥נִה רֹ֔מאֵל֙ לּואָׁשְל ּודיִּ֤גַּיַו  רֶמא֣
ֹּיַו :הָֽלֹודְּג ןֶבֶ֥א םֹוּ֖יַה יַ֥לֵא־ּוּלֹּג םֶּ֔תְדַגְּב  םֶ֡הָל םֶּ֣תְרַמֲאַֽו םָ֡עָב ּוצֻּ֣פ לּו֣אָׁש רֶמא֣
ֹלְו םֶּ֔תְלַכֲאַֽו ֙הֶזָּב םֶּ֤תְטַחְׁשּו ּוהֵ֗יְׂש ׁשיִ֣אְו ֹו֜רֹוׁש ׁשיִ֨א ֩יַלֵא ּוׁשיִּ֣גַה  ּו֥אְטֶחֶֽת־אֽ
־ּוטֲחְֽׁשִּיַו הָלְיַּ֖לַה ֹודָ֛יְב ֹו֧רֹוׁש ׁשיִ֣א םָ֜עָה־לָכ ּוׁשִּ֨גַּיַו םָּ֑דַה־לֶא לֹ֣כֱאֶל הָ֖וֹהיַֽל
ֹּיַו :הָֽוֹהיַֽל ַחֵּ֖בְזִמ תֹו֥נְבִל לֵ֔חֵה ֹו֣תֹא הָ֑וֹהיַֽל ַחֵּ֖בְזִמ לּו֛אָׁש ןֶבִּ֧יַו :םָֽׁש  לּו֡אָׁש רֶמא֣
ֹלְו רֶקֹּ֗בַה רֹו֣א־דַע ׀ םֶ֣הָב הָזֹ֥בָנְֽו הָלְיַ֜ל םיִּ֨תְׁשִלְפ ֩יֵרֲחַֽא הָ֣דְר ֵֽנ  רֵ֤אְׁשַנ־אֽ
ֹּיַו ׁשיִ֔א ֙םֶהָּב ֹּיַו הֵׂ֑שֲע ךָךיֶ֖ניֵעְּב בֹוּ֥טַה־לָּכ ּו֔רְמא֣ ־לֶא םֹ֖לֲה הָ֥בְרְקִנ ןֵ֔הֹּכַה ֙רֶמא֨
 דַ֣יְּב םֵ֖נְּתִתֲה םיִּ֔תְׁשִלְפ יֵ֣רֲחַֽא ֙דֵרֵאַֽה םיִ֔הֹלאֵּֽב֙ לּואָׁש לַ֤אְׁשִּיַו :םיִֽהֹלֱאָֽה
ֹלְו לֵ֑אָרְׂשִי ֹּיַו :אּוֽהַה םֹוּ֥יַּב ּוהָ֖נָע א֥  םָ֑עָה תֹוּ֣נִּפ לֹּ֖כ םֹ֔לֲה ּוֽׁשֹּ֣ג לּו֔אָׁש רֶמא֣
ֹּזַה תאָּ֥טַחַֽה הָ֛תְיָֽה הָּ֗מַּב ּו֔אְרּו ּו֣עְדּו ־תֶא ַ֙עיִׁ֨שֹוּמַה הָ֗וֹהְי־יַח יִּ֣כ :םֹוּֽיַה תא֖
 :םָֽעָה־לָּכִמ ּוהֵ֖נֹע ןיֵ֥אְו תּו֑מָי תֹו֣מ יִּ֣כ יִ֖נְּב ןָ֥תָנֹוֽיְּב ֹו֛נְׁשֶי־םִא יִּ֧כ לֵ֔אָרְׂשִי
ֹּיַו  הֶ֖יְהִֽנ יִ֔נְּב ןָ֣תָנֹוֽיְו ֙יִנֲאַֽו דָ֔חֶא רֶבֵ֣עְל ּ֙ויְהִּֽת ֙םֶּתַא לֵ֗אָרְׂשִי־לָּכ־לֶא רֶמא֣
ֹּיַו דָ֑חֶא רֶבֵ֣עְל ֹּיַו :הֵֽׂשֲע ךָךיֶ֖ניֵעְּב בֹוּ֥טַה לּו֔אָׁש־לֶא ֙םָעָה ּו֤רְמאֽ  לּו֗אָׁש רֶמא֣
 :ּואָֽצָי םָ֥עָהְו לּו֖אָׁשְו ןָ֛תָנֹוֽי דֵ֧כָּלִּיַו םיִ֑מָת הָבָ֣ה לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥הֹלֱא הָ֛וֹהְי־לֶא
ֹּיַו ֹּיַו :ןָֽתָנֹוֽי דֵ֖כָּלִּיַו יִ֑נְּב ןָ֣תָנֹוֽי ןיֵ֖בּו יִ֕ניֵּב ּוליִּ֕פַה לּו֔אָׁש רֶמא֣ ־לֶא֙ לּואָׁש רֶמא֤
 הֵ֨צְקִּב יִּתְמַ֜עָט םֹ֨עָט ֩רֶמֹאּיַו ןָ֗תָנֹוֽי ֹו֣ל־דֶּגַּיַו הָתיִׂ֑שָע הֶ֣מ יִּ֖ל הָדיִּ֥גַה ןָ֔תָנֹוֽי
ֹּיַו :תּוֽמָא יִ֥נְנִה ׁשַ֖בְּד טַ֥עְמ יִ֛דָיְּב־רֶׁשֲא הֶּ֧טַּמַה  הֶׂ֥שֲעַֽי־הֹּֽכ לּו֔אָׁש רֶמא֣
ֹּיַו :ןָֽתָנֹוֽי תּו֖מָּת תֹו֥מ־יִּכ ףִ֑סֹוי הֹ֣כְו םיִ֖הֹלֱא  ׀ ןָ֤תָנֹוֽיֲה לּו֗אָׁש־לֶא םָ֜עָה רֶמא֨
־םִא ֙הָוֹהְי־יַח הָליִ֗לָח֒ לֵאָרְׂשִיְּב ֘תֹאּזַה הָ֣לֹודְּגַה הָ֨עּוׁשְיַה הָׂשָ֠ע רֶׁ֣שֲא ֙תּומָי
 םָ֛עָה ּוּ֥דְפִּיַו הֶּ֑זַה םֹוּ֣יַה הָׂ֖שָע םיִ֥הֹלֱא־םִע־יִּכ הָצְרַ֔א ֹ֙וׁשֹאר תַ֤רֲעַּֽׂשִמ לֹּ֞פִי
ֹלְו ןָ֖תָנֹוֽי־תֶא  ּו֥כְלָֽה םיִּ֖תְׁשִלְפְו םיִּ֑תְׁשִלְּפ יֵ֖רֲחַֽאֵֽמ לּו֔אָׁש לַעַּ֣יַו :תֵֽמ־אֽ
 ויָ֡בְיֹא־לָכְּֽב ׀ ביִ֣בָס םֶחָּ֣לִּיַו לֵ֑אָרְׂשִי־לַע הָ֖כּולְּמַה דַ֥כָל לּו֛אָׁשְו :םָֽמֹוקְמִל
 הֶ֖נְפִי־רֶׁשֲא לֹ֥כְבּו םיִּ֔תְׁשִלְּפַבּו ֙הָבֹוצ יֵ֤כְלַמְבּו םֹו֜דֱאֶבּו ןֹוּ֨מַע־יֵֽנְבִבּו ׀ בָ֣אֹומְּב
 יֵ֣נְּב ּ֙ויְהִּֽיַו :ּוהֵֽסֹׁש דַּ֥יִמ לֵ֖אָרְׂשִי־תֶא לֵּ֥צַּיַו קֵ֑לָמֲע־תֶא ךְך ַּ֖יַו לִיַ֔ח ׂשַעַּ֣יַו :ַעיִֽׁשְרַי

 םֵׁ֥שְו בַ֔רֵמ ֙הָריִכְּבַה םֵׁ֤ש ויָ֔תֹנְב יֵּ֣תְׁש ֙םֵׁשְו ַעּוׁ֑ש־יִּכְלַמּו יִ֖וְׁשִיְו ןָ֥תָנֹוֽי לּו֔אָׁש



 ֹ֙ואָבְצ־רַׂש םֵׁ֤שְו ץַעָ֑מיִחֲא־תַּב םַעֹ֖ניִחֲא לּו֔אָׁש תֶׁשֵ֣א ֙םֵׁשְו :לַֽכיִמ הָּ֖נַטְּקַה
 :לֵֽאיִבֲא־ןֶּב ר ֵ֖נְבַא־יִֽבֲא ר ֵ֥נְו לּו֛אָׁש־יִֽבֲא ׁשיִ֧קְו :לּוֽאָׁש דֹוּ֥ד ר ֵ֖נ־ןֶּב רֵ֔ניִבֲא
 ׁשיִ֤א־לָּכ לּו֜אָׁש הָ֨אָרְו לּו֑אָׁש יֵ֣מְי לֹּ֖כ םיִּ֔תְׁשִלְּפ־לַע הָ֣קָזֲח ֙הָמָחְלִּמַה יִ֤הְּתַו
ֹּיַו :ויָֽלֵא ּוהֵ֖פְסַאַּֽיַו לִיַ֔ח־ןֶּב־לָכְו ֙רֹוּבִּג  חַ֤לָׁש יִ֨תֹא לּו֔אָׁש־לֶא֙ לֵאּומְׁש רֶמא֤
 :הָֽוֹהְי יֵ֥רְבִּד לֹו֖קְל עַ֔מְׁש הָּ֣תַעְו לֵ֑אָרְׂשִי־לַע ֹוּ֖מַע־לַע ךְךֶלֶ֔מְל ֣ךָךֳחָׁשְמִל ֙הָוֹהְי
 םָׂ֥ש־רֶׁשֲא לֵ֑אָרְׂשִיְל קֵ֖לָמֲע הָׂ֥שָע־רֶׁשֲא תֵ֛א יִּתְדַ֕קָּפ תֹו֔אָבְצ הָ֣וֹהְי ֙רַמָא הֹּ֤כ
־תֶֽא ֙םֶּתְמַרֲחַֽהְו קֵ֗לָמֲע־תֶא הָ֜תיִּכִהְו ךְךֵ֨ל ֩הָּתַע :םִיָֽרְצִּמִמ ֹו֖תֹלֲעַּֽב ךְךֶרֶּ֔דַּב ֹ֙ול
ֹלְו ֹו֔ל־רֶׁשֲא־לָּכ  קֵ֔נֹוי־דַעְו֙ לֵלֹעֵֽמ הָּׁ֗שִא־דַע ׁשיִ֣אֵמ הָּ֞תַמֵֽהְו ויָ֑לָע לֹ֖מְחַת א֥
 ֙םֵדְקְפִּי ַֽו םָ֔עָה־תֶא֙ לּואָׁש עַּ֤מַׁשְיַו :רֹוֽמֲח־דַעְו לָ֖מָּגִמ הֶׂ֔ש־דַעְו רֹוּׁ֣שִמ
ֹבָּיַו :הָֽדּוהְי ׁשיִ֥א־תֶא םיִ֖פָלֲא תֶרֶׂ֥שֲעַֽו יִ֑לְגַר ףֶלֶ֖א םִיַ֥תאָמ םיִ֔אָלְּטַּב  לּו֖אָׁש א֥
ֹּיַו :לַחָּֽנַּב בֶר ָּ֖יַו קֵ֑לָמֲע ריִ֣ע־דַע  ךְךֹוּ֣תִמ ּו֜דְר ּורֻּ֨ס ּ֩וכְל יִ֡ניֵּקַה־לֶא לּו֣אָׁש רֶמא֣
 םָ֖תֹולֲעַּֽב לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב־לָּכ־םִע ֙דֶסֶ֨ח הָתיִׂ֤שָע הָּ֞תַאְו ֹוּ֔מִע ֙ךָךְפִֽסֹא־ןֶּפ יִ֗קֵלָֽמֲע
 ֣ךָךֲאֹוּֽב ֙הָליִוֲחֵֽמ קֵ֑לָמֲע־תֶא לּו֖אָׁש ךְך ַּ֥יַו :קֵֽלָמֲע ךְךֹוּ֥תִמ יִ֖ניֵק רַסָּ֥יַו םִיָ֑רְצִּמִמ
־לָּכ־תֶאְו יָ֑ח קֵ֖לָמֲע־ךְךֶלֶֽמ גַ֥גֲא־תֶא ׂשֹּ֛פְתִּיַו :םִיָֽרְצִמ יֵ֥נְּפ־לַע רֶׁ֖שֲא רּוׁ֔ש
 ֩ןֹאּצַה בַ֣טיֵמ־לַעְו גָ֗גֲא־לַע םָ֜עָהְו לּו֨אָׁש֩ לֹמְחַּיַו :בֶרָֽח־יִפְל םיִ֥רֱחֶה םָ֖עָה
ֹלְו בֹוּ֔טַה־לָּכ־לַעְו ֙םיִרָּכַה־לַעְו םיִ֤נְׁשִּמַהְו רָ֨קָּבַהְו ־לָכְו םָ֑מיִרֲחַֽה ּו֖בָא א֥
 לֵ֖אּומְׁש־לֶא הָ֔וֹהְי־רַבְּד ֙יִהְי ַֽו :ּומיִֽרֱחֶה ּהָ֥תֹא סֵ֖מָנְו הָ֥זְבִמְנ הָ֛כאָלְּמַה
 יַ֖רָבְּד־תֶאְו יַ֔רֲחַֽאֵמ ֙בָׁש־יִּכ ךְךֶלֶ֔מְל֙ לּואָׁש־תֶא יִּתְכַ֤לְמִה־יִּֽכ יִּתְמַ֗חִנ :רֹֽמאֵל
ֹל  לֵ֛אּומְׁש םֵּ֧כְׁשַּיַו :הָלְיָּֽלַה־לָּכ הָ֖וֹהְי־לֶא קַ֥עְזִּיַו לֵ֔אּומְׁשִל ֙רַחִּ֨יַו םיִ֑קֵה א֣
 קִל  הֵּ֨נִהְו ֙הָלֶ֨מְרַּכַה לּו֤אָׁש־אָּֽב רֹ֗מאֵל לֵ֜אּומְׁשִל דַּ֨גֻּיַו רֶקֹּ֑בַּב לּו֖אָׁש תאַ֥רְ
ֹבָּיַו :לָּֽגְלִּגַה דֶר ֵּ֖יַו רֹ֔בֲעַּֽיַו ֙בֹּסִּיַו דָ֔י ֹ֙ול ביִּ֥צַמ ֹּיַו לּו֑אָׁש־לֶא לֵ֖אּומְׁש א֥  ֹו֣ל רֶמא֧
ֹּיַו :הָֽוֹהְי רַ֥בְּד־תֶא יִתֹ֖מיִקֲה הָ֔וֹהיַֽל ֙הָּתַא ךְךּו֤רָּב לּו֗אָׁש  הֶ֛מּו לֵ֔אּומְׁש רֶמא֣
ֹּצַה־לֹוֽק ֹּיַו :ַעֵֽמֹׁש יִ֖כֹנָֽא רֶׁ֥שֲא רָ֔קָּבַה לֹו֣קְו יָ֑נְזָאְּב הֶּ֖זַה ןא֥  לּו֜אָׁש רֶמא֨
 ַחֹ֖בְז ןַעַ֥מְל רָ֔קָּבַהְו ֙ןֹאּצַה בַ֤טיֵמ־לַע ֙םָעָה לַ֤מָח רֶׁ֨שֲא םּו֗איִבֱה יִ֣קֵלָמֲעֵֽמ
ֹּיַו :ּונְמַֽרֱחֶה רֵ֖תֹוּיַה־תֶאְו ךָךיֶ֑הֹלֱא הָ֣וֹהיַל  ףֶרֶ֚ה לּו֔אָׁש־לֶא֙ לֵאּומְׁש רֶמא֤
ֹּיַו הָלְיָּ֑לַה יַ֖לֵא הָ֛וֹהְי רֶּ֧בִּד רֶׁ֨שֲא ֩תֵא ֔ךָךְּל הָדיִּ֣גַאְו ֹּיַו[ ורֶמא֥  :רֵּֽבַּד ֹו֖ל ]רֶמא֥



ֹּיַו ֹר ךָךיֶ֔ניֵעְּב ֙הָּתַא ןֹ֤טָק־םִא אֹו֗לֲה לֵ֔אּומְׁש רֶמא֣  הָּתָ֑א לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥טְבִׁש ׁשא֛
ֹּיַו ךְךֶרָ֑דְּב הָ֖וֹהְי ֥ךָךֲחָֽלְׁשִּיַו :לֵֽאָרְׂשִי־לַע ךְךֶלֶ֖מְל הָ֛וֹהְי ֧ךָךֲחָֽׁשְמִּיַו  ךְךֵ֣ל רֶמא֗
 הָּמָ֥לְו :םָֽתֹא םָ֖תֹוּלַּכ דַ֥ע ֹו֔ב ָּ֣תְמַחְלִנְו קֵ֔לָמֲע־תֶא ֙םיִאָּטַחַֽה־תֶא הָּ֞תְמַרֲחַֽהְו
ֹל ֹּיַו :הָֽוֹהְי יֵ֥ניֵעְּב עַ֖רָה ׂשַעַּ֥תַו לָ֔לָּׁשַה־לֶא ֙טַעַּ֨תַו הָ֑וֹהְי לֹו֣קְּב ָּתְעַ֖מָׁש־אֽ  רֶמא֨
 יִנַ֣חָלְׁש־רֶׁשֲא ךְךֶרֶּ֖דַּב ךְךֵ֕לֵאָֽו הָ֔וֹהְי לֹו֣קְּב ֙יִּתְעַ֨מָׁש רֶׁ֤שֲא לֵ֗אּומְׁש־לֶא לּו֜אָׁש
 םָ֧עָה חַּ֨קִּיַו :יִּתְמַֽרֱחֶה קֵ֖לָמֲע־תֶאְו קֵ֔לָמֲע ךְךֶלֶ֣מ ֙גַגֲא־תֶא איִ֗בָאָֽו הָ֑וֹהְי
ֹצ לָ֛לָּׁשַהֵֽמ ֹּיַו :לָּֽגְלִּגַּב ךָךיֶ֖הֹלֱא הָ֥וֹהיַֽל ַחֹּ֛בְזִל םֶרֵ֑חַה תיִׁ֣שאֵר רָ֖קָבּו ןא֥  רֶמא֣
 חַבֶּ֣זִמ ַ֙עֹ֨מְׁש הֵּ֤נִה הָ֑וֹהְי לֹו֣קְּב ַעֹ֖מְׁשִּכ םיִ֔חָבְזּו תֹו֣לֹעְּב ֙הָוֹהיַֽל ץֶפֵ֤חַה לֵ֗אּומְׁש
 ןַעַ֗י רַ֑צְפַה םיִ֖פָרְתּו ןֶוָ֥אְו יִרֶ֔מ ֙םֶסֶ֨ק־תאַּטַֽח יִּ֤כ :םיִֽליֵא בֶלֵ֥חֵמ ביִׁ֖שְקַהְל בֹו֔ט
ֹּיַו :ךְךֶלֶּֽמִמ ֖ךָךְסָֽאְמִּֽיַו הָ֔וֹהְי רַ֣בְּד־תֶא ָּ֙תְסַ֨אָמ  יִתאָ֔טָח֙ לֵאּומְׁש־לֶא לּו֤אָׁש רֶמא֨
 עַ֖מְׁשֶאָֽו םָ֔עָה־תֶא ֙יִתאֵ֨רָי יִּ֤כ ךָךיֶ֑רָבְּד־תֶאְו הָ֖וֹהְי־יִּֽפ־תֶא יִּתְרַ֥בָע־יִּֽכ
ֹּיַו :הָֽוֹהיַֽל הֶ֖וֲחַּֽתְׁשֶֽאְו יִּ֔מִע בּוׁ֣שְו יִ֑תאָּטַח־תֶא אָ֖נ אָׂ֥ש הָּ֕תַעְו :םָֽלֹוקְּב  רֶמא֤
ֹל לּו֔אָׁש־לֶא֙ לֵאּומְׁש  ֣ךָךְסָֽאְמִּיַו הָ֔וֹהְי רַ֣בְּד־תֶא ֙הָּתְסַ֨אָמ יִּ֤כ ךְךָּ֑מִע בּוׁ֖שָא א֥
 ֹו֖ליִעְמ־ףַנְכִּב קֵ֥זֲחַּֽיַו תֶכֶ֑לָל לֵ֖אּומְׁש בֹּ֥סִּיַו :לֵֽאָרְׂשִי־לַע ךְךֶלֶ֖מ תֹו֥יְהִֽמ הָ֔וֹהְי
 ּקִּיַו ֹּיַו :עַֽרָ  םֹוּ֑יַה ךָךיֶ֖לָעֵֽמ לֵ֛אָרְׂשִי תּו֧כְלְמַמ־תֶא הָ֜וֹהְי עַ֨רָק לֵ֔אּומְׁש ֙ויָלֵא רֶמא֤
ֹל לֵ֔אָרְׂשִי חַצֵ֣נ ֙םַגְו :ָּךֶּֽמִמ בֹוּ֥טַה ֖ךָךֲעֵֽרְל ּהָ֕נָתְנּו ֹלְו רֵּ֖קַׁשְי א֥ ֹל יִּ֣כ םֵ֑חָּנִי א֣  א֥
ֹּיַו :םֵֽחָּנִהְל אּו֖ה םָ֛דָא  קִז־דֶג ֶֽנ אָ֛נ יִנֵ֥דְּבַּכ הָּ֗תַע יִתאָ֔טָח רֶמא֣  דֶג ֶ֣נְו יִּ֖מַע יֵ֥נְ
 לּו֑אָׁש יֵ֣רֲחַֽא לֵ֖אּומְׁש בָׁשָּ֥יַו :ךָךיֶֽהֹלֱא הָ֥וֹהיַֽל יִתיֵ֖וֲחַּֽתְׁשִֽהְו יִּ֔מִע בּוׁ֣שְו לֵ֑אָרְׂשִי
ֹּיַו :הָֽוֹהיַֽל לּו֖אָׁש ּוחַּ֥תְׁשִּיַו  קֵ֔לָמֲע ךְךֶלֶ֣מ ֙גַגֲא־תֶא ֙יַלֵא ּוׁשיִּ֤גַה לֵ֗אּומְׁש רֶמא֣
ֹּיַו תֹּ֑נַדֲעַֽמ גַ֖גֲא ויָ֔לֵא ךְךֶלֵּ֣יַו ֹּיַו :תֶוָּֽמַה־רַמ רָ֥ס ןֵ֖כָא גָ֔גֲא רֶמא֣  לֵ֔אּומְׁש רֶמא֣
־תֶא לֵ֧אּומְׁש ףֵּ֨סַׁשְיַו ךָךֶּ֑מִא םיִׁ֖שָּנִמ לַּ֥כְׁשִּת־ןֵּכ ךָךֶּ֔בְרַח ֙םיִׁשָנ הָ֤לְּכִׁש רֶׁ֨שֲאַּֽכ
 תַ֥עְבִּג ֹו֖תיֵּב־לֶא הָ֥לָע לּו֛אָׁשְו הָתָ֑מָרָֽה לֵ֖אּומְׁש ךְךֶלֵּ֥יַו :לָּֽגְלִּגַּב הָ֖וֹהְי יֵ֥נְפִל גָ֛גֲא
ֹלְו :לּוֽאָׁש  לֵּ֥בַאְתִה־יִּכ ֹו֔תֹומ םֹו֣י־דַע֙ לּואָׁש־תֶא תֹו֤אְרִל לֵ֜אּומְׁש ףַ֨סָי־אֽ
ֹּיַו :לֵֽאָרְׂשִי־לַע לּו֖אָׁש־תֶא ךְךיִ֥לְמִה־יִּֽכ םָ֔חִנ הָ֣וֹהיַֽו לּו֑אָׁש־לֶא לֵ֖אּומְׁש  רֶמא֨
 ךְךֹ֖לְּמִמ ויִּ֔תְסַאְמ יִ֣נֲאַֽו לּו֔אָׁש־לֶא לֵּ֣בַאְתִמ ֙הָּתַא ֙יַתָמ־דַע לֵ֗אּומְׁש־לֶא הָ֜וֹהְי
־יִּֽכ יִ֔מְחַּלַה־תיֵּב יַׁ֣שִי־לֶא ֙ךָךֲחָֽלְׁשֶא ךְךֵ֤לְו ןֶמֶׁ֗ש ֜ךָךְנְרַק אֵּ֨לַמ לֵ֑אָרְׂשִי־לַע



ֹּיַו :ךְךֶלֶֽמ יִ֖ל ויָ֛נָבְּב יִתיִ֧אָר  יִנָ֑גָרֲהַֽו לּו֖אָׁש עַ֥מָׁשְו ךְךֵ֔לֵא ךְךיֵ֣א֙ לֵאּומְׁש רֶמא֤
ֹּיַו  קְו :יִתאָּֽב הָ֖וֹהיַֽל ַחֹּ֥בְזִל ָּ֔תְרַמָ֣אְו ךָךֶ֔דָיְּב חַּ֣קִּת ֙רָקָּב תַ֤לְגֶע הָ֗וֹהְי רֶמא֣  ָתאָ֥רָ
 רַ֖מֹא־רֶׁשֲא תֵ֥א יִ֔ל ָּ֣תְחַׁשָֽמּו הֶׂ֔שֲעַּֽת־רֶֽׁשֲא תֵ֣א ֙ךָךֲעֽיִֽדֹוא יִ֗כֹנָֽאְו חַבָּ֑זַּב יַׁ֖שִיְל
ֹבָּיַו הָ֔וֹהְי רֶּ֣בִּד רֶׁ֣שֲא תֵ֚א לֵ֗אּומְׁש ׂשַעַּ֣יַו :ךָךיֶֽלֵא  קִז ּו֞דְרֶחֶּֽיַו םֶחָ֑ל תיֵּ֣ב א֖  יֵ֤נְ
ֹּיַו ֹו֔תאָרְקִל ֙ריִעָה ֹּיַו :ךָךֶֽאֹוּב םֹ֥לָׁש רֶמא֖  יִתאָּ֔ב ֙הָוֹהיַֽל ַחֹּ֤בְזִל םֹו֗לָׁש ׀ רֶמא֣
 קִּיַו ויָ֔נָּב־תֶאְו ֙יַׁשִי־תֶא ׁשֵּ֤דַקְיַו חַבָּ֑זַּב יִּ֖תִא םֶ֥תאָבּו ּוׁ֔שְּדַקְתִה  םֶ֖הָל אָ֥רְ
ֹּיַו בָ֑איִלֱא־תֶא אְר ַּ֖יַו םָ֔אֹובְּב יִ֣הְיַו :חַבָּֽזַל ֹּיַו :ֹוֽחיִׁשְמ הָ֖וֹהְי דֶג ֶ֥נ ךְךַ֛א רֶמא֕  רֶמא֨
 ּוהיִּ֑תְסַאְמ יִּ֣כ ֹו֖תָמֹוֽק ַּהֹ֥בְּג־לֶאְו ּוהֵ֛אְרַמ־לֶא טֵּ֧בַּת־לַא לֵ֗אּומְׁש־לֶא הָ֜וֹהְי
ֹל ׀ יִּ֣כ  :בָֽבֵּלַל הֶ֥אְרִי הָ֖וֹהיַו םִיַ֔ניֵעַל הֶ֣אְרִי ֙םָדָאָֽה יִּ֤כ םָ֔דָאָֽה ֙הֶאְרִי רֶׁ֤שֲא א֗
 קִּיַו ֹּיַו לֵ֑אּומְׁש יֵ֣נְפִל ּוהֵ֖רִבֲעַּֽיַו בָ֗דָניִ֣בֲא־לֶא ֙יַׁשִי אָ֤רְ ֹל הֶ֖זָּב־םַּג רֶמא֕  רַ֥חָב־אֽ
ֹּיַו הָּ֑מַׁש יַׁ֖שִי רֵ֥בֲעַּֽיַו :הָֽוֹהְי ֹל הֶ֖זָּב־םַּג רֶמא֕  תַ֥עְבִׁש יַׁ֛שִי רֵ֥בֲעַּֽיַו :הָֽוֹהְי רַ֥חָב־אֽ
ֹּיַו לֵ֑אּומְׁש יֵ֣נְפִל ויָ֖נָּב ֹל יַׁ֔שִי־לֶא֙ לֵאּומְׁש רֶמא֤ ֹּיַו :הֶּלֵֽאָּב הָ֖וֹהְי רַ֥חָב־אֽ  רֶמא֨
ֹּיַו ֒םיִרָעְּנַה ּוּמַ֣תֲה ֘יַׁשִי־לֶא לֵ֣אּומְׁש ֹּצַּב הֶ֖עֹר הֵּ֥נִהְו ןָ֔טָּקַה רַ֣אָׁש דֹו֚ע רֶמא֗  ןא֑
ֹּיַו  חַ֤לְׁשִּיַו :הֹֽפ ֹו֥אֹּב־דַע בֹ֖סָנ־ֹאל יִּ֥כ ּוּנֶ֔חָקְו הָ֣חְלִׁש ֙יַׁשִי־לֶא לֵ֤אּומְׁש רֶמא֨
ֹּיַו יִאֹ֑ר בֹו֣טְו םִי ַ֖ניֵע הֵ֥פְי־םִע יִ֔נֹומְדַא אּו֣הְו ּ֙והֵ֨איִבְיַו  ּוהֵ֖חָׁשְמ םּו֥ק הָ֛וֹהְי רֶמא֧
 חַ֤לְצִּתַו ֒ויָחֶא בֶרֶ֣קְּב ֹ֘ותֹא חַׁ֣שְמִּיַו ןֶמֶּׁ֗שַה ןֶרֶ֣ק־תֶא לֵ֜אּומְׁש חַּ֨קִּיַו :אּוֽה הֶ֥ז־יִּֽכ
 :הָתָֽמָרָֽה ךְךֶלֵּ֖יַו לֵ֔אּומְׁש םָק ָּ֣יַו הָלְעָ֑מָו אּו֖הַה םֹוּ֥יַהֵֽמ דִ֔וָּד־לֶא ֙הָוֹהְי־ַחּוֽר
ֹּיַו :הָֽוֹהְי תֵ֥אֵמ הָ֖עָר־ַחּוֽר ּוּתַ֥תֲעִֽבּו לּו֑אָׁש םִ֣עֵמ הָרָ֖ס הָ֛וֹהְי ַחּו֧רְו  ּו֥רְמאֽ
ֹי :ךָךֶּֽתִעַֽבְמ הָ֖עָר םיִ֛הֹלֱא־ַחּוֽר אָ֧נ־הֵּנִה ויָ֑לֵא לּו֖אָׁש־יֵֽדְבַע  ּ֙ונֵ֨נֹדֲא אָ֤נ־רַמאֽ
־ַחּוֽר ךָךיֶ֤לָע תֹו֨יְהִּֽב הָ֗יָהְו רֹוּ֑נִּכַּב ן ֵּ֣גַנְמ ַעֵ֖דֹי ׁשיִ֕א ּוׁ֕שְקַבְי ךָךיֶ֔נָפְל ךָךיֶ֣דָבֲע
ֹּיַו :ךְךָֽל בֹו֥טְו ֹו֖דָיְּב ן ֵּ֥גִנְו הָ֔עָר ֙םיִהֹלֱא  ׁשיִ֚א יִ֗ל אָ֣נ־ּואְר ויָ֑דָבֲע־לֶא לּו֖אָׁש רֶמא֥
ֹּיַו םיִ֜רָעְּנַהֵֽמ דָ֨חֶא ֩ןַעַּיַו :יָֽלֵא םֶ֖תֹואיִבֲהַֽו ןֵּ֔גַנְל ביִ֣טיֵמ  ןֵּ֣ב יִתיִ֜אָר הֵּ֨נִה רֶמא֗
 ׁשיִ֣אְו רָ֖בָּד ןֹו֥בְנּו הָ֛מָחְלִמ ׁשיִ֧אְו לִיַ֜ח רֹוּ֨בִגְו ןֵּגַ֠נ ַעֵ֣דֹי ֒יִמְחַּלַה תיֵּ֣ב ֘יַׁשִיְל
ֹּיַו יָׁ֑שִי־לֶא םיִ֖כָאְלַמ לּו֛אָׁש חַ֥לְׁשִּיַו :ֹוּֽמִע הָ֖וֹהיַֽו רַאֹּ֑ת ־תֶא יַ֛לֵא הָ֥חְלִׁש רֶמא֕
ֹּצַּב רֶׁ֥שֲא ֖ךָךְנִּב דִ֥וָּד ֹנְו ֙םֶחֶ֨ל רֹו֥מֲח יַׁ֜שִי חַּ֨קִּיַו :ןאֽ  דָ֑חֶא םיִּ֖זִע יִ֥דְגּו ןִיַ֔י דא֣
ֹבָּיַו :לּוֽאָׁש־לֶא ֹו֖נְּב דִ֥וָּד־דַיְּב חַ֛לְׁשִּיַו  ויָ֑נָפְל דֹ֖מֲעַּֽיַו לּו֔אָׁש־לֶא ֙דִוָד א֤



־דָמֲעַֽי רֹ֑מאֵל יַׁ֖שִי־לֶא לּו֔אָׁש חַ֣לְׁשִּיַו :םיִֽלֵכ אֵׂ֥שֹנ ֹו֖ל־יִהְי ַֽו דֹ֔אְמ ּוהֵ֣בָהֱאֶּיַו
 לּו֔אָׁש־לֶא ֙םיִהֹלֱא־ַחּוֽר תֹו֤יְהִּֽב הָ֗יָהְו :יָֽניֵעְּב ןֵ֖ח אָצָ֥מ־יִּֽכ יַ֔נָפְל ֙דִוָד אָ֤נ
 ַחּו֥ר ויָ֖לָעֵמ הָרָ֥סְו ֹו֔ל בֹו֣טְו֙ לּואָׁשְל חַ֤וָרְו ֹו֑דָיְּב ן ֵּ֣גִנְו רֹוּ֖נִּכַה־תֶא דִ֛וָּד חַ֥קָלְו
 רֶׁ֣שֲא הֹ֖כׂש ּו֔פְסָ֣אֵּיַו הָ֔מָחְלִּמַל ֙םֶהיֵנֲחַֽמ־תֶא םיִּ֤תְׁשִלְפ ּו֨פְסַאַּֽיַו :הָֽעָרָה
֙ לֵאָרְׂשִי־ׁשיִאְו לּו֤אָׁשְו :םיִּֽמַּד סֶפֶ֥אְּב הָ֖קֵזֲע־ןיֵבּו הֹ֥כֹוׂש־ןיֵּב ּו֛נֲחַּֽיַו הָ֑דּוהיִֽל
 קִל הָ֖מָחְלִמ ּו֥כְרַעַּֽיַו הָ֑לֵאָֽה קֶמֵ֣עְּב ּו֖נֲחַּֽיַו ּו֔פְסֶאֶֽנ  םיִּ֞תְׁשִלְפּו :םיִּֽתְׁשִלְּפ תאַ֥רְ
 :םֶֽהיֵניֵּֽב אְי ַּ֖גַהְו הֶּ֑זִמ רָ֖הָה־לֶא םיִ֥דְמֹֽע לֵ֛אָרְׂשִיְו הֶּ֔זִמ ֙רָהָה־לֶא םיִ֤דְמֹע
 תֹוּ֖מַא ׁשֵׁ֥ש ֹו֕הְבָּג תַּ֑גִמ ֹו֖מְׁש תָ֥יְלָּג םיִּ֔תְׁשִלְּפ תֹו֣נֲחַּֽמִמ ֙םִיַ֨נֵּבַה־ׁשיִא אֵ֤צֵּיַו
֙ לַקְׁשִמּו ׁשּו֑בָל אּו֣ה םיִּׂ֖שַקְׂשַק ןֹו֥יְרִׁשְו ֹוׁ֔שֹאר־לַע ֙תֶׁש֨חְנ עַבֹו֤כְו :תֶר ָֽזָו
 ןֹו֥דיִכְו ויָ֑לְגַר־לַע תֶׁש֖חְנ תַ֥חְצִמּו :תֶֽׁשֽחְנ םיִ֖לָקְׁש םיִ֥פָלֲא־תֶׁשֵֽמֲח ןֹו֔יְרִּׁשַה
־ׁשֵֽׁש ֹו֔תיִנֲח תֶבֶ֣הַלְו םיִ֔גְרֹֽא ֙רֹונְמִּכ ֹו֗תיִנֲח ]ץֵ֣עְו[ ץֵ֣חְו :ויָֽפֵתְּכ ןיֵּ֥ב תֶׁש֖חְנ
 תֹ֣כְרַעַֽמ־לֶא ֙אָרְקִּיַו דֹ֗מֲעַּֽיַו :ויָֽנָפְל ךְךֵ֥לֹה הָּ֖נִּצַה אֵׂ֥שֹנְו לֶ֑זְרַּב םיִ֖לָקְׁש תֹו֥אֵמ
ֹּיַו לֵ֔אָרְׂשִי  יִּ֗תְׁשִלְּפַה יִ֣כֹנָֽא אֹו֧לֲה הָ֑מָחְלִמ ךְךֹ֣רֲעַֽל ּו֖אְצֵֽת הָּמָ֥ל םֶ֔הָל רֶמא֣
 ֙יִּתִא םֵ֤חָּלִהְל לַ֞כּוי־םִא :יָֽלֵא דֵ֥רֵיְו ׁשיִ֖א םֶ֥כָל־ּורְּב לּו֔אָׁשְל םיִ֣דָבֲע ֙םֶּתַאְו
 ּ֙ונָ֨ל םֶתיִ֤יְהִֽו ויִ֔תיִּכִהְו ֹ֙ול־לַכּוֽא יִ֤נֲא־םִאְו םיִ֑דָבֲעַֽל םֶ֖כָל ּוניִ֥יָהְו יִנָּ֔כִהְו
ֹּיַו :ּונָֽתֹא םֶּ֖תְדַבֲעַֽו םיִ֔דָבֲעַֽל  תֹו֥כְרַעַֽמ־תֶא יִּתְפַ֛רֵח יִ֗נֲא יִּ֔תְׁשִלְּפַה ֙רֶמא֨
 לֵ֔אָרְׂשִי־לָכְו֙ לּואָׁש עַ֤מְׁשִּיַו :דַחָֽי הָ֖מֲחָּֽלִנְו ׁשיִ֔א יִ֣ל־ּונְּת הֶּ֑זַה םֹוּ֣יַה לֵ֖אָרְׂשִי
 הֶּ֗זַה יִ֜תָרְפֶא ׁשיִ֨א־ןֶּב ֩דִוָדְו :דֹֽאְמ ּואְר ִּֽיַו ּוּתַ֥חֵּיַו הֶּלֵ֑אָה יִּ֖תְׁשִלְּפַה יֵ֥רְבִּד־תֶא
 אָּ֥ב ןֵ֖קָז לּו֔אָׁש יֵ֣מיִּב ׁ֙שיִאָהְו םיִ֑נָב הָ֣נֹמְׁש ֹו֖לְו יַׁ֔שִי ֹו֣מְׁשּו הָ֔דּוהְי ֙םֶחֶ֨ל תיֵּ֥בִמ
 הָ֑מָחְלִּמַל לּו֖אָׁש־יֵרֲחַֽא ּו֥כְלָֽה םיִ֔לֹדְּגַה ֙יַׁשִי־יֵֽנְּב תֶׁש֤לְׁש ּו֜כְלֵּ֨יַו :םיִֽׁשָנֲאַֽב
 בָ֔דָניִ֣בֲא ּ֙והֵ֨נְׁשִמּו רֹו֗כְּבַה בָ֣איִלֱא הָ֔מָחְלִּמַּב ּ֙וכְלָֽה רֶׁ֤שֲא ויָ֗נָּב תֶׁש֣לְׁש ׀ םֵׁ֣שְו
 דִ֛וָדְו :לּוֽאָׁש יֵ֥רֲחַֽא ּו֖כְלָֽה םיִ֔לֹדְּגַה ֙הָׁשלְׁשּו ןָ֑טָּקַה אּו֣ה דִ֖וָדְו :הָּֽמַׁש יִׁ֖שִלְּׁשַהְו
ֹצ־תֶא תֹו֛עְרִל לּו֑אָׁש לַ֣עֵמ בָׁ֖שָו ךְךֵ֥לֹה  יִּ֖תְׁשִלְּפַה ׁשַּ֥גִּיַו :םֶחָֽל־תיֵּֽב ויִ֖בָא ןא֥
ֹּיַו :םֹוֽי םיִ֥עָּבְרַא בֵּ֖צַיְתִּיַו בֵ֑רֲעַֽהְו םֵּ֣כְׁשַה  ֙ךָךיֶ֨חַאְל אָ֣נ־חַק ֹו֗נְּב דִ֣וָדְל יַׁ֜שִי רֶמא֨
 תֶרֶׂ֜שֲע תֵאְ֠ו :ךָךיֶֽחַאְל הֶ֖נֲחַּֽמַֽה ץֵ֥רָהְו הֶּ֑זַה םֶחֶ֖ל הָ֥רָׂשֲעַֽו הֶּ֔זַה ֙איִלָּקַה תַ֤פיֵא
־תֶאְו םֹו֔לָׁשְל דֹ֣קְפִּת ֙ךָךיֶ֨חַא־תֶאְו ףֶלָ֑אָה־רַׂשְל איִ֖בָּת הֶּלֵ֔אָה ֙בָלָחֶֽה יֵ֤צִרֲח



־םִע םיִ֖מָחְלִנ הָ֑לֵאָֽה קֶמֵ֖עְּב לֵ֔אָרְׂשִי ׁשיִ֣א־לָכְו ֙הָּמֵ֨הְו לּו֤אָׁשְו :חָּֽקִּת םָ֖תָּבֻרֲע
 רֶׁ֥שֲאַּֽכ ךְךֶלֵּ֔יַו אָּׂ֣שִּיַו רֵ֔מֹׁש־לַע ֙ןֹאּצַה־תֶא ׁשֹּ֤טִּיַו רֶקֹּ֗בַּב דִ֜וָּד םֵּ֨כְׁשַּיַו :םיִּֽתְׁשִלְּפ
 :הָֽמָחְלִּמַּב ּועֵ֖רֵהְו הָ֔כָרֲעַּ֣מַה־לֶא ֙אֵצֹּיַה לִיַ֗חַהְו הָלָּ֔גְעַּמַה ֹ֙אבָּיַו יָׁ֑שִי ּוהָּ֖וִצ
 קִל הָ֖כָרֲעַֽמ םיִּ֔תְׁשִלְפּו֙ לֵאָרְׂשִי ךְךֹ֤רֲעַּֽתַו ־תֶא דִ֨וָּד ׁ֩שֹּטִּיַו :הָֽכָרֲעַֽמ תאַ֥רְ
ֹבָּיַו הָ֑כָרֲעַּֽמַה ץָר ָּ֖יַו םיִ֔לֵּכַה רֵ֣מֹוׁש ֙דַי־לַע ויָ֗לָעֵֽמ םיִ֜לֵּכַה  ויָ֖חֶאְל לַ֥אְׁשִּיַו א֕
 ֹו֤מְׁש יִּ֨תְׁשִלְּפַה ֩תָיְלָּג הֶ֞לֹוע םִיַ֡נֵּבַה ׁשיִ֣א הֵּ֣נִהְו םָּ֗מִע רֵּ֣בַדְמ ׀ אּו֣הְו :םֹוֽלָׁשְל
 :דִֽוָּד עַ֖מְׁשִּיַו הֶּלֵ֑אָה םיִ֣רָבְּדַּכ רֵּ֖בַדְיַו םיִּ֔תְׁשִלְּפ ]תֹו֣כְרַעַּֽמִמ[ תֹ֣וְרַעַּֽמִמ ֙תַּגִמ
ֹּיַו :דֹֽאְמ ּו֖אְריִּֽיַו ויָ֔נָּפִמ ּ֙וסֻ֨נָּיַו ׁשיִ֑אָה־תֶא םָ֖תֹואְרִּב לֵ֔אָרְׂשִי ׁשיִ֣א֙ לָכְו  ׀ רֶמא֣
 הֶ֑לֹע לֵ֖אָרְׂשִי־תֶא ףֵ֥רָחְל יִּ֛כ הֶּ֔זַה ֙הֶלֹעָֽה ׁשיִ֤אָה ֙םֶתיִאְּרַה לֵ֗אָרְׂשִי ׁשיִ֣א
 ֹו֔ל־ןֶּתִי ֹ֙וּתִּב־תֶאְו לֹו֗דָּג רֶׁשֹ֣ע ׀ ךְךֶלֶּ֣מַה ׀ ּוּנֶ֥רְׁשְעַי ּוּנֶּ֜כַי־רֶׁשֲא ׁשיִ֨אָה הָיָהְֽ֠ו
ֹּיַו :לֵֽאָרְׂשִיְּב יִׁ֖שְפָח הֶׂ֥שֲעַֽי ויִ֔בָא תיֵּ֣ב ֙תֵאְו  םיִ֣דְמֹֽעָה םיִׁ֞שָנֲאָֽה־לֶא דִ֗וָּד רֶמא֣
 הָּ֖פְרֶח ריִ֥סֵהְו זָּ֔לַה יִּ֣תְׁשִלְּפַה־תֶא ֙הֶּכַי רֶׁ֤שֲא ׁ֙שיִאָל הֶׂ֗שָעֵּֽי־הַמ ֒רֹמאֵל ֹ֘וּמִע
 :םיִּֽיַח םיִ֥הֹלֱא תֹו֖כְרַעַֽמ ףֵ֔רֵח יִּ֣כ הֶּ֔זַה֙ לֵרָעֶֽה יִּ֤תְׁשִלְּפַה יִ֗מ יִּ֣כ לֵ֑אָרְׂשִי לַ֣עֵמ
ֹּיַו  עַ֤מְׁשִּיַו :ּוּנֶּֽכַי רֶׁ֥שֲא ׁשיִ֖אָל הֶׂ֔שָעֵֽי הֹּ֣כ רֹ֑מאֵל הֶּ֖זַה רָ֥בָּדַּכ םָ֔עָה ֹ֙ול רֶמא֤
ֹּיַו דִ֜וָדְּב בָ֨איִלֱא ֩ףַא־רַחִֽיַו םיִׁ֑שָנֲאָֽה־לֶא ֹו֖רְּבַדְּב לֹו֔דָּגַה ויִ֣חָא ֙בָאיִלֱא  רֶמא֣
ֹּצַה טַ֨עְמ ָּתְׁשַ֜טָנ יִ֨מ־לַעְו ָּתְדַ֗רָי הֶּ֣ז־הָמָל ׀  יִּתְעַ֣דָי יִ֧נֲא רָּ֔בְדִּמַּב ֙הָּנֵ֨הָה ןא֤

ֹּיַו :ָּתְדָֽר ָֽי הָ֖מָחְלִּמַה תֹו֥אְר ןַעַ֛מְל יִּ֗כ ךָךֶ֔בָבְל ַעֹ֣ר ֙תֵאְו ֗ךָךְנֹֽדְז־תֶא  הֶ֥מ דִ֔וָּד רֶמא֣
ֹיַו רֵ֔חַא לּו֣מ־לֶא ֹ֙ולְצֶאֵֽמ בֹּ֤סִּיַו :אּוֽה רָ֥בָּד אֹו֖לֲה הָּתָ֑ע יִתיִׂ֖שָע  רָ֣בָּדַּכ רֶמא֖
 דִ֑וָּד רֶּ֣בִּד רֶׁ֖שֲא םיִ֔רָבְּדַה ּ֙ועְמָּֽׁשִּיַו :ןֹוֽׁשאִרָֽה רָ֖בָּדַּכ רָ֔בָּד ֙םָעָה ּוהֻ֤בִׁשְיַו הֶּ֑זַה
ֹּיַו :ּוהֵֽחָּקִּיַו לּו֖אָׁש־יֵֽנְפִל ּודִּ֥גַּיַו  ויָ֑לָע םָ֖דָא־בֵל לֹּ֥פִי־לַא לּו֔אָׁש־לֶא ֙דִוָּד רֶמא֤
ֹּיַו :הֶּֽזַה יִּ֥תְׁשִלְּפַה־םִע םַ֖חְלִנְו ךְךֵ֔לֵי ֣ךָךְּדְבַע ֹל דִ֗וָּד־לֶא לּו֜אָׁש רֶמא֨ ֙ לַכּות א֤
 הָ֖מָחְלִמ ׁשיִ֥א אּו֛הְו הָּתַ֔א רַעַ֣נ־יִּכ ֹוּ֑מִע םֵ֖חָּלִהְל הֶּ֔זַה יִּ֣תְׁשִלְּפַה־לֶא ֙תֶכֶ֨לָל
ֹּיַו :ויָֽרֻעְּנִמ ֹּצַּב ויִ֖בָאְל ֛ךָךְּדְבַע הָ֧יָה הֶ֨עֹר לּו֔אָׁש־לֶא ֙דִוָּד רֶמא֤  ֙יִרֲאָֽה אָ֤בּו ןא֑
 םָק ָּ֣יַו ויִּ֑פִמ יִּתְלַּ֣צִהְו ויִ֖תִּכִהְו ויָ֛רֲחַֽא יִתאָ֧צָיְו :רֶדֵֽעָהֵמ הֶׂ֖ש אָׂ֥שָנְו בֹוּ֔דַה־תֶאְו
 הָּ֣כִה בֹוּ֖דַה־םַּג יִ֛רֲאָֽה־תֶֽא םַּ֧ג :ויִּֽתיִמֲהַֽו ויִ֖תִּכִהְו ֹו֔נָקְזִּב ֙יִּתְקַ֨זֱחֶהְו יַ֔לָע
 םיִ֥הֹלֱא תֹ֖כְרַעַֽמ ףֵ֔רֵח יִּ֣כ םֶ֔הֵמ דַ֣חַאְּכ ֙הֶּזַה לֵ֤רָעֶֽה יִּ֨תְׁשִלְּפַה הָיָהְֽ֠ו ךָךֶּ֑דְבַע



 יִנֵ֔ליִּצַי אּו֣ה בֹּ֔דַה דַּ֣יִמּו ֙יִרֲאָֽה דַּ֤יִמ יִנַ֜לִּצִה רֶׁ֨שֲא הָ֗וֹהְי ֒דִוָּד ֘רֶמֹאּיַו :םיִּֽיַח
ֹּיַו הֶּ֑זַה יִּ֖תְׁשִלְּפַה דַּ֥יִמ  ׁשֵּ֨בְלַּיַו :ךְךָּֽמִע הֶ֥יְהִֽי הָ֖וֹהיַֽו ךְךֵ֔ל ֙דִוָּד־לֶא לּו֤אָׁש רֶמא֨
 :ןֹוֽיְרִׁש ֹו֖תֹא ׁשֵּ֥בְלַּיַו ֹוׁ֑שֹאר־לַע תֶׁש֖חְנ עַבֹו֥ק ןַ֛תָנְו ויָּ֔דַמ ֙דִוָּד־תֶא לּו֤אָׁש
ֹּיַו ויָּ֜דַמְל לַ֨עֵמ ֹוּבְרַ֠ח־תֶא דִ֣וָּד רֹּ֣גְחַּיַו ֹל יִּ֣כ ֘תֶכֶלָל לֶא֣ ֹּיַו ֒הָּסִנ־אֽ  דִ֜וָּד רֶמא֨
ֹל לּו֗אָׁש־לֶא ֹל יִּ֣כ הֶּלֵ֖אָּב תֶכֶ֥לָל לַ֛כּוא־אֽ  חַּ֨קִּיַו :ויָֽלָעֵֽמ דִ֖וָּד םֵ֥רִסְיַו יִתיִּ֑סִנ א֣
 יִ֨לְכִּב םָתֹ֠א םֶׂשָּ֣יַו לַחַּ֡נַה־ןִמ ׀ םיִ֣נָבֲא יֵ֣קֻּלַח הָּׁ֣שִמֲח ֹו֣ל־רַחְבִּיַו ֹו֗דָיְּב ֹו֜לְקַמ
 יִּ֔תְׁשִלְּפַה ֙ךְךֶלֵּ֨יַו :יִּֽתְׁשִלְּפַה־לֶא ׁשַּ֖גִּיַו ֹו֑דָיְב ֹו֣עְּלַקְו טּו֖קְלַּיַבּו ֹו֛ל־רֶׁשֲא םיִ֧עֹרָֽה
 קְו ךְךֵ֥לֹה ־תֶא הֶ֥אְרִּיַו יִּ֛תְׁשִלְּפַה טֵּ֧בַּיַו :ויָֽנָפְל הָּ֖נִּצַה אֵׂ֥שֹנ ׁשיִ֛אָהְו דִ֑וָּד־לֶא בֵ֖רָ
ֹּיַו :הֶֽאְרַמ הֵ֥פְי־םִע יִ֖נֹמְדַאְו רַעַ֔נ הָ֣יָה־יִּֽכ ּוהֵ֑זְבִּיַו דִ֖וָּד ־לֶא ֙יִּתְׁשִלְּפַה רֶמא֤
 דִ֖וָּד־תֶא יִּ֛תְׁשִלְּפַה לֵּ֧לַקְיַו תֹו֑לְקַּמַּב יַ֖לֵא־אָֽב הָּ֥תַא־יִּֽכ יִכֹ֔נָא בֶלֶ֣כֲה דִ֔וָּד
ֹּיַו :ויָֽהֹלאֵּֽב  ףֹו֥עְל ֔ךָךְרָׂ֣שְּב־תֶא ֙הָנְּתֶאְו יַ֔לֵא הָ֣כְל דִ֑וָּד־לֶא יִּ֖תְׁשִלְּפַה רֶמא֥
ֹּיַו :הֶֽדָּׂשַה תַ֥מֱהֶבְלּו םִיַ֖מָּׁשַה  בֶרֶ֖חְּב יַ֔לֵא אָּ֣ב ֙הָּתַא יִּ֔תְׁשִלְּפַה־לֶא ֙דִוָּד רֶמא֤
 תֹו֥כְרַעַמ יֵ֛הֹלֱא תֹו֔אָבְצ הָ֣וֹהְי ֙םֵׁשְּב ךָךיֶ֗לֵא־אָב יִ֣כֹנָאְו ןֹו֑דיִכְבּו תיִ֣נֲחַֽבּו
־תֶא יִ֤תֹרִֽסֲהַֽו ךָךִ֗תיִּכִהְו יִ֜דָיְּב הָ֨וֹהְי ֩ךָךְרֶּגַסְי הֶּ֡זַה םֹוּ֣יַה :ָּתְפַֽרֵח רֶׁ֥שֲא לֵ֖אָרְׂשִי
ֹר  תַּ֣יַחְלּו םִיַ֖מָּׁשַה ףֹו֥עְל הֶּ֔זַה םֹוּ֣יַה ֙םיִּתְׁשִלְפ הֵ֤נֲחַֽמ רֶגֶּ֣פ יִּ֜תַתָ֨נְו ךָךיֶ֔לָעֵֽמ ֙ךָךְׁשאֽ
 הֶּ֔זַה לָ֣הָּקַה־לָּכ ּ֙ועְד ֵֽיְו :לֵֽאָרְׂשִיְל םיִ֖הֹלֱא ׁשֵ֥י יִּ֛כ ץֶרָ֔אָה־לָּכ ּ֙ועְד ֵֽיְו ץֶרָ֑אָה
ֹל־יִּכ  םֶ֖כְתֶא ןַ֥תָנְו הָ֔מָחְלִּמַה ֙הָוֹהיַֽל יִּ֤כ הָ֑וֹהְי ַעיִׁ֣שֹוהְי תיִ֖נֲחַֽבּו בֶרֶ֥חְּב א֛
 קִּיַו ךְךֶלֵּ֥יַו יִּ֔תְׁשִלְּפַה םָ֣ק־יִּכ ֙הָיָהְו :ּונֵֽדָיְּב  קִל בַ֖רְ  ץָר ָּ֥יַו דִ֔וָּד רֵ֣הַמְיַו דִ֑וָּד תאַ֣רְ
 קִל הָ֖כָרֲעַּֽמַה  םָּׁ֥שִמ חַּ֨קִּיַו יִלֶּ֗כַה־לֶא ֹו֜דָי־תֶא דִ֨וָּד ֩חַלְׁשִּיַו :יִּֽתְׁשִלְּפַה תאַ֥רְ
־לַע לֹּ֥פִּיַו ֹו֔חְצִמְּב ֙ןֶבֶ֨אָה עַּ֤בְטִּתַו ֹו֑חְצִמ־לֶא יִּ֖תְׁשִלְּפַה־תֶא ךְך ַּ֥יַו עַּ֔לַקְיַו ֙ןֶבֶ֨א
 יִּ֖תְׁשִלְּפַה־תֶא ךְך ַּ֥יַו ןֶבֶ֔אָבּו עַלֶּ֣קַּב ֙יִּתְׁשִלְּפַה־ןִמ דִ֤וָּד קַ֨זֱחֶּיַו :הָצְרָֽא ויָ֖נָּפ
־תֶא חַּ֣קִּיַו יִּ֜תְׁשִלְּפַה־לֶא דֹ֨מֲעַּֽיַו דִוָּ֠ד ץָר ָּ֣יַו :דִֽוָּד־דַיְּב ןיֵ֥א בֶרֶ֖חְו ּוהֵ֑תיִמְיַו
 םיִּ֛תְׁשִלְּפַה ּו֧אְרִּיַו ֹוׁ֑שֹאר־תֶא ּהָּ֖ב־תָרְכִּיַו ּוהֵ֔תְתֹ֣מְיַו ּ֙הָרְעַּתִמ ּהָ֤פְלְׁשִּיַו ֹוּבְרַ֠ח
־תֶא ּ֙ופְּדְרִּיַו ּועִ֗רָּיַו הָ֜דּוהיִֽו לֵ֨אָרְׂשִי ֩יֵׁשְנַא ּומֻ֣קָּיַו :ּוסֻֽנָּיַו םָ֖רֹוּבִּג תֵ֥מ־יִּכ
 ךְךֶרֶ֣דְּב ֙םיִּתְׁשִלְפ יֵ֤לְלַח ּו֞לְּפִּיַו ןֹו֑רְקֶע יֵ֣רֲעַֽׁש דַ֖עְו אְיַ֔ג ֣ךָךֲאֹוּב־דַע םיִּ֔תְׁשִלְּפַה
 םיִּ֑תְׁשִלְפ יֵ֣רֲחַֽא קֹ֖לְּדִמ לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ּ֙ובֻׁ֨שָּיַו :ןֹוֽרְקֶע־דַעְו תַּ֖ג־דַעְו םִיַ֔רֲעַֽׁש



ֹר־תֶא ֙דִוָּד חַּ֤קִּיַו :םֶֽהיֵנֲחַֽמ־תֶא ּוּסֹׁ֖שָּיַו  םָ֑לָׁשּוֽרְי ּוהֵ֖אִבְיַו יִּ֔תְׁשִלְּפַה ׁשא֣
 קִל ֙אֵצֹי דִ֗וָּד־תֶא לּו֜אָׁש תֹו֨אְרִכְו :ֹוֽלֳהָֽאְּב םָׂ֥ש ויָ֖לֵּכ־תֶאְו  יִּ֔תְׁשִלְּפַה תאַ֣רְ
ֹּיַו ר ֵ֑נְבַא רַעַּ֖נַה הֶ֥ז־יִמ־ןֶּב אָ֔בָּצַה רַׂ֣ש ֙רֵנְבַא־לֶא רַ֗מָא  ֥ךָךְׁשְפַנ־יֵֽח רֵ֔נְבַא רֶמא֣
ֹּיַו :יִּתְעָֽדָי־םִא ךְךֶלֶּ֖מַה  בּוׁ֣שְכּו :םֶלָֽעָה הֶ֖ז־יִמ־ןֶּב הָּ֔תַא לַ֣אְׁש ךְךֶלֶּ֑מַה רֶמא֖
ֹרְו לּו֑אָׁש יֵ֣נְפִל ּוהֵ֖אִבְיַו רֵ֔נְבַא ֹ֙ותֹא חַּ֤קִּיַו יִּ֔תְׁשִלְּפַה־תֶא ֙תֹוּכַהֵֽמ דִ֗וָּד  ׁשא֥
ֹּיַו :ֹוֽדָיְּב יִּ֖תְׁשִלְּפַה ֹּיַו רַעָּ֑נַה הָּ֖תַא יִ֥מ־ןֶּב לּו֔אָׁש ֙ויָלֵא רֶמא֤ ־ןֶּב דִ֔וָּד רֶמא֣
 ןָ֔תָנֹו֣הְי ׁ֙שֶפֶ֨נְו לּו֔אָׁש־לֶא רֵּ֣בַדְל ֹ֙ותֹּלַכְּכ יִ֗הְיַו :יִֽמְחַּלַה תיֵּ֥ב יַׁ֖שִי ֥ךָךְּדְבַע
 םֹוּ֣יַּב לּו֖אָׁש ּוהֵ֥חָּקִּיַו :ֹוֽׁשְפַנְּכ ןָ֖תָנֹוֽהְי ]ּוהֵ֥בָהֱאֶּיַו[ ּוֵ֥בָהֱאֶּיַו דִ֑וָּד ׁשֶפֶ֣נְּב הָ֖רְׁשְקִנ
ֹלְו אּו֑הַה  ֹו֥תָבֲהַֽאְּב תיִ֑רְּב דִ֖וָדְו ןָ֛תָנֹוֽהְי תֹ֧רְכִּיַו :ויִֽבָא תיֵּ֥ב בּוׁ֖שָל ֹו֔נָתְנ א֣
 ויָּ֕דַמּו דִ֑וָדְל ּוהֵ֖נְּתִּיַו ויָ֔לָע רֶׁ֣שֲא֙ ליִעְּמַה־תֶֽא ןָ֗תָנֹוֽהְי טֵּׁ֣שַּפְתִּיַו :ֹוֽׁשְפַנְּכ ֹו֖תֹא
֙ לּואָׁש ּוּנֶ֤חָלְׁשִי רֶׁ֨שֲא֩ לֹכְּב דִ֜וָד אֵ֨צֵּיַו :ֹוֽרֹגֲח־דַעְו ֹוּ֖תְׁשַק־דַעְו ֹוּ֥בְרַח־דַעְו
 םַ֕גְו םָ֔עָה־לָכ יֵ֣ניֵעְּב ֙בַטיִּיַו הָ֑מָחְלִּמַה יֵׁ֣שְנַא לַ֖ע לּו֔אָׁש ּוהֵ֣מִׂשְיַו ליִּ֔כְׂשַי
 יִּ֔תְׁשִלְּפַה־תֶא תֹוּ֣כַהֵֽמ ֙דִוָּד בּוׁ֤שְּב םָ֗אֹובְּב יִ֣הְיַו :לּוֽאָׁש יֵ֥דְבַע יֵ֖ניֵעְּב
 קִל תֹו֔לֹחְּמַהְו ]ריִׁ֣שָל[ רוִׁ֣שָל֙ לֵאָרְׂשִי יֵ֤רָע־לָּכִמ םיִׁ֜שָּנַה הָנאֶ֨צֵּתַו  תאַ֖רְ

 תֹו֖קֲחַֽׂשְמַֽה םיִׁ֥שָּנַה הָניֶ֛נֲעַּֽתַו :םיִֽׁשִלָׁשְבּו הָ֖חְמִׂשְּב םיִּ֥פֻתְּב ךְךֶלֶּ֑מַה לּו֣אָׁש
 לּו֜אָׁשְל רַחִּ֨יַו :ויָֽתֹבְבִֽרְּב דִ֖וָדְו ]ויָ֔פָלֲאַּֽב[ וָ֔פָלֲאַּֽב֙ לּואָׁש הָּ֤כִה ָ◌	ןְרַ֑מֹאּתַו
ֹּיַו הֶּ֔זַה רָ֣בָּדַה ֙ויָניֵעְּב עַר ֵּ֤יַו דֹ֗אְמ  םיִ֑פָלֲאָֽה ּו֖נְתָֽנ יִ֥לְו תֹו֔בָבְר ֙דִוָדְל ּו֤נְתָֽנ רֶמא֗
 אּו֖הַה םֹוּ֥יַהֵֽמ דִ֑וָּד־תֶא ]ן ֵ֣יֹוע[ ןֵֹ֣וע לּו֖אָׁש יִ֥הְיַו :הָֽכּולְּמַה ךְךַ֥א ֹו֖ל דֹו֥עְו
 אֵּ֣בַנְתִּיַו֙ לּואָׁש־לֶא ׀ הָ֤עָר ׀ םיִ֨הֹלֱא ַ֩חּור חַ֣לְצִּתַו תָ֗רֳחָּֽמִמ יִ֣הְיַו :הָאְלָֽהָו
֙ לּואָׁש לֶטָּ֤יַו :לּוֽאָׁש־דַיְּב תיִ֖נֲחַֽהְו םֹו֑יְּב ׀ םֹו֣יְּכ ֹו֖דָיְּב ן ֵּ֥גַנְמ דִ֛וָדְו תִיַּ֔בַה־ךְךֹותְב
ֹּיַו תיִ֔נֲחַֽה־תֶֽא  לּו֖אָׁש אָ֥רִּיַו :םִיָֽמֲעַּֽפ ויָ֖נָּפִמ דִ֛וָּד בֹּ֥סִּיַו ריִּ֑קַבּו דִ֖וָדְב הֶּ֥כַא רֶמא֕
 ֹוּ֔מִעֵֽמ֙ לּואָׁש ּוהֵ֤רִסְיַו :רָֽס לּו֖אָׁש םִ֥עֵמּו ֹוּ֔מִע ֙הָוֹהְי הָ֤יָה־יִּֽכ דִ֑וָד יֵ֣נְפִּלִמ
ֹבָּיַו אֵ֥צֵּיַו ףֶלָֽא־רַׂש ֹו֖ל ּוהֵ֥מִׂשְיַו  ]ויָ֖כָרְּד[ וָ֖כָרְּד־לָכְל דִ֛וָד יִ֥הְיַו :םָֽעָה יֵ֥נְפִל א֖
־לָכְו :ויָֽנָּפִמ רָג ָּ֖יַו דֹ֑אְמ ליִּ֣כְׂשַמ אּו֖ה־רֶׁשֲא לּו֔אָׁש אְר ַּ֣יַו :ֹוּֽמִע הָ֖וֹהיַֽו ליִּ֑כְׂשַמ
ֹּיַו :םֶֽהיֵנְפִל אָ֖בָו אֵ֥צֹוי אּו֛ה־יִּֽכ דִ֑וָּד־תֶא בֵ֖הֹא הָ֔דּוהיִֽו֙ לֵאָרְׂשִי  לּו֜אָׁש רֶמא֨
־ןֶבְל יִּ֣ל־הֵיֱה ךְךַ֚א הָּׁ֔שִאְל ֣ךָךְל־ןֶּתֶא ּ֙הָתֹא ֙בַרֵמ הָ֤לֹודְּגַה יִּ֨תִב ֩הֵּנִה דִ֗וָּד־לֶא



־דַי ֹו֖ב־יִהְתּו ֹוּ֔ב ֙יִדָי יִ֤הְּת־לַא רַ֗מָא לּו֣אָׁשְו הָ֑וֹהְי תֹו֣מֲחְֽלִמ םֵ֖חָּלִהְו לִיַ֔ח
ֹּיַו :םיִּֽתְׁשִלְּפ  לֵ֑אָרְׂשִיְּב יִ֖בָא תַחַּ֥פְׁשִמ יַּ֔יַח יִ֣מּו ֙יִכֹנָֽא יִ֤מ לּו֗אָׁש־לֶא דִ֜וָּד רֶמא֨
 איִ֧הְו דִ֑וָדְל לּו֖אָׁש־תַּב בַ֥רֵמ־תֶא תֵּ֛ת תֵ֥עְּב יִ֗הְיַו :ךְךֶלֶּֽמַל ןָ֖תָח הֶ֥יְהֶֽא־יִּֽכ
 ּודִּ֣גַּיַו דִ֑וָּד־תֶא לּו֖אָׁש־תַּב לַ֥כיִמ בַ֛הֱאֶּתַו :הָּֽׁשִאְל יִ֖תָלֹֽחְּמַה לֵ֥איִרְדַעְל הָ֛נְּתִנ
ֹּיַו :ויָֽניֵעְּב רָ֖בָּדַה רַׁ֥שִּיַו לּו֔אָׁשְל  ׁשֵ֔קֹומְל ֹו֣ל־יִהְתּו ֹ֙וּל הָּנֶ֤נְּתֶא לּו֜אָׁש רֶמא֨
ֹּיַו םיִּ֑תְׁשִלְּפ־דַי ֹו֖ב־יִהְתּו  :םֹוּֽיַה יִּ֖ב ןֵּ֥תַחְתִּת םִיַּ֛תְׁשִּב דִ֔וָּד־לֶא֙ לּואָׁש רֶמא֤
 ֙ךָךְּב ץֵ֤פָח הֵּ֨נִה רֹ֔מאֵל ֙טָּלַּב דִ֤וָּד־לֶא ּו֨רְּבַּד ]ויָ֗דָבֲע[ וָ֗דָבֲע־תֶא לּו֜אָׁש וַ֨צְיַו
֙ לּואָׁש יֵ֤דְבַע ּו֞רְּבַדְיַו :ךְךֶלֶּֽמַּב ןֵּ֥תַחְתִה הָּ֖תַעְו ךָךּו֑בֵהֲא ויָ֖דָבֲע־לָכְו ךְךֶלֶּ֔מַה
ֹּיַו הֶּלֵ֑אָה םיִ֖רָבְּדַה־תֶא דִ֔וָד יֵ֣נְזָאְּב  ןֵּ֣תַחְתִה ֙םֶכיֵניֵֽעְב הָּ֤לַקְנַֽה דִ֗וָּד רֶמא֣
 הֶּלֵ֖אָה םיִ֥רָבְּדַּכ רֹ֑מאֵל ֹו֖ל לּו֛אָׁש יֵ֥דְבַע ּודִּ֜גַּיַו :הֶֽלְקִנְו ׁשָ֥ר־ׁשיִא יִ֖כֹנָֽאְו ךְךֶלֶּ֔מַּב
ֹּיַו :דִֽוָּד רֶּ֥בִּד  יִּ֗כ רַהֹ֔מְּב ֙ךְךֶלֶּ֨מַל ץֶפֵ֤ח־ןיֵֽא דִ֗וָדְל ּו֣רְמֹאת־הֹּֽכ לּו֜אָׁש רֶמא֨
־תֶא ליִּ֥פַהְל בַׁ֔שָח לּו֣אָׁשְו ךְךֶלֶּ֑מַה יֵ֣בְיֹֽאְּב םֵ֖קָּנִהְל םיִּ֔תְׁשִלְּפ תֹו֣לְרָע ֙הָאֵמְּב
 ֙רָבָּדַה רַׁ֤שִּיַו הֶּלֵ֔אָה םיִ֣רָבְּדַה־תֶא ֙דִוָדְל ויָ֤דָבֲע ּודִּ֨גַּיַו :םיִּֽתְׁשִלְּפ־דַיְּב דִ֖וָּד
ֹלְו ךְךֶלֶּ֑מַּב ןֵּ֖תַחְתִהְל דִ֔וָד יֵ֣ניֵעְּב  אּו֣ה ׀ ךְךֶלֵּ֣יַו דִ֜וָּד םָקָּ֨יַו :םיִֽמָּיַה ּו֖אְלָֽמ־אֽ
 םּו֣אְלַמְיַו םֶ֔היֵתֹ֣לְרָע־תֶא ֙דִוָד אֵ֤בָּיַו ׁ֒שיִא םִיַ֣תאָמ ֘םיִּתְׁשִלְּפַּב ךְך ַּ֣יַו ויָׁ֗שָנֲאַֽו
֙ לּואָׁש אְר ַּ֤יַו :הָּֽׁשִאְל ֹוּ֖תִּב לַ֥כיִמ־תֶא לּו֛אָׁש ֹו֥ל־ןֶּתִיַו ךְךֶלֶּ֑מַּב ןֵּ֖תַחְתִהְל ךְךֶלֶּ֔מַל
ֹּיַו :ּוהְתַֽבֵהֲא לּו֖אָׁש־תַּב לַ֥כיִמּו דִ֑וָּד־םִע הָ֖וֹהְי יִּ֥כ עַדֵּ֔יַו ֹרֵל לּו֗אָׁש ףֶסא֣  א֛
 םיִּ֑תְׁשִלְפ יֵ֣רָׂש ּו֖אְצֵּֽיַו :םיִֽמָּיַה־לָּכ דִ֖וָד־תֶא בֵ֥יֹא לּו֛אָׁש יִ֥הְיַו דֹו֑ע דִ֖וָד יֵ֥נְּפִמ
 רֵּ֣בַדְיַו :דֹֽאְמ ֹו֖מְׁש רַ֥קיִּיַו לּו֔אָׁש יֵ֣דְבַע֙ לֹּכִמ ֙דִוָּד לַ֤כָׂש םָ֗תאֵצ יֵּ֣דִמ ׀ יִ֣הְיַו

 לּו֔אָׁש־ןֶּב ֙ןָתָנֹוֽהיִו דִ֑וָּד־תֶא תיִ֖מָהְל ויָ֔דָבֲע־לָּכ־לֶאְו ֹ֙ונְּב ןָ֤תָנֹוֽי־לֶא לּו֗אָׁש
 ךָךֶ֑תיִמֲהַֽל יִ֖בָא לּו֥אָׁש ׁשֵּ֛קַבְמ רֹ֔מאֵל דִ֣וָדְל ֙ןָתָנֹוֽהְי דֵּ֤גַּיַו :דֹֽאְמ דִ֖וָדְּב ץֵ֥פָח
־דַיְל יִּ֣תְדַמָעְו אֵ֜צֵא יִ֨נֲאַֽו :ָתאֵּֽבְחַנְו רֶתֵּ֖סַב ָּ֥תְבַׁשָֽיְו רֶקֹּ֔בַב אָ֣נ־רֶמָּֽׁשִה ֙הָּתַעְו
 יִּתְד ַּ֥גִהְו הָ֖מ יִתיִ֥אָרְו יִ֑בָא־לֶא ֖ךָךְּב רֵּ֥בַדֲא יִ֕נֲאַֽו םָׁ֔ש הָּ֣תַא רֶׁ֣שֲא ֙הֶדָּׂשַּב יִ֗בָא
ֹּיַו ויִ֑בָא לּו֖אָׁש־לֶא בֹו֔ט ֙דִוָדְּב ןָ֤תָנֹוֽהְי רֵּ֨בַדְיַו :ךְךָֽל  אָ֨טֱחֶי־לַא ויָלֵ֠א רֶמא֣
 ֩םֶׂשָּיַו :דֹֽאְמ ֥ךָךְל־בֹוט ויָׂ֖שֲעַֽמ יִ֥כְו ךְךָ֔ל ֙אָטָח אֹו֤ל יִּ֣כ דִ֗וָדְב ֹוּ֣דְבַעְּב ךְךֶלֶּ֜מַה
־לָכְל ֙הָלֹודְג הָ֤עּוׁשְּת הָ֜וֹהְי ׂשַעַּ֨יַו יִּ֗תְׁשִלְּפַה־תֶא ךְך ַּ֣יַו ֹוּ֜פַכְב ֹוׁ֨שְפַנ־תֶא



 :םָּֽנִח דִ֖וָד־תֶא תיִ֥מָהְל יִ֔קָנ םָ֣דְּב ֙אָטֱחֶֽת הָּמָ֤לְו חָ֑מְׂשִּתַו ָתיִ֖אָר לֵ֔אָרְׂשִי
 קִּיַו :תָֽמּוי־םִא הָ֖וֹהְי־יַח לּו֔אָׁש עַ֣בָּׁשִּיַו ןָ֑תָנֹוֽהְי לֹו֣קְּב לּו֖אָׁש עַ֥מְׁשִּיַו  אָ֤רְ
־תֶא ןָ֤תָנֹוֽהְי אֵ֨בָּיַו הֶּלֵ֑אָה םיִ֖רָבְּדַה־לָּכ תֵ֥א ןָ֔תָנֹו֣הְי ֹ֙ול־דֶּגַּיַו דִ֔וָדל ֙ןָתָנֹוֽהְי
 תֹו֑יְהִֽל הָ֖מָחְלִּמַה ףֶסֹוּ֥תַו :םֹוֽׁשְלִׁש לֹו֥מְתֶאְּכ ויָ֖נָפְל יִ֥הְיַו לּו֔אָׁש־לֶא ֙דִוָּד
 ַחּו֨ר֩ יִהְּתַו :ויָֽנָּפִמ ּוסֻ֖נָּיַו הָ֔לֹודְג הָּ֣כַמ ֙םֶהָּב ךְך ַּ֤יַו םיִּ֗תְׁשִלְּפַּב םֶחָּ֣לִּיַו דִ֜וָד אֵ֨צֵּיַו
 :דָֽיְּב ן ֵּ֥גַנְמ דִ֖וָדְו ֹו֑דָיְּב ֹו֖תיִנֲחַֽו בֵׁ֔שֹוי ֹו֣תיֵבְּב ֙אּוהְו לּו֔אָׁש־לֶא ֙הָעָר ׀ הָ֤וֹהְי
־תֶֽא ךְך ַּ֥יַו לּו֔אָׁש יֵ֣נְּפִמ ֙רַטְפִּיַו ריִּ֔קַבּו דִ֣וָדְּב ֙תיִנֲחַּֽב תֹוּ֤כַהְל לּו֜אָׁש ׁשֵּ֨קַבְיַו
־לֶא םיִ֜כָאְלַמ לּו֨אָׁש ֩חַלְׁשִּיַו :אּוֽה הָלְיַּ֥לַּב טֵ֖לָּמִּיַו סָ֥נ דִ֛וָדְו ריִּ֑קַּב תיִ֖נֲחַֽה
־םִא רֹ֔מאֵל ֹ֙וּתְׁשִא לַ֤כיִמ דִ֗וָדְל דֵּ֣גַּתַו רֶקֹּ֑בַּב ֹו֖תיִמֲהַֽלְו ֹו֔רְמָׁשְל ֙דִוָּד תיֵּ֤ב
 דִ֖וָּד־תֶא לַ֛כיִמ דֶרֹּ֧תַו :תָֽמּומ הָּ֥תַא רָ֖חָמ הָלְיַּ֔לַה ֙ךָךְׁשְפַנ־תֶא טֵּ֤לַמְמ ֜ךָךְניֵ֨א
־לֶא ֙םֶׂשָּ֨תַו םיִ֗פָרְּתַה־תֶא לַ֜כיִמ חַּ֨קִּתַו :טֵֽלָּמִּיַו חַ֖רְבִּיַו ךְךֶלֵּ֥יַו ןֹוּ֑לַחַה דַ֣עְּב
 לּו֛אָׁש חַ֥לְׁשִּיַו :דֶגָּֽבַּב סַ֖כְּתַו ויָ֑תֹׁשֲאַֽרְמ הָמָׂ֖ש םיִּ֔זִעָֽה ריִ֣בְּכ ֙תֵאְו הָּ֔טִּמַה
ֹּתַו דִ֑וָּד־תֶא תַחַ֣קָל םיִ֖כָאְלַמ  םיִ֔כָאְלַּמַה־תֶא֙ לּואָׁש חַ֤לְׁשִּיַו :אּוֽה הֶ֥לֹח רֶמא֖
 םיִ֔כָאְלַּמַה ּ֙ואֹ֨בָּיַו :ֹוֽתִמֲהַֽל יַ֖לֵא הָּ֛טִּמַב ֹו֧תֹא ּו֨לֲעַֽה רֹ֑מאֵל דִ֖וָּד־תֶא תֹו֥אְרִל
ֹּיַו :ויָֽתֹׁשֲאַֽרְמ םיִּ֖זִעָה ריִ֥בְכּו הָּ֑טִּמַה־לֶא םיִ֖פָרְּתַה הֵּ֥נִהְו ־לֶא לּו֜אָׁש רֶמא֨
ֹּתַו טֵ֑לָּמִּיַו יִ֖בְיֹֽא־תֶא יִ֥חְּלַׁשְּתַו יִנִ֔תיִּמִר ֙הָכָּ֨כ הָּמָ֤ל לַ֗כיִמ ־לֶא֙ לַכיִמ רֶמא֤
ֹבָּיַו טֵ֗לָּמִּיַו חַ֜רָּב דִ֨וָדְו :ךְךֵֽתיִמֲא הָ֥מָל יִנִ֖חְּלַׁש יַ֛לֵא רַ֥מָא־אּוֽה לּו֔אָׁש ־לֶא א֤
 לֵ֔אּומְׁשּו ֙אּוה ךְךֶלֵּ֤יַו לּו֑אָׁש ֹו֖ל־הָׂשָֽע רֶׁ֥שֲא־לָּכ תֵ֛א ֹו֔ל־דֶּגַּ֨יַו הָתָ֔מָרָֽה֙ לֵאּומְׁש
 :הָֽמָרָּֽב ]תֹו֖יָנְּב[ תֹי֖וָנְּב דִ֔וָד הֵּ֣נִה רֹ֑מאֵל לּו֖אָׁשְל דַּ֥גֻּיַו :]תֹוֽיָנְּב[ תֹֽיוָנְּב ּו֖בְׁשֵּֽיַו
 םיִ֔אְּבִנ ֙םיִאיִבְּנַה תַ֤קֲהַֽל־תֶא אְרַּ֗יַו ֒דִוָּד־תֶא תַחַ֣קָל ֘םיִכָאְלַמ לּו֣אָׁש חַ֨לְׁשִּיַו
 ּו֖אְּבַנְתִּיַו םיִ֔הֹלֱא ַחּו֣ר֙ לּואָׁש יֵ֤כֲאְֽלַמ־לַע יִ֞הְּתַו םֶ֑היֵלֲע בָּ֖צִנ דֵ֥מֹע לֵ֕אּומְׁשּו
 ףֶסֹּ֣יַו הָּמֵ֑ה־םַּג ּו֖אְּבַנְתִּיַו םיִ֔רֵחֲא םיִ֣כָאְלַמ ֙חַלְׁשִּיַו לּו֗אָׁשְל ּודִּ֣גַּיַו :הָּמֵֽה־םַּג
 הָתָ֗מָרָֽה אּו֜ה־םַּג ךְךֶלֵּ֨יַו :הָּמֵֽה־םַּג ּו֖אְּבַנְתִּֽיַו םיִׁ֔שִלְׁש םיִ֣כָאְלַמ ֙חַלְׁשּיַו לּו֗אָׁש
ֹּיַו לַ֣אְׁשִּיַו ּוכֶּׂ֔שַּב רֶׁ֣שֲא֙ לֹודָּגַה רֹוּ֤ב־דַע ֹ֙אבָּיַו  דִ֑וָדְו לֵ֖אּומְׁש הֹ֥פיֵא רֶמא֔
ֹּיַו  ֩יִהְּתַו הָ֑מָרָּֽב ]תֹו֖יָנ[ תיֹ֖וָנ־לֶא םָׁ֔ש ךְךֶלֵּ֣יַו :הָֽמָרָּֽב ]תֹו֥יָנְּב[ תיֹ֥וָנְּב הֵּ֖נִה רֶמא֕
 ]תֹו֥יָנְּב[ תיֹ֥וָנְּב ֹו֖אֹּב־דַע אֵּ֔בַנְתִּיַו ֙ךְךֹולָה ךְךֶלֵּ֤יַו םיִ֗הֹלֱא ַחּו֣ר אּו֜ה־םַּג ויָ֨לָע



 םֹ֔רָע לֹּ֣פִּיַו לֵ֔אּומְׁש יֵ֣נְפִל ֙אּוה־םַג אֵּ֤בַנְתִּיַו ויָ֗דָגְּב אּו֜ה־םַּג טַׁ֨שְפִּיַו :הָֽמָרָּב
ֹי ֙ןֵּכ־לַע הָלְיָּ֑לַה־לָכְו אּו֖הַה םֹוּ֥יַה־לָּכ  חַ֣רְבִּיַו :םִֽאיִבְּנַּב לּו֖אָׁש םַ֥גֲה ּו֔רְמאֽ
ֹבָּיַו הָ֑מָרָּֽב ]תֹו֖יָּנִמ[ תֹו֖וָּנִמ דִ֔וָּד ֹּיַו א֞ ־הֶמ ֙יִתיִׂ֨שָע הֶ֤מ ןָ֗תָנֹוֽהְי יֵ֣נְפִל ׀ רֶמא֣
ֹּיַו :יִֽׁשְפַנ־תֶא ׁשֵּ֖קַבְמ יִּ֥כ ךָךיִ֔בָא יֵ֣נְפִל ֙יִתאָּטַח־הֶמּו יִ֤נֹוֲע ֹל ֘הָליִלָח ֹו֣ל רֶמא֨  א֣
ֹל[ ֹוֽל הֵּ֡נִה ֒תּומָת ֹלְו ןֹ֔טָק רָ֣בָּד ֹו֚א לֹו֗דָּג רָ֣בָּד יִ֜בָא ]הֶׂ֨שֲעַֽי[ הֶׂ֨שֲ◌ַע ]אֽ  א֥
ֹז ןיֵ֥א הֶּ֖זַה רָ֥בָּדַה־תֶא יִּנֶּ֛מִמ יִ֥בָא ריִּ֨תְסַי ַ֩עּוּדַמּו יִ֑נְזָא־תֶא הֶ֖לְגִי  עַ֨בָּׁשִּיַו :תאֽ
ֹּיַו דִ֗וָּד דֹו֜ע ֹּיַו ךָךיֶ֔ניֵעְּב ֙ןֵח יִתאָ֤צָמ־יִּֽכ ךָךיִ֗בָא עַ֜דָי ַעֹ֨דָי ֙רֶמא֨ ־עַד ֵֽי־לַא רֶמא֛
ֹז  ןיֵ֥בּו יִ֖ניֵּב עַׂשֶ֔פְכ יִּ֣כ ךָךֶׁ֔שְפַנ יֵ֣חְו ֙הָוֹהְי־יַח םָ֗לּואְו בֵ֑צָעֵֽי־ןֶּפ ןָ֖תָנֹוֽהְי תא֥
ֹּיַו :תֶוָּֽמַה ֹּיַו :ךְךָּֽל־הֶׂשֱעֶֽאְו ֖ךָךְׁשְפַנ רַ֥מֹאּת־הַמ דִ֑וָּד־לֶא ןָ֖תָנֹוֽהְי רֶמא֥  דִ֜וָּד רֶמא֨
 לֹו֑כֱאֶל ךְךֶלֶּ֖מַה־םִע בֵׁ֥שֵא־בֹֽׁשָי יִ֛כֹנָֽאְו רָ֔חָמ ׁ֙שֶדֹ֨ח־הֵּנִֽה ןָ֗תָנֹוֽהְי־לֶא
 ךָךיִ֑בָא יִנֵ֖דְקְפִי דֹ֥קָּפ־םִא :תיִֽׁשִלְּׁשַה בֶרֶ֥עָה דַ֖ע הֶ֔דָּׂשַב יִּ֣תְרַּתְסִנְו ֙יִנַּ֨תְחַּלִׁשְו
 םָׁ֖ש םיִ֛מָּיַה חַבֶ֧ז יִּ֣כ ֹו֔ריִע םֶחֶ֣ל־תיֵּֽב ֙ץּורָל ֙דִוָד יִּנֶּ֤מִמ לַ֨אְׁשִנ֩ לֹאְׁשִנ ָּ֗תְרַמָֽאְו
 עַּ֕ד ֹו֔ל ֙הֶרֱחֶֽי הֹ֤רָח־םִאְו ךָךֶּ֑דְבַעְל םֹו֣לָׁש בֹו֖ט רַ֛מֹאי הֹּ֥כ־םִא :הָֽחָּפְׁשִּמַה־לָכְל
 ָתאֵ֥בֵה הָ֔וֹהְי תיִ֣רְבִּב יִּ֚כ ךָךֶּ֔דְבַע־לַע ֙דֶסֶ֨ח ָתיִׂ֤שָעְו :ֹוּֽמִעֵֽמ הָ֖עָרָֽה הָ֥תְלָֽכ־יִּכ
 הֶּ֥ז־הָּמָֽל ךָךיִ֖בָא־דַעְו הָּתַ֔א יִנֵ֣תיִמֲה ֙ןֹוָע יִּ֤ב־ׁשֶי־םִאְו ךְךָּ֑מִע ֖ךָךְּדְבַע־תֶא
ֹּיַו :יִנֵֽאיִבְת  הָ֜עָרָֽה הָ֨תְלָֽכ־יִּֽכ עַ֗דֵא ַעֹ֣דָי־םִא ׀ יִּ֣כ ךְךָּ֑ל הָליִ֣לָח ןָ֖תָנֹוֽהְי רֶמא֥
ֹלְו ךָךיֶ֔לָע אֹו֣בָל ֙יִבָא םִ֤עֵמ ֹּיַו :ךְךָֽל דיִּ֥גַא ּהָ֖תֹא א֥  יִ֖מ ןָ֔תָנֹו֣הְי־לֶא ֙דִוָּד רֶמא֤
ֹּיַו :הָֽׁשָק ךָךיִ֖בָא ֥ךָךְנַעַּֽי־הַמ ֹו֛א יִ֑ל דיִּ֣גַי  אֵ֣צֵנְו הָ֖כְל דִ֔וָּד־לֶא ֙ןָתָנֹוֽהְי רֶמא֤
ֹּיַו :הֶֽדָּׂשַה םֶ֖היֵנְׁש ּו֥אְצֵּֽיַו הֶ֑דָּׂשַה ֙ לֵאָרְׂשִי יֵ֤הֹלֱא הָ֞וֹהְי דִ֗וָּד־לֶא ןָ֜תָנֹוֽהְי רֶמא֨
 ֙זָא־ֹאלְו דִ֑וָּד־לֶא בֹו֖ט־הֵּנִהְו תיִׁ֔שִלְּׁשַה ֙רָחָמ ׀ תֵ֤עָּכ יִ֗בָא־תֶא רֹ֣קְחֶא־יִּכ
־יִּכ ףיִ֗סֹי הֹ֣כְו ןָ֜תָנֹוֽהיִל הָ֨וֹהְי ֩הֶׂשֲעַֽי־הֹּֽכ :ךָך ֶֽנְזָא־תֶא יִתיִ֖לָגְו ךָךיֶ֔לֵא חַ֣לְׁשֶא
 ָּ֣תְכַלָהְו ךָךיִּ֖תְחַּלִׁשְו ךָךֶ֔נְזָא־תֶא ֙יִתיִ֨לָגְו ךָךיֶ֔לָע ֙הָעָרָֽה־תֶא יִ֤בָא־לֶא בִ֨טיֵי
ֹלְו :יִֽבָא־םִע הָ֖יָה רֶׁ֥שֲאַּֽכ ךְךָּ֔מִע ֙הָוֹהְי יִ֤היִו םֹו֑לָׁשְל ֹלְו יָ֑ח יִּנֶ֣דֹוע־םִא א֖ ־אֽ
ֹלְו הָ֖וֹהְי דֶסֶ֥ח יִ֛דָּמִע הֶׂ֧שֲעַֽת ֹלְו :תּוֽמָא א֥  יִ֖תיֵּב םִ֥עֵמ ֛ךָךְּדְסַח־תֶא תִ֧רְכַת־אֽ
ֹלְו םָ֑לֹוע־דַע  תֹ֥רְכִּיַו :הָֽמָדֲאָֽה יֵ֥נְּפ לַ֖עֵמ ׁשיִ֕א דִ֔וָד יֵ֣בְיֹֽא־תֶא ֙הָוֹהְי תִ֤רְכַהְּב א֗
 ַעיִּ֣בְׁשַהְל ֙ןָתָנֹוֽהְי ףֶסֹוּ֤יַו :דִֽוָד יֵ֥בְיֹֽא דַּ֖יִמ הָ֔וֹהְי ׁשֵּ֣קִבּו דִ֑וָּד תיֵּ֣ב־םִע ןָ֖תָנֹוֽהְי



ֹּיַו :ֹוֽבֵהֲא ֹוׁ֖שְפַנ תַ֥בֲהַֽא־יִּֽכ ֹו֑תֹא ֹו֖תָבֲהַֽאְּב דִ֔וָּד־תֶא  רָ֣חָמ ןָ֖תָנֹוֽהְי ֹו֥ל־רֶמאֽ
 םֹו֔קָּמַה־לֶא ָ֙תאָבּו דֹ֔אְמ דֵ֣רֵּת ָּ֙תְׁשַּלִׁשְו :ךָךֶֽבָׁשֹוֽמ דֵ֖קָּפִי יִּ֥כ ָּ֔תְדַקְפִ֨נְו ׁשֶדֹ֑ח
 תֶׁש֥לְׁש יִ֕נֲאַֽו :לֶזָֽאָה ןֶבֶ֥אָה לֶצֵ֖א ָּ֔תְבַׁשָ֣יְו הֶׂ֑שֲעַּֽמַה םֹוּ֣יְּב םָּׁ֖ש ָּתְרַּ֥תְסִנ־רֶׁשֲא
 אָ֣צְמ ךְךֵ֖ל רַעַּ֔נַה־תֶא חַ֣לְׁשֶא ֙הֵּנֹהְו :הָֽרָּטַמְל יִ֖ל־חַּֽלַֽׁשְל הֶ֑רֹוא הָּ֣דִצ םיִּ֖צִחַֽה
 הָאֹ֛בָו ׀ ּוּנֶ֧חָק הָּנֵ֗הָו ֣ךָךְּמִמ ׀ םיִּ֣צִחַה הֵּ֥נִה רַעַּ֜נַל רַ֨מֹא ֩רֹמָא־םִא םיִּ֑צִחַֽה־תֶא
 ֣ךָךְּמִמ םיִּ֖צִחַה הֵּ֥נִה םֶלֶ֔עָל ֙רַמֹא הֹּ֤כ־םִאְו :הָֽוֹהְי־יַח רָ֖בָּד ןיֵ֥אְו ֛ךָךְל םֹו֥לָׁש־יִּֽכ
 הָ֛וֹהְי הֵּ֧נִה הָּתָ֑אָו יִ֣נֲא ּונְרַּ֖בִּד רֶׁ֥שֲא רָ֔בָּדַ֨הְו :הָֽוֹהְי ֖ךָךֲחַּֽלִֽׁש יִּ֥כ ךְךֵ֕ל הָאְלָ֑הָו
 לֶע ךְךֶלֶּ֛מַה בֶׁשֵּ֧יַו ׁשֶדֹ֔חַה יִ֣הְיַו הֶ֑דָּׂשַּב דִ֖וָּד רֵ֥תָּסִּיַו :םָֽלֹוע־דַע ֖ךָךְניֵֽבּו יִ֥ניֵּב
 ֙בַׁשֹומ־לֶא םַעַ֗פְּב ׀ םַעַ֣פְּכ ֹו֜בָׁשֹוֽ֨מ־לַע ךְךֶלֶּמַ֠ה בֶׁשֵּ֣יַו :לֹוֽכֱאֶל םֶחֶּ֖לַה ]לֶא[
ֹלְו :דִֽוָּד םֹו֥קְמ דֵ֖קָּפִּיַו לּו֑אָׁש דַּ֣צִמ ר ֵ֖נְבַא בֶׁשֵּ֥יַו ןָ֔תָנֹו֣הְי ֙םָקָּ֨יַו ריִּ֔קַה  רֶּ֥בִד־אֽ
 קִמ ֙רַמָא יִּ֤כ אּו֑הַה םֹוּ֣יַּב הָמּו֖אְמ לּו֛אָׁש ֹל־יִּכ אּו֖ה רֹו֛הָט יִּ֥תְלִּב אּו֔ה הֶ֣רְ  א֥
ֹּיַו דִ֑וָּד םֹו֣קְמ דֵ֖קָּפִּיַו יִ֔נֵּׁשַה ׁ֙שֶדֹ֨חַה תַ֤רֳחָּֽמִמ יִ֗הְיַו :רֹוֽהָט ־לֶא֙ לּואָׁש רֶמא֤
 ןַעַּ֥יַו :םֶחָּֽלַה־לֶא םֹוּ֖יַה־םַּג לֹו֥מְּת־םַּג יַׁ֛שִי־ןֶב אָ֧ב־ֹאל ַעּוּ֜דַמ ֹו֔נְּב ןָ֣תָנֹוֽהְי
ֹּיַו :םֶחָֽל תיֵּ֥ב־דַע יִ֖דָּמִעֵֽמ דִ֛וָּד לַ֥אְׁשִנ לֹ֨אְׁשִנ לּו֑אָׁש־תֶא ןָ֖תָנֹוֽהְי  יִנֵ֣חְּלַׁש רֶמא֡
 ֙ןֵח יִתאָ֤צָמ־םִא הָּ֗תַעְו יִ֔חָא ֙יִל־הָּוִצ אּו֤הְו ריִ֗עָּב ּונָ֜ל הָ֨חָּפְׁשִמ ֩חַבֶז יִּ֣כ אָ֡נ
 :ךְךֶלֶּֽמַה ןַ֖חְלֻׁש־לֶא אָ֔ב־ֹאל ןֵּ֣כ־לַע יָ֑חֶא־תֶא הֶ֣אְרֶאְו אָּ֖נ הָטְלָּ֥מִא ךָךיֶ֔ניֵעְּב
ֹּיַו ןָ֔תָנֹו֣היִּב֙ לּואָׁש ףַ֤א־רַחִּֽיַו ־יִּֽכ יִּתְעַ֗דָי אֹו֣לֲה תּוּ֑דְרַּמַה תַ֖וֲעַֽנ־ןֶּֽב ֹו֔ל רֶמא֣
־ןֶּב רֶׁ֤שֲא םיִ֗מָּיַה־לָכ יִּ֣כ :ךָךֶּֽמִא תַ֥וְרֶע תֶׁשֹ֖בְלּו ֔ךָךְּתְׁשָ֨בְל יַׁ֔שִי־ןֶבְל ֙הָּתַא רֵ֤חֹב
ֹל הָ֔מָדֲאָֽה־לַע יַ֣ח ֙יַׁשִי  יַ֔לֵא ֹ֙ותֹא חַ֤קְו חַ֨לְׁש הָּ֗תַעְו ךָךֶ֑תּוכְלַמּו הָּ֣תַא ןֹוּ֖כִת א֥
ֹּיַו ויִ֑בָא לּו֖אָׁש־תֶא ןָ֔תָנֹו֣הְי ֙ןַעַּ֨יַו :אּוֽה תֶוָ֖מ־ןֶב יִּ֥כ  תַ֖מּוי הָּמָ֥ל ויָ֛לֵא רֶמא֧
 איִ֛ה הָלָ֥כ־יִּכ ןָ֔תָנֹו֣הְי ֙עַדֵּ֨יַו ֹו֑תֹּכַהְל ויָ֖לָע תיִ֛נֲחַֽה־תֶֽא לּו֧אָׁש לֶטָּ֨יַו :הָֽׂשָע הֶ֥מ
ֹלְו ףָ֑א־יִרֳחָּֽב ןָ֖חְלֻּׁשַה םִ֥עֵמ ןָ֛תָנֹוֽהְי םָק ָּ֧יַו :דִֽוָּד־תֶא תיִ֥מָהְל ויִ֖בָא םִ֥עֵמ ־אֽ
 יִ֣הְיַו :ויִֽבָא ֹו֖מִלְכִה יִּ֥כ דִ֔וָּד־לֶא ֙בַצְעֶנ יִּ֤כ םֶחֶ֔ל ֙יִנֵּׁשַה ׁשֶדֹ֤חַה־םֹוֽיְּב לַ֞כָא
ֹּיַו :ֹוּֽמִע ןֹ֖טָק רַעַ֥נְו דִ֑וָּד דֵ֣עֹומְל הֶ֖דָּׂשַה ןָ֛תָנֹוֽהְי אֵ֧צֵּיַו רֶקֹּ֔בַב  ץֻ֗ר ֹו֔רֲעַֽנְל רֶמא֣
 יִצֵ֖חַֽה הָ֥ר ָֽי־אּוֽהְו ץָ֔ר רַעַּ֣נַה הֶ֑רֹומ יִ֖כֹנָֽא רֶׁ֥שֲא םיִּ֔צִחַ֣ה־תֶא ֙אָנ אָ֥צְמ
ֹבָּיַו :ֹוֽרִבֲעַֽהְל  ןָ֜תָנֹוֽהְי אָ֨רְקִּיַו ןָ֑תָנֹוֽהְי הָ֖ר ָֽי רֶׁ֥שֲא יִצֵ֔חַה םֹו֣קְמ־דַע ֙רַעַּ֨נַה א֤



ֹּיַו ֙רַעַּ֨נַה יֵ֤רֲחַֽא  קִּיַו :הָאְלָֽהָו ֥ךָךְּמִמ יִצֵ֖חַֽה אֹו֥לֲה רֶמא֔  רַעַּ֔נַה יֵ֣רֲחַֽא ֙ןָתָנֹוֽהְי אָ֤רְ
ֹבָּיַו ]םיִּ֔צִחַ֣ה[ יִּ֔צִחַ֣ה־תֶא ֙ןָתָנֹוֽהְי רַעַ֤נ טֵּ֞קַלְיַו דֹ֑מֲעַּֽת־לַֽא הָׁשּו֖ח הָ֥רֵהְמ  א֖
ֹל רַעַּ֖נַהְו :ויָֽנֹדֲא־לֶא  :רָֽבָּדַה־תֶא ּו֖עְד ָֽי דִ֔וָדְו ֙ןָתָנֹוֽהְי ךְךַ֤א הָמּו֑אְמ עַ֣דָי־אֽ
ֹּיַו ֹו֑ל־רֶׁשֲא רַעַּ֖נַה־לֶא ויָ֔לֵּכ־תֶא ֙ןָתָנֹוֽהְי ןֵּ֤תִּיַו  :ריִֽעָה איֵ֥בָה ךְךֵ֖ל ֹו֔ל רֶמא֣
 םיִ֑מָעְּפ ׁש֣לָׁש ּוחַּ֖תְׁשִּיַו הָצְרַ֛א ויָּ֥פַאְל לֹּ֨פִּיַו בֶגֶּ֔נַה לֶצֵ֣אֵמ םָ֚ק דִ֗וָדְו ֒אָּב ֘רַעַּנַה
ֹּיַו :ליִּֽדְגִה דִ֖וָּד־דַע ּוהֵ֔עֵר־תֶא ׁשיִ֣א ּ֙וּכְבִּיַו ּוהֵ֗עֵר־תֶא ׁשיִ֣א ׀ ּו֣קְּׁשִּיַו  רֶמא֧
 רֹ֔מאֵל ֙הָוֹהְי םֵׁ֤שְּב ּונְחַ֗נֲא ּוניֵ֜נְׁש ּונְעַּ֨בְׁשִנ ֩רֶׁשֲא םֹו֑לָׁשְל ךְךֵ֣ל דִ֖וָדְל ןָ֛תָנֹוֽהְי
 ןָ֖תָנֹוֽהיִו ךְךַ֑לֵּיַו םָק ָּ֖יַו :םָֽלֹוע־דַע ֖ךָךֲעְֽרַז ןיֵ֥בּו יִ֛עְרַז ןיֵ֥בּו ךָךֶ֗ניֵבּו יִ֣ניֵּב ׀ הֶ֣יְהִֽי הָ֞וֹהְי
ֹבָּיַו :ריִֽעָה אָּ֥ב  קִל ךְךֶלֶ֜מיִחֲא דַ֨רֱחֶּיַו ןֵ֑הֹּכַה ךְךֶלֶ֖מיִחֲא־לֶא הֶבֹ֔נ ֙דִוָד א֤  תאַ֣רְ
ֹּיַו דִ֗וָּד ֹּיַו :ךְךָּֽתִא ןיֵ֥א ׁשיִ֖אְו ךָךֶּ֔דַבְל ֙הָּתַא ַעּוּ֤דַמ ֹ֙ול רֶמא֤  ךְךֶלֶ֣מיִחֲאַֽל דִ֜וָּד רֶמא֨
ֹּיַו ֒רָבָד יִנַּ֣וִצ ֘ךְךֶלֶּמַה ןֵ֗הֹּכַה  רָ֛בָּדַה־תֶא הָמּו֛אְמ עַד ֵ֧י־לַא ׁשיִ֣א יַ֗לֵא רֶמא֣
 יִ֖נֹלְּפ םֹו֥קְמ־לֶא יִּתְעַ֔דֹוי םיִ֣רָעְּנַה־תֶאְו ךָךִ֑תיִּוִצ רֶׁ֣שֲאַֽו ֖ךָךֲחֵֽלֹׁש יִ֥כֹנָֽא־רֶׁשֲא
 :אָֽצְמִּנַה ֹו֖א יִ֑דָיְב הָ֣נְּת םֶחֶ֖ל־הָּׁשִמֲח ֛ךָךְד ָֽי־תַחַּֽת ׁשֵּ֧י־הַמ הָּ֗תַעְו :יִֽנֹומְלַא
ֹּיַו ֙דִוָּד־תֶא ןֵ֤הֹּכַה ןַעַּ֨יַו  ׁ֙שֶדֹ֨ק םֶחֶ֤ל־םִא־יִּֽכ יִ֑דָי תַחַּ֣ת־לֶא לֹ֖ח םֶחֶ֥ל־ןיֵא רֶמא֔
ֹּיַו ןֵ֜הֹּכַה־תֶא דִ֨וָּד ֩ןַעַּיַו :הָּֽׁשִאֵֽמ ךְךַ֥א םיִ֖רָעְּנַה ּו֥רְמְׁשִנ־םִא ׁשֵ֔י  יִּ֣כ ֹו֗ל רֶמא֣
 ׁשֶדֹ֑ק םיִ֖רָעְּנַה־יֵֽלְכ ּו֥יְהִּֽיַו יִ֕תאֵצְּב םֹׁ֔שְלִׁש לֹו֣מְתִּכ ּ֙ונָ֨ל־הָרֻֽצֲע הָּׁ֤שִא־םִא
 הָיָ֨ה־ֹאל֩ יִּכ ׁשֶדֹ֑ק ןֵ֖הֹּכַה ֹו֥ל־ןֶּתִּיַו :יִלֶּֽכַּב ׁשַּ֥דְקִי םֹוּ֖יַה יִּ֥כ ףַ֕אְו לֹ֔ח ךְךֶרֶּ֣ד ֙אּוהְו

 םֹו֖יְּב םֹ֔ח םֶחֶ֣ל ֙םּוׂשָל הָ֔וֹהְי יֵ֣נְפִּלִמ ֙םיִרָסּוּֽמַה ֙םיִנָּפַה םֶחֶ֤ל־םִא־יִּֽכ םֶחֶ֗ל םָׁ֜ש
 גֵ֣אֹּד ֹו֖מְׁשּו הָ֔וֹהְי יֵ֣נְפִל ֙רָצְעֶנ אּו֗הַה םֹוּ֣יַּב לּו֜אָׁש יֵ֨דְבַעֵֽמ ׁ֩שיִא םָׁ֡שְו :ֹוֽחְקָּלִה
ֹּיַו :לּוֽאָׁשְל רֶׁ֥שֲא םיִ֖עֹרָֽה ריִּ֥בַא יִ֑מֹדֲאָֽה  הֹּ֥פ־ׁשֶי ןיִ֛אְו ךְךֶלֶ֔מיִחֲאַֽל ֙דִוָּד רֶמא֤
ֹל ֙יַלֵּכ־םַגְו יִּ֤בְרַח־םַג יִּ֣כ בֶרָ֑ח־ֹוא תיִ֣נֲח ֖ךָךְד ָֽי־תַחַֽת ־יִּֽכ יִ֔דָיְב יִּתְחַ֣קָל־אֽ
ֹּיַו :ץּוֽחָנ ךְךֶלֶּ֖מַה־רַבְד הָ֥יָה  ׀ ָתיִּ֣כִה־רֶׁשֲא יִּ֜תְׁשִלְּפַה תָ֨יְלָּג ֩בֶרֶח ןֵ֗הֹּכַה רֶמא֣
־חַּקִּֽת ּהָ֤תֹא־םִא ֒דֹופֵאָֽה יֵ֣רֲחַֽא ֘הָלְמִּׂשַב הָ֣טּול איִ֞ה־הֵּנִה הָ֗לֵאָה קֶמֵ֣עְּב
ֹּיַו הֶ֑זָּב ּהָ֖תָלּוֽז תֶרֶ֛חַא ןיֵ֥א יִּ֣כ חָ֔ק ֙ךָךְל  םָק ָּ֣יַו :יִּֽל הָּנֶ֥נְּת ָהֹו֖מָּכ ןיֵ֥א דִ֛וָּד רֶמא֧
ֹבָּיַו לּו֑אָׁש יֵ֣נְּפִמ אּו֖הַה־םֹוּיַּֽב חַ֥רְבִּיַו דִ֔וָּד ֹּיַו :תַּֽג ךְךֶלֶ֥מ ׁשיִ֖כָא־לֶא א֕  ּו֜רְמא֨
 ֙תֹולֹחְּמַב ּו֤נֲעַֽי הֶ֗זָל אֹו֣לֲה ץֶרָ֑אָה ךְךֶלֶ֣מ דִ֖וָד הֶ֥ז־אֹוֽלֲה ויָ֔לֵא ׁ֙שיִכָא יֵ֤דְבַע



 דִ֛וָּד םֶׂשָּ֧יַו :]ויָֽתֹבְבִרְּב[ וָֽתֹבְבִרְּב דִ֖וָדְו ]ויָ֔פָלֲאַּֽב[ וָ֔פָלֲאַּֽב֙ לּואָׁש הָּ֤כִה רֹ֔מאֵל
־תֶא ֹוּ֤נַׁשְיַו :תַּֽג־ךְךֶלֶֽמ ׁשיִ֥כָא יֵ֖נְּפִמ דֹ֔אְמ אָ֣רִּיַו ֹו֑בָבְלִּב הֶּלֵ֖אָה םיִ֥רָבְּדַה־תֶא
 ֹו֖ריִר דֶרֹוּ֥יַו רַעַּׁ֔שַה תֹו֣תְלַּד־לַע ]֙ויָתְיַו[ ֙וָתְיַו םָ֑דָיְּב לֵ֖לֹהְתִּיַו םֶ֔היֵניֵ֣עְּב ֹ֙ומְעַט
ֹּיַו :ֹוֽנָקְז־לֶא  ּואיִ֥בָּת הָמָ֛ל ַעֵּ֔גַּתְׁשִמ ׁשיִ֣א ּ֙ואְרִת הֵּ֤נִה ויָ֑דָבֲע־לֶא ׁשיִ֖כָא רֶמא֥
 אֹו֥בָי הֶ֖זֲה יָ֑לָע ַעֵּ֖גַּתְׁשִהְל הֶ֔ז־תֶא םֶ֣תאֵבֲה־יִּֽכ יִנָ֔א ֙םיִעָּגֻׁשְמ רַ֤סֲח :יָֽלֵא ֹו֖תֹא
־לָכְו ֙ויָחֶא ּו֤עְמְׁשִּיַו םָּ֑לֻדֲע תַ֣רָעְמ־לֶא טֵ֖לָּמִּיַו םָּׁ֔שִמ ֙דִוָּד ךְךֶלֵּ֤יַו :יִֽתיֵּב־לֶא
 ׁשיִ֨א־לָכְו קֹו֜צָמ ׁשיִ֨א־לָּכ ויָלֵ֠א ּו֣צְּבַקְתִּיַו :הָּמָֽׁש ויָ֖לֵא ּו֥דְר ֵּֽיַו ויִ֔בָא תיֵּ֣ב
 עַּ֥בְרַאְּכ ֹוּ֔מִע ּו֣יְהִּיַו רָׂ֑שְל םֶ֖היֵלֲע יִ֥הְֽיַו ׁשֶפֶ֔נ־רַמ ׁשיִ֣א־לָכְו ֙אֶׁשֹנ ֹו֤ל־רֶׁשֲא
ֹּיַו בָ֑אֹומ הֵּ֣פְצִמ םָּׁ֖שִמ דִ֛וָּד ךְךֶלֵּ֧יַו :ׁשיִֽא תֹו֖אֵמ ־אֵצֵֽי בָ֗אֹומ ךְךֶלֶ֣מ־לֶא ׀ רֶמא֣
־תֶא םֵ֕חְנַּיַו :םיִֽהֹלֱא יִּ֖ל־הֶׂשֲעַּֽי־הַמ עַ֔דֵא רֶׁ֣שֲא דַ֚ע םֶ֔כְּתִא ֙יִּמִאְו יִ֤בָא אָ֞נ
 איִ֜בָּנַה דָּ֨ג ֩רֶמֹאּיַו :הָֽדּוצְּמַּב דִ֖וָּד־תֹויֱה יֵ֥מְי־לָּכ ֹוּ֔מִע ּו֣בְׁשֵּֽיַו בָ֑אֹומ ךְךֶלֶ֣מ יֵ֖נְּפ
ֹל דִ֗וָּד־לֶא ֹבָּיַו דִ֔וָּד ךְךֶלֵּ֣יַו הָ֑דּוהְי ץֶרֶ֣א ֖ךָךְּל־ָתאָֽבּו ךְךֵ֥ל הָ֔דּוצְּמַּב ֙בֵׁשֵת א֤  רַעַ֥י א֖
 הָ֜עְבִּגַּב בֵׁ֨שֹוי֩ לּואָׁשְו ֹוּ֑תִא רֶׁ֣שֲא םיִׁ֖שָנֲאַֽו דִ֔וָּד עַ֣דֹונ יִּ֚כ לּו֔אָׁש עַ֣מְׁשִּיַו :תֶרָֽח
ֹּיַו :ויָֽלָע םיִ֥בָּצִנ ויָ֖דָבֲע־לָכְו ֹו֔דָיְב ֹו֣תיִנֲחַֽו ֙הָמָרָּֽב לֶׁשֵ֤אָה־תַחַּֽת  לּו֗אָׁש רֶמא֣
 תֹו֣דָׂש ֙יַׁשִי־ןֶּב ןֵּ֤תִי םֶ֗כְּלֻכְל־םַּג יִ֑ניִמְי יֵ֣נְּב אָ֖נ־ּועְמִׁש ויָ֔לָע םיִ֣בָּצִּנַה ֙ויָדָבֲעַֽל
 יַ֗לָע םֶ֜כְּלֻּכ םֶּ֨תְרַׁשְק ֩יִּכ :תֹוֽאֵמ יֵ֥רָׂשְו םיִ֖פָלֲא יֵ֥רָׂש םיִׂ֔שָי םֶ֣כְּלֻכְל םיִ֔מָרְכּו
 הֶ֣לֹגְו יַ֖לָע םֶּ֛כִמ הֶ֥לֹח־ןיֵאְו יַׁ֔שִי־ןֶּב־םִע יִ֣נְּב־תָרְכִּב ֙יִנְזָא־תֶא הֶ֤לֹּג־ןיֵֽאְו
 יִ֗מֹדֲאָֽה גֵ֣אֹּד ןַעַּ֜יַו :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַּכ בֵ֖רֹאְל יַ֛לָע יִּ֥דְבַע־תֶא יִ֨נְּב ֩םיִקֵה יִּ֣כ יִ֑נְזָא־תֶא
־לֶא הֶבֹ֔נ אָּ֣ב יַׁ֔שִי־ןֶּב־תֶא ֙יִתיִ֨אָר רַ֑מֹאּיַו לּו֖אָׁש־יֵֽדְבַע־לַע בָּ֥צִנ אּו֛הְו
 תָ֥יְלָּג בֶרֶ֛ח תֵ֗אְו ֹו֑ל ןַתָ֣נ הָ֖דיֵצְו הָ֔וֹהיַּֽב ֹ֙ול־לַאְׁשִּיַו :בּוֽטִחֲא־ןֶּב ךְךֶלֶ֖מיִחֲא
 ןֵ֗הֹּכַה בּו֜טיִחֲא־ןֶּב ךְךֶלֶ֨מיִחֲא־תֶא ֹ֩ארְקִל ךְךֶלֶּ֡מַה חַ֣לְׁשִּיַו :ֹוֽל ןַתָ֥נ יִּ֖תְׁשִלְּפַה
ֹּיַו :ךְךֶלֶּֽמַה־לֶא םָּ֖לֻכ ּואֹ֥בָּיַו בֹ֑נְּב רֶׁ֣שֲא םיִ֖נֲהֹּֽכַה ויִ֛בָא תיֵּ֥ב־לָּכ תֵ֨אְו  רֶמא֣

ֹּיַו בּו֑טיִחֲא־ןֶּב אָ֖נ־עַֽמְֽׁש לּו֔אָׁש ֹּיַו :יִֽנֹדֲא יִ֥נְנִה רֶמא֖  לּו֔אָׁש ]֙ויָלֵא[ ֙וָלֵא רֶמא֤
 םיִ֔הֹלאֵּֽב ֹ֙ול לֹו֥אָׁשְו בֶרֶ֗חְו םֶחֶ֣ל ֹו֜ל ֙ךָךְּתִתְּב יָׁ֑שִי־ןֶבּו הָּ֖תַא יַ֔לָע םֶּ֣תְרַׁשְק הָּמָ֚ל
־לָכְב יִ֤מּו רַ֑מֹאּיַו ךְךֶלֶּ֖מַה־תֶא ךְךֶלֶ֛מיִחֲא ןַעַּ֧יַו :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַּכ בֵ֖רֹאְל יַ֛לֵא םּו֥קָל
 םֹוּ֧יַה :ךָךֶֽתיֵבְּב דָּ֥בְכִנְו ךָךֶּ֖תְעַמְׁשִמ־לֶא רָ֥סְו ךְךֶלֶּ֛מַה ןַ֥תֲחַֽו ןָ֔מֱאֶנ דִ֣וָדְּכ ֙ךָךיֶ֨דָבֲע



 ֹוּ֤דְבַעְּב ךְךֶלֶּ֨מַה ֩םֵׂשָי־לַא יִּ֑ל הָליִ֣לָח םיִ֖הֹלאֵֽב ֹו֥ל ]לָאְׁשִל[ לוָאְׁשִל יִתֹּ֛לִחַה
ֹל יִּ֠כ יִ֔בָא תיֵּ֣ב־לָכְּב ֙רָבָד ֹז־לָכְּב ֙ךָךְּדְבַע עַ֤דָי־אֽ  :לֹוֽדָג ֹו֥א ןֹ֖טָק רָ֥בָּד תא֔
ֹּיַו ֹּיַו :ךָךיִֽבָא תיֵּ֥ב־לָכְו הָּ֖תַא ךְךֶלֶ֑מיִחֲא תּו֖מָּת תֹו֥מ ךְךֶלֶּ֔מַה רֶמא֣  ךְךֶלֶּ֡מַה רֶמא֣
 יִ֤כְו דִ֔וָּד־םִע ֙םָדָי־םַג יִּ֤כ הָ֗וֹהְי יֵ֣נֲהֹּֽכ ׀ ּותיִ֣מָהְו ּוּבֹ֥ס ויָ֜לָע םיִ֨בָּצִּנַה ֩םיִצָרָֽל
ֹלְו אּו֔ה ַחֵ֣רֹב־יִּֽכ ּ֙ועְד ָֽי ֹלְו ]יִ֑נְזָא[ וִ֑נְזָא־תֶא ּו֖לָג א֥  ַחֹ֣לְׁשִל ֙ךְךֶלֶּ֨מַה יֵ֤דְבַע ּו֞בָא־אֽ
ֹגְפִל םָ֔דָי־תֶא ֹּיַו :הָֽוֹהְי יֵ֥נֲהֹֽכְּב ַע֖  עַ֖גְפּו הָּ֔תַא בֹ֣ס ]גֵ֔אֹודְל[ גֵ֔יֹודְל ֙ךְךֶלֶּ֨מַה רֶמא֤
 אּו֗הַה םֹוּ֣יַּב ׀ תֶמָּ֣יַו םיִ֔נֲהֹּֽ֣כַּב ֙אּוה־עַּגְפִּיַו יִ֗מֹדֲאָֽה ]גֵ֣אֹוּד[ גֵ֣יֹוּד בֹּ֞סִּיַו םיִ֑נֲהֹּֽכַּב
־יִפְל הָּ֣כִה ֙םיִנֲהֹּֽכַה־ריִע בֹ֤נ תֵ֨אְו :דָּֽב דֹו֥פֵא אֵׂ֖שֹנ ׁשיִ֔א הָּׁשִמֲחַֽו םיִ֤נֹמְׁש
 :בֶרָֽח־יִפְל הֶׂ֖שָו רֹו֛מֲחַֽו רֹוׁ֧שְו קֵ֑נֹוי־דַעְו לֵ֖לֹועֵֽמ הָּׁ֔שִא־דַעְו ׁ֙שיִאֵמ בֶרֶ֔ח
 :דִֽוָד יֵ֥רֲחַֽא חַ֖רְבִּיַו רָ֑תָיְבֶא ֹו֖מְׁשּו בּו֔טִחֲא־ןֶּב ֙ךְךֶלֶ֨מיִחֲאַֽל דָ֗חֶא־ןֵּב טֵ֣לָּמִּיַו
ֹּיַו :הָֽוֹהְי יֵ֥נֲהֹּֽכ תֵ֖א לּו֔אָׁש גַ֣רָה יִּ֚כ דִ֑וָדְל רָ֖תָיְבֶא דֵּ֥גַּיַו  רָ֗תָיְבֶאְל דִ֜וָּד רֶמא֨
 יִ֣כֹנָֽא לּו֑אָׁשְל דיִּ֖גַי דֵּ֥גַה־יִּֽכ יִ֔מֹדֲאָֽה ]גֵ֣אֹוּד[ גֵ֣יֹוּד ֙םָׁש־יִּֽכ ֙אּוהַה םֹוּ֤יַּב יִּתְעַ֜דָי
־תֶא ׁשֵּ֥קַבְי־רֶׁשֲא יִּ֛כ אָ֔ריִּת־לַא ֙יִּתִא הָ֤בְׁש :ךָךיִֽבָא תיֵּ֥ב ׁשֶפֶ֖נ־לָכְּב יִתֹּ֔בַס
 הֵּ֤נִה רֹ֑מאֵל דִ֖וָדְל ּודִּ֥גַּיַו :יִֽדָּמִע הָּ֖תַא תֶרֶ֥מְׁשִמ־יִּֽכ ךָךֶׁ֑שְפַנ־תֶא ׁשֵּ֣קַבְי יִׁ֖שְפַנ
 ֙הָוֹהיַּֽב דִ֤וָּד לַ֨אְׁשִּיַו :תֹוֽנָרֳּגַה־תֶא םיִ֥סֹׁש הָּמֵ֖הְו הָ֔ליִעְקִּב םיִ֣מָחְלִנ ֙םיִּתְׁשִלְפ
ֹּיַו הֶּלֵ֑אָה םיִּ֖תְׁשִלְּפַּב יִתיֵּ֔כִהְו ךְךֵ֣לֵאַה רֹ֔מאֵל  ָתיִּ֣כִהְו ךְךֵ֚ל דִ֗וָּד־לֶא הָ֜וֹהְי רֶמא֨
ֹּיַו :הָֽליִעְק־תֶא ָּ֖תְעַׁשֹוֽהְו םיִּ֔תְׁשִלְּפַב  הֹ֛פ ּונְחַ֥נֲא הֵּ֨נִה ויָ֔לֵא ֙דִוָד יֵׁ֤שְנַא ּו֜רְמא֨
 ֙דִוָּד דֹו֤ע ףֶסֹוּ֨יַו :םיִּֽתְׁשִלְּפ תֹו֖כְרַעַֽמ־לֶא הָ֔לִעְק ךְךֵ֣לֵנ־יִּֽכ ֙ףַאְו םיִ֑אֵרְי הָ֖דּוהיִּֽב
ֹּיַו הָ֑וֹהְי ּוהֵ֖נֲעַּֽיַו הָ֔וֹהיַּֽב לֹ֣אְׁשִל ־תֶא ןֵ֛תֹנ יִ֥נֲא־יִּֽכ הָ֔ליִעְק דֵ֣ר םּו֚ק רֶמא֗
 ֙גַהְנִּיַו םיִּ֗תְׁשִלְּפַּב םֶחָּ֣לִּיַו הָ֜ליִעְק ]ויָׁ֨שָנֲאַֽו[ וָׁ֨שָנֲאַֽו ֩דִוָּד ךְךֶלֵּ֣יַו :ךָךֶֽדָיְּב םיִּ֖תְׁשִלְּפ
 יִ֗הְיַו :הָֽליִעְק יֵ֥בְׁשֹֽי תֵ֖א דִ֔וָּד עַׁשֹּ֣יַו הָ֑לֹודְג הָּ֣כַמ םֶ֖הָּב ךְך ַּ֥יַו םֶ֔היֵנְקִמ־תֶא
 לּו֔אָׁשְל דַּ֣גֻּיַו :ֹוֽדָיְּב דַ֥רָי דֹו֖פֵא הָ֑ליִעְק דִ֖וָּד־לֶא ךְךֶלֶ֛מיִחֲא־ןֶּב רָ֧תָיְבֶא ַחֹרְבִּ֠ב
ֹּיַו הָ֑ליִעְק דִ֖וָד אָ֥ב־יִּכ  אֹו֔בָל ר ַּ֣גְסִנ יִּ֚כ יִ֔דָיְּב ֙םיִהֹלֱא ֹו֤תֹא רַּ֨כִנ לּו֗אָׁש רֶמא֣
 הָ֔ליִעְק תֶדֶ֣רָל הָמָ֑חְלִּמַל םָ֖עָה־לָּכ־תֶא לּו֛אָׁש עַּ֥מַׁשְיַו :ַחיִֽרְבּו םִיַ֥תָלְּד ריִ֖עְּב
ֹּיַו הָ֑עָרָֽה ׁשיִ֣רֲחַֽמ לּו֖אָׁש ויָ֔לָע יִּ֣כ דִ֔וָּד עַד ֵּ֣יַו :ויָֽׁשָנֲא־לֶאְו דִ֖וָּד־לֶא רּו֥צָל  ֙רֶמא֨
 ַעֹ֤מָׁש לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא ֙הָוֹהְי ֒דִוָּד ֘רֶמֹאּיַו :דֹוֽפֵאָֽה הָׁשיִּ֖גַה ןֵ֔הֹּכַה רָ֣תָיְבֶא־לֶא



 :יִֽרּובֲעַּֽב ריִ֖עָל תֵ֥חַׁשְל הָ֑ליִעְק־לֶא אֹו֣בָל לּו֖אָׁש ׁשֵּ֥קַבְמ־יִּכ ֔ךָךְּדְבַע ֙עַמָׁש
 יֵ֣הֹלֱא ֙הָוֹהְי ךָךֶּ֔דְבַע עַ֣מָׁש ֙רֶׁשֲאַּֽכ לּו֗אָׁש דֵ֣רֵיֲה ֹו֜דָיְב הָ֨ליִעְק ֩יֵלֲעַֽב יִנֻ֣רִּגְסַיֲה
ֹּיַו ךָךֶּ֑דְבַעְל אָ֖נ־דֶּגַה לֵ֔אָרְׂשִי ֹּיַו :דֵֽרֵי הָ֖וֹהְי רֶמא֥  יֵ֧לֲעַּֽב ּורִּ֜גְסַיֲה דִ֔וָּד רֶמא֣
ֹּיַו לּו֑אָׁש־דַיְּב יַׁ֖שָנֲא־תֶאְו יִ֥תֹא הָ֛ליִעְק  דִ֨וָּד ֩םָקָּיַו :ּוריִּֽגְסַי הָ֖וֹהְי רֶמא֥
 ּוכָּ֑לַהְתִי רֶׁ֣שֲאַּֽב ּו֖כְּלַהְתִּיַו הָ֔לִעְּקִמ ּ֙ואְצֵּֽיַו ׁשיִ֗א תֹו֣אֵמ־ׁשֵֽׁשְּכ ויָׁ֜שָנֲאַֽו
 ֙רָּבְדִּמַּב דִ֤וָּד בֶׁשֵּ֨יַו :תאֵֽצָל לַּ֖דְחֶּיַו הָ֔ליִעְּקִמ ֙דִוָּד טַ֤לְמִנ־יִּֽכ דַּ֗גֻה לּו֣אָׁשְלּו
ֹלְו םיִ֔מָּיַה־לָּכ֙ לּואָׁש ּוהֵׁ֤שְקַבְיַו ףיִ֑ז־רַּבְדִמְּב רָ֖הָּב בֶׁשֵּ֥יַו תֹו֔דָצְּמַּב  ֹו֥נָתְנ־אֽ
־רַּבְדִמְּב דִ֥וָדְו ֹוׁ֑שְפַנ־תֶא ׁשֵּ֣קַבְל לּו֖אָׁש אָ֥צָי־יִּֽכ דִ֔וָּד אְר ַּ֣יַו :ֹוֽדָיְּב םיִ֖הֹלֱא
 ֹו֖דָי־תֶא קֵּ֥זַחְיַו הָׁשְרֹ֑ח דִ֖וָּד־לֶא ךְךֶלֵּ֥יַו לּו֔אָׁש־ןֶּב ןָ֣תָנֹוהְי ֙םָקָּ֨יַו :הָׁשְרֹֽחַּב ףיִ֖ז
ֹּיַו :םיִֽהֹלאֵּב ֹל יִּ֠כ אָ֗ריִּת־לַא ויָ֜לֵא רֶמא֨  ֙הָּתַאְו יִ֔בָא לּו֣אָׁש דַ֚י ֙ךָךֲאָֽצְמִת א֤
 :ןֵּֽכ ַעֵ֥דֹי יִ֖בָא לּו֥אָׁש־םַגְו הֶ֑נְׁשִמְל ֣ךָךְּל־הֶיְהֶֽא יִ֖כֹנָֽאְו לֵ֔אָרְׂשִי־לַע ךְךֹ֣לְמִּת
 :ֹוֽתיֵבְל ךְךַ֥לָה ןָ֖תָנֹוֽהיִו הָׁשְרֹ֔חַּב ֙דִוָּד בֶׁשֵּ֤יַו הָ֑וֹהְי יֵ֣נְפִל תיִ֖רְּב םֶ֛היֵנְׁש ּו֧תְרְכִּיַו
 ֙תֹודָצְּמַב ּונָּ֤מִע רֵּ֨תַּתְסִמ דִוָ֠ד אֹו֣לֲה רֹ֑מאֵל הָתָ֖עְבִּגַה לּו֔אָׁש־לֶא ֙םיִפִז ּו֤לֲעַּֽיַו
 ֥ךָךְׁשְפַנ תַּ֨וַא־לָכְל הָּתַעְ֠ו :ןֹוֽמיִׁשְיַה ןיִ֥מיִמ רֶׁ֖שֲא הָ֔ליִכֲחַֽה ֙תַעְבִגְּב הָׁשְרֹ֔חַּב
ֹּיַו :ךְךֶלֶּֽמַה דַ֥יְּב ֹו֖ריִּגְסַה ּונָ֥לְו דֵ֑ר תֶדֶ֖רָל ךְךֶלֶּ֛מַה  םֶּ֖תַא םיִ֥כּורְּב לּו֔אָׁש רֶמא֣
 רֶׁ֣שֲא ֹ֙ומֹוקְמ־תֶא ּ֙ואְרּו ּו֤עְדּו דֹו֗ע ּוניִ֣כָה אָ֞נ־ּוכְל :יָֽלָע םֶּ֖תְלַמֲח יִּ֥כ הָ֑וֹהיַֽל
 לֹּ֤כִמ ּו֗עְדּו ּו֣אְרּו :אּוֽה םִ֖רְעַי םֹ֥רָע יַ֔לֵא רַ֣מָא יִּ֚כ םָׁ֑ש ּוהָ֖אָר יִ֥מ ֹו֔לְגַר הֶ֣יְהִּֽת
 ֙הָיָהְו םֶ֑כְּתִא יִּ֖תְכַלָֽהְו ןֹו֔כָנ־לֶא ֙יַלֵא םֶּ֤תְבַׁשְו םָׁ֔ש אֵּ֣בַחְתִי רֶׁ֣שֲא ֙םיִאֹבֲחַּֽמַֽה
 יֵ֣נְפִל הָפיִ֖ז ּו֥כְלֵּֽיַו ּומּו֛קָּיַו :הָֽדּוהְי יֵ֥פְלַא לֹ֖כְּב ֹו֔תֹא יִּ֣תְׂשַּפִחְו ץֶרָ֔אָב ֹו֣נְׁשֶי־םִא
 לּו֣אָׁש ךְךֶלֵּ֨יַו :ןֹוֽמיִׁשְיַה ןיִ֥מְי לֶ֖א הָ֔בָרֲעָּֽב ֙ןֹועָמ רַּ֤בְדִמְּב ויָׁ֜שָנֲאַֽו דִ֨וָדְו לּו֑אָׁש
 לּו֔אָׁש עַ֣מְׁשִּיַו ןֹו֑עָמ רַּ֣בְדִמְּב בֶׁשֵּ֖יַו עַלֶּ֔סַה דֶר ֵּ֣יַו דִ֔וָדְל ּודִּ֣גַיַו ׁ֒שֵּקַבְל ֘ויָׁשָנֲאַֽו
 ויָׁ֛שָנֲאַֽו דִ֧וָדְו הֶּ֔זִמ ֙רָהָה דַּ֤צִמ לּו֜אָׁש ךְךֶלֵּ֨יַו :ןֹוֽעָמ רַּ֥בְדִמ דִ֖וָד־יֵֽרֲחַֽא ףֹּ֥דְרִּיַו
 םיִ֛רְטֹֽע ויָׁ֗שָנֲאַֽו לּו֣אָׁשְו לּו֔אָׁש יֵ֣נְּפִמ ֙תֶכֶ֨לָל זָּ֤פְחֶנ דִ֜וָד יִ֨הְיַו הֶּ֑זִמ רָ֖הָה דַּ֥צִמ
 הָכֵ֔לְו הָ֣רֲהַֽמ רֹ֑מאֵל לּו֖אָׁש־לֶא אָּ֔ב ךְךָ֣אְלַמּו :םָֽׂשְפָתְל ויָׁ֖שָנֲא־לֶאְו דִ֥וָּד־לֶא
 ךְךֶלֵּ֖יַו דִ֔וָד יֵ֣רֲחַֽא ֙ףֹדְרִֽמ לּו֗אָׁש בָׁשָּ֣יַו :ץֶרָֽאָה־לַע םיִּ֖תְׁשִלְפ ּו֥טְׁשָֽפ־יִּכ
 קִל  דִ֖וָּד לַעַּ֥יַו :תֹוֽקְלְחַּמַה עַלֶ֖ס אּו֔הַה םֹו֣קָּמַל ּ֙ואְרָֽק ןֵּ֗כ־לַע םיִּ֑תְׁשִלְּפ תאַ֣רְ



 םיִּ֑תְׁשִלְּפ יֵ֖רֲחַֽאֵמ לּו֔אָׁש בָׁ֣ש ֙רֶׁשֲאַּֽכ יִ֗הְיַו :יִד ֶּֽג־ןיֵֽע תֹו֥דָצְמִּב בֶׁשֵּ֖יַו םָּׁ֑שִמ
 םיִ֛פָלֲא תֶׁש֧לְׁש לּו֗אָׁש חַּ֣קִּיַו :יִד ֶּֽג ןיֵ֥ע רַּ֖בְדִמְּב דִ֔וָד הֵּ֣נִה רֹ֔מאֵל ֹ֙ול ּודִּ֤גַּיַו
 יֵ֥רּוצ יֵ֖נְּפ־לַע ויָׁ֔שָנֲאַֽו ֙דִוָּד־תֶא ׁשֵּ֤קַבְל ךְךֶלֵּ֗יַו לֵ֑אָרְׂשִי־לָּכִמ רּו֖חָּב ׁשיִ֥א
ֹּצַה תֹו֨רְדִּג־לֶא ֹאבָּיַ֠ו :םיִֽלֵעְּיַה ֹבָּיַו הָ֔רָעְמ םָׁ֣שְו ֙ךְךֶרֶּ֨דַה־לַע ןא֤  ךְךֵ֣סָהְל לּו֖אָׁש א֥
ֹּיַו :םיִֽבְׁשֹֽי הָ֖רָעְּמַה יֵ֥תְּכְרַיְּב ויָׁ֔שָנֲאַֽו ֙דִוָדְו ויָ֑לְגַר־תֶא  ויָ֗לֵא דִ֜וָד יֵׁ֨שְנַא ּ֩ורְמאֽ
 ]֙ךָךְבִיֹֽא[ ֙ךָךיְבִיֹֽא־תֶא ןֵ֤תֹנ יִ֜כֹנָֽא הֵּ֨נִה ךָךיֶ֗לֵא הָ֣וֹהְי רַ֧מָא־רֶׁשֲא םֹוּ֜יַה הֵּ֨נִה
 ליִ֥עְּמַה־ףַנְּכ־תֶא תֹ֛רְכִּיַו דִ֗וָּד םָק ָּ֣יַו ךָךיֶ֑ניֵעְּב בַ֣טִי רֶׁ֖שֲאַּֽכ ֹוּ֔ל ָתיִׂ֣שָעְו ךָךֶ֔דָיְּב
־תֶא תַ֔רָּכ רֶׁ֣שֲא לַ֚ע ֹו֑תֹא דִ֖וָּד־בֵל ךְך ַּ֥יַו ןֵ֔כ־יֵרֲחַֽא ֙יִהְיַו :טָּֽלַּב לּו֖אָׁשְל־רֶׁשֲא
ֹּיַו :לּוֽאָׁשְל רֶׁ֥שֲא ף ָ֖נָּכ ־תֶא ֩הֶׂשֱעֶא־םִא הָ֗וֹהְיֵֽמ יִּ֣ל הָליִ֧לָח ויָׁ֜שָנֲאַֽל רֶמא֨
 :אּוֽה הָ֖וֹהְי ַחיִׁ֥שְמ־יִּֽכ ֹוּ֑ב יִ֖דָי ַחֹ֥לְׁשִל הָ֔וֹהְי ַחיִׁ֣שְמִל ֙יִנֹדאַֽל הֶּ֤זַה רָ֨בָּדַה
ֹלְו םיִ֔רָבְּדַּב ֙ויָׁשָנֲא־תֶא דִ֤וָּד עַּ֨סַׁשְיַו  םָ֥ק לּו֛אָׁשְו לּו֑אָׁש־לֶא םּו֣קָל םָ֖נָתְנ א֥
 ]הָ֔רָעְּמַהֵֽמ[ הָ֔רָעְּמַה ןֵֽמ ֙אֵצֵּיַו ןֵ֗כ־יֵרֲחַֽא דִ֜וָּד םָקָּ֨יַו :ךְךֶרָּֽדַּב ךְךֶלֵּ֥יַו הָ֖רָעְּמַהֵֽמ
 קִּיַו  דִ֥וָּד דֹּ֨קִּיַו ויָ֔רֲחַֽא֙ לּואָׁש טֵּ֤בַּיַו ךְךֶלֶּ֑מַה יִ֣נֹדֲא רֹ֖מאֵל לּו֛אָׁש־יֵרֲחַֽא אָ֧רְ
ֹּיַו :ּוחָּֽתְׁשִּיַו הָצְרַ֖א םִיַּ֛פַא  םָ֖דָא יֵ֥רְבִּד־תֶא עַ֛מְׁשִת הָּמָ֧ל לּו֔אָׁשְל ֙דִוָּד רֶמא֤
־רֶׁשֲא תֵ֣א ךָךיֶ֗ניֵע ּו֣אָר הֶּ֜זַה םֹוּ֨יַה ֩הֵּנִה :ךָךֶֽתָעָר ׁשֵּ֖קַבְמ דִ֔וָד הֵּ֣נִה רֹ֑מאֵל
ֹל רַ֗מֹאָֽו ךָךיֶ֑לָע סָחָּ֣תַו ֖ךָךְגָרֲהַֽל רַ֥מָאְו הָ֔רָעְּמַּב ֙יִדָיְּב ׀ םֹוּ֤יַה ׀ הָ֨וֹהְי ֩ךָךְנָֽתְנ ־אֽ
 ף ַ֥נְּכ־תֶא הֵ֛אְר םַּ֗ג הֵ֔אְר יִ֣בָאְו :אּוֽה הָ֖וֹהְי ַחיִׁ֥שְמ־יִּֽכ יִ֔נֹדאַּֽב ֙יִדָי חַ֤לְׁשֶא
ֹלְו ֜ךָךְליִֽעְמ ףַ֨נְּכ־תֶא ֩יִתְרָכְּב יִּ֡כ יִ֑דָיְּב ֖ךָךְליִעְמ  ןיֵ֨א ֩יִּכ ֙הֵאְרּו עַּ֤ד ךָךיִּ֗תְגַרֲה א֣
ֹלְו ֙עַׁשֶ֨פָו הָ֤עָר יִ֜דָיְּב  טֹּ֤פְׁשִי :ּהָּֽתְחַקְל יִׁ֖שְפַנ־תֶא הֶ֥דֹצ הָּ֛תַאְו ךְךָ֔ל יִתאָ֣טָח־אֽ
ֹל יִ֖דָיְו ָּךֶּ֑מִמ הָ֖וֹהְי יִנַ֥מָקְנּו ךָךֶ֔ניֵבּו יִ֣ניֵּב ֙הָוֹהְי  רַ֗מֹאי רֶׁ֣שֲאַּֽכ :ךְךָּֽב־הֶיְהִֽת א֥
ֹל יִ֖דָיְו עַׁשֶ֑ר אֵצֵ֣י םיִ֖עָׁשְרֵמ יִ֔נֹמְדַּקַה֙ לַׁשְמ  ךְךֶלֶ֣מ ֙אָצָי יִ֤מ יֵ֨רֲחַֽא :ךְךָּֽב־הֶיְהִֽת א֥
 הָ֤יָהְו :דָֽחֶא ׁשֹ֥עְרַּפ יֵ֖רֲחַֽא תֵ֔מ בֶלֶּ֣כ ֙יֵרֲחַֽא ףֵ֑דֹר הָּ֣תַא יִ֖מ יֵ֥רֲחַֽא לֵ֔אָרְׂשִי
 ׀ יִ֣הְיַו :ךָךֶֽדָּיִמ יִנֵ֖טְּפְׁשִיְו יִ֔ביִר־תֶא בֵ֣רָיְו ֙אֶרֵ֨יְו ךָך ֶ֑ניֵבּו יִ֣ניֵּב טַ֖פָׁשְו ןָּ֔יַדְל ֙הָוֹהְי
ֹּיַו לּו֔אָׁש־לֶא ֙הֶּלֵ֨אָה םיִ֤רָבְּדַה־תֶא רֵּ֞בַדְל דִ֗וָּד תֹוּ֣לַכְּכ  ֥ךָךְלֹקֲֽה לּו֔אָׁש רֶמא֣
ֹּיַו :ְּךְבֵּֽיַו ֹו֖לֹק לּו֛אָׁש אָּׂ֥שִּיַו דִ֑וָד יִ֣נְּב הֶ֖ז  יִּ֤כ יִּנֶּ֑מִמ הָּ֖תַא קיִּ֥דַצ דִ֔וָּד־לֶא ֙רֶמא֨
 תֵ֛א םֹוּ֔יַה ָּתְד ַּ֣גִה ]֙הָּתַאְו[ ָּ֙תַאְו :הָֽעָרָֽה ךָךיִּ֥תְלַמְּג יִ֖נֲאַֽו הָ֔בֹוּטַה יִנַּ֣תְלַמְּג ֙הָּתַא



ֹלְו ֖ךָךְד ָֽיְּב הָ֛וֹהְי יִנַ֧רְּגִס רֶׁ֨שֲא ֩תֵא הָ֑בֹוט יִּ֖תִא הָתיִׂ֥שָע־רֶׁשֲא ־יִֽכְו :יִנָּֽתְגַרֲה א֥
 םֹוּ֣יַה תַחַּ֚ת הָ֔בֹוט ֣ךָךְמֶּלַׁשְי ֙הָוֹהיַֽו הָ֑בֹוט ךְךֶרֶ֣דְּב ֹו֖חְּלִׁשְו ֹו֔בְיֹ֣א־תֶא ׁ֙שיִא אָ֥צְמִי
 ֔ךָךְד ָ֣יְּב ֙הָמָ֨קְו ךְךֹו֑לְמִּת ךְךֹ֖לָמ יִּ֥כ יִּתְעַ֔דָי הֵּ֣נִה ֙הָּתַעְו :יִֽל הָתיִׂ֖שָע רֶׁ֥שֲא הֶּ֔זַה
 יָ֑רֲחַֽא יִ֖עְרַז־תֶא תיִ֥רְכַּת־םִא הָ֔וֹהיַּֽב ֙יִּל הָעְבָּׁ֤שִה הָּ֗תַעְו :לֵֽאָרְׂשִי תֶכֶ֖לְמַמ
־לֶא֙ לּואָׁש ךְךֶלֵּ֤יַו לּו֑אָׁשְל דִ֖וָּד עַ֥בָּׁשִּיַו :יִֽבָא תיֵּ֥בִמ יִ֖מְׁש־תֶא דיִ֥מְׁשַּת־םִאְו
֙ לֵאָרְׂשִי־לָכ ּו֤צְבָּֽקִּיַו לֵ֔אּומְׁש תָמָּ֣יַו :הָֽדּוצְּמַה־לַע ּו֖לָע ויָׁ֔שָנֲאַֽו ֙דִוָדְו ֹו֔תיֵּב
 ׁשיִ֨אְו :ןָֽראָּפ רַּ֥בְדִמ־לֶא דֶר ֵּ֖יַו דִ֔וָּד םָק ָּ֣יַו הָ֑מָרָּב ֹו֖תיֵבְּב ּוהֻ֥רְּבְקִּיַו ֹו֔ל־ּודְּפְסִּיַו
ֹצ ֹו֛לְו דֹ֔אְמ לֹו֣דָּג ׁ֙שיִאָהְו לֶ֗מְרַּכַב ּוהֵׂ֣שֲעַֽמּו ןֹו֜עָמְּב  ףֶלֶ֣אְו םיִ֖פָלֲא־תֶׁשֽלְׁש ןא֥
 לִי ָ֑גִבֲא ֹוּ֖תְׁשִא םֵׁ֥שְו לָ֔בָנ ׁ֙שיִאָה םֵׁ֤שְו :לֶֽמְרַּכַּב ֹו֖נֹאצ־תֶא זֹ֥זְגִּב יִ֛הְיַו םיִּ֑זִע
 וִּֽבִלָכ אּו֥הְו םיִ֖לָלֲעַֽמ עַ֥רְו הֶׁ֛שָק ׁשיִ֥אָהְו רַאֹּ֔ת תַפיִ֣ו֙ לֶכֶׂ֨ש־תַבֹוֽט הָּׁ֤שִאָהְו
 הָ֣רָׂשֲע דִ֖וָּד חַ֥לְׁשִּיַו :ֹוֽנֹאצ־תֶא לָ֖בָנ זֵ֥זֹג־יִּֽכ רָּ֑בְדִּמַּב דִ֖וָּד עַ֥מְׁשִּיַו :]יִּֽבִלָכ[
ֹּיַו םיִ֑רָעְנ  ֹו֥ל־םֶּתְלֶאְׁשּו לָ֔בָנ־לֶא םֶ֣תאָבּו ֙הָלֶ֨מְרַכ ּו֤לֲע םיִ֗רָעְּנַל דִ֜וָּד רֶמא֨
־רֶׁשֲא לֹ֥כְו םֹו֔לָׁש ֣ךָךְתיֵֽבּו ֙םֹולָׁש הָּ֤תַאְו יָ֑חֶל הֹּ֖כ םֶּ֥תְרַמֲאַֽו :םֹוֽלָׁשְל יִ֖מְׁשִב
 ּונָּ֔מִע ּו֣יָה ֙ךָךְל־רֶׁשֲא םיִ֤עֹרָֽה הָּ֗תַע ךְךָ֑ל םיִ֖זְזֹֽג יִּ֥כ יִּתְעַ֔מָׁש הָּ֣תַעְו :םֹוֽלָׁש ֖ךָךְל
ֹל ֹלְו םּו֗נְמַלְכֶה א֣ ־תֶא לַ֨אְׁש :לֶֽמְרַּכַּב םָ֥תֹויֱה יֵ֖מְי־לָּכ הָמּו֔אְמ ֙םֶהָל דַ֤קְפִנ־אֽ
 ]ּונאָּ֑ב[ ּונָּ֑ב בֹו֖ט םֹו֥י־לַע־יִּֽכ ךָךיֶ֔ניֵעְּב ֙ןֵח םיִ֥רָעְּנַה ּו֨אְצְמִיְו ךְךָ֗ל ּודיִּ֣גַיְו ךָךיֶ֜רָעְנ
 דִ֔וָד יֵ֣רֲעַֽנ ּ֙ואֹ֨בָּיַו :דִֽוָדְל ֖ךָךְנִבְלּו ךָךיֶ֔דָבֲעַֽל ֙ךָךְד ָֽי אָ֤צְמִּת רֶׁ֨שֲא ֩תֵא אָּ֗נ־הָנְּת
־תֶא לָ֜בָנ ןַעַּ֨יַו :ּוחּוֽנָּיַו דִ֑וָּד םֵׁ֣שְּב הֶּלֵ֖אָה םיִ֥רָבְּדַה־לָכְּכ לָ֛בָנ־לֶא ּו֧רְּבַדְיַו
ֹּיַו ֙דִוָד יֵ֤דְבַע  ׁשיִ֖א םיִ֔צְרָּ֣פְתִּמַה םיִ֔דָבֲע ּוּ֣בַר ֙םֹוּיַה יָׁ֑שִי־ןֶב יִ֣מּו דִ֖וָד יִ֥מ רֶמא֔
 יִּתְחַ֖בָט רֶׁ֥שֲא יִ֔תָחְבִט ֙תֵאְו יַ֔מיֵמ־תֶאְו ֙יִמְחַל־תֶא יִּ֤תְחַקָֽלְו :ויָֽנֹדֲא יֵ֥נְּפִמ
ֹל ֙רֶׁשֲא םיִׁ֔שָנֲאַֽל ֙יִּתַתָֽנְו יָ֑זְזֹֽגְל  דִ֖וָד־יֵֽרֲעַֽנ ּו֥כְפַהַּֽיַו :הָּמֵֽה הֶּ֖זִמ יֵ֥א יִּתְעַ֔דָי א֣
 ויָׁ֜שָנֲאַֽל דִ֨וָּד ֩רֶמֹאּיַו :הֶּלֵֽאָה םיִ֥רָבְּדַה לֹ֖כְּכ ֹו֔ל ּודִּ֣גַּיַו ּואֹ֔בָּיַו ּ֙ובֻׁ֨שָּיַו םָּ֑כְרַדְל
 ֹוּ֑בְרַח־תֶא דִ֖וָּד־םַּג רֹּ֥גְחַּיַו ֹוּ֔בְרַח־תֶא ׁשיִ֣א ּ֙ורְּגְחַּיַו ֹוּ֗בְרַח־תֶא ׁשיִ֣א ׀ ּו֣רְגִח
 :םיִֽלֵּכַה־לַע ּו֥בְׁשָֽי םִיַ֖תאָמּו ׁשיִ֔א ֙תֹואֵמ עַּ֤בְרַאְּכ דִ֗וָד יֵ֣רֲחַֽא ׀ ּו֣לֲעַּֽי ַֽו
 דִ֨וָּד ֩חַלָׁש הֵּ֣נִה רֹ֑מאֵל םיִ֖רָעְּנַהֵֽמ דָ֛חֶא־רַעַֽנ דיִּ֧גִה לָ֔בָנ תֶׁשֵ֣א֙ לִיַ֨גיִבֲאַֽלְו
 ּונָ֖ל םיִ֥בֹט םיִׁ֔שָנֲאָֽ֣הְו :םֶֽהָּב טַעָּ֥יַו ּוניֵ֖נֹדֲא־תֶא ךְךֵ֥רָבְל רָּ֛בְדִּמַהֵֽמ ׀ םיִ֧כָאְלַמ



ֹלְו דֹ֑אְמ ֹלְו ּ֙ונְמַ֨לְכָה א֤  ּונֵ֖תֹויְהִּֽב םָּ֔תִא ּונְכַּ֣לַהְתִה ֙יֵמְי־לָּכ הָמּו֔אְמ ּונְדַ֣קָפ־אֽ
 םיִ֥עֹר םָּ֖מִע ּונֵ֥תֹויֱה יֵ֛מְי־לָּכ םָ֑מֹוי־םַּג הָלְיַ֖ל־םַּג ּוניֵ֔לָע ּו֣יָה ֙הָמֹוח :הֶֽדָּׂשַּב
ֹּצַה ־לָּכ לַ֣עְו ּוניֵ֖נֹדֲא־לֶא הָ֛עָרָֽה הָ֧תְלָֽכ־יִּכ יִׂ֔שֲעַּֽת־הַֽמ ֙יִאְרּו יִ֤עְּד הָּ֗תַעְו :ןאֽ
 ֩חַּקִּתַו ]לִיַ֡גיִבֲֽא[ לִיַ֡גוִבֲֽא רֵ֣הַמְּתַו :ויָֽלֵא רֵּ֖בַּדִמ לַעַּ֔יִלְּב־ןֶּב ֙אּוהְו ֹו֑תיֵּב
ֹצ ׁשֵ֨מָחְו ןִיַ֗י־יֵלְבִנ םִי ַ֣נְׁשּו םֶחֶ֜ל םִיַ֨תאָמ  ֙םיִאְס ׁשֵ֤מָחְו ]֙תֹויּוׂשֲֽע[ ֙תֹוּוׂשֲֽע ןא֤
ֹּתַו :םיִֽרֹמֲחַֽה־לַע םֶׂשָּ֖תַו םיִ֑לֵבְּד םִיַ֣תאָמּו םיִ֖קֻּמִצ הָ֥אֵמּו יִ֔לָק  ָ֙היֶ֨רָעְנִל רֶמא֤
ֹל לָ֖בָנ ּהָׁ֥שיִאְלּו הָ֑אָּב םֶ֣כיֵרֲחַֽא יִ֖נְנִה יַ֔נָפְל ּו֣רְבִע  ׀ איִ֣ה הָ֞יָהְו :הָדיִּֽגִה א֥
 ּהָ֑תאָרְקִל םיִ֖דְרֹֽי ויָׁ֔שָנֲאַֽו ֙דִוָד הֵּ֤נִהְו רָ֔הָה רֶתֵ֣סְּב ֙תֶדֶ֨רֹיְו רֹו֗מֲחַֽה־לַע תֶבֶ֣כֹר
ֹּגְפִּתַו  רָּ֔בְדִּמַּב ֙הֶזָל רֶׁ֤שֲא־לָּכ־תֶא יִּתְרַ֜מָׁש רֶקֶּׁ֨שַל ֩ךְךַא רַ֗מָא דִ֣וָדְו :םָֽתֹא ׁש֖
ֹלְו  הֶׂ֧שֲעַֽי־הֹּכ :הָֽבֹוט תַחַּ֥ת הָ֖עָר יִ֥ל־בֶׁשָּֽיַו הָמּו֑אְמ ֹו֖ל־רֶׁשֲא־לָּכִמ דַ֥קְפִנ־אֽ
 רֶקֹּ֖בַה־דַע ֹו֛ל־רֶׁשֲא־לָּכִמ ריִ֧אְׁשַא־םִא ףיִ֑סֹי הֹ֣כְו דִ֖וָד יֵ֥בְיֹֽאְל םיִ֛הֹלֱא
 לֹּ֞פִּתַו רֹו֑מֲחַֽה לַ֣עֵמ דֶרֵּ֖תַו רֵ֕הַמְּתַו דִ֔וָּד־תֶא֙ לִיַ֨גיִבֲא אֶרֵּ֤תַו :ריִֽקְּב ןיִּ֥תְׁשַמ
ֹּתַו ויָ֔לְגַר־לַע֙ לֹּפִּתַו :ץֶרָֽא ּוחַּ֖תְׁשִּתַו ָהיֶ֔נָּפ־לַע ֙דִוָד יֵּ֤פַאְל  יִ֖נֹדֲא יִ֥נֲא־יִּב רֶמא֕
 םיִׂ֣שָי אָ֣נ־לַא :ךָךֶֽתָמֲא יֵ֥רְבִּד תֵ֖א עַ֕מְׁשּו ךָךיֶ֔נְזָאְּב ֙ךָךְתָֽמֲא אָ֤נ־רֶּבַדְתּו ןֹ֑וָעֶֽה
 לָ֣בָנ אּו֔ה־ןֶּכ ֹ֙ומְׁשִכ יִּ֤כ לָ֗בָנ־לַע הֶּ֜זַה לַעַּ֨יִלְּבַה ׁ֩שיִא־לֶא ֹוּ֡בִל־תֶא ׀ יִ֣נֹדֲא
ֹל ֔ךָךְתָ֣מֲא ֙יִנֲאַֽו ֹוּ֑מִע הָ֖לָבְנּו ֹו֔מְׁש  :ָּתְחָֽלָׁש רֶׁ֥שֲא יִ֖נֹדֲא יֵ֥רֲעַֽנ־תֶא יִתיִ֛אָר־אֽ
 ַעֵׁ֥שֹוהְו םיִ֔מָדְב אֹוּ֣בִמ ֙הָוֹהְי ֤ךָךֲעָֽנְמ רֶׁ֨שֲא ֙ךָךְׁשְפַנ־יֵחְו הָ֤וֹהְי־יַח יִ֗נֹדֲא הָּ֣תַעְו
 ֙הָּתַעְו :הָֽעָר יִ֖נֹדֲא־לֶא םיִׁ֥שְקַבְמַֽהְו ךָךיֶ֔בְיֹֽא֙ לָבָנְכ ּו֤יְהִֽי הָּ֗תַעְו ךְךָ֑ל ֖ךָךְד ָֽי
ֹּזַה הָ֣כָרְּבַה  םיִ֖כְּלַהְתִּמַה םיִ֔רָעְּנַל ֙הָנְּתִנְו יִ֑נֹדאַֽל ֖ךָךְתָֽחְפִׁש איִ֥בֵה־רֶׁשֲא תא֔
 תִיַּ֣ב יִ֜נֹדאַֽל הָ֨וֹהְי ֩הֶׂשֲעַֽי הׂ֣שָע־יִּֽכ ךָךֶ֑תָמֲא עַׁשֶ֣פְל אָ֖נ אָׂ֥ש :יִֽנֹדֲא יֵ֥לְגַרְּב
ֹל הָ֛עָרְו םָ֔חְלִנ יִ֣נֹדֲא ֙הָוֹהְי תֹו֤מֲחְֽלִמ־יִּֽכ ןָ֗מֱאֶנ  םָק ָּ֤יַו :ךָךיֶֽמָּיִמ ֖ךָךְב אֵ֥צָּמִת־אֽ
 םיִּ֗יַחַה רֹו֣רְצִּב ׀ הָ֣רּורְצ יִ֜נֹדֲא ׁשֶפֶ֨נ ֩הָתְיָהְֽו ךָךֶׁ֑שְפַנ־תֶא ׁשֵּ֖קַבְלּו ֔ךָךְפָדְרִל ֙םָדָא
־יִּֽכ הָ֗יָהְו :עַלָּֽקַה ףַּ֥כ ךְךֹו֖תְּב הָּנֶ֔עְּלַקְי ֙ךָךיֶ֨בְיֹֽא ׁשֶפֶ֤נ תֵ֨אְו ךָךיֶ֔הֹלֱא הָ֣וֹהְי תֵ֚א
־לַע דיִ֖גָנְל ֥ךָךְּוִצְו ךָךיֶ֑לָע הָ֖בֹוּטַה־תֶא רֶּ֥בִּד־רֶׁשֲא לֹ֛כְּכ יִ֔נֹדאַֽל ֙הָוֹהְי הֶׂ֤שֲעַֽי
ֹלְו :לֵֽאָרְׂשִי ֹז הֶ֣יְהִת־אֽ  ֙םָּד־ךְךָּפְׁשִלְו יִ֗נֹדאַֽל בֵ֜ל לֹוׁ֨שְכִמְלּו ֩הָקּופְל ֡ךָךְל ׀ תא֣
ֹּיַו :ךָךֶֽתָמֲא־תֶא ָּ֖תְרַכָזְו יִ֔נֹדאַֽל ֙הָוֹהְי בִ֤טיֵהְו ֹו֑ל יִ֖נֹדֲא ַעיִׁ֥שֹוהְלּו םָּ֔נִח  רֶמא֥



 :יִֽתאָרְקִל הֶּ֖זַה םֹוּ֥יַה ךְךֵ֛חָלְׁש רֶׁ֧שֲא לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא ֙הָוֹהְי ךְךּו֤רָּב לַ֑גיִבֲאַֽל דִ֖וָּד
 ַעֵׁ֥שהְו םיִ֔מָדְב אֹוּ֣בִמ ֙הֶּזַה םֹוּ֤יַה יִנִ֜תִלְּכ רֶׁ֨שֲא ְּתָ֑א הָ֣כּורְבּו ךְךֵ֖מְעַט ךְךּו֥רָבּו
 יֵ֣לּול ׀ יִּ֣כ ךְךָ֑תֹא עַ֖רָהֵֽמ יִנַ֔עָנְמ רֶׁ֣שֲא לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא ֙הָוֹהְי־יַח םָ֗לּואְו :יִֽל יִ֖דָי
 רֶקֹּ֖בַה רֹו֥א־דַע לָ֛בָנְל רַ֧תֹונ־םִא יִּ֣כ יִ֔תאָרְקִל ]֙תֹאבָּתַו[ י֨תֹאבָּתַו ְּתְרַ֗הִמ
 ֙םֹולָׁשְל יִ֤לֲע רַ֗מָא ּהָ֣לְו ֹו֑ל הָאיִ֖בֵה־רֶׁשֲא תֵ֥א ּהָ֔דָּיִמ ֙דִוָּד חַּ֤קִּיַו :ריִֽקְּב ןיִּ֥תְׁשַמ
ֹבָּתַו :ךְךִי ָֽנָּפ אָּׂ֖שֶאָֽו ךְךֵ֔לֹוקְב יִּתְעַ֣מָׁש ֙יִאְר ךְךֵ֔תיֵבְל ־הֵּנִהְו לָ֡בָנ־לֶא ׀ לִי ַ֣גיִבֲא א֣
 דֹ֑אְמ־דַע רֹּ֖כִׁש אּו֥הְו ויָ֔לָע בֹו֣ט֙ לָבָנ בֵ֤לְו ךְךֶלֶּ֗מַה הֵּ֣תְׁשִמְּכ ֹו֜תיֵבְּב הֶּ֨תְׁשִמ ֹ֩ול
ֹלְו  ֙ןִיַּ֨יַה תאֵ֤צְּב רֶקֹּ֗בַב יִ֣הְיַו :רֶקֹּֽבַה רֹו֥א־דַע לֹו֖דָגְו ןֹ֛טָק רָ֥בָּד ֹוּ֗ל הָדיִּ֣גִה־אֽ
 הָ֥יָה אּו֖הְו ֹוּ֔בְרִקְּב ֹ֙וּבִל תָמָּ֤יַו הֶּלֵ֑אָה םיִ֖רָבְּדַה־תֶא ֹוּ֔תְׁשִא ֹו֣ל־דֶּגַּתַו לָ֔בָּנִמ
 תֵ֣מ יִּ֣כ ֘דִוָּד עַ֣מְׁשִּיַו :תֹֽמָּיַו לָ֖בָנ־תֶא הָ֛וֹהְי ףֹּ֧גִּיַו םיִ֑מָּיַה תֶרֶׂ֣שֲעַּֽכ יִ֖הְיַו :ןֶבָֽאְל
ֹּיַו֒ לָבָנ  ֹ֙וּדְבַע־תֶאְו לָ֗בָנ דַּ֣יִמ יִ֜תָּפְרֶח ביִ֨ר־תֶא ֩בָר רֶׁ֣שֲא הָ֡וֹהְי ךְךּו֣רָּב רֶמא֡
 רֵּ֣בַדְיַו ֙דִוָּד חַ֤לְׁשִּיַו ֹוׁ֑שֹארְּב הָ֖וֹהְי ביִׁ֥שֵה לָ֔בָנ תַ֣עָר ֙תֵאְו הָ֔עָרֵֽמ ךְךַׂ֣שָח
 הָלֶ֑מְרַּכַה לִי ַ֖גיִבֲא־לֶא דִ֛וָד יֵ֥דְבַע ּואֹ֜בָּיַו :הָּֽׁשִאְל ֹו֖ל ּהָּ֥תְחַקְל לִיַ֔גיִבֲאַּֽב
 ּוחַּ֥תְׁשִּתַו םָקָּ֕תַו :הָּֽׁשִאְל ֹו֖ל ךְךֵּ֥תְחַקְל ךְךִיַ֔לֵא ּונָ֣חָלְׁש ֙דִוָּד רֹ֔מאֵל ָ֙היֶ֨לֵא ּו֤רְּבַדְיַו
ֹּתַו הָצְרָ֑א םִיַּ֖פַא  רֵ֞הַמְּתַו :יִֽנֹדֲא יֵ֥דְבַע יֵ֖לְגַר ץֹ֕חְרִל הָ֔חְפִׁשְל ֙ךָךְתָֽמֲא הֵּ֤נִה רֶמא֗
 ךְךֶלֵּ֗תַו ּהָ֑לְגַרְל תֹו֖כְלֹֽהַה ָהיֶ֔תֹרֲעַֽנ ׁ֙שֵמָחְו רֹו֔מֲחַֽה־לַע ֙בַּכְרִּתַו לִיַ֗גיִבֲא םָקָּ֣תַו
 לאֶ֑עְרְזִּיִמ דִ֖וָּד חַ֥קָל םַעֹ֛ניִחֲא־תֶאְו :הָּֽׁשִאְל ֹו֖ל־יִהְּתַו דִ֔וָד יֵ֣כֲאְֽלַמ ֙יֵרֲחַֽא
 דִ֑וָּד תֶׁשֵ֣א ֹוּ֖תִּב לַ֥כיִמ־תֶא ןַ֛תָנ לּו֗אָׁשְו :םיִֽׁשָנְל ֹו֖ל ןֶ֥היֵּתְׁש־םַּֽג ָ◌	ןיֶ֛יְהִּֽתַו
 רֹ֑מאֵל הָתָ֖עְבִּגַה לּו֔אָׁש־לֶא ֙םיִפִּזַה ּואֹ֤בָּיַו :םיִּֽלַּגִמ רֶׁ֥שֲא ׁשִיַ֖ל־ןֶב יִ֥טְלַפְל
 ֙דֶרֵּ֨יַו לּו֗אָׁש םָק ָּ֣יַו :ןֹֽמיִׁשְיַה יֵ֥נְּפ לַ֖ע הָ֔ליִכֲחַֽה תַ֣עְבִגְּב ֙רֵּתַּתְסִמ דִ֤וָד אֹו֨לֲה
 דִ֖וָּד־תֶא ׁשֵּ֥קַבְל לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣רּוחְּב ׁשיִ֖א םיִ֥פָלֲא־תֶׁשֽלְׁש ֹוּ֛תִאְו ףיִ֔ז־רַּבְדִמ־לֶא
־לַע ןֹ֖מיִׁשְיַה יֵ֥נְּפ־לַע רֶׁ֛שֲא הָ֗ליִכֲחַֽה תַ֣עְבִגְּב לּו֜אָׁש ןַחִּ֨יַו :ףיִֽז־רַּבְדִמְּב
 דִ֖וָּד חַ֥לְׁשִּיַו :הָרָּֽבְדִּמַה ויָ֖רֲחַֽא לּו֛אָׁש אָ֥ב יִּ֣כ אְרַּ֕יַו רָּ֔בְדִּמַּב בֵׁ֣שי ֙דִוָדְו ךְךֶרָּ֑דַה
 רֶׁ֣שֲא ֘םֹוקָּמַה־לֶא ֹ֘אבָּיַו דִ֗וָּד םָק ָּ֣יַו :ןֹוֽכָנ־לֶא לּו֖אָׁש אָ֥ב־יִּכ עַדֵּ֕יַו םיִ֑לְּגַרְמ
־ןֶּב ר ֵ֥נְבַאְו לּו֔אָׁש םָׁ֣ש־בַכָֽׁש רֶׁ֣שֲא ֙םֹוקָּמַה־תֶא דִ֗וָּד אְר ַּ֣יַו֒ לּואָׁש םָׁ֣ש־הָנָֽח
 ןַעַּ֨יַו :]ויָֽתֹביִֽבְס[ וָֽתֹביִֽבְס םיִ֥נֹח םָ֖עָהְו לָּ֔גְעַּֽמַּב בֵ֣כֹׁש֙ לּואָׁשְו ֹו֑אָבְצ־רַׂש ר ֵ֖נ



ֹּיַו דִ֜וָּד  רֹ֔מאֵל ֙בָאֹוי יִ֤חֲא הָ֜יּורְצ־ןֶּב יַׁ֨שיִבֲא־לֶאְו יִּ֗תִחַֽה ךְךֶלֶ֣מיִחֲא־לֶא ׀ רֶמא֣
ֹּיַו הֶ֑נֲחַּֽמַֽה־לֶא לּו֖אָׁש־לֶא יִּ֛תִא דֵ֥רֵי־יִֽמ  ֹ֩אבָּיַו :ךְךָּֽמִע דֵ֥רֵא יִ֖נֲא יַׁ֔שיִבֲא רֶמא֣
 ֹו֥תיִנֲחַֽו לָּ֔גְעַּמַּב ֙ןֵׁשָי בֵ֤כֹׁש לּו֗אָׁש הֵּ֣נִהְו ֒הָלְיַל ֘םָעָה־לֶא ׀ יַׁ֥שיִבֲאַֽו דִ֨וָד
 וָֽתֹביִֽבְס םיִ֖בְכֹֽׁש םָ֔עָהְו ר ֵ֣נְבַאְו ]ויָ֑תֹׁשֲאַֽרְמ[ וָ֑תֹׁשֲאַֽרְמ ץֶרָ֖אָב־הָכּועְמ
ֹּיַו :]ויָֽתֹביִֽבְס[  ךָךֶ֑דָיְּב ֖ךָךְבִיֹא־תֶא םֹוּ֛יַה םיִ֥הֹלֱא רַּ֨גִס דִ֔וָּד־לֶא ֙יַׁשיִבֲא רֶמא֤
ֹלְו תַ֔חַא םַעַּ֣פ ֙ץֶרָ֨אָבּו תיִ֤נֲחַּֽב אָ֜נ ּוּנֶּ֨כַא ֩הָּתַעְו ֹּיַו :ֹוֽל הֶ֖נְׁשֶא א֥ ־לֶא דִ֛וָּד רֶמא֧
ֹּיַו :הָּֽקִנְו הָ֖וֹהְי ַחיִׁ֥שְמִּב ֹו֛דָי חַ֥לָׁש יִ֣מ יִּ֠כ ּוהֵ֑תיִחְׁשַּת־לַא יַׁ֖שיִבֲא  ֙דִוָּד רֶמא֤
 :הָּֽפְסִנְו דֵ֖רֵי הָ֛מָחְלִּמַב ֹו֧א תֵ֔מָו ֙אֹובָי ֹו֤מֹוי־ֹוא ּוּנֶ֑פָּגִי הָ֖וֹהְי־םִא יִּ֥כ הָ֔וֹהְי־יַח
 תיִ֜נֲחַֽה־תֶֽא אָ֨נ־חַק הָּתַעְ֠ו הָ֑וֹהְי ַחיִׁ֣שְמִּב יִ֖דָי ַחֹ֥לְּׁשִמ הָ֔וֹהיֵֽמ ֙יִּל הָליִ֤לָח
־תֶא דִ֨וָּד ֩חַּקִּיַו :ּונָּֽל הָכְלֵ֥נְו םִיַּ֖מַה תַחַּ֥פַצ־תֶאְו ]ויָ֛תֹׁשֲאַֽרְמ[ וָ֛תֹׁשֲאַֽרְמ רֶׁ֧שֲא
 ןיֵ֨אְו ֩הֶאֹר ןיֵ֣אְו םֶ֑הָל ּו֖כְלֵּֽיַו לּו֔אָׁש יֵ֣תֹׁשֲאַֽרֵמ ֙םִיַּ֨מַה תַחַּ֤פַצ־תֶאְו תיִ֜נֲחַֽה
 רֹ֤בֲעַּֽיַו :םֶֽהיֵלֲע הָ֖לְפָֽנ הָ֔וֹהְי תַ֣מֵּדְרַּת יִּ֚כ םיִ֔נֵׁשְי ֙םָּלֻכ יִּ֤כ ץיִ֗קֵמ ןיֵ֣אְו ַעֵ֜דֹוי
ֹר־לַע דֹ֥מֲעַּֽיַו רֶבֵ֔עָה ֙דִוָּד  דִ֜וָד אָ֨רְקִּיַו :םֶֽהיֵניֵּֽב םֹו֖קָּמַה בַ֥ר קֹ֑חָרֵֽמ רָ֖הָה־ׁשאֽ
ֹּיַו ֙רֵנְבַא ןַעַּ֤יַו ר ֵ֑נְבַא הֶ֖נֲעַֽת אֹו֥לֲה רֹ֔מאֵל ֙רֵנ־ןֶּב ר ֵ֤נְבַא־לֶאְו םָ֗עָה־לֶא  רֶמא֔
 ק הָּ֖תַא יִ֥מ  יִ֤מּו הָּ֗תַא ׁשיִ֣א־אֹוֽלֲה רֵ֜נְבַא־לֶא דִ֨וָּד ֩רֶמֹאּיַו :ךְךֶלֶּֽמַה־לֶא ָתאָ֥רָ
ֹל ֙הָּמָ֨לְו לֵ֔אָרְׂשִיְּב ֙ךָךֹו֨מָכ  םָ֔עָה דַ֣חַא ֙אָב־יִּכ ךְךֶלֶּ֑מַה ךָךיֶ֖נֹדֲא־לֶא ָּתְרַ֔מָׁש א֣
ֹל :ךָךיֶֽנֹדֲא ךְךֶלֶּ֥מַה־תֶא תיִ֖חְׁשַהְל  הָ֗וֹהְי־יַח ָ֒תיִׂשָע רֶׁ֣שֲא ֘הֶּזַה רָ֣בָּדַה בֹו֞ט־אֽ
ֹל רֶׁ֧שֲא םֶּ֔תַא ֙תֶוָ֨מ־יֵנְב יִּ֤כ  הָּ֣תַעְו הָ֑וֹהְי ַחיִׁ֣שְמ־לַע םֶ֖כיֵנֹֽדֲא־לַע םֶּ֛תְרַמְׁש־אֽ
 :]ויָֽתֹׁשֲאַֽרְמ[ וָֽתֹׁשֲאַֽרְמ רֶׁ֥שֲא םִיַּ֖מַה תַחַּ֥פַצ־תֶאְו ךְךֶלֶּ֛מַה תיִ֥נֲח־יֵֽא הֵ֗אְר ׀
ֹּיַו דִ֔וָּד לֹו֣ק־תֶא֙ לּואָׁש רֵּ֤כַּיַו ֹּיַו דִ֑וָד יִ֣נְּב הֶ֖ז ֥ךָךְלֹוֽקֲה רֶמא֕  יִ֖לֹוק דִ֔וָּד רֶמא֣
ֹּיַו :ךְךֶלֶּֽמַה יִ֥נֹדֲא ־הַמּו יִתיִׂ֔שָע הֶ֣מ יִּ֚כ ֹוּ֑דְבַע יֵ֣רֲחַֽא ףֵ֖דֹר יִ֥נֹדֲא הֶּ֛ז הָּמָ֥ל רֶמא֕
 הָ֞וֹהְי־םִא ֹוּ֑דְבַע יֵ֣רְבִּד תֵ֖א ךְךֶלֶּ֔מַה יִ֣נֹדֲא ֙אָנ־עַֽמְׁשִֽי הָּ֗תַעְו :הָֽעָר יִ֖דָיְּב
־יִּֽכ הָ֔וֹהְי יֵ֣נְפִל ֙םֵה םיִ֥רּורֲא םָ֗דָאָֽה יֵ֣נְּב ׀ םִ֣אְו הָ֔חְנִמ חַ֣רָי ֙יִב ֥ךָךְתיִֽסֱה
 :םיִֽרֵחֲא םיִ֥הֹלֱא דֹ֖בֲע ךְךֵ֥ל רֹ֔מאֵל ֙הָוֹהְי תַ֤לֲחַֽנְּב ַחֵּ֜פַּתְסִהֵֽמ םֹוּ֗יַה יִנּוׁ֣שְרֵג
 ׁ֙שֵּקַבְל לֵ֗אָרְׂשִי ךְךֶלֶ֣מ אָ֞צָי־יִּֽכ הָ֑וֹהְי יֵ֣נְּפ דֶג ֶּ֖נִמ הָצְרַ֔א ֙יִמָּד לֹּ֤פִי־לַא הָּ֗תַעְו
 בּוׁ֣ש יִתאָ֜טָח לּו֨אָׁש ֩רֶמֹאּיַו :םיִֽרָהֶּב אֵ֖רֹּקַה ףֹּ֥דְרִי רֶׁ֛שֲאַּֽכ דָ֔חֶא ׁשֹ֣עְרַּפ־תֶא



ֹל יִּ֠כ דִ֗וָד־יִֽנְּב  ק ָֽי רֶׁ֨שֲא תַחַּ֠ת דֹו֔ע ֙ךָךְל עַ֤רָא־אֽ  הֶּ֑זַה םֹוּ֣יַה ךָךיֶ֖ניֵעְּב יִׁ֛שְפַנ הָ֥רְ
ֹּיַו ֙דִוָּד ןַעַּ֤יַו :דֹֽאְמ הֵּ֥בְרַה הֶּ֖גְׁשֶאָֽו יִּתְלַּ֛כְסִה הֵּ֥נִה  ]תיִ֣נֲֽח[ תיִ֣נֲחֽה הֵּ֖נִה רֶמא֔
 ֹו֖תָקְדִצ־תֶא ׁשיִ֔אָל ביִׁ֣שָי ֙הָוֹהיַֽו :ָהֶֽחָּקִיְו םיִ֖רָעְּנַהֵֽמ דָ֥חֶא רֹ֛בֲעַֽיְו ךְךֶלֶּ֑מַה
ֹלְו דָ֔יְּב ֙םֹוּיַה ׀ הָ֤וֹהְי ֙ךָךְנָֽתְנ ֩רֶׁשֲא ֹו֑תָנֻמֱא־תֶאְו  ַחיִׁ֥שְמִּב יִ֖דָי ַחֹ֥לְׁשִל יִתיִ֔בָא א֣
 יֵ֣ניֵעְּב ֙יִׁשְפַנ לַּ֤דְגִּת ןֵּ֣כ יָ֑ניֵעְּב הֶּ֖זַה םֹוּ֥יַה ֛ךָךְׁשְפַנ הָ֧לְד ָּֽג רֶׁ֨שֲאַּֽכ הֵּ֗נִהְו :הָֽוֹהְי
ֹּיַו :הָֽרָצ־לָּכִמ יִנֵ֖לִּצַיְו הָ֔וֹהְי  םַּ֚ג דִ֔וָד יִ֣נְּב ֙הָּתַא ךְךּו֤רָּב דִ֗וָּד־לֶא לּו֜אָׁש רֶמא֨
ֹּיַו :ֹוֽמֹוקְמִל בָׁ֥ש לּו֖אָׁשְו ֹוּ֔כְרַדְל ֙דִוָּד ךְךֶלֵּ֤יַו לָ֑כּוּת לֹ֣כָי םַ֖גְו הֶׂ֔שֲעַֽת הׂ֣שָע  רֶמא֤
 טֵ֥לָּמִה יִּ֣כ בֹו֜ט יִ֨ל־ןיֵֽא לּו֑אָׁש־דַיְּב דָ֖חֶא־םֹוֽי הֶ֥פָּסֶא הָּ֛תַע ֹוּ֔בִל־לֶא ֙דִוָּד
 לּו֣בְּג־לָכְּב ֙דֹוע יִנֵׁ֤שְקַבְל֙ לּואָׁש יִּנֶּ֤מִמ ׁשַ֨אֹונְו םיִּ֗תְׁשִלְּפ ץֶרֶ֣א־לֶא ׀ טֵ֣לָּמִא
 רֶׁ֣שֲא ׁשיִ֖א תֹו֥אֵמ־ׁשֵֽׁשְו אּו֔ה רֹ֣בֲעַּֽיַו דִ֔וָּד םָק ָּ֣יַו :ֹוֽדָּיִמ יִּ֖תְטַלְמִנְו לֵ֔אָרְׂשִי
 ויָׁ֖שָנֲאַֽו אּו֥ה תַ֛גְּב ׁשיִ֥כָא־םִע דִ֨וָּד ֩בֶׁשֵּיַו :תַּֽג ךְךֶלֶ֥מ ךְךֹו֖עָמ־ןֶּב ׁשיִ֥כָא־לֶא ֹוּ֑מִע
 לָ֖בָנ־תֶׁשֵֽא לִי ַ֥גיִבֲאַֽו תיִ֔לאֵעְרְזִּיַה ֙םַעֹ֨ניִחֲא ויָׁ֔שָנ יֵּ֣תְׁשּו ֙דִוָּד ֹו֑תיֵבּו ׁשיִ֣א
ֹלְו תַּ֑ג דִ֖וָּד חַ֥רָב־יִּֽכ לּו֔אָׁשְל דַּ֣גֻּיַו :תיִֽלְמְרַּכַֽה  :ֹוֽׁשְקַבְל דֹו֖ע ]ףַ֥סָי[ ףַ֥סוָי־אֽ
ֹּיַו  תַ֛חַאְּב םֹו֗קָמ יִ֣ל־ּונְּתִי ֙ךָךיֶ֨ניֵעְּב ןֵ֤ח יִתאָ֨צָמ ֩אָנ־םִא ׁשיִ֗כָא־לֶא דִ֜וָּד רֶמא֨
 ֹו֥ל־ןֶּתִּיַו :ךְךָּֽמִע הָ֖כָלְמַּמַה ריִ֥עְּב ֛ךָךְּדְבַע בֵׁ֧שֵי הָּמָ֨לְו םָּׁ֑ש הָבְׁשֵ֣אְו הֶ֖דָּׂשַה יֵ֥רָע
 םֹוּ֥יַה דַ֖ע הָ֔דּוהְי יֵ֣כְלַמְל ֙גַלְקִצ הָ֤תְיָֽה ןֵ֞כָל גָ֑לְקִצ־תֶא אּו֖הַה םֹוּ֥יַּב ׁשיִ֛כָא
 הָ֥עָּבְרַאְו םיִ֖מָי םיִּ֑תְׁשִלְפ הֵ֣דְׂשִּב דִ֖וָּד בַׁ֥שָי־רֶׁשֲא םיִ֔מָּיַה רַּ֣פְסִמ ֙יִהְיַו :הֶּֽזַה
 יִ֑קֵלָמֲעָֽהְו ]יִ֖רְזִּגַהְו[ יִ֖זְרִּגַהְו יִ֥רּוׁשְּגַה־לֶא ּו֛טְׁשְפִּי ַֽו ויָׁ֔שָנֲאַֽו ֙דִוָּד לַעַּ֤יַו :םיִֽׁשָדֳח
 הָּ֤כִהְו :םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥א־דַעְו הָרּוׁ֖ש ֥ךָךֲאֹוּֽב םָ֔לֹועֵֽמ רֶׁ֣שֲא ֙ץֶרָ֨אָה תֹו֤בְׁשֹֽי הָּנֵ֜ה יִּ֣כ
ֹלְו ץֶרָ֔אָה־תֶא ֙דִוָד ֹצ ֩חַקָלְו הָּׁ֑שִאְו ׁשיִ֣א הֶּ֖יַחְי א֥  ֙םיִּלַמְגּו םיִ֤רֹמֲחַֽו רָ֜קָבּו ןא֨
ֹבָּיַו בָׁשָּ֖יַו םיִ֔דָגְבּו ֹּיַו :ׁשיִֽכָא־לֶא א֥ ֹּיַו םֹוּ֑יַה םֶּ֖תְטַׁשְּפ־לַא ׁשיִ֔כָא רֶמא֣  רֶמא֣
 הָּׁ֜שִאְו ׁשיִ֨אְו :יִֽניֵּקַה בֶג ֶ֖נ־לֶאְו יִ֔לֵאְמְחַרְּיַה בֶג ֶ֣נ־לַעְו ֙הָדּוהְי בֶג ֶ֤נ־לַע דִ֗וָּד
ֹל  הֹ֣כְו ֙דִוָד הָׂ֤שָע־הֹּֽכ רֹ֑מאֵל ּוניֵ֖לָע ּודִּ֥גַי־ןֶּפ רֹ֔מאֵל ֙תַג איִ֥בָהְל דִ֗וָד הֶּ֣יַחְי־אֽ
 רֹ֑מאֵל דִ֣וָדְּב ׁשיִ֖כָא ןֵ֥מֲאַּֽיַו :םיִּֽתְׁשִלְפ הֵ֥דְׂשִּב בַׁ֖שָי רֶׁ֥שֲא םיִ֔מָּיַ֨ה־לָּכ ֹו֔טָּפְׁשִמ
 םֵ֔הָה םיִ֣מָּיַּב ֙יִהְי ַֽו :םָֽלֹוע דֶבֶ֥עְל יִ֖ל הָיָ֥הְו לֵ֔אָרְׂשִיְב ֹוּ֣מַעְּב ׁ֙שיִאְבִה ׁשֵ֤אְבַה
ֹּיַו לֵ֑אָרְׂשִיְּב םֵ֖חָּלִהְל אָ֔בָּצַל ֙םֶהיֵנֲחַֽמ־תֶא םיִּ֤תְׁשִלְפ ּו֨צְּבְקִּיַו ־לֶא ׁ֙שיִכָא רֶמא֤



ֹּיַו :ךָךיֶֽׁשָנֲאַֽו הָּ֖תַא הֶ֔נֲחַּֽמַֽב אֵ֣צֵּת ֙יִּתִא יִּ֤כ עַ֗דֵּת ַעֹ֣דָי דִ֔וָּד  ׁשיִ֔כָא־לֶא ֙דִוָּד רֶמא֤
ֹּיַו ךָךֶּ֑דְבַע הֶׂ֖שֲעַֽי־רֶׁשֲא תֵ֥א עַ֔דֵת הָּ֣תַא ֙ןֵכָל  רֵ֧מֹׁש ןֵ֗כָל דִ֔וָּד־לֶא ׁ֙שיִכָא רֶמא֤
 ּוהֻ֥רְּבְקִּיַו לֵ֔אָרְׂשִי־לָּכ ֹ֙ול־ּודְּפְסִּי ַֽו תֵ֔מ לֵ֣אּומְׁשּו :םיִֽמָּיַה־לָּכ ֖ךָךְמיִֽׂשֲא יִׁ֛שֹארְל
 ּו֣צְבָּֽקִּיַו :ץֶרָֽאָהֵֽמ םיִ֖נֹעְּדִּיַֽה־תֶאְו תֹו֥בֹאָֽה ריִ֛סֵה לּו֗אָׁשְו ֹו֑ריִעְבּו הָ֖מָרָֽב
 :ַעֹּֽבְלִּגַּב ּו֖נֲחַּֽיַו לֵ֔אָרְׂשִי־לָּכ־תֶא֙ לּואָׁש ץֹּ֤בְקִּיַו םֵ֑נּוׁשְב ּו֣נֲחַּֽיַו ּואֹ֖בָּיַו םיִּ֔תְׁשִלְפ
֙ לּואָׁש לַ֤אְׁשִּיַו :דֹֽאְמ ֹוּ֖בִל דַ֥רֱחֶּיַו אָ֕רִּיַו םיִּ֑תְׁשִלְפ הֵ֣נֲחַֽמ־תֶא לּו֖אָׁש אְר ַּ֥יַו
ֹלְו הָ֔וֹהיַּֽב ֹּיַו :םִֽאיִבְּנַּב םַּ֥ג םיִ֖רּואָּֽב םַּ֥ג תֹו֛מֹלֲחַּֽב םַּ֧ג הָ֑וֹהְי ּוהָ֖נָע א֥  לּו֜אָׁש רֶמא֨
ֹּיַו ּהָּ֑ב־הָׁשְרְדֶאְו ָהיֶ֖לֵא הָ֥כְלֵֽאְו בֹו֔א־תַלֲעַּֽב תֶׁשֵ֣א ֙יִל־ּוׁשְּקַּב ויָ֛דָבֲעַֽל  ּו֤רְמאֽ
 ׁ֙שַּבְלִּיַו לּו֗אָׁש ׂשֵּ֣פַחְתִּיַו :רֹוּֽד ןיֵ֥עְּב בֹו֖א־תַלֲעַּֽב תֶׁשֵ֥א הֵּ֛נִה ויָ֔לֵא ֙ויָדָבֲע
 רֶמֹאּיַו הָלְיָ֑ל הָּׁ֖שִאָֽה־לֶא ּואֹ֥בָּיַו ֹוּ֔מִע ֙םיׁשָנֲא יֵ֚נְׁשּו אּו֗ה ךְךֶלֵּ֣יַו םיִ֔רֵחֲא םיִ֣דָגְּב
ֹּתַו :ךָךִיָֽלֵא רַ֖מֹא־רֶׁשֲא תֵ֥א יִ֔ל יִלֲעַ֣הְו בֹו֔אָּב ֙יִל אָ֥נ ]־יִמֳסָֽק[ יִמוֳסָֽק  רֶמא֨
־תֶא תיִ֛רְכִה רֶׁ֥שֲא לּו֔אָׁש הָׂ֣שָע־רֶׁשֲא תֵ֣א ָּ֙תְעַ֨דָי הָּ֤תַא הֵּ֨נִה ויָ֗לֵא הָּׁ֜שִאָֽה
 :יִנֵֽתיִמֲהַֽל יִׁ֖שְפַנְּב ׁשֵּ֥קַנְתִמ הָּ֛תַא הָ֥מָלְו ץֶרָ֑אָה־ןִמ יִ֖נֹעְּדִּיַה־תֶאְו תֹו֥בֹאָֽה
 ּקִי־םִא הָ֕וֹהְי־יַח רֹ֑מאֵל הָ֖וֹהיַּֽב לּו֔אָׁש ּ֙הָל עַֽבָּׁ֤שִּיַו  :הֶּֽזַה רָ֥בָּדַּב ןֹ֖וָע ךְךֵ֥רְ
ֹּתַו ֹּיַו ךְךָּ֑ל־הֶלֲעַֽא יִ֖מ־תֶא הָּׁ֔שִאָֽה ֙רֶמא֨  אֶרֵּ֤תַו :יִֽל־יִלֲעַֽה לֵ֖אּומְׁש־תֶא רֶמא֕
 רֹ֛מאֵל לּו֧אָׁש־לֶא הָּׁ֨שִאָה ֩רֶמֹאּתַו לֹו֑דָּג לֹו֣קְּב קַ֖עְזִּתַו לֵ֔אּומְׁש־תֶא ֙הָּׁשִאָֽה
ֹּיַו :לּוֽאָׁש הָּ֥תַאְו יִנָ֖תיִּמִר הָּמָ֥ל  תיִ֑אָר הָ֣מ יִּ֣כ יִ֖אְריִּֽת־לַא ךְךֶלֶּ֛מַה ּהָ֥ל רֶמא֨
ֹּתַו ֹּיַו :ץֶרָֽאָה־ןִמ םיִ֥לֹע יִתיִ֖אָר םיִ֥הֹלֱא לּו֔אָׁש־לֶא ֙הָּׁשִאָֽה רֶמא֤  ּ֙הָל רֶמא֤
ֹּתַו ֹו֔רֳאָּֽת־הַֽמ  לֵ֣אּומְׁש־יִּֽכ֙ לּואָׁש עַד ֵּ֤יַו ליִ֑עְמ הֶ֖טֹע אּו֥הְו הֶ֔לֹע ֙ןֵקָז ׁשיִ֤א רֶמא֗
ֹּיַו :ּוחָּֽתְׁשִּיַו הָצְרַ֖א םִיַּ֛פַא דֹּ֥קִּיַו אּו֔ה  יִנַּ֖תְזַּגְרִה הָּמָ֥ל לּו֔אָׁש־לֶא֙ לֵאּומְׁש רֶמא֤
ֹּיַו יִ֑תֹא תֹו֣לֲעַֽהְל  םיִ֞הֹלאֵֽו יִּ֗ב םיִ֣מָחְלִנ ׀ םיִּ֣תְׁשִלְפּו דֹ֜אְמ יִ֨ל־רַצ לּואָׁ֠ש רֶמא֣
ֹלְו ֙יַלָעֵֽמ רָ֤ס  ֔ךָךְל הֶ֣אָרְקֶאָו תֹו֔מֹלֲחַּ֣ב־םַּג ֙םיִאיִבְּנַה דַ֤יְּב םַּ֣ג דֹו֗ע יִנָ֣נָע־אֽ
ֹּיַו :הֶֽׂשֱעֶא הָ֥מ יִנֵ֖עיִדֹוֽהְל  ךָךיֶ֖לָעֵֽמ רָ֥ס הָ֛וֹהיַֽו יִנֵ֑לָאְׁשִּת הָּמָ֖לְו לֵ֔אּומְׁש רֶמא֣
 ֙הָכָלְמַּמַה־תֶא הָ֤וֹהְי עַ֨רְקִּיַו יִ֑דָיְּב רֶּ֣בִּד רֶׁ֖שֲאַּֽכ ֹו֔ל ֙הָוֹהְי ׂשַעַּ֤יַו :ךָךֶֽרָע יִ֥הְיַו
ֹל רֶׁ֤שֲאַּֽכ :דִֽוָדְל ֥ךָךֲעֵֽרְל ּהָ֖נְּתִּיַו ךָךֶ֔דָּיִמ ֹלְו הָ֔וֹהְי לֹו֣קְּב ָּ֙תְעַ֨מָׁש־אֽ  ָתיִׂ֥שָע־אֽ
 ןֵּ֣תִיְו :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַה הָ֖וֹהְי ֥ךָךְל־הָֽׂשָע הֶּ֔זַה רָ֣בָּדַה ֙ןֵּכ־לַע קֵ֑לָמֲעַּֽב ֹוּ֖פַא־ןֹורֲח



־תֶא םַּ֚ג יִּ֑מִע ךָךיֶ֖נָבּו הָּ֥תַא רָ֕חָמּו םיִּ֔תְׁשִלְּפ־דַיְּב ֙ךָךְּמִע לֵ֤אָרְׂשִי־תֶא םַּ֣ג הָוֹהְ֠י
 ֹ֙ותָמֹוֽק־ֹאלְמ לֹּ֤פִּיַו לּו֗אָׁש רֵ֣הַמְיַו :םיִּֽתְׁשִלְּפ־דַיְּב הָ֖וֹהְי ןֵּ֥תִי לֵ֔אָרְׂשִי הֵ֣נֲחַֽמ
ֹל ַ֙חֹּ֨כ־םַּג לֵ֑אּומְׁש יֵ֣רְבִּדִמ דֹ֖אְמ אָ֥רִּיַו הָצְרַ֔א ֹל יִּ֣כ ֹו֔ב הָיָ֣ה־אֽ  םֶחֶ֔ל֙ לַכָא א֤
 דֹ֑אְמ לַ֣הְבִנ־יִּֽכ אֶרֵּ֖תַו לּו֔אָׁש־לֶא ֙הָּׁשִאָֽה אֹו֤בָּתַו :הָלְיָּֽלַה־לָכְו םֹוּ֖יַה־לָּכ
ֹּתַו  ֙עַמְׁשֶאָֽו יִּ֔פַכְּב ֙יִׁשְפַנ םיִׂ֤שָאָֽו ךָךֶ֔לֹוקְּב ֙ךָךְתָֽחְפִׁש הָ֤עְמָֽׁש הֵּ֨נִה ויָ֗לֵא רֶמא֣
 ךָךֶ֔תָחְפִׁש לֹו֣קְּב ֙הָּתַא־םַג אָ֤נ־עַמְׁש הָּ֗תַעְו :יָֽלֵא ָּתְרַּ֖בִּד רֶׁ֥שֲא ךָךיֶ֔רָבְּד־תֶא
ֹּיַו ןֵ֗אָמְּיַו :ךְךֶרָּֽדַּב ךְךֵ֖לֵת יִּ֥כ ַחֹּ֔כ ֙ךָךְב יִ֤היִו לֹו֑כֱאֶו םֶחֶ֖ל־תַּפ ךָךיֶ֛נָפְל הָמִׂ֧שָאְו  ֙רֶמא֨
ֹל  בֶׁשֵּ֖יַו ץֶרָ֔אָהֵֽמ ֙םָקָּ֨יַו םָ֑לֹקְל עַ֖מְׁשִּיַו הָּׁ֔שִאָ֣ה־םַגְו ֙ויָדָבֲע ֹו֤ב־ּוצְרְפִּיַו לַ֔כֹא א֣
 חַמֶ֣ק־חַּקִּתַו ּוהֵ֑חָּבְזִּתַו רֵ֖הַמְּתַו תִיַּ֔בַּב ֙קֵּבְרַמ־לֶגֵֽע הָּׁ֤שִאָֽלְו :הָּֽטִּמַה־לֶא
 ּו֖כְלֵּֽיַו ּומֻ֥קָּיַו ּולֵ֑כֹאּיַו ויָ֖דָבֲע יֵ֥נְפִלְו לּו֛אָׁש־יֵֽנְפִל ׁשֵּ֧גַּתַו :תֹוּֽצַמ ּוהֵ֖פֹּתַו ׁשָלָּ֔תַו
 םיִ֔נֹח לֵ֣אָרְׂשִיְו הָקֵ֑פֲא םֶ֖היֵנֲחַֽמ־לָּכ־תֶא םיִּ֛תְׁשִלְפ ּו֧צְּבְקִּיַו :אּוֽהַה הָלְיַּ֥לַּב
 דִ֣וָדְו םיִ֑פָלֲאַֽלְו תֹו֖אֵמְל םיִ֔רְבֹֽע ֙םיִּתְׁשִלְפ יֵ֤נְרַסְו :לאֶֽעְרְזִיְּב רֶׁ֥שֲא ןִיַ֖עַּב
ֹּיַו :ׁשיִֽכָא־םִע הָ֖נֹרֲחַֽאָּב םיִ֛רְבֹֽע ויָׁ֗שָנֲאַֽו  םיִ֣רְבִעָֽה הָ֖מ םיִּ֔תְׁשִלְפ יֵ֣רָׂש ּ֙ורְמאֽ
ֹּיַו הֶּלֵ֑אָה ־ךְךֶלֶֽמ לּו֣אָׁש ׀ דֶבֶ֣ע דִ֜וָד הֶ֨ז־אֹולֲה םיִּ֗תְׁשִלְפ יֵ֣רָׂש־לֶא ׁשיִ֜כָא רֶמא֨
ֹלְו םיִ֔נָׁש הֶ֣ז־ֹוא ֙םיִמָי הֶ֤ז ֙יִּתִא הָ֤יָה רֶׁ֨שֲא לֵ֗אָרְׂשִי  הָמּו֔אְמ ֹ֙וב יִתאָ֤צָמ־אֽ
ֹּיַו םיִּ֗תְׁשִלְפ יֵ֣רָׂש ויָ֜לָע ּו֨פְצְקִּיַו :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַה־דַע ֹו֖לְפָנ םֹוּ֥יִמ  יֵ֨רָׂש ֹ֩ול ּורְמא֣
ֹלְו םָׁ֔ש ֹוּ֣תְדַקְפִה רֶׁ֣שֲא ֹ֙ומֹוקְמ־לֶא ֙בֹׁשָיְו ׁשיִ֗אָה־תֶא בֵׁ֣שָה םיִּ֜תְׁשִלְפ  דֵ֤רֵי־אֽ
ֹלְו הָ֔מָחְלִּמַּב ּ֙ונָּ֨מִע ־לֶא ֙הֶז הֶּ֥צַרְתִי הֶּ֗מַבּו הָ֑מָחְלִּמַּב ןָ֖טָׂשְל ּונָּ֥ל־הֶיְהִֽי־אֽ
 ֹו֛ל־ּונֲעַֽי רֶׁ֧שֲא דִ֔וָד הֶ֣ז־אֹוֽלֲה :םֵֽהָה םיִׁ֥שָנֲאָֽה יֵׁ֖שאָרְּב אֹו֕לֲה ויָ֔נֹדֲא
 אָ֨רְקִּיַו :]ויָֽתֹבְבִרְּב[ וָֽתֹבְבִרְּב דִ֖וָדְו ויָ֔פָלֲאַּֽב֙ לּואָׁש הָּ֤כִה רֹ֑מאֵל תֹו֖לֹחְּמַּב
ֹּיַו דִ֗וָּד־לֶא ׁשיִ֜כָא  ֙ךָךְתאֵֽצ יַניֵעְּ֠ב בֹו֣טְו הָּ֗תַא רָׁ֣שָי־יִּכ הָ֞וֹהְי־יַח ויָלֵ֠א רֶמא֣
ֹל יִּ֠כ הֶ֔נֲחַּֽמַּֽב ֙יִּתִא ֤ךָךֲאֹֽבּו  הֶּ֑זַה םֹוּ֣יַה־דַע יַ֖לֵא ֥ךָךֲאֹּֽב םֹוּ֛יִמ הָ֔עָר ֙ךָךְב יִתאָ֤צָמ־אֽ
ֹלְו םֹו֑לָׁשְּב ךְךֵ֣לְו בּוׁ֖ש הָּ֥תַעְו :הָּתָֽא בֹו֥ט־ֹאל םיִ֖נָרְּסַה יֵ֥ניֵעְבּו  עָ֔ר הֶׂ֣שֲעַֽת־אֽ
ֹּיַו :םיִּֽתְׁשִלְפ יֵ֥נְרַס יֵ֖ניֵעְּב  ָתאָ֣צָּמ־הַמּו ֙יִתיִׂ֨שָע הֶ֤מ יִּ֣כ ׁשיִ֗כָא־לֶא דִ֜וָּד רֶמא֨
ֹל יִּ֣כ הֶּ֑זַה םֹוּ֣יַה דַ֖ע ךָךיֶ֔נָפְל יִתיִ֣יָה רֶׁ֣שֲא ֙םֹוּיִמ ֔ךָךְּדְבַעְב  יִּתְמַ֔חְלִנְו ֙אֹובָא א֤
ֹּיַו ׁ֘שיִכָא ןַעַּ֣יַו :ךְךֶלֶּֽמַה יִ֥נֹדֲא יֵ֖בְיֹֽאְּב  יַ֖ניֵעְּב הָּ֛תַא בֹו֥ט יִּ֣כ יִּתְעַ֕דָי ֒דִוָּד־לֶא רֶמא֣



ֹל ּו֔רְמָֽא ֙םיִּתְׁשִלְפ יֵ֤רָׂש ךְךַ֣א םיִ֑הֹלֱא ךְךַ֣אְלַמְּכ  ֙הָּתַעְו :הָֽמָחְלִּמַּב ּונָּ֖מִע הֶ֥לֲעַֽי־אֽ
 םֶ֖כָל רֹו֥אְו רֶקֹּ֔בַּב םֶּ֣תְמַּכְׁשִהְו ךְךָּ֑תִא ּואָּ֣ב־רֶׁשֲא ךָךיֶ֖נֹדֲא יֵ֥דְבַעְו רֶקֹּ֔בַּב םֵּ֣כְׁשַה
 םיִּ֑תְׁשִלְּפ ץֶרֶ֣א־לֶא בּוׁ֖שָל רֶקֹּ֔בַּב תֶכֶ֣לָל ֙ויָׁשָנֲאַֽו אּו֤ה דִ֜וָּד םֵּ֨כְׁשַּיַו :ּוכֵֽלָו
ֹבְּב יִ֞הְיַו :לאֶֽעְרְזִי ּו֥לָע םיִּ֖תְׁשִלְפּו  יִׁ֑שיִלְּׁשַה םֹוּ֣יַּב גַ֖לְקִצ ויָׁ֛שָנֲאַֽו דִ֧וָד א֨
 :ׁשֵֽאָּב ּהָ֖תֹא ּו֥פְרְׂשִּיַו גַ֔לְקִ֣צ־תֶא ּ֙וּכַּיַו גַ֔לְקִ֣צ־לֶאְו ֙בֶגֶ֨נ־לֶא ּו֗טְׁשָֽפ יִ֣קֵלָמֲעַֽו
ֹל לֹו֔דָּג־דַעְו ןֹ֣טָּקִמ ּ֙הָּב־רֶׁשֲא םיִׁ֤שָּנַה־תֶא ּוּ֨בְׁשִּיַו  ּו֔גֲהְֽנִּֽיַו ׁשיִ֑א ּותיִ֖מֵה א֥
ֹבָּיַו :םָּֽכְרַדְל ּו֖כְלֵּֽיַו  םֶ֛היֵׁשְנּו ׁשֵ֑אָּב הָ֖פּורְׂש הֵּ֥נִהְו ריִ֔עָה־לֶא ֙ויָׁשָנֲאַֽו דִ֤וָד א֨
 דַ֣ע ּוּ֑כְבִּיַו םָ֖לֹוק־תֶא ֹוּ֛תִא־רֶׁשֲא םָ֧עָהְו דִ֜וָד אָּׂ֨שִּיַו :ּוּֽבְׁשִנ םֶ֖היֵתֹֽנְבּו םֶ֥היֵנְבּו
 תיִ֔לֵעְרְזִּיַה ֙םַעֹ֨ניִחֲא ּוּ֑בְׁשִנ דִ֖וָד־יֵֽׁשְנ יֵּ֥תְׁשּו :תֹוּֽכְבִל ַחֹּ֖כ םֶ֛הָּב־ןיֵֽא רֶׁ֧שֲא
־יִּֽכ ֹו֔לְקָסְל ֙םָעָה ּו֤רְמָֽא־יִּֽכ דֹ֗אְמ דִ֜וָדְל רֶצֵּ֨תַו :יִֽלְמְרַּכַה לָ֥בָנ תֶׁשֵ֖א לִיַ֕גיִבֲאַֽו
 הָ֖וֹהיַּֽב דִ֔וָּד קֵּ֣זַחְתִּיַו ויָ֑תֹנְּב־לַעְו ]ויָ֣נָּב[ וָ֣נָּב־לַע ׁשיִ֖א םָ֔עָה־לָּכ ׁשֶפֶ֣נ ֙הָרָ֨מ
ֹּיַו :ויָֽהֹלֱא  דֹ֑פֵאָֽה יִ֖ל אָּ֥נ־הָׁשיִּֽגַה ךְךֶלֶ֔מיִחֲא־ןֶּב ֙ןֵהֹּכַה רָ֤תָיְבֶא־לֶא דִ֗וָּד רֶמא֣
 יֵ֥רֲחַֽא ףֹּ֛דְרֶא רֹ֔מאֵל ֙הָוֹהיַּֽב דִ֤וָּד לַ֨אְׁשִּיַו :דִֽוָּד־לֶא דֹ֖פֵאָֽה־תֶא רָ֛תָיְבֶא ׁשֵּ֧גַּיַו
ֹּיַו ּוּנֶ֑גִּׂשַאַֽה הֶּ֖זַה־דּודְּגַה  ךְךֶלֵּ֣יַו :ליִּֽצַּת לֵּ֥צַהְו גיִּׂ֖שַּת גֵּׂ֥שַה־יִּֽכ ףֹ֔דְר ֹ֙ול רֶמא֤
 םיִ֖רָתֹוּֽנַהְו רֹוׂ֑שְּבַה לַחַ֣נ־דַע ּואֹ֖בָּיַו ֹוּ֔תִא רֶׁ֣שֲא ׁ֙שיִא תֹו֥אֵמ־ׁשֵֽׁשְו אּו֤ה דִ֗וָּד
 רֶׁ֣שֲא ׁשיִ֔א םִיַ֣תאָמ ּ֙ודְמַעַּֽיַו ׁשיִ֑א תֹו֣אֵמ־עַּבְרַאְו אּו֖ה דִ֔וָּד ףֹּ֣דְרִּיַו :ּודָֽמָע
־לֶא ֹו֖תֹא ּו֥חְקִּיַו הֶ֔דָּׂשַּב ֙יִרְצִמ־ׁשיִא ּו֤אְצְמִּיַו :רֹוֽׂשְּבַה לַחַ֥נ־תֶא רֹ֖בֲעֵֽמ ּו֔רְּגִּפ
ֹּיַו ֙םֶחֶ֨ל ֹו֥ל־ּונְּתִּיַו דִ֑וָּד  ֙םיִקֻּמִצ יֵ֤נְׁשּו הָ֜לֵבְּד חַלֶ֨פ ֹ֩ול־ּונְּתִּיַו :םִיָֽמ ּוהֻ֖קְׁשַּיַו לַכא֔
ֹּיַו ֹל יִּ֠כ ויָ֑לֵא ֹו֖חּור בָׁשָּ֥תַו לַכא֔ ֹלְו ֙םֶחֶ֨ל לַכָ֤א־אֽ  םיִ֖מָי הָׁ֥שלְׁש םִיַ֔מ הָתָׁ֣ש־אֽ
ֹּיַו :תֹוֽליֵל הָׁ֥שלְׁשּו ֹּיַו הָּתָ֑א הֶּ֖זִמ יֵ֥אְו הָּתַ֔א־יִמְֽל ֙דִוָד ֹו֤ל רֶמא֨  יִ֣רְצִמ רַעַ֧נ רֶמא֜
 ּונְחַ֡נֲא :הָֽׁשלְׁש םֹוּ֥יַה יִתיִ֖לָח יִּ֥כ יִ֛נֹדֲא יִנֵ֧בְזַעַּֽיַו יִ֔קֵלָֽמֲע ׁשיִ֣אְל דֶבֶ֚ע יִכֹ֗נָא
 ּונְפַ֥רָׂש גַ֖לְקִצ־תֶאְו בֵ֑לָּכ בֶג ֶ֣נ־לַעְו הָ֖דּוהיִֽל רֶׁ֥שֲא־לַעְו יִ֛תֵרְּכַה בֶג ֶ֧נ ּונְטַׁ֜שָּפ
ֹּיַו :ׁשֵֽאָב ֹּיַו הֶּ֑זַה דּו֣דְּגַה־לֶא יִנֵ֖דִרֹוֽתֲה דִ֔וָּד ֙ויָלֵא רֶמא֤  יִּ֨ל ֩הָעְבָּֽׁשִה רֶמא֡
 :הֶּֽזַה דּו֥דְּגַה־לֶא ֖ךָךְדִֽרֹואְו יִ֔נֹדֲא־דַיְּב ֙יִנֵ֨רִּגְסַּת־םִאְו יִנֵ֗תיִמְּת־םִא םיִ֜הֹלאֵֽב
֙ לָכְּב םיִ֔גְגֹ֣חְו ֙םיִתֹׁשְו םיִ֤לְכֹא ץֶרָ֑אָה־לָכ יֵ֣נְפ־לַע םיִׁ֖שֻטְנ הֵּ֥נִהְו ּוהֵ֔דִרֹּ֣יַו
 דִ֛וָּד םֵּ֥כַּיַו :הָֽדּוהְי ץֶרֶ֥אֵמּו םיִּ֖תְׁשִלְּפ ץֶרֶ֥אֵמ ּו֛חְקָֽל רֶׁ֥שֲא לֹו֔דָּגַה לָ֣לָּׁשַה



ֹלְו םָ֑תָרֳחָֽמְל בֶרֶ֖עָה־דַעְו ףֶׁשֶּ֥נַהֵֽמ  תֹו֧אֵמ עַּ֨בְרַא־םִא ֩יִּכ ׁשיִ֔א ֙םֶהֵמ טַ֤לְמִנ־אֽ
 ּו֖חְקָֽל רֶׁ֥שֲא־לָּכ תֵ֛א דִ֔וָּד לֵּ֣צַּיַו :ּוסֻֽנָּיַו םיִּ֖לַמְּגַה־לַע ּו֥בְכָֽר־רֶׁשֲא רַעַ֛נ־ׁשיִא
ֹלְו :דִֽוָּד ליִּ֥צִה ויָׁ֖שָנ יֵּ֥תְׁש־תֶאְו קֵ֑לָמֲע  לֹו֜דָּגַה־דַעְו ןֹ֨טָּקַה־ןִמ םֶהָ֠ל־רַּדְעֶנ א֣
 חַּ֣קִּיַו :דִֽוָּד ביִׁ֥שֵה לֹּ֖כַה םֶ֑הָל ּו֖חְקָֽל רֶׁ֥שֲא־לָּכ דַ֛עְו לָ֔לָּׁשִמּו ֙תֹונָבּו םיִ֤נָּב־דַעְו
ֹּצַה־לָּכ־תֶא דִ֔וָּד  קִּמַה ֙יֵנְפִל ּו֗גֲהָֽנ רָ֑קָּבַהְו ןא֖ ֹּיַו אּו֔הַה הֶ֣נְ  לַ֥לְׁש הֶ֖ז ּו֔רְמא֣
ֹבָּיַו :דִֽוָּד  דִ֗וָד יֵ֣רֲחַֽא ׀ תֶכֶּ֣לִמ ׀ ּו֣רְּגִּפ־רֶֽׁשֲא םיִׁ֜שָנֲאָֽה םִיַ֨תאָמ־לֶא דִ֗וָד א֣
 קִל ּ֙ואְצֵּיַו רֹוׂ֔שְּבַה לַחַ֣נְּב ֙םֻביִׁשֹּֽיַו  קִלְו דִ֔וָּד תאַ֣רְ  ׁשַּ֤גִּיַו ֹוּ֑תִא־רֶׁשֲא םָ֣עָה תאַ֖רְ
 ֘םיִׁשָנֲאָֽהֵֽמ לַעַּ֗יִלְבּו עָ֣ר ׀ ׁשיִ֣א־לָּכ ןַעַּ֜יַו :םֹוֽלָׁשְל םֶ֖הָל לַ֥אְׁשִּיַו םָ֔עָה־תֶא ֙דִוָּד
ֹּיַו ֒דִוָּד־םִע ּו֣כְלָֽה רֶׁ֣שֲא ֹל רֶׁ֣שֲא ןַעַ֚י ּו֗רְמאֽ ֹל יִּ֔מִע ּו֣כְלָֽה־אֽ  םֶ֔הָל ןֵּ֣תִנ־אֽ
 :ּוכֵֽלֵיְו ּו֖גֲהְֽנִיְו ויָ֔נָּב־תֶאְו ֹ֙וּתְׁשִא־תֶא ׁשיִ֤א־םִא יִּ֣כ ּונְלַּ֑צִה רֶׁ֣שֲא לָ֖לָּׁשַהֵֽמ
ֹּיַו ֹל דִ֔וָּד רֶמא֣  ןֵּ֗תִּיַו ּונָ֔תֹא רֹ֣מְׁשִּיַו ּ֙ונָ֨ל הָ֥וֹהְי ןַ֨תָנ־רֶׁשֲא תֵ֠א יָ֑חֶא ןֵ֖כ ּוׂ֥שֲעַֽת־אֽ
 ׀ קֶלֵ֣חְּכ יִּ֞כ הֶּ֑זַה רָ֖בָּדַל םֶ֔כָל עַ֣מְׁשִי ֙יִמּו :ּונֵֽדָיְּב ּוניֵ֖לָע אָּ֥בַה דּו֛דְּגַה־תֶא
 אּו֖הַה םֹוּ֥יַהֵֽמ יִ֕הְיַו :ּוקֹֽלֲחַֽי וָּ֥דְחַי םיִ֖לֵּכַה־לַע בֵׁ֥שֹּיַה קֶלֵ֛חְכּו הָ֗מָחְלִּמַּב דֵ֣רֹּיַה
ֹבָּיַו :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַה דַ֖ע לֵ֔אָרְׂשִיְל ֙טָּפְׁשִמְלּו קֹ֤חְל ָהֶ֜מִׂשְיַו הָלְעָ֑מָו ־לֶא ֙דִוָד א֤
 קִזְל לָ֛לָּׁשַהֵֽמ חַּ֧לַׁשְיַו גַ֔לְקִ֣צ  לַ֖לְּׁשִמ הָ֔כָרְּב ֙םֶכָל הֵּ֤נִה רֹ֑מאֵל ּוהֵ֣עֵרְל הָ֖דּוהְי יֵ֥נְ
 רֶׁ֧שֲאַֽלְו :רִּֽתַיְּב רֶׁ֥שֲאַֽלְו בֶג ֶ֖נ־תֹוֽמָרְּב רֶׁ֥שֲאַֽלְו לֵ֛א־תיֵֽבְּב רֶׁ֧שֲאַֽל :הָֽוֹהְי יֵ֥בְיֹֽא
 יֵ֣רָעְּב ֙רֶׁשֲאַֽלְו לָ֗כָרְּב רֶׁ֣שֲאַֽלְו :ַעֹֽמְּתְׁשֶאְּב רֶׁ֥שֲאַֽלְו תֹו֖מְפִֽׂשְּב רֶׁ֥שֲאַֽלְו רֵ֛עֹרֲעַּֽב
 ןָׁ֖שָע־רֹוכְּב רֶׁ֥שֲאַֽלְו הָ֛מְרָחְּב רֶׁ֧שֲאַֽלְו :יִֽניֵּקַה יֵ֥רָעְּב רֶׁ֖שֲאַֽלְו יִ֔לֵאְמְחַרְּיַה
 דִ֖וָּד םָׁ֥ש־ךְךֶּלַהְתִה־רֶׁשֲא תֹו֛מֹקְּמַה־לָכְלּו ןֹו֑רְבֶחְּב רֶׁ֖שֲאַֽלְו :ךְךָֽתֲעַּֽב רֶׁ֥שֲאַֽלְו
 יֵ֣נְּפִמ֙ לֵאָרְׂשִי יֵׁ֤שְנַא ּוסֻ֜נָּיַו לֵ֑אָרְׂשִיְּב םיִ֣מָחְלִנ םיִּ֖תְׁשִלְפּו :ויָֽׁשָנֲאַֽו אּו֥ה
־תֶאְו לּו֖אָׁש־תֶא םיִּ֔תְׁשִלְפ ּו֣קְּבְדַּיַו :ַעֹּֽבְלִּגַה רַ֥הְּב םיִ֖לָלֲח ּו֥לְּפִּיַו םיִּ֔תְׁשִלְפ
 :לּוֽאָׁש יֵ֥נְּב ַעּוׁ֖ש־יִּכְלַמ־תֶאְו בָ֛דָניִבֲא־תֶאְו ןָ֧תָנֹוֽהְי־תֶא םיִּ֗תְׁשִלְפ ּוּ֣כַּיַו ויָ֑נָּב
 דֹ֖אְמ לֶחָּ֥יַו תֶׁשָּ֑קַּב םיִׁ֣שָנֲא םיִ֖רֹוּמַה ּוהֻ֥אָצְמִּיַו לּו֔אָׁש־לֶא ֙הָמָחְלִּמַה דַּ֤בְכִּתַו
ֹּיַו :םיִֽרֹוּמַהֵֽמ  קָדְו ׀ ֣ךָךְּבְרַח־ףֹֽלְׁש ויָ֜לֵכ אֵׂ֨שֹנְל֩ לּואָׁש רֶמא֣  ּואֹובָ֠י־ןֶּפ ּהָ֗ב יִנֵ֣רְ
ֹלְו יִ֔ב־ּולְּלַעְתִהְו ֙יִנֻ֨רָקְדּו הֶּלֵ֤אָה םיִ֨לֵרֲעָֽה  דֹ֑אְמ אֵ֖רָי יִּ֥כ ויָ֔לֵכ אֵׂ֣שֹנ ֙הָבָא א֤
 לֹּ֥פִּיַו לּו֑אָׁש תֵ֣מ־יִּכ ויָ֖לֵכ־אֵֽׂשֹנ אְר ַּ֥יַו :ָהיֶֽלָע לֹּ֖פִּיַו בֶרֶ֔חַה־תֶא֙ לּואָׁש חַּ֤קִּיַו



 םַּ֧ג ויָ֜לֵכ אֵׂ֨שֹנְו ֩ויָנָּב תֶׁש֣לְׁשּו לּו֡אָׁש תָמָּ֣יַו :ֹוּֽמִע תָמָּ֥יַו ֹוּ֥בְרַח־לַע אּו֛ה־םַּג
 קֶמֵ֜עָה רֶבֵ֨עְּב־רֶׁשֲא לֵאָרְׂשִ֠י־יֵׁשְנַא ּו֣אְרִּיַו :וָּֽדְחַי אּו֖הַה םֹוּ֥יַּב ויָׁ֛שָנֲא־לָּכ
 ּו֤בְזַעַּיַו ויָ֑נָבּו לּו֣אָׁש ּותֵ֖מ־יִכְו לֵ֔אָרְׂשִי יֵׁ֣שְנַא ּ֙וסָ֨נ־יִּכ ןֵּ֗דְרַּיַה רֶבֵ֣עְּב ׀ רֶׁ֣שֲאַֽו
 ּואֹ֣בָּיַו תָ֔רֳחָּ֣מִֽמ ֙יִהְיַו :ןֶֽהָּב ּו֖בְׁשֵּֽיַו םיִּ֔תְׁשִלְפ ּואֹ֣בָּיַו ּוסֻ֔נָּיַו ֙םיִרָעֶֽה־תֶא
 ויָ֔נָּב תֶׁש֣לְׁש־תֶאְו֙ לּואָׁש־תֶא ּו֤אְצְמִּיַו םיִ֑לָלֲחַֽה־תֶא טֵּׁ֖שַפְל םיִּ֔תְׁשִלְפ
 ּו֨חְּלַׁשְי ַֽו ויָ֑לֵּכ־תֶא ּוטיִׁ֖שְפַּיַו ֹוׁ֔שֹאר־תֶא ּ֙ותְרְכִּיַו :ַעֹּֽבְלִּגַה רַ֥הְּב םיִ֖לְפֹנ
 ויָ֔לֵּכ־תֶא ּ֙ומִׂ֨שָּיַו :םָֽעָה־תֶאְו םֶ֖היֵּבַצֲע תיֵּ֥ב רֵּׂ֛שַבְל ביִ֗בָס םיִּ֜תְׁשִלְּפ־ץֶרֶֽאְב
 יֵ֖בְׁשֹֽי ויָ֔לֵא ּו֣עְמְׁשִּיַו :ןָֽׁש תיֵּ֥ב תַ֖מֹוחְּב ּו֔עְקָּֽת ֹ֙ותָּיִוְּג־תֶאְו תֹו֑רָּתְׁשַע תיֵּ֖ב
 ּו֣כְלֵּֽיַו ֘לִיַח ׁשיִ֣א־לָּכ ּומּו֜קָּיַו :לּוֽאָׁשְל םיִּ֖תְׁשִלְפ ּוׂ֥שָע־רֶׁשֲא תֵ֛א דָ֑עְלִּג ׁשיֵ֣בָי
 ּואֹ֣בָּיַו ןָׁ֑ש תיֵּ֣ב תַ֖מֹוחֵֽמ ויָ֔נָּב תֹּ֣יִוְּג ֙תֵאְו לּו֗אָׁש תַּ֣יִוְּג־תֶא ּו֞חְקִּיַו ֒הָלְיַּלַה־לָכ
 לֶׁשֵ֖אָה־תַחַֽת ּו֥רְּבְקִּיַו םֶ֔היֵתֹ֣מְצַע־תֶא ּ֙וחְקִּיַו :םָֽׁש םָ֖תֹא ּו֥פְרְׂשִּיַו הָׁשֵ֔בָי
־תֶא תֹוּ֖כַהֵֽמ בָׁ֔ש דִ֣וָדְו לּו֔אָׁש תֹו֣מ ֙יֵרֲחַֽא יִ֗הְיַו :םיִֽמָי תַ֥עְבִׁש ּומֻ֖צָּיַו הָׁשֵ֑בָיְּב
 ׁשיִ֨א ֩הֵּנִהְו יִׁ֗שיִלְּׁשַה םֹו֣יַּב ׀ יִ֣הְיַו :םִי ָֽנְׁש םיִ֥מָי גָ֖לְקִצְּב דִ֛וָּד בֶׁשֵּ֧יַו קֵ֑לָמֲעָֽה
 ֹו֣אֹבְּב ֙יִהְיַו ֹוׁ֑שֹאר־לַע הָ֖מָדֲאַֽו םיִ֔עֻרְק ויָ֣דָגְבּו לּו֔אָׁש םִ֣עֵמ ֙הֶנֲחַּֽמַֽה־ןִמ אָּ֤ב
ֹּיַו :ּוחָּֽתְׁשִּיַו הָצְרַ֖א לֹּ֥פִּיַו דִ֔וָּד־לֶא ֹּיַו אֹו֑בָּת הֶּ֖זִמ יֵ֥א דִ֔וָּד ֹ֙ול רֶמא֤  ויָ֔לֵא רֶמא֣
ֹּיַו :יִּתְטָֽלְמִנ לֵ֖אָרְׂשִי הֵ֥נֲחַּֽמִמ  יִ֑ל אָ֣נ־דֶּגַה רָ֖בָּדַה הָ֥יָה־הֶֽמ דִ֛וָּד ויָ֥לֵא רֶמא֨
 םַ֗גְו ּותֻ֔מָּיַו ֙םָעָה־ןִמ לַ֤פָנ הֵּ֞בְרַה־םַגְו הָ֗מָחְלִּמַה־ןִמ ֜םָעָה סָ֨נ־רֶׁשֲא רֶמֹאּיַ֠ו

ֹּיַו :ּותֵֽמ ֹו֖נְּב ןָ֥תָנֹוֽהיִו לּו֛אָׁש ־יִּכ ָּתְעַ֔דָי ךְךיֵ֣א ֹו֑ל דיִּ֣גַּמַה רַעַּ֖נַה־לֶא דִ֔וָּד רֶמא֣
ֹּיַו :ֹוֽנְּב ןָ֥תָנֹוֽהיִו לּו֖אָׁש תֵ֥מ ֹרְקִנ ֹו֗ל דיִּ֣גַּמַה ׀ רַעַּ֣נַה רֶמא֜  רַ֣הְּב ֙יִתיֵ֨רְקִנ א֤
 םיִׁ֖שָרָּֽפַה יֵ֥לֲעַֽבּו בֶכֶ֛רָה הֵּ֥נִהְו ֹו֑תיִנֲח־לַע ןָ֣עְׁשִנ לּו֖אָׁש הֵּ֥נִהְו ַעֹּ֔בְלִּגַה
 קִּיַו יִנֵ֑אְרִּיַו ויָ֖רֲחַֽא ןֶפִּ֥יַו :ּוהֻֽקִּבְדִה ֹּיַו :יִנֵּֽנִה רַ֖מֹאָֽו יָ֔לֵא אָ֣רְ  הָּתָ֑א־יִמ יִ֖ל רֶמא֥
ֹּיַו :יִכֹֽנָא יִ֖קֵלָמֲע ויָ֔לֵא ]רַ֣מֹאָו[ רַ֣מֹאּיָו  יִּ֥כ יִנֵ֔תְתֹ֣מּו ֙יַלָע אָ֤נ־דָמֲע יַ֗לֵא רֶמא֣
 יִּ֛כ יִּתְעַ֔דָי יִּ֣כ ּוהֵ֔תְתֹ֣מֲאַֽו ֙ויָלָע דֹ֤מֱעֶאָו :יִּֽב יִׁ֖שְפַנ דֹו֥ע־לָכ־יִּֽכ ץָ֑בָּׁשַה יִנַ֖זָחֲא
ֹל ־לַע רֶׁ֣שֲא ֙הָדָעְצֶאְו ֹוׁ֗שֹאר־לַע רֶׁ֣שֲא ׀ רֶז ֵּ֣נַה חַּ֞קֶאָו ֹו֑לְפִנ יֵ֣רֲחַֽא הֶ֖יְחִֽי א֥
 םַ֥גְו םֵ֑עָרְקִּיַו ]ויָ֖דָגְבִּב[ וָ֖דָגְבִּב דִ֛וָּד קֵ֥זֲחַּֽיַו :הָּנֵֽה יִ֖נֹדֲא־לֶא םֵ֥איִבֲאָֽו ֹו֔עֹרְז
־לַעְו לּו֞אָׁש־לַע בֶרָ֑עָה־דַע ּומֻ֖צָּיַו ּוּ֔כְבִּיַו ּ֙ודְּפְסִּי ַֽו :ֹוּֽתִא רֶׁ֥שֲא םיִׁ֖שָנֲאָֽה־לָּכ



ֹּיַו :בֶרָֽחֶּב ּו֖לְפָֽנ יִּ֥כ לֵ֔אָרְׂשִי תיֵּ֣ב־לַעְו ֙הָוֹהְי םַ֤ע־לַעְו ֹו֗נְּב ןָ֣תָנֹוֽהְי  דִ֗וָּד רֶמא֣
ֹּיַו הָּתָ֑א הֶּ֖זִמ יֵ֥א ֹו֔ל דיִּ֣גַּמַה ֙רַעַּ֨נַה־לֶא  :יִכֹֽנָא יִ֖קֵלָמֲע ר ֵּ֥ג ׁשיִ֛א־ןֶּב רֶמא֕
ֹּיַו ֹל ךְךיֵ֚א דִ֑וָּד ויָ֖לֵא רֶמא֥  :הָֽוֹהְי ַחיִׁ֥שְמ־תֶא תֵ֖חַׁשְל ֔ךָךְד ָֽי ַ֙חֹ֨לְׁשִל ָתאֵ֔רָי א֣
 קִּיַו ֹּיַו םיִ֔רָעְּנַהֵֽמ ֙דַחַאְל דִ֗וָד אָ֣רְ ֹּיַו :תֹֽמָּיַו ּוהֵּ֖כַּיַו ֹוּ֑ב־עַגְּפ ׁשַּ֣ג רֶמא֖  ֙ויָלֵא רֶמא֤
־תֶא יִּתַ֖תֹמ יִ֥כֹנָא רֹ֔מאֵל ֙ךָךְב הָ֤נָע ךָךיִ֗פ יִּ֣כ ךָךֶׁ֑שֹאר־לַע ]֖ךָךְמָּד[ ֖ךָךיְמָּד דִ֔וָּד
ֹּזַה הָ֖ניִּקַה־תֶא דִ֔וָּד ן ֵ֣נֹקְיַו :הָֽוֹהְי ַחיִׁ֥שְמ  :ֹוֽנְּב ןָ֥תָנֹוֽהְי־לַעְו לּו֖אָׁש־לַע תא֑
ֹּיַו  ֙יִבְּצַה :רָֽׁשָּיַה רֶפֵ֥ס־לַע הָ֖בּותְכ הֵּ֥נִה תֶׁשָ֑ק הָ֖דּוהְי־יֵֽנְּב דֵּ֥מַלְל רֶמא֕
 ּו֖רְּׂשַבְּת־לַֽא תַ֔גְב ּודיִּ֣גַּת־לַא :םיִֽרֹוּבִג ּו֥לְפָֽנ ךְךיֵ֖א לָ֑לָח ךָךיֶ֖תֹומָּֽב־לַע לֵ֔אָרְׂשִי
 :םיִֽלֵרֲעָֽה תֹו֥נְּב הָנְזֹ֖לֲעַּֽת־ןֶּֽפ םיִּ֔תְׁשִלְּפ תֹו֣נְּב ֙הָנְחַ֨מְׂשִּת־ןֶּפ ןֹו֑לְקְׁשַא תֹ֣צּוחְּב
 ן ֵ֣גָמ֙ לַעְגִנ םָׁ֤ש יִּ֣כ תֹ֑מּורְת יֵ֣דְׂשּו םֶ֖כיֵלֲע רָ֛טָמ־לַאְו לַ֧ט־לַא ַעֹּ֗בְלִּגַב יֵ֣רָה
 תֶׁשֶ֚ק םיִ֔רֹוּבִּג ֙בֶלֵ֨חֵמ םיִ֗לָלֲח םַּ֣דִמ :ןֶמָּֽׁשַּב ַחיִׁ֥שָמ יִ֖לְּב לּו֔אָׁש ן ֵ֣גָמ םיִ֔רֹוּבִּג
ֹל ןָ֔תָנֹו֣הְי ֹל לּו֔אָׁש בֶרֶ֣חְו רֹו֑חָא גֹוׂ֖שָנ א֥  ןָ֗תָנֹוֽהיִו לּו֣אָׁש :םָֽקיֵר בּוׁ֖שָת א֥
ֹל םָ֖תֹומְבּו םֶ֔היֵּיַחְּב ֙םִמיִעְּנַהְו םיִ֤בָהֱאֶּנַה  תֹו֖יָרֲאֵֽמ ּוּלַ֔ק םיִ֣רָׁשְּנִמ ּודָ֑רְפִנ א֣
 ֙הֶלֲעַּֽמַה םיִ֔נָֽדֲע־םִע ֙יִנָׁש םֶ֤כְׁשִּבְלַּמַה הָניֶ֑כְּב לּו֖אָׁש־לֶא לֵ֔אָרְׂשִי ֙תֹונְּב :ּורֵֽבָּג
־לַע ןָ֔תָנֹו֣הְי הָ֑מָחְלִּמַה ךְךֹו֖תְּב םיִ֔רֹּבִג ּו֣לְפָֽנ ךְךיֵ֚א :ןֶֽכְׁשּובְל לַ֖ע בָ֔הָז יִ֣דֲע
 ֙ךָךְתָֽבֲהַֽא הָתַ֤אְלְפִנ דֹ֑אְמ יִּ֖ל ָּתְמַ֥עָנ ןָ֔תָנֹו֣הְי ֙יִחָא ךָךיֶ֗לָע יִ֣ל־רַצ :לָֽלָח ךָךיֶ֖תֹומָּֽב
ֹּיַו םיִ֔רֹוּבִג ּו֣לְפָנ ךְךיֵ֚א :םיִֽׁשָנ תַ֖בֲהַֽאֵמ יִ֔ל  ןֵ֗כ־יֵרֲחַֽא יִ֣הְיַו :הָֽמָחְלִמ יֵ֥לְּכ ּו֖דְבאֽ
ֹּיַו הָ֔דּוהְי יֵ֣רָע ֙תַחַאְּב הֶ֗לֱעֶאַה ֙רֹמאֵל ׀ הָ֤וֹהיַּֽב דִ֨וָּד֩ לַאְׁשִּיַו  ויָ֖לֵא הָ֛וֹהְי רֶמא֧
ֹּיַו הֵ֑לֲע ֹּיַו הֶ֖לֱעֶא הָנָ֥א דִ֛וָּד רֶמא֧  ויָׁ֑שָנ יֵּ֣תְׁש םַ֖גְו דִ֔וָּד ֙םָׁש לַעַּ֤יַו :הָנֹֽרְבֶח רֶמא֥
 ֹוּ֛מִע־רֶׁשֲא ויָׁ֧שָנֲאַֽו :יִֽלְמְרַּכַֽה לָ֥בָנ תֶׁשֵ֖א לִיַ֕גיִבֲאַֽו תיִ֔לֵעְרְזִּיַה ֙םַעֹ֨ניִחֲא
־ּוחְׁשְמִּיַו הָ֔דּוהְי יֵׁ֣שְנַא ּ֙ואֹ֨בָּיַו :ןֹוֽרְבֶח יֵ֥רָעְּב ּו֖בְׁשֵּֽיַו ֹו֑תיֵבּו ׁשיִ֣א דִ֖וָד הָ֥לֱעֶה
 דָ֔עְלִּג ׁשיֵ֣בָי ֙יֵׁשְנַא רֹ֔מאֵל ֙דִוָדְל ּודִּ֤גַּיַו הָ֑דּוהְי תיֵּ֣ב־לַע ךְךֶלֶ֖מְל דִ֛וָּד־תֶא םָׁ֧ש
ֹּיַו דָ֑עְלִּג ׁשיֵ֣בָי יֵׁ֖שְנַא־לֶא םיִ֔כָאְלַמ ֙דִוָּד חַ֤לְׁשִּיַו :לּוֽאָׁש־תֶא ּו֖רְבָֽק רֶׁ֥שֲא  רֶמא֣
־םִע ֙םֶכיֵנֹֽדֲא־םִע הֶּ֗זַה דֶסֶ֣חַה םֶ֜תיִׂשֲע רֶׁ֨שֲא הָ֔וֹהיַֽל ֙םֶּתַא םיִ֤כֻרְּב םֶ֗היֵלֲא
 יִ֗כֹנָא םַ֣גְו תֶ֑מֱאֶו דֶסֶ֣ח םֶ֖כָּמִע הָ֥וֹהְי־ׂשַעַֽי הָּ֕תַעְו :ֹוֽתֹא ּו֖רְּבְקִּתַו לּו֔אָׁש
ֹּזַה הָ֣בֹוּטַה ֙םֶכְּתִא הֶׂ֤שֱעֶא  הָנְק ַ֣זֱחֶּת ׀ הָּ֣תַעְו :הֶּֽזַה רָ֥בָּדַה םֶ֖תיִׂשֲע רֶׁ֥שֲא תא֔



 הָ֛דּוהְי־תיֵֽב ּו֧חְׁשָֽמ יִ֗תֹא־םַגְו לּו֑אָׁש םֶ֣כיֵנֹדֲא תֵ֖מ־יִּכ לִיַ֔ח־יֵנְבִל ּ֙ויְהִֽו םֶ֗כיֵדְי
 ֙תֶׁשֹּ֨ב ׁשיִ֥א־תֶא חַ֗קָל לּו֑אָׁשְל רֶׁ֣שֲא אָ֖בָצ־רַׂש רֵ֔נ־ןֶּב ר ֵ֣נְבַאְו :םֶֽהיֵלֲע ךְךֶלֶ֖מְל
־לֶאְו יִ֖רּוׁשֲאָֽה־לֶאְו דָ֔עְלִּגַה־לֶא ּ֙והֵ֨כִלְמַּיַו :םִי ָֽנֲחַֽמ ּוהֵ֖רִבֲעַּֽיַו לּו֔אָׁש־ןֶּב
 הָ֜נָׁש םיִ֨עָּבְרַא־ןֶּב :הֹּֽלֻּכ לֵ֖אָרְׂשִי־לַעְו ןִ֔מָיְנִּב־לַעְו ֙םִיַ֨רְפֶא־לַעְו לאֶ֑עְרְזִי
 תיֵּ֣ב ךְךַ֚א ךְךָ֑לָמ םיִ֖נָׁש םִיַּ֥תְׁשּו לֵ֔אָרְׂשִי־לַע ֹ֙וכְלָמְּב לּו֗אָׁש־ןֶּב תֶׁשֹּ֣ב־ׁשיִֽא
 ןֹו֖רְבֶחְּב ךְךֶלֶ֛מ דִ֥וָד הָ֨יָה ֩רֶׁשֲא םיִ֔מָּיַה רַּ֣פְסִמ ֙יִהְיַו :דִֽוָד יֵ֥רֲחַֽא ּו֖יָה הָ֔דּוהְי
 יֵ֖דְבַעְו רֵ֔נ־ןֶּב ר ֵ֣נְבַא ֙אֵצֵּיַו :םיִֽׁשָדֳח הָּׁ֥שִׁשְו םיִ֖נָׁש עַבֶׁ֥ש הָ֑דּוהְי תיֵּ֣ב־לַע
 ּו֔אְצָֽי ֙דִוָד יֵ֤דְבַעְו הָ֜יּורְצ־ןֶּב בָ֨אֹויְו :הָנֹוֽעְבִּג םִי ַ֖נֲחַּֽמִמ לּו֑אָׁש־ןֶּב תֶׁשֹּ֣ב־ׁשיִֽא
־לַע הֶּלֵ֥אְו הֶּ֔זִמ ֙הָכֵרְּבַה־לַע הֶּלֵ֤א ּו֜בְׁשֵּ֨יַו וָּ֑דְחַי ןֹו֖עְבִּג תַ֥כֵרְּב־לַע םּוׁ֛שְּגְפִּיַו
ֹּיַו :הֶּֽזִמ הָ֖כֵרְּבַה  ּוניֵ֑נָפְל ּו֖קֲחַֽׂשיִו םיִ֔רָעְּנַה ֙אָנ ּומּו֤קָי בָ֔אֹוי־לֶא ֙רֵנְבַא רֶמא֤
ֹּיַו  ֙תֶׁשֹּ֨ב ׁשיִ֥אְלּו ןִ֗מָיְנִבְל רָׂ֣שָע םיֵ֧נְׁש רָּ֑פְסִמְב ּו֣רְבַעַּֽיַו ּומֻ֖קָּיַו :ּומֻֽקָי בָ֖אֹוי רֶמא֥
ֹרְּב ׀ ׁשיִ֣א ּוקִ֜זֲחַּֽיַו :דִֽוָד יֵ֥דְבַעֵֽמ רָׂ֖שָע םיֵ֥נְׁשּו לּו֔אָׁש־ןֶּב  ֹ֙וּבְרַחְו ּוהֵ֗עֵר ׁשא֣
 :ןֹוֽעְבִגְּב רֶׁ֥שֲא םיִ֖רֻּצַה תַ֥קְלֶח אּו֔הַה םֹו֣קָּמַל ֙אָרְקִּיַו וָּ֑דְחַי ּו֖לְּפִּיַו ּוהֵ֔עֵר דַ֣צְּב
 לֵ֔אָרְׂשִי יֵׁ֣שְנַאְו ֙רֵנְבַא ףֶג ָּ֤נִּיַו אּו֑הַה םֹוּ֣יַּב דֹ֖אְמ־דַע הָׁ֥שָק הָ֛מָחְלִּמַה יִ֧הְּתַו
 לֵ֑אהָׂשֲעַֽו יַׁ֖שיִבֲאַֽו בָ֥אֹוי הָ֔יּורְצ יֵ֣נְּב ֙הָׁשלְׁש םָׁ֗ש־ּויְהִּ֣יַו :דִֽוָד יֵ֥דְבַע יֵ֖נְפִל
 יֵ֣רֲחַֽא לֵ֖אהָׂשֲע ףֹּ֥דְרִּיַו :הֶֽדָּׂשַּב רֶׁ֥שֲא םִ֖יָבְּצַה דַ֥חַאְּכ ויָ֔לְגַרְּב לַ֣ק֙ לֵאהָׂשֲעַֽו
ֹלְו ר ֵ֑נְבַא ֹמְּׂשַה־לַֽעְו ֙ןיִמָּיַה־לַע תֶכֶ֗לָל הָ֣טָנ־אֽ  ֙רֵנְבַא ןֶפִּ֤יַו :ר ֵֽנְבַא יֵ֖רֲחַֽאֵמ לוא֔
ֹּיַו ויָ֔רֲחַֽא ֹּיַו לֵ֑אהָׂשֲע הֶ֖ז הָּ֥תַאַֽה רֶמא֕ ֹּיַו :יִכֹֽנָא רֶמא֖  ֙ךָךְל הֵ֤טְנ רֵ֗נְבַא ֹו֣ל רֶמא֧
 ֹו֑תָצִֽלֲח־תֶא ֖ךָךְל־חַקְו םיִ֔רָעְּנַהֵֽמ ֙דָחֶא ֗ךָךְל זֹ֣חֱאֶו ךָךֶ֔לֹאמְׂש־לַע ֹו֣א ֙ךָךְניִֽמְי־לַע
ֹלְו  לֵ֔אהָׂשֲע־לֶא ֙רֹמאֵל רֵ֗נְבַא דֹו֣ע ףֶסֹּ֧יַו :ויָֽרֲחַֽאֵמ רּו֖סָל לֵ֔אהָׂשֲע הָ֣בָא־אֽ
 ןֵ֣אָמְיַו :ךָךיִֽחָא בָ֖אֹוי־לֶא יַ֔נָפ אָּׂ֣שֶא ֙ךְךיֵאְו הָצְרַ֔א ֙הָּכֶּ֨כַא הָּמָ֤ל יָ֑רֲחַֽאֵמ ֖ךָךְל רּו֥ס
 ויָ֔רֲחַֽאֵמ ֙תיִנֲחַֽה אֵ֤צֵּתַו ׁשֶמֹ֗חַה־לֶא תיִ֜נֲחַֽה יֵ֨רֲחַֽאְּב ֩רֵנְבַא ּוהֵּ֣כַּיַו רּו֗סָל
 םָׁ֧ש לַפָ֨נ־רֶׁשֲא ֩םֹוקָּמַה־לֶא אָּ֣בַה־לָּכ יִ֡הְיַו ]ויָּ֑תְחַּת[ וָּ֑תְחַּת תָמָּ֣יַו םָׁ֖ש־לָּפִּיַו
 הָאָּ֔ב ׁשֶמֶּׁ֣שַהְו ר ֵ֑נְבַא יֵ֣רֲחַֽא יַׁ֖שיִבֲאַֽו בָ֥אֹוי ּו֛פְּדְרִּיַו :ּודֹֽמֲעַּֽיַו תֹ֖מָּיַו לֵ֛אהָׂשֲע
 ּו֤צְּבַקְתִּיַו :ןֹוֽעְבִּג רַּ֥בְדִמ ךְךֶרֶּ֖ד ַחיִ֔ג־יֵנְּפ־לַע ֙רֶׁשֲא הָּ֔מַא תַ֣עְבִּג־דַע ּואָּ֚ב הָּמֵ֗הְו
 :תָֽחֶא הָ֖עְבִּג־ׁשֹאר לַ֥ע ּו֔דְמַעַּ֣יַו תָ֑חֶא הָּ֣דֻגֲאַֽל ּו֖יְהִּֽיַו רֵ֔נְבַא יֵ֣רֲחַֽא ֙ןִמָיְנִב־יֵֽנְב



ֹּיַו בָ֗אֹוי־לֶא רֵ֜נְבַא אָ֨רְקִּיַו ֹּת ֙חַצֶ֨נָלֲה ֙רֶמא֨  הָ֥רָמ־יִּֽכ הָּתְעַ֔דָי אֹו֣לֲה בֶרֶ֔ח לַכא֣
ֹל ֙יַתָמ־דַעְו הָ֑נֹורֲחַֽאָּב הֶ֖יְהִֽת ֹּיַו :םֶֽהיֵחֲא יֵ֥רֲחַֽאֵמ בּוׁ֖שָל םָ֔עָל רַ֣מֹאת־אֽ  רֶמא֣
 יֵ֥רֲחַֽאֵמ ׁשיִ֖א םָ֔עָה הָ֣לֲעַֽנ ֙רֶקֹּ֨בַהֵֽמ זָ֤א יִּ֣כ ָּתְרַּ֑בִּד אֵ֖לּול יִּ֥כ םיִ֔הֹלֱאָֽה יַ֚ח בָ֔אֹוי
ֹלְו םָ֔עָה־לָּכ ּ֙ודְמַעַּֽיַו רָ֔פֹוּׁשַּב ֙בָאֹוי עַ֤קְתִּיַו :ויִֽחָא  לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣רֲחַֽא דֹו֖ע ּו֥פְּדְרִי־אֽ
ֹלְו  אּו֑הַה הָלְיַּ֣לַה לֹּ֖כ הָ֔בָרֲעָּֽב ּ֙וכְלָֽה ויָׁ֗שָנֲאַֽו ר ֵ֣נְבַאְו :םֵֽחָּלִהְל דֹו֖ע ּו֥פְסָֽי־אֽ
 יֵ֣רֲחַֽאֵמ בָׁ֚ש בָ֗אֹויְו :םִי ָֽנֲחַֽמ ּואֹ֖בָּיַו ןֹו֔רְתִּבַה־לָּכ ּ֙וכְלֵּֽיַו ןֵּ֗דְרַּיַה־תֶא ּו֣רְבַעַּֽיַו
 ׁשיִ֖א רָׂ֥שָע־הָֽעְׁשִּת דִ֛וָד יֵ֥דְבַעֵֽמ ּו֜דְקָּֽ֨פִּיַו םָ֑עָה־לָּכ־תֶא ץֹּ֖בְקִּיַו רֵ֔נְבַא
 םיִּׁ֛שִׁשְו תֹו֧אֵמ־ׁשֹֽלְׁש ר ֵ֑נְבַא יֵׁ֖שְנַאְבּו ןִ֔מָיְנִּבִמ ּ֙וּכִה דִ֗וָד יֵ֣דְבַעְו :לֵֽאהָׂשֲעַֽו
 םֶחָ֑ל תיֵּ֣ב רֶׁ֖שֲא ויִ֔בָא רֶבֶ֣קְּב ּ֙והֻ֨רְּבְקִּיַו לֵ֔אהָׂשֲע־תֶא ּ֙ואְׂשִּיַו :ּותֵֽמ ׁשיִ֖א
 הָּ֔כֻרֲא ֙הָמָחְלִּמַה יִ֤הְּתַו :ןֹוֽרְבֶחְּב םֶ֖הָל רֹ֥אֵּיַו ויָׁ֔שָנֲאַֽו ֙בָאֹוי הָלְיַּ֗לַה־לָכ ּו֣כְלֵּֽיַו
 :םיִּֽלַדְו םיִ֥כְלֹֽה לּו֖אָׁש תיֵ֥בּו קֵ֔זָחְו ךְךֵ֣לֹה ֙דִוָדַו דִ֑וָּד תיֵּ֣ב ןיֵ֖בּו לּו֔אָׁש תיֵּ֣ב ןיֵּ֚ב
 םַעֹ֖ניִחֲאַֽל ןֹו֔נְמַא ֹ֙ורֹוכְב יִ֤הְיַו ןֹו֑רְבֶחְּב םיִ֖נָּב ֛דִוָדְל ]ּו֧דְלָּֽוִּיַו[ ּו֧דְלִָּיַו
 יִ֑לְמְרַּכַֽה לָ֣בָנ תֶׁשֵ֖א ]לִיַ֕גיִבֲאַֽל[ לִַ֕גיִבֲאַֽל בָ֔אְלִּכ ּוהֵ֣נְׁשִמּו :תִֽלאֵעְרְזִּיַה
־ןֶב הָּ֣יִנֹדֲא יִ֖עיִבְרָֽהְו :רּוֽׁשְּג ךְךֶלֶ֥מ יַ֖מְלַּת־תַּב הָ֔כֲעַֽמ־ןֶּֽב םֹו֣לָׁשְבַא ֙יִׁשִלְּׁשַהְו
 דִ֑וָּד תֶׁשֵ֣א הָ֖לְגֶעְל םָ֔עְרְתִי יִּׁ֣שִּׁשַהְו :לָֽטיִבֲא־ןֶב הָ֥יְטַפְׁש יִׁ֖שיִמֲחַֽהְו תיִּ֑גַח
 תיֵּ֣ב ןיֵ֖בּו לּו֔אָׁש תיֵּ֣ב ןיֵּ֚ב הָ֔מָחְלִּמַה ֙תֹויְהִּֽב יִ֗הְיַו :ןֹוֽרְבֶחְּב דִ֖וָדְל ּו֥דְּלֻי הֶּלֵ֛א
־תַב הָּ֣פְצִר ּהָ֖מְׁשּו ׁשֶגֶ֔לִּפ לּו֣אָׁשְלּו :לּוֽאָׁש תיֵ֥בְּב קֵּ֖זַחְתִמ הָ֥יָה ר ֵ֛נְבַאְו דִ֑וָּד
ֹּיַו הָּ֑יַא  דֹ֜אְמ רֵ֨נְבַאְל ֩רַחִּיַו :יִֽבָא ׁשֶגֶ֥ליִּפ־לֶא הָתאָּ֖ב ַעּוּ֥דַמ רֵ֔נְבַא־לֶא ֙רֶמא֨
ֹּיַו תֶׁשֹּ֗ב־ׁשיִֽא יֵ֣רְבִּד־לַע ֹרֲה ֙רֶמא֨  םֹוּ֨יַה ֒הָדּוהיִֽל רֶׁ֣שֲא ֘יִכֹנָֽא בֶלֶּ֥כ ׁשא֨
ֹלְו ּוהֵ֔עֵרֵ֣מ־לֶאְו ֙ויָחֶא־לֶא ךָךיִ֗בָא לּו֣אָׁש ׀ תיֵּ֣ב־םִע דֶסֶ֜ח־הֶׂשֱעֶֽא  ךָךִ֖תיִצְמִה א֥
 הֹ֖כְו רֵ֔נְבַאְל ֙םיִהֹלֱא הֶׂ֤שֲעַֽי־הֹּֽכ :םֹוּֽיַה הָּׁ֖שִאָֽה ןֹ֥וֲע יַ֛לָע דֹ֥קְפִּתַו דִ֑וָּד־דַיְּב
 הָ֖כָלְמַּמַה ריִ֥בֲעַֽהְל :ֹוּֽל־הֶׂשֱעֶֽא ןֵ֖כ־יִּכ דִ֔וָדְל ֙הָוֹהְי עַּ֤בְׁשִנ רֶׁ֨שֲאַּֽכ יִּ֗כ ֹו֑ל ףיִ֣סֹי
־דַעְו ןָּ֖דִמ הָ֔דּוהְי־לַעְו֙ לֵאָרְׂשִי־לַע דִ֗וָד אֵּ֣סִּכ־תֶא םיִ֞קָהְלּו לּו֑אָׁש תיֵּ֣בִמ
ֹלְו :עַבָֽׁש רֵ֥אְּב  ֩חַלְׁשִּיַו :ֹוֽתֹא ֹו֖תָאְרִּיִמ רָ֑בָּד ר ֵ֖נְבַא־תֶא ביִׁ֥שָהְל דֹו֔ע לֹ֣כָי־אֽ
 הָ֤תְרָּכ רֹ֗מאֵל ץֶרָ֑א־יִמְל רֹ֖מאֵל ]ויָּ֥תְחַּת[ וָּ֥תְחַּת דִ֛וָּד־לֶא ׀ םיִ֧כָאְלַמ רֵ֨נְבַא
ֹּיַו :לֵֽאָרְׂשִי־לָּכ־תֶא ךָךיֶ֖לֵא בֵ֥סָהְל ךְךָּ֔מִע יִ֣דָי ֙הֵּנִהְו יִּ֔תִא ֙ךָךְתיִֽרְב  בֹו֔ט רֶמא֣



ֹל ֙רֹמאֵל ֤ךָךְּתִאֵֽמ לֵ֨אֹׁש ֩יִכֹנָֽא דָ֡חֶא רָ֣בָּד ךְךַ֣א תיִ֑רְּב ֖ךָךְּתִא תֹ֥רְכֶא יִ֕נֲא ־אֽ
 תֹו֥אְרִל ֖ךָךֲאֹֽבְּב לּו֔אָׁש־תַּב לַ֣כיִמ תֵ֚א ֗ךָךֲאֽיִבֱה יֵ֣נְפִל־םִא ׀ יִּ֣כ יַ֔נָּפ־תֶא הֶ֣אְרִת
־תֶא הָ֤נְּת רֹ֑מאֵל לּו֖אָׁש־ןֶּב תֶׁשֹּ֥ב־ׁשיִֽא־לֶא םיִ֔כָאְלַמ ֙דִוָּד חַ֤לְׁשִּיַו :יָֽנָּפ־תֶא
 ׁשיִ֣א ֙חַלְׁשִּיַו :םיִּֽתְׁשִלְּפ תֹו֥לְרָע הָ֖אֵמְּב יִ֔ל יִּתְׂשַ֣רֵא ֙רֶׁשֲא לַ֔כיִמ־תֶא ֙יִּתְׁשִא
 ּהָׁ֗שיִא ּהָּ֜תִא ךְךֶלֵּ֨יַו :]ׁשִיָֽל[ ׁשִוָֽל־ןֶּב לֵ֥איִטְלַּפ םִ֖עֵמ ׁשיִ֑א םִ֣עֵמ ָהֶ֖חָּקִּיַו תֶׁשֹּ֔ב
ֹּיַו םיִ֑רֻחַּֽב־דַע ָהיֶ֖רֲחַֽא הֹ֛כָבּו ךְךֹו֧לָה ־רַבְדּו :בֹֽׁשָּיַו בּוׁ֖ש ךְךֵ֥ל ר ֵ֛נְבַא ויָ֥לֵא רֶמא֨
 קִז־םִע הָ֔יָה ר ֵ֣נְבַא  םֶ֞תיִיֱה םֹׁ֔שְלִׁש־םַּג֙ לֹומְּת־םַּג רֹ֑מאֵל לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥נְ
 ֙דִוָּד־לֶא רַ֤מָא הָ֗וֹהְי יִּ֣כ ּוׂ֑שֲע הָּ֖תַעְו :םֶֽכיֵלֲע ךְךֶלֶ֖מְל דִ֛וָּד־תֶא םיִׁ֧שְקַבְמ
־לָּכ דַּ֖יִמּו םיִּ֔תְׁשִלְּפ דַּ֣יִמ֙ לֵאָרְׂשִי יִּ֤מַע־תֶא ַעיִׁ֜שֹוה יִּ֗דְבַע דִ֣וָּד ׀ דַ֣יְּב רֹ֔מאֵל
 ֙דִוָד יֵ֤נְזָאְּב רֵּ֞בָדְל רֵ֗נְבַא־םַּג ךְךֶלֵּ֣יַו ןיִ֑מָיְנִב יֵ֣נְזָאְּב ר ֵ֖נְבַא םַּג רֵּ֥בַדְיַו :םֶֽהיֵבְיֹֽא
ֹבָּיַו :ןִֽמָיְנִּב תיֵּ֥ב־לָּכ יֵ֖ניֵעְבּו לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣ניֵעְּב ֙בֹוט־רֶׁשֲא־לָּכ תֵ֤א ןֹו֔רְבֶחְּב  א֨
 םיִׁ֥שָנֲאַֽלְו ר ֵ֛נְבַאְל דִ֧וָּד ׂשַעַּ֨יַו םיִׁ֑שָנֲא םיִ֣רְׂשֶע ֹוּ֖תִאְו ןֹו֔רְבֶח ֙דִוָּד־לֶא ר ֵ֤נְבַא
ֹּיַו :הֶּֽתְׁשִמ ֹוּ֖תִא־רֶׁשֲא ־לֶא ֩הָצְּבְקֶאְו הָכֵ֡לֵאְֽו ׀ הָמּו֣קָא דִ֡וָּד־לֶא ר ֵ֣נְבַא רֶמא֣
־רֶׁשֲא לֹ֥כְּב ָּ֔תְכַלָ֣מּו תיִ֔רְּב ֙ךָךְּתִא ּו֤תְרְכִיְו לֵ֗אָרְׂשִי־לָּכ־תֶא ךְךֶלֶּ֜מַה יִ֨נֹדֲא
 ֙בָאֹויְו דִ֤וָד יֵ֨דְבַע ֩הֵּנִהְו :םֹוֽלָׁשְּב ךְךֶלֵּ֥יַו ר ֵ֖נְבַא־תֶא דִ֛וָּד חַּ֥לַׁשְּיַו ךָךֶׁ֑שְפַנ הֶּ֖וַאְּת
 יִּ֥כ ןֹו֔רְבֶחְּב ֙דִוָּד־םִע ּוּנֶ֤ניֵא רֵ֗נְבַאְו ּואיִ֑בֵה םָּ֣מִע בָ֖ר לָ֥לָׁשְו דּו֔דְּגַהֵֽמ אָּ֣ב
 רֹ֔מאֵל ֙בָאֹויְל ּודִּ֤גַּיַו ּואָּ֑ב ֹוּ֖תִא־רֶׁשֲא אָ֥בָּצַה־לָכְו בָ֛אֹויְו :םֹוֽלָׁשְּב ךְךֶלֵּ֥יַו ֹו֖חְּלִׁש
ֹבָּיַו :םֹוֽלָׁשְּב ךְךֶלֵּ֥יַו ּוהֵ֖חְּלַׁשְיַו ךְךֶלֶּ֔מַה־לֶא ֙רֵנ־ןֶּב ר ֵ֤נְבַא־אָּֽב ־לֶא ֙בָאֹוי א֤
ֹּיַו ךְךֶלֶּ֔מַה  ךְךֶלֵּ֥יַו ֹוּ֖תְחַּלִׁש הֶּ֥ז־הָּמָֽל ךָךיֶ֔לֵא ֙רֵנְבַא אָ֤ב־הֵּנִה הָתיִׂ֑שָע הֶ֣מ רֶמא֖
־תֶאְו ֙ךָךֲאָֽצֹומ־תֶא תַעַ֜דָלְו אָּ֑ב ֖ךָךְתֹּֽתַפְל יִּ֥כ רֵ֔נ־ןֶּב ר ֵ֣נְבַא־תֶא ָּ֙תְעַ֨דָי :ךְךֹוֽלָה
 דִ֔וָּד םִ֣עֵמ ֙בָאֹוי אֵ֤צֵּיַו :הֶֽׂשֹע הָּ֖תַא רֶׁ֥שֲא־לָּכ תֵ֛א תַעַ֕דָלְו ]ךָךֶ֔אָבֹו֣מ[ ךָךֶ֔אוָבֹ֣מ
ֹל דִ֖וָדְו הָ֑רִּסַה רֹוּ֣בִמ ֹו֖תֹא ּובִׁ֥שָּיַו רֵ֔נְבַא יֵ֣רֲחַֽא ֙םיִכָאְלַמ חַ֤לְׁשִּיַו  בָׁשָּ֤יַו :עָֽדָי א֥
 ֙םָׁש ּוהֵּ֤כַּיַו יִלֶּׁ֑שַּב ֹוּ֖תִא רֵּ֥בַּדְל רַעַּׁ֔שַה ךְךֹוּ֣ת־לֶא ֙בָאֹוי ּוהֵ֤טַּיַו ןֹו֔רְבֶח ֙רֵנְבַא
ֹּיַו ןֵ֔כ יֵרֲחַֽ֣אֵמ ֙דִוָּד עַ֤מְׁשִּיַו :ויִֽחָא לֵ֥אהָׂשֲע םַ֖דְּב תָמָּ֕יַו ׁשֶמֹ֔חַה  יִ֧כֹנָֽא יִ֨קָנ רֶמא֕
ֹר־לַע ּ֙ולֻ֨חָי :ר ֵֽנ־ןֶּב ר ֵ֥נְבַא יֵ֖מְּדִמ םָ֑לֹוע־דַע הָ֖וֹהְי םִ֥עֵמ יִּ֛תְכַלְמַמּו  בָ֔אֹוי ׁשא֣
 לֵ֥פֹנְו ךְךֶלֶּ֛פַּב קיִ֥זֲחַֽמּו עָ֞רֹצְמּו בָ֠ז בָ֡אֹוי תיֵּ֣בִמ תֵ֣רָּכִי־לַאְו ויִ֑בָא תיֵּ֣ב־לָּכ לֶ֖אְו



 תיִ֜מֵה רֶׁ֨שֲא֩ לַע ר ֵ֑נְבַאְל ּו֖גְרָֽה ויִ֔חָא יַׁ֣שיִבֲאַֽו ֙בָאֹויְו :םֶחָֽל־רַסֲחַֽו בֶרֶ֖חַּב
־לָּכ־לֶאְו בָ֜אֹוי־לֶא דִ֨וָּד ֩רֶמֹאּיַו :הָֽמָחְלִּמַּב ןֹו֖עְבִגְּב םֶ֛היִחֲא לֵ֧אהָׂשֲע־תֶא
 ךְךֶלֶּ֣מַהְו ר ֵ֑נְבַא יֵ֣נְפִל ּו֖דְפִסְו םיִּ֔קַׂש ּו֣רְגִחְו ֙םֶכיֵדְגִב ּו֤עְרִק ֹוּ֗תִא־רֶׁשֲא םָ֣עָה
 ֹו֗לֹוק־תֶא ךְךֶלֶּ֣מַה אָּׂ֧שִיַו ןֹו֑רְבֶחְּב ר ֵ֖נְבַא־תֶא ּו֥רְּבְקִּיַו :הָּֽטִּמַה יֵ֥רֲחַֽא ךְךֵ֖לֹה דִ֔וָּד
 רַ֑מֹאּיַו ר ֵ֖נְבַא־לֶא ךְךֶלֶּ֛מַה ן ֵ֥נֹקְיַו :םָֽעָה־לָּכ ּוּ֖כְבִּיַו רֵ֔נְבַא רֶבֶ֣ק־לֶא ְּ֙ךְבֵּיַו
ֹל ךָךֶ֣דָי :ר ֵֽנְבַא תּו֥מָי לָ֖בָנ תֹו֥מְּכַה ֹל ֙ךָךיֶ֨לְגַרְו תֹו֗רֻסֲא־אֽ  ּוׁשָּ֔גֻה םִיַּ֣תְׁשֻחְנִל־אֽ
ֹבָּיַו :ויָֽלָע תֹוּ֥כְבִל םָ֖עָה־לָכ ּופִ֥סֹּיַו ָּתְלָ֑פָנ הָ֖לְוַע־יֵֽנְב יֵ֥נְפִל לֹו֛פְנִּכ  םָ֗עָה־לָכ א֣
 יִּ֤ל־הֶׂשֲעַֽי הֹּ֣כ רֹ֗מאֵל דִ֜וָּד עַ֨בָּׁשִּיַו םֹוּ֑יַה דֹו֣עְּב םֶחֶ֖ל דִ֛וָּד־תֶא תֹו֧רְבַהְל
 :הָמּוֽאְמ־לָכ ֹו֥א םֶחֶ֖ל־םַעְטֶא ׁשֶמֶּׁ֛שַה־אֹוֽב יֵ֧נְפִל־םִא יִּ֣כ ףיִ֔סֹי הֹ֣כְו ֙םיִהֹלֱא
 םָ֖עָה־לָכ יֵ֥ניֵעְּב ךְךֶלֶּ֔מַה הָׂ֣שָע רֶׁ֣שֲא֙ לֹכְּכ םֶ֑היֵניֵֽעְּב בַ֖טיִּיַו ּוריִּ֔כִה םָ֣עָה־לָכְו
ֹל יִּ֣כ אּו֑הַה םֹוּ֣יַּב לֵ֖אָרְׂשִי־לָכְו םָ֛עָה־לָכ ּו֧עְד ֵּֽיַו :בֹוֽט  ךְךֶלֶּ֔מַהֵֽמ ֙הָתְיָֽה א֤
ֹּיַו :ר ֵֽנ־ןֶּב ר ֵ֥נְבַא־תֶא תיִ֖מָהְל  רַׂ֣ש־יִּֽכ ּו֔עְדֵֽת אֹו֣לֲה ויָ֑דָבֲע־לֶא ךְךֶלֶּ֖מַה רֶמא֥
 םיִׁ֥שָנֲאָֽהְו ךְךֶלֶ֔מ ַחּוׁ֣שָמּו ֙ךְךַר םֹוּ֥יַה יִ֨כֹנָֽאְו :לֵֽאָרְׂשִיְּב הֶּ֖זַה םֹוּ֥יַה לַ֛פָנ לֹו֗דָגְו
 עַ֣מְׁשִּיַו :ֹוֽתָעָֽרְּכ הָ֖עָרָֽה הֵׂ֥שֹעְל הָ֛וֹהְי םֵּ֧לַׁשְי יִּנֶּ֑מִמ םיִׁ֣שָק הָ֖יּורְצ יֵ֥נְּב הֶּלֵ֛אָה
 יֵ֣נְׁשּו :ּולָֽהְבִנ לֵ֖אָרְׂשִי־לָכְו ויָ֑דָי ּוּ֖פְרִּיַו ןֹו֔רְבֶחְּב ֙רֵנְבַא תֵ֤מ יִּ֣כ לּו֗אָׁש־ןֶּב
 יֵ֛נְּב בָ֗כֵר יִ֣נֵּׁשַה םֵׁ֧שְו הָ֜נֲעַּֽב דָ֨חֶאָֽה ֩םֵׁש לּו֟אָׁש־ןֶב ּו֢יָה םיִ֣דּודְג־יֵרָׂש םיִׁ֣שָנֲא
 ּו֥חְרְבִּיַו :ןִֽמָיְנִּב־לַע בֵׁ֖שָחֵּֽת תֹו֔רֵאְּב־םַּג יִּ֚כ ןִ֑מָיְנִב יֵ֣נְּבִמ יִ֖תֹרֵֽאְּבַה ןֹוּ֥מִר
 ןֵּ֖ב לּו֔אָׁש־ןֶּב ֙ןָתָנֹוֽהיִלְו :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַה דַ֖ע םיִ֔רָּג םָׁ֣ש־ּויְהִּי ַֽו הָמְיָּ֑תִּג םיִ֖תֹרֵֽאְּבַה
ֹבְּב הָ֡יָה םיִ֣נָׁש ׁשֵ֣מָח־ןֶּב םִיָ֑לְגַר הֵ֣כְנ  לאֶ֗עְרְזִּיִמ ןָ֜תָנֹוֽהיִו לּו֨אָׁש ֩תַעֻמְׁש א֣
 :תֶׁשֹֽביִפְמ ֹו֥מְׁשּו ַחֵ֖סָּפִּיַו לֹּ֥פִּיַו סּו֛נָל ּהָ֥זְפָחְּב יִ֞הְיַו סֹ֔נָּתַו ֹ֙וּתְנַמֹֽא ּוהֵ֤אָּׂשִּתַו
 ׁשיִ֣א תיֵּ֖ב־לֶא םֹוּ֔יַה םֹ֣חְּכ ּ֙ואֹ֨בָּיַו הָ֔נֲעַֽבּו בָ֣כֵר ֙יִתֹרֵֽאְּבַה ןֹוּ֤מִר־יֵֽנְּב ּו֜כְלֵּ֨יַו
 יֵ֣חְקֹֽל ֙תִיַּ֨בַה ךְךֹוּ֤ת־דַע ּואָּ֜ב הָּנֵהְ֠ו :םִיָֽרֳהָּֽצַה בַּ֥כְׁשִמ תֵ֖א בֵ֔כֹׁש אּו֣הְו תֶׁשֹּ֑ב
־אּוֽהְו תִיַּ֗בַה ּואֹ֣בָּיַו :ּוטָֽלְמִנ ויִ֖חָא הָ֥נֲעַֽבּו בָ֛כֵרְו ׁשֶמֹ֑חַה־לֶא ּוהֻּ֖כַּיַו םיִּ֔טִח
 ּ֙וחְקִּיַו ֹוׁ֑שֹאר־תֶא ּוריִ֖סָּיַו ּוהֻ֔תִמְיַו ּ֙והֻּ֨כַּיַו ֹו֔בָּכְׁשִמ רַ֣דֲחַּֽב ֹ֙ותָּטִמ־לַע בֵ֤כֹׁש
ֹר־תֶא ּואִבָּיַ֠ו :הָלְיָּֽלַה־לָּכ הָ֖בָרֲעָֽה ךְךֶרֶּ֥ד ּו֛כְלֵּֽיַו ֹוׁ֔שֹאר־תֶא  תֶׁשּ֥ב־ׁשיִֽא ׁשא֨
ֹּיַו ֒ןֹורְבֶח ֘דִוָּד־לֶא ֹר־הֵּנִה ךְךֶלֶּ֔מַה־לֶא ּ֙ורְמאֽ  ֔ךָךְבִיֹֽא֙ לּואָׁש־ןֶּב תֶׁשֹּ֗ב־ׁשיִֽא ׁשא֣



 לּו֖אָּׁשִמ הֶּ֔זַה םֹוּ֣יַה ֙תֹומָקְנ ךְךֶלֶּ֤מַה יִ֨נֹדאַֽל הָוֹהְ֠י ןֵּ֣תִּיַו ךָךֶׁ֑שְפַנ־תֶא ׁשֵּ֖קִּב רֶׁ֥שֲא
ֹּיַו יִ֖תֹרֵֽאְּבַה ןֹוּ֥מִר יֵ֛נְּב ויִ֗חָא הָ֣נֲעַּֽב־תֶאְו ׀ בָ֣כֵר־תֶא דִ֜וָּד ןַעַּ֨יַו :ֹוֽעְרַּזִמּו  רֶמא֣
 רֹ֜מאֵל יִ֨ל ֩דיִּגַּמַה יִּ֣כ :הָֽרָצ־לָּכִמ יִׁ֖שְפַנ־תֶא הָ֥דָּפ־רֶׁשֲא הָ֕וֹהְי־יַח םֶ֑הָל
 גָ֑לְקִצְּב ּוהֵ֖גְרְהֶאָֽו ֹו֔ב הָ֣זֲחֹֽאָו ויָ֔ניֵעְּב ֙רֵּׂשַבְמִכ הָ֤יָה־אּוֽהְו לּו֗אָׁש תֵ֣מ־הֵּנִה
 קיִּ֛דַצ־ׁשיִא־תֶא ּו֧גְרָֽה םיִ֗עָׁשְר םיִׁ֣שָנֲא־יִּֽכ ףַ֞א :הָֽרֹׂשְּב ֹו֖ל־יִּתִתְל רֶׁ֥שֲא
 םֶ֖כְתֶא יִּ֥תְרַעִֽבּו םֶ֔כְדֶּיִמ ֹ֙ומָּד־תֶא ׁשֵּ֤קַבֲא אֹו֨לֲה הָּ֗תַעְו ֹו֑בָּכְׁשִמ־לַע ֹו֖תיֵבְּב
־תֶאְו ֙םֶהיֵדְי־תֶא ּו֤צְּצַקְיַו םּו֗גְרַהַּֽיַו םיִ֜רָעְּנַה־תֶא דִ֨וָּד ֩וַצְיַו :ץֶרָֽאָה־ןִמ
ֹר תֶ֨אְו ןֹו֑רְבֶחְּב הָ֖כֵרְּבַה־לַע ּו֥לְתִּיַו םֶ֔היֵלְגַר  ּו֥רְּבְקִּיַו ּוחָ֔קָל ֙תֶׁשּ֨ב־ׁשיִֽא ׁשא֤
ֹּיַו הָנֹו֑רְבֶח דִ֖וָּד־לֶא לֵ֛אָרְׂשִי יֵ֧טְבִׁש־לָּכ ּואֹ֜בָּיַו :ןֹוֽרְבֶחְּב ר ֵ֖נְבַא־רֶבֶֽקְב  ּו֣רְמאֽ
 לּו֥אָׁש תֹו֨יְהִּֽב םֹוׁ֗שְלִׁש־םַּג לֹו֣מְתֶא־םַּג :ּונְחָֽנֲא ֖ךָךְרָֽׂשְבּו ֥ךָךְמְצַע ּו֛נְנִה רֹ֔מאֵל
־תֶא ]איִ֖בֵּמַהְו[ יִ֖בֵּמַהְו ]איִ֥צֹוּמַה[ איִ֥צֹוַּמ	]ָתיִ֛יָה[ הָתיִ֛יָה הָּ֗תַא ּוניֵ֔לָע ֙ךְךֶלֶ֨מ
ֹּיַו לֵ֑אָרְׂשִי  הֶ֥יְהִּֽת הָּ֛תַאְו לֵ֔אָרְׂשִי־תֶא ֙יִּמַע־תֶא הֶ֤עְרִת הָּ֨תַא ֗ךָךְל הָ֜וֹהְי רֶמא֨
 תֹ֣רְכִּיַו הָנֹו֔רְבֶח ֙ךְךֶלֶּ֨מַה־לֶא לֵ֤אָרְׂשִי יֵ֨נְקִז־לָּכ ּואֹבָּיַ֠ו :לֵֽאָרְׂשִי־לַע דיִ֖גָנְל
־לַע ךְךֶלֶ֖מְל דִ֛וָּד־תֶא ּו֧חְׁשְמִּיַו הָ֑וֹהְי יֵ֣נְפִל ןֹו֖רְבֶחְּב תיִ֛רְּב דִ֥וָּד ךְךֶלֶּ֨מַה ֩םֶהָל
 ךְךַ֣לָמ ֙ןֹורְבֶחְּב :ךְךָֽלָמ הָ֖נָׁש םיִ֥עָּבְרַא ֹו֑כְלָמְּב דִ֖וָּד הָ֛נָׁש םיִׁ֥שלְׁש־ןֶּב :לֵֽאָרְׂשִי
 ׁ֙שלָׁשְו םיִׁ֤שלְׁש ךְךַ֗לָמ םַ֣לָׁשּוריִבּו םיִׁ֑שָדֳח הָּׁ֣שִׁשְו םיִ֖נָׁש עַבֶׁ֥ש הָ֔דּוהְי־לַע
 יִ֖סֻבְיַה־לֶא םַ֔לָׁשּו֣רְי ֙ויָׁשָנֲאַֽו ךְךֶלֶּ֤מַה ךְךֶלֵּ֨יַו :הָֽדּוהיִו לֵ֖אָרְׂשִי־לָּכ לַ֥ע הָ֔נָׁש
ֹּיַו ץֶרָ֑אָה בֵׁ֣שֹוי ֹל ֙רֹמאֵל דִ֤וָדְל רֶמא֨  םיִ֤רְוִעַה ֗ךָךְריִֽסֱה־םִא יִּ֣כ הָּנֵ֔ה אֹו֣בָת־אֽ
ֹל רֹ֔מאֵל ֙םיִחְסִּפַהְו  ריִ֥ע איִ֖ה ןֹוּ֑יִצ תַ֣דֻצְמ תֵ֖א דִ֔וָּד דֹּ֣כְלִּיַו :הָּנֵֽה דִ֖וָד אֹו֥בָי־אֽ
ֹּיַו :דִֽוָּד  ֙םיִחְסִּפַה־תֶאְו רֹוּ֔נִּצַּב עַּ֣גִיְו ֙יִסֻבְי הֵּ֤כַמ־לָּכ אּו֗הַה םֹוּ֣יַּב דִ֜וָּד רֶמא֨
ֹי ֙ןֵּכ־לַע דִ֑וָּד ׁשֶפֶ֣נ ]יֵ֖אֻנְׂש[ וֵ֖אֻנְׂש םיִ֔רְוִעַ֣ה־תֶאְו ֹל ַחֵּ֔סִפּו ר ֵּ֣וִע ּו֔רְמאֽ  אֹו֖בָי א֥
־ןִמ ביִ֔בָס ֙דִוָּד ןֶבִּ֤יַו דִ֑וָּד ריִ֣ע ּהָ֖ל־אָרְקִּיַו הָ֔דֻצְּמַּב ֙דִוָּד בֶׁשֵּ֤יַו :תִיָּֽבַה־לֶא
 חַלְׁשִּיַ֠ו :ֹוּֽמִע תֹו֖אָבְצ יֵ֥הֹלֱא הָ֛וֹהיַֽו לֹו֑דָגְו ךְךֹו֣לָה דִ֖וָּד ךְךֶלֵּ֥יַו :הָתְיָֽבָו אֹוּ֖לִּמַה
 ריִ֑ק ןֶבֶ֣א יֵׁ֖שָרָֽחְו ץֵ֔ע יֵׁ֣שָרָֽחְו םיִ֔זָרֲא יֵ֣צֲעַֽו ֒דִוָּד־לֶא ֘םיִכָאְלַמ רֹ֥צ־ךְךֶלֶֽמ םָ֨ריִח
 אֵּׂ֣שִנ ֙יִכְו לֵ֑אָרְׂשִי־לַע ךְךֶלֶ֖מְל הָ֛וֹהְי ֹו֧ניִכֱה־יִּֽכ דִ֔וָּד עַד ֵּ֣יַו :דִֽוָדְל תִיַ֖ב־ּונְבִּיַו
 םַ֔לָׁשּו֣ריִמ ֙םיִׁשָנְו םיִׁ֤שְגַלִּפ דֹו֜ע דִ֨וָּד ֩חַּקִּיַו :לֵֽאָרְׂשִי ֹוּ֥מַע רּו֖בֲעַּֽב ֹוּ֔תְכַלְמַמ



 םיִ֥דֹּלִּיַה תֹו֛מְׁש הֶּלֵ֗אְו :תֹוֽנָבּו םיִ֥נָּב דִ֖וָדְל דֹו֛ע ּודְלָּ֥וִּיַו ןֹו֑רְבֶחֵֽמ ֹו֣אֹּב יֵ֖רֲחַֽא
 :ַעיִֽפָיְו גֶפֶ֥נְו ַעּוׁ֖שיִלֱאֶו רָ֥חְבִיְו :הֹֽמֹלְׁשּו ןָ֖תָנְו בָ֔בֹוׁשְו ַעּוּ֣מַׁש םָ֑לָׁשּוריִּב ֹו֖ל
 ֙ךְךֶלֶ֨מְל דִ֤וָּד־תֶא ּו֨חְׁשָֽמ־יִּכ םיִּ֗תְׁשִלְפ ּו֣עְמְׁשִּיַו :טֶלָֽפיִלֱאֶו עָ֖דָיְלֶאְו עָ֥מָׁשיִלֱאֶו
־לֶא דֶר ֵּ֖יַו דִ֔וָּד עַ֣מְׁשִּיַו דִ֑וָּד־תֶא ׁשֵּ֣קַבְל םיִּ֖תְׁשִלְּפ־לָכ ּו֥לֲעַּֽיַו לֵ֔אָרְׂשִי־לַע
 רֹ֔מאֵל ֙הָוֹהיַּֽב דִ֤וָּד לַ֨אְׁשִּיַו :םיִֽאָפְר קֶמֵ֥עְּב ּוׁ֖שְטָּֽנִּיַו ּואָּ֑ב םיִּ֖תְׁשִלְפּו :הָֽדּוצְּמַה
ֹּיַו יִ֑דָיְּב םֵ֖נְּתִתֲה םיִּ֔תְׁשִלְּפ־לֶא ֙הֶלֱעֶֽאַֽה  ןֹ֥תָנ־יִּֽכ הֵ֔לֲע ֙דִוָּד־לֶא הָ֤וֹהְי רֶמא֨
ֹבָיַו :ךָךֶֽדָיְּב םיִּ֖תְׁשִלְּפַה־תֶא ןֵּ֛תֶא ֹּיַו ֒דִוָּד םָׁ֣ש םֵּ֣כַּיַו ֘םיִצָרְּפ־לַעַֽבְּב דִ֥וָד א֨  רֶמא֕
 ק ןֵּ֗כ־לַע םִיָ֑מ ץֶרֶ֣פְּכ יַ֖נָפְל יַ֛בְיֹֽא־תֶא הָ֧וֹהְי ץַ֨רָּפ  לַעַּ֥ב אּו֖הַה םֹו֥קָּמַה־םֵֽׁש אָ֛רָ
 דֹו֛ע ּופִ֥סֹּיַו :ויָֽׁשָנֲאַֽו דִ֖וָּד םֵ֥אָּׂשִּיַו םֶ֑היֵּבַצֲע־תֶא םָׁ֖ש־ּובְזַעַּֽיַו :םיִֽצָרְּפ
ֹּיַו הָ֔וֹהיַּֽב ֙דִוָּד לַ֤אְׁשִּיַו :םיִֽאָפְר קֶמֵ֥עְּב ּוׁ֖שְטָּֽנִּיַו תֹו֑לֲעַֽל םיִּ֖תְׁשִלְּפ ֹל רֶמא֖  א֣
 ֞ךָךֲעְֽמָׁשְּֽב יִהיִ֠ו :םיִֽאָכְּב לּוּ֥מִמ םֶ֖הָל ָתאָ֥בּו םֶ֔היֵרֲחַֽ֣א־לֶא ֙בֵסָה הֶ֑לֲעַֽת
 ֙הָוֹהְי אָ֤צָי זָ֗א יִּ֣כ ץָ֑רֱחֶּת זָ֣א םיִ֖אָכְּבַה יֵׁ֥שאָרְּב הָ֛דָעְצ לֹו֧ק־תֶא ]֞ךָךֲעְֽמָׁשְּֽכ[
־תֶא ֙ךְךַּיַו הָ֑וֹהְי ּוהָּ֖וִצ רֶׁ֥שֲאַּֽכ ןֵּ֔כ ֙דִוָּד ׂשַעַּ֤יַו :םיִּֽתְׁשִלְפ הֵ֥נֲחַֽמְּב תֹוּ֖כַהְל ךָךיֶ֔נָפְל
ֹּיַו :רֶז ָֽג ֥ךָךֲאֹּֽב־דַע עַבֶּ֖גִמ םיִּ֔תְׁשִלְּפ  לֵ֖אָרְׂשִיְּב רּו֥חָּב־לָּכ־תֶא דִ֛וָּד דֹו֥ע ףֶס֨
 הָ֑דּוהְי יֵ֖לֲעַּֽבִמ ֹוּ֔תִא רֶׁ֣שֲא ֙םָעָה־לָכְו דִ֗וָּד ךְךֶלֵּ֣יַו ׀ םָק ָּ֣יַו :ףֶלָֽא םיִׁ֥שלְׁש
 קִנ־רֶׁשֲא םיִ֔הֹלֱאָֽה ןֹו֣רֲא תֵ֚א םָּׁ֗שִמ תֹו֣לֲעַֽהְל  תֹו֛אָבְצ הָ֧וֹהְי םֵׁ֣ש םֵׁ֗ש אָ֣רְ
 ּוהֻ֔אָּׂשִּיַו הָׁ֔שָדֲח הָ֣לָגֲע־לֶא ֙םיִהֹלֱאָֽה ןֹו֤רֲא־תֶא ּובִּ֜כְרַּיַו :ויָֽלָע םיִ֖בֻרְּכַה בֵׁ֥שי
 הָ֥לָגֲעָֽה־תֶא םיִ֖גֲהֹֽנ בָ֔דָניִ֣בֲא ֙יֵנְּב ֹו֗יְחַאְו אָּ֣זֻעְו הָ֑עְבִּגַּב רֶׁ֣שֲא בָ֖דָניִֽבֲא תיֵּ֥בִמ
 ֹו֕יְחַאְו םיִ֑הֹלֱאָֽה ןֹו֣רֲא םִ֖ע הָ֔עְבִּגַּב רֶׁ֣שֲא ֙בָדָניִֽבֲא תיֵּ֤בִמ ּוהֻ֗אָּׂשִּיַו :הָֽׁשָדֲח
 יֵ֣צֲע לֹ֖כְּב הָ֔וֹהְי יֵ֣נְפִל ֙םיִקֲחַֽׂשְמ לֵ֗אָרְׂשִי תיֵּ֣ב־לָכְו ׀ דִ֣וָדְו :ןֹוֽרָאָה יֵ֥נְפִל ךְךֵ֖לֹה
־דַע ּואֹ֖בָּיַו :םיִֽלֶצְלֶצְבּו םיִ֖עְנַעַֽנְמִבּו םיִּ֔פֻתְבּו ֙םיִלָבְנִבּו תֹו֤רֹּנִכְבּו םיִׁ֑שֹורְב
ֹּיַו ֙םיִהֹלֱאָֽה ןֹו֤רֲא־לֶא הָּ֜זֻע חַ֨לְׁשִּיַו ןֹו֑כָנ ןֶרֹּ֣ג ־רַחִּֽיַו :רָֽקָּבַה ּו֖טְמָֽׁש יִּ֥כ ֹוּ֔ב זֶחא֣
 ןֹו֥רֲא םִ֖ע םָׁ֔ש תָמָּ֣יַו לַּׁ֑שַה־לַע םיִ֖הֹלֱאָֽה םָׁ֛ש ּוהֵּ֥כַּיַו הָּ֔זֻעְּב ֙הָוֹהְי ףַ֤א
 ֙אּוהַה םֹו֤קָּמַל אָ֞רְקִּיַו הָּ֑זֻעְּב ץֶרֶּ֖פ הָ֛וֹהְי ץַ֧רָּפ רֶׁ֨שֲא֩ לַע דִ֔וָדְל רַחִּ֣יַו :םיִֽהֹלֱאָה
ֹּיַו אּו֑הַה םֹוּ֣יַּב הָ֖וֹהְי־תֶא דִ֛וָּד אָ֥רִּיַו :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַה דַ֖ע הָּ֔זֻע ץֶרֶּ֣פ  ךְךיֵ֛א רֶמא֕
ֹלְו :הָֽוֹהְי ןֹו֥רֲא יַ֖לֵא אֹו֥בָי ־לַע הָ֖וֹהְי ןֹו֥רֲא־תֶא ויָ֛לֵא ריִ֥סָהְל דִ֗וָד הָ֣בָא־אֽ



 דֵ֥בֹע תיֵּ֣ב הָ֜וֹהְי ןֹו֨רֲא ֩בֶׁשֵּיַו :יִּֽתִּגַה םֹו֖דֱא־דֵֽבֹע תיֵּ֥ב דִ֔וָד ּוהֵּ֣טַּיַו דִ֑וָּד ריִ֣ע
 :ֹוֽתיֵּב־לָּכ־תֶאְו םֹ֖דֱא דֵ֥בֹע־תֶא הָ֛וֹהְי ךְךֶרָ֧בְיַו םיִׁ֑שָדֳח הָׁ֣שלְׁש יִּ֖תִּגַה םֹ֛דֱא
 ֹו֔ל־רֶׁשֲא־לָּכ־תֶאְו ֙םֹדֱא דֵ֤בֹע תיֵּ֨ב־תֶא הָ֗וֹהְי ךְךַ֣רֵּב ֒רֹמאֵל ֘דִוָּד ךְךֶלֶּ֣מַל דַּ֞גֻּיַו
 םֹ֛דֱא דֵ֥בֹע תיֵּ֨בִמ םיִ֜הֹלֱאָה ןֹו֨רֲא־תֶא֩ לַעַּיַו דִ֗וָּד ךְךֶלֵּ֣יַו םיִ֑הֹלֱאָֽה ןֹו֣רֲא רּו֖בֲעַּֽב
 חַּ֥בְזִּיַו םיִ֑דָעְצ הָּׁ֣שִׁש הָ֖וֹהְי־ןֹוֽרֲא יֵ֥אְׂשֹֽנ ּו֛דֲעָֽצ יִּ֧כ יִ֗הְיַו :הָֽחְמִׂשְּב דִ֖וָּד ריִ֥ע
 ֙דִוָדְו :דָּֽב דֹו֥פֵא רּו֖גָח דִ֕וָדְו הָ֑וֹהְי יֵ֣נְפִל זֹ֖ע־לָכְּב רֵּ֥כְרַכְמ דִ֛וָדְו :איִֽרְמּו רֹוׁ֖ש
 ֙הָיָהְו :רָֽפֹוׁש לֹו֥קְבּו הָ֖עּורְתִּב הָ֑וֹהְי ןֹו֣רֲא־תֶא םיִ֖לֲעַֽמ לֵ֔אָרְׂשִי תיֵּ֣ב־לָכְו
 אֶרֵּ֨תַו ןֹוּ֗לַחַֽה דַ֣עְּב ׀ הָ֣פְקְׁשִנ לּו֜אָׁש־תַּב לַ֨כיִמּו דִ֑וָּד ריִ֣ע אָּ֖ב הָ֔וֹהְי ןֹו֣רֲא
 ןֹו֣רֲא־תֶא ּואִ֜בָּיַו :ּהָּֽבִלְּב ֹו֖ל זֶבִּ֥תַו הָ֔וֹהְי יֵ֣נְפִל ֙רֵּכְרַכְמּו זֵּ֤זַפְמ ֙דִוָּד ךְךֶלֶּ֤מַה־תֶא
 תֹו֛לֹע דִ֥וָּד לַעַּ֨יַו דִ֑וָּד ֹו֖ל־הָטָֽנ רֶׁ֥שֲא לֶהֹ֔אָה ךְךֹו֣תְּב ֹו֔מֹוקְמִּב ֹ֙ותֹא ּוגִּ֤צַּיַו הָ֗וֹהְי
־תֶא ךְךֶרָ֣בְיַו םיִ֑מָלְּׁשַהְו הָ֖לֹועָֽה תֹו֥לֲעַֽהֵמ דִ֔וָּד לַ֣כְיַו :םיִֽמָלְׁשּו הָ֖וֹהְי יֵ֥נְפִל
 ׁשיִ֣אֵמְל ֘לֵאָרְׂשִי ןֹו֣מֲה־לָכְל םָ֜עָה־לָכְל קֵּ֨לַחְיַו :תֹוֽאָבְצ הָ֥וֹהְי םֵׁ֖שְּב םָ֔עָה
־לָּכ ךְךֶלֵּ֥יַו תָ֑חֶא הָׁ֖שיִׁשֲאַֽו דָ֔חֶא רָּ֣פְׁשֶאְו תַ֔חַא ֙םֶחֶ֨ל תַּ֥לַח ׁשיִ֗אְל ֒הָּׁשִא־דַעְו
֙ לּואָׁש־תַּב לַ֤כיִמ אֵ֞צֵּתַו ֹו֑תיֵּב־תֶא ךְךֵ֣רָבְל דִ֖וָּד בָׁשָּ֥יַו :ֹוֽתיֵבְל ׁשיִ֥א םָ֖עָה
 קִל ֹּתַו דִ֔וָּד תאַ֣רְ  יֵ֨ניֵעְל ֙םֹוּיַה הָ֤לְגִנ רֶׁ֨שֲא לֵ֗אָרְׂשִי ךְךֶלֶ֣מ םֹוּ֜יַה דַּ֨בְכִּנ־הַמ רֶמא֗
ֹּיַו :םיִֽקֵרָה דַ֥חַא תֹו֖לְגִנ תֹו֥לָּגִהְּכ ויָ֔דָבֲע תֹו֣הְמַא  יֵ֣נְפִל֒ לַכיִמ־לֶא ֘דִוָּד רֶמא֣
ֹּוַצְל ֹו֔תיֵּב־לָּכִמּו ֙ךְךיִבָאֵֽמ יִּ֤ב־רַחָּֽב רֶׁ֨שֲא הָ֗וֹהְי  הָ֖וֹהְי םַ֥ע־לַע דיִ֛גָנ יִ֥תֹא ת֨
ֹּזִמ ֙דֹוע יִתֹּ֤לַקְנּו :הָֽוֹהְי יֵ֥נְפִל יִּ֖תְקַחִֽׂשְו לֵ֑אָרְׂשִי־לַע  יָ֑ניֵעְּב לָ֖פָׁש יִתיִ֥יָהְו תא֔
ֹל לּו֔אָׁש־תַּב֙ לַכיִמְלּו :הָדֵֽבָּכִא םָּ֖מִע ְּתְרַ֔מָא רֶׁ֣שֲא ֙תֹוהָמֲאָֽה־םִעְו  הָיָ֥ה־אֽ
 ביִ֖בָּסִמ ֹו֥ל־ַחיִֽנֵה הָ֛וֹהיַֽו ֹו֑תיֵבְּב ךְךֶלֶּ֖מַה בַׁ֥שָי־יִּֽכ יִ֕הְיַו :ּהָֽתֹומ םֹו֥י דַ֖ע דֶלָ֑י ּהָ֖ל
ֹּיַו :ויָֽבְיֹֽא־לָּכִמ  תיֵ֣בְּב בֵׁ֖שֹוי יִ֥כֹנָֽא אָ֔נ הֵ֣אְר איִ֔בָּנַה ןָ֣תָנ־לֶא ֙ךְךֶלֶּ֨מַה רֶמא֤
ֹּיַו :הָֽעיִרְיַה ךְךֹו֥תְּב בֵׁ֖שי םיִ֔הֹלֱאָֽה ֙ןֹורֲאַֽו םיִ֑זָרֲא  לֹּ֛כ ךְךֶלֶּ֔מַה־לֶא ֙ןָתָנ רֶמא֤
 הָ֔וֹהְי־רַבְּד ֙יִהְי ַֽו אּו֑הַה הָלְיַּ֣לַּב יִ֖הְיַו :ךְךָּֽמִע הָ֖וֹהְי יִּ֥כ הֵׂ֑שֲע ךְךֵ֣ל ֖ךָךְבָֽבְלִּב רֶׁ֥שֲא
 הָּ֛תַאַֽה הָ֑וֹהְי רַ֣מָא הֹּ֖כ דִ֔וָּד־לֶא יִּ֣דְבַע־לֶא ָּ֙תְרַמָֽאְו ךְךֵ֤ל :רֹֽמאֵל ןָ֖תָנ־לֶא
ֹל יִּ֣כ :יִּֽתְבִׁשְל תִיַ֖ב יִּ֥ל־הֶנְבִּת  יֵ֤נְּב־תֶא יִ֞תֹלֲעַֽה םֹוּיִמְ֠ל תִיַ֔בְּב ֙יִּתְבַׁ֨שָי א֤
 לֹ֥כְּב :ןָּֽכְׁשִמְבּו לֶהֹ֖אְּב ךְךֵּ֔לַהְתִמ ֙הֶיְהֶֽאָו הֶּ֑זַה םֹוּ֣יַה דַ֖עְו םִיַ֔רְצִּמִמ֙ לֵאָרְׂשִי



 לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣טְבִׁש ֙דַחַא־תֶא יִּתְרַּ֗בִּד רָ֣בָדֲה֒ לֵאָרְׂשִי יֵ֣נְּב־לָכְּב ֘יִּתְכַּלַהְתִה־רֶֽׁשֲא
ֹל הָּמָ֛ל רֹ֑מאֵל לֵ֖אָרְׂשִי־תֶא יִּ֥מַע־תֶא תֹו֛עְרִל יִתיִּ֗וִצ רֶׁ֣שֲא  תיֵּ֥ב יִ֖ל םֶ֥תיִנְב־אֽ
 יִ֤נֲא תֹו֔אָבְצ הָ֣וֹהְי ֙רַמָא הֹּ֤כ דִ֗וָדְל יִּ֣דְבַעְל רַ֞מֹאת־הֹּֽכ הָּתַעְ֠ו :םיִֽזָרֲא
ֹּצַה רַ֖חַאֵֽמ הֶ֔וָּנַה־ןִמ ֙ךָךיִּ֨תְחַקְל  הֶ֣יְהֶֽאָו :לֵֽאָרְׂשִי־לַע יִּ֖מַע־לַע דיִ֔גָנ תֹו֣יְהִֽל ןא֑
 םֵׁ֣ש ֙ךָךְל יִתִׂ֤שָעְו ךָךיֶ֑נָּפִמ ךָךיֶ֖בְיֹֽא־לָּכ־תֶא הָתִ֥רְכַאָֽו ָּתְכַ֔לָה רֶׁ֣שֲא֙ לֹכְּב ֗ךָךְּמִע
 ֙ויִּתְעַטְנּו לֵ֤אָרְׂשִיְל יִּ֨מַעְל םֹוקָ֠מ יִּ֣תְמַׂשְו :ץֶרָֽאָּב רֶׁ֥שֲא םיִ֖לֹדְּגַה םֵׁ֥שְּכ לֹו֔דָּג
ֹלְו ויָּ֔תְחַּת ןַ֣כָׁשְו ֹלְו דֹו֑ע זַּ֖גְרִי א֥  רֶׁ֖שֲאַּֽכ ֹו֔תֹוּנַעְל ֙הָלְוַע־יֵֽנְב ּופיִ֤סֹי־אֽ
 ֖ךָךְל יִתֹ֥חיִנֲהַֽו לֵ֔אָרְׂשִי יִּ֣מַע־לַע ֙םיִטְפֹֽׁש יִתיִּ֤וִצ רֶׁ֨שֲא םֹוּ֗יַה־ןִמְלּו :הָֽנֹוׁשאִֽרָּב
 ךָךיֶ֗מָי ּו֣אְלְמִי ׀ יִּ֣כ :הָֽוֹהְי ֥ךָךְּל־הֶׂשֲעַֽי תִיַ֖ב־יִּכ הָ֔וֹהְי ֙ךָךְל דיִּ֤גִהְו ךָךיֶ֑בְיֹֽא־לָּכִמ
 ךָךיֶ֑עֵּמִמ אֵ֖צֵי רֶׁ֥שֲא ךָךיֶ֔רֲחַֽא ֙ךָךֲעְֽרַז־תֶֽא יִ֤תֹמיִֽקֲהַֽו ךָךיֶ֔תֹבֲא־תֶא ָּ֙תְבַכָֽׁשְו
 ֹוּ֖תְכַלְמַמ אֵּ֥סִּכ־תֶא יִּ֛תְנַנֹֽכְו יִ֑מְׁשִל תִיַּ֖ב־הֶנְבִי אּו֥ה :ֹוּֽתְכַלְמַמ־תֶא יִ֖תֹניִֽכֲהַֽו
 ֙ויִּתְחַכֹֽהְו ֹו֔תֹוֲעַֽ֣הְּב ֙רֶׁשֲא ןֵ֑בְל יִּ֣ל־הֶיְהִֽי אּו֖הְו בָ֔אְל ֹוּ֣ל־הֶיְהֶֽא ֙יִנֲא :םָֽלֹוע־דַע
ֹל יִּ֖דְסַחְו :םָֽדָא יֵ֥נְּב יֵ֖עְגִנְבּו םיִׁ֔שָנֲא טֶבֵׁ֣שְּב  ֙יִתֹ֨רִסֲה רֶׁ֤שֲאַּֽכ ּוּנֶּ֑מִמ רּו֣סָי־אֽ
 םָ֖לֹוע־דַע ֛ךָךְּתְכַלְמַמּו ֧ךָךְתיֵּב ןַ֨מְאֶֽנְו :ךָךיֶֽנָפְּלִמ יִתֹ֖רִסֲה רֶׁ֥שֲא לּו֔אָׁש םִ֣עֵמ
 הֶּ֑זַה ןֹו֣יָּזִחַה לֹ֖כְכּו הֶּלֵ֔אָה םיִ֣רָבְּדַה֙ לֹכְּכ :םָֽלֹוע־דַע ןֹו֖כָנ הֶ֥יְהִי ֔ךָךֲאְֽסִּֽכ ךָךיֶ֑נָפְל
ֹּיַו הָ֑וֹהְי יֵ֣נְפִל בֶׁשֵּ֖יַו דִ֔וָּד ךְךֶלֶּ֣מַה ֹ֙אבָּיַו :דִֽוָּד־לֶא ןָ֖תָנ רֶּ֥בִּד ןֵּ֛כ  יִ֞כֹנָֽא יִ֣מ רֶמא֗
ֹז דֹו֨ע ֩ןַטְקִּתַו :םֹֽלֲה־דַע יִנַ֖תֹאיִֽבֲה יִּ֥כ יִ֔תיֵב יִ֣מּו ֙הִוֶֹהְי יָ֤נֹדֲא  ֙ךָךיֶ֨ניֵעְּב תא֤
ֹזְו קֹו֑חָרֵֽמְל ֖ךָךְּדְבַע־תיֵּֽב־לֶא םַּ֥ג רֵּ֛בַדְּתַו הִ֔וֶֹהְי יָ֣נֹדֲא  יָ֥נֹדֲא םָ֖דָאָֽה תַ֥רֹוּת תא֛
 יָ֥נֹדֲא ֖ךָךְּדְבַע־תֶֽא ָּתְעַ֥דָי הָּ֛תַאְו ךָךיֶ֑לֵא רֵּ֣בַדְל דֹו֖ע דִ֛וָּד ףיִ֥סֹוּי־הַמּו :הִֽוֶֹהְי
ֹּזַה הָּ֖לּודְּגַה־לָּכ תֵ֥א ָתיִׂ֕שָע ֔ךָךְּבִלְכּו ֙ךָךְרָֽבְּד רּו֤בֲעַּֽב :הִֽוֶֹהְי ־תֶא ַעיִ֖דֹוהְל תא֑
 לֹ֥כְּב ךָךֶ֔תָלּוז ֙םיִהֹלֱא ןיֵ֤אְו ךָךֹו֗מָּכ ןיֵ֣א־יִּכ םיִ֔הֹלֱא הָ֣וֹהְי ָּתְלַ֖דָּג ןֵּ֥כ־לַע :ךָךֶּֽדְבַע
־ּוכְלָֽה רֶׁ֣שֲא ץֶרָ֑אָּב דָ֖חֶא יֹוּ֥ג לֵ֔אָרְׂשִיְּכ ֙ךָךְּמַעְכ יִ֤מּו :ּוניֵֽנְזָאְּב ּונְעַ֖מָׁש־רֶׁשֲא
 ֙תֹואָרֹֽנְו הָּ֤לּודְּגַה םֶ֜כָל תֹוׂ֨שֲעַֽלְו םֵׁ֗ש ֹו֣ל םּוׂ֧שָלְו םָ֜עְל ֹו֨ל־תֹוּֽדְפִל םיִהֹלֱ֠א
־תֶא ךָךְ֠ל ןֵנֹו֣כְּתַו :ויָֽהֹלאֵו םִ֖יֹוּג םִיַ֔רְצִּמִמ ֙ךָךְּל ָתיִ֤דָּפ רֶׁ֨שֲא ֗ךָךְּמַע יֵ֣נְּפִמ ךָךֶ֔צְרַאְל
 ֙הָּתַעְו :םיִֽהֹלאֵל םֶ֖הָל ָתיִ֥יָה הָ֔וֹהְי הָּ֣תַאְו םָ֑לֹוע־דַע םָ֖עְל ֛ךָךְל ׀ לֵ֧אָרְׂשִי ֙ךָךְּמַע
 םָ֑לֹוע־דַע םֵ֖קָה ֹו֔תיֵּב־לַעְו ֙ךָךְּדְבַע־לַֽע ָּתְרַּ֤בִּד רֶׁ֨שֲא רָ֗בָּדַה םיִ֔הֹלֱא הָ֣וֹהְי



 םיִ֖הֹלֱא תֹו֔אָבְצ הָ֣וֹהְי רֹ֔מאֵל ֙םָלֹוע־דַע ֤ךָךְמִׁש לַּ֨דְגִיְו :ָּתְרַּ֤בִּד רֶׁ֥שֲאַּֽכ הֵׂ֖שֲעַֽו
 תֹו֜אָבְצ הָ֨וֹהְי ֩הָּתַא־יִּֽכ :ךָךיֶֽנָפְל ןֹו֖כָנ הֶ֥יְהִֽי דִ֔וָּד ֣ךָךְּדְבַע ֙תיֵבּו לֵ֑אָרְׂשִי־לַע
 אָ֤צָמ ןֵּ֗כ־לַע ךְךָּ֑ל־הֶנְבֶא תִיַּ֖ב רֹ֔מאֵל ֙ךָךְּדְבַע ןֶזֹ֤א־תֶא הָתיִ֜לָּג לֵ֗אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא
ֹּזַה הָּ֖לִפְּתַה־תֶא ךָךיֶ֔לֵא לֵּ֣לַּפְתִהְל ֹוּ֔בִל־תֶא ֙ךָךְּדְבַע  הִ֗וֶֹהְי יָ֣נֹדֲא ׀ הָּ֣תַעְו :תאֽ
 הָ֖בֹוּטַה־תֶא ֔ךָךְּדְבַע־לֶֽא ֙רֵּבַדְּתַו תֶ֑מֱא ּו֣יְהִֽי ךָךיֶ֖רָבְדּו םיִ֔הֹלֱאָֽה ֙אּוה־הָּתַא
ֹּזַה  הָּ֞תַא־יִּֽכ ךָךיֶ֑נָפְל םָ֖לֹועְל תֹו֥יְהִֽל ֔ךָךְּדְבַע תיֵּ֣ב־תֶא ֙ךְךֵרָבּו֙ לֵאֹוה הָּ֗תַעְו :תאֽ
 ךְך ַּ֥יַו ןֵ֔כ־יֵרֲחַֽא ֙יִהְי ַֽו :םָֽלֹועְל ֖ךָךְּדְבַע־תיֵּֽב ךְךַ֥רֹבְי ֔ךָךְתָ֣כְרִּבִמּו ָּתְרַּ֔בִּד ֙הִוֶֹהְי יָ֤נֹדֲא
 :םיִּֽתְׁשִלְּפ דַּ֥יִמ הָּ֖מַאָֽה גֶתֶ֥מ־תֶא דִ֛וָּד חַּ֥קִּיַו םֵ֑עיִנְכַּיַו םיִּ֖תְׁשִלְּפ־תֶא דִ֛וָּד
 ֙םיִלָבֲח־יֵֽנְׁש דֵּ֤דַמְיַו הָצְרַ֔א םָ֣תֹוא בֵּ֣כְׁשַה֙ לֶבֶ֨חַּב םֵ֤דְּדַמְיַו בָ֗אֹומ־תֶא ךְך ַּ֣יַו
ֹלְמּו תיִ֔מָהְל  :הָֽחְנִמ יֵ֥אְׂשֹֽנ םיִ֖דָבֲעַֽל דִ֔וָדְל ֙בָאֹומ יִ֤הְּתַו תֹו֑יֲחַֽהְל לֶבֶ֖חַה א֥
־רַהְנִּֽב ֹו֖דָי ביִׁ֥שָהְל ֹוּ֕תְכֶלְּב הָ֑בֹוצ ךְךֶלֶ֣מ בֹ֖חְר־ןֶּב רֶזֶ֥עְדַדֲה־תֶא דִ֔וָּד ךְך ַּ֣יַו
 םיִׁ֔שָרָּֽפ ֙תֹואֵמ־עַבְׁשּו ףֶלֶ֤א ּוּנֶּ֗מִמ דִ֜וָּד דֹּ֨כְלִּיַו :תָֽרְּפ ):ביתכ אלו ירק( ֽ◌ָ◌	ְ◌
 הָאֵ֥מ ּוּנֶּ֖מִמ רֵ֥תֹוּיַו בֶכֶ֔רָה־לָּכ־תֶא ֙דִוָּד רֵּ֤קַעְיַו יִ֑לְגַר ׁשיִ֣א ףֶלֶ֖א םיִ֥רְׂשֶעְו
ֹזְעַל קֶׂשֶּ֔מַּד םַ֣רֲא ֹ֙אבָּתַו :בֶכָֽר  םָ֔רֲאַּֽב ֙דִוָּד ךְך ַּ֤יַו הָ֑בֹוצ ךְךֶלֶ֣מ רֶזֶ֖עְדַדֲהַֽל ר֕
 ֙םָרֲא יִ֤הְּתַו קֶׂשֶּ֔מַּד םַ֣רֲאַּֽב ֙םיִבִצְנ דִ֤וָּד םֶׂשָּ֨יַו :ׁשיִֽא ףֶלֶ֖א םִי ַ֥נְׁשּו־םיִֽרְׂשֶע
 חַּ֣קִּיַו :ךְךָֽלָה רֶׁ֥שֲא לֹ֖כְּב דִ֔וָּד־תֶא ֙הָוֹהְי עַׁשֹּ֤יַו הָ֑חְנִמ יֵ֣אְׂשֹוֽנ םיִ֖דָבֲעַֽל דִ֔וָדְל
 :םָֽלָׁשּוֽרְי םֵ֖איִבְיַו רֶזָ֑עְדַדֲה יֵ֣דְבַע לֶ֖א ּו֔יָה רֶׁ֣שֲא בָ֔הָּזַה יֵ֣טְלִׁש תֵ֚א דִ֗וָּד
 עַ֕מְׁשִּיַו :דֹֽאְמ הֵּ֥בְרַה תֶׁש֖חְנ דִ֛וָּד ךְךֶלֶּ֧מַה חַ֞קָל רֶזָ֑עְדַדֲה יֵ֣רָע יַ֖תֹרֵּֽבִמּו חַטֶּ֥בִמּו
־תֶא יִעֹּ֣ת חַ֣לְׁשִּיַו :רֶזָֽעְדַדֲה ליֵ֥ח־לָּכ תֵ֖א דִ֔וָד הָּ֣כִה יִּ֚כ תָ֑מֲח ךְךֶלֶ֣מ יִעֹּ֖ת
 םַ֤חְלִנ רֶׁ֨שֲא֩ לַע ֹו֗כֲרָֽבְלּו םֹו֜לָׁשְל ֹו֨ל־לָאְׁשִל דִוָּ֠ד ךְךֶלֶּמַה־לֶא ֹו֣נְּב־םָרֹוי
 ףֶסֶ֥כ־יֵלְּכ ּו֛יָה ֹו֗דָיְבּו רֶזָ֑עְדַדֲה הָ֣יָה יִעֹּ֖ת תֹו֥מֲחְֽלִמ ׁשיִ֛א־יִּֽכ ּוהֵּ֔כַּיַו ֙רֶזֶ֨עְדַדֲהַּֽב
 ףֶסֶּ֤כַה־םִע הָ֑וֹהיַֽל דִ֖וָּד ךְךֶלֶּ֥מַה ׁשיִּ֛דְקִה םָ֕תֹא־םַּג :תֶׁשֹֽחְנ יֵ֥לְכּו בָ֖הָז־יֵֽלְכּו
 ןֹוּ֔מַע יֵ֣נְּבִמּו ֙בָאֹוּמִמּו םָ֤רֲאֵֽמ :ׁשֵּֽבִּכ רֶׁ֥שֲא םִ֖יֹוּגַה־לָּכִמ ׁשיִּ֔דְקִה רֶׁ֣שֲא ֙בָהָּזַהְו
 םֵׁ֔ש ֙דִוָּד ׂשַעַּ֤יַו :הָֽבֹוצ ךְךֶלֶ֥מ בֹ֖חְר־ןֶּב רֶזֶ֥עְדַדֲה לַ֛לְּׁשִמּו קֵ֑לָמֲעֵֽמּו םיִּ֖תְׁשִלְּפִמּו
 םֹו֜דֱאֶּב םֶׂשָּ֨יַו :ףֶלָֽא רָׂ֖שָע הָ֥נֹומְׁש חַלֶ֑מ־איֵגְּב םָ֖רֲא־תֶא ֹו֥תֹוּכַהֵֽמ ֹו֕בֻׁשְּב
 ֙הָוֹהְי עַׁשֹוּ֤יַו דִ֑וָדְל םיִ֣דָבֲע םֹו֖דֱא־לָכ יִ֥הְיַו םיִ֔בִצְנ םָׂ֣ש ֙םֹודֱא־לָכְּב םיִ֗בִצְנ



 הֶׂ֛שֹע דִ֗וָד יִ֣הְיַו לֵ֑אָרְׂשִי־לָּכ־לַע דִ֖וָּד ךְךֹ֥לְמִּיַו :ךְךָֽלָה רֶׁ֥שֲא לֹ֖כְּב דִ֔וָּד־תֶא
־ןֶּב טָ֥פָׁשֹוֽהיִו אָ֑בָּצַה־לַע הָ֖יּורְצ־ןֶּב בָ֥אֹויְו :ֹוּֽמַע־לָכְל הָ֖קָדְצּו טָּ֥פְׁשִמ
 הָ֖יָרְׂשּו םיִ֑נֲהֹּֽכ רָ֖תָיְבֶא־ןֶּב ךְךֶלֶ֥מיִחֲאַֽו בּו֛טיִחֲא־ןֶּב קֹו֧דָצְו :ריִּֽכְזַמ דּו֖ליִחֲא
ֹּיַו :ּוֽיָה םיִ֥נֲהֹּֽכ דִ֖וָד יֵ֥נְבּו יִ֑תֵלְּפַהְו יִ֖תֵרְּכַהְו עָ֔דָיֹו֣הְי־ןֶּב ּ֙והָ֨יָנְבּו :רֵֽפֹוס  רֶמא֣
 רּו֖בֲעַּֽב דֶסֶ֔ח ֹ֙וּמִע הֶׂ֤שֱעֶאְו לּו֑אָׁש תיֵ֣בְל רַ֖תֹונ רֶׁ֥שֲא דֹו֔ע־ׁשֶי יִ֣כֲה דִ֔וָּד
ֹּיַו דִ֑וָּד־לֶא ֹו֖ל־ּואְרְקִּיַו אָ֔ביִצ ֹו֣מְׁשּו ֙דֶבֶ֨ע לּו֥אָׁש תיֵ֨בְלּו :ןָֽתָנֹוֽהְי  ךְךֶלֶּ֧מַה רֶמא֨
ֹּיַו אָ֖ביִצ הָּ֥תַאַֽה ויָ֛לֵא ֹּיַו :ךָךֶּֽדְבַע רֶמא֥  תיֵ֣בְל ׁ֙שיִא דֹו֥ע סֶפֶ֨אַה ךְךֶלֶּ֗מַה רֶמא֣
ֹּיַו םיִ֑הֹלֱא דֶסֶ֣ח ֹוּ֖מִע הֶׂ֥שֱעֶאְו לּו֔אָׁש  ןָ֖תָנֹוֽהיִל ןֵּ֥ב דֹו֛ע ךְךֶלֶּ֔מַה־לֶא ֙אָביִצ רֶמא֤
ֹּיַו :םִיָֽלְגַר הֵ֥כְנ ֹּיַו אּו֑ה הֹ֣פיֵא ךְךֶלֶּ֖מַה ֹו֥ל־רֶמאֽ ־הֵּנִה ךְךֶלֶּ֔מַה־לֶא ֙אָביִצ רֶמא֤
 תיֵּ֛בִמ ּוהֵ֗חָּקִּיַו דִ֑וָּד ךְךֶלֶּ֣מַה חַ֖לְׁשִּיַו :רָֽבְד ֹו֥לְּב לֵ֖איִּמַע־ןֶּב ריִ֥כָמ תיֵּ֛ב אּו֗ה
 דִ֔וָּד־לֶא֙ לּואָׁש־ןֶּב ןָ֤תָנֹוֽהְי־ןֶּב תֶׁשֹ֨ביִפְמ ֹאבָּיַ֠ו :רָֽבְד ֹוּ֥לִמ לֵ֖איִּמַע־ןֶּב ריִ֥כָמ
ֹּיַו ּוחָּ֑תְׁשִּיַו ויָ֖נָּפ־לַע לֹּ֥פִּיַו ֹּיַו תֶׁשֹ֔ביִפְמ ֙דִוָּד רֶמא֤  ֹו֨ל ֩רֶמֹאּיַו :ךָךֶּֽדְבַע הֵּ֥נִה רֶמא֖
 יִ֣תֹבִׁשֲהַֽו ךָךיִ֔בָא ןָ֣תָנֹוֽהְי ֙רּובֲעַּֽב ֙דֶסֶ֨ח ֥ךָךְּמִע הֶׂ֨שֱעֶא ֩הֹׂשָע יִּ֣כ אָ֗ריִּת־לַא דִ֜וָד
ֹּת הָּ֗תַאְו ךָךיִ֑בָא לּו֣אָׁש הֵ֖דְׂש־לָּכ־תֶא ֔ךָךְל  :דיִֽמָּת יִ֖נָחְלֻׁש־לַע םֶחֶ֛ל לַכא֥
ֹּיַו ּוחַּ֕תְׁשִּיַו  קִּיַו :יִנֹוֽמָּכ רֶׁ֥שֲא תֵּ֖מַה בֶלֶּ֥כַה־לֶא ָתיִ֔נָפ יִּ֣כ ךָךֶּ֑דְבַע הֶ֣מ רֶמא֖  אָ֣רְ
ֹּיַו לּו֖אָׁש רַעַ֥נ אָ֛ביִצ־לֶא ךְךֶלֶּ֗מַה ־לָכְלּו֙ לּואָׁשְל הָ֤יָה רֶׁ֨שֲא֩ לֹּכ ויָ֑לֵא רֶמא֣
 ךָךיֶ֜דָבֲעַֽו ךָךיֶ֨נָבּו ֩הָּתַא הָ֡מָדֲאָֽה־תֶא ֹוּ֣ל ָּתְדַ֣בָעְו :ךָךיֶֽנֹדֲא־ןֶבְל יִּתַ֖תָנ ֹו֔תיֵּב
 דיִ֛מָּת לַ֥כֹאי ךָךיֶ֔נֹדֲא־ןֶּב ֙תֶׁשֹ֨ביִפְמּו ֹו֔לָכֲאַֽו ֙םֶחֶּ֨ל ךָךיֶ֤נֹדֲא־ןֶבְל הָ֨יָהְו ָתאֵ֗בֵהְו
ֹּיַו :םיִֽדָבֲע םיִ֥רְׂשֶעְו םיִ֖נָּב רָׂ֛שָע הָּׁ֥שִמֲח אָ֗ביִצְלּו יִ֑נָחְלֻׁש־לַע םֶחֶ֖ל  ֙אָביִצ רֶמא֤
 ךָךֶּ֑דְבַע הֶׂ֣שֲעַֽי ןֵּ֖כ ֹוּ֔דְבַע־תֶא ֙ךְךֶלֶּ֨מַה יִ֤נֹדֲא הֶּ֜וַצְי רֶׁ֨שֲא֩ לֹכְּכ ךְךֶלֶּ֔מַה־לֶא
 ֹו֣מְׁשּו ןָ֖טָק־ןֵּב תֶׁשֹ֥ביִפְמִלְו :ךְךֶלֶּֽמַה יֵ֥נְּבִמ דַ֖חַאְּכ יִ֔נָחְלֻׁש־לַע֙ לֵכֹא תֶׁשֹ֗ביִפְמּו
 םַ֔לָׁשּו֣ריִּב ֙בֵׁשי תֶׁש֗ביִפְמּו :תֶׁשֹֽביִפְמִל םיִ֖דָבֲע אָ֔ביִצ־תיֵּֽב בַׁ֣שֹומ֙ לֹכְו אָ֑כיִמ
־יֵרֲחַֽא ֙יִהְי ַֽו :ויָֽלְגַר יֵּ֥תְׁש ַחֵּ֖סִּפ אּו֥הְו לֵ֑כֹא אּו֣ה דיִ֖מָּת ךְךֶלֶּ֛מַה ןַ֥חְלֻׁש־לַע יִּ֣כ
ֹּיַו :ויָּֽתְחַּת ֹו֖נְּב ןּו֥נָח ךְךֹ֛לְמִּיַו ןֹוּ֑מַע יֵ֣נְּב ךְךֶלֶ֖מ תָמָּ֕יַו ןֵ֔כ  דֶסֶ֣ח־הֶׂשֱעֶא דִ֜וָּד רֶמא֨
־דַיְּב ֹו֛מֲחַֽנְל דִ֧וָּד חַ֨לְׁשִּיַו דֶסֶ֔ח ֙יִדָּמִע ויִ֤בָא הָׂ֨שָע ֩רֶׁשֲאַּֽכ ׁשָ֗חָנ־ןֶּב ןּו֣נָח־םִע ׀
ֹּיַו :ןֹוּֽמַע יֵ֥נְּב ץֶרֶ֖א דִ֔וָד יֵ֣דְבַע ּ֙ואֹ֨בָּיַו ויִ֑בָא־לֶא ויָ֖דָבֲע  ןֹוּ֜מַע־יֵֽנְב יֵ֨רָׂש ּ֩ורְמאֽ



 םיִ֑מֲחַֽנְמ ֖ךָךְל חַ֥לָׁש־יִּֽכ ךָךיֶ֔ניֵעְּב ֙ךָךיִ֨בָא־תֶא דִ֤וָּד דֵּ֨בַכְמַֽה םֶ֗היֵנֹֽדֲא ןּו֣נָח־לֶא
 ויָ֖דָבֲע־תֶא דִ֛וָּד חַ֥לָׁש ּהָ֔כְפָהְלּו ּהָ֣לְּגַרְלּו ֙ריִעָה־תֶא רֹו֤קֲח רּו֞בֲעַּֽב אֹולֲ֠ה
 םֶ֛היֵוְדַמ־תֶא תֹ֧רְכִּיַו םָ֔נָקְז יִ֣צֲח־תֶא ֙חַּלַגְיַו דִ֗וָד יֵ֣דְבַע־תֶא ןּו֜נָח חַּ֨קִּיַו :ךָךיֶֽלֵא
 ּו֥יָה־יִּֽכ םָ֔תאָרְקִל חַ֣לְׁשִּיַו ֙דִוָדְל ּודִּ֤גַּיַו :םֵֽחְּלַׁשְיַו םֶ֑היֵתֹוֽתְׁש דַ֣ע יִצֵ֖חַּב
ֹּיַו דֹ֑אְמ םיִ֣מָלְכִנ םיִׁ֖שָנֲאָֽה  םֶ֖כְנַקְז חַּ֥מַצְי־דַע ֹוחֵריִֽב ּו֣בְׁש ֙ךְךֶלֶּ֨מַה רֶמא֤
־תֶא ּ֩ורְּכְׂשִּיַו ןֹוּ֡מַע־יֵֽנְב ּו֣חְלְׁשִּיַו דִ֑וָדְּב ּוׁ֖שֲאְֽבִנ יִּ֥כ ןֹוּ֔מַע יֵ֣נְּב ּ֙ואְרִּיַו :םֶּֽתְבַׁשְו
 ֙הָכֲעַֽמ ךְךֶלֶ֤מ־תֶאְו יִ֔לְגַר ֙ףֶלֶ֨א םיִ֥רְׂשֶע אָ֗בֹוצ םַ֣רֲא־תֶאְו בֹו֜חְר־תיֵּֽב םַ֨רֲא
 בָ֔אֹוי־תֶא ֙חַלְׁשִּיַו דִ֑וָּד עַ֖מְׁשִּיַו :ׁשיִֽא ףֶלֶ֖א רָׂ֥שָע־םיֵֽנְׁש בֹו֔ט ׁשיִ֣אְו ׁשיִ֔א ףֶלֶ֣א
 רַעָּׁ֑שַה חַתֶּ֣פ הָ֖מָחְלִמ ּו֥כְרַעַּֽיַו ןֹוּ֔מַע יֵ֣נְּב ּ֙ואְצֵּֽיַו :םיִֽרֹּבִּגַה אָ֖בָּצַה־לָּכ תֵ֥אְו
 הָ֤תְיָֽה־יִּֽכ בָ֗אֹוי אְר ַּ֣יַו :הֶֽדָּׂשַּב םָּ֖דַבְל הָ֔כֲעַֽמּו בֹו֣ט־ׁשיִֽאְו ֙בֹוחְרּו אָ֤בֹוצ םַ֨רֲאַֽו
 ]לֵ֔אָרְׂשִי[ לֵ֔אָרְׂשִיב יֵ֣רּוחְּב֙ לֹּכִמ רַ֗חְבִּיַו רֹו֑חָאֵֽמּו םיִ֖נָּפִמ הָ֔מָחְלִּמַה יֵ֣נְּפ ֙ויָלֵא
 קִל ךְךֹ֖רֲעַּֽיַו  קִל ךְךֹ֕רֲעַּֽיַו ויִ֑חָא יַׁ֣שְבַא דַ֖יְּב ןַ֕תָנ םָ֔עָה רֶתֶ֣י ֙תֵאְו :םָֽרֲא תאַ֥רְ  תאַ֖רְ
ֹּיַו :ןֹוּֽמַע יֵ֥נְּב  ֙ןֹוּמַע יֵ֤נְּב־םִאְו הָ֑עּוׁשיִֽל יִּ֖ל הָתִ֥יָהְו יִּנֶּ֔מִמ ֙םָרֲא קַ֤זֱחֶּת־םִא רֶמא֗
 יֵ֣רָע דַ֖עְבּו ּונֵּ֔מַע־דַעְּב ֙קַּזַחְתִנְו קַ֤זֲח :ךְךָֽל ַעיִׁ֥שֹוהְל יִּ֖תְכַלָהְו ֔ךָךְּמִמ ּו֣קְזֱחֶי
 הָ֖מָחְלִּמַל ֹוּ֔מִע רֶׁ֣שֲא ֙םָעָהְו בָ֗אֹוי ׁשַּ֣גִּיַו :ויָֽניֵעְּב בֹוּ֖טַה הֶׂ֥שֲעַֽי הָ֔וֹהיַֽו ּוניֵ֑הֹלֱא
 ּואֹ֖בָּיַו יַׁ֔שיִבֲא יֵ֣נְּפִמ ּ֙וסֻ֨נָּיַו םָ֔רֲא סָ֣נ־יִּכ ּ֙ואָר ןֹוּ֤מַע יֵ֨נְבּו :ויָֽנָּפִמ ּוסֻ֖נָּיַו םָ֑רֲאַּֽב
ֹבָּיַו ןֹוּ֔מַע יֵ֣נְּב֙ לַעֵמ בָ֗אֹוי בָׁשָּ֣יַו ריִ֑עָה  יֵ֣נְפִל ף ַּ֖גִנ יִּ֥כ םָ֔רֲא אְר ַּ֣יַו :םָֽלָׁשּוֽרְי א֖
 רָ֔הָּנַה רֶבֵ֣עֵמ ֙רֶׁשֲא ֙םָרֲא־תֶא אֵ֤צֹּיַו רֶזֶ֗עְדַדֲה חַ֣לְׁשִּיַו :דַחָֽי ּו֖פְסָֽאֵּיַו לֵ֑אָרְׂשִי
־תֶא ףֹ֤סֱאֶּיַו דִ֗וָדְל דַּ֣גֻּיַו :םֶֽהיֵנְפִל רֶזֶ֖עְדַדֲה אָ֥בְצ־רַׂש ךְךַ֛בֹוׁשְו םָ֑ליֵח ּואֹ֖בָּיַו
ֹבָּיַו ןֵּ֔דְרַּיַה־תֶא רֹ֣בֲעַּֽיַו֙ לֵאָרְׂשִי־לָּכ  קִל ֙םָרֲא ּו֤כְרַעַּֽיַו הָמאָ֑לֵח א֖  דִ֔וָּד תאַ֣רְ
 בֶכֶ֔ר ֙תֹואֵמ עַ֤בְׁש םָ֗רֲאֵֽמ דִ֜וָּד גֹ֨רֲהַּֽיַו֒ לֵאָרְׂשִי יֵ֣נְּפִמ ֘םָרֲא סָנָּ֣יַו :ֹוּֽמִע ּו֖מֲחָּֽלִּיַו
־לָכ ּו֨אְרִּיַו :םָֽׁש תָמָּ֥יַו הָּ֖כִה ֹו֛אָבְצ־רַׂש ךְךַ֧בֹוׁש תֵ֨אְו םיִׁ֑שָרָּֽפ ףֶלֶ֖א םיִ֥עָּבְרַאְו
 לֵ֖אָרְׂשִי־תֶא ּומִ֥לְׁשַּיַו לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְפִל ּ֙ופְּגִנ יִּ֤כ רֶזֶ֗עְדַדֲה יֵ֣דְבַע םיִ֜כָלְּמַה
 הָ֜נָּׁשַה תַ֨בּוׁשְתִל ֩יִהְיַו :ןֹוּֽמַע יֵ֥נְּב־תֶא דֹו֖ע ַעיִׁ֥שֹוהְל םָ֔רֲא ּו֣אְר ִּֽיַו םּו֑דְבַעַּֽיַו
־לָּכ־תֶאְו ֹוּ֜מִע ויָ֨דָבֲע־תֶאְו ֩בָאֹוי־תֶא דִ֡וָּד חַ֣לְׁשִּיַו םיִ֗כאָלְּמַה תאֵ֣צ ׀ תֵ֣עְל
 יִ֣הְיַו :םָֽלָׁשּוריִּב בֵׁ֥שֹוי דִ֖וָדְו הָּ֑בַר־לַע ּורֻ֖צָּיַו ןֹוּ֔מַע יֵ֣נְּב־תֶא ּ֙ותִ֨חְׁשַּיַו לֵ֗אָרְׂשִי



 אְר ַּ֥יַו ךְךֶלֶּ֔מַה־תיֵּֽב גַּ֣ג־לַע ֙ךְךֵּלַהְתִּיַו ֹ֙ובָּכְׁשִמ לַ֤עֵמ דִ֜וָּד םָקָּ֨יַו בֶרֶ֗עָה תֵ֣עְל ׀
 ׁשֹ֖רְדִּיַו דִ֔וָּד חַ֣לְׁשִּיַו :דֹֽאְמ הֶ֖אְרַמ תַ֥בֹוט הָּׁ֔שִאָ֣הְו גָּ֑גַה לַ֣עֵמ תֶצֶ֖חֹר הָּׁ֛שִא
ֹּיַו הָּׁ֑שִאָֽל  :יִּֽתִחַה הָּ֥יִרּוֽא תֶׁשֵ֖א םָ֔עיִלֱא־תַּב עַבֶׁ֣ש־תַּב ֙תֹאז־אֹוֽלֲה רֶמא֗
 תֶׁשֶּ֖דַקְתִמ איִ֥הְו ּהָּ֗מִע בַּ֣כְׁשִּיַו ֙ויָלֵא אֹו֤בָּתַו ָהֶ֗חָּקִּיַו םיִ֜כָאְלַמ דִ֨וָּד ֩חַלְׁשִּיַו
ֹּתַו דִ֔וָדְל דֵּ֣גַּתַו ֙חַלְׁשִּתַו הָּׁ֑שִאָֽה רַהַּ֖תַו :ּהָֽתיֵּב־לֶא בָׁשָּ֖תַו ּהָ֑תָאְמֻּטִמ  רֶמא֖
 חַ֥לְׁשִּיַו יִּ֑תִחַֽה הָּ֖יִרּוֽא־תֶא יַ֔לֵא חַ֣לְׁש בָ֔אֹוי־לֶא ֙דִוָּד חַ֤לְׁשִּיַו :יִכֹֽנָא הָ֥רָה
ֹבָּיַו :דִֽוָּד־לֶא הָּ֖יִרּוֽא־תֶא בָ֛אֹוי  ֙בָאֹוי םֹו֤לְׁשִל דִ֗וָּד לַ֣אְׁשִּיַו ויָ֑לֵא הָּ֖יִרּוֽא א֥
ֹּיַו :הָֽמָחְלִּמַה םֹו֖לְׁשִלְו םָ֔עָה םֹו֣לְׁשִלְו  ץַ֣חְרּו ֖ךָךְתיֵֽבְל דֵ֥ר הָּ֗יִרּו֣אְל ֙דִוָּד רֶמא֤
 בַּ֣כְׁשִּיַו :ךְךֶלֶּֽמַה תַ֥אְׂשַמ ויָ֖רֲחַֽא אֵ֥צֵּתַו ךְךֶלֶּ֔מַה תיֵּ֣בִמ ֙הָּיִרּוֽא אֵ֤צֵּיַו ךָךיֶ֑לְגַר
ֹלְו ויָ֑נֹדֲא יֵ֣דְבַע־לָּכ תֵ֖א ךְךֶלֶּ֔מַה תיֵּ֣ב חַתֶּ֚פ הָּ֗יִרּוֽא  ּודִּ֤גַּיַו :ֹוֽתיֵּב־לֶא דַ֖רָי א֥
ֹל רֹ֔מאֵל ֙דִוָדְל ֹּיַו ֹו֑תיֵּב־לֶא הָּ֖יִרּוא דַ֥רָי־אֽ  אֹו֤לֲה הָּ֗יִרּוֽא־לֶא דִ֜וָּד רֶמא֨
ֹל ַעּוּ֖דַמ אָ֔ב הָּ֣תַא ֙ךְךֶרֶּ֨דִמ ֹּיַו :ךָךֶֽתיֵּב־לֶא ָּתְדַ֥רָי־אֽ  דִ֗וָּד־לֶא הָּ֜יִרּוא רֶמא֨
 יֵ֤נְּפ־לַע יִ֨נֹדֲא יֵ֤דְבַעְו בָ֜אֹוי יִ֨נֹדאַו תֹוּ֗כֻּסַּב םיִ֣בְׁשֹֽי הָ֜דּוהיִֽו לֵ֨אָרְׂשִיְו ןֹורָאָ֠ה
 ֙ךָךֶּ֨יַח יִּ֑תְׁשִא־םִע בַּ֣כְׁשִלְו תֹוּ֖תְׁשִלְו לֹ֥כֱאֶל יִ֛תיֵּב־לֶא אֹו֧בָא יִ֞נֲאַֽו םיִ֔נֹח ֙הֶדָּׂשַה
ֹּיַו :הֶּֽזַה רָ֥בָּדַה־תֶא הֶׂ֖שֱעֶא־םִא ךָךֶׁ֔שְפַנ יֵ֣חְו  הֶ֛זָּב בֵׁ֥ש הָּ֗יִרּוֽא־לֶא דִ֜וָּד רֶמא֨
 :תָֽרֳחָּֽמִֽמּו אּו֖הַה םֹוּ֥יַּב םַ֛לָׁשּוריִב הָּ֧יִרּוֽא בֶׁשֵּ֨יַו ָּךֶ֑חְּלַׁשֲא רָ֣חָמּו םֹוּ֖יַה־םַּג
ֹּיַו דִ֗וָד ֹו֣ל־אָרְקִּיַו  ֹ֙ובָּכְׁשִמְּב בַּ֤כְׁשִל בֶרֶ֗עָב אֵ֣צֵּיַו ּוהֵ֑רְּכַׁשְיַו ְּתְׁשֵּ֖יַו ויָ֛נָפְל לַכא֧
ֹל ֹו֖תיֵּב־לֶאְו ויָ֔נֹדֲא יֵ֣דְבַע־םִע ־לֶא רֶפֵ֖ס דִ֛וָּד בֹּ֥תְכִּיַו רֶקֹּ֔בַב יִ֣הְיַו :דָֽר ָֽי א֥
֙ לּומ־לֶא הָּ֗יִרּוֽא־תֶא ּו֣בָה רֹ֑מאֵל רֶפֵּ֖סַּב בֹּ֥תְכִּיַו :הָּֽיִרּוֽא דַ֥יְּב חַ֖לְׁשִּיַו בָ֑אֹוי
־לֶא בָ֖אֹוי רֹו֥מְׁשִּב יִ֕הְיַו :תֵֽמָו הָּ֥כִנְו ויָ֖רֲחַֽאֵמ םֶּ֥תְבַׁשְו הָ֔קָזֲחַֽה ֙הָמָחְלִּמַה יֵ֤נְּפ
 ּ֜ואְצֵּ֨יַו :םָֽׁש לִיַ֖ח־יֵׁשְנַא יִּ֥כ עַ֔דָי רֶׁ֣שֲא ֙םֹוקָּמַה־לֶא הָּ֔יִרּו֣א־תֶא ֙ןֵּתִּיַו ריִ֑עָה
 הָּ֥יִרּוֽא םַּ֖ג תָמָּ֕יַו דִ֑וָד יֵ֣דְבַעֵֽמ םָ֖עָה־ןִמ לֹ֥פִּיַו בָ֔אֹוי־תֶא ּו֣מֲחָּֽלִּיַו ֙ריִעָה יֵׁ֤שְנַא
 ךְךָ֖אְלַּמַה־תֶא וַ֥צְיַו :הָֽמָחְלִּמַה יֵ֖רְבִּד־לָּכ תֵֽא דִ֔וָדְל דֵּ֣גַּיַו בָ֑אֹוי חַ֖לְׁשִּיַו :יִּֽתִחַֽה
־םִא הָ֗יָהְו :ךְךֶלֶּֽמַה־לֶא רֵּ֥בַדְל הָ֖מָחְלִּמַה יֵ֥רְבִּד־לָּכ תֵ֛א ֗ךָךְתֹוּֽלַכְּכ רֹ֑מאֵל
 אֹו֣לֲה םֵ֑חָּלִהְל ריִ֖עָה־לֶא םֶּ֥תְׁשַּגִנ ַעּו֛דַמ ֔ךָךְל רַ֣מָאְו ךְךֶלֶּ֔מַה תַ֣מֲח ֙הֶלֲעַּֽת
 תֶׁשֶּ֗בֻרְי־ןֶּב ךְךֶלֶ֣מיִבֲא־תֶא הָּ֞כִה־יִֽמ :הָֽמֹוחַֽה לַ֥עֵמ ּו֖רֹי־רֶׁשֲא תֵ֥א םֶּ֔תְעַדְי



 הָּמָ֥ל ץֵ֔בֵתְּב תָמָּ֣יַו ֙הָמֹוחַֽה לַ֤עֵמ בֶכֶ֜ר חַלֶּ֨פ֩ ויָלָע הָכיִ֣לְׁשִה הָּׁ֡שִא אֹו֣לֲה
 ךְךָ֑אְלַּמַה ךְךֶלֵּ֖יַו :תֵֽמ יִּ֖תִחַֽה הָּ֥יִרּוֽא ֛ךָךְּדְבַע םַּ֗ג ָּ֔תְרַמָ֣אְו הָ֑מֹוחַֽה־לֶא םֶּ֖תְׁשַּגִנ
ֹּיַו :בָֽאֹוי ֹו֖חָלְׁש רֶׁ֥שֲא־לָּכ תֵ֛א דִ֔וָדְל דֵּ֣גַּיַו ֹ֙אבָּיַו ־יִּֽכ דִ֔וָּד־לֶא ֙ךְךָאְלַּמַה רֶמא֤
 :רַעָֽׁשַה חַתֶּ֥פ־דַע םֶ֖היֵלֲע הֶ֥יְהִּֽנַו הֶ֑דָּׂשַה ּוניֵ֖לֵא ּו֥אְצֵּֽיַו םיִׁ֔שָנֲאָֽה ּ֙וניֵ֨לָע ּו֤רְבָֽג
 יֵ֣דְבַעֵֽמ ּותּו֖מָּיַו הָ֔מֹוחַה לַ֣עֵמ ֙ךָךֶ֨דָבֲע־לֶא ]םיִ֤רֹוּמַה[ םיאִ֤רֹוּמַה ]ּו֨רֹּיַו[ ּו֨ארֹּיַו
ֹּיַו :תֵֽמ יִּ֖תִחַֽה הָּ֥יִרּוֽא ֛ךָךְּדְבַע םַ֗גְו ךְךֶלֶּ֑מַה  רַ֤מֹאת־הֹּֽכ ךְךָ֗אְלַּמַה־לֶא דִ֜וָּד רֶמא֨
 בֶרָ֑חֶה לַ֣כֹאּת הֶ֖זָכְו הֹ֥זָכ־יִּֽכ הֶּ֔זַה רָ֣בָּדַה־תֶא ֙ךָךיֶ֨ניֵעְּב עַ֤רֵי־לַא ֙בָאֹוי־לֶא
 תֵ֖מ־יִּכ הָּ֔יִרּוֽא תֶׁשֵ֣א ֙עַמְׁשִּתַו :ּוהֵֽקְּזַחְו ּהָ֖סְרָהְו ריִ֛עָה־לֶא ֧ךָךְּתְמַחְלִמ קֵ֨זֲחַֽה
־לֶא ּהָ֤פְסַאַּֽיַו דִ֜וָּד חַ֨לְׁשִּיַו לֶבֵ֗אָה רֹ֣בֲעַּֽיַו :ּהָֽלְעַּב־לַע דֹּ֖פְסִּתַו ּהָׁ֑שיִא הָּ֣יִרּוֽא
 יֵ֥ניֵעְּב דִ֖וָד הָׂ֥שָע־רֶׁשֲא רָ֛בָּדַה עַר ֵּ֧יַו ןֵּ֑ב ֹו֖ל דֶלֵּ֥תַו הָּׁ֔שִאְל ֹו֣ל־יִהְּתַו ֹ֙ותיֵּב
ֹבָּיַו דִ֑וָּד־לֶא ןָ֖תָנ־תֶא הָ֛וֹהְי חַ֧לְׁשִּיַו :הָֽוֹהְי ֹּיַו ויָ֗לֵא א֣  םיִׁ֗שָנֲא יֵ֣נְׁש ֹ֙ול רֶמא֤
ֹצ הָ֛יָה ריִׁ֗שָעְל :ׁשאָֽר דָ֥חֶאְו ריִׁ֖שָע דָ֥חֶא תָ֔חֶא ריִ֣עְּב ּ֙ויָה  הֵּ֥בְרַה רָ֖קָבּו ןא֥
 לַּ֥דְגִּתַו ָהֶּ֕יַחְיַו הָ֔נָק רֶׁ֣שֲא ֙הָּנַטְק תַ֤חַא הָׂ֨שְבִּכ־םִא ֩יִּכ לֹּ֗כ־ןיֵֽא ׁשָ֣רָלְו :דֹֽאְמ
 ֹו֖ל־יִהְּתַו בָּ֔כְׁשִת ֹו֣קיֵחְבּו ֙הֶּתְׁשִת ֹו֤סֹּכִמּו לַ֜כֹאת ֹוּ֨תִּפִמ וָּ֑דְחַי ויָ֖נָּב־םִעְו ֹוּ֛מִע
 תֹוׂ֕שֲעַֽל ֹו֔רָקְּבִמּו ֹ֙ונֹאּצִמ תַחַ֤קָל לֹ֗מְחַּיַו ֒ריִׁשָעֶֽה ׁשיִ֣אְל ֘ךְךֶלֵה ֹאבָּ֣יַו :תַֽבְּכ
 :ויָֽלֵא אָּ֥בַה ׁשיִ֖אָל ָהֶׂ֔שֲעַּֽיַו ׁשאָ֔רָה ׁשיִ֣אָה ֙תַׂשְבִּכ־תֶא חַּ֗קִּיַו ֹו֑ל־אָּבַה ַחֵ֖רֹאָל
ֹּיַו דֹ֑אְמ ׁשיִ֖אָּב דִ֛וָּד ףַ֥א־רַחִּֽיַו  ׁשיִ֖אָה תֶוָ֔מ־ןֶב יִּ֣כ הָ֕וֹהְי־יַח ןָ֔תָנ־לֶא ֙רֶמא֨
ֹז הֶׂ֥שֹעָֽה  רָ֣בָּדַה־תֶא ֙הָׂשָע רֶׁ֤שֲא בֶקֵ֗ע םִיָּ֑תְעַּבְרַא םֵּ֣לַׁשְי הָׂ֖שְבִּכַה־תֶאְו :תאֽ
ֹל רֶׁ֥שֲא לַ֖עְו הֶּ֔זַה ֹּיַו :לָֽמָח־אֽ  הָ֜וֹהְי רַ֨מָא־הֹּֽכ ׁשיִ֑אָה הָּ֣תַא דִ֖וָּד־לֶא ןָ֛תָנ רֶמא֧
 דַּ֥יִמ ךָךיִּ֖תְלַּצִה יִ֥כֹנָאְו לֵ֔אָרְׂשִי־לַע ֙ךְךֶלֶ֨מְל ךָךיִּ֤תְחַׁשְמ יִ֞כֹנָֽא לֵ֗אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא
 ֔ךָךְל הָ֣נְּתֶאָֽו ךָךֶ֔קיֵחְּב ֙ךָךיֶ֨נֹדֲא יֵׁ֤שְנ־תֶאְו ךָךיֶ֗נֹדֲא תיֵּ֣ב־תֶא ֜ךָךְל הָ֨נְּתֶאָֽו :לּוֽאָׁש
 ָתיִ֣זָּב ַעּוּ֜דַמ :הָּנֵֽהָכְו הָּנֵ֥הָּכ ֖ךָךְּל הָפִ֥סֹאְו טָ֔עְמ־םִ֨אְו הָ֑דּוהיִֽו לֵ֖אָרְׂשִי תיֵּ֥ב־תֶא
 ָתיִּ֣כִה ֙יִּתִחַֽה הָּ֤יִרּוֽא תֵ֣א ]֒יַניֵעְּב[ ֒וַניֵעְּב ֘עַרָה תֹוׂ֣שֲעַֽל הָ֗וֹהְי רַ֣בְּד־תֶא ׀
 הָּ֗תַעְו :ןֹוּֽמַע יֵ֥נְּב בֶרֶ֖חְּב ָּתְגַ֔רָה ֹו֣תֹאְו הָּׁ֑שִאְל ֖ךָךְּל ָּתְחַ֥קָל ֹוּ֔תְׁשִא־תֶ֨אְו בֶרֶ֔חַב
ֹל  הָּ֣יִרּוֽא ֙תֶׁשֵ֨א־תֶא חַּ֗קִּתַו יִנָ֔תִזְב יִּ֣כ בֶקֵ֚ע םָ֑לֹוע־דַע ֖ךָךְתיֵּֽבִמ בֶרֶ֛ח רּו֥סָת־אֽ
 ךָךֶ֔תיֵּבִמ ֙הָעָר ךָךיֶ֤לָע םיִ֨קֵמ ֩יִנְנִה הָ֗וֹהְי רַ֣מָא ׀ הֹּ֣כ :הָּֽׁשִאְל ֖ךָךְל תֹו֥יְהִֽל יִּ֔תִחַֽה



 ׁשֶמֶּׁ֥שַה יֵ֖ניֵעְל ךָךיֶׁ֔שָנ־םִע ֙בַכָׁשְו ךָךיֶ֑עֵרְל יִּ֖תַתָֽנְו ךָךיֶ֔ניֵעְל ֙ךָךיֶׁ֨שָנ־תֶא יִּ֤תְחַקָֽלְו
ֹּזַה ־לָּכ דֶג ֶ֥נ הֶּ֔זַה רָ֣בָּדַה־תֶא ֙הֶׂשֱעֶא יִ֗נֲאַֽו רֶתָּ֑סַב ָתיִׂ֣שָע הָּ֖תַא יִּ֥כ :תאֽ
ֹּיַו :ׁשֶמָּֽׁשַה דֶג ֶ֥נְו לֵ֖אָרְׂשִי ֹּיַו הָ֑וֹהיַֽל יִתאָ֖טָח ןָ֔תָנ־לֶא ֙דִוָּד רֶמא֤ ־לֶא ןָ֜תָנ רֶמא֨
ֹל ֖ךָךְתאָּֽטַח ריִ֥בֱעֶה הָ֛וֹהְי־םַּג דִ֗וָּד  יֵ֣בְיֹֽא־תֶא ָּ֙תְצַ֨אִנ ץֵ֤אִנ־יִּֽכ סֶפֶ֗א :תּוֽמָת א֥
 ףֹּ֣גִּיַו ֹו֑תיֵּב־לֶא ןָ֖תָנ ךְךֶלֵּ֥יַו :תּוֽמָי תֹו֥מ ֖ךָךְל דֹוּ֥לִּיַה ןֵּ֛בַה םַּ֗ג הֶּ֑זַה רָ֖בָּדַּב הָ֔וֹהְי
־תֶא דִ֛וָּד ׁשֵּ֥קַבְיַו :ׁשַֽנָאֵּֽיַו דִ֖וָדְל הָּ֛יִרּוֽא־תֶׁשֵֽא הָ֧דְלָֽי רֶׁ֨שֲא דֶלֶּ֜יַה־תֶא הָ֗וֹהְי
 קִז ּומֻ֜קָּיַו :הָצְרָֽא בַ֥כָׁשְו ןָ֖לְו אָ֥בּו םֹו֔צ ֙דִוָּד םָצָּ֤יַו רַעָּ֑נַה דַ֣עְּב םיִ֖הֹלֱאָֽה  יֵ֤נְ
ֹלְו ץֶרָ֑אָה־ןִמ ֹו֖מיִקֲהַֽל ויָ֔לָע ֹ֙ותיֵב ֹלְו הָ֔בָא א֣  םֹוּ֥יַּב יִ֛הְיַו :םֶחָֽל םָּ֖תִא הָ֥רָב־אֽ
 ּ֙ורְמָֽא יִּ֤כ דֶלֶּ֗יַה תֵ֣מ־יִּכ ׀ ֹו֣ל דיִּ֥גַהְל דִ֜וָד יֵ֨דְבַע ּ֩ואְר ִּֽיַו דֶלָּ֑יַה תָמָּ֣יַו יִ֖עיִבְּׁשַה
ֹלְו ֙ויָלֵא ּונְרַּ֤בִּד יַ֗ח דֶלֶּ֜יַה תֹו֨יְהִֽב ֩הֵּנִה  ויָ֛לֵא רַ֥מֹאנ ךְךיֵ֨אְו ּונֵ֔לֹוקְּב עַ֣מָׁש־אֽ
 תֵ֣מ יִּ֣כ דִ֖וָּד ןֶבָּ֥יַו םיִׁ֔שֲחַֽלְתִמ ֙ויָדָבֲע יִּ֤כ דִ֗וָּד אְר ַּ֣יַו :הָֽעָר הָׂ֥שָעְו דֶלֶּ֖יַה תֵ֥מ
ֹּיַו דֶלָּ֑יַה ֹּיַו דֶלֶּ֖יַה תֵ֥מֲה ויָ֛דָבֲע־לֶא דִ֧וָּד רֶמא֨  ץֶרָ֜אָהֵֽמ דִ֨וָּד ֩םָקָּיַו :תֵֽמ ּורְמא֥
ֹבָּיַו ]ויָ֔תֹלְמִׂש[ וָ֔תֹלְמִׂש ֙ףֵּלַחְיַו ךְךֶסָּ֗יַו ץַ֣חְרִּיַו ־לֶא ֹ֙אבָּיַו ּוחָּ֑תְׁשִּיַו הָ֖וֹהְי־תיֵֽב א֥
ֹּיַו :לַֽכֹאּיַו םֶחֶ֖ל ֹו֛ל ּומיִׂ֥שָּיַו לַ֕אְׁשִּיַו ֹו֔תיֵּב  הֶּ֖זַה רָ֥בָּדַה־הָֽמ ויָ֔לֵא ֙ויָדָבֲע ּו֤רְמאֽ
ֹּתַו ָּתְמַ֖ק דֶלֶּ֔יַה תֵ֣מ ֙רֶׁשֲאַֽכְו ְּךְבֵּ֔תַו ָּתְמַ֣צ ֙יַח דֶלֶּ֤יַה רּו֞בֲעַּֽב הָתיִׂ֑שָע רֶׁ֣שֲא  לַכא֥
ֹּיַו :םֶחָֽל  יִנַּ֥נַחְי ַעֵ֔דֹוי יִ֣מ ֙יִּתְרַ֨מָא יִּ֤כ הֶּ֑כְבֶאָֽו יִּתְמַ֖צ יַ֔ח דֶלֶּ֣יַה ֙דֹועְּב רֶמא֕
 ֹו֖ביִׁשֲהַֽל לַ֥כּואַֽה םָ֔צ יִ֣נֲא ֙הֶּז הָּמָ֤ל תֵ֗מ ׀ הָּ֣תַעְו :דֶלָּֽיַה יַ֥חְו הָ֖וֹהְי ]יִנַּ֥נַחְו[
ֹל אּו֖הְו ויָ֔לֵא ךְךֵ֣לֹה ֙יִנֲא דֹו֑ע  ֹוּ֔תְׁשִא עַבֶׁ֣ש־תַּב תֵ֚א דִ֗וָּד םֵ֣חַנְיַו :יָֽלֵא בּוׁ֥שָי־אֽ
ֹבָּיַו  קִּיַו ןֵּ֗ב דֶלֵּ֣תַו ּהָּ֑מִע בַּ֣כְׁשִּיַו ָהיֶ֖לֵא א֥  קִּתַו[ אָ֤רְ  הָ֖וֹהיַֽו הֹ֔מֹלְׁש ֹ֙ומְׁש־תֶא ]אָ֤רְ
 קִּיַו איִ֔בָּנַה ןָ֣תָנ ֙דַיְּב חַ֗לְׁשִּיַו :ֹוֽבֵהֲא  :הָֽוֹהְי רּו֖בֲעַּֽב ּהָ֑יְדיִ֣דְי ֹו֖מְׁש־תֶא אָ֥רְ
 בָ֛אֹוי חַ֥לְׁשִּיַו :הָֽכּולְּמַה ריִ֥ע־תֶא דֹּ֖כְלִּיַו ןֹוּ֑מַע יֵ֣נְּב תַּ֖בַרְּב בָ֔אֹוי םֶחָּ֣לִּיַו
ֹּיַו דִ֑וָּד־לֶא םיִ֖כָאְלַמ  :םִיָּֽמַה ריִ֥ע־תֶא יִּתְדַ֖כָל־םַּג הָּ֔בַרְב יִּתְמַ֣חְלִנ ֙רֶמא֨
־תֶא ֙יִנֲא דֹּ֤כְלֶא־ןֶּפ ּהָ֑דְכָלְו ריִ֖עָה־לַע הֵ֥נֲחַֽו םָ֔עָה רֶתֶ֣י־תֶא ֙ףֹסֱא הָּ֗תַעְו
 קִנְו ריִ֔עָה  םֶחָּ֥לִּיַו הָתָּ֑בַר ךְךֶלֵּ֣יַו םָ֖עָה־לָּכ־תֶא דִ֛וָּד ףֹ֥סֱאֶּיַו :ָהיֶֽלָע יִ֖מְׁש אָ֥רְ
 ןֶבֶ֣אְו ֙בָהָז רַּ֤כִּכ ּהָ֨לָקְׁשִמּו ֹוׁ֜שֹאר לַ֨עֵמ ֩םָּכְלַמ־תֶרֶֽטֲע־תֶא חַּ֣קִּיַו :ּהָֽדְּכְלִּיַו ּהָּ֖ב
ֹר־לַע יִ֖הְּתַו הָ֔רָקְי  םָ֨עָה־תֶאְו :דֹֽאְמ הֵּ֥בְרַה איִ֖צֹוה ריִ֛עָה לַ֥לְׁשּו דִ֑וָּד ׁשא֣



 ריִ֤בֱעֶהְו לֶ֗זְרַּבַה תֹ֣רְזְגַמְבּו לֶ֜זְרַּבַה יֵ֨צִרֲחַֽבּו הָרֵגְּמַּ֠ב םֶׂשָּ֣יַו איִ֗צֹוה ּהָּ֜ב־רֶׁשֲא
 םָ֖עָה־לָכְו דִ֛וָּד בָׁשָּ֧יַו ןֹוּ֑מַע־יֵֽנְב יֵ֣רָע לֹ֖כְל הֶׂ֔שֲעַֽי ןֵ֣כְו ]ןֵּ֔בְלַּמַּב[ ןֵּ֔כְלַּמַּב ֙םָתֹוא
 רָ֑מָּת ּהָ֣מְׁשּו הָ֖פָי תֹו֥חָא דִ֛וָּד־ןֶּב םֹו֧לָׁשְבַאְלּו ןֵ֗כ־יֵרֲחַֽא יִ֣הְיַו :םָֽלָׁשּוֽרְי
 יִּ֥כ ֹו֔תֹחֲא רָ֣מָּת ֙רּובֲעַּֽב תֹוּ֗לַחְתִהְל ןֹו֜נְמַאְל רֶצֵּ֨יַו :דִֽוָּד־ןֶּב ןֹו֥נְמַא ָהֶ֖בָהֱאֶּיַו
 ֹ֙ומְׁשּו ַעֵ֗ר ןֹו֣נְמַאְלּו :הָמּוֽאְמ ּהָ֖ל תֹוׂ֥שֲעַֽל ןֹו֔נְמַא יֵ֣ניֵעְּב ֙אֵלָּפִּיַו איִ֑ה הָ֖לּותְב
ֹּיַו :דֹֽאְמ םָ֖כָח ׁשיִ֥א בָ֔דָנֹו֣יְו דִ֑וָד יִ֣חֲא הָ֖עְמִׁש־ןֶּב בָ֔דָנֹו֣י  הָּתַ֠א ַעּוּ֣דַמ ֹו֗ל רֶמא֣
ֹּיַו יִ֑ל דיִּ֣גַּת אֹו֖לֲה רֶקֹּ֔בַּב רֶקֹּ֣בַּב ֙ךְךֶלֶּ֨מַה־ןֶּב לַּ֤ד הָכָּ֣כ ־תֶא ןֹו֔נְמַא ֹ֙ול רֶמא֤
ֹּיַו :בֵֽהֹא יִ֥נֲא יִ֖חָא םֹ֥לָׁשְבַא תֹו֛חֲא רָ֗מָּת  ֖ךָךְבָּֽכְׁשִמ־לַע בַ֥כְׁש בָ֔דָנֹו֣הְי ֹ֙ול רֶמא֤
 יִנֵ֣רְבַתְו יִ֜תֹוחֲא רָ֨מָת ֩אָנ ֹאבָּ֣ת ויָ֡לֵא ָּ֣תְרַמָאְו ךָךֶ֗תֹואְרִל ךָךיִ֣בָא אָ֧בּו לָ֑חְתִהְו
 בַּ֥כְׁשִּיַו :ּהָֽדָּיִמ יִּ֖תְלַכָֽאְו הֶ֔אְרֶא רֶׁ֣שֲא ֙ןַעַ֨מְל הָ֔יְרִּבַה־תֶא ֙יַניֵעְל הָ֤תְׂשָֽעְו םֶחֶ֗ל
ֹבָּיַו לָ֑חְתִּיַו ןֹו֖נְמַא ֹּיַו ֹו֗תֹואְרִל ךְךֶלֶּ֜מַה א֨  אָ֞נ־אֹובָּֽת ֙ךְךֶלֶּ֨מַה־לֶא ןֹו֤נְמַא רֶמא֨
־לֶא דִ֛וָּד חַ֥לְׁשִּיַו :ּהָֽדָּיִמ הֶ֖רְבֶאְו תֹו֔בִבְל יֵּ֣תְׁש ֙יַניֵעְל בֵּ֤בַלְתּו יִ֗תֹחֲא רָ֣מָּת
 ךְךֶלֵּ֣תַו :הָֽיְרִּבַה ֹו֖ל־יִׂשֲעַֽו ךְךיִ֔חָא ןֹו֣נְמַא תיֵּ֚ב אָ֗נ יִ֣כְל רֹ֑מאֵל הָתְיַּ֣בַה רָ֖מָּת
 ]ׁ֙שָלָּ֨תַו[ ׁ֙שוָלָּ֨תַו קֵ֤צָּבַה־תֶא חַּ֨קִּתַו בֵ֑כֹׁש אּו֣הְו ָהיִ֖חָא ןֹו֥נְמַא תיֵּ֛ב רָ֗מָּת
 ויָ֔נָפְל קֹ֣צִּתַו ֙תֵרְׂשַּמַה־תֶא חַּ֤קִּתַו :תֹוֽבִבְּלַה־תֶא לֵּׁ֖שַבְּתַו ויָ֔ניֵעְל בֵּ֣בַלְּתַו
ֹּיַו לֹו֑כֱאֶל ןֵ֖אָמְיַו  :ויָֽלָעֵֽמ ׁשיִ֖א־לָכ ּו֥אְצֵּֽיַו יַ֔לָעֵֽמ ׁ֙שיִא־לָכ ּואיִ֤צֹוה ןֹו֗נְמַא רֶמא֣
ֹּיַו  רָ֗מָּת חַּ֣קִּתַו ךְךֵ֑דָּיִמ הֶ֖רְבֶאְו רֶ֔דֶחַה ֙הָיְרִּבַה יִאיִ֤בָה רָ֗מָּת־לֶא ןֹו֜נְמַא רֶמא֨
 ויָ֖לֵא ׁשֵּ֥גַּתַו :הָרְדָֽחֶה ָהיִ֖חָא ןֹו֥נְמַאְל אֵ֛בָּתַו הָתָׂ֔שָע רֶׁ֣שֲא ֙תֹובִבְּלַה־תֶא
ֹּיַו ּ֙הָּב־קֶזֲחַּֽיַו לֹ֑כֱאֶֽל ֹּתַו :יִֽתֹוחֲא יִּ֖מִע יִ֥בְכִׁש יִאֹוּ֛ב ּהָ֔ל רֶמא֣  ֙יִחָא־לַא ֹו֗ל רֶמא֣
ֹּזַה הָ֥לָבְּנַה־תֶא הֵׂ֖שֲעַּֽת־לַא לֵ֑אָרְׂשִיְּב ןֵ֖כ הֶׂ֥שָעֵֽי־ֹאל יִּ֛כ יִנֵּ֔נַעְּת־לַא  :תאֽ
 לֵ֑אָרְׂשִיְּב םיִ֖לָבְּנַה דַ֥חַאְּכ הֶ֛יְהִּת הָּ֗תַאְו יִ֔תָּפְרֶח־תֶא ֙ךְךיִלֹוא הָנָ֤א יִ֗נֲאַֽו
ֹל יִּ֛כ ךְךֶלֶּ֔מַה־לֶא אָ֣נ־רֶּבַּד ֙הָּתַעְו ֹלְו :ָּךֶּֽמִמ יִנֵ֖עָנְמִי א֥  ּהָ֑לֹוקְּב ַעֹ֣מְׁשִל הָ֖בָא א֥
 יִּ֣כ דֹ֔אְמ הָ֣לֹודְּג ֙הָאְנִׂש ןֹו֗נְמַא ָהֶ֣אָנְׂשִּיַו :ּהָֽתֹא בַּ֖כְׁשִּיַו ָהֶּ֔נַעְיַו ֙הָּנֶּ֨מִמ קַ֤זֱחֶּיַו
ֹּיַו ּהָ֑בֵהֲא רֶׁ֣שֲא הָ֖בֲהַֽאֵמ ּהָ֔אֵנְׂש רֶׁ֣שֲא ֙הָאְנִּׂשַה הָ֗לֹודְג  יִמּו֥ק ןֹו֖נְמַא ּהָ֥ל־רֶמאֽ
ֹּתַו :יִכֵֽל ֹּזַה ֙הָלֹודְּגַה הָ֤עָרָֽה תֹ֞דֹוא־לַא ֹו֗ל רֶמא֣  ָתיִׂ֥שָע־רֶׁשֲא תֶרֶ֛חַאֵֽמ תא֔
ֹלְו יִנֵ֑חְּלַׁשְל יִּ֖מִע ֹּיַו ֹו֔תְרָׁ֣שְמ ֹ֙ורֲעַֽנ־תֶא אָ֗רְקִּיַו :ּהָֽל ַֽעֹ֥מְׁשִל הָ֖בָא א֥  רֶמא֕



ֹז־תֶא אָ֥נ־ּוחְלִׁש  תֶנֹ֣תְּכ ָ֙היֶ֨לָעְו :ָהיֶֽרֲחַֽא תֶלֶּ֖דַה לֹ֥עְנּו הָצּו֑חַה יַ֖לָעֵֽמ תא֛
 ֹ֙ותְרָֽׁשְמ ּהָ֤תֹוא אֵ֨צֹּיַו םיִ֑ליִעְמ תֹ֖לּותְּבַה ךְךֶלֶּ֛מַה־תֹונְּב ָ◌	ןְׁשַּ֧בְלִּת ןֵ֨כ ֩יִּכ םיִּ֔סַּפ
 םיִּ֛סַּפַה תֶנֹ֧תְכּו ּהָׁ֔שֹאר־לַע ֙רֶפֵ֨א רָ֥מָּת חַּ֨קִּתַו :ָהיֶֽרֲחַֽא תֶלֶּ֖דַה לַ֥עָנְו ץּו֔חַה
 ק ָהיֶ֖לָע רֶׁ֥שֲא ֹּיַו :הָקָֽעָזְו ךְךֹו֖לָה ךְךֶלֵּ֥תַו ּהָׁ֔שֹאר־לַע ּ֙הָדָי םֶׂשָּ֤תַו הָעָ֑רָ  רֶמא֨
 ֙יִׁשיִ֨רֲחַֽה יִ֤תֹוחֲא הָּ֞תַעְו ֒ךְךָּמִע הָ֣יָה ֘ךְךיִחָא ןֹו֣ניִמֲאַֽה ָהיִ֗חָא םֹו֣לָׁשְבַא ָהיֶ֜לֵא
 תיֵּ֖ב הָ֔מֵמֹׁ֣שְו ֙רָמָּת בֶׁשֵּ֤תַו הֶּ֑זַה רָ֣בָּדַל ךְךֵּ֖בִל־תֶא יִתיִׁ֥שָּת־לַא אּו֔ה ךְךיִ֣חָא
 :דֹֽאְמ ֹו֖ל רַחִּ֥יַו הֶּלֵ֑אָה םיִ֖רָבְּדַה־לָּכ תֵ֥א עַ֕מָׁש דִ֔וָּד ךְךֶלֶּ֣מַהְו :ָהיִֽחָא םֹו֥לָׁשְבַא
ֹלְו ־תֶא ֙םֹולָׁשְבַא אֵ֤נָׂש־יִּֽכ בֹו֑ט־דַעְו עָ֣רֵמְל ןֹו֖נְמַא־םִע םֹו֛לָׁשְבַא רֶּ֧בִד־אֽ
 ּו֤יְהִּיַו םיִ֔מָי םִיַ֣תָנְׁשִל ֙יִהְי ַֽו :ֹוֽתֹחֲא רָ֥מָּת תֵ֖א הָּ֔נִע רֶׁ֣שֲא ֙רַבְּד־לַע ןֹו֔נְמַא
 קִּיַו םִיָ֑רְפֶא־םִע רֶׁ֣שֲא רֹו֖צָח לַעַ֥בְּב םֹו֔לָׁשְבַאְל ֙םיִזְזֹֽג  יֵ֥נְּב־לָכְל םֹו֖לָׁשְבַא אָ֥רְ
ֹבָּיַו :ךְךֶלֶּֽמַה ֹּיַו ךְךֶלֶּ֔מַה־לֶא ֙םֹולָׁשְבַא א֤  אָ֥נ־ךְךֶלֵֽי ךָךֶּ֑דְבַעְל םיִ֖זְזֹֽג אָ֥נ־הֵּנִה רֶמא֕
ֹּיַו :ךָךֶּֽדְבַע־םִע ויָ֖דָבֲעַֽו ךְךֶלֶּ֛מַה  אָ֤נ־לַא ֙יִנְּב־לַא םֹו֗לָׁשְבַא־לֶא ךְךֶלֶּ֜מַה רֶמא֨
ֹלְו ּונָּ֔לֻּכ ֙ךְךֵלֵנ ֹלְו ֹוּ֛ב־ץָרְפִּיַו ךָךיֶ֑לָע דַּ֖בְכִנ א֥ ֹּיַו :ּוהֵֽכֲרָֽבְיַו תֶכֶ֖לָל הָ֥בָא־אֽ  ֙רֶמא֨
ֹלָו םֹו֔לָׁשְבַא ֹּיַו יִ֑חָא ןֹו֣נְמַא ּונָּ֖תִא אָ֥נ־ךְךֶלֵֽי א֕  :ךְךָּֽמִע ךְךֵ֖לֵי הָּמָ֥ל ךְךֶלֶּ֔מַה ֹ֙ול רֶמא֤
֩ וַצְיַו :ךְךֶלֶּֽמַה יֵ֥נְּב־לָּכ תֵ֖אְו ןֹו֔נְמַא־תֶא ֹ֙וּתִא חַ֤לְׁשִּיַו םֹו֑לָׁשְבַא ֹוּ֖ב־ץָרְפִּיַו
 םֶ֔כיֵלֲא יִּ֣תְרַמָֽאְו ֙ןִיַּ֨יַּב ןֹו֤נְמַא־בֵל בֹו֨טְּכ אָ֠נ ּו֣אְר רֹ֗מאֵל ויָ֜רָעְנ־תֶא םֹו֨לָׁשְבַא
 םֶ֔כְתֶא יִתיִּ֣וִצ ֙יִכֹנָֽא יִּ֤כ אֹו֗לֲה ּואָ֑ריִּת־לַא ֹו֖תֹא םֶּ֥תִמֲהַֽו ןֹו֛נְמַא־תֶא ּוּ֧כַה
 םֹו֑לָׁשְבַא הָּ֖וִצ רֶׁ֥שֲאַּֽכ ןֹו֔נְמַאְל ֙םֹולָׁשְבַא יֵ֤רֲעַֽנ ּוׂ֞שֲעַּֽי ַֽו :לִיָֽח־יֵנְבִל ּו֥יְהִֽו ּו֖קְזִח
 ךְךֶרֶּ֔דַב הָּמֵ֣ה ֙יִהְיַו :ּוסֻֽנָּיַו ֹוּ֖דְרִּפ־לַע ׁשיִ֥א ּו֛בְּכְרִּי ַֽו ךְךֶלֶּ֗מַה יֵ֣נְּב־לָּכ ׀ ּומֻ֣קָּיַו
ֹלְו ךְךֶלֶּ֔מַה יֵ֣נְּב־לָּכ־תֶא ֙םֹולָׁשְבַא הָּ֤כִה רֹ֑מאֵל דִ֖וָּד־לֶא הָאָ֔ב הָ֣עֻמְּׁשַהְו ־אֽ
 קִּיַו ךְךֶלֶּ֛מַה םָק ָּ֧יַו :דָֽחֶא םֶ֖הֵמ רַ֥תֹונ  ויָ֥דָבֲע־לָכְו הָצְרָ֑א בַּ֣כְׁשִּיַו ויָ֖דָגְּב־תֶא עַ֥רְ
ֹּיַו דִ֜וָד־יִחֲא הָ֨עְמִׁש־ןֶּב ׀ בָ֣דָנֹוֽי ןַעַּ֡יַו :םיִֽדָגְב יֵ֥עֻרְק םיִ֖בָּצִנ  רַ֤מֹאי־לַא רֶמא֗
 יִּ֤פ־לַע־יִּֽכ תֵ֑מ ֹוּ֖דַבְל ןֹו֥נְמַא־יִּֽכ ּותיִ֔מֵה ֙ךְךֶלֶּ֨מַה־יֵֽנְּב םיִ֤רָעְּנַה־לָּכ תֵ֣א ֙יִנֹדֲא
־לַא הָּ֡תַעְו :ֹוֽתֹחֲא רָ֥מָּת תֵ֖א ֹו֔תֹּנַע ֙םֹוּיִמ ]הָ֔מּוׂש[ הָמּיׂש הָ֣תְיָֽה ֙םֹולָׁשְבַא
 אלו ביתכ(־יִּֽכ ּותֵ֑מ ךְךֶלֶּ֖מַה יֵ֥נְּב־לָּכ רֹ֔מאֵל רָ֣בָּד ֹ֙וּבִל־לֶא ךְךֶלֶּ֤מַה יִ֨נֹדֲא ֩םֵׂשָי
 וָ֔ניֵע־תֶא ֙הֶפֹּצַה רַעַּ֤נַה אָּׂ֞שִּיַו םֹו֑לָׁשְבַא חַ֖רְבִּיַו :תֵֽמ ֹוּ֖דַבְל ןֹו֥נְמַא םא ):ירק



ֹּיַו :רָֽהָה דַּ֥צִמ ויָ֖רֲחַֽא ךְךֶרֶּ֛דִמ םיִ֥כְלֹֽה בַ֜ר־םַע הֵּ֨נִהְו אְרַּ֗יַו ]ויָ֔ניֵע[  ֙בָדָנֹוֽי רֶמא֤
 רֵּ֗בַדְל ֹו֣תֹּלַכְּכ ׀ יִ֣הְיַו :הָֽיָה ןֵּ֥כ ֖ךָךְּדְבַע רַ֥בְדִּכ ּואָּ֑ב ךְךֶלֶּ֖מַה־יֵֽנְב הֵּ֥נִה ךְךֶלֶּ֔מַה־לֶא
 יִ֖כְּב ּו֕כָּב ויָ֔דָבֲע־לָכְו ֙ךְךֶלֶּ֨מַה־םַגְו ּוּ֑כְבִּיַו םָ֖לֹוק ּו֥אְׂשִּיַו ּואָּ֔ב ֙ךְךֶלֶּ֨מַה־יֵֽנְב הֵּ֤נִהְו
 ךְךֶלֶ֣מ ]דּו֖היִּמַע[ רּו֖חיִּמַע־ןֶּב יַ֥מְלַּת־לֶא ךְךֶלֵּ֛יַו חַ֔רָּב םֹו֣לָׁשְבַאְו :דֹֽאְמ לֹו֥דָּג
 םָׁ֖ש־יִהְיַו רּוׁ֑שְּג ךְךֶלֵּ֣יַו חַ֖רָּב םֹו֥לָׁשְבַאְו :םיִֽמָּיַה־לָּכ ֹו֖נְּב־לַע לֵּ֥בַאְתִּיַו רּוׁ֑שְּג
 ןֹו֖נְמַא־לַע םַ֥חִנ־יִּֽכ םֹו֑לָׁשְבַא־לֶא תאֵ֖צָל ךְךֶלֶּ֔מַה דִ֣וָּד֙ לַכְּתַו :םיִֽנָׁש ׁש֥לָׁש
 ֙בָאֹוי חַ֤לְׁשִּיַו :םֹוֽלָׁשְבַא־לַע ךְךֶלֶּ֖מַה בֵ֥ל־יִּכ הָ֑יֻרְצ־ןֶּב בָ֣אֹוי עַד ֵּ֖יַו :תֵֽמ־יִּכ
ֹּיַו הָ֑מָכֲח הָּׁ֣שִא םָּׁ֖שִמ חַּ֥קִּיַו הָעֹו֔קְּת  אָ֣נ־יִׁשְבִלְו אָ֞נ־יִלְּבַאְתִֽה ָהיֶלֵ֠א רֶמא֣
ֶז הָּׁ֗שִאְּכ תיִ֕יָהְו ןֶמֶׁ֔ש ֙יִכּו֨סָּת־לַאְו לֶבֵ֗א־יֵדְגִב ־לַע תֶלֶּ֖בַאְתִמ םיִּ֔בַר םיִ֣מָי ה֚
 םיִ֖רָבְּדַה־תֶא בָ֛אֹוי םֶׂשָּ֧יַו הֶּ֑זַה רָ֣בָּדַּכ ויָ֖לֵא ְּתְרַּ֥בִדְו ךְךֶלֶּ֔מַה־לֶא ֙תאָבּו :תֵֽמ
 הָצְרַ֖א ָהיֶּ֛פַא־לַע לֹּ֧פִּתַו ךְךֶלֶּ֔מַה־לֶא ֙תיִעֹקְּתַה הָּׁ֤שִאָֽה רֶמֹאּתַ֠ו :ָהיִֽפְּב
ֹּתַו ּוחָּ֑תְׁשִּתַו ֹּיַו :ךְךֶלֶּֽמַה הָעִׁ֥שֹוה רֶמא֖ ֹּתַו ךְךָּ֑ל־הַמ ךְךֶלֶּ֖מַה ּהָ֥ל־רֶמאֽ  לָ֛בֲא רֶמא֗
 הֶ֔דָּׂשַּב ֙םֶהיֵנְׁש ּו֤צָּנִּיַו םיִ֔נָב יֵ֣נְׁש ֙ךָךְתָֽחְפִׁשְלּו :יִֽׁשיִא תָמָּ֥יַו יִנָ֖א הָ֥נָמְלַא־הָּֽׁשִא
־לָכ הָמָ֨ק ֩הֵּנִהְו :ֹוֽתֹא תֶמָּ֥יַו דָ֖חֶאָֽה־תֶא דָ֛חֶאָֽה ֹוּ֧כַּיַו םֶ֑היֵניֵּֽב ליִּ֖צַמ ןיֵ֥אְו
ֹּיַו ךָךֶ֗תָחְפִׁש־לַע הָ֜חָּפְׁשִּמַה  ֙ויִחָא ׁשֶפֶ֤נְּב ּ֙והֵ֨תִמְנּו ויִ֗חָא הֵּ֣כַמ־תֶא ׀ יִ֣נְּת ּ֙ורְמאֽ
 הָרָ֔אְׁשִנ רֶׁ֣שֲא ֙יִּתְלַחַּֽג־תֶא ּוּ֗בִכְו ׁשֵ֑רֹוּיַה־תֶא םַּ֣ג הָדיִ֖מְׁשַנְו גָ֔רָה רֶׁ֣שֲא
ֹּיַו :הָֽמָדֲאָֽה יֵ֥נְּפ־לַע תיִ֖רֵאְׁשּו םֵׁ֥ש יִׁ֛שיִאְל ]םיִֽׂש[ םוִֽׂש יִּ֧תְלִבְל  ךְךֶלֶּ֛מַה רֶמא֧
ֹּתַו :ךְךִיָֽלָע הֶּ֥וַצֲא יִ֖נֲאַֽו ךְךֵ֑תיֵבְל יִ֣כְל הָּׁ֖שִאָֽה־לֶא ־לֶא ֙תיִעֹוקְּתַה הָּׁ֤שִאָֽה רֶמא֜
ֹּיַו :יִֽקָנ ֹו֖אְסִכְו ךְךֶלֶּ֥מַהְו יִ֑בָא תיֵּ֣ב־לַעְו ןֹ֖וָעֶֽה ךְךֶלֶּ֛מַה יִ֥נֹדֲא יַ֞לָע ךְךֶלֶּ֔מַה  רֶמא֖
ֹלְו יַ֔לֵא ֹו֣תאֵבֲהַֽו ֙ךְךִיַ֨לֵא רֵּ֤בַדְמַֽה ךְךֶלֶּ֑מַה  ֩רֶמֹאּתַו :ךְךָּֽב תַעַ֥גָל דֹו֖ע ףיִ֥סֹי־אֽ
 תֵ֔חַׁשְל ֙םָּדַה לֵ֤אֹּג ]תַּ֞בְרַהֵֽמ[ תיַּ֞בְרַהֵֽמ ךָךיֶ֗הֹלֱא הָ֣וֹהְי־תֶא ךְךֶלֶּ֜מַה אָ֨נ־רָּכְזִי
ֹלְו ֹּיַו יִ֑נְּב־תֶא ּודיִ֖מְׁשַי א֥  :הָצְרָֽא ךְך ֵ֖נְּב תַ֥רֲעַּֽׂשִמ לֹּ֛פִי־םִא הָ֔וֹהְי־יַח ֙רֶמא֨
ֹּתַו ֹּיַו רָ֑בָּד ךְךֶלֶּ֖מַה יִ֥נֹדֲא־לֶא ֛ךָךְתָֽחְפִׁש אָ֧נ־רֶּבַדְּת הָּׁ֔שִאָֽה ֙רֶמא֨  :יִרֵּֽבַּד רֶמא֖
ֹּתַו ֹזָּכ הָּתְבַׁ֛שָח הָּמָ֧לְו הָּׁ֔שִאָֽה ֙רֶמא֨  רָ֤בָּדַה ךְךֶלֶּ֜מַה רֵּ֨בַּדִמּו םיִ֑הֹלֱא םַ֣ע־לַע תא֖
 םיִ֣רָּגִּנַה ֙םִיַּ֨מַכְו תּו֔מָנ תֹו֣מ־יִּֽכ :ֹוֽחְּדִנ־תֶֽא ךְךֶלֶּ֖מַה ביִׁ֥שָה יִּ֛תְלִבְל םֵׁ֔שָאְּכ ֙הֶּזַה
ֹל רֶׁ֖שֲא הָצְרַ֔א ֹלְו ּופֵ֑סָאֵֽי א֣  יִּ֛תְלִבְל תֹו֔בָׁשֲחַֽמ ֙בַׁשָחְו ׁשֶפֶ֔נ ֙םיִהֹלֱא אָּׂ֤שִי־אֽ



 רָ֣בָּדַה־תֶא ֙יִנֹדֲא ךְךֶלֶּ֤מַה־לֶא רֵּ֨בַדְל יִתאָּ֜ב־רֶׁשֲא הָּתַעְ֠ו :חָּֽדִנ ּוּנֶּ֖מִמ חַּ֥דִי
ֹּתַו םָ֑עָה יִנֻ֖אְר ֵֽי יִּ֥כ הֶּ֔זַה  הֶׂ֥שֲעַֽי יַ֛לּוא ךְךֶלֶּ֔מַה־לֶא אָּ֣נ־הָרְּבַדֲא ֙ךָךְתָֽחְפִׁש רֶמא֤
 ׁשיִ֑אָה ףַּ֣כִמ ֹו֖תָמֲא־תֶא ליִּ֥צַהְל ךְךֶלֶּ֔מַה עַ֣מְׁשִי יִּ֚כ :ֹוֽתָמֲא רַ֥בְּד־תֶא ךְךֶלֶּ֖מַה
ֹּתַו :םיִֽהֹלֱא תַ֖לֲחַּֽנִֽמ דַחַ֔י ֙יִנְּב־תֶאְו יִ֤תֹא דיִ֨מְׁשַהְל  אָּ֛נ־הֶיְהִֽי ֔ךָךְתָ֣חְפִׁש ֙רֶמא֨
 ַ֙עֹ֨מְׁשִל ֙ךְךֶלֶּ֨מַה יִ֤נֹדֲא ןֵּ֣כ םיִ֗הֹלֱאָֽה ךְךַ֣אְלַמְּכ ׀ יִּ֣כ הָ֑חֻנְמִל ךְךֶלֶּ֖מַה יִ֥נֹדֲא־רַבְּד
ֹּיַו ךְךֶלֶּ֗מַה ןַעַּ֣יַו :ךְךָּֽמִע יִ֥הְי ךָךיֶ֖הֹלֱא הָ֥וֹהיַֽו עָ֔רָהְו בֹוּ֣טַה ־לַא הָּׁ֔שִאָ֣ה־לֶא ֙רֶמא֨
ֹּתַו ךְךָ֑תֹא לֵ֣אֹׁש יִ֖כֹנָֽא רֶׁ֥שֲא רָ֔בָּד ֙יִּנֶּ֨מִמ יִ֤דֲחַֽכְת אָ֨נ  אָ֖נ־רֶּבַדְי הָּׁ֔שִאָ֣ה ֙רֶמא֨
ֹּיַו :ךְךֶלֶּֽמַה יִ֥נֹדֲא ֹז־לָכְּב ךְךָּ֖תִא בָ֛אֹוי דַ֥יֲה ךְךֶלֶּ֔מַה רֶמא֣  הָּׁ֣שִאָֽה ןַעַּ֣תַו תא֑
ֹּתַו ־רֶׁשֲא לֹּ֤כִמ ליִ֗מְׂשַהְלּו ןיִ֣מֵהְל ׀ ׁשִ֣א־םִא ךְךֶלֶּ֜מַה יִ֨נֹדֲא ֩ךָךְׁשְפַנ יֵ֣ח רֶמא֡
 תֵ֥א ֔ךָךְתָֽחְפִׁש יִ֣פְּב םָׂ֚ש אּו֗הְו יִנָּ֔וִצ אּו֣ה ֙בָאֹוי ֤ךָךְּדְבַע־יִּֽכ ךְךֶלֶּ֔מַה יִ֣נֹדֲא ֙רֶּבִּד
־תֶא בָ֖אֹוי ֥ךָךְּדְבַע הָׂ֛שָע רָ֔בָּדַה יֵ֣נְּפ־תֶא ֙בֵּבַס רּו֤בֲעַֽבְל :הֶּלֵֽאָה םיִ֖רָבְּדַה־לָּכ
 רֶׁ֥שֲא־לָּכ־תֶא תַעַ֖דָל םיִ֔הֹלֱאָֽה ךְךַ֣אְלַמ ֙תַמְכָחְּכ םָ֗כָח יִ֣נֹדאַֽו הֶּ֑זַה רָ֣בָּדַה
ֹּיַו :ץֶרָֽאָּב  בֵׁ֥שָה ךְךֵ֛לְו הֶּ֑זַה רָ֣בָּדַה־תֶא יִתיִׂ֖שָע אָ֥נ־הֵּנִה בָ֔אֹוי־לֶא ֙ךְךֶלֶּ֨מַה רֶמא֤
־תֶא ךְךֶרָ֣בְיַו ּוחַּ֖תְׁשִּיַו הָצְרַ֛א ויָ֥נָּפ־לֶא בָ֨אֹוי֩ לֹּפִּיַו :םֹוֽלָׁשְבַא־תֶא רַעַּ֖נַה־תֶא
ֹּיַו ךְךֶלֶּ֑מַה  ךְךֶלֶּ֔מַה יִ֣נֹדֲא ֙ךָךיֶ֨ניֵעְּב ןֵ֤ח יִתאָ֨צָמ־יִּֽכ ֜ךָךְּדְבַע עַ֨דָי ֩םֹוּיַה בָ֡אֹוי רֶמא֣
 אֵ֥בָּיַו הָרּוׁ֑שְּג ךְךֶלֵּ֣יַו בָ֖אֹוי םָק ָּ֥יַו :]ךָךֶּֽדְבַע[ ָוֶּֽדְבַע רַ֥בְּד־תֶא ךְךֶלֶּ֖מַה הָׂ֥שָע־רֶׁשֲא
ֹּיַו :םָֽלָׁשּוֽרְי םֹו֖לָׁשְבַא־תֶא ֹל יַ֖נָפּו ֹו֔תיֵּב־לֶא בֹּ֣סִי ֙ךְךֶלֶּ֨מַה רֶמא֤  בֹּ֤סִּיַו הֶ֑אְרִי א֣
ֹל ךְךֶלֶּ֖מַה יֵ֥נְפּו ֹו֔תיֵּב־לֶא ֙םֹולָׁשְבַא ֹל םֹו֗לָׁשְבַאְכּו :הָֽאָר א֥  הֶ֛פָי־ׁשיִֽא הָ֧יָה־אֽ
ֹל ֹו֔דֳקְדָק דַ֣עְו ֹ֙ולְגַר ףַּ֤כִמ דֹ֑אְמ לֵּ֣לַהְל לֵ֖אָרְׂשִי־לָכְּב  ֹ֘וחְּלַגְבּו :םּוֽמ ֹו֖ב הָיָ֥ה־אֽ
֙ לַקָׁשְו ֹו֑חְּלִגְו ויָ֖לָע דֵ֥בָכ־יִּֽכ ַחֵּ֔לַגְי רֶׁ֣שֲא ֙םיִמָּיַל ׀ םיִ֤מָי ֙ץֵּקִמ הָיָהְ֠ו ֹ֒וׁשֹאר־תֶא
 הָׁ֣שֹולְׁש ֙םֹולָׁשְבַאְל ּו֤דְלָּֽוִּיַו :ךְךֶלֶּֽמַה ןֶבֶ֥אְּב םיִ֖לָקְׁש םִיַ֥תאָמ ֹוׁ֔שֹאר רַ֣עְׂש־תֶא
 םֹו֛לָׁשְבַא בֶׁשֵּ֧יַו :הֶֽאְרַמ תַ֥פְי הָּׁ֖שִא הָ֔תְיָֽה איִ֣ה רָ֑מָּת ּהָ֣מְׁשּו תַ֖חַא תַ֥בּו םיִ֔נָב
ֹל ךְךֶלֶּ֖מַה יֵ֥נְפּו םיִ֑מָי םִיַ֣תָנְׁש םַ֖לָׁשּוֽריִּב  בָ֗אֹוי־לֶא םֹו֜לָׁשְבַא חַ֨לְׁשִּיַו :הָֽאָר א֥
ֹלְו ךְךֶלֶּ֔מַה־לֶא ֹ֙ותֹא ַחֹ֤לְׁשִל ֹלְו תיִ֔נֵׁש ֙דֹוע חַ֥לְׁשִּיַו ויָ֑לֵא אֹו֣בָל הָ֖בָא א֥  הָ֖בָא א֥
ֹּיַו :אֹוֽבָל  ּו֖כְל םיִ֔רֹעְׂש םָׁ֣ש־ֹולְו ֙יִדָי־לֶא בָ֤אֹוי תַ֨קְלֶח ּ֩ואְר ויָ֜דָבֲע־לֶא רֶמא֨
 :ׁשֵֽאָּב הָ֖קְלֶחַֽה־תֶא םֹו֛לָׁשְבַא יֵ֧דְבַע ּותִּ֜צַּיַו ׁשֵ֑אָב ]ָהּו֣תיִּצַהְו[ ָהּי֣תִּצוַהְו



ֹבָּיַו בָ֔אֹוי םָק ָּ֣יַו ֹּיַו הָתְיָּ֑בַה םֹו֖לָׁשְבַא־לֶא א֥  ךָךיֶ֛דָבֲע ּותיִּ֧צִה הָּמָ֣ל ויָ֔לֵא רֶמא֣
ֹּיַו :ׁשֵֽאָּב יִ֖ל־רֶׁשֲא הָ֥קְלֶחַֽה־תֶא  יִּתְחַ֣לָׁש הֵּ֣נִה בָ֡אֹוי־לֶא םֹו֣לָׁשְבַא רֶמא֣
ֹּב רֹ֡מאֵל ׀ ךָךיֶ֣לֵא  ֙יִתאָּ֨ב הָּמָ֤ל רֹ֗מאֵל ךְךֶלֶּ֜מַה־לֶא ֙ךָךְתֹֽא ֩הָחְלְׁשֶאְו הָּנֵ֠ה א֣
 ןֹ֖וָע יִּ֥ב־ׁשֶי־םִאְו ךְךֶלֶּ֔מַה יֵ֣נְּפ ֙הֶאְרֶא הָּ֗תַעְו םָׁ֑ש־יִנֲא דֹ֣ע יִ֖ל בֹו֥ט רּוׁ֔שְּגִמ
ֹבָּיַו :יִנָֽתִמֱהֶו  קִּיַו ֹ֒ול־דֶּגַּיַו ֘ךְךֶלֶּמַה־לֶא בָ֣אֹוי א֨ ֹבָּיַו ֙םֹולָׁשְבַא־לֶא אָ֤רְ ־לֶא א֣
 :םֹוֽלָׁשְבַאְל ךְךֶלֶּ֖מַה קַּׁ֥שִּיַו ךְךֶלֶּ֑מַה יֵ֣נְפִל הָצְרַ֖א ויָּ֛פַא־לַע ֹו֧ל ּוחַּ֨תְׁשִּיַו ךְךֶלֶּ֔מַה
 םיִ֥צָר ׁשיִ֖א םיִּׁ֥שִמֲחַֽו םיִ֑סֻסְו הָ֖בָּכְרֶמ םֹו֔לָׁשְבַא ֹ֙ול ׂשַעַּ֤יַו ןֵ֔כ יֵרֲחַֽ֣אֵמ ֙יִהְיַו
־רֶֽׁשֲא ׁשיִ֣אָה־לָּכ יִ֡הְיַו רַעָּׁ֑שַה ךְךֶרֶּ֣ד דַ֖י־לַע דַּ֕מָעְו םֹו֔לָׁשְבַא ֙םיִּכְׁשִהְו :ויָֽנָפְל
ֹּיַו ֙ויָלֵא םֹו֤לָׁשְבַא אָ֨רְקִּיַו טָּ֗פְׁשִּמַל ךְךֶלֶּ֜מַה־לֶא אֹו֨בָל ֩ביִר־ֹוּל־הֶיְהִי ־יֵֽא רֶמא֔
ֹּיַו הָּתַ֔א ֙ריִע הֶּ֥זִמ ֹּיַו :ךָךֶּֽדְבַע לֵ֖אָרְׂשִי־יֵטְבִׁש דַ֥חַאֵמ רֶמא֕  םֹו֔לָׁשְבַא ֙ויָלֵא רֶמא֤
ֹּיַו :ךְךֶלֶּֽמַה תֵ֥אֵמ ֖ךָךְל־ןיֵא ַעֵ֥מֹׁשְו םיִ֑חֹכְנּו םיִ֣בֹוט ךָךיֶ֖רָבְד הֵ֥אְר  םֹו֔לָׁשְבַא ֙רֶמא֨
 טָּ֖פְׁשִמּו־ביִֽר ֹוּ֥ל־הֶיְהִֽי־רֶֽׁשֲא ׁשיִ֛א־לָכ אֹו֥בָי יַ֗לָעְו ץֶרָ֑אָּב טֵ֖פֹׁש יִנֵ֥מִׂשְי־יִמ
 ֹו֖ל קיִ֥זֱחֶהְו ֹו֛דָי־תֶא חַ֧לָׁשְו ֹו֑ל תֹ֖וֲחַּֽתְׁשִהְל ׁשיִ֔א־בָרְקִּֽב ֙הָיָהְו :ויִּֽתְקַּדְצִהְו
 טָּ֖פְׁשִּמַל ּואֹ֥בָי־רֶׁשֲא לֵ֔אָרְׂשִי־לָכְל ֙הֶּזַה רָ֤בָּדַּכ םֹו֜לָׁשְבַא ׂשַעַּ֨יַו :ֹוֽל־קַׁשָנְו
 םיִ֣עָּבְרַא ץֵּ֖קִמ יִ֕הְיַו :לֵֽאָרְׂשִי יֵׁ֥שְנַא בֵ֖ל־תֶא םֹו֔לָׁשְבַא ֙בֵּנַגְיַו ךְךֶלֶּ֑מַה־לֶא
ֹּיַו הָ֑נָׁש ־רֶׁשֲא יִ֛רְדִנ־תֶא םֵּלַׁשֲאַֽו אָּ֗נ הָכְלֵ֣א ךְךֶלֶּ֔מַה־לֶא ֙םֹולָׁשְבַא רֶמא֤
 רֹ֑מאֵל םָ֖רֲאַּֽב רּוׁ֛שְגִב יִּ֥תְבִׁשְּב ֔ךָךְּדְבַע רַ֣דָנ ֙רֶדֵ֨נ־יִּֽכ :ןֹוֽרְבֶחְּב הָ֖וֹהיַֽל יִּתְרַ֥דָנ
ֹּיַו :הָֽוֹהְי־תֶא יִּ֖תְדַבָֽעְו םַ֔לָׁשּו֣רְי ֙הָוֹהְי יִנֵ֤ביִׁשְי ]בֹוׁ֨שָי[ ביֹׁ֨שָי־םִא  ֹו֥ל־רֶמאֽ
־לָכְּב םיִ֔לְּגַרְמ ֙םֹולָׁשְבַא חַ֤לְׁשִּיַו :הָנֹוֽרְבֶח ךְךֶלֵּ֥יַו םָק ָּ֖יַו םֹו֑לָׁשְּב ךְךֵ֣ל ךְךֶלֶּ֖מַה
 םֹו֖לָׁשְבַא ךְךַ֥לָמ םֶּ֕תְרַמֲאַֽו רָ֔פֹּׁשַה לֹו֣ק־תֶא ֙םֶכֲעְֽמָׁשְּכ רֹ֑מאֵל לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥טְבִׁש
 םיִ֣כְלֹֽהְו םיִ֖אֻרְק םַ֔לָׁשּו֣ריִמ ׁ֙שיִא םִיַ֤תאָמ ּו֞כְלָֽה םֹו֗לָׁשְבַא־תֶאְו :ןֹוֽרְבֶחְּב
ֹלְו םָּ֑מֻתְל  ץֵ֣עֹוי יִ֜נֹ ליִּֽגַה לֶפֹ֨תיִחֲא־תֶא םֹולָׁשְבַ֠א חַ֣לְׁשִּיַו :רָֽבָּד־לָּכ ּו֖עְד ָֽי א֥
 בָ֖רָו ךְךֵ֥לֹוה םָ֕עָהְו ץִּ֔מַא ֙רֶׁשֶּ֨קַה יִ֤הְיַו םיִ֑חָבְּזַה־תֶא ֹו֖חְבָזְּב הֹ֔לִּגִמ ֹ֙וריִעֵֽמ דִ֗וָּד
 יֵ֥רֲחַֽא לֵ֖אָרְׂשִי ׁשיִ֥א־בֶל הָ֛יָה רֹ֑מאֵל דִ֖וָּד־לֶא דיִּ֔גַּמַה ֹ֙אבָּיַו :םֹוֽלָׁשְבַא־תֶא
ֹּיַו :םֹוֽלָׁשְבַא  יִּ֛כ הָחָ֔רְבִנְו ּומּו֣ק ֙םַ֨לָׁשּוֽריִב ֹוּ֤תִא־רֶׁשֲא ויָ֨דָבֲע־לָכְל דִוָּ֠ד רֶמא֣
ֹל  ּ֙ונָ֨גִּׂשִהְו רֵ֤הַמְי־ןֶּפ תֶכֶ֗לָל ּו֣רֲהַֽמ םֹ֑לָׁשְבַא יֵ֣נְּפִמ הָ֖טיֵלְפ ּונָּ֥ל־הֶיְהִֽת־אֽ



ֹּיַו :בֶרָֽח־יִפְל ריִ֖עָה הָּ֥כִהְו הָ֔עָרָ֣ה־תֶא ּ֙וניֵ֨לָע ַחיִּ֤דִהְו ־לֶא ךְךֶלֶּ֖מַה־יֵֽדְבַע ּו֥רְמאֽ
 ֹו֖תיֵּב־לָכְו ךְךֶלֶּ֛מַה אֵ֥צֵּיַו :ךָךיֶֽדָבֲע הֵּ֥נִה ךְךֶלֶּ֖מַה יִ֥נֹדֲא רַ֛חְבִי־רֶׁשֲא לֹ֧כְּכ ךְךֶלֶּ֑מַה
 ךְךֶלֶּ֛מַה אֵ֥צֵּיַו :תִיָּֽבַה רֹ֥מְׁשִל םיִׁ֖שְגַלִּפ םיִׁ֛שָנ רֶׂשֶ֧ע תֵ֣א ךְךֶלֶּ֗מַה בֹ֣זֲעַּֽיַו ויָ֑לְגַרְּב
־לָכְו ֹו֔דָי־לַע םיִ֣רְבֹֽע ֙ויָדָבֲע־לָכְו :קָֽחְרֶּמַה תיֵּ֥ב ּו֖דְמַעַּֽיַו ויָ֑לְגַרְּב םָ֖עָה־לָכְו
 תַּ֔גִמ ֹ֙ולְגַרְב ּואָּ֤ב־רֶׁשֲא ׁשיִ֗א תֹו֣אֵמ־ׁשֵֽׁש םיִּ֞תִּגַה־לָכְו יִ֑תֵלְּפַה־לָכְו יִ֖תֵרְּכַה
ֹּיַו :ךְךֶלֶּֽמַה יֵ֥נְּפ־לַע םיִ֖רְבֹֽע  הָּ֖תַא־םַּג ךְךֵ֛לֵת הָמָ֧ל יִּ֔תִּגַה יַּ֣תִא־לֶא ֙ךְךֶלֶּ֨מַה רֶמא֤
 לֹו֣מְּת :ךָךֶֽמֹוקְמִל הָּ֖תַא הֶ֥לֹּג־םַגְו הָּתַ֔א יִ֣רְכָנ־יִּֽכ ֙ךְךֶלֶּ֨מַה־םִע בֵׁ֤שְו בּוׁ֣ש ּונָּ֑תִא
 ךְךֵ֑לֹוה יִ֖נֲא־רֶׁשֲא לַ֥ע ךְךֵ֔לֹוה יִ֣נֲאַֽו תֶכֶ֔לָל ּ֙ונָּ֨מִע ]֤ךָךֲעֽיִֽנֲֽא[ ֤ךָךֲעֽוִֽנֲֽא םֹוּ֞יַהְו ךָךֶ֗אֹוּב ׀

־יַח רַ֑מֹאּיַו ךְךֶלֶּ֖מַה־תֶא יַּ֛תִא ןַעַּ֧יַו :תֶֽמֱאֶו דֶסֶ֥ח ךְךָּ֖מִע ךָךיֶ֛חַא־תֶא בֵׁ֧שָהְו בּוׁ֣ש
 ׀ םָּׁ֣ש־הֶיְהִֽי רֶׁ֥שֲא םֹו֞קְמִּב םא ):ירק אלו ביתכ( יִּ֠כ ךְךֶלֶּ֔מַה יִ֣נֹדֲא ֙יֵחְו הָ֗וֹהְי
ֹּיַו :ךָךֶּֽדְבַע הֶ֥יְהִֽי םָׁ֖ש־יִּכ םיִּ֔יַחְל־םִא ֙תֶוָ֨מְל־םִא ךְךֶלֶּ֗מַה יִ֣נֹדֲא ־לֶא דִ֛וָּד רֶמא֧
־לָכְו :ֹוּֽתִא רֶׁ֥שֲא ףַּ֖טַה־לָכְו ויָׁ֔שָנֲא־לָכְו ֙יִּתִּגַה יַּ֤תִא רֹ֞בֲעַּֽיַו רֹ֑בֲעַֽו ךְךֵ֣ל יַּ֖תִא
־לָכְו ןֹו֔רְדִק לַחַ֣נְּב ֙רֵבֹע ךְךֶלֶּ֗מַהְו םיִ֑רְבֹֽע םָ֖עָה־לָכְו לֹו֔דָּג לֹו֣ק ֙םיִכֹוּב ץֶרָ֗אָה
 ֹוּ֗תִא םִּ֣יִוְלַֽה־לָכְו קֹו֜דָצ־םַג הֵּ֨נִהְו :רָּֽבְדִּמַה־תֶא ךְךֶרֶ֖ד־יֵנְּפ־לַע םיִ֔רְבֹֽע ֙םָעָה
 רָ֑תָיְבֶא לַעַּ֖יַו םיִ֔הֹלֱאָֽה ןֹו֣רֲא־תֶא ּ֙וקִּ֨צַּיַו םיִ֔הֹלֱאָֽה תיִ֣רְּב ֙ןֹורֲא־תֶא ֙םיִאְׂשֹֽנ
ֹּיַו :ריִֽעָה־ןִמ רֹו֥בֲעַֽל םָ֖עָה־לָּכ םֹּ֥ת־דַע  ןֹו֥רֲא־תֶא בֵׁ֛שָה קֹו֔דָצְל ֙ךְךֶלֶּ֨מַה רֶמא֤
־תֶאְו ֹו֖תֹא יִנַ֥אְרִהְו יִנַ֕בִׁשֱהֶו הָ֔וֹהְי יֵ֣ניֵעְּב ֙ןֵח אָ֥צְמֶא־םִא ריִ֑עָה םיִ֖הֹלֱאָֽה
ֹל רַ֔מֹאי הֹּ֣כ ֙םִאְו :ּוהֵֽוָנ  :ויָֽניֵעְּב בֹו֖ט רֶׁ֥שֲאַּֽכ יִּ֕ל־הֶׂשֲעַֽי יִ֕נְנִה ךְךָּ֑ב יִּתְצַ֖פָח א֥
ֹּיַו  ץַעַ֨מיִחֲאַֽו םֹו֑לָׁשְּב ריִ֖עָה הָבֻׁ֥ש הָּ֔תַא הֶ֣אֹורֲה ןֵ֔הֹּכַה קֹו֣דָצ־לֶא ֙ךְךֶלֶּ֨מַה רֶמא֤
 תֹו֖רְבַעְּב ַּהֵ֔מְהַמְתִמ יִ֣כֹנָֽא ּ֙ואְר :םֶֽכְּתִא םֶ֖כיֵנְב יֵ֥נְׁש רָ֛תָיְבֶא־ןֶּב ןָ֧תָנֹוֽהיִו ֜ךָךְנִּב
 רָ֛תָיְבֶאְו קֹו֧דָצ בֶׁשָּ֨יַו :יִֽל דיִּ֥גַהְל םֶ֖כָּמִעֵֽמ רָ֛בָד אֹוּ֥ב דַ֣ע רָּ֑בְדִּמַה ]תֹו֖בְרַעְּב[
 הֶ֣לֹע םיִ֜תיֵּזַה הֵ֨לֲעַֽמְב ֩הֶלֹע דִ֡וָדְו :םָֽׁש ּו֖בְׁשֵּֽיַו םָ֑לָׁשּוֽרְי םיִ֖הֹלֱאָֽה ןֹו֥רֲא־תֶא
ֹרְו הֶ֗כֹובּו ׀  ׁשיִ֣א ּ֙ופָח ֹוּ֗תִא־רֶׁשֲא םָ֣עָה־לָכְו ףֵ֑חָי ךְךֵ֣לֹה אּו֖הְו יּו֔פָח ֹ֙ול ׁשא֥
 םֹו֑לָׁשְבַא־םִע םיִ֖רְׁשֹּקַּֽב לֶפֹ֥תיִחֲא רֹ֔מאֵל דיִּ֣גִה ֙דִוָדְו :הֹֽכָבּו הֹ֖לָע ּו֥לָעְו ֹוׁ֔שֹאר
ֹּיַו ֹרָה־דַע אָּ֣ב ֙דִוָד יִ֤הְיַו :הָֽוֹהְי לֶפֹ֖תיִחֲא תַ֥צֲע־תֶא אָ֛נ־לֶּכַס דִ֔וָּד רֶמא֣  ׁשא֔
 ֹוּ֔תְנָּתֻּכ ַ֙עּו֨רָק יִּ֔כְרַאָֽה יַׁ֣שּוח ֹ֙ותאָרְקִל הֵּ֤נִהְו םיִ֑הֹלאֵֽל םָׁ֖ש הֶ֥וֲחַּֽתְׁשִי־רֶֽׁשֲא



ֹּיַו :ֹוֽׁשֹאר־לַע הָ֖מָדֲאַֽו ־םִאְו :אָּֽׂשַמְל יַ֖לָע ָתִ֥יָהְו יִּ֔תִא ָּתְרַ֣בָע םִ֚א דִ֑וָּד ֹו֖ל רֶמא֥
 ֙יִנֲאַֽו ךָךיִ֤בָא דֶבֶ֣ע הֶ֔יְהֶֽא ֙ךְךֶלֶּ֨מַה יִ֤נֲא ֙ךָךְּדְבַע ֙םֹולָׁשְבַאְל ָּ֤תְרַמָֽאְו בּוׁ֗שָּת ריִ֣עָה
 םָׁ֔ש ֙ךָךְּמִע אֹו֤לֲהַֽו :לֶפֹֽתיִחֲא תַ֥צֲע תֵ֖א יִ֔ל הָּ֣תְרַפֵֽהְו ךָךֶּ֑דְבַע יִ֣נֲאַֽו הָּ֖תַעְו זָ֔אֵמ
 דיִּ֕גַּת ךְךֶלֶּ֔מַה תיֵּ֣בִמ ֙עַמְׁשִּת רֶׁ֤שֲא ֙רָבָּדַה־לָּכ הָ֗יָהְו םיִ֑נֲהֹּֽכַה רָ֖תָיְבֶאְו קֹו֥דָצ
 קֹו֔דָצְל ץַעַ֣מיִחֲא םֶ֔היֵנְב יֵ֣נְׁש ֙םָּמִע םָׁ֤ש־הֵּנִה :םיִֽנֲהֹּֽכַה רָ֖תָיְבֶאְלּו קֹו֥דָצְל
ֹבָּיַו :ּועָֽמְׁשִּת רֶׁ֥שֲא רָ֖בָּד־לָּכ יַ֔לֵא ֙םָדָיְּב םֶּ֤תְחַלְׁשּו רָ֑תָיְבֶאְל ןָ֖תָנֹוֽהיִו  יַׁ֛שּוח א֥
ֹבָי םֹו֔לָׁשְבַאְו ריִ֑עָה דִ֖וָד הֶ֥עֵר ֹרָהֵֽמ ֙טַעְמ רַ֤בָע דִ֗וָדְו :םָֽלָׁשּוֽרְי א֖  הֵּ֥נִהְו ׁשא֔
 םֶחֶ֜ל םִיַ֨תאָמ ֩םֶהיֵלֲעַֽו םיִׁ֗שֻבֲח םיִ֜רֹמֲח דֶמֶ֨צְו ֹו֑תאָרְקִל תֶׁשֹ֖ביִפְמ רַעַ֥נ אָ֛ביִצ
ֹּיַו :ןִי ָֽי לֶבֵ֥נְו ץִיַ֖ק הָאֵ֥מּו םיִ֛קּוּמִצ הָ֧אֵמּו  ךְךָּ֑ל הֶּלֵ֣א־הָמ אָ֖ביִצ־לֶא ךְךֶלֶּ֛מַה רֶמא֧
ֹּיַו  ֙ץִיַּ֨קַהְו ]םֶחֶּ֤לַהְו[ םֶחֶּ֤לַהלְו בֹּ֗כְרִל ךְךֶלֶּ֜מַה־תיֵֽבְל םיִ֨רֹומֲחַֽה אָביִ֠צ רֶמא֣
ֹּיַו :רָּֽבְדִּמַּב ףֵ֖עָּיַה תֹוּ֥תְׁשִל ןִיַּ֕יַהְו םיִ֔רָעְּנַה לֹו֣כֱאֶל ־ןֶּב הֵּ֖יַאְו ךְךֶלֶּ֔מַה רֶמא֣
ֹּיַו ךָךיֶ֑נֹדֲא  ּוביִׁ֤שָי םֹוּ֗יַה רַ֔מָא יִּ֣כ םַ֔לָׁשּוֽריִּב בֵׁ֣שֹוי ֙הֵּנִה ךְךֶלֶּ֗מַה־לֶא אָ֜ביִצ רֶמא֨
ֹּיַו :יִֽבָא תּו֥כְלְמַמ תֵ֖א לֵ֔אָרְׂשִי תיֵּ֣ב ֙יִל  רֶׁ֣שֲא לֹּ֖כ ֔ךָךְל הֵּ֣נִה אָ֔בִצְל ֙ךְךֶלֶּ֨מַה רֶמא֤
ֹּיַו תֶׁש֑ביִפְמִל  אָ֛בּו :ךְךֶלֶּֽמַה יִ֥נֹדֲא ךָךיֶ֖ניֵעְּב ןֵ֥ח־אָצְמֶא יִתיֵ֔וֲחַּֽתְׁשִֽה ֙אָביִצ רֶמא֤
 לּו֗אָׁש־תיֵּֽב תַחַּ֣פְׁשִּמִמ אֵ֜צֹוי ׁשיִ֨א ֩םָּׁשִמ הֵּ֣נִהְו םיִ֑רּוחַּֽב־דַע דִ֖וָּד ךְךֶלֶּ֥מַה
־תֶאְו דִ֔וָּד־תֶא ֙םיִנָבֲאָּֽב לֵּ֤קַסְיַו :לֵּֽלַקְמּו אֹו֖צָי אֵ֥צֹי אָ֔רֵּג־ןֶב יִ֣עְמִׁש ֹ֙ומְׁשּו
 רַ֥מָא־הֹֽכְו :ֹוֽלֹאמְּׂשִמּו ֹו֖ניִמיִֽמ םיִ֔רֹּבִּגַה־לָכְו ֙םָעָה־לָכְו דִ֑וָּד ךְךֶלֶּ֣מַה יֵ֖דְבַע־לָּכ
 לֹּ֣כ הָ֜וֹהְי ךָךיֶ֨לָע ֩ביִׁשֵה :לַעָּֽיִלְּבַה ׁשיִ֥אְו םיִ֖מָּדַה ׁשיִ֥א אֵ֛צ אֵ֥צ ֹו֑לְלַקְּב יִ֖עְמִׁש
 הָ֔כּולְּמַה־תֶא ֙הָוֹהְי ןֵּ֤תִּיַו ]ויָּ֔תְחַּת[ וָּ֔תְחַּת ָּ֙תְכַ֨לָמ רֶׁ֤שֲא לּו֗אָׁש־תיֵֽב יֵ֣מְּד ׀
ֹּיַו :הָּתָֽא םיִ֖מָּד ׁשיִ֥א יִּ֛כ ךָךֶ֔תָעָ֣רְּב ֙ךָךְּנִהְו ךָך ֶ֑נְּב םֹו֣לָׁשְבַא דַ֖יְּב ־ןֶּב יַׁ֤שיִבֲא רֶמא֨
־הָרְּבְעֶא ךְךֶלֶּ֑מַה יִ֖נֹדֲא־תֶא הֶּ֔זַה ֙תֵּמַה בֶלֶּ֤כַה לֵּ֞לַקְי הָּמָ֣ל ךְךֶלֶּ֔מַה־לֶא ֙הָיּורְצ
ֹּיַו :ֹוֽׁשֹאר־תֶא הָריִ֥סָאְו אָּ֖נ  ]הֹּ֣כ[ יֹּ֣כ הָ֑יֻרְצ יֵ֣נְּב םֶ֖כָלְו יִּ֥ל־הַמ ךְךֶלֶּ֔מַה רֶמא֣
 :ןֵּֽכ הָתיִׂ֥שָע ַעּוּ֖דַמ רַ֔מֹאי יִ֣מּו דִ֔וָּד־תֶא לֵּ֣לַק ֹ֙ול רַמָ֤א ֙הָוֹהְי ]יִּ֤כ[ יֹּ֤כו לֵּ֗לַקְי
ֹּיַו  ׁשֵּ֣קַבְמ יַ֖עֵּמִמ אָ֥צָי־רֶׁשֲא יִ֛נְב הֵּ֥נִה ויָ֔דָבֲע־לָּכ־לֶאְו ֙יַׁשיִבֲא־לֶא דִ֤וָּד רֶמא֨
 :הָֽוֹהְי ֹו֖ל־רַמָ֥א יִּֽכ לֵּ֔לַקיִֽו ֹ֙ול ּוחִּ֤נַה יִ֗ניִמְיַה־ןֶּב הָּ֜תַע־יִּֽכ ףַ֨אְו יִׁ֑שְפַנ־תֶא
 םֹוּ֥יַה ֹו֖תָלְלִק תַחַּ֥ת הָ֔בֹוט ֙יִל הָ֥וֹהְי ביִׁ֨שֵהְו ]יִ֑ניֵעְּב[ יִ֑נוֵעְּב הָ֖וֹהְי הֶ֥אְרִי יַ֛לּוא



 לֵּ֔לַקְיַו ֙ךְךֹולָה ֹו֗תָּמֻעְל רָ֜הָה עַלֵ֨צְּב ֩ךְךֵלֹה יִ֡עְמִׁשְו ךְךֶרָּ֑דַּב ויָׁ֖שָנֲאַֽו דִ֛וָּד ךְךֶלֵּ֧יַו :הֶּֽזַה
ֹבָּיַו :רָֽפָעֶּב רַּ֖פִעְו ֹו֔תָּמֻעְל ֙םיִנָבֲאָּֽב לֵּ֤קַסְיַו  ֹוּ֖תִא־רֶׁשֲא םָ֥עָה־לָכְו ךְךֶלֶּ֛מַה א֥
 םָ֑לָׁשּוֽרְי ּואָּ֖ב לֵ֔אָרְׂשִי ׁשיִ֣א ֙םָעָה־לָכְו םֹו֗לָׁשְבַאְו :םָֽׁש ׁשֵ֖פָּנִּיַו םיִ֑פֵיֲע
 םֹ֑לָׁשְבַא־לֶא דִ֖וָד הֶ֥עֵר יִּ֛כְרַאָֽה יַׁ֧שּוח אָּ֞ב־רֶׁשֲאַּֽכ יִ֗הְיַו :ֹוּֽתִא לֶפֹ֖תיִחֲאַֽו
ֹּיַו ֹּיַו :ךְךֶלֶּֽמַה יִ֥חְי ךְךֶלֶּ֖מַה יִ֥חְי םֹ֔לָׁשְבַא־לֶא ֙יַׁשּוח רֶמא֤ ־לֶא ֙םֹולָׁשְבַא רֶמא֤
ֹל הָּמָ֥ל ךָךֶ֑עֵר־תֶא ֖ךָךְּדְסַח הֶ֥ז יַׁ֔שּוח ֹּיַו :ךָךֶֽעֵר־תֶא ָּתְכַ֖לָה־אֽ ־לֶא ֘יַׁשּוח רֶמא֣
ֹל ֒םֹלָׁשְבַא ֹל לֵ֑אָרְׂשִי ׁשיִ֣א־לָכְו הֶּ֖זַה םָ֥עָהְו הָ֛וֹהְי רַ֧חָּב רֶׁ֨שֲא ֩יִּכ א֕  ]ֹו֥ל[ א֥
 ֙יִּתְדַ֨בָע רֶׁ֤שֲאַּֽכ ֹו֑נְב יֵ֣נְפִל אֹו֖לֲה דֹ֔בֱעֶֽא יִ֣נֲא ֙יִמְל תיִ֗נֵּׁשַהְו :בֵֽׁשֵא ֹוּ֥תִאְו הֶ֖יְהֶֽא
ֹּיַו :ךָךיֶֽנָפְל הֶ֥יְהֶֽא ןֵּ֖כ ךָךיִ֔בָא יֵ֣נְפִל  הָ֖צֵע םֶ֛כָל ּו֥בָה לֶפֹ֑תיִחֲא־לֶא םֹו֖לָׁשְבַא רֶמא֥
ֹּיַו :הֶֽׂשֲעַּֽנ־הַמ  רֶׁ֥שֲא ךָךיִ֔בָא יֵׁ֣שְגַלִּפ־לֶא אֹוּ֚ב םֹ֔לָׁשְבַא־לֶא֙ לֶפֹ֨תיִחֲא רֶמא֤
 יֵ֖דְי ּו֔קְזָ֣חְו ךָךיִ֔בָא־תֶא ָּתְׁשַ֣אְבִנ־יִּֽכ֙ לֵאָרְׂשִי־לָּכ עַ֤מָׁשְו תִיָּ֑בַה רֹו֣מְׁשִל ַחיִּ֖נִה
ֹבָּיַו גָּ֑גַה־לַע לֶהֹ֖אָה םֹו֛לָׁשְבַאְל ּוּ֧טַּיַו :ךְךָּֽתִא רֶׁ֥שֲא־לָּכ  יֵׁ֣שְגַלִּפ־לֶא ֙םֹולָׁשְבַא א֤
 רֶׁ֥שֲאַּֽכ םֵ֔הָה םיִ֣מָּיַּב ֙ץַעָי רֶׁ֤שֲא לֶפֹ֗תיִחֲא תַ֣צֲעַֽו :לֵֽאָרְׂשִי־לָּכ יֵ֖ניֵעְל ויִ֔בָא
 םַּ֥ג דִ֖וָדְל־םַּג לֶפֹ֔תיִחֲא תַ֣צֲע־לָּכ ןֵּ֚כ םיִ֑הֹלֱאָה רַ֣בְדִּב ]ׁשיִ֖א[ לַאְׁשִי
ֹּיַו :םֹֽלָׁשְבַאְל  ֙ףֶלֶ֨א רָׂ֥שָע־םיֵנְׁש אָּ֗נ הָ֣רֲחְֽבֶא םֹ֑לָׁשְבַא־לֶא לֶפֹ֖תיִחֲא רֶמא֥
 הֵ֣פְרּו ַ֙עֵ֨גָי אּו֤הְו ויָ֗לָע אֹו֣בָאְו :הָלְיָּֽלַה דִ֖וָד־יֵרֲחַֽא הָ֥פְּדְרֶאְו הָמּו֛קָאְו ׁשיִ֔א
 :ֹוּֽדַבְל ךְךֶלֶּ֖מַה־תֶא יִ֥תיֵּכִהְו ֹוּ֑תִא־רֶׁשֲא םָ֣עָה־לָּכ סָ֖נְו ֹו֔תֹא יִּ֣תְדַרֲחַֽהְו םִיַ֔דָי
 םָ֖עָה־לָּכ ׁשֵּ֔קַבְמ הָּ֣תַא רֶׁ֣שֲא ׁ֙שיִאָה לֹּ֔כַה בּוׁ֣שְּכ ךָךיֶ֑לֵא םָ֖עָה־לָכ הָביִׁ֥שָאְו
 קִז־לָּכ יֵ֖ניֵעְבּו םֹ֑לָׁשְבַא יֵ֣ניֵעְּב רָ֖בָּדַה רַׁ֥שיִּיַו :םֹוֽלָׁש הֶ֥יְהִֽי ֹּיַו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְ  ֙רֶמא֨
 ק םֹו֔לָׁשְבַא ֹבָּיַו :אּוֽה־םַּג ויִ֖פְּב־הַמ הָ֥עְמְׁשִנְו יִּ֑כְרַאָֽה יַׁ֣שּוחְל םַּ֖ג אָ֔נ אָ֣רְ  א֣
 לֶפֹ֔תיִחֲא רֶּ֣בִּד ֙הֶּזַה רָ֤בָּדַּכ רֹ֗מאֵל ויָ֜לֵא םֹו֨לָׁשְבַא ֩רֶמֹאּיַו ֒םֹולָׁשְבַא־לֶא ֘יַׁשּוח
ֹּיַו :רֵּֽבַד הָּ֥תַא ןִיַ֖א־םִא ֹו֑רָבְּד־תֶא הֶׂ֖שֲעַֽנֲה ֹל םֹו֑לָׁשְבַא־לֶא יַׁ֖שּוח רֶמא֥ ־אֽ
ֹּזַה םַעַּ֥פַּב לֶפֹ֖תיִחֲא ץַ֥עָי־רֶׁשֲא הָ֛צֵעָֽה הָ֧בֹוט ֹּיַו :תאֽ  ָּתְעַדָ֠י הָּ֣תַא יַׁ֗שּוח רֶמא֣
 הֶ֑דָּׂשַּב לּוּ֖כַׁש בֹ֥דְּכ הָּמֵ֔ה ׁ֙שֶפֶ֨נ יֵ֥רָמּו הָּמֵ֗ה םיִ֣רֹּבִג יִּ֧כ ויָׁ֜שָנֲא־תֶאְו ךָךיִ֨בָא־תֶא
ֹלְו הָ֔מָחְלִמ ׁשיִ֣א ֙ךָךיִ֨בָאְו  תַ֣חַאְּב ֙אָּבְחֶנ־אּוֽה הָּ֤תַע הֵּ֨נִה :םָֽעָה־תֶא ןיִ֖לָי א֥
 ַ֙עֵ֨מֹּׁשַה עַ֤מָׁשְו הָּ֔לִחְּתַּב ֙םֶהָּב לֹ֤פְנִּכ הָ֗יָהְו תֹ֑מֹוקְּמַה דַ֣חַאְּב ֹו֖א םיִ֔תָחְּפַה



 ֹוּ֛בִל רֶׁ֥שֲא לִיַ֗ח־ןֶּב־םַג אּו֣הְו :םֹֽלָׁשְבַא יֵ֥רֲחַֽא רֶׁ֖שֲא םָ֕עָּב הָ֔פֵּגַמ ֙הָתְיָֽה רַ֔מָאְו
 רֶׁ֥שֲא לִיַ֖ח־יֵנְבּו ךָךיִ֔בָא רֹוּ֣בִג־יִּכ֙ לֵאָרְׂשִי־לָּכ ַעֵ֤דֹי־יִּֽכ סָּ֑מִי סֵּ֣מִה הֵ֖יְרַאָֽה בֵ֥לְּכ
 לֹו֥חַּכ עַבֶׁ֔ש רֵ֣אְּב־דַעְו ֙ןָּדִמ֙ לֵאָרְׂשִי־לָכ ךָךיֶ֤לָע ףֵ֨סָאֵי ףֹסָאֵ֠ה יִּתְצַ֗עָי יִּ֣כ :ֹוּֽתִא
 קַּב םיִ֖כְלֹֽה ךָךיֶ֥נָפּו בֹ֑רָל םָּ֖יַה־לַע־רֶׁשֲא  ]דַ֤חַאְּב[ תַ֤חַאְּב ויָ֗לֵא ּונאָ֣בּו :בָֽרְ
ֹלְו הָ֑מָדֲאָֽה־לַע לַּ֖טַה לֹּ֥פִי רֶׁ֛שֲאַּֽכ ויָ֔לָע ּונְחַ֣נְו םָׁ֔ש אָ֣צְמִנ רֶׁ֣שֲא ֙תֹמֹוקְּמַה ־אֽ
 ףֵ֔סָאֵֽי ֙ריִע־לֶא־םִאְו :דָֽחֶא־םַּג ֹוּ֖תִא־רֶׁשֲא םיִׁ֥שָנֲאָֽה־לָכְבּו ֹוּ֛ב רַתֹו֥נ
 דַ֛ע לַחַּ֔נַה־דַע ֹ֙ותֹא ּונְבַ֤חָסְו םיִ֑לָבֲח איִ֖הַה ריִ֥עָה־לֶא לֵ֛אָרְׂשִי־לָכ ּואיִּׂ֧שִהְו
ֹל־רֶֽׁשֲא ֹּיַו :רֹוֽרְצ־םַּג םָׁ֖ש אָ֥צְמִנ־אֽ  הָ֗בֹוט לֵ֔אָרְׂשִי ׁשיִ֣א־לָכְו ֙םֹולָׁשְבַא רֶמא֤
֙ לֶפֹ֨תיִחֲא תַ֤צֲע־תֶא רֵ֞פָהְל הָּ֗וִצ הָ֣וֹהיַו לֶפֹ֑תיִחֲא תַ֖צֲעֵֽמ יִּ֔כְרַאָֽה יַׁ֣שּוח ֙תַצֲע
ֹּיַו :הָֽעָרָֽה־תֶא םֹו֖לָׁשְבַא־לֶא הָ֛וֹהְי איִ֧בָה רּו֗בֲעַֽבְל הָ֔בֹוּטַה ־לֶא יַׁ֗שּוח רֶמא֣
ֹזָּכ םיִ֔נֲהֹּֽ֣כַה ֙רָתָיְבֶא־לֶאְו קֹו֤דָצ ֹזָכְו תא֣  תֵ֖אְו םֹ֔לָׁשְבַא־תֶא֙ לֶפֹ֨תיִחֲא ץַ֤עָי תא֗
 קִז ֹזָכְו לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְ ֹזָכְו תא֥  דִ֜וָדְל ּודיִּ֨גַהְו ֩הָרֵהְמ ּו֣חְלִׁש הָּ֡תַעְו :יִנָֽא יִּתְצַ֥עָי תא֖
 ךְךֶלֶּ֔מַל עַּ֣לֻבְי ןֶּ֚פ רֹו֑בֲעַּֽת רֹו֣בָע םַ֖גְו רָּ֔בְדִּמַה תֹו֣בְרַעְּב ֙הָלְיַּ֨לַה ןֶלָּ֤ת־לַא רֹ֗מאֵל
 הָ֤כְלָהְו לֵ֗גֹר־ןיֵעְּב םיִ֣דְמֹֽע ץַעַ֜מיִחֲאַֽו ןָ֨תָנֹוֽהיִו :ֹוּֽתִא רֶׁ֥שֲא םָ֖עָה־לָכְלּו
ֹל יִּ֣כ דִ֑וָּד ךְךֶלֶּ֣מַל ּודיִּ֖גִהְו ּו֔כְלֵֽי ֙םֵהְו םֶ֔הָל הָדיִּ֣גִהְו ֙הָחְפִּׁשַה  תֹו֖אָרֵֽהְל ּו֛לְכּוֽי א֥
 ּואֹ֣בָּיַו הָ֜רֵהְמ םֶ֨היֵנְׁש ּ֩וכְלֵּֽיַו םֹ֑לָׁשְבַאְל דֵּ֖גַּיַו רַעַ֔נ ֙םָתֹא אְר ַּ֤יַו :הָריִֽעָה אֹו֥בָל
 הָּׁ֗שִאָֽה חַּ֣קִּתַו :םָֽׁש ּודְר ֵּ֥יַו ֹו֖רֵצֲחַּֽב רֵ֛אְב ֹו֥לְו םיִ֗רֻחַֽבְּב ׁשיִ֣א־תיֵּֽב־לֶא ׀
ֹלְו תֹו֑פִרָֽה ויָ֖לָע חַ֥טְׁשִּתַו רֵ֔אְּבַה יֵ֣נְּפ־לַע ֙ךְךָסָּמַה־תֶא ׂשֹ֤רְפִּתַו  :רָֽבָּד עַ֖דֹונ א֥
ֹּיַו הָתְיַּ֗בַה הָּׁ֜שִאָֽה־לֶא םֹו֨לָׁשְבַא ֩יֵדְבַע ּואֹ֣בָּיַו  ןָ֔תָנֹו֣היִו ֙ץַעַ֨מיִחֲא הֵּ֗יַא ּ֙ורְמאֽ
ֹּתַו ֹלְו ּ֙וׁשְקַבְיַו םִיָּ֑מַה לַ֣כיִמ ּו֖רְבָע הָּׁ֔שִאָֽה ֙םֶהָל רֶמא֤  :םָֽלָׁשּוֽרְי ּובֻׁ֖שָּיַו ּואָ֔צָמ א֣
ֹּיַו דִ֑וָּד ךְךֶלֶּ֣מַל ּודִּ֖גַּיַו ּו֔כְלֵּ֣יַו רֵ֔אְּבַהֵֽמ ּ֙ולֲעַּֽיַו םָּ֗תְכֶל יֵ֣רֲחַֽא ׀ יִ֣הְיַו  דִ֗וָּד־לֶא ּו֣רְמאֽ
 דִ֗וָּד םָק ָּ֣יַו :לֶפֹֽתיִחֲא םֶ֖כיֵלֲע ץַ֥עָי הָכָ֛כ־יִּֽכ םִיַּ֔מַה־תֶא ֙הָרֵהְמ ּו֤רְבִעְו ּומּו֣ק
ֹל ֙דַחַא־דַע רֶקֹּ֗בַה רֹו֣א־דַע ןֵּ֑דְרַּיַה־תֶא ּו֖רְבַעַּֽיַו ֹוּ֔תִא רֶׁ֣שֲא ֙םָעָה־לָכְו  א֣
ֹל רֶׁ֥שֲא רָּ֔דְעֶנ ֹל יִּ֣כ הָ֗אָר לֶפֹ֣תיִחֲאַֽו :ןֵּֽדְרַּיַה־תֶא רַ֖בָע־אֽ  ֹ֒ותָצֲע ֘הָתְׂשֶעֶנ־אֽ
 קַ֑נָחֵּֽיַו ֹו֖תיֵּב־לֶא וַ֥צְיַו ֹו֔ריִע־לֶא ֹ֙ותיֵּב־לֶא ךְךֶלֵּ֤יַו םָקָּ֜יַו רֹו֗מֲחַֽה־תֶֽא ׁשֹ֣בֲחַּֽיַו
 ןֵּ֔דְרַּיַה־תֶא ֙רַבָע םֹ֗לָׁשְבַאְו הָמְי ָ֑נֲחַֽמ אָּ֣ב דִ֖וָדְו :ויִֽבָא רֶבֶ֥קְּב רֵ֖בָּקִּיַו תָמָּ֕יַו



־לַע בָ֖אֹוי תַחַּ֥ת םֹ֛לָׁשְבַא םָׂ֧ש אָׂ֗שָמֲע־תֶאְו :ֹוּֽמִע לֵ֖אָרְׂשִי ׁשיִ֥א־לָכְו אּו֕ה
־תַּב לַ֣גיִבֲא־לֶא ֙אָּב־רֶׁשֲא יִ֔לֵאְרְׂשִּיַה אָ֣רְתִי ֹ֙ומְׁשּו ׁשיִ֗א־ןֶב אָׂ֣שָמֲעַֽו אָ֑בָּצַה
 יִ֕הְיַו :דָֽעְלִּגַה ץֶרֶ֖א םֹ֔לָׁשְבַאְו֙ לֵאָרְׂשִי ןַחִּ֤יַו :בָֽאֹוי םֵ֥א הָ֖יּורְצ תֹו֥חֲא ׁשָ֔חָנ
֙ לֵאיִּמַע־ןֶּב ריִ֤כָמּו ןֹוּ֗מַע־יֵֽנְּב תַּ֣בַרֵֽמ ׁשָ֜חָנ־ןֶב יִ֨בֹׁשְו הָמְי ָ֑נֲחַֽמ דִ֖וָד אֹו֥בְּכ
ֹּלִמ  םיִּ֥טִחְו רֵ֔צֹוי יִ֣לְכּו ֙תֹוּפַסְו בָּ֤כְׁשִמ :םיִֽלְגֹֽרֵמ יִ֖דָעְלִּגַה יַּ֥לִזְרַבּו רָ֔בְד א֣
 רָ֔קָּב תֹו֣פְׁשּו ֙ןֹאצְו הָ֗אְמֶחְו ׁשַ֣בְדּו :יִֽלָקְו םיִׁ֖שָדֲעַֽו לֹו֥פּו יִ֑לָקְו חַמֶ֣קְו םיִ֖רֹעְׂשּו
 אֵ֖מָצְו ף ֵ֥יָעְו בֵ֛עָר םָ֗עָה ּו֔רְמָֽא יִּ֣כ לֹו֑כֱאֶל ֹוּ֖תִא־רֶׁשֲא םָ֥עָלְו דִ֛וָדְל ּוׁשיִּ֧גִה
 יֵ֥רָׂשְו םיִ֖פָלֲא יֵ֥רָׂש םֶ֔היֵלֲע םֶׂשָּ֣יַו ֹוּ֑תִא רֶׁ֣שֲא םָ֖עָה־תֶא דִ֔וָּד דֹ֣קְפִּיַו :רָּֽבְדִּמַּב
 יַׁ֤שיִבֲא דַ֨יְּב תיִׁשִלְּׁשַהְ֠ו ֙בָאֹוי־דַיְּב תיִׁ֤שִלְּׁשַה םָ֗עָה־תֶא דִ֜וָּד חַּ֨לַׁשְיַו :תֹוֽאֵמ
ֹּיַו יִּ֑תִּגַה יַּ֣תִא דַ֖יְּב תִׁ֔שִלְּׁשַ֨הְו בָ֔אֹוי יִ֣חֲא ֙הָיּורְצ־ןֶּב  םָ֔עָה־לֶא ֙ךְךֶלֶּ֨מַה רֶמא֤
ֹצָי ֹּיַו :םֶֽכָּמִע יִ֖נֲא־םַּג אֵ֛צֵא א֥ ֹל םָ֜עָה רֶמא֨ ֹל סּו֜נָנ סֹ֨נ־םִא֩ יִּכ אֵ֗צֵת א֣ ־אֽ
ֹל ּ֙ונֵ֨יְצֶח ּותֻ֤מָי־םִאְו בֵ֗ל ּוניֵ֣לֵא ּומיִׂ֧שָי  ּונֹ֖מָכ הָּ֥תַע־יִּֽכ בֵ֔ל ּ֙וניֵ֨לֵא ּומיִׂ֤שָי־אֽ
ֹּיַו :]רֹוֽזְעַל[ ריֹֽזְעַל ריִ֖עֵמ ּונָּ֥ל־הֶיְהִֽת־יִּכ בֹו֔ט הָּ֣תַעְו םיִ֑פָלֲא הָ֣רָׂשֲע  רֶמא֤
 רַעַּׁ֔שַה דַ֣י־לֶא ֙ךְךֶלֶּ֨מַה דֹ֤מֲעַּֽיַו הֶׂ֑שֱעֶא םֶ֖כיֵניֵֽעְּב בַ֥טיִי־רֶׁשֲא ךְךֶלֶּ֔מַה ֙םֶהיֵלֲא
 יַׁ֤שיִבֲא־תֶאְו בָאֹו֠י־תֶא ךְךֶלֶּ֡מַה וַ֣צְיַו :םיִֽפָלֲאַֽלְו תֹו֖אֵמְל ּו֔אְצָֽי ֙םָעָה־לָכְו
 ךְךֶלֶּ֛מַה תֹּ֥וַצְּב ּו֗עְמָֽׁש םָ֣עָה־לָכְו םֹו֑לָׁשְבַאְל רַעַּ֣נַל יִ֖ל־טַאְל רֹ֔מאֵל ֙יַּתִא־תֶאְו
 קִל הֶ֖דָּׂשַה םָ֛עָה אֵ֥צֵּיַו :םֹוֽלָׁשְבַא רַ֥בְּד־לַע םיִ֖רָּׂשַה־לָּכ־תֶא  לֵ֑אָרְׂשִי תאַ֣רְ
 דִ֑וָד יֵ֣דְבַע יֵ֖נְפִל לֵ֔אָרְׂשִי םַ֣ע ֙םָׁש ּופְג ָּ֤נִּיַו :םִיָֽרְפֶא רַעַ֥יְּב הָ֖מָחְלִּמַה יִ֥הְּתַו
 הָ֛מָחְלִּמַה םָׁ֧ש־יִֽהְּתַו :ףֶלָֽא םיִ֥רְׂשֶע אּו֖הַה םֹוּ֥יַּב הָ֛לֹודְג הָ֧פֵּגַּמַה םָׁ֞ש־יִהְּתַו
 הָ֛לְכָֽא רֶׁ֥שֲאֵֽמ םָ֔עָּב לֹ֣כֱאֶל ֙רַעַּ֨יַה בֶר ֶּ֤יַו ץֶרָ֑אָה־לָכ יֵ֣נְּפ־לַע ]תֶצֹו֖פָנ[ תוֶצֹ֖פָנ
־לַע בֵ֣כֹר םֹו֞לָׁשְבַאְו דִ֑וָד יֵ֣דְבַע יֵ֖נְפִל םֹו֔לָׁשְבַא ֙אֵרָּקִּיַו :אּוֽהַה םֹוּ֥יַּב בֶרֶ֖חַה
ֹבָּיַו דֶרֶּ֗פַה  ֙ןַּתֻּיַו הָ֗לֵאָֽב ֹוׁ֣שֹאר קַ֧זֱחֶּיַו הָ֜לֹודְּגַה הָ֨לֵאָֽה ֩ךְךֶבֹוׂש תַחַּ֣ת דֶרֶּ֡פַה א֣
 דֵּ֖גַּיַו דָ֔חֶא ׁשיִ֣א ֙אְרַּיַו :רָֽבָע ויָּ֖תְחַּת־רֶׁשֲא דֶרֶּ֥פַהְו ץֶרָ֔אָה ןיֵ֣בּו ֙םִיַ֨מָּׁשַה ןיֵּ֤ב
ֹּיַו בָ֑אֹויְל ֹּיַו :הָֽלֵאָּֽב יּו֖לָּת םֹ֔לָׁשְבַא־תֶא יִתיִ֣אָר ֙הֵּנִה רֶמא֗  ׁ֙שיִאָל בָ֗אֹוי רֶמא֣
ֹל ַעּוּ֛דַמּו ָתיִ֔אָר הֵּ֣נִהְו ֹו֔ל דיִּ֣גַּמַה  הָרָׂ֣שֲע ֙ךָךְל תֶתָ֤ל יַ֗לָעְו הָצְרָ֑א םָׁ֖ש ֹו֥תיִּכִה־אֽ
ֹּיַו :תָֽחֶא הָ֖רֹגֲחַֽו ףֶסֶ֔כ  ֙יַּפַּכ־לַע לֵ֤קֹׁש יִ֜כֹנָֽא ]ּו֨לְו[ אֻ֨לְו בָ֔אֹוי־לֶא ׁ֙שיִאָה רֶמא֤



ֹל ףֶסֶּ֔כ ףֶלֶ֣א  ךָךְתֹ֠א ךְךֶלֶּ֗מַה הָּ֣וִצ ּוניֵ֜נְזָאְב יִּ֣כ ךְךֶלֶּ֑מַה־ןֶּב־לֶא יִ֖דָי חַ֥לְׁשֶא־אֽ
 יִתיִׂ֤שָע־ֹוֽא :םֹוֽלָׁשְבַאְּב רַעַּ֖נַּב יִ֕מ־ּורְמִׁש רֹ֔מאֵל ֙יַּתִא־תֶאְו יַׁ֤שיִבֲא־תֶאְו
ֹל רָ֖בָּד־לָכְו רֶקֶׁ֔ש ]֙יִׁשְפַנְב[ ֙וִׁשְפַנְב  :דֶג ֶּֽנִמ בֵּ֥צַיְתִּת הָּ֖תַאְו ךְךֶלֶּ֑מַה־ןִמ דֵ֣חָּכִי־אֽ
ֹּיַו  ֙םֵעָקְתִּיַו ֹוּ֗פַכְּב םיִ֜טָבְׁש הָׁ֨שלְׁש ֩חַּקִּיַו ךָךיֶ֑נָפְל הָליִ֣חֹא ןֵ֖כ־ֹאל בָ֔אֹוי רֶמא֣
 בָ֑אֹוי יֵ֣לְּכ יֵ֖אְׂשֹֽנ םיִ֔רָעְנ הָ֣רָׂשֲע ּ֙וּבֹ֨סָּיַו :הָֽלֵאָֽה בֵ֥לְּב יַ֖ח ּוּנֶ֥דֹוע םֹו֔לָׁשְבַא בֵ֣לְּב
 יֵ֣רֲחַֽא ףֹ֖דְרִֽמ םָ֔עָה בָׁשָּ֣יַו רָ֔פֹּׁשַּב ֙בָאֹוי עַ֤קְתִּיַו :ּוהֻֽתיִמְיַו םֹו֖לָׁשְבַא־תֶא ּוּ֥כַּיַו
 ֙רַעַּ֨יַב ֹו֤תֹא ּוכיִ֨לְׁשַּיַו םֹו֗לָׁשְבַא־תֶא ּו֣חְקִּיַו :םָֽעָה־תֶא בָ֖אֹוי ךְךַׂ֥שָח־יִּֽכ לֵ֑אָרְׂשִי
 ׁשיִ֥א ּוסָ֖נ לֵ֔אָרְׂשִי־לָכְו דֹ֑אְמ לֹו֣דָּג םיִ֖נָבֲא־לַּג ויָ֛לָע ּובִּ֧צַּיַו לֹו֔דָּגַה תַחַּ֣פַה־לֶא
 רֶׁ֣שֲא ֙תֶבֶּ֨צַמ־תֶא ]֙ויָּיַחְב[ ֙וָּיַחְב ֹו֤ל־בֶּצַּיַו חַ֗קָל םֹ֣לָׁשְבַאְו :]ויָֽלָהֹֽאְל[ וָֽלָהֹֽאְל
 קִּיַו יִ֑מְׁש ריִּ֣כְזַה רּו֖בֲעַּֽב ןֵ֔ב יִ֣ל־ןיֵֽא ֙רַמָא יִּ֤כ ךְךֶלֶּ֔מַה־קֶמֵֽעְּב ־לַע ֙תֶבֶּ֨צַּמַל אָ֤רְ
 רַ֔מָא ֙קֹודָצ־ןֶּב ץַעַ֤מיִחֲאַֽו :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַה דַ֖ע םֹ֔לָׁשְבַא דַ֣י ּ֙הָל אֵרָּ֤קִּיַו ֹו֔מְׁש
ֹּיַו :ויָֽבְיֹֽא דַּ֥יִמ הָ֖וֹהְי ֹו֥טָפְׁש־יִּֽכ ךְךֶלֶּ֑מַה־תֶא הָ֖רְּׂשַבֲאַֽו אָּ֔נ הָצּו֣רָא  ֹו֣ל רֶמא֧
ֹל ֙הֶּזַה םֹוּ֤יַהְו רֵ֑חַא םֹו֣יְּב ָּ֖תְרַּׂשִבּו הֶּ֔זַה םֹוּ֣יַה ֙הָּתַא הָ֤רֹׂשְּב ׁשיִ֨א ֹ֩אל בָ֗אֹוי  א֣
ֹּיַו :תֵֽמ ךְךֶלֶּ֖מַה־ןֶּב ]ןֵּ֥כ[ ):ביתכ אלו ירק( לַע־יִּֽכ רֵּׂ֔שַבְת  יִׁ֔שּוּכַל ֙בָאֹוי רֶמא֤
ֹּיַו :ץֹֽרָּיַו בָ֖אֹויְל יִׁ֛שּוכ ּוחַּ֧תְׁשִּיַו הָתיִ֑אָר רֶׁ֣שֲא ךְךֶלֶּ֖מַל דֵּ֥גַה ךְךֵ֛ל  דֹו֜ע ףֶס֨
ֹּיַו ֙קֹודָצ־ןֶּב ץַעַ֤מיִחֲא  יֵ֣רֲחַֽא יִנָ֖א־םַג אָּ֥נ־הָצֻֽרָא הָ֔מ יִהיִ֣ו בָ֔אֹוי־לֶא רֶמא֣
ֹּיַו יִׁ֑שּוּכַה  :תאֵֽצֹמ הָ֥רֹוׂשְּב־ןיֵֽא הָ֖כְלּו יִ֔נְּב ֙ץָר הָּ֥תַא הֶּ֞ז הָּמָ֣ל בָ֗אֹוי רֶמא֣
ֹּיַו ץּו֔רָא הָ֣מ־יִהיִֽו ־תֶא רֹ֖בֲעַּֽיַו רָּ֔כִּכַה ךְךֶרֶּ֣ד ֙ץַעַ֨מיִחֲא ץָר ָּ֤יַו ץּו֑ר ֹו֖ל רֶמא֥
־לֶא ֙רַעַּׁ֨שַה גַּ֤ג־לֶא הֶ֜פֹּצַה ךְךֶלֵּ֨יַו םיִ֑רָעְּׁשַה יֵ֣נְׁש־ןיֵּב בֵׁ֖שֹוי דִ֥וָדְו :יִֽׁשּוּכַה
 קִּיַו :ֹוּֽדַבְל ץָ֥ר ׁשיִ֖א־הֵּנִהְו אְרַּ֔יַו ֙ויָניֵע־תֶא אָּׂ֤שִּיַו הָ֔מֹוחַ֣ה  דֵּ֣גַּיַו ֙הֶפֹּצַה אָ֤רְ
ֹּיַו ךְךֶלֶּ֔מַל  קְו ךְךֹו֖לָה ךְךֶלֵּ֥יַו ויִ֑פְּב הָ֣רֹוׂשְּב ֹוּ֖דַבְל־םִא ךְךֶלֶּ֔מַה רֶמא֣  ֘הֶפֹּצַה אְר ַּ֣יַו :בֵֽרָ
 קִּיַו ֒ץָר רֵ֣חַא־ׁשיִא ֹּיַו רֵ֔עֹּׁשַה־לֶא ֙הֶפֹּצַה אָ֤רְ  ֹוּ֑דַבְל ץָ֣ר ׁשיִ֖א־הֵּנִה רֶמא֕
ֹּיַו ֹּיַו :רֵּֽׂשַבְמ הֶ֥ז־םַּג ךְךֶלֶּ֖מַה רֶמא֥  ןֹוׁ֔שאִרָֽה תַ֣צּורְמ־תֶא ֙הֶאֹר יִ֤נֲא הֶ֔פֹּצַה ֙רֶמא֨
ֹּיַו קֹו֑דָצ־ןֶּב ץַעַ֣מיִחֲא תַ֖צֻרְמִּכ  הָ֖בֹוט הָ֥רֹוׂשְּב־לֶאְו הֶ֔ז בֹו֣ט־ׁשיִֽא ֙ךְךֶלֶּ֨מַה רֶמא֤
 קִּיַו :אֹוֽבָי ֹּיַו ץַעַ֗מיִחֲא אָ֣רְ  ויָּ֖פַאְל ךְךֶלֶּ֛מַל ּוחַּ֧תְׁשִּיַו םֹו֔לָׁש ֙ךְךֶלֶּ֨מַה־לֶא רֶמא֤
ֹּיַו הָצְרָ֑א  ּו֥אְׂשָֽנ־רֶׁשֲא םיִׁ֔שָנֲאָֽ֣ה־תֶא ֙רַּגִס רֶׁ֤שֲא ךָךיֶ֔הֹלֱא הָ֣וֹהְי ֙ךְךּורָּב רֶמא֗



ֹּיַו :ךְךֶלֶּֽמַה יִ֥נֹדאַּֽב םָ֖דָי־תֶא ֹּיַו םֹו֑לָׁשְבַאְל רַעַּ֖נַל םֹו֥לָׁש ךְךֶלֶּ֔מַה רֶמא֣  רֶמא֣
 ךָךֶּ֔דְבַע־תֶאְו ֙בָאֹוי ךְךֶלֶּ֤מַה דֶבֶ֨ע־תֶא ַחֹלְׁשִ֠ל לֹו֜דָּגַה ןֹו֨מָהֶֽה ֩יִתיִאָר ץַעַ֡מיִחֲא
ֹלְו ֹּיַו :הָֽמ יִּתְעַ֖דָי א֥  יִׁ֖שּוּכַה הֵּ֥נִהְו :דֹֽמֲעַּֽי ַֽו בֹּ֖סִּיַו הֹּ֑כ בֵּ֣צַיְתִה בֹ֖ס ךְךֶלֶּ֔מַה רֶמא֣
ֹּיַו אָּ֑ב ־לָּכ דַּ֖יִמ םֹוּ֔יַה ֙הָוֹהְי ֤ךָךְטָפְׁש־יִּֽכ ךְךֶלֶּ֔מַה יִ֣נֹדֲא ֙רֵּׂשַּבְתִי יִׁ֗שּוּכַה רֶמא֣
ֹּיַו :ךָךיֶֽלָע םיִ֥מָּקַה ֹּיַו םֹו֑לָׁשְבַאְל רַעַּ֖נַל םֹו֥לָׁשֲה יִׁ֔שּוּכַה־לֶא ֙ךְךֶלֶּ֨מַה רֶמא֤  רֶמא֣
 זַּ֣גְרִּיַו :הָֽעָרְל ךָךיֶ֖לָע ּומָ֥ק־רֶׁשֲא לֹ֛כְו ךְךֶלֶּ֔מַה יִ֣נֹדֲא ֙יֵבְיֹֽא ֙רַעַּ֨נַכ ּו֤יְהִֽי יִׁ֗שּוּכַה
 יִ֣נְּב ֙םֹולָׁשְבַא יִ֤נְּב ֹוּ֗תְכֶלְּב רַ֣מָא ׀ הֹ֣כְו ְּךְבֵּ֑יַו רַעַּׁ֖שַה תַּ֥יִלֲע־לַע לַעַּ֛יַו ךְךֶלֶּ֗מַה
 בָ֑אֹויְל דַּ֖גֻּיַו :יִֽנְב יִ֥נְּב םֹו֖לָׁשְבַא ךָךיֶּ֔תְחַת יִ֣נֲא ֙יִתּומ ןֵּ֤תִי־יִֽמ םֹו֔לָׁשְבַא יִ֣נְב
 לֶבֵ֖אְל אּו֛הַה םֹוּ֥יַּב הָ֜עֻׁשְּתַה יִ֨הְּתַו :םֹוֽלָׁשְבַא־לַע לֵּ֖בַאְתִּיַו הֶ֛כֹּב ךְךֶלֶּ֧מַה הֵּ֨נִה
 בֵּ֥נַּגְתִּיַו :ֹוֽנְּב־לַע ךְךֶלֶּ֖מַה בַ֥צֱעֶנ רֹ֔מאֵל ֙אּוהַה םֹוּ֤יַּב םָ֗עָה עַ֣מָׁש־יִּֽכ םָ֑עָה־לָכְל
 םָ֖סּונְּב םיִ֔מָלְכִּנַה ֙םָעָה בֵּ֗נַּגְתִי רֶׁ֣שֲאַּֽכ ריִ֑עָה אֹו֣בָל אּו֖הַה םֹוּ֥יַּב םָ֛עָה
 םֹו֔לָׁשְבַא ֙יִנְּב לֹו֑דָּג לֹו֣ק ךְךֶלֶּ֖מַה קַ֥עְזִּיַו ויָ֔נָּפ־תֶא טַ֣אָל ֙ךְךֶלֶּ֨מַהְו :הָֽמָחְלִּמַּב
ֹבָּיַו :יִֽנְב יִ֥נְּב םֹו֖לָׁשְבַא ־תֶא םֹוּ֜יַה ָּתְׁשַ֨בֹה ֩רֶמֹאּיַו תִיָּ֑בַה ךְךֶלֶּ֖מַה־לֶא בָ֛אֹוי א֥
 ׁשֶפֶ֣נְו ךָךיֶ֔תֹנְבּו ֙ךָךיֶ֨נָּב ׁשֶפֶ֤נ תֵ֨אְו םֹוּ֔יַה ֙ךָךְׁשְפַנ־תֶֽא םיִ֤טְּלַמְמַֽה ךָךיֶ֗דָבֲע־לָכ יֵ֣נְּפ
ֹנְׂשִלְו ךָךיֶ֔אְנֹׂ֣ש־תֶא ֙הָבֲהַֽאְל :ךָךיֶֽׁשְגַלִּפ ׁשֶפֶ֖נְו ךָךיֶׁ֔שָנ  ָּתְד ַּ֣גִה ׀ יִּ֣כ ךָךיֶ֑בֲהֹֽא־תֶא א֖
 ֙יַח םֹו֥לָׁשְבַא ]ּו֣ל[ אֻ֣ל יִּ֠כ םֹוּ֗יַה יִּתְעַ֣דָי ׀ יִּ֣כ םיִ֔דָבֲעַֽו םיִ֣רָׂש ֙ךָךְל ןיֵ֤א יִּ֣כ םֹוּ֗יַה
 ךָךיֶ֑דָבֲע בֵ֣ל־לַע רֵּ֖בַדְו אֵ֔צ םּו֣ק ֙הָּתַעְו :ךָךיֶֽניֵעְּב רָׁ֥שָי זָ֖א־יִּכ םיִ֔תֵמ ֙םֹוּיַה ּונָּ֤לֻכְו
 ֣ךָךְל הָ֧עָרְו הָלְיַּ֔לַה ֙ךָךְּתִא ׁשיִ֤א ןיִ֨לָי־םִא אֵ֗צֹוי ֣ךָךְניֵֽא־יִּֽכ יִּתְעַּ֜בְׁשִנ הָ֨וֹהיַֽב ֩יִּכ
ֹז  בֶׁשֵּ֣יַו ךְךֶלֶּ֖מַה םָק ָּ֥יַו :הָּתָֽע־דַע ךָךיֶ֖רֻעְּנִמ ךָךיֶ֔לָע הָאָּ֣ב־רֶׁשֲא ֙הָעָרָֽה־לָּכִמ תא֗
ֹבָּיַו רַעַּׁ֔שַּב בֵׁ֣שֹוי ֙ךְךֶלֶּ֨מַה הֵּ֤נִה רֹ֗מאֵל ּודיִּ֣גִה םָ֞עָה־לָכְלּֽו רַעָּׁ֑שַּב  ֙םָעָה־לָכ א֤
 יֵ֥טְבִׁש־לָכְּב ןֹו֔דָנ ֙םָעָה־לָכ יִ֤הְיַו :ויָֽלָהֹאְל ׁשיִ֥א סָ֖נ לֵ֔אָרְׂשִיְו ךְךֶלֶּ֔מַה יֵ֣נְפִל
 םיִּ֔תְׁשִלְּפ ףַּ֣כִמ ּ֙ונָ֨טְּלִמ אּו֤הְו ּוניֵ֗בְיֹֽא ףַּ֣כִמ ׀ ּונָ֣ליִּצִה ךְךֶלֶּ֨מַה רֹ֑מאֵל לֵ֖אָרְׂשִי
 תֵ֖מ ּוניֵ֔לָע ּונְחַׁ֣שָמ רֶׁ֣שֲא ֙םֹולָׁשְבַאְו :םֹוֽלָׁשְבַא לַ֥עֵמ ץֶרָ֖אָה־ןִמ חַ֥רָּב הָּ֛תַעְו
 דִ֗וָּד ךְךֶלֶּ֣מַהְו :ךְךֶלֶּֽמַה־תֶא ביִׁ֥שָהְל םיִׁ֖שִרֲחַֽמ םֶּ֛תַא הָ֥מָל הָּ֗תַעְו הָ֑מָחְלִּמַּב
 קִז־לֶא ּו֞רְּבַּד ֒רֹמאֵל ֘םיִנֲהֹּֽכַה רָ֥תָיְבֶא־לֶאְו קֹו֨דָצ־לֶא חַלָׁ֠ש  רֹ֔מאֵל ֙הָדּוהְי יֵ֤נְ
 אָּ֥ב לֵ֔אָרְׂשִי־לָּכ ֙רַבְדּו ֹו֑תיֵּב־לֶא ךְךֶלֶּ֖מַה־תֶא ביִׁ֥שָהְל םיִ֔נֹרֲחַֽא ּ֙ויְהִֽת הָּמָ֤ל



 םיִ֖נֹרֲחַֽא ּו֛יְהִֽת הָּמָ֧לְו םֶּ֑תַא יִ֖רָׂשְבּו יִ֥מְצַע םֶּ֔תַא יַ֣חַא :ֹוֽתיֵּב־לֶא ךְךֶלֶּ֖מַה־לֶא
־הֶׂשֲעַֽי הֹּ֣כ הָּתָ֑א יִ֖רָׂשְבּו יִ֥מְצַע אֹו֛לֲה ּו֔רְמֹּֽת ֙אָׂשָמֲעַֽלְו :ךְךֶלֶּֽמַה־תֶא ביִׁ֥שָהְל
ֹל־םִא ףיִ֔סֹוי הֹ֣כְו ֙םיִהֹלֱא יִּ֤ל  תַחַּ֥ת םיִ֖מָּיַה־לָּכ יַ֛נָפְל הֶ֧יְהִּֽת אָ֞בָצ־רַׂש א֠
 בּוׁ֥ש ךְךֶלֶּ֔מַה־לֶא ּ֙וחְלְׁשִּי ַֽו דָ֑חֶא ׁשיִ֣אְּכ הָ֖דּוהְי־ׁשיִֽא־לָּכ בַ֥בְל־תֶא טַּ֛יַו :בָֽאֹוי
ֹבָּיַו ךְךֶלֶּ֔מַה בָׁשָּ֣יַו :ךָךיֶֽדָבֲע־לָכְו הָּ֖תַא  הָלָּ֗גְלִּגַה אָּ֣ב הָ֞דּוהיִֽו ןֵּ֑דְרַּיַה־דַע א֖
 קִל ֙תֶכֶ֨לָל ־ןֶב יִ֤עְמִׁש רֵ֗הַמְיַו :ןֵּֽדְרַּיַה־תֶא ךְךֶלֶּ֖מַה־תֶא ריִ֥בֲעַֽהְל ךְךֶלֶּ֔מַה תאַ֣רְ
 קִל הָ֔דּוהְי ׁשיִ֣א־םִע ֙דֶרֵּ֨יַו םיִ֑רּוחַּֽבִמ רֶׁ֖שֲא יִ֔ניִמְיַה־ןֶּב ֙אָרֵּג  ךְךֶלֶּ֥מַה תאַ֖רְ
 ויָ֛נָּב רָׂ֥שָע תֶׁשֵ֨מֲחַֽו לּו֔אָׁש תיֵּ֣ב רַעַ֚נ אָ֗ביִצְו ֒ןִמָיְנִּבִמ ֹ֘וּמִע ׁשיִ֣א ףֶלֶ֨אְו :דִֽוָּד
 ֙ריִבֲעַֽל הָ֗רָבֲעָֽה הָ֣רְבָֽעְו :ךְךֶלֶּֽמַה יֵ֥נְפִל ןֵּ֖דְרַּיַה ּו֥חְלָֽצְו ֹוּ֑תִא ויָ֖דָבֲע םיִ֥רְׂשֶעְו
 יֵ֣נְפִל֙ לַפָנ אָ֗רֵּג־ןֶב יִ֣עְמִׁשְו ]ויָ֑ניֵעְּב[ וָ֑ניֵעְּב בֹוּ֖טַה תֹוׂ֥שֲעַֽלְו ךְךֶלֶּ֔מַה תיֵּ֣ב־תֶא
ֹּיַו :ןֵּֽדְרַּיַּב ֹו֖רְבָעְּב ךְךֶלֶּ֔מַה ־לַאְו ֒ןֹוָע ֘יִנֹדֲא יִ֣ל־בָׁשֲחַֽי־לַא ךְךֶלֶּ֗מַה־לֶא רֶמא֣
 םָ֑לָׁשּוֽריִמ ךְךֶלֶּ֖מַה־יִנֹדֲא אָ֥צָי־רֶׁשֲא םֹוּ֕יַּב ֔ךָךְּדְבַע הָ֣וֱעֶה רֶׁ֣שֲא תֵ֚א רֹּ֗כְזִּת
 םֹוּ֗יַה יִתאָ֣ב־הֵּֽנִהְו יִתאָ֑טָח יִ֣נֲא יִּ֖כ ֔ךָךְּדְבַע עַ֣דָי יִּ֚כ :ֹוּֽבִל־לֶא ךְךֶלֶּ֖מַה םּוׂ֥שָל
 קִל תֶדֶ֛רָל ףֵ֔סֹוי תיֵּ֣ב־לָכְל ֙ןֹוׁשאִר  ֙הָיּורְצ־ןֶּב יַׁ֤שיִבֲא ןַעַּ֨יַו :ךְךֶלֶּֽמַה יִ֥נֹדֲא תאַ֖רְ
ֹּיַו ֹז תַחַ֣תֲה רֶמא֔ ֹל תא֔ ֹּיַו :הָֽוֹהְי ַחיִׁ֥שְמ־תֶא לֵּ֖לִק יִּ֥כ יִ֑עְמִׁש תַ֖מּוי א֥  דִ֗וָּד רֶמא֣
 ׁ֙שיִא תַמּו֤י םֹוּ֗יַה ןָ֑טָׂשְל םֹוּ֖יַה יִ֥ל־ּויְהִֽת־יִּכ הָ֔יּורְצ יֵ֣נְּב ֙םֶכָלְו יִּ֤ל־הַמ
ֹּיַו :לֵֽאָרְׂשִי־לַע ךְךֶלֶ֥מ־יִנֲא םֹוּ֖יַה יִּ֥כ יִּתְעַ֔דָי אֹו֣לֲה יִּ֚כ לֵ֔אָרְׂשִיְּב  ךְךֶלֶּ֛מַה רֶמא֧
ֹל יִ֖עְמִׁש־לֶא  קִל דַ֖רָי לּו֔אָׁש־ןֶּב ֙תֶׁשֹ֨בִפְמּו :ךְךֶלֶּֽמַה ֹו֖ל עַבָּׁ֥שִּיַו תּו֑מָת א֣  תאַ֣רְ
ֹלְו ךְךֶלֶּ֑מַה ֹלְו ויָ֜לְגַר הָׂ֨שָע־אֽ ֹל ֙ויָדָגְּב־תֶאְו ֹו֗מָפְׂש הָׂ֣שָע־אֽ  ֙םֹוּיַה־ןִמְל סֵּ֔בִכ א֣
 קִל םַ֖לָׁשּוֽרְי אָ֥ב־יִּכ יִ֛הְיַו :םֹוֽלָׁשְב אָּ֥ב־רֶׁשֲא םֹוּ֖יַה־דַע ךְךֶלֶּ֔מַה תֶכֶ֣ל  תאַ֣רְ
ֹּיַו ךְךֶלֶּ֑מַה  יִ֥נֹדֲא רַ֕מֹאּיַו :תֶׁשֹֽביִפְמ יִּ֖מִע ָּתְכַ֥לָה־ֹאל הָּמָ֛ל ךְךֶלֶּ֔מַה ֹ֙ול רֶמא֤
 ךְךֵ֣לֵאְו ָ֙היֶ֨לָע בַּ֤כְרֶאְו רֹו֨מֲחַֽה ֩יִּל־הָׁשְּבְחֶא ֜ךָךְּדְבַע רַ֨מָא־יִּֽכ יִנָּ֑מִר יִּ֣דְבַע ךְךֶלֶּ֖מַה
 ֙ךְךֶלֶּ֨מַה יִ֤נֹדאַֽו ךְךֶלֶּ֑מַה יִ֖נֹדֲא־לֶא ֔ךָךְּדְבַעְּב לֵּ֣גַרְיַו :ךָךֶּֽדְבַע ַחֵּ֖סִפ יִּ֥כ ךְךֶלֶּ֔מַה־תֶא
ֹל ֩יִּכ :ךָךיֶֽניֵעְּב בֹוּ֖טַה הֵׂ֥שֲעַֽו םיִ֔הֹלֱאָֽה ךְךַ֣אְלַמְּכ ־םִא יִּ֤כ יִ֗בָא תיֵּ֣ב־לָּכ הָ֜יָה א֨
 יִ֥ל־ׁשֶּי־הַמּו ךָך ֶ֑נָחְלֻׁש יֵ֖לְכֹֽאְּב ֔ךָךְּדְבַע־תֶא ֙תֶׁשָּ֨תַו ךְךֶלֶּ֔מַה יִ֣נֹדאַֽל ֙תֶוָ֨מ־יֵׁשְנַא
ֹּיַו :ךְךֶלֶּֽמַה־לֶא דֹו֖ע קֹ֥עְזִלְו הָ֔קָדְצ ֙דֹוע  דֹו֖ע רֵּ֥בַדְּת הָּמָ֛ל ךְךֶלֶּ֔מַה ֹ֙ול רֶמא֤



ֹּיַו :הֶֽדָּׂשַה־תֶא ּו֖קְלְחַּת אָ֔ביִצְו הָּ֣תַא יִּתְרַ֕מָא ךָךיֶ֑רָבְּד ־לֶא ֙תֶׁשֹ֨ביִפְמ רֶמא֤
 :ֹוֽתיֵּב־לֶא םֹו֖לָׁשְּב ךְךֶלֶּ֛מַה יִ֥נֹדֲא אָּ֞ב־רֶׁשֲא יֵרֲחַֽ֠א חָּ֑קִי לֹּ֖כַה־תֶא םַּ֥ג ךְךֶלֶּ֔מַה
 ןֵּֽדְרַּיַב־תֶא ֹו֖חְּלַׁשְל ןֵּ֔דְרַּיַה ֙ךְךֶלֶּ֨מַה־תֶא רֹ֤בֲעַּֽיַו םיִ֑לְגֹרֵמ דַ֖רָי יִ֔דָעְלִּגַה ֙יַּלִזְרַבּו
 ֙ךְךֶלֶּ֨מַה־תֶא לַּ֤כְלִכ־אּוֽהְו הָ֑נָׁש םיִ֖נֹמְׁש־ןֶּב דֹ֔אְמ ןֵ֣קָז ֙יַּלִזְרַבּו :]ןֵּֽדְרַּיַה[
ֹּיַו :דֹֽאְמ אּו֖ה לֹו֥דָּג ׁשיִ֛א־יִּֽכ םִיַ֔נֲחַֽמְב ֹו֣תָביִֽׁשְּב  ֙הָּתַא יָּ֑לִזְרַּב־לֶא ךְךֶלֶּ֖מַה רֶמא֥
ֹּיַו :םָֽלָׁשּוריִּב יִ֖דָּמִע ֛ךָךְתֹֽא יִּ֥תְלַּכְלִכְו יִּ֔תִא רֹ֣בֲע  הָּ֗מַּכ ךְךֶלֶּ֑מַה־לֶא יַּ֖לִזְרַּב רֶמא֥
 םֹוּ֜יַה יִ֨כֹנָֽא ֩הָנָׁש םיִ֣נֹמְׁש־ןֶּב :םָֽלָׁשּוֽרְי ךְךֶלֶּ֖מַה־תֶא הֶ֥לֱעֶא־יִּכ יַּ֔יַח יֵ֣נְׁש ֙יֵמְי
 הֶּ֔תְׁשֶא רֶׁ֣שֲא־תֶאְו֙ לַכֹא רֶׁ֤שֲא־תֶא ֙ךָךְּדְבַע םַ֤עְטִי־םִא עָ֗רְל בֹו֣ט־ןיֵּב ׀ עַ֣דֵאַֽה
־לֶא אָּׂ֔שַמְל ֙דֹוע ֥ךָךְּדְבַע הֶ֨יְהִֽי ֩הָּמָלְו תֹו֑רָׁשְו םיִ֣רָׁש לֹו֖קְּב דֹו֔ע עַ֣מְׁשֶא־םִא
 יִנֵ֣לְמְגִי ֙הָּמָ֨לְו ךְךֶלֶּ֑מַה־תֶא ןֵּ֖דְרַּיַה־תֶא ֛ךָךְּדְבַע רֹ֧בֲעַֽי טַ֞עְמִּכ :ךְךֶלֶּֽמַה יִ֖נֹדֲא
ֹּזַה הָ֖לּומְּגַה ךְךֶלֶּ֔מַה  יִּ֑מִאְו יִ֖בָא רֶבֶ֥ק םִ֛ע יִ֔ריִעְּב תֻ֣מָאְו ֙ךָךְּדְבַע אָ֤נ־בָׁשָֽי :תאֽ
 בֹו֖ט־רֶׁשֲא תֵ֥א ֹו֕ל־הֵׂשֲעַֽו ךְךֶלֶּ֔מַה יִ֣נֹדֲא־םִע ֙רֹבֲעַֽי םָ֗הְמִכ ֣ךָךְּדְבַע ׀ הֵּ֣נִהְו
ֹּיַו :ךָךיֶֽניֵעְּב  בֹוּ֖טַה־תֶא ֹוּ֔ל־הֶׂשֱעֶא ֙יִנֲאַֽו םָ֔הְמִּכ רֹ֣בֲעַֽי ֙יִּתִא ךְךֶלֶּ֗מַה רֶמא֣
 ןֵּ֖דְרַּיַה־תֶא םָ֛עָה־לָּכ רֹ֧בֲעַּֽיַו :ךְךָּֽל־הֶׂשֱעֶֽא יַ֖לָע רַ֥חְבִּת־רֶׁשֲא לֹ֛כְו ךָךיֶ֑ניֵעְּב
 ֙ךְךֶלֶּ֨מַה רֹ֤בֲעַּֽיַו :ֹוֽמֹקְמִל בָׁשָּ֖יַו ּוהֵ֔כֲרָֽ֣בְיַו ֙יַּלִזְרַבְל ךְךֶלֶּ֤מַה קַּׁ֨שִּיַו רָ֑בָע ךְךֶלֶּ֣מַהְו
 ךְךֶלֶּ֔מַה־תֶא ]ּוריִ֣בֱעֶה[ ּורִ֣בֱעיֶו ֙הָדּוהְי םַ֤ע־לָכְו ֹוּ֑מִע רַ֣בָע ןָ֖הְמִכְו הָלָּ֔גְלִּגַה
 ּו֣רְמֹאּיַו ךְךֶלֶּ֑מַה־לֶא םיִ֣אָּב לֵ֖אָרְׂשִי ׁשיִ֥א־לָּכ הֵּ֛נִהְו :לֵֽאָרְׂשִי םַ֥ע יִ֖צֲח םַ֕גְו
 ֹ֙ותיֵּב־תֶאְו ךְךֶלֶּ֤מַה־תֶא ּורִ֨בֲעַּֽיַו הָ֗דּוהְי ׁשיִ֣א ּוניֵ֜חַא ךָךּו֨בָנְּג ַ֩עּוּדַמ ךְךֶלֶּ֡מַה־לֶא
 לֵ֗אָרְׂשִי ׁשיִ֣א־לַע הָ֜דּוהְי ׁשיִ֨א־לָּכ ֩ןַעַּיַו :ֹוּֽמִע דִ֖וָד יֵׁ֥שְנַא־לָכְו ןֵּ֔דְרַּיַה־תֶא
־ןִמ ּ֙ונְלַ֨כָא לֹו֤כָאֶה הֶּ֑זַה רָ֖בָּדַה־לַע ֔ךָךְל הָ֣רָח ֙הֶּז הָּמָ֤לְו יַ֔לֵא ֙ךְךֶלֶּ֨מַה בֹו֤רָק־יִּֽכ
ֹּיַו הָ֜דּוהְי ׁשיִ֨א־תֶא֩ לֵאָרְׂשִי־ׁשיִֽא ןַעַּ֣יַו :ּונָֽל אָּׂ֖שִנ תאֵּׂ֥שִנ־םִא ךְךֶלֶּ֔מַה  רֶמא֗
ֹלְו יִנַ֔תֹּלִקֲה ַ֙עּוּ֨דַמּו ֒ךָךְּמִמ יִ֣נֲא ֘דִוָדְּב־םַגְו ֘ךְךֶלֶּמַב יִ֣ל תֹו֨דָי־רֶׂשֶֽע  יִ֥רָבְד הָ֨יָה־אֽ
 :לֵֽאָרְׂשִי ׁשיִ֥א רַ֖בְּדִמ הָ֔דּוהְי ׁשיִ֣א־רַבְּד ׁ֙שֶקִּ֨יַו יִּ֑כְלַמ־תֶא ביִׁ֣שָהְל יִ֖ל ןֹוׁ֛שאִר
 רָ֗פֹוּׁשַּב עַ֣קְתִּיַו יִ֑ניִמְי ׁשיִ֣א יִ֖רְכִּב־ןֶּב עַבֶׁ֥ש ֹו֛מְׁשּו לַעַּ֗יִלְּב ׁשיִ֣א אָ֜רְקִנ םָׁ֨שְו
ֹלְו דִ֗וָדְּב קֶלֵ֜ח ּונָ֨ל־ןיֵֽא רֶמֹאּיַ֠ו  :לֵֽאָרְׂשִי ויָ֖לָהֹֽאְל ׁשיִ֥א יַׁ֔שִי־ןֶבְּב ּ֙ונָ֨ל־הָלֲחַֽנ א֤
 ֙הָדּוהְי ׁשיִ֤אְו יִ֑רְכִּב־ןֶּב עַבֶׁ֣ש יֵ֖רֲחַֽא דִ֔וָד יֵ֣רֲחַֽאֵֽמ֙ לֵאָרְׂשִי ׁשיִ֤א־לָּכ לַעַּ֜יַו



ֹבָּיַו :םָֽלָׁשּוֽרְי־דַעְו ןֵּ֖דְרַּיַה־ןִמ םָּ֔כְלַמְב ּו֣קְבָּֽד  חַּ֣קִּיַו ֒םַלָׁשּוֽרְי ֹ֘ותיֵּב־לֶא דִ֣וָד א֨
־תיֵּב םֵ֤נְּתִּיַו תִיַּ֜בַה רֹ֨מְׁשִל ַ֩חיִּנִה רֶׁ֣שֲא םיִׁ֡שְגַלִּפ ׀ םיִׁ֣שָנ־רֶׂשֶֽע תֵ֣א ךְךֶלֶּ֡מַה
 ןָ֖תֻמ םֹו֥י־דַע תֹו֛רֻרְצ הָניֶ֧יְהִּֽתַו אָ֑ב־ֹאל םֶ֖היֵלֲאַֽו םֵ֔לְּכְלַכְיַו ֙תֶרֶ֨מְׁשִמ
ֹּיַו :תּוּֽיַח תּו֥נְמְלַא  הָ֖דּוהְי־ׁשיִֽא־תֶא יִ֥ל־קֶעְזַה אָׂ֔שָמֲע־לֶא ֙ךְךֶלֶּ֨מַה רֶמא֤
ֹּיַו הָ֑דּוהְי־תֶא קיִ֣עְזַהְל אָׂ֖שָמֲע ךְךֶלֵּ֥יַו :דֹֽמֲע הֹּ֥פ הָּ֖תַאְו םיִ֑מָי תֶׁש֣לְׁש  רֶחי֕
ֹּיַו :ֹוֽדָעְי רֶׁ֥שֲא דֵ֖עֹוּמַה־ןִמ ]רֶחֹוּ֕יַו[  עַבֶׁ֥ש ּונָ֛ל עַר ֵ֧י הָּ֗תַע יַׁ֔שיִבֲא־לֶא ֙דִוָּד רֶמא֤
 אָצָ֥מ־ןֶּפ ויָ֔רֲחַֽא ףֹ֣דְרּו ֙ךָךיֶ֨נֹדֲא יֵ֤דְבַע־תֶא חַ֞ק הָּתַ֠א םֹו֑לָׁשְבַא־ןִמ יִ֖רְכִּב־ןֶּב
 יִ֖תֵלְּפַהְו יִ֥תֵרְּכַהְו בָ֔אֹוי יֵׁ֣שְנַא ֙ויָרֲחַֽא ּו֤אְצֵּֽיַו :ּונֵֽניֵע ליִּ֥צִהְו תֹו֖רֻצְּב םיִ֥רָע ֹו֛ל
 ןֶבֶ֤אָה־םִע םֵ֗ה :יִֽרְכִּב־ןֶּב עַבֶׁ֥ש יֵ֖רֲחַֽא ףֹּ֕דְרִל םַ֔לָׁשּו֣ריִמ ּ֙ואְצֵּֽיַו םיִ֑רֹּבִּגַה־לָכְו
 וָ֞לָעְו ֹוׁ֗שֻבְל ֹוּ֣דִמ ׀ רּו֣גָח בָ֞אֹויְו םֶ֑היֵנְפִל אָּ֣ב אָׂ֖שָמֲעַֽו ןֹו֔עְבִגְּב רֶׁ֣שֲא ֙הָלֹודְּגַה
ֹּיַו :לֹּֽפִּתַו אָ֖צָי אּו֥הְו ּהָ֔רְעַתְּב ֙ויָנְתָמ־לַע תֶדֶּ֤מֻצְמ ֙בֶרֶ֨ח רֹו֥גֲח ]ויָ֞לָעְו[  רֶמא֤
־קָׁשְנִל אָׂ֖שָמֲע ןַ֥קְזִּב בָ֛אֹוי ןיִ֥מְי־דַי זֶחֹּ֜תַו יִ֑חָא הָּ֖תַא םֹו֥לָׁשֲה אָׂ֔שָמֲעַֽל ֙בָאֹוי
ֹל אָׂ֨שָמֲעַֽו :ֹוֽל  ׁשֶמֹ֜חַה־לֶא ּהָ֨ב ּ֩והֵּכַּיַו בָ֗אֹוי־דַיְּב רֶׁ֣שֲא ׀ בֶרֶ֣חַּב רַ֜מְׁשִנ־אֽ
ֹלְו הָצְרַ֛א ויָ֥עֵמ ךְךֹּ֨פְׁשִּיַו  יֵ֖רֲחַֽא ףַ֕דָר ויִ֔חָא יַׁ֣שיִבֲאַֽו ֙בָאֹויְו תֹ֑מָּיַו ֹו֖ל הָנָׁ֥ש־אֽ

ֹּיַו בָ֑אֹוי יֵ֖רֲעַּֽנִמ ויָ֔לָע דַ֣מָע ׁ֙שיִאְו :יִֽרְכִּב־ןֶּב עַבֶׁ֥ש  בָ֛אֹויְּב ץֵ֧פָח רֶׁ֨שֲא ֩יִמ רֶמא֗
 אְרַּ֨יַו הָּ֑לִסְּמַֽה ךְךֹו֣תְּב םָּ֖דַּב לֵ֥לֹּגְתִמ אָׂ֛שָמֲעַֽו :בָֽאֹוי יֵ֥רֲחַֽא דִ֖וָדְל־רֶׁשֲא יִ֥מּו
 ךְךֵ֤לְׁשַּיַו ֙הֶדָּׂשַה הָּ֤לִסְמַֽה־ןִמ אָׂ֨שָמֲע־תֶא ֩בֵּסַּיַו םָ֗עָה־לָּכ דַ֣מָע־יִּֽכ ׁשיִ֜אָה
 רַ֤בָע הָּ֑לִסְמַֽה־ןִמ הָּ֖גֹה רֶׁ֥שֲאַּֽכ :דָֽמָעְו ויָ֖לָע אָּ֥בַה־לָּכ הָ֔אָר רֶׁ֣שֲאַּֽכ דֶגֶּ֔ב ֙ויָלָע
 יֵ֣טְבִׁש־לָכְּב רֹ֞בֲעַּֽיַו :יִֽרְכִּב־ןֶּב עַבֶׁ֥ש יֵ֖רֲחַֽא ףֹּ֕דְרִל בָ֔אֹוי יֵ֣רֲחַֽא ׁ֙שיִא־לָּכ
 :ויָֽרֲחַֽא־ףַא ּואֹ֖בָּיַו ]ּו֔לֲהָּֽ֣קִּיַו[ ּו֔הָּ֣קִּיַו םיִ֑רֵּבַה־לָכְו הָ֖כֲעַֽמ תיֵ֥בּו הָלֵ֛בָא לֵ֣֗אָרְׂשִי
 דֹ֖מֲעַּֽתַו ריִ֔עָה־לֶא ֙הָלְלֹֽס ּו֤כְּפְׁשִּיַו הָ֔כֲעַּֽמַה תיֵּ֣ב ֙הָלֵ֨בָאְּב ויָ֗לָע ּורֻ֣צָּיַו ּואֹ֜בָּיַו
 קִּתַו :הָֽמֹוחַֽה ליִּ֥פַהְל םִ֖תיִחְׁשַמ בָ֔אֹוי־תֶא רֶׁ֣שֲא ֙םָעָה־לָכְו לֵ֑חַּב  הָּׁ֥שִא אָ֛רְ
 ק בָ֔אֹוי־לֶא אָ֣נ־ּורְמִא ּ֙ועְמִׁש ּו֤עְמִׁש ריִ֑עָה־ןִמ הָ֖מָכֲח  הָ֖רְּבַדֲאַֽו הָּנֵ֔ה־דַע בַ֣רְ
 קִּיַו :ךָךיֶֽלֵא ֹּתַו ָהיֶ֔לֵא בַ֣רְ ֹּיַו בָ֖אֹוי הָּ֥תַאַֽה הָּׁ֛שִאָֽה רֶמא֧ ֹּתַו יִנָ֑א רֶמא֣  ֹו֗ל רֶמא֣
ֹּיַו ךָךֶ֔תָמֲא יֵ֣רְבִּד ֙עַמְׁש ֹּתַו :יִכֹֽנָא ַעֵ֥מֹׁש רֶמא֖  ּו֤רְּבַדְי רֵּ֨בַּד רֹ֑מאֵל רֶמא֖
 יֵ֣נּומֱא יֵ֖מֻלְׁש יִ֕כֹנָֽא :ּומַֽתֵה ןֵ֥כְו לֵ֖בָאְּב ּו֛לֲאָֽׁשְי לֹו֧אָׁש רֹ֔מאֵל ֙הָנֹׁשאִֽרָב



 :הָֽוֹהְי תַ֥לֲחַֽנ עַּ֖לַבְת הָּמָ֥ל לֵ֔אָרְׂשִיְּב ֙םֵאְו ריִ֤ע תיִ֨מָהְל ׁשֵּ֗קַבְמ הָּ֣תַא לֵ֑אָרְׂשִי
 ןֵ֣כ־ֹאל :תיִֽחְׁשַא־םִאְו עַּ֖לַבֲא־םִא יִ֔ל ֙הָליִ֨לָח הָליִ֤לָח רַ֑מֹאּיַו בָ֖אֹוי ןַעַּ֥יַו
 דִ֔וָדְּב ךְךֶלֶּ֣מַּב ֹ֙ודָי אָׂ֤שָנ ֹו֗מְׁש יִ֣רְכִּב־ןֶּב עַבֶׁ֧ש םִיַ֜רְפֶא רַ֨הֵמ ׁ֩שיִא יִּ֡כ רָ֗בָּדַה
ֹּתַו ריִ֑עָה לַ֣עֵמ הָ֖כְלֵֽאְו ֹוּ֔דַבְל ֹו֣תֹא־ּונְּת  ֹוׁ֛שֹאר הֵּ֥נִה בָ֔אֹוי־לֶא ֙הָּׁשִאָֽה רֶמא֤
 ּו֞תְרְכִּיַו ּהָ֗תָמְכָחְּב םָ֜עָה־לָּכ־לֶא הָּׁ֨שִאָֽה ֩אֹובָּתַו :הָֽמֹוחַה דַ֥עְּב ךָךיֶ֖לֵא ךְךָ֥לְׁשֻמ
ֹר־תֶא ־לַעֵֽמ ּוצֻ֥פָּיַו רָ֔פֹּׁשַּב ֙עַקְתִּיַו בָ֔אֹוי־לֶא ּוכִ֣לְׁשַּיַו ֙יִרְכִּב־ןֶּב עַבֶׁ֤ש ׁשא֨
 אָ֖בָּצַה־לָּכ לֶ֥א בָ֕אֹויְו :ךְךֶלֶּֽמַה־לֶא םַ֖לָׁשּוֽרְי בָׁ֥ש בָ֛אֹויְו ויָ֑לָהֹֽאְל ׁשיִ֣א ריִ֖עָה
־לַע םָ֖רֹדֲאַֽו :יִֽתֵלְּפַה־לַעְו ]יִ֖תֵרְּכַה[ ִ֖יֵרְּכַה־לַע עָ֔דָיֹו֣הְי־ןֶּב ֙הָיָנְבּו לֵ֑אָרְׂשִי
 רָ֖תָיְבֶאְו קֹו֥דָצְו רֵ֑פֹס ]אָ֖וְׁשּו[ אָ֖יְׁשּו :ריִּֽכְזַּמַה דּו֖ליִחֲא־ןֶּב טָ֥פָׁשֹוֽהיִו סַּ֑מַה
 םיִ֗נָׁש ׁש֣לָׁש דִ֜וָד יֵ֨מיִּב ֩בָעָר יִ֣הְיַו :דִֽוָדְל ןֵ֖הֹכ הָ֥יָה יִ֔רִאָּ֣יַה ֙אָריִע םַ֗גְו :םיִֽנֲהֹּֽכ
ֹּיַו הָ֑וֹהְי יֵ֣נְּפ־תֶא דִ֖וָּד ׁשֵּ֥קַבְיַו הָ֔נָׁש יֵ֣רֲחַֽא ֙הָנָׁש ־לֶאְו֙ לּואָׁש־לֶא הָ֗וֹהְי רֶמא֣
 קִּיַו :םיִֽנֹעְבִּגַה־תֶא תיִ֖מֵה־רֶׁשֲא־לַע םיִ֔מָּדַה תיֵּ֣ב  םיִ֖נֹעְבִּגַל ךְךֶלֶּ֛מַה אָ֥רְ
ֹּיַו ֹל םיִ֞נֹעְבִּגַהְו םֶ֑היֵלֲא רֶמא֣  יִ֔רֹמֱאָֽה רֶתֶּ֣יִמ־םִא יִּ֚כ הָּמֵ֗ה לֵ֣אָרְׂשִי יֵ֧נְּבִמ א֣
 לֵ֖אָרְׂשִי־יֵֽנְבִל ֹו֥תֹאּנַקְּב םָ֔תֹּכַהְל֙ לּואָׁש ׁשֵּ֤קַבְיַו םֶ֔הָל ּו֣עְּבְׁשִנ֙ לֵאָרְׂשִי יֵ֤נְבּו
ֹּיַו :הָֽדּוהיִֽו  ּו֖כְרָבּו רֵּ֔פַכֲא הָּ֣מַבּו םֶ֑כָל הֶׂ֖שֱעֶא הָ֥מ םיִ֔נֹעְבִּגַה־לֶא ֙דִוָּד רֶמא֤
ֹּיַו :הָֽוֹהְי תַ֥לֲחַֽנ־תֶא  לּו֣אָׁש־םִע ֙בָהָזְו ףֶסֶּ֤כ ]ּונָ֜ל[ ּיָ֜ל־ןיֵֽא םיִ֗נֹעְבִּגַה ֹו֣ל ּורְמא֧
ֹּיַו לֵ֑אָרְׂשִיְּב תיִ֣מָהְל ׁשיִ֖א ּונָ֥ל־ןיֵֽאְו ֹו֔תיֵּב־םִעְו  םיִ֖רְמֹֽא םֶּ֥תַא־הָֽמ רֶמא֛
ֹּיַו :םֶֽכָל הֶׂ֥שֱעֱא  ּונָ֑ל־הָּמִּד רֶׁ֖שֲאַֽו ּונָּ֔לִּכ רֶׁ֣שֲא ׁ֙שיִאָה ךְךֶלֶּ֔מַה־לֶא ּ֙ורְמאֽ
 ויָ֔נָּבִמ ֙םיִׁשָנֲא הָ֤עְבִׁש ּונָ֜ל ]ןַּתֻי[ ןַּתנֻי :לֵֽאָרְׂשִי לֻ֥בְּג־לָכְּב בֵּ֖צַיְתִהֵֽמ ּונְדַ֕מְׁשִנ
ֹּיַו הָ֑וֹהְי ריִ֣חְּב לּו֖אָׁש תַ֥עְבִגְּב הָ֔וֹהיַֽל ֙םּונֲעַֽקֹוהְו  :ןֵּֽתֶא יִ֥נֲא ךְךֶלֶּ֖מַה רֶמא֥
 רֶׁ֣שֲא ֙הָוֹהְי תַ֤עֻבְׁש־לַע לּו֑אָׁש־ןֶּב ןָ֣תָנֹוֽהְי־ןֶּב תֶׁשֹ֖ביִפְמ־לַע ךְךֶלֶּ֔מַה לֹ֣מְחַּיַו
 הָּ֤פְצִר יֵ֨נְּב יֵנְׁ֠ש־תֶא ךְךֶלֶּ֡מַה חַּ֣קִּיַו :לּוֽאָׁש־ןֶּב ןָ֥תָנֹוֽהְי ןיֵ֖בּו דִ֔וָּד ןיֵּ֣ב םָ֔תֹניֵּֽב
 ֙יֵנְּב תֶׁשֵ֗מֲח־תֶאְו תֶׁשֹ֑בִפְמ־תֶאְו יִ֖נֹמְרַא־תֶא לּו֔אָׁשְל הָ֣דְלָֽי רֶׁ֣שֲא ֙הָּיַא־תַב
 דַ֣יְּב םֵ֞נְּתִּיַו :יִֽתָלֹֽחְּמַה יַּ֖לִזְרַּב־ןֶּב לֵ֥איִרְדַעְל הָ֛דְלָֽי רֶׁ֥שֲא לּו֔אָׁש־תַּב לַ֣כיִמ
 ָ֙םֵהְו דַחָ֑י ]םָּ֖תְעַבְׁש[ םיָּ֖תְעַבְׁש ּו֥לְּפִּיַו הָ֔וֹהְי יֵ֣נְפִל ֙רָהָּב םֻ֤עיִקֹּֽיַו םיִ֗נֹעְבִּגַה
 :םיִֽרֹעְׂש ריִ֥צְק ]תַּ֖לִחְתִּב[ תַּ֖לִחְִת	םיִ֔נֹׁשאִ֣רָּב ֙ריִצָק יֵ֤מיִּב ּו֜תְמֻה ]הָּמֵ֨הְו[



 דַ֛ע ריִ֔צָק תַּ֣לִחְּתִמ ֙רּוּצַה־לֶא ּהָ֤ל ּוהֵּ֨טַּתַו קַּׂ֜שַה־תֶא הָּ֨יַא־תַב ֩הָּפְצִר חַּ֣קִּתַו
ֹלְו םִיָ֑מָּׁשַה־ןִמ םֶ֖היֵלֲע םִיַ֥מ־ךְךַּתִנ  םָ֔מֹוי ֙םֶהיֵלֲע ַחּו֤נָל םִיַ֜מָּׁשַה ףֹו֨ע ֩הָנְתָֽנ־אֽ
 הָּ֖יַא־תַב הָּ֥פְצִר הָ֛תְׂשָֽע־רֶׁשֲא תֵ֧א דִ֑וָדְל דַּ֖גֻּיַו :הָלְיָֽל הֶ֖דָּׂשַה תַּ֥יַח־תֶאְו
 ֹו֔נְּב ןָ֣תָנֹוֽהְי ֙תֹומְצַע־תֶאְו֙ לּואָׁש תֹו֤מְצַע־תֶא חַּ֞קִּיַו דִ֗וָּד ךְךֶלֵּ֣יַו :לּוֽאָׁש ׁשֶגֶ֥לִּפ
 םּ֥וָלְּת רֶׁ֨שֲא ןַׁ֗ש־תיֵּֽב בֹ֣חְרֵֽמ םָ֜תֹא ּו֨בְנָּֽג ֩רֶׁשֲא דָ֑עְלִּג ׁשיֵ֣בָי יֵ֖לֲעַּֽב תֵ֕אֵמ
־תֶא םיִּ֛תְׁשִלְּפ תֹוּ֧כַה םֹו֨יְּב ]םיִּ֔תְׁשִלְּפ[ םיִּ֔תְׁשִלְּפה ]֙הָּמָׁ֨ש[ ָ֙םָׁ֨ש ]םּו֥אָלְּת[

 ֹו֑נְּב ןָ֣תָנֹוֽהְי תֹו֖מְצַע־תֶאְו לּו֔אָׁש תֹו֣מְצַע־תֶא ֙םָּׁשִמ לַעַּ֤יַו :ַעֹּֽבְלִּגַּב לּו֖אָׁש
 ֹונְּ֠ב ןָ֣תָנֹוֽהיִו לּו֣אָׁש־תֹוֽמְצַע־תֶא ּו֣רְּבְקִּיַו :םיִֽעָקּוּֽמַה תֹו֖מְצַע־תֶא ּו֔פְסַאַּ֣יַו
 רֵ֧תָעֵּֽיַו ךְךֶלֶּ֑מַה הָּ֖וִצ־רֶׁשֲא לֹּ֥כ ּוׂ֔שֲעַּֽי ַֽו ויִ֔בָא ׁשיִ֣ק ֙רֶבֶ֨קְּב עָ֗לֵצְּב ןִ֜מָיְנִּב ץֶרֶ֨אְּב
 דֶרֵּ֨יַו לֵ֑אָרְׂשִי־תֶא םיִּ֖תְׁשִלְּפַל הָ֛מָחְלִמ דֹו֧ע־יִהְּתַו :ןֵֽכ־יֵרֲחַֽא ץֶרָ֖אָל םיִ֛הֹלֱא
 בֹ֜נְּב ]יִּ֨בְׁשִיְו[ וִּ֨בְׁשִיְו :דִֽוָּד ףַעָּ֥יַו םיִּ֖תְׁשִלְּפ־תֶא ּו֥מֲחָּֽלִּיַו ֹוּ֛מִע ויָ֥דָבֲעַֽו דִ֜וָּד
 רּו֣גָח אּו֖הְו תֶׁש֔חְנ לַ֣קְׁשִמ ֙תֹואֵמ ׁש֤לְׁש ֹ֙וניֵק לַ֤קְׁשִמּו הָ֗פָרָה יֵ֣דיִליִּֽב ׀ רֶׁ֣שֲא
ֹּיַו הָׁ֑שָדֲח ־תֶא ךְך ַּ֥יַו הָ֔יּורְצ־ןֶּב יַׁ֣שיִבֲא ֹ֙ול־רָזֲעַּֽיַו :דִֽוָּד־תֶא תֹוּ֥כַהְל רֶמא֖
ֹל רֹ֗מאֵל ֹו֜ל דִ֨וָד־יֵׁשְנַא ּ֩ועְּבְׁשִנ זָ֣א ּוהֵ֑תיִמְיַו יִּ֖תְׁשִלְּפַה  ּ֙ונָּ֨תִא דֹו֤ע אֵ֨צֵת־אֽ
ֹלְו הָ֔מָחְלִּמַל  הָ֛מָחְלִּמַה דֹו֧ע־יִהְּתַו ןֵ֔כ־יֵרֲחַֽא ֙יִהְיַו :לֵֽאָרְׂשִי ר ֵ֥נ־תֶא הֶּ֖בַכְת א֥
 :הָֽפָרָֽה יֵ֥דִליִּֽב רֶׁ֖שֲא ףַ֕ס־תֶא יִ֔תָׁשֻ֣חַה ֙יַכְּבִס הָּ֗כִה זָ֣א םיִּ֑תְׁשִלְּפ־םִע בֹו֖גְּב
 תיֵּ֣ב םיִ֜גְרֹֽא ֙יֵרְעַי־ןֶּב ֩ןָנָחְלֶא ךְךַּ֡יַו םיִּ֑תְׁשִלְּפ־םִע בֹו֖גְּב הָ֛מָחְלִּמַה דֹו֧ע־יִהְּתַו
 הָ֖מָחְלִמ דֹו֥ע־יִהְּתַו :םיִֽגְרֹֽא רֹו֖נְמִּכ ֹו֔תיִנֲח ץֵ֣עְו יִּ֔תִּגַה תָ֣יְלָּג תֵ֚א יִ֗מְחַּלַה
 ׁשֵׁ֗שָו ׁשֵׁ֣ש ויָ֜לְגַר תֹ֨עְּבְצֶאְו ֩ויָדָי תֹו֣עְּבְצֶאְו ]ןֹו֗דָמ[ ןיֹ֗דָמ ׁשיִ֣א ׀ יִ֣הְיַו תַ֑גְּב
 ּ֙והֵּ֨כַּיַו לֵ֑אָרְׂשִי־תֶא ףֵ֖רָחְיַו :הָֽפָרָֽהְל דַּ֥לֻי אּו֖ה־םַגְו רָּ֔פְסִמ ֙עַּבְרַאְו םיִ֤רְׂשֶע
 תַ֑גְּב הָ֖פָרָהְל ּו֥דְּלֻי הֶּלֵ֛א תַעַּ֥בְרַא־תֶא :דִֽוָד יִ֥חֲא ]הָ֖עְמִׁש[ יָ֖עְמִׁש־ןֶּב ןָ֔תָנֹו֣הְי
ֹּזַה הָ֣ריִּׁשַה יֵ֖רְבִּד־תֶא הָ֔וֹהיַֽל ֙דִוָּד רֵּ֤בַדְיַו :ויָֽדָבֲע דַ֥יְבּו דִ֖וָּד־דַיְב ּו֥לְּפִּיַו  תא֑
 יִ֥עְלַס הָ֛וֹהְי רַ֑מֹאּיַו :לּוֽאָׁש ףַּ֥כִמּו ויָ֖בְיֹֽא־לָּכ ףַּ֥כִמ ֹו֛תֹא הָ֥וֹהְי ליִּ֨צִה ֩םֹויְּב
 ֙יִּבַּגְׂשִמ יִ֗עְׁשִי ןֶרֶ֣קְו יִּ֞נִגָמ ֹוּ֑ב־הֶסֱחֶֽא יִ֖רּוצ יֵ֥הֹלֱא :יִֽל־יִטְלַפְמּו יִ֖תָדֻֽצְמּו
 קֶא לָּ֖לֻהְמ :יִנֵֽעִׁשֹּֽת סָ֖מָחֵֽמ יִ֕עִׁשֹֽמ יִ֔סּונְמּו  יִנֻ֖פָפֲא יִּ֥כ :ַעֵֽׁשָּוִא יַ֖בְיֹֽאֵמּו הָ֑וֹהְי אָ֣רְ
 :תֶוָֽמ־יֵׁשְקֹֽמ יִנֻ֖מְּדִק יִנֻּ֑בַס לֹו֖אְׁש יֵ֥לְבֶח :יִנֻֽתֲעַֽבְי לַעַּ֖יִלְב יֵ֥לֲחַֽנ תֶוָ֑מ־יֵרְּבְׁשִמ



 קֶא ֙יִל־רַּצַּב  קֶא יַ֖הֹלֱא־לֶאְו הָ֔וֹהְי אָ֣רְ  יִ֖תָעְוַׁשְו יִ֔לֹוק ֹ֙ולָכיֵֽהֵמ עַ֤מְׁשִּיַו אָ֑רְ
 ּוׁ֖שֲעָּֽגְתִּיַו ּוזָּ֑גְרִי םִיַ֖מָּׁשַה תֹו֥דְסֹוֽמ ץֶרָ֔אָה ׁ֙שַעְרִּתַו ]ׁשַ֤עָּגְתִּיַו[ ׁשַ֤עָּגְתִַו :ויָֽנְזָאְּב
 טֵּ֥יַו :ּוּנֶּֽמִמ ּו֥רֲעָּֽב םיִ֖לָחֶּֽג לֵ֑כֹאּת ויִּ֖פִמ ׁשֵ֥אְו ֹוּ֔פַאְּב ֙ןָׁשָע הָ֤לָע :ֹוֽל הָרָ֥ח־יִּכ
־יֵפְנַּכ־לַע אָ֖רֵּיַו ףֹ֑עָּיַו בּו֖רְּכ־לַע בַּ֥כְרִּיַו :ויָֽלְגַר תַחַּ֥ת לֶ֖פָרֲעַֽו דַ֑רֵּיַו םִיַ֖מָׁש
 ֹוּ֑דְגֶנ ּהַגֹּ֖נִמ :םיִֽקָחְׁש יֵ֥בָע םִיַ֖מ־תַרְׁשַח תֹוּ֑כֻס ויָ֖תֹביִֽבְס ךְךֶׁשֹ֛ח תֶׁשָּ֥יַו :ַחּוֽר
 םיִּ֖צִח חַ֥לְׁשִּיַו :ֹוֽלֹוק ןֵּ֥תִי ןֹו֖יְלֶעְו הָ֑וֹהְי םִיַ֖מָׁש־ןִמ םֵ֥עְרַי :ׁשֵֽא־יֵלֲחַּֽג ּו֖רֲעָּֽב
 תַ֣רֲעַֽגְּב לֵ֑בֵּת תֹו֣דְסֹֽמ ּו֖לָּגִי םָ֔י יֵקִ֣פֲא ּ֙ואָר ֵּֽיַו :]םֹֽהָּיַו[ םמֹֽהָּיַו קָ֖רָּב םֵ֑ציִפְיַו
 יִנֵ֕ליִּצַי :םיִּֽבַר םִיַּ֥מִמ יִנֵׁ֖שְמַי יִנֵ֑חָּֽקִי םֹו֖רָּמִמ חַ֥לְׁשִי :ֹוּֽפַא ַחּו֥ר תַ֖מְׁשִּנִמ הָ֔וֹהְי
 ןָ֖עְׁשִמ הָ֛וֹהְי יִ֧הְיַו יִ֑דיֵא םֹו֣יְּב יִנֻ֖מְּדַקְי :יִנֶּֽמִמ ּו֖צְמָֽא יִּ֥כ יַ֔אְנּׂ֣שִמ זָ֑ע יִ֖בְיֹֽאֵמ
 יַ֖דָי רֹ֥בְּכ יִ֑תָקְדִצְּכ הָ֖וֹהְי יִנֵ֥לְמְגִי :יִּֽב ץֵֽפָ֥ח־יִּֽכ יִנֵ֖צְּלַחְי יִ֑תֹא בָ֖חְרֶּמַל אֵ֥צֹּיַו :יִֽל
ֹלְו הָ֑וֹהְי יֵ֣כְרַּד יִּתְרַ֖מָׁש יִּ֥כ :יִֽל ביִׁ֥שָי  וָ֖טָּפְׁשִמ־לָכ יִּ֥כ :יָֽהֹלֱאֵמ יִּתְעַׁ֖שָר א֥
ֹל ויָ֖תֹּקֻחְו יִּ֑דְגֶנְל ]ויָ֖טָּפְׁשִמ[  הָ֖רְּמַּתְׁשֶאָֽו ֹו֑ל םיִ֖מָת הֶ֥יְהֶֽאָו :הָּנֶּֽמִמ רּו֥סָא־אֽ
־םִע דָּ֑סַחְתִּת דיִ֖סָח־םִע :ויָֽניֵע דֶג ֶ֥נְל יִ֖רֹבְּכ יִ֑תָקְדִצְּכ יִ֖ל הָ֛וֹהְי בֶׁשָּ֧יַו :יִֽנֹוֲעֵֽמ
 יִ֖נָע םַ֥ע־תֶאְו :לָּֽפַּתִּת ׁשֵּ֖קִע־םִעְו רָ֑בָּתִּת רָ֖בָנ־םִע :םָּֽמַּתִּת םיִ֖מָּת רֹוּ֥בִּג
 :יִּֽכְׁשָח ַּהיִּ֥גַי הָ֖וֹהיַֽו הָ֑וֹהְי יִ֖ריֵנ הָּ֥תַא־יִּֽכ :ליִּֽפְׁשַּת םיִ֥מָר־לַע ךָךיֶ֖ניֵעְו ַעיִׁ֑שֹוּת
 ֙הָוֹהְי תַ֤רְמִא ֹוּ֑כְרַּד םיִ֣מָּת לֵ֖אָה :רּוֽׁש־גֶּלַדֲא יַ֖הֹלאֵּֽב דּו֑דְּג ץּו֣רָא הָ֖כְב יִּ֥כ
 רּו֖צ יִ֥מּו הָ֑וֹהְי יֵ֣דֲעְֽלַּבִמ לֵ֖א־יִמ יִּ֥כ :ֹוּֽב םיִ֥סֹֽחַה לֹ֖כְל אּו֔ה ן ֵ֣גָמ הָ֔פּורְצ
 ויַ֖לְגַר הֶּ֥וַׁשְמ :]יִּֽכְרַּד[ וִּֽכְרַּד םיִ֖מָּת רֵּ֥תַּיַו לִיָ֑ח יִּ֖זּועָֽמ לֵ֥אָה :ּוניֵֽהֹלֱא יֵ֥דֲעְֽלַּבִמ
־תֶׁשֶֽק תַ֥חִנְו הָ֑מָחְלִּמַל יַ֖דָי דֵּ֥מַלְמ :יִנֵֽדִמֲעַֽי יַ֖תֹומָּֽב לַ֥עְו תֹו֑לָּיַאָּֽכ ]יַ֖לְגַר[
 יִנֵּ֑תְחַּת יִ֖דֲעַֽצ ביִ֥חְרַּת :יִנֵּֽבְרַּת ֖ךָךְתֹֽנֲעַֽו ךָךֶ֑עְׁשִי ן ֵ֣גָמ יִ֖ל־ןֶּתִּתַו :יָֽתֹעֹֽרְז הָׁ֖שּוחְנ
ֹלְו ֹלְו םֵ֑דיִמְׁשַאָֽו יַ֖בְיֹֽא הָ֥פְּדְרֶא :יָּֽלֻסְרַק ּו֖דֲעָֽמ א֥  :םָֽתֹוּלַּכ־דַע בּוׁ֖שָא א֥
ֹלְו םֵ֖צָחְמֶאָֽו םֵּ֥לַכֲאָֽו  הָ֑מָחְלִּמַל לִיַ֖ח יִנֵ֥רְזַּתַו :יָֽלְגַר תַחַּ֥ת ּו֖לְפִּיַו ןּו֑מּוקְי א֣
 ןיֵ֣אְו ּו֖עְׁשִי :םֵֽתיִמְצַאָו יַ֖אְנַׂשְמ ףֶרֹ֑ע יִּ֖ל הָּתַּ֥ת יַ֔בְיֹ֣אְו :יִנֵּֽתְחַּת יַ֖מָק ַעיִ֥רְכַּת
ֹלְו הָ֖וֹהְי־לֶא ַעיִׁ֑שמ  םֵּ֖קִדֲא תֹו֥צּוח־טיִֽטְּכ ץֶרָ֑א־רַפֲעַּֽכ םֵ֖קָחְׁשֶאְו :םָֽנָע־אֽ
ֹרְל ֙יִנֵ֨רְמְׁשִּת יִּ֑מַע יֵ֖ביִרֵֽמ יִנֵ֔טְּלַפְּתַו :םֵֽעָקְרֶא ֹל םַ֥ע םִ֔יֹוּג ׁשא֣  יִּתְעַ֖דָי־אֽ
 ּו֖רְּגְחַיְו ּולֹּ֑בִי רָ֖כֵנ יֵ֥נְּב :יִֽל ּועְמָּׁ֥שִי ןֶזֹ֖א ַעֹו֥מְׁשִל יִ֑ל־ּוׁשֲחַּֽכְתִי רָ֖כֵנ יֵ֥נְּב :יִנֻֽדְבַעַֽי



 ןֵ֥תֹּנַה לֵ֕אָה :יִֽעְׁשִי רּו֥צ יֵ֖הֹלֱא םֻ֕רָיְו יִ֑רּוצ ךְךּו֣רָבּו הָ֖וֹהְי־יַח :םָֽתֹורְּגְסִּמִמ
 ׁשיִ֥אֵמ יִנֵ֔מְמֹו֣רְּת ֙יַמָּקִמּו יָ֑בְיֹֽאֵמ יִ֖איִצֹוֽמּו :יִנֵּֽתְחַּת םיִּ֖מַע דיִ֥רֹמּו יִ֑ל תֹ֖מָקְנ
 ]לֹוּ֖דְגִמ[ ליֹּ֖דְגִמ :רֵּֽמַזֲא ֖ךָךְמִׁשְלּו םִ֑יֹוּגַּב הָ֖וֹהְי ֥ךָךְדֹוא ןֵּ֛כ־לַע :יִנֵֽליִּצַּת םיִ֖סָמֲח
 יֵ֥רְבִּד הֶּלֵ֛אְו :םָֽלֹוע־דַע ֹו֖עְרַזְלּו דִ֥וָדְל ֹו֛חיִׁשְמִל דֶסֶ֧ח־הֶׂשֹֽעְו ֹוּ֑כְלַמ תֹו֣עּוׁשְי
 בֹ֔קֲעַֽי יֵ֣הֹלֱא ַ֙חיִׁ֨שְמ לָ֔ע םַקֻ֣ה ֙רֶבֶּ֨גַה םֻ֤אְנּו יַׁ֗שִי־ןֶּב דִ֣וָּד םֻ֧אְנ םיִ֑נֹרֲחַֽאָֽה דִ֖וָד
 יֵ֣הֹלֱא ֙רַמָא :יִֽנֹוׁשְל־לַע ֹו֖תָּלִמּו יִּ֑ב־רֶּבִּד הָ֖וֹהְי ַחּו֥ר :לֵֽאָרְׂשִי תֹו֥רִמְז םיִ֖עְנּו
 :םיִֽהֹלֱא תַ֥אְרִי לֵׁ֖שֹומ קיִּ֕דַצ םָ֔דָאָּ֣ב֙ לֵׁשֹומ לֵ֑אָרְׂשִי רּו֣צ רֶּ֖בִד יִ֥ל לֵ֔אָרְׂשִי
ֹל רֶקֹּ֚ב ׁשֶמָׁ֑ש־חַרְזִי רֶקֹּ֖ב רֹו֥אְכּו ־יִּכ :ץֶרָֽאֵמ אֶׁשֶּ֥ד רָ֖טָּמִמ ּהַגֹּ֥נִמ תֹו֔בָע א֣
־לָכ־יִּֽכ הָ֔רֻמְׁשּו֙ לֹּכַב הָ֤כּורֲע יִ֗ל םָׂ֣ש םָ֜לֹוע תיִ֨רְב ֩יִּכ לֵ֑א־םִע יִ֖תיֵּב ןֵ֥כ־ֹאל
ֹל־יִּכ ץֶפֵ֖ח־לָכְו יִ֥עְׁשִי ֹל־יִּכ םַהָּ֑לֻּכ דָ֖נֻמ ץֹו֥קְּכ לַעַּ֕יִלְבּו :ַחיִֽמְצַי א֥  :ּוחָּֽקִי דָ֖יְב א֥
 הֶּלֵ֛א :תֶבָּֽׁשַּב ּו֖פְרָּֽׂשִי ףֹו֥רָׂש ׁשֵ֕אָבּו תיִ֑נֲח ץֵ֣עְו לֶ֖זְרַב אֵ֥לָּמִי םֶ֔הָּב עַּ֣גִי ׁ֙שיִאְו

ֹר ׀ יִ֣נֹמְּכְחַּת תֶבֶּׁ֜שַּב בֵׁ֨שי דִ֑וָדְל רֶׁ֣שֲא םיִ֖רֹּבִּגַה תֹו֥מְׁש  אּו֚ה יִׁ֗שִלָּֽׁשַה ׁשא֣
 וָ֛רֲחַֽאְו :]תָֽחֶא[ דָֽחֶא םַעַ֥פְּב לָ֖לָח תֹו֛אֵמ הֶ֥נֹמְׁש־לַע ]יִ֔נְצֶעָֽה[ וִ֔נְצֶעָֽה ֹו֣ניִדֲע
־םִע ]םיִ֜רֹּבִּגַה[ םיִ֜רֹּבִַּג	הָׁ֨שלְׁשִּב יִ֑חֹחֲא־ןֶּב ]ֹו֖דֹּד[ יֹ֖דֹּד־ןֶּב ר ָ֥זָעְלֶא ]ויָ֛רֲחַֽאְו[
 אּו֣ה :לֵֽאָרְׂשִי ׁשיִ֥א ּו֖לֲעַּֽיַו הָ֔מָחְלִּמַל םָׁ֣ש־ּופְסֶאֶֽנ םיִּתְׁשִלְּפַּב םָ֤פְרָֽחְּב דִ֗וָּד
 הָ֛וֹהְי ׂשַעַּ֧יַו בֶרֶ֔חַה־לֶא ֹ֙ודָי קַּ֤בְדִּתַו ֹו֗דָי הָ֣עְגָי־יִּכ ׀ דַ֣ע םיִּ֜תְׁשִלְּפַּב ךְךַּ֨יַו ֩םָק
 אָּ֥מַׁש ויָ֛רֲחַֽאְו :טֵּֽׁשַפְל־ךְךַא ויָ֖רֲחַֽא ּובֻׁ֥שָי םָ֛עָהְו אּו֑הַה םֹוּ֣יַּב הָ֖לֹודְג הָ֥עּוׁשְּת
 הָ֣אֵלְמ ֙הֶדָּׂשַה תַ֤קְלֶח םָׁ֞ש־יִהְּתַו הָּ֗יַחַֽל םיִּ֜תְׁשִלְפ ּו֨פְסָאֵּֽיַו יִ֑רָרָֽה אֵ֖גָא־ןֶב
־תֶא ךְך ַּ֖יַו ָהֶ֔ליִּצַּיַו ֙הָקְלֶחַֽה־ךְךֹוֽתְּב בֵּ֤צַיְתִּיַו :םיִּֽתְׁשִלְפ יֵ֥נְּפִמ סָ֖נ םָ֥עָהְו םיִׁ֔שָדֲע
 םיִׁ֣שֹלְּׁשַהֵֽמ ]הָׁ֜שֹלְׁש[ םיָׁ֜שֹלְׁש ּו֨דְר ֵּֽיַו :הָֽלֹודְג הָ֥עּוׁשְּת הָ֖וֹהְי ׂשַעַּ֥יַו םיִּ֑תְׁשִלְּפ
ֹר  הָ֖נֹח םיִּ֔תְׁשִלְּפ תַּ֣יַחְו םָּ֑לֻדֲע תַ֖רָעְמ־לֶא דִ֔וָּד־לֶא ֙ריִצָק־לֶא ּואֹ֤בָּיַו ׁשא֗
 הֶּ֥וַאְתִּיַו :םֶחָֽל תיֵּ֥ב זָ֖א םיִּ֔תְׁשִלְּפ בַּ֣צַמּו הָ֑דּוצְּמַּב זָ֣א דִ֖וָדְו :םיִֽאָפְר קֶמֵ֥עְּב
ֹּבִמ םִיַ֔מ יִנֵ֣קְׁשַי יִ֚מ רַ֑מֹאּיַו דִ֖וָד  תֶׁש֨לְׁש֩ ּועְקְבִּיַו :רַעָּֽׁשַּב רֶׁ֥שֲא םֶחֶ֖ל־תיֵּֽב רא֥
ֹּבִמ ֙םִיַ֨מ־ּובֲאְֽׁשִּֽיַו םיִּ֗תְׁשִלְפ הֵ֣נֲחַֽמְּב םיִ֜רֹּבִּגַה  רַעַּׁ֔שַּב רֶׁ֣שֲא ֙םֶחֶ֨ל־תיֵּֽב רא֤
ֹלְו דִ֑וָּד־לֶא ּואִ֣בָּיַו ּו֖אְׂשִּיַו ֹּיַו :הָֽוֹהיַֽל םָ֖תֹא ךְךֵּ֥סַּיַו םָ֔תֹוּתְׁשִל ֙הָבָא א֤  רֶמא֡
ֹז יִתׂ֣שֲעֵֽמ הָ֜וֹהְי יִּ֨ל ֩הָליִלָח ֹלְו םָ֔תֹוׁשְפַנְּב םיִ֣כְלֹֽהַה ֙םיִׁשָנֲאָֽה םַ֤דֲה תא֗  א֥



 הָ֗יּורְצ־ןֶּב בָ֣אֹוי ׀ יִ֣חֲא יַׁ֞שיִבֲאַֽו :םיִֽרֹּבִּגַה תֶׁש֖לְׁש ּוׂ֔שָע הֶּלֵ֣א םָ֑תֹוּתְׁשִל הָ֖בָא
ֹר אּו֚ה  תֹו֖אֵמ ׁש֥לְׁש־לַע ֹו֔תיִנֲח־תֶא רֵ֣רֹוע ֙אּוהְו ]הָׁ֔שלְּׁשַה[ יָׁ֔שלְּׁשַה ׁשא֣
־דַעְו רָׂ֑שְל םֶ֖הָל יִ֥הְיַו דָּ֔בְכִנ יִ֣כֲה ֙הָׁשלְּׁשַה־ןִמ :הָֽׁשלְּׁשַּב םֵׁ֖ש־ֹולְו לָ֑לָח
 םיִ֖לָעְּפ־בַר ]לִיַ֛ח[ ִיַ֛ח־ׁשיִֽא־ןֶּב עָ֧דָיֹוֽהְי־ןֶב ּוהָ֨יָנְבּו :אָֽב־ֹאל הָׁ֖שלְּׁשַה
 היִ֛רֲאָֽה־תֶֽא הָּ֧כִהְו דַ֞רָי אּוהְ֠ו בָ֔אֹומ֙ לֵאִרֲא יֵ֤נְׁש תֵ֣א הָּ֗כִה אּו֣ה לֵ֑אְצְבַּקִמ
ֹּבַה ךְךֹו֥תְּב ]יִ֛רֲאָֽה[  ]ׁשיִ֣א[ רׁשִ֣א יִ֜רְצִמ ׁשיִ֨א־תֶא ֩הָּכִה אּו֣הְו :גֶלָּֽׁשַה םֹו֥יְּב רא֖
 דַּ֣יִמ ֙תיִנֲחַֽה־תֶֽא לֹ֤זְגִּיַו טֶבָּׁ֑שַּב ויָ֖לֵא דֶר ֵּ֥יַו תיִ֔נֲח ֙יִרְצִּמַה דַ֤יְבּו הֶ֗אְרַמ
 הָׁ֥שלְׁשִּב םֵׁ֖ש־ֹולְו עָ֑דָיֹוֽהְי־ןֶּב ּוהָ֖יָנְּב הָׂ֔שָע הֶּלֵ֣א :ֹוֽתיִנֲחַּֽב ּוהֵ֖גְרַהַּֽיַו יִ֔רְצִּמַה
־לֶא דִ֖וָד ּוהֵ֥מִׂשְיַו אָ֑ב־ֹאל הָׁ֖שלְּׁשַה־לֶאְו דָּ֔בְכִנ םיִׁ֣שלְּׁשַה־ןִמ :םיִֽרֹּבִּגַה
 ֙הָּמַׁש :םֶחָֽל תיֵּ֥ב ֹו֖דֹּד־ןֶּב ן ָ֥נָחְלֶא םיִׁ֑שלְּׁשַּב בָ֖אֹוי־יִֽחֲא לֵ֥אהָׂשֲע :ֹוּֽתְעַמְׁשִמ
 ֙רֶזֶ֨עיִבֲא :יִֽעֹוקְּתַה ׁשֵּ֖קִע־ןֶב אָ֥ריִע יִ֔טְלַּפַה ץֶלֶ֚ח :יִֽדֹרֲחַֽה אָ֖קיִלֱא יִ֔דֹרֲחַֽה
 הָ֖נֲעַּֽב־ןֶּֽב בֶלֵ֥ח :יִֽתָפֹֽטְּנַה יַ֖רְהַמ יִ֔חֹחֲאָֽה ֙ןֹומְלַצ :יִֽתָׁשֻחַה יַּ֖נֻבְמ יִ֔תֹתְּנַעָֽה
 יֵלֲחֽ ַּ֥נִמ יַּ֖דִה יִ֔נֹתָ֣עְרִּפ ּ֙והָ֨יָנְּב :ןִֽמָיְנִב יֵ֥נְּב תַ֖עְבִּגִמ יַ֔ביִר־ןֶּב ֙יַּתִא יִ֑תָפֹֽטְּנַה
 ןֵׁ֖שָי יֵ֥נְּב יִ֔נֹבְלַעַּׁ֣שַה ֙אָּבְחַיְלֶא :יִֽמֻחְרַּבַה תֶוָ֖מְזַע יִ֔תָבְרַעָֽה ֙ןֹובְלַע־יִֽבֲא :ׁשַעָֽג
־ןֶּב יַּ֖בְסַחֲא־ןֶּב טֶלֶ֥פיִלֱא :יִֽרָראָֽה רָ֖רָׁש־ןֶּב םָ֥איִחֲא יִ֔רָרֲהַֽה ֙הָּמַׁש :ןָֽתָנֹוֽהְי
 :יִּֽבְרַאָֽה יַ֖רֲעַּֽפ יִ֔לְמְרַּכַֽה ]֙יַרְצֶח[ ֙וַרְצֶח :יִֽנֹלִּגַה לֶפֹ֖תיִחֲא־ןֶּב םָ֥עיִלֱא יִ֑תָכֲעַּֽמַה
 ]אֵׂ֕שֹנ[ יאֵׂ֕שֹנ יִ֔תֹרֵ֣אְּבַה ֙יַרְחַנ יִ֑נֹּמַעָֽה קֶלֶ֖צ :יִֽדָּגַה יִ֖נָּב הָ֔בֹּצִמ ֙ןָתָנ־ןֶּב לָ֤אְגִי
 םיִׁ֥שלְׁש לֹּ֖כ יִּ֔תִחַֽה ֙הָּיִרּוֽא :יִֽרְתִּיַה בֵ֖רָּג יִ֔רְתִּיַה ֙אָריִע :הָֽיֻרְצ־ןֶּב בָ֥אֹוי יֵ֖לְּכ
ֹּיַו :הָֽעְבִׁשְו  ךְךֵ֛ל רֹ֔מאֵל ֙םֶהָּב דִ֤וָּד־תֶא תֶסָּ֨יַו לֵ֑אָרְׂשִיְּב תֹו֖רֲחַֽל הָ֔וֹהְי־ףַא ֙ףֶס֨
ֹּיַו :הָֽדּוהְי־תֶאְו לֵ֖אָרְׂשִי־תֶא הֵ֥נְמ  לִיַ֣חַה־רַׂש ׀ בָ֣אֹוי־לֶא ךְךֶלֶּ֜מַה רֶמא֨
־תֶא ּו֖דְקִפּו עַבֶׁ֔ש רֵ֣אְּב־דַעְו ֙ןָּדִמ֙ לֵאָרְׂשִי יֵ֤טְבִׁש־לָכְּב אָ֞נ־טּוֽׁש ֹוּ֗תִא־רֶׁשֲא
ֹּיַו :םָֽעָה רַּ֥פְסִמ תֵ֖א יִּ֔תְעַד ָ֣יְו םָ֑עָה  ךָךיֶ֨הֹלֱא ֩הָוֹהְי ףֵ֣סֹויְו ךְךֶלֶּ֗מַה־לֶא בָ֜אֹוי רֶמא֨
 יִ֣נֹדאַֽו תֹו֑אֹר ךְךֶלֶּ֖מַה־יִֽנֹדֲא יֵ֥ניֵעְו םיִ֔מָעְפ הָ֣אֵמ ֙םֵהָכְו ׀ םֵ֤הָּכ םָ֜עָה־לֶא
 לִיָ֑חֶה יֵ֣רָׂש לַ֖עְו בָ֔אֹוי־לֶא ֙ךְךֶלֶּ֨מַה־רַבְּד קַ֤זֱחֶּיַו :הֶּֽזַה רָ֥בָּדַּב ץֵ֖פָח הָּמָ֥ל ךְךֶלֶּ֔מַה
 ּו֖רְבַעַּֽיַו :לֵֽאָרְׂשִי־תֶא םָ֖עָה־תֶא דֹ֥קְפִל ךְךֶלֶּ֔מַה יֵ֣נְפִל֙ לִיַ֨חַה יֵ֤רָׂשְו בָ֜אֹוי אֵ֨צֵּיַו
 :ר ֵֽזְעַי־לֶאְו דָּ֖גַה לַחַּ֥נַה־ךְךֹוֽתְּב רֶׁ֛שֲא ריִ֛עָה ןיִ֥מְי רֵ֗עֹורֲעַֽב ּו֣נֲחַּֽיַו ןֵּ֑דְרַּיַה־תֶא



 :ןֹוֽדיִצ־לֶא ביִ֖בָסְו ןַעַּ֔י הָנָּ֣ד ּ֙ואֹ֨בָּיַו יִׁ֑שְדָח םיִּ֖תְחַּת ץֶרֶ֥א־לֶאְו הָדָ֔עְלִּגַה ּ֙ואֹ֨בָּיַו
 רֵ֥אְּב הָ֖דּוהְי בֶג ֶ֥נ־לֶא ּו֛אְצֵּֽיַו יִ֑נֲעַֽנְּכַֽהְו יִּ֖וִחַה יֵ֥רָע־לָכְו רֹ֔צ־רַצְבִמ ּואֹ֨בָּיַו

 םֹו֖י םיִ֥רְׂשֶעְו םיִׁ֛שָדֳח הָ֧עְׁשִת הֵ֨צְקִמ ּואֹ֜בָּיַו ץֶרָ֑אָה־לָכְּב ּוטֻׁ֖שָּיַו :עַבָֽׁש
 לֵ֡אָרְׂשִי יִ֣הְּתַו ךְךֶלֶּ֑מַה־לֶא םָ֖עָה־דַקְפִמ רַּ֥פְסִמ־תֶא בָ֛אֹוי ןֵּ֥תִּיַו :םָֽלָׁשּוֽרְי

 ףֶלֶ֖א תֹו֥אֵמ־ׁשֵמֲח הָ֔דּוהְי ׁשיִ֣אְו בֶרֶ֔ח ףֵֽלֹׁ֣ש֙ לִיַ֨ח־ׁשיִא ףֶלֶ֤א תֹו֨אֵמ ֩הֶנֹמְׁש
ֹּיַו םָ֑עָה־תֶא רַ֣פָס ןֵ֖כ־יֵרֲחַֽא ֹו֔תֹא ֙דִוָּד־בֵל ךְך ַּ֤יַו :ׁשיִֽא  הָ֗וֹהְי־לֶא דִ֜וָּד רֶמא֨
 יִּ֥כ ֔ךָךְּדְבַע ןֹ֣וֲע־תֶא ֙אָנ־רֶבֲעַֽה הָ֔וֹהְי הָּ֣תַעְו יִתיִׂ֔שָע רֶׁ֣שֲא ֙דֹאְמ יִתאָ֤טָח
 דִ֖וָד הֶ֥זֹח איִ֔בָּנַה דָּ֣ג־לֶא ֙הָיָה הָ֗וֹהְי־רַבְדּו רֶקֹּ֑בַּב דִ֖וָּד םָק ָּ֥יַו :דֹֽאְמ יִּתְלַּ֖כְסִנ
־רַחְּב ךָךיֶ֑לָע לֵ֣טֹונ יִ֖כֹנָא ׁש֕לָׁש הָ֔וֹהְי רַ֣מָא הֹּ֚כ דִ֗וָּד־לֶא ָּ֣תְרַּבִדְו ךְךֹו֞לָה :רֹֽמאֵל
ֹבָּיַו :ךְךָּֽל־הֶׂשֱעֶֽאְו םֶ֖הֵמ־תַחַֽא ֥ךָךְל ֹּיַו ֹו֑ל־דֶּגַּיַו דִ֖וָּד־לֶא דָ֥ג־אֽ  אֹו֣בָתֲה ֹו֡ל רֶמא֣
 אּו֣הְו ךָךיֶ֜רָצ־יֵֽנְפִל ֙ךָךְסֻֽנ םיִׁשָדֳ֠ח הָׁ֣שלְׁש־םִא ךָךֶ֡צְרַאְּב ׀ בָ֣עָר ׀ םיִ֣נָׁש עַבֶֽׁש ֣ךָךְל
 ביִׁ֥שָא־הָמ הֵ֔אְרּו עַּ֣ד ֙הָּתַע ךָךֶ֔צְרַאְּב ֙רֶבֶּ֨ד םיִ֥מָי תֶׁש֨לְׁש תֹויֱ֠ה־םִאְו ךָךֶ֗פְדֹֽר
ֹּיַו :רָֽבָּד יִ֖חְלֹֽׁש ־יִּֽכ ֙הָוֹהְי־דַיְב אָּ֤נ־הָלְּפִנ דֹ֑אְמ יִ֣ל־רַצ דָּ֖ג־לֶא דִ֛וָּד רֶמא֧
 לֵ֔אָרְׂשִיְּב ֙רֶבֶּ֨ד הָ֥וֹהְי ןֵּ֨תִּיַו :הָלֹּֽפֶא־לַא םָ֖דָא־דַיְבּו ]ויָ֔מֲחַֽר[ וָ֔מֲחַֽר םיִּ֣בַר
 ףֶלֶ֖א םיִ֥עְבִׁש עַבֶׁ֔ש רֵ֣אְּב־דַעְו ֙ןָּדִמ םָ֗עָה־ןִמ תָמָּ֣יַו דֵ֑עֹומ תֵ֣ע־דַעְו רֶקֹּ֖בַהֵֽמ
 הָ֔עָרָ֣ה־לֶא ֙הָוֹהְי םֶחָּ֤נִּיַו ּ֒הָתֲחַֽׁשְל ֘םַלָׁשּוֽרְי ׀ ךְךָ֥אְלַּמַה ֹו֨דָי ֩חַלְׁשִּיַו :ׁשיִֽא
־םִע הָ֔יָה ֙הָוֹהְי ךְךַ֤אְלַמּו ךָךֶ֑דָי ףֶרֶ֣ה הָּ֖תַע בַ֔ר ֙םָעָּב תיִ֤חְׁשַּמַה ךְךָ֞אְלַּמַל רֶמֹאּיַ֠ו
ֹּג ־תֶֽא ׀ ֹו֣תֹאְרִּב הָ֜וֹהְי־לֶא דִ֨וָּד ֩רֶמֹאּיַו :יִֽסֻבְיַה ]הָנְוַ֥רֲאָֽה[ הָנְר ַ֥וֲאָֽה ןֶר֖
ֹּיַו םָ֗עָב הֶּ֣כַּמַה ׀ ךְךָ֣אְלַּמַה  הֶּלֵ֥אְו יִתיֵ֔וֱעֶה יִ֣כֹנָֽאְו ֙יִתאָ֨טָח יִ֤כֹנָא הֵּ֨נִה ֙רֶמא֨
ֹּצַה ֹבָּיַו :יִֽבָא תיֵ֥בְבּו יִּ֖ב ֛ךָךְד ָֽי אָ֥נ יִ֨הְּת ּוׂ֑שָע הֶ֣מ ןא֖  אּו֑הַה םֹוּ֣יַּב דִ֖וָּד־לֶא דָ֥ג־אֽ
ֹּיַו ֹגְּב ַחֵּ֔בְזִמ ֙הָוֹהיַֽל םֵ֤קָה ֙הֵלֲע ֹו֗ל רֶמא֣  ֙דִוָּד לַעַּ֤יַו :יִֽסֻבְיַה ]הָנְוַ֥רֲֽא[ הָיְנַ֥רֲֽא ןֶר֖
 ויָ֔דָבֲע־תֶאְו ֙ךְךֶלֶּ֨מַה־תֶא אְר ַּ֤יַו הָנְוַ֗רֲא ףֵ֣קְׁשַּיַו :הָֽוֹהְי הָּ֥וִצ רֶׁ֖שֲאַּֽכ דָּ֔ג־רַבְדִּכ
ֹּיַו :הָצְרָֽא ויָּ֖פַא ךְךֶלֶּ֛מַל ּוחַּ֧תְׁשִּיַו הָנְוַ֔רֲא אֵ֣צֵּיַו ויָ֑לָע םיִ֖רְבֹֽע  ַעּוּ֛דַמ הָנְוַ֔רֲא רֶמא֣
ֹּיַו ֹוּ֑דְבַע־לֶא ךְךֶלֶּ֖מַה־יִֽנֹדֲא אָּ֥ב ֹּגַה־תֶא ֣ךָךְּמִעֵמ תֹו֧נְקִל דִ֜וָּד רֶמא֨  תֹו֤נְבִל ןֶר֗
ֹּיַו :םָֽעָה לַ֥עֵמ הָ֖פֵּגַּמַה רַ֥צָעֵֽתְו הָ֔וֹהיַֽל ַ֙חֵּ֨בְזִמ  לַעַ֛יְו חַּ֥קִי דִ֔וָּד־לֶא ֙הָנְוַ֨רֲא רֶמא֤
 רָ֖קָּבַה יֵ֥לְכּו םיִּ֛גִרֹּֽמַהְו הָ֔לֹעָֽל רָ֣קָּבַה ֙הֵאְר ]ויָ֑ניֵעְּב[ וָ֑ניֵעְּב בֹוּ֣טַה ךְךֶלֶּ֖מַה יִ֥נֹדֲא



ֹּיַו ךְךֶלֶּ֑מַל ךְךֶלֶּ֖מַה הָנְוַ֥רֲא ןַ֛תָנ לֹּ֗כַה :םיִֽצֵעָֽל  הָ֥וֹהְי ךְךֶלֶּ֔מַה־לֶא ֙הָנְוַ֨רֲא רֶמא֤
ֹּיַו :ךָךֶֽצְרִי ךָךיֶ֖הֹלֱא ֹל הָנְוַ֗רֲא־לֶא ךְךֶלֶּ֜מַה רֶמא֨  קֶא ֹו֨נָק־יִּכ א֤  ריִ֔חְמִּב ֙ךָךְתֹוֽאֵמ הֶ֤נְ
ֹלְו ֹּגַה־תֶא דִ֤וָּד ןֶקִּ֨יַו םָּ֑נִח תֹו֣לֹע יַ֖הֹלֱא הָ֥וֹהיַֽל הֶ֛לֲעַֽא א֧  ףֶסֶ֖כְּב רָ֔קָּבַה־תֶאְו ֙ןֶר֨

 רֵ֤תָעֵּֽיַו םיִ֑מָלְׁשּו תֹו֖לֹע לַעַּ֥יַו הָ֔וֹהיַֽל ַ֙חֵּ֨בְזִמ דִ֤וָּד םָׁ֨ש ֩ןֶבִּיַו :םיִּֽׁשִמֲח םיִ֥לָקְׁש
 םיִ֑מָּיַּב אָּ֖ב ןֵ֔קָז ֙דִוָּד ךְךֶלֶּ֤מַהְו :לֵֽאָרְׂשִי לַ֥עֵמ הָ֖פֵּגַּמַה רַ֥צָעֵּֽתַו ץֶרָ֔אָל ֙הָוֹהְי
ֹלְו םיִ֔דָגְּבַּב ּ֙והֻּ֨סַכְיַו ֹּיַו :ֹוֽל םַ֖חִי א֥  הָ֣רֲעַֽנ ֙ךְךֶלֶּ֨מַה יִ֤נֹדאַל ּוׁ֞שְקַבְי ויָ֗דָבֲע ֹו֣ל ּורְמא֧
 יִ֥נֹדאַֽל םַ֖חְו ךָךֶ֔קיֵחְב הָ֣בְכָֽׁשְו תֶנֶ֑כֹס ֹו֖ל־יִהְתּו ךְךֶלֶּ֔מַה יֵ֣נְפִל ֙הָדְמָֽעְו הָ֔לּותְב
 ֙גַׁשיִבֲא־תֶא ּו֗אְצְמִּיַו לֵ֑אָרְׂשִי לּו֣בְּג לֹ֖כְּב הָ֔פָי הָ֣רֲעַֽנ ּ֙וׁשְקַבְיַו :ךְךֶלֶּֽמַה
 ֙תֶנֶ֨כֹס ךְךֶלֶּ֤מַל יִ֨הְּתַו דֹ֑אְמ־דַע הָ֣פָי הָ֖רֲעַּֽנַהְו :ךְךֶלֶּֽמַל ּהָ֖תֹא ּואִ֥בָּיַו תיִּ֔מַנּוּׁ֣שַה
ֹל ךְךֶלֶּ֖מַהְו ּוהֵ֔תְרָׁ֣שְּתַו  ךְךֹ֑לְמֶא יִ֣נֲא רֹ֖מאֵל אֵּׂ֥שַנְתִמ תיִּ֛גַח־ןֶב הָּ֧יִנֹֽדֲאַֽו :ּהָֽעָדְי א֥
ֶר ֹו֗ל ׂשַעַּ֣יַו ֹלְו :ויָֽנָפְל םיִ֥צָר ׁשיִ֖א םיִּׁ֥שִמֲחַֽו םיִׁ֔שָרָ֣פּו בֶכ֚  ֙ויָמָּיִמ ויִ֤בָא ֹו֨בָצֲע־אֽ
 יֵ֥רֲחַֽא הָ֖דְלָֽי ֹו֥תֹאְו דֹ֔אְמ ֙רַאֹּ֨ת־בֹוֽט אּו֤ה־םַגְו ָתיִׂ֑שָע הָכָּ֣כ ַעּוּ֖דַמ רֹ֔מאֵל
 יֵ֖רֲחַֽא ּו֔רְזְעַּי ַֽו ןֵ֑הֹּכַה רָ֣תָיְבֶא םִ֖עְו הָ֔יּורְצ־ןֶּב בָ֣אֹוי םִ֚ע ויָ֔רָבְד ּו֣יְהִּֽיַו :םֹוֽלָׁשְבַא
 יִ֔עֵרְו יִ֣עְמִׁשְו ֙איִבָּנַה ןָ֤תָנְו עָ֜דָיֹוֽהְי־ןֶב ּוהָ֨יָנְבּו ןֵהֹּכַ֠ה קֹו֣דָצְו :הָּֽיִנֹֽדֲא
ֹל דִ֑וָדְל רֶׁ֣שֲא םיִ֖רֹוּבִּגַהְו ֹצ ּוהָּ֗יִנֹֽדֲא חַּ֣בְזִּיַו :ּוהָּֽיִנֹֽדֲא־םִע ּו֖יָה א֥  ֙רָקָבּו ןא֤
 יֵ֣נְּב ֙ויָחֶא־לָּכ־תֶא אָ֗רְקִּיַו לֵ֑גֹר ןיֵ֣ע לֶצֵ֖א־רֶֽׁשֲא תֶלֶ֔חֹּזַה ןֶבֶ֣א םִ֚ע איִ֔רְמּו
־תֶאְו ּוהָ֜יָנְבּו איִ֨בָּנַה ֩ןָתָנ־תֶאְֽו :ךְךֶלֶּֽמַה יֵ֥דְבַע הָ֖דּוהְי יֵׁ֥שְנַא־לָכְלּו ךְךֶלֶּ֔מַה
ֹל ויִ֖חָא הֹ֥מֹלְׁש־תֶאְו םיִ֛רֹוּבִּגַה  ק א֥ ֹּיַו :אָֽרָ ־םֵֽא עַבֶׁ֤ש־תַּב־לֶא ןָ֗תָנ רֶמא֣
ֹל דִ֖וָד ּוניֵ֥נֹדֲאַֽו תיִּ֑גַח־ןֶב ּוהָּ֣יִנֹֽדֲא ךְךַ֖לָמ יִּ֥כ ְּתַעַ֔מָׁש אֹו֣לֲה רֹ֔מאֵל ֙הֹמֹלְׁש  א֥
 :הֹֽמֹלְׁש ךְך ֵ֖נְּב ׁשֶפֶ֥נ־תֶאְו ךְךֵׁ֔שְפַנ־תֶא ֙יִטְּלַמּו הָ֑צֵע אָ֖נ ךְךֵ֥צָעיִֽא יִ֛כְל הָּ֕תַעְו :עָֽדָי
ֹלֲה ֙ויָלֵא ְּתְרַ֤מָאְו דִ֗וָּד ךְךֶלֶּ֣מַה־לֶא ׀ יִאֹ֣בּו יִ֞כְל  ָּתְעַּ֤בְׁשִנ ךְךֶלֶּ֗מַה יִ֣נֹדֲא הָּ֞תַא־אֽ
 ַעּוּ֖דַמּו יִ֑אְסִּכ־לַע בֵׁ֣שֵי אּו֖הְו יַ֔רֲחַֽא ךְךֹ֣לְמִי ֙ךְךֵנְב הֹ֤מֹלְׁש־יִּֽכ רֹ֔מאֵל ֙ךָךְתָֽמֲאַֽל
 ךְךִיַ֔רֲחַֽא אֹו֣בָא ֙יִנֲאַֽו ךְךֶלֶּ֑מַה־םִע םָׁ֖ש תֶרֶּ֥בַדְמ ךְךָ֛דֹוע הֵּ֗נִה :ּוהָּֽיִנֹֽדֲא ךְךַ֥לָמ
ֹבָּתַו :ךְךִיָֽרָבְּד־תֶא יִ֖תאֵּלִמּו  ןֵ֣קָז ךְךֶלֶּ֖מַהְו הָרְדַ֔חַה ֙ךְךֶלֶּ֨מַה־לֶא עֶבֶׁ֤ש־תַב א֨
 ּוחַּ֖תְׁשִּתַו עַבֶׁ֔ש־תַּב דֹּ֣קִּתַו :ךְךֶלֶּֽמַה־תֶא תַ֖רָׁשְמ תיִּ֔מַנּוּׁ֣שַה ֙גַׁשיִבֲאַֽו דֹ֑אְמ
ֹּיַו ךְךֶלֶּ֑מַל ֹּתַו :ךְךָּֽל־הַמ ךְךֶלֶּ֖מַה רֶמא֥  הָ֤וֹהיַּֽב ָּתְעַּ֜בְׁשִנ הָּ֨תַא ֙יִנֹדֲא ֹו֗ל רֶמא֣



 הָּ֕תַעְו :יִֽאְסִּכ־לַע בֵׁ֥שֵי אּו֖הְו יָ֑רֲחַֽא ךְךֹ֣לְמִי ךְך ֵ֖נְב הֹ֥מֹלְׁש־יִּֽכ ךָךֶ֔תָמֲאַֽל ֙ךָךיֶ֨הֹלֱא
ֹל ךְךֶלֶּ֖מַה יִ֥נֹדֲא הָּ֛תַעְו ךְךָ֑לָמ הָּ֖יִנֹדֲא הֵּ֥נִה  ֘ןֹאצְו־איִֽרְמּו רֹוׁ֥ש חַּבְזִּיַ֠ו :ָּתְעָֽדָי א֥
 הֹ֥מֹלְׁשִלְו אָ֑בָּצַה רַׂ֣ש בָ֖אֹיְלּו ןֵ֔הֹּכַה ֙רָתָיְבֶאְלּו ךְךֶלֶּ֔מַה יֵ֣נְּב־לָכְל ֙אָרְקִּיַו ֒בֹרָל
ֹל ֖ךָךְּדְבַע  ק א֥  םֶ֔הָל דיִּ֣גַהְל ךָךיֶ֑לָע לֵ֖אָרְׂשִי־לָכ יֵ֥ניֵע ךְךֶלֶּ֔מַה יִ֣נֹדֲא ֙הָּתַאְו :אָֽרָ
־םִע ךְךֶלֶּ֖מַה־יִֽנֹדֲא בַ֥כְׁשִּכ הָ֕יָהְו :ויָֽרֲחַֽא ךְךֶלֶּ֖מַה־יִֽנֹדֲא אֵּ֥סִּכ־לַע בֵׁ֛שֵי יִ֗מ
 ךְךֶלֶּ֑מַה־םִע תֶרֶּ֖בַדְמ הָּנֶ֥דֹוע הֵּ֛נִהְו :םיִֽאָּטַח הֹ֖מֹלְׁש יִ֥נְבּו יִ֛נֲא יִתיִ֗יָהְו ויָ֑תֹבֲא
 ךְךֶלֶּ֔מַה יֵ֣נְפִל ֹ֙אבָּיַו איִ֑בָּנַה ןָ֣תָנ הֵּ֖נִה רֹ֔מאֵל ֙ךְךֶלֶּ֨מַל ּודיִּ֤גַּיַו :אָּֽב איִ֖בָּנַה ןָ֥תָנְו
 ָּתְרַ֔מָא הָּ֣תַא ךְךֶלֶּ֔מַה יִ֣נֹדֲא ֒ןָתָנ ֘רֶמֹאּיַו :הָצְרָֽא ויָּ֖פַא־לַע ךְךֶלֶּ֛מַל ּוחַּ֧תְׁשִּיַו
 רֹוׁ֥ש חַּבְזִּיַ֠ו םֹוּ֗יַה דַ֣רָי ׀ יִּ֣כ :יִֽאְסִּכ־לַע בֵׁ֥שֵי אּו֖הְו יָ֑רֲחַֽא ךְךֹ֣לְמִי ּוהָּ֖יִנֹֽדֲא
 ןֵ֔הֹּכַה רָ֣תָיְבֶאְלּו ֙אָבָּצַה יֵ֤רָׂשְלּו ךְךֶלֶּ֜מַה יֵ֨נְּב־לָכְל ֩אָרְקִּיַו ֒בֹרָל ֘ןֹאצְו־איִֽרְמּו
ֹּיַו ויָ֑נָפְל םיִ֖תֹׁשְו םיִ֥לְכֹא םָּ֛נִהְו  ךָךֶּדְבַ֠ע־יִֽנֲא יִ֣לְו :ּוהָּֽיִנֹדֲא ךְךֶלֶּ֥מַה יִ֖חְי ּו֔רְמא֣
ֹל ֖ךָךְּדְבַע הֹ֥מֹלְׁשִלְו עָ֛דָיֹוֽהְי־ןֶב ּוהָ֧יָנְבִלְו ןֵ֜הֹּכַה קֹ֨דָצְלּו  ק א֥  ֙תֵאֵמ םִ֗א :אָֽרָ
ֹלְו הֶּ֑זַה רָ֣בָּדַה הָ֖יְהִֽנ ךְךֶלֶּ֔מַה יִ֣נֹדֲא  בֵׁ֛שֵי יִ֗מ ]֔ךָךְּדְבַע[ ֔ךָךיְּדְבַע־תֶֽא ָּ֙תְעַ֨דֹוה א֤
ֹּיַו ֙דִוָּד ךְךֶלֶּ֤מַה ןַעַּ֨יַו :ויָֽרֲחַֽא ךְךֶלֶּ֖מַה־יִֽנֹדֲא אֵּ֥סִּכ־לַע ־תַבְל יִ֖ל־ּואְרִק רֶמא֔
־יַח רַ֑מֹאּיַו ךְךֶלֶּ֖מַה עַ֥בָּׁשִּיַו :ךְךֶלֶּֽמַה יֵ֥נְפִל דֹ֖מֲעַּֽתַֽו ךְךֶלֶּ֔מַה יֵ֣נְפִל ֹ֙אבָּתַו עַבָׁ֑ש
 הָ֨וֹהיַּֽב ךְךָ֜ל יִּתְעַּ֨בְׁשִנ ֩רֶׁשֲאַּֽכ יִּ֡כ :הָֽרָצ־לָּכִמ יִׁ֖שְפַנ־תֶא הָ֥דָּפ־רֶׁשֲא הָ֕וֹהְי
 יִ֖אְסִּכ־לַע בֵׁ֥שֵי אּו֛הְו יַ֔רֲחַֽא ךְךֹ֣לְמִי ֙ךְךֵנְב הֹ֤מֹלְׁש־יִּֽכ רֹ֔מאֵל֙ לֵאָרְׂשִי יֵ֤הֹלֱא
 ּוחַּ֖תְׁשִּתַו ץֶרֶ֔א ֙םִיַּ֨פַא עַבֶׁ֤ש־תַּב דֹּ֨קִּתַו :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַה הֶׂ֖שֱעֶא ןֵּ֥כ יִּ֛כ יָּ֑תְחַּת
ֹּתַו ךְךֶלֶּ֑מַל ֹּיַו :םָֽלֹעְל דִ֖וָּד ךְךֶלֶּ֥מַה יִ֛נֹדֲא יִ֗חְי רֶמא֕  יִ֞ל־ּואְרִק דִ֗וָּד ךְךֶלֶּ֣מַה ׀ רֶמא֣
ֹּיַו :ךְךֶלֶּֽמַה יֵ֥נְפִל ּואֹ֖בָּיַו עָ֑דָיֹוֽהְי־ןֶּב ּוהָ֖יָנְבִלְו איִ֔בָּנַה ןָ֣תָנְלּו ֙ןֵהֹּכַה קֹו֤דָצְל  רֶמא֨
 יִ֔נְב הֹ֣מֹלְׁש־תֶא ֙םֶּתְבַּכְרִהְו םֶ֔כיֵנֹֽדֲא יֵ֣דְבַע־תֶא ֙םֶכָּמִע ּו֤חְק םֶ֗הָל ךְךֶלֶּ֜מַה
 קֹו֨דָצ םָׁ֠ש ֹו֣תֹא חַׁ֣שָמּו :ןֹוֽחִּג־לֶא ֹו֖תֹא םֶּ֥תְדַרֹוֽהְו יִ֑ל־רֶֽׁשֲא הָּ֖דְרִּפַה־לַע
 יִ֖חְי םֶּ֕תְרַמֲאַֽו רָ֔פֹוּׁשַּב ֙םֶּתְעַקְתּו לֵ֑אָרְׂשִי־לַע ךְךֶלֶ֖מְל איִ֛בָּנַה ןָ֧תָנְו ןֵ֜הֹּכַה
 יָּ֑תְחַּת ךְךֹ֣לְמִי אּו֖הְו יִ֔אְסִּכ־לַע בַׁ֣שָיְו ֙אָבּו ויָ֗רֲחַֽא םֶ֣תיִלֲעַֽו :הֹֽמֹלְׁש ךְךֶלֶּ֥מַה
 עָ֛דָיֹוֽהְי־ןֶב ּוהָ֧יָנְּב ןַעַּ֨יַו :הָֽדּוהְי־לַעְו לֵ֖אָרְׂשִי־לַע דיִ֔גָנ תֹו֣יְהִֽל ֙יִתיִּ֨וִצ ֹו֤תֹאְו
ֹּיַו ךְךֶלֶּ֖מַה־תֶא  הָ֤יָה רֶׁ֨שֲאַּֽכ :ךְךֶלֶּֽמַה יִ֥נֹדֲא יֵ֖הֹלֱא הָ֔וֹהְי רַ֣מֹאי ןֵּ֚כ ןֵ֑מָא ׀ רֶמא֣



 אֵּ֔סִּכִ֨מ ֹו֔אְסִּכ־תֶא֙ לֵּדַגיִו הֹ֑מֹלְׁש־םִע ]הֶ֣יְהִֽי[ ֶ֣יְהִֽי ןֵּ֖כ ךְךֶלֶּ֔מַה יִ֣נֹדֲא־םִע ֙הָוֹהְי
 עָ֗דָיֹוֽהְי־ןֶב ּוהָ֣יָנְבּו איִ֜בָּנַה ןָ֨תָנְו ןֵהֹּכַ֠ה קֹו֣דָצ דֶר ֵּ֣יַו :דִֽוָּד ךְךֶלֶּ֥מַה יִ֖נֹדֲא
 ֹו֖תֹא ּוכִ֥לֹּיַו דִ֑וָּד ךְךֶלֶּ֣מַה תַּ֖דְרִּפ־לַע הֹ֔מֹלְׁש־תֶא ּ֙ובִּ֨כְרַּיַו יִ֔תֵלְּפַהְו ֙יִתֵרְּכַהְו
 הֹ֑מֹלְׁש־תֶא חַׁ֖שְמִּיַו לֶהֹ֔אָה־ןִמ ֙ןֶמֶּׁ֨שַה ןֶרֶ֤ק־תֶא ןֵ֜הֹּכַה קֹו֨דָצ ֩חַּקִּיַו :ןֹוֽחִּג־לַע
ֹּיַו רָ֔פֹוּׁשַּב ּ֙ועְקְתִּיַו  ויָ֔רֲחַֽא ֙םָעָה־לָכ ּו֤לֲעַּֽיַו :הֹֽמֹלְׁש ךְךֶלֶּ֥מַה יִ֖חְי םָ֔עָה־לָּכ ּ֙ורְמאֽ
 :םָֽלֹוקְּב ץֶרָ֖אָה עַ֥קָּבִּתַו הָ֑לֹודְג הָ֣חְמִׂש םיִ֖חֵמְׂשּו םיִ֔לִלֲחַּֽב םיִ֣לְּלַחְמ ֙םָעָהְו
 ֙בָאֹוי עַ֤מְׁשִּיַו לֹ֑כֱאֶל ּוּ֣לִּכ םֵ֖הְו ֹוּ֔תִא רֶׁ֣שֲא ֙םיִאֻרְּקַה־לָכְו ּוהָּ֗יִנֹֽדֲא עַ֣מְׁשִּיַו
ֹּיַו רָ֔פֹוּׁשַה לֹו֣ק־תֶא  הֵּ֧נִהְו רֵּ֔בַדְמ ּוּנֶ֣דֹוע :הָֽמֹוה הָ֖יְרִּקַה־לֹוֽק ַעּוּ֥דַמ רֶמא֕
ֹּיַו אָּ֑ב ןֵ֖הֹּכַה רָ֥תָיְבֶא־ןֶּב ןָ֛תָנֹוֽי ֹּב ּ֙והָּ֨יִנֹֽדֲא רֶמא֤  בֹו֥טְו הָּתַ֖א לִיַ֛ח ׁשיִ֥א יִּ֣כ א֔
ֹּיַו ןָ֔תָנֹוֽי ֙ןַעַּ֨יַו :רֵּֽׂשַבְּת ־תֶא ךְךיִ֥לְמִה דִ֖וָּד־ךְךֶלֶּֽמַה ּוניֵ֥נֹדֲא לָ֕בֲא ּוהָּ֑יִנֹֽדֲאַֽל רֶמא֖
־ןֶּב ּ֙והָ֨יָנְבּו איִ֗בָּנַה ןָ֣תָנ־תֶאְו ןֵ֜הֹּכַה קֹו֨דָצ־תֶא ךְךֶלֶּמַ֠ה־ֹוּֽתִא חַ֣לְׁשִּיַו :הֹֽמֹלְׁש
 ֹו֡תֹא ּו֣חְׁשְמִּיַו :ךְךֶלֶּֽמַה תַּ֥דְרִּפ לַ֖ע ֹו֔תֹא ּובִּ֣כְרַּיַו יִ֑תֵלְּפַהְו יִ֖תֵרְּכַהְו עָ֔דָיֹו֣הְי
 הָ֑יְרִּקַה םֹ֖הֵּתַו םיִ֔חֵמְׂש ֙םָּׁשִמ ּו֤לֲעַּֽיַו ןֹו֗חִגְּב ךְךֶלֶ֜מְל איִ֨בָּנַה ֩ןָתָנְו ןֵ֣הֹּכַה קֹו֣דָצ
 ּואָּ֜ב־םַגְו :הָֽכּולְּמַה אֵּ֥סִּכ לַ֖ע הֹ֔מֹלְׁש בַׁ֣שָי ֙םַגְו :םֶּֽתְעַמְׁש רֶׁ֥שֲא לֹוּ֖קַה אּו֥ה
 ]םיִ֜הֹלֱא[ ךיִ֜הֹלֱא בֵ֨טיֵי ֒רֹמאֵל ֘דִוָּד ךְךֶלֶּ֣מַה ּוניֵ֜נֹדֲא־תֶא ךְךֵרָבְ֠ל ךְךֶלֶּ֗מַה יֵ֣דְבַע
־לַע ךְךֶלֶּ֖מַה ּוחַּ֥תְׁשִּיַו ךָךֶ֑אְסִּכִמ ֹו֖אְסִּכ־תֶא לֵּ֥דַגיִֽו ךָךֶ֔מְּׁשִמ ֙הֹמֹלְׁש םֵׁ֤ש־תֶא
 םֹוּ֛יַה ןַ֥תָנ רֶׁ֨שֲא לֵ֗אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא הָ֜וֹהְי ךְךּו֨רָּב ךְךֶלֶּ֑מַה רַ֣מָא הָכָּ֖כ־םַגְו :בָּֽכְׁשִּמַה
 ּוהָּ֑יִנֹֽדֲאַֽל רֶׁ֖שֲא םיִ֔אֻרְּקַ֨ה־לָּכ ּומֻ֔קָּיַו ּ֙ודְרֶחֶּֽיַו :תֹוֽאֹר יַ֥ניֵעְו יִ֖אְסִּכ־לַע בֵׁ֥שֹי
 תֹו֥נְרַקְּב קֵ֖זֲחַּֽיַו ךְךֶלֵּ֔יַו םָק ָּ֣יַו הֹ֑מֹלְׁש יֵ֣נְּפִמ אֵ֖רָי ּוהָּ֔יִנֹ֣דֲאַֽו :ֹוּֽכְרַדְל ׁשיִ֥א ּו֖כְלֵּֽיַו
 הֵּנִהְ֠ו הֹ֑מֹלְׁש ךְךֶלֶּ֣מַה־תֶא אֵ֖רָי ּוהָּ֔יִנֹֽדֲא ֙הֵּנִה רֹ֔מאֵל ֙הֹמֹלְׁשִל דַּ֤גֻּיַו :ַחֵּֽבְזִּמַה
־תֶא תיִ֥מָי־םִא הֹ֔מֹלְׁש ךְךֶלֶּ֣מַה ֙םֹוּיַכ יִ֤ל־עַבָּֽׁשִי רֹ֔מאֵל ַ֙חֵּ֨בְזִּמַה תֹו֤נְרַקְּב זַ֞חָא
ֹּיַו :בֶרָֽחֶּב ֹוּ֖דְבַע ֹל לִיַ֔ח־ןֶבְל הֶ֣יְהִֽי םִ֚א הֹ֔מֹלְׁש רֶמא֣  הָצְרָ֑א ֹו֖תָרֲעַּֽׂשִמ לֹּ֥פִי־אֽ
 ַחֵּ֔בְזִּמַה לַ֣עֵמ ּ֙והֻ֨דִרֹּֽיַו הֹ֗מֹלְׁש ךְךֶלֶּ֣מַה חַ֞לְׁשִּיַו :תֵֽמָו ֹו֖ב־אֵצָּֽמִת הָ֥עָר־םִאְו
ֹבָּיַו ֹּיַו הֹ֑מֹלְׁש ךְךֶלֶּ֣מַל ּוחַּ֖תְׁשִּיַו א֕ ־יֵֽמְי ּו֥בְרְקִּיַו :ךָךֶֽתיֵבְל ךְךֵ֥ל הֹ֖מֹלְׁש ֹו֥ל־רֶמאֽ
 ָּ֖תְקַזָֽחְו ץֶרָ֑אָה־לָּכ ךְךֶרֶ֖דְּב ךְךֵ֔לֹה יִ֣כֹנָֽא :רֹֽמאֵל ֹו֖נְב הֹ֥מֹלְׁש־תֶא וַ֛צְיַו תּו֑מָל דִ֖וָד
 רֹ֨מְׁשִל ֙ויָכָרְדִּב תֶכֶ֤לָל ךָךיֶ֗הֹלֱא הָ֣וֹהְי ׀ תֶרֶ֣מְׁשִמ־תֶא ָּ֞תְרַמָֽׁשְו :ׁשיִֽאְל ָתיִ֥יָהְו



 תֵ֚א ליִּ֗כְׂשַּת ןַעַ֣מְל הֶׁ֑שֹמ תַ֣רֹותְּב בּו֖תָּכַּכ ויָ֔תֹוְדֵֽעְו ויָ֣טָּפְׁשִמּו ֙ויָתֹוְצִמ ויָ֤תֹּקֻח
 ֹו֗רָבְּד־תֶא הָ֜וֹהְי םיִ֨קָי ֩ןַעַמְל :םָֽׁש הֶ֖נְפִּת רֶׁ֥שֲא־לָּכ תֵ֛אְו הֶׂ֔שֲעַּֽת רֶׁ֣שֲא־לָּכ
 תֶ֔מֱאֶּֽב ֙יַנָפְל תֶכֶ֤לָל םָּ֗כְרַּד־תֶא ךָךיֶ֜נָב ּו֨רְמְׁשִי־םִא ֒רֹמאֵל ֘יַלָע רֶּ֣בִּד רֶׁ֨שֲא
ֹל רֹ֕מאֵל םָׁ֑שְפַנ־לָכְבּו םָ֖בָבְל־לָכְּב  :לֵֽאָרְׂשִי אֵּ֥סִּכ לַ֖עֵמ ׁשיִ֔א ֙ךָךְל תֵ֤רָּכִי־אֽ
־יֵֽנְׁשִל הָׂ֣שָע רֶׁ֣שֲא הָ֗יּורְצ־ןֶּב בָ֣אֹוי יִ֜ל הָׂשָ֨ע־רֶׁשֲא ֩תֵא ָּתְעַ֡דָי הָּ֣תַא םַ֣גְו

־יֵמְּד םֶׂשָּ֥יַו םֵ֔גְרַהַּ֣יַו ֙רֶתֶ֨י־ןֶב אָׂ֤שָמֲעַֽלְו רֵ֜נ־ןֶּב רֵ֨נְבַאְל לֵאָרְׂשִ֠י תֹו֣אְבִצ יֵ֣רָׂש
 רֶׁ֥שֲא ֹו֖לֲעַֽנְבּו ויָ֔נְתָמְּב רֶׁ֣שֲא ֹ֙ותָרֹֽגֲחַּֽב הָ֗מָחְלִמ יֵ֣מְּד ןֵּ֞תִּיַו םֹ֑לָׁשְּב הָ֖מָחְלִמ
ֹלְו ךָךֶ֑תָמְכָחְּכ ָתיִׂ֖שָעְו :ויָֽלְגַרְּב  יַּ֤לִזְרַב יֵ֨נְבִלְו :לֹֽאְׁש םֹ֖לָׁשְּב ֹו֛תָביֵֽׂש דֵ֧רֹות־אֽ
 יֵ֖נְּפִמ יִ֕חְרָבְּב יַ֔לֵא ּו֣בְרָֽק ֙ןֵכ־יִּכ ךָך ֶ֑נָחְלֻׁש יֵ֣לְכֹֽאְּב ּו֖יָהְו דֶסֶ֔ח־הֶׂשֲעַּֽת ֙יִדָעְלִּגַה
 אּו֤הְו ֒םיִרֻחַּֽבִמ ֘יִניִמְיַה־ןֶב אָ֥רֵּג־ןֶב יִ֨עְמִׁש ךָךְּמִ֠ע הֵּ֣נִהְו :ךָךיִֽחָא םֹו֥לָׁשְבַא
 ןֵּ֔דְרַּיַה ֙יִתאָרְקִל דַ֤רָי־אּוֽהְו םִי ָ֑נֲחַֽמ יִּ֣תְכֶל םֹו֖יְּב תֶצֶ֔רְמִנ הָ֣לָלְק ֙יִנַ֨לְלִק
 ׁשיִ֥א יִּ֛כ ּוהֵּ֔קַנְּת־לַא ֙הָּתַעְו :בֶרָֽחֶּב ֖ךָךְתיִֽמֲא־םִא רֹ֔מאֵל ֙הָוֹהיַֽב ֹו֤ל עַֽבָּׁ֨שֶאָו
 :לֹוֽאְׁש םָ֖דְּב ֹו֛תָביֵֽׂש־תֶא ָּ֧תְדַרֹוֽהְו ֹוּ֔ל־הֶׂשֲעַּֽת רֶׁ֣שֲא תֵ֣א ָּ֙תְעַד ָֽיְו הָּתָ֑א םָ֖כָח
־לַע ֙דִוָּד ךְךַ֤לָמ רֶׁ֨שֲא םיִ֗מָּיַהְו :דִֽוָּד ריִ֥עְּב רֵ֖בָּקִּיַו ויָ֑תֹבֲא־םִע דִ֖וָּד בַּ֥כְׁשִּיַו
 םיִׁ֥שֹלְׁש ךְךַ֔לָמ םַ֣לָׁשּוֽריִבּו םיִ֔נָׁש עַבֶׁ֣ש ֙ךְךַלָמ ןֹו֤רְבֶחְּב הָ֑נָׁש םיִ֖עָּבְרַא לֵ֔אָרְׂשִי
ֹבָּיַו :דֹֽאְמ ֹו֖תֻכְלַמ ןֹּ֥כִּתַו ויִ֑בָא דִ֣וָּד אֵּ֖סִּכ־לַע בַׁ֕שָי הֹ֕מֹלְׁשּו :םיִֽנָׁש ׁשֹ֖לָׁשְו  א֞
ֹּתַו הֹ֔מֹלְׁש־םֵֽא ֙עַבֶׁ֨ש־תַּב־לֶא תיִּ֗גַח־ןֶב ּוהָּ֣יִנֹֽדֲא ֹּיַו ךָךֶ֑אֹּב םֹו֣לָׁשֲה רֶמא֖  רֶמא֖
ֹּיַו :םֹוֽלָׁש ֹּתַו ךְךִיָ֑לֵא יִ֖ל רָ֥בָּד רֶמא֕ ֹּיַו :רֵּֽבַּד רֶמא֖  הָ֣תְיָֽה ֙יִל־יִּכ ְּ֙תַעַ֨דָי ְּתַ֤א רֶמא֗
 יִ֔חָאְל יִ֣הְּתַו ֙הָכּולְּמַה בֹּ֤סִּתַו ךְךֹ֑לְמִל םֶ֖היֵנְּפ לֵ֛אָרְׂשִי־לָֽכ ּומָׂ֧ש יַ֞לָעְו הָ֔כּולְּמַה
 יִבִׁ֖שָּת־לַא ךְךָּ֔תִאֵֽמ לֵ֣אֹׁש ֙יִכֹנָֽא ֙תַחַא הָ֤לֵאְׁש הָּ֗תַעְו :ֹוּֽל הָתְיָ֥ה הָ֖וֹהְיֵמ יִּ֥כ
ֹּתַו יָ֑נָּפ־תֶא ֹּיַו :רֵּֽבַּד ויָ֖לֵא רֶמא֥ ֹל יִּ֥כ ךְךֶלֶּ֔מַה הֹ֣מֹלְׁשִל ֙אָנ־יִרְמִא רֶמא֗  ביִׁ֖שָי־אֽ
ֹּתַו :הָּֽׁשִאְל תיִּ֖מַנּוּֽׁשַה גַׁ֥שיִבֲא־תֶא יִ֛ל־ןֶּתִיְו ךְךִי ָ֑נָּפ־תֶא  בֹו֑ט עַבֶׁ֖ש־תַּב רֶמא֥
ֹבָּתַו :ךְךֶלֶּֽמַה־לֶא ךָךיֶ֖לָע רֵּ֥בַדֲא יִ֕כֹנָֽא ־רֶּבַדְל הֹ֔מֹלְׁש ךְךֶלֶּ֣מַה־לֶא ֙עַבֶׁ֨ש־תַב א֤
 םֶׂשָּ֤יַו ֹו֔אְסִּכ־לַע ֙בֶׁשֵּ֨יַו ּהָ֗ל ּוחַּ֣תְׁשִּיַו ּהָ֜תאָרְקִל ךְךֶלֶּ֨מַה ֩םָקָּיַו ּוהָּ֑יִנֹֽדֲא־לַע ֹו֖ל
ֹּתַו :ֹוֽניִמיִֽל בֶׁשֵּ֖תַו ךְךֶלֶּ֔מַה םֵ֣אְל ֙אֵּסִּכ  תֶלֶ֣אֹׁש ֙יִכֹנָֽא ֙הָּנַטְק תַ֤חַא הָ֨לֵאְׁש רֶמא֗
ֹל יִּ֥כ יִּ֔מִא יִ֣לֲאַֽׁש ֙ךְךֶלֶּ֨מַה ּהָ֤ל־רֶמֹאּיַו יָ֑נָּפ־תֶא בֶׁשָּ֖ת־לַא ךְךָּ֔תִאֵֽמ  ביִׁ֖שָא־אֽ



ֹּתַו :ךְךִי ָֽנָּפ־תֶא  ֩ןַעַּיַו :הָּֽׁשִאְל ךָךיִ֖חָא ּוהָּ֥יִנֹֽדֲאַֽל תיִּ֑מַנֻּֽׁשַה גַׁ֣שיִבֲא־תֶא ןַּ֖תֻי רֶמא֕
ֹּיַו הֹ֜מֹלְׁש ךְךֶלֶּ֨מַה  ֙תיִּמַנֻּֽׁשַה גַׁ֤שיִבֲא־תֶא תֶלֶ֜אֹׁש ְּתַ֨א ֩הָמָלְו ֹוּ֗מִאְל רֶמא֣
 רָ֣תָיְבֶאְלּו ֹ֙ולְו יִּנֶּ֑מִמ לֹו֣דָּגַה יִ֖חָא אּו֥ה יִּ֛כ הָ֔כּולְּמַה־תֶא ֹ֙ול־יִלֲאַֽׁשְו ּוהָּ֔יִנֹ֣דֲאַֽל
־הֶׂשֲעַֽי הֹּ֣כ רֹ֑מאֵל הָ֖וֹהיַּֽב הֹ֔מֹלְׁש ךְךֶלֶּ֣מַה ֙עַבָּׁשִּיַו :הָֽיּורְצ־ןֶּב בָ֖אֹויְלּו ןֵ֔הֹּכַה
־יַח הָּ֗תַעְו :הֶּֽזַה רָ֖בָּדַה־תֶא ּוהָּ֔יִנֹ֣דֲא ֙רֶּבִּד ֹוׁ֔שְפַנְב יִּ֣כ ףיִ֔סֹוי הֹ֣כְו ֙םיִהֹלֱא יִּ֤ל
־הָׂשָֽע רֶׁ֧שֲאַֽו יִ֔בָא דִ֣וָּד ֙אֵּסִּכ־לַע ]֙יִנַ֨ביִׁשֹוּֽיַו[ ֙יִניַ֨ביִׁשֹוּֽיַו יִנַ֗ניִכֱה רֶׁ֣שֲא ֙הָוֹהְי
 דַ֖יְּב הֹ֔מֹלְׁש ךְךֶלֶּ֣מַה ֙חַלְׁשִּיַו :ּוהָּֽיִנֹדֲא תַ֖מּוי םֹוּ֔יַה יִּ֣כ רֵּ֑בִּד רֶׁ֣שֲאַּֽכ תִיַּ֖ב יִ֛ל
 ךְךֵ֣ל ֙תֹתָנֲע ךְךֶלֶּ֗מַה רַ֣מָא ןֵ֜הֹּכַה רָ֨תָיְבֶאְלּו :תֹֽמָּיַו ֹוּ֖ב־עַּגְפִּיַו עָ֑דָיֹוֽהְי־ןֶב ּוהָ֣יָנְּב
ֹל הֶּ֜זַה םֹוּ֨יַבּו הָּתָ֑א תֶוָ֖מ ׁשיִ֥א יִּ֛כ ךָךיֶ֔דָׂש־לַע  ןֹו֨רֲא־תֶא ָתאָׂ֜שָנ־יִּֽכ ךָךֶ֗תיִמֲא א֣
 ׁשֶר ָ֤גְיַו :יִֽבָא הָּ֖נַעְתִה־רֶׁשֲא לֹ֥כְּב ָתיִּ֔נַעְתִה יִ֣כְו יִ֔בָא דִ֣וָּד ֙יֵנְפִל ֙הִֹוֶהְי יָ֤נֹדֲא
 רֶּ֛בִּד רֶׁ֥שֲא הָ֔וֹהְי רַ֣בְּד־תֶא ֙אֵּלַמְל הָ֑וֹהיַֽל ןֵ֖הֹּכ תֹו֥יְהִֽמ רָ֔תָיְבֶא־תֶא ֙הֹמֹלְׁש
 הָּ֔יִנֹֽדֲא יֵ֣רֲחַֽא ֙הָטָנ בָ֗אֹוי יִּ֣כ בָ֔אֹוי־דַע הָאָּ֣ב ֙הָעֻמְּׁשַהְו :הֹֽלִׁשְּב יִ֖לֵע תיֵּ֥ב־לַע
ֹל םֹו֖לָׁשְבַא יֵ֥רֲחַֽאְו  תֹו֥נְרַקְּב קֵ֖זֲחַּֽיַו הָ֔וֹהְי לֶהֹ֣א־לֶא ֙בָאֹוי סָנָּ֤יַו הָ֑טָנ א֣
 ַחֵּ֑בְזִּמַה לֶצֵ֣א הֵּ֖נִהְו הָ֔וֹהְי לֶהֹ֣א־לֶא ֙בָאֹוי סָ֤נ יִּ֣כ הֹ֗מֹלְׁש ךְךֶלֶּ֣מַל דַּ֞גֻּיַו :ַחֵּֽבְזִּמַה
ֹבָּיַו :ֹוּֽב־עַגְּפ ךְךֵ֥ל רֹ֖מאֵל עָ֛דָיֹוהְי־ןֶב ּוהָ֧יָנְּב־תֶא הֹ֜מֹלְׁש חַ֨לְׁשִּיַו ־לֶא ּוהָ֜יָנְב א֨
ֹּיַו הָ֗וֹהְי לֶהֹ֣א ֹּיַו אֵ֔צ ֙ךְךֶלֶּ֨מַה רַ֤מָא־הֹּֽכ ויָ֜לֵא רֶמא֨ ֹל ׀ רֶמא֥  תּו֑מָא הֹ֣פ יִּ֣כ א֖
ֹּיַו :יִנָֽנָע הֹ֥כְו בָ֖אֹוי רֶּ֥בִד־הֹּֽכ רֹ֔מאֵל רָ֣בָּד ֙ךְךֶלֶּ֨מַה־תֶא ּוהָ֤יָנְּב בֶׁשָּ֨יַו  ֹו֣ל רֶמא֧
 ךְךַ֣פָׁש ֙רֶׁשֲא םָּ֗נִח יֵ֣מְּד ׀ ָתֹ֣ריִסֲהַֽו ֹוּ֑תְרַבְקּו ֹוּ֖ב־עַגְפּו רֶּ֔בִּד רֶׁ֣שֲאַּֽכ ֙הֵׂשֲע ךְךֶלֶּ֗מַה
 עַ֣גָּפ רֶׁ֣שֲא ֹוׁ֗שֹאר־לַע ֹו֜מָּד־תֶא הָ֨וֹהְי ֩ביִׁשֵהְו :יִֽבָא תיֵּ֥ב לַ֖עֵמּו יַ֕לָעֵמ בָ֔אֹוי
ֹל דִ֖וָד יִ֥בָאְו בֶרֶ֔חַּב םֵ֣גְרַהַּֽיַו ּ֙וּנֶּ֨מִמ םיִ֤בֹטְו םיִ֨קִּדַצ םיִׁשָנֲ֠א־יֵֽנְׁשִּב ־תֶא עָ֑דָי א֣
 :הָֽדּוהְי אָ֥בְצ־רַׂש רֶתֶ֖י־ןֶב אָׂ֥שָמֲע־תֶאְו לֵ֔אָרְׂשִי אָ֣בְצ־רַׂש ֙רֵנ־ןֶּב ר ֵ֤נְבַא
ֹרְּב ֙םֶהיֵמְד ּובָׁ֤שְו ֹרְבּו בָ֔אֹוי ׁשא֣  ֹו֨תיֵבְלּו ֹועְרַזְלּ֠ו דִ֡וָדְלּו םָ֑לֹעְל ֹו֖עְרַז ׁשא֥
־עַּגְפִּיַו עָ֔דָיֹו֣הְי־ןֶּב ּ֙והָ֨יָנְּב לַעַּ֗יַו :הָֽוֹהְי םִ֥עֵמ םָ֖לֹוע־דַע םֹו֛לָׁש הֶ֥יְהִֽי ֹו֜אְסִכְלּו
 עָ֛דָיֹוֽהְי־ןֶב ּוהָ֧יָנְּב־תֶא ךְךֶלֶּ֜מַה ןֵּ֨תִּיַו :רָּֽבְדִּמַּב ֹו֖תיֵבְּב רֵ֥בָּקִּיַו ּוהֵ֑תִמְיַו ֹוּ֖ב
 חַ֤לְׁשִּיַו :רָֽתָיְבֶא תַחַּ֖ת ךְךֶלֶּ֔מַה ןַ֣תָנ ֙ןֵהֹּכַה קֹו֤דָצ־תֶאְו אָ֑בָּצַה־לַע ויָּ֖תְחַּת
 קִּיַו ֙ךְךֶלֶּ֨מַה ֹּיַו יִ֔עְמִׁשְל אָ֣רְ ֹלְו םָׁ֑ש ָּ֖תְבַׁשָיְו םַ֔לָׁשּו֣ריִּב ֙תִיַ֨ב ֥ךָךְל־הֵנְּֽב ֹו֗ל רֶמא֣ ־אֽ



 ַעֹ֥דָי ןֹו֔רְדִק לַחַ֣נ־תֶא ָּ֙תְרַבָֽעְו ֗ךָךְתאֵצ םֹו֣יְּב ׀ הָ֣יָהְו :הָנָֽאָו הֶנָ֥א םָּׁ֖שִמ אֵ֥צֵת
ֹּיַו :ךָךֶֽׁשֹארְב הֶ֥יְהִֽי ֖ךָךְמָּֽד תּו֑מָּת תֹו֣מ יִּ֣כ עַ֖דֵּת  רָ֔בָּדַה בֹו֣ט ֙ךְךֶלֶּ֨מַל יִ֤עְמִׁש רֶמא֨
 םיִ֥מָי םַ֖לָׁשּוריִּב יִ֛עְמִׁש בֶׁשֵּ֧יַו ךָךֶּ֑דְבַע הֶׂ֣שֲעַֽי ןֵּ֖כ ךְךֶלֶּ֔מַה יִ֣נֹדֲא ֙רֶּבִּד רֶׁ֤שֲאַּֽכ
־ןֶּֽב ׁשיִ֥כָא־לֶא יִ֔עְמִׁשְל ֙םיִדָבֲע־יֵֽנְׁש ּו֤חְרְבִּיַו םיִ֔נָׁש ׁשֹ֣לָׁש ֙ץֵּקִמ יִ֗הְיַו :םיִּֽבַר
 יִ֗עְמִׁש םָק ָּ֣יַו :תַֽגְּב ךָךיֶ֖דָבֲע הֵּ֥נִה רֹ֔מאֵל ֙יִעְמִׁשְל ּודיִּ֤גַּיַו תַּ֑ג ךְךֶלֶ֣מ הָ֖כֲעַֽמ
 יִ֔עְמִׁש ךְךֶלֵּ֣יַו ויָ֑דָבֲע־תֶא ׁשֵּ֖קַבְל ׁשיִ֔כָא־לֶא ֙הָּתַּ֨ג ךְךֶלֵּ֤יַו ֹו֔רֹמֲח־תֶא ׁ֙שבֲחַּֽיַו
 :בֹֽׁשָּיַו תַּ֖ג םַ֛לָׁשּוֽריִמ יִ֧עְמִׁש ךְךַ֨לָה־יִּֽכ הֹ֑מֹלְׁשִל דַּ֖גֻּיַו :תַּֽגִמ ויָ֖דָבֲע־תֶא אֵ֥בָּיַו
 קִּיַו ךְךֶלֶּ֜מַה חַ֨לְׁשִּיַו ֹּיַו יִ֗עְמִׁשְל אָ֣רְ  דִ֤עָאָֽו הָ֗וֹהיַֽב ךָךיִּ֣תְעַּבְׁשִה אֹו֧לֲה ויָ֜לֵא רֶמא֨
 תּו֑מָּת תֹו֣מ־יִּכ עַ֖דֵּת ַעֹ֥דָי הָנָ֔אָו הֶנָ֣א ָּ֙תְכַלָֽהְו ֗ךָךְתאֵֽצ םֹו֣יְּב רֹ֔מאֵל ֙ךָךְּב
ֹּתַו ֹל ַעּוּ֕דַמּו :יִּתְעָֽמָׁש רָ֖בָּדַה בֹו֥ט יַ֛לֵא רֶמא֧  הָ֑וֹהְי תַ֣עֻבְׁש תֵ֖א ָּתְרַ֔מָׁש א֣
ֹּיַו :ךָךיֶֽלָע יִתיִּ֥וִצ־רֶׁשֲא הָ֖וְצִּמַה־תֶאְו  תֵ֣א ָּ֙תְעַ֨דָי הָּ֤תַא יִ֗עְמִׁש־לֶא ךְךֶלֶּ֜מַה רֶמא֨
־תֶא הָ֛וֹהְי ביִׁ֧שֵהְו יִ֑בָא דִ֣וָדְל ָתיִׂ֖שָע רֶׁ֥שֲא ֔ךָךְבָ֣בְל ֙עַדָי רֶׁ֤שֲא הָ֗עָרָֽה־לָּכ
 הָ֖וֹהְי יֵ֥נְפִל ןֹו֛כָנ הֶ֥יְהִֽי דִ֗וָד אֵּ֣סִכְו ךְךּו֑רָּב הֹ֖מֹלְׁש ךְךֶלֶּ֥מַהְו :ךָךֶֽׁשֹארְּב ֖ךָךְתָֽעָר
 תֹ֑מָּיַו ֹוּ֖ב־עַּגְפִּיַו אֵ֕צֵּיַו עָ֔דָיֹו֣הְי־ןֶּב ּ֙והָ֨יָנְּב־תֶא ךְךֶלֶּ֗מַה וַ֣צְיַו :םָֽלֹוע־דַע
 םִיָ֑רְצִמ ךְךֶלֶ֣מ הֹ֖עְרַּפ־תֶא הֹ֔מֹלְׁש ןֵּ֣תַחְתִיַו :הֹֽמֹלְׁש־דַיְּב הָנֹו֖כָנ הָ֥כָלְמַּמַהְו
 ֹ֙ותיֵּב־תֶא תֹו֤נְבִל ֹו֗תֹּלַּכ דַ֣ע דִ֔וָּד ריִ֣ע־לֶא ָ֙הֶ֨איִבְיַו הֹ֗עְרַּפ־תַּב־תֶא חַּ֣קִּיַו
 יִּ֠כ תֹו֑מָּבַּב םיִ֖חְּבַזְמ םָ֔עָה קַ֣ר :ביִֽבָס םַ֖לָׁשּוֽרְי תַ֥מֹוח־תֶאְו הָ֔וֹהְי תיֵּ֣ב־תֶאְו
ֹל  הָ֔וֹהְי־תֶא ֙הֹמֹלְׁש בַ֤הֱאֶּֽיַו :םֵֽהָה םיִ֥מָּיַה דַ֖ע הָ֔וֹהְי םֵׁ֣שְל ֙תִיַ֨ב הָ֥נְבִנ־אֽ
ַר ויִ֑בָא דִ֣וָּד תֹוּ֖קֻחְּב תֶכֶ֕לָל  ךְךֶלֶּ֤מַה ךְךֶלֵּ֨יַו :ריִֽטְקַמּו ַחֵּ֖בַזְמ אּו֥ה תֹו֔מָּבַּב ק֚
 לַ֖ע הֹ֔מֹלְׁש הֶ֣לֲעַֽי ֙תֹולֹע ףֶלֶ֤א הָ֑לֹודְּגַה הָ֣מָּבַה איִ֖ה יִּ֥כ םָׁ֔ש ַחֹּ֣בְזִל ֙הָנֹ֨עְבִּג
ֹּיַו הָלְיָּ֑לַה םֹו֣לֲחַּֽב הֹ֖מֹלְׁש־לֶא ֛הָֹוהְי הָ֧אְרִנ ןֹו֗עְבִגְּב :אּוֽהַה ַחֵּ֥בְזִּמַה  רֶמא֣
ֹּיַו :ךְךָֽל־ןֶּתֶא הָ֥מ לַ֖אְׁש םיִ֔הֹלֱא  דִ֣וָד ֙ךָךְּדְבַע־םִע ָתיִׂ֜שָע הָּ֨תַא הֹ֗מֹלְׁש רֶמא֣
 ךְךָּ֑מִע בָ֖בֵל תַ֥רְׁשִיְבּו הָ֛קָדְצִבּו תֶ֧מֱאֶּֽב ךָךיֶ֜נָפְל ךְךַ֨לָה ֩רֶׁשֲאַּֽכ֒ לֹודָּג דֶסֶ֣ח ֘יִבָא
 :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַּכ ֹו֖אְסִּכ־לַע בֵׁ֥שֹי ןֵ֛ב ֹו֥ל־ןֶּתִּֽתַו הֶּ֔זַה֙ לֹודָּגַה דֶסֶ֤חַה־תֶא ֹו֗ל־רָמְׁשִּתַו
 רַעַ֣נ ֙יִכֹנָֽאְו יִ֑בָא דִ֣וָּד תַחַּ֖ת ֔ךָךְּדְבַע־תֶא ָּתְכַ֣לְמִה ֙הָּתַא יָ֔הֹלֱא הָ֣וֹהְי ֙הָּתַעְו
ֹל ןֹ֔טָק ֹבָו תאֵ֥צ עַ֖דֵא א֥  רֶׁ֧שֲא בָ֕ר־םַע ָּתְרָ֑חָּב רֶׁ֣שֲא ֖ךָךְּמַע ךְךֹו֥תְּב ֔ךָךְּדְבַ֨עְו :אֽ



ֹל ֹלְו הֶ֛נָּמִי־אֽ  ןיִ֖בָהְל ֔ךָךְּמַע־תֶא טֹּ֣פְׁשִל ַ֙עֵ֨מֹׁש בֵ֤ל ֜ךָךְּדְבַעְל ָּ֣תַתָֽנְו :בֹֽרֵמ רֵ֖פָּסִי א֥
 יֵ֣ניֵעְּב רָ֖בָּדַה בַ֥טיִּיַו :הֶּֽזַה דֵ֖בָּכַה ֥ךָךְּמַע־תֶא טֹּ֔פְׁשִל֙ לַכּוי יִ֤מ יִּ֣כ עָ֑רְל בֹו֣ט־ןיֵּב
ֹּיַו :הֶּֽזַה רָ֖בָּדַה־תֶא הֹ֔מֹלְׁש לַ֣אָׁש יִּ֚כ יָ֑נֹדֲא  רֶׁ֨שֲא ֩ןַעַי ויָ֗לֵא םיִ֜הֹלֱא רֶמא֨
ֹלְו הֶּ֗זַה רָ֣בָּדַה־תֶא ָּתְלַ֜אָׁש ֹלְו םיִּ֗בַר םיִ֣מָי ֜ךָךְּל ָּתְלַ֨אָׁש־אֽ  רֶׁשֹ֔ע ֙ךָךְּל ָּתְלַ֤אָׁש־אֽ
ֹלְו  יִתיִׂ֖שָע הֵּ֥נִה :טָּֽפְׁשִמ ַעֹ֥מְׁשִל ןיִ֖בָה ֛ךָךְּל ָּתְלַ֧אָׁשְו ךָךיֶ֑בְיֹֽא ׁשֶפֶ֣נ ָּתְלַ֖אָׁש א֥
 ךָךיֶ֔נָפְל הָ֣יָה־ֹאל ֙ךָךֹו֨מָּכ רֶׁ֤שֲא ןֹו֔בָנְו םָ֣כָח בֵ֚ל ֗ךָךְל יִּתַ֣תָנ ׀ הֵּ֣נִה ךָךיֶ֑רָבְדִּכ
ֹל ךָךיֶ֖רֲחַֽאְו ֹל רֶׁ֤שֲא םַ֨גְו :ךָךֹוֽמָּכ םּו֥קָי־אֽ ־םַּג רֶׁשֹ֖ע־םַּג ךְךָ֔ל יִּתַ֣תָנ ָּ֙תְלַ֨אָׁש־אֽ
ֹל רֶׁשֲ֠א דֹו֑בָּכ  יַ֗כָרְדִּב ךְךֵ֣לֵּת ׀ םִ֣אְו :ךָךיֶֽמָי־לָּכ םיִ֖כָלְּמַּב ׁשיִ֛א ךָךֹו֥מָכ הָ֨יָה־אֽ
 ץַ֥קִּיַו :ךָךיֶֽמָי־תֶא יִּ֖תְכַרֲאַֽהְו ךָךיִ֑בָא דיִ֣וָּד ךְךַ֖לָה רֶׁ֥שֲאַּֽכ יַ֔תֹוְצִמּו ֙יַּקֻח רֹ֤מְׁשִל
 לַעַּ֤יַו יָ֗נֹדֲא־תיִֽרְּב ןֹו֣רֲא ׀ יֵ֣נְפִל ׀ דֹ֣מֲעַּֽיַו םַ֜לָׁשּוֽרְי אֹו֨בָּיַו םֹו֑לֲח הֵּ֣נִהְו הֹ֖מֹלְׁש
ֹבָּת זָ֣א :ויָֽדָבֲע־לָכְל הֶּ֖תְׁשִמ ׂשַעַּ֥יַו םיִ֔מָלְׁש ׂשַעַּ֣יַו ֙תֹולֹע  םיִׁ֥שָנ םִיַּ֛תְׁש הָנא֗
ֹּתַו :ויָֽנָפְל הָנְדֹ֖מֲעַּֽתַו ךְךֶלֶּ֑מַה־לֶא תֹו֖נֹז  ֙יִנֲא יִ֔נֹדֲא יִּ֣ב ֙תַחַאָֽה הָּׁ֤שִאָֽה רֶמא֜
ֹּזַה הָּׁ֣שִאָֽהְו  ֙יִׁשיִלְּׁשַה םֹוּ֤יַּב יִ֞הְיַו :תִיָּֽבַּב ּהָּ֖מִע דֵ֥לֵאָֽו דָ֑חֶא תִיַ֣בְּב תֹ֖בְׁשֹֽי תא֔
ֹּזַה הָּׁ֣שִאָֽה־םַּג דֶלֵּ֖תַו יִּ֔תְדִלְל  יִ֥תָלּוֽז תִיַּ֔בַּב ּ֙ונָּ֨תִא ר ָ֤ז־ןיֵֽא וָּ֗דְחַי ּונְחַ֣נֲאַֽו תא֑
ֹּזַה הָּׁ֥שִאָֽה־ןֶּב תָמָּ֛יַו :תִיָּֽבַּב ּונְחַ֖נֲא־םִיַּֽתְׁש  :ויָֽלָע הָ֖בְכָֽׁש רֶׁ֥שֲא הָלְיָ֑ל תא֖
 ּו֖הֵביִּכְׁשַּתַו הָ֔נֵׁשְי ֙ךָךְתָֽמֲאַֽו יִ֗לְצֶאֵֽמ יִ֣נְּב־תֶא חַּ֧קִּתַו הָלְיַּ֜לַה ךְךֹו֨תְּב ֩םָקָּתַו
 יִ֖נְּב־תֶא קיִ֥ניֵהְל רֶקֹּ֛בַּב םֻ֥קָאָֽו :יִֽקיֵחְב הָביִּ֥כְׁשִה תֵּ֖מַה ּהָ֥נְּב־תֶאְו ּהָ֑קיֵחְּב
ֹל הֵּ֛נִהְו רֶקֹּ֔בַּב ֙ויָלֵא ן ֵ֤נֹוּבְתֶאָֽו תֵ֑מ־הֵּנִהְו  ֩רֶמֹאּתַו :יִּתְדָֽלָי רֶׁ֥שֲא יִ֖נְב הָ֥יָה־אֽ
ֹל תֶרֶ֜חַאָֽה הָּׁ֨שִאָֽה ֹזְו תֵּ֔מַה ךְך ֵ֣נְבּו ֙יַחַה יִ֤נְּב יִ֗כ א֣ ֹל ֙תֶרֶ֨מֹא תא֤  ךְך ֵ֥נְּב יִ֔כ א֣
ֹּיַו :ךְךֶלֶּֽמַה יֵ֥נְפִל הָנְרֵּ֖בַדְּתַו יָ֑חֶה יִ֣נְבּו תֵּ֖מַה ֹז ךְךֶלֶּ֔מַה רֶמא֣  יִ֥נְּב־הֶז תֶרֶ֔מֹא תא֣
ֹזְו תֵּ֑מַה ךְך ֵ֣נְבּו יַ֖חַה ֹל ֙תֶרֶ֨מֹא תא֤ ֹּיַו :יָֽחֶה יִ֥נְבּו תֵּ֖מַה ךְך ֵ֥נְּב יִ֔כ א֣  ךְךֶלֶּ֖מַה רֶמא֥
ֹּיַו :ךְךֶלֶּֽמַה יֵ֥נְפִל בֶרֶ֖חַה ּואִ֥בָּיַו בֶרָֽח־יִל ּו֣חְק  יַ֖חַה דֶלֶּ֥יַה־תֶא ּו֛רְזִּג ךְךֶלֶּ֖מַה רֶמא֥
ֹּתַו :תָֽחֶאְל יִ֖צֲחַֽה־תֶאְו תַ֔חַאְל ֙יִצֲחַֽה־תֶא ּו֤נְתּו םִי ָ֑נְׁשִל ־רֶׁשֲא ֩הָּׁשִאָֽה רֶמא֣
ֹּתַו ּ֒הָנְּב־לַע ָ֘היֶמֲחַֽר ּו֣רְמְכִנ־יִּֽכ ךְךֶלֶּ֗מַה־לֶא יַ֜חַה ּהָ֨נְּב ־ּונְּת יִ֗נֹדֲא יִּ֣ב ׀ רֶמא֣
ֹזְו ּוהֻ֑תיִמְּת־לַא תֵ֖מָהְו יַ֔חַה דּו֣לָּיַה־תֶא ּ֙הָל ֹל ךְךָ֛ל־םַג יִ֥ל־םַּג תֶרֶ֗מֹא תא֣  א֥
ֹּיַו ךְךֶלֶּ֜מַה ןַעַּ֨יַו :ּורֹֽזְּג הֶ֖יְהִֽי ֹל תֵ֖מָהְו יַ֔חַה דּו֣לָּיַה־תֶא ּ֙הָל־ּונְּת רֶמא֗  א֣



 ךְךֶלֶּ֔מַה טַ֣פָׁש רֶׁ֣שֲא ֙טָּפְׁשִּמַה־תֶא לֵ֗אָרְׂשִי־לָכ ּו֣עְמְׁשִּיַו :ֹוּֽמִא איִ֖ה ּוהֻ֑תיִמְת
 ֙יִהְי ַֽו :טָּֽפְׁשִמ תֹוׂ֥שֲעַֽל ֹוּ֖בְרִקְּב םיִ֛הֹלֱא תַ֧מְכָח־יִּֽכ ּו֔אָר יִּ֣כ ךְךֶלֶּ֑מַה יֵ֣נְּפִמ ּו֖אְר ִּֽיַו
־ןֶב ּוהָ֥יְרַזֲע ֹו֑ל־רֶׁשֲא םיִ֖רָּׂשַה הֶּלֵ֥אְו :לֵֽאָרְׂשִי־לָּכ־לַע ךְךֶלֶ֖מ הֹ֔מֹלְׁש ךְךֶלֶּ֣מַה
 דּו֖ליִחֲא־ןֶּב טָ֥פָׁשֹוֽהְי םיִ֑רְפֹֽס אָׁ֖שיִׁש יֵ֥נְּב הָּ֛יִחֲאַֽו ףֶרֹ֧חיִלֱא :ןֵֽהֹּכַה קֹו֖דָצ
 ּוהָ֥יְרַזֲעַֽו :םיִֽנֲהֹּֽכ רָ֖תָיְבֶאְו קֹו֥דָצְו אָ֑בָּצַה־לַע עָ֖דָיֹוֽהְי־ןֶב ּוהָ֥יָנְבּו :ריִּֽכְזַּמַה
 תִיָּ֑בַה־לַע רָׁ֖שיִחֲאַֽו :ךְךֶלֶּֽמַה הֶ֥עֵר ןֵ֖הֹּכ ןָ֛תָנ־ןֶּב דּו֧בָזְו םיִ֑בָּצִּנַה־לַע ןָ֖תָנ־ןֶב
־לָּכ־לַע ֙םיִבָּצִנ רָׂ֤שָע־םיֵֽנְׁש הֹ֞מֹלְׁשִלְו :סַּֽמַה־לַע אָּ֖דְבַע־ןֶּב םָ֥ריִנֹֽדֲאַֽו
 דָ֖חֶָא־לַע הֶ֥יְהִי הָ֛נָּׁשַּב ׁשֶדֹ֧ח ֹו֑תיֵּב־תֶאְו ךְךֶלֶּ֖מַה־תֶא ּו֥לְּכְלִכְו לֵ֔אָרְׂשִי
 ץַ֥קָמְּב רֶקֶּ֛ד־ןֶּב :םִיָֽרְפֶא רַ֥הְּב רּו֖ח־ןֶּב םָ֔תֹומְׁש הֶּלֵ֣אְו :לֵּֽכְלַכְל ]דָ֖חֶאָה[
־לָכְו הֹ֖כֹׂש ֹו֥ל תֹוּ֑בֻרֲאָּֽב דֶסֶ֖ח־ןֶּב :ן ָֽנָח־תיֵּֽב ןֹו֖ליֵאְו ׁשֶמָׁ֑ש תיֵ֣בּו םיִ֖בְלַעַֽׁשְבּו
ֹּד תַפָ֣נ־לָּכ בָ֖דָניִֽבֲא־ןֶּב :רֶפֵֽח ץֶרֶ֥א  :הָּֽׁשִאְל ֹוּ֖ל הָתְיָ֥ה הֹ֔מֹלְׁש־תַּב ֙תַפָט רא֑
 תַחַּ֣תִמ הָנַ֜תְרָֽצ לֶצֵ֨א ֩רֶׁשֲא ןָ֡אְׁש תיֵּ֣ב־לָכְו ֹוּ֑דִגְמּו ךְך ַ֖נְעַּת דּו֔ליִחֲא־ןֶּב ֙אָנֲעַּֽב
 תֹ֣מָרְּב רֶבֶּ֖ג־ןֶּב :םָֽעֳמְקָיְל רֶבֵ֥עֵמ דַ֖ע הָ֔לֹוחְמ לֵ֣בָא דַ֚ע ֙ןָאְׁש תיֵּ֤בִמ לאֶ֗עְרְזִיְל
 ןָׁ֔שָּבַּב רֶׁ֣שֲא ֙בֹּגְרַא לֶבֶ֤ח ֹו֚ל דָ֗עְלִּגַּב רֶׁ֣שֲא הֶּׁ֜שַנְמ־ןֶּב ריִ֨אָי ֩תֹּוַח ֹו֡ל דָ֑עְלִּג
ֹּדִע־ןֶּב בָ֥דָניִֽחֲא :תֶׁשֹֽחְנ ַחיִ֥רְבּו הָ֖מֹוח תֹו֔לֹדְּג םיִ֣רָע ֙םיִּׁשִׁש  :הָמְי ָֽנֲחַֽמ א֖
 ֙אָנֲעַּֽב :הָּֽׁשִאְל הֹ֖מֹלְׁש־תַּב תַ֥מְׂשָּֽב־תֶא חַ֛קָל אּו֗ה־םַּג יִ֑לָּתְפַנְּב ץַעַ֖מיִחֲא
 אָ֖לֵא־ןֶב יִ֥עְמִׁש :רָֽכׂשָׂשִיְּב ַחּו֖רָּפ־ןֶּב טָ֥פָׁשֹוֽהְי :תֹוֽלָעְבּו רֵׁ֖שָאְּב יָׁ֔שּוח־ןֶּב
 ךְךֶלֶ֣מ ֙גֹעְו יִ֗רֹמֱאָֽה ךְךֶלֶ֣מ ׀ ןֹו֣חיִס ץֶרֶ֜א דָ֑עְלִּג ץֶרֶ֣אְּב יִ֖רֻא־ןֶּב רֶבֶּ֥ג :ןִֽמָיְנִבְּב
־לַע־רֶׁשֲא לֹו֥חַּכ םיִּ֔בַר֙ לֵאָרְׂשִיְו הָ֤דּוהְי :ץֶרָֽאָּב רֶׁ֥שֲא דָ֖חֶא ביִ֥צְנּו ןָׁ֔שָּבַה
 תֹו֔כָלְמַּמַה־לָכְּב֙ לֵׁשֹומ הָ֤יָה הֹ֗מֹלְׁשּו :םיִֽחֵמְׂשּו םיִ֖תֹׁשְו םיִ֥לְכֹֽא בֹ֑רָל םָּ֖יַה
־תֶא םיִ֥דְבֹעְו הָ֛חְנִמ םיִׁ֥שִּגַמ םִיָ֑רְצִמ לּו֣בְּג דַ֖עְו םיִּ֔תְׁשִלְּפ ץֶרֶ֣א ֙רָהָּנַה־ןִמ
 תֶלֹ֔ס ֙רֹּכ םיִׁ֥שֹלְׁש דָ֑חֶא םֹו֣יְל הֹ֖מֹלְׁש־םֶחֶֽל יִ֥הְיַו :ויָּֽיַח יֵ֥מְי־לָּכ הֹ֖מֹלְׁש
ֹצ הָאֵ֣מּו יִ֖עְר רָ֛קָּב םיִ֥רְׂשֶעְו םיִ֗אִרְּב רָ֜קָב הָ֨רָׂשֲע :חַמָֽק רֹּ֖כ םיִּׁ֥שִׁשְו  דַבְ֠ל ןא֑
 רָ֗הָּנַה רֶבֵ֣ע־לָכְּב ׀ הֶ֣דֹר אּו֞ה־יִּכ :םיִֽסּובֲא םיִ֖רֻּבְרַבּו רּו֔מְחַיְו ֙יִבְצּו לָּ֤יַאֵֽמ
 ויָ֖רָבֲע־לָּכִמ ֹו֛ל הָיָ֥ה םֹו֗לָׁשְו רָ֑הָּנַה רֶבֵ֣ע יֵ֖כְלַמ־לָכְּב הָּ֔זַע־דַעְו ֙חַסְפִּתִמ
 ןָּ֖דִמ ֹו֔תָנֵֽאְּת תַחַ֣תְו ֹ֙ונְפַּג תַחַּ֤ת ׁשיִ֣א חַטֶ֗בָל לֵ֜אָרְׂשִיְו הָ֨דּוהְי ֩בֶׁשֵּיַו :ביִֽבָּסִמ



 םיִ֖סּוס תֹ֥וְרֻא ףֶלֶ֛א םיִ֥עָּבְרַא הֹ֗מֹלְׁשִל יִ֣הְיַו :הֹֽמֹלְׁש יֵ֥מְי לֹּ֖כ עַבָׁ֑ש רֵ֣אְּב־דַעְו
 ךְךֶלֶּ֣מַה־תֶא הֶּלֵ֜אָה םיִ֨בָּצִּנַה ּ֩ולְּכְלִכְו :םיִֽׁשָרָּֽפ ףֶלֶ֖א רָׂ֥שָע־םיֵֽנְׁשּו ֹו֑בָּכְרֶמְל
 ּקַה־לָּכ תֵ֧אְו הֹ֗מֹלְׁש ֹל ֹוׁ֑שְדָח ׁשיִ֣א הֹ֖מֹלְׁש־ךְךֶלֶּֽמַה ןַ֥חְלֻׁש־לֶא בֵ֛רָ  ּו֖רְּדַעְי א֥
 םָּׁ֔ש־הֶיְהִֽי רֶׁ֣שֲא ֙םֹוקָּמַה־לֶא ּואִ֗בָי ׁשֶכָ֑רָלְו םיִ֖סּוּסַל ןֶבֶּ֔תַהְו םיִ֣רֹעְּׂשַהְו :רָֽבָּד
 בַחֹ֣רְו דֹ֑אְמ הֵּ֣בְרַה הָ֖נּובְתּו הֹ֛מֹלְׁשִל הָ֧מְכָח םיִ֨הֹלֱא ֩ןֵּתִּיַו :ֹוֽטָּפְׁשִמְּכ ׁשיִ֖א
 םֶדֶ֑ק־יֵֽנְּב־לָּכ תַ֖מְכָחֵֽמ הֹ֔מֹלְׁש תַ֣מְכָח ֙בֶרֵּ֨תַו :םָּֽיַה תַ֥פְׂש־לַע רֶׁ֖שֲא לֹו֕חַּכ בֵ֔ל
 לֹּ֛כְלַכְו ןָ֧מיֵהְו יִ֗חָרְזֶאָֽה ןָ֣תיֵאֵֽמ ֒םָדָאָֽה־לָּכִמ ֘םַּכְחֶּיַו :םִיָֽרְצִמ תַ֥מְכָח לֹּ֖כִמּו
 םיִ֖פָלֲא תֶׁשֹ֥לְׁש רֵּ֕בַדְיַו :ביִֽבָס םִ֖יֹוּגַה־לָֽכְב ֹו֥מְׁש־יִהְי ַֽו לֹו֑חָמ יֵ֣נְּב עַּ֖דְרַדְו
 ןֹו֔נָבְּלַּב רֶׁ֣שֲא ֙זֶרֶ֨אָה־ןִמ ֒םיִצֵעָֽה־לַע ֘רֵּבַדְיַו :ףֶלָֽאָו הָּׁ֥שִמֲח ֹו֖ריִׁש יִ֥הְיַו לָׁ֑שָמ
 ׂשֶמֶ֖רָה־לַעְו ףֹו֔עָה־לַעְו הָ֣מֵהְּבַה־לַע ֙רֵּבַדְיַו ריִּ֑קַּב אֵ֖צֹי רֶׁ֥שֲא בֹו֔זֵאָֽה ֙דַעְו
 יֵ֣כְלַמ־לָּכ ֙תֵאֵמ הֹ֑מֹלְׁש תַ֣מְכָח תֵ֖א ַעֹ֕מְׁשִל םיִּ֔מַעָ֣ה־לָּכִמ ּ֙ואֹ֨בָּיַו :םיִֽגָּדַה־לַעְו
־לֶא ֙ויָדָבֲע־תֶא רֹו֤צ־ךְךֶלֶֽמ םָ֨ריִח חַלְׁשִּיַ֠ו :ֹוֽתָמְכָח־תֶא ּו֖עְמָֽׁש רֶׁ֥שֲא ץֶרָ֔אָה
 םָ֛ריִח הָ֥יָה בֵ֗הֹא יִּ֣כ ּוהיִ֑בָא תַחַּ֣ת ךְךֶלֶ֖מְל ּו֥חְׁשָֽמ ֹו֛תֹא יִּ֥כ עַ֔מָׁש יִּ֣כ הֹ֔מֹלְׁש
 דִ֣וָּד־תֶא ָּתְעַ֜דָי הָּ֨תַא :רֹֽמאֵל םָ֖ריִח־לֶא הֹ֔מֹלְׁש חַ֣לְׁשִּיַו :םיִֽמָּיַה־לָּכ דִ֖וָדְל
ֹל יִּ֣כ יִ֗בָא  רֶׁ֣שֲא הָ֖מָחְלִּמַה יֵ֥נְּפִמ ויָ֔הֹלֱא הָ֣וֹהְי ֙םֵׁשְל תִיַּ֗ב תֹו֣נְבִל֙ לֹכָי א֤
 הָ֧וֹהְי ַחיִ֨נֵה הָּ֕תַעְו :]יָֽלְגַר[ וָֽלְגַר תֹוּ֥פַּכ תַחַּ֖ת םָ֔תֹא ֙הָוֹהְי־תֵּת דַ֤ע ּוהֻ֑בָבְס
 םֵׁ֖שְל תִיַּ֔ב תֹו֣נְבִל רֵ֔מֹא יִ֣נְנִהְו :עָֽר עַגֶּ֥פ ןיֵ֖אְו ןָ֔טָׂש ןיֵ֣א ביִ֑בָּסִמ יִ֖ל יַ֛הֹלֱא
 ןֵּ֤תֶא רֶׁ֨שֲא ֗ךָךְנִּב רֹ֔מאֵל ֙יִבָא דִ֤וָּד־לֶא הָ֗וֹהְי רֶּ֣בִּד ׀ רֶׁ֣שֲאַּֽכ יָ֑הֹלֱא הָ֣וֹהְי
 םיִ֜זָרֲא יִ֨ל־ּותְרְכִיְו ֩הֵּוַצ הָּ֡תַעְו :יִֽמְׁשִל תִיַּ֖בַה הֶ֥נְבִי־אּוֽה ךָךֶ֔אְסִּכ־לַע ֙ךָךיֶּ֨תְחַּת
 רֶׁ֣שֲא לֹ֖כְּכ ֔ךָךְל ןֵּ֣תֶא ֙ךָךיֶ֨דָבֲע רַ֤כְׂשּו ךָךיֶ֔דָבֲע־םִע ּו֣יְהִֽי ֙יַדָבֲעַֽו ןֹו֗נָבְּלַה־ןִמ
 יִ֞הְיַו :םיִֽנֹדִּֽצַּכ םיִ֖צֵע־תָרְכִל ַעֵ֥דֹי ׁשיִ֛א ּונָּ֛ב ןיֵ֥א יִּ֣כ ָּתְעַ֗דָי הָּ֣תַא ׀ יִּ֣כ רֵ֑מֹאּת
ֹּיַו דֹ֑אְמ חַ֣מְׂשִּיַו הֹ֖מֹלְׁש יֵ֥רְבִּד־תֶא םָ֛ריִח ַעֹ֧מְׁשִּכ  םֹוּ֔יַה ֙הָוֹהְי ךְךּו֤רָּב רֶמא֗
 הֹ֣מֹלְׁש־לֶא ֙םָריִח חַ֤לְׁשִּיַו :הֶּֽזַה בָ֖רָה םָ֥עָה־לַע םָ֔כָח ןֵּ֣ב ֙דִוָדְל ןַ֤תָנ רֶׁ֨שֲא
 יֵ֥צֲעַּֽב ֔ךָךְצְפֶח־לָּכ־תֶא ֙הֶׂשֱעֶֽא יִ֤נֲא יָ֑לֵא ָּתְחַ֖לָׁש־רֶׁשֲא תֵ֥א יִּתְעַ֕מָׁש רֹ֔מאֵל
 תֹו֤רְבֹּֽד םֵ֨מיִׂשֲא יִנֲאַֽ֠ו הָמָ֗י ןֹו֜נָבְּלַה־ןִמ ּודִ֨רֹי יַדָבֲ֠ע :םיִֽׁשֹורְב יֵ֥צֲעַֽבּו םיִ֖זָרֲא
 ֙הָּתַאְו אָּׂ֑שִת הָּ֣תַאְו םָׁ֖ש םיִּ֥תְצַּפִנְו יַ֛לֵא חַ֥לְׁשִּת־רֶֽׁשֲא םֹו֞קָּמַה־דַע ֙םָּיַּב



 םיִ֛זָרֲא יֵ֧צֲע הֹ֗מֹלְׁשִל ןֵ֣תֹנ םֹו֜ריִח יִ֨הְיַו :יִֽתיֵּב םֶחֶ֥ל תֵ֖תָל יִ֔צְפֶח־תֶא הֶׂ֣שֲעַּֽת
 תֶלֹּ֣כַמ ֙םיִּטִח רֹּ֤כ ףֶלֶ֨א ֩םיִרְׂשֶע םָ֜ריִחְל ןַ֨תָנ ֩הֹמֹלְׁשּו :ֹוֽצְפֶח־לָּכ םיִׁ֖שֹורְב יֵ֥צֲעַֽו
 הָ֗וֹהיַֽו :הָֽנָׁשְב הָ֥נָׁש םָ֖ריִחְל הֹ֛מֹלְׁש ןֵּ֧תִי־הֹּֽכ תיִ֑תָּכ ןֶמֶׁ֣ש רֹּ֖כ םיִ֥רְׂשֶעְו ֹו֔תיֵבְל
 הֹ֔מֹלְׁש ןיֵ֣בּו ֙םָריִח ןיֵּ֤ב םֹ֗לָׁש יִ֣הְיַו ֹו֑ל־רֶּבִּד רֶׁ֖שֲאַּֽכ הֹ֔מֹלְׁשִל ֙הָמְכָח ןַ֤תָנ
 סַּ֔מַה יִ֣הְיַו לֵ֑אָרְׂשִי־לָּכִמ סַ֖מ הֹ֛מֹלְׁש ךְךֶלֶּ֧מַה לַעַּ֨יַו :םֶֽהיֵנְׁש תיִ֖רְב ּו֥תְרְכִּיַו

 ׁשֶדֹ֚ח תֹו֔פיִלֲח ׁ֙שֶדֹ֨חַּב םיִ֤פָלֲא תֶרֶׂ֨שֲע הָנֹו֗נָבְל םֵ֣חָלְׁשִּיַו :ׁשיִֽא ףֶלֶ֖א םיִׁ֥שֹלְׁש
 הֹ֛מֹלְׁשִל יִ֧הְיַו :סַּֽמַה־לַע םָ֖ריִנֹֽדֲאַֽו ֹו֑תיֵבְּב םיִׁ֖שָדֳח םִי ַ֥נְׁש ןֹו֔נָבְּלַב ּו֣יְהִֽי

 םיִ֤בָּצִּנַה יֵ֨רָּׂשִמ דַבְ֠ל :רָֽהָּב בֵ֥צֹח ףֶלֶ֖א םיִ֥נֹמְׁשּו לָּ֑בַס אֵׂ֣שֹנ ףֶלֶ֖א םיִ֥עְבִׁש
 םָ֔עָּב םיִ֣דֹרָה תֹו֑אֵמ ׁשֹ֣לְׁשּו םיִ֖פָלֲא תֶׁשֹ֥לְׁש הָ֔כאָלְּמַה־לַע רֶׁ֣שֲא ֙הֹמֹלְׁשִל
 דֵּ֥סַיְל תֹו֛רָקְי םיִ֧נָבֲא תֹו֜לֹדְּג םיִ֨נָבֲא֩ ּועִּסַּיַו ךְךֶלֶּ֡מַה וַ֣צְיַו :הָֽכאָלְּמַּב םיִׂ֖שֹעָֽה
 םיִ֥צֵעָֽה ּוניִ֛כָּיַו םיִ֑לְבִּגַהְו םֹו֖ריִח יֵ֥נֹבּו הֹ֛מֹלְׁש יֵ֧נֹּב ּו֞לְסְפִּֽיַו :תיִֽזָג יֵ֥נְבַא תִיָּ֖בַה
 תאֵ֣צְל הָ֡נָׁש תֹו֣אֵמ עַּ֣בְרַאְו הָ֣נָׁש םיִ֣נֹומְׁשִב יִ֣הְיַו :תִיָּֽבַה תֹו֥נְבִל םיִ֖נָבֲאָֽהְו
 יִ֔נֵּׁשַה ׁשֶדֹ֣חַה אּו֚ה וִ֗ז ׁשֶדֹ֣חְּב תיִ֜עיִבְרָֽה הָ֨נָּׁשַּב ֩םִיַרְצִמ־ץֶרֶֽאֵמ לֵ֣אָרְׂשִי־יֵֽנְּב
 ךְךֶלֶּ֤מַה הָ֜נָּב רֶׁ֨שֲא תִיַּ֗בַהְו :הָֽוֹהיַל תִיַּ֖בַה ןֶבִּ֥יַו לֵ֑אָרְׂשִי־לַע הֹ֖מֹלְׁש ךְךֹ֥לְמִל
 :ֹוֽתָמֹוק הָּ֖מַא םיִׁ֥שֹלְׁשּו ֹוּ֑בְחָר םיִ֤רְׂשֶעְו ֹוּ֖כְרָא הָּ֥מַא־םיִּׁשִׁש הָ֔וֹהיַֽל ֙הֹמֹלְׁש
 רֶׂשֶ֧ע תִיָּ֑בַה בַחֹ֣ר יֵ֖נְּפ־לַע ֹוּ֔כְרָא ֙הָּמַא םיִ֣רְׂשֶע תִיַּ֔בַה לַ֣כיֵה ֙יֵנְּפ־לַע םָ֗לּואָֽהְו
־לַע ֩ןֶבִּיַו :םיִֽמֻטֲא םיִ֥פֻקְׁש יֵ֖נֹוּלַח תִיָּ֔בַל ׂשַעַּ֣יַו :תִיָּֽבַה יֵ֥נְּפ־לַע ֹוּ֖בְחָר הָּ֛מַאָּֽב
 ריִ֑בְּדַלְו לָ֖כיֵהַֽל ביִ֔בָס ֙תִיַּ֨בַה תֹו֤ריִק־תֶא ביִ֔בָס ]ַ֙עיִ֨צָי[ ַ֙עוִ֨צָי תִיַּ֤בַה ריִ֨ק
 ּהָּ֗בְחָר הָּ֣מַאָּֽב ׁשֵ֧מָח הָ֜נֹּתְחַּתַה ]ַעיִ֨צָּיַה[ ַעוִ֨צָּיַה :ביִֽבָס תֹו֖עָלְצ ׂשַעַּ֥יַו
 ֩תֹועָרְגִמ יִּ֡כ ּהָּ֑בְחָר הָּ֖מַאָּֽב עַבֶׁ֥ש תיִׁ֔שיִלְּׁשַ֨הְו ּהָּ֔בְחָר ֙הָּמַאָּֽב ׁשֵׁ֤ש ֙הָנֹכיִּֽתַהְו
 ןֶבֶ֥א ֹו֔תֹנָּ֣בִהְּב ֙תִיַּ֨בַהְו :תִיָּֽבַה תֹו֥ריִקְּב זֹ֖חֲא יִּ֥תְלִבְל הָצּו֔ח ֙ביִבָס תִיַּ֤בַל ןַ֨תָנ
ֹל לֶ֔זְרַב יִ֣לְּכ־לָּכ ֙ןֶזְרַּגַהְו תֹו֤בָּקַמּו הָ֑נְבִנ עָּ֣סַמ הָ֖מֵלְׁש  תִיַּ֖בַּב עַ֥מְׁשִנ־אֽ
 ּ֙ולֲעַֽי םיִּ֗לּולְבּו תיִ֑נָמְיַה תִיַּ֖בַה ףֶתֶּ֥כ־לֶא הָ֔נֹכיִּ֣תַה ֙עָלֵּצַה חַתֶּ֗פ :ֹוֽתֹנָּבִהְּב
 ןֹּ֤פְסִּיַו ּוהֵּ֑לַכְיַו תִיַּ֖בַה־תֶא ןֶבִּ֥יַו :םיִֽׁשִֹלְּׁשַה־לֶא הָ֖נֹכיִּֽתַה־ןִמּו הָ֔נֹכיִּ֣תַה־לַע
 תִיַּ֔בַה־לָּכ־לַע ]ַ֙עיִ֨צָּיַה[ ַ֙עוִ֨צָּיַה־תֶא ןֶבִּ֤יַו :םיִֽזָרֲאָּֽב תֹ֖רֵדְׂשּו םיִ֔בֵּג ֙תִיַּ֨בַה־תֶא
־לֶא הָ֔וֹהְי־רַבְּד ֙יִהְיַו :םיִֽזָרֲא יֵ֥צֲעַּֽב תִיַּ֖בַה־תֶא זֹ֥חֱאֶּֽיַו ֹו֑תָמֹוֽק תֹוּ֖מַא ׁשֵ֥מָח



־תֶאְו ֙יַתֹּקֻחְּב ךְךֵ֤לֵּת־םִא הֶ֗נֹב הָּ֣תַא־רֶׁשֲא הֶּ֜זַה תִיַּ֨בַה :רֹֽמאֵל הֹ֖מֹלְׁש
 ֙יִרָבְּד־תֶא יִ֤תֹמִֽקֲהַֽו םֶ֑הָּב תֶכֶ֣לָל יַ֖תֹוְצִמ־לָּכ־תֶא ָּ֥תְרַמָֽׁשְו הֶׂ֔שֲעַּֽת יַ֣טָּפְׁשִמ
ֹלְו לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ךְךֹו֖תְּב יִּ֔תְנַכָׁ֣שְו :ךָךיִֽבָא דִ֥וָּד־לֶא יִּתְרַּ֖בִּד רֶׁ֥שֲא ךְךָּ֔תִא ֹזֱעֶֽא א֥  ב֖
 תִיַּ֤בַה תֹו֨ריִק־תֶא ֩ןֶבִּיַו :ּוהֵּֽלַכְיַו תִיַּ֖בַה־תֶא הֹ֛מֹלְׁש ןֶבִּ֧יַו :לֵֽאָרְׂשִי יִּ֥מַע־תֶא
 תִיָּ֑בִמ ץֵ֖ע הָּ֥פִצ ןֻּ֔פִּסַה תֹו֣ריִק־דַע ֙תִיַּ֨בַה עַ֤קְרַּקִמ םיִ֔זָרֲא תֹו֣עְלַצְּב ֙הָתְיַּ֨בִמ
 יֵ֤תוְּכְרַּיִֽמ הָּ֜מַא םיִ֨רְׂשֶע־תֶא ֩ןֶבִּיַו :םיִֽׁשֹורְּב תֹו֥עְלַצְּב תִיַּ֖בַה עַ֥קְרַק־תֶא ףַ֛צְיַו
 תִיַּ֣בִמ ֹ֙ול ןֶבִּ֤יַו תֹו֑ריִּקַה־דַע עַ֖קְרַּקַה־ןִמ םיִ֔זָרֲא תֹו֣עְלַצְּב ֙תִיַּ֨בַה ]יֵ֤תְּכְרַּיִֽמ[
 :יָֽנְפִל לָ֥כיֵהַֽה אּו֖ה תִיָּ֑בַה הָ֣יָה הָּ֖מַאָּֽב םיִ֥עָּבְרַאְו :םיִֽׁשָדֳּקַה ׁשֶדֹ֖קְל ריִ֔בְדִל
 ןֶבֶ֖א ןיֵ֥א זֶרֶ֔א לֹּ֣כַה םיִּ֑צִצ יֵ֖רּוטְפּו םיִ֔עָקְּפ תַעַ֣לְקִמ הָמיִ֔נְּפ ֙תִיַּ֨בַה־לֶא זֶרֶ֤אְו
 תיִ֥רְּב ןֹו֖רֲא־תֶא םָׁ֔ש ןֵּ֣תִתְל ןיִ֑כֵה הָמיִ֖נְּפִמ תִיַּ֛בַה־ךְךֹוֽתְּב ריִ֧בְדּו :הָֽאְרִנ
 ֙הָּמַא םיִ֤רְׂשֶעְו בַחֹ֗ר הָּ֣מַא םיִ֧רְׂשֶעְו ךְךֶרֹ֜א הָּ֨מַא ֩םיִרְׂשֶע ריִ֡בְּדַה יֵ֣נְפִלְו :הָֽוֹהְי
 הָמיִ֖נְּפִמ תִיַּ֛בַה־תֶא הֹ֧מֹלְׁש ףַ֨צְיַו :זֶרָֽא ַחֵּ֖בְזִמ ףַ֥צְיַו רּו֑גָס בָ֣הָז ּוהֵּ֖פַצְיַו ֹו֔תָמֹוֽק
 :בָֽהָז ּוהֵּ֖פַצְיַו ריִ֔בְּדַה יֵ֣נְפִל ֙בָהָז ]תֹו֤קּוּתַרְּב[ תֹו֤קּיּתַרְּב רֵּ֞בַעְיַו רּו֑גָס בָ֣הָז
 ריִ֖בְּדַל־רֶֽׁשֲא ַחֵּ֥בְזִּמַה־לָכְו תִיָּ֑בַה־לָּכ םֹּ֣ת־דַע בָ֖הָז הָּ֥פִצ תִיַּ֛בַה־לָּכ־תֶאְו
 ׁשֵ֣מָחְו :ֹוֽתָמֹוֽק תֹוּ֖מַא רֶׂשֶ֥ע ןֶמָׁ֑ש־יֵצֲע םיִ֖בּורְכ יֵ֥נְׁש ריִ֔בְּדַּב ׂשַעַּ֣יַו :בָֽהָז הָּ֥פִצ
 תֹוּ֔מַא רֶׂשֶ֣ע תיִ֑נֵּׁשַה בּו֖רְּכַה ף ַ֥נְּכ תֹוּ֔מַא ׁשֵ֣מָחְו תָ֔חֶאָ֣ה ֙בּורְּכַה ף ַ֤נְּכ תֹוּ֗מַא
 תַ֛חַא הָּ֥דִמ יִ֑נֵּׁשַה בּו֖רְּכַה הָּ֔מַאָּֽב ֙רֶׂשֶ֨עְו :ויָֽפָנְּכ תֹו֥צְק־דַעְו ויָ֖פָנְּכ תֹו֥צְקִמ
 בּו֥רְּכַה ןֵ֖כְו הָּ֑מַאָּֽב רֶׂשֶ֖ע דָ֔חֶאָֽה בּו֣רְּכַה ֙תַמֹוק :םיִֽבֻרְּכַה יֵ֥נְׁשִל דָ֖חֶא בֶצֶ֥קְו
 יֵ֣פְנַּכ־תֶא ּ֘וׂשְרְפִּיַו יִ֗מיִנְּפַה תִיַּ֣בַה ׀ ךְךֹו֣תְּב םיִ֜בּורְּכַה־תֶא ןֵּ֨תִּיַו :יִֽנֵּׁשַה
 יִ֑נֵּׁשַה ריִּ֣קַּב תַעַ֖גֹנ יִ֔נֵּׁשַה בּו֣רְּכַה ֙ףַנְכּו ריִּ֔קַּב ֙דָחֶאָֽה־ףַנְּכ עַּ֤גִּתַו ֒םיִבֻרְּכַה
 :בָֽהָז םיִ֖בּורְּכַה־תֶא ףַ֥צְיַו :ף ָֽנָּכ־לֶא ף ָ֥נָּכ תֹ֖עְגֹֽנ תִיַּ֔בַה ךְךֹוּ֣ת־לֶא ֙םֶהיֵפְנַכְו
 תֹ֔רֹמִתְו םיִ֣בּורְּכ ֙תֹועְלְקִמ ֙יֵחּוּתִּפ עַ֗לָק ׀ בַ֣סֵמ תִיַּ֜בַה תֹו֨ריִק־לָּכ ֩תֵאְו
 הָמיִ֖נְפִל בָ֑הָז הָּ֣פִצ תִיַּ֖בַה עַ֥קְרַק־תֶאְו :ןֹוֽציִחַֽלְו םיִ֖נְפִּלִמ םיִּ֑צִצ יֵ֖רּוטְפּו
 :תיִֽׁשִמֲח תֹו֖זּוזְמ לִיַ֥אָה ןֶמָׁ֑ש־יֵצֲע תֹו֣תְלַּד הָׂ֖שָע ריִ֔בְּדַה חַתֶּ֣פ ֙תֵאְו :ןֹוֽציִחַֽלְו
 יֵ֥רּוטְפּו תֹ֛רֹמִתְו םיִ֧בּורְּכ תֹו֞עְלְקִמ םֶהיֵלֲ֠ע עַ֣לָקְו ֒ןֶמֶׁש־יֵצֲע תֹו֣תְלַּד ֘יֵּתְׁשּו
 הָׂ֛שָע ןֵ֥כְו :בָֽהָּזַה־תֶא תֹו֖רֹמִּתַה־לַעְו םיִ֥בּורְּכַה־לַע דֶר ָּ֛יַו בָ֑הָז הָּ֣פִצְו םיִּ֖צִצ



 םיִׁ֑שֹורְב יֵ֣צֲע תֹו֖תְלַד יֵּ֥תְׁשּו :תיִֽעִבְר תֵ֖אֵמ ןֶמָׁ֑ש־יֵצֲע תֹו֣זּוזְמ לָ֖כיֵהַֽה חַתֶ֥פְל
 :םיִֽליִלְּג תיִ֖נֵּׁשַה תֶלֶּ֥דַה םיִ֛עָלְק יֵ֧נְׁשּו םיִ֔ליִלְּג ֙תַחַאָֽה תֶלֶּ֤דַה םיִ֜עָלְצ יֵ֨נְׁש
 ֙ןֶבִּ֨יַו :הֶּֽקֻחְּמַה־לַע רָּׁ֖שֻיְמ בָ֔הָז הָּ֣פִצְו םיִּ֑צִצ יֵ֖רֻטְפּו תֹו֔רֹמִ֣תְו ֙םיִבּורְּכ עַ֤לָקְו
 ֙הָנָּׁשַּב :םיִֽזָרֲא תֹ֥תֻרְּכ רּו֖טְו תיִ֑זָג יֵ֣רּוט הָׁ֖שֹלְׁש תיִ֔מיִנְּפַה רֵ֣צָחֶֽה־תֶא
 אּו֚ה לּוּ֗ב חַר ֶ֣יְּב הֵ֜רְׂשֶע תַ֨חַאָֽה ֩הָנָּׁשַבּו :וִֽז חַר ֶ֖יְּב הָ֑וֹהְי תיֵּ֣ב דַּ֖סֻי תיִ֔עיִבְרָֽה
 ּוהֵ֖נְבִיַו ]ויָ֑טָּפְׁשִמ[ וָ֑טָּפְׁשִמ־לָכְלּו ויָ֖רָבְּד־לָכְל תִיַּ֔בַה הָ֣לָּכ יִ֔ניִמְּׁשַה ׁשֶדֹ֣חַה
־לָּכ־תֶא לַ֖כְיַו הָ֑נָׁש הֵ֖רְׂשֶע ׁשֹ֥לְׁש הֹ֔מֹלְׁש הָ֣נָּב ֹ֙ותיֵּב־תֶאְו :םיִֽנָׁש עַבֶׁ֥ש
 ֹוּ֔בְחָר ֙הָּמַא םיִּׁ֤שִמֲחַֽו ֹ֙וּכְרָא הָּ֤מַא הָ֨אֵמ ןֹו֗נָבְּלַה רַעַ֣י ׀ תיֵּ֣ב־תֶא ןֶבִּ֜יַו :ֹוֽתיֵּב
 םיִ֖זָרֲא תֹו֥תֻרְכּו םיִ֔זָרֲא יֵ֣דּוּמַע ֙יֵרּוט ֙הָעָּבְרַא לַ֗ע ֹו֑תָמֹוֽק הָּ֖מַא םיִׁ֥שֹלְׁשּו
 םיִ֔דּוּמַעָֽה־לַע רֶׁ֣שֲא ֙תֹעָלְּצַה־לַע֙ לַעַּ֨מִמ זֶרֶ֗אָּב ןֻ֣פָסְו :םיִֽדּוּמַעָֽה־לַע
־לֶא הָ֥זֱחֶמּו םיִ֑רּוט הָׁ֣שֹלְׁש םיִ֖פֻקְׁשּו :רּוּֽטַה רָׂ֖שָע הָּׁ֥שִמֲח הָּׁ֑שִמֲחַֽו םיִ֖עָּבְרַא
 הָ֛זֱחֶֽמ לּו֧מּו ףֶקָׁ֑ש םיִ֣עֻבְר תֹו֖זּוזְּמַהְו םיִ֥חָתְּפַה־לָכְו :םיִֽמָעְּפ ׁשֹ֥לָׁש הָ֖זֱחֶמ
 ֹוּ֔כְרָא ֙הָּמַא םיִּׁ֤שִמֲח הָׂ֔שָע ֙םיִדּוּמַעָֽה םָ֤לּוא תֵ֨אְו :םיִֽמָעְּפ ׁשֹ֥לָׁש הָ֖זֱחֶֽמ־לֶא
 םָ֤לּואְו :םֶֽהיֵנְּפ־לַע בָ֖עְו םיִ֥דֻּמַעְו םֶ֔היֵנְּפ־לַע ֙םָלּואְו ֹוּ֑בְחָר הָּ֖מַא םיִׁ֥שֹלְׁשּו
־דַע עַ֖קְרַּקַהֵֽמ זֶרֶ֔אָּב ןּו֣פָסְו הָׂ֑שָע טָּ֖פְׁשִּמַה םָ֥לֻא םָׁ֔ש־טָּפְׁשִי רֶׁ֣שֲא ֙אֵּסִּכַה
 הֶּ֖זַה הֶׂ֥שֲעַּֽמַּכ םָ֔לּואָֽל ֙תיֵּבִמ תֶרֶ֗חַאָֽה רֵ֣צָח םָׁ֜ש בֶׁשֵ֨י־רֶׁשֲא ֹ֩ותיֵבּו :עָֽקְרַּקַה
 הֶּלֵ֜א־לָּכ :הֶּֽזַה םָ֖לּואָּֽכ הֹ֔מֹלְׁש חַ֣קָל רֶׁ֣שֲא ֙הֹעְרַּפ־תַבְל הֶׂ֤שֲעַֽי תִיַ֜בּו הָ֑יָה
־דַע ֙דַּסַּמִמּו ץּו֑חִמּו תִיַּ֣בִמ הָ֖רֵגְּמַּב תֹו֥רָרֹֽגְמ תיִ֔זָּג תֹוּ֣דִמְּכ ֙תֹרָקְי םיִ֤נָבֲא
 תֹו֑לֹדְּג םיִ֣נָבֲא תֹו֖רָקְי םיִ֥נָבֲא דָּ֕סֻיְמּו :הָֽלֹודְּגַה רֵ֥צָחֶֽה־דַע ץּו֖חִמּו תֹו֔חָפְּטַה
 תֹוּ֥דִמְּכ תֹו֛רָקְי םיִ֧נָבֲא הָלְעַ֗מְלִמּו :תֹוּֽמַא הֶ֥נֹמְׁש יֵ֖נְבַאְו תֹוּ֔מַא רֶׂשֶ֣ע ֙יֵנְבַא
 םיִ֑זָרֲא תֹ֣תֻרְּכ רּו֖טְו תיִ֔זָּג םיִ֣רּוט ֙הָׁשֹלְׁש ביִ֗בָס הָ֜לֹודְּגַה רֵ֨צָחְו :זֶרָֽאָו תיִ֖זָּג
 חַּ֥קִּיַו הֹ֔מֹלְׁש ךְךֶלֶּ֣מַה ֙חַלְׁשִּיַו :תִיָּֽבַה םָ֥לֻאְלּו תיִ֖מיִנְּפַה הָ֛וֹהְי־תיֵּב רַ֧צֲחַֽלְו
 ֘יִרֹצ־ׁשיִֽא ויִ֣בָאְו יִ֗לָּתְפַנ הֵּ֣טַּמִמ אּו֜ה הָ֨נָמְלַא ֩הָּׁשִא־ןֶּב :רֹּֽצִמ םָ֖ריִח־תֶא
־לָּכ תֹוׂ֥שֲעַֽל תַעַּ֔דַה־תֶאְו ֙הָנּובְּתַה־תֶאְו הָ֤מְכָחַֽה־תֶא אֵלָּמִּיַ֠ו ֒תֶׁשֹחְנ ׁשֵ֣רֹח
 רַצָּ֛יַו :ֹוּֽתְכאַלְמ־לָּכ־תֶא ׂשַעַּ֖יַו הֹ֔מֹלְׁש ךְךֶלֶּ֣מַה־לֶא ֙אֹובָּיַו תֶׁשֹ֑חְּנַּב הָ֖כאָלְמ
 ֙טּוחְו דָ֔חֶאָה דּוּ֣מַעָֽה ֙תַמֹוק הָּ֗מַא הֵ֜רְׂשֶע הֶ֨נֹמְׁש תֶׁשֹ֑חְנ םיִ֖דּוּמַעָֽה יֵ֥נְׁש־תֶא



־לַע תֵ֛תָל הָׂ֗שָע תֹ֜רָתֹֽכ יֵּ֨תְׁשּו :יִֽנֵּׁשַה דּוּ֥מַעָֽה־תֶא בֹ֖סָי הָּ֔מַא הֵ֣רְׂשֶע־םיֵּֽתְׁש
 ׁשֵ֣מָחְו תָ֔חֶאָה תֶרֶ֣תֹּכַה ֙תַמֹוק תֹוּ֗מַא ׁשֵ֣מָח תֶׁשֹ֑חְנ קַ֣צֻמ םיִ֖דּוּמַעָֽה יֵׁ֥שאָר
 הֵׂ֣שֲעַֽמ ֙םיִלִדְּג הָ֗כָבְׂש הֵׂ֣שֲעַֽמ םיִ֞כָבְׂש :תיִֽנֵּׁשַה תֶרֶ֥תֹּכַה תַ֖מֹוק תֹוּ֔מַא
ֹר־לַע רֶׁ֖שֲא תֹ֔רָתֹּ֣כַל תֹו֔רְׁשְרַׁש  תָ֔חֶאָֽה תֶרֶ֣תֹּכַל ֙הָעְבִׁש םיִ֑דּוּמַעָֽה ׁשא֣
־לַע ביִ֜בָס םיִ֨רּוט ֩יֵנְׁשּו םיִ֑דּוּמַעָֽה־תֶא ׂשַעַּ֖יַו :תיִֽנֵּׁשַה תֶרֶ֥תֹּכַל הָ֖עְבִׁשְו
ֹר־לַע ֙רֶׁשֲא ֙תֹרָתֹּֽכַה־תֶא תֹוּ֤סַכְל תָ֗חֶאָֽה הָ֣כָבְּׂשַה  הָׂ֔שָע ןֵ֣כְו םיִ֔נֹּמִרָֽה ׁשא֣
ֹר־לַע ֙רֶׁשֲא תֹ֗רָתֹֽכְו :תיִֽנֵּׁשַה תֶרֶ֖תֹּכַל  םָ֑לּואָּֽב ןַׁ֣שּוׁש הֵׂ֖שֲעַֽמ םיִ֔דּוּמַעָה ׁשא֣
 רֶׁ֖שֲא ןֶטֶּ֔בַה תַּ֣מֻעְּלִמ֙ לַעַּ֨מִמ־םַּג םיִ֔דּוּמַעָֽה ֙יֵנְׁש־לַע תֹ֗רָתֹֽכְו :תֹוּֽמַא עַּ֖בְרַא
 תֶרֶ֥תֹּכַה לַ֖ע ביִ֔בָס םיִ֣רֻט ֙םִיַ֨תאָמ םיִ֤נֹוּמִרָהְו ]הָ֑כָבְּׂשַה[ הָ֑כָבְַּׂש	רֶבֵ֣עְל
 יִ֗נָמְיַה דּוּ֣מַעָֽה־תֶא םֶקָּ֜יַו לָ֑כיֵהַֽה םָ֖לֻאְל םיִ֔דֻּמַעָֽה־תֶא ֙םֶקָּ֨יַו :תיִֽנֵּׁשַה
 קִּיַו  קִּיַו יִ֔לאָמְּׂשַה דּוּ֣מַעָֽה־תֶא ֙םֶקָּ֨יַו ןיִ֔כָי ֹ֙ומְׁש־תֶא אָ֤רְ  :זַעֹּֽב ֹו֖מְׁש־תֶא אָ֥רְ
ֹר לַ֛עְו ־תֶא ׂשַעַּ֥יַו :םיִֽדּוּמַעָֽה תֶכאֶ֥לְמ םֹּ֖תִּתַו ןָׁ֑שֹוׁש הֵׂ֣שֲעַֽמ םיִ֖דּוּמַעָֽה ׁשא֥
 ֙הָּמַאָּֽב ׁשֵ֤מָחְו ביִ֗בָס ׀ לֹ֣גָע ֹו֜תָפְׂש־דַע ֹו֨תָפְּׂשִמ הָּמַאָּ֠ב רֶׂשֶ֣ע קָ֑צּומ םָּ֖יַה
 ֹו֤תָפְׂשִל תַחַּ֨תִמ ֩םיִעָקְפּו :ביִֽבָס ֹו֖תֹא בֹ֥סָי הָּ֔מַאָּֽב םיִׁ֣שֹלְׁש ]֙וָקְו[ ֙הוָקְו ֹו֔תָמֹוֽק
 ֙םיִרּוט יֵ֤נְׁש ביִ֑בָס םָּ֖יַה־תֶא םיִ֥פִּקַמ הָּ֔מַאָּֽב רֶׂשֶ֚ע ֹו֔תֹא םיִ֣בְבֹֽס ֙ביִבָס ׀
 הָנֹו֡פָצ ׀ םיִ֣נֹפ הָׁ֣שֹלְׁש רָ֗קָּב רָׂ֣שָע יֵ֧נְׁש־לַע דֵ֞מֹע :ֹוֽתָקֻֽציִּֽב םיִ֖קֻצְי םיִ֔עָקְּפַה
 םָּ֥יַהְו הָחָ֔רְזִמ םיִ֣נֹּפ ֙הָׁשֹלְׁשּו הָּבְגֶ֗נ םיִ֣נֹּפ ׀ הָׁ֣שֹלְׁשּו הָּמָ֜י םיִ֨נֹפ ֩הָׁשֹלְׁשּו
־תַפְׂש הֵׂ֥שֲעַֽמְּכ ֹו֛תָפְׂשּו חַפֶ֔ט ֹו֣יְבָעְו :הָתְיָּֽב םֶ֖היֵרֹֽחֲא־לָכְו הָלְעָ֑מְלִמ םֶ֖היֵלֲע
 עַּ֣בְרַא תֶׁשֹ֑חְנ רֶׂשֶ֖ע תֹו֛נֹכְּמַה־תֶא ׂשַעַּ֧יַו :ליִֽכָי תַּ֖ב םִיַּ֥פְלַא ןָׁ֑שֹוׁש חַרֶּ֣פ סֹוּ֖כ
 :ּהָֽתָמֹוֽק הָּ֖מַאָּֽב ׁשֹ֥לָׁשְו ּהָּ֔בְחָר ֙הָּמַאָּֽב עַּ֤בְרַאְו תָ֔חֶאָֽה הָ֣נֹוכְּמַה ךְךֶרֹ֚א הָּ֗מַאָּֽב
 תֹו֞רְּגְסִּמַה־לַעְו :םיִּֽבַלְׁשַה ןיֵּ֥ב תֹ֖רְּגְסִמּו םֶ֑הָל תֹ֣רְּגְסִמ הָ֖נֹוכְּמַה הֵׂ֥שֲעַֽמ הֶ֛זְו
 לַעָּ֑מִמ ןֵּ֣כ םיִּ֖בַלְׁשַה־לַעְו םיִ֔בּורְכּו ֙רָקָּב ׀ תֹו֤יָרֲא םיִּ֗בַלְׁשַה ןיֵּ֣ב ׀ רֶׁ֣שֲא
 תֶׁשֹ֜חְנ יֵּ֨נַפֹוֽא ֩הָעָּבְרַאְו :דָֽרֹומ הֵׂ֥שֲעַֽמ תֹו֖יֹל רָ֔קָּבַלְו תֹו֣יָרֲאַֽל ֙תַחַּ֨תִמּו
 ֙רֹּיִּכַל תַחַּ֤תִמ םֶ֑הָל תֹ֣פֵתְּכ ויָ֖תֹמֲעַֽפ הָ֥עָּבְרַאְו תֶׁשֹ֔חְנ יֵ֣נְרַסְו ֙תַחַאָֽה הָ֤נֹוכְּמַל
 הָּ֔מַאָּֽב ֙הָלְעַ֨מָו תֶרֶ֤תֹּכַל תיֵּ֨בִמ ּוהיִפּ֠ו :תֹוֽיֹל ׁשיִ֖א רֶבֵ֥עֵמ תֹו֔קֻצְי תֹ֣פֵתְּכַה
 תֹו֔עָלְקִמ ָ֙היִּ֨פ־לַע־םַגְו הָּ֑מַאָֽה יִ֣צֲחַֽו הָּ֖מַא ןֵ֔כ־הֵׂשֲעַֽמ לֹ֣גָע ָ֙היִ֨פּו



ֹל תֹו֖עָּבֻרְמ םֶ֥היֵתֹֽרְּגְסִמּו  תֹו֔רְּגְסִּמַֽל ֙תַחַּ֨תִמְל םיִּ֗נַפֹוֽאָה תַעַּ֣בְרַאְו :תֹוּֽלֻגֲע־אֽ
 ֙הֵׂשֲעַֽמּו :הָּֽמַאָה יִ֥צֲחַֽו הָּ֖מַא דָ֔חֶאָֽה ןַ֣פֹואָֽה ֙תַמֹוקְו הָ֑נֹוכְּמַּב םיִּ֖נַפֹוֽאָה תֹו֥דיִו
 םֶ֖היֵרֻּֽׁשִחְו םֶ֛היֵקֻּֽׁשִחְו םֶ֗היֵּבַגְו םָ֣תֹודְי הָ֑בָּכְרֶּמַה ןַ֣פֹוא הֵׂ֖שֲעַֽמְּכ םיִּ֔נַפֹו֣אָה
 הָ֖נֹכְּמַה־ןִמ תָ֑חֶאָֽה הָ֖נֹכְּמַה תֹוּ֔נִּפ עַּ֣בְרַא לֶ֚א תֹו֔פֵתְּכ עַּ֣בְרַאְו :קָֽצּומ לֹּ֥כַה
ֹרְבּו :ָהיֶֽפֵתְּכ ֹר לַ֨עְו ביִ֑בָס לֹ֣גָע הָ֖מֹוק הָּ֛מַאָֽה יִ֧צֲח הָ֗נֹוכְּמַה ׁשא֣  ֙הָנֹכְּמַה ׁשא֤
 ָהיֶ֔תֹרְּגְסִמו֙ לַעְו ָהיֶ֔תֹדְי ֙תֹחֻּלַה־לַע חַּ֤תַפְיַו :הָּנֶּֽמִמ ָהיֶ֖תֹרְּגְסִמּו ָהיֶ֔תֹדְי
ֹזָּכ :ביִֽבָס תֹו֖יֹלְו ׁשיִ֥א־רַעַֽמְּכ תֹ֑רֹמִתְו תֹו֣יָרֲא םיִ֖בּורְּכ ]ָהיֶ֔תֹרְּגְסִמ[  הָׂ֔שָע תא֣
 ׂשַעַּ֛יַו :הָנְהָּֽלֻכְל דָ֖חֶא בֶצֶ֥ק תַ֛חַא הָּ֥דִמ דָ֜חֶא קָ֨צּומ תֹו֑נֹכְּמַה רֶׂשֶ֣ע תֵ֖א
 ֙הָּמַאָּֽב עַּ֤בְרַא דָ֗חֶאָֽה רֹוּ֣יִּכַה ׀ ליִ֣כָי תַּ֜ב םיִ֨עָּבְרַא תֶׁשֹ֑חְנ תֹו֖רֹּיִכ הָ֥רָׂשֲע
־תֶא ֙ןֵּתִּיַו :תֹוֽנֹכְּמַה רֶׂשֶ֖עְל תַ֔חַאָה הָ֣נֹוכְּמַה־לַע ֙דָחֶא רֹוּ֤יִּכ דָ֔חֶאָה רֹוּ֣יִּכַה
 ֹו֑לֹאמְּׂשִמ תִיַּ֖בַה ףֶתֶּ֥כ־לַע ׁשֵ֛מָחְו ןיִ֔מָּיִמ ֙תִיַּ֨בַה ףֶתֶּ֤כ־לַע ׁשֵ֞מָח תֹו֔נֹכְּמַה
־תֶא םֹו֔ריִח ׂשַעַּ֣יַו :בֶג ֶֽנ לּוּ֥מִמ הָמְדֵ֖ק תיִ֛נָמְיַה תִיַּ֧בַה ףֶתֶּ֨כִמ ןַ֞תָנ םָּ֗יַה־תֶאְו
־לָּכ־תֶא ֙תֹוׂשֲעַֽל םָ֗ריִח לַ֣כְיַו תֹו֑קָרְזִּמַה־תֶאְו םיִ֖עָּיַה־תֶאְו תֹו֔רֹּיִּכַ֨ה
 תֹּ֧לֻגְו םִיַ֔נְׁש םיִ֣דֻּמַע :הָֽוֹהְי תיֵּ֥ב הֹ֖מֹלְׁש ךְךֶלֶּ֥מַל הָׂ֛שָע רֶׁ֥שֲא הָ֔כאָלְּמַה
ֹר־לַע־רֶֽׁשֲא תֹ֛רָתֹּֽכַה ־תֶא תֹוּ֗סַכְל םִיַּ֔תְׁש תֹו֣כָבְּׂשַהְו םִיָּ֑תְׁש םיִ֖דֻּמַעָֽה ׁשא֥
ֹר־לַע רֶׁ֖שֲא תֹ֔רָתֹּֽכַה תֹּ֣לֻּג ֙יֵּתְׁש  תֹו֖אֵמ עַּ֥בְרַא םיִ֛נֹּמִרָֽה־תֶאְו :םיִֽדּוּמַעָֽה ׁשא֥
 תֹּ֣לֻּג ֙יֵּתְׁש־תֶא תֹוּ֗סַכְל תָ֔חֶאָֽה הָ֣כָבְּׂשַל ֙םיִנֹּמִר םיִ֤רּוט־יֵֽנְׁש תֹו֑כָבְּׂשַה יֵּ֣תְׁשִל
 הָ֖רָׂשֲע תֹ֥רֹּיִּכַה־תֶאְו רֶׂשָ֑ע תֹו֖נֹכְּמַה־תֶאְו :םיִֽדּוּמַעָֽה יֵ֥נְּפ־לַע רֶׁ֖שֲא תֹ֔רָתֹּֽכַה
־תֶאְו :םָּֽיַה תַחַּ֥ת רָׂ֖שָע־םיֵֽנְׁש רָ֥קָּבַה־תֶאְו דָ֑חֶאָֽה םָּ֖יַה־תֶאְו :תֹוֽנֹכְּמַה־לַע
 ]הֶּלֵ֔אָה[ לֶהֵ֔אָה םיִ֣לֵּכַה־לָּכ ֙תֵאְו תֹו֗קָרְזִּמַה־תֶאְו םיִ֜עָּיַה־תֶאְו תֹו֨ריִּסַה
 ֙ןֵּדְרַּיַה רַּ֤כִכְּב :טָֽרֹמְמ תֶׁשֹ֖חְנ הָ֑וֹהְי תיֵּ֣ב הֹ֖מֹלְׁש ךְךֶלֶּ֥מַל םָ֛ריִח הָׂ֥שָע רֶׁ֨שֲא
־לָּכ־תֶא ֙הֹמֹלְׁש חַּ֤נַּיַו :ןָֽתְרָצ ןיֵ֥בּו תֹוּ֖כֻס ןיֵּ֥ב הָ֑מָדֲאָֽה הֵ֖בֲעַֽמְּב ךְךֶלֶּ֔מַה םָ֣קָצְי
ֹל דֹ֑אְמ דֹ֣אְמ בֹ֖רֵמ םיִ֔לֵּכַה ־לָּכ תֵ֚א הֹ֔מֹלְׁש ׂשַעַּ֣יַו :תֶׁשֹֽחְּנַה לַ֥קְׁשִמ רַ֖קְחֶנ א֥
 םֶחֶ֥ל ויָ֛לָע רֶׁ֥שֲא ןָ֗חְלֻּׁשַה־תֶאְו בָ֔הָּזַה חַּ֣בְזִמ תֵ֚א הָ֑וֹהְי תיֵּ֣ב רֶׁ֖שֲא םיִ֔לֵּכַה
ֹמְּׂשִמ ׁשֵ֧מָחְו ןיִ֜מָּיִמ ׁשֵ֨מָח תֹורֹנְּמַ֠ה־תֶאְו :בָֽהָז םיִ֖נָּפַה  בָ֣הָז ריִ֖בְּדַה יֵ֥נְפִל לוא֛
 תֹו֛קָרְזִּמַהְו תֹו֧רְּמַזְמַֽהְו תֹוּפִּסַהְ֠ו :בָֽהָז םִיַ֖חָקְלֶּמַהְו תֹ֛רֵּנַהְו חַרֶּ֧פַהְו רּו֑גָס



 ׁשֶדֹ֣קְל יִ֜מיִנְּפַה תִיַּ֨בַה ֩תֹותְלַדְל תֹו֡תֹּפַהְו רּו֑גָס בָ֣הָז תֹוּ֖תְחַּמַהְו תֹוּ֥פַּכַהְו
 הָׂ֛שָע רֶׁ֥שֲא הָ֔כאָלְּמַה־לָּכ ֙םַלְׁשִּתַו :בָֽהָז לָ֖כיֵהַֽל תִיַּ֛בַה יֵ֥תְלַדְל םיִׁ֗שָדֳּקַה
 ףֶסֶּ֤כַה־תֶא ויִ֗בָא דִ֣וָּד ׀ יֵׁ֣שְדָק־תֶא הֹ֜מֹלְׁש אֵ֨בָּיַו הָ֑וֹהְי תיֵּ֣ב הֹ֖מֹלְׁש ךְךֶלֶּ֥מַה
־תֶא הֹ֣מֹלְׁש לֵ֣הְקַי זָ֣א :הָֽוֹהְי תיֵּ֥ב תֹו֖רְצֹֽאְּב ןַ֕תָנ םיִ֔לֵּכַה־תֶאְו ֙בָהָּזַה־תֶאְו
 קִז ־לֶא לֵ֛אָרְׂשִי יֵ֧נְבִל תֹו֜בָאָֽה יֵ֨איִׂשְנ ֩תֹוּטַּמַה יֵׁ֣שאָר־לָּכ־תֶא לֵ֡אָרְׂשִי יֵ֣נְ
 איִ֥ה דִ֖וָּד ריִ֥עֵמ הָ֛וֹהְי־תיִֽרְּב ןֹו֧רֲא־תֶא תֹו֞לֲעַֽהְֽל םָ֑לָׁשּוֽרְי הֹ֖מֹלְׁש ךְךֶלֶּ֥מַה
 אּו֖ה גָ֑חֶּב םיִ֖נָתֵֽאָה חַר ֶ֥יְּב לֵ֔אָרְׂשִי ׁשיִ֣א־לָּכ ֙הֹמֹלְׁש ךְךֶלֶּ֤מַה־לֶא ּו֜לֲהָּֽ֨קִּיַו :ןֹוּֽיִצ
 קִז לֹּ֖כ ּואֹ֕בָּיַו :יִֽעיִבְּׁשַה ׁשֶדֹ֥חַה  ּו֞לֲעַּֽי ַֽו :ןֹוֽרָאָֽה־תֶא םיִ֖נֲהֹּֽכַה ּו֥אְׂשִיַו לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְ
 ּו֣לֲעַּֽיַו לֶהֹ֑אָּב רֶׁ֣שֲא ׁשֶדֹּ֖קַה יֵ֥לְּכ־לָּכ־תֶאְו דֵ֔עֹומ לֶהֹ֣א־תֶאְו ֙הָוֹהְי ןֹו֤רֲא־תֶא
 ויָ֔לָע םיִ֣דָעֹוּֽנַה֙ לֵאָרְׂשִי תַ֤דֲע־לָכְו הֹ֗מֹלְׁש ךְךֶלֶּ֣מַהְו :םִּֽיִוְלַהְו םיִ֖נֲהֹּֽכַה םָ֔תֹא
ֹצ ֙םיִחְּבַזְמ ןֹו֑רָאָֽה יֵ֣נְפִל ֹוּ֖תִא ֹל רֶׁ֧שֲא רָ֔קָבּו ןא֣ ֹלְו ּו֛רְפָּֽסִי־אֽ  :בֹֽרֵמ ּו֖נָּמִי א֥
־לֶא תִיַּ֖בַה ריִ֥בְּד־לֶא ֹו֛מֹוקְמ־לֶא הָ֧וֹהְי־תיִרְּב ןֹו֨רֲא־תֶא םיִנֲהֹּֽכַ֠ה ּואִ֣בָּיַו
־לֶא םִיַ֔פָנְּכ םיִׂ֣שְרֹּֽפ ֙םיִבּורְּכַה יִּ֤כ :םיִֽבּורְּכַה יֵ֥פְנַּכ תַחַּ֖ת־לֶא םיִׁ֑שָדֳּקַה ׁשֶדֹ֣ק
 ּ֘וכִרֲאַּֽי ַֽו :הָלְעָֽמְלִמ ויָּ֖דַּב־לַעְו ןֹו֥רָאָֽה־לַע םיִ֛בֻרְּכַה ּוּכֹ֧סָּיַו ןֹו֑רָאָֽה םֹו֖קְמ
ֹלְו ריִ֔בְּדַה יֵ֣נְּפ־לַע ׁ֙שֶדֹּ֨קַה־ןִמ םיִּ֤דַּבַה יֵׁ֨שאָר֩ ּואָר ֵּֽיַו ֒םיִּדַּבַה  הָצּו֑חַה ּו֖אָר ֵֽי א֥
 ַחִּ֥נִה רֶׁ֨שֲא םיִ֔נָבֲאָֽה תֹו֣חֻל ֙יֵנְׁש קַ֗ר ןֹו֔רָאָּֽב ןיֵ֚א :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַה דַ֖ע םָׁ֔ש ּויְהִּ֣יַו

 :םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥אֵמ םָ֖תאֵצְּב לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב־םִע ֙הָוֹהְי תַ֤רָּכ רֶׁ֨שֲא בֵ֑רֹחְּב הֶׁ֖שֹמ םָׁ֛ש
ֹלְו :הָֽוֹהְי תיֵּ֥ב־תֶא אֵ֖לָמ ן ָ֥נָעֶֽהְו ׁשֶדֹּ֑קַה־ןִמ םיִ֖נֲהֹּֽכַה תאֵ֥צְּב יִ֕הְיַו  ּו֧לְכָֽי־אֽ
 :הָֽוֹהְי תיֵּ֥ב־תֶא הָ֖וֹהְי־דֹוֽבְכ אֵ֥לָמ־יִּֽכ ן ָ֑נָעֶֽה יֵ֥נְּפִמ תֵ֖רָׁשְל דֹ֥מֲעַֽל םיִ֛נֲהֹּֽכַה
 ןֹו֥כָמ ךְךָ֑ל לֻ֖בְז תיֵּ֥ב יִתיִ֛נָב הֹ֥נָּב :לֶֽפָרֲעָּֽב ןֹּ֖כְׁשִל רַ֔מָא הָ֣וֹהְי הֹ֑מֹלְׁש רַ֣מָא זָ֖א
־לָכְו לֵ֑אָרְׂשִי לַ֣הְק־לָּכ תֵ֖א ךְךֶרָ֕בְיַו ויָ֔נָּפ־תֶא ֙ךְךֶלֶּ֨מַה בֵּ֤סַּיַו :םיִֽמָלֹוע ֖ךָךְּתְבִׁשְל
ֹּיַו :דֵֽמֹע לֵ֖אָרְׂשִי לַ֥הְק  תֵ֖א ויִ֔פְּב רֶּ֣בִּד ֙רֶׁשֲא לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא ֙הָוֹהְי ךְךּו֤רָּב רֶמא֗
־תֶא יִּ֣מַע־תֶא יִתאֵ֜צֹוה רֶׁ֨שֲא םֹוּ֗יַה־ןִמ :רֹֽמאֵל אֵּ֖לִמ ֹו֥דָיְבּו יִ֑בָא דִ֣וָּד
ֹל ֒םִיַרְצִּמִמ ֘לֵאָרְׂשִי  תֹו֥יְהִֽל תִיַּ֔ב תֹו֣נְבִל לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣טְבִׁש֙ לֹּכִמ ריִ֗עְב יִּתְרַ֣חָב־אֽ

 יִ֑בָא דִ֣וָּד בַ֖בְל־םִע יִ֕הְיַו :לֵֽאָרְׂשִי יִּ֥מַע־לַע תֹו֖יְהִֽל דִ֔וָדְּב רַ֣חְבֶאָֽו םָׁ֑ש יִ֖מְׁש
ֹּיַו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥הֹלֱא הָ֖וֹהְי םֵׁ֥שְל תִיַּ֔ב תֹו֣נְבִל  ןַעַ֗י יִ֔בָא דִ֣וָּד־לֶא ֙הָוֹהְי רֶמא֤



 קַ֣ר :ךָךֶֽבָבְל־םִע הָ֖יָה יִּ֥כ ָתֹ֕ביִטֱה יִ֑מְׁשִל תִיַּ֖ב תֹו֥נְבִל ֔ךָךְבָ֣בְל־םִע ֙הָיָה רֶׁ֤שֲא
ֹל הָּ֔תַא  תִיַּ֖בַה הֶ֥נְבִי־אּוֽה ךָךיֶ֔צָלֲחֵֽמ אֵ֣צֹּיַה ֙ךָךְנִּב־םִא יִּ֤כ תִיָּ֑בַה הֶ֖נְבִת א֥
־לַע בֵׁ֣שֵאָֽו יִ֜בָא דִ֨וָּד ֩תַחַּת םֻ֡קָאָו רֵּ֑בִּד רֶׁ֣שֲא ֹו֖רָבְּד־תֶא הָ֔וֹהְי םֶק ָּ֣יַו :יִֽמְׁשִל
 :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥הֹלֱא הָ֖וֹהְי םֵׁ֥שְל תִיַּ֔בַה הֶ֣נְבֶאָֽו הָ֔וֹהְי רֶּ֣בִּד ֙רֶׁשֲאַּֽכ לֵ֗אָרְׂשִי אֵּ֣סִּכ
 ּוניֵ֔תֹבֲא־םִע ֙תַרָּכ רֶׁ֤שֲא הָ֑וֹהְי תיִ֣רְּב םָׁ֖ש־רֶֽׁשֲא ןֹו֔רָאָֽל ֙םֹוקָמ םָׁ֤ש םִׂ֨שָאָֽו
־לָּכ דֶג ֶ֖נ הָ֔וֹהְי חַּ֣בְזִמ ֙יֵנְפִל הֹ֗מֹלְׁש דֹ֣מֲעַּֽיַו :םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥אֵמ םָ֖תֹא ֹו֥איִצֹוֽהְּב
 ךָךֹו֣מָּכ־ןיֵֽא֙ לֵאָרְׂשִי יֵ֤הֹלֱא הָ֞וֹהְי רַ֗מֹאּיַו :םִיָֽמָּׁשַה ויָּ֖פַּכ ׂשֹ֥רְפִּיַו לֵ֑אָרְׂשִי לַ֣הְק
 ךָךיֶ֕דָבֲעַֽל דֶסֶ֔חַהְֽו ֙תיִרְּבַה רֵ֤מֹׁש תַחָּ֑תִמ ץֶרָ֖אָה־לַעְו לַעַּ֔מִמ םִיַ֣מָּׁשַּב םיִ֔הֹלֱא
־רֶֽׁשֲא תֵ֥א יִ֔בָא דִ֣וָּד ֙ךָךְּדְבַעְל ָּתְרַ֗מָׁש רֶׁ֣שֲא :םָּֽבִל־לָכְּב ךָךיֶ֖נָפְל םיִ֥כְלֹֽהַה
 יֵ֣הֹלֱא ׀ הָ֣וֹהְי הָּ֞תַעְו :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַּכ ָתאֵּ֖לִמ ֥ךָךְד ָֽיְבּו ךָךיִ֛פְּב רֵּ֥בַדְּתַו ֹו֑ל ָּתְרַּ֖בִּד
ֹל רֹ֔מאֵל ֹ֙וּל ָּתְרַּ֤בִּד רֶׁ֨שֲא ֩תֵא ֙יִבָא דִ֤וָד ֙ךָךְּדְבַעְל רֹמְׁ֠ש לֵ֗אָרְׂשִי  ֥ךָךְל תֵ֨רָּכִי־אֽ
 תֶכֶ֣לָל ֙םָּכְרַּד־תֶא ךָךיֶ֤נָב ּו֨רְמְׁשִי־םִא קַ֠ר לֵ֑אָרְׂשִי אֵּ֣סִּכ־לַע בֵׁ֖שֹי יַ֔נָפְּלִמ ׁ֙שיִא
 ]֔ךָךְרָ֣בְּד[ ֔ךָךיְרָ֣בְּד ֙אָנ ןֶמָ֤אֵי לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא הָּ֖תַעְו :יָֽנָפְל ָּתְכַ֖לָה רֶׁ֥שֲאַּֽכ יַ֔נָפְל
 הֵּנִ֠ה ץֶרָ֑אָה־לַע םיִ֖הֹלֱא בֵׁ֥שֵי םָ֔נְמֻאַֽה יִּ֚כ :יִֽבָא דִ֥וָּד ֖ךָךְּדְבַעְל ָּתְרַּ֔בִּד רֶׁ֣שֲא
ֹל ֙םִיַ֨מָּׁשַה יֵ֤מְׁשּו םִיַ֜מָּׁשַה  ָתיִ֜נָפּו :יִתיִֽנָּב רֶׁ֥שֲא הֶּ֖זַה תִיַּ֥בַה־יִּֽכ ףַ֕א ךָךּו֔לְּכְלַכְי א֣
־לֶאְו ֙הָּנִרָֽה־לֶא ַעֹ֤מְׁשִל יָ֑הֹלֱא הָ֣וֹהְי ֹו֖תָּנִחְּת־לֶאְו ֛ךָךְּדְבַע תַּ֧לִפְּת־לֶא
 תִיַּ֤בַה־לֶא תֹ֜חֻתְפ ךָךֶ֨ניֵע ֩תֹויְהִֽל :םֹוּֽיַה ךָךיֶ֖נָפְל לֵּ֥לַּפְתִמ ֛ךָךְּדְבַע רֶׁ֧שֲא הָּ֔לִפְּתַה
־לֶא ַ֙עֹ֨מְׁשִל םָׁ֑ש יִ֖מְׁש הֶ֥יְהִֽי ָּתְרַ֔מָא רֶׁ֣שֲא םֹו֔קָּמַה־לֶ֨א םֹו֔יָו הָלְיַ֣ל ֙הֶּזַה
 ֙ךָךְּדְבַע תַּ֤נִחְּת־לֶא ָּ֜תְעַמָׁ֨שְו :הֶּֽזַה םֹו֖קָּמַה־לֶא ֔ךָךְּדְבַע לֵּ֣לַּפְתִי רֶׁ֣שֲא הָּ֔לִפְּתַה
 םֹו֤קְמ־לֶא עַ֞מְׁשִּת הָּתַאְ֠ו הֶּ֑זַה םֹו֣קָּמַה־לֶא ּו֖לְלַּֽפְתִי רֶׁ֥שֲא לֵ֔אָרְׂשִי ֣ךָךְּמַעְו

־אָׁשָֽנְו ּוהֵ֔עֵרְל ׁ֙שיִא אָ֥טֱחֶֽי רֶׁ֨שֲא ֩תֵא :ָּתְחָֽלָסְו ָּ֖תְעַמָֽׁשְו םִיַ֔מָּׁשַה־לֶא ֙ךָךְּתְבִׁש
 עַ֣מְׁשִּת ׀ הָּ֣תַאְו :הֶּֽזַה תִיַּ֥בַּב ֖ךָךֲחַּֽבְזִֽמ יֵ֥נְפִל הָ֛לָא אָ֗בּו ֹו֑תֹלֲאַֽהְל הָ֖לָא ֹו֥ב
 ֹוׁ֑שֹארְּב ֹוּ֖כְרַּד תֵ֥תָל עָׁ֔שָר ַעיִׁ֣שְרַהְל ךָךיֶ֔דָבֲע־תֶא ָּ֣תְטַפָֽׁשְו ָ֙תיִׂ֨שָעְו םִיַ֗מָּׁשַה
 רֶׁ֣שֲא בֵ֖יֹוא יֵ֥נְפִל לֵ֛אָרְׂשִי ֧ךָךְּמַע ףֵ֞גָּנִהְּֽב :ֹוֽתָקְדִצְּכ ֹו֖ל תֶתָ֥ל קיִּ֔דַצ קיִּ֣דְצַהְלּו
 תִיַּ֥בַּב ךָךיֶ֖לֵא ּו֛נְּנַחְתִֽהְו ּו֧לְלַּֽפְתִֽהְו ךָךֶ֔מְׁש־תֶא ּו֣דֹוהְו ֙ךָךיֶ֨לֵא ּובָׁ֤שְו ךְךָ֑ל־ּואְטֶחֶֽי
־לֶא ֙םָתֹבֵֽׁשֲהַֽו לֵ֑אָרְׂשִי ֣ךָךְּמַע תאַּ֖טַחְל ָּ֔תְחַלָ֣סְו םִיַ֔מָּׁשַה עַ֣מְׁשִּת ֙הָּתַאְו :הֶּֽזַה



ֹלְו םִיַ֛מָׁש רֵ֥צָעֵֽהְּב :םָֽתֹובֲאַֽל ָּתַ֖תָנ רֶׁ֥שֲא הָ֔מָדֲאָֽ֣ה ־ּואְטֶחֶֽי יִּ֣כ רָ֖טָמ הֶ֥יְהִֽי־אֽ
 יִּ֥כ ןּו֖בּוׁשְי םָ֥תאָּטַחֵֽמּו ךָךֶ֔מְׁש־תֶא ּו֣דֹוהְו ֙הֶּזַה םֹו֤קָּמַה־לֶא ּו֞לְלַּֽפְתִהְו ךְךָ֑ל
 יִּ֥כ לֵ֔אָרְׂשִי ֣ךָךְּמַעְו ֙ךָךיֶ֨דָבֲע תאַּ֤טַחְל ָּ֜תְחַלָ֨סְו םִיַ֗מָּׁשַה עַ֣מְׁשִּת ׀ הָּ֣תַאְו :םֵֽנֲעַֽת
־רֶֽׁשֲא ֔ךָךְצְרַא־לַע ֙רָטָמ הָּ֤תַתָֽנְו ּהָ֑ב־ּוכְלֵֽי רֶׁ֣שֲא הָ֖בֹוּטַה ךְךֶרֶּ֥דַה־תֶא םֵ֛רֹות
 ןֹו֜קָר ֵֽי ןֹו֨פָּדִׁש הֶיְהִ֠י־יִּֽכ רֶבֶּ֣ד ץֶרָ֗אָב הֶ֣יְהִֽי־יִּֽכ בָ֞עָר :הָֽלֲחַֽנְל ֖ךָךְּמַעְל הָּתַ֥תָנ
 :הָֽלֲחַֽמ־לָּכ עַג ֶ֖נ־לָּכ ויָ֑רָעְׁש ץֶרֶ֣אְּב ֹו֖בְיֹֽא ֹו֛ל־רַצָֽי יִּ֧כ הֶ֔יְהִֽי יִּ֣כ֙ ליִסָח הֶּ֤בְרַא
 רֶׁ֣שֲא לֵ֑אָרְׂשִי ֣ךָךְּמַע לֹ֖כְל םָ֔דָאָ֣ה־לָכְל ֙הֶיְהִּֽת רֶׁ֤שֲא הָּ֗נִחְּת־לָכ הָּ֣לִפְּת־לָּכ
 םִיַ֜מָּׁשַה עַ֨מְׁשִּת הָּתַאְ֠ו :הֶּֽזַה תִיַּ֥בַה־לֶא ויָּ֖פַּכ ׂשַ֥רָפּו ֹו֔בָבְל עַג ֶ֣נ ׁשיִ֚א ןּו֗עְד ֵֽי
־תֶא עַ֖דֵּת רֶׁ֥שֲא ויָ֔כָרְּד־לָכְּכ ׁ֙שיִאָל ָּ֤תַתָֽנְו ָתיִׂ֔שָעְו ָּ֣תְחַלָֽסְו ֙ךָךֶּ֨תְבִׁש ןֹו֤כְמ
־לָּ֨כ ךָךּו֔אָר ִֽי ֙ןַעַ֨מְל :םָֽדָאָֽה יֵ֥נְּב־לָּכ בַ֖בְל־תֶא ֔ךָךְּדַבְל ָּ֙תְעַ֨דָי הָּ֤תַא־יִּֽכ ֹו֑בָבְל
־לֶא ֙םַגְו :ּוניֵֽתֹבֲאַֽל הָּתַ֖תָנ רֶׁ֥שֲא הָ֑מָדֲאָֽה יֵ֣נְּפ־לַע םיִּ֖יַח םֵ֥ה־רֶׁשֲא םיִ֔מָּיַה
ֹל רֶׁ֛שֲא יִ֔רְכָּנַה  יִּ֤כ :ךָךֶֽמְׁש ןַעַ֥מְל הָ֖קֹוחְר ץֶרֶ֥אֵמ אָ֛בּו אּו֑ה לֵ֖אָרְׂשִי ֥ךָךְּמַעֵֽמ־אֽ
 לֵּ֖לַּפְתִהְו אָ֥בּו הָ֑יּוטְּנַה ֖ךָךֲעֹֽרְזּו הָ֔קָזֲחַֽה ֙ךָךְד ָֽי־תֶאְו לֹו֔דָּגַה ֣ךָךְמִׁש־תֶא ֙ןּועְמְׁשִי
־רֶֽׁשֲא לֹ֛כְּכ ָתיִׂ֕שָעְו ךָךֶּ֔תְבִׁש ןֹו֣כְמ ֙םִיַ֨מָּׁשַה עַ֤מְׁשִּת הָּ֞תַא :הֶּֽזַה תִיַּ֥בַה־לֶא
 קִי  ֙ךָךְתֹֽא הָ֤אְרִיְל ךָךֶ֗מְׁש־תֶא ץֶרָ֜אָה יֵּ֨מַע־לָּכ ֩ןּועְד ֵֽי ןַעַ֣מְל יִ֑רְכָּנַה ךָךיֶ֖לֵא אָ֥רְ
־יִּֽכ :יִתיִֽנָּב רֶׁ֥שֲא הֶּ֖זַה תִיַּ֥בַה־לַע אָ֔רְקִנ ֣ךָךְמִׁש־יִּכ תַעַ֕דָלְו לֵ֔אָרְׂשִי ֣ךָךְּמַעְּכ
 הָ֗וֹהְי־לֶא ּו֣לְלַּפְתִהְו םֵ֑חָלְׁשִּת רֶׁ֣שֲא ךְךֶרֶּ֖דַּב ֹו֔בְיֹ֣א־לַע ֙הָמָחְלִּמַל ֤ךָךְּמַע אֵ֨צֵי
 םִיַ֔מָּׁשַה ָּ֙תְעַמָֽׁשְו :ךָךֶֽמְׁשִל יִתִ֥נָּב־רֶֽׁשֲא תִיַּ֖בַהְו ּהָּ֔ב ָּתְרַ֣חָּב רֶׁ֣שֲא ֙ריִעָה ךְךֶרֶּ֤ד
 ֙םָדָא ןיֵ֤א יִּ֣כ ךְךָ֗ל־ּואְטֶחֶֽי יִּ֣כ :םָֽטָּפְׁשִמ ָתיִׂ֖שָעְו םָ֑תָּנִחְּת־תֶאְו םָ֖תָּלִפְּת־תֶא
ֹל רֶׁ֣שֲא  ץֶרֶ֣א־לֶא ֙םֶהיֵבֹֽׁש םּו֤בָׁשְו בֵ֑יֹוא יֵ֣נְפִל םָּ֖תַתְנּו םָ֔ב ָּ֣תְפַנָֽאְו אָ֔טֱחֶֽי־אֽ
 ּובָׁ֣שְו םָׁ֑ש־ּוּבְׁשִנ רֶׁ֣שֲא ץֶרָ֖אָּב םָּ֔בִל־לֶא ּ֙וביִׁ֨שֵהְו :הָֽבֹורְק ֹו֥א הָ֖קֹוחְר בֵ֔יֹואָֽה
 ךָךיֶ֗לֵא ּובָׁ֣שְו :ּונְעָֽׁשָר ּוניִ֖וֱעֶֽהְו ּונאָ֥טָח רֹ֔מאֵל ֙םֶהיֵבֹֽׁש ץֶרֶ֤אְּב ךָךיֶ֗לֵא ּו֣נְּנַחְתִהְו ׀
 ךָךיֶ֗לֵא ּו֣לְלַּֽפְתִֽהְו םָ֑תֹא ּו֣בָׁש־רֶֽׁשֲא םֶ֖היֵבְיֹֽא ץֶרֶ֥אְּב םָׁ֔שְפַנ־לָכְבּו ֙םָבָבְל־לָכְּב
 ִתיִ֥נָּב־רֶׁשֲא תִיַּ֖בַהְו ָּתְרַ֔חָּב רֶׁ֣שֲא ֙ריִעָה םָ֔תֹובֲאַֽל הָּתַ֣תָנ־רֶׁשֲא ֙םָצְרַא ךְךֶרֶּ֤ד
 םָ֑תָּנִחְּת־תֶאְו םָ֖תָּלִפְּת־תֶא ֔ךָךְּתְבִׁש ןֹו֣כְמ ֙םִיַ֨מָּׁשַה ָּ֤תְעַמָֽׁשְו :ךָךֶֽמְׁשִל ]יִתיִ֥נָּב[
 רֶׁ֣שֲא םֶ֖היֵעְׁשִּפ־לָכְלּו ךְךָ֔ל־ּואְטָֽח רֶׁ֣שֲא ֙ךָךְּמַעְל ָּ֤תְחַלָֽסְו :םָֽטָּפְׁשִמ ָתיִׂ֖שָעְו



 םֵ֑ה ֖ךָךְתָֽלֲחַֽנְו ֥ךָךְּמַע־יִּֽכ :םּוֽמֲחִֽרְו םֶ֖היֵבֹֽׁש יֵ֥נְפִל םיִ֛מֲחַֽרְל םָּ֧תַתְנּו ךְךָ֑ב־ּועְׁשָּֽפ
־לֶא ֙תֹוחֻתְפ ךָךיֶ֤ניֵע תֹו֨יְהִֽל :לֶֽזְרַּבַה רּוּ֥כ ךְךֹוּ֖תִמ םִיַ֔רְצִּמִמ ָ֙תאֵ֨צֹוה רֶׁ֤שֲא
 :ךָךיֶֽלֵא םָ֥אְרָק לֹ֖כְּב םֶ֔היֵלֲא ַעֹ֣מְׁשִל לֵ֑אָרְׂשִי ֣ךָךְּמַע תַּ֖נִחְּת־לֶאְו ֔ךָךְּדְבַע תַּ֣נִחְּת
 הֶׁ֣שֹמ ׀ דַ֣יְּב ָּתְרַּ֜בִּד רֶׁ֨שֲאַּֽכ ץֶרָ֑אָה יֵּ֣מַע לֹּ֖כִמ הָ֔לֲחַֽנְֽל ֙ךָךְל םָּ֤תְלַּדְבִה הָּ֞תַא־יִּֽכ
 הֹ֗מֹלְׁש תֹוּ֣לַכְּכ ׀ יִ֣הְיַו :הִֽוֶֹהְי יָ֥נֹדֲא םִיַ֖רְצִּמִמ ּוניֵ֛תֹבֲא־תֶא ֧ךָךֲאֽיִֽצֹוֽהְּב ךָךֶּ֗דְבַע
ֹּזַה הָּ֖נִחְּתַהְו הָּ֥לִפְּתַה־לָּכ תֵ֛א הָ֔וֹהְי־לֶא֙ לֵּלַּפְתִהְל  חַּ֤בְזִמ יֵ֨נְפִּלִמ םָ֞ק תא֑
 לַ֣הְק־לָּכ תֵ֖א ךְךֶרָ֕בְיַו דֹ֕מֲעַּֽיַו :םִיָֽמָּׁשַה תֹוׂ֥שֻרְּפ ויָּ֖פַכְו ויָּ֔כְרִּב־לַע ַעֹ֣רְּכִמ ֙הָוֹהְי
 לֹ֖כְּכ לֵ֔אָרְׂשִי ֹוּ֣מַעְל ֙הָחּונְמ ןַ֤תָנ רֶׁ֨שֲא הָ֗וֹהְי ךְךּו֣רָּב :רֹֽמאֵל לֹו֖דָּג לֹו֥ק לֵ֑אָרְׂשִי
ֹל רֵּ֑בִּד רֶׁ֣שֲא  הֶׁ֥שֹמ דַ֖יְּב רֶּ֔בִּד רֶׁ֣שֲא בֹוּ֔טַה ֹו֣רָבְּד֙ לֹּכִמ דָ֗חֶא רָ֣בָּד לַ֞פָנ־אֽ
־לַאְו ּונֵ֖בְזַעַֽי־לַא ּוניֵ֑תֹבֲא־םִע הָ֖יָה רֶׁ֥שֲאַּֽכ ּונָּ֔מִע ּ֙וניֵ֨הֹלֱא הָ֤וֹהְי יִ֨הְי :ֹוּֽדְבַע
 ֙ויָּקֻחְו ויָ֤תֹוְצִמ רֹ֨מְׁשִלְו ויָ֗כָרְּד־לָכְּב תֶכֶ֣לָל ויָ֑לֵא ּונֵ֖בָבְל תֹוּ֥טַהְל :ּונֵֽׁשְּטִי
 יֵ֣נְפִל ֙יִּתְנַּ֨נַחְתִה רֶׁ֤שֲא הֶּלֵ֗א יַ֜רָבְד ּו֨יְהִֽיְו :ּוניֵֽתֹבֲא־תֶא הָּ֖וִצ רֶׁ֥שֲא ויָ֔טָּפְׁשִמּו
 טַּ֛פְׁשִמּו ֹוּ֗דְבַע טַּ֣פְׁשִמ ׀ תֹוׂ֣שֲעַֽל הָלְיָ֑לָו םָ֣מֹוי ּוניֵ֖הֹלֱא הָ֥וֹהְי־לֶא םיִ֛בֹרְק הָ֔וֹהְי
ַּד ןַעַ֗מְל :ֹוֽמֹויְּב םֹו֥י־רַבְּד לֵ֖אָרְׂשִי ֹוּ֥מַע  אּו֣ה הָ֖וֹהְי יִּ֥כ ץֶרָ֔אָה יֵּ֣מַע־לָּכ תַע֚
 ויָּ֛קֻחְּב תֶכֶ֧לָל ּוניֵ֑הֹלֱא הָ֣וֹהְי םִ֖ע םֵ֔לָׁש ֙םֶכְבַבְל הָ֤יָהְו :דֹוֽע ןיֵ֖א םיִ֑הֹלֱאָֽה
 יֵ֥נְפִל חַבֶ֖ז םיִ֥חְבֹֽז ֹוּ֑מִע לֵ֖אָרְׂשִי־לָכְו ךְךֶלֶּ֕מַהְו :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַּכ ויָ֖תֹוְצִמ רֹ֥מְׁשִלְו
 םיִ֤רְׂשֶע רָ֗קָּב ֒הָוֹהיַל חַ֣בָז רֶׁ֣שֲא ֘םיִמָלְּׁשַה חַבֶ֣ז תֵ֣א הֹ֗מֹלְׁש חַּ֣בְזִּיַו :הָֽוֹהְי
ֹצְו ףֶלֶ֔א ֙םִיַ֨נְׁשּו ־לָכְו ךְךֶלֶּ֖מַה הָ֔וֹהְי תיֵּ֣ב־תֶא ּ֙וכְנְחַּי ַֽו ףֶלָֽא םיִ֖רְׂשֶעְו הָ֥אֵמ ןא֕
־תיֵֽב יֵ֣נְפִל ֙רֶׁשֲא רֵ֗צָחֶה ךְךֹוּ֣ת־תֶא ךְךֶלֶּ֜מַה ׁשַּ֨דִק אּו֗הַה םֹוּ֣יַּב :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב
־יִּֽכ םיִ֑מָלְּׁשַה יֵ֣בְלֶח תֵ֖אְו הָ֔חְנִּמַה־תֶאְו ֙הָלֹעָֽה־תֶא םָׁ֗ש הָׂשָ֣ע־יִּֽכ הָ֔וֹהְי
 הָ֔חְנִּמַה־תֶאְו הָ֣לֹעָה־תֶא֙ ליִכָהֵֽמ ןֹ֗טָק הָ֔וֹהְי יֵ֣נְפִל רֶׁ֣שֲא ֙תֶׁשֹ֨חְּנַה חַּ֤בְזִמ
 לֵ֣אָרְׂשִי־לָכְו גָ֡חֶה־תֶא ׀ איִ֣הַה־תֵעָב הֹ֣מֹלְׁש ׂשַעַּ֣יַו :םיִֽמָלְּׁשַה יֵ֥בְלֶח תֵ֖אְו
 תַ֥עְבִׁש ּוניֵ֔הֹלֱא הָ֣וֹהְי ֙יֵנְפִל םִיַ֗רְצִמ לַחַ֣נ־דַע ׀ תָ֣מֲח אֹו֥בְּלִמ לֹו֜דָּג לָ֨הָק ֹ֩וּמִע
 םָ֔עָה־תֶא חַּ֣לִׁש ֙יִניִמְּׁשַה םֹוּ֤יַּב :םֹוֽי רָׂ֖שָע הָ֥עָּבְרַא םיִ֑מָי תַ֣עְבִׁשְו םיִ֖מָי
 הָ֗בֹוּטַה־לָּכ לַ֣ע בֵ֔ל יֵבֹו֣טְו ֙םיִחֵמְׂש םֶ֗היֵלֳהָֽאְל ּו֣כְלֵּֽיַו ךְךֶלֶּ֑מַה־תֶא ּו֖כֲרָֽבְיַו
 תֹו֛נְבִל הֹ֔מֹלְׁש תֹוּ֣לַכְּכ ֙יִהְיַו :ֹוּֽמַע לֵ֖אָרְׂשִיְלּו ֹוּ֔דְבַע דִ֣וָדְל ֙הָוֹהְי הָׂ֤שָע רֶׁ֨שֲא



 :תֹוֽׂשֲעַֽל ץֵ֖פָח רֶׁ֥שֲא הֹ֔מֹלְׁש קֶׁשֵ֣ח־לָּכ ֙תֵאְו ךְךֶלֶּ֑מַה תיֵּ֣ב־תֶאְו הָ֖וֹהְי תיֵּ֥ב־תֶא
ֹּיַו :ןֹוֽעְבִגְּב ויָ֖לֵא הָ֥אְרִנ רֶׁ֛שֲאַּֽכ תיִ֑נֵׁש הֹ֖מֹלְׁש־לֶא הָ֛וֹהְי אָ֧רֵּיַו  הָ֜וֹהְי רֶמא֨
 יִּתְׁשַּ֗דְקִה ֒יַנָפְל הָּתְנַּ֣נַחְתִה רֶׁ֣שֲא ֘ךָךְתָּֽנִחְּת־תֶאְו ֣ךָךְתָּֽלִפְּת־תֶא יִּתְעַמָׁ֠ש ויָ֗לֵא
 יִּ֛בִלְו יַ֧ניֵע ּו֨יָהְו םָ֑לֹוע־דַע םָׁ֖ש יִ֥מְׁש־םּוֽׂשָל הָתִ֔נָּב רֶׁ֣שֲא ֙הֶּזַה תִיַּ֤בַה־תֶא
 בָ֣בֵל־םָתְּב ֙ךָךיִ֨בָא דִ֤וָּד ךְךַ֜לָה רֶׁ֨שֲאַּֽכ יַ֗נָפְל ךְךֵ֣לֵּת־םִא הָּ֞תַאְו :םיִֽמָּיַה־לָּכ םָׁ֖ש
ֹיְבּו ־תֶא יִ֜תֹמִ֨קֲהַֽו :רֹֽמְׁשִּת יַ֖טָּפְׁשִמּו יַּ֥קֻח ךָךיִ֑תיִּוִצ רֶׁ֣שֲא לֹ֖כְּכ תֹוׂ֕שֲעַֽל רֶׁש֔
 רֹ֔מאֵל ֙ךָךיִ֨בָא דִ֤וָּד־לַע יִּתְרַּ֗בִּד רֶׁ֣שֲאַּֽכ םָ֑לֹעְל לֵ֖אָרְׂשִי־לַע ֛ךָךְּתְכַלְמַֽמ אֵּ֧סִּכ
ֹל  ֙םֶכיֵנְבּו םֶּ֤תַא ןּו֜בֻׁשְּת בֹוׁ֨ש־םִא :לֵֽאָרְׂשִי אֵּ֥סִּכ לַ֖עֵמ ׁשיִ֔א ֙ךָךְל תֵ֤רָּכִי־אֽ
ֹלְו יַ֔רֲחַֽאֵמ  ֙םֶּתְדַבֲעַֽו םֶּ֗תְכַלֲהַֽו םֶ֑כיֵנְפִל יִּתַ֖תָנ רֶׁ֥שֲא יַ֔תֹּקֻח יַ֣תֹוְצִמ ּ֙ורְמְׁשִת א֤
 יֵ֤נְּפ לַ֨עֵמ לֵ֗אָרְׂשִי־תֶא יִּ֣תַרְכִהְו :םֶֽהָל םֶ֖תיִוֲחַּֽתְׁשִהְו םיִ֔רֵחֲא םיִ֣הֹלֱא
 לַ֣עֵמ חַּ֖לַׁשֲא יִ֔מְׁשִל יִּתְׁשַּ֣דְקִה רֶׁ֣שֲא ֙תִיַּ֨בַה־תֶאְו םֶ֔הָל יִּתַ֣תָנ רֶׁ֣שֲא ֙הָמָדֲאָֽה
 ןֹו֔יְלֶע הֶ֣יְהִֽי ֙הֶּזַה תִיַּ֤בַהְו :םיִּֽמַעָֽה־לָכְּב הָ֖ניִנְׁשִלְו לָׁ֥שָמְל לֵ֛אָרְׂשִי הָ֧יָהְו יָ֑נָּפ
ֹּזַה ץֶרָ֥אָל הָכָּ֔כ ֙הָוֹהְי הָׂ֤שָע הֶ֨מ־לַע ּו֗רְמָֽאְו קָ֑רָׁשְו םֹּׁ֣שִי ויָ֖לָע רֵ֥בֹע־לָּכ  תא֖
־תֶא איִ֣צֹוה רֶׁ֨שֲא םֶ֗היֵהֹֽלֱא הָ֣וֹהְי־תֶא ּו֜בְזָֽע רֶׁ֨שֲא֩ לַע ּו֗רְמָֽאְו :הֶּֽזַה תִיַּ֥בַלְו
 םֶ֖הָל ]ּו֥וֲחַּֽתְׁשִּיַו[ ּ֥וֲחַּֽתְׁשִּיַו םיִ֔רֵחֲא םיִ֣הֹלאֵּב ּ֙וקִ֨זֲחַּֽיַו ֒םִיַרְצִמ ץֶרֶ֣אֵמ ֘םָתֹבֲא
ֹּזַה הָ֖עָרָֽה־לָּכ תֵ֥א םֶ֔היֵלֲע ֙הָוֹהְי איִ֤בֵה ןֵּ֗כ־לַע םֻ֑דְבַעַּֽיַו  ֙הֵצְקִמ יִ֗הְיַו :תאֽ
־תֶאְו הָ֖וֹהְי תיֵּ֥ב־תֶא םיִּ֑תָּבַה יֵ֣נְׁש־תֶא הֹ֖מֹלְׁש הָ֥נָּב־רֶׁשֲא הָ֔נָׁש םיִ֣רְׂשֶע
 םיִׁ֛שֹורְב יֵ֧צֲעַֽבּו םיִ֨זָרֲא ֩יֵצֲעַּֽב הֹ֜מלְׁש־תֶא אָּׂ֨שִנ רֹ֠צ־ךְךֶלֶֽמ םָ֣ריִח :ךְךֶלֶּֽמַה תיֵּ֥ב
 :ליִֽלָּגַה ץֶרֶ֖אְּב ריִ֔ע םיִ֣רְׂשֶע ֙םָריִחְל הֹ֤מֹלְׁש ךְךֶלֶּ֨מַה ֩ןֵּתִי זָ֡א ֹו֑צְפֶח־לָכְל בָ֖הָּזַבּו
ֹלְו הֹ֑מֹלְׁש ֹו֖ל־ןַתָֽנ רֶׁ֥שֲא םיִ֔רָעֶ֣ה־תֶא ֙תֹואְרִל רֹּ֔צִמ ֙םָריִח אֵ֤צֵּיַו  ּו֖רְׁשָי א֥
ֹּיַו :ויָֽניֵעְּב  קִּיַו יִ֑חָא יִּ֖ל הָּתַ֥תָנ־רֶׁשֲא הֶּלֵ֔אָה םיִ֣רָעֶה הָ֚מ רֶמא֕  ץֶרֶ֣א ֙םֶהָל אָ֤רְ
 הֶ֨זְו :בָֽהָז רַּ֥כִּכ םיִ֖רְׂשֶעְו הָ֥אֵמ ךְךֶלֶּ֑מַל םָ֖ריִח חַ֥לְׁשִּיַו :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַה דַ֖ע לּו֔בָּכ
 ֹ֙ותיֵּב־תֶאְו הָ֤וֹהְי תיֵּ֨ב־תֶא ֩תֹונְבִל הֹ֗מֹלְׁש ךְךֶלֶּ֣מַה ׀ הָ֣לֱעֶֽה־רֶֽׁשֲא סַּ֜מַה־רַבְד
 הֹ֨עְרַּפ :רֶז ָּֽג־תֶאְו ֹוּ֖דִגְמ־תֶאְו רֹ֥צָח־תֶאְו םָ֑לָׁשּוֽרְי תַ֣מֹוח תֵ֖אְו אֹוּ֔לִּמַה־תֶאְו
 בֵׁ֥שֹּיַה יִ֛נֲעַֽנְּכַֽה־תֶאְו ׁשֵ֔אָּב ּהָ֣פְרְׂשִּיַו ֙רֶזֶּ֨ג־תֶא דֹּ֤כְלִּיַו הָ֗לָע םִיַ֜רְצִמ־ךְךֶלֶֽמ
־תֶאְו רֶזָּ֔ג־תֶא ֙הֹמֹלְׁש ןֶבִּ֤יַו :הֹֽמֹלְׁש תֶׁשֵ֥א ֹוּ֖תִבְל םיִ֔חֻּלִׁש ּ֙הָנְּתִּיַו גָ֑רָה ריִ֖עָּב



 תֵ֨אְו :ץֶרָֽאָּב רָּ֖בְדִּמַּב ]רֹ֥מְדַּת[ רְֹ֥מ	ַּת־תֶאְו תָ֛לֲעַּֽב־תֶאְו :ןֹוּֽתְחַּת ןֹ֖רֹח תיֵּ֥ב
 םיִׁ֑שָרָּֽפַה יֵ֣רָע תֵ֖אְו בֶכֶ֔רָה יֵ֣רָע ֙תֵאְו הֹ֔מֹלְׁשִל ּו֣יָה רֶׁ֣שֲא ֙תֹונְּכְסִּמַֽה יֵ֤רָע־לָּכ
 ץֶרֶ֥א לֹ֖כְבּו ןֹו֔נָבְּלַבּו ֙םַ֨לָׁשּוריִּב תֹו֤נְבִל ֙קַׁשָח רֶׁ֤שֲא הֹ֗מֹלְׁש קֶׁשֵ֣ח ׀ תֵ֣אְו
 רֶׁ֛שֲא יִ֔סּובְיַהְו יִּ֣וִחַֽה ֙יִּזִרְּפַה יִּ֤תִחַֽה יִ֜רֹמֱאָֽה־ןִמ רָ֨תֹוּנַה םָעָ֠ה־לָּכ :ֹוּֽתְלַׁשְמֶמ
ֹל ֹל רֶׁ֧שֲא ץֶרָ֔אָּב ֙םֶהיֵרֲחַֽא ּו֤רְתֹֽנ רֶׁ֨שֲא םֶ֗היֵנְּב :הָּמֵֽה לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥נְּבִמ־אֽ ־אֽ
 ֙יֵנְּבִמּו :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַה דַ֖ע דֵ֔בֹע־סַמְל ֙הֹמֹלְׁש םֵ֤לֲעַּֽיַו םָ֑מיִרֲחַֽהְל לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥נְּב ּו֛לְכָֽי
ֹל לֵ֔אָרְׂשִי  ויָ֣רָׂשְו ֙ויָדָבֲעַֽו הָ֗מָחְלִּמַה יֵׁ֣שְנַא םֵ֞ה־יִּכ דֶבָ֑ע הֹ֖מֹלְׁש ןַ֥תָנ־אֽ
 ֙הָכאָלְּמַה־לַע רֶׁ֤שֲא םיִ֗בָּצִּנַה יֵ֣רָׂש ׀ הֶּלֵ֣א :ויָֽׁשָרָֽפּו ֹוּ֖בְכִר יֵ֥רָׂשְו ויָׁ֔שִלָֽׁשְו
־תַּב ךְךַ֣א :הָֽכאָלְּמַּב םיִׂ֖שֹעָֽה םָ֔עָּב םיִ֣דֹרָֽה תֹו֑אֵמ ׁשֵ֣מֲחַֽו םיִּׁ֖שִמֲח הֹ֔מֹלְׁשִל
 :אֹוּֽלִּמַה־תֶא הָ֥נָּב זָ֖א ּהָ֑ל־הָנָּֽב רֶׁ֣שֲא ּהָ֖תיֵּב־לֶא דִ֔וָּד ריִ֣עֵמ ֙הָתְלָֽע הֹ֗עְרַּפ
 הָ֣נָּב רֶׁ֣שֲא ַ֙חֵּ֨בְזִּמַה־לַע םיִ֗מָלְׁשּו תֹו֣לֹע הָ֜נָּׁשַּב םיִ֨מָעְּפ ׁ֩שֹלָׁש הֹ֡מֹלְׁש הָ֣לֱעֶֽהְו
 ךְךֶלֶּ֨מַה ֩הָׂשָע יִ֡נֳאָֽו :תִיָּֽבַה־תֶא םַּ֖לִׁשְו הָ֑וֹהְי יֵ֣נְפִל רֶׁ֖שֲא ֹוּ֗תִא ריֵ֣טְקַהְו הָ֔וֹהיַֽל
 :םֹוֽדֱא ץֶרֶ֥אְּב ףּו֖ס־םַי תַ֥פְׂש־לַע תֹו֛לֵא־תֶא רֶׁ֧שֲא רֶבֶּ֨ג־ןֹוֽיְצֶעְּב הֹ֜מֹלְׁש
 :הֹֽמֹלְׁש יֵ֥דְבַע םִ֖ע םָּ֑יַה יֵ֖עְדֹֽי תֹוּ֔יִנֳא יֵׁ֣שְנַא ויָ֔דָבֲע־תֶא ֙יִנֳאָּֽב םָ֤ריִח חַ֨לְׁשִּיַו
־לֶא ּואִ֖בָּיַו רָּ֑כִּכ םיִ֖רְׂשֶעְו תֹו֥אֵמ־עַּבְרַא בָ֔הָז ֙םָּׁשִמ ּו֤חְקִּיַו הָריִ֔פֹוא ּואֹ֣בָּיַו
ֹבָּתַו הָ֑וֹהְי םֵׁ֣שְל הֹ֖מֹלְׁש עַמֵׁ֥ש־תֶא תַעַ֛מֹׁש אָ֗בְׁש־תַּכְלַֽמּו :הֹֽמֹלְׁש ךְךֶלֶּ֥מַה  א֥
ֹבָּתַו :תֹוֽדיִחְּב ֹו֖תֹּסַנְל  םיִ֧מָׂשְּב םיִ֨אְׂשֹֽנ םיִּלַמְּ֠ג ֒דֹאְמ דֵ֣בָּכ ֘לִיַחְּב הְָמ	ַלָׁשּוֽרְי א֣
 קְי ןֶבֶ֣אְו דֹ֖אְמ־בַר בָ֛הָזְו  רֶׁ֥שֲא־לָּכ תֵ֛א ויָ֔לֵא רֵּ֣בַדְּתַו הֹ֔מֹלְׁש־לֶא ֹ֙אבָּתַו הָ֑רָ
ֹל ָהיֶ֑רָבְּד־לָּכ־תֶא הֹ֖מֹלְׁש ּהָ֥ל־דֶּגַּיַו :ּהָֽבָבְל־םִע הָ֖יָה ־ןִמ םָ֣לְעֶנ ֙רָבָּד הָ֤יָה־אֽ
 הֹ֑מֹלְׁש תַ֣מְכָח־לָּכ תֵ֖א אָ֔בְׁש־תַּכְלַֽמ ֙אֶרֵּ֨תַו :ּהָֽל דיִּ֖גִה א֥◌ֹ֥ל רֶׁ֧שֲא ךְךֶלֶּ֔מַה
 וָ֜תְרָֽׁשְמ דַ֨מֲעַֽמּו ֩ויָדָבֲע בַׁ֣שֹומּו ֹו֡נָחְלֻׁש לַ֣כֲאַֽמּו :הָֽנָּב רֶׁ֥שֲא תִיַּ֖בַהְו
ֹלְו הָ֑וֹהְי תיֵּ֣ב הֶ֖לֲעַֽי רֶׁ֥שֲא ֹו֔תָלֹ֣עְו ויָ֔קְׁשַמּו ֙םֶהיֵׁשֻּֽבְלַמּו ]ויָ֜תְרָֽׁשְמ[  הָיָ֥ה־אֽ
ֹּתַו :ַחּוֽר דֹו֖ע ּהָ֛ב  יִ֑צְרַאְּב יִּתְעַ֖מָׁש רֶׁ֥שֲא רָ֔בָּדַה הָ֣יָה ֙תֶמֱא ךְךֶלֶּ֔מַה־לֶא ֙רֶמא֨
ֹלְו :ךָךֶֽתָמְכָח־לַעְו ךָךיֶ֖רָבְּד־לַע  ֙יִתאָּ֨ב־רֶֽׁשֲא דַ֤ע םיִ֗רָבְּדַל יִּתְנַ֣מֱאֶֽה־אֽ
ֹל הֵּ֥נִהְו יַ֔ניֵע הָניֶ֣אְרִּתַו  הָ֖עּומְּׁשַה־לֶא בֹו֔טָו ֙הָמְכָח ָּתְפַ֤סֹוה יִצֵ֑חַה יִ֖ל־דַּגֻה־אֽ
 דיִ֔מָּת ֙ךָךיֶ֨נָפְל םיִ֤דְמֹֽעָה הֶּלֵ֑א ךָךיֶ֣דָבֲע יֵ֖רְׁשַא ךָךיֶׁ֔שָנֲא יֵ֣רְׁשַא :יִּתְעָֽמָׁש רֶׁ֥שֲא



־לַע ֖ךָךְּתִתְל ֔ךָךְּב ץֵ֣פָח ֙רֶׁשֲא ךְךּו֔רָּב ֙ךָךיֶ֨הֹלֱא הָ֤וֹהְי יִ֨הְי :ךָךֶֽתָמְכָח־תֶא םיִ֖עְמֹּֽׁשַה
 תֹוׂ֥שֲעַֽל ךְךֶלֶ֔מְל ֣ךָךְמיִֽׂשְיַו םָ֔לֹעְל֙ לֵאָרְׂשִי־תֶא הָ֤וֹהְי תַ֨בֲהַֽאְּב לֵ֑אָרְׂשִי אֵּ֣סִּכ
 הֵּ֥בְרַה םיִ֛מָׂשְבּו בָ֗הָז רַּ֣כִּכ ׀ םיִ֣רְׂשֶעְו הָ֥אֵמ ךְךֶלֶּ֜מַל ןֵּ֨תִּתַו :הָֽקָדְצּו טָּ֖פְׁשִמ
 קְי ןֶבֶ֣אְו דֹ֖אְמ ־תַּכְלַֽמ הָ֥נְתָֽנ־רֶׁשֲא בֹ֔רָל ֙דֹוע אּו֥הַה םֶׂשֹּ֨בַכ ֩אָב־ֹאל הָ֑רָ
 ריִ֜פֹאֵֽמ איִ֨בֵה ריִ֑פֹואֵֽמ בָ֖הָז אָׂ֥שָנ־רֶׁשֲא םָ֔ריִח יִ֣נֳא ֙םַגְו :הֹֽמֹלְׁש ךְךֶלֶּ֥מַל אָ֖בְׁש
 קְי ןֶבֶ֥אְו דֹ֖אְמ הֵּ֥בְרַה םיִּ֛גֻמְלַא יֵ֧צֲע  םיִּ֜גֻמְלַאָֽה יֵ֨צֲע־תֶא ךְךֶלֶּמַ֠ה ׂשַעַּ֣יַו :הָֽרָ
ֹל םיִ֑רָּׁשַל םיִ֖לָבְנּו תֹו֥רֹּנִכְו ךְךֶלֶּ֔מַה תיֵ֣בְלּו ֙הָוֹהְי־תיֵֽבְל דָ֤עְסִמ  יֵ֤צֲע ןֵ֗כ אָ֣ב־אֽ
ֹלְו םיִּגֻמְלַא ־תֶא אָ֗בְׁש־תַּכְלַֽמְל ןַ֣תָנ הֹ֜מֹלְׁש ךְךֶלֶּ֨מַהְו :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַה דַ֖ע הָ֔אְרִנ א֣
 ןֶפֵּ֛תַו הֹ֑מֹלְׁש ךְךֶלֶּ֣מַה דַ֖יְּכ ּהָ֔ל־ןַתָֽנ רֶׁ֣שֲא ֙דַבְּלִמ הָלָ֔אָׁש רֶׁ֣שֲא ּ֙הָצְפֶח־לָּכ
 הָ֣נָׁשְּב הֹ֖מֹלְׁשִל אָּ֥ב־רֶׁשֲא בָ֔הָּזַה לַ֣קְׁשִמ ֙יִהְי ַֽו :ָהיֶֽדָבֲעַֽו איִ֥ה ּהָ֖צְרַאְל ךְךֶלֵּ֥תַו
 רַ֖חְסִמּו םיִ֔רָּתַה יֵׁ֣שְנַאֵֽמ ֙דַבְל :בָֽהָז רַּ֥כִּכ ׁשֵׁ֖שָו םיִּׁ֥שִׁש תֹו֛אֵמ ׁשֵׁ֥ש תָ֑חֶא
 הָּ֖נִצ םִיַ֥תאָמ הֹ֛מֹלְׁש ךְךֶלֶּ֧מַה ׂשַעַּ֨יַו :ץֶרָֽאָה תֹו֥חַפּו בֶרֶ֖עָה יֵ֥כְלַמ־לָכְו םיִ֑לְכֹֽרָה
 ֙םיִּנִגָֽמ תֹו֤אֵמ־ׁשֹֽלְׁשּו :תָֽחֶאָֽה הָּ֥נִּצַה־לַע הֶ֖לֲעַֽי בָ֔הָז תֹו֣אֵמ־ׁשֵֽׁש טּו֑חָׁש בָ֣הָז
 תיֵּ֖ב ךְךֶלֶּ֔מַה םֵ֣נְּתִּיַו תָ֑חֶאָֽה ן ֵ֣גָּמַה־לַע הֶ֖לֲעַֽי בָ֔הָז ֙םיִנָמ תֶׁשֹ֤לְׁש טּו֔חָׁש בָ֣הָז
 תֹו֣לֲעַֽמ ׁשֵׁ֧ש :זָֽפּומ בָ֥הָז ּוהֵּ֖פַצְיַו לֹו֑דָּג ןֵׁ֖ש־אֵּסִּכ ךְךֶלֶּ֛מַה ׂשַעַּ֧יַו :ןֹוֽנָבְּלַה רַעַ֥י
 תֶבָּׁ֑שַה םֹו֣קְמ־לֶא הֶּ֖זִמּו הֶּ֥זִמ תֹ֛דָיְו ויָ֔רֲחַֽאֵמ ֙הֵּסִּכַל לֹ֤גָע־ׁשֹארְו הֵּ֗סִּכַל
־לַע םָׁ֛ש םיִ֥דְמֹֽע םיִ֗יָרֲא רָׂ֣שָע םיֵ֧נְׁשּו :תֹוֽדָּיַה לֶצֵ֥א םיִ֖דְמֹֽע תֹו֔יָרֲא םִי ַ֣נְׁשּו

ֹל הֶּ֑זִמּו הֶּ֣זִמ תֹו֖לֲעַּֽמַה ׁשֵׁ֥ש  הֵ֨קְׁשַמ יֵ֞לְּכ לֹכְ֠ו :תֹוֽכָלְמַמ־לָכְל ןֵ֖כ הָׂ֥שֲעַֽנ־אֽ
ֹל ףֶסֶּ֗כ ןיֵ֣א רּו֑גָס בָ֣הָז ןֹו֖נָבְּלַה רַעַ֥י־תיֵּֽב יֵ֛לְּכ לֹ֗כְו בָ֔הָז ֙הֹמֹלְׁש ךְךֶלֶּ֤מַה  א֥
 םָ֑ריִח יִ֣נֳא םִ֖ע םָּ֔יַּב ֙ךְךֶלֶּ֨מַל ׁשיִׁ֤שְרַת יִ֨נֳא ֩יִּכ :הָמּוֽאְמִל הֹ֖מֹלְׁש יֵ֥מיִּב בָׁ֛שְחֶנ
 םיִ֖פֹקְו םיִּ֥בַהְנֶׁש ףֶסֶ֔כָו בָ֣הָז ֙תֵאְׂשֹֽנ ׁשיִׁ֗שְרַת יִ֣נֳא ׀ אֹו֣בָּת םיִ֜נָׁש ׁשֹ֨לָׁשְל ֩תַחַא
־לָ֨כְו :הָֽמְכָחְלּו רֶׁשֹ֖עְל ץֶרָ֑אָה יֵ֣כְלַמ לֹּ֖כִמ הֹ֔מֹלְׁש ךְךֶלֶּ֣מַה֙ לַּדְגִּיַו :םיִּֽיִּכֻתְו
 םיִ֖הֹלֱא ןַ֥תָנ־רֶֽׁשֲא ֹו֔תָמְכָח־תֶא ַ֙עֹ֨מְׁשִל הֹ֑מֹלְׁש יֵ֣נְּפ־תֶא םיִׁ֖שְקַבְמ ץֶרָ֔אָה
 קֶׁשֵ֣נְו ֙תֹומָלְׂשּו בָ֤הָז יֵ֨לְכּו ֩ףֶסֶכ יֵ֣לְּכ ֹו֡תָחְנִמ ׁשיִ֣א םיִ֣אִבְמ הָּמֵ֣הְו :ֹוּֽבִלְּב
 ֒םיִׁשָרָֽפּו בֶכֶ֣ר ֘הֹמֹלְׁש ףֹ֣סֱאֶּֽיַו :הָֽנָׁשְּב הָ֖נָׁש־רַבְּד םיִ֑דָרְפּו םיִ֖סּוס םיִ֔מָׂשְבּו
 יֵ֣רָעְּב ֙םֵחְנַּיַו םיִׁ֑שָרָּֽפ ףֶלֶ֖א רָׂ֥שָע־םיֵֽנְׁשּו בֶכֶ֔ר ֙תֹואֵמ־עַּבְרַאְו ףֶלֶ֤א ֹו֗ל־יִהְי ַֽו



 םיִ֑נָבֲאַּֽכ םַ֖לָׁשּוֽריִּב ףֶסֶּ֛כַה־תֶא ךְךֶלֶּ֧מַה ןֵּ֨תִּיַו :םָֽלָׁשּוריִּב ךְךֶלֶּ֖מַה־םִעְו בֶכֶ֔רָה
 רֶׁ֥שֲא םיִ֛סּוּסַה אָ֧צֹומּו :בֹֽרָל הָ֖לֵפְּׁשַּב־רֶֽׁשֲא םיִ֥מְקִּׁשַּכ ןַ֛תָנ םיִ֗זָרֲאָֽה תֵ֣אְו
 קִמ ּו֥חְקִי ךְךֶלֶּ֔מַה יֵ֣רֲחֹֽס הֵ֕וְקִמּו םִיָ֑רְצִּמִמ הֹ֖מֹלְׁשִל  אֵ֨צֵּתַו הֶלֲעַּֽתַ֠ו :ריִֽחְמִּב הֵ֖וְ
 יֵ֧כְלַמ־לָכְל ןֵכְ֠ו הָ֑אֵמּו םיִּׁ֣שִמֲחַּֽב סּו֖סְו ףֶסֶּ֔כ תֹו֣אֵמ ׁשֵׁ֣שְּב ֙םִיַ֨רְצִּמִמ הָ֤בָּכְרֶמ
 תֹוּ֛יִרְכָנ םיִׁ֧שָנ בַ֞הָא הֹ֗מֹלְׁש ךְךֶלֶּ֣מַהְו :ּואִֽצֹי םָ֥דָיְּב םָ֖רֲא יֵ֥כְלַמְלּו םיִּ֛תִחַה
ֹּיִמֹ֣דֲא ֙תֹוּיִנֳּמַע תֹוּ֤יִבֲאֹוֽמ הֹ֑עְרַּפ־תַּב־תֶאְו תֹוּ֖בַר ֹּיִנְדֵֽצ ת֔ ־ןִמ :תֹּֽיִּתִח ת֖
ֹל לֵ֜אָרְׂשִי יֵ֨נְּב־לֶא ֩הָוֹהְי־רַמָא רֶׁ֣שֲא םִ֗יֹוּגַה ֹל ֙םֵהְו םֶ֗הָב ּואֹ֣בָת־אֽ  ּואֹ֣בָי־אֽ
 :הָֽבֲהַֽאְל הֹ֖מֹלְׁש קַ֥בָּד םֶ֛הָּב םֶ֑היֵהֹֽלֱא יֵ֖רֲחַֽא םֶ֔כְבַבְל־תֶא ּוּ֣טַי ֙ןֵכָא םֶ֔כָב
־תֶא ויָׁ֖שָנ ּוּ֥טַיַו תֹו֑אֵמ ׁשֹ֣לְׁש םיִׁ֖שְגַלִֽפּו תֹו֔אֵמ עַ֣בְׁש ֙תֹורָׂש םיִׁ֗שָנ ֹו֣ל־יִהְיַו
 קִז ֙תֵעְל יִ֗הְיַו :ֹוּֽבִל  םיִ֑רֵחֲא םיִ֣הֹלֱא יֵ֖רֲחַֽא ֹו֔בָבְל־תֶא ּוּ֣טִה ֙ויָׁשָנ הֹ֔מֹלְׁש תַ֣נְ
 הֹ֔מֹלְׁש ךְךֶלֵּ֣יַו :ויִֽבָא דיִ֥וָּד בַ֖בְלִּכ ויָ֔הֹלֱא הָ֣וֹהְי־םִע ֙םֵלָׁש ֹו֤בָבְל הָ֨יָה־ֹאלְו
 הֹ֛מֹלְׁש ׂשַעַּ֧יַו :םיִֽנֹּמַע ץֻּ֖קִׁש םֹּ֔כְלִמ יֵ֣רֲחַֽאְו םיִ֑נֹדִֽצ יֵ֖הֹלֱא תֶרֹּ֔תְׁשַע יֵ֣רֲחַֽא
ֹלְו הָ֑וֹהְי יֵ֣ניֵעְּב עַ֖רָה  הָ֗מָּב הֹ֜מֹלְׁש הֶ֨נְבִי ֩זָא :ויִֽבָא דִ֥וָדְּכ הָ֖וֹהְי יֵ֥רֲחַֽא אֵּ֛לִמ א֥
 :ןֹוּֽמַע יֵ֥נְּב ץֻּ֖קִׁש ךְךֶלֹ֕מְלּו םָ֑לָׁשּוֽרְי יֵ֣נְּפ־לַע רֶׁ֖שֲא רָ֕הָּב בָ֔אֹומ ץֻּ֣קִׁש ׁ֙שֹומְכִל
 ף ַּ֥נַאְתִּיַו :ןֶֽהיֵהֹֽלאֵל תֹו֖חְּבַזְמּו תֹו֥ריִטְקַמ תֹוּ֑יִרְכָּנַה ויָׁ֖שָנ־לָכְל הָׂ֔שָע ןֵ֣כְו
 ויָ֖לֵא הָ֥אְרִּנַה לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא ֙הָוֹהְי םִ֤עֵמ ֹו֗בָבְל הָ֣טָנ־יִּֽכ הֹ֑מֹלְׁשִּב הָ֖וֹהְי
 םיִ֑רֵחֲא םיִ֣הֹלֱא יֵ֖רֲחַֽא תֶכֶ֔ל־יִּתְלִ֨בְל הֶּ֔זַה רָ֣בָּדַה־לַע ֙ויָלֵא הָּ֤וִצְו :םִיָֽמֲעַּֽפ
ֹלְו ֹּיַו :הָֽוֹהְי הָּ֖וִצ־רֶׁשֲא תֵ֥א רַ֔מָׁש א֣ ־הָתְיָֽה רֶׁ֣שֲא ןַעַ֚י הֹ֗מֹלְׁשִל הָ֜וֹהְי רֶמא֨
ֹּז ֹלְו ךְךָּ֔מִע תא֣  קֶא ַעֹ֨רָק ךָךיֶ֑לָע יִתיִּ֖וִצ רֶׁ֥שֲא יַ֔תֹּקֻחְו יִ֣תיִרְּב ָּ֙תְרַ֨מָׁש א֤ ־תֶא עַ֤רְ
ֹל ֙ךָךיֶ֨מָיְּב־ךְךַא :ךָךֶּֽדְבַעְל ָהיִּ֖תַתְנּו ךָךיֶ֔לָעֵֽמ ֙הָכָלְמַּמַה  דִ֣וָּד ןַעַ֖מְל הָּנֶׂ֔שֱעֶֽא א֣
ֹל ֙הָכָלְמַּמַה־לָּכ־תֶא קַ֤ר :הָּנֶֽעָרְקֶא ֖ךָךְנִּב דַּ֥יִמ ךָךיִ֑בָא  דָ֖חֶא טֶבֵׁ֥ש עָ֔רְקֶא א֣
 ֙ןָטָׂש הָ֤וֹהְי םֶקָּ֨יַו :יִּתְרָֽחָּב רֶׁ֥שֲא םַ֖לָׁשּוֽרְי ןַעַ֥מְלּו יִּ֔דְבַע דִ֣וָּד ֙ןַעַ֨מְל ךָך ֶ֑נְבִל ןֵּ֣תֶא
 ֙דִוָּד תֹו֤יְהִּֽב יִ֗הְיַו :םֹוֽדֱאֶּֽב אּו֖ה ךְךֶלֶּ֛מַה עַר ֶּ֧זִמ יִ֑מֹדֲאָֽה דַ֣דֲה תֵ֖א הֹ֔מֹלְׁשִל
 רָ֖כָז־לָּכ ךְך ַּ֥יַו םיִ֑לָלֲחַֽה־תֶא רֵּ֖בַקְל אָ֔בָּצַה רַׂ֣ש ֙בָאֹוי תֹו֗לֲעַּֽב םֹו֔דֱא־תֶא
־לָּכ תיִ֥רְכִה־דַע לֵ֑אָרְׂשִי־לָכְו בָ֖אֹוי םָׁ֥ש־בַׁשָֽי םיִׁ֛שָדֳח תֶׁשֵׁ֧ש־יִּֽכ :םֹוֽדֱאֶּב
 אֹו֣בָל ֹוּ֖תִא ויִ֛בָא יֵ֥דְבַעֵֽמ םיִּ֜יִמֹֽדֲא םיִׁ֨שָנֲאַֽו ֩אּוה דַ֡דֲא חַ֣רְבִּיַו :םֹוֽדֱאֶּֽב רָ֖כָז



 םָּ֜מִע םיִׁ֨שָנֲא ּ֩וחְקִּיַו ןָ֑ראָּפ ּואֹ֖בָּיַו ןָ֔יְדִּמִמ ּ֙ומֻ֨קָּיַו :ןָֽטָק רַעַ֥נ דַ֖דֲהַֽו םִיָ֑רְצִמ
 ֹו֔ל רַמָ֣א ֙םֶחֶ֨לְו תִיַ֗ב ֹו֣ל־ןֶּתִּיַו םִיַ֔רְצִמ־ךְךֶלֶֽמ הֹ֣עְרַּפ־לֶא ֙םִיַ֨רְצִמ ּואֹ֤בָּיַו ןָ֗ראָּפִמ
 תֹו֣חֲא־תֶא ֙הָּׁשִא ֹו֤ל־ןֶּתִּיַו דֹ֑אְמ הֹ֖עְרַפ יֵ֥ניֵעְּב ןֵ֛ח דַ֥דֲה ֙אָצְמִּיַו :ֹוֽל ןַתָ֥נ ץֶרֶ֖אְו
 ֹו֔נְּב תַ֣בֻנְּג תֵ֚א סיֵ֗נְּפְחַּת תֹו֣חֲא ֹו֜ל דֶלֵּ֨תַו :הָֽריִבְּגַה סיֵ֥נְּפְחַּת תֹו֖חֲא ֹוּ֔תְׁשִא
 יֵ֥נְּב ךְךֹו֖תְּב הֹ֔עְרַּפ תיֵּ֣ב ֙תַבֻנְג יִ֤הְיַו הֹ֑עְרַּפ תיֵּ֣ב ךְךֹו֖תְּב סֵ֔נְּפְחַת ּוהֵ֣לְמְגִּתַו
־רַׂש בָ֣אֹוי תֵ֖מ־יִכְו ויָ֔תֹבֲא־םִע ֙דִוָּד בַ֤כָׁש־יִּֽכ םִיַ֗רְצִמְּב עַ֣מָׁש דַ֞דֲהַֽו :הֹֽעְרַפ
ֹּיַו אָ֑בָּצַה ֹּיַו :יִֽצְרַא־לֶא ךְךֵ֥לֵאְו יִנֵ֖חְּלַׁש הֹ֔עְרַּפ־לֶא ֙דַדֲה רֶמא֤  הֹ֗עְרַפ ֹו֣ל רֶמא֧
ֹּיַו ךָךֶ֑צְרַא־לֶא תֶכֶ֣לָל ׁשֵּ֖קַבְמ ֥ךָךְּנִהְו יִּ֔מִע ֙רֵסָח הָּ֤תַא־הָמ יִּ֠כ ֹל ׀ רֶמא֣  יִּ֥כ א֔
 תֵ֛אֵמ חַ֗רָּב רֶׁ֣שֲא עָ֑דָיְלֶא־ןֶּב ןֹו֖זְר־תֶא ןָ֔טָׂש ֹ֙ול םיִ֥הֹלֱא םֶקָּ֨יַו :יִנֵֽחְּלַׁשְּת ַחֵּ֖לַׁש
 דִ֖וָּד גֹ֥רֲהַּֽב דּו֔דְּג־רַׂש יִ֣הְיַו םיִׁ֔שָנֲא ֙ויָלָע ץֹּ֤בְקִּיַו :ויָֽנֹדֲא הָ֖בֹוצ־ךְךֶלֶֽמ רֶזֶ֥עְדַדֲה
־לָּכ֙ לֵאָרְׂשִיְל ןָ֤טָׂש יִ֨הְיַו :קֶׂשָּֽמַדְּב ּו֖כְלְמִּי ַֽו ּהָ֔ב ּובְׁשֵּ֣יַו ֙קֶׂשֶּ֨מַד ּו֤כְלֵּֽיַו םָ֑תֹא
 :םָֽרֲא־לַע ךְךֹ֖לְמִּיַו לֵ֔אָרְׂשִיְּב ֙ץָקָּ֨יַו דָ֑דֲה רֶׁ֣שֲא הָ֖עָרָה־תֶאְו הֹ֔מֹלְׁש יֵ֣מְי
 דֶבֶ֖ע הָ֔נָמְלַא הָּׁ֣שִא ֙הָעּורְצ ֹ֙וּמִא םֵׁ֤שְו הָ֗דֵרְּצַה־ןִמ יִ֜תָרְפֶא טָ֨בְנ־ןֶּב ֙םָעְבָר ָֽיְו
 הָ֣נָּב ֙הֹמֹלְׁש ךְךֶלֶּ֑מַּב דָ֖י םיִ֥רֵה־רֶׁשֲא רָ֔בָּדַה הֶ֣זְו :ךְךֶלֶּֽמַּב דָ֖י םֶר ָּ֥יַו הֹ֑מֹלְׁשִל
 אְרַּ֨יַו לִיָ֑ח רֹוּ֣בִּג םָ֖עְבָר ָֽי ׁשיִ֥אָהְו :ויִֽבָא דִ֥וָּד ריִ֖ע ץֶרֶּ֕פ־תֶא רַ֕גָס אֹוּ֔לִּמַה־תֶא
 :ףֵֽסֹוי תיֵּ֥ב לֶבֵ֖ס־לָכְל ֹו֔תֹא דֵ֣קְפַּיַו אּו֔ה ֙הָכאָלְמ הֵׂ֤שֹע־יִּֽכ רַעַּ֗נַה־תֶא הֹ֜מֹלְׁש
 יִ֨נֹ ליִּֽׁשַה ֩הָּיִחֲא ֹו֡תֹא אָ֣צְמִּיַו םָ֑לָׁשּוריִמ אָ֣צָי םָ֖עְבָר ָֽיְו איִ֔הַה תֵ֣עָּב ֙יִהְיַו
 :הֶֽדָּׂשַּב םָּ֖דַבְל םֶ֥היֵנְׁשּו הָׁ֔שָדֲח הָ֣מְלַׂשְּב ֙הֶּסַּכְתִמ אּו֤הְו ךְךֶרֶּ֗דַּב איִ֜בָּנַה
 :םיִֽעָרְק רָׂ֖שָע םיֵ֥נְׁש ָהֶ֔עָרְקִּ֨יַו ויָ֑לָע רֶׁ֣שֲא הָׁ֖שָדֲחַֽה הָ֥מְלַּׂשַּב הָּ֔יִחֲא ׂשֹּ֣פְתִּיַו
ֹּיַו  לֵ֗אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא הָ֜וֹהְי רַ֨מָא ֩הֹכ יִּ֣כ םיִ֑עָרְק הָ֣רָׂשֲע ֖ךָךְל־חַק םָ֔עְבָר ָֽיְל ֙רֶמא֨
 :םיִֽטָבְּׁשַה הָ֥רָׂשֲע תֵ֖א ֔ךָךְל יִּ֣תַתָֽנְו הֹ֔מֹלְׁש דַּ֣יִמ ֙הָכָלְמַּמַה־תֶא ַעֵ֤רֹק יִ֨נְנִה
 רֶׁ֣שֲא ֙ריִעָה םַ֔לָׁשּו֣רְי ֙ןַעַ֨מְלּו דִֹ֗וָד יִּ֣דְבַע ׀ ןַעַ֣מְל ֹוּ֑ל־הֶיְהִֽי דָ֖חֶאָֽה טֶבֵּׁ֥שַהְו
 ֘תֶרֹּתְׁשַעְל ּ֘ווֲחַּֽתְׁשִּיַו יִנּו֗בָזֲע רֶׁ֣שֲא ׀ ןַעַ֣י :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥טְבִׁש לֹּ֖כִמ ּהָ֔ב יִּתְרַ֣חָּב
ֹלְו ןֹוּ֑מַע־יֵֽנְב יֵ֣הֹלֱא םֹּ֖כְלִמְלּו בָ֔אֹומ יֵ֣הֹלֱא ׁ֙שֹומְכִל ֒ןיִנֹדִֽצ יֵ֣הֹלֱא  ּו֣כְלָה־אֽ
ֹלְו :ויִֽבָא דִ֥וָדְּכ יַ֖טָּפְׁשִמּו יַ֥תֹּקֻחְו יַ֛ניֵעְּב רָׁ֧שָּיַה תֹוׂ֨שֲעַֽל יַ֗כָרְדִב ־תֶא חַּ֥קֶא־אֽ
 רֶׁ֣שֲא ֙יִּדְבַע דִ֤וָּד ןַעַ֨מְל ויָּ֔יַח יֵ֣מְי לֹּ֚כ ּוּנֶ֗תִׁשֲא איִׂ֣שָנ ׀ יִּ֣כ ֹו֑דָּיִמ הָ֖כָלְמַּמַה־לָּכ



 ֹו֑נְּב דַּ֣יִמ הָ֖כּולְּמַה יִּ֥תְחַקָֽלְו :יָֽתֹּקֻחְו יַ֥תֹוְצִמ רַ֖מָׁש רֶׁ֥שֲא ֹו֔תֹא יִּתְרַ֣חָּב
 ריִ֣נ־תֹוֽיֱה ןַעַ֣מְל דָ֑חֶא־טֶבֵֽׁש ןֵּ֣תֶא ֹו֖נְבִלְו :םיִֽטָבְּׁשַה תֶרֶׂ֥שֲע תֵ֖א ֔ךָךְּל ָהיִּ֣תַתְנּו
 םּוׂ֥שָל יִ֔ל יִּתְרַ֣חָּב רֶׁ֣שֲא ֙ריִעָה םַ֔לָׁשּו֣ריִּב ֙יַנָפְל ׀ םיִ֤מָּיַה־לָּֽכ יִּדְבַ֠ע־דיִוָֽדְל
־לַע ךְךֶלֶּ֖מ ָתיִ֥יָהְו ךָךֶׁ֑שְפַנ הֶּ֖וַאְּת־רֶׁשֲא לֹ֥כְּב ָּ֔תְכַלָ֣מּו חַּ֔קֶא ֣ךָךְתֹֽאְו :םָֽׁש יִ֖מְׁש
 ָתיִׂ֨שָעְו יַ֗כָרְדִב ָּ֣תְכַלָֽהְו ֒ךָךֶּוַצֲא רֶׁ֣שֲא־לָּכ־תֶא ֘עַמְׁשִּת־םִא הָ֗יָהְו :לֵֽאָרְׂשִי
 ךְךָּ֗מִע יִתיִ֣יָהְו יִּ֑דְבַע דִ֣וָּד הָׂ֖שָע רֶׁ֥שֲאַּֽכ יַ֔תֹוְצִמּו ֙יַתֹוּקֻח רֹו֤מְׁשִל ֙יַניֵעְּב רָׁ֤שָּיַה
 הֶּ֛נַעאַֽו :לֵֽאָרְׂשִי־תֶא ֖ךָךְל יִּ֥תַתָֽנְו דִ֔וָדְל יִתיִ֣נָּב רֶׁ֣שֲאַּֽכ ֙ןָמֱאֶנ־תִיַֽב ֤ךָךְל יִתיִ֨נָבּו
ֹז ןַעַ֣מְל דִ֖וָּד עַר ֶ֥ז־תֶא ֹל ךְךַ֖א תא֑ ־תֶא תיִ֣מָהְל הֹ֖מֹלְׁש ׁשֵּ֥קַבְיַו :םיִֽמָּיַה־לָכ א֥
 םִיַ֖רְצִמְב יִ֥הְיַו םִיַ֔רְצִמ־ךְךֶלֶֽמ קַׁ֣שיִׁש־לֶא ֙םִיַ֨רְצִמ חַ֤רְבִּיַו םָ֗עְבָר ָֽי םָק ָּ֣יַו םָ֑עְבָר ָֽי
 םֵ֣ה־אֹוֽלֲה ֹו֑תָמְכָחְו הָׂ֖שָע רֶׁ֥שֲא־לָכְו הֹ֛מֹלְׁש יֵ֧רְבִּד רֶתֶ֨יְו :הֹֽמֹלְׁש תֹו֥מ־דַע
־לַע ֙םַ֨לָׁשּוריִב הֹ֤מֹלְׁש ךְךַ֨לָמ ֩רֶׁשֲא םיִ֗מָּיַהְו :הֹֽמֹלְׁש יֵ֥רְבִּד רֶפֵ֖ס־לַע םיִ֔בֻתְּכ
 דִ֣וָּד ריִ֖עְּב רֵ֔בָּקִּ֨יַו ויָ֔תֹבֲא־םִע ֙הֹמֹלְׁש בַּ֤כְׁשִּיַו :הָֽנָׁש םיִ֖עָּבְרַא לֵ֔אָרְׂשִי־לָּכ
־לָכ אָּ֥ב םֶ֛כְׁש יִּ֥כ םֶ֑כְׁש םָ֖עְבַחְר ךְךֶלֵּ֥יַו :ויָּֽתְחַּת ֹו֖נְּב םָ֥עְבַחְר ךְךֹ֛לְמִּיַו ויִ֑בָא
 םִיַ֔רְצִמְב ּוּנֶ֣דֹוע ֙אּוהְו טָ֗בְנ־ןֶּב םָ֣עְבָר ָֽי ׀ ַעֹ֣מְׁשִּכ יִ֞הְיַו :ֹוֽתֹא ךְךיִ֥לְמַהְל לֵ֖אָרְׂשִי
־ּואְרְקִּיַו ּ֙וחְלְׁשִּי ַֽו :םִיָֽרְצִמְּב םָ֖עְבָר ָֽי בֶׁשֵּ֥יַו הֹ֑מֹלְׁש ךְךֶלֶּ֣מַה יֵ֖נְּפִמ חַ֔רָּב רֶׁ֣שֲא
ֹבָּיַו ֹו֔ל ֹבָּיַו[ וא֥  :רֹֽמאֵל םָ֖עְבַחְר־לֶא ּו֔רְּבַדְי ַֽו לֵ֑אָרְׂשִי לַ֣הְק־לָכְו םָ֖עְבָר ָֽי ]א֥
 ֹוּ֧לֻעֵֽמּו הָׁ֗שָּקַה ךָךיִ֜בָא תַ֨דֹבֲעֵֽמ֩ לֵקָה הָּ֣תַע הָּ֡תַאְו ּונֵּ֑לֻע־תֶא הָׁ֣שְקִה ךָךיִ֖בָא
ֹּיַו :ָּךֶֽדְבַעַֽנְו ּוניֵ֖לָע ןַ֥תָנ־רֶׁשֲא דֵ֛בָּכַה  םיִ֖מָי הָׁ֥שֹלְׁש דֹ֛ע ּו֥כְל םֶ֗היֵלֲא רֶמא֣
 ּו֣יָה־רֶֽׁשֲא ֙םיִנֵקְּזַה־תֶא םָ֗עְבַחְר ךְךֶלֶּ֣מַה ץַ֞עָּוִּיַו :םָֽעָה ּו֖כְלֵּֽיַו יָ֑לֵא ּובּוׁ֣שְו
 ביִׁ֥שָהְל םיִ֔צָעֹוֽנ םֶּ֣תַא ךְךיֵ֚א רֹ֑מאֵל יַ֖ח ֹו֥תֹיְהִּֽב ויִ֔בָא הֹ֣מֹלְׁש ֙יֵנְּפ־תֶא םיִ֗דְמֹֽע
 דֶבֶ֜ע־הֶיְהִּֽת םֹוּיַ֠ה־םִא רֹ֗מאֵל ויָ֜לֵא ]ּ֙ורְּבַדְיַו[ ֻ֙רְּבַדְיַו :רָֽבָּד הֶּ֖זַה־םָעָה־תֶא
 םיִ֖דָבֲע ֛ךָךְל ּו֥יָהְו םיִ֑בֹוט םיִ֣רָבְּד םֶ֖היֵלֲא ָּ֥תְרַּבִדְו םָ֕תיִנֲעַֽו םָּ֔תְדַבֲעַֽו ֙הֶּזַה םָ֤עָל
 קְּזַה תַ֥צֲע־תֶא בֹ֛זֲעַּֽיַו :םיִֽמָּיַה־לָּכ  רֶׁ֣שֲא ֙םיִדָלְיַה־תֶא ץַ֗עָּוִּיַו ּוהֻ֑צָעְי רֶׁ֣שֲא םיִ֖נֵ
ֹּיַו :ויָֽנָפְל םיִ֖דְמֹֽעָה רֶׁ֥שֲא ֹוּ֔תִא ּו֣לְד ָּֽג  ביִׁ֥שָנְו םיִ֔צָעֹוֽנ םֶּ֣תַא הָ֚מ םֶ֗היֵלֲא רֶמא֣
 ךָךיִ֖בָא ןַ֥תָנ־רֶֽׁשֲא לֹ֔עָה־ןִמ֙ לֵקָה רֹ֔מאֵל ֙יַלֵא ּו֤רְּבִּד רֶׁ֨שֲא הֶּ֑זַה םָ֣עָה־תֶא רָ֖בָּד
 הֶּ֡זַה םָ֣עָל רַ֣מֹאת־הֹּֽכ ֒רֹמאֵל ֹ֘וּתִא ּו֣לְד ָּֽג רֶׁ֨שֲא ֙םיִדָלְיַה ויָ֗לֵא ּו֣רְּבַדְיַו :ּוניֵֽלָע



 הֹּ֚כ ּוניֵ֑לָעֵֽמ לֵ֣קָה הָּ֖תַאְו ּונֵּ֔לֻע־תֶא דיִּ֣בְכִה ֙ךָךיִ֨בָא רֹ֗מאֵל ךָךיֶ֜לֵא ּו֨רְּבִּד ֩רֶׁשֲא
 דֵ֔בָּכ לֹ֣ע ֙םֶכיֵלֲע סיִ֤מְעֶה ֙יִבָא הָּ֗תַעְו :יִֽבָא יֵ֥נְתָּמִמ הָ֖בָע יִּ֥נָטָק םֶ֔היֵלֲא רֵּ֣בַדְּת
 םֶ֖כְתֶא רֵּ֥סַיֲא יִ֕נֲאַֽו םיִ֔טֹוּׁשַּב ֙םֶכְתֶא רַּ֤סִי יִ֗בָא םֶ֑כְּלֻע־לַע ףיִ֣סֹוא יִ֖נֲאַֽו
 יִׁ֑שיִלְּׁשַה םֹוּ֣יַּב םָ֖עְבַחְר־לֶא םָ֛עָה־לָכְו םָ֧עְבָר ָֽי ]אֹו֨בָּיַו[ ֹו֨בָּיַו :םיִּֽבַרְקַעָּֽב
 םָ֖עָה־תֶא ךְךֶלֶּ֛מַה ןַעַּ֧יַו :יִֽׁשיִלְּׁשַה םֹוּ֥יַּב יַ֖לֵא ּובּוׁ֥ש רֹ֔מאֵל ֙ךְךֶלֶּ֨מַה רֶּ֤בִּד רֶׁ֨שֲאַּֽכ
 קְּזַה תַ֥צֲע־תֶא בֹ֛זֲעַּֽיַו הָׁ֑שָק  ֙םיִדָלְיַה תַ֤צֲעַּֽכ םֶ֗היֵלֲא רֵּ֣בַדְיַו :ּוהֻֽצָעְי רֶׁ֥שֲא םיִ֖נֵ
 ֙םֶכְתֶא רַּ֤סִי יִ֗בָא םֶ֑כְּלֻע־לַע ףיִ֣סֹא יִ֖נֲאַֽו םֶ֔כְּלֻע־תֶא דיִּ֣בְכִה ֙יִבָא רֹ֔מאֵל
ֹלְו :םיִּֽבַרְקַעָּֽב םֶ֖כְתֶא רֵּ֥סַיֲא יִ֕נֲאַֽו םיִ֔טֹוּׁשַּב ־יִּֽכ םָ֑עָה־לֶא ךְךֶלֶּ֖מַה עַ֥מָׁש־אֽ
 הָּ֣יִחֲא ֙דַיְּב ֙הָוֹהְי רֶּ֤בִּד רֶׁ֨שֲא ֹו֗רָבְּד־תֶא םיִ֣קָה ןַעַ֜מְל הָ֔וֹהְי םִ֣עֵמ ֙הָּבִס הָ֤תְיָֽה
ֹל יִּ֠כ לֵ֗אָרְׂשִי־לָּכ אְר ַּ֣יַו :טָֽבְנ־ןֶּב םָ֖עְבָר ָֽי־לֶא יִ֔נֹ ליִּֽׁשַה  ֘ךְךֶלֶּמַה עַ֣מָׁש־אֽ
ֹלְו דִ֜וָדְּב קֶלֵ֨ח ּ֩ונָּל־הַמ רֹ֡מאֵל ׀ רָ֣בָּד ךְךֶלֶּ֣מַה־תֶא םָ֣עָה ּובִׁ֣שָּיַו ֒םֶהיֵלֲא ־אֽ
 לֵ֖אָרְׂשִי ךְךֶלֵּ֥יַו דִ֑וָּד ֖ךָךְתיֵֽב הֵ֥אְר הָּ֕תַע לֵ֔אָרְׂשִי ֙ךָךיֶ֨לָהֹֽאְל יַׁ֗שִי־ןֶבְּב הָ֣לֲחַֽנ
 :םָֽעְבַחְר םֶ֖היֵלֲע ךְךֹ֥לְמִּיַו הָ֑דּוהְי יֵ֣רָעְּב םיִ֖בְׁשֹּֽיַה לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְבּו :ויָֽלָהֹֽאְל
 ֹוּ֛ב לֵ֥אָרְׂשִי־לָכ ּו֨מְּגְרִּיַו סַּ֔מַה־לַע רֶׁ֣שֲא ֙םָרֹדֲא־תֶא םָ֗עְבַחְר ךְךֶלֶּ֣מַה חַ֞לְׁשִּיַו
 :םָֽלָׁשּוֽרְי סּו֖נָל הָ֔בָּכְרֶּמַּב תֹו֣לֲעַֽל ֙ץֵּמַאְתִה םָ֗עְבַחְר ךְךֶלֶּ֣מַהְו תֹ֑מָּיַו ןֶבֶ֖א
 בָׁ֣ש־יִּכ֙ לֵאָרְׂשִי־לָּכ ַעֹ֤מְׁשִּכ יִ֞הְיַו :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַה דַ֖ע דִ֔וָּד תיֵ֣בְּב֙ לֵאָרְׂשִי ּו֤עְׁשְפִּיַו
ֹל לֵ֑אָרְׂשִי־לָּכ־לַע ֹו֖תֹא ּוכיִ֥לְמַּיַו הָ֔דֵעָ֣ה־לֶא ֹ֙ותֹא ּו֤אְרְקִּיַו ּו֗חְלְׁשִּיַו םָ֔עְבָר ָֽי  א֤
ֹבָּיַו :ֹוּֽדַבְל הָ֖דּוהְי־טֶבֵֽׁש יִ֥תָלּוז דִ֔וָּד־תיֵב יֵ֣רֲחַֽא ֙הָיָה ֹבָּיַו[ וא֣  ֘םָעְבַחְר ]א֣
 ףֶלֶ֛א םיִ֥נֹמְׁשּו הָ֨אֵמ ןִ֗מָיְנִּב טֶבֵׁ֣ש־תֶאְו הָ֜דּוהְי תיֵּ֨ב־לָּכ־תֶא֩ לֵהְקַּיַו ִ֒ם	ַלָׁשּוֽרְי
 הָ֔כּולְּמַה־תֶא ֙ביִׁשָהְל לֵ֔אָרְׂשִי תיֵּ֣ב־םִע ֙םֵחָּלִהְל הָ֑מָחְלִמ הֵׂ֣שֹע רּו֖חָּב
 םיִ֖הֹלֱאָֽה־ׁשיִֽא הָ֥יְעַמְׁש־לֶא םיִ֔הֹלֱאָֽה רַ֣בְּד ֙יִהְיַו :הֹֽמֹלְׁש־ןֶּב םָ֖עְבַחְרִל
 הָ֖דּוהְי תיֵּ֥ב־לָּכ־לֶאְו הָ֔דּוהְי ךְךֶלֶ֣מ ֙הֹמֹלְׁש־ןֶּב םָ֤עְבַחְר־לֶא רֹ֗מֱא :רֹֽמאֵל
ֹל הָ֡וֹהְי רַ֣מָא הֹּ֣כ :רֹֽמאֵל םָ֖עָה רֶתֶ֥יְו ןיִ֑מָיְנִבּו ֹלְו ּ֩ולֲעַֽת־אֽ ־םִע ןּו֜מֲחָּֽ֨לִת־אֽ
 ּ֙ועְמְׁשִּיַו הֶּ֑זַה רָ֣בָּדַה הָ֖יְהִֽנ יִּ֛תִאֵֽמ יִּ֧כ ֹו֔תיֵבְל ׁשיִ֣א ּובּוׁ֚ש לֵ֗אָרְׂשִי־יֵֽנְּב םֶ֣כיֵחֲא
 רַ֥הְּב םֶ֛כְׁש־תֶא םָ֧עְבָר ָֽי ןֶבִּ֨יַו :הָֽוֹהְי רַ֥בְדִּכ תֶכֶ֖לָל ּובֻׁ֥שָּיַו הָ֔וֹהְי רַ֣בְּד־תֶא
ֹּיַו :לֵֽאּונְּפ־תֶא ןֶבִּ֖יַו םָּׁ֔שִמ אֵ֣צֵּיַו ּהָּ֑ב בֶׁשֵּ֣יַו םִיַ֖רְפֶא  הָּ֛תַע ֹוּ֑בִלְּב םָ֖עְבָר ָֽי רֶמא֥



־תיֵֽבְּב םיִ֤חָבְז תֹוׂ֨שֲעַֽל הֶּ֗זַה םָ֣עָה ׀ הֶ֣לֲעַֽי־םִא :דִֽוָּד־תיֵֽבְל הָ֖כָלְמַּמַה בּוׁ֥שָּת
 הָ֑דּוהְי ךְךֶלֶ֣מ םָ֖עְבַחְר־לֶא םֶ֔היֵנֹ֣דֲא־לֶא ֙הֶּזַה םָ֤עָה בֵ֣ל בָׁשְ֠ו םַ֔לָׁשּו֣ריִּב ֙הָוֹהְי
 בָ֑הָז יֵ֣לְגֶע יֵ֖נְׁש ׂשַעַּ֕יַו ךְךֶלֶּ֔מַה ץַ֣עָּוִּיַו :הָֽדּוהְי־ךְךֶלֶֽמ םָ֥עְבַחְר־לֶא ּובָׁ֖שְו יִנֻ֕גָרֲהַֽו
ֹּיַו  ךָךּו֖לֱעֶֽה רֶׁ֥שֲא לֵ֔אָרְׂשִי ֙ךָךיֶ֨הֹלֱא הֵּ֤נִה םַ֔לָׁשּוֽרְי תֹו֣לֲעֵֽמ ֙םֶכָל־בַר םֶ֗הֵלֲא רֶמא֣
 יִ֛הְיַו :ןָֽדְּב ןַ֥תָנ דָ֖חֶאָֽה־תֶאְו לֵ֑א־תיֵֽבְּב דָ֖חֶאָֽה־תֶא םֶׂשָּ֥יַו :םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥אֵמ
 תֹו֑מָּב תיֵּ֣ב־תֶא ׂשַעַּ֖יַו :ןָּֽד־דַע דָ֖חֶאָֽה יֵ֥נְפִל םָ֛עָה ּו֥כְלֵּֽיַו תאָּ֑טַחְל הֶּ֖זַה רָ֥בָּדַה
ֹל רֶׁ֥שֲא םָ֔עָה תֹו֣צְקִמ ֙םיִנֲהֹּֽכ ׂשַעַּ֤יַו  גָ֡ח ׀ םָ֣עְבָר ָֽי ׂשַעַּ֣יַו :יִֽוֵל יֵ֥נְּבִמ ּו֖יָה־אֽ
֙ לַעַּ֨יַו הָ֗דּוהיִּב רֶׁ֣שֲא ׀ גָ֣חֶּכ ׁשֶדֹ֜חַל ׀ םֹו֨י ֩רָׂשָע־הָּֽׁשִמֲחַּֽב יִ֣ניִמְּׁשַה ׁשֶדֹ֣חַּב
 תיֵ֣בְּב ֙דיִמֱעֶֽהְו הָׂ֑שָע־רֶׁשֲא םיִ֣לָגֲעָֽל ַחֵּ֖בַזְל לֵ֔א־תיֵֽבְּב ֙הָׂשָע ןֵּ֤כ ַחֵּ֔בְזִּמַה־לַע
־תיֵֽבְּב הָׂ֣שָע־רֶֽׁשֲא ׀ ַחֵּ֣בְזִּמַה־לַע לַעַּ֜יַו :הָֽׂשָע רֶׁ֥שֲא תֹו֖מָּבַה יֵ֥נֲהֹּֽכ־תֶא לֵ֔א
 ]ֹוּ֑בִּלִמ[ דֹּ֑בִּלִמ אָ֣דָּב־רֶׁשֲא ׁשֶדֹ֖חַּב יִ֔ניִמְּׁשַה ׁשֶדֹ֣חַּב ֙םֹוי רָׂ֥שָע הָּׁ֨שִמֲחַּֽב לֵ֗א
 םיִ֗הֹלֱא ׁשיִ֣א ׀ הֵּ֣נִהְו :ריִֽטְקַהְל ַחֵּ֖בְזִּמַה־לַע לַעַּ֥יַו לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְבִל ֙גָח ׂשַעַּ֤יַו
 :ריִֽטְקַהְל ַחֵּ֖בְזִּמַה־לַע דֵ֥מֹע םָ֛עְבָר ָֽיְו לֵ֑א תיֵּ֣ב־לֶא הָ֖וֹהְי רַ֥בְדִּב הָ֛דּוהיִֽמ אָּ֧ב
 קִּיַו ֹּיַו הָ֔וֹהְי רַ֣בְדִּב ַ֙חֵּ֨בְזִּמַה־לַע אָ֤רְ ־הֵּנִה הָ֑וֹהְי רַ֣מָא הֹּ֖כ ַחֵּ֔בְזִמ ַחֵּ֣בְזִמ ֙רֶמא֨
ֹי ֙דִוָּד־תיֵֽבְל דָ֤לֹונ ןֵ֞ב  םיִ֣רִטְקַּמַה ֙תֹומָּבַה יֵ֤נֲהֹּֽכ־תֶא ךָךיֶ֗לָע חַ֣בָזְו ֹו֔מְׁש ּוהָּ֣יִׁשאֽ
 הֶ֣ז רֹ֔מאֵל ֙תֵפֹומ אּו֤הַה םֹוּ֨יַּב ֩ןַתָנְו :ךָךיֶֽלָע ּו֥פְרְׁשִי םָ֖דָא תֹו֥מְצַעְו ךָךיֶ֔לָע
 :ויָֽלָע־רֶׁשֲא ןֶׁשֶּ֥דַה ךְךַּ֖פְׁשִנְו עָ֔רְקִנ ַ֙חֵּ֨בְזִּמַה הֵּ֤נִה הָ֑וֹהְי רֶּ֣בִּד רֶׁ֖שֲא תֵ֔פֹוּמַה
 ק רֶׁ֨שֲא םיִ֗הֹלֱאָֽה־ׁשיִא רַ֣בְּד־תֶא ךְךֶלֶּ֜מַה ַעֹ֨מְׁשִכ ֩יִהְיַו  ַ֙חֵּ֨בְזִּמַה־לַע אָ֤רָ
 ׁשַ֤ביִּתַו ּוהֻׂ֑שְפִּת ׀ רֹ֣מאֵל ַחֵּ֖בְזִּמַה לַ֥עֵמ ֹו֛דָי־תֶא םָ֧עְבָר ָֽי חַ֨לְׁשִּיַו לֵ֔א־תיֵֽבְּב
ֹלְו ויָ֔לָע חַ֣לָׁש רֶׁ֣שֲא ֹ֙ודָי  ןֶׁשֶּ֖דַה ךְךֵ֥פָּׁשִּיַו עָ֔רְקִנ ַחֵּ֣בְזִּמַהְו :ויָֽלֵא ּהָ֥ביִׁשֲהַֽל לֹ֖כָי א֥
 ךְךֶלֶּ֜מַה ןַעַּ֨יַו :הָֽוֹהְי רַ֥בְדִּב םיִ֖הֹלֱאָֽה ׁשיִ֥א ןַ֛תָנ רֶׁ֥שֲא תֵ֗פֹוּמַּכ ַחֵּ֑בְזִּמַה־ןִמ
ֹּיַו  יִ֔דֲעַּֽב לֵּ֣לַּפְתִהְו ֙ךָךיֶ֨הֹלֱא הָ֤וֹהְי יֵ֨נְּפ־תֶא אָ֞נ־לַח םיִ֗הֹלֱאָֽה ׁשיִ֣א־לֶא ׀ רֶמא֣
 ויָ֔לֵא ֙ךְךֶלֶּ֨מַה־דַי בָׁשָּ֤תַו הָ֔וֹהְי יֵ֣נְּפ־תֶא ֙םיִהֹלֱאָֽה־ׁשיִֽא לַ֤חְיַו יָ֑לֵא יִ֖דָי בֹׁ֥שָתְו
 הָתְיַּ֖בַה יִּ֥תִא־הָאֹּֽב םיִ֔הֹלֱאָֽה ׁשיִ֣א־לֶא ֙ךְךֶלֶּ֨מַה רֵּ֤בַדְיַו :הָֽנֹׁשאִֽרָבְּכ יִ֖הְּתַו
ֹּיַו :תָּֽתַמ ֖ךָךְל הָ֥נְּתֶאְו הָדָ֑עֳסּֽו  ֙יִל־ןֶּתִּת־םִא ךְךֶלֶּ֔מַה־לֶא ֙םיִהֹלֱאָֽה־ׁשיִא רֶמא֤
ֹל ךָךֶ֔תיֵב יִ֣צֲח־תֶא ֹבָא א֥ ֹלְו ךְךָּ֑מִע א֖ ֹלְו ֙םֶחֶ֨ל לַכֹ֤א־אֽ  םֹו֖קָּמַּב םִיַּ֔מ־הֶּתְׁשֶא א֣



ֹת־ֹאל רֹ֔מאֵל ֙הָוֹהְי רַ֤בְדִּב יִ֗תֹא הָּ֣וִצ ׀ ןֵ֣כ־יִּֽכ :הֶּֽזַה ֹלְו םֶחֶ֖ל לַכא֥ ־הֶּתְׁשִת א֣
ֹלְו םִיָּ֑מ  ךְךֶרֶּ֔דַּב בָׁ֣ש־ֹאלְו רֵ֑חַא ךְךֶרֶ֣דְּב ךְךֶלֵּ֖יַו :ָּתְכָֽלָה רֶׁ֥שֲא ךְךֶרֶּ֖דַּב בּוׁ֔שָת א֣
 ֹו֡נְב אֹו֣בָּיַו לֵ֑א־תיֵֽבְּב בֵׁ֖שֹי ןֵ֔קָז ֙דָחֶא איִ֤בָנְו :לֵֽא־תיֵּֽב־לֶא ּהָ֖ב אָּ֥ב רֶׁ֛שֲא
 לֵ֗א־תיֵֽבְּב םֹוּ֜יַה ׀ םיִ֨הֹלֱאָֽה־ׁשיִא ֩הָׂשָע־רֶׁשֲא הֶׂ֣שֲעַּֽמַה־לָּכ־תֶא ֹו֣ל־רֶּפַסְיַו
 ֙םֶהֵלֲא רֵּ֤בַדְיַו :םֶֽהיִבֲאַֽל םּו֖רְּפַסְיַו ךְךֶלֶּ֔מַה־לֶא רֶּ֣בִּד רֶׁ֣שֲא ֙םיִרָבְּדַה־תֶא
 ׁשיִ֣א ֙ךְךַלָה רֶׁ֤שֲא ֙ךְךֶרֶּ֨דַה־תֶא ויָ֗נָב ּו֣אְרִּיַו ךְךָ֑לָה ךְךֶרֶּ֖דַה הֶ֥ז־יֵא םֶ֔היִבֲא
ֹּיַו :הָֽדּוהיִֽמ אָּ֖ב־רֶׁשֲא םיִ֔הֹלֱאָֽה ־ּוׁשְּבְחַּי ַֽו רֹו֑מֲחַֽה יִ֖ל־ּוׁשְבִח ויָ֔נָּב־לֶא ֙רֶמא֨
 תַחַּ֣ת בֵׁ֖שֹי ּוהֵ֔אָצְמִּ֨יַו םיִ֔הֹלֱאָֽה ׁשיִ֣א ֙יֵרֲחַֽא ךְךֶלֵּ֗יַו :ויָֽלָע בַּ֖כְרִּיַו רֹו֔מֲחַֽה ֹו֣ל
ֹּיַו הָ֑לֵאָֽה ֹּיַו הָ֖דּוהיִֽמ ָתאָּ֥ב־רֶׁשֲא םיִ֛הֹלֱאָֽה־ׁשיִא הָּ֧תַאַֽה ויָ֗לֵא רֶמא֣  רֶמא֥
ֹּיַו :יִנָֽא ֹּיַו :םֶחָֽל לֹ֖כֱאֶֽו הָתְיָּ֑בַה יִּ֖תִא ךְךֵ֥ל ויָ֔לֵא רֶמא֣ ֹל רֶמא֗  בּוׁ֥שָל לַ֛כּוא א֥
ֹלְו ךְךָּ֑תִא אֹו֣בָלְו ךְךָּ֖תִא ֹלְו םֶחֶ֗ל לַכֹ֣א־אֽ  :הֶּֽזַה םֹו֖קָּמַּב םִיַ֔מ ֙ךָךְּתִא הֶּ֤תְׁשֶא־אֽ
ֹל הָ֔וֹהְי רַ֣בְדִּב ֙יַלֵא רָ֤בָד־יִּֽכ ֹלְו םֶחֶ֔ל לַ֣כֹאת־אֽ ֹל םִיָ֑מ םָׁ֖ש הֶּ֥תְׁשִת־אֽ ־אֽ
ֹּיַו :ּהָּֽב ָּתְכַ֥לָה־רֶֽׁשֲא ךְךֶרֶּ֖דַּב תֶכֶ֔לָל בּוׁ֣שָת  ֒ךָךֹומָּכ ֘איִבָנ יִ֣נֲא־םַּג ֹו֗ל רֶמא֣
ֹיְו ךָךֶ֔תיֵּב־לֶא ֙ךָךְּתִא ּוהֵ֤בִׁשֲה רֹ֗מאֵל הָ֜וֹהְי רַ֨בְדִּב ֩יַלֵא רֶּ֣בִּד ךְךָ֡אְלַמּו  םֶחֶ֖ל לַכא֥
ֹּיַו ֹוּ֗תִא בָׁשָּ֣יַו :ֹוֽל ׁשֵ֖חִּכ םִיָ֑מ ְּתְׁשֵ֣יְו  םֵ֥ה יִ֕הְיַו :םִיָֽמ ְּתְׁשֵּ֥יַו ֹו֖תיֵבְּב םֶחֶ֛ל לַכא֥
־לֶא אָ֞רְקִּיַו :ֹוֽביִׁשֱה רֶׁ֥שֲא איִ֖בָּנַה־לֶא הָ֔וֹהְי רַ֣בְּד ֙יִהְי ַֽו ןָ֑חְלֻּׁשַה־לֶא םיִ֖בְׁשֹֽי
 יִּ֣פ ָ֙תיִ֨רָמ יִּ֤כ ןַעַ֗י הָ֑וֹהְי רַ֣מָא הֹּ֖כ רֹ֔מאֵל ֙הָדּוהיִֽמ אָּ֤ב־רֶׁשֲא םיִ֗הֹלֱאָֽה ׁשיִ֣א
ֹלְו הָ֔וֹהְי ֹּתַו בָׁשָּ֗תַו :ךָךיֶֽהֹלֱא הָ֥וֹהְי ֖ךָךְּוִצ רֶׁ֥שֲא הָ֔וְצִּמַה־תֶא ָּ֙תְרַ֨מָׁש א֤  לַכא֤
ֹּת־לַא ךָךיֶ֔לֵא רֶּ֣בִּד רֶׁ֣שֲא ֙םֹוקָּמַּב םִיַ֔מ ְּתְׁשֵּ֣תַו ֙םֶחֶ֨ל  ְּתְׁשֵּ֣ת־לַאְו םֶחֶ֖ל לַכא֥
ֹל םִיָ֑מ  יֵ֣רֲחַֽאְו םֶחֶ֖ל ֹו֥לְכָא יֵ֛רֲחַֽא יִ֗הְיַו :ךָךיֶֽתֹבֲא רֶבֶ֥ק־לֶא ֖ךָךְתָֽלְבִנ אֹו֥בָת־אֽ
 הֵ֛יְרַא ּוהֵ֧אָצְמִּיַו ךְךֶלֵּ֕יַו :ֹוֽביִׁשֱה רֶׁ֥שֲא איִ֖בָּנַל רֹו֔מֲחַֽה ֹו֣ל־ׁשָבֲחַּֽיַו ֹו֑תֹותְׁש
 הֵ֔יְרַאָ֣הְו ּהָ֔לְצֶא דֵ֣מֹע ֙רֹומֲחַֽהְו ךְךֶרֶּ֔דַּב תֶכֶ֣לְׁשֻמ ֹ֙ותָלְבִנ יִ֤הְּתַו ּוהֵ֑תיִמְיַו ךְךֶרֶּ֖דַּב
 תֶכֶ֣לְׁשֻמ ֙הָלֵבְּנַה־תֶא ּו֤אְרִּיַו םיִ֗רְבֹֽע םיִׁ֣שָנֲא הֵּ֧נִהְו :הָֽלֵבְּנַה לֶצֵ֥א דֵ֖מִע
 איִ֥בָּנַה רֶׁ֛שֲא ריִ֔עָב ּו֣רְּבַדְיַו ּ֙ואֹ֨בָּיַו הָ֑לֵבְּנַה לֶצֵ֣א דֵ֖מֹע הֵ֔יְרַאָ֣ה־תֶאְו ךְךֶרֶּ֔דַּב
ֹּיַו ֒ךְךֶרֶּדַה־ןִמ ֹו֣ביִׁשֱה רֶׁ֣שֲא ֘איִבָּנַה עַ֣מְׁשִּיַו :ּהָּֽב בֵׁ֥שֹי ןֵ֖קָּזַה  ׁשיִ֣א ֙רֶמא֨
 ּ֙והֵ֨רְּבְׁשִּיַו הֵ֗יְרַאָֽל הָ֜וֹהְי ּוהֵ֨נְּתִּיַו הָ֑וֹהְי יִּ֣פ־תֶא הָ֖רָמ רֶׁ֥שֲא אּו֔ה םיִ֣הֹלֱאָֽה



־תֶא יִ֖ל־ּוׁשְבִח רֹ֔מאֵל ֙ויָנָּב־לֶא רֵּ֤בַדְיַו :ֹוֽל־רֶּבִּד רֶׁ֥שֲא הָ֖וֹהְי רַ֥בְדִּכ ּוהֵ֔תִמְיַו
 הֵ֔יְרַאָ֣הְו ֙רֹומֲחַֽו ךְךֶרֶּ֔דַּב תֶכֶ֣לְׁשֻמ ֹ֙ותָלְבִנ־תֶא אָ֤צְמִּיַו ךְךֶלֵּ֗יַו :ּוׁשֽבֲחַּֽיַו רֹו֑מֲחַֽה
ֹל הָ֑לֵבְּנַה לֶצֵ֣א םיִ֖דְמֹֽע ֹלְו הָ֔לֵבְּנַה־תֶא ֙הֵיְרַאָֽה לַ֤כָא־אֽ  :רֹוֽמֲחַֽה־תֶא רַ֖בָׁש א֥
 ּוהֵ֑ביִׁשְיַו רֹו֖מֲחַֽה־לֶא ּוהֵ֥חִּנַּיַו םיִ֛הֹלֱאָֽה־ׁשיִֽא תַ֧לְבִנ־תֶא איִ֜בָּנַה אָּׂ֨שִּיַו
ֹבָּיַו  ּו֥דְּפְסִּיַו ֹו֑רְבִקְּב ֹו֖תָלְבִנ־תֶא חַּ֥נַּיַו :ֹוֽרְבָקְלּו דֹּ֖פְסִל ןֵ֔קָּזַה איִ֣בָּנַה ֙ריִע־לֶא א֗
ֹּיַו ֹ֒ותֹא ֹו֣רְבָק יֵ֣רֲחַֽא ֘יִהְיַו :יִֽחָא יֹו֥ה ויָ֖לָע  ֙יִתֹומְּב רֹ֔מאֵל ֙ויָנָּב־לֶא רֶמא֤
 ּוחיִּ֖נַה ויָ֔תֹמְצַע לֶצֵ֚א ֹוּ֑ב רּו֣בָק םיִ֖הֹלֱאָֽה ׁשיִ֥א רֶׁ֛שֲא רֶבֶ֕קַּב יִ֔תֹא םֶּ֣תְרַבְקּו
ֹיָה ֩יִּכ :יָֽתֹמְצַע־תֶא  ַחֵּ֖בְזִּמַה־לַע הָ֔וֹהְי רַ֣בְדִּב ֙אָרָק רֶׁ֤שֲא רָ֗בָּדַה הֶ֜יְהִֽי ה֨
 רָ֣בָּדַה ֙רַחַא :ןֹוֽרְמֹֽׁש יֵ֥רָעְּב רֶׁ֖שֲא תֹו֔מָּבַה יֵּ֣תָּב־לָּכ֙ לַעְו לֵ֑א־תיֵֽבְּב רֶׁ֣שֲא
ֹל הֶּ֔זַה  תֹו֔מָב יֵ֣נֲהֹּֽכ ֙םָעָה תֹו֤צְקִמ ׂשַעַּ֜יַו בָׁשָּיַ֠ו הָ֑עָרָה ֹוּ֣כְרַּדִמ םָ֖עְבָר ָֽי בָׁ֥ש־אֽ
 תיֵּ֣ב תאַּ֖טַחְל הֶּ֔זַה רָ֣בָּדַּב ֙יִהְיַו :תֹוֽמָב יֵ֥נֲהֹּֽכ יִ֖היִו ֹו֔דָי־תֶא אֵּ֣לַמְי ֙ץֵפָחֶֽה
 הָּ֥יִבֲא הָ֖לָח איִ֔הַה תֵ֣עָּב :הָֽמָדֲאָֽה יֵ֥נְּפ לַ֖עֵמ דיִ֔מְׁשַהְלּו ֙דיִחְכַהְלּו םָ֑עְבָר ָֽי
ֹּיַו :םָֽעְבָר ָֽי־ןֶב ֹלְו תיִּ֔נַּתְׁשִהְו ֙אָנ יִמּו֤ק ֹוּ֗תְׁשִאְל םָ֜עְבָר ָֽי רֶמא֨  יְּתַ֖א־יִּכ ּו֔עְד ֵֽי א֣
 יַ֛לָע רֶּ֥בִד־אּוֽה איִ֔בָּנַה הָּ֣יִחֲא ֙םָׁש־הֵּנִה הֹ֗לִׁש ְּתְכַ֣לָהְו םָ֑עְבָר ָֽי תֶׁשֵ֣א ]ְּתַ֖א[
 ׁשַ֖בְּד קֻּ֥בְקַבּו םיִ֛דֻּקִנְו םֶחֶ֧ל הָ֨רָׂשֲע ךְךֵדָיְּ֠ב ְּתַחַ֣קָלְו :הֶּֽזַה םָ֥עָה־לַע ךְךֶלֶ֖מְל
 ֙םָקָּ֨תַו םָ֔עְבָר ָֽי תֶׁשֵ֣א ֙ןֵּכ ׂשַעַּ֤תַו :רַעָּֽנַל הֶ֖יְהִּֽי־הַמ ךְךָ֔ל דיִּ֣גַי אּו֚ה ויָ֑לֵא תאָ֣בּו
ֹבָּתַו הֹ֔לִׁש ךְךֶלֵּ֣תַו ֹל ּ֙והָּ֨יִחֲאַֽו הָּ֑יִחֲא תיֵּ֣ב א֖  ויָ֖ניֵע ּומָ֥ק יִּ֛כ תֹו֔אְרִל לֹ֣כָי־אֽ
 רָ֨בָּד ׁ֩שֹרְדִל הָ֣אָּב םָ֡עְבָר ָֽי תֶׁשֵ֣א הֵּ֣נִה ּוהָּ֗יִחֲא־לֶא רַ֣מָא הָ֞וֹהֽיַו :ֹוֽביֵּׂשִמ
 איִ֖הְו ּהָ֔אֹבְכ יִ֣היִו ָהיֶ֑לֵא רֵּ֣בַדְּת הֶ֖זָכְו הֹ֥זָּכ אּו֔ה הֶ֣לֹח־יִּֽכ ּ֙הָנְּב־לֶא ֤ךָךְּמִעֵֽמ
ֹּיַו חַתֶּ֔פַב הָ֣אָּב ָ֙היֶ֨לְגַר לֹו֤ק־תֶא ּוהָּ֜יִחֲא ַעֹ֨מְׁשִכ֩ יִהְיַו :הָֽרֵּכַנְתִמ  יִאֹּ֖ב רֶמא֕
 יִ֣רְמִא יִ֞כְל :הָֽׁשָק ךְךִיַ֖לֵא ַחּו֥לָׁש יִ֔כֹנָ֣אְו הָ֔רֵּכַנְתִמ ְּתַ֚א הֶּ֗ז הָּמָ֣ל םָ֑עְבָר ָֽי תֶׁשֵ֣א
 םָ֑עָה ךְךֹוּ֣תִמ ךָךיִ֖תֹמיִרֲֽה רֶׁ֥שֲא ןַעַ֛י לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא ֙הָוֹהְי רַ֤מָא־הֹּֽכ םָ֗עְבָר ָֽיְל
 קֶאָֽו :לֵֽאָרְׂשִי יִּ֥מַע לַ֖ע דיִ֔גָנ ֣ךָךְנֶּתֶאָֽו  ָהֶ֖נְּתֶאָֽו דִ֔וָּד תיֵּ֣בִמ ֙הָכָלְמַּמַה־תֶא עַ֤רְ
ֹלְו ךְךָ֑ל ־לָכְּב ֙יַרֲחַֽא ךְךַ֤לָה־רֶׁשֲאַֽו יַ֜תֹוְצִמ רַ֨מָׁש ֩רֶׁשֲא דִ֗וָד יִּ֣דְבַעְּכ ָתיִ֨יָה א֨
 ךְךֶלֵּ֡תַו ךָךיֶ֑נָפְל ּו֣יָה־רֶֽׁשֲא לֹּ֖כִמ תֹוׂ֔שֲעַֽל עַרָּ֣תַו :יָֽניֵעְּב רָׁ֥שָּיַה קַ֖ר תֹוׂ֕שֲעַֽל ֹו֔בָבְל
 :ךָך ֶּֽוַג יֵ֥רֲחַֽא ָּתְכַ֖לְׁשִה יִ֥תֹאְו יִנֵ֔סיִעְכַהְל ֙תֹוכֵּסַמּו םיִ֤רֵחֲא םיִ֨הֹלֱא ֩ךָךְּל־הֶׂשֲעַּֽתַו



 ריִ֔קְּב ןיִּ֣תְׁשַמ ֙םָעְבָר ָֽיְל יִּ֤תַרְכִהְו םָ֔עְבָר ָֽי תיֵּ֣ב־לֶא ֙הָעָר איִ֤בֵמ יִ֨נְנִה ןֵ֗כָל
־דַע לָ֖לָּגַה רֵ֥עַבְי רֶׁ֛שֲאַּֽכ םָ֔עְבָר ָֽי־תיֵֽב יֵ֣רֲחַֽא ֙יִּתְרַעִֽבּו לֵ֑אָרְׂשִיְּב בּו֖זָעְו רּו֥צָע
ֹי ֙ריִעָּב םָ֤עְבָר ָֽיְל תֵּ֨מַה :ֹוּֽמֻּת ֹי הֶ֔דָּׂשַּב ֙תֵּמַהְו םיִ֔בָלְּכַה ּו֣לְכאֽ  ףֹו֣ע ּו֖לְכאֽ
 תֵ֥מּו הָריִ֖עָה ךְךִיַ֛לְגַר הָ֥אֹבְּב ךְךֵ֑תיֵבְל יִ֣כְל יִמּו֖ק ְּתַ֥אְו :רֵּֽבִּד הָ֖וֹהְי יִּ֥כ םִיָ֑מָּׁשַה
ֹבָי ֹוּ֔דַבְל הֶ֣ז־יִּֽכ ֹו֔תֹא ּו֣רְבָֽקְו֙ לֵאָרְׂשִי־לָכ ֹו֤ל־ּודְפָֽסְו :דֶלָּֽיַה ־לֶא םָ֖עְבָר ָֽיְל א֥
 :םָֽעְבָר ָֽי תיֵ֥בְּב לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥הֹלֱא הָ֛וֹהְי־לֶא בֹו֗ט רָ֣בָּד ֹו֞ב־אָצְמִנ ןַעַ֣י רֶבָ֑ק
 םֹוּ֑יַה הֶ֣ז םָ֖עְבָר ָֽי תיֵּ֥ב־תֶא תיִ֛רְכַי רֶׁ֧שֲא לֵ֔אָרְׂשִי־לַע ֙ךְךֶלֶ֨מ ֹו֥ל הָ֨וֹהְי ֩םיִקֵהְו
 ׁשַ֣תָנְו ֒םִיַּמַּב ֘הֶנָּקַה דּו֣נָי רֶׁ֨שֲאַּֽכ לֵ֗אָרְׂשִי־תֶא הָ֜וֹהְי הָּ֨כִהְו :הָּתָֽע־םַּג הֶ֖מּו
 םָ֖רֵזְו םֶ֔היֵתֹו֣בֲאַֽל ֙ןַתָנ רֶׁ֤שֲא ֙תֹאּזַה הָ֤בֹוּטַה הָ֨מָדֲאָֽה לַעֵ֠מ לֵ֗אָרְׂשִי־תֶא
־תֶא ןֵּ֖תִיְו :הָֽוֹהְי־תֶא םיִ֖סיִעְכַמ םֶ֔היֵרֵׁ֣שֲא־תֶא ּ֙וׂשָע רֶׁ֤שֲא ןַעַ֗י רָ֑הָּנַל רֶבֵ֣עֵמ
ֹּטַח לַ֞לְגִּב לֵ֑אָרְׂשִי  :לֵֽאָרְׂשִי־תֶא איִ֖טֱחֶֽה רֶׁ֥שֲאַֽו אָ֔טָח רֶׁ֣שֲא ֙םָעְבָר ָֽי תוא֤
ֹבָּתַו ךְךֶלֵּ֖תַו םָ֔עְבָר ָֽי תֶׁשֵ֣א ֙םָקָּ֨תַו  רַעַּ֥נַהְו תִיַּ֖בַה־ףַסְב הָ֥אָּב איִ֛ה הָתָ֑צְרִת א֣
־דַיְּב רֶּ֔בִּד רֶׁ֣שֲא ֙הָוֹהְי רַ֤בְדִּכ לֵ֑אָרְׂשִי־לָּכ ֹו֖ל־ּודְּפְסִּיַו ֹו֛תֹא ּו֥רְּבְקִּיַו :תֵֽמ
 םָּ֣נִה ךְךָ֑לָמ רֶׁ֣שֲאַֽו םַ֖חְלִנ רֶׁ֥שֲא םָ֔עְבָר ָֽי יֵ֣רְבִּד ֙רֶתֶ֨יְו :איִֽבָּנַה ּוהָּ֥יִחֲא ֹוּ֖דְבַע
 םָ֔עְבָר ָֽי ךְךַ֣לָמ־רֶׁשֲא ֙םיִמָּיַהְו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥כְלַמְל םיִ֖מָּיַה יֵ֥רְבִּד רֶפֵ֛ס־לַע םיִ֗בּותְּכ
 ֙םָעְבַחְרּו :ויָּֽתְחַּת ֹו֖נְּב בָ֥דָנ ךְךֹ֛לְמִּיַו ויָ֔תֹבֲא־םִע ֙בַּכְׁשִּיַו הָ֑נָׁש םִיַּ֖תְׁשּו םיִ֥רְׂשֶע
 עַ֨בְׁשּֽו ֹו֜כְלָמְּב םָ֨עְבַחְר ֩הָנָׁש תַ֣חַאְו םיִ֣עָּבְרַא־ןֶּב הָ֑דּוהיִּֽב ךְךַ֖לָמ הֹ֔מֹלְׁש־ןֶּב
 ֙םָׁש ֹו֥מְׁש־תֶא םּוׂ֨שָל הָ֜וֹהְי רַ֨חָּב־רֶׁשֲא ריִעָ֠ה םַ֗לָׁשּוריִּב ךְךַ֣לָמ ׀ הָ֣נָׁש הֵ֥רְׂשֶע
 יֵ֣ניֵעְּב עַ֖רָה הָ֛דּוהְי ׂשַעַּ֧יַו :תיִֽנֹּמַעָֽה הָ֖מֲעַֽנ ֹוּ֔מִא םֵׁ֣שְו לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣טְבִׁש֙ לֹּכִמ
 ּו֨נְבִּיַו :ּואָֽטָח רֶׁ֥שֲא םָ֖תֹאּטַחְּב םָ֔תֹבֲא ּוׂ֣שָע רֶׁ֣שֲא֙ לֹּכִמ ֹו֗תֹא ּו֣אְנַקְיַו הָ֑וֹהְי
־לָּכ תַחַ֖תְו הָ֔הֹבְג הָ֣עְבִּג־לָּכ לַ֚ע םיִ֑רֵׁשֲאַֽו תֹו֖בֵּצַמּו תֹו֥מָּב םֶ֛הָל הָּמֵ֧ה־םַג
 ׁשיִ֣רֹוה ֙רֶׁשֲא םִ֔יֹוּגַה תֹ֣בֲעֹוּֽתַה֙ לֹכְּכ ּוׂ֗שָע ץֶרָ֑אָב הָ֣יָה ׁשֵ֖דָק־םַגְו :ן ָֽנֲעַֽר ץֵ֥ע
 קַׁ֥שוִׁש הָ֛לָע םָ֑עְבַחְר ךְךֶלֶּ֣מַל תיִׁ֖שיִמֲחַֽה הָ֥נָּׁשַּב יִ֛הְיַו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב יֵ֖נְּפִמ הָ֔וֹהְי
־תֶאְו הָ֗וֹהְי־תיֵּב תֹו֣רְצֹֽא־תֶא חַּ֞קִּיַו :םָֽלָׁשּוֽרְי־לַע םִיַ֖רְצִמ־ךְךֶלֶֽמ ]קַׁ֥שיִׁש[
 הָׂ֖שָע רֶׁ֥שֲא בָ֔הָּזַה יֵּ֣נִגָֽמ־לָּכ־תֶא ֙חַּקִּיַו חָ֑קָל לֹּ֖כַה־תֶאְו ךְךֶלֶּ֔מַה תיֵּ֣ב ֙תֹורְצֹוֽא
 יֵ֣רָׂש ֙דַי־לַע דיִ֗קְפִהְו תֶׁשֹ֑חְנ יֵּ֖נִגָֽמ םָּ֔תְחַּת ֙םָעְבַחְר ךְךֶלֶּ֤מַה ׂשַעַּ֨יַו :הֹֽמֹלְׁש



ֹב־יֵּדִמ יִ֛הְיַו :ךְךֶלֶּֽמַה תיֵּ֥ב חַתֶּ֖פ םיִ֔רְמֹּׁ֣שַה םיִ֔צָרָֽה  ֙םּואָּׂשִי הָ֑וֹהְי תיֵּ֣ב ךְךֶלֶּ֖מַה א֥
 הָׂ֑שָע רֶׁ֣שֲא־לָכְו םָ֖עְבַחְר יֵ֥רְבִּד רֶתֶ֛יְו :םיִֽצָרָֽה אָּ֥ת־לֶא םּו֖ביִׁשֱהֶֽו םיִ֔צָרָֽה
 הָ֧תְיָֽה הָ֨מָחְלִמּו :הָֽדּוהְי יֵ֥כְלַמְל םיִ֖מָּיַה יֵ֥רְבִּד רֶפֵ֛ס־לַע םיִ֗בּותְכ הָּמֵ֣ה־ֹאלֲה
 רֵ֤בָּקִּיַו ויָ֗תֹבֲא־םִע םָ֜עְבַחְר בַּ֨כְׁשִּיַו :םיִֽמָּיַה־לָּכ םָ֖עְבָר ָֽי ןיֵ֥בּו םָ֛עְבַחְר־ןיֵֽב
 :ויָּֽתְחַּת ֹו֖נְּב םָּ֥יִבֲא ךְךֹ֛לְמִּיַו תיִ֑נֹּמַעָֽה הָ֖מֲעַֽנ ֹוּ֔מִא םֵׁ֣שְו דִ֔וָּד ריִ֣עְּב ֙ויָתֹבֲא־םִע
 ׁשֹ֣לָׁש :הָֽדּוהְי־לַע םָּ֖יִבֲא ךְךַ֥לָמ טָ֑בְנ־ןֶּב םָ֣עְבָר ָֽי ךְךֶלֶּ֖מַל הֵ֔רְׂשֶע הֶ֣נֹמְׁש ֙תַנְׁשִבּו

ֹּטַח־לָכְּב ךְךֶלֵּ֕יַו :םֹוֽלָׁשיִבֲא־תַּב הָ֖כֲעַֽמ ֹוּ֔מִא םֵׁ֣שְו םָ֑לָׁשּוֽריִּב ךְךַ֖לָמ םיִ֔נָׁש  תוא֥
ֹלְו ויָ֑נָפְל הָׂ֣שָע־רֶׁשֲא ויִ֖בָא  דִ֥וָּד בַ֖בְלִּכ ויָ֔הֹלֱא הָ֣וֹהְי־םִע ֙םֵלָׁש ֹו֤בָבְל הָ֨יָה־אֽ
 ֹ֙ונְּב־תֶא םיִ֤קָהְל םָ֑לָׁשּוריִּב ריִ֖נ ֹו֛ל ויָ֥הֹלֱא הָ֨וֹהְי ֩ןַתָנ דִ֔וָּד ןַעַ֣מְל יִּ֚כ :ויִֽבָא
 הָ֑וֹהְי יֵ֣ניֵעְּב רָׁ֖שָּיַה־תֶא דִ֛וָד הָׂ֥שָע רֶׁ֨שֲא :םָֽלָׁשּוֽרְי־תֶא דיִ֖מֲעַֽהְלּו ויָ֔רֲחַֽא
 הָ֨מָחְלִמּו :יִּֽתִחַֽה הָּ֥יִרּוֽא רַ֖בְדִּב קַ֕ר ויָּ֔יַח יֵ֣מְי לֹּ֚כ ּוהָּ֗וִצ רֶׁ֣שֲא ׀ לֹּ֣כִמ רָ֞ס־ֹאלְו
 רֶׁ֣שֲא־לָכְו ֙םָּיִבֲא יֵ֤רְבִּד רֶתֶ֨יְו :ויָּֽיַח יֵ֥מְי־לָּכ םָ֖עְבָר ָֽי ןיֵ֥בּו םָ֛עְבַחְר־ןיֵֽב הָ֧תְיָֽה
 הָ֧מָחְלִמּו הָ֑דּוהְי יֵ֣כְלַמְל םיִ֖מָּיַה יֵ֥רְבִּד רֶפֵ֛ס־לַע םיִ֗בּותְּכ םֵ֣ה־אֹוֽלֲה הָׂ֔שָע
 ריִ֣עְּב ֹו֖תֹא ּו֥רְּבְקִּיַו ויָ֔תֹבֲא־םִע ֙םָּיִבֲא בַּ֤כְׁשִּיַו :םָֽעְבָר ָֽי ןיֵ֥בּו םָּ֖יִבֲא ןיֵּ֥ב הָ֛תְיָה
 ךְךַ֥לָמ לֵ֑אָרְׂשִי ךְךֶלֶ֣מ םָ֖עְבָר ָֽיְל םיִ֔רְׂשֶע תַ֣נְׁשִבּו :ויָּֽתְחַּת ֹו֖נְב אָ֥סָא ךְךֹ֛לְמִּיַו דִ֑וָּד
 הָ֖כֲעַֽמ ֹוּ֔מִא םֵׁ֣שְו םָ֑לָׁשּוריִּב ךְךַ֖לָמ הָ֔נָׁש ֙תַחַאְו םיִ֤עָּבְרַאְו :הָֽדּוהְי ךְךֶלֶ֥מ אָ֖סָא
 םיִׁ֖שֵדְּקַה רֵ֥בֲעַּֽיַו :ויִֽבָא דִ֖וָדְּכ הָ֑וֹהְי יֵ֣ניֵעְּב רָׁ֖שָּיַה אָ֛סָא ׂשַעַּ֧יַו :םֹוֽלָׁשיִֽבֲא־תַּב
 ֹוּ֗מִא הָ֣כֲעַֽמ־תֶא ׀ םַ֣גְו :ויָֽתֹבֲא ּוׂ֖שָע רֶׁ֥שֲא םיִ֔לֻּלִּגַה־לָּכ־תֶא ֙רַסָּ֨יַו ץֶרָ֑אָה־ןִמ
 ּהָּ֔תְצַלְפִמ־תֶא ֙אָסָא תֹ֤רְכִּיַו הָ֑רֵׁשֲאַֽל תֶצֶ֖לְפִמ הָ֥תְׂשָֽע־רֶׁשֲא הָ֔ריִבְּגִמ ָ֙הֶ֨רִסְיַו
ֹל תֹו֖מָּבַהְו :ןֹוֽרְדִק לַחַ֥נְּב ףֹ֖רְׂשִּיַו  הָ֖וֹהְי־םִע םֵ֛לָׁש הָ֥יָה אָ֗סָא־בַבְל קַ֣ר ּורָ֑ס־אֽ
 בָ֖הָזְו ףֶסֶּ֥כ הָ֑וֹהְי תיֵּ֣ב ]יֵׁ֖שְדָקְו[ וֵׁ֖שְדָקְו ויִ֔בָא יֵׁ֣שְדָק־תֶא ֙אֵבָּיַו :ויָֽמָי־לָּכ
 :םֶֽהיֵמְי־לָּכ לֵ֖אָרְׂשִי־ךְךֶלֶֽמ אָׁ֥שְעַּֽב ןיֵ֛בּו אָ֗סָא ןיֵּ֣ב הָ֜תְיָֽה הָ֨מָחְלִמּו :םיִֽלֵכְו
 אֵ֣צֹי תֵּ֚ת יִּ֗תְלִבְל הָ֑מָרָֽה־תֶא ןֶבִּ֖יַו הָ֔דּוהְי־לַע֙ לֵאָרְׂשִי־ךְךֶלֶֽמ אָׁ֤שְעַּב לַעַּ֨יַו
 ׀ םיִ֣רָתֹוּֽנַה בָ֜הָּזַהְו ףֶסֶּ֨כַה־לָּכ־תֶא אָסָ֠א חַּ֣קִּיַו :הָֽדּוהְי ךְךֶלֶ֥מ אָ֖סָאְל אָ֔בָו
 ויָ֑דָבֲע־דַיְּב םֵ֖נְּתִּיַו ]ךְךֶלֶּ֔מַה[ ךְךֶלֶַּ֔מ	תיֵּ֣ב ֙תֹורְצֹוֽא־תֶאְו הָ֗וֹהְי־תיֵּֽב תֹו֣רְצֹוֽאְּב
 בֵׁ֥שֹּיַה םָ֔רֲא ךְךֶלֶ֣מ ֙ןֹויְזֶח־ןֶּב ןֹּ֤מִרְבַט־ןֶּב דַדֲ֠ה־ןֶּב־לֶא אָ֗סָא ךְךֶלֶּ֣מַה םֵ֞חָלְׁשִּיַו



 ֥ךָךְל יִּֽתְחַ֨לָׁש ֩הֵּנִה ךָךיִ֑בָא ןיֵ֣בּו יִ֖בָא ןיֵּ֥ב ךָךֶ֔ניֵבּו יִ֣ניֵּב ֙תיִרְּב :רֹֽמאֵל קֶׂשֶּ֖מַדְּב
 הֶ֖לֲעַֽיְו לֵ֔אָרְׂשִי־ךְךֶלֶֽמ אָׁ֣שְעַּב־תֶא ֙ךָךְתיִֽרְּב־תֶא הָרֵ֗פָה ךְךֵ֣ל בָ֔הָזְו ףֶסֶּ֣כ ֙דַחֹׁ֨ש
־רֶֽׁשֲא םיִ֤לָיֲחַֽה יֵ֨רָׂש־תֶא חַלְׁשִּיַ֠ו אָ֗סָא ךְךֶלֶּ֣מַה־לֶא דַ֜דֲה־ןֶּב עַ֨מְׁשִּיַו :יָֽלָעֵֽמ
־לָּכ ֙תֵאְו הָ֑כֲעַֽמ־תיֵּֽב לֵ֣בָא תֵ֖אְו ןָּ֔ד־תֶאְו ןֹוּ֣יִע־תֶא ֙ךְךַּיַו לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣רָע־לַע ֹ֙ול
 הָ֑מָרָֽה־תֶא תֹו֖נְּבִמ לַּ֕דְחֶּיַו אָׁ֔שְעַּב ַעֹ֣מְׁשִּכ ֙יִהְיַו :יִֽלָּתְפַנ ץֶרֶ֥א־לָּכ לַ֖ע תֹו֔רְנִּכ
־תֶא ּו֞אְׂשִּיַו יִ֔קָנ ןיֵ֣א ֙הָדּוהְי־לָּכ־תֶא ַעיִ֤מְׁשִה אָ֜סָא ךְךֶלֶּ֨מַהְו :הָֽצְרִתְּב בֶׁשֵּ֖יַו
 עַבֶּ֥ג־תֶא אָ֔סָא ךְךֶלֶּ֣מַה ֙םָּב ןֶבִּ֤יַו אָׁ֑שְעַּב הָ֖נָּב רֶׁ֥שֲא ָהיֶ֔צֵע־תֶאְו ֙הָמָרָֽה יֵ֤נְבַא
 הָׂ֗שָע רֶׁ֣שֲא־לָכְו ֹו֜תָרּו֨בְּג־לָכְו אָסָ֠א יֵ֣רְבִּד־לָּכ רֶתֶ֣יְו :הָּֽפְצִּמַה־תֶאְו ןִ֖מָיְנִּב
ֹלֲה הָ֔נָּב רֶׁ֣שֲא ֙םיִרָעֶֽהְו  יֵ֣כְלַמְל םיִ֖מָּיַה יֵ֥רְבִּד רֶפֵ֛ס־לַע םיִ֗בּותְכ הָּמֵ֣ה־אֽ
ַר הָ֑דּוהְי  ֙רֵבָּקִּיַו ויָ֔תֹבֲא־םִע ֙אָסָא בַּ֤כְׁשִּיַו :ויָֽלְגַר־תֶא הָ֖לָח ֹו֔תָנְקִז תֵ֣עְל ק֚
 םָ֗עְבָר ָֽי־ןֶּב בָ֣דָנְו :ויָּֽתְחַּת ֹו֖נְּב טָ֥פָׁשֹוהְי ךְךֹ֛לְמִּיַו ויִ֑בָא דִ֣וָּד ריִ֖עְּב ויָ֔תֹבֲא־םִע
 לֵ֖אָרְׂשִי־לַע ךְךֹ֥לְמִּיַו הָ֑דּוהְי ךְךֶלֶ֣מ אָ֖סָאְל םִיַּ֔תְׁש תַ֣נְׁשִּב לֵ֔אָרְׂשִי־לַע ֙ךְךַלָמ
 איִ֖טֱחֶֽה רֶׁ֥שֲא ֹו֔תאָּטַחְבּ֨ו ויִ֔בָא ךְךֶרֶ֣דְּב ֙ךְךֶלֵּ֨יַו הָ֑וֹהְי יֵ֣ניֵעְּב עַ֖רָה ׂשַעַּ֥יַו :םִיָֽתָנְׁש
 אָׁ֔שְעַב ּוהֵּ֣כַּיַו רָ֔כׂשָּׂשִי תיֵ֣בְל ֙הָּיִחֲא־ןֶב אָׁ֤שְעַּב ויָ֜לָע רֹׁ֨שְקִּיַו :לֵֽאָרְׂשִי־תֶא
 ּוהֵ֣תִמְיַו :ןֹוֽתְּבִּג־לַע םיִ֖רָצ לֵ֔אָרְׂשִי־לָכְו ֙בָדָנְו םיִּ֑תְׁשִלְּפַל רֶׁ֣שֲא ןֹו֖תְּבִגְּב
 ֙הָּכִה ֹו֗כְלָמְכ יִ֣הְיַו :ויָּֽתְחַּת ךְךֹ֖לְמִּיַו הָ֑דּוהְי ךְךֶלֶ֣מ אָ֖סָאְל ׁשֹ֔לָׁש תַ֣נְׁשִּב אָׁ֔שְעַב
ֹל םָ֔עְבָר ָֽי תיֵּ֣ב־לָּכ־תֶא  רַ֣בְדִּכ ֹו֑דִמְׁשִה־דַע םָ֖עְבָר ָֽיְל הָ֛מָׁשְנ־לָּכ ריִ֧אְׁשִה־אֽ
ֹּטַח־לַע :יִֽנֹליִּֽׁשַה הָּ֥יִחֲא ֹוּ֖דְבַע־דַיְּב רֶּ֔בִּד רֶׁ֣שֲא הָ֔וֹהְי  אָ֔טָח רֶׁ֣שֲא ֙םָעְבָר ָֽי תוא֤
 :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥הֹלֱא הָ֖וֹהְי־תֶא סיִ֔עְכִה רֶׁ֣שֲא ֹו֕סְעַֽכְּב לֵ֑אָרְׂשִי־תֶא איִ֖טֱחֶֽה רֶׁ֥שֲאַֽו
 םיִ֖מָּיַה יֵ֥רְבִּד רֶפֵ֛ס־לַע םיִ֗בּותְּכ םֵ֣ה־ֹאלֲה הָׂ֑שָע רֶׁ֣שֲא־לָכְו בָ֖דָנ יֵ֥רְבִּד רֶתֶ֛יְו
־לָּכ לֵ֖אָרְׂשִי־ךְךֶלֶֽמ אָׁ֥שְעַּב ןיֵ֛בּו אָ֗סָא ןיֵּ֣ב הָ֜תְיָֽה הָ֨מָחְלִמּו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥כְלַמְל
־לָּכ־לַע הָּ֤יִחֲא־ןֶב אָׁ֨שְעַּב ךְךַלָ֠מ הָ֑דּוהְי ךְךֶלֶ֣מ אָ֖סָאְל ׁשֹ֔לָׁש תַ֣נְׁשִּב :םֶֽהיֵמְי
 ךְךֶרֶ֣דְּב ֙ךְךֶלֵּ֨יַו הָ֑וֹהְי יֵ֣ניֵעְּב עַ֖רָה ׂשַעַּ֥יַו :הָֽנָׁש עַּ֖בְרַאְו םיִ֥רְׂשֶע הָ֔צְרִתְּב֙ לֵאָרְׂשִי
 אּו֣הֵי־לֶא ֙הָוֹהְי־רַבְד יִ֤הְיַו :לֵֽאָרְׂשִי־תֶא איִ֖טֱחֶֽה רֶׁ֥שֲא ֹו֔תאָּטַחְבּ֨ו םָ֔עְבָר ָֽי
 דיִ֔גָנ ֣ךָךְנֶּתֶאָֽו רָ֔פָעֶ֣ה־ןִמ ֙ךָךיִ֨תֹמיִֽרֲה רֶׁ֤שֲא ןַעַ֗י :רֹֽמאֵל אָׁ֖שְעַּב־לַע יִנָ֔נֲח־ןֶב
 יִנֵ֖סיִעְכַהְל לֵ֔אָרְׂשִי יִּ֣מַע־תֶא ֙אִטֲחַּֽתַו םָ֗עְבָר ָֽי ךְךֶרֶ֣דְּב ׀ ךְךֶלֵּ֣תַו לֵ֑אָרְׂשִי יִּ֣מַע לַ֖ע



 ֔ךָךְתיֵּ֣ב־תֶא ֙יִּתַתָֽנְו ֹו֑תיֵב יֵ֣רֲחַֽאְו אָׁ֖שְעַב יֵ֥רֲחַֽא ריִ֛עְבַמ יִ֥נְנִה :םָֽתֹאּטַחְּב
ֹי ריִ֔עָּב ֙אָׁשְעַבְל תֵּ֤מַה :טָֽבְנ־ןֶּב םָ֥עְבָר ָֽי תיֵ֖בְּכ  ֹ֙ול תֵּ֥מַהְו םיִ֑בָלְּכַה ּו֖לְכאֽ
ֹי הֶ֔דָּׂשַּב ־ֹאלֲה ֹו֑תָרּוֽבְגּו הָׂ֖שָע רֶׁ֥שֲאַֽו אָׁ֛שְעַב יֵ֧רְבִּד רֶתֶ֨יְו :םִיָֽמָּׁשַה ףֹו֥ע ּו֖לְכאֽ
־םִע ֙אָׁשְעַּב בַּ֤כְׁשִּיַו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥כְלַמְל םיִ֖מָּיַה יֵ֥רְבִּד רֶפֵ֛ס־לַע םיִ֗בּותְּכ םֵ֣ה
 יִנָ֜נֲח־ןֶב אּו֨הֵי־דַיְּב םַ֡גְו :ויָּֽתְחַּת ֹו֖נְב הָ֥לֵא ךְךֹ֛לְמִּיַו הָ֑צְרִתְּב רֵ֖בָּקִּיַו ויָ֔תֹבֲא
־רֶׁשֲא ׀ הָ֣עָרָֽה־לָּכ לַ֥עְו ֹו֜תיֵּב־לֶאְו אָׁ֨שְעַּב־לֶא ֩הָיָה הָ֡וֹהְי־רַבְּד איִ֗בָּנַה
 לַ֥עְו םָ֑עְבָר ָֽי תיֵ֣בְּכ תֹו֖יְהִֽל ויָ֔דָי הֵׂ֣שֲעַֽמְּב ֹ֙וסיִעְכַהְל הָ֗וֹהְי יֵ֣ניֵעְּב ׀ הָׂ֣שָע
 הָ֨לֵא ךְךַלָ֠מ הָ֑דּוהְי ךְךֶלֶ֣מ אָ֖סָאְל הָ֔נָׁש ׁ֙שֵׁשָו םיִ֤רְׂשֶע תַ֨נְׁשִּב :ֹוֽתֹא הָּ֖כִה־רֶׁשֲא
 רַׂ֖ש יִ֔רְמִז ֹוּ֣דְבַע ֙ויָלָע רֹׁ֤שְקִּיַו :םִיָֽתָנְׁש הָ֖צְרִתְּב לֵ֛אָרְׂשִי־לַע אָׁ֧שְעַּב־ןֶב
 תִיַּ֖בַה־לַע רֶׁ֥שֲא אָ֔צְרַא תיֵּ֣ב רֹוּ֔כִׁש הֶ֣תֹׁש ֙הָצְרִתְב אּו֤הְו בֶכָ֑רָה תיִ֣צֲחַֽמ
ֹבָּיַו :הָֽצְרִתְּב  ךְךֶלֶ֣מ אָ֖סָאְל עַבֶׁ֔שָו םיִ֣רְׂשֶע ֙תַנְׁשִּב ּוהֵ֔תיִמְיַו ּוהֵּ֣כַּיַו ֙יִרְמִז א֤
 תיֵּ֣ב־לָּכ־תֶא ֙הָּכִה ֹו֗אְסִּכ־לַע ֹוּ֣תְבִׁשְּכ ֹו֜כְלָמְב יִ֨הְיַו :ויָּֽתְחַּת ךְךֹ֖לְמִּיַו הָ֑דּוהְי
ֹל אָׁ֔שְעַּב ־לָּכ תֵ֖א יִ֔רְמִז דֵ֣מְׁשַּיַו :ּוהֵֽעֵרְו ויָ֖לֲאֹֽגְו ריִ֑קְּב ןיִּ֣תְׁשַמ ֹו֖ל ריִ֥אְׁשִה־אֽ
־לָּכ לֶ֚א :איִֽבָּנַה אּו֥הֵי דַ֖יְּב אָׁ֔שְעַּב־לֶא רֶּ֣בִּד רֶׁ֣שֲא ֙הָוֹהְי רַ֤בְדִּכ אָׁ֑שְעַּב תיֵּ֣ב
ֹּטַח ֹּטַחְו אָׁ֔שְעַּב תוא֣  לֵ֔אָרְׂשִי־תֶא ּ֙ואיִ֨טֱחֶֽה רֶׁ֤שֲאַֽו ּו֗אְטָֽח רֶׁ֣שֲא ֹו֑נְב הָ֣לֵא תוא֖
 רֶׁ֣שֲא־לָכְו הָ֖לֵא יֵ֥רְבִּד רֶתֶ֛יְו :םֶֽהיֵלְבַהְּב לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥הֹלֱא הָ֛וֹהְי־תֶא סיִ֗עְכַהְל
 ֩תַנְׁשִּב :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥כְלַמְל םיִ֖מָּיַה יֵ֥רְבִּד רֶפֵ֛ס־לַע םיִ֗בּותְּכ םֵ֣ה־אֹוֽלֲה הָׂ֑שָע
 הָ֑צְרִתְּב םיִ֖מָי תַ֥עְבִׁש יִ֛רְמִז ךְךַ֥לָמ הָ֔דּוהְי ךְךֶלֶ֣מ ֙אָסָאְל הָ֗נָׁש עַבֶׁ֜שָו םיִ֨רְׂשֶע
 רַׁ֣שָק רֹ֔מאֵל םיִ֣נֹחַה ֙םָעָה עַ֤מְׁשִּיַו :םיִּֽתְׁשִלְּפַל רֶׁ֥שֲא ןֹו֖תְּבִּג־לַֽע םיִ֔נֹח םָ֣עָהְו
־לַע אָ֧בָצ־רַׂש יִ֨רְמָע־תֶא לֵאָרְׂשִ֠י־לָכ ּוכִ֣לְמַּיַו ךְךֶלֶּ֑מַה־תֶא הָּ֣כִה םַ֖גְו יִ֔רְמִז
 ּורֻ֖צָּיַו ןֹו֑תְּבִּגִמ ֹוּ֖מִע לֵ֥אָרְׂשִי־לָכְו יִ֛רְמָע הֶ֥לֲעַּֽיַו :הֶֽנֲחַּֽמַּֽב אּו֖הַה םֹוּ֥יַּב לֵ֛אָרְׂשִי
ֹבָּיַו ריִ֔עָה הָ֣דְּכְלִנ־יִּֽכ ֙יִרְמִז תֹו֤אְרִּכ יִ֞הְיַו :הָֽצְרִּת־לַע ־תיֵּֽב ןֹו֣מְרַא־לֶא א֖
 ]֙ויָתֹאּטַח[ ֙וָתֹאּטַח־לַע :תֹֽמָּיַו ׁשֵ֖אָּב ךְךֶלֶ֛מ־תיֵּֽב־תֶא ויָ֧לָע ףֹ֨רְׂשִּיַו ךְךֶלֶּ֑מַה
 רֶׁ֣שֲא ֹ֙ותאָּטַחְבּו םָ֔עְבָר ָֽי ךְךֶרֶ֣דְּב ֙תֶכֶ֨לָל הָ֑וֹהְי יֵ֣ניֵעְּב עַ֖רָה תֹוׂ֥שֲעַֽל אָ֔טָח רֶׁ֣שֲא
־ֹאלֲה רָׁ֑שָק רֶׁ֣שֲא ֹו֖רְׁשִקְו יִ֔רְמִז יֵ֣רְבִּד ֙רֶתֶ֨יְו :לֵֽאָרְׂשִי־תֶא איִ֖טֲחַֽהְל הָׂ֔שָע
 לֵ֖אָרְׂשִי םָ֥עָה קֵ֛לָחֵֽי זָ֧א :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥כְלַמְל םיִ֖מָּיַה יֵ֥רְבִּד רֶפֵ֛ס־לַע םיִ֗בּותְּכ םֵ֣ה



 :יִֽרְמָע יֵ֥רֲחַֽא יִ֖צֲחַֽהְו ֹו֔כיִלְמַהְל ֙תַניִּג־ןֶב יִ֤נְבִת יֵ֨רֲחַֽא הָיָ֠ה םָ֜עָה יִ֨צֲח יִצֵ֑חַל
 תָמָּ֣יַו תַ֑ניִּג־ןֶב יִ֣נְבִּת יֵ֖רֲחַֽא רֶׁ֥שֲא םָ֕עָה־תֶא יִ֔רְמָע יֵ֣רֲחַֽא רֶׁ֣שֲא ֙םָעָה קַ֤זֱחֶּֽיַו
 ךְךַ֤לָמ הָ֔דּוהְי ךְךֶלֶ֣מ ֙אָסָאְל הָ֗נָׁש תַ֜חַאְו םיִׁ֨שֹלְׁש ֩תַנְׁשִּב :יִֽרְמָע ךְךֹ֖לְמִּיַו יִ֔נְבִּת
־תֶא ןֶקִּ֜יַו :םיִֽנָׁש־ׁשֵׁש ךְךַ֥לָמ הָ֖צְרִתְּב הָ֑נָׁש הֵ֖רְׂשֶע םיֵּ֥תְׁש לֵ֔אָרְׂשִי־לַע ֙יִרְמָע
 םֵׁ֤ש־תֶא אָ֗רְקִּיַו רָ֔הָה־תֶא ֙ןֶבִּ֨יַו ףֶסָּ֑כ םִיַ֣רְּכִכְּב רֶמֶׁ֖ש תֶאֵ֥מ ןֹו֛רְמֹֽׁש רָ֥הָה
 עַ֖רָה יִ֛רְמָע הֶׂ֥שֲעַּֽיַו :ןֹוֽרְמֹֽׁש רָ֥הָה יֵ֖נֹדֲא רֶמֶׁ֔ש־םֶׁש לַ֣ע הָ֔נָּב רֶׁ֣שֲא ֙ריִעָה
 טָ֔בְנ־ןֶּב םָ֣עְבָר ָֽי ֙ךְךֶרֶּ֨ד־לָכְּב ךְךֶלֵּ֗יַו :ויָֽנָפְל רֶׁ֥שֲא לֹּ֖כִמ עַרָּ֕יַו הָ֑וֹהְי יֵ֣ניֵעְּב
 הָ֛וֹהְי־תֶא סיִ֗עְכַהְל לֵ֑אָרְׂשִי־תֶא איִ֖טֱחֶֽה רֶׁ֥שֲא ]ֹו֔תאָּטַחְבּו[ ויֹ֔תאָּטַחְבּו
 רֶׁ֣שֲא ֹו֖תָרּוֽבְגּו הָׂ֔שָע רֶׁ֣שֲא ֙יִרְמָע יֵ֤רְבִּד רֶתֶ֨יְו :םֶֽהיֵלְבַהְּב לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥הֹלֱא
ֹלֲה הָׂ֑שָע  בַּ֤כְׁשִּיַו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥כְלַמְל םיִ֖מָּיַה יֵ֥רְבִּד רֶפֵ֛ס־לַע םיִ֗בּותְּכ םֵ֣ה־אֽ
־ןֶּב בָ֣אְחַאְו :ויָּֽתְחַּת ֹו֖נְּב בָ֥אְחַא ךְךֹ֛לְמִּיַו ןֹו֑רְמֹֽׁשְּב רֵ֖בָּקִּיַו ויָ֔תֹבֲא־םִע ֙יִרְמָע
 הָ֑דּוהְי ךְךֶלֶ֣מ אָ֖סָאְל הָ֔נָׁש ֙הֶנֹמְׁשּו םיִׁ֤שֹלְׁש תַ֨נְׁשִּב לֵ֔אָרְׂשִי־לַע ֙ךְךַלָמ יִ֗רְמָע
 ׂשַעַּ֨יַו :הָֽנָׁש םִיַּ֖תְׁשּו םיִ֥רְׂשֶע ןֹו֔רְמֹׁ֣שְּב֙ לֵאָרְׂשִי־לַע יִ֤רְמָע־ןֶּב בָ֨אְחַא ךְךֹלְמִּיַ֠ו
 ֹוּ֔תְכֶל לֵ֣קָנֲה ֙יִהְיַו :ויָֽנָפְל רֶׁ֥שֲא לֹּ֖כִמ הָ֑וֹהְי יֵ֣ניֵעְּב עַ֖רָה יִ֛רְמָע־ןֶּב בָ֧אְחַא
ֹּטַחְּב  ךְךֶלֶ֣מ֙ לַעַּ֨בְתֶא־תַּב לֶבֶ֗זיִא־תֶא הָּׁ֜שִא חַּ֨קִּיַו טָ֑בְנ־ןֶּב םָ֣עְבָר ָֽי תוא֖
 לַעַּ֔בַה תיֵּ֣ב לַעָּ֑בַל ַחֵּ֖בְזִמ םֶק ָּ֥יַו :ֹוֽל ּוחַּ֖תְׁשִּיַו לַעַּ֔בַה־תֶא דֹ֣בֲעַּֽיַו ֙ךְךֶלֵּ֨יַו םיִ֔נֹדיִֽצ
 תֹוׂ֗שֲעַֽל בָ֜אְחַא ףֶסֹוּ֨יַו הָ֑רֵׁשֲאָֽה־תֶא בָ֖אְחַא ׂשַעַּ֥יַו :ןֹוֽרְמֹֽׁשְּב הָ֖נָּב רֶׁ֥שֲא
 :ויָֽנָפְל ּו֖יָה רֶׁ֥שֲא לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣כְלַמ לֹּ֨כִמ לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא ֙הָוֹהְי־תֶא ֙סיִעְכַהְל
 בּי֤גְׂשִבּו ּהָ֗דְּסִי ֹו֜רֹכְּב םָ֨ריִבֲאַּֽב הֹ֑חיִרְי־תֶא יִ֖לֱאָֽה תיֵּ֥ב לֵ֛איִח הָ֥נָּב ויָ֞מָיְּב
 :ןּוֽנ־ןִּב ַעֻׁ֥שֹוהְי דַ֖יְּב רֶּ֔בִּד רֶׁ֣שֲא הָ֔וֹהְי רַ֣בְדִּכ ָהיֶ֔תָלְּד ביִּ֣צִה ֹ֙וריִעְצ ]בּו֤גְׂשִבּו[
֙ לֵאָרְׂשִי יֵ֤הֹלֱא הָ֞וֹהְי־יַח ֒בָאְחַא־לֶא ֘דָעְלִג יֵ֣בָׁשֹּֽתִמ יִּ֜בְׁשִּתַה ּוהָּ֨יִלֵא ֩רֶמֹאּיַו
 :יִֽרָבְד יִ֥פְל־םִא יִּ֖כ רָ֑טָמּו לַ֣ט הֶּלֵ֖אָה םיִ֥נָּׁשַה הֶ֛יְהִֽי־םִא ויָ֔נָפְל יִּתְדַ֣מָע רֶׁ֣שֲא
 לַחַ֣נְּב ָּ֙תְרַּתְסִנְו הָמְדֵ֑ק ֖ךָךְּל ָתיִ֥נָפּו הֶּ֔זִמ ךְךֵ֣ל :רֹֽמאֵל ויָ֥לֵא הָ֖וֹהְי־רַבְד יִ֥הְיַו
 יִתיִּ֔וִצ םיִ֣בְרֹֽעָה־תֶאְו הֶּ֑תְׁשִּת לַחַּ֣נַהֵֽמ הָ֖יָהְו :ןֵּֽדְרַּיַה יֵ֥נְּפ־לַע רֶׁ֖שֲא תיִ֔רְּכ
־לַע רֶׁ֖שֲא תיִ֔רְּכ לַחַ֣נְּב ֙בֶׁשֵּ֨יַו ךְךֶלֵּ֗יַו הָ֑וֹהְי רַ֣בְדִּכ ׂשַעַּ֖יַו ךְךֶלֵּ֥יַו :םָֽׁש ֖ךָךְלֶּכְלַכְל
 בֶרָ֑עָּב רָׂ֖שָבּו םֶחֶ֥לְו רֶקֹּ֔בַּב ֙רָׂשָבּו םֶחֶ֤ל ֹו֜ל םיִ֨איִבְמ םיִ֗בְרֹֽעָהְו :ןֵּֽדְרַּיַה יֵ֥נְּפ



ֹל יִּ֛כ לַחָּ֑נַה ׁשַ֣ביִּיַו םיִ֖מָי ץֵּ֥קִמ יִ֛הְיַו :הֶּֽתְׁשִי לַחַּ֖נַה־ןִמּו  :ץֶרָֽאָּב םֶׁשֶ֖ג הָ֥יָה־אֽ
 םָׁ֑ש ָּ֖תְבַׁשָֽיְו ןֹו֔דיִצְל רֶׁ֣שֲא ֙הָתָ֨פְרָצ ךְךֵ֤ל םּו֣ק :רֹֽמאֵל ויָ֥לֵא הָ֖וֹהְי־רַבְד יִ֥הְיַו
־לֶא ֹ֙אבָּיַו הָתָ֗פְרָצ ךְךֶלֵּ֣יַו ׀ םָק ָּ֣יַו :ךָךֶֽלְּכְלַכְל הָ֖נָמְלַא הָּׁ֥שִא םָׁ֛ש יִתיִּ֥וִצ הֵּ֨נִה
 קִּיַו םיִ֑צֵע תֶׁשֶׁ֣שֹקְמ הָ֖נָמְלַא הָּׁ֥שִא םָׁ֛ש־הֵּנִהְו ריִ֔עָה חַתֶּ֣פ  רַ֔מֹאּיַו ָ֙היֶ֨לֵא אָ֤רְ
 קִּיַו תַחַ֑קָל ךְךֶלֵּ֖תַו :הֶּֽתְׁשֶאְו יִ֖לְּכַּב םִיַ֛מ־טַעְמ יִ֧ל אָ֨נ־יִחְק  רַ֔מֹאּיַו ָ֙היֶ֨לֵא אָ֤רְ
ֹּתַו :ךְךֵֽדָיְּב םֶחֶ֖ל־תַּפ יִ֛ל אָ֥נ־יִחְקִֽל  גֹו֔עָמ יִ֣ל־ׁשֶי־םִא ֙ךָךיֶ֨הֹלֱא הָ֤וֹהְי־יַח רֶמא֗
ֹלְמ־םִא יִּ֣כ  םִי ַ֣נְׁש תֶׁשֶׁ֜שֹקְמ יִ֨נְנִהְו תַחָּ֑פַּצַּב ןֶמֶׁ֖ש־טַעְמּו דַּ֔כַּב ֙חַמֶ֨ק־ףַכ א֤
ֹּיַו :ּונְתָֽמָו ּוהֻ֖נְלַכֲאַֽו יִ֔נְבִלְו יִ֣ל ּ֙והיִ֨תיִׂשֲעַֽו ֙יִתאָ֨בּו םיִ֗צֵע  ּ֙והָּ֨יִלֵֽא ָהיֶ֤לֵא רֶמא֨
 ֙הָנֹׁשאִֽרָב הָּ֤נַטְק הָ֨גֻע םָּׁשִ֠מ יִ֣ל־יִׂשֲע ךְךַ֣א ךְךֵ֑רָבְדִכ יִׂ֣שֲע יִאֹּ֖ב יִ֔אְריִּ֣ת־לַא
 לֵ֗אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא הָ֜וֹהְי רַ֨מָא ֩הֹכ יִּ֣כ :הָֽנֹרֲחַֽאָּב יִׂ֖שֲעַּֽת ךְךֵ֔נְבִלְו ךְךָ֣לְו יִ֔ל תאֵ֣צֹוהְו
ֹל ֙חַמֶּ֨קַה דַּ֤כ ֹל ןֶמֶּׁ֖שַה תַחַּ֥פַצְו הָ֔לְכִת א֣  הָ֛וֹהְי ]תֵּת[ ןתֵּת םֹו֧י דַ֠ע רָ֑סְחֶת א֣
ֹּתַו ּוהָּ֑יִלֵֽא רַ֣בְדִּכ הֶׂ֖שֲעַּֽתַו ךְךֶלֵּ֥תַו :הָֽמָדֲאָֽה יֵ֥נְּפ־לַע םֶׁשֶּ֖ג  ]איִֽה[ אוִֽה לַכא֧
ֹל ֙חַמֶּ֨קַה דַּ֤כ :םיִֽמָי ּהָ֖תיֵבּו ]אּו֛הָו[ אּי֛הָו ֹל ןֶמֶּׁ֖שַה תַחַּ֥פַצְו הָתָ֔לָכ א֣  רֵ֑סָח א֣
־ןֶּב הָ֕לָח הֶּלֵ֔אָה םיִ֣רָבְּדַה ֙רַחַא יִ֗הְיַו :ּוהָּֽיִלֵא דַ֥יְּב רֶּ֖בִּד רֶׁ֥שֲא הָ֔וֹהְי רַ֣בְדִּכ
 :הָֽמָׁשְנ ֹוּ֖ב־הָרְתֹוֽנ־ֹאל רֶׁ֥שֲא דַ֛ע דֹ֔אְמ קָ֣זָח ֹ֙ויְלָח יִ֤הְיַו תִיָּ֑בַה תַ֣לֲעַּֽב הָּׁ֖שִאָֽה
ֹּתַו ־תֶא ריִּ֥כְזַהְל יַ֛לֵא ָתאָּ֧ב םיִ֑הֹלֱאָֽה ׁשיִ֣א ךְךָ֖לָו יִּ֥ל־הַמ ּוהָּ֔יִלֵ֣א־לֶא ֙רֶמא֨
ֹּיַו :יִֽנְּב־תֶא תיִ֥מָהְלּו יִ֖נֹוֲע  ּהָ֗קיֵחֵֽמ ּוהֵ֣חָּקִּיַו ךְך ֵ֑נְּב־תֶא יִ֣ל־יִֽנְּת ָהיֶ֖לֵא רֶמא֥
 קִּיַו :ֹוֽתָּטִמ־לַע ּוהֵ֖בִּכְׁשַּיַו םָׁ֔ש בֵׁ֣שֹי ֙אּוה־רֶׁשֲא הָּ֗יִלֲעָֽה־לֶא ּ֙והֵ֨לֲעַּֽיַו ־לֶא אָ֥רְ
 ּהָּ֛מִע רֵ֥רֹוּגְתִמ יִ֨נֲא־רֶׁשֲא הָ֞נָמְלַאָה־לַע םַגֲ֠ה יָ֔הֹלֱא הָ֣וֹהְי רַ֑מֹאּיַו הָ֖וֹהְי
 קִּיַו םיִ֔מָעְּפ ׁשֹ֣לָׁש ֙דֶלֶּ֨יַה־לַע דֵ֤דֹמְתִּיַו :ּהָֽנְּב־תֶא תיִ֥מָהְל ָתֹו֖עֵרֲה ־לֶא אָ֥רְ
 עַ֥מְׁשִּיַו :ֹוּֽבְרִק־לַע הֶּ֖זַה דֶלֶּ֥יַה־ׁשֶפֶֽנ אָ֛נ־בָׁשָּֽת יָ֔הֹלֱא הָ֣וֹהְי רַ֑מֹאּיַו הָ֖וֹהְי
־תֶא ּוהָּ֜יִלֵֽא חַּ֨קִּיַו :יִחֶּֽיַו ֹוּ֖בְרִק־לַע דֶלֶּ֛יַה־ׁשֶפֶֽנ בָׁשָּ֧תַו ּוהָּ֑יִלֵֽא לֹו֣קְּב הָ֖וֹהְי
ֹּיַו ֹוּ֑מִאְל ּוהֵ֖נְּתִּי ַֽו הָתְיַּ֔בַה ֙הָּיִלֲעָֽה־ןִמ ּוהֵ֤דִרֹּֽיַו דֶלֶּ֗יַה  יַ֥ח יִ֖אְר ּוהָּ֔יִלֵ֣א ֙רֶמא֨
ֹּתַו :ךְך ֵֽנְּב  הָּתָ֑א םיִ֖הֹלֱא ׁשיִ֥א יִּ֛כ יִּתְעַ֔דָי הֶ֣ז ֙הָּתַע ּוהָּ֔יִלֵ֣א־לֶא ֙הָּׁשִאָֽה רֶמא֤
 ּוהָּ֔יִלֵ֣א־לֶא ֙הָיָה הָ֗וֹהְי־רַבְדּו םיִּ֔בַר םיִ֣מָי ֙יִהְי ַֽו :תֶֽמֱא ךָךיִ֖פְּב הָ֥וֹהְי־רַבְדּו
 יֵ֥נְּפ־לַע רָ֖טָמ הָ֥נְּתֶאְו בָ֔אְחַא־לֶא הֵ֣אָרֵֽה ךְךֵ֚ל רֹ֑מאֵל תיִׁ֖שיִלְּׁשַה הָ֥נָּׁשַּב



 קִּיַו :ןֹוֽרְמֹֽׁשְּב קָ֥זָח בָ֖עָרָֽהְו בָ֑אְחַא־לֶא תֹו֖אָרֵֽהְל ּוהָּ֔יִלֵ֣א ֙ךְךֶלֵּ֨יַו :הָֽמָדֲאָֽה  אָ֣רְ
 :דֹֽאְמ הָ֖וֹהְי־תֶא אֵ֛רָי הָ֥יָה ּוהָ֗יְדַבֹֽעְו תִיָּ֑בַה־לַע רֶׁ֣שֲא ּוהָ֖יְדַבֹֽע־לֶא בָ֔אְחַא
 םיִ֗איִבְנ הָ֣אֵמ ּוהָ֜יְדַבֹֽע חַּ֨קִּיַו הָ֑וֹהְי יֵ֣איִבְנ תֵ֖א לֶבֶ֔זיִא תיִ֣רְכַהְּב ֙יִהְיַו
ֹּיַו :םִיָֽמָו םֶחֶ֥ל םָ֖לְּכְלִכְו הָ֔רָעְּמַּב ׁ֙שיִא םיִּׁ֥שִמֲח םֵ֞איִּבְחַּיַו ־לֶא ֙בָאְחַא רֶמא֤
 אָ֣צְמִנ ׀ יַ֣לּוא םיִ֑לָחְּנַה־לָּכ לֶ֖אְו םִיַּ֔מַה יֵ֣נְיְעַמ־לָּכ־לֶא ֙ץֶרָ֨אָּב ךְךֵ֤ל ּוהָ֔יְדַבֹ֣ע
 ץֶרָ֖אָה־תֶא םֶ֛הָל ּו֥קְּלַחְיַו :הָֽמֵהְּבַהֵמ תיִ֖רְכַנ אֹו֥לְו דֶרֶ֔פָו סּו֣ס ֙הֶּיַחְנּו ריִ֗צָח
 :ֹוּֽדַבְל דָ֖חֶא־ךְךֶרֶֽדְּב ךְךַ֥לָה ּוהָ֛יְדַבֹֽעְו ֹוּ֔דַבְל ֙דָחֶא ךְךֶרֶ֤דְּב ךְךַ֨לָה בָ֞אְחַא ּהָּ֑ב־רָבֲעַֽל
ֹּיַו ויָ֔נָּפ־לַע לֹּ֣פִּיַו ּ֙והֵ֨רִּכַּיַו ֹו֑תאָרְקִל ּוהָּ֖יִלֵֽא הֵּ֥נִהְו ךְךֶרֶּ֔דַּב ּ֙והָ֨יְדַבֹֽע יִ֤הְיַו  רֶמא֕
ֹּיַו :ּוהָּֽיִלֵֽא יִ֥נֹדֲא הֶ֖ז הָּ֥תַאַֽה  :ּוהָּֽיִלֵֽא הֵּ֥נִה ךָךיֶ֖נֹדאַֽל רֹ֥מֱא ךְךֵ֛ל יִנָ֑א ֹו֖ל רֶמא֥
ֹּיַו  ׀ יַ֣ח :יִנֵֽתיִמֲהַֽל בָ֖אְחַא־דַיְּב ֛ךָךְּדְבַע־תֶא ןֵ֧תֹנ הָּ֞תַא־יִּֽכ יִתאָ֑טָח הֶ֣מ רֶמא֖
ֹל רֶׁשֲ֠א ֙הָכָלְמַמּו יֹוּ֤ג־ׁשֶי־םִא ךָךיֶ֗הֹלֱא הָ֣וֹהְי  ֔ךָךְׁשֶּקַבְל ֙םָׁש יִ֥נֹדֲא חַ֨לָׁש־אֽ
ֹל יִּ֖כ יֹוּ֔גַה־תֶאְו ֙הָכָלְמַּמַה־תֶא ַעיִּ֤בְׁשִהְו ןִיָ֑א ּו֖רְמָֽאְו  הָּ֖תַעְו :הָּכֶֽאָצְמִי א֥
 ַחּו֨רְו ךְךָּ֗תִאֵמ ךְךֵ֣לֵא ׀ יִ֣נֲא הָ֞יָהְו :ּוהָּֽיִלֵֽא הֵּ֥נִה ךָךיֶ֖נֹדאַֽל רֹ֥מֱא ךְךֵ֛ל רֵ֑מֹא הָּ֣תַא
ֹל רֶׁ֣שֲא לַ֚ע ֙ךָךֲאָּֽׂשִֽי ׀ הָ֤וֹהְי ֹלְו בָ֛אְחַאְל דיִּ֧גַהְל יִתאָ֨בּו עָ֔דֵא־אֽ  ֖ךָךֲאָֽצְמִֽי א֥
ֹלֲה :יָֽרֻעְּנִמ הָ֖וֹהְי־תֶא אֵ֥רָי ֛ךָךְּדְבַעְו יִנָ֑גָרֲהַֽו  יִתיִׂ֔שָע־רֶׁשֲא תֵ֣א ֙יִנֹדאַֽל דַּ֤גֻה־אֽ
 םיִּׁ֨שִמֲח ׁשיִ֗א הָאֵ֣מ הָ֜וֹהְי יֵ֨איִבְּנִמ ֩אִּבְחַאָֽו הָ֑וֹהְי יֵ֣איִבְנ תֵ֖א לֶבֶ֔זיִא גֹ֣רֲהַּֽב
 רֹ֥מֱא ךְךֵ֛ל רֵ֔מֹא הָּ֣תַא ֙הָּתַעְו :םִיָֽמָו םֶחֶ֥ל םֵ֖לְּכְלַכֲאָֽו הָ֔רָעְּמַּב ׁ֙שיִא םיִּׁ֥שִמֲח
ֹּיַו :יִנָֽגָרֲהַֽו ּוהָּ֑יִלֵֽא הֵּ֣נִה ךָךיֶ֖נֹדאַֽל  יִּתְדַ֖מָע רֶׁ֥שֲא תֹו֔אָבְצ הָ֣וֹהְי יַ֚ח ּוהָּ֔יִלֵֽא ֙רֶמא֨
 קִל ּוהָ֛יְדַבֹֽע ךְךֶלֵּ֧יַו :ויָֽלֵא הֶ֥אָרֵֽא םֹוּ֖יַה יִּ֥כ ויָ֑נָפְל  ךְךֶלֵּ֥יַו ֹו֑ל־דֶּגַּיַו בָ֖אְחַא תאַ֥רְ
 קִל בָ֖אְחַא ֹּיַו ּוהָּ֑יִלֵֽא־תֶא בָ֖אְחַא תֹו֥אְרִּכ יִ֛הְיַו :ּוהָּֽיִלֵֽא תאַ֥רְ  ֙בָאְחַא רֶמא֤
ֹּיַו :לֵֽאָרְׂשִי רֵ֥כֹע הֶ֖ז הָּ֥תַאַֽה ויָ֔לֵא ֹל רֶמא֗ ־םִא יִּ֥כ לֵ֔אָרְׂשִי־תֶא ֙יִּתְרַ֨כָע א֤
 הָּ֗תַעְו :םיִֽלָעְּבַה יֵ֥רֲחַֽא ךְךֶלֵּ֖תַו הָ֔וֹהְי תֹ֣וְצִמ־תֶא ֙םֶכְבָזֲעַּֽב ךָךיִ֑בָא תיֵ֣בּו הָּ֖תַא
 לַעַּ֜בַה יֵ֨איִבְנ־תֶאְו לֶ֑מְרַּכַה רַ֣ה־לֶא לֵ֖אָרְׂשִי־לָּכ־תֶא יַ֛לֵא ץֹ֥בְק חַ֨לְׁש
 :לֶבָֽזיִא ןַ֥חְלֻׁש יֵ֖לְכֹֽא תֹו֔אֵמ עַּ֣בְרַא ֙הָרֵׁשֲאָֽה יֵ֤איִבְנּו םיִּׁ֗שִמֲחַֽו תֹו֣אֵמ־עַּבְרַא
 :לֶֽמְרַּכַה רַ֥ה־לֶא םיִ֖איִבְּנַה־תֶא ץֹּ֥בְקִּיַו לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב־לָכְּב בָ֖אְחַא חַ֥לְׁשִּיַו
ֹּיַו םָ֗עָה־לָּכ־לֶא ּוהָּ֜יִלֵֽא ׁשַּ֨גִּיַו  יֵּ֣תְׁש־לַע ֘םיִחְסֹּֽפ םֶּ֣תַא יַ֞תָמ־דַע ֙רֶמא֨



ֹלְו ויָ֑רֲחַֽא ּו֣כְל לַעַּ֖בַה־םִאְו ויָ֔רֲחַֽא ּו֣כְל ֙םיִהֹלֱאָֽה הָ֤וֹהְי־םִא ֒םיִּפִעְּסַה  ּו֥נָע־אֽ
ֹּיַו :רָֽבָּד ֹו֖תֹא םָ֛עָה  יִּ֑דַבְל הָ֖וֹהיַֽל איִ֛בָנ יִּתְרַ֧תֹונ יִ֞נֲא םָ֔עָה־לֶא ּ֙והָּ֨יִלֵֽא רֶמא֤
 ּו֣רֲחְֽבִיְו םיִ֗רָּפ םִי ַ֣נְׁש ּונָ֜ל־ּונְּתִיְו :ׁשיִֽא םיִּׁ֖שִמֲחַֽו תֹו֥אֵמ־עַּבְרַא לַעַּ֔בַה יֵ֣איִבְנּו
ֹל ׁשֵ֖אְו םיִ֔צֵעָ֣ה־לַע ּ֙ומיִׂ֨שָיְו ּוהֻ֗חְּתַניִֽו דָ֜חֶאָֽה רָּ֨פַה ֩םֶהָל  יִ֞נֲאַֽו ּומיִׂ֑שָי א֣
ֹל ׁשֵ֖אְו םיִ֔צֵעָ֣ה־לַע ֙יִּתַתָֽנְו דָ֗חֶאָֽה רָּ֣פַה־תֶא ׀ הֶׂ֣שֱעֶֽא  םֶ֞תאָרְקּו :םיִֽׂשָא א֥
 קֶא ֙יִנֲאַֽו םֶ֗כיֵהֹֽלֱא םֵׁ֣שְּב  ׁשֵ֖אָב הֶ֥נֲעַֽי־רֶׁשֲא םיִ֛הֹלֱאָֽה הָ֧יָהְו הָ֔וֹהְי־םֵׁשְב אָ֣רְ
ֹּיַו םָ֛עָה־לָּכ ןַעַּ֧יַו םיִ֑הֹלֱאָֽה אּו֣ה ֹּיַו :רָֽבָּדַה בֹו֥ט ּו֖רְמאֽ  יֵ֣איִבְנִל ּוהָּ֜יִלֵֽא רֶמא֨
 םֵׁ֣שְּב ּ֙ואְרִקְו םיִּ֑בַרָֽה םֶּ֖תַא יִּ֥כ הָ֔נֹׁשאִֽר ּוׂ֣שֲעַֽו ֙דָחֶאָֽה רָּ֤פַה םֶ֜כָל ּו֨רֲחַּֽב לַעַּ֗בַה
ֹל ׁשֵ֖אְו םֶ֔כיֵהֹֽלֱא  ּו֣אְרְקִּיַו ּ֒וׂשֲעַּֽיַו ֘םֶהָל ןַ֣תָנ־רֶׁשֲא רָּ֨פַה־תֶא ּוחְקִּיַ֠ו :ּומיִֽׂשָת א֥
 הֶ֑נֹע ןיֵ֣אְו לֹו֖ק ןיֵ֥אְו ּונֵ֔נֲע לַעַּ֣בַה ֙רֹמאֵל םִיַ֤רֳהָּֽצַה־דַעְו רֶקֹּ֨בַהֵֽמ לַעַּבַ֠ה־םֵֽׁשְב
ֹּיַו ּוהָּ֗יִלֵֽא םֶ֣הָּב לֵּ֧תַהְיַו םִיַ֜רֳהָּֽצַב יִ֨הְיַו :הָֽׂשָע רֶׁ֥שֲא ַחֵּ֖בְזִּמַה־לַע ּו֔חְּסַפְיַו  ֙רֶמא֨
 יַ֛לּוא ֹו֑ל ךְךֶרֶ֣ד־יִֽכְו ֹו֖ל גיִׂ֛ש־יִכְו ַחיִׂ֧ש־יִּֽכ אּו֔ה םיִ֣הֹלֱא־יִּֽכ֙ לֹודָּג־לֹוֽקְב ּו֤אְרִק
 םיִ֑חָמְרָֽבּו תֹו֖בָרֲחַּֽב םָ֔טָּפְׁשִמְּכ ּ֙ודְדֹּגְתִּֽיַו לֹו֔דָּג לֹו֣קְּב ּ֙ואְרְקִּיַו :ץָֽקִיְו אּו֖ה ןֵׁ֥שָי
 הָ֑חְנִּמַה תֹו֣לֲעַֽל דַ֖ע ּו֔אְּבַנְתִּֽיַו םִיַ֔רֳהָּֽצַה רֹ֣בֲעַּֽכ ֙יִהְי ַֽו :םֶֽהיֵלֲע םָּ֖ד־ךְךָפְׁש־דַע
ֹּיַו :בֶׁשָֽק ןיֵ֥אְו הֶ֖נֹע־ןיֵאְו לֹו֥ק־ןיֵאְו  ּוׁ֥שְּגִּיַו יַ֔לֵא ּוׁ֣שְּג ֙םָעָה־לָכְל ּוהָּ֤יִלֵֽא רֶמא֨
 ֙הֵרְׂשֶע םיֵּ֤תְׁש ּוהָּ֗יִלֵֽא חַּ֣קִּיַו :סּוֽרָהֶֽה הָ֖וֹהְי חַּ֥בְזִמ־תֶא אֵּ֛פַרְיַו ויָ֑לֵא םָ֖עָה־לָכ
 רֹ֔מאֵל ֙ויָלֵא הָ֤וֹהְי־רַבְד הָ֨יָה ֩רֶׁשֲא בֹ֑קֲעַֽי־יֵֽנְב יֵ֣טְבִׁש רַּ֖פְסִמְּכ םיִ֔נָבֲא
 הָ֗לָעְּת ׂשַעַּ֣יַו הָ֑וֹהְי םֵׁ֣שְּב ַחֵּ֖בְזִמ םיִ֛נָבֲאָֽה־תֶא הֶ֧נְבִּיַו :ךָךֶֽמְׁש הֶ֥יְהִֽי לֵ֖אָרְׂשִי
 רָּ֔פַה־תֶא ֙חַּתַנְיַו םיִ֑צֵעָֽה־תֶא ךְךֹ֖רֲעַּֽיַו :ַחֵּֽבְזִּמַל ביִ֖בָס עַרֶ֔ז םִיַ֣תאָס ֙תיֵבְּכ
ֹּיַו :םיִֽצֵעָֽה־לַע םֶׂשָּ֖יַו ־לַעְו הָ֖לֹעָֽה־לַע ּו֥קְצִֽיְו םִיַ֔מ ֙םיִּדַכ הָ֤עָּבְרַא ּו֨אְלִמ רֶמא֗
ֹּיַו םיִ֑צֵעָֽה ֹּיַו ּו֔נְׁשִּיַו ּ֙ונְׁש רֶמא֤  ביִ֖בָס םִיַּ֔מַה ּו֣כְלֵּֽיַו :ּוׁשֵּֽלַׁשְיַו ּוׁשֵּ֖לַׁש רֶמא֥
 ּוהָּ֣יִלֵֽא ׁשַּ֞גִּיַו הָ֗חְנִּמַה תֹו֣לֲעַּֽב ׀ יִ֣הְיַו :םִיָֽמ־אֵּלִמ הָ֖לָעְּתַה־תֶא םַ֥גְו ַחֵּ֑בְזִּמַל
 הָּ֧תַא־יִּֽכ עַ֗דָּוִי םֹוּ֣יַה לֵ֔אָרְׂשִיְו קָ֣חְצִי ֙םָהָרְבַא ֙יֵהֹלֱא הָ֗וֹהְי ֒רַמֹאּיַו ֘איִבָּנַה
 םיִ֖רָבְּדַה־לָּכ תֵ֥א יִתיִׂ֔שָע ]֣ךָךְרָבְדִבּו[ ֣ךָךיְרָבְדִבּו ךָךֶּ֑דְבַע יִ֣נֲאַֽו לֵ֖אָרְׂשִיְּב םיִ֛הֹלֱא
 הָּ֛תַאְו םיִ֑הֹלֱאָֽה הָ֖וֹהְי הָּ֥תַא־יִּֽכ הֶּ֔זַה םָ֣עָה ּ֙ועְד ֵֽיְו יִנֵ֔נֲע ֙הָוֹהְי יִנֵ֤נֲע :הֶּלֵֽאָה
ֹּתַו הָ֗וֹהְי־ׁשֵא לֹּ֣פִּתַו :תיִּֽנַרֹֽחֲא םָּ֖בִל־תֶא ָתֹּ֥בִסֲה ־תֶאְו ֙הָלֹעָֽה־תֶא לַכא֤



 ֙אְרַּיַו :הָכֵֽחִל הָ֖לָעְּתַּב־רֶׁשֲא םִיַּ֥מַה־תֶאְו רָ֑פָעֶֽה־תֶאְו םיִ֖נָבֲאָֽה־תֶאְו םיִ֔צֵעָֽה
ֹּיַו םֶ֑היֵנְּפ־לַע ּו֖לְּפִּיַו םָ֔עָה־לָּכ  אּו֥ה הָ֖וֹהְי םיִ֔הֹלֱאָֽה אּו֣ה ֙הָוֹהְי ּו֔רְמא֣
 טֵ֥לָּמִי־לַא ׁשיִ֛א לַעַּ֗בַה יֵ֣איִבְנ־תֶא ׀ ּוׂ֣שְפִּת םֶ֜הָל ּוהָּ֨יִלֵֽא ֩רֶמֹאּיַו :םיִֽהֹלֱאָֽה
ֹּיַו :םָֽׁש םֵ֖טָחְׁשִּיַו ןֹוׁ֔שיִק לַחַ֣נ־לֶא ּ֙והָּ֨יִלֵא םֵ֤דִרֹוּֽיַו םּוׂ֑שְּפְתִּיַו םֶ֖הֵמ  ּ֙והָּ֨יִלֵא רֶמא֤
 לֹ֣כֱאֶֽל בָ֖אְחַא הֶ֥לֲעַּֽיַו :םֶׁשָּֽגַה ןֹו֥מֲה לֹו֖ק־יִּכ הֵ֑תְׁשּו לֹ֣כֱא הֵ֖לֲע בָ֔אְחַאְל
ֹר־לֶא הָ֨לָע ּוהָּ֔יִלֵ֨אְו תֹוּ֑תְׁשִלְו  וָּֽכְרִּב ןיֵּ֥ב ויָ֖נָּפ םֶׂשָּ֥יַו הָצְרַ֔א רַ֣הְגִּיַו֙ לֶמְרַּכַה ׁשא֤
ֹּיַו :]ויָּֽכְרִּב[ ֹּיַו טֵּ֔בַּיַו֙ לַעַּ֨יַו םָ֔י־ךְךֶרֶּֽד טֵּ֣בַה ֙אָנ־הֵלֲע ֹו֗רֲעַֽנ־לֶא רֶמא֣  ןיֵ֣א רֶמא֖
ֹּיַו הָמּו֑אְמ ֹּיַו תיִ֔עִבְּׁשַּב ֙יִהְי ַֽו :םיִֽמָעְּפ עַבֶׁ֥ש בֻׁ֖ש רֶמא֕  הָּ֥נַטְק בָ֛ע־הֵּנִה רֶמא֗
ֹּיַו םָּ֑יִמ הָ֣לֹע ׁשיִ֖א־ףַכְּכ ֹלְו דֵ֔רָו רֹ֣סֱא ֙בָאְחַא־לֶא רֹ֤מֱא הֵ֨לֲע רֶמא֗  הָ֖כְרָצַעַֽי א֥
 םֶׁשֶּ֣ג יִ֖הְיַו ַחּו֔רְו םיִ֣בָע ּ֙ורְּדַקְתִה ֙םִיַ֨מָּׁשַהְו הֹּ֗כ־דַעְו הֹּ֣כ־דַע ׀ יִ֣הְיַו :םֶׁשָּֽגַה
 סֵּ֖נַׁשְיַו ּוהָּ֔יִלֵ֣א־לֶא ֙הָתְיָֽה הָ֗וֹהְי־דַיְו :הָלאֶֽעְרְזִי ךְךֶלֵּ֥יַו בָ֖אְחַא בַּ֥כְרִּיַו לֹו֑דָּג
 תֵ֛א לֶבֶ֔זיִאְל ֙בָאְחַא דֵּ֤גַּיַו :הָלאֶֽעְרְזִי הָ֖כֲאֹּֽב־דַע בָ֔אְחַא יֵ֣נְפִל ֙ץָרָּ֨יַו ויָ֑נְתָמ
 :בֶרָֽחֶּב םיִ֖איִבְּנַה־לָּכ־תֶא גַ֛רָה רֶׁ֥שֲא־לָּכ תֵ֨אְו ּוהָּ֑יִלֵֽא הָׂ֖שָע רֶׁ֥שֲא־לָּכ
 ןּו֔פִסֹוֽי הֹ֣כְו ֙םיִהֹלֱא ןּוׂ֤שֲעַֽי־הֹּֽכ רֹ֑מאֵל ּוהָּ֖יִלֵֽא־לֶא ךְךָ֔אְלַמ֙ לֶבֶ֨זיִא חַ֤לְׁשִּתַו
־לֶא ךְךֶלֵּ֣יַו ֙םָקָּ֨יַו אְרַּ֗יַו :םֶֽהֵמ דַ֥חַא ׁשֶפֶ֖נְּכ ֔ךָךְׁשְפַנ־תֶא םיִׂ֣שָא ֙רָחָמ תֵ֤עָכ־יִּֽכ
 ךְךַ֤לָה־אּוֽהְו :םָֽׁש ֹו֖רֲעַֽנ־תֶֽא חַּ֥נַּיַו הָ֑דּוהיִֽל רֶׁ֣שֲא עַבֶׁ֖ש רֵ֥אְּב ֹאבָּ֕יַו ֹוׁ֔שְפַנ
ֹבָּיַו םֹו֔י ךְךֶרֶּ֣ד ֙רָּבְדִּמַּב  ֹ֙וׁשְפַנ־תֶא לַ֤אְׁשִּיַו ]דָ֑חֶא[ תָ֑חֶא םֶתֹ֣ר תַחַּ֖ת בֶׁשֵּ֕יַו א֕
ֹּיַו תּו֔מָל ֹל יִּ֛כ יִׁ֔שְפַנ חַ֣ק ֙הָוֹהְי הָּ֤תַע בַ֗ר ׀ רֶמא֣  ֙בַּכְׁשִּיַו :יָֽתֹבֲאֵֽמ יִ֖כֹנָֽא בֹו֥ט־אֽ
ֹּיַו ֹוּ֔ב ַעֵ֣גֹנ ֙ךְךָאְלַמ הֶ֤ז־הֵּֽנִהְו דָ֑חֶא םֶתֹ֣ר תַחַּ֖ת ןַׁ֔שיִּיַו  טֵּ֕בַּיַו :לֹוֽכֱא םּו֥ק ֹו֖ל רֶמא֥
ֹּיַו םִיָ֑מ תַחַּ֣פַצְו םיִ֖פָצְר תַ֥גֻע ויָ֛תֹׁשֲאַֽרְמ הֵּ֧נִהְו  ֩בָׁשָּיַו :בָּֽכְׁשִּיַו בָׁשָּ֖יַו ְּתְׁשֵּ֔יַו לַכא֣
ֹּיַו ֹוּ֔ב־עַּג ִּֽיַו ֙תיִנֵׁש ׀ הָ֤וֹהְי ךְךַ֨אְלַמ  םָק ָּ֖יַו :ךְךֶרָּֽדַה ֖ךָךְּמִמ בַ֥ר יִּ֛כ לֹ֑כֱא םּו֣ק רֶמא֖
ֹּיַו  הָלְיַ֔ל םיִ֣עָּבְרַאְו ֙םֹוי םיִ֥עָּבְרַא איִ֗הַה הָ֣ליִכֲאָֽה ׀ ַחֹ֣כְּב ךְךֶלֵּ֜יַו הֶּ֑תְׁשִּיַו לַכא֣
 ֙הָוֹהְי־רַבְד הֵּ֤נִהְו םָׁ֑ש ןֶלָּ֣יַו הָ֖רָעְּמַה־לֶא םָׁ֥ש־ֹאבָּֽיַו :בֵֽרֹח םיִ֖הֹלֱאָֽה רַ֥ה דַ֛ע
ֹּיַו ויָ֔לֵא ֹּנַק ֩רֶמֹאּיַו :ּוהָּֽיִלֵֽא הֹ֖פ ֥ךָךְּל־הַמ ֹו֔ל רֶמא֣  יֵ֣הֹלֱא ׀ הָ֣וֹהיַֽל יִתאֵּ֜נִק א֨
 ךָךיֶ֖איִבְנ־תֶאְו ּוסָ֔רָה ךָךיֶ֣תֹחְּבְזִמ־תֶא לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ֙ךָךְתיִֽרְב ּו֤בְזָֽע־יִּֽכ תֹו֗אָבְצ
ֹּיַו :ּהָּֽתְחַקְל יִׁ֖שְפַנ־תֶא ּוׁ֥שְקַבְיַו יִּ֔דַבְל ֙יִנֲא רֵ֤תָּוִאָֽו בֶרָ֑חֶב ּו֣גְרָֽה  אֵ֣צ רֶמא֗



 םיִ֨רָה ֩קֵרָפְמ קָ֞זָחְו הָ֡לֹודְּג ַחּו֣רְו רֵ֗בֹע הָ֣וֹהְי הֵּ֧נִהְו ֒הָוֹהְי יֵ֣נְפִל ֘רָהָב ָּ֣תְדַמָֽעְו
ֹל הָ֔וֹהְי יֵ֣נְפִל ֙םיִעָלְס רֵּ֤בַׁשְמּו ֹל ׁשַעַ֔ר ַ֙חּו֨רָה רַ֤חַאְו הָ֑וֹהְי ַחּו֖רָב א֥  ׁשַעַ֖רָב א֥
ֹל ׁשֵ֔א ׁ֙שַעַ֨רָה רַ֤חַאְו :הָֽוֹהְי  :הָּֽקַד הָ֥מָמְּד לֹו֖ק ׁשֵ֔אָה רַ֣חַאְו הָ֑וֹהְי ׁשֵ֖אָב א֥
 הֵּ֤נִהְו הָ֑רָעְּמַה חַתֶּ֣פ דֹ֖מֲעַּֽי ַֽו אֵ֕צֵּיַו ֹוּ֔תְרַּדַאְּב ֙ויָנָּפ טֶלָּ֤יַו ּוהָּ֗יִלֵֽא ַעֹ֣מְׁשִּכ ׀ יִ֣הְיַו
ֹּיַו לֹו֔ק ֙ויָלֵא ֹּנַק ֩רֶמֹאּיrַו :ּוהָּֽיִלֵֽא הֹ֖פ ֥ךָךְּל־הַמ רֶמא֕  יֵ֣הֹלֱא ׀ הָ֣וֹהיַֽל יִתאֵּ֜נִק א֨
 ךָךיֶ֖איִבְנ־תֶאְו ּוסָ֔רָה ךָךיֶ֣תֹחְּבְזִמ־תֶא לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ֙ךָךְתיִֽרְב ּו֤בְזָֽע־יִּֽכ תֹו֗אָבְצ
ֹּיַו :ּהָּֽתְחַקְל יִׁ֖שְפַנ־תֶא ּוׁ֥שְקַבְיַו יִּ֔דַבְל ֙יִנֲא רֵ֤תָּוִאָֽו בֶרָ֑חֶב ּו֣גְרָֽה  ֙הָוֹהְי רֶמא֤
 ךְךֶלֶ֖מְל לֵ֛אָזֲח־תֶא ָּ֧תְחַׁשָֽמּו ָתאָ֗בּו קֶׂשָּ֑מַד הָרַּ֣בְדִמ ֖ךָךְּכְרַדְל בּוׁ֥ש ךְךֵ֛ל ויָ֔לֵא
 עָׁ֤שיִלֱא־תֶאְו לֵ֑אָרְׂשִי־לַע ךְךֶלֶ֖מְל חַׁ֥שְמִּת יִׁ֔שְמִנ־ןֶב אּו֣הֵי ֙תֵאְו :םָֽרֲא־לַע
 לֵ֖אָזֲח בֶרֶ֥חֵמ טָ֛לְמִּנַה הָ֗יָהְו :ךָךיֶּֽתְחַּת איִ֖בָנְל חַׁ֥שְמִּת הָ֔לֹוחְמ לֵ֣בָאֵמ ֙טָפָׁש־ןֶּב
 לֵ֖אָרְׂשִיְב יִּ֥תְרַאְׁשִהְו :עָֽׁשיִלֱא תיִ֥מָי אּו֖הֵי בֶרֶ֥חֵמ טָ֛לְמִּנַהְו אּו֑הֵי תיִ֣מָי

ֹל רֶׁ֥שֲא הֶּ֔פַה־לָ֨כְו לַעַּ֔בַל ּ֙ועְרָֽכ־ֹאל רֶׁ֤שֲא םִיַּ֗כְרִּבַה־לָּכ םיִ֑פָלֲא תַ֣עְבִׁש ־אֽ
 רָׂ֤שָע־םיֵֽנְׁש ׁשֵ֔רֹח אּו֣הְו ֙טָפָׁש־ןֶּב עָׁ֤שיִלֱא־תֶא אָ֞צְמִּיַו םָּׁשִ֠מ ךְךֶלֵּ֣יַו :ֹוֽל קַׁ֖שָנ
 ֹוּ֖תְרַּדַא ךְךֵ֥לְׁשַּיַו ויָ֔לֵא ּ֙והָּ֨יִלֵֽא רֹ֤בֲעַּֽיַו רָׂ֑שָעֶֽה םיֵ֣נְׁשִּב אּו֖הְו ויָ֔נָפְל ֙םיִדָמְצ
ֹּיַו ּוהָּ֔יִלֵֽא יֵ֣רֲחַֽא ֙ץָרָּ֨יַו רָ֗קָּבַה־תֶא בֹ֣זֲעַּֽיַו :ויָֽלֵא  יִּ֔מִאְלּו יִ֣בָאְל ֙אָּנ־הָקֳּׁשֶֽא רֶמא֗
ֹּיַו ךָךיֶ֑רֲחַֽא הָ֖כְלֵֽאְו  חַּ֣קִּיַו ויָ֜רֲחַֽאֵמ בָׁשָּ֨יַו :ךְךָֽל יִתיִׂ֖שָע־הֶֽמ יִּ֥כ בּוׁ֔ש ךְךֵ֣ל ֹ֙ול רֶמא֤
 ּולֵ֑כֹאּיַו םָ֖עָל ןֵּ֥תִּיַו רָׂ֔שָּבַה םָ֣לְּׁשִּב ֙רָקָּבַה יִ֤לְכִבּו ּוהֵ֗חָּבְזִּיַו רָ֣קָּבַה דֶמֶ֧צ־תֶא
־לָּכ־תֶא ֙ץַבָק םָ֗רֲא־ךְךֶלֶֽמ דַ֣דֲה־ןֶבּו :ּוהֵֽתְרָֽׁשְיַו ּוהָּ֖יִלֵא יֵ֥רֲחַֽא ךְךֶלֵּ֛יַו םָקָּ֗יַו
 םֶחָּ֖לִּיַו ןֹו֔רְמֹׁ֣ש־לַע ֙רַצָּ֨יַו לַעַּ֗יַו בֶכָ֑רָו סּו֣סְו ֹוּ֖תִא ךְךֶלֶ֛מ םִי ַ֥נְׁשּו םיִׁ֨שֹלְׁשּו ֹו֔ליֵח
ֹּיַו :הָריִֽעָה לֵ֖אָרְׂשִי־ךְךֶלֶֽמ בָ֥אְחַא־לֶא םיִ֛כָאְלַמ חַ֧לְׁשִּיַו :ּהָּֽב  רַ֣מָא הֹּ֚כ ֹו֗ל רֶמא֣
־ךְךֶלֶֽמ ןַעַּ֤יַו :םֵֽה־יִל םיִ֖בֹוּטַה ךָךיֶ֛נָבּו ךָךיֶׁ֧שָנְו אּו֑ה־יִֽל ֖ךָךְבָֽהְזּו ֥ךָךְּפְסַּכ דַ֔דֲה־ןֶּב
ֹּיַו֙ לֵאָרְׂשִי  ּ֙ובֻׁ֨שָּיַו :יִֽל־רֶׁשֲא־לָכְו יִ֖נֲא ֥ךָךְל ךְךֶלֶּ֑מַה יִ֣נֹדֲא ֖ךָךְרָֽבְדִּכ רֶמא֔
ֹּיַו םיִ֔כָאְלַּמַה  רֹ֔מאֵל ֙ךָךיֶ֨לֵא יִּתְחַ֤לָׁש־יִּֽכ רֹ֑מאֵל דַ֖דֲה־ןֶּב רַ֥מָא־הֹּֽכ ּו֔רְמא֣
 ֙יַדָבֲע־תֶא חַ֤לְׁשֶא רָ֗חָמ תֵ֣עָּכ־םִא ׀ יִּ֣כ :ןֵּֽתִת יִ֥ל ךָךיֶ֖נָבּו ךָךיֶׁ֥שָנְו ֛ךָךְבָֽהְזּו ֧ךָךְּפְסַּכ
 ּומיִׂ֥שָי ךָךיֶ֔ניֵע דַ֣מְחַמ־לָּכ ֙הָיָהְו ךָךיֶ֑דָבֲע יֵּ֣תָּב תֵ֖אְו ֔ךָךְתיֵּ֣ב־תֶא ּ֙וׂשְּפִחְו ךָךיֶ֔לֵא
 קִּיַו :ּוחָֽקָלְו םָ֖דָיְב  קִז־לָכְל֙ לֵאָרְׂשִי־ךְךֶלֶֽמ אָ֤רְ ֹּיַו ץֶרָ֔אָה יֵ֣נְ  ּו֔אְרּו אָ֣נ־ּוֽעְּד ֙רֶמא֨



ֹלְו יִ֔בָהְזִלְו יִּ֣פְסַכְלּו ֙יַנָבְלּו יַׁ֤שָנְל יַ֜לֵא חַ֨לָׁש־יִּֽכ ׁשֵּ֑קַבְמ הֶ֣ז הָ֖עָר יִּ֥כ  יִּתְעַ֖נָמ א֥
ֹּיַו :ּוּנֶּֽמִמ  קְּזַה־לָּכ ויָ֛לֵא ּו֥רְמאֽ  :הֶֽבֹאת אֹו֥לְו עַ֖מְׁשִּת־לַא םָ֑עָה־לָכְו םיִ֖נֵ
ֹּיַו  ֤ךָךְּדְבַע־לֶא ָּתְחַ֨לָׁש־רֶׁשֲא֩ לֹּכ ֙ךְךֶלֶּ֨מַה יִ֤נֹדאַֽל ּו֞רְמִא דַ֗דֲה־ןֶב יֵ֣כֲאְֽלַמְל רֶמא֜
ֹל הֶּ֔זַה רָ֣בָּדַהְו הֶׂ֔שֱעֶֽא ֙הָנֹׁשאִֽרָב  ּוהֻ֖בִׁשְיַו םיִ֔כָאְלַּמַה ּ֙וכְלֵּֽיַו תֹוׂ֑שֲעַֽל לַ֖כּוא א֥
ֹּיַו דַ֔דֲה־ןֶּב ֙ויָלֵא חַ֤לְׁשִּיַו :רָֽבָּד ־םִא ּופִ֑סֹוי הֹ֣כְו םיִ֖הֹלֱא יִ֛ל ןּוׂ֥שֲעַֽי־הֹּֽכ רֶמא֕
֙ לֵאָרְׂשִי־ךְךֶלֶֽמ ןַעַּ֤יַו :יָֽלְגַרְּב רֶׁ֥שֲא םָ֖עָה־לָכְל םיִ֕לָעְׁשִל ןֹו֔רְמֹֽׁש רַ֣פֲע ֙קֹּפְׂשִי
ֹּיַו  אּו֥הְו הֶּ֔זַה רָ֣בָּדַה־תֶא ַ֙עֹ֨מְׁשִּכ יִ֗הְיַו :ַחֵּֽתַפְמִּכ ר ֵ֖גֹח לֵּ֥לַהְתִי־לַא ּו֔רְּבַּד רֶמא֣

ֹּיַו תֹוּ֑כֻּסַּב םיִ֖כָלְּמַהְו אּו֥ה הֶ֛תֹׁש  :ריִֽעָה־לַע ּומיִׂ֖שָּיַו ּומיִׂ֔ש ֙ויָדָבֲע־לֶא רֶמא֤
ֹּיַו֒ לֵאָרְׂשִי־ךְךֶלֶֽמ בָ֣אְחַא־לֶא ׁ֘שַּגִנ דָ֗חֶא איִ֣בָנ ׀ הֵּ֣נִהְו  הָ֔וֹהְי רַ֣מָא הֹּ֚כ רֶמא֗
 יִ֥נֲא־יִּֽכ ָּ֖תְעַד ָֽיְו םֹוּ֔יַה ֙ךָךְד ָֽיְב ֹו֤נְתֹֽנ יִ֨נְנִה הֶּ֑זַה לֹו֖דָּגַה ןֹו֥מָהֶֽה־לָּכ תֵ֛א ָתיִ֕אָרֲֽה
ֹּיַו :הָֽוֹהְי ֹּיַו יִ֔מְּב ֙בָאְחַא רֶמא֤  תֹו֑ניִדְּמַה יֵ֣רָׂש יֵ֖רֲעַֽנְּב הָ֔וֹהְי רַ֣מָא־הֹּֽכ ֙רֶמא֨
ֹּיַו ֹּיַו הָ֖מָחְלִּמַה רֹ֥סְאֶי־יִמ רֶמא֛  תֹו֔ניִדְּמַה יֵ֣רָׂש ֙יֵרֲעַֽנ־תֶֽא דֹ֗קְפִּיַו :הָּתָֽא רֶמא֥
 יֵ֥נְּב־לָּכ םָ֛עָה־לָּכ־תֶא דַ֧קָּפ םֶ֗היֵרֲחַֽאְו םיִׁ֑שֹלְׁשּו םִי ַ֣נְׁש םִיַ֖תאָמ ּו֕יְהִּֽיַו
 אּו֧ה תֹוּ֗כֻּסַּב רֹוּ֜כִׁש הֶ֨תֹׁש ֩דַדֲה־ןֶבּו םִיָ֑רֳהָּֽצַּב ּו֖אְצֵּֽיַו :םיִֽפָלֲא תַ֥עְבִׁש לֵ֖אָרְׂשִי
 תֹו֖ניִדְּמַה יֵ֥רָׂש יֵ֛רֲעַֽנ ּו֗אְצֵּֽיַו :ֹוֽתֹא ר ֵ֥זֹע ךְךֶלֶ֖מ םִי ַ֥נְׁשּו־םיִֽׁשֹלְׁש םיִ֛כָלְּמַהְו
ֹּיַו :ןֹוֽרְמֹּֽׁשִמ ּו֖אְצָֽי םיִׁ֕שָנֲא רֹ֔מאֵל ֹ֙ול ּודיִּ֤גַּיַו דַ֗דֲה־ןֶּב חַ֣לְׁשִּיַו הָ֑נֹׁשאִֽרָּב  רֶמא֛
 ֙הֶּלֵ֨אְו :םּוֽׂשְפִּת םיִּ֥יַח ּואָ֖צָי הָ֛מָחְלִמְל םִ֧אְו םיִּ֑יַח םּוׂ֣שְפִּת ּואָ֖צָי םֹו֥לָׁשְל־םִא
 ׁשיִ֣א ּ֙וּכַּיַו :םֶֽהיֵרֲחַֽא רֶׁ֥שֲא לִיַ֖חַהְו תֹו֑ניִדְּמַה יֵ֣רָׂש יֵ֖רֲעַֽנ ריִ֔עָה־ןִמ ּו֣אְצָֽי
 סּו֖ס־לַע םָ֔רֲא ךְךֶלֶ֣מ ֙דַדֲה־ןֶּב טֵ֗לָּמִּיַו לֵ֑אָרְׂשִי םֵ֖פְּדְרִּי ַֽו םָ֔רֲא ּוסֻ֣נָּיַו ֹוׁ֔שיִא
 הָּ֥כַמ םָ֖רֲאַֽב הָּ֥כִהְו בֶכָ֑רָה־תֶאְו סּוּ֖סַה־תֶא ךְך ַּ֥יַו לֵ֔אָרְׂשִי ךְךֶלֶ֣מ ֙אֵצֵּיַו :םיִֽׁשָרָֽפּו
ֹּיַו לֵ֔אָרְׂשִי ךְךֶלֶ֣מ־לֶא ֙איִבָּנַה ׁשַּ֤גִּיַו :הָֽלֹודְג  הֵ֖אְרּו עַ֥דְו קַּ֔זַחְתִה ךְךֵ֣ל ֹ֙ול רֶמא֤
־ךְךֶלֶֽמ יֵ֨דְבַעְו :ךָךיֶֽלָע הֶ֥לֹע םָ֖רֲא ךְךֶלֶ֥מ הָ֔נָּׁשַה תַ֣בּוׁשְתִל יִּ֚כ הֶׂ֑שֲעַּֽת־רֶֽׁשֲא תֵ֣א
 םֵ֤חָּלִנ םָ֗לּואְו ּוּנֶּ֑מִמ ּו֣קְזָֽח ןֵּ֖כ־לַע םֶ֔היֵהֹ֣לֱא ֙םיִרָה יֵ֤הֹלֱא ויָ֗לֵא ּו֣רְמָֽא םָ֜רֲא
ֹל־םִא רֹוׁ֔שיִּמַּב ֙םָּתִא  ֙םיִכָלְּמַה רֵ֤סָה הֵׂ֑שֲע הֶּ֖זַה רָ֥בָּדַה־תֶאְו :םֶֽהֵמ קַ֖זֱחֶֽנ א֥
 לֵ֨פֹּנַה֩ לִיַחַּֽכ לִיַ֡ח ׀ ךָךְל־הֶנְמִֽת הָּ֣תַאְו :םֶֽהיֵּתְחַּת תֹו֖חַּפ םיִׂ֥שְו ֹו֔מֹקְּמִמ ׁשיִ֣א
ֹל־םִא רֹוׁ֔שיִּמַּב ֙םָתֹוא הָ֤מֲחָּֽלִנְו בֶכֶ֗רָּכ בֶכֶ֣רְו ׀ סּוּ֣סַּכ סּו֥סְו ךְךָ֜תֹואֵֽמ  קַ֖זֱחֶֽנ א֥



־תֶא דַ֖דֲה־ןֶּב דֹ֥קְפִּיַו הָ֔נָּׁשַה תַ֣בּוׁשְתִל ֙יִהְיַו :ןֵּֽכ ׂשַעַּ֥יַו םָ֖לֹקְל עַ֥מְׁשִּיַו םֶ֑הֵמ
 ּו֔לְּכְלָכְו ּ֙ודְקָּֽפְתָה לֵ֗אָרְׂשִי יֵ֣נְבּו :לֵֽאָרְׂשִי־םִע הָ֖מָחְלִּמַל הָקֵ֔פֲא לַעַּ֣יַו םָ֑רֲא
 ּו֥אְלִמ םָ֖רֲאַֽו םיִּ֔זִע יֵ֣פִׂשֲח ֙יֵנְׁשִּכ םָּ֗דְגֶנ לֵ֜אָרְׂשִי־יֵֽנְב ּו֨נֲחַּֽיַו םָ֑תאָרְקִל ּו֖כְלֵּֽיַו
ֹּיַו֒ לֵאָרְׂשִי ךְךֶלֶ֣מ־לֶא ֘רֶמֹאּיַו םיִ֗הֹלֱאָֽה ׁשיִ֣א ׁשַּ֞גִּיַו :ץֶרָֽאָה־תֶא  רַ֣מָא־הֹּֽכ רֶמא֜
ֹלְו הָ֔וֹהְי ֙םיִרָה יֵ֤הֹלֱא ֙םָרֲא ּו֤רְמָֽא רֶׁ֨שֲא ןַעַ֠י הָ֗וֹהְי  אּו֑ה םיִ֖קָמֲע יֵ֥הֹלֱא־אֽ
 ּו֧נֲחַּֽיַו :הָֽוֹהְי יִ֥נֲא־יִּֽכ םֶּ֖תְעַדיִֽו ךָךֶ֔דָיְּב ֙הֶּזַה לֹודָּ֤גַה ןֹו֨מָהֶֽה־לָּכ־תֶא יִּתַתָֽנְ֠ו
 ּוּ֨כַּיַו הָ֔מָחְלִּמַה ֙בַרְקִּתַו יִ֗עיִבְּׁשַה םֹוּ֣יַּב ׀ יִ֣הְיַו םיִ֑מָי תַ֣עְבִׁש הֶּלֵ֖א חַכֹ֥נ הֶּלֵ֥א
 ׀ םיִ֥רָתֹוּֽנַה ּוסֻ֨נָּיַו :דָֽחֶא םֹו֥יְּב יִ֖לְגַר ףֶלֶ֥א־הָאֵֽמ םָ֛רֲא־תֶא לֵ֧אָרְׂשִי־יֵֽנְב
 םיִ֑רָתֹוּנַה ׁשיִ֖א ףֶלֶ֛א הָ֥עְבִׁשְו םיִ֨רְׂשֶע־לַע הָ֔מֹוחַֽה֙ לֹּפִּתַו ֒ריִעָה־לֶא ֘הָקֵפֲא
ֹבָּיַו סָ֔נ דַ֣דֲה־ןֶבּו ֹּיַו :רֶדָֽחְּב רֶדֶ֥ח ריִ֖עָה־לֶא א֥  אָ֣נ־הֵּנִה ֒ויָדָבֲע ֘ויָלֵא ּו֣רְמאֽ

 םיִּ֨קַׂש ֩אָּנ הָמיִׂ֣שָנ םֵ֑ה דֶסֶ֖ח יֵ֥כְלַמ־יִּֽכ לֵ֔אָרְׂשִי תיֵּ֣ב ֙יֵכְלַמ יִּ֗כ ּונְעַ֔מָׁש
 :ךָךֶֽׁשְפַנ־תֶא הֶּ֥יַחְי יַ֖לּוא לֵ֔אָרְׂשִי ךְךֶלֶ֣מ־לֶא ֙אֵצֵנְו ּונֵׁ֗שֹארְּב םיִ֣לָבֲחַֽו ּוניֵ֜נְתָמְּב
 לֵ֔אָרְׂשִי ךְךֶלֶ֣מ־לֶא ּ֙ואֹ֨בָּיַו םֶ֗היֵׁשאָֽרְּב םיִ֣לָבֲחַֽו םֶ֜היֵנְתָמְּב םיִּ֨קַׂש ּ֩ורְּגְחַּיַו
ֹּיַו ֹּיַו יִׁ֑שְפַנ אָ֣נ־יִחְּת רַ֖מָא דַ֛דֲה־ןֶב ֧ךָךְּדְבַע ּו֔רְמא֣  :אּוֽה יִ֥חָא יַ֖ח ּוּנֶ֥דֹועַֽה רֶמא֛
ֹּיַו ּוּנֶּ֗מִמֲה ּו֣טְלְחַּי ַֽו ּו֜רֲהַֽמְי ַֽו ּוׁ֨שֲחַֽנְי ֩םיִׁשָנֲאָֽהְו ֹּיַו דַ֔דֲה־ןֶב ךָךיִ֣חָא ּ֙ורְמאֽ  רֶמא֖
ֹּיַו :הָֽבָּכְרֶּמַה־לַע ּוהֵ֖לֲעַּֽיַו דַ֔דֲה־ןֶּב ֙ויָלֵא אֵ֤צֵּיַו ּוהֻ֑חָק ּואֹּ֣ב  םיִ֣רָעֶה ויָ֡לֵא רֶמא֣
־רֶׁשֲאַּֽכ ֙קֶׂשֶּ֨מַדְב ֤ךָךְל םיִׂ֨שָּת תֹוצּוחְ֠ו ביִׁ֗שָא ךָךיִ֜בָא תֵ֨אֵמ ֩יִבָא־חַקָֽל־רֶֽׁשֲא
 ׁשיִ֨אְו :ּוהֵֽחְּלַׁשְיַו תיִ֖רְב ֹו֥ל־תָרְכִּיַו ָּךֶ֑חְּלַׁשֲא תיִ֣רְּבַּב יִ֖נֲאַֽו ןֹו֔רְמֹׁ֣שְּב ֙יִבָא םָׂ֤ש
 ׁשיִ֖אָה ןֵ֥אָמְיַו אָ֑נ יִניֵּ֣כַה הָ֖וֹהְי רַ֥בְדִּב ּוהֵ֛עֵר־לֶא רַ֧מָא םיִ֗איִבְּנַה יֵ֣נְּבִמ דָ֜חֶא
ֹּיַו :ֹוֽתֹּכַהְל ֹל רֶׁ֤שֲא ןַעַ֚י ֹו֗ל רֶמא֣  יִּ֔תִאֵֽמ ֙ךְךֵלֹוה ֤ךָךְּנִה הָ֔וֹהְי לֹו֣קְּב ָּ֙תְעַ֨מָׁש־אֽ
 רֵ֔חַא ׁשיִ֣א ֙אָצְמִּיַו :ּוהֵּֽכַּיַו הֵ֖יְרַאָֽה ּוהֵ֥אָצְמִּיַו ֹו֔לְצֶאֵֽמ ֙ךְךֶלֵּ֨יַו הֵ֑יְרַאָֽה ֖ךָךְּכִהְו
ֹּיַו ־לַע ךְךֶלֶּ֖מַל דֹ֥מֲעַּֽיַו איִ֔בָּנַה ֙ךְךֶלֵּ֨יַו :ַעֹֽצָפּו הֵּ֥כַה ׁשיִ֖אָה ּוהֵּ֥כַּיַו אָ֑נ יִניֵּ֣כַה רֶמא֖
 ךְךֶלֶּ֑מַה־לֶא קַ֣עָצ אּו֖הְו רֵ֔בֹע ֙ךְךֶלֶּ֨מַה יִ֤הְיַו :ויָֽניֵע־לַע רֵ֖פֲאָּֽב ׂשֵּ֥פַחְתִּיַו ךְךֶרָּ֑דַה
ֹּיַו  ׁשיִ֗א יַ֣לֵא אֵ֧בָּיַו רָ֜ס ׁשיִ֨א־הֵּֽנִהְו הָ֗מָחְלִּמַה־בֶרֶֽקְב אָ֣צָי ׀ ךָךְּדְבַע רֶמא֜
ֹּיַו  ֹוׁ֔שְפַנ תַחַּ֣ת ֙ךָךְׁשְפַנ הָ֤תְיָֽהְו דֵ֔קָּפִי ֙דֵקָּפִה־םִא הֶּ֔זַה ׁשיִ֣אָה־תֶא ֙רֹמְׁש ֙רֶמא֨
ֹּיַו ּוּנֶ֑ניֵא אּו֣הְו הָּנֵ֖הָו הָּנֵ֛ה הֵׂ֥שֹע ֗ךָךְּדְבַע יִ֣הְיַו :לֹוֽקְׁשִּת ףֶסֶּ֖כ־רַּכִכ ֹו֥א  רֶמא֨



 ֵ֖לֲעֵֽמ רֵ֔פֲאָֽ֣ה־תֶא ֙רַסָּ֨יַו רֵ֕הַמְיַו :ָּתְצָֽרָח הָּ֥תַא ךָךֶ֖טָּפְׁשִמ ןֵּ֥כ לֵ֛אָרְׂשִי־ךְךֶלֶֽמ ויָ֧לֵא
ֹּיַו :אּוֽה םיִ֖אִבְּנַהֵֽמ יִּ֥כ לֵ֔אָרְׂשִי ךְךֶלֶ֣מ ֹ֙ותֹא רֵּ֤כַּיַו ויָ֑ניֵע ]יֵ֖לֲעֵֽמ[  הֹּ֚כ ויָ֗לֵא רֶמא֣
 ֹוׁ֔שְפַנ תַחַּ֣ת ֙ךָךְׁשְפַנ הָ֤תְיָֽהְו דָּ֑יִמ יִ֖מְרֶח־ׁשיִֽא־תֶֽא ָּתְחַּ֥לִׁש ןַעַ֛י הָ֔וֹהְי רַ֣מָא
ֹבָּיַו ףֵ֑עָזְו רַ֣ס ֹו֖תיֵּב־לַע לֵ֛אָרְׂשִי־ךְךֶלֶֽמ ךְךֶלֵּ֧יַו :ֹוּֽמַע תַחַּ֥ת ֖ךָךְּמַעְו  :הָנֹוֽרְמֹֽׁש א֖
 לאֶ֑עְרְזִיְּב רֶׁ֣שֲא יִ֖לאֵעְרְזִּיַֽה תֹו֥בָנְל הָ֛יָה םֶרֶּ֧כ הֶּלֵ֔אָה םיִ֣רָבְּדַה ֙רַחַא יִ֗הְיַו
 יִּ֨ל־הָנְּת רֹמאֵל ׀ תֹו֣בָנ־לֶא בָ֣אְחַא רֵּ֣בַדְיַו :ןֹוֽרְמֹֽׁש ךְךֶלֶ֖מ בָ֔אְחַא לַ֣כיֵה לֶצֵ֚א
 ויָּ֔תְחַּת ֙ךָךְל הָ֤נְּתֶאְו יִ֔תיֵּב לֶצֵ֣א ֙בֹורָק אּו֤ה יִּ֣כ קָ֗ר ָֽי־ןַגְל יִ֣ל־יִהיִֽו ֜ךָךְמְרַּכ־תֶא
ֹּיַו :הֶֽז ריִ֥חְמ ףֶסֶ֖כ ֥ךָךְל־הָנְּתֶא ךָךיֶ֔ניֵעְּב בֹו֣ט םִ֚א ּוּנֶּ֑מִמ בֹו֣ט םֶרֶּ֖כ  תֹו֖בָנ רֶמא֥
 בָ֨אְחַא ֹ֩אבָּיַו :ךְךָֽל יַ֖תֹבֲא תַ֥לֲחַֽנ־תֶא יִּ֛תִּתִמ הָ֔וֹהיֵֽמ ֙יִּל הָליִ֤לָח בָ֑אְחַא־לֶא
ֹּיַו יִ֔לאֵעְרְזִּיַה ֙תֹובָנ ויָ֗לֵא רֶּ֣בִּד־רֶֽׁשֲא ֙רָבָּדַה־לַע ףֵ֗עָזְו רַ֣ס ֹו֜תיֵּב־לֶא  רֶמא֕
ֹל ֹלְו ויָ֖נָּפ־תֶא בֵּ֥סַּיַו ֹו֔תָּטִמ־לַע ֙בַּכְׁשִּיַו יָ֑תֹובֲא תַ֣לֲחַֽנ־תֶא ֖ךָךְל ןֵּ֥תֶא־אֽ ־אֽ
ֹבָּתַו :םֶחָֽל לַכָ֥א  הָ֔רָס ֣ךָךֲחּֽוֽר ֙הֶּז־הַמ ויָ֗לֵא רֵּ֣בַדְּתַו ֹוּ֑תְׁשִא לֶבֶ֣זיִא ויָ֖לֵא א֥
 ֹו֗ל רַמֹ֣אָו יִ֜לאֵעְרְזִּיַה תֹו֨בָנ־לֶא רֵּבַדֲ֠א־יִּכ ָהיֶ֗לֵא רֵּ֣בַדְיַו :םֶחָֽל לֵ֥כֹא ֖ךָךְניֵֽאְו
 ויָּ֑תְחַּת םֶרֶ֖כ ֥ךָךְל־הָנְּתֶא הָּ֔תַא ץֵ֣פָח־םִא ֹו֚א ףֶסֶ֔כְּב ֙ךָךְמְרַּכ־תֶא יִּ֤ל־הָנְּת
ֹּיַו ֹל רֶמא֕ ֹּתַו :יִֽמְרַּכ־תֶא ֖ךָךְל ןֵּ֥תֶא־אֽ  הָּ֛תַע הָּ֕תַא ֹוּ֔תְׁשִא לֶבֶ֣זיִא ֙ויָלֵא רֶמא֤
־תֶא ֔ךָךְל ןֵּ֣תֶא ֙יִנֲא ךָךֶּ֔בִל בַ֣טִיְו ֙םֶחֶ֨ל־לָכֱא םּו֤ק לֵ֑אָרְׂשִי־לַע הָ֖כּולְמ הֶׂ֥שֲעַּֽת
 ֹו֑מָתֹֽחְּב םֹּ֖תְחַּתַו בָ֔אְחַא םֵׁ֣שְּב ֙םיִרָפְס בֹּ֤תְכִּתַו :יִֽלאֵעְרְזִּיַֽה תֹו֥בָנ םֶרֶּ֖כ
 קְּזַה־לֶא ]םיִ֗רָפְס[ םיִ֗רָפְסה חַ֣לְׁשִּתַו  םיִ֖בְׁשֹּֽיַה ֹו֔ריִעְּב רֶׁ֣שֲא ֙םיִרֹחַֽה־לֶאְו םיִ֤נֵ
ֹרְּב תֹו֖בָנ־תֶא ּוביִׁ֥שֹהְו םֹו֔צ־ּואְרִק רֹ֑מאֵל םיִ֖רָפְּסַּב בֹּ֥תְכִּתַו :תֹוֽבָנ־תֶא  ׁשא֥
 ָּתְכַ֥רֵּב רֹ֔מאֵל ּוהֻ֣דִעיִֽו ֹ֒וּדְגֶנ ֘לַעַּיִלְב־יֵֽנְּב םיִׁ֥שָנֲא םִיַ֨נְׁש ּוביִׁשֹוהְ֠ו :םָֽעָה
 קְּזַה ֹו֜ריִע יֵׁ֨שְנַא ּ֩וׂשֲעַּֽיַו :תֹֽמָיְו ּוהֻ֖לְקִסְו ּוהֻ֥איִצֹוֽהְו ךְךֶלֶ֑מָו םיִ֖הֹלֱא  םיִ֗רֹחַהְו םיִ֣נֵ
 םיִ֔רָפְּסַּב ֙בּותָּכ רֶׁ֤שֲאַּֽכ לֶבָ֑זיִא םֶ֖היֵלֲא הָ֥חְלָֽׁש רֶׁ֛שֲאַּֽכ ֹו֔ריִעְּב ֙םיִבְׁשֹּֽיַה רֶׁ֤שֲא
ֹרְּב תֹו֖בָנ־תֶא ּוביִׁ֥שֹהְו םֹו֑צ ּו֖אְרָֽק :םֶֽהיֵלֲא הָ֖חְלָֽׁש רֶׁ֥שֲא  ּואֹבָּיַ֠ו :םָֽעָה ׁשא֥
 תֹו֗בָנ־תֶא לַעַּ֜יִלְּבַה יֵׁ֨שְנַא ּ֩והֻדִעְיַו ֹ֒וּדְגֶנ ּו֣בְׁשֵּֽיַו ֘לַעַּיִלְב־יֵֽנְּב םיִׁ֥שָנֲאָֽה יֵ֨נְׁש
 ּוהֻ֥לְקְסִּיַו ריִ֔עָל ץּו֣חִמ ּ֙והֻ֨אִצֹּֽיַו ךְךֶלֶ֑מָו םיִ֖הֹלֱא תֹו֛בָנ ךְךַ֥רֵּב רֹ֔מאֵל ֙םָעָה דֶג ֶ֤נ
 ַעֹ֣מְׁשִּכ ֙יִהְיַו :תֹֽמָּיַו תֹו֖בָנ לַּ֥קֻס רֹ֑מאֵל לֶבֶ֣זיִא־לֶא ּו֖חְלְׁשִּיַו :תֹֽמָּיַו םיִ֖נָבֲאָֽב



ֹּתַו תֹ֑מָּיַו תֹו֖בָנ לַּ֥קֻס־יִּֽכ לֶבֶ֔זיִא  םֶרֶּ֣כ־תֶא ׁשֵ֞ר םּו֣ק בָ֗אְחַא־לֶא לֶבֶ֜זיִא רֶמא֨
 :תֵֽמ־יִּכ יַ֖ח תֹו֛בָנ ןיֵ֥א יִּ֣כ ףֶסֶ֔כְב ֣ךָךְל־תֶתָֽל ֙ןֵאֵמ רֶׁ֤שֲא יִ֗לאֵעְרְזִיַה תֹו֣בָנ ׀
 תֹו֥בָנ םֶרֶּ֛כ־לֶא תֶדֶ֧רָל בָ֗אְחַא םָק ָּ֣יַו תֹו֑בָנ תֵ֣מ יִּ֣כ בָ֖אְחַא ַעֹ֥מְׁשִּכ יִ֛הְיַו
 דֵ֗ר םּו֣ק :רֹֽמאֵל יִּ֖בְׁשִּתַה ּוהָּ֥יִלֵֽא־לֶא הָ֔וֹהְי־רַבְּד ֙יִהְיַו :ֹוּֽתְׁשִרְל יִ֖לאֵעְרְזִּיַה
 קִל  דַר ָ֥י־רֶֽׁשֲא תֹו֔בָנ םֶרֶ֣כְּב ֙הֵּנִה ןֹו֑רְמֹֽׁשְּב רֶׁ֣שֲא לֵ֖אָרְׂשִי־ךְךֶלֶֽמ בָ֥אְחַא תאַ֛רְ
 ָּתְׁשָ֑ר ָֽי־םַגְו ָּתְחַ֖צָרֲה הָ֔וֹהְי רַ֣מָא הֹּ֚כ רֹ֗מאֵל ויָ֜לֵא ָּ֙תְרַּבִדְו :ֹוּֽתְׁשִרְל םָׁ֖ש
 םַּ֣ד־תֶא ֙םיִבָלְּכַה ּו֤קְקָל רֶׁ֨שֲא םֹו֗קְמִּב הָ֔וֹהְי רַ֣מָא הֹּ֚כ רֹ֗מאֵל ויָ֜לֵא ָּ֙תְרַּבִדְו
ֹּיַו :הָּתָֽא־םַּג ֖ךָךְמָּֽד־תֶא םיִ֛בָלְּכַה ּוּקֹ֧לָי תֹו֔בָנ  ּוהָּ֔יִלֵ֣א־לֶא ֙בָאְחַא רֶמא֤
ֹּיַו יִ֑בְיֹֽא יִנַ֖תאָצְמַֽה  :הָֽוֹהְי יֵ֥ניֵעְּב עַ֖רָה תֹוׂ֥שֲעַֽל ֔ךָךְרֶּכַמְתִה ןַעַ֚י יִתאָ֔צָמ רֶמא֣
 ןיִּ֣תְׁשַמ ֙בָאְחַאְל יִּ֤תַרְכִהְו ךָךיֶ֑רֲחַֽא יִּ֖תְרַעִֽבּו הָ֔עָר ֙ךָךיֶ֨לֵא ]איִ֤בֵמ[ יִ֤בֵמ יִ֨נְנִה
 טָ֔בְנ־ןֶּב םָ֣עְבָר ָֽי ֙תיֵבְּכ ֗ךָךְתיֵּֽב־תֶא יִּ֣תַתָֽנְו :לֵֽאָרְׂשִיְּב בּו֖זָעְו רּו֥צָעְו ריִ֔קְּב
 :לֵֽאָרְׂשִי־תֶא אִ֖טֲחַּֽתַו ָּתְסַ֔עְכִה רֶׁ֣שֲא ֙סַעַּ֨כַה־לֶא הָּ֑יִחֲא־ןֶב אָׁ֣שְעַּב תיֵ֖בְכּו
ֹי םיִ֛בָלְּכַה רֹ֑מאֵל הָ֖וֹהְי רֶּ֥בִּד לֶבֶ֔זיִאְל־םַ֨גְו  :לאֶֽעְרְזִי לֵ֥חְּב לֶבֶ֖זיִא־תֶא ּו֥לְכאֽ
ֹי ריִ֔עָּב ֙בָאְחַאְל תֵּ֤מַה ֹי הֶ֔דָּׂשַּב ֙תֵּמַהְו םיִ֑בָלְּכַה ּו֖לְכאֽ  :םִיָֽמָּׁשַה ףֹו֥ע ּו֖לְכאֽ
ַר ֹל ק֚ ־רֶֽׁשֲא הָ֑וֹהְי יֵ֣ניֵעְּב עַ֖רָה תֹוׂ֥שֲעַֽל רֵּ֔כַמְתִה רֶׁ֣שֲא בָ֔אְחַאְכ הָ֣יָה־אֽ
 רֶׁ֣שֲא֙ לֹכְּכ םיִ֑לֻּלִּגַה יֵ֣רֲחַֽא תֶכֶ֖לָל דֹ֔אְמ בֵ֣עְתַּיַו :ֹוּֽתְׁשִא לֶבֶ֥זיִא ֹו֖תֹא הָּתַ֥סֵה
 בָ֜אְחַא ַעֹ֨מְׁשִכ֩ יִהְיַו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב יֵ֖נְּפִמ הָ֔וֹהְי ׁשיִ֣רֹוה ֙רֶׁשֲא יִ֔רֹמֱאָה ּוׂ֣שָע
 קִּיַו ֙הֶּלֵ֨אָה םיִ֤רָבְּדַה־תֶא  בַּ֣כְׁשִּיַו םֹו֑צָּיַו ֹו֖רָׂשְּב־לַע קַׂ֥ש־םֶׂשָּֽיַו ויָ֔דָגְּב עַ֣רְ
־יִּֽכ ָתיִ֔אָרֲה :רֹֽמאֵל יִּ֖בְׁשִּתַה ּוהָּ֥יִלֵֽא־לֶא הָ֔וֹהְי־רַבְּד ֙יִהְיַו :טַֽא ךְךֵּ֖לַהְיַו קָּׂ֔שַּב
ֹל יַ֗נָּפִמ עַ֣נְכִנ־יִּֽכ ןַעַ֜י יָ֑נָפְּלִמ בָ֖אְחַא עַ֥נְכִנ  יֵ֣מיִּב ויָ֔מָיְּב ֙הָעָרָֽה ]איִ֤בָא[ יִבָא־אֽ
 ןיֵ֥בּו םָ֖רֲא ןיֵּ֥ב הָ֔מָחְלִמ ןיֵ֚א םיִ֑נָׁש ׁשֹ֣לָׁש ּו֖בְׁשֵּיַו :ֹוֽתיֵּב־לַע הָ֖עָרָֽה איִ֥בָא ֹו֔נְב
 ךְךֶלֶ֥מ־לֶא הָ֖דּוהְי־ךְךֶלֶֽמ טָ֥פָׁשֹוֽהְי דֶר ֵּ֛יַו תיִׁ֑שיִלְּׁשַה הָ֣נָּׁשַּב יִ֖הְיַו :לֵֽאָרְׂשִי
ֹּיַו :לֵֽאָרְׂשִי  דָ֑עְלִּג תֹ֣מָר ּונָ֖ל־יִּֽכ םֶּ֕תְעַדְיַה ויָ֔דָבֲע־לֶא֙ לֵאָרְׂשִי־ךְךֶלֶֽמ רֶמא֤
ֹּיַו :םָֽרֲא ךְךֶלֶ֥מ דַּ֖יִמ ּהָ֔תֹא תַחַּ֣קִמ םיִׁ֔שְחַמ ּונְחַ֣נֲאַֽו  ךְךֵ֥לֵתֲה טָ֔פָׁשֹו֣הְי־לֶא ֙רֶמא֨
ֹּיַו דָ֑עְלִּג תֹ֣מָר הָ֖מָחְלִּמַל יִּ֛תִא  ךָךֹו֛מָכ יִנֹו֧מָּכ לֵ֔אָרְׂשִי ךְךֶלֶ֣מ־לֶא ֙טָפָׁשֹוֽהְי רֶמא֤
ֹּיַו :ךָךיֶֽסּוסְּכ יַ֥סּוסְּכ ךָךֶּ֖מַעְכ יִּ֥מַעְּכ  אָ֥נ־ׁשָרְּד לֵ֑אָרְׂשִי ךְךֶלֶ֣מ־לֶא טָ֖פָׁשֹוֽהְי רֶמא֥



 תֹו֣אֵמ עַּ֣בְרַאְּכ ֘םיִאיִבְּנַה־תֶא לֵ֥אָרְׂשִי־ךְךֶלֶֽמ ץֹּ֨בְקִּיַו :הָֽוֹהְי רַ֥בְּד־תֶא םֹוּ֖יַכ
ֹּיַו ׁ֒שיִא ֹּיַו לָּ֑דְחֶא־םִא הָ֖מָחְלִּמַל דָ֛עְלִּג תֹ֥מָר־לַע ךְךֵ֞לֵאַה םֶ֗הֵלֲא רֶמא֣  ּו֣רְמאֽ
ֹּיַו :ךְךֶלֶּֽמַה דַ֥יְּב יָ֖נֹדֲא ןֵּ֥תִיְו הֵ֔לֲע  דֹו֑ע הָ֖וֹהיַֽל איִ֛בָנ הֹּ֥פ ןיֵ֨אַה טָ֔פָׁשֹו֣הְי ֙רֶמא֨
ֹּיַו :ֹוֽתֹואֵֽמ הָׁ֖שְרְדִנְו  דָ֡חֶא־ׁשיִֽא דֹו֣ע טָ֡פָׁשֹוֽהְי־לֶא ׀ לֵ֣אָרְׂשִי־ךְךֶלֶֽמ רֶמא֣
ֹל יִּ֠כ ויִ֗תאֵנְׂש יִ֣נֲאַֽו ֹו֜תֹאֵמ הָ֨וֹהְי־תֶא ׁ֩שֹרְדִל  עָ֔ר־םִא יִּ֣כ ֙בֹוט יַ֥לָע אֵּ֨בַנְתִי־אֽ
ֹּיַו הָ֑לְמִי־ןֶּב ּוהְיָ֖כיִמ  ךְךֶלֶ֣מ ֙אָרְקִּיַו :ןֵּֽכ ךְךֶלֶּ֖מַה רַ֥מֹאי־לַא טָ֔פָׁשֹו֣הְי ֙רֶמא֨
ֹּיַו דָ֑חֶא סיִ֖רָס־לֶא לֵ֔אָרְׂשִי  לֵ֡אָרְׂשִי ךְךֶלֶ֣מּו :הָֽלְמִי־ןֶב ּוהְיָ֥כיִמ הָ֖רֲהַֽמ רֶמא֕
ֹגְּב ֙םיִדָגְּב םיִׁ֤שָּבֻלְמ ֹו֜אְסִּכ־לַע ׁשיִ֨א ֩םיִבְׁשֹֽי הָ֡דּוהְי־ךְךֶלֶֽמ טָ֣פָׁשֹוֽהיִו  חַתֶּ֖פ ןֶר֔

 קְדִצ ֹו֛ל ׂשַעַּ֥יַו :םֶֽהיֵנְפִל םיִ֖אְּבַנְתִֽמ םיִ֔איִבְּנַה־לָ֨כְו ןֹו֑רְמֹֽׁש רַעַׁ֣ש ־ןֶב הָּ֥יִ
ֹּיַו לֶ֑זְרַב יֵ֣נְרַק הָ֖נֲעַֽנְּכ ־דַע םָ֖רֲא־תֶא חַּ֥גַנְּת הֶּלֵ֛אְּב הָ֔וֹהְי רַ֣מָא־הֹּֽכ ֙רֶמא֨
 הָ֖וֹהְי ןַ֥תָנְו חַ֔לְצַהְו ֙דָעְלִּג תֹ֤מָר הֵ֞לֲע רֹ֑מאֵל ןֵּ֖כ םיִ֥אְּבִנ םיִ֔אִבְּנַה־לָ֨כְו :םָֽתֹּלַּכ
ֹרְקִל ׀ ךְךַ֣לָה־רֶֽׁשֲא ךְךָ֞אְלַּמַהְו :ךְךֶלֶּֽמַה דַ֥יְּב ־הֵּנִה רֹ֔מאֵל ֙ויָלֵא רֶּ֤בִּד ּוהְיָ֗כיִמ א֣
 ]֗ךָךְרָֽבְד[ ֗ךָךיְרָֽבְד אָ֣נ־יִהְי ךְךֶלֶּ֑מַה־לֶא בֹו֖ט דָ֥חֶא־הֶּֽפ םיִ֛איִבְּנַה יֵ֧רְבִּד אָ֞נ
ֹּיַו :בֹוּֽט ָּתְרַּ֥בִדְו םֶ֖הֵמ דַ֥חַא רַ֛בְדִּכ  רֶׁ֨שֲא־תֶא יִּ֠כ הָ֕וֹהְי־יַח ּוהְיָ֑כיִמ רֶמא֖
ֹּיַו ֒ךְךֶלֶּמַה־לֶא ֘אֹובָּיַו :רֵּֽבַדֲא ֹו֥תֹא יַ֖לֵא הָ֛וֹהְי רַ֧מֹאי  ּ֙והְיָ֨כיִמ ויָ֗לֵא ךְךֶלֶּ֜מַה רֶמא֨
ֹּיַו לָּ֑דְחֶנ־םִא הָ֖מָחְלִּמַל דָ֛עְלִּג תֹ֥מָר־לֶא ךְךֵ֞לֵנֲה  ןַ֥תָנְו חַ֔לְצַהְו הֵ֣לֲע ֙ויָלֵא רֶמא֤
ֹּיַו :ךְךֶלֶּֽמַה דַ֥יְּב הָ֖וֹהְי  רֶׁשֲ֠א ךָךֶ֑עִּבְׁשַמ יִ֣נֲא םיִ֖מָעְפ הֶּ֥מַּכ־דַע ךְךֶלֶּ֔מַה ֙ויָלֵא רֶמא֤
ֹל ֹּיַו :הָֽוֹהְי םֵׁ֥שְּב תֶ֖מֱא־קַר יַ֛לֵא רֵּ֥בַדְת־אֽ ֙ לֵאָרְׂשִי־לָּכ־תֶא יִתיִ֤אָר רֶמא֗
ֹּצַּכ םיִ֔רָהֶֽה־לֶא םיִ֣צֹפְנ ֹּיַו הֶ֑עֹר םֶ֖הָל־ןיֵֽא רֶׁ֥שֲא ןא֕ ֹל ֙הָוֹהְי רֶמא֤  םיִ֣נֹדֲא־אֽ
ֹּיַו :םֹוֽלָׁשְּב ֹו֖תיֵבְל־ׁשיִֽא ּובּוׁ֥שָי הֶּלֵ֔אָל  טָ֑פָׁשֹוֽהְי־לֶא לֵ֖אָרְׂשִי־ךְךֶלֶֽמ רֶמא֥
ֹּיַו :עָֽר־םִא יִּ֥כ בֹו֖ט יַ֛לָע אֵּ֥בַנְתִי־אֹוֽל ךָךיֶ֔לֵא יִּתְרַ֣מָא ֙אֹולֲה  עַ֣מְׁש ןֵ֖כָל רֶמא֕
 ויָ֔לָע דֵ֣מֹע ֙םִיַ֨מָּׁשַה אָ֤בְצ־לָכְו ֹו֔אְסִּכ־לַע בֵׁ֣שֹי ֙הָוֹהְי־תֶא יִתיִ֤אָר הָ֑וֹהְי־רַבְּד
ֹּיַו :ֹוֽלֹאמְּׂשִמּו ֹו֖ניִמיִֽמ  תֹ֣מָרְּב לֹּ֖פִיְו לַעַ֕יְו בָ֔אְחַא־תֶא ֙הֶּתַפְי יִ֤מ הָ֗וֹהְי רֶמא֣
ֹּיַו דָ֑עְלִּג ֹּיַו הָ֔וֹהְי יֵ֣נְפִל ֙דֹמֲעַּֽיַו ַחּו֗רָה אֵ֣צֵּיַו :הֹֽכְּב רֵ֖מֹא הֶ֥זְו הֹ֔כְּב ֙הֶז רֶמא֤  רֶמא֖
ֹּיַו ּוּנֶּ֑תַפֲא יִ֣נֲא ֹּיַו :הָּֽמַּב ויָ֖לֵא הָ֛וֹהְי רֶמא֧  יִ֖פְּב רֶקֶׁ֔ש ַחּו֣ר ֙יִתיִ֨יָהְו ֙אֵצֵא רֶמא֗
ֹּיַו ויָ֑איִבְנ־לָּכ  ֙הָוֹהְי ןַ֤תָנ הֵּ֨נִה הָּ֗תַעְו :ןֵֽכ־הֵׂשֲעַֽו אֵ֖צ לָ֔כּוּת־םַגְו ֙הֶּתַפְּת רֶמא֗



 קְדִצ ׁ֙שַּגִּיַו :הָֽעָר ךָךיֶ֖לָע רֶּ֥בִּד הָ֔וֹהיַֽו הֶּלֵ֑א ךָךיֶ֣איִבְנ־לָּכ יִ֖פְּב רֶקֶׁ֔ש ַחּו֣ר ־ןֶֽב ּוהָּ֣יִ
ֹּיַו יִחֶּ֑לַה־לַע ּוהְיָ֖כיִמ־תֶא הֶּ֥כַּיַו הָ֔נֲעַֽנְּכ  יִּ֖תִאֵֽמ הָ֛וֹהְי־ַחּוֽר רַ֧בָע הֶ֨ז־יֵא רֶמא֕
ֹּיַו :ךְךָֽתֹוא רֵּ֥בַדְל ֹבָּת רֶׁ֥שֲא אּו֑הַה םֹוּ֣יַּב הֶ֖אֹר ֥ךָךְּנִה ּוהְיָ֔כיִמ רֶמא֣  רֶדֶ֖חְּב רֶדֶ֥ח א֛
ֹּיַו :הֵֽבָחֵֽהְל ־רַׂש ןֹ֣מָא־לֶא ּוהֵ֖ביִׁשֲהַֽו ּוהְיָ֔כיִמ־תֶא חַ֚ק לֵ֔אָרְׂשִי ךְךֶלֶ֣מ ֙רֶמא֨
 תיֵּ֣ב הֶ֖ז־תֶא ּומיִׂ֥ש ךְךֶלֶּ֔מַה רַ֣מָא הֹּ֚כ ָּ֗תְרַמָאְו :ךְךֶלֶּֽמַה־ןֶּב ׁשָ֖אֹוי־לֶאְו ריִ֑עָה
ֹּיַו :םֹוֽלָׁשְב יִ֥אֹּב דַ֖ע ץַחַ֔ל םִיַ֣מּו ֙ץַחַ֨ל םֶחֶ֤ל ּוהֻ֨ליִכֲאַֽהְו אֶלֶּ֑כַה  ּוהְיָ֔כיִמ רֶמא֣
ֹל םֹו֔לָׁשְּב ֙בּוׁשָּת בֹוׁ֤ש־םִא ֹּיַו יִּ֑ב הָ֖וֹהְי רֶּ֥בִד־אֽ  לַעַּ֧יַו :םָּֽלֻּכ םיִּ֥מַע ּו֖עְמִׁש רֶמא֕
־לֶא לֵ֜אָרְׂשִי ךְךֶלֶ֨מ ֩רֶמֹאּיַו :דָֽעְלִּג תֹ֥מָר הָ֖דּוהְי־ךְךֶלֶֽמ טָ֥פָׁשֹוֽהיְו לֵ֛אָרְׂשִי־ךְךֶלֶֽמ
ֹבָו ׂ֙שֵּפַחְתִה טָ֗פָׁשֹוֽהְי  לֵ֔אָרְׂשִי ךְךֶלֶ֣מ ׂ֙שֵּפַחְתִּיַו ךָךיֶ֑דָגְּב ׁשַ֣בְל הָּ֖תַאְו הָ֔מָחְלִּמַב א֣
 ֙םִיַ֨נְׁשּו םיִׁ֤שִֹלְׁש ֹו֜ל־רֶׁשֲא בֶכֶ֨רָה ֩יֵרָׂש־תֶא הָּ֣וִצ םָ֡רֲא ךְךֶלֶ֣מּו :הָֽמָחְלִּמַּב אֹו֖בָּיַו
ֹל רֹ֔מאֵל  :ֹוּֽדַבְל לֵ֖אָרְׂשִי ךְךֶלֶ֥מ־תֶא־םִֽא יִּ֛כ לֹו֑דָּג־תֶאְו ןֹ֖טָק־תֶא ּו֔מֲחָּֽ֣לִּת א֚
 אּו֔ה לֵ֣אָרְׂשִי־ךְךֶלֶֽמ ךְךַ֣א ּ֙ורְמָֽא הָּמֵ֤הְו טָ֗פָׁשֹוֽהְי־תֶא בֶכֶ֜רָה יֵ֨רָׂש ֩תֹואְרִּכ יִ֡הְיַו
ֹל־יִּֽכ בֶכֶ֔רָה יֵ֣רָׂש ֙תֹואְרִּכ יִ֗הְיַו :טָֽפָׁשֹוֽהְי קַ֖עְזִּיַו םֵ֑חָּלִהְל ויָ֖לָע ּורֻ֥סָּיַו  ךְךֶלֶ֥מ־אֽ
 ךְךֶלֶ֣מ־תֶא ֙הֶּכַּיַו ֹוּ֔מֻתְל ֙תֶׁשֶּ֨קַּב ךְךַׁ֤שָמ ׁשיִ֗אְו :ויָֽרֲחַֽאֵמ ּובּוׁ֖שָּיַו אּו֑ה לֵ֖אָרְׂשִי
ֹּיַו ן ָ֑יְרִּׁשַה ןיֵ֣בּו םיִ֖קָבְּדַה ןיֵּ֥ב לֵ֔אָרְׂשִי ־ןִמ יִנֵ֥איִצֹוֽהְו ֛ךָךְדָי ךְךֹ֥פֲה ֹו֗בָּכַרְל רֶמא֣
 דָ֛מֳעָֽמ הָ֧יָה ךְךֶלֶּ֗מַהְו אּו֔הַה םֹוּ֣יַּב ֙הָמָחְלִּמַה הֶ֤לֲעַּֽתַו :יִתיֵֽלֳחָֽה יִּ֥כ הֶ֖נֲחַּֽמַה
 רֹ֤בֲעַּֽיַו :בֶכָֽרָה קיֵ֥ח־לֶא הָּ֖כַּמַה־םַּד קֶצִּ֥יַו בֶרֶ֔עָּב תָמָּ֣יַו םָ֑רֲא חַכֹ֣נ הָ֖בָּכְרֶּמַּב
ֹבְּכ הֶ֔נֲחַּֽמַּב ֙הָּנִרָֽה  תָמָּ֣יַו :ֹוֽצְרַא־לֶא ׁשיִ֥אְו ֹו֖ריִע־לֶא ׁשיִ֥א רֹ֑מאֵל ׁשֶמֶּׁ֖שַה א֥
 ׀ לַ֣ע בֶכֶ֜רָה־תֶא ףֹ֨טְׁשִּיַו :ןֹוֽרְמֹֽׁשְּב ךְךֶלֶּ֖מַה־תֶא ּו֥רְּבְקִּיַו ןֹו֑רְמֹֽׁש אֹו֖בָּיַו ךְךֶלֶּ֔מַה
 רֶׁ֥שֲא הָ֖וֹהְי רַ֥בְדִּכ ּוצָ֑חָר תֹו֖נֹּזַהְו ֹו֔מָּד־תֶא ֙םיִבָלְּכַה ּוּקֹ֤לָּיַו ןֹו֗רְמֹֽׁש תַ֣כֵרְּב
־לָכְו הָ֔נָּב רֶׁ֣שֲא ֙ןֵּׁשַה תיֵ֤בּו הָׂ֗שָע רֶׁ֣שֲא־לָכְו בָ֜אְחַא יֵ֨רְבִּד ֩רֶתֶיְו :רֵּֽבִּד
 יֵ֥כְלַמְל םיִ֖מָּיַה יֵ֥רְבִּד רֶפֵ֛ס־לַע םיִ֗בּותְּכ םֵ֣ה־אֹולֲה הָ֑נָּב רֶׁ֣שֲא םיִ֖רָעֶֽה
 ֙טָפָׁשֹוֽהיִו :ויָּֽתְחַּת ֹו֖נְב ּוהָ֥יְזַחֲא ךְךֹ֛לְמִּיַו ויָ֑תֹבֲא־םִע בָ֖אְחַא בַּ֥כְׁשִּיַו :לֵֽאָרְׂשִי
 טָ֗פָׁשֹוֽהְי :לֵֽאָרְׂשִי ךְךֶלֶ֥מ בָ֖אְחַאְל עַּ֔בְרַא תַ֣נְׁשִּב הָ֑דּוהְי־לַע ךְךַ֖לָמ אָ֔סָא־ןֶּב
 םֵׁ֣שְו םָ֑לָׁשּוֽריִּב ךְךַ֖לָמ הָ֔נָׁש ׁ֙שֵמָחְו םיִ֤רְׂשֶעְו ֹו֔כְלָמְּב ֙הָנָׁש ׁשֵ֤מָחְו םיִׁ֨שֹלְׁש־ןֶּב
 תֹוׂ֥שֲעַֽל ּוּנֶּ֑מִמ רָ֣ס־ֹאל ויִ֖בָא אָ֥סָא ךְךֶרֶּ֛ד־לָכְּב ךְךֶלֵּ֗יַו :יִֽחְלִׁש־תַּב הָ֖בּוזֲע ֹוּ֔מִא



ֹל תֹו֖מָּבַה ךְךַ֥א :הָֽוֹהְי יֵ֥ניֵעְּב רָׁ֖שָּיַה  םיִ֖רְּטַקְמּו םיִ֥חְּבַזְמ םָ֛עָה דֹו֥ע ּורָ֑ס־אֽ
 ֹו֥תָרּוֽבְגּו טָ֛פָׁשֹוֽהְי יֵ֧רְבִּד רֶתֶ֨יְו :לֵֽאָרְׂשִי ךְךֶלֶ֥מ־םִע טָ֖פָׁשֹוֽהְי םֵ֥לְׁשַּיַו :תֹוֽמָּבַּב
ֹלֲה םָ֑חְלִנ רֶׁ֣שֲאַֽו הָׂ֖שָע־רֶׁשֲא  יֵ֥כְלַמְל םיִ֖מָּיַה יֵ֥רְבִּד רֶפֵ֛ס־לַע םיִ֗בּותְּכ םֵ֣ה־אֽ
 ךְךֶלֶ֥מּו :ץֶרָֽאָה־ןִמ רֵ֖עִּב ויִ֑בָא אָ֣סָא יֵ֖מיִּב רַ֔אְׁשִנ רֶׁ֣שֲא ׁשֵ֔דָּקַה ֙רֶתֶ֨יְו :הָֽדּוהְי
 תֶכֶ֧לָל ׁשיִׁ֜שְרַּת תֹוּ֨יִנֳא ]֩הָׂשָע[ ֩רָׂשָע טָ֡פָׁשֹוהְי :ךְךֶלֶֽמ בָּ֥צִנ םֹו֖דֱאֶּֽב ןיֵ֛א
ֹלְו בָ֖הָּזַל הָריִ֛פֹוא  רַ֞מָא זָ֠א :רֶבָּֽג ןֹו֥יְצֶעְּב תֹוּ֖יִנֳא ]ּו֥רְּבְׁשִנ[ הֻ֥רְּבְׁשִנ־יִּֽכ ךְךָ֑לָה א֣
ֹלְו תֹוּ֑יִנֳאָּֽב ךָךיֶ֖דָבֲע־םִע יַ֛דָבֲע ּו֧כְלֵֽי טָ֔פָׁשֹו֣הְי־לֶא ֙בָאְחַא־ןֶב ּוהָ֤יְזַחֲא  הָ֖בָא א֥
 ויִ֑בָא דִ֣וָּד ריִ֖עְּב ויָ֔תֹבֲא־םִע ֙רֵבָּקִּיַו ויָ֔תֹבֲא־םִע ֙טָפָׁשֹוֽהְי בַּ֤כְׁשִּיַו :טָֽפָׁשֹוֽהְי
 ןֹו֔רְמֹׁ֣שְּב֙ לֵאָרְׂשִי־לַע ךְךַ֤לָמ בָ֗אְחַא־ןֶב ּוהָ֣יְזַחֲא :ויָּֽתְחַּת ֹו֖נְּב םָ֥רֹוהְי ךְךֹ֛לְמִּיַו
 :םִיָֽתָנְׁש לֵ֖אָרְׂשִי־לַע ךְךֹ֥לְמִּיַו הָ֑דּוהְי ךְךֶלֶ֣מ טָ֖פָׁשֹוֽהיִל הֵ֔רְׂשֶע עַ֣בְׁש ֙תַנְׁשִּב
־ןֶּב םָ֣עְבָר ָֽי ֙ךְךֶרֶ֨דְבּו ֹוּ֔מִא ךְךֶרֶ֣דְבּו ֙ויִבָא ךְךֶרֶ֤דְּב ךְךֶלֵּ֗יַו הָ֑וֹהְי יֵ֣ניֵעְּב עַ֖רָה ׂשַעַּ֥יַו
 סֵ֗עְכַּיַו ֹו֑ל הֶ֖וֲחַּֽתְׁשִּיַו לַעַּ֔בַה־תֶא ֙דֹבֲעַּֽיַו :לֵֽאָרְׂשִי־תֶא איִ֖טֱחֶֽה רֶׁ֥שֲא טָ֔בְנ
 לֵ֔אָרְׂשִיְּב ֙בָאֹומ עַׁ֤שְפִּיַו :ויִֽבָא הָׂ֖שָע־רֶׁשֲא לֹ֥כְּכ לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא ֙הָוֹהְי־תֶא
 לַחָּ֑יַו ןֹו֖רְמֹֽׁשְּב רֶׁ֥שֲא ֹו֛תָּיִלֲעַּֽב הָ֗כָבְֹּׂשַה דַ֣עְּב הָ֜יְזַחֲא לֹּ֨פִּיַו :בָֽאְחַא תֹו֥מ יֵ֖רֲחַֽא
ֹּיַו םיִ֔כָאְלַמ חַ֣לְׁשִּיַו ־םִא ןֹו֔רְקֶע יֵ֣הֹלֱא ֙בּובְז לַעַ֤בְּב ּוׁ֗שְרִד ּו֣כְל ֙םֶהֵלֲא רֶמא֤
 קִל הֵ֔לֲע םּו֣ק יִּ֔בְׁשִּתַה הָּ֣יִלֵֽא־לֶא ֙רֶּבִּד הָ֗וֹהְי ךְךַ֣אְלַמּו :הֶֽז יִ֥לֳחֵֽמ הֶ֖יְחֶֽא  תאַ֖רְ
 ֙םֶּתַא לֵ֔אָרְׂשִיְּב ֙םיִהֹלֱא־ןיֵֽא יִ֤לְּבִמֲֽה םֶ֔הֵלֲא רֵּ֣בַדְו ןֹו֑רְמֹֽׁש־ךְךֶלֶֽמ יֵ֣כֲאְֽלַמ
־רֶֽׁשֲא הָּ֞טִּמַה הָ֔וֹהְי רַ֣מָא־הֹּֽכ ֙ןֵכָלְו :ןֹוֽרְקֶע יֵ֥הֹלֱא בּו֖בְז לַעַ֥בְּב ׁש֕רְדִל םיִ֔כְלֹֽה
ֹל םָּׁ֛ש ָתיִ֥לָע  םיִ֖כָאְלַּמַה ּובּוׁ֥שָּיַו :הָּֽיִלֵא ךְךֶלֵּ֖יַו תּו֑מָּת תֹו֣מ יִּ֣כ הָּנֶּ֖מִמ דֵ֥רֵת־אֽ
ֹּיַו ויָ֑לֵא ֹּיַו :םֶּֽתְבַׁש הֶּ֥ז־הַמ םֶ֖היֵלֲא רֶמא֥  ּונֵ֗תאָרְקִל הָ֣לָע ׀ ׁשיִ֣א ויָ֜לֵא ּו֨רְמאֽ
ֹּיַו  הֹּ֚כ ויָ֗לֵא םֶּ֣תְרַּבִדְו ֒םֶכְתֶא חַ֣לָׁש־רֶֽׁשֲא ךְךֶלֶּ֣מַה־לֶא ּ֘ובּוׁש ּו֣כְל ּ֘וניֵלֵא רֶמא֣
 בּו֖בְז לַעַ֥בְּב ׁש֕רְדִל ַחֵ֔לֹׁש הָּ֣תַא לֵ֔אָרְׂשִיְּב ֙םיִהֹלֱא־ןיֵֽא יִ֤לְּבִמֲֽה הָ֔וֹהְי רַ֣מָא
ֹל םָּׁ֛ש ָתיִ֥לָע־רֶֽׁשֲא הָּ֞טִּמַה ןֵכָ֠ל ןֹו֑רְקֶע יֵ֣הֹלֱא  :תּוֽמָּת תֹו֥מ־יִּכ הָּנֶּ֖מִמ דֵ֥רֵת־אֽ
־תֶא םֶ֔כיֵלֲא רֵּ֣בַדְיַו םֶ֑כְתאַרְקִל הָ֖לָע רֶׁ֥שֲא ׁשיִ֔אָה טַּ֣פְׁשִמ הֶ֚מ םֶ֔הֵלֲא רֵּ֣בַדְיַו
ֹּיַו :הֶּלֵֽאָה םיִ֖רָבְּדַה  ויָ֑נְתָמְּב רּו֣זָא רֹו֖ע רֹו֥זֵאְו רָ֔עֵׂש לַעַּ֣ב ׁשיִ֚א ויָ֗לֵא ּו֣רְמאֽ
 ויָ֗לֵא לַעַּ֣יַו ויָּׁ֑שִמֲחַֽו םיִּׁ֖שִמֲח־רַׂש ויָ֛לֵא חַ֥לְׁשִּיַו :אּוֽה יִּ֖בְׁשִּתַה הָּ֥יִלֵֽא רַ֕מֹאּיַו



ֹר־לַע ֙בֵׁשֹי ֙הֵּנִהְו  :הָדֵֽר רֶּ֖בִּד ךְךֶלֶּ֥מַה םיִ֔הֹלֱאָֽה ׁשיִ֚א ויָ֔לֵא רֵּ֣בַדְיַו רָ֔הָה ׁשא֣
 ׁ֙שֵא דֶרֵּ֤ת יִנָ֔א ֙םיִהֹלֱא ׁשיִ֤א־םִאְו ֒םיִּׁשִמֲחַֽה רַׂ֣ש־לֶא ֘רֵּבַדְיַו ּוהָּ֗יִלֵֽא הֶ֣נֲעַּֽיַו
ֹּתַו םִיַ֔מָּׁשַה־ןִמ ׁ֙שֵא דֶרֵּ֤תַו ךָךיֶּׁ֑שִמֲח־תֶאְו ֖ךָךְתֹֽא לַ֥כֹאתְו םִיַ֔מָּׁשַה־ןִמ  לַכא֥
 ֙ןַעַּ֨יַו ויָּׁ֑שִמֲחַֽו רֵ֖חַא םיִּׁ֥שִמֲח־רַׂש ויָ֛לֵא חַ֥לְׁשִּיַו בָׁשָּ֜יַו :ויָּֽׁשִמֲח־תֶאְו ֹו֖תֹא
 רֵּ֣בַדְיַו ֘הָּיִלֵֽא ןַעַּ֣יַו :הָדֵֽר הָ֥רֵהְמ ךְךֶלֶּ֖מַה רַ֥מָא־הֹּֽכ םיִ֔הֹלֱאָֽה ׁשיִ֚א ויָ֔לֵא רֵּ֣בַדְיַו
־תֶאְו ֖ךָךְתֹֽא לַ֥כֹאתְו םִיַ֔מָּׁשַה־ןִמ ׁ֙שֵא דֶרֵּ֤ת יִנָ֔א ֙םיִהֹלֱאָֽה ׁשיִ֤א־םִא ֒םֶהיֵלֲא
ֹּתַו םִיַ֔מָּׁשַה־ןִמ ֙םיִהֹלֱא־ׁשֵא דֶרֵּ֤תַו ךָךיֶּׁ֑שִמֲח  בָׁשָּ֗יַו :ויָּֽׁשִמֲח־תֶאְו ֹו֖תֹא לַכא֥
 יִׁ֜שיִלְּׁשַה םיִּׁ֨שִמֲחַֽה־רַׂש ֹ֩אבָּיַו לַעַּ֡יַו ויָּׁ֑שִמֲחַֽו םיִׁ֖שִלְׁש םיִּׁ֥שִמֲח־רַׂש חַ֛לְׁשִּיַו
 םיִ֔הֹלֱאָֽה ׁשיִ֚א ויָ֔לֵא רֵּ֣בַדְיַו ֙ויָלֵא ן ֵּ֤נַחְתִּיַו ּוהָּ֗יִלֵֽא דֶג ֶ֣נְל ׀ ויָּ֣כְרִּב־לַע עַ֥רְכִּיַו
־ןִמ ׁ֙שֵא הָדְר ָ֤י הֵּנִ֠ה :ךָךיֶֽניֵעְּב םיִּׁ֖שִמֲח הֶּלֵ֛א ךָךיֶ֥דָבֲע ׁשֶפֶ֨נְו יִׁ֗שְפַנ אָ֣נ־רַקיִּֽת
 הָּ֕תַעְו םֶ֑היֵּׁשִמֲח־תֶאְו םיִ֖נֹׁשאִרָה םיִּׁ֛שִמֲחַֽה יֵ֧רָׂש יֵ֞נְׁש־תֶא לַכֹאּתַ֠ו םִיַ֔מָּׁשַה
 אָ֖ריִּת־לַא ֹו֔תֹוא דֵ֣ר ּוהָּ֔יִלֵ֣א־לֶא ֙הָוֹהְי ךְךַ֤אְלַמ רֵּ֞בַדְיַו :ךָךיֶֽניֵעְּב יִׁ֖שְפַנ רַ֥קיִּת
־רֶׁשֲא ןַעַ֜י הָ֗וֹהְי רַ֣מָא־הֹּֽכ ויָ֜לֵא רֵּ֨בַדְיַו :ךְךֶלֶּֽמַה־לֶא ֹו֖תֹוא דֶר ֵּ֥יַו םָק ָּ֛יַו ויָ֑נָּפִמ
 ֙םיִהֹלֱא־ןיֵֽא יִ֤לְּבִמֲֽה ֒ןֹורְקֶע יֵ֣הֹלֱא ֘בּובְז לַעַ֣בְּב ׁ֘שֹרְדִל ֘םיִכָאְלַמ ָּתְחַ֣לָׁש
ֹל םָּׁ֛ש ָתיִ֥לָע־רֶׁשֲא הָּ֞טִּמַה ןֵכָ֠ל ֹו֑רָבְדִּב ׁשֹ֖רְדִל לֵ֔אָרְׂשִיְּב ־יִּכ הָּנֶּ֖מִמ דֵ֥רֵת־אֽ
 ויָּ֔תְחַּת ֙םָרֹוהְי ךְךֹ֤לְמִּיַו ּוהָּ֗יִלֵֽא רֶּ֣בִּד־רֶֽׁשֲא ׀ הָ֣וֹהְי רַ֥בְדִּכ תָמָּ֜יַו :תּוֽמָּת תֹו֥מ
ֹל יִּ֛כ הָ֑דּוהְי ךְךֶלֶ֣מ טָ֖פָׁשֹוֽהְי־ןֶּב םָ֥רֹוהיִֽל םִיַּ֔תְׁש תַ֣נְׁשִּב  רֶתֶ֛יְו :ןֵּֽב ֹו֖ל הָיָ֥ה־אֽ
 םיִ֖מָּיַה יֵ֥רְבִּד רֶפֵ֛ס־לַע םיִ֗בּותְכ הָּמֵ֣ה־אֹולֲה הָׂ֑שָע רֶׁ֣שֲא ּוהָ֖יְזַחֲא יֵ֥רְבִּד
 ךְךֶלֵּ֧יַו םִיָ֑מָּׁשַה הָ֖רָעֳסַּֽב ּוהָּ֔יִלֵ֣א־תֶא ֙הָוֹהְי תֹו֤לֲעַֽהְּב יִ֗הְיַו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥כְלַמְל
 ֙הָוֹהְי יִּ֤כ הֹ֗פ אָ֣נ־בֵֽׁש עָׁ֜שיִלֱא־לֶא ּוהָּ֨יִלֵֽא ֩רֶמֹאּיַו :לָּֽגְלִּגַה־ןִמ עָׁ֖שיִלֱאֶֽו ּוהָּ֛יִלֵא
ֹּיַו לֵ֔א־תיֵּֽב־דַע יִנַ֣חָלְׁש  ָּךֶ֑בְזֶעֶֽא־םִא ֖ךָךְׁשְפַנ־יֵֽחְו הָ֥וֹהְי־יַח עָׁ֔שיִלֱא רֶמא֣
 ּו֣רְמֹאּיַֽו ֒עָׁשיִלֱא־לֶא ֘לֵא־תיֵּֽב־רֶׁשֲא םיִ֥איִבְּנַה־יֵֽנְב ּו֨אְצֵּֽיַו :לֵֽא־תיֵּֽב ּו֖דְר ֵּֽיַו
ֹּיַו ךָךֶׁ֑שֹאר לַ֣עֵמ ךָךיֶ֖נֹדֲא־תֶא ַחֵ֥קֹל הָ֛וֹהְי םֹוּ֗יַה יִּ֣כ ָּתְעַ֕דָיֲה ויָ֔לֵא  יִ֥נֲא־םַּג רֶמא֛
 יִנַ֣חָלְׁש ֙הָוֹהְי יִּ֤כ הֹ֗פ אָ֣נ־בֵֽׁש ׀ עָׁ֣שיִלֱא ּוהָּ֜יִלֵא ֹו֨ל ֩רֶמֹאּיַו :ּוֽׁשֱחֶֽה יִּתְעַ֖דָי
ֹּיַו ֹו֔חיִרְי ־יֵֽנְב ּוׁ֨שְּגִּיַו :ֹוֽחיִרְי ּואֹ֖בָּיַו ָּךֶ֑בְזֶעֶֽא־םִא ֖ךָךְׁשְפַנ־יֵֽחְו הָ֥וֹהְי־יַח רֶמא֕
ֹּיַו ֒עָׁשיִלֱא־לֶא ֹ֘וחיִריִּֽב רֶׁ֣שֲא ׀ םיִ֥איִבְּנַה  הָ֛וֹהְי םֹוּ֗יַה יִּ֣כ ָּתְעַ֕דָיֲה ויָ֔לֵא ּו֣רְמאֽ



ֹּיַו ךָךֶׁ֑שֹאר לַ֣עֵמ ךָךיֶ֖נֹדֲא־תֶא ַחֵ֥קֹל  ֹו֨ל ֩רֶמֹאּיַו :ּוֽׁשֱחֶֽה יִּתְעַ֖דָי יִ֥נֲא־םַּג רֶמא֛
ֹּיַו הָנֵּ֔דְרַּיַה יִנַ֣חָלְׁש ֙הָוֹהְי יִּ֤כ הֹ֗פ אָ֣נ־בֵֽׁש ּוהָּ֜יִלֵֽא  ֖ךָךְׁשְפַנ־יֵֽחְו הָ֥וֹהְי־יַח רֶמא֕
 ּו֥דְמַעַּֽיַו ּו֔כְלָֽה ֙םיִאיִבְּנַה יֵ֤נְּבִמ ׁשיִ֜א םיִּׁ֨שִמֲחַֽו :םֶֽהיֵנְׁש ּו֖כְלֵּֽיַו ָּךֶ֑בְזֶעֶֽא־םִא
 ֙םֹלְגִּיַו ֹוּ֤תְרַּדַא־תֶא ּוהָּ֨יִלֵֽא ֩חַּקִּיַו :ןֵּֽדְרַּיַה־לַע ּו֥דְמָֽע םֶ֖היֵנְׁשּו קֹו֑חָרֵֽמ דֶג ֶּ֖נִמ
 םָ֗רְבָעְכ יִ֣הְיַו :הָֽבָרָחֶּֽב םֶ֖היֵנְׁש ּו֥רְבַעַּֽיַו הָּנֵ֑הָו הָּנֵ֣ה ּו֖צָחֵּֽיַו םִיַּ֔מַה־תֶא הֶּ֣כַּיַו
 ךְךָּ֑מִעֵֽמ חַ֣קָּלֶא םֶרֶ֖טְּב ךְךָּ֔ל־הֶׂשֱעֶֽא הָ֣מ֙ לַאְׁש ֙עָׁשיִלֱא־לֶא רַ֤מָא ּוהָּ֜יִלֵ֨אְו
ֹּיַו ֹּיַו :יָֽלֵא ֖ךָךֲחּֽוֽרְּב םִי ַ֥נְׁש־יִּֽפ אָ֛נ־יִהיִֽו עָׁ֔שיִלֱא רֶמא֣  לֹו֑אְׁשִל ָתיִׁ֣שְקִה רֶמא֖
ֹל ןִיַ֖א־םִאְו ןֵ֔כ ֣ךָךְל־יִֽהְי ֙ךְךָּתִאֵֽמ חָּ֤קֻל יִ֜תֹא הֶ֨אְרִּת־םִא  הָּמֵ֣ה יִ֗הְיַו :הֶֽיְהִֽי א֥
֙ לַעַּ֨יַו םֶ֑היֵנְׁש ןיֵּ֣ב ּודִ֖רְפַּיַו ׁשֵ֔א יֵסּו֣סְו ׁ֙שֵא־בֶכֶֽר הֵּ֤נִהְו רֵּ֔בַדְו ֙ךְךֹולָה םיִ֤כְלֹֽה
 בֶכֶ֤ר יִ֗בָא ׀ יִ֣בָא ֙קֵעַצְמ אּו֤הְו הֶ֗אֹר עָׁ֣שיִלֱאֶֽו :םִיָֽמָּׁשַה הָ֖רָעֳסַּֽב ּוהָּ֔יִלֵ֣א
ֹלְו ויָׁ֔שָרָ֣פּו֙ לֵאָרְׂשִי  :םיִֽעָרְק םִי ַ֥נְׁשִל םֵ֖עָרְקִּיַו ויָ֔דָגְבִּב ֙קֵזֲחַּֽיַו דֹו֑ע ּוהָ֖אָר א֥
 :ןֵּֽדְרַּיַה תַ֥פְׂש־לַע דֹ֖מֲעַּֽיַו בָׁשָּ֥יַו ויָ֑לָעֵֽמ הָ֖לְפָֽנ רֶׁ֥שֲא ּוהָּ֔יִלֵֽא תֶרֶּ֣דַא־תֶא ֙םֶרָּ֨יַו
 הֵּ֕יַא רַ֕מֹאּיַו םִיַּ֔מַה־תֶא הֶּ֣כַּיַו ֙ויָלָעֵֽמ הָ֤לְפָֽנ־רֶׁשֲא ּוהָּ֜יִלֵֽא תֶרֶּ֨דַא־תֶא ֩חַּקִּיַו
 רֹ֖בֲעַּֽיַו הָּנֵ֔הָו הָּנֵ֣ה ּ֙וצָחֵּֽיַו םִיַּ֗מַה־תֶא הֶּ֣כַּיַו ׀ אּו֣ה־ףַא ּוהָּ֑יִלֵֽא יֵ֣הֹלֱא הָ֖וֹהְי
ֹּיַו דֶגֶּ֔נִמ ֹ֙וחיִריִּֽב־רֶׁשֲא םיִ֤איִבְּנַה־יֵֽנְב ּוהֻ֨אְרִּיַו :עָֽׁשיִלֱא  ַחּו֥ר הָחָ֛נ ּו֔רְמא֣
ֹּיַו :הָצְרָֽא ֹו֖ל־ּווֲחַּֽתְׁשִּיַו ֹו֔תאָרְקִל ּ֙ואֹ֨בָּיַו עָׁ֑שיִלֱא־לַע ּוהָּ֖יִלֵֽא  ויָ֡לֵא ּו֣רְמאֽ
־תֶא ּוׁ֣שְקַביִֽו ֘אָנ ּוכְלֵ֣י לִיַ֗ח־יֵֽנְּב םיִׁ֜שָנֲא םיִּׁ֨שִמֲח ֩ךָךיֶדָבֲע־תֶא־ׁשֵֽי אָ֣נ־הֵּנִה
 תֹ֑וָאיֵּגַה תַ֣חַאְּב ֹו֖א םיִ֔רָהֶֽה דַ֣חַאְּב ּ֙והֵ֨כִלְׁשַּיַו הָ֔וֹהְי ַחּו֣ר ֹ֙ואָׂשְנ־ןֶּפ ֒ךָךיֶנֹדֲא
ֹּיַו ]תֹו֑יָאֵּגַה[ ֹל רֶמא֖ ֹּיַו ׁשֹּ֖ב־דַע ֹו֥ב־ּורְצְפִּיַו :ּוחָֽלְׁשִת א֥  ּ֙וחְלְׁשִּי ַֽו ּוחָ֑לְׁש רֶמא֣
ֹלְו םיִ֖מָי־הָֽׁשֹלְׁש ּוׁ֛שְקַבְיַו ׁשיִ֔א םיִּׁ֣שִמֲח  בֵׁ֣שֹי אּו֖הְו ויָ֔לֵא ּובֻׁ֣שָּיַו :ּוהֻֽאָצְמ א֥
ֹּיַו ֹו֑חיִריִּֽב ֹּיַו :ּוכֵֽלֵּת־לַא םֶ֖כיֵלֲא יִּתְרַ֥מָא־אֹוֽלֲה םֶ֔הֵלֲא רֶמא֣  יֵׁ֤שְנַא ּו֜רְמא֨
 םִיַּ֥מַהְו הֶ֑אֹר יִ֖נֹדֲא רֶׁ֥שֲאַּֽכ בֹו֔ט ֙ריִעָה בַׁ֤שֹומ אָ֞נ־הֵּנִה עָׁ֔שיִלֱא־לֶא ֙ריִעָה
ֹּיַו :תֶלָּֽכַׁשְמ ץֶרָ֥אָהְו םיִ֖עָר  חַלֶ֑מ םָׁ֖ש ּומיִׂ֥שְו הָׁ֔שָדֲח תיִ֣חֹלְצ ֙יִל־ּוחְק רֶמא֗
ֹּיַו חַלֶ֑מ םָׁ֖ש־ךְךֶלְׁשַּיַו םִיַּ֔מַה אָ֣צֹומ־לֶא ֙אֵצֵּיַו :ויָֽלֵא ּו֖חְקִּיַו  רַ֣מָא־הֹּֽכ רֶמא֜
ֹל הֶּלֵ֔אָה םִיַּ֣מַל ֙יִתאִּ֨פִר הָ֗וֹהְי  ּו֣פָר ֵּֽיַו :תֶלָּֽכַׁשְמּו תֶוָ֥מ דֹו֖ע םָּׁ֛שִמ הֶ֥יְהִֽי־אֽ
 אּו֣הְו לֵ֑א־תיֵּֽב םָּׁ֖שִמ לַעַּ֥יַו :רֵּֽבִּד רֶׁ֥שֲא עָׁ֖שיִלֱא רַ֥בְדִּכ הֶּ֑זַה םֹוּ֣יַה דַ֖ע םִיַּ֔מַה



ֹּיַו ֹ֙וב־ּוסְּלַקְתִּיַו ריִ֔עָה־ןִמ ּו֣אְצָֽי ֙םיִּנַטְק םיִ֤רָעְנּו ךְךֶרֶּ֗דַב הֶ֣לֹע ׀  הֵ֥לֲע ֹו֔ל ּורְמא֣
 ק  ק הֵ֥לֲע ַחֵ֖רֵ  םִיַּ֤תְׁש הָנאֶ֜צֵּתַו הָ֑וֹהְי םֵׁ֣שְּב םֵ֖לְלַקְי ַֽו םֵ֔אְרִּיַו ֙ויָרֲחַֽא ןֶפִּ֤יַו :ַחֵֽרֵ
 רַ֣ה־לֶא םָּׁ֖שִמ ךְךֶלֵּ֥יַו :םיִֽדָלְי יֵ֖נְׁשּו םיִ֥עָּבְרַא םֶ֔הֵמ הָנְעַּ֣קַבְּתַו רַעַּ֔יַה־ןִמ ֙םיִּבֻּד
 ןֹו֔רְמֹׁ֣שְּב֙ לֵאָרְׂשִי־לַע ךְךַ֤לָמ בָ֗אְחַא־ןֶּב םָ֣רֹוהיִֽו :ןֹוֽרְמֹֽׁש בָׁ֥ש םָּׁ֖שִמּו לֶ֑מְרַּכַה
 :הָֽנָׁש הֵ֥רְׂשֶע־םיֵּֽתְׁש ךְךֹ֖לְמִּיַו הָ֑דּוהְי ךְךֶלֶ֣מ טָ֖פָׁשֹוֽהיִל הֵ֔רְׂשֶע הֶ֣נֹמְׁש ֙תַנְׁשִּב
ֹל קַ֕ר הָ֔וֹהְי יֵ֣ניֵעְּב ֙עַרָה הֶׂ֤שֲעַּֽיַו  לַעַּ֔בַה תַ֣בְּצַמ־תֶא ֙רַסָּ֨יַו ֹוּ֑מִאְכּו ויִ֖בָאְכ א֥
ֹּטַחְּב קַ֠ר :ויִֽבָא הָׂ֖שָע רֶׁ֥שֲא  לֵ֖אָרְׂשִי־תֶא איִ֥טֱחֶֽה־רֶׁשֲא טָ֛בְנ־ןֶּ֥ב םָ֧עְבָר ָֽי תוא֞
ֹל קֵ֑בָּד ֙ לֵאָרְׂשִי־ךְךֶלֶֽמְל ביִׁ֤שֵהְו דֵ֑קֹנ הָ֣יָה בָ֖אֹומ־ךְךֶלֶֽמ עַׁ֥שיֵמּו :הָּנֶּֽמִמ רָ֖ס־אֽ
־ךְךֶלֶֽמ עַׁ֥שְפִּיַו בָ֑אְחַא תֹו֣מְּכ יִ֖הְיַו :רֶמָֽצ םיִ֥ליֵא ףֶלֶ֖א הָאֵ֥מּו םיִ֔רָּכ ףֶלֶ֣א־הָאֵֽמ
־תֶא דֹ֖קְפִּיַו ןֹו֑רְמֹּֽׁשִמ אּו֖הַה םֹוּ֥יַּב םָ֛רֹוהְי ךְךֶלֶּ֧מַה אֵ֞צֵּיַו :לֵֽאָרְׂשִי ךְךֶלֶ֥מְּב בָ֖אֹומ
 ֙בָאֹומ ךְךֶלֶ֤מ רֹ֗מאֵל הָ֜דּוהְי־ךְךֶלֶֽמ טָ֨פָׁשֹוֽהְי־לֶא ֩חַלְׁשִּיַו ךְךֶלֵּ֡יַו :לֵֽאָרְׂשִי־לָּכ
ֹּיַו הָ֑מָחְלִּמַל בָ֖אֹומ־לֶא יִּ֛תִא ךְךֵ֥לֵתֲה יִּ֔ב עַׁ֣שָּפ  יִּ֥מַעְּכ ךָךֹו֛מָכ יִנֹו֧מָּכ הֶ֔לֱעֶֽא רֶמא֣
ֹּיַו :ךָךיֶֽסּוסְּכ יַ֥סּוסְּכ ךָךֶּ֖מַעְכ ֹּיַו הֶ֑לֲעַֽנ ךְךֶרֶּ֖דַה הֶ֥ז־יֵא רֶמא֕  רַּ֥בְדִמ ךְךֶרֶּ֖ד רֶמא֕
 תַ֣עְבִׁש ךְךֶרֶּ֖ד ּוּבֹ֕סָּיַו םֹו֔דֱא ךְךֶלֶ֣מּו ֙הָדּוהְי־ךְךֶלֶֽמּו לֵ֜אָרְׂשִי ךְךֶלֶ֨מ ֩ךְךֶלֵּיַו :םֹוֽדֱא
ֹּיַו :םֶֽהיֵלְגַרְּב רֶׁ֥שֲא הָ֖מֵהְּבַלְו הֶ֛נֲחַּֽמַל םִיַ֧מ הָ֨יָה־ֹאלְו םיִ֑מָי  ךְךֶלֶ֣מ רֶמא֖
 ק־יִּֽכ ּהָ֕הֲא לֵ֑אָרְׂשִי ־דַיְּב םָ֖תֹוא תֵ֥תָל הֶּלֵ֔אָה םיִ֣כָלְּמַה ֙תֶׁשֹ֨לְׁשִל הָ֗וֹהְי אָ֣רָ
ֹּיַו :בָֽאֹומ  ֹו֑תֹואֵֽמ הָ֖וֹהְי־תֶא הָׁ֥שְרְדִנְו הָ֔וֹהיַֽל ֙איִבָנ הֹּ֤פ ןיֵ֨אַה טָ֗פָׁשֹוֽהְי רֶמא֣
ֹּיַו֙ לֵאָרְׂשִי־ךְךֶלֶֽמ יֵ֤דְבַעֵֽמ דָ֞חֶא ןַעַּיַ֠ו  קַצָ֥י־רֶׁשֲא טָ֔פָׁש־ןֶּב עָׁ֣שיִלֱא הֹּ֚פ רֶמא֔
ֹּיַו :ּוהָּֽיִלֵֽא יֵ֥דְי־לַע םִיַ֖מ  ויָ֗לֵא ּו֣דְר ֵּֽיַו הָ֑וֹהְי־רַבְּד ֹו֖תֹוא ׁשֵ֥י טָ֔פָׁשֹו֣הְי ֙רֶמא֨
ֹּיַו :םֹוֽדֱא ךְךֶלֶ֥מּו טָ֖פָׁשֹוֽהיִו לֵ֛אָרְׂשִי ךְךֶלֶ֧מ ־הַמ֙ לֵאָרְׂשִי ךְךֶלֶ֤מ־לֶא עָׁ֜שיִלֱא רֶמא֨
ֹּיַו ךָךֶּ֑מִא יֵ֖איִבְנ־לֶאְו ךָךיִ֔בָא יֵ֣איִבְנ־לֶא ךְךֵ֚ל ךְךָ֔לָו יִּ֣ל  לַ֗א לֵ֔אָרְׂשִי ךְךֶלֶ֣מ ֹ֙ול רֶמא֤
 ק־יִּֽכ ֹּיַו :בָֽאֹומ־דַיְּב םָ֖תֹוא תֵ֥תָל הֶּלֵ֔אָה םיִ֣כָלְּמַה ֙תֶׁשֹ֨לְׁשִל ֙הָוֹהְי אָ֤רָ  רֶמא֣
־ךְךֶלֶֽמ טָ֥פָׁשֹוֽהְי יֵֽנְּפ יֵ֛לּול יִּ֗כ ויָ֔נָפְל יִּתְדַ֣מָע רֶׁ֣שֲא ֙תֹואָבְצ הָ֤וֹהְי־יַח עָׁ֗שיִלֱא
 ֙הָיָהְו ן ֵּ֑גַנְמ יִ֣ל־ּוחְק הָּ֖תַעְו :ָּךֶֽאְרֶא־םִאְו ךָךיֶ֖לֵא טיִּ֥בַא־םִא אֵׂ֑שֹנ יִ֣נֲא הָ֖דּוהְי
ֹּיַו :הָֽוֹהְי־דַי ויָ֖לָע יִ֥הְּתַו ןֵּ֔גַנְמַֽה ן ֵּ֣גַנְּכ  הֶּ֖זַה לַחַּ֥נַה הׂ֛שָע הָ֑וֹהְי רַ֣מָא הֹּ֖כ רֶמא֕
ֹל הָ֗וֹהְי רַ֣מָא ׀ הֹ֣כ־יִּכ :םיִֽבֵּג ׀ םיִ֥בֵּג ֹלְו ַ֙חּו֨ר ּו֥אְרִת־אֽ  לַחַּ֥נַהְו םֶׁשֶ֔ג ּו֣אְרִת־אֽ



ֹז לַ֥קָנְו :םֶֽכְּתְמֶהְבּו םֶ֖כיֵנְקִמּו םֶּ֥תַא םֶ֛תיִתְׁשּו םִיָ֑מ אֵלָּ֣מִי אּו֖הַה  יֵ֣ניֵעְּב תא֖
 רֹו֔חְבִמ ריִ֣ע־לָכְו ֙רָצְבִמ ריִ֤ע־לָּכ םֶ֞תיִּכִהְו :םֶֽכְדֶיְּב בָ֖אֹומ־תֶא ןַ֥תָנְו הָ֑וֹהְי
 ּובִ֖אְכַּת הָ֔בֹוּטַה הָ֣קְלֶחַה֙ לֹכְו ּומֹּ֑תְסִּת םִיַ֖מ־יֵנְיְעַמ־לָכְו ּוליִּ֔פַּת ֙בֹוט ץֵ֥ע־לָכְו
 םֹו֑דֱא ךְךֶרֶּ֣דִמ םיִ֖אָּב םִיַ֥מ־הֵּנִהְו הָ֔חְנִּמַה תֹו֣לֲעַּֽכ ֙רֶקֹּ֨בַב יִ֤הְיַו :םיִֽנָבֲאָּֽב
 םָּ֑ב םֶחָּ֣לִהְל םיִ֖כָלְּמַה ּו֥לָע־יִּֽכ ּו֔עְמָֽׁש ֙בָאֹומ־לָכְו :םִיָּֽמַה־תֶא ץֶרָ֖אָה אֵ֥לָּמִּתַו
 רֶקֹּ֔בַב ּומיִּ֣כְׁשַּיַו :לּוֽבְּגַה־לַע ּו֖דְמַעַּֽיַו הָלְעַ֔מָו ֙הָרֹגֲח ר ֵ֤גֹח לֹּ֨כִמ ּו֗קֲעָּֽצִּיַו
 :םָּֽדַּכ םיִּ֥מֻדֲא םִיַּ֖מַה־תֶא דֶג ֶּ֛נִמ בָ֥אֹומ ּו֨אְרִּיַו םִיָּ֑מַה־לַע הָ֣חְר ָֽז ׁשֶמֶּׁ֖שַהְו
ֹּיַו  לָ֖לָּׁשַל הָּ֥תַעְו ּוהֵ֑עֵר־תֶא ׁשיִ֣א ּוּ֖כַּיַו םיִ֔כָלְּמַה ּ֙ובְרֶחֶֽנ בֵ֤רֳחָֽה הֶ֔ז םָּ֣ד ּ֙ורְמאֽ
 ּוסֻ֖נָּיַו בָ֔אֹומ־תֶא ּוּ֣כַּיַו֙ לֵאָרְׂשִי ּומֻ֤קָּיַו֒ לֵאָרְׂשִי הֵ֣נֲחַֽמ־לֶא ּ֘ואֹבָּיַו :בָֽאֹומ
 הָ֣קְלֶח־לָכְו ּוסֹ֡רֲהַֽי םיִ֣רָעֶהְו :בָֽאֹומ־תֶא תֹוּ֖כַהְו ּהָ֔ב ]ּוּכַּיַו[ ּוּבַּיַו םֶ֑היֵנְּפִמ
 בֹו֣ט־ץֵֽע־לָכְו ּ֙ומֹּ֨תְסִי םִיַ֤מ־ןַיְעַמ־לָכְו ָהּו֗אְלִמּו ֹו֜נְבַא־ׁשיִא ּוכיִ֨לְׁשַי הָבֹו֠ט
 ךְךֶלֶ֣מ ֙אְרַּיַו :ָהּוּֽכַּיַו םיִ֖עָּלַּקַה ּוּבֹ֥סָּיַו תֶׂשָ֑רֲח ריִּ֖קַּב ָהיֶ֛נָבֲא ריִ֧אְׁשִה־דַע ּוליִּ֔פַי
 בֶרֶ֗ח ףֵֽלֹׁ֣ש ׁשיִ֜א תֹו֨אֵמ־עַבְׁש ֹותֹו֠א חַּ֣קִּיַו הָ֑מָחְלִּמַה ּוּנֶּ֖מִמ קַ֥זָח־יִּֽכ בָ֔אֹומ
ֹלְו םֹו֖דֱא ךְךֶלֶ֥מ־לֶא ַעיִ֛קְבַהְל  ךְךֹ֣לְמִי־רֶׁשֲא רֹו֜כְּבַה ֹו֨נְּב־תֶא ֩חַּקִּיַו :ּולֹֽכָי א֥
 ויָ֔לָעֵֽמ ּ֙ועְסִּיַו לֵ֑אָרְׂשִי־לַע לֹו֖דָּג־ףֶצֶק יִ֥הְיַו הָ֔מֹחַ֣ה־לַע ֙הָלֹע ּוהֵ֤לֲעַּֽיַו ויָּ֗תְחַּת
 רֹ֗מאֵל עָׁ֜שיִלֱא־לֶא הָ֨קֲעָֽצ םיִאיִבְּנַ֠ה־יֵֽנְב יֵׁ֣שְּנִמ תַ֣חַא הָּׁ֣שִאְו :ץֶרָֽאָל ּובֻׁ֖שָּיַו
 אָּ֗ב הֶׁ֔שֹּנַ֨הְו הָ֑וֹהְי־תֶא אֵ֖רָי הָ֥יָה ֔ךָךְּדְבַע יִּ֣כ ָּתְעַ֔דָי הָּ֣תַאְו תֵ֔מ ֙יִׁשיִא ֤ךָךְּדְבַע
ֹּיַו :םיִֽדָבֲעַֽל ֹו֖ל יַ֛דָלְי יֵ֧נְׁש־תֶא תַחַ֜קָל  ךְךָּ֔ל־הֶׂשֱעֶֽא הָ֣מ ֙עָׁשיִלֱא ָהיֶ֤לֵא רֶמא֨
ֹּתַו תִיָּ֑בַּב ]ךְךָ֖ל[ יְכָ֖ל־ׁשֶּי־הַמ יִ֔ל יִדיִּ֣גַה  יִּ֖כ תִיַּ֔בַּב֙ לֹכ ֥ךָךְתָֽחְפִׁשְל ןיֵ֣א רֶמא֗
ֹּיַו :ןֶמָֽׁש ךְךּו֥סָא־םִא  יְכִי ָ֑נֵכְׁש־לָּכ תֵ֖אֵמ ץּו֔חַה־ןִמ ֙םיִלֵּכ ךְךָ֤ל־יִלֲאַֽׁש יִ֨כְל רֶמא֗
־דַעְבּו ךְךֵ֣דֲעַּֽב ֙תֶלֶּ֨דַה ְּתְר ַ֤גָסְו תאָ֗בּו :יִטיִֽעְמַּת־לַא םיִ֖קֵר םיִ֥לֵּכ ]ךְךִי ָ֑נֵכְׁש[
 רֹּ֣גְסִּתַו ֹוּ֔תִאֵֽמ ֙ךְךֶלֵּ֨תַו :יִעיִּֽסַּת אֵ֖לָּמַהְו הֶּלֵ֑אָה םיִ֖לֵּכַה־לָּכ לַ֥ע ְּתְקַ֕צָיְו ךְךִיַ֔נָּב
 יִ֣הְיַו :]תֶקָֽצֹומ[ תֶקָֽציֹמ איִ֥הְו ָהיֶ֖לֵא םיִׁ֥שִּגַמ םֵ֛ה ָהיֶ֑נָּב דַ֣עְבּו ּהָ֖דֲעַּֽב תֶלֶּ֔דַה
ֹלְמִּכ ׀ ֹּתַו םיִ֗לֵּכַה תא֣ ֹּיַו יִלֶּ֔כ ֙דֹוע יַ֥לֵא הָׁשיִּ֨גַה ּ֙הָנְּב־לֶא רֶמא֤  ןיֵ֥א ָהיֶ֔לֵא רֶמא֣
ֹבָּתַו :ןֶמָּֽׁשַה דֹ֖מֲעַּֽיַו יִלֶּ֑כ דֹו֖ע ֹּיַו םיִ֔הֹלֱאָֽה ׁשיִ֣אְל ֙דֵּגַּתַו א֗  יִ֣רְכִמ ֙יִכְל רֶמא֗
 :רָֽתֹוּנַּב יִ֖יְחִּֽת ]ךְךִיַ֔נָבּו[ יְכִיַ֔נָֻב	ְּתַ֣אְו ]ךְך ֵ֑יְׁשִנ[ יְכֵ֑יְׁשִנ־תֶא יִ֖מְּלַׁשְו ןֶמֶּׁ֔שַה־תֶא



־לָכֱאֶֽל ֹוּ֖ב־קֶזֲחַּֽתַו הָ֔לֹודְג הָּׁ֣שִא ֙םָׁשְו םֵ֗נּוׁש־לֶא עָׁ֣שיִלֱא רֹ֧בֲעַּֽיַו םֹוּ֜יַה יִ֨הְיַו
ֹּתַו :םֶחָֽל־לָכֱאֶֽל הָּמָׁ֖ש רֻ֥סָי ֹו֔רְבָע יֵּ֣דִמ ֙יִהְי ַֽו םֶחָ֑ל  אָ֣נ־הֵּנִה ּהָׁ֔שיִא־לֶא ֙רֶמא֨
־תַּיִלֲע אָּ֤נ־הֶׂשֲעַֽנ :דיִֽמָּת ּוניֵ֖לָע רֵ֥בֹע אּו֑ה ׁשֹו֣דָק םיִ֖הֹלֱא ׁשיִ֥א יִּ֛כ יִּתְעַ֔דָי
 ּוניֵ֖לֵא ֹו֥אֹבְּב הָ֛יָהְו הָ֑רֹונְמּו אֵּ֣סִכְו ןָ֖חְלֻׁשְו הָּ֥טִמ םָׁ֛ש ֹו֥ל םיִׂ֨שָנְו הָּ֔נַטְק ֙ריִק
ֹּיַו :הָּמָֽׁש־בַּכְׁשִּיַו הָּ֖יִלֲעָֽה־לֶא רַסָּ֥יַו הָּמָׁ֑ש ֹאבָּ֣יַו םֹוּ֖יַה יִ֥הְיַו :הָּמָֽׁש רּו֥סָי  ֙רֶמא֨
 ק ֹו֔רֲעַֽנ יִ֣זֲחֽיֵּג־לֶא ֹּזַה תיִּ֣מַנּוּֽׁשַל אָ֖רְ ֹּיַו :ויָֽנָפְל דֹ֖מֲעַּֽתַֽו ּהָ֔ל־אָרְקִּיַו תא֑  רֶמא֣
 הֶ֚מ ֒תֹאּזַה הָ֣דָרֲחַֽה־לָּכ־תֶא ּ֘וניֵלֵא ׀ ְּתְדַ֣רָח הֵּ֨נִה ָ֘היֶלֵא אָ֣נ־רָמֱא ֹו֗ל
ֹּתַו אָ֑בָּצַה רַׂ֣ש־לֶא ֹו֖א ךְךֶלֶּ֔מַה־לֶא ֙ךְךָל־רֶּבַדְל ׁשֵ֤יֲה ךְךָ֔ל תֹוׂ֣שֲעַֽל  ךְךֹו֥תְּב רֶמא֕
ֹּיַו :תֶבָֽׁשֹי יִ֥כֹנָֽא יִּ֖מַע ֹּיַו ּהָ֑ל תֹוׂ֣שֲעַֽל הֶ֖מּו רֶמא֕  ּהָ֖ל־ןיֵא ןֵּ֥ב לָ֛בֲא יִ֗זֲחֽיֵּֽג רֶמא֣
ֹּיַו :ןֵֽקָז ּהָׁ֥שיִאְו ֹּיַו :חַתָּֽפַּב דֹ֖מֲעַּֽתַֽו ּהָ֔ל־אָרְקִּ֨יַו ּהָ֑ל־אָרְק רֶמא֖  דֵ֤עֹוּמַל רֶמא֗
ֹּתַו ןֵּ֑ב תֶקֶ֣בֹח ]ְּתַ֖א[ יְּתַ֖א הָּ֔יַח תֵ֣עָּכ ֙הֶּזַה  םיִ֔הֹלֱאָֽה ׁשיִ֣א ֙יִנֹדֲא־לַא רֶמא֗
־רֶׁשֲא הָּ֔יַח תֵ֣עָּכ ֙הֶּזַה דֵ֤עֹוּמַל ןֵּ֑ב דֶלֵּ֣תַו הָּׁ֖שִאָה רַהַּ֥תַו :ךָךֶֽתָחְפִׁשְּב בֵּ֖זַכְּת־לַא
 :םיִֽרְצֹּֽקַה־לֶא ויִ֖בָא־לֶא אֵ֥צֵּיַו םֹוּ֔יַה יִ֣הְיַו דֶלָּ֑יַה לַּ֖דְגִּיַו :עָֽׁשיִלֱא ָהיֶ֖לֵא רֶּ֥בִּד
ֹּיַו ֹּיַו יִׁ֑שֹאר ׀ יִׁ֣שֹאר ויִ֖בָא־לֶא רֶמא֥  :ֹוּֽמִא־לֶא ּוהֵ֖אָׂש רַעַּ֔נַה־לֶא ֙רֶמא֨
֙ לַעַּ֨תַו :תֹֽמָּיַו םִיַ֖רֳהָּֽצַֽה־דַע ָהיֶּ֛כְרִּב־לַע בֶׁשֵּ֧יַו ֹוּ֑מִא־לֶא ּוהֵ֖איִבְיַו ּוהֵ֔אָּׂשִּיַ֨ו
־לֶא ֘אָרְקִּתַו :אֵֽצֵּתַו ֹו֖דֲעַּֽב רֹּ֥גְסִּתַו םיִ֑הֹלֱאָֽה ׁשיִ֣א תַּ֖טִמ־לַע ּוהֵ֔בִּכְׁשַּתַו
ֹּתַו ּ֒הָׁשיִא  הָצּו֛רָאְו תֹו֑נֹתֲאָֽה תַ֖חַאְו םיִ֔רָעְּנַה־ןִמ דָ֣חֶא ֙יִל אָ֥נ הָ֨חְלִׁש רֶמא֗
ֹּיַו :הָבּוֽׁשָאְו םיִ֖הֹלֱאָֽה ׁשיִ֥א־דַע  ]תֶכֶ֤לֹה[ יתֶכֶ֤לֹה ]ְּתַ֣א[ יְּתַ֣א ַעּוpּדַ֠מ רֶמא֗
ֹל םֹוּ֔יַה ֙ויָלֵא ֹלְו ׁשֶדֹ֖ח־אֽ ֹּתַו תָּ֑בַׁש א֣ ֹּתַו ןֹו֔תָאָֽה ׁ֙שֹבֲחַּֽתַֽו :םֹוֽלָׁש רֶמא֖  רֶמא֥
 אֹו֛בָּתַו ךְךֶלֵּ֗תַו :ךְךָֽל יִּתְרַ֥מָא־םִא יִּ֖כ בֹּ֔כְרִל יִ֣ל־רָצֲעַּֽת־לַא ךְךֵ֑לָו גַ֣הְנ ּהָ֖רֲעַֽנ־לֶֽא
 ּ֙הָתֹא םיִ֤הֹלֱאָה־ׁשיִא תֹו֨אְרִּכ pיִהְיַ֠ו לֶ֑מְרַּכַה רַ֣ה־לֶא םיִ֖הֹלֱאָֽה ׁשיִ֥א־לֶא
ֹּיַו דֶגֶּ֔נִמ  ּ֒הָתאָרְקִל אָ֣נ־ץּוֽר ֘הָּתַע :זָּֽלַה תיִּ֥מַנּוּֽׁשַה הֵּ֖נִה ֹו֔רֲעַֽנ יִ֣זֲחֽיֵּֽג־לֶא ֙רֶמא֨
ֹּתַו דֶלָּ֑יַל םֹו֣לָׁשֲה ךְךֵׁ֖שיִאְל םֹו֥לָׁשֲה ךְךָ֛ל םֹו֥לָׁשֲה ּהָ֗ל־רָמֱאֶו ֹבָּתַו :םֹוֽלָׁש רֶמא֖  א֞
ֹּיַו ּהָ֗פְדָהְל יִ֜זֲחֽיֵּֽג ׁשַּ֨גִּיַו ויָ֑לְגַרְּב קֵ֖זֲחַּֽתַֽו רָ֔הָה־לֶא ֙םיִהֹלֱאָֽה ׁשיִ֤א־לֶא r֩רֶמא 
ֹלְו יִּנֶּ֔מִמ םיִ֣לְעֶה ֙הָוֹהיַֽו ּהָ֔ל־הָרָֽמ ּהָׁ֣שְפַנ־יִּֽכ ּ֙הָל־הֵּפְרַה םיִ֤הֹלֱאָֽה ׁשיִ֨א  א֥
ֹּתַו :יִֽל דיִּ֖גִה ֹלֲה יִ֑נֹדֲא תֵ֣אֵמ ןֵ֖ב יִּתְלַ֥אָׁשֲה רֶמא֕ ֹל יִּתְרַ֔מָא א֣  :יִֽתֹא הֶ֖לְׁשַת א֥



ֹּיַו ֹל ׁ֙שיִא־אָצְמִת יִּ֤כ ֒ךְךֵלָו ֘ךָךְד ָֽיְב יִּ֣תְנַעְׁשִמ חַ֨קְו ךָךיֶ֗נְתָמ רֹ֣גֲח יִ֜זֲחֽיֵֽגְל רֶמא֨  א֣
ֹל ׁשיִ֖א ֥ךָךְכֶרָֽבְי־יִֽכְו ּוּנֶ֔כֲרָֽבְת  :רַעָּֽנַה יֵ֥נְּפ־לַע יִּ֖תְנַעְׁשִמ ָּ֥תְמַׂשְו ּוּ֑נֶנֲעַֽת א֣
ֹּתַו  :ָהיֶֽרֲחַֽא ךְךֶלֵּ֥יַו םָק ָּ֖יַו ָּךֶ֑בְזֶעֶֽא־םִא ֖ךָךְׁשְפַנ־יֵֽחְו הָ֥וֹהְי־יַח רַעַּ֔נַה םֵ֣א ֙רֶמא֨
 ןיֵ֣אְו לֹו֖ק ןיֵ֥אְו רַעַּ֔נַה יֵ֣נְּפ־לַע ֙תֶנֶ֨עְׁשִּמַה־תֶא םֶׂשָּ֤יַו םֶ֗היֵנְפִל רַ֣בָע יִ֞זֲחֵֽגְו
ֹל רֹ֔מאֵל ֹו֣ל־דֶּגַּיַו ֹ֙ותאָרְקִל בָׁשָּ֤יַו בֶׁשָ֑ק ֹבָּיַו :רַעָּֽנַה ץיִ֖קֵה א֥  הָתְיָּ֑בַה עָׁ֖שיִלֱא א֥
ֹבָּיַו :ֹוֽתָּטִמ־לַע בָּ֖כְׁשֻמ תֵ֔מ ֙רַעַּ֨נַה הֵּ֤נִהְו  םֶ֑היֵנְׁש דַ֣עְּב תֶלֶּ֖דַה רֹּ֥גְסִּיַו א֕
־לַע ויָ֤ניֵעְו ויִּ֜פ־לַע ויִּ֨פ ֩םֶׂשָּיrַו דֶלֶּ֗יַה־לַע בַּ֣כְׁשִּיַו לַעַּ֜יַו :הָֽוֹהְי־לֶא לֵּ֖לַּפְתִּיַו
 תִיַּ֗בַּב ךְךֶלֵּ֣יַו בָׁשָּ֜יַו :דֶלָּֽיַה רַׂ֥שְּב םָחָּ֖יַו ויָ֑לָע רַ֖הְגִּיַו ]ויָּ֔פַּכ[ וָּ֔פַּכ־לַע ויָּ֣פַכְו ֙ויָניֵע
 םיִ֔מָעְּפ עַבֶׁ֣ש־דַע ֙רַעַּ֨נַה רֵ֤רֹוזְיַו ויָ֑לָע רַ֣הְגִּיַו לַעַּ֖יַו הָּנֵ֔ה תַ֣חַאְו ֙הָּנֵ֨ה תַ֥חַא
 קִּיַו :ויָֽניֵע־תֶא רַעַּ֖נַה חַ֥קְפִּיַו ֹּיַו יִ֗זֲחֽיֵּֽג־לֶא אָ֣רְ  תיִּ֣מַנֻּֽׁשַה־לֶא ֙אָרְק ֙רֶמא֨
ֹּזַה ֹּיַו ויָ֑לֵא אֹו֣בָּתַו ָהֶ֖אָרְקִּיַו תא֔  ויָ֔לְגַר־לַע לֹּ֣פִּתַו ֹ֙אבָּתַו :ךְך ֵֽנְב יִ֥אְׂש רֶמא֖
 בָ֣עָרָֽהְו ֙הָלָּ֨גְלִּגַה בָׁ֤ש עָׁ֞שיִלֱאֶֽו :אֵֽצֵּתַו ּהָ֖נְּב־תֶא אָּׂ֥שִּתַו הָצְרָ֑א ּוחַּ֖תְׁשִּתַו
ֹּיַו ויָ֑נָפְל םיִ֖בְׁשֹֽי םיִ֔איִבְּנַה ֙יֵנְבּו ץֶרָ֔אָּב  הָ֔לֹודְּגַה ריִּ֣סַה ֙תֹפְׁש ֹו֗רֲעַֽנְל רֶמא֣
 ןֶפֶּ֣ג ֙אָצְמִּיַו ֒תֹרֹא טֵּ֣קַלְל ֘הֶדָּׂשַה־לֶא דָ֣חֶא אֵ֨צֵּיַו :םיִֽאיִבְּנַה יֵ֥נְבִל דיִ֖זָנ לֵּׁ֥שַבּו

ֹלְמ הֶ֖דָׂש תֹ֥עֻּקַּפ ּוּנֶּ֛מִמ טֵּ֥קַלְיַו הֶ֔דָׂש ֹבָּיַו ֹו֑דְגִב א֣  דיִ֖זָּנַה ריִ֥ס־לֶא חַּ֛לַפְיַו א֗
ֹל־יִּֽכ  ּוקָ֗עָצ הָּמֵ֣הְו דיִ֜זָּנַהֵֽמ םָ֨לְכָאְּכ יִהְיַ֠ו לֹו֑כֱאֶל םיִׁ֖שָנֲאַֽל ּו֥קְצִּֽיַו :ּועָֽדָי א֥
ֹּיַו ֹלְו םיִ֔הֹלֱאָֽה ׁשיִ֣א ֙ריִּסַּב תֶוָ֤מ ּ֙ורְמאֽ ֹּיַו :לֹֽכֱאֶֽל ּו֖לְכָֽי א֥  חַמֶ֔ק־ּוחְקּו ֙רֶמא֨
ֹּיַו ריִּ֑סַה־לֶא ךְךֵ֖לְׁשַּיַו ֹלְו ּולֵ֔כֹאיְו ֙םָעָל קַ֤צ רֶמא֗  ׁשיִ֨אְו :ריִּֽסַּב עָ֖ר רָ֥בָּד הָ֛יָה א֥
 םֶחֶ֣ל־םיִרְׂשֶע ֙םיִרּוּכִּב םֶחֶ֤ל םיִ֜הֹלֱאָֽה ׁשיִ֨אְל ֩אֵבָּיַו הָׁשִ֗לָׁש לַעַּ֣בִמ אָּ֜ב
ֹּיַו ֹו֑נֹלְקִצְּב לֶ֖מְרַכְו םיִ֔רֹעְׂש ֹּיַו :ּולֵֽכֹאיְו םָ֖עָל ןֵּ֥ת רֶמא֕  ןֵּ֣תֶא הָ֚מ ֹו֔תְרָׁ֣שְמ ֙רֶמא֨
ֹּיַו ׁשיִ֑א הָאֵ֣מ יֵ֖נְפִל הֶ֔ז  :רֵֽתֹוהְו לֹו֥כָא הָ֖וֹהְי רַ֛מָא הֹ֥כ יִּ֣כ ּולֵ֔כֹאיְו ֙םָעָל ןֵּ֤ת רֶמא֗
ֹּיַו םֶ֛היֵנְפִל ןֵּ֧תִּיַו  הָ֣יָה םָ֜רֲא־ךְךֶלֶֽמ אָ֨בְצ־רַׂש ןָמֲעַֽנְ֠ו :הָֽוֹהְי רַ֥בְדִּכ ּורִ֖תֹוּיַו ּו֥לְכאֽ
 ׁשיִ֗אָהְו םָ֑רֲאַֽל הָ֖עּוׁשְּת הָ֥וֹהְי־ןַתָֽנ ֹו֛ב־יִּכ םיִ֔נָפ אֻׂ֣שְנּו ֙ויָנֹדֲא יֵ֤נְפִל לֹו֨דָּג ׁ֩שיִא
 הָ֣רֲעַֽנ לֵ֖אָרְׂשִי ץֶרֶ֥אֵמ ּוּ֛בְׁשִּיַו םיִ֔דּודְג ּו֣אְצָֽי ֙םָרֲאַֽו :עָֽרֹצְמ לִיַ֖ח רֹוּ֥בִּג הָ֛יָה
ֹּתַו :ןָֽמֲעַֽנ תֶׁשֵ֥א יֵ֖נְפִל יִ֕הְּתַו הָּ֑נַטְק  יֵ֥נְפִל יִ֔נֹדֲא יֵ֣לֲחַֽא ּהָּ֔תְרִבְּג־לֶא ֙רֶמא֨
ֹבָּיַו :ֹוּֽתְעַרָּֽצִמ ֹו֖תֹא ףֹ֥סֱאֶי זָ֛א ןֹו֑רְמֹֽׁשְּב רֶׁ֣שֲא איִ֖בָּנַה  רֹ֑מאֵל ויָ֖נֹדאַֽל דֵּ֥גַּיַו א֕



ֹזָּכ ֹּיַו :לֵֽאָרְׂשִי ץֶרֶ֥אֵמ רֶׁ֖שֲא הָ֔רֲעַּֽנַה הָ֣רְּבִּד ֙תֹאזָכְו תא֤ ־ךְךֶל ֙םָרֲא־ךְךֶלֶֽמ רֶמא֤
ֹּב  ףֶסֶ֗כ־יֵרְּכִּכ רֶׂשֶ֣ע ֹו֜דָיְּב חַּ֨קִּיַו ֩ךְךֶלֵּיַו לֵ֑אָרְׂשִי ךְךֶלֶ֣מ־לֶא רֶפֵ֖ס הָ֥חְלְׁשֶאְו א֔
 לֵ֖אָרְׂשִי ךְךֶלֶ֥מ־לֶא רֶפֵּ֔סַה אֵ֣בָּיַו :םיִֽדָגְּב תֹו֥פיִלֲח רֶׂשֶ֖עְו בָ֔הָז ֙םיִפָלֲא תֶׁשֵׁ֤שְו
 יִּ֔דְבַע ןָ֣מֲעַֽנ־תֶא ֙ךָךיֶ֨לֵא יִּתְחַ֤לָׁש הֵּ֨נִה ךָךיֶ֔לֵא ֙הֶּזַה רֶפֵּ֤סַה אֹו֨בְּכ הָּ֗תַעְו רֹ֑מאֵל
 קִּיַו רֶפֵּ֜סַה־תֶא לֵ֨אָרְׂשִי־ךְךֶלֶֽמ ֹ֩ארְקִּכ יִ֡הְיַו :ֹוּֽתְעַרָּֽצִמ ֹוּ֖תְפַסֲאַֽו  ויָ֗דָגְּב עַ֣רְ
ֹּיַו  ׁשיִ֖א ףֹ֥סֱאֶֽל יַ֔לֵא ַחֵ֣לֹׁש ֙הֶז־יִּֽכ תֹו֔יֲחַֽהְלּו תיִ֣מָהְל ֙יִנָ֨א םיִ֥הֹלֱאַֽה ֙רֶמא֨
 עָׁ֣שיִלֱא ׀ ַעֹ֣מְׁשִּכ יִ֞הְיַו :יִֽל אּו֖ה הֶּ֥נַאְתִמ־יִּֽכ ּו֔אְרּו ֙אָנ־ּוֽעְּד־ךְךַא יִּ֤כ ֹוּ֑תְעַרָּֽצִמ
 ק־יִּֽכ םיִ֗הֹלֱאָֽה־ׁשיִֽא  רֹ֔מאֵל ךְךֶלֶּ֣מַה־לֶא ֙חַלְׁשִּיַו ויָ֔דָגְּב־תֶא֙ לֵאָרְׂשִי־ךְךֶלֶֽמ עַ֤רָ
 ק הָּמָ֥ל ֹבָי ךָךיֶ֑דָגְּב ָּתְעַ֖רָ ֹבָּיַו :לֵֽאָרְׂשִיְּב איִ֖בָנ ׁשֵ֥י יִּ֛כ עַ֕דֵיְו יַ֔לֵא אָ֣נ־אֽ  ןָ֖מֲעַֽנ א֥
 עָׁ֖שיִלֱא ויָ֛לֵא חַ֥לְׁשִּיַו :עָֽׁשיִלֱאֶֽל תִיַּ֖בַה־חַתֶּֽפ דֹ֥מֲעַּֽיַו ֹוּ֑בְכִרְבּו ]ויָ֣סּוסְּב[ וָ֣סּוסְּב
 :רָֽהְטּו ֖ךָךְל ֛ךָךְרָֽׂשְּב בֹׁ֧שָיְו ןֵּ֔דְרַּיַּב ֙םיִמָעְּפ־עַבֶֽׁש ָּ֤תְצַחָֽרְו ךְךֹו֗לָה רֹ֑מאֵל ךְךָ֣אְלַמ
־םֵֽׁשְּב ֙אָרָקְו ֙דַמָעְו אֹו֗צָי אֵ֣צֵי ׀ יַ֣לֵא יִּתְרַ֜מָא הֵּ֨נִה ֩רֶמֹאּיַו ךְךַ֑לֵּיַו ןָ֖מֲעַֽנ ףֹ֥צְקִּיַו
ֹלֲה :עָֽרֹצְּמַה ףַ֥סָאְו םֹו֖קָּמַה־לֶא ֹו֛דָי ףיִ֥נֵהְו ויָ֔הֹלֱא הָ֣וֹהְי  הָ֨נָבֲֽא ֩בֹוט א֡
ֹלֲה לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣מיֵמ֙ לֹּכִמ קֶׂשֶּ֗מַּד תֹו֣רֲהַֽנ רַּ֜פְרַפּו ]הָ֨נָמֲֽא[  םֶ֖הָּב ץַ֥חְרֶא־אֽ
ֹּיַו ֒ויָלֵא ּו֣רְּבַדְיַו ֘ויָדָבֲע ּוׁ֣שְּגִּיַו :הָֽמֵחְּב ךְךֶלֵּ֥יַו ןֶפִּ֖יַו יִּתְרָ֑הָטְו  רָ֣בָּד ֙יִבָא ּו֗רְמאֽ
 :רָֽהְטּו ץַ֥חְר ךָךיֶ֖לֵא רַ֥מָא־יִּֽכ ףַ֛אְו הֶׂ֑שֲעַֽת אֹו֣לֲה ךָךיֶ֖לֵא רֶּ֥בִּד איִ֛בָּנַה לֹו֗דָּג
 רַׂ֛שְבִּכ ֹו֗רָׂשְּב בָׁשָּ֣יַו םיִ֑הֹלֱאָֽה ׁשיִ֣א רַ֖בְדִּכ םיִ֔מָעְּפ עַבֶׁ֣ש ֙ןֵּדְרַּיַּב לֹּ֤בְטִּיַו דֶרֵּ֗יַו
 דֹ֣מֲעַּֽיַו ֹ֘אבָּיַו ּוהֵ֗נֲחַֽמ־לָכְו אּו֣ה םיִ֜הֹלֱאָֽה ׁשיִ֨א־לֶא ֩בָׁשָּיַו :רָֽהְטִּיַו ןֹ֖טָק רַעַ֥נ
ֹּיַו ֒ויָנָפְל  לֵ֑אָרְׂשִיְּב־םִא יִּ֖כ ץֶרָ֔אָה־לָכְּב ֙םיִהֹלֱא ןיֵ֤א יִּ֣כ ֙יִּתְעַ֨דָי אָ֤נ־הֵּנִה רֶמא֗
ֹּיַו :ךָךֶּֽדְבַע תֵ֥אֵמ הָ֖כָרְב אָ֥נ־חַק הָּ֛תַעְו  ויָ֖נָפְל יִּתְדַ֥מָע־רֶׁשֲא הָ֛וֹהְי־יַח רֶמא֕
ֹלָו ֒ןָמֲעַֽנ ֘רֶמֹאּיַו :ןֵֽאָמְיַו תַחַ֖קָל ֹוּ֥ב־רַצְפִּיַו חָּ֑קֶא־םִא  אָּׂ֥שַמ ֔ךָךְּדְבַעְל אָ֣נ־ןַּתֻי א֕
 םיִ֔רֵחֲא םיִ֣הֹלאֵֽל ֙חַבֶ֨זָו הָ֤לֹע ֜ךָךְּדְבַע דֹו֨ע ֩הֶׂשֲעַֽי־אֹוֽל יִּ֡כ הָ֑מָדֲא םיִ֖דָרְּפ־דֶמֶֽצ
 ֩ןֹוּמִר־תיֵֽב יִ֣נֹדֲא אֹו֣בְּב ךָךֶּ֑דְבַעְל הָ֖וֹהְי חַ֥לְסִי הֶּ֔זַה רָ֣בָּדַל :הָֽוֹהיַֽל־םִא יִּ֖כ
 ןֹּ֔מִר תיֵּ֣ב ֙יִתיֵ֨וֲחַּֽתְׁשִהְו יִ֗דָי־לַע ןָ֣עְׁשִנ ׀ אּו֣הְו הָּמָׁ֜ש תֹ֨וֲחַּֽתְׁשִהְל
 :הֶּֽזַה רָ֥בָּדַּב ֖ךָךְּדְבַעְל הָ֥וֹהְי):ירק אלו ביתכ(־חַלְסִי ןֹּ֔מִר תיֵּ֣ב ֙יִתָ֨יָוֲחַּֽתְׁשִהְּב
ֹּיַו ֹּיַו :ץֶרָֽא־תַרְבִּכ ֹוּ֖תִאֵֽמ ךְךֶלֵּ֥יַו םֹו֑לָׁשְל ךְךֵ֣ל ֹו֖ל רֶמא֥  עָׁ֣שיִלֱא ֘רַעַנ יִ֗זֲחֽיֵּֽג רֶמא֣



 תֵ֣א ֹו֖דָּיִמ תַחַּ֥קִמ הֶּ֔זַה ֙יִּמַרֲאָֽה ןָ֤מֲעַֽנ־תֵֽא יִ֗נֹדֲא ךְךַׂ֣שָח ׀ הֵּ֣נִה ֒םיִהֹלֱאָֽה־ׁשיִֽא
 :הָמּוֽאְמ ֹוּ֖תִאֵֽמ יִּ֥תְחַקָֽלְו ויָ֔רֲחַֽא יִּתְצַ֣ר־םִא־יִּֽכ ֙הָוֹהְי־יַח איִ֑בֵה־רֶֽׁשֲא
 הָ֛בָּכְרֶּמַה לַ֧עֵמ לֹּ֞פִּיַו ויָ֔רֲחַֽא ץָ֣ר ֙ןָמֲעַֽנ הֶ֤אְרִּיַו ןָ֑מֲעַֽנ יֵ֣רֲחַֽא יִ֖זֲחֽיֵּֽג ףֹּ֥דְרִּיַו
ֹּיַו ֹו֖תאָרְקִל ֹּיַו :םֹוֽלָׁשֲה רֶמא֥  הָּ֡תַע הֵּ֣נִה ֒רֹמאֵל יִנַ֣חָלְׁש ֘יִנֹדֲא םֹו֗לָׁש ׀ רֶמא֣
־רַּכִּכ ֙םֶהָל אָּ֤נ־הָנְּת םיִ֑איִבְּנַה יֵ֣נְּבִמ םִיַ֖רְפֶא רַ֥הֵמ םיִ֛רָעְנ־יֵֽנְׁש יַ֧לֵא ּואָּ֣ב הֶ֠ז
ֹּיַו :םיִֽדָגְּב תֹו֥פִלֲח יֵּ֖תְׁשּו ףֶסֶּ֔כ  ֩רַצָּיַו ֹוּ֗ב־ץָרְפִּיַו םִיָ֑רָּכִּכ חַ֣ק לֵ֖אֹוה ןָ֔מֲעַֽנ רֶמא֣
 ּו֖אְׂשִּיַו ויָ֔רָעְנ יֵ֣נְׁש־לֶא ֙ןֵּתִּיַו םיִ֔דָגְּב תֹו֣פִלֲח ֙יֵּתְׁשּו םיִ֗טִרֲח יֵ֣נְׁשִּב ףֶסֶּ֜כ םִיַ֨רְּכִּכ
 םיִׁ֖שָנֲאָֽה־תֶא חַּ֥לַׁשְיַו תִיָּ֑בַּב דֹ֣קְפִּיַו םָ֖דָּיִמ חַּ֥קִּיַו לֶפֹ֔עָה־לֶא ֹ֙אבָּיַו :ויָֽנָפְל
ֹּיַו ויָ֔נֹדֲא־לֶא דֹ֣מֲעַּֽיַו ֙אָב־אּוֽהְו :ּוכֵֽלֵּיַו  יִ֑זֲחֵּֽג ]ןִיַ֖אֵמ[ ִן	ַאֵמ עָׁ֔שיִלֱא ֙ויָלֵא רֶמא֤
ֹּיַו ֹל רֶמא֕ ֹּיַו :הָנָֽאָו הֶנָ֥א ֖ךָךְּדְבַע ךְךַ֥לָה־אֽ ֹל ֙ויָלֵא רֶמא֤  רֶׁ֧שֲאַּֽכ ךְךַ֔לָה יִּ֣בִל־אֽ
 םיִ֔דָגְּב תַחַ֣קָלְו ֙ףֶסֶּ֨כַה־תֶא תַחַ֤קָל תֵ֞עַה ךָךֶ֑תאָרְקִל ֹוּ֖תְבַּכְרֶמ לַ֥עֵמ ׁשיִ֛א־ךְךַפָֽה
ֹצְו ֙םיִמָרְכּו םיִ֤תיֵזְו  ֔ךָךְּב־קַּבְדִּֽת ֙ןָמֲעַֽנ תַעַ֤רָצְו :תֹוֽחָפְׁשּו םיִ֖דָבֲעַֽו רָ֔קָבּו ןא֣
ֹּיַו :גֶלָּֽׁשַּכ עָ֥רֹצְמ ויָ֖נָפְּלִמ אֵ֥צֵּיַו םָ֑לֹועְל ךָךֲעְֽרַזְבּו ־לֶא םיִ֖איִבְּנַה־יֵֽנְב ּו֥רְמאֽ
־הָכְלֵֽנ :ּוּנֶּֽמִמ רַ֥צ ךָךיֶ֖נָפְל םָׁ֛ש םיִ֥בְׁשֹֽי ּונְחַ֜נֲא רֶֽׁ֨שֲא םֹו֗קָּמַה אָ֣נ־הֵּֽנִה עָׁ֑שיִלֱא
 םֹו֖קָמ םָׁ֛ש ּונָּ֥ל־הֶׂשֲעַֽנְו תָ֔חֶא הָ֣רֹוק ׁשיִ֚א ֙םָּׁשִמ הָ֤חְקִנְו ןֵּ֗דְרַּיַה־דַע אָּ֣נ
ֹּיַו םָׁ֑ש תֶבֶׁ֣שָל ֹּיַו :ּוכֵֽל רֶמא֖ ֹּיַו ךָךיֶ֑דָבֲע־תֶא ךְךֵ֣לְו אָ֖נ לֶאֹו֥ה דָ֔חֶאָֽה ֙רֶמא֨  רֶמא֖
 ליִּ֣פַמ ֙דָחֶאָֽה יִ֤הְיַו :םיִֽצֵעָֽה ּו֖רְזְגִּי ַֽו הָנֵּ֔דְרַּיַה ּ֙ואֹ֨בָּיַו םָּ֑תִא ךְךֶלֵּ֖יַו :ךְךֵֽלֵא יִ֥נֲא
ֹּיַו קַ֥עְצִּיַו םִיָּ֑מַה־לֶא לַ֣פָנ לֶ֖זְרַּבַה־תֶאְו הָ֔רֹוּקַה  :לּוֽאָׁש אּו֥הְו יִ֖נֹדֲא ּהָ֥הֲא רֶמא֛
ֹּיַו ־ךְךֶלְׁשַּיַו ֙ץֵע־בָצְקִּיַו םֹו֔קָּמַה־תֶא ּ֙והֵ֨אְרַּיַו לָ֑פָנ הָנָ֣א םיִ֖הֹלֱאָֽה־ׁשיִֽא רֶמא֥

ֹּיַו :לֶֽזְרַּבַה ףֶצָּ֖יַו הָּמָׁ֔ש  הָ֥יָה םָ֔רֲא ךְךֶלֶ֣מּו :ּוהֵֽחָּקִּיַו ֹו֖דָי חַ֥לְׁשִּיַו ךְךָ֑ל םֶרָ֣ה רֶמא֖
 :יִֽתֹנֲחַּֽת יִ֖נֹמְלַא יִ֥נֹלְּפ םֹו֛קְמ־לֶא רֹ֔מאֵל ויָ֣דָבֲע־לֶא ֙ץַעָּוִּיַו לֵ֑אָרְׂשִיְּב םָ֖חְלִנ
 הֶּ֑זַה םֹו֣קָּמַה רֹ֖בֲעֵֽמ רֶמָּׁ֕שִה רֹ֔מאֵל֙ לֵאָרְׂשִי ךְךֶלֶ֤מ־לֶא םיִ֗הֹלֱאָֽה ׁשיִ֣א חַ֞לְׁשִּיַו
 ֹו֧ל־רַמָֽא רֶׁ֨שֲא םֹו֞קָּמַה־לֶֽא לֵ֗אָרְׂשִי ךְךֶלֶ֣מ חַ֞לְׁשִּיַו :םיִּֽתִחְנ םָ֥רֲא םָׁ֖ש־יִּֽכ
ֹל םָׁ֑ש רַ֣מְׁשִנְו ]ֹו֖ריִהְזִהְו[ הֹ֖ריִהְזִהְו םיִ֛הֹלֱאָֽה־ׁשיִא ֹלְו תַ֖חַא־אֽ  :םִיָּֽתְׁש א֥
 קִּיַו הֶּ֑זַה רָ֖בָּדַה־לַע םָ֔רֲא־ךְךֶלֶֽמ בֵ֣ל ֙רֵעָּסִּיַו ֹּיַו ֙ויָדָבֲע־לֶא אָ֤רְ  םֶ֔היֵלֲא רֶמא֣
ֹּיַו :לֵֽאָרְׂשִי ךְךֶלֶ֥מ־לֶא ּונָּ֖לֶּׁשִמ יִ֥מ יִ֔ל ּודיִּ֣גַּת ֙אֹולֲה  אֹו֖ל ויָ֔דָבֲעֵֽמ דַ֣חַא ֙רֶמא֨



־תֶא לֵ֔אָרְׂשִי ךְךֶלֶ֣מְל ֙דיִּגַי לֵ֔אָרְׂשִיְּב רֶׁ֣שֲא ֙איִבָּנַה עָׁ֤שיִלֱא־יִּֽכ ךְךֶלֶּ֑מַה יִ֣נֹדֲא
ֹּיַו :ךָךֶֽבָּכְׁשִמ רַ֥דֲחַּֽב רֵּ֖בַדְּת רֶׁ֥שֲא םיִ֔רָבְּדַ֨ה  חַ֖לְׁשֶאְו אּו֔ה הֹ֣כיֵא ּ֙ואְרּו ּו֤כְל רֶמא֗
 דֵ֑בָּכ לִיַ֣חְו בֶכֶ֖רְו םיִ֥סּוס הָּמָׁ֛ש־חַלְׁשִּיַו :ןָֽתֹדְב הֵּ֥נִה רֹ֖מאֵל ֹו֥ל־דַּגֻּיַו ּוהֵ֑חָּקֶאְו
 אֵ֕צֵּיַו ֒םּוקָל ֘םיִהֹלֱאָֽה ׁשיִ֣א תֵ֨רָׁשְמ םֵּכְׁשַּיַ֠ו :ריִֽעָה־לַע ּופִּ֖קַּיַו הָלְיַ֔ל ּואֹ֣בָּיַו
ֹּיַו בֶכָ֑רָו סּו֣סְו ריִ֖עָה־תֶא בֵ֥בֹוס לִיַ֛ח־הֵּנִֽהְו  יִ֖נֹדֲא ּהָ֥הֲא ויָ֛לֵא ֹו֥רֲעַֽנ רֶמא֨
ֹּיַו :הֶֽׂשֲעַֽנ הָ֥כיֵא  :םָֽתֹוא רֶׁ֖שֲאֵֽמ ּונָּ֔תִא רֶׁ֣שֲא ֙םיִּבַר יִּ֤כ אָ֑ריִּת־לַא רֶמא֖
־תֶא ֙הָוֹהְי חַ֤קְפִּיַו הֶ֑אְרִיְו ויָ֖ניֵע־תֶא אָ֥נ־חַקְּפ הָ֕וֹהְי רַ֔מֹאּיַו ֙עָׁשיִלֱא לֵּ֤לַּפְתִּיַו
 ּ֘ודְר ֵּֽיַו :עָֽׁשיִלֱא תֹ֥ביִבְס ׁשֵ֖א בֶכֶ֛רְו םיִ֥סּוס אֵ֨לָמ רָ֜הָה הֵּ֨נִהְו אְרַּ֗יַו רַעַּ֔נַה יֵ֣ניֵע
 םיִ֑רֵוְנַּסַּב הֶּ֖זַה־יֹוּֽגַה־תֶא אָ֥נ־ךְךַה רַ֔מֹאּיַו ֙הָוֹהְי־לֶא עָׁ֤שיִלֱא לֵּ֨לַּפְתִּיַו ֒ויָלֵא
ֹּיַו :עָֽׁשיִלֱא רַ֥בְדִּכ םיִ֖רֵוְנַּסַּב םֵּ֥כַּיַו ֹל עָׁ֗שיִלֱא םֶ֜הֵלֲא רֶמא֨ ֹלְו ֘ךְךֶרֶּדַה הֶ֣ז א֣ ־אֽ
 םָ֖תֹוא ךְךֶלֹּ֥יַו ןּוׁ֑שֵּקַבְּת רֶׁ֣שֲא ׁשיִ֖אָה־לֶא םֶ֔כְתֶא הָכיִ֣לֹואְו יַ֔רֲחַֽא ּו֣כְל ֒ריִעָה הֹ֣ז

ֹּיַו ֒ןֹורְמֹֽׁש םָ֣אֹבְּכ ֘יִהְיַו :הָנֹוֽרְמֹֽׁש  הֶּלֵ֖א־יֵניֵֽע־תֶא חַ֥קְּפ הָ֕וֹהְי עָׁ֔שיִלֱא רֶמא֣
ֹּיַו :ןֹוֽרְמֹֽׁש ךְךֹו֥תְּב הֵּ֖נִהְו ּו֕אְרִּיַו םֶ֔היֵניֵ֣ע־תֶא ֙הָוֹהְי חַ֤קְפִּיַו ּו֑אְרִיְו ־ךְךֶלֶֽמ רֶמא֤
ֹּיַו :יִֽבָא הֶּ֖כַא הֶּ֥כַאַֽה םָ֑תֹוא ֹו֖תֹאְרִּכ עָׁ֔שיִלֱא־לֶא֙ לֵאָרְׂשִי ֹל ֙רֶמא֨  הֶּ֔כַת א֣
 םֶ֗היֵנְפִל םִיַ֜מָו םֶחֶ֨ל ֩םיִׂש הֶּ֑כַמ הָּ֣תַא ֖ךָךְּתְׁשַקְבּו ֥ךָךְּבְרַחְּב ָתיִ֛בָׁש רֶׁ֥שֲאַֽה
ֹיְו ֹּיַו הָ֗לֹודְג הָ֣רֵּכ םֶ֜הָל הֶ֨רְכִּיַו :םֶֽהיֵנֹֽדֲא־לֶא ּו֖כְלֵֽיְו ּוּ֔תְׁשִיְו ּ֙ולְכאֽ  ּוּ֔תְׁשִּיַו ּ֙ולְכאֽ
 ץֶרֶ֥אְּב אֹו֖בָל םָ֔רֲא יֵ֣דּודְּג ֙דֹוע ּופְסָ֤י־ֹאלְו םֶ֑היֵנֹֽדֲא־לֶא ּו֖כְלֵּֽיַו םֵ֔חְּלַׁשְי ַֽו
 לַעַּ֕יַו ּוהֵ֑נֲחַֽמ־לָּכ־תֶא םָ֖רֲא־ךְךֶלֶֽמ דַ֥דֲה־ןֶּב ץֹּ֛בְקִּיַו ןֵ֔כ־יֵרֲחַֽא ֙יִהְיַו :לֵֽאָרְׂשִי
 תֹו֤יֱה דַ֣ע ָהיֶ֑לָע םיִ֣רָצ הֵּ֖נִהְו ןֹו֔רְמֹׁ֣שְּב֙ לֹודָּג בָ֤עָר יִ֨הְיַו :ןֹוֽרְמֹֽׁש־לַע רַצָּ֖יַו
ֹר  :ףֶסָֽכ־הָּׁשִמֲחַּֽב ]םיִ֖נֹויְבִּד[ םיִ֖נֹוייְרִח בַּ֥קַה עַבֹ֛רְו ףֶסֶּ֔כ םיִ֣נֹמְׁשִּב ֙רֹומֲח־ׁשאֽ
 הָעיִׁ֖שֹוה רֹ֔מאֵל ֙ויָלֵא הָ֤קֲעָֽצ הָּׁ֗שִאְו הָ֑מֹחַֽה־לַע רֵ֖בֹע לֵ֔אָרְׂשִי ךְךֶלֶ֣מ ֙יִהְי ַֽו
ֹּיַו :ךְךֶלֶּֽמַה יִ֥נֹדֲא ֹּגַה־ןִמֲה ךְךֵ֑עיִׁשֹוֽא ןִיַ֖אֵמ הָ֔וֹהְי ךְךֵ֣עִׁשֹוֽי־לַא ֙רֶמא֨ ־ןִמ ֹו֥א ןֶר֖
ֹּיַו :בֶק ָּֽיַה ֹּתַו ךְךָּ֑ל־הַמ ךְךֶלֶּ֖מַה ּהָ֥ל־רֶמאֽ ֹּזַה הָּׁ֨שִאָֽה רֶמא֗  יִ֤נְּת יַ֗לֵא הָ֣רְמָֽא תא֜
ֹנְו ֙ךְךֵנְּב־תֶא ֹּנַו יִ֖נְּב־תֶא לֵּׁ֥שַבְּנַו :רָֽחָמ לַ֥כֹאנ יִ֖נְּב־תֶאְו םֹוּ֔יַה ּוּנֶ֣לְכאֽ  ּוהֵ֑לְכאֽ
ֹנְו ֙ךְךֵנְּב־תֶא יִ֤נְּת רֵ֗חַאָֽה םֹוּ֣יַּב ָהיֶ֜לֵא רַ֨מֹאָו ֩ יִהְיַו :ּהָֽנְּב־תֶא אִּ֖בְחַּתַו ּוּנֶ֔לְכא֣
 קִּיַו ֙הָּׁשִאָֽה יֵ֤רְבִּד־תֶא ךְךֶלֶּ֜מַה ַעֹ֨מְׁשִכ  הָ֑מֹחַֽה־לַע רֵ֣בֹע אּו֖הְו ויָ֔דָגְּב־תֶא עַ֣רְ



ֹּיַו :תִיָּֽבִמ ֹו֖רָׂשְּב־לַע קַּׂ֛שַה הֵּ֥נִהְו םָ֔עָה אְר ַּ֣יַו  םיִ֖הֹלֱא יִּ֥ל־הֶׂשֲעַֽי־הֹּֽכ רֶמא֕
ֹר דֹ֞מֲעַֽי־םִא ףִ֑סֹוי הֹ֣כְו  בֵׁ֣שֹי ֙עָׁשיִלֱאֶֽו :םֹוּֽיַה ויָ֖לָע טָ֛פָׁש־ןֶּב עָׁ֧שיִלֱא ׁשא֣
 קְּזַהְו ֹו֔תיֵבְּב  ךְךָ֨אְלַּמַה ֹ֩אבָי םֶרֶ֣טְּב ויָ֗נָפְּלִמ ׁשיִ֜א חַ֨לְׁשִּיַו ֹוּ֑תִא םיִ֣בְׁשֹֽי םיִ֖נֵ
 ריִ֣סָהְל ֙הֶּזַה ַחֵּ֤צַרְמַֽה־ןֶּב חַ֞לָׁש־יִּֽכ ֙םֶתיִאְּרַה םיִ֗נֵקְּזַה־לֶא רַ֣מָא ׀ אּו֣הְו ויָ֜לֵא
ֹבְּכ ׀ ּו֣אְר יִׁ֔שֹאר־תֶא  אֹו֗לֲה תֶלֶּ֔דַּב ֹ֙ותֹא םֶּ֤תְצַחְלּו ֙תֶלֶּ֨דַה ּו֤רְגִס ךְךָ֗אְלַּמַה א֣
ֹּיַו ויָ֑לֵא דֵ֣רֹי ךְךָ֖אְלַּמַה הֵּ֥נִהְו םָּ֔מִע רֵּ֣בַדְמ ּ֙וּנֶ֨דֹוע :ויָֽרֲחַֽא ויָ֖נֹדֲא יֵ֥לְגַר לֹו֛ק  רֶמא֗
ֹז־הֵּנִה ֹּיַו :דֹוֽע הָ֖וֹהיַֽל ליִ֥חֹוא־הָמ הָ֔וֹהְי תֵ֣אֵמ ֙הָעָרָֽה תא֤  עָׁ֔שיִלֱא רֶמא֣
 םִיַ֧תאָסְו לֶקֶׁ֗שְּב תֶלֹ֣ס־הָאְס ֙רָחָמ ׀ תֵ֤עָּכ הָ֗וֹהְי רַ֣מָא ׀ הֹּ֣כ הָ֑וֹהְי־רַבְּד ּו֖עְמִׁש
 ֹו֜דָי־לַע ןָ֨עְׁשִנ ֩ךְךֶלֶּמַל־רֶׁשֲא ׁשיִ֡לָּׁשַה ןַעַּ֣יַו :ןֹוֽרְמֹׁש רַעַׁ֥שְּב לֶקֶׁ֖שְּב םיִ֛רֹעְׁש
 רָ֣בָּדַה הֶ֖יְהִֽיֲה םִיַ֔מָּׁשַּב ֙תֹוּבֻרֲא הֶׂ֤שֹע הָ֗וֹהְי הֵּ֣נִה ֒רַמֹאּיַו ֘םיִהֹלֱאָֽה ׁשיִ֣א־תֶא
ֹּיַו הֶּ֑זַה ֹל םָּׁ֖שִמּו ךָךיֶ֔ניֵעְּב ֙הֶאֹר הָ֤כְּנִה רֶמא֗  ּו֥יָה םיִׁ֛שָנֲא הָ֧עָּבְרַאְו :לֵֽכֹאת א֥
ֹּיַו רַעָּׁ֑שַה חַתֶּ֣פ םיִ֖עָרֹצְמ ־דַע הֹּ֖פ םיִ֥בְׁשֹֽי ּונְחַ֛נֲא הָ֗מ ּוהֵ֔עֵר־לֶא ׁשיִ֣א ּ֙ורְמאֽ
 הֹ֖פ ּונְבַׁ֥שָי־םִאְו םָׁ֔ש ּונְתַ֣מָו ֙ריִעָּב בָ֤עָרָֽהְו ריִ֜עָה אֹו֨בָנ ּ֩ונְרַמָא־םִא :ּונְתָֽמ
 ּונֻ֖תיִמְי־םִאְו הֶ֔יְחִֽנ ּונֻּ֣יַחְי־םִא םָ֔רֲא הֵ֣נֲחַֽמ־לֶא ֙הָלְּפִנְו ּ֙וכְל הָּ֗תַעְו ּונְתָ֑מָו
 םָ֔רֲא הֵ֣נֲחַֽמ ֙הֵצְק־דַע ּואֹ֗בָּיַו םָ֑רֲא הֵ֣נֲחַֽמ־לֶא אֹו֖בָל ףֶׁשֶּ֔נַב ּומּו֣קָּיַו :ּונְתָֽמָו
 סּו֔ס לֹו֣ק ֙בֶכֶ֨ר לֹו֥ק םָ֗רֲא הֵ֣נֲחַֽמ־תֶא ׀ ַעיִ֣מְׁשִה יָ֞נֹדאַֽו :ׁשיִֽא םָׁ֖ש־ןיֵֽא הֵּ֥נִהְו
ֹּיַו לֹו֑דָּג לִיַ֣ח לֹו֖ק ־תֶא לֵ֜אָרְׂשִי ךְךֶלֶ֨מ ּ֩וניֵלָע־רַכָֽׂש הֵּ֣נִה ויִ֗חָא־לֶא ׁשיִ֣א ּו֞רְמאֽ
 ּו֣בְזַעַּֽיַו ֒ףֶׁשֶּנַב ּוסּו֣נָּיַו ּ֘ומּוקָּיַו :ּוניֵֽלָע אֹו֥בָל םִיַ֖רְצִמ יֵ֥כְלַמ־תֶאְו םיִּ֛תִחַֽה יֵ֧כְלַמ
 ּוסֻ֖נָּיַו איִ֑ה־רֶׁשֲאַּֽכ הֶ֖נֲחַּֽמַֽה םֶ֔היֵרֹ֣מֲח־תֶאְו ֙םֶהיֵסּוֽס־תֶאְו םֶ֗היֵלֳהָֽא־תֶא
 לֶהֹ֤א־לֶא ּואֹ֜בָּיַו הֶ֗נֲחַּֽמַֽה הֵ֣צְק־דַע הֶּלֵ֜אָה םיִ֨עָרֹֽצְמַֽה֩ ּואֹבָּיַו :םָֽׁשְפַנ־לֶא
ֹּיַו ֙דָחֶא  ּובֻׁ֗שָּיַו ּונִ֑מְטַּיַו ּו֖כְלֵּֽיַו םיִ֔דָגְבּו ֙בָהָזְו ףֶסֶּ֤כ םָּׁ֗שִמ ּו֣אְׂשִּיַו ּוּ֔תְׁשִּיַו ּו֣לְכאֽ
ֹּיַו :ּונִֽמְטַּיַו ּו֖כְלֵּֽיַו םָּׁ֔שִמ ּו֣אְׂשִּיַו רֵ֔חַא לֶהֹ֣א־לֶא ּ֙ואֹ֨בָּיַו  ּוהֵ֜עֵר־לֶא ׁשיִ֨א ּ֩ורְמאֽ
ֹל  ּוניִּ֛כִחְו םיִׁ֗שְחַמ ּונְחַ֣נֲאַֽו אּו֔ה הָ֣רֹׂשְּב־םֹוֽי ֙הֶּזַה םֹוּ֤יַה םיִׂ֗שֹע ּונְחַ֣נֲא ׀ ןֵ֣כ־אֽ
 ּואֹ֗בָּיַו :ךְךֶלֶּֽמַה תיֵּ֥ב הָדיִּ֖גַנְו הָאֹ֔בָנְו ּו֣כְל ֙הָּתַעְו ןֹו֑וָע ּונָ֣אָצְמּו רֶקֹּ֖בַה רֹו֥א־דַע
 הֵּ֥נִהְו םָ֔רֲא הֵ֣נֲחַֽמ־לֶא ּונאָּ֚ב רֹ֔מאֵל ֙םֶהָל ּודיִּ֤גַּיַו ֒ריִעָה רֵ֣עֹׁש־לֶא ּ֘ואְרְקִּי ַֽו
 םיִ֖לָהֹֽאְו רּו֔סָא רֹו֣מֲחַֽהְו ֙רּוסָא סּוּ֤סַה־םִא יִּ֣כ םָ֑דָא לֹו֣קְו ׁשיִ֖א םָׁ֛ש־ןיֵֽא



 קִּיַו :הָּמֵֽה־רֶׁשֲאַּֽכ  ךְךֶלֶּ֜מַה םָקָּ֨יַו :הָמיִֽנְּפ ךְךֶלֶּ֖מַה תיֵּ֥ב ּודיִּ֕גַּיַו םיִ֑רֲעֹּֽׁשַה אָ֖רְ
ֹּיַו הָלְיַ֗ל  ּו֞עְד ָֽי םָ֑רֲא ּונָ֖ל ּוׂשָ֥ע־רֶֽׁשֲא תֵ֛א םֶ֔כָל אָּ֣נ־הָדיִּֽגַא ויָ֔דָבֲע־לֶא ֙רֶמא֨
־יִּֽכ רֹ֔מאֵל ]֙הֶדָּׂשַב[ ֙הֶדָּׂשהַב הֵ֤בָחֵֽהְל ֙הֶנֲחַּֽמַֽה־ןִמ ּו֤אְצֵּֽיַו ּונְחַ֗נֲא םיִ֣בֵעְר־יִּֽכ
ֹבָנ ריִ֖עָה־לֶאְו םיִּ֔יַח םֵׂ֣שְּפְתִנְו ֙ריִעָה־ןִמ ּו֤אְצֵי ֹּיַו ויָ֜דָבֲעֵֽמ דָ֨חֶא ֩ןַעַּיַו :אֽ  רֶמא֗
־לָכְּכ םָּ֗נִה ּ֒הָב־ּורֲאְֽׁשִנ רֶׁ֣שֲא ֘םיִרָאְׁשִּנַה ֘םיִסּוּסַה־ןִמ הָּׁ֣שִמֲח אָ֞נ־ּוחְקִיְו
־רֶֽׁשֲא לֵ֖אָרְׂשִי ןֹו֥מֲה־לָכְּכ םָּ֕נִה ּהָ֔ב־ּורֲאְֽׁשִנ רֶׁ֣שֲא֙ לֵאָרְׂשִי ]ןֹו֤מֲֽה[ ןֹו֤מֲהֽה
־הֵֽנֲחַֽמ יֵ֧רֲחַֽא ךְךֶלֶּ֜מַה חַ֨לְׁשִּיַו םיִ֑סּוס בֶכֶ֣ר יֵ֖נְׁש ּו֕חְקִּיַו :הֶֽאְרִנְו הָ֖חְלְׁשִנְו ּוּמָּ֑ת
 הָ֤אֵלְמ ךְךֶרֶּ֗דַה־לָכ הֵּ֣נִהְו ֒ןֵּדְרַּיַה־דַע ֘םֶהיֵרֲחַֽא ּו֣כְלֵּֽיַו :ּוֽאְרּו ּו֥כְל רֹ֖מאֵל םָ֛רֲא
 םיִ֔כָאְלַּמַה ּ֙ובֻׁ֨שָּיַו ]םָ֑זְפָחְּב[ םָ֑זְפָחהְּב םָ֖רֲא ּוכיִ֥לְׁשִה־רֶֽׁשֲא םיִ֔לֵכְו ֙םיִדָגְב
 לֶקֶׁ֗שְּב תֶלֹ֜ס הָ֨אְס יrִהְיַו םָ֑רֲא הֵ֣נֲחַֽמ תֵ֖א ּוּזֹ֕בָּיַו םָ֔עָה אֵ֣צֵּיַו :ךְךֶלֶּֽמַל ּודִּ֖גַּיַו
־רֶׁשֲא ׁשיִ֜לָּׁשַה־תֶא דיִ֨קְפִה ֩ךְךֶלֶּמַהְו :הָֽוֹהְי רַ֥בְדִּכ לֶקֶׁ֖שְּב םיִ֛רֹעְׂש םִיַ֧תאָסְו
 ׁשיִ֣א ֙רֶּבִּד רֶׁ֤שֲאַּֽכ תֹ֑מָּיַו רַעַּׁ֖שַּב םָ֛עָה ּוהֻ֧סְמְרִּיַו רַעַּׁ֔שַה־לַע ֹ֙ודָי־לַע ןָ֤עְׁשִנ
־לֶא םיִ֔הֹלֱאָֽה ׁשיִ֣א ֙רֵּבַדְּכ יִ֗הְיַו :ויָֽלֵא ךְךֶלֶּ֖מַה תֶדֶ֥רְּב רֶּ֔בִּד רֶׁ֣שֲא םיִ֔הֹלֱאָה
 רָ֔חָמ תֵ֣עָּכ ֙הֶיְהִֽי לֶקֶׁ֔שְּב ֙תֶלֹ֨ס־הָאְסּֽו לֶקֶׁ֗שְּב םיִ֜רֹעְׂש םִיַ֨תאָס רֹ֑מאֵל ךְךֶלֶּ֖מַה
 הֶׂ֤שֹע הָ֗וֹהְי הֵּ֣נִהְו ֒רַמֹאּיַו ֘םיִהֹלֱאָֽה ׁשיִ֣א־תֶא ׁשיִ֜לָּׁשַה ןַעַּ֨יַו :ןֹוֽרְמֹֽׁש רַעַׁ֖שְּב
ֹּיַו הֶּ֑זַה רָ֣בָּדַּכ הֶ֖יְהִֽיֲה םִיַ֔מָּׁשַּב ֙תֹוּבֻרֲא ֹל םָּׁ֖שִמּו ךָךיֶ֔ניֵעְּב ֙הֶאֹר ֤ךָךְּנִה רֶמא֗  א֥
־לֶא רֶּ֣בִּד עָׁ֡שיִלֱאֶֽו :תֹֽמָּיַו רַעַּׁ֖שַּב םָ֛עָה ֹו֥תֹא ּו֨סְמְרִּיַו ןֵּ֑כ ֹו֖ל־יִהְיַו :לֵֽכֹאת
 יִרּו֖גְו ךְךֵ֔תיֵבּו ]ְּתַ֣א[ יְּתַ֣א ֙יִכְלּו יִמּו֤ק רֹ֗מאֵל ּהָ֜נְּב־תֶא הָ֨יֱחֶֽה־רֶׁשֲא ֩הָּׁשִאָֽה
 ק־יִּֽכ יִרּו֑גָּת רֶׁ֣שֲאַּֽב  ֙םָקָּ֨תַו :םיִֽנָׁש עַבֶׁ֥ש ץֶרָ֖אָה־לֶא אָּ֥ב־םַגְו בָ֔עָרָֽל ֙הָוֹהְי אָ֤רָ
־ץֶרֶֽאְּב רָגָּ֥תַו ּהָ֔תיֵבּו ֙איִה ךְךֶלֵּ֤תַו םיִ֑הֹלֱאָֽה ׁשיִ֣א רַ֖בְדִּכ ׂשַעַּ֕תַו הָּׁ֔שִאָ֣ה
 ץֶרֶ֣אֵמ הָּׁ֖שִאָֽה בָׁשָּ֥תַו םיִ֔נָׁש עַבֶׁ֣ש ֙הֵצְקִמ יִ֗הְיַו :םיִֽנָׁש עַבֶׁ֥ש םיִּ֖תְׁשִלְּפ
 ֙רֵּבַדְמ ךְךֶלֶּ֗מַהְו :ּהָֽדָׂש־לֶאְו ּהָ֖תיֵּב־לֶא ךְךֶלֶּ֔מַה־לֶא קֹ֣עְצִל ֙אֵצֵּתַו םיִּ֑תְׁשִלְּפ
־רֶׁשֲא תֹו֖לֹדְּגַה־לָּכ תֵ֥א יִ֔ל אָּ֣נ־הָרְּפַס רֹ֑מאֵל םיִ֖הֹלֱאָֽה־ׁשיִא רַעַ֥נ יִ֔זֲחֵּ֣ג־לֶא
 הֵּ֨נִהְו ֒תֵּמַה־תֶא הָ֣יֱחֶֽה רֶׁ֣שֲא־תֵא ֘ךְךֶלֶּמַל רֵּ֣פַסְמ אּו֥ה יִהְיַ֠ו :עָֽׁשיִלֱא הָׂ֥שָע
 ּהָ֑דָׂש־לַעְו ּהָ֖תיֵּב־לַע ךְךֶלֶּ֔מַה־לֶא תֶקֶ֣עֹצ ּ֙הָנְּב־תֶא הָ֤יֱחֶֽה־רֶׁשֲא הָּׁ֜שִאָה
ֹּיַו ֹז ךְךֶלֶּ֔מַה יִ֣נֹדֲא ֙יִזֲחֵּֽג רֶמא֤  :עָֽׁשיִלֱא הָ֥יֱחֶֽה־רֶׁשֲא ּהָ֖נְּב־הֶזְו הָּׁ֔שִאָֽה תא֚



 ביֵׁ֤שָה רֹ֗מאֵל דָ֜חֶא סיִ֨רָס ֩ךְךֶלֶּמַה ּהָ֣ל־ןֶּתִּֽיַו ֹו֑ל־רֶּפַסְּתַו הָּׁ֖שִאָֽל ךְךֶלֶּ֛מַה לַ֥אְׁשִּיַו
־דַעְו ץֶרָ֖אָה־תֶא הָ֥בְזָע םֹוּ֛יִמ הֶ֔דָּׂשַה תֹ֣אּובְּת־לָּכ ֙תֵאְו ּ֙הָל־רֶׁשֲא־לָּכ־תֶא
ֹבָּיַו :הָּתָֽע  אָּ֛ב רֹ֔מאֵל ֹו֣ל־דַּגֻּיַו הֶ֑לֹח םָ֖רֲא־ךְךֶלֶֽמ דַ֥דֲה־ןֶבּו קֶׂשֶּ֔מַּד ֙עָׁשיִלֱא א֤
ֹּיַו :הָּנֵֽה־דַע םיִ֖הֹלֱאָֽה ׁשיִ֥א  ךְךֵ֕לְו הָ֔חְנִמ ֙ךָךְד ָֽיְּב חַ֤ק לֵ֗אהָזֲח־לֶא ךְךֶלֶּ֜מַה רֶמא֨
 קִל  יִ֥לֳחֵֽמ הֶ֖יְחֶאַֽה רֹ֔מאֵל ֹ֙ותֹואֵֽמ הָ֤וֹהְי־תֶא ָּ֙תְׁשַרָֽדְו םיִ֑הֹלֱאָֽה ׁשיִ֣א תאַ֖רְ
 םיִ֣עָּבְרַא אָּׂ֖שַמ קֶׂשֶּ֔מַּד בּו֣ט־לָכְו ֹ֙ודָיְב הָ֤חְנִמ חַּ֨קִּיַו ֹ֒ותאָרְקִל ֘לֵאָזֲח ךְךֶלֵּ֣יַו :הֶֽז
ֹּיַו ויָ֔נָפְל דֹ֣מֲעַּֽיַו ֹ֙אבָּיַו לָ֑מָּג  ֙ךָךיֶ֨לֵא יִנַ֤חָלְׁש ֙םָרֲא־ךְךֶלֶֽמ דַ֤דֲה־ןֶב ֙ךָךְנִּב רֶמא֗
ֹּיַו :הֶֽז יִ֥לֳחֵֽמ הֶ֖יְחֶאַֽה רֹ֔מאֵל ֹל־רָמֱא ךְךֵ֥ל עָׁ֔שיִלֱא ֙ויָלֵא רֶמא֤  הֹ֣יָח ]ֹו֖ל[ א֖
 ְּךְבֵּ֖יַו ׁשֹּ֑ב־דַע םֶׂשָּ֣יַו ויָ֖נָּפ־תֶא דֵ֥מֲעַּֽיַו :תּוֽמָי תֹו֥מ־יִּֽכ הָ֖וֹהְי יִנַ֥אְרִהְו הֶ֑יְחִת
ֹּיַו :םיִֽהֹלֱאָֽה ׁשיִ֥א ֹּיַו הֶ֑כֹב יִ֣נֹדֲא ַעּוּ֖דַמ לֵ֔אָזֲח רֶמא֣ ־רֶֽׁשֲא תֵ֣א יִּתְעַ֡דָי יִּ֣כ רֶמא֡
 גֹ֔רֲהַּֽת בֶרֶ֣חַּב ֙םֶהיֵרֻֽחַבּו ׁ֙שֵאָּב חַּ֤לַׁשְּת םֶ֞היֵרְצְבִמ הָ֗עָר לֵ֜אָרְׂשִי יֵ֨נְבִל ֩הֶׂשֲעַּֽת
ֹּיַו :ַעֵּֽקַבְּת םֶ֖היֵתֹֽרָהְו ׁשֵּ֔טַרְּת םֶ֣היֵלְלֹֽעְו  יִּ֣כ בֶלֶּ֔כַה ֙ךָךְּדְבַע הָ֤מ יִּ֣כ לֵ֔אהָזֲח רֶמא֣
ֹּיַו הֶּ֑זַה לֹו֖דָּגַה רָ֥בָּדַה הֶׂ֔שֲעַֽי ־לַע ךְךֶלֶ֥מ ֖ךָךְתֹֽא הָ֛וֹהי יִנַ֧אְרִה עָׁ֔שיִלֱא רֶמא֣
ֹּיַו ויָ֔נֹדֲא־לֶא ֹ֙אבָּיַו עָׁ֗שיִלֱא תֵ֣אֵמ ׀ ךְךֶלֵּ֣יַו :םָֽרֲא  עָׁ֑שיִלֱא ֖ךָךְל רַ֥מָא־הָמ ֹו֔ל רֶמא֣
ֹּיַו  םִיַּ֔מַּב לֹּ֣בְטִּיַו ֙רֵּבְכַּמַה חַּ֤קִּיַו תָ֔רֳחָּ֣מִמ יִ֨הְיַו :הֶֽיְחִֽת הֹ֥יָח יִ֖ל רַמָ֥א רֶמא֕
־ןֶּב םָ֤רֹויְל ׁשֵ֗מָח תַ֣נְׁשִבּו :ויָּֽתְחַּת לֵ֖אהָזֲח ךְךֹ֥לְמִּיַו תֹ֑מָּיַו ויָ֖נָּפ־לַע ׂשֹ֥רְפִּיַו
 ךְךֶלֶ֥מ טָ֖פָׁשֹוֽהְי־ןֶּב םָ֥רֹוהְי ךְךַ֛לָמ הָ֑דּוהְי ךְךֶלֶ֣מ טָ֖פָׁשֹוֽהיִו לֵ֔אָרְׂשִי ךְךֶלֶ֣מ ֙בָאְחַא
 ךְךַ֖לָמ ]םיִ֔נָׁש[ הִ֔נָׁש הֶ֣נֹמְׁשּו ֹו֑כְלָמְב הָ֣יָה הָ֖נָׁש םִיַּ֛תְׁשּו םיִׁ֥שֹלְׁש־ןֶּב :הָֽדּוהְי
־תַּב יִּ֚כ בָ֔אְחַא תיֵּ֣ב ּ֙וׂשָע רֶׁ֤שֲאַּֽכ לֵ֗אָרְׂשִי יֵ֣כְלַמ ׀ ךְךֶרֶ֣דְּב ךְךֶלֵּ֨יַו :םָֽלָׁשּוֽריִּב
ֹלְו :הָֽוֹהְי יֵ֥ניֵעְּב עַ֖רָה ׂשַעַּ֥יַו הָּׁ֑שִאְל ֹוּ֖ל־הָתְיָֽה בָ֔אְחַא  ֙הָוֹהְי הָ֤בָא־אֽ
 ויָ֖נָבְלו ריִ֛נ ֹו֥ל תֵ֨תָל ֹו֗ל־רַמָֽא רֶׁ֣שֲאַּֽכ ֹוּ֑דְבַע דִ֣וָּד ןַעַ֖מְל הָ֔דּוהְי־תֶא תיִ֣חְׁשַהְל
 :ךְךֶלֶֽמ םֶ֖היֵלֲע ּוכִ֥לְמַּיַו הָ֑דּוהְי־דַי תַחַּ֖תִמ םֹו֔דֱא עַׁ֣שָּפ ֙ויָמָיְּב :םיִֽמָּיַה־לָּכ
 םֹו֜דֱא־תֶא הֶּ֨כַּיַו הָלְיַ֗ל םָ֣ק אּו֞ה־יִהְיַו ֹוּ֑מִע בֶכֶ֖רָה־לָכְו הָריִ֔עָצ ֙םָרֹוי רֹ֤בֲעַּֽיַו
 ֙תַחַּ֨תִמ םֹו֗דֱא עַׁ֣שְפִּיַו :ויָֽלָהֹֽאְל םָ֖עָה סָנָּ֥יַו בֶכֶ֔רָה יֵ֣רָׂש ֙תֵאְו ֙ויָלֵא ביֵ֤בֹּסַה
 םָ֖רֹוי יֵ֥רְבִּד רֶתֶ֛יְו :איִֽהַה תֵ֥עָּב הָ֖נְבִל עַׁ֥שְפִּת זָ֛א הֶּ֑זַה םֹוּ֣יַה דַ֖ע הָ֔דּוהְי־דַי
ֹלֲה הָׂ֑שָע רֶׁ֣שֲא־לָכְו  :הָֽדּוהְי יֵ֥כְלַמְל םיִ֖מָּיַה יֵ֥רְבִּד רֶפֵ֛ס־לַע םיִ֗בּותְּכ םֵ֣ה־אֽ



 ֹו֖נְב ּוהָ֥יְזַחֲא ךְךֹ֛לְמִּיַו דִ֑וָּד ריִ֣עְּב ויָ֖תֹבֲא־םִע רֵ֥בָּקִּיַו ויָ֔תֹבֲא־םִע ֙םָרֹוי בַּ֤כְׁשִּיַו
 ךְךַ֛לָמ לֵ֑אָרְׂשִי ךְךֶלֶ֣מ בָ֖אְחַא־ןֶּב םָ֥רֹויְל הָ֔נָׁש הֵ֣רְׂשֶע־םיֵּֽתְׁש ֙תַנְׁשִב :ויָּֽתְחַּת
 ֹו֔כְלָמְב ּוהָ֣יְזַחֲא ֙הָנָׁש םִיַּ֤תְׁשּו םיִ֨רְׂשֶע־ןֶּב :הָֽדּוהְי ךְךֶלֶ֥מ םָ֖רֹוהְי־ןֶב ּוהָ֥יְזַחֲא
 :לֵֽאָרְׂשִי ךְךֶלֶ֥מ יִ֖רְמָע־תַּב ּוהָ֔יְלַתֲע ֹ֙וּמִא םֵׁ֤שְו םָ֑לָׁשּוֽריִּב ךְךַ֖לָמ תַ֔חַא הָ֣נָׁשְו
־תיֵּֽב ןַ֥תֲח יִּ֛כ בָ֑אְחַא תיֵ֣בְּכ הָ֖וֹהְי יֵ֥ניֵעְּב עַ֛רָה ׂשַעַּ֧יַו בָ֔אְחַא תיֵּ֣ב ֙ךְךֶרֶ֨דְּב ךְךֶלֵּ֗יַו
 םָ֖רֲא־ךְךֶלֶֽמ לֵ֥אָזֲח־םִע הָ֛מָחְלִּמַל בָ֗אְחַא־ןֶּב םָ֣רֹוי־תֶא ךְךֶלֵּ֜יַו :אּוֽה בָ֖אְחַא
 לאֶ֗עְרְזִיְב אֵּ֣פַרְתִהְל ךְךֶלֶּ֜מַה םָ֨רֹוי ֩בָׁשָּיַו :םָֽרֹוי־תֶא םיִּ֖מַרֲא ּוּ֥כַּיַו דָ֑עְלִּג תֹ֣מָרְּב
 םָ֑רֲא ךְךֶלֶ֣מ לֵ֖אהָזֲח־תֶא ֹו֔מֲחָּ֣לִהְּב הָ֔מָרָּֽב ֙םיִּמַרֲא ּוהֻּ֤כַי רֶׁ֨שֲא ֙םיִּכַּמַה־ןִמ
 בָ֛אְחַא־ןֶּב םָ֧רֹוי־תֶא תֹו֞אְרִל דַ֡רָי הָ֗דּוהְי ךְךֶלֶ֣מ םָ֜רֹוהְי־ןֶב ּוהָ֨יְזַחֲאַֽו
 םיִ֑איִבְּנַה יֵ֣נְּבִמ דַ֖חַאְל אָ֕רָק איִ֔בָּנַה ֙עָׁשיִלֱאֶו :אּוֽה הֶ֥לֹח־יִּֽכ לאֶ֖עְרְזִיְּב
ֹּיַו  ָתאָ֖בּו :דָֽעְלִּג תֹ֥מָר ךְךֵ֖לְו ךָךֶ֔דָיְּב ֙הֶּזַה ןֶמֶּׁ֤שַה ךְךַּ֣פ חַקְ֠ו ךָךיֶ֗נְתָמ רֹ֣גֲח ֹו֜ל רֶמא֨

 ויָ֔חֶא ךְךֹוּ֣תִמ ֹ֙ותֹמֵֽקֲהַֽו ָ֙תאָ֨בּו יִׁ֗שְמִנ־ןֶּב טָ֜פָׁשֹוהְי־ןֶב אּו֨הֵי םָׁ֠ש־הֵֽאְרּו הָּמָׁ֑ש
 ָּ֙תְרַמָֽאְו ֹוׁ֔שֹאר־לַע ָּ֣תְקַצָיְו ֙ןֶמֶּׁ֨שַה־ךְךַפ ָּ֤תְחַקָלְו :רֶדָֽחְּב רֶדֶ֥ח ֹו֖תֹא ָ֥תאיֵבֵהְו
ֹלְו הָּתְסַ֖נְו תֶלֶּ֛דַה ָּ֥תְחַתָפּו לֵ֑אָרְׂשִי־לֶא ךְךֶלֶ֖מְל ֽךָךיִּ֥תְחַׁשְמ הָ֔וֹהְי רַ֣מָא־הֹּֽכ  א֥
ֹבָּיַו :דָֽעְלִּג תֹ֥מָר איִ֖בָּנַה רַעַּ֥נַה רַעַּ֛נַה ךְךֶלֵּ֧יַו :הֶּֽכַחְת ֙ לִיַ֨חַה יֵ֤רָׂש הֵּ֨נִהְו א֗
ֹּיַו םיִ֔בְׁשֽי ֹּיַו רָּׂ֑שַה ךָךיֶ֖לֵא יִ֛ל רָ֥בָּד רֶמא֕ ֹּיַו ּונָּ֔לֻּכִמ יִ֣מ־לֶא ֙אּוהֵי רֶמא֤  רֶמא֖
ֹבָּיַו ֙םָקָּ֨יַו :רָּֽׂשַה ךָךיֶ֥לֵא ֹּיַו ֹוׁ֑שֹאר־לֶא ןֶמֶּׁ֖שַה קֹ֥צִּיַו הָתְיַּ֔בַה א֣ ־הֹּֽכ ֹו֗ל רֶמא֣
 :לֵֽאָרְׂשִי־לֶא הָ֖וֹהְי םַ֥ע־לֶא ךְךֶלֶ֛מְל ֽךָךיִּ֧תְחַׁשְמ לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא ֙הָוֹהְי רַ֤מָא
־לָּכ יֵ֛מְדּו םיִ֗איִבְּנַה יַ֣דָבֲע ׀ יֵ֣מְּד יִּ֞תְמַּקִנְו ךָךיֶ֑נֹדֲא בָ֖אְחַא תיֵּ֥ב־תֶא הָ֔תיִּכִ֨הְו
 ןיִּ֣תְׁשַמ ֙בָאְחַאְל יִּ֤תַרְכִהְו בָ֑אְחַא תיֵּ֣ב־לָּכ דַ֖בָאְו :לֶבָֽזיִא דַּ֥יִמ הָ֖וֹהְי יֵ֥דְבַע
־ןֶּב םָ֣עְבָר ָֽי תיֵ֖בְּכ בָ֔אְחַא תיֵּ֣ב־תֶא ֙יִּתַתָֽנְו :לֵֽאָרְׂשִיְּב בּו֖זָעְו רּו֥צָעְו ריִ֔קְּב
 לאֶ֖עְרְזִי קֶלֵ֥חְּב םיִ֛בָלְּכַה ּו֧לְכֹאי לֶבֶ֜זיִא־תֶאְו :הָּֽיִחֲא־ןֶב אָׁ֥שְעַּב תיֵ֖בְכּו טָ֑בְנ
ֹּיַו ויָ֔נֹדֲא יֵ֣דְבַע־לֶא ֙אָצָי אּו֗הֵיְו :סֹֽנָּיַו תֶלֶּ֖דַה חַּ֥תְפִּיַו רֵ֑בֹק ןיֵ֣אְו  ֹ֙ול רֶמא֤
ֹּיַו ךָךיֶ֑לֵא הֶּ֖זַה עָּ֥גֻׁשְמַה־אָּֽב ַעּוּ֛דַמ םֹו֔לָׁשֲה ־תֶא םֶּ֥תְעַדְי םֶּ֛תַא םֶ֔היֵלֲא רֶמא֣
ֹּיַו ּונָ֑ל אָ֖נ־דֶּגַה רֶקֶׁ֔ש ּו֣רְמֹאּיַו :ֹוֽחיִׂש־תֶאְו ׁשיִ֖אָה ֹזָּכ רֶמא֗  רַ֤מָא ֙תֹאזָכְו תא֤
 ּ֙וחְקִּיַו ּו֗רֲהַֽמְי ַֽו :לֵֽאָרְׂשִי־לֶא ךְךֶלֶ֖מְל ֽךָךיִּ֥תְחַׁשְמ הָ֔וֹהְי רַ֣מָא הֹּ֚כ רֹ֔מאֵל ֙יַלֵא



 ךְךַ֥לָמ ּו֖רְמֹאּיַו רָ֔פֹוּׁשַּב ּ֙ועְקְתִּי ַֽו תֹו֑לֲעַּֽמַֽה םֶר ֶּ֣ג־לֶא ויָּ֖תְחַת ּומיִׂ֥שָּיַו ֹו֔דְגִּב ׁשיִ֣א
 רֵ֜מֹׁש הָ֨יָה ֩םָרֹויְו םָ֑רֹוי־לֶא יִׁ֖שְמִנ־ןֶּב טָ֥פָׁשֹוהְי־ןֶּב אּו֛הֵי רֵּׁ֗שַקְתִּיַו :אּוֽהֵי
 ךְךֶלֶּ֜מַה םָ֨רֹוהְי ֩בָׁשָּיַו :םָֽרֲא־ךְךֶלֶֽמ לֵ֖אָזֲח יֵ֥נְּפִמ לֵ֔אָרְׂשִי־לָכְו אּו֚ה דָ֗עְלִּג תֹ֣מָרְּב
 לֵ֖אָזֲח־תֶא ֹו֔מֲחָּֽ֣לִהְּב םיִּ֔מַרֲא ּוהֻּ֣כַי רֶׁ֣שֲא ֙םיִּכַּמַה־ןִמ לאֶ֗עְרְזְיִב אֵּ֣פַרְתִהְל
ֹּיַו םָ֑רֲא ךְךֶלֶ֣מ  תֶכֶ֖לָל ריִ֔עָה־ןִמ ֙טיִלָפ אֵ֤צֵי־לַא םֶ֔כְׁשְפַנ ׁשֵ֣י־םִא ֙אּוהֵי רֶמא֤
 הָּמָׁ֑ש בֵ֣כֹׁש םָ֖רֹוי יִּ֥כ הָלאֶ֔עְרְזִי ךְךֶלֵּ֣יַו ֙אּוהֵי בַּ֤כְרִּיַו :לאֶֽעְרְזִיְּב ]דיִּ֥גַהְל[ דיִּ֥גֲֽל
 לָּ֜דְגִּמַה־לַע דֵ֨מֹע ֩הֶפֹּצַהְו :םָֽרֹוי־תֶא תֹו֥אְרִל דַ֖רָי הָ֔דּוהְי ךְךֶלֶ֣מ ֙הָיְזַחֲאַֽו
ֹּיַו ֹו֔אֹבְּב ֙אּוהֵי תַ֤עְפִׁש־תֶא אְרַּ֞יַו לאֶ֗עְרְזִיְּב ֹּיַו הֶ֑אֹר יִ֣נֲא תַ֖עְפִׁש רֶמא֕  רֶמא֣
 ֹו֗תאָרְקִל סּוּ֜סַה בֵ֨כֹר ֩ךְךֶלֵּיַו :םֹוֽלָׁשֲה רַ֥מֹאיְו םָ֖תאָרְקִל חַ֥לְׁשּֽו בָּ֛כַר חַ֥ק םָ֗רֹוהְי
ֹּיַו ֹּיַו םֹו֔לָׁשֲה ֙ךְךֶלֶּ֨מַה רַ֤מָא־הֹּֽכ ֙רֶמא֨ ־לֶא בֹ֣ס םֹו֖לָׁשְלּו ֥ךָךְּל־הַמ אּו֛הֵי רֶמא֧
ֹלְו םֵ֖ה־דַע ךְךָ֥אְלַּמַה־אָּֽב רֹ֔מאֵל ֙הֶפֹּצַה דֵּ֤גַיַו יָ֑רֲחַֽא  ֘סּוס בֵ֣כֹר חַ֗לְׁשִּיַו :בָֽׁש־אֽ
ֹבָּיַו ֒יִנֵׁש ֹּיַו םֶ֔הֵלֲא א֣ ֹּיַו םֹו֑לָׁש ךְךֶלֶּ֖מַה רַ֥מָא־הֹּֽכ רֶמא֛  ֥ךָךְּל־הַמ אּו֛הֵי רֶמא֧
ֹלְו םֶ֖היֵלֲא־דַע אָּ֥ב רֹ֔מאֵל ֙הֶפֹּצַה דֵּ֤גַיַו :יָֽרֲחַֽא־לֶא בֹ֥ס םֹו֖לָׁשְלּו  בָׁ֑ש־אֽ
ֹּיַו :גָֽהְנִי ןֹו֖עָּגִׁשְב יִּ֥כ יִׁ֔שְמִנ־ןֶב אּו֣הֵי ֙גַהְנִמְּכ גָ֗הְנִּמַהְו  רֹ֔סֱא ֙םָרֹוהְי רֶמא֤
 ֹוּ֗בְכִרְּב ׁשיִ֣א הָ֜דּוהְי־ךְךֶלֶֽמ ּוהָ֨יְזַחֲאַֽו לֵאָרְׂשִ֠י־ךְךֶלֶֽמ םָ֣רֹוהְי אֵ֣צֵּיַו ֹוּ֑בְכִר רֹ֖סְאֶּיַו
 קִל ּ֙ואְצֵּֽיַו  תֹו֤אְרִּכ יִ֞הְיַו :יִֽלאֵעְרְזִּיַה תֹו֥בָנ תַ֖קְלֶחְּב ּוהֻ֔אָצְמִּ֨יַו אּו֔הֵי תאַ֣רְ
ֹּיַו אּו֔הֵי־תֶא ֙םָרֹוהְי ֹּיַו אּו֑הֵי םֹו֣לָׁשֲה רֶמא֖  לֶבֶ֧זיִא יֵ֞נּונְז־דַע םֹו֔לָּׁשַה הָ֣מ ֙רֶמא֨
ֹּיַו סֹ֑נָּיַו ויָ֖דָי םָ֛רֹוהְי ךְךֹ֧פֲהַּֽיַו :םיִּֽבַרָֽה ָהיֶ֖פָׁשְכּו ֛ךָךְּמִא  הָ֥מְרִמ ּוהָ֖יְזַחֲא־לֶא רֶמא֥
 יִצֵ֖חַה אֵ֥צֵּיַו ויָ֔עֹרְז ןיֵּ֣ב ֙םָרֹוהְי־תֶא ךְך ַּ֤יַו תֶׁשֶּ֗קַב ֹו֣דָי אֵּ֧לִמ אּו֞הֵיְו :הָֽיְזַחֲא
ֹּיַו :ֹוּֽבְכִרְּב עַ֖רְכִּיַו ֹוּ֑בִּלִמ  ּוהֵ֔כִלְׁשַה אָׂ֚ש ]ֹוׁ֔שִלָֽׁש[ הֹׁ֔שִלָֽׁש ֙רַקְדִּב־לֶא רֶמא֗
 ֙םיִדָמְצ םיִ֤בְכֹֽר תֵ֣א הָּתַ֗אָו יִ֣נֲא רֹ֞כְז יִּ֣כ יִ֑לאֵעְרְזִּיַה תֹו֣בָנ הֵ֖דְׂש תַ֕קְלֶחְּב
ֹל־םִא :הֶּֽזַה אָּׂ֖שַּמַה־תֶא ויָ֔לָע אָׂ֣שָנ ֙הָוֹהיַֽו ויִ֔בָא בָ֣אְחַא ֙יֵרֲחַֽא  יֵ֣מְּד־תֶא א֡
ֹּזַה הָ֥קְלֶחַּֽב ֛ךָךְל יִּ֥תְמַּלִׁשְו הָ֔וֹהְי־םֻאְנ ׁ֙שֶמֶ֨א יִתיִ֤אָר ויָ֜נָב יֵ֨מְּד־תֶאְו ֩תֹובָנ  תא֖
 ֙הָדּוהְי־ךְךֶלֶֽמ הָ֤יְזַחֲאַֽו :הָֽוֹהְי רַ֥בְדִּכ הָ֖קְלֶחַּֽב ּוהֵ֛כִלְׁשַה אָׂ֧ש הָּ֗תַעְו הָ֑וֹהְי־םֻאְנ
־לֶא ּוהֻּ֣כַה ֹו֞תֹא־םַּג רֶמֹאּיַ֠ו אּו֗הֵי ויָ֜רֲחַֽא ףֹּ֨דְרִּיַו ן ָּ֑גַה תיֵּ֣ב ךְךֶרֶּ֖ד סָנָּ֕יַו הָ֔אָר
 ּובִּ֧כְרַּיַו :םָֽׁש תָמָּ֥יַו ֹוּ֖דִגְמ סָנָּ֥יַו םָ֔עְלְבִי־תֶא רֶׁ֣שֲא ֙רּוג־הֵלֲעַֽמְּב הָ֗בָּכְרֶּמַה



 :דִֽוָּד ריִ֥עְּב ויָ֖תֹבֲא־םִע ֹו֛תָרֻֽבְקִּב ֹו֧תֹא ּו֨רְּבְקִּיַו הְָמָ֑לָׁשּוֽרְי ויָ֖דָבֲע ֹו֛תֹא
 :הָֽדּוהְי־לַע הָ֖יְזַחֲא ךְךַ֥לָמ בָ֑אְחַא־ןֶּב םָ֖רֹויְל הָ֔נָׁש הֵ֣רְׂשֶע־תַחַא ֙תַנְׁשִבּו
־תֶא בֶטיֵּ֣תַו ָ֙היֶ֨ניֵע ךְךּוּ֤פַּב םֶׂשָּ֨תַו הָ֗עְמָֽׁש לֶבֶ֣זיִאְו הָלאֶ֑עְרְזִי אּו֖הֵי אֹו֥בָּיַו
ֹּתַו רַעָּׁ֑שַב אָּ֣ב אּו֖הֵיְו :ןֹוּֽלַחַה דַ֥עְּב ףֵ֖קְׁשַּתַו ּהָׁ֔שֹאר  גֵ֥רֹה יִ֖רְמִז םֹו֔לָׁשֲה רֶמא֣
ֹּיַו ןֹוּ֔לַחַ֣ה־לֶא ֙ויָנָפ אָּׂ֤שִּיַו :ויָֽנֹדֲא  םִי ַ֥נְׁש ויָ֔לֵא ּופיִ֣קְׁשַּיַו יִ֑מ יִּ֖תִא יִ֥מ רֶמא֕
ֹּיַו :םיִֽסיִרָֽס הָׁ֖שֹלְׁש  ריִּ֛קַה־לֶא ּהָ֧מָּדִמ זִּ֨יַו ָהּו֑טְמְׁשִּיַו ]ָהּו֖טְמִׁש[ וָהֻ֖טְמִׁש רֶמא֥
ֹבָּיַו :הָּנֶֽסְמְרִּיַו םיִ֖סּוּסַה־לֶאְו ֹּיַו א֖ ֹּיַו ְּתְׁשֵּ֑יַו לַכא֣  הָ֤רּורֲאָֽה־תֶא אָ֞נ־ּודְקִּפ רֶמא֗
ֹלְו ּהָ֑רְבָקְל ּו֖כְלֵּֽיַו :איִֽה ךְךֶלֶ֖מ־תַב יִּ֥כ ָהּו֔רְבִקְו ֙תֹאּזַה ־םִא יִּ֧כ ּהָ֗ב ּואְצָ֣מ־אֽ
ֹּיַו ֹ֒ול ּודיִּ֣גַּיַו ּ֘ובֻׁשָּיַו :םִיָֽדָּיַה תֹוּ֥פַכְו םִיַ֖לְגַרָֽהְו תֶלֹּ֛גְלֻּגַה  אּו֔ה הָ֣וֹהְי־רַבְּד ֙רֶמא֨
ֹי לאֶ֔עְרְזִי קֶלֵ֣חְּב רֹ֑מאֵל יִּ֖בְׁשִּתַה ּוהָּ֥יִלֵֽא ֹוּ֛דְבַע־דַיְּב רֶּ֗בִּד רֶׁ֣שֲא  ּו֥לְכאֽ
 יֵ֥נְּפ־לַע ןֶמֹ֛דְּכ לֶבֶ֗זיִא תַ֣לְבִנ ]הָ֞תְיָהְֽו[ ָ֞תְיָהְֽו :לֶבָֽזיִא רַׂ֥שְּב־תֶא םיִ֖בָלְּכַה
ֹל רֶׁ֥שֲא לאֶ֑עְרְזִי קֶלֵ֣חְּב הֶ֖דָּׂשַה ֹי־אֽ ֹז ּו֖רְמאֽ  םיִ֥עְבִׁש בָ֛אְחַאְלּו :לֶבָֽזיִא תא֥
֙ לאֶעְרְזִי יֵ֤רָׂש־לֶא ןֹו֗רְמֹֽׁש חַ֣לְׁשִּיַו םיִ֜רָפְס אּו֨הֵי ֩בֹּתְכִּיַו ןֹו֑רְמֹֽׁשְּב םיִ֖נָּב
ֹבְּכ הָּ֗תַעְו :רֹֽמאֵל בָ֖אְחַא םיִ֥נְמֹֽאָה־לֶאְו םיִ֔נֵקְּזַה  םֶ֔כיֵלֲא ֙הֶּזַה רֶפֵּ֤סַה א֨
 םֶ֞תיִאְרּו :קֶׁשָּֽנַהְו רָ֖צְבִמ ריִ֥עְו םיִ֔סּוּסַהְו בֶכֶ֣רָה ֙םֶכְּתִאְו םֶ֑כיֵנֹֽדֲא יֵ֣נְּב םֶ֖כְּתִאְו
 תיֵּ֥ב־לַע ּו֖מֲחָּֽלִהְו ויִ֑בָא אֵּ֣סִּכ־לַע םֶּ֖תְמַׂשְו םֶ֔כיֵנֹֽדֲא יֵ֣נְּבִמ ֙רָׁשָּיַהְו בֹוּ֤טַה
ֹּיַו דֹ֔אְמ דֹ֣אְמ ּ֙ואְר ִּֽיַו :םֶֽכיֵנֹֽדֲא ֹל םיִ֔כָלְּמַה יֵ֣נְׁש ֙הֵּנִה ּו֔רְמא֣  ויָ֑נָפְל ּו֖דְמָֽע א֥
 ֩םיִנֵקְּזַהְו ריִעָה־לַע רֶׁ֢שֲאַֽו תִיַּ֣בַה־לַע־רֶׁשֲא חַ֣לְׁשִּיַו :ּונְחָֽנֲא דֹ֥מֲעַֽנ ךְךיֵ֖אְו
 הֶׂ֑שֲעַֽנ ּוניֵ֖לֵא רַ֥מֹאּת־רֶֽׁשֲא לֹ֛כְו ּונְחַ֔נֲא ךָךיֶ֣דָבֲע ֙רֹמאֵל ׀ אּו֤הֵי־לֶא םיִ֨נְמֹֽאָהְו
ֹל  רֹ֗מאֵל תיִ֜נֵׁש ׀ רֶפֵ֨ס ֩םֶהיֵלֲא בֹּ֣תְכִּיַו :הֵֽׂשֲע ךָךיֶ֖ניֵעְּב בֹוּ֥טַה ׁשיִ֔א ךְךיִ֣לְמַנ־אֽ
 םֶ֔כיֵנֹֽדֲא־יֵֽנְב יֵׁ֣שְנַא ֙יֵׁשאָר־תֶא ּ֙וחְק םיִ֗עְמֹֽׁש םֶּ֣תַא ׀ יִ֣לֹקְלּו םֶּ֜תַא יִ֨ל־םִא
 ריִ֖עָה יֵ֥לֹדְּג־תֶא ׁשיִ֔א םיִ֣עְבִׁש ֙ךְךֶלֶּ֨מַה יֵ֤נְבּו הָלאֶ֑עְרְזִי רָ֖חָמ תֵ֥עָּכ יַ֛לֵא ּואֹ֧בּו
ֹבְּכ יִ֗הְיַו :םָֽתֹוא םיִ֥לְּדַגְמ  ּו֖טֲחְֽׁשִּי ַֽו ךְךֶלֶּ֔מַה יֵ֣נְּב־תֶא ּ֙וחְקִּי ַֽו םֶ֔היֵלֲא ֙רֶפֵּ֨סַה א֤
ֹבָּיַו :הָלאֶֽעְרְזִי ויָ֖לֵא ּו֥חְלְׁשִּיַו םיִ֔דּוּדַּב ֙םֶהיֵׁשאָֽר־תֶא ּומיִׂ֤שָּיַו ׁשיִ֑א םיִ֣עְבִׁש  א֤
ֹּיַו ךְךֶלֶּ֑מַה־יֵֽנְב יֵׁ֣שאָר ּואיִ֖בֵה רֹ֔מאֵל ֹו֣ל־דֶּגַּיַו ֙ךְךָאְלַּמַה  יֵ֧נְׁש םָ֞תֹא ּומיִׂ֣ש רֶמא֗
ֹּיַו דֹ֔מֲעַּֽיַו אֵ֣צֵּיַו ֙רֶקֹּ֨בַב יִ֤הְיַו :רֶקֹּֽבַה־דַע רַעַּׁ֖שַה חַתֶּ֥פ םיִ֛רֻּבִצ ־לָּכ־לֶא ֙רֶמא֨



־תֶא הָּ֖כִה יִ֥מּו ּוהֵ֔גְרְהֶאָֽו ֙יִנֹדֲא־לַע יִּתְרַׁ֤שָק יִ֜נֲא הֵּ֨נִה םֶּ֑תַא םיִ֖קִּדַצ םָ֔עָה
ֹל ֩יִּכ אֹו֗פֵא ּו֣עְּד :הֶּלֵֽא־לָּכ ־לַע הָ֖וֹהְי רֶּ֥בִּד־רֶׁשֲא הָצְרַ֔א ֙הָוֹהְי רַ֤בְּדִמ לֹּ֜פִי א֨
 תֵ֣א אּו֗הֵי ךְך ַּ֣יַו :ּוהָּֽיִלֵֽא ֹוּ֥דְבַע דַ֖יְּב רֶּ֔בִּד רֶׁ֣שֲא תֵ֚א הָׂ֔שָע הָ֣וֹהיַֽו בָ֑אְחַא תיֵּ֣ב
־דַע ויָ֑נֲהֹֽכְו ויָ֣עָּדֻיְמּו ויָ֖לֹדְּג־לָכְו לאֶ֔עְרְזִיְּב ֙בָאְחַא־תיֵֽבְל םיִ֤רָאְׁשִּנַה־לָּכ
ֹבָּיַו ֙םָקָּ֨יַו :דיִֽרָׂש ֹו֖ל־ריִֽאְׁשִה יִּ֥תְלִּב  םיִ֖עֹרָֽה דֶקֵ֥ע־תיֵּֽב אּו֛ה ןֹו֑רְמֹֽׁש ךְךֶלֵּ֖יַו א֔
ֹּיַו הָ֔דּוהְי־ךְךֶלֶֽמ ּוהָ֣יְזַחֲא ֙יֵחֲא־תֶא ֙אָצָמ אּו֗הֵיְו :ךְךֶרָּֽדַּב ֹּיַו םֶּ֑תַא יִ֣מ רֶמא֖  ּו֗רְמאֽ
ֹּיַו :הָֽריִבְּגַה יֵ֥נְבּו ךְךֶלֶּ֖מַה־יֵנְּב םֹו֥לְׁשִל דֶר ֵּ֛נַו ּונְחַ֔נֲא ּ֙והָ֨יְזַחֲא יֵ֤חֲא  ֙רֶמא֨
 םיִ֤עָּבְרַא דֶקֵ֗ע־תיֵּב רֹוּ֣ב־לֶא םּו֞טָחְׁשִּיַו םיִּ֑יַח םּוׂ֖שְּפְתִּי ַֽו םיִּ֔יַח םּוׂ֣שְפִּת
ֹלְו ׁשיִ֔א ֙םִיַ֨נְׁשּו ־ןֶּב ֩בָדָנֹוהְי־תֶא אָ֣צְמִּיַו םָּׁ֡שִמ ךְךֶלֵּ֣יַו :םֶֽהֵמ ׁשיִ֖א ריִ֥אְׁשִה־אֽ
ֹּיַו ּוהֵ֗כְרָֽבְיַו ֹו֜תאָרְקִל בָ֨כֵר  ֙יִבָבְל רֶׁ֤שֲאַּֽכ רָׁ֗שָי ֣ךָךְבָֽבְל־תֶא ׁשֵ֧יֲה ויָ֜לֵא רֶמא֨
ֹּיַו ךָךֶ֔בָבְל־םִע  ויָ֖לֵא ּוהֵ֥לֲעַּֽיַו ֹו֔דָי ןֵּ֣תִּיַו ךָךֶ֑דָי־תֶא הָ֣נְּת ׁשֵ֖יָו ׁשֵ֛י בָ֥דָנֹוהְי רֶמא֨
ֹּיַו :הָֽבָּכְרֶּמַה־לֶא  ֹו֖תֹא ּובִּ֥כְרַּיַו הָ֑וֹהיַֽל יִ֣תָאְנִקְּב הֵ֖אְרּו יִּ֔תִא הָ֣כְל ֙רֶמא֨
־דַע ןֹו֖רְמֹֽׁשְּב בָ֛אְחַאְל םיִ֧רָאְׁשִּנַה־לָּכ־תֶא ךְךַּיַ֠ו ןֹו֔רְמֹֽׁש ֹ֙אבָּיַו :ֹוּֽבְכִרְּב
 םָ֔עָה־לָּכ־תֶא ֙אּוהֵי ץֹּ֤בְקִּיַו :ּוהָּֽיִלֵא־לֶא רֶּ֖בִּד רֶׁ֥שֲא הָ֔וֹהְי רַ֣בְדִּכ ֹו֑דיִמְׁשִה
ֹּיַו  הָּ֣תַעְו :הֵּֽבְרַה ּוּנֶ֥דְבַעַֽי אּו֖הֵי טָ֑עְמ לַעַּ֖בַה־תֶא דַ֥בָע בָ֕אְחַא םֶ֔הֵלֲא רֶמא֣
 חַבֶ֨ז֩ יִּכ דֵ֗קָּפִי־לַא ׁשיִ֣א יַ֜לֵא ּו֨אְרִק ֩ויָנֲהֹּֽכ־לָכְו ויָ֣דְבֹֽע־לָּכ לַעַּ֡בַה יֵ֣איִבְנ־לָכ
ֹל דֵ֖קָּפִי־רֶׁשֲא לֹּ֥כ לַעַּ֔בַל ֙יִל לֹו֥דָּג  דיִ֖בֲאַֽה ןַעַ֥מְל הָּ֔בְקָעְב הָׂ֣שָע ֙אּוהֵיְו הֶ֑יְחִֽי א֣
ֹּיַו :לַעָּֽבַה יֵ֥דְבֹֽע־תֶא  קִּיַו לַעַּ֖בַל הָ֛רָצֲע ּוׁ֧שְּדַק אּו֗הֵי רֶמא֣  ֙אּוהֵי חַ֤לְׁשִּיַו :ּואָֽרְ
ֹלְו לַעַּ֔בַה יֵ֣דְבֹֽע־לָּכ ּ֙ואֹ֨בָּיַו לֵ֔אָרְׂשִי־לָכְּב ֹל רֶׁ֣שֲא ׁשיִ֖א רַ֥אְׁשִנ־אֽ  ּ֙ואֹ֨בָּיַו אָ֑ב־אֽ
ֹּיַו :הֶֽפָל הֶּ֥פ לַעַּ֖בַה־תיֵֽב אֵ֥לָּמִּיַו לַעַּ֔בַה תיֵּ֣ב  הָ֔חָּתְלֶּמַה־לַע ֙רֶׁשֲאַֽל רֶמא֗
ֹבָּיַו :ׁשּוּֽבְלַּמַה םֶ֖הָל אֵ֥צֹּיַו לַעַּ֑בַה יֵ֣דְבֹֽע לֹ֖כְל ׁשּו֔בְל אֵ֣צֹוה  בָ֥דָנֹוֽהיִו אּו֛הֵי א֥
ֹּיַו לַעָּ֑בַה תיֵּ֣ב בָ֖כֵר־ןֶּב  ֙םֶכָּמִע הֹּ֤פ־ׁשֶי־ןֶּפ ּ֙ואְרּו ּוׂ֤שְּפַח לַעַּ֗בַה יֵ֣דְבֹֽעְל רֶמא֜
 תֹו֑לֹעְו םיִ֣חָבְז תֹוׂ֖שֲעַֽל ּואֹ֕בָּיַו :םָּֽדַבְל לַעַּ֖בַה יֵ֥דְבֹֽע־םִא יִּ֛כ הָ֔וֹהְי יֵ֣דְבַעֵֽמ
ֹּיַו ׁשיִ֔א םיִ֣נֹמְׁש ֙ץּוחַב ֹו֤ל־םָֽׂש אּו֞הֵיְו  םיִׁ֗שָנֲאָֽה־ןִמ ֙טֵלָּמִי־רֶֽׁשֲא ׁשיִ֤אָה רֶמא֗
 הָ֗לֹעָֽה תֹוׂ֣שֲעַֽל ׀ ֹו֣תֹּלַכְּכ יִ֞הְיַו :ֹוֽׁשְפַנ תַחַּ֥ת ֹוׁ֖שְפַנ םֶ֔כיֵדְי־לַע איִ֣בֵמ ֙יִנֲא רֶׁ֤שֲא
ֹּיַו  בֶרָ֑ח־יִפְל םּוּ֖כַּיַו אֵ֔צֵי־לַא ׁשיִ֣א ֙םּוּכַה ּואֹּ֤ב םיִׁ֜שִלָּֽׁשַלְו םיִ֨צָרָֽל אּוהֵ֠י רֶמא֣



 תֹו֥בְּצַמ־תֶא ּואִ֛צֹּיַו :לַעָּֽבַה־תיֵּב ריִ֥ע־דַע ּו֖כְלֵּֽיַו םיִׁ֔שִלָּׁ֣שַהְו ֙םיִצָרָֽה ּוכִ֗לְׁשַּיַו
 לַעַּ֔בַה תיֵּ֣ב־תֶא ּ֙וצְּתִּי ַֽו לַעָּ֑בַה תַ֣בְּצַמ תֵ֖א ּו֔צְּתִּי ַֽו :ָהּוֽפְרְׂשִּי ַֽו לַעַּ֖בַה־תיֵּֽב
 לַעַּ֖בַה־תֶא אּו֛הֵי דֵ֥מְׁשַּיַו :םֹוּֽיַה־דַע ]תֹו֖אָצֹוֽמְל[ תֹו֖ארָחֹֽמְל ּוהֻ֥מִׂשְיַו
ֹל לֵ֔אָרְׂשִי־תֶא איִ֣טֱחֶֽה רֶׁ֣שֲא ֙טָבְנ־ןֶּב םָ֤עְבָר ָֽי יֵ֞אָטֲח קַ֠ר :לֵֽאָרְׂשִּיִמ  רָ֥ס־אֽ
ֹּיַו :ןָֽדְּב רֶׁ֥שֲאַֽו לֵ֖א־תיֵּֽב רֶׁ֥שֲא בָ֔הָּזַה ֙יֵלְגֶע םֶ֑היֵרֲחַֽאֵמ אּו֖הֵי ־לֶא הָ֜וֹהְי רֶמא֨
 ָתיִׂ֖שָע יִ֔בָבְלִּב רֶׁ֣שֲא֙ לֹכְּכ יַ֔ניֵעְּב ֙רָׁשָּיַה תֹוׂ֤שֲעַֽל ָ֙תֹ֨ביִטֱה־רֶׁשֲא ןַעַ֤י אּו֗הֵי
ֹל אּו֗הֵיְו :לֵֽאָרְׂשִי אֵּ֥סִּכ־לַע ֖ךָךְל ּו֥בְׁשֵֽי םיִ֔עִבְר יֵ֣נְּב בָ֑אְחַא תיֵ֣בְל  רַ֛מָׁש א֥
ֹל ֹו֑בָבְל־לָכְּב לֵ֖אָרְׂשִי־יֵֽהֹלֱא הָ֥וֹהְי־תַרֹוֽתְּב תֶכֶ֛לָל ֹּטַח֙ לַעֵמ רָ֗ס א֣  תוא֣
 תֹוּ֖צַקְל הָ֔וֹהְי לֵ֣חֵה םֵ֔הָה םיִ֣מָּיַּב :לֵֽאָרְׂשִי־תֶא איִ֖טֱחֶֽה רֶׁ֥שֲא םָ֔עְבָר ָֽי
־לָּכ תֵ֚א ׁשֶמֶּׁ֔שַה חַ֣רְזִמ ֙ןֵּדְרַּיַה־ןִמ :לֵֽאָרְׂשִי לּו֥בְּג־לָכְּב לֵ֖אָזֲח םֵּ֥כַּיַו לֵ֑אָרְׂשִיְּב
 דָ֖עְלִּגַהְו ןֹ֔נְרַא לַחַ֣נ־לַע רֶׁ֣שֲא ֙רֵעֹרֲעֵֽמ יִּׁ֑שַנְמַֽהְו יִ֖נֵבּואֽרָהְו יִ֥דָּגַה דָ֔עְלִּגַה ץֶרֶ֣א
 םיִ֗בּותְּכ םֵ֣ה־אֹוֽלֲה ֹו֑תָרּוֽבְּג־לָכְו הָׂ֖שָע רֶׁ֥שֲא־לָכְו אּו֛הֵי יֵ֥רְבִּד רֶתֶ֨יְו :ןָֽׁשָּבַהְו
 ּו֥רְּבְקִּיַו ויָ֔תֹבֲא־םִע ֙אּוהֵי בַּ֤כְׁשִּיַו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥כְלַמְל םיִ֖מָּיַה יֵ֥רְבִּד רֶפֵ֛ס־לַע
־לַע ֙אּוהֵי ךְךַ֤לָמ רֶׁ֨שֲא םיִ֗מָּיַהְו :ויָּֽתְחַּת ֹו֖נְּב זָ֥חָאֹוֽהְי ךְךֹ֛לְמִּיַו ןֹו֑רְמֹֽׁשְּב ֹו֖תֹא
 הָ֖תֲאָֽרו ּוהָ֔יְזַחֲא םֵ֣א ֙הָיְלַתֲעַֽו :ןֹוֽרְמֹֽׁשְּב הָ֖נָׁש־הֶֽנֹמְׁשּו םיִ֥רְׂשֶע לֵ֔אָרְׂשִי
 עַבֶׁ֣שֹוהְי חַּ֣קִּתַו :הָֽכָלְמַּמַה עַר ֶ֥ז־לָּכ תֵ֖א דֵּ֔בַאְּתַו ֙םָקָּ֨תַו ּהָ֑נְּב תֵ֣מ יִּ֣כ ]הָ֖תֲאָֽר[
 ךְךֹוּ֤תִמ ֹ֙ותֹא בֹ֤נְגִּתַו הָ֗יְזַחֲא־ןֶּב ׁשָ֣אֹוי־תֶא ּוהָ֜יְזַחֲא תֹו֨חֲא םָרֹו֠י־ךְךֶלֶּֽמַה־תַּב
 תֹוּ֑טִּמַה רַ֣דֲחַּֽב ֹוּ֖תְקִנֵמ־תֶאְו ֹו֥תֹא ]םיִ֔תָמּוּ֣מַה[ םיתִ֔תוָמֻּ֣מַה ֙ךְךֶלֶּ֨מַה־יֵֽנְּב
ֹלְו ּוהָ֖יְלַתֲע יֵ֥נְּפִמ ֹו֛תֹא ּורִּ֧תְסַּיַו  אֵּ֖בַחְתִמ הָ֔וֹהְי תיֵּ֣ב ּ֙הָּתִא יִ֤הְיַו :תָֽמּוה א֥

 עָ֜דָיֹוֽהְי חַ֨לָׁש תיִעיִבְּׁשַ֠ה הָ֣נָּׁשַבּו :ץֶרָֽאָה־לַע תֶכֶ֥לֹמ הָ֖יְלַתֲעַֽו םיִ֑נָׁש ׁשֵׁ֣ש
 תיֵּ֣ב ויָ֖לֵא םָ֛תֹא אֵ֥בָּיַו םיִ֔צָרָֽלְו ֙יִרָּכַל ]תֹו֗אֵּמַה[ תויֹ֗אֵּמַה יֵ֣רָׂש־תֶא ׀ חַּ֣קִּיַו
־ןֶּב־תֶא םָ֖תֹא אְר ַּ֥יַו הָ֔וֹהְי תיֵ֣בְּב ֙םָתֹא עַּ֤בְׁשַּיַו תיִ֜רְּב םֶ֨הָל ֩תֹרְכִּיַו הָ֑וֹהְי
 תָּ֔בַּׁשַה יֵ֣אָּב ֙םֶּכִמ תיִׁ֤שִלְּׁשַה ןּוׂ֑שֲעַּֽת רֶׁ֣שֲא רָ֖בָּדַה הֶ֥ז רֹ֔מאֵל םֵּ֣וַצְיַו :ךְךֶלֶּֽמַה
 רַעַּׁ֖שַּב תיִׁ֥שִלְּׁשַהְו רּו֔ס רַעַׁ֣שְּב ֙תיִׁשִלְּׁשַהְו :ךְךֶלֶּֽמַה תיֵּ֥ב תֶרֶ֖מְׁשִמ יֵ֔רְמֹׁ֣שְו
 לֹּ֖כ םֶ֔כָּב ֙תֹודָּיַה יֵּ֤תְׁשּו :חָּֽסַמ תִיַּ֖בַה תֶרֶ֥מְׁשִמ־תֶא םֶּ֛תְרַמְׁשּו םיִ֑צָרָֽה רַ֣חַא
־לַע םֶּ֨תְפַּקִהְו :ךְךֶלֶּֽמַה־לֶא הָ֖וֹהְי־תיֵּֽב תֶרֶ֥מְׁשִמ־תֶא ּו֛רְמָֽׁשְו תָּ֑בַּׁשַה יֵ֣אְצֹֽי



 ךְךֶלֶּ֖מַה־תֶא ּו֥יְהִֽו תָ֑מּוי תֹו֖רֵדְּׂשַה־לֶא אָּ֥בַהְו ֹו֔דָיְּב ויָ֣לֵכְו ׁשיִ֚א ביִ֗בָס ךְךֶלֶּ֜מַה
 עָ֣דָיֹוֽהְי ֘הָּוִצ־רֶׁשֲא לֹ֣כְּכ ]תֹו֗אֵּמַה[ תויֹ֗אֵּמַה יֵ֣רָׂש ּוׂ֞שֲעַּֽיַו :ֹוֽאֹבְבּו ֹו֥תאֵצְּב
־לֶא ּואֹ֖בָּיַו תָּ֑בַּׁשַה יֵ֣אְצֹֽי םִ֖ע תָּ֔בַּׁשַה יֵ֣אָּב ויָׁ֔שָנֲא־תֶא ׁשיִ֣א ּ֙וחְקִּיַו ֒ןֵהֹּכַה
־תֶאְו ֙תיִנֲחַֽה־תֶא ]תֹו֗אֵּמַה[ תויֹ֗אֵּמַה יֵ֣רָׂשְל ןֵ֜הֹּכַה ןֵּ֨תִּיַו :ןֵֽהֹּכַה עָ֥דָיֹוֽהְי
 ויָ֣לֵכְו ׀ ׁשיִ֣א םיִ֜צָרָֽה ּו֨דְמַעַּֽיַו :הָֽוֹהְי תיֵ֥בְּב רֶׁ֖שֲא דִ֑וָּד ךְךֶלֶּ֣מַל רֶׁ֖שֲא םיִ֔טָלְּׁשַה
 תִיָּ֑בַלְו ַחֵּ֖בְזִּמַל תיִ֔לאָמְּׂשַה ֙תִיַּ֨בַה ףֶתֶּ֤כ־דַע ֙תיִנָמְיַה תִיַּ֤בַה ףֶתֶּ֨כִמ ֹו֗דָיְּב
 תּו֔דֵעָ֣ה־תֶאְו ֙רֶזֵּ֨נַה־תֶא ֙ויָלָע ןֵּ֤תִּיַו ךְךֶלֶּ֗מַה־ןֶּב־תֶא אִ֣צֹוּיַו :ביִֽבָס ךְךֶלֶּ֖מַה־לַע
ֹּיַו ףָ֔כ־ּוּכַּ֨יַו ּוהֻ֑חָׁשְמִּיַו ֹו֖תֹא ּוכִ֥לְמַּיַו ־תֶא הָ֔יְלַתֲע עַ֣מְׁשִּתַו :ךְךֶלֶּֽמַה יִ֥חְי ּו֖רְמאֽ
ֹבָּתַו םָ֑עָה ןיִ֖צָרָֽה לֹו֥ק ־לַֽע דֵ֨מֹע ֩ךְךֶלֶּמַה הֵּ֣נִהְו אֶרֵּ֡תַו :הָֽוֹהְי תיֵּ֥ב םָ֖עָה־לֶא א֥
 ַחֵ֔מָׂש ֙ץֶרָ֨אָה םַ֤ע־לָכְו ךְךֶלֶּ֔מַה־לֶא ֙תֹורְצֹֽצֲחַֽהְו םיִ֤רָּׂשַהְו טָּ֗פְׁשִּמַּכ דּוּ֜מַעָֽה
 קִּתַו תֹו֑רְצֹֽצֲחַּֽב ַעֵ֖קֹתְו  קִּתַו ָהיֶ֔דָגְּב־תֶא ֙הָיְלַתֲע עַ֤רְ  ֩וַצְיַו :רֶׁשָֽק רֶׁשֶ֥ק אָ֖רְ
ֹּיַו לִיַ֗חַה יֵ֣דֻקְּפ ׀ ]תֹו֣אֵּמַה[ תֹו֣איֵּמַה יֵ֥רָׂש־תֶא ןֵ֜הֹּכַה עָ֨דָיֹוֽהְי  ֙םֶהיֵלֲא רֶמא֤
 רַ֣מָא יִּ֚כ בֶרָ֑חֶּב תֵ֣מָה ָהיֶ֖רֲחַֽא אָּ֥בַהְו תֹ֔רֵדְּׂשַל תיֵּ֣בִמ־לֶא ּ֙הָתֹא ּואיִ֤צֹוה
 םיִ֖סּוּסַה אֹו֥בְמ־ךְךֶרֶּֽד אֹו֛בָּתַו םִיַ֔דָי ּ֙הָל ּומִׂ֤שָּיַו :הָֽוֹהְי תיֵּ֥ב תַ֖מּוּת־לַא ןֵ֔הֹּכַה
 ךְךֶלֶּ֔מַה ןיֵ֣בּו ֙הָוֹהְי ןיֵּ֤ב תיִ֗רְּבַה־תֶא עָ֜דָיֹוֽהְי תֹ֨רְכִּיַו :םָֽׁש תַ֖מּוּתַו ךְךֶלֶּ֑מַה תיֵּ֣ב
 ץֶרָ֨אָה ֩םַע־לָכ ּואֹ֣בָּיַו :םָֽעָה ןיֵ֥בּו ךְךֶלֶּ֖מַה ןיֵ֥בּו הָ֑וֹהיַֽל םָ֖עְל תֹו֥יְהִֽל םָ֔עָה ןיֵ֣בּו
 בֵ֔טיֵה ּו֣רְּבִׁש ֙ויָמָלְצ־תֶאְו ]ויָ֤תֹחְּבְזִמ[ וָ֤תֹחְּבְזִמ־תֶא ּוהֻ֗צְּתִּי ַֽו לַעַּ֜בַה־תיֵּֽב
 תיֵּ֥ב־לַע תֹּ֖דֻקְּפ ןֵ֛הֹּכַה םֶׂשָּ֧יַו תֹו֑חְּבְזִּמַֽה יֵ֣נְפִל ּו֖גְרָֽה לַעַּ֔בַה ןֵ֣הֹּכ ֙ןָּתַמ תֵ֗אְו
 םַ֣ע־לָּכ ׀ תֵ֣אְו םיִ֜צָרָֽה־תֶאְו יִ֨רָּכַה־תֶאְו תֹוpאֵּמַ֠ה יֵ֣רָׂש־תֶא חַּ֣קִּיַו :הָֽוֹהְי
 תיֵּ֣ב םיִ֖צָרָֽה רַעַׁ֥ש־ךְךֶרֶּֽד ּואֹו֛בָּיַו הָ֔וֹהְי תיֵּ֣בִמ ֙ךְךֶלֶּ֨מַה־תֶא ּודיִ֤רֹּיַו ץֶרָ֗אָה
 הָטָ֑קָׁש ריִ֣עָהְו ץֶרָ֖אָה־םַע־לָּכ חַ֥מְׂשִּיַו :םיִֽכָלְּמַה אֵּ֥סִּכ־לַע בֶׁשֵּ֖יַו ךְךֶלֶּ֑מַה
 ׁשָ֥אֹוהְי םיִ֖נָׁש עַבֶׁ֥ש־ןֶּב :]ךְךֶלֶּֽמַה[ ךְךֶלֶַּֽמ	תיֵּ֥ב בֶרֶ֖חַב ּותיִ֥מֵה ּוהָ֛יְלַתֲע־תֶאְו
 םָ֑לָׁשּוֽריִּב ךְךַ֖לָמ הָ֔נָׁש םיִ֣עָּבְרַאְו ׁשָ֔אֹוהְי ךְךַ֣לָמ ֙אּוהֵיְל עַבֶׁ֤ש־תַנְׁשִּב :ֹוֽכְלָמְּב
 ויָ֑מָי־לָּכ הָ֖וֹהְי יֵ֥ניֵעְּב רָׁ֛שָּיַה ׁשָ֧אֹוהְי ׂשַעַּ֨יַו :עַבָֽׁש רֵ֥אְּבִמ הָ֖יְבִצ ֹוּ֔מִא םֵׁ֣שְו
ֹל תֹו֖מָּבַה קַ֥ר :ןֵֽהֹּכַה עָ֖דָיֹוֽהְי ּוהָ֔רֹוה רֶׁ֣שֲא  םיִ֥חְּבַזְמ םָ֛עָה דֹו֥ע ּורָ֑ס־אֽ
ֹּיַו :תֹוֽמָּבַּב םיִ֖רְּטַקְמּֽו  רֶׁ֨שֲא םיִׁ֜שָדֳּקַה ףֶסֶּ֨כ֩ לֹּכ םיִ֗נֲהֹּֽכַה־לֶא ׁשָ֜אֹוהְי רֶמא֨



 ֙הֶלֲעַֽי רֶׁ֤שֲא ףֶסֶּ֗כ־לָּכ ֹוּ֑כְרֶע תֹוׁ֖שְפַנ ףֶסֶּ֥כ ׁשיִ֕א רֵ֔בֹוע ףֶסֶּ֣כ ֙הָוֹהְי־תיֵֽב אָ֤בּוי
 םֵ֗הְו ֹו֑רָּכַמ תֵ֣אֵמ ׁשיִ֖א םיִ֔נֲהֹּֽ֣כַה ֙םֶהָל ּו֤חְקִי :הָֽוֹהְי תיֵּ֥ב איִ֖בָהְל ׁשיִ֔א־בֶל לַ֣ע
 םיִ֧רְׂשֶע תַ֨נְׁשִּב יִ֗הְיַו :קֶדָּֽב םָׁ֖ש אֵ֥צָּמִי־רֶׁשֲא לֹ֛כְל תִיַּ֔בַה קֶדֶּ֣ב־תֶא ּ֙וקְּזַחְי
ֹל ׁשָ֑אֹוהְי ךְךֶלֶּ֣מַל הָ֖נָׁש ׁשֹ֛לָׁשְו  ֩אָרְקִּיַו :תִיָּֽבַה קֶדֶּ֥ב־תֶא םיִ֖נֲהֹּֽכַה ּו֥קְּזִח־אֽ
ֹּיַו םיִ֔נֲהֹּֽ֣כַלְו ֙ןֵהֹּכַה עָ֤דָיֹוֽהיִל ׁשָ֜אֹוהְי ךְךֶלֶּ֨מַה  םֶ֥כְניֵֽא ַעּוּ֛דַמ םֶ֔הֵלֲא רֶמא֣
 קֶדֶ֥בְל־יִּֽכ םֶ֔כיֵרָּֽכַמ תֵ֣אֵמ ֙ףֶסֶ֨כ־ּוחְקִּת־לַא הָּ֗תַעְו תִיָּ֑בַה קֶדֶּ֣ב־תֶא םיִ֖קְּזַחְמ
 קֵּ֖זַח יִּ֥תְלִבְלּו םָ֔עָה תֵ֣אֵמ ֙ףֶסֶּ֨כ־תַחְק יִּ֤תְלִבְל םיִ֑נֲהֹּֽכַה ּותֹ֖אֵּיַו :ּוהֻֽנְּתִּת תִיַּ֖בַה
 ןֵּ֣תִּיַו ֹוּ֑תְלַדְּב רֹ֖ח בֹּ֥קִּיַו דָ֔חֶא ןֹו֣רֲא ֙ןֵהֹּכַה עָ֤דָיֹוֽהְי חַּ֞קִּיַו :תִיָּֽבַה קֶדֶּ֥ב־תֶא
 הָּמָׁ֤ש־ּונְתָֽנְו הָ֔וֹהְי תיֵּ֣ב ׁ֙שיִא־אֹובְּב ]ןיִ֗מָּיִמ[ ןיִ֗מָּיִב ַחֵּ֜בְזִּמַה לֶצֵ֨א ֹ֩ותֹא
 םָ֔תֹואְרִּכ ֙יִהְי ַֽו :הָֽוֹהְי־תיֵֽב אָ֥בּוּמַה ףֶסֶּ֖כַה־לָּכ־תֶא ףַּ֔סַה יֵ֣רְמֹֽׁש ֙םיִנֲהֹּֽכַה
־תֶא ּו֔נְמִּיַו ּ֙ורֻ֨צָּיַו לֹו֔דָּגַה ןֵ֣הֹּכַהְו ֙ךְךֶלֶּ֨מַה רֵ֤פֹס לַעַּ֨יַו ןֹו֑רָאָּֽב ףֶסֶּ֖כַה בַ֥ר־יִּכ
 יֵׂ֣שֹע ]֙יֵדְי[ ֵ֙דְי־לַע ןָּ֔כֻתְמַֽה ףֶסֶּ֣כַה־תֶא ּ֙ונְתָֽנְו :הָֽוֹהְי־תיֵֽב אָ֥צְמִּנַה ףֶסֶּ֖כַה
 םיִ֔נֹּבַלְו ֙ץֵעָה יֵׁ֤שָרָֽחְל ּוהֻ֜איִצֹוּֽיַו הָ֑וֹהְי תיֵּ֣ב ]םיִ֖דָקְפֻּמַה[ םיִ֖דָקְֻפ	ַה הָ֔כאָלְּמַה
 בֵ֔צְחַמ יֵ֣נְבַאְו ֙םיִצֵע תֹו֤נְקִלְו ןֶבֶ֔אָה יֵ֣בְצֹחְלּו ֙םיִרְדֹּֽגַלְו :הָֽוֹהְי תיֵּ֥ב םיִׂ֖שֹעָֽה
ֹל ֩ךְךַא :הָֽקְזָחְל תִיַּ֖בַה־לַע אֵ֥צֵי־רֶׁשֲא לֹ֛כְלּו הָ֑וֹהְי־תיֵּֽב קֶדֶּ֣ב־תֶא קֵּ֖זַחְל  א֨
־יִלְכּו בָ֖הָז יִ֥לְּכ־לָּכ תֹו֔רְצֹ֣צֲח ֙תֹוקָרְזִמ תֹו֤רְּמַזְמ ֙ףֶסֶּ֨כ תֹוּ֥פִס הָ֗וֹהְי תיֵּ֣ב הֶׂ֜שָעֵֽי
 ֹו֖ב־ּוקְּזִחְו ּוהֻ֑נְּתִי הָ֖כאָלְּמַה יֵׂ֥שֹעְל־יִּֽכ :הָֽוֹהְי־תיֵֽב אָ֥בּוּמַה ףֶסֶּ֖כַה־ןִמ ףֶסָ֑כ
ֹלְו :הָֽוֹהְי תיֵּ֥ב־תֶא  םָ֔דָי־לַע ֙ףֶסֶּ֨כַה־תֶא ּו֤נְּתִי רֶׁ֨שֲא םיִׁ֗שָנֲאָֽה־תֶא ּו֣בְּׁשַחְי א֧
ֹל תֹו֔אָּטַח ףֶסֶ֣כְו ֙םָׁשָא ףֶסֶּ֤כ :םיִֽׂשֹע םֵ֥ה הָ֖נֻמֱאֶֽב יִּ֥כ הָ֑כאָלְּמַה יֵׂ֣שֹעְל תֵ֖תָל  א֥
 תַּ֖ג־לַע םֶחָּ֥לִּיַו םָ֔רֲא ךְךֶלֶ֣מ֙ לֵאָזֲח הֶ֗לֲעַֽי זָ֣א :ּוֽיְהִֽי םיִ֖נֲהֹּֽכַל הָ֑וֹהְי תיֵּ֣ב אָ֖בּוי
 הָ֗דּוהְי־ךְךֶלֶֽמ ׁשָ֣אֹוהְי חַּ֞קִּיַו :םָֽלָׁשּוֽרְי־לַע תֹו֖לֲעַֽל ויָ֔נָּפ֙ לֵאָזֲח םֶׂשָּ֤יַו ּהָ֑דְּכְלִּיַו
 יֵ֤כְלַמ ויָ֜תֹבֲא ּוהָ֨יְזַחֲאַֽו ֩םָרֹוהיִֽו טָ֣פָׁשֹוֽהְי ּוׂשיִּ֣דְקִה־רֶׁשֲא םיִׁ֡שָדֳּקַה־לָּכ תֵ֣א
 תיֵ֣בּו הָ֖וֹהְי־תיֵּֽב תֹו֥רְצֹֽאְּב אָ֛צְמִּנַה בָ֗הָּזַה־לָּכ תֵ֣אְו ויָׁ֔שָדֳק־תֶאְו ֙הָדּוהְי
 ׁשָ֖אֹוי יֵ֥רְבִּד רֶתֶ֛יְו :םָֽלָׁשּוֽרְי לַ֥עֵמ לַעַּ֖יַו םָ֔רֲא ךְךֶלֶ֣מ֙ לֵאָזֲחַֽל חַ֤לְׁשִּיַו ךְךֶלֶּ֑מַה
 :הָֽדּוהְי יֵ֥כְלַמְל םיִ֖מָּיַה יֵ֥רְבִּד רֶפֵ֛ס־לַע םיִ֗בּותְּכ םֵ֣ה־אֹוֽלֲה הָׂ֑שָע רֶׁ֣שֲא־לָכְו
ֹּלִמ תיֵּ֥ב ׁשָ֔אֹוי־תֶא ּ֙וּכַּיַו רֶׁשָ֑ק־ּורְׁשְקִּיַו ויָ֖דָבֲע ּומֻ֥קָּיַו  רָ֣כָזֹויְו :אָּֽלִס דֵ֥רֹוּיַה א֖



 ויָ֖תֹבֲא־םִע ֹו֛תֹא ּו֥רְּבְקִּיַו תֹ֔מָּיַו ּוהֻּ֣כִה ֙ויָדָבֲע ׀ רֵ֤מֹׁש־ןֶּב דָ֨בָזֹוֽהיִו תָעְמִׁ֠ש־ןֶּב
 ׁשָ֥אֹויְל הָ֔נָׁש ׁ֙שֹלָׁשְו םיִ֤רְׂשֶע תַ֨נְׁשִּב :ויָּֽתְחַּת ֹו֖נְב הָ֥יְצַמֲא ךְךֹ֛לְמִּיַו דִ֑וָּד ריִ֣עְּב
 עַ֥בְׁש ןֹו֔רְמֹׁ֣שְּב֙ לֵאָרְׂשִי־לַע אּו֤הֵי־ןֶּב זָ֨חָאֹוֽהְי ךְךַלָ֠מ הָ֑דּוהְי ךְךֶלֶ֣מ ּוהָ֖יְזַחֲא־ןֶּב
ֹּטַח רַ֨חַא ךְךֶלֵּיַ֠ו הָ֑וֹהְי יֵ֣ניֵעְּב עַ֖רָה ׂשַעַּ֥יַו :הָֽנָׁש הֵ֖רְׂשֶע  טָ֛בְנ־ןֶּב םָ֧עְבָר ָֽי תא֜
 םֵ֞נְּתִּיַו לֵ֑אָרְׂשִיְּב הָ֖וֹהְי ףַ֥א־רַחִּֽיַו :הָּנֶּֽמִמ רָ֥ס־ֹאל לֵ֖אָרְׂשִי־תֶא איִ֥טֱחֶֽה־רֶׁשֲא
 זָ֖חָאֹוֽהְי לַ֥חְיַו :םיִֽמָּיַה־לָּכ לֵ֖אָזֲח־ןֶּב דַ֥דֲה־ןֶּב דַ֛יְבּו םָ֗רֲא־ךְךֶלֶֽמ לֵ֣אָזֲח ׀ דַ֣יְּב
 םָ֖תֹא ץַ֥חָל־יִּֽכ לֵ֔אָרְׂשִי ץַחַ֣ל־תֶא ֙הָאָר יִּ֤כ הָ֔וֹהְי ֙ויָלֵא עַ֤מְׁשִּיַו הָ֑וֹהְי יֵ֣נְּפ־תֶא
־יֵֽנְב ּו֧בְׁשֵּֽיַו םָ֑רֲא־דַי תַחַּ֖תִמ ּו֔אְצֵּ֣יַו ַעיִׁ֔שֹומ֙ לֵאָרְׂשִיְל הָ֤וֹהְי ןֵּ֨תִּיַו :םָֽרֲא ךְךֶלֶ֥מ
ֹּטַחֵֽמ ּורָ֜ס־ֹאל ךְךַ֠א :םֹוֽׁשְלִׁש לֹו֥מְתִּכ םֶ֖היֵלֳהָֽאְּב לֵ֛אָרְׂשִי  םָ֛עְבָר ָֽי־תיֵּֽב תוא֧
 :ןֹוֽרְמֹֽׁשְּב הָ֖דְמָֽע הָ֔רֵׁשֲאָֽה ֙םַגְו ךְךָ֑לָה ּהָּ֣ב לֵ֖אָרְׂשִי־תֶא ]איִ֥טֱחֱה[ יִ֥טֱחֱה־רֶׁשֲא
 תֶרֶׂ֥שֲעַֽו בֶכֶ֔ר הָרָׂ֣שֲעַֽו ֙םיִׁשָרָּֽפ םיִּׁ֤שִמֲח־םִא יִּ֣כ םָ֗ע זָ֜חָאֹוֽהיִל ריִ֨אְׁשִה ֹ֩אל יִּ֣כ
 זָ֛חָאֹוֽהְי יֵ֧רְבִּד רֶתֶ֨יְו :ׁשֻֽדָל רָ֖פָעֶּֽכ םֵ֥מִׂשְיַו םָ֔רֲא ךְךֶלֶ֣מ ֙םָדְּבִא יִּ֤כ יִ֑לְגַר םיִ֖פָלֲא
 יֵ֥כְלַמְל םיִ֖מָּיַה יֵ֥רְבִּד רֶפֵ֛ס־לַע םיִ֗בּותְּכ םֵ֣ה־אֹולֲה ֹו֑תָרּוֽבְגּו הָׂ֖שָע רֶׁ֥שֲא־לָכְו
 ֹו֖נְּב ׁשָ֥אֹוי ךְךֹ֛לְמִּיַו ןֹו֑רְמֹֽׁשְּב ּוהֻ֖רְּבְקִּיַו ויָ֔תֹבֲא־םִע ֙זָחָאֹוֽהְי בַּ֤כְׁשִּיַו :לֵֽאָרְׂשִי
־ןֶּב ׁשָ֨אֹוהְי ךְךַלָ֠מ הָ֑דּוהְי ךְךֶלֶ֣מ ׁשָ֖אֹויְל הָ֔נָׁש ֙עַבֶׁ֨שָו םיִׁ֤שֹלְׁש תַ֨נְׁשִּב :ויָּֽתְחַּת
 הָ֑וֹהְי יֵ֣ניֵעְּב עַ֖רָה הֶׂ֥שֲעַּֽיַו :הָֽנָׁש הֵ֖רְׂשֶע ׁשֵׁ֥ש ןֹו֔רְמֹׁ֣שְּב֙ לֵאָרְׂשִי־לַע זָ֤חָאֹוֽהְי
ֹל ֹּטַח־לָּכִמ רָ֗ס א֣  :ךְךָֽלָה ּהָּ֥ב לֵ֖אָרְׂשִי־תֶא איִ֥טֱחֶה־רֶׁשֲא טָ֛בְנ־ןֶּב םָ֧עְבָר ָֽי תוא֞
־ךְךֶלֶֽמ הָ֣יְצַמֲא םִ֖ע םַ֔חְלִנ רֶׁ֣שֲא ֹו֔תָרּו֣בְגּו הָׂ֔שָע רֶׁ֣שֲא־לָכְו ׁ֙שָאֹוי יֵ֤רְבִּד רֶתֶ֨יְו
ֹלֲה הָ֑דּוהְי  בַּ֤כְׁשִּיַו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥כְלַמְל םיִ֖מָּיַה יֵ֥רְבִּד רֶפֵ֛ס־לַע םיִ֗בּותְּכ םֵ֣ה־אֽ
 יֵ֥כְלַמ םִ֖ע ןֹו֔רְמֹׁ֣שְּב ׁ֙שָאֹוי רֵ֤בָּקִּיַו ֹו֑אְסִּכ־לַע בַׁ֣שָי םָ֖עְבָר ָֽיְו ויָ֔תֹבֲא־םִע ׁ֙שָאֹוי
־ךְךֶלֶֽמ ׁשָ֣אֹוי ויָ֜לֵא דֶרֵּ֨יַו ֹוּ֑ב תּו֖מָי רֶׁ֥שֲא ֹו֔יְלָח־תֶא הָ֣לָח ֙עָׁשיִלֱאֶֽו :לֵֽאָרְׂשִי
ֹּיַו :ויָֽׁשָרָֽפּו לֵ֖אָרְׂשִי בֶכֶ֥ר יִ֔בָא ׀ יִ֣בָא רַ֔מֹאּיַו ֙ויָנָּפ־לַע ְּךְבֵּ֤יַו לֵ֗אָרְׂשִי  ֹ֙ול רֶמא֤
ֹּיַו :םיִּֽצִחְו תֶׁשֶ֥ק ויָ֖לֵא חַּ֥קִּיַו םיִּ֑צִחְו תֶׁשֶ֣ק חַ֖ק עָׁ֔שיִלֱא  לֵ֗אָרְׂשִי ךְךֶלֶ֣מְל ׀ רֶמא֣
 :ךְךֶלֶּֽמַה יֵ֥דְי־לַע ויָ֖דָי עָׁ֛שיִלֱא םֶׂשָּ֧יַו ֹו֑דָי בֵּ֖כְרַּיַו תֶׁשֶּ֔קַה־לַע ֙ךָךְד ָֽי בֵּ֤כְרַה
ֹּיַו ֹּיַו חָּ֑תְפִּיַו הָמְדֵ֖ק ןֹוּ֛לַחַֽה חַ֧תְּפ רֶמא֗ ֹּיַו רֹוּ֔יַו ֙הֵרְי עָׁ֤שיִלֱא רֶמא֤ ־ץֵח רֶמא֗
 :הֵּֽלַּכ־דַע קֵ֖פֲאַּֽב םָ֛רֲא־תֶא ָ֧תיִּכִהְו םָ֔רֲאַֽב הָ֣עּוׁשְּת־ץֵחְו ֙הָוֹהיַֽל הָ֤עּוׁשְּת



ֹּיַו ֹּיַו חָּ֑קִּיַו םיִּ֖צִחַֽה חַ֥ק רֶמא֛ ־ׁשֹלָֽׁש ךְך ַּ֥יַו הָצְרַ֔א־ךְךַה֙ לֵאָרְׂשִי־ךְךֶלֶֽמְל רֶמא֤
ֹּיַו םיִ֗הֹלֱאָֽה ׁשיִ֣א ויָ֜לָע ףֹ֨צְקִּיַו :דֹֽמֲעַּֽיַו םיִ֖מָעְּפ  ׁ֙שֵׁש־ֹוא ׁשֵ֤מָח תֹוּ֨כַהְל ֙רֶמא֨
 :םָֽרֲא־תֶא הֶּ֥כַּת םיִ֖מָעְּפ ׁשֹ֥לָׁש הָּ֕תַעְו הֵּ֑לַּכ־דַע םָ֖רֲא־תֶא ָתיִּ֥כִה זָ֛א םיִ֔מָעְּפ
 ׀ םֵ֣ה יִ֞הְיַו :הָֽנָׁש אָּ֥ב ץֶרָ֖אָב ּואֹ֥בָי בָ֛אֹומ יֵ֥דּודְגּו ּוהֻ֑רְּבְקִּיַו עָׁ֖שיִלֱא תָמָּ֥יַו
 עָׁ֑שיִלֱא רֶבֶ֣קְּב ׁשיִ֖אָה־תֶא ּוכיִ֥לְׁשַּיַו דּו֔דְּגַה־תֶֽא ּו֣אָר ֙הֵּנִהְו ׁשיִ֗א םיִ֣רְבֹֽק
 םָ֔רֲא ךְךֶלֶ֣מ֙ לֵאָזֲחַֽו :ויָֽלְגַר־לַע םָק ָּ֥יַו יִ֖חְיַו עָׁ֔שיִלֱא תֹו֣מְצַעְּב ׁ֙שיִאָה עַּ֤גִּיַו ךְךֶלֵּ֜יַו
 םֶ֔היֵלֲא ןֶפִּ֣יַו ֙םֵמֲחַֽרְי ַֽו םָ֤תֹא הָ֨וֹהְי ֩ןָחָּיַו :זָֽחָאֹוֽהְי יֵ֥מְי לֹּ֖כ לֵ֑אָרְׂשִי־תֶא ץַ֖חָל
ֹלְו בֹ֑קֲעַֽיְו קָ֣חְצִי םָ֖הָרְבַא־תֶא ֹו֔תיִרְּב ןַעַ֣מְל ֹלְו םָ֔תיִחְׁשַה ֙הָבָא א֤  םָ֥כיִלְׁשִה־אֽ
 :ויָּֽתְחַּת ֹו֖נְּב דַ֥דֲה־ןֶּב ךְךֹ֛לְמִּיַו םָ֑רֲא־ךְךֶלֶֽמ לֵ֣אָזֲח תָמָּ֖יַו :הָּתָֽע־דַע ויָ֖נָּפ־לַעֵמ
 רֶׁ֣שֲא לֵ֔אָזֲח־ןֶּב דַ֣דֲה־ןֶּב ֙דַּיִמ ֙םיִרָעֶֽה־תֶא חַּ֤קִּיַו זָ֗חָאֹוֽהְי־ןֶּב ׁשָ֣אֹוהְי בָׁשָּ֜יַו
־תֶא בֶׁשָּ֖יַו ׁשָ֔אֹוי ּוהָּ֣כִה ֙םיִמָעְּפ ׁשֹ֤לָׁש הָ֑מָחְלִּמַּב ויִ֖בָא זָ֥חָאֹוֽהְי דַּ֛יִמ חַ֗קָל
 ּוהָ֥יְצַמֲא ךְךַ֛לָמ לֵ֑אָרְׂשִי ךְךֶלֶ֣מ זָ֖חָאֹוֽי־ןֶּב ׁשָ֥אֹויְל םִיַּ֔תְׁש תַ֣נְׁשִּב :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥רָע
 ֙עַׁשֵ֨תָו םיִ֤רְׂשֶעְו ֹו֔כְלָמְב הָ֣יָה ֙הָנָׁש ׁשֵ֤מָחְו םיִ֨רְׂשֶע־ןֶּב :הָֽדּוהְי ךְךֶלֶ֥מ ׁשָ֖אֹוי־ןֶב
 ֙רָׁשָּיַה ׂשַעַּ֤יַו :םָֽלָׁשּוֽרְי־ןִמ ]ןָּ֖דַעֹוֽהְי[ ןיָּ֖דַעֹוֽהְי ֹוּ֔מִא םֵׁ֣שְו םָ֑לָׁשּוֽריִּב ךְךַ֖לָמ הָ֔נָׁש
ֹל קַ֕ר הָ֔וֹהְי יֵ֣ניֵעְּב  קַ֥ר :הָֽׂשָע ויִ֖בָא ׁשָ֥אֹוי הָׂ֛שָע־רֶׁשֲא לֹ֧כְּכ ויִ֑בָא דִ֣וָדְּכ א֖
ֹל תֹו֖מָּבַה  הָ֥קְזָֽח רֶׁ֛שֲאַּֽכ יִ֕הְיַו :תֹוֽמָּבַּב םיִ֖רְּטַקְמּו םיִ֥חְּבַזְמ םָ֛עָה דֹו֥ע ּורָ֑ס־אֽ
 םיִּ֖כַּמַה יֵ֥נְּב־תֶאְו :ויִֽבָא ךְךֶלֶּ֥מַה־תֶא םיִּ֖כַּמַה ויָ֔דָבֲע־תֶא ֙ךְךַּיַו ֹו֑דָיְּב הָ֖כָלְמַּמַה
ֹל ֹל רֹ֗מאֵל הָ֜וֹהְי הָּ֨וִצ־רֶׁשֲא הֶׁשֹ֠מ־תַרֹוּֽת רֶפֵ֣סְּב בּו֣תָּכַּכ תיִ֑מֵה א֣  ּו֨תְמּוֽי־אֽ
ֹל ֙םיִנָבּו ֙םיִנָּב־לַע תֹו֤בָא  תוָֽמֻי ֹו֖אְטֶחְּב ׁשיִ֥א־םִא יִּ֛כ תֹו֔בָא־לַע ּו֣תְמּוֽי־אֽ
 ׂשַ֥פָתְו םיִ֔פָלֲא תֶרֶׂ֣שֲע ]֙חַלֶ֨מ[ ֙חַלֶ֨מה־יֵֽגְּב םֹו֤דֱא־תֶא הָּ֨כִה־אּוֽה :]תָֽמּוי[
 קִּיַו הָ֑מָחְלִּמַּב עַלֶּ֖סַה־תֶא  חַ֤לָׁש זָ֣א :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַה דַ֖ע לֵ֔אְתְקָי ּ֙הָמְׁש־תֶא אָ֤רְ
 רֹ֑מאֵל לֵ֖אָרְׂשִי ךְךֶלֶ֥מ אּו֛הֵי־ןֶּב זָ֧חָאֹוֽהְי־ןֶּב ׁשָ֨אֹוהְי־לֶא םיִ֔כָאְלַמ ֙הָיְצַמֲא
־ךְךֶלֶֽמ ּוהָ֣יְצַמֲא־לֶא לֵ֗אָרְׂשִי־ךְךֶלֶֽמ ׁשָ֣אֹוהְי חַ֞לְׁשִּיַו :םיִֽנָפ הֶ֥אָרְתִנ הָ֖כְל
 רֹ֔מאֵל ֙ןֹונָבְּלַּב רֶׁ֤שֲא זֶרֶ֜אָה־לֶא חַלָׁ֠ש ןֹו֗נָבְּלַּב רֶׁ֣שֲא ַחֹו֜חַה ֒רֹמאֵל ֘הָדּוהְי
 סֹ֖מְרִּתַו ןֹו֔נָבְּלַּב רֶׁ֣שֲא ֙הֶדָּׂשַה תַּ֤יַח רֹ֞בֲעַּֽתַו הָּׁ֑שִאְל יִ֖נְבְל ֥ךָךְּתִּב־תֶא־הָֽנְּת
 הָּמָ֤לְו ךָךֶ֔תיֵבְּב בֵׁ֣שְו ֙דֵבָּכִה ךָךֶּ֑בִל ֖ךָךֲאָֽׂשְנּו םֹו֔דֱא־תֶא ָ֙תיִּ֨כִה הֵּ֤כַה :ַחֹוֽחַה־תֶא



ֹלְו :ךְךָּֽמִע הָ֥דּוהיִֽו הָּ֖תַא הָּ֔תְלַפָ֣נְו הָ֔עָרְּב ֙הֶרָּגְתִת  לַעַּ֨יַו ּוהָ֔יְצַמֲא עַ֣מָׁש־אֽ
 תיֵ֥בְּב הָ֑דּוהְי־ךְךֶלֶֽמ ּוהָ֣יְצַמֲאַֽו אּו֖ה םיִ֔נָפ ּו֣אָרְתִּיַו֙ לֵאָרְׂשִי־ךְךֶלֶֽמ ׁשָ֤אֹוהְי

 וָֽלָהֹֽאְל ׁשיִ֥א ּוסֻ֖נָּיַו לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְפִל הָ֖דּוהְי ףֶג ָּ֥נִּיַו :הָֽדּוהיִל רֶׁ֥שֲא ׁשֶמֶׁ֖ש
 ׁשָ֥אֹוהְי ׂשַ֛פָּת ּוהָ֗יְזַחֲא־ןֶּב ׁשָ֣אֹוהְי־ןֶּב הָ֜דּוהְי־ךְךֶלֶֽמ ּוהָ֨יְצַמֲא ֩תֵאְו :]ויָֽלָהֹֽאְל[
 םַ֜לָׁשּוֽרְי תַ֨מֹוחְּב ֩ץֹרְפִּיַו םַ֔לָׁשּו֣רְי ]ֹ֙אבָּיַו[ וֹ֨אבָּיַו ׁשֶמָׁ֑ש תיֵ֣בְּב לֵ֖אָרְׂשִי־ךְךֶלֶֽמ
 בָ֣הָּזַה־לָּכ־תֶא חַ֣קָלְו :הָּֽמַא תֹו֖אֵמ עַּ֥בְרַא הָּ֔נִּפַה רַעַׁ֣ש־דַע ֙םִיַ֨רְפֶא רַעַׁ֤שְּב
 תֵ֖אְו ךְךֶלֶּ֔מַה תיֵּ֣ב ֙תֹורְצֹוֽאְבּו הָ֗וֹהְי־תיֵּֽב םיִ֣אְצְמִּנַה םיִ֜לֵּכַה־לָּכ תֵ֨אְו ףֶסֶּכַהְ֠ו
 ֹו֔תָרּו֣בְגּו ֙הָׂשָע רֶׁ֤שֲא ׁשָ֜אֹוהְי יֵ֨רְבִּד ֩רֶתֶיְו :הָנֹוֽרְמֹֽׁש בָׁשָּ֖יַו תֹו֑בֻרֲעַּֽתַה יֵ֣נְּב
 יֵ֥רְבִּד רֶפֵ֛ס־לַע םיִ֗בּותְּכ םֵ֣ה־ֹאלֲה הָ֑דּוהְי־ךְךֶלֶֽמ ּוהָ֣יְצַמֲא םִ֖ע םַ֔חְלִנ רֶׁ֣שֲאַֽו
 םִ֖ע ןֹו֔רְמֹׁ֣שְּב ֙רֵבָּקִּיַו ויָ֔תֹבֲא־םִע ׁ֙שָאֹוהְי בַּ֤כְׁשִּיַו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥כְלַמְל םיִ֖מָּיַה
 ךְךֶלֶ֣מ ׁ֙שָאֹוי־ןֶב ּוהָ֤יְצַמֲא יִ֨חְיַו :ויָּֽתְחַּת ֹו֖נְּב םָ֥עְבָר ָֽי ךְךֹ֛לְמִּיַו לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣כְלַמ
 :הָֽנָׁש הֵ֖רְׂשֶע ׁשֵ֥מֲח לֵ֑אָרְׂשִי ךְךֶלֶ֣מ זָ֖חָאֹוֽהְי־ןֶּב ׁשָ֥אֹוהְי תֹו֔מ יֵ֣רֲחַֽא הָ֔דּוהְי
 יֵ֥כְלַמְל םיִ֖מָּיַה יֵ֥רְבִּד רֶפֵ֛ס־לַע םיִ֗בּותְּכ םֵ֣ה־ֹאלֲה ּוהָ֑יְצַמֲא יֵ֣רְבִּד רֶתֶ֖יְו
 הָׁשיִ֔כָל ֙ויָרֲחַֽא ּו֤חְלְׁשִּיַו הָׁשיִ֑כָל סָנָּ֣יַו םַ֖לָׁשּוֽריִּב רֶׁשֶ֛ק ויָ֥לָע ּו֨רְׁשְקִּיַו :הָֽדּוהְי
 ריִ֥עְּב ויָ֖תֹבֲא־םִע םַ֛לָׁשּוֽריִּב רֵ֧בָּקִּיַו םיִ֑סּוּסַה־לַע ֹו֖תֹא ּו֥אְׂשִּיַו :םָֽׁש ּוהֻ֖תִמְיַו
 ּוכִ֣לְמַּיַו הָ֑נָׁש הֵ֖רְׂשֶע ׁשֵׁ֥ש־ןֶּב אּו֕הְו הָ֔יְרַזֲע־תֶא ֙הָדּוהְי םַ֤ע־לָּכ ּו֞חְקִּיַו :דִֽוָּד
 יֵ֥רֲחַֽא הָ֑דּוהיִֽל ָהֶ֖בִׁשְיַו תַ֔ליֵא־תֶא הָ֣נָּב אּו֚ה :ּוהָֽיְצַמֲא ויִ֥בָא תַחַּ֖ת ֹו֔תֹא
 ׁשָ֖אֹוי־ןֶב ּוהָ֥יְצַמֲאַֽל הָ֔נָׁש הֵ֣רְׂשֶע־ׁשֵֽמֲח ֙תַנְׁשִּב :ויָֽתֹבֲא־םִע ךְךֶלֶּ֖מַה־בַכְׁש
 תַ֖חַאְו םיִ֥עָּבְרַא ןֹו֔רְמֹׁ֣שְּב֙ לֵאָרְׂשִי־ךְךֶלֶֽמ ׁשָ֤אֹוי־ןֶּב םָ֨עְבָר ָֽי ךְךַלָ֠מ הָ֑דּוהְי ךְךֶלֶ֣מ
ֹל הָ֑וֹהְי יֵ֣ניֵעְּב עַ֖רָה ׂשַעַּ֥יַו :הָֽנָׁש  רֶׁ֥שֲא טָ֔בְנ־ןֶּב םָ֣עְבָר ָֽי ֙תוֹאּטַח־לָּכִמ רָ֗ס א֣
 םָ֣י־דַע תָ֖מֲח אֹו֥בְּלִמ לֵ֔אָרְׂשִי לּו֣בְּג־תֶא ֙ביִׁשֵה אּו֗ה :לֵֽאָרְׂשִי־תֶא איִ֖טֱחֶֽה
 ֙יַּתִמֲא־ןֶב הָ֤נֹוי ֹוּ֞דְבַע־דַיְּב רֶּ֗בִּד רֶׁ֣שֲא לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא ֙הָוֹהְי רַ֤בְדִּכ הָ֑בָרֲעָֽה
 סֶפֶ֤אְו דֹ֑אְמ הֶ֣רֹמ לֵ֖אָרְׂשִי יִ֥נֳע־תֶא הָ֛וֹהְי הָ֧אָר־יִּֽכ :רֶפֵֽחַה תַּ֥גִמ רֶׁ֖שֲא איִ֔בָּנַה
ֹלְו :לֵֽאָרְׂשִיְל ר ֵ֖זֹע ןיֵ֥אְו בּו֔זָע סֶפֶ֣אְו ֙רּוצָע  םֵׁ֣ש־תֶא ֙תֹוחְמִל הָ֔וֹהְי רֶּ֣בִד־אֽ
 יֵ֨רְבִּד ֩רֶתֶיְו :ׁשָֽאֹוי־ןֶּב םָ֥עְבָר ָֽי דַ֖יְּב םֵ֔עיִׁשֹוּ֣יַו םִיָ֑מָּׁשַה תַחַּ֖תִמ לֵ֔אָרְׂשִי
 קֶׂשֶּ֧מַּד־תֶא ביִׁ֜שֵה רֶׁ֨שֲאַֽו םָ֔חְלִנ־רֶׁשֲא ֹו֣תָרּוֽבְגּו ֙הָׂשָע רֶׁ֤שֲא־לָכְו םָ֜עְבָר ָֽי



 םיִ֖מָּיַה יֵ֥רְבִּד רֶפֵ֛ס־לַע םיִ֗בּותְּכ םֵ֣ה־ֹאלֲה לֵ֑אָרְׂשִיְּב הָ֖דּוהיִֽל תָ֛מֲח־תֶאְו
 הָ֥יְרַכְז ךְךֹ֛לְמִּיַו לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣כְלַמ םִ֖ע ויָ֔תֹבֲא־םִע ֙םָעְבָר ָֽי בַּ֤כְׁשִּיַו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥כְלַמְל
 הָ֥יְרַזֲע ךְךַ֛לָמ לֵ֑אָרְׂשִי ךְךֶלֶ֣מ םָ֖עְבָר ָֽיְל הָ֔נָׁש ֙עַבֶׁ֨שָו םיִ֤רְׂשֶע תַ֨נְׁשִּב :ויָּֽתְחַּת ֹו֖נְב
 ֙םִיַּ֨תְׁשּו םיִּׁ֤שִמֲחַֽו ֹו֔כְלָמְב הָ֣יָה ֙הָנָׁש הֵ֤רְׂשֶע ׁשֵׁ֨ש־ןֶּב :הָֽדּוהְי ךְךֶלֶ֥מ הָ֖יְצַמֲא־ןֶב
 הָ֑וֹהְי יֵ֣ניֵעְּב רָׁ֖שָּיַה ׂשַעַּ֥יַו :םָֽלָׁשּוֽריִמ ּוהָ֖יְלָכְי ֹוּ֔מִא םֵׁ֣שְו םָ֑לָׁשּוֽריִּב ךְךַ֖לָמ הָ֔נָׁש
 םיִ֥חְּבַזְמ םָ֛עָה דֹו֥ע ּורָ֑ס־ֹאל תֹו֖מָּבַה קַ֥ר :ויִֽבָא ּוהָ֥יְצַמֲא הָׂ֖שָע־רֶׁשֲא לֹ֥כְּכ
 בֶׁשֵּ֖יַו ֹו֔תֹמ םֹו֣י־דַע ֙עָרֹצְמ יִ֤הְיַו ךְךֶלֶּ֗מַה־תֶא הָ֜וֹהְי עַּ֨גַנְיַו :תֹוֽמָּבַּב םיִ֖רְּטַקְמּֽו
 רֶתֶ֛יְו :ץֶרָֽאָה םַ֥ע־תֶא טֵ֖פֹׁש תִיַּ֔בַה־לַע ֙ךְךֶלֶּ֨מַה־ןֶּב םָ֤תֹויְו תיִׁ֑שְפָחַֽה תיֵ֣בְּב
ֹלֲה הָׂ֑שָע רֶׁ֣שֲא־לָכְו ּוהָ֖יְרַזֲע יֵ֥רְבִּד  םיִ֖מָּיַה יֵ֥רְבִּד רֶפֵ֛ס־לַע םיִ֗בּותְּכ םֵ֣ה־אֽ
 ריִ֣עְּב ויָ֖תֹבֲא־םִע ֹו֛תֹא ּו֥רְּבְקִּיַו ויָ֔תֹבֲא־םִע ֙הָיְרַזֲע בַּ֤כְׁשִּיַו :הָֽדּוהְי יֵ֥כְלַמְל
 ךְךֶלֶ֣מ ּוהָ֖יְרַזֲעַֽל הָ֔נָׁש ֙הֶנֹמְׁשּו םיִׁ֤שֹלְׁש תַ֨נְׁשִּב :ויָּֽתְחַּת ֹו֖נְּב םָ֥תֹוי ךְךֹ֛לְמִּיַו דִ֑וָּד
 ׂשַעַּ֤יַו :םיִֽׁשָדֳח הָּׁ֥שִׁש ןֹו֖רְמֹֽׁשְּב לֵ֛אָרְׂשִי־לַע םָ֧עְבָר ָֽי־ןֶב ּוהָ֨יְרַכְז ךְךַלָ֠מ הָ֑דּוהְי
ֹל ויָ֑תֹבֲא ּוׂ֖שָע רֶׁ֥שֲאַּֽכ הָ֔וֹהְי יֵ֣ניֵעְּב ֙עַרָה  טָ֔בְנ־ןֶּב םָ֣עְבָר ָֽי ֙תוֹאּטַחֵֽמ רָ֗ס א֣
 םָ֖ע ְלָבָֽק ּוהֵּ֥כַּיַו ׁשֵ֔בָי־ןֶּב םֻּ֣לַׁש ֙ויָלָע רֹׁ֤שְקִּיַו :לֵֽאָרְׂשִי־תֶא איִ֖טֱחֶֽה רֶׁ֥שֲא
 יֵ֥רְבִּד רֶפֵ֛ס־לַע םיִ֗בּותְּכ םָּ֣נִה הָ֑יְרַכְז יֵ֣רְבִּד רֶתֶ֖יְו :ויָּֽתְחַּת ךְךֹ֖לְמִּיַו ּוהֵ֑תיִמְיַו
 יֵ֣נְּב רֹ֔מאֵל ֙אּוהֵי־לֶא רֶּ֤בִּד רֶׁ֨שֲא הָ֗וֹהְי־רַבְד אּו֣ה :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥כְלַמְל םיִ֖מָּיַה
 תַ֨נְׁשִּב ךְךַ֔לָמ ׁ֙שֵבָי־ןֶּב םּוּ֤לַׁש :ןֵֽכ־יִהְי ַֽו לֵ֑אָרְׂשִי אֵּ֣סִּכ־לַע ֖ךָךְל ּו֥בְׁשֵֽי םיִ֔עיִבְר
֩ לַעַּיrַו :ןֹוֽרְמֹֽׁשְּב םיִ֖מָי־חַר ֶֽי ךְךֹ֥לְמִּיַו הָ֑דּוהְי ךְךֶלֶ֣מ הָּ֖יִזֻעְל הָ֔נָׁש ֙עַׁשֵ֨תָו םיִׁ֤שֹלְׁש
 ןֹו֑רְמֹֽׁשְּב ׁשיֵ֖בָי־ןֶּב םּוּ֥לַׁש־תֶא ךְך ַּ֛יַו ןֹו֔רְמֹֽׁש ֹ֙אבָּיַו הָ֗צְרִּתִמ יִ֜דָּג־ןֶּב םֵ֨חַנְמ
 םיִ֗בֻתְּכ םָּ֣נִה רָׁ֑שָק רֶׁ֣שֲא ֹו֖רְׁשִקְו םּוּ֔לַׁש יֵ֣רְבִּד ֙רֶתֶ֨יְו :ויָּֽתְחַּת ךְךֹ֥לְמִּיַו ּוהֵ֖תיִמְיַו
־תֶאְו חַ֨סְפִּת־תֶא םֵחַנְ֠מ־הֶּֽכַי זָ֣א :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥כְלַמְל םיִ֖מָּיַה יֵ֥רְבִּד רֶפֵ֛ס־לַע
ֹל יִּ֛כ הָ֔צְרִּתִמ ָ֙היֶ֨לּובְּג־תֶאְו ּהָּ֤ב־רֶׁשֲא־לָּכ  ָהיֶ֖תֹורָֽהֶה־לָּכ תֵ֛א ךְך ַּ֑יַו חַ֖תָפ א֥
 יִ֧דָּג־ןֶּב םֵ֨חַנְמ ךְךַלָ֠מ הָ֑דּוהְי ךְךֶלֶ֣מ הָ֖יְרַזֲעַֽל הָ֔נָׁש ֙עַׁשֵ֨תָו םיִׁ֤שֹלְׁש תַ֨נְׁשִּב :ַעֵּֽקִּב
ֹל הָ֑וֹהְי יֵ֣ניֵעְּב עַ֖רָה ׂשַעַּ֥יַו :ןֹוֽרְמֹֽׁשְּב םיִ֖נָׁש רֶׂשֶ֥ע לֵ֛אָרְׂשִי־לַע  לַ֨עֵמ רָ֠ס־אֽ
ֹּטַח  לּו֤פ אָּ֣ב :ויָֽמָי־לָּכ לֵ֖אָרְׂשִי־תֶא איִ֥טֱחֶֽה־רֶׁשֲא טָ֛בְנ־ןֶּב םָ֧עְבָר ָֽי תוא֜
 ֹוּ֔תִא ֙ויָדָי תֹו֤יְהִֽל ףֶסָּ֑כ־רַּכִּכ ףֶלֶ֖א לּו֔פְל ֙םֵחַנְמ ןֵּ֤תִּיַו ץֶרָ֔אָה־לַע ֙רּוּׁשַא־ךְךֶלֶֽמ



 יֵ֣רֹוּבִּג־לָּכ לַ֚ע לֵ֗אָרְׂשִי־לַע ףֶסֶּ֜כַה־תֶא םֵ֨חַנְמ ֩אֵצֹּיַו :ֹוֽדָיְּב הָ֖כָלְמַּמַה קיִ֥זֲחַֽהְל
 ךְךֶלֶ֣מ ֙בָׁשָּ֨יַו דָ֑חֶא ׁשיִ֣אְל ףֶסֶּ֖כ םיִ֛לָקְׁש םיִּׁ֧שִמֲח רּוּׁ֔שַא ךְךֶלֶ֣מְל ֙תֵתָל לִיַ֔חַה
ֹלְו רּוּׁ֔שַא ־אֹולֲה הָׂ֑שָע רֶׁ֣שֲא־לָכְו םֵ֖חַנְמ יֵ֥רְבִּד רֶתֶ֛יְו :ץֶרָֽאָּב םָׁ֖ש דַמָ֥ע־אֽ
־םִע םֵ֖חַנְמ בַּ֥כְׁשִּיַו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥כְלַמְל םיִ֖מָּיַה יֵ֥רְבִּד רֶפֵ֛ס־לַע םיִ֗בּותְּכ םֵ֣ה
 ךְךֶלֶ֣מ הָ֖יְרַזֲעַֽל הָ֔נָׁש םיִּׁ֣שִמֲח ֙תַנְׁשִּב :ויָּֽתְחַּת ֹו֖נְב הָ֥יְחַקְּפ ךְךֹ֛לְמִּיַו ויָ֑תֹבֲא
 עַ֖רָה ׂשַעַּ֥יַו :םִיָֽתָנְׁש ןֹו֖רְמֹֽׁשְּב לֵ֛אָרְׂשִי־לַע םֵ֧חַנְמ־ןֶב הָ֨יְחַקְּפ ךְךַלָ֠מ הָ֑דּוהְי
ֹל הָ֑וֹהְי יֵ֣ניֵעְּב  :לֵֽאָרְׂשִי־תֶא איִ֖טֱחֶה רֶׁ֥שֲא טָ֔בְנ־ןֶּב םָ֣עְבָר ָֽי ֙תוֹאּטַחֵֽמ רָ֗ס א֣
 ֙ךְךֶלֶַּ֨מ־תיֵּב ןֹו֤מְרַאְּב ןֹו֜רְמֹֽׁשְב ּוהֵּ֨כַּיַו ֹוׁ֗שיִלָׁש ּוהָ֜יְלַמְר־ןֶּב חַקֶּ֨פ֩ ויָלָע רֹׁ֣שְקִּיַו
 םיִ֑דָעְלִג יֵ֣נְּבִמ ׁשיִ֖א םיִּׁ֥שִמֲח ֹוּ֛מִעְו הֵ֔יְרַאָ֣ה־תֶאְו בֹּ֣גְרַא־תֶא ]֙ךְךֶלֶּ֨מַה[
 םיִ֗בּותְּכ םָּ֣נִה הָׂ֑שָע רֶׁ֣שֲא־לָכְו הָ֖יְחַקְפ יֵ֥רְבִּד רֶתֶ֛יְו :ויָּֽתְחַּת ךְךֹ֥לְמִּיַו ּוהֵ֖תיִמְיַו
 הָ֔נָׁש ֙םִיַּ֨תְׁשּו םיִּׁ֤שִמֲח תַ֨נְׁשִּב :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥כְלַמְל םיִ֖מָּיַה יֵ֥רְבִּד רֶפֵ֛ס־לַע
 םיִ֥רְׂשֶע ןֹו֖רְמֹֽׁשְּב לֵ֛אָרְׂשִי־לַע ּוהָ֧יְלַמְר־ןֶּב חַקֶּ֣פ ךְךַלָ֠מ הָ֑דּוהְי ךְךֶלֶ֣מ הָ֖יְרַזֲעַֽל
ֹל הָ֑וֹהְי יֵ֣ניֵעְּב עַ֖רָה ׂשַעַּ֥יַו :הָֽנָׁש  רֶׁ֥שֲא טָ֔בְנ־ןֶּב םָ֣עְבָר ָֽי ֙תוֹאּטַח־ןִמ רָ֗ס א֣
 ךְךֶלֶ֣מ ֘רֶסֶאְלִּפ תַ֣לְגִּת ֘אָּב לֵ֗אָרְׂשִי־ךְךֶלֶֽמ חַקֶּ֣פ יֵ֞מיִּב :לֵֽאָרְׂשִי־תֶא איִ֖טֱחֶֽה
־תֶאְו ׁשֶדֶ֨ק־תֶאְו ַחֹוpנָ֠י־תֶאְו הָ֡כֲעַֽמ־תיֵּב לֵ֣בָא־תֶאְו ןֹוּ֡יִע־תֶא חַּ֣קִּיַו ֒רּוּׁשַא
־רָׁשְקִּיַו :הָרּוּֽׁשַא םֵ֖לְגַּיַו יִ֑לָּתְפַנ ץֶרֶ֣א לֹּ֖כ הָליִ֔לָּגַה־תֶאְו ֙דָעְלִּגַה־תֶאְו רֹו֤צָח
 ויָּ֑תְחַּת ךְךֹ֖לְמִּיַו ּוהֵ֔תיִמְיַו ּ֙והֵּ֨כַּיַו ּוהָ֔יְלַמְר־ןֶּב ֙חַקֶּ֨פ־לַע הָ֗לֵא־ןֶּב ַעֵׁ֣שֹוה רֶׁשֶ֜ק
 םָּ֣נִה הָׂ֑שָע רֶׁ֣שֲא־לָכְו חַקֶ֖פ־יֵרְבִּד רֶתֶ֥יְו :הָּֽיִזֻע־ןֶּב םָ֖תֹויְל םיִ֔רְׂשֶע תַ֣נְׁשִּב
־ןֶּב חַקֶ֥פְל םִיַּ֔תְׁש תַ֣נְׁשִּב :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥כְלַמְל םיִ֖מָּיַה יֵ֥רְבִּד רֶפֵ֛ס־לַע םיִ֗בּותְּכ
 ׁשֵ֤מָחְו םיִ֨רְׂשֶע־ןֶּב :הָֽדּוהְי ךְךֶלֶ֥מ ּוהָּ֖יִזֻע־ןֶּב םָ֥תֹוי ךְךַ֛לָמ לֵ֑אָרְׂשִי ךְךֶלֶ֣מ ּוהָ֖יְלַמְר
 אָׁ֖שּוֽרְי ֹוּ֔מִא םֵׁ֣שְו םָ֑לָׁשּוֽריִּב ךְךַ֖לָמ הָ֔נָׁש הֵ֣רְׂשֶע־ׁשֵׁשְו ֹו֔כְלָמְב הָ֣יָה ֙הָנָׁש
 :הָֽׂשָע ויִ֖בָא ּוהָּ֥יִזֻע הָׂ֛שָע־רֶׁשֲא לֹ֧כְּכ הָ֑וֹהְי יֵ֣ניֵעְּב רָׁ֖שָּיַה ׂשַעַּ֥יַו :קֹוֽדָצ־תַּב
ֹל ֙תֹומָּבַה קַ֤ר ־תֶא הָ֛נָּב אּו֗ה תֹו֑מָּבַּב םיִ֖רְּטַקְמּֽו םיִ֥חְּבַזְמ םָ֛עָה דֹו֗ע ּורָ֔ס א֣
 םיִ֗בּותְּכ םֵ֣ה־ֹאלֲה הָׂ֑שָע רֶׁ֣שֲא םָ֖תֹוי יֵ֥רְבִּד רֶתֶ֛יְו :ןֹוֽיְלֶעָה הָ֖וֹהְי־תיֵּֽב רַעַׁ֥ש
 ַ֙חיִ֨לְׁשַהְל הָ֗וֹהְי לֵ֣חֵה םֵ֔הָה םיִ֣מָּיַּב :הָֽדּוהְי יֵ֥כְלַמְל םיִ֖מָּיַה יֵ֥רְבִּד רֶפֵ֛ס־לַע
 ויָ֔תֹבֲא־םִע ֙םָתֹוי בַּ֤כְׁשִּיַו :ּוהָֽיְלַמְר־ןֶּב חַקֶּ֥פ תֵ֖אְו םָ֑רֲא ךְךֶלֶ֣מ ןיִ֖צְר הָ֔דּוהיִּֽב



־עַבְׁש ֙תַנְׁשִּב :ויָּֽתְחַּת ֹו֖נְּב זָ֥חָא ךְךֹ֛לְמִּיַו ויִ֑בָא דִ֣וָּד ריִ֖עְּב ויָ֔תֹבֲא־םִע ֙רֵבָּקִּיַו
־ןֶּב :הָֽדּוהְי ךְךֶלֶ֥מ םָ֖תֹוי־ןֶּב זָ֥חָא ךְךַ֛לָמ ּוהָ֑יְלַמְר־ןֶּב חַקֶ֖פְל הָ֔נָׁש הֵ֣רְׂשֶע
ֹלְו םָ֑לָׁשּוֽריִּב ךְךַ֖לָמ הָ֔נָׁש הֵ֣רְׂשֶע־ׁשֵֽׁשְו ֹו֔כְלָמְּב זָ֣חָא ֙הָנָׁש םיִ֤רְׂשֶע  הָׂ֣שָע־אֽ
־תֶא םַ֤גְו לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣כְלַמ ךְךֶרֶ֖דְּב ךְךֶלֵּ֕יַו :ויִֽבָא דִ֥וָדְּכ ויָ֖הֹלֱא הָ֥וֹהי יֵ֛ניֵעְּב רָׁ֗שָּיַה
 יֵ֥נְּב יֵ֖נְּפִמ םָ֔תֹא ֙הָוֹהְי ׁשיִ֤רֹוה רֶׁ֨שֲא םִ֔יֹוּגַה ֙תֹובֲעֹֽתְּכ ׁשֵ֔אָּב ריִ֣בֱעֶה ֹ֙ונְּב
 הֶ֣לֲעַֽי זָ֣א :ן ָֽנֲעַֽר ץֵ֥ע־לָּכ תַחַ֖תְו תֹו֑עָבְּגַה־לַעְו תֹו֖מָּבַּב רֵּ֛טַקְיַו ַחֵּ֧בַזְיַו :לֵֽאָרְׂשִי
 ּ֙ורֻ֨צָּיַו הָ֑מָחְלִּמַל םַ֖לָׁשּוֽרְי לֵ֛אָרְׂשִי־ךְךֶלֶֽמ ּוהָ֧יְלַמְר־ןֶּב חַקֶ֨פּו םpָרֲ֠א־ךְךֶלֶֽמ ןיִ֣צְר
ֹלְו זָ֔חָא־לַע  ֙תַליֵא־תֶא םָ֤רֲא־ךְךֶלֶֽמ ןיִ֨צְר ביpִׁשֵ֠ה איִ֗הַה תֵ֣עָּב :םֵֽחָּלִהְל ּו֖לְכָֽי א֥
 תַ֔ליֵא ּואָּ֣ב ]֙םיִמֹודֲאַֽו[ ֙םיִמֹורֲאַֽו תֹו֑ליֵאֵֽמ םיִ֖דּוהְיַה־תֶא לֵּׁ֥שַנְיַו םָ֔רֲאַֽל
־ךְךֶלֶֽמ רֶסֶ֤לְּפ תpַלְגִּ֠ת־לֶא םיִ֗כָאְלַמ זָ֜חָא חַ֨לְׁשִּיַו :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַה דַ֖ע םָׁ֔ש ּובְׁשֵּ֣יַו
 ךְךֶלֶ֣מ ֙ףַּכִמּו םָ֗רֲא־ךְךֶלֶֽמ ףַּ֣כִמ יִנֵ֜עִׁשֹוֽהְו הֵ֨לֲע יִנָ֑א ֖ךָךְנִבּו ֥ךָךְּדְבַע רֹ֔מאֵל ֙רּוּׁשַא
 הָ֔וֹהְי תיֵּ֣ב ֙אָצְמִּנַה בָ֗הָּזַה־תֶאְו ףֶסֶּ֣כַה־תֶא זָ֜חָא חַּ֨קִּיַו :יָֽלָע םיִ֖מֹוּקַה לֵ֔אָרְׂשִי
 רּוּׁ֔שַא ךְךֶלֶ֣מ ֙ויָלֵא עַ֤מְׁשִּיַו :דַחֹֽׁש רּוּׁ֖שַא־ךְךֶלֶֽמְל חַ֥לְׁשִּיַו ךְךֶלֶּ֑מַה תיֵּ֣ב תֹו֖רְצֹֽאְבּו
 ךְךֶלֵּ֣יַו :תיִֽמֵה ןיִ֖צְר־תֶאְו הָריִ֑ק ָהֶ֖לְגַּיַו ָהֶׂ֔שְּפְתִּי ַֽו ֙קֶׂשֶּ֨מַּד־לֶא רּוּׁ֤שַא ךְךֶלֶ֨מ֩ לַעַּיַו
 ַחֵּ֖בְזִּמַה־תֶא אְר ַּ֥יַו קֶׂשֶּ֔מּוּד ֙רּוּׁשַא־ךְךֶלֶֽמ רֶסֶ֤אְלִּפ תַ֨לְגִּת תאַרְקִ֠ל זָ֡חָא ךְךֶלֶּ֣מַה
 ַחֵּ֛בְזִּמַה תּו֧מְּד־תֶא ןֵ֗הֹּכַה הָּ֣יִרּוֽא־לֶא זָ֜חָא ךְךֶלֶּ֨מַה ֩חַלְׁשִּיַו קֶׂשָּ֑מַדְּב רֶׁ֣שֲא
־רֶׁשֲא לֹ֣כְּכ ַחֵּ֑בְזִּמַה־תֶא ןֵ֖הֹּכַה הָּ֥יִרּוֽא ןֶבִּ֛יַו :ּוהֵֽׂשֲעַֽמ־לָֽכְל ֹו֖תיִנְבַּת־תֶאְו

 זָ֖חָא־ךְךֶלֶּֽמַה אֹוּ֥ב־דַע ןֵ֔הֹּכַה הָּ֣יִרּוֽא ֙הָׂשָע ןֵּ֤כ קֶׂשֶּ֗מַּדִמ זָ֜חָא ךְךֶלֶּ֨מַה ֩חַלָׁש
ֹבָּיַו :קֶׂשָּֽמַּדִמ  קִּיַו ַחֵּ֑בְזִּמַה־תֶא ךְךֶלֶּ֖מַה אְר ַּ֥יַו קֶׂשֶּ֔מַּדִמ ֙ךְךֶלֶּ֨מַה א֤  ךְךֶלֶּ֛מַה בַ֥רְ
 ֹוּ֑כְסִנ־תֶא ךְךֵּ֖סַּיַו ֹו֔תָחְנִמ־תֶאְו ֹ֙ותָלֹֽע־תֶא רֵ֤טְקַּיַו :ויָֽלָע לַעַּ֥יַו ַחֵּ֖בְזִּמַה־לַע
 ֘תֶׁשֹחְּנַה חַּ֣בְזִּמַה תֵ֨אְו :ַחֵּֽבְזִּמַה־לַע ֹו֖ל־רֶׁשֲא םיִ֥מָלְּׁשַה־םַּֽד־תֶא קֹ֛רְזִּיַו
 הָ֑וֹהְי תיֵּ֣ב ןיֵּ֖בִמּו ַחֵּ֔בְזִּמַה ֙ןיֵּבִמ תִיַּ֔בַה יֵ֣נְּפ ֙תֵאֵמ בֵ֗רְקַּיַו ֒הָוֹהְי יֵ֣נְפִל רֶׁ֣שֲא
 הָּ֨יִרּוֽא־תֶא זָחָ֠א־ךְךֶלֶּֽמַה ]הֶּ֣וַצְיַו[ והֶּ֣וַצְיַו :הָנֹוֽפָצ ַחֵּ֖בְזִּמַה ךְךֶר ֶ֥י־לַע ֹו֛תֹא ןֵּ֥תִּיַו
 תַ֨חְנִמ־תֶאְו ֩רֶקֹּבַה־תַלֹֽע־תֶא רֵ֣טְקַה לֹו֡דָּגַה ַחֵּ֣בְזִּמַה לַ֣ע רֹ֗מאֵל ןֵ֜הֹּכַה
 םָ֣תָחְנִמּו ֙ץֶרָ֨אָה םַ֤ע־לָּכ תַ֞לֹע תֵאְ֠ו ֹו֗תָחְנִמ־תֶאְו ךְךֶלֶּ֣מַה תַ֧לֹע־תֶאְֽו בֶרֶ֜עָה
־הֶיְהִֽי תֶׁשֹ֛חְּנַה חַּ֧בְזִמּו קֹ֑רְזִּת ויָ֣לָע חַבֶ֖ז־םַּד־לָכְו הָ֛לֹע םַּ֥ד־לָכְו םֶ֔היֵּכְסִנְו



 ךְךֶלֶּ֨מַה ֩ץֵּצַקְיַו :זָֽחָא ךְךֶלֶּ֥מַה הָּ֖וִצ־רֶׁשֲא לֹ֥כְּכ ןֵ֑הֹּכַה הָּ֣יִרּוֽא ׂשַעַּ֖יַו :רֵּֽקַבְל יִּ֖ל
ֹּיִּכַה ]תֶא[ תֶאו ֙םֶהיֵלֲעֵֽמ רַסָּ֤יַו תֹו֗נֹכְּמַה תֹו֣רְּגְסִּמַֽה־תֶא זָ֜חָא  םָּ֣יַה־תֶאְו ר֔
 :םיִֽנָבֲא תֶפֶ֥צְרַמ לַ֖ע ֹו֔תֹא ןֵּ֣תִּיַו ָהיֶּ֑תְחַּת רֶׁ֣שֲא תֶׁשֹ֖חְּנַה רָ֥קָּבַה לַ֛עֵמ דִ֔רֹוה
 הָנֹו֔ציִחַֽה ֙ךְךֶלֶּ֨מַה אֹו֤בְמ־תֶאְו תִיַּ֗בַב ּו֣נָּב־רֶׁשֲא תָּ֜בַּׁשַה ]ךְךַ֨סּומ[ ךְךַ֨סּימ־תֶאְו
 םֵ֣ה־ֹאלֲה הָׂ֑שָע רֶׁ֣שֲא זָ֖חָא יֵ֥רְבִּד רֶתֶ֛יְו :רּוּֽׁשַא ךְךֶלֶ֥מ יֵ֖נְּפִמ הָ֑וֹהְי תיֵּ֣ב בֵ֖סֵה
 ויָ֔תֹבֲא־םִע ֙זָחָא בַּ֤כְׁשִּיַו :הָֽדּוהְי יֵ֥כְלַמְל םיִ֖מָּיַה יֵ֥רְבִּד רֶפֵ֛ס־לַע םיִ֗בּותְּכ
 קְזִח ךְךֹ֛לְמִּיַו דִ֑וָּד ריִ֣עְּב ויָ֖תֹבֲא־םִע רֵ֥בָּקִּיַו  םיֵּ֣תְׁש ֙תַנְׁשִּב :ויָּֽתְחַּת ֹו֖נְב ּוהָּ֥יִ
 עַׁשֵּ֥ת לֵ֖אָרְׂשִי־לַע ןֹו֛רְמֹֽׁשְב הָ֧לֵא־ןֶּב ַעֵׁ֨שֹוה ךְךַלָ֠מ הָ֑דּוהְי ךְךֶלֶ֣מ זָ֖חָאְל הֵ֔רְׂשֶע
ֹל קַ֗ר הָ֑וֹהְי יֵ֣ניֵעְּב עַ֖רָה ׂשַעַּ֥יַו :םיִֽנָׁש  :ויָֽנָפְל ּו֖יָה רֶׁ֥שֲא לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣כְלַמְּכ א֚
 :הָֽחְנִמ ֹו֖ל בֶׁשָּ֥יַו דֶבֶ֔ע ַ֙עֵׁ֨שֹוה ֹו֤ל־יִהְי ַֽו רּוּׁ֑שַא ךְךֶלֶ֣מ רֶסֶ֖אְנַמְלַׁש הָ֔לָע ויָ֣לָע
־ךְךֶלֶֽמ אֹו֣ס־לֶא ֙םיִכָאְלַמ חַ֤לָׁש רֶׁ֨שֲא רֶׁשֶ֗ק ַעֵׁ֜שֹוהְּב רּוּׁ֨שַא־ךְךֶלֶֽמ ֩אָצְמִּיַו
ֹלְו םִיַ֔רְצִמ  רּוּׁ֔שַא ךְךֶלֶ֣מ ּ֙והֵ֨רְצַעַּֽיַו הָ֑נָׁשְב הָ֣נָׁשְּכ רּוּׁ֖שַא ךְךֶלֶ֥מְל הָ֛חְנִמ הָ֥לֱעֶֽה־אֽ
 ָהיֶ֖לָע רַצָּ֥יַו ןֹו֔רְמֹׁש֙ לַעַּ֨יַו ץֶרָ֑אָה־לָכְּב רּוּׁ֖שַא ךְךֶלֶֽמ לַעַּ֥יַו :אֶלֶּֽכ תיֵּ֥ב ּוהֵ֖רְסַאַּֽיַו

 לֶג ֶּ֥יַו ןֹו֔רְמֹׁ֣ש־תֶא ֙רּוּׁשַא־ךְךֶלֶֽמ דַ֤כָל ַעֵׁ֗שֹוהְל תיִ֜עיִׁשְּתַה תַ֨נְׁשִּב :םיִֽנָׁש ׁשֹ֥לָׁש
ֹּיַו הָרּוּׁ֑שַא לֵ֖אָרְׂשִי־תֶא  יִ֗הְיַו :יָֽדָמ יֵ֥רָעְו ן ָ֖זֹוּג רַ֥הְנ רֹו֛בָחְבּו חַ֧לְחַּֽב םָ֜תֹוא בֶׁש֨
 םִיַ֔רְצִמ ץֶרֶ֣אֵמ ֙םָתֹא הֶ֤לֲעַּֽמַה םֶ֔היֵהֹֽלֱא הָ֣וֹהיַֽל֙ לֵאָרְׂשִי־יֵֽנְב ּו֤אְטָֽח־יִּֽכ
 תֹוּ֣קֻחְּב ּ֙וכְלֵּֽיַו :םיִֽרֵחֲא םיִ֥הֹלֱא ּו֖אְריִּֽיַו םִיָ֑רְצִמ־ךְךֶלֶֽמ הֹ֣עְרַּפ דַ֖י תַחַּ֕תִמ
 :ּוֽׂשָע רֶׁ֥שֲא לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥כְלַמּו לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב יֵ֖נְּפִמ הָ֔וֹהְי ׁשיִ֣רֹוה ֙רֶׁשֲא םִ֔יֹוּגַה
 םֶ֤הָל ּו֨נְבִּיַו םֶ֑היֵהֹֽלֱא הָ֖וֹהְי־לַע ןֵ֔כ־ֹאל רֶׁ֣שֲא ֙םיִרָבְּד לֵ֗אָרְׂשִי־יֵֽנְב ּו֣אְּפַחְיַו
 תֹו֖בֵּצַמ םֶ֛הָל ּובִּ֧צַּיַו :רָֽצְבִמ ריִ֥ע־דַע םיִ֖רְצֹונ לַּ֥דְגִּמִמ םֶ֔היֵרָ֣ע־לָכְּב ֙תֹומָּב
 תֹו֔מָּב־לָכְּב ֙םָׁש־ּורְּטַקְיַו :ן ָֽנֲעַֽר ץֵ֥ע־לָּכ תַחַ֖תְו הָ֔הֹבְג הָ֣עְבִּג־לָּכ לַ֚ע םיִ֑רֵׁשֲאַֽו
 :הָֽוֹהְי־תֶא סיִ֖עְכַהְל םיִ֔עָר םיִ֣רָבְּד ּ֙וׂשֲעַּֽיַו םֶ֑היֵנְּפִמ הָ֖וֹהְי הָ֥לְגֶה־רֶׁשֲא םִ֕יֹוּגַּכ
ֹל םֶ֔הָל ֙הָוֹהְי רַ֤מָא רֶׁ֨שֲא םיִ֑לֻּלִּגַה ּו֖דְבַעַּֽיַו  דַעָּ֣יַו :הֶּֽזַה רָ֥בָּדַה־תֶא ּוׂ֖שֲעַֽת א֥
 ּובֻׁ֠֜ש רֹ֗מאֵל הֶ֜זֹח־לָכ ]יֵ֨איִבְנ[ וֵ֨איִבְנ־לָּכ ֩דַיְּב הָ֡דּוהיִֽבּו לֵ֣אָרְׂשִיְּב הָ֡וֹהְי
־תֶא יִתיִּ֖וִצ רֶׁ֥שֲא הָ֔רֹוּתַה־לָ֨כְּכ יַ֔תֹוּקֻח יַ֣תֹוְצִמ ּ֙ורְמִׁשְו ֙םיִעָרָֽה םֶ֤כיֵכְרַּדִמ
ֹלְו :םיִֽאיִבְּנַה יַ֥דָבֲע דַ֖יְּב םֶ֔כיֵלֲא יִּתְחַ֣לָׁש ֙רֶׁשֲאַֽו םֶ֑כיֵתֹֽבֲא  ּוׁ֤שְקַּיַו ּועֵ֑מָׁש א֖



ֹל ֙רֶׁשֲא םָ֔תֹובֲא ףֶרֹ֣עְּכ ֙םָּפְרָע־תֶא  ּו֣סֲאְֽמִּיַו :םֶֽהיֵהֹלֱא הָ֖וֹהיַּֽב ּוניִ֔מֱאֶֽה א֣
 דיִ֖עֵה רֶׁ֥שֲא ויָ֔תֹוְדֵֽע ֙תֵאְו םָ֔תֹובֲא־תֶא תַ֣רָּכ רֶׁ֣שֲא ֹ֙ותיִרְּב־תֶאְו ויָּ֗קֻח־תֶא
 הָּ֤וִצ רֶׁ֨שֲא םָ֔תֹביִֽבְס רֶׁ֣שֲא ֙םִיֹוּגַה יֵ֤רֲחַֽאְו ּולָּ֔בְהֶּיַו֙ לֶבֶ֨הַה יֵ֤רֲחַֽא ּ֜וכְלֵּ֨יַו םָּ֑ב
 םֶ֔היֵהֹֽלֱא הָ֣וֹהְי ֙תֹוְצִמ־לָּכ־תֶא ּו֗בְזַעַּֽיַו :םֶֽהָּכ תֹוׂ֥שֲע יִּ֖תְלִבְל םָ֔תֹא ֙הָוֹהְי
 אָ֣בְצ־לָכְל ּ֙ווֲחַּֽתְׁשִּיַו הָ֗ריֵׁשֲא ּוׂ֣שֲעַּֽיַו םיִ֑לָגֲע ]יֵ֣נְׁש[ םיֵ֣נְׁש הָ֖כֵּסַמ םֶ֛הָל ּוׂ֥שֲעַּֽיַו
 ׁשֵ֔אָּב ֙םֶהיֵתֹוֽנְּב־תֶאְו םֶ֤היֵנְּב־תֶא ּוריִבֲעַּֽיַ֠ו :לַעָּֽבַה־תֶא ּו֖דְבַעַּֽיַו םִיַ֔מָּׁשַה
 :ֹוֽסיִעְכַהְל הָ֖וֹהְי יֵ֥ניֵעְּב עַ֛רָה תֹוׂ֥שֲעַֽל ּו֗רְּכַמְתִּֽיַו ּוׁשֵ֑חַנְיַו םיִ֖מָסְק ּו֥מְסְקִּיַו
ֹל ויָ֑נָּפ לַ֣עֵמ םֵ֖רִסְיַו לֵ֔אָרְׂשִיְּב ֙דֹאְמ הָ֤וֹהְי ףַּ֨נַאְתִּיַו  הָ֖דּוהְי טֶבֵׁ֥ש קַ֛ר רַ֔אְׁשִנ א֣
ֹל הָ֕דּוהְי־םַּג :ֹוּֽדַבְל  תֹוּ֥קֻחְּב ּו֔כְלֵּ֣יַו םֶ֑היֵהֹֽלֱא הָ֣וֹהְי תֹ֖וְצִמ־תֶא רַ֔מָׁש א֣
־דַיְּב םֵ֖נְּתִּיַו םֵּ֔נַעְיַו֙ לֵאָרְׂשִי עַר ֶ֤ז־לָכְּב הָ֜וֹהְי סַ֨אְמִּיַו :ּוֽׂשָע רֶׁ֥שֲא לֵ֖אָרְׂשִי

 ק־יִּֽכ :ויָֽנָּפִמ םָ֖כיִלְׁשִה רֶׁ֥שֲא דַ֛ע םיִ֑סֹׁש  ּוכיִ֖לְמַּיַו דִ֔וָּד תיֵּ֣ב֙ לַעֵמ לֵ֗אָרְׂשִי עַ֣רָ
 הָ֔וֹהְי יֵ֣רֲחַֽאֵמ֙ לֵאָרְׂשִי־תֶא םָ֤עְבָר ָֽי ]חַּ֨דַּיַו[ אַּ֨דַּיַו טָ֑בְנ־ןֶּב םָ֣עְבָר ָֽי־תֶא
ֹּטַח־לָכְּב לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ּ֙וכְלֵּֽיַו :הָֽלֹודְג הָ֥אָטֲח םָ֖איִטֱחֶהְו  רֶׁ֣שֲא םָ֖עְבָר ָֽי תוא֥
 רֶׁ֣שֲאַּֽכ ויָ֔נָּפ לַ֣עֵמ֙ לֵאָרְׂשִי־תֶא הָ֤וֹהְי ריִ֨סֵה־רֶׁשֲא דַ֠ע :הָּנֶּֽמִמ ּורָ֖ס־ֹאל הָׂ֑שָע
 םֹוּ֥יַה דַ֖ע הָרּוּׁ֔שַא ֹ֙ותָמְדַא לַ֤עֵמ לֵ֜אָרְׂשִי לֶגִּ֨יַו םיִ֑איִבְּנַה ויָ֣דָבֲע־לָּכ דַ֖יְּב רֶּ֔בִּד
 ]םִיַ֔וְרַפְסמּו[ ֙תָמֲחֵֽמּו אָּ֤וַעֵֽמּו הָתּוpּכִמּ֠ו לֶ֡בָּבִמ רּוּׁ֡שַא־ךְךֶלֶֽמ אֵ֣בָּיַו :הֶּֽזַה
ֹּיַו םִיַ֔וְרַפְסּו  ּו֖בְׁשֵּֽיַו ןֹו֔רְמֹֽׁש־תֶא ּ֙וׁשְר ִּֽיַו לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב תַחַּ֖ת ןֹו֔רְמֹֽׁש יֵ֣רָעְּב ֙בֶׁש֨
ֹל םָׁ֔ש םָּ֣תְבִׁש ֙תַּלִחְתִּב יִ֗הְיַו :ָהיֶֽרָעְּב  ֙םֶהָּב הָ֤וֹהְי חַּ֨לַׁשְיַו הָ֑וֹהְי־תֶא ּו֖אְר ָֽי א֥
ֹּיַו :םֶֽהָּב םיִ֖גְרֹֽה ּו֥יְהִּֽיַו תֹו֔יָרֲאָֽ֣ה־תֶא  רֶׁ֤שֲא םִ֗יֹוּגַה ֒רֹמאֵל ֘רּוּׁשַא ךְךֶלֶ֣מְל ּו֗רְמאֽ
ֹל ןֹו֔רְמֹֽׁש יֵ֣רָעְּב ֙בֶׁשֹוּ֨תַו ָ֙תיִ֨לְגִה ־חַּלַׁשְיַו ץֶרָ֑אָה יֵ֣הֹלֱא טַּ֖פְׁשִמ־תֶא ּו֔עְד ָֽי א֣
 טַּ֖פְׁשִמ־תֶא םיִ֔עְדֹֽי םָ֣ניֵא ֙רֶׁשֲאַּֽכ םָ֔תֹוא םיִ֣תיִמְמ ֙םָּנִהְו תֹו֗יָרֲאָֽה־תֶא םָּ֣ב
 רֶׁ֣שֲא ֙םיִנֲהֹּֽכַהֵֽמ דָ֤חֶא ֙הָּמָׁ֨ש ּוכיִ֤לֹה רֹ֗מאֵל רּוּׁ֜שַא־ךְךֶלֶֽמ וַ֨צְיַו :ץֶרָֽאָה יֵ֥הֹלֱא
ֹבָּיַו :ץֶרָֽאָה יֵ֥הֹלֱא טַּ֖פְׁשִמ־תֶא םֵ֕רֹיְו םָׁ֑ש ּובְׁשֵ֣יְו ּו֖כְלֵֽיְו םָּׁ֔שִמ םֶ֣תיִלְגִה  דָ֣חֶא א֞
 ךְךיֵ֖א םָ֔תֹא הֶ֣רֹומ ֙יִהְיַו לֵ֑א־תיֵֽבְּב בֶׁשֵּ֖יַו ןֹו֔רְמֹּׁ֣שִמ ּ֙ולְגִה רֶׁ֤שֲא םיִ֗נֲהֹּֽכַהֵֽמ
 רֶׁ֤שֲא תֹו֗מָּבַה תיֵ֣בְּב ׀ ּוחיִּ֣נַּיַו ויָ֑הֹלֱא יֹוּ֖ג יֹוּ֥ג םיִׂ֔שֹע ּו֣יְהִּיַו :הָֽוֹהְי־תֶא ּו֥אְריִֽי
 ּ֙וׂשָע לֶ֗בָב יֵׁ֣שְנַאְו :םָֽׁש םיִ֖בְׁשֹֽי םֵ֥ה רֶׁ֛שֲא םֶ֔היֵרָ֣עְּב ֙יֹוּג יֹוּ֥ג םיִ֔נֹרְמֹּׁ֣שַה ּ֙וׂשָע



־תֶא ּוׂ֥שָע תָ֖מֲח יֵׁ֥שְנַאְו לַ֑גְר ֵֽנ־תֶא ּוׂ֖שָע תּו֔כ־יֵׁשְנַאְו תֹו֔נְּב תֹוּ֣כֻס־תֶא
 ֙םֶהיֵנְּב־תֶא םיִ֤פְרֹֽׁש םיִ֗וְרַפְסַֽהְו קָּ֑תְרַּת־תֶאְו זַ֖חְבִנ ּוׂ֥שָע םיִּ֛וַעָֽהְו :אָֽמיִׁשֲא
 םיִ֖אֵרְי ּו֥יְהִּֽיַו :]םִי ָֽוְרַפְס[ םִיֳֽרַפְס ]יֵ֥הֹלֱא[ ֵ֥הֹלֱא ךְךֶלֶּ֖מַנֲעַֽו ךְךֶלֶּ֥מַרְדַאְל ׁשֵ֔אָּב
 תיֵ֥בְּב םֶ֖הָל םיִׂ֥שֹע ּו֛יְהִּֽיַו תֹו֔מָב יֵ֣נֲהֹּֽכ ֙םָתֹוצְקִמ םֶ֤הָל ּוׂ֨שֲעַּֽיַו הָ֑וֹהְי־תֶא
 םִ֔יֹוּגַה ֙טַּפְׁשִמְּכ םיִ֔דְבֹֽע ּו֣יָה ֙םֶהיֵהֹֽלֱא־תֶאְו םיִ֑אֵרְי ּו֣יָה הָ֖וֹהְי־תֶא :תֹוֽמָּבַה
 םיִ֑נֹׁשאִֽרָה םיִ֖טָּפְׁשִּמַּכ םיִׂ֔שֹע םֵ֣ה ֙הֶּזַה םֹוּ֤יַה דַ֣ע :םָּֽׁשִמ םָ֖תֹא ּו֥לְגִה־רֶׁשֲא
 הָ֗וְצִּמַכְו הָ֣רֹוּתַכְו םָ֔טָּפְׁשִמְכּו ֙םָתֹּקֻחְּכ םיִׂ֗שֹע םָ֣ניֵאְו הָ֔וֹהְי־תֶא ֙םיִאֵרְי םָ֤ניֵא
 ֙םָּתִא הָ֤וֹהְי תֹ֨רְכִּיַו :לֵֽאָרְׂשִי ֹו֖מְׁש םָׁ֥ש־רֶׁשֲא בֹ֔קֲעַֽי יֵ֣נְּב־תֶא ֙הָוֹהְי הָּ֤וִצ רֶׁ֨שֲא
ֹל רֹ֔מאֵל םֵּ֣וַצְיַו תיִ֔רְּב ֹלְו םיִ֑רֵחֲא םיִ֣הֹלֱא ּו֖אְריִֽת א֥ ֹלְו םֶ֔הָל ּו֣וֲחַּֽתְׁשִת־אֽ  א֣
ֹלְו םּו֔דְבַעַֽת  ץֶרֶ֧אֵמ םֶ֜כְתֶא הָ֨לֱעֶֽה ֩רֶׁשֲא הָ֗וֹהְי־תֶא־םִא ׀ יִּ֣כ :םֶֽהָל ּו֖חְּבְזִת א֥
 :ּוחָּֽבְזִת ֹו֥לְו ּו֖וֲחַּֽתְׁשִת ֹו֥לְו ּואָ֑ריִת ֹו֣תֹא הָ֖יּוטְנ ַעֹו֥רְזִבּו לֹו֛דָּג ַחֹ֥כְּב םִיַ֛רְצִמ
 ןּו֥רְמְׁשִּת םֶ֔כָל בַ֣תָּכ רֶׁ֣שֲא ֙הָוְצִּמַהְו הָ֤רֹוּתַהְו םיִ֜טָּפְׁשִּמַה־תֶאְו םיִּ֨קֻחַֽה־תֶאְו
ֹלְו םיִ֑מָּיַה־לָּכ תֹוׂ֖שֲעַֽל  יִּתַ֥רָּכ־רֶׁשֲא תיִ֛רְּבַהְו :םיִֽרֵחֲא םיִ֥הֹלֱא ּו֖אְריִֽת א֥
ֹל םֶ֖כְּתִא ֹלְו ּוחָּ֑כְׁשִת א֣  הָ֥וֹהְי־תֶא־םִא יִּ֛כ :םיִֽרֵחֲא םיִ֥הֹלֱא ּו֖אְריִֽת א֥
ֹלְו :םֶֽכיֵבְיֹֽא־לָּכ דַּ֖יִמ םֶ֔כְתֶא ליִּ֣צַי ֙אּוהְו ּואָ֑ריִּת םֶ֖כיֵהֹֽלֱא ־םִא יִּ֛כ ּועֵ֑מָׁש א֖
 הָ֔וֹהְי־תֶא ֙םיִאֵרְי הֶּלֵ֗אָה םִ֣יֹוּגַה ׀ ּו֣יְהִּֽיַו :םיִֽׂשֹע םֵ֥ה ןֹוׁ֖שאִרָֽה םָ֥טָּפְׁשִמְּכ
 ֙םָתֹבֲא ּוׂ֤שָע רֶׁ֨שֲאַּֽכ םֶ֗היֵנְב יֵ֣נְבּו ׀ םֶ֣היֵנְּב־םַּג םיִ֑דְבֹֽע ּו֣יָה םֶ֖היֵליִֽסְּפ־תֶאְו
 לֵ֑אָרְׂשִי ךְךֶלֶ֣מ הָ֖לֵא־ןֶּב ַעֵׁ֥שֹוהְל ׁשֹ֔לָׁש תַ֣נְׁשִּב ֙יִהְי ַֽו :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַה דַ֖ע םיִׂ֔שֹע םֵ֣ה
 קְזִח ךְךַ֛לָמ  ֹו֔כְלַמְב הָ֣יָה ֙הָנָׁש ׁשֵ֤מָחְו םיִ֨רְׂשֶע־ןֶּב :הָֽדּוהְי ךְךֶלֶ֥מ זָ֖חָא־ןֶב הָּ֥יִ
 ׂשַעַּ֥יַו :הָֽיְרַכְז־תַּב יִ֖בֲא ֹוּ֔מִא םֵׁ֣שְו םָ֑לָׁשּוֽריִּב ךְךַ֖לָמ הָ֔נָׁש ֙עַׁשֵ֨תָו םיִ֤רְׂשֶעְו
 תֹו֗מָּבַה־תֶא ריִ֣סֵה ׀ אּו֣ה :ויִֽבָא דִ֥וָּד הָׂ֖שָע־רֶׁשֲא לֹ֥כְּכ הָ֑וֹהְי יֵ֣ניֵעְּב רָׁ֖שָּיַה
 הָׂ֣שָע־רֶׁשֲא תֶׁשֹ֜חְּנַה ׁשַ֨חְנ ֩תַּתִּכו הָ֑רֵׁשֲאָֽה־תֶא תַ֖רָכְו תֹ֔בֵּצַּמַה־תֶא ֙רַּבִׁשְו
 ֹו֖ל־אָרְקִּיַו ֹו֔ל םיִ֣רְּטַקְמ֙ לֵאָרְׂשִי־יֵֽנְב ּו֤יָה ֙הָּמֵ֨הָה םיִ֤מָּיַה־דַע יִּ֣כ הֶׁ֗שֹמ
ֹל ויָ֞רֲחַֽאְו חָ֑טָּב לֵ֖אָרְׂשִי־יֵֽהֹלֱא הָ֥וֹהיַּב :ןָּֽתְׁשֻחְנ  יֵ֣כְלַמ֙ לֹכְּב ּוהֹ֗מָכ הָ֣יָה־אֽ
ֹל הָ֔וֹהיַּֽב ֙קַּבְדִּיַו :ויָֽנָפְל ּו֖יָה רֶׁ֥שֲאַֽו הָ֔דּוהְי  ויָ֔תֹוְצִמ ֙רֹמְׁשִּיַו ויָ֑רֲחַֽאֵמ רָ֖ס־אֽ
 דֹ֥רְמִּיַו ליִּ֑כְׂשַי אֵ֖צֵי־רֶׁשֲא לֹ֥כְּב ֹוּ֔מִע ֙הָוֹהְי הָ֤יָהְו :הֶֽׁשֹמ־תֶא הָ֖וֹהְי הָּ֥וִצ־רֶׁשֲא



ֹלְו רּוּׁ֖שַא־ךְךֶלֶֽמְּב  ָהיֶ֑לּובְּג־תֶאְו הָּ֖זַע־דַע םיִּ֛תְׁשִלְּפ־תֶא הָּ֧כִה־אּוֽה :ֹוֽדָבֲע א֥
 איִ֚ה ּוהָּ֔יִקְזִח ךְךֶלֶּ֣מַל ֙תיִעיִבְרָֽה הָ֤נָׁשַּב יִ֞הְיַו :רָֽצְבִמ ריִ֥ע־דַע םיִ֖רְצֹוֽנ לַּ֥דְגִּמִמ
־ךְךֶלֶֽמ רֶסֶ֧אְנַמְלַׁש הָ֞לָע לֵ֑אָרְׂשִי ךְךֶלֶ֣מ הָ֖לֵא־ןֶּב ַעֵׁ֥שֹוהְל תיִ֔עיִבְּׁשַה הָ֣נָּׁשַה
 ׁשֵׁ֖ש־תַנְׁשִּב םיִ֔נָׁש ׁשֹ֣לָׁש ֙הֵצְקִמ ָהֻ֗דְּכְלִּיַו :ָהיֶֽלָע רַצָּ֥יַו ןֹו֖רְמֹֽׁש־לַע רּוּׁ֛שַא
 קְזִחְל ־ךְךֶלֶֽמ לֶג ֶּ֧יַו :ןֹוֽרְמֹׁש הָ֖דְּכְלִנ לֵ֔אָרְׂשִי ךְךֶלֶ֣מ ַ֙עֵׁ֨שֹוהְל עַׁשֵּ֗ת־תַנְׁש איִ֣ה הָּ֑יִ
 לַ֣ע :יָֽדָמ יֵ֥רָעְו ן ָ֖זֹוּג רַ֥הְנ רֹו֛בָחְבּו חַ֧לְחַּב םֵ֞חְנַּיַו הָרּוּׁ֑שַא לֵ֖אָרְׂשִי־תֶא רּוּׁ֛שַא
ֹל רֶׁ֣שֲא ׀  רֶׁ֣שֲא־לָּכ תֵ֚א ֹו֔תיִרְּב־תֶא ּ֙ורְבַעַּֽיַו םֶ֔היֵהֹֽלֱא הָ֣וֹהְי֙ לֹוקְּב ּו֗עְמָֽׁש־אֽ
ֹלְו הָ֑וֹהְי דֶבֶ֣ע הֶׁ֖שֹמ הָּ֔וִצ ֹלְו ּו֖עְמָֽׁש א֥  ךְךֶלֶּ֣מַל הָ֜נָׁש הֵ֨רְׂשֶע ֩עַּבְרַאְבּו :ּוֽׂשָע א֥
 :םֵֽׂשְּפְתִּיַו תֹו֖רֻצְּבַה הָ֛דּוהְי יֵ֧רָע־לָּכ לַ֣ע ֙רּוּׁשַא־ךְךֶלֶֽמ ביִ֤רֵחְנַס הָ֞לָע הָּ֗יִקְזִח
 קְזִח חַ֣לְׁשִּיַו  ֙יִתאָ֨טָח ׀ רֹ֤מאֵל ׀ הָׁשיִ֨כָל ׀ ֩רּוּׁשַא־ךְךֶלֶֽמ־לֶא הָ֣דּוהְי־ךְךֶלֶֽמ הָּ֣יִ

 קְזִח־לַע רּוּׁ֜שַא־ךְךֶלֶֽמ םֶׂשָּ֨יַו אָּׂ֑שֶא יַ֖לָע ןֵּ֥תִּת־רֶׁשֲא תֵ֛א יַ֔לָעֵֽמ בּוׁ֣ש ־ךְךֶלֶֽמ הָּ֣יִ
־לָּכ־תֶא הָּ֔יִקְזִח ֙ןֵּתִּיַו :בָֽהָז רַּ֥כִּכ םיִׁ֖שֹלְׁשּו ףֶסֶּ֔כ־רַּכִּכ ֙תֹואֵמ ׁשֹ֤לְׁש הָ֗דּוהְי
 הָּ֜יִקְזִח ץַּ֨צִק איִ֗הַה תֵ֣עָּב :ךְךֶלֶּֽמַה תיֵּ֥ב תֹו֖רְצֹואְבּו הָ֑וֹהְי־תיֵֽב אָ֣צְמִּנַה ףֶסֶּ֖כַה
 קְזִח הָּ֔פִצ רֶׁ֣שֲא תֹו֔נְמֹ֣אָה־תֶאְו ֙הָוֹהְי לַ֤כיֵה תֹו֨תְלַּד־תֶא  הָ֑דּוהְי ךְךֶלֶ֣מ הָּ֖יִ
 ׀ ֩סיִ֣רָס־בַר־תֶאְו ןָּ֥תְרַּת־תֶא רּוּׁ֡שַא־ךְךֶלֶֽמ חַ֣לְׁשִּיַו :רּוּֽׁשַא ךְךֶלֶ֥מְל םֵ֖נְּתִּיַו
 קְזִח ךְךֶלֶּ֧מַה־לֶא ׁשיִ֜כָל־ןִמ הֵ֨קָׁשְבַר־תֶאְו  ּ֙ולֲעַּֽיַו םָ֑לָׁשּוֽרְי דֵ֖בָּכ ליֵ֥חְּב ּוהָּ֛יִ
 רֶׁ֕שֲא הָ֔נֹויְלֶעָֽה הָ֣כֵרְּבַה ֙תַלָעְתִּב ּ֙ודְמַעַּֽיַו ּואֹ֗בָּיַו ּו֣לֲעַּֽיַו םַ֔לָׁשּוֽרְי ּואֹ֣בָּיַו
 קְלִח־ןֶּב םיִ֥קָיְלֶא םֶ֛הֵלֲא אֵ֧צֵּיַו ךְךֶלֶּ֔מַה־לֶא ּ֙ואְרְקִּיַו :סֵֽבֹוכ הֵ֥דְׂש תַּ֖לִסְמִּב  ּוהָּ֖יִ
ֹּיַו :ריִּֽכְזַּמַה ףָ֖סָא־ןֶּב חָ֥אֹויְו רֵ֔פֹּסַה ֙הָנְבֶׁשְו תִיָּ֑בַה־לַע רֶׁ֣שֲא  ֙םֶהֵלֲא רֶמא֤
 קְזִח־לֶא אָ֖נ־ּורְמִא הֵ֔קָׁשְבַר  הָ֧מ רּוּׁ֔שַא ךְךֶלֶ֣מ֙ לֹודָּגַה ךְךֶלֶּ֤מַה רַ֞מָא־הֹּֽכ ּוהָּ֑יִ
 הָ֖רּובְגּו הָ֥צֵע םִיַ֔תָפְׂש רַ֣בְּד־ךְךַא ָּ֙תְרַ֨מָא :ָּתְחָֽטָּב רֶׁ֥שֲא הֶּ֖זַה ןֹו֛חָּטִּבַה
־לַע ֡ךָךְּל ָּתְחַ֣טָב הֵּ֣נִה הָּ֡תַע :יִּֽב ָּתְדַ֖רָמ יִּ֥כ ָּתְחַ֔טָב יִ֣מ־לַע ֙הָּתַע הָ֑מָחְלִּמַל
 ֹוּ֖פַכְב אָ֥בּו ויָ֔לָע ׁ֙שיִא ךְךֵ֥מָּסִי רֶׁ֨שֲא םִיַ֔רְצִמ־לַע ֙הֶּזַה ץּו֤צָרָֽה הֶ֨נָּקַה ֩תֶנֶעְׁשִמ
ֹת־יִֽכְו :ויָֽלָע םיִ֖חְטֹּֽבַה־לָכְל םִיַ֔רְצִמ־ךְךֶלֶֽמ הֹ֣עְרַּפ ןֵּ֚כ ּהָ֑בָקְנּו ־לֶא יַ֔לֵא ןּו֣רְמאֽ
־תֶאְו ויָ֣תֹמָּֽב־תֶא ּ֙והָּ֨יִקְזִח ריִ֤סֵה רֶׁ֨שֲא אּו֗ה־אֹוֽלֲה ּונְחָ֑טָּב ּוניֵ֖הֹלֱא הָ֥וֹהְי
ֹּיַו ויָ֔תֹחְּבְזִמ  ּו֖וֲחַּֽתְׁשִּת הֶּ֔זַה ַחֵּ֣בְזִּמַה ֙יֵנְפִל םַ֔לָׁשּו֣ריִלְו ֙הָדּוהיִֽל רֶמא֤



 ֙ךָךְל הָ֤נְּתֶאְו רּוּׁ֑שַא ךְךֶלֶ֣מ־תֶא יִ֖נֹדֲא־תֶא אָ֔נ בֶרָ֣עְתִה ֙הָּתַעְו :םָֽלָׁשּוריִּב
 יֵ֨נְּפ תֵ֠א ביִׁ֗שָּת ךְךיֵ֣אְו :םֶֽהיֵלֲע םיִ֥בְכֹֽר ֖ךָךְל תֶתָ֥ל לַ֕כּוּת־םִא םיִ֔סּוס םִיַּ֣פְלַא
 :םיִֽׁשָרָֽפְלּו בֶכֶ֖רְל םִיַ֔רְצִמ־לַע ֙ךָךְל חַ֤טְבִּתַו םיִּ֑נַטְּקַה יִ֖נֹדֲא יֵ֥דְבַע דַ֛חַא תַ֥חַפ
 יַ֔לֵא רַ֣מָא ֙הָוֹהְי ֹו֑תִחְׁשַהְל הֶּ֖זַה םֹו֥קָּמַה־לַע יִתיִ֛לָע הָ֔וֹהְי יֵ֣דֲעְֽלַּבִמֲה ֙הָּתַע
ֹּזַה ץֶרָ֥אָה־לַע הֵ֛לֲע ֹּיַו :ּהָֽתיִחְׁשַהְו תא֖  הָ֨נְבֶׁשְו ּוהָּיִקְלִ֠ח־ןֶּב םיִ֣קָיְלֶא רֶמא֣
־לַאְו ּונְחָ֑נֲא םיִ֖עְמֹֽׁש יִּ֥כ תיִ֔מָרֲא ֙ךָךיֶ֨דָבֲע־לֶא אָ֤נ־רֶּבַּד הֵ֗קָׁשְבַר־לֶא חָ֜אֹויְו
ֹּיַו :הָֽמֹחַֽה־לַע רֶׁ֖שֲא םָ֔עָה יֵ֣נְזָאְּב תיִ֔דּוהְי ּ֙ונָּ֨מִע רֵּ֤בַדְּת  הֵ֗קָׁשְבַר םֶ֜היֵלֲא רֶמא֨
ֹלֲה הֶּלֵ֑אָה םיִ֣רָבְּדַה־תֶא רֵּ֖בַדְל יִ֔נֹדֲא יִנַ֣חָלְׁש ֙ךָךיֶ֨לֵאְו ךָךיֶ֤נֹדֲא לַ֨עַה ־לַע א֣
־תֶא תֹוּ֛תְׁשִלְו ]םָ֗תָאֹוצ[ םָ֗היָרֹח־תֶא לֹ֣כֱאֶֽל הָ֔מֹחַ֣ה־לַע ֙םיִבְׁשֹּֽיַה םיִׁ֗שָנֲאָֽה
 קִּיַו הֵ֔קָׁשְבַר ֙דֹמֲעַּֽיַו :םֶֽכָּמִע ]םֶ֖היֵלְגַר יֵֽמיֵמ[ םֶ֖הֵיְנֵיֵֽׁש  לֹו֖דָּג־לֹוקְב אָ֥רְ
ֹּיַו רֵּ֣בַדְיַו תיִ֑דּוהְי  רַ֣מָא הֹּ֚כ :רּוּֽׁשַא ךְךֶלֶ֥מ לֹו֖דָּגַה ךְךֶלֶּ֥מַה־רַבְּד ּו֛עְמִׁש רֶמא֔
 קְזִח םֶ֖כָל איִּׁ֥שַי־לַא ךְךֶלֶּ֔מַה ֹל־יִּכ ּוהָּ֑יִ ־לַאְו :ֹוֽדָּיִמ םֶ֖כְתֶא ליִּ֥צַהְל לַ֔כּוי א֣
ֹלְו הָ֑וֹהְי ּונֵ֖ליִּצַי לֵּ֥צַה רֹ֔מאֵל הָ֣וֹהְי־לֶא ּ֙והָּ֨יִקְזִח םֶ֤כְתֶא חַ֨טְבַי ־תֶא ֙ןֵתָּנִת א֤
ֹּזַה ריִ֣עָה  קְזִח־לֶא ּו֖עְמְׁשִּת־לַא :רּוּֽׁשַא ךְךֶלֶ֥מ דַ֖יְּב תא֔  ךְךֶלֶ֣מ רַ֜מָא הֹ֨כ ֩יִּכ ּוהָּ֑יִ
 ּו֖תְׁשּו ֹו֔תָנֵֽאְּת ׁשיִ֣אְו ֹ֙ונְפַּג־ׁשיִא ּו֤לְכִאְו יַ֔לֵא ּו֣אְצּו ֙הָכָרְב יִּ֤תִא ּוׂ֨שֲע רּוּׁ֗שַא
 ןָ֨גָּד ֩ץֶרֶא םֶ֗כְצְרַאְּכ ץֶרֶ֣א־לֶא םֶ֜כְתֶא יִּ֨תְחַקָֽלְו ֩יִאֹּב־דַע :ֹוֽרֹוב־יֵֽמ ׁשיִ֥א
ֹלְו ּו֖יְחִֽו ׁשַ֔בְדּו ֙רָהְצִי תיֵ֤ז ץֶרֶ֣א םיִ֗מָרְכּו םֶחֶ֣ל ץֶרֶ֧א ׁשֹו֜ריִתְו ־לַאְו ּותֻ֑מָת א֣
 ּוליִּ֛צִה לֵּ֥צַהַֽה :ּונֵֽליִּצַי הָ֖וֹהְי רֹ֔מאֵל ֙םֶכְתֶא תיִּ֤סַי־יִּֽכ ּוהָּ֔יִקְזִח־לֶא ּ֙ועְמְׁשִּת
 דָּ֗פְרַאְו תָ֜מֲח יֵ֨הֹלֱא ֩הֵּיַא :רּוּֽׁשַא ךְךֶלֶ֥מ דַּ֖יִמ ֹו֑צְרַא־תֶא ׁשיִ֣א םִ֖יֹוּגַה יֵ֥הֹלֱא
 יֵ֣הֹלֱא־לָכְּב יִ֚מ :יִֽדָּיִמ ןֹו֖רְמֹֽׁש־תֶא ּוליִּ֥צִה־יִּֽכ הָּ֑וִעְו עַ֣נֵה םִי ַ֖וְרַפְס יֵ֥הֹלֱא הֵּ֛יַא
 :יִֽדָּיִמ םַ֖לָׁשּוֽרְי־תֶא הָ֛וֹהְי ליִּ֧צַי־יִּֽכ יִ֑דָּיִמ םָ֖צְרַא־תֶא ּוליִּ֥צִה־רֶׁשֲא תֹו֔צָרֲאָֽה
ֹלְו םָ֔עָה ּוׁשיִ֣רֱחֶֽהְו ֹל רֹ֖מאֵל איִ֛ה ךְךֶלֶּ֥מַה תַ֨וְצִמ־יִּֽכ רָ֑בָּד ֹו֖תֹא ּו֥נָע־אֽ  א֥
ֹבָּיַו :ּוהֻֽנֲעַֽת  קְלִח־ןֶּב םיִ֣קָיְלֶא א֣  חָ֨אֹויְו רֵ֜פֹּסַה אָ֨נְבֶׁשְו תִיpַּבַ֠ה־לַע־רֶׁשֲא הָּ֣יִ
 קְזִח־לֶא ריִּ֛כְזַּמַה ףָ֧סָא־ןֶּב  יִ֗הְיַו :הֵֽקָׁשְבַר יֵ֖רְבִּד ֹו֔ל ּודִּ֣גַּיַו םיִ֑דָגְב יֵ֣עּורְק ּוהָּ֖יִ
 קִּיַו ּוהָּ֔יִקְזִח ךְךֶלֶּ֣מַה ַ֙עֹ֨מְׁשִּכ ֹבָּיַו קָּׂ֔שַּב סַּ֣כְתִּיַו ויָ֑דָגְּב־תֶא עַ֖רְ  :הָֽוֹהְי תיֵּ֥ב א֖
 קִז ֙תֵאְו רֵ֗פֹּסַה אָ֣נְבֶׁשְו תִיַּ֜בַה־לַע־רֶׁשֲא םיִ֨קָיְלֶא־תֶא חַלְׁשִּיַ֠ו  םיִ֔נֲהֹּֽכַה יֵ֣נְ



ֹּיַו :ץֹוֽמָא־ןֶּב איִ֖בָּנַה ּוהָ֥יְעַׁשְי־לֶא םיִּ֑קַּׂשַּב םיִּ֖סַּכְתִמ  רַ֣מָא הֹּ֚כ ויָ֗לֵא ּו֣רְמאֽ
 ַחֹ֥כְו רֵּ֔בְׁשַמ־דַע ֙םיִנָב ּואָ֤ב יִּ֣כ הֶּ֑זַה םֹוּ֣יַה הָ֖צָאְנּו הָ֛חֵכֹוֽתְו הָ֧רָצ־םֹוי ּוהָּ֔יִקְזִח
 ֹו֨חָלְׁש ֩רֶׁשֲא הֵ֗קָׁשְבַר יֵ֣רְבִּד־לָּכ ׀ תֵ֣א ךָךיֶ֜הֹלֱא הָ֨וֹהְי ֩עַמְׁשִי יַ֡לּוא :הָֽדֵלְל ןִיַ֖א
 הָ֣וֹהְי עַ֖מָׁש רֶׁ֥שֲא םיִ֔רָבְּדַּב ַ֙חיִ֨כֹוהְו יַ֔ח םיִ֣הֹלֱא ֙ףֵרָחְל ֙ויָנֹדֲא ׀ רּוּׁ֤שַא־ךְךֶלֶֽמ
 ךְךֶלֶּ֥מַה יֵ֛דְבַע ּואֹ֗בָּיַו :הָֽאָצְמִּנַה תיִ֖רֵאְּׁשַה דַ֥עְּב הָּ֔לִפְת ָתאָׂ֣שָנְו ךָךיֶ֑הֹלֱא
 קְזִח ֹּיַו :ּוהָֽיְעַׁשְי־לֶא ּוהָּ֖יִ ֹת הֹּ֥כ ּוהָ֔יְעַׁשְי ֙םֶהָל רֶמא֤  ׀ הֹּ֣כ םֶ֑כיֵנֹֽדֲא־לֶא ןּו֖רְמאֽ
־ךְךֶלֶֽמ יֵ֥רֲעַֽנ ּו֛פְּדִּג רֶׁ֧שֲא ָּתְעַ֗מָׁש רֶׁ֣שֲא ֙םיִרָבְּדַה יֵ֤נְּפִמ ֙אָריִּת־לַא הָ֗וֹהְי רַ֣מָא
 בֶרֶ֖חַּב ויִּ֥תְלַּפִהְו ֹו֑צְרַאְל בָׁ֣שְו הָ֖עּומְׁש עַ֥מָׁשְו ַחּו֔ר ֹ֙וּב ןֵ֥תֹנ יִ֨נְנִה :יִֽתֹא רּוּׁ֖שַא
 עַ֔מָׁש יִּ֣כ הָ֑נְבִל־לַע םָ֖חְלִנ רּוּׁ֔שַא ךְךֶלֶ֣מ־תֶא ֙אָצְמִּיַו הֵ֔קָׁשְבַר ֙בָׁשָּ֨יַו :ֹוֽצְרַאְּב
 םֵ֣חָּלִהְל אָ֖צָי הֵּ֥נִה רֹ֔מאֵל ׁ֙שּוּכ־ךְךֶלֶֽמ הָקָ֤הְרִּת־לֶא עַ֗מְׁשִּיַו :ׁשיִֽכָּלִמ עַ֖סָנ יִּ֥כ
 קְזִח־לֶא םיִ֔כָאְלַמ חַ֣לְׁשִּיַו ֙בָׁשָּ֨יַו ךְךָּ֑תִא ֹת הֹּ֣כ :רֹֽמאֵל ּוהָּ֖יִ  קְזִח־לֶא ןּו֗רְמאֽ  ּוהָּ֤יִ
ֹל רֹ֑מאֵל ֹוּ֖ב ַחֵ֥טֹּב הָּ֛תַא רֶׁ֥שֲא ךָךיֶ֔הֹלֱא ֣ךָךֲאִּֽׁשַי־לַא רֹ֔מאֵל ֙הָדּוהְי־ךְךֶלֶֽמ  א֤
 יֵ֥כְלַמ ּוׂ֜שָע רֶׁ֨שֲא ֩תֵא ָּתְעַ֗מָׁש הָּ֣תַא ׀ הֵּ֣נִה :רּוּֽׁשַא ךְךֶלֶ֥מ דַ֖יְּב םַ֔לָׁשּו֣רְי ֙ןֵתָּנִת
 ֙םִיֹוּגַה יֵ֤הֹלֱא םָ֜תֹא ּוליִּ֨צִהַֽה :לֵֽצָּנִּת הָּ֖תַאְו םָ֑מיִרֲחַֽהְל תֹו֖צָרֲאָֽה־לָכְל רּוּׁ֛שַא
 :רָּֽׂשאַלְתִּב רֶׁ֥שֲא ןֶדֶ֖ע־יֵֽנְבּו ףֶצֶ֥רְו ןָ֑רָח־תֶאְו ן ָ֖זֹוּג־תֶא יַ֔תֹובֲא ּו֣תֲחִֽׁש רֶׁ֣שֲא
 קְזִח חַּ֨קִּיַו :הָּֽוִעְו עַ֖נֵה םִי ָ֑וְרַפְס ריִ֣עָל ךְךֶלֶ֖מּו דָּ֔פְרַא ךְךֶלֶ֣מּו ֙תָמֲח־ךְךֶלֶֽמ ֹוּ֤יַא  ּוהָּ֧יִ
 קְזִח ּוהֵׂ֥שְרְפִּיַו הָ֔וֹהְי תיֵּ֣ב֙ לַעַּ֨יַו םֵ֑אָרְקִּיַו םיִ֖כָאְלַּמַה דַּ֥יִמ םיִ֛רָפְּסַה־תֶא  ּוהָּ֖יִ
 בֵׁ֣שֹי֙ לֵאָרְׂשִי יֵ֤הֹלֱא הָ֞וֹהְי ֒רַמֹאּיַו ֘הָוֹהְי יֵ֣נְפִל ּוהָּ֜יִקְזִח לֵּ֨לַּפְתִּיַו :הָֽוֹהְי יֵ֥נְפִל
 ָתיִׂ֔שָע הָּ֣תַא ץֶרָ֑אָה תֹו֣כְלְמַמ לֹ֖כְל ֔ךָךְּדַבְל ֙םיִהֹלֱאָֽה אּו֤ה־הָּתַא םיִ֔בֻרְּכַה
 ךָךיֶ֖ניֵע הָ֛וֹהְי חַ֧קְּפ עָ֔מֲׁשּֽו ֙ךָךְנְזָא ׀ הָ֤וֹהְי הֵּ֨טַה :ץֶרָֽאָה־תֶאְו םִיַ֖מָּׁשַה־תֶא
 םָ֖נְמָא :יָֽח םיִ֥הֹלֱא ףֵ֖רָחְל ֹו֔חָלְׁש רֶׁ֣שֲא ביִ֔רֵחְנַס יֵ֣רְבִּד תֵ֚א עַ֗מְׁשּו הֵ֑אְרּו
 םֶ֖היֵהֹלֱא־תֶא ּו֥נְתָֽנְו :םָֽצְרַא־תֶאְו םִ֖יֹוּגַה־תֶא רּוּׁ֛שַא יֵ֥כְלַמ ּוביִ֜רֱחֶה הָ֑וֹהְי
ֹל ֩יִּכ ׁשֵ֑אָּב  :םּוֽדְּבַאְיַו ןֶבֶ֖אָו ץֵ֥ע םָ֛דָא־יֵֽדְי הֵׂ֧שֲעַֽמ־םִא יִּ֣כ הָּמֵ֗ה םיִ֜הֹלֱא א֨
 הָּ֛תַא יִּ֥כ ץֶרָ֔אָה תֹו֣כְלְמַמ־לָּכ ּ֙ועְד ֵֽיְו ֹו֑דָּיִמ אָ֖נ ּונֵ֥עיִׁשֹוֽה ּוניֵ֔הֹלֱא הָ֣וֹהְי ֙הָּתַעְו
 קְזִח־לֶא ץֹו֔מָא־ןֶב ּוהָ֣יְעַׁשְי ֙חַלְׁשִּיַו :ךָךֶּֽדַבְל םיִ֖הֹלֱא הָ֥וֹהְי ־הֹּֽכ רֹ֑מאֵל ּוהָּ֖יִ
 רּוּׁ֖שַא־ךְךֶלֶֽמ בִ֥רֵחְנַס־לֶא יַ֛לֵא ָּתְלַּ֧לַּפְתִה רֶׁ֨שֲא לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא ֙הָוֹהְי רַ֤מָא



־תַּב ֙תַלּותְּב ֗ךָךְל הָ֣גֲעָֽל ֜ךָךְל הָ֨זָּב ויָ֑לָע הָ֖וֹהְי רֶּ֥בִּד־רֶׁשֲא רָ֔בָּדַה הֶ֣ז :יִּתְעָֽמָׁש
ֹר ֙ךָךיֶ֨רֲחַֽא ןֹוּ֔יִצ  יִ֖מ־לַעְו ָּתְפַּ֔דִגְו ָּ֙תְפַ֨רֵח יִ֤מ־תֶא :םָֽלָׁשּוֽרְי תַּ֖ב הָעיִ֔נֵה ׁשא֣
 ָּתְפַ֣רֵח ֘ךָךיֶכָאְלַמ דַ֣יְּב :לֵֽאָרְׂשִי ׁשֹו֥דְק־לַע ךָךיֶ֖ניֵע םֹו֛רָמ אָּׂ֥שִּתַו לֹוּ֑ק ָתֹו֣מיִרֲה
ֹּתַו ֒יָנֹדֲא ׀  ןֹו֑נָבְל יֵ֣תְּכְרַי םיִ֖רָה םֹו֥רְמ יִתיִ֛לָע יִ֥נֲא יִּ֛בְכִר ]בֹ֥רְּב[ בכֹ֥רְּב רֶמא֗
 יִ֣נֲא :ֹוּֽלִמְרַּכ רַעַ֖י הֹּ֔צִק ןֹו֣לְמ ֙הָאֹו֨בָאְו ויָׁ֔שֹרְּב רֹו֣חְבִמ ֙ויָזָרֲא תַ֤מֹוק תֹ֞רְכֶאְו
ֹלֲה :רֹוֽצָמ יֵ֥רֹאְי לֹּ֖כ יַ֔מָעְּפ־ףַכְּב ֙בִרְחַֽאְו םיִ֑רָז םִיַ֣מ יִתיִ֖תָׁשְו יִּתְרַ֔ק  ָּתְעַ֤מָׁש־אֽ
 יִ֗הְתּו ָהיִ֗תאיֵבֲה הָּ֣תַע ָהיִּ֑תְרַציִֽו םֶדֶ֖ק יֵמיִ֥מְל יִתיִׂ֔שָע ּהָ֣תֹא ֙קֹוחָרֵֽמְל
 בֶׂשֵ֤ע ּו֞יָה ּוׁשֹ֑בֵּיַו ּוּתַ֖ח דָ֔י־יֵרְצִק ֙ןֶהיֵבְׁשֹֽיְו :תֹוֽרֻצְּב םיִ֥רָע םיִּ֖צִנ םיִּ֥לַּג תֹוׁ֛שְהַל
 ֖ךָךֲאֹֽבּו ֥ךָךְתאֵֽצְו ֛ךָךְּתְבִׁשְו :הָֽמָק יֵ֥נְפִל הָ֖פֵדְׁשּו תֹוּ֔גַּג ריִ֣צֲח אֶׁשֶּ֔ד קַריִ֣ו ֙הֶדָׂש
 יִּ֨תְמַׂשְו יָ֑נְזָאְב הָ֣לָע ֖ךָךְנַנֲאַֽׁשְו יַ֔לֵא ֣ךָךְזֶּגַרְתִה ןַעַ֚י :יָֽלֵא ֥ךָךְזֶּגַרְתִֽה תֵ֖אְו יִּתְעָ֑דָי
 ֣ךָךְּל־הֶזְו :ּהָּֽב ָתאָּ֥ב־רֶׁשֲא ךְךֶרֶּ֖דַּב ךָךיִ֔תֹבִׁ֣שֲהַֽו ךָךיֶ֔תָפְׂשִּב ֙יִּגְתִמּו ךָךֶּ֗פַאְּב יִ֜חַח
 ּו֧עְרִז תיִׁ֗שיִלְּׁשַה הָ֣נָּׁשַבּו ׁשיִ֑חָס תיִ֖נֵּׁשַה הָ֥נָּׁשַבּו ַחיִ֔פָס ֙הָנָּׁשַה לֹו֤כָא תֹו֔אָה
 הָ֖רָאְׁשִּנַה הָ֛דּוהְי־תיֵּב תַ֧טיֵלְּפ הָ֜פְסָ֨יְו :םָֽיְרִפ ּו֥לְכִאְו םיִ֖מָרְכ ּו֥עְטִנְו ּו֛רְצִקְו

 רַ֣הֵמ הָ֖טיֵלְפּו תיִ֔רֵאְׁש אֵ֣צֵּת ֙םַ֨לָׁשּוֽריִמ יִּ֤כ :הָלְעָֽמְל יִ֖רְפ הָׂ֥שָעְו הָּטָ֑מְל ׁשֶרֹׁ֣ש
ֹּז־הֶׂשֲעַּֽת ]תֹו֖אָבְצ[ ֖◌ָ◌	ְ◌	הָ֥וֹהְי תַ֛אְנִק ןֹוּ֑יִצ ־לֶא ֙הָוֹהְי רַ֤מָא־הֹּֽכ ןֵ֗כָל :תאֽ
ֹל רּוּׁ֔שַא ךְךֶלֶ֣מ ֹּזַה ריִ֣עָה־לֶא ֹ֙אבָי א֤ ֹלְו תא֔ ֹלְו ץֵ֑ח םָׁ֖ש הֶ֥רֹוי־אֽ  הָּנֶ֣מְּדַקְי־אֽ
ֹלְו ןֵ֔גָמ ֹבָי־רֶׁשֲא ךְךֶרֶּ֥דַּב :הָֽלְלֹֽס ָהיֶ֖לָע ךְךֹּ֥פְׁשִי־אֽ ֹּזַה ריִ֥עָה־לֶאְו בּוׁ֑שָי ּהָּ֣ב א֖  תא֛
ֹל ֹבָי א֥ ֹּזַה ריִ֥עָה־לֶא יִ֛תֹוּנַגְו :הָֽוֹהְי־םֻאְנ א֖  דִ֥וָּד ןַעַ֖מְלּו יִ֔נֲעַֽמְל ּהָ֑עיִׁשֹוֽהְל תא֖
 הָ֛אֵמ רּוּׁ֔שַא הֵ֣נֲחַֽמְּב ֙ךְךַּיַו הָ֗וֹהְי ךְךַ֣אְלַמ ׀ אֵ֣צֵּיַו ֒אּוהַה הָלְיַּ֣לַּב ֘יִהְיַו :יִּֽדְבַע
 ךְךֶלֵּ֔יַו עַּ֣סִּיַו :םיִֽתֵמ םיִ֥רָגְּפ םָּ֖לֻכ הֵּ֥נִהְו רֶקֹּ֔בַב ּומיִּ֣כְׁשַּיַו ףֶלָ֑א הָּׁ֖שִמֲחַֽו םיִ֥נֹומְׁש
 ךְךֹ֣רְסִנ ׀ תיֵּ֣ב הֶ֜וֲחַּֽתְׁשִמ אּו֨ה֩ יִהְיַו :הֵֽוְניִֽנְּב בֶׁשֵּ֖יַו רּוּׁ֑שַא־ךְךֶלֶֽמ ביִ֣רֵחְנַס בָׁשָּ֖יַו
 ץֶרֶ֣א ּו֖טְלְמִנ הָּמֵ֥הְו בֶרֶ֔חַב ּוהֻּ֣כִה ]֙ויָנָּב[ ֙◌ָ◌	ָ◌	רֶצֶ֤אְרַׂשְו ךְךֶלֶּ֨מַרְדַאְֽו ויָ֗הֹלֱא
 קְזִח הָ֥לָח םֵ֔הָה םיִ֣מָּיַּב :ויָּֽתְחַּת ֹו֖נְּב ןֹּ֥דַח־רַסֵֽא ךְךֹ֛לְמִּיַו טָ֑רָרֲא  תּו֑מָל ּוהָּ֖יִ
ֹבָּיַו ֹּיַו איִ֗בָּנַה ץֹו֜מָא־ןֶב ּוהָ֨יְעַׁשְי ויָלֵ֠א א֣  וַ֣צ ֙הָוֹהְי רַ֤מָא־הֹּֽכ ויָ֜לֵא רֶמא֨
ֹלְו הָּ֖תַא תֵ֥מ יִּ֛כ ךָךֶ֔תיֵבְל ־לֶא לֵּ֔לַּפְתִּ֨יַו ריִּ֑קַה־לֶא ויָ֖נָּפ־תֶא בֵּ֥סַּיַו :הֶֽיְחִֽת א֥
 ֙תֶמֱאֶּֽב ךָךיֶ֗נָפְל יִּתְכַּ֣לַהְתִה רֶׁ֧שֲא תֵ֣א אָ֞נ־רָכְז הָ֗וֹהְי הָּ֣נָא :רֹֽמאֵל הָ֖וֹהְי



 קְזִח ְּךְבֵּ֥יַו יִתיִׂ֑שָע ךָךיֶ֖ניֵעְּב בֹוּ֥טַהְו םֵ֔לָׁש בָ֣בֵלְבּו  ּוהָ֔יְעַׁשְי יִ֣הְיַו :לֹוֽדָג יִ֥כְּב ּוהָּ֖יִ
ֹל  ָּ֞תְרַמָֽאְו בּוׁ֣ש :רֹֽמאֵל ויָ֖לֵא הָ֥יָה הָ֔וֹהְי־רַבְדּו הָ֑נֹכיִּֽתַה ]רֵ֖צָח[ ריֵ֖עָה אָ֔צָי א֣
 קְזִח־לֶא ־תֶא ֙יִּתְעַ֨מָׁש ךָךיִ֔בָא דִ֣וָּד ֙יֵהֹלֱא ֙הָוֹהְי רַ֤מָא־הֹּֽכ יִּ֗מַע־דיִגְנ ּוהָּ֣יִ
 תיֵּ֥ב הֶ֖לֲעַּֽת יִׁ֔שיִלְּׁשַה ֙םֹוּיַּב ךְךָ֔ל אֵפֹ֣ר ֙יִנְנִה ךָךֶ֑תָעְמִּד־תֶא יִתיִ֖אָר ךָךֶ֔תָּלִפְּת
 תֵ֖אְו ֔ךָךְליִּ֣צַא ֙רּוּׁשַא־ךְךֶלֶֽמ ףַּ֤כִמּו הָ֔נָׁש ֙הֵרְׂשֶע ׁשֵ֤מֲח ךָךיֶ֗מָי־לַע יִּ֣תְפַסֹֽהְו :הָֽוֹהְי
ֹּזַה ריִ֣עָה ֹּזַה ריִ֣עָה־לַע ֙יִתֹוּנַגְו תא֑ ֹּיַו :יִּֽדְבַע דִ֥וָּד ןַעַ֖מְלּו יִ֔נֲעַֽ֣מְל תא֔  רֶמא֣
ֹּיַו :יִחֶּֽיַו ןיִ֖חְּׁשַה־לַע ּומיִׂ֥שָּיַו ּו֛חְקִּיַו םיִ֑נֵאְּת תֶלֶ֣בְּד ּו֖חְק ּוהָ֔יְעַׁשְי  ּ֙והָּ֨יִקְזִח רֶמא֤
 :הָֽוֹהְי תיֵּ֥ב יִׁ֖שיִלְּׁשַה םֹוּ֥יַּב יִתיִ֛לָעְו יִ֑ל הָ֖וֹהְי אָּ֥פְרִי־יִּכ תֹו֔א הָ֣מ ּוהָ֔יְעַׁשְי־לֶא
ֹּיַו  רֶׁ֣שֲא רָ֖בָּדַה־תֶא הָ֔וֹהְי הֶׂ֣שֲעַֽי יִּ֚כ הָ֔וֹהְי תֵ֣אֵמ ֙תֹואָה ֤ךָךְּל־הֶז ּוהָ֗יְעַׁשְי רֶמא֣
ֹּיַו :תֹוֽלֲעַֽמ רֶׂשֶ֥ע בּוׁ֖שָי־םִא תֹו֔לֲעַֽמ רֶׂשֶ֣ע֙ לֵּצַה ךְךַ֤לָה רֵּ֑בִּד  לֵ֣קָנ ּוהָּ֔יִקְזִחְי ֙רֶמא֨
ֹל תֹו֑לֲעַֽמ רֶׂשֶ֣ע תֹו֖טְנִל לֵּ֔צַל  קִּיַו :תֹוֽלֲעַֽמ רֶׂשֶ֥ע תיִּ֖נַרֹֽחֲא לֵּ֛צַה בּוׁ֥שָי יִ֔כ א֣  אָ֛רְ
 תֹו֥לֲעַֽמְּב הָ֜דְר ָֽי רֶׁ֨שֲא תֹולֲעַּֽמַּ֠ב לֵּ֗צַה־תֶא בֶׁשָּ֣יַו הָ֑וֹהְי־לֶא איִ֖בָּנַה ּוהָ֥יְעַׁשְי
 ןָ֧דֲאְֽלַּב־ןֶּֽב ןָדֲאְֽלַּ֠ב ךְךַ֣דֹארְּב חַ֡לָׁש איִ֡הַה תֵ֣עָּב :תֹוֽלֲעַֽמ רֶׂשֶ֥ע תיִּ֖נַרֹֽחֲא זָ֛חָא
 קְזִח־לֶא הָ֖חְנִמּו םיִ֥רָפְס לֶ֛בָּב־ךְךֶלֶֽמ  קְזִח הָ֖לָח יִּ֥כ עַ֔מָׁש יִּ֣כ ּוהָּ֑יִ  עַ֣מְׁשִּיַו :ּוהָּֽיִ
 בָ֨הָּזַה־תֶאְו ֩ףֶסֶּכַה־תֶא ]ֹו֡תֹכְנ[ הֹ֡תֹכְנ תיֵּ֣ב־לָּכ־תֶא םֵ֣אְרַּיַו ּ֒והָּיִקְזִח ֘םֶהיֵלֲע
 אָ֖צְמִנ רֶׁ֥שֲא־לָּכ תֵ֛אְו ויָ֔לֵּכ תיֵּ֣ב ֙תֵאְו בֹוּ֗טַה ןֶמֶׁ֣ש ׀ תֵ֣אְו םיִ֜מָׂשְּבַה־תֶאְו
ֹל ויָ֑תֹרְצֹוֽאְּב ֹל רֶׁשֲ֠א רָ֗בָד הָ֣יָה־אֽ  קְזִח םָ֧אְרֶה־אֽ ־לָכְבּו ֹו֖תיֵבְּב ּוהָּ֛יִ
 קְזִח ךְךֶלֶּ֖מַה־לֶא איִ֔בָּנַה ּוהָ֣יְעַׁשְי ֹ֙אבָּיַו :ֹוּֽתְלַׁשְמֶמ ֹּיַו ּוהָּ֑יִ  ּו֣רְמָֽא הָ֥מ ויָ֜לֵא רֶמא֨
ֹּיַו ךָךיֶ֔לֵא ּואֹ֣בָי ֙ןִיַ֨אֵמּו הֶּלֵ֗אָה םיִׁ֣שָנֲאָֽה ׀  ּואָּ֖ב הָ֛קֹוחְר ץֶרֶ֧אֵמ ּוהָּ֔יִקְזִח ֙רֶמא֨
ֹּיַו :לֶֽבָּבִמ ֹּיַו ךָךֶ֑תיֵבְּב ּו֖אָר הָ֥מ רֶמא֕  ּו֔אָר ֙יִתיֵבְּב רֶׁ֤שֲא־לָּכ תֵ֣א ּוהָּ֗יִקְזִח רֶמא֣
ֹל ֹל רֶׁ֥שֲא רָ֛בָד הָ֥יָה־אֽ ֹּיַו :יָֽתֹרְצֹֽאְּב םִ֖תיִאְרִה־אֽ  קְזִח־לֶא ּוהָ֖יְעַׁשְי רֶמא֥  ּוהָּ֑יִ
 ּו֧רְצָֽא רֶׁ֨שֲאַֽו ךָךֶ֗תיֵבְּב רֶׁ֣שֲא־לָּכ ׀ אָּׂ֣שִנְו ֒םיִאָּב םיִ֣מָי ֘הֵּנִה :הָֽוֹהְי־רַבְּד עַ֖מְׁש
ֹל הָלֶ֑בָּב הֶּ֖זַה םֹוּ֥יַה־דַע ךָךיֶ֛תֹבֲא  רֶׁ֨שֲא ךָךיֶ֜נָּבִמּו :הָֽוֹהְי רַ֥מָא רָ֖בָּד רֵ֥תָּוִי־אֽ
ֹּיַו :לֶֽבָּב ךְךֶלֶ֥מ לַ֖כיֵהְּב םיִ֔סיִרָֽס ּ֙ויָהְו ]ּוחָּ֑קִי[ ֻחָּ֑קִי דיִ֖לֹוּת רֶׁ֥שֲא ֛ךָךְּמִמ ּו֧אְצֵֽי  רֶמא֤
ֹּיַו ָּתְרַּ֑בִּד רֶׁ֣שֲא הָ֖וֹהְי־רַבְּד בֹו֥ט ּוהָ֔יְעַׁשְי־לֶא ּ֙והָּ֨יִקְזִח  םֹו֥לָׁש־םִא אֹו֛לֲה רֶמא֕
־תֶא הָׂ֗שָע רֶׁ֣שֲאַֽו ֹו֔תָרּו֣בְּג־לָכְו ּ֙והָּ֨יִקְזִח יֵ֤רְבִּד רֶתֶ֨יְו :יָֽמָיְב הֶ֥יְהִֽי תֶ֖מֱאֶֽו



־לַע םיִ֗בּותְּכ םֵ֣ה־ֹאלֲה הָריִ֑עָה םִיַּ֖מַה־תֶא אֵ֥בָּיַו הָ֔לָעְּתַה־תֶאְו ֙הָכֵרְּבַה
 קְזִח בַּ֥כְׁשִּיַו :הָֽדּוהְי יֵ֥כְלַמְל םיִ֖מָּיַה יֵ֥רְבִּד רֶפֵ֛ס  הֶּׁ֥שַנְמ ךְךֹ֛לְמִּיַו ויָ֑תֹבֲא־םִע ּוהָּ֖יִ
 הָ֔נָׁש ׁ֙שֵמָחְו םיִּׁ֤שִמֲחַֽו ֹו֔כְלָמְב הֶּׁ֣שַנְמ ֙הָנָׁש הֵ֤רְׂשֶע םיֵּ֨תְׁש־ןֶּב :ויָּֽתְחַּת ֹו֖נְב
 ֙תֹבֲעֹוֽתְּכ הָ֑וֹהְי יֵ֣ניֵעְּב עַ֖רָה ׂשַעַּ֥יַו :ּהָֽב־יִצְפֶח ֹוּ֖מִא םֵׁ֥שְו םָ֑לָׁשּוֽריִּב ךְךַ֖לָמ
 רֶׁ֥שֲא תֹו֔מָּבַה־תֶא ֙ןֶבִּ֨יַו בָׁשָּ֗יַו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב יֵ֖נְּפִמ הָ֔וֹהְי ׁשיִ֣רֹוה ֙רֶׁשֲא םִ֔יֹוּגַה
 קְזִח דַּ֖בִא  ֙בָאְחַא הָׂ֗שָע רֶׁ֣שֲאַּֽכ ֙הָרֵׁשֲא ׂשַעַּ֤יַו לַעַּ֗בַל תֹ֜חְּבְזִמ םֶקָּ֨יַו ויִ֑בָא ּוהָּ֣יִ
 תיֵ֣בְּב תֹ֖חְּבְזִמ הָ֥נָבּו :םָֽתֹא דֹ֖בֲעַּֽיַו םִיַ֔מָּׁשַה אָ֣בְצ־לָכְל ּ֙וחַּ֨תְׁשִּיַו לֵ֔אָרְׂשִי ךְךֶלֶ֣מ
־לָכְל תֹו֖חְּבְזִמ ןֶבִּ֥יַו :יִֽמְׁש־תֶא םיִׂ֥שָא םַ֖לָׁשּוֽריִּב הָ֔וֹהְי רַ֣מָא ֙רֶׁשֲא הָ֑וֹהְי
 ן ֵ֣נֹועְו ׁשֵ֔אָּב ֹ֙ונְּב־תֶא ריִ֤בֱעֶֽהְו :הָֽוֹהְי־תיֵּֽב תֹו֥רְצַח יֵּ֖תְׁשִּב םִיָ֑מָּׁשַה אָ֣בְצ
 םֶׂשָּ֕יַו :סיִֽעְכַהְל הָ֖וֹהְי יֵ֥ניֵעְּב עַ֛רָה תֹוׂ֥שֲעַֽל הָּ֗בְרִה םיִ֑נֹעְּדִיְו בֹו֖א הָׂשָ֥עְו ׁשֵ֔חִנְו
־לֶאְו ֙דִוָּד־לֶא ֙הָוֹהְי רַ֤מָא רֶׁ֨שֲא תִיַּ֗בַּב הָׂ֑שָע רֶׁ֣שֲא הָ֖רֵׁשֲאָֽה לֶסֶּ֥פ־תֶא
 םיִׂ֥שָא לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣טְבִׁש֙ לֹּכִמ ֙יִּתְרַ֨חָּב רֶׁ֤שֲא םַ֗לָׁשּו֣ריִבּו הֶּ֜זַה תִיַּ֨בַּב ֹו֔נְב הֹ֣מֹלְׁש
ֹלְו :םָֽלֹועְל יִ֖מְׁש־תֶא  יִּתַ֖תָנ רֶׁ֥שֲא הָ֔מָדֲאָֽ֣ה־ןִמ לֵ֔אָרְׂשִי לֶגֶ֣ר ֙דיִנָהְל ףיִ֗סֹא א֣
־רֶׁשֲא הָ֔רֹוּתַ֨ה־לָכְלּו םיִ֔תיִּוִצ רֶׁ֣שֲא֙ לֹכְּכ תֹוׂ֗שֲעַֽל ּו֣רְמְׁשִי־םִא ׀ קַ֣ר םָ֑תֹובֲאַֽל
ֹלְו :הֶֽׁשֹמ יִּ֥דְבַע םָ֖תֹא הָּ֥וִצ ־ןִמ עָ֔רָה־תֶא תֹוׂ֣שֲעַֽל ֙הֶּׁשַנְמ םֵ֤עְתַּיַו ּועֵ֑מָׁש א֖
 ויָ֥דָבֲע־דַיְּב הָ֛וֹהְי רֵּ֧בַדְיַו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב יֵ֖נְּפִמ הָ֔וֹהְי דיִ֣מְׁשִה ֙רֶׁשֲא םִ֔יֹוּגַ֨ה
 הֶּלֵ֔אָה תֹו֣בֵעֹּֽתַה ֙הָדּוהְי־ךְךֶלֶֽמ הֶּׁ֤שַנְמ הָׂ֜שָע רֶׁ֨שֲא ֩ןַעַי :רֹֽמאֵל םיִ֖איִבְּנַה
 :ויָֽלּוּלִגְּב הָ֖דּוהְי־תֶא־םַֽג אִ֥טֲחַּֽיַו ויָ֑נָפְל רֶׁ֣שֲא יִ֖רֹמֱאָֽה ּוׂ֥שָע־רֶֽׁשֲא לֹּ֛כִמ עַ֕רֵה
 הָ֑דּוהיִֽו םַ֖לָׁשּוֽרְי־לַע הָ֔עָר איִ֣בֵמ ֙יִנְנִה לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא ֙הָוֹהְי רַ֤מָא־הֹּֽכ ןֵ֗כָל
 תֵ֚א םַ֗לָׁשּוֽרְי־לַע יִתיִ֣טָנְו :ויָֽנְזָא יֵּ֥תְׁש הָנְלַּ֖צִּת ]ּהָ֔עְמֹׁ֣ש[ וּיָ֔עְמֹׁ֣ש־לָּכ ֙רֶׁשֲא
 הֶ֤חְמִי־רֶׁשֲאַּֽכ םַ֜לָׁשּוֽרְי־תֶא יִתיִ֨חָמּו בָ֑אְחַא תיֵּ֣ב תֶלֹ֖קְׁשִמ־תֶאְו ןֹו֔רְמֹֽׁש וַ֣ק
 םיִּ֖תַתְנּו יִ֔תָלֲחַֽנ תיִ֣רֵאְׁש תֵ֚א יִּ֗תְׁשַטָֽנְו :ָהיֶֽנָּפ־לַע ךְךַ֖פָהְו הָ֔חָמ ֙תַחַּ֨לַּצַה־תֶא
 ֙עַרָה־תֶא ּוׂ֤שָע רֶׁ֨שֲא ןַעַ֗י :םֶֽהיֵבְיֹֽא־לָכְל הָּ֖סִׁשְמִלְו זַ֛בְל ּו֥יָהְו םֶ֑היֵבְיֹֽא דַ֣יְּב
 םֹוּ֥יַה דַ֖עְו םִיַ֔רְצִּמִמ ֙םָתֹובֲא ּו֤אְצָֽי רֶׁ֨שֲא םֹוּ֗יַה־ןִמ יִ֑תֹא םיִ֖סִעְכַמ ּו֥יְהִּֽיַו יַ֔ניֵעְּב
 םַ֖לָׁשּוֽרְי־תֶא אֵּ֥לִמ־רֶׁשֲא דַ֛ע דֹ֔אְמ הֵּ֣בְרַה ֙הֶּׁשַנְמ ךְךַ֤פָׁש יִ֜קָנ םָּ֨ד ֩םַגְו :הֶּֽזַה
 יֵ֥ניֵעְּב עַ֖רָה תֹוׂ֥שֲעַֽל הָ֔דּוהְי־תֶא איִ֣טֱחֶֽה רֶׁ֣שֲא ֹ֙ותאָּטַחֵֽמ דַ֤בְל הֶ֑פָל הֶּ֣פ



 םֵ֣ה־ֹאלֲה אָ֑טָח רֶׁ֣שֲא ֹו֖תאָּטַחְו הָׂ֔שָע רֶׁ֣שֲא־לָכְו ֙הֶּׁשַנְמ יֵ֤רְבִּד רֶתֶ֨יְו :הָֽוֹהְי
 ויָ֔תֹבֲא־םִע ֙הֶּׁשַנְמ בַּ֤כְׁשִּיַו :הָֽדּוהְי יֵ֥כְלַמְל םיִ֖מָּיַה יֵ֥רְבִּד רֶפֵ֛ס־לַע םיִ֗בּותְּכ
 םִיַּ֤תְׁשּו םיִ֨רְׂשֶע־ןֶּב :ויָּֽתְחַּת ֹו֖נְּב ןֹו֥מָא ךְךֹ֛לְמִּיַו אָּ֑זֻע־ןַגְּב ֹו֖תיֵּב־ןַגְּב רֵ֥בָּקִּיַו

־תַּב תֶמֶּ֥לֻׁשְמ ֹוּ֔מִא םֵׁ֣שְו םָ֑לָׁשּוריִּב ךְךַ֖לָמ םיִ֔נָׁש םִיַּ֣תְׁשּו ֹו֔כְלָמְּב ןֹו֣מָא ֙הָנָׁש
 ךְךֶלֵּ֕יַו :ויִֽבָא הֶּׁ֥שַנְמ הָׂ֖שָע רֶׁ֥שֲאַּֽכ הָ֑וֹהְי יֵ֣ניֵעְּב עַ֖רָה ׂשַעַּ֥יַו :הָֽבְטָי־ןִמ ץּו֖רָח
 ּוחַּ֖תְׁשִּיַו ויִ֔בָא דַ֣בָע רֶׁ֣שֲא ֙םיִלֻּלִּגַה־תֶא דֹ֗בֲעַּֽיַו ויִ֑בָא ךְךַ֣לָה־רֶׁשֲא ךְךֶרֶּ֖דַה־לָכְּב
ֹזֲעַּֽיַו :םֶֽהָל ֹלְו ויָ֑תֹבֲא יֵ֣הֹלֱא הָ֖וֹהְי־תֶא ב֕ ־יֵֽדְבַע ּו֥רְׁשְקִּיַו :הָֽוֹהְי ךְךֶרֶ֥דְּב ךְךַ֖לָה א֥
 םיִ֖רְׁשּֽקַה־לָּכ תֵ֥א ץֶרָ֔אָה־םַע ֙ךְךַּיַו :ֹוֽתיֵבְּב ךְךֶלֶּ֖מַה־תֶא ּותיִ֥מָּיַו ויָ֑לָע ןֹו֖מָא
ֹי־תֶא ץֶרָ֛אָה־םַע ּוכיִ֧לְמַּיַו ןֹו֑מָא ךְךֶלֶּ֣מַה־לַע  יֵ֥רְבִּד רֶתֶ֛יְו :ויָּֽתְחַּת ֹו֖נְב ּוהָּ֥יִׁשאֽ
 :הָֽדּוהְי יֵ֥כְלַמְל םיִ֖מָּיַה יֵ֥רְבִּד רֶפֵ֛ס־לַע םיִ֗בּותְּכ םֵ֣ה־ֹאלֲה הָׂ֑שָע רֶׁ֣שֲא ןֹו֖מָא
ֹי ךְךֹ֛לְמִּיַו אָּ֑זֻע־ןַגְּב ֹו֖תָרֻבְקִּב ֹו֛תֹא רֹּ֥בְקִּיַו  ֙הָנָׁש הֶ֤נֹמְׁש־ןֶּב :ויָּֽתְחַּת ֹו֖נְב ּוהָּ֥יִׁשאֽ
 הָ֥דיִדְי ֹוּ֔מִא םֵׁ֣שְו םָ֑לָׁשּוֽריִּב ךְךַ֖לָמ הָ֔נָׁש ֙תַחַאְו םיִׁ֤שֹלְׁשּו ֹו֔כְלָמְב ּוהָּ֣יִׁשֹאי
 ויִ֔בָא דִ֣וָּד ֙ךְךֶרֶּ֨ד־לָכְּב ךְךֶלֵּ֗יַו הָ֑וֹהְי יֵ֣ניֵעְּב רָׁ֖שָּיַה ׂשַעַּ֥יַו :תַֽקְצָּבִמ הָיָ֖דֲע־תַב
ֹמְׂשּו ןיִ֥מָי רָ֖ס־ֹאלְו ֹי ךְךֶלֶּ֖מַל הָ֔נָׁש ֙הֵרְׂשֶע הֶ֤נֹמְׁשִּב יִ֗הְיַו :לואֽ  חַ֣לָׁש ּוהָּ֑יִׁשאֽ
־לֶא הֵ֗לֲע :רֹֽמאֵל הָ֖וֹהְי תיֵּ֥ב רֵ֔פֹּסַה ֙םָּלֻׁשְמ־ןֶב ּוהָ֤יְלַצֲא־ןֶּב ןָ֨פָׁש־תֶא ךְךֶלֶּמַ֠ה
 ּו֛פְסָֽא רֶׁ֥שֲא הָ֑וֹהְי תיֵּ֣ב אָ֖בּוּמַה ףֶסֶּ֔כַה־תֶא םֵּ֣תַיְו לֹו֔דָּגַה ןֵ֣הֹּכַה ּ֙והָּ֨יִקְלִח
 םיִ֖דָקְפֻּמַה הָ֔כאָלְּמַה יֵׂ֣שֹע ֙דַי־לַע ]ּוהֻ֗נְּתִיְו[ ֻהֻ֗נְּתִיְו :םָֽעָה תֵ֥אֵמ ףַּ֖סַה יֵ֥רְמֹֽׁש
 קֵּ֖זַחְל הָ֔וֹהְי תיֵ֣בְּב ֙רֶׁשֲא ֙הָכאָלְּמַה יֵׂ֤שֹעְל ֹו֗תֹא ּו֣נְּתִיְו הָ֑וֹהְי ]תיֵּ֣ב[ תיֵּ֣בב
 קֵּ֖זַחְל בֵ֔צְחַמ יֵ֣נְבַאְו ֙םיִצֵע תֹו֤נְקִלְו םיִ֑רְדֹּֽגַלְו םיִ֖נֹּבַלְו םיִׁ֔שָרָ֣חֶל :תִיָּֽבַה קֶדֶּ֥ב
ֹל ךְךַ֚א :תִיָּֽבַה־תֶא  םֵ֥ה הָ֖נּומֱאֶֽב יִּ֥כ םָ֑דָי־לַע ןָּ֣תִּנַה ףֶסֶּ֖כַה םָּ֔תִא בֵׁ֣שָחֵֽי־אֽ
 יִתאָ֖צָמ הָ֛רֹוּתַה רֶפֵ֧ס רֵ֔פֹּסַה ןָ֣פָׁש־לַע֙ לֹודָּגַה ןֵ֤הֹּכַה ּוהָּ֜יִקְלִח רֶמֹאּיַ֠ו :םיִֽׂשֹע
 קְלִח ןֵּ֨תִּיַו הָ֑וֹהְי תיֵ֣בְּב ֹבָּיַו :ּוהֵֽאָרְקִּיַו ןָ֖פָׁש־לֶא רֶפֵּ֛סַה־תֶא הָּ֧יִ  ֙רֵפֹּסַה ןָ֤פָׁש א֞
ֹּיַו רָ֑בָּד ךְךֶלֶּ֖מַה־תֶא בֶׁשָּ֥יַו ךְךֶלֶּ֔מַה־לֶא  ֙ףֶסֶּ֨כַה־תֶא ֙ךָךיֶ֨דָבֲע ּוכיִּ֤תִה רֶמא֗
 דֵּ֞גַּיַו :הָֽוֹהְי תיֵּ֥ב םיִ֖דָקְפֻּמַה הָ֔כאָלְּמַה יֵׂ֣שֹע ֙דַי־לַע ּוהֻ֗נְּתִּיַו תִיַּ֔בַב אָ֣צְמִּנַה
 קְלִח יִ֔ל ןַתָ֣נ רֶפֵ֚ס רֹ֔מאֵל ךְךֶלֶּ֣מַל ֙רֵפֹּסַה ןָ֤פָׁש  יֵ֥נְפִל ןָ֖פָׁש ּוהֵ֥אָרְקִּיַו ןֵ֑הֹּכַה הָּ֖יִ
 קִּיו הָ֑רֹוּתַה רֶפֵ֣ס יֵ֖רְבִּד־תֶא ךְךֶלֶּ֔מַה ַעֹ֣מְׁשִּכ ֙יִהְיַו :ךְךֶלֶּֽמַה  וַ֣צְיַו :ויָֽדָגְּב־תֶא עַ֖רְ



 קְלִח־תֶא ךְךֶלֶּ֡מַה  הָ֜יָכיִֽמ־ןֶּב רֹוּ֨בְכַע־תֶאְו ןpָפָׁ֠ש־ןֶּב םָ֣קיִחֲא־תֶאְו ןֵ֡הֹּכַה הָּ֣יִ
 הָ֜וֹהְי־תֶא ּוׁ֨שְרִד ּ֩וכְל :רֹֽמאֵל ךְךֶלֶּ֖מַה־דֶבֶֽע הָ֥יָׂשֲע תֵ֛אְו רֵ֗פֹּסַה ןָ֣פָׁש ׀ תֵ֣אְו
־יִּֽכ הֶּ֑זַה אָ֖צְמִּנַה רֶפֵּ֥סַה יֵ֛רְבִּד־לַע הָ֔דּוהְי־לָּכ ֙דַעְבּו םָ֗עָה־דַעְבּו יִ֣דֲעַּֽב
ֹל רֶׁ֨שֲא֩ לַע ּונָ֔ב הָ֣תְּצִנ ֙איִה־רֶׁשֲא הָ֗וֹהְי תַ֣מֲח הָ֞לֹודְג ־לַע ּוניֵ֗תֹבֲא ּו֜עְמָֽׁש־אֽ
 קְלִח ךְךֶלֵּ֣יַו :ּוניֵֽלָע בּו֥תָּכַה־לָכְּכ תֹוׂ֖שֲעַֽל הֶּ֔זַה רֶפֵּ֣סַה ֙יֵרְבִּד  םָ֨קיִחֲאַֽו ןֵהֹּכַ֠ה ּוהָּ֣יִ
־ןֶּב הָ֗וְקִּת־ןֶּב םֻּ֣לַׁש ׀ תֶׁשֵ֣א הָ֜איִבְּנַה הָּ֨דְלֻח־לֶא הָ֗יָׂשֲעַֽו ןָ֣פָׁשְו רֹוּ֜בְכַעְו
 :ָהיֶֽלֵא ּו֖רְּבַדְיַו הֶ֑נְׁשִּמַּב םַ֖לָׁשּוֽריִּב תֶבֶׁ֥שֹי איִ֛הְו םיִ֔דָגְּבַה רֵ֣מֹׁש ֙סַחְרַח
ֹּתַו  חַ֥לָׁש־רֶׁשֲא ׁשיִ֔אָל ּו֣רְמִא לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא הָ֖וֹהְי רַ֥מָא־הֹּֽכ םֶ֔היֵלֲא רֶמא֣
 ויָ֑בְׁשֹֽי־לַעְו הֶּ֖זַה םֹו֥קָּמַה־לֶא הָ֛עָר איִ֥בֵמ יִ֨נְנִה הָ֔וֹהְי רַ֣מָא הֹּ֚כ :יָֽלֵא םֶ֖כְתֶא
 ק רֶׁ֥שֲא רֶפֵּ֔סַה יֵ֣רְבִּד־לָּכ תֵ֚א  ּ֙ורְּטַקְי ַֽו יִנּו֗בָזֲע רֶׁ֣שֲא ׀ תַחַּ֣ת :הָֽדּוהְי ךְךֶלֶ֥מ אָ֖רָ
 םֹו֥קָּמַּב יִ֛תָמֲח הָ֧תְּצִנְו םֶ֑היֵדְי הֵׂ֣שֲעַֽמ לֹ֖כְּב יִנֵ֔סיִעְכַה ֙ןַעַ֨מְל םיִ֔רֵחֲא םיִ֣הֹלאֵֽל
ֹלְו הֶּ֖זַה  הֹּ֥כ הָ֔וֹהְי־תֶא ׁש֣רְדִל ֙םֶכְתֶא ַחֵ֤לֹּׁשַה הָ֗דּוהְי ךְךֶלֶ֣מ־לֶאְו :הֶּֽבְכִת א֥
ֹת  ןַעַ֠י :ָּתְעָֽמָׁש רֶׁ֥שֲא םיִ֖רָבְּדַה לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא ֙הָוֹהְי רַ֤מָא־הֹּֽכ ויָ֑לֵא ּו֖רְמאֽ
 הֶּ֜זַה םֹו֨קָּמַה־לַע ֩יִּתְרַּבִּד רֶׁ֣שֲא ֡ךָךֲעְֽמָׁשְּב הָ֗וֹהְי יֵ֣נְּפִמ ׀ עַ֣נָּכִּתַו ֜ךָךְבָ֨בְל־ךְךַר
 םַ֧גְו יָ֑נָפְל הֶּ֖כְבִּתַו ךָךיֶ֔דָגְּב־תֶא ֙עַרְקִּתַו הָ֔לָלְקִלְו ֙הָּמַׁשְל תֹו֤יְהִל ויָ֗בְׁשֹֽי־לַעְו
־לֶא ָּ֣תְפַסֱאֶֽנְו ךָךיֶ֗תֹבֲא־לַע ֜ךָךְפִסֹֽא יִ֨נְנִה ֩ןֵכָל :הָֽוֹהְי־םֻאְנ יִּתְעַ֖מָׁש יִ֛כֹנָֽא
ֹלְו ֒םֹולָׁשְּב ֘ךָךיֶתֹרְבִק ־לַע איִ֖בֵמ יִ֥נֲא־רֶׁשֲא הָ֔עָרָֽה֙ לֹכְּב ךָךיֶ֔ניֵע הָניֶ֣אְרִת־אֽ
־לָּכ ויָ֔לֵא ּו֣פְסַאַּֽיַו ךְךֶלֶּ֑מַה חַ֖לְׁשִּיַו :רָֽבָּד ךְךֶלֶּ֖מַה־תֶא ּוביִׁ֥שָּיַו הֶּ֑זַה םֹו֣קָּמַה
 קִז  יֵ֨בְׁשֹֽי־לָכְו ֩הָדּוהְי ׁשיִ֣א־לָכְו הָ֡וֹהְי־תיֵּֽב ךְךֶלֶּ֣מַה לַעַּ֣יַו :םָֽלָׁשּוֽריִו הָ֖דּוהְי יֵ֥נְ
 קִּיַו לֹו֑דָּג־דַעְו ןֹ֣טָּקִמְל םָ֖עָה־לָכְו םיִ֔איִבְּנַהְו ֙םיִנֲהֹּֽכַהְו ֹוּ֗תִא םַ֜לָׁשּוֽרְי  אָ֣רְ
 ךְךֶלֶּמַ֠ה דֹ֣מֲעַּֽיַו :הָֽוֹהְי תיֵ֥בְּב אָ֖צְמִּנַה תיִ֔רְּבַה רֶפֵ֣ס ֙יֵרְבִּד־לָּכ־תֶא םֶ֗היֵנְזָאְב
 רֹ֨מְׁשִלְו ֙הָוֹהְי רַ֤חַא תֶכֶ֜לָל הָ֗וֹהְי יֵ֣נְפִל ׀ תיִ֣רְּבַה־תֶֽא תֹ֥רְכִּיַו דּוּ֜מַעָ֨ה־לַע
 ֙יֵרְבִּד־תֶא םיִ֗קָהְל ׁשֶפֶ֔נ־לָכְבּו בֵ֣ל־לָכְּב ֙ויָתֹּקֻח־תֶאְו ויָ֤תֹוְדֵֽע־תֶאְו ויָ֜תֹוְצִמ
ֹּזַה תיִ֣רְּבַה  וַ֣צְיַו :תיִֽרְּבַּב םָ֖עָה־לָּכ דֹ֥מֲעַּֽיַו הֶּ֑זַה רֶפֵּ֣סַה־לַע םיִ֖בֻתְּכַה תא֔
 ֒ףַּסַה יֵ֣רְמֹֽׁש־תֶאְו ֘הֶנְׁשִּמַה יֵ֣נֲהֹּֽכ־תֶאְו לֹו֜דָּגַה ןֵ֨הֹּכַה ּ֩והָּיִקְלִח־תֶא ךְךֶלֶּ֡מַה
 אָ֣בְצ לֹ֖כְלּו הָ֔רֵׁשֲאָֽלְו לַעַּ֣בַל ֙םִיּוׂשֲעָֽה םיִ֗לֵּכַה־לָּכ תֵ֣א הָ֔וֹהְי לַ֣כיֵהֵֽמ ֙איִצֹוהְל



־תיֵּֽב םָ֖רָפֲע־תֶא אָׂ֥שָנְו ןֹו֔רְדִק תֹו֣מְדַׁשְּב ֙םַ֨לָׁשּוֽריִל ץּו֤חִמ םֵ֞פְרְׂשִּיַו םִיָ֑מָּׁשַה
 יֵ֣רָעְּב ֙תֹומָּבַּב רֵּ֤טַקְיַו הָ֔דּוהְי יֵ֣כְלַמ ּ֙ונְתָֽנ רֶׁ֤שֲא םיִ֗רָמְּכַה־תֶא תיִּ֣בְׁשִהְו :לֵֽא
 תֹו֔לָּזַּמַלְו ַ֙חֵ֨רָּיַלְו ׁשֶמֶּׁ֤שַל לַעַּ֗בַל םיִ֣רְּטַקְמַֽה־תֶאְו םָ֑לָׁשּוֽרְי יֵּ֖בִסְמּו הָ֔דּוהְי
־לֶא ֙םַ֨לָׁשּוֽריִל ץּו֤חִמ הָ֜וֹהְי תיֵּ֨בִמ ֩הָרֵׁשֲאָֽה־תֶא אֵ֣צֹּיַו :םִיָֽמָּׁשַה אָ֥בְצ לֹ֖כְלּו
־לַע ּהָ֔רָפֲע־תֶא ֙ךְךֵלְׁשַּיַו רָ֑פָעְל קֶד ָּ֣יַו ןֹו֖רְדִק לַחַ֥נְּב ּהָ֛תֹא ףֹ֥רְׂשִּיַו ןֹו֔רְדִק לַחַ֣נ
 םיִׁ֗שָּנַה רֶׁ֣שֲא הָ֑וֹהְי תיֵ֣בְּב רֶׁ֖שֲא םיִׁ֔שֵדְּקַה יֵּ֣תָּב־תֶא ֙ץֹּתִּיַו :םָֽעָה יֵ֥נְּב רֶבֶ֖ק
 אֵּ֣מַטְיַו הָ֔דּוהְי יֵ֣רָעֵֽמ ֙םיִנֲהֹּֽכַה־לָּכ־תֶא אֵ֤בָּיַו :הָֽרֵׁשֲאָֽל םיִּ֖תָּב םָׁ֛ש תֹו֥גְרֹֽא
־תֶא ץַ֞תָנְו עַבָׁ֑ש רֵ֣אְּב־דַע עַבֶּ֖גִמ םיִ֔נֲהֹּֽ֣כַה ֙הָּמָׁ֨ש־ּורְּטִק רֶׁ֤שֲא תֹו֗מָּבַה־תֶא
ֹמְׂש־לַע־רֶֽׁשֲא ריִ֔עָה־רַׂש ַ֙עֻׁ֨שֹוהְי רַעַׁ֤ש חַתֶּ֜פ־רֶׁשֲא םיִ֗רָעְּׁשַה תֹו֣מָּב  לוא֥
ֹל ךְךַ֗א :ריִֽעָה רַעַׁ֥שְּב ׁשיִ֖א  םָ֑לָׁשּוֽריִּב הָ֖וֹהְי חַּ֥בְזִמ־לֶא תֹו֔מָּבַה יֵ֣נֲהֹּֽכ ּ֙ולֲעַֽי א֤
 ]ןֶב[ ינֶב יֵ֣גְּב רֶׁ֖שֲא תֶפֹּ֔תַה־תֶא אֵּ֣מִטְו :םֶֽהיֵחֲא ךְךֹו֥תְּב תֹוּ֖צַמ ּו֥לְכָֽא־םִא יִּ֛כ
־תֶא תֵּ֣בְׁשַּיַו :ךְךֶלֹּֽמַל ׁשֵ֖אָּב ֹוּ֛תִּב־תֶאְו ֹו֧נְּב־תֶא ׁשיִ֜א ריִ֨בֲעַֽהְל יִּ֗תְלִבְל םֹּ֑נִה
ֹּבִמ ׁ֙שֶמֶּׁ֨שַל הָ֤דּוהְי יֵ֨כְלַמ ּ֩ונְתָֽנ רֶׁ֣שֲא םיִ֗סּוּסַה ־ןַתְנ ֙תַּכְׁשִל־לֶא הָ֔וֹהְי־תיֵב א֣
־תֶאְֽו :ׁשֵֽאָּב ףַ֥רָׂש ׁשֶמֶּׁ֖שַה תֹו֥בְּכְרַמ־תֶאְו םיִ֑רָוְרַּפַּב רֶׁ֖שֲא סיִ֔רָּסַה ךְךֶלֶ֣מ
־תֶאְו הָ֗דּוהְי יֵ֣כְלַמ ׀ ּוׂ֣שָע־רֶׁשֲא זָ֜חָא תַּ֨יִלֲע ֩גָּגַה־לַע רֶׁ֣שֲא תֹו֡חְּבְזִּמַה
 ץָר ָּ֣יַו ךְךֶלֶּ֑מַה ץַ֣תָנ הָ֖וֹהְי־תיֵּֽב תֹו֥רְצַח יֵּ֛תְׁשִּב הֶּׁ֔שַנְמ הָׂ֣שָע־רֶׁשֲא ֙תֹוחְּבְזִּמַה
 יֵ֣נְּפ־לַע ׀ רֶׁ֣שֲא תֹו֞מָּבַה־תֶאְֽו :ןֹוֽרְדִק לַחַ֥נ־לֶא םָ֖רָפֲע־תֶא ךְךיִ֥לְׁשִהְו םָּׁ֔שִמ
 לֵ֜אָרְׂשִי־ךְךֶלֶֽמ הֹ֨מֹלְׁש הָנָּ֠ב רֶׁ֣שֲא ֒תיִחְׁשַּמַה־רַהְל ןיִ֣מיִמ ֘רֶׁשֲא םַ֗לָׁשּוֽרְי
 ןֹוּ֑מַע־יֵנְּב תַ֣בֲעֹוּֽת םֹּ֖כְלִמְלּו בָ֔אֹומ ץֻּ֣קִׁש ׁ֙שֹומְכִלְו םיִ֗נֹדיִֽצ ץֻּ֣קִׁש ׀ תֶרֹּ֣תְׁשַעְל
־תֶא אֵּ֥לַמְיַו םיִ֑רֵׁשֲאָֽה־תֶא תֹ֖רְכִּיַו תֹו֔בֵּצַּמַה־תֶא ֙רַּבִׁשְו :ךְךֶלֶּֽמַה אֵּ֖מִט
 הָׂ֜שָע רֶׁ֨שֲא ֙הָמָּבַה לֵ֗א־תיֵֽבְּב רֶׁ֣שֲא ַחֵּ֜בְזִּמַה־תֶא םַ֨גְו :םָֽדָא תֹו֥מְצַע םָ֖מֹוקְמ
־תֶאְו אּו֛הַה ַחֵּ֧בְזִּמַה־תֶא םַּ֣ג לֵ֔אָרְׂשִי־תֶא איִ֣טֱחֶֽה רֶׁ֣שֲא ֙טָבְנ־ןֶּב םָ֤עְבָר ָֽי
ֹי ןֶפִּ֣יַו :הָֽרֵׁשֲא ףַ֥רָׂשְו רָ֖פָעְל קַ֥דֵה הָ֛מָּבַה־תֶא ףֹ֧רְׂשִּיַו ץָ֑תָנ הָ֖מָּבַה  ּוהָּ֗יִׁשאֽ
־ןִמ ֙תֹומָצֲעָֽה־תֶא חַּ֤קִּיַו חַ֗לְׁשִּיַו רָ֔הָּב ֙םָׁש־רֶׁשֲא םיִ֤רָבְּקַה־תֶא אְרַּ֨יַו
 ׁשיִ֣א ֙אָרָק רֶׁ֤שֲא הָ֗וֹהְי רַ֣בְדִּכ ּוהֵ֑אְּמַטְי ַֽו ַחֵּ֖בְזִּמַה־לַע ףֹ֥רְׂשִּיַו םיִ֔רָבְּקַה
ֹּיַו :הֶּלֵֽאָה םיִ֖רָבְּדַה־תֶא אָ֔רָק רֶׁ֣שֲא םיִ֔הֹלֱאָֽה  רֶׁ֖שֲא זָּ֔לַה ןּוּ֣יִּצַה הָ֚מ רֶמא֕



ֹּיַו הֶ֑אֹר יִ֣נֲא  אָּ֣ב־רֶׁשֲא ֙םיִהֹלֱאָֽה־ׁשיִֽא רֶבֶּ֤קַה ריִ֗עָה יֵׁ֣שְנַא ויָ֜לֵא ּו֨רְמאֽ
 :לֵֽא־תיֵּֽב חַּ֥בְזִּמַה לַ֖ע ָתיִׂ֔שָע רֶׁ֣שֲא ֙הֶּלֵ֨אָה םיִ֤רָבְּדַה־תֶא אָ֗רְקִּיַו הָ֔דּוהיִֽמ
ֹּיַו  תֹו֣מְצַע תֵ֚א ויָ֔תֹמְצַע ּ֙וטְּלַמְי ַֽו ויָ֑תֹמְצַע עַ֣נָי־לַא ׁשיִ֖א ֹו֔ל ּוחיִּ֣נַה ֙רֶמא֨
 ןֹו֗רְמֹֽׁש יֵ֣רָעְּב ׀ רֶׁ֣שֲא תֹו֜מָּבַה יֵ֨תָּב־לָּכ־תֶא ֩םַגְו :ןֹוֽרְמֹּֽׁשִמ אָּ֖ב־רֶׁשֲא איִ֔בָּנַה
ֹי ריִ֖סֵה סיִ֔עְכַהְל֙ לֵאָרְׂשִי יֵ֤כְלַמ ּוׂ֜שָע רֶׁ֨שֲא ־לָכְּכ םֶ֔הָל ׂשַעַּ֣יַו ּוהָּ֑יִׁשאֽ
 ֙םָׁש־רֶׁשֲא תֹו֤מָּבַה יֵ֨נֲהֹּֽכ־לָּכ־תֶא חַּבְזִּיַ֠ו :לֵֽא־תיֵֽבְּב הָׂ֖שָע רֶׁ֥שֲא םיִׂ֔שֲעַּֽמַה
 ֙ךְךֶלֶּ֨מַה וַ֤צְיַו :םָֽלָׁשּוֽרְי בָׁשָּ֖יַו םֶ֑היֵלֲע םָ֖דָא תֹו֥מְצַע־תֶא ףֹ֛רְׂשִּיַו תֹו֔חְּבְזִּמַֽה־לַע
 תיִ֖רְּבַה רֶפֵ֥ס לַ֛ע בּו֕תָּכַּכ םֶ֑כיֵהֹֽלֱא הָ֖וֹהיַֽל חַסֶ֔פ ּוׂ֣שֲע רֹ֔מאֵל םָ֣עָה־לָּכ־תֶא
ֹל יִּ֣כ :הֶּֽזַה  לֵ֑אָרְׂשִי־תֶא ּו֖טְפָֽׁש רֶׁ֥שֲא םיִ֔טְפֹּׁ֣שַה ֙יֵמיִמ הֶּ֔זַה חַסֶּ֣פַּכ ֙הָׂשֲעַֽנ א֤
 ךְךֶלֶּ֖מַל הָ֔נָׁש ֙הֵרְׂשֶע הֶ֤נֹמְׁשִּב־םִא יִּ֗כ :הָֽדּוהְי יֵ֥כְלַמּו לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥כְלַמ יֵ֛מְי לֹ֗כְו
ֹי ־תֶאְו תֹו֣בֹאָֽה־תֶא םַ֣גְו :םָֽלָׁשּוֽריִּב הָ֖וֹהיַֽל הֶּ֛זַה חַסֶּ֧פַה הָׂ֞שֲעַֽנ ּוהָּ֑יִׁשאֽ
 ּ֙ואְרִנ רֶׁ֤שֲא םיִ֗צֻּקִּׁשַה־לָּכ תֵ֣אְו םיִ֜לֻּלִּגַה־תֶאְו םיִ֨פָרְּתַה־תֶאְו םיִנֹעְּדִּיַ֠ה
ֹי רֵ֖עִּב םַ֔לָׁשּו֣ריִבּו ֙הָדּוהְי ץֶרֶ֤אְּב  ֙הָרֹוּתַה יֵ֤רְבִּד־תֶא םיִ֞קָה ןַעַמְ֠ל ּוהָּ֑יִׁשאֽ
 קְלִח אָ֛צָמ רֶׁ֥שֲא רֶפֵּ֔סַה־לַע םיִ֣בֻתְּכַה ֹל ּ֩והֹמָכְו :הָֽוֹהְי תיֵּ֥ב ןֵ֖הֹּכַה ּוהָּ֥יִ  הָ֨יָה־אֽ
 לֹ֖כְּכ ֹו֔דֹאְמ־לָכְבּו ֹ֙וׁשְפַנ־לָכְבּו ֹו֤בָבְל־לָכְּב ֙הָוֹהְי־לֶא בָׁ֤ש־רֶׁשֲא ךְךֶלֶ֗מ ויָ֜נָפְל
ֹל ויָ֖רֲחַֽאְו הֶׁ֑שֹמ תַ֣רֹוּת ֹל ׀ ךְךַ֣א :ּוהֹֽמָּכ םָ֥ק־אֽ  לֹו֔דָּגַה ֹ֙וּפַא ןֹו֤רֲחֵֽמ הָ֗וֹהְי בָׁ֣ש־אֽ
ֹּיַו :הֶּֽׁשַנְמ ֹו֖סיִעְכִה רֶׁ֥שֲא םיִ֔סָעְּכַה־לָּכ לַ֚ע הָ֑דּוהיִּֽב ֹוּ֖פַא הָ֥רָח־רֶׁשֲא  רֶמא֣
 יִּתְסַאָמּ֠ו לֵ֑אָרְׂשִי־תֶא יִתֹ֖רִסֲה רֶׁ֥שֲאַּֽכ יַ֔נָּפ לַ֣עֵמ ֙ריִסָא ֙הָדּוהְי־תֶא םַּ֤ג הָ֗וֹהְי
ֹּזַה ריִ֨עָה־תֶא  יִּתְרַ֔מָא רֶׁ֣שֲא תִיַּ֔בַה־תֶאְו םַ֔לָׁשּו֣רְי־תֶא ֙יִּתְרַ֨חָּב־רֶׁשֲא תא֤
ֹי יֵ֥רְבִּד רֶתֶ֛יְו :םָֽׁש יִ֖מְׁש הֶ֥יְהִֽי  םיִ֗בּותְּכ םֵ֣ה־ֹאלֲה הָׂ֑שָע רֶׁ֣שֲא־לָכְו ּוהָּ֖יִׁשאֽ
 םִיַ֛רְצִמ־ךְךֶלֶֽמ הֹ֧כְנ הֹ֨עְרַפ ֩הָלָע ויָ֡מָיְּב :הָֽדּוהְי יֵ֥כְלַמְל םיִ֖מָּיַה יֵ֥רְבִּד רֶפֵ֛ס־לַע
ֹי ךְךֶלֶּ֤מַה ךְךֶלֵּ֨יַו תָ֑רְּפ־רַהְנ־לַע רּוּׁ֖שַא ךְךֶלֶ֥מ־לַע  ּ֙והֵ֨תיִמְיַו ֹו֔תאָרְקִל ּ֙והָּ֨יִׁשאֽ
 ּוהֻ֖רְּבְקִּיַו םַ֔לָׁשּו֣רְי ּ֙והֻ֨אִבְיַו ֹוּ֔דִגְּמִמ ֙תֵמ ויָ֥דָבֲע ּוהֻ֨בִּכְרַּיַו :ֹוֽתֹא ֹו֖תֹאְרִּכ ֹוּ֔דִגְמִּב
ֹי־ןֶּב ֙זָחָאֹוֽהְי־תֶא ץֶרָ֗אָה־םַע חַּ֣קִּיַו ֹו֑תָרֻֽבְקִּב  ּוכיִ֥לְמַּיַו ֹו֛תֹא ּו֥חְׁשְמִּיַו ּוהָּ֔יִׁשא֣
 םיִׁ֔שָדֳח הָׁ֣שֹלְׁשּו ֹו֔כְלָמְּב זָ֣חָאֹוֽהְי ֙הָנָׁש ׁשֹ֤לָׁשְו םיִ֨רְׂשֶע־ןֶּב :ויִֽבָא תַחַּ֥ת ֹו֖תֹא
 יֵ֣ניֵעְּב עַ֖רָה ׂשַעַּ֥יַו :הָֽנְבִּלִמ ּוהָ֖יְמְרִי־תַּב לַ֥טּומֲח ֹוּ֔מִא םֵׁ֣שְו םָ֑לָׁשּוֽריִּב ךְךַ֖לָמ



 תָ֔מֲח ץֶרֶ֣אְּב ֙הָלְבִרְב הֹ֤כְנ הֹ֨עְרַפ ּ֩והֵרְסַאַּֽיַו :ויָֽתֹבֲא ּוׂ֖שָע־רֶׁשֲא לֹ֥כְּכ הָ֑וֹהְי
 :בָֽהָז רַּ֥כִכְו ףֶסֶּ֖כ־רַּכִכ הָ֥אֵמ ץֶרָ֔אָה־לַע ׁ֙שֶנֹ֨ע־ןֶּתִּיַו םָ֑לָׁשּוֽריִּב ]ךְךֹ֖לְּמִמ[ ךְךֹ֖לְּמִב
ֹי־ןֶּב םיִ֣קָיְלֶא־תֶא הֹ֜כְנ הֹ֨עְרַּפ ֩ךְךֵלְמַּיַו ֹי תַחַּ֚ת ּוהָּ֗יִׁשאֽ  בֵּ֥סַּיַו ויִ֔בָא ּוהָּ֣יִׁשאֽ
ֹבָּיַו חַ֔קָל זָ֣חָאֹוֽהְי־תֶאְו םיִ֑קָיֹוהְי ֹו֖מְׁש־תֶא  ףֶסֶּ֣כַהְו :םָֽׁש תָמָּ֥יַו םִיַ֖רְצִמ א֥
־לַע ףֶסֶּ֖כַה־תֶא תֵ֥תָל ץֶרָ֔אָה־תֶא ךְךיִ֣רֱעֶה ךְךַ֚א הֹ֔עְרַפְל ֙םיִקָיֹוֽהְי ןַ֤תָנ בָ֗הָּזַהְו
 תֵ֖תָל ץֶרָ֔אָה םַ֣ע־תֶא ֙בָהָּזַה־תֶאְו ףֶסֶּ֤כַה־תֶא ׂשַ֞גָנ ֹוּ֗כְרֶעְּכ ׁשיִ֣א הֹ֑עְרַפ יִּ֣פ
 הָ֔נָׁש ֙הֵרְׂשֶע תַ֤חַאְו ֹו֔כְלָמְּב םיִ֣קָיֹוֽהְי הָ֨נָׁש ׁשֵ֤מָחְו םיִ֨רְׂשֶע־ןֶּב :הֹֽכְנ הֹ֥עְרַפְל
 עַ֖רָה ׂשַעַּ֥יַו :הָֽמּור־ןִמ הָ֖יָדְּפ־תַב ]הָּ֥דּובְז[ הָּ֥דּיבְז ֹוּ֔מִא םֵׁ֣שְו םָ֑לָׁשּוֽריִּב ךְךַ֖לָמ
 לֶ֑בָּב ךְךֶלֶ֣מ רַּ֖צאֶנְדַכֻֽבְנ הָ֔לָע ויָ֣מָיְּב :ויָֽתֹבֲא ּוׂ֖שָע־רֶׁשֲא לֹ֥כְּכ הָ֑וֹהְי יֵ֣ניֵעְּב
 ֹוּ֡ב ׀ הָ֣וֹהְי חַּ֣לַׁשְיַו :ֹוּֽב־דָרְמִּיַו בָׁשָּ֖יַו םיִ֔נָׁש ׁשֹ֣לָׁש ֙דֶבֶ֨ע םיִ֥קָיֹוֽהְי ֹו֨ל־יִהְיַו
־יֵֽנְב יֵ֣דּודְּג ֙תֵאְו בָ֗אֹומ יֵ֣דּודְּג ׀ תֵ֣אְו םָ֜רֲא יֵ֨דּודְּג־תֶאְו ֩םיִּדְׂשַכ יֵ֣דּודְּג־תֶא
 ויָ֥דָבֲע דַ֖יְּב רֶּ֔בִּד רֶׁ֣שֲא הָ֔וֹהְי רַ֣בְדִּכ ֹו֑דיִבֲאַֽהְל הָ֖דּוהיִּֽב םֵ֥חְּלַׁשְיַו ןֹוּ֔מַע
ֹּטַחְּב ויָ֑נָּפ לַ֣עֵמ ריִ֖סָהְל הָ֔דּוהיִּֽב ֙הָתְיָֽה הָ֗וֹהְי יִּ֣פ־לַע ׀ ךְךַ֣א :םיִֽאיִבְּנַה  תא֣
 םַ֖לָׁשּוֽרְי־תֶא אֵּ֥לַמְיַו ךְךָ֔פָׁש רֶׁ֣שֲא ֙יִקָּנַה־םַּד םַ֤גְו :הָֽׂשָע רֶׁ֥שֲא לֹ֖כְּכ הֶּׁ֔שַנְמ
ֹלְו יִ֑קָנ םָּ֣ד  הָׂ֑שָע רֶׁ֣שֲא־לָכְו םיִ֖קָיֹוֽהְי יֵ֥רְבִּד רֶתֶ֛יְו :ַחֹֽלְסִל הָ֖וֹהְי הָ֥בָא־אֽ
 םיִ֖קָיֹוֽהְי בַּ֥כְׁשִּיַו :הָֽדּוהְי יֵ֥כְלַמְל םיִ֖מָּיַה יֵ֥רְבִּד רֶפֵ֛ס־לַע םיִ֗בּותְּכ םֵ֣ה־ֹאלֲה
ֹלְו :ויָּֽתְחַּת ֹו֖נְּב ןיִ֥כָיֹוֽהְי ךְךֹ֛לְמִּיַו ויָ֑תֹבֲא־םִע  תאֵ֖צָל םִיַ֔רְצִמ ךְךֶלֶ֣מ ֙דֹוע ףיִ֥סֹה־אֽ
 הָ֖תְיָֽה רֶׁ֥שֲא לֹּ֛כ תָ֔רְּפ־רַהְנ־דַע ֙םִיַ֨רְצִמ לַחַּ֤נִמ לֶ֗בָּב ךְךֶלֶ֣מ חַ֞קָל־יִּֽכ ֹו֑צְרַאֵֽמ
 םיִׁ֔שָדֳח הָׁ֣שֹלְׁשּו ֹו֔כְלָמְּב ןיִ֣כָיֹוֽהְי ֙הָנָׁש הֵ֤רְׂשֶע הֶ֨נֹמְׁש־ןֶּב :םִיָֽרְצִמ ךְךֶלֶ֥מְל
 יֵ֣ניֵעְּב עַ֖רָה ׂשַעַּ֥יַו :םָֽלָׁשּוֽריִמ ןָ֖תָנְלֶא־תַב אָּ֥תְׁשֻחְנ ֹוּ֔מִא םֵׁ֣שְו םָ֑לָׁשּוֽריִּב ךְךַ֖לָמ
 רַּ֥צאֶנְדַכֻבְנ יֵ֛דְבַע ]ּו֗לָע[ הֻ֗לָע איִ֔הַה תֵ֣עָּב :ויִֽבָא הָׂ֖שָע־רֶׁשֲא לֹ֥כְּכ הָ֑וֹהְי
ֹבָּתַו םָ֑לָׁשּוֽרְי לֶ֖בָּב־ךְךֶלֶֽמ ֹבָּיַו :רֹוֽצָּמַּב ריִ֖עָה א֥ ־לַע לֶ֖בָּב־ךְךֶלֶֽמ רַּ֥צאֶנְדַכֻבְנ א֛
 אּו֣ה לֶ֔בָּב ךְךֶלֶ֣מ־לַע ֙הָדּוהְי־ךְךֶלֶֽמ ןיִ֤כָיֹוֽהְי אֵ֞צֵּיַו :ָהיֶֽלָע םיִ֥רָצ ויָ֖דָבֲעַֽו ריִ֑עָה
 :ֹוֽכְלָמְל הֶ֖נֹמְׁש תַ֥נְׁשִּב לֶ֔בָּב ךְךֶלֶ֣מ ֹ֙ותֹא חַּ֤קִּיַו ויָ֑סיִרָֽסְו ויָ֣רָׂשְו ויָ֖דָבֲעַֽו ֹוּ֔מִאְו
־תֶא ץֵּ֞צַקְיַו ךְךֶלֶּ֑מַה תיֵּ֣ב תֹו֖רְצֹוֽאְו הָ֔וֹהְי תיֵּ֣ב ֙תֹורְצֹוֽא־לָּכ־תֶא םָּׁ֗שִמ אֵ֣צֹוּיַו
 רֶּ֥בִּד רֶׁ֖שֲאַּֽכ הָ֔וֹהְי לַ֣כיֵהְּב֙ לֵאָרְׂשִי־ךְךֶלֶֽמ הֹ֤מֹלְׁש הָׂ֜שָע רֶׁ֨שֲא בָ֗הָּזַה יֵ֣לְּכ־לָּכ



 לִיַ֗חַה יֵ֣רֹוּבִּג־לָּכ ׀ תֵ֣אְו םיִ֞רָּׂשַה־לָּכ־תֶאְֽו ִם	ַלָׁשּוֽרְ֠י־לָּכ־תֶא הָ֣לְגִהְו :הָֽוֹהְי
ֹל ר ֵּ֑גְסַּמַהְו ׁשָ֖רָחֶֽה־לָכְו הֶ֔לֹוּג ֙םיִפָלֲא ]תֶרֶׂ֤שֲֽע[ הֶרֶׂ֤שֲֽע  תַּ֥לַּד תַ֖לּוז רַ֔אְׁשִנ א֣
 ךְךֶלֶּ֜מַה יֵׁ֨שְנ־תֶאְו ךְךֶלֶּמַ֠ה םֵ֣א־תֶאְו הָלֶ֑בָּב ןיִ֖כָיֹוֽהְי־תֶא לֶג ֶּ֥יַו :ץֶרָֽאָה־םַע
 ֩תֵאְו :הָלֶֽבָּב םַ֖לָׁשּוֽריִמ הָ֥לֹוּג ךְךיִ֛לֹוה ץֶרָ֔אָה ]יֵ֣ליֵא[ יֵ֣לוֵא ֙תֵאְו ויָ֗סיִרָֽס־תֶאְו
 יֵׂ֣שֹע םיִ֖רֹוּבִּג לֹּ֕כַה ףֶלֶ֔א ֙רֵּגְסַּמַהְו ׁשָ֤רָחֶֽהְו םיִ֗פָלֲא תַ֣עְבִׁש לִיַ֜חַה יֵׁ֨שְנַא־לָּכ
 הָ֥יְנַּתַמ־תֶא לֶ֛בָּב־ךְךֶלֶֽמ ךְךֵ֧לְמַּיַו :הָלֶֽבָּב הָ֖לֹוּג לֶ֛בָּב־ךְךֶלֶֽמ םֵ֧איִבְיַו הָ֑מָחְלִמ
 קְדִצ ֹו֖מְׁש־תֶא בֵּ֥סַּיַו ויָּ֑תְחַּת ֹו֖דֹד  קְדִצ ֙הָנָׁש תַ֤חַאְו םיִ֨רְׂשֶע־ןֶּב :ּוהָּֽיִ  ּוהָּ֣יִ
־תַּב ]לַ֥טּומֲֽח[ לַ֥טּימֲֽח ֹוּ֔מִא םֵׁ֣שְו םָ֑לָׁשּוֽריִּב ךְךַ֖לָמ הָ֔נָׁש ֙הֵרְׂשֶע תַ֤חַאְו ֹו֔כְלָמְב
 ׀ יִּ֣כ :םיִֽקָיֹוהְי הָׂ֖שָע־רֶׁשֲא לֹ֥כְּכ הָ֑וֹהְי יֵ֣ניֵעְּב עַ֖רָה ׂשַעַּ֥יַו :הָֽנְבִּלִמ ּוהָ֖יְמְרִי
 ויָ֑נָּפ לַ֣עֵמ םָ֖תֹא ֹו֥כִלְׁשִה־דַע הָ֔דּוהיִ֣בּו ֙םַ֨לָׁשּוֽריִב הָ֤תְיָֽה הָ֗וֹהְי ףַ֣א־לַע
 קְדִצ דֹ֥רְמִּיַו  ֘יִריִׂשֲעָֽה ׁשֶדֹ֣חַּב ֹו֗כְלָמְל תיִ֜עיִׁשְּתַה תַ֨נְׁשִב ֩יִהְיַו :לֶֽבָּב ךְךֶלֶ֥מְּב ּוהָּ֖יִ
 ןַחִּ֣יַו םַ֖לָׁשּוֽרְי־לַע ֹו֛ליֵח־לָכְו אּו֧ה לֶ֜בָּב־ךְךֶלֶֽמ רַּ֨צאֶנְדַכֻֽבְנ אָּ֠ב ׁ֒שֶדֹחַל רֹוׂ֣שָעֶּֽב
ֹבָּתַו :ביִֽבָס קֵ֥יָּד ָהיֶ֖לָע ּו֥נְבִּיַו ָהיֶ֑לָע  הָ֔נָׁש הֵ֣רְׂשֶע יֵּ֣תְׁשַע דַ֚ע רֹו֑צָּמַּב ריִ֖עָה א֥
 קְדִצ ךְךֶלֶּ֖מַל  םַ֥עְל םֶחֶ֖ל הָיָ֥ה־ֹאלְו ריִ֑עָּב בָ֖עָרָֽה קַ֥זֱחֶּֽיַו ׁשֶדֹ֔חַל הָ֣עְׁשִתְּב :ּוהָּֽיִ
 ןיֵּ֣ב ׀ רַעַׁ֣ש ךְךֶרֶּ֜ד ֙הָלְיַּ֨לַה ׀ הָ֤מָחְלִּמַה יֵׁ֨שְנַא־לָכְו ריִ֗עָה עַ֣קָּבִּתַו :ץֶרָֽאָה
 :הָֽבָרֲעָֽה ךְךֶרֶּ֥ד ךְךֶלֵּ֖יַו ביִ֑בָס ריִ֖עָה־לַע םיִּ֥דְׂשַכְו ךְךֶלֶּ֔מַה ן ַּ֣ג־לַע ֙רֶׁשֲא םִיַ֗תֹמֹֽחַה
 ּוצֹ֖פָנ ֹו֔ליֵח־לָכְו ֹו֑חֵרְי תֹו֣בְרַעְּב ֹו֖תֹא ּוגִׂ֥שַּיַו ךְךֶלֶּ֔מַה רַ֣חַא ֙םיִּדְׂשַּכ־ליֵח ּו֤פְּדְרִּיַו
 ֹוּ֖תִא ּו֥רְּבַדְיַו הָתָ֑לְבִר לֶ֖בָּב ךְךֶלֶ֥מ־לֶא ֹו֛תֹא ּו֥לֲעַּֽיַו ךְךֶלֶּ֔מַה־תֶא ּ֙וׂשְּפְתִּי ַֽו :ויָֽלָעֵֽמ
 ּ֙והֵ֨רְסַאַּֽיַו רֵּ֔וִע ּ֙והָּ֨יִקְדִצ יֵ֤ניֵע־תֶאְו ויָ֑ניֵעְל ּו֖טֲחָֽׁש ּוהָּ֔יִקְדִצ ֙יֵנְּב־תֶאְו :טָּֽפְׁשִמ
 ֙תַנְׁש איִ֗ה ׁשֶדֹ֔חַל הָ֣עְבִׁשְּב ֙יִׁשיִמֲחַֽה ׁשֶדֹ֤חַבּו :לֶֽבָּב ּוהֵ֖אִבְיַו םִיַּ֔תְׁשֻחְנַּֽב
 םיִ֛חָּבַט־בַר ןָ֧דֲאְֽרַזּוֽבְנ אָּ֞ב לֶ֑בָּב־ךְךֶלֶֽמ רַּ֣צאֶנְדַכֻֽבְנ ךְךֶלֶּ֖מַל הָ֔נָׁש הֵ֣רְׂשֶע־עַֽׁשְּת
 תֵ֨אְו ךְךֶלֶּ֑מַה תיֵּ֣ב־תֶאְו הָ֖וֹהְי־תיֵּב־תֶא ףֹ֛רְׂשִּיַו :םָֽלָׁשּוֽרְי לֶ֖בָּב־ךְךֶלֶֽמ דֶבֶ֥ע
 םַ֖לָׁשּוֽרְי תֹ֥מֹוח־תֶאְו :ׁשֵֽאָּב ףַ֥רָׂש לֹו֖דָּג תיֵּ֥ב־לָּכ־תֶאְו םַ֛לָׁשּוֽרְי יֵּ֧תָּב־לָּכ
 םיִ֣רָאְׁשִּנַה םָ֜עַה רֶתֶ֨י ֩תֵאְו :םיִֽחָּבַט־בַר רֶׁ֖שֲא םיִּ֔דְׂשַּכ ליֵ֣ח־לָּכ ּ֙וצְתָֽנ ביִ֑בָס
 הָ֕לְגֶה ןֹו֑מָהֶֽה רֶתֶ֣י תֵ֖אְו לֶ֔בָּב ךְךֶלֶּ֣מַה־לַע ּ֙ולְפָֽנ רֶׁ֤שֲא ֙םיִלְפֹּֽנַה־תֶאְו ריִ֗עָּב
 םיִבְגְלּו םיִ֖מְרֹֽכְל םיִ֑חָּבַט־בַר ריִ֖אְׁשִה ץֶרָ֔אָה תַּ֣לַּדִמּו :םיִֽחָּבַט־בַר ןָ֖דֲאְֽרַזּוֽבְנ



 םָ֧י־תֶאְו תֹו֞נֹכְּמַה־תֶאְֽו הָ֗וֹהְי־תיֵּֽב רֶׁ֣שֲא תֶׁשֹ֜חְּנַה יֵ֨דּוּמַע־תֵאְו : ]םיִֽבְגֹיְלּו[
 :הָלֶֽבָּב םָּ֖תְּׁשֻחְנ־תֶא ּו֥אְׂשִּיַו םיִּ֑דְׂשַכ ּו֣רְּבִׁש הָ֖וֹהְי־תיֵבְּב רֶׁ֥שֲא תֶׁשֹ֛חְּנַה
 יֵ֧לְּכ־לָּכ תֵ֨אְו תֹוּ֗פַּכַה־תֶאְו תֹו֣רְּמַזְמַֽה־תֶאְו םיִ֜עָּיַה־תֶאְו תֹ֨ריִּסַה־תֶאְו
 רֶׁ֤שֲא תֹו֗קָרְזִּמַה־תֶאְו ֙תֹוּתְחַּמַה־תֶאְו :ּוחָֽקָל םָ֖ב ּותְרָׁ֥שְי רֶׁ֥שֲא תֶׁשֹ֛חְּנַה
 ֙דָחֶאָֽה םָּ֤יַה םִיַ֗נְׁש ׀ םיִ֣דּוּמַעָֽה :םיִֽחָּבַט־בַר חַ֖קָל ףֶסָּ֑כ ףֶסֶּ֖כ־רֶׁשֲאַֽו בָ֔הָז ֙בָהָז
ֹל הָ֑וֹהְי תיֵ֣בְל הֹ֖מֹלְׁש הָׂ֥שָע־רֶׁשֲא תֹו֔נֹכְּמַהְו ־לָּכ תֶׁשֹ֖חְנִל לָ֔קְׁשִמ הָ֣יָה־אֽ
 ׀ ויָ֥לָע תֶרֶ֨תֹכְו דָ֗חֶאָֽה דּוּ֣מַעָֽה ׀ תַ֣מֹוק הָּ֜מַא הֵ֨רְׂשֶע ֩הֶנֹמְׁש :הֶּלֵֽאָה םיִ֥לֵּכַה
 תֶרֶ֛תֹּכַה־לַֽע םיִ֧נֹּמִֽרְו הָ֨כָבְׂשּו ]֒תֹוּמַא[ ֒הֹּמַא ׁשֹ֣לָׁש ֘תֶרֶתֹּכַה תַ֣מֹוקְו ֘תֶׁשֹחְנ
 םיִ֗חָּבַט־בַר חַּ֣קִּיַו :הָֽכָבְּׁשַה־לַע יִ֖נֵּׁשַה דּוּ֥מַעָֽל הֶּלֵ֛אָכְו תֶׁשֹ֑חְנ לֹּ֣כַה ביִ֖בָס
ֹרָה ןֵ֣הֹּכ ֙הָיָרְׂש־תֶא  :ףַּֽסַה יֵ֥רְמֹֽׁש תֶׁשֹ֖לְׁש־תֶאְו הֶ֑נְׁשִמ ןֵ֣הֹּכ ּוהָ֖יְנַפְצ־תֶאְו ׁשא֔
 הָ֗מָחְלִּמַה יֵׁ֣שְנַא־לַע ׀ דיִ֣קָפ אּו֥ה־רֶׁשֲא דָ֜חֶא סיִ֨רָס ֩חַקָל ריִ֡עָה־ןִמּו
 רַׂ֣ש ֙רֵפֹּסַה תֵ֗אְו ריִ֔עָב ּו֣אְצְמִנ רֶׁ֣שֲא ֙ךְךֶלֶּ֨מַה־יֵֽנְפ יֵ֤אֹרֵֽמ םיִׁ֜שָנֲא הָּׁ֨שִמֲחַֽו
 :ריִֽעָּב םיִ֖אְצְמִּנַה ץֶרָ֔אָה םַ֣עֵמ ׁ֙שיִא םיִּׁ֥שִׁשְו ץֶרָ֑אָה םַ֣ע־תֶא אִּ֖בְצַּמַה אָ֔בָּצַה
 ךְך ַּ֣יַו :הָתָֽלְבִר לֶ֖בָּב ךְךֶלֶ֥מ־לַע םָ֛תֹא ךְךֶלֹּ֧יַו םיִ֑חָּבַט־בַר ןָ֖דֲאְֽרַזּוֽבְנ םָ֔תֹא חַּ֣קִּיַו
 :ֹוֽתָמְדַא לַ֥עֵמ הָ֖דּוהְי לֶג ִּ֥יַו תָ֑מֲח ץֶרֶ֣אְּב הָ֖לְבִרְּב םֵ֛תיִמְיַו לֶ֧בָּב ךְךֶלֶ֨מ ֩םָתֹא
 דֵ֣קְפַּיַו לֶ֑בָּב ךְךֶלֶ֣מ רַּ֖צאֶנְדַכּוֽבְנ ריִ֔אְׁשִה רֶׁ֣שֲא הָ֔דּוהְי ץֶרֶ֣אְּב ֙רָאְׁשִּנַה םָ֗עָהְו
 הָּמֵ֣ה םיִ֜לָיֲחַֽה יֵ֨רָׂש־לָכ ּ֩ועְמְׁשִּיַו :ןָֽפָׁש־ןֶּב םָ֥קיִחֲא־ןֶּב ּוהָ֖יְלַדְּג־תֶא םֶ֔היֵלֲע
 הָּ֑פְצִּמַה ּוהָ֖יְלַדְּג־לֶא ּואֹ֥בָּיַו ּוהָ֔יְלַדְּג־תֶא֙ לֶבָּב־ךְךֶלֶֽמ דיִ֤קְפִה־יִּֽכ םיִׁ֗שָנֲאָֽהְו
 ּ֙והָ֨יְנַזֲאַֽיְו יִ֗תָפֹֽטְּנַה תֶמֻ֜חְנַּת־ןֶב הָ֨יָרְׂשּו ַחֵרָ֠ק־ןֶּב ן ָ֣נָחֹוֽיְו הָ֡יְנַתְנ־ןֶּב לאֵ֣עָמְׁשִיְו
ֹּיַו םֶ֔היֵׁשְנַאְלּו ּ֙והָ֨יְלַדְּג םֶ֤הָל עַ֨בָּׁשִּיַו :םֶֽהיֵׁשְנַאְו הָּמֵ֖ה יִ֔תָכֲעַּֽמַה־ןֶּב  םֶ֔הָל רֶמא֣
 :םֶֽכָל בַ֥טִיְו לֶ֖בָּב ךְךֶלֶ֥מ־תֶא ּו֛דְבִעְו ץֶרָ֗אָב ּו֣בְׁש םיִּ֑דְׂשַּכַה יֵ֣דְבַעֵֽמ ּו֖אְריִּֽת־לַא
 עַר ֶּ֣זִמ עָ֜מָׁשיִ֨לֱא־ןֶּב הָיְנַתְ֠נ־ןֶּב לאֵ֣עָמְׁשִי אָּ֣ב יִ֗עיִבְּׁשַה ׁשֶדֹ֣חַּב ׀ יִ֣הְיַו
 ֙םיִדּוהְּיַה־תֶאְו תֹ֑מָּיַו ּוהָ֖יְלַדְּג־תֶא ּוּ֥כַּיַו ֹוּ֔תִא ֙םיִׁשָנֲא הָ֤רָׂשֲעַֽו הָ֗כּולְּמַה
֙ לֹודָּג־דַעְו ןֹ֤טָּקִמ םָ֜עָה־לָכ ּומֻ֨קָּיַו :הָּֽפְצִּמַּב ֹוּ֖תִא ּו֥יָה־רֶֽׁשֲא םיִּ֔דְׂשַּכַה־תֶאְו
 עַבֶׁ֜שָו םיִׁ֨שֹלְׁשִב ֩יִהְיַו :םיִּֽדְׂשַכ יֵ֥נְּפִמ ּו֖אְר ָֽי יִּ֥כ םִיָ֑רְצִמ ּואֹ֖בָּיַו םיִ֔לָיֲחַֽה יֵ֣רָׂשְו

 הָ֖עְבִׁשְו םיִ֥רְׂשֶעְּב ׁשֶדֹ֔ח ֙רָׂשָע םיֵ֤נְׁשִּב הָ֔דּוהְי־ךְךֶלֶֽמ ןיִ֣כָיֹוֽהְי ֙תּולָגְל הָ֗נָׁש



ֹר־תֶא ֹו֗כְלָמ תַ֣נְׁשִּב לֶ֜בָּב ךְךֶלֶ֨מ ֩ךְךַדֹרְמ ליִ֣וֱא אָׂ֡שָנ ׁשֶדֹ֑חַל ־ךְךֶלֶֽמ ןיִ֥כָיֹוֽהְי ׁשא֛
 םיִ֛כָלְּמַה אֵּ֧סִּכ לַ֗עֵמ ֹו֔אְסִּכ־תֶא ֙ןֵּתִּיַו תֹו֑בֹט ֹוּ֖תִא רֵּ֥בַדְיַו :אֶלֶּֽכ תיֵּ֥בִמ הָ֖דּוהְי
 יֵ֥מְי־לָּכ ויָ֖נָפְל דיִ֛מָּת םֶחֶ֧ל לַ֨כָאְו ֹו֑אְלִכ יֵ֣דְגִּב תֵ֖א אָּ֕נִׁשְו :לֶֽבָבְּב ֹוּ֖תִא רֶׁ֥שֲא
 לֹּ֖כ ֹו֑מֹויְּב םֹו֣י־רַבְּד ךְךֶלֶּ֖מַה תֵ֥אֵמ ֹוּ֛ל־הָנְּתִנ דיִ֧מָּת תַ֨חֻרֲא ֹו֗תָחֻרֲאַֽו :ויָּֽיַח
 יֵ֨מיִּב םָ֑לָׁשּוריִו הָ֖דּוהְי־לַע הָ֔זָח רֶׁ֣שֲא ץֹו֔מָא־ןֶב ּוהָ֣יְעַׁשְי ֙ןֹוזֲח :וָּֽיַח יֵ֥מְי
 קְזִחְי זָ֥חָא םָ֛תֹוי ּוהָּ֧יִּזֻע  יִּ֥כ ץֶרֶ֔א יִניִ֣זֲאַֽהְו ֙םִיַ֨מָׁש ּו֤עְמִׁש :הָֽדּוהְי יֵ֥כְלַמ ּוהָּ֖יִ
 רֹו֖מֲחַֽו ּוהֵ֔נֹק ֙רֹוׁש עַ֥דָי :יִֽב ּועְׁשָּ֥פ םֵ֖הְו יִּתְמַ֔מֹורְו יִּתְלַּ֣דִּג ֙םיִנָּב רֵּ֑בִּד הָ֖וֹהְי
ֹל֙ לֵאָרְׂשִי ויָ֑לָעְּב סּו֣בֵא ֹל יִּ֖מַע עַ֔דָי א֣  דֶבֶּ֣כ םַ֚ע אֵ֗טֹח יֹוּ֣ג ׀ יֹו֣ה :ן ָֽנֹוּבְתִה א֥
 לֵ֖אָרְׂשִי ׁשֹו֥דְק־תֶא ּו֛צֲאִֽנ הָ֗וֹהְי־תֶא ּו֣בְזָע םיִ֑תיִחְׁשַמ םיִ֖נָּב םיִ֔עֵרְמ עַר ֶ֣ז ןֹ֔וָע
ֹר־לָּכ הָ֑רָס ּופיִ֣סֹוּת דֹו֖ע ּוּ֛כֻת הֶ֥מ־לַֽע :רֹוֽחָא ּורֹ֥זָנ  :יָּֽוַּד בָ֖בֵל־לָכְו יִ֔לֳחָל ׁשא֣
ֹז־ֹאל הָּ֑יִרְט הָּ֣כַמּו הָ֖רּוּבַחְו עַצֶּ֥פ םֹ֔תְמ ֹוּ֣ב־ןיֵא ׁ֙שֹאר־דַעְו לֶגֶ֤ר־ףַּכִמ ֹלְו ּ֙ור֨  א֣
ֹלְו ּוׁשָּ֔בֻח  םֶ֗כְתַמְדַא ׁשֵ֑א תֹו֣פֻרְׂש םֶ֖כיֵרָע הָ֔מָמְׁש םֶ֣כְצְרַא :ןֶמָּֽׁשַּב הָ֖כְּכֻר א֥
 ןֹוּ֖יִצ־תַב הָ֥רְתֹוֽנְו :םיִֽרָז תַ֥כֵּפְהַמְּכ הָ֖מָמְׁשּו ּהָ֔תֹא םיִ֣לְכֹֽא ֙םיִרָז ֙םֶכְּדְגֶנְל
 ריִ֥תֹוה תֹו֔אָבְצ הָ֣וֹהְי ֙יֵלּול :הָֽרּוצְנ ריִ֥עְּכ הָׁ֖שְקִמְב הָ֥נּולְמִּכ םֶרָ֑כְב הָּ֣כֻסְּכ
 יֵ֣ניִצְק הָ֖וֹהְי־רַבְד ּו֥עְמִׁש :ּוניִֽמָּד הָ֖רֹמֲעַֽל ּוניִ֔יָה םֹ֣דְסִּכ טָ֑עְמִּכ דיִ֖רָׂש ּונָ֛ל
 הָ֔וֹהְי רַ֣מֹאי ֙םֶכיֵחְבִז־בֹֽר יִּ֤ל־הָּמָל :הָֽרֹמֲע םַ֥ע ּוניֵ֖הֹלֱא תַ֥רֹוּת ּוניִ֛זֲאַֽה םֹ֑דְס
ֹל םיִ֖דּוּתַעְו םיִׂ֛שָבְכּו םיִ֧רָּפ םַ֨דְו םיִ֑איִרְמ בֶלֵ֣חְו םיִ֖ליֵא תֹו֥לֹע יִּתְעַ֛בָׂש  א֥
ֹז ׁשֵּ֥קִב־יִֽמ יָ֑נָּפ תֹו֖אָרֵֽל ּואֹ֔בָת יִּ֣כ :יִּתְצָֽפָח ֹל :יָֽרֵצֲח סֹ֥מְר םֶ֖כְדֶּיִמ תא֛  א֣
ֹרְק ֙תָּבַׁשְו ׁשֶדֹ֤ח יִ֑ל איִ֖ה הָ֛בֵעֹוּֽת תֶרֹ֧טְק אְוָׁ֔ש־תַחְנִמ ֙איִבָה ּופיִ֗סֹות  אָ֔רְקִמ א֣
ֹל  חַרֹ֑טָל יַ֖לָע ּו֥יָה יִׁ֔שְפַנ הָ֣אְנָׂש ֙םֶכיֵדֲעֹוֽמּו םֶ֤כיֵׁשְדָח :הָֽרָצֲעַֽו ןֶוָ֖א לַ֥כּוא־אֽ
 הָּ֖לִפְת ּוּ֥בְרַת־יִּֽכ םַּ֛ג םֶּ֔כִמ ֙יַניֵע םיִ֤לְעַא םֶ֗כיֵּפַּכ םֶ֣כְׂשִרָפְבּו :אֽׂשְנ יִתיֵ֖אְלִנ
 דֶג ֶּ֣נִמ םֶ֖כיֵלְלַעַֽמ ַעֹ֥ר ּוריִ֛סָה ּוּ֔כַּזִה ּ֙וצֲחַֽר :ּואֵֽלָמ םיִ֥מָּד םֶ֖כיֵדְי ַעֵ֑מֹׁש יִּנֶ֣ניֵא
 ּוביִ֖ר םֹו֔תָי ּו֣טְפִׁש ץֹו֑מָח ּו֣רְּׁשַא טָּ֖פְׁשִמ ּוׁ֥שְרִּד בֵ֛טיֵה ּו֥דְמִל :ַעֵֽרָה ּו֖לְדִח יָ֑ניֵע
 גֶלֶּׁ֣שַּכ ֙םיִנָּׁשַּכ םֶ֤כיֵאָֽטֲח ּו֨יְהִֽי־םִא הָ֑וֹהְי רַ֣מֹאי הָ֖חְכָּֽוִנְו אָ֛נ־ּוכְל :הָֽנָמְלַא
 ץֶרָ֖אָה בּו֥ט םֶּ֑תְעַמְׁשּו ּו֖בֹאּת־םִא :ּוֽיְהִי רֶמֶּ֥צַּכ עָ֖לֹוּתַכ ּומיִּ֥דְאַי־םִא ּוניִּ֔בְלַי
 הָ֣תְיָֽה ֙הָכיֵא :רֵּֽבִּד הָ֖וֹהְי יִּ֥פ יִּ֛כ ּו֔לְּכֻאְּת בֶרֶ֣ח םֶ֑תיִרְמּו ּו֖נֲאָֽמְּת־םִאְו :ּולֵֽכֹאּת



 ךְךֵּ֖פְסַּכ :םיִֽחְּצַרְמ הָּ֥תַעְו ּהָּ֖ב ןיִ֥לָי קֶדֶ֛צ טָּ֗פְׁשִמ יִ֣תֲאֵֽלְמ הָ֑נָמֱאֶנ הָ֖יְרִק הָ֔נֹוזְל
 בֵ֣הֹא ֹ֙וּלֻּכ םיִ֔בָּנַּג ֙יֵרְבַחְו םיִ֗רְרֹוֽס ךְךִיַ֣רָׂש :םִיָּֽמַּב לּו֥הָמ ךְךֵ֖אְבָס םיִ֑גיִסְל הָ֣יָה
ֹל ֙םֹותָי םיִ֑נֹמְלַׁש ףֵ֖דֹרְו דַחֹׁ֔ש ֹל הָ֖נָמְלַא ביִ֥רְו ּוטֹּ֔פְׁשִי א֣  ןֵ֗כָל :םֶֽהיֵלֲא אֹו֥בָי־אֽ
 הָ֖מְק ָּֽנִאְו יַ֔רָּצִמ םֵ֣חָּנֶא יֹו֚ה לֵ֑אָרְׂשִי ריִ֖בֲא תֹו֔אָבְצ הָ֣וֹהְי ֙ןֹודָאָֽה םֻ֤אְנ
 :ךְךִיָֽליִדְּב־לָּכ הָריִ֖סָאְו ךְךִי ָ֑גיִס רֹּ֖בַּכ ףֹ֥רְצֶאְו ךְךִיַ֔לָע ֙יִדָי הָביִׁ֤שָאְו :יָֽבְיֹוֽאֵמ
 ריִ֣ע ֙ךְךָל אֵרָּ֤קִי ןֵ֗כ־יֵרֲחַֽא הָּ֑לִחְּתַבְּכ ךְךִיַ֖צֲעֹֽיְו הָ֔נֹׁשאִ֣רָבְּכ ֙ךְךִיַ֨טְפֹֽׁש הָביִׁ֤שָאְו
 םיִ֛עְׁשֹּפ רֶבֶׁ֧שְו :הָֽקָדְצִּב ָהיֶ֖בָׁשְו הֶ֑דָּפִּת טָּ֣פְׁשִמְּב ןֹוּ֖יִצ :הָֽנָמֱאֶנ הָ֖יְרִק קֶדֶּ֔צַה
 ּו֔רְּפְחַ֨תְו םֶּ֑תְדַמֲח רֶׁ֣שֲא םיִ֖ליֵאֵמ ּוׁשֹ֔בֵי יִּ֣כ :ּוֽלְכִי הָ֖וֹהְי יֵ֥בְזֹֽעְו וָּ֑דְחַי םיִ֖אָּטַחְו
 ןיֵ֥א םִיַ֖מ־רֶׁשֲא הָּ֔נַגְכּו ָהֶ֑לָע תֶלֶ֣בֹנ הָ֖לֵאְּכ ּו֔יְהִֽת יִּ֣כ :םֶּֽתְרַחְּב רֶׁ֥שֲא תֹוּ֖נַּגַהֵמ
 :הֶּֽבַכְמ ןיֵ֥אְו וָּ֖דְחַי םֶ֛היֵנְׁש ּו֧רֲעָֽבּו ץֹו֑ציִנְל ֹו֖לֲעֹֽפּו תֶרֹ֔עְנִל ֙ןֹסָחֶה הָ֤יָהְו :ּהָֽל
 תיִ֣רֲחַֽאְּב ׀ הָ֣יָהְו :םָֽלָׁשּוריִו הָ֖דּוהְי־לַע ץֹו֑מָא־ןֶּב ּוהָ֖יְעַׁשְי הָ֔זָח רֶׁ֣שֲא ֙רָבָּדַה
ֹרְּב ֙הָוֹהְי־תיֵּֽב רַ֤ה הֶ֜יְהִֽי ןֹו֨כָנ םיִ֗מָּיַה  ּו֥רֲהָֽנְו תֹו֑עָבְּגִמ אָּׂ֖שִנְו םיִ֔רָהֶה ׁשא֣
 הָ֗וֹהְי־רַה־לֶא הֶ֣לֲעַֽנְו ׀ ּו֣כְל ּ֙ורְמָֽאְו םיִּ֗בַר םיִּ֣מַע ּו֞כְלָֽהְו :םִֽיֹוּגַה־לָּכ ויָ֖לֵא
 הָ֔רֹות אֵ֣צֵּת ֙ןֹוּיִּצִמ יִּ֤כ ויָ֑תֹחְרֹֽאְּב הָ֖כְלֵֽנְו ויָ֔כָרְּדִמ ּ֙ונֵ֨רֹיְו בֹ֔קֲעַֽי יֵ֣הֹלֱא ֙תיֵּב־לֶא
 ּו֨תְּתִכְו םיִּ֑בַר םיִּ֣מַעְל ַחיִ֖כֹוהְו םִ֔יֹוּגַה ןיֵּ֣ב ֙טַפָׁשְו :םָֽלָׁשּוריִמ הָ֖וֹהְי־רַבְדּו
ֹל תֹו֔רֵמְזַמְל ֙םֶהיֵתֹוֽתיִנֲחַֽו םיִּ֗תִאְל םָ֜תֹובְרַח ֹלְו בֶרֶ֔ח ֙יֹוּג־לֶא יֹו֤ג אָּׂ֨שִי־אֽ ־אֽ
 ֙ךָךְּמַע הָּתְׁשַ֗טָנ יִּ֣כ :הָֽוֹהְי רֹו֥אְּב הָ֖כְלֵֽנְו ּו֥כְל בֹ֑קֲעַֽי תיֵּ֖ב :הָֽמָחְלִמ דֹו֖ע ּו֥דְמְלִי
 :ּוקיִּֽפְׂשַי םיִ֖רְכָנ יֵ֥דְלַיְבּו םיִּ֑תְׁשִלְּפַּכ םיִ֖נְנֹֽעְו םֶדֶּ֔קִמ ּ֙ואְלָֽמ יִּ֤כ בֹ֔קֲעַֽי תיֵּ֣ב
 ןיֵ֥אְו םיִ֔סּוס ֹ֙וצְרַא אֵ֤לָּמִּתַו ויָ֑תֹרְצֹֽאְל הֶצֵ֖ק ןיֵ֥אְו בָ֔הָזְו ףֶסֶּ֣כ ֹ֙וצְרַא אֵ֤לָּמִּתַו
 ּוׂ֖שָע רֶׁ֥שֲאַֽל ּו֔וֲחַּֽתְׁשִי ֙ויָדָי הֵׂ֤שֲעַֽמְל םיִ֑ליִלֱא ֹו֖צְרַא אֵ֥לָּמִּתַו :ויָֽתֹבְּכְרַמְל הֶצֵ֖ק
 ןֵ֖מָּטִהְו רּוּ֔צַב אֹוּ֣ב :םֶֽהָל אָּׂ֖שִּת־לַאְו ׁשיִ֑א־לַּפְׁשִּיַו םָ֖דָא חַּׁ֥שִּיַו :ויָֽתֹעְּבְצֶא
 םּו֣ר חַׁ֖שְו לֵ֔פָׁש ֙םָדָא תּו֤הְבַּג יֵ֞ניֵע :ֹוֽנֹאְּג רַ֖דֲהֵֽמּו הָ֔וֹהְי דַחַּ֣פ ֙יֵנְּפִמ רָ֑פָעֶּֽב
 הֶ֖אֵּג־לָּכ לַ֥ע תֹו֛אָבְצ הָ֧וֹהיַל םֹו֞י יִּ֣כ :אּוֽהַה םֹוּ֥יַּב ֹוּ֖דַבְל הָ֛וֹהְי בַּ֧גְׂשִנְו םיִׁ֑שָנֲא
־לָּכ לַ֖עְו םיִ֑אָּׂשִּנַהְו םיִ֖מָרָֽה ןֹו֔נָבְּלַה יֵ֣זְרַא־לָּכ֙ לַעְו :לֵֽפָׁשְו אָּׂ֥שִנ־לָּכ לַ֖עְו םָ֑רָו
 לַ֖עְו :תֹוֽאָּׂשִּנַה תֹו֥עָבְּגַה־לָּכ לַ֖עְו םיִ֑מָרָה םיִ֣רָהֶה־לָּכ לַ֖עְו :ןָֽׁשָּבַה יֵ֥נֹוּלַא
־לָּכ לַ֖עְו ׁשיִׁ֑שְרַּת תֹוּ֣יִנֳא־לָּכ לַ֖עְו :הָֽרּוצְב הָ֥מֹוח־לָּכ לַ֖עְו ַּהֹ֑בָּג לָּ֣דְגִמ־לָּכ



 ֹוּ֖דַבְל הָ֛וֹהְי בַּ֧גְׂשִנְו םיִׁ֑שָנֲא םּו֣ר לֵ֖פָׁשְו םָ֔דָאָה תּו֣הְבַּג ֙חַׁשְו :הָּֽדְמֶחַֽה תֹוּ֥יִכְׂש
 רָ֑פָע תֹוּ֖לִחְמִבּו םיִ֔רֻצ תֹו֣רָעְמִּב ּ֙ואָ֨בּו :ףֹֽלֲחַֽי ליִ֥לָּכ םיִ֖ליִלֱאָהְו :אּוֽהַה םֹוּ֥יַּב
 ךְךיִ֣לְׁשַי ֙אּוהַה םֹוּ֤יַּב :ץֶרָֽאָה ץֹ֥רֲעַֽל ֹו֖מּוקְּב ֹו֔נֹואְּג רַ֣דֲהֵֽמּו ֙הָוֹהְי דַחַּ֤פ יֵ֞נְּפִמ
 רֹּ֥פְחַל תֹ֔וֲחַּֽתְׁשִֽהְל ֹ֙ול־ּוׂשָֽע רֶׁ֤שֲא ֹו֑בָהְז יֵ֣ליִלֱא תֵ֖אְו ֹוּ֔פְסַכ יֵ֣ליִלֱא תֵ֚א םָ֔דָאָה
 ֙הָוֹהְי דַחַּ֤פ יֵ֞נְּפִמ םיִ֑עָלְּסַה יֵ֖פִעְסִבּו םיִ֔רֻּצַה תֹו֣רְקִנְּב ֙אֹובָל :םיִֽפֵּלַטֲעָֽלְו תֹו֖רֵּפ
 הָ֖מָׁשְנ רֶׁ֥שֲא םָ֔דָאָ֣ה־ןִמ ֙םֶכָל ּו֤לְדִח :ץֶרָֽאָה ץֹ֥רֲעַֽל ֹו֖מּוקְּב ֹו֔נֹואְּג רַ֣דֲהֵֽמּו
 ֙םַ֨לָׁשּוריִמ ריִ֤סֵמ תֹו֗אָבְצ הָ֣וֹהְי ןֹו֜דָאָה הֵּ֨נִה ֩יִּכ :אּוֽה בָׁ֖שְחֶנ הֶּ֥מַב־יִּֽכ ֹוּ֑פַאְּב
 ׁשיִ֣אְו רֹוּ֖בִּג :םִיָֽמ־ןַעְׁשִמ לֹ֖כְו םֶחֶ֔ל־ןַעְׁשִמ לֹּ֚כ הָ֑נֵעְׁשַמּו ןֵ֖עְׁשַמ הָ֔דּוהיִ֣מּו
 םַ֥כֲחַֽו ץֵ֛עֹויְו םיִ֑נָפ אּוׂ֣שְנּו םיִּׁ֖שִמֲח־רַׂש :ןֵֽקָזְו םֵ֥סֹקְו איִ֖בָנְו טֵ֥פֹוׁש הָ֑מָחְלִמ
 ׂשַּ֣גִנְו :םָֽב־ּולְׁשְמִי םיִ֖לּולֲעַֽתְו םֶ֑היֵרָֽׂש םיִ֖רָעְנ יִּ֥תַתָנְו :ׁשַחָֽל ןֹו֥בְנּו םיִׁ֖שָרֲח
־יִּֽכ :דָּֽבְכִּנַּב הֶ֖לְקִּנַהְו ןֵ֔קָּזַּב ֙רַעַּ֨נַה ּו֗בֲהְֽרִי ּוהֵ֑עֵרְּב ׁשיִ֣אְו ׁשיִ֖אְּב ׁשיִ֥א םָ֔עָה
 הָ֥לֵׁשְכַּמַהְו ּונָּ֑ל־הֶיְהִּֽת ןיִ֖צָק הָ֔כְל הָ֣לְמִׂש ויִ֔בָא תיֵּ֣ב ֙ויִחָאְּב ׁשיִ֤א ׂשֹּ֨פְתִי
ֹּזַה ֹל ֙רֹמאֵל ׀ אּו֤הַה םֹוּ֨יַב ֩אָּׂשִי :ךָךֶֽדָי תַחַּ֥ת תא֖  ןיֵ֥א יִ֕תיֵבְבּו ׁשֵ֔בֹח הֶ֣יְהֶא־אֽ
ֹל הָ֑לְמִׂש ןיֵ֣אְו םֶחֶ֖ל  לָ֑פָנ הָ֖דּוהיִֽו םַ֔לָׁשּו֣רְי ֙הָלְׁשָֽכ יִּ֤כ :םָֽע ןיִ֥צְק יִנֻ֖מיִׂשְת א֥
 הָתְנָ֣ע ֙םֶהיֵנְּפ תַ֤רָּכַה :ֹוֽדֹובְכ יֵ֥נֵע תֹו֖רְמַל הָ֔וֹהְי־לֶא ֙םֶהיֵלְלַעַֽמּו םָ֤נֹוׁשְל־יִּֽכ
ֹל ּודיִּ֖גִה םֹ֥דְסִּכ םָ֛תאָּטַחְו םָּ֔ב  :הָֽעָר םֶ֖הָל ּו֥לְמָג־יִּֽכ םָׁ֔שְפַנְל יֹו֣א ּודֵ֑חִכ א֣
 לּו֥מְג־יִּֽכ עָ֑ר עָׁ֣שָרְל יֹו֖א :ּולֵֽכֹאי םֶ֖היֵלְלַעַֽמ יִ֥רְפ־יִּֽכ בֹו֑ט־יִּכ קיִּ֖דַצ ּו֥רְמִא
 םיִ֔עְתַמ ךָךיֶ֣רְּׁשַאְמ ֙יִּמַע ֹו֑ב ּולְׁשָ֣מ םיִׁ֖שָנְו לֵ֔לֹועְמ ויָׂ֣שְגֹֽנ ֙יִּמַע :ֹוּֽל הֶׂשָ֥עֵי ויָ֖דָי
 טָּ֣פְׁשִמְּב ֙הָוֹהְי :םיִּֽמַע ןיִ֥דָל דֵ֖מֹעְו הָ֑וֹהְי ביִ֖רָל בָּ֥צִנ :ּועֵּֽלִּב ךָךיֶ֖תֹחְרֹֽא ךְךֶרֶ֥דְו
 קִז־םִע אֹו֔בָי  :םֶֽכיֵּתָבְּב יִ֖נָעֶֽה תַ֥לֵזְּג םֶרֶּ֔כַה םֶּ֣תְרַעִּב ֙םֶּתַאְו ויָ֑רָׂשְו ֹוּ֖מַע יֵ֥נְ
 :תֹוֽאָבְצ הִ֖וֶֹהְי יָ֥נֹדֲא־םֻאְנ ּונָ֑חְטִּת םיִּ֖יִנֲע יֵ֥נְפּו יִּ֔מַע ּו֣אְּכַדְּת ]֙םֶכָּל הַמ[ ֙םֶכָּלַמ
ֹּיַו  ןֹו֔רָּג ]תֹו֣יּוטְנ[ תֹ֣וּוטְנ ֙הָנְכַ֨לֵּתַו ןֹוּ֔יִצ תֹו֣נְּב ּ֙והְבָֽג יִּ֤כ ןַעַ֚י הָ֗וֹהְי רֶמא֣
 יָ֔נֹדֲא חַּ֣פִׂשְו :הָנְסַּֽכַעְּת םֶ֖היֵלְגַרְבּו הָנְכַ֔לֵּת ֙ףֹופָטְו ךְךֹו֤לָה םִי ָ֑ניֵע תֹו֖רְּקַׂשְמּֽו
 תֶרֶ֧אְפִּת תֵ֣א יָ֗נֹדֲא ריִ֣סָי אּו֜הַה םֹוּ֨יַּב :הֶֽרָעְי ןֵ֥הְתָּפ הָ֖וֹהיַֽו ןֹוּ֑יִצ תֹו֣נְּב דֹ֖קְדָק
 םיִ֤רֵאְּפַה :תֹוֽלָעְרָֽהְו תֹו֖ריֵּׁשַהְו תֹו֥פיִטְּנַה :םיִֽנֹרֲהַּֽׂשַהְו םיִ֖סיִבְּׁשַהְו םיִ֛סָכֲעָֽה
 :ףָֽאָה יֵ֥מְזִנְו תֹו֖עָּבַּטַה :םיִֽׁשָחְּלַהְו ׁשֶפֶּ֖נַה יֵּ֥תָבּו םיִ֔רֻּׁשִּקַהְו ֙תֹודָעְּצַהְו



ּמַהְו ֙תֹוצָלֲחַּֽמַה  םיִ֔ניִדְּסַהְו ֙םיִנֹיְלִּגַהְו :םיִֽטיִרֲחָֽהְו תֹו֖חָּפְטִּמַהְו תֹו֔פָטֲעַֽ֣
 ֙הָּפְקִנ הָ֤רֹוגֲח תַחַ֨תְו הֶ֗יְהִֽי קַ֣מ םֶׂשֹּ֜ב תַחַ֨ת ֩הָיָהְו :םיִֽדיִדְרָֽהְו תֹו֖פיִנְּצַהְו
 :יִפֹֽי תַחַ֖ת־יִּכ קָׂ֑ש תֶרֹ֣גֲחַֽמ ליִ֖גיִתְּפ תַחַ֥תְו הָ֔חְרָק ֙הֶׁשְקִמ הֶׂ֤שֲעַֽמ תַחַ֨תְו
 ץֶרָ֥אָל הָתָּ֖קִנְו ָהיֶ֑חָתְּפ ּו֖לְבָֽאְו ּו֥נָאְו :הָֽמָחְלִּמַּב ךְךֵ֖תָרּוֽבְגּו ּולֹּ֑פִי בֶרֶ֣חַּב ךְךִיַ֖תְמ
 לֵ֔כֹאנ ּונֵ֣מְחַל רֹ֔מאֵל ֙אּוהַה םֹוּ֤יַּב דָ֗חֶא ׁשיִ֣אְּב םיִׁ֜שָנ עַבֶׁ֨ש ּ֩וקיִזֱחֶהְו :בֵֽׁשֵּת
 ּקִי קַ֗ר ׁשָּ֑בְלִנ ּונֵ֖תָלְמִׂשְו  ֙הֶיְהִֽי אּו֗הַה םֹוּ֣יַּב :ּונֵֽתָּפְרֶח ףֹ֖סֱא ּוניֵ֔לָע ֙ךָךְמִׁש אֵ֤רָ
 :לֵֽאָרְׂשִי תַ֖טיֵלְפִל תֶרֶ֔אְפִתְלּו ןֹו֣אָגְל ֙ץֶרָ֨אָה יִ֤רְפּו דֹו֑בָכְלּו יִ֖בְצִל הָ֔וֹהְי חַמֶ֣צ
 םיִּ֖יַחַל בּו֥תָּכַה־לָּכ ֹו֑ל רֶמָ֣אֵי ׁשֹו֖דָק םַ֔לָׁשּו֣ריִּב ֙רָתֹוּנַהְו ןֹוּ֗יִצְּב רָ֣אְׁשִּנַה ׀ הָ֣יָהְו
 ַחיִ֣דָי םַ֖לָׁשּוֽרְי יֵ֥מְּד־תֶאְו ןֹוּ֔יִצ־תֹוֽנְּב תַ֣אֹצ תֵ֚א יָ֗נֹדֲא ץַ֣חָר ׀ םִ֣א :םָֽלָׁשּוריִּב
־לַעְו ןֹוּ֜יִצ־רַה ןֹו֨כְמ־לָּכ֩ לַע הָ֡וֹהְי אָ֣רָבּו :רֵֽעָּב ַחּו֥רְבּו טָּ֖פְׁשִמ ַחּו֥רְּב ּהָּ֑בְרִּקִמ
 :הָּֽפֻח דֹו֖בָּכ־לָּכ־לַע יִּ֥כ הָלְיָ֑ל הָ֖בָהֶֽל ׁשֵ֥א ּהַגֹ֛נְו ןָׁ֔שָעְו ֙םָמֹוי ׀ ן ָ֤נָע ָהֶ֗אָרְקִמ
 הָריִׁ֤שָא :רָֽטָּמִמּו םֶר ֶּ֖זִמ רֹוּ֔תְסִמְלּו ֙הֶסְחַמְלּו בֶרֹ֑חֵמ םָ֖מֹוי־לֵצְל הֶ֥יְהִּת הָּ֛כֻסְו
 ּוהֵ֣קְּזַעְיַו :ןֶמָֽׁש־ןֶּב ןֶרֶ֥קְּב יִ֖דיִדיִֽל הָ֥יָה םֶרֶּ֛כ ֹו֑מְרַכְל יִ֖דֹוּד תַ֥ריִׁש יִ֔דיִדיִֽל ֙אָּנ
 תֹוׂ֥שֲעַֽל וַ֛קְיַו ֹוּ֑ב בֵ֣צָח בֶק ֶ֖י־םַגְו ֹו֔כֹותְּב֙ לָּדְגִמ ןֶבִּ֤יַו קֵ֔רֹׂש ּ֙והֵ֨עָּטִּיַו ּוהֵ֗לְּקַסְיַו
 יִ֖ניֵּב אָ֕נ־ּוטְפִׁש הָ֑דּוהְי ׁשיִ֣אְו םַ֖לָׁשּוֽרְי בֵׁ֥שֹוי הָּ֛תַעְו :םיִֽׁשֻאְּב ׂשַעַּ֥יַו םיִ֖בָנֲע
ֹלְו יִ֔מְרַכְל ֙דֹוע תֹוׂ֥שֲעַּֽל־הַמ :יִֽמְרַּכ ןיֵ֥בּו  ק ַעּוּ֧דַמ ֹוּ֑ב יִתיִׂ֖שָע א֥  תֹוׂ֥שֲעַֽל יִתיֵּ֛וִ
 הֶׂ֖שֹע יִ֥נֲא־רֶׁשֲא תֵ֛א םֶ֔כְתֶא אָּ֣נ־הָעיִֽדֹוא ֙הָּתַעְו :םיִֽׁשֻאְּב ׂשַעַּ֥יַו םיִ֖בָנֲע
 ּוהֵ֣תיִׁשֲאַֽו :סָֽמְרִמְל הָ֥יָהְו ֹו֖רֵדְּג ץֹ֥רָּפ רֵ֔עָבְל הָ֣יָהְו ֹ֙ותָּכּוׂשְמ רֵ֤סָה יִ֑מְרַכְל
ֹל הָ֗תָב ֹלְו ֙רֵמָּזִי א֤  ריִ֥טְמַהֵֽמ הֶּ֔וַצֲא ֙םיִבָעֶֽה לַ֤עְו תִיָׁ֑שָו ריִ֖מָׁש הָ֥לָעְו רֵ֔דָעֵֽי א֣
 ויָ֑עּוׁשֲעַֽׁש עַ֖טְנ הָ֔דּוהְי ׁשיִ֣אְו לֵ֔אָרְׂשִי תיֵּ֣ב ֙תֹואָבְצ הָ֤וֹהְי םֶרֶ֜כ יִּ֣כ :רָֽטָמ ויָ֖לָע
 תִיַ֔בְּב ֙תִיַ֨ב יֵ֥עיִּגַמ יֹו֗ה :הָֽקָעְצ הֵּ֥נִהְו הָ֖קָדְצִל חָּ֔פְׂשִמ הֵּ֣נִהְו ֙טָּפְׁשִמְל וַ֤קְיַו

 קַי הֶ֖דָׂשְב הֶ֥דָׂש  :ץֶרָֽאָה בֶרֶ֥קְּב םֶ֖כְּדַבְל םֶּ֥תְבַׁשּוֽהְו םֹו֔קָמ סֶפֶ֣א דַ֚ע ּוביִ֑רְ
ֹל־םִא תֹו֑אָבְצ הָ֣וֹהְי יָ֖נְזָאְּב  ןיֵ֥אֵמ םיִ֖בֹוטְו םיִ֥לֹדְּג ּו֔יְהִֽי הָּ֣מַׁשְל ֙םיִּבַר םיִּ֤תָּב א֞
 יֹו֛ה :הָֽפיֵא הֶׂ֥שֲעַֽי רֶמֹ֖ח עַר ֶ֥זְו תָ֑חֶא תַּ֣ב ּוׂ֖שֲעַֽי םֶרֶ֔כ־יֵּדְמִצ ֙תֶרֶׂ֨שֲע יִּ֗כ :בֵֽׁשֹוי
 לֶבֶ֗נָו רֹוּ֜נִכ הָ֨יָהְו :םֵֽקיִלְדַי ןִי ַ֖י ףֶׁשֶּ֔נַב יֵ֣רֲחַֽאְמ ּופֹּ֑דְרִי רָ֣כֵׁש רֶקֹּ֖בַב יֵ֥מיִּכְׁשַמ
ֹל ֙הָוֹהְי לַעֹּ֤פ תֵ֨אְו םֶ֑היֵּתְׁשִמ ןִי ַ֖יָו ליִ֛לָחְו ףֹּ֧ת ֹל ויָ֖דָי הֵׂ֥שֲעַֽמּו ּוטיִּ֔בַי א֣  :ּוֽאָר א֥



 ןֵ֗כָל :אָֽמָצ הֵ֥חִצ ֹו֖נֹומֲהַֽו בָ֔עָר יֵ֣תְמ ֹ֙ודֹובְכּו תַעָ֑ד־יִלְּבִמ יִּ֖מַע הָ֥לָּג ןֵ֛כָל
 ּהָ֖נֹואְׁשּו ּהָ֛נֹומֲהַֽו ּהָ֧רָדֲה דַ֨רָיְו קֹ֑ח־יִלְבִל ָהיִ֖פ הָ֥רֲעָֽפּו ּהָׁ֔שְפַנ֙ לֹואְּׁש הָביִ֤חְרִה
 הָ֥וֹהְי ּהַּ֛בְגִּיַו :הָנְלַּֽפְׁשִּת םיִ֖הֹבְג יֵ֥ניֵעְו ׁשיִ֑א־לַּפְׁשִּיַו םָ֖דָא חַּׁ֥שִּיַו :ּהָּֽב זֵ֥לָעְו
 םָ֑רְבָדְּכ םיִׂ֖שָבְכ ּו֥עָרְו :הָֽקָדְצִּב ׁשָּ֖דְקִנ ׁשֹו֔דָּקַה֙ לֵאָהְו טָּ֑פְׁשִּמַּב תֹו֖אָבְצ
 תֹו֥בֲעַֽכְו אְוָּׁ֑שַה יֵ֣לְבַחְּב ןֹ֖וָעֶֽה יֵ֥כְׁשֹמ יֹו֛ה :ּולֵֽכֹאי םיִ֥רָּג םיִ֖חֵמ תֹו֥בְרָחְו
 קִתְו הֶ֑אְרִנ ןַעַ֣מְל ּוהֵׂ֖שֲעַֽמ הָׁשיִ֛חָי ׀ רֵ֧הַמְי םיִ֗רְמֹֽאָה :הָֽאָּטַח הָ֖לָגֲעָֽה  בַ֣רְ
 עָ֑ר בֹוּ֣טַלְו בֹו֖ט עַ֛רָל םיִ֥רְמֹֽאָה יֹו֣ה :הָעָֽדֵנְו לֵ֖אָרְׂשִי ׁשֹו֥דְק תַ֛צֲע הָאֹו֗בָתְו

 םיִ֣מָכֲח יֹו֖ה :רָֽמְל קֹו֥תָמּו קֹו֖תָמְל רַ֛מ םיִ֥מָׂש ךְךֶׁשֹ֔חְל רֹו֣אְו ֙רֹואְל ךְךֶׁשֹ֤ח םיִ֨מָׂש
 ךְךֹ֥סְמִל לִיַ֖ח־יֵׁשְנַאְו ןִי ָ֑י תֹוּ֣תְׁשִל םיִ֖רֹוּבִּג יֹו֕ה :םיִֽנֹבְנ םֶ֖היֵנְּפ דֶג ֶ֥נְו םֶ֑היֵניֵֽעְּב
 לֹ֨כֱאֶּכ ֩ןֵכָל :ּוּנֶּֽמִמ ּוריִ֥סָי םיִ֖קיִּדַצ תַ֥קְדִצְו דַחֹׁ֑ש בֶקֵ֣ע עָׁ֖שָר יֵ֥קיִּדְצַמ :רָֽכֵׁש
 הֶ֑לֲעַּֽי קָ֣בָאָּכ םָ֖חְרִפּו הֶ֔יְהִֽי קָּ֣מַּכ ֙םָׁשְרָׁש הֶּ֔פְרִי ֙הָבָהֶֽל ׁשַׁ֤שֲחַֽו ׁשֵ֗א ןֹוׁ֣שְל ׁשַ֜ק
־לַע :ּוצֵֽאִנ לֵ֖אָרְׂשִי־ׁשֹוֽדְק תַ֥רְמִא תֵ֛אְו תֹו֔אָבְצ הָ֣וֹהְי ֙תַרֹוּת תֵ֚א ּו֗סֲאָֽמ יִּ֣כ
 םָ֛תָלְבִנ יִ֧הְּתַו םיִ֔רָהֶֽה ּ֙וזְּגְרִּי ַֽו ּוהֵּ֗כַּיַו ויָ֣לָע ֹו֧דָי טֵּ֥יַו ֹוּ֜מַעְּב הָ֨וֹהְי־ףַא ֩הָרָח ןֵּ֡כ
ֹל ֙תֹאז־לָכְּב תֹו֑צּוח בֶרֶ֣קְּב הָ֖חּוּסַּכ  סֵ֤נ־אָׂשָֽנְו :הָֽיּוטְנ ֹו֥דָי דֹו֖עְו ֹוּ֔פַא בָׁ֣ש־אֽ
 ף ֵ֤יָע־ןיֵא :אֹוֽבָי לַ֥ק הָ֖רֵהְמ הֵּ֥נִהְו ץֶרָ֑אָה הֵ֣צְקִמ ֹו֖ל קַרָׁ֥שְו קֹו֔חָרֵֽמ ֙םִיֹוּגַל
ֹל ֹוּ֔ב֙ לֵׁשֹוּכ־ןיֵאְו ֹלְו םּו֖נָי א֥ ֹלְו ןָׁ֑שיִי א֣ ֹלְו ויָ֔צָלֲח רֹו֣זֵא ֙חַּתְפִנ א֤  ךְךֹו֥רְׂש קַּ֖תִנ א֥
 ּובָׁ֔שְחֶנ רַּ֣צַּכ ֙ויָסּוס תֹו֤סְרַּפ תֹו֑כֻרְּד ויָ֖תֹתְּׁשַק־לָכְו םיִ֔נּונְׁש ֙ויָּצִח רֶׁ֤שֲא :ויָֽלָעְנ
 זֵ֣חֹאיְו ֙םֹהְנִיְו םיִ֤ריִפְּכַּכ ]גַ֨אְׁשִי[ גַ֨אְׁשִו איִ֑בָּלַּכ ֹו֖ל הָ֥גָאְׁש :הָֽפּוּסַּכ ויָּ֖לִּגְלַגְו
 ֙ץֶרָ֨אָל טַּ֤בִנְו םָ֑י־תַמֲהַֽנְּכ אּו֖הַה םֹוּ֥יַּב ויָ֛לָע םֹ֥הְנִיְו :ליִּֽצַמ ןיֵ֥אְו טיִ֖לְפַיְו ףֶרֶ֔ט
 הֶ֧אְרֶאָֽו ּוהָּ֔יִּזֻע ךְךֶלֶּ֣מַה ֙תֹומ־תַנְׁשִּב :ָהיֶֽפיִרֲעַּֽב ךְךַׁ֖שָח רֹו֔אָו רַ֣צ ךְךֶׁש֔ח־הֵּנִהְו
 םיִ֨פָרְׂש :לָֽכיֵהַה־תֶא םיִ֥אֵלְמ ויָ֖לּוׁשְו אָּׂ֑שִנְו םָ֣ר אֵּ֖סִּכ־לַע בֵׁ֥שי יָ֛נֹדֲא־תֶא
 ויָ֗נָפ הֶּ֣סַכְי ׀ םִיַּ֣תְׁשִּב דָ֑חֶאְל םִיַ֖פָנְּכ ׁשֵׁ֥ש םִיַ֛פָנְּכ ׁשֵׁ֧ש ֹו֔ל֙ לַעַּ֨מִמ ׀ םיִ֤דְמֹֽע
 ׀ ׁשֹו֧דָק רַ֔מָאְו ֙הֶז־לֶא הֶ֤ז אָ֨רָקְו :ףֵֽפֹועְי םִיַּ֥תְׁשִבּו ויָ֖לְגַר הֶּ֥סַכְי םִיַּ֛תְׁשִבּו
ֹלְמ תֹו֑אָבְצ הָ֣וֹהְי ׁשֹו֖דָק ׁשֹו֛דָק  םיִּ֔פִּסַה תֹוּ֣מַא ּ֙ועֻ֨נָּיַו :ֹוֽדֹובְּכ ץֶרָ֖אָה־לָכ א֥
־אֵֽמְט ׁשיִ֤א יִּ֣כ יִתיֵ֗מְדִנ־יִֽכ יִ֣ל־יֹוֽא רַ֞מֹאָֽו :ןָֽׁשָע אֵ֥לָּמִי תִיַּ֖בַהְו אֵ֑רֹוּקַה לֹוּ֖קִמ
 הָ֥וֹהְי ךְךֶלֶּ֛מַה־תֶא יִּ֧כ בֵׁ֑שֹי יִ֖כֹנָא םִיַ֔תָפְׂש אֵ֣מְט־םַע ֙ךְךֹותְבּו יִכֹ֔נָא ֙םִיַ֨תָפְׂש



 םִיַ֔חָקְלֶ֨מְּב הָּ֑פְצִר ֹו֖דָיְבּו םיִ֔פָרְּׂשַה־ןִמ ֙דָחֶא יַ֗לֵא ףָעָּ֣יַו :יָֽניֵע ּו֥אָר תֹו֖אָבְצ
ֹּיַו יִּ֔פ־לַע עַּ֣גַּיַו :ַחֵּֽבְזִּמַה לַ֥עֵמ חַ֖קָל  ךָךֶ֔נֹוֲע רָ֣סְו ךָךיֶ֑תָפְׂש־לַע הֶ֖ז עַ֥גָנ הֵּ֛נִה רֶמא֕
־ךְךֶלֵֽי יִ֣מּו חַ֖לְׁשֶא יִ֥מ־תֶא רֵ֔מֹא ֙יָנֹדֲא לֹו֤ק־תֶא עַ֞מְׁשֶאָֽו :רָּֽפֻכְּת ֖ךָךְתאָּטַחְו
ֹּיַו :יִנֵֽחָלְׁש יִ֥נְנִֽה רַ֖מֹאָֽו ּונָ֑ל ־לַאְו ַ֙עֹו֨מָׁש ּו֤עְמִׁש הֶּ֑זַה םָ֣עָל ָּ֖תְרַמָֽאְו ךְךֵ֥ל רֶמא֕
 ויָ֣ניֵעְו דֵּ֖בְכַה ויָ֥נְזָאְו הֶּ֔זַה םָ֣עָה־בֵֽל ֙ןֵמְׁשַה :ּועָֽדֵּת־לַאְו ֹו֖אָר ּו֥אְרּו ּוניִ֔בָּת
 רַ֕מֹאָֽו :ֹוֽל אָפָ֥רְו בָׁ֖שָו ןיִ֛בָי ֹו֥בָבְלּו עָ֗מְׁשִי ויָ֣נְזָאְבּו ויָ֜ניֵעְב הֶ֨אְרִי־ןֶּפ עַׁ֑שָה
ֹּיַו יָ֑נֹדֲא יַ֖תָמ־דַע  ןיֵ֣אֵמ ֙םיִּתָבּו בֵׁ֗שֹוי ןיֵ֣אֵמ םיִ֜רָע ּו֨אָׁש־םִא ֩רֶׁשֲא דַ֣ע רֶמא֡
 הָ֖בּוזֲעָֽה הָּ֥בַרְו םָ֑דָאָה־תֶא הָ֖וֹהְי קַ֥חִרְו :הָֽמָמְׁש הֶ֥אָּׁשִּת הָ֖מָדֲאָֽהְו םָ֔דָא
 רֶׁ֤שֲא ןֹוּ֗לַאָֽכְו הָ֣לֵאָּֽכ רֵ֑עָבְל הָ֣תְיָֽהְו הָבָׁ֖שְו הָּ֔יִרִׂ֣שֲע ּ֙הָּב דֹו֥עְו :ץֶרָֽאָה בֶרֶ֥קְּב
 ּוהָּ֜יִּזֻע־ןֶּב םָ֨תֹוי־ןֶּב זָחָ֠א יֵ֣מיִּב יִ֡הְיַו :ּהָּֽתְבַּצַמ ׁשֶדֹ֖ק עַר ֶ֥ז םָּ֔ב תֶבֶּ֣צַמ ֙תֶכֶּ֨לַׁשְּב
 םַ֔לָׁשּו֣רְי֙ לֵאָרְׂשִי־ךְךֶלֶֽמ ּוהָ֤יְלַמְר־ןֶּב חַקֶ֨פּו םָרֲ֠א־ךְךֶלֶֽמ ןיִ֣צְר הָ֣לָע הָ֗דּוהְי ךְךֶלֶ֣מ
ֹלְו ָהיֶ֑לָע הָ֖מָחְלִּמַל  םָ֖רֲא הָחָ֥נ רֹ֔מאֵל ֙דִוָּד תיֵ֤בְל דַּ֗גֻּיַו :ָהיֶֽלָע םֵ֥חָּלִהְל לֹ֖כָי א֥
ֹּיַו :ַחּוֽר־יֵנְּפִמ רַעַ֖י־יֵצֲע ַעֹו֥נְּכ ֹוּ֔מַע בַ֣בְלּו ֹ֙ובָבְל עַנָּ֤יַו םִיָ֑רְפֶא־לַע  ֘הָוֹהְי רֶמא֣
 קִל ֙אָנ־אֵצ ּ֒והָיְעַׁשְי־לֶא  ֙תַלָעְּת הֵ֗צְק־לֶא ךָך ֶ֑נְּב בּוׁ֣שָי רָ֖אְׁשּו הָּ֕תַא זָ֔חָא תאַ֣רְ
 טֵ֜קְׁשַהְו רֵ֨מָּׁשִה ויָלֵ֠א ָּ֣תְרַמָאְו :סֵֽבֹוכ הֵ֥דְׂש תַּ֖לִסְמ־לֶא הָ֔נֹויְלֶעָֽה הָ֣כֵרְּבַה
־יִרֳחָּֽב הֶּלֵ֑אָה םיִ֖נֵׁשֲעָֽה םיִ֛דּואָֽה תֹו֧בְנַז יֵ֨נְּׁשִמ ךְךַ֔רֵי־לַא ֙ךָךְבָֽבְלּו אָ֗ריִּת־לַא
־ןֶבּו םִיַ֥רְפֶא הָ֑עָר םָ֖רֲא ךָךיֶ֛לָע ץַ֥עָי־יִּֽכ ןַעַ֗י :ּוהָֽיְלַמְר־ןֶבּו םָ֖רֲאַֽו ןיִ֥צְר ףַ֛א
 ֙ךְךֶלֶ֨מ ךְךיִ֥לְמַנְו ּוניֵ֑לֵא הָּנֶ֖עִקְבַנְו הָּנֶ֔ציִקְנּו ֙הָדּוהיִֽב הֶ֤לֲעַֽנ :רֹֽמאֵל ּוהָ֖יְלַמְר
ֹל הִֹ֑וֶהְי יָ֣נֹדֲא רַ֖מָא הֹּ֥כ :לַֽאְבָֽט־ןֶּב תֵ֖א ּהָ֔כֹותְּב ֹלְו םּו֖קָת א֥  יִּ֣כ :הֶֽיְהִֽת א֥
ֹר ֹרְו קֶׂשֶּ֔מַּד ֙םָרֲא ׁשא֤  תַ֥חֵי הָ֔נָׁש ׁ֙שֵמָחְו םיִּׁ֤שִׁש דֹו֗עְבּו ןיִ֑צְר קֶׂשֶּ֖מַּד ׁשא֥
ֹרְו :םָֽעֵמ םִיַ֖רְפֶא ֹרְו ןֹו֔רְמֹֽׁש ֙םִיַ֨רְפֶא ׁשא֤ ֹל םִ֚א ּוהָ֑יְלַמְר־ןֶּב ןֹו֖רְמֹֽׁש ׁשא֥  א֣
ֹל יִּ֖כ ּוניִ֔מֲאַֽת  תֹו֔א ֣ךָךְל־לַאְׁש :רֹֽמאֵל זָ֖חָא־לֶא רֵּ֥בַּד הָ֔וֹהְי ףֶסֹוּ֣יַו :ּונֵֽמָאֵֽת א֥
ֹּיַו :הָלְעָֽמְל ַּהֵּ֥בְגַה ֹו֖א הָלָ֔אְׁש קֵ֣מְעַֽה ךָךיֶ֑הֹלֱא הָ֣וֹהְי םִ֖עֵמ ֹל זָ֑חָא רֶמא֖ ־אֽ
ֹלְו לַ֥אְׁשֶא ֹּיַו :הָֽוֹהְי־תֶא הֶּ֖סַנֲא־אֽ  ֙םֶּכִמ טַ֤עְמַה דִ֑וָּד תיֵּ֣ב אָ֖נ־ּועְמִׁש רֶמא֕
 תֹו֑א םֶ֖כָל אּו֛ה יָ֥נֹדֲא ןֵּ֨תִי ןֵכָ֠ל :יָֽהֹלֱא־תֶא םַּ֥ג ּו֖אְלַת יִּ֥כ םיִׁ֔שָנֲא תֹו֣אְלַה
 קְו ןֵּ֔ב תֶדֶ֣לֹיְו ֙הָרָה הָ֗מְלַעָֽה הֵּ֣נִה  לֵ֑כֹאי ׁשַ֖בְדּו הָ֥אְמֶח :לֵֽא ּונָּ֥מִע ֹו֖מְׁש תאָ֥רָ



 רֹ֣חָבּו עָ֖רָּב סֹ֥אָמ רַעַּ֛נַה עַ֥דֵי םֶרֶ֨טְּב יִּ֠כ :בֹוּֽטַּב רֹו֥חָבּו עָ֖רָּב סֹו֥אָמ ֹוּ֛תְעַדְל
 ךָךיֶ֗לָע הָ֜וֹהְי איִ֨בָי :ָהיֶֽכָלְמ יֵ֥נְׁש יֵ֖נְּפִמ ץָ֔ק הָּ֣תַא רֶׁ֣שֲא ֙הָמָדֲאָֽה בֵ֤זָעֵּֽת בֹוּ֑טַּב
ֹל רֶׁ֣שֲא ֙םיִמָי ֒ךָךיִבָא תיֵּ֣ב־לַעְו ֘ךָךְּמַע־לַֽעְו  לַ֣עֵמ םִיַ֖רְפֶא־רּוס םֹוּ֥יִמְל ּואָ֔ב־אֽ
 הֵ֖צְקִּב רֶׁ֥שֲא בּו֔בְּזַל ֙הָוֹהְי קֹ֤רְׁשִי אּו֗הַה םֹוּ֣יַּב ׀ הָ֣יָהְו :רּוּֽׁשַא ךְךֶלֶ֥מ תֵ֖א הָ֑דּוהְי
 תֹוּ֔תַּבַה יֵ֣לֲחַֽנְּב ֙םָּלֻכ ּו֤חָנְו ּואָ֨בּו :רּוּֽׁשַא ץֶרֶ֥אְּב רֶׁ֖שֲא הָ֔רֹובְּדַ֨לְו םִיָ֑רְצִמ יֵ֣רֹאְי
 חַּ֣לַגְי אּו֡הַה םֹוּ֣יַּב :םיִֽלֹלֲהַּֽנַה לֹ֖כְבּו םיִ֔צּוצֲעֽ ַּ֣נַה֙ לֹכְבּו םיִ֑עָלְּסַה יֵ֖קיִקְנִבּו
ֹרָה־תֶא רּוּׁ֔שַא ךְךֶלֶ֣מְּב ֙רָהָנ יֵ֤רְבֶעְּב הָ֜ריִכְּׂשַה רַעַ֨תְּב ֩יָנֹדֲא  רַעַׂ֣שְו ׁשא֖
 רָ֖קָּב תַ֥לְגֶע ׁשיִ֛א־הֶּיַחְי אּו֑הַה םֹוּ֣יַּב הָ֖יָהְו :הֶּֽפְסִּת ןָ֖קָּזַה־תֶא םַ֥גְו םִיָ֑לְגַרָֽה
ֹצ־יֵּתְׁשּו  לֵ֔כֹאי ׁ֙שַבְדּו הָ֤אְמֶח־יִּֽכ הָ֑אְמֶח לַ֣כֹאי בָ֖לָח תֹוׂ֥שֲע בֹ֛רֵמ הָ֗יָהְו :ןאֽ
־הֶיְהִֽי רֶׁ֧שֲא םֹו֗קָמ־לָכ הֶ֣יְהִֽי אּו֔הַה םֹוּ֣יַּב ֙הָיָהְו :ץֶרָֽאָה בֶרֶ֥קְּב רָ֖תֹוּנַה־לָּכ
 הָּמָׁ֑ש אֹובָ֣י תֶׁשֶּ֖קַבּו םיִּ֥צִחַּב :הֶֽיְהִֽי תִיַּׁ֖שַלְו ריִ֥מָּׁשַל ףֶסָּ֑כ ףֶלֶ֣אְּב ןֶפֶּ֖ג ףֶלֶ֥א םָּׁ֛ש
ֹל ןּו֔רֵדָ֣עֵי ֙רֵּדְעַּמַּב רֶׁ֤שֲא םיִ֗רָהֶֽה לֹ֣כְו :ץֶרָֽאָה־לָכ הֶ֥יְהִּֽת תִיַׁ֖שָו ריִ֥מָׁש־יִּֽכ ־אֽ
ֹּיַו :הֶֽׂש סַ֖מְרִמְלּו רֹוׁ֔ש חַ֣לְׁשִמְל ֙הָיָהְו תִיָׁ֑שָו ריִ֣מָׁש תַ֖אְרִי הָּמָׁ֔ש אֹו֣בָת  רֶמא֤
 ׁשָ֥ח לָ֖לָׁש רֵ֥הַמְל ׁשֹו֔נֱא טֶרֶ֣חְּב ֙ויָלָע בֹ֤תְכּו לֹו֑דָּג ןֹו֣יָּלִּג ֖ךָךְל־חַק יַ֔לֵא ֙הָוֹהְי
 :ּוהָֽיְכֶרֶבְי ןֶּ֥ב ּוהָ֖יְרַכְז־תֶאְו ןֵ֔הֹּכַה הָּ֣יִרּוֽא תֵ֚א םיִ֑נָמֱאֶנ םיִ֖דֵע יִּ֔ל הָדיִ֣עָאְו :זַּֽב
ֹּיַו ןֵּ֑ב דֶלֵּ֣תַו רַהַּ֖תַו הָ֔איִבְּנַה־לֶא ֙בַרְקֶאָֽו  ק יַ֔לֵא ֙הָוֹהְי רֶמא֤  רֵ֥הַמ ֹו֔מְׁש אָ֣רְ

ֹרְק רַעַּ֔נַה עַ֣דֵי ֙םֶרֶ֨טְּב יִּ֗כ :זַּֽב ׁשָ֥ח לָ֖לָׁש  קֶׂשֶּ֗מַּד ליֵ֣ח־תֶא ׀ אָּׂ֣שִי יִּ֑מִאְו יִ֣בָא א֖
 ןַעַ֗י :רֹֽמאֵל דֹו֖ע יַ֛לֵא רֵּ֥בַּד הָ֔וֹהְי ףֶסֹּ֣יַו :רּוּֽׁשַא ךְךֶלֶ֥מ יֵ֖נְפִל ןֹו֔רְמֹֽׁש לַ֣לְׁש ֙תֵאְו
־ןֶבּו ןיִ֖צְר־תֶא ׂשֹוׂ֥שְמּו טַ֑אְל םיִ֖כְלֹֽהַה ַחֹ֔לִּׁשַה יֵ֣מ תֵ֚א הֶּ֔זַה םָ֣עָה ֙סַאָמ יִּ֤כ
 םיִּ֔בַרָ֣הְו ֙םיִמּוצֲעָֽה רָ֗הָּנַה יֵ֣מ־תֶא םֶ֜היֵלֲע הֶ֨לֲעַֽמ ֩יָנֹדֲא הֵּ֣נִה ןֵ֡כָלְו :ּוהָֽיְלַמְר
־לָּכ־לַע ךְךַ֖לָהְו ויָ֔קיִפֲא־לָּכ־לַע ֙הָלָעְו ֹו֑דֹובְּכ־לָּכ־תֶאְו רּוּׁ֖שַא ךְךֶלֶ֥מ־תֶא
־ֹאלְמ ויָ֔פָנְּכ תֹוּ֣טֻמ ֙הָיָהְו ַעיִּ֑גַי ראָּ֖וַצ־דַע רַ֔בָעְו ףַ֣טָׁש ֙הָדּוהיִּֽב ףַ֤לָחְו :ויָֽתֹודְּג
 ּו֣רְּזַאְתִה ץֶרָ֑א־יֵּקַחְרֶמ לֹּ֖כ ּוניִ֔זֲאַֽהְו ּוּתֹ֔חָו ֙םיִּמַע ּועֹ֤ר :לֵֽאּונָּ֥מִע ֖ךָךְצְרַא בַחֹ֥ר
ֹלְו ֙רָבָד ּו֤רְּבַּד רָ֑פֻתְו הָ֖צֵע ּוצֻ֥ע :ּוּתֹֽחָו ּו֖רְּזַאְתִה ּוּתֹ֔חָו  :לֵֽא ּונָּ֖מִע יִּ֥כ םּו֔קָי א֣
 :רֹֽמאֵל הֶּ֖זַה־םָעָֽה ךְךֶרֶ֥דְּב תֶכֶּ֛לִמ יִנֵ֕רְּסִיְו דָּ֑יַה תַ֣קְזֶחְּב יַ֖לֵא הָ֛וֹהְי רַ֧מָא הֹ֨כ ֩יִּכ
ֹל ֹת־אֽ ֹל ֹו֥אָרֹוֽמ־תֶאְו רֶׁשָ֑ק הֶּ֖זַה םָ֥עָה רַ֛מֹאי־רֶׁשֲא לֹ֧כְל רֶׁשֶ֔ק ןּו֣רְמאֽ ־אֽ



ֹלְו ּו֖אְריִֽת  אּו֥הְו םֶ֖כֲאַֽרֹומ אּו֥הְו ּוׁשיִּ֑דְקַת ֹו֣תֹא תֹו֖אָבְצ הָ֥וֹהְי־תֶא :ּוציִֽרֲעַֽת א֥
 חַ֣פְל֙ לֵאָרְׂשִי יֵּ֤תָב יֵ֨נְׁשִל לֹוׁ֜שְכִמ רּו֨צְלּו ףֶגֶ֠נ ןֶבֶ֣אְלּו ׁשָּ֑דְקִמְל הָ֖יָהְו :םֶֽכְצִרֲעַֽמ
 :ּודָּֽכְלִנְו ּוׁ֖שְקֹוֽנְו ּורָּ֔בְׁשִנְו ּו֣לְפָנְו םיִּ֑בַר םָ֖ב ּולְׁשָ֥כְו :םָֽלָׁשּוֽרְי בֵׁ֖שֹויְל ׁשֵ֔קֹומְלּו
 תיֵּ֣בִמ ויָ֖נָּפ ריִּ֥תְסַּמַה הָ֔וֹהיַֽל ֙יִתיִּ֨כִחְו :יָֽדֻּמִלְּב הָ֖רֹוּת םֹו֥תֲח הָ֑דּועְּת רֹו֖צ
 קְו בֹ֑קֲעַֽי  תֹו֥תֹאְל הָ֔וֹהְי יִ֣ל־ןַתָֽנ רֶׁ֣שֲא ֙םיִדָלְיַהְו יִ֗כֹנָֽא הֵּ֣נִה :ֹוֽל־יִתיֵּ֖וִ
ֹי־יִֽכְו :ןֹוּֽיִצ רַ֥הְּב ןֵ֖כֹּׁשַה תֹו֔אָבְצ הָ֣וֹהְי ֙םִעֵמ לֵ֑אָרְׂשִיְּב םיִ֖תְפֹוֽמְלּו  ּו֣רְמאֽ
 ֙םַע־אֹולֲה םיִּ֑גְהַּמַהְו םיִ֖פְצְפַצְמַֽה םיִ֔נֹעְּדִּיַה־לֶאְו ֙תֹובֹאָֽה־לֶא ּוׁ֤שְרִּד םֶ֗כיֵלֲא
ֹל־םִא הָ֑דּועְתִלְו הָ֖רֹותְל :םיִֽתֵּמַה־לֶא םיִּ֖יַחַה דַ֥עְּב ׁשֹ֔רְדִי ויָ֣הֹלֱא־לֶא  א֤
ֹי ־יִֽכ הָ֨יָהְו בֵ֑עָרְו הֶׁ֣שְקִנ ּהָּ֖ב רַבָ֥עְו :רַחָֽׁש ֹו֖ל־ןיֵא רֶׁ֥שֲא הֶּ֔זַה רָ֣בָּדַּכ ּ֙ורְמאֽ
 הֵּ֨נִהְו טיִּ֑בַי ץֶרֶ֖א־לֶאְו :הָלְעָֽמְל הָ֥נָפּו ויָ֖הֹלאֵֽבּו ֹוּ֛כְלַמְּב לֵּ֧לִקְו ףַּ֗צַקְתִהְו בַ֜עְרִי
ֹל יִּ֣כ :חָּֽדֻנְמ הָ֖לֵפֲאַֽו הָ֔קּוצ ףּו֣עְמ ֙הָכֵׁשֲחַֽו הָ֤רָצ  ּ֒הָל קָ֣צּומ רֶׁ֣שֲאַֽל ֘ףָעּומ א֣
 ֙םָּיַה ךְךֶרֶּ֤ד דיִּ֑בְכִה ןֹו֖רֲחַֽאָהְו יִ֔לָּתְפַנ הָצְרַ֣אְו ֙ןּולֻבְז הָצְרַ֤א לַ֞קֵה ןֹוׁ֗שאִרָה תֵ֣עָּכ
 ץֶרֶ֣אְּב ֙יֵבְׁשֹֽי לֹו֑דָּג רֹו֣א ּו֖אָר ךְךֶׁשֹ֔חַּב םיִ֣כְלֹֽהַה ֙םָעָה :םִֽיֹוּגַה ליִ֖לְּג ןֵּ֔דְרַּיַה רֶבֵ֣ע
ֹל יֹוּ֔גַה ָתיִּ֣בְרִה :םֶֽהיֵלֲע ּהַ֥גָנ רֹו֖א תֶוָ֔מְלַצ  ּו֤חְמָׂש הָ֑חְמִּׂשַה ָּתְלַּ֣דְגִה ]ֹו֖ל[ א֖
 ֙תֵאְו ֹו֗לֳּבֻס לֹ֣ע־תֶא ׀ יִּ֣כ :לָֽלָׁש םָ֥קְּלַחְּב ּוליִ֖גָי רֶׁ֥שֲאַּֽכ ריִ֔צָּקַּב תַ֣חְמִׂשְּכ ֙ךָךיֶ֨נָפְל
 ׁשַעַ֔רְּב ןֵ֣אֹס ֙ןֹואְס־לָכ יִּ֤כ :ן ָֽיְדִמ םֹו֥יְּכ ָתֹּ֖תִחַה ֹוּ֑ב ׂשֵ֣גֹּנַה טֶבֵׁ֖ש ֹו֔מְכִׁש הֵּ֣טַמ
 ּונָ֗ל־דַּלֻי דֶלֶ֣י־יִּכ :ׁשֵֽא תֶלֹ֥כֲאַֽמ הָ֖פֵרְׂשִל הָ֥תְיָֽהְו םיִ֑מָדְב הָ֣לָלֹוֽגְמ הָ֖לְמִׂשְו
 רֹוּ֔בִּג לֵ֣א ֙ץֵעֹוי אֶלֶּ֠פ ֹו֜מְׁש אָ֨רְקִּיַו ֹו֑מְכִׁש־לַע הָ֖רְׂשִּמַה יִ֥הְּתַו ּונָ֔ל־ןַּתִנ ןֵּ֚ב
 אֵּ֤סִּכ־לַע ץֵ֗ק־ןיֵֽא םֹו֣לָׁשְלּו הָ֜רְׂשִּמַה ]הֵּ֨בְרַמְל[ הֵּ֨בְרַםְל :םֹוֽלָׁש־רַׂש דַ֖ע־יִבֲא
־דַעְו ֙הָּתַעֵֽמ הָ֑קָדְצִבּו טָּ֖פְׁשִמְּב ּהָ֔דֲעַֽסְלּֽו ּ֙הָתֹא ןיִ֤כָהְל ֹוּ֔תְכַלְמַמ־לַעְו ֙דִוָד
ֹּז־הֶׂשֲעַּֽת תֹו֖אָבְצ הָ֥וֹהְי תַ֛אְנִק םָ֔לֹוע  לַ֖פָנְו בֹ֑קֲעַֽיְּב יָ֖נֹדֲא חַ֥לָׁש רָ֛בָּד :תאֽ
 :רֹֽמאֵל בָ֖בֵל לֶדֹ֥גְבּו הָ֛וֲאַֽגְּב ןֹו֑רְמֹׁש בֵׁ֣שֹויְו םִיַ֖רְפֶא ֹוּ֔לֻּכ םָ֣עָה ּ֙ועְד ָֽיְו :לֵֽאָרְׂשִיְּב
־תֶא הָ֛וֹהְי בֵּ֧גַׂשְיַו :ףיִֽלֲחַֽנ םיִ֖זָרֲאַֽו ּועָּ֔דֻּג םיִ֣מְקִׁש הֶ֑נְבִנ תיִ֣זָגְו ּולָ֖פָנ םיִ֥נֵבְל
ֹּיַו רֹו֔חָאֵֽמ ֙םיִּתְׁשִלְפּו םֶדֶּ֗קִמ םָ֣רֲא :ךְךֵֽסְכַסְי ויָ֖בְיֹֽא־תֶאְו ויָ֑לָע ןיִ֖צְר יֵ֥רָצ  ּו֥לְכאֽ
־ֹאל םָ֥עָהְו :הָֽיּוטְנ ֹו֥דָי דֹו֖עְו ֹוּ֔פַא בָׁ֣ש־ֹאל ֙תֹאז־לָכְּב הֶּ֑פ־לָכְּב לֵ֖אָרְׂשִי־תֶא
ֹל תֹו֖אָבְצ הָ֥וֹהְי־תֶאְו ּוהֵּ֑כַּמַה־דַע בָׁ֖ש ֹר לֵ֗אָרְׂשִּיִמ הָ֜וֹהְי תֵ֨רְכַּיַו :ּוׁשָֽרָד א֥  ׁשא֧



ֹרָה אּו֣ה םיִ֖נָפ־אּוֽׂשְנּו ןֵ֥קָז :דָֽחֶא םֹו֥י ןֹו֖מְגַאְו הָּ֥פִּכ בָ֛נָזְו ־הֶרֹוֽמ איִ֥בָנְו ׁשא֑
 :םיִֽעָּלֻבְמ ויָ֖רָּׁשֻאְמּו םיִ֑עְתַמ הֶּ֖זַה־םָעָֽה יֵ֥רְּׁשַאְמ ּו֛יְהִּֽיַו :בָֽנָּזַה אּו֥ה רֶקֶּׁ֖ש
ֹל ויָ֜רּוחַּב־לַע ןֵּ֨כ־לַע ֹל ֙ויָתֹנְמְלַא־תֶאְו ויָ֤מֹתְי־תֶאְו יָ֗נֹדֲא ׀ חַ֣מְׂשִי־אֽ  א֣
 דֹו֖עְו ֹוּ֔פַא בָׁ֣ש־ֹאל ֙תֹאז־לָכְּב הָ֑לָבְנ רֵ֣בֹּד הֶּ֖פ־לָכְו עַ֔רֵמּו ף ֵ֣נָח ֹ֙וּלֻכ יִּ֤כ םֵ֔חַרְי
 רַעַּ֔יַה יֵ֣כְבִֽסְּב ֙תַּצִּתַו לֵ֑כֹאּת תִיַׁ֖שָו ריִ֥מָׁש הָ֔עְׁשִר ׁ֙שֵאָכ הָ֤רֲעָֽב־יִּֽכ :הָֽיּוטְנ ֹו֥דָי
 ֙םָעָה יִ֤הְיַו ץֶרָ֑א םַּ֣תְעֶנ תֹו֖אָבְצ הָ֥וֹהְי תַ֛רְבֶעְּב :ןָֽׁשָע תּו֥אֵּג ּו֖כְּבַאְתִּֽיַו
ֹל ויִ֖חָא־לֶא ׁשיִ֥א ׁשֵ֔א תֶלֹ֣כֲאַֽמְּכ ֹּיַו בֵ֔עָרְו ֙ןיִמָי־לַע רֹ֤זְגִּיַו :ּולֹֽמְחַי א֥ ־לַע לַכא֥
ֹמְׂש ֹלְו לוא֖  ֙םִיַ֨רְפֶאְו םִיַ֗רְפֶא־תֶא הֶּׁ֣שַנְמ :ּולֵֽכֹאי ֹו֖עֹרְז־רַׂשְּב ׁשיִ֥א ּועֵ֑בָׂש א֣
 :הָֽיּוטְנ ֹו֥דָי דֹו֖עְו ֹוּ֔פַא בָׁ֣ש־ֹאל ֙תֹאז־לָכְּב הָ֑דּוהְי־לַע הָּמֵ֖ה וָּ֥דְחַי הֶּׁ֔שַנְמ־תֶא
ֹזְגִלְו םיִּ֔לַּד ֙ןיִּדִמ תֹוּ֤טַהְל :ּובֵּֽתִּכ לָ֖מָע םיִ֥בְּתַכְמּֽו ןֶוָ֑א־יֵקְקִח םיִ֖קְקֹֽחַה יֹו֥ה  ל֕
 ּ֙וׂשֲעַּֽת־הַמּו :ּוּזֹֽבָי םיִ֖מֹותְי־תֶאְו םָ֔לָלְׁש ֙תֹונָמְלַא תֹו֤יְהִל יִּ֑מַע יֵּ֣יִנֲע טַּ֖פְׁשִמ
 ּו֖בְזַעַֽת הָנָ֥אְו הָ֔רְזֶעְל ּוסּו֣נָּת ֙יִמ־לַע אֹו֑בָּת קָ֣חְרֶּמִמ הָ֖אֹוׁשְלּו הָּ֔דֻקְּפ םֹו֣יְל
 בָׁ֣ש־ֹאל ֙תֹאז־לָכְּב ּולֹּ֑פִי םיִ֖גּורֲה תַחַ֥תְו ריִּ֔סַא תַחַּ֣ת ֙עַרָכ יִּ֤תְלִּב :םֶֽכְדֹובְּכ
 יֹו֤גְּב :יִֽמְעַז םָ֖דָיְב אּו֥ה־הֶּטַמּו יִּ֑פַא טֶבֵׁ֣ש רּוּׁ֖שַא יֹו֥ה :הָֽיּוטְנ ֹו֥דָי דֹו֖עְו ֹוּ֔פַא
 ֹו֥מּיׂשְלּו זַּ֔ב זֹ֣בָלְו֙ לָלָׁש לֹ֤לְׁשִל ּוּנֶּ֑וַצֲא יִ֖תָרְבֶע םַ֥ע־לַעְו ּוּנֶ֔חְּלַׁשֲא ֙ףֵנָח
 בֹׁ֑שְחַי ןֵ֣כ־ֹאל ֹו֖בָבְלּו הֶּ֔מַדְי ןֵ֣כ־ֹאל ֙אּוהְו :תֹוֽצּוח רֶמֹ֥חְּכ סָ֖מְרִמ ]ֹו֥מּוׂשְלּו[
ֹל םִ֖יֹוּג תיִ֥רְכַהְלּו ֹו֔בָבְלִּב דיִ֣מְׁשַהְל יִּ֚כ ֹלֲה רַ֑מֹאי יִּ֖כ :טָֽעְמ א֥  וָּ֖דְחַי יַ֛רָׂש א֥
ֹלֲה :םיִֽכָלְמ ֹל־םִא ֹו֑נְלַּכ ׁשיִ֖מְּכְרַכְּכ א֥ ֹל־םִא תָ֔מֲח ֙דַּפְרַאְכ א֤  קֶׂשֶּ֖מַדְכ א֥
 םַ֖לָׁשּוֽריִמ םֶ֔היֵליִ֣סְפּו ליִ֑לֱאָה תֹ֖כְלְמַמְל יִ֔דָי הָ֣אְצָֽמ ֙רֶׁשֲאַּֽכ :ןֹוֽרְמֹֽׁש
ֹלֲה :ןֹוֽרְמֹּׁשִמּו  םַ֖לָׁשּוריִל הֶׂ֥שֱעֶא ןֵּ֛כ ָהיֶ֑ליִלֱאֶלְו ןֹו֖רְמֹֽׁשְל יִתיִׂ֛שָע רֶׁ֥שֲאַּֽכ א֗
 םָ֑לָׁשּוריִבּו ןֹוּ֖יִצ רַ֥הְּב ּוהֵׂ֔שֲעַֽמ־לָּכ־תֶא ֙יָנֹדֲא עַּ֤צַבְי־יִּֽכ הָ֗יָהְו :ָהיֶּֽבַצֲעַֽלְו
ֹג־יִרְּפ־לַע דֹ֗קְפֶא  רַ֗מָא יִּ֣כ :ויָֽניֵע םּו֥ר תֶרֶ֖אְפִּת־לַעְו רּוּׁ֔שַא־ךְךֶלֶֽמ בַ֣בְל֙ לֶד֨
 ֙םֶהיֵתֹֽדּיֽתֲעַֽו םיִּ֗מַע תֹ֣לּובְּג ׀ ריִ֣סָאְו יִתֹו֑נֻבְנ יִּ֣כ יִ֖תָמְכָחְבּו יִתיִׂ֔שָע ֙יִדָי ַחֹ֤כְּב
 ֙יִדָי ׀ ןֵּ֤קַכ אָ֨צְמִּתַו :םיִֽבְׁשֹוי ]ריִּ֖בַּכ[ ריִּ֖באַּכ דיִ֥רֹואְו יִתֵׂ֔שֹוׁש ]֙םֶהיֵתֹוֽדּוֽתֲעַֽו[
ֹלְו יִּתְפָ֑סָא יִ֣נֲא ץֶרָ֖אָה־לָּכ תֹו֔בֻזֲע םיִ֣ציֵּב ֙ףֹסֱאֶכְו םיִּ֔מַעָֽה ליֵ֣חְל  דֵ֣דֹנ ֙הָיָה א֤
 ֙רֹוּׂשַּמַה לֵּ֤דַּגְתִי־םִא ֹוּ֑ב בֵ֣צֹחַה לַ֖ע ןֶ֔זְרַּגַה ֙רֵאָּפְתִיֲה :ףֵֽצְפַצְמּו הֶ֖פ הֶ֥צֹפּו ףָ֔נָּכ



 חַּ֨לַׁשְי ןֵכָ֠ל :ץֵֽע־ֹאל הֶּ֖טַמ םיִ֥רָהְּכ ויָ֔מיִרְמ־תֶאְו ֙טֶבֵׁ֨ש ףיִ֥נָהְּכ ֹו֔פיִנְמ־לַע
 :ׁשֵֽא דֹו֥קיִּכ דֹ֖קְי דַ֥קֵי ֹו֛דֹבְּכ תַחַ֧תְו ןֹו֑זָר ויָּ֖נַמְׁשִמְּב תֹו֛אָבְצ הָ֧וֹהְי ןֹו֜דָאָה
 ֹו֖ריִמְׁשּו ֹו֥תיִׁש הָ֛לְכָֽאְו הָ֗רֲעָֽבּו הָ֑בָהֶֽלְל ֹוׁ֖שֹודְקּו ׁשֵ֔אְל֙ לֵאָרְׂשִי־רֹוֽא הָ֤יָהְו
 :סֵֽסֹנ סֹ֥סְמִּכ הָ֖יָהְו הֶּ֑לַכְי רָׂ֖שָּב־דַעְו ׁשֶפֶּ֥נִמ ֹוּ֔לִמְרַכְו ֹ֙ורְעַי דֹו֤בְכּו :דָֽחֶא םֹו֥יְּב
ֹל אּו֗הַה םֹוּ֣יַּב ׀ הָ֣יָהְו :םֵֽבְּתְכִי רַעַ֖נְו ּו֑יְהִֽי רָּ֣פְסִמ ֹו֖רְעַי ץֵ֛ע רָ֥אְׁשּו  ףיִ֨סֹוי־אֽ
 הָ֛וֹהְי־לַע ןַ֗עְׁשִנְו ּוהֵּ֑כַמ־לַע ןֵ֖עָּׁשִהְל בֹ֔קֲעַֽי־תיֵּֽב תַ֣טיֵלְפּו֙ לֵאָרְׂשִי רָ֤אְׁש דֹו֜ע
 הֶ֞יְהִֽי־םִא יִּ֣כ :רֹוּֽבִּג לֵ֖א־לֶא בֹ֑קֲעַֽי רָ֣אְׁש בּוׁ֖שָי רָ֥אְׁש :תֶֽמֱאֶּב לֵ֖אָרְׂשִי ׁשֹו֥דְק
 הָ֖לָכ יִּ֥כ :הָֽקָדְצ ףֵ֥טֹוׁש ץּו֖רָח ןֹו֥יָּלִּכ ֹוּ֑ב בּוׁ֣שָי רָ֖אְׁש םָּ֔יַה לֹו֣חְּכ֙ לֵאָרְׂשִי ֤ךָךְּמַע
 יָ֤נֹדֲא רַ֞מָא־הֹּֽכ ןֵ֗כָל :ץֶרָֽאָה־לָּכ בֶרֶ֥קְּב הֶׂ֖שֹע תֹו֔אָבְצ ֙הִֹוֶהְי יָ֤נֹדֲא הָ֑צָרֱחֶנְו
־אָּֽׂשִי ּוהֵּ֥טַמּו הָּכֶּ֔כַי טֶבֵּׁ֣שַּב רּוּׁ֑שַאֵֽמ ןֹוּ֖יִצ בֵׁ֥שי יִּ֛מַע אָ֥ריִּת־לַא תֹו֔אָבְצ ֙הִֹוֶהְי
 :םָֽתיִלְבַּת־לַע יִּ֖פַאְו םַעַ֔ז הָלָ֣כְו רָ֑עְזִמ טַ֣עְמ דֹו֖ע־יִּכ :םִיָֽרְצִמ ךְךֶרֶ֥דְּב ךָךיֶ֖לָע
 םָּ֔יַה־לַע ּ֙והֵּ֨טַמּו בֵ֑רֹוע רּו֣צְּב ן ָ֖יְדִמ תַּ֥כַמְּכ טֹוׁ֔ש ֙תֹואָבְצ הָ֤וֹהְי ויָ֜לָע רֵ֨רֹועְו
 ֹוּ֖לֻעְו ךָךֶ֔מְכִׁש לַ֣עֵמ ֹ֙ולֳּבֻס רּו֤סָי אּו֗הַה םֹוּ֣יַּב ׀ הָ֣יָהְו :םִיָֽרְצִמ ךְךֶרֶ֥דְּב ֹו֖אָׂשְנּו
 ׂשָ֖מְכִמְל ןֹו֑רְגִמְּב רַ֣בָע תַּ֖יַע־לַע אָּ֥ב :ןֶמָֽׁש־יֵנְּפִמ לֹ֖ע לַּ֥בֻחְו ךָךֶ֑ראָּוַצ לַ֣עֵמ
 :הָסָֽנ לּו֖אָׁש תַ֥עְבִּג הָ֔מָרָֽה ֙הָדְרָֽח ּונָ֑ל ןֹו֣לָמ עַבֶּ֖ג הָ֔רָּבְעַמ ּ֙ורְבָֽע :ויָֽלֵּכ דיִ֥קְפַי
 יֵ֥בְׁשֹֽי הָ֑נֵמְדַמ הָ֖דְד ָֽנ :תֹוֽתָנֲע הָּ֥יִנֲע הָׁשְיַ֖ל יִביִׁ֥שְקַה םיִּ֑לַּג־תַּב ךְךֵ֖לֹוק יִ֥לֲהַֽצ
 תַ֖עְבִּג ןֹוּ֔יִצ ]תַּב[ תיַּב רַ֣ה ֹ֙ודָי ףֵ֤פֹנְי דֹ֑מֲעַֽל בֹ֣נְּב םֹוּ֖יַה דֹו֥ע :ּוזיִֽעֵה םיִ֖בֵּגַה
 ֙הָמֹוּקַה יֵ֤מָרְו הָ֑צָרֲעַֽמְּב הָ֖ראֻּפ ףֵ֥עָסְמ תֹו֔אָבְצ הָ֣וֹהְי ֙ןֹודָאָֽה הֵּ֤נִה :םָֽלָׁשּוֽרְי
 :לֹוּֽפִי ריִּ֥דַאְּב ןֹו֖נָבְּלַהְו לֶ֑זְרַּבַּב רַעַּ֖יַה יֵ֥כְבִֽס ףַּ֛קִנְו :ּולָּֽפְׁשִי םיִ֖הֹבְּגַהְו םיִ֔עּודְּג
 ַחּו֧ר הָ֑וֹהְי ַחּו֣ר ויָ֖לָע הָ֥חָנְו :הֶֽרְפִי ויָׁ֥שָרָּֽׁשִמ רֶצֵ֖נְו יָׁ֑שִי עַז ֶּ֣גִמ רֶטֹ֖ח אָ֥צָיְו
 תַ֣אְרִיְּב ֹו֖חיִרֲהַֽו :הָֽוֹהְי תַ֥אְרִיְו תַעַּ֖ד ַחּו֥ר הָ֔רּובְגּו ֙הָצֵע ַחּו֤ר הָ֗ניִבּו הָ֣מְכָח
ֹלְו הָ֑וֹהְי ֹלְו טֹוּ֔פְׁשִי ֙ויָניֵע הֵ֤אְרַמְל־אֽ  ֙קֶדֶ֨צְּב טַ֤פָׁשְו :ַחיִֽכֹוי ויָ֖נְזָא עַ֥מְׁשִמְל־אֽ
 ויָ֖תָפְׂש ַחּו֥רְבּו ויִּ֔פ טֶבֵׁ֣שְּב ֙ץֶרֶ֨א־הָּכִהְו ץֶרָ֑א־יֵוְנַעְל רֹוׁ֖שיִמְּב ַחיִ֥כֹוהְו םיִּ֔לַּד
־םִע ֙בֵאְז ר ָ֤גְו :ויָֽצָלֲח רֹו֥זֵא הָ֖נּומֱאָהְו ויָ֑נְתָמ רֹו֣זֵא קֶדֶ֖צ הָיָ֥הְו :עָֽׁשָר תיִ֥מָי
 :םָּֽב גֵ֥הֹנ ןֹ֖טָק רַעַ֥נְו וָּ֔דְחַי ֙איִרְמּו ריִ֤פְכּו לֶגֵ֨עְו ץָּ֑בְרִי יִ֣דְּג־םִע רֵ֖מָנְו ׂשֶבֶּ֔כ
ֹי רָ֥קָּבַּכ הֵ֖יְרַאְו ןֶ֑היֵדְלַי ּו֣צְּבְרִי וָּ֖דְחַי הָניֶ֔עְרִּת ֙בֹדָו הָ֤רָפּו  עַׁ֥שֲעִֽׁשְו :ןֶבֶּֽת־לַכאֽ



ֹל :הָֽדָה ֹו֥דָי לּו֖מָּג יִ֔נֹועְפִצ תַ֣רּואְמ֙ לַעְו ןֶתָּ֑פ רֻ֣ח־לַע קֵ֖נֹוי ֹלְו ּועֵ֥רָי־אֽ ־אֽ
 םָּ֥יַל םִיַּ֖מַּכ הָ֔וֹהְי־תֶא ֙הָעֵּד ץֶרָ֗אָה הָ֣אְלָֽמ־יִּֽכ יִׁ֑שְדָק רַ֣ה־לָכְּב ּותיִ֖חְׁשַי
 םִ֣יֹוּג ויָ֖לֵא םיִּ֔מַע סֵ֣נְל ֙דֵמֹע רֶׁ֤שֲא יַׁ֗שִי ׁשֶרֹׁ֣ש אּו֔הַה םֹוּ֣יַּב ֙הָיָהְו :םיִּֽסַכְמ
 ֹו֔דָי ֙תיִנֵׁש ׀ יָ֤נֹדֲא ףיִ֨סֹוי אּו֗הַה םֹוּ֣יַּב ׀ הָ֣יָהְו :דֹוֽבָּכ ֹו֖תָחֻנְמ הָ֥תְיָֽהְו ּוׁשֹ֑רְדִי
 ׁשּוּ֗כִמּו סֹו֣רְתַּפִמּו םִיַ֜רְצִּמִמּו רּוּׁ֨שַאֵֽמ ֩רֵאָּׁשִי רֶׁ֣שֲא ֹוּ֑מַע רָ֣אְׁש־תֶא תֹו֖נְקִל
ָׂש ָנְו :םָּֽיַה יֵּ֖יִאֵֽמּו תָ֔מֲחֵ֣מּו ֙רָעְנִּׁשִמּו םָ֤ליֵעֵֽמּו  לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣חְדִנ ףַ֖סָאְו םִ֔יֹוּגַל ֙סֵנ א֚
 יֵ֥רְרֹֽצְו םִיַ֔רְפֶא תַ֣אְנִק ֙הָרָ֨סְו :ץֶרָֽאָה תֹו֥פְנַּכ עַּ֖בְרַאֵֽמ ץֵּ֔בַקְי ֙הָדּוהְי תֹו֤צֻפְנּו
ֹל ֙םִיַ֨רְפֶא ּותֵ֑רָּכִי הָ֖דּוהְי  קְי־אֽ ֹל הָ֖דּוהיִֽו הָ֔דּוהְי־תֶא אֵּ֣נַ  :םִיָֽרְפֶא־תֶא רֹ֥צָי־אֽ
 ַחֹו֣לְׁשִמ ֙בָאֹומּו םֹו֤דֱא םֶדֶ֑ק־יֵנְּב־תֶא ּוּזֹ֣בָי וָּ֖דְחַי הָּמָ֔י ֙םיִּתְׁשִלְּפ ףֵ֤תָכְב ּו֨פָעְו
 ֹו֛דָי ףיִ֥נֵהְו םִיַ֔רְצִמ־םָי ןֹוׁ֣שְל תֵ֚א הָ֗וֹהְי םיִ֣רֱחֶהְו :םָּֽתְעַמְׁשִמ ןֹוּ֖מַע יֵ֥נְבּו םָ֔דָי
 הָ֣תְיָֽהְו :םיִֽלָעְּנַּב ךְךיִ֖רְדִהְו םיִ֔לָחְנ הָ֣עְבִׁשְל ּ֙והָּ֨כִהְו ֹו֑חּור םָ֣יְעַּב רָ֖הָּנַה־לַע
 ֹו֖תֹלֲע םֹו֥יְּב לֵ֔אָרְׂשִיְל ֙הָתְיָֽה רֶׁ֤שֲאַּֽכ רּוּׁ֑שַאֵֽמ רֵ֖אָּׁשִי רֶׁ֥שֲא ֹוּ֔מַע רָ֣אְׁשִל הָּ֔לִסְמ
 ֖ךָךְּפַא בֹׁ֥שָי יִּ֑ב ָּתְפַ֖נָא יִּ֥כ הָ֔וֹהְי ֣ךָךְדֹוא אּו֔הַה םֹוּ֣יַּב ָּ֙תְרַמָֽאְו :םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥אֵמ
ֹלְו חַ֖טְבֶא יִ֛תָעּוֽׁשְי לֵ֧א הֵּ֨נִה :יִנֵֽמֲחַֽנְתּֽו  הָ֔וֹהְי ּהָ֣י ֙תָרְמִזְו יִּ֤זָע יִּ֣כ דָ֑חְפֶא א֣
 םֶּ֞תְרַמֲאַֽו :הָֽעּוׁשְיַה יֵ֖נְיַעַּֽמִמ ןֹוׂ֑שָׂשְּב םִיַ֖מ־םֶּתְבַאְׁשּו :הָֽעּוׁשיִל יִ֖ל־יִהְי ַֽו
 יִּ֥כ ּוריִּ֕כְזַה ויָ֑תֹליִֽלֲע םיִּ֖מַעָֽב ּועיִ֥דֹוה ֹו֔מְׁשִב ּו֣אְרִק ֙הָוֹהיַֽל ּו֤דֹוה אּו֗הַה םֹוּ֣יַּב
ֹז ]תַעַ֥דּומ[ תַעַ֥דּימ הָׂ֑שָע תּו֖אֵג יִּ֥כ הָ֔וֹהְי ּו֣רְּמַז :ֹוֽמְׁש בָּ֖גְׂשִנ  :ץֶרָֽאָה־לָכְּב תא֖
 רֶׁ֣שֲא לֶ֑בָּב אָּׂ֖שַמ :לֵֽאָרְׂשִי ׁשֹו֥דְק ךְךֵּ֖בְרִקְּב לֹו֥דָג־יִּֽכ ןֹוּ֑יִצ תֶבֶׁ֣שֹוי יִּנֹ֖רָו יִ֥לֲהַֽצ
 ּופיִ֣נָה םֶ֑הָל לֹו֖ק ּומיִ֥רָה סֵ֔נ־ּואְֽׂש ֙הֶּפְׁשִנ־רַה לַ֤ע :ץֹוֽמָא־ןֶּב ּוהָ֖יְעַׁשְי הָ֔זָח
 ק םַּ֣ג יָׁ֑שָּדֻקְמִל יִתיֵּ֖וִצ יִ֥נֲא :םיִֽביִדְנ יֵ֥חְתִּפ ּואֹ֖בָיְו דָ֔י  יִּ֔פַאְל ֙יַרֹוּבִג יִתאָ֤רָ
 ֙םִיֹוּג תֹו֤כְלְמַמ ןֹו֞אְׁש לֹו֠ק בָ֑ר־םַע תּו֣מְּד םיִ֖רָהֶּֽב ןֹו֛מָה לֹו֥ק :יִֽתָוֲאַּֽג יֵ֖זיִּלַע
 הֵ֣צְקִמ קָ֖חְרֶמ ץֶרֶ֥אֵמ םיִ֛אָּב :הָֽמָחְלִמ אָ֥בְצ דֵּ֖קַפְמ תֹו֔אָבְצ הָ֣וֹהְי םיִ֔פָסֱאֶֽנ
 הָ֑וֹהְי םֹו֣י בֹו֖רָק יִּ֥כ ּוליִ֕ליֵה :ץֶרָֽאָה־לָּכ לֵּ֖בַחְל ֹו֔מְעַז יֵ֣לְכּו ֙הָוֹהְי םִיָ֑מָּׁשַה
 ּולָ֓הְבִנְֽו :סָּֽמִי ׁשֹו֖נֱא בַ֥בְל־לָכְו הָניֶּ֑פְרִּת םִיַ֣דָי־לָּכ ןֵּ֖כ־לַע :אֹוֽבָי יַּ֥דַּׁשִמ דֹׁ֖שְּכ
ֹי ֙םיִלָבֲחַֽו םיִ֤ריִצ ׀  םיִ֖בָהְל יֵ֥נְּפ ּוהָ֔מְתִי ּ֙והֵ֨עֵר־לֶא ׁשיִ֤א ןּו֑ליִחְי הָ֖דֵלֹוּיַּכ ןּו֔זֵחאֽ
 הָּ֔מַׁשְל ֙ץֶרָ֨אָה םּוׂ֤שָל ףָ֑א ןֹו֣רֲחַֽו הָ֖רְבֶעְו יִ֥רָזְכַא אָּ֔ב ֙הָוֹהְי־םֹוֽי הֵּ֤נִה :םֶֽהיֵנְּפ



ֹל םֶ֔היֵליִ֣סְכּו ֙םִיַ֨מָּׁשַה יֵ֤בְכֹוֽכ־יִּֽכ :הָּנֶּֽמִמ דיִ֥מְׁשַי ָהיֶ֖אָּטַחְו  ךְךַׁ֤שָח םָ֑רֹוא ּוּלֵ֖הָי א֥
ֹל ַחֵ֖רָיְו ֹו֔תאֵצְּב ׁ֙שֶמֶּׁ֨שַה  םיִ֖עָׁשְר־לַעְו הָ֔עָר֙ לֵבֵּת־לַע יִּ֤תְדַקָֽפּו :ֹוֽרֹוא ַהיִּ֥גַי־אֽ
 םָ֖דָאְו זָּ֑פִמ ׁשֹו֖נֱא ריִ֥קֹוא :ליִּֽפְׁשַא םיִ֖ציִרָֽע תַ֥וֲאַֽגְו םיִ֔דֵז ןֹו֣אְּג ֙יִּתַּבְׁשִהְו םָ֑נֹוֲע
 הָ֣וֹהְי ֙תַרְבֶעְּב ּהָ֑מֹוקְּמִמ ץֶרָ֖אָה ׁשַ֥עְרִתְו זיִּ֔גְרַא םִיַ֣מָׁש ֙ןֵּכ־לַע :ריִֽפֹוא םֶתֶּ֥כִמ
ֹצְכּו חָּ֔דֻמ יִ֣בְצִּכ ֙הָיָהְו :ֹוּֽפַא ןֹו֥רֲח םֹו֖יְבּו תֹו֔אָבְצ ־לֶא ׁשיִ֤א ץֵּ֑בַקְמ ןיֵ֣אְו ןא֖
 לֹוּ֥פִי הֶּ֖פְסִּנַה־לָכְו רֵ֑קָּדִי אָ֖צְמִּנַה־לָּכ :ּוסּוֽנָי ֹו֖צְרַא־לֶא ׁשיִ֥אְו ּו֔נְפִי ֹ֙וּמַע
 הָנְלַֽגָּׁשִּת םֶ֖היֵׁשְנּו םֶ֔היֵּתָּֽב ּ֙וּסַּׁ֨שִי םֶ֑היֵניֵֽעְל ּוׁ֖שְּטֻרְי םֶ֥היֵלְלֹֽעְו :בֶרָֽחֶּב
ֹל ֙ףֶסֶּ֨כ־רֶׁשֲא יָ֑דָמ־תֶא םֶ֖היֵלֲע ריִ֥עֵמ יִ֛נְנִה :]הָנְבַֽכָּׁשִּת[ ֹל בָ֖הָזְו ּובֹׁ֔שְחַי א֣  א֥
ֹל ֙ןֶטֶ֨ב־יִרְפּו הָנְׁשַּ֑טַרְּת םיִ֣רָעְנ תֹו֖תָׁשְקּו :ֹוֽב־ּוצְּפְחַי ֹל םיִ֖נָּב־לַע ּומֵ֔חַרְי א֣ ־אֽ
 תַ֣כֵּפְהַמְּכ םיִּ֑דְׂשַּכ ןֹו֣אְּג תֶרֶ֖אְפִּת תֹו֔כָלְמַמ יִ֣בְצ֙ לֶבָב הָ֤תְיָהְו :םָֽניֵע סּו֥חָת
ֹל :הָֽרֹמֲע־תֶאְו םֹ֖דְס־תֶא םיִ֔הֹלֱא ֹלְו חַצֶ֔נָל בֵׁ֣שֵת־אֽ  רֹו֑דָו רֹוּ֣ד־דַע ןֹּ֖כְׁשִת א֥
ֹלְו ֹל םיִ֖עֹרְו יִ֔בָרֲע ֙םָׁש לֵ֥הַי־אֽ  ּו֥אְלָמּו םיִּ֔יִצ םָׁ֣ש־ּוצְבָֽרְו :םָֽׁש ּוצִּ֥בְרַי־אֽ
 ֙םיִּיִא הָ֤נָעְו :םָֽׁש־ּודְּקַרְי םיִ֖ריִעְׂשּו הָ֔נֲעַֽי תֹו֣נְּב ֙םָׁש ּונְכָׁ֤שְו םיִ֑חֹא םֶ֖היֵּתָֽב
ֹל ָהיֶ֖מָיְו ּהָּ֔תִע ֙אֹובָל בֹו֤רָקְו גֶנֹ֑ע יֵלְכיֵ֣הְּב םיִּ֖נַתְו ויָ֔תֹונְמְלַאְּב ֩ יִּכ :ּוכֵֽׁשָּמִי א֥
 הָ֤וְלִנְו םָ֑תָמְדַא־לַע םָ֖חיִּנִהְו לֵ֔אָרְׂשִיְּב ֙דֹוע רַ֥חָבּו בֹ֗קֲעַֽי־תֶֽא הָ֜וֹהְי םֵ֨חַרְי
 ֒םָמֹוקְמ־לֶא םּו֣איִבֱהֶו ֘םיִּמַע םּו֣חָקְלּו :בֹֽקֲעַֽי תיֵּ֥ב־לַע ּו֖חְּפְסִנְו םֶ֔היֵלֲע ֙רֵּגַה
 םיִ֣בֹׁש ּ֙ויָהְו תֹו֑חָפְׁשִלְו םיִ֖דָבֲעַֽל הָ֔וֹהְי תַ֣מְדַא לַ֚ע לֵ֗אָרְׂשִי־תיֵּֽב םּו֣לֲחַֽנְתִהְו
־ןִמּו ךָך ֶ֑זְגָרְֽמּו ֖ךָךְּבְצָעֵֽמ ֔ךָךְל ֙הָוֹהְי ַחיִ֤נָה םֹו֨יְּב הָ֗יָהְו :םֶֽהיֵׂשְגֹֽנְּב ּו֖דָרְו םֶ֔היֵבֹֽׁשְל
 ָּתְרָ֑מָאְו לֶ֖בָּב ךְךֶלֶ֥מ־לַע הֶּ֛זַה לָׁ֥שָּמַה ָתאָׂ֜שָנְו :ךְךָּֽב־דַּבֻע רֶׁ֥שֲא הָׁ֖שָּקַה הָ֥דֹבֲעָֽה
 :םיִֽלְׁשֹמ טֶבֵׁ֖ש םיִ֑עָׁשְר הֵּ֣טַמ הָ֖וֹהְי רַ֥בָׁש :הָֽבֵהְדַמ הָ֖תְבָׁש ׂשֵ֔גֹנ תַ֣בָׁש ךְךיֵ֚א
 :ךְךָֽׂשָח יִ֥לְּב ףָּ֖דְרֻמ םִ֔יֹוּג ֙ףַאָב הֶ֤דֹר הָ֑רָס יִּ֣תְלִּב תַּ֖כַמ הָ֔רְבֶעְּב ֙םיִּמַע הֶּ֤כַמ
 זָ֣אֵמ ןֹו֑נָבְל יֵ֣זְרַא ֖ךָךְל ּו֥חְמָׂש םיִׁ֛שֹורְּב־םַּג :הָּֽנִר ּו֖חְצָּֽפ ץֶרָ֑אָה־לָּכ הָ֖טְקָֽׁש הָחָ֥נ
ֹל ָּתְבַ֔כָׁש  קִל ֖ךָךְל הָ֥זְגָֽר תַחַּ֛תִמ לֹו֗אְׁש :ּוניֵֽלָע תֵ֖רֹּכַה הֶ֥לֲעַֽי־אֽ  ךָךֶ֑אֹוּב תאַ֣רְ
 םָּ֣לֻּכ :םִֽיֹוג יֵ֥כְלַמ לֹּ֖כ םָ֔תֹואְסִּכִמ ֙םיִקֵה ץֶרָ֔א יֵדּוּ֣תַע־לָּכ ֙םיִאָפְר ֤ךָךְל רֵ֨רֹוע
ֹיְו ּו֔נֲעַֽי  לֹו֛אְׁש דַ֥רּוה :ָּתְלָֽׁשְמִנ ּוניֵ֥לֵא ּונֹו֖מָכ ָתיֵּ֥לֻח הָּ֛תַא־םַּג ךָךיֶ֑לֵא ּו֖רְמאֽ
 ָּתְלַ֥פָנ ךְךיֵ֛א :הָֽעֵלֹוּֽת ךָךיֶּ֖סַכְמּו הָּ֔מִר עַּ֣צֻי ֙ךָךיֶּ֨תְחַּת ךָךיֶ֑לָבְנ תַ֣יְמֶה ךָך ֶ֖נֹואְג



 ָּתְרַ֤מָא הָּ֞תַאְו :םִֽיֹוּג־לַע ׁשֵ֖לֹוח ץֶרָ֔אָל ָּתְעַּ֣דְגִנ רַחָׁ֑ש־ןֶּב לֵ֣ליֵה םִיַ֖מָּׁשִמ
 דֵ֖עֹומ־רַהְּב בֵׁ֥שֵאְו יִ֑אְסִּכ םיִ֣רָא לֵ֖א־יֵבְכֹוֽכְל לַעַּ֥מִמ הֶ֔לֱעֶֽא םִיַ֣מָּׁשַה ֙ךָךְבָֽבְלִב
 דַ֖רּוּת לֹו֛אְׁש־לֶא ךְךַ֧א :ןֹוֽיְלֶעְל הֶּ֖מַּדֶא בָ֑ע יֵתֳמָּ֣ב־לַע הֶ֖לֱעֶא :ןֹוֽפָצ יֵ֥תְּכְרַיְּב
 זיִּ֣גְרַמ ׁ֙שיִאָה הֶ֤זֲה ּונָ֑נֹוּבְתִי ךָךיֶ֖לֵא ּוחיִּ֔גְׁשַי ךָךיֶ֣לֵא ֙ךָךיֶ֨אֹר :רֹוֽב־יֵתְּכְרַי־לֶא
ֹל ויָ֖ריִסֲא סָ֑רָה ויָ֣רָעְו רָּ֖בְדִּמַּכ לֵ֛בֵּת םָׂ֥ש :תֹוֽכָלְמַמ ׁשיִ֖עְרַמ ץֶרָ֔אָה  חַתָ֥פ־אֽ
 ָּתְכַ֤לְׁשָה הָּ֞תַאְו :ֹוֽתיֵבְּב ׁשיִ֥א דֹו֖בָכְב ּו֥בְכָֽׁש םָּ֑לֻּכ םִ֖יֹוג יֵ֥כְלַמ־לָּכ :הָתְיָּֽב
 רֶגֶ֥פְּכ רֹו֖ב־יֵנְבַא־לֶא יֵ֥דְרֹוֽי בֶרָ֑ח יֵנֲעֹֽ֣טְמ םיִ֖גֻרֲה ׁשּו֥בְל בָ֔עְתִנ רֶצֵ֣נְּכ ֙ךָךְרְבִּקִמ
ֹל :סָֽבּומ ֹל ָּתְגָ֑רָה ֣ךָךְּמַע ָּתַ֖חִׁש ֥ךָךְצְרַא־יִּֽכ הָ֔רּובְקִּב ֙םָּתִא דַ֤חֵת־אֽ  ּקִי־אֽ  אֵ֥רָ
 ּוׁשְר ָ֣יְו ּ֙ומֻ֨קָי־לַּב םָ֑תֹובֲא ןֹ֣וֲעַּֽב ַחֵּ֖בְטַמ ויָ֛נָבְל ּוניִ֧כָה :םיִֽעֵרְמ עַר ֶ֥ז םָ֖לֹועְל
 יִּ֨תַרְכִהְו תֹו֑אָבְצ הָ֣וֹהְי םֻ֖אְנ םֶ֔היֵלֲע יִּ֣תְמַקְו :םיִֽרָע לֵ֖בֵת־יֵֽנְפ ּו֥אְלָֽמּו ץֶרָ֔א
 םִיָ֑מ־יֵמְגַאְו דֹּ֖פִק ׁשַ֥רֹומְל ָהיִּ֛תְמַׂשְו :הָֽוֹהְי־םֻאְנ דֶכֶ֖נָו ןיִ֥נְו רָ֛אְׁשּו םֵׁ֥ש לֶ֜בָבְל
 תֹו֖אָבְצ הָ֥וֹהְי עַּ֛בְׁשִנ :תֹוֽאָבְצ הָ֥וֹהְי םֻ֖אְנ דֵ֔מְׁשַה אֵ֣טֲאְֽטַמְּב ָ֙היִ֨תאֵטאֵֽטְו
ֹל־םִא רֹ֑מאֵל  רֹּ֤בְׁשִל :םּוֽקָת איִ֥ה יִּתְצַ֖עָי רֶׁ֥שֲאַֽכְו הָתָ֔יָה ןֵּ֣כ ֙יִתיִּ֨מִּד רֶׁ֤שֲאַּֽכ א֞
 :רּוֽסָי ֹו֖מְכִׁש לַ֥עֵמ ֹו֔לֳּבֻ֨סְו ֹוּ֔לֻע ֙םֶהיֵלֲעֵֽמ רָ֤סְו ּוּנֶ֑סּובֲא יַ֖רָה־לַעְו יִ֔צְרַאְּב ֙רּוּׁשַא
ֹז ֹזְו ץֶרָ֑אָה־לָּכ־לַע הָ֖צּועְּיַה הָ֥צֵעָֽה תא֛ ־יִּֽכ :םִֽיֹוּגַה־לָּכ־לַע הָ֖יּוטְּנַה דָּ֥יַה תא֛
 ךְךֶלֶּ֣מַה תֹו֖מ־תַנְׁשִּב :הָּנֶֽביִׁשְי יִ֥מּו הָ֖יּוטְּנַה ֹו֥דָיְו רֵ֑פָי יִ֣מּו ץָ֖עָי תֹו֛אָבְצ הָ֧וֹהְי
־יִּֽכ ךְךֵּ֑כַמ טֶבֵׁ֣ש רַּ֖בְׁשִנ יִּ֥כ ךְךֵּלֻּכ ֙תֶׁשֶ֨לְפ יִ֤חְמְׂשִּת־לַא :הֶּֽזַה אָּׂ֥שַּמַה הָ֖יָה זָ֑חָא
 םיִ֖נֹויְבֶאְו םיִּ֔לַד יֵ֣רֹוכְּב ּ֙ועָרְו :ףֵֽפֹועְמ ףָ֥רָׂש ֹו֖יְרִפּו עַפֶ֔צ אֵצֵ֣י ׁ֙שָחָנ ׁשֶרֹּׁ֤שִמ
־יִקֲעַֽז ֙רַעַׁ֨ש יִֽליִ֤ליֵה :גֹֽרֲהַֽי ךְךֵ֖תיִרֵֽאְׁשּו ךְךֵׁ֔שְרָׁש ֙בָעָרָֽב יִּ֤תַמֵהְו ּוצָּ֑בְרִי חַטֶ֣בָל
 הֶ֖נֲעַּֽי־הַמּו :ויָֽדָעֹומְּב דֵ֖דֹוּב ןיֵ֥אְו אָּ֔ב ןָׁ֣שָע ֙ןֹופָּצִמ יִּ֤כ ךְךֵּ֑לֻּכ תֶׁשֶ֣לְּפ גֹו֖מָנ ריִ֔ע
 ליֵ֞לְּב יִּ֠כ בָ֑אֹומ אָּׂ֖שַמ :ֹוּֽמַע יֵּ֥יִנֲע ּו֖סֱחֶי ּהָ֥בּו ןֹוּ֔יִצ דַּ֣סִי ֙הָוֹהְי יִּ֤כ יֹו֑ג־יֵכֲאְֽלַמ
 ןֹ֛ביִדְו תִיַּ֧בַה הָ֨לָע :הָֽמְדִנ בָ֖אֹומ־ריִק דַּ֥דֻׁש ליֵ֛לְּב יִּ֗כ הָ֔מְדִנ ֙בָאֹומ רָ֤ע דַּ֨דֻׁש
־לָּכ הָ֔חְרָק ויָׁ֣שֹאר־לָכְּב ליִ֔לֵיְי בָ֣אֹומ ֙אָבְדיֵֽמ לַ֤עְו ֹו֞בְנ־לַע יִכֶ֑בְל תֹו֖מָּבַה
 דֵ֥רֹי ליִ֖לֵיְי הֹּ֥לֻּכ ָהיֶ֛תֹבֹֽחְרִבּו ָהיֶ֧תֹוּגַּג לַ֣ע קָׂ֑ש ּורְגָ֣ח ויָ֖תֹצּוחְּב :הָֽעּורְּג ןָ֖קָז
 ֙בָאֹומ יֵ֤צֻלֲח ןֵּ֗כ־לַע םָ֑לֹוק עַ֣מְׁשִנ ץַהַ֖י־דַע הֵ֔לָעְלֶאְו ֙ןֹוּבְׁשֶח קַ֤עְזִּתַו :יִכֶּֽבַּב
 הָּ֑יִׁשִלְׁש תַ֣לְגֶע רַעֹ֖צ־דַע ָהֶ֕חיִרְּב קָ֔עְזִי בָ֣אֹומְל ֙יִּבִל :ֹוּֽל הָעְר ָ֥י ֹוׁ֖שְפַנ ּועיִ֔רָי



 :ּורֵֽעֹעְי רֶבֶׁ֖ש־תַקֲעַֽז םִיַ֔נֹרֹוח ךְךֶרֶּ֣ד יִּ֚כ ֹוּ֔ב־הֶלֲעַֽי ֙יִכְבִּב תיִ֗חּוּלַה הֵ֣לֲעַֽמ ׀ יִּ֣כ
ֹל קֶר ֶ֖י אֶׁשֶ֔ד הָלָּ֣כ ֙ריִצָח ׁשֵ֤בָי־יִּֽכ ּו֑יְהִֽי תֹוּ֣מַׁשְמ םיִ֖רְמִנ יֵ֥מ־יִּֽכ ־לַע :הָֽיָה א֥
 הָ֖קָעְּזַה הָפיִּ֥קִה־יִּֽכ :םּוֽאָּׂשִי םיִ֖בָרֲעָֽה לַחַ֥נ לַ֛ע םָ֔תָּדֻקְפּו הָׂ֑שָע הָ֣רְתִי ןֵּ֖כ
 ֙ןֹומיִד יֵ֤מ יִּ֣כ :ּהָֽתָלְלִי םיִ֖ליֵא רֵ֥אְבּו ּהָ֔תָלְלִי ֙םִיַ֨לְגֶא־דַע בָ֑אֹומ לּו֣בְּג־תֶא
 תיִ֖רֵאְׁשִלְו הֵ֔יְרַא ֙בָאֹומ תַ֤טיֵלְפִל תֹו֑פָסֹוֽנ ןֹו֖מיִּד־לַע תיִׁ֥שָא־יִּֽכ םָ֔ד ּואְלָ֣מ
 הָ֥יָהְו :ןֹוּֽיִצ־תַּב רַ֖ה־לֶא הָרָּ֑בְדִמ עַלֶּ֣סִמ ץֶרֶ֖א־לֵֽׁשמ רַ֥כ־ּוחְלִׁש :הָֽמָדֲא
 וִאיִ֤בָה :ןֹוֽנְרַאְל תֹ֖רָּבְעַמ בָ֔אֹומ תֹו֣נְּב ֙הָניֶ֨יְהִּֽת חָּ֑לֻׁשְמ ןֵ֣ק דֵ֖דֹונ־ףֹועְכ
 ֙יִרְּתַס םִיָ֑רֳהָֽצ ךְךֹו֣תְּב ךְךֵּ֖לִצ לִיַּ֛לַכ יִתיִׁ֧ש הָ֔ליִלְפ ]ּוׂ֣שֲֽע[ יׂשֲֽע ֙הָצֵע ]יִאיִ֤בָה[
 דֵ֑דֹוׁש יֵ֣נְּפִמ ֹומָ֖ל רֶתֵ֥ס־יִוֱה בָ֛אֹומ יַ֔חָּדִנ ֙ךְךָב ּורּו֤גָי :יִּֽלַגְּת־לַא דֵ֖דֹנ םיִ֔חָּדִנ
 ויָ֛לָע בַׁ֥שָיְו אֵּ֔סִּכ ֙דֶסֶ֨חַּב ןַ֤כּוהְו :ץֶרָֽאָה־ןִמ סֵ֖מֹר ּוּמַּ֥ת דֹׁ֔ש הָלָּ֣כ ֙ץֵּמַה סֵ֤פָא־יִּֽכ
 אֵּ֣ג בָ֖אֹומ־ןֹואְג ּונְעַ֥מָׁש :קֶדֶֽצ רִ֥הְמּו טָּ֖פְׁשִמ ׁשֵ֥רֹדְו טֵ֛פֹׁש דִ֑וָּד לֶהֹ֣אְּב תֶ֖מֱאֶּב
 הֹּ֣לֻּכ בָ֖אֹומְל בָ֛אֹומ ליִ֥לֵיְי ןֵ֗כָל :ויָּֽדַּב ןֵ֥כ־ֹאל ֹו֖תָרְבֶעְו ֹו֛נֹואְגּו ֹו֧תָוֲאַּֽג דֹ֑אְמ
 לָ֜לְמֻא ןֹוּ֨בְׁשֶח ֩תֹומְדַׁש יִּ֣כ :םיִֽאָכְנ־ךְךַא ּוּ֖גְהֶּת תֶׂשֶ֛רֲח־ריִק יֵׁ֧שיִׁשֲאַֽל ליִ֑לֵיְי
 ָהיֶ֔תֹוחֻ֣לְׁש רָּ֑בְדִמ ּועָּ֣ת ּועָ֖גָנ ר ֵ֥זְעַי־דַע ָהיֶּ֔קּורְׂש ּו֣מְלָה ֙םִיֹוג יֵ֤לֲעַּֽב הָ֗מְבִׂש ןֶפֶּ֣ג
 ןֹוּ֖בְׁשֶח יִ֔תָעְמִּד ֙ךְךֶוָּ֨יַרֲא הָ֔מְבִׂש ןֶפֶּ֣ג ֙רֵזְעַי יִ֤כְבִּב הֶּ֞כְבֶא ןֵּ֡כ־לַע :םָֽי ּורְבָ֥ע ּוׁ֖שְּטִנ
־ןִמ֙ ליִגָו הָ֤חְמִׂש ףַ֨סֱאֶנְו :לָֽפָנ דָ֥דיֵה ךְךֵ֖ריִצְק־לַעְו ךְךֵ֛ציֵק־לַע יִּ֧כ הֵ֑לָעְלֶאְו
ֹל םיִ֥מָרְּכַבּו לֶ֔מְרַּכַה ֹל ן ָּ֖נֻרְי־אֽ ֹל םיִ֛בָקְיַּב ןִיַ֗י עָ֑עֹרְי א֣  דָ֥דיֵה ךְךֵ֖רֹּדַה ךְךֹ֥רְדִי־אֽ
־יִֽכ הָ֧יָהְו :ׂשֶרָֽח ריִ֥קְל יִּ֖בְרִקְו ּו֑מֱהֶֽי רֹוּ֖נִּכַּכ בָ֔אֹומְל יַ֣עֵמ ֙ןֵּכ־לַע :יִּתַּֽבְׁשִה
ֹלְו לֵּ֖לַּפְתִהְל ֹוׁ֛שָּדְקִמ־לֶא אָ֧בּו הָ֑מָּבַה־לַע בָ֖אֹומ הָ֥אְלִנ־יִּֽכ הָ֛אְרִנ  :לָֽכּוי א֥
 ׁש֤לָׁשְּב ֒רֹמאֵל ֘הָוֹהְי רֶּ֣בִּד הָּ֗תַעְו :זָֽאֵמ בָ֖אֹומ־לֶא הָ֛וֹהְי רֶּ֧בִּד רֶׁ֨שֲא רָ֗בָּדַה הֶ֣ז

 רָ֖עְזִמ טַ֛עְמ רָ֥אְׁשּו בָ֑רָה ןֹו֣מָהֶה לֹ֖כְּב בָ֔אֹומ דֹו֣בְּכ ֙הָלְקִנְו ריִ֔כָׂש יֵ֣נְׁשִּכ ֙םיִנָׁש
 :הָֽלָּפַמ יִ֥עְמ הָ֖תְיָֽהְו ריִ֔עֵמ רָ֣סּומ ֙קֶׂשֶּ֨מַד הֵּ֤נִה קֶׂשָּ֑מַּד אָּׂ֖שַמ :ריִּֽבַכ אֹו֥ל
 ֙רָצְבִמ תַּ֤בְׁשִנְו :דיִֽרֲחַֽמ ןיֵ֥אְו ּו֖צְבָֽרְו הָניֶ֔יְהִּֽת םיִ֣רָדֲעַֽל רֵ֑עֹרֲע יֵ֣רָע תֹו֖בֻזֲע
 םֻ֖אְנ ּו֔יְהִֽי֙ לֵאָרְׂשִי־יֵֽנְּב דֹו֤בְכִּכ םָ֑רֲא רָ֣אְׁשּו קֶׂשֶּ֖מַּדִמ הָ֥כָלְמַמּו םִיַ֔רְפֶאֵֽמ
 הָ֗יָהְו :הֶֽזָרֵי ֹו֖רָׂשְּב ןַ֥מְׁשִמּו בֹ֑קֲעַֽי דֹו֣בְּכ לַּ֖דִי אּו֔הַה םֹוּ֣יַּב ֙הָיָהְו :תֹוֽאָבְצ הָ֥וֹהְי
 קֶמֵ֥עְּב םיִ֖לֳּבִׁש טֵּ֥קַלְמִּכ הָ֛יָהְו רֹו֑צְקִי םיִ֣לֳּבִׁש ֹו֖עֹרְזּו הָ֔מָק ריִ֣צָק ֙ףֹסֱאֶּֽכ



ֹרְּב םיִ֖רְּגְרַּג הָׁ֛שלְׁש םִי ַ֧נְׁש תִיַ֔ז ףֶקֹ֣נְּכ ֙תֹלֵלֹוֽע ֹוּ֤ב־רַאְׁשִנְו :םיִֽאָפְר  ריִ֑מָא ׁשא֣
 אּו֔הַה םֹוּ֣יַּב :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥הֹלֱא הָ֖וֹהְי־םֻאְנ הָּ֔יִרֹּֽפ ָ֙היֶ֨פִעְסִּב הָּׁ֗שִמֲח הָ֣עָּבְרַא
ֹלְו :הָניֶֽאְרִּת לֵ֖אָרְׂשִי ׁשֹו֥דְק־לֶא ויָ֕ניֵעְו ּוהֵׂ֑שֹע־לַע םָ֖דָאָה הֶ֥עְׁשִי  הֶ֔עְׁשִי א֣
ֹל ֙ויָתֹעְּבְצֶא ּוׂ֤שָע רֶׁ֨שֲאַֽו ויָ֑דָי הֵׂ֣שֲעַֽמ תֹו֖חְּבְזִּמַֽה־לֶא  םיִ֖רֵׁשֲאָֽהְו הֶ֔אְרִי א֣
 רֶׁ֣שֲא ריִ֔מָאָ֣הְו ׁ֙שֶרֹ֨חַה תַ֤בּוזֲעַּֽכ ֹוּ֗זֻעָמ יֵ֣רָע ׀ ּו֣יְהִי אּו֜הַה םֹוּ֨יַּב :םיִֽנָּמַחָהְו
 ךְך ֵּ֖זֻעָֽמ רּו֥צְו ךְךֵ֔עְׁשִי יֵ֣הֹלֱא ְּ֙תַחַ֨כָׁש יִּ֤כ :הָֽמָמְׁש הָ֖תְיָֽהְו לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב יֵ֖נְּפִמ ּו֔בְזָֽע
ֹל  ֙ךְךֵעְטִנ םֹו֤יְּב :ּוּנֶֽעָרְזִּת ר ָ֖ז תַרֹ֥מְזּו םיִ֔נָמֲעַֽנ יֵ֣עְטִנ ֙יִעְּטִּת ןֵּ֗כ־לַע ְּתְרָ֑כָז א֣
 יֹו֗ה :ׁשּוֽנָא בֵ֥אְכּו הָ֖לֲחַֽנ םֹו֥יְּב ריִ֛צָק דֵ֥נ יִחיִ֑רְפַּת ךְךֵ֣עְרַז רֶקֹּ֖בַבּו יִגֵׂ֔שְגַׂשְּת
 םיִ֖ריִּבַּכ םִיַ֥מ ןֹו֛אְׁשִּכ םיִּ֔מֻאְל ןֹו֣אְׁשּו ןּו֑יָמֱהֶי םיִּ֖מַי תֹו֥מֲהַּֽכ םיִּ֔בַר םיִּ֣מַע ֙ןֹומֲה
 ץֹ֤מְּכ ףַּ֗דֻרְו קָ֑חְרֶּמִמ סָ֣נְו ֹוּ֖ב רַעָ֥גְו ןּו֔אָּׁשִי ֙םיִּבַר םִיַ֤מ ןֹו֞אְׁשִּכ םיִּ֗מֻאְל :ןּוֽאָּׁשִי
 רֶקֹּ֖ב םֶרֶ֥טְּב הָ֔הָּלַב הֵּ֣נִהְו ֙בֶרֶ֨ע תֵ֥עְל :הָֽפּוס יֵ֥נְפִל לַּ֖גְלַגְכּו ַחּו֔ר־יֵנְפִל ֙םיִרָה
ֶז ּוּנֶ֑ניֵא  רֶבֵ֖עֵמ רֶׁ֥שֲא םִיָ֑פָנְּכ לַ֣צְלִצ ץֶרֶ֖א יֹו֥ה :ּוניֵֽזְזֹֽבְל לָ֖רֹוגְו ּוניֵ֔סֹוׁש קֶלֵ֣ח ה֚
 םיִ֣כָאְלַמ ׀ ּו֣כְל ֒םִיַמ־יֵנְפ־לַע ֘אֶמֹג־יֵלְכִבּו םיִ֗ריִצ םָּ֜יַּב ַחֵ֨לֹּׁשַה :ׁשּוֽכ־יֵרֲהַֽנְל
 וָ֣ק־וַק יֹוּ֚ג הָאְלָ֑הָו אּו֣ה־ןִמ אָ֖רֹונ םַ֥ע־לֶא טָ֔רֹומּו ךְךָּׁ֣שֻמְמ ֙יֹוּג־לֶא םיִּ֗לַק
 סֵ֤נ־ֹאׂשְנִּכ ץֶרָ֑א יֵנְכֹׁ֣שְו לֵ֖בֵת יֵ֥בְׁשֹֽי־לָּכ :ֹוֽצְרַא םיִ֖רָהְנ ּו֥אְזָּֽב־רֶׁשֲא הָ֔סּובְמּו
 הָ֖טוֳקְׁשֶא יַ֔לֵא ֙הָוֹהְי רַ֤מָא הֹ֨כ ֩יִּכ :ּועָֽמְׁשִּת רָ֖פֹוׁש ַעֹ֥קְתִכְו ּו֔אְרִּת ֙םיִרָה
־יִּֽכ :ריִֽצָק םֹ֥חְּב לַ֖ט בָ֥עְּכ רֹו֔א־יֵלֲע ֙חַצ םֹ֥חְּכ יִ֑נֹוכְמִב הָטיִּ֣בַאְו ]הָ֖טֳקְׁשֶא[
 תֹו֔רֵמְזַּמַּב ֙םיִּלַזְלַּזַה תַ֤רָכְו הָּ֑צִנ הֶ֣יְהִֽי לֵ֖מֹּג רֶסֹ֥בּו חַרֶּ֔פ־םָתְּכ ֙ריִצָק יֵ֤נְפִל
 ץָ֤קְו ץֶרָ֑אָה תַ֖מֱהֶבְלּֽו םיִ֔רָה טיֵ֣עְל ֙וָּדְחַי ּו֤בְזָֽעֵי :זַֽתֵה ריִ֥סֵה תֹוׁ֖שיִטְּנַה־תֶאְו
 הָ֣וֹהיַל יַׁ֜ש־לַבּוֽי איִ֨הַה ֩תֵעָּב :ףָֽרֱחֶּת ויָ֥לָע ץֶרָ֖אָה תַ֥מֱהֶּב־לָכְו טִיַ֔עָה ֙ויָלָע
 הָ֗סּובְמּו וָ֣ק־וַק ׀ יֹוּ֣ג הָאְלָ֑הָו אּו֣ה־ןִמ א֖רָֹונ םַ֥עֵמּו טָ֔רֹומּו ךְךָּׁ֣שֻמְמ םַ֚ע תֹו֗אָבְצ
 אָּׂ֖שַמ :ןֹוּֽיִצ־רַה תֹו֖אָבְצ הָ֥וֹהְי־םֵׁש םֹו֛קְמ־לֶא ֹו֔צְרַא ֙םיִרָהְנ ּו֤אְזָּֽב רֶׁ֨שֲא
 ויָ֔נָּפִמ ֙םִיַ֨רְצִמ יֵ֤ליִלֱא ּו֞עָנְו םִיַ֔רְצִמ אָ֣בּו֙ לַק בָ֥ע־לַע בֵ֨כֹר הָ֜וֹהְי הֵּ֨נִה םִיָ֑רְצִמ
 ויִ֖חָאְּב־ׁשיִֽא ּו֥מֲחְֽלִנְו םִיַ֔רְצִמְּב ֙םִיַ֨רְצִמ יִּ֤תְכַסְכִסְו :ֹוּֽבְרִקְּב סַּ֥מִי םִיַ֖רְצִמ בַ֥בְלּו
 ֹוּ֔בְרִקְּב ֙םִיַ֨רְצִמ־ַחּוֽר הָ֤קְבָֽנְו :הָֽכָלְמַמְּב הָ֖כָלְמַמ ריִ֔עְּב ריִ֣ע ּוהֵ֑עֵרְּב ׁשיִ֣אְו
־לֶאְו תֹו֖בֹאָֽה־לֶאְו םיִּ֔טִאָ֣ה־לֶאְו ֙םיִליִלֱאָֽה־לֶא ּוׁ֤שְרָֽדְו ַעֵּ֑לַבֲא ֹו֖תָצֲעַֽו



 םֻ֥אְנ םָּ֔ב־לָׁשְמִי ֙זַע ךְךֶלֶ֤מּו הֶׁ֑שָק םיִ֣נֹדֲא דַ֖יְּב םִיַ֔רְצִמ־תֶא ֙יִּתְרַּכִסְו :םיִֽנֹעְּדִּיַה
 ּוחיִ֣נְזֶאֶֽהְו :ׁשֵֽבָיְו בַ֥רֱחֶי רָ֖הָנְו םָּ֑יַהֵֽמ םִיַ֖מ־ּותְּׁשִנְו :תֹוֽאָבְצ הָ֥וֹהְי ןֹו֖דָאָֽה
 ק רֹו֑צָמ יֵ֣רֹאְי ּו֖בְרָֽחְו ּו֥לְלָּד תֹו֔רָהְנ  יִּ֣פ־לַע רֹו֖אְי־לַע תֹו֥רָע :ּולֵֽמָק ףּו֖סָו הֶ֥נָ
 יֵ֥כיִלְׁשַמ־לָּכ ּו֔לְבָ֣אְו םיִ֔גָּיַּדַה ּ֙ונָאְו :ּוּנֶֽניֵאְו ףַּ֖דִנ ׁשַ֥ביִי רֹו֔אְי עַ֣רְזִמ֙ לֹכְו רֹו֑אְי
 םיִּ֖תְׁשִפ יֵ֥דְבֹֽע ּוׁשֹ֛בּו :ּולָֽלְמֻא םִיַ֖מ־יֵנְּפ־לַע תֶרֹ֛מְכִמ יֵׂ֥שְרֹפּו הָּ֑כַח רֹו֖אְיַב
 :ׁשֶפָֽנ־יֵמְגַא רֶכֶׂ֖ש יֵׂשֹ֥ע־לָּכ םיִ֑אָּכֻדְמ ָהיֶ֖תֹתָֽׁש ּו֥יָהְו :יָֽרֹוח םיִ֖גְרֹֽאְו תֹו֑קיִרְׂש
ֹּת ךְךיֵ֚א הָ֑רָעְבִנ הָ֖צֵע הֹ֔עְרַפ יֵ֣צֲעֹֽי ֙יֵמְכַח ןַעֹ֔צ יֵרָׂ֣ש ֙םיִלִוֱא־ךְךַא ־לֶא ּו֣רְמאֽ
 ךְךָ֑ל אָ֖נ ּודיִּ֥גַיְו ךָךיֶ֔מָכֲח אֹו֣פֵא ֙םָּיַא :םֶדֶֽק־יֵכְלַמ־ןֶּב יִ֖נֲא םיִ֥מָכֲח־ןֶּב הֹ֔עְרַּפ
 ףֹ֑נ יֵרָׂ֣ש ּו֖אְּׁשִנ ןַעֹ֔צ יֵרָׂ֣ש ּ֙ולֲאֹוֽנ :םִיָֽרְצִמ־לַע תֹו֖אָבְצ הָ֥וֹהְי ץַ֛עָּי־הַמ ּו֔עְד ֵ֣יְו
 ּו֤עְתִהְו םיִ֑עְוִע ַחּו֣ר ּהָּ֖בְרִקְּב ךְךַ֥סָמ הָ֛וֹהְי :ָהיֶֽטָבְׁש תַּ֥נִּפ םִיַ֖רְצִמ־תֶא ּו֥עְתִה
ֹלְו :ֹוֽאיִקְּב רֹוּ֖כִׁש תֹו֥עָּתִהְּכ ּוהֵׂ֔שֲעַֽמ־לָכְּב ֙םִיַ֨רְצִמ־תֶא  םִיַ֖רְצִמְל הֶ֥יְהִֽי־אֽ
ֹר הֶׂ֛שֲעַֽי רֶׁ֧שֲא הֶׂ֑שֲעַֽמ  םִיַ֖רְצִמ הֶ֥יְהִֽי אּו֔הַה םֹוּ֣יַּב :ןֹוֽמְגַאְו הָּ֥פִּכ בָ֖נָזְו ׁשא֥
 :ויָֽלָע ףיִ֥נֵמ אּו֖ה־רֶׁשֲא תֹו֔אָבְצ הָ֣וֹהְי־דַי ֙תַפּונְּת ֙יֵנְּפִמ דַ֗חָפּו ׀ דַ֣רָחְו םיִׁ֑שָּנַּכ
 דָ֑חְפִי ויָ֖לֵא ּהָ֛תֹא ריִּ֥כְזַי רֶׁ֨שֲא֩ לֹּכ אָּ֔גָחְל ֙םִיַ֨רְצִמְל הָ֤דּוהְי תַ֨מְדַא הָתְיָהְ֠ו
 ׁשֵ֨מָח ּ֩ויְהִי אּו֡הַה םֹוּ֣יַּב :ויָֽלָע ץֵ֥עֹוי אּו֖ה־רֶׁשֲא תֹו֔אָבְצ הָ֣וֹהְי ֙תַצֲע יֵ֗נְּפִמ
 ריִ֣ע תֹו֑אָבְצ הָ֣וֹהיַֽל תֹו֖עָּבְׁשִנְו ןַעַ֔נְּכ תַ֣פְׂש ֙תֹורְּבַדְמ םִיַ֗רְצִמ ץֶרֶ֣אְּב םיִ֜רָע
 םִיָ֑רְצִמ ץֶרֶ֣א ךְךֹו֖תְּב הָ֔וֹהיַֽל ַ֙חֵּ֨בְזִמ הֶ֤יְהִֽי אּו֗הַה םֹוּ֣יַּב :תָֽחֶאְל רֵ֖מָאֵי סֶרֶ֔הַה
 ץֶרֶ֣אְּב תֹו֖אָבְצ הָ֥וֹהיַֽל דֵ֛עְלּו תֹו֥אְל הָ֨יָהְו :הָֽוֹהיַֽל ּהָ֖לּובְּג־לֶצֵֽא הָ֥בֵּצַמּו
 בָ֖רָו ַעיִׁ֥שֹומ םֶ֛הָל חַ֥לְׁשִיְו םיִ֔צֲחֹֽל יֵ֣נְּפִמ ֙הָוֹהְי־לֶא ּו֤קֲעְֽצִי־יִּֽכ םִיָ֑רְצִמ
 ּ֙ודְבָֽעְו אּו֑הַה םֹוּ֣יַּב הָ֖וֹהְי־תֶא םִיַ֛רְצִמ ּו֥עְד ָֽיְו םִיַ֔רְצִמְל ֙הָוֹהְי עַ֤דֹונְו :םָֽליִּצִהְו
 אֹו֑פָרְו ףֹ֣גָנ םִיַ֖רְצִמ־תֶא הָ֛וֹהְי ף ַ֧גָנְו :ּומֵּֽלִׁשְו הָ֖וֹהיַֽל רֶד ֵ֥נ־ּורְד ָֽנְו הָ֔חְנִמּו חַבֶ֣ז
 ֙םִיַ֨רְצִּמִמ הָּ֤לִסְמ הֶ֨יְהִּֽת אּו֗הַה םֹוּ֣יַּב :םָֽאָפְרּו םֶ֖הָל רַּ֥תְעֶנְו הָ֔וֹהְי־דַע ּ֙ובָׁ֨שְו
 :רּוּֽׁשַא־תֶא םִיַ֖רְצִמ ּו֥דְבָֽעְו רּוּׁ֑שַאְּב םִיַ֣רְצִמּו םִיַ֖רְצִמְּב רּוּׁ֥שַא־אָֽבּו הָרּוּׁ֔שַא
 :ץֶרָֽאָה בֶרֶ֥קְּב הָ֖כָרְּב רּוּׁ֑שַאְלּו םִיַ֖רְצִמְל הָּ֔יִׁשיִ֣לְׁש֙ לֵאָרְׂשִי הֶ֤יְהִֽי אּו֗הַה םֹוּ֣יַּב
 רּוּׁ֔שַא ֙יַדָי הֵׂ֤שֲעַֽמּו םִיַ֗רְצִמ יִּ֜מַע ךְךּו֨רָּב רֹ֑מאֵל תֹו֖אָבְצ הָ֥וֹהְי ֹו֛כֲרֵּֽב רֶׁ֧שֲא
ֹּב תַ֨נְׁשִּב :לֵֽאָרְׂשִי יִ֖תָלֲחַֽנְו  רּוּׁ֑שַא ךְךֶלֶ֣מ ןֹו֖גְרַס ֹו֔תֹא חֹ֣לְׁשִּב הָדֹוּ֔דְׁשַא ֙ןָּתְרַת א֤



 ֘ץֹומָא־ןֶב ּוהָ֣יְעַׁשְי דַ֣יְּב ֘הָוֹהְי רֶּ֣בִּד איִ֗הַה תֵ֣עָּב :ּהָֽדְּכְלִּי ַֽו דֹוּ֖דְׁשַאְּב םֶחָּ֥לִּיַו
 ןֵּ֔כ ׂשַעַּ֣יַו ךָךֶ֑לְגַר לַ֣עֵמ ץֹ֖לֲחַֽת ֥ךָךְלַעַנְו ךָךיֶ֔נְתָמ לַ֣עֵמ ֙קַּׂשַה ָּ֤תְחַּתִפּו ךְךֵ֗ל ֒רֹמאֵל
ֹּיַו :ףֵֽחָיְו םֹו֥רָע ךְךֹ֖לָה  ׁש֤לָׁש ףֵ֑חָיְו םֹו֣רָע ּוהָ֖יְעַׁשְי יִּ֥דְבַע ךְךַ֛לָה רֶׁ֥שֲאַּֽכ הָ֔וֹהְי רֶמא֣
 יִ֨בְׁש־תֶא רּוּׁשַ֠א־ךְךֶלֶֽמ גַ֣הְנִי ןֵּ֣כ :ׁשּוּֽכ־לַעְו םִיַ֖רְצִמ־לַע תֵ֔פֹומּו תֹו֣א ֙םיִנָׁש
 קְזּו םיִ֥רָעְנ ׁשּוּ֛כ תּו֥לָּג־תֶאְו םִיַ֜רְצִמ  תַ֥וְרֶע תֵׁ֖ש יַ֥פּוׂשֲחַֽו ףֵ֑חָיְו םֹו֣רָע םיִ֖נֵ
 יִ֣אָה בֵׁ֨שי רַמָאְ֠ו :םָּֽתְרַאְפִּת םִיַ֖רְצִמ־ןִמּו םָ֔טָּבַמ ׁ֙שּוּכִמ ּוׁשֹ֑בָו ּוּ֖תַחְו :םִיָֽרְצִמ
 יֵ֖נְּפִמ לֵ֔צָּנִ֨הְל הָ֔רְזֶעְל ֙םָׁש ּונְסַ֤נ־רֶׁשֲא ּונֵ֗טָּבַמ הֹ֣כ־הֵּנִה ֒אּוהַה םֹוּ֣יַּב ֘הֶּזַה
 ףֹ֔לֲחַֽל ֙בֶגֶּ֨נַּב תֹו֤פּוסְּכ םָ֑י־רַּבְדִמ אָּׂ֖שַמ :ּונְחָֽנֲא טֵ֥לָּמִנ ךְךיֵ֖אְו רּוּׁ֑שַא ךְךֶלֶ֣מ
 ׀ דֵ֣דֹוּׁשַהְו ֙דֵגֹוּב ׀ דֵ֤גֹוּבַה יִ֑ל־דַּגֻה הָׁ֖שָק תּו֥זָח :הָֽאָרֹוֽנ ץֶרֶ֖אֵמ אָּ֔ב רָּ֣בְדִּמִמ
 ֙יַנְתָמ ּו֤אְלָֽמ ןֵּ֗כ־לַע :יִּתַּֽבְׁשִה הָ֖תָחְנַא־לָּכ יַ֔דָמ יִ֣רּוצ ֙םָליֵע יִ֤לֲע דֵ֔דֹוׁש
 הָ֣עָּת :תֹוֽאְרֵֽמ יִּתְלַ֖הְבִנ ַעֹ֔מְּׁשִמ יִתיֵ֣וֲעַֽנ הָ֑דֵלֹוֽי יֵ֖ריִצְּכ יִנּו֔זָחֲא םיִ֣ריִצ הָ֔לָחְלַח
 הֹ֥פָצ ןָ֛חְלֻּׁשַה ךְךֹ֧רָע :הָֽדָרֲחַֽל יִ֖ל םָׂ֥ש יִ֔קְׁשִח ףֶׁשֶ֣נ תֵ֚א יִנְתָ֑תֲעִּֽב תּו֖צָּלַּפ יִ֔בָבְל
 ךְךֵ֚ל יָ֑נֹדֲא יַ֖לֵא רַ֛מָא הֹ֥כ יִּ֣כ :ן ֵֽגָמ ּו֥חְׁשִמ םיִ֖רָּׂשַה ּומּו֥ק הֹ֑תָׁש לֹו֣כָא תיִ֖פָּצַה
 בֶכֶ֣ר רֹו֖מֲח בֶכֶ֥ר םיִׁ֔שָרָּֽפ דֶמֶ֚צ בֶכֶ֗ר הָאָ֣רְו :דיִּֽגַי הֶ֖אְרִי רֶׁ֥שֲא הֶּ֔פַצְמַֽה דֵ֣מֲעַֽה
 קִּיַו :בֶׁשָֽק־בַר בֶׁשֶ֖ק ביִׁ֥שְקִהְו לָ֑מָּג  דֵ֤מֹע יִ֞כֹנָֽא יָ֗נֹדֲא ׀ הֶּ֣פְצִמ־לַע הֵ֑יְרַא אָ֖רְ
 ׁשיִ֔א בֶכֶ֣ר ֙אָב הֶ֥ז־הֵּנִהְו :תֹוֽליֵּלַה־לָּכ בָּ֖צִנ יִ֥כֹנָֽא יִּ֔תְרַמְׁשִ֨מ־לַעְו םָ֔מֹוי ֙דיִמָּת
ֹּיַו ןַעַּ֣יַו םיִׁ֑שָרָּֽפ דֶמֶ֖צ  :ץֶרָֽאָל רַּ֥בִׁש ָהיֶ֖הֹלֱא יֵ֥ליִסְּפ־לָכְו לֶ֔בָּב ֙הָלְפָֽנ הָ֤לְפָֽנ רֶמא֗
 יִּתְד ַּ֥גִה לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥הֹלֱא תֹו֛אָבְצ הָ֧וֹהְי תֵ֨אֵמ יִּתְעַ֗מָׁש רֶׁ֣שֲא יִ֑נְרָּג־ןֶבּו יִ֖תָׁשֻדְמ
 :ליֵּֽלִּמ־הַמ רֵ֖מֹׁש הָלְיַּ֔לִּמ־הַמ ֙רֵמֹׁש ריִ֔עֵּׂשִמ אֵ֣רֹק ֙יַלֵא הָ֑מּוּד אָּׂ֖שַמ :םֶֽכָל
 אָּׂ֖שַמ :ּויָֽתֵא ּובֻׁ֥ש ּויָ֖עְּב ןּו֥יָעְבִּת־םִא הָלְיָ֑ל־םַגְו רֶקֹ֖ב אָ֥תָא רֵ֔מֹׁש רַ֣מָא
 קִל :םיִֽנָֽדְּד תֹו֖חְרֹֽא ּוניִ֔לָּת ֙בַרְעַּב רַעַּ֤יַּב בָ֑רְעַּב  ֙יֵבְׁשֹֽי םִיָ֑מ ּויָ֣תֵה אֵ֖מָצ תאַ֥רְ
 הָׁ֗שּוטְנ בֶרֶ֣ח ׀ יֵ֣נְּפִמ ּודָ֑דָנ תֹו֖בָרֲח יֵ֥נְּפִמ־יִּֽכ :דֵֽדֹנ ּו֥מְּדִק ֹו֖מְחַלְּב אָ֔מיֵּת ץֶרֶ֣א
 דֹו֤עְּב יָ֑לֵא יָ֖נֹדֲא רַ֥מָא הֹ֛כ־יִּכ :הָֽמָחְלִמ דֶבֹּ֥כ יֵ֖נְּפִמּו הָ֔כּורְּד תֶׁשֶ֣ק ֙יֵנְּפִמּו

־יֵֽנְב יֵ֥רֹוּבִּג תֶׁשֶ֛ק־רַּפְסִמ רָ֧אְׁשּו :רָֽדֵק דֹו֥בְּכ־לָּכ הָ֖לָכְו ריִ֔כָׂש יֵ֣נְׁשִּכ ֙הָנָׁש
 אֹו֔פֵא ךְךָּ֣ל־הַמ ןֹו֑יָּזִח איֵּ֣ג אָּׂ֖שַמ :רֵּֽבִּד לֵ֖אָרְׂשִי־יֵֽהֹלֱא הָ֥וֹהְי יִּ֛כ ּוטָ֑עְמִי רָ֖דֵק
 ֙ךְךִיַ֨לָלֲח הָ֑זיִּלַע הָ֖יְרִק הָּ֔יִמֹוֽה ריִ֚ע הָ֗אֵלְמ ׀ תֹו֣אֻׁשְּת :תֹוּֽגַּגַל ךְךָּ֖לֻּכ תיִ֥לָע־יִּֽכ



ֹל ֹלְו בֶרֶ֔ח־יֵלְלַח א֣  ּורָּ֑סֻא תֶׁשֶּ֣קִמ דַחַ֖י־ּודְד ָֽנ ךְךִי ַ֥ניִצְק־לָּכ :הָֽמָחְלִמ יֵ֥תֵמ א֖
 רֵ֣רָמֲא יִּ֖נִמ ּו֥עְׁש יִּתְרַ֛מָא ןֵּ֥כ־לַע :ּוחָֽרָּב קֹו֖חָרֵמ וָּ֔דְחַי ּו֣רְּסֻא ֙ךְךִיַ֨אָצְמִנ־לָּכ
 הָ֜סּובְמּו הָ֨מּוהְמ ֩םֹוי יִּ֣כ :יִּֽמַע־תַּב דֹׁ֖ש־לַע יִנֵ֔מֲחַֽנְל ּוציִ֣אָּת־לַא יִכֶּ֑בַּב
 :רָֽהָה־לֶא ַעֹוׁ֥שְו רִ֖ק רַ֥קְרַקְמ ןֹו֑יָּזִח איֵ֣גְּב תֹו֖אָבְצ הִֹ֛וֶהְי יָ֧נֹדאַֽל הָ֗כּובְמּו
־רַחְבִמ יִ֥הְיַו :ן ֵֽגָמ הָ֖רֵע ריִ֥קְו םיִׁ֑שָרָּֽפ םָ֖דָא בֶכֶ֥רְּב הָּ֔פְׁשַא אָׂ֣שָנ ֙םָליֵעְו
 הָ֑דּוהְי ךְךַ֣סָמ תֵ֖א לַ֕גְיַו :הָרְעָּֽׁשַה ּותָׁ֥ש תֹׁ֖ש םיִׁ֔שָרָּ֣פַהְו בֶכָ֑ר ּואְלָ֣מ ךְךִיַ֖קָמֲע
־יִּכ םֶ֖תיִאְר דִ֛וָּד־ריִע יֵ֧עיִקְּב תֵ֨אְו :רַעָּֽיַה תיֵּ֥ב קֶׁשֶ֖נ־לֶא אּו֔הַה םֹוּ֣יַּב ֙טֵּבַּתַו
 םֶּ֑תְרַפְס םַ֖לָׁשּוֽרְי יֵּ֥תָּב־תֶאְו :הָֽנֹוּתְחַּתַה הָ֖כֵרְּבַה יֵ֥מ־תֶא ּו֔צְּבַקְּתַֽו ּוּבָ֑ר
 קִמּו :הָֽמֹוחַה רֵּ֖צַבְל םיִּ֔תָּ֣בַה ּ֙וצְתִּתַו  הָ֣כֵרְּבַה יֵ֖מְל םִיַ֔תֹמֹ֣חַה ןיֵּ֚ב םֶ֗תיִׂשֲע ׀ הָ֣וְ
ֹלְו הָ֑נָׁשְיַה ֹל קֹו֖חָרֵֽמ ּהָ֥רְצֹֽיְו ָהיֶׂ֔שֹע־לֶא ֙םֶּתְטַּבִה א֤  יָ֧נֹדֲא אָ֗רְקִּיַו :םֶֽתיִאְר א֥
 ׀ הֵּ֣נִהְו :קָֽׂש רֹ֥גֲחַֽלְו הָ֖חְרָקְלּו דֵּ֔פְסִמְלּו ֙יִכְבִל אּו֑הַה םֹוּ֣יַּב תֹו֖אָבְצ הִֹ֛והְי

ֹצ טֹ֣חָׁשְו ֙רָקָּב ׀ גֹ֤רָה הָ֗חְמִׂשְו ןֹוׂ֣שָׂש  ֹו֔תָׁשְו לֹו֣כָא ןִי ָ֑י תֹו֣תָׁשְו רָׂ֖שָּב לֹ֥כָא ןא֔
־דַע ֙םֶכָל הֶּ֤זַה ֙ןֹוָעֶה רַּפֻכְ֠י־םִא תֹו֑אָבְצ הָ֣וֹהְי יָ֖נְזָאְב הָ֥לְגִנְו :תּוֽמָנ רָ֖חָמ יִּ֥כ
 ֹ֙אּב־ךְךֶל תֹו֑אָבְצ הִֹ֖וֶהְי יָ֥נֹדֲא רַ֛מָא הֹּ֥כ :תֹוֽאָבְצ הִֹ֖וֶהְי יָ֥נֹדֲא רַ֛מָא ןּו֔תֻמְּת
־יִּֽכ הֹ֔פ ֣ךָךְל יִ֣מּו ֙הֹפ ֥ךָךְּל־הַמ :תִיָּֽבַה־לַע רֶׁ֥שֲא אָ֖נְבֶׁש־לַע הֶּ֔זַה ןֵ֣כֹּסַה־לֶא
 ֙הָוֹהְי הֵּ֤נִה :ֹוֽל ןָּ֥כְׁשִמ עַלֶּ֖סַב יִ֥קְקֹֽח ֹו֔רְבִק ֙םֹורָמ יִ֤בְצֹֽח רֶבָ֑ק הֹּ֖פ ֛ךָךְּל ָּתְבַ֧צָח
 תַ֣בֲחַֽר ץֶרֶ֖א־לֶא רּוּ֕דַּכ הָ֔פֵנְצ ֙ךָךְפָנְצִי ףֹו֤נָצ :הֹֽטָע ֖ךָךְטֹֽעְו רֶבָּ֑ג הָ֖לֵטְלַט ֔ךָךְלֶטְלַטְמ
 ךָךיִּ֖תְפַדֲהַֽו :ךָךיֶֽנֹדֲא תיֵּ֥ב ןֹו֖לְק ךָךֶ֔דֹובְּכ תֹו֣בְּכְרַמ ֙הָּמָׁ֨שְו תּו֗מָת הָּמָׁ֣ש םִיָ֑דָי
 קְו אּו֑הַה םֹוּ֣יַּב הָ֖יָהְו :ךָךֶֽסְרֶהֶֽי ֖ךָךְדָֽמֲעַּֽמִֽמּו ךָךֶ֑בָּצַּמִמ  םיִ֖קָיְלֶאְל יִּ֔דְבַעְל יִתאָ֣רָ
 קְלִח־ןֶּב  ֹו֑דָיְּב ןֵּ֣תֶא ֖ךָךְּתְלַׁשְמֶֽמּו ּוּנֶ֔קְּזַחֲא ֙ךָךְטֵֽנְבַאְו ךָךֶּ֗תְנָּתֻּכ ויִּ֣תְׁשַּבְלִהְו :ּוהָּֽיִ
־לַע דִ֖וָּד־תיֵּב ַחֵּ֥תְפַמ יִּ֛תַתָֽנְו :הָֽדּוהְי תיֵ֥בְלּו םַ֖לָׁשּוֽרְי בֵׁ֥שֹויְל בָ֛אְל הָ֥יָהְו

 הָ֛יָהְו ןָ֑מֱאֶנ םֹו֣קָמְּב דֵ֖תָי ויִּ֥תְעַקְתּו :ַחֵֽתֹּפ ןיֵ֥אְו ר ַ֖גָסְו רֵ֔גֹס ןיֵ֣אְו ֙חַתָפּו ֹו֑מְכִׁש
 ֙םיִאָצֱאֶּֽצַה ויִ֗בָא־תיֵּֽב דֹו֣בְּכ ׀ לֹּ֣כ ויָ֜לָע ּו֨לָתְו :ויִֽבָא תיֵ֥בְל דֹו֖בָכ אֵּ֥סִכְל
 אּו֗הַה םֹוּ֣יַּב :םיִֽלָבְּנַה יֵ֥לְּכ־לָּכ דַ֖עְו תֹו֔נָּגַאָֽה ֙יֵלְּכִמ ןָ֑טָּקַה יֵ֣לְּכ לֹּ֖כ תֹו֔עִפְּצַהְו
 הָ֗לְפָֽנְו הָ֣עְּדְגִנְו ןָ֑מֱאֶנ םֹו֣קָמְּב הָ֖עּוקְּתַה דֵ֔תָּיַה ׁ֙שּומָּת תֹו֔אָבְצ הָ֣וֹהְי ֙םֻאְנ
 תֹוּ֣יִנֳא ׀ ּוליִ֣ליֵה רֹ֑צ אָּׂ֖שַמ :רֵּֽבִּד הָ֖וֹהְי יִּ֥כ ָהיֶ֔לָע־רֶׁשֲא אָּׂ֣שַּמַה ֙תַרְכִנְו



 יִ֑א יֵבְׁש֣י ּוּמֹּ֖ד :ֹומָֽל־הָלְגִנ םיִּ֖תִּכ ץֶרֶ֥אֵמ אֹוּ֔בִמ ֙תִיַּ֨בִמ דַּ֤דֻׁש־יִּֽכ ׁשיִׁ֗שְרַּת
 ּהָ֑תָאּוֽבְּת רֹו֖אְי ריִ֥צְק רֹ֔חִׁש עַר ֶ֣ז ֙םיִּבַר םִיַ֤מְבּו :ךְךּוֽאְלִמ םָ֖י רֵ֥בֹע ןֹו֛דיִצ רֵ֥חֹס
ֹל רֹ֑מאֵל םָּ֖יַה זֹו֥עָמ םָ֔י רַ֣מָא־יִּֽכ ןֹו֔דיִצ יִׁשֹוּ֣ב :םִֽיֹוּג רַ֥חְס יִ֖הְּתַו  יִּתְלַ֣ח־אֽ
ֹלְו ֹלְו יִּתְדַ֗לָי־אֽ  םִיָ֑רְצִמְל עַמֵׁ֖ש־רֶׁשֲאַּֽכ :תֹוֽלּותְב יִּתְמַ֥מֹור םיִ֖רּוחַּֽב יִּתְלַּ֛דִג א֥
ֹזֲה :יִֽא יֵבְׁש֥י ּוליִ֖ליֵה הָׁשיִׁ֑שְרַּת ּו֖רְבִע :רֹֽצ עַמֵׁ֥שְּכ ּוליִ֖חָי  הָ֑זיִּלַע םֶ֖כָל תא֥
ֹז ץַ֣עָי יִ֚מ :רּוֽגָל קֹו֖חָרֵֽמ ָהיֶ֔לְגַר ָהּו֣לִבֹֽי ּ֙הָתָמְדַק םֶדֶ֤ק־יֵמיִֽמ  רֹ֖צ־לַע תא֔
 ּהָ֑צָעְי תֹו֖אָבְצ הָ֥וֹהְי :ץֶרָֽא־יֵּדַּבְכִנ ָהיֶ֖נָעְנִּכ םיִ֔רָׂש ֙היֶ֨רֲחֹֽס רֶׁ֤שֲא הָ֑ריִטֲעַּֽמַה
־תַּב רֹ֑אְיַּכ ךְךֵ֖צְרַא יִ֥רְבִע :ץֶרָֽא־יֵּדַּבְכִנ־לָּכ לֵ֖קָהְל יִ֔בְצ־לָּכ ןֹו֣אְּג֙ לֵּלַחְל
־לֶא הָּ֣וִצ ֙הָוֹהְי תֹו֑כָלְמַמ זיִּ֖גְרִה םָּ֔יַה־לַע הָ֣טָנ ֹ֙ודָי :דֹוֽע חַזֵ֥מ ןיֵ֖א ׁשיִׁ֕שְרַּת
ֹּיַו :ָהיֶֽנְזֻעָֽמ דִ֖מְׁשַל ןַעַ֔נְּכ ֹל רֶמא֕  תַ֣לּותְּב הָ֞קָּׁשֻעְמַֽה זֹו֑לֲעַֽל דֹו֖ע יִפיִ֥סֹות־אֽ
ֹל םָׁ֖ש־םַּג יִרֹ֔בֲע יִמּו֣ק ]֙םיִּתִּכ[ ֙םייִּתִּכ ןֹו֗דיִצ־תַּב  ץֶרֶ֣א ׀ ןֵ֣ה :ךְךָֽל ַֽחּו֥נָי־אֽ
ֹל ֙םָעָה הֶ֤ז םיִּ֗דְׂשַּכ  ]ויָ֗נּוחַב[ ויָ֗נּיחַב ּומיִ֣קֵה םיִּ֑יִצְל ּהָ֣דָסְי רּוּׁ֖שַא הָ֔יָה א֣
 :ןֶֽכְּזֻעָֽמ דַּ֖דֻׁש יִּ֥כ ׁשיִׁ֑שְרַּת תֹוּ֣יִנֳא ּוליִ֖ליֵה :הָֽלֵּפַמְל ּהָ֖מָׂש ָהיֶ֔תֹונְמְרַא ּ֙ורְרֹוע
 םיִ֤עְבִׁש ץֵּ֞קִמ דָ֑חֶא ךְךֶלֶ֣מ יֵ֖מיִּכ הָ֔נָׁש םיִ֣עְבִׁש ֙רֹצ תַחַּ֤כְׁשִנְו אּו֔הַה םֹוּ֣יַּב ֙הָיָהְו

 יִביִ֤טיֵה הָ֑חָּכְׁשִנ הָ֣נֹוז ריִ֖ע יִּבֹ֥ס רֹוּ֛נִכ יִ֥חְק :הָֽנֹוּזַה תַ֖ריִׁשְּכ רֹ֔צְל הֶ֣יְהִֽי ֙הָנָׁש
־תֶא ֙הָוֹהְי דֹ֤קְפִי הָ֗נָׁש םיִ֣עְבִׁש ׀ ץֵּ֣קִמ הָ֞יָהְו :יִרֵֽכָּזִּת ןַעַ֖מְל ריִׁ֔ש־יִּבְרַה ֙ןֵּגַנ
 :הָֽמָדֲאָֽה יֵ֥נְּפ־לַע ץֶרָ֖אָה תֹו֥כְלְמַמ־לָּכ־תֶא הָ֛תְנָֽזְו הָּ֑נַנְתֶאְל הָ֖בָׁשְו רֹ֔צ
ֹל הָ֔וֹהיַֽל ׁשֶדֹ֚ק ּהָּ֗נַנְתֶאְו ּהָ֜רְחַס הָ֨יָהְו ֹלְו רֵ֖צָאֵֽי א֥  יֵ֤נְפִל םיִ֞בְׁשֹּֽיַל יִּ֣כ ןֵ֑סָחֵֽי א֣
 ץֶרָ֖אָה קֵ֥קֹוּב הָ֛וֹהְי הֵּ֧נִה :קיִֽתָע הֶּ֥סַכְמִלְו הָ֖עְבָׂשְל לֹ֥כֱאֶל ּהָ֔רְחַס הֶ֣יְהִֽי ֙הָוֹהְי
 הָ֖חְפִּׁשַּכ ויָ֔נֹדאַּֽכ ֙דֶבֶ֨עַּכ ןֵ֔הֹּכַּכ ֙םָעָכ הָ֤יָהְו :ָהיֶֽבְׁשֹֽי ץיִ֖פֵהְו ָהיֶ֔נָפ הָּ֣וִעְו ּהָ֑קְלֹוֽבּו
 קֹוּ֛בִּת ׀ קֹוּ֧בִה :ֹוֽב אֶׁ֥שֹנ רֶׁ֖שֲאַּֽכ הֶׁ֕שֹּנַּכ הֶֹ֔וּלַּכ ֙הֶוְלַּמַּכ רֵ֔כֹוּמַּכ ֙הֶנֹוּקַּכ ּהָּ֑תְרִבְּגַּכ
 ץֶרָ֔אָה ֙הָלְבָֽנ הָ֤לְבָֽא :הֶּֽזַה רָ֥בָּדַה־תֶא רֶּ֖בִּד הָ֔וֹהְי יִּ֣כ זֹוּ֑בִּת ׀ זֹוּ֣בִהְו ץֶרָ֖אָה
 ָהיֶ֑בְׁשֹֽי תַחַּ֣ת הָ֖פְנָֽח ץֶרָ֥אָהְו :ץֶרָֽאָה־םַע םֹו֥רְמ ּולָ֖לְמֻא לֵ֑בֵּת הָ֖לְבָֽנ הָ֥לְלְמֻא
 ץֶרֶ֔א הָלְכָ֣א ֙הָלָא ןֵּ֗כ־לַע :םָֽלֹוע תיִ֥רְּב ּורֵ֖פֵה קֹ֔ח ּופְלָ֣ח ֙תֹרֹות ּו֤רְבָֽע־יִּֽכ
 ׁשֹו֖ריִּת לַ֥בָא :רָֽעְזִמ ׁשֹו֖נֱא רַ֥אְׁשִנְו ץֶרֶ֔א יֵבְׁש֣י ּ֙ורָח ןֵּ֗כ־לַע ּהָ֑ב יֵבְׁש֣י ּו֖מְׁשְאֶּיַו
 םיִ֑זיִּלַע ןֹו֣אְׁש לַ֖דָח םיִּ֔פֻּת ׂשֹוׂ֣שְמ ֙תַבָׁש :בֵֽל־יֵחְמִׂש־לָּכ ּו֖חְנֶאֶֽנ ןֶפָ֑ג־הָלְלְמֻא



ֹל ריִּׁ֖שַּב :רֹוּֽנִּכ ׂשֹוׂ֥שְמ תַ֖בָׁש ־תַיְרִק הָ֖רְּבְׁשִנ :ויָֽתֹׁשְל רָ֖כֵׁש רַ֥מֵי ןִי ָ֑י־ּוּתְׁשִי א֣
 הָ֖לָּג הָ֔חְמִׂש־לָּכ ֙הָבְרָֽע תֹו֑צּוחַּֽב ןִי ַּ֖יַה־לַע הָ֥חָוְצ :אֹוּֽבִמ תִיַּ֖ב־לָּכ ר ַּ֥גֻס ּוהֹּ֑ת
 בֶרֶ֥קְּב הֶ֛יְהִֽי הֹ֥כ־יִּכ :רַעָֽׁש־תַּכֻי הָּ֖יִאְׁשּו הָּ֑מַׁש ריִ֖עָּב רָ֥אְׁשִנ :ץֶרָֽאָה ׂשֹוׂ֥שְמ
 םָ֖לֹוק ּו֥אְׂשִי הָּמֵ֛ה :ריִֽצָב הָ֥לָּכ־םִא תֹ֖לֵלֹועְּכ תִיַ֔ז ףֶקֹ֣נְּכ םיִּ֑מַעָֽה ךְךֹו֣תְּב ץֶרָ֖אָה
 םֵׁ֥ש םָּ֔יַה יֵּ֣יִאְּב הָ֑וֹהְי ּו֣דְּבַּכ םיִ֖רֻאָּֽב ןֵּ֥כ־לַע :םָּֽיִמ ּו֖לֲהָֽצ הָ֔וֹהְי ןֹו֣אְגִּב ּוּנֹ֑רָי
 יִ֥ל־יִזָר רַ֛מֹאָו קיִּ֔דַּצַל יִ֣בְצ ּ֙ונְעַ֨מָׁש תֹ֤רִמְז ץֶרָ֜אָה ףַ֨נְּכִמ :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥הֹלֱא הָ֖וֹהְי
 בֵׁ֥שֹוי ךָךיֶ֖לָע חָ֑פָו תַחַ֖פָו דַחַּ֥פ :ּודָֽגָּב םיִ֖דְגֹוּֽב דֶגֶ֥בּו ּודָ֔גָּב םיִ֣דְגֹּֽב יִ֑ל יֹו֣א יִ֖ל־יִזָֽר
 תַחַּ֔פַה ךְךֹוּ֣תִמ ֙הֶלֹועָֽהְו תַחַּ֔פַה־לֶא לֹּ֣פִי ֙דַחַּ֨פַה לֹוּ֤קִמ סָּ֞נַה הָיָהְֽ֠ו :ץֶרָֽאָה
 הָ֖עֲעֹֽרְתִה הָעֹ֥ר :ץֶרָֽא יֵדְסֹו֥מ ּוׁ֖שֲעְֽרִּי ַֽו ּוחָּ֔תְפִנ ֙םֹורָּמִמ תֹוּ֤בֻרֲא־יִּֽכ חָּ֑פַּב דֵ֖כָּלִי
 רֹוּ֔כִּׁשַּכ ֙ץֶרֶ֨א ַעּו֤נָּת ַעֹו֣נ :ץֶרָֽא הָ֖טְטֹוֽמְתִה טֹו֥מ ץֶרֶ֔א ֙הָרְרֹוּֽפְתִה רֹוּ֤פ ץֶרָ֑אָה
ֹלְו הָ֖לְפָנְו ּהָ֔עְׁשִּפ ָ֙היֶ֨לָע דַ֤בָכְו הָ֑נּולְּמַּכ הָ֖דְדֹונְתִֽהְו  םֹוּ֣יַּב ֙הָיָהְו :םּוֽק ףיִ֥סֹת־אֽ
־לַע הָ֖מָדֲאָֽה יֵ֥כְלַמ־לַעְו םֹו֑רָּמַּב םֹו֖רָּמַה אָ֥בְצ־לַע הָ֛וֹהְי דֹ֧קְפִי אּו֔הַה
 :ּודֵֽקָּפִי םיִ֖מָי בֹ֥רֵמּו ר ֵּ֑גְסַמ־לַע ּו֖רְּגֻסְו רֹוּ֔ב־לַע ֙ריִּסַא הָ֤פֵסֲא ּו֨פְּסֻאְו :הָֽמָדֲאָֽה
 םַ֔לָׁשּו֣ריִבּו ֙ןֹוּיִצ רַ֤הְּב תֹו֗אָבְצ הָ֣וֹהְי ךְךַ֞לָמ־יִּֽכ הָּ֑מַחַֽה הָׁ֖שֹובּו הָ֔נָבְּלַה ֙הָרְפָֽחְו
 קְז דֶג ֶ֥נְו  אֶלֶּ֑פ ָתיִׂ֖שָע יִּ֥כ ֔ךָךְמִׁש הֶ֣דֹוא ֙ךָךְמִמֹוֽרֲא הָּ֔תַא ֙יַהֹלֱא הָ֤וֹהְי :דֹוֽבָּכ ויָ֖נֵ
 ןֹו֤מְרַא הָ֑לֵּפַמְל הָ֖רּוצְב הָ֥יְרִק לָּ֔גַל ֙ריִעֵמ ָּתְמַׂ֤ש יִּ֣כ :ןֶמֹֽא הָנּו֥מֱא קֹ֖חָרֵֽמ תֹו֥צֵע
ֹל םָ֖לֹועְל ריִ֔עֵמ ֙םיִרָז  םיִ֖ציִרָֽע םִ֥יֹוּג תַ֛יְרִק זָ֑ע־םַע ךָךּו֣דְּבַכְי ןֵּ֖כ־לַע :הֶֽנָּבִי א֥
 בֶרֹ֔חֵמ לֵ֣צ ֙םֶרֶּ֨זִמ הֶ֤סְחַמ ֹו֑ל־רַּצַּב ןֹו֖יְבֶאָֽל זֹו֥עָמ לָּ֛דַל זֹו֥עָמ ָתיִ֨יָה־יִּֽכ :ךָךּוֽאָריִי
 בָ֔ע לֵ֣צְּב בֶרֹ֚ח ַעיִ֑נְכַּת םיִ֖רָז ןֹו֥אְׁש ןֹו֔יָצְּב בֶרֹ֣חְּכ :ריִֽק םֶר ֶ֥זְּכ םיִ֖ציִרָע ַחּו֥ר יִּ֛כ
 הֵּ֥תְׁשִמ הֶּ֔זַה רָ֣הָּב ֙םיִּמַעָֽה־לָכְל תֹו֜אָבְצ הָ֨וֹהְי ֩הָׂשָעְו :הֶֽנֲעַֽי םיִ֖ציִרָֽע ריִ֥מְז

 הֶּ֔זַה רָ֣הָּב ֙עַּלִבּו :םיִֽקָּקֻזְמ םיִ֖רָמְׁש םִ֔יָחֻ֣מְמ ֙םיִנָמְׁש םיִ֑רָמְׁש הֵּ֣תְׁשִמ םיִ֖נָמְׁש
 עַּ֤לִּב :םִֽיֹוּגַה־לָּכ־לַע הָ֖כּוסְּנַה הָ֥כֵּסַּמַהְו םיִּ֑מַעָֽה־לָּכ־לַע טֹוּ֖לַה ׀ טֹוּ֥לַה־יֵֽנְּפ
 ֙ריִסָי ֹוּ֗מַע תַּ֣פְרֶחְו םיִ֑נָּפ־לָּכ לַ֣עֵמ הָ֖עְמִּד הִֹ֛וֶהְי יָ֧נֹדֲא הָ֨חָמּו חַצֶ֔נָל ֙תֶוָּ֨מַה
 ק הֶ֛ז ּוניֵ֥הֹלֱא הֵּ֨נִה אּו֔הַה םֹוּ֣יַּב ֙רַמָאְו :רֵּֽבִּד הָ֖וֹהְי יִּ֥כ ץֶרָ֔אָה־לָּכ לַ֣עֵמ  ּוניִּ֥וִ
 ק ֙הָוֹהְי הֶ֤ז ּונֵ֑עיִׁשֹוֽיְו ֹו֖ל ־דַי ַחּו֥נָת־יִּֽכ :ֹוֽתָעּוֽׁשיִּב הָ֖חְמְׂשִנְו הָליִ֥גָנ ֹו֔ל ּוניִּ֣וִ
 :הָֽנֵמְדַמ ]ֹו֥מְּב[ יֹ֥מְּב ןֵּ֖בְתַמ ׁשּוּ֥דִהְּכ ויָּ֔תְחַּת ֙בָאֹומ ׁשֹודָ֤נְו הֶּ֑זַה רָ֣הָּב הָ֖וֹהְי



 םִ֖ע ֹו֔תָוֲאַּֽג֙ ליִּפְׁשִהְו תֹו֑חְׂשִל הֶ֖חֹּׂשַה ׂשֵ֥רָפְי רֶׁ֛שֲאַּֽכ ֹוּ֔בְרִקְּב ֙ויָדָי ׂשַ֤רֵפּו
 :רָֽפָע־דַע ץֶרָ֖אָל ַעיִּ֥גִה ליִּ֛פְׁשִה חַׁ֥שֵה ךָךיֶ֗תֹמֹוֽח בַּ֣גְׂשִמ רַ֞צְבִמּו :ויָֽדָי תֹוּ֥בְרָא
 תיִׁ֖שָי הָ֥עּוׁשְי ּונָ֔ל־זָע ריִ֣ע הָ֑דּוהְי ץֶרֶ֣אְּב הֶּ֖זַה־ריִּׁשַה רַׁ֥שּוי אּו֔הַה םֹוּ֣יַּב
ֹבָיְו םיִ֑רָעְׁש ּו֖חְתִּפ :לֵֽחָו תֹו֥מֹוח  רֹּ֖צִּת ךְךּו֔מָס רֶצֵ֣י :םיִֽנֻמֱא רֵ֥מֹׁש קיִּ֖דַצ־יֹוֽג א֥
 רּו֖צ הָ֔וֹהְי ּהָ֣יְּב יִּ֚כ דַ֑ע־יֵדֲע הָ֖וֹהיַֽב ּו֥חְטִּב :ַחּוֽטָּב ֖ךָךְב יִּ֥כ םֹו֑לָׁש ׀ םֹו֣לָׁש
 ץֶרֶ֔א־דַע ּ֙הָליִּפְׁשַי הָּנֶ֤ליִּפְׁשַי הָ֑בָּגְׂשִנ הָ֖יְרִק םֹו֔רָמ יֵ֣בְׁשֹֽי ֙חַׁשֵה יִּ֤כ :םיִֽמָלֹוֽע
 קיִּ֖דַּצַל חַרֹ֥א :םיִּֽלַד יֵ֥מֲעַּֽפ יִ֖נָע יֵ֥לְגַר לֶגָ֑ר הָּנֶ֖סְמְרִּת :רָֽפָע־דַע הָּנֶ֖עיִּגַי
 ֥ךָךְמִׁשְל ךָךּו֑ניִּוִק הָ֖וֹהְי ךָךיֶ֛טָּפְׁשִמ חַרֹ֧א ףַ֣א :סֵּֽלַפְּת קיִּ֖דַצ לַּ֥גְעַמ רָׁ֕שָי םיִ֑רָׁשיֵֽמ
 יִּ֞כ ָּךֶ֑רֲחַֽׁשֲא יִּ֖בְרִקְב יִ֥חּור־ףַא הָלְיַּ֔לַּב ֙ךָךיִ֨תיִּוִא יִׁ֤שְפַנ :ׁשֶפָֽנ־תַוֲאַּֽת ֖ךָךְרְכִזְלּֽו
 קֶדֶ֔צ דַ֣מָל־לַּב ֙עָׁשָר ןַ֤חֻי :לֵֽבֵת יֵ֥בְׁשֹֽי ּו֖דְמָל קֶדֶ֥צ ץֶרָ֔אָל ֙ךָךיֶ֨טָּפְׁשִמ רֶׁ֤שֲאַּֽכ
 ּו֤זֱחֶי ןּו֑יָזֱחֶי־לַּב ֖ךָךְד ָֽי הָמָ֥ר הָ֛וֹהְי :הָֽוֹהְי תּו֥אֵּג הֶ֖אְרִי־לַבּו לֵּ֑וַעְי תֹו֖חֹכְנ ץֶרֶ֥אְּב
ֹת ךָךיֶ֥רָצ ׁשֵ֖א־ףַא םָ֔ע־תַאְנִק ּ֙וׁשֹ֨בֵיְו  םַּ֥ג יִּ֛כ ּונָ֑ל םֹו֖לָׁש תֹּ֥פְׁשִּת הָ֕וֹהְי :םֵֽלְכאֽ
 ֖ךָךְּב־דַבְל ךָךֶ֑תָלּוֽז םיִ֖נֹדֲא ּונּו֥לָעְּב ּוניֵ֔הֹלֱא הָ֣וֹהְי :ּונָּֽל ָּתְלַ֥עָּפ ּוניֵׂ֖שֲעַֽמ־לָּכ
 םֵ֔דיִמְׁשַּתַו ָּ֙תְדַ֨קָּפ ןֵ֤כָל ּומֻ֑קָי־לַּב םיִ֖אָפְר ּו֔יְחִ֣י־לַּב ֙םיִתֵמ :ךָךֶֽמְׁש ריִּ֥כְזַנ
־לָּכ ָּתְקַ֖חִר ָּתְדָּ֑בְכִנ יֹוּ֖גַל ָּתְפַ֥סָי הָ֔וֹהְי ֙יֹוּגַל ָּתְפַ֤סָי :ֹומָֽל רֶכֵ֖ז־לָּכ דֵּ֥בַאְּתַו
 קַּת ֙הָרָה ֹו֤מְּכ :ֹומָֽל ֖ךָךְרָֽסּומ ׁשַחַ֔ל ןּו֣קָצ ךָךּו֑דָקְּפ רַּ֣צַּב הָ֖וֹהְי :ץֶרָֽא־יֵוְצַק  ביִ֣רְ
 ּונְדַ֣לָי ֹו֖מְּכ ּונְלַ֔ח ּוניִ֣רָה :הָֽוֹהְי ךָךיֶ֖נָּפִמ ּוניִ֥יָה ןֵּ֛כ ָהיֶ֑לָבֲחַּֽב קַ֖עְזִּת ליִ֥חָּת תֶדֶ֔לָל
 יִ֖תָלֵֽבְנ ךָךיֶ֔תֵמ ּו֣יְחִֽי :לֵֽבֵת יֵ֥בְׁשֹֽי ּו֖לְּפִי־לַֽבּו ץֶרֶ֔א הֶׂשֲעַ֣נ־לַּב ֙תֹעּוׁשְי ַחּו֑ר
 ךְךֵ֤ל :ליִּֽפַּת םיִ֥אָפְר ץֶרָ֖אָו ךָךֶּ֔לַט ֙תֹרֹוא לַ֤ט יִּ֣כ רָ֗פָע יֵ֣נְכֹֽׁש ּו֜נְּנַרְו ּוציִ֨קָה ןּו֑מּוקְי
ֹּב ֙יִּמַע  רוָבֲעַֽי־דַע עַגֶ֖ר־טַעְמִכ יִ֥בֲח ךָךֶ֑דֲעַּֽב ]֖ךָךְתָֽלְּד[ ֖ךָךיְתָֽלְּד רֹ֥גְסּֽו ךָךיֶ֔רָדֲחַֽב א֣
 ויָ֑לָע ץֶרָ֖אָה־בֵׁשֽי ןֹ֥וֲע דֹ֛קְפִל ֹו֔מֹוקְּמִמ אֵ֣צֹי ֙הָוֹהְי הֵּ֤נִה־יִּֽכ :םַעָֽז ]רָבֲעַֽי[
ֹלְו ָהיֶ֔מָּד־תֶא ֙ץֶרָ֨אָה הָ֤תְּלִגְו  דֹ֣קְפִי אּו֡הַה םֹוּ֣יַּב :ָהיֶֽגּורֲה־לַע דֹו֖ע הֶּ֥סַכְת־אֽ
 ןָ֔תָיְוִל֙ לַעְו ַחִ֔רָּב ׁשָ֣חָנ ֙ןָתָיְוִל לַ֤ע הָ֗קָזֲחַֽהְו הָ֣לֹודְּגַהְו הָׁ֜שָּקַה ֹוּ֨בְרַחְּב ֩הָוֹהְי
־ּוּנַע דֶמֶ֖ח םֶרֶּ֥כ אּו֑הַה םֹוּ֖יַּב :םָּֽיַּב רֶׁ֥שֲא ןיִּ֖נַּתַה־תֶא גַ֥רָהְו ןֹו֑תָּלַקֲע ׁשָ֖חָנ
 :הָּנֶֽרֳּצֶא םֹו֖יָו הָלְיַ֥ל ָהיֶ֔לָע דֹ֣קְפִי ןֶּ֚פ הָּנֶ֑קְׁשַא םיִ֖עָגְרִל ּהָ֔רְצֹֽנ ֙הָוֹהְי יִ֤נֲא :ּהָֽל
 :דַחָּֽי הָּנֶ֥תיִצֲא ּהָ֖ב הָ֥עֳׂשְפֶא הָ֔מָחְלִּמַּב ֙תִיַׁ֨ש ריִ֥מָׁש יִנֵ֨נְּתִי־יִֽמ יִ֑ל ןיֵ֣א הָ֖מֵח



 בֹ֔קֲעַֽי ׁשֵ֣רְׁשַי ֙םיִאָּבַה :יִּֽל־הֶׂשֲעַֽי םֹו֖לָׁש יִ֑ל םֹו֖לָׁש הֶׂ֥שֲעַֽי יִּ֔זּועָמְּב קֵ֣זֲחַֽי ֹו֚א
־םִא ּוהָּ֑כִה ּוהֵּ֖כַמ תַּ֥כַמְּכַה :הָֽבּונְּת לֵ֖בֵת־יֵנְפ ּו֥אְלָֽמּו לֵ֑אָרְׂשִי חַ֖רָפּו ץיִ֥צָי
 םֹו֥יְּב הָׁ֖שָּקַה ֹו֥חּורְּב הָ֛גָה הָּנֶ֑ביִרְּת ּהָ֣חְלַׁשְּב הָ֖אְּסאַסְּב :גָֽרֹה ויָ֖גֻרֲה גֶרֶ֥הְּכ
־לָּכ ׀ ֹו֣מּוׂשְּב ֹו֑תאָּטַח רִ֣סָה יִ֖רְּפ־לָּכ הֶ֕זְו בֹ֔קֲעַֽי־ןֹֽוֲע רַּ֣פֻכְי ֙תֹאזְּב ןֵ֗כָל :םיִֽדָק
ֹל תֹו֔צָּפֻנְמ ֙רִג־יֵנְבַאְּכ ַחֵּ֗בְזִמ יֵ֣נְבַא  ֙הָרּוצְּב ריִ֤ע יִּ֣כ :םיִֽנָּמַחְו םיִ֖רֵׁשֲא ּומֻ֥קָי־אֽ
 :ָהיֶֽפִעְס הָּ֥לִכְו ץָּ֖בְרִי םָׁ֥שְו לֶגֵ֛ע הֶ֥עְרִי םָׁ֣ש רָּ֑בְדִּמַּכ בָ֖זֱעֶנְו חָּ֥לֻׁשְמ הֶ֕וָנ דָ֔דָּב
ֹל יִּ֣כ ּהָ֑תֹוא תֹו֣ריִאְמ תֹו֖אָּב םיִׁ֕שָנ הָנְרַ֔בָּׁשִּת ּ֙הָריִצְק ׁשֹ֤ביִּב  ֙תֹוניִּב־םַע א֤
ֹל ֙ןֵּכ־לַע אּו֔ה ֹל ֹו֖רְצֹֽיְו ּוהֵׂ֔שֹע ּוּנֶ֣מֲחַֽרְי־אֽ  טֹּ֧בְחַי אּו֔הַה םֹוּ֣יַּב ֙הָיָהְו :ּוּנֶּֽנֻחְי א֥
 יֵ֥נְּב דָ֖חֶא דַ֥חַאְל ּו֛טְּקֻלְּת םֶּ֧תַאְו םִיָ֑רְצִמ לַחַ֣נ־דַע רָ֖הָּנַה תֶלֹּ֥בִּׁשִמ הָ֛וֹהְי
 ץֶרֶ֣אְּב ֙םיִדְבֹֽאָה ּואָ֗בּו֒ לֹודָּג רָ֣פֹוׁשְּב ֘עַקָּתִי אּו֗הַה םֹוּ֣יַּב ׀ הָ֣יָהְו :לֵֽאָרְׂשִי
 :םָֽלָׁשּוריִּב ׁשֶדֹּ֖קַה רַ֥הְּב הָ֛וֹהיַל ּו֧וֲחַּֽתְׁשִהְו םִיָ֑רְצִמ ץֶרֶ֣אְּב םיִ֖חָּדִּנַהְו רּוּׁ֔שַא
ֹר־לַע רֶׁ֛שֲא ֹוּ֑תְרַאְפִת יִ֣בְצ לֵ֖בֹנ ץיִ֥צְו םִיַ֔רְפֶא יֵ֣רֹּכִׁש ֙תּואֵּג תֶרֶ֤טֲע יֹו֗ה  ׁשא֥
 בֶטָ֑ק רַעַׂ֣ש דָ֖רָּב םֶר ֶ֥זְּכ יָ֔נֹדאַֽל ֙ץִּמַאְו קָ֤זָח הֵּ֨נִה :ןִי ָֽי יֵמּו֥לֲה םיִ֖נָמְׁש־איֵּֽג
 תֶרֶ֥טֲע הָנְסַ֑מָרֵּֽת םִיַ֖לְגַרְּב :דָֽיְּב ץֶרָ֖אָל ַחיִּ֥נִה םיִ֛פְטֹׁש םיִ֥ריִּבַּכ םִיַ֣מ םֶרֶזְּ֠כ
ֹר־לַע רֶׁ֥שֲא ֹוּ֔תְרַאְפִת יִ֣בְצ֙ לֵבֹנ תַ֤ציִצ הָ֜תְיָ֨הְֽו :םִיָֽרְפֶא יֵ֥רֹוּכִׁש תּו֖אֵּג  איֵּ֣ג ׁשא֖
 ֹוּ֖פַכְּב ּהָ֥דֹועְּב ּהָ֔תֹוא ֙הֶאֹרָֽה הֶ֤אְרִי רֶׁ֨שֲא ץִיַ֔ק םֶרֶ֣טְּב ּ֙הָרּוּכִבְּכ םיִ֑נָמְׁש
 הָ֑רָאְפִּת תַ֖ריִפְצִלְו יִ֔בְצ תֶרֶ֣טֲעַֽל תֹו֔אָבְצ הָ֣וֹהְי ֙הֶיְהִֽי אּו֗הַה םֹוּ֣יַּב :הָּנֶֽעָלְבִי
 הָ֖מָחְלִמ יֵ֥ביִׁשְמ הָ֔רּובְגִ֨לְו טָּ֔פְׁשִּמַה־לַע ֙בֵׁשֹוּיַל טָּ֑פְׁשִמ ַחּו֖רְלּו :ֹוּֽמַע רָ֖אְׁשִל
־ןִמ ּו֣עְלְבִנ רָ֜כֵּׁשַב ּו֨גָׁש ֩איִבָנְו ןֵ֣הֹּכ ּו֑עָּת רָ֖כֵּׁשַבּו ּו֔גָׁש ןִי ַּ֣יַּב ֙הֶּלֵ֨א־םַגְו :הָרְעָֽׁש
 איִ֣ק ּו֖אְלָמ תֹו֔נָחְלֻׁש־לָּכ יִּ֚כ :הָּֽיִליִֽלְּפ ּו֖קָּפ הֶ֔אֹרָּֽב ּ֙וגָׁש רָ֔כֵּׁשַה־ןִמ ּ֙ועָּת ןִיַּ֗יַה
 בָ֔לָחֵֽמ ֙יֵלּומְּג הָ֑עּומְׁש ןיִ֣בָי יִ֖מ־תֶאְו הָ֔עֵד הֶ֣רֹוי ֙יִמ־תֶא :םֹוֽקָמ יִ֖לְּב הָ֑אֹצ
 יִּ֚כ :םָֽׁש ריֵ֥עְז םָׁ֖ש ריֵ֥עְז וָ֑קָל וַ֣ק וָ֖קָל וַ֥ק וָ֔צָל וַ֣צ ֙וָצָל וַ֤צ יִּ֣כ :םִיָֽדָּׁשִמ יֵ֖קיִּתַע
 םֶ֗היֵלֲא רַ֣מָא ׀ רֶׁ֣שֲא :הֶּֽזַה םָ֥עָה־לֶא רֵּ֖בַדְי תֶרֶ֑חַא ןֹוׁ֖שָלְבּו הָ֔פָׂש יֵ֣גֲעַֽלְּב
ֹז ֹזְו ףֵ֔יָעֶֽל ּוחיִ֣נָה ֙הָחּונְּמַה תא֤ ֹלְו הָ֑עֵּגְרַּמַה תא֖  םֶ֜הָל הָ֨יָהְו :ַעֹוֽמְׁש אּו֖בָא א֥
 ּו֜כְלֵֽי ןַעַ֨מְל םָׁ֑ש ריֵ֣עְז םָׁ֖ש ריֵ֥עְז וָ֔קָל וַ֣ק ֙וָקָל וַ֤ק ֙וָצָל וַ֤צ וָ֞צָל וַ֣צ הָ֗וֹהְי־רַבְּד
 ןֹו֑צָל יֵׁ֣שְנַא הָ֖וֹהְי־רַבְד ּו֥עְמִׁש ןֵ֛כָל :ּודָּֽכְלִנְו ּוׁ֖שְקֹונְו ּורָּ֔בְׁשִנְו ֙רֹוחָא ּו֤לְׁשָכְו



־םִעְו תֶוָ֔מ־תֶא ֙תיִרְב ּונְתַ֤רָּכ םֶּ֗תְרַמֲא יִּ֣כ :םָֽלָׁשּוריִּב רֶׁ֖שֲא הֶּ֔זַה םָ֣עָה ֙יֵלְׁשֹֽמ
ֹל ]֙רֹבֲעַֽי[ ֙רֹבֲ◌ַע־יִּֽכ ףֵ֤טֹוׁש ]טֹוׁ֣ש[ טיֹׁ֣ש הֶ֑זֹח ּוניִׂ֣שָע לֹו֖אְׁש  ּונְמַׂ֧ש יִּ֣כ ּונֵ֔אֹובְי א֣
 ןֹוּ֖יִצְּב דַּ֥סִי יִ֛נְנִה הִֹ֔וֶהְי יָ֣נֹדֲא ֙רַמָא הֹּ֤כ ןֵ֗כָל :ּונְרָּֽתְסִנ רֶקֶּׁ֛שַבּו ּונֵ֖סְחַמ בָ֛זָכ
ֹל ןיִ֖מֲאַּֽמַה דָּ֔סּומ דָ֣סּומ ֙תַרְקִי תַּ֤נִּפ ןַחֹּ֨ב ןֶבֶ֣א ןֶבָ֑א  ֙טָּפְׁשִמ יִּ֤תְמַׂשְו :ׁשיִֽחָי א֥
 רַּ֤פֻכְו :ּופֹֽטְׁשִי םִיַ֖מ רֶתֵ֥סְו בָ֔זָכ הֵ֣סְחַמ ֙דָרָב הָ֣עָיְו תֶלָ֑קְׁשִמְל הָ֖קָדְצּו וָ֔קְל
ֹל לֹו֖אְׁש־תֶא םֶ֥כְתּוֽזָחְו תֶוָ֔מ־תֶא ֙םֶכְתיִֽרְּב  רֹ֔בֲעַֽי יִּ֣כ ֙ףֵטֹוׁש טֹוׁ֤ש םּו֑קָת א֣
 םֹוּ֣יַּב רֹ֖בֲעַֽי רֶקֹּ֛בַּב רֶקֹּ֧בַב־יִּֽכ םֶ֔כְתֶא חַּ֣קִי ֹ֙ורְבָע יֵּ֤דִמ :סָֽמְרִמְל ֹו֖ל םֶתיִ֥יְהִֽו
 הָ֥כֵּסַּמַהְו ַעֵ֑רָּתְׂשִהֵֽמ עָּ֖צַּמַה רַ֥צָק־יִּֽכ :הָֽעּומְׁש ןיִ֥בָה הָ֖עָוְז־קַר הָ֥יָהְו הָלְיָּ֑לַבּו
 תֹוׂ֤שֲעַֽל זָּ֑גְרִי ןֹו֧עְבִגְּב קֶמֵ֖עְּכ הָ֔וֹהְי םּו֣קָי ֙םיִצָרְּפ־רַהְכ יִּ֤כ :סֵּֽנַּכְתִהְּכ הָרָ֖צ
 ּוצָ֔צֹולְתִּת־לַא ֙הָּתַעְו :ֹוֽתָדֹבֲע הָּ֖יִרְכָנ ֹו֔תָדֹ֣בֲע ֙דֹבֲעַֽלְו ּוהֵׂ֔שֲעַֽמ ר ָ֣ז ּ֙והֵׂ֨שֲעַֽמ
 תֹו֖אָבְצ הִֹ֛וֶהְי יָ֧נֹדֲא תֵ֨אֵמ יִּתְעַ֗מָׁש הָ֜צָרֱחֶנְו הָ֨לָכ־יִּֽכ םֶ֑כיֵרְסֹוֽמ ּו֖קְזְחֶֽי־ןֶּֽפ
 םֹוּ֔יַה לֹ֣כֲה :יִֽתָרְמִא ּו֖עְמִׁשְו ּוביִׁ֥שְקַה יִ֑לֹוק ּו֖עְמִׁשְו ּוניִ֥זֲאַֽה :ץֶרָֽאָה־לָּכ־לַע
 ץיִ֥פֵהְו ָהיֶ֔נָפ הָּ֣וִׁש־םִא ֙אֹולֲה :ֹוֽתָמְדַא דֵּ֖דַׂשיִֽו חַּ֥תַפְי ַעֹ֑רְזִל ׁשֵ֖רֹחַה ׁשֹ֥רֲחַֽי
 ֹו֥רְּסִיְו :ֹוֽתָלֻבְּג תֶמֶּ֖סֻכְו ןָ֔מְסִנ הָ֣רֹעְׂשּו ֙הָרֹוׂש הָּ֤טִח םָׂ֨שְו קֹ֑רְזִי ןֹּ֣מַכְו חַצֶ֖ק
ֹל יִּ֣כ :ּוּנֶֽרֹוי ויָ֥הֹלֱא טָּ֖פְׁשִּמַל  בָּ֑סּוי ןֹּ֖מַּכ־לַע הָ֔לָגֲע ןַ֣פֹואְו חַצֶ֔ק ׁשַדּו֣י ֙ץּורָחֶֽב א֤
ֹל יִּ֛כ קָ֔דּוי םֶחֶ֣ל :טֶבָּֽׁשַּב ןֹּ֥מַכְו חַצֶ֖ק טֶבָ֥חֵי הֶּ֛טַּמַב יִּ֧כ  ּוּנֶׁ֑שּודְי ׁשֹו֣דָא חַצֶ֖נָל א֥
ֹל ויָׁ֖שָרָפּו ֹו֛תָלְגֶע לַּ֧גְלִּג םַמָהְ֠ו ֹז־םַּג :ּוּנֶּֽקֻדְי־אֽ  הָאָ֑צָי תֹו֖אָבְצ הָ֥וֹהְי םִ֛עֵמ תא֕
 הָ֛נָׁש ּו֥פְס דִ֑וָד הָ֣נָח תַ֖יְרִק לֵ֔איִרֲא לֵ֣איִרֲא יֹו֚ה :הָּֽיִׁשּוּֽת ליִּ֖דְגִה הָ֔צֵע איִ֣לְפִה
 הָתְיָ֥הְו הָּ֔יִנֲאַֽו ֙הָּיִנֲאַֽת הָ֤תְיָֽהְו לֵ֑איִרֲאַֽל יִתֹו֖קיִֽצֲהַֽו :ּופֹֽקְנִי םיִּ֥גַח הָ֖נָׁש־לַע
 :תֹֽרֻצְמ ךְךִיַ֖לָע יִ֥תֹמיִֽקֲהַֽו בָּ֔צֻמ ֙ךְךִיַ֨לָע יִּ֤תְרַצְו ךְךִיָ֑לָע רּוּ֖דַכ יִתיִ֥נָחְו :לֵֽאיִרֲאַּֽכ יִּ֖ל
 ךְךֵ֔לֹוק ֙ץֶרֶ֨אֵמ בֹו֤אְּכ הָיָהְֽ֠ו ךְךֵ֑תָרְמִא חַּׁ֣שִּת רָ֖פָעֵֽמּו יִרֵּ֔בַדְּת ץֶרֶ֣אֵמ ְּ֙תְלַפָׁשְו
 ןֹו֣מֲה ֙רֵבֹע ץֹ֤מְכּו ךְךִיָ֑רָז ןֹו֣מֲה קַּ֖ד קָ֥בָאְּכ הָ֛יָהְו :ףֵֽצְפַצְּת ךְךֵ֥תָרְמִא רָ֖פָעֵמּו
 לֹו֣קְו ׁשַעַ֖רְבּו םַעַ֥רְּב דֵ֔קָּפִּת ֙תֹואָבְצ הָ֤וֹהְי םִ֨עֵמ :םֹֽאְתִּפ עַתֶ֥פְל הָ֖יָהְו םיִ֔ציִרָֽע
־לָּכ ֙ןֹומֲה הָלְיַ֔ל ןֹו֣זֲח ֙םֹולֲחַּֽכ הָ֗יָהְו :הָֽלֵכֹוא ׁשֵ֥א בַהַ֖לְו הָ֔רָעְסּו ֙הָפּוס לֹו֑דָּג
 הָ֡יָהְו :ּהָֽל םיִ֖קיִצְּמַהְו ּהָ֔תָדֹ֣צְמּו ָ֙היֶ֨בֹצ־לָכְו לֵ֑איִרֲא־לַע םיִ֖אְבֹּֽצַה םִ֔יֹוּגַה
 ֙אֵמָּצַה םֹ֤לֲחַֽי רֶׁ֨שֲאַֽכְו ֹ֒וׁשְפַנ הָ֣קיֵרְו ֘ץיִקֵהְו לֵ֗כֹוא הֵּ֣נִהְו בֵ֜עָרָֽה םֹ֨לֲחַֽי ֩רֶׁשֲאַּֽכ



 םִ֔יֹוּגַה־לָּכ ֙ןֹומֲה הֶ֗יְהִֽי ןֵּ֣כ הָ֑קֵקֹוֽׁש ֹוׁ֖שְפַנְו ףֵ֔יָע הֵּ֣נִהְו ֙ץיִקֵהְו הֶ֔תֹׁש הֵּ֣נִהְו
־ֹאלְו ּו֣רְכָֽׁש ּועֹׁ֑שָו ּו֖עְׁשַעַּֽתְׁשִה ּוהָ֔מְתּו ּו֣הְמְהַמְתִה :ןֹוּֽיִצ רַ֥ה־לַע םיִ֖אְבֹּֽצַה
ֹלְו ּו֖עָנ ןִיַ֔י  םֶ֑כיֵניֵֽע־תֶא םֵּ֖צַעְיַו הָ֔מֵּדְרַּת ַחּו֣ר ֙הָוֹהְי םֶ֤כיֵלֲע ךְךַ֨סָנ־יִּֽכ :רָֽכֵׁש א֥
 ֘יֵרְבִדְּכ לֹּ֗כַה תּו֣זָח םֶ֜כָל יִ֨הְּתַו :הָּֽסִּכ םיִ֖זֹחַֽה םֶ֥כיֵׁשאָֽר־תֶאְו םיִ֛איִבְּנַה־תֶא
 ק רֹ֖מאֵל ]רֶפֵ֛ס[ רֶפֵ֛סה ַעֵ֥דֹוי־לֶא ֹו֗תֹא ּו֣נְּתִי־רֶׁשֲא ֒םּותָחֶֽה רֶפֵּ֣סַה ־אָנ אָ֣רְ
ֹל ֙רַמָאְו הֶ֑ז ֹל רֶׁ֨שֲא֩ לַע רֶפֵּ֗סַה ןַּ֣תִנְו :אּוֽה םּו֖תָח יִּ֥כ לַ֔כּוא א֣  רֶפֵ֛ס עַ֥דָי־אֽ
 ק רֹ֖מאֵל ֹל רַ֕מָאְו הֶ֑ז־אָנ אָ֣רְ ֹּיַו :רֶפֵֽס יִּתְעַ֖דָי א֥  םָ֣עָה ׁ֙שַּגִנ יִּ֤כ ןַעַ֚י יָ֗נֹדֲא רֶמא֣
 תַ֥וְצִמ יִ֔תֹא ֙םָתָאְרִי יִ֤הְּתַו יִּנֶּ֑מִמ קַ֣חִר ֹוּ֖בִלְו יִנּו֔דְּבִּכ ֙ויָתָפְׂשִבּו ויִ֤פְּב הֶּ֔זַה
 אֶלֶ֑פָו אֵ֣לְפַה הֶּ֖זַה־םָעָה־תֶא איִ֥לְפַהְל ףִ֛סֹוי יִ֥נְנִה ןֵ֗כָל :הָֽדָּמֻלְמ םיִׁ֖שָנֲא
 רִּ֣תְסַל הָ֖וֹהיֵֽמ םיִ֥קיִמֲעַּֽמַה יֹו֛ה :רָּֽתַּתְסִּת ויָ֖נֹבְנ תַ֥ניִבּו ויָ֔מָכֲח תַ֣מְכָח ֙הָדְבָֽאְו
ֹּיַו םֶ֔היֵׂשֲעַֽמ ֙ךְךָׁשְחַמְב הָ֤יָהְו הָ֑צֵע ־םִא םֶ֔כְּכְפַ֨ה :ּונֵֽעְדֹֽי יִ֥מּו ּונֵ֖אֹר יִ֥מ ּו֔רְמא֣
ֹל ּ֙והֵׂ֨שֹעְל הֶׂ֤שֲעַֽמ רַ֨מֹאי־יִּֽכ בֵׁ֑שָחֵֽי רֵ֖צֹּיַה רֶמֹ֥חְּכ  ֹו֖רְצֹֽיְל רַ֥מָא רֶצֵ֛יְו יִנָׂ֔שָע א֣
ֹל  :בֵֽׁשָחֵי רַעַּ֥יַל לֶ֖מְרַּכַהְו לֶ֑מְרַּכַל ןֹו֖נָבְל בָׁ֥שְו רָ֔עְזִמ טַ֣עְמ ֙דֹוע־ֹאלֲה :ןיִֽבֵה א֥
 םיִ֖רְוִע יֵ֥ניֵע ךְךֶׁשֹ֔חֵמּו לֶפֹ֣אֵמּו רֶפֵ֑ס־יֵרְבִּד םיִׁ֖שְרֵֽחַה אּו֛הַה־םֹוּֽיַב ּו֧עְמָֽׁשְו
 :ּוליִֽגָי לֵ֖אָרְׂשִי ׁשֹו֥דְקִּב םָ֔דָא יֵ֣נֹויְבֶאְו הָ֑חְמִׂש הָ֖וֹהיַּֽב םיִ֛וָנֲע ּו֧פְסָֽיְו :הָניֶֽאְרִּת
 רָ֔בָדְּב ֙םָדָא יֵ֤איִטֲחַֽמ :ןֶוָֽא יֵדְקֹׁ֥ש־לָּכ ּו֖תְרְכִנְו ץֵ֑ל הָלָ֣כְו ץיִ֖רָע סֵ֥פָא־יִּֽכ
 תיֵּ֣ב־לֶא ֙הָוֹהְי רַ֤מָא־הֹּֽכ ןֵ֗כָל :קיִּֽדַצ ּוהֹּ֖תַב ּוּ֥טַּיַו ןּוׁ֑שֹקְי רַעַּׁ֖שַּב ַחיִ֥כֹוּמַלְו
ֹל םָ֑הָרְבַא־תֶא הָ֖דָּפ רֶׁ֥שֲא בֹ֔קֲעַֽי ֹלְו בֹ֔קֲעַֽי ׁ֙שֹובֵי הָּ֤תַע־אֽ  :ּור ָֽוֱחֶי ויָ֥נָּפ הָּ֖תַע א֥
 ׁשֹו֣דְק־תֶא ּ֙וׁשיִּ֨דְקִהְו יִ֑מְׁש ּוׁשיִּ֣דְקַי ֹוּ֖בְרִקְּב יַ֛דָי הֵׂ֥שֲעַֽמ ויָ֞דָלְי ֹותֹאְרִ֠ב יִּ֣כ
־ּודְמְלִי םיִ֖נְגֹוֽרְו הָ֑ניִּב ַחּו֖ר־יֵעֹֽת ּו֥עְד ָֽיְו :ּוציִֽרֲעַֽי לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥הֹלֱא־תֶאְו בֹ֔קֲעַֽי
ֹלְו ֙הָצֵע תֹוׂ֤שֲעַֽל הָ֔וֹהְי־םֻאְנ ֙םיִרְרֹוֽס םיִ֤נָּב יֹו֣ה :חַקֶֽל  הָ֖כֵּסַמ ךְךֹ֥סְנִלְו יִּ֔נִמ א֣
ֹלְו ֹל יִ֖פּו םִיַ֔רְצִמ תֶדֶ֣רָל ֙םיִכְלֹֽהַה :תאָּֽטַח־לַע תאָּ֖טַח תֹו֥פְס ןַעַ֛מְל יִ֑חּור א֣  א֣

 הֹ֖עְרַּפ זֹו֥עָמ םֶ֛כָל הָ֥יָהְו :םִיָֽרְצִמ לֵ֥צְּב תֹו֖סְחַלְו הֹ֔עְרַּפ זֹו֣עָמְּב ֙זֹועָל ּולָ֑אָׁש
 סֵ֥נָח ויָ֖כָאְלַמּו ויָ֑רָׂש ןַעֹ֖צְב ּו֥יָה־יִּֽכ :הָּֽמִלְכִל םִיַ֖רְצִמ־לֵצְּב תּו֥סָחֶֽהְו תֶׁשֹ֑בְל
ֹל ֹומָ֑ל ּוליִ֣עֹוי־ֹאל םַ֖ע־לַע ׁשיאִ֔בֹה לֹּ֣כ :ּועיִּֽגַי ֹלְו ֙רֶזֵ֨עְל א֤  תֶׁשֹ֖בְל יִּ֥כ ליִ֔עֹוהְל א֣
 םֶ֗הֵמ ׁשִיַ֣לָו איִ֧בָל הָ֜קּוצְו הָ֨רָצ ֩ץֶרֶאְּב בֶג ֶ֑נ תֹו֣מֲהַּֽב אָּׂ֖שַמ :הָּֽפְרֶחְל־םַגְו



 תֶׁשֶּ֤בַּד־לַעְו םֶ֗הֵליֵֽח ]םיִ֜רָיֲֽע[ םיִ֜רָוֲֽע ףֶתֶּ֨כ־לַע֩ ּואְׂשִי ףֵ֔פֹועְמ ףָ֣רָׂשְו ֙הֶעְפֶא
ֹל םַ֖ע־לַע םָ֔תֹרְצֹוֽא ֙םיִּלַמְּג  ק ֙ןֵכָל ּורֹ֑זְעַי קיִ֖רָו לֶבֶ֥ה םִיַ֕רְצִמּו :ּוליִֽעֹוי א֥  יִתאָ֣רָ
 ּהָּ֑קֻח רֶפֵ֣ס־לַעְו םָּ֖תִא ַחּו֛ל־לַע ּהָ֥בְתָכ אֹוּ֣ב הָּ֗תַע :תֶבָֽׁש םֵ֖ה בַהַ֥ר תאֹ֔ז ָל
 םיִ֕נָּב םיִׁ֑שָחֶּֽכ םיִ֖נָּב אּו֔ה ֙יִרְמ םַ֤ע יִּ֣כ :םָֽלֹוע־דַע דַ֖עָל ןֹו֔רֲחַֽא םֹו֣יְל ֙יִהְתּו
ֹל ֹל ֙םיִאֹרָֽל ּו֤רְמָֽא רֶׁ֨שֲא :הָֽוֹהְי תַ֥רֹוּת ַעֹו֖מְׁש ּו֥בָא־אֽ ֹל םיִ֔זֹחַ֣לְו ּו֔אְרִת א֣  א֥
 ּוּ֖טַה ךְךֶרֶ֔ד־יֵּנִמ ּורּו֚ס :תֹוּֽלַתֲהַֽמ ּו֖זֲח תֹו֔קָלֲח ּונָ֣ל־ּורְּבַּד תֹו֑חֹכְנ ּונָ֖ל־ּוזֱחֶת
 ׁשֹו֣דְק ֙רַמָא הֹּ֤כ ןֵ֗כָל :לֵֽאָרְׂשִי ׁשֹו֥דְק־תֶא ּוניֵ֖נָּפִמ ּותיִּ֥בְׁשַה חַרֹ֑א־יֵּנִמ
 ןֵ֗כָל :ויָֽלָע ּו֖נֲעָּֽׁשִּֽתַו זֹו֔לָנְו קֶׁשֹ֣עְּב ּ֙וחְטְבִּתַו הֶּ֑זַה רָ֣בָּדַּב םֶ֖כְסָאָֽמ ןַעַ֥י לֵ֔אָרְׂשִי
 עַתֶ֖פְל םֹ֥אְתִּפ־רֶׁשֲא הָ֑בָּגְׁשִנ הָ֣מֹוחְּב הֶ֖עְבִנ לֵ֔פֹנ ץֶרֶ֣פְּכ הֶּ֔זַה ןֹ֣וָעֶה ֙םֶכָל הֶ֤יְהִֽי
ֹל תּו֖תָּכ םיִ֛רְצֹוֽי לֶבֵ֧נ רֶבֵׁ֨שְּכ ּהָרָבְׁשּ֠ו :ּהָֽרְבִׁש אֹו֥בָי ֹלְו לֹ֑מְחַי א֣  אֵ֤צָּמִי־אֽ
 יָ֨נֹדֲא ֩רַמָא־הֹֽכ יִּ֣כ :אֶבֶּֽגִמ םִיַ֖מ ףׂ֥שְחַלְו דּו֔קָּיִמ ׁ֙שֵא תֹוּ֥תְחַל ׂשֶרֶ֔ח ֹ֙ותָּתִכְמִב
 הֶ֖יְהִּֽת הָ֔חְטִבְבּו ֙טֵקְׁשַהְּב ןּו֔עֵׁשָּ֣וִּת ֙תַחַ֨נָו הָ֤בּוׁשְּב לֵ֗אָרְׂשִי ׁשֹו֣דְק הִֹ֜וֶהְי
ֹלְו םֶ֑כְתַרּוֽבְּג ֹּתַו :םֶֽתיִבֲא א֖ ֹל ּו֥רְמאֽ֨ ־לַעְו ןּו֑סּונְּת ןֵּ֣כ־לַע סּו֖נָנ סּו֥ס־לַע יִ֛כ־אֽ
 תַ֥רֲעַּֽג יֵ֛נְּפִמ דָ֔חֶא תַ֣רֲעַּֽג ֙יֵנְּפִמ דָ֗חֶא ףֶלֶ֣א :םֶֽכיֵפְדֹֽר ּוּלַּ֥קִי ןֵּ֖כ־לַע בָּ֔כְרִנ לַ֣ק
ֹר־לַע ֙ןֶרֹּ֨תַּכ םֶּ֗תְרַתֹוֽנ־םִא דַ֣ע ּוסֻ֑נָּת הָּׁ֖שִמֲח  :הָֽעְבִּגַה־לַע סֵּ֖נַכְו רָ֔הָה ׁשא֣
 הָ֔וֹהְי ֙טָּפְׁשִמ יֵ֤הֹלֱא־יִּֽכ םֶ֑כְמֶחַֽרְל םּו֖רָי ןֵ֥כָלְו םֶ֔כְנַנֲחַֽל ֙הָוֹהְי הֶּ֤כַחְי ןֵ֞כָלְו
ֹל ֹו֣כָּב םָ֑לָׁשּוֽריִּב בֵׁ֖שֵי ןֹוּ֥יִצְּב םַ֛ע־יִּכ :ֹוֽל יֵכֹו֥ח־לָּכ יֵ֖רְׁשַא  ֙ךָךְנְחָי ןֹו֤נָח הֶּ֗כְבִת־אֽ
ֹלְו ץַחָ֑ל םִיַ֣מּו רָ֖צ םֶחֶ֥ל יָ֛נֹדֲא םֶ֧כָל ןַ֨תָנְו :ךְך ָֽנָע ֹו֖תָעְמָׁשְּכ ךָךֶ֔קֲעַֽז לֹו֣קְל  ף ֵ֥נָּכִי־אֽ
 ךָךיֶ֖רֲחַֽאֵמ רָ֔בָד הָנְעַ֣מְׁשִּת ֙ךָךיֶ֨נְזָאְו :ךָךיֶֽרֹומ־תֶא תֹו֥אֹר ךָךיֶ֖ניֵע ּו֥יָהְו ךָךיֶ֔רֹומ ֙דֹוע
 ֙יּוּפִצ־תֶא םֶ֗תאֵּמִטְו :ּוליִֽאְמְׂשַת יִ֥כְו ּוניִ֖מֲאַֽת יִּ֥כ ֹו֔ב ּו֣כְל ֙ךְךֶרֶּ֨דַה הֶ֤ז רֹ֑מאֵל
ֹּת אֵ֖צ הָ֔וָד ֹו֣מְּכ ֙םֵרְזִּת ךָךֶ֑בָהְז תַ֣כֵּסַמ תַּ֖דֻפֲא־תֶאְו ךָךֶּ֔פְסַכ יֵ֣ליִסְּפ  :ֹוֽל רַמא֥
 הָ֥יָהְו הָ֔מָדֲאָֽה תַ֣אּובְּת ֙םֶחֶ֨לְו הָ֗מָדֲאָֽה־תֶא עַ֣רְזִּת־רֶׁשֲא ֜ךָךֲעְֽרַז רַ֨טְמ ֩ןַתָנְו
 קִמ הֶ֥עְרִי ןֵ֑מָׁשְו ןֵׁ֖שָד  ֙יֵדְבֹֽע םיִ֗רָיֲעָֽהְו םיִ֣פָלֲאָֽהְו :בָֽחְרִנ רַּ֥כ אּו֖הַה םֹוּ֥יַּב ךָךיֶ֛נְ
־לָּכ־לַע ׀ הָ֣יָהְו :הֶֽרְזִּמַבּו תַחַ֖רָב הֶ֥רֹז־רֶׁשֲא ּולֵ֑כֹאי ץיִ֖מָח ליִ֥לְּב הָ֔מָדֲאָֽה
 לֹ֖פְנִּב בָ֔ר גֶרֶ֣ה ֙םֹויְּב םִיָ֑מ־יֵלְבִי םיִ֖גָלְּפ הָ֔אָּׂשִנ הָ֣עְבִּג־לָּכ֙ לַעְו ַּהֹ֗בָּג רַ֣ה
 םִיַ֔תָעְבִׁש הֶ֣יְהִֽי ֙הָּמַחַֽה רֹו֤אְו הָּ֔מַחַֽה רֹו֣אְּכ ֙הָנָבְּלַה־רֹוֽא הָ֤יָהְו :םיִֽלָּדְגִמ



 :אָּֽפְרִי ֹו֖תָּכַמ ץַחַ֥מּו ֹוּ֔מַע רֶבֶׁ֣ש־תֶא ֙הָוֹהְי ׁשֹ֤בֲח םֹו֗יְּב םיִ֑מָּיַה תַ֣עְבִׁש רֹו֖אְּכ
 םַעַ֔ז ּואְלָ֣מ ֙ויָתָפְׂש הָ֑אָּׂשַמ דֶבֹ֖כְו ֹוּ֔פַא רֵ֣עֹּב קָ֔חְרֶּמִמ אָּ֣ב ֙הָוֹהְי־םֵֽׁש הֵּ֤נִה
 םִ֖יֹוג הָ֥פָנֲהַֽל הֶ֔צֱחֶֽי ראָּ֣וַצ־דַע ֙ףֵטֹוׁש לַחַ֤נְּכ ֹו֞חּורְו :תֶלָֽכֹא ׁשֵ֥אְּכ ֹו֖נֹוׁשְלּו
־ׁשֶּדַקְתִה ליֵ֖לְּכ םֶ֔כָל הֶ֣יְהִֽי ֙ריִּׁשַה :םיִּֽמַע יֵ֥יָחְל לַ֖ע הֶ֔עְתַמ ןֶסֶ֣רְו אְוָׁ֑ש תַפָ֣נְּב
 :לֵֽאָרְׂשִי רּו֥צ־לֶא הָ֖וֹהְי־רַהְב אֹו֥בָל ליִ֔לָחֶּֽב ֙ךְךֵלֹוהַּֽכ בָ֗בֵל תַ֣חְמִׂשְו גָ֑ח
 ׁשֵ֣א בַהַ֖לְו ףַ֔א ףַעַ֣זְּב הֶ֔אְרַי ֹ֙ועֹורְז תַחַ֤נְו ֹו֗לֹוק דֹו֣ה־תֶא הָ֜וֹהְי ַעיִ֨מְׁשִהְו
 הָ֗יָהְו :הֶּֽכַי טֶבֵּׁ֖שַּב רּוּׁ֑שַא תַ֣חֵי הָ֖וֹהְי לֹוּ֥קִמ־יִּֽכ :דָֽרָּב ןֶבֶ֥אְו םֶר ֶ֖זָו ץֶפֶ֥נ הָ֑לֵכֹוֽא
 תֹו֥מֲחְֽלִמְבּו תֹו֑רֹּנִכְבּו םיִּ֖פֻתְּב ויָ֔לָע ֙הָוֹהְי ַחיִ֤נָי רֶׁ֨שֲא הָ֔דָסּוֽמ הֵּ֣טַמ ֙רַבֲעַֽמ לֹּ֤כ
 ךְךֶלֶּ֥מַל ]איִ֛ה[ אוִ֛ה־םַּג הֶּ֔תְפָּת֙ לּומְתֶאֵֽמ ךְךּו֤רָע־יִּֽכ :]םָּֽב[ הָּֽב־םַחְלִנ הָ֖פּונְּת
 תיִ֔רְפָּג לַחַ֣נְּכ ֙הָוֹהְי תַ֤מְׁשִנ הֵּ֔בְרַה ֙םיִצֵעְו ׁשֵ֤א ּהָ֗תָרֻדְמ בִ֑חְרִה קיִ֣מְעֶה ןָ֖כּוה
 בֶכֶ֜ר־לַע ּו֨חְטְבִּיַו ּונֵ֑עָּׁשִי םיִ֖סּוס־לַע הָ֔רְזֶעְל ֙םִיַ֨רְצִמ םיִ֤דְרֹּֽיַה יֹו֣ה :ּהָּֽב הָ֖רֲעֹּֽב
ֹלְו דֹ֔אְמ ּו֣מְצָֽע־יִּֽכ ֙םיִׁשָרָּֽפ לַ֤עְו בָ֗ר יִּ֣כ  הָ֖וֹהְי־תֶאְו לֵ֔אָרְׂשִי ׁשֹו֣דְק־לַע ּ֙ועָׁש א֤
ֹל ֹל ויָ֖רָבְּד־תֶאְו עָ֔ר אֵבָּ֣יַו ֙םָכָח אּו֤ה־םַגְו :ּוׁשָֽרָד א֥  תיֵּ֣ב־לַע ֙םָקְו ריִ֑סֵה א֣
־ֹאלְו רָׂ֖שָּב םֶ֥היֵסּוסְו לֵ֔א־ֹאלְֽו ֙םָדָא םִיַ֤רְצִמּו :ןֶוָֽא יֵלֲעֹּֽ֥פ תַ֖רְזֶע־לַעְו םיִ֔עֵרְמ
־רַמָֽא הֹ֣כ־יִּֽכ :ןּוֽיָלְכִי םָּ֥לֻּכ וָּ֖דְחַיְו רֻ֔זָע לַ֣פָנְו ֙רֵזֹוע לַׁ֤שָכְו ֹו֗דָי הֶּ֣טַי הָ֞וֹהיַֽו ַחּו֑ר
 ּקִי רֶׁ֨שֲא ֹוּ֗פְרַט־לַע ריִ֜פְּכַהְו הֵ֨יְרַאָֽה ֩הֶּגְהֶי רֶׁ֣שֲאַּֽכ יַ֡לֵא ׀ הָ֣וֹהְי ֹלְמ ֙ויָלָע אֵ֤רָ  א֣
ֹל ֙םָלֹוּקִמ םיִ֔עֹר ֹל םָ֖נֹומֲהֵֽמּו תָ֔חֵי א֣ ֹּבְצִל תֹו֔אָבְצ הָ֣וֹהְי ֙דֵרֵי ןֵּ֗כ הֶ֑נֲעַֽי א֣  א֥
 םָ֑לָׁשּוֽרְי־לַע תֹו֖אָבְצ הָ֥וֹהְי ן ֵ֛גָי ןֵּ֗כ תֹו֔פָע םיִ֣רֳּפִצְּכ :ּהָֽתָעְבִּג־לַעְו ןֹוּ֖יִצ־רַה־לַע
 יִּ֚כ :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב הָ֖רָס ּוקיִ֥מְעֶֽה רֶׁ֛שֲאַֽל ּובּוׁ֗ש :טיִֽלְמִהְו ַחֹו֥סָּפ ליִּ֖צִהְו ןֹו֥נָּג
 םֶ֖כיֵדְי םֶ֛כָל ּוׂ֥שָע רֶׁ֨שֲא ֹו֑בָהְז יֵ֖ליִלֱאֶֽו ֹוּ֔פְסַכ יֵ֣ליִלֱא ׁשיִ֚א ןּו֗סָאְמִי אּו֔הַה םֹוּ֣יַּב
ֹל בֶרֶ֣חְּב ֙רּוּׁשַא לַ֤פָנְו :אְטֵֽח ֹל בֶרֶ֥חְו ׁשיִ֔א־אֽ ֹּת םָ֖דָא־אֽ ־יֵנְּפִמ ֹ֙ול סָ֥נְו ּוּנֶ֑לְכאֽ
 הָ֗וֹהְי־םֻאְנ ויָ֑רָׂש סֵּ֖נִמ ּוּ֥תַחְו רֹו֔בֲעַֽי רֹו֣גָּמִמ ֹ֙ועְלַסְו :ּוֽיְהִי סַ֥מָל ויָ֖רּוחַבּו בֶרֶ֔ח
 םיִ֖רָׂשְלּו ךְךֶלֶ֑מ־ךְךָלְמִי קֶדֶ֖צְל ןֵ֥ה :םָֽלָׁשּוריִּב ֹו֖ל רּוּ֥נַתְו ןֹוּ֔יִצְּב ֹ֙ול רּו֥א־רֶׁשֲא
 לֵ֥צְּכ ןֹו֔יָצְּב םִיַ֣מ־יֵגְלַפְּכ םֶר ָ֑ז רֶתֵ֣סְו ַחּו֖ר־אֵבֲחַֽמְּכ ׁשיִ֥א־הָיָֽהְו :ּורֽׂשָי טָּ֥פְׁשִמְל
ֹלְו :הָֽפֵיֲע ץֶרֶ֥אְּב דֵ֖בָּכ־עַלֶֽס  :הָנְבַֽׁשְקִּת םיִ֖עְמֹֽׁש יֵ֥נְזָאְו םיִ֑אֹר יֵ֣ניֵע הָניֶ֖עְׁשִת א֥
ֹל :תֹוֽחָצ רֵּ֥בַדְל רֵ֖הַמְּת םיִ֔גְּלִע ןֹוׁ֣שְלּו תַעָ֑דָל ןיִ֣בָי םיִ֖רָהְמִנ בַ֥בְלּו  ּקִי־אֽ  אֵ֥רָ



ֹל יַ֕ליִכְלּו ביִ֑דָנ לָ֖בָנְל דֹו֛ע ־הֶׂשֲעַֽי ֹוּ֖בִלְו רֵּ֔בַדְי הָ֣לָבְנ֙ לָבָנ יִּ֤כ :ַעֹוֽׁש רֵ֖מָאֵֽי א֥
 אֵ֖מָצ הֵ֥קְׁשַמּו בֵ֔עָר ׁשֶפֶ֣נ ֙קיִרָהְל הָ֔עֹוּת ֙הָוֹהְי־לֶא רֵּ֤בַדְלּו ףֶנֹ֗ח תֹוׂ֣שֲעַֽל ןֶוָ֑א
 רֶקֶׁ֔ש־יֵרְמִאְּב ]֙םיִּיִנֲֽע[ ֙םיִּוִנֲֽע לֵּ֤בַחְל ץָ֔עָי תֹוּ֣מִז אּו֚ה םיִ֑עָר ויָ֣לֵּכ יַ֖לֵכְו :ריִֽסְחַי
 ֙םיִׁשָנ :םּוֽקָי תֹו֥ביִדְנ־לַע אּו֖הְו ץָ֑עָי תֹו֣ביִדְנ ביִ֖דָנְו :טָּֽפְׁשִמ ןֹו֖יְבֶא רֵּ֥בַדְבּו

־לַע ֙םיִמָי :יִֽתָרְמִא הָּנֵ֖זְאַה תֹו֔חְטֹּֽב ֙תֹונָּב יִ֑לֹוק הָנְעַ֣מְׁש הָנְמֹ֖ק תֹוּ֔נַנֲאַֽׁש
 הָז ָ֖גְר תֹוּ֔נַנֲאַֽׁש ּ֙ודְרִח :אֹוֽבָי יִ֥לְּב ףֶסֹ֖א ריִ֔צָב הָ֣לָּכ יִּ֚כ תֹו֑חְטֹּֽב הָנְז ַּ֖גְרִּת הָ֔נָׁש
־יֵדְׂש־לַע םיִ֑דְפֹֽס םִיַ֖דָׁש־לַע :םִיָֽצָלֲח־לַע הָרֹו֖גֲחַֽו הָרֹ֔עְו הָֽטֹׁ֣שְּפ תֹו֑חְטֹּֽב
 יֵּ֣תָּב־לָּכ־לַע יִּ֚כ הֶ֑לֲעַּֽת ריִ֖מָׁש ץֹו֥ק יִּ֔מַע תַ֣מְדַא לַ֚ע :הָּֽיִרֹּפ ןֶפֶּ֖ג־לַע דֶמֶ֕ח
 דַ֤עְב הָ֨יָה ןַחַ֜בָו לֶפֹ֣ע בָּ֑זֻע ריִ֖ע ןֹו֥מֲה ׁשָּ֔טֻנ ןֹו֣מְרַא־יִּֽכ :הָֽזיִּלַע הָ֖יְרִק ׂשֹוׂ֔שָמ
 ַחּו֖ר ּוניֵ֛לָע הֶ֥רָעֵֽ֨י־דַע :םיִֽרָדֲע הֵ֥עְרִמ םיִ֖אָרְּפ ׂשֹוׂ֥שְמ םָ֔לֹוע־דַע ֙תֹורָעְמ
ו לֶ֔מְרַּכַל ֙רָּבְדִמ הָ֤יָהְו םֹו֑רָּמִמ  רָּ֖בְדִּמַּב ןַ֥כָׁשְו :בֵֽׁשָחֵי רַעַּ֥יַל ]לֶ֖מְרַּכַהְו[ לֶ֖מְרַּכֲֽ
 הָ֔קָדְּצַה ֙תַדֹבֲעַֽו םֹו֑לָׁש הָ֖קָדְּצַה הֵׂ֥שֲעַֽמ הָ֛יָהְו :בֵֽׁשֵּת לֶ֥מְרַּכַּב הָ֖קָדְצּו טָּ֑פְׁשִמ
 םיִ֔חַטְבִמ ֙תֹונְּכְׁשִמְבּֽו םֹו֑לָׁש הֵ֣וְנִּב יִּ֖מַע בַׁ֥שָיְו :םָֽלֹוע־דַע חַטֶ֖בָו טֵ֥קְׁשַה
 םֶ֕כיֵרְׁשַא :ריִֽעָה לַּ֥פְׁשִּת הָ֖לְפִּׁשַבּו רַעָּ֑יַה תֶדֶ֣רְּב דַ֖רָבּו :תֹוּֽנַנֲאַֽׁש תֹ֖חּונְמִבּו
ֹל ֙הָּתַאְו דֵ֗דֹוׁש יֹו֣ה :רֹוֽמֲחַֽהְו רֹוּׁ֖שַה־לֶגֶֽר יֵ֥חְּלַׁשְמ םִיָ֑מ־לָּכ־לַע יֵ֖עְרֹֽז  א֣

ֹּגְבִל ֥ךָךְתֹֽלְּנַּכ דַּׁ֔שּוּת ֙דֵדֹוׁש ֤ךָךְמִֽתֲהַּֽכ ֹו֑ב ּודְגָ֣ב־ֹאלְו דֵ֖גֹובּו דּו֔דָׁש  :ךְךָֽב־ּודְּגְבִי ד֖
 ק ֣ךָךְל ּונֵּ֖נָח הָ֥וֹהְי  לֹוּ֣קִמ :הָֽרָצ תֵ֥עְּב ּונֵ֖תָעּוֽׁשְי־ףַא םיִ֔רָקְּבַל ֙םָעֹרְז הֵ֤יֱה ּוניִּ֑וִ
 קַּׁ֥שַמְּכ ליִ֑סָחֶֽה ףֶסֹ֖א םֶ֔כְלַלְׁש ףַּ֣סֻאְו :םִֽיֹוּג ּו֖צְפָנ ךָךֶ֔תֻמְמֹו֣רֵמ םיִּ֑מַע ּו֖דְד ָֽנ ןֹו֔מָה
 ֙הָיָהְו :הָֽקָדְצּו טָּ֖פְׁשִמ ןֹוּ֔יִצ אֵּ֣לִמ םֹו֑רָמ ןֵ֖כֹׁש יִּ֥כ הָ֔וֹהְי בָּ֣גְׂשִנ :ֹוּֽב קֵ֥קֹׁש םיִ֖בֵּג
 ןֵ֚ה :ֹוֽרָצֹוא איִ֥ה הָ֖וֹהְי תַ֥אְרִי תַעָ֑דָו תַ֣מְכָח תֹ֖עּוׁשְי ןֶסֹ֥ח ךָךיֶּ֔תִע תַ֣נּומֱא
 רֵ֣בֹע תַ֖בָׁש תֹוּ֔לִסְמ ּוּמַׁ֣שָנ :ןּוֽיָּכְבִי רַ֖מ םֹו֔לָׁש יֵ֣כֲאְֽלַמ הָצֻ֑ח ּו֖קֲעָֽצ םָּ֔לֶאְרֶא
ֹל םיִ֔רָע סַ֣אָמ ֙תיִרְּב רֵ֤פֵה חַרֹ֑א  ריִּ֥פְחֶה ץֶרָ֔א ֙הָלְלְמֻא לַ֤בָא :ׁשֹוֽנֱא בַׁ֖שָח א֥
 הָ֑וֹהְי רַ֣מֹאי םּו֖קָא הָּ֥תַע :לֶֽמְרַכְו ןָׁ֖שָּב רֵ֥עֹנְו הָ֔בָרֲעָּֽכ ֙ןֹורָּׁשַה הָ֤יָה לַ֑מָק ןֹו֖נָבְל
ֹּת ׁשֵ֖א םֶ֕כֲחּֽוֽר ׁשַ֑ק ּודְלֵּ֣ת ׁשַׁ֖שֲח ּו֥רֲהַּֽת :אֵֽׂשָּנֶא הָּ֖תַע םָ֔מֹורֵֽא ֙הָּתַע  :םֶֽכְלַכאֽ
 רֶׁ֣שֲא םיִ֖קֹוחְר ּו֥עְמִׁש :ּוּתַּֽצִי ׁשֵ֥אָּב םיִ֖חּוסְּכ םיִ֥צֹוק דיִׂ֑ש תֹו֣פְרְׂשִמ םיִּ֖מַע ּו֥יָהְו
 יִ֣מ םיִ֑פֵנֲח הָ֖דָעְר הָ֥זֲחָֽא םיִ֔אָּטַח ֙ןֹוּיִצְב ּו֤דֲחָּֽפ :יִֽתָרֻֽבְּג םיִ֖בֹורְק ּו֥עְדּו יִתיִׂ֑שָע



 רֵ֖בֹדְו תֹו֔קָדְצ ךְךֵ֣לֹה :םָֽלֹוע יֵ֥דְקֹוֽמ ּונָ֖ל רּו֥גָי־יִֽמ הָ֔לֵכֹוֽא ׁשֵ֚א ּונָ֗ל רּו֣גָי ׀
 ַעֹ֣מְּׁשִמ ֹ֙ונְזָא םֵ֤טֹא דַחֹּׁ֔שַּב ךְךֹ֣מְּתִמ ֙ויָּפַּכ רֵ֤עֹנ תֹוּ֗קַׁשֲעַֽמ עַצֶ֣בְּב סֵ֞אֹמ םיִ֑רָׁשיֵֽמ
 ֹוּ֑בַּגְׂשִמ םיִ֖עָלְס תֹו֥דָצְמ ןֹּ֔כְׁשִי םיִ֣מֹורְמ אּו֚ה :עָֽרְּב תֹו֥אְרֵֽמ ויָ֖ניֵע םֵ֥צֹעְו םיִ֔מָּד
 ץֶרֶ֥א הָניֶ֖אְרִּת ךָךיֶ֑ניֵע הָניֶ֣זֱחֶּת ֹו֖יְפָיְּב ךְךֶלֶ֥מ :םיִֽנָמֱאֶנ ויָ֖מיֵמ ןָּ֔תִנ ֹו֣מְחַל
 :םיִֽלָּדְגִּמַה־תֶא רֵ֥פֹס הֵּ֖יַא לֵ֔קֹׁש הֵּ֣יַא ֙רֵפֹס הֵּ֤יַא הָ֑מיֵא הֶּ֣גְהֶי ֖ךָךְּבִל :םיִּֽקַחְרַמ
ֹל זָ֖עֹונ םַ֥ע־תֶא  :הָֽניִּב ןיֵ֥א ןֹוׁ֖שָל גַ֥עְלִנ ַעֹו֔מְּׁשִמ ֙הָפָׂש יֵ֤קְמִע םַ֣ע הֶ֑אְרִת א֣
 ֙ןָעְצִי־לַּב לֶהֹ֤א ןָ֗נֲאַֽׁש הֶ֣וָנ םַ֜לָׁשּוֽרְי הָניֶ֨אְרִת ֩ךָךיֶניֵע ּונֵ֑דֲעֹוֽמ תַ֖יְרִק ןֹוּ֔יִצ הֵ֣זֲח
 ּונָ֔ל ֙הָוֹהְי ריִּ֤דַא םָׁ֞ש־םִא יִּ֣כ :ּוקֵֽתָּנִי־לַּב ויָ֖לָבֲח־לָכְו חַצֶ֔נָל ֙ויָתֹדֵֽתְי עַּ֤סִי־לַּב
ֹל ריִּ֖דַא יִ֥צְו טִיַׁ֔ש־יִנֳא ֹ֙וּב ךְךֶלֵּ֤ת־לַּב םִיָ֑דָי יֵ֣בֲחַֽר םיִ֖רֹאְי םיִ֥רָהְנ־םֹוקְמ  א֥
 ּוׁ֖שְּטִנ :ּונֵֽעיִׁשֹוֽי אּו֥ה ּונֵּ֖כְלַמ הָ֥וֹהְי ּונֵ֑קְקֹֽחְמ הָ֖וֹהְי ּונֵ֔טְפֹֽׁש ֙הָוֹהְי יִּ֤כ :ּוּנֶֽרְבַעַי
 םיִ֖חְסִּפ הֶּ֔בְרַמ֙ לָלָׁש־דַע קַּ֤לֻח זָ֣א סֵ֔נ ּוׂשְרָּ֣פ־לַּב ֙םָנְרָּת־ןֵכ ּו֤קְּזַחְי־לַּב ךְךִיָ֑לָבֲח
 ֙םִיֹוג ּו֤בְרִק :ןֹֽוָע אֻׂ֥שְנ ּהָּ֖ב בֵׁ֥שּיַה םָ֛עָה יִתיִ֑לָח ןֵ֖כָׁש רַ֥מֹאי־לַבּו :זַֽב ּוזְזָּ֥ב
 יִּ֣כ :ָהיֶֽאָצֱאֶצ־לָכְו לֵ֖בֵּת ּהָ֔אֹלְמּו ֙ץֶרָ֨אָה עַ֤מְׁשִּת ּוביִׁ֑שְקַה םיִּ֖מֻאְלּו ַעֹ֔מְׁשִל
 :חַבָּֽטַל םָ֥נָתְנ םָ֖מיִרֱחֶה םָ֑אָבְצ־לָּכ־לַע הָ֖מֵחְו םִ֔יֹוּגַה־לָּכ־לַע ֙הָוֹהיַֽל ףֶצֶ֤ק
־לָּכ ּ֙וּקַ֨מָנְו :םָֽמָּדִמ םיִ֖רָה ּוּסַ֥מָנְו םָׁ֑שְאָב הֶ֣לֲעַֽי םֶ֖היֵרְגִפּו ּוכָ֔לְׁשֻי םֶ֣היֵלְלַחְו
 ןֶפֶּ֔גִמ ֙הֶלָע לֹ֤בְנִּכ לֹוּ֔בִי םָ֣אָבְצ־לָכְו םִיָ֑מָּׁשַה רֶפֵּ֖סַכ ּוּלֹ֥גָנְו םִיַ֔מָּׁשַה אָ֣בְצ
 םַ֥ע־לַעְו דֵ֔רֵּת םֹו֣דֱא־לַע ֙הֵּנִה יִּ֑בְרַח םִיַ֖מָּׁשַב הָ֥תְּוִר־יִּֽכ :הָֽנֵאְּתִמ תֶלֶ֖בֹנְכּו
 ֙םיִרָּכ םַּ֤דִמ בֶלֵ֔חֵמ הָנְׁשַּ֣דֻה ֙םָד הָ֥אְלָֽמ הָ֞וֹהיַֽל בֶרֶ֣ח :טָּֽפְׁשִמְל יִ֖מְרֶח
 ץֶרֶ֥אְּב לֹו֖דָּג חַבֶ֥טְו הָ֔רְצָבְּב ֙הָוֹהיַֽל חַבֶ֤ז יִּ֣כ םיִ֑ליֵא תֹו֣יְלִּכ בֶלֵ֖חֵמ םיִ֔דּוּתַעְו
 םָ֖רָפֲעַֽו םָּ֔דִמ ֙םָצְרַא הָ֤תְּוִרְו םיִ֑ריִּבַא־םִע םיִ֖רָפּו םָּ֔מִע ֙םיִמֵאְר ּו֤דְרָיְו :םֹוֽדֱא
 ָ֙היֶ֨לָחְנ ּו֤כְפֶהֶֽנְו :ןֹוּֽיִצ ביִ֥רְל םיִ֖מּוּלִׁש תַ֥נְׁש הָ֑וֹהיַֽל םָ֖קָנ םֹו֥י יִּ֛כ :ןָּֽׁשֻדְי בֶלֵ֥חֵמ
ֹל ֙םָמֹויְו הָלְיַ֤ל :הָֽרֵעֹּֽב תֶפֶ֖זְל ּהָ֔צְרַא הָ֣תְיָֽהְו תיִ֑רְפָגְל ּהָ֖רָפֲעַֽו תֶפֶ֔זְל  הֶּ֔בְכִת א֣
 ָ֙הּוׁ֨שֵריִֽו :ּהָּֽב רֵ֖בֹע ןיֵ֥א םיִ֔חָצְנ חַצֵ֣נְל בָ֔רֱחֶּת ֙רֹודָל רֹוּ֤דִמ ּהָ֑נָׁשֲע הֶ֣לֲעַֽי םָ֖לֹועְל
 :ּוהֹֽב־יֵנְבַאְו ּוהֹ֖ת־וַק ָהיֶ֛לָע הָ֥טָנְו ּהָ֑ב־ּונְּכְׁשִי בֵ֖רֹעְו ףֹוׁ֥שְנַיְו דֹוּ֔פִקְו תַ֣אָק
 קִי הָ֣כּולְמ םָׁ֖ש־ןיֵאְו ָהיֶ֥רֹח  ָ֙היֶ֨תֹנְמְרַא הָ֤תְלָֽעְו :סֶפָֽא ּויְהִ֥י ָהיֶ֖רָׂש־לָכְו ּואָ֑רְ
 ּוׁ֤שְגָֽפּו :הָֽנֲעַֽי תֹו֥נְבִל ריִ֖צָח םיִּ֔נַת הֵ֣וְנ ֙הָתְיָֽהְו ָהיֶ֑רָצְבִמְּב ַחֹו֖חָו ׂשֹוּ֥מִק םיִ֔ריִס



 קִי ּוהֵ֣עֵר־לַע ריִ֖עָׂשְו םיִּ֔יִא־תֶא ֙םיִּיִצ  הָ֥אְצָֽמּו תיִ֔ליִּל הָעיִּ֣גְרִה ֙םָׁש־ךְךַא אָ֑רְ
 ּו֥צְּבְקִנ םָׁ֛ש־ךְךַא ּהָּ֑לִצְב הָ֣רְגָֽדְו הָ֖עְקָֽבּו טֵּ֔לַמְּתַו ֙זֹוּפִק הָ֤נְּנִק הָּמָׁ֣ש :ַחֹוֽנָמ ּהָ֖ל
ֹל ֙הָּנֵ֨הֵמ תַ֤חַא ּואָ֔רְקּֽו ֙הָוֹהְי רֶפֵ֤ס־לַעֵֽמ ּוׁ֨שְרִּד :ּהָֽתּועְר הָּׁ֥שִא תֹוּ֖יַד  הָרָּ֔דְעֶנ א֣
ֹל ּהָ֖תּועְר הָּׁ֥שִא  ֙ןֶהָל ליִּ֤פִה־אּוֽהְו :ןָֽצְּבִק אּו֥ה ֹו֖חּורְו הָּ֔וִצ אּו֣ה ֙יִפ־יִּכ ּודָ֑קָפ א֣
 :ּהָֽב־ּונְּכְׁשִי רֹו֖דָו רֹו֥דְל ָהּוׁ֔שָריִֽי ֙םָלֹוע־דַע וָּ֑קַּב םֶ֖הָל הָּתַ֥קְּלִח ֹו֛דָיְו לָ֔רֹוּג
 ףַ֚א לֵ֗גָתְו חַ֜רְפִּת ַחֹ֨רָּפ :תֶלָּֽצַבֲחַּֽכ חַ֖רְפִתְו הָ֛בָרֲע לֵ֧גָתְו הָּ֑יִצְו רָּ֖בְדִמ םּוׂ֥שֻׂשְי
־דֹובְכ ּו֥אְרִי הָּמֵ֛ה ןֹו֑רָּׁשַהְו לֶ֖מְרַּכַה רַ֥דֲה ּהָ֔ל־ןַּתִנ ֙ןֹונָבְּלַה דֹו֤בְּכ ןֵּ֔נַרְו תַ֣ליִּג
 ּ֙ורְמִא :ּוצֵּֽמַא תֹו֖לְׁשּֽכ םִיַּ֥כְרִבּו תֹו֑פָר םִיַ֣דָי ּו֖קְּזַח :ּוניֵֽהֹלֱא רַ֥דֲה הָ֖וֹהְי
 אּו֥ה םיִ֔הֹלֱא לּו֣מְּג אֹו֔בָי םָ֣קָנ ֙םֶכיֵהֹֽלֱא הֵּ֤נִה ּואָ֑ריִּת־לַא ּו֖קְזִח בֵ֔ל־יֵרֲהְֽמִנְל
 גֵּ֤לַדְי זָ֣א :הָנְחַֽתָּפִּת םיִׁ֖שְרֵֽח יֵ֥נְזָאְו םיִ֑רְוִע יֵ֣ניֵע הָנְחַ֖קָּפִּת זָ֥א :םֶֽכֲעַֽׁשֹיְו אֹו֖בָי
 הָ֤יָהְו :הָֽבָרֲעָּֽב םיִ֖לָחְנּו םִיַ֔מ ֙רָּבְדִּמַב ּו֤עְקְבִנ־יִּֽכ םֵּ֑לִא ןֹוׁ֣שְל ןֹ֖רָתְו ַחֵּ֔סִּפ֙ לָּיַאָּֽכ
 קְל ריִ֖צָח ּהָ֔צְבִר ֙םיִּנַת הֵ֤וְנִּב םִיָ֑מ יֵעּוּ֣בַמְל ןֹו֖אָּמִצְו םַ֔גֲאַֽל ֙בָרָּׁשַה  :אֶמֹֽגָו הֶ֥נָ
ֹל ּהָ֔ל אֵרָּ֣קִי ׁ֙שֶדֹּ֨קַה ךְךֶרֶ֤דְו ךְךֶרֶ֗דָו לּו֣לְסַמ םָׁ֞ש־הָיָֽהְו ־אּוהְו אֵ֖מָט ּוּנֶ֥רְבַעַֽי־אֽ
ֹל םיִ֖ליִוֱאֶו ךְךֶרֶּ֛ד ךְךֵ֥לֹה ֹומָ֑ל ֹל :ּוֽעְתִי א֥ ־לַּב ֙תֹוּיַח ץיִ֤רְפּו הֵ֗יְרַא םָׁ֜ש הֶ֨יְהִי־אֽ
ֹל הָּנֶ֔לֲעַֽי  הָּ֔נִרְּב ֙ןֹוּיִצ ּואָ֤בּו ןּו֗בֻׁשְי הָ֜וֹהְי יֵ֨יּודְפּו :םיִֽלּואְּג ּו֖כְלָהְו םָׁ֑ש אֵ֖צָּמִת א֥
 יִ֡הְיַו :הָֽחָנֲאַֽו ןֹו֥גָי ּוסָ֖נְו ּוגיִּׂ֔שַי ֙הָחְמִׂשְו ןֹוׂ֤שָׂש םָׁ֑שֹאר־לַע םָ֖לֹוע תַ֥חְמִׂשְו
 יֵ֧רָע־לָּכ לַ֣ע ֙רּוּׁשַא־ךְךֶלֶֽמ ביִ֤רֵחְנַס הָ֞לָע ּוהָּ֗יִקְזִח ךְךֶלֶּ֣מַל הָ֜נָׁש הֵ֨רְׂשֶע ֩עַּבְרַאְּב
 ׁשיִ֧כָּלִמ הֵ֨קָׁשבַר־תֶא ׀ רּוּׁ֣שַא־ךְךֶלֶֽמ חַ֣לְׁשִּיַו :םֵֽׂשְּפְתִּי ַֽו תֹו֖רֻצְּבַה הָ֛דּוהְי
 קְזִח ךְךֶלֶּ֥מַה־לֶא הְָמ	ַלָׁשּוֽרְי  הָ֣כֵרְּבַה ֙תַלָעְתִּב דֹ֗מֲעַּֽי ַֽו דֵ֑בָּכ ליֵ֣חְּב ּוהָּ֖יִ
 קְלִח־ןֶּב םיִ֥קָיְלֶא ויָ֛לֵא אֵ֥צֵּיַו :סֵֽבֹוכ הֵ֥דְׂש תַּ֖לִסְמִּב הָ֔נֹויְלֶעָֽה ־לַע רֶׁ֣שֲא ּוהָּ֖יִ
ֹּיַו :ריִּֽכְזַּמַה ףָ֖סָא־ןֶּב חָ֥אֹויְו רֵ֔פֹּסַה ֙אָנְבֶׁשְו תִיָּ֑בַה  הֵ֔קָׁשבַר ֙םֶהיֵלֲא רֶמא֤
 קְזִח־לֶא אָ֖נ־ּורְמִא  ןֹו֛חָּטִּבַה הָ֧מ רּוּׁ֔שַא ךְךֶלֶ֣מ֙ לֹודָּגַה ךְךֶלֶּ֤מַה רַ֞מָא־הֹּֽכ ּוהָּ֑יִ
 ֙הָּתַע הָ֑מָחְלִּמַל הָ֖רּובְגּו הָ֥צֵע םִיַ֔תָפְׂש רַ֣בְּד־ךְךַא ֙יִּתְרַ֨מָא :ָּתְחָֽטָּב רֶׁ֥שֲא הֶּ֖זַה
 ֙הֶּזַה ץּו֤צָרָֽה הֶ֨נָּקַה ֩תֶנֶעְׁשִמ־לַע ָּתְחַ֡טָב הֵּ֣נִה :יִּֽב ָּתְדַ֖רָמ יִּ֥כ ָּתְחַ֔טָב יִ֣מ־לַע
 םִיַ֔רְצִמ־ךְךֶלֶֽמ הֹ֣עְרַּפ ןֵּ֚כ ּהָ֑בָקְנּו ֹוּ֖פַכְב אָ֥בּו ויָ֔לָע ׁ֙שיִא ךְךֵ֥מָּסִי רֶׁ֨שֲא םִיַ֔רְצִמ־לַע
 אּו֗ה־אֹולֲה ּונְחָ֑טָּב ּוניֵ֖הֹלֱא הָ֥וֹהְי־לֶא יַ֔לֵא רַ֣מֹאת־יִֽכְו :ויָֽלָע םיִ֖חְטֹּֽבַה־לָכְל



ֹּיַו ויָ֔תֹחְּבְזִמ־תֶאְו ויָ֣תֹמָּב־תֶא ּ֙והָּ֨יִקְזִח ריִ֤סֵה רֶׁ֨שֲא  םַ֔לָׁשּו֣ריִלְו הָ֨דּוהיִֽל רֶמא֤
 רּוּׁ֑שַא ךְךֶלֶּ֣מַה יִ֖נֹדֲא־תֶא אָ֔נ בֶרָ֣עְתִה ֙הָּתַעְו :ּוֽוֲחַּֽתְׁשִּֽת הֶּ֖זַה ַחֵּ֥בְזִּמַה יֵ֛נְפִל
 ביִׁ֗שָּת ךְךיֵ֣אְו :םֶֽהיֵלֲע םיִ֥בְכֹֽר ֖ךָךְל תֶתָ֥ל לַ֕כּוּת־םִא םיִ֔סּוס םִיַּ֣פְלַא ֙ךָךְל הָ֤נְּתֶאְו
 בֶכֶ֖רְל םִיַ֔רְצִמ־לַע ֙ךָךְל חַ֤טְבִּתַו םיִּ֑נַטְקַה יִ֖נֹדֲא יֵ֥דְבַע דַ֛חַא תַ֥חַפ יֵ֨נְּפ תֵ֠א
ֹּזַה ץֶרָ֥אָה־לַע יִתיִ֛לָע הָ֔וֹהְי יֵ֣דֲעְֽלַּבִמֲה ֙הָּתַעְו :םיִֽׁשָרָפְלּו  ּהָ֑תיִחְׁשַהְל תא֖
ֹּזַה ץֶרָ֥אָה־לֶא הֵ֛לֲע יַ֔לֵא רַ֣מָא ֙הָוֹהְי ֹּיַו :ּהָֽתיִחְׁשַהְו תא֖  אָ֨נְבֶׁשְו ֩םיִקָיְלֶא רֶמא֣
־לַאְו ּונְחָ֑נֲא םיִ֖עְמֹֽׁש יִּ֥כ תיִ֔מָרֲא ֙ךָךיֶ֨דָבֲע־לֶא אָ֤נ־רֶּבַּד הֵ֗קָׁשבַר־לֶא חָ֜אֹויְו
ֹּיַו :הָֽמֹוחַה־לַע רֶׁ֖שֲא םָ֔עָה יֵ֣נְזָאְּב תיִ֔דּוהְי ּ֙וניֵ֨לֵא רֵּ֤בַדְּת  לֶ֨אַה הֵ֗קָׁשבַר רֶמא֣
ֹלֲה הֶּלֵ֑אָה םיִ֣רָבְּדַה־תֶא רֵּ֖בַדְל יִ֔נֹדֲא יִנַ֣חָלְׁש ֙ךָךיֶ֨לֵאְו ךָךיֶ֤נֹדֲא  םיִׁ֗שָנֲאָֽה־לַע א֣
־תֶא תֹוּ֛תְׁשִלְו ]םָ֗תָאֹוצ[ םָ֗היאָרֹח־תֶא לֹ֣כֱאֶל הָ֔מֹוחַ֣ה־לַע ֙םיִבְׁשּֽיַה
 קִּיַו הֵ֔קָׁשבַר ֙דֹמֲעַּֽיַו :םֶֽכָּמִע ]םֶ֖היֵלְגַר יֵ֥מיֵמ[ םֶ֖הְֵיַנֵ֥יֵׁש  לֹו֖דָּג־לֹוקְב אָ֥רְ
ֹּיַו תיִ֑דּוהְי  רַ֣מָא הֹּ֚כ :רּוּֽׁשַא ךְךֶלֶ֥מ לֹו֖דָּגַה ךְךֶלֶּ֥מַה יֵ֛רְבִּד־תֶא ּו֗עְמִׁש רֶמא֕
 קְזִח םֶ֖כָל אִּׁ֥שַי־לַא ךְךֶלֶּ֔מַה ֹל יִּ֥כ ּוהָּ֑יִ  חַ֨טְבַי־לַאְו :םֶֽכְתֶא ליִּ֥צַהְל לַ֖כּוי־אֽ
ֹל הָ֑וֹהְי ּונֵ֖ליִּצַי לֵּ֥צַה רֹ֔מאֵל הָ֣וֹהְי־לֶא ּ֙והָּ֨יִקְזִח םֶ֤כְתֶא ֹּזַה ריִ֣עָה ֙ןֵתָּנִת א֤  תא֔
 קְזִח־לֶא ּו֖עְמְׁשִּת־לַֽא :רּוּֽׁשַא ךְךֶלֶ֥מ דַ֖יְּב ־ּוׂשֲע רּוּׁ֗שַא ךְךֶלֶּ֣מַה רַ֜מָא הֹ֨כ ֩יִּכ ּוהָּ֑יִ
־יֵמ ׁשיִ֥א ּו֖תְׁשּו ֹו֔תָנֵאְּת ׁשיִ֣אְו ֹ֙ונְפַּג־ׁשיִא ּו֤לְכִאְו יַ֔לֵא ּו֣אְצּו ֙הָכָרְב יִּ֤תִא
 ץֶרֶ֥א ׁשֹו֔ריִתְו ֙ןָגָּד ץֶרֶ֤א םֶ֑כְצְרַאְּכ ץֶרֶ֣א־לֶא םֶ֖כְתֶא יִּ֥תְחַקָלְו יִ֕אֹּב־דַע :ֹוֽרֹוב
 יֵ֤הֹלֱא ּוליִּ֜צִהַֽה ּונֵ֑ליִּצַי הָֹ֖והְי רֹ֔מאֵל ּ֙והָּ֨יִקְזִח םֶ֤כְתֶא תיִּ֨סַי־ןֶּפ :םיִֽמָרְכּו םֶחֶ֖ל
 הֵּ֖יַא דָּ֔פְרַאְו ֙תָמֲח יֵ֤הֹלֱא הֵּ֞יַא :רּוּֽׁשַא ךְךֶלֶ֥מ דַּ֖יִמ ֹו֔צְרַא־תֶא ׁשיִ֣א ֙םִיֹוּגַה
 ֙תֹוצָרֲאָֽה יֵ֤הֹלֱא־לָכְּב יִ֗מ :יִֽדָּיִמ ןֹו֖רְמֹֽׁש־תֶא ּוליִּ֥צִה־יִֽכְו םִי ָ֑וְרַפְס יֵ֣הֹלֱא
 :יִֽדָּיִמ םַ֖לָׁשּוֽרְי־תֶא הָ֛וֹהְי ליִּ֧צַי־יִּֽכ יִ֑דָּיִמ םָ֖צְרַא־תֶא ּוליִּ֥צִה־רֶׁשֲא הֶּלֵ֔אָה
ֹלְו ּוׁשיִ֔רֲחַּֽיַו ֹל רֹ֖מאֵל איִ֛ה ךְךֶלֶּ֥מַה תַ֨וְצִמ־יִּֽכ רָ֑בָּד ֹו֖תֹא ּו֥נָע־אֽ ֹבָּיַו :ּוהֻֽנֲעַֽת א֥  א֣
 קְלִח־ןֶּב םיִ֣קָיְלֶא  ףָ֧סָא־ןֶּב חָ֨אֹויְו רֵ֜פֹוּסַה אָ֨נְבֶׁשְו תִיַּבַ֠ה־לַע־רֶׁשֲא ּוהָּ֣יִ
 קְזִח־לֶא ריִּ֛כְזַּמַה  יִ֗הְיַו :הֵֽקָׁשבַר יֵ֥רְבִּד תֵ֖א ֹו֔ל ּודיִּ֣גַּיַו םיִ֑דָגְב יֵ֣עּורְק ּוהָּ֖יִ
 קִּיַו ּוהָּ֔יִקְזִח ךְךֶלֶּ֣מַה ַ֙עֹ֨מְׁשִּכ ֹבָּיַו קָּׂ֔שַּב סַּ֣כְתִּיַו ויָ֑דָגְּב־תֶא עַ֖רְ  :הָֽוֹהְי תיֵּ֥ב א֖
 קִז ֙תֵאְו רֵ֗פֹוּסַה אָ֣נְבֶׁש ׀ תֵ֣אְו תִיַּ֜בַה־לַע־רֶׁשֲא םיִ֨קָיְלֶא־תֶא חַלְׁשִּיַ֠ו  יֵ֣נְ



 הֹּ֚כ ויָ֗לֵא ּו֣רְמֹאּיַו :איִֽבָּנַה ץֹו֖מָא־ןֶב ּוהָ֥יְעַׁשְי־לֶא םיִּ֑קַּׂשַּב םיִּ֖סַּכְתִמ םיִ֔נֲהֹּֽכַה
־דַע ֙םיִנָב ּואָ֤ב יִּ֣כ הֶּ֑זַה םֹוּ֣יַה הָ֖צָאְנּו הָ֛חֵכֹותְו הָ֧רָצ־םֹוי ּוהָּ֔יִקְזִח רַ֣מָא
 הֵ֗קָׁשבַר יֵ֣רְבִּד ׀ תֵ֣א ךָךיֶ֜הֹלֱא הָ֨וֹהְי ֩עַמְׁשִי יַ֡לּוא :הָֽדֵלְל ןִיַ֖א ַחֹ֥כְו רֵּ֔בְׁשַמ
 רֶׁ֥שֲא םיִ֔רָבְּדַּב ַ֙חיִ֨כֹוהְו יַ֔ח םיִ֣הֹלֱא ֙ףֵרָחְל ֙ויָנֹדֲא ׀ רּוּׁ֤שַא־ךְךֶלֶֽמ ֹו֨חָלְׁש ֩רֶׁשֲא
 יֵ֛דְבַע ּואֹ֗בָּיַו :הָֽאָצְמִּנַה תיִ֖רֵאְּׁשַה דַ֥עְּב הָּ֔לִפְת ָתאָׂ֣שָנְו ךָךיֶ֑הֹלֱא הָ֣וֹהְי עַ֖מָׁש
 קְזִח ךְךֶלֶּ֥מַה ֹּיַו :ּוהָֽיְעַׁשְי־לֶא ּוהָּ֖יִ ־לֶא ןּו֖רְמֹאת הֹּ֥כ ּוהָ֔יְעַׁשְי ֙םֶהיֵלֲא רֶמא֤
 רֶׁ֧שֲא ָּתְעַ֔מָׁש רֶׁ֣שֲא ֙םיִרָבְּדַה יֵ֤נְּפִמ ֙אָריִּת־לַא הָ֗וֹהְי רַ֣מָא ׀ הֹּ֣כ םֶ֑כיֵנֹֽדֲא
־לֶא בָׁ֣שְו הָ֖עּומְׁש עַ֥מָׁשְו ַחּו֔ר ֹ֙וּב ןֵ֥תֹונ יִ֨נְנִה :יִֽתֹוא רּוּׁ֖שַא־ךְךֶלֶֽמ יֵ֥רֲעַֽנ ּו֛פְּדִּג
 רּוּׁ֔שַא ךְךֶלֶ֣מ־תֶא ֙אָצְמִּיַו הֵ֔קָׁשבַר ֙בָׁשָּ֨יַו :ֹוֽצְרַאְּב בֶרֶ֖חַּב ויִּ֥תְלַּפִהְו ֹו֑צְרַא
 ׁ֙שּוּכ־ךְךֶלֶֽמ הָקָ֤הְרִּת־לַע עַ֗מְׁשִּיַו :ׁשיִֽכָּלִמ עַ֖סָנ יִּ֥כ עַ֔מָׁש יִּ֣כ הָ֑נְבִל־לַע םָ֖חְלִנ
 קְזִח־לֶא םיִ֔כָאְלַמ חַ֣לְׁשִּיַו ֙עַמְׁשִּיַו ךְךָּ֑תִא םֵ֣חָּלִהְל אָ֖צָי רֹ֔מאֵל  הֹּ֣כ :רֹֽמאֵל ּוהָּ֖יִ
ֹת  קְזִח־לֶא ןּו֗רְמאֽ  הָּ֛תַא רֶׁ֥שֲא ךָךיֶ֔הֹלֱא ֣ךָךֲאִּֽׁשַי־לַא רֹ֔מאֵל ֙הָדּוהְי־ךְךֶלֶֽמ ּוהָּ֤יִ
ֹל רֹ֑מאֵל ֹוּ֖ב ַחֵ֥טֹוּב  ָּתְעַ֗מָׁש הָּ֣תַא ׀ הֵּ֣נִה :רּוּֽׁשַא ךְךֶלֶ֥מ דַ֖יְּב םַ֔לָׁשּו֣רְי ֙ןֵתָּנִת א֤
 ּוליִּ֨צִהַֽה :לֵֽצָּנִּת הָּ֖תַאְו םָ֑מיִרֲחַֽהְל תֹו֖צָרֲאָֽה־לָכְל רּוּׁ֛שַא יֵ֥כְלַמ ּוׂ֜שָע רֶׁ֨שֲא
־יֵנְבּו ףֶצֶ֥רְו ןָ֑רָח־תֶאְו ן ָ֖זֹוּג־תֶא יַ֔תֹובֲא ּותיִ֣חְׁשִה רֶׁ֣שֲא ֙םִיֹוּגַה יֵ֤הֹלֱא םָ֜תֹוא
 עַ֖נֵה םִי ָ֑וְרַפְס ריִ֣עָל ךְךֶלֶ֖מּו דָּ֔פְרַא ךְךֶלֶ֣מּו ֙תָמֲח־ךְךֶלֶֽמ הֵּ֤יַא :רָּֽׂשַלְתִּב רֶׁ֥שֲא ןֶדֶ֖ע
 קְזִח חַּ֨קִּיַו :הָּֽוִעְו  תיֵּ֣ב֙ לַעַּ֨יַו ּוהֵ֑אָרְקִּיַו םיִ֖כָאְלַּמַה דַּ֥יִמ םיִ֛רָפְּסַה־תֶא ּוהָּ֧יִ
 קְזִח ּוהֵׂ֥שְרְפִּיַו הָ֔וֹהְי  :רֹֽמאֵל הָ֖וֹהְי־לֶא ּוהָּ֔יִקְזִח֙ לֵּלַּפְתִּיַו :הָֽוֹהְי יֵ֥נְפִל ּוהָּ֖יִ
 לֹ֖כְל ֙ךָךְּדַבְל ֙םיִהֹלֱאָֽה אּו֤ה־הָּתַא םיִ֔בֻרְּכַה בֵׁ֣שי֙ לֵאָרְׂשִי יֵ֤הֹלֱא תֹו֜אָבְצ הָ֨וֹהְי
 ֙ךָךְנְזָא ׀ הָ֤וֹהְי הֵּ֨טַה :ץֶרָֽאָה־תֶאְו םִיַ֖מָּׁשַה־תֶא ָתיִׂ֔שָע הָּ֣תַא ץֶרָ֑אָה תֹו֣כְלְמַמ
 חַ֔לָׁש רֶׁ֣שֲא ביִ֔רֵחְנַס יֵ֣רְבִּד־לָּכ תֵ֚א עַ֗מְׁשּו הֵ֑אְרּו ךָך ֶ֖ניֵע הָ֛וֹהְי חַ֧קְּפ עָ֔מְׁשּו
 תֹו֖צָרֲאָֽה־לָּכ־תֶא רּוּׁ֛שַא יֵ֥כְלַמ ּוביִ֜רֱחֶה הָ֑וֹהְי םָ֖נְמָא :יָֽח םיִ֥הֹלֱא ףֵ֖רָחְל
ֹל֩ יִּכ ׁשֵ֑אָּב םֶ֖היֵהֹֽלֱא־תֶא ןֹ֥תָנְו :םָֽצְרַא־תֶאְו  הֵׂ֧שֲעַֽמ־םִא יִּ֣כ הָּמֵ֗ה םיִ֜הֹלֱא א֨
 ּ֙ועְד ֵֽיְו ֹו֑דָּיִמ ּונֵ֖עיִׁשֹוֽה ּוניֵ֔הֹלֱא הָ֣וֹהְי ֙הָּתַעְו :םּוֽדְּבַאְיַו ןֶבֶ֖אָו ץֵ֥ע םָ֛דָא־יֵֽדְי
־לֶא ץֹו֔מָא־ןֶב ּוהָ֣יְעַׁשְי ֙חַלְׁשִּיַו :ךָךֶּֽדַבְל הָ֖וֹהְי הָּ֥תַא־יִּֽכ ץֶרָ֔אָה תֹו֣כְלְמַמ־לָּכ
 קְזִח ־לֶא יַ֔לֵא ָּתְלַּ֣לַּפְתִה ֙רֶׁשֲא לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא ֙הָוֹהְי רַ֤מָא־הֹּֽכ רֹ֑מאֵל ּוהָּ֖יִ



 ֗ךָךְל הָ֣גֲעָֽל ֜ךָךְל הָ֨זָּב ויָ֑לָע הָ֖וֹהְי רֶּ֥בִּד־רֶׁשֲא רָ֔בָּדַה הֶ֣ז :רּוּֽׁשַא ךְךֶלֶ֥מ ביִ֖רֵחְנַס
ֹר ֙ךָךיֶ֨רֲחַֽא ןֹוּ֔יִצ־תַּב ֙תַלּותְּב  ָּתְפַּ֔דִגְו ָּ֙תְפַ֨רֵח יִ֤מ־תֶא :םָֽלָׁשּוֽרְי תַּ֖ב הָעיִ֔נֵה ׁשא֣
 ֘ךָךיֶדָבֲע דַ֣יְּב :לֵֽאָרְׂשִי ׁשֹו֥דְק־לֶא ךָךיֶ֖ניֵע םֹו֛רָמ אָּׂ֥שִּתַו לֹוּ֑ק הָתֹו֣מיִרֲה יִ֖מ־לַעְו
ֹּתַו ֒יָנֹדֲא ׀ ָּתְפַ֣רֵח  ןֹו֑נָבְל יֵ֣תְּכְרַי םיִ֖רָה םֹו֥רְמ יִתיִ֛לָע יִ֥נֲא יִּ֛בְכִר בֹ֥רְּב רֶמא֗
 יִ֥נֲא :ֹוּֽלִמְרַּכ רַעַ֖י ֹוּ֔צִק םֹו֣רְמ ֙אֹובָאְו ויָׁ֔שֹרְּב רַ֣חְבִמ ֙ויָזָרֲא תַ֤מֹוק תֹ֞רְכֶאְו
 ָּתְעַ֤מָׁש־אֹוֽלֲה :רֹוֽצָמ יֵ֥רֹאְי לֹּ֖כ יַ֔מָעְּפ־ףַכְּב ֙בִרְחַאְו םִיָ֑מ יִתיִ֣תָׁשְו יִּתְרַ֖ק
 יִ֗הְתּו ָהיִ֔תאֵבֲה הָּ֣תַע ָהיִּ֑תְרַציִֽו םֶדֶ֖ק יֵמיִ֥מ יִתיִׂ֔שָע ּהָ֣תֹוא ֙קֹוחָרֵֽמְל
 ּו֞יָה ּוׁשֹ֑בָו ּוּתַ֖ח דָ֔י־יֵרְצִק ֙ןֶהיֵבְׁשֹֽיְו :תֹוֽרֻצְּב םיִ֥רָע םיִּ֖צִנ םיִּ֥לַּג תֹו֛אְׁשַהְל
 ֥ךָךְתאֵצְו ֛ךָךְּתְבִׁשְו :הָֽמָק יֵ֥נְפִל הָ֖מֵדְׁשּו תֹוּ֔גַּג ריִ֣צֲח אֶׁשֶּ֔ד קַריִ֣ו ֙הֶדָׂש בֶׂשֵ֤ע
 יָ֑נְזָאְב הָ֣לָע ֖ךָךְנַנֲאַֽׁשְו יַ֔לֵא ֣ךָךְזֶּגַרְתִה ןַעַ֚י :יָֽלֵא ֥ךָךְזֶּגַרְתִה תֵ֖אְו יִּתְעָ֑דָי ֖ךָךֲאֹוֽבּו
 :ּהָּֽב ָתאָּ֥ב־רֶׁשֲא ךְךֶרֶּ֖דַּב ךָךיִ֔תֹביִׁ֣שֲהַֽו ךָךיֶ֔תָפְׂשִּב ֙יִּגְתִמּו ךָךֶּ֗פַאְּב יִ֜חַח יִּ֨תְמַׂשְו
 הָ֣נָּׁשַבּו סיִ֑חָׁש תיִ֖נֵּׁשַה הָ֥נָּׁשַבּו ַחיִ֔פָס ֙הָנָּׁשַה לֹו֤כָא תֹו֔אָה ֣ךָךְּל־הֶזְו
 תַ֧טיֵלְּפ הָ֜פְסָ֨יְו :םָֽיְרִפ ]ּו֥לְכִאְו[ ֻ֥לוְכִאְו םיִ֖מָרְכ ּו֥עְטִנְו ּו֛רְצִקְו ּו֧עְרִז תיִׁ֗שיִלְּׁשַה
 אֵ֣צֵּת ֙םַ֨לָׁשּוֽריִמ יִּ֤כ :הָלְעָֽמְל יִ֖רְפ הָׂ֥שָעְו הָּטָ֑מְל ׁשֶרֹׁ֣ש הָ֖רָאְׁשִּנַה הָ֛דּוהְי־תיֵּֽב
ֹּז־הֶׂשֲעַּֽת תֹו֖אָבְצ הָ֥וֹהְי תַ֛אְנִק ןֹוּ֑יִצ רַ֣הֵמ הָ֖טיֵלְפּו תיִ֔רֵאְׁש ־הֹּֽכ ןֵ֗כָל :תאֽ
ֹל רּוּׁ֔שַא ךְךֶלֶ֣מ־לֶא ֙הָוֹהְי רַ֤מָא ֹּזַה ריִ֣עָה־לֶא ֙אֹובָי א֤ ֹלְו תא֔  ץֵ֑ח םָׁ֖ש הֶ֥רֹוי־אֽ
ֹלְו ֹלְו ןֵ֔גָמ הָּנֶ֣מְּדַקְי־אֽ  בּוׁ֑שָי ּהָּ֣ב אָּ֖ב־רֶׁשֲא ךְךֶרֶּ֥דַּב :הָֽלְלֹֽס ָהיֶ֖לָע ךְךֹּ֥פְׁשִי־אֽ
ֹּזַה ריִ֥עָה־לֶאְו ֹל תא֛ ֹּזַה ריִ֥עָה־לַע יִ֛תֹוּנַגְו :הָֽוֹהְי־םֻאְנ אֹו֖בָי א֥  ּהָ֑עיִׁשֹוֽהְל תא֖
 הָ֛אֵמ רּוּׁ֔שַא הֵ֣נֲחַֽמְּב ֙הֶּכַּיַו הָ֗וֹהְי ךְךַ֣אְלַמ ׀ אֵ֣צֵּיַו :יִּֽדְבַע דִ֥וָּד ןַעַ֖מְלּו יִ֔נֲעַֽמְל
 ךְךֶלֵּ֔יַו עַּ֣סִּיַו :םיִֽתֵמ םיִ֥רָגְּפ םָּ֖לֻכ הֵּ֥נִהְו רֶקֹּ֔בַב ּומיִּ֣כְׁשַּיַו ףֶלָ֑א הָּׁ֖שִמֲחַֽו םיִ֥נֹמְׁשּו
 ךְךֹ֣רְסִנ ׀ תיֵּ֣ב הֶ֜וֲחַּֽתְׁשִמ אּו֨ה֩ יִהְיַו :הֵֽוְניִֽנְּב בֶׁשֵּ֖יַו רּוּׁ֑שַא־ךְךֶלֶֽמ ביִ֣רֵחְנַס בָׁשָּ֖יַו
 טָ֑רָרֲא ץֶרֶ֣א ּו֖טְלְמִנ הָּמֵ֥הְו בֶרֶ֔חַב ּוהֻּ֣כִה ֙ויָנָּב רֶצֶ֤אְרַׂשְו ךְךֶלֶּ֨מַרְדַאְֽו ויָ֗הֹלֱא
 קְזִח הָ֥לָח םֵ֔הָה םיִ֣מָּיַּב :ויָּֽתְחַּת ֹו֖נְּב ןֹּ֥דַח־רַסֵֽא ךְךֹ֛לְמִּיַו  ויָלֵ֠א אֹו֣בָּיַו תּו֑מָל ּוהָּ֖יִ
ֹּיַו איִ֗בָּנַה ץֹו֜מָא־ןֶב ּוהָ֨יְעַׁשְי  תֵ֥מ יִּ֛כ ךָךֶ֔תיֵבְל וַ֣צ ֙הָוֹהְי רַ֤מָא־הֹּֽכ ויָ֜לֵא רֶמא֨
ֹלְו הָּ֖תַא  קְזִח בֵּ֧סַּיַו :הֶֽיְחִֽת א֥  רַ֗מֹאּיַו :הָֽוֹהְי־לֶא לֵּ֖לַּפְתִּיַו ריִּ֑קַה־לֶא ויָ֖נָּפ ּוהָּ֛יִ
 בֹוּ֥טַהְו םֵ֔לָׁש בֵ֣לְבּו ֙תֶמֱאֶּֽב ךָךיֶ֗נָפְל יִּתְכַּ֣לַהְתִה רֶׁ֧שֲא תֵ֣א אָ֞נ־רָכְז ֙הָוֹהְי הָּ֤נָא



 קְזִח ְּךְבֵּ֥יַו יִתיִׂ֑שָע ךָךיֶ֖ניֵעְּב  ּוהָ֖יְעַׁשְי־לֶא הָ֔וֹהְי־רַבְּד ֙יִהְיַו :לֹוֽדָג יִ֥כְּב ּוהָּ֖יִ
 ךָךיִ֔בָא דִ֣וָּד ֙יֵהֹלֱא ֙הָוֹהְי רַ֤מָא־הֹּֽכ ּוהָּ֗יִקְזִח־לֶא ָּ֣תְרַמָאְו ךְךֹו֞לָה :רֹֽמאֵל
 ׁשֵ֥מֲח ךָךיֶ֔מָי־לַע ףִ֣סֹוי ֙יִנְנִה ךָךֶ֑תָעְמִּד־תֶא יִתיִ֖אָר ךָךֶ֔תָּלִפְּת־תֶא ֙יִּתְעַ֨מָׁש
ֹּזַה ריִ֣עָה תֵ֖אְו ֔ךָךְליִּ֣צַא ֙רּוּׁשַא־ךְךֶלֶֽמ ףַּ֤כִמּו :הָֽנָׁש הֵ֖רְׂשֶע  ריִ֥עָה־לַע יִ֖תֹוּנַגְו תא֑
ֹּזַה  רֶׁ֥שֲא הֶּ֖זַה רָ֥בָּדַה־תֶא הָ֔וֹהְי הֶׂ֣שֲעַֽי ֙רֶׁשֲא הָ֑וֹהְי תֵ֣אֵמ תֹו֖אָה ֥ךָךְּל־הֶזְו :תאֽ
 ׁשֶמֶּׁ֛שַּב זָ֥חָא תֹו֨לֲעַֽמְב ֩הָדְרָי רֶׁ֣שֲא תֹו֡לֲעַּֽמַֽה לֵ֣צ־תֶא ביִׁ֣שֵמ יִ֣נְנִה :רֵּֽבִּד
 :הָדָֽר ָֽי רֶׁ֥שֲא תֹו֖לֲעַּֽמַּֽב תֹו֔לֲעַֽמ רֶׂשֶ֣ע ׁ֙שֶמֶּׁ֨שַה בָׁשָּ֤תַו תֹו֑לֲעַֽמ רֶׂשֶ֣ע תיִּ֖נַרֹֽחֲא
 קְזִחְל בָּ֖תְכִמ  יַ֛מָי יִ֥מְדִּב יִּתְרַ֗מָא יִ֣נֲא :ֹוֽיְלָחֵמ יִ֖חְיַו ֹו֕תֹלֲחַּֽב הָ֑דּוהְי ךְךֶלֶֽמ ּוהָּ֣יִ
ֹל ֙יִּתְרַ֨מָא :יָֽתֹונְׁש רֶתֶ֥י יִּתְדַּ֖קֻּפ לֹו֑אְׁש יֵ֣רֲעַֽׁשְּב הָכֵ֖לֵא  ץֶרֶ֣אְּב ּהָ֖י ּהָ֔י הֶ֣אְרֶא־אֽ
ֹל םיִּ֑יַחַֽה  לֶהֹ֣אְּכ יִּ֖נִמ הָ֛לְגִנְו עַּ֧סִנ יִ֗רֹוּד :לֶדָֽח יֵבְׁשֹו֥י־םִע דֹו֖ע םָ֛דָא טיִּ֥בַא־אֽ
 יִתיִּ֤וִׁש :יִנֵֽמיִלְׁשַּת הָלְיַ֖ל־דַע םֹוּ֥יִמ יִנֵ֔עְּצַבְי הָּ֣לַּדִמ ֙יַּיַח גֵ֤רֹאָֽכ יִּתְדַּ֨פִק יִ֑עֹר
 סּו֤סְּכ :יִנֵֽמיִלְׁשַּת הָלְיַ֖ל־דַע םֹוּ֥יִמ יָ֑תֹומְצַע־לָּכ רֵּ֖בַׁשְי ןֵּ֥כ יִ֔רֲאָּֽכ ֙רֶקֹּ֨ב־דַע
 :יִנֵֽבְרָע יִּ֥ל־הָקְׁשָֽע יָ֖נֹדֲא םֹו֔רָּמַל ֙יַניֵע ּוּ֤לַּד הָ֑נֹוּיַּכ הֶּ֖גְהֶא ףֵ֔צְפַצֲא ןֵּ֣כ ֙רּוגָע
 יָ֖נֹדֲא :יִֽׁשְפַנ רַ֥מ־לַע יַ֖תֹונְׁש־לָכ הֶּ֥דַּדֶא הָׂ֑שָע אּו֣הְו יִ֖ל־רַמָֽאְו רֵּ֥בַדֲא־הָֽמ
 יִ֣ל־רַמ םֹו֖לָׁשְל הֵּ֥נִה :יִנֵֽיֲחַֽהְו יִנֵ֖מיִלֲחַֽתְו יִ֔חּור יֵּ֣יַח ֙ןֶהָּב־לָכְלּו ּו֑יְחִֽי םֶ֣היֵלֲע
 :יָֽאָטֲח־לָּכ ֖ךָךְו ֵֽג יֵ֥רֲחַֽא ָּתְכַ֛לְׁשִה־יִּֽכ יִ֔לְּב תַחַּׁ֣שִמ ֙יִׁשְפַנ ָּתְקַׁ֤שָח הָּ֞תַאְו רָ֑מ
ֹל־יִּֽכ ֹל ָּךֶ֑לְלַהְי תֶוָ֣מ ָּךֶ֖דֹוּת לֹו֛אְׁש א֥  יַ֥ח :ךָךֶּֽתִמֲא־לֶא רֹו֖ב־יֵדְרֹוֽי ּו֥רְּבַׂשְי־אֽ
 יִנֵ֑עיִׁשֹוֽהְל הָ֖וֹהְי :ךָךֶּֽתִמֲא־לֶא ַעיִ֖דֹוי םיִ֔נָבְל בָ֣א םֹוּ֑יַה יִנֹו֣מָּכ ךָךֶ֖דֹוי אּו֥ה יַ֛ח
ֹּיַו :הָֽוֹהְי תיֵּ֥ב־לַע ּוניֵּ֖יַח יֵ֥מְי־לָּכ ן ֵּ֛גַנְנ יַ֧תֹוניִֽגְנּו  תֶלֶ֣בְּד ּו֖אְׂשִי ּוהָ֔יְעַׁשְי רֶמא֣
ֹּיַו :יִחֶֽיְו ןיִ֖חְּׁשַה־לַע ּו֥חְרְמִיְו םיִ֑נֵאְּת  קְזִח רֶמא֥  תיֵּ֥ב הֶ֖לֱעֶא יִּ֥כ תֹו֑א הָ֣מ ּוהָּ֖יִ
 םיִ֥רָפְס לֶ֛בָּב־ךְךֶלֶֽמ ןָ֧דֲאְֽלַּב־ןֶּֽב ןָדֲאְֽלַּ֠ב ךְךַ֣דֹרְמ חַ֡לָׁש אוִ֡הַה תֵ֣עָּב :הָֽוֹהְי
 קְזִח־לֶא הָ֖חְנִמּו  םֵ֣אְרַּיַו ּ֒והָּיִקְזִח ֘םֶהיֵלֲע חַ֣מְׂשִּיַו :קָֽזֱחֶּיַו הָ֖לָח יִּ֥כ עַ֕מְׁשִּיַו ּוהָּ֑יִ
 ׀ תֵ֣אְו םיִ֜מָׂשְּבַה־תֶאְו בָ֨הָּזַה־תֶאְו ֩ףֶסֶּכַה־תֶא ]ֹו֡תֹכְנ[ הֹ֡תֹכְנ תיֵּ֣ב־תֶא
ֹל ויָ֑תֹרְצֹוֽאְּב אָ֖צְמִנ רֶׁ֥שֲא־לָּכ תֵ֛אְו ויָ֔לֵּכ תיֵּ֣ב־לָּכ ֙תֵאְו בֹוּ֗טַה ןֶמֶּׁ֣שַה  הָ֣יָה־אֽ
ֹל רֶׁשֲ֠א רָ֗בָד  קְזִח םָ֧אְרֶה־אֽ  ּוהָ֣יְעַׁשְי ֹ֙אבָּיַו :ֹוּֽתְלַׁשְמֶמ־לָכְבּו ֹו֖תיֵבְּב ּוהָּ֛יִ
 קְזִח ךְךֶלֶּ֖מַה־לֶא איִ֔בָּנַה ֹּיַו ּוהָּ֑יִ  ֙ןִיַ֨אֵמּו הֶּלֵ֗אָה םיִׁ֣שָנֲאָֽה ׀ ּו֣רְמָֽא הָ֥מ ויָ֜לֵא רֶמא֨



ֹּיַו ךָךיֶ֔לֵא ּואֹ֣בָי ֹּיַו :לֶֽבָּבִמ יַ֖לֵא ּואָּ֥ב הָ֛קֹוחְר ץֶרֶ֧אֵמ ּוהָּ֔יִקְזִח ֙רֶמא֨  ּו֖אָר הָ֥מ רֶמא֕
ֹּיַו ךָךֶ֑תיֵבְּב ֹל ּו֔אָר ֙יִתיֵבְּב רֶׁ֤שֲא־לָּכ תֵ֣א ּוהָּ֗יִקְזִח רֶמא֣ ֹל רֶׁ֥שֲא רָ֛בָד הָ֥יָה־אֽ ־אֽ
ֹּיַו :יָֽתֹרְצֹואְּב םיִ֖תיִאְרִה  קְזִח־לֶא ּוהָ֖יְעַׁשְי רֶמא֥  הָ֥וֹהְי־רַבְּד עַ֖מְׁש ּוהָּ֑יִ
 ךָךיֶ֛תֹבֲא ּו֧רְצָֽא רֶׁ֨שֲאַֽו ךָךֶ֗תיֵבְּב רֶׁ֣שֲא־לָּכ ׀ אָּׂ֣שִנְו ֒םיִאָּב םיִ֣מָי ֘הֵּנִה :תֹוֽאָבְצ
ֹל לֶ֑בָּב הֶּ֖זַה םֹוּ֥יַה־דַע  ֛ךָךְּמִמ ּו֧אְצֵֽי רֶׁ֨שֲא ךָךיֶ֜נָּבִמּו :הָֽוֹהְי רַ֥מָא רָ֖בָּד רֵ֥תָּוִי־אֽ
ֹּיַו :לֶֽבָּב ךְךֶלֶ֥מ לַ֖כיֵהְּב םיִ֔סיִרָֽס ּ֙ויָהְו ּוחָּ֑קִי דיִ֖לֹוּת רֶׁ֥שֲא ־לֶא ּ֙והָּ֨יִקְזִח רֶמא֤
ֹּיַו ָּתְרַּ֑בִּד רֶׁ֣שֲא הָ֖וֹהְי־רַבְּד בֹו֥ט ּוהָ֔יְעַׁשְי  :יָֽמָיְּב תֶ֖מֱאֶו םֹו֥לָׁש הֶ֛יְהִי יִּ֥כ רֶמא֕
 יִּ֤כ ָהיֶ֔לֵא ּו֣אְרִקְו ֙םַ֨לָׁשּוֽרְי בֵ֤ל־לַע ּו֞רְּבַּד :םֶֽכיֵהֹלֱא רַ֖מֹאי יִּ֑מַע ּו֖מֲחַֽנ ּו֥מֲחַֽנ
 :ָהיֶֽתֹאּטַח־לָכְּב םִיַ֖לְפִּכ הָ֔וֹהְי דַּ֣יִמ ֙הָחְקָֽל יִּ֤כ ּהָ֑נֹוֲע הָ֖צְרִנ יִּ֥כ ּהָ֔אָבְצ ֙הָאְלָֽמ
 ֙איֶּג־לָּכ :ּוניֵֽהֹלאֵֽל הָּ֖לִסְמ הָ֔בָרֲעָּֽב ּ֙ורְּׁשַי הָ֑וֹהְי ךְךֶרֶּ֣ד ּוּ֖נַּפ רָּ֕בְדִּמַּב אֵ֔רֹוק לֹו֣ק
 :הָֽעְקִבְל םיִ֖סָכְרָֽהְו רֹוׁ֔שיִמְל ֙בֹקָעֶֽה הָ֤יָהְו ּולָּ֑פְׁשִי הָ֖עְבִגְו רַ֥ה־לָכְו אֵׂ֔שָּנִי
 אָ֔רְק רֵ֣מֹא לֹו֚ק :רֵּֽבִּד הָ֖וֹהְי יִּ֥פ יִּ֛כ וָּ֔דְחַי ֙רָׂשָּב־לָכ ּו֤אָרְו הָ֑וֹהְי דֹו֣בְּכ הָ֖לְגִנְו
 קֶא הָ֣מ רַ֖מָאְו  ֙ריִצָח ׁשֵ֤בָי :הֶֽדָּׂשַה ץיִ֥צְּכ ֹוּ֖דְסַח־לָכְו ריִ֔צָח רָׂ֣שָּבַה־לָּכ אָ֑רְ
 ץיִ֑צ לֵֽבָ֣נ ריִ֖צָח ׁשֵ֥בָי :םָֽעָה ריִ֖צָח ןֵ֥כָא ֹוּ֑ב הָבְׁשָ֣נ הָ֖וֹהְי ַחּו֥ר יִּ֛כ ץיִ֔צ לֵֽבָ֣נ
 יִמיִ֤רָה ןֹוּ֔יִצ תֶרֶּׂ֣שַבְמ ֙ךְךָל־יִלֲע ַהֹ֤בָּג־רַה לַ֣ע :םָֽלֹועְל םּו֥קָי ּוניֵ֖הֹלֱא־רַבְדּו
 הֵּ֖נִה הָ֔דּוהְי יֵ֣רָעְל ֙יִרְמִא יִאָ֔ריִּת־לַא ֙יִמיִ֨רָה םָ֑לָׁשּוֽרְי תֶרֶּׂ֖שַבְמ ךְךֵ֔לֹוק ַ֙חֹּ֨כַב
 ֹוּ֔תִא ֹ֙ורָכְׂש הֵּ֤נִה ֹו֑ל הָלְׁשֹ֣מ ֹו֖עֹרְזּו אֹו֔בָי קָ֣זָחְּב ֙הִֹוֶהְי יָ֤נֹדֲא הֵּ֨נִה :םֶֽכיֵהֹלֱא
 תֹו֖לָע אָּׂ֑שִי ֹו֖קיֵחְבּו םיִ֔אָלְט ץֵּ֣בַקְי ֹ֙ועֹרְזִּב הֶ֔עְרִי ֹו֣רְדֶע ֙הֶעֹרְּכ :ויָֽנָפְל ֹו֖תָּלֻעְפּו
 ץֶרָ֑אָה רַ֣פֲע ׁשִ֖לָּׁשַּב לָ֥כְו ןֵּ֔כִּת תֶר ֶּ֣זַּב ֙םִיַ֨מָׁשְו םִיַ֗מ ֹו֜לֳעָׁשְּב דַ֨דָמ־יִֽמ :לֵֽהַנְי
 ֹו֖תָצֲע ׁשיִ֥אְו הָ֑וֹהְי ַחּו֖ר־תֶא ןֵּ֥כִת־יִֽמ :םִי ָֽנְזֹאמְּב תֹו֖עָבְגּו םיִ֔רָה ֙סֶלֶּ֨פַּב לַ֤קָׁשְו
 ךְךֶרֶ֥דְו תַעַ֔ד ּוהֵ֣דְּמַלְיַו טָּ֑פְׁשִמ חַרֹ֣אְּב ּוהֵ֖דְּמַלְי ַֽו ּוהֵ֔ניִבְיַו ֙ץַעֹונ יִ֤מ־תֶא :ּוּנֶֽעיִדֹוי
 םיִּ֖יִא ןֵ֥ה ּובָׁ֑שְחֶנ םִי ַ֖נְזֹאמ קַחַׁ֥שְכּו יִ֔לְּדִמ רַ֣מְּכ ֙םִיֹוּג ןֵ֤ה :ּוּנֶֽעיִדוי תֹו֖נּובְּת
 ֹוּ֑דְגֶנ ןִיַ֣אְּכ םִ֖יֹוּגַה־לָּכ :הָֽלֹוע יֵּ֖ד ןיֵ֥א ֹו֔תָּיַחְו רֵ֑עָּב יֵּ֖ד ןיֵ֥א ןֹו֕נָבְלּו :לֹוּֽטִי קַּ֥דַּכ
֙ לֶסֶּ֨פַה :ֹוֽל ּוכְרַעַּ֥ת תּו֖מְּד־הַמּו לֵ֑א ןּו֣יְּמַדְּת יִ֖מ־לֶאְו :ֹוֽל־ּובְׁשְחֶנ ּוהֹ֖תָו סֶפֶ֥אֵמ
 ץֵ֥ע הָ֔מּורְּת ןָּ֣כֻסְמַֽה :ףֵֽרֹוצ ףֶסֶּ֖כ תֹו֥קֻתְרּו ּוּנֶ֑עְּקַרְי בָ֣הָּזַּב ףֵ֖רֹצְו ׁשָ֔רָח ךְךַ֣סָנ
ֹל ֹל לֶסֶּ֖פ ןיִ֥כָהְל ֹו֔ל־ׁשֶּקַבְי ֙םָכָח ׁשָ֤רָח רָ֑חְבִי בַ֖קְרִי־אֽ  ּ֙ועְדֵֽת אֹו֤לֲה :טֹוּֽמִי א֥



ֹרֵמ דַּ֥גֻה אֹו֛לֲה ּועָ֔מְׁשִת אֹו֣לֲה  :ץֶרָֽאָה תֹו֖דְסֹומ םֶ֔תֹניִ֣בֲה ֙אֹולֲה םֶ֑כָל ׁשא֖
 לֶהֹ֖אָּכ םֵ֥חָּתְמִּיַו םִיַ֔מָׁש ֙קֹּדַכ הֶ֤טֹוּנַה םיִ֑בָגֲחַּֽכ ָהיֶ֖בְׁשֹֽיְו ץֶרָ֔אָה גּו֣ח־לַע ֙בֵׁשּיַה
־לַּב ףַ֚א ּועָּ֗טִנ־לַּב ףַ֣א :הָֽׂשָע ּוהֹּ֥תַּכ ץֶרֶ֖א יֵטְפֹׁ֥ש ןִיָ֑אְל םיִ֖נְזֹוֽר ןֵ֥תֹוּנַה :תֶבָֽׁשָל
 ׁשַּ֥קַּכ הָ֖רָעְסּו ּוׁשָ֔בִּיַו ֙םֶהָּב ףַׁ֤שָנ־םַגְו םָ֑עְזִּג ץֶרָ֖אָּב ׁשֵ֥רֹׁש־לַּב ףַ֛א ּועָ֔רֹז
 ּ֙ואְרּו םֶ֤כיֵניֵע םֹו֨רָמ־ּואְׂש :ׁשֹוֽדָק רַ֖מֹאי הֶ֑וְׁשֶאְו יִנּו֖יְּמַדְת יִ֥מ־לֶאְו :םֵֽאָּׂשִּת
 ֙םיִנֹוא בֹ֤רֵמ אָ֔רְקִי םֵׁ֣שְּב ֙םָּלֻכְל םָ֑אָבְצ רָּ֖פְסִמְב איִ֥צֹוּמַה הֶּלֵ֔א אָ֣רָב־יִמ
ֹל ׁשיִ֖א ַחֹּ֔כ ץיִּ֣מַאְו  הָ֤רְּתְסִנ לֵ֑אָרְׂשִי רֵּ֖בַדְתּו בֹ֔קֲעַֽי ֙רַמֹאת הָּמָ֤ל :רָּֽדְעֶנ א֥
ֹל־םִא ָּתְעַ֜דָי אֹו֨לֲה :רֹוֽבֲעַֽי יִ֥טָּפְׁשִמ יַ֖הֹלֱאֵֽמּו הָ֔וֹהְיֵֽמ ֙יִּכְרַד  יֵ֨הֹלֱא ָּתְעַ֗מָׁש א֣
ֹל ץֶרָ֔אָה תֹו֣צְק ֙אֵרֹוּב ֙הָוֹהְי ׀ םָ֤לֹוע ֹלְו ףַ֖עיִי א֥  :ֹוֽתָנּובְתִל רֶקֵ֖ח ןיֵ֥א עָ֑גיִי א֣
 לֹוׁ֥שָּכ םיִ֖רּוחַֽבּו ּועָ֑גִיְו םיִ֖רָעְנ ּו֥פֲעִֽיְו :הֶּֽבְרַי הָ֥מְצָע םיִ֖נֹוא ןיֵ֥אְלּו ַחֹּ֑כ ףֵ֖עָּיַל ןֵ֥תֹנ
ֹלְו ּ֙וצּו֨רָי םיִ֑רָׁשְּנַּכ רֶבֵ֖א ּו֥לֲעַֽי ַחֹ֔כ ּופיִ֣לֲחַֽי ֙הָוֹהְי ֤יֵֹוקְו :ּולֵֽׁשָּכִי  ּו֖כְלֵי ּועָ֔גיִי א֣
ֹלְו  וָּ֖דְחַי ּורֵּ֔בַדְי זָ֣א ּ֙וׁשְּגִי ַחֹ֑כ ּופיִ֣לֲחַֽי םיִּ֖מֻאְלּו םיִּ֔יִא ֙יַלֵא ּוׁשיִ֤רֲחַֽה :ּופָֽעיִי א֥
 קִנ טָּ֥פְׁשִּמַל  ֙םִיֹוּג ויָ֤נָפְל ןֵּ֨תִי ֹו֑לְגַרְל ּוהֵ֣אָרְקִי קֶדֶ֖צ חָ֔רְזִּמִמ ֙ריִעֵה יִ֤מ :הָבָֽרְ
 חַרֹ֥א םֹו֑לָׁש רֹו֣בֲעַֽי םֵ֖פְּדְרִי :ֹוּֽתְׁשַק ףָּ֖דִנ ׁשַ֥קְּכ ֹוּ֔בְרַח ֙רָפָעֶּֽכ ןֵּ֤תִי ְּדְרַ֔י םיִ֣כָלְמּו
ֹל ויָ֖לְגַרְּב ֹרֵמ תֹו֖רֹּדַה אֵ֥רֹק הָׂ֔שָעְו לַ֣עָפ־יִֽמ :אֹוֽבָי א֥  ןֹוׁ֔שאִר ֙הָוֹהְי יִ֤נֲא ׁשא֑
 ּו֖בְרָֽק ּודָ֑רֱחֶי ץֶרָ֖אָה תֹו֥צְק ּואָ֔ריִיְו ֙םיִּיִא ּו֤אָר :אּוֽה־יִנֲא םיִ֖נֹרֲחַֽא־תֶאְו
 ףֵ֔רֹצ־תֶא ׁ֙שָרָח קֵּ֤זַחְיַו :קָֽזֲח רַ֥מֹאי ויִ֖חָאְלּו ּורֹ֑זְעַי ּוהֵ֖עֵר־תֶא ׁשיִ֥א :ןּוֽיָתֱאֶּיַו
 םיִ֖רְמְסַמְב ּוהֵ֥קְּזַחְיַו אּו֔ה בֹו֣ט ֙קֶבֶּ֨דַל רֵ֤מֹא םַעָּ֑פ םֶלֹו֣ה־תֶא ׁשיִּ֖טַּפ קיִ֥לֲחַֽמ
ֹל  :יִֽבֲהֹֽא םָ֥הָרְבַא עַר ֶ֖ז ךָךיִּ֑תְרַחְּב רֶׁ֣שֲא בֹ֖קֲעַֽי יִּ֔דְבַע לֵ֣אָרְׂשִי ֙הָּתַאְו :טֹוּֽמִי א֥
 הָּתַ֔א־יִּדְבַע ֙ךָךְל רַמֹ֤אָֽו ךָךיִ֑תאָרְק ָהיֶ֖ליִצֲאֵֽמּו ץֶרָ֔אָה תֹו֣צְקִמ ֙ךָךיִּ֨תְקַזֱחֶה רֶׁ֤שֲא
ֹלְו ךָךיִּ֖תְרַחְּב  יִ֣נֲא־יִּֽכ עָּ֖תְׁשִּת־לַא יִנָ֔א־ךָךְּמִע יִּ֣כ ֙אָריִּת־לַא :ךָךיִּֽתְסַאְמ א֥
 ּו֔מְלָּ֣כִיְו ּ֙וׁשֹ֨בֵי ןֵ֤ה :יִֽקְדִצ ןיִ֥מיִּב ךָךיִּ֖תְכַמְּת־ףַא ךָךיִּ֔תְרַזֲע־ףַא ֙ךָךיִּ֨תְצַּמִא ךָךיֶ֑הֹלֱא
ֹיְו ןִיַ֛אְכ ּו֥יְהִֽי ךְךָּ֑ב םיִ֣רֱחֶּנַה לֹּ֖כ ֹלְו ֙םֵׁשְקַבְּת :ךָךֶֽביִר יֵׁ֥שְנַא ּו֖דְבאֽ  םֵ֔אָצְמִת א֣
 ךָךיֶ֖הֹלֱא הָ֥וֹהְי יִ֛נֲא יִּ֗כ :ךָךֶּֽתְמַחְלִמ יֵׁ֥שְנַא סֶפֶ֖אְכּו ןִיַ֛אְכ ּו֥יְהִי ךָךֶ֑תֻּצַמ יֵׁ֖שְנַא
 תַעַ֣לֹוּת ֙יִאְריִּֽת־לַא :ךָךיִּֽתְרַזֲע יִ֥נֲא אָ֖ריִּת־לַא ֛ךָךְל רֵ֥מֹאָֽה ךָך ֶ֑ניִמְי קיִ֣זֲחַֽמ
 הֵּ֣נִה :לֵֽאָרְׂשִי ׁשֹו֥דְק ךְךֵ֖לֲאֹֽגְו הָ֔וֹהְי־םֻאְנ ֙ךְךיִּתְרַזֲע יִ֤נֲא לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֖תְמ בֹ֔קֲעַֽי



 ץֹּ֥מַּכ תֹו֖עָבְגּו קֹ֔דָתְו ֙םיִרָה ׁשּו֤דָּת תֹוּ֑יִפיִּֽפ לַעַּ֖ב ׁשָ֔דָח ץּו֣רָח ֙גַרֹומְל ךְךיִּ֗תְמַׂש
 הָ֔וֹהיַּֽב ליִ֣גָּת ֙הָּתַאְו םָ֑תֹוא ץיִ֣פָּת הָ֖רָעְסּו םֵ֔אָּׂשִּת ַחּו֣רְו ֙םֵרְזִּת :םיִֽׂשָּת
 םָ֖נֹוׁשְל ןִיַ֔אָו ֙םִיַ֨מ םיִׁ֥שְקַבְמ םיִ֜נֹויְבֶאָֽהְו םיִּ֨יִנֲעָֽה :לָּֽלַהְתִּת לֵ֖אָרְׂשִי ׁשֹו֥דְקִּב
ֹל לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥הֹלֱא םֵ֔נֱעֶא ֙הָוֹהְי יִ֤נֲא הָּתָׁ֑שָנ אָ֣מָּצַּב ־לַע חַּ֤תְפֶא :םֵֽבְזֶעֶֽא א֥
 הָּ֖יִצ ץֶרֶ֥אְו םִיַ֔מ־םַגֲאַֽל ֙רָּבְדִמ םיִׂ֤שָא תֹו֑נָיְעַמ תֹו֖עָקְּב ךְךֹו֥תְבּו תֹו֔רָהְנ ֙םיִיָפְׁש
 ׁשֹו֛רְּב הָ֗בָרֲעָּֽב םיִׂ֣שָא ןֶמָׁ֑ש ץֵ֣עְו סַ֖דֲהַֽו הָּ֔טִׁש זֶרֶ֣א ֙רָּבְדִּמַּב ןֵּ֤תֶא :םִיָֽמ יֵאָ֥צֹומְל
־דַי יִּ֥כ וָּ֔דְחַי ּ֙וליִּ֨כְׂשַיְו ּומיִׂ֤שָיְו ּו֗עְד ֵֽיְו ּו֣אְרִי ןַעַ֧מְל :וָּֽדְחַי רּוּׁ֖שַאְתּו רָ֥הְדִּת
ֹּז הָתְׂשָ֣ע הָ֖וֹהְי  ּ֙וׁשיִּ֨גַה הָ֑וֹהְי רַ֣מֹאי םֶ֖כְביִֽר ּו֥בְרָק :ּהָֽאָרְּב לֵ֖אָרְׂשִי ׁשֹו֥דְקּו תא֑
 קִּת רֶׁ֣שֲא תֵ֖א ּונָ֔ל ּודיִּ֣גַיְו ּ֙וׁשיִּ֨גַי :בֹֽקֲעַֽי ךְךֶלֶ֥מ רַ֖מֹאי םֶ֔כיֵתֹו֣מֻצֲע  הָניֶ֑רְ
 תֹו֖אָּבַה ֹו֥א ןָ֔תיִרֲחַֽא הָ֣עְד ֵֽנְו ּ֙ונֵּ֨בִל הָמיִׂ֤שָנְו ּודיִּ֜גַה הָּנֵ֗ה הָ֣מ ׀ תֹו֣נֹׁשאִֽרָה
 ּוביִ֣טיֵּת־ףַא םֶּ֑תַא םיִ֖הֹלֱא יִּ֥כ הָ֔עְד ֵ֣נְו רֹו֔חָאְל תֹוּ֣יִתֹֽאָה ּ֙ודיִּ֨גַה :ּונֻֽעיִמְׁשַה
 עַפָ֑אֵמ םֶ֖כְלָעָֽפּו ןִיַ֔אֵמ םֶּ֣תַא־ןֵה :וָּֽדְחַי ]הֶ֥אְרִנְו[ ֶ֥אְרִנְו הָעָּ֖תְׁשִנְו ּועֵ֔רָתְו
 קִי ׁשֶמֶׁ֖ש־חַרְזִּמִמ תאַּ֔יַו ֙ןֹופָּצִמ יִתֹו֤ריִעַה :םֶֽכָּב רַ֥חְבִי הָ֖בֵעֹוּֽת  יִ֑מְׁשִב אָ֣רְ
ֹבָיְו  הָעָ֔דֵנְו ׁ֙שֹארֵמ דיִּ֤גִה־יִֽמ :טיִֽט־סָמְרִי רֵ֖צֹוי ֹו֥מְכּו רֶמֹ֔ח־ֹומְּכ ֙םיִנָגְס א֤
 ַעֵ֖מֹׁש־ןיֵא ףַ֥א ַעיִ֔מְׁשַמ ןיֵ֣א ףַ֚א דיִּ֗גַמ־ןיֵא ףַ֣א קיִּ֑דַצ רַ֣מֹאנְו םיִ֖נָפְּלִמּו
 ׁשיִ֔א ןיֵ֣אְו ֙אֶרֵ֨אְו :ןֵּֽתֶא רֵּׂ֥שַבְמ םַ֖לָׁשּוריִלְו םָּ֑נִה הֵּ֣נִה ןֹוּ֖יִצְל ןֹוׁ֥שאִר :םֶֽכיֵרְמִא
 ַחּו֥ר םֶ֑היֵׂשֲעַֽמ סֶפֶ֖א ןֶוָ֥א םָּ֔לֻּכ ןֵ֣ה :רָֽבָד ּוביִׁ֥שָיְו םֵ֖לָאְׁשֶאְו ץֵ֑עֹוי ןיֵ֣אְו הֶּלֵ֖אֵמּו
 ויָ֔לָע ֙יִחּור יִּתַ֤תָנ יִׁ֑שְפַנ הָ֣תְצָר יִ֖ריִחְּב ֹוּ֔ב־ךְךָמְתֶא ֙יִּדְבַע ןֵ֤ה :םֶֽהיֵּכְסִנ ּוהֹ֖תָו
ֹל :איִֽצֹוי םִ֥יֹוּגַל טָּ֖פְׁשִמ ֹלְו קַ֖עְצִי א֥ ֹלְו אָּׂ֑שִי א֣  ק :ֹוֽלֹוק ץּו֖חַּב ַעיִ֥מְׁשַי־אֽ  הֶ֤נָ
ֹל ֙ץּוצָר ֹל הָ֖הֵכ הָּ֥תְׁשִפּו רֹוּ֔בְׁשִי א֣ ֹל :טָּֽפְׁשִמ איִ֥צֹוי תֶ֖מֱאֶל הָּנֶּ֑בַכְי א֣  ֙הֶהְכִי א֤
ֹלְו  לֵ֣אָה רַ֞מָא־הֹּֽכ :ּוליֵֽחַיְי םיִּ֥יִא ֹו֖תָרֹותְלּו טָּ֑פְׁשִמ ץֶרָ֖אָּב םיִׂ֥שָי־דַע ץּו֔רָי א֣
 םָ֣עָל ֙הָמָׁשְנ ןֵ֤תֹנ ָהיֶ֑אָצֱאֶצְו ץֶרָ֖אָה עַ֥קֹר םֶ֔היֵטֹו֣נְו ֙םִיַ֨מָּׁשַה אֵ֤רֹוּב הָ֗וֹהְי ׀
 ֗ךָךְרָּצֶאְו ךָךֶ֑דָיְּב קֵ֣זְחַאְו קֶדֶ֖צְב ךָךיִ֥תאָרְק הָ֛וֹהְי יִ֧נֲא :ּהָּֽב םיִ֥כְלֹהַל ַחּו֖רְו ָהיֶ֔לָע
 ריִּ֔סַא ֙רֵּגְסַּמִמ איִ֤צֹוהְל תֹו֑רְוִע םִי ַ֣ניֵע ַחֹ֖קְפִל :םִֽיֹוּג רֹו֥אְל םָ֖ע תיִ֥רְבִל ֛ךָךְנֶּתֶאְו
ֹל רֵ֣חַאְל ֙יִדֹובְכּו יִ֑מְׁש אּו֣ה הָ֖וֹהְי יִ֥נֲא :ךְךֶׁשֽח יֵבְׁש֥י אֶלֶּ֖כ תיֵּ֥בִמ  ןֵּ֔תֶא־אֽ
 םֶרֶ֥טְּב דיִּ֔גַמ יִ֣נֲא ֙תֹוׁשָדֲחַֽו ּואָ֑ב־הֵּנִה תֹו֖נֹׁשאִֽרָה :םיִֽליִסְּפַל יִ֖תָּלִהְתּו



 ץֶרָ֑אָה הֵ֣צְקִמ ֹו֖תָּלִהְּת ׁשָ֔דָח ריִׁ֣ש ֙הָוֹהיַֽל ּוריִׁ֤ש :םֶֽכְתֶא עיִ֥מְׁשַא הָנְחַ֖מְצִּת
 רָ֑דֵק בֵׁ֣שֵּת םיִ֖רֵצֲח ויָ֔רָעְו ֙רָּבְדִמ ּו֤אְׂשִי :םֶֽהיֵבְׁשֹֽיְו םיִּ֖יִא ֹו֔אֹלְמּו ֙םָּיַה יֵ֤דְרֹוֽי
ֹרֵמ עַלֶ֔ס יֵבְׁש֣י ּ֙וּנֹ֨רָי  םיִּ֥יִאָּֽב ֹו֖תָּלִהְתּו דֹו֑בָּכ הָ֖וֹהיַֽל ּומיִׂ֥שָי :ּוחָֽוְצִי םיִ֖רָה ׁשא֥
־לַע ַחיִ֔רְצַי־ףַא ַ֙עיִ֨רָי הָ֑אְנִק ריִ֣עָי תֹו֖מָחְלִמ ׁשיִ֥אְּכ אֵ֔צֵי רֹוּ֣בִּגַּכ ֙הָוֹהְי :ּודיִּֽגַי
 םֹּׁ֥שֶא הֶ֔עְפֶא הָ֣דֵלֹוּֽיַּכ קָּ֑פַאְתֶא ׁשיִ֖רֲחַֽא םָ֔לֹועֵֽמ ֙יִתיֵׁ֨שֱחֶה :רָּֽבַּגְתִי ויָ֖בְיֹֽא
 ֙תֹורָהְנ יִּ֤תְמַׂשְו ׁשיִ֑בֹוא םָּ֖בְׂשֶע־לָכְו תֹו֔עָבְגּו ֙םיִרָה ביִ֤רֲחַֽא :דַחָֽי ףַ֖אְׁשֶאְו
ֹל ֙ךְךֶרֶ֨דְּב םיִ֗רְוִע יִּ֣תְכַלֹוֽהְו :ׁשיִֽבֹוא םיִּ֖מַגֲאַֽו םיִּ֔יִאָֽל ־ֹאל תֹו֥ביִתְנִּב ּועָ֔דָי א֣
 הֶּלֵ֚א רֹוׁ֔שיִמְל ֙םיִּׁשַקֲעַֽמּו רֹו֗אָל םֶ֜היֵנְפִל ךְךָׁ֨שְחַמ ֩םיִׂשָא םֵ֑כיִרְדַא ּו֖עְדָי
ֹלְו םִ֖תיִׂשֲע םיִ֔רָבְּדַה  לֶסָּ֑פַּב םיִ֖חְטֹּֽבַה תֶׁשֹ֔ב ּוׁשֹ֣בֵי ֙רֹוחָא ּוגֹ֤סָנ :םיִּֽתְבַזֲע א֥
 :תֹוֽאְרִל ּוטיִּ֥בַה םיִ֖רְוִעַֽהְו ּועָ֑מְׁש םיִׁ֖שְרֵֽחַה :ּוניֵֽהֹלֱא םֶּ֥תַא הָ֖כֵּסַמְל םיִ֥רְמֹֽאָה
 דֶבֶ֥עְּכ ר ֵּ֖וִעְו םָּ֔לֻׁשְמִּכ ֙רֵּוִע יִ֤מ חָ֑לְׁשֶא יִ֣כָאְלַמְּכ ׁשֵ֖רֵחְו יִּ֔דְבַע־םִא יִּ֣כ ֙רֵּוִע יִ֤מ
ֹלְו תֹוּ֖בַר ]תֹו֥אָר[ תיֹ֥אָר :הָֽוֹהְי ֹלְו םִי ַ֖נְזָא ַחֹו֥קָּפ רֹ֑מְׁשִת א֣  הָ֥וֹהְי :עָֽמְׁשִי א֥
 ֙םיִרּוחַּֽב ַחֵ֤פָה ֒יּוסָׁשְו זּו֣זָּב־םַע ֘אּוהְו :ריִּֽדְאַיְו הָ֖רֹוּת ליִּ֥דְגַי ֹו֑קְדִצ ןַעַ֣מְל ץֵ֖פָח
 :בַֽׁשָה רֵ֥מֹא־ןיֵאְו הָּ֖סִׁשְמ ליִּ֔צַמ ןיֵ֣אְו ֙זַבָל ּו֤יָה ּואָּ֑בְחָה םיִ֖אָלְכ יֵּ֥תָבְבּו םָּ֔לֻּכ
ֹז ןיִ֣זֲאַֽי םֶ֖כָב יִ֥מ  ]הָּ֧סִׁשְמִל[ הָּ֧סוִׁשְמִל ןַ֨תָנ־יִֽמ :רֹוֽחָאְל עַ֖מְׁשִיְו בִׁ֥שְקַי תא֑
ֹלְו ֹו֔ל ּונאָ֣טָח ּו֚ז הָ֑וֹהְי אֹו֣לֲה םיִ֖זְזֹֽבְל לֵ֥אָרְׂשִיְו בֹ֛קֲעַֽי  ךְךֹו֔לָה ֙ויָכָרְדִב ּו֤בָא־אֽ
ֹלְו  ּוהֵ֤טֲהַֽלְּתַו הָ֑מָחְלִמ זּו֖זֱעֶו ֹוּ֔פַא הָ֣מֵח ֙ויָלָע ךְךֹּ֤פְׁשִּיַו :ֹוֽתָרֹוֽתְּב ּו֖עְמָׁש א֥
ֹלְו ֙ביִבָּסִמ ֹלְו ֹוּ֖ב־רַעְבִּתַו עָ֔דָי א֣  ֙הָוֹהְי רַ֤מָא־הֹּֽכ הָּ֗תַעְו :בֵֽל־לַע םיִׂ֥שָי־אֽ
 ק ךָךיִּ֔תְלַאְג יִּ֣כ ֙אָריִּת־לַא לֵ֑אָרְׂשִי ֖ךָךְרֶצֹֽיְו בֹ֔קֲעַֽי ֣ךָךֲאַֽרֹּב ־יִל ֖ךָךְמִׁשְב יִתאָ֥רָ
ֹל תֹו֖רָהְּנַבּו יִנָ֔א־ךָךְּתִא ֙םִיַּ֨מַּב רֹ֤בֲעַֽת־יִּכ :הָּתָֽא ־ֹומְּב ךְךֵ֤לֵת־יִּֽכ ךָךּו֑פְטְׁשִי א֣
ֹל ׁ֙שֵא ֹל הָ֖בָהֶלְו הֶ֔וָּכִת א֣  לֵ֖אָרְׂשִי ׁשֹו֥דְק ךָךיֶ֔הֹלֱא הָ֣וֹהְי ֙יִנֲא יִּ֗כ :ךְךָּֽב־רַעְבִת א֥
 יַ֛ניֵעְב ָּתְרַ֧קָי רֶׁ֨שֲאֵֽמ :ךָךיֶּֽתְחַּת אָ֖בְסּו ׁשּוּ֥כ םִיַ֔רְצִמ ֙ךָךְרְפָכ יִּתַ֤תָנ ךָךֶ֑עיִׁשֹוֽמ
־לַא :ךָךֶֽׁשְפַנ תַחַּ֥ת םיִּ֖מֻאְלּו ךָךיֶּ֔תְחַּת ֙םָדָא ןֵּ֤תֶאְו ךָךיִּ֑תְבַהֲא יִ֣נֲאַֽו ָּתְדַּ֖בְכִנ
 ֙ןֹופָּצַל רַ֤מֹא :ָּךֶֽצְּבַקֲא בָ֖רֲעַּֽמִֽמּו ךָךֶ֔עְרַז איִ֣בָא ֙חָרְזִּמִמ יִנָ֑א־ךָךְּתִא־יִּֽכ אָ֖ריִּת
 לֹּ֚כ :ץֶרָֽאָה הֵ֥צְקִמ יַ֖תֹונְבּו קֹו֔חָרֵמ ֙יַנָב יִאיִ֤בָה יִאָ֑לְכִּת־לַא ןָ֖מיֵתְלּו יִנֵּ֔ת
 קִּנַה  ר ֵּ֖וִע־םַע איִ֥צֹוה :ויִֽתיִׂשֲע־ףַא ויִּ֖תְרַצְי ויִ֑תאָרְּב יִ֖דֹובְכִלְו יִ֔מְׁשִב אָ֣רְ



 םיִּ֔מֻאְל ּ֙ופְסָֽאֵיְו וָּ֗דְחַי ּו֣צְּבְקִנ םִ֞יֹוּגַה־לָּֽכ :ֹומָֽל םִי ַ֥נְזָאְו םיִׁ֖שְרֵֽחְו ׁשֵ֑י םִי ַ֣ניֵעְו
ֹז דיִּ֣גַי ֙םֶהָב יִ֤מ  ּו֖עְמְׁשִיְו ּוקָּ֔דְצִיְו ֙םֶהיֵדֵֽע ּו֣נְּתִי ּונֻ֑עיִמְׁשַי תֹו֖נֹׁשאִֽרְו תא֔
ֹיְו  ּועְדֵּ֠ת ןַעַ֣מְל יִּתְרָ֑חָּב רֶׁ֣שֲא יִּ֖דְבַעְו הָ֔וֹהְי־םֻאְנ ֙יַדֵע םֶּ֣תַא :תֶֽמֱא ּו֥רְמאֽ
ֹל ֙יַנָפְל אּו֔ה יִ֣נֲא־יִּֽכ ּ֙וניִ֨בָתְו יִ֤ל ּוניִ֨מֲאַֽתְו ֹל יַ֖רֲחַֽאְו לֵ֔א רַצֹו֣נ־אֽ  יִ֥כֹנָֽא :הֶֽיְהִֽי א֥
 ןיֵ֥אְו יִּתְעַ֔מְׁשִהְו ֙יִּתְעַׁ֨שֹוהְו יִּתְד ַּ֤גִה יִ֞כֹנָֽא :ַעיִֽׁשֹומ יַ֖דָעְלַּבִמ ןיֵ֥אְו הָ֑וֹהְי יִ֖כֹנָֽא
 יִ֖דָּיִמ ןיֵ֥אְו אּו֔ה יִ֣נֲא ֙םֹוּיִמ־םַּג :לֵֽא־יִנֲאַֽו הָ֖וֹהְי־םֻאְנ יַ֛דֵע םֶּ֥תַאְו ר ָ֑ז םֶ֖כָּב
 םֶ֞כְנַעַֽמְל לֵ֑אָרְׂשִי ׁשֹו֣דְק םֶ֖כְלַאֹּֽג הָ֛וֹהְי רַ֧מָא־הֹּֽכ :הָּנֶֽביִׁשְי יִ֥מּו לַ֖עְפֶא ליִּ֑צַמ
 הָ֖וֹהְי יִ֥נֲא :םָֽתָּנִר תֹוּ֥יִנֳאָּֽב םיִּ֖דְׂשַכְו םָּ֔לֻּכ ֙םיִחיִרָֽב יִּ֤תְדַרֹוֽהְו הָלֶ֗בָב יִּתְחַּ֣לִׁש
 םִיַ֥מְבּו ךְךֶרָּ֑ד םָּ֖יַּב ןֵ֥תֹוּנַה הָ֔וֹהְי רַ֣מָא הֹּ֚כ :םֶֽכְּכְלַמ לֵ֖אָרְׂשִי אֵ֥רֹוּב םֶ֑כְׁשֹוֽדְק
 ּו֖כֲעָּֽד ּומּו֔קָי־לַּב ּ֙ובְּכְׁשִי וָּ֤דְחַי זּוּ֑זִעְו לִיַ֣ח סּו֖סָו־בֶכֶֽר איִ֥צֹוּמַה :הָֽביִתְנ םיִּ֖זַע
 הֶׂ֤שֹע יִ֨נְנִה :ּונָֽנֹּבְתִּת־לַא תֹוּ֖יִנֹֽמְדַקְו תֹו֑נֹׁשאִֽר ּו֖רְּכְזִּת־לַֽא :ּוֽבָכ הָּ֥תְׁשִּפַּכ
 ןֹו֖מִׁשיִּֽב ךְךֶרֶּ֔ד ֙רָּבְדִּמַּב םיִׂ֤שָא ףַ֣א ָהּו֑עָדֵּֽת אֹו֖לֲה חָ֔מְצִת הָּ֣תַע ֙הָׁשָדֲח
 םִיַ֗מ רָּ֜בְדִּמַב יִּתַ֨תָנ־יִּֽכ הָ֑נֲעַֽי תֹו֣נְבּו םיִּ֖נַּת הֶ֔דָּׂשַה תַּ֣יַח ֙יִנֵ֨דְּבַכְּת :תֹוֽרָהְנ
 :ּורֵּֽפַסְי יִ֖תָּלִהְּת יִ֔ל יִּתְרַ֣צָי ּ֙וז־םַע :יִֽריִחְב יִּ֥מַע תֹו֖קְׁשַהְל ןֹ֔מיִׁשיִּֽב ֙תֹורָהְנ
ֹלְו  ק יִ֥תֹא־אֽ ֹל :לֵֽאָרְׂשִי יִּ֖ב ָּתְעַ֥גָי־יִּֽכ בֹ֑קֲעַֽי ָתאָ֖רָ  ךָךיֶ֔תֹלֹֽע הֵׂ֣ש ֙יִּל ָתאיֵ֤בֵה־אֽ
ֹל ךָךיֶ֖חָבְזּו ֹל יִנָּ֑תְדַּבִכ א֣ ֹלְו הָ֔חְנִמְּב ֙ךָךיִּ֨תְדַבֱעֶה א֤ ֹל :הָֽנֹובְלִּב ךָךיִּ֖תְעַגֹוֽה א֥ ־אֽ
ֹל ךָךיֶ֖חָבְז בֶלֵ֥חְו הֶ֔נָק ֙ףֶסֶּ֨כַב יִּ֤ל ָתיִ֨נָק  ךָךיֶ֔תוֹאּטַחְּב ֙יִנַּ֨תְדַבֱעֶה ךְךַ֗א יִנָ֑תיִוְרִה א֣
ֹל ךָךיֶ֖תֹאּטַחְו יִ֑נֲעַֽמְל ךָךיֶ֖עָׁשְפ הֶ֥חֹמ אּו֛ה יִ֥כֹנָא יִ֨כֹנָא :ךָךיֶֽתֹנֹוֲעַּֽב יִנַּ֖תְעַגֹוֽה  א֥
 אָ֑טָח ןֹוׁ֖שאִרָֽה ךָךיִ֥בָא :קָּֽדְצִּת ןַעַ֥מְל הָּ֖תַא רֵּ֥פַס דַחָ֑י הָ֖טְפָּֽׁשִנ יִנֵ֕ריִּכְזַה :רֹּֽכְזֶא
 לֵ֖אָרְׂשִיְו בֹ֔קֲעַֽי ֙םֶרֵ֨חַל הָ֤נְּתֶאְו ׁשֶדֹ֑ק יֵרָׂ֣ש לֵּ֖לַחֲאַֽו :יִֽב ּועְׁשָּ֥פ ךָךיֶ֖ציִלְמּו
 הָ֥וֹהְי רַ֨מָא־הֹּכ :ֹוֽב יִּתְרַ֥חָּב לֵ֖אָרְׂשִיְו יִּ֑דְבַע בֹ֣קֲעַֽי עַ֖מְׁש הָּ֥תַעְו :םיִֽפּוּדִגְל
 יִּ֤כ :ֹוֽב יִּתְרַ֥חָּב ןּו֖רֻׁשיִֽו בֹ֔קֲעַֽי יִּ֣דְבַע ֙אָריִּת־לַא ָּךֶ֑רְזְעַי ןֶטֶּ֖בִמ ֥ךָךְרֶצֹֽיְו ךָךֶׂ֛שֹע
־לַע יִ֖תָכְרִבּו ךָךֶ֔עְרַז־לַע ֙יִחּור קֹּ֤צֶא הָׁ֑שָּבַי־לַע םיִ֖לְזֹונְו אֵ֔מָצ־לַע ֙םִיַ֨מ־קָּצֶא
 יִנָ֔א הָ֣וֹהיַֽל ֙רַמֹאי הֶ֤ז :םִיָֽמ־יֵלְבִי־לַע םיִ֖בָרֲעַּֽכ ריִ֑צָח ןיֵ֣בְּב ּו֖חְמָֽצְו :ךָךיֶֽאָצֱאֶצ
 קִי הֶ֖זְו ־הֹּֽכ :הֶּֽנַכְי לֵ֖אָרְׂשִי םֵׁ֥שְבּו הָ֔וֹהיַֽל ֹ֙ודָי בֹּ֤תְכִי הֶ֗זְו בֹ֑קֲעַֽי־םֵׁשְב אָ֣רְ
 ןֹו֔רֲחַֽא יִ֣נֲאַֽו ֙ןֹוׁשאִר יִ֤נֲא תֹו֑אָבְצ הָ֣וֹהְי ֹו֖לֲאֹֽגְו לֵ֛אָרְׂשִי־ךְךֶלֶֽמ הָ֧וֹהְי רַ֨מָא



־םַע יִ֖מּוּׂשִמ יִ֔ל ָ֙הֶ֨כְרְעַיְו ָהֶ֤דיִּגַיְו אָ֗רְקִי יִנֹו֣מָכ־יִֽמּו :םיִֽהֹלֱא ןיֵ֥א יַ֖דָעְלַּבִמּו
ֹבָּת רֶׁ֥שֲאַֽו תֹוּ֛יִתֹאְו םָ֑לֹוע ֹלֲה ּו֔הְרִּת־לַאְו ּ֙ודֲחְֽפִּת־לַא :ֹומָֽל ּודיִּ֥גַי הָנא֖  זָ֛אֵמ א֥
 :יִּתְעָֽדָי־לַּב רּו֖צ ןיֵ֥אְו יַ֔דָעְלַּבִמ ַּ֙הֹו֨לֱא ׁשֵ֤יֲה יָ֑דֵע םֶּ֣תַאְו יִּתְד ַּ֖גִהְו ךָךיִּ֥תְעַמְׁשִה
־לַבּו ּו֛אְרִי־לַּב הָּמֵ֗ה םֶ֣היֵדֵֽעְו ּוליִ֑עֹוי־לַּב םֶ֖היֵדּוֽמֲחַֽו ּוהֹּ֔ת ֙םָּלֻּכ לֶסֶ֤פ־יֵרְצֹֽי
 ֙ויָרֵבֲח־לָּכ ןֵ֤ה :ליִֽעֹוה יִּ֖תְלִבְל ךְךָ֑סָנ לֶסֶ֣פּו לֵ֖א רַ֥צָי־יִֽמ :ּוׁשֹֽבֵי ןַעַ֥מְל ּו֖עְד ֵֽי
 ׁשַ֤רָח :דַחָֽי ּוׁשֹ֥בֵי ּו֖דֲחְֽפִי ּודֹ֔מֲעַֽי ֙םָּלֻכ ּו֤צְּבַקְתִי םָ֑דָאֵֽמ הָּמֵ֖ה םיִׁ֥שָרָֽחְו ּוׁשֹ֔בֵי
 ֙בֵעָר־םַּג ֹו֔חֹּכ ַעֹו֣רְזִּב ּ֙והֵ֨לָעְפִּיַו ּוהֵ֑רְּצִי תֹו֖בָּקַּמַבּו םָ֔חֶּפַּב֙ לַעָפּו דָ֔צֲעַֽמ֙ לֶזְרַּב
 ּ֙והֵׂ֨שֲעַֽי דֶרֶּׂ֔שַב ּוהֵ֣רֲאָֽתְי ֒וָק הָטָ֣נ ֘םיִצֵע ׁשַ֣רָח :ףָֽעיִּיַו םִיַ֖מ הָתָׁ֥ש־ֹאל ַחֹּ֔כ ןיֵ֣או
 םָ֖דָא תֶרֶ֥אְפִתְּכ ׁשיִ֔א תיִ֣נְבַתְּכ ּ֙והֵׂ֨שֲעַּֽי ַֽו ּוהֵ֑רֳאָֽתְי הָ֖גּוחְּמַבּו תֹו֔עֻצְקַּמַּב
 עַ֥טָנ רַעָ֑י־יֵצֲעַּֽב ֹו֖ל־ץֶּמַאְיַו ןֹוּ֔לַאְו ֙הָזְרִּת חַּ֤קִּיַו םיִ֔זָרֲא ֹו֣ל־תָרְכִל :תִיָּֽב תֶבֶׁ֥שָל
 הָפָ֣אְו קיִּׂ֖שַי־ףַא םָחָּ֔יַו ֙םֶהֵמ חַּ֤קִּיַו רֵ֔עָבְל ֙םָדָאְל הָ֤יָהְו :לֵּֽדַגְי םֶׁשֶ֥גְו ןֶרֹ֖א
 ׁשֵ֔א־ֹומְּב ףַ֣רָׂש ֹ֙ויְצֶח :ֹומָֽל־דָּגְסִּיַו לֶסֶ֖פ ּוהָׂ֥שָע ּוחָּ֔תְׁשִּיַו֙ לֵא־לַעְפִי־ףַא םֶחָ֑ל
 יִ֖תֹוּמַח חָ֔אֶה רַ֣מֹאיְו ֙םֹחָי־ףַא עָּ֑בְׂשִיְו יִ֖לָצ הֶ֥לְצִי לֵ֔כֹאי רָׂ֣שָּב ֹ֙ויְצֶח־לַע
 לֵּ֣לַּפְתִיְו ּ֙וחַּ֨תְׁשִיְו ֹו֤ל ]דָּגְסִי[ דוָּגְסִי ֹו֑לְסִפְל הָׂ֖שָע לֵ֥אְל ֹו֔תיִרֵ֣אְׁשּו :רּוֽא יִתיִ֥אָר
ֹל :הָּתָֽא יִ֖לֵא יִּ֥כ יִנֵ֔ליִּצַה ֙רַמֹאיְו ויָ֔לֵא ֹלְו ּו֖עְד ָֽי א֥  ֙תֹואְרֵֽמ חַ֤ט יִּ֣כ ּוניִ֑בָי א֣
ֹלְו :םָֽתֹּבִל ליִּ֖כְׂשַהֵֽמ םֶ֔היֵניֵֽע ֹלְו ֹוּ֗בִל־לֶא ביִׁ֣שָי־אֽ ֹלְו תַעַ֥ד א֨  ֒רֹמאֵל ֘הָנּובְת־אֽ
 לֵ֑כֹאְו רָׂ֖שָב הֶ֥לְצֶא םֶחֶ֔ל ֙ויָלָחֶּג־לַע יִתיִ֤פָא ףַאְ֠ו ׁשֵ֗א־ֹומְב יִּתְפַ֣רָׂש ֹו֞יְצֶח
ֹלְו ּוהָּ֑טִה לַ֖תּוה בֵ֥ל רֶפֵ֔א הֶ֣עֹר :דֹוּֽגְסֶא ץֵ֖ע לּו֥בְל הֶׂ֔שֱעֶא הָ֣בֵעֹוֽתְל ֹ֙ורְתִיְו ־אֽ
ֹלְו ֹ֙וׁשְפַנ־תֶא ליִּ֤צַי  לֵ֖אָרְׂשִיְו בֹ֔קֲעַֽי הֶּלֵ֣א־רָכְז :יִֽניִמיִּֽב רֶקֶׁ֖ש אֹו֥לֲה רַ֔מֹאי א֣
ֹל לֵ֖אָרְׂשִי הָּתַ֔א ֙יִל־דֶבֶֽע ךָךיִּ֤תְרַצְי הָּתָ֑א־יִּדְבַע יִּ֣כ  ֙בָעָכ יִתיִ֤חָמ :יִנֵֽׁשָּנִת א֥
 הָ֗וֹהְי הָׂ֣שָע־יִּֽכ םִיַ֜מָׁש ּוּ֨נָר :ךָךיִּֽתְלַאְג יִּ֥כ יַ֖לֵא הָ֥בּוׁש ךָךיֶ֑תוֹאּטַח ן ָ֖נָעֶֽכְו ךָךיֶ֔עָׁשְּפ
 בֹ֔קֲעַֽי ֙הָוֹהְי לַ֤אָג־יִּֽכ ֹוּ֑ב ץֵ֣ע־לָכְו רַעַ֖י הָּ֔נִר ֙םיִרָה ּו֤חְצִּפ ץֶרָ֔א תֹוּ֣יִּתְחַּת ּ֙ועיִ֨רָה
 הֶׂשֹ֣ע ֙הָוֹהְי יִ֤כֹנָֽא ןֶטָּ֑בִמ ֖ךָךְרֶצֹֽיְו ךָךֶ֔לֲאֹּֽג ֙הָוֹהְי רַ֤מָא־הֹּֽכ :רָֽאָּפְתִי לֵ֖אָרְׂשִיְבּו
 םיִּ֔דַּב תֹו֣תֹא ֙רֵפֵמ :]יִּֽתִאֵֽמ[ יִּֽתִא יֵמ ץֶרָ֖אָה עַ֥קֹר יִּ֔דַבְל ֙םִיַ֨מָׁש הֶ֤טֹנ לֹּ֔כ
 תַ֥צֲעַֽו ֹוּ֔דְבַע רַ֣בְּד ֙םיִקֵמ :לֵּֽכַֹסְי םָּ֥תְעַדְו רֹו֖חָא םיִ֛מָכֲח ביִׁ֧שֵמ לֵ֑לֹוהְי םיִ֖מְסֹֽקְו
 ָהיֶ֖תֹובְרָחְו הָניֶ֔נָּבִּת ֙הָדּוהְי יֵ֤רָעְלּו בָׁ֗שּוּת םַ֜לָׁשּוריִל רֵ֨מֹאָה םיִ֑לְׁשַי ויָ֖כָאְלַמ



־לָכְו יִ֔עֹר ׁ֙שֶרֹו֨כְל רֵ֤מֹאָֽה :ׁשיִֽבֹוא ךְךִיַ֖תֹרֲהַֽנְו יִבָ֑רֳח הָ֖לּוּצַל רֵ֥מֹאָה :םֵֽמֹוקֲא
 ֘הָוֹהְי רַ֣מָא־הֹּֽכ :דֵֽסָּוִּת לָ֖כיֵהְו הֶ֔נָּבִּת ֙םַ֨לָׁשּוריִל רֹ֤מאֵלְו םִ֑לְׁשַי יִ֖צְפֶח
 םיִ֖כָלְמ יֵ֥נְתָמּו םִ֔יֹוּג ֙ויָנָפְל־דַרְל ֹו֗ניִמיִֽב יִּתְק ַ֣זֱחֶה־רֶׁשֲא ׁשֶרֹו֣כְל ֹ֘וחיִׁשְמִל
ֹל םיִ֖רָעְׁשּו םִיַ֔תָלְּד ֙ויָנָפְל ַחֹּ֤תְפִל ַחֵּ֑תַפֲא  םיִ֖רּודֲהַֽו ךְךֵ֔לֵא ךָךיֶ֣נָפְל ֙יִנֲא :ּור ֵֽגָּסִי א֥
 ֙ךָךְל יִּ֤תַתָנְו :ַעֵּֽדַגֲא לֶ֖זְרַב יֵ֥חיִרְבּו רֵּ֔בַׁשֲא ֙הָׁשּוחְנ תֹו֤תְלַּד ]רֵּׁ֑שַיֲֽא[ רֵּׁ֑שַוֲֽא
 ֖ךָךְמִׁשְב אֵ֥רֹוּקַה הָ֛וֹהְי יִ֧נֲא יִּ֣כ עַ֗דֵּת ןַעַ֣מְל םיִ֑רָּתְסִמ יֵ֖נֻמְטַמּו ךְךֶׁשֹ֔ח תֹו֣רְצֹוא
 קֶאָו יִ֑ריִחְּב לֵ֖אָרְׂשִיְו בֹ֔קֲעַֽי יִּ֣דְבַע ֙ןַעַ֨מְל :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥הֹלֱא  ֖ךָךְּנַכֲא ךָךֶ֔מְׁשִּב ֙ךָךְל אָ֤רְ
ֹלְו ֹלְו ֖ךָךְרֶּזַאֲא םיִ֑הֹלֱא ןיֵ֣א יִ֖תָלּוֽז דֹו֔ע ןיֵ֣אְו ֙הָוֹהְי יִ֤נֲא :יִנָּֽתְעַדְי א֥  :יִנָּֽתְעַדְי א֥
 :דֹוֽע ןיֵ֥אְו הָ֖וֹהְי יִ֥נֲא יָ֑דָעְלִּב סֶפֶ֖א־יִּכ הָ֔בָרֲעַּ֣מִמּו ׁ֙שֶמֶׁ֨ש־חַרְזִּמִמ ּו֗עְד ֵֽי ןַעַ֣מְל
 :הֶּלֵֽא־לָכ הֶׂ֥שֹע הָ֖וֹהְי יִ֥נֲא עָ֑ר אֵרֹו֣בּו םֹו֖לָׁש הֶׂ֥שֹע ךְךֶׁשֹ֔ח אֵ֣רֹובּו ֙רֹוא רֵ֥צֹוי
 הָ֤קָדְצּו עַׁשֶ֗י־ּורְפִיְו ץֶרֶ֣א־חַּתְפִּת קֶדֶ֑צ־ּולְּזִי םיִ֖קָחְׁשּו לַעַּ֔מִמ ֙םִיַ֨מָׁש ּופיִ֤עְרַה
ָר יֹו֗ה :ויִֽתאָרְּב הָ֖וֹהְי יִ֥נֲא דַחַ֔י ַ֙חיִ֨מְצַת  הָ֑מָדֲא יֵׂ֣שְרַח־תֶא ׂשֶרֶ֖ח ֹו֔רְצֹ֣י־תֶא ב֚
־הַמ בָ֖אְל רֵ֥מֹא יֹו֛ה :ֹוֽל םִיַ֥דָי־ןיֵא ֖ךָךְלָעָפּו הֶׂ֔שֲעַּֽת־הַֽמ ֹ֙ורְצֹֽיְל רֶמֹ֤ח רַ֨מֹאיֲה
 ֹו֑רְצֹויְו לֵ֖אָרְׂשִי ׁשֹו֥דְק הָ֛וֹהְי רַ֧מָא־הֹּֽכ :ןיִֽליִחְּת־הַמ הָּׁ֖שִאְלּו דיִ֑לֹוּת
 םָ֖דָאְו ץֶרֶ֔א יִתיִׂ֣שָע ֙יִכֹנָֽא :יִנֻּֽוַצְּת יַ֖דָי לַעֹּ֥פ־לַעְו יַ֛נָּב־לַע יִנּו֔לָאְׁש תֹוּ֣יִתֹֽאָה
 קֶדֶ֔צְב ּוהִ֣תֹריִֽעַה ֙יִכֹנָא :יִתיֵּֽוִצ םָ֖אָבְצ־לָכְו םִיַ֔מָׁש ּו֣טָנ ֙יַדָי יִ֗נֲא יִתאָ֑רָב ָהיֶ֣לָע
ֹל ַחֵּ֔לַׁשְי יִ֣תּולָֽגְו ֙יִריִע הֶ֤נְבִי־אּוֽה רֵּׁ֑שַיֲא ויָ֖כָרְּד־לָכְו ֹלְו ֙ריִחְמִב א֤  דַחֹׁ֔שְב א֣
 ֘םיִאָבְסּו ׁ֘שּוּכ־רַחְסּֽו םִיַ֥רְצִמ ַעיִ֨גְי הָ֗וֹהְי רַ֣מָא ׀ הֹּ֣כ :תֹוֽאָבְצ הָ֥וֹהְי רַ֖מָא
 ךְךִיַ֤לֵאְו ּורֹ֑בֲעַֽי םיִּ֖קִּזַּב ּוכֵ֔לֵי ךְךִיַ֣רֲחַֽא ּו֔יְהִֽי ךְךָ֣לְו ּ֙ורֹ֨בֲעַֽי ךְךִיַ֤לָע ֒הָּדִמ יֵׁ֣שְנַא
 לֵ֣א הָּ֖תַא ןֵ֕כָא :םיִֽהֹלֱא סֶפֶ֥א דֹו֖ע ןיֵ֥אְו לֵ֛א ךְךָּ֥ב ךְךַ֣א ּולָּ֔לַּפְתִי ךְךִיַ֣לֵא ּ֙ווֲחַּֽתְׁשִי
 הָּ֔מִלְּכַב ּו֣כְלָֽה ֙וָּדְחַי םָּ֑לֻּכ ּו֖מְלְכִנ־םַגְו ּוׁשֹוּ֥ב :ַעיִֽׁשֹומ לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥הֹלֱא רֵּ֑תַּתְסִמ
ֹל םיִ֑מָלֹוֽע תַ֖עּוׁשְּת הָ֔וֹהיַּֽב עַׁ֣שֹונ֙ לֵאָרְׂשִי :םיִֽריִצ יֵׁ֖שָרָֽח ֹלְו ּוׁש֥בֵת־אֽ ־אֽ
 םיִ֗הֹלֱאָה אּו֣ה םִיַ֜מָּׁשַה אֵ֨רֹוּב הָוֹהְ֠י־רַמָא הֹ֣כ־יִּכ :דַֽע יֵמְלֹו֥ע־דַע ּו֖מְלָּֽכִת
ֹל ּהָ֔נְנֹוֽכ אּו֣ה ּ֙הָׂשֹעְו ץֶרָ֤אָה רֵ֨צֹי  ןיֵ֥אְו הָ֖וֹהְי יִ֥נֲא ּהָ֑רָצְי תֶבֶׁ֣שָל ּהָ֖אָרְב ּוהֹ֥ת־אֽ
ֹל :דֹוֽע ֹל ךְךֶׁש֔ח ץֶרֶ֣א ֙םֹוקְמִּב יִּתְרַּ֗בִּד רֶתֵּ֣סַב א֧  ּוהֹּ֣ת בֹ֖קֲעַֽי עַר ֶ֥זְל יִּתְרַ֛מָא א֥
 וָּ֖דְחַי ּוׁ֥שְּגַנְתִה ּואֹ֛בָו ּו֥צְבָּֽקִה :םיִֽרָׁשיֵֽמ דיִּ֖גַמ קֶדֶ֔צ רֵ֣בֹּד ֙הָוֹהְי יִ֤נֲא יִנּוׁ֑שְּקַב



ֹל םִ֑יֹוּגַה יֵ֣טיִלְּפ ֹל לֵ֖א־לֶא םיִ֔לְלַּפְתִֽמּו םָ֔לְסִּפ ץֵ֣ע־תֶא ֙םיִאְׂשֹּֽנַה ּו֗עְד ָֽי א֣  א֥
ֹז ַ֩עיִמְׁשִה יִ֣מ וָּ֑דְחַי ּו֖צֲעָּֽו ִֽי ףַ֥א ּוׁשיִּ֔גַהְו ּודיִּ֣גַה :ַעיִֽׁשֹוי  ּהָ֗דיִּגִה זָ֣אֵמ םֶדֶּ֜קִמ תא֨
 :יִֽתָלּוז ןִיַ֖א ַעיִׁ֔שֹומּו קיִּ֣דַצ־לֵא יַ֔דָעְלַּבִמ ֙םיִהֹלֱא דֹו֤ע־ןיֵֽאְו ֙הָוֹהְי יִ֤נֲא אֹו֨לֲה
 אָ֨צָי יִּתְעַּ֔בְׁשִנ יִּ֣ב :דֹוֽע ןיֵ֥אְו לֵ֖א־יִנֲא יִּ֥כ ץֶרָ֑א־יֵסְפַא־לָּכ ּו֖עְׁשָּֽוִהְו יַ֥לֵא־ּוֽנְּפ
ֹלְו רָ֖בָּד הָ֛קָדְצ יִּ֧פִמ  ךְךַ֧א :ןֹוֽׁשָל־לָּכ עַ֖בָּׁשִּת ךְךֶרֶּ֔ב־לָּכ עַ֣רְכִּת ֙יִל־יִּכ בּוׁ֑שָי א֣
 הָ֛וֹהיַּב :ֹוּֽב םיִ֥רֱחֶּנַה לֹּ֖כ ּוׁשֹ֔בֵיְו אֹו֣בָי ֙ויָדָע זֹ֑עָו תֹו֣קָדְצ רַ֖מָא יִ֥ל הָ֛וֹהיַּֽב
 הָּ֖יַחַל םֶ֔היֵּבַצֲע ּ֙ויָה ֹו֔בְנ סֵ֣רֹק֙ לֵּב עַ֥רָּכ :לֵֽאָרְׂשִי עַר ֶ֥ז־לָּכ ּו֖לְלַֽהְתִיְו ּו֥קְּדְצִי
ֹל וָּ֔דְחַי ּ֙ועְרָֽכ ּו֤סְרָֽק :הָֽפֵיֲעַֽל אָּׂ֖שַמ תֹו֔סּומֲע םֶ֣כיֵתֹֽאֻׂשְנ הָ֑מֵהְּבַלְו  ּו֖לְכָי א֥
 תיֵּ֣ב תיִ֖רֵאְׁש־לָכְו בֹ֔קֲעַֽי תיֵּ֣ב ֙יַלֵא ּו֤עְמִׁש :הָכָֽלָה יִ֥בְּׁשַּב םָׁ֖שְפַנְו אָּׂ֑שַמ טֵּ֣לַמ
־דַעְו אּו֔ה יִ֣נֲא ֙הָנְקִז־דַעְו :םַחָֽר־יִּנִמ םיִ֖אֻׂשְּנַה ןֶטֶ֔ב־יִּנִמ ֙םיִסֻמֲעַֽה לֵ֑אָרְׂשִי

 יִ֥מְל :טֵּֽלַמֲאַֽו לֹּ֖בְסֶא יִ֥נֲאַֽו אָּׂ֔שֶא יִ֣נֲאַֽו ֙יִתיִׂ֨שָע יִ֤נֲא לֹּ֑בְסֶא יִ֣נֲא הָ֖ביֵׂש
 ּקַּב ףֶסֶ֖כְו סיִּ֔כִמ ֙בָהָז םיִ֤לָּזַה :הֶֽמְדִנְו יִנּו֖לִׁשְמַתְו ּו֑וְׁשַתְו יִנּו֖יְּמַדְת  ּולֹ֑קְׁשִי הֶ֣נָ
 ּוהֻ֜לְּבְסִי ףֵ֨תָּכ־לַע ּוהֻאָּׂשִ֠י :ּוֽוֲחַּֽתְׁשִי־ףַא ּו֖דְּגְסִי לֵ֔א ּוהֵׂ֣שֲעַֽיְו ֙ףֵרֹוצ ּו֤רְּכְׂשִי
ֹל ֹו֖מֹוקְּמִמ דֹ֔מֲעַֽיְו ֙ויָּתְחַת ּוהֻ֤חיִּנַיְו ֹלְו ֙ויָלֵא קַ֤עְצִי־ףַא ׁשיִ֑מָי א֣  הֶ֔נֲעַֽי א֣
ֹל ֹו֖תָרָּֽצִמ ֹז־ּורְכִז :ּוּנֶֽעיִׁשֹוֽי א֥  ּו֥רְכִז :בֵֽל־לַע םיִ֖עְׁשֹוֽפ ּוביִׁ֥שָה ּוׁשָׁ֑שֹאְתִֽהְו תא֖
 דיִּ֤גַמ :יִנֹוֽמָּכ סֶפֶ֥אְו םיִ֖הֹלֱא דֹו֔ע ןיֵ֣אְו֙ לֵא יִ֥כֹנָֽא יִּ֣כ םָ֑לֹועֵֽמ תֹו֖נֹׁשאִר
 יִ֖צְפֶח־לָכְו םּו֔קָת יִ֣תָצֲע ֙רֵמֹא ּוׂ֑שֲעַֽנ־ֹאל רֶׁ֣שֲא םֶדֶּ֖קִמּו תיִ֔רֲחַֽא ֙תיִׁשאֵרֵֽמ
 ֙יִּתְרַּ֨בִּד־ףַא ]יִ֑תָצֲֽע[ וִ֑תָצֲֽע ׁשיִ֣א קָ֖חְרֶמ ץֶרֶ֥אֵמ טִיַ֔ע ֙חָרְזִּמִמ אֵ֤רֹק :הֶֽׂשֱעֶא
 םיִ֖קֹוחְרָֽה בֵ֑ל יֵריִּ֣בַא יַ֖לֵא ּו֥עְמִׁש :הָּנֶֽׂשֱעֶא־ףַא יִּתְרַ֖צָי הָּנֶ֔איִבֲא־ףַא
 ק :הָֽקָדְּצִמ ֹל ֙יִתָקְדִצ יִּתְבַ֤רֵ ֹל יִ֖תָעּוֽׁשְתּו קָ֔חְרִת א֣  ֙ןֹוּיִצְב יִּ֤תַתָנְו רֵ֑חַאְת א֣
־יִֽבְׁש לֶ֔בָּב־תַּב ֙תַלּותְּב רָ֗פָע־לַע יִ֣בְׁשּו ׀ יִ֣דְר :יִּֽתְרַאְפִּת לֵ֖אָרְׂשִיְל הָ֔עּוׁשְּת
ֹל יִּ֣כ םיִּ֑דְׂשַּכ־תַּב אֵּ֖סִּכ־ןיֵא ץֶרָ֥אָל  יִ֥חְק :הָּֽגֻנֲעַֽו הָּ֖כַר ךְךָ֔ל־ּואְרְקִי ֙יִפיִ֨סֹות א֤
֙ לָּגִּת :תֹוֽרָהְנ יִ֥רְבִע קֹוׁ֖ש־יִּלַּג לֶבֹׁ֛ש־יִּפְׂשֶח ךְךֵ֧תָּמַצ יִּ֨לַּג חַמָ֑ק יִנֲחַֽ֣טְו םִיַ֖חֵר
ֹלְו חָּ֔קֶא םָ֣קָנ ךְךֵ֑תָּפְרֶח הֶ֖אָרֵּת םַּ֥ג ךְךֵ֔תָוְרֶע  תֹו֖אָבְצ הָ֥וֹהְי ּונֵ֕לֲאֹּֽג :םָֽדָא עַּ֖גְפֶא א֥
ֹל יִּ֣כ םיִּ֑דְׂשַּכ־תַּב ךְךֶׁשֹ֖חַב יִאֹ֥בּו םָ֛מּוד יִ֥בְׁש :לֵֽאָרְׂשִי ׁשֹו֖דְק ֹו֑מְׁש  ֙יִפיִ֨סֹות א֤
 ךְךֵ֑דָיְּב םֵ֖נְּתֶאָֽו יִ֔תָלֲחַֽנ ֙יִּתְלַּ֨לִח יִּ֗מַע־לַע יִּתְפַ֣צָק :תֹוֽכָלְמַמ תֶרֶ֖בְּג ךְךָ֔ל־ּואְרְקִי



ֹּתַו :דֹֽאְמ ךְךֵּ֖לֻע ְּתְדַּ֥בְכִה ןֵ֕קָז־לַע םיִ֔מֲחַֽר ֙םֶהָל ְּתְמַׂ֤ש־ֹאל  הֶ֣יְהֶא םָ֖לֹועְל יִ֔רְמא֣
ֹל ךְךֵּ֔בִל־לַע ֙הֶּלֵ֨א ְּתְמַׂ֥ש־ֹאל דַ֣ע תֶרָ֑בְג ־יִעְמִׁש הָּ֞תַעְו :ּהָֽתיִרֲחַֽא ְּתְרַ֖כָז א֥
ֹז ֹל דֹו֑ע יִ֣סְפַאְו יִ֖נֲא ּהָבָ֔בְלִּב ֙הָרְמֹֽאָה חַטֶ֔בָל תֶבֶׁ֣שֹוּיַה ֙הָניִדֲע תא֤  ֙בֵׁשֵא א֤
ֹלְו הָ֔נָמְלַא  לֹו֣כְׁש דָ֖חֶא םֹו֥יְּב עַגֶ֛ר הֶּלֵ֥א־יֵּתְׁש ךְךָּ֨ל ֩הָנֹאבָתְו :לֹוֽכְׁש עַ֖דֵא א֥
 יִ֣חְטְבִּתַו :דֹֽאְמ ךְךִיַ֖רָבֲח תַ֥מְצָעְּב ךְךִיַ֔פָׁשְּכ בֹ֣רְּב ךְךִיַ֔לָע ּואָּ֣ב ֙םָּמֻתְּכ ןֹ֑מְלַאְו
ֹּתַו ךְךֶתָ֑בְבֹוֽׁש איִ֣ה ךְךֵּ֖תְעַדְו ךְךֵ֥תָמְכָח יִנָ֔אֹר ןיֵ֣א ְּ֙תְרַמָא ךְךֵ֗תָעָֽרְב  ךְךֵּ֔בִלְב יִ֣רְמאֽ
ֹל הָ֗עָר ךְךִיַ֣לָע אָ֧בּו :דֹוֽע יִ֥סְפַאְו יִ֖נֲא ֹל הָֹ֔וה ֙ךְךִיַ֨לָע לֹּ֤פִתְו ּהָ֔רְחַׁש ֙יִעְדֵֽת א֤  א֥
ֹבָתְו ּהָ֑רְּפַּכ יִ֖לְכּוֽת ֹל הָ֖אֹוׁש םֹ֛אְתִּפ ךְךִיַ֧לָע א֨  ֙ךְךִיַ֨רָבֲחַֽב אָ֤נ־יִדְמִע :יִעָֽדֵת א֥
 :יִצֹוֽרֲעַּֽת יַ֥לּוא ליִ֖עֹוה יִ֥לְכּוּֽת יַ֛לּוא ךְךִיָ֑רּועְּנִמ ְּתַעַ֖גָי רֶׁ֥שֲאַּֽב ךְךִיַ֔פָׁשְּכ בֹ֣רְבּו
 ֙םיִזֹחַֽה םִיַ֗מָׁש ]יֵ֣רְבֹה[ וֵ֣רְבֹֽה ךְךֻ֜עיִׁשֹוֽיְו אָ֨נ־ּודְמַעַֽי ךְךִיָ֑תָצֲע בֹ֣רְּב תיֵ֖אְלִנ
 ׁשֵ֣א ׁ֙שַקְכ ּו֤יָה הֵּ֨נִה :ךְךִיָֽלָע ּואֹ֖בָי רֶׁ֥שֲאֵֽמ םיִׁ֔שָדֳחֶל ֙םיִעיִדֹוֽמ םיִ֔בָכֹוּ֣כַּב
ֹל םַתָ֔פָרְׂש  תֶבֶׁ֥שָל רּו֖א םָ֔מְחַל תֶלֶ֣חַּג־ןיֵא הָ֑בָהֶֽל דַּ֣יִמ םָׁ֖שְפַנ־תֶא ּוליִּ֥צַי־אֽ
 ןיֵ֖א ּו֔עָּת ֹ֙ורְבֶעְל ׁשיִ֤א ךְךִיַ֗רּועְּנִמ ךְךִיַ֣רֲחֹֽס ְּתַעָ֑גָי רֶׁ֣שֲא ךְךָ֖ל־ּויָֽה ןֵּ֥כ :ֹוּֽדְגֶנ
ֹז־ּועְמִׁש :ךְךֵֽעיִׁשֹוֽמ  הָ֖דּוהְי יֵּ֥מִמּו לֵ֔אָרְׂשִי םֵׁ֣שְּב ֙םיִאָרְקִּנַה בֹ֗קֲעַֽי־תיֵּב תא֣
ֹל ּוריִּ֔כְזַי֙ לֵאָרְׂשִי יֵ֤הֹלאֵֽבּו הָ֗וֹהְי םֵׁ֣שְּב ׀ םיִ֣עָּבְׁשִּנַה ּואָ֑צָי ֹלְו תֶ֖מֱאֶב א֥  א֥
 תֹו֖אָבְצ הָ֥וֹהְי ּוכָ֑מְסִנ לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥הֹלֱא־לַעְו ּואָ֔רְקִנ ׁ֙שֶדֹּ֨קַה ריִ֤עֵמ־יִּֽכ :הָֽקָדְצִב
 יִתיִׂ֖שָע םֹ֥אְתִּפ םֵ֑עיִמְׁשַאְו ּו֖אְצָֽי יִּ֥פִמּו יִּתְדַּ֔גִה זָ֣אֵמ ֙תֹונֹׁשאִֽרָה :ֹוֽמְׁש
ֹבָּתַו  דיִּ֤גַאָֽו :הָֽׁשּוחְנ ֖ךָךֲחְֽצִמּו ךָךֶּ֔פְרָע֙ לֶזְרַּב דיִ֤גְו הָּתָ֑א הֶׁ֖שָק יִּ֥כ יִּ֕תְעַּדִמ :הָנאֽ
 :םָּֽוִצ יִּ֖כְסִנְו יִ֥לְסִפּו םָׂ֔שָע יִּ֣בְצָע ֙רַמֹאּת־ןֶּפ ךָךיִּ֑תְעַמְׁשִה אֹו֖בָּת םֶרֶ֥טְּב זָ֔אֵמ ֙ךָךְל
 תֹו֖רֻצְנּו הָּתַ֔עֵמ ֙תֹוׁשָדֲח ךָךיִּ֤תְעַמְׁשִה ּודיִּ֑גַת אֹו֣לֲה םֶּ֖תַאְו ּהָּ֔לֻּכ ֙הֵזֲח ָּתְעַ֤מָׁש
ֹלְו ֹלְו ּ֙ואְרְבִנ הָּ֤תַע :םָּֽתְעַדְי א֥ ֹלְו םֹו֖י־יֵנְפִלְו זָ֔אֵמ א֣  רַ֖מֹאּת־ןֶּפ םָּ֑תְעַמְׁש א֣
ֹל םַּ֣ג :ןיִּֽתְעַדְי הֵּ֥נִה ֹל םַּ֚ג ָּתְעַ֗מָׁש־אֽ ֹל זָ֖אֵמ םַּ֕ג ָּתְעַ֔דָי א֣  יִּ֤כ ךָך ֶ֑נְזָא הָ֣חְּתִפ־אֽ
 יִ֖תָּלִהְתּו יִּ֔פַא ךְךיִ֣רֲאַֽא ֙יִמְׁש ןַעַ֤מְל :ךְךָֽל אָרֹ֥ק ןֶטֶּ֖בִמ ַעֵׁ֥שֹפּו דֹוּ֔גְבִּת דֹו֣גָּב ֙יִּתְעַ֨דָי
ֹלְו ךָךיִּ֖תְפַרְצ הֵּ֥נִה :ךָךֶֽתיִרְכַה יִּ֖תְלִבְל ךְךָ֑ל־םָטֱחֶא  :יִנֹֽע רּו֥כְּב ךָךיִּ֖תְרַחְּב ףֶסָ֑כְב א֣
ֹל רֵ֥חַאְל יִ֖דֹובְכּו לָ֑חֵי ךְךיֵ֣א יִּ֣כ הֶׂ֖שֱעֶא יִ֛נֲעַֽמְל יִ֧נֲעַֽמְל  בֹ֔קֲעַֽי ֙יַלֵא עַ֤מְׁש :ןֵּֽתֶא־אֽ
 ץֶרֶ֔א הָדְסָ֣י ֙יִדָי־ףַא :ןֹוֽרֲחַֽא יִ֥נֲא ףַ֖א ןֹוׁ֔שאִר יִ֣נֲא ֙אּוה־יִנֲא יִ֑אָרֹֽקְמ לֵ֖אָרְׂשִיְו



 ּועָ֔מְׁשּֽו ֙םֶכְּלֻכ ּו֤צְבָּֽקִה :וָּֽדְחַי ּו֥דְמַעַֽי םֶ֖היֵלֲא יִ֛נֲא אֵ֥רֹק םִיָ֑מָׁש הָ֣חְּפִט יִ֖ניִמיִֽו
 :םיִּֽדְׂשַּכ ֹו֖עֹרְזּו לֶ֔בָבְּב ֹ֙וצְפֶח הֶׂ֤שֲעַֽי ֹו֔בֵהֲא הָ֣וֹהְי הֶּלֵ֑א־תֶא דיִּ֣גִה םֶ֖הָב יִ֥מ
־ּועְמִׁש יַ֣לֵא ּו֧בְרִק :ֹוּֽכְרַּד ַחיִ֥לְצִהְו ויִ֖תֹאיִֽבֲה ויִ֑תאָרְק־ףַא יִּתְרַּ֖בִּד יִ֛נֲא יִ֥נֲא
ֹז ֹל תא֗  הִֹ֛וֶהְי יָ֧נֹדֲא הָּ֗תַעְו יִנָ֑א םָׁ֣ש ּהָ֖תֹויֱה תֵ֥עֵמ יִּתְרַּ֔בִּד רֶתֵּ֣סַּב ׁ֙שֹארֵמ א֤

 ֙ךָךיֶ֨הֹלֱא הָ֤וֹהְי יִ֨נֲא לֵ֑אָרְׂשִי ׁשֹו֣דְק ֖ךָךְלַאֹּֽג הָ֛וֹהְי רַ֧מָא־הֹּֽכ :ֹוֽחּורְו יִנַ֖חָלְׁש
 ֙רָהָּנַכ יִ֤הְיַו יָ֑תֹוְצִמְל ָּתְבַׁ֖שְקִה אּו֥ל :ךְךֵֽלֵּת ךְךֶרֶ֥דְּב ֖ךָךְכיִֽרְדַמ ליִ֔עֹוהְל ֣ךָךְדֶּמַלְמ
ֹל ויָ֑תֹועְמִּכ ךָךיֶ֖עֵמ יֵ֥אָצֱאֶצְו ךָךֶ֔עְרַז֙ לֹוחַכ יִ֤הְיַו :םָּֽיַה יֵּ֥לַגְּכ ֖ךָךְתָֽקְדִצְו ךָךֶ֔מֹולְׁש ־אֽ
ֹלְו תֵ֧רָּכִי  הָּ֗נִר לֹו֣קְּב ֒םיִּדְׂשַּכִמ ּו֣חְרִּב ֘לֶבָּבִמ ּו֣אְצ :יָֽנָפְּלִמ ֹו֖מְׁש דֵ֛מָּׁשִי־אֽ
ֹז ּ֙ועיִ֨מְׁשַה ּודיִּ֤גַה  ֹוּ֥דְבַע הָ֖וֹהְי לַ֥אָּג ּו֕רְמִא ץֶרָ֑אָה הֵ֣צְק־דַע ָהּו֖איִצֹוֽה תא֔
ֹלְו :בֹֽקֲעַֽי  ּובֻ֖זָּיַו רּו֔צ־עַקְבִּ֨יַו ֹומָ֑ל ליִּ֣זִה רּוּ֖צִמ םִיַ֥מ םָ֔כיִלֹוֽה ֙תֹובָרֳחָּֽב ּו֗אְמָֽצ א֣
 םיִּ֖מֻאְל ּוביִׁ֥שְקַהְו יַ֔לֵא ֙םיִּיִא ּו֤עְמִׁש :םיִֽעָׁשְרָל הָ֖וֹהְי רַ֥מָא םֹו֔לָׁש ןיֵ֣א :םִיָֽמ
 הָּ֔דַח בֶרֶ֣חְּכ ֙יִּפ םֶׂשָּ֤יַו :יִֽמְׁש ריִּ֥כְזִה יִּ֖מִא יֵ֥עְּמִמ יִנָ֔אָרְק ןֶטֶּ֣בִמ ֙הָוֹהְי קֹו֑חָרֵֽמ
ֹּיַו :יִנָֽריִּתְסִה ֹו֖תָּפְׁשַאְּב רּו֔רָּב ץֵ֣חְל ֙יִנֵ֨מיִׂשְיַו יִנָ֑איִּבְחֶה ֹו֖דָי לֵ֥צְּב  יִ֖ל רֶמא֥
 ּוהֹ֥תְל יִּתְעַ֔גָי קיִ֣רְל ֙יִּתְרַ֨מָא יִ֤נֲאַֽו :רָֽאָּפְתֶא ֖ךָךְּב־רֶׁשֲא לֵ֕אָרְׂשִי הָּתָ֑א־יִּדְבַע
 רַ֣מָא ׀ הָּ֣תַעְו :יָֽהֹלֱא־תֶא יִ֖תָּלֻעְפּו הָ֔וֹהְי־תֶא יִ֣טָּפְׁשִמ ֙ןֵכָא יִתיֵּ֑לִכ יִ֣חֹּכ לֶבֶ֖הְו
ֹל לֵ֖אָרְׂשִיְו ויָ֔לֵא ֙בֹקֲעַֽי בֵ֤בֹוׁשְל ֹו֔ל דֶבֶ֣עְל ֙ןֶטֶּ֨בִמ יִ֤רְצֹֽי הָ֗וֹהְי  ףֵ֑סָאֵי ]ֹו֣ל[ א֣
ֹּיַו :יִּֽזֻע הָ֥יָה יַ֖הֹלאֵֽו הָ֔וֹהְי יֵ֣ניֵעְּב ֙דֵבָּכֶאְו  ֙םיִקָהְל דֶבֶ֔ע ֙יִל ֥ךָךְתֹוֽיְהִֽמ לֵ֨קָנ רֶמא֗
 םִ֔יֹוּג רֹו֣אְל ֙ךָךיִּ֨תַתְנּו ביִׁ֑שָהְל לֵ֖אָרְׂשִי ]יֵ֥רּוצְנּו[ יֵ֥רּיצְנּו בֹ֔קֲעַֽי יֵ֣טְבִׁש־תֶא
 ֹוׁ֗שֹודְק לֵ֜אָרְׂשִי לֵ֨אֹּג ֩הָוֹהְי־רַמָֽא הֹּ֣כ :ץֶרָֽאָה הֵ֥צְק־דַע יִ֖תָעּוֽׁשְי תֹו֥יְהִֽל
 ּו֑וֲחַּֽתְׁשִֽיְו םיִ֖רָׂש ּומָ֔קָו ּו֣אְרִי ֙םיִכָלְמ םיִ֔לְׁשֹֽמ דֶבֶ֣עְל ֙יֹוּג בֵֽעָ֤תְמִל ׁשֶפֶ֜נ־הֹזְבִל
 ֙ןֹוצָר תֵ֤עְּב הָ֗וֹהְי רַ֣מָא ׀ הֹּ֣כ :ָּךֶֽרָחְבִּיַו לֵ֖אָרְׂשִי ׁשֹ֥דְק ןָ֔מֱאֶנ רֶׁ֣שֲא ֙הָוֹהְי ןַעַ֤מְל
 ץֶרֶ֔א םיִ֣קָהְל םָ֔ע תיִ֣רְבִל ֙ךָךְנֶּתֶאְו ֗ךָךְרָּצֶאְו ךָךיִּ֑תְרַזֲע הָ֖עּוׁשְי םֹו֥יְבּו ךָךיִ֔תיִנֲע
־לַע ּו֑לָּגִה ךְךֶׁשֹ֖חַּב רֶׁ֥שֲאַֽל ּואֵ֔צ ֙םיִרּוסֲאַֽל רֹ֤מאֵל :תֹוֽמֵמֹֽׁש תֹו֥לָחְנ ליִ֖חְנַהְל
ֹל :םָֽתיִעְרַמ םיִ֖יָפְׁש־לָכְבּו ּו֔עְרִי םיִ֣כָרְּד ֹלְו ּ֙ובָ֨עְרִי א֤ ֹלְו ּואָ֔מְצִי א֣  בָ֖רָׁש םֵּ֥כַי־אֽ
 ךְךֶרָּ֑דַל יַ֖רָה־לָכ יִּ֥תְמַׂשְו :םֵֽלֲהַֽנְי םִיַ֖מ יֵעּוּ֥בַמ־לַעְו םֵ֔גֲהַֽנְי םָ֣מֲחַֽרְמ־יִּֽכ ׁשֶמָׁ֑שָו
 הֶּלֵ֖אְו םָּ֔יִמּו ןֹו֣פָּצִמ ֙הֶּלֵ֨א־הֵּנִהְו ּואֹ֑בָי קֹו֖חָרֵמ הֶּלֵ֕א־הֵּנִה :ןּוֽמֻרְי יַ֖תֹּלִסְמּו



 םַ֤חִנ־יִּֽכ הָּ֑נִר םיִ֖רָה ]ּו֥חְצִפּו[ ּו֥חְצִפּי ץֶרָ֔א יִליִ֣גְו ֙םִיַ֨מָׁש ּוּ֤נָר :םיִֽניִס ץֶרֶ֥אֵמ
ֹּתַו :םֵֽחַרְי וָּ֖יִנֲעַֽו ֹוּ֔מַע ֙הָוֹהְי  חַּ֤כְׁשִתֲה :יִנָֽחֵכְׁש יָ֖נֹדאַֽו הָ֑וֹהְי יִנַ֣בָזֲע ןֹוּ֖יִצ רֶמא֥
ֹל יִ֖כֹנָֽאְו הָנְחַּ֔כְׁשִת הֶּלֵ֣א־םַּג ּהָ֑נְטִּב־ןֶּב םֵ֖חַרֵֽמ ּהָ֔לּוע ֙הָּׁשִא  ןֵ֥ה :ךְךֵֽחָּכְׁשֶא א֥
 ךְךִיַ֖בִרֲחַֽמּו ךְךִיַ֥סְרָֽהְמ ךְךִי ָ֑נָּב ּו֖רֲהִֽמ :דיִֽמָּת יִּ֖דְגֶנ ךְךִיַ֥תֹמֹוֽח ךְךיִ֑תֹּקַח םִיַּ֖פַּכ־לַע
־םֻאְנ יִנָ֣א־יַח ךְךָ֑ל־ּואָֽב ּו֣צְּבְקִנ םָּ֖לֻּכ יִ֔אְרּו ֙ךְךִיַ֨ניֵע ביִ֤בָס־יִאְׂש :ּואֵֽצֵי ךְךֵּ֥מִמ
 ךְךִיַ֔תֹמְמֹׁ֣שְו ֙ךְךִיַ֨תֹבְרָח יִּ֤כ :הָּֽלַּכַּכ םיִ֖רְּׁשַקְתּֽו יִׁשָּ֔בְלִת יִ֣דֲעַּֽכ ֙םָּלֻכ יִּ֤כ הָ֗וֹהְי
ֹי דֹו֚ע :ךְךִיָֽעְּלַבְמ ּו֖קֲחָֽרְו בֵׁ֔שֹוּיִמ יִ֣רְצֵּֽת ֙הָּתַע יִּ֤כ ךְךיֵ֑תֻסִֽרֲה ץֶרֶ֖אְו  ךְךִיַ֔נְזָאְב ּו֣רְמאֽ
 ֙יִל־דַלָֽי יִ֤מ ךְךֵ֗בָבְלִּב ְּתְרַ֣מָאְו :הָבֵֽׁשֵאְו יִּ֥ל־הָׁשְּג םֹו֖קָּמַה יִ֥ל־רַצ ךְךִיָ֑לֻּכִׁש יֵ֖נְּב
 ֙יִנֲא ןֵ֤ה לֵּ֔דִג יִ֣מ ֙הֶּלֵ֨אְו הָ֗רּוסְו ׀ הָ֣לֹּג הָ֑דּומְלַגְו הָ֖לּוכְׁש יִ֥נֲאַֽו הֶּלֵ֔א־תֶא
 ֙םִיֹוּג־לֶא אָּׂ֤שֶא הֵּ֨נִה הִֹ֗וֶהְי יָ֣נֹדֲא רַ֞מָא־הֹּֽכ :םֵֽה הֹ֥פיֵא הֶּלֵ֖א יִּ֔דַבְל יִּתְרַ֣אְׁשִנ
 :הָנאֶֽׂשָּנִּת ףֵ֥תָּכ־לַע ךְךִיַ֖תֹנְבּו ןֶצֹ֔חְּב ֙ךְךִיַ֨נָב ּואיִ֤בֵהְו יִּ֑סִנ םיִ֣רָא םיִּ֖מַע־לֶאְו יִ֔דָי
 רַ֥פֲעַֽו ךְךָ֔ל ּווֲחַּ֣תְׁשִי ץֶרֶ֚א םִיַּ֗פַא ךְךִיַ֔תֹקיִ֣ניֵמ ֙םֶהיֵתֹוֽרָׂשְו ךְךִיַ֗נְמֹֽא םיִ֜כָלְמ ּו֨יָהְו
ֹל רֶׁ֥שֲא הָ֔וֹהְי יִ֣נֲא־יִּֽכ ְּ֙תַעַ֨דָיְו ּוכֵ֑חַלְי ךְךִיַ֖לְגַר  רֹוּ֖בִּגִמ חַּ֥קֻיֲה :יָֹֽוק ּוׁשֹ֖בֵי־אֽ
 חָּ֔קֻי ֙רֹוּבִג יִ֤בְׁש־םַּג הָ֗וֹהְי רַ֣מָא ׀ הֹ֣כ־יִּכ :טֵֽלָּמִי קיִּ֖דַצ יִ֥בְׁש־םִאְו ַחֹו֑קְלַמ
 :ַעיִֽׁשֹוא יִ֥כֹנָֽא ךְךִי ַ֖נָּב־תֶאְו ביִ֔רָא יִ֣כֹנָֽא ֙ךְךֵביִרְי־תֶאְו טֵ֑לָּמִי ץיִ֖רָע ַחֹו֥קְלַמּו
 יִּ֣כ רָׂ֗שָּב־לָכ ּו֣עְד ָֽיְו ןּו֑רָּכְׁשִי םָ֣מָּד סיִ֖סָעֶֽכְו םָ֔רָׂשְּב־תֶא ֙ךְךִיַ֨נֹומ־תֶא יִּ֤תְלַכֲאַֽהְו
 רֶפֵ֣ס הֶ֠ז יֵ֣א הָ֗וֹהְי רַ֣מָא ׀ הֹּ֣כ :בֹֽקֲעַֽי ריִ֥בֲא ךְךֵ֖לֲאֹֽגְו ךְךֵ֔עיִׁשֹוֽמ ֙הָוֹהְי יִ֤נֲא
 ןֵ֤ה ֹו֑ל םֶ֖כְתֶא יִּתְרַ֥כָמ־רֶׁשֲא יַׁ֔שֹוּנִמ יִ֣מ ֹו֚א ָהיִּ֔תְחַּלִׁש רֶׁ֣שֲא ֙םֶכְּמִא תּו֤תיִרְּכ
 ׁשיִ֗א ןיֵ֣אְו יִתאָּ֜ב ַעּוּ֨דַמ :םֶֽכְּמִא הָ֥חְּלֻׁש םֶ֖כיֵעְׁשִפְבּו םֶּ֔תְרַּכְמִנ ֙םֶכיֵתֹֽנֹוֲעַּֽב
 ןֵ֣ה ליִּ֑צַהְל ַחֹ֖כ יִּ֥ב־ןיֵֽא־םִאְו תּו֔דְּפִמ ֙יִדָי הָ֤רְצָֽק רֹו֨צָקֲה ֒הֶנֹוע ןיֵ֣אְו ֘יִתאָרָק
 תֹ֖מָתְו םִיַ֔מ ןיֵ֣אֵמ ֙םָתָגְּד ׁשַ֤אְבִּת רָּ֔בְדִמ ֙תֹורָהְנ םיִׂ֤שָא םָ֗י ביִ֣רֲחַֽא יִ֞תָרֲעַֽגְּב
 ֙יִל ןַתָ֤נ הִֹ֗וֶהְי יָ֣נֹדֲא :םָֽתּוסְּכ םיִׂ֥שָא קַׂ֖שְו תּו֑רְדַק םִיַ֖מָׁש ׁשיִּ֥בְלַא :אָֽמָּצַּב
 ןֶזֹ֔א ֙יִל ריִ֥עָי רֶקֹּ֗בַּב רֶקֹּ֣בַּב ׀ ריִ֣עָי רָ֑בָּד ףֵ֖עָי־תֶא תּו֥עָל תַעַ֛דָל םיִ֔דּוּמִל ןֹוׁ֣שְל
ֹל יִ֖כֹנָֽאְו ןֶזֹ֔א יִ֣ל־חַתָּֽפ ֙הִֹוֶהְי יָ֤נֹדֲא :םיִֽדּוּמִּלַּכ ַעֹ֖מְׁשִל ֹל רֹו֖חָא יִתיִ֑רָמ א֣  א֥
ֹל ֙יַנָּפ םיִ֑טְרֹֽמְל יַ֖יָחְלּו םיִּ֔כַמְל יִּתַ֣תָנ ֙יִוֵּג :יִתֹֽגּוסְנ  :קֹֽרָו תֹוּ֖מִלְּכִמ יִּתְרַּ֔תְסִה א֣
ֹל ןֵּ֖כ־לַע יִ֔ל־רָזֲעַֽי ֙הִֹוֶהְי יָ֤נֹדאַֽו  עַ֖דֵאָֽו ׁשיִ֔מָּלַחַּֽכ ֙יַנָפ יִּתְמַׂ֤ש ןֵּ֞כ־לַע יִּתְמָ֑לְכִנ א֣



ֹל־יִּכ  יִ֖טָּפְׁשִמ לַעַ֥ב־יִֽמ דַחָּ֑י הָדְמַעַ֣נ יִּ֖תִא ביִ֥רָי־יִֽמ יִ֔קיִּדְצַמ ֙בֹורָק :ׁשֹוֽבֵא א֥
 ּו֔לְבִי דֶגֶּ֣בַּכ ֙םָּלֻּכ ןֵ֤ה יִנֵ֑עיִׁשְרַי אּו֖ה־יִמ יִ֔ל־רָזֲעַֽי ֙הִֹוֶהְי יָ֤נֹדֲא ןֵ֣ה :יָֽלֵא ׁשַּ֥גִי
ֹי ׁשָ֖ע  םיִ֗כֵׁשֲח ךְךַ֣לָה ׀ רֶׁ֣שֲא ֹוּ֑דְבַע לֹו֣קְּב ַעֵ֖מֹׁש הָ֔וֹהְי אֵ֣רְי ֙םֶכָב יִ֤מ :םֵֽלְכאֽ
 יֵ֣רְּזַאְמ ׁשֵ֖א יֵחְדֹ֥ק םֶ֛כְּלֻּכ ןֵ֧ה :ויָֽהֹלאֵּֽב ןֵ֖עָּׁשִיְו הָ֔וֹהְי םֵׁ֣שְּב ֙חַטְבִי ֹו֔ל ּ֙הַגֹ֨נ ןיֵ֥אְו
ֹּז־הָתְיָֽה ֙יִדָּיִמ םֶּ֔תְרַעִּֽב ֙תֹוקיִזְבּו םֶ֗כְׁשֶא רּו֣אְּב ׀ ּו֣כְל תֹו֑קיִז  םֶ֔כָל תא֣
 רּו֣צ־לֶא ּ֙וטיִּ֨בַה הָ֑וֹהְי יֵׁ֣שְקַבְמ קֶדֶ֖צ יֵפְדֹ֥ר יַ֛לֵא ּו֥עְמִׁש :ןּוֽבָּכְׁשִּת הָ֖בֵצֲעַֽמְל
 הָ֖רָׂש־לֶאְו םֶ֔כיִבֲא םָ֣הָרְבַא־לֶא ּ֙וטיִּ֨בַה :םֶּֽתְרַּקֻנ רֹוּ֖ב תֶבֶּ֥קַמ־לֶאְו םֶּ֔תְבַּצֻח
 ֙םַחִנ ןֹוּ֗יִצ הָ֜וֹהְי םַ֨חִנ־יִּֽכ :ּוהֵּֽבְרַאְו ּוהֵ֖כְרָבֲאַֽו ויִ֔תאָרְק דָ֣חֶא־יִּֽכ םֶ֑כְלֶלֹוֽחְּת
 אֵצָּ֣מִי ֙הָחְמִׂשְו ןֹוׂ֤שָׂש הָ֑וֹהְי־ןַגְּכ ּהָ֖תָבְרַעְו ןֶדֵ֔עְּכ ּ֙הָרָּבְדִמ םֶׂשָּ֤יַו ָהיֶ֔תֹבְרָח־לָּכ
 ֙הָרֹות יִּ֤כ ּוניִ֑זֲאַֽה יַ֣לֵא יִּ֖מּואְלּו יִּ֔מַע ֙יַלֵא ּוביִׁ֤שְקַה :הָֽרְמִז לֹו֥קְו הָ֖דֹוּת ּהָ֔ב
 יַ֖עֹרְזּו יִ֔עְׁשִי אָ֣צָי ֙יִקְדִצ בֹו֤רָק :ַעיִּֽגְרַא םיִּ֖מַע רֹו֥אְל יִ֔טָּפְׁשִמּו אֵ֔צֵת יִּ֣תִאֵמ
 םֶ֜כיֵניֵֽע םִיַ֨מָּׁשַל ּ֩ואְׂש :ןּוֽלֵחַיְי יִ֖עֹרְז־לֶאְו ּוּ֔וַקְי םיִּ֣יִא ֙יַלֵא ּוטֹּ֑פְׁשִי םיִּ֣מַע
 הֶ֔לְבִּת דֶגֶּ֣בַּכ ֙ץֶרָ֨אָהְו ּ֙וחָ֨לְמִנ ןָׁ֤שָעֶּכ םִיַ֜מָׁש־יִּֽכ תַחַּ֗תִמ ץֶרָ֣אָה־לֶא ּוטיִּ֧בַהְו
ֹל יִ֖תָקְדִצְו הֶ֔יְהִּֽת םָ֣לֹועְל ֙יִתָעּוֽׁשיִו ןּו֑תּומְי ןֵ֣כ־ֹומְּכ ָהיֶ֖בְׁשֹֽיְו  ּו֤עְמִׁש :תָֽחֵת א֥
־לַא םָ֖תֹפֻּדִּגִמּו ׁשֹו֔נֱא תַּ֣פְרֶח ּ֙ואְריִּֽת־לַא םָּ֑בִלְב יִ֣תָרֹוּת םַ֖ע קֶדֶ֔צ יֵעְדֹ֣י ֙יַלֵא
ֹי ֙דֶגֶּ֨בַכ יִּ֤כ :ּוּתָֽחֵּת ֹי רֶמֶּ֖צַכְו ׁשָ֔ע םֵ֣לְכאֽ  הֶ֔יְהִּֽת םָ֣לֹועְל ֙יִתָקְדִצְו סָ֑ס םֵ֣לְכאֽ
 םֶדֶ֔ק יֵמיִּ֣כ יִרּו֚ע הָ֔וֹהְי ַעֹו֣רְז ֙זֹע־יִׁשְבִל יִ֤רּוע יִ֨רּוע :םיִֽרֹוּד רֹו֥דְל יִ֖תָעּוֽׁשיִו
־ְּתַא אֹו֤לֲה :ןיִּֽנַּת תֶלֶ֥לֹוחְמ בַהַ֖ר תֶבֶ֥צְחַּמַה איִ֛ה־ְּתַא אֹו֥לֲה םיִ֑מָלֹוע תֹו֖רֹוּד
 :םיִֽלּואְּג רֹ֥בֲעַֽל ךְךֶרֶּ֖ד םָ֔י־יֵּקַמֲעַֽמ ֙הָמָּׂ֨שַה הָּ֑בַר םֹו֣הְּת יֵ֖מ םָ֔י תֶבֶ֣רֲחַּֽמַה ֙איִה
 ןֹוׂ֤שָׂש םָׁ֑שֹאר־לַע םָ֖לֹוע תַ֥חְמִׂשְו הָּ֔נִרְּב ֙ןֹוּיִצ ּואָ֤בּו ןּו֗בּוׁשְי הָ֜וֹהְי יֵ֨יּודְפּו
 ֙יִאְריִּֽתַו ְּתַ֤א־יִמ םֶ֑כְמֶחַנְמ אּו֖ה יִ֛כֹנָא יִ֧כֹנָא :הָֽחָנֲאַֽו ןֹו֥גָי ּוסָ֖נ ןּו֔גיִּׂשַי ֙הָחְמִׂשְו
 ֘םִיַמָׁש הֶ֣טֹונ ךָךֶׂ֗שֹע הָ֣וֹהְי חַּ֞כְׁשִּתַו :ןֵֽתָּנִי ריִ֥צָח םָ֖דָא־ןֶּבִמּו תּו֔מָי ׁשֹו֣נֱאֵמ
 ן ֵ֖נֹוּכ רֶׁ֥שֲאַּֽכ קיִ֔צֵּמַה תַ֣מֲח ֙יֵנְּפִמ םֹוּ֗יַה־לָּכ דיִ֜מָּת דֵ֨חַפְּתַו ֒ץֶרָא דֵ֣סֹיְו
ֹלְו ַחֵ֑תָּפִהְל הֶ֖עֹצ רַ֥הִמ :קיִֽצֵּמַה תַ֥מֲח הֵּ֖יַאְו תיִ֑חְׁשַהְל ֹלְו תַחַּׁ֔שַל תּו֣מָי־אֽ  א֥
 :ֹוֽמְׁש תֹו֖אָבְצ הָ֥וֹהְי ויָּ֑לַּג ּו֖מֱהֶּיַו םָּ֔יַה עַ֣גֹר ךָךיֶ֔הֹלֱא הָ֣וֹהְי ֙יִכֹנָֽאְו :ֹוֽמְחַל רַ֖סְחֶי
 רֹ֥מאֵלְו ץֶרָ֔א דֹ֣סיִלְו ֙םִיַ֨מָׁש ַעֹ֤טְנִל ךָךיִ֑תיִּסִּכ יִ֖דָי לֵ֥צְבּו ךָךיִ֔פְּב ֙יַרָבְּד םיִׂ֤שָאָֽו



 דַּ֥יִמ תיִ֛תָׁש רֶׁ֥שֲא םַ֔לָׁשּו֣רְי יִמּו֚ק יִ֗רְרֹוֽעְתִֽה יִ֣רְרֹוֽעְתִה :הָּתָֽא־יִּמַע ןֹוּ֖יִצְל
 לֵ֣הַנְמ־ןיֵא :תיִֽצָמ תיִ֖תָׁש הָ֛לֵעְרַּתַה סֹוּ֧כ תַעַּ֜בֻק־תֶא ֹו֑תָמֲח סֹוּ֣כ־תֶא הָ֖וֹהְי
 ֙הָּנֵ֨ה םִיַּ֤תְׁש :הָלֵּֽדִּג םיִ֖נָּב־לָּכִמ ּהָ֔דָיְּב ֙קיִזֲחַֽמ ןיֵ֤אְו הָדָ֑לָי םיִ֖נָּב־לָּכִמ ּהָ֔ל
 ּו֥פְּלֻע ךְךִיַ֜נָּב :ךְךֵֽמֲחַֽנֲא יִ֥מ בֶרֶ֖חַהְו בָ֥עָרָֽהְו רֶבֶּׁ֛שַהְו דֹּׁ֧שַה ךְךָ֑ל דּו֣נָי יִ֖מ ךְךִיַ֔תֹאְרֹֽק
ֹרְּב ּו֛בְכָֽׁש  :ךְךִיָֽהֹלֱא תַ֥רֲעַּֽג הָ֖וֹהְי־תַמֲח םיִ֥אֵלְמַֽה רָ֑מְכִמ אֹו֣תְּכ תֹו֖צּוח־לָּכ ׁשא֥
ֹז אָ֥נ־יִעְמִׁש ןֵ֛כָל ֹלְו תַ֖רֻכְׁשּו הָּ֑יִנֲע תא֖  הָ֗וֹהְי ךְךִי ַ֣נֹדֲא רַ֞מָא־הֹּֽכ :ןִי ָּֽיִמ א֥
 סֹוּ֣כ ֙תַעַּ֨בֻק־תֶא הָ֑לֵעְרַּתַה סֹוּ֣כ־תֶא ךְךֵ֖דָּיִמ יִּתְחַ֛קָל הֵּ֥נִה ֹוּ֔מַע ביִ֣רָי ֙ךְךִיַ֨הֹלאֵֽו
ֹל יִ֔תָמֲח  ּו֥רְמָֽא־רֶׁשֲא ךְךִיַ֔גֹומ־דַיְּב ָ֙היִּ֨תְמַׂשְו :דֹוֽע ּהָ֖תֹוּתְׁשִל יִפיִ֥סֹות־אֽ
 יִׁ֥שְבִל יִ֛רּוע יִ֥רּוע :םיִֽרְבֹֽעַל ץּו֖חַכְו ךְךֵ֔וֵּג ֙ץֶרָ֨אָכ יִמיִׂ֤שָּתַו הָרֹ֑בֲעַֽנְו יִ֣חְׁש ךְךֵׁ֖שְפַנְל
ֹל יִּ֣כ ׁשֶדֹּ֔קַה ריִ֣ע ֙םַ֨לָׁשּוֽרְי ךְךֵּ֗תְרַאְפִת יֵ֣דְגִּב ׀ יִׁ֣שְבִל ןֹוּ֑יִצ ךְך ֵּ֖זֻע ֹבָי ףיִ֛סֹוי א֥ ־אֽ
 ֙וִחְּתַּפְתִֽה םָ֑לָׁשּוֽרְי יִ֖בְּׁש יִמּו֥ק רָ֛פָעֵמ יִ֧רֲעַֽנְתִה :אֵֽמָטְו לֵ֥רָע דֹו֖ע ךְךָ֥ב
 םָּ֖נִח הָ֔וֹהְי רַ֣מָא ֙הֹכ־יִּכ :ןֹוּֽיִצ־תַּב הָּ֖יִבְׁש ךְךֵ֔ראָּוַצ יֵ֣רְסֹומ ]֙יִחְּתַּפְתִֽה[
ֹלְו םֶּ֑תְרַּכְמִנ  יִּ֥מַע־דַר ָֽי םִיַ֛רְצִמ הִֹ֔וֶהְי יָ֣נֹדֲא ֙רַמָא הֹ֤כ יִּ֣כ :ּולֵֽאָּגִּת ףֶסֶ֖כְב א֥
־םֻאְנ ֙הֹפ־יִּל ]הַמ[ יַמ הָּ֤תַעְו :ֹוֽקָׁשֲע סֶפֶ֥אְּב רּוּׁ֖שַאְו םָׁ֑ש רּו֣גָל הָ֖נֹׁשאִֽרָב
־לָּכ דיִ֥מָתְו הָ֔וֹהְי־םֻאְנ ּ֙וליִ֨ליֵהְי ]ויָ֤לְׁשמ[ וָ֤לְׁשמ םָּ֑נִח יִּ֖מַע חַּ֥קֻל־יִּֽכ הָ֔וֹהְי
 רֵּ֖בַדְמַֽה אּו֥ה־יִנֲא־יִּֽכ אּו֔הַה םֹוּ֣יַּב ֙ןֵכָל יִ֑מְׁש יִּ֖מַע עַ֥דֵי ןֵ֛כָל :ץָֽאֹּנִמ יִ֥מְׁש םֹוּ֖יַה
 בֹו֖ט רֵּׂ֥שַבְמ םֹו֛לָׁש ַעיִ֧מְׁשַמ רֵּׂ֗שַבְמ יֵ֣לְגַר םיִ֜רָהֶה־לַע ּו֨ואָּנ־הַמ :יִנֵּֽנִה
 ּונֵּ֑נַרְי וָּ֣דְחַי לֹו֖ק ּואְׂשָ֥נ ךְךִיַ֛פֹצ לֹו֥ק :ךְךִיָֽהֹלֱא ךְךַ֥לָמ ןֹוּ֖יִצְל רֵ֥מֹא הָ֑עּוׁשְי ַעיִ֣מְׁשַמ
־יִּֽכ םָ֑לָׁשּוֽרְי תֹו֖בְרָח וָּ֔דְחַי ּ֙ונְּנַר ּו֤חְצִּפ :ןֹוּֽיִצ הָ֖וֹהְי בּוׁ֥שְּב ּו֔אְרִי ֙ןִיַ֨עְּב ןִיַ֤ע יִּ֣כ
 םִ֑יֹוּגַה־לָּכ יֵ֖ניֵעְל ֹוׁ֔שְדָק ַעֹו֣רְז־תֶא ֙הָוֹהְי ףַׂ֤שָח :םָֽלָׁשּוֽרְי לַ֖אָּג ֹוּ֔מַע ֙הָוֹהְי םַ֤חִנ
־לַא אֵ֖מָט םָּׁ֔שִמ ּו֣אְצ ּ֙ורּו֨ס ּורּו֤ס :ּוניֵֽהֹלֱא תַ֥עּוׁשְי תֵ֖א ץֶרָ֔א־יֵסְפַא־לָּכ ּ֙ואָרְו
ֹל יִּ֣כ :הָֽוֹהְי יֵ֥לְּכ יֵ֖אְׂשֹֽנ ּורָּ֕בִה ּהָ֔כֹוּתִמ ּו֣אְצ ּועָּ֑גִּת  הָ֖סּונְמִבּו ּואֵ֔צֵּת ֙ןֹוזָּפִחְב א֤
ֹל  ליִּ֖כְׂשַי הֵּ֥נִה :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥הֹלֱא םֶ֖כְפִּסַאְמּו הָ֔וֹהְי ֙םֶכיֵנְפִל ךְךֵ֤לֹה־יִּֽכ ןּו֑כֵלֵת א֣
 ׁשיִ֖אֵמ תַ֥חְׁשִמ־ןֵּכ םיִּ֔בַר ֙ךָךיֶ֨לָע ּו֤מְמָֽׁש רֶׁ֨שֲאַּֽכ :דֹֽאְמ ּהַ֖בָגְו אָּׂ֛שִנְו םּו֧רָי יִּ֑דְבַע
 םֶ֑היִּפ םיִ֖כָלְמ ּו֥צְּפְקִי ויָ֛לָע םיִּ֔בַר םִ֣יֹוּג ֙הֶּזַי ןֵּ֤כ :םָֽדָא יֵ֥נְּבִמ ֹו֖רֲאֹֽתְו ּוהֵ֑אְרַמ
ֹל רֶׁ֨שֲא יִּ֠כ ֹל רֶׁ֥שֲאַֽו ּו֔אָר ֙םֶהָל רַּ֤פֻס־אֽ  ןיִ֖מֱאֶה יִ֥מ :ּונָֽנֹוּבְתִה ּו֖עְמָֽׁש־אֽ



 ץֶרֶ֣אֵמ ׁ֙שֶרֹּׁ֨שַכְו ויָ֗נָפְל קֵ֜נֹוּיַּכ לַעַּ֨יַו :הָתָֽלְגִנ יִ֥מ־לַע הָ֖וֹהְי ַעֹו֥רְזּו ּונֵ֑תָעֻֽמְׁשִל
ֹלְו ֹו֖ל רַאֹ֥ת־ֹאל הָּ֔יִצ ֹלְו ּוהֵ֥אְרִנְו רָ֑דָה א֣  לַ֣דֲחַֽו ֙הֶזְבִנ :ּוהֵֽדְמְחֶנְו הֶ֖אְרַמ־אֽ
ֹלְו הֶ֖זְבִנ ּוּנֶּ֔מִמ ֙םיִנָּפ רֵּ֤תְסַמְכּו יִלֹ֑ח ַעּו֣דיִו תֹו֖בֹאְכַמ ׁשיִ֥א םיִׁ֔שיִא  :ּוהֻֽנְבַׁשֲח א֥
 םיִ֖הֹלֱא הֵּ֥כֻמ ַעּו֛גָנ ּוהֻ֔נְבַׁשֲח ּונְחַ֣נֲאַֽו םָ֑לָבְס ּוניֵ֖בֹאְכַמּו אָׂ֔שָנ אּו֣ה ּ֙ונֵ֨יָלֳח ןֵ֤כָא
 ויָ֔לָע ּ֙ונֵ֨מֹולְׁש רַ֤סּומ ּוניֵ֑תֹנֹֽוֲעֵֽמ אָּ֖כֻדְמ ּונֵ֔עָׁשְּפִמ לָ֣לֹחְמ ֙אּוהְו :הֶּֽנֻעְמּו
ֹּצַּכ ּ֙ונָּ֨לֻּכ :ּונָֽל־אָּפְרִנ ֹו֖תָרֻֽבֲחַֽבּו  ַעיִּ֣גְפִה ֙הָוֹהיַֽו ּוניִ֑נָּפ ֹוּ֖כְרַדְל ׁשיִ֥א ּוניִ֔עָּת ןא֣
ֹלְו ֘הֶנֲעַֽנ אּו֣הְו ׂשַּ֨גִנ :ּונָּֽלֻּכ ןֹ֥וֲע תֵ֖א ֹוּ֔ב  לֵ֕חָרְכּו לָ֔בּוי חַבֶּ֣טַל ֙הֶּׂשַּכ ֒ויִּפ־חַּתְפִי א֣
ֹלְו הָמָ֑לֱאֶנ ָהיֶ֖זְזֹֽג יֵ֥נְפִל  יִ֣מ ֹו֖רֹוּד־תֶאְו חָּ֔קֻל ֙טָּפְׁשִּמִמּו רֶצֹ֤עֵמ :ויִּֽפ חַּ֖תְפִי א֥
 ֹו֔רְבִק ֙םיִעָׁשְר־תֶא ןֵּ֤תִּיַו :ֹומָֽל עַג ֶ֥נ יִּ֖מַע עַׁשֶּ֥פִמ םיִּ֔יַח ץֶרֶ֣אֵמ ֙רַזְגִנ יִּ֤כ ַחֵ֑חֹוׂשְי
ֹל לַ֚ע ויָ֑תֹמְּב ריִׁ֖שָע־תֶאְו ֹלְו הָׂ֔שָע סָ֣מָח־אֽ  ֹ֙ואְּכַּד ץֵ֤פָח הָ֞וֹהיַֽו :ויִֽפְּב הָ֖מְרִמ א֥
 ֹו֥דָיְּב הָ֖וֹהְי ץֶפֵ֥חְו םיִ֑מָי ךְךיִ֣רֲאַֽי עַר ֶ֖ז הֶ֥אְרִי ֹוׁ֔שְפַנ ֙םָׁשָא םיִׂ֤שָּת־םִא יִ֔לֱחֶֽה
 םָ֖תֹנֹוֲעַֽו םיִּ֑בַרָֽל יִּ֖דְבַע קיִּ֛דַצ קיִּ֥דְצַי ֹוּ֗תְעַדְּב עָּ֔בְׂשִי הֶ֣אְרִי ֹ֙וׁשְפַנ לַ֤מֲעֵֽמ :חָֽלְצִי
 רֶׁ֨שֲא תַחַּ֗ת֒ לָלָׁש קֵּ֣לַחְי ֘םיִמּוצֲע־תֶאְו םיִּ֗בַרָֽב ֹו֣ל־קֶּלַחֲא ןֵ֞כָל :לֹּֽבְסִי אּו֥ה
 םיִ֖עְׁשֹּֽפַלְו אָׂ֔שָנ םיִּ֣בַר־אְטֵח ֙אּוהְו הָ֑נְמִנ םיִ֖עְׁשֹּֽפ־תֶאְו ֹוׁ֔שְפַנ ֙תֶוָּ֨מַל הָ֤רֱעֶה
 קֲע יִּ֥נָר :ַעיִּֽגְפַי ֹל הָ֖רָ ־יֵנְּֽב םיִּ֧בַר־יִּֽכ הָלָ֔ח־ֹאל ֙יִלֲהַֽצְו הָּ֤נִר יִ֨חְצִּפ הָדָ֑לָי א֣

 תֹו֧עיִריִֽו ךְךֵ֗לֳהָא םֹו֣קְמ ׀ יִביִ֣חְרַה :הָֽוֹהְי רַ֥מָא הָ֖לּועְב יֵ֥נְּבִמ הָ֛מֵמֹוׁש
 ןיִ֥מָי־יִּכ :יִק ֵּֽזַח ךְךִיַ֖תֹדֵֽתיִו ךְךִיַ֔רָתיֵֽמ ֙יִכיִ֨רֲאַֽה יִכׂ֑שְחַּת־לַא ּוּ֖טַי ךְךִיַ֛תֹונְּכְׁשִמ
ֹמְׂשּו ־יִּכ ֙יִאְריִּֽת־לַא :ּוביִֽׁשֹוי תֹוּ֖מַׁשְנ םיִ֥רָעְו ׁשָ֔ריִי םִ֣יֹוּג ֙ךְךֵעְרַזְו יִצֹ֑רְפִּת לוא֖
ֹל ֹל יִּ֣כ יִ֖מְלָּֽכִּת־לַאְו יִׁשֹו֔בֵת א֣  תַּ֥פְרֶחְו יִחָּ֔כְׁשִּת ֙ךְךִיַ֨מּולֲע תֶׁשֹ֤ב יִּ֣כ יִריִּ֑פְחַת א֣
ֹל ךְךִיַ֖תּונְמְלַא  ֙ךְךֵלֲאֹֽגְו ֹו֑מְׁש תֹו֖אָבְצ הָ֥וֹהְי ךְךִיַׂ֔שֹע ֙ךְךִיַ֨לֲעֹֽב יִּ֤כ :דֹוֽע־יִרְּכְזִת א֥
 ּקִי ץֶרָ֖אָה־לָכ יֵ֥הֹלֱא לֵ֔אָרְׂשִי ׁשֹו֣דְק  ַחּו֖ר תַבּו֥צֲעַֽו הָ֛בּוזֲע הָּׁ֧שִאְכ־יִּֽכ :אֵֽרָ
 ךְךיִּ֑תְבַזֲע ןֹ֖טָק עַגֶ֥רְּב :ךְךִיָֽהֹלֱא רַ֥מָא סֵ֖אָּמִת יִּ֥כ םיִ֛רּועְנ תֶׁשֵ֧אְו הָ֑וֹהְי ךְךָ֣אָרְק
 דֶסֶ֥חְבּו ךְךֵּ֔מִמ ֙עַגֶ֨ר יַ֥נָפ יִּתְרַּ֨תְסִה ףֶצֶ֗ק ףֶצֶׁ֣שְּב :ךְךֵֽצְּבַקֲא םיִ֖לֹדְּג םיִ֥מֲחַֽרְבּו
ֹז ַ֙חֹ֨נ יֵ֥מ־יִּכ :הָֽוֹהְי ךְךֵ֖לֲאֹּֽג רַ֥מָא ךְךיִּ֑תְמַחִֽר םָ֖לֹוע  רֹ֥בֲעֵֽמ יִּתְעַּ֗בְׁשִנ רֶׁ֣שֲא יִ֔ל תא֣
 ֙םיִרָהֶֽה יִּ֤כ :ךְךָּֽב־רָעְּגִמּו ךְךִיַ֖לָע ףֹ֥צְּקִמ יִּתְעַּ֛בְׁשִנ ןֵּ֥כ ץֶרָ֑אָה־לַע דֹו֖ע ַחֹ֛נ־יֵמ
ֹל ךְךֵּ֣תִאֵמ יִּ֞דְסַחְו הָניֶ֑טּומְּת תֹו֖עָבְּגַהְו ּוׁשּו֔מָי ֹל ֙יִמֹולְׁש תיִ֤רְבּו ׁשּו֗מָי־אֽ  א֣



ֹל הָ֖רֲעֹֽס הָּ֥יִנֲע :הָֽוֹהְי ךְךֵ֖מֲחַֽרְמ רַ֥מָא טּו֔מָת  ֙ךְךּוּפַּב ץיִּ֤בְרַמ יִ֜כֹנָא הֵּ֨נִה הָמָ֑חֻנ א֣
 יֵ֣נְבַאְל ךְךִיַ֖רָעְׁשּו ךְךִיַ֔תֹׁשְמִׁש ֙דֹכְדַּֽכ יִּ֤תְמַׂשְו :םיִֽריִּפַּסַּב ךְךיִּ֖תְדַסיִֽו ךְךִיַ֔נָבֲא
 :ךְךִי ָֽנָּב םֹו֥לְׁש בַ֖רְו הָ֑וֹהְי יֵ֣דּוּמִל ךְךִי ַ֖נָּב־לָכְו :ץֶפֵֽח־יֵנְבַאְל ךְךֵ֖לּובְּג־לָכְו חָּ֑דְקֶא
ֹל־יִּכ ֙קֶׁשֹ֨עֵמ יִ֤קֲחַֽר יִנָ֑נֹוּכִּת הָ֖קָדְצִּב ֹל יִּ֥כ הָּ֔תִחְּמִ֨מּו יִאָ֔ריִת א֣  קִת־אֽ  בַ֖רְ
 ֙יִכֹנָֽא ]הֵּ֤נִה[֤ ֵןִה :לֹוּֽפִי ךְךִיַ֥לָע ךְךָּ֖תִא ר ָ֥ג־יִמ יִ֑תֹואֵֽמ סֶפֶ֖א רּו֛גָי רֹוּ֥ג ןֵ֣ה :ךְךִיָֽלֵא
 תיִ֖חְׁשַמ יִתאָ֥רָּב יִ֛כֹנָאְו ּוהֵׂ֑שֲעַֽמְל יִ֖לְכ איִ֥צֹומּו םָ֔חֶּפ ׁשֵ֣אְּב ַ֙חֵ֨פֹנ ׁשָ֔רָח יִתאָ֣רָּב
ֹל ֙ךְךִיַ֨לָע רַ֤צּוי יִ֞לְּכ־לָּכ :לֵּֽבַחְל  טָּ֖פְׁשִּמַל ךְךָּ֥תִא־םּוקָּֽת ןֹוׁ֛שָל־לָכְו חָ֔לְצִי א֣
ֹז יִעיִׁ֑שְרַּת  ֙אֵמָצ־לָּכ יֹו֤ה :הָֽוֹהְי־םֻאְנ יִּ֖תִאֵמ םָ֛תָקְדִצְו הָ֧וֹהְי יֵ֨דְבַע ֩תַלֲחַֽנ תא֡
 ףֶסֶ֛כ־אֹולְּב ּו֗רְבִׁש ּו֣כְלּו ּולֹ֔כֱאֶֽו ּ֙ורְבִׁש ּו֤כְל ףֶסָּ֑כ ֹו֖ל־ןיֵא רֶׁ֥שֲאַֽו םִיַּ֔מַל ּו֣כְל
 אֹו֣לְּב םֶ֖כֲעֽיִגיִו םֶחֶ֔ל־אֹולְּב ֙ףֶסֶ֨כ־ּולְקְׁשִת הָּמָ֤ל :בָֽלָחְו ןִי ַ֥י ריִ֖חְמ אֹו֥לְבּו
 ֙םֶכְנְזָא ּוּ֤טַה :םֶֽכְׁשְפַנ ןֶׁשֶּ֖דַּב גַּ֥נַעְתִתְו בֹו֔ט־ּולְכִאְו ֙יַלֵא ַעֹו֤מָׁש ּו֨עְמִׁש הָ֑עְבָׂשְל
 דִ֖וָד יֵ֥דְסַח םָ֔לֹוע תיִ֣רְּב ֙םֶכָל הָ֤תְרְכֶאְו םֶ֑כְׁשְפַנ יִ֣חְתּו ּו֖עְמִׁש יַ֔לֵא ּו֣כְלּו
ֹל יֹוּ֤ג ןֵ֣ה :םיִּֽמֻאְל הֵּ֖וַצְמּו דיִ֥גָנ ויִּ֑תַתְנ םיִּ֖מּואְל דֵ֥ע ןֵ֛ה :םיִֽנָמֱאֶּנַה  ֙עַדֵת־אֽ
ֹל יֹו֥גְו אָ֔רְקִּת  לֵ֖אָרְׂשִי ׁשֹו֥דְקִלְו ךָךיֶ֔הֹלֱא הָ֣וֹהְי ֙ןַעַ֨מְל ּוצּו֑רָי ךָךיֶ֣לֵא ךָךּו֖עָדְי־אֽ
 ֹוּ֔כְרַּד ֙עָׁשָר בֹ֤זֲעַֽי :בֹוֽרָק ֹו֥תֹויְהִּֽב ּוהֻ֖אָרְק ֹו֑אְצָּמִהְּב הָ֖וֹהְי ּוׁ֥שְרִּד :ךְךָֽרֲאֵֽפ יִּ֥כ
 הֶּ֥בְרַי־יִּֽכ ּוניֵ֖הֹלֱא־לֶאְו ּוהֵ֔מֲחַֽריִו ֙הָוֹהְי־לֶא בֹׁ֤שָיְו ויָ֑תֹבְׁשְחַמ ןֶוָ֖א ׁשיִ֥אְו
ֹל יִּ֣כ :ַחֹוֽלְסִל ֹלְו םֶ֔כיֵתֹו֣בְׁשְחַמ ֙יַתֹובְׁשְחַמ א֤  :הָֽוֹהְי םֻ֖אְנ יָ֑כָרְּד םֶ֖כיֵכְרַד א֥
 :םֶֽכיֵתֹֽבְׁשְחַּמִֽמ יַ֖תֹבְׁשְחַמּו םֶ֔כיֵכְרַּדִמ ֙יַכָרְד ּו֤הְבָּֽג ןֵּ֣כ ץֶרָ֑אֵמ םִיַ֖מָׁש ּו֥הְבָֽג־יִּֽכ
ֹל ֙הָּמָׁ֨שְו םִיַ֗מָּׁשַה־ןִמ גֶלֶּׁ֜שַהְו םֶׁשֶּ֨גַה ֩דֵרֵי רֶׁ֣שֲאַּֽכ יִּ֡כ  הָ֣וְרִה־םִא יִּ֚כ בּוׁ֔שָי א֣
 ֙יִרָבְד הֶ֤יְהִֽי ןֵּ֣כ :לֵֽכֹאָֽל םֶחֶ֖לְו ַעֵ֔רֹּזַל ֙עַרֶ֨ז ןַתָ֤נְו ּהָ֑חיִמְצִהְו ּהָ֖דיִלֹוהְו ץֶרָ֔אָה־תֶא
ֹל יִּ֔פִמ אֵ֣צֵי רֶׁ֣שֲא  יִּתְצַ֔פָח רֶׁ֣שֲא־תֶא ֙הָׂשָע־םִא יִּ֤כ םָ֑קיֵר יַ֖לֵא בּוׁ֥שָי־אֽ
 םיִ֣רָהֶֽה ןּו֑לָבּוּֽת םֹו֖לָׁשְבּו ּואֵ֔צֵת הָ֣חְמִׂשְב־יִּֽכ :ויִּֽתְחַלְׁש רֶׁ֥שֲא ַחיִ֖לְצִהְו
 ֙ץּוצֲעַּֽנַֽה תַחַּ֤ת :ףָֽכ־ּואֲחְֽמִי הֶ֖דָּׂשַה יֵ֥צֲע־לָכְו הָּ֔נִר ֙םֶכיֵנְפִל ּו֤חְצְפִי תֹו֗עָבְּגַהְו
 תֹו֥אְל םֵׁ֔שְל ֙הָוֹהיַֽל הָ֤יָהְו סַ֑דֲה הֶ֣לֲעַֽי דָּ֖פְרִּסַה ]תַחַ֥תְו[ תַחְַ֥ת	ׁשֹו֔רְב הֶ֣לֲעַֽי
ֹל םָ֖לֹוע  הָ֤בֹורְק־יִּֽכ הָ֑קָדְצ ּוׂ֣שֲעַֽו טָּ֖פְׁשִמ ּו֥רְמִׁש הָ֔וֹהְי רַ֣מָא הֹּ֚כ :תֵֽרָּכִי א֥
ֹּז־הֶׂשֲעַֽי ׁ֙שֹונֱא יֵ֤רְׁשַא :תֹוֽלָּגִהְל יִ֖תָקְדִצְו אֹו֔בָל ֙יִתָעּוֽׁשְי  קיִ֣זֲחַֽי םָ֖דָא־ןֶבּו תא֔



 רָ֔כֵּנַה־ןֶּב רַ֣מֹאי־לַאְו :עָֽר־לָּכ תֹוׂ֥שֲעֵֽמ ֹו֖דָי רֵ֥מֹׁשְו ֹו֔לְּלַחֵֽמ ֙תָּבַׁש רֵ֤מֹׁש ּהָּ֑ב
 סיִ֔רָּסַה ֙רַמֹאי־לַאְו ֹוּ֑מַע לַ֣עֵמ הָ֖וֹהְי יִנַ֛ליִּדְבַי לֵּ֧דְבַה רֹ֔מאֵל ֙הָוֹהְי־לֶא הָ֤וְלִּנַה
 יַ֔תֹותְּבַׁש־תֶא ּ֙ורְמְׁשִי רֶׁ֤שֲא ֙םיִסיִרָּֽסַל הָ֗וֹהְי רַ֣מָא ׀ הֹ֣כ־יִּכ :ׁשֵֽבָי ץֵ֥ע יִ֖נֲא ןֵ֥ה
 ֙יַתֹמֹוֽחְבּו יִ֤תיֵבְּב םֶ֜הָל יִּ֨תַתָֽנְו :יִֽתיִרְבִּב םיִ֖קיִזֲחַֽמּו יִּתְצָ֑פָח רֶׁ֣שֲאַּֽב ּו֖רֲחָֽבּו
ֹל רֶׁ֖שֲא ֹו֔ל־ןֶּתֶא ֙םָלֹוע םֵׁ֤ש תֹו֑נָּבִמּו םיִ֣נָּבִמ בֹו֖ט םֵׁ֔שָו דָ֣י  רָ֗כֵּנַה יֵ֣נְבּו :תֵֽרָּכִי א֥
־לָּכ םיִ֑דָבֲעַֽל ֹו֖ל תֹו֥יְהִֽל הָ֔וֹהְי םֵׁ֣ש־תֶא ֙הָבֲהַֽאְלּֽו ֹו֔תְרָׁ֣שְל ֙הָוֹהְי־לַע םיִ֤וְלִּנַה
 יִׁ֗שְדָק רַ֣ה־לֶא םיִ֞תֹואיִֽבֲהַֽו :יִֽתיִרְבִּב םיִ֖קיִזֲחַֽמּו ֹו֔לְּלַחֵֽמ ֙תָּבַׁש רֵ֤מֹׁש
 יִ֔תיֵב יִּ֣כ יִ֑חְּבְזִמ־לַע ןֹו֖צָרְל םֶ֛היֵחְבִזְו םֶ֧היֵתֹלֹוע יִ֔תָּלִפְּת תיֵ֣בְּב ֙םיִּתְחַּמִׂשְו
 ּקִי הָּ֥לִפְּת־תיֵּב  דֹו֛ע לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣חְדִנ ץֵּ֖בַקְמ הִֹ֔וֶהְי יָ֣נֹדֲא ֙םֻאְנ :םיִּֽמַעָה־לָכְל אֵ֖רָ
 וָ֞פֹצ :רַעָּֽיַּב ֹו֖תְיַח־לָּכ לֹ֥כֱאֶל ּויָ֕תֵא יָ֑דָׂש ֹו֣תְיַח לֹּ֖כ :ויָֽצָּבְקִנְל ויָ֖לָע ץֵּ֥בַקֲא
ֹל ֙םָּלֻּכ םיִ֤רְוִע ]ויָ֞פֹצ[ ֹל םיִ֔מְּלִא םיִ֣בָלְּכ ֙םָּלֻּכ ּועָ֔דָי א֣  ֙םיִזֹה ַחֹּ֑בְנִל ּו֖לְכּוֽי א֥

ֹל ׁשֶפֶ֗נ־יֵּזַע םיִ֣בָלְּכַהְו :םּוֽנָל יֵ֖בֲהֹֽא םיִ֔בְכֹֽׁש ֹל םיִ֔עֹר הָּמֵ֣הְו הָ֔עְבָׂש ּ֙ועְד ָֽי א֤  א֥
 ןִי ַ֖י־הָחְקֶא ּויָ֥תֵא :ּוהֵֽצָּקִמ ֹו֖עְצִבְל ׁשיִ֥א ּו֔נָּפ םָּ֣כְרַדְל ֙םָּלֻּכ ןיִ֑בָה ּו֖עְד ָֽי
 ׁשיִ֖א ןיֵ֥אְו דָ֔בָא קיִ֣דַּצַה :דֹֽאְמ רֶתֶ֥י לֹו֖דָּג רָ֔חָמ םֹו֣י ֙הֶזָכ הָ֤יָהְו רָ֑כֵׁש הָ֣אְּבְסִנְו

 ףַ֥סֱאֶנ הָ֖עָרָה יֵ֥נְּפִמ־יִּֽכ ןיִ֔בֵמ ןיֵ֣אְּב ֙םיִפָסֱאֶֽנ דֶסֶ֤ח־יֵׁשְנַאְו בֵ֑ל־לַע םָׂ֣ש
 הָּנֵ֖ה־ּובְרִק םֶּ֥תַאְו :ֹוֽחֹכְנ ךְךֵ֖לֹה םָ֑תֹובְּכְׁשִמ־לַע ּוחּו֖נָי םֹו֔לָׁש אֹו֣בָי :קיִּֽדַּצַה
 ּוכיִ֣רֲאַּֽת הֶ֖פ ּוביִ֥חְרַּת יִ֛מ־לַע ּוגָּ֔נַעְתִּת ֙יִמ־לַע :הֶֽנְזִּתַו ףֵ֖אָנְמ עַר ֶ֥ז הָ֑נְנֹע יֵ֣נְּב
 ץֵ֣ע־לָּכ תַחַּ֖ת םיִ֔לֵאָּֽב ֙םיִמָחֵּֽנַה :רֶקָֽׁש עַר ֶ֥ז עַׁשֶ֖פ־יֵדְלִי םֶּ֥תַא־אֹוֽלֲה ןֹוׁ֑שָל
 ךְךֵ֔קְלֶח לַחַ֣נ־יֵקְּלַחְּב :םיִֽעָלְּסַה יֵ֥פִעְס תַחַּ֖ת םיִ֔לָחְּנַּב ֙םיִדָלְיַה יֵ֤טֲחֹֽׁש ן ָ֑נֲעַֽר
 לַ֤ע :םֵֽחָּנֶא הֶּלֵ֖א לַעַ֥ה הָ֔חְנִמ תיִ֣לֱעֶה ֙ךְךֶסֶ֨נ ְּתְכַ֥פָׁש םֶ֞הָל־םַּג ךְךֵ֑לָרֹוּֽג םֵ֖ה םֵ֥ה
 ֙תֶלֶּ֨דַה רַ֤חַאְו :חַבָֽז ַחֹּ֥בְזִל תיִ֖לָע םָׁ֥ש־םַּג ךְךֵ֑בָּכְׁשִמ ְּתְמַׂ֖ש אָּׂ֔שִנְו ַּ֙הֹ֨בָּג־רַה
־תָרְכִּתַו ֙ךְךֵבָּכְׁשִמ ְּתְבַ֤חְרִה יִ֗לֲעַּֽתַֽו תיִּ֣לִּג יִּ֞תִאֵמ יִּ֣כ ךְך ֵ֑נֹורְכִז ְּתְמַׂ֖ש הָ֔זּוזְּמַהְו
 ךְךִיָ֑חֻּקִר יִּ֖בְרַּתַו ןֶמֶּׁ֔שַּב ֙ךְךֶלֶּ֨מַל יִרֻׁ֤שָּתַו :תיִֽזָח דָ֥י םָ֖בָּכְׁשִמ ְּתְבַ֥הָא םֶ֔הֵמ ךְךָ֣ל
ֹל ְּתַעַ֔גָי ֙ךְךֵּכְרַּד בֹ֤רְּב :לֹוֽאְׁש־דַע יִליִּ֖פְׁשַּתַו קֹ֔חָרֵ֣מ־דַע ֙ךְךִיַ֨ריִצ יִ֤חְּלַׁשְּתַו  א֥
ֹל ןֵּ֖כ־לַע תאָ֔צָמ ֙ךְךֵדָי תַּ֤יַח ׁשָ֑אֹונ ְּתְרַ֖מָא  ֙יִאְריִּֽתַו ְּתְגַ֤אָּד יִ֞מ־תֶאְו :תיִֽלָח א֥
ֹל ֙יִתֹואְו יִבֵּ֔זַכְת יִּ֣כ ֹלֲה ךְךֵּ֑בִל־לַע ְּתְמַׂ֖ש־ֹאל ְּתְרַ֔כָז א֣  םָ֔לֹעֵ֣מּו ֙הֶׁשְחַמ יִ֤נֲא א֨



ֹל יִ֖תֹואְו ֹלְו ךְךִיַׂ֖שֲעַֽמ־תֶאְו ךְךֵ֑תָקְדִצ דיִּ֖גַא יִ֥נֲא :יִאָֽריִת א֥  ֙ךְךֵקֲעַֽזְּב :ךְךּוֽליִעֹוֽי א֥
 ץֶרֶ֔א־לַחְנִי ֙יִב הֶ֥סֹוחַהְו לֶבָ֑ה־חַּקִי ַחּו֖ר־אָּׂשִי םָּ֥לֻּכ־תֶאְו ךְךִיַ֔צּוּבִק ךְךֻ֣ליִּצַי
 ֩יִּכ :יִּֽמַע ךְךֶרֶּ֥דִמ לֹוׁ֖שְכִמ ּומיִ֥רָה ךְךֶרָ֑ד־ּוּנַּפ ּוּלֹ֖ס־ּוּלֹֽס רַ֥מָאְו :יִֽׁשְדָק־רַה ׁשַ֖ריִיְו
 ֙אָּכַּד־תֶאְו ןֹוּ֑כְׁשֶא ׁשֹו֖דָקְו םֹו֥רָמ ֹו֔מְׁש ׁשֹו֣דָקְו ֙דַע ןֵ֥כֹׁש אָּׂ֗שִנְו םָ֣ר רַ֜מָא הֹ֨כ
ֹל יִּ֣כ :םיִֽאָּכְדִנ בֵ֥ל תֹו֖יֲחַֽהְלּו םיִ֔לָפְׁש ַחּו֣ר ֙תֹויֲחַֽהְל ַחּו֔ר־לַפְׁשּו  ֙םָלֹועְל א֤
ֹלְו ביִ֔רָא  ןֹ֥וֲעַּֽב :יִתיִֽׂשָע יִ֥נֲא תֹו֖מָׁשְנּו ףֹו֔טֲעַֽי יַ֣נָפְּלִמ ַ֙חּו֨ר־יִּכ ףֹו֑צְּקֶא חַצֶ֖נָל א֥
 יִתיִ֖אָר ויָ֥כָרְּד :ֹוּֽבִל ךְךֶרֶ֥דְּב בָ֖בֹוׁש ךְךֶלֵּ֥יַו ףֹ֑צְקֶאְו רֵּ֣תְסַה ּוהֵּ֖כַאְו יִּתְפַ֥צָק ֹו֛עְצִּב
 םִיָ֑תָפְׂש ]ביִ֣נ[ בוִ֣נ אֵ֖רֹוּב :ויָֽלֵבֲאַֽלְו ֹו֖ל םיִ֛מֻחִֽנ םֵּ֧לַׁשֲאַֽו ּוהֵ֕חְנַאְו ּוהֵ֑אָּפְרֶאְו

 ׁשָ֑רְגִנ םָּ֣יַּכ םיִ֖עָׁשְרָהְו :ויִֽתאָפְרּו הָ֖וֹהְי רַ֥מָא בֹו֛רָּקַלְו קֹו֧חָרָֽל םֹו֜לָׁש ׀ םֹו֨לָׁש
ֹל ֙טֵקְׁשַה יִּ֤כ  יַ֖הֹלֱא רַ֥מָא םֹו֔לָׁש ןיֵ֣א :טיִֽטָו ׁשֶפֶ֥ר ויָ֖מיֵמ ּוׁ֥שְרְגִּיַו לָ֔כּוי א֣
 ק :םיִֽעָׁשְרָל  םָ֔עְׁשִּפ ֙יִּמַעְל דֵּ֤גַהְו ךָךֶ֑לֹוק םֵ֣רָה רָ֖פֹוּׁשַּכ ךְךֹׂ֔שְחַּת־לַא ֙ןֹורָגְב אָ֤רְ
 יֹו֞גְּכ ןּו֑צָּפְחֶי יַ֖כָרְּד תַעַ֥דְו ןּוׁ֔שֹרְדִי ֙םֹוי םֹו֥י יִ֗תֹואְו :םָֽתֹאּטַח בֹ֖קֲעַֽי תיֵ֥בְלּו
ֹל ֙ויָהֹלֱא טַּ֤פְׁשִמּו הָׂ֗שָע הָ֣קָדְצ־רֶׁשֲא  תַ֥בְרִק קֶדֶ֔צ־יֵטְּפְׁשִמ ֙יִנּו֨לָאְׁשִי בָ֔זָע א֣
ֹלְו ּ֙ונְמַּ֨צ הָּמָ֤ל :ןּוֽצָּפְחֶי םיִ֖הֹלֱא ֹלְו ּונֵׁ֖שְפַנ ּוניִּ֥נִע ָתיִ֔אָר א֣  םֹו֤יְּב ןֵ֣ה עָ֑דֵת א֣
 תֹוּ֖כַהְלּו ּומּו֔צָּת ֙הָּצַמּו ביִ֤רְל ןֵ֣ה :ּוׂשֹּֽגְנִּת םֶ֖כיֵבְּצַע־לָכְו ץֶפֵ֔ח־ּואְצְמִּת ֙םֶכְמֹֽצ
ֹל עַׁשֶ֑ר ףֹ֣רְגֶאְּב  םֹו֣צ ֙הֶיְהִֽי הֶ֗זָכֲה :םֶֽכְלֹוק םֹו֖רָּמַּב ַעיִ֥מְׁשַהְל םֹוּ֔יַכ ּומּו֣צָת־אֽ
 ֙הֶזָלֲה ַעיִּ֔צַי ֙רֶפֵ֨אָו קַׂ֤שְו ֹוׁ֗שֹאר ןֹ֜מְגַאְּכ ףֹ֨כָלֲה ֹוׁ֑שְפַנ םָ֖דָא תֹוּ֥נַע םֹו֛י ּוהֵ֔רָחְבֶא
 עַׁשֶ֔ר תֹוּ֣בֻצְרַח ַ֙חֵּ֨תַּפ ּ֒והֵרָחְבֶא םֹו֣צ ֘הֶז אֹו֣לֲה :הָֽוֹהיַל ןֹו֖צָר םֹו֥יְו םֹו֔צ־אָרְקִּת
 סֹ֤רָפ אֹו֨לֲה :ּוקֵּֽתַנְּת הָ֖טֹומ־לָכְו םיִׁ֔שְפָח ֙םיִצּוצְר חַּ֤לַׁשְו הָ֑טֹומ תֹוּ֣דֻגֲא רֵּ֖תַה
 ֖ךָךְרָׂשְּבִמּו ֹו֔תיִּסִכְו ֙םֹרָע הֶ֤אְרִת־יִּֽכ תִיָ֑ב איִבָּ֣ת םיִ֖דּורְמ םיִּ֥יִנֲעַֽו ךָךֶ֔מְחַל ֙בֵעָרָֽל
ֹל  ֙ךָךיֶ֨נָפְל ךְךַ֤לָהְו חָ֑מְצִת הָ֣רֵהְמ ֖ךָךְתָכֻרֲאַֽו ךָךֶ֔רֹוא ֙רַחַּׁ֨שַּכ עַ֤קָּבִי זָ֣א :םָּֽלַעְתִת א֥
־םִא יִנֵּ֑נִה רַ֣מֹאיְו עַּ֖וַׁשְּת הֶ֔נֲעַֽי הָ֣וֹהיַֽו ֙אָרְקִּת זָ֤א :ךָךֶֽפְסַאַֽי הָ֖וֹהְי דֹו֥בְּכ ךָךֶ֔קְדִצ
 ׁשֶפֶ֥נְו ךָךֶׁ֔שְפַנ ֙בֵעָרָֽל קֵ֤פָתְו :ןֶוָֽא־רֶּבַדְו עַּ֖בְצֶא חַ֥לְׁש הָ֔טֹומ ֙ךָךְכֹוּֽתִמ ריִ֤סָּת
 ֒דיִמָּת ֘הָוֹהְי ֣ךָךֲחָֽנְו :םִיָֽרֳהָּצַּֽכ ֖ךָךְתָלֵפֲאַֽו ךָךֶ֔רֹוא ֙ךְךֶׁשֹ֨חַּב חַ֤רָזְו ַעיִּ֑בְׂשַּת הָ֖נֲעַֽנ
 םִיַ֔מ אָ֣צֹומְכּו הֶ֔וָר ן ַ֣גְּכ ָ֙תיִ֨יָהְו ץיִ֑לֲחַֽי ךָךיֶ֖תֹמְצַעְו ךָךֶׁ֔שְפַנ ֙תֹוחָצְחַצְּב ַעיִּ֤בְׂשִהְו
ֹל רֶׁ֥שֲא  םֵ֑מֹוקְּת רֹו֖דָו־רֹוד יֵ֥דְסֹוֽמ םָ֔לֹוע תֹו֣בְרָח ֙ךָךְּמִמ ּו֤נָבּו :ויָֽמיֵמ ּו֖בְּזַכְי־אֽ



 ךָךֶ֔לְגַר ֙תָּבַּׁשִמ ביִׁ֤שָּת־םִא :תֶבָֽׁשָל תֹו֖ביִתְנ בֵ֥בֹוׁשְמ ץֶרֶּ֔פ רֵ֣דֹּג ֙ךָךְל אָ֤רֹקְו
 ֹ֙וּתְדַּבִכְו דָּ֔בֻכְמ ֙הָוֹהְי ׁשֹו֤דְקִל גֶנֹ֗ע תָּ֜בַּׁשַל ָתאָ֨רָקְו יִׁ֑שְדָק םֹו֣יְּב ךָךיֶ֖צָפֲח תֹוׂ֥שֲע
 ךָךיִּ֖תְבַּכְרִהְו הָ֔וֹהְי־לַע ֙גַּנַעְתִּת זָ֗א :רָֽבָּד רֵּ֥בַדְו ֖ךָךְצְפֶח אֹו֥צְּמִמ ךָךיֶ֔כָרְּד תֹוׂ֣שֲעֵֽמ
 :רֵּֽבִּד הָ֖וֹהְי יִּ֥פ יִּ֛כ ךָךיִ֔בָא בֹ֣קֲעַֽי ֙תַלֲחַֽנ ךָךיִּ֗תְלַכֲאַֽהְו ץֶרָ֑א ]יֵתֳמָּ֣ב[ יֵתוֳמָּ֣ב־לַע
־םִא יִּ֤כ :ַעֹוֽמְּׁשִמ ֹו֖נְזָא הָ֥דְבָֽכ־ֹאלְו ַעיִׁ֑שֹוהֵֽמ הָ֖וֹהְי־דַי הָ֥רְצָֽק־ֹאל ןֵ֛ה
ֹּטַחְו םֶ֑כיֵהֹֽלֱא ןיֵ֖בְל םֶ֕כֵניֵּֽב םיִ֔לִּדְבַמ ּו֣יָה ֙םֶכיֵתֹֽנֹוֲע  םיִ֛נָפ ּוריִּ֧תְסִה םֶ֗כיֵתואֽ
 ֙םֶכיֵתֹוֽתְפִׂש ןֹ֑וָעֶּֽב םֶ֖כיֵתֹוֽעְּבְצֶאְו םָּ֔דַב ּו֣לֲאֹֽגְנ ֙םֶכיֵּפַכ יִּ֤כ :ַעֹוֽמְּׁשִמ םֶּ֖כִמ
 הָ֑נּומֱאֶּב טָּ֖פְׁשִנ ןיֵ֥אְו קֶדֶ֔צְב אֵ֣רֹק־ןיֵא :הֶּֽגְהֶת הָ֥לְוַע םֶ֖כְנֹוֽׁשְל רֶקֶׁ֔ש־ּורְּבִּד
 יֵ֥רּוקְו ּועֵּ֔קִּב ֙יִנֹועְפִצ יֵ֤ציֵּב :ןֶוָֽא דיֵ֥לֹוהְו לָ֖מָע ֹו֥רָה אְוָׁ֔ש־רֶּבַדְו ּ֙והֹּ֨ת־לַע ַחֹו֤טָּב
־ֹאל ֙םֶהיֵרּוֽק :הֶֽעְפֶא עַ֥קָּבִּת הֶ֖רּוּזַהְו תּו֔מָי ֙םֶהיֵציֵּֽבִמ לֵ֤כֹאָֽה ּוגֹ֑רֱאֶי ׁשיִ֖בָּכַע
ֹלְו דֶגֶ֔בְל ּו֣יְהִי  סָ֖מָח לַעֹ֥פּו ןֶוָ֔א־יֵׂשֲעַֽמ ֙םֶהיֵׂשֲעַֽמ םֶ֑היֵׂשֲעַֽמְּב ּוּ֖סַּכְתִי א֥
 תֹו֣בְׁשְחַמ ֙םֶהיֵתֹֽבְׁשְחַמ יִ֑קָנ םָּ֣ד ךְךֹּ֖פְׁשִל ּו֔רֲהַֽמיִֽו ּוצֻ֔רָי עַ֣רָל ֙םֶהיֵלְגַר :םֶֽהיֵּפַכְּב
ֹל ֙םֹולָׁש ךְךֶרֶּ֤ד :םָֽתֹוּלִסְמִּב רֶבֶׁ֖שָו דֹׁ֥ש ןֶוָ֔א  םָ֑תֹלְּגְעַמְּב טָּ֖פְׁשִמ ןיֵ֥אְו ּועָ֔דָי א֣
ֹל ּהָּ֔ב ךְךֵ֣רֹּד לֹּ֚כ םֶ֔הָל ּוׁ֣שְּקִע ֙םֶהיֵתֹוֽביִתְנ  ֙טָּפְׁשִמ קַ֤חָר ןֵּ֗כ־לַע :םֹוֽלָׁש עַ֖דָי א֥
ֹלְו ּוּנֶּ֔מִמ  קְנ הָ֑קָדְצ ּונֵ֖גיִּׂשַת א֥  :ךְךֵּֽלַהְנ תֹו֥לֵפֲאַּֽב תֹו֖הֹגְנִל ךְךֶׁשֹ֔ח־הֵּנִהְו ֙רֹואָל הֶּ֤וַ
 ףֶׁשֶּ֔נַּכ ֙םִיַ֨רֳהָּצַֽב ּונְלַׁ֤שָּכ הָׁשֵּׁ֑שַגְנ םִי ַ֖ניֵע ןיֵ֥אְכּו ריִ֔ק ֙םיִרְוִעַֽכ הָׁ֤שְׁשַֽגְנ
 קְנ הֶּ֑גְהֶנ הֹ֣גָה םיִ֖נֹוּיַכְו ּונָּ֔לֻּכ ֙םיִּבֻּדַכ הֶ֤מֱהֶנ :םיִֽתֵּמַּכ םיִּ֖נַמְׁשַאָּֽב  ֙טָּפְׁשִּמַל הֶּ֤וַ
 ּונָּ֑ב הָתְנָ֣ע ּוניֵ֖תוֹאּטַחְו ךָךֶּ֔דְגֶנ ּ֙וניֵ֨עָׁשְפ ּוּ֤בַר־יִּֽכ :ּוּנֶּֽמִמ הָ֥קֲחָֽר הָ֖עּוׁשיִֽל ןִיַ֔אָו
 רַ֣חַאֵֽמ גֹו֖סָנְו הָ֔וֹהיַּֽב ׁ֙שֵחַכְו ַעֹׁ֤שָּפ :םּוֽנֲעַֽדְי ּוניֵ֖תֹנֹֽוֲעַֽו ּונָּ֔תִא ּוניֵ֣עָׁשְפ־יִּֽכ
 טָּ֔פְׁשִמ ֙רֹוחָֽא גַּ֤סֻהְו :רֶקָֽׁש־יֵרְבִּד בֵּ֖לִמ ֹו֛גֹהְו ֹו֧רֹה הָ֔רָסְו קֶׁשֹ֣ע־רֶּבַּד ּוניֵ֑הֹלֱא
ֹל הָ֖חֹכְנּו תֶ֔מֱא ֙בֹוחְרָֽב הָ֤לְׁשָֽכ־יִּכ דֹ֑מֲעַּֽת קֹו֣חָרֵֽמ הָ֖קָדְצּו  :אֹוֽבָל לַ֥כּות־אֽ
 ןיֵ֥א־יִּכ ויָ֖ניֵעְּב עַר ֵּ֥יַו הָ֛וֹהְי אְר ַּ֧יַו לֵ֑לֹוּתְׁשִמ עָ֖רֵמ רָ֥סְו תֶרֶּ֔דְעֶנ ֙תֶמֱאָֽה יִ֤הְּתַו
 ֹו֖תָקְדִצְו ֹו֔עֹרְז ֹ֙ול עַֽׁשֹוּ֤תַו ַעיִּ֑גְפַמ ןיֵ֣א יִּ֣כ םֵ֖מֹוּתְׁשִּיַו ׁשיִ֔א ןיֵ֣א־יִּֽכ ֙אְרַּיַו :טָּֽפְׁשִמ
 יֵ֤דְגִּב ׁשַּ֞בְלִּיַו ֹוׁ֑שֹארְּב הָ֖עּוׁשְי עַבֹו֥כְו ןָ֔יְרִּׁשַּכ ֙הָקָדְצ ׁשַּ֤בְלִּיַו :ּוהְתָֽכָמְס איִ֥ה
 ויָ֔רָצְל הָ֣מֵח םֵּ֔לַׁשְי לַ֣עְּכ ֙תֹולֻמְּג לַ֤עְּכ :הָֽאְנִק ליִ֖עְמַּכ טַעַּ֥יַו תֶׁשֹּ֔בְלִּת ֙םָקָנ
־חַרְזִּמִמּו הָ֔וֹהְי םֵׁ֣ש־תֶא ֙בָרֲעַּֽמִמ ּו֤אְריִֽיְו :םֵּֽלַׁשְי לּו֥מְּג םיִּ֖יִאָֽל ויָ֑בְיֹֽאְל לּו֖מְּג



 לֵ֔אֹוּג ֙ןֹוּיִצְל אָ֤בּו :ֹוֽב הָסְסֹ֥נ הָ֖וֹהְי ַחּו֥ר רָ֔צ ֙רָהָּנַכ אֹו֤בָי־יִּֽכ ֹו֑דֹובְּכ־תֶא ׁשֶמֶׁ֖ש
ֹז יִ֗נֲאַֽו :הָֽוֹהְי םֻ֖אְנ בֹ֑קֲעַֽיְּב עַׁשֶ֖פ יֵ֥בָׁשְלּו  ֙יִחּור הָ֔וֹהְי רַ֣מָא ֙םָתֹוא יִ֤תיִרְּב תא֣
ֹל ךָךיִ֑פְּב יִּתְמַׂ֣ש־רֶׁשֲא יַ֖רָבְדּו ךָךיֶ֔לָע רֶׁ֣שֲא  יִּ֨פִמּו ֜ךָךֲעְֽרַז יִּ֨פִמּו ֩ךָךיִּפִמ ּוׁשּו֡מָי־אֽ
 דֹו֥בְכּו ךְךֵ֑רֹוא אָ֣ב־יִּֽכ יִרֹו֖א יִמּו֥ק :םָֽלֹוע־דַעְו הָּ֖תַעֵמ הָ֔וֹהְי רַ֣מָא ֙ךָךֲעְֽרַז עַר ֶ֤ז
 חַ֣רְזִי ֙ךְךִיַ֨לָעְו םיִּ֑מֻאְל לֶ֖פָרֲעַֽו ץֶרֶ֔א־הֶּסַכְי ֙ךְךֶׁשֹ֨חַה הֵּ֤נִה־יִּֽכ :חָֽרָז ךְךִיַ֥לָע הָ֖וֹהְי
־יִאְׂש :ךְךֵֽחְרַז ּהַגֹ֥נְל םיִ֖כָלְמּו ךְךֵ֑רֹואְל םִ֖יֹוג ּו֥כְלָֽהְו :הֶֽאָרֵי ךְךִיַ֥לָע ֹו֖דֹובְכּו הָ֔וֹהְי
 דַ֥צ־לַע ךְךִיַ֖תֹנְבּו ּואֹ֔בָי קֹו֣חָרֵמ ֙ךְךִיַ֨נָּב ךְךָ֑ל־ּואָֽב ּו֣צְּבְקִנ םָּ֖לֻּכ יִ֔אְרּו ֙ךְךִיַ֨ניֵע ביִ֤בָס
 ליֵ֥ח םָ֔י ןֹו֣מֲה ֙ךְךִיַ֨לָע ךְךֵ֤פָהֵֽי־יִּכ ךְךֵ֑בָבְל בַ֖חָרְו דַ֥חָפּו ְּתְרַ֔הָנְו ֙יִאְרִּת זָ֤א :הָנַֽמָאֵּת
 ּואֹ֑בָי אָ֣בְּׁשִמ םָּ֖לֻּכ הָ֔פיֵעְו ֙ןָיְדִמ יֵ֤רְכִּב ךְךֵּ֗סַכְּת םיִּ֜לַמְּג תַ֨עְפִֽׁש :ךְךָֽל ּואֹ֥בָי םִ֖יֹוּג
ֹצ־לָּכ :ּורֵּֽׂשַבְי הָ֖וֹהְי תֹוּ֥לִהְתּו ּואָּׂ֔שִי ֙הָנֹובְלּו בָ֤הָז  יֵ֥ליֵא ךְךָ֔ל ּוצְבָּ֣קִי ֙רָדֵק ןא֤
 הֶּלֵ֖א־יִמ :רֵֽאָפֲא יִּ֖תְרַאְפִּת תיֵ֥בּו יִ֔חְּבְזִמ ֙ןֹוצָר־לַע ּו֤לֲעַֽי ךְךֶנּו֑תְרָׁשְי תֹו֖יָבְנ
 ׁ֙שיִׁשְרַּת תֹוּ֤יִנֳאָֽו ּוּ֗וַקְי םיִּ֣יִא ׀ יִ֣ל־יִּכ :םֶֽהיֵתֹּֽבֻרֲא־לֶא םיִ֖נֹוּיַכְו הָניֶ֑פּועְּת בָ֣עָּכ
 ךְךִיַ֔הֹלֱא הָ֣וֹהְי ֙םֵׁשְל םָּ֑תִא םָ֖בָהְזּו םָּ֥פְסַּכ קֹו֔חָרֵֽמ ֙ךְךִיַ֨נָב איִ֤בָהְל הָ֔נֹׁשאִ֣רָּב
 יִּ֤כ ךְךֶנּו֑תְרָׁשְי םֶ֖היֵכְלַמּו ךְךִיַ֔תֹמֹ֣ח ֙רָכֵנ־יֵֽנְב ּו֤נָבּו :ךְךָֽרֲאֵֽפ יִּ֥כ לֵ֖אָרְׂשִי ׁשֹו֥דְקִלְו
ֹל הָלְיַ֖לָו םָ֥מֹוי דיִ֛מָּת ךְךִיַ֧רָעְׁש ּו֨חְּתִפּו :ךְךיִּֽתְמַחִֽר יִ֖נֹוצְרִבּו ךְךיִ֔תיִּכִה ֙יִּפְצִקְב  א֣
 רֶׁ֥שֲא הָ֛כָלְמַּמַהְו יֹוּ֧גַה־יִּֽכ :םיִֽגּוהְנ םֶ֖היֵכְלַמּו םִ֔יֹוּג ליֵ֣ח ֙ךְךִיַ֨לֵא איִ֤בָהְל ּור ֵ֑גָּסִי
 ׁשֹו֛רְּב אֹו֔בָי ךְךִיַ֣לֵא ֙ןֹונָבְּלַה דֹו֤בְּכ :ּובָֽרֱחֶי בֹ֥רָח םִ֖יֹוּגַהְו ּודֵ֑בֹאי ךְךּו֖דְבַעַֽי־ֹאל
 ּו֨כְלָהְו :דֵּֽבַכֲא יַ֖לְגַר םֹו֥קְמּו יִׁ֔שָּדְקִמ םֹו֣קְמ ֙רֵאָפְל וָּ֑דְחַי רּוּׁ֖שַאְתּו רָ֥הְדִּת
 ּואְרָ֤קְו ךְךִיָ֑צֲאַֽנְמ־לָּכ ךְךִיַ֖לְגַר תֹוּ֥פַּכ־לַע ּו֛וֲחַּֽתְׁשִֽהְו ךְךִיַּ֔נַעְמ יֵ֣נְּב ַ֙חֹו֨חְׁש ךְךִיַ֤לֵא
 רֵ֑בֹוע ןיֵ֣אְו הָ֖אּונְׂשּו הָ֥בּוזֲע ךְךֵ֛תֹויֱה תַחַּ֧ת :לֵֽאָרְׂשִי ׁשֹו֥דְק ןֹוּ֖יִצ הָ֔וֹהְי ריִ֣ע ֙ךְךָל
 םיִ֖כָלְמ דֹׁ֥שְו םִ֔יֹוּג בֵ֣לֲח ְּ֙תְקַנָֽיְו :רֹוֽדָו רֹוּ֥ד ׂשֹוׂ֖שְמ םָ֔לֹוע ןֹו֣אְגִל ֙ךְךיִּתְמַׂשְו
 תֶׁשֹ֜חְּנַה תַחַּ֣ת :בֹֽקֲעַֽי ריִ֥בֲא ךְךֵ֖לֲאֹֽגְו ךְךֵ֔עיִׁשֹוֽמ ֙הָוֹהְי יִ֤נֲא יִּ֣כ ְּתַעַ֗דָיְו יִק ָ֑ניִּת
 םיִ֖נָבֲאָֽה תַחַ֥תְו תֶׁשֹ֔חְנ ֙םיִצֵעָֽה תַחַ֤תְו ףֶסֶ֔כ איִבָ֣א֙ לֶזְרַּבַה תַחַ֤תְו בָ֗הָז איִ֣בָא
 ךְךֵ֔צְרַאְּב ֙סָמָח דֹו֤ע עַ֨מָּׁשִי־ֹאל :הָֽקָדְצ ךְךִיַׂ֖שְגֹנְו םֹו֔לָׁש ֙ךְךֵתָּדֻקְפ יִּ֤תְמַׂשְו לֶ֑זְרַּב
 קְו ךְךִיָ֑לּובְגִּב רֶבֶׁ֖שָו דֹׁ֥ש ֹל :הָּֽלִהְּת ךְךִיַ֖רָעְׁשּו ךְךִיַ֔תֹמֹוח ֙הָעּוׁשְי תאָ֤רָ ־הֶיְהִֽי־אֽ
ֹל ַחֵ֖רָּיַה ּהַגֹ֕נ ְלּו םָ֔מֹוי רֹו֣אְל ׁ֙שֶמֶּׁ֨שַה דֹו֤ע ךְךָּ֨ל  ֙הָוֹהְי ךְךָ֤ל־הָיָהְו ךְךָ֑ל ריִ֣אָי־אֽ



ֹל :ךְךֵּֽתְרַאְפִתְל ךְךִיַ֖הֹלאֵֽו םָ֔לֹוע רֹו֣אְל ֹל ךְךֵ֖חֵריִֽו ךְךֵׁ֔שְמִׁש ֙דֹוע אֹו֥בָי־אֽ  ףֵ֑סָאֵֽי א֣
 םיִ֔קיִּדַצ םָּ֣לֻּכ ֙ךְךֵּמַעְו :ךְךֵֽלְבֶא יֵ֥מְי ּו֖מְלָֽׁשְו םָ֔לֹוע רֹו֣אְל ֙ךְךָּל־הֶיְהִֽי הָ֗וֹהְי יִּ֣כ
 הֶ֣יְהִֽי ֙ןֹטָּקַה :רֵֽאָּפְתִהְל יַ֖דָי הֵׂ֥שֲעַֽמ ]יַ֛עָּטַמ[ וַ֛עָּטַמ רֶצֵ֧נ ץֶרָ֑א ּוׁשְריִ֣י םָ֖לֹועְל
 יָ֑לָע הִֹ֖וֶהְי יָ֥נֹדֲא ַחּו֛ר :הָּנֶֽׁשיִחֲא ּהָּ֥תִעְּב הָ֖וֹהְי יִ֥נֲא םּו֑צָע יֹו֣גְל ריִ֖עָּצַהְו ףֶלֶ֔אָל
ֹרְקִל בֵ֔ל־יֵרְּבְׁשִנְל ׁשֹ֣בֲחַֽל ֙יִנַ֨חָלְׁש םיִ֗וָנֲע רֵּׂ֣שַבְל יִ֜תֹא הָ֨וֹהְי ֩חַׁשָמ ןַעַ֡י  א֤
ֹרְקִל :ַחֹוֽק־חַקְּפ םיִ֖רּוסֲאַֽלְו רֹו֔רְּד ֙םִיּובְׁשִל  םָ֖קָנ םֹו֥יְו הָ֔וֹהיַֽל ֙ןֹוצָר־תַנְׁש א֤
 תַחַּ֣ת רֵ֜אְּפ םֶ֨הָל ֩תֵתָל ןֹוּ֗יִצ יֵ֣לֵבֲאַֽל ׀ םּוׂ֣שָל :םיִֽלֵבֲא־לָּכ םֵ֖חַנְל ּוניֵ֑הֹלאֵֽל
 ֙םֶהָל אָ֤רֹקְו הָ֑הֵּכ ַחּו֣ר תַחַּ֖ת הָּ֔לִהְת הֵ֣טֲעַֽמ לֶבֵ֔א תַחַּ֣ת ֙ןֹוׂשָׂש ןֶמֶׁ֤ש רֶפֵ֗א
 םיִ֖נֹׁשאִֽר תֹו֥מְמֹֽׁש םָ֔לֹוע תֹו֣בְרָח ּ֙ונָבּו :רֵֽאָּפְתִהְל הָ֖וֹהְי עַּ֥טַמ קֶדֶּ֔צַה יֵ֣ליֵא
ֹצ ּו֖עָרְו םיִ֔רָז ּו֣דְמָֽעְו :רֹוֽדָו רֹוּ֥ד תֹו֖מְמֹֽׁש בֶרֹ֔ח יֵרָ֣ע ּ֙וׁשְּדִחְו ּומֵ֑מֹוקְי  םֶ֑כְנאֽ
 ּוניֵ֔הֹלֱא יֵ֣תְרָֽׁשְמ ּואֵ֔רָּקִּת ֙הָוֹהְי יֵ֤נֲהֹּֽכ םֶּ֗תַאְו :םֶֽכיֵמְרֹֽכְו םֶ֖כיֵרָּכִא רָ֔כֵנ יֵ֣נְבּו
 הֶ֔נְׁשִמ ֙םֶכְּתְׁשָּב תַחַּ֤ת :ּורָּֽמַיְתִּת םָ֖דֹובְכִבּו ּולֵ֔כֹאּת ֙םִיֹוּג ליֵ֤ח םֶ֑כָל רֵ֖מָאֵי
 :םֶֽהָל הֶ֥יְהִּת םָ֖לֹוע תַ֥חְמִׂש ּוׁשָ֔ריִי הֶ֣נְׁשִמ ֙םָצְרַאְּב ןֵ֤כָל םָ֑קְלֶח ּוּנֹ֣רָי הָּ֖מִלְכּו
 תיִ֥רְבּו תֶ֔מֱאֶּב ֙םָתָּלֻעְפ יִּ֤תַתָנְו הָ֑לֹועְּב לֵ֖זָג אֵ֥נֹׂש טָּ֔פְׁשִמ בֵ֣הֹא ֙הָוֹהְי יִ֤נֲא יִּ֣כ
־לָּכ םיִּ֑מַעָה ךְךֹו֣תְּב םֶ֖היֵאָצֱאֶצְו םָ֔עְרַז ֙םִיֹוּגַּב עַ֤דֹונְו :םֶֽהָל תֹו֥רְכֶא םָ֖לֹוע
 ֙יִׁשְפַנ לֵ֤גָּת הָ֗וֹהיַּֽב ׂשיִׂ֣שָא ׂשֹוׂ֧ש :הָֽוֹהְי ךְךַ֥רֵּב עַר ֶ֖ז םֵ֥ה יִּ֛כ םּו֔ריִּכַי ֙םֶהיֵאֹֽר
 רֵ֔אְּפ ןֵ֣הַכְי ֙ןָתָחֶּֽכ יִנָ֑טָעְי הָ֖קָדְצ ליִ֥עְמ עַׁשֶ֔י־יֵדְגִּב ֙יִנַׁ֨שיִּבְלִה יִּ֤כ יַ֔הֹלאֵּֽב
 ׀ ןֵּ֣כ ַחיִ֑מְצַת ָהיֶ֣עּורֵז הָּ֖נַגְכּו ּהָ֔חְמִצ איִ֣צֹוּת ֙ץֶרָ֨אָכ יִּ֤כ :ָהיֶֽלֵכ הֶּ֥דְעַּת הָּ֖לַּכַכְו
ֹל ֙ןֹוּיִצ ןַעַ֤מְל :םִֽיֹוּגַה־לָּכ דֶג ֶ֖נ הָּ֔לִהְתּו ֙הָקָדְצ ַחיִ֤מְצַי הִ֗וֹהֱי יָ֣נֹדֲא  הֶׁ֔שֱחֶא א֣
ֹל םַ֖לָׁשּוֽרְי ןַעַ֥מְלּו  :רָֽעְבִי דיִּ֥פַלְּכ ּהָ֖תָעּוׁשיִו ּהָ֔קְדִצ ּ֙הַגֹּ֨נַכ אֵ֤צֵי־דַע טֹו֑קְׁשֶא א֣
 הָ֖וֹהְי יִּ֥פ רֶׁ֛שֲא ׁשָ֔דָח םֵׁ֣ש ֙ךְךָל אָרֹ֤קְו ךְךֵ֑דֹובְּכ םיִ֖כָלְמ־לָכְו ךְךֵ֔קְדִצ ֙םִיֹוג ּו֤אָרְו
־ףַכְּב הָ֖כּולְמ ]ףיִ֥נְצּו[ ףוִ֥נְצּו הָ֑וֹהְי־דַיְּב תֶרֶ֖אְפִּת תֶרֶ֥טֲע תיִ֛יָהְו :ּוּנֶֽבֳּקִי
 ךְךָ֗ל יִּ֣כ הָ֔מָמְׁש ֙דֹוע רֵ֥מָאֵֽי־ֹאל ֙ךְךֵצְרַאְלּו הָ֗בּוזֲע דֹו֜ע ךְךָ֨ל ֩רֵמָאֵֽי־ֹאל :ךְךִיָֽהֹלֱא
־יִּֽכ :לֵֽעָּבִּת ךְךֵ֖צְרַאְו ךְךָּ֔ב ֙הָוֹהְי ץֵ֤פָח־יִּֽכ הָ֑לּועְּב ךְךֵ֖צְרַאְלּו ּהָ֔ב־יִצְפֶח ֙אֵרָּקִי
 ךְךִיַ֖לָע ׂשיִׂ֥שָי הָּ֔לַּכ־לַע ֙ןָתָח ׂשֹוׂ֤שְמּו ךְךִי ָ֑נָּב ךְךּו֖לָעְבִי הָ֔לּותְּב ֙רּוחָּב לַ֤עְבִי
 הָלְיַּ֛לַה־לָכְו םֹוּ֧יַה־לָּכ םיִ֔רְמֹֽׁש ֙יִּתְדַ֨קְפִה םַ֗לָׁשּוֽרְי ךְךִיַ֣תֹמֹוֽח־לַע :ךְךִיָֽהֹלֱא



ֹל דיִ֖מָּת  ֹו֑ל יִ֖מֳד ּו֥נְּתִּת־לַאְו :םֶֽכָל יִ֖מֳּד־לַא הָ֔וֹהְי־תֶא ֙םיִרִּכְזַּמַה ּוׁ֑שֱחֶי א֣
 ֹו֖ניִמיִּֽב הָ֛וֹהְי עַּ֧בְׁשִנ :ץֶרָֽאָּב הָּ֖לִהְּת םַ֛לָׁשּוֽרְי־תֶא םיִׂ֧שָי־דַעְו ןֵ֞נֹוכְי־דַע
 ֙רָכֵנ־יֵֽנְב ּוּ֤תְׁשִי־םִאְו ךְךִיַ֔בְיֹ֣אְל֙ לָכֲאַֽמ דֹו֤ע ךְךֵ֨נָגְּד־תֶא ֩ןֵּתֶא־םִא ֹוּ֑זֻע ַעֹו֣רְזִבּו
ֹי ֙ויָפְסַאְמ יִּ֤כ :ֹוּֽב ְּתַעַ֖גָי רֶׁ֥שֲא ךְךֵׁ֔שֹוריִּֽת  ויָ֥צְּבַקְמּו הָ֑וֹהְי־תֶא ּו֖לְלִֽהְו ּוהֻ֔לְכאֽ
 ּוּלֹ֤ס ּוּלֹ֣ס םָ֑עָה ךְךֶרֶּ֣ד ּוּ֖נַּפ םיִ֔רָעְּׁשַּב ּ֙ורְבִע ּו֤רְבִע :יִֽׁשְדָק תֹו֥רְצַחְּב ּוהֻּ֖תְׁשִי
 הֵ֣צְק־לֶא ַ֙עיִ֨מְׁשִה הָ֗וֹהְי הֵּ֣נִה :םיִּֽמַעָה־לַע סֵ֖נ ּומיִ֥רָה ןֶבֶ֔אֵמ ּו֣לְּקַס ֙הָּלִסְמַֽה
 :ויָֽנָפְל ֹו֖תָּלֻעְפּו ֹוּ֔תִא ֹ֙ורָכְׂש הֵּ֤נִה אָּ֑ב ךְךֵ֖עְׁשִי הֵּ֥נִה ןֹוּ֔יִצ־תַבְל ּ֙ורְמִא ץֶרָ֔אָה
 ּקִי ֙ךְךָלְו הָ֑וֹהְי יֵ֣לּואְּג ׁשֶדֹּ֖קַה־םַע םֶ֛הָל ּו֥אְרָקְו ֹל ריִ֖ע הָׁ֔שּורְד אֵ֣רָ  :הָבָֽזֱעֶנ א֥
ֶז הָ֔רְצָּבִמ ֙םיִדָגְּב ץּו֤מֲח םֹו֗דֱאֵמ אָּ֣ב ׀ הֶ֣ז־יִמ  בֹ֣רְּב הֶ֖עֹצ ֹוׁ֔שּובְלִּב רּו֣דָה ה֚
 ךְךֵ֥רֹדְּכ ךָךיֶ֖דָגְבּו ךָךֶׁ֑שּובְלִל םֹ֖דָא ַעּוּ֥דַמ :ַעיִֽׁשֹוהְל בַ֥ר הָ֖קָדְצִּב רֵּ֥בַדְמ יִ֛נֲא ֹו֑חֹּכ
 יִּ֔פַאְּב םֵ֣כְרְדֶאְו יִּ֔תִא ׁשיִ֣א־ןיֵא ֙םיִּמַעֵֽמּו יִּ֗דַבְל יִּתְכַ֣רָּד ׀ הָ֣רּוּפ :תַֽגְּב
 םָ֖קָנ םֹו֥י יִּ֛כ :יִּתְלָֽאְגֶא יַׁ֖שּוּבְלַמ־לָכְו יַ֔דָגְּב־לַע ֙םָחְצִנ זֵ֤יְו יִ֑תָמֲחַּֽב םֵ֖סְמְרֶאְו
 עַֽׁשֹוּ֤תַו ךְךֵ֑מֹוס ןיֵ֣אְו םֵ֖מֹוּתְׁשֶאְו רֵ֔זֹע ןיֵ֣אְו ֙טיִּבַאְו :הָאָּֽב יַ֖לּואְּג תַ֥נְׁשּו יִּ֑בִלְּב
 יִ֑תָמֲחַּֽב םֵ֖רְּכַׁשֲאַֽו יִּ֔פַאְּב ֙םיִּמַע סּו֤בָאְו :יִנְתָֽכָמְס איִ֥ה יִ֖תָמֲחַֽו יִ֔עֹרְז ֙יִל
־רֶׁשֲא לֹּ֥כ לַ֕עְּכ הָ֔וֹהְי תֹּ֣לִהְּת ֙ריִּכְזַא ׀ הָ֤וֹהְי יֵּ֨דְסַֽח :םָֽחְצִנ ץֶרָ֖אָל דיִ֥רֹואְו
 :ויָֽדָסֲח בֹ֥רְכּו ויָ֖מֲחַֽרְּֽכ םָ֥לָמְּג־רֶׁשֲא לֵ֔אָרְׂשִי תיֵ֣בְל ֙בּוט־בַרְו הָ֑וֹהְי ּונָ֖לָמְּג
ֹּיַו ֹל םיִ֖נָּב הָּמֵ֔ה יִּ֣מַע־ךְךַא ֙רֶמא֨  ׀ םָ֣תָרָצ־לָכְּֽב :ַעיִֽׁשֹומְל םֶ֖הָל יִ֥הְיַו ּורֵּ֑קַׁשְי א֣
ֹל  םֵ֥לְּטַנְי ַֽו םָ֑לָאְג אּו֣ה ֹו֖תָלְמֶחְבּו ֹו֥תָבֲהַֽאְּב םָ֔עיִׁשֹוֽה ֙ויָנָּפ ךְךַ֤אְלַמּו רָ֗צ ]ֹו֣ל[ א֣
 םֶ֛הָל ךְךֵ֥פָהֵּֽיַו ֹוׁ֑שְדָק ַחּו֣ר־תֶא ּו֖בְּצִעְו ּו֥רָמ הָּמֵ֛הְו :םָֽלֹוע יֵ֥מְי־לָּכ םֵ֖אְּׂשַנְי ַֽו
 םָּ֗יִמ םֵ֣לֲעַּֽמַֽה ׀ הֵּ֣יַא ֹוּ֑מַע הֶׁ֣שֹמ םָ֖לֹוע־יֵֽמְי רֹּ֥כְזִּיַו :םָּֽב־םַחְלִנ אּו֥ה בֵ֖יֹואְל
 ַעֹו֖רְז הֶׁ֔שֹמ ןיִ֣מיִל ֙ךְךיִלֹומ :ֹוֽׁשְדָק ַחּו֥ר־תֶא ֹוּ֖בְרִקְּב םָּׂ֥שַה הֵּ֛יַא ֹו֔נֹאצ יֵ֣עֹר תֵ֚א
 תֹו֑מֹהְּתַּב םָ֖כיִלֹוֽמ :םָֽלֹוע םֵׁ֥ש ֹו֖ל תֹוׂ֥שֲעַֽל םֶ֔היֵנְּפִמ ֙םִיַ֨מ ַעֵֽקֹוּ֤ב ֹוּ֑תְרַאְפִּת
ֹל רָּ֖בְדִּמַּב סּוּ֥סַּכ  ןֶּ֚כ ּוּנֶ֑חיִנְּת הָ֖וֹהְי ַחּו֥ר דֵ֔רֵת הָ֣עְקִּבַּב ֙הָמֵהְּבַּכ :ּולֵֽׁשָּכִי א֥
 ֖ךָךְׁשְדָק לֻ֥בְּזִמ הֵ֔אְרּו ֙םִיַ֨מָּׁשִמ טֵּ֤בַה :תֶרָֽאְפִּת םֵׁ֥ש ֖ךָךְל תֹוׂ֥שֲעַֽל ֔ךָךְּמַע ָּתְגַ֣הִנ
־יִּֽכ :ּוקָּֽפַאְתִה יַ֥לֵא ךָךיֶ֖מֲחַֽר ְֽו ךָךיֶ֛עֵמ ןֹו֥מֲה ךָךֶ֔תֹרּו֣בְגּו ֙ךָךְתָֽאְנִק הֵּ֤יַא ךָךֶּ֑תְרַאְפִתְו
ֹל ֙םָהָרְבַא יִּ֤כ ּוניִ֔בָא הָּ֣תַא ֹל לֵ֖אָרְׂשִיְו ּונָ֔עָדְי א֣  ּוניִ֔בָא ֙הָוֹהְי הָּ֤תַא ּונָ֑ריִּכַי א֣



 ךָךֶ֑תָאְרִּיִמ ּונֵּ֖בִל ַחיִׁ֥שְקַּת ךָךיֶ֔כָרְּדִמ ֙הָוֹהְי ּונֵ֤עְתַת הָּמָ֣ל :ךָךֶֽמְׁש םָ֖לֹועֵֽמ ּונֵ֥לֲאֹּֽג
 ּו֖סְסֹוּֽב ּוניֵ֕רָצ ךָךֶׁ֑שְדָק־םַע ּוׁ֖שְר ָֽי רָ֕עְצִּמַל :ךָךֶֽתָלֲחַֽנ יֵ֖טְבִׁש ךָךיֶ֔דָבֲע ןַעַ֣מְל בּוׁ֚ש
ֹל ֙םָלֹועֵֽמ ּוניִ֗יָה :ךָךֶֽׁשָּדְקִמ ֹל םָּ֔ב ָּתְלַׁ֣שָמ־אֽ  קִנ־אֽ ־אּול םֶ֑היֵלֲע ֖ךָךְמִׁש אָ֥רְ
 ק ־הֶעְבִּת םִיַ֚מ םיִ֗סָמֲה ׁשֵ֣א ַחֹ֧דְקִּכ :ּוּלֹֽזָנ םיִ֥רָה ךָךיֶ֖נָּפִמ ָּתְדַ֔רָי ֙םִיַ֨מָׁש ָּתְעַ֤רָ
ֹל תֹו֖אָרֹוֽנ ֥ךָךְתֹוֽׂשֲעַּֽב :ּוזָּֽגְרִי םִ֥יֹוּג ךָךיֶ֖נָּפִמ ךָךיֶ֑רָצְל ֖ךָךְמִׁש ַעיִ֥דֹוהְל ׁשֵ֔א  קְנ א֣  הֶּ֑וַ
ֹל ּו֖עְמָׁש־ֹאל םָ֥לֹועֵֽמּו :ּוּלֹֽזָנ םיִ֥רָה ךָךיֶ֖נָּפִמ ָּתְדַ֕רָי ֹל ןִיַ֣ע ּוניִ֑זֱאֶה א֣  הָתָ֗אָר־אֽ
 ךָךיֶ֖כָרְדִּב קֶדֶ֔צ הֵׂשֹ֣עְו ׂ֙שָׂש־תֶא ָּתְעַ֤גָּפ :ֹוֽל־הֵּכַחְמִל הֶׂ֖שֲעַֽי ֔ךָךְתָ֣לּוז ֙םיִהֹלֱא
 דֶגֶ֥בְכּו ּונָּ֔לֻּכ ֙אֵמָּטַכ יִ֤הְּנַו :ַעֵֽׁשָּוִנְו םָ֖לֹוע םֶ֥הָּב אָ֔טֱחֶּנַֽו ָּ֙תְפַ֨צָק הָּ֤תַא־ןֵה ךָךּו֑רְּכְזִי
 אֵ֣רֹוק־ןיֵאְו :ּונֻֽאָּׂשִי ַחּו֥רָּכ ּונֵ֖נֹוֲעַֽו ּונָּ֔לֻּכ ֙הֶלָעֶּֽכ לֶבָּ֤נַו ּוניֵ֑תֹקְדִצ־לָּכ םיִּ֖דִע
 :ּונֵֽנֹוֲע־דַיְּב ּונֵ֖גּומְּתַו ּוּנֶּ֔מִמ ֙ךָךיֶ֨נָפ ָּתְרַּ֤תְסִה־יִּֽכ ךְךָּ֑ב קיִ֣זֲחַֽהְל רֵ֖רֹועְתִמ ֔ךָךְמִׁשְב
 :ּונָּֽלֻּכ ֖ךָךְדָי הֵׂ֥שֲעַֽמּו ּונֵ֔רְצֹֽי הָּ֣תַאְו ֙רֶמֹ֨חַה ּונְחַ֤נֲא הָּתָ֑א ּוניִ֣בָא הָ֖וֹהְי הָּ֥תַעְו
 :ּונָּֽלֻכ ֥ךָךְּמַע אָ֖נ־טֶּבַה ןֵ֥ה ןֹ֑וָע רֹּ֣כְזִּת דַ֖עָל־לַאְו דֹ֔אְמ־דַע ֙הָוֹהְי ףֹ֤צְקִּת־לַא
 ּונֵׁ֣שְדָק תיֵּ֧ב :הָֽמָמְׁש םַ֖לָׁשּוֽרְי הָתָ֔יָה רָּ֣בְדִמ ֙ןֹוּיִצ רָּ֑בְדִמ ּו֣יָה ֖ךָךְׁשְדָק יֵ֥רָע
 הָ֥יָה ּוניֵּ֖דַמֲחַֽמ־לָכְו ׁשֵ֑א תַפֵ֣רְׂשִל הָ֖יָה ּוניֵ֔תֹבֲא ֙ךָךּו֨לְלִֽה רֶׁ֤שֲא ּונֵּ֗תְרַאְפִתְו
 ֙יִּתְׁשַ֨רְדִנ :דֹֽאְמ־דַע ּונֵּ֖נַעְתּו הֶׁ֥שֱחֶּת הָ֑וֹהְי קַּ֖פַאְתִת הֶּלֵ֥א־לַעַה :הָּֽבְרָחְל
ֹלְל יִתאֵ֖צְמִנ ּולָ֔אָׁש אֹו֣לְל ֹל יֹוּ֖ג־לֶא יִנֵּ֔נִה יִנֵּ֣נִה ֙יִּתְרַ֨מָא יִנֻׁ֑שְקִב א֣  אָ֥רֹק־אֽ
 רַ֖חַא בֹו֔ט־ֹאל ךְךֶרֶּ֣דַה ֙םיִכְלֹֽהַה רֵ֑רֹוס םַ֣ע־לֶא םֹוּ֖יַה־לָּכ יַ֛דָי יִּתְׂשַ֧רֵּפ :יִֽמְׁשִב
 תֹוּ֔נַּגַּב ֙םיִחְבֹֽז דיִ֑מָּת יַ֖נָּפ־לַע יִ֛תֹוא םיִ֥סיִעְכַּמַה םָ֗עָה :םֶֽהיֵתֹֽבְׁשְחַמ
 רַׂ֣שְּב ֙םיִלְכֹֽאָה ּוניִ֑לָי םיִ֖רּוצְּנַבּו םיִ֔רָבְּקַּב ֙םיִבְׁשֹּֽיַה :םיִֽנֵבְּלַה־לַע םיִ֖רְּטַקְמּֽו
 ק ֙םיִרְמֹֽאָה :םֶֽהיֵלְּכ םיִ֖לֻּגִּפ ]קַ֥רְמּו[ קַ֥רְפּו ריִ֔זֲחַֽה  יִּ֣כ יִּ֖ב־ׁשַּגִּת־לַא ךָךיֶ֔לֵא בַ֣רְ
ֹל יָ֑נָפְל הָ֖בּותְכ הֵּ֥נִה :םֹוּֽיַה־לָּכ תֶדֶ֖קֹי ׁשֵ֥א יִּ֔פַאְּב ןָׁ֣שָע הֶּלֵ֚א ךָךיִּ֑תְׁשַדְק  א֤
 םֶ֤כיֵתֹובֲא תֹ֨נֹוֲעַֽו םֶכיֵתֹנֹוֲ֠ע :םָֽקיֵח־לַע יִּ֖תְמַּלִׁשְו יִּתְמַּ֔לִׁש־םִא יִּ֣כ ֙הֶׂשֱחֶא
 יִ֧תֹּדַמּו יִנּו֑פְרֵֽח תֹו֖עָבְּגַה־לַעְו םיִ֔רָהֶ֣ה־לַע ּ֙ורְּטִק רֶׁ֤שֲא הָ֔וֹהְי רַ֣מָא ֙וָּדְחַי
 ׁ֙שֹוריִּתַה אֵ֤צָּמִי רֶׁ֨שֲאַּֽכ הָ֗וֹהְי רַ֣מָא ׀ הֹּ֣כ :םָֽקיֵח ]לֶא[ לֶע הָ֖נֹׁשאִֽר םָ֛תָּלֻעְפ
 יִּ֖תְלִבְל יַ֔דָבֲע ןַעַ֣מְל ֙הֶׂשֱעֶֽא ןֵּ֤כ ֹוּ֑ב הָ֖כָרְב יִּ֥כ ּוהֵ֔תיִחְׁשַּת־לַא ֙רַמָאְו לֹוּ֔כְׁשֶאָּֽב
 יַ֔ריִחְב ָהּוׁ֣שֵריִֽו יָ֑רָה ׁשֵ֣רֹוי הָ֖דּוהיִֽמּו עַרֶ֔ז ֙בֹקֲעַּֽיִמ יִ֤תאֵצֹוֽהְו :לֹּֽכַה תיִ֥חְׁשַֽה



ֹצ־הֵוְנִל ֙ןֹורָּׁשַה הָ֤יָהְו :הָּמָֽׁש־ּונְּכְׁשִי יַ֖דָבֲעַֽו  יִּ֖מַעְל רָ֑קָּב ץֶבֵ֣רְל רֹו֖כָע קֶמֵ֥עְו ןא֔
 ֙דַּגַל םיִ֤כְרֹֽעַה יִׁ֑שְדָק רַ֣ה־תֶא םיִ֖חֵכְּׁשַה הָ֔וֹהְי יֵ֣בְזֹע ֙םֶּתַאְו :יִנּוֽׁשָרְּד רֶׁ֥שֲא
 ּועָ֔רְכִּת חַבֶּ֣טַל ֙םֶכְּלֻכְו בֶרֶ֗חַל םֶ֜כְתֶא יִתיִ֨נָמּו :ךְךָֽסְמִמ יִ֥נְמַל םיִ֖אְלַמְמַֽהְו ןָ֔חְלֻׁש
ֹלְו ֙יִתאָ֨רָק ןַעַ֤י ֹלְו יִּתְרַּ֖בִּד םֶ֔תיִנֲע א֣  רֶׁ֥שֲאַֽבּו יַ֔ניֵעְּב ֙עַרָה ּוׂ֤שֲעַּֽתַו םֶּ֑תְעַמְׁש א֣
ֹל  םֶּ֣תַאְו ּ֙ולֵ֨כֹאי ׀ יַ֤דָבֲע הֵּ֨נִה הִֹ֗וֶהְי יָ֣נֹדֲא ׀ רַ֣מָא־הֹּֽכ ןֵ֞כָל :םֶּֽתְרַחְּב יִּתְצַ֖פָח־אֽ
 :ּוׁשֽבֵּת םֶּ֥תַאְו ּוחָ֖מְׂשִי יַ֛דָבֲע הֵּ֧נִה ּואָ֑מְצִּת םֶּ֣תַאְו ּוּ֖תְׁשִי יַ֛דָבֲע הֵּ֧נִה ּובָ֔עְרִּת
 :ּוליִֽלֵיְּת ַחּו֖ר רֶבֵּׁ֥שִמּו בֵ֔ל בֵ֣אְּכִמ ּ֙וקֲעְֽצִּת םֶּ֤תַאְו בֵ֑ל בּוּ֣טִמ ּוּנֹ֖רָי יַ֛דָבֲע הֵּ֧נִה
 קִי ויָ֥דָבֲעַֽלְו הִֹ֑וֶהְי יָ֣נֹדֲא ֖ךָךְתיִמֱהֶו יַ֔ריִחְבִל ֙הָעּובְׁשִל םֶ֤כְמִׁש םֶּ֨תְחַּנִהְו  אָ֖רְ

 ץֶרָ֔אָּב עָּ֣בְׁשִּנַהְו ןֵ֔מָא יֵ֣הֹלאֵּֽב ֙ךְךֵרָּבְתִי ץֶרָ֗אָּב ךְךֵ֜רָּבְתִּמַה רֶׁ֨שֲא :רֵֽחַא םֵׁ֥ש
־יִּֽכ :יָֽניֵעֵמ ּו֖רְּתְסִנ יִ֥כְו תֹו֔נֹׁשאִ֣רָה ֙תֹורָּצַה ּו֗חְּכְׁשִנ יִּ֣כ ןֵ֑מָא יֵ֣הֹלאֵּֽב עַ֖בָּׁשִי
ֹלְו הָׁ֑שָדֲח ץֶרָ֣אָו םיִׁ֖שָדֲח םִיַ֥מָׁש אֵ֛רֹוב יִ֥נְנִה ֹלְו תֹו֔נֹׁשאִ֣רָה ֙הָנְרַ֨כָּזִת א֤  א֥
 יִ֨נְנִה ֩יִּכ אֵ֑רֹוב יִ֣נֲא רֶׁ֖שֲא דַ֔ע־יֵדֲע ּ֙וליִ֨גְו ּוׂשיִׂ֤ש־םִא־יִּֽכ :בֵֽל־לַע הָניֶ֖לֲעַֽת
 יִּ֑מַעְב יִּ֣תְׂשַׂשְו םַ֖לָׁשּוריִב יִּ֥תְלַגְו :ׂשֹוֽׂשָמ ּהָּ֥מַעְו הָ֖ליִּג םַ֛לָׁשּוֽרְי־תֶא אֵ֧רֹוב
ֹלְו  ֙םיִמָי לּו֤ע דֹו֗ע םָּׁ֜שִמ הֶ֨יְהִֽי־ֹאל :הָֽקָעְז לֹו֥קְו יִ֖כְּב לֹו֥ק דֹו֔ע ּ֙הָּב עַ֥מָּׁשִי־אֽ
ֹל רֶׁ֥שֲא ןֵ֔קָזְו ־ןֶּב אֶ֔טֹוחַ֣הְו תּו֔מָי ֙הָנָׁש הָ֤אֵמ־ןֶּב רַעַּ֗נַה יִּ֣כ ויָ֑מָי־תֶא אֵּ֖לַמְי־אֽ
ֹל :םָֽיְרִּפ ּו֖לְכָֽאְו םיִ֔מָרְכ ּו֣עְטָנְו ּובָׁ֑שָיְו םיִּ֖תָב ּו֥נָבּו :לָּֽלֻקְי הָ֖נָׁש הָ֥אֵמ  ּ֙ונְבִי א֤
ֹל בֵׁ֔שֵי רֵ֣חַאְו  םֶ֖היֵדְי הֵׂ֥שֲעַֽמּו יִּ֔מַע יֵ֣מְי ֙ץֵעָה יֵ֤מיִכ־יִּֽכ לֵ֑כֹאי רֵ֣חַאְו ּו֖עְּטִי א֥
ֹל :יָֽריִחְב ּוּ֥לַבְי ֹלְו קיִ֔רָל ּ֙ועְגיִֽי א֤  הָּמֵ֔ה ֙הָוֹהְי יֵ֤כּורְּב עַרֶ֜ז יִּ֣כ הָ֑לָהֶּבַל ּו֖דְלֵי א֥
 קִי־םֶרֶֽט הָ֥יָהְו :םָּֽתִא םֶ֖היֵאָצֱאֶצְו  יִ֥נֲאַֽו םיִ֖רְּבַדְמ םֵ֥ה דֹו֛ע הֶ֑נֱעֶא יִ֣נֲאַֽו ּואָ֖רְ
ֹי רָ֣קָּבַּכ ֙הֵיְרַאְו דָ֗חֶאְכ ּו֣עְרִי הֶ֜לָטְו בֵ֨אְז :עָֽמְׁשֶא  ֹו֑מְחַל רָ֣פָע ׁשָ֖חָנְו ןֶבֶּ֔ת־לַכאֽ
ֹל ֹלְו ּועֵ֧רָי־אֽ  םִיַ֣מָּׁשַה הָ֔וֹהְי רַ֣מָא הֹּ֚כ :הָֽוֹהְי רַ֥מָא יִׁ֖שְדָק רַ֥ה־לָכְּב ּותיִ֛חְׁשַי־אֽ
 םֹו֖קָמ הֶ֥ז־יֵאְו יִ֔ל־ּונְבִּת רֶׁ֣שֲא ֙תִיַ֨ב הֶ֥ז־יֵא יָ֑לְגַר םֹ֣דֲה ץֶרָ֖אָהְו יִ֔אְסִּכ
 הֶ֣ז־לֶאְו הָ֑וֹהְי־םֻאְנ הֶּלֵ֖א־לָכ ּו֥יְהִּֽיַו הָתָׂ֔שָע יִ֣דָי ֙הֶּלֵ֨א־לָּכ־תֶאְו :יִֽתָחּונְמ
 ַחֵ֤בֹוז ׁשיִ֗א־הֵּכַמ רֹוּׁ֜שַה טֵ֨חֹוׁש :יִֽרָבְּד־לַע דֵ֖רָחְו ַחּו֔ר־הֵכְנּו ֙יִנָע־לֶא טיִּ֔בַא
 הָּמֵ֗ה־םַּג ןֶוָ֑א ךְךֵֽרָ֣בְמ הָ֖נֹבְל ריִּ֥כְזַמ ריִ֔זֲח־םַּד ֙הָחְנִמ הֵ֤לֲעַֽמ בֶלֶּ֔כ ףֵֽרֹ֣ע ֙הֶּׂשַה
 םֶ֗היֵלֻֽלֲעַֽתְּב רַ֣חְבֶא יִ֞נֲא־םַּג :הָצֵֽפָח םָׁ֥שְפַנ םֶ֖היֵצּוּֽקִׁשְבּו םֶ֔היֵכְרַדְּב ּ֙ורֲחָּֽב



ֹלְו יִּתְרַּ֖בִּד הֶ֔נֹוע ןיֵ֣אְו ֙יִתאָ֨רָק ןַעַ֤י םֶ֔הָל איִ֣בָא ֙םָתֹרּוֽגְמּו  ּוׂ֤שֲעַּֽיַו ּועֵ֑מָׁש א֣
ֹל רֶׁ֥שֲאַֽבּו יַ֔ניֵעְּב ֙עַרָה ־לֶא םיִ֖דֵרֲחַֽה הָ֔וֹהְי־רַבְּד ּ֙ועְמִׁש :ּורָֽחָּב יִּתְצַ֖פָח־אֽ
 הֶ֥אְרִנְו הָ֔וֹהְי דַּ֣בְכִי ֙יִמְׁש ןַעַ֤מְל םֶ֗כיֵּדַנְמ םֶ֜כיֵאְנֹֽׂש םֶ֨כיֵחֲא ּ֩ורְמָא ֹו֑רָבְּד
 םֵּ֥לַׁשְמ הָ֔וֹהְי לֹו֣ק לָ֑כיֵהֵֽמ לֹו֖ק ריִ֔עֵמ ֙ןֹואָׁש לֹו֤ק :ּוׁשֹֽבֵי םֵ֥הְו םֶ֖כְתַחְמִׂשְב
־יִֽמ :רָֽכָז הָטיִ֥לְמִהְו ּהָ֖ל לֶבֵ֛ח אֹו֥בָי םֶרֶ֨טְּב הָדָ֑לָי ליִ֖חָּת םֶרֶ֥טְּב :ויָֽבְיֹֽאְל לּו֖מְּג
ֹזָּכ עַ֣מָׁש  םַעַּ֣פ יֹוּ֖ג דֵֽלָּ֥וִי־םִא דָ֔חֶא םֹו֣יְּב ֙ץֶרֶ֨א לַחּו֤יֲה הֶּלֵ֔אָּכ ֙הָאָר יִ֤מ תא֗
ֹלְו ריִּ֛בְׁשַא יִ֥נֲאַֽה :ָהיֶֽנָּב־תֶא ןֹוּ֖יִצ הָ֥דְלָֽי־םַּג הָלָ֛ח־יִּכ תָ֑חֶא  רַ֣מֹאי דיִ֖לֹוא א֥
 ּוליִ֥גְו םַ֛לָׁשּוֽרְי־תֶא ּו֧חְמִׂש :ךְךִיָֽהֹלֱא רַ֥מָא יִּתְרַ֖צָעְו דיִ֛לֹוּמַה יִ֧נֲא־םִא הָ֑וֹהְי
 ּ֙וקְניִּֽת ןַעַ֤מְל :ָהיֶֽלָע םיִ֖לְּבַאְתִּֽמַה־לָּכ ׂשֹוׂ֔שָמ ּ֙הָּתִא ּוׂשיִׂ֤ש ָהיֶ֑בֲהֹֽא־לָּכ ּהָ֖ב
 ׀ הֹ֣כ־יִּכ :ּהָֽדֹובְּכ זיִּ֥זִמ םֶּ֖תְגַּנַעְתִהְו ּוּצֹ֛מָּת ןַעַ֧מְל ָהיֶ֑מֻחְנַּת דֹּׁ֖שִמ םֶּ֔תְעַבְׂשּו
 םֶּ֑תְקַניִֽו םִ֖יֹוּג דֹו֥בְּכ ףֵ֛טֹוׁש לַחַ֧נְכּו םֹו֜לָׁש רָ֨הָנְּכ ָהיֶלֵ֠א־הֶֽטֹנ יִ֣נְנִה הָ֗וֹהְי רַ֣מָא
 ֙יִכֹנָֽא ןֵּ֤כ ּוּנֶ֑מֲחַֽנְּת ֹוּ֖מִא רֶׁ֥שֲא ׁשיִ֕אְּכ :ּועָֽׁשֳעָׁשְּת םִיַּ֖כְרִּב־לַעְו ּואֵׂ֔שָּנִּת ֙דַצ־לַע
 אֶׁשֶּ֣דַּכ םֶ֖כיֵתֹוֽמְצַעְו םֶ֔כְּבִל ׂשָׂ֣שְו ֙םֶתיִאְרּו :ּומָֽחֻנְּת םַ֖לָׁשּוֽריִבּו םֶ֔כְמֶחַ֣נֲא
 ֙הָוֹהְי הֵּ֤נִה־יִּֽכ :ויָֽבְיֹא־תֶא םַ֖עָזְו ויָ֔דָבֲע־תֶא ֙הָוֹהְי־דַי הָ֤עְדֹוֽנְו הָנְחַ֑רְפִת
 יִּ֤כ :ׁשֵֽא־יֵבֲהַֽלְּב ֹו֖תָרֲעַֽגְו ֹוּ֔פַא ֙הָמֵחְּב ביִׁ֤שָהְל ויָ֑תֹבְּכְרַמ הָ֖פּוּסַכְו אֹו֔בָי ׁשֵ֣אָּב
 םיִׁ֨שְּדַקְתִּמַה :הָֽוֹהְי יֵ֥לְלַח ּוּ֖בַרְו רָׂ֑שָּב־לָּכ־תֶא ֹוּ֖בְרַחְבּו טָּ֔פְׁשִנ הָ֣וֹהְי ׁ֙שֵאָב
 ץֶקֶּׁ֖שַהְו ריִ֔זֲחַֽה רַׂ֣שְּב ֙יֵלְכֹֽא ךְךֶוָּ֔תַּב ]֙תַחַא[ ֙דַחַא רַ֤חַא תֹוּ֗נַּגַה־לֶא םיִ֜רֲהַּֽטִּֽמַהְו
 ץֵּ֥בַקְל הָ֕אָּב םֶ֔היֵתֹ֣בְׁשְחַמּו ֙םֶהיֵׂשֲעַֽמ יִ֗כֹנָֽאְו :הָֽוֹהְי־םֻאְנ ּופֻ֖סָי וָּ֥דְחַי רָּ֑בְכַעָֽהְו
 תֹו֗א םֶ֜הָב יִּ֨תְמַׂשְו :יִֽדֹובְּכ־תֶא ּו֥אָרְו ּואָ֖בּו תֹו֑נֹׁשְּלַהְו םִ֖יֹוּגַה־לָּכ־תֶא
 לַ֣בֻּת תֶׁשֶ֖ק יֵכְׁשֹ֥מ דּו֛לְו לּוּ֥פ ׁשיִׁ֨שְרַּת םִ֞יֹוּגַה־לֶא םיִטיֵלְּ֠פ ׀ םֶ֣הֵמ יִּ֣תְחַּלִׁשְו
ֹל רֶׁ֨שֲא םיִ֗קֹחְרָֽה םיִּ֣יִאָה ן ָ֑וָיְו  יִ֔דֹובְּכ־תֶא ּו֣אָר־ֹאלְו ֙יִעְמִׁש־תֶא ּו֤עְמָׁש־אֽ
 הָ֣חְנִמ ׀ םִ֣יֹוּגַה־לָּכִמ םֶ֣כיֵחֲא־לָּכ־תֶא ּואיִ֣בֵהְו :םִֽיֹוּגַּב יִ֖דֹובְּכ־תֶא ּודיִּ֥גִהְו
 םַ֖לָׁשּוֽרְי יִׁ֛שְדָק רַ֥ה לַ֣ע תֹו֗רָּכְרִּכַבּו םיִ֜דָרְּפַבּו םיִּ֨בַּצַבּו בֶכֶרָבּ֠ו םיִ֡סּוּסַּב הָ֡וֹהיַֽל
 :הָֽוֹהְי תיֵּ֥ב רֹו֖הָט יִ֥לְכִּב הָ֛חְנִּמַה־תֶא לֵ֧אָרְׂשִי יֵ֨נְב ּ֩ואיִבָי רֶׁ֣שֲאַּֽכ הָ֑וֹהְי רַ֣מָא
 םיִׁשָדֳחַ֠ה םִיַ֣מָּׁשַה רֶׁ֣שֲאַֽכ יִּ֣כ :הָֽוֹהְי רַ֥מָא םִּ֖יִוְלַֽל םיִ֥נֲהֹּֽכַל חַּ֛קֶא םֶ֥הֵמ־םַגְו
 םֶ֖כֲעְֽרַז דֹ֥מֲעַֽי ןֵּ֛כ הָ֑וֹהְי־םֻאְנ יַ֖נָפְל םיִ֥דְמֹע הֶׂ֛שֹע יִ֥נֲא רֶׁ֨שֲא הָׁ֜שָדֲחַֽה ץֶרָ֨אָהְו



 רָׂ֛שָּב־לָכ אֹו֧בָי ֹוּ֑תַּבַׁשְּב תָּ֖בַׁש יֵּ֥דִמּו ֹוׁ֔שְדָחְּב ׁ֙שֶדֹ֨ח־יֵּדִֽמ הָ֗יָהְו :םֶֽכְמִׁשְו
 יִּ֣כ יִּ֑ב םיִ֖עְׁשֹּפַה םיִׁ֔שָנֲאָֽה ֙יֵרְגִפְּב ּו֔אָרְו ּו֣אְצָיְו :הָֽוֹהְי רַ֥מָא יַ֖נָפְל תֹ֥וֲחַּֽתְׁשִהְל
ֹל םָּ֞תְעַלֹות ֹל ֙םָּׁשִאְו תּו֗מָת א֣  יֵ֥רְבִּד :רָֽׂשָּב־לָכְל ןֹו֖אָרֵד ּו֥יָהְו הֶּ֔בְכִת א֣
 קְלִח־ןֶּב ּוהָ֖יְמְרִי  הָ֤יָה רֶׁ֨שֲא :ןִֽמָיְנִּב ץֶרֶ֖אְּב תֹו֔תָנֲעַּֽב רֶׁ֣שֲא ֙םיִנֲהֹּֽכַה־ןִמ ּוהָּ֑יִ
ֹי יֵ֛מיִּב ויָ֔לֵא ֙הָוֹהְי־רַבְד  הָ֖נָׁש הֵ֥רְׂשֶע־ׁשלְׁשִּב הָ֑דּוהְי ךְךֶלֶ֣מ ןֹו֖מָא־ןֶב ּוהָּ֥יִׁשאֽ
ֹי־ןֶּב םיִ֤קָיֹוֽהְי יֵ֨מיִּב יִ֗הְיַו :ֹוֽכְלָמְל ־יֵּֽתְׁשַע ֙םֹּת־דַע הָ֔דּוהְי ךְךֶלֶ֣מ ּ֙והָּ֨יִׁשאֽ
 קְדִצְל הָ֔נָׁש הֵ֣רְׂשֶע ֹי־ןֶב ּוהָּ֥יִ  ׁשֶדֹ֥חַּב םַ֖לָׁשּוֽרְי תֹו֥לְּג־דַע הָ֑דּוהְי ךְךֶלֶ֣מ ּוהָּ֖יִׁשאֽ
 ֙ןֶטֶּ֨בַב ]֤ךָךְרָּצֶא[ ֤ךָךְרוָּצֶא םֶרֶ֨טְּב :רֹֽמאֵל יַ֥לֵא הָ֖וֹהְי־רַבְד יִ֥הְיַו :יִֽׁשיִמֲחַֽה
 ּ֙הָהֲא רַ֗מֹאָֽו :ךָךיִּֽתַתְנ םִ֖יֹוּגַל איִ֥בָנ ךָךיִּ֑תְׁשַּדְקִה םֶחֶ֖רֵמ אֵ֥צֵּת םֶרֶ֥טְבּו ךָךיִּ֔תְעַדְי
ֹל הֵּ֥נִה הִֹ֔והְי יָ֣נֶֹדֲא ֹּיַו :יִכֹֽנָא רַעַ֖נ־יִּכ רֵּ֑בַד יִּתְעַ֖דָי־אֽ ־לַא יַ֔לֵא ֙הָוֹהְי רֶמא֤
 ֖ךָךְּוַצֲא רֶׁ֥שֲא־לָּכ תֵ֛אְו ךְךֵ֔לֵּת ֙ךָךֲחָֽלְׁשֶֽא רֶׁ֤שֲא־לָּכ־לַע יִּ֠כ יִכֹ֑נָא רַעַ֣נ רַ֖מֹאּת
 ֙הָוֹהְי חַ֤לְׁשִּיַו :הָֽוֹהְי־םֻאְנ ךָךֶ֖לִּצַהְל יִ֛נֲא ֥ךָךְּתִא־יִּֽכ םֶ֑היֵנְּפִמ אָ֖ריִּת־לַא :רֵּֽבַדְּת
ֹּיַו יִּ֑פ־לַע עַּ֖גַּיַו ֹו֔דָי־תֶא  הֵ֞אְר :ךָךיִֽפְּב יַ֖רָבְד יִּתַ֥תָנ הֵּ֛נִה יַ֔לֵא ֙הָוֹהְי רֶמא֤
 ץֹו֖תְנִלְו ׁשֹו֥תְנִל תֹו֔כָלְמַּמַה־לַעְו ֙םִיֹוּגַה־לַע הֶּ֗זַה םֹוּ֣יַה ׀ ךָךיִּ֣תְדַקְפִה
 הָּ֥תַא־הָֽמ רֹ֔מאֵל יַ֣לֵא ֙הָוֹהְי־רַבְד יִ֤הְיַו :ַעֹוֽטְנִלְו תֹו֖נְבִל סֹו֑רֲהַֽלְו דיִ֣בֲאַֽהְלּו
ֹּיַו :הֶֽאֹר יִ֥נֲא דֵ֖קָׁש לֵּ֥קַמ רַ֕מֹאָֽו ּוהָ֑יְמְרִי הֶ֖אֹר  תֹו֑אְרִל ָּתְבַ֣טיֵה יַ֖לֵא הָ֛וֹהְי רֶמא֧
 הָ֥מ רֹ֔מאֵל תיִ֣נֵׁש ֙יַלֵא ׀ הָ֤וֹהְי־רַבְד יִ֨הְיַו :ֹוֽתֹׂשֲעַֽל יִ֖רָבְּד־לַע יִ֛נֲא דֵ֥קֹׁש־יִּֽכ
ֹּיַו :הָנֹוֽפָצ יֵ֥נְּפִמ ויָ֖נָפּו הֶ֔אֹר יִ֣נֲא ַ֙חּו֨פָנ ריִ֤ס רַ֗מֹאָֽו הֶ֑אֹר הָּ֖תַא  הָ֖וֹהְי רֶמא֥
־לָֽכְל אֵ֗רֹק יִ֣נְנִה ׀ יִּ֣כ :ץֶרָֽאָה יֵ֖בְׁשֹֽי־לָּכ לַ֥ע הָ֔עָרָֽה חַ֣תָּפִּת ֙ןֹופָּצִמ יָ֑לֵא
 יֵ֣רֲעַֽׁש ׀ חַתֶּ֣פ ֹו֜אְסִּכ ׁשיִ֨א ּ֩ונְתָנְֽו ּואָ֡בּו הָ֑וֹהְי־םֻאְנ הָנֹו֖פָצ תֹו֥כְלְמַמ תֹו֛חְּפְׁשִמ
 ֙יַטָּפְׁשִמ יִּ֤תְרַּבִדְו :הָֽדּוהְי יֵ֥רָע־לָּכ לַ֖עְו ביִ֔בָס ָ֙היֶֽ֨תֹמֹוח־לָּכ לַ֤עְו םַ֗לָׁשּוֽרְי
 ּו֖וֲחַּֽתְׁשִּֽיַו םיִ֔רֵחֲא םיִ֣הֹלאֵֽל ּ֙ורְּטַקְי ַֽו יִנּו֗בָזֲע רֶׁ֣שֲא םָ֑תָעָֽר־לָּכ לַ֖ע םָ֔תֹוא
 רֶׁ֥שֲא־לָּכ תֵ֛א םֶ֔היֵלֲא ָּ֣תְרַּבִדְו ָּ֙תְמַקְו ךָךיֶ֔נְתָמ רֹ֣זְאֶּת ֙הָּתַאְו :םֶֽהיֵדְי יֵׂ֥שֲעַֽמְל
 ךָךיִּ֣תַתְנ הֵּ֧נִה יִ֞נֲאַֽו :םֶֽהיֵנְפִל ֖ךָךְּתִחֲא־ןֶּֽפ םֶ֔היֵנְּפִמ ֙תַחֵּת־לַא ָּך ֶּ֑וַצֲא יִ֖כֹנָֽא
 יֵ֤כְלַמְל ץֶרָ֑אָה־לָּכ־לַע תֶׁשֹ֖חְנ תֹו֥מֹחְלּו לֶ֛זְרַּב דּוּ֥מַעְלּו רָ֜צְבִמ ריִ֨עְל םֹוּ֗יַה
ֹלְו ךָךיֶ֖לֵא ּו֥מֲחְֽלִנְו :ץֶרָֽאָה םַ֥עְלּו ָהיֶ֖נֲהֹֽכְל ָהיֶ֔רָׂשְל ֙הָדּוהְי ־יִּֽכ ךְךָ֑ל ּולְכּו֣י־אֽ



 ָ֩תאָרָק ְֽו ךְךֹ֡לָה :רֹֽמאֵל יַ֥לֵא הָ֖וֹהְי־רַבְד יִ֥הְיַו :ךָךֶֽליִּצַהְל הָ֖וֹהְי־םֻאְנ יִ֛נֲא ֥ךָךְּתִא
 תַ֖בֲהַֽא ךְךִיַ֔רּועְנ דֶסֶ֣ח ֙ךְךָל יִּתְרַ֤כָז הָ֔וֹהְי רַ֣מָא הֹּ֚כ רֹ֗מאֵל םַ֜לָׁשּוֽרְי ֙יֵנְזָאְב
ֹל ץֶרֶ֖אְּב רָּ֔בְדִּמַּב ֙יַרֲחַֽא ךְךֵּ֤תְכֶל ךְךִיָ֑תֹלּולְּכ  הָ֔וֹהיַל֙ לֵאָרְׂשִי ׁשֶדֹ֤ק :הָֽעּורְז א֥
ֹבָּת הָ֛עָר ּומָׁ֔שְאֶי ויָ֣לְכֹֽא־לָּכ הֹ֑תָאּוֽבְּת תיִׁ֖שאֵר  ּו֥עְמִׁש :הָֽוֹהְי־םֻאְנ םֶ֖היֵלֲא א֥
־הַמ הָ֗וֹהְי רַ֣מָא ׀ הֹּ֣כ :לֵֽאָרְׂשִי תיֵּ֥ב תֹו֖חְּפְׁשִמ־לָֽכְו בֹ֑קֲעַֽי תיֵּ֣ב הָ֖וֹהְי־רַבְד
ֹלְו :ּולָּֽבְהֶּיַו לֶבֶ֖הַה יֵ֥רֲחַֽא ּו֛כְלֵּֽיַו יָ֑לָעֵֽמ ּו֖קֲחָֽר יִּ֥כ לֶוָ֔ע ֙יִּב םֶ֥כיֵתֹוֽבֲא ּו֨אְצָּֽמ  א֣
 רָּ֗בְדִּמַּב ּונָ֜תֹא ךְךיִ֨לֹוּמַה םִיָ֑רְצִמ ץֶרֶ֣אֵמ ּונָ֖תֹא הֶ֥לֲעַּֽמַה הָ֔וֹהְי הֵּ֣יַא ּו֔רְמָֽא
ֹל ץֶרֶ֗אְּב תֶוָ֔מְלַצְו הָּ֣יִצ ֙ץֶרֶ֨אְּב ֙הָחּוׁשְו הָ֤בָרֲע ץֶרֶ֨אְּב ֹלְו ׁשיִ֔א ּ֙הָּב רַבָ֤ע־אֽ ־אֽ
 ּ֙ואֹ֨בָּתַו ּהָ֑בּוטְו ּהָ֖יְרִּפ לֹ֥כֱאֶל לֶ֔מְרַּכַה ץֶרֶ֣א־לֶא ֙םֶכְתֶא איִ֤בָאָֽו :םָֽׁש םָ֖דָא בַׁ֥שָי
ֹל םיִ֗נֲהֹּֽכַה :הָֽבֵעֹוֽתְל םֶּ֖תְמַׂש יִ֥תָלֲחַֽנְו יִ֔צְרַא־תֶא ּו֣אְּמַטְּתַו  הֵּ֣יַא ּ֙ורְמָֽא א֤
ֹל ֙הָרֹוּתַה יֵׂ֤שְפֹֽתְו הָ֔וֹהְי  לַעַּ֔בַב ּו֣אְּבִנ ֙םיִאיִבְּנַהְו יִ֑ב ּועְׁשָּ֣פ םיִ֖עֹרָֽהְו יִנּו֔עָדְי א֣
ֹל יֵ֥רֲחַֽאְו  םֶ֖כיֵנְב יֵ֥נְּב־תֶאְו הָ֑וֹהְי־םֻאְנ םֶ֖כְּתִא ביִ֥רָא דֹ֛ע ןֵ֗כָל :ּוכָֽלָה ּולִ֖עֹוי־אֽ
 ןֵ֥ה ּו֕אְרּו דֹ֑אְמ ּו֖נְנֹוּֽבְתִֽהְו ּו֥חְלִׁש רָ֛דֵקְו ּו֔אְרּו ֙םיִּיִּתִכ יֵּ֤יִא ּו֞רְבִע יִּ֣כ :ביִֽרָא
ֹזָּכ הָ֖תְיָֽה ֹל הָּמֵ֖הְו םיִ֔הֹלֱא ֙יֹוּג ריִ֥מיֵהַֽה :תאֽ  ֹו֖דֹובְּכ ריִ֥מֵה יִּ֛מַעְו םיִ֑הֹלֱא א֣
ֹז־לַע םִיַ֖מָׁש ּוּמֹׁ֥ש :ליִֽעֹוי אֹו֥לְּב ־יִּֽכ :הָֽוֹהְי־םֻאְנ דֹ֖אְמ ּו֥בְרָח ּו֛רֲעַֽׂשְו תא֑
 תֹו֔רֹאּב ֙םֶהָל בֹ֤צְחַל םיִּ֗יַח םִיַ֣מ ׀ רֹו֣קְמ ּו֜בְזָע יִ֨תֹא יִּ֑מַע הָׂ֣שָע תֹו֖עָר םִיַּ֥תְׁש
ֹל רֶׁ֥שֲא םיִ֔רָּבְׁשִנ ֙תֹרֹאּב  אּו֑ה תִיַּ֖ב דיִ֥לְי־םִא לֵ֔אָרְׂשִי ֙דֶבֶ֨עַה :םִיָּֽמַה ּולִ֖כָי־אֽ
 ויָ֥רָע הָּ֔מַׁשְל ֹ֙וצְרַא ּותיִׁ֤שָּיַו םָ֑לֹוק ּו֖נְתָֽנ םיִ֔רִפְכ ּו֣גֲאְֽׁשִי ֙ויָלָע :זַֽבָל הָ֥יָה ַעּוּ֖דַמ
 :דֹֽקְדָק ךְךּו֖עְרִי ]סֵ֑חְנַּפְחַתְו[ ֵ֑סְנַּפְחַתְו ףֹ֖נ־יֵנְּב־םַּג :בֵֽׁשי יִ֥לְּבִמ ]ּו֖תְּצִנ[ הֻ֖תְּצִנ
ֹז־אֹולֲה  :ךְךֶרָּֽדַּב ךְךֵ֥כיִלֹומ תֵ֖עְּב ךְךִיַ֔הֹלֱא הָ֣וֹהְי־תֶא ֙ךְךֵבְזָע ךְךָּ֑ל־הֶׂשֲעַּֽת תא֖
 רּוּׁ֔שַא ךְךֶרֶ֣דְל ֙ךְךָּל־הַמּו רֹו֑חִׁש יֵ֣מ תֹוּ֖תְׁשִל םִיַ֔רְצִמ ךְךֶרֶ֣דְל ֙ךְךָּל־הַמ הָּ֗תַעְו
 רָ֔מָו עַ֣ר־יִּכ ֙יִאְרּו יִ֤עְדּו ךְךֻ֔חִכֹוּֽת ֙ךְךִיַ֨תֹובֻֽׁשְמּו ךְךֵ֗תָעָֽר ךְךֵ֣רְּסַיְּת :רָֽהָנ יֵ֥מ תֹוּ֖תְׁשִל
ֹלְו ךְךִיָ֑הֹלֱא הָ֣וֹהְי־תֶא ךְךֵ֖בְזָע  יִּ֣כ :תֹוֽאָבְצ הִ֖וֹהְי יָ֥נֹדֲא־םֻאְנ ךְךִיַ֔לֵא ֙יִתָּדְחַפ א֤
ֹל יִ֖רְמֹאּתַו ךְךִיַ֔תֹורְסֹוֽמ ֙יִּתְקַּ֨תִנ ךְךֵּ֗לֻע יִּתְרַ֣בָׁש םָ֞לֹועֵֽמ  יִּ֣כ ]רֹו֑בֱעֶא[ דֹו֑בֱעֶא א֣
 ךְךיִּ֣תְעַטְנ ֙יִכֹנָֽאְו :הָֽנֹז הָ֥עֹצ ְּתַ֖א ןָ֔נֲעַֽר ץֵ֣ע־לָּכ ֙תַחַ֨תְו הָ֗הֹבְּג הָ֞עְבִּג־לָּכ־לַע
 ֙יִסְּבַכְּת־םִא יִּ֤כ :הָּֽיִרְכָנ ןֶפֶּ֥גַה יֵ֖רּוס יִ֔ל ְּתְכַּ֣פְהֶנ ֙ךְךיֵאְו תֶ֑מֱא עַר ֶ֣ז הֹּ֖לֻּכ קֵ֔רֹוׂש



ֹּת ךְךיֵ֣א :הִֽוֹהְי יָ֥נֹדֲא םֻ֖אְנ יַ֔נָפְל ֙ךְךֵנֹוֲע םָּ֤תְכִנ תיִ֑רֹּב ךְךָ֖ל־יִּבְרַתְו רֶתֶּ֔נַּב  יִ֞רְמאֽ
ֹל ֹל ֙םיִלָעְּבַה יֵ֤רֲחַֽא יִתאֵ֗מְטִנ א֣  תיִׂ֑שָע הֶ֣מ יִ֖עְּד אְיַּ֔גַּב ֙ךְךֵּכְרַד יִ֤אְר יִּתְכַ֔לָה א֣
 ]ּ֙הָׁשְפַנ[ ּ֙וָׁשְפַנ תַּ֤וַאְּב רָּ֗בְדִמ דֻּ֣מִל ׀ הֶרֶּ֣פ :ָהיֶֽכָרְּד תֶכֶ֥רָׂשְמ הָּ֖לַק הָ֥רְכִּב
ֹל ָ֙היֶׁ֨שְקַבְמ־לָּכ הָּנֶ֑ביִׁשְי יִ֣מ ּהָ֖תָנֲאַּֽת ַחּו֔ר הָ֣פֲאָֽׁש  ּהָׁ֖שְדָחְּב ּופָ֔עיִי א֣
 אֹו֕ל ׁשָ֔אֹונ יִ֣רְמֹאּתַו הָ֑אְמִּצִמ ]ךְך ֵ֖נֹורְגּו[ ךְך ֵ֖נֹרוְגּו ףֵ֔חָּיִמ ֙ךְךֵלְגַר יִ֤עְנִמ :ָהְנּוֽאָצְמִי
 תיֵּ֣ב ּוׁשיִ֖בֹה ןֵּ֥כ אֵ֔צָּמִי יִּ֣כ ֙בָּנַּג תֶׁשֹ֤בְּכ :ךְךֵֽלֵא םֶ֥היֵרֲחַֽאְו םיִ֖רָז יִּתְבַ֥הָא־יִּֽכ
 יִבָ֣א ץֵ֜עָל םיִ֨רְמֹֽא :םֶֽהיֵאיִֽבְנּו םֶ֖היֵנֲהֹֽכְו םֶ֔היֵרָֽׂש ֙םֶהיֵכְלַמ הָּמֵ֤ה לֵ֑אָרְׂשִי
ֹלְו ףֶרֹ֖ע יַ֛לֵא ּו֥נָפ־יִּֽכ ]ּונָּ֔תְדִלְי[ ּינָּ֔תְדִלְי ְּתַ֣א ֙ןֶבֶ֨אָלְו הָּתַ֗א  תֵ֤עְבּו םיִ֑נָפ א֣
ֹי ֙םָתָעָֽר ־םִא ּומּו֕קָי ךְךָּ֔ל ָתיִׂ֣שָע רֶׁ֣שֲא ֙ךָךיֶ֨הֹלֱא הֵּ֤יַאְו :ּונֵֽעיִׁשֹוֽהְו הָמּו֖ק ּו֔רְמאֽ
 יָ֑לֵא ּוביִ֖רָת הָּמָ֥ל :הָֽדּוהְי ךָךיֶ֖הֹלֱא ּו֥יָה ךָךיֶ֔רָע רַּ֣פְסִמ יִּ֤כ ךָךֶ֑תָעָֽר תֵ֣עְּב ךָךּו֖עיִׁשֹוֽי
ֹל רָ֖סּומ םֶ֔כיֵנְּב־תֶא יִתיֵּ֣כִה ֙אְוָּׁשַל :הָֽוֹהְי־םֻאְנ יִּ֖ב םֶּ֥תְעַׁשְּפ םֶ֛כְּלֻּכ  ּוחָ֑קָל א֣
 הָ֔וֹהְי־רַבְד ּו֣אְר ֙םֶּתַא רֹוּ֗דַה :תיִֽחְׁשַמ הֵ֥יְרַאְּכ םֶ֖כיֵאיִֽבְנ םֶ֛כְּבְרַח הָ֧לְכָֽא
־אֹוֽל ּונְדַ֔ר ֙יִּמַע ּו֤רְמָא ַעּוּ֜דַמ הָ֑יְלֵּ֖פְאַמ ץֶרֶ֥א םִ֛א לֵ֔אָרְׂשִיְל ֙יִת֨יִיָה רָּ֤בְדִמֲה
 םיִ֖מָי יִנּו֔חֵכְׁש יִּ֣מַעְו ָהיֶ֑רֻּׁשִק הָּ֖לַּכ ּהָ֔יְדֶע ֙הָלּותְּב חַּ֤כְׁשִתֲה :ךָךיֶֽלֵא דֹו֖ע אֹו֥בָנ
 יְּתְדַּ֖מִל תֹו֔עָרָֽה־תֶא םַּ֣ג ֙ןֵכָל הָ֑בֲהַֽא ׁשֵּ֣קַבְל ךְךֵּ֖כְרַּד יִבִ֥טיֵּת־הַמ :רָּֽפְסִמ ןיֵ֥א
 קְנ םיִ֖נֹויְבֶא תֹוׁ֥שְפַנ םַּ֛ד ּו֔אְצְמִנ ֙ךְךִיַ֨פָנְכִּב םַּ֤ג :ךְךִיָֽכָרְּד־תֶא ]ְּתְדַּ֖מִל[ ֹל םיִּ֑יִ ־אֽ
ֹּתַו :הֶּלֵֽא־לָּכ־לַע יִּ֥כ םיִ֖תאָצְמ תֶרֶּ֥תְחַּמַב  יִּנֶּ֑מִמ ֹוּ֖פַא בָׁ֥ש ךְךַ֛א יִתיֵּ֔קִנ יִּ֣כ ֙יִרְמאֽ
ֹל ךְךֵ֖רְמָא־לַע ךְךָ֔תֹוא טָּ֣פְׁשִנ ֙יִנְנִה ־תֶא תֹוּ֣נַׁשְל דֹ֖אְמ יִ֥לְזֵּת־הַמ :יִתאָֽטָח א֥
 ךְךִיַ֖דָיְו יִ֔אְצֵּֽת ֙הֶז תֵ֥אֵמ םַּ֣ג :רּוּֽׁשַאֵמ ְּתְׁשּ֖ב־רֶׁשֲאַּֽכ יִׁשֹ֔בֵּת ֙םִיַ֨רְצִּמִמ םַּ֤ג ךְךֵּ֑כְרַּד
ֹלְו ךְךִיַ֔חַטְבִמְּב ֙הָֹוהְי סַ֤אָמ־יִּֽכ ךְךֵׁ֑שֹאר־לַע  חַּ֣לַׁשְי ןֵ֣ה רֹ֡מאֵל :םֶֽהָל יִחיִ֖לְצַת א֥
 דֹו֔ע ָ֙היֶ֨לֵא בּוׁ֤שָיֲה רֵ֗חַא־ׁשיִאְל הָ֣תְיָֽהְו ֹוּ֜תִאֵמ הָ֨כְלָֽהְו ֹ֩וּתְׁשִא־תֶא ׁשיִ֣א
־םֻאְנ יַ֖לֵא בֹוׁ֥שְו םיִּ֔בַר םיִ֣עֵר ֙תיִנָז ְּתַ֗אְו איִ֑הַה ץֶרָ֣אָה ף ַ֖נֱחֶּת ףֹו֥נָח אֹו֛לֲה
ֹל ֙הֹפיֵא יִ֗אְרּו םִ֜יָפְׁש־לַע ךְךִיַ֨ניֵע־יִֽאְׂש :הָֹֽוהְי  ֙םיִכָרְּד־לַע ]ְּתְבַּ֔כֻׁש[ ְּתְלַּ֔גֻׁש א֣
 ּו֣עְנָּֽמִּיַו :ךְךֵֽתָעָרְבּו ךְךִיַ֖תּונְזִּב ץֶרֶ֔א יִפיִ֣נֲחַּֽתַו רָּ֑בְדִמַּב יִ֖בָרֲעַּֽכ םֶ֔הָל ְּתְבַׁ֣שָי
 אֹו֣לֲה :םֵֽלָּכִה ְּתְנַ֖אֵמ ךְךָ֔ל הָיָ֣ה ֙הָנֹוז הָּׁ֤שִא חַצֵ֨מּו הָ֑יָה אֹו֣ל ׁשֹו֖קְלַמּו םיִ֔בִבְר
 ק הָּתַ֔עֵמ  ק[ יתאָ֥רָ ־םִא םָ֔לֹועְל רֹ֣טְנִיֲה :הָּתָֽא יַ֖רֻעְנ ףּוּ֥לַא יִ֑בָא יִ֖ל ]תאָ֥רָ



ֹּיַו :לָֽכּוּתַו תֹו֖עָרָֽה יִׂ֥שֲעַּֽתַו ]ְּתְרַּ֛בִד[ יְּתְרַּ֛בִד הֵּ֥נִה חַצֶ֑נָל רֹ֖מְׁשִי  הָ֜וֹהְי רֶמא֨
ֹי ֙יֵמיִּב יַ֗לֵא  הָ֨כְלֹֽה לֵ֑אָרְׂשִי הָ֣בֻׁשְמ הָ֖תְׂשָֽע רֶׁ֥שֲא ָתיִ֔אָרֲֽה ךְךֶלֶּ֔מַה ּוהָּ֣יִׁשאֽ
 יֵ֨רֲחַֽא רַ֗מֹאָֽו :םָֽׁש־יִנְזִּתַו ן ָ֖נֲעַֽר ץֵ֥ע־לָּכ תַחַּ֛ת־לֶאְו ַּהֹ֗בָּג רַ֣ה־לָּכ־לַע איִ֜ה
 הָ֥דֹוגָּב ]אֶרֵּ֛תַו[ האֶרֵּ֛תַו הָבָׁ֑ש־ֹאלְו בּוׁ֖שָּת יַ֥לֵא הֶּלֵ֛א־לָּכ־תֶא ּהָ֧תֹׂשֲע
 לֵ֔אָרְׂשִי הָ֣בֻׁשְמ ֙הָפֲאִֽנ רֶׁ֤שֲא ֙תֹודֹא־לָּכ־לַע יִּ֤כ אֶרֵ֗אָו :הָֽדּוהְי ּהָ֖תֹוחֲא
ֹלְו ָהיֶ֑לֵא ָהיֶ֖תֻתיִֽרְּכ רֶפֵ֥ס־תֶא ןֵּ֛תֶאָו ָהיִּ֕תְחַּלִׁש  ֙הָדּוהְי הָ֤דֵגֹּֽב הָ֜אְר ָֽי א֨
 ףַ֥אְנִּתַו ץֶרָ֑אָה־תֶא ף ַ֖נֱחֶּתַו ּהָ֔תּונְז לֹּ֣קִמ ֙הָיָהְו :איִֽה־םַּג ןֶזִּ֥תַו ךְךֶלֵּ֖תַו ּהָ֔תֹוחֲא
ֹז־לָכְּב־םַגְו :ץֵֽעָה־תֶאְו ןֶבֶ֖אָה־תֶא  ּהָ֛תֹוחֲא הָ֧דֹוגָּֽב יַ֜לֵא הָבָׁ֨ש־ֹאל תא֗
ֹּיַו :הָֽוֹהְי־םֻאְנ רֶקֶׁ֖שְּב־םִא יִּ֥כ ּהָּ֑בִל־לָכְּב הָ֖דּוהְי  הָ֥קְּדִצ יַ֔לֵא ֙הָוֹהְי רֶמא֤
 הֶּלֵ֜אָה םיִ֨רָבְּדַה־תֶא ָ֩תאָרָק ְֽו ךְךֹ֡לָה :הָֽדּוהְי הָ֖דֵגֹּבִמ לֵ֑אָרְׂשִי הָ֣בֻׁשְמ ּהָׁ֖שְפַנ
־יִּֽכ םֶ֑כָּב יַ֖נָּפ ליִּ֥פַא־אֹוֽל הָ֔וֹהְי־םֻאְנ֙ לֵאָרְׂשִי הָ֤בֻׁשְמ הָבּוׁ֣ש ָּתְרַמָֽאְ֠ו הָנֹו֗פָצ
ֹל הָ֔וֹהְי־םֻאְנ ֙יִנֲא דיִ֤סָח  ךְךִיַ֖הֹלֱא הָ֥וֹהיַּֽב יִּ֛כ ךְךֵ֔נֹוֲע יִ֣עְּד ךְךַ֚א :םָֽלֹועְל רֹוּ֖טֶא א֥
ֹל יִ֥לֹוקְבּו ןָ֔נֲעַֽר ץֵ֣ע־לָּכ תַחַּ֚ת םיִ֗רָּזַל ךְךִיַ֜כָרְּד־תֶא יִ֨רְּזַפְּתַו ְּתַעָׁ֑שָּפ  םֶּ֖תְעַמְׁש־אֽ
 יִּ֨תְחַקָֽלְו םֶ֑כָב יִּתְלַ֣עָּב יִ֖כֹנָֽא יִּ֥כ הָ֔וֹהְי־םֻאְנ ֙םיִבָבֹוֽׁש םיִ֤נָב ּובּוׁ֣ש :הָֹֽוהְי־םֻאְנ
 םֶ֛כָל יִּ֥תַתָֽנְו :ןֹוּֽיִצ םֶ֖כְתֶא יִ֥תאֵבֵֽהְו הָ֔חָּפְׁשִּמִמ ֙םִיַ֨נְׁשּו ריִ֗עֵמ דָ֣חֶא םֶ֜כְתֶא
 ץֶרָ֜אָּב םֶ֨תיִרְפּו ּ֩וּבְרִת יִּ֣כ הָ֡יָהְו :ליֵּֽכְׂשַהְו הָ֥עֵּד םֶ֖כְתֶא ּו֥עָרְו יִּ֑בִלְּכ םיִ֖עֹר
ֹי־ֹאל הָ֔וֹהְי־םֻאְנ ֙הָּמֵ֨הָה םיִ֤מָּיַּב ֹלְו הָ֔וֹהְי־תיִרְּב ֙ןֹורֲא דֹו֗ע ּורְמא֣  הֶ֖לֲעַֽי א֥
ֹלְו בֵ֑ל־לַע ֹלְו ֹ֙וב־ּורְּכְזִי א֤ ֹלְו ּודֹ֔קְפִי א֣  ּו֤אְרְקִי איִ֗הַה תֵ֣עָּב :דֹוֽע הֶׂ֖שָעֵֽי א֥
־ֹאלְו םָ֑לָׁשּוריִל הָ֖וֹהְי םֵׁ֥שְל םִ֛יֹוּגַה־לָכ ָהיֶ֧לֵא ּוּ֨וְקִנְו הָ֔וֹהְי אֵּ֣סִּכ ֙םַ֨לָׁשּוריִל
־לַע הָ֖דּוהְי־תיֵב ּו֥כְלֵֽי הָּמֵ֔הָה םיִ֣מָּיַּב :עָֽרָה םָּ֥בִל תּו֖רִרְׁש יֵ֕רֲחַֽא דֹו֔ע ּו֣כְלֵֽי
־תֶא יִּתְלַ֖חְנִה רֶׁ֥שֲא ץֶרָ֕אָה־לַע ןֹו֔פָצ ץֶרֶ֣אֵמ ֙וָּדְחַי ּואֹ֤בָיְו לֵ֑אָרְׂשִי תיֵּ֣ב
 תַ֥לֲחַֽנ הָּ֔דְמֶח ץֶרֶ֣א ֙ךְךָל־ןֶּתֶאְו םיִ֔נָּבַּב ךְךֵ֣תיִׁשֲא ךְךיֵ֚א יִּתְרַ֗מָא יִ֣כֹנָֽאְו :םֶֽכיֵתֹובֲא
ֹל יַ֖רֲחַֽאֵמּו יִ֔ל ]יִאְרְקִּת[ וִאְרְקִּת ֙יִבָא רַ֗מֹאָו םִ֑יֹוּג תֹו֣אְבִצ יִ֖בְצ  וִבּוֽׁשָת א֥
 :הָֽוֹהְי־םֻאְנ לֵ֖אָרְׂשִי תיֵּ֥ב יִּ֛ב םֶּ֥תְדַגְּב ןֵּ֣כ ּהָ֑עֵרֵֽמ הָּׁ֖שִא הָ֥דְגָּֽב ןֵ֛כָא :]יִבּוֽׁשָת[
 ּו֖חְכָֽׁש םָּ֔כְרַּד־תֶא ּ֙וּוֱעֶה יִּ֤כ לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב יֵ֖נּונֲחַֽת יִ֥כְּב עָ֔מְׁשִנ םיִ֣יָפְׁש־לַע לֹו֚ק
 ּונָ֣תָא ּ֙ונְנִה םֶ֑כיֵתֹֽבּוׁשְמ הָּ֖פְרֶא םיִ֔בָבֹוֽׁש םיִ֣נָּב ּובּוׁ֚ש :םֶֽהיֵהֹֽלֱא הָֹ֥והְי־תֶא



 הָֹ֣והיַּב ֙ןֵכָא םיִ֑רָה ןֹו֣מָה תֹו֖עָבְּגִמ רֶקֶּׁ֛שַל ןֵ֥כָא :ּוניֵֽהֹלֱא הָֹ֥והְי הָּ֖תַא יִּ֥כ ךְךָ֔ל
 ּוניֵ֑רּועְּנִמ ּוניֵ֖תֹובֲא ַעיִ֥גְי־תֶא הָ֛לְכָֽא תֶׁשֹּ֗בַהְו :לֵֽאָרְׂשִי תַ֖עּוׁשְּת ּוניֵ֔הֹלֱא
 ּונֵּ֗תְׁשָבְּב הָ֣בְּכְׁשִנ :םֶֽהיֵתֹונְּב־תֶאְו םֶ֖היֵנְּב־תֶא םָ֔רָקְּב־תֶאְו ֙םָנֹאצ־תֶא
 ּוניֵ֖רּועְּנִמ ּוניֵ֔תֹובֲאַֽו ּ֙ונְחַ֨נֲא ּונאָ֗טָח ּוניֵ֜הֹלֱא הָ֨וֹהיַל ֩יִּכ ּ֒ונֵתָּמִלְּכ ּ֘ונֵּסַכְתּֽו
ֹלְו הֶּ֑זַה םֹוּ֣יַה־דַעְו  ׀ לֵ֧אָרְׂשִי בּוׁ֨שָּת־םִא :ּוניֵֽהֹלֱא הָֹ֥והְי לֹו֖קְּב ּונְעַ֔מָׁש א֣
ֹלְו יַ֖נָּפִמ ךָךיֶ֛צּוּקִׁש ריִ֧סָּת־םִאְו בּוׁ֑שָּת יַ֖לֵא הָ֛וֹהְי־םֻאְנ ־יַח ָּ֙תְעַּ֨בְׁשִנְו :דּוֽנָת א֥
 ׀ הֹ֣כ־יִּכ :ּולָּֽלַהְתִי ֹו֥בּו םִ֖יֹוּג ֹו֛ב ּוכְרָּ֥בְתִהְו הָ֑קָדְצִבּו טָּ֣פְׁשִמְּב תֶ֖מֱאֶּב הָ֔וֹהְי
 :םיִֽצֹק־לֶא ּו֖עְרְזִּת־לַאְו ריִ֑נ םֶ֖כָל ּוריִ֥נ םַ֔לָׁשּו֣ריִלְו ֙הָדּוהְי ׁשיִ֤אְל הָֹ֗וֶהְי רַ֣מָא
 אֵ֨צֵּת־ןֶּפ םָ֑לָׁשּוֽרְי יֵ֣בְׁשֹֽיְו הָ֖דּוהְי ׁשיִ֥א םֶ֔כְבַבְל תֹו֣לְרָע ּ֙ורִ֨סָהְו הָֹ֗והיַֽל ּולֹּ֣מִה
 הָ֗דּוהיִֽב ּודיִּ֣גַה :םֶֽכיֵלְלַעַֽמ ַעֹ֥ר יֵ֖נְּפִמ הֶּ֔בַכְמ ןיֵ֣אְו ֙הָרֲעָֽבּו יִ֗תָמֲח ׁשֵ֜אָכ
 ּו֔רְמִאְו ּ֙ואְלַמ ּו֤אְרִק ץֶרָ֑אָּב רָ֖פֹוׁש ]ּו֥עְקִּת[ ּו֥עְקִּתו ּו֕רְמִאְו ּועיִ֔מְׁשַה ֙םַ֨לָׁשּוריִבּו
 יִּ֣כ ּודֹ֑מֲעַּֽת־לַא ּוזיִ֖עָה הָנֹוּ֔יִצ סֵ֣נ־ּואְׂש :רָֽצְבִּמַה יֵ֥רָע־לֶא הָאֹו֖בָנְו ּו֥פְסָֽאֵה
 םִ֔יֹוּג תיִ֣חְׁשַמּו ֹו֔כְּבֻּסִֽמ ֙הֵיְרַא הָ֤לָע :לֹוֽדָּג רֶבֶׁ֥שְו ןֹו֖פָּצִמ איִ֥בֵמ יִ֛כֹנָֽא הָ֗עָר
ֹז־לַע :בֵֽׁשֹוי ןיֵ֥אֵמ הָניֶּ֖צִּת ךְךִיַ֥רָע הָּ֔מַׁשְל ֙ךְךֵצְרַא םּוׂ֤שָל ֹו֑מֹקְּמִמ אָ֣צָי עַ֖סָנ  תא֛
־םֹוּֽיַב הָ֤יָהְו :ּוּנֶּֽמִמ הָֹ֖והְי־ףַא ןֹו֥רֲח בָׁ֛ש־ֹאל יִּ֥כ ּוליִ֑ליֵהְו ּו֣דְפִס םיִּ֖קַׂש ּו֥רְגִח
 םיִ֖איִבְּנַהְו םיִ֔נֲהֹּֽ֣כַה ּ֙וּמַׁ֨שָנְו םיִ֑רָּׂשַה בֵ֣לְו ךְךֶלֶּ֖מַה־בֵל דַ֥בֹאי הָ֔וֹהְי־םֻאְנ ֙אּוהַה
 םַ֣לָׁשּוריִלְו ֙הֶּזַה םָ֤עָל ָתאֵּׁ֜שִה אֵּׁ֨שַה ֩ןֵכָא הִ֗וֹהְי יָ֣נֹדֲא ׀ ּהָ֣הֲא רַ֞מֹאָֽו :ּוהָֽמְתִי
־םָעָֽל רֵ֤מָאֵֽי איִ֗הַה תֵ֣עָּב :ׁשֶפָּֽנַה־דַע בֶרֶ֖ח הָ֥עְג ָֽנְו םֶ֑כָל הֶ֣יְהִֽי םֹו֖לָׁש רֹ֔מאֵל
 אֹו֥לְו תֹו֖רְזִל אֹו֥ל יִּ֑מַע־תַּב ךְךֶרֶּ֖ד רָּ֔בְדִּמַּב ֙םִיָפְׁש חַ֤צ ַחּו֣ר םַ֔לָׁשּו֣ריִלְו ֙הֶּזַה
 :םָֽתֹוא םיִ֖טָּפְׁשִמ רֵּ֥בַדֲא יִ֛נֲא־םַּג הָּ֕תַע יִ֑ל אֹובָ֣י הֶּלֵ֖אֵמ אֵ֛לָמ ַחּו֧ר :רַֽבָהְל
 יִּ֥כ ּונָ֖ל יֹו֥א ויָ֑סּוס םיִ֖רָׁשְּנִמ ּוּ֥לַק ויָ֔תֹובְּכְרַמ ֙הָפּוּסַכְו הֶ֗לֲעַֽי םיִ֣נָנֲעַּֽכ ׀ הֵּ֣נִה
 ךְךֵּ֖בְרִקְּב ןיִ֥לָּת יַ֛תָמ־דַע יִעֵׁ֑שָּוִּת ןַעַ֖מְל םַ֔לָׁשּו֣רְי ֙ךְךֵּבִל הָ֤עָרֵֽמ יִ֨סְּבַּכ :ּונְדָּֽדֻׁש
 ּוריִּ֣כְזַה :םִיָֽרְפֶא רַ֥הֵמ ןֶוָ֖א ַעיִ֥מְׁשַמּו ןָּ֑דִמ דיִּ֖גַמ לֹו֥ק יִּ֛כ :ךְך ֵֽנֹוא תֹו֥בְׁשְחַמ
־לַע ּו֛נְּתִּיַו קָ֑חְרֶּמַה ץֶרֶ֣אֵמ םיִ֖אָּב םיִ֥רְצֹֽנ םַ֔לָׁשּוֽרְי־לַע ּועיִ֣מְׁשַה ֙הֵּנִה םִ֗יֹוּגַל
־םֻאְנ הָתָ֖רָמ יִ֥תֹא־יִּֽכ ביִ֑בָּסִמ ָהיֶ֖לָע ּו֥יָה יַ֔דָׂש יֵ֣רְמֹֽׁשְּכ :םָֽלֹוק הָ֖דּוהְי יֵ֥רָע
ֹז ךְךָ֑ל הֶּלֵ֖א ֹוׂ֥שָע ךְךִיַ֔לָלֲעַֽ֣מּו ֙ךְךֵּכְרַּד :הָֽוֹהְי  :ךְךֵּֽבִל־דַע עַ֖גָנ יִּ֥כ רָ֔מ יִּ֣כ ֙ךְךֵתָעָֽר תא֤



ֹל יִּ֖בִל יִּ֥ל־הֶמֹֽה יִּ֛בִל תֹו֥ריִק ]הָליִ֜חֹוא[ הָלוִ֜חֹא יַ֨עֵמ ׀ יַ֣עֵמ  לֹו֤ק יִּ֣כ ׁשיִ֑רֲחַֽא א֣
־יִּֽכ אָ֔רְקִנ ֙רֶבֶׁ֨ש־לַע רֶבֶׁ֤ש :הָֽמָחְלִמ תַ֖עּורְּת יִׁ֔שְפַנ ]ְּתַעַ֣מָׁש[ יְּתַעַ֣מָׁש ֙רָפֹוׁש
 סֵּ֑נ־הֶאְרֶא יַ֖תָמ־דַע :יָֽתֹעיִֽרְי עַגֶ֖ר יַ֔לָהֹֽא ּו֣דְּדֻׁש ֙םֹאְתִּפ ץֶרָ֑אָה־לָּכ הָ֖דְּדֻׁש
ֹל ֙יִתֹוא יִּ֗מַע ליִ֣וֱא ׀ יִּ֣כ :רָֽפֹוׁש לֹו֥ק הָ֖עְמְׁשֶא ֹלְו הָּמֵ֔ה ֙םיִלָכְס םיִ֤נָּב ּועָ֔דָי א֣  א֥
ֹל ביִ֖טיֵהְלּו עַ֔רָהְל ֙הָּמֵ֨ה םיִ֥מָכֲח הָּמֵ֑ה םיִ֖נֹובְנ  ץֶרָ֔אָה־תֶא ֙יִתיִ֨אָר :ּועָֽדָי א֥
 םיִׁ֑שֲעֹֽר הֵּ֖נִהְו םיִ֔רָהֶֽה ֙יִתיִ֨אָר :םָֽרֹוא ןיֵ֥אְו םִיַ֖מָּׁשַה־לֶאְו ּוהֹ֑בָו ּוהֹ֖ת־הֵּנִהְו
 :ּודָֽדָנ םִיַ֖מָּׁשַה ףֹו֥ע־לָכְו םָ֑דָאָֽה ןיֵ֣א הֵּ֖נִהְו יִתיִ֕אָר :ּולָֽקְלַקְתִה תֹו֖עָבְּגַה־לָכְו
 :ֹוּֽפַא ןֹו֥רֲח יֵ֖נְּפִמ הָ֔וֹהְי יֵ֣נְּפִמ ּ֙וצְּתִנ ויָ֗רָע־לָכְו רָּ֑בְדִּמַה לֶ֖מְרַּכַה הֵּ֥נִהְו יִתיִ֕אָר
ֹל הָ֖לָכְו ץֶרָ֑אָה־לָּכ הֶ֖יְהִֽת הָ֥מָמְׁש הָ֔וֹהְי רַ֣מָא ֙הֹכ־יִּכ  ֙תֹאז־לַע :הֶֽׂשֱעֶא א֥
ֹלְו יִתֹּ֔מַז ֙יִּתְרַּ֨בִד־יִּֽכ לַ֤ע לַעָּ֑מִמ םִיַ֖מָּׁשַה ּו֥רְדָֽקְו ץֶרָ֔אָה לַ֣בֱאֶּת ֹלְו יִּתְמַ֖חִנ א֥ ־אֽ
 םיִ֔בָעֶּב ּואָּ֚ב ריִ֔עָה־לָּכ ֙תַחַ֨רֹּב תֶׁשֶ֗ק הֵמֹ֣רְו ׁשָ֜רָּפ לֹוּ֨קִמ :הָּנֶּֽמִמ בּוׁ֥שָא
 דּו֜דָׁש ]ְּתַ֨אְו[ יְּתַ֨אְו :ׁשיִֽא ןֵ֖הָּב בֵׁ֥שֹוי־ןיֵאְו הָ֔בּוזֲע ריִ֣עָה־לָּכ ּו֑לָע םיִ֖פֵּכַבּו
 ךְךִיַ֔ניֵע ֙ךְךּוּפַב יִ֤עְרְקִת־יִּֽכ בָ֗הָז־יִדֲע יִּ֣דְעַת־יִּכ יִ֜נָׁש יִׁ֨שְּבְלִת־יִּֽכ יִׂ֗שֲעַּֽת־הַמ
 יִּתְעַ֗מָׁש הָ֜לֹוחְּכ לֹו֨ק יrִּכ :ּוׁשֵּֽקַבְי ךְךֵׁ֥שְפַנ םיִ֖בְגֹֽע ךְךָ֥ב־ּוסֲאָֽמ יִּ֑פַיְתִּת אְוָּׁ֖שַל
 הָ֥פְיָֽע־יִּכ יִ֔ל אָ֣נ־יֹוא ָהיֶּ֑פַּכ ׂשֵ֣רָפְּת ַחֵּ֖פַיְתִּת ןֹוּ֛יִצ־תַּב לֹו֧ק הָ֔ריִּכְבַמְּכ ֙הָרָצ
 ָהיֶ֔תֹובֹוֽחְרִב ּוׁ֣שְקַבּו ּ֙ועְדּו אָ֤נ־ּואְרּו םַ֗לָׁשּוֽרְי תֹו֣צּוחְּב ּו֞טְטֹוׁש :םיִֽגְרֹֽהְל יִׁ֖שְפַנ
 םִ֥אְו :ּהָֽל חַ֖לְסֶאְו הָ֑נּומֱא ׁשֵּ֣קַבְמ טָּ֖פְׁשִמ הֶׂ֥שֹע ׁשֵ֛י־םִא ׁשיִ֔א ּו֣אְצְמִּת־םִא
 הָתיִּ֤כִה ֒הָנּומֱאֶל אֹו֣לֲה ֘ךָךיֶניֵע הָֹ֗והְי :ּועֵֽבָּׁשִי רֶקֶּׁ֖שַל ןֵ֥כָל ּורֵ֑מֹאי הָֹ֖והְי־יַח
 :בּוֽׁשָל ּו֖נֲאֵֽמ עַלֶּ֔סִמ ֙םֶהיֵנְפ ּו֤קְּזִח רָ֑סּומ תַחַ֣ק ּו֖נֲאֵֽמ םָ֕תיִּלִּכ ּולָ֔ח־ֹאלְֽו ֙םָתֹא
ֹל יִּ֣כ ּו֕לֲאֹוֽנ םֵ֑ה םיִּ֖לַּד־ךְךַא יִּתְרַ֔מָא יִ֣נֲאַֽו  :םֶֽהיֵהֹֽלֱא טַּ֖פְׁשִמ הָ֔וֹהְי ךְךֶרֶּ֣ד ּ֙ועְד ָֽי א֤
 טַּ֖פְׁשִמ הָ֔וֹהְי ךְךֶרֶּ֣ד ּ֙ועְד ָֽי הָּמֵ֗ה יִּ֣כ םָ֔תֹוא הָ֣רְּבַדֲאַֽו ֙םיִלֹדְּגַה־לֶא יִּ֤ל־הָכְלֵֽא
 רַעַּ֗יִמ הֵ֜יְרַא םָּ֨כִה ֩ןֵּכ־לַע :תֹוֽרֵסֹוֽמ ּו֖קְּתִנ לֹ֔ע ּורְבָׁ֣ש ֙וָּדְחַי הָּמֵ֤ה ךְךַ֣א םֶ֑היֵהֹֽלֱא
 ּ֙וּבַר יִּ֤כ ףֵ֑רָּטִי הָּנֵ֖הֵמ אֵ֥צֹוּיַה־לָּכ םֶ֔היֵרָ֣ע־לַע ֙דֵקֹׁש רֵ֤מָנ םֵ֔דְדָׁשְי ֙תֹובָרֲע בֵ֤אְז
 ךְךָ֔ל ]חַֽלְסֶא[ חוַֽלְסֶא ֙תֹאזָל יֵ֤א :]םֶֽהיֵתֹוֽבּוׁשְמ[ םֶֽהיֵתֹובֻׁשְמ ּו֖מְצָֽע םֶ֔היֵעְׁשִּפ
ֹלְּב ּו֖עְבָּֽׁשִּיַו יִנּו֔בָזֲע ךְךִי ַ֣נָּב  הָ֖נֹוז תיֵ֥בּו ּופָ֔אְנִּיַו ֙םָתֹוא ַעִּ֤בְׂשַאָֽו םיִ֑הֹלֱא א֣
 :ּולָֽהְצִי ּוהֵ֖עֵר תֶׁשֵ֥א־לֶא ׁשיִ֛א ּו֑יָה םיִּ֣כְׁשַמ ]םיִ֖נָּזֻיְמ[ םיִ֖נָּזֻוְמ םיִ֥סּוס :ּודָֽדֹּגְתִי



ֹל הֶ֔זָּכ־רֶׁשֲא יֹו֣גְּב ֙םִאְו ֑הָֹוהְי־םֻאְנ דֹ֖קְפֶא־אֹוֽל הֶּלֵ֥א־לַעַֽה  :יִֽׁשְפַנ םֵּ֖קַנְתִת א֥
 הָ֖וֹהיַֽל אֹו֥ל יִּ֛כ ָהיֶ֔תֹוׁשיִ֣טְנ ּ֙וריִ֨סָה ּוׂ֑שֲעַּֽת־לַֽא הָ֖לָכְו ּותֵ֔חַׁשְו ָ֙היֶ֨תֹורָֽׁשְב ּו֤לֲע
 ּ֙וׁשֲחִּֽכ :הָֽוֹהְי־םֻאְנ הָ֖דּוהְי תיֵ֥בּו לֵ֛אָרְׂשִי תיֵּ֧ב יִּ֗ב ּו֜דְגָּֽב דֹו֨גָב֩ יִּכ :הָּמֵֽה
ֹלְו אּו֑ה־ֹאל ּו֖רְמֹאּיַו הָ֔וֹהיַּֽב  :הֶֽאְרִנ אֹו֥ל בָ֖עָרְו בֶרֶ֥חְו הָ֔עָר ּ֙וניֵ֨לָע אֹו֤בָת־אֽ
 רַ֤מָא־הֹּֽכ ןֵ֗כָל :םֶֽהָל הֶׂ֖שָעֵֽי הֹּ֥כ םֶ֑הָּב ןיֵ֣א רֵּ֖בִּדַהְו ַחּו֔רְל ּו֣יְהִֽי ֙םיִאיִבְּנַהְו
 ךָךיִ֜פְּב יַ֨רָבְּד ֩ןֵתֹנ יִ֣נְנִה הֶּ֑זַה רָ֖בָּדַה־תֶא םֶ֔כְרֶּבַּד ןַעַ֚י תֹו֔אָבְצ יֵ֣הֹלֱא ֙הָוֹהְי
 תיֵּ֥ב קָ֛חְרֶּמִמ יֹוּ֧ג םֶ֨כיֵלֲע ֩איִבֵמ יִ֣נְנִה :םַתָֽלָכֲאַֽו םיִ֖צֵע הֶּ֛זַה םָ֥עָהְו ׁשֵ֗אְל
ֹל יֹוּ֚ג אּו֔ה ֙םָלֹועֵֽמ יֹוּ֤ג אּו֗ה ןָ֣תיֵא ׀ יֹוּ֣ג הָ֑וֹהְי־םֻאְנ לֵ֖אָרְׂשִי  ֹו֔נֹׁשְל עַ֣דֵת־אֽ
ֹלְו  ֜ךָךְריִֽצְק לַ֨כָאְו :םיִֽרֹוּבִּג םָּ֖לֻּכ ַחּו֑תָּפ רֶבֶ֣קְּכ ֹו֖תָּפְׁשַא :רֵּֽבַדְי־הַמ עַ֖מְׁשִת א֥
ֹי ךָךֶ֗מְחַלְו ֹצ לַ֤כֹאי ךָךיֶ֔תֹונְבּו ךָךיֶ֣נָּב ּ֙ולְכאֽ  ךָךֶ֑תָנֵֽאְתּו ֖ךָךְנְפַּג לַ֥כֹאי ךָךֶ֔רָקְבּו ֙ךָךְנאֽ
 הָּמֵ֖הָה םיִ֥מָּיַּב םַ֛גְו :בֶרָֽחֶּב הָּנֵ֖הָּב ַחֵ֥טֹוּב הָּ֛תַא רֶׁ֥שֲא ךָךיֶ֗רָצְבִמ יֵ֣רָע ׁשֵׁ֞שרְי
ֹל ֑הָֹוהְי־םֻאְנ  הָֹ֧והְי הָׂ֨שָע הֶ֗מ תַחַּ֣ת ּו֔רְמֹאת יִּ֣כ ֙הָיָהְו :הָֽלָּכ םֶ֖כְּתִא הֶׂ֥שֱעֶא־אֽ
 ּו֞דְבַעַּֽתַו ֙יִתֹוא םֶּ֤תְבַזֲע רֶׁ֨שֲאַּֽכ םֶ֗היֵלֲא ָּ֣תְרַמָאְו הֶּלֵ֑א־לָּכ־תֶא ּונָ֖ל ּוניֵ֛הֹלֱא
ֹל ץֶרֶ֖אְּב םיִ֔רָז ּו֣דְבַעַּת ןֵּ֚כ םֶ֔כְצְרַאְּב ֙רָכֵנ יֵ֤הֹלֱא ֹז ּודיִּ֥גַה :םֶֽכָל א֥  תיֵ֣בְּב תא֖
ֹז אָ֣נ־ּועְמִׁש :רֹֽמאֵל הָ֖דּוהיִֽב ָהּו֥עיִמְׁשַהְו בֹ֑קֲעַֽי  םִי ַ֤ניֵע בֵ֑ל ןיֵ֣אְו לָ֖כָס םַ֥ע תא֔
ֹלְו ֙םֶהָל ֹלְו םֶ֖הָל םִי ַ֥נְזָא ּו֔אְרִי א֣ ֹל יִ֨תֹואַֽה :ּועָֽמְׁשִי א֥  הָֹ֗והְי־םֻאְנ ּואָ֜ריִת־אֽ
ֹל ֙יַנָּפִמ םִ֤א ֹלְו םָ֖לֹוע־קָח םָּ֔יַל לּו֣בְּג֙ לֹוח יִּתְמַׂ֤ש־רֶׁשֲא ּוליִ֔חָת א֣  ּוהְנֶ֑רְבַעַֽי א֣
ֹלְו ּ֙וׁשֲעָּֽגְתִּֽיַו ֹלְו ויָּ֖לַג ּו֥מָהְו ּולָ֔כּוי א֣  רֵ֣רֹוס בֵ֖ל הָ֔יָה ֙הֶּזַה םָ֤עָלְו :ּוהְנֻֽרְבַעַֽי א֥
ֹלְו :ּוכֵֽלֵּיַו ּורָ֖ס הֶ֑רֹומּו  ןֵ֗תֹּנַה ּוניֵ֔הֹלֱא הָ֣וֹהְי־תֶא ֙אָנ אָריִ֤נ םָ֗בָבְלִב ּו֣רְמָֽא־אֽ
 :ּונָֽל־רָמְׁשִי ריִ֖צָק תֹוּ֥קֻח תֹ֛עֻבְׁש ֹוּ֑תִעְּב ׁשֹו֖קְלַמּו ]הֶ֥רֹוי[ הֶ֥רֹיו םֶׁשֶּ֛ג
ֹּטַחְו הֶּלֵ֑א־ּוּטִה םֶ֖כיֵתֹוֽנֹוֲע  יִּ֖מַעְב ּו֥אְצְמִנ־יִּֽכ :םֶּֽכִמ בֹוּ֖טַה ּו֥עְנָֽמ םֶ֔כיֵתוא֣
 אֵלָ֣מ ֙בּולְכִּכ :ּודֹּֽכְלִי םיִׁ֥שָנֲא תיִ֖חְׁשַמ ּוביִּ֥צִה םיִׁ֔שּוקְי ךְךַׁ֣שְּכ ֙רּוׁשָי םיִ֑עָׁשְר
 םַּ֚ג ּו֗תְׁשָֽע ּו֣נְמָֽׁש :ּוריִֽׁשֲעַּֽי ַֽו ּו֖לְד ָּֽג ןֵּ֥כ־לַע הָ֑מְרִמ םיִ֣אֵלְמ םֶ֖היֵּתָּב ןֵּ֥כ ףֹו֔ע
ֹל ןיִּ֣ד עָ֔ר־יֵרְבִד ּו֣רְבָֽע ֹל םיִ֖נֹויְבֶא טַּ֥פְׁשִמּו ּוחיִ֑לְצַיְו םֹו֖תָי ןיִּ֥ד ּונָ֔ד־אֽ  :ּוטָֽפָׁש א֥
ֹל הֶּלֵ֥א־לַעַֽה ֹל הֶ֔זָּכ־רֶׁשֲא יֹו֣גְּב םִ֚א ֑הָֹוהְי־םֻאְנ דֹ֖קְפֶא־אֽ  :יִֽׁשְפַנ םֵּ֖קַנְתִת א֥
־לַע ּוּ֣דְרִי ֙םיִנֲהֹּֽכַהְו רֶקֶּׁ֗שַב־ּו֣אְּבִנ םיִ֞איִבְּנַה :ץֶרָֽאָּב הָ֖תְיְהִֽנ הָ֔רּורֲעַֽׁ֣שְו ֙הָּמַׁש



 ֙בֶרֶּ֨קִמ ןִ֗מָיְנִב יֵ֣נְּב ׀ ּוזִ֣עָה :ּהָֽתיִרֲחַֽאְל ּוׂ֖שֲעַּֽת־הַֽמּו ןֵ֑כ ּובֲהָֽ֣א יִּ֖מַעְו םֶ֔היֵדְי
 הָ֛עָר יִּ֥כ תֵ֑אְׂשַמ ּו֣אְׂש םֶרֶּ֖כַה תיֵּ֥ב־לַעְו רָ֔פֹוׁש ּו֣עְקִּת ַ֙עֹו֨קְתִבּו םַ֔לָׁשּו֣רְי
 ּואֹ֥בָי ָהיֶ֛לֵא :ןֹוּֽיִצ־תַּב יִתיִ֖מָּד הָ֔גָּנֻעְּמַהְו ֙הָוָּנַה :לֹוֽדָּג רֶבֶׁ֥שְו ןֹו֖פָּצִמ הָ֥פְקְׁשִנ
 ָ֙היֶ֨לָע ּוׁ֤שְּדַק :ֹוֽדָי־תֶא ׁשיִ֥א ּו֖עָר ביִ֔בָס ֙םיִלָהֹֽא ָהיֶ֤לָע ּו֨עְקָּֽת םֶ֑היֵרְדֶעְו םיִ֖עֹר
 :בֶרָֽע־יֵלְלִצ ּו֖טָּנִי יִּ֥כ םֹוּ֔יַה הָ֣נָפ־יִּכ ּ֙ונָ֨ל יֹו֥א םִיָ֑רֳהָּֽצַֽב הֶ֣לֲעַֽנְו ּומּו֖ק הָ֔מָחְלִמ
 תֹו֔אָבְצ הָ֣וֹהְי ֙רַמָא הֹ֤כ יִּ֣כ :ָהיֶֽתֹונְמְרַא הָתיִ֖חְׁשַנְו הָלְיָּ֔לַב הֶ֣לֲעַֽנְו ּומּו֚ק
 קֶׁש֥ע ּהָּ֖לֻּכ דַ֔קְפָה ריִ֣עָה איִ֚ה הָ֑לְלֹֽס םַ֖לָׁשּוֽרְי־לַע ּו֥כְפִׁשְו הָ֔צֵע ּו֣תְרִּכ
 ּהָּ֧ב עַמָּׁ֨שִי דֹׁשָ֠ו סָ֣מָח ּהָ֑תָעָר הָרֵ֣קֵה ןֵּ֖כ ָהיֶ֔מיֵמ ]֙רִיַּ֨ב[ ֙רִוַּ֨ב ריִ֥קָהְּכ :ּהָּֽבְרִקְּב
 ךְךֵ֣מיִׂשֲא־ןֶּפ ךְךֵּ֑מִמ יִׁ֖שְפַנ עַ֥קֵּת־ןֶּפ םַ֔לָׁשּו֣רְי ֙יִרְסָּֽוִה :הָּֽכַמּו יִ֥לֳח דיִ֖מָּת יַ֛נָּפ־לַע
 ןֶפֶּ֖גַכ ּו֥לְלֹוֽעְי לֵ֛לֹוע תֹו֔אָבְצ הָֹ֣והְי ֙רַמָא הֹּ֤כ :הָבָֽׁשֹונ אֹו֥ל ץֶרֶ֖א הָ֔מָמְׁש
 ֙הָדיִ֨עָאְו הָ֤רְּבַדֲא יִ֨מ־לַע :תֹוּֽלִסְלַס־לַע רֵ֖צֹובְּכ ֔ךָךְד ָֽי ֙בֵׁשָה לֵ֑אָרְׂשִי תיִ֣רֵאְׁש
ֹלְו םָ֔נְזָא הָ֣לֵרֲע ֙הֵּנִה ּועָ֔מְׁשִיְו  םֶ֛הָל הָ֥יָה הָ֗וֹהְי־רַבְד הֵּ֣נִה ביִׁ֑שְקַהְל ּו֖לְכּוֽי א֥
ֹל הָּ֖פְרֶחְל ־לַע ךְךֹ֤פְׁש ליִ֔כָה יִתיֵ֣אְלִנ ֙יִתאֵ֨לָמ ׀ הָ֤וֹהְי תַ֨מֲח ֩תֵאְו :ֹוֽב־ּוצְּפְחַי א֥
־םִע ןֵ֖קָז ּודֵ֔כָּלִי ֙הָּׁשִא־םִע ׁשיִ֤א־םַג־יִּֽכ וָּ֑דְחַי םיִ֖רּוחַּב דֹו֥ס לַ֛עְו ץּו֔חַּב֙ לָלֹוע
 יִ֛דָי־תֶא הֶּ֧טַא־יִּֽכ וָּ֑דְחַי םיִׁ֖שָנְו תֹו֥דָׂש םיִ֔רֵחֲאַֽל ֙םֶהיֵּתָֽב ּוּבַ֤סָנְו :םיִֽמָי אֵ֥לְמ
 עַצָּ֑ב ַעֵ֣צֹוּב ֹוּ֖לֻּכ םָ֔לֹודְּג־דַעְו ֙םָּנַטְּקִמ יִּ֤כ :הָֽוֹהְי־םֻאְנ ץֶרָ֖אָה יֵ֥בְׁשֹֽי־לַע
 רֹ֖מאֵל הָּ֔לַקְנ־לַע ֙יִּמַע רֶבֶׁ֤ש־תֶא ּו֞אְּפַרְי ַֽו :רֶקָּֽׁש הֶׂשֹ֥ע ֹוּ֖לֻּכ ןֵ֔הֹּכ־דַעְו ֙איִבָּנִמּו

ֹל ׁשֹוּ֣ב־םַּג ּוׂ֑שָע הָ֖בֵעֹוֽת יִּ֥כ ּוׁשיִ֕בֹה :םֹוֽלָׁש ןיֵ֖אְו םֹו֑לָׁש ׀ םֹו֣לָׁש  ּוׁשֹו֗בֵי־אֽ
ֹל ֙םיִלְכַה־םַּג  :הָֽוֹהְי רַ֥מָא ּו֖לְׁשָּֽכִי םיִּ֥תְדַקְּפ־תֵעְּב םיִ֛לְפֹּֽנַב ּו֧לְּפִי ןֵ֞כָל ּועָ֔דָי א֣
 ךְךֶרֶ֤ד הֶ֨ז־יֵא םָ֗לֹוע תֹו֣בִתְנִל ׀ ּו֣לֲאַֽׁשְו ּו֜אְרּו םיִ֨כָרְּד־לַע֩ ּודְמִע הָ֡וֹהְי רַ֣מָא הֹּ֣כ
ֹּיַו םֶ֑כְׁשְפַנְל ַעֹוּ֖גְרַמ ּו֥אְצִמּו ּהָ֔ב־ּוכְלּו ֙בֹוּטַה ֹל ּו֖רְמאֽ  ֙םֶכיֵלֲע יִ֤תֹמִקֲהַֽו :ךְךֵֽלֵנ א֥
ֹּיַו רָ֑פֹוׁש לֹו֣קְל ּוביִׁ֖שְקַה םיִ֔פֹצ ֹל ּו֖רְמאֽ  יִ֥עְדּו םִ֑יֹוּגַה ּו֣עְמִׁש ןֵ֖כָל :ביִֽׁשְקַנ א֥
 הֶּ֖זַה םָ֥עָה־לֶא הָ֛עָר איִ֥בֵמ יִ֜כֹנָא הֵּ֨נִה ץֶרָ֔אָה יִ֣עְמִׁש :םָּֽב־רֶׁשֲא־תֶא הָ֖דֵע
ֹל ֙יַרָבְּד־לַע יִּ֤כ םָ֑תֹובְׁשְחַמ יִ֣רְּפ  הֶּ֨ז־הָּמָֽל :ּהָֽב־ּוסֲאְֽמִּיַו יִ֖תָרֹוֽתְו ּוביִׁ֔שְקִה א֣
 קְו אֹו֔בָת אָ֣בְּׁשִמ ֙הָנֹובְל יִ֤ל ֹל ֙םֶכיֵתֹוֽלֹע קָ֑חְרֶמ ץֶרֶ֣אֵמ בֹוּ֖טַה הֶ֥נָ  ןֹו֔צָרְל א֣
 הֶּ֖זַה םָ֥עָה־לֶא ןֵ֛תֹנ יִ֥נְנִה הָ֔וֹהְי רַ֣מָא הֹּ֚כ ןֵ֗כָל :יִֽל ּובְרָ֥ע־ֹאל םֶ֖כיֵחְבִזְו



 רַ֣מָא הֹּ֚כ :]ּודָֽבָאְו[ ּודָֽבָאְי ֹו֖עֵרְו ןֵ֥כָׁש וָּ֛דְחַי םיִ֥נָבּו תֹו֨בָא םָ֠ב ּולְׁשָ֣כְו םיִ֑לֹׁשְכִמ
 ןֹו֞דיִכְו תֶׁשֶ֣ק :ץֶרָֽא־יֵתְּכְרַּיִמ רֹו֖עֵי לֹו֔דָּג יֹו֣גְו ןֹו֑פָצ ץֶרֶ֣אֵמ אָּ֖ב םַ֥ע הֵּ֛נִה הָ֔וֹהְי
ֹלְו ֙אּוה יִ֥רָזְכַא ּוקיִ֗זֲחַֽי  ךְךּו֗רָע ּובָּ֑כְרִי םיִ֖סּוס־לַעְו הֶ֔מֱהֶי םָּ֣יַּכ ֙םָלֹוק ּומֵ֔חַרְי א֣
 ֙הָרָצ ּוניֵ֑דָי ּו֣פָר ֹו֖עְמָׁש־תֶא ּונְעַ֥מָׁש :ןֹוּֽיִצ־תַּב ךְךִיַ֖לָע הָ֔מָחְלִּמַל ׁ֙שיִאְּכ
 ּיכֵ֑לֵּת־לַא ךְךֶרֶּ֖דַבּו הֶ֔דָּׂשַה ]ּ֙ואְצֵּֽת[ ּ֙יאְצֵּֽת־לַא :הָֽדֵלֹוּֽיַּכ ליִ֖ח ּונְתַ֔קיִזֱחֶה
 רֶפֵ֔אָב יִׁ֣שְּלַּפְתִהְו ֙קָׂש־יִרְגִח יִּ֤מַע־תַּב :ביִֽבָּסִמ רֹו֖גָמ בֵ֔יֹאְל בֶרֶ֣ח יִּ֚כ ]ּוכֵ֑לֵּת[
ֹבָי םֹ֔אְתִפ יִּ֣כ םיִ֑רּורְמַּת דַּ֖פְסִמ ךְךָ֔ל יִׂ֣שֲע ֙דיִחָי לֶבֵ֤א  ןֹו֛חָּב :ּוניֵֽלָע דֵ֖דֹּׁשַה א֥
 יֵ֥כְלֹֽה םיִ֔רְרֹוֽס יֵ֣רָס ֙םָּלֻּכ :םָּֽכְרַּד־תֶא ָּ֖תְנַחָֽבּו עַ֕דֵתְו רָ֑צְבִמ יִּ֖מַעְב ךָךיִּ֥תַתְנ
 ]םַּ֣ת ׁשֵ֖אֵמ[ םַּ֣תׁשֵ֖אֵמ ַחֻּ֔פַמ רַ֣חָנ :הָּמֵֽה םיִ֖תיִחְׁשַמ םָּ֥לֻּכ לֶ֑זְרַבּו תֶׁש֣חְנ ליִ֖כָר
ֹל םיִ֖עָרְו ףֹו֔רָצ ףַ֣רָצ ֙אְוָּׁשַל תֶרָ֑פֹע  סַ֥אָמ־יִּֽכ םֶ֑הָל ּו֖אְרָֽק סָ֔אְמִנ ףֶסֶּ֣כ :ּוקָּֽתִנ א֥
 ֙רַעַׁ֨שְּב דֹ֗מֲע :רֹֽמאֵל הָ֖וֹהְי תֵ֥אֵמ ּוהָ֔יְמְרִי־לֶֽא הָ֣יָה רֶׁ֣שֲא ֙רָבָּדַה :םֶֽהָּב הָ֖וֹהְי
 קְו הָ֔וֹהְי תיֵּ֣ב ־לָּכ הָ֗וֹהְי־רַבְד ּו֣עְמִׁש ָּ֞תְרַמָאְו הֶּ֑זַה רָ֖בָּדַה־תֶא םָּׁ֔ש ָתאָ֣רָ
 הָ֤וֹהְי רַ֞מָא־הֹּֽכ :הָֽוֹהיַֽל תֹ֖וֲחַּֽתְׁשִֽהְל הֶּלֵ֔אָה םיִ֣רָעְּׁשַּב ֙םיִאָּבַה ֙הָדּוהְי
 םֹו֥קָּמַּב םֶ֔כְתֶא הָ֣נְּכַׁשֲאַֽו םֶ֑כיֵלְלַעַֽמּו םֶ֖כיֵכְרַד ּוביִ֥טיֵה לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא ֙תֹואָבְצ
 הָ֔וֹהְי לַ֣כיֵה ֙הָוֹהְי לַ֤כיֵה רֹ֑מאֵל רֶקֶּׁ֖שַה יֵ֥רְבִּד־לֶא םֶ֔כָל ּו֣חְטְבִּת־לַא :הֶּֽזַה
 םֶ֑כיֵלְלַעַֽמ־תֶאְו םֶ֖כיֵכְרַּד־תֶא ּוביִ֔טיֵּת ֙ביֵטיֵה־םִא יִּ֤כ :הָּמֵֽה הָ֖וֹהְי לַ֥כיֵה
ֹל ֙הָנָמְלַאְו םֹו֤תָי ר ֵּ֣ג :ּוהֵֽעֵר ןיֵ֥בּו ׁשיִ֖א ןיֵּ֥ב טָּ֔פְׁשִמ ּ֙וׂשֲעַֽת ֹוׂ֤שָע־םִא  ּוקֹׁ֔שֲעַֽת א֣
ֹל םיִ֛רֵחֲא םיִ֧הֹלֱא יֵ֨רֲחַֽאְו הֶּ֑זַה םֹו֣קָּמַּב ּו֖כְּפְׁשִּת־לַֽא יִ֔קָנ םָ֣דְו  עַ֥רְל ּו֖כְלֵֽת א֥
־ןִמְל םֶ֑כיֵתֹוֽבֲאַֽל יִּתַ֖תָנ רֶׁ֥שֲא ץֶרָ֕אָּב הֶּ֔זַה םֹו֣קָּמַּב ֙םֶכְתֶא יִּ֤תְנַּכִׁשְו :םֶֽכָל
 :ליִֽעֹוה יִּ֖תְלִבְל רֶקָּׁ֑שַה יֵ֖רְבִּד־לַע םֶ֔כָל םיִ֣חְטֹּֽב ֙םֶּתַא הֵּ֤נִה :םָֽלֹוע־דַעְו םָ֖לֹוע
 םיִ֖רֵחֲא םיִ֥הֹלֱא יֵ֛רֲחַֽא ךְךֹ֗לָהְו לַעָּ֑בַל רֵּ֣טַקְו רֶקֶּׁ֖שַל ַעֵ֥בָּׁשִהְו ףֹ֗אָנְֽו ַ֙חֹ֨צָר ׀ בֹ֤נָגֲה
ֹל רֶׁ֥שֲא  יִ֣מְׁש־אָרְק ִֽנ רֶׁ֣שֲא ֙הֶּזַה תִיַּ֤בַּב יַ֗נָפְל םֶּ֣תְדַמֲעַֽו םֶ֞תאָבּו :םֶּֽתְעַדְי־אֽ
 תַ֣רָעְמַה :הֶּלֵֽאָה תֹו֖בֵעֹוּֽתַה־לָּכ תֵ֥א תֹוׂ֔שֲע ןַעַ֣מְל ּונְלַּ֑צִנ םֶּ֖תְרַמֲאַֽו ויָ֔לָע
 הֵּ֥נִה יִ֛כֹנָֽא םַּ֧ג םֶ֑כיֵניֵֽעְּב ויָ֖לָע יִ֥מְׁש־אָרְקִנ־רֶׁשֲא הֶּ֛זַה תִיַּ֧בַה הָ֨יָה םיִ֗צִרָּֽפ
 יִ֛מְׁש יִּֽתְנַּ֧כִׁש רֶׁ֨שֲא ֹו֔ליִׁשְּב רֶׁ֣שֲא ֙יִמֹוקְמ־לֶא אָ֗נ־ּוכְל יִּ֣כ :הָֽוֹהְי־םֻאְנ יִתיִ֖אָר
 הָּ֗תַעְו :לֵֽאָרְׂשִי יִּ֥מַע תַ֖עָר יֵ֕נְּפִמ ֹו֔ל יִתיִׂ֣שָע־רֶׁשֲא תֵ֣א ּ֙ואְרּו הָ֑נֹוׁשאִֽרָּב םָׁ֖ש



 םֵּ֤כְׁשַה םֶ֜כיֵלֲא רֵּ֨בַדֲאָֽו הָ֑וֹהְי־םֻאְנ הֶּלֵ֖אָה םיִׂ֥שֲעַּֽמַה־לָּכ־תֶא םֶ֛כְתֹוׂשֲע ןַעַ֧י
ֹלְו ֙רֵּבַדְו  קֶאָֽו םֶּ֔תְעַמְׁש א֣ ֹלְו םֶ֖כְתֶא אָ֥רְ  רֶׁ֧שֲא ׀ תִיַּ֣בַל יִתיִׂ֜שָעְו :םֶֽתיִנֲע א֥
 םֶ֖כָל יִּתַ֥תָנ־רֶׁשֲא םֹו֔קָּמַ֨לְו ֹוּ֔ב םיִ֣חְטֹּֽב ֙םֶּתַא רֶׁ֤שֲא ויָ֗לָע יִ֣מְׁש־אָרְק ִֽנ
 רֶׁ֤שֲאַּֽכ יָ֑נָּפ לַ֣עֵמ םֶ֖כְתֶא יִּ֥תְכַלְׁשִהְו :ֹוֽלִׁשְל יִתיִׂ֖שָע רֶׁ֥שֲאַּֽכ םֶ֑כיֵתֹוֽבֲאַֽלְו
 ׀ לֵּ֣לַּפְתִּת־לַא הָּ֞תַאְו :םִיָֽרְפֶא עַר ֶ֥ז־לָּכ תֵ֖א םֶ֔כיֵחֲא־לָּכ־תֶא ֙יִּתְכַ֨לְׁשִה
 יִּנֶ֥ניֵא־יִּכ יִּ֑ב־עַּגְפִּת־לַאְו הָּ֖לִפְתּו הָּ֥נִר םָ֛דֲעַֽב אָּׂ֧שִּת־לַאְו הֶּ֗זַה םָ֣עָה־דַעְּב
 :םָֽלָׁשּוֽרְי תֹו֖צֻחְבּו הָ֑דּוהְי יֵ֣רָעְּב םיִׂ֖שֹע הָּמֵ֥ה הָ֛מ הֶ֔אֹר ֣ךָךְניֵֽאַֽה :ךְךָֽתֹא ַעֵ֖מֹׁש
 קֵ֑צָּב תֹוׁ֣שָל םיִׁ֖שָּנַהְו ׁשֵ֔אָה־תֶא םיִ֣רֲעַֽבְמ ֙תֹובָאָֽהְו םיִ֗צֵע םיִ֣טְּקַלְמ םיִ֞נָּבַה
 ןַעַ֖מְל םיִ֔רֵחֲא םיִ֣הֹלאֵֽל ֙םיִכָסְנ ךְךֵּ֤סַהְו םִיַ֗מָּׁשַה תֶכֶ֣לְמִל םיִ֜נָּוַּכ תֹוׂ֨שֲעַֽל
 :םֶֽהיֵנְּפ תֶׁשֹּ֥ב ןַעַ֖מְל םָ֔תֹא אֹו֣לֲה הָ֑וֹהְי־םֻאְנ םיִ֖סִעְכַמ םֵ֥ה יִ֛תֹאַֽה :יִנֵֽסִעְכַה
־לַע הֶּ֔זַה םֹו֣קָּמַה־לֶא ֙תֶכֶּ֨תִנ ֙יִתָמֲחַֽו יִּ֤פַא הֵּ֨נִה הִֹ֗והְי יָ֣נֹדֲא ׀ רַ֣מָא־הֹּכ ןֵ֞כָל
ֹלְו הָ֖רֲעָֽבּו הָ֑מָדֲאָֽה יִ֣רְּפ־לַעְו הֶ֖דָּׂשַה ץֵ֥ע־לַעְו הָ֔מֵהְּבַה־לַעְו ֙םָדָאָֽה  א֥
 םֶ֖כיֵחְבִז־לַע ּו֥פְס םֶ֛כיֵתֹולֹע לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא תֹו֖אָבְצ הָ֥וֹהְי רַ֛מָא הֹּ֥כ :הֶּֽבְכִת
ֹל יִּ֠כ :רָֽׂשָב ּו֥לְכִאְו ֹלְו ֙םֶכיֵתֹוֽבֲא־תֶא יִּתְרַּ֤בִד־אֽ  ִ֥איִצֹוה םֹו֛יְּב םיִ֔תיִּוִצ א֣
 רָ֣בָּדַה־תֶא־םִא יִּ֣כ :חַבָֽזָו הָ֖לֹוע יֵ֥רְבִּד־לַע םִיָ֑רְצִמ ץֶרֶ֣אֵמ םָ֖תֹוא ]יִ֥איִצֹוה[
־ּויְהִּֽת םֶּ֖תַאְו םיִ֔הֹלאֵֽל ֙םֶכָל יִתיִ֤יָהְו יִ֔לֹוקְב ּו֣עְמִׁש ֙רֹמאֵל םָ֤תֹוא יִתיִּ֨וִצ הֶּזַ֠ה
ֹלְו :םֶֽכָל בַ֥טיִי ןַעַ֖מְל םֶ֔כְתֶא הֶּ֣וַצֲא רֶׁ֣שֲא ֙ךְךֶרֶּ֨דַה־לָכְּב םֶּ֗תְכַלֲהַֽו םָ֑עְל יִ֣ל  א֤
ֹלְו ּ֙ועְמָֽׁש  ּו֥יְהִּֽיַו עָ֑רָה םָּ֣בִל תּו֖רִרְׁשִּב תֹו֔צֵעֹ֣מְּב ּ֙וכְלֵּֽיַו םָ֔נְזָא־תֶא ּוּ֣טִה־אֽ
ֹלְו רֹו֖חָאְל  דַ֖ע םִיַ֔רְצִמ ץֶרֶ֣אֵמ ֙םֶכיֵתֹוֽבֲא ּו֤אְצָֽי רֶׁ֨שֲא םֹוּ֗יַה־ןִמְל :םיִֽנָפְל א֥
 :ַחֹֽלָׁשְו םֵּ֥כְׁשַה םֹו֖י םיִ֔איִבְּנַה יַ֣דָבֲע־לָּכ־תֶא ֙םֶכיֵלֲא חַ֤לְׁשֶאָֽו הֶּ֑זַה םֹוּ֣יַה
ֹלְו יַ֔לֵא ּ֙ועְמָֽׁש אֹו֤לְו  :םָֽתֹובֲאֵֽמ ּועֵ֖רֵה םָּ֔פְרָע־תֶא ּ֙וׁשְקַּיַו םָ֑נְזָא־תֶא ּוּ֖טִה א֥
ֹלְו הֶּלֵ֔אָה םיִ֣רָבְּדַה־לָּכ־תֶא ֙םֶהיֵלֲא ָּ֤תְרַּבִדְו  קְו ךָךיֶ֑לֵא ּו֖עְמְׁשִי א֥  ָתאָ֥רָ
ֹלְו םֶ֖היֵלֲא  הָ֣וֹהְי֙ לֹוקְּב ּו֗עְמָֽׁש־אֹול רֶׁ֣שֲא ֙יֹוּגַה הֶ֤ז םֶ֗היֵלֲא ָּ֣תְרַמָֽאְו :הָכּוֽנֲעַֽי א֥
ֹלְו ויָ֔הֹלֱא  ֙ךְךֵרְזִנ יִּ֤זָּג :םֶֽהיִּפִמ הָ֖תְרְכִנְו הָ֔נּומֱאָֽה ֙הָדְבָֽא רָ֑סּומ ּו֖חְקָל א֥
 :ֹוֽתָרְבֶע רֹוּ֥ד־תֶא ׁשֹּ֖טִּיַו הָ֔וֹהְי סַ֣אָמ יִּ֚כ הָ֑ניִק םִ֖יָפְׁש־לַע יִ֥אְׂשּו יִכיִ֔לְׁשַהְֽו
־רֶׁשֲא תִיַּ֛בַּב םֶ֗היֵצּוּֽקִׁש ּומָׂ֣ש הָ֑וֹהְי־םוֻאְנ יַ֖ניֵעְּב עַ֛רָה הָ֥דּוהְי־יֵֽנְב ּוׂ֨שָע־יִּֽכ



 ףֹ֛רְׂשִל םֹּ֔נִה־ןֶב איֵ֣גְּב ֙רֶׁשֲא תֶפֹּ֗תַה תֹו֣מָּב ּו֞נָבּו :ֹוֽאְּמַטְל ויָ֖לָע יִ֥מְׁש־אָרְק ִֽנ
ֹל ֙רֶׁשֲא ׁשֵ֑אָּב םֶ֖היֵתֹֽנְּב־תֶאְו םֶ֥היֵנְּב־תֶא ֹלְו יִתיִּ֔וִצ א֣  ןֵ֞כָל :יִּֽבִל־לַע הָ֖תְלָֽע א֥
־םִא יִּ֖כ םֹּ֔נִה־ןֶב איֵ֣גְו ֙תֶפֹּ֨תַה דֹו֤ע רֵ֨מָאֵֽי־ֹאלְו הָ֔וֹהְי־םֻאְנ ֙םיִאָּב םיִ֤מָי־הֵּֽנִה
 לָ֔כֲאַֽמְל ֙הֶּזַה םָ֤עָה תַ֨לְבִנ הָ֜תְיָ֨הְֽו :םֹוֽקָמ ןיֵ֥אֵמ תֶפֹ֖תְב ּו֥רְבָֽקְו הָ֑גֵרֲהַֽה איֵּ֣ג
 הָ֗דּוהְי יֵ֣רָעֵֽמ ׀ יִּ֣תַּבְׁשִהְו :דיִֽרֲחַֽמ ןיֵ֖אְו ץֶרָ֑אָה תַ֣מֱהֶבְלּו םִיַ֖מָּׁשַה ףֹו֥עְל
 הָּ֖בְרָחְל יִּ֥כ הָּ֑לַּכ לֹו֣קְו ןָ֖תָח לֹו֥ק הָ֔חְמִׂש לֹו֣קְו ֙ןֹוׂשָׂש לֹו֤ק םַ֔לָׁשּו֣רְי ֙תֹוצֻחֵֽמּו
־יֵֽכְלַמ תֹו֣מְצַע־תֶא ]ּואיִ֣צֹוי[ ּואיִ֣צֹיו הָ֡וֹהְי־םֻאְנ איִ֣הַה תֵ֣עָּב :ץֶרָֽאָה הֶ֥יְהִּֽת
 םיִ֗איִבְּנַה תֹו֣מְצַע ׀ תֵ֣אְו םיִ֜נֲהֹּֽכַה תֹו֨מְצַע־תֶאְו ֩ויָרָׂש־תֹומְצַע־תֶאְו הָ֣דּוהְי
 ׀ לֹ֣כְלּו ַחֵ֜רָּיַלְו ׁשֶמֶּׁ֨שַל ֩םּוחָטְׁשּו :םֶֽהיֵרְבִּקִמ םָ֖לָׁשּוֽרְי־יֵבְׁשֹוֽי תֹו֥מְצַע תֵ֛אְו
 רֶׁ֣שֲאַֽו םֶ֔היֵרֲחַֽא ּו֣כְלָֽה ֙רֶׁשֲאַֽו ֙םּודָבֲע רֶׁ֤שֲאַֽו םּו֜בֵהֲא רֶׁ֨שֲא םִיַ֗מָּׁשַה אָ֣בְצ
ֹל םֶ֑הָל ּו֖וֲחַּֽתְׁשִֽה רֶׁ֥שֲאַֽו םּוׁ֔שָרְּד ֹלְו ּ֙ופְסָֽאֵי א֤  הָ֖מָדֲאָֽה יֵ֥נְּפ־לַע ןֶמֹ֛דְל ּורֵ֔בָּקִי א֣
 הָ֖עָרָֽה הָ֥חָּפְׁשִּמַה־ןִמ םיִ֔רָאְׁשִּנַה ֙תיִרֵאְּׁשַה לֹ֗כְל ם֔יִּיַחֵֽמ ֙תֶוָ֨מ רַ֥חְבִנְו :ּוֽיְהִֽי
ֹּזַה  :תֹוֽאָבְצ הָ֥וֹהְי םֻ֖אְנ םָׁ֔ש םיִּ֣תְחַּדִה רֶׁ֣שֲא ֙םיִרָאְׁשִּנַה תֹו֤מֹקְּמַה־לָכְּב תא֑
ֹלְו ּו֖לְּפִיֲה הָ֔וֹהְי רַ֣מָא הֹּ֚כ םֶ֗היֵלֲא ָּ֣תְרַמָאְו ֹלְו בּוׁ֖שָי־םִא ּומּו֑קָי א֣  :בּוֽׁשָי א֥
 ּו֖נֲאֵֽמ תיִ֔מְרַּתַּב ּ֙וקיִ֨זֱחֶה תַחַּ֑צִנ הָ֣בֻׁשְמ םַ֖לָׁשּוֽרְי הֶּ֛זַה םָ֥עָה הָ֜בְבֹוֽׁש ַעּוּ֨דַמ
 רֹ֖מאֵל ֹו֔תָעָ֣ר־לַע ֙םָחִנ ׁשיִ֗א ןיֵ֣א ּורֵּ֔בַדְי ןֵ֣כ־אֹול ֙עָמְׁשֶאָֽו יִּתְבַׁ֤שְקִה :בּוֽׁשָל
־םַּג :הָֽמָחְלִּמַּב ףֵ֖טֹוׁש סּו֥סְּכ ]םָ֔תָצּ֣ורְמִּב[ םָ֔תוָצֻ֣רְמִּב בָׁ֚ש הֹּ֗לֻּכ יִתיִׂ֑שָע הֶ֣מ
 תֵ֣ע־תֶא ּו֖רְמָֽׁש רּו֗גָעְו ]֙סיִסְו[ ֙סוִסְו רֹ֤תְו ָהיֶ֔דֲעֹוֽמ ֙הָעְד ָֽי םִיַ֗מָּׁשַב הָ֣דיִסֲח
ֹל יִּ֕מַעְו הָנָ֑אֹּב ֹת הָ֤כיֵא :הָֽוֹהְי טַּ֥פְׁשִמ תֵ֖א ּו֔עְד ָֽי א֣  ּונְחַ֔נֲא םיִ֣מָכֲח ּ֙ורְמאֽ
 םיִ֔מָכֲח ּוׁשיִ֣בֹה :םיִֽרְפֹֽס רֶקֶׁ֥ש טֵ֖ע הָׂ֔שָע רֶקֶּׁ֣שַל הֵּ֣נִה ֙ןֵכָא ּונָּ֑תִא הָ֖וֹהְי תַ֥רֹותְו
־תֶא ןֵּ֨תֶא ֩ןֵכָל :םֶֽהָל הֶ֖מ־תַמְכָחְו ּוסָ֔אָמ ֙הָוֹהְי־רַבְדִב הֵּ֤נִה ּודֵ֑כָּלִּיַו ּוּתַ֖ח
 עַצָּ֑ב ַעֵ֣צֹּב הֹּ֖לֻּכ לֹו֔דָּג־דַעְו ֙ןֹטָּקִמ יִּ֤כ םיִׁ֔שְרֹו֣יְל ֙םֶהיֵתֹוֽדְׂש םיִ֗רֵחֲאַֽל םֶ֜היֵׁשְנ
 הָּ֔לַקְנ־לַע ֙יִּמַע־תַּב רֶבֶׁ֤ש־תֶא ּוּ֞פַרְיַו :רֶקָּֽׁש הֶׂשֹ֥ע הֹּ֖לֻּכ ןֵ֔הֹּכ־דַעְו ֙איִבָּנִמ
ֹל ׁשֹוּ֣ב־םַּג ּוׂ֑שָע הָ֖בֵעֹוֽת יִּ֥כ ּוׁשִ֕בֹה :םֹוֽלָׁש ןיֵ֖אְו םֹו֑לָׁש ׀ םֹו֣לָׁש רֹ֖מאֵל ־אֽ
ֹל ֙םֵלָּכִהְו ּוׁש֗בֵי  :הָֽוֹהְי רַ֥מָא ּו֖לְׁשָּֽכִי םָ֛תָּדֻקְּפ תֵ֧עְּב םיִ֗לְפֹּֽנַב ּו֣לְּפִי ןֵ֞כָל ּועָ֔דָי א֣
 לֵ֔בָנ ֙הֶלָעֶֽהְו הָ֗נֵאְּתַּב םיִ֣נֵאְּת ןיֵ֧אְו ןֶפֶּ֜גַּב םיִ֨בָנֲע ֩ןיֵא ֑הָֹוהְי־םֻאְנ םֵ֖פיִסֲא ףֹ֥סָא



 רָ֖צְבִּמַה יֵ֥רָע־לֶא אֹו֛בָנְו ּו֗פְסָֽאֵה םיִ֔בְׁשֽי ּונְחַ֣נֲא ֙הָמ־לַע :םּוֽרְבַעַֽי םֶ֖הָל ןֵּ֥תֶאָֽו
ֹר־יֵמ ּונֵ֣קְׁשַּיַו ּ֙ונָּ֨מִדֲה ּוניֵ֤הֹלֱא הָ֨וֹהְי ֩יִּכ םָּׁ֑ש־הָמְּדִנְו  :הָֽוֹהיַֽל ּונאָ֖טָח יִּ֥כ ׁשא֔
 ק  ויָ֗סּוס תַ֣רְחַנ ֙עַמְׁשִנ ןָּ֤דִמ :הָֽתָעְב הֵּ֥נִהְו הֵּ֖פְרַמ תֵ֥עְל בֹו֑ט ןיֵ֣אְו םֹו֖לָׁשְל הֵּ֥וַ
ֹּיַו ּואֹו֗בָּיַו ץֶרָ֑אָה־לָּכ הָׁ֖שֲעָֽר ויָ֔ריִּבַא תֹו֣לֲהְֽצִמ֙ לֹוּקִמ  ּהָ֔אֹולְמּו ץֶרֶ֣א ּ֙ולְכאֽ
 ׁשַחָ֑ל םֶ֖הָל־ןיֵא רֶׁ֥שֲא םיִ֔נֹעְפִצ ֙םיִׁשָחְנ םֶ֗כָּב ַחֵּ֜לַׁשְמ יִ֨נְנִה ֩יִּכ :ּהָֽב יֵבְׁש֥יְו ריִ֖ע
 לֹו֞ק־הֵּנִה :יָּֽוַד יִּ֥בִל יַ֖לָע ןֹו֑גָי יֵ֣לֲע יִ֖תיִגיִ֥לְבַמ :הָֽוֹהְי־םֻאְנ םֶ֖כְתֶא ּו֥כְּׁשִנְו

 ּהָּ֑ב ןיֵ֣א ּהָּ֖כְלַמ־םִא ןֹוּ֔יִצְּב ןיֵ֣א ֙הָוֹהיַֽה םיִּ֔קַחְרַמ ֙ץֶרֶ֨אֵמ יִּ֗מַע־תַּב תַ֣עְוַֽׁש
 אֹו֥ל ּונְחַ֖נֲאַֽו ץִיָ֑ק הָלָּ֣כ ריִ֖צָק רַ֥בָע :רָֽכֵנ יֵ֥לְבַהְּב םֶ֖היֵלִֽסְפִּב יִנּו֛סִעְכִה ַעּוּ֗דַמ
 ןיֵ֣א ֙יִרֳצַה :יִנְתָֽקִזֱחֶה הָּ֖מַׁש יִּתְרַ֕דָק יִּתְרַּ֑בְׁשָה יִּ֖מַע־תַּב רֶבֶׁ֥ש־לַע :ּונְעָֽׁשֹונ
ֹל ַ֙עּוּ֨דַמ יִּ֗כ םָׁ֑ש ןיֵ֣א אֵ֖פֹר־םִא דָ֔עְלִגְּב  ןֵּ֤תִי־יִֽמ :יִּֽמַע־תַּב תַ֖כֻרֲא הָ֔תְלָֽע א֣
 :יִּֽמַע־תַב יֵ֥לְלַֽח תֵ֖א הָלְיַ֔לָו םָ֣מֹוי ֙הֶּכְבֶאְו הָ֑עְמִּד רֹו֣קְמ יִ֖ניֵעְו םִיַ֔מ ֙יִׁשֹאר
 ֙םָּלֻכ יִּ֤כ םָּ֑תִאֵמ הָ֖כְלֵֽאְו יִּ֔מַע־תֶא ֙הָבְזֶעֶֽאְו םיִ֔חְרֹֽא ֙ןֹולְמ רָּ֗בְדִּמַב יִנֵ֣נְּתִי־יִֽמ
ֹלְו רֶקֶׁ֔ש םָּ֣תְׁשַק ֙םָנֹוׁשְל־תֶא ּו֤כְרְדַּי ַֽו :םיִֽדְגֹּֽב תֶרֶ֖צֲע םיִ֔פֲאָ֣נְמ  הָ֖נּומֱאֶל א֥
ֹל יִ֥תֹאְו ּואָ֛צָי ׀ הָ֧עָר־לֶא הָ֨עָרֵֽמ ֩יִּכ ץֶרָ֑אָב ּו֣רְבָּֽג  ׁשיִ֤א :הָֽוֹהְי־םֻאְנ ּועָ֖דָי־אֽ
 ַעֵ֖ר־לָכְו בֹ֔קְעַי בֹו֣קָע ֙חָא־לָכ יִּ֤כ ּוחָ֑טְבִּת־לַא חָ֖א־לָּכ־לַעְו ּורֵ֔מָּׁשִה ּ֙והֵ֨עֵרֵֽמ
ֹל תֶ֖מֱאֶו ּוּלֵ֔תָהְי ּ֙והֵ֨עֵרְּב ׁשיִ֤אְו :ךְךֹֽלֲהַֽי ליִ֥כָר ־רֶּבַּד םָ֛נֹוׁשְל ּו֧דְּמִל ּורֵּ֑בַדְי א֣
־םֻאְנ יִ֖תֹוא־תַעַֽד ּו֥נֲאֵֽמ הָ֛מְרִמְּב הָ֑מְרִמ ךְךֹו֣תְּב ֖ךָךְּתְבִׁש :ּוֽאְלִנ הֵ֥וֲעַֽה רֶקֶׁ֖ש
 הֶׂ֔שֱעֶא ךְךיֵ֣א־יִּכ םיִּ֑תְנַחְבּו םָ֖פְרֹוֽצ יִ֥נְנִה תֹו֔אָבְצ הָ֣וֹהְי ֙רַמָא הֹּ֤כ ןֵ֗כָל :הָֽוֹהְי
־תֶא םֹו֤לָׁש ויִ֗פְּב רֵּ֑בִד הָ֣מְרִמ םָ֖נֹוׁשְל ]טּו֛חָׁש[ טֻ֛חוָׁש ץֵ֥ח :יִּֽמַע־תַּב יֵ֖נְּפִמ
ֹל הֶּלֵ֥א־לַעַה :ֹוּֽבְרָא םיִׂ֥שָי ֹוּ֖בְרִקְבּו רֵּ֗בַדְי ּ֙והֵ֨עֵר  הָ֑וֹהְי־םֻאְנ םָּ֖ב־דָקְפֶא־אֽ
ֹל הֶ֔זָּכ־רֶׁשֲא יֹו֣גְּב םִ֚א ־לַעְו יִהֶ֗נָו יִ֣כְב אָּׂ֧שֶא םיִ֜רָהֶ֨ה־לַע :יִֽׁשְפַנ םֵּ֖קַנְתִת א֥
ֹלְו רֵ֔בֹע ׁשיִ֣א־יִלְּבִמ ּ֙ותְּצִנ יִּ֤כ הָ֔ניִק ֙רָּבְדִמ תֹו֤אְנ  קִמ לֹו֣ק ּו֖עְמָֽׁש א֥  ףֹו֤עֵמ הֶ֑נְ
 םיִּ֑נַּת ןֹו֣עְמ םיִּ֖לַגְל םַ֛לָׁשּוֽרְי־תֶא יִּ֧תַתָֽנְו :ּוכָֽלָה ּו֖דְד ָֽנ הָ֔מֵהְּב־דַעְו ֙םִיַ֨מָּׁשַה
־תֶא ןֵ֣בָיְו ֙םָכָחֶֽה ׁשיִ֤אָה־יִֽמ :בֵֽׁשֹוי יִ֖לְּבִמ הָ֖מָמְׁש ןֵּ֥תֶא הָ֛דּוהְי יֵ֧רָע־תֶאְו
ֹז  רָּ֖בְדִּמַכ הָ֥תְּצִנ ץֶרָ֔אָה הָ֣דְבָֽא ֙הָמ־לַע ּהָ֑דִּגַיְו ויָ֖לֵא הָ֛וֹהְי־יִּֽפ רֶּ֧בִּד רֶׁ֨שֲאַֽו תא֔
ֹּיַו :רֵֽבֹע יִ֖לְּבִמ ־ֹאלְו םֶ֑היֵנְפִל יִּתַ֖תָנ רֶׁ֥שֲא יִ֔תָרֹוּ֣ת־תֶא ֙םָבְזָע־לַע הָ֔וֹהְי רֶמא֣



 םיִ֔לָעְּבַה ֙יֵרֲחַֽאְו םָּ֑בִל תּו֣רִרְׁש יֵ֖רֲחַֽא ּו֔כְלֵּ֣יַו :ּהָֽב ּוכְלָ֥ה־ֹאלְו יִ֖לֹוקְב ּו֥עְמָֽׁש
 יִ֧נְנִה לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא ֙תֹואָבְצ הָ֤וֹהְי רַ֞מָא־הֹּֽכ ןֵ֗כָל :םָֽתֹובֲא םּו֖דְּמִל רֶׁ֥שֲא
ֹר־יֵמ םיִ֖תיִקְׁשִהְו הָ֑נֲעַֽל הֶּ֖זַה םָ֥עָה־תֶא םָ֛ליִכֲאַֽמ  םִ֔יֹוּגַּב ֙םיִתֹוצִֽפֲהַֽו :ׁשאֽ
ֹל ֙רֶׁשֲא  יִ֖תֹוּלַּכ דַ֥ע בֶרֶ֔חַה־תֶא ֙םֶהיֵרֲחַֽא יִּ֤תְחַּלִׁשְו םָ֑תֹובֲאַֽו הָּמֵ֖ה ּו֔עְד ָֽי א֣
־לֶאְו הָניֶ֑אֹובְתּו תֹו֖נְנֹוקְמַל ּו֥אְרִקְו ּו֛נְנֹוּֽבְתִה תֹו֔אָבְצ הָ֣וֹהְי ֙רַמָא הֹּ֤כ :םָֽתֹוא
 ּ֙וניֵ֨ניֵע הָנְדַ֤רֵתְו יִהֶ֑נ ּוניֵ֖לָע הָנֶּׂ֥שִתְו הָנְרֵ֕הַמְתּו :הָנאֹוֽבָתְו ּו֖חְלִׁש תֹו֥מָכֲחַֽה
 ּוֽנְׁשֹּ֤ב ּונְדָּ֑דֻׁש ךְךיֵ֣א ןֹוּ֖יִּצִמ עַ֥מְׁשִנ יִ֛הְנ לֹו֥ק יִּ֣כ :םִיָֽמ־ּולְּזִי ּוניֵּ֖פַעְפַעְו הָ֔עְמִּד
 הָ֔וֹהְי־רַבְּד ֙םיִׁשָנ הָנְעַ֤מְׁש־יִּֽכ :ּוניֵֽתֹונְּכְׁשִמ ּוכיִ֖לְׁשִה יִּ֥כ ץֶרָ֔א ּונְבַ֣זָע־יִּֽכ ֙דֹאְמ
־יִּכ :הָֽניִק ּהָ֖תּועְר הָּׁ֥שִאְו יִהֶ֔נ ֙םֶכיֵתֹוֽנְב הָנְדֵּ֤מַלְו ויִּ֑פ־רַבְּד םֶ֖כְנְזָא חַּ֥קִתְו
 םיִ֖רּוחַּֽב ץּו֔חִמ֙ לָלֹוע תיִ֤רְכַהְל ּוניֵ֑תֹונְמְרַאְּב אָּ֖ב ּוניֵ֔נֹוּלַחְּב ֙תֶוָ֨מ הָלָ֤ע
 הֶ֑דָּׂשַה יֵ֣נְּפ־לַע ןֶמֹ֖דְּכ םָ֔דָאָֽה תַ֣לְבִנ ֙הָלְפָֽנְו הָ֔וֹהְי־םֻאְנ הֹּ֚כ רֵּ֗בַּד :תֹוֽבֹחְרֵֽמ
 ֙םָכָח לֵּ֤לַהְתִי־לַא הָ֗וֹהְי רַ֣מָא ׀ הֹּ֣כ :ףֵּֽסַאְמ ןיֵ֥אְו רֵ֖צֹּקַה יֵ֥רֲחַֽאֵמ ריִ֛מָעְכּו
־םִא יִּ֣כ :ֹוֽרְׁשָעְּב ריִׁ֖שָע לֵּ֥לַהְתִי־לַא ֹו֑תָרּוֽבְגִּב רֹוּ֖בִּגַה לֵּ֥לַהְתִי־לַאְו ֹו֔תָמְכָחְּב
ֹזְּב  טָּ֥פְׁשִמ דֶסֶ֛ח הֶׂשֹ֥ע הָ֔וֹהְי יִ֣נֲא יִּ֚כ ֒יִתֹוא ַעֹ֣דָיְו ֘לֵּכְׂשַה לֵּ֗לַהְתִּמַה לֵּ֣לַהְתִי תא֞
 הָ֑וֹהְי־םֻאְנ םיִ֖אָּב םיִ֥מָי הֵּ֛נִה :הָֽוֹהְי־םֻאְנ יִּתְצַ֖פָח הֶּלֵ֥אְב־יִּֽכ ץֶרָ֑אָּב הָ֖קָדְצּו
 יֵ֤נְּב־לַעְו םֹו֞דֱא־לַעְו הָ֗דּוהְי־לַעְו םִיַ֣רְצִמ־לַע :הָֽלְרָעְּב לּו֖מ־לָּכ־לַע יִּ֔תְדַקָ֣פּו
 ֙םִיֹוּגַה־לָכ יִּ֤כ רָּ֑בְדִּמַּב םיִ֖בְׁשּֽיַה הָ֔אֵפ יֵ֣צּוצְק־לָּכ֙ לַעְו בָ֔אֹומ־לַעְו ֙ןֹוּמַע
 הָ֛וֹהְי רֶּ֧בִּד רֶׁ֨שֲא רָ֗בָּדַה־תֶא ּו֣עְמִׁש :בֵֽל־יֵלְרַע לֵ֖אָרְׂשִי תיֵּ֥ב־לָכְו םיִ֔לֵרֲע
 ּודָ֔מְלִּת־לַא ֙םִיֹוּגַה ךְךֶרֶּ֤ד־לֶא הָ֗וֹהְי רַ֣מָא ׀ הֹּ֣כ :לֵֽאָרְׂשִי תיֵּ֥ב םֶ֖כיֵלֲע
 םיִּ֖מַעָֽה תֹוּ֥קֻח־יִּֽכ :הָּמֵֽהֵמ םִ֖יֹוּגַה ּוּתַ֥חֵי־יִּֽכ ּוּתָ֑חֵּת־לַא םִיַ֖מָּׁשַה תֹו֥תֹאֵֽמּו
 בָ֖הָזְבּו ףֶסֶ֥כְּב :דָֽצֲעַּֽמַּֽב ׁשָ֖רָח־יֵ֥דְי הֵׂ֥שֲעַֽמ ֹו֔תָרְּכ רַעַּ֣יִמ ֙ץֵע־יִּכ אּו֑ה לֶבֶ֣ה
ֹלְו ֙הָּמֵ֨ה הָׁ֥שְקִמ רֶמֹ֨תְּכ :קיִֽפָי אֹו֥לְו םּו֖קְּזַחְי תֹו֛בָּקַמְבּו תֹו֧רְמְסַמְּב ּוהֵּ֑פַיְי  א֣
ֹל יִּ֣כ אּוׂ֖שָּנִי אֹוׂ֥שָנ ּורֵּ֔בַדְי ֹל־יִּכ ֙םֶהֵמ ּו֤אְריִּֽת־לַא ּודָ֑עְצִי א֣ ־םַגְו ּועֵ֔רָי א֣
 יִ֣מ :הָֽרּובְגִּב ֖ךָךְמִׁש לֹו֥דָגְו הָּ֛תַא לֹו֥דָּג הָ֑וֹהְי ךָךֹו֖מָּכ ןיֵ֥אֵמ :םָֽתֹוא ןיֵ֥א ביֵ֖טיֵה
ֹל  םָ֖תּוכְלַמ־לָכְבּו םִ֛יֹוּגַה יֵ֧מְכַח־לָכְב יִּ֣כ הָתָ֑אָי ֖ךָךְל יִּ֥כ םִ֔יֹוּגַה ךְךֶלֶ֣מ ֙ךָךֲאָֽרִי א֤
 עָּ֞קֻרְמ ףֶסֶּ֣כ :אּוֽה ץֵ֥ע םיִ֖לָבֲה רַ֥סּומ ּולָ֑סְכִיְו ּו֣רֲעְֽבִי תַ֖חַאְבּו :ךָךֹוֽמָּכ ןיֵ֥אֵמ



 ֙ןָמָּגְרַאְו תֶלֵ֤כְּת ףֵ֑רֹוצ יֵ֣דיִו ׁשָ֖רָח הֵׂ֥שֲעַֽמ זָ֔פּואֵֽמ ֙בָהָזְו אָ֗בּוי ׁשיִׁ֣שְרַּתִמ
 ךְךֶלֶ֣מּו םיִּ֖יַח םיִ֥הֹלֱא־אּוֽה תֶ֔מֱא ֙םיִהֹלֱא הָ֤וֹהיַֽו :םָּֽלֻּכ םיִ֖מָכֲח הֵׂ֥שֲעַֽמ םָׁ֔שּובְל
ֹלְו ץֶרָ֔אָה ׁשַ֣עְרִּת ֹ֙וּפְצִּקִמ םָ֑לֹוע  םֹו֔הְל ןּו֣רְמאֵּֽת ֙הָנְדִּכ :ֹוֽמְעַז םִ֖יֹוג ּולִ֥כָי־אֽ
 אָּ֖יַמְׁש תֹו֥חְּת־ןִמּו אָ֛עְרַאֵֽמ ּודַ֧באֵי ּודַ֑בֲע אָ֣ל אָ֖קְרַאְו אָּ֥יַמְׁש־יִּֽד אָּ֔יַהָ֣לֱא
 לֹו֨קְל :םִיָֽמָׁש הָ֥טָנ ֹו֖תָנּובְתִבּו ֹו֑תָמְכָחְּב לֵ֖בֵּת ןיִ֥כֵמ ֹו֔חֹכְּב ֙ץֶרֶ֨א הֵׂ֥שֹע :הֶּלֵֽא
 םיִ֤קָרְּב ]ץֶרָ֑אָה[ ץֶר֑◌ָ◌ָא	הֵ֣צְקִמ םיִ֖אִׂשְנ הֶ֥לֲעַּֽיַו םִיַ֔מָּׁשַּב ֙םִיַ֨מ ןֹו֥מֲה ֹוּ֜תִּת
 ףֵ֖רֹוצ־לָּכ ׁשיִ֥בֹה תַעַּ֔דִמ ֙םָדָא־לָּכ רַ֤עְבִנ :ויָֽתֹרְצֹאֵמ ַחּו֖ר אֵצֹוּ֥יַו הָׂ֔שָע ֙רָטָּמַל
 תֵ֥עְּב םיִ֑עֻּתְעַּת הֵׂ֖שֲעַֽמ הָּמֵ֔ה לֶבֶ֣ה :םָּֽב ַחּו֥ר־ֹאלְו ֹוּ֖כְסִנ רֶקֶׁ֥ש יִּ֛כ לֶסָּ֑פִמ
ֹל :ּודֵֽבֹאי םָ֖תָּדֻקְּפ  טֶבֵׁ֖ש לֵ֔אָרְׂשִ֨יְו אּו֔ה֙ לֹּכַה רֵ֤צֹוי־יִּֽכ בֹ֗קֲעַֽי קֶלֵ֣ח הֶּלֵ֜אְכ־אֽ
 :רֹוֽצָּמַּב ]תֶבֶׁ֖שֹוי[ יתֶבֶׁ֖שֹוי ךְךֵ֑תָעְנִּכ ץֶרֶ֖אֵמ יִּ֥פְסִא :ֹוֽמְׁש תֹו֖אָבְצ הָ֥וֹהְי ֹו֑תָלֲחַֽנ
ֹּזַה םַעַּ֣פַּב ץֶרָ֖אָה יֵ֥בְׁשֹוֽי־תֶא ַעֵ֛לֹוק יִ֥נְנִה הָ֔וֹהְי רַ֣מָא ֙הֹכ־יִּֽכ  יִתֹ֥רֵצֲהַֽו תא֑
 הֶ֥ז ךְךַ֛א יִּתְרַ֔מָא יִ֣נֲאַֽו יִ֑תָּכַמ הָ֖לְחַנ יִ֔רְבִׁש־לַע ֙יִל יֹו֥א :ּואָֽצְמִי ןַעַ֥מְל םֶ֖הָל
 הֶ֥טֹנ־ןיֵֽא םָ֔ניֵאְו ֙יִנֻ֨אָצְי יַ֤נָּב ּוקָּ֑תִנ יַ֖רָתיֵֽמ־לָכְו דָּ֔דֻׁש יִ֣לֳהָֽא :ּוּנֶֽאָּׂשֶאְו יִ֖לֳח
ֹל הָ֖וֹהְי־תֶאְו םיִ֔עֹרָֽה ּ֙ורֲעְֽבִנ יִּ֤כ :יָֽתֹועיִֽרְי םיִ֖קֵמּו יִ֔לֳהָֽא ֙דֹוע ־לַע ּוׁשָ֑רָד א֣
ֹל ֙ןֵּכ  לֹו֖דָּג ׁשַעַ֥רְו הָ֔אָב הֵּ֣נִה ֙הָעּומְׁש לֹו֤ק :הָצֹוֽפָנ םָ֖תיִעְרַמ־לָכְו ּוליִּ֔כְׂשִה א֣
 יִּ֛כ הָ֔וֹהְי יִּתְעַ֣דָי :םיִּֽנַּת ןֹו֥עְמ הָ֖מָמְׁש הָ֛דּוהְי יֵ֧רָע־תֶא םּוׂ֞שָל ןֹו֑פָצ ץֶרֶ֣אֵמ
ֹל ֹל ֹוּ֑כְרַּד םָ֖דָאָֽל א֥ ־ךְךַא הָ֖וֹהְי יִנֵ֥רְּסַי :ֹוֽדֲעַֽצ־תֶא ןיִ֖כָהְו ךְךֵ֔לֹה ׁשיִ֣אְל־אֽ
ֹל רֶׁ֣שֲא ֙םִיֹוּגַה־לַע ֗ךָךְתָמֲח ךְךֹ֣פְׁש :יִנֵֽטִעְמַּת־ןֶּפ ֖ךָךְּפַאְּב־לַא טָּ֑פְׁשִמְּב  ךָךּו֔עָדְי־אֽ
ֹל ֖ךָךְמִׁשְּב רֶׁ֥שֲא תֹו֔חָּפְׁשִמ֙ לַעְו  ק א֣  ּוהֻּ֔לַכְיַו ּ֙והֻ֨לָכֲאַֽו בֹ֗קֲעַֽי־תֶא ּו֣לְכָֽא־יִּכ ּואָ֑רָ
 ּו֕עְמִׁש :רֹֽמאֵל הָ֖וֹהְי תֵ֥אֵמ ּוהָ֔יְמְרִי־לֶא הָ֣יָה רֶׁ֣שֲא ֙רָבָּדַה :ּוּמַֽׁשֵה ּוהֵ֖וָנ־תֶאְו
ֹּזַה תיִ֣רְּבַה יֵ֖רְבִּד־תֶא  :םָֽלָׁשּוֽרְי יֵ֖בְׁשֹֽי־לַעְו הָ֔דּוהְי ׁשיִ֣א־לֶא ֙םֶּתְרַּבִדְו תא֑
ֹל ֙רֶׁשֲא ׁשיִ֔אָה רּו֣רָא לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא הָ֖וֹהְי רַ֥מָא־הֹּֽכ םֶ֔היֵלֲא ָּ֣תְרַמָֽאְו  א֣
ֹּזַה תיִ֥רְּבַה יֵ֖רְבִּד־תֶא עַ֔מְׁשִי  םֹו֣יְּב םֶ֡כיֵתֹוֽבֲא־תֶא יִתיִּ֣וִצ רֶׁ֣שֲא :תאֽ
 םֶ֣תיִׂשֲעַֽו ֙יִלֹוקְב ּו֤עְמִׁש רֹ֗מאֵל לֶ֜זְרַּבַה רּוּ֨כִמ ֩םִיַרְצִמ־ץֶרֶֽאֵמ םָ֣תֹוא־יִֽאיִצֹוֽה
 םֶ֖כָל הֶ֥יְהֶֽא יִ֔כֹנָ֣אְו םָ֔עְל ֙יִל םֶתיִ֤יְהִֽו םֶ֑כְתֶא הֶּ֖וַצֲא־רֶׁשֲא לֹ֥כְּכ םָ֔תֹוא
 תֵ֤תָל םֶ֗כיֵתֹוֽבֲאַֽל יִּתְעַּ֣בְׁשִנ־רֶׁשֲא הָ֜עּובְּׁשַה־תֶא םיִ֨קָה ֩ןַעַמְל :םיִֽהֹלאֵֽל



ֹּיַו :הָֽוֹהְי ׀ ןֵ֥מָא רַ֖מֹאָֽו ןַעַ֥אָו הֶּ֑זַה םֹוּ֣יַּכ ׁשַ֖בְדּו בָ֛לָח תַ֥בָז ץֶרֶ֣א ֙םֶהָל  רֶמא֤
 םַ֖לָׁשּוֽרְי תֹו֥צֻחְבּו הָ֔דּוהְי יֵ֣רָעְּב ֙הֶּלֵ֨אָה םיִ֤רָבְּדַה־לָּכ־תֶא אָ֨רְק יַ֔לֵא ֙הָוֹהְי
ֹּזַה תיִ֣רְּבַה ֙יֵרְבִּד־תֶא ּו֗עְמִׁש רֹ֑מאֵל  יִתֹ֜דִעַֽה דֵ֨עָה ֩יִּכ :םָֽתֹוא םֶ֖תיִׂשֲעַֽו תא֔
 םֵּ֥כְׁשַה הֶּ֔זַה םֹוּ֣יַה־דַעְו ֙םִיַ֨רְצִמ ץֶרֶ֤אֵמ םָ֜תֹוא יִ֨תֹולֲעַֽה ֩םֹויְּב םֶ֗כיֵתֹוֽבֲאַּֽב
ֹלְו :יִֽלֹוקְּב ּו֖עְמִׁש רֹ֑מאֵל דֵ֖עָהְו ֹלְו ּ֙ועְמָֽׁש א֤  ׁשיִ֕א ּו֔כְלֵּ֣יַו םָ֔נְזָא־תֶא ּוּ֣טִה־אֽ
ֹּזַה־תיִרְּבַה יֵ֧רְבִּד־לָּכ־תֶֽא םֶ֜היֵלֲע איִ֨בָאָֽו עָ֑רָה םָּ֣בִל תּו֖ריִרְׁשִּב ־רֶׁשֲא תא֛
ֹלְו תֹוׂ֖שֲעַֽל יִתיִּ֥וִצ ֹּיַו :ּוֽׂשָע א֥  הָ֔דּוהְי ׁשיִ֣אְּב ֙רֶׁשֶ֨ק־אָצְמִֽנ יָ֑לֵא הָ֖וֹהְי רֶמא֥
 ַעֹו֣מְׁשִל ּ֙ונֲאֵֽמ רֶׁ֤שֲא םיִ֗נֹׁשאִֽרָה םָ֜תֹובֲא תֹ֨נֹוֲע־לַע֩ ּובrָׁש :םָֽלָׁשּוֽרְי יֵ֖בְׁשֹֽיְבּו
֙ לֵאָרְׂשִי־תיֵב ּורֵ֤פֵה םָ֑דְבָעְל םיִ֖רֵחֲא םיִ֥הֹלֱא יֵ֛רֲחַֽא ּו֗כְלָֽה הָּמֵ֣הְו יַ֔רָבְּד־תֶא
 הָ֔וֹהְי רַ֣מָא הֹּ֚כ ןֵ֗כָל :םָֽתֹובֲא־תֶא יִּתַ֖רָּכ רֶׁ֥שֲא יִ֕תיִרְּב־תֶא הָ֔דּוהְי תיֵ֣בּו
ֹלְו יַ֔לֵא ּו֣קֲעָֽזְו הָּנֶּ֑מִמ תאֵ֣צָל ּו֖לְכּוֽי־ֹאל רֶׁ֥שֲא הָ֔עָר ֙םֶהיֵלֲא איִ֤בֵמ יִ֨נְנִה  א֥
 םיִ֔הֹלֱאָ֣ה־לֶא ּ֙וקֲעָֽזְו םַ֔לָׁשּו֣רְי ֙יֵבְׁשֹֽיְו הָ֗דּוהְי יֵ֣רָע ּו֞כְלָֽהְֽו :םֶֽהיֵלֲא עַ֖מְׁשֶא
ֹל ַעֵׁ֛שֹוהְו םֶ֑הָל םיִ֖רְּטַקְמ םֵ֥ה רֶׁ֛שֲא  רַּ֣פְסִמ יִּ֚כ :םָֽתָעָר תֵ֥עְּב םֶ֖הָל ּועיִׁ֥שֹוי־אֽ
 תֶׁשֹּ֔בַל ֙תֹוחְּבְזִמ םֶּ֤תְמַׂש םַ֗לָׁשּוֽרְי תֹו֣צֻח רַּ֞פְסִמּו הָ֑דּוהְי ךָךיֶ֖הֹלֱא ּו֥יָה ךָךיֶ֔רָע
 אָּׂ֥שִּת־לַאְו הֶּ֔זַה םָ֣עָה־דַעְּב֙ לֵּלַּפְתִּת־לַא הָּ֗תַאְו :לַעָּֽבַל רֵּ֥טַקְל תֹו֖חְּבְזִמ
 הֶ֣מ :םָֽתָעָֽר דַ֥עְּב יַ֖לֵא םָ֥אְרָק תֵ֛עְּב ַעֵ֗מֹׁש יִּנֶ֣ניֵא יִּ֣כ הָּ֑לִפְתּו הָּ֣נִר םָ֖דֲעַֽב
 יִּ֥כ ךְךִיָ֑לָעֵֽמ ּו֣רְבַעַי ׁשֶדֹ֖ק־רַׂשְבּו םיִּ֔בַרָֽה ֙הָתָּ֨מִזְמַֽה ּהָ֤תֹוׂשֲע יִ֗תיֵבְּב יִ֞דיִדיִֽל
 ק רַאֹ֔ת־יִרְפ הֵ֣פְי ֙ןָנֲעַֽר תִי ַ֤ז :יִזֹֽלֲעַּֽת זָ֥א יִכֵ֖תָעָֽר  ׀ לֹו֣קְל ךְךֵ֑מְׁש הָ֖וֹהְי אָ֥רָ
 ךְךָ֔תֹוא ַעֵ֣טֹוּנַה ֙תֹואָבְצ הָ֤וֹהיַֽו :ויָֽתֹוּיִלָּד ּו֖עָרְו ָהיֶ֔לָע ׁ֙שֵא תיִּ֥צִה הָ֗לֹדְג הָּ֣לּומֲה
 םֶ֛הָל ּוׂ֥שָע רֶׁ֨שֲא הָ֗דּוהְי תיֵ֣בּו לֵ֜אָרְׂשִי־תיֵּב תַ֨עָר לַלְגִּ֠ב הָ֑עָר ךְךִיַ֖לָע רֶּ֥בִּד
 :םֶֽהיֵלְלַעַמ יִנַ֥תיִאְרִה זָ֖א הָעָ֑דֵאָֽו יִנַ֖עיִדֹוֽה הָ֥וֹהיַֽו :לַעָּֽבַל רֵּ֥טַקְל יִנֵ֖סִעְכַהְל
ֹלְו ַחֹו֑בְטִל לַ֣בּוי ףּוּ֖לַא ׂשֶבֶ֥כְּכ יִ֕נֲאַֽו  תֹו֗בָׁשֲחַֽמ ּו֣בְׁשָֽח ׀ יַ֣לָע־יִּֽכ יִּתְעַ֜דָי־אֽ
ֹל ֹו֖מְׁשּו םיִּ֔יַח ץֶרֶ֣אֵמ ּ֙וּנֶ֨תְרְכִנְו ֹ֙ומְחַלְּב ץֵ֤ע הָתיִ֨חְׁשַנ  הָ֤וֹהיַֽו :דֹוֽע רֵ֥כָּזִי־אֽ
 יִתיִּ֥לִּג ךָךיֶ֖לֵא יִּ֥כ םֶ֔הֵמ ֙ךָךְתָֽמְקִנ הֶ֤אְרֶא בֵ֑לָו תֹו֖יָלְּכ ןֵ֥חֹּב קֶדֶ֔צ טֵ֣פֹׁש ֙תֹואָבְצ
 ֖ךָךְׁשְפַנ־תֶא םיִׁ֥שְקַבְמַֽה תֹו֔תָנֲע יֵׁ֣שְנַא־לַע ֙הָוֹהְי רַ֤מָא־הֹּֽכ ןֵ֗כָל :יִֽביִר־תֶא
ֹל רֹ֑מאֵל ֹלְו הָ֔וֹהְי םֵׁ֣שְּב ֙אֵבָּנִת א֤  תֹו֔אָבְצ הָ֣וֹהְי ֙רַמָא הֹּ֤כ ןֵ֗כָל :ּונֵֽדָיְּב תּו֖מָת א֥



 :בָֽעָרָּֽב ּותֻ֖מָי םֶ֔היֵתֹו֣נְבּו ֙םֶהיֵנְּב בֶרֶ֔חַב ּותֻ֣מָי ֙םיִרּוחַּֽבַה םֶ֑היֵלֲע דֵ֖קֹפ יִ֥נְנִה
ֹל תיִ֕רֵאְׁשּו  :םָֽתָּדֻקְּפ תַ֥נְׁש תֹו֖תָנֲע יֵׁ֥שְנַא־לֶא הָ֛עָר איִ֥בָא־יִּֽכ םֶ֑הָל הֶ֖יְהִֽת א֥
 ךְךֶרֶּ֤ד ַעּוּ֗דַמ ךְךָ֔תֹוא רֵּ֣בַדֲא ֙םיִטָּפְׁשִמ ךְךַ֤א ךָךיֶ֑לֵא ביִ֖רָא יִּ֥כ הָ֔וֹהְי ֙הָּתַא קיִּ֤דַצ
 יִרֶ֑פ ּוׂשָ֣ע־םַּג ּו֖כְלֵֽי ּוׁשָ֔רֹׁש־םַּג ֙םָּתְעַטְנ :דֶגָֽב יֵדְגֹּ֥ב־לָּכ ּו֖לָׁש הָחֵ֔לָצ ֙םיִעָׁשְר
 יִנֵ֕אְרִּת יִנָּ֔תְעַדְי ֙הָוֹהְי הָּ֤תַאְו :םֶֽהיֵתֹויְלִּכִמ קֹו֖חָרְו םֶ֔היִפְּב ֙הָּתַא בֹו֤רָק
ֹצְּכ ֙םֵקִּתַה ךְךָּ֑תִא יִּ֖בִל ָּ֥תְנַחָֽבּו  ֙יַתָמ־דַע :הָֽגֵרֲה םֹו֥יְל םֵׁ֖שִּדְקַהְו הָ֔חְבִטְל ןא֣
 ֙תֹומֵהְב הָ֤תְפָֽס ּהָ֗ב־יֵבְׁשֽי תַ֣עָרֵמ ׁשָ֑ביִי הֶ֖דָּׂשַה־לָּכ בֶׂשֵ֥עְו ץֶרָ֔אָה לַ֣בֱאֶּת
ֹל ּו֔רְמָֽא יִּ֣כ ףֹו֔עָו  ךָךּו֔אְלַּיַו ֙הָּתְצַ֨ר ׀ םיִ֥לְגַר־תֶא יִּ֣כ :ּונֵֽתיִרֲחַֽא־תֶא הֶ֖אְרִי א֥
 ןֹו֥אְגִּב הֶׂ֖שֲעַּֽת ךְךיֵ֥אְו ַחֵ֔טֹוב הָּ֣תַא ֙םֹולָׁש ץֶרֶ֤אְבּו םיִ֑סּוּסַה־תֶא הֶ֖רֲחַֽתְּת ךְךיֵ֥אְו
 ּו֥אְרָֽק הָּמֵ֛ה־םַּג ךְךָ֔ב ּודְגָּ֣ב ֙הָּמֵ֨ה־םַּג ךָךיִ֗בָא־תיֵבּו ךָךיֶ֣חַא־םַג יִּ֧כ :ןֵּֽדְרַּיַה
 יִ֔תיֵּב־תֶא ֙יִּתְבַ֨זָע :תֹוֽבֹוט ךָךיֶ֖לֵא ּו֥רְּבַדְי־יִּֽכ םָּ֔ב ןֵ֣מֲאַּֽת־לַא אֵ֑לָמ ךָךיֶ֖רֲחַֽא
 יִּ֥ל־הָתְיָֽה :ָהיֶֽבְיֹֽא ףַ֥כְּב יִׁ֖שְפַנ תּו֥דִדְי־תֶא יִּתַ֛תָנ יִ֑תָלֲחַֽנ־תֶא יִּתְׁשַ֖טָנ
 ַעּו֤בָצ טִיַ֨עַה :ָהיִֽתאֵנְׂש ןֵּ֥כ־לַע ּהָ֖לֹוקְּב יַ֛לָע הָ֥נְתָֽנ רַעָּ֑יַב הֵ֣יְרַאְּכ יִ֖תָלֲחַֽנ
 :הָֽלְכָאְל ּויָ֥תֵה הֶ֖דָּׂשַה תַּ֥יַח־לָּכ ּו֛פְסִא ּו֗כְל ָהיֶ֑לָע ביִ֣בָס טִיַ֖עַה יִ֔ל ֙יִתָלֲחַֽנ
 יִ֖תָּדְמֶח תַ֥קְלֶח־תֶא ּו֛נְתָֽנ יִ֑תָקְלֶח־תֶא ּו֖סְסֹּֽב יִ֔מְרַכ ּו֣תֲחִֽׁש ֙םיִּבַר םיִ֤עֹר
 יִּ֛כ ץֶרָ֔אָה־לָּכ ֙הָּמַׁ֨שָנ הָ֑מֵמְׁש יַ֖לָע הָ֥לְבָֽא הָ֔מָמְׁשִל ּ֙הָמָׂש :הָֽמָמְׁש רַּ֥בְדִמְל
 ֙הָוֹהיַֽל בֶרֶ֤ח יִּ֣כ םיִ֔דְדֹֽׁש ּואָּ֚ב רָּ֗בְדִּמַּב םִ֣יָפְׁש־לָּכ־לַֽע :בֵֽל־לַע םָׂ֥ש ׁשיִ֖א ןיֵ֥א
 ֙םיִּטִח ּו֤עְר ָֽז :רָֽׂשָּב־לָכְל םֹו֖לָׁש ןיֵ֥א ץֶרָ֑אָה הֵ֣צְק־דַעְו ץֶרֶ֖א־הֵצְקִמ הָ֔לְכֹֽא
ֹל ּו֖לְחֶנ ּורָ֔צָק םיִ֣צֹקְו  ׀ הֹּ֣כ :הָֽוֹהְי־ףַא ןֹו֖רֲחֵֽמ םֶ֔כיֵתֹ֣אּובְּתִמ ּ֙וׁשֹ֨בּו ּולִ֑עֹוי א֣
 יִּ֖מַע־תֶא יִּתְלַ֥חְנִה־רֶׁשֲא הָ֔לֲחַּֽנַּֽב ֙םיִעְגֹּֽנַה םיִ֔עָרָֽה ֙יַנֵכְׁש־לָּכ־לַע הָ֗וֹהְי רַ֣מָא
 :םָֽכֹוּתִמ ׁשֹוּ֥תֶא הָ֖דּוהְי תיֵּ֥ב־תֶאְו םָ֔תָמְדַא לַ֣עֵמ ֙םָׁשְתֹֽנ יִ֤נְנִה לֵ֑אָרְׂשִי־תֶא
 ׁשיִ֥אְו ֹו֖תָלֲחַֽנְל ׁשיִ֥א םיִ֛תֹבִֽׁשֲהַֽו םיִּ֑תְמַחִֽרְו בּוׁ֖שָא םָ֔תֹוא יִׁ֣שְתָנ ֙יֵרֲחַֽא הָ֗יָהְו
 הָ֔וֹהְי־יַח ֙יִמְׁשִּב ַעֵ֤בָּׁשִהְל יִּ֜מַע יֵ֨כְרַּֽד־תֶא ּ֩ודְמְלִי דֹ֣מָל־םִא הָ֡יָהְו :ֹוֽצְרַאְל
ֹל םִ֖אְו :יִּֽמַע ךְךֹו֥תְּב ּו֖נְבִנְו לַעָּ֑בַּב ַעֵ֖בָּׁשִהְל יִּ֔מַע־תֶא ּ֙ודְּמִל רֶׁ֤שֲאַּֽכ  ּועָ֑מְׁשִי א֣
 יַ֗לֵא הָ֜וֹהְי רַ֨מָא־הֹּֽכ :הָֽוֹהְי־םֻאְנ דֵּ֖בַאְו ׁשֹו֥תָנ אּו֛הַה יֹוּ֥גַה־תֶא יִּ֜תְׁשַתָ֨נְו
 קְו ךְךֹו֞לָה ֹל םִיַּ֖מַבּו ךָךיֶ֑נְתָמ־לַע ֹוּ֖תְמַׂשְו םיִּ֔תְׁשִּפ רֹו֣זֵא ֙ךָךְּל ָתיִ֤נָ  :ּוהֵֽאִבְת א֥



 קֶאָֽו  יַ֖לֵא הָ֛וֹהְי־רַבְד יִ֧הְיַו :יָֽנְתָמ־לַע םִׂ֖שָאָֽו הָ֑וֹהְי רַ֣בְדִּכ רֹו֖זֵאָֽה־תֶא הֶ֥נְ
 ק רֶׁ֥שֲא רֹו֛זֵאָֽה־תֶא חַ֧ק :רֹֽמאֵל תיִ֥נֵׁש  ךְךֵ֣ל ֙םּוקְו ךָךיֶ֑נְתָמ־לַע רֶׁ֣שֲא ָתיִ֖נָ
 הָ֖וֹהְי הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ תָ֑רְפִּב ּוהֵ֖נְמְטֶאָֽו ךְךֵ֕לֵאָֽו :עַלָּֽסַה קיִ֥קְנִּב םָׁ֖ש ּוהֵ֥נְמָטְו הָתָ֔רְּפ
ֹּיַו םיִּ֑בַר םיִ֣מָי ץֵּ֖קִמ יִ֕הְיַו :יִֽתֹוא  ֙םָּׁשִמ חַ֤קְו הָתָ֔רְּפ ךְךֵ֣ל םּו֚ק יַ֗לֵא הָ֜וֹהְי רֶמא֨
־תֶא ֙חַּקֶאָֽו רֹּ֗פְחֶאָֽו הָתָ֔רְּפ ךְךֵ֣לֵאָֽו :םָֽׁש־ֹונְמָטְל ךָךיִ֖תיִּוִצ רֶׁ֥שֲא רֹו֔זֵאָ֣ה־תֶא
ֹל רֹו֔זֵאָֽה תַ֣חְׁשִנ ֙הֵּנִהְו הָּמָׁ֑ש ויִּ֣תְנַמְט־רֶׁשֲא םֹו֖קָּמַה־ןִמ רֹו֔זֵאָ֣ה  חַ֖לְצִי א֥
 ןֹו֧אְּג־תֶא תיִ֞חְׁשַא הָכָּ֠כ הָ֑וֹהְי רַ֣מָא הֹּ֖כ :רֹֽמאֵל יַ֥לֵא הָ֖וֹהְי־רַבְד יִ֥הְיַו :לֹּֽכַל
־תֶא ַעֹו֣מְׁשִל ׀ םיִ֣נֲאֵּֽמַה עָ֜רָה הֶּ֨זַה ֩םָעָה :בָֽרָה םַ֖לָׁשּוֽרְי ןֹו֥אְּג־תֶאְו הָ֛דּוהְי
 םָ֖דְבָעְל םיִ֔רֵחֲא םיִ֣הֹלֱא ֙יֵרֲחַֽא ּו֗כְלֵּֽיַו םָּ֔בִל תּו֣רִרְׁשִּב ֙םיִכְלֹֽהַה יַ֗רָבְּד
ֹל רֶׁ֥שֲא הֶּ֔זַה רֹו֣זֵאָּֽכ ֙יִהיִו םֶ֑הָל תֹ֣וֲחַּֽתְׁשִהְלּו  קַּ֨בְדִי ֩רֶׁשֲאַּֽכ יִּ֡כ :לֹּֽכַל חַ֖לְצִי־אֽ
־לָּכ־תֶאְו לֵ֜אָרְׂשִי תיֵּ֨ב־לָּכ־תֶא יpַלֵ֠א יִּתְקַּ֣בְדִה ןֵּ֣כ ׁשיִ֗א־יֵנְתָמ־לֶא רֹו֜זֵאָֽה
ֹלְו תֶרָ֑אְפִתְלּו הָּ֖לִהְתִלְו םֵׁ֥שְלּו םָ֔עְל ֙יִל תֹו֥יְהִֽל הָ֔וֹהְי־םֻאְנ ֙הָדּוהְי תיֵּ֤ב  א֖
־לָּכ לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא ֙הָוֹהְי רַ֤מָא־הֹּֽכ הֶּ֗זַה רָ֣בָּדַה־תֶא םֶ֜היֵלֲא ָּ֙תְרַמָאְו :ּועֵֽמָׁש
ֹל ַ֙עֹ֨דָיֲה ךָךיֶ֔לֵא ּו֣רְמָֽאְו ןִי ָ֑י אֵלָּ֣מִי לֶבֵ֖נ  ָּ֙תְרַמָֽאְו :ןִי ָֽי אֵלָּ֥מִי לֶבֵ֖נ־לָכ יִּ֥כ עַ֔דֵנ א֣
ֹּזַה ץֶרָ֢אָה יֵ֣בְׁשֹֽי־לָּכ־תֶא אֵּ֣לַמְמ יִ֣נְנִה הָ֗וֹהְי רַ֣מָא־הֹּֽכ םֶ֜היֵלֲא pאr־תֶאְו ת
־לָּכ תֵ֛אְו םיִ֗איִבְּנַה־תֶאְו םיִ֣נֲהֹּֽכַה־תֶאְו ֹו֜אְסִּכ־לַע דִ֨וָדְל ֩םיִבְׁשּֽיַה םיִ֣כָלְּמַה
 וָּ֖דְחַי םיִ֛נָּבַהְו תֹו֧בָאָֽהְו ויִ֜חָא־לֶא ׁשיִ֨א ֩םיִּתְצַּפִנְו :ןֹוֽרָּכִׁש םָ֖לָׁשּוֽרְי יֵ֥בְׁשֹֽי
ֹל הָ֑וֹהְי־םֻאְנ ֹלְו לֹו֧מְחֶא־אֽ ֹלְו סּו֛חָא־אֽ  ּוניִ֖זֲאַֽהְו ּו֥עְמִׁש :םָֽתיִחְׁשַהֵמ םֵ֖חַרֲא א֥
 םֶרֶ֛טְבּו ךְךִׁ֔שְחַי םֶרֶ֣טְּב ֙דֹובָּכ םֶ֤כיֵהֹלֱא הָ֨וֹהיַֽל ּ֩ונְּת :רֵּֽבִּד הָ֖וֹהְי יִּ֥כ ּוהָּ֑בְגִּת־לַא
 ]תיִׁ֖שְו[ תיִׁ֖שְי תֶוָ֔מְלַצְל ּהָ֣מָׂשְו ֙רֹואְל םֶ֤תיִּוִקְו ףֶׁשָ֑נ יֵרָ֣ה־לַע םֶ֖כיֵלְגַר ּו֥פְּגַנְתִי
ֹל ֙םִאְו :לֶֽפָרֲעַֽל  עַ֜מְדִּת ַעֹ֨מָדְו הָ֑וֵג יֵ֣נְּפִמ יִׁ֖שְפַנ־הֶּֽכְבִּת םיִ֥רָּתְסִמְּב ָהּו֔עָמְׁשִת א֣
 ּוליִּ֣פְׁשַה הָ֖ריִבְּגַלְו ךְךֶלֶּ֛מַל רֹ֥מֱא :הָֽוֹהְי רֶדֵ֥ע הָּ֖בְׁשִנ יִּ֥כ הָ֔עְמִּד ֙יִניֵע דַ֤רֵתְו

 ַחֵ֑תֹּפ ןיֵ֣אְו ּו֖רְּגֻס בֶג ֶּ֛נַה יֵ֥רָע :םֶֽכְּתְרַאְפִּֽת תֶרֶ֖טֲע םֶ֔כיֵתֹוׁ֣שֲאְֽרַמ ֙דַרָי יִּ֤כ ּובֵׁ֑ש
 ]ּו֔אְרּו[ ּי֔אְרּו ֙םֶכיֵניֵֽע ]ּו֤אְׂש[ ּי֤אְׂש :םיִֽמֹולְׁש תָ֥לְגָה ּהָּ֖לֻּכ הָ֛דּוהְי תָ֧לְגָה
ֹצ ךְךָ֔ל־ןַּתִנ ֙רֶדֵ֨עָה הֵּ֗יַא ןֹו֑פָּצִמ םיִ֖אָּבַה ֹּת־הַמ :ךְךֵּֽתְרַאְפִּת ןא֖  דֹ֣קְפִי־יִּֽכ ֙יִרְמאֽ
ֹרְל םיִ֖פֻּלַא ךְךִיַ֛לָע םָ֥תֹא ְּתְדַּ֨מִל ְּתַאְ֠ו ךְךִיַ֔לָע  ֹו֖מְּכ ךְךּו֔זֱחֹאי ֙םיִלָבֲח אֹו֤לֲה ׁשא֑



ֹת יִ֤כְו :הָֽדֵל תֶׁשֵ֥א  ךְךִיַ֖לּוׁש ּו֥לְגִנ ךְך ֵ֛נֹוֲע בֹ֧רְּב הֶּלֵ֑א יִנֻ֣אָרְק ַעּוּ֖דַמ ךְךֵ֔בָבְלִּב ֙יִרְמאֽ
 ּו֣לְכּוּֽת ֙םֶּתַא־םַּג ויָ֑תֹרֻּבְרַבֲח רֵ֖מָנְו ֹו֔רֹוע ֙יִׁשּוּכ ךְךֹ֤פֲהַֽיֲה :ךְךִיָֽבֵקֲע ּו֥סְמְחֶנ
־תָנְמ ךְךֵ֧לָרֹוֽג הֶ֣ז :רָּֽבְדִמ ַחּו֖רְל רֵ֑בֹוע ׁשַ֣קְּכ םֵ֖ציִפֲאַֽו :ַעֵֽרָה יֵ֖דֻּמִל ביִ֔טיֵהְל
 יִ֛נֲא־םַגְו :רֶקָּֽׁשַּב יִ֖חְטְבִּתַו יִ֔תֹוא ְּתַחַ֣כָׁש ֙רֶׁשֲא הָ֑וֹהְי־םֻאְנ יִּ֖תִאֵֽמ ךְךִיַּ֛דִמ
 ךְךֵ֔תּונְז תַּ֣מִז ֙ךְךִיַ֨תֹולֲהְֽצִמּו ךְךִיַ֤פֻאִנ :ךְך ֵֽנֹולְק הָ֖אְרִנְו ךְךִי ָ֑נָּפ־לַע ךְךִיַ֖לּוׁש יִּתְפַׂ֥שָח
ֹל םַ֔לָׁשּו֣רְי ֙ךְךָל יֹו֥א ךְךִיָ֑צּוּקִׁש יִתיִ֖אָר הֶ֔דָּׂשַּב ֙תֹועָבְּג־לַע  יַ֖תָמ יֵ֥רֲחַֽא יִ֔רֲהְֽטִת א֣
 הָ֔דּוהְי הָ֣לְבָֽא :תֹוֽרָּצַּבַה יֵ֖רְבִּד־לַע ּוהָ֔יְמְרִי־לֶֽא ֙הָוֹהְי־רַבְד הָ֤יָה רֶׁ֨שֲא :דֹֽע
 ּו֥חְלָֽׁש םֶ֔היֵרִּ֣דַאְו :הָתָֽלָע םַ֖לָׁשּוֽרְי תַ֥חְוִצְו ץֶרָ֑אָל ּו֣רְדָֽק ּו֖לְלְמֻא ָהיֶ֥רָעְׁשּו
 ֙םֶהיֵלְכ ּובָׁ֤ש םִיַ֗מ ּואְצָ֣מ־ֹאל םיִ֞בֵּג־לַע ּואָּ֣ב םִיָּ֑מַל ]םֶ֖היֵריִעְצ[ םֶ֖היֵרוִֽעְצ
ֹל יִּ֛כ הָּתַ֔ח ֙הָמָדֲאָֽה רּו֤בֲעַּֽב :םָֽׁשֹאר ּו֥פָחְו ּו֖מְלְכָהְו ּוׁשּ֥ב םָ֔קיֵר  םֶׁשֶ֖ג הָ֥יָה־אֽ
ֹל יִּ֥כ בֹו֑זָעְו הָ֖דְלָי הֶ֔דָּׂשַּב ֙תֶלֶּ֨יַא־םַג יִּ֤כ :םָֽׁשֹאר ּו֥פָח םיִ֖רָּכִא ּוׁשּ֥ב ץֶרָ֑אָּב ־אֽ
־יִּכ םֶ֖היֵניֵֽע ּו֥לָּכ םיִּ֑נַּתַּכ ַחּו֖ר ּו֥פֲאָֽׁש םִ֔יָפְׁש־לַע ּו֣דְמָֽע ֙םיִאָרְפּו :אֶׁשֶּֽד הָ֖יָה
 ּוניֵ֖תֹבּוֽׁשְמ ּוּ֥בַר־יִּֽכ ךָךֶ֑מְׁש ןַעַ֣מְל הֵׂ֖שֲע הָ֕וֹהְי ּונָ֔ב ּונָ֣ע ּ֙וניֵ֨נֹוֲע־םִא :בֶׂשֵֽע ןיֵ֥א
 ץֶרָ֔אָּב ר ֵ֣גְּכ ֙הֶיְהִֽת הָּמָ֤ל הָ֑רָצ תֵ֣עְּב ֹו֖עיִׁשֹוֽמ לֵ֔אָרְׂשִי ֙הֵוְקִמ :ּונאָֽטָח ֥ךָךְל
ֹל רֹוּ֖בִגְּכ םָ֔הְדִנ ׁשיִ֣אְּכ ֙הֶיְהִֽת הָּמָ֤ל :ןּוֽלָל הָ֥טָנ ַחֵ֖רֹאְכּו  ַעיִׁ֑שֹוהְל לַ֣כּוי־אֽ
 קִנ ּוניֵ֥לָע ֛ךָךְמִׁשְו הָ֗וֹהְי ּונֵּ֣בְרִקְב הָּ֧תַאְו  םָ֣עָל הָ֜וֹהְי רַ֨מָא־הֹּֽכ :ּונֵֽחִּנַּת־לַא אָ֖רְ
ֹל םֶ֖היֵלְגַר ַעּו֔נָל ּ֙ובֲהָֽא ןֵּ֤כ הֶּ֗זַה ֹל ֙הָוֹהיַו ּוכָׂ֑שָח א֣  םָ֔נֹוֲע רֹּ֣כְזִי ֙הָּתַע םָ֔צָר א֣
ֹּיַו :םָֽתֹאּטַח דֹ֖קְפִיְו  יִּ֣כ :הָֽבֹוטְל הֶּ֖זַה םָ֥עָה־דַעְּב לֵּ֛לַּפְתִּת־לַא יָ֑לֵא הָ֖וֹהְי רֶמא֥
 ֙בֶרֶ֨חַּב יִּ֗כ םָ֑צֹר יִּנֶ֣ניֵא הָ֖חְנִמּו הָ֥לֹע ּו֛לֲעַֽי יִ֧כְו םָ֔תָּנִר־לֶא ַ֙עֵ֨מֹׁש יִּנֶ֤ניֵא ּומֻ֗צָי
 םיִ֜אִבְּנַה הֵּ֨נִה הִ֗וֹהְי יָ֣נֹדֲא ׀ ּהָ֣הֲא רַ֞מֹאָֽו :םָֽתֹוא הֶּ֥לַכְמ יִ֖כֹנָֽא רֶבֶּ֔דַבּו בָ֣עָרָֽבּו
ֹל ֙םֶהָל םיִ֤רְמֹֽא  ןֵּ֣תֶא ֙תֶמֱא םֹו֤לְׁש־יִּֽכ םֶ֑כָל הֶ֣יְהִֽי־ֹאל בָ֖עָרְו בֶרֶ֔ח ּו֣אְרִת־אֽ
ֹּיַו :הֶּֽזַה םֹו֖קָּמַּב םֶ֔כָל ֹל יִ֔מְׁשִּב םיִ֣אְּבִנ ֙םיִאִבְּנַה רֶקֶׁ֚ש יַ֗לֵא הָ֜וֹהְי רֶמא֨  א֤
ֹלְו ֙םיִּתְחַלְׁש ֹלְו םיִ֔תיִּוִצ א֣  ֙]ליִלֱאֶֽו[֙ לוִלֱאֶֽו םֶסֶ֤קְו רֶקֶׁ֜ש ןֹו֨זֲח םֶ֑היֵלֲא יִּתְרַּ֖בִד א֥
־לַע הָ֗וֹהְי רַ֣מָא־הֹּֽכ ןֵ֞כָל :םֶֽכָל םיִ֥אְּבַנְתִֽמ הָּמֵ֖ה םָּ֔בִל ]תיִ֣מְרַתְו[ תוִ֣מְרַתְו
ֹל יִ֣נֲאַֽו ֘יִמְׁשִּב םיִ֣אְּבִּנַה םיִ֞אִבְּנַה ֹל בָ֔עָרְו בֶרֶ֣ח םיִ֔רְמֹֽא ֙הָּמֵ֨הְו ֒םיִּתְחַלְׁש־אֽ  א֥
ֹּזַה ץֶרָ֣אָּב הֶ֖יְהִֽי ־רֶׁשֲא םָ֣עָהְו :הָּמֵֽהָה םיִ֖אִבְּנַה ּוּמַּ֔תִי ֙בָעָרָֽבּו בֶרֶ֤חַּב תא֑



 בֶרֶ֗חַהְו בָ֣עָרָה ׀ יֵ֣נְּפִמ םַ֜לָׁשּוֽרְי תֹו֨צֻחְּב ֩םיִכָלְׁשֻמ ּו֣יְהִֽי םֶ֡הָל םיִ֣אְּבִנ הָּמֵ֣ה
־תֶא םֶ֖היֵלֲע יִּ֥תְכַפָֽׁשְו םֶ֑היֵתֹֽנְבּו םֶ֖היֵנְבּו םֶ֔היֵׁשְנ הָּמֵ֣ה הָּמֵ֔הָל ֙רֵּבַקְמ ןיֵ֤אְו
 םָ֖מֹויְו הָלְיַ֥ל הָ֛עְמִּד יַ֥ניֵע הָנְדַ֨רֵּת הֶּ֔זַה רָ֣בָּדַה־תֶא ֙םֶהיֵלֲא ָּ֤תְרַמָֽאְו :םָֽתָעָֽר
 :דֹֽאְמ הָ֥לְחַנ הָּ֖כַמ יִּ֔מַע־תַּב ֙תַלּותְּב הָ֗רְּבְׁשִנ לֹו֜דָּג רֶבֶׁ֨ש ֩יִּכ הָניֶ֑מְדִּת־לַאְו
 בָ֑עָר יֵ֣אּולֲחַּֽת הֵּ֖נִהְו ריִ֔עָה יִתאָּ֣ב ֙םִאְו בֶרֶ֔ח־יֵלְלַח ֙הֵּנִהְו הֶ֗דָּׂשַה יִתאָ֣צָי־םִא
ֹלְו ץֶרֶ֖א־לֶא ּו֥רֲחָֽס ןֵ֛הֹּכ־םַג איִ֧בָנ־םַג יִּ֣כ  הָ֗דּוהְי־תֶא ָּתְסַ֜אָמ סֹ֨אָמֲה :ּועָֽדָי א֥
 ק אֵּ֑פְרַמ ּונָ֖ל ןיֵ֥אְו ּונָ֔תיִּכִה ַ֙עּוּ֨דַמ ךָךֶׁ֔שְפַנ הָ֣לֲעָּֽג ֙ןֹוּיִצְּב־םִא  ןיֵ֣אְו ֙םֹולָׁשְל הֵּ֤וַ
 ּונאָ֖טָח יִּ֥כ ּוניֵ֑תֹובֲא ןֹ֣וֲע ּונֵ֖עְׁשִר הָ֛וֹהְי ּונְעַ֧דָי :הָֽתָעְב הֵּ֥נִהְו אֵּ֖פְרַמ תֵ֥עְלּו בֹו֔ט
 ֖ךָךְתיִֽרְּב רֵ֥פָּת־לַא רֹ֕כְז ךָךֶ֑דֹובְכ אֵּ֣סִּכ לֵּ֖בַנְּת־לַא ֔ךָךְמִׁש ןַעַ֣מְל ֙ץַאְנִּת־לַא :ךְךָֽל
ֹלֲה םיִ֑בִבְר ּו֣נְּתִי םִיַ֖מָּׁשַה־םִאְו םיִ֔מִׁשְגַמ ֙םִיֹוּגַה יֵ֤לְבַהְּב ׁשֵ֨יֲה :ּונָּֽתִא  א֨
ֹּיַו :הֶּלֵֽא־לָּכ־תֶא ָתיִׂ֖שָע הָּ֥תַא־יִּֽכ ךְךָּ֔ל־הֶּוַקְנּ֨ו ּ֙וניֵ֨הֹלֱא הָ֤וֹהְי אּו֜ה־הָּתַא  רֶמא֤
 חַּ֥לַׁש הֶּ֑זַה םָ֣עָה־לֶא יִׁ֖שְפַנ ןיֵ֥א יַ֔נָפְל֙ לֵאּומְׁשּו הֶׁ֤שֹמ דֹ֨מֲעַֽי־םִא יַ֔לֵא ֙הָוֹהְי
ֹי־יִּֽכ הָ֛יָהְו :ּואֵֽצֵיְו יַ֖נָּפ־לַעֵֽמ ־הֹּֽכ םֶ֜היֵלֲא ָּ֙תְרַמָֽאְו אֵ֑צֵנ הָנָ֣א ךָךיֶ֖לֵא ּו֥רְמאֽ
 בָ֔עָרָֽל ֙בָעָרָֽל רֶׁ֤שֲאַֽו בֶרֶ֔חַל ֙בֶרֶ֨חַל רֶׁ֤שֲאַֽו ֙תֶוָּ֨מַל תֶוָּ֤מַל רֶׁ֨שֲא הָ֗וֹהְי רַ֣מָא
־תֶא הָ֔וֹהְי־םֻאְנ ֙תֹוחָּפְׁשִמ עַּ֤בְרַא םֶ֜היֵלֲע יִּ֨תְדַקָֽפּו :יִבֶּֽׁשַל יִ֖בְּׁשַל רֶּׁ֥שֲאַֽו
 ץֶרָ֖אָה תַ֥מֱהֶּב־תֶאְו םִיַ֛מָּׁשַה ףֹו֧ע־תֶאְו בֹ֑חְסִל םיִ֖בָלְּכַה־תֶאְו גֹ֔רֲהַֽל בֶרֶ֣חַה
 לַלְגִּ֠ב ץֶרָ֑אָה תֹו֣כְלְמַמ לֹ֖כְל ]הָ֔וֲעַֽזְל[ הָ֔עֲו ַֽזְל םיִּ֣תַתְנּו :תיִֽחְׁשַהְלּו לֹ֥כֱאֶל
 לֹ֤מְחַי־יִֽמ יִּ֠כ :םָֽלָׁשּוריִּב הָׂ֖שָע־רֶׁשֲא לַ֥ע הָ֔דּוהְי ךְךֶלֶ֣מ ּ֙והָּ֨יִקְזִחְי־ןֶב הֶּׁ֤שַנְמ
 יִ֛תֹא ְּתְׁשַ֥טָנ ְּתַ֣א :ךְךָֽל םֹ֖לָׁשְל לֹ֥אְׁשִל רּו֔סָי יִ֣מּו ךְךָ֑ל דּו֣נָי יִ֖מּו םַ֔לָׁשּו֣רְי ֙ךְךִיַ֨לָע
 :םֵֽחָּנִה יִתיֵ֖אְלִנ ךְךֵ֔תיִחְׁשַאָֽו ֙ךְךִיַ֨לָע יִ֤דָי־תֶא טַ֨אָו יִכֵ֑לֵּת רֹו֣חָא הָ֖וֹהְי־םֻאְנ
־אֹול םֶ֖היֵכְרַּדִמ יִּ֔מַע־תֶא ֙יִּתְדַּ֨בִא יִּתְלַּ֤כִׁש ץֶרָ֑אָה יֵ֣רֲעַֽׁשְּב הֶ֖רְזִמְּב םֵ֥רְזֶאָֽו

 םֵ֛א־לַע םֶ֥הָל יִתאֵ֨בֵה םיִּ֔מַי לֹו֣חֵמ ]֙ויָתֹונְמְלַא[ ֙וָתֹונְמְלַא יִ֤ל־ּומְצָֽע :ּובָֽׁש
 תֶדֶ֣לֹי הָ֞לְלְמֻא :תֹוֽלָהֶבּו ריִ֖ע םֹ֔אְתִּפ ָ֙היֶ֨לָע יִּתְלַּ֤פִה םִיָ֑רֳהָּֽצַּֽב דֵ֣דֹׁש רּו֖חָּב
 הָרֵ֑פָחְו הָׁשֹוּ֣ב םָ֖מֹוי דֹ֥עְּב ּהָׁ֛שְמִׁש ]אָּ֥ב[ האָּ֥ב ּהָׁ֛שְפַנ הָ֥חְפָֽנ הָ֗עְבִּׁשַה
 יִנִּ֗תְדִלְי יִּ֣כ יִּ֔מִא יִ֣ל־יֹוֽא :הָֽוֹהְי־םֻאְנ םֶ֖היֵבְיֹֽא יֵ֥נְפִל ןֵּ֛תֶא בֶרֶ֧חַל םָ֗תיִרֵֽאְׁשּו
ֹל ץֶרָ֑אָה־לָכְל ןֹו֖דָמ ׁשיִ֥אְו ביִ֛ר ׁשיִ֥א  :יִנְוַֽלְלַקְמ הֹּ֥לֻּכ יִ֖ב־ּוׁשָֽנ־ֹאלְו יִתיִׁ֥שָנ־אֽ



ֹל־םִא הָ֔וֹהְי רַ֣מָא ־תֵ֥עְּב ֗ךָךְב יִּֽתְעַּ֣גְפִה ׀ אֹו֣ל־םִא בֹו֑טְל ]ךָךיִ֖תיִרֵֽׁש[ ךָךִ֖תוִרֵֽׁש א֥
 ֧ךָךְליֵח :תֶׁשֽחְנּו ןֹו֖פָּצִמ לֶ֛זְרַּב ׀ לֶ֧זְרַּב ַעֹ֨רָיֲה :בֵֽיֹאָֽה־תֶא הָ֖רָצ תֵ֥עְבּו הָ֛עָר
ֹל ןֵּ֖תֶא זַ֥בָל ךָךיֶ֛תֹורְצֹואְו  ֙יִּתְרַבֲעַֽהְו :ךָךיֶֽלּובְּג־לָכְבּו ךָךיֶ֖תוֹאּטַח־לָכְבּו ריִ֑חְמִב א֣
ֹל ץֶרֶ֖אְּב ךָךיֶ֔בְיֹ֣א־תֶא  הָּ֧תַא :דָֽקּוּת םֶ֥כיֵלֲע יִּ֖פַאְב הָ֥חְדָֽק ׁשֵ֛א־יִּֽכ ָּתְעָ֑דָי א֣
 עַּ֕ד יִנֵ֑חָּקִּת ֖ךָךְּפַא ךְךֶרֶ֥אְל־לַא יַ֔פְדֹ֣רֵמ ֙יִל םֶק ָּ֤נִהְו ֙יִנֵ֨דְקָפּו יִנֵ֤רְכָז הָ֗וֹהְי ָּתְעַ֣דָי

 ןֹוׂ֖שָׂשְל יִ֔ל ]֙ךָךְרָֽבְד[ ֙ךָךיְרָֽבְד יִ֤הְיַו םֵ֔לְכֹ֣אָו ֙ךָךיֶ֨רָבְד ּו֤אְצְמִנ :הָּֽפְרֶח ךָךיֶ֖לָע יִ֥תֵאְׂש
 קִנ־יִּֽכ יִ֑בָבְל תַ֣חְמִׂשְלּו ֹל :תֹוֽאָבְצ יֵ֥הֹלֱא הָ֖וֹהְי יַ֔לָע ֙ךָךְמִׁש אָ֤רְ  יִּתְבַׁ֥שָי־אֽ
 הָּמָ֣ל :יִנָֽתאֵּלִמ םַעַ֖ז־יִּֽכ יִּתְבַׁ֔שָי דָ֣דָּב ֙ךָךְד ָֽי יֵ֤נְּפִמ זֹ֑לְעֶאָֽו םיִ֖קֲחַֽׂשְמ־דֹוסְב
 םִיַ֖מ בָ֔זְכַא ֹו֣מְּכ ֙יִל הֶ֥יְהִֽת ֹו֨יָה אֵ֔פָרֵֽה ֙הָנֲאֵֽמ ֙הָׁ֑שּונֲא יִ֖תָּכַמּו חַצֶ֔נ ֙יִבֵאְכ הָ֤יָה
ֹל ־םִאְו דֹ֔מֲעַּֽת יַ֣נָפְל ֙ךָךְביִֽׁשֲאַֽו בּוׁ֤שָּת־םִא הָ֗וֹהְי רַ֣מָא־הֹּֽכ ןֵ֞כָל :ּונָֽמֱאֶנ א֥
ֹל הָּ֖תַאְו ךָךיֶ֔לֵא ֙הָּמֵ֨ה ּובֻׁ֤שָי הֶ֑יְהִֽת יִ֣פְּכ לֵ֖לֹוּזִמ רָ֛קָי איִ֥צֹוּת  :םֶֽהיֵלֲא בּוׁ֥שָת־אֽ
־יִּֽכ ךְךָ֑ל ּולְכּו֣י־ֹאלְו ךָךיֶ֖לֵא ּו֥מֲחְֽלִנְו הָ֔רּוצְּב ֙תֶׁש֨חְנ תַ֤מֹוחְל הֶּ֗זַה םָ֣עָל ךָךיִּ֜תַתְנּו
 ךָךיִ֖תִדְפּו םיִ֑עָר דַּ֣יִמ ךָךיִּ֖תְלַּצִהְו :הָֽוֹהְי־םֻאְנ ךָךֶ֖ליִּצַהְלּו ֥ךָךֲעֽיִֽׁשֹוהְל יִ֛נֲא ֥ךָךְּתִא
ֹל :רֹֽמאֵל יַ֥לֵא הָ֖וֹהְי־רַבְד יִ֥הְיַו :םיִֽצִרָע ףַּ֥כִמ  ּו֤יְהִֽי־ֹאלְו הָּׁ֑שִא ֖ךָךְל חַּ֥קִת־אֽ
 תֹו֔נָּבַה־לַעְו ֙םיִנָּבַה־לַע הָ֗וֹהְי רַ֣מָא ׀ הֹ֣כ־יִּכ :הֶּֽזַה םֹו֖קָּמַּב תֹו֔נָבּו םיִ֣נָּב ֙ךָךְל
 םיִ֥דִלֹוּֽמַה םָ֛תֹובֲא־לַעְו םָ֗תֹוא תֹו֣דְלֹּֽיַה םָ֞תֹּמִא־לַעְו הֶּ֑זַה םֹו֣קָּמַּב םיִ֖דֹוּלִּיַה
ֹּזַה ץֶרָ֥אָּב םָ֖תֹוא ֹל ּותֻ֗מָי םיִ֜אֻלֲחַֽת יֵ֨תֹומְמ :תאֽ ֹלְו ּ֙ודְפָּֽסִי א֤  ןֶמֹ֛דְל ּורֵ֔בָּקִי א֣
 ףֹו֥עְל לָ֔כֲאַֽמְל ֙םָתָלְבִנ הָ֤תְיָֽהְו ּו֔לְכִי ֙בָעָרָֽבּו בֶרֶ֤חַבּו ּו֑יְהִֽי הָ֖מָדֲאָֽה יֵ֥נְּפ־לַע
־לַאְו ַחֵ֔זְרַמ תיֵּ֣ב ֙אֹובָּת־לַא הָ֗וֹהְי רַ֣מָא ׀ הֹ֣כ־יִּֽכ :ץֶרָֽאָה תַ֥מֱהֶבְלּו םִיַ֖מָּׁשַה
 ֙הֶּזַה־םָ֤עָה תֵ֨אֵמ יִ֜מֹולְׁש־תֶא יִּתְפַ֨סָא־יִּֽכ םֶ֑הָל דֹ֖נָּת־לַאְו דֹוּ֔פְסִל ךְךֵ֣לֵּת
ֹּזַה ץֶרָ֥אָּב םיִּ֛נַטְקּו םיִ֧לֹדְג ּותֵ֨מּו :םיִֽמֲחַֽרָֽה־תֶאְו דֶסֶ֖חַה־תֶא הָ֔וֹהְי־םֻאְנ  תא֖
ֹל ֹלְו ּורֵ֑בָּקִי א֣ ֹלְו םֶ֔הָל ּו֣דְּפְסִי־אֽ ֹלְו דַ֔דֹּגְתִי א֣  ּקִי א֥ ֹלְו :םֶֽהָל ַחֵ֖רָ  םֶ֛הָל ּו֥סְרְפִי־אֽ
־לַעְו ויִ֖בָא־לַע םיִ֔מּוחְנַּת סֹוּ֣כ ֙םָתֹוא ּו֤קְׁשַי־ֹאלְו תֵ֑מ־לַע ֹו֣מֲחַֽנְל לֶבֵ֖א־לַע
ֹל הֶּ֥תְׁשִמ־תיֵבּו :ֹוּֽמִא  רַ֜מָא הֹ֨כ ֩יִּכ :תֹוּֽתְׁשִלְו לֹ֖כֱאֶל םָ֑תֹוא תֶבֶׁ֣שָל אֹו֖בָת־אֽ
 םֶ֖כיֵניֵֽעְל הֶּ֛זַה םֹו֥קָּמַה־ןִמ תיִּ֜בְׁשַמ יִ֨נְנִה לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא ֙תֹואָבְצ הָ֤וֹהְי
 םָ֣עָל ֙דיִּגַת יִּ֤כ הָ֗יָהְו :הָּֽלַּכ לֹו֥קְו ןָ֖תָח לֹו֥ק הָ֔חְמִׂש לֹו֣קְו ֙ןֹוׂשָׂש לֹו֤ק םֶ֑כיֵמיִֽבּו



 תֵ֣א ּ֙וניֵ֨לָע הָ֤וֹהְי רֶּ֨בִד ֩הֶמ־לַע ךָךיֶ֗לֵא ּו֣רְמָֽאְו הֶּלֵ֑אָה םיִ֖רָבְּדַה־לָּכ תֵ֥א הֶּ֔זַה
ֹּזַה ֙הָלֹודְּגַה הָ֤עָרָֽה־לָּכ  הָ֥וֹהיַֽל ּונאָ֖טָח רֶׁ֥שֲא ּונֵ֔תאָּטַח הֶ֣מּו ּ֙ונֵ֨נֹוֲע הֶ֤מּו תא֔
 ּו֗כְלֵּֽיַו הָ֔וֹהְי־םֻאְנ ֙יִתֹוא םֶ֤כיֵתֹובֲא ּו֨בְזָֽע־רֶׁשֲא֩ לַע םֶ֗היֵלֲא ָּ֣תְרַמָֽאְו :ּוניֵֽהֹלֱא
ֹל יִ֖תָרֹוּת־תֶאְו ּובָ֔זָע יִ֣תֹאְו םֶ֑הָל ּו֣וֲחַּֽתְׁשִּיַו םּו֖דְבַעַּיַו םיִ֔רֵחֲא םיִ֣הֹלֱא ֙יֵרֲחַֽא  א֥
 ֙יֵרֲחַֽא ׁשיִ֚א םיִ֗כְלֹֽה םֶ֣כְּנִהְו םֶ֑כיֵתֹוֽבֲאֵֽמ תֹוׂ֖שֲעַֽל םֶ֥תֹעֵֽרֲה םֶּ֛תַאְו :ּורָֽמָׁש
ֹּזַה ץֶרָ֣אָה֙ לַעֵמ םֶ֗כְתֶא יִּ֣תְלַטֵֽהְו :יָֽלֵא ַעֹ֥מְׁש יִּ֖תְלִבְל עָ֔רָה־ֹוּבִל תּו֣רִרְׁש  תא֔
ֹל ֙רֶׁשֲא ץֶרָ֕אָה־לַע  םיִ֤הֹלֱא־תֶא םָׁ֞ש־םֶּתְדַבֲעַֽו םֶ֑כיֵתֹוֽבֲאַֽו םֶּ֖תַא םֶּ֔תְעַדְי א֣
ֹל רֶׁ֛שֲא הָלְיַ֔לָו םָ֣מֹוי ֙םיִרֵחֲא  םיִ֖אָּב םיִ֥מָי־הֵּֽנִה ןֵ֛כָל :הָֽניִנֲח םֶ֖כָל ןֵּ֥תֶא־אֽ
ֹלְו הָ֑וֹהְי־םֻאְנ  ץֶרֶ֥אֵמ לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥נְּב־תֶא הָ֛לֱעֶה רֶׁ֧שֲא הָ֔וֹהְי־יַח ֙דֹוע רֵ֥מָאֵֽי־אֽ
֙ לֹּכִמּו ןֹו֔פָצ ץֶרֶ֣אֵמ֙ לֵאָרְׂשִי יֵ֤נְּב־תֶא הָ֜לֱעֶה רֶׁ֨שֲא הָ֗וֹהְי־יַח־םִא יִּ֣כ :םִיָֽרְצִמ
 יִּתַ֖תָנ רֶׁ֥שֲא םָ֔תָמְדַא־לַע ֙םיִתֹבִֽׁשֲהַֽו הָּמָׁ֑ש םָ֖חיִּדִה רֶׁ֥שֲא תֹו֔צָרֲאָֽה
־יֵרֲחַֽאְו םּו֑גיִדְו הָ֖וֹהְי־םֻאְנ םיִּ֛בַר ]םיִ֥גָּיַדְל[ םיִ֥גָּוַדְל ַחֵ֜לֹׁש יִ֨נְנִה :םָֽתֹובֲאַֽל
 יֵ֖קיִקְּנִמּו הָ֔עְבִּג־לָּכ לַ֣עֵמּו ֙רַה־לָּכ לַ֤עֵמ םּו֞דָצְו םיִ֔דָּיַצ םיִּ֣בַרְל ֙חַלְׁשֶא ןֵ֗כ
ֹל םֶ֔היֵכְרַּד־לָּכ־לַע ֙יַניֵע יִּ֤כ :םיִֽעָלְּסַה ֹלְו יָ֑נָפְּלִמ ּו֖רְּתְסִנ א֥  םָ֖נֹוֲע ןַּ֥פְצִנ־אֽ
 יִ֑צְרַא־תֶא םָ֣לְּלַח לַ֖ע םָ֔תאָּטַחְו ֙םָנֹוֲע הֵ֤נְׁשִמ הָ֗נֹוׁשאִֽר יִּ֣תְמַּלִׁשְו :יָֽניֵע דֶג ֶּ֥נִמ
 יִ֖סּונְמּו יִּ֛זֻעָֽמּו יִּ֧זֻע הָ֞וֹהְי :יִֽתָלֲחַֽנ־תֶא ּו֖אְלָֽמ םֶ֔היֵתֹו֣בֲעֹוֽתְו ֙םֶהיֵצּוּֽקִׁש תַ֤לְבִנְּב
 ּוניֵ֔תֹובֲא ּו֣לֲחָֽנ ֙רֶקֶׁ֨ש־ךְךַא ּו֗רְמֹאיְו ץֶרָ֔א־יֵסְפַאֵֽמ ּ֙ואֹ֨בָי םִ֤יֹוּג ךָךיֶ֗לֵא הָ֑רָצ םֹו֣יְּב
ֹל הָּמֵ֖הְו םיִ֑הֹלֱא םָ֖דָא ֹוּ֥ל־הֶׂשֲעַֽיֲה :ליִֽעֹומ םָּ֥ב־ןיֵֽאְו לֶבֶ֖ה  ֙ןֵכָל :םיִֽהֹלֱא א֥
ֹּזַה םַעַּ֣פַּב םָ֔עיִדֹוֽמ יִ֣נְנִה  יִ֥מְׁש־יִּֽכ ּו֖עְד ָֽיְו יִ֑תָרּוֽבְּג־תֶאְו יִ֖דָי־תֶא םֵ֥עיִדֹוֽא תא֔
 ַחּו֣ל־לַע ֙הָׁשּורֲח ריִ֑מָׁש ןֶרֹּ֣פִצְּב לֶ֖זְרַּב טֵ֥עְּב הָ֛בּותְּכ הָ֗דּוהְי תאַּ֣טַח :הָֽוֹהְי
 ץֵ֣ע־לַע םֶ֖היֵרֵׁשֲאַֽו םָ֔תֹוחְּבְזִמ ֙םֶהיֵנְּב רֹּ֤כְזִּכ :םֶֽכיֵתֹוֽחְּבְזִמ תֹו֖נְרַקְלּו םָּ֔בִל
 ןֵּ֑תֶא זַ֣בָל ךָךיֶ֖תֹורְצֹוֽא־לָכ ֥ךָךְליֵֽח הֶ֔דָּׂשַּב ֙יִרָרֲה :תֹוֽהֹבְּגַה תֹו֥עָבְּג לַ֖ע ן ָ֑נֲעַֽר
 ךְךָ֔ל יִּתַ֣תָנ רֶׁ֣שֲא ֙ךָךְתָֽלֲחַּֽנִמ ֙ךָךְבּו הָּ֗תְטַמָׁשְו :ךָךיֶֽלּובְּג־לָכְּב תאָּ֖טַחְּב ךָךיֶ֕תֹמָּֽב
ֹל רֶׁ֣שֲא ץֶרָ֖אָּב ךָךיֶ֔בְיֹ֣א־תֶא ֙ךָךיִּ֨תְדַבֲעַֽהְו ־דַע יִּ֖פַאְּב םֶּ֥תְחַדְק ׁשֵ֛א־יִּכ ָּתְעָ֑דָי־אֽ
 רָׂ֖שָּב םָׂ֥שְו םָ֔דָאָּֽב חַ֣טְבִי רֶׁ֣שֲא ֙רֶבֶּ֨גַה רּו֤רָא הָ֗וֹהְי רַ֣מָא ׀ הֹּ֣כ :דָֽקּוּת םָ֥לֹוע
ֹלְו הָ֔בָרֲעָּֽב רָ֣עְרַעְּכ ֙הָיָהְו :ֹוּֽבִל רּו֥סָי הָ֖וֹהְי־ןִמּו ֹו֑עֹרְז  בֹו֑ט אֹו֣בָי־יִּכ הֶ֖אְרִי א֥



ֹלְו הָ֖חֵלְמ ץֶרֶ֥א רָּ֔בְדִּמַּב ֙םיִרֵרֲח ןַ֤כָׁשְו  חַ֖טְבִי רֶׁ֥שֲא רֶבֶּ֔גַה ךְךּו֣רָּב :בֵֽׁשֵת א֥
 חַּ֣לַׁשְי֙ לַבּוי־לַעְו םִיַ֗מ־לַע לּו֣תָׁש ׀ ץֵ֣עְּכ הָ֞יָהְו :ֹוֽחַטְבִמ הָ֖וֹהְי הָ֥יָהְו הָ֑וֹהיַּֽב
ֹלְו ויָׁ֔שָרָֽׁש ֹבָי־יִּֽכ ]֙הֶאְרִי[ ֶ֙אְרִי א֤ ֹל ֙תֶרֹּ֨צַּב תַ֤נְׁשִבּו ן ָ֑נֲעַֽר ּוהֵ֖לָע הָ֥יָהְו םֹ֔ח א֣  א֣
ֹלְו גָ֔אְדִי  יִ֧נֲא :ּוּנֶֽעָדֵי יִ֖מ אּו֑ה ׁשֻ֣נָאְו לֹּ֖כִמ בֵּ֛לַה בֹ֥קָע :יִרֶּֽפ תֹוׂ֥שֲעֵֽמ ׁשיִ֖מָי א֥
 :ויָֽלָלֲעַֽמ יִ֖רְפִּכ ]ויָ֔כָרְדִּכ[ וָ֔כָרְדִּכ ׁ֙שיִאְל תֵ֤תָלְו תֹו֑יָלְּכ ןֵ֣חֹּב בֵ֖ל רֵ֥קֹח הָ֛וֹהְי
ֹלְו ֙רַגָד אֵ֤רֹק ֹלְו רֶׁש֖ע הֶׂשֹ֥ע דָ֔לָי א֣  ּוּנֶ֔בְזַעַי ]֙ויָמָי[ ֙וָמָי יִ֤צֲחַּֽב טָּ֑פְׁשִמְב א֣
 קִמ :ּונֵֽׁשָּדְקִמ םֹו֖קְמ ןֹוׁ֑שאִרֵֽמ םֹו֖רָמ דֹו֔בָכ אֵּ֣סִּכ :לָֽבָנ הֶ֥יְהִֽי ֹו֖תיִרֲחַֽאְבּו  הֵ֤וְ
 רֹו֥קְמ ּו֛בְזָֽע יִּ֥כ ּובֵ֔תָּכִי ץֶרָ֣אָּב ]֙יַרּוסְו[ ֙יַרּוסְי ּוׁש֑בֵי ךָךיֶ֖בְזֹֽע־לָּכ הָ֔וֹהְי֙ לֵאָרְׂשִי
 יִ֖תָּלִהְת יִּ֥כ הָעֵׁ֑שָּוִאְו יִנֵ֖עיִׁשֹוה אֵ֔פָרֵ֣אְו ֙הָוֹהְי יִנֵ֤אָפְר :הָֽוֹהְי־תֶא םיִּ֖יַח־םִיַֽמ
ֹל יִ֞נֲאַֽו :אָֽנ אֹובָ֥י הָ֖וֹהְי־רַבְד הֵּ֥יַא יָ֑לֵא םיִ֖רְמֹֽא הָּמֵ֕ה־הֵּנִה :הָּתָֽא  יִּתְצַ֣א־אֽ
ֹל ׁשּו֛נָא םֹו֥יְו ךָךיֶ֗רֲחַֽא הֶ֣עֹרֵֽמ ׀  חַכֹ֥נ יַ֔תָפְׂש אָ֣צֹומ ָּתְעָ֑דָי הָּ֣תַא יִתיֵּ֖וַאְתִה א֥
 ֙יַפְדֹֽר ּוׁש֤בֵי :הָֽעָר םֹו֥יְּב הָּתַ֖א־יִסֲחַֽמ הָּ֑תִחְמִל יִ֖ל־הֵיְהִּֽת־לַא :הָֽיָה ךָךיֶ֖נָּפ
 הָ֔עָר םֹו֣י ֙םֶהיֵלֲע איִ֤בָה יִנָ֑א הָּתַ֖חֵא־לַאְו הָּמֵ֔ה ּוּתַ֣חֵי יִנָ֔א הָׁש֣בֵא־לַאְו
־יֵֽנְּב רַעַׁ֣שְּב ָּ֙תְדַמָֽעְו ךְךֹ֤לָה יַ֗לֵא הָ֜וֹהְי רַ֨מָא־הֹּֽכ :םֵֽרְבָׁש ןֹו֖רָּבִׁש הֶ֥נְׁשִמּו
 יֵ֥רֲעַֽׁש לֹ֖כְבּו ֹו֑ב ּואְצֵ֣י רֶׁ֖שֲאַֽו הָ֔דּוהְי יֵ֣כְלַמ ֹ֙וב ּואֹ֤בָי רֶׁ֨שֲא ]םָ֔עָה[ ם֔◌ָ◌ָע
 לֹ֖כְו הָ֔דּוהְי־לָכְו ֙הָדּוהְי יֵ֤כְלַמ הָ֜וֹהְי־רַבְד ּו֨עְמִׁש םֶהיֵלֲ֠א ָּ֣תְרַמָאְו :םָֽלָׁשּוֽרְי
 ּו֖רְמָּֽׁשִה הָ֔וֹהְי רַ֣מָא הֹּ֚כ :הֶּלֵֽאָה םיִ֥רָעְּׁשַּב םיִ֖אָּבַה םָ֑לָׁשּוֽרְי יֵ֣בְׁשֹֽי
 :םָֽלָׁשּוֽרְי יֵ֥רֲעַֽׁשְּב םֶ֖תאֵבֲהַֽו תָּ֔בַּׁשַה םֹו֣יְּב ֙אָּׂשַמ ּו֤אְׂשִּת־לַאְו םֶ֑כיֵתֹוֽׁשְפַנְּב
ֹלְו ֹל הָ֖כאָלְמ־לָכְו תָּ֔בַּׁשַה םֹו֣יְּב ֙םֶכיֵּתָּֽבִמ אָּׂ֤שַמ ּואיִ֨צֹות־אֽ  ּוׂ֑שֲעַֽת א֣
ֹלְו :םֶֽכיֵתֹובֲא־תֶא יִתיִּ֖וִצ רֶׁ֥שֲאַּֽכ תָּ֔בַּׁשַה םֹו֣י־תֶא ֙םֶּתְׁשַּדִקְו ֹלְו ּו֔עְמָֽׁש א֣  א֥
 תַחַ֥ק יִּ֖תְלִבְלּו ]ַעֹ֔ומְׁש[ ַעֹ֔מוְׁש יִּ֣תְלִבְל םָּ֔פְרָע־תֶא ּ֙וׁשְקַּיַו םָ֑נְזָא־תֶא ּוּ֖טִה
 אָּׂ֗שַמ איִ֣בָה ׀ יִּ֣תְלִבְל הָ֔וֹהְי־םֻאְנ ֙יַלֵא ןּו֤עְמְׁשִּת ַעֹ֨מָׁש־םִא הָיָהְ֠ו :רָֽסּומ
ֹּזַה ריִ֥עָה יֵ֛רֲעַֽׁשְּב ־תֹוׂשֲע יִּ֥תְלִבְל תָּ֔בַּׁשַה םֹו֣י־תֶא ׁ֙שֵּדַקְלּו תָּ֑בַּׁשַה םֹו֣יְּב תא֖
ֹּזַה ריִ֣עָה יֵ֣רֲעַֽׁשְב ּואָ֣בּו :הָֽכאָלְמ־לָּכ ]ֹוּ֖ב[ הֹּ֖ב  ֩םיִבְׁשֹֽי םיִ֡רָׂשְו ׀ םיִ֣כָלְמ תא֡
 יֵ֣בְׁשֹֽיְו הָ֖דּוהְי ׁשיִ֥א םֶ֔היֵרָׂ֣שְו הָּמֵ֚ה םיִ֗סּוּסַבּו בֶכֶ֣רָּב ׀ םיִ֣בְכֹֽר דִ֜וָד אֵּ֨סִּכ־לַע
ֹּזַה־ריִעָֽה הָ֥בְׁשָֽיְו םָ֑לָׁשּוֽרְי  תֹו֨ביִבְּסִמּו הָדּוהְ֠י־יֵֽרָעֵֽמ ּואָ֣בּו :םָֽלֹועְל תא֖



 הָ֥לֹוע םיִ֛אִבְמ בֶגֶּ֔נַה־ןִמּו ֙רָהָה־ןִמּו הָ֤לֵפְּׁשַה־ןִמּו ןִ֗מָיְנִּב ץֶרֶ֣אֵמּו םַ֜לָׁשּוֽרְי
ֹל־םִאְו :הָֽוֹהְי תיֵּ֥ב הָ֖דֹות יֵ֥אִבְמּו הָ֑נֹובְלּו הָ֣חְנִמּו חַבֶ֖זְו  יַ֗לֵא ּו֜עְמְׁשִת א֨
ֹבּו אָּׂ֗שַמ תֵ֣אְׂש ׀ יִּ֣תְלִבְלּו תָּ֔בַּׁשַה םֹו֣י־תֶא ׁ֙שֵּדַקְל  םֹו֣יְּב םַ֖לָׁשּוֽרְי יֵ֥רֲעַֽׁשְּב א֛
ֹלְו םַ֖לָׁשּוֽרְי תֹו֥נְמְרַא הָ֛לְכָֽאְו ָהיֶ֗רָעְׁשִּב ׁשֵ֣א יִּתַּ֧צִהְו תָּ֑בַּׁשַה  ֙רָבָּדַה :הֶּֽבְכִת א֥
 הָּמָׁ֖שְו רֵ֑צֹוּיַה תיֵּ֣ב ָּ֖תְדַר ָֽיְו םּו֥ק :רֹֽמאֵל הָ֖וֹהְי תֵ֥אֵמ ּוהָ֔יְמְרִי־לֶֽא הָ֣יָה רֶׁ֣שֲא
 הָ֖כאָלְמ הֶׂ֥שֹע ]אּ֛וה׀ הֵּנִהְו[ ּו֛הֵּנִהְו רֵ֑צֹוּיַה תיֵּ֣ב דֵ֖רֵאָֽו :יָֽרָבְּד־תֶא ֥ךָךֲעֽיִֽמְׁשַא
 בָׁ֗שְו רֵ֑צֹוּיַה דַ֣יְּב רֶמֹ֖חַּב הֶׂ֛שֹע אּו֥ה רֶׁ֨שֲא יִ֗לְּכַה תַ֣חְׁשִנְו :םִי ָֽנְבָאָֽה־לַע
 יַ֥לֵא הָ֖וֹהְי־רַבְד יִ֥הְיַו :תֹוֽׂשֲעַֽל רֵ֖צֹוּיַה יֵ֥ניֵעְּב רַׁ֛שָי רֶׁ֥שֲאַּֽכ רֵ֔חַא יִ֣לְּכ ּ֙והֵׂ֨שֲעַּֽי ַֽו
ֹל הֶּ֜זַה רֵ֨צֹוּיַכֲה :רֹוֽמאֵל  הֵּ֤נִה הָ֑וֹהְי־םֻאְנ לֵ֖אָרְׂשִי תיֵּ֥ב םֶ֛כָל תֹוׂ֥שֲעַֽל לַ֨כּוא־אֽ
־לַעְו יֹוּ֖ג־לַע רֵּ֔בַדֲא עַגֶ֣ר :לֵֽאָרְׂשִי תיֵּ֥ב יִ֖דָיְּב םֶּ֥תַא־ןֵּכ רֵ֔צֹוּיַה דַ֣יְּב ֙רֶמֹ֨חַכ
 יִּתְרַּ֖בִּד רֶׁ֥שֲא ֹו֔תָעָ֣רֵמ אּו֔הַה יֹוּ֣גַה ֙בָׁשְו :דיִֽבֲאַֽהְלּֽו ץֹו֖תְנִלְו ׁשֹו֥תְנִל הָ֑כָלְמַמ
 יֹוּ֖ג־לַע רֵּ֔בַדֲא עַגֶ֣רְו :ֹוֽל תֹוׂ֥שֲעַֽל יִּתְבַׁ֖שָח רֶׁ֥שֲא הָ֔עָרָ֣ה־לַע ֙יִּתְמַחִֽנְו ויָ֑לָע
 ַעֹ֣מְׁש יִּ֖תְלִבְל יַ֔ניֵעְּב ]֙עַרָה[ ה֨עַרָה הָׂ֤שָעְו :ַעֹוֽטְנִלְו תֹו֖נְבִל הָ֑כָלְמַמ־לַעְו
 אָ֣נ־רָמֱא הָּ֡תַעְו :ֹוֽתֹוא ביִ֥טיֵהְל יִּתְרַ֖מָא רֶׁ֥שֲא הָ֔בֹוּטַה־לַע ֙יִּתְמַחִֽנְו יִ֑לֹוקְּב
 יִ֜כֹנָֽא הֵּ֨נִה הָ֔וֹהְי רַ֣מָא הֹּ֚כ רֹ֗מאֵל םַ֜לָׁשּוֽרְי יֵ֨בְׁשֹוֽי־לַעְו ֩הָדּוהְי־ׁשיִא־לֶא
 הָ֔עָרָֽה ֹוּ֣כְרַּדִמ ׁשיִ֚א אָ֗נ ּובּוׁ֣ש הָ֑בָׁשֲחַֽמ םֶ֖כיֵלֲע בֵׁ֥שחְו הָ֔עָר ֙םֶכיֵלֲע רֵ֤צֹוי
 ךְךֵ֔לֵנ ּ֙וניֵ֨תֹובְׁשְחַמ יֵ֤רֲחַֽא־יִּכ ׁשָ֑אֹונ ּו֖רְמָֽאְו :םֶֽכיֵלְלַעַֽמּו םֶ֖כיֵכְרַד ּוביִ֥טיֵהְו
 יִ֥מ םִ֔יֹוּגַּב ֙אָנ־ּולֲאַֽׁש הָ֔וֹהְי רַ֣מָא הֹּ֚כ ןֵ֗כָל :הֶֽׂשֲעַֽנ עָ֖רָה־ֹוּֽבִל תּו֥רִרְׁש ׁשיִ֛אְו

 גֶלֶׁ֣ש יַ֖דָׂש רּוּ֛צִמ בֹ֥זֲעַֽיֲה :לֵֽאָרְׂשִי תַ֖לּותְּב דֹ֔אְמ הָ֣תְׂשָֽע ֙תִרֻרֲעַֽׁש הֶּלֵ֑אָּכ עַ֖מָׁש
 ק םיִ֥רָז םִיַ֛מ ּוׁ֗שְתָּנִי־םִא ןֹו֑נָבְל  ּורֵּ֑טַקְי אְוָּׁ֣שַל יִּ֖מַע יִנֻ֥חֵכְׁש־יִּֽכ :םיִֽלְזֹונ םיִ֖רָ
ֹל ךְךֶרֶּ֖ד תֹו֔ביִתְנ תֶכֶ֣לָל םָ֔לֹוע ]יֵ֣ליִבְׁש[ יֵלוִבְׁש ֙םֶהיֵכְרַדְּב םּו֤לִׁשְכַּיַו  :הָֽלּולְס א֥
 דיִ֥נָיְו םֹּׁ֖שִי ָהיֶ֔לָע רֵ֣בֹוע לֹּ֚כ םָ֑לֹוע ]תֹו֣קיִרְׁש[ תֹ֣קוִרְׁש הָּ֖מַׁשְל םָ֛צְרַא םּוׂ֥שָל
ֹלְו ףֶרֹ֧ע בֵ֑יֹוא יֵ֣נְפִל םֵ֖ציִפֲא םיִ֥דָק־ַחּוֽרְּכ :ֹוֽׁשֹארְּב  םֹו֥יְּב םֵ֖אְרֶא םיִ֛נָפ־אֽ
ֹּיַו :םָֽדיֵא ֹל֩ יִּכ ֒תֹובָׁשֲחַֽמ ּ֘והָיְמְרִי־לַֽע הָ֣בְׁשְחַנְו ּו֨כְל ּו֗רְמאֽ  הָ֜רֹוּת דַ֨בֹאת־אֽ
־לָּכ־לֶא הָביִׁ֖שְקַנ־לַאְו ןֹוׁ֔שָּלַב ּוהֵּ֣כַנְו ּ֙וכְל איִ֑בָּנִמ רָ֖בָדְו םָ֔כָחֵֽמ ֙הָצֵעְו ןֵ֗הֹּכִמ
 הָ֔עָר ֙הָבֹוט־תַחַּֽת םַּ֤לֻׁשְיַֽה :יָֽביִרְי לֹו֥קְל עַ֖מְׁשּו יָ֑לֵא הָ֖וֹהְי הָביִׁ֥שְקַה :ויָֽרָבְּד



־תֶא ביִׁ֥שָהְל הָ֔בֹוט ֙םֶהיֵלֲע רֵּ֤בַדְל ךָךיֶ֗נָפְל יִ֣דְמָע ׀ רֹ֣כְז יִׁ֑שְפַנְל הָ֖חּוׁש ּו֥רָכ־יִּֽכ
 הָנֶ֨יְהִֽתְו ֒בֶרֶח־יֵדְי־לַע ֘םֵרִּגַהְו בָ֗עָרָֽל םֶ֜היֵנְּב־תֶא ןֵּ֨ת ֩ןֵכָל :םֶֽהֵמ ֖ךָךְתָֽמֲח
 בֶרֶ֖ח־יֵּכֻמ םֶ֔היֵרּו֣חַּב תֶוָ֑מ יֵגֻ֣רֲה ּו֖יְהִֽי םֶ֔היֵׁשְנַ֨אְו תֹו֔נָמְלַאְו ֙תֹולֻּכַׁש םֶ֤היֵׁשְנ
 ּו֤רָכ־יִּֽכ םֹ֑אְתִּפ דּו֖דְּג םֶ֛היֵלֲע איִ֧בָת־יִּֽכ םֶ֔היֵּתָּ֣בִמ ֙הָקָעְז עַ֤מָּׁשִּת :הָֽמָחְלִּמַּב
־לָּכ־תֶֽא ָּתְעַ֜דָי pהָוֹהְ֠י הָּ֣תַאְו :יָֽלְגַרְל ּו֥נְמָֽט םיִ֖חַפּו יִנֵ֔דְכָלְל ]֙הָחּוׁש[ ֙הָחּיׁש
 ּו֤יְהְִו יִחְמֶּ֑ת־לַא ךָךיֶ֣נָפְּלִמ םָ֖תאָּטַחְו םָ֔נֹוֲע־לַע ֙רֵּפַכְּת־לַא תֶוָּ֔מַל ֙יַלָע םָ֤תָצֲע
 קְו ךְךֹו֛לָה הָ֔וֹהְי רַ֣מָא הֹּ֚כ :םֶֽהָב הֵׂ֥שֲע ֖ךָךְּפַא תֵ֥עְּב ךָךיֶ֔נָפְל ֙םיִלָׁשְכֻמ ]ּו֤יְהִיְו[  ָתיִ֥נָ
 קִּזִמּו ׂשֶרָ֑ח רֵ֣צֹוי קֻּ֖בְקַב  קִּזִמּו םָ֔עָה יֵ֣נְ  םֹּ֔נִה־ןֶב איֵּ֣ג־לֶא ָ֙תאָ֨צָיְו :םיִֽנֲהֹּֽכַה יֵ֖נְ
 קְו ]תיִ֑סְרַחַֽה[ תוִ֑סְרַחַֽה רַעַׁ֣ש חַתֶּ֖פ רֶׁ֕שֲא ־רֶׁשֲא םיִ֖רָבְּדַה־תֶא םָּׁ֔ש ָתאָ֣רָ
־הֹּֽכ םָ֑לָׁשּוֽרְי יֵ֖בְׁשֹֽיְו הָ֔דּוהְי יֵ֣כְלַמ הָ֔וֹהְי־רַבְד ּו֣עְמִׁש ָּ֙תְרַמָֽאְו :ךָךיֶֽלֵא רֵּ֥בַדֲא
 רֶׁ֥שֲא הֶּ֔זַה םֹו֣קָּמַה־לַע ֙הָעָר איִ֤בֵמ יִ֨נְנִה לֵ֗אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא תֹו֜אָבְצ הָ֨וֹהְי ֩רַמָא
 ֙הֶּזַה םֹו֤קָּמַה־תֶא ּו֞רְּכַנְי ַֽו יִנֻ֗בָזֲע רֶׁ֣שֲא ׀ ןַעַ֣י :ויָֽנְזָא הָנְלַּ֥צִּת ּהָ֖עְמֹׁש־לָּכ
ֹל רֶׁ֧שֲא םיִ֔רֵחֲא םיִ֣הֹלאֵֽל ֹ֙וב־ּורְּטַקְי ַֽו  יֵ֣כְלַמּו םֶ֖היֵתֹוֽבֲאַֽו הָּמֵ֥ה םּו֛עָדְי־אֽ
 קְנ םַּ֥ד הֶּ֖זַה םֹו֥קָּמַה־תֶא ּו֛אְלָֽמּו הָ֑דּוהְי  ףֹ֧רְׂשִל לַעַּ֗בַה תֹו֣מָּב־תֶא ּו֞נָבּו :םִּֽיִ
ֹל רֶׁ֤שֲא לַעָּ֑בַל תֹו֣לֹע ׁשֵ֖אָּב םֶ֛היֵנְּב־תֶא ֹלְו ֙יִתיִּ֨וִצ־אֽ ֹלְו יִּתְרַּ֔בִד א֣  הָ֖תְלָֽע א֥
ֹלְו הָ֔וֹהְי־םֻאְנ ֙םיִאָּב םיִ֤מָי־הֵּֽנִה ןֵ֞כָל :יִּֽבִל־לַע  דֹו֛ע הֶּ֥זַה םֹו֨קָּמַל ֩אֵרָּקִי־אֽ
 הָ֤דּוהְי תַ֨צֲע־תֶא יִתֹּקַבּ֠ו :הָֽגֵרֲהַֽה איֵּ֥ג־םִא יִּ֖כ םֹּ֑נִה־ןֶב איֵ֣גְו תֶפֹּ֖תַה
 םָׁ֑שְפַנ יֵׁ֣שְקַבְמ דַ֖יְבּו םֶ֔היֵבְיֹֽא יֵ֣נְפִל ֙בֶרֶ֨חַּב םיִּ֤תְלַּפִהְו הֶּ֔זַה םֹו֣קָּמַּב ֙םַ֨לָׁשּוריִו
־תֶא ֙יִּתְמַׂשְו :ץֶרָֽאָה תַ֥מֱהֶבְלּו םִיַ֖מָּׁשַה ףֹו֥עְל לָ֔כֲאַֽמְל ֙םָתָלְבִנ־תֶא יִּ֤תַתָֽנְו
ֹּזַה ריִ֣עָה  :ָהֶֽתֹּכַמ־לָּכ־לַע קֹ֖רְׁשִיְו םֹּׁ֥שִי ָהיֶ֔לָע רֵ֣בֹע לֹּ֚כ הָ֑קֵרְׁשִלְו הָּ֖מַׁשְל תא֔
 ּולֵ֑כֹאי ּוהֵ֖עֵר־רַׂשְּב ׁשיִ֥אְו םֶ֔היֵתֹֽנְּב רַׂ֣שְּב ֙תֵאְו םֶ֗היֵנְּב רַׂ֣שְּב־תֶא םיִּ֞תְלַכֲאַֽהְו
 ָּ֖תְרַבָׁשְו :םָֽׁשְפַנ יֵׁ֥שְקַבְמּו םֶ֖היֵבְיֹֽא םֶ֛הָל ּוקיִ֧צָי רֶׁ֨שֲא קֹו֔צָמְבּו ֙רֹוצָמְּב
 הָ֣וֹהְי ׀ רַ֣מָא־הֹּֽכ םֶ֜היֵלֲא ָּ֙תְרַמָֽאְו :ךְךָֽתֹוא םיִ֖כְלֹֽהַה םיִׁ֔שָנֲאָֽה ֙יֵניֵעְל קֻּ֑בְקַּבַה
ֹּזַה ריִ֣עָה־תֶאְו ֙הֶּזַה םָ֤עָה־תֶא רֹּ֞בְׁשֶא הָכָּ֣כ תֹו֗אָבְצ ־תֶא ֙רֹּבְׁשִי רֶׁ֤שֲאַּֽכ תא֔
ֹל רֶׁ֛שֲא רֵ֔צֹוּיַה יִ֣לְּכ  :רֹוּֽבְקִל םֹו֖קָמ ןיֵ֥אֵמ ּו֔רְּבְקִי תֶפֹ֣תְבּו דֹו֑ע הֵ֖פָרֵֽהְל לַ֥כּוי־אֽ
ֹּזַה ריִ֥עָה־תֶא תֵ֛תָלְו ויָ֑בְׁשֹוֽיְלּו הָ֖וֹהְי־םֻאְנ הֶּ֛זַה םֹו֥קָּמַל הֶׂ֞שֱעֶא־ןֵּכ  תא֖



 םיִ֑אֵמְּטַה תֶפֹּ֖תַה םֹו֥קְמִּכ הָ֔דּוהְי יֵ֣כְלַמ ֙יֵּתָבּו םַ֗לָׁשּוֽרְי יֵּ֣תָּב ּו֞יָהְו :תֶפֹֽתְּכ
 םיִ֖כָסְנ ךְךֵּ֥סַהְו םִיַ֔מָּׁשַה אָ֣בְצ֙ לֹכְל ֙םֶהיֵתֹּֽגַּג־לַע ּו֜רְּטִק רֶׁ֨שֲא םיִּ֗תָּבַה לֹ֣כְל
ֹבָּיַו :םיִֽרֵחֲא םיִ֥הֹלאֵֽל  אֵ֑בָּנִהְל םָׁ֖ש הָ֛וֹהְי ֹו֧חָלְׁש רֶׁ֨שֲא תֶפֹּ֔תַהֵֽמ ּ֙והָ֨יְמְרִי א֤
ֹּיַו הָ֔וֹהְי־תיֵּב רַ֣צֲחַּֽב ֙דֹמֲעַּֽיַו  ֙תֹואָבְצ הָ֤וֹהְי רַ֞מָא־הֹּֽכ :םָֽעָה־לָּכ־לֶא רֶמא֖
־לָּכ תֵ֚א ָהיֶ֔רָע־לָּכ־לַעְו ֙תֹאּזַה ריִ֤עָה־לֶא ]איִ֜בֵמ[ יִ֜בֵמ יִ֨נְנִה לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא
 :יָֽרָבְּד־תֶא ַעֹו֥מְׁש יִּ֖תְלִבְל םָּ֔פְרָע־תֶא ּ֙וׁשְקִה יִּ֤כ ָהיֶ֑לָע יִּתְרַּ֖בִּד רֶׁ֥שֲא הָ֔עָרָ֣ה
 ּוהָ֔יְמְרִי־תֶֽא הָ֑וֹהְי תיֵ֣בְּב דיִ֖גָנ דיִ֥קָפ־אּוֽהְו ןֵ֔הֹּכַה רֵּ֣מִא־ןֶּב ֙רּוחְׁשַּפ עַ֤מְׁשִּיַו
 ֹו֜תֹא ןֵּ֨תִּיַו איִ֑בָּנַה ּוהָ֣יְמְרִי תֵ֖א רּו֔חְׁשַפ הֶּ֣כַּיַו :הֶּלֵֽאָה םיִ֥רָבְּדַה־תֶא אָּ֖בִנ
 תָ֔רֳחָּ֣מִמ ֙יִהְי ַֽו :הָֽוֹהְי תיֵ֥בְּב רֶׁ֖שֲא ןֹו֔יְלֶעָֽה ֙ןִמָיְנִּב רַעַׁ֤שְּב רֶׁ֨שֲא תֶכֶּ֗פְהַּמַה־לַע
ֹּיַו תֶכָּ֑פְהַּמַה־ןִמ ּוהָ֖יְמְרִי־תֶא רּו֛חְׁשַפ אֵ֥צֹּיַו ֹל ּוהָ֗יְמְרִי ויָ֜לֵא רֶמא֨  ֙רּוחְׁשַפ א֤
 ק  ֙ךָךְנֶתֹֽנ ֩יִנְנִה הָ֡וֹהְי רַ֣מָא הֹ֣כ יִּ֣כ :ביִֽבָּסִמ רֹו֥גָמ־םִא יִּ֖כ ךָךֶ֔מְׁש ֙הָוֹהְי אָ֤רָ
־לָּכ־תֶאְו תֹו֑אֹר ךָךיֶ֣ניֵעְו םֶ֖היֵבְיֹֽא בֶרֶ֥חְּב ּו֛לְפָֽנְו ךָךיֶ֗בֲהֹֽא־לָכְלּו ֣ךָךְל רֹו֜גָמְל
־לָּכ־תֶא יִּ֗תַתָֽנְו :בֶרָֽחֶּב םָּ֥כִהְו הָלֶ֖בָּב םָ֥לְגִהְו לֶ֔בָּב־ךְךֶלֶֽמ דַ֣יְּב ֙ןֵּתֶא הָ֗דּוהְי
ֹּזַה ריִ֣עָה ֙ןֶסֹ֨ח  קְי־לָּכ־תֶאְו ּהָ֖עיִגְי־לָּכ־תֶאְו תא֔  יֵ֣כְלַמ תֹו֜רְצֹוֽא־לָּכ תֵ֨אְו ּהָ֑רָ
 רּו֗חְׁשַפ הָּ֣תַאְו :הָלֶֽבָּב םּו֖איִבֱהֶו םּו֔חָקְלּו ֙םּוזָזְבּו םֶ֔היֵבְיֹֽא דַ֣יְּב ֙ןֵּתֶא הָ֗דּוהְי
 ֙הָּתַא רֵ֔בָּקִּת םָׁ֣שְו ֙תּומָּת םָׁ֤שְו אֹו֗בָּת לֶ֣בָבּו יִבֶּׁ֑שַּב ּו֖כְלֵּֽת ךָךֶ֔תיֵב יֵ֣בְׁשֹֽי֙ לֹכְו
 יִנַּ֖תְקַזֲח תָּ֔פֶאָֽו ֙הָוֹהְי יִנַ֤תיִּתִּפ :רֶקָּֽׁשַּב םֶ֖הָל ָתאֵּ֥בִנ־רֶׁשֲא ךָךיֶ֔בֲהֹֽ֣א־לָכְו
 סָ֥מָח קָ֔עְזֶא ֙רֵּבַדֲא יֵּ֤דִמ־יִּֽכ :יִֽל גֵ֥עֹל הֹּ֖לֻּכ םֹוּ֔יַה־לָּכ ֙קֹוחְׂשִל יִתיִ֤יָה לָ֑כּוּתַו
 קֶא דֹׁ֖שָו  יִּ֣תְרַמָֽאְו :םֹוּֽיַה־לָּכ סֶלֶ֖קְלּו הָּ֥פְרֶחְל יִ֛ל הָ֥וֹהְי־רַבְד הָ֨יָה־יִּֽכ אָ֑רְ
ֹל ֹלְו ּוּנֶ֗רְּכְזֶא־אֽ  יָ֑תֹמְצַעְּב רֻ֖צָע תֶרֶ֔עֹּב ׁשֵ֣אְּכ ֙יִּבִלְב הָ֤יָהְו ֹו֔מְׁשִּב ֙דֹוע רֵּ֥בַדֲא־אֽ
ֹלְו לֵ֖כְלַּֽכ יִתיֵ֥אְלִנְו  ּ֙ודיִּ֨גַה ֒ביִבָּסִמ רֹו֣גָמ ֘םיִּבַר תַּ֣בִּד יִּתְעַ֜מָׁש יִּ֣כ :לָֽכּוא א֥
 הָ֥חְקִנְו ֹו֔ל הָלְכּו֣נְו ֙הֶּתֻפְי יַ֤לּוא יִ֑עְלַצ יֵ֖רְמֹֽׁש יִ֔מֹולְׁש ׁשֹו֣נֱא לֹּ֚כ ּוּנֶ֔דיִּגַנְו
ֹלְו ּו֖לְׁשָּֽכִי יַ֥פְדֹֽר ןֵּ֛כ־לַע ץיִ֔רָע רֹוּ֣בִגְּכ ֙יִתֹוא הָ֤וֹהיַֽו :ּוּנֶּֽמִמ ּונֵ֖תָמְקִנ  ּולָ֑כֻי א֣
ֹל־יִּֽכ ֙דֹאְמ ּוׁשּ֚ב ֹל םָ֖לֹוע תַּ֥מִלְּכ ּוליִּ֔כְׂשִה א֣  ןֵ֣חֹּב ֙תֹואָבְצ הָ֤וֹהיַֽו :ַחֵֽכָּׁשִת א֥
 :יִֽביִר־תֶא יִתיִּ֥לִּג ךָךיֶ֖לֵא יִּ֥כ םֶ֔הֵמ ֙ךָךְתָֽמְקִנ הֶ֤אְרֶא בֵ֑לָו תֹו֖יָלְכ הֶ֥אֹר קיִּ֔דַצ
 רּו֣רָא :םיִֽעֵרְמ דַּ֥יִמ ןֹו֖יְבֶא ׁשֶפֶ֥נ־תֶא ליִּ֛צִה יִּ֥כ הָ֑וֹהְי־תֶא ּו֖לְלַֽה הָ֔וֹהיַֽל ּוריִׁ֚ש



 ׁשיִ֗אָה רּו֣רָא :ךְךּוֽרָב יִ֥הְי־לַא יִּ֖מִא יִנְתַ֥דָלְי־רֶׁשֲא םֹו֛י ֹוּ֑ב יִּתְדַּ֖לֻי רֶׁ֥שֲא םֹוּ֔יַה
 ׁשיִ֣אָה ֙הָיָהְו :ּוהָֽחֳּמִׂש ַחֵּ֖מַׂש רָ֑כָז ןֵּ֣ב ֖ךָךְל־דַּלֻֽי רֹ֔מאֵל ֙יִבָא־תֶא רַּׂ֤שִּב רֶׁ֨שֲא
ֹלְו הָ֖וֹהְי ךְךַ֥פָה־רֶׁשֲא םיִ֛רָעֶּֽכ אּו֔הַה  תֵ֥עְּב הָ֖עּורְתּו רֶקֹּ֔בַּב ֙הָקָעְז עַ֤מָׁשְו םָ֑חִנ א֣
 :םָֽלֹוע תַ֥רֲה הָ֖מְחַרְו יִ֔רְבִק ֙יִּמִא יִ֤ל־יִהְּתַו םֶחָ֑רֵמ יִנַ֖תְתֹוֽמ־ֹאל רֶׁ֥שֲא :םִיָֽרֳהָצ
־רֶׁשֲא רָ֛בָּדַה :יָֽמָי תֶׁשֹ֖בְּב ּו֥לְכִּיַו ןֹו֑גָיְו לָ֖מָע תֹו֥אְרִל יִתאָ֔צָי םֶחֶ֣רֵמ ֙הֶּז הָּמָ֤ל
־ןֶּב ֙רּוחְׁשַּפ־תֶא ּוהָּ֗יִקְדִצ ךְךֶלֶּ֣מַה ויָ֜לֵא ַחֹ֨לְׁשִּב הָ֑וֹהְי תֵ֣אֵמ ּוהָ֖יְמְרִי־לֶא הָ֥יָה
 הָ֔וֹהְי־תֶא ּ֙ונֵ֨דֲעַֽב אָ֤נ־ׁשָרְּד :רֹֽמאֵל ןֵ֖הֹּכַה הָ֛יֵׂשֲעַֽמ־ןֶב הָ֧יְנַפְצ־תֶאְו הָּ֔יִּכְלַמ
־לָכְּכ ּ֙ונָ֨תֹוא הָ֤וֹהְי הֶׂ֨שֲעַֽי ֩יַלּוא ּוניֵ֑לָע םָ֣חְלִנ לֶ֖בָּב־ךְךֶלֶֽמ רַּ֥צאֶרְדַכּוֽבְנ יִּ֛כ
ֹּיַו :ּוניֵֽלָעֵֽמ הֶ֖לֲעַֽיְו ויָ֔תֹאְלְפִנ ֹת הֹּ֥כ םֶ֑היֵלֲא ּוהָ֖יְמְרִי רֶמא֥  קְדִצ־לֶא ןֻ֖רְמאֽ  :ּוהָּֽיִ
 ֒םֶכְדֶיְּב רֶׁ֣שֲא ֘הָמָחְלִּמַה יֵ֣לְּכ־תֶא ֘בֵסֵמ יִ֣נְנִה לֵ֗אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא הָ֜וֹהְי רַ֨מָא־הֹּֽכ
 םֶ֔כיֵלֲע םיִ֣רָּצַה םיִּ֔דְׂשַּכַה־תֶאְו֙ לֶבָּב ךְךֶלֶ֤מ־תֶא םָּ֗ב םיִ֣מָחְלִנ םֶּ֜תַא רֶׁ֨שֲא
ֹּזַה ריִ֥עָה ךְךֹוּ֖ת־לֶא םָ֔תֹוא יִּ֣תְפַסָֽאְו הָ֑מֹוחַֽל ץּו֖חִמ  םֶ֔כְּתִא ֙יִנֲא יִּ֤תְמַחְלִנְו :תאֽ
 ֙יֵבְׁשֹוֽי־תֶא יִ֗תיֵּכִהְו :לֹוֽדָּג ףֶצֶ֥קְבּו הָ֖מֵחְבּו ףַ֥אְבּו הָ֑קָזֲח ַעֹו֣רְזִבּו הָ֖יּוטְנ דָ֥יְּב
ֹּזַה ריִ֣עָה  ןֵ֣כ־יֵרֲחַֽאְו :ּותֻֽמָי לֹו֖דָּג רֶבֶ֥דְּב הָ֑מֵהְּבַה־תֶאְו םָ֖דָאָֽה־תֶאְו תא֔
 קְדִצ־תֶא ןֵּ֣תֶא הָ֡וֹהְי־םֻאְנ  םָ֡עָה־תֶאְו ׀ ויָ֣דָבֲע־תֶאְו ׀ הָ֣דּוהְי־ךְךֶלֶֽמ ּוהָּ֣יִ
ֹּזַה ריִ֨עָּב ֩םיִרָאְׁשִּנַה־תֶאְו  ֙דַיְּב בָ֗עָרָֽה־ןִמּו בֶרֶ֣חַה־ןִמ ׀ רֶבֶּ֣דַה־ןִמ תא֜
 בֶרֶ֔ח־יִפְל םָּ֣כִהְו םָׁ֑שְפַנ יֵׁ֣שְקַבְמ דַ֖יְבּו םֶ֔היֵבְיֹֽא ֙דַיְבּו לֶ֔בָּב־ךְךֶלֶֽמ רַּ֣צאֶרְדַכּוֽבְנ
ֹל ֹלְו םֶ֔היֵלֲע סּו֣חָי־אֽ ֹלְו לֹ֖מְחַי א֥  רַ֣מָא הֹּ֖כ רַ֔מֹאּת ֙הֶּזַה םָ֤עָה־לֶאְו :םֵֽחַרְי א֥
 ריִ֣עָּב ֙בֵׁשּיַה :תֶוָּֽמַה ךְךֶרֶּ֥ד־תֶאְו םיִּ֖יַחַה ךְךֶרֶּ֥ד־תֶא םֶ֔כיֵנְפִל ֙ןֵתֹנ יִ֤נְנִה הָ֑וֹהְי
ֹּזַה  םיִ֤רָּצַה םיִּ֜דְׂשַּכַה־לַע לַ֨פָנְו ֩אֵצֹוּיַהְו רֶבָּ֑דַבּו בָ֣עָרָֽבּו בֶרֶ֖חַּב תּו֕מָי תא֔
ֹּזַה ריִ֨עָּב יpַנָ֠פ יִּתְמַׂ֣ש יִּ֣כ :לָֽלָׁשְל ֹוׁ֖שְפַנ ֹוּ֥ל־הָתְיָֽהְו ]הָ֔יָחְו[ הָ֔יָחְי ֙םֶכיֵלֲע  תא֧
ֹלְו הָ֛עָרְל  ֙תיֵבְלּו :ׁשֵֽאָּב ּהָ֖פָרְׂשּו ןֵ֔תָּנִּת֙ לֶבָּב ךְךֶלֶ֤מ־דַיְּב הָ֑וֹהְי־םֻאְנ הָ֖בֹוטְל א֥
 טָּ֔פְׁשִמ ֙רֶקֹּ֨בַל ּוניִּ֤ד הָ֔וֹהְי רַ֣מָא הֹּ֚כ דִ֗וָּד תיֵּ֣ב :הָֽוֹהְי־רַבְּד ּו֖עְמִׁש הָ֔דּוהְי ךְךֶלֶ֣מ
 ַעֹ֥ר יֵ֖נְּפִמ הֶּ֔בַכְמ ןיֵ֣אְו ֙הָרֲעָֽבּו יִ֗תָמֲח ׁשֵ֜אָכ אֵ֨צֵּת־ןֶּפ קֵׁ֑שֹוע דַּ֣יִמ לּו֖זָג ּוליִּ֥צַהְו
 הָ֑וֹהְי־םֻאְנ רֹׁ֖שיִּמַה רּו֥צ קֶמֵ֛עָה תֶבֶׁ֧שֽי ךְךִיַ֜לֵא יִ֨נְנִה :]םֶֽכיֵלְלַעַמ[ םֶֽהיֵלְלַעַמ
 יִ֥רְפִּכ םֶ֛כיֵלֲע יִּ֧תְדַקָֽפּו :ּוניֵֽתֹונֹוֽעְמִּב אֹו֖בָי יִ֥מּו ּוניֵ֔לָע תַ֣חֵי־יִֽמ ֙םיִרְמֹֽאָה



 רַ֣מָא הֹּ֚כ :ָהיֶֽביִבְס־לָּכ הָ֖לְכָֽאְו ּהָ֔רְעַיְּב ׁ֙שֵא יִּתַּ֤צִהְו הָ֑וֹהְי־םֻאְנ םֶ֖כיֵלְלַעַמ
 עַ֣מְׁש ָּ֙תְרַמָֽאְו :הֶּֽזַה רָ֖בָּדַה־תֶא םָׁ֔ש ָּ֣תְרַּבִדְו הָ֑דּוהְי ךְךֶלֶ֣מ־תיֵּֽב דֵ֖ר הָ֔וֹהְי
 םיִ֖אָּבַה ֔ךָךְּמַעְו ֙ךָךיֶ֨דָבֲעַֽו הָּ֤תַא דִ֑וָד אֵּ֣סִּכ־לַע בֵׁ֖שּיַה הָ֔דּוהְי ךְךֶלֶ֣מ הָ֔וֹהְי־רַבְּד
 דַּ֣יִמ לּו֖זָג ּוליִּ֥צַהְו הָ֔קָדְצּו ֙טָּפְׁשִמ ּוׂ֤שֲע הָ֗וֹהְי רַ֣מָא ׀ הֹּ֣כ :הֶּלֵֽאָה םיִ֥רָעְּׁשַּב
 ּו֖כְּפְׁשִּת־לַא יִ֔קָנ םָ֣דְו ּוסֹ֔מְחַּת־לַא ּ֙ונֹּת־לַא הָ֤נָמְלַאְו םֹו֨תָי ֩רֵגְו קֹוׁ֑שָע
 הֶּ֡זַה תִיַּ֣בַה יֵ֣רֲעַֽׁשְב ּואָ֣בּו הֶּ֑זַה רָ֖בָּדַה־תֶא ּוׂ֔שֲעַּֽת ֹ֙וׂשָע־םִא יִּ֤כ :הֶּֽזַה םֹו֥קָּמַּב
 וָ֖דָבֲעַֽו אּו֥ה םיִ֔סּוּסַבּו בֶכֶ֣רָּב ֙םיִבְכֹֽר ֹו֗אְסִּכ־לַע דִ֜וָדְל םיִ֨בְׁשֹֽי ֩םיִכָלְמ
ֹל ֙םִאְו :ֹוּֽמַעְו ]ויָ֖דָבֲעַֽו[ ־םֻאְנ ֙יִּתְעַּ֨בְׁשִנ יִּ֤ב הֶּלֵ֑אָה םיִ֖רָבְּדַה־תֶא ּו֔עְמְׁשִת א֣
 ךְךֶלֶ֣מ ֙תיֵּב־לַע הָ֗וֹהְי רַ֣מָא ׀ הֹ֣כ־יִּֽכ :הֶּֽזַה תיַּ֥בַה הֶ֖יְהִֽי הָּ֥בְרָחְל־יִּכ הָ֔וֹהְי
ֹר יִ֖ל הָּ֛תַא דָ֥עְלִּג הָ֔דּוהְי ֹל־םִא ןֹו֑נָבְּלַה ׁשא֣ ֹל םיִ֖רָע רָּ֔בְדִמ ֙ךָךְתיִֽׁשֲא א֤  א֥
 ךָךיֶ֔זָרֲא רַ֣חְבִמ ּ֙ותְרָֽכְו ויָ֑לֵכְו ׁשיִ֣א םיִ֖תִחְׁשַמ ךָךיֶ֛לָע יִּ֥תְׁשַּדִקְו :]ּובָֽׁשֹונ[ הֻבָֽׁשֹונ
ֹּזַה ריִ֣עָה לַ֖ע םיִּ֔בַר םִ֣יֹוּג ּ֙ורְבָֽעְו :ׁשֵֽאָה־לַע ּוליִּ֖פִהְו ־לֶא ׁשיִ֣א ּ֙ורְמָֽאְו תא֑
ֹּזַה הָ֖לֹודְּגַה ריִ֥עָל הָכָּ֔כ ֙הָוֹהְי הָׂ֤שָע הֶ֨מ־לַע ּוהֵ֔עֵר  רֶׁ֣שֲא לַ֚ע ּו֔רְמָ֣אְו :תאֽ
־לַא :םּוֽדְבַעַּֽיַו םיִ֖רֵחֲא םיִ֥הֹלאֵֽל ּו֛וֲחַּֽתְׁשִּֽיַו םֶ֑היֵהֹֽלֱא הָ֖וֹהְי תיִ֥רְּב־תֶא ּו֔בְזָֽע
ֹל יִּ֣כ ךְךֵ֔לֹהַֽל ֹ֙וכָב ּו֤כְּב ֹו֑ל ּודֻ֖נָּת־לַאְו תֵ֔מְל ּוּ֣כְבִּת ־תֶא הָ֖אָרְו דֹו֔ע ֙בּוׁשָי א֤
ֹי־ןֶּב םֻּ֨לַׁש־לֶא הָוֹהְ֠י־רַמָא הֹ֣כ־יִּכ :ֹוּֽתְדַלֹומ ץֶרֶ֥א  הָ֗דּוהְי ךְךֶלֶ֣מ ּוהָּ֜יִׁשאֽ
ֹל הֶּ֑זַה םֹו֣קָּמַה־ןִמ אָ֖צָי רֶׁ֥שֲא ויִ֔בָא ּוהָּ֣יִׁשֹאי תַחַּ֚ת ֙ךְךֵלֹּמַה  :דֹוֽע םָׁ֖ש בּוׁ֥שָי־אֽ
ֹּזַה ץֶרָ֥אָה־תֶאְו תּו֑מָי םָׁ֣ש ֹו֖תֹא ּו֥לְגִה־רֶׁשֲא םֹו֛קְמִּב יִּ֗כ ֹל תא֖  :דֹוֽע הֶ֥אְרִי־אֽ
ֹלְּב ויָ֖תֹוּיִֽלֲעַֽו קֶדֶ֔צ־ֹאלְּֽב ֹ֙ותיֵב הֶ֤נֹּב יֹו֣ה  ֹו֖לֲעֹֽפּו םָּ֔נִח דֹ֣בֲעַֽי ּ֙והֵ֨עֵרְּב טָּ֑פְׁשִמ א֣
ֹל  קְו םיִ֑חָּוֻרְמ תֹוּ֖יִלֲעַֽו תֹוּ֔דִמ תיֵּ֣ב ֙יִּל־הֶנְבֶא רֵ֗מֹאָֽה :ֹוֽל־ןֶּתִי א֥  יָ֔נֹוּלַח ֹ֙ול עַֽרָ֤
 אֹו֧לֲה ךָךיִ֜בָא זֶרָ֑אָב הֶ֣רֲחַֽתְמ הָּ֖תַא יִּ֥כ ךְךֹ֔לְמִֽתֲה :רַֽׁשָּׁשַּב ַחֹוׁ֖שָמּו זֶרָ֔אָּב ןּו֣פָסְו
 בֹו֑ט זָ֣א ןֹו֖יְבֶאְו יִ֥נָע־ןיִּד ןָּ֛ד :ֹוֽל בֹו֥ט זָ֖א הָ֔קָדְצּו ֙טָּפְׁשִמ הָׂ֤שָעְו הָ֗תָׁשְו לַ֣כָא
 ךָךֶ֑עְצִּב־לַע־םִא יִּ֖כ ֔ךָךְּבִלְו ֙ךָךיֶ֨ניֵע ןיֵ֤א יִּ֣כ :הָֽוֹהְי־םֻאְנ יִ֖תֹא תַעַּ֥דַה איִ֛ה־אֹולֲה
 רַ֣מָא־הֹּֽכ ןֵ֞כָל :תֹוֽׂשֲעַֽל הָ֖צּורְּמַה־לַעְו קֶׁשֹ֥עָה־לַעְו ךְךֹוּ֔פְׁשִל ֙יִקָּנַה־םַּֽד לַ֤עְו
ֹי־ןֶּב םיִ֤קָיֹוהְי־לֶא הָ֗וֹהְי ֹל הָ֔דּוהְי ךְךֶלֶ֣מ ּ֙והָּ֨יִׁשאֽ  יֹו֣הְו יִ֖חָא יֹו֥ה ֹו֔ל ּו֣דְּפְסִי־אֽ
ֹל תֹו֑חָא  בֹו֣חָס רֵ֑בָּקִי רֹו֖מֲח תַ֥רּובְק :הֹֽדֹה יֹו֥הְו ןֹו֖דָא יֹו֥ה ֹו֔ל ּו֣דְּפְסִי־אֽ



 ךְךֵ֑לֹוק יִ֣נְּת ןָׁ֖שָּבַבּו יִקָ֔עְצּֽו ֙ןֹונָבְּלַה יִ֤לֲע :םָֽלָׁשּוֽרְי יֵ֥רֲעַֽׁשְל הָאְלָ֖הֵמ ךְךֵ֔לְׁשַהְו
 ְּתְרַ֖מָא ךְךִיַ֔תֹוְלַׁשְּב ֙ךְךִיַ֨לֵא יִּתְרַּ֤בִּד :ךְךִיָֽבֲהַֽאְמ־לָּכ ּו֖רְּבְׁשִנ יִּ֥כ םיִ֔רָבֲעֵֽמ ֙יִקֲעַֽצְו
ֹל ֹל יִּ֥כ ךְךִיַ֔רּועְּנִמ ֙ךְךֵּכְרַד הֶ֤ז עָ֑מְׁשֶא א֣ ־הֶעְרִּת ֙ךְךִיַ֨עֹר־לָּכ :יִֽלֹוקְּב ְּתַעַ֖מָׁש־אֽ
 ֙יְּתְבַׁשי :ךְךֵֽתָעָֽר לֹּ֖כִמ ְּתְמַ֔לְכִנְו ֙יִׁש֨בֵּת זָ֤א יִּ֣כ ּוכֵ֑לֵי יִ֣בְּׁשַּב ךְךִיַ֖בֲהַֽאְמּֽו ַחּו֔ר
 קְמ ןֹו֔נָבְּלַּב ]ְּ֙תְבַׁשֹי[  קְמ[ יְּתְנַּ֖נֻ  םיִ֔לָבֲח ךְךָ֣ל־ֹאבְּב ְּ֙תְנַחֵּנ־הַמ םיִ֑זָרֲאָּֽב ]ְּתְנַּ֖נֻ
 ךְךֶלֶ֣מ ֙םיִקָיֹוֽהְי־ןֶב ּוהָ֤יְנָּכ הֶ֞יְהִֽי־םִא יִּ֣כ ֒הָוֹהְי־םֻאְנ ֘יִנָא־יַח :הָֽדֵלֹּיַּֽכ ליִ֖ח
 ךָךֶׁ֔שְפַנ יֵׁ֣שְקַבְמ ֙דַיְּב ךָךיִּ֗תַתְנּו :ָּךְנֶֽקְּתֶא םָּׁ֖שִמ יִּ֥כ יִ֑ניִמְי דַ֣י־לַע םָ֖תֹוח הָ֔דּוהְי
 דַ֥יְבּו לֶ֖בָּב־ךְךֶלֶֽמ רַּ֥צאֶרְדַכּוֽבְנ דַ֛יְבּו םֶ֑היֵנְּפִמ רֹו֖גָי הָּ֥תַא־רֶׁשֲא דַ֛יְבּו
 רֶׁ֥שֲא תֶרֶ֔חַא ץֶרָ֣אָה לַ֚ע ךָךְתַ֔דָלְי רֶׁ֣שֲא ֙ךָךְּמִא־תֶאְו ֗ךָךְתֹֽא יִּ֣תְלַטֵֽהְו :םיִּֽדְׂשַּכַה
ֹל  םָׁ֖שְפַנ־תֶא םיִ֥אְּׂשַנְמ םֵ֛ה־רֶׁשֲא ץֶרָ֗אָה־לַעְו :ּותּוֽמָּת םָׁ֖שְו םָׁ֑ש םֶּ֖תְדַּלֻי־אֽ
ֹל הָּמָׁ֖ש םָׁ֑ש בּוׁ֣שָל  יִ֔לְּכ־םִ֨א ּוהָ֔יְנָּכ ֙הֶּזַה ׁשיִ֤אָה ץּו֗פָנ הֶ֜זְבִנ בֶצֶ֨עַה :ּובּוֽׁשָי א֥
ֹל רֶׁ֥שֲא ץֶרָ֖אָה־לַע ּו֔כְלְׁשֻ֨הְו ֹו֔עְרַזְו אּו֣ה ּ֙ולְטּוֽה ַעּוּ֤דַמ ֹוּ֑ב ץֶפֵ֖ח ןיֵ֥א  :ּועָֽדָי־אֽ
 ֙הֶּזַה ׁשיִ֤אָה־תֶא ּו֞בְתִּכ הָ֗וֹהְי רַ֣מָא ׀ הֹּ֣כ :הָֽוֹהְי־רַבְּד יִ֖עְמִׁש ץֶרָ֑א ץֶרֶ֖א ץֶרֶ֥א
ֹל רֶבֶּ֖ג יִ֔ריִרֲע ֹל ֩יִּכ ויָ֑מָיְּב חַ֣לְצִי־אֽ  דִ֔וָד אֵּ֣סִּכ־לַע ֙בֵׁשי ׁשיִ֚א ֹו֗עְרַּזִמ חַ֜לְצִי א֨
ֹצ־תֶא םיִ֛צִפְמּו םיִ֧דְּבַאְמ םיִ֗עֹר יֹו֣ה :הָֽדּוהיִּֽב דֹו֖ע לֵׁ֥שמּו ־םֻאְנ יִ֖תיִעְרַמ ןא֥
 ֒יִּמַע־תֶא םיִ֣עֹרָֽה ֘םיִעֹרָֽה־לַֽע לֵ֗אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא הָ֜וֹהְי רַ֨מָא־הֹּֽכ ןֵכָ֠ל :הָֽוֹהְי
ֹלְו םּו֔חִּדַּתַו ֙יִנֹאצ־תֶא םֶ֤תֹצִֽפֲה םֶּ֞תַא  םֶ֛כיֵלֲע דֵ֧קֹפ יִ֨נְנִה םָ֑תֹא םֶּ֖תְדַקְפ א֥
֙ לֹּכִמ יִ֔נֹאצ תיִ֣רֵאְׁש־תֶא ֙ץֵּבַקֲא יִ֗נֲאַֽו :הָֽוֹהְי־םֻאְנ םֶ֖כיֵלְלַעַֽמ ַעֹ֥ר־תֶא
 :ּוֽבָרְו ּו֥רָפּו ןֶ֖הֵוְנ־לַע ןֶ֛הְתֶא יִ֥תֹבִֽׁשֲהַֽו םָׁ֑ש םָ֖תֹא יִּתְחַּ֥דִה־רֶׁשֲא תֹו֔צָרֲאָֽה
ֹלְו דֹו֧ע ּו֨אְריִֽי־ֹאלְו םּו֑עָרְו םיִ֖עֹר םֶ֛היֵלֲע יִ֧תֹמִֽקֲהַֽו ֹלְו ּוּתַ֛חֵי־אֽ ־םֻאְנ ּודֵ֖קָּפִי א֥
 ֙ךְךֶלֶ֨מ ךְךַלָ֤מּו קיִּ֑דַצ חַמֶ֣צ דִ֖וָדְל יִ֥תֹמִֽקֲהַֽו הָ֔וֹהְי־םֻאְנ ֙םיִאָּב םיִ֤מָי הֵּ֨נִה :הָֽוֹהְי
 ןֹּ֣כְׁשִי לֵ֖אָרְׂשִיְו הָ֔דּוהְי עַׁ֣שָּוִּת ֙ויָמָיְּב :ץֶרָֽאָּב הָ֖קָדְצּו טָּ֥פְׁשִמ הָׂ֛שָעְו ליִּ֔כְׂשִהְו
־םֻאְנ םיִ֖אָּב םיִ֥מָי־הֵּֽנִה ןֵ֛כָל :ּונֵֽקְדִצ ׀ הָ֥וֹהְי ֹו֖אְרְקִי־רֶׁשֲֽא ֹו֥מְּׁש־הֶזְו חַטֶ֑בָל
ֹי־ֹאלְו הָ֑וֹהְי  ץֶרֶ֥אֵמ לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥נְּב־תֶא הָ֛לֱעֶה רֶׁ֧שֲא הָ֔וֹהְי־יַח ֙דֹוע ּורְמא֤
֙ לֵאָרְׂשִי תיֵּ֤ב עַרֶ֨ז־תֶא איִ֜בֵה רֶׁ֨שֲאַֽו ֩הָלֱעֶה רֶׁ֣שֲא הָ֗וֹהְי־יַח־םִא יִּ֣כ :םִיָֽרְצִמ
 :םָֽתָמְדַא־לַע ּו֖בְׁשָֽיְו םָׁ֑ש םיִּ֖תְחַּדִה רֶׁ֥שֲא תֹו֔צָרֲאָֽה֙ לֹּכִמּו הָנֹו֔פָצ ץֶרֶ֣אֵמ



 רֶבֶ֖גְכּו רֹוּ֗כִׁש ׁשיִ֣אְּכ ֙יִתיִ֨יָה יַ֔תֹומְצַע־לָּכ ּ֙ופֲחָֽר יִּ֗בְרִקְב יִּ֣בִל רַּ֧בְׁשִנ םיִ֞אִבְּנַל
־יִּֽכ ץֶרָ֔אָה הָ֣אְלָֽמ ֙םיִפֲאָֽנְמ יִּ֤כ :ֹוֽׁשְדָק יֵ֥רְבִּד יֵ֖נְּפִמּו הָ֔וֹהְי יֵ֣נְּפִמ ןִי ָ֑י ֹורָ֣בֲע
 םָ֖תָרּוֽבְגּו הָ֔עָר ֙םָתָצּוֽרְמ יִ֤הְּתַו רָּ֑בְדִמ תֹו֣אְנ ּוׁ֖שְבָֽי ץֶרָ֔אָה הָ֣לְבָֽא ֙הָלָא יֵ֤נְּפִמ
 :הָֽוֹהְי־םֻאְנ םָ֖תָעָֽר יִתאָ֥צָמ יִ֛תיֵבְּב־םַּג ּופֵ֑נָח ןֵ֖הֹּכ־םַג איִ֥בָנ־םַג־יִּֽכ :ןֵֽכ־ֹאל
 איִ֨בָא־יִּֽכ ּהָ֑ב ּולְפָ֣נְו ּוחַּ֖דִי הָ֔לֵפֲאָּֽב ֙תֹוּקַלְקַלֲחַּֽכ םֶ֗הָל םָּ֜כְרַד הֶ֨יְהִֽי ֩ןֵכָל
 הָ֑לְפִת יִתיִ֣אָר ןֹו֖רְמֹֽׁש יֵ֥איִבְנִבּו :הָֽוֹהְי־םֻאְנ םָ֖תָּדֻקְּפ תַ֥נְׁש הָ֛עָר םֶ֥היֵלֲע
 יִתיִ֣אָר םַ֜לָׁשּוֽרְי יֵ֨אִבְנִבּו :לֵֽאָרְׂשִי־תֶא יִּ֖מַע־תֶא ּו֥עְתַּיַו לַעַּ֔בַב ּו֣אְּבַּנִה
 ֹו֑תָעָֽרֵמ ׁשיִ֖א ּובָׁ֔ש־יִּתְלִ֨בְל םיִ֔עֵרְמ יֵ֣דְי ּ֙וקְּזִחְו ֙רֶקֶּׁ֨שַּב ךְךֹ֤לָהְו ףֹו֞אָנ הָ֗רּורֲעַֽׁש
־לַע ֙תֹואָבְצ הָ֤וֹהְי רַ֨מָא־הֹּֽכ ןֵ֞כָל :הָֽרֹמֲעַּֽכ ָהיֶ֖בְׁשֹֽיְו םֹ֔דְסִּכ ֙םָּלֻכ יִ֤ל־ּויָֽה
ֹר־יֵמ םיִ֖תִקְׁשִהְו הָ֔נֲעַֽל ֙םָתֹוא ליִ֤כֲאַֽמ יִ֨נְנִֽה םיִ֔אִבְּנַה  יֵ֣איִבְנ ֙תֵאֵמ יִּ֗כ ׁשא֑
 ּו֞עְמְׁשִּת־לַא תֹו֗אָבְצ הָ֣וֹהְי רַ֞מָא־הֹּֽכ :ץֶרָֽאָה־לָכְל הָּ֖פֻנֲח הָ֥אְצָי םַ֔לָׁשּוֽרְי
 ּורֵּ֔בַדְי ֙םָּבִל ןֹו֤זֲח םֶ֑כְתֶא הָּמֵ֖ה םיִ֥לִּבְהַמ םֶ֔כָל םיִ֣אְּבִּנַה ֙םיִאִבְּנַה יֵ֤רְבִּד־לַע
ֹל  לֹכְ֠ו םֶ֑כָל הֶ֣יְהִֽי םֹו֖לָׁש הָ֔וֹהְי רֶּ֣בִּד יַ֔צֲאַֽנְמִל ֙רֹומָא םיִ֤רְמֹֽא :הָֽוֹהְי יִּ֥פִמ א֖
ֹל ּו֔רְמָֽא ֹ֙וּבִל תּו֤רִרְׁשִּב ךְךֵ֞לֹה  הָ֔וֹהְי דֹו֣סְּב ֙דַמָע יִ֤מ יִּ֣כ :הָֽעָר םֶ֖כיֵלֲע אֹו֥בָת־אֽ
 תַ֣רֲעַֽס ׀ הֵּ֣נִה :עָֽמְׁשִּיַו ]ֹו֖רָבְּד[ יֹ֖רָבְּד ביִׁ֥שְקִה־יִמ ֹו֑רָבְּד־תֶא עַ֣מְׁשִיְו אֶר ֵ֖יְו
ֹר לַ֛ע לֵ֑לֹוחְתִמ רַעַ֖סְו הָ֔אְצָ֣י ֙הָמֵח הָ֗וֹהְי ֹל :לּוֽחָי םיִ֖עָׁשְר ׁשא֥ ־ףַא ֙בּוׁשָי א֤
 ּהָ֖ב ּונְנֹוּ֥בְתִּת םיִ֔מָּיַה ֙תיִרֲחַֽאְּב ֹוּ֑בִל תֹוּ֣מִזְמ ֹו֖מיִקֲה־דַעְו ֹו֥תֹׂשֲע־דַע הָ֔וֹהְי
ֹל :הָֽניִּב ֹל ּוצָ֑ר םֵ֣הְו םיִ֖אִבְּנַה־תֶא יִּתְחַ֥לָׁש־אֽ  :ּואָּֽבִנ םֵ֥הְו םֶ֖היֵלֲא יִּתְרַּ֥בִד־אֽ
 ַעֹ֖רֵמּו עָ֔רָה םָּ֣כְרַּדִמ ֙םּובִׁשיִֽו יִּ֔מַע־תֶא ֙יַרָבְד ּועִ֤מְׁשַיְו יִ֑דֹוסְּב ּו֖דְמָֽע־םִאְו
ֹלְו הָ֑וֹהְי־םֻאְנ יִנָ֖א בֹ֛רָּקִמ יֵ֧הֹלֱאַה :םֶֽהיֵלְלַעַֽמ  רֵ֨תָּסִי־םִא :קֹֽחָרֵמ יֵ֖הֹלֱא א֥
ֹל יִ֥נֲאַֽו םיִ֛רָּתְסִּמַּב ׁשיִ֧א ־תֶאְו םִיַ֧מָּׁשַה־תֶא אֹו֨לֲה הָ֑וֹהְי־םֻאְנ ּוּנֶ֖אְרֶא־אֽ
 םיִ֥אְּבִּנַה םיִ֔אִבְּנַה ּ֙ורְמָֽא־רֶׁשֲא תֵ֤א יִּתְעַ֗מָׁש :הָֽוֹהְי־םֻאְנ אֵ֖לָמ יִ֥נֲא ץֶרָ֛אָה
 יֵ֣אְּבִנ םיִ֖אִבְּנַה בֵ֥לְּב ׁשֵ֛יֲה יַ֗תָמ־דַע :יִּתְמָֽלָח יִּתְמַ֖לָח רֹ֑מאֵל רֶקֶׁ֖ש יִ֛מְׁשִּב
 םָ֔תֹמֹו֣לֲחַּֽב יִ֔מְׁש ֙יִּמַע־תֶא ַחיִּ֤כְׁשַהְל םיִ֗בְׁשֽחַה :םָּֽבִל תִ֥מְרַּת יֵ֖איִבְנּו רֶקָּׁ֑שַה
 איִ֞בָּנַה :לַעָּֽבַּב יִ֖מְׁש־תֶא םָ֛תֹובֲא ּו֧חְכָֽׁש רֶׁ֨שֲאַּֽכ ּוהֵ֑עֵרְל ׁשיִ֣א ּו֖רְּפַסְי רֶׁ֥שֲא
־הַמ תֶ֑מֱא יִ֖רָבְּד רֵּ֥בַדְי ֹוּ֔תִא ֙יִרָבְּד רֶׁ֤שֲאַֽו םֹו֔לֲח רֵּ֣פַסְי ֙םֹולֲח ֹוּ֤תִא־רֶׁשֲא



 ׁשיִּ֖טַפְכּו הָ֑וֹהְי־םֻאְנ ׁשֵ֖אָּכ יִ֛רָבְד הֹ֧כ אֹו֨לֲה :הָֽוֹהְי־םֻאְנ רָּ֖בַה־תֶא ןֶבֶּ֥תַל
 תֵ֥אֵמ ׁשיִ֖א יַ֔רָבְד יֵ֣בְּנַגְמ הָ֑וֹהְי־םֻאְנ םיִ֖אִבְּנַה־לַע יִ֥נְנִֽה ןֵ֛כָל :עַלָֽס ץֵֽצֹ֥פְי
 pיִנְנִֽ֠ה :םֻֽאְנ ּו֖מֲאְֽנִּיַו םָ֔נֹוׁשְל םיִ֣חְקֹּֽלַה הָ֑וֹהְי־םֻאְנ םִ֖איִבְּנַה־לַע יִ֥נְנִֽה :ּוהֵֽעֵר
 םֶ֖היֵרְקִׁשְּב יִּ֔מַע־תֶא ּו֣עְתַּיַו ֙םּורְּפַסְי ַֽו הָ֔וֹהְי־םֻאְנ ֙רֶקֶׁ֨ש תֹו֥מֹלֲח יֵ֞אְּבִנ־לַע
ֹל יִ֨כֹנָֽאְו םָ֑תּוזֲחַֽפְבּו ֹלְו םיִּ֜תְחַלְׁש־אֽ ֹל ליֵ֛עֹוהְו םיִ֗תיִּוִצ א֣  הֶּ֖זַה־םָעָֽל ּוליִ֥עֹוי־אֽ
 אָּׂ֖שַמ־הַמ רֹ֔מאֵל ֙ןֵהֹכ־ֹוֽא איִ֤בָּנַה־ֹוֽא הֶּ֜זַה םָ֨עָה ֩ךָךְלָֽאְׁשִי־יִֽכְו :הָֽוֹהְי־םֻאְנ
 איִ֤בָּנַהְו :הָֽוֹהְי־םֻאְנ םֶ֖כְתֶא יִּ֥תְׁשַטָֽנְו אָּׂ֔שַמ־הַמ־תֶא ֙םֶהיֵלֲא ָּ֤תְרַמָֽאְו הָ֑וֹהְי
־לַעְו אּו֖הַה ׁשיִ֥אָה־לַע יִּ֛תְדַקָֽפּו הָ֑וֹהְי אָּׂ֣שַמ רַ֖מֹאי רֶׁ֥שֲא םָ֔עָהְו ֙ןֵהֹּכַהְו
ֹת הֹּ֥כ :ֹוֽתיֵּב ־הַמּו הָ֔וֹהְי הָ֣נָע־הֶמ ויִ֑חָא־לֶא ׁשיִ֣אְו ּוהֵ֖עֵר־לַע ׁשיִ֥א ּו֛רְמאֽ
ֹל הָ֖וֹהְי אָּׂ֥שַמּו :הָֽוֹהְי רֶּ֖בִּד  ֹו֔רָבְּד ׁשיִ֣אְל ֙הֶיְהִֽי אָּׂ֗שַּמַה יִּ֣כ דֹו֑ע־ּורְּכְזִת א֣
־לֶא רַ֖מֹאת הֹּ֥כ :ּוניֵֽהֹלֱא תֹו֖אָבְצ הָ֥וֹהְי םיִּ֔יַח םיִ֣הֹלֱא ֙יֵרְבִּד־תֶא םֶּ֗תְכַפֲהַֽו
 הֹּ֚כ ןֵ֗כָל ּ֒ורֵמֹאּת ֘הָוֹהְי אָּׂ֣שַמ־םִאְו :הָֽוֹהְי רֶּ֖בִּד־הַמּו הָ֔וֹהְי ךְך ָ֣נָע־הֶמ איִ֑בָּנַה
 רֹ֔מאֵל ֙םֶכיֵלֲא חַ֤לְׁשֶאָֽו הָ֑וֹהְי אָּׂ֣שַמ הֶּ֖זַה רָ֥בָּדַה־תֶא םֶ֛כְרָמֲא ןַעַ֧י הָ֔וֹהְי רַ֣מָא
ֹל ֹת א֥ ֹׁשָנ םֶ֖כְתֶא יִתיִׁ֥שָנְו יִ֔נְנִה ןֵ֣כָל :הָֽוֹהְי אָּׂ֥שַמ ּו֖רְמאֽ  םֶ֗כְתֶא יִּ֣תְׁשַטָֽנְו א֑
 תַּ֣פְרֶח םֶ֖כיֵלֲע יִּ֥תַתָֽנְו :יָֽנָּפ לַ֥עֵמ םֶ֖כיֵתֹוֽבֲאַֽלְו םֶ֛כָל יִּתַ֧תָנ רֶׁ֨שֲא ֙ריִעָה־תֶאְו
ֹל רֶׁ֖שֲא םָ֔לֹוע תּוּ֣מִלְכּו םָ֑לֹוע  יֵ֣אָדּוּֽד ֙יֵנְׁש הֵּ֗נִהְו ֒הָוֹהְי ֘יִנַאְרִה :ַחֵֽכָּׁשִת א֥
 לֶ֡בָּב־ךְךֶלֶֽמ רַּ֣צאֶרְדַכּוֽבְנ תֹו֣לְגַה יֵ֣רֲחַֽא הָ֑וֹהְי לַ֣כיֵה יֵ֖נְפִל םיִ֕דָעּוֽמ םיִ֔נֵאְת
 ׁשָ֤רָחֶֽה־תֶאְו הָ֜דּוהְי יֵ֨רָׂש־תֶאְו ֩הָדּוהְי־ךְךֶלֶֽמ םיִ֣קָיֹוֽהְי־ןֶב ּוהָ֣יְנָכְי־תֶא
 דֹ֔אְמ תֹו֣בֹט ֙םיִנֵאְּת דָ֗חֶא דּוּ֣דַה :לֶֽבָּב םֵ֖אִבְיַו םַ֔לָׁשּו֣ריִמ ֙רֵּגְסַּמַה־תֶאְו
ֹל רֶׁ֥שֲא דֹ֔אְמ תֹו֣עָר ֙םיִנֵאְּת דָ֗חֶא דּוּ֣דַהְו תֹו֑רֻּכַּבַה יֵ֖נֵאְתִּכ  :ַעֹֽרֵמ הָנְלַ֖כָאֵֽת־אֽ
ֹּיַו  ֙תֹובֹּטַה םיִ֤נֵאְּתַה םיִ֑נֵאְּת רַ֖מֹאָֽו ּוהָ֔יְמְרִי ֙הֶאֹר הָּ֤תַא־הָמ יַ֗לֵא הָ֜וֹהְי רֶמא֨
 הָ֖וֹהְי־רַבְד יִ֥הְיַו :ַעֹֽרֵמ הָנְלַ֖כָאֵֽת־ֹאל רֶׁ֥שֲא דֹ֔אְמ תֹו֣עָר ֙תֹועָרָֽהְו דֹ֔אְמ תֹו֣בֹט
 ןֵּ֣כ הֶּלֵ֑אָה תֹו֖בֹּטַה םיִ֥נֵאְּתַּכ לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא ֙הָוֹהְי רַ֤מָא־הֹּֽכ :רֹֽמאֵל יַ֥לֵא
 םיִּ֖דְׂשַּכ ץֶרֶ֥א הֶּ֛זַה םֹו֥קָּמַה־ןִמ יִּתְחַּ֜לִׁש רֶׁ֨שֲא הָ֗דּוהְי תּו֣לָּג־תֶא ריִּ֞כַא
ֹּזַה ץֶרָ֣אָה־לַע םיִ֖תֹבִֽׁשֲהַֽו הָ֔בֹוטְל ֙םֶהיֵלֲע יִ֤ניֵע יִּ֨תְמַׂשְו :הָֽבֹוטְל  ֙םיִתיִנְבּו תא֑
ֹלְו ֹלְו םיִּ֖תְעַטְנּו סֹ֔רֱהֶא א֣  יִ֣נֲא יִּ֚כ יִ֗תֹא תַעַ֣דָל בֵ֜ל םֶ֨הָל ֩יִּתַתָֽנְו :ׁשֹוּֽתֶא א֥



 :םָּֽבִל־לָכְּב יַ֖לֵא ּובֻׁ֥שָי־יִּֽכ םיִ֑הֹלאֵל םֶ֖הָל הֶ֥יְהֶֽא יִ֔כֹנָ֣אְו םָ֔עְל יִ֣ל־ּויָֽהְו הָ֔וֹהְי
ֹל רֶׁ֥שֲא תֹו֔עָרָֽה ֙םיִנֵאְּתַכְו  ןֵּתֶ֠א ןֵּ֣כ הָ֗וֹהְי רַ֣מָא ׀ הֹ֣כ־יִּכ ַעֹ֑רֵמ הָנְלַ֖כָאֵֽת־אֽ
 ֙םיִרָאְׁשִּנַה םַ֗לָׁשּוֽרְי תיִ֣רֵאְׁש ׀ תֵ֣אְו ֙ויָרָׂש־תֶאְו הָ֤דּוהְי־ךְךֶלֶֽמ ּוהָּ֨יִקְדִצ־תֶא
ֹּזַה ץֶרָ֣אָּב  לֹ֖כְל הָ֔עָרְל ]הָ֣וֲעַֽזְל[ הָ֣עֲו ַֽזְל ֙םיִּתַתְנּו :םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥אְּב םיִ֖בְׁשּֽיַהְו תא֔
־רֶֽׁשֲא תֹו֖מֹקְּמַה־לָכְּב הָ֔לָלְקִלְו הָ֣ניִנְׁשִל֙ לָׁשָמְלּו הָּ֤פְרֶחְל ץֶרָ֑אָה תֹו֣כְלְמַמ
 ֙םָּמֻּת־דַע רֶבָּ֑דַה־תֶאְו בָ֣עָרָֽה־תֶא בֶרֶ֖חַה־תֶא םָ֔ב יִּתְחַּ֣לִׁשְו :םָֽׁש םֵ֥חיִּדַא
־לַע הָ֤יָה־רֶׁשֲא רָ֞בָּדַה :םֶֽהיֵתֹוֽבֲאַֽלְו םֶ֖הָל יִּתַ֥תָנ־רֶׁשֲא הָ֔מָדֲאָֽה לַ֣עֵמ
ֹי־ןֶּב םיִ֥קָיֹוֽהיִל תיִ֔עִבְרָֽה ֙הָנָּׁשַּב הָ֔דּוהְי םַ֣ע־לָּכ־לַע ּ֙והָ֨יְמְרִי  ךְךֶלֶ֣מ ּוהָּ֖יִׁשאֽ
 ּוהָ֤יְמְרִי רֶּ֜בִּד רֶׁ֨שֲא :לֶֽבָּב ךְךֶלֶ֥מ רַּ֖צאֶרְדַכּוֽבְנִל תיִ֔נֹׁשאִ֣רָֽה ֙הָנָּׁשַה איִ֗ה הָ֑דּוהְי
 הֵ֣רְׂשֶע ׁש֣לְׁש־ןִמ :רֹֽמאֵל םַ֖לָׁשּוֽרְי יֵ֥בְׁשֹֽי־לָּכ לֶ֛אְו הָ֔דּוהְי םַ֣ע־לָּכ־לַע ֙איִבָּנַה
ֹיְל הָ֡נָׁש ֶז הֶּ֗זַה םֹוּ֣יַה ׀ דַ֣עְו הָ֜דּוהְי ךְךֶלֶ֨מ ֩ןֹומָא־ןֶב ּוהָּ֣יִׁשאֽ  ֙םיִרְׂשֶעְו ׁש֤לָׁש ה֚
ֹלְו רֵּ֖בַדְו םיֵּ֥כְׁשַא םֶ֛כיֵלֲא רֵּ֧בַדֲאָֽו יָ֑לֵא הָ֖וֹהְי־רַבְד הָ֥יָה הָ֔נָׁש  :םֶּֽתְעַמְׁש א֥
ֹלְו ַחֹ֖לָׁשְו םֵּ֥כְׁשַה םיִ֛אִבְּנַה ויָ֧דָבֲע־לָּכ־תֶֽא םֶ֜כיֵלֲא הָ֨וֹהְי ֩חַלָׁשְו  םֶּ֑תְעַמְׁש א֣
ֹלְו  ֙הָעָרָֽה ֹוּ֤כְרַּדִמ ׁשיִ֣א אָ֞נ־ּובּוֽׁש רֹ֗מאֵל :ַעֹֽמְׁשִל םֶ֖כְנְזָא־תֶא םֶ֥תיִּטִה־אֽ
־ןִמְל םֶ֑כיֵתֹוֽבֲאַֽלְו םֶ֖כָל הָ֛וֹהְי ןַ֧תָנ רֶׁ֨שֲא הָ֔מָדֲאָֽ֣ה־לַע ּ֙ובְׁשּו םֶ֔כיֵלְלַעַֽמ ַעֹ֣רֵמּו
 תֹ֣וֲחַּֽתְׁשִהְלּו םָ֖דְבָעְל םיִ֔רֵחֲא םיִ֣הֹלֱא ֙יֵרֲחַֽא ּו֗כְלֵּֽת־לַאְו :םָֽלֹוע־דַעְו םָ֖לֹוע
ֹלְו םֶ֑הָל ֹלְו םֶ֔כיֵדְי הֵׂ֣שֲעַֽמְּב ֙יִתֹוא ּוסיִ֤עְכַת־אֽ ֹלְו :םֶֽכָל עַ֖רָא א֥  םֶּ֥תְעַמְׁש־אֽ
 ןֵ֕כָל :םֶֽכָל עַ֥רְל םֶ֖כיֵדְי הֵׂ֥שֲעַֽמְּב ]יִנֵ֛סִעְכַה[ יִנוֵ֛סִעְכַה ןַעַ֧מְל הָ֑וֹהְי־םֻאְנ יַ֖לֵא
ֹל רֶׁ֥שֲא ןַעַ֕י תֹו֑אָבְצ הָ֣וֹהְי רַ֖מָא הֹּ֥כ  ַחֵ֡לֹׁש יִ֣נְנִֽה :יָֽרָבְּד־תֶא םֶּ֖תְעַמְׁש־אֽ
 ֘לֶבָּב־ךְךֶלֶֽמ רַּ֣צאֶרְדַכּוֽבְנ־לֶאְו הָ֗וֹהְי־םֻאְנ ןֹו֜פָצ תֹו֨חְּפְׁשִמ־לָּכ־תֶא ֩יִּתְחַקָֽלְו
 הֶּלֵ֖אָה םִ֥יֹוּגַה־לָּכ לַ֛עְו ָהיֶ֔בְׁש֣י־לַעְו ֙תֹאּזַה ץֶרָ֤אָה־לַע םיִ֜תֹאִ֨בֲהַֽו ֒יִּדְבַע
 יִּ֣תְדַבֲאַֽהְו :םָֽלֹוע תֹו֖בְרָחְלּו הָ֔קֵרְׁשִלְו הָּ֣מַׁשְל ֙םיִּתְמַׂשְו םיִּ֔תְמַרֲחַֽ֣הְו ביִ֑בָס
 :ר ֵֽנ רֹו֥אְו םִיַ֖חֵר לֹו֥ק הָּ֑לַּכ לֹו֣קְו ןָ֖תָח לֹו֥ק הָ֔חְמִׂש לֹו֣קְו ֙ןֹוׂשָׂש לֹו֤ק םֶ֗הֵמ
ֹּזַה ץֶרָ֣אָה־לָּכ ֙הָתְיָֽהְו  ךְךֶלֶ֥מ־תֶא הֶּלֵ֛אָה םִ֥יֹוּגַה ּו֜דְבָ֨עְו הָּ֑מַׁשְל הָּ֖בְרָחְל תא֔
ֹלְמִכ הָ֣יָהְו :הָֽנָׁש םיִ֥עְבִׁש לֶ֖בָּב ֩ לֶבָּב־ךְךֶלֶֽמ־לַע דֹ֣קְפֶא הָ֡נָׁש םיִ֣עְבִׁש תוא֣
 ֹו֖תֹא יִּ֥תְמַׂשְו םיִּ֑דְׂשַּכ ץֶרֶ֣א־לַעְו םָ֖נֹוֲע־תֶא הָ֛וֹהְי־םֻאְנ אּו֧הַה יֹוּ֨גַה־לַעְו



 יַ֖רָבְּד־לָּכ־תֶא איִ֔הַה ץֶרָ֣אָה־לַע ]֙יִתאֵבֵֽהְו[ ֙יִתואֵבֵֽהְו :םָֽלֹוע תֹו֥מְמִֽׁשְל
־לַע ּוהָ֖יְמְרִי אָּ֥בִנ־רֶׁשֲא הֶּ֔זַה רֶפֵּ֣סַּב ֙בּותָּכַה־לָּכ תֵ֤א ָהיֶ֑לָע יִּתְרַּ֣בִּד־רֶׁשֲא
 יִּ֥תְמַּלִׁשְו םיִ֑לֹודְּג םיִ֖כָלְמּו םיִּ֔בַר םִ֣יֹוּג ֙הָּמֵ֨ה־םַּג םָ֤ב־ּודְבָֽע יִּ֣כ :םִֽיֹוּגַה־לָּכ
 חַ֠ק יַ֔לֵא֙ לֵאָרְׂשִי יֵ֤הֹלֱא הָ֜וֹהְי רַ֨מָא ֩הֹכ יִּ֣כ :םֶֽהיֵדְי הֵׂ֥שֲעַֽמְכּו םָ֖לֳעָֽפְּכ םֶ֛הָל
ֹּזַה הָ֛מֵחַֽה ןִי ַּ֧יַה סֹוּ֨כ־תֶא  רֶׁ֧שֲא םִ֔יֹוּגַה־לָּכ־תֶא ֹ֙ותֹא הָ֤תיִקְׁשִהְו יִ֑דָּיִמ תא֖
 רֶׁ֛שֲא בֶרֶ֔חַה יֵ֣נְּפִמ ּולָ֑לֹהְתִהְו ּוׁ֖שֲעֹּֽגְתִהְו ּו֕תָׁשְו :םֶֽהיֵלֲא ֖ךָךְתֹוֽא ַחֵ֥לֹׁש יִ֛כֹנָֽא
 םִ֔יֹוּגַה־לָּכ־תֶא ֙הֶקְׁשַאָֽו הָ֑וֹהְי דַּ֣יִמ סֹוּ֖כַה־תֶא חַּ֥קֶאָֽו :םָֽתֹניֵּב ַחֵ֖לֹׁש יִ֥כֹנָֽא
 ָהיֶ֖כָלְמ־תֶאְו הָ֔דּוהְי יֵ֣רָע־תֶאְו ֙םַ֨לָׁשּוֽרְי־תֶא :םֶֽהיֵלֲא הָ֖וֹהְי יִנַ֥חָלְׁש־רֶׁשֲא
־תֶא :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַּכ הָ֖לָלְקִלְו הָ֥קֵרְׁשִל הָּ֛מַׁשְל הָּ֧בְרָחְל םָ֜תֹא תֵ֨תָל ָהיֶ֑רָׂש־תֶא
 בֶרֶ֔עָה־לָּכ ֙תֵאְו :ֹוּֽמַע־לָּכ־תֶאְו ויָ֖רָׂש־תֶאְו ויָ֥דָבֲע־תֶאְו םִיַ֛רְצִמ־ךְךֶלֶֽמ הֹ֧עְרַּפ
 ןֹו֤לְקְׁשַא־תֶאְו םיִּ֔תְׁשִלְּפ ץֶרֶ֣א ֙יֵכְלַמ־לָּכ תֵ֗אְו ץּו֑עָה ץֶרֶ֣א יֵ֖כְלַמ־לָּכ תֵ֕אְו
־תֶאְו בָ֖אֹומ־תֶאְו םֹו֥דֱא־תֶא :דֹוּֽדְׁשַא תיִ֥רֵאְׁש תֵ֖אְו ןֹו֔רְקֶע־תֶאְו ֙הָּזַע־תֶאְו
 רֶׁ֖שֲא יִ֔אָה יֵ֣כְלַמ ֙תֵאְו ןֹו֑דיִצ יֵ֣כְלַמ־לָּכ תֵ֖אְו רֹ֔צ־יֵכְלַמ־לָּכ ֙תֵאְו :ןֹוּֽמַע יֵ֥נְּב
 תֵ֖אְו :הָֽאֵפ יֵ֥צּוצְק־לָּכ תֵ֖אְו זּוּ֔ב־תֶאְו ֙אָמיֵּת־תֶאְו ןָ֤דְּד־תֶאְו :םָּֽיַה רֶבֵ֥עְּב
 יֵ֣כְלַמ־לָּכ ׀ תֵ֣אְו :רָּֽבְדִּמַּב םיִ֖נְכֹּֽׁשַה בֶרֶ֔עָה יֵ֣כְלַמ־לָּכ ֙תֵאְו בָ֑רֲע יֵ֣כְלַמ־לָּכ
 ןֹו֗פָּצַה יֵ֣כְלַמ־לָּכ ׀ תֵ֣אְו :יָֽדָמ יֵ֥כְלַמ־לָּכ תֵ֖אְו םָ֔ליֵע יֵ֣כְלַמ־לָּכ ֙תֵאְו יִ֗רְמִז
־לַע רֶׁ֖שֲא ץֶרָ֔אָה תֹו֣כְלְמַּמַה־לָּכ ֙תֵאְו ויִ֔חָא־לֶא ׁשיִ֣א ֙םיִקֹחְרָֽהְו םיִ֤בֹרְּקַה
 הָ֨וֹהְי ֩רַמָא־הֹּֽכ םֶ֡היֵלֲא ָּ֣תְרַמָאְו :םֶֽהיֵרֲחַֽא הֶּ֥תְׁשִי ךְךַׁ֖שֵׁש ךְךֶלֶ֥מּו הָ֑מָדֲאָֽה יֵ֣נְּפ
ֹלְו ּו֖לְפִנְו ּו֔יְקּו ּ֙ורְכִׁשְו ּו֤תְׁש לֵ֗אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא תֹו֜אָבְצ  בֶרֶ֔חַה יֵ֣נְּפִמ ּומּו֑קָת א֣
 תֹוּ֑תְׁשִל ֖ךָךְד ָּֽיִמ סֹוּ֥כַה־תַחַֽקָל ּו֛נֲאָֽמְי יִּ֧כ הָ֗יָהְו :םֶֽכיֵניֵּב ַחֵ֖לֹׁש יִ֥כֹנָֽא רֶׁ֛שֲא
 רֶׁ֧שֲא ריִ֜עָב הֵּ֨נִה ֩יִּכ :ּוּֽתְׁשִת ֹו֥תָׁש תֹו֖אָבְצ הָ֥וֹהְי רַ֛מָא הֹּ֥כ םֶ֗היֵלֲא ָּ֣תְרַמָֽאְו
ֹל ּו֑קָּנִת הֵ֣קָּנִה םֶּ֖תַאְו עַ֔רָהְל לֵ֣חֵמ ֙יִכֹנָֽא ָהיֶ֗לָע יִ֣מְׁש־אָרְקִנ  בֶרֶ֗ח יִּ֣כ ּו֔קָּנִת א֣
 םֶ֔היֵלֲא אֵ֣בָּנִּת ֙הָּתַאְו :תֹוֽאָבְצ הָ֥וֹהְי םֻ֖אְנ ץֶרָ֔אָה יֵ֣בְׁשֹֽי־לָּכ־לַע ֙אֵרֹק יִ֤נֲא
 ןֹו֤עְּמִמּו ֙גָאְׁשִי םֹו֤רָּמִמ הָ֞וֹהְי םֶ֗היֵלֲא ָּ֣תְרַמָֽאְו הֶּלֵ֑אָה םיִ֖רָבְּדַה־לָּכ תֵ֥א
 יֵ֖בְׁשֹֽי־לָּכ לֶ֥א הֶ֔נֲעַֽי םיִ֣כְרֹֽדְּכ ֙דָדיֵה ּוהֵ֔וָנ־לַע ֙גַאְׁשִי גֹ֤אָׁש ֹו֔לֹוק ןֵּ֣תִי ֹ֙וׁשְדָק
־לָכְל אּו֖ה טָּ֥פְׁשִנ םִ֔יֹוּגַּב ֙הָוֹהיַֽל ביִ֤ר יִּ֣כ ץֶרָ֔אָה הֵ֣צְק־דַע ֙ןֹואָׁש אָּ֤ב :ץֶרָֽאָה



 הָ֛עָר הֵּ֥נִה תֹו֔אָבְצ הָ֣וֹהְי ֙רַמָא הֹּ֤כ :הָֽוֹהְי־םֻאְנ בֶרֶ֖חַל םָ֥נָתְנ םיִ֛עָׁשְרָֽה רָׂ֑שָּב
 םֹוּ֣יַּב ֙הָוֹהְי יֵ֤לְלַח ּו֞יָהְו :ץֶרָֽא־יֵתְּכְרַּיִמ רֹו֖עֵי לֹו֔דָּג רַעַ֣סְו יֹוּ֑ג־לֶא יֹוּ֣גִמ תאֵ֖צֹי
ֹל ץֶרָ֑אָה הֵ֣צְק־דַעְו ץֶרָ֖אָה הֵ֥צְקִמ אּו֔הַה ֹלְו ּו֗דְפָּֽסִי א֣ ֹלְו ּ֙ופְסָֽאֵי א֤  ּורֵ֔בָּקִי א֣
ֹּצַה יֵ֣ריִּדַא ּ֙וׁשְּלַּפְתִֽהְו ּו֗קֲעַֽזְו םיִ֜עֹרָֽה ּוליִ֨ליֵה :ּוֽיְהִֽי הָ֖מָדֲאָֽה יֵ֥נְּפ־לַע ןֶמֹ֛דְל  ןא֔
 סֹו֖נָמ דַ֥בָאְו :הָּֽדְמֶח יִ֥לְכִּכ םֶּ֖תְלַפְנּו םֶ֔כיִתֹו֣צֹופְתּו ַחֹו֑בְטִל םֶ֖כיֵמְי ּו֥אְלָֽמ־יִּכ
ֹּצַה יֵ֥ריִּדַאֵֽמ הָ֖טיֵלְפּו םיִ֑עֹרָֽה־ןִמ ֹּצַה יֵ֣ריִּדַא תַ֖לְליִֽו םיִ֔עֹרָֽה תַ֣קֲעַֽצ לֹו֚ק :ןאֽ  ןא֑
 :הָֽוֹהְי־ףַא ןֹו֥רֲח יֵ֖נְּפִמ םֹו֑לָּׁשַה תֹו֣אְנ ּוּמַ֖דָנְו :םָֽתיִעְרַמ־תֶא הָ֖וֹהְי דֵ֥דֹׁש־יִּֽכ
 ןֹו֥רֲח יֵ֖נְּפִמּו הָ֔נֹוּיַה ןֹו֣רֲח ֙יֵנְּפִמ הָּ֔מַׁשְל ֙םָצְרַא הָ֤תְיָֽה־יִּֽכ ֹוּ֑כֻס ריִ֖פְּכַּכ בַ֥זָע
ֹי־ןֶּב םיִ֥קָיֹוֽהְי תּו֛כְלְמַמ תיִׁ֗שאֵרְּב :ֹוּֽפַא  רָ֣בָּדַה ֙הָיָה הָ֑דּוהְי ךְךֶלֶ֣מ ּוהָּ֖יִׁשאֽ
 ָּ֞תְרַּבִדְו ֒הָוֹהְי־תיֵּֽב רַ֣צֲחַּֽב ֘דֹמֲע הָ֗וֹהְי רַ֣מָא ׀ הֹּ֣כ :רֹֽמאֵל הָ֖וֹהְי תֵ֥אֵמ הֶּ֔זַה
 רֶׁ֥שֲא םיִ֔רָבְּדַה־לָּכ תֵ֚א הָ֔וֹהְי־תיֵּב תֹ֣וֲחַּֽתְׁשִהְל ֙םיִאָּבַה הָ֗דּוהְי יֵ֣רָע־לָּכ־לַע
 ֹוּ֣כְרַּדִמ ׁשיִ֖א ּובֻׁ֕שָיְו ּו֔עְמְׁשִי יַ֣לּוא :רָֽבָּד עַ֖רְגִּת־לַא םֶ֑היֵלֲא רֵּ֣בַדְל ךָךיִ֖תיִּוִצ
 ַעֹ֥ר יֵ֖נְּפִמ םֶ֔הָל תֹוׂ֣שֲעַֽל ֙בֵׁשֹח יִ֤כֹנָֽא רֶׁ֨שֲא הָ֗עָרָֽה־לֶא יִּ֣תְמַחִֽנְו הָ֑עָרָֽה
ֹל־םִא הָ֑וֹהְי רַ֣מָא הֹּ֖כ םֶ֔היֵלֲא ָּ֣תְרַמָאְו :םֶֽהיֵלְלַעַֽמ  ֙תֶכֶ֨לָל יַ֔לֵא ּ֙ועְמְׁשִת א֤
 יִ֖כֹנָא רֶׁ֥שֲא םיִ֔אִבְּנַה יַ֣דָבֲע יֵ֨רְבִּד־לַע ַעֹ֗מְׁשִל :םֶֽכיֵנְפִל יִּתַ֖תָנ רֶׁ֥שֲא יִ֔תָרֹו֣תְּב
ֹלְו ַחֹ֖לָׁשְו םֵּ֥כְׁשַהְו םֶ֑כיֵלֲא ַחֵ֣לֹׁש  הֹ֑לִׁשְּכ הֶּ֖זַה תִיַּ֥בַה־תֶא יִּ֛תַתָֽנְו :םֶּֽתְעַמְׁש א֥
 ּו֛עְמְׁשִּי ַֽו :ץֶרָֽאָה יֵ֥יֹוּג לֹ֖כְל הָ֔לָלְקִל ןֵּ֣תֶא ]֙תֹאּזַה[ ה֨תֹאּזַה ריִ֤עָה־תֶאְו
 הֶּלֵ֖אָה םיִ֥רָבְּדַה־תֶא רֵּ֛בַדְמ ּוהָ֔יְמְרִי־תֶא םָ֑עָה־לָכְו םיִ֖אִבְּנַהְו םיִ֥נֲהֹּֽכַה
 רֵּ֖בַדְל הָ֔וֹהְי הָּ֣וִצ־רֶׁשֲא־לָּכ תֵ֣א ֙רֵּבַדְל ּוהָ֗יְמְרִי תֹוּ֣לַכְּכ ׀ יִ֣הְיַו :הָֽוֹהְי תיֵ֥בְּב
 תֹו֥מ רֹ֖מאֵל םָ֥עָה־לָכְו םיִ֛אִבְּנַהְו םיִ֧נֲהֹּֽכַה ֹו֜תֹא ּוׂ֨שְּפְתִּיַו םָ֑עָה־לָּכ־לֶא
 ריִ֥עָהְו הֶּ֔זַה תִיַּ֣בַה ֙הֶיְהִֽי ֹ֙ולִׁשְּכ רֹ֗מאֵל הָ֜וֹהְי־םֵֽׁשְב ָתיֵּ֨בִנ ַ֩עּוּדַמ :תּוֽמָּת
ֹּזַה  :הָֽוֹהְי תיֵ֥בְּב ּוהָ֖יְמְרִי־לֶֽא םָ֛עָה־לָּכ לֵ֧הָּקִּיַו בֵׁ֑שֹוי ןיֵ֣אֵמ בַ֖רֱחֶּת תא֛
 הָ֑וֹהְי תיֵּ֣ב ךְךֶלֶּ֖מַה־תיֵּבִמ ּו֥לֲעַּֽיַו הֶּלֵ֔אָה םיִ֣רָבְּדַה תֵ֚א הָ֗דּוהְי יֵ֣רָׂש ׀ ּו֣עְמְׁשִּיַו
ֹּיַו :ׁשָֽדָחֶֽה הָ֖וֹהְי־רַעַֽׁש חַתֶ֥פְּב ּו֛בְׁשֵּֽיַו  םיִ֔רָּׂשַה־לֶא ֙םיִאִבְּנַהְו םיִ֤נֲהֹּֽכַה ּו֜רְמא֨
ֹּזַה ריִ֣עָה־לֶא ֙אָּבִנ יִּ֤כ הֶּ֔זַה ׁשיִ֣אָל ֙תֶוָ֨מ־טַּפְׁשִמ רֹ֑מאֵל םָ֖עָה־לָּכ־לֶאְו  תא֔
ֹּיַו :םֶֽכיֵנְזָאְּב םֶּ֖תְעַמְׁש רֶׁ֥שֲאַּֽכ  םָ֖עָה־לָּכ־לֶאְו םיִ֔רָּׂשַה־לָּכ־לֶא ּ֙והָ֨יְמְרִי רֶמא֤



ֹּזַה ריִ֣עָה־לֶאְו ֙הֶּזַה תִיַּ֤בַה־לֶא אֵ֞בָּנִהְל יִנַ֗חָלְׁש הָ֣וֹהְי רֹ֑מאֵל ־לָּכ תֵ֥א תא֔
 לֹו֖קְּב ּו֕עְמִׁשְו םֶ֔כיֵלְלַעַ֣מּו ֙םֶכיֵכְרַד ּוביִ֤טיֵה הָּ֗תַעְו :םֶּֽתְעַמְׁש רֶׁ֥שֲא םיִ֖רָבְּדַה
 יִ֣נְנִֽה יִ֖נֲאַֽו :םֶֽכיֵלֲע רֶּ֖בִּד רֶׁ֥שֲא הָ֔עָרָ֣ה־לֶא הָ֔וֹהְי םֵ֣חָּנִיְו םֶ֑כיֵהֹֽלֱא הָ֣וֹהְי
 םיִ֣תִמְמ־םִא יִּ֣כ ּו֗עְדֵּֽת ַעֹ֣דָי ׀ ךְךַ֣א :םֶֽכיֵניֵֽעְּב רָׁ֖שָּיַכְו בֹוּ֥טַּכ יִ֛ל־ּוׂשֲע םֶ֑כְדֶיְב
ֹּזַה ריִ֥עָה־לֶאְו םֶ֔כיֵלֲע םיִ֣נְתֹֽנ ֙םֶּתַא יִ֗קָנ םָ֣ד־יִּכ ֒יִתֹא ֘םֶּתַא  ָהיֶ֑בְׁשֹֽי־לֶאְו תא֖
 :הֶּלֵֽאָה םיִ֖רָבְּדַה־לָּכ תֵ֥א םֶ֔כיֵנְזָאְּב ֙רֵּבַדְל םֶ֔כיֵלֲע ֙הָוֹהְי יִנַ֤חָלְׁש תֶ֗מֱאֶב יִּ֣כ
ֹּיַו  ֙הֶּזַה ׁשיִ֤אָל־ןיֵֽא םיִ֑איִבְּנַה־לֶאְו םיִ֖נֲהֹּֽכַה־לֶא םָ֔עָה־לָכְו ֙םיִרָּׂשַה ּו֤רְמאֽ
 קִּזִמ םיִׁ֔שָנֲא ּומֻ֣קָּיַו :ּוניֵֽלֵא רֶּ֥בִּד ּוניֵ֖הֹלֱא הָ֥וֹהְי םֵׁ֛שְּב יִּ֗כ תֶוָ֔מ־טַּפְׁשִמ  יֵ֖נְ
ֹּיַו ץֶרָ֑אָה  הָ֣יָה יִּ֔תְׁשַרֹוּ֣מַה ]֙הָכיִמ[ ֙היָכיִמ :רֹֽמאֵל םָ֖עָה לַ֥הְק־לָּכ־לֶא ּו֔רְמא֣
 קְזִח יֵ֖מיִּב אָּ֔בִנ ֹּיַו הָ֑דּוהְי־ךְךֶלֶֽמ ּוהָּ֣יִ ־הֹּֽכ רֹ֜מאֵל הָ֨דּוהְי ֩םַע־לָּכ־לֶא רֶמא֣
 תִיַּ֖בַה רַ֥הְו הֶ֔יְהִּֽת םיִּ֣יִע ֙םִיַ֨לָׁשּוריִו ׁ֙שֵרָחֵֽת הֶ֤דָׂש ןֹוּ֞יִצ תֹו֗אָבְצ הָ֣וֹהְי ׀ רַ֣מָא
 אֵ֣רָי ֹ֘אלֲה הָ֗דּוהְי־לָכְו הָ֜דּוהְי־ךְךֶלֶֽמ ּוהָּ֨יִקְזִח ּוהֻתִמֱ֠ה תֵ֣מָהֶֽה :רַעָֽי תֹו֥מָבְל
 םֶ֑היֵלֲע רֶּ֣בִּד־רֶׁשֲא הָ֖עָרָֽה־לֶא הָ֔וֹהְי םֶחָּ֣נִּיַו הָ֔וֹהְי יֵ֣נְּפ־תֶא֙ לַחְיַו ֒הָוֹהְי־תֶא
 םֵׁ֣שְּב ֙אֵּבַנְתִמ הָ֤יָה ׁשיִ֗א־םַגְו :ּוניֵֽתֹוׁשְפַנ־לַע הָ֖לֹודְג הָ֥עָר םיִׂ֛שֹע ּונְחַ֗נֲאַֽו
־לַעְו ֙תֹאּזַה ריִ֤עָה־לַע אֵ֞בָּנִּיַו םיִ֑רָעְּיַה תַ֖יְרִּקִמ ּוהָ֔יְעַמְׁש־ןֶּֽב ּ֙והָּ֨יִרּוֽא הָ֔וֹהְי
ֹּזַה ץֶרָ֣אָה ־לָכְו ויָ֤רֹוּבִּג־לָכְו םיִקָיֹוֽהְ֠י־ךְךֶלֶּמַה עַ֣מְׁשִּיַו :ּוהָֽיְמְרִי יֵ֥רְבִּד לֹ֖כְּכ תא֔
 חַ֖רְבִּיַו אָ֔רִּיַו ּ֙והָּ֨יִרּוֽא עַ֤מְׁשִּיַו ֹו֑תיִמֲה ךְךֶלֶּ֖מַה ׁשֵּ֥קַבְיַו ויָ֔רָבְּד־תֶא ֙םיִרָּׂשַה
ֹבָּיַו ־ןֶּב ןָ֧תָנְלֶא־תֶֽא םִיָ֑רְצִמ םיִׁ֖שָנֲא םיִ֛קָיֹוֽהְי ךְךֶלֶּ֧מַה חַ֞לְׁשִּיַו :םִיָֽרְצִמ א֥
 ּ֙והֻ֨אִבְיַו םִיַ֗רְצִּמִמ ּוהָּ֜יִרּוֽא־תֶא ּואיִ֨צֹוּיַו :םִיָֽרְצִמ־לֶא ֹוּ֖תִא םיִׁ֥שָנֲאַֽו רֹוּ֛בְכַע
 :םָֽעָה יֵ֥נְּב יֵ֖רְבִק־לֶא ֹו֔תָלְבִנ־תֶא ֙ךְךֵלְׁשַּיַו בֶרָ֑חֶּב ּוהֵּ֖כַּיַו םיִ֔קָיֹוֽהְי ךְךֶלֶּ֣מַה־לֶא
 םָ֖עָה־דַיְב ֹו֥תֹא־תֵּת יִּ֛תְלִבְל ּוהָ֑יְמְרִי־תֶא הָ֖תְיָֽה ןָ֔פָׁש־ןֶּב םָ֣קיִחֲא דַ֚י ךְךַ֗א
 רָ֤בָּדַה הָ֞יָה הָ֑דּוהְי ךְךֶלֶ֣מ ּוהָּ֖יִׁשוֹאי־ןֶּב םִ֥קָיֹוֽהְי תֶכֶ֛לְמַמ תיִׁ֗שאֵרְּב :ֹוֽתיִמֲהַֽל
 תֹו֖רֵסֹומ ֔ךָךְל הֵׂ֣שֲע יַ֔לֵא ֙הָוֹהְי רַ֤מָא־הֹּֽכ :רֹֽמאֵל הָ֖וֹהְי תֵ֥אֵמ הָ֔יְמְרִי־לֶֽא ֙הֶּזַה
 בָ֗אֹומ ךְךֶלֶ֣מ־לֶאְו םֹו֜דֱא ךְךֶלֶ֨מ־לֶא ֩םָּתְחַּלִׁשְו :ךָךֶֽראָּוַצ־לַע םָּ֖תַתְנּו תֹו֑טֹמּו
 םיִ֣אָּבַה ֙םיִכָאְלַמ דַ֤יְּב ןֹו֑דיִצ ךְךֶלֶ֣מ־לֶאְו רֹ֖צ ךְךֶלֶ֥מ־לֶאְו ןֹוּ֔מַע יֵ֣נְּב ֙ךְךֶלֶ֨מ־לֶאְו
 קְדִצ־לֶא םַ֔לָׁשּוֽרְי ־הֹּֽכ רֹ֑מאֵל םֶ֖היֵנֹֽדֲא־לֶא םָ֔תֹא ָ֣תיִּוִצְו :הָֽדּוהְי ךְךֶלֶ֥מ ּוהָּ֖יִ



ֹת הֹּ֥כ לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא ֙תֹואָבְצ הָ֤וֹהְי רַ֞מָא  יִתיִׂ֣שָע יִ֞כֹנָֽא :םֶֽכיֵנֹֽדֲא־לֶא ּו֖רְמאֽ
 לֹו֔דָּגַה ֙יִחֹכְּב ץֶרָ֔אָה יֵ֣נְּפ־לַע ֙רֶׁשֲא ֙הָמֵהְּבַה־תֶאְו םָ֤דָאָֽה־תֶא ץֶרָ֗אָה־תֶא
־לָּכ־תֶא ֙יִּתַ֨תָנ ֙יִכֹנָֽא הָּ֗תַעְו :יָֽניֵעְּב רַׁ֥שָי רֶׁ֖שֲאַֽל ָהיִּ֕תַתְנּו הָ֑יּוטְּנַה יִ֖עֹורְזִבּו
 הֶ֔דָּׂשַה תַּ֣יַח־תֶא ֙םַגְו יִּ֑דְבַע לֶ֖בָּב־ךְךֶלֶֽמ רַּ֥צאֶנְדַכּוֽבְנ דַ֛יְּב הֶּלֵ֔אָה תֹו֣צָרֲאָֽה
־ֹאּב דַ֣ע ֹו֑נְּב־ןֶּב־תֶאְו ֹו֖נְּב־תֶאְו םִ֔יֹוּגַה־לָּכ ֹ֙ותֹא ּו֤דְבָֽעְו :ֹוֽדְבָעְל ֹו֖ל יִּתַ֥תָנ
 יֹוּ֜גַה הָ֨יָהְו :םיִֽלֹדְּג םיִ֖כָלְמּו םיִּ֔בַר םִ֣יֹוּג ֹ֙וב ּודְבָ֤עְו אּו֔ה־םַּג ֹ֙וצְרַא תֵ֤ע
 רֶׁ֤שֲא תֵ֨אְו לֶ֔בָּב־ךְךֶלֶֽמ רַּ֣צאֶנְדַכּוֽבְנ־תֶא ֹ֙ותֹא ּו֤דְבַעַֽי־ֹאל רֶׁ֨שֲא הָ֗כָלְמַּמַהְו
ֹל  יֹוּ֤גַה־לַע דֹ֨קְפֶא רֶבֶּ֜דַבּו בָ֨עָרָֽבּו ֩בֶרֶחַּב לֶ֑בָּב ךְךֶלֶ֣מ לֹ֖עְּב ֹו֔ראָּוַצ־תֶא ֙ןֵּתִי־אֽ
 םֶ֜כיֵאיִֽבְנ־לֶא ּו֨עְמְׁשִּת־לַא םֶּתַאְ֠ו :ֹוֽדָיְּב םָ֖תֹא יִּ֥מֻּת־דַע הָ֔וֹהְי־םֻאְנ ֙אּוהַה
 םֵ֞ה־רֶׁשֲא םֶ֑כיֵפָּֽׁשַּכ־לֶאְו םֶ֖כיֵנְנֹֽע־לֶאְו םֶ֔כיֵתֹ֣מֹלֲח֙ לֶאְו םֶ֗כיֵמְסֹֽק־לֶאְו
ֹל רֹ֔מאֵל ֙םֶכיֵלֲא םיִ֤רְמֹֽא  םיִ֣אְּבִנ םֵ֖ה רֶקֶׁ֔ש יִּ֣כ :לֶֽבָּב ךְךֶלֶ֥מ־תֶא ּו֖דְבַעַֽת א֥
 יֹוּ֗גַהְו :םֶּֽתְדַבֲאַֽו םֶ֖כְתֶא יִּ֥תְחַּדִהְו םֶ֔כְתַמְדַא לַ֣עֵמ ֙םֶכְתֶא קיִ֤חְרַה ןַעַ֨מְל םֶ֑כָל
־םֻאְנ ֹ֙ותָמְדַא־לַע ויִּ֤תְחַּנִהְו ֹו֑דָבֲעַֽו לֶ֖בָּב־ךְךֶלֶֽמ לֹ֥עְּב ֹו֛ראָּוַצ־תֶא איִ֧בָי רֶׁ֨שֲא
 קְדִצ־לֶאְו :ּהָּֽב בַׁשָ֥יְו ּהָ֖דָבֲעַֽו הָ֔וֹהְי  םיִ֥רָבְּדַה־לָכְּכ יִּתְרַּ֔בִּד ֙הָדּוהְי־ךְךֶלֶֽמ הָּ֤יִ
 :ּוֽיְחִֽו ֹוּ֖מַעְו ֹו֛תֹא ּו֥דְבִעְו לֶ֗בָּב־ךְךֶלֶֽמ לֹ֣עְּב םֶ֜כיֵראְּוַצ־תֶא ּואיִ֨בָה רֹ֑מאֵל הֶּלֵ֖אָה
 יֹוּ֕גַה־לֶא הָ֔וֹהְי רֶּ֣בִּד ֙רֶׁשֲאַּֽכ ֙רֶבָּ֑דַבּו בָ֣עָרָּֽב בֶרֶ֖חַּב ךָךֶּ֔מַעְו הָּ֣תַא ּ֙ותּו֨מָת הָּמָ֤ל
ֹל רֶׁ֥שֲא  םיִ֤רְמֹֽאָה םיִ֗אִבְּנַה יֵ֣רְבִּד־לֶא ּו֞עְמְׁשִּת־לַאְו :לֶֽבָּב ךְךֶלֶ֥מ־תֶא דֹ֖בֲעַֽי־אֽ
ֹל רֹ֔מאֵל ֙םֶכיֵלֲא ֹל יִּ֣כ :םֶֽכָל םיִ֥אְּבִנ םֵ֖ה רֶקֶׁ֔ש יִּ֣כ לֶ֑בָּב ךְךֶלֶ֣מ־תֶא ּו֖דְבַעַֽת א֥  א֤
 ֙םֶכְתֶא יִ֤חיִּדַה ןַעַ֨מְל רֶקָּׁ֑שַל יִ֖מְׁשִּב םיִ֥אְּבִנ םֵ֛הְו הָ֔וֹהְי־םֻאְנ ֙םיִּתְחַלְׁש
 הֶּ֜זַה םָ֨עָה־לָּכ־לֶאְו ֩םיִנֲהֹּֽכַה־לֶאְו :םֶֽכָל םיִ֥אְּבִּנַֽה םיִ֖אִבְּנַהְו םֶּ֕תַא םֶּ֔תְדַבֲאַֽו
 םיִ֤אְּבִּנַה םֶ֗כיֵאיִֽבְנ יֵ֣רְבִּד־לֶא ּו֞עְמְׁשִּת־לַא ֒הָוֹהְי רַ֣מָא ֘הֹּכ רֹ֗מאֵל יִּתְרַּ֣בִּד
 רֶקֶׁ֔ש יִּ֣כ הָ֑רֵהְמ הָּ֣תַע הָלֶ֖בָּבִמ םיִ֥בָׁשּוֽמ הָ֛וֹהְי־תיֵֽב יֵ֧לְכ הֵּ֨נִה רֹ֔מאֵל ֙םֶכָל
 הָּמָ֧ל ּו֑יְחִֽו לֶ֖בָּב ךְךֶלֶ֣מ־תֶא ּו֛דְבִע םֶ֔היֵלֲא ּו֣עְמְׁשִּת־לַא :םֶֽכָל םיִ֥אְּבִנ הָּמֵ֖ה
ֹּזַה ריִ֥עָה הֶ֛יְהִֽת  םָּ֑תִא הָ֖וֹהְי־רַבְּד ׁשֵ֥י־םִאְו םֵ֔ה םיִ֣אִבְנ־םִאְו :הָּֽבְרָח תא֖
 הָ֗וֹהְי־תיֵֽבְּב םיִ֣רָתֹוּֽנַה ׀ םיִ֣לֵּכַה ּואֹ֜ב־יִּתְלִבְל תֹו֔אָבְצ הָ֣וֹהיַּֽב ֙אָנ־ּועְּגְפִי
־לֶא תֹו֔אָבְצ הָ֣וֹהְי ֙רַמָא הֹ֤כ יִ֣כ :הָלֶֽבָּב םַ֖לָׁשּוריִבּו הָ֛דּוהְי ךְךֶלֶ֧מ תיֵ֨בּו



ֹּזַה ריִ֥עָּב םיִ֖רָתֹוּֽנַה םיִ֔לֵּכַה רֶתֶ֣י֙ לַעְו תֹו֑נֹכְּמַה־לַעְו םָּ֖יַה־לַעְו םיִ֔דֻּמַעָ֣ה  :תאֽ
ֹל רֶׁ֣שֲא ־ןֶב ]הָ֨יְנָכְי[ הָ֨יְנוָכְי־תֶא ֹותֹולְגַּ֠ב לֶ֔בָּב ךְךֶלֶ֣מ ֙רַּצאֶנְדַכּוֽבְנ םָ֗חָקְל־אֽ
 יִּ֣כ :םָֽלָׁשּוריִו הָ֖דּוהְי יֵ֥רֹח־לָּכ תֵ֛אְו הָלֶ֑בָּב םַ֖לָׁשּוֽריִמ הָ֛דּוהְי־ךְךֶלֶֽמ םיִ֧קָיֹוֽהְי
 הָ֔וֹהְי תיֵּ֣ב ֙םיִרָתֹוּֽנַה םיִ֗לֵּכַה־לַע לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא תֹו֖אָבְצ הָ֥וֹהְי רַ֛מָא־הֹֽכ
 ֙םָתֹא יִ֤דְקָּפ םֹו֣י דַ֠ע ּו֑יְהִֽי הָּמָׁ֣שְו ּואָ֖בּוי הָלֶ֥בָּב :םָֽלָׁשּוריִו הָ֖דּוהְי־ךְךֶלֶֽמ תיֵ֥בּו
 איִ֗הַה הָ֣נָּׁשַּב ׀ יִ֣הְיַו :הֶּֽזַה םֹו֖קָּמַה־לֶא םיִ֔תֹביִׁ֣שֲהַֽו ֙םיִתיִלֲעַֽהְו הָ֔וֹהְי־םֻאְנ
 קְדִצ ֙תֶכֶ֨לְמַמ ֙תיִׁשאֵרְּב  ׁשֶדֹ֖חַּב תיִ֔עִבְרָֽה ]֙הָנָּׁשַּב[ ֙תָנָּׁשַּב הָ֔דּוהְי־ךְךֶלֶֽמ הָּ֣יִ
 יֵ֧ניֵעְל הָ֔וֹהְי תיֵ֣בְּב ֙ןֹועְבִּגִמ רֶׁ֤שֲא איִ֜בָּנַה רּוּ֨זַע־ןֶב ֩הָיְנַנֲח יַ֡לֵא רַ֣מָא יִׁ֑שיִמֲחַֽה
 רֹ֑מאֵל לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥הֹלֱא תֹו֛אָבְצ הָ֧וֹהְי רַ֞מָא־הֹּֽכ :רֹֽמאֵל םָ֖עָה־לָכְו םיִ֛נֲהֹּֽכַה
 םֹו֣קָּמַה־לֶא ֙ביִׁשֵמ יִ֤נֲא םיִ֗מָי םִיַ֣תָנְׁש ׀ דֹו֣עְּב :לֶֽבָּב ךְךֶלֶ֥מ לֹ֖ע־תֶא יִּתְרַ֕בָׁש
 םֹו֣קָּמַה־ןִמ֙ לֶבָּב־ךְךֶלֶֽמ רַּ֤צאֶנדַכּוֽבְנ חַ֜קָל רֶׁ֨שֲא הָ֑וֹהְי תיֵּ֣ב יֵ֖לְּכ־לָּכ־תֶֽא הֶּ֔זַה
 תּו֨לָּג־לָּכ־תֶאְו הָדּוהְ֠י־ךְךֶלֶֽמ םיִ֣קָיֹוֽהְי־ןֶב הָ֣יְנָכְי־תֶאְו :לֶֽבָּב םֵ֖איִבְיַו הֶּ֔זַה
 רֹּ֔בְׁשֶא יִּ֣כ הָ֑וֹהְי־םֻאְנ הֶּ֖זַה םֹו֥קָּמַה־לֶא ביִׁ֛שֵמ יִ֥נֲא הָלֶ֗בָּב םיִ֣אָּבַה הָ֜דּוהְי
ֹּיַו :לֶֽבָּב ךְךֶלֶ֥מ לֹ֖ע־תֶא  יֵ֤ניֵעְל איִ֑בָּנַה הָ֖יְנַנֲח־לֶא איִ֔בָּנַה הָ֣יְמְרִי ֙רֶמא֨
ֹּיַו :הָֽוֹהְי תיֵ֥בְּב םיִ֖דְמֹֽעָה םָ֔עָה־לָכ יֵ֣ניֵעְלּו ֙םיִנֲהֹּֽכַה  ןֵ֕מָא איִ֔בָּנַה הָ֣יְמְרִי ֙רֶמא֨
 ֙הָוֹהְי־תיֵֽב יֵ֤לְּכ ביִׁ֞שָהְל ָתאֵּ֗בִנ רֶׁ֣שֲא ךָךיֶ֔רָבְּד־תֶא ֙הָוֹהְי םֵ֤קָי הָ֑וֹהְי הֶׂ֣שֲעַֽי ןֵּ֖כ
 יִ֖כֹנָֽא רֶׁ֥שֲא הֶּ֔זַה רָ֣בָּדַה ֙אָנ־עַמְׁש־ךְךַא :הֶּֽזַה םֹו֥קָּמַה־לֶא לֶ֖בָּבִמ הָ֔לֹוּגַה־לָכְו
 םָ֑לֹועָֽה־ןִמ ךָךיֶ֖נָפְלּו יַ֛נָפְל ּו֧יָה רֶׁ֨שֲא םיִ֗איִבְּנַה :םָֽעָה־לָּכ יֵ֖נְזָאְבּו ךָךיֶ֑נְזָאְּב רֵ֣בֹּד
 :רֶבָֽדְלּו הָ֥עָרְלּו הָ֖מָחְלִמְל תֹו֔לֹדְּג תֹו֣כָלְמַמ־לַעְו ֙תֹוּבַר תֹו֤צָרֲא־לֶא ּו֜אְבָּ֨נִּיַו
 ֹו֥חָלְׁש־רֶׁשֲא איִ֔בָּנַה ֙עַדָּוִי איִ֗בָּנַה רַ֣בְּד ֹ֙אבְּב םֹו֑לָׁשְל אֵ֖בָּנִי רֶׁ֥שֲא איִ֕בָּנַה
 איִ֑בָּנַה הָ֣יְמְרִי ראַּ֖וַצ לַ֕עֵמ הָ֔טֹוּמַה־תֶא ֙איִבָּנַה הָ֤יְנַנֲח חַּ֞קִּיַו :תֶֽמֱאֶּב הָ֖וֹהְי
ֹּיַו :ּוהֵֽרְּבְׁשִּיַו  רֹּ֞בְׁשֶא הָכָּ֣כ ֒הָוֹהְי רַ֣מָא ֘הֹּכ רֹ֗מאֵל םָ֜עָה־לָכ יֵ֨ניֵעְל ֩הָיְנַנֲח רֶמא֣
 םִ֑יֹוּגַה־לָּכ ראַּ֖וַצ־לַ֕עֵמ םיִ֔מָי םִיַ֣תָנְׁש ֙דֹועְּב לֶ֗בָּב־ךְךֶלֶֽמ רַּ֣צאֶנְדַכֻֽבְנ ׀ לֹ֣ע־תֶא
 רֹו֞בְׁש יֵרֲחַֽ֠א הָ֑יְמְרִי־לֶא הָ֖וֹהְי־רַבְד יִ֥הְיַו :ֹוּֽכְרַדְל איִ֖בָּנַה הָ֥יְמְרִי ךְךֶלֵּ֛יַו
 ָּ֙תְרַמָֽאְו ֩ךְךֹולָה :רֹֽמאֵל איִ֖בָּנַה הָ֥יְמְרִי ראַּ֛וַצ לַ֗עֵמ הָ֔טֹוּמַה־תֶא ֙איִבָּנַה הָ֤יְנַנֲח
 תֹו֥טֹמ ןֶ֖היֵּתְחַת ָתיִׂ֥שָעְו ָּתְרָ֑בָׁש ץֵ֖ע תֹ֥טֹומ הָ֔וֹהְי רַ֣מָא הֹּ֚כ רֹ֗מאֵל הָ֜יְנַנֲח־לֶא



 ראַּ֣וַצ־לַע יִּתַ֜תָנ לֶ֡זְרַּב לֹ֣ע לֵ֗אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא תֹו֜אָבְצ הָ֨וֹהְי ֩רַמָא־הֹֽכ יִּ֣כ :לֶֽזְרַּב
־תֶא םַ֛גְו ּוהֻ֑דָבֲעַֽו לֶ֖בָּב־ךְךֶלֶֽמ רַּ֥צאֶנְדַכֻֽבְנ־תֶא דֹ֛בֲעַֽל הֶּלֵ֗אָה םִ֣יֹוּגַה־לָּכ ׀
ֹּיַו :ֹוֽל יִּתַ֥תָנ הֶ֖דָּׂשַה תַּ֥יַח  אָ֣נ־עַֽמְׁש איִ֖בָּנַה הָ֥יְנַנֲח־לֶא איִ֛בָּנַה הָ֧יְמְרִי רֶמא֨
ֹל הָ֑יְנַנֲח  הֹּ֚כ ןֵ֗כָל :רֶקָֽׁש־לַע הֶּ֖זַה םָ֥עָה־תֶא ָּתְחַ֛טְבִה הָּ֗תַאְו הָ֔וֹהְי ֣ךָךֲחָֽלְׁש־אֽ
 הָ֥רָס־יִּֽכ תֵ֔מ הָּ֣תַא ֙הָנָּׁשַה הָ֑מָדֲאָֽה יֵ֣נְּפ לַ֖עֵמ ֔ךָךֲחֵּֽלַֽׁשְמ ֙יִנְנִֽה הָ֔וֹהְי רַ֣מָא
 ֙הֶּלֵ֨אְו :יִֽעיִבְּׁשַה ׁשֶדֹ֖חַּב איִ֑הַה הָ֣נָּׁשַּב איִ֖בָּנַה הָ֥יְנַנֲח תָמָּ֛יַו :הָֽוֹהְי־לֶא ָּתְרַּ֖בִד
 קִז רֶתֶ֜י־לֶא םָ֑לָׁשּוריִמ איִ֖בָּנַה הָ֥יְמְרִי חַ֛לָׁש רֶׁ֥שֲא רֶפֵּ֔סַה יֵ֣רְבִּד  הָ֗לֹוּגַה יֵ֣נְ
 רַּ֛צאֶנְדַכּוֽבְנ הָ֧לְגֶה רֶׁ֨שֲא םָ֔עָה־לָּכ־לֶאְו ֙םיִאיִבְּנַה־לֶאְו םיִ֤נֲהֹּֽכַה־לֶאְו
 יֵ֨רָׂש םיִ֜סיִרָּֽסַהְו הָ֨ריִבְּגַהְו ךְךֶלpֶּמַ֠ה־הָֽיְנָכְי תאֵ֣צ יֵ֣רֲחַֽא :הָלֶֽבָּב םַ֖לָׁשּוריִמ
 ןָ֔פָׁש־ןֶב הָׂ֣שָעְלֶא ֙דַיְּב :םָֽלָׁשּוריִמ ר ֵּ֖גְסַּמַהְו ׁשָ֥רָחֶהְו םַ֛לָׁשּוריִו הָ֧דּוהְי
 קְלִח־ןֶּב הָ֖יְרַמְגּו  קְדִצ חַ֜לָׁש רֶׁ֨שֲא הָּ֑יִ  ךְךֶלֶ֥מ רַּ֛צאֶנְדַכּובְנ־לֶא הָ֗דּוהְי־ךְךֶלֶֽמ הָּ֣יִ
 הָ֔לֹוּגַ֨ה־לָכְל לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא תֹו֖אָבְצ הָ֥וֹהְי רַ֛מָא הֹּ֥כ :רֹֽמאֵל הָלֶ֥בָּב לֶ֖בָּב
־תֶא ּו֖לְכִאְו תֹוּ֔נַג ּו֣עְטִנְו ּובֵׁ֑שְו םיִּ֖תָב ּו֥נְּב :הָלֶֽבָּב םַ֖לָׁשּוריִמ יִתיֵ֥לְגִה־רֶׁשֲא
 ֙םֶכיֵתֹוֽנְּב־תֶאְו םיִׁ֗שָנ םֶ֜כיֵנְבִל ּו֨חְקּו ֒תֹונָבּו םיִ֣נָּב ּ֘ודיִלֹוֽהְו םיִׁ֗שָנ ּו֣חְק :ן ָֽיְרִּפ
־תֶא ּוׁ֞שְרִדְו :ּוטָֽעְמִּת־לַאְו םָׁ֖ש־ּובְרּו תֹו֑נָבּו םיִ֣נָּב הָנְדַ֖לֵתְו םיִׁ֔שָנֲאַֽל ּו֣נְּת
 יִּ֣כ הָ֑וֹהְי־לֶא ּהָ֖דֲעַֽב ּו֥לְלַּפְתִהְו הָּמָׁ֔ש ֙םֶכְתֶא יִתיֵ֤לְגִה רֶׁ֨שֲא ריִ֗עָה םֹו֣לְׁש
־לַא לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא ֙תֹואָבְצ הָ֤וֹהְי רַ֜מָא הֹ֨כ ֩יִּכ :םֹוֽלָׁש םֶ֖כָל הֶ֥יְהִֽי ּהָ֔מֹולְׁשִב
־לֶא ּ֙ועְמְׁשִּת־לַאְו םֶ֑כיֵמְסֹֽקְו םֶ֖כְּבְרִקְּב־רֶׁשֲא םֶ֥כיֵאיִֽבְנ םֶ֛כָל ּואיִּׁ֧שַי
ֹל יִ֑מְׁשִּב םֶ֖כָל םיִ֥אְּבִנ םֵ֛ה רֶקֶׁ֔שְב יִּ֣כ :םיִֽמְלְחַמ םֶּ֖תַא רֶׁ֥שֲא םֶ֔כיֵתֹ֣מֹלֲח  א֥
ֹלְמ יִ֞פְל יִּ֠כ הָ֔וֹהְי רַ֣מָא ֙הֹכ־יִּכ :הָֽוֹהְי־םֻאְנ םיִּ֖תְחַלְׁש  םיִ֥עְבִׁש לֶ֛בָבְל תא֧
־לֶא םֶ֔כְתֶא ביִׁ֣שָהְל בֹוּ֔טַה יִ֣רָבְּד־תֶא ֙םֶכיֵלֲע יִ֤תֹמִקֲהַֽו םֶ֑כְתֶא דֹ֣קְפֶא הָ֖נָׁש
 םֶ֖כיֵלֲע בֵׁ֥שח יִ֛כֹנָא רֶׁ֧שֲא תֹ֗בָׁשֲחַּֽמַה־תֶא יִּתְעַ֜דָי יִ֨כֹנָֽא֩ יִּכ :הֶּֽזַה םֹו֖קָּמַה
ֹלְו ֙םֹולָׁש תֹו֤בְׁשְחַמ הָ֑וֹהְי־םֻאְנ  קִתְו תיִ֥רֲחַֽא םֶ֖כָל תֵ֥תָל הָ֔עָרְל א֣  :הָֽוְ
 יִ֖תֹא םֶּ֥תְׁשַּקִבּו :םֶֽכיֵלֲא יִּ֖תְעַמָֽׁשְו יָ֑לֵא םֶּ֖תְלַּלַּפְתִהְו םֶּ֔תְכַלֲהַֽו ֙יִתֹא םֶ֤תאָרְקּו
 יִּ֣תְבַׁשְו ֒הָוֹהְי־םֻאְנ ֘םֶכָל יִתאֵ֣צְמִנְו :םֶֽכְבַבְל־לָכְּב יִנֻׁ֖שְרְדִת יִּ֥כ םֶ֑תאָצְמּו
 תֹו֗מֹוקְּמַה־לָּכִמּו םִ֞יֹוּגַה־לָּכִמ םֶכְתֶ֠א יִּ֣תְצַּבִקְו ]םֶ֗כְתּוֽבְׁש[ םֶ֗כְתּיבְׁש־תֶא



־רֶׁשֲא םֹו֔קָּמַ֨ה־לֶא םֶ֔כְתֶא יִ֣תֹבִׁשֲהַֽו הָ֑וֹהְי־םֻאְנ םָׁ֖ש םֶ֛כְתֶא יִּתְחַּ֧דִה רֶׁ֨שֲא
 הֹ֣כ־יִּכ :הָלֶֽבָּב םיִ֖אִבְנ הָ֛וֹהְי ּונָ֧ל םיִ֨קֵה םֶּ֑תְרַמֲא יִּ֖כ :םָּֽׁשִמ םֶ֖כְתֶא יִתיֵ֥לְגִה
 ריִ֣עָּב בֵׁ֖שֹוּיַה םָ֔עָה־לָּכ־לֶאְו דִ֔וָד אֵּ֣סִּכ־לֶא ֙בֵׁשֹוּיַה ֙ךְךֶלֶּ֨מַה־לֶא הָ֗וֹהְי רַ֣מָא ׀
ֹּזַה  ֙יִנְנִֽה תֹו֔אָבְצ הָ֣וֹהְי ֙רַמָא הֹּ֤כ :הָֽלֹוּגַּב םֶ֖כְּתִא ּו֥אְצָֽי־ֹאל רֶׁ֛שֲא םֶ֕כיֵחֲא תא֑
 ֙םיִנֵאְּתַּכ םָ֗תֹוא יִּ֣תַתָֽנְו רֶבָּ֑דַה־תֶאְו בָ֣עָרָֽה־תֶא בֶרֶ֖חַה־תֶא םָּ֔ב ַחֵּ֣לַׁשְמ
 רֶבָּ֑דַבּו בָ֣עָרָּֽב בֶרֶ֖חַּב םֶ֔היֵרֲחַֽא ֙יִּתְפַדָֽרְו :ַעֹֽרֵמ הָנְלַ֖כָאֵֽת־ֹאל רֶׁ֥שֲא םיִ֔רָעֹּׁ֣שַה
 הָ֣קֵרְׁשִלְו ֙הָּמַׁשְלּו הָ֤לָאְל ץֶרָ֗אָה תֹו֣כְלְמַמ ׀ לֹ֣כְל ]הָ֜וֲעַֽזְל[ הָ֜עֲו ַֽזְל םיִּ֨תַתְנּו
־לֶא ּו֥עְמָֽׁש־ֹאל־רֶׁשֲא תַחַּ֛ת :םָֽׁש םיִּ֥תְחַּדִה־רֶׁשֲא םִ֖יֹוּגַה־לָכְּב הָּ֔פְרֶחְלּו
 ַחֹ֔לָׁשְו םֵּ֣כְׁשַה ֙םיִאִבְּנַה יַ֤דָבֲע־תֶא םֶ֜היֵלֲא יִּתְחַ֨לָׁש ֩רֶׁשֲא הָ֑וֹהְי־םֻאְנ יַ֖רָבְּד
ֹלְו ־רֶׁשֲא הָ֔לֹוּגַ֨ה־לָּכ הָ֑וֹהְי־רַבְד ּו֣עְמִׁש םֶּ֖תַאְו :הָֽוֹהְי־םֻאְנ םֶּ֖תְעַמְׁש א֥

־לֶא לֵ֗אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא תֹו֜אָבְצ הָ֨וֹהְי ֩רַמָא־הֹּֽכ :הָלֶֽבָּב םַ֖לָׁשּוריִמ יִּתְחַּ֥לִׁש
 קְדִצ־לֶאְו ֙הָיָלֹוֽק־ןֶּב בָ֤אְחַא  רֶקָׁ֑ש יִ֖מְׁשִּב םֶ֛כָל םיִ֥אְּבִּנַֽה הָ֔יֵׂשֲעַֽמ־ןֶב ּוהָּ֣יִ
 ֙םֶהֵמ חַּ֤קֻלְו :םֶֽכיֵניֵֽעְל םָּ֖כִהְו לֶ֔בָּב־ךְךֶלֶֽמ רַּ֣צאֶרְדַכּוֽבְנ ֙דַיְּב םָ֗תֹא ןֵ֣תֹנ ׀ יִ֣נְנִֽה
 קְדִצְּכ ֙הָוֹהְי ֤ךָךְמִֽׂשְי רֹ֑מאֵל לֶ֖בָבְּב רֶׁ֥שֲא הָ֔דּוהְי תּו֣לָּג֙ לֹכְל הָ֔לָלְק  בָ֔חֶאְכּו ּוהָּ֣יִ
־תֶא ּ֙ופֲאַֽנְיַו לֵ֗אָרְׂשִיְּב הָ֜לָבְנ ּוׂ֨שָע ֩רֶׁשֲא ןַעַ֡י :ׁשֵֽאָּב לֶ֖בָּב־ךְךֶלֶֽמ םָ֥לָק־רֶׁשֲא
 ַעֵ֥דיֹּוַה יִ֛כֹנָֽאְו םִ֑תיִּוִצ אֹו֣ל רֶׁ֖שֲא רֶקֶׁ֔ש ֙יִמְׁשִּב רָ֤בָד ּו֨רְּבַדְיַו םֶ֔היֵעֵֽר יֵׁ֣שְנ
 רַ֞מָא־הֹּֽכ :רֹֽמאֵל רַ֥מֹאּת יִ֖מָלֱחֶּנַה ּוהָ֥יְעַמְׁש־לֶאְו :הָֽוֹהְי־םֻאְנ דֵ֖עָו ]ַעֵ֥דֹוּיַה[
 םיִ֗רָפְס הָ֜כְמִׁשְב ָּתְחַ֨לָׁש ֩הָּתַא רֶׁ֣שֲא ןַעַ֡י רֹ֑מאֵל לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥הֹלֱא תֹו֛אָבְצ הָ֧וֹהְי
־לָּכ לֶ֥אְו ןֵ֔הֹּכַה ֙הָיֵׂשֲעַֽמ־ןֶב הָ֤יְנַפְצ־לֶאְו םַ֔לָׁשּוריִּב רֶׁ֣שֲא ֙םָעָה־לָּכ־לֶא
 תיֵּ֣ב ֙םיִדִקְּפ תֹו֤יְהִֽל ןֵ֔הֹּכַה עָ֣דָיֹוֽהְי תַחַּ֚ת ןֵ֗הֹכ ֣ךָךְנָֽתְנ הָ֞וֹהְי :רֹֽמאֵל םיִ֖נֲהֹּֽכַה
 :קֹֽניִּצַה־לֶאְו תֶכֶּ֖פְהַּמַה־לֶא ֹו֛תֹא הָּ֥תַתָֽנְו אֵּ֑בַנְתִמּו עָּ֖גֻׁשְמ ׁשיִ֥א־לָכְל הָ֔וֹהְי
ֹל הָּמָ֚ל הָּ֗תַעְו  חַ֥לָׁש ןֵּ֞כ־לַע יִּ֣כ :םֶֽכָל אֵּ֖בַנְתִּמַה יִ֑תֹתְּנֲעָֽה ּוהָ֖יְמְרִיְּב ָּתְרַ֔עָג א֣
־תֶא ּו֖לְכִאְו תֹוּ֔נַג ּו֣עְטִנְו ּובֵׁ֔שְו ֙םיִּתָב ּו֤נְּב איִ֑ה הָּ֣כֻרֲא רֹ֖מאֵל לֶ֥בָּב ּוניֵ֛לֵא
 קִּיַו :ןֶֽהיִרְּפ  ֙יִהְי ַֽו :איִֽבָּנַה ּוהָ֥יְמְרִי יֵ֖נְזָאְּב הֶּ֑זַה רֶפֵּ֣סַה־תֶא ןֵ֖הֹּכַה הָ֥יְנַפְצ אָ֛רְ
 הָ֔וֹהְי רַ֣מָא הֹּ֚כ רֹ֔מאֵל ֙הָלֹוּגַה־לָּכ־לַע חַ֤לְׁש :רֹֽמאֵל ּוהָ֖יְמְרִי־לֶֽא הָ֔וֹהְי־רַבְּד
ֹל ֙יִנֲאַֽו הָ֗יְעַמְׁש םֶ֜כָל אָּ֨בִנ ֩רֶׁשֲא ןַעַ֡י יִ֑מָלֱחֶּנַה הָ֖יְעַמְׁש־לֶא  חַ֥טְבַּיַו ויִּ֔תְחַלְׁש א֣



־לַעְו ֘יִמָלֱחֶּנַה הָ֣יְעַמְׁש־לַע דֵ֜קֹפ יִ֨נְנִֽה הָ֗וֹהְי רַ֣מָא־הֹּֽכ ןֵ֞כָל :רֶקָֽׁש־לַע םֶ֖כְתֶא
ֹל ֹ֒ועְרַז ֹלְו הֶּ֗זַה םָ֣עָה־ךְךֹותְּב ׀ בֵׁ֣שֹוי ׀ ׁשיִ֣א ֹו֜ל הֶ֨יְהִֽי־אֽ ־רֶׁשֲא בֹוּ֛טַב הֶ֥אְרִי־אֽ
 הָ֣יָה רֶׁ֣שֲא ֙רָבָּדַה :הָֽוֹהְי־לַע רֶּ֖בִד הָ֥רָס־יִּֽכ הָ֑וֹהְי־םֻאְנ יִּ֖מַעְל־הֶֽׂשֹע יִ֥נֲא
 רֹ֑מאֵל לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥הֹלֱא הָ֛וֹהְי רַ֧מָא־הֹּֽכ :רֹֽמאֵל הָ֖וֹהְי תֵ֥אֵמ ּוהָ֔יְמְרִי־לֶא
 םיִ֤מָי הֵּ֨נִה יִּ֠כ :רֶפֵֽס־לֶא ךָךיֶ֖לֵא יִּתְרַּ֥בִּד־רֶׁשֲא םיִ֛רָבְּדַה־לָּכ תֵ֧א ֗ךָךְל־בָתְּכ
 הָ֑וֹהְי רַ֣מָא הָ֖דּוהיִֽו לֵ֛אָרְׂשִי יִּ֧מַע תּו֨בְׁש־תֶא יִּתְבַׁשְ֠ו הָ֔וֹהְי־םֻאְנ ֙םיִאָּב
 רֶׁ֨שֲא םיִ֗רָבְּדַה הֶּלֵ֣אְו :ָהּוֽׁשֵריִֽו םָ֖תֹובֲאַֽל יִּתַ֥תָנ רֶׁשֲא ץֶרָ֛אָה־לֶא םיִ֗תֹבִֽׁשֲהַֽו
 ּונְעָ֑מָׁש הָ֖דָרֲח לֹו֥ק הָ֔וֹהְי רַ֣מָא ֙הֹכ־יִּכ :הָֽדּוהְי־לֶאְו לֵ֖אָרְׂשִי־לֶא הָ֛וֹהְי רֶּ֧בִּד
 ויָ֤דָי רֶבֶּ֜ג־לָכ יִתיִ֨אָר ַ֩עּוּדַמ רָ֑כָז דֵ֖לֹי־םִא ּו֔אְרּו אָ֣נ־ּולֲאַֽׁש :םֹוֽלָׁש ןיֵ֥אְו דַחַּ֖פ
 אּו֖הַה םֹוּ֥יַה לֹו֛דָג יִּ֥כ יֹו֗ה :ןֹוֽקָר ֵֽיְל םיִ֖נָּפ־לָכ ּו֥כְפֶהֶֽנְו הָ֔דֵלֹוּ֣יַּכ ֙ויָצָלֲח־לַע
 םֻ֣אְנ אּו֜הַה םֹוּ֨יַב ֩הָיָהְו :ַעֵֽׁשָּוִי הָּנֶּ֖מִמּו בֹ֔קֲעַֽיְל ֙איִה הָ֥רָצ־תֵֽעְו ּוהֹ֑מָּכ ןִיַ֣אֵמ
 ֹו֥ב־ּודְבַעַֽי־ֹאלְו קֵּ֑תַנֲא ךָךיֶ֖תֹורְסֹוֽמּו ךָךֶ֔ראָּוַצ לַ֣עֵמ ֹ֙וּלֻע רֹּ֤בְׁשֶא תֹו֗אָבְצ הָ֣וֹהְי ׀
 :םֶֽהָל םיִ֖קָא רֶׁ֥שֲא םָּ֔כְלַמ דִ֣וָּד ֙תֵאְו םֶ֑היֵהֹֽלֱא הָ֣וֹהְי תֵ֖א ּו֔דְבָ֣עְו :םיִֽרָז דֹו֖ע
 יִ֤נְנִֽה יִּ֠כ לֵ֔אָרְׂשִי תַ֣חֵּת־לַאְו ֙הָֹוהְי־םֻאְנ בֹ֤קֲעַֽי יִּ֨דְבַע ֩אָריִּת־לַא הָּ֡תַאְו
 ןיֵ֥אְו ן ַ֖נֲאַֽׁשְו טַ֥קָׁשְו בֹ֛קֲעַֽי בָׁ֧שְו םָ֑יְבִׁש ץֶרֶ֣אֵמ ֖ךָךֲעְֽרַז־תֶאְו קֹו֔חָרֵֽמ ֙ךָךֲעֽיִֽׁשֹומ
 ׀ םִ֣יֹוּגַה־לָֽכְּב הָ֜לָכ הֶׂ֨שֱעֶא ֩יִּכ ךָךֶ֑עיִׁשֹוֽהְל הָ֖וֹהְי־םֻאְנ יִ֛נֲא ֥ךָךְּתִא־יִּֽכ :דיִֽרֲחַֽמ
ֹל ֙ךָךְתֹֽא ךְךַ֤א םָּׁ֗ש ךָךיִ֣תֹוצִפֲה רֶׁ֧שֲא  הֵּ֖קַנְו טָּ֔פְׁשִּמַל ֙ךָךיִּ֨תְרַּסִיְו הָ֔לָכ הֶׂ֣שֱעֶא־אֽ
ֹל  ךְך ֵ֖ניִּד ןָּ֥ד־ןיֵֽא :ךְךֵֽתָּכַמ הָ֖לְחַנ ךְךֵ֑רְבִׁשְל ׁשּו֣נָא הָ֖וֹהְי רַ֛מָא הֹ֥כ יִּ֣כ :ָּךֶּֽקַנֲא א֥
ֹל ךְךָ֖תֹוא ךְךּו֔חֵכְׁש ךְךִיַ֣בֲהַֽאְמ־לָּכ :ךְךָֽל ןיֵ֥א הָ֖לָעְּת תֹו֥אֻפְר רֹו֑זָמְל  ֩יִּכ ּוׁשֹ֑רְדִי א֣
 ֙קַעְזִּת־הַמ :ךְךִיָֽתֹאּטַח ּו֖מְצָֽע ךְךֵ֔נֹוֲע בֹ֣ר לַ֚ע יִ֔רָזְכַא רַ֣סּומ ֙ךְךיִתיִּכִה בֵ֤יֹוא תַּ֨כַמ
 :ךְךָֽל הֶּלֵ֖א יִתיִׂ֥שָע ךְךִיַ֔תֹאּטַח ּ֙ומְצָֽע ךְךֵ֗נֹוֲע בֹ֣ר ׀ לַ֣ע ךְךֵ֑בֹאְכַמ ׁשּו֖נָא ךְךֵ֔רְבִׁש־לַע
 הָּ֔סִׁשְמִל ֙ךְךִיַ֨סֹאׁש ּו֤יָהְו ּוכֵ֑לֵי יִ֣בְּׁשַּב םָּ֖לֻּכ ךְךִיַ֥רָצ־לָכְו ּולֵ֔כָאֵי ֙ךְךִיַ֨לְכֹֽא־לָּכ ןֵ֞כָל
 הָ֑וֹהְי־םֻאְנ ךְךֵ֖אָּפְרֶא ךְךִיַ֥תֹוּכַּמִמּו ךְךָ֛ל הָ֥כֻרֲא הֶ֨לֲעַֽא֩ יִּכ :זַֽבָל ןֵּ֥תֶא ךְךִי ַ֖זְזֹּֽב־לָכְו
 ֙בָׁש־יִנְנִֽה הָ֗וֹהְי רַ֣מָא ׀ הֹּ֣כ :ּהָֽל ןיֵ֥א ׁשֵ֖רֹּד איִ֔ה ןֹוּ֣יִצ ךְךָ֔ל ּואְרָ֣ק ֙הָחָּדִנ יִּ֤כ
־לַע ןֹו֖מְרַאְו ּהָּ֔לִּת־לַע ֙ריִע הָ֥תְנְבִנְו םֵ֑חַרֲא ויָ֖תֹנְּכְׁשִמּו בֹו֔קֲעַֽי יֵ֣לֳהָא ֙תּובְׁש
ֹלְו ֙םיִתִּבְרִהְו םיִ֑קֲחַֽׂשְמ לֹו֣קְו הָ֖דֹוּת םֶ֛הֵמ אָ֥צָיְו :בֵֽׁשֵי ֹו֥טָּפְׁשִמ  ּוטָ֔עְמִי א֣



ֹלְו םיִּ֖תְדַּבְכִהְו  לַ֖ע יִּ֔תְדַקָ֣פּו ןֹוּ֑כִּת יַ֣נָפְל ֹו֖תָדֲעַֽו םֶדֶ֔קְּכ ֙ויָנָב ּו֤יָהְו :ּורָֽעְצִי א֥
 יָ֑לֵא ׁשַּ֣גִנְו ויִּ֖תְבַרְקִהְו אֵ֔צֵי ֹוּ֣בְרִּקִמ ֹ֙ולְׁשֽמּו ּוּנֶּ֗מִמ ֹו֜ריִּדַא הָ֨יָהְו :ויָֽצֲחֹֽל־לָּכ
 םָ֑עְל יִ֖ל םֶתיִ֥יְהִֽו :הָֽוֹהְי־םֻאְנ יַ֖לֵא תֶׁשֶ֥גָל ֹוּ֛בִל־תֶא בַ֧רָע הֶ֜ז־אּוה יִ֨מ ֩יִּכ
 רֵ֑רֹוּגְתִמ רַעַ֖ס הָ֔אְצָֽי ֙הָמֵח הָ֗וֹהְי תַ֣רֲעַֽס ׀ הֵּ֣נִה :םיִֽהֹלאֵֽל םֶ֖כָל הֶ֥יְהֶֽא יִ֔כֹנָ֣אְו
ֹר לַ֛ע ֹל :לּוֽחָי םיִ֖עָׁשְר ׁשא֥  ֹו֖מיִקֲה־דַעְו ֹו֥תֹׂשֲע־דַע הָ֔וֹהְי־ףַא ֙ןֹורֲח בּוׁ֗שָי א֣
 ֙הֶיְהֶֽא הָ֔וֹהְי־םֻאְנ ֙איִהַה תֵ֤עָּב :ּהָֽב ּונְנֹוּ֥בְתִּת םיִ֖מָּיַה תיִ֥רֲחַֽאְּב ֹוּ֑בִל תֹוּ֣מִזְמ
 אָ֥צָמ הָ֔וֹהְי רַ֣מָא הֹּ֚כ :םָֽעְל יִ֥ל־ּויְהִֽי הָּמֵ֖הְו לֵ֑אָרְׂשִי תֹו֣חְּפְׁשִמ לֹ֖כְל םיִ֔הֹלאֵֽל
 הָ֣אְרִנ הָ֖וֹהְי קֹו֕חָרֵמ :לֵֽאָרְׂשִי ֹו֖עיִּגְרַהְל ךְךֹו֥לָה בֶרָ֑ח יֵדיִ֣רְׂש םַ֖ע רָּ֔בְדִּמַּב ֙ןֵח
 תיֵ֔נְבִנְֽו ֙ךְךֵנְבֶא דֹו֤ע :דֶסָֽח ךְךיִּ֥תְכַׁשְמ ןֵּ֖כ־לַע ךְךיִּ֔תְבַהֲא ֙םָלֹוע תַ֤בֲהַֽאְו יִ֑ל
 יִ֣עְּטִּת דֹו֚ע :םיִֽקֲחַֽׂשְמ לֹו֥חְמִּב תאָ֖צָיְו ךְךִיַּ֔פֻת יִּ֣דְעַּת דֹו֚ע לֵ֑אָרְׂשִי תַ֖לּותְּב
 רַ֣הְּב םיִ֖רְצֹֽנ ּו֥אְרָֽק םֹו֔י־ׁשֶי יִּ֣כ :ּולֵּֽלִחְו םיִ֖עְטֹנ ּו֥עְטָנ ןֹו֑רְמֹֽׁש יֵ֖רָהְּב םיִ֔מָרְכ
 ּוּ֤נָר הָ֗וֹהְי רַ֣מָא ׀ הֹ֣כ־יִּכ :ּוניֵֽהֹלֱא הָ֖וֹהְי־לֶא ןֹוּ֔יִצ הֶ֣לֲעַֽנְו ּומּו֚ק םִיָ֑רְפֶא
ֹרְּב ּו֖לֲהַֽצְו הָ֔חְמִׁש ֙בֹקֲעַֽיְל  ֙הָוֹהְי עַׁ֤שֹוה ּו֔רְמִאְו ּ֙ולְלַֽה ּועיִ֤מְׁשַה םִ֑יֹוּגַה ׁשא֣
 ֘םיִּתְצַּבִקְו ןֹו֗פָצ ץֶרֶ֣אֵמ םָ֜תֹוא איִ֨בֵמ ֩יִנְנִה :לֵֽאָרְׂשִי תיִ֥רֵאְׁש תֵ֖א ֔ךָךְּמַע־תֶֽא
 :הָּנֵֽה ּובּוׁ֥שָי לֹו֖דָּג לָ֥הָק וָּ֑דְחַי תֶדֶ֖לֹיְו הָ֥רָה ַחֵּ֔סִפּו ר ֵּ֣וִע םָּ֚ב ֒ץֶרָא־יֵתְּכְרַּיִמ
ֹל רָׁ֔שָי ךְךֶרֶ֣דְּב םִיַ֔מ יֵלֲחַ֣נ־לֶא ֙םֵכיִלֹוֽא ֒םֵליִבֹוֽא ֘םיִנּונֲחַֽתְבּֽו ּואֹ֗בָי יִ֣כְבִּב  א֥
 ֙הָוֹהְי־רַבְד ּו֤עְמִׁש :אּוֽה יִרֹ֥כְּב םִיַ֖רְפֶאְו בָ֔אְל֙ לֵאָרְׂשִיְל יִת֤יִיָה־יִּֽכ ּהָּ֑ב ּו֖לְׁשָּֽכִי
 הֶ֥עֹרְּכ ֹו֖רָמְׁשּו ּוּנֶ֔צְּבַקְי֙ לֵאָרְׂשִי הֵ֤רָזְמ ּו֗רְמִאְו קָ֑חְרֶּמִמ םיִּ֖יִאָֽב ּודיִּ֥גַהְו םִ֔יֹוּג
־םֹורְמִב ּו֣נְּנִרְו ּ֘ואָבּו :ּוּנֶּֽמִמ קָ֥זָח דַּ֖יִמ ֹו֕לָאְגּו בֹ֑קֲעַֽי־תֶֽא הָ֖וֹהְי הָ֥דָפ־יִּֽכ :ֹוֽרְדֶע
ֹצ־יֵנְּב־לַעְו רָ֔הְצִי־לַעְו ׁשֹ֣ריִּת־לַעְו ֙ןָגָּד־לַע הָ֗וֹהְי בּו֣ט־לֶא ּו֞רֲהָֽנְו ֒ןֹוּיִצ  ןא֖
ֹלְו הֶ֔וָר ן ַ֣גְּכ ֙םָׁשְפַנ הָ֤תְיָֽהְו רָ֑קָבּו  ֙הָלּותְּב חַ֤מְׂשִּת זָ֣א :דֹוֽע הָ֖בֲאַֽדְל ּופיִ֥סֹוי־אֽ
 קְזּו םיִ֥רֻחַבּו לֹו֔חָמְּב  םיִּ֖תְחַּמִׂשְו םיִּ֔תְמַחִ֣נְו ֙ןֹוׂשָׂשְל םָ֤לְבֶא יִּ֨תְכַפָֽהְו וָּ֑דְחַי םיִ֖נֵ
 הֹּ֣כ :הָֽוֹהְי־םֻאְנ ּועָּ֖בְׂשִי יִ֥בּוט־תֶא יִּ֛מַעְו ןֶׁשָּ֑ד םיִ֖נֲהֹּֽכַה ׁשֶפֶ֥נ יִ֛תיֵּוִרְו :םָֽנֹוגיִֽמ
 ָה֑יֶנָּב־לַע הָּ֣כַבְמ לֵ֖חָר םיִ֔רּורְמַת יִ֣כְּב ֙יִהְנ ֙עָמְׁשִנ הָ֤מָרְּב לֹו֣ק הָ֗וֹהְי רַ֣מָא ׀
 יִכֶּ֔בִמ ֙ךְךֵלֹוק יִ֤עְנִמ הָ֗וֹהְי רַ֣מָא ׀ הֹּ֣כ :ּוּנֶֽניֵא יִּ֥כ ָהיֶ֖נָּב־לַע םֵ֥חָּנִהְל הָ֛נֲאֵֽמ
־ׁשֵיְו :בֵֽיֹוא ץֶרֶ֥אֵמ ּובָׁ֖שְו הָ֔וֹהְי־םֻאְנ ֙ךְךֵתָּלֻעְפִל רָ֤כָׂש ׁשֵ֨י ֩יִּכ הָ֑עְמִּדִמ ךְךִי ַ֖ניֵעְו



 קִּת  ֙םִיַ֨רְפֶא יִּתְעַ֗מָׁש ַעֹו֣מָׁש :םָֽלּובְגִל םיִ֖נָב ּובָׁ֥שְו הָ֑וֹהְי־םֻאְנ ךְךֵ֖תיִרֲחַֽאְל הָ֥וְ
ֹל לֶגֵ֖עְּכ רֵ֔סָּוִאָֽו ֙יִנַּ֨תְרַּסִי דֵ֔דֹונְתִמ  הָ֥וֹהְי הָּ֖תַא יִּ֥כ הָבּוׁ֔שָאְו יִנֵ֣ביִׁשֲה דָּ֑מֻל א֣
־םַגְו יִּתְׁשֹּ֚ב ךְךֵ֑רָי־לַע יִּתְקַ֖פָס יִ֔עְד ָּ֣וִה ֙יֵרֲחַֽאְו יִּתְמַ֔חִנ ֙יִבּוׁש יֵ֤רֲחַֽא־יִּֽכ :יָֽהֹלֱא
 םיִ֔עֻׁשֲעַֽׁש דֶלֶ֣י םִ֚א םִיַ֗רְפֶא יִ֜ל ריִּ֨קַי ֩ןֵבֲה :יָֽרּועְנ תַּ֥פְרֶח יִתאָׂ֖שָנ יִּ֥כ יִּתְמַ֔לְכִנ
־םֻאְנ ּוּנֶ֖מֲחַֽרֲֽא םֵ֥חַר ֹו֔ל ֙יַעֵמ ּו֤מָה ןֵּ֗כ־לַע דֹו֑ע ּוּנֶ֖רְּכְזֶא רֹ֥כָז ֹוּ֔ב ֙יִרְּבַד יֵּ֤דִמ־יִּֽכ
 יְּתְכָ֑לָה ךְךֶרֶּ֣ד הָּ֖לִסְמַֽל ךְךֵּ֔בִל יִתִׁ֣ש םיִ֔רּורְמַּת ֙ךְךָל יִמִׂ֤ש םיִ֗נֻּיִצ ךְךָ֣ל יִביִּ֧צַה :הָֽוֹהְי
 ןיִ֔קָּמַחְתִּת ֙יַתָמ־דַע :הֶּלֵֽא ךְךִיַ֥רָע־לֶא יִבֻׁ֖ש לֵ֔אָרְׂשִי תַ֣לּותְּב יִבּוׁ֚ש ]ְּתְכָ֑לָה[
 רַ֞מָא־הֹּֽכ :רֶבָּֽג בֵֽבֹו֥סְּת הָ֖בֵקְנ ץֶרָ֔אָּב ֙הָׁשָדֲח הָ֤וֹהְי אָ֨רָב־יִּֽכ הָ֑בֵבֹוּֽׁשַה תַּ֖בַה
ֹי דֹו֣ע לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא ֙תֹואָבְצ הָ֤וֹהְי  ֙הָדּוהְי ץֶרֶ֤אְּב הֶּ֗זַה רָ֣בָּדַה־תֶא ּו֞רְמאֽ
 ּהָ֛ב ּובְׁשָ֥יְו :ׁשֶדֹּֽקַה רַ֥ה קֶדֶ֖צ־הֵוְנ הָ֛וֹהְי ֧ךָךְכֶרָֽבְי םָ֑תּובְׁש־תֶא יִ֖בּוׁשְּב ויָ֔רָעְבּו
־לָכְו הָ֑פֵיֲע ׁשֶפֶ֣נ יִתיֵ֖וְרִה יִּ֥כ :רֶדֵֽעַּב ּו֖עְסָנְו םיִ֕רָּכִא וָּ֑דְחַי ויָ֖רָע־לָכְו הָ֥דּוהְי
ֹז־לַע :יִתאֵּֽלִמ הָ֖בֲאָּֽד ׁשֶפֶ֥נ  הֵּ֛נִה :יִּֽל הָבְרָ֥ע יִ֖תָנְׁשּו הֶ֑אְרֶאָֽו יִתֹ֣ציִקֱה תא֖
 עַר ֶ֥ז הָ֔דּוהְי תיֵּ֣ב־תֶאְו֙ לֵאָרְׂשִי תיֵּ֤ב־תֶא יִּ֗תְעַר ָֽזְו הָ֑וֹהְי־םֻאְנ םיִ֖אָּב םיִ֥מָי
 סֹ֖רֲהַֽלְו ץֹו֛תְנִלְו ׁשֹו֧תְנִל םֶ֗היֵלֲע יִּתְדַ֣קָׁש רֶׁ֧שֲאַּֽכ הָ֞יָהְו :הָֽמֵהְּב עַר ֶ֥זְו םָ֖דָא
 םיִ֣מָּיַּב :הָֽוֹהְי־םֻאְנ ַעֹו֖טְנִלְו תֹו֥נְבִל םֶ֛היֵלֲע דֹ֧קְׁשֶא ןֵּ֣כ ַעֵ֑רָהְלּו דיִ֣בֲאַֽהְלּו
ֹי־ֹאל םֵ֔הָה  ׁשיִ֥א־םִא יִּ֛כ :הָניֶֽהְקִּת םיִ֖נָב יֵּ֥נִׁשְו רֶסֹ֑ב ּולְכָ֣א תֹו֖בָא דֹו֔ע ּו֣רְמאֽ
 םיִ֖אָּב םיִ֥מָי הֵּ֛נִה :ויָּֽנִׁש הָניֶ֥הְקִּת רֶסֹּ֖בַה לֵ֥כֹאָה םָ֛דָאָֽה־לָּכ תּו֑מָי ֹו֖נֹוֲעַּֽב
ֹל :הָֽׁשָדֲח תיִ֥רְּב הָ֖דּוהְי תיֵּ֥ב־תֶאְו לֵ֛אָרְׂשִי תיֵּ֧ב־תֶא יִּ֗תַרָֽכְו הָ֑וֹהְי־םֻאְנ  א֣
 ץֶרֶ֖אֵמ םָ֖איִצֹוֽהְל םָ֔דָיְב יִ֣קיִזֱחֶה ֙םֹויְּב םָ֔תֹובֲא־תֶא ֙יִּתַ֨רָּכ רֶׁ֤שֲא תיִ֗רְּבַכ
 יִּ֣כ :הָֽוֹהְי־םֻאְנ םָ֖ב יִּתְלַ֥עָּב יִ֛כֹנָֽאְו יִ֗תיִרְּב־תֶא ּורֵ֣פֵה הָּמֵ֜ה־רֶׁשֲא םִיָ֑רְצִמ
ֹז  הָ֔וֹהְי־םֻאְנ ֙םֵהָה םיִ֤מָּיַה יֵ֨רֲחַֽא לֵ֜אָרְׂשִי תיֵּ֨ב־תֶא ֩תֹרְכֶא רֶׁ֣שֲא תיִ֡רְּבַה תא֣
 םיִ֔הֹלאֵֽל ֙םֶהָל יִתיִ֤יָהְו הָּנֶ֑בֲּתְכֶא םָּ֖בִל־לַעְו םָּ֔בְרִקְּב ֙יִתָרֹוּֽת־תֶא יִּתַ֤תָנ
ֹלְו :םָֽעְל יִ֥ל־ּויְהִֽי הָּמֵ֖הְו  ֙ויִחָא־תֶא ׁשיִ֤אְו ּוהֵ֜עֵר־תֶא ׁשיִ֣א דֹו֗ע ּו֣דְּמַלְי א֧
־םֻאְנ ֙םָלֹודְּג־דַעְו םָּ֤נַטְקִמְל יִ֜תֹוא ּו֨עְד ֵֽי ֩םָּלּוכ־יִּֽכ הָ֑וֹהְי־תֶא ּו֖עְּד רֹ֔מאֵל
ֹל םָ֖תאָּטַחְלּו םָ֔נֹוֲעַֽל ֙חַלְסֶא יִּ֤כ הָ֔וֹהְי  ןֵ֥תֹנ הָ֗וֹהְי רַ֣מָא ׀ הֹּ֣כ :דֹוֽע־רָּכְזֶא א֥

 ויָּ֔לַג ּו֣מֱהֶּיַו ֙םָּיַה עַ֤גֹר הָלְיָ֑ל רֹו֣אְל םיִ֖בָכֹוֽכְו ַחֵ֥רָי תֹּ֛קֻח םָ֔מֹוי רֹו֣אְל ׁ֙שֶמֶׁ֨ש



 עַרֶ֨ז ֩םַּג הָ֑וֹהְי־םֻאְנ יַ֖נָפְּלִמ הֶּלֵ֛אָה םיִּ֥קֻחַֽה ּוׁשֻ֜מָי־םִא :ֹוֽמְׁש תֹו֖אָבְצ הָ֥וֹהְי
 ּוּדַּ֤מִי־םִא הָ֗וֹהְי רַ֣מָא ׀ הֹּ֣כ :םיִֽמָּיַה־לָּכ יַ֖נָפְל יֹוּ֛ג תֹו֥יְהִֽמ ּו֗תְּבְׁשִי לֵ֜אָרְׂשִי

 עַר ֶ֧ז־לָכְּב סַ֨אְמֶא יִ֞נֲא־םַּג הָּטָ֑מְל ץֶרֶ֖א־יֵדְסֹוֽמ ּו֥רְקָֽחֵיְו הָלְעַ֔מְלִמ ֙םִיַ֨מָׁש
־םֻאְנ ]םיִ֖אָּב[ ֖◌ִ◌	ָ◌	םיִ֥מָי הֵּ֛נִה :הָֽוֹהְי־םֻאְנ ּוׂ֖שָע רֶׁ֥שֲא־לָּכ־לַֽע לֵ֛אָרְׂשִי
 הוַ֤ק דֹו֜ע אָ֨צָיְו :הָּֽנִּפַה רַעַׁ֥ש לֵ֖אְנַנֲח לַּ֥דְגִּמִמ הָ֔וֹהיַֽל ֙ריִעָה הָ֤תְנְבִנְו הָ֑וֹהְי
 ןֶׁשֶּ֡דַהְו ׀ םיִ֣רָגְּפַה קֶמֵ֣עָה־לָכְו :הָתָֽעֹּג בַ֖סָנְו בֵ֑רָּג תַ֣עְבִּג לַ֖ע ֹוּ֔דְגֶנ ֙הָּדִּמַה ]וַ֤ק[
 הָחָ֔רְזִמ ֙םיִסּוּסַה רַעַׁ֤ש תַּ֨נִּפ־דַע ןֹו֜רְדִק לַחַ֨נ־דַע ]֩תֹומֵדְּׁשַה[ ֩תֹומֵרְּׁשַה־לָֽכְו
ֹל הָ֑וֹהיַֽל ׁשֶדֹ֖ק ־לֶֽא הָ֤יָה־רֶׁשֲא רָ֞בָּדַה :םָֽלֹועְל דֹו֖ע סֵ֛רָהֵי־ֹאלְֽו ׁשֵ֧תָּנִי־אֽ
 קְדִצְל תיִ֔רִׂשֲעָֽה ]֙הָנָּׁשַּב[ ֙תָנָּׁשַּב הָ֔וֹהְי תֵ֣אֵמ ּ֙והָ֨יְמְרִי  איִ֧ה הָ֑דּוהְי ךְךֶלֶ֣מ ּוהָּ֖יִ
־לַע םיִ֖רָצ לֶ֔בָּב ךְךֶלֶ֣מ ליֵ֚ח זָ֗אְו :רַּֽצאֶרְדַכּוֽבְנִל הָ֖נָׁש הֵ֥רְׂשֶע־הֶֽנֹמְׁש הָ֛נָּׁשַה
 ךְךֶלֶ֥מ־תיֵּֽב רֶׁ֖שֲא הָ֔רָּטַּמַה רַ֣צֲחַּֽב ֙אּולָכ הָ֤יָה איִ֗בָּנַה ּוהָ֣יְמְרִיְו םָ֑לָׁשּוֽרְי
 קְדִצ ֹו֔אָלְּכ רֶׁ֣שֲא :הָֽדּוהְי  רֹ֗מאֵל אָּ֜בִנ הָּ֨תַא ַ֩עּוּדַמ רֹ֑מאֵל הָ֖דּוהְי־ךְךֶלֶֽמ ּוהָּ֥יִ
ֹּזַה ריִ֥עָה־תֶא ןֵ֜תֹנ יִ֨נְנִֽה הָ֔וֹהְי רַ֣מָא הֹּ֚כ  :ּהָֽדָכְלּו לֶ֖בָּב־ךְךֶלֶֽמ דַ֥יְּב תא֛
ֹל הָ֔דּוהְי ךְךֶלֶ֣מ ּ֙והָּ֨יִקְדִצְו ־ךְךֶלֶֽמ דַ֣יְּב ֙ןֵתָּנִי ןֹ֤תָּנִה יִּ֣כ םיִּ֑דְׂשַּכַה דַּ֣יִמ טֵ֖לָּמִי א֥
־תֶא ךְךִ֤לֹוי לֶ֞בָבּו :הָניֶֽאְרִּת ]ויָ֥ניֵע[ וָ֥ניֵע־תֶא ויָ֖ניֵעְו ויִּ֔פ־םִע ויִּ֣פ־רֶּבִדְו לֶ֔בָּב
 םיִּ֖דְׂשַּכַה־תֶא ּו֛מֲחָּֽלִֽת יִּ֧כ הָ֑וֹהְי־םֻאְנ ֹו֖תֹא יִ֥דְקָּפ־דַע הֶ֔יְהִֽי םָׁ֣שְו ּ֙והָּ֨יִקְדִצ
ֹל ֹּיַו :ּוחיִֽלְצַת א֥ ־ןֶּב לֵ֗אְמַנֲח הֵּ֣נִה :רֹֽמאֵל יַ֥לֵא הָ֖וֹהְי־רַבְּד הָ֥יָה ּוהָ֑יְמְרִי רֶמא֖
 ק רֹ֑מאֵל ךָךיֶ֖לֵא אָּ֥ב ֔ךָךְדֹּֽד ֙םֻּלַׁש  טַּ֥פְׁשִמ ֛ךָךְל יִּ֥כ תֹו֔תָנֲעָּֽב רֶׁ֣שֲא ֙יִדָׂש־תֶא ֗ךָךְל הֵ֣נְ
ֹבָּיַו :תֹוֽנְקִל הָּ֖לֻאְּגַה  ֒הָרָּטַּמַה רַ֣צֲח־לֶא ֘הָוֹהְי רַ֣בְדִּכ יִ֜דֹּד־ןֶּב לֵ֨אְמַנֲח יַלֵ֠א א֣
ֹּיַו  ק יַ֡לֵא רֶמא֣  ֞ךָךְל יִּ֣כ ןיִ֗מָיְנִּב ץֶרֶ֣אְּב ׀ רֶׁ֣שֲא תֹו֜תָנֲעַּֽב־רֶׁשֲא יִ֨דָׂש־תֶא אָ֠נ הֵ֣נְ
 ֙הֶנְקֶאָֽו :אּוֽה הָ֖וֹהְי־רַבְד יִּ֥כ עַ֕דֵאָֽו ךְךָ֑ל־הֵנְק הָּ֖לֻאְּגַה ֥ךָךְלּו הָּׁ֛שֻרְיַֽה טַּ֧פְׁשִמ
 ףֶסֶּ֔כַה־תֶא ֹ֙וּל־הָלֲקְֽׁשֶאָֽו תֹו֑תָנֲעַּֽב רֶׁ֣שֲא יִ֖דֹּד־ןֶּב לֵ֥אְמַנֲח תֵ֛אֵמ הֶ֔דָּׂשַה־תֶא
 לֹ֥קְׁשֶאָֽו םיִ֑דֵע דֵ֖עָאָֽו םֹּ֔תְחֶאָֽו ֙רֶפֵּ֨סַּב בֹּ֤תְכֶאָֽו :ףֶסָּֽכַה הָ֥רָׂשֲעַֽו םיִ֖לָקְׁש הָ֥עְבִׁש
ֹמְּב ףֶסֶּ֖כַה  קִּמַה רֶפֵ֣ס־תֶא חַּ֖קֶאָֽו :םִי ָֽנְזאֽ  םיִּ֖קֻחַֽהְו הָ֥וְצִּמַה םּו֛תָחֶֽה־תֶא הָ֑נְ
 ֒הָיֵסְחַמ־ןֶּב ֘הָּיִר ֵֽנ־ןֶּב ךְךּו֣רָּב־לֶא הָ֗נְקִּמַה רֶפֵּ֣סַה־תֶא ןֵּ֞תֶאָֽו :יּוֽלָּגַה־תֶאְו
 קִּמַה רֶפֵ֣סְּב םיִ֖בְתֹּֽכַה םיִ֔דֵעָ֣ה ֙יֵניֵעְלּו יִ֔דֹּד לֵ֣אְמַנֲח ֙יֵניֵעְל ־לָּכ ֙יֵניֵעְל הָ֑נְ



־הֹּֽכ :רֹֽמאֵל םֶ֖היֵניֵֽעְל ךְךּו֔רָּב תֶא ֙הֶּוַצֲאָֽו :הָֽרָּטַּמַה רַ֥צֲחַּֽב םיִ֖בְׁשֹּֽיַה םיִ֔דּוהְּיַה
 ֩רֶפֵס תֵ֣א הֶּלֵ֡אָה םיִ֣רָפְּסַה־תֶא ַחֹו֣קָל לֵ֗אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא תֹו֜אָבְצ הָ֨וֹהְי ֩רַמָא
 ןַעַ֥מְל ׂשֶרָ֑ח־יִלְכִּב םָּ֖תַתְנּו הֶּ֔זַה ֙יּולָּגַה רֶפֵ֤ס תֵ֨אְו םּו֗תָחֶֽה תֵ֣אְו הֶּ֜זַה הָ֨נְקִּמַה
 ּו֥נָּקִי דֹו֣ע לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא תֹו֖אָבְצ הָ֥וֹהְי רַ֛מָא הֹ֥כ יִּ֣כ :םיִּֽבַר םיִ֥מָי ּו֖דְמַעַֽי
ֹּזַה ץֶרָ֥אָּב םיִ֖מָרְכּו תֹו֥דָׂשְו םיִּ֛תָב ־תֶא ֙יִּתִת יֵ֤רֲחַֽא הָ֑וֹהְי־לֶא לֵּ֖לַּפְתֶאָֽו :תאֽ
 הָּ֣תַא ׀ הֵּ֣נִה ֒הִוֹהְי יָ֣נֹדֲא ּ֘הָהֲא :רֹֽמאֵל הָּ֖יִרֵנ־ןֶּב ךְךּו֥רָּב־לֶא הָ֔נְקִּמַה רֶפֵ֣ס
ֹל הָ֑יּוטְּנַה ֖ךָךֲעֹֽרְזִבּו לֹו֔דָּגַה ֙ךָךֲחֹֽכְּב ץֶרָ֔אָה־תֶאְו ֙םִיַ֨מָּׁשַה־תֶא ָתיִׂ֗שָע  אֵ֥לָּפִי־אֽ
 םֶ֖היֵנְּב קיֵ֥ח־לֶא תֹו֔בָא ןֹ֣וֲע ֙םֵּלַׁשְמּו םיִ֔פָלֲאַֽל ֙דֶסֶ֨ח הֶׂשֹ֤ע :רָֽבָּד־לָּכ ֖ךָךְּמִמ
 הָּ֑יִליִֽלֲעָֽה בַ֖רְו הָ֔צֵעָֽה֙ לֹדְּג :ֹוֽמְׁש תֹו֖אָבְצ הָ֥וֹהְי רֹוּ֔בִּגַה֙ לֹודָּגַה לֵ֤אָה םֶ֑היֵרֲחַֽא
 יִ֖רְפִכְו ויָ֔כָרְדִּכ ׁ֙שיִאְל תֵ֤תָל םָ֔דָא יֵ֣נְּב ֙יֵכְרַּד־לָּכ־לַע תֹו֗חֻקְפ ךָךיֶ֣ניֵע־רֶׁשֲא
 הֶּ֔זַה םֹוּ֣יַה־דַע ֙םִיַ֨רְצִמ ץֶרֶ֤אְּב םיִ֤תְפֹֽמּו תֹו֨תֹא ָּתְמַׂ֠ש רֶׁ֣שֲא :ויָֽלָלֲעַֽמ
־תֶא ֥ךָךְּמַע־תֶא אֵ֛צֹּתַו :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַּכ םֵׁ֖ש ֥ךָךְּל־הֶׂשֲעַּֽתַו םָ֑דָאָֽבּו לֵ֖אָרְׂשִיְבּו
 הָ֔יּוטְנ ַעֹו֣רְזֶאְבּו ֙הָקָזֲח דָ֤יְבּו םיִ֗תְפֹוֽמְבּו תֹו֣תֹאְּב םִיָ֑רְצִמ ץֶרֶ֣אֵמ לֵ֖אָרְׂשִי
ֹּזַה ץֶרָ֣אָה־תֶא ֙םֶהָל ןֵּ֤תִּתַו :לֹוֽדָּג אָ֖רֹומְבּו  תֵ֣תָל םָ֖תֹובֲאַֽל ָּתְעַּ֥בְׁשִנ־רֶׁשֲא תא֔
ֹלְו ּהָ֗תֹא ּוׁ֣שְר ִּֽיַו ּואֹ֜בָּיַו :ׁשָֽבְדּו בָ֖לָח תַ֥בָז ץֶרֶ֛א םֶ֑הָל  ֙ךָךֶ֨לֹוקְב ּו֤עְמָׁש־אֽ
ֹל תֹוׂ֖שֲעַֽל םֶ֛הָל הָתיִּ֧וִצ רֶׁ֨שֲא־לָּכ ֩תֵא ּוכָ֔לָה־ֹאל ]֣ךָךְתָֽרֹותְבּו[ ֣ךָךְתוָרֹתְבּו  א֣
 קַּתַו ּוׂ֑שָע ֹּזַה הָ֖עָרָה־לָּכ תֵ֥א םָ֔תֹא אֵ֣רְ  ּ֒הָדְכָלְל ֘ריִעָה ּואָּ֣ב תֹו֗לְלֹּֽסַה הֵּ֣נִה :תאֽ
 רֶבָּ֑דַהְו בָ֖עָרָֽהְו בֶרֶ֥חַה יֵ֛נְּפִמ ָהיֶ֔לָע םיִ֣מָחְלִּנַה ֙םיִּדְׂשַּכַה דַ֤יְּב הָ֗נְּתִנ ריִ֣עָהְו
 ק הִ֔וֹהְי יָ֣נֹדֲא ֙יַלֵא ָּתְרַ֤מָא הָּ֞תַאְו :הֶֽאֹר ֥ךָךְּנִהְו הָ֖יָה ָּתְרַּ֛בִּד רֶׁ֥שֲאַֽו  ֧ךָךְל־הֵֽנְ
 הָ֔וֹהְי־רַבְּד ֙יִהְיַו :םיִּֽדְׂשַּכַה דַ֥יְּב הָ֖נְּתִנ ריִ֥עָהְו םיִ֑דֵע דֵ֣עָהְו ףֶסֶּ֖כַּב הֶ֛דָּׂשַה
 :רָֽבָּד־לָּכ אֵ֖לָּפִי יִּנֶּ֔מִמֲֽה רָׂ֑שָּב־לָּכ יֵ֖הֹלֱא הָ֔וֹהְי יִ֣נֲא ֙הֵּנִה :רֹֽמאֵל ּוהָ֖יְמְרִי־לֶֽא
ֹּזַה ריִ֨עָה־תֶא ֩ןֵתֹנ יִ֣נְנִֽה הָ֑וֹהְי רַ֣מָא הֹּ֖כ ןֵ֕כָל  דַ֛יְבּו םיִּ֗דְׂשַּכַה דַ֣יְּב תא֜
ֹּזַה ריִ֣עָה־לַע ֙םיִמָחְלִּנַה םיִּ֗דְׂשַּכַה ּואָ֣בּו :ּהָֽדָכְלּו לֶ֖בָּב־ךְךֶלֶֽמ רַּ֥צאֶרְדַכּוֽבְנ  תא֔
ֹּזַה ריִ֥עָה־תֶא ּותיִּ֜צִהְו ־לַע ּו֨רְּטִק ֩רֶׁשֲא םיִּ֡תָּבַה תֵ֣אְו ָהּו֑פָרְׂשּו ׁשֵ֖אָּב תא֛
 ּו֨יָה־יִּֽכ :יִנֵֽסִעְכַה ןַעַ֖מְל םיִ֔רֵחֲא םיִ֣הֹלאֵל ֙םיִכָסְנ ּוכִּ֤סִהְו לַעַּ֗בַל םֶ֜היֵתֹוּֽגַּג
־יֵֽנְב יִּ֣כ םֶ֑היֵתֹֽרֻעְּנִמ יַ֖ניֵעְּב עַ֛רָה םיִׂ֥שֹע ךְךַ֣א הָ֗דּוהְי יֵ֣נְבּו לֵ֜אָרְׂשִי־יֵֽנְב



־לַעְו יִּ֣פַא־לַע יִּ֧כ :הָֽוֹהְי־םֻאְנ םֶ֖היֵדְי הֵׂ֥שֲעַֽמְּב יִ֛תֹא םיִ֥סִעְכַמ ךְךַ֣א לֵ֗אָרְׂשִי
ֹּזַה ריִ֣עָה ֙יִּל הָתְיָ֤ה יִ֗תָמֲח  הֶּ֑זַה םֹוּ֣יַה דַ֖עְו ּהָ֔תֹוא ּו֣נָּב רֶׁ֣שֲא ֙םֹוּיַה־ןִמְל תא֔
 ּ֙וׂשָע רֶׁ֤שֲא הָ֗דּוהְי יֵ֣נְבּו לֵ֜אָרְׂשִי־יֵֽנְּב תַ֨עָר־לָּכ֩ לַע :יָֽנָּפ לַ֥עֵמ ּהָ֖ריִסֲהַֽל
 יֵ֖בְׁשֹֽיְו הָ֔דּוהְי ׁשיִ֣אְו םֶ֑היֵאיִֽבְנּו םֶ֖היֵנֲהֹּֽכ םֶ֔היֵרָֽׂש ֙םֶהיֵכְלַמ הָּמֵ֤ה יִנֵ֔סִעְכַהְל
ֹלְו ףֶרֹ֖ע יַ֛לֵא ּו֥נְפִּיַו :םָֽלָׁשּוֽרְי  םָ֥ניֵאְו דֵּ֔מַלְו םֵּ֣כְׁשַה ֙םָתֹא דֵּ֤מַלְו םיִ֑נָפ א֣

 קִנ־רֶׁשֲא תִיַּ֛בַּב םֶ֗היֵצּוּֽקִׁש ּומיִׂ֣שָּיַו :רָֽסּומ תַחַ֥קָל םיִ֖עְמֹֽׁש  ויָ֖לָע יִ֥מְׁש־אָֽרְ
 םֶ֣היֵנְּב־תֶא ריִבֲעַֽהְ֠ל םֹּ֗נִה־ןֶב איֵ֣גְּב ׀ רֶׁ֣שֲא לַעַּ֜בַה תֹו֨מָּב־תֶא ּ֩ונְבִּיַו :ֹוֽאְּמַטְל
ֹל רֶׁ֣שֲא ֒ךְךֶלֹּמַל ֘םֶהיֵתֹוֽנְּב־תֶאְו ֹלְו םיִ֗תיִּוִצ־אֽ  תֹוׂ֖שֲעַֽל יִּ֔בִל־לַע ֙הָתְלָֽע א֤
ֹּזַה הָ֣בֵעֹוּֽתַה  רַ֥מָא־הֹּֽכ ןֵ֛כָל הָּ֕תַעְו :הָֽדּוהְי־תֶא ]איִ֥טֲחַֽה[ יִ֥טֲחַֽה ןַעַ֖מְל תא֑
ֹּזַה ריִ֨עָה־לֶא לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא הָ֖וֹהְי  דַ֣יְּב ֙הָנְּתִנ םיִ֗רְמֹֽא םֶּ֣תַא ׀ רֶׁ֣שֲא תא֜
 רֶׁ֨שֲא תֹו֔צָרֲאָֽ֣ה־לָּכִמ ֙םָצְּבַקְמ יִ֤נְנִֽה :רֶבָּֽדַבּו בָ֥עָרָֽבּו בֶרֶ֖חַּב לֶ֔בָּב־ךְךֶלֶֽמ
 הֶּ֔זַה םֹו֣קָּמַה־לֶא ֙םיִתֹבִֽׁשֲהַֽו לֹו֑דָּג ףֶצֶ֣קְבּו יִ֖תָמֲחַֽבּו יִּ֥פַאְּב םָׁ֛ש םיִּ֥תְחַּדִה
 םֶ֜הָל יִּ֨תַתָֽנְו :םיִֽהֹלאֵל םֶ֖הָל הֶ֥יְהֶֽא יִ֕נֲאַֽו םָ֑עְל יִ֖ל ּויָ֥הְו :חַטֶֽבָל םיִּ֖תְבַׁשֹֽהְו
 םֶ֖היֵנְבִלְו םֶ֔הָל בֹו֣טְל םיִ֑מָּיַה־לָּכ יִ֖תֹוא הָ֥אְרִיְל דָ֔חֶא ךְךֶרֶ֣דְו ֙דָחֶא בֵ֤ל
ֹל רֶׁ֤שֲא םָ֔לֹוע תיִ֣רְּב ֙םֶהָל יִּ֤תַרָֽכְו :םֶֽהיֵרֲחַֽא  יִ֖ביִטיֵֽהְל םֶ֔היֵרֲחַֽ֣אֵמ ֙בּוׁשָא־אֽ
 םֶ֖היֵלֲע יִּ֥תְׂשַׂשְו :יָֽלָעֵֽמ רּו֥ס יִּ֖תְלִבְל םָ֔בָבְלִּב ןֵּ֣תֶא ֙יִתָאְרִי־תֶאְו םָ֑תֹוא
־יִּכ :יִֽׁשְפַנ־לָכְבּו יִּ֖בִל־לָכְּב תֶ֔מֱאֶּב ֙תֹאּזַה ץֶרָ֤אָּב םיִּ֞תְעַטְנּו םָ֑תֹוא ביִ֣טֵהְל
 הָ֖לֹודְּגַה הָ֥עָרָֽה־לָּכ תֵ֛א הֶּ֔זַה םָ֣עָה־לֶא ֙יִתאֵ֨בֵה רֶׁ֤שֲאַּֽכ הָ֔וֹהְי רַ֣מָא ֙הֹכ
ֹּזַה  :םֶֽהיֵלֲע רֵ֥בֹּד יִ֖כֹנָֽא רֶׁ֥שֲא הָ֔בֹוּטַה־לָּכ־תֶא ֙םֶהיֵלֲע איִ֤בֵמ יִ֞כֹנָֽא ןֵּ֣כ תא֑
 קִנְו ֹּזַה ץֶרָ֣אָּב הֶ֖דָּׂשַה הָ֥נְ  ֙םָדָא ןיֵ֤אֵמ ֙איִה הָ֥מָמְׁש םיִ֗רְמֹֽא םֶּ֣תַא ׀ רֶׁ֣שֲא תא֑
 ֘םֹותָחְו ׀ רֶפֵּ֥סַּב בֹו֨תָכְו ּו֗נְקִי ףֶסֶּ֣כַּב תֹו֞דָׂש :םיִּֽדְׂשַּכַה דַ֥יְּב הָ֖נְּתִנ הָ֔מֵהְבּו
 רָ֔הָה יֵ֣רָעְבּו ֙הָדּוהְי יֵ֤רָעְבּו םַ֗לָׁשּוֽרְי יֵ֣ביִבְסִבּו ןִ֜מָיְנִּב ץֶרֶ֨אְּב ֒םיִדֵע דֵ֣עָהְו
 יִ֧הְיַו :הָֽוֹהְי־םֻאְנ םָ֖תּובְׁש־תֶא ביִׁ֥שָא־יִּֽכ בֶג ֶּ֑נַה יֵ֣רָעְבּו הָ֖לֵפְּׁשַה יֵ֥רָעְבּו
 :רֹֽמאֵל הָ֖רָּטַּמַה רַ֥צֲחַּֽב רּו֔צָע ּוּנֶ֣דֹוע ֙אּוהְו תיִ֑נֵׁש ּוהָ֖יְמְרִי־לֶֽא הָ֛וֹהְי־רַבְד
 ק :ֹוֽמְׁש הָ֥וֹהְי ּהָ֖ניִכֲהַֽל ּהָ֛תֹוא רֵ֥צֹוי הָ֗וֹהְי ּהָׂ֑שֹע הָ֖וֹהְי רַ֥מָא־הֹּֽכ  יַ֖לֵא אָ֥רְ
ֹל תֹו֖רֻצְבּו תֹו֥לֹדְּג ֛ךָךְּל הָדיִּ֧גַאְו ָּך ֶ֑נֱעֶאְו  יֵ֣הֹלֱא ֙הָוֹהְי רַ֤מָא הֹ֨כ ֩יִּכ :םָּֽתְעַדְי א֥



ֹּזַה ריִ֣עָה ֙יֵּתָּב־לַע לֵ֔אָרְׂשִי ־לֶא םיִ֕צֻתְּנַה הָ֑דּוהְי יֵ֣כְלַמ יֵּ֖תָּב־לַעְו תא֔
 יֵ֣רְגִּפ־תֶא ֙םָאְלַמְלּו םיִּ֔דְׂשַּכַה־תֶא ֙םֵחָּלִהְל םיִ֗אָּב :בֶרָֽחֶה־לֶאְו תֹו֖לְלֹּֽסַה
ֹּזַה ריִ֣עָהֵמ ֙יַנָפ יִּתְרַּ֤תְסִה רֶׁ֨שֲאַֽו יִ֑תָמֲחַֽבּו יִּ֖פַאְב יִתיֵּ֥כִה־רֶׁשֲא םָ֔דָאָֽה  תא֔
 םֶ֔הָל יִ֣תיֵּלִגְו םיִ֑תאָפְרּו אֵּ֖פְרַמּו הָ֥כֻרֲא ּהָּ֛ל־הֶלֲעַֽמ יִ֧נְנִֽה :םָֽתָעָֽר־לָּכ לַ֖ע
 לֵ֑אָרְׂשִי תּו֣בְׁש תֵ֖אְו הָ֔דּוהְי תּו֣בְׁש־תֶא ֙יִתֹבִֽׁשֲהַֽו :תֶֽמֱאֶו םֹו֖לָׁש תֶרֶ֥תֲע
 לוָכְל יִּ֗תְחַלָסְו יִ֑ל־ּואְטָֽח רֶׁ֣שֲא םָ֖נֹוֲע־לָּכִמ םיִּ֔תְרַהִ֣טְו :הָֽנֹׁשאִֽרָבְּכ םיִ֖תִנְבּו
 ֙ןֹוׂשָׂש םֵׁ֤שְל יִּ֗ל הָתְיָ֣הְו :יִֽב ּועְׁשָּ֥פ רֶׁ֖שֲאַֽו יִ֔ל־ּואְטָֽח רֶׁ֣שֲא ֙םֶהיֵתֹוֽנֹוֲע ]לָכְל[
 רֶׁ֤שֲא הָ֗בֹוּטַה־לָּכ־תֶא ּו֜עְמְׁשִי רֶׁ֨שֲא ץֶרָ֑אָה יֵ֣יֹוּג לֹ֖כְל תֶרֶ֔אְפִתְלּו הָּ֣לִהְתִל
 יִ֖כֹנָֽא רֶׁ֥שֲא םֹו֔לָּׁשַה־לָּכ לַ֣עְו ֙הָבֹוּטַה־לָּכ לַ֤ע ּו֗זְגָֽרְו ּו֣דֲחָֽפּו םָ֔תֹא הֶׂ֣שֹע ֙יִכֹנָֽא
 םיִ֔רְמֹֽא םֶּ֣תַא ֙רֶׁשֲא ֒הֶּזַה־םֹוֽקָּמַּב עַ֣מָּׁשִי ֘דֹוע הָ֗וֹהְי רַ֣מָא ׀ הֹּ֣כ :ּהָּֽל הֶׂשֹ֥ע
 םַ֔לָׁשּוֽרְי תֹו֣צֻחְבּו ֙הָדּוהְי יֵ֤רָעְּב הָ֑מֵהְּב ןיֵ֣אֵמּו םָ֖דָא ןיֵ֥אֵמ אּו֔ה בֵ֣רָח
 הָ֗חְמִׂש לֹו֣קְו ןֹוׂ֞שָׂש לֹו֣ק :הָֽמֵהְּב ןיֵ֥אֵמּו בֵׁ֖שֹוי ןיֵ֥אֵמּו םָ֛דָא ןיֵ֥אֵמ תֹוּ֗מַׁשְנַֽה
 ֙הָוֹהְי בֹו֤ט־יִּֽכ תֹו֜אָבְצ הָ֨וֹהְי־תֶא ּ֩ודֹוה םיִ֡רְמֹֽא לֹו֣ק ֒הָּלַּכ לֹו֣קְו ֘ןָתָח לֹו֣ק
 ץֶרָ֛אָה־תּוֽבְׁש־תֶא ביִׁ֧שָא־יִּֽכ הָ֑וֹהְי תיֵּ֣ב הָ֖דֹוּת םיִ֥אִבְמ ֹוּ֔דְסַח םָ֣לֹועְל־יִּֽכ
 הֶּ֗זַה םֹו֣קָּמַּב ׀ הֶ֣יְהִֽי דֹו֞ע ֒תֹואָבְצ הָ֣וֹהְי ֘רַמָא־הֹּֽכ :הָֽוֹהְי רַ֥מָא הָ֖נֹׁשאִֽרָבְּכ
ֹצ םיִ֖צִּבְרַמ םיִ֔עֹר הֵ֣וְנ ויָ֑רָע־לָכְבּו הָ֖מֵהְּב־דַעְו םָ֥דָא־ןיֵֽאֵמ בֵ֛רָחֶֽה  יֵ֨רָעְּב :ןאֽ
 יֵ֣רָעְבּו םַ֖לָׁשּוֽרְי יֵ֥ביִבְסִבּו ןִ֛מָיְנִּב ץֶרֶ֧אְבּו בֶגֶּ֔נַה יֵ֣רָעְבּו ֙הָלֵפְּׁשַה יֵ֤רָעְּב רָ֜הָה
ֹּצַה הָנְרֹ֧בֲעַּֽת דֹ֣ע הָ֑דּוהְי  םיִ֖אָּב םיִ֥מָי הֵּ֛נִה :הָֽוֹהְי רַ֥מָא הֶ֖נֹומ יֵ֥דְי־לַע ןא֛
־לַעְו לֵ֖אָרְׂשִי תיֵּ֥ב־לֶא יִּתְרַּ֛בִּד רֶׁ֥שֲא בֹוּ֔טַה רָ֣בָּדַה־תֶא ֙יִתֹמִֽקֲהַֽו הָ֑וֹהְי־םֻאְנ
 הָׂ֛שָעְו הָ֑קָדְצ חַמֶ֣צ דִ֖וָדְל ַחיִ֥מְצַא איִ֔הַה תֵ֣עָבּו ֙םֵהָה םיִ֤מָּיַּב :הָֽדּוהְי תיֵּ֥ב
 חַטֶ֑בָל ןֹוּ֣כְׁשִּת םַ֖לָׁשּוריִו הָ֔דּוהְי עַׁ֣שָּוִּת ֙םֵהָה םיִ֤מָּיַּב :ץֶרָֽאָּב הָ֖קָדְצּו טָּ֥פְׁשִמ
ֹל הָ֑וֹהְי רַ֣מָא הֹ֖כ־יִּכ :ּונֵֽקְדִצ ׀ הָ֥וֹהְי ּהָ֖ל־אָרְקִי־רֶׁשֲא הֶ֥זְו  דִ֔וָדְל תֵ֣רָּכִי־אֽ
ֹל םִּ֔יִוְלַֽה ֙םיִנֲהֹּֽכַלְו :לֵֽאָרְׂשִי־תיֵֽב אֵּ֥סִּכ־לַע בֵׁ֖שי ׁשיִ֕א  יָ֑נָפְּלִמ ׁשיִ֖א תֵ֥רָּכִי־אֽ
־לֶא הָ֔וֹהְי־רַבְּד ֙יִהְי ַֽו :םיִֽמָּיַה־לָּכ חַבֶּ֖ז הֶׂשֹ֥עְו הָ֛חְנִמ ריִ֥טְקַמּו הָ֜לֹוע הֶ֨לֲעַֽמ
 יִ֖תיִרְּב־תֶאְו םֹוּ֔יַה יִ֣תיִרְּב־תֶא ּ֙ורֵ֨פָּת־םִא הָ֔וֹהְי רַ֣מָא הֹּ֚כ :רֹוֽמאֵל ּוהָ֖יְמְרִי
 יִּ֔דְבַע דִ֣וָּד־תֶא ֙רַפֻת יִ֤תיִרְּב־םַּג :םָּֽתִעְּב הָלְיַ֖לָו־םָֽמֹוי תֹו֥יֱה יִּ֛תְלִבְלּו הָלְיָּ֑לַה



ֹל רֶׁ֤שֲא :יָֽתְרָֽׁשְמ םיִ֖נֲהֹּֽכַה םִּ֥יִוְלַה־תֶאְו ֹו֑אְסִּכ־לַע ךְךֵ֣לֹמ ןֵ֖ב ֹו֥ל־תֹויְהִֽמ ־אֽ
ֹלְו םִיַ֔מָּׁשַה אָ֣בְצ ֙רֵפָּסִי ־תֶאְו יִּ֔דְבַע דִ֣וָּד ֙עַרֶ֨ז־תֶא הֶּ֗בְרַא ןֵּ֣כ םָּ֑יַה לֹו֣ח דַּ֖מִי א֥
 ָתיִ֗אָר אֹו֣לֲה :רֹֽמאֵל ּוהָ֖יְמְרִי־לֶֽא הָ֔וֹהְי־רַבְּד ֙יִהְי ַֽו :יִֽתֹא יֵ֥תְרָֽׁשְמ םִּ֖יִוְלַה
 םֶ֖הָּב הָ֛וֹהְי רַ֧חָּב רֶׁ֨שֲא תֹו֗חָּפְׁשִּמַה יֵּ֣תְׁש רֹ֔מאֵל ּו֣רְּבִּד ֙הֶּזַה םָ֤עָה־הָֽמ
־םִא הָ֔וֹהְי רַ֣מָא הֹּ֚כ :םֶֽהיֵנְפִל יֹוּ֥ג דֹו֖ע תֹו֥יְהִֽמ ןּו֔צָאְנִי ֙יִּמַע־תֶאְו םֵ֑סָאְמִּיַו
ֹל  ֩בֹוקֲעַֽי עַר ֶ֣ז־םַּג :יִּתְמָֽׂש־ֹאל ץֶרָ֖אָו םִיַ֥מָׁש תֹוּ֛קֻח הָלְיָ֑לָו םָ֣מֹוי יִ֖תיִרְב א֥
 בֹ֑קֲעַֽיְו קָ֣חְׂשִי םָ֖הָרְבַא עַר ֶ֥ז־לֶא םיִ֔לְׁשֹֽמ ֹ֙ועְרַּזִמ תַחַּ֤קִמ סַ֗אְמֶא יִּ֜דְבַע דִ֨וָדְו
 ּוהָ֖יְמְרִי־לֶֽא הָ֥יָה־רֶׁשֲא רָ֛בָּדַה :םיִּֽתְמַחִֽרְו םָ֖תּובְׁש־תֶא ]ביִׁ֥שָא[ בוִׁ֥שָא־יִּֽכ
 ֩ץֶרֶא תֹו֣כְלְמַמ־לָכְו ֹו֡ליֵח־לָכְו ׀ לֶ֣בָּב־ךְךֶלֶֽמ רַּ֣צאֶרְדַכּוֽבְנּו הָ֑וֹהְי תֵ֣אֵמ
 :רֹֽמאֵל ָהיֶ֖רָע־לָּכ־לַעְו םַ֛לָׁשּוֽרְי־לַע םיִ֧מָחְלִנ םיִּ֗מַעָה־לָכְו ֹו֜דָי תֶלֶׁ֨שְמֶמ
 קְדִצ־לֶא ָּ֔תְרַמָ֣אְו ֙ךְךֹלָה לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא ֙הָוֹהְי רַ֤מָא־הֹּֽכ  הָ֑דּוהְי ךְךֶלֶ֣מ ּוהָּ֖יִ
 לֶ֔בָּב־ךְךֶלֶֽמ דַ֣יְּב ֙תֹאּזַה ריִ֤עָה־תֶא ןֵ֜תֹנ יִ֨נְנִֽה הָ֔וֹהְי רַ֣מָא הֹּ֚כ ויָ֗לֵא ָּ֣תְרַמָאְו
ֹל הָּ֗תַאְו :ׁשֵֽאָּב ּהָ֖פָרְׂשּו  ךָךיֶניֵעְ֠ו ןֵ֑תָּנִּת ֹו֖דָיְבּו ׂשֵ֔פָּתִּת ׂשֹ֣פָּת יִּ֚כ ֹו֔דָּיִמ ֙טֵלָּמִת א֚
 עַ֣מְׁש ךְךַ֚א :אֹוֽבָּת לֶ֥בָבּו רֵּ֖בַדְי ךָךיִּ֥פ־תֶא ּוהיִ֛פּו הָניֶ֗אְרִּת לֶ֜בָּב־ךְךֶלֶֽמ יֵ֨ניֵע־תֶא
 קְדִצ הָ֔וֹהְי־רַבְּד ֹל ךָךיֶ֔לָע ֙הָוֹהְי רַ֤מָא־הֹּֽכ הָ֑דּוהְי ךְךֶלֶ֣מ ּוהָּ֖יִ  :בֶרָֽחֶּב תּו֖מָת א֥
 ךָךיֶ֗נָפְל ּו֣יָה־רֶׁשֲא םיִ֜נֹׁשאִֽרָה םיִ֨כָלְּמַה ךָךיֶתֹובֲ֠א תֹו֣פְרְׂשִמְבּֽו תּו֗מָּת םֹו֣לָׁשְּב
 :הָֽוֹהְי־םֻאְנ יִּתְרַּ֖בִד־יִֽנֲא רָ֥בָד־יִּֽכ ךְךָ֑ל־ּודְּפְסִי ןֹו֖דָא יֹו֥הְו ךְךָ֔ל־ּופְרְׂשִי ןֵּ֚כ
 קְדִצ־לֶא איִ֔בָּנַה ּוהָ֣יְמְרִי ֙רֵּבַדְיַו  הֶּלֵ֖אָה םיִ֥רָבְּדַה־לָּכ תֵ֛א הָ֑דּוהְי ךְךֶלֶ֣מ ּוהָּ֖יִ
 הָ֖דּוהְי יֵ֥רָע־לָּכ לַ֛עְו םַ֔לָׁשּו֣רְי־לַע ֙םיִמָחְלִנ לֶ֗בָּב־ךְךֶלֶֽמ ליֵ֣חְו :םָֽלָׁשּוריִּב
 :רָֽצְבִמ יֵ֥רָע הָ֖דּוהְי יֵ֥רָעְּב ּו֛רֲאְֽׁשִנ הָּנֵ֗ה יִּ֣כ הָ֔קֵזֲע־לֶאְו ׁ֙שיִכָל־לֶא תֹו֑רָתֹוּֽנַה
 ּוהָּ֜יִקְדִצ ךְךֶלֶּ֨מַה ֩תֹרְּכ יֵ֡רֲחַֽא הָ֑וֹהְי תֵ֣אֵמ ּוהָ֖יְמְרִי־לֶֽא הָ֥יָה־רֶׁשֲא רָ֛בָּדַה
ֹרְקִל םַ֔לָׁשּוֽריִּב רֶׁ֣שֲא ֙םָעָה־לָּכ־תֶא תיִ֗רְּב ־תֶא ׁשיִ֣א חַּלַׁשְ֠ל :רֹוֽרְּד םֶ֖הָל א֥
 םָּ֛ב־דָבֲע יִּ֧תְלִבְל םיִׁ֑שְפָח הָּ֖יִרְבִעָֽהְו יִ֥רְבִעָֽה ֹו֛תָחְפִׁש־תֶא ׁשיִ֧אְו ֹוּ֞דְבַע
 תיִ֗רְּבַב ּואָּ֣ב־רֶׁשֲא םָ֜עָה־לָכְו םיִ֨רָּׂשַה־לָכ ּ֩ועְמְׁשִּיַו :ׁשיִֽא ּוהיִ֖חָא יִ֥דּוהיִּב
 דֹו֑ע םָּ֖ב־דָבֲע יִּ֥תְלִבְל םיִׁ֔שְפָח ֹ֙ותָחְפִׁש־תֶא ׁשיִ֤אְו ֹוּ֞דְבַע־תֶא ׁשיִ֣א חַּלַׁשְ֠ל
 תֹו֔חָפְּׁשַה־תֶאְו ֙םיִדָבֲעָֽה־תֶא ּובִׁ֗שָּיַו ןֵ֔כ־יֵרֲחַֽא ּ֙ובּוׁ֨שָּיַו :ּוחֵּֽלַׁשְיַו ּו֖עְמְׁשִּיַו



־רַבְד יִ֤הְיַו :תֹוֽחָפְׁשִלְו םיִ֖דָבֲעַֽל ]םּוׁ֔שְּבְכִּיַו[ םּוׁ֔שיְּבְכִּי ַֽו םיִׁ֑שְפָח ּו֖חְּלִׁש רֶׁ֥שֲא
 יִ֗כֹנָֽא לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא הָ֖וֹהְי רַ֥מָא־הֹּֽכ :רֹֽמאֵל הָ֖וֹהְי תֵ֥אֵמ ּוהָ֔יְמְרִי־לֶֽא ֙הָוֹהְי
 תיֵּ֥בִמ םִיַ֔רְצִמ ץֶרֶ֣אֵמ ֙םָתֹוא יִ֤אִצֹוֽה םֹו֨יְּב םֶ֔כיֵתֹו֣בֲא־תֶא ֙תיִרְב יִּתַ֤רָּכ
 רֶׁ֧שֲא יִ֜רְבִעָה ויִ֨חָא־תֶא ׁ֩שיִא ּו֡חְּלַׁשְּֽת םיִ֡נָׁש עַבֶׁ֣ש ץֵּ֣קִמ :רֹֽמאֵל םיִ֖דָבֲע
 ֙םֶכיֵתֹוֽבֲא ּו֤עְמָֽׁש־ֹאלְו ךְךָּ֑מִעֵֽמ יִׁ֖שְפָח ֹוּ֥תְחַּלִׁשְו םיִ֔נָׁש ׁשֵׁ֣ש ֙ךָךְדָֽבֲעַֽו ֗ךָךְל רֵ֣כָּמִי
ֹלְו יַ֔לֵא  יַ֔ניֵעְּב ֙רָׁשָּיַה־תֶא ּוׂ֤שֲעַּֽתַו םֹוּ֗יַה םֶּ֜תַא ּובֻׁ֨שָּתַו :םָֽנְזָא־תֶא ּוּ֖טִה א֥
ֹרְקִל  קִנ־רֶׁשֲא תִיַּ֕בַּב יַ֔נָפְל ֙תיִרְב ּו֤תְרְכִּתַו ּוהֵ֑עֵרְל ׁשיִ֣א רֹו֖רְד א֥  יִ֖מְׁש אָ֥רְ
־תֶא ׁשיִ֣אְו ֹ֙וּדְבַע־תֶא ׁשיִ֤א ּובִׁ֗שָּתַו יִ֔מְׁש־תֶא ּו֣לְּלַחְּתַו ּ֙ובֻׁ֨שָּתַו :ויָֽלָע
 םֶ֔כָל תֹו֣יְהִֽל םָ֔תֹא ּוׁ֣שְּבְכִּתַו םָׁ֑שְפַנְל םיִׁ֖שְפָח םֶּ֥תְחַּלִׁש־רֶׁשֲא ֹו֔תָחְפִׁש
ֹל ֙םֶּתַא ֒הָוֹהְי רַ֣מָא־הֹּֽכ ֘ןֵכָל :תֹוֽחָפְׁשִלְו םיִ֖דָבֲעַֽל ֹרְקִל יַ֔לֵא םֶּ֣תְעַמְׁש־אֽ  א֣
־לֶא הָ֗וֹהְי־םֻאְנ רֹו֜רְּד םֶ֨כָל ֩אֵרֹק יִ֣נְנִה ּוהֵ֑עֵרְל ׁשיִ֣אְו ויִ֖חָאְל ׁשיִ֥א רֹו֔רְד
 תֹו֥כְלְמַמ לֹ֖כְל ]הָ֔וֲעַֽזְל[ הָ֔עֲו ַֽזְל ֙םֶכְתֶא יִּ֤תַתָֽנְו בָ֔עָרָֽה־לֶאְו רֶבֶּ֣דַה־לֶא ֙בֶרֶ֨חַה
ֹל רֶׁ֤שֲא יִ֔תִרְּב־תֶא ֙םיִרְבֹֽעָה םיִׁ֗שָנֲאָֽה־תֶא יִּ֣תַתָֽנְו :ץֶרָֽאָה ־תֶא ּ֙ומיִ֨קֵה־אֽ
 ןיֵּ֥ב ּו֖רְבַעַּֽיַו םִיַ֔נְׁשִל ּו֣תְרָּֽכ רֶׁ֣שֲא֙ לֶגֵ֨עָה יָ֑נָפְל ּו֖תְרָּֽכ רֶׁ֥שֲא תיִ֔רְּבַה יֵ֣רְבִּד
 ץֶרָ֑אָה םַ֣ע לֹ֖כְו םיִ֔נֲהֹּֽ֣כַהְו ֙םיִסִרָּֽסַה םַ֗לָׁשּוֽרְי יֵ֣רָׂשְו הָ֜דּוהְי יֵ֨רָׂש :ויָֽרָתְּב
 םָׁ֑שְפַנ יֵׁ֣שְקַבְמ דַ֖יְבּו םֶ֔היֵבְיֹֽא דַ֣יְּב ֙םָתֹוא יִּ֤תַתָֽנְו :לֶגֵֽעָה יֵ֥רְתִּב ןיֵּ֖ב םיִ֔רְבֹ֣עָה
 ּוהָּ֨יִקְדִצ־תֶאְו :ץֶרָֽאָה תַ֥מֱהֶבְלּו םִיַ֖מָּׁשַה ףֹו֥עְל לָ֔כֲאַֽמְל ֙םָתָלְבִנ הָ֤תְיָֽהְו
 ליֵ֚ח דַיְבּו םָׁ֑שְפַנ יֵׁ֣שְקַבְמ דַ֖יְבּו םֶ֔היֵבְיֹֽא דַ֣יְּב ֙ןֵּתֶא ויָ֗רָׂש־תֶאְו הָ֜דּוהְי־ךְךֶלֶֽמ
 ריִ֤עָה־לֶא םיִ֜תֹבִֽׁ֨שֲהַֽו הָ֗וֹהְי־םֻאְנ הֶּ֜וַצְמ יִ֨נְנִֽה :םֶֽכיֵלֲעֵֽמ םיִ֖לֹעָֽה לֶ֔בָּב ךְךֶלֶ֣מ
 הָ֖מָמְׁש ןֵּ֥תֶא הָ֛דּוהְי יֵ֧רָע־תֶאְו ׁשֵ֑אָב ָהֻ֣פָרְׂשּו ָהּו֖דָכְלּו ָהיֶ֔לָע ּו֣מֲחְֽלִנְו ֙תֹאּזַה
־ןֶּב םיִ֧קָיֹוֽהְי יֵ֨מיִּב הָ֑וֹהְי תֵ֣אֵמ ּוהָ֖יְמְרִי־לֶא הָ֥יָה־רֶׁשֲא רָ֛בָּדַה :בֵֽׁשי ןיֵ֥אֵמ
ֹי  םָ֔תֹוא ָּ֣תְרַּבִדְו ֒םיִבָכֵֽרָה תיֵּ֣ב־לֶא ֘ךְךֹולָה :רֹֽמאֵל הָ֖דּוהְי ךְךֶלֶ֥מ ּוהָּ֛יִׁשאֽ
־תֶא חַּ֞קֶאָֽו :ןִי ָֽי םָ֖תֹוא ָ֥תיִקְׁשִהְו תֹו֑כָׁשְּלַה תַ֖חַא־לֶא הָ֔וֹהְי תיֵּ֣ב ֙םָתֹואִֽבֲהַֽו
 תיֵּ֥ב־לָּכ תֵ֖אְו ויָ֑נָּב־לָּכ־תֶאְו ויָ֖חֶא־תֶאְו הָ֔יְנִּצַבֲח־ןֶּב ּ֙והָ֨יְמְרִי־ןֶֽב הָ֤יְנַזֲאַֽי
 ׁשיִ֣א ּוהָ֖יְלַּדְגִי־ןֶּב ן ָ֥נָח יֵ֛נְּב תַּ֗כְׁשִל־לֶא הָ֔וֹהְי תיֵּ֣ב ֙םָתֹא אִ֤בָאָֽו :םיִֽבָכֵֽרָה
־ןֶב ּוהָ֥יֵׂשֲעַֽמ תַּ֛כְׁשִלְל לַעַּ֗מִמ רֶׁ֣שֲא םיִ֔רָּׂשַה תַּ֣כְׁשִל֙ לֶצֵ֨א־רֶׁשֲא םיִ֑הֹלֱאָה



 תֹו֑סֹכְו ןִי ַ֖י םיִ֥אֵלְמ םיִ֛עִבְּג םיִ֗בָכֵֽרָה־תיֵֽב יֵ֣נְּב ׀ יֵ֣נְפִל ןֵּ֞תֶאָֽו :ףַּֽסַה רֵ֥מֹׁש םֻּ֖לַׁש
ֹּיַו :ןִי ָֽי־ּותְׁש םֶ֖היֵלֲא רַ֥מֹאָֽו ֹל ּו֖רְמאֽ  ּוניִ֗בָא בָ֜כֵר־ןֶּב בָ֨דָנֹוי ֩יִּכ ןִי ָּ֑י־הֶּתְׁשִנ א֣
ֹל רֹ֔מאֵל ּ֙וניֵ֨לָע הָּ֤וִצ ֹל תִיַ֣בּו :םָֽלֹוע־דַע םֶ֖כיֵנְבּו םֶּ֥תַא ןִי ַ֛י־ּוּתְׁשִת א֧  ּו֗נְבִת־אֽ
ֹל עַר ֶ֤זְו ֹל םֶרֶ֣כְו ּ֙ועָ֨רְזִת־אֽ ֹלְו ּועָּ֔טִת־אֽ ־לָּכ ּ֙ובְׁשֵּֽת םיִ֤לָהֳאָּֽב יִּ֠כ םֶ֑כָל הֶ֖יְהִֽי א֥
 :םָֽׁש םיִ֥רָּג םֶּ֖תַא רֶׁ֥שֲא הָ֔מָדֲאָֽה יֵ֣נְּפ־לַע ֙םיִּבַר םיִ֤מָי ּו֜יְחִּֽת ןַעַ֨מְל םֶ֔כיֵמְי
 ֙ןִיַ֨י־תֹוֽתְׁש יִּ֤תְלִבְל ּונָּ֑וִצ רֶׁ֣שֲא לֹ֖כְל ּוניִ֔בָא ֙בָכֵר־ןֶּב בָ֤דָנֹוֽהְי לֹו֨קְּב עַ֗מְׁשִּנַו
 םֶרֶ֧כְו ּונֵּ֑תְבִׁשְל םיִּ֖תָּב תֹו֥נְּב יִּ֛תְלִבְלּו :ּוניֵֽתֹנְבּו ּוניֵ֖נָּב ּוניֵׁ֔שָנ ּונְחַ֣נֲא ּוניֵ֔מָי־לָּכ
ֹל עַר ֶ֖זָו הֶ֛דָׂשְו  ּונָּ֖וִצ־רֶׁשֲא לֹ֥כְּכ ׂשַעַּ֔נַו עַ֣מְׁשִּנַו םיִ֑לָהֳאָּֽב בֶׁשֵּ֖נַו :ּונָּֽל־הֶיְהִֽי א֥
ֹּנַו ֒ץֶרָאָה־לֶא ֘לֶבָּב־ךְךֶלֶֽמ רַּ֥צאֶרְדַכּוֽבְנ תֹו֨לֲעַּֽב יִ֗הְיַו :ּוניִֽבָא בָ֥דָנֹוֽי  ּואֹּ֚ב רֶמא֗
 ֙יִהְיַו :םָֽלָׁשּוריִּב בֶׁשֵּ֖נַו םָ֑רֲא ליֵ֣ח יֵ֖נְּפִמּו םיִּ֔דְׂשַּכַה ליֵ֣ח ֙יֵנְּפִמ םַ֔לָׁשּוֽרְי אֹו֣בָנְו
 ךְךֹ֤לָה לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא ֙תֹואָבְצ הָ֤וֹהְי רַ֞מָא־הֹּֽכ :רֹֽמאֵל ּוהָ֖יְמְרִי־לֶֽא הָ֔וֹהְי־רַבְּד
־לֶא ַעֹ֥מְׁשִל רָ֛סּומ ּו֥חְקִת אֹו֨לֲה םָ֑לָׁשּוֽרְי יֵ֖בְׁשֹֽיְלּו הָ֔דּוהְי ׁשיִ֣אְל ָּ֙תְרַמָֽאְו
 ויָ֜נָּב־תֶא הָּ֨וִצ־רֶׁשֲא בָכֵ֠ר־ןֶּב בָ֣דָנֹוֽהְי יֵ֣רְבִּד־תֶא םַ֡קּוה :הָֽוֹהְי־םֻאְנ יַ֖רָבְּד
ֹלְו ןִיַ֗י־תֹוֽתְׁש יִּ֣תְלִבְל  םֶ֑היִבֲא תַ֣וְצִמ תֵ֖א ּו֔עְמָֽׁש יִּ֣כ הֶּ֔זַה םֹוּ֣יַה־דַע ּ֙ותָׁש א֤
ֹלְו רֵּ֔בַדְו םֵּ֣כְׁשַה ֙םֶכיֵלֲא יִּתְרַּ֤בִּד יִ֜כֹנָ֨אְו  םֶ֣כיֵלֲא חַ֣לְׁשֶאָֽו :יָֽלֵא םֶּ֖תְעַמְׁש א֥
 ֹוּ֨כְרַּדִמ ׁ֩שיִא אָ֡נ־ּובֻֽׁש רֹ֡מאֵל ׀ ַחֹ֣לָׁשְו םֵּ֣כְׁשַה ׀ םיִ֣אִבְּנַה יַ֣דָבֲע־לָּכ־תֶא
 ּ֙ובְׁשּו םָ֔דְבָעְל ֙םיִרֵחֲא םיִ֤הֹלֱא יֵ֨רֲחַֽא ּו֜כְלֵּ֨ת־לַאְו םֶ֗כיֵלְלַעַֽמ ּוביִ֣טיֵהְו הָ֜עָרָֽה
ֹלְו םֶ֑כיֵתֹֽבֲאַֽלְו םֶ֖כָל יִּתַ֥תָנ־רֶׁשֲא הָ֔מָדֲאָ֣ה־לֶא ֹלְו םֶ֔כְנְזָא־תֶא ֙םֶתיִּטִה א֤  א֥
 רֶׁ֣שֲא םֶ֖היִבֲא תַ֥וְצִמ־תֶא בָ֔כֵר־ןֶּב בָ֣דָנֹוֽהְי ֙יֵנְּב ּומיִ֗קֵה יִּ֣כ :יָֽלֵא םֶּ֖תְעַמְׁש
ֹל הֶּ֔זַה םָ֣עָהְו םָּ֑וִצ  יֵ֣הֹלֱא ֙תֹואָבְצ יֵ֤הֹלֱא הָ֜וֹהְי רַ֨מָא־הֹּֽכ ןֵכָ֠ל :יָֽלֵא ּו֖עְמָֽׁש א֥
 הָ֔עָרָ֣ה־לָּכ תֵ֚א םַ֔לָׁשּו֣רְי ֙יֵבְׁשֹוֽי־לָּכ לֶ֤אְו הָ֗דּוהְי־לֶא איִ֣בֵמ יִ֧נְנִֽה לֵ֔אָרְׂשִי
ֹלְו ֙םֶהיֵלֲא יִּתְרַּ֤בִּד ןַעַ֣י םֶ֑היֵלֲע יִּתְרַּ֖בִּד רֶׁ֥שֲא  קֶאָֽו ּועֵ֔מָׁש א֣ ֹלְו םֶ֖הָל אָ֥רְ  א֥
 לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא ֙תֹואָבְצ הָ֤וֹהְי רַ֞מָא־הֹּֽכ ּוהָ֗יְמְרִי רַ֣מָא םיִ֜בָכֵֽרָה תיֵ֨בְלּו :ּוֽנָע
 ויָ֔תֹוְצִמ־לָּכ־תֶא ּ֙ורְמְׁשִּתַו םֶ֑כיִבֲא בָ֣דָנֹוֽהְי תַ֖וְצִמ־לַע םֶּ֔תְעַמְׁש רֶׁ֣שֲא ןַעַ֚י
 לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא תֹו֖אָבְצ הָ֥וֹהְי רַ֛מָא הֹּ֥כ ןֵ֗כָל :םֶֽכְתֶא הָּ֖וִצ־רֶׁשֲא לֹ֥כְּכ ּוׂ֔שֲעַּֽתַו
ֹל  הָ֣נָּׁשַּב ֙יִהְי ַֽו :םיִֽמָּיַה־לָּכ יַ֖נָפְל דֵ֥מֹע בָ֛כֵר־ןֶּב בָ֧דָנֹוֽיְל ׁשיִ֜א תֵ֨רָּכִי־אֽ



ֹי־ןֶּב םיִ֥קָיֹוֽהיִל תִ֔עיִבְרָֽה  ּוהָ֔יְמְרִי־לֶא ֙הֶּזַה רָ֤בָּדַה הָ֞יָה הָ֑דּוהְי ךְךֶלֶ֣מ ּוהָּ֖יִׁשאֽ
 םיִ֞רָבְּדַה־לָּכ תֵ֣א ָהיֶ֗לֵא ָּ֣תְבַתָֽכְו ֒רֶפֵס־תַּלִגְמ ֘ךָךְל־חַק :רֹֽמאֵל הָ֖וֹהְי תֵ֥אֵמ
 יִּתְרַּ֤בִּד םֹוּ֞יִמ םִ֑יֹוּגַה־לָּכ־לַעְו הָ֖דּוהְי־לַעְו לֵ֥אָרְׂשִי־לַע ךָךיֶ֛לֵא יִּתְרַּ֧בִּד־רֶׁשֲא
ֹי יֵ֣מיִמ ֙ךָךיֶ֨לֵא ־לָּכ תֵ֚א הָ֔דּוהְי תיֵּ֣ב ּ֙ועְמְׁשִי יַ֤לּוא :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַה דַ֖עְו ּוהָּ֔יִׁשאֽ
 הָ֔עָרָה ֹוּ֣כְרַּדִמ ׁשיִ֚א ּובּוׁ֗שָי ןַעַ֣מְל םֶ֑הָל תֹוׂ֣שֲעַֽל בֵׁ֖שח יִ֥כֹנָֽא רֶׁ֛שֲא הָ֔עָרָ֣ה
 קִּיַו :םָֽתאָּטַחְלּו םָ֖נֹוֲעַֽל יִּ֥תְחַלָֽסְו  בֹּ֨תְכִּיַו הָּ֑יִר ֵֽנ־ןֶּב ךְךּו֖רָּב־תֶא ּוהָ֔יְמְרִי אָ֣רְ
 :רֶפֵֽס־תַּלִגְמ־לַע ויָ֖לֵא רֶּ֥בִּד־רֶׁשֲא הָ֛וֹהְי יֵ֧רְבִּד־לָּכ תֵ֣א ּוהָ֗יְמְרִי יִּ֣פִמ ךְךּו֜רָּב
ֹל רּו֔צָע יִ֣נֲא רֹ֑מאֵל ךְךּו֖רָּב־תֶא ּוהָ֔יְמְרִי הֶּ֣וַצְיַו  :הָֽוֹהְי תיֵּ֥ב אֹו֖בָל לַ֔כּוא א֣
 קְו הָּ֡תַא ָ֣תאָבּו  יֵ֥נְזָאְּב הָ֜וֹהְי יֵ֨רְבִּד־תֶא ֩יִּפִמ־ָּתְבַֽתָּכ־רֶׁשֲא הָּ֣לִגְּמַב ָתאָ֣רָ
 םֶ֖היֵרָֽעֵמ םיִ֥אָּבַה הָ֛דּוהְי־לָכ יֵ֧נְזָאְּב םַ֨גְו םֹו֑צ םֹו֣יְּב הָ֖וֹהְי תיֵּ֥ב םָ֛עָה
־יִּֽכ הָ֑עָרָֽה ֹוּ֣כְרַּדִמ ׁשיִ֖א ּובֻׁ֕שָיְו הָ֔וֹהְי יֵ֣נְפִל ֙םָתָּנִחְּת לֹּ֤פִּת יַ֞לּוא :םֵֽאָרְקִּת
 הָּ֔יִר ֵ֣נ־ןֶּב ֙ךְךּורָּב ׂשַעַּ֗יַו :הֶּֽזַה םָ֥עָה־לֶא הָ֖וֹהְי רֶּ֥בִּד־רֶׁשֲא הָ֔מֵחַֽהְו ֙ףַאָה לֹו֤דָג
ֹרְקִל איִ֑בָּנַה ּוהָ֣יְמְרִי ּוהָּ֖וִצ־רֶׁשֲא לֹ֥כְּכ  יִ֣הְיַו :הָֹֽוהְי תיֵּ֥ב הָ֖וֹהְי יֵ֥רְבִּד רֶפֵּ֛סַב א֥
ֹי־ןֶּב םיִ֨קָיֹוֽהיִל תיִׁשִמֲחַֽ֠ה הָ֣נָּׁשַב  ּו֨אְרָֽק יִ֔עִׁשְּתַה ׁשֶדֹ֣חַּב ֙הָדּוהְי־ךְךֶלֶֽמ ּוהָּ֤יִׁשאֽ
 הָ֖דּוהְי יֵ֥רָעֵֽמ םיִ֛אָּבַה םָ֗עָה־לָכְו םָ֑לָׁשּוֽריִּב םָ֖עָה־לָּכ הָ֛וֹהְי יֵ֧נְפִל םֹו֜צ
 תַּ֡כְׁשִלְּב הָ֑וֹהְי תיֵּ֣ב ּוהָ֖יְמְרִי יֵ֥רְבִּד־תֶא רֶפֵּ֛סַּב ךְךּו֥רָב אָ֨רְקִּיַו :םָֽלָׁשּוריִּב
 יֵ֖נְזָאְּב ׁשָ֔דָחֶֽה ֙הָוֹהְי־תיֵּֽב רַעַׁ֤ש חַתֶּ֣פ ןֹו֗יְלֶעָה רֵ֣צָחֶּֽב רֵ֜פֹּסַה ןָ֨פָׁש־ןֶב ּ֩והָיְרַמְּג
 לַ֥עֵמ הָ֖וֹהְי יֵ֥רְבִּד־לָּכ־תֶא ןָ֛פָׁש־ןֶב ּוהָ֧יְרַמְּג־ןֶב ּוהְיָ֨כִמ עpַמְׁשִּיַ֠ו :םָֽעָה־לָּכ
 םיִ֑בְׁשֹוֽי םיִ֖רָּׂשַה־לָּכ םָׁ֔ש־הֵּנִ֨הְו רֵ֔פֹּסַה תַּ֣כְׁשִל־לַע ֙ךְךֶלֶּ֨מַה־תיֵּב דֶר ֵּ֤יַו :רֶפֵּֽסַה
 ןָ֛פָׁש־ןֶב ּוהָ֧יְרַמְגּו רֹוּ֜בְכַע־ןֶּב ןָ֨תָנְלֶאְו ּוהpָיְעַמְׁ֠ש־ןֶב ּוהָ֣יָלְדּו רֵ֡פֹּסַה עָ֣מָׁשיִֽלֱא
 קְדִצְו  םיִ֖רָבְּדַה־לָּכ תֵ֥א ּוהְיָ֔כִמ ֙םֶהָל דֵּ֤גַּיַו :םיִֽרָּׂשַה־לָכְו ּוהָ֖יְנַנֲח־ןֶב ּוהָּ֥יִ
ֹרְקִּב ַעֵ֑מָׁש רֶׁ֣שֲא  ךְךּו֗רָּב־לֶא םיִ֜רָּׂשַה־לָכ ּו֨חְלְׁשִּיַו :םָֽעָה יֵ֥נְזָאְּב רֶפֵּ֖סַּב ךְךּו֛רָב א֥
 ק רֶׁ֨שֲא הָּ֗לִגְּמַה ֒רֹמאֵל ֘יִׁשּוּכ־ןֶב ּוהָ֣יְמֶלֶֽׁש־ןֶּב ּוהָיְנַתְ֠נ־ןֶּב יִ֡דּוהְי־תֶא  ָתאָ֤רָ
 ֹו֔דָיְּב ֙הָּלִגְּמַה־תֶא ּוהָּ֤יִרֵנ־ןֶּב ךְךּו֨רָּב חַּקִּיַ֠ו ךְךֵ֑לָו ֖ךָךְד ָֽיְב הָּנֶ֥חָק םָ֔עָה יֵ֣נְזָאְּב ּ֙הָּב
ֹבָּיַו ֹּיַו :םֶֽהיֵלֲא א֖  קִּיַו ּוניֵ֑נְזָאְּב הָּנֶ֖אָרְקּו אָ֔נ בֵׁ֣ש ויָ֔לֵא ּו֣רְמאֽ  ךְךּו֖רָב אָ֥רְ
ֹּיַו ּוהֵ֑עֵר־לֶא ׁשיִ֣א ּו֖דֲחָּֽפ םיִ֔רָבְּדַה־לָּכ־תֶא ֙םָעְמָׁשְּכ יִ֗הְיַו :םֶֽהיֵנְזָאְּב  ּ֙ורְמאֽ



 ּו֖לֲאָֽׁש ךְךּו֔רָּב־תֶ֨אְו :הֶּלֵֽאָה םיִ֖רָבְּדַה־לָּכ תֵ֥א ךְךֶלֶּ֔מַל ֙דיִּגַנ דיֵּ֤גַה ךְךּו֔רָּב־לֶא
ֹּיַו :ויִּֽפִמ הֶּלֵ֖אָה םיִ֥רָבְּדַה־לָּכ־תֶא ָּתְבַ֛תָּכ ךְךיֵ֗א ּונָ֔ל אָ֣נ־דֶּגַה רֹ֑מאֵל  רֶמא֤
 קִי ֙ויִּפִמ ךְךּו֔רָּב ֙םֶהָל  רֶפֵּ֖סַה־לַע בֵ֥תֹּכ יִ֛נֲאַֽו הֶּלֵ֑אָה םיִ֖רָבְּדַה־לָּכ תֵ֥א יַ֔לֵא אָ֣רְ
ֹּיַו :ֹוֽיְּדַּב  עַ֖דֵי־לַא ׁשיִ֥אְו ּוהָ֑יְמְרִיְו הָּ֣תַא רֵ֖תָּסִה ךְךֵ֥ל ךְךּו֔רָּב־לֶא ֙םיִרָּׂשַה ּו֤רְמאֽ
 תַּ֖כְׁשִלְּב ּודִ֔קְפִה הָּ֣לִגְּמַה־תֶאְו הָרֵ֔צָח ֙ךְךֶלֶּ֨מַה־לֶא ּואֹ֤בָּיַו :םֶּֽתַא הֹ֥פיֵא
־תֶא ךְךֶלֶּ֜מַה חַ֨לְׁשִּיַו :םיִֽרָבְּדַה־לָּכ תֵ֖א ךְךֶלֶּ֔מַה יֵ֣נְזָאְּב ּ֙ודיִּ֨גַּיַו רֵ֑פֹּסַה עָ֣מָׁשיִֽלֱא
 ֙יִדּוהְי ָהֶ֤אָרְקִּיַו רֵ֑פֹּסַה עָ֣מָׁשיִֽלֱא תַּ֖כְׁשִּלִמ ָהֶ֔חָּקִּ֨יַו הָּ֔לִגְּמַה־תֶא ֙תַחַ֨קָל יִ֗דּוהְי
 תיֵּ֣ב ֙בֵׁשֹוי ךְךֶלֶּ֗מַהְו :ךְךֶלֶּֽמַה לַ֥עֵמ םיִ֖דְמֹֽעָה םיִ֔רָּׂשַה־לָּכ ֙יֵנְזָאְבּו ךְךֶלֶּ֔מַה יֵ֣נְזָאְּב
 יִ֗דּוהְי אֹו֣רְקִּכ ׀ יִ֣הְיַו :תֶרָֽעֹבְמ ויָ֥נָפְל חָ֖אָה־תֶאְו יִ֑עיִׁשְּתַה ׁשֶדֹ֖חַּב ףֶרֹ֔חַה
־לֶא רֶׁ֣שֲא ׁשֵ֖אָה־לֶא ךְךֵ֕לְׁשַהְו רֵ֔פֹּסַה רַעַ֣תְּב ָ֙הֶ֨עָרְקִי ֒הָעָּבְרַאְו ֘תֹותָלְּד ׁש֣לָׁש
ֹלְו :חָֽאָה־לַע רֶׁ֥שֲא ׁשֵ֖אָה־לַע הָּ֔לִגְּמַה־לָּכ ֙םֹּת־דַע חָ֑אָה ֹלְו ּו֔דֲחָֽפ א֣  ּו֖עְרָֽק א֥
 ֩םַגְו :הֶּלֵֽאָה םיִ֖רָבְּדַה־לָּכ תֵ֥א םיִ֔עְמֹּׁ֣שַה ויָ֔דָבֲע־לָכְו ֙ךְךֶלֶּ֨מַה םֶ֑היֵדְגִּב־תֶא
ֹלְו הָּ֑לִגְּמַה־תֶא ףֹ֖רְׂש יִּ֥תְלִבְל ךְךֶלֶּ֔מַב ּועִּ֣גְפִה ּ֙והָ֨יְרַמְגּו ּוהָ֤יָלְדּו ןָ֨תָנְלֶא  עַ֖מָׁש א֥
 לֵ֗איִרְזַע־ןֶב ּוהָ֣יָרְׂש־תֶאְו ךְךֶלֶּ֜מַה־ןֶּב לֵ֨אְמְחַרְי־תֶא ךְךֶלֶּמַ֠ה הֶּ֣וַצְיַו :םֶֽהיֵלֲא
 איִ֑בָּנַה ּוהָ֣יְמְרִי תֵ֖אְו רֵ֔פֹּסַה ךְךּו֣רָּב־תֶא ֙תַחַ֨קָל לֵ֔אְּדְבַע־ןֶּב ּ֙והָ֨יְמֶלֶֽׁש־תֶאְו
־תֶא ךְךֶלֶּ֗מַה ףֹ֣רְׂש ׀ יֵ֣רֲחַֽא ּוהָ֑יְמְרִי־לֶא הָ֖וֹהְי־רַבְד יִ֥הְיַו :הָֽוֹהְי םֵ֖רִּתְסַּיַו
 ֖ךָךְל־חַק בּוׁ֥ש :רֹֽמאֵל ּוהָ֖יְמְרִי יִּ֥פִמ ךְךּו֛רָּב בַ֥תָּכ רֶׁ֨שֲא םיִ֔רָבְּדַה־תֶאְו ֙הָּלִגְּמַה
־לַע ּו֗יָה רֶׁ֣שֲא םיִ֔נֹׁשאִ֣רָה ֙םיִרָבְּדַה־לָּכ תֵ֤א ָהיֶ֗לָע בֹ֣תְכּו תֶרֶ֑חַא הָּ֣לִגְמ
־ךְךֶלֶֽמ םיִ֤קָיֹוֽהְי־לַעְו :הָֽדּוהְי־ךְךֶלֶֽמ םיִ֥קָיֹוֽהְי ףַ֖רָׂש רֶׁ֥שֲא הָ֔נֹׁשאִ֣רָה ֙הָּלִגְּמַה
 רֹ֔מאֵל ֙תֹאּזַה הָּ֤לִגְּמַה־תֶא ָּתְפַ֜רָׂש הָּתַ֠א הָ֑וֹהְי רַ֣מָא הֹּ֖כ רַ֔מֹאּת ֙הָדּוהְי
ֹּב רֹ֗מאֵל ָהיֶ֜לָע ָּתְבַ֨תָּכ ַ֩עּוּדַמ  ץֶרָ֣אָה־תֶא ֙תיִחְׁשִהְו֙ לֶבָּב־ךְךֶלֶֽמ אֹו֤בָי־אֽ
ֹּזַה  ֙םיִקָיֹוֽהְי־לַע הָ֗וֹהְי רַ֣מָא־הֹּֽכ ןֵ֞כָל :הָֽמֵהְבּו םָ֥דָא הָּנֶּ֖מִמ תיִּ֥בְׁשִהְו תא֔
 תֶכֶ֔לְׁשֻמ הֶ֣יְהִּֽת ֹ֙ותָלְבִנְו דִ֑וָד אֵּ֣סִּכ־לַע בֵׁ֖שֹוי ֹוּ֥ל־הֶיְהִֽי־ֹאל הָ֔דּוהְי ךְךֶלֶ֣מ
 םָ֑נֹוֲע־תֶא ויָ֖דָבֲע־לַעְו ֹו֛עְרַז־לַעְו ויָ֧לָע יִּ֨תְדַקָֽפּו :הָלְיָּֽלַּב חַרֶּ֥קַלְו םֹוּ֖יַּב בֶרֹ֥חַל
 הָ֛עָרָֽה־לָּכ תֵ֧א הָ֗דּוהְי ׁשיִ֣א־לֶאְו םַ֜לָׁשּוֽרְי יֵ֨בְׁשֹֽי־לַעְו םֶהיֵלֲ֠ע יִ֣תאֵבֵֽהְו
ֹלְו םֶ֖היֵלֲא יִּתְרַּ֥בִּד־רֶׁשֲא  ּ֘הָנְּתִּיַו תֶרֶ֗חַא הָּ֣לִגְמ ׀ חַ֣קָל ּוהָ֜יְמְרִיְו :ּועֵֽמָׁש א֥



 רֶפֵּ֔סַה יֵ֣רְבִּד־לָּכ תֵ֚א ּוהָ֔יְמְרִי יִּ֣פִמ ָ֙היֶ֨לָע בֹּ֤תְכִּיַו ֒רֵפֹּסַה ּ֘והָּיִר ֵֽנ־ןֶּב ךְךּו֣רָּב־לֶא
 םיִּ֖בַר םיִ֥רָבְּד םֶ֛היֵלֲע ףַ֧סֹונ דֹו֨עְו ׁשֵ֑אָּב הָ֖דּוהְי־ךְךֶלֶֽמ םיִ֥קָיֹוהְי ףַ֛רָׂש רֶׁ֥שֲא
 קְדִצ ךְךֶלֶ֔מ־ךְךָלְמִּ֨יַו :הָּמֵֽהָּכ ֹי־ןֶּב ּוהָּ֖יִ  רֶׁ֥שֲא םיִ֔קָיֹו֣הְי־ןֶּב ּ֙והָ֨יְנָּכ תַחַּ֗ת ּוהָּ֑יִׁשאֽ
ֹלְו :הָֽדּוהְי ץֶרֶ֥אְּב לֶ֖בָּב־ךְךֶלֶֽמ רַּ֥צאֶרְדַכּוֽבְנ ךְךיִ֛לְמִה  םַ֣עְו ויָ֖דָבֲעַֽו אּו֥ה עַ֛מָׁש א֥
 ךְךֶלֶּ֨מַה ֩חַלְׁשִּיַו :איִֽבָּנַה ּוהָ֥יְמְרִי דַ֖יְּב רֶּ֔בִּד רֶׁ֣שֲא הָ֔וֹהְי יֵ֣רְבִּד־לֶא ץֶרָ֑אָה
־לֶא ןֵ֔הֹּכַה ֙הָיֵׂשֲעַֽמ־ןֶב ּוהָ֤יְנַפְצ־תֶאְו הָ֗יְמֶלֶֽׁש־ןֶּב לַ֣כּוהְי־תֶא ּוהָּ֜יִקְדִצ
 אָּ֥ב ּוהָ֕יְמְרִיְו :ּוניֵֽהֹלֱא הָ֖וֹהְי־לֶא ּונֵ֔דֲעַֽב אָ֣נ־לֶּלַּפְתִה רֹ֑מאֵל איִ֖בָּנַה ּוהָ֥יְמְרִי
ֹלְו םָ֑עָה ךְךֹו֣תְּב אֵ֖צֹיְו  אָ֣צָי הֹ֖עְרַּפ ליֵ֥חְו :]אּוֽלְּכַה[ אּיֽלְּכַה תיֵּ֥ב ֹו֖תֹא ּו֥נְתָֽנ־אֽ
 לַ֖עֵמ ּו֔לָעֵּ֣יַו םָ֔עְמִׁש־תֶא ֙םַ֨לָׁשּוֽרְי־לַע םיִ֤רָּצַה םיִּ֜דְׂשַּכַה ּו֨עְמְׁשִּיַו םִיָ֑רְצִּמִמ
 ֙הָוֹהְי רַ֤מָא־הֹּֽכ :רֹֽמאֵל איִ֖בָּנַה ּוהָ֥יְמְרִי־לֶא הָ֔וֹהְי־רַבְּד ֙יִהְיַו :םָֽלָׁשּוֽרְי
ֹת הֹּ֚כ לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא  יִנֵׁ֑שְרָדְל יַ֖לֵא םֶ֛כְתֶא ַחֵ֧לֹּׁשַה הָ֔דּוהְי ךְךֶלֶ֣מ־לֶא ּ֙ורְמאֽ
 םיִּ֔דְׂשַּכַה ּ֙ובָׁ֨שְו :םִיָֽרְצִמ ֹו֖צְרַאְל בָׁ֥ש הָ֔רְזֶעְל ֙םֶכָל אֵ֤צֹּיַה הֹ֗עְרַּפ ליֵ֣ח ׀ הֵּ֣נִה
ֹּזַה ריִ֣עָה־לַע ּו֖מֲחְֽלִנְו  ּואִּׁ֤שַּת־לַא הָ֗וֹהְי רַ֣מָא ׀ הֹּ֣כ :ׁשֵֽאָב ָהֻ֥פָרְׂשּו ָהֻ֖דָכְלּו תא֑
ֹל־יִּכ םיִּ֑דְׂשַּכַה ּוניֵ֖לָעֵֽמ ּו֥כְלֵֽי ךְךֹ֛לָה רֹ֔מאֵל ֙םֶכיֵתֹֽׁשְפַנ  םֶ֞תיִּכִה־םִא יִּ֣כ :ּוכֵֽלֵי א֖
 ּקֻדְמ םיִׁ֖שָנֲא םָ֔ב ּורֲאְֽׁשִ֨נְו םֶ֔כְּתִא םיִ֣מָחְלִּנַה ֙םיִּדְׂשַּכ ליֵ֤ח־לָּכ  ׁשיִ֤א םיִ֑רָ
ֹּזַה ריִ֥עָה־תֶא ּו֛פְרָֽׂשְו ּומּו֔קָי ֹ֙ולֳהָֽאְּב  םיִּ֔דְׂשַּכַה ליֵ֣ח ֙תֹולָעֵֽהְּב הָ֗יָהְו :ׁשֵֽאָּב תא֖
 ןִ֑מָיְנִּב ץֶרֶ֣א תֶכֶ֖לָל םַ֔לָׁשּו֣ריִמ ּ֙והָ֨יְמְרִי אֵ֤צֵּיַו :הֹֽעְרַּפ ליֵ֥ח יֵ֖נְּפִמ םָ֑לָׁשּוֽרְי לַ֖עֵמ
 ֹ֙ומְׁשּו תֻ֔דִקְּפ לַעַּ֣ב ֙םָׁשְו ןִ֗מָיְנִּב רַעַׁ֣שְּב אּו֞ה־יִהְיַו :םָֽעָה ךְךֹו֥תְּב םָּׁ֖שִמ קִ֥לֲחַֽל
־לֶא רֹ֔מאֵל ֙איִבָּנַה ּוהָ֤יְמְרִי־תֶֽא ׂשֹּ֞פְתִּיַו הָ֑יְנַנֲח־ןֶּב הָ֖יְמֶלֶֽׁש־ןֶּב היָּ֔יִאְרִי
ֹּיַו :לֵֽפֹנ הָּ֥תַא םיִּ֖דְׂשַּכַה ֹלְו םיִּ֔דְׂשַּכַה־לַע֙ לֵפֹנ יִּנֶ֤ניֵא רֶקֶׁ֗ש ּוהָ֜יְמְרִי רֶמא֨  א֥
 םיִ֛רָּׂשַה ּו֧פְצְקִּיַו :םיִֽרָּׂשַה־לֶא ּוהֵ֖אִבְיַו ּוהָ֔יְמְרִיְּב ֙היָּיִאְרִי ׂשֹּ֤פְתִּיַו ויָ֑לֵא עַ֖מָׁש
־יִּֽכ רֵ֔פֹּסַה ןָ֣תָנֹוֽהְי תיֵּ֚ב רּו֗סֵאָֽה תיֵּ֣ב ֹו֜תֹוא ּו֨נְתָֽנְו ֹו֑תֹא ּוּ֣כִהְו ּוהָ֖יְמְרִי־לַע
־בֶׁשֵּֽיַו תֹויֻ֑נֲחַֽה־לֶאְו רֹוּ֖בַה תיֵּ֥ב־לֶא ּוהָ֛יְמְרִי אָ֧ב יִּ֣כ :אֶלֶּֽכַה תיֵ֥בְל ּוׂ֖שָע ֹו֥תֹא
 ךְךֶלֶּ֤מַה ּוהֵ֨לָאְׁשִּיַו ּוהֵ֗חָּקִּיַו ּוהָּ֜יִקְדִצ ךְךֶלֶּ֨מַה ֩חַלְׁשִּיַו :םיִּֽבַר םיִ֥מָי ּוהָ֖יְמְרִי םָׁ֥ש
ֹּיַו רֶתֵּ֔סַּב ֹ֙ותיֵבְּב ֹּיַו הָ֑וֹהְי תֵ֣אֵמ רָ֖בָּד ׁשֵ֥יֲה רֶמא֕ ֹּיַו ׁשֵ֔י ּ֙והָ֨יְמְרִי רֶמא֤  דַ֥יְּב רֶמא֕
ֹּיַו :ןֵֽתָּנִּת לֶ֖בָּב־ךְךֶלֶֽמ  קְדִצ ךְךֶלֶּ֖מַה־לֶא ּוהָ֔יְמְרִי רֶמא֣  ֤ךָךְל יִֽתאָ֨טָח ֩הֶמ ּוהָּ֑יִ



 ]֙הֵּיַאְו[ ֙וֵּיַאְו :אֶלֶּֽכַה תיֵּ֥ב־לֶא יִ֖תֹוא םֶּ֥תַתְנ־יִּֽכ הֶּ֔זַה םָ֣עָלְו ֙ךָךיֶ֨דָבֲעַֽלְו
ֹל רֹ֑מאֵל םֶ֖כָל ּו֥אְּבִנ־רֶׁשֲא םֶ֔כיֵאיִ֣בְנ ֹבָי־אֽ  ץֶרָ֥אָה לַ֖עְו םֶ֔כיֵלֲע֙ לֶבָּב־ךְךֶלֶֽמ א֤
ֹּזַה  יִנֵ֗בִׁשְּת־לַאְו ךָךיֶ֔נָפְל ֙יִתָּנִחְת אָ֤נ־לָּפִּת ךְךֶלֶּ֑מַה יִ֣נֹדֲא אָ֖נ־עַֽמְֽׁש הָּ֕תַעְו :תאֽ
ֹלְו רֵ֔פֹּסַה ןָ֣תָנֹוֽהְי תיֵּ֚ב ־תֶא ּודִ֣קְפַּיַו ּוהָּ֗יִקְדִצ ךְךֶלֶּ֣מַה הֶּ֞וַצְיַו :םָֽׁש תּו֖מָא א֥
 םֹּ֥ת־דַע םיִ֔פֹאָֽה ץּו֣חִמ ֙םֹוּיַל םֶחֶ֤ל־רַּכִכ ֹו֨ל ֩ןֹתָנְו ֒הָרָּטַּמַה רַ֣צֲחַּֽב ּ֘והָיְמְרִי
־ןֶב הָ֣יְטַפְׁש עַ֞מְׁשִּיַו :הָֽרָּטַּמַה רַ֖צֲחַּֽב ּוהָ֔יְמְרִי בֶׁשֵּ֣יַו ריִ֑עָה־ןִמ םֶחֶּ֖לַה־לָּכ
־תֶ֨א הָּ֑יִּכְלַמ־ןֶּב רּו֖חְׁשַפּו ּוהָ֔יְמֶלֶׁ֣ש־ןֶּב֙ לַכּויְו רּו֔חְׁשַּפ־ןֶּב ּ֙והָ֨יְלַדְגּו ןָּ֗תַמ
 ֙בֵׁשֹּיַה ֒הָוֹהְי רַ֣מָא ֘הֹּכ :רֹֽמאֵל םָ֖עָה־לָּכ־לֶא רֵּ֥בַדְמ ּוהָ֛יְמְרִי רֶׁ֧שֲא םיִ֔רָבְּדַה
ֹּזַה ריִ֣עָּב  ]הָ֔יָחְו[ הָ֔יָחְי ֙םיִּדְׂשַּכַה־לֶא אֵ֤צֹּיַהְו רֶבָּ֑דַבּו בָ֣עָרָּֽב בֶרֶ֖חַּב תּו֕מָי תא֔
ֹּזַה ריִ֣עָה ןֵ֜תָּנִּת ןֹ֨תָּנִה הָ֑וֹהְי רַ֣מָא הֹּ֖כ :יָֽחָו לָ֖לָׁשְל ֹוׁ֛שְפַנ ֹוּ֥ל־הָתְיָהְו  דַ֛יְּב תא֗
ֹּיַו :ּהָֽדָכְלּו לֶ֖בָּב־ךְךֶלֶֽמ ליֵ֥ח  ׁשיִ֣אָה־תֶא ֘אָנ תַמּו֣י ךְךֶלֶּ֗מַה־לֶא םיִ֜רָּׂשַה ּו֨רְמאֽ
 ריִ֣עָּב ׀ םיִ֣רָאְׁשִּנַֽה הָ֜מָחְלִּמַה יֵׁ֨שְנַא ֩יֵדְי־תֶא אֵּ֡פַרְמ־אּוֽה ןֵּ֡כ־לַע־יִּֽכ ֒הֶּזַה
ֹּזַה  הֶּ֗זַה ׁשיִ֣אָה ׀ יִּ֣כ הֶּלֵ֑אָה םיִ֖רָבְּדַּכ םֶ֔היֵלֲא רֵּ֣בַדְל םָ֔עָה־לָכ יֵ֣דְי ֙תֵאְו תא֗
ֹּיַו :הָֽעָרְל־םִא יִּ֥כ הֶּ֖זַה םָ֥עָל םֹו֛לָׁשְל ׁשֵ֧רֹד ּוּנֶ֨ניֵא ־הֵּנִה ּוהָּ֔יִקְדִצ ךְךֶלֶּ֣מַה ֙רֶמא֨
 ּוכִ֨לְׁשַּיַו ּוהָ֗יְמְרִי־תֶא ּו֣חְקִּיַו :רָֽבָּד םֶ֖כְתֶא לַ֥כּוי ךְךֶלֶּ֔מַה ןיֵ֣א־יִּכ םֶ֑כְדֶיְּב אּו֖ה
־תֶֽא ּו֥חְּלַׁשְיַו הָ֔רָּטַּמַה רַ֣צֲחַּֽב ֙רֶׁשֲא ךְךֶלֶּ֗מַה־ןֶב ּוהָּ֣יִּכְלַמ ׀ רֹוּ֣בַה־לֶא ֹו֜תֹא
 עַ֡מְׁשִּיַו :טיִּֽטַּב ּוהָ֖יְמְרִי עַּ֥בְטִּיַו טיִ֔ט־םִא יִּ֣כ ֙םִיַ֨מ־ןיֵא רֹוּ֤בַבּו םיִ֑לָבֲחַּֽב ּוהָ֖יְמְרִי
 ּוהָ֖יְמְרִי־תֶא ּו֥נְתָֽנ־יִּכ ךְךֶלֶּ֔מַה תיֵ֣בְּב ֙אּוהְו סיִ֗רָס ׁשיִ֣א יִׁ֜שּוּכַה ךְךֶלֶ֨מ־דֶבֶֽע
 רֵּ֥בַדְיַו ךְךֶלֶּ֑מַה תיֵּ֣בִמ ךְךֶלֶ֖מ־דֶבֶֽע אֵ֥צֵּיַו :ןִֽמָיְנִּב רַעַׁ֥שְּב בֵׁ֖שֹוי ךְךֶלֶּ֥מַהְו רֹוּ֑בַה־לֶא
 ּ֙וׂשָע רֶׁ֤שֲא־לָּכ תֵ֣א ֙הֶּלֵ֨אָה םיִׁ֤שָנֲאָֽה ּועֵ֜רֵה ךְךֶלֶּ֗מַה יִ֣נֹדֲא :רֹֽמאֵל ךְךֶלֶּ֖מַה־לֶא
 בָ֔עָרָֽה יֵ֣נְּפִמ ֙ויָּתְחַּת תָמָּ֤יַו רֹוּ֑בַה־לֶא ּוכיִ֖לְׁשִה־רֶׁשֲא תֵ֥א איִ֔בָּנַה ּוהָ֣יְמְרִיְל
 חַ֣ק רֹ֑מאֵל יִׁ֖שּוּכַה ךְךֶלֶ֥מ־דֶבֶֽע תֵ֛א ךְךֶלֶּ֔מַה הֶּ֣וַצְיַו :ריִֽעָּב דֹו֖ע םֶחֶּ֛לַה ןיֵ֥א יִּ֣כ
 םֶרֶ֥טְּב רֹוּ֖בַה־ןִמ איִ֛בָּנַה ּוהָ֧יְמְרִי־תֶא ָתיִ֜לֲעַֽהְֽו םיִׁ֔שָנֲא םיִׁ֣שֹלְׁש ֙הֶּזִמ ֤ךָךְדָיְּב
ֹבָּיַו ֹו֗דָיְּב םיִׁ֜שָנֲאָֽה־תֶא ךְךֶלֶ֨מ־דֶבֶֽע ׀ חַּ֣קִּיַו :תּוֽמָי  תַחַּ֣ת־לֶא ֙ךְךֶלֶּ֨מַה־תיֵֽב א֤
־לֶא םֵ֧חְּלַׁשְיַו םיִ֑חָלְמ ֵ֖יֹולְבּו ]תֹו֔בָחְס[ תֹו֔בָחְסה ֵ֣יֹולְּב ֙םָּׁשִמ חַּ֤קִּיַו רָ֔צֹואָֽה
ֹּיַו :םיִֽלָבֲחַּֽב רֹוּ֖בַה־לֶא ּוהָ֛יְמְרִי  םיִׂ֣ש ּוהָ֗יְמְרִי־לֶא יִׁ֜שּוּכַה ךְךֶלֶ֨מ־דֶבֶע רֶמא֡



 ׂשַעַּ֥יַו םיִ֑לָבֲחַֽל תַחַּ֖תִמ ךָךיֶ֔דָי תֹו֣לִּצַא תַחַּ֚ת ֙םיִחָלְּמַהְו תֹו֤בָחְּסַה יֵ֨אֹולְּב אָ֠נ
 בֶׁשֵּ֣יַו רֹוּ֑בַה־ןִמ ֹו֖תֹא ּו֥לֲעַּֽיַו םיִ֔לָבֲחַּֽב ּ֙והָ֨יְמְרִי־תֶֽא ּו֤כְׁשְמִּיַו :ןֵּֽכ ּוהָ֖יְמְרִי
 ֙איִבָּנַה ּוהָ֤יְמְרִי־תֶֽא חַּ֞קִּיַו ּוהָּ֗יִקְדִצ ךְךֶלֶּ֣מַה חַ֞לְׁשִּיַו :הָֽרָּטַּמַה רַ֖צֲחַּֽב ּוהָ֔יְמְרִי
ֹּיַו הָ֑וֹהְי תיֵ֣בְּב רֶׁ֖שֲא יִׁ֔שיִלְּׁשַה ֙אֹובָמ־לֶא ויָ֔לֵא  ּוהָ֗יְמְרִי־לֶא ךְךֶלֶּ֜מַה רֶמא֨
ֹּיַו :רָֽבָּד יִּנֶּ֖מִמ דֵ֥חַכְּת־לַא רָ֔בָּד ֙ךָךְתֹֽא יִ֤נֲא לֵ֨אֹׁש  ּוהָּ֔יִקְדִצ־לֶא ּ֙והָ֨יְמְרִי רֶמא֤
ֹל ֔ךָךְצָ֣עיִא ֙יִכְו יִנֵ֑תיִמְּת תֵ֣מָה אֹו֖לֲה ֔ךָךְל דיִּ֣גַא יִּ֚כ  עַ֞בָּׁשִּיַו :יָֽלֵא עַ֖מְׁשִת א֥
 קְדִצ ךְךֶלֶּ֧מַה  תֵא ):ירק אלו ביתכ( הָ֞וֹהְי־יַח רֹ֑מאֵל רֶתֵּ֣סַּב ּוהָ֖יְמְרִי־לֶֽא ּוהָּ֛יִ
 םיִׁ֣שָנֲאָֽה ֙דַיְּב ֗ךָךְנֶּתֶא־םִאְו ךָךֶ֔תיִמֲא־םִא ֙תֹאּזַה ׁשֶפֶּ֤נַה־תֶא ּונָ֨ל־הָׂשָע ֩רֶׁשֲא
ֹּיַו :ךָךֶֽׁשְפַנ־תֶא םיִׁ֖שְקַבְמ רֶׁ֥שֲא הֶּלֵ֔אָה  רַ֣מָא־הֹּֽכ ּוהָּ֡יִקְדִצ־לֶא ּוהָ֣יְמְרִי רֶמא֣
ֹצָי־םִא לֵ֗אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא תֹו֜אָבְצ יֵ֨הֹלֱא ֩הָוֹהְי ֙ לֶבָּב־ךְךֶלֶֽמ יֵ֤רָׂש־לֶא אֵ֜צֵת א֨
ֹּזַה ריִ֣עָהְו ךָךֶׁ֔שְפַנ הָ֣תְיָֽחְו ֹל תא֔  םִ֣אְו :ךָךֶֽתיֵבּו הָּ֥תַא הָתִ֖יָחְו ׁשֵ֑אָּב ףֵ֖רָּׂשִת א֥
ֹל  ָהּו֖פָרְׂשּו םיִּ֔דְׂשַּכַה דַ֣יְּב ֙תֹאּזַה ריִ֤עָה הָ֞נְּתִנְו לֶ֔בָּב ךְךֶלֶ֣מ ֙יֵרָׂש־לֶא אֵ֗צֵת־אֽ
ֹל הָּ֖תַאְו ׁשֵ֑אָּב ֹּיַו :םָֽדָּיִמ טֵ֥לָּמִת־אֽ  קְדִצ ךְךֶלֶּ֥מַה רֶמא֛  יִ֧נֲא ּוהָ֑יְמְרִי־לֶֽא ּוהָּ֖יִ
 םָ֖דָיְּב יִ֛תֹא ּו֥נְּתִי־ןֶּפ םיִּ֔דְׂשַּכַה־לֶא ּ֙ולְפָֽנ רֶׁ֤שֲא םיִ֗דּוהְּיַה־תֶא גֵ֣אֹד
ֹּיַו :יִֽב־ּולְּלַעְתִהְו ֹל ּוהָ֖יְמְרִי רֶמא֥  ֙יִנֲא רֶׁ֤שֲאַֽל הָ֗וֹהְי לֹו֣קְּב ׀ אָ֣נ־עַֽמְֽׁש ּונֵּ֑תִי א֣
 רֶׁ֥שֲא רָ֔בָּדַה הֶ֣ז תאֵ֑צָל הָּ֖תַא ןֵ֥אָמ־םִאְו :ךָךֶֽׁשְפַנ יִ֥חְתּו ֖ךָךְל בַטיִ֥יְו ךָךיֶ֔לֵא רֵ֣בֹּד
 תֹו֕אָצּוֽמ הָ֔דּוהְי־ךְךֶלֶֽמ תיֵ֣בְּב ּ֙ורֲאְֽׁשִנ רֶׁ֤שֲא םיִׁ֗שָּנַה־לָכ הֵּ֣נִהְו :הָֽוֹהְי יִנַ֖אְרִה
 ּו֥עְּבְטָה ךָךֶ֔מֹלְׁש יֵׁ֣שְנַא ֙ךָךְל ּו֤לְכָֽיְו ךָךּו֜תיִּסִה תֹו֗רְמֹֽא הָּנֵ֣הְו לֶ֑בָּב ךְךֶלֶ֣מ יֵ֖רָׂש־לֶא
 םיִּ֔דְׂשַּכַה־לֶא ֙םיִאִצֹוֽמ ךָךיֶ֗נָּב־תֶאְו ךָךיֶׁ֣שָנ־לָּכ־תֶאְו :רֹוֽחָא ּוגֹ֥סָנ ךָךֶ֖לְגַר ץֹּ֛בַב
ֹל הָּ֖תַאְו ֹּזַה ריִ֥עָה־תֶאְו ׂשֵ֔פָּתִּת֙ לֶבָּב־ךְךֶלֶֽמ דַ֤יְב יִּ֣כ םָ֑דָּיִמ טֵ֣לָּמִת־אֽ  תא֖
ֹּיַו :ׁשֵֽאָּב ףֹ֥רְׂשִּת  הֶּלֵ֖אָה־םיִרָֽבְּדַּב עַ֥דֵי־לַא ׁשיִ֛א ּוהָ֗יְמְרִי־לֶֽא ּוהָּ֜יִקְדִצ רֶמא֨
ֹלְו  ךָךיֶלֵ֟א ּו֢רְמָֽאְֽו ךָךיֶ֣לֵא ּואָ֣בּו ֒ךְךָּתִא יִּתְרַּ֣בִד־יִּֽכ ֘םיִרָּׂשַה ּו֣עְמְׁשִי־יִֽכְו :תּוֽמָת א֥
ֹלְו ּוּנֶּ֖מִמ דֵ֥חַכְּת־לַא ךְךֶלֶּ֛מַה־לֶא ָּתְרַּ֧בִּד־הַמ ּונָ֜ל אָּ֨נ־הָדיִּֽגַה ־הַמּו ךָךֶ֑תיִמְנ א֣
 יִּ֧תְלִבְל ךְךֶלֶּ֑מַה יֵ֣נְפִל יִ֖תָּנִחְת יִ֥נֲא־ליִּפַמ םֶ֔היֵלֲא ָּ֣תְרַמָאְו :ךְךֶלֶּֽמַה ךָךיֶ֖לֵא רֶּ֥בִּד
 ּו֣לֲאְֽׁשִּיַו ּ֙והָ֨יְמְרִי־לֶא םיִ֤רָּׂשַה־לָכ ּואֹ֨בָּיַו :םָֽׁש תּו֥מָל ןָ֖תָנֹוֽהְי תיֵּ֥ב יִנֵ֛ביִׁשֲה
 יִּ֥כ ּוּנֶּ֔מִמ ּוׁשִ֣רֲחַּֽיַו ךְךֶלֶּ֑מַה הָּ֖וִצ רֶׁ֥שֲא הֶּלֵ֔אָה םיִ֣רָבְּדַה־לָכְּכ ֙םֶהָל דֵּ֤גַּיַו ֹו֔תֹא



ֹל  הָ֣דְּכְלִנ־רֶׁשֲא םֹו֖י־דַע הָ֔רָּטַּמַה רַ֣צֲחַּֽב ּ֙והָ֨יְמְרִי בֶׁשֵּ֤יַו :רָֽבָּדַה עַ֖מְׁשִנ־אֽ
־ךְךֶלֶמ ּוהָּ֨יִקְדִצְל תיִעִׁשְּתַ֠ה הָ֣נָּׁשַּב :םָֽלָׁשּוֽרְי הָ֖דְּכְלִנ רֶׁ֥שֲאַּֽכ הָ֕יָהְו םָ֑לָׁשּוֽרְי
 םַ֔לָׁשּו֣רְי־לֶא ֹ֙וליֵח־לָכְו לֶ֤בָּב־ךְךֶלֶֽמ רַּ֨צאֶרְדַכּוֽבְנ אָּ֠ב יִ֗רִׂשֲעָֽה ׁשֶדֹ֣חַּב הָ֜דּוהְי
 הָ֣עְׁשִתְּב יִ֖עיִבְרָֽה ׁשֶדֹ֥חַּב ּוהָּ֔יִקְדִצְל ֙הָנָׁש הֵ֤רְׂשֶע־יֵּֽתְׁשַעְּב :ָהיֶֽלָע ּורֻ֖צָּיַו
 לַ֣גְרֵנ ךְךֶוָּ֑תַה רַעַׁ֣שְּב ּו֖בְׁשֵּיַו לֶ֔בָּב־ךְךֶלֶֽמ יֵ֣רָׂש לֹּ֚כ ּואֹ֗בָּיַו :ריִֽעָה הָ֖עְקְבָה ׁשֶדֹ֑חַל
 תיִ֔רֵאְׁש־לָכְו גָ֔מ־בַר ֙רֶצֶ֨אְרַׂש לַ֤גְרֵנ סיִ֗רָס־בַר םיִ֣כְסְרַׂש ֹו֞בְנ־ְרַּגְמַס רֶצֶאpְרַׂש
 יֵׁ֣שְנַא ׀ לֹ֣כְו הָ֜דּוהְי־ךְךֶלֶֽמ ּוהָּ֨יִקְדִצ םָאָ֠ר רֶׁ֣שֲאַּֽכ יִ֡הְיַו :לֶֽבָּב ךְךֶלֶ֥מ יֵ֖רָׂש
ֶּד ֙ריִעָה־ןִמ הָלְיַ֤ל ּו֨אְצֵּֽיַו ּוחְרְבִּיַ֠ו הָ֗מָחְלִּמַה  ןיֵּ֣ב רַעַׁ֖שְּב ךְךֶלֶּ֔מַה ן ַּ֣ג ךְךֶר֚
־תֶא ּוגִּׂ֣שַּיַו םֶ֗היֵרֲחַֽא םיִּ֜דְׂשַּכ־ליֵח ּו֨פְּדְרִּיַו :הָֽבָרֲעָֽה ךְךֶרֶּ֥ד אֵ֖צֵּיַו םִיָ֑תֹמֹֽחַה
 לֶ֛בָּב־ךְךֶלֶֽמ רַּ֧צאֶרְדַכּוֽבְנ־לֶא ּוהֻלֲעַּֽיַ֠ו ֹו֗תֹוא ּו֣חְקִּיַו ֹ֒וחֵרְי תֹו֣בְרַעְּב ּ֘והָּיִקְדִצ
 יֵ֧נְּב־תֶא לֶ֜בָּב ךְךֶלֶ֨מ ֩טַחְׁשִּיַו :םיִֽטָּפְׁשִמ ֹוּ֖תִא רֵּ֥בַדְיַו תָ֑מֲח ץֶרֶ֣אְּב הָתָ֖לְבִר
 קְדִצ  יֵ֥ניֵע־תֶאְו :לֶֽבָּב ךְךֶלֶ֥מ טַ֖חָׁש הָ֔דּוהְי יֵ֣רֹח־לָּכ ֙תֵאְו ויָ֑ניֵעְל הָ֖לְבִרְּב ּוהָּ֛יִ
 קְדִצ  ֙ךְךֶלֶּ֨מַה תיֵּ֤ב־תֶאְו :הָלֶֽבָּב ֹו֖תֹא איִ֥בָל םִיַּ֔תְׁשֻחְנַּֽב ּ֙והֵ֨רְסַאַּֽיַו ר ֵּ֑וִע ּוהָּ֖יִ
 ֩תֵאְו :ּוצָֽתָנ םַ֖לָׁשּוֽרְי תֹו֥מֹח־תֶאְו ׁשֵ֑אָּב םיִּ֖דְׂשַּכַה ּו֥פְרָֽׂש םָ֔עָה תיֵּ֣ב־תֶאְו
 םָ֖עָה רֶתֶ֥י תֵ֛אְו ויָ֔לָע ּו֣לְפָֽנ רֶׁ֣שֲא ֙םיִלְפֹּֽנַה־תֶאְו ריִ֗עָּב םיִ֣רָאְׁשִּנַה םָ֜עָה רֶתֶ֨י
־ןיֵֽא רֶׁ֤שֲא םיִּ֗לַּדַה םָ֣עָה־ןִמּו :לֶֽבָּב םיִ֖חָּבַט־בַר ןָ֥דֲאְֽרַזּוֽבְנ הָ֛לְגֶה םיִ֑רָאְׁשִּנַה
 םֶ֛הָל ןֵּ֥תִּיַו הָ֑דּוהְי ץֶרֶ֣אְּב םיִ֖חָּבַט־בַר ןָ֥דֲאְֽרַזּוֽבְנ ריִ֛אְׁשִה הָמּו֔אְמ ֙םֶהָל
 דַ֛יְּב ּוהָ֑יְמְרִי־לַֽע לֶ֖בָּב־ךְךֶלֶֽמ רַּ֥צאֶרְדַכּוֽבְנ וַ֛צְיַו :אּוֽהַה םֹוּ֥יַּב םיִ֖בֵגיִֽו םיִ֥מָרְּכ
 ֹו֖ל ׂשַעַּ֥ת־לַאְו ויָ֔לָע םיִׂ֣ש ֙ךָךיֶ֨ניֵעְו ּוּנֶ֗חָק :רֹֽמאֵל םיִ֖חָּבַט־בַר ןָ֥דֲאְֽרַזּוֽבְנ
 :ֹוּֽמִע הֵׂ֥שֲע ןֵּ֖כ ךָךיֶ֔לֵא רֵּ֣בַדְי ֙רֶׁשֲאַּֽכ םִא ):ירק אלו ביתכ( יִּ֗כ עָּ֑ר הָמּו֣אְמ
 גָ֑מ־בַר רֶצֶ֖אְרַׂש לַ֥גְרֵנְו סיִ֔רָס־בַר ֙ןָּבְזַׁשּוֽבְנּו םיִ֗חָּבַט־בַר ןָ֣דֲאְֽרַזּוֽבְנ חַ֞לְׁשִּיַו
 ֹ֙ותֹא ּו֤נְּתִּיַו הָ֗רָּטַּמַה רַ֣צֲחֵֽמ ּוהָ֜יְמְרִי־תֶֽא ּו֨חְקִּיַו֩ ּוחְלְׁשִּיַו :לֶֽבָּב־ךְךֶלֶֽמ יֵּ֥בַר לֹ֖כְו
 :םָֽעָה ךְךֹו֥תְּב בֶׁשֵּ֖יַו תִיָּ֑בַה־לֶא ּוהֵ֖אִצֹוֽהְל ןָ֔פָׁש־ןֶּב םָ֣קיִחֲא־ןֶּב ּ֙והָ֨יְלַדְּג־לֶא
 ךְךֹו֣לָה :רֹֽמאֵל הָ֖רָּטַּמַה רַ֥צֲחַּֽב רּו֔צָע ֹו֣תֹיְהִּֽב הָ֑וֹהְי־רַבְד הָ֣יָה ּוהָ֖יְמְרִי־לֶאְו
 לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא ֙תֹואָבְצ הָ֤וֹהְי רַ֞מָא־הֹּֽכ רֹ֗מאֵל יִׁ֜שּוּכַה ךְךֶלֶ֨מ־דֶבֶֽעְל ָּ֡תְרַמָאְו
ֹּזַה ריִ֥עָה־לֶא יַ֜רָבְּד־תֶא ]איִ֨בֵמ[ יִ֨בֵמ ֩יִנְנִֽה ֹלְו הָ֖עָרְל תא֛  ּו֥יָהְו הָ֑בֹוטְל א֣



ֹלְו הָ֑וֹהְי־םֻאְנ אּו֖הַה־םֹוּיַב ךָךיִּ֥תְלַּצִהְו :אּוֽהַה םֹוּ֥יַּב ךָךיֶ֖נָפְל  דַ֣יְּב ֙ןֵתָּנִת א֤
ֹל בֶרֶ֖חַבּו ֔ךָךְטֶּלַמֲא ֙טֵּלַמ יִּ֤כ :םֶֽהיֵנְּפִמ רֹו֖גָי הָּ֥תַא־רֶׁשֲא םיִׁ֔שָנֲאָֽה  לֹּ֑פִת א֣
־לֶֽא הָ֤יָה־רֶׁשֲא רָ֞בָּדַה :הָֽוֹהְי־םֻאְנ יִּ֖ב ָּתְחַ֥טָב־יִּֽכ לָ֔לָׁשְל ֙ךָךְׁשְפַנ ֤ךָךְל הָ֨תְיָהְו
 הָ֑מָרָֽה־ןִמ םיִ֖חָּבַט־בַר ןָ֛דֲאְֽרַזּוֽבְנ ֹו֗תֹא חַּ֣לַׁש ׀ רַ֣חַא הָ֔וֹהְי תֵ֣אֵמ ּ֙והָ֨יְמְרִי
 הָ֔דּוהיִֽו ֙םַ֨לָׁשּוֽרְי תּו֤לָּג־לָּכ ךְךֹו֨תְּב ֙םיִּקִזאָּֽב רּו֤סָא־אּוֽהְו ֹו֗תֹא ֹוּ֣תְחַקְּב
ֹּיַו ּוהָ֑יְמְרִיְל םיִ֖חָּבַט־בַר חַּ֥קִּיַו :הָלֶֽבָּב םיִ֖לְגֻּמַה  ֙רֶּבִּד ךָךיֶ֗הֹלֱא הָ֣וֹהְי ויָ֔לֵא רֶמא֣
ֹּזַה הָ֣עָרָֽה־תֶא ־יִּֽכ רֵּ֑בִּד רֶׁ֣שֲאַּֽכ הָ֖וֹהְי ׂשַעַּ֛יַו אֵ֥בָּיַו :הֶּֽזַה םֹו֖קָּמַה־לֶא תא֔
ֹלְו ֙הָוֹהיַֽל םֶ֤תאָטֲח  הָּ֞תַעְו :הֶּֽזַה ]רָ֥בָּדַה[ רָ֥בַָּד	םֶ֖כָל הָ֥יָהְו ֹו֔לֹוקְּב םֶּ֣תְעַמְׁש־אֽ
 אֹו֧בָל ךָךיֶ֜ניֵעְּב בֹו֨ט־םִא ֒ךָךֶדָי־לַע רֶׁ֣שֲא ֘םיִּקִזאָֽה־ןִמ םֹוּ֗יַה ךָךיִּ֣תְחַּתִפ הֵּ֧נִה
ֹּב לֶ֗בָב יִּ֣תִא  לֶ֖בָב יִּ֥תִא־אֹוֽבָל ךָךיֶ֛ניֵעְּב עַ֧ר־םִאְו ךָךיֶ֔לָע ֙יִניֵע־תֶא םיִׂ֤שָאְו א֚
 :ךְךֵֽל הָּמָׁ֖ש תֶכֶ֥לָל ךָךיֶ֛ניֵעְּב רָׁ֧שָּיַה־לֶאְו בֹו֨ט־לֶא ךָךיֶ֔נָפְל ץֶרָ֣אָה־לָּכ ֙הֵאְר לָ֑דֲח
ֹל ּוּנֶ֣דֹועְו  דיִ֨קְפִה ֩רֶׁשֲא ןָ֡פָׁש־ןֶּב םָ֣קיִחֲא־ןֶב הָ֣יְלַדְּג־לֶא הָבֻׁ֡שְו בּוׁ֗שָי־אֽ
 ךָךיֶ֛ניֵעְּב רָׁ֧שָּיַה־לָּכ־לֶא ֹו֠א םָ֔עָה ךְךֹו֣תְּב ֹ֙וּתִא בֵׁ֤שְו הָ֗דּוהְי יֵ֣רָעְּב לֶ֜בָּב־ךְךֶלֶֽמ
ֹבָּיַו :ּוהֵֽחְּלַׁשְי ַֽו תֵ֖אְׂשַמּו הָ֥חֻרֲא םיִ֛חָּבַט־בַר ֹו֧ל־ןֶּתִּיַו ךְךֵ֑ל תֶכֶ֖לָל  ּוהָ֛יְמְרִי א֧
 :ץֶרָֽאָּב םיִ֖רָאְׁשִּנַה םָ֔עָה ךְךֹו֣תְּב ֹ֙וּתִא בֶׁשֵּ֤יַו הָתָּ֑פְצִּמַה םָ֖קיִחֲא־ןֶב הָ֥יְלַדְּג־לֶא
־ךְךֶלֶֽמ דיִ֧קְפִה־יִּֽכ םֶ֔היֵׁשְנַאְו הָּמֵ֚ה הֶ֗דָּׂשַּב רֶׁ֣שֲא םיִ֜לָיֲחַֽה יֵ֨רָׂש־לָכ ּ֩ועְמְׁשִּיַו
 ףָ֔טָו ֙םיִׁשָנְו םיִׁ֤שָנֲא ֹוּ֗תִא דיִ֣קְפִה ׀ יִ֣כְו ץֶרָ֑אָּב םָ֖קיִחֲא־ןֶב ּוהָ֥יְלַדְּג־תֶא לֶ֛בָּב
ֹל רֶׁ֥שֲאֵֽמ ץֶרָ֔אָה תַּ֣לַּדִמּו  הָתָּ֑פְצִּמַה הָ֖יְלַדְּג־לֶא ּואֹ֥בָּיַו :הָלֶֽבָּב ּו֖לְגָה־אֽ
 ׀ יֵ֣נְבּו תֶמֻ֜חְנַּת־ןֶב הָ֨יָרְׂשּו ַחֵרָ֠ק־יֵֽנְּב ןָ֣תָנֹוֽיְו ן ָ֣נָחֹוֽיְו ּוהָ֡יְנַתְנ־ןֶּב לאֵ֣עָמְׁשִיְו
 םֶ֜הָל עַ֨בָּׁשִּיַו :םֶֽהיֵׁשְנַאְו הָּמֵ֖ה יִ֔תָכֲעַּ֣מַה־ןֶּב ּ֙והָ֨יְנַזיִֽו יִ֗תָפֹֽטְּנַה ]יַ֣פיֵע[ יַ֣פוֵע
 דֹו֣בֲעֵֽמ ּו֖אְריִּֽת־לַא רֹ֔מאֵל םֶ֣היֵׁשְנַאְלּו ֙ןָפָׁש־ןֶּב םָ֤קיִחֲא־ןֶב ּוהָ֨יְלַדְּג
 ֙בֵׁשי יִ֤נְנִֽה יִ֗נֲאַֽו :םֶֽכָל בַ֥טיִיְו לֶ֖בָּב ךְךֶלֶ֥מ־תֶא ּו֛דְבִעְו ץֶרָ֗אָב ּו֣בְׁש םיִּ֑דְׂשַּכַה
 ץִיַ֜קְו ןִיַ֨י ּ֩ופְסִא םֶּ֡תַאְו ּוניֵ֑לֵא ּואֹ֖בָי רֶׁ֥שֲא םיִּ֔דְׂשַּכַה יֵ֣נְפִל ֙דֹמֲעַֽל הָּ֔פְצִּמַּב
 םיִ֡דּוהְּיַה־לָּכ םַ֣גְו :םֶּֽתְׂשַפְּת־רֶׁשֲא םֶ֥כיֵרָֽעְּב ּו֖בְׁשּו םֶ֔כיֵלְכִּב ּ֙ומִׂ֨שְו ןֶמֶׁ֗שְו
 ןַ֧תָנ־יִּֽכ ּו֔עְמָֽׁש ֙תֹוצָרֲאָֽה־לָכְּב רֶׁ֤שֲאַֽו םֹו֜דֱאֶבּו ןֹוּ֨מַע־יֵֽנְבִבּו ׀ בָ֣אֹומְּב־רֶׁשֲא
 םָ֥קיִחֲא־ןֶּב ּוהָ֖יְלַדְּג־תֶא םֶ֔היֵלֲע דיִ֣קְפִה ֙יִכְו הָ֑דּוהיִֽל תיִ֖רֵאְׁש לֶ֛בָּב־ךְךֶלֶֽמ



־ץֶרֶֽא ּואֹ֧בָּיַו םָׁ֔ש־ּוחְּדִנ רֶׁ֣שֲא ֙תֹומֹקְּמַה־לָּכִמ םיִ֗דּוהְּיַה־לָכ ּובֻׁ֣שָּיַו :ןָֽפָׁש־ןֶּב
־ןֶּב ֙ןָנָחֹוֽיְו :דֹֽאְמ הֵּ֥בְרַה ץִיַ֖קָו ןִי ַ֥י ּו֛פְסַאַּֽיַו הָתָּ֑פְצִּמַה ּוהָ֖יְלַדְּג־לֶא הָ֛דּוהְי
 ּו֣רְמֹאּיַו :הָתָּֽפְצִּמַה ּוהָ֖יְלַדְּג־לֶא ּואָּ֥ב הֶ֑דָּׂשַּב רֶׁ֣שֲא םיִ֖לָיֲחַֽה יֵ֥רָׂש־לָכְו ַחֵ֔רָק
־ןֶּב לאֵ֣עָמְׁשִי־תֶא ֙חַלָׁש ןֹוּ֗מַע־יֵֽנְּב ךְךֶלֶ֣מ ׀ סיִ֣לֲעַּֽב יִּ֞כ ֙עַדֵּת ַעֹ֤דָיֲה ויָ֗לֵא
 ַחֵ֡רָק־ןֶּב ן ָ֣נָחֹוֽיְו :םָֽקיִחֲא־ןֶּב ּוהָ֖יְלַדְּג םֶ֔הָל ןיִ֣מֱאֶה־ֹאלְו ׁשֶפָ֑נ ֖ךָךְתֹּֽכַהְל הָ֔יְנַתְנ
 לאֵ֣עָמְׁשִי־תֶא ֙הֶּכַאְו ֙אָּנ הָכְלֵ֤א רֹ֗מאֵל הָּ֜פְצִּמַּב רֶתֵּ֨סַב ּ֩והָיְלַדְּג־לֶא רַ֣מָא
ֹל ׁשיִ֖אְו הָ֔יְנַתְנ־ןֶּב  םיִ֣צָּבְקִּנַה הָ֔דּוהְי־לָּכ ּ֙וצֹ֨פָנְו ׁשֶפֶּ֗נ הָּכֶּ֣כַי הָּמָ֧ל עָ֑דֵי א֣
ֹּיַו :הָֽדּוהְי תיִ֥רֵאְׁש הָ֖דְבָֽאְו ךָךיֶ֔לֵא ־ןֶּב ן ָ֣נָחֹוֽי־לֶא ֙םָקיִחֲא־ןֶב ּוהָ֤יְלַדְּג רֶמא֨
־לֶא רֵ֖בֹד הָּ֥תַא רֶקֶׁ֛ש־יִּֽכ הֶּ֑זַה רָ֣בָּדַה־תֶא ]הֵׂ֖שֲעַּֽת[ ֵׂ֖שֲעַּֽת־לַא ַחֵ֔רָק
 עָ֣מָׁשיִֽלֱא־ןֶב הָ֣יְנַתְנ־ןֶּב לאֵ֣עָמְׁשִי אָּ֣ב יִ֗עיִבְּׁשַה ׁשֶדֹ֣חַּב ׀ יִ֣הְיַו :לאֵֽעָמְׁשִי
 םָ֖קיִחֲא־ןֶב ּוהָ֥יְלַדְּג־לֶא ֹוּ֛תִא םיִׁ֥שָנֲא הָ֨רָׂשֲעַֽו ךְךֶלֶּ֜מַה יֵּ֨בַרְו הָכּולְּמַ֠ה עַר ֶּ֣זִמ
ֹּיַו הָתָּ֑פְצִּמַה  הָ֜יְנַתְנ־ןֶּב לאֵ֨עָמְׁשִי ֩םָקָּיַו :הָּֽפְצִּמַּב וָּ֖דְחַי םֶחֶ֛ל םָׁ֥ש ּולְכא֨
 ןָ֛פָׁש־ןֶּב םָ֧קיִחֲא־ןֶב ּוהָ֨יְלַדְּג־תֶא ּוּכַּיַ֠ו ֹוּ֗תִא ּו֣יָה־רֶׁשֲא ׀ םיִׁ֣שָנֲאָֽה תֶרֶׂ֥שֲעַֽו
 םיִ֗דּוהְּיַה־לָּכ תֵ֣אְו :ץֶרָֽאָּב לֶ֖בָּב־ךְךֶלֶֽמ דיִ֥קְפִה־רֶׁשֲא ֹו֑תֹא תֶמָּ֣יַו בֶרֶ֖חַּב
 תֵ֚א םָׁ֑ש־ּואְצְמִנ רֶׁ֣שֲא םיִּ֖דְׂשַּכַה־תֶאְו הָּ֔פְצִּמַּב ּ֙והָ֨יְלַדְּג־תֶא ֹוּ֤תִא ּו֨יָה־רֶׁשֲא
 ּוהָ֑יְלַדְּג־תֶא תיִ֣מָהְל יִ֖נֵּׁשַה םֹוּ֥יַּב יִ֛הְיַו :לאֵֽעָמְׁשִי הָּ֖כִה הָ֔מָחְלִּמַה יֵׁ֣שְנַא
ֹל ׁשיִ֖אְו  יֵ֥חְּלֻגְמ ׁשיִ֔א םיִ֣נֹמְׁש ֙ןֹורְמֹּֽׁשִמּו ֹו֤לִּׁשִמ םֶ֞כְּׁשִמ םיִׁשָנֲ֠א ּואֹ֣בָּיַו :עָֽדָי א֥
 :הָֽוֹהְי תיֵּ֥ב איִ֖בָהְל םָ֔דָיְּב ֙הָנֹובְלּו הָ֤חְנִמּו םיִ֑דְדֹּֽגְתִמּו םיִ֖דָגְב יֵ֥עֻרְקּו ןָ֛קָז
 ֙יִהְי ַֽו הֶ֑כֹבּו ךְךֹ֖לָה ךְךֵ֥לֹה הָּ֔פְצִּמַה־ןִמ ֙םָתאָרְקִל הָ֤יְנַתְנ־ןֶּב לאֵ֨עָמְׁשִי אֵצֵּיַ֠ו
ֹּיַו םָ֔תֹא ׁשֹ֣גְפִּכ ־לֶא םָ֖אֹובְּכ יִ֕הְיַו :םָֽקיִחֲא־ןֶב ּוהָ֥יְלַדְּג־לֶא ּואֹּ֖ב םֶ֔היֵלֲא רֶמא֣
 םיִׁ֥שָנֲאָֽהְו אּו֖ה רֹוּ֔בַה ךְךֹוּ֣ת־לֶא ֙הָיְנַתְנ־ןֶּב לאֵ֤עָמְׁשִי םֵ֞טָחְׁשִּיַו ריִ֑עָה ךְךֹוּ֣ת
ֹּיַו םָ֗ב־ּואְצְמִנ םיִׁ֜שָנֲא הָ֨רָׂשֲעַֽו :ֹוּֽתִא־רֶׁשֲא  ּונֵ֔תִמְּת־לַא֙ לאֵעָמְׁשִי־לֶא ּו֤רְמאֽ
ֹלְו לַּ֕דְחֶּיַו ׁשָ֑בְדּו ןֶמֶׁ֣שְו םיִ֖רֹעְׂשּו םיִּ֥טִח הֶ֔דָּׂשַּב ֙םיִנֹמְטַמ ּונָ֤ל־ׁשֶי־יִּֽכ  א֥
 יֵ֣רְגִּפ־לָּכ ׀ תֵ֣א֙ לאֵעָמְׁשִי םָׁ֤ש ךְךיִ֨לְׁשִה ֩רֶׁשֲא רֹוּ֗בַהְו :םֶֽהיֵחֲא ךְךֹו֥תְּב םָ֖תיִמֱה
 יֵ֖נְּפִמ אָ֔סָא ךְךֶלֶּ֣מַה ֙הָׂשָע רֶׁ֤שֲא אּו֗ה ּוהָ֔יְלַדְּג־דַיְּב ֙הָּכִה רֶׁ֤שֲא םיִׁ֗שָנֲאָֽה
 ׀ ְּבְׁשִּ֣יַו :םיִֽלָלֲח ּוהָ֖יְנַתְנ־ןֶּב לאֵ֥עָמְׁשִי אֵּ֛לִמ ֹו֗תֹא לֵ֑אָרְׂשִי־ךְךֶלֶֽמ אָׁ֣שְעַּב



־לָּכ־תֶאְו ֙ךְךֶלֶּ֨מַה תֹו֤נְּב־תֶא הָּ֗פְצִּמַּב רֶׁ֣שֲא םָ֜עָה תיִ֨רֵאְׁש־לָּכ־תֶא לאֵעָמְׁשִ֠י
 ּוהָ֖יְלַדְּג־תֶא םיִ֔חָּבַט־בַר ֙ןָדֲאְֽרַזּוֽבְנ דיִ֗קְפִה רֶׁ֣שֲא הָּ֔פְצִּמַּב םיִ֣רָאְׁשִּנַה ֙םָעָה
 ֙עַמְׁשִּיַו :ןֹוּֽמַע יֵ֥נְּב־לֶא רֹ֖בֲעַֽל ךְךֶלֵּ֕יַו הָ֔יְנַתְנ־ןֶּב לאֵ֣עָמְׁשִי ֙םֵּבְׁשִּיַו םָ֑קיִחֲא־ןֶּב
 הָׂ֔שָע רֶׁ֣שֲא ֙הָעָרָֽה־לָּכ תֵ֤א ֹוּ֑תִא רֶׁ֣שֲא םיִ֖לָיֲחַֽה יֵ֥רָׂש־לָכְו ַחֵ֔רָק־ןֶּב ן ָ֣נָחֹוֽי
 לאֵ֣עָמְׁשִי־םִע םֵ֖חָּלִהְל ּו֔כְלֵּ֣יַו םיִׁ֔שָנֲאָֽ֣ה־לָּכ־תֶא ּ֙וחְקִּיַו :הָֽיְנַתְנ־ןֶּב לאֵ֖עָמְׁשִי
־לָּכ תֹו֤אְרִּכ יִ֗הְיַו :ןֹוֽעְבִגְּב רֶׁ֥שֲא םיִּ֖בַר םִיַ֥מ־לֶא ֹו֔תֹא ּו֣אְצְמִּיַו הָ֑יְנַתְנ־ןֶּב
 רֶׁ֣שֲא םיִ֖לָיֲחַֽה יֵ֥רָׂש־לָּכ תֵ֛אְו ַחֵ֔רָק־ןֶּב ֙ןָנָחֹוֽי־תֶא לאֵ֔עָמְׁשִי־תֶא רֶׁ֣שֲא ֙םָעָה
 ּ֙ובֻׁ֨שָּיַו הָּ֑פְצִּמַה־ןִמ לאֵ֖עָמְׁשִי הָ֥בָׁש־רֶׁשֲא םָ֔עָה־לָּכ ּ֙וּבֹ֨סָּיַו :ּוחָֽמְׂשִּיַו ֹוּ֑תִא
 ק־ןֶּב ן ָ֖נָחֹוֽי־לֶא ּו֔כְלֵּ֣יַו  םיִׁ֔שָנֲא הָ֣נֹמְׁשִּב ֙טַלְמִנ הָ֗יְנַתְנ־ןֶּב לאֵ֣עָמְׁשִיְו :ַחֵֽרָ
 םיִ֣לָיֲחַֽה יֵ֧רָׂש־לָכְו ַחֵ֜רָק־ןֶּב ןָ֨נָחֹוי ֩חַּקִּיַו :ןֹוּֽמַע יֵ֥נְּב־לֶא ךְךֶלֵּ֖יַו ן ָ֑נָחֹוֽי יֵ֖נְּפִמ
 ֙הָיְנַתְנ־ןֶּב לאֵ֤עָמְׁשִי תֵ֨אֵמ ביִׁשֵ֠ה רֶׁ֣שֲא ֙םָעָה תיִ֤רֵאְׁש־לָּכ תֵ֣א ֹוּ֗תִא־רֶׁשֲא
 הָ֗מָחְלִּמַה יֵׁ֣שְנַא םיִ֞רָבְּג םָ֑קיִחֲא־ןֶּב הָ֖יְלַדְּג־תֶא הָּ֔כִה רַ֣חַא הָּ֔פְצִּמַה־ןִמ
 םָ֔הוְמִּכ תּו֣רֵגְּב ּ֙ובְׁשֵּֽיַו ּו֗כְלֵּֽיַו :ןֹוֽעְבִּגִמ ביִׁ֖שֵה רֶׁ֥שֲא םיִ֔סִרָ֣סְו ֙ףַטְו םיִׁ֤שָנְו
 יִּ֥כ םיִּ֔דְׂשַּכַה ֙יֵנְּפִמ :םִיָֽרְצִמ אֹו֥בָל תֶכֶ֖לָל םֶחָ֑ל תיֵּ֣ב לֶצֵ֖א־רֶׁשֲא ]םָ֔הְמִּכ[
 םָ֔קיִחֲא־ןֶּב ּ֙והָ֨יְלַדְּג־תֶא הָ֗יְנַתְנ־ןֶּב לאֵ֣עָמְׁשִי הָּ֞כִה־יִּֽכ םֶ֑היֵנְּפִמ ּו֖אְר ָֽי
 ַחֵ֔רָק־ןֶּב ֙ןָנָחֹוֽיְו םיִ֔לָיֲחַֽה יֵ֣רָׂש־לָּכ ּ֙וׁשְּגִּי ַֽו :ץֶרָֽאָּב לֶ֖בָּב־ךְךֶלֶֽמ דיִ֥קְפִה־רֶׁשֲא
ֹּיַו :לֹוֽדָּג־דַעְו ןֹ֥טָּקִמ םָ֖עָה־לָכְו הָ֑יְעַׁשֹוֽה־ןֶּב הָ֖יְנַזיִֽו  ּוהָ֣יְמְרִי־לֶֽא ּו֞רְמאֽ
 דַ֖עְּב ךָךיֶ֔הֹלֱא הָ֣וֹהְי־לֶא ּ֙ונֵ֨דֲעַּֽב לֵּ֤לַּפְתִהְו ךָךיֶ֔נָפְל ּ֙ונֵ֨תָּנִחְת אָ֤נ־לָּפִּת איִ֗בָּנַה
ֹּזַה תיִ֣רֵאְּׁשַה־לָּכ  :ּונָֽתֹא תֹו֥אֹר ךָךיֶ֖ניֵע רֶׁ֥שֲאַּֽכ הֵּ֔בְרַהֵֽמ ֙טַעְמ ּונְרַ֤אְׁשִנ־יִּֽכ תא֑
 רֶׁ֥שֲא רָ֖בָּדַה־תֶאְו ּהָּ֑ב־ךְךֶלֵֽנ רֶׁ֣שֲא ךְךֶרֶּ֖דַה־תֶא ךָךיֶ֔הֹלֱא הָ֣וֹהְי ּ֙ונָ֨ל־דֶּגַיְו
ֹּיַו :הֶֽׂשֲעַֽנ  הָ֥וֹהְי־לֶא לֵּ֛לַּפְתִמ יִ֧נְנִֽה יִּתְעַ֔מָׁש ֙איִבָּנַה ּוהָ֤יְמְרִי םֶ֜היֵלֲא רֶמא֨
 םֶ֔כָל דיִּ֣גַא ֙םֶכְתֶא הָ֤וֹהְי הֶ֨נֲעַֽי־רֶׁשֲא ֩רָבָּדַה־לָּֽכ הָ֡יָהְֽו םֶ֑כיֵרְבִדְּכ םֶ֖כיֵהֹֽלֱא
ֹל  תֶ֣מֱא דֵ֖עְל ּונָּ֔ב ֙הָוֹהְי יִ֤הְי ּוהָ֔יְמְרִי־לֶֽא ּו֣רְמָֽא ֙הָּמֵ֨הְו :רָֽבָּד םֶּ֖כִמ עַ֥נְמֶא־אֽ
ֹל־םִא ןָ֑מֱאֶנְו  :הֶֽׂשֲעַֽנ ןֵּ֥כ ּוניֵ֖לֵא ךָךיֶ֛הֹלֱא הָ֧וֹהְי ֜ךָךֲחָֽלְׁשִי רֶׁ֨שֲא רָבָּדַ֠ה־לָכְּֽכ א֡
 ֛ךָךְתֹֽא םיִ֥חְלֹֽׁש ]ּונְחַ֜נֲֽא[ ְּוַ֜נֲֽא רֶׁ֨שֲא ּוניֵ֗הֹלֱא הָ֣וֹהְי ׀ לֹו֣קְּב עָ֔ר־םִאְו בֹו֣ט־םִא
 ץֵּ֖קִמ יִ֕הְיַו :ּוניֵֽהֹלֱא הָ֥וֹהְי לֹו֖קְּב עַ֔מְׁשִנ יִּ֣כ ּונָ֔ל־בַטיִֽי רֶׁ֣שֲא ֙ןַעַ֨מְל עָ֑מְׁשִנ ויָ֖לֵא



 לֶ֛אְו ַחֵ֔רָק־ןֶּב ֙ןָנָחֹוֽי־לֶא אָ֗רְקִּיַו :ּוהָֽיְמְרִי־לֶא הָ֖וֹהְי־רַבְד יִ֥הְיַו םיִ֑מָי תֶרֶׂ֣שֲע
ֹּיַו :לֹוֽדָּג־דַעְו ןֹ֥טָּקִמְל םָ֔עָה־לָ֨כְלּו ֹוּ֑תִא רֶׁ֣שֲא םיִ֖לָיֲחַֽה יֵ֥רָׂש־לָּכ  םֶ֔היֵלֲא רֶמא֣
 םֶ֖כְתַּנִחְּת ליִּ֥פַהְל ויָ֔לֵא ֙יִתֹא םֶּ֤תְחַלְׁש רֶׁ֨שֲא לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא הָ֖וֹהְי רַ֥מָא־הֹּֽכ
ֹּזַה ץֶרָ֣אָּב ּ֙ובְׁשֵּֽת בֹוׁ֤ש־םִא :ויָֽנָפְל ֹלְו ֙םֶכְתֶא יִתיִ֤נָבּו תא֔  יִּ֥תְעַטָֽנְו סֹ֔רֱהֶא א֣
ֹלְו םֶ֖כְתֶא  ּו֗אְריִּֽת־לַא :םֶֽכָל יִתיִׂ֖שָע רֶׁ֥שֲא הָ֔עָרָ֣ה־לֶא ֙יִּתְמַ֨חִנ יִּ֤כ ׁשֹוּ֑תֶא א֣
 הָ֔וֹהְי־םֻאְנ ּ֙וּנֶּ֨מִמ ּו֤אְריִּֽת־לַא ויָ֑נָּפִמ םיִ֖אֵרְי םֶּ֥תַא־רֶׁשֲא לֶ֔בָּב ךְךֶלֶ֣מ ֙יֵנְּפִמ
 םיִ֖מֲחַֽר םֶ֛כָל ןֵּ֥תֶאְו :ֹוֽדָּיִמ םֶ֖כְתֶא ליִּ֥צַהְלּו םֶ֛כְתֶא ַעיִׁ֧שֹוהְל יִנָ֔א םֶ֣כְּתִא־יִּֽכ
ֹל םֶּ֔תַא םיִ֣רְמֹֽא־םִאְו :םֶֽכְתַמְדַא־לֶא םֶ֖כְתֶא ביִׁ֥שֵהְו םֶ֑כְתֶא םַ֣חִרְו  בֵׁ֖שֵנ א֥
ֹּזַה ץֶרָ֣אָּב ֹל רֹ֗מאֵל :םֶֽכיֵהֹלֱא הָ֥וֹהְי לֹו֖קְּב ַעֹ֔מְׁש יִּ֣תְלִבְל תא֑  ֙םִיַ֨רְצִמ ץֶרֶ֤א יִּ֣כ א֚
ֹל רֶׁ֤שֲא אֹו֔בָנ ֹל רָ֖פֹוׁש לֹו֥קְו הָ֔מָחְלִמ ֙הֶאְרִנ־אֽ ֹל םֶחֶּ֥לַלְו עָ֑מְׁשִנ א֣  בָ֖עְרִנ־אֽ
 הָ֨וֹהְי ֩רַמָא־הֹּֽכ הָ֑דּוהְי תיִ֣רֵאְׁש הָ֖וֹהְי־רַבְד ּו֥עְמִׁש ןֵ֛כָל הָּ֕תַעְו :בֵֽׁשֵנ םָׁ֥שְו
ֹבָל ֙םֶכיֵנְּפ ןּו֤מִׂשְּת םֹוׂ֣ש םֶּתַ֠א־םִא לֵ֗אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא תֹו֜אָבְצ  םֶ֖תאָבּו םִיַ֔רְצִמ א֣
 םֶ֖כְתֶא גיִּׂ֥שַּת םָׁ֛ש הָּנֶּ֔מִמ םיִ֣אֵרְי ֙םֶּתַא רֶׁ֤שֲא בֶרֶ֗חַה הָ֣תְיָֽהְו :םָֽׁש רּו֥גָל
 םֶ֛כיֵרֲחַֽא קַּ֧בְדִי םָׁ֣ש ּוּנֶּ֔מִמ םיִ֣גֲאֹּֽד ׀ םֶּ֣תַא־רֶׁשֲא בָ֞עָרָֽהְו םִיָ֑רְצִמ ץֶרֶ֣אְּב
 אֹו֤בָל םֶ֜היֵנְּפ־תֶא ּומָׂ֨ש־רֶׁשֲא םיִׁ֗שָנֲאָֽה־לָכ ּו֣יְהִֽיְו :ּותֻֽמָּת םָׁ֥שְו םִיַ֖רְצִמ
ֹלְו רֶבָּ֑דַבּו בָ֣עָרָּֽב בֶרֶ֖חַּב ּותּו֕מָי םָׁ֔ש רּו֣גָל ֙םִיַ֨רְצִמ  טיִ֔לָפּו דיִ֣רָׂש ֙םֶהָל הֶ֤יְהִי־אֽ
 יֵ֣הֹלֱא ֘תֹואָבְצ הָ֣וֹהְי רַ֜מָא הֹ֨כ ֩יִּכ :םֶֽהיֵלֲע איִ֥בֵמ יִ֖נֲא רֶׁ֥שֲא הָ֔עָרָֽה ֙יֵנְּפִמ
 םֶ֔כיֵלֲע ֙יִתָמֲח ךְךַּ֤תִּת ןֵּ֣כ םַ֔לָׁשּו֣רְי ֙יֵבְׁשֽי־לַע יִ֗תָמֲחַֽו יִּ֜פַא ךְךַּ֨תִנ ֩רֶׁשֲאַּֽכ֒ לֵאָרְׂשִי
ֹלְו הָּ֔פְרֶחְלּו הָ֣לָלְקִלְו ֙הָּמַׁשְלּו הָ֤לָאְל םֶ֞תיִיְהִֽו םִיָ֑רְצִמ םֶ֖כֲאֹֽבְּב  דֹו֔ע ּו֣אְרִת־אֽ
 םִיָ֑רְצִמ ּואֹ֖בָּת־לַא הָ֔דּוהְי תיִ֣רֵאְׁש ֙םֶכיֵלֲע הָ֤וֹהְי רֶּ֨בִּד :הֶּֽזַה םֹו֖קָּמַה־תֶא
 ֒םֶכיֵתֹוֽׁשְפַנְּב ]֘םֶתיֵעְתִה[ ֘םיֶתֵעְתִה יִּ֣כ :םֹוּֽיַה םֶ֖כָב יִתֹ֥דיִעַֽה־יִּכ ּו֔עְדֵּֽת ַ֙עֹ֨דָי
־לֶא ּונֵ֔דֲעַּֽב לֵּ֣לַּפְתִה רֹ֔מאֵל ֙םֶכיֵהֹֽלֱא הָ֤וֹהְי־לֶא יִ֗תֹא םֶּ֣תְחַלְׁש םֶּ֞תַא־יִּֽכ
 דִּ֥גַאָֽו :ּוניִֽׂשָעְו ּונָ֖ל־דֶּגַה ןֵּ֥כ ּוניֵ֛הֹלֱא הָ֧וֹהְי רַ֜מֹאי רֶׁ֨שֲא֩ לֹכְכּו ּוניֵ֑הֹלֱא הָ֖וֹהְי
ֹלְו םֹוּ֑יַה םֶ֖כָל  :םֶֽכיֵלֲא יִנַ֥חָלְׁש־רֶׁשֲא לֹ֖כְלּו םֶ֔כיֵהֹֽלֱא הָ֣וֹהְי֙ לֹוקְּב םֶּ֗תְעַמְׁש א֣
 םֶּ֔תְצַפֲח רֶׁ֣שֲא ֙םֹוקָּמַּב ּותּו֑מָּת רֶבֶּ֖דַבּו בָ֥עָרָּֽב בֶרֶ֛חַּב יִּ֗כ ּו֔עְדֵּֽת ַעֹ֣דָי ֙הָּתַעְו
 ֙יֵרְבִּד־לָּכ־תֶא םָ֗עָה־לָּכ־לֶא רֵּ֣בַדְל ּוהָ֜יְמְרִי תֹוּ֨לַכְּכ֩ יִהְיַו :םָֽׁש רּו֥גָל אֹו֖בָל



 םיִ֖רָבְּדַה־לָּכ תֵ֥א םֶ֑היֵלֲא םֶ֖היֵהֹֽלֱא הָ֥וֹהְי ֹו֛חָלְׁש רֶׁ֧שֲא םֶ֔היֵהֹֽלֱא הָ֣וֹהְי
ֹּיַו :הֶּלֵֽאָה  םיִ֑דֵּזַה םיִׁ֖שָנֲאָֽה־לָכְו ַחֵ֔רָק־ןֶּב ן ָ֣נָחֹויְו ֙הָיְעַׁשֹוֽה־ןֶב הָ֤יְרַזֲע רֶמא֨
ֹל רֵּ֔בַדְמ הָּ֣תַא רֶקֶׁ֚ש ּוהָ֗יְמְרִי־לֶא םיִ֣רְמֹא  רֹ֔מאֵל ּ֙וניֵ֨הֹלֱא הָ֤וֹהְי ֞ךָךֲחָֽלְׁש א֣
ֹל  תֵּ֨ת ֩ןַעַמְל ּונָּ֑ב ֖ךָךְתֹֽא תיִּ֥סַמ הָּ֔יִר ֵ֣נ־ןֶּב ֙ךְךּורָּב יִּ֗כ :םָֽׁש רּו֥גָל םִיַ֖רְצִמ ּואֹ֥בָת־אֽ
ֹלְו :לֶֽבָּב ּונָ֖תֹא תֹו֥לְגַהְלּו ּונָ֔תֹא תיִ֣מָהְל ֙םיִּדְׂשַּכַה־דַיְב ּונָ֤תֹא  ןָ֨נָחֹוֽי ֩עַמָׁש־אֽ
 :הָֽדּוהְי ץֶרֶ֥אְּב תֶבֶׁ֖שָל הָ֑וֹהְי לֹו֣קְּב םָ֖עָה־לָכְו םיִ֛לָיֲחַֽה יֵ֧רָׂש־לָכְו ַחֵ֜רָק־ןֶּב
 ּובָׁ֗ש־רֶׁשֲא הָ֑דּוהְי תיִ֣רֵאְׁש־לָּכ תֵ֖א םיִ֔לָיֲחַֽה יֵ֣רָׂש־לָכְו ַ֙חֵ֨רָק־ןֶּב ן ָ֤נָחֹוֽי חַּ֞קִּיַו
־תֶאְו םיִרָבְּגַ֠ה־תֶא :הָֽדּוהְי ץֶרֶ֥אְּב רּו֖גָל םָׁ֔ש־ּוחְּדִנ רֶׁ֣שֲא ֙םִיֹוּגַה־לָּכִמ
 ַ֙חיִּ֨נִה רֶׁ֤שֲא ׁשֶפֶּ֗נַה־לָּכ תֵ֣אְו ֒ךְךֶלֶּמַה תֹו֣נְּב־תֶאְו ֘ףַּטַה־תֶאְו םיִׁ֣שָּנַה
 ּוהָ֣יְמְרִי ֙תֵאְו ןָ֑פָׁש־ןֶּב םָ֣קיִחֲא־ןֶּב ּוהָ֖יְלַדְּג־תֶא םיִ֔חָּבַט־בַר ןָ֣דֲאְֽרַזּוֽבְנ
ֹל יִּ֛כ םִיַ֔רְצִמ ץֶרֶ֣א ּ֙ואֹ֨בָּיַו :ּוהָּֽיִר ֵֽנ־ןֶּב ךְךּו֖רָּב־תֶאְו איִ֔בָּנַה  הָ֑וֹהְי לֹו֣קְּב ּו֖עְמָׁש א֥
 חַ֣ק :רֹֽמאֵל סֵ֖חְנַּפְחַתְּב ּוהָ֔יְמְרִי־לֶא ֙הָוֹהְי־רַבְד יִ֤הְיַו :סֵֽחְנַּפְחַּת־דַע ּואֹ֖בָּיַו
 הֹ֖עְרַּפ־תיֵּֽב חַתֶ֥פְּב רֶׁ֛שֲא ןֵּ֔בְלַּמַּב ֙טֶלֶּ֨מַּב םָּ֤תְנַמְטּו תֹו֗לֹדְּג םיִ֣נָבֲא ֞ךָךְדָיְּב
 תֹו֜אָבְצ הָ֨וֹהְי ֩רַמָא־הֹּֽכ םֶ֡היֵלֲא ָּ֣תְרַמָֽאְו :םיִֽדּוהְי םיִׁ֥שָנֲא יֵ֖ניֵעְל סֵ֑חְנַּפְחַתְּב
 יִּ֔דְבַע֙ לֶבָּב־ךְךֶלֶֽמ רַּ֤צאֶרְדַכּוֽבְנ־תֶא יִּתְחַקָֽלְ֠ו ַ֙חֵ֨לֹׁש יִ֤נְנִֽה לֵ֗אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא
 ֹו֖רוִרְפַׁש־תֶא הָ֥טָנְו יִּתְנָ֑מָט רֶׁ֣שֲא הֶּלֵ֖אָה םיִ֥נָבֲאָֽל לַעַּ֛מִמ ֹו֔אְסִכ יִּ֣תְמַׂשְו
 תֶוָּ֗מַל תֶוָּ֣מַל רֶׁ֧שֲא םִיָ֑רְצִמ ץֶרֶ֣א־תֶא הָּ֖כִהְו ]אָ֕בּו[ האָ֕בּו :םֶֽהיֵלֲע ]ֹו֖ריִרְפַׁש[
 םִיַ֔רְצִמ יֵ֣הֹלֱא ֙יֵּתָבְּב ׁשֵ֗א יִּתַּ֣צִהְו :בֶרָֽחֶל בֶרֶ֖חַל רֶׁ֥שֲאַֽו יִבֶּׁ֔שַל ֙יִבְּׁשַל רֶׁ֤שֲאַֽו
 ֹו֔דְגִּב־תֶא ֙הֶעֹרָֽה הֶ֤טְעַֽי־רֶׁשֲאַּֽכ םִיַ֜רְצִמ ץֶרֶ֨א־תֶא ֩הָטָעְו םָ֑בָׁשְו םָ֖פָרְׂשּו
 םִיָ֑רְצִמ ץֶרֶ֣אְּב רֶׁ֖שֲא ׁשֶמֶׁ֔ש תיֵּ֣ב ֙תֹובְּצַמ־תֶא רַּ֗בִׁשְו :םֹוֽלָׁשְּב םָּׁ֖שִמ אָ֥צָיְו
 לֶ֚א ּוהָ֔יְמְרִי־לֶֽא הָ֣יָה רֶׁ֣שֲא ֙רָבָּדַה :ׁשֵֽאָּב ףֹ֥רְׂשִי םִיַ֖רְצִמ־יֵֽהֹלֱא יֵּ֥תָּב־תֶאְו
 ףֹ֔נְבּו סֵ֣חְנַּפְחַתְבּו֙ לֹּדְגִמְּב םיִ֤בְׁשּֽיַה םִיָ֑רְצִמ ץֶרֶ֣אְּב םיִ֖בְׁשּֽיַה םיִ֔דּוהְּיַה־לָּכ
 םֶ֔תיִאְר םֶּ֣תַא לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא ֙תֹואָבְצ הָ֤וֹהְי רַ֞מָא־הֹּֽכ :רֹֽמאֵל סֹו֖רְתַּפ ץֶרֶ֥אְבּו
 ֙הָּבְרָח םָּ֤נִהְו הָ֑דּוהְי יֵ֣רָע־לָּכ לַ֖עְו םַ֔לָׁשּו֣רְי־לַע ֙יִתאֵ֨בֵה רֶׁ֤שֲא ֙הָעָרָֽה־לָּכ תֵ֤א
 רֵּ֔טַקְל תֶכֶ֣לָל יִנֵ֔סִעְכַהְל ּ֙וׂשָע רֶׁ֤שֲא םָ֗תָעָֽר יֵ֣נְּפִמ :בֵֽׁשֹוי םֶ֖הָּב ןיֵ֥אְו הֶּ֔זַה םֹוּ֣יַה
ֹל ֙רֶׁשֲא םיִ֑רֵחֲא םיִ֣הֹלאֵֽל דֹ֖בֲעַֽל  חַ֤לְׁשֶאָֽו :םֶֽכיֵתֹבֲאַֽו םֶּ֥תַא הָּמֵ֖ה םּו֔עָדְי א֣



 תֵ֛א ּוׂ֗שֲעַֽת אָ֣נ־לַא רֹ֑מאֵל ַחֹ֖לָׁשְו םיֵּ֥כְׁשַה םיִ֔איִבְּנַה יַ֣דָבֲע־לָּכ־תֶא ֙םֶכיֵלֲא
ֹּזַה הָ֥בֵעֹּֽתַה־רַבְּד ֹלְו :יִתאֵֽנָׂש רֶׁ֥שֲא תא֖  בּוׁ֖שָל םָ֔נְזָא־תֶא ּוּ֣טִה־ֹאלְו ּ֙ועְמָֽׁש א֤
 יֵ֣רָעְּב ֙רַעְבִּתַו יִּ֔פַאְו ֙יִתָמֲח ךְךַּ֤תִּתַו :םיִֽרֵחֲא םיִ֥הֹלאֵֽל רֵּ֖טַק יִּ֥תְלִבְל םָ֑תָעָֽרֵמ
־הֹּֽכ הָּ֡תַעְו :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַּכ הָ֖מָמְׁשִל הָּ֥בְרָחְל הָניֶ֛יְהִּֽתַו םָ֑לָׁשּוֽרְי תֹו֖צֻחְבּו הָ֔דּוהְי
 ֙הָלֹודְג הָ֤עָר םיִׂ֜שֹע םֶּ֨תַא ֩הָמָל לֵ֗אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא תֹו֜אָבְצ יֵ֨הֹלֱא ֩הָוֹהְי רַ֣מָא
 יִּ֛תְלִבְל הָ֑דּוהְי ךְךֹוּ֣תִמ קֵ֖נֹויְו לֵ֥לֹוע הָּׁ֛שִאְו־ׁשיִא םֶ֧כָל תיִ֨רְכַהְל םֶ֔כֵתֹׁ֣שְפַנ־לֶא
 ֙םיִרֵחֲא םיִ֤הֹלאֵֽל רֵּ֞טַקְל םֶ֔כיֵדְי יֵׂ֣שֲעַֽמְּב ֙יִנֵ֨סִעְכַהְל :תיִֽרֵאְׁש םֶ֖כָל ריִ֥תֹוה
 ןַעַ֤מְלּו םֶ֔כָל תיִ֣רְכַה ֙ןַעַ֨מְל םָׁ֑ש רּו֣גָל םיִ֖אָּב םֶּ֥תַא־רֶׁשֲא םִיַ֔רְצִמ ץֶרֶ֣אְּב
 םֶ֜כיֵתֹוֽבֲא תֹו֨עָר־תֶא ֩םֶּתְחַכְׁשַֽה :ץֶרָֽאָה יֵ֥יֹוּג לֹ֖כְּב הָּ֔פְרֶחְלּו הָ֣לָלְקִל ֙םֶכְתֹוֽיֱה
 םֶ֑כיֵׁשְנ תֹ֣עָר תֵ֖אְו םֶ֔כֵתֹ֣עָר ֙תֵאְו ויָׁ֔שָנ תֹו֣עָר ֙תֵאְו הָ֗דּוהְי יֵ֣כְלַמ ׀ תֹו֣עָר־תֶאְו
ֹל :םָֽלָׁשּוֽרְי תֹו֖צֻחְבּו הָ֔דּוהְי ץֶרֶ֣אְּב ּ֙וׂשָע רֶׁ֤שֲא ֹלְו הֶּ֑זַה םֹוּ֣יַה דַ֖ע ּו֔אְּכֻד א֣  א֣
 :םֶֽכיֵתֹובֲא יֵ֥נְפִלְו םֶ֖כיֵנְפִל יִּתַ֥תָנ־רֶׁשֲא יַ֔תֹּקֻחְבּו ֙יִתָרֹוֽתְב ּו֤כְלָֽה־ֹאלְו ּו֗אְר ָֽי
 הָ֑עָרְל םֶ֖כָּב יַ֛נָּפ םָׂ֥ש יִ֨נְנִה לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא ֙תֹואָבְצ הָ֤וֹהְי רַ֞מָא־הֹּֽכ ןֵ֗כָל
 ּומָׂ֨ש־רֶׁשֲא הָ֗דּוהְי תיִ֣רֵאְׁש־תֶא יִּ֞תְחַקָֽלְו :הָֽדּוהְי־לָּכ־תֶא תיִ֖רְכַהְלּו
 בֶרֶ֤חַּב ּולֹּ֗פִי םִיַ֣רְצִמ ץֶרֶ֧אְּב לֹ֜כ ּוּמַ֨תְו ֒םָׁש רּו֣גָל ֘םִיַרְצִמ־ץֶרֶֽא אֹו֣בָל םֶ֜היֵנְפ
 הָּ֔מַׁשְל הָ֣לָאְל ּ֙ויָהְו ּותֻ֑מָי בָ֖עָרָֽבּו בֶרֶ֥חַּב לֹו֔דָּג־דַעְו ֙ןֹטָּקִמ ּוּמַּ֔תִי ֙בָעָרָּֽב
־לַע יִּתְדַ֖קָּפ רֶׁ֥שֲאַּֽכ םִיַ֔רְצִמ ץֶרֶ֣אְּב ֙םיִבְׁשֹוּֽיַה לַ֤ע יִּ֗תְדַקָֽפּו :הָּֽפְרֶחְלּו הָ֖לָלְקִלְו
ֹלְו :רֶבָּֽדַבּו בָ֖עָרָּֽב בֶרֶ֥חַּב םָ֑לָׁשּוֽרְי  הָ֔דּוהְי תיִ֣רֵאְׁשִל ֙דיִרָׂשְו טיִ֤לָּפ הֶ֜יְהִי א֨
 הָּמֵ֜ה־רֶׁשֲא הָ֗דּוהְי ץֶרֶ֣א ׀ בּוׁ֣שָלְו םִיָ֑רְצִמ ץֶרֶ֣אְּב םָׁ֖ש־רּוגָל םיִ֥אָּבַה
ֹל יִּ֥כ םָׁ֔ש תֶבֶׁ֣שָל ֙בּוׁשָל ֙םָׁשְפַנ־תֶא םיִ֤אְּׂשַנְמ  ּו֣נֲעַּֽיַו :םיִֽטֵלְּפ־םִא יִּ֥כ ּובּוׁ֖שָי־אֽ
 םיִ֔רֵחֲא םיִ֣הֹלאֵֽל ֙םֶהיֵׁשְנ תֹו֤רְּטַקְמ־יִּֽכ ֙םיִעְדֹּֽיַה םיִׁ֤שָנֲאָֽה־לָּכ ּוהָ֗יְמְרִי־תֶֽא
 םִיַ֖רְצִמ־ץֶרֶֽאְּב םיִ֥בְׁשּֽיַה םָ֛עָה־לָכְו לֹו֑דָּג לָ֣הָק תֹו֖דְמֹֽעָה םיִׁ֥שָּנַה־לָכְו
 םיִ֖עְמֹֽׁש ּוּנֶ֥ניֵא הָ֑וֹהְי םֵׁ֣שְּב ּוניֵ֖לֵא ָּתְרַּ֥בִּד־רֶׁשֲא רָ֛בָּדַה :רֹֽמאֵל סֹו֥רְתַפְּב
 תֶכֶ֣לְמִל רֵּ֞טַקְל ּוניִּ֗פִמ אָ֣צָי־רֶׁשֲא ׀ רָ֣בָּדַה־לָּכ־תֶא הֶׂ֜שֲעַֽנ הׂ֨שָע יrִּכ :ךָךיֶֽלֵא
 ּוניֵ֔רָׂשְו ּוניֵ֣כָלְמ ּ֙וניֵ֨תֹבֲאַֽו ּונְחַ֤נֲא ּוניִׂ֜שָע רֶׁ֨שֲאַּֽכ ֒םיִכָסְנ ּהָ֣ל־ךְךיֵּֽסַהְו ֘םִיַמָּׁשַה
ֹל הָ֖עָרְו םיִ֔בֹוט הֶ֣יְהִּֽנַו ֙םֶחֶ֨ל־עַּֽבְׂשִּנַו םָ֑לָׁשּוֽרְי תֹו֖צֻחְבּו הָ֔דּוהְי יֵ֣רָעְּב  :ּוניִֽאָר א֥



 בֶרֶ֥חַבּו לֹ֑כ ּונְרַ֣סָח םיִ֖כָסְנ ּהָ֥ל־ךְךֵּֽסַהְו םִיַ֛מָּׁשַה תֶכֶ֧לְמִל רֵּ֨טַקְל ּונְלַ֜דָח זָ֡א־ןִמּו
 םיִ֑כָסְנ ּהָ֖ל ךְךֵּ֥סַהְלּו םִיַ֔מָּׁשַה תֶכֶ֣לְמִל ֙םיִרְּטַקְמ ּונְחַ֤נֲא־יִֽכְו :ּונְמָּֽת בָ֖עָרָֽבּו
ֹּיַו :םיִֽכָסְנ ּהָ֖ל ךְךֵּ֥סַהְו הָ֔בִצֲעַ֣הְל ֙םיִנָּוַּכ ּהָ֤ל ּוניִׂ֨שָע ּוניֵׁ֗שָנֲא יֵ֣דֲעְֽלַּבִֽמֲה  רֶמא֥
 ֹו֛תֹא םיִ֥נֹעָֽה םָ֔עָה־לָּכ־לַעְו ֙םיִׁשָּנַה־לַעְו םיִ֤רָבְּגַה־לַע םָ֑עָה־לָּכ־לֶא ּוהָ֖יְמְרִי
 תֹו֣צֻחְבּו ֙הָדּוהְי יֵ֤רָעְּב םֶּ֜תְרַּטִק רֶׁ֨שֲא רֵּ֗טִּקַה־תֶא אֹו֣לֲה :רֹֽמאֵל רָ֖בָּד
 הָ֔וֹהְי רַ֣כָז ֙םָתֹא ץֶרָ֑אָה םַ֣עְו םֶ֖כיֵרָׂשְו םֶ֥כיֵכְלַמ םֶ֛כיֵתֹוֽבֲאַֽו םֶּ֧תַא םַ֔לָׁשּוֽרְי
ֹלְו :ֹוּֽבִל־לַע הֶ֖לֲעַּֽתַו  יֵ֥נְּפִמ םֶ֔כיֵלְלַעַֽמ ַעֹ֣ר ֙יֵנְּפִמ תאֵׂ֗שָל דֹו֜ע הָ֨וֹהְי֩ לַכּוי־אֽ
 ןיֵ֥אֵמ הָ֛לָלְקִלְו הָּ֧מַׁשְלּו הָּ֨בְרָחְל םֶכְצְרַ֠א יִ֣הְּתַו םֶ֑תיִׂשֲע רֶׁ֣שֲא תֹ֖בֵעֹוּֽתַה
ֹלְו הָ֗וֹהיַֽל םֶ֣תאָטֲח רֶׁ֧שֲאַֽו םֶּ֜תְרַּטִק רֶׁ֨שֲא ֩יֵנְּפִמ :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַהְּכ בֵׁ֖שֹוי  א֤

ֹל ויָ֖תֹוְדֵֽעְבּו ויָ֛תֹּקֻחְבּו ֹו֧תָרֹֽתְבּו הָ֔וֹהְי לֹו֣קְּב ֙םֶּתְעַמְׁש  ןֵּ֞כ־לַע םֶּ֑תְכַלֲה א֣
 ק ֹּזַה הָ֥עָרָֽה םֶ֛כְתֶא תאָ֥רָ ֹּיַו :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַּכ תא֖  לֶ֖אְו םָ֔עָה־לָּכ־לֶא ּ֙והָ֨יְמְרִי רֶמא֤
 רַ֣מָא־הֹּֽכ :םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥אְּב רֶׁ֖שֲא הָ֕דּוהְי־לָּכ הָ֔וֹהְי־רַבְּד ּ֙ועְמִׁש םיִׁ֑שָּנַה־לָּכ
 ֘םֶכיִפְּב הָנְרֵּ֣בַדְּתַו םֶ֜כיֵׁשְנּו םֶּ֨תַא רֹ֗מאֵל לֵ֜אָרְׂשִי יֵ֨הֹלֱא ֩תֹואָבְצ־הָֽוֹהְי
 ֙רֵּטַקְל ּ֙ונְרַ֨דָנ רֶׁ֤שֲא ּוניֵ֗רָדְנ־תֶא הֶׂ֜שֲעַֽנ הׂ֨שָע ֒רֹמאֵל ׀ םֶ֣תאֵּלִמ םֶ֣כיֵדיִֽבּו
 הׂ֥שָעְו םֶ֔כיֵרְדִנ־תֶא ֙הָנְמיִ֨קָּת םיֵ֤קָה םיִ֑כָסְנ ּהָ֖ל ךְךֵּ֥סַהְלּו םִיַ֔מָּׁשַה תֶכֶ֣לְמִל
 ץֶרֶ֣אְּב םיִ֖בְׁשּֽיַה הָ֕דּוהְי־לָּכ הָ֔וֹהְי־רַבְד ּו֣עְמִׁש ֙ןֵכָל :םֶֽכיֵרְדִנ־תֶא הָניֶׂ֖שֲעַֽת
 קִנ יִ֜מְׁש דֹו֨ע ֩הֶיְהִֽי־םִא הָ֔וֹהְי רַ֣מָא֙ לֹודָּגַה יִ֤מְׁשִּב יִּתְעַּ֜בְׁשִנ יִ֨נְנִֽה םִיָ֑רְצִמ  אָ֣רְ
 דֵ֧קֹׁש יִ֨נְנִֽה :םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥א־לָכְּב הִ֖וֹהְי יָ֥נֹדֲא־יַח רֵ֛מֹא הָ֗דּוהְי ׁשיִ֣א־לָּכ ׀ יִ֣פְּב ׀
ֹלְו הָ֖עָרְל םֶ֛היֵלֲע  םִיַ֛רְצִמ־ץֶרֶֽאְּב רֶׁ֧שֲא הָ֜דּוהְי ׁשיִ֨א־לָכ ּ֩וּמַתְו הָ֑בֹוטְל א֣
 הָ֖דּוהְי ץֶרֶ֥א םִיַ֛רְצִמ ץֶרֶ֧א־ןִמ ןּו֨בֻׁשְי בֶרֶ֜ח יֵ֨טיִלְפּו :םָֽתֹולְּכ־דַע בָ֖עָרָבּו בֶרֶ֥חַּב
 םָׁ֔ש רּו֣גָל ֙םִיַ֨רְצִמ־ץֶרֶֽאְל םיִ֤אָּבַה הָ֗דּוהְי תיִ֣רֵאְׁש־לָּכ ּו֞עְדָי ְֽו רָּ֑פְסִמ יֵ֣תְמ
 יִ֛נֲא דֵ֥קֹפ־יִּֽכ הָ֔וֹהְי־םֻאְנ ֙תֹואָה םֶ֤כָל־תֹאזְו :םֶֽהֵמּו יִּנֶּ֥מִמ םּו֖קָי יִ֥מ־רַבְּד
 ׀ הֹּ֣כ :הָֽעָרְל םֶ֖כיֵלֲע יַ֛רָבְד ּומּו֧קָי םֹו֨ק ֩יִּכ ּו֔עְדֵּֽת ֙ןַעַ֨מְל הֶּ֑זַה םֹו֣קָּמַּב םֶ֖כיֵלֲע
 דַ֖יְבּו ויָ֔בְיֹֽא דַ֣יְּב ֙םִיַ֨רְצִמ־ךְךֶלֶֽמ עַ֤רְפָח הֹ֨עְרַּפ־תֶא ןֵתֹ֠נ יִ֣נְנִֽה הָ֗וֹהְי רַ֣מָא
 קְדִצ־תֶא יִּתַ֜תָנ רֶׁ֨שֲאַּֽכ ֹוׁ֑שְפַנ יֵׁ֣שְקַבְמ  רַּ֧צאֶרְדַכּוֽבְנ דַ֨יְּב הָ֗דּוהְי־ךְךֶלֶֽמ ּוהָּ֣יִ
 ךְךּו֖רָּב־לֶא איִ֔בָּנַה ּוהָ֣יְמְרִי ֙רֶּבִּד רֶׁ֤שֲא רָ֗בָּדַה :ֹוֽׁשְפַנ ׁשֵּ֥קַבְמּו ֹו֖בְיֹֽא לֶ֛בָּב־ךְךֶלֶֽמ



 ֙הָנָּׁשַּב ּוהָ֔יְמְרִי יִּ֣פִמ ֙רֶפֵ֨ס־לַע הֶּלֵ֤אָה םיִ֨רָבְּדַה־תֶא ֹ֩ובְתָכְּב הָּ֑יִר ֵֽנ־ןֶּֽב
 יֵ֣הֹלֱא הָ֖וֹהְי רַ֥מָא־הֹּֽכ :רֹֽמאֵל הָ֖דּוהְי ךְךֶלֶ֥מ ּוהָּ֛יִׁשֹאי־ןֶּב םיִ֧קָיֹוֽהיִל תיִ֔עִבְרָֽה
 יִ֑בֹאְכַמ־לַע ןֹו֖גָי הָ֛וֹהְי ףַ֧סָי־יִּֽכ יִ֔ל אָ֣נ־יֹוֽא ָּ֙תְרַ֨מָא :ךְךּוֽרָּב ךָךיֶ֖לָע לֵ֑אָרְׂשִי
ֹל הָ֖חּונְמּו יִ֔תָחְנַאְּב ֙יִּתְעַ֨גָי  הָ֔וֹהְי רַ֣מָא הֹּ֚כ ויָ֗לֵא רַ֣מֹאּת ׀ הֹּ֣כ :יִתאָֽצָמ א֥
 ץֶרָ֖אָה־לָּכ־תֶאְו ׁשֵ֑תֹנ יִ֣נֲא יִּתְעַ֖טָנ־רֶׁשֲא תֵ֥אְו סֵ֔רֹה יִ֣נֲא ֙יִתיִ֨נָּב־רֶׁשֲא הֵּ֤נִה
־לָּכ־לַע הָ֤עָר איִ֨בֵמ ֩יִנְנִֽה יִּ֡כ ׁשֵּ֑קַבְּת־לַא תֹו֖לֹדְג ֥ךָךְל־ׁשֶּקַבְּת הָּ֛תַאְו :איִֽה
 רֶׁ֥שֲא תֹו֖מֹקְּמַה־לָּכ לַ֥ע לָ֔לָׁשְל ֙ךָךְׁשְפַנ־תֶא ֤ךָךְל יִּ֨תַתָֽנְו הָ֔וֹהְי־םֻאְנ ֙רָׂשָּב
 םִיַ֗רְצִמְל :םִֽיֹוּגַה־לַע איִ֖בָּנַה ּוהָ֥יְמְרִי־לֶא הָ֛וֹהְי־רַבְד הָ֧יָה רֶׁ֨שֲא :םָֽׁש־ךְךֶלֵּֽת
 רֶׁ֣שֲא ׁשִ֑מְּכְרַכְּב תָ֖רְּפ־רַהְנ־לַע הָ֥יָה־רֶׁשֲא םִיַ֔רְצִמ ךְךֶלֶ֣מ ֹ֙וכְנ הֹ֤עְרַּפ ליֵ֨ח־לַע
ֹי־ןֶּב םיִ֥קָיֹוֽהיִל תיִ֔עיִבְרָֽה ֙תַנְׁשִּב לֶ֔בָּב ךְךֶלֶ֣מ ֙רַּצאֶרְדַכּוֽבְנ הָּ֗כִה  ךְךֶלֶ֥מ ּוהָּ֖יִׁשאֽ
 םיִׁ֔שָרָּ֣פַה ּ֙ולֲעַֽו םיִ֗סּוּסַה ּו֣רְסִא :הָֽמָחְלִּמַל ּוׁ֖שְגּו הָּ֔נִצְו ֙ןֵגָמ ּו֤כְרִע :הָֽדּוהְי
 הָּמֵ֣ה יִתיִ֗אָר ַעּוּ֣דַמ :תֹֽנֹיְרִּסַה ּוׁ֖שְבִל םיִ֔חָמְרָֽה ּ֙וקְרִמ םיִ֑עָבוֹֽכְּב ּו֖בְּצַיְתִֽהְו
ֹלְו ּוסָ֖נ סוֹ֥נָמּו ּוּתַּ֔כֻי םֶ֣היֵרֹוּֽבִגְו ֒רֹוחָא םיִ֣גֹסְנ ֘םיִּתַח  ביִ֖בָּסִמ רוֹ֥גָמ ּו֑נְפִה א֣
 תָ֔רְּפ־רַהְנ דַ֣י־לַע ֙הָנוֹ֨פָצ רוֹּ֑בִּגַה טֵ֖לָּמִי־לַאְו לַּ֔קַה סּו֣נָי־לַא :הָֽוֹהְי־םֻאְנ
 רֹ֣אְיַּכ ֙םִיַ֨רְצִמ :ויָֽמיֵמ ּוׁ֖שֲעָּֽגְתִי תוֹ֕רָהְּנַּכ הֶ֑לֲעַֽי רֹ֣אְיַּכ הֶ֖ז־יִמ :ּולָֽפָנְו ּו֖לְׁשָּֽכ
ֹּיַו םִיָ֑מ ּוׁשֲעֹּ֣גְתִי תוֹ֖רָהְּנַכְו הֶ֔לֲעַֽי  ריִ֖ע הָדיִ֥בֹא ץֶרֶ֔א־הֶּסַכֲא ֙הֶלֲעַֽא רֶמא֗
 יֵׂ֣שְפֹּֽת ֙טּופּו ׁשּוּ֤כ םיִ֑רֹוּבִּגַה ּו֖אְצֵֽיְו בֶכֶ֔רָה ּו֣לְלֹֽהְתִהְו ֙םיִסּוּסַה ּו֤לֲע :ּהָֽב יֵבְׁשֹ֥יְו
ֹּיַהְֽו :תֶׁשָֽק יֵכְרֹּ֥ד יֵׂ֖שְפֹּֽת םיִ֕דּולְו ןֵ֔גָמ  םוֹ֤י תוֹ֗אָבְצ הִ֣וֹהֱי יָ֧נֹדאַֽל אּו֜הַה םו֨
 יָ֨נֹדאַל חַבֶ֠ז יִּ֣כ םָ֑מָּדִמ הָ֖תְוָֽרְו הָ֔עְבָׂ֣שְו ֙בֶרֶ֨ח הָ֥לְכָאְו ויָ֔רָּצִמ םֵ֣קָּנִהְל ֙הָמָקְנ
 תַ֖לּותְּב יִ֔רֳצ יִ֣חְקּו ֙דָעְלִג יִ֤לֲע :תָֽרְּפ־רַהְנ־לֶא ןוֹ֖פָצ ץֶרֶ֥אְּב תוֹ֛אָבְצ הִ֧וֹהֱי
 ֙םִיֹוג ּו֤עְמָֽׁש :ךְךָֽל ןיֵ֥א הָ֖לָעְּת תוֹ֔אֻפְר ]תיֵּ֣בְרִה[ יתיֵּ֣בְרִה ֙אְוָּׁשַל םִיָ֑רְצִמ־תַּב
 :םֶֽהיֵנְׁש ּו֥לְפָנ ויָּ֖דְחַי ּולָׁ֔שָּכ ֙רֹוּבִגְּב רוֹּ֤בִג־יִּֽכ ץֶרָ֑אָה הָ֣אְלָֽמ ךְךֵ֖תָחְוִצְו ךְךֵ֔נֹולְק
 לֶ֔בָּב ךְךֶלֶ֣מ ֙רַּצאֶרְדַכּוֽבְנ אוֹ֗בָל איִ֑בָּנַה ּוהָ֖יְמְרִי־לֶֽא הָ֔וֹהְי רֶּ֣בִּד רֶׁ֣שֲא ֙רָבָּדַה
 ּועיִ֥מְׁשַהְו לוֹּ֔דְגִמְב ּועיִ֣מְׁשַהְו ֙םִיַ֨רְצִמְב ּודיִּ֤גַה :םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥א־תֶא תוֹּ֖כַהְל
 ַעּוּ֖דַמ :ךָךיֶֽביִבְס בֶרֶ֖ח הָ֥לְכָֽא־יִּֽכ ךְךָ֔ל ןֵ֣כָהְו ֙בֵּצַיְתִה ּו֗רְמִא סֵ֑חְנַּפְחַתְבּו ףֹ֖נְב
ֹל ךָךיֶ֑ריִּבַא ףַ֣חְסִנ ־לֶא ׁשיִ֣א לַ֞פָנ־םַּג לֵׁ֑שֹוּכ הָּ֖בְרִה :וֹֽפָדֲה הָ֖וֹהְי יִּ֥כ דַ֔מָע א֣



ֹּיַו ּוהֵ֗עֵר  בֶרֶ֥ח יֵ֖נְּפִמ ּונֵּ֔תְדַלוֹֽמ ֙ץֶרֶ֨א־לֶאְו ּונֵּ֗מַע־לֶא הָבֻׁ֣שָנְו ׀ הָמּו֣ק ּ֙ורְמאֽ
־םֻאְנ ֙יִנָ֨א־יַח :דֵֽעֹוּמַה ריִ֖בֱעֶֽה ןוֹ֔אָׁש ֙םִיַ֨רְצִמ־ךְךֶלֶֽמ הֹ֤עְרַּפ םָׁ֑ש ּו֖אְרָֽק :הָֽנֹוּיַה
 ֙הָלֹוג יֵ֤לְּכ :אוֹֽבָי םָּ֥יַּב לֶ֖מְרַכְכּו םיִ֔רָהֶּֽב רוֹ֣בָתְּכ יִּ֚כ וֹ֑מְׁש תוֹ֖אָבְצ הָ֥וֹהְי ךְךֶלֶּ֔מַה
 :בֵֽׁשֹוי ןיֵ֥אֵמ הָ֖תְּצִנְו הֶ֔יְהִֽת הָּ֣מַׁשְל ֙ףֹנ־יִּֽכ םִיָ֑רְצִמ־תַּב תֶבֶׁ֖שֹוי ךְךָ֔ל יִׂ֣שֲע
 יֵ֣לְגֶעְּכ ּ֙הָּבְרִקְב ָהיֶ֤רִכְׂש־םַּג :אָֽב אָּ֥ב ןוֹ֖פָּצִמ ץֶרֶ֥ק םִיָ֑רְצִמ הָּ֖יִפ־הֵֽפְי הָ֥לְגֶע
ֹל ויָּ֖דְחַי ּוסָ֥נ ּו֛נְפִה הָּמֵ֧ה־םַג־יִּֽכ קֵּ֔בְרַמ  םֶ֖היֵלֲע אָּ֥ב םָ֛דיֵא םוֹ֥י יִּ֣כ ּודָ֑מָע א֣
 יֵ֖בְטֹֽחְּכ ּהָ֔ל ּואָּ֣ב ֙תֹוּמֻּדְרַקְבּו ּוכֵ֔לֵי לִיַ֣חְב־יִּֽכ ךְךֵ֑לֵי ׁשָ֣חָּנַּכ ּהָ֖לֹוק :םָֽתָּדֻקְּפ תֵ֥ע
ֹל יִּ֖כ הָ֔וֹהְי־םֻאְנ ּ֙הָרְעַי ּו֤תְרָּֽכ :םיִֽצֵע  םֶ֖הָל ןיֵ֥אְו הֶּ֔בְרַאֵֽמ ּ֙וּבַר יִּ֤כ רֵ֑קָחֵֽי א֣
 יֵ֣הֹלֱא תוֹ֜אָבְצ הָ֨וֹהְי ֩רַמָא :ןוֹֽפָצ־םַע דַ֥יְּב הָ֖נְּתִנ םִיָ֑רְצִמ־תַּב הָׁשיִ֖בֹה :רָּֽפְסִמ
ֹּנִמ ןוֹ֣מָא־לֶא ֙דֵקֹופ יִ֤נְנִה לֵ֗אָרְׂשִי  ָהיֶ֖הֹלֱא־לַעְו םִיַ֔רְצִמ־לַעְו ֙הֹעְרַּפ־לַעְו א֔
 םָׁ֔שְפַנ יֵׁ֣שְקַבְמ ֙דַיְּב םיִּ֗תַתְנּו :וֹּֽב םיִ֖חְטֹּֽבַה לַ֥עְו הֹ֔עְרַּפ־לַ֨עְו ָהיֶ֑כָלְמ־לַעְו
 םֶדֶ֖ק־יֵמיִּֽכ ןֹּ֥כְׁשִּת ןֵ֛כ־יֵרֲחַֽאְו ויָ֑דָבֲע־דַיְבְו לֶ֖בָּב־ךְךֶלֶֽמ רַּ֥צאֶרְדַכּוֽבְנ דַ֛יְבּו
 יִ֤נְנִֽה יִּ֠כ לֵ֔אָרְׂשִי תַ֣חֵּת־לַאְו ֙בֹקֲעַֽי יִּ֤דְבַע אָ֞ריִּת־לַא pהָּתַאְ֠ו :הָֽוֹהְי־םֻאְנ
 ןיֵ֥אְו ן ַ֖נֲאַׁשְו טַ֥קָׁשְו בוֹ֛קֲעַי בָׁ֧שְו םָ֑יְבִׁש ץֶרֶ֣אֵמ ֖ךָךֲעְרַז־תֶֽאְו קוֹ֔חָרֵֽמ ֙ךָךֲעִֽׁשֹוֽמ
 הֶׂ֨שֱעֶא ֩יִּכ יִנָ֑א ֖ךָךְּתִא יִּ֥כ הָ֔וֹהְי־םֻאְנ ֙בֹקֲעַֽי יִּ֤דְבַע אָ֞ריִּת־לַא pהָּתַ֠א :דיִֽרֲחַמ
ֹל ֙ךָךְתֹֽאְו הָּמָׁ֗ש ךָךיִּ֣תְחַּדִה רֶׁ֧שֲא ׀ םִ֣יֹוּגַה־לָכְּב הָ֜לָכ  ֙ךָךיִּ֨תְרַּסִיְו הָ֔לָכ הֶׂ֣שֱעֶא־אֽ
ֹל הֵּ֖קַנְו טָּ֔פְׁשִּמַל ־לֶא איִ֖בָּנַה ּוהָ֥יְמְרִי־לֶא הָ֛וֹהְי־רַבְד הָ֧יָה רֶׁ֨שֲא :ָּךֶּֽקַנֲא א֥
 םיִ֤לֹע םִיַ֜מ־הֵּנִה הָ֗וֹהְי רַ֣מָא ׀ הֹּ֣כ :הָּֽזַע־תֶא הֹ֖עְרַפ הֶּ֥כַי םֶרֶ֛טְּב םיִּ֑תְׁשִלְּפ
 םָ֔דָאָֽה ּ֙וקֲעָֽזְו ּהָ֑ב יֵבְׁשֹ֣יְו ריִ֖ע ּהָ֔אֹולְמּו ץֶרֶ֣א ּ֙ופְטְׁשִיְו ףֵ֔טֹוׁש לַחַ֣נְל ּ֙ויָהְו ֙ןֹופָּצִמ
 ןוֹ֖מֲה וֹּ֔בְכִרְל ׁשַעַ֣רֵמ ויָ֔ריִּבַא תוֹ֣סְרַּפ ֙תַטֲעַֽׁש לוֹּ֗קִמ :ץֶרָֽאָה בֵׁ֥שֹוי לֹּ֖כ לִ֕ליֵהְו
ֹל ויָּ֑לִּגְלַּג ֹיְפִרֵֽמ םיִ֔נָּב־לֶא ֙תֹובָא ּו֤נְפִה־אֽ ֹּיַה־לַע :םִיָֽדָי ןו֖  דוֹ֣דְׁשִל ֙אָּבַה םו֗
 ֙הָוֹהְי דֵ֤דֹׁש־יִּֽכ ר ֵ֑זֹע דיִ֣רָׂש לֹּ֖כ ןוֹ֔דיִצְלּו ֙רֹצְל תיִ֤רְכַהְל םיִּ֔תְׁשִלְּפ־לָּכ־תֶא
 ןוֹ֖לְקְׁשַא הָ֥תְמְדִנ הָּ֔זַע־לֶא ֙הָחְרָק הָאָּ֤ב :רוֹּֽתְפַכ יִ֥א תיִ֖רֵאְׁש םיִּ֔תְׁשִלְּפ־תֶא
ֹל הָנָ֖א־דַע הָ֔וֹהיַֽל בֶרֶ֚ח יוֹ֗ה :יִדָֽדֹוּגְתִּת יַ֖תָמ־דַע םָ֑קְמִע תיִ֣רֵאְׁש  יִטֹ֑קְׁשִת א֣
 ןוֹ֛לְקְׁשַא־לֶא ּהָ֑ל־הָּוִצ הָ֖וֹהיַֽו יִטֹ֔קְׁשִּת ךְךיֵ֣א :יִּמֹֽדָו יִ֖עְגָֽרֵה ךְךֵ֔רְעַּת־לֶא ֙יִפְסָֽאֵה
 לֵ֗אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא תוֹ֜אָבְצ הָ֨וֹהְי ֩רַמָא־הֹּֽכ בָ֡אֹומְל :ּהָֽדָעְי םָׁ֥ש םָּ֖יַה ףוֹ֥ח־לֶאְו



 :הָּתָֽחָו בָּ֖גְׂשִּמַה הָׁשיִ֥בֹה םִיָ֑תָיְרִק הָ֖דְּכְלִנ הָׁשיִ֥בֹה הָדָּ֔דֻׁש יִּ֣כ ֹ֙ובְנ־לֶא יוֹ֤ה
־םַּג יוֹּ֑גִמ הָּנֶ֣תיִרְכַנְו ּו֖כְל הָ֔עָר ָ֙היֶ֨לָע ּו֤בְׁשָֽח ןוֹּ֗בְׁשֶחְּב ֒בָאֹומ תַּ֣לִהְּת ֘דֹוע ןיֵ֣א
 :לוֹֽדָּג רֶבֶׁ֥שָו דֹׁ֖ש םִי ָ֑נֹורֹחֵֽמ הָ֖קָעְצ לוֹ֥ק :בֶרָֽח ךְךֶלֵּ֥ת ךְךִיַ֖רֲחַֽא יִּמֹּ֔דִּת ןֵ֣מְדַמ
 תוִ֔חֻּלַה הֵ֣לֲעַמ יִּ֚כ :]ָהיֶֽריִעְצ[ ָהיֶֽרוִעְצ הָ֖קָעְּז ּועיִ֥מְׁשִה בָ֑אֹומ הָ֖רְּבְׁשִנ
 ּוסֻ֖נ :ּועֵֽמָׁש רֶבֶׁ֖ש־תַקֲעַֽצ יֵ֥רָצ םִיַ֔נֹרֹוח דַ֣רֹומְּב יִּ֚כ יִכֶּ֑ב־הֶלֲעַֽי יִ֖כְבִּב ]תיִ֔חֻּלַה[
 ֙ךְךִיַׂ֨שֲעַֽמְּב ךְךֵ֤חְטִּב ןַעַ֣י יִּ֠כ :רָּֽבְדִּמַּב רֵ֖עֹורֲעַּֽכ הָניֶ֕יְהִֽתְו םֶ֑כְׁשְפַנ ּו֣טְּלַמ
 ָּֽדְחַי ויָ֖רָׂשְו ויָ֥נֲהֹּֽכ הָ֔לֹוּגַּב ]ׁ֙שֹומְכ[ ׁ֙שיֹמְכ אָ֤צָיְו יִדֵ֑כָּלִּת ְּתַ֖א־םַּג ךְךִיַ֔תֹורְצוֹ֣אְבּו
ֹבָיְו :]ויָּֽדְחַי[ ֹל ֙ריִעְו ריִ֗ע־לָּכ־לֶא דֵ֜דֹׁש א֨  דַ֣מְׁשִנְו קֶמֵ֖עָה דַ֥בָאְו טֵ֔לָּמִת א֣
ֹצָנ יִּ֥כ בָ֔אֹומְל ץיִ֣צ־ּונְּת :הָֽוֹהְי רַ֥מָא רֶׁ֖שֲא רֹׁ֑שיִּמַה  הָּ֣מַׁשְל ָ֙היֶ֨רָעְו אֵ֑צֵּת א֖
 ַעֵ֥נֹמ רּו֕רָאְו הָּ֑יִמְר הָ֖וֹהְי תֶכאֶ֥לְמ הֶׂ֛שֹע רּו֗רָא :ןֵֽהָּב בֵׁ֖שֹוי ןיֵ֥אֵמ הָניֶ֔יְהִֽת
ֹלְו ויָ֔רָמְׁש־לֶא ֙אּוה טֵ֥קֹׁשְו ויָ֗רּועְּנִמ בָ֜אֹומ ןַ֨נֲאַׁש :םָּֽדִמ וֹּ֖בְרַח  ֙יִלְּכִמ קַ֤רּוה־אֽ
ֹל הָ֖לֹוּגַבּו יִלֶּ֔כ־לֶא ֹל וֹ֖חיֵרְו וֹּ֔ב ֹ֙ומְעַט דַ֤מָע ןֵּ֗כ־לַע ךְךָ֑לָה א֣ ־הֵּֽנִה ןֵ֞כָל :רָֽמָנ א֥
 םֶ֖היֵלְבִנְו ּוקיִ֔רָי ויָ֣לֵכְו ּוהֻ֑עֵצְו םיִ֖עֹצ וֹ֥ל־יִּתְחַּלִׁשְו הָ֔וֹהְי־םֻאְנ ֙םיִאָּב םיִ֤מָי
 :םָֽחֶטְבִמ לֵ֖א תיֵּ֥בִמ לֵ֔אָרְׂשִי תיֵּ֣ב ּ֙וׁשֹּ֨ב־רֶׁשֲאַּֽכ ׁשוֹ֑מְּכִמ בָ֖אֹומ ׁשֹ֥בּו :ּוצֵּֽפַנְי
ֹּת ךְךיֵ֚א  הָ֔לָע ָהיֶ֣רָעְו ֙בָאֹומ דַּ֤דֻׁש :הָֽמָחְלִּמַל לִיַ֖ח־יֵׁשְנַאְו ּונְחָ֑נֲא םיִ֖רֹוּבִּג ּו֔רְמאֽ
־דיֵא בוֹ֥רָק :וֹֽמְׁש תוֹ֖אָבְצ הָ֥וֹהְי ךְךֶלֶּ֔מַה־םֻ֨אְנ חַבָּ֑טַל ּו֣דְר ָֽי ויָ֖רּוחַּֽב רַ֥חְבִמּו
 ּו֗רְמִא וֹ֑מְׁש יֵ֣עְדֹֽי לֹ֖כְו ויָ֔ביִבְס־לָּכ ֹ֙ול ּודֻ֤נ :דֹֽאְמ הָ֖רֲהִֽמ וֹ֔תָעָ֣רְו אוֹ֑בָל בָ֖אֹומ
 אָ֔מָּצַב ]יִ֣בְׁשּֽו[ יִ֣בְׁשּי ֙דֹובָּכִמ יִ֤דְר :הָֽרָאְפִּת לֵּ֖קַמ זֹ֔ע־הֵּטַמ ֙רַּבְׁשִנ הָ֤כיֵא
 יִ֥דְמִע ךְךֶרֶּ֛ד־לֶא :ךְךִיָֽרָצְבִמ תֵ֖חִׁש ךְךָ֔ב הָלָ֣ע ֙בָאֹומ דֵ֤דֹׁש־יִּֽכ ןוֹ֑ביִּד־תַּב תֶבֶׁ֖שֹי
 בָ֛אֹומ ׁשיִ֥בֹה :הָתָֽיְהִּֽנ־הַמ יִ֖רְמִא הָטָ֔לְמִנְו סָ֣נ־יִלֲאַׁש רֵ֑עֹורֲע תֶבֶׁ֣שֹוי יִּ֖פַצְו
 :בָֽאֹומ דַּ֖דֻׁש יִּ֥כ ןוֹ֔נְרַאְב ּודיִּ֣גַה ]ּוקָ֑עְזּו[ ּיקָ֑עְזּו ׀ ]ּוליִ֣ליֵה[ ּיליִ֣ליֵה הָּתַ֖ח־יִּכ
 :]תַעָֽפיֵמ[ תַעָֽפוֵמ־לַעְו הָצְהַ֖י־לֶאְו ןוֹ֥לֹח־לֶא רֹׁ֑שיִּמַה ץֶרֶ֣א־לֶא אָּ֖ב טָּ֥פְׁשִמּו
־לַעְו לּו֖מָּג תיֵּ֥ב־לַעְו םִיַ֛תָיְרִק לַ֧עְו :םִיָֽתָלְבִּד תיֵּ֖ב־לַעְו וֹ֔בְנ־לַעְו ןוֹ֣ביִּד־לַעְו
ֹּיִרְק־לַעְו :ןוֹֽעְמ תיֵּ֥ב  תוֹ֖קֹחְרָֽה בָ֔אֹומ ץֶרֶ֣א ֙יֵרָע־לָּכ לַ֗עְו הָ֑רְצָּב־לַעְו תו֖
־לַע יִּ֥כ ּוהֻ֕ריִּכְׁשַה :הָֽוֹהְי םֻ֖אְנ הָרָּ֑בְׁשִנ וֹ֖עֹרְזּו בָ֔אֹומ ןֶרֶ֣ק ֙הָעְּדְגִנ :תוֹֽבֹרְּקַהְו
 קֹ֗חְׂשַה אוֹ֣ל ׀ םִ֣אְו :אּוֽה־םַּג קֹ֖חְׂשִל הָ֥יָהְו וֹ֔איִקְּב ֙בָאֹומ קַ֤פָסְו ליִּ֑דְגִה הָ֖וֹהְי



 :דָֽדֹונְתִּת וֹּ֖ב ךָךיֶ֛רָבְד יֵּ֧דִמ־יִּֽכ ]אָ֑צְמִנ[ האָ֑צְמִנ םיִ֖בָּנַגְּב־םִא לֵ֔אָרְׂשִי ֙ךָךְל הָ֤יָה
 קְּת הָ֔נֹויְכ ּו֣יְהִֽו בָ֑אֹומ יֵ֖בְׁשֹֽי עַלֶּ֔סַּב ּו֣נְכִׁשְו ֙םיִרָע ּו֤בְזִע  :תַחָֽפ־יִפ יֵ֥רְבֶעְּב ן ֵּ֖נַ
 יִּ֨תְעַ֨דָי יִ֤נֲא :וֹּֽבִל םֻ֥רְו וֹ֖תָוֲאַגְו וֹ֛נֹואְגּו וֹ֧הְבָּג דֹ֑אְמ הֶ֣אֵּג בָ֖אֹומ־ןֹוֽאְג ּונְעַ֥מָׁש
 ליִ֔לֵיֲא בָ֣אֹומ־לַע ֙ןֵּכ־לַע :ּוֽׂשָע ןֵ֥כ־ֹאל ויָּ֖דַּב ןֵ֑כ־ֹאלְו וֹ֖תָרְבֶע הָ֔וֹהְי־םֻאְנ
 ֙ךְךָּל־הֶּכְבֶא ר ֵ֤זְעַי יִ֨כְּבִמ :הֶּֽגְהֶי ׂשֶרֶ֖ח־ריִק יֵׁ֥שְנַא־לֶא קָ֑עְזֶא הֹּ֖לֻּכ בָ֥אֹומְלּו
 ךְךֵ֖ריִצְּב־לַעְו ךְךֵ֥ציֵק־לַע ּועָ֑גָנ ר ֵ֖זְעַי םָ֥י דַ֛ע םָ֔י ּורְבָ֣ע ֙ךְךִיַ֨תֹׁשיִֽטְנ הָ֔מְבִׂש ןֶפֶּ֣גַה
 םיִ֣בָקיִֽמ ֙ןִיַ֨יְו בָ֑אֹומ ץֶרֶ֣אֵמּו לֶ֖מְרַּכִמ ליִ֛גָו הָ֥חְמִׂש הָ֨פְסֶאֶֽנְו :לָֽפָנ דֵ֖דֹׁש
ֹל יִּתַּ֔בְׁשִה ֹל דָ֖דיֵה דָ֔דיֵה ךְךֹ֣רְדִי־אֽ  הֵ֗לָעְלֶא־דַע ןוֹּ֜בְׁשֶח תַ֨קֲעַּֽזִמ :דָֽדיֵה א֥
 םיִ֔רְמִנ יֵ֣מ־םַּג יִּ֚כ הָּ֑יִׁשִֽלְׁש תַ֖לְגֶע םִיַ֔נֹרֹ֣ח־דַע ֙רַעֹּ֨צִמ םָ֔לֹוק ּו֣נְתָֽנ ֙ץַהַ֨י־דַע
 :ויָֽהֹלאֵֽל ריִ֖טְקַמּו הָ֔מָב הֶ֣לֲעַֽמ הָ֑וֹהְי־םֻאְנ בָ֖אֹומְל יִּ֥תַּבְׁשִהְו :ּוֽיְהִֽי תוֹּ֖מַׁשְמִל
 םיִ֖ליִלֲחַּֽכ ׂשֶרֶ֔ח־ריִק יֵׁ֣שְנַא־לֶא ֙יִּבִלְו הֶ֔מֱהֶֽי םיִ֣לִלֲחַּֽכ ֙בָאֹומְל יִּ֤בִל ןֵּ֞כ־לַע
 לַ֤ע הָ֑עֻרְּג ןָ֖קָז־לָכְו הָ֔חְרָק ׁ֙שֹאר־לָכ יִּ֤כ :ּודָֽבָא הָׂ֖שָע תַ֥רְתִי ןֵּ֛כ־לַע הֶ֑מֱהֶֽי
 הֹּ֣לֻּכ ָהיֶ֖תֹבֹֽחְרִבּו בָ֛אֹומ תוֹּ֥גַּג־לָּכ לַ֣ע :קָֽׂש םִי ַ֖נְתָמ־לַעְו תֹ֔דֻדְּג ֙םִיַ֨דָי־לָּכ
 ֙הָּתַ֨ח ךְךיֵ֥א :הָֽוֹהְי־םֻאְנ וֹּ֖ב ץֶפֵ֥ח־ןיֵא יִ֛לְכִּכ בָ֗אֹומ־תֶא יִּתְרַ֣בָׁש־יִּֽכ דֵּ֑פְסִמ
־לָכְל הָּ֖תִחְמִלְו קֹ֥חְׂשִל בָ֛אֹומ הָ֥יָהְו ׁשוֹּ֑ב בָ֖אֹומ ףֶרֹ֥ע־הָנְפִה ךְךיֵ֛א ּוליִ֔ליֵה
 :בָֽאֹומ־לֶא ויָ֖פָנְּכ ׂשַ֥רָפּו הֶ֑אְדִי רֶׁשֶּ֖נַכ הֵּ֥נִה הָ֔וֹהְי רַ֣מָא ֙הֹכ־יִּכ :ויָֽביִבְס
ֹּיִרְּקַה ֙הָדְּכְלִנ  בֵ֖לְּכ אּו֔הַה םוֹּ֣יַּב ֙בָאֹומ יֵ֤רֹוּבִּג בֵ֞ל הָיָהְֽ֠ו הָׂשָּ֑פְתִנ תוֹ֖דָצְּמַהְו תו֔
 חָ֑פָו תַחַ֖פָו דַחַּ֥פ :ליִּֽדְגִה הָ֖וֹהְי־לַע יִּ֥כ םָ֑עֵמ בָ֖אֹומ דַ֥מְׁשִנְו :הָֽרֵצְמ הָׁ֥שִא
 תַחַּ֔פַה־לֶא לֹּ֣פִי ֙דַחַּ֨פַה יֵ֤נְּפִמ ]סָּ֞נַה[ סיָּ֞נַה :הָֽוֹהְי־םֻאְנ בָ֖אֹומ בֵׁ֥שֹוי ךָךיֶ֛לָע
 םָ֖תָּדֻקְּפ תַ֥נְׁש בָ֛אֹומ־לֶא ָהיֶ֧לֵא איִ֨בָא־יִּֽכ חָּ֑פַּב דֵ֖כָּלִי תַחַּ֔פַה־ןִמ ֙הֶלֹעָֽהְו
 ֙הָבָהֶֽלְו ןוֹּ֗בְׁשֶחֵֽמ אָ֣צָי ׁשֵ֞א־יִּֽכ םיִ֑סָנ ַחֹּ֣כִמ ּו֖דְמָֽע ןוֹּ֛בְׁשֶח לֵ֥צְּב :הָֽוֹהְי־םֻאְנ
ֹּתַו ןוֹ֔חיִס ןיֵּ֣בִמ  דַ֖בָא בָ֔אֹומ ֣ךָךְל־יֹוֽא :ןוֹֽאָׁש יֵ֥נְּב דֹ֖קְדָקְו בָ֔אֹומ תַ֣אְּפ֙ לַכא֨
 בָ֛אֹומ־תּוֽבְׁש יִּ֧תְבַׁשְו :הָֽיְבִׁשַּב ךָךיֶ֖תֹנְבּו יִבֶׁ֔שַּב ֙ךָךיֶ֨נָב ּו֤חְּקֻל־יִּֽכ ׁשוֹ֑מְּכ־םַע
 רַ֣מָא הֹּ֚כ ןוֹּ֗מַע יֵ֣נְבִ֠ל :בָֽאֹומ טַּ֥פְׁשִמ הָּנֵ֖ה־דַע הָ֑וֹהְי־םֻאְנ םיִ֖מָּיַה תיִ֥רֲחַֽאְּב
 דָּ֔ג־תֶא ֙םָּכְלַמ ׁשַ֤רָי ַעּוּ֗דַמ וֹ֑ל ןיֵ֣א ׁשֵ֖רֹוי־םִא לֵ֔אָרְׂשִיְל ֙ןיֵא םיִ֥נָבֲה הָ֔וֹהְי
 תַּ֨בַר־לֶא יpִּתְעַמְׁשִהְ֠ו הָ֗וֹהְי־םֻאְנ םיִ֜אָּב םיִ֨מָי ֩הֵּנִה ןֵ֡כָל :בָֽׁשָי ויָ֥רָעְּב וֹּ֖מַעְו



 הָנְתַּ֑צִּת ׁשֵ֣אָּב ָהיֶ֖תֹנְבּו הָ֔מָמְׁש לֵ֣תְל ֙הָתְיָֽהְו הָ֗מָחְלִמ תַ֣עּורְּת ןוֹּ֜מַע־יֵֽנְּב
 ֘הָנְקַעְצ יַ֗ע־הָדְּדֻׁש יִּ֣כ ןוֹּ֜בְׁשֶח יִליִ֨ליֵה :הָֽוֹהְי רַ֥מָא ויָׁ֖שְרֹֽי־תֶא לֵ֛אָרְׂשִי ׁשַ֧רָיְו
 הָ֣לֹוּגַּב ֙םָּכְלַמ יִּ֤כ תוֹ֑רֵדְּגַּב הָנְטַ֖טֹוׁשְתִהְו הָנְדֹ֕פְס םיִּ֔קַׂש הָנְרֹ֣גֲח ֒הָּבַר תוֹ֣נְּב
 הָ֑בֵבוֹֽׁשַה תַּ֖בַה ךְךֵ֔קְמִע בָ֣ז םיִ֔קָמֲעָּֽב ֙יִלְלַֽהְתִּת־הַמ :ויָּֽדְחַי ויָ֖רָׂשְו ויָ֥נֲהֹּֽכ ךְךֵ֔לֵי
 הִ֛וֹהֱי יָ֧נֹדֲא־םֻאְנ דַחַּ֗פ ךְךִיַ֜לָע איִ֨בֵמ ֩יִנְנִֽה :יָֽלֵא אוֹ֥בָי יִ֖מ ָהיֶ֔תֹרְצֹ֣אְּב ֙הָחְטֹּֽבַה
 ןֵ֗כ־יֵרֲחַֽאְו :דֵֽדֹּנַל ץֵּ֖בַקְמ ןיֵ֥אְו ויָ֔נָפְל ׁשיִ֣א ֙םֶּתְחַּדִנְו ךְךִיָ֑ביִבְס־לָּכִמ תוֹ֖אָבְצ
 תוֹ֔אָבְצ הָ֣וֹהְי ֙רַמָא הֹּ֤כ םוֹ֗דֱאֶֽל :הָֽוֹהְי־םֻאְנ ןוֹּ֖מַע־יֵֽנְּב תּו֥בְׁש־תֶא ביִׁ֛שָא
 ּ֙ונְפָה ּוסֻ֤נ :םָֽתָמְכָח הָ֖חְרְסִנ םיִ֔נָּבִמ ֙הָצֵע הָ֤דְבָא ןָ֑מיֵתְּב הָ֖מְכָח דוֹ֛ע ןיֵ֥אַה
־םִא :ויִּֽתְדַקְּפ תֵ֥ע ויָ֖לָע יִתאֵ֥בֵה וָׂ֛שֵע דיֵ֥א יִּ֣כ ןָ֑דְּד יֵ֖בְׁשֹֽי תֶבֶׁ֔שָל ּוקִ֣מְעֶה
ֹל ךְךָ֔ל ּואָּ֣ב ֙םיִרְצֹּֽב ־יִּֽכ :םָּֽיַד ּותיִ֥חְׁשִה הָלְיַּ֖לַּב םיִ֥בָּנַּג־םִא תוֹ֑לֵלוֹֽע ּורִ֖אְׁשַי א֥
ֹל הָּ֖בְחֶנְו ויָ֔רָּתְסִמ־תֶא ֙יִתיֵּ֨לִּג וָׂ֗שֵע־תֶא יִּתְפַׂ֣שָח יִ֞נֲא  וֹ֛עְרַז דַּ֥דֻׁש לָ֑כּוי א֣
 :ּוחָֽטְבִּת יַ֥לָע ךָךיֶ֖תֹונְמְלַאְו הֶּ֑יַחֲא יִ֣נֲא ךָךיֶ֖מֹתְי הָ֥בְזָע :ּוּנֶֽניֵאְו ויָ֖נֵכְׁשּו ויָ֥חֶאְו
 ּוּ֔תְׁשִי וֹ֣תָׁש ֙סֹוּכַה תוֹּ֤תְׁשִל םָ֜טָּפְׁשִמ ןיֵ֨א־רֶׁשֲא הֵּנִ֠ה הָ֗וֹהְי רַ֣מָא ׀ הֹ֣כ־יִּכ
ֹל הֶ֑קָּנִּת הֹ֖קָנ אּו֔ה הָּ֣תַאְו ־םֻאְנ ֙יִּתְעַּ֨בְׁשִנ יִ֤ב יִּ֣כ :הֶּֽתְׁשִּת הֹ֖תָׁש יִּ֥כ הֶ֔קָּנִת א֣
 הָניֶ֖יְהִת ָהיֶ֥רָע־לָכְו הָ֑רְצָב הֶ֣יְהִּֽת הָ֖לָלְקִלְו בֶרֹ֥חְל הָּ֛פְרֶחְל הָּ֧מַׁשְל־יִּֽכ הָ֔וֹהְי
 ּ֙וצְּבַקְתִה ַחּו֑לָׁש םִ֣יֹוּגַּב ריִ֖צְו הָ֔וֹהְי תֵ֣אֵמ ֙יִּתְעַ֨מָׁש הָ֤עּומְׁש :םָֽלֹוע תוֹ֥בְרָחְל
 :םָֽדָאָּֽב יּו֖זָּב םִ֑יֹוּגַּב ךָךיִּ֖תַתְנ ןֹ֛טָק הֵּ֥נִה־יִּֽכ :הָֽמָחְלִּמַל ּומּו֖קְו ָהיֶ֔לָע ּואֹ֣בּו
 הָ֑עְבִּג םוֹ֣רְמ יִׂ֖שְפֹּֽת עַלֶּ֔סַה יֵ֣וְגַחְּב ֙יִנְכֹֽׁש ךָךֶּ֔בִל ןוֹ֣דְז ֙ךְךָתֹא איִׁ֤שִה ֞ךָךְּתְצַלְפִּֽת
 לֹּ֚כ הָּ֑מַׁשְל םוֹ֖דֱא הָ֥תְיָֽהְו :הָֽוֹהְי־םֻאְנ ֖ךָךְדיִֽרוֹא םָׁ֥שִמ ךָךֶּ֔נִק ֙רֶׁשֶּ֨נַּכ ַהיִּ֤בְגַת־יִּֽכ
 ָהיֶ֖נֵכְׁשּו הָ֛רֹמֲעַֽו םֹ֧דְס תַ֞כֵּפְהַמְּֽכ :ָהֶֽתֹוּכַמ־לָּכ־לַע קֹ֖רְׁשִיְו םֹׁ֥שִי ָהיֶ֔לָע רֵ֣בֹע
ֹל הָ֑וֹהְי רַ֣מָא ֹלְו ׁשיִ֔א ֙םָׁש בֵׁ֥שֵי־אֽ  הֶ֨לֲעַֽי הֵ֞יְרַאְּכ הֵּנִ֠ה :םָֽדָא־ןֶּב ּהָּ֖ב רּו֥גָי־אֽ
 ָהיֶ֣לֵא רּו֖חָב יִ֥מּו ָהיֶ֔לָעֵֽמ ּוּנֶ֨ציִרֲא הָעיִּ֤גְרַא־יִּֽכ ֒ןָתיֵא הֵ֣וְנ־לֶא ֘ןֵּדְרַּיַה ןוֹ֣אְּגִמ
 ּו֣עְמִׁש ןֵ֞כָל :יָֽנָפְל דֹ֖מֲעַֽי רֶׁ֥שֲא הֶ֔עֹר הֶ֣ז־יִמּו יִּנֶ֔דיִעֹֽי יִ֣מּו ֙יִנוֹ֨מָכ יִ֤מ יִּ֣כ דֹ֑קְפֶא
 ןָ֑מיֵת יֵ֣בְׁשֹֽי־לֶא בַׁ֖שָח רֶׁ֥שֲא ויָ֔תֹובְׁשְחַ֨מּו םוֹ֔דֱא־לֶא ֙ץַעָי רֶׁ֤שֲא הָ֗וֹהְי־תַצֲע
ֹּצַה יֵ֣ריִעְצ ֙םּובָחְסִי אֹ֤ול־םִא ֹל־םִא ןא֔  םָ֔לְפִנ לוֹּ֣קִמ :םֶֽהֵוְנ םֶ֖היֵלֲע םיִּׁ֛שַי א֥
 הֶ֔אְדִיְו הֶ֣לֲעַֽי ֙רֶׁשֶּ֨נַכ הֵּ֤נִה :ּהָֽלֹוק עַ֥מְׁשִנ ףּו֖ס־םַיְּב הָ֕קָעְצ ץֶרָ֑אָה הָׁ֖שֲעָֽר



 הָּׁ֥שִא בֵ֖לְּכ אּו֔הַה םוֹּ֣יַּב ֙םֹודֱא יֵ֤רֹוּבִּג בֵ֞ל pהָיָהְֽ֠ו הָ֑רְצָּב־לַע ויָ֖פָנְּכ ׂשֹ֥רְפִיְו
 םָּ֣יַּב ּוגֹ֑מָנ ּו֖עְמָׁש הָ֛עָר הָ֥עֻמְׁש־יִּֽכ דָּ֔פְרַאְו ֙תָמֲח הָֽׁשוֹּ֤ב קֶׂשֶּ֗מַדְל :הָֽרֵצְמ
ֹל טֵ֖קְׁשַה הָ֔גָאְּד  הָ֧רָצ הָקיִ֑זֱחֶֽה טֶטֶ֣רְו סּו֖נָל הָ֥תְנְפִה קֶׂשֶּ֛מַד הָ֥תְפָֽר :לָֽכּוי א֥
ֹל ךְךיֵ֥א :הָֽדֵלֹוּֽיַּכ הָּתַ֖זָחֲא םיִ֛לָבֲחַו  תַ֖יְרִק ]תָּ֑לִהְּת[ הָּ֑לִהְּת ריִ֣ע הָ֖בְּזֻע־אֽ
 םוֹּ֣יַּב ּ֙וּמַּ֨דִי הָ֤מָחְלִּמַה יֵׁ֨שְנַא־לָכְו ָהיֶ֑תֹבֹֽחְרִּב ָהיֶ֖רּוחַֽב ּו֥לְּפִי ןֵ֛כָל :יִֽׂשֹוׂשְמ
־ןֶּב תוֹ֥נְמְרַא הָ֖לְכָֽאְו קֶׂשָּ֑מַּד תַ֣מֹוחְּב ׁשֵ֖א יִּתַּ֥צִהְו :תוֹֽאָבְצ הָ֥וֹהְי םֻ֖אְנ אּו֔הַה
 ]רַּ֣צאֶרְדַכּוֽבְנ[ רוַּ֣צאֶרְדַכּוֽבְנ ֙הָּכִה רֶׁ֤שֲא רוֹ֗צָח תוֹ֣כְלְמַמְלּו ׀ רָ֣דֵקְל :דָֽדֲה
 :םֶדֶֽק־יֵֽנְּב־תֶא ּו֖דְדָׁשְו רָ֔דֵק־לֶא ּו֣לֲע ּומּו֚ק הָ֑וֹהְי רַ֣מָא הֹּ֖כ לֶ֔בָּב־ךְךֶלֶֽמ
 םֶ֑הָל ּו֣אְׂשִי םֶ֖היֵּלַמְגּו םֶ֛היֵלְּכ־לָכְו םֶ֧היֵתֹוֽעיִרְי ּוחָּ֔קִי ֙םָנֹאצְו םֶ֤היֵלֳהָֽא
ֹגָמ םֶ֛היֵלֲע ּו֧אְרָֽקְו  רוֹ֖צָח יֵ֥בְׁשֹֽי תֶבֶׁ֛שָל ּוקיִ֧מְעֶה דֹ֜אְמ ּודֻּ֨נ ּ֩וסֻנ :ביִֽבָּסִמ רו֖
 םֶ֖היֵלֲע בַׁ֥שָחְו הָ֔צֵע֙ לֶבָּב־ךְךֶלֶֽמ רַּ֤צאֶרְדַכּוֽבְנ םֶ֜כיֵלֲע ץַ֨עָי־יִּֽכ הָ֑וֹהְי־םֻאְנ
ֹל הָ֑וֹהְי־םֻאְנ חַטֶ֖בָל בֵׁ֥שֹוי ויֵ֛לְׁש יוֹּ֥ג־לֶא ּו֗לֲע ּומּו֣ק :הָֽבָׁשֲחַֽמ ]םֶ֖כיֵלֲע[ ־אֽ
ֹלְו םִיַ֧תָלְד  לָ֔לָׁשְל ֙םֶהיֵנְקִמ ןוֹ֤מֲהַו זַ֗בָל םֶ֜היֵּלַמְג ּו֨יָהְו :ּונֹּֽכְׁשִי דָ֥דָּב וֹ֖ל ַחיִ֛רְב־אֽ
 :הָֽוֹהְי־םֻאְנ םָ֖דיֵא־תֶא איִ֥בָא ויָ֛רָבֲע־לָּכִמּו הָ֑אֵפ יֵ֣צּוצְק ַחּו֖ר־לָכְל םיִ֥תִרֵזְו
ֹל םָ֑לֹוע־דַע הָ֖מָמְׁש םיִּ֛נַּת ןוֹ֥עְמִל רוֹ֜צָח הָ֨תְיָֽהְו ֹלְו ׁשיִ֔א ֙םָׁש בֵׁ֥שֵי־אֽ  רּו֥גָי־אֽ
 םָ֑ליֵע־לֶא איִ֖בָּנַה ּוהָ֥יְמְרִי־לֶא הָ֛וֹהְי־רַבְד הָ֧יָה רֶׁ֨שֲא :םָֽדָא־ןֶּב ּהָּ֖ב
 קְדִצ תּו֛כְלַמ תיִׁ֗שאֵרְּב  יִ֥נְנִה תוֹ֔אָבְצ הָ֣וֹהְי ֙רַמָא הֹּ֤כ :רֹֽמאֵל הָ֖דּוהְי־ךְךֶלֶֽמ הָּ֥יִ
 תוֹ֗חּור עַּ֣בְרַא םָ֜ליֵע־לֶא יִ֨תאֵבֵֽהְו :םָֽתָרּוֽבְּג תיִׁ֖שאֵר םָ֑ליֵע תֶׁשֶ֣ק־תֶא רֵ֖בֹׁש
ֹלְו הֶּלֵ֑אָה תוֹ֣חֻרָֽה לֹ֖כְל םיִ֔תִר ֵ֣זְו םִיַ֔מָּׁשַה תוֹ֣צְק ֙עַּבְרַאֵֽמ  רֶׁ֛שֲא יוֹּ֔גַה הֶ֣יְהִֽי־אֽ
ֹל  יֵ֣נְפִלְו םֶ֜היֵבְיֹֽא יֵ֨נְפל םָליֵ֠ע־תֶא יִּ֣תַּתְחַהְו :]םָֽליֵע[ םָֽלוֵע יֵ֥חְּדִנ םָׁ֖ש אוֹ֥בָי־אֽ
 הָ֑וֹהְי־םֻאְנ יִּ֖פַא ןוֹ֥רֲח־תֶא הָ֛עָר ׀ םֶ֧היֵלֲע יִ֨תאֵבֵֽהְו םָׁ֗שְפַנ יֵׁ֣שְקַבְמ ׀
 םָ֑ליֵעְּב יִ֖אְסִכ יִּ֥תְמַׂשְו :םָֽתֹוא יִ֖תֹוּלַּכ דַ֥ע בֶרֶ֔חַה־תֶא ֙םֶהיֵרֲחַֽא יִּ֤תְחַּלִׁשְו
 בוִׁ֛שָא םיִ֗מָּיַה תיִ֣רֲחַֽאְּב ׀ הָ֣יָהְו :הָֽוֹהְי־םֻאְנ םיִ֖רָׂשְו ךְךֶלֶ֥מ םָּׁ֛שִמ יִּ֥תְדַבֲאַֽהְו
 הָ֛וֹהְי רֶּ֧בִּד רֶׁ֨שֲא רָ֗בָּדַה :הָֽוֹהְי־םֻאְנ םָ֖ליֵע ]תּו֥בְׁש[ תּי֥בְׁש־תֶא ]ביִׁ֛שָא[
 ּ֙ועיִ֨מְׁשַהְו םִ֤יֹוּגַב ּודיִּ֨גַה :איִֽבָּנַה ּוהָ֥יְמְרִי דַ֖יְּב םיִּ֑דְׂשַּכ ץֶרֶ֣א־לֶא לֶ֖בָּב־לֶא
 ךְךָ֔דֹרְמ תַ֣ח֙ לֵּב ׁשיִ֥בֹה לֶ֜בָב הָ֨דְּכְלִנ ּ֩ורְמִא ּודֵ֑חַכְּת־לַא ּועיִ֖מְׂשַה סֵ֔נ־ּואְׂשּֽו



ֹּג ָהיֶ֨לָע ֩הָלָע יִּ֣כ :ָהיֶֽלּוּלִּג ּוּתַ֖ח ָהיֶּ֔בַצֲע ּוׁשיִ֣בֹה ־תֶא תיִׁ֤שָי־אּוֽה ןוֹ֗פָּצִמ יו֜
ֹלְו הָּ֔מַׁשְל ּ֙הָצְרַא  םיִ֨מָּיַּב :ּוכָֽלָה ּודָ֥נ הָ֖מֵהְּב־דַעְו םָ֥דָאֵֽמ ּהָּ֑ב בֵׁ֖שֹוי הֶ֥יְהִי־אֽ
 וָּ֑דְחַי הָ֖דּוהְי־יֵֽנְבּו הָּמֵ֥ה לֵ֛אָרְׂשִי־יֵֽנְב ּואֹ֧בָי הָ֔וֹהְי־םֻאְנ ֙איִהַה תֵ֤עָבּו הָּמֵ֜הָה
 םֶ֑היֵנְפ הָּנֵ֣ה ךְךֶרֶּ֖ד ּולָ֔אְׁשִי ןוֹּ֣יִצ :ּוׁשֵּֽקַבְי םֶ֖היֵהֹֽלֱא הָ֥וֹהְי־תֶאְו ּוכֵ֔לֵי ֹ֙וכָבּו ךְךוֹ֤לָה
ֹל םָ֖לֹוע תיִ֥רְּב הָ֔וֹהְי־לֶא ּו֣וְלִנְו ּואֹּ֚ב ֹצ :ַחֵֽכָׁשִת א֥  יִּ֔מַע ]ּו֣יָה[ הֻ֣יָה ֙תֹודְבֹֽא ןא֤
 ּו֖חְכָֽׁש ּוכָ֔לָה ֙הָעְבִּג־לֶא רַ֤הֵמ ]םּו֑בְבוֹֽׁש[ םּי֑בְבוֹֽׁש םיִ֖רָה םּו֔עְתִה םֶ֣היֵעֹֽר
ֹל ּו֖רְמָֽא םֶ֥היֵרָֽצְו םּו֔לָכֲא םֶ֣היֵאְצֹוֽמ־לָּכ :םָֽצְבִר  ּו֤אְטָֽח רֶׁ֨שֲא תַחַּ֗ת םָׁ֑שְאֶנ א֣
 קִמּו קֶדֶ֔צ־הֵוְנ ֙הָוֹהיַֽל  םיִּ֖דְׂשַּכ ץֶרֶ֥אֵמּו לֶ֔בָּב ךְךוֹּ֣תִמ ּודֻ֚נ :הָֽוֹהְי םֶ֖היֵתוֹֽבֲא הֵ֥וְ
ֹצ־יֵנְפִל םיִ֖דּוּתַעְּכ ּו֕יְהִֽו ]ּואֵ֑צ[ ּואֵ֑צי ־לַע הֶ֨לֲעַמּו ֩ריִעֵמ יִ֡כֹנָא הֵּ֣נִה יִּ֣כ :ןאֽ
 רוֹּ֣בִגְּכ ֙ויָּצִח דֵ֑כָּלִּת םָּׁ֖שִמ ּהָ֔ל ּוכְרָ֣עְו ןוֹ֔פָצ ץֶרֶ֣אֵמ ֙םיִלֹדְּג םִ֤יֹוּג־לַהְק לֶ֜בָּב
ֹל ליִּ֔כְׁשַמ ־םֻאְנ ּועָּ֖בְׂשִי ָהיֶ֥לְלֹֽׁש־לָּכ לָ֑לָׁשְל םיִּ֖דְׂשַכ הָ֥תְיָֽהְו :םָֽקיֵר בּוׁ֖שָי א֥
 ּ֙יׁשּו֨פָת יִּ֚כ יִ֑תָלֲחַֽנ יֵ֖סֹׁש ]ּו֔זְלֲעַת[ ּי֔זְלֲעַת יִּ֣כ ]ּ֙וחְמְׂשִת[ ּ֙יחְמְׂשִת יִּ֤כ :הָֽוֹהְי
 דֹ֔אְמ ֙םֶכְּמִא הָׁשוֹּ֤ב :םיִֽרִּבֲאָּֽכ ]ּו֖לֲהְצִתְו[ ּי֖לֲהְצִתְו הָׁ֔שָד הָ֣לְגֶעְּכ ]ּ֙וׁשּו֨פָת[
ֹל ֙הָוֹהְי ףֶצֶּ֤קִמ :הָֽבָרֲעַֽו הָּ֥יִצ רָּ֖בְדִמ םִ֔יֹוּג תיִ֣רֲחַא ֙הֵּנִה םֶ֑כְּתְדַלוֹֽי הָ֖רְפָח  א֣
 :ָהיֶֽתֹוּכַמ־לָּכ־לַע קֹ֖רְׁשִיְו םֹּׁ֥שִי לֶ֔בָּב־לַע רֵ֣בֹע לֹּ֚כ ּהָּ֑לֻּכ הָ֖מָמְׁש הָ֥תְיָֽהְו בֵׁ֔שֵת
 יִּ֥כ ץֵ֑ח־לֶא ּו֖לְמְחַּת־לַא ָהיֶ֔לֵא ּו֣דְי תֶׁשֶ֔ק יֵכְרֹּ֣ד־לָּכ ֙ביִבָס ׀ לֶ֤בָּב־לַע ּו֨כְרִע
 ]ָהיֶ֔תֹויְׁשָא[ ָהיֶ֔תיֹוְׁשָא ּ֙ולְפָֽנ ּהָ֔דָי הָ֣נְתָֽנ ֙ביִבָס ָהיֶ֤לָע ּועיִ֨רָה :הָאָֽטָח הָ֖וֹהיַֽל
־ּוׂשֲע הָ֖תְׂשָע רֶׁ֥שֲאַּֽכ ּהָ֔ב ּומְק ָּ֣נִה ֙איִה הָ֥וֹהְי תַ֨מְקִנ ֩יִּכ ָהיֶ֑תֹומוֹֽח ּו֖סְרֶהֶֽנ
־לֶא ׁשיִ֤א הָ֔נֹוּיַה בֶרֶ֣ח ֙יֵנְּפִמ ריִ֑צָק תֵ֣עְּב לָּ֖גַמ ׂשֵ֥פֹתְו לֶ֔בָּבִמ ַ֙עֵ֨רֹוז ּו֤תְרִּכ :ּהָֽל
 ןוֹׁ֤שאִרָֽה ּוחיִּ֑דִה תוֹ֣יָרֲא לֵ֖אָרְׂשִי הָ֛רּוזְפ הֶׂ֧ש :ּוסֻֽנָי וֹ֖צְרַאְל ׁשיִ֥אְו ּו֔נְפִי ֹ֙וּמַע
 רַ֞מָא־הֹּֽכ ןֵ֗כָל :לֶֽבָּב ךְךֶלֶ֥מ רַּ֖צאֶרְדַכּוֽבְנ וֹ֔מְּצִע ֙ןֹורֲחַֽאָֽה הֶ֤זְו רּוּׁ֔שַא ךְךֶלֶ֣מ ֹ֙ולָכֲא
 רֶׁ֥שֲאַּֽכ וֹ֑צְרַא־לֶאְו לֶ֖בָּב ךְךֶלֶ֥מ־לֶא דֵ֛קֹפ יִ֥נְנִֽה לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא ֙תֹואָבְצ הָ֤וֹהְי
 לֶ֖מְרַּכַה הָ֥עָרְו ּוהֵ֔וָנ־לֶא֙ לֵאָרְׂשִי־תֶא יִּ֤תְבַבֹֽׁשְו :רּוּֽׁשַא ךְךֶלֶ֥מ־לֶא יִּתְדַ֖קָּפ
 איִ֜הַה תֵ֨עָבּו ֩םֵהָה םיִ֣מָּיַּב :וֹֽׁשְפַנ עַּ֥בְׂשִּת דָ֖עְלִּגַהְו םִיַ֛רְפֶא רַ֥הְבּו ןָׁ֑שָּבַהְו
ֹּטַח־תֶאְו ּוּנֶ֔ניֵאְו֙ לֵאָרְׂשִי ןֹ֤וֲע־תֶא ׁשַּ֞קֻבְי הָ֗וֹהְי־םֻאְנ ֹלְו הָ֖דּוהְי תא֥  א֣
־לֶאְו ָהיֶ֔לָע הֵ֣לֲע ֙םִיַ֨תָרְמ ץֶרָ֤אָה־לַע :ריִֽאְׁשַא רֶׁ֥שֲאַל חַ֖לְסֶא יִּ֥כ הָניאֶ֑צָּמִת



 :ךָךיִֽתיִּוִצ רֶׁ֥שֲא לֹ֖כְּכ הֵׂ֕שֲעַו הָ֔וֹהְי־םֻאְנ ֙םֶהיֵרֲחַֽא םֵ֤רֲחַֽהְו בֹ֨רֲח דוֹ֑קְּפ יֵ֖בְׁשֹוֽי
 ךְךיֵ֣א ץֶרָ֑אָה־לָּכ ׁשיִּ֖טַּפ רֵ֔בָּׁשִּיַו ֙עַּדְגִנ ךְךיֵ֤א :לוֹֽדָּג רֶבֶׁ֖שְו ץֶרָ֑אָּב הָ֖מָחְלִמ לוֹ֥ק
ֹל ְּתַ֖אְו לֶ֔בָּב ְּ֙תְדַּכְלִנ־םַגְו ךְךָ֤ל יִּתְׁשֹ֨קָי :םִֽיֹוּגַּב לֶ֖בָּב הָּ֛מַׁשְל הָ֧תְיָֽה  ְּתַעָ֑דָי א֣
 אֵ֖צֹוּיַו וֹ֔רָצוֹ֣א־תֶא ֙הָוֹהְי חַ֤תָּפ :תיִֽרָּגְתִה הָ֖וֹהיַֽב יִּ֥כ ְּתְׂשַּ֔פְתִנ־םַגְו ֙תאֵצְמִנ
־ּואֹּֽב :םיִּֽדְׂשַּכ ץֶרֶ֥אְּב תוֹ֖אָבְצ הִ֛וֹהֱי יָ֧נֹדאַֽל איִ֗ה הָ֣כאָלְמ־יִּֽכ וֹ֑מְעַז יֵ֣לְּכ־תֶא
 ּהָ֖ל־יִהְּת־לַא ָהּו֑מיִרֲחַֽהְו םיִ֖מֵרֲע־ֹומְכ ָהּוּ֥לָס ָהיֶ֔סֻבֲאַֽמ ּו֣חְתִּפ ֙ץֵּקִמ ּהָ֤ל
 תֵ֥ע םָ֖מֹוי אָ֥ב־יִּכ םֶ֔היֵלֲע יוֹ֣ה חַבָּ֑טַל ּו֖דְרֵי ָהיֶ֔רָּפ־לָּכ ּ֙ובְרִח :תיִֽרֵאְׁש
ֹּיִצְּב דיִּ֣גַהְל לֶ֑בָּב ץֶרֶ֣אֵמ םיִ֖טֵלְפּו םיִ֛סָנ לוֹ֥ק :םָֽתָּדֻקְּפ  הָ֣וֹהְי ֙תַמְקִנ־תֶא ןו֗
 ָהיֶ֣לָע ּו֧נֲח תֶׁשֶ֜ק יֵכְרֹּ֨ד־לָּכ םיpִּבַ֠ר ׀ לֶ֣בָּב־לֶא ּועיִ֣מְׁשַה :וֹֽלָכיֵֽה תַ֖מְקִנ ּוניֵ֔הֹלֱא
 ּהָ֑ל־ּוׂשֲע הָ֖תְׂשָע רֶׁ֥שֲא לֹ֛כְּכ ּהָ֔לֳעָפְּכ ּהָ֣ל־ּומְּלַׁש הָ֔טֵלְּפ ]ּ֙הָל[ יִהְי־לַא ביִ֗בָס
־לָכְו ָהיֶ֑תֹבֹֽחְרִּב ָהיֶ֖רּוחַב ּו֥לְּפִי ןֵ֛כָל :לֵֽאָרְׂשִי ׁשוֹ֥דְק־לֶא הָד ָ֖ז הָ֛וֹהְי־לֶא יִּ֧כ
 יָ֥נֹדֲא־םֻאְנ ןוֹ֔דָז ֙ךָךיֶ֨לֵא יִ֤נְנִה :הָֽוֹהְי־םֻאְנ אּו֖הַה םוֹּ֥יַּב ּוּמַּ֛דִי ּהָּ֥תְמַחְלִמ יֵׁ֨שְנַא
 םיִ֑קֵמ וֹ֖ל ןיֵ֥אְו לַ֔פָנְו ֙ןֹודָז לַׁ֤שָכְו :ךָךיִּֽתְדַקְּפ תֵ֥ע ֖ךָךְמֹוֽי אָּ֥ב יִּ֛כ תוֹ֑אָבְצ הִ֖וֹהֱי
 םיִ֛קּוׁשֲע תוֹ֔אָבְצ הָ֣וֹהְי ֙רַמָא הֹּ֤כ :ויָֽתֹביִֽבְס־לָּכ הָ֖לְכָֽאְו ויָ֔רָעְּב ׁ֙שֵא יִּתַּ֤צִהְו
 :םָֽחְּלַׁש ּו֖נֲאֵֽמ םָ֔ב ּוקיִ֣זֱחֶֽה ֙םֶהיֵבֹֽׁש־לָכְו וָּ֑דְחַי הָ֖דּוהְי־יֵֽנְבּו לֵ֥אָרְׂשִי־יֵֽנְּב
־תֶא ַעיִּ֣גְרִה ֙ןַעַ֨מְל םָ֑ביִר־תֶא ביִ֖רָי ביִ֥ר וֹ֔מְׁש ֙תֹואָבְצ הָ֤וֹהְי קָ֗זָח ׀ םָ֣לֲאֹּֽג
 לֶ֔בָב יֵ֣בְׁשֹֽי־לֶאְו הָ֑וֹהְי־םֻאְנ םיִּ֖דְׂשַּכ־לַע בֶרֶ֥ח :לֶֽבָב יֵ֥בְׁשֹֽיְל זיִּ֖גְרִהְו ץֶרָ֔אָה
 :ּוּתָֽחָו ָהיֶ֖רֹוּבִּג־לֶא בֶרֶ֥ח ּולָ֑אֹנְו םיִּ֖דַּבַה־לֶא בֶרֶ֥ח :ָהיֶֽמָכֲח־לֶאְו ָהיֶ֖רָׂש־לֶאְו
 בֶרֶ֥ח םיִׁ֑שָנְל ּו֣יָהְו ּהָ֖כֹותְּב רֶׁ֥שֲא בֶרֶ֛עָה־לָּכ־לֶאְו וֹּ֗בְכִר־לֶאְו ויָ֣סּוס־לֶא בֶרֶ֜ח
 םיִ֖מיֵאָֽבּו איִ֔ה ֙םיִלִסְּפ ץֶרֶ֤א יִּ֣כ ּוׁשֵ֑בָיְו ָהיֶ֖מיֵמ־לֶא בֶרֹ֥ח :ּוזָּֽזֻבּו ָהיֶ֖תֹרְצֹוֽא־לֶא
ֹלְו הָ֑נֲעַֽי תוֹ֣נְּב ּהָ֖ב ּובְׁשָ֥יְו םיִּ֔יִא־תֶא ֙םיִּיִצ ּו֤בְׁשֵֽי ןֵ֗כָל :ּולָֽלֹהְתִי  ֙דֹוע בֵׁ֥שֵת־אֽ
ֹלְו חַצֶ֔נָל  הָ֛רֹמֲע־תֶאְו םֹ֧דְס־תֶא םיִ֜הֹלֱא תַ֨כֵּפְהַמְּכ :רֹֽדָו רוֹּ֥ד־דַע ןוֹּ֖כְׁשִת א֥
ֹל הָ֑וֹהְי־םֻאְנ ָהיֶ֖נֵכְׁש־תֶאְו ֹלְו ׁשיִ֔א ֙םָׁש בֵׁ֥שֵי־אֽ  הֵּ֛נִה :םָֽדָא־ןֶּב ּהָּ֖ב רּו֥גָי־אֽ
 ןֹ֞דיִכְו תֶׁשֶ֣ק :ץֶרָֽא־יֵתְּכְרַּיִמ ּורֹ֖עֵי םיִּ֔בַר םיִ֣כָלְמּו֙ לֹודָּג יוֹ֤גְו ןוֹ֑פָּצִמ אָּ֖ב םַ֥ע
ֹלְו ֙הָּמֵ֨ה יִ֥רָזְכַא ּוקיִ֗זֲחַֽי  ךְךּו֗רָע ּובָּ֑כְרִי םיִ֖סּוס־לַעְו הֶ֔מֱהֶֽי םָּ֣יַּכ ֙םָלֹוק ּומֵ֔חַרְי א֣
 ויָ֑דָי ּו֣פָרְו םָ֖עְמִׁש־תֶא לֶ֛בָּב־ךְךֶלֶֽמ עַ֧מָׁש :לֶֽבָּב־תַּב ךְךִיַ֖לָע הָ֔מָחְלִּמַל ׁ֙שיִאְּכ



 הֵ֣וְנ־לֶא ֘ןֵּדְרַּיַה ןוֹ֣אְּגִמ הֶ֨לֲעַֽי הֵ֞יְרַאְּכ הֵּנִ֠ה :הָֽדֵלֹוּֽיַּכ ליִ֖ח ּוהְתַ֔קיִזֱחֶֽה ֙הָרָצ
 יִ֤מ יִּ֣כ דֹ֑קְפֶא ָהיֶ֣לֵא רּו֖חָב יִ֥מּו ָהיֶ֔לָעֵֽמ ]֙םֵציִרֲא[ ֙םֵצוִרֲא הָעִּ֤גְרַא־יִּֽכ ֒ןָתיֵא
 הָ֗וֹהְי־תַצֲע ּו֣עְמִׁש ןֵ֞כָל :יָֽנָפְל דֹ֖מֲעַי רֶׁ֥שֲא הֶ֔עֹר הֶ֣ז־יִמּו יִּנֶ֔דִעֹוֽי יִ֣מּו ֙יִנוֹ֨מָכ
ֹל־םִא םיִּ֑דְׂשַּכ ץֶרֶ֣א־לֶא בַׁ֖שָח רֶׁ֥שֲא ויָ֔תֹובְׁשְחַ֨מּו לֶ֔בָּב־לֶא ֙ץַעָי רֶׁ֤שֲא  א֤
ֹּצַה יֵ֣ריִעְצ ֙םּובָחְסִי ֹל־םִא ןא֔  לֶ֔בָב הָׂ֣שְּפְתִנ֙ לֹוּקִמ :הֶֽוָנ םֶ֖היֵלֲע םיִּׁ֛שַי א֥
 לֶ֔בָּב־לַע ריִ֣עֵמ ֙יִנְנִֽה הָ֔וֹהְי רַ֣מָא הֹּ֚כ :עָֽמְׁשִנ םִ֥יֹוּגַּב הָ֖קָעְזּו ץֶרָ֑אָה הָׁ֖שֲעְרִנ
 ּו֖קְקֹֽביִו ָהּו֔רֵזְו ֙םיִרָז ׀ לֶ֤בָבְל יִּ֨תְחַּלִׁשְו :תיִֽחְׁשַמ ַחּו֖ר יָ֑מָק בֵ֣ל יֵ֖בְׁשֹֽי־לֶאְו
 ):ירק אלו ביתכ( ךְךֹ֤רְדִי־לֶֽא :הָֽעָר םוֹ֥יְּב ביִ֖בָּסִמ ָהיֶ֛לָע ּו֥יָה־יִּֽכ ּהָ֑צְרַא־תֶא
 ּומיִ֖רֲחַֽה ָהיֶ֔רֻחַּ֣ב־לֶא ּ֙ולְמְחַּת־לַאְו וֹ֑נֹיְרִסְּב לַ֖עְתִי־לֶאְו וֹּ֔תְׁשַק ֙ךְךֵרֹּדַה ךרדי
 ּקֻדְמּו םיִּ֑דְׁשַּכ ץֶרֶ֣אְּב םיִ֖לָלֲח ּו֥לְפָֽנְו :ּהָֽאָבְצ־לָּכ ֹל יִּ֠כ :ָהיֶֽתֹוצּוֽחְּב םיִ֖רָ ־אֽ
 םָׁ֔שָא הָ֣אְלָֽמ ֙םָצְרַא יִּ֤כ תוֹ֑אָבְצ הָ֖וֹהיֵֽמ ויָ֔הֹלֱאֵֽמ ֙הָדּוהיִֽו לֵ֤אָרְׂשִי ןָ֨מְלַא
 ֩יִּכ ּהָ֑נֹוֲעַּב ּוּמַּ֖דִּת־לַא וֹׁ֔שְפַנ ׁשיִ֣א ּ֙וטְּלַמּו לֶ֗בָּב ךְךוֹּ֣תִמ ׀ ּוסֻ֣נ :לֵֽאָרְׂשִי ׁשוֹ֖דְּקִמ
 הָ֔וֹהְי־דַיְּב֙ לֶבָּב בָ֤הָז־סֹוּֽכ :ּהָֽל םֵּ֖לַׁשְמ אּו֥ה לּו֕מְּג הָ֔וֹהיַֽל ֙איִה הָ֥מָקְנ תֵ֨ע
 הָ֥לְפָֽנ םֹ֛אְתִּפ :םִֽיֹוג ּו֥לְלֹֽהְתִי ןֵּ֖כ־לַע םִ֔יֹוג ּו֣תָׁש ּ֙הָניֵּיִמ ץֶרָ֑אָה־לָּכ תֶרֶּ֖כַׁשְמ
־תֶא ּונאִּ֤פִר :אֵֽפָרֵּֽת יַ֖לּוא ּהָ֔בֹואְכַמְל ֙יִרֳצ ּו֤חְק ָהיֶ֗לָע ּוליִ֣ליֵה רֵ֑בָׁשִּתַו לֶ֖בָב
ֹלְו֙ לֶבָּב  ּהָ֔טָּפְׁשִמ ֙םִיַ֨מָׁשַה־לֶא עַ֤גָנ־יִּֽכ וֹ֑צְרַאְל ׁשיִ֣א ךְךֵ֖לֵנְו ָהּו֕בְזִע הָתָּ֔פְרִנ א֣
ֹּיִצְב הָ֣רְּפַסְנּו ּואֹּ֚ב ּוניֵ֑תֹקְדִצ־תֶא הָ֖וֹהְי איִ֥צֹוה :םיִֽקָחְׁש־דַע אָׂ֖שִנְו ־תֶא ןו֔
 ַ֙חּו֨ר־תֶא הָ֗וֹהְי ריִ֣עֵה ֒םיִטָלְׁשַה ּו֣אְלִמ ֘םיִּצִחַֽה ּורֵ֣בָה :ּוניֵֽהֹלֱא הָ֥וֹהְי הֵׂ֖שֲעַֽמ
 תַ֖מְקִנ איִ֔ה ֙הָוֹהְי תַ֤מְקִנ־יִּֽכ ּהָ֑תיִחְׁשַהְל וֹ֖תָּמִזְמ לֶ֥בָּב־לַע־יִּֽכ יַ֔דָמ יֵ֣כְלַמ
 ּוניִ֖כָה םיִ֔רְמֹֽׁש ּ֙ומיִ֨קָה רָ֔מְׁשִּמַה ּ֙וקיִ֨זֲחַֽה סֵ֗נ־ּואְׂש לֶ֜בָּב תֹ֨מֹוח־לֶא :וֹֽלָכיֵה
 :לֶֽבָב יֵ֥בְׁשֹֽי־לֶא רֶּ֖בִּד־רֶׁשֲא תֵ֥א הָׂ֕שָע־םַּג הָ֔וֹהְי םַ֣מָז־םַּג יִּ֚כ םיִ֑בְרֹֽאָה
 עַּ֛בְׁשִנ :ךְךֵֽעְצִּב תַּ֥מַא ךְךֵּ֖צִק אָּ֥ב תֹ֑רָצוֹֽא תַּ֖בַר םיִּ֔בַר םִיַ֣מ־לַע ]ְּ֙תְנַכֹׁש[ יְּ֨תְנַכֹׁש
 הֵׂ֥שֹע :דָֽדיֵה ךְךִיַ֖לָע ּו֥נָעְו קֶלֶּ֔יַּכ ֙םָדָא ךְךיִ֤תאֵּלִמ־םִא יִּ֣כ וֹׁ֑שְפַנְּב תוֹ֖אָבְצ הָ֥וֹהְי
 ןוֹ֥מֲה וֹּ֜תִּת לוֹ֨קְל :םִיָֽמָׁש הָ֥טָנ וֹ֖תָנּוֽבְתִבּו וֹ֑תָמְכָחְּב לֵ֖בֵּת ןיִ֥כֵמ וֹ֔חֹכְּב ֙ץֶרֶ֨א
 ַחּו֖ר אֵצֹוּ֥יַו הָׂ֔שָע ֙רָטָּמַל םיִ֤קָרְּב ץֶרָ֑א־הֵצְקִמ םיִ֖אִׂשְנ לַעַּ֥יַו םִיַ֔מָׁשַּב ֙םִיַ֨מ
 וֹּ֖כְסִנ רֶקֶׁ֥ש יִּ֛כ לֶסָּ֑פִמ ףֵ֖רֹצ־לָּכ ׁשיִ֥בֹה תַעַּ֔דִמ ֙םָדָא־לָּכ רַ֤עְבִנ :ויָֽתֹרְצֹֽאֵמ



ֹלְו ֹל :ּודֵֽבֹאי םָ֖תָּדֻקְּפ תֵ֥עְּב םיִ֑עֻּתְעַּת הֵׂ֖שֲעַמ הָּמֵ֔ה לֶבֶ֣ה :םָּֽב ַחּו֥ר־אֽ ־אֽ
 :וֹֽמְׁש תוֹ֖אָבְצ הָ֥וֹהְי וֹ֑תָלֲחַֽנ טֶבֵׁ֖שְו אּו֔ה֙ לֹּכַה רֵ֤צֹוי־יִּֽכ בוֹ֗קֲעַי קֶלֵ֣ח הֶּלֵ֜אְכ
 :תוֹֽכָלְמַמ ֖ךָךְב יִּ֥תַחְׁשִהְו םִ֔יֹוּג ֙ךָךְב יִּ֤תְצַּפִנְו הָ֑מָחְלִמ יֵ֖לְּכ יִ֔ל הָּ֣תַא־ץֵּפַמ
 הָּׁ֔שִאְו ׁשיִ֣א ֙ךָךְב יִּ֤תְצַּפִנְו :וֹֽבְכֹֽרְו בֶכֶ֖ר ֔ךָךְב יִּ֣תְצַּפִנְו וֹ֑בְכֹֽרְו סּו֖ס ֔ךָךְב יִּ֣תְצַּפִנְו
 וֹ֔רְדֶעְו הֶ֣עֹר ֙ךָךְב יִּ֤תְצַּפִנְו :הָֽלּותְבּו רּו֖חָּב ֔ךָךְב יִּ֣תְצַּפִנְו רַעָ֑נָו ןֵ֣קָז ֖ךָךְב יִּ֥תְצַּפִנְו
 ׀ לֹ֣כְלּו לֶ֜בָבְל יִּ֨תְמַּלִׁשְו :םיִֽנָגְסּו תוֹ֖חַּפ ֔ךָךְב יִּ֣תְצַּפִנְו וֹּ֑דְמִצְו רָּ֣כִא ֖ךָךְב יִּ֥תְצַּפִנְו
ֹּיִצְב ּוׂ֥שָע־רֶׁשֲא םָ֛תָעָֽר־לָּכ תֵ֧א םיִּ֗דְׂשַכ יֵ֣בְׁשֹוֽי  יִ֨נְנִֽה :הָֽוֹהְי םֻ֖אְנ םֶ֑כיֵניֵֽעְל ןו֖
 יִ֜דָי־תֶא יִתיִ֨טָנְו ץֶרָ֑אָה־לָּכ־תֶא תיִ֖חְׁשַּמַה הָ֔וֹהְי־םֻאְנ ֙תיִחְׁשַּמַה רַ֤ה ךָךיֶ֜לֵא
ֹלְו :הָֽפֵרְׂש רַ֥הְל ךָךיִּ֖תַתְנּו םיִ֔עָלְּסַה־ןִמ ֙ךָךיִּ֨תְלַּגְלִגְו ךָךיֶ֗לָע  ןֶבֶ֣א ֙ךָךְּמִמ ּו֤חְקִי־אֽ
 ץֶרָ֗אָּב סֵ֣נ־ּואְׂש :הָֽוֹהְי־םֻאְנ הֶ֖יְהִּֽת םָ֛לֹוע תוֹ֥מְמִׁש־יִּֽכ תוֹ֑דָסוֹֽמְל ןֶבֶ֖אְו הָּ֔נִפְל
 יִּ֣נִמ טַ֖רָרֲא תוֹ֥כְלְמַמ ָהיֶ֛לָע ּועיִ֧מְׁשַה םִ֔יֹוּג ָ֙היֶ֨לָע ּוׁ֤שְּדַק ֙םִיֹוּגַּב רָ֤פֹוׁש ּו֨עְקִּת
־תֶא ֙םִיֹוג ָהיֶ֤לָע ּוׁ֨שְּדַק :רָֽמָס קֶלֶ֥יְּכ סּו֖ס־ּולֲעַֽה רָ֔סְפִט ָ֙היֶ֨לָע ּו֤דְקִּפ זָ֑נְּכְׁשַאְו
 ׁשַ֥עְרִּתַו :וֹּֽתְלַׁשְמֶמ ץֶרֶ֥א־לָּכ תֵ֖אְו ָהיֶ֑נָגְס־לָּכ־תֶאְו ָהיֶ֖תֹוחַּֽפ־תֶא יַ֔דָמ יֵ֣כְלַמ
 לֶ֛בָּב ץֶרֶ֧א־תֶא םּוׂ֞שָל הָ֔וֹהְי תוֹ֣בְׁשְחַמ֙ לֶבָּב־לַע הָמָ֤ק יִּ֣כ לֹ֑חָּתַו ץֶרָ֖אָה
 הָ֥תְׁשָֽנ תוֹ֔דָצְּמַּב ּ֙ובְׁשָֽי םֵ֗חָּלִהְל לֶ֜בָב יֵ֨רֹוּבִג ּ֩ולְדָֽח :בֵֽׁשֹוי ןיֵ֥אֵמ הָּ֖מַׁשְל
 ֙ץָר־תאַרְקִל ץָ֤ר :ָהיֶֽחיִרְב ּו֥רְּבְׁשִנ ָהיֶ֖תֹנְּכְׁשִמ ּותיִּ֥צִה םיִׁ֑שָנְל ּו֣יָה םָ֖תָרּובְג
 קִל דיִּ֖גַמּו ץּו֔רָי  :הֶֽצָּקִמ וֹ֖ריִע הָ֥דְּכְלִנ־יִּֽכ לֶ֔בָּב ךְךֶלֶ֣מְל ֙דיִּגַהְל דיִּ֑גַמ תאַ֣רְ
 :ּולָֽהְבִנ הָ֖מָחְלִּמַה יֵׁ֥שְנַאְו ׁשֵ֑אָב ּו֣פְרָׂש םיִּ֖מַגֲאָֽה־תֶאְו ּוׂשָּ֔פְתִנ תוֹ֣רָּבְעַּמַהְו
 דוֹ֣ע ּהָ֑כיִרְדִה תֵ֣ע ןֶרֹ֖גְּכ לֶ֕בָּב־תַּב לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא ֙תֹואָבְצ הָ֤וֹהְי רַ֜מָא הֹ֨כ ֩יִּכ
 ֘רַּצאֶרְדַכּוֽבְנ ]יִנַ֗מָמֲה[ וִנַ֗מָמֲה ]יִנַ֣לָכֲא[ וִנַ֣לָכֲא :ּהָֽל ריִ֖צָּקַה־תֵֽע הָאָ֥בּו טַ֔עְמ
 וֹׂ֖שֵרְכ אָּ֥לִמ ןיִּ֔נַּתַּכ ]֙יִנַ֨עָלְּב[ ֙וִנַ֨עָלְּב קיִ֔ר יִ֣לְּכ ]֙יִנַ֨גיִּצִה[ ֙וִנַ֨גיִּצִה֒ לֶבָּב ךְךֶלֶ֣מ
 ֙יִמָדְו ןוֹּ֑יִצ תֶבֶׁ֣שֹי רַ֖מֹאּת לֶ֔בָּב־לַע ֙יִרֵאְׁשּו יִ֤סָמֲח :]יִנָֽחיִדֱה[ וִנָֽחיִדֱה יָ֑נָדֲעֵֽמ
־תֶא ֙בָר־יִנְנִֽה הָ֔וֹהְי רַ֣מָא הֹּ֚כ ןֵ֗כָל :ִם	ָלָׁשּורְי רַ֖מֹאּת םיִּ֔דְׂשַכ יֵ֣בְׁשֹֽי־לֶא
 :ּהָֽרֹוקְמ־תֶא יִּ֖תְׁשַבֹֽהְו ּהָּ֔מַי־תֶא ֙יִּתְבַרֲחַֽהְו ךְךֵ֑תָמְקִנ־תֶא יִּ֖תְמַּקִנְו ךְךֵ֔ביִר
 םיִ֣רִפְּכַּכ וָּ֖דְחַי :בֵֽׁשֹוי ןיֵ֥אֵמ הָ֖קֵרְׁשּו הָּ֥מַׁש םיִּ֛נַּת־ןֹוֽעְמ ׀ םיִּ֧לַגְל לֶ֨בָב ֩הָתְיָֽהְו
 ןַעַ֣מְל ֙םיִּתְרַּכְׁשִהְו םֶ֗היֵּתְׁשִמ־תֶא תיִׁ֣שָא םָּ֞מֻחְּב :תוֹֽיָרֲא יֵ֥רֹוגְּכ ּו֖רֲעָֽנ ּוגָ֑אְׁשִי



ֹלְו םָ֖לֹוע־תַנְׁש ּו֥נְׁשָֽיְו ּוזֹ֔לֲעַֽי  ַחֹו֑בְטִל םיִ֣רָכְּכ םֵ֖דיִרוֹֽא :הָֽוֹהְי םֻ֖אְנ ּוציִ֑קָי א֣
 ךְךיֵ֣א ץֶרָ֑אָה־לָּכ תַּ֣לִהְּת ׂשֵ֖פָּתִּתַו ךְךַׁ֔שֵׁש הָ֣דְּכְלִנ ךְךיֵ֚א :םיִֽדּוּתַע־םִע םיִ֖ליֵאְּכ
 ּו֤יָה :הָתָֽסְכִנ ויָּ֖לַּג ןוֹ֥מֲהַּֽב םָּ֑יַה לֶ֖בָּב־לַע הָ֥לָע :םִֽיֹוּגַּב לֶ֖בָּב הָּ֛מַׁשְל הָ֧תְיָֽה
ֹל ץֶרֶ֗א הָ֑בָרֲעַֽו הָּ֣יִצ ץֶרֶ֖א הָּ֔מַׁשְל ָ֙היֶ֨רָע ֹלְו ׁשיִ֔א־לָּכ ֙ןֵהָּב בֵׁ֤שֵי־אֽ  רֹ֥בֲעַֽי־אֽ
ֹלְו ויִּ֔פִמ ֹ֙ועְלִּב־תֶא יִ֤תאֵצֹֽהְו לֶ֗בָבְּב לֵּ֜ב־לַע יִּ֨תְדַקָֽפּו :םָֽדָא־ןֶּב ןֵ֖הָּב  ּו֥רֲהְנִי־אֽ
־תֶא ׁשיִ֣א ּו֖טְּלַמּו יִּ֔מַע ּ֙הָכֹוּתִמ ּו֤אְצ :הָלָֽפָנ לֶ֖בָּב תַ֥מֹוח־םַּג םִ֑יֹוּג דוֹ֖ע ויָ֛לֵא
 תַעַ֣מְׁשִּנַה הָ֖עּומְּׁשַּב ּו֔אְריִֽתְו ֙םֶכְבַבְל ךְךַ֤רֵי־ןֶפּו :הָֽוֹהְי־ףַא ןוֹ֖רֲחֵֽמ וֹׁ֑שְפַנ
 לֵׁ֖שֹמּו ץֶרָ֔אָּב סָ֣מָחְו הָ֔עּומְּׁשַה ֙הָנָּׁשַּב ויָ֤רֲחַֽאְו הָ֗עּומְּׁשַה הָ֣נָּׁשַב אָ֧בּו ץֶרָ֑אָּב
 ׁשוֹ֑בֵּת ּהָ֖צְרַא־לָכְו לֶ֔בָב יֵ֣ליִסְּפ־לַע ֙יִּתְדַקָֽפּו םיִ֔אָּב םיִ֣מָי הֵּ֣נִה ֙ןֵכָל :לֵֽׁשֹמ־לַע
 יִּ֧כ םֶ֑הָּב רֶׁ֣שֲא לֹ֖כְו ץֶרָ֔אָו םִיַ֣מָׁש֙ לֶבָּב־לַע ּו֤נְּנִרְו :ּהָֽכֹותְב ּו֥לְּפִי ָהיֶ֖לָלֲח־לָכְו
־םַּג לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣לְלַח לֹּ֖פְנִל לֶ֕בָּב־םַּג :הָֽוֹהְי־םֻאְנ םיִ֖דְדֹוּׁשַה ּהָ֥ל־אֹוֽבָי ןוֹ֛פָּצִמ
 ֙קֹוחָרֵֽמ ּו֤רְכִז ּודֹ֑מֲעַּֽת־לַא ּו֖כְלִה בֶרֶ֔חֵמ םיִ֣טֵלְּפ :ץֶרָֽאָה־לָכ יֵ֥לְלַח ּו֖לְפָֽנ לֶ֥בָבְל
 הָ֥תְּסִּכ הָּ֔פְרֶח ּונְעַ֣מָׁש־יִּֽכ ּונְׁשֹּ֚ב :םֶֽכְבַבְל־לַע הֶ֥לֲעַּֽת ִם	ַלָׁשּוֽריִו הָ֔וֹהְי־תֶא
 ֙םיִאָּב םיִ֤מָי־הֵּנִה ןֵ֞כָל :הָֽוֹהְי תיֵּ֥ב יֵׁ֖שְּדְקִמ־לַע םיִ֔רָז ּואָּ֣ב יִּ֚כ ּוניֵ֑נָּפ הָּ֖מִלְכ
֙ לֶבָב הֶ֤לֲעַֽת־יִּֽכ :לָֽלָח קֹ֥נֱאֶֽי ּהָ֖צְרַא־לָכְבּו ָהיֶ֑ליִסְּפ־לַע יִּ֖תְדַקָֽפּו הָ֔וֹהְי־םֻאְנ
 לוֹ֥ק :הָֽוֹהְי־םֻאְנ ּהָ֖ל םיִ֛דְדֹׁש ּואֹ֧בָי יִּ֗תִאֵֽמ ּהָּ֑זֻע םוֹ֣רְמ רֵּ֖צַבְת יִ֥כְו םִיַ֔מָּׁשַה
 דַּ֥בִאְו לֶ֔בָּב־תֶא ֙הָוֹהְי דֵ֤דֹׁש־יִּֽכ :םיִּֽדְׂשַּכ ץֶרֶ֥אֵמ לוֹ֖דָּג רֶבֶׁ֥שְו לֶ֑בָּבִמ הָ֖קָעְז
 ָהיֶ֤לָע אָ֨ב ֩יִּכ :םָֽלֹוק ןוֹ֖אְׁש ןַּ֥תִנ םיִּ֔בַר םִיַ֣מְּכ ֙םֶהיֵּלַג ּו֤מָהְו לוֹ֑דָּג לוֹ֣ק הָּנֶּ֖מִמ
 םֵּ֥לַׁש הָ֖וֹהְי תוֹ֛לֻמְּג לֵ֧א יִּ֣כ םָ֑תֹותְּׁשַק הָ֖תְּתִח ָהיֶ֔רֹוּבִּג ּ֙ודְּכְלִנְו דֵ֔דֹוׁש֙ לֶבָּב־לַע
־תַנְׁש ּו֥נְׁשָֽיְו ָהיֶ֔רֹוּבִגְו ָ֙היֶ֨נָגְסּו ָהיֶ֤תֹוחַּֽפ ָהיֶ֜מָכֲחַֽו ָהיֶ֨רָׂש יpִּתְרַּכְׁשִהְ֠ו :םֵּֽלַׁשְי
ֹלְו םָ֖לֹוע  תוֹ֗אָבְצ הָ֣וֹהְי רַ֞מָא־הֹּֽכ :וֹֽמְׁש תוֹ֖אָבְצ הָ֥וֹהְי ךְךֶלֶּ֔מַה־םֻ֨אְנ ּוציִ֑קָי א֣
 ּו֨עְג ִֽיְו ּוּתַּ֑צִי ׁשֵ֣אָּב םיִ֖הֹבְּגַה ָהיֶ֥רָעְׁשּו רַ֔עְרַעְתִּת רֵ֣עְרַע ֙הָבָחְרָֽה לֶ֤בָּב תpֹומֹ֠ח
 ּוהָ֣יְמְרִי ׀ הָּ֣וִצ־רֶׁשֲא רָ֞בָּדַה :ּופֵֽעָיְו ׁשֵ֖א־יֵדְּב םיִּ֥מֻאְלּו קיִ֛ר־יֵדְּב םיִּ֧מַע
 קְדִצ־תֶא וֹּ֞תְכֶלְּב ֒הָיֵסְחַמ־ןֶּב ֘הָּיִר ֵֽנ־ןֶב הָ֣יָרְׂש־תֶא איִ֗בָּנַה  ֙הָדּוהְי־ךְךֶלֶֽמ ּוהָּ֤יִ
־לָּכ תֵ֧א ּוהָ֗יְמְרִי בֹּ֣תְכִּיַו :הָֽחּונְמ רַׂ֥ש הָ֖יָרְׂשּו וֹ֑כְלָמְל תיִ֖עִבְרָֽה תַ֥נְׁשִּב לֶ֔בָּב
 הֶּלֵ֔אָה םיִ֣רָבְּדַה־לָּכ תֵ֚א דָ֑חֶא רֶפֵ֣ס־לֶא לֶ֖בָּב־לֶא אוֹ֥בָּת־רֶׁשֲא הָ֛עָרָֽה



ֹּיַו :לֶֽבָּב־לֶא םיִ֖בֻתְּכַה  ָתאָ֔רָק ְֽו ָתיִ֔אָר ְֽו לֶ֔בָב ֣ךָךֲאֹֽבְכ הָ֑יָרְׂש־לֶא ּוהָ֖יְמְרִי רֶמא֥
 ֙הֶּזַה םוֹ֤קָּמַה־לֶא ָּתְרַּ֜בִד הָּ֨תַא ֙הָוֹהְי ָּ֗תְרַמָֽאְו :הֶּלֵֽאָה םיִ֖רָבְּדַה־לָּכ תֵ֥א
 םָ֖לֹוע תוֹ֥מְמִׁש־יִּֽכ הָ֑מֵהְּב־דַעְו םָ֖דָאֵֽמְל בֵׁ֔שֹוי ֹ֙וּב־תוֹֽיֱה יִּ֤תְלִבְל וֹ֔תיִרְכַהְל
ֹרְקִל ֔ךָךְתֹּ֣לַכְּכ ֙הָיָהְו :הֶֽיְהִּֽת  וֹּ֖תְכַלְׁשִהְו ןֶבֶ֔א ֙ויָלָע רֹׁ֤שְקִּת הֶּ֑זַה רֶפֵּ֣סַה־תֶא א֖
ֹלְו לֶ֤בָּב עַ֨קְׁשִּת הָכָּ֠כ ָּ֗תְרַמָֽאְו :תָֽרְּפ ךְךוֹּ֥ת־לֶא  רֶׁ֧שֲא הָ֔עָרָֽה יֵ֣נְּפִמ ֙םּוקָת־אֽ
 ֙הָנָׁש תַ֤חַאְו םיִ֨רְׂשֶע־ןֶּב :ּוהָֽיְמְרִי יֵ֥רְבִּד הָּנֵ֖ה־דַע ּופֵ֑עָיְו ָהיֶ֖לָע איִ֥בֵמ יִ֛כֹנָֽא
 קְדִצ  לַ֥טּימֲח וֹּ֔מִא םֵׁ֣שְו ִם	ָלָׁשּוֽריִּב ךְךַ֖לָמ הָ֔נָׁש ֙הֵרְׂשֶע תַ֤חַאְו וֹ֔כְלָמְב ּוהָּ֣יִ
 הָׂ֖שָע־רֶׁשֲא לֹ֥כְּכ הָ֑וֹהְי יֵ֣ניֵעְּב עַ֖רָה ׂשַעַּ֥יַו :הָֽנְבִּלִמ ּוהָ֖יְמְרִי־תַּֽב ]לַ֥טּומֲח[
 םָ֖תֹוא וֹ֥כיִלְׁשַה־דַע הָ֔דּוהיִֽו ִם	ַלָׁשּוֽריִּב ֙הָתְיָֽה הָ֗וֹהְי ףַ֣א־לַע ׀ יִּ֣כ :םיִֽקָיֹוֽהְי
 קְדִצ דֹ֥רְמִּיַו ויָ֑נָּפ לַ֣עֵמ  ׁשֶדֹ֣חַּב וֹ֗כְלָמְל תיִ֜עִׁשְּתַה הָ֨נָּׁשַב ֩יִהְיַו :לֶֽבָּב ךְךֶלֶ֥מְּב ּוהָּ֖יִ
־לַע ֹ֙וליֵח־לָכְו אּו֤ה לֶ֜בָּב־ךְךֶלֶֽמ רַּ֨צאֶרְדַכּובְנ אָּ֠ב ׁ֒שֶדֹחַל רֹוׂ֣שָעֶּֽב ֘יִריִׂשֲעָֽה
ֹבָּתַו :ביִֽבָס קֵ֖יָּד ָהיֶ֛לָע ּו֥נְבִּיַו ָהיֶ֑לָע ּו֖נֲחַּֽיַו ִם	ַלָׁשּו֣רְי  דַ֚ע רוֹ֑צָּמַּב ריִ֖עָה א֥
 קְדִצ ךְךֶלֶּ֖מַל הָ֔נָׁש הֵ֣רְׂשֶע יֵּ֣תְׁשַע  קַ֥זֱחֶּֽיַו ׁשֶדֹ֔חַל הָ֣עְׁשִתְּב ֙יִעיִבְרָֽה ׁשֶדֹ֤חַּב :ּוהָּֽיִ
ֹלְו ריִ֑עָּב בָ֖עָרָֽה  יֵׁ֣שְנַא־לָכְו ריִ֗עָה עַ֣קָּבִּתַו :ץֶרָֽאָה םַ֥עְל םֶחֶ֖ל הָ֥יָה־אֽ
־לַע ֙רֶׁשֲא ֙םִיַ֨תֹמֹֽחַה־ןיֵּֽב רַעַׁ֤ש ךְךֶרֶּ֜ד הָלְיַ֗ל ריִ֜עָהֵֽמ ּו֨אְצֵּֽיַו ּ֩וחְרְבִי הָ֡מָחְלִּמַה
־ליֵח ּו֤פְּדְרִּיַו :הָֽבָרֲעָֽה ךְךֶרֶּ֥ד ּו֖כְלֵּֽיַו ביִ֑בָס ריִ֖עָה־לַע םיִּ֥דְׂשַכְו ךְךֶלֶּ֔מַה ן ַּ֣ג
 קְדִצ־תֶֽא ּוגיִּׂ֥שַּיַו ךְךֶלֶּ֔מַה יֵ֣רֲחַֽא ֙םיִּדְׂשַּכ  ּוצֹ֖פָנ וֹ֔ליֵח־לָ֨כְו וֹ֑חֵרְי תֹ֣בְרַעְּב ּוהָּ֖יִ
 תָ֑מֲח ץֶרֶ֣אְּב הָתָ֖לְבִר לֶ֛בָּב ךְךֶלֶ֧מ־לֶא וֹ֜תֹא ּו֨לֲעַּֽיַו ךְךֶלֶּ֔מַה־תֶא ּ֙וׂשְּפְתִּי ַֽו :ויָֽלָעֵֽמ
 קְדִצ יֵ֥נְּב־תֶא לֶ֛בָּב־ךְךֶלֶֽמ טַ֧חְׁשִּיַו :םיִֽטָּפְׁשִמ וֹּ֖תִא רֵּ֥בַדְיַו ־תֶא םַ֛גְו ויָ֑ניֵעְל ּוהָּ֖יִ
 קְדִצ יֵ֥ניֵע־תֶאְו :הָתָֽלְבִרְּב טַ֥חָׁש הָ֖דּוהְי יֵ֥רָׂש־לָּכ  ּוהֵ֣רְסַאַּֽיַו ר ֵּ֑וִע ּוהָּ֖יִ
 םוֹ֥י־דַע תֹּ֖דֻקְּפַה ]תיֵֽב[ תיֵֽבב ּוהֵ֥נְּתִּיַו הָלֶ֔בָּב֙ לֶבָּב־ךְךֶלֶֽמ ּוהֵ֤אִבְיַו םִיַּ֗תְׁשֻחְנַֽב
 הָ֔נָׁש הֵ֣רְׂשֶע־עַֽׁשְּת ֙תַנְׁש איִ֗ה ׁשֶדֹ֔חַל רֹוׂ֣שָעֶּֽב ֙יִׁשיִמֲחַֽה ׁשֶדֹ֤חַבּו :וֹֽתֹומ
־ךְךֶלֶֽמ יֵ֥נְפִל דַ֛מָע םיִ֔חָּבַט־בַר ֙ןָדֲאְרַזּוֽבְנ אָּ֗ב לֶ֑בָּב־ךְךֶלֶֽמ רַּ֣צאֶרְדַכּוֽבְנ ךְךֶלֶּ֖מַל
 יֵּ֧תָּב־לָּכ תֵ֨אְו ךְךֶלֶּ֑מַה תיֵּ֣ב־תֶאְו הָ֖וֹהְי־תיֵּֽב־תֶא ףֹ֥רְׂשִּיַו :ִם	ָלָׁשּוֽריִּב לֶ֖בָּב
 ביִ֑בָס ִם	ַלָׁשּוֽרְי תוֹ֥מֹח־לָּכ־תֶאְו :ׁשֵֽאָּב ףַ֥רָׂש לוֹ֖דָּגַה תיֵּ֥ב־לָּכ־תֶאְו ִם	ַלָׁשּורְי
 רֶתֶ֥י־תֶאְֽו םָ֜עָה תוֹּ֨לַּדִמּו :םיִֽחָּבַט־בַר־תֶא רֶׁ֖שֲא םיִּ֔דְׂשַּכ ליֵ֣ח־לָּכ ּ֙וצְתָֽנ



 רֶתֶ֣י תֵ֖אְו לֶ֔בָּב ךְךֶלֶ֣מ־לֶא ּ֙ולְפָֽנ רֶׁ֤שֲא ֙םיִלְפֹּֽנַה־תֶאְו ריִ֗עָּב םיִ֣רָאְׁשִּנַה ׀ םָ֣עָה
 ןָ֖דֲאְרַזּובְנ ריִ֕אְׁשִה ץֶרָ֔אָה תוֹּ֣לַּדִמּו :םיִֽחָּבַט־בַר ןָ֖דֲאְרַזּוֽבְנ הָ֕לְגֶה ןוֹ֑מָאָֽה
 הָ֗וֹהְי־תיֵֽבְל רֶׁ֣שֲא תֶׁשֹ֜חְּנַה יֵ֨דּוּמַע־תֶאְו :םיִֽבְגֹֽיְלּו םיִ֖מְרֹֽכְל םיִ֑חָּבַט־בַר
 ּו֥אְׂשִּיַו םיִּ֑דְׂשַכ ּו֣רְּבִׁש הָ֖וֹהְי־תיֵבְּב רֶׁ֥שֲא תֶׁשֹ֛חְּנַה םָ֧י־תֶאְו תוֹ֞נֹכְּמַה־תֶאְו
־תֶאְו תוֹ֜רְּמַזְמַֽה־תֶאְו םיִ֨עָּיַה־תֶאְו תֹוpרִּסַ֠ה־תֶאְו :הָלֶֽבָּב םָּ֖תְׁשֻחְנ־לָּכ־תֶא
 :ּוחָֽקָל םֶ֖הָב ּו֥תְרָֽׁשְי־רֶׁשֲא תֶׁשֹ֛חְּנַה יֵ֧לְּכ־לָּכ תֵ֨אְו תוֹּ֗פַּכַה־תֶאְו תֹ֣קָרְזִּמַה
 תוֹ֗רֹנְּמַה־תֶאְו תוֹ֣ריִּסַה־תֶאְו תוֹ֜קָרְזִּמַה־תֶאְו תוֹּ֨תְחַּמַה־תֶאְו םיpִּפִּסַ֠ה־תֶאְו
ֹיִקַנְּמַֽה־תֶאְו ֙תֹוּפַּכַה־תֶאְו ־בַר חַ֖קָל ףֶסָּ֑כ ףֶסֶּ֖כ־רֶׁשֲאַֽו בָ֔הָז ֙בָהָז רֶׁ֤שֲא תו֔
־רֶׁשֲא ֙תֶׁשֹ֨חְנ רָׂ֤שָע־םיֵֽנְׁש רָ֞קָּבַהְו ֙דָחֶא םָּ֤יַה םִיַ֗נְׁש ׀ םיִ֣דּוּמַעָה :םיִֽחָּבַט
ֹל הָ֑וֹהְי תיֵ֣בְל הֹ֖מֹלְׁש ךְךֶלֶּ֥מַה הָׂ֛שָע רֶׁ֥שֲא תוֹ֔נֹכְּמַה תַחַּ֣ת  לָ֔קְׁשִמ הָ֣יָה־אֽ
 ֙הַמֹוק ֙הָּמַא הֵ֤רְׂשֶע הֶ֨נֹמְׁש םיִ֗דּוּמַעָֽהְו :הֶּלֵֽאָה םיִ֥לֵּכַה־לָּכ םָּ֖תְׁשֻחְנִל
 עַּ֥בְרַא וֹ֛יְבָעְו ּוּנֶּ֑בֻסְי הָּ֖מַא הֵ֥רְׂשֶע־םיֵּֽתְׁש טּו֛חְו דָ֔חֶאָֽה דֻּ֣מַעָֽה ]֙תַמֹוק[
 ֒תֹוּמַא ׁשֵ֣מָח ֘תַחַאָֽה תֶרֶ֥תֹּכַה תַ֨מֹוקְו תֶׁשֹ֗חְנ ויָ֜לָע תֶרֶ֨תֹכְו :בּוֽבָנ תוֹ֖עָּבְצֶא
 יִ֖נֵּׁשַה דּוּ֥מַעָֽל הֶּלֵ֛אָכְו תֶׁשֹ֑חְנ לֹּ֣כַה ביִ֖בָס תֶרֶ֛תֹוּכַה־לַע םיִ֧נֹוּמִרְו הָ֨כָבְׂשּו
־לַע הָ֛אֵמ םיִ֥נֹוּמִרָֽה־לָּכ הָחּו֑ר הָּׁ֖שִׁשְו םיִ֥עְׁשִּת םיִ֔נֹּמִרָֽה ּ֙ויְהִּֽיַו :םיִֽנֹוּמִרְו
ֹרָה ןֵ֣הֹּכ ֙הָיָרְׂש־תֶא םיִ֗חָּבַט־בַר חַּ֣קִּיַו :ביִֽבָס הָ֖כָבְּׂשַה  ןֵ֣הֹּכ הָ֖יְנַפְצ־תֶאְו ׁשא֔
 הָ֥יָה־רֶׁשֲא דָ֜חֶא סיִ֨רָס ֩חַקָל ריִ֡עָה־ןִמּו :ףַּֽסַה יֵ֥רְמֹֽׁש תֶׁשֹ֖לְׁש־תֶאְו הֶ֑נְׁשִּמַה
 רֶׁ֣שֲא ֙ךְךֶלֶּ֨מַה־יֵנְפ יֵ֤אֹרֵֽמ םיִׁ֜שָנֲא הָ֨עְבִׁשְו הָ֗מָחְלִּמַה יֵׁ֣שְנַא־לַע ׀ דיִ֣קָפ
 ׁ֙שיִא םיִּׁ֥שִׁשְו ץֶרָ֑אָה םַ֣ע־תֶא אִּ֖בְצַּמַה אָ֔בָּצַה רַׂ֣ש ֙רֵפֹס תֵ֗אְו ריִ֔עָב ּו֣אְצְמִנ
 םיִ֑חָּבַט־בַר ןָ֖דֲאְרַזּוֽבְנ םָ֔תֹוא חַּ֣קִּיַו :ריִֽעָה ךְךוֹ֥תְּב םיִ֖אְצְמִּנַה ץֶרָ֔אָה םַ֣עֵמ
 הָ֖לְבִרְּב םֵ֛תִמְיַו לֶ֧בָּב ךְךֶלֶ֨מ ֩םָתֹוא הֶּ֣כַּיַו :הָתָֽלְבִר לֶ֖בָּב ךְךֶלֶ֥מ־לֶא םָ֛תֹוא ךְךֶלֹּ֧יַו
 רַּ֑צאֶרְדַכּוֽבְנ הָ֖לְגֶה רֶׁ֥שֲא םָ֔עָה הֶ֣ז :וֹֽתָמְדַא לַ֥עֵמ הָ֖דּוהְי לֶג ִּ֥יַו תָ֑מֲח ץֶרֶ֣אְּב
 הֶ֥נֹומְׁש תַ֛נְׁשִּב :הָֽׁשֹלְׁשּו םיִ֥רְׂשֶעְו םיִ֖פָלֲא תֶׁשֹ֥לְׁש םיִ֕דּוהְי עַבֶׁ֕ש־תַנְׁשִּב
 תַ֨נְׁשִּב :םִי ָֽנְׁשּו םיִׁ֥שֹלְׁש תוֹ֖אֵמ הֶ֥נֹמְׁש ׁשֶפֶ֕נ ִם	ַלָׁשּו֣ריִמ רַּ֑צאֶרְדַכּוֽבְנִל הֵ֖רְׂשֶע
 ׁשֶפֶ֕נ םיִ֕דּוהְי םיִ֔חָּבַט־בַר ֙ןָדֲאְרַזּוֽבְנ הָ֚ל ְגֶה ֒רַּצאֶרְדַכּוֽבְנִל ֘םיִרְׂשֶעְו ׁשֹ֣לָׁש
֩ יִהְיַו :תוֹֽאֵמ ׁשֵׁ֥שְו םיִ֖פָלֲא תַעַּ֥בְרַא ׁשֶפֶ֕נ־לָּכ הָּׁ֑שִמֲחַֽו םיִ֣עָּבְרַא תוֹ֖אֵמ עַ֥בְׁש



 ׁשֶדֹ֔ח ֙רָׂשָע ם֤יֵנְׁשִּב הָ֔דּוהְי־ךְךֶלֶֽמ ןִ֣כָיֹוֽהְי ֙תּולָגְל הָ֗נָׁש עַבֶׁ֜שָו םיִׁ֨שֹלְׁשִב
־תֶא וֹ֗תֻכְלַמ תַ֣נְׁשִּב לֶ֜בָּב ךְךֶלֶ֨מ ֩ךְךַדֹרְמ ליִ֣וֱא אָׂ֡שָנ ׁשֶדֹ֑חַל הָּׁ֖שִמֲחַו םיִ֥רְׂשֶעְּב
 וֹּ֖תִא רֵּ֥בַדְיַו :]אּוֽלְּכַה[ אּיֽלְּכַה תיֵּ֥בִמ וֹ֖תֹא אֵ֥צֹּיַו הָ֔דּוהְי־ךְךֶלֶֽמ ןיִ֣כָיֹוֽהְי ׁ֙שֹאר
 :לֶֽבָבְּב וֹּ֖תִא רֶׁ֥שֲא ]םיִ֛כָלְּמַה[ םיִ֛כָלְַּמ	אֵּ֧סִכְל לַעַּ֕מִמ וֹ֔אְסִּכ־תֶא ֙ןֵּתִּיַו תוֹ֑בֹט
 ֩תַחֻרֲא וֹ֗תָחֻֽרֲאַו :וָּֽיַח יֵ֥מְי־לָּכ דיִ֖מָּת ויָ֛נָפְל םֶחֶ֧ל לַ֨כָאְו וֹ֑אְלִכ יֵ֣דְגִּב תֵ֖א הָּ֕נִׁשְו
 יֵ֥מְי לֹּ֖כ וֹ֑תֹומ םוֹ֣י־דַע וֹ֖מֹויְּב םוֹ֥י־רַבְּד לֶ֛בָּב־ךְךֶלֶֽמ תֵ֧אֵמ וֹּ֜ל־הָנְּתִנ דיִ֨מָּת
 הָ֖לֹוּגַה־ךְךֹוֽתְב יִ֥נֲאַֽו ׁשֶדֹ֔חַל הָּׁ֣שִמֲחַּֽב ֙יִעיִבְרָּֽב הָ֗נָׁש םיִׁ֣שֹלְׁשִּב ׀ יִ֣הְיַו :ויָּֽיַח
 ׁשֶדֹ֑חַל הָּׁ֖שִמֲחַּֽב :םיִֽהֹלֱא תֹו֥אְרַמ הֶ֖אְרֶאָֽו םִיַ֔מָּׁשַה ּ֙וחְּתְפִנ רָ֑בְּכ־רַהְנ־לַע
־לֶא הָוֹהְ֠י־רַבְד הָ֣יָה הֹ֣יָה :ןיִֽכָיֹוי ךְךֶלֶּ֥מַה תּו֖לָגְל תיִׁ֔שיִמֲחַֽה הָ֣נָּׁשַה איִ֚ה
־דַי םָׁ֖ש ויָ֛לָע יִ֥הְּתַו רָ֑בְּכ־רַהְנ־לַע םיִּ֖דְׂשַּכ ץֶרֶ֥אְּב ןֵ֛הֹּכַה יִ֧זּוּב־ןֶּב לאֵ֨קְזֶחְי
 תַחַּ֔קַלְתִמ ׁשֵ֣אְו֙ לֹודָּג ן ָ֤נָע ןֹו֗פָּצַה־ןִמ הָ֣אָּב הָ֜רָעְס ַחּו֨ר ֩הֵּנִהְו אֶרֵ֡אָו :הָֽוֹהְי
 עַּ֣בְרַא תּו֖מְּד ּהָ֔כֹוּתִ֨מּו :ׁשֵֽאָה ךְךֹוּ֥תִמ לַ֖מְׁשַחַֽה ןיֵ֥עְּכ ּהָ֔כֹוּתִ֨מּו ביִ֑בָס ֹו֖ל ּהַֽגֹ֥נְו
 םִיַ֖פָנְּכ עַּ֥בְרַאְו תָ֑חֶאְל םיִ֖נָפ הָ֥עָּבְרַאְו :הָּנֵֽהָל םָ֖דָא תּו֥מְּד ןֶ֔היֵאְרַמ ֙הֶזְו תֹוּ֑יַח
 ןיֵ֖עְּכ םיִ֔צְצֹ֣נְו לֶגֵ֔ע לֶגֶ֣ר ֙ףַכְּכ םֶ֗היֵלְגַר ףַ֣כְו הָ֑רָׁשְי לֶגֶ֣ר םֶ֖היֵלְגַרְו :םֶֽהָל תַ֥חַאְל
 םֶ֑היֵעְבִר תַעַּ֣בְרַא לַ֖ע םֶ֔היֵפְנַּכ ֙תַחַּ֨תִמ םָ֗דָא ]יֵ֣דיִו[ וֵ֣דיִו :לָֽלָק תֶׁשֹ֥חְנ
ֹל םֶ֑היֵפְנַּכ ּהָ֖תֹוחֲא־לֶא הָּׁ֥שִא תֹ֛רְבֹֽח :םָּֽתְעַּבְרַאְל םֶ֖היֵפְנַכְו םֶ֥היֵנְפּו  ּוּבַּ֣סִי־אֽ
־לֶא הֵ֤יְרַא יֵ֨נְפּו ֒םָדָא יֵ֣נְּפ ֘םֶהיֵנְּפ תּו֣מְדּו :ּוכֵֽלֵי ויָ֖נָּפ רֶבֵ֥ע־לֶא ׁשיִ֛א ןָּ֔תְכֶלְב
ֹמְּׂשַהֵֽמ רֹוׁ֥ש־יֵנְפּו םָּ֔תְעַּבְרַאְל ֙ןיִמָּיַה  :ןָּֽתְעַּבְרַאְל רֶׁשֶ֖נ־יֵנְפּו ןָּ֑תְעַּבְרַאְל לוא֖
 םִיַּ֣תְׁשּו ׁשיִ֔א תֹו֣רְבֹוח םִיַּתְׁ֚ש ׁשיִ֗אְל הָלְעָ֑מְלִמ תֹו֖דֻרְּפ םֶ֥היֵפְנַכְו םֶ֕היֵנְפּו
 הָּמָׁ֨ש־הֶיְהִֽי ֩רֶׁשֲא לֶ֣א ּוכֵ֑לֵי ויָ֖נָּפ רֶבֵ֥ע־לֶא ׁשיִ֛אְו :הָנֶֽהיֵתֹּֽיִוְּג תֵ֖א תֹוּ֔סַכְמ
ֹל ּוכֵ֔לֵי ֙תֶכֶ֨לָל ַחּו֤רָה  ׁשֵ֗א־יֵלֲחַֽגְּכ םֶ֣היֵאְרַמ תֹוּ֜יַחַה תּו֨מְדּו :ןָּֽתְכֶלְּב ּוּבַּ֖סִי א֥
 ׁשֵ֖אָה־ןִמּו ׁשֵ֔אָל ּהַגֹ֣נְו תֹוּ֑יַחַה ןיֵּ֣ב תֶכֶּ֖לַהְתִמ איִ֕ה םיִ֔דִּפַּלַה הֵ֣אְרַמְּכ ֙תֹורֲעֹּֽב
 ןַ֨פֹוא ֩הֵּנִהְו תֹוּ֑יַחַֽה אֶרֵ֖אָו :קָֽזָּבַה הֵ֖אְרַמְּכ בֹוׁ֑שָו אֹו֣צָר תֹוּ֖יַחַהְו :קָֽרָב אֵ֥צֹוי
 ןיֵ֣עְּכ ֙םֶהיֵׂשֲעַֽמּו םיִּ֤נַפֹוֽאָה הֵ֨אְרַמ :ויָֽנָּפ תַעַּ֥בְרַאְל תֹוּ֖יַחַֽה לֶצֵ֥א ץֶרָ֛אָּב דָ֥חֶא
 ןַ֖פֹואָֽה הֶ֥יְהִי רֶׁ֛שֲאַּֽכ םֶ֔היֵׂשֲעַֽ֣מּו ֙םֶהיֵאְרַמּו ןָּ֑תְעַּבְרַאְל דָ֖חֶא תּו֥מְדּו ׁשיִׁ֔שְרַּת
ֹל ּוכֵ֑לֵי םָּ֣תְכֶלְּב ןֶ֖היֵעְבִר תַעַּ֥בְרַא־לַע :ןָֽפֹואָֽה ךְךֹו֥תְּב  ןֶ֔היֵּבַ֨גְו :ןָּֽתְכֶלְּב ּוּבַּ֖סִי א֥



 ֙תֶכֶ֨לְבּו :ןָּֽתְעַּבְרַאְל ביִ֖בָס םִי ַ֛ניֵע תֹ֥אֵלְמ םָ֗תֹּבַגְו םֶ֑הָל הָ֣אְרִיְו םֶ֖הָל ּהַבֹ֥גְו
 ּו֖אְׂשָּֽנִי ץֶרָ֔אָה לַ֣עֵמ ֙תֹוּיַחַֽה אֵׂ֤שָּנִהְבּו םָ֑לְצֶא םיִּ֖נַפֹוֽאָה ּו֥כְלֵי תֹוּ֔יַחַֽה
 תֶכֶ֑לָל ַחּו֖רָה הָּמָׁ֥ש ּוכֵ֔לֵי ֙תֶכֶ֨לָל ַחּו֤רָה םָּׁ֨ש־הֶיְהִֽי ֩רֶׁשֲא לַ֣ע :םיִּֽנַפֹואָה
 םָ֖דְמָעְבּו ּוכֵ֔לֵי םָּ֣תְכֶלְּב :םיִּֽנַפֹוֽאָּב הָּ֖יַחַה ַחּו֥ר יִּ֛כ םָ֔תָּמֻעְל ּ֙ואְׂשָּֽנִי םיִּ֗נַפֹוֽאָהְו
 הָּ֖יַחַה ַחּו֥ר יִּ֛כ םָ֔תָּמֻעְל ֙םיִּנַפֹואָה ּו֤אְׂשָּֽנִי ץֶרָ֗אָה לַ֣עֵמ םָ֞אְׂשָּֽנִהְבּֽו ּודֹ֑מֲעַֽי
־לַע יּו֥טָנ אָ֑רֹוּנַה חַרֶּ֣קַה ןיֵ֖עְּכ ַעיִ֔קָר ֙הָּיַחַה יֵׁ֤שאָר־לַע תּו֞מְדּו :םיִּֽנַפֹוֽאָּב
 ּהָ֑תֹוחֲא־לֶא הָּׁ֖שִא תֹו֔רָׁשְי םֶ֣היֵפְנַּכ ַעיִ֔קָרָה ֙תַחַ֨תְו :הָלְעָֽמְלִמ םֶ֖היֵׁשאָֽר
 :םֶֽהיֵתֹּיִֽוְּג תֵ֖א הָּנֵ֔הָל ֙תֹוּסַכְמ םִיַּ֤תְׁש ׁשיִ֗אְלּו הָּנֵ֔הָל ֙תֹוּסַכְמ םִיַּ֤תְׁש ׁשיִ֗אְל
 הָּ֖לֻמֲה לֹו֥ק םָּ֔תְכֶלְּב ֙יַּדַׁש־לֹוֽקְּכ םיִּ֤בַר םִיַ֨מ֩ לֹוקְּכ םֶ֡היֵפְנַּכ לֹו֣ק־תֶא עַ֣מְׁשֶאָֽו
־לַע רֶׁ֣שֲא ַעיִ֖קָרָל לַ֕עֵמ לֹו֕ק־יִהְיַו :ןֶֽהיֵפְנַכ הָניֶּ֥פַרְּת םָ֖דְמָעְּב הֶ֑נֲחַֽמ לֹו֣קְּכ
 הֵ֥אְרַמְּכ םָׁ֔שֹאר־לַע רֶׁ֣שֲא ַ֙עיִ֨קָרָֽל לַעַּ֗מִמּו :ןֶֽהיֵפְנַכ הָניֶּ֥פַרְּת םָ֖דְמָעְּב םָׁ֑שֹאר
 ויָ֖לָע םָ֛דָא הֵ֥אְרַמְּכ תּו֞מְּד אֵּ֔סִּכַה תּו֣מְּד֙ לַעְו אֵּ֑סִּכ תּו֣מְּד ריִּ֖פַס־ןֶבֶֽא
 הֵ֥אְרַּמִמ ביִ֔בָס ּ֙הָל־תיֵּֽב ׁשֵ֤א־הֵאְרַמְּכ לַ֗מְׁשַח ןיֵ֣עְּכ ׀ אֶרֵ֣אָו :הָלְעָֽמְלִמ
 ֹו֖ל ּהַֽגֹ֥נְו ׁשֵ֔א־הֵאְרַמְּכ ֙יִתיִ֨אָר הָּטַ֔מְלּו ֙ויָנְתָמ הֵ֤אְרַּמִמּו הָלְעָ֑מְלּו ויָ֖נְתָמ
 ביִ֔בָס ּ֙הַגֹּ֨נַה הֵ֤אְרַמ ןֵּ֣כ םֶׁשֶּ֗גַה םֹו֣יְּב ןָ֜נָעֶב הֶ֨יְהִֽי ֩רֶׁשֲא תֶׁשֶּ֡קַה הֵ֣אְרַמְּכ :ביִֽבָס
 :רֵּֽבַדְמ לֹו֥ק עַ֖מְׁשֶאָֽו יַ֔נָּפ־לַע לֹּ֣פֶאָֽו ֙הֶאְרֶאָֽו הָ֑וֹהְי־דֹובְּכ תּו֣מְּד הֵ֖אְרַמ אּו֕ה
ֹּיַו  ֙רֶׁשֲאַּֽכ ַחּו֗ר יִ֣ב ֹאבָּ֧תַו :ךְךָֽתֹא רֵּ֖בַדֲאַֽו ךָךיֶ֔לְגַר־לַע דֹ֣מֲע ֙םָדָא־ןֶּב יָ֑לֵא רֶמא֖
ֹּיַו :יָֽלֵא רֵּ֥בַּדִמ תֵ֖א עַ֕מְׁשֶאָֽו יָ֑לְגַר־לַע יִנֵ֖דִמֲעַּֽתַו יַ֔לֵא רֶּ֣בִּד ־ןֶּב יַ֗לֵא רֶמא֣
־ּודְרָֽמ רֶׁ֣שֲא םיִ֖דְרֹוּֽמַה םִ֥יֹוּג־לֶא לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב־לֶא ֙ךָךְתֹוֽא יִ֤נֲא ַחֵ֨לֹוׁש ֙םָדָא
־יֵקְזִחְו ֙םיִנָפ יֵׁ֤שְק םיִ֗נָּבַהְו :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַה םֶצֶ֖ע־דַע יִ֔ב ּועְׁשָּ֣פ ֙םָתֹובֲאַֽו הָּמֵ֤ה יִ֑ב
 ֙הָּמֵ֨הְו :הִֹֽוֶהְי יָ֥נֹדֲא רַ֖מָא הֹּ֥כ םֶ֔היֵלֲא ָּ֣תְרַמָאְו םֶ֑היֵלֲא ֖ךָךְתֹוא ַחֵ֥לֹוׁש יִ֛נֲא בֵ֔ל
 :םָֽכֹותְב הָ֥יָה איִ֖בָנ יִּ֥כ ּו֔עְד ָ֣יְו הָּמֵ֑ה יִ֖רְמ תיֵּ֥ב יִּ֛כ ּולָּ֔דְחֶי־םִאְו ּו֣עְמְׁשִי־םִא
 ֙םיִנֹוּלַסְו םיִ֤בָרָֽס יִּ֣כ אָ֗ריִּת־לַא םֶ֣היֵרְבִּדִמּו םֶ֜הֵמ אָ֨ריִּת־לַא םָדָ֠א־ןֶב הָּ֣תַאְו
 תָ֔חֵּת־לַא םֶ֣היֵנְּפִמּו ֙אָריִּת־לַא םֶ֤היֵרְבִּדִמ בֵׁ֑שֹוי הָּ֣תַא םיִּ֖בַרְקַע־לֶאְו ךְךָ֔תֹוא
 יִּ֥כ ּולָּ֑דְחֶי־םִאְו ּו֖עְמְׁשִי־םִא םֶ֔היֵלֲא ֙יַרָבְּד־תֶא ָּ֤תְרַּבִדְו :הָּמֵֽה יִ֖רְמ תיֵּ֥ב יִּ֛כ
־יִהְּת־לַא ךָךיֶ֔לֵא רֵּ֣בַדְמ ֙יִנֲא־רֶׁשֲא תֵ֤א ֙עַמְׁש םָ֗דָא־ןֶב הָּ֣תַאְו :הָּמֵֽה יִ֖רְמ



־הֵּנִהְו הֶ֕אְרֶאָֽו :ךָךיֶֽלֵא ןֵ֥תֹנ יִ֖נֲא־רֶׁשֲא תֵ֥א לֹ֕כֱאֶו ךָךיִ֔פ הֵ֣צְּפ יִרֶּ֑מַה תיֵ֣בְּכ יִרֶ֖מ
 הָ֖בּותְכ איִ֥הְו יַ֔נָפְל ּ֙הָתֹוא ׂשֹ֤רְפִּיַו :רֶפֵֽס־תַּלִגְמ ֹו֖ב־הֵּנִהְו יָ֑לֵא הָ֣חּולְׁש דָ֖י
 ק ָהיֶ֔לֵא בּו֣תָכְו רֹו֑חָאְו םיִ֣נָּפ ֹּיַו :יִֽהָו הֶגֶ֖הָו םיִ֥נִ ־רֶׁשֲא תֵ֥א םָ֕דָא־ןֶּב יַ֔לֵא רֶמא֣
ֹּזַה הָּ֣לִגְּמַה־תֶא֙ לֹוכֱא לֹו֑כֱא אָ֖צְמִּת  חַּ֖תְפֶאָֽו :לֵֽאָרְׂשִי תיֵּ֥ב־לֶא רֵּ֖בַּד ךְךֵ֥לְו תא֔
ֹּזַה הָּ֥לִגְּמַה תֵ֖א יִנֵ֔לִכֲאֽ ַּ֣יַו יִּ֑פ־תֶא ֹּיַו :תאֽ ֙ לֵכֲאַֽת ֤ךָךְנְטִּב ֙םָדָא־ןֶּב יַ֗לֵא רֶמא֣
ֹּזַה הָּ֣לִגְּמַה תֵ֚א אֵּ֔לַמְת ךָךיֶ֣עֵמּו  יִ֖פְב יִ֥הְּתַו הָ֔לְכֹ֣אָו ךָךיֶ֑לֵא ןֵ֣תֹנ יִ֖נֲא רֶׁ֥שֲא תא֔
ֹּיַו :קֹוֽתָמְל ׁשַ֥בְדִּכ  ָּ֥תְרַּבִדְו לֵ֔אָרְׂשִי תיֵּ֣ב־לֶא ֹ֙אּב־ךְךֶל םָ֗דָא־ןֶּב יָ֑לֵא רֶמא֖
־לֶא ַחּו֑לָׁש הָּ֣תַא ןֹוׁ֖שָל יֵ֥דְבִכְו הָ֛פָׂש יֵ֥קְמִע םַ֨ע־לֶא ֹ֩אל יִּ֡כ :םֶֽהיֵלֲא יַ֖רָבְדִב
ֹל :לֵֽאָרְׂשִי תיֵּ֖ב ֹל רֶׁ֥שֲא ןֹוׁ֔שָל יֵ֣דְבִכְו ֙הָפָׂש יֵ֤קְמִע םיִּ֗בַר םיִּ֣מַע־לֶא ׀ א֣ ־אֽ
ֹל־םִא םֶ֑היֵרְבִּד עַ֖מְׁשִת  תיֵ֣בּו :ךָךיֶֽלֵא ּו֥עְמְׁשִי הָּמֵ֖ה ךָךיִּ֔תְחַלְׁש ֙םֶהיֵלֲא א֤
ֹל לֵ֗אָרְׂשִי  תיֵּ֣ב־לָּכ יִּ֚כ יָ֑לֵא ַעֹ֣מְׁשִל םיִ֖בֹא םָ֥ניֵא־יִּֽכ ךָךיֶ֔לֵא ַעֹ֣מְׁשִל ּ֙ובֹאי א֤
 תַּ֣מֻעְל םיִ֖קָזֲח ךָךיֶ֛נָּפ־תֶא יִּתַ֧תָנ הֵּ֨נִה :הָּמֵֽה בֵ֖ל־יֵׁשְקּו חַצֵ֥מ־יֵקְזִח לֵ֔אָרְׂשִי
 ךָךֶ֑חְצִמ יִּתַ֣תָנ רֹּ֖צִמ קָ֥זָח ריִ֛מָׁשְּכ :םָֽחְצִמ תַּ֥מֻעְל קָ֖זָח ֥ךָךֲחְֽצִמ־תֶֽאְו םֶ֑היֵנְּפ
ֹל ֹּיַו :הָּמֵֽה יִ֖רְמ־תיֵּֽב יִּ֛כ םֶ֔היֵנְּפִמ תַ֣חֵת־ֹאלְו ֙םָתֹוא אָ֤ריִת־אֽ ־ןֶּב יָ֑לֵא רֶמא֖
 ךְךֵ֨לְו :עָֽמְׁש ךָךיֶ֥נְזָאְבּו ֖ךָךְבָבְלִּֽב חַ֥ק ךָךיֶ֔לֵא רֵּ֣בַדֲא רֶׁ֣שֲא ֙יַרָבְּד־לָּכ־תֶא םָ֕דָא
ֹּב  רַ֖מָא הֹּ֥כ םֶ֔היֵלֲא ָּ֣תְרַמָאְו ֙םֶהיֵלֲא ָּ֤תְרַּבִדְו ךָךֶּ֔מַע יֵ֣נְּב־לֶא ֙הָלֹוּגַה־לֶא א֤
 ׁשַעַ֣ר לֹו֖ק יַ֔רֲחַֽא עַ֣מְׁשֶאָו ַחּו֔ר יִנֵ֣אָּׂשִּתַו :ּולָּֽדְחֶי־םִאְו ּו֖עְמְׁשִי־םִֽא הִֹ֑וֶהְי יָ֣נֹדֲא
־לֶא הָּׁ֣שִא ֙תֹוקיִּׁשַמ תֹוּ֗יַחַה יֵ֣פְנַּכ ׀ לֹו֣קְו :ֹוֽמֹוקְּמִמ הָ֖וֹהְי־דֹוֽבְּכ ךְךּו֥רָּב לֹו֑דָּג
 יִנֵ֑חָּקִּתַו יִנְתַ֖אָׂשְנ ַחּו֥רְו :לֹוֽדָּג ׁשַעַ֥ר לֹו֖קְו םָ֑תָּמֻעְל םיִּ֖נַפֹוֽאָה לֹו֥קְו ּהָ֔תֹוחֲא
 ביִבָ֠א לֵּ֣ת הָ֜לֹוּגַה־לֶא אֹו֨בָאָֽו :הָק ָֽזָח יַ֖לָע הָ֥וֹהְי־דַיְו יִ֔חּור תַ֣מֲחַּֽב ֙רַמ ךְךֵ֥לֵאָֽו
 םָׁ֛ש בֵׁ֥שֵאָו םָׁ֑ש םיִ֣בְׁשֹוי הָּמֵ֖ה ]בֵׁ֔שֵאָֽו[ רֵׁ֔שֵאָֽו ֙רָבְּכ־רַהְנ־לֶֽא םיִ֤בְׁשּֽיַה
 הָ֖וֹהְי־רַבְד יִ֥הְיַו םיִ֑מָי תַ֣עְבִׁש הֵ֖צְקִמ יִ֕הְיַו :םָֽכֹותְּב םיִ֥מְׁשַמ םיִ֖מָי תַ֥עְבִׁש
 רָ֔בָּד ֙יִּפִמ ָּ֤תְעַמָֽׁשְו לֵ֑אָרְׂשִי תיֵ֣בְל ךָךיִּ֖תַתְנ הֶ֥פֹצ םָ֕דָא־ןֶּב :רֹֽמאֵל יַ֥לֵא
ֹלְו תּו֔מָּת תֹו֣מ ֙עָׁשָרָֽל יִ֤רְמָאְּב :יִּנֶּֽמִמ םָ֖תֹוא ָּ֥תְרַהְזִהְו ֹלְו ֹוּ֗תְרַהְזִה א֣  ָּתְרַּ֛בִד א֥
 ֥ךָךְד ָּֽיִמ ֹו֖מָדְו תּו֔מָי ֹו֣נֹוֲעַּֽב ֙עָׁשָר אּו֤ה ֹו֑תֹּיַחְל הָ֖עָׁשְרָֽה ֹוּ֥כְרַּדִמ עָׁ֛שָר ריִ֥הְזַהְל
 אּו֚ה הָ֑עָׁשְרָה ֹוּ֖כְרַּדִמּו ֹו֔עְׁשִרֵֽמ ֙בָׁש־ֹאלְו עָׁ֔שָר ָּתְרַ֣הְזִה־יִּֽכ ֙הָּתַאְו :ׁשֵּֽקַבֲא



 לֶוָ֔ע הָׂשָ֣עְו ֹ֙וקְדִצִמ קיִּ֤דַצ בּוׁ֨שְבּו :ָּתְלַּֽצִה ֥ךָךְׁשְפַנ־תֶֽא הָּ֖תַאְו תּו֔מָי ֹו֣נֹוֲעַּֽב
ֹל יִּ֣כ תּו֑מָי אּו֣ה ויָ֖נָפְל לֹוׁ֛שְכִמ יִּ֥תַתָנְו ֹלְו תּו֔מָי ֹו֣תאָּטַחְּב ֹ֙וּתְרַהְזִה א֤  א֣
 יִּ֧כ הָּ֞תַאְו :ׁשֵּֽקַבֲא ֥ךָךְדָּיִמ ֹו֖מָדְו הָׂ֔שָע רֶׁ֣שֲא ]ויָתֹקְדִצ[ ֙וָתֹקְדִצ ָ◌	ןְרַ֗כָּזִת
ֹטֲח יִּ֥תְלִבְל קיִּ֗דַצ ֹוּ֣תְרַהְזִה ֹל אּו֣הְו קיִּ֖דַצ א֛  הָּ֖תַאְו רָ֔הְזִנ יִּ֣כ ֙הֶיְחִֽי ֹו֤יָח אָ֑טָח־אֽ
ֹּיַו הָ֑וֹהְי־דַי םָׁ֖ש יַ֛לָע יִ֥הְּתַו :ָּתְלַּֽצִה ֥ךָךְׁשְפַנ־תֶֽא ־לֶא ֙אֵצ םּו֥ק יַ֗לֵא רֶמא֣
־דֹוֽבְּכ םָׁ֤ש־הֵּנִהְו ֒הָעְקִּבַה־לֶא אֵ֣צֵאָו ֘םּוקָאָו :ךְךָֽתֹוא רֵּ֥בַדֲא םָׁ֖שְו הָ֔עְקִּבַה
 יִ֣ב־ֹאבָּתַו :יָֽנָּפ־לַע לֹּ֖פֶאָֽו רָ֑בְּכ־רַהְנ־לַע יִתיִ֖אָר רֶׁ֥שֲא דֹו֕בָּכַּכ דֵ֔מֹע ֙הָוֹהְי
ֹּיַו ֙יִתֹא רֵּ֤בַדְיַו יָ֑לְגַר־לַע יִנֵ֖דִמֲעַּֽתַו ַחּו֔ר ֹּב יַ֔לֵא רֶמא֣  :ךָךֶֽתיֵּב ךְךֹו֥תְּב ר ֵ֖גָּסִה א֥
ֹלְו םֶ֑הָּב ךָךּו֖רָסֲאַֽו םיִ֔תֹובֲע ֙ךָךיֶ֨לָע ּו֤נְתָנ הֵּ֨נִה םָ֗דָא־ןֶב הָּ֣תַאְו  :םָֽכֹותְּב אֵ֖צֵת א֥
 תיֵּ֥ב יִּ֛כ ַחיִ֑כֹומ ׁשיִ֣אְל םֶ֖הָל הֶ֥יְהִֽת־ֹאלְו ָּתְמַ֔לֱאֶֽנְו ךָךֶּ֔כִח־לֶא קיִּ֣בְדַא ֙ךָךְנֹוֽׁשְלּו
 יָ֣נֹדֲא רַ֖מָא הֹּ֥כ םֶ֔היֵלֲא ָּ֣תְרַמָֽאְו ךָךיִּ֔פ־תֶא חַּ֣תְפֶא ֙ךָךְתֹוֽא יִ֤רְּבַדְבּֽו :הָּמֵֽה יִ֖רְמ
 ֙םָדָא־ןֶב הָּ֤תַאְו :הָּמֵֽה יִ֖רְמ תיֵּ֥ב יִּ֛כ לָּ֔דְחֶי ׀ לֵ֣דָחֶֽהְו ֙עָמְׁשִי ׀ ַעֵ֤מֹּׁשַה הִֹ֑וֶהְי
 :םָֽלָׁשּוֽרְי־תֶא ריִ֖ע ָהיֶ֛לָע ָ֥תֹוּקַחְו ךָךיֶ֑נָפְל ּהָ֖תֹוא הָּ֥תַתָֽנְו הָ֔נֵבְל ֣ךָךְל־חַק
 ָהיֶ֧לָע הָּ֨תַתָֽנְו הָ֑לְלֹֽס ָהיֶ֖לָע ָּ֥תְכַפָֽׁשְו קֵ֔יָּד ָ֙היֶ֨לָע ָתיִ֤נָבּו רֹו֗צָמ ָהיֶ֜לָע הָּ֨תַתָֽנְו
 הָּ֤תַתָֽנְו לֶ֔זְרַּב תַ֣בֲחַֽמ ֙ךָךְל־חַק הָּ֤תַאְו :ביִֽבָס םיִ֖רָכ ָהיֶ֥לָע־םיִׂשְו תֹו֛נֲחַֽמ
 הָ֤תְיָהְו ָהיֶ֜לֵא ךָךיֶ֨נָּפ־תֶא ֩הָתֹניִכֲהַֽו ריִ֑עָה ןיֵ֣בּו ֖ךָךְניֵּב לֶ֔זְרַּב ריִ֣ק ּ֙הָתֹוא
 ֣ךָךְּדִצ־לַע ֙בַכְׁש הָּ֤תַאְו :לֵֽאָרְׂשִי תיֵ֥בְל איִ֖ה תֹו֥א ָהיֶ֔לָע ָּ֣תְרַצְו ֙רֹוצָּמַב
 בַּ֣כְׁשִּת רֶׁ֣שֲא ֙םיִמָּיַה רַּ֤פְסִמ ויָ֑לָע לֵ֖אָרְׂשִי־תיֵּֽב ןֹ֥וֲע־תֶא ָּ֛תְמַׂשְו יִ֔לאָמְּׂשַה
־ׁשֹֽלְׁש םיִ֔מָי רַּ֣פְסִמְל םָ֔נֹוֲע יֵ֣נְׁש־תֶא ֙ךָךְל יִּתַ֤תָנ יִ֗נֲאַֽו :םָֽנֹוֲע־תֶא אָּׂ֖שִּת ויָ֔לָע
 ָּ֜תְבַכָׁ֨שְו הֶּלֵ֗א־תֶא ָ֣תיִּלִכְו :לֵֽאָרְׂשִי־תיֵּֽב ןֹ֥וֲע ָתאָׂ֖שָנְו םֹו֑י םיִ֖עְׁשִתְו תֹו֥אֵמ
 םֹו֔י םיִ֣עָּבְרַא הָ֑דּוהְי־תיֵּֽב ןֹ֣וֲע־תֶא ָתאָׂ֖שָנְו תיִ֔נֵׁש ]֙יִנָמְיַה[ ֙יִניָמְיַה ֤ךָךְּדִצ־לַע
 ֖ךָךֲעֹֽרְזּו ךָךיֶ֔נָּפ ןיִ֣כָּת ֙םַ֨לָׁשּוֽרְי רֹו֤צְמ־לֶאְו :ךְךָֽל ויִּ֥תַתְנ הָ֖נָּׁשַל םֹו֥י הָ֛נָּׁשַל םֹו֧י
ֹלְו םיִ֑תֹובֲע ךָךיֶ֖לָע יִּתַ֥תָנ הֵּ֛נִהְו :ָהיֶֽלָע ָ֖תאֵּבִנְו הָ֑פּוׂשֲח ־לֶא ֙ךָךְּדִּצִמ ךְךֵ֤פָהֵת־אֽ
 םיִׁ֜שָדֲעַֽו לֹו֨פּו םיִרֹעְׂשּ֠ו ןיִּ֡טִח ֡ךָךְל־חַק הָּ֣תַאְו :ךָךֶֽרּוצְמ יֵ֥מְי ֖ךָךְתֹוּלַּכ־דַע ךָךֶּ֔דִצ
 רַּ֨פְסִמ םֶחָ֑לְל ֖ךָךְל םָ֛תֹוא ָתיִׂ֧שָעְו דָ֔חֶא יִ֣לְכִּב ֙םָתֹוא הָּ֤תַתָֽנְו םיִ֗מְּסֻכְו ןַחֹ֣דְו
ֹּת םֹו֖י םיִ֛עְׁשִתְו תֹו֧אֵמ־ׁשֹלְׁש ֗ךָךְּדִצ־לַֽע בֵ֣כֹוׁש ׀ הָּ֣תַא־רֶׁשֲא םיִ֜מָּיַה  :ּוּנֶֽלֲכֽאֽ



ֹּת רֶׁ֣שֲא ֙ךָךְלָֽכֲאַֽמּו  תֵ֖ע־דַע תֵ֥עֵמ םֹוּ֑יַל לֶקֶׁ֖ש םיִ֥רְׂשֶע לֹו֕קְׁשִמְּב ּוּנֶ֔לֲכֽאֽ
 תַ֥גֻעְו :הֶּֽתְׁשִּת תֵ֖ע־דַע תֵ֥עֵמ ןיִ֑הַה תיִּׁ֣שִׁש הֶּ֖תְׁשִת הָ֥רּוׂשְמִּב םִיַ֛מּו :ּוּנֶֽלֲכֹֽאּת
ֹּת םיִ֖רֹעְׂש ֹּיַו :םֶֽהיֵניֵעְל הָנֶ֖גֻעְּת םָ֔דָאָֽה תַ֣אֵצ ֙יֵלְלֶֽגְּב איִ֗הְו הָּנֶ֑לֲכֽאֽ  הָ֔וֹהְי רֶמא֣
ֹי הָכָּ֣כ  רַ֗מֹאָֽו :םָֽׁש םֵ֖חיִּדַא רֶׁ֥שֲא םִ֕יֹוּגַּב אֵ֑מָט םָ֖מְחַל־תֶא לֵ֛אָרְׂשִי־יֵֽנְב ּו֧לְכאֽ
ֹל יִׁ֖שְפַנ הֵּ֥נִה הִ֔וֶֹהְי יָ֣נֹדֲא ּ֙הָהֲא ֹל הָ֤פֵרְטּו הָ֨לֵבְנּו הָ֑אָּמֻטְמ א֣  ֙יִּתְלַ֨כָא־אֽ
ֹלְו הָּתַ֔ע־דַעְו יַ֣רּועְּנִמ ֹּיַו :לּוּֽגִּפ רַׂ֥שְּב יִ֖פְּב אָ֥ב־אֽ  ֙ךָךְל יִּתַ֤תָנ הֵ֗אְר יַ֔לֵא רֶמא֣
 :םֶֽהיֵלֲע ֖ךָךְמְחַל־תֶא ָתיִׂ֥שָעְו םָ֑דָאָֽה יֵ֣לְלֶּֽג תַחַּ֖ת רָ֔קָּבַה ]יֵ֣עיִפְצ[ יֵ֣עוִפְצ־תֶא
ֹּיַו  לָ֖קְׁשִמְּב םֶחֶ֥ל־ּולְכָאְו םַ֔לָׁשּו֣ריִּב ֙םֶחֶ֨ל־הֵּטַמ רֵ֤בֹׁש יִ֨נְנִה ֙םָדָא־ןֶּב יַ֗לֵא רֶמא֣
 ּ֙וּמַׁ֨שָנְו םִיָ֑מָו םֶחֶ֣ל ּו֖רְסְחַי ןַעַ֥מְל :ּוּֽתְׁשִי ןֹו֖מָּמִׁשְבּו הָ֥רּוׂשְמִּב םִיַ֕מּו הָ֑גָאְדִבּו
 רַעַּ֤ת הָּ֗דַח בֶרֶ֣ח ׀ ֽךָךְל־חַק םָ֜דָא־ןֶב הָּ֨תַאְו :םָֽנֹוֲעַּֽב ּוּקַ֖מָנְו ויִ֔חָאְו ׁשיִ֣א
ֹר־לַע ָּ֥תְרַבֲעַֽהְו ךְךָּ֔ל הָּנֶ֣חָּקִּת ֙םיִבָּלַּגַה  קְז־לַעְו ֖ךָךְׁשאֽ  יֵ֥נְזֹאמ ֛ךָךְל ָּ֥תְחַקָֽלְו ךָך ֶ֑נָ
ֹלְמִּכ ריִ֔עָה ךְךֹו֣תְּב ֙ריִעְבַּת רּו֤אָּב תיִׁ֗שִֹלְׁש :םָּֽתְקַּלִחְו לָ֖קְׁשִמ  רֹו֑צָּמַה יֵ֣מְי תא֖
 ַחּו֔רָל הֶ֣רְזִּת ֙תיִׁשִֹלְּׁשַהְו ָהיֶ֔תֹוביִ֣בְס ֙בֶרֶ֨חַב הֶּ֤כַּת תיִׁ֗שִֹלְּׁשַה־תֶא ָּ֣תְחַקָֽלְו
 :ךָךיֶֽפָנְכִּב םָ֖תֹוא ָּ֥תְרַצְו רָּ֑פְסִמְּב טַ֣עְמ םָּׁ֖שִמ ָּ֥תְחַקָלְו :םֶֽהיֵרֲחַֽא קיִ֥רָא בֶרֶ֖חְו
 ּוּנֶּ֥מִמ ׁשֵ֑אָּב םָ֖תֹא ָּ֥תְפַרָֽׂשְו ׁשֵ֔אָה ךְךֹוּ֣ת־לֶא ֙םָתֹוא ָּ֤תְכַלְׁשִהְו חָּ֔קִּת דֹו֣ע ֙םֶהֵמּו
ֹז הִֹ֔וֶהְי יָ֣נֹדֲא ֙רַמָא הֹּ֤כ :לֵֽאָרְׂשִי תיֵּ֥ב־לָּכ־לֶא ׁשֵ֖א־אֵצֵֽת  ךְךֹו֥תְּב םַ֔לָׁשּו֣רְי תא֚
 םִ֔יֹוּגַה־ןִמ ֙הָעְׁשִרְל יַ֤טָּפְׁשִמ־תֶא רֶמֶּ֨תַו :תֹוֽצָרֲא ָהיֶ֖תֹוביִֽבְסּו ָהיִּ֑תְמַׂש םִ֖יֹוּגַה
 יַ֖תֹוּקֻחְו ּוסָ֔אָמ ֙יַטָּפְׁשִמְב יִּ֤כ ָהיֶ֑תֹוביִֽבְס רֶׁ֣שֲא תֹו֖צָרֲאָֽה־ןִמ יַ֔תֹוּקֻח־תֶ֨אְו
 רֶׁ֣שֲא ֙םִיֹוּגַה־ןִמ ֙םֶכְנָמֲה ןַעַ֤י הִ֗וֶֹהְי יָ֣נֹדֲא ׀ רַ֣מָא־הֹּֽכ ןֵ֞כָל :םֶֽהָב ּו֥כְלָֽה־ֹאל
ֹל ֙יַתֹוּקֻחְּב םֶ֔כיֵתֹוֽביִבְס ֹל יַ֖טָּפְׁשִמ־תֶאְו םֶּ֔תְכַלֲה א֣  יֵ֧טְּפְׁשִמְכּֽו םֶ֑תיִׂשֲע א֣
ֹל םֶ֖כיֵתֹוֽביִבְס רֶׁ֥שֲא םִ֛יֹוּגַה  ךְךִיַ֖לָע יִ֥נְנִֽה הִ֔וֶֹהְי יָ֣נֹדֲא ֙רַמָא הֹּ֤כ ןֵ֗כָל :םֶֽתיִׂשֲע א֥
 רֶׁ֣שֲא תֵ֚א ךְךָ֗ב יִתיִׂ֣שָעְו :םִֽיֹוּגַה יֵ֥ניֵעְל םיִ֖טָּפְׁשִמ ךְךֵ֛כֹותְב יִתיִׂ֧שָעְו יִנָ֑א־םַּג
ֹל ֹל־רֶֽׁשֲא תֵ֛אְו יִתיִׂ֔שָע־אֽ  ןֵ֗כָל :ךְךִיָֽתֹבֲעֹוּֽת־לָּכ ןַעַ֖י דֹו֑ע ּוהֹ֖מָכ הֶׂ֥שֱעֶא־אֽ
ֹי תֹו֞בָא ֹי םיִ֖נָבּו ךְךֵ֔כֹותְּב ֙םיִנָב ּו֤לְכאֽ  םיִ֔טָפְׁש ֙ךְךָב יִתיִׂ֤שָעְו םָ֑תֹובֲא ּו֣לְכאֽ
ֹל־םִא ֒הִוֶֹהְי יָ֣נֹדֲא ֘םֻאְנ יִנָ֗א־יַח ןֵ֣כָל :ַחּוֽר־לָכְל ךְךֵ֖תיִרֵאְׁש־לָּכ־תֶא יִ֥תיִרֵזְו  א֗
 ֙עַרְגֶא יִ֤נֲא־םַגְו ךְךִיָ֑תֹבֲעֹוּֽת־לָכְבּו ךְךִיַ֖צּוּקִׁש־לָכְּב תאֵּ֔מִט יִׁ֣שָּדְקִמ־תֶא ןַעַ֚י



ֹל יִ֖נֲא־םַגְו יִ֔ניֵע סֹו֣חָת־ֹאלְו  ּו֣לְכִי ֙בָעָרָֽבּו ּותּו֗מָי רֶבֶּ֣דַּב ךְךיֵ֞תִׁשִֹֽלְׁש :לֹוֽמְחֶא א֥
 הֶ֔רָזֱא ַחּו֣ר־לָכְל ֙תיִׁשיִלְּׁשַהְו ךְךִיָ֑תֹוביִֽבְס ּו֣לְּפִי בֶרֶ֖חַּב תיִׁ֔שִֹלְּׁשַ֨הְו ךְךֵ֔כֹותְב
־יִּכ ּו֞עְד ָֽיְו יִּתְמָ֑חֶּנִהְו םָּ֖ב יִ֛תָמֲח יִ֧תֹחִֽנֲהַֽו יִּ֗פַא הָ֣לָכְו :םֶֽהיֵרֲחַֽא קיִ֥רָא בֶרֶ֖חְו
 הָּ֔פְרֶחְלּו הָּ֣בְרָחְל ֙ךְךֵנְּתֶאְו :םָּֽב יִ֖תָמֲח יִ֥תֹוּלַכְּב יִ֔תָאְנִקְּב ֙יִּתְרַּ֨בִּד הָ֗וֹהְי יִ֣נֲא
 רָ֣סּומ ֙הָפּודְגּו הָּ֤פְרֶח הָ֜תְיָ֨הְֽו :רֵֽבֹוע־לָּכ יֵ֖ניֵעְל ךְךִיָ֑תֹוביִֽבְס רֶׁ֣שֲא םִ֖יֹוּגַּב
 ֙הָמֵחְבּו ףַ֤אְּב םיִ֜טָפְׁש ךְךָ֨ב ֩יִתֹוׂשֲעַּֽב ךְךִיָ֑תֹוביִֽבְס רֶׁ֣שֲא םִ֖יֹוּגַל הָּ֔מַׁשְמּו
 ֙םֶהָּב םיִ֤עָרָֽה בָ֨עָרָֽה ֩יֵּצִח־תֶא יִ֡חְּלַׁשְּֽב :יִּתְרַּֽבִּד הָ֖וֹהְי יִ֥נֲא הָ֔מֵח תֹו֣חְכֹֽתְבּו
 םֶ֔כיֵלֲע ףֵ֣סֹא ֙בָעָרְו םֶ֑כְתֶחַֽׁשְל םָ֖תֹוא חַּ֥לַׁשֲא־רֶׁשֲא תיִ֔חְׁשַמְל ּו֣יָה רֶׁ֣שֲא
 רֶבֶ֥דְו ךְךֻ֔לְּכִׁשְו ֙הָעָר הָּ֤יַחְו בָ֞עָר םֶכיֵלֲ֠ע יִּ֣תְחַּלִׁשְו :םֶחָֽל־הֵּטַמ םֶ֖כָל יִּ֥תְרַבָֽׁשְו
 יַ֥לֵא הָ֖וֹהְי־רַבְד יִ֥הְיַו :יִּתְרַּֽבִד הָ֖וֹהְי יִ֥נֲא ךְךִיַ֔לָע איִ֣בָא ֙בֶרֶ֨חְו ךְךָּ֑ב־רָבֲעַֽי םָ֖דָו
 ֙יֵרָה ָּ֔תְרַמָ֣אְו :םֶֽהיֵלֲא אֵ֖בָּנִהְו לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣רָה־לֶא ךָךיֶ֖נָּפ םיִׂ֥ש םָ֕דָא־ןֶּב :רֹֽמאֵל
 תֹו֜עָבְּגַלְו םיִ֨רָהֶל הִֹו	ֶֹהְ֠י יָ֣נֹדֲא רַ֣מָא־הֹּכ הִֹ֑ו	ֶֹהְי יָ֣נֹדֲא־רַבְּד ּו֖עְמִׁש לֵ֔אָרְׂשִי
ֹיָאֵּגַלְו םיִ֣קיִפֲאָֽל  יִּ֖תְדַּבִאְו בֶרֶ֔ח ֙םֶכיֵלֲע איִ֤בֵמ יִ֜נֲא יִ֨נְנִֽה ]תֹו֗יָאֵּֽגַלְו[ ת֗
 יֵ֖נְפִל םֶ֔כיֵלְלַח ֙יִּתְלַּפִהְו םֶ֑כיֵנָּֽמַח ּו֖רְּבְׁשִנְו םֶ֔כיֵתֹו֣חְּבְזִמ ּ֙וּמַׁ֨שָנְו :םֶֽכיֵתֹוֽמָּב
־תֶא ֙יִתיִר ֵֽזְו םֶ֑היֵלּוּֽלִּג יֵ֖נְפִל לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ֙יֵרְגִּפ־תֶא יִּ֗תַתָֽנְו :םֶֽכיֵלּוּֽלִּג
 הָנְבַ֔רֱחֶּת םיִ֣רָעֶה םֶ֔כיֵתֹו֣בְׁשֹוֽמ֙ לֹכְּב :םֶֽכיֵתֹוֽחְּבְזִמ תֹו֖ביִבְס םֶ֔כיֵתֹו֣מְצַע
 ּ֙ותְּבְׁשִנְו ּו֤רְּבְׁשִנְו םֶ֗כיֵתֹוֽחְּבְזִמ ּו֜מְׁשְאֶֽיְו ּו֨בְרֶחֶֽי ֩ןַעַמְל הָנְמָׁ֑שיִּת תֹו֖מָּבַהְו
 םֶּ֖תְעַדיִֽו םֶ֑כְכֹוֽתְּב לָ֖לָח לַ֥פָנְו :םֶֽכיֵׂשֲעַֽמ ּו֖חְמִנְו םֶ֔כיֵנָּ֣מַח ּ֙ועְּדְגִנְו םֶ֔כיֵלּוּ֣לִּג
 םֶ֖כיֵתֹוֽרָּזִהְּב םִ֑יֹוּגַּב בֶרֶ֖ח יֵטיִ֥לְּפ םֶ֛כָל תֹו֥יְהִּב יִּ֗תְרַתֹוֽהְו :הָֽוֹהְי יִ֥נֲא־יִּֽכ
 יִּתְרַּ֜בְׁשִנ רֶׁ֨שֲא ֒םָׁש־ּוּבְׁשִנ רֶׁ֣שֲא ֘םִיֹוּגַּב יִ֗תֹוא םֶ֜כיֵטיִֽלְפ ּו֨רְכָֽזְו :תֹוֽצָרֲאָּֽב
 םֶ֑היֵלּוּֽלִּג יֵ֖רֲחַֽא תֹו֕נֹּזַה םֶ֔היֵניֵֽע ֙תֵאְו יַ֔לָעֵֽמ ֙רָס־רֶׁשֲא הֶ֗נֹוּזַה םָּ֣בִל־תֶא
 יִ֣נֲא־יִּֽכ ּו֖עְד ָֽיְו :םֶֽהיֵתֹבֲעֹוּֽת לֹ֖כְל ּוׂ֔שָע רֶׁ֣שֲא ֙תֹועָרָֽה־לֶא םֶ֔היֵנְפִּב ּ֙וּטֹ֨קָנְו
ֹל הָ֑וֹהְי ֹּזַה הָ֥עָרָֽה םֶ֖הָל תֹוׂ֥שֲעַֽל יִּתְרַּ֔בִּד ֙םָּנִח־לֶא א֤  יָ֣נֹדֲא רַ֞מָא־הֹּֽכ :תאֽ
 תיֵּ֣ב תֹו֖עָר תֹו֥בֲעֹוּֽת־לָּכ לֶ֛א חָ֔א־רָמֱאֶֽו ֙ךָךְלְגַרְּב עַ֤קְרּו ֜ךָךְּפַכְב הֵּ֨כַה הִֹ֗וֶהְי
 ֙בֹורָּקַהְו תּו֗מָי רֶבֶּ֣דַּב קֹו֞חָרָֽה :ּולֹּֽפִי רֶבֶּ֖דַבּו בָ֥עָרָּֽב בֶרֶ֛חַּב רֶׁ֗שֲא לֵ֑אָרְׂשִי
־יִּֽכ ֙םֶּתְעַדיִֽו :םָּֽב יִ֖תָמֲח יִ֥תיֵּלִכְו תּו֑מָי בָ֖עָרָּֽב רּו֔צָּנַהְו ֙רָאְׁשִּנַהְו לֹוּ֔פִי בֶרֶ֣חַּב



־לָּכ֩ לֶא םֶ֑היֵתֹוֽחְּבְזִמ תֹו֖ביִבְס םֶ֔היֵלּוּ֣לִּג ֙ךְךֹותְּב םֶ֗היֵלְלַח תֹו֣יְהִּֽב הָ֔וֹהְי יִ֣נֲא
 הָ֣לֵא־לָּכ ֙תַחַ֨תְו ֙ןָנֲעַֽר ץֵ֤ע־לָּכ תַחַ֨תְו םיִ֗רָהֶֽה יֵׁ֣שאָר ׀ לֹ֣כְּב הָ֜מָר הָ֨עְבִּג
 ֙יִדָי־תֶא יִתיִ֤טָנְו :םֶֽהיֵלּוּֽלִּג לֹ֖כְל ַחֹ֔חיִנ ַחיֵ֣ר ֙םָׁש־ּונְתָֽנ רֶׁ֤שֲא םֹו֗קְמ הָּ֔תֻבֲע
 לֹ֖כְּב הָתָ֔לְבִּד רַּ֣בְדִּמִמ ֙הָּמַׁשְמּו הָ֤מָמְׁש ץֶרָ֜אָה־תֶא יִּ֨תַתָֽנְו םֶ֔היֵלֲע
־ןֶב הָּ֣תַאְו :רֹֽמאֵל יַ֥לֵא הָ֖וֹהְי־רַבְד יִ֥הְיַו :הָֽוֹהְי יִ֥נֲא־יִּֽכ ּו֖עְד ָֽיְו םֶ֑היֵתֹוֽבְׁשֹוֽמ
 תעַּ֖בְרַא־לַע ץֵּ֔קַה אָּ֣ב ץֵ֑ק לֵ֖אָרְׂשִי תַ֥מְדַאְל הִֹ֛וֶהְי יָ֧נֹדֲא רַ֞מָא־הֹּֽכ םָ֗דָא
 ךְךיִּ֖תְטַפְׁשּו ךְךָּ֔ב ֙יִּפַא יִּ֤תְחַּלִׁשְו ךְךִיַ֔לָע ץֵּ֣קַה ֙הָּתַע :ץֶרָֽאָה תֹו֥פְנַּכ ]עַּ֖בְרַא[
ֹלְו :ךְךִיָֽתֹבֲעֹוּֽת־לָּכ תֵ֖א ךְךִיַ֔לָע יִּ֣תַתָנְו ךְךִיָ֑כָרְדִּכ ֹלְו ךְךִיַ֖לָע יִ֛ניֵע סֹו֥חָת־אֽ  א֣
־יִּֽכ םֶּ֖תְעַדיִֽו ָ◌	ןיֶ֔יְהִּֽת ךְךֵ֣כֹותְּב ֙ךְךִיַ֨תֹובֲעֹוֽתְו ןֵּ֗תֶא ךְךִיַ֣לָע ךְךִיַ֜כָרְד יִּ֣כ לֹו֑מְחֶא
 אָּ֥ב אָּ֔ב ץֵ֣ק :הָֽאָב הֵּ֥נִה הָ֖עָר תַ֥חַא הָ֛עָר ֑הָֹוהְי יָ֣נֹדֲא רַ֖מָא הֹּ֥כ :הָֽוֹהְי יִ֥נֲא
 תֵ֗עָה אָּ֣ב ץֶרָ֑אָה בֵׁ֣שֹוי ךָךיֶ֖לֵא הָ֛ריִפְּצַה הָאָּ֧ב :הָֽאָּב הֵּ֖נִה ךְךִיָ֑לֵא ץיִ֣קֵה ץֵּ֖קַה
 ךְךִיַ֔לָע ֙יִתָמֲח ךְךֹוּ֤פְׁשֶא בֹו֗רָּקִמ הָּ֣תַע :םיִֽרָה דֵ֥ה־ֹאלְו הָ֖מּוהְמ םֹוּ֥יַה בֹו֛רָק
ֹלְו :ךְךִיָֽתֹובֲעֹוּֽת־לָּכ תֵ֖א ךְךִיַ֔לָע יִּ֣תַתָֽנְו ךְךִיָ֑כָרְדִּכ ךְךיִּ֖תְטַפְׁשּו ךְךָּ֔ב ֙יִּפַא יִ֤תיֵּלִכְו ־אֽ
ֹלְו יִ֖ניֵע סֹו֥חָת  ָ◌	ןיֶ֔יְהִּֽת ךְךֵ֣כֹותְּב ֙ךְךִיַ֨תֹובֲעֹוֽתְו ןֵּ֗תֶא ךְךִיַ֣לָע ךְךִיַ֜כָרְדִּכ לֹו֑מְחֶא א֣
 הֶּ֔טַּמַה ץָ֚צ הָ֔רִפְּצַה ֙הָאְצָֽי הָ֑אָב הֵּ֣נִה םֹוּ֖יַה הֵּ֥נִה :הֶּֽכַמ הָ֖וֹהְי יִ֥נֲא יִּ֛כ םֶּ֕תְעַדיִֽו
ֹל עַׁשֶ֑ר־הֵּטַמְל םָ֖ק ׀ סָ֥מָחֶֽה :ןֹוֽדָּזַה חַ֖רָּפ ֹלְו םֶ֞הֵמ־אֽ ֹלְו םָ֛נֹומֲהֵֽמ א֧  םֶ֖הֵמֱהֵמ אֽ֥
ֹלְו ־לַא רֵ֖כֹוּמַהְו חָ֔מְׂשִי־לַא ֙הֶנֹוּקַה םֹוּ֔יַה ַעיִּ֣גִה ֙תֵעָה אָּ֤ב :םֶֽהָּב ַּהֹ֥נ־אֽ
ֹל ֙רָּכְמִּמַה־לֶא רֵ֗כֹוּמַה יִּ֣כ :ּהָֽנֹומֲה־לָּכ־לֶא ןֹו֖רָח יִּ֥כ לָּ֑בַאְתִי  דֹו֥עְו בּוׁ֔שָי א֣
ֹל ּ֙הָנֹומֲה־לָּכ־לֶא ןֹו֤זָח־יִּֽכ םָ֑תָּיַח םיִּ֖יַחַּֽב ֹל ֹו֖תָּיַח ֹו֛נֹוֲעַּֽב ׁשיִ֧אְו בּוׁ֔שָי א֣ ־אֽ
־לָּכ־לֶא יִ֥נֹורֲח יִּ֥כ הָ֑מָחְלִּמַל ךְךֵ֖לֹה ןיֵ֥אְו לֹּ֔כַה ןיִ֣כָהְו ַ֙עֹו֨קָּתַב ּו֤עְקָּֽת :ּוקָּֽזַחְתִי
 תּו֔מָי בֶרֶ֣חַּב ֙הֶדָּׂשַּב רֶׁ֤שֲא תִיָּ֑בִמ בָ֖עָרָֽהְו רֶבֶּ֥דַהְו ץּו֔חַּב בֶרֶ֣חַה :ּהָֽנֹומֲה
ֹי רֶבֶ֖דָו בָ֥עָר ריִ֔עָּב רֶׁ֣שֲאַֽו  יֵ֧נֹויְּכ םיִ֗רָהֶֽה־לֶא ּו֣יָהְו םֶ֔היֵטיִ֣לְּפ ּ֙וטְלָֽפּו :ּוּנֶֽלֲכֽאֽ
 הָנְכַ֥לֵּת םִיַּ֖כְרִּב־לָכְו הָניֶּ֑פְרִּת םִיַ֖דָּיַה־לָּכ :ֹוֽנֹוֲעַּֽב ׁשיִ֖א תֹו֑מֹה םָּ֖לֻּכ תֹו֛יָאֵּֽגַה
־לָכְבּו הָׁ֔שּוּב ֙םיִנָּפ־לָּכ לֶ֤אְו תּו֑צָּלַּפ םָ֖תֹוא הָ֥תְּסִכְו םיִּ֔קַׂש ּו֣רְגָחְו :םִיָּֽמ
 םָ֜בָהְזּו םָּ֨פְסַּכ ֒הֶיְהִֽי הָּ֣דִנְל ֘םָבָהְזּו ּוכיִ֗לְׁשַי תֹו֣צּוחַּֽב םָּ֞פְסַּכ :הָֽחְרָק םֶ֖היֵׁשאָֽר
ֹל ֹל ֙םָׁשְפַנ הָ֔וֹהְי תַ֣רְבֶע ֙םֹויְּב םָ֗ליִּצַהְל לַ֣כּוי־אֽ ֹל םֶ֖היֵעֵֽמּו ּועֵּ֔בַׂשְי א֣  ּואֵּ֑לַמְי א֣



 םֶ֖היֵצּוּֽקִׁש םָ֛תֹבֲעֹוֽת יֵ֧מְלַצְו ּוהָ֔מָׂש ןֹו֣אָגְל ֹ֙ויְדֶע יִ֤בְצּו :הָֽיָה םָ֖נֹוֲע לֹוׁ֥שְכִמ־יִּֽכ
 ץֶרָ֖אָה יֵ֥עְׁשִרְלּו זַ֔בָל ֙םיִרָּזַה־דַיְּב ויִּ֤תַתְנּו :הָּֽדִנְל םֶ֖הָל ויִּ֥תַתְנ ןֵּ֛כ־לַע ֹו֑ב ּוׂשָ֣ע
 ּהָ֥ב־ּואָֽבּו יִ֑נּופְצ־תֶא ּו֖לְּלִחְו םֶ֔הֵמ ֙יַנָפ יִ֤תֹוּבִסֲהַֽו :]ּוהּוֽלְּלִחְו[ ֻהּוֽלְּלִחְו לָ֑לָׁשְל
 ריִ֖עָהְו םיִ֔מָּד טַּ֣פְׁשִמ ֙הָאְלָֽמ ץֶרָ֗אָה יִּ֣כ קֹוּ֑תַרָֽה הֵׂ֖שֲע :ָהּוֽלְּלִחְו םיִ֖ציִרָּפ
 םיִּ֔זַע ןֹו֣אְּג ֙יִּתַּבְׁשִהְו םֶ֑היֵּתָּֽב־תֶא ּוׁ֖שְר ָֽיְו םִ֔יֹוג יֵ֣עָר ֙יִתאֵבֵֽהְו :סָֽמָח הָ֥אְלָֽמ
 אֹו֔בָּת ֙הָֹוה־לַע ֤הָֹוה :ןִיָֽאָו םֹו֖לָׁש ּוׁ֥שְקִבּו אָ֑ב־הָדָ֖פְק :םֶֽהיֵׁשְדַקְמ ּו֖לֲחִֽנְו
 הָ֖צֵעְו ןֵ֔הֹּכִמ דַ֣בֹאּת ֙הָרֹותְו איִ֔בָּנִמ ֙ןֹוזָח ּוׁ֤שְקִבּו הֶ֑יְהִּֽת הָ֖עּומְׁש־לֶא הָ֥עֻמְׁשּו
 קְּזִמ  הָנְלַ֑הָּבִּת ץֶרָ֖אָה־םַע יֵ֥דיִו הָ֔מָמְׁש ׁשַּ֣בְלִי ֙איִׂשָנְו לָּ֗בַאְתִי ךְךֶלֶּ֣מַה :םיִֽנֵ
 ׀ יִ֣הְיַו :הָֽוֹהְי יִ֥נֲא־יִּֽכ ּו֖עְד ָֽיְו םֵ֔טְּפְׁשֶא םֶ֣היֵטְּפְׁשִמְבּו ֙םָתֹוא הֶׂ֤שֱעֶא םָּ֞כְרַּדִמ
 קִזְו יִ֔תיֵבְּב בֵׁ֣שֹוי ֙יִנֲא ׁשֶדֹ֔חַל הָּׁ֣שִמֲחַּֽב ֙יִּׁשִּׁשַּב תיִּׁ֗שִּׁשַה הָ֣נָּׁשַּב  הָ֖דּוהְי יֵ֥נְ
־הֵאְרַמְּכ ֙תּומְד הֵּ֤נִהְו הֶ֗אְרֶאָֽו :הִֹֽוֶהְי יָ֥נֹדֲא דַ֖י םָׁ֔ש ֙יַלָע לֹּ֤פִּתַו יָ֑נָפְל םיִ֣בְׁשֹוֽי
ֹז־הֵאְרַמְּכ הָלְעַ֔מְלּו ויָ֣נְתָּמִמּו ׁשֵ֑א הָּטַ֖מְלּו ויָ֛נְתָמ הֵ֥אְרַּמִמ ׁשֵ֔א  ןיֵ֥עְּכ רַה֖
 ׀ ַחּו֣ר יִ֣תֹא אָּׂ֣שִּתַו יִׁ֑שֹאר תִ֣ציִצְּב יִנֵ֖חָּקִּיַו דָ֔י תיִ֣נְבַּת ֙חַלְׁשִּיַו :הָלַֽמְׁשַחַה
־לֶא םיִ֗הֹלֱא תֹו֣אְרַמְּב הְָמ	ַלָׁשּוֽרְי יִ֨תֹא ֩אֵבָּתַו םִיַ֡מָּׁשַה־ןיֵֽבּו ץֶרָ֣אָה־ןיֵּֽב
 הָ֥אְנִּקַה לֶמֵ֖ס בַׁ֔שֹומ םָׁ֣ש־רֶׁשֲא הָנֹו֔פָצ הֶ֣נֹוּפַה ֙תיִמיִנְּפַה רַעַׁ֤ש חַתֶּ֜פ
 קַּמַה  :הָֽעְקִּבַּב יִתיִ֖אָר רֶׁ֥שֲא הֶ֕אְרַּמַּכ לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא דֹו֖בְּכ םָׁ֔ש־הֵּנִ֨הְו :הֶֽנְ
ֹּיַו  הָנֹו֔פָצ ךְךֶרֶּ֣ד ֙יַניֵע אָּׂ֤שֶאָֽו הָנֹו֑פָצ ךְךֶרֶּ֣ד ךָךיֶ֖ניֵע אָ֥נ־אָׂש םָ֕דָא־ןֶּב יַ֔לֵא רֶמא֣
ֹּיַו :הָֽאִּבַּב הֶּ֖זַה הָ֥אְנִּקַה לֶמֵ֛ס ַחֵּ֔בְזִּמַה רַעַׁ֣שְל ֙ןֹופָּצִמ הֵּ֤נִהְו ־ןֶּב יַ֔לֵא רֶמא֣
־תיֵּֽב רֶׁ֥שֲא תֹו֜לֹדְּג תֹו֨בֵעֹוּֽת םיִׂ֑שֹע ]םֵ֣ה הָ֣מ[ םֵ֣הָ֣מ הָּ֖תַא הֶ֥אֹרֲה םָ֕דָא
 תֹו֖בֵעֹוּֽת הֶ֔אְרִּת בּוׁ֣שָּת ֙דֹועְו יִׁ֔שָּדְקִמ לַ֣עֵמ ֙הָקֳחָֽרְל הֹּ֗פ םיִׂ֣שֹע ׀ לֵ֣אָרְׂשִי
ֹּיַו :ריִּֽקַּב דָ֖חֶא־רֹח הֵּ֥נִהְו הֶ֕אְרֶאָֽו רֵ֑צָחֶֽה חַתֶּ֣פ־לֶא יִ֖תֹא אֵ֥בָּיַו :תֹוֽלֹדְּג  רֶמא֣
ֹּיַו :דָֽחֶא חַתֶּ֥פ הֵּ֖נִהְו ריִּ֔קַּב רֹּ֣תְחֶאָֽו ריִּ֑קַב אָ֣נ־רָתֲח םָ֖דָא־ןֶּב יַ֔לֵא  יָ֑לֵא רֶמא֖
ֹּב  ֒הֶאְרֶאָֽו ֘אֹובָאָֽו :הֹּֽפ םיִׂ֖שֹע םֵ֥ה רֶׁ֛שֲא תֹו֔עָרָֽה תֹו֣בֵעֹוּֽתַה־תֶא ֙הֵאְרּו א֤
־לַע הֶּ֥קֻחְמ לֵ֑אָרְׂשִי תיֵּ֣ב יֵ֖לּוּלִּג־לָכְו ץֶקֶׁ֔ש ֙הָמֵהְבּו ׂשֶמֶ֤ר תיִ֜נְבַּת־לָכ הֵּ֨נִהְו
 קִּזִמ ׁשיִ֣א םיִ֣עְבִׁשְו :ביִֽבָס ׀ ביִ֥בָס ריִּ֖קַה  ןָ֜פָׁש־ןֶב ּוהָ֨יְנַזֲאַֽיְו לֵאָרְׂשִ֠י־תיֵֽב יֵ֣נְ
 תֶרֹ֖טְּקַה־ן ַֽנֲע רַ֥תֲעַֽו ֹו֑דָיְּב ֹוּ֖תְרַטְקִמ ׁשיִ֥אְו םֶ֔היֵנְפִל םיִ֣דְמֹֽע ֙םָכֹותְּב דֵ֤מֹע



ֹּיַו :הֶֽלֹע  קִז רֶׁ֨שֲא ֒םָדָא־ןֶב ָתיִ֣אָרֲה ֘יַלֵא רֶמא֣  ךְךֶׁש֔חַּב םיִׂ֣שֹע֙ לֵאָרְׂשִי־תיֵֽב יֵ֤נְ
־תֶא הָ֖וֹהְי בַ֥זָע ּונָ֔תֹא הֶ֣אֹר ֙הָוֹהְי ןיֵ֤א םיִ֗רְמֹֽא יִּ֣כ ֹו֑תיִּכְׂשַמ יֵ֣רְדַחְּב ׁשיִ֖א
ֹּיַו :ץֶרָֽאָה  :םיִֽׂשֹע הָּמֵ֥ה־רֶׁשֲא תֹו֖לֹדְּג תֹו֥בֵעֹוּֽת הֶ֛אְרִּת בּוׁ֥שָּת דֹו֣ע יָ֑לֵא רֶמא֖
 ֙םָׁש־הֵּנִהְו הָנֹו֑פָּצַה־לֶא רֶׁ֖שֲא הָ֔וֹהְי־תיֵּב רַעַׁ֣ש ֙חַתֶּ֨פ־לֶא יִ֗תֹא אֵ֣בָּיַו
ֹּיַו :זּוּֽמַּתַה־תֶא תֹוּ֖כַבְמ תֹו֔בְׁשֽי םיִׁ֣שָּנַה  דֹו֣ע םָ֑דָא־ןֶב ָתיִ֣אָרֲה יַ֖לֵא רֶמא֥
 ֘הָוֹהְי־תיֵּֽב רַ֣צֲח־לֶא יִ֗תֹא אֵ֣בָּיַו :הֶּלֵֽאֵמ תֹו֖לֹדְּג תֹו֥בֵעֹוּֽת הֶ֛אְרִּת בּוׁ֥שָּת
 םיִ֥רְׂשֶעְּכ ַחֵּ֔בְזִּמַה ןיֵ֣בּו ֙םָלּואָֽה ןיֵּ֤ב הָ֗וֹהְי לַ֣כיֵה חַתֶ֜פ־הֵּנִהְו ֒תיִמיִנְּפַה
 םֶ֥תיִוֲחַּֽתְׁשִמ הָּמֵ֛הְו הָמְדֵ֔ק םֶ֣היֵנְפּו ֙הָוֹהְי לַ֤כיֵה־לֶא םֶ֜היֵרֹ֨חֲא ׁשיִ֑א הָּׁ֖שִמֲחַֽו
ֹּיַו :ׁשֶמָּֽׁשַל הָמְדֵ֖ק  תֹוׂ֕שֲעֵֽמ הָ֔דּוהְי תיֵ֣בְל֙ לֵקָנֲה ֒םָדָא־ןֶב ָתיִ֣אָרֲה ֘יַלֵא רֶמא֣
 ּ֙ובֻׁ֨שָּיַו סָ֗מָח ץֶרָ֜אָה־תֶא ּו֨אְלָֽמ־יִּֽכ הֹ֑פ־ּוׂשָע רֶׁ֣שֲא תֹו֖בֵעֹוּֽתַה־תֶא
 הָ֔מֵחְב הֶׂ֣שֱעֶא ֙יִנֲא־םַגְו :םָּֽפַא־לֶא הָ֖רֹומְּזַה־תֶא םיִ֥חְלֹֽׁש םָּ֛נִהְו יִנֵ֔סיִעְכַהְל
ֹל ֹלְו יִ֖ניֵע סֹו֥חָת־אֽ ֹלְו לֹו֔דָּג לֹו֣ק ֙יַנְזָאְב ּו֤אְרָֽקְו לֹ֑מְחֶא א֣  :םָֽתֹוא עַ֖מְׁשֶא א֥
 קִּיַו  ֹו֖תֵחְׁשַמ יִ֥לְּכ ׁשיִ֛אְו ריִ֑עָה תֹוּ֣דֻקְּפ ּו֖בְרָק רֹ֔מאֵל֙ לֹודָּג לֹו֤ק יַ֗נְזָאְב אָ֣רְ
 הֶ֣נְפָמ ׀ רֶׁ֣שֲא ןֹו֜יְלֶעָֽה רַעַׁ֨ש־ךְךֶרֶּדִמ ׀ םיִ֣אָּב םיִׁ֡שָנֲא הָּׁ֣שִׁש הֵּ֣נִהְו :ֹוֽדָיְּב
 רֵ֖פֹּסַה תֶסֶ֥קְו םיִּ֔דַּב ׁשֻ֣בָל ֙םָכֹותְּב דָ֤חֶא־ׁשיִאְו ֹו֔דָיְּב ֹ֙וצָּפַמ יִ֤לְּכ ׁשיִ֨אְו הָנֹו֗פָצ
 ֙הָלֲעַֽנ לֵ֗אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא ׀ דֹו֣בְכּו :תֶׁשֹֽחְּנַה חַּ֥בְזִמ לֶצֵ֖א ּו֔דְמַעַּ֣יַו ּ֙ואֹ֨בָּיַו ויָ֑נְתָמְּב
 ׁשֻ֣בָּלַה ׁ֙שיִאָה־לֶא אָ֗רְקִּיַו תִיָּ֑בַה ןַּ֣תְפִמ לֶ֖א ויָ֔לָע הָ֣יָה רֶׁ֣שֲא ֙בּורְּכַה לַ֤עֵמ
ֹּיַו :ויָֽנְתָמְּב רֵ֖פֹּסַה תֶסֶ֥ק רֶׁ֛שֲא םיִּ֔דַּבַה  ךְךֹו֣תְּב ֙רֹבֲע ]ויָ֔לֵא[ וָ֔לֵא ֙הָוֹהְי רֶמא֤
 ֙םיִחָנֱאֶּֽנַה םיִׁ֗שָנֲאָֽה תֹו֣חְצִמ־לַע וָּ֜ת ָתיִ֨וְתִהְו םָ֑לָׁשּוֽרְי ךְךֹו֖תְּב ריִ֔עָה
 ּו֥רְבִע יַ֔נְזָאְּב רַ֣מָא ֙הֶּלֵ֨אְלּו :ּהָֽכֹותְּב תֹוׂ֖שֲעַּֽנַֽה תֹו֔בֵעֹוּ֣תַה־לָּכ לַ֚ע םיִ֔קָנֱאֶּ֣נַהְו
 רּו֣חָּב ןֵ֡קָז :ּולֹֽמְחַּת־לַאְו ]םֶ֖כְניֵע[ םֶ֖כיְניֵע סֹ֥חָּת ]לַא[ לַע ּוּ֑כַהְו ויָ֖רֲחַֽא ריִ֛עָב
־לַא ֙וָּתַה ויָ֤לָע־רֶׁשֲא ׁשיִ֨א־לָּכ־לַעְו תיִ֗חְׁשַמְל ּו֣גְרַהַּֽת םיִׁ֜שָנְו ףַ֨טְו ֩הָלּותְבּו
ֹּיַו :תִיָּֽבַה יֵ֥נְפִל רֶׁ֖שֲא םיִ֔נֵקְּזַה םיִׁ֣שָנֲאָּֽב ּ֙וּלֵ֨חָּיַו ּוּלֵ֑חָּת יִׁ֖שָּדְקִּמִמּו ּוׁשַּ֔גִּת  רֶמא֨
 ּוּ֥כִהְו ּו֖אְצָיְו ּואֵ֑צ םיִ֖לָלֲח תֹו֛רֵצֲחַֽה־תֶא ּו֧אְלַמּו תִיַּ֗בַה־תֶא ּו֣אְּמַט םֶ֜היֵלֲא
 ּ֙הָהֲא ֙רַמֹאָֽו קַ֗עְזֶאָֽו יַ֜נָּפ־לַע הָ֨לְּפֶאָו יִנָ֑א רַ֖אֲׁשאֵֽנְו םָ֔תֹוּכַהְּכ ֙יִהְי ַֽו :ריִֽעָב
 ֖ךָךְתָמֲח־תֶא ֥ךָךְּכְפָׁשְּב לֵ֔אָרְׂשִי תיִ֣רֵאְׁש־לָּכ תֵ֚א הָּ֗תַא תיִ֣חְׁשַמֲה הִֹ֔וֶהְי יָ֣נֹדֲא



ֹּיַו :םָֽלָׁשּוֽרְי־לַע  דֹ֔אְמ דֹ֣אְמִּב֙ לֹודָּג ֙הָדּוהיִֽו לֵ֤אָרְׂשִי־תיֵּֽב ןֹ֨וֲע יַ֗לֵא רֶמא֣
 ץֶרָ֔אָה־תֶא ֙הָוֹהְי בַ֤זָע ּו֗רְמָא יִּ֣כ הֶּ֑טֻמ הָ֣אְלָֽמ ריִ֖עָהְו םיִ֔מָּד ֙ץֶרָ֨אָה אֵ֤לָּמִּתַו
ֹל יִ֔נֲא־םַ֨גְו :הֶֽאֹר הָ֖וֹהְי ןיֵ֥אְו ֹלְו יִ֖ניֵע סֹו֥חָת־אֽ  םָׁ֥שֹארְּב םָּ֖כְרַּד לֹ֑מְחֶא א֣
 רֹ֑מאֵל רָ֖בָּד ביִׁ֥שֵמ ויָ֔נְתָמְּב ֙תֶסֶּ֨קַה רֶׁ֤שֲא םיִּ֗דַּבַה ׁשֻ֣בְל ׀ ׁשיִ֣אָה הֵּ֞נִהְו :יִּתָֽתָנ
־לַע ֙רֶׁשֲא ַ֙עיִ֨קָרָֽה־לֶא הֵּ֤נִהְו הֶ֗אְרֶאָֽו :יִנָֽתיִּוִצ ]רֶׁ֥שֲֽא לֹ֖כְּכ[ רֶׁ֥שֲאְּֽ֖כ יִתיִׂ֕שָע
ֹר ֹּיַו :םֶֽהיֵלֲע הָ֖אְרִנ אֵּ֑סִּכ תּו֣מְּד הֵ֖אְרַמְּכ ריִּ֔פַס ןֶבֶ֣אְּכ םיִ֔בֻרְּכַה ׁשא֣ ־לֶא רֶמא֜
ֹּיַו םיִּ֗דַּבַה ׁשֻ֣בְל ׀ ׁשיִ֣אָה  אֵּ֨לַמּו בּו֗רְּכַל תַחַּ֣ת־לֶא לַּ֜גְלַּגַל תֹו֨ניֵּב־לֶא ֹ֩אּב רֶמא֡
ֹבָּיַו ריִ֑עָה־לַע קֹ֖רְזּו םיִ֔בֻרְּכַל תֹו֣ניֵּבִמ ׁ֙שֵא־יֵלֲחַֽג ךָךיֶ֤נְפָח  םיִ֗בֻרְּכַהְו :יָֽניֵעְל א֖
 םָר ָּ֤יַו :תיִֽמיִנְּפַה רֵ֖צָחֶֽה־תֶא אֵ֔לָמ ן ָ֣נָעֶֽהְו ׁשיִ֑אָה ֹו֣אֹבְּב תִיַּ֖בַל ןיִ֥מיִמ םיִ֛דְמֹֽע
 ֙רֵצָחֶֽהְו ןָ֔נָעֶ֣ה־תֶא ֙תִיַּ֨בַה אֵ֤לָּמִּיַו תִיָּ֑בַה ןַּ֣תְפִמ לַ֖ע בּו֔רְּכַה לַ֣עֵמ ֙הָוֹהְי־דֹוֽבְּכ
 רֵ֖צָחֶֽה־דַע עַ֕מְׁשִנ םיִ֔בּורְּכַה יֵ֣פְנַּכ֙ לֹוקְו :הָֽוֹהְי דֹו֥בְּכ ּהַגֹ֖נ־תֶא הָ֔אְלָ֣מ
 ֙םיִּדַּבַה־ׁשֻֽבְל ׁשיִ֤אָה־תֶא ֹ֙ותֹּוַצְּב יִ֗הְיַו :ֹוֽרְּבַדְּב יַּ֖דַׁש־לֵֽא לֹו֥קְּכ הָ֑נֹציִֽחַה
 :ןָֽפֹואָֽה לֶצֵ֖א דֹ֔מֲעַּֽיַו ֹ֙אבָּיַו םיִ֑בּורְּכַל תֹו֖ניֵּבִמ לַּ֔גְלַּגַל תֹו֣ניֵּבִמ ׁ֙שֵא חַ֥ק רֹ֔מאֵל
 םיִ֔בֻרְּכַה תֹו֣ניֵּב ֙רֶׁשֲא ׁ֙שֵאָה־לֶא םיִ֗בּורְּכַל תֹו֣ניֵּבִמ ֹו֜דָי־תֶא בּו֨רְּכַה ֩חַלְׁשִּיַו
־דַי ֙תיִנְבַּת םיִ֑בֻרְּכַל אָ֖רֵּיַו :אֵֽצֵּיַו חַּ֖קִּיַו םיִּ֑דַּבַה ׁשֻ֣בְל יֵ֖נְפָח־לֶא ןֵּ֔תִּיַו ֙אָּׂשִּיַו
 ןַ֣פֹוא ֒םיִבּורְּכַה לֶצֵ֣א ֘םיִּנַפֹוֽא הָ֣עָּבְרַא הֵּ֨נִהְו הֶ֗אְרֶאָֽו :םֶֽהיֵפְנַּכ תַחַּ֖ת םָ֔דָא
 םיִּ֔נַפֹו֣אָה ֙הֵאְרַמּו דָ֑חֶא בּו֣רְּכַה לֶצֵ֖א דָ֔חֶא ןַ֣פֹואְו דָ֔חֶא בּו֣רְּכַה לֶצֵ֚א דָ֗חֶא
 ןַ֖פֹואָה הֶ֥יְהִֽי רֶׁ֛שֲאַּֽכ םָּ֑תְעַּבְרַאְל דָ֖חֶא תּו֥מְּד םֶ֔היֵאְרַ֨מּו :ׁשיִֽׁשְרַּת ןֶבֶ֥א ןיֵ֖עְּכ
ֹל ּוכֵ֔לֵי ֙םֶהיֵעְבִר תַעַּ֤בְרַא־לֶא םָּ֗תְכֶלְּב :ןָֽפֹואָה ךְךֹו֥תְּב  יִּ֣כ םָּ֑תְכֶלְּב ּוּבַּ֖סִי א֥
ֹל ּוכֵ֔לֵי ויָ֣רֲחַֽא ׁ֙שֹארָה הֶ֤נְפִי־רֶׁשֲא םֹו֞קָּמַה  ֙םָרָׂשְּב־לָכְו :םָּֽתְכֶלְּב ּוּבַּ֖סִי א֥
 םָּ֖תְעַּבְרַאְל ביִ֔בָס ֙םִיַ֨ניֵע םיִ֤אֵלְמ םיִּ֗נַפֹוֽאָהְו םֶ֑היֵפְנַכְו םֶ֖היֵדיִֽו םֶ֔הֵּבַגְו
 יֵ֨נְּפ דָ֑חֶאְל םיִ֖נָפ הָ֥עָּבְרַאְו :יָֽנְזָאְּב לַּ֖גְלַּגַה אָ֥רֹוק םֶ֛הָל םיִּ֑נַפֹוֽאָל :םֶֽהיֵּנַפֹוא
־יֵנְּפ יִ֖עיִבְרָֽהְו הֵ֔יְרַא יֵ֣נְּפ ֙יִׁשיִלְּׁשַהְו םָ֔דָא יֵ֣נְּפ ֙יִנֵּׁשַה יֵ֤נְפּו בּו֗רְּכַה יֵ֣נְּפ דָ֜חֶאָֽה
 ֙תֶכֶ֨לְבּו :רָֽבְּכ־רַהְנִּב יִתיִ֖אָר רֶׁ֥שֲא הָּ֔יַחַֽה איִ֣ה םיִ֑בּורְּכַה ּוּמֹ֖רֵּיַו :רֶׁשָֽנ
 לַ֣עֵמ ֙םּורָל םֶ֗היֵפְנַּכ־תֶא םיִ֜בּורְּכַה תֵ֨אְׂשִבּו םָ֑לְצֶא םיִּ֖נַפֹוֽאָה ּו֥כְלֵֽי םיִ֔בּורְּכַה
ֹל ץֶרָ֔אָה  ּוּמֹו֣רֵי םָ֖מֹורְבּו ּודֹ֔מֲעַֽי םָ֣דְמָעְּב :םָֽלְצֶאֵמ םֵ֖ה־םַּג םיִּ֛נַפֹוֽאָה ּוּבַּ֧סִי־אֽ



־לַע דֹ֖מֲעַּֽיַו תִיָּ֑בַה ןַּ֣תְפִמ לַ֖עֵמ הָ֔וֹהְי דֹו֣בְּכ ֙אֵצֵּיַו :םֶֽהָּב הָּ֖יַחַֽה ַחּו֥ר יִּ֛כ םָ֑תֹוא
 םָ֔תאֵצְּב ֙יַניֵעְל ץֶרָ֤אָה־ןִמ ּוּמֹו֨רֵּיַו םֶהיֵפְנַּ֠כ־תֶא םיִ֣בּורְּכַה ּו֣אְׂשִּיַו :םיִֽבּורְּכַה
־יֵֽהֹלֱא דֹו֧בְכּו יִ֔נֹומְדַּקַה ֙הָוֹהְי־תיֵּֽב רַעַׁ֤ש חַתֶּ֣פ דֹ֗מֲעַּֽיַו םָ֑תָּמֻעְל םיִּ֖נַפֹוֽאָהְו
 לֵ֖אָרְׂשִי־יֵֽהֹלֱא תַחַּ֥ת יִתיִ֛אָר רֶׁ֥שֲא הָּ֗יַחַֽה איִ֣ה :הָלְעָֽמְלִמ םֶ֖היֵלֲע לֵ֛אָרְׂשִי
 עַּ֥בְרַאְו דָ֔חֶאְל ֙םיִנָפ הָ֤עָּבְרַא הָ֨עָּבְרַא :הָּמֵֽה םיִ֖בּורְכ יִּ֥כ עַ֕דֵאָֽו רָ֑בְּכ־רַהְנִּב
 םיִ֗נָּפַה הָּמֵ֣ה םֶ֔היֵנְּפ תּו֣מְדּו :םֶֽהיֵפְנַּכ תַחַּ֖ת םָ֔דָא יֵ֣דְי ֙תּומְדּו דָ֑חֶאְל םִיַ֖פָנְּכ
 :ּוכֵֽלֵי ויָ֖נָּפ רֶבֵ֥ע־לֶא ׁשיִ֛א םָ֑תֹואְו םֶ֖היֵאְרַמ רָ֔בְּכ־רַהְנ־לַע ֙יִתיִ֨אָר רֶׁ֤שֲא
 הָמיִ֔דָק הֶ֣נֹוּפַה ֙יִנֹומְדַּקַה הָ֤וֹהְי־תיֵּֽב רַעַׁ֨ש־לֶא יִתֹ֠א אֵ֣בָּתַו ַחּו֗ר יִ֜תֹא אָּׂ֨שִּתַו
 הָ֧יְנַזֲאַֽי־תֶא םָ֜כֹותְב הֶ֨אְרֶאָֽו ׁשיִ֑א הָּׁ֖שִמֲחַֽו םיִ֥רְׂשֶע רַעַּׁ֔שַה חַתֶ֣פְּב ֙הֵּנִהְו
ֹּיַו :םָֽעָה יֵ֖רָׂש ּוהָ֖יָנְּב־ןֶב ּוהָ֥יְטַלְּפ־תֶאְו ר ֻּ֛זַע־ןֶב  הֶּלֵ֣א םָ֕דָא־ןֶּב יָ֑לֵא רֶמא֖
ֹּזַה ריִ֥עָּב עָ֖ר־תַצֲע םיִ֥צֲעֹּֽיַהְו ןֶוָ֛א םיִ֥בְׁשֽחַה םיִׁ֞שָנֲאָֽה ֹל םיִ֔רְמֹ֣אָה :תאֽ  א֥
 אֵ֖בָּנִה םֶ֑היֵלֲע אֵ֣בָּנִה ןֵ֖כָל :רָֽׂשָּבַה ּונְחַ֖נֲאַֽו ריִּ֔סַה איִ֣ה םיִּ֑תָּב תֹו֣נְּב בֹו֖רָקְב
ֹּיַו ֒הָוֹהְי ַחּו֣ר ֘יַלָע לֹּ֣פִּתַו :םָֽדָא־ןֶּב  ןֵּ֥כ הָ֔וֹהְי רַ֣מָא־הֹּכ ֙רֹמֱא יַ֗לֵא רֶמא֣
 םֶ֖כיֵלְלַח םֶ֥תיֵּבְרִה :ָהיִּֽתְעַדְי יִ֥נֲא םֶ֖כֲחּֽוֽר תֹו֥לֲעַֽמּו לֵ֑אָרְׂשִי תיֵּ֣ב םֶּ֖תְרַמֲא
ֹּזַה ריִ֣עָּב  ֙םֶכיֵלְלַח ֒הִֹוֶהְי יָ֣נֹדֲא ֘רַמָא־הֹּֽכ ןֵ֗כָל :לָֽלָח ָהיֶ֖תֹצּוֽח םֶ֥תאֵּלִמּו תא֑
 :ּהָֽכֹוּתִמ איִ֖צֹוה םֶ֖כְתֶאְו ריִּ֑סַה איִ֣הְו רָׂ֖שָּבַה הָּמֵ֥ה ּהָ֔כֹותְּב םֶּ֣תְמַׂש רֶׁ֣שֲא
 ֙םֶכְתֶא יִ֤תאֵצֹוֽהְו :הִֹֽוֶהְי יָ֥נֹדֲא םֻ֖אְנ םֶ֔כיֵלֲע איִ֣בָא ֙בֶרֶ֨חְו םֶ֑תאֵרְי בֶרֶ֖ח
־לַע ּולֹּ֔פִּת בֶרֶ֣חַּב :םיִֽטָפְׁש םֶ֖כָב יִתיִׂ֛שָעְו םיִ֑רָז־דַיְּב םֶ֖כְתֶא יִּ֥תַתָנְו ּהָ֔כֹוּתִמ
 ֙םֶכָל הֶ֤יְהִֽת־ֹאל איִ֗ה :הָֽוֹהְי יִ֥נֲא־יִּֽכ םֶּ֖תְעַדיִֽו םֶ֑כְתֶא טֹוּ֣פְׁשֶא לֵ֖אָרְׂשִי לּו֥בְּג
 ֙םֶּתְעַדיִֽו :םֶֽכְתֶא טֹּ֥פְׁשֶא לֵ֖אָרְׂשִי לּו֥בְּג־לֶא רָׂ֑שָבְל ּהָ֖כֹותְב ּו֥יְהִּֽת םֶּ֛תַאְו ריִ֔סְל
ֹל ֙יַּקֻחְּב רֶׁ֤שֲא הָ֔וֹהְי יִ֣נֲא־יִּֽכ ֹל יַ֖טָּפְׁשִמּו םֶּ֔תְכַלֲה א֣  יֵ֧טְּפְׁשִמְכּֽו םֶ֑תיִׂשֲע א֣
 תֵ֑מ הָ֖יָנְּב־ןֶב ּוהָ֥יְטַלְפּו יִ֔אְבָּ֣נִהְּכ ֙יִהְיַו :םֶֽתיִׂשֲע םֶ֖כיֵתֹוֽביִבְס רֶׁ֥שֲא םִ֛יֹוּגַה
 הֶׂ֔שֹע הָּ֣תַא ֙הָלָּכ הִֹ֔וֶהְי יָ֣נֹדֲא ּ֙הָהֲא ֙רַמֹאָו לֹו֗דָּג־לֹוֽק קַ֣עְזֶאָו יַ֜נָּפ־לַע לֹּ֨פֶאָֽו
 ֙ךָךיֶ֨חַא ךָךיֶ֤חַא םָ֗דָא־ןֶּב :רֹֽמאֵל יַ֥לֵא הָ֖וֹהְי־רַבְד יִ֥הְיַו :לֵֽאָרְׂשִי תיִ֥רֵאְׁש תֵ֖א
 םַ֗לָׁשּוֽרְי יֵ֣בְׁשֹֽי םֶ֜הָל ּו֨רְמָא ֩רֶׁשֲא הֹּ֑לֻּכ לֵ֖אָרְׂשִי תיֵּ֥ב־לָכְו ךָךֶ֔תָּלֻאְג יֵׁ֣שְנַא
 יָ֣נֹדֲא ֘רַמָא־הֹּֽכ רֹ֗מֱא ןֵ֣כָל :הָֽׁשָרֹומְל ץֶרָ֖אָה הָ֥נְּתִנ איִ֛ה ּונָ֥ל הָ֔וֹהְי לַ֣עֵמ ּ֙וקֲחַֽר



 ׁשָּ֣דְקִמְל ֙םֶהָל יִ֤הֱאָו תֹו֑צָרֲאָּֽב םיִ֖תֹוציִֽפֲה יִ֥כְו םִ֔יֹוּגַּב ֙םיִּתְקַחְרִה יִּ֤כ ֒הִֹוֶהְי
 יִּ֤תְצַּבִקְו ֒הִֹוֶהְי יָ֣נֹדֲא ֘רַמָא־הֹּֽכ רֹ֗מֱא ןֵ֣כָל :םָֽׁש ּואָּ֥ב־רֶׁשֲא תֹו֖צָרֲאָּֽב טַ֔עְמ
 םֶ֑הָּב םֶ֖תֹוצֹֽפְנ רֶׁ֥שֲא תֹו֔צָרֲאָֽ֣ה־ןִמ םֶ֔כְתֶא יִּ֣תְפַסָֽאְו םיִּ֔מַעָ֣ה־ןִמ ֙םֶכְתֶא
 ָהיֶ֛צּוּקִׁש־לָּכ־תֶא ּוריִ֜סֵהְו הָּמָׁ֑ש־ּואָ֖בּו :לֵֽאָרְׂשִי תַ֥מְדַא־תֶא םֶ֖כָל יִּ֥תַתָנְו
 ןֵּ֣תֶא הָׁ֖שָדֲח ַחּו֥רְו דָ֔חֶא בֵ֣ל ֙םֶהָל יִּ֤תַתָנְו :הָּנֶּֽמִמ ָהיֶ֖תֹובֲעֹוּֽת־לָּכ־תֶאְו
 יַ֣תֹּקֻחְּב ֙ןַעַ֨מְל :רָֽׂשָּב בֵ֥ל םֶ֖הָל יִּ֥תַתָֽנְו םָ֔רָׂשְּבִמ ֙ןֶבֶ֨אָה בֵ֤ל יִ֜תֹרִ֨סֲהַֽו םֶ֑כְּבְרִקְּב
 םֶ֖הָֽל הֶ֥יְהֶֽא יִ֕נֲאַֽו םָ֔עְל יִ֣ל־ּויָֽהְו םָ֑תֹא ּוׂ֣שָעְו ּו֖רְמְׁשִי יַ֥טָּפְׁשִמ־תֶאְו ּוכֵ֔לֵי
 םָׁ֣שֹארְּב ֙םָּכְרַּד ךְךֵ֑לֹה םָּ֣בִל םֶ֖היֵתֹוֽבֲעֹוֽתְו םֶ֛היֵצּוּֽקִׁש בֵ֧ל־לֶאְו :םיִֽהֹלאֵל
 םָ֑תָּמֻעְל םיִּ֖נַפֹוֽאָהְו םֶ֔היֵפְנַּכ־תֶא ֙םיִבּורְּכַה ּו֤אְׂשִּיַו :הִֹֽוֶהְי יָ֥נֹדֲא םֻ֖אְנ יִּתַ֔תָנ
 ריִ֑עָה ךְךֹוּ֣ת לַ֖עֵמ הָ֔וֹהְי דֹו֣בְּכ֙ לַעַּ֨יַו :הָלְעָֽמְלִמ םֶ֖היֵלֲע לֵ֛אָרְׂשִי־יֵֽהֹלֱא דֹו֧בְכּו
־לֶא ֙הָמיִּ֨דְׂשַכ יִנֵ֤איִבְּתַו יִנְתַ֗אָׂשְנ ַחּו֣רְו :ריִֽעָל םֶדֶּ֥קִמ רֶׁ֖שֲא רָ֔הָה־לַע ֙דֹמֲעַּֽיַו
 רֵּ֖בַדֲאָֽו :יִתיִֽאָר רֶׁ֥שֲא הֶ֖אְרַּמַה יַ֔לָעֵֽמ֙ לַעַּ֨יַו םיִ֑הֹלֱא ַחּו֣רְּב הֶ֖אְרַּמַּב הָ֔לֹוּגַה
 :רֹֽמאֵל יַ֥לֵא הָ֖וֹהְי־רַבְד יִ֥הְיַו :יִנָֽאְרֶה רֶׁ֥שֲא הָ֖וֹהְי יֵ֥רְבִּד־לָּכ תֵ֛א הָ֑לֹוּגַה־לֶא
ֹלְו תֹו֜אְרִל םֶ֨הָל ֩םִיַניֵע רֶׁ֣שֲא בֵׁ֑שֹי הָּ֣תַא יִרֶּ֖מַה־תיֵּֽב ךְךֹו֥תְּב םָ֕דָא־ןֶּב  ּו֗אָר א֣
ֹלְו ַ֙עֹ֨מְׁשִל םֶ֤הָל םִיַ֨נְזָא  ֙ךָךְל הֵׂ֤שֲע םָ֗דָא־ןֶב הָּ֣תַאְו :םֵֽה יִ֖רְמ תיֵּ֥ב יִּ֛כ ּועֵ֔מָׁש א֣
 םֶ֔היֵניֵ֣עְל ֙רֵחַא םֹו֤קָמ־לֶא ֜ךָךְמֹוֽקְּמִמ ָתיִ֨לָגְו םֶ֑היֵניֵֽעְל םָ֖מֹוי הֵ֥לְגּו הָ֔לֹוג יֵ֣לְּכ
 םֶ֑היֵניֵֽעְל םָ֖מֹוי הָ֛לֹוג יֵ֥לְכִּכ ךָךיֶ֜לֵכ ָ֙תאֵצֹוֽהְו :הָּמֵֽה יִ֖רְמ תיֵּ֥ב יִּ֛כ ּו֔אְרִי יַ֣לּוא
 ריִּ֑קַב ֣ךָךְל־רָתֲח םֶ֖היֵניֵֽעְל :הָֽלֹוּג יֵ֖אָצֹוֽמְּכ םֶ֔היֵניֵ֣עְל ֙בֶרֶ֨עָב אֵ֤צֵּת הָּ֗תַאְו
ֹלְו הֶּ֔סַכְת ךָךיֶ֣נָּפ איִ֔צֹות הָ֣טָלֲעָּֽב ֙אָּׂשִּת ףֵ֤תָּכ־לַע םֶ֜היֵניֵ֨עְל :ֹוּֽב ָ֖תאֵצֹוֽהְו  א֥
 ֒יִתיֵּוֻצ רֶׁ֣שֲאַּֽכ ֘ןֵּכ ׂשַעַ֣אָו :לֵֽאָרְׂשִי תיֵ֥בְל ךָךיִּ֖תַתְנ תֵ֥פֹומ־יִּֽכ ץֶרָ֑אָה־תֶא הֶ֖אְרִת
 הָ֥טָלֲעָּֽב דָ֑יְּב ריִּ֖קַב יִ֥ל־יִּתְרַֽתָח בֶרֶ֛עָבּו םָ֔מֹוי ֙הָלֹוג יֵ֤לְכִּכ יִתאֵ֜צֹוה יַ֨לֵּכ
 :רֹֽמאֵל רֶקֹּ֥בַּב יַ֖לֵא הָ֛וֹהְי־רַבְד יִ֧הְיַו :םֶֽהיֵניֵעְל יִתאָׂ֖שָנ ףֵ֥תָּכ־לַע יִתאֵ֛צֹוה
ֹלֲה םָ֕דָא־ןֶּב  רֹ֣מֱא :הֶֽׂשֹע הָּ֥תַא הָ֖מ יִרֶּ֑מַה תיֵּ֣ב לֵ֖אָרְׂשִי תיֵּ֥ב ךָךיֶ֛לֵא ּו֥רְמָֽא א֨
 תיֵּ֥ב־לָכְו םַ֔לָׁשּו֣ריִּב ֙הֶּזַה אָּׂ֤שַּמַה איִׂ֞שָּנַה הִֹ֑וֶהְי יָ֣נֹדֲא רַ֖מָא הֹּ֥כ םֶ֔היֵלֲא
 הֶׂ֣שָעֵי ןֵּ֚כ יִתיִׂ֗שָע רֶׁ֣שֲאַּֽכ םֶ֑כְתֶפֹוֽמ יִ֣נֲא רֹ֖מֱא :םָֽכֹותְב הָּמֵ֥ה־רֶׁשֲא לֵ֖אָרְׂשִי
 הָ֣טָלֲעָּֽב ֙אָּׂשִי ףֵ֤תָּכ־לֶא םָ֜כֹותְּב־רֶׁשֲא איִׂ֨שָּנַהְו :ּוכֵֽלֵי יִ֖בְּׁשַב הָ֥לֹוּגַּב םֶ֔הָל



ֹל רֶׁ֨שֲא ןַעַ֗י הֶּ֔סַכְי ויָ֣נָּפ ֹו֑ב איִצֹו֣הְל ּו֖רְּתְחַי ריִּ֥קַּב אֵ֔צֵיְו  אּו֖ה ןִיַ֛עַל הֶ֥אְרִי־אֽ
 ֹו֤תֹא יִ֨תאֵבֵֽהְו יִ֑תָדּוֽצְמִּב ׂשַּ֖פְתִנְו ויָ֔לָע ֙יִּתְׁשִר־תֶא יִּ֤תְׂשַרָפּו :ץֶרָֽאָה־תֶא
ֹל ּהָ֥תֹואְו םיִּ֔דְׂשַּכ ץֶרֶ֣א ֙הָלֶ֨בָב  ויָ֥תֹביִֽבְס רֶׁ֨שֲא֩ לֹכְו :תּוֽמָי םָׁ֥שְו הֶ֖אְרִי־אֽ
־יִּֽכ ּו֖עְד ָֽיְו :םֶֽהיֵרֲחַֽא קיִ֥רָא בֶרֶ֖חְו ַחּו֑ר־לָכְל הֶ֣רָזֱא ויָּ֖פַגֲא־לָכְו ]ֹו֛רְזֶע[ הֹ֛רְזֶע
 ֙םֶהֵמ יִּ֤תְרַתֹוֽהְו :תֹוֽצָרֲאָּֽב םָ֖תֹוא יִ֥תיִר ֵֽזְו םִ֔יֹוּגַּב ֙םָתֹוא יִ֤ציִפֲהַּֽב הָ֑וֹהְי יִ֣נֲא
 םֶ֗היֵתֹוֽבֲעֹוּֽת־לָּכ־תֶא ּו֜רְּפַסְי ןַעַ֨מְל רֶבָּ֑דִמּו בָ֣עָרֵֽמ בֶרֶ֖חֵמ רָּ֔פְסִמ יֵׁ֣שְנַא
 :רֹֽמאֵל יַ֥לֵא הָ֖וֹהְי־רַבְד יִ֥הְיַו :הָֽוֹהְי יִ֥נֲא־יִּֽכ ּו֖עְד ָֽיְו םָׁ֔ש ּואָּ֣ב־רֶׁשֲא ֙םִיֹוּגַּב
 ָּ֣תְרַמָאְו :הֶּֽתְׁשִּת הָ֖גָאְדִבּו הָ֥זְגָרְּב ךָךיֶ֕מיֵמּו לֵ֑כֹאּת ׁשַעַ֣רְּב ֖ךָךְמְחַל םָ֕דָא־ןֶּב
 לֵ֔אָרְׂשִי תַ֣מְדַא־לֶא ֙םַ֨לָׁשּוֽרְי יֵ֤בְׁשֹויְל הִֹ֜וֶהְי יָ֨נֹדֲא ֩רַמָא־הֹּֽכ ץֶרָ֡אָה םַ֣ע־לֶא
 ּהָ֔אֹלְּמִמ ּ֙הָצְרַא םַׁ֤שֵּת ןַעַ֜מְל ּוּ֑תְׁשִי ןֹו֣מָּמִׁשְּב םֶ֖היֵמיֵֽמּו ּולֵ֔כֹאי הָ֣גָאְדִּב ֙םָמְחַל
 הָ֣מָמְׁש ץֶרָ֖אָהְו הָנְבַ֔רֱחֶּת ֙תֹובָׁשֹוּֽנַה םיִ֤רָעֶהְו :ּהָּֽב םיִ֥בְׁשֹּֽיַה־לָּכ סַ֖מֲחֵֽמ
־הָמ םָ֗דָא־ןֶּב :רֹֽמאֵל יַ֥לֵא הָ֖וֹהְי־רַבְד יִ֥הְיַו :הָֽוֹהְי יִ֥נֲא־יִּֽכ םֶּ֖תְעַדיִֽו הֶ֑יְהִֽת
 :ןֹוֽזָח־לָּכ דַ֖בָאְו םיִ֔מָּיַה ּ֙וכְרַאַֽי רֹ֑מאֵל לֵ֖אָרְׂשִי תַ֥מְדַא־לַע םֶ֔כָל ֙הֶּזַה לָׁ֤שָּמַה
ֹלְו הֶּ֔זַה לָׁ֣שָּמַה־תֶא ֙יִּתַּ֨בְׁשִה ֒הִֹוֶהְי יָ֣נֹדֲא ֘רַמָא־הֹּֽכ םֶ֗היֵלֲא רֹ֣מֱא ןֵ֞כָל ־אֽ
־לָּכ רַ֖בְדּו םיִ֔מָּיַה ּ֙ובְרָֽק םֶ֔היֵלֲא רֵּ֣בַּד־םִא יִּ֚כ לֵ֑אָרְׂשִיְּב דֹו֖ע ֹו֛תֹא ּו֥לְׁשְמִי
ֹל יִּ֠כ :ןֹוֽזָח  יִּ֣כ :לֵֽאָרְׂשִי תיֵּ֥ב ךְךֹו֖תְּב קָ֑לָח םַ֣סְקִמּו אְוָׁ֖ש ןֹו֥זֲח־לָּכ דֹו֛ע הֶ֥יְהִֽי א֣
ֹל הֶׂ֔שָעֵ֣יְו ֙רָבָּד רֵּ֤בַדֲא רֶׁ֨שֲא ֩תֵא ֙רֵּבַדֲא הָ֗וֹהְי יִ֣נֲא ׀  םֶ֞כיֵמיִֽב יִּ֣כ דֹו֑ע ךְךֵׁ֖שָּמִת א֥
 יַ֥לֵא הָ֖וֹהְי־רַבְד יִ֥הְיַו :הִֹֽוֶהְי יָ֥נֹדֲא םֻ֖אְנ ויִ֔תיִׂשֲעַֽו ֙רָבָּד רֵּ֤בַדֲא יִרֶּ֗מַה תיֵּ֣ב
 םיִ֣מָיְל הֶ֖זֹח אּו֥ה־רֶׁשֲא ןֹו֛זָחֶֽה םיִ֔רְמֹֽא֙ לֵאָרְׂשִי־תיֵֽב הֵּ֤נִה םָ֗דָא־ןֶּב :רֹֽמאֵל
 הִֹ֔וֶהְי יָ֣נֹדֲא ֙רַמָא הֹּ֤כ םֶ֗היֵלֲא רֹ֣מֱא ןֵ֞כָל :אָּֽבִנ אּו֥ה תֹו֖קֹוחְר םיִּ֥תִעְלּו םיִּ֑בַר
 יִ֥הְיַו :הִֹֽוֶהְי יָ֥נֹדֲא םֻ֖אְנ הֶׂ֔שָעֵ֣יְו ֙רָבָּד רֵּ֤בַדֲא רֶׁ֨שֲא יָ֑רָבְּד־לָּכ דֹו֖ע ךְךֵׁ֥שָּמִת־ֹאל
 םיִ֑אָּבִּנַה לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥איִבְנ־לֶא אֵ֛בָּנִה םָ֕דָא־ןֶּב :רֹֽמאֵל יַ֥לֵא הָ֖וֹהְי־רַבְד
־לַע יֹו֖ה הִ֔וֹהְי יָ֣נֹדֲא ֙רַמָא הֹּ֤כ :הָֽוֹהְי־רַבְּד ּו֖עְמִׁש םָּ֔בִּלִמ יֵ֣איִבְנִל ָּ֙תְרַמָֽאְו
 םיִ֖לָעֻֽׁשְּכ :ּוֽאָר יִּ֥תְלִבְלּו םָ֖חּור רַ֥חַא םיִ֛כְלֹֽה רֶׁ֥שֲא םיִ֑לָבְּנַה םיִ֣איִבְּנַה
ֹל :ּוֽיָה לֵ֖אָרְׂשִי ךָךיֶ֥איִבְנ תֹו֑בָרֳחָּב  תיֵּ֣ב־לַע רֵ֖דָג ּו֥רְּדְגִּתַו תֹו֔צָרְּפַּב ֙םֶתיִלֲע א֤
־םֻאְנ ֙םיִרְמֹֽאָה בָ֔זָּכ םֶסֶ֣קְו ֙אְוָׁש ּוזָ֤ח :הָֽוֹהְי םֹו֥יְּב הָ֖מָחְלִּמַּב דֹ֥מֲעַֽל לֵ֑אָרְׂשִי



ֹל הָ֖וֹהיַֽו הָ֔וֹהְי  קְל ּו֖לֲחִֽיְו םָ֑חָלְׁש א֣  םֶ֔תיִזֲח ֙אְוָׁש־הֵזֲחַֽמ אֹו֤לֲה :רָֽבָּד םֵּ֥יַ
ֹל יִ֖נֲאַֽו הָ֔וֹהְי־םֻאְנ ֙םיִרְמֹֽאְו םֶּ֑תְרַמֲא בָ֖זָּכ םַ֥סְקִמּו  ֙רַמָא הֹּ֤כ ןֵ֗כָל :יִּתְרַּֽבִד א֥
 יָ֥נֹדֲא םֻ֖אְנ םֶ֔כיֵלֲא יִ֣נְנִֽה ֙ןֵכָל בָ֑זָּכ םֶ֖תיִזֲחַֽו אְוָׁ֔ש םֶ֣כְרֶּבַּד ןַעַ֚י הִ֔וֹהְי יָ֣נֹדֲא
 יִּ֣מַע דֹו֧סְּב ֒בָזָּכ םיִ֣מְסֹּֽקַהְו ֘אְוָׁש םיִ֣זֹחַֽה םיִ֞איִבְּנַה־לֶֽא יִ֗דָי הָ֣תְיָהְו :הִֽוֹהְי
ֹל֙ לֵאָרְׂשִי־תיֵּֽב בָ֤תְכִבּו ּו֗יְהִי־ֹאל ֹל לֵ֖אָרְׂשִי תַ֥מְדַא־לֶאְו ּובֵ֔תָּכִי א֣  ּואֹ֑בָי א֣
 ןיֵ֣אְו םֹו֖לָׁש רֹ֥מאֵל יִּ֛מַע־תֶא ּו֧עְטִה ןַעַ֜יְבּו ןַעַ֣י :הִֽוֹהְי יָ֥נֹדֲא יִ֖נֲא־יִּֽכ םֶּ֕תְעַדיִֽו

 לֹּ֑פִיְו לֵ֖פָת יֵ֥חָט־לֶא רֹ֛מֱא :לֵֽפָּת ֹו֖תֹא םיִ֥חָט םָּ֛נִהְו ץִיַ֔ח הֶנֹּ֣ב ֙אּוהְו םֹו֑לָׁש
 :ַעֵּֽקַבְּת תֹו֖רָעְס ַחּו֥רְו הָנְלֹּ֔פִּת ׁ֙שיִבָּגְלֶא יֵ֤נְבַא הָנֵּ֜תַאְו ףֵ֗טֹוׁש םֶׁשֶּ֣ג ׀ הָ֣יָה
 הֹּ֤כ ןֵ֗כָל :םֶּֽתְחַט רֶׁ֥שֲא ַחיִּ֖טַה הֵּ֥יַא םֶ֔כיֵלֲא רֵ֣מָאֵי ֙אֹולֲה ריִּ֑קַה לַ֣פָנ הֵּ֖נִהְו
 הֶ֔יְהִֽי יִּ֣פַאְּב ֙ףֵטֹׁש םֶׁשֶ֤גְו יִ֑תָמֲחַּֽב תֹו֖רָעְס־ַחּוֽר יִּ֥תְעַּקִבּו הִ֔וֹהְי יָ֣נֹדֲא ֙רַמָא
 לֵ֛פָּת םֶּ֥תְחַט־רֶׁשֲא ריִּ֨קַה־תֶא יִּ֜תְסַרָ֨הְו :הָֽלָכְל הָ֥מֵחְּב ׁשיִ֖בָּגְלֶא יֵ֥נְבַאְו
 יִ֥נֲא־יִּֽכ םֶּ֖תְעַדיִֽו ּהָ֔כֹותְּב םֶ֣תיִלְכּו ֙הָלְפָֽנְו ֹו֑דֹסְי הָ֣לְגִנְו ץֶרָ֖אָה־לֶא ּוהיִּ֥תְעַּגִהְו
 ריִּ֔קַה ןיֵ֣א ֙םֶכָל רַ֤מֹאְו לֵ֑פָּת ֹו֖תֹא םיִ֥חָּטַבּו ריִּ֔קַּב ֙יִתָמֲח־תֶא יִ֤תיֵּלִכְו :הָֽוֹהְי
 ןֹו֣זֲח ּהָ֖ל םיִ֥זֹחַֽהְו םַ֔לָׁשּו֣רְי־לֶא ֙םיִאְּבִּנַה לֵ֗אָרְׂשִי יֵ֣איִבְנ :ֹוֽתֹא םיִ֥חָּטַה ןיֵ֖אְו

 תֹו֣נְּב־לֶא ֙ךָךיֶ֨נָּפ םיִׂ֤ש םָ֗דָא־ןֶב הָּ֣תַאְו :הִֹֽוהְי יָ֥נֹדֲא םֻ֖אְנ םֹ֔לָׁש ןיֵ֣אְו םֹ֑לָׁש
 הִ֗וֹהְי יָ֣נֹדֲא ׀ רַ֣מָא־הֹּכ ָּ֞תְרַמָֽאְו :ןֶֽהיֵלֲע אֵ֖בָּנִהְו ןֶ֑הְּבִּלִמ תֹו֖אְּבַנְתִּמַה ֔ךָךְּמַע
ֹר־לַע תֹו֛חָּפְסִּמַה תֹוׂ֧שֹעְו יַ֗דָי יֵ֣ליִּצַא־לָּכ ׀ לַ֣ע תֹו֜תָסְּכ תֹו֨רְּפַתְמִל ֩יֹוה  ׁשא֥
 הָנֶ֥כָל תֹוׁ֖שָפְנּו יִּ֔מַעְל הָנְדֵ֣דֹוצְּת ֙תֹוׁשָפְּנַה תֹוׁ֑שָפְנ דֵ֣דֹוצְל הָ֖מֹוק־לָּכ
 תיִ֤מָהְל ֒םֶחֶל יֵתֹו֣תְפִבּו ֘םיִרֹעְׂש יֵ֣לֲעַֽׁשְּב יִּ֗מַע־לֶא יִ֜תֹא הָנְלֶּ֨לַחְּתַו :הָניֶּֽיַחְת
ֹל רֶׁ֣שֲא ֙תֹוׁשָפְנ  םֶ֔כְבֶּזַ֨כְּב הָניֶ֑יְחִֽת־ֹאל רֶׁ֣שֲא תֹוׁ֖שָפְנ תֹוּ֥יַחְלּו הָנֶ֔תּומְת־אֽ
 רֶׁ֣שֲא ֙הָנֶ֨כיֵתֹוֽתְּסִּכ־לֶא יִ֤נְנִה הִ֗וֹהְי יָ֣נֹדֲא ׀ רַ֣מָא־הֹּֽכ ןֵ֞כָל :בָֽזָכ יֵ֥עְמֹֽׁש יִּ֖מַעְל
 םֶ֑כיֵתֹֽעֹורְז לַ֖עֵמ םָ֔תֹא יִּ֣תְעַרָֽקְו תֹו֔חְרֹ֣פְל ֙תֹוׁשָפְּנַה־תֶא םָׁ֤ש תֹו֨דְדֹֽצְמ הָנֵּתַ֠א
 יִּ֞תְעַרָקְו :תֹֽחְרֹֽפְל םיִׁ֖שָפְנ־תֶא תֹו֥דְדֹֽצְמ םֶּ֛תַא רֶׁ֥שֲא תֹוׁ֔שָפְּנַה־תֶא ֙יִּתְחַּלִׁשְו
 הָ֑דּוצְמִל ןֶ֖כְדֶיְּב דֹו֛ע ּו֥יְהִֽי־ֹאלְו ןֶ֔כְדֶּיִמ ֙יִּמַע־תֶא יִּ֤תְלַּצִהְו םֶ֗כיֵתֹֽחְּפְסִמ־תֶא
ֹל יִ֖נֲאַֽו רֶקֶׁ֔ש ֙קיִּדַצ־בֵל תֹו֤אְכַה ןַעַ֣י :הָֽוֹהְי יִ֥נֲא־יִּֽכ ןֶּ֖תְעַדיִֽו  ויִּ֑תְבַאְכִה א֣
ֹל אְוָׁ֚ש ןֵ֗כָל :ֹוֽתֹיֲחַֽהְל עָ֖רָה ֹוּ֥כְרַּדִמ בּוׁ֛ש־יִּתְלִבְל עָׁ֔שָר יֵ֣דְי ֙קֵּזַחְלּו  הָניֶ֔זֱחֶת א֣



ֹל םֶסֶ֖קְו  :הָֽוֹהְי יִ֥נֲא־יִּֽכ ןֶּ֖תְעַדיִֽו ןֶ֔כְדֶּיִמ ֙יִּמַע־תֶא יִּ֤תְלַּצִהְו דֹו֑ע הָנְמַ֣סְקִת־אֽ
 קִּזִמ םיִׁ֔שָנֲא ֙יַלֵא אֹו֤בָּיַו  :רֹֽמאֵל יַ֥לֵא הָ֖וֹהְי־רַבְד יִ֥הְיַו :יָֽנָפְל ּו֖בְׁשֵּֽיַו לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֖נְ
 ּו֖נְתָנ םָ֔נֹוֲע לֹוׁ֣שְכִמּו םָּ֔בִל־לַע ֙םֶהיֵלּוּֽלִג ּו֤לֱעֶה ֙הֶּלֵ֨אָה םיִׁ֤שָנֲאָֽה םָ֗דָא־ןֶּב
־הֹּֽכ םֶ֜היֵלֲא ָּ֙תְרַמָאְו םָתֹו֠א־רֶּבַּד ןֵ֣כָל :םֶֽהָל ׁשֵ֖רָּדִא ׁש֥רָּדִאַֽה םֶ֑היֵנְּפ חַכֹ֣נ
־לֶא ויָ֜לּוּלִּג־תֶא הֶ֨לֲעַֽי ֩רֶׁשֲא לֵ֡אָרְׂשִי תיֵּ֣בִמ ׁשיִ֣א ׁשיִ֣א הִ֗וֹהְי יָ֣נֹדֲא ׀ רַ֣מָא
 ֹו֥◌֥ל יִתיֵ֧נֲעַֽנ הָ֗וֹהְי יִ֣נֲא איִ֑בָּנַה־לֶא אָ֖בּו ויָ֔נָּפ חַכֹ֣נ ֙םיִׂשָי ֹ֙ונֹוֲע לֹוׁ֤שְכִמּו ֹוּ֗בִל
ֹזָנ רֶׁ֤שֲא םָּ֑בִלְּב לֵ֖אָרְׂשִי־תיֵּֽב־תֶא ׂשֹ֥פְּת ןַעַ֛מְל :ויָֽלּוּלִּג בֹ֥רְּב ]אָ֖ב[ הָ֖ב  ּ֙ור֨
 הִ֔וֹהְי יָ֣נֹדֲא ֙רַמָא הֹּ֤כ לֵ֗אָרְׂשִי תיֵּ֣ב־לֶא ׀ רֹ֣מֱא ןֵ֞כָל :םָּֽלֻּכ םֶ֖היֵלּוּֽלִגְּב יַ֔לָעֵֽמ
 ׁשיִ֨א֩ יִּכ :םֶֽכיֵנְפ ּוביִׁ֥שָה םֶ֖כיֵתֹֽבֲעֹוּֽת־לָּכ לַ֥עֵמּו םֶ֑כיֵלּוּֽלִּג לַ֖עֵמ ּוביִׁ֔שָהְו ּובּוׁ֣ש
 ֙ויָלּוּלִּג לַעַ֤יְו יַ֗רֲחַֽאֵֽמ ר ֵ֣זָּנִיְו֒ לֵאָרְׂשִיְּב רּו֣גָי־רֶׁשֲא ֘רֵּגַהֵֽמּו לֵ֗אָרְׂשִי תיֵּ֣בִמ ׁשיִ֜א
 יִ֣נֲא יִ֔ב ֹו֣ל־ׁשָרְדִל ֙איִבָּנַה־לֶא אָ֤בּו ויָ֑נָּפ חַכֹ֣נ םיִׂ֖שָי ֹו֔נֹוֲע לֹוׁ֣שְכִמּו ֹוּ֔בִל־לֶא
 םיִ֔לָׁשְמִלְו תֹו֣אְל ּ֙והיִ֨תֹמִֽׂשֲהַֽו אּו֗הַה ׁשיִ֣אָּב יַ֜נָפ יִּ֨תַתָֽנְו :יִּֽב ֹוּ֖ל־הֶנֲעַֽנ הָ֔וֹהְי
 רָ֔בָּד רֶּ֣בִדְו ֙הֶּתֻפְי־יִֽכ איִ֤בָּנַהְו :הָֽוֹהְי יִ֥נֲא־יִּֽכ םֶּ֖תְעַדיִֽו יִּ֑מַע ךְךֹוּ֣תִמ ויִּ֖תַרְכִהְו
 ויִּ֔תְדַמְׁשִ֨הְו ויָ֔לָע ֙יִדָי־תֶא יִתיִ֤טָנְו אּו֑הַה איִ֣בָּנַה תֵ֖א יִתיֵּ֔תִּפ ֙הָוֹהְי יִ֤נֲא
 ןַעַמְ֠ל :הֶֽיְהִֽי איִ֖בָּנַה ןֹ֥וֲעַּֽכ ׁשֵ֔רֹּדַה ֙ןֹוֲעַּֽכ םָ֑נֹוֲע ּו֖אְׂשָֽנְו :לֵֽאָרְׂשִי יִּ֥מַע ךְךֹוּ֖תִמ
ֹל ֹלְו יַ֔רֲחַֽאֵמ֙ לֵאָרְׂשִי־תיֵּֽב דֹו֤ע ּו֨עְתִי־אֽ ־ּויָֽהְו םֶ֑היֵעְׁשִּפ־לָכְּב דֹו֖ע ּו֥אְּמַּטִי־אֽ
 יַ֥לֵא הָ֖וֹהְי־רַבְד יִ֥הְיַו :הִֽוֹהְי יָ֥נֹדֲא םֻ֖אְנ םיִ֔הֹלאֵֽל ֙םֶהָל הֶ֤יְהֶא ֙יִנֲאַֽו םָ֗עְל יִ֣ל
 יִּתְרַ֥בָׁשְו ָהיֶ֔לָע ֙יִדָי יִתיִ֤טָנְו לַעַ֔מ־לָעְמִל ֙יִל־אָטֱחֶת יִּ֤כ ץֶרֶ֚א םָ֗דָא־ןֶּב :רֹֽמאֵל
 ּויָהְ֠ו :הָֽמֵהְבּו םָ֥דָא הָּנֶּ֖מִמ יִּ֥תַרְכִהְו בָ֔עָר ּהָ֣ב־יִּתְחַלְׁשִהְו םֶחָ֑ל־הֵּטַמ ּהָ֖ל
 ֙םָתָקְדִצְב הָּמֵ֤ה בֹוּ֑יִאְו ]לאֵּ֣יִנָּֽד[ לֵ֣אִנָּֽד ַחֹ֖נ ּהָ֔כֹותְּב ֙הֶּלֵ֨אָה םיִׁ֤שָנֲאָֽה תֶׁשֹ֨לְׁש
 הָּתָ֑לְּכִׁשְו ץֶרָ֖אָּב ריִ֥בֲעַֽא הָ֛עָר הָּ֥יַח־ּוֽל :הִֽוֹהְי יָ֥נֹדֲא םֻ֖אְנ םָׁ֔שְפַנ ּו֣לְּצַנְי
 ּ֒הָכֹותְּב ֘הֶּלֵאָה םיִׁ֣שָנֲאָֽה תֶׁשֹ֨לְׁש :הָּֽיַחַה יֵ֖נְּפִמ רֵ֔בֹוע יִ֣לְּבִמ ֙הָמָמְׁש הָ֤תְיָֽהְו
 ּולֵ֔צָּנִי ֙םָּדַבְל הָּמֵ֤ה ּוליִּ֑צַי תֹו֖נָּב־םִאְו םיִ֥נָּב־םִא הִ֔וֹהְי יָ֣נֹדֲא ֙םֻאְנ יִנָ֗א־יַח
 בֶרֶ֚ח יִּ֗תְרַמָֽאְו איִ֑הַה ץֶרָ֣אָה־לַע איִ֖בָא בֶרֶ֥ח ֹו֛א :הָֽמָמְׁש הֶ֥יְהִּֽת ץֶרָ֖אָהְו
 ֘הֶּלֵאָה םיִׁ֣שָנֲאָֽה תֶׁשֹ֨לְׁשּו :הָֽמֵהְבּו םָ֥דָא הָּנֶּ֖מִמ יִּ֥תַרְכִהְו ץֶרָ֔אָּב רֹ֣בֲעַּֽת
ֹל הִ֔וֹהְי יָ֣נֹדֲא ֙םֻאְנ יִנָ֗א־יַח ּ֒הָכֹותְּב  םָּ֖דַבְל םֵ֥ה יִּ֛כ תֹו֑נָבּו םיִ֣נָּב ּוליִּ֖צַי א֥



 םָ֔דְּב ָ֙היֶ֨לָע יִ֤תָמֲח יִּ֨תְכַפָֽׁשְו איִ֑הַה ץֶרָ֣אָה־לֶא חַּ֖לַׁשֲא רֶבֶּ֥ד ֹו֛א :ּולֵֽצָּנִי
 יִנָ֗א־יַח ּ֒הָכֹותְּב ֘בֹוּיִאְו ]לאֵּ֣יִנָּֽד[ לֵ֣אִנָּֽד ַחֹ֨נְו :הָֽמֵהְבּו םָ֥דָא הָּנֶּ֖מִמ תיִ֥רְכַהְל
֩ יִּכ :םָֽׁשְפַנ ּוליִּ֥צַי םָ֖תָקְדִצְב הָּמֵ֥ה ּוליִּ֑צַי תַּ֖ב־םִא ןֵּ֥ב־םִא הִ֔וֹהְי יָ֣נֹדֲא ֙םֻאְנ
 הָּ֤יַחְו בָ֞עָרְו בֶרֶ֠ח םיִ֡עָרָה ׀ יַ֣טָפְׁש תַעַּ֣בְרַא־יִּֽכ ףַ֣א הִֹ֗והְי יָ֣נֹדֲא רַ֜מָא הֹ֨כ
 הֵּ֨נִהְו :הָֽמֵהְבּו םָ֥דָא הָּנֶּ֖מִמ תיִ֥רְכַהְל םָ֑לָׁשּוֽרְי־לֶא יִּתְחַּ֖לִׁש רֶבֶ֔דָו ֙הָעָר
 םֶ֥תיִאְרּו םֶ֔כיֵלֲא םיִ֣אְצֹוי ֙םָּנִה ֒תֹונָבּו םיִ֣נָּב ֘םיִאָצּוּֽמַה הָ֗טֵלְּפ ּהָּ֜ב־הָרְתֹוֽנ
 םַ֔לָׁשּו֣רְי־לַע ֙יִתאֵ֨בֵה רֶׁ֤שֲא ֙הָעָרָֽה־לַע םֶּ֗תְמַחִֽנְו םָ֑תֹוליִֽלֲע־תֶאְו םָּ֖כְרַּד־תֶא
־תֶאְו םָּ֖כְרַּד־תֶא ּו֥אְרִת־יִּֽכ םֶ֔כְתֶא ּו֣מֲחִֽנְו :ָהיֶֽלָע יִתאֵ֖בֵה רֶׁ֥שֲא־לָּכ תֵ֛א
ֹל ֩יִּכ םֶּ֗תְעַדיִֽו םָ֑תֹוליִֽלֲע  םֻ֖אְנ ּהָ֔ב יִתיִׂ֣שָע־רֶׁשֲא־לָּכ תֵ֣א ֙יִתיִׂ֨שָע םָּ֤נִח א֨
 ןֶפֶּ֖גַה־ץֵע הֶ֥יְהִּֽי־הַמ םָ֕דָא־ןֶּב :רֹֽמאֵל יַ֥לֵא הָ֖וֹהְי־רַבְד יִ֥הְיַו :הִֹֽוהְי יָ֥נֹדֲא
 תֹוׂ֖שֲעַֽל ץֵ֔ע ּ֙וּנֶּ֨מִמ חַּ֤קֻיֲה :רַעָּֽיַה יֵ֥צֲעַּֽב הָ֖יָה רֶׁ֥שֲא הָ֕רֹומְּזַה ץֵ֑ע־לָּכִמ
 ןַּ֣תִנ ׁשֵ֖אָל הֵּ֥נִה :יִלֶּֽכ־לָּכ ויָ֖לָע תֹו֥לְתִל דֵ֔תָי ּ֙וּנֶּ֨מִמ ּו֤חְקִי־םִא הָ֑כאָלְמִל
 ֙הֵּנִה :הָֽכאָלְמִל חַ֖לְצִיֲה רָ֔חָנ ֹו֣כֹותְו ׁ֙שֵאָה הָ֤לְכָא ויָ֜תֹוצְק יֵ֨נְׁש ֩תֵא הָ֑לְכָאְל
ֹל םיִ֔מָת ֹו֣תֹויְהִּֽב  דֹו֖ע הָׂ֥שֲעַֽנְו רָ֔חֵּיַו ּ֙והְתַ֨לָכֲא ׁשֵ֤א־יִּכ ףַ֣א הָ֑כאָלְמִל הֶׂ֖שָעֵֽי א֥
־רֶׁשֲא רַעַּ֔יַה ץֵ֣עְּב ֙ןֶפֶּ֨גַה־ץֵע רֶׁ֤שֲאַּֽכ הִ֔וֹהְי יָ֣נֹדֲא ֙רַמָא הֹּ֤כ ןֵ֗כָל :הָֽכאָלְמִל
 םֶ֔הָּב ֙יַנָּפ־תֶא יִּ֤תַתָנְו :םָֽלָׁשּוֽרְי יֵ֖בְׁשֹֽי־תֶא יִּתַ֔תָנ ןֵּ֣כ הָ֑לְכָאְל ׁשֵ֖אָל ויִּ֥תַתְנ
ֹּת ׁשֵ֖אָהְו ּואָ֔צָי ׁשֵ֣אָהֵמ  :םֶֽהָּב יַ֖נָּפ־תֶא יִ֥מּוׂשְּב הָ֔וֹהְי יִ֣נֲא־יִּֽכ ֙םֶּתְעַדיִֽו םֵ֑לְכאֽ
־רַבְד יִ֥הְיַו :הִֽוֹהְי יָ֥נֹדֲא םֻ֖אְנ לַעַ֔מ ּולֲעָֽ֣מ ןַעַ֚י הָ֑מָמְׁש ץֶרָ֖אָה־תֶא יִּ֥תַתָנְו
 ָּ֞תְרַמָאְו :ָהיֶֽתֹבֲעֹוּֽת־תֶא םַ֖לָׁשּוֽרְי־תֶא עַ֥דֹוה םָ֕דָא־ןֶּב :רֹֽמאֵל יַ֥לֵא הָ֖וֹהְי
 ךְךיִ֥בָא יִ֑נֲעַֽנְּכַה ץֶרֶ֖אֵמ ךְךִיַ֔תֹדְלֹ֣מּו ֙ךְךִיַ֨תֹרֹֽכְמ םַ֔לָׁשּו֣ריִל ֙הִוֹהְי יָ֤נֹדֲא רַ֨מָא־הֹּכ
ֹל ֙ךְךָתֹא תֶדֶּ֤לּוה םֹו֨יְּב ךְךִיַ֗תֹודְלֹוֽמּו :תיִּֽתִח ךְךֵּ֥מִאְו יִ֖רֹמֱאָה  ךְךֵ֔רָׁש תַּ֣רָכ־אֽ
ֹל םִיַ֥מְבּו ֹל ַ֙חֵ֨לְמָהְו יִ֑עְׁשִמְל ְּתְצַ֖חֻר־אֽ ֹל לֵּ֖תְחָהְו ְּתַחַלְמֻה א֣ ֹל :ְּתְלָּֽתֻח א֥ ־אֽ
 יֵ֤נְּפ־לֶא יִ֞כְלְׁשֻּתַו ךְךִיָ֑לָע הָ֣לְמֻחְל הֶּלֵ֖אֵמ תַ֥חַא ךְךָ֛ל תֹוׂ֥שֲעַֽל ןִיַ֗ע ךְךִיַ֜לָע הָסָ֨ח
 תֶסֶ֖סֹוּבְתִמ ךְךֵ֔אְרֶאָֽו ֙ךְךִיַ֨לָע רֹ֤בֱעֶאָו :ךְךָֽתֹא תֶדֶּ֥לֻה םֹו֖יְּב ךְךֵׁ֔שְפַנ לַעֹ֣גְּב ֙הֶדָּׂשַה
 ֙הֶדָּׂשַה חַמֶ֤צְּכ הָ֗בָבְר :יִֽיֲח ךְךִיַ֥מָדְּב ךְךָ֖ל רַמֹ֥אָו יִ֔יֲח ךְךִיַ֣מָדְּב ֙ךְךָל רַמֹ֤אָו ךְךִיָ֑מָדְּב
 ְּתַ֖אְו ַחֵּ֔מִצ ךְךֵ֣רָעְׂשּו ּ֙ונֹ֨כָנ םִיַ֤דָׁש םיִ֑יָדֲע יִ֣דֲעַּֽב יִאֹ֖בָּתַו יִ֔לְּדְגִּתַו ֙יִּבְרִּתַו ךְךיִּ֔תַתְנ



 ֙יִפָנְּכ ׂשֹ֤רְפֶאָֽו םיִ֔דֹּד תֵ֣ע ֙ךְךֵּתִע הֵּ֤נִהְו ךְךֵ֗אְרֶאָֽו ךְךִיַ֜לָע רֹ֨בֱעֶאָו :הָֽיְרֶעְו םֹ֥רֵע
 הִ֖וֹהְי יָ֥נֹדֲא םֻ֛אְנ ךְךָ֗תֹא תיִ֜רְבִב אֹו֨בָאָֽו ךְךָ֠ל עַֽבָּׁ֣שֶאָֽו ךְךֵ֑תָוְרֶע הֶּ֖סַכֲאָֽו ךְךִיַ֔לָע
 ךְךֵׁ֣שיִּבְלַאָֽו :ןֶמָּֽׁשַּב ךְךֵ֖כֻסֲאָֽו ךְךִיָ֑לָעֵֽמ ךְךִיַ֖מָּד ףֹ֥טְׁשֶאָֽו םִיַּ֔מַּב ךְךֵ֣צָחְרֶאָֽו :יִֽל־יִיְהִּֽתַו
 הָ֤נְּתֶאָֽו יִדֶ֑ע ךְךֵּ֖דְעֶאָֽו :יִׁשֶֽמ ךְךֵּ֖סַכֲאַֽו ׁשֵּׁ֔שַּב ךְךֵׁ֣שְּבְחֶאָֽו ׁשַחָּ֑ת ךְךֵ֖לֲעְֽנֶאָֽו הָ֔מְקִר
־לַע םיִ֖ליִגֲעַֽו ךְךֵּ֔פַא־לַע ֙םֶזֶ֨נ ןֵּ֥תֶאָֽו :ךְך ֵֽנֹורְּג־לַע דיִ֖בָרְו ךְךִיַ֔דָי־לַע ֙םיִדיִמְצ
 ]ׁשֵׁ֤ש[ יׁשֵׁ֤ש ֙ךְךֵׁשּוּבְלַמּו ףֶסֶ֗כָו בָ֣הָז יִּ֞דְעַּתַו :ךְךֵֽׁשֹארְּב תֶרֶ֖אְפִּת תֶרֶ֥טֲעַֽו ךְךִי ָ֑נְזָא
 דֹ֔אְמ דֹ֣אְמִּב ֙יִפיִּ֨תַו ]ְּתְלָ֑כָא[ יְּתְלָ֑כָא ןֶמֶׁ֖שָו ׁשַ֛בְדּו תֶלֹ֧ס הָ֔מְקִרְו ֙יִׁשֶ֨מָו
־רֶׁשֲא ֙יִרָדֲהַּֽב אּו֗ה ליִ֣לָּכ ׀ יִּ֣כ ךְך ֵ֑יְפָיְּב םִ֖יֹוּגַּב םֵׁ֛ש ךְךָ֥ל אֵצֵּ֨יַו :הָֽכּולְמִל יִ֖חְלְצִּתַו

 יִ֧כְּפְׁשִּתַו ךְךֵ֑מְׁש־לַע יִ֖נְזִּתַו ךְךֵ֔יְפָיְב יִ֣חְטְבִּתַו :הִֽוֹהְי יָ֥נֹדֲא םֻ֖אְנ ךְךִיַ֔לָע יִּתְמַׂ֣ש
 תֹו֣מָּב ֙ךְךָל־יִׂשֲעַּֽתַו ךְךִיַ֗דָגְּבִמ יִ֣חְקִּתַו :יִהֶֽי־ֹול רֵ֖בֹוע־לָּכ־לַע ךְךִיַ֛תּונְזַּת־תֶא
ֹל םֶ֑היֵלֲע יִ֖נְזִּתַו תֹו֔אֻלְט ֹלְו תֹו֖אָב א֥  יִ֤בָהְּזִמ ךְךֵּ֗תְרַאְפִת יֵ֣לְּכ יִ֞חְקִּתַו :הֶֽיְהִי א֥
־תֶא יִ֛חְקִּתַו :םָֽב־יִנְזִּתַו רָ֑כָז יֵ֣מְלַצ ךְךָ֖ל־יִׂשֲעַּֽתַו ךְךָ֔ל יִּתַ֣תָנ רֶׁ֣שֲא ֙יִּפְסַּכִמּו
 ֩יִמְחַלְו :םֶֽהיֵנְפִל ]ְּתַ֖תָנ[ יְּתַ֖תָנ יִּ֔תְרָטְקּו ֙יִנְמַׁשְו םיִּ֑סַכְּתַו ךְךֵ֖תָמְקִר יֵ֥דְגִּב
 ַחיֵ֥רְל םֶ֛היֵנְפִל ּוהיִּ֧תַתְנּו ךְךיִּ֔תְלַכֱאֶֽה ׁ֙שַבְדּו ןֶמֶׁ֤שָו תֶלֹ֣ס ךְךָ֜ל יִּתַ֨תָנ־רֶׁשֲא
 ְּתְדַ֣לָי רֶׁ֣שֲא ֙ךְךִיַ֨תֹונְּב־תֶאְו ךְךִי ַ֤נָּב־תֶא יִ֞חְקִּתַו :הִֽוֹהְי יָ֥נֹדֲא םֻ֖אְנ יִהֶּ֑יַו ַחֹ֖חיִנ
 יָ֑נָּב־תֶא יִ֖טֲחְֽׁשִּתַו :]ךְךִיָֽתּונְזַּתִמ[ ךְךִָֽתּונְזַּתִמ טַ֖עְמַה לֹו֑כֱאֶל םֶ֖הָל םיִ֥חָּבְזִּתַו יִ֔ל
ֹל ךְךִיַ֔תֻנְזַתְו ֙ךְךִיַ֨תֹבֲעֹוּֽת־לָּכ תֵ֤אְו :םֶֽהָל םָ֖תֹוא ריִ֥בֲעַֽהְּב םיִ֔נְּתִּתַֽו  יְּתְרַ֖כָז א֥
 :תיִֽיָה ךְךֵ֖מָדְּב תֶסֶ֥סֹוּבְתִמ הָ֔יְרֶעְו םֹ֣רֵע ֙ךְךֵתֹויְהִּֽב ךְךִיָ֑רּועְנ יֵ֣מְי־תֶא ]ְּתְרַ֖כָז[
־יִׂשֲעַּֽתַו בָּ֑ג ךְךָ֖ל־יִנְבִּתַו :הִֽוֹהְי יָ֥נֹדֲא םֻ֖אְנ ךְךָ֔ל יֹו֣א יֹו֣א ךְךֵ֑תָעָר־לָּכ יֵ֖רֲחַֽא יִ֕הְיַו
ֹר־לָּכ־לֶא :בֹוֽחְר־לָכְּב הָ֖מָר ךְךָ֥ל  ךְךֵ֔יְפָי־תֶא ֙יִבֲעַֽתְּתַו ךְךֵ֔תָמָֽר ֙תיִנָּב ךְךֶרֶּ֗ד ׁשא֣
 יִ֧נְזִּתַו :]ךְךִיָֽתּונְזַּת[ ךְךִ◌ִֽתֻנְזַּת־תֶא יִּ֖בְרַּתַו רֵ֑בֹוע־לָכְל ךְךִיַ֖לְגַר־תֶא יִ֥קְּׂשַפְּתַו
 הֵּ֨נִהְו :יִנֵֽסיִעְכַהְל ךְךֵ֖תֻנְזַּת־תֶא יִּ֥בְרַּתַו רָׂ֑שָב יֵ֣לְדִּג ךְךִי ַ֖נֵכְׁש םִיַ֛רְצִמ־יֵֽנְּב־לֶא
 םיִּ֔תְׁשִלְּפ תֹו֣נְּב ֙ךְךִיַ֨תֹואְנׂש ׁשֶפֶ֤נְּב ךְךֵ֞נְּתֶאָֽו ךְךֵּ֑קֻח עַ֖רְגֶאָֽו ךְךִיַ֔לָע ֙יִדָי יִתיִ֤טָנ
 םַ֖גְו םיִ֕נְזִּתַו ךְךֵ֑תָעְבָׂש יִּ֖תְלִּבִמ רּוּׁ֔שַא יֵ֣נְּב־לֶא ֙יִנְזִּתַו :הָּֽמִז ךְךֵּ֥כְרַּדִמ תֹו֖מָלְכִּנַה
ֹל ֹזְּב־םַגְו הָמיִּ֑דְׂשַּכ ןַעַ֖נְּכ ץֶרֶ֥א־לֶא ךְךֵ֛תּונְזַּת־תֶא יִּ֧בְרַּתַו :ְּתַעָֽבָׂש א֥ ֹל תא֖  א֥
 הֵׂ֥שֲעַֽמ הֶּלֵ֔א־לָּכ־תֶא ֙ךְךֵתֹוׂשֲעַּֽב הִ֑וֹהְי יָ֣נֹדֲא םֻ֖אְנ ךְךֵ֔תָּבִל ֙הָלֻמֲא הָ֤מ :ְּתַעָֽבָׂש



ֹרְּב ֙ךְךֵּבַּג ךְךִיַ֤תֹונְבִּב :תֶטָּֽלַׁש הָ֖נֹוז־הָּֽׁשִא  ]תיִׂ֖שָע[ יתיִׂ֖שָע ךְךֵ֥תָמָרְו ךְךֶרֶּ֔ד־לָּכ ׁשא֣
 תַחַּ֣ת תֶפָ֑אָנְּמַה הָּׁ֖שִאָה :ן ָֽנְתֶא סֵּ֥לַקְל הָ֖נֹוּזַּכ ]תיִ֥יָה[ יתיִ֥יָה־ֹאלְו בֹו֑חְר־לָכְּב
־לָכְל ֙ךְךִיַ֨נָדְנ־תֶא ְּתַ֤תָנ ְּתַ֨אְו הֶד ֵ֑נ־ּונְּתִי תֹו֖נֹז־לָכְל :םיִֽרָז־תֶא חַּ֖קִּת ּהָׁ֔שיִא
 ךְךֶפֵ֤ה ךְךָ֨ב־יִהְי ַֽו :ךְךִיָֽתּונְזַתְּב ביִ֖בָּסִמ ךְךִיַ֛לֵא אֹו֥בָל םָ֗תֹוא יִ֣דֳחְׁשִּתַו ךְךִיַ֔בֲהַֽאְמ
ֹל ךְךִיַ֖רֲחַֽאְו ךְךִיַ֔תּונְזַתְּב ֙םיִׁשָּנַה־ןִמ ֹל ן ַ֛נְתֶאְו ןָ֗נְתֶא ךְךֵּ֣תִתְבּו הָּ֑נּוז א֣  ךְךָ֖ל־ןַּתִנ א֥
 ךְךֵ֤פָּׁשִה ןַעַ֣י הִֹ֗וֶהְי יָ֣נֹדֲא רַ֞מָא־הֹּֽכ :הָֽוֹהְי־רַבְּד יִ֖עְמִׁש הָ֔נֹוז ןֵ֣כָל :ךְךֶפֶֽהְל יִ֥הְּתַו
 ךְךִיַ֔תֹובֲעֹוֽת יֵ֣לּוּלִּג־לָּכ֙ לַעְו ךְךִיָ֑בֲהַֽאְמ־לַע ךְךִיַ֖תּונְזַתְּב ךְךֵ֔תָוְרֶע הֶ֣לָּגִּתַו ֙ךְךֵּתְׁשֻחְנ
 רֶׁ֣שֲא ֙ךְךִיַ֨בֲהַֽאְמ־לָּכ־תֶא ץֵּ֤בַקְמ יִ֨נְנִֽה ןֵכָ֠ל :םֶֽהָל ְּתַ֖תָנ רֶׁ֥שֲא ךְךִיַ֔נָב יֵ֣מְדִכְו
 םָ֨תֹא ֩יִּתְצַּבִקְו תאֵ֑נָׂש רֶׁ֣שֲא־לָּכ לַ֖ע ְּתְבַ֔הָא רֶׁ֣שֲא־לָּכ ֙תֵאְו םֶ֔היֵלֲע ְּתְבַ֣רָע
 ֙ךְךיִּתְטַפְׁשּו :ךְךֵֽתָוְרֶע־לָּכ־תֶא ּו֖אָרְו םֶ֔הֵלֲא ֙ךְךֵתָוְרֶע יִ֤תיֵּלִגְו ביִ֗בָּסִמ ךְךִיַ֜לָע
 םָ֗דָיְּב ךְךָ֜תֹוא יִּ֨תַתָֽנְו :הָֽאְנִקְו הָ֖מֵח םַּ֥ד ךְךיִּ֕תַתְנּו םָּ֑ד תֹ֖כְפֹֽׁשְו תֹו֔פֲאֹֽנ יֵ֣טְּפְׁשִמ
 ךְךֵּ֑תְרַאְפִת יֵ֣לְּכ ּו֖חְקָלְו ךְךִיַ֔דָגְּב ֙ךְךָתֹוא ּוטיִׁ֤שְפִהְו ךְךִיַ֔תֹמָֽר ּו֣צְּתִנְו ֙ךְךֵּבַג ּו֤סְרָֽהְו
 ךְךּו֖קְּתִבּו ןֶבָ֑אָּב ךְךָ֖תֹוא ּו֥מְגָרְו לָ֔הָק ֙ךְךִיַ֨לָע ּו֤לֱעֶהְו :הָֽיְרֶעְו םֹ֥ריֵע ךְךּו֖חיִּנִהְו
 תֹוּ֑בַר םיִׁ֣שָנ יֵ֖ניֵעְל םיִ֔טָפְׁש ךְךָ֣ב־ּוׂשָֽעְו ׁשֵ֔אָּב ֙ךְךִיַּ֨תָב ּו֤פְרָֽׂשְו :םָֽתֹובְרַחְּב
ֹל ן ַ֖נְתֶא־םַגְו הָ֔נֹוּזִמ ֙ךְךיִּתַּבְׁשִהְו  הָרָ֥סְו ךְךָּ֔ב ֙יִתָמֲח יִ֤תֹחִֽנֲהַֽו :דֹוֽע־יִנְּתִת א֥
ֹלְו יִּ֔תְטַקָׁ֣שְו ךְךֵּ֑מִמ יִ֖תָאְנִק ֹל רֶׁ֤שֲא ןַעַ֗י :דֹוֽע סַ֖עְכֶא א֥ ־תֶא ]ְּ֙תְרַכָז[ יְּ֨תְרַכָז־אֽ
ֹרְּב ׀ ךְךֵּ֣כְרַּד אֵ֜ה יִ֨נֲא־םַגְו הֶּלֵ֑א־לָכְּב יִ֖ל־יִזְּגְרִּתַו ךְךִיַ֔רּועְנ יֵ֣מְי  ֙םֻאְנ יִּתַ֗תָנ ׁשא֣
ֹלְו הִ֔וֶֹהְי יָ֣נֹדֲא ־לָּכ ֙הֵּנִה :ךְךִיָֽתֹבֲעֹוּֽת־לָּכ לַ֖ע הָּ֔מִּזַה־תֶא ]֙תיִׂשָע[ י֨תיִׂשָע א֤
 ָהיֶ֑נָבּו ּהָׁ֖שיִא תֶלֶ֥עֹּג ְּתַ֔א ךְךֵּ֣מִא־תַּב :ּהָּֽתִּב הָּ֖מִאְּכ רֹ֑מאֵל לֹׁ֖שְמִי ךְךִיַ֥לָע לֵׁ֔שֹּמַה
 :יִֽרֹמֱא ןֶ֖כיִבֲאַֽו תיִּ֔תִח ןֶ֣כְּמִא ןֶ֔היֵנְבּו ןֶ֣היֵׁשְנַא ּ֙ולֲ֨עָּֽג רֶׁ֤שֲא ְּתַ֗א ךְךֵ֜תֹוחֲא תֹו֨חֲאַֽו
 ךְךֵ֞תֹוחֲאַֽו ךְךֵ֑לוֹאמְׂש־לַע תֶבֶׁ֖שֹוּיַה ָהיֶ֔תֹונְבּו איִ֣ה ֙ןֹורְמֹֽׁש הָ֤לֹודְּגַה ךְךֵ֨תֹוחֲאַֽו
ֹלְו :ָהיֶֽתֹונְבּו םֹ֖דְס ךְךֵ֔ניִמיִֽמ ֙תֶבֶׁ֨שֹוּיַה ךְךֵּ֗מִמ הָּ֣נַטְּקַה  ְּתְכַ֔לָה ֙ןֶהיֵכְרַדְב א֤
־יַח :ךְךִיָֽכָרְּד־לָכְּב ןֵ֖הֵמ יִתִ֥חְׁשַּתַו טָ֔ק טַ֣עְמִּכ ]תיִׂ֑שָע[ יתיִׂ֑שָע ןֶ֖היֵתֹוֽבֲעֹוֽתְכּו
 רֶׁ֣שֲאַּֽכ ָהיֶ֑תֹונְבּו איִ֖ה ךְךֵ֔תֹוחֲא םֹ֣דְס ֙הָתְׂשָֽע־םִא הִ֔וֶֹהְי יָ֣נֹדֲא ֙םֻאְנ יִנָ֗א
 םֶחֶ֜ל־תַעְבִׂש ןֹו֨אָּג ךְךֵ֑תֹוחֲא םֹ֣דְס ןֹ֖וֲע הָ֔יָה הֶ֣ז־הֵּנִה :ךְךִיָֽתֹונְבּו ְּתַ֖א תיִׂ֔שָע
ֹל ןֹו֖יְבֶאְו יִ֥נָע־דַיְו ָהיֶ֔תֹונְבִלְו ּ֙הָל הָיָ֤ה טֵ֗קְׁשַה תַ֣וְלַׁשְו  הָניֶ֔הְּבְגִּתַו :הָקיִֽזֱחֶה א֥



 יִ֥צֲחַּֽכ ןֹו֔רְמֹׁ֣שְו :יִתיִֽאָר רֶׁ֥שֲאַּֽכ ןֶ֖הְתֶא ריִ֥סָאָֽו יָ֑נָפְל הָ֖בֵעֹוֽת הָניֶׂ֥שֲעַּֽתַו
ֹל ךְךִיַ֖תֹאּטַח  ךְךַ֔תֹוחֲֽא־תֶא ֙יִקְּדַצְּתַו הָּנֵ֔הֵמ ֙ךְךִיַ֨תֹובֲעֹוּֽת־תֶא יִּ֤בְרַּתַו הָאָ֑טָח א֣
 ךְךֵ֗תָּמִלְכ יִ֣אְׂש ׀ ְּתַ֣א־םַּג :]תיִֽׂשָע[ יתיִֽׂשָע רֶׁ֥שֲא ךְךִיַ֖תֹובֲעֹוּֽת־לָכְּב ]ךְךִיַ֔תֹוחֲֽא[
־םַגְו ךְךֵּ֑מִמ הָנְקַּ֣דְצִּת ןֵ֖הֵמ ְּתְבַ֥עְתִה־רֶׁשֲא ךְךִיַ֛תֹאּטַחְּב ךְךֵ֔תֹוחֲאַֽל ְּ֙תְלַּלִּפ רֶׁ֤שֲא
־תֶא ןֶ֔הְתיִ֣בְׁש־תֶא ֙יִּתְבַׁשְו :ךְךֵֽתֹויְחַא ךְךֵּ֖תְקֶּדַצְּב ךְךֵ֔תָּמִלְכ יִ֣אְׂשּו ֙יִׁשֹוּ֨ב ְּתַ֥א
 ָהיֶ֑תֹונְבּו ןֹו֖רְמֹֽׁש ]תּו֥בְׁש[ תּי֥בְׁש־תֶאְו ָהיֶ֔תֹונְבּו ֙םֹדְס ]תּו֤בְׁש[ תּי֤בְׁש
 לֹּ֖כִמ ְּתְמַ֕לְכִנְו ךְךֵ֔תָּמִלְכ יִ֣אְׂשִּת ֙ןַעַ֨מְל :הָנְהָֽכֹותְּב ךְךִיַ֖תיִבְׁש ]תּו֥בְׁשּו[ תּי֥בְׁשּו
 ןָ֔תָמְדַקְל ָ◌	ןְבֹׁ֣שָּת ָ֙היֶ֨תֹונְבּו םֹ֤דְס ךְךִיַ֗תֹוחֲאַֽו :ןָֽתֹא ךְךֵ֖מֲחַֽנְּב תיִׂ֑שָע רֶׁ֣שֲא
 :ןֶֽכְתַמְדַקְל הָניֶ֖בֻׁשְּת ךְךִיַ֔תֹונְבּו ְּ֙תַאְו ןָ֑תָמְדַקְל ָ◌	ןְבֹׁ֖שָּת ָהיֶ֔תֹונְבּו ֙ןֹורְמֹֽׁשְו
 הֶ֣לָּגִּת ֘םֶרֶטְּב :ךְךִי ָֽנֹואְּג םֹו֖יְּב ךְךיִ֑פְּב הָ֖עּומְׁשִל ךְךֵ֔תֹוחֲא םֹ֣דְס ֙הָתְיָֽה אֹו֤לְו
 םיִּ֑תְׁשִלְּפ תֹו֣נְּב ָהיֶ֖תֹוביִֽבְס־לָכְו םָ֔רֲא־תֹוֽנְּב תַּ֣פְרֶח תֵ֚ע ֹו֗מְּכ ֒ךְךֵתָעָֽר
 םֻ֖אְנ םיִ֑תאָׂשְנ ְּתַ֣א ךְךִיַ֖תֹובֲעֹוּֽת־תֶאְו ךְךֵ֥תָּמִז־תֶא :ביִֽבָּסִמ ךְךָ֖תֹוא תֹו֥טאָּׁשַה
 תיִׂ֑שָע רֶׁ֣שֲאַּֽכ ךְךָ֖תֹוא ]יִתיִׂ֥שָעְו[ ִתיִׂ֥שָעְו הִ֔וֹהְי יָ֣נֹדֲא ֙רַמָא הֹ֤כ יִּ֣כ :הָֽוֹהְי
 יֵ֣מיִּב ךְךָ֖תֹוא יִ֛תיִרְּב־תֶא יִ֧נֲא יִּ֨תְרַכָזְו :תיִֽרְּב רֵ֥פָהְל הָ֖לָא תיִ֥זָּב־רֶׁשֲא
 ךְךֵּ֗תְחַקְּב ְּ֒תְמַלְכִנְו ֘ךְךִיַכָרְּד־תֶא ְּתְרַ֣כָזְו :םָֽלֹוע תיִ֥רְּב ךְךָ֖ל יִ֥תֹומִקֲהַֽו ךְךִיָ֑רּועְנ
 תֹו֖נָבְל ךְךָ֛ל ןֶ֥הְתֶא יִּ֨תַתָֽנְו ךְךֵּ֑מִמ תֹוּ֖נַטְּקַה־לֶא ךְךֵּ֔מִמ תֹו֣לֹדְּגַה ֙ךְךִיַ֨תֹוחֲא־תֶא
ֹלְו  ןַעַ֤מְל :הָֽוֹהְי יִ֥נֲא־יִּֽכ ְּתַעַ֖דָיְו ךְךָּ֑תִא יִ֖תיִרְּב־תֶא יִ֛נֲא יִ֥תֹומיִֽקֲהַֽו :ךְךֵֽתיִרְּבִמ א֥
ֹלְו ְּתְׁשֹ֔בָו ֙יִרְּכְזִּת ־לָכְל ֙ךְךָל־יִרְּפַכְּב ךְךֵ֑תָּמִלְּכ יֵ֖נְּפִמ הֶּ֔פ ןֹו֣חְתִּפ ֙דֹוע ךְךָּ֥ל־הֶיְהִֽי א֨
 דּו֥ח םָ֕דָא־ןֶּב :רֹֽמאֵל יַ֥לֵא הָ֖וֹהְי־רַבְד יִ֥הְיַו :הִֽוֹהְי יָ֥נֹדֲא םֻ֖אְנ תיִׂ֔שָע רֶׁ֣שֲא
 רֶׁשֶּ֤נַה הִ֗וֹהְי יָ֣נֹדֲא ׀ רַ֣מָא־הֹּכ ָּ֞תְרַמָֽאְו :לֵֽאָרְׂשִי תיֵּ֖ב־לֶא לָׁ֑שָמ לֹׁ֣שְמּו הָ֖דיִח
־לֶא אָּ֚ב הָ֑מְקִרָֽה ֹו֖ל־רֶׁשֲא הָ֔צֹוּנַה ֙אֵלָמ רֶבֵ֔אָה ךְךֶרֶ֣א ֙םִיַ֨פָנְּכַה לֹו֤דְּג֙ לֹודָּגַה
ֹר תֵ֛א :זֶרָֽאָה תֶרֶּ֥מַצ־תֶא חַּ֖קִּיַו ןֹו֔נָבְּלַה ־לֶא ּ֙והֵ֨איִבְיַו ףָ֑טָק ויָ֖תֹוקיִֽנְי ׁשא֥
 חָ֚ק עַר ָ֑ז־הֵדְׂשִּב ּוהֵ֖נְּתִּיַו ץֶרָ֔אָה עַר ֶּ֣זִמ ֙חַּקִּיַו :ֹוֽמָׂש םיִ֖לְכֹֽר ריִ֥עְּב ןַעַ֔נְּכ ץֶרֶ֣א
 תֹו֤נְפִל הָ֗מֹוק תַ֣לְפִׁש תַחַ֜רֹס ןֶפֶ֨גְל ֩יִהְיַו חַ֡מְצִּיַו :ֹוֽמָׂש הָ֖פָצְפַצ םיִּ֔בַר םִיַ֣מ־לַע
 חַּ֖לַׁשְּתַו םיִּ֔דַּב ׂשַעַּ֣תַו ןֶפֶ֔גְל יִ֣הְּתַו ּו֑יְהִֽי ויָּ֣תְחַּת ויָׁ֖שָרָׁשְו ויָ֔לֵא ֙ויָתֹוּיִלָּֽד
ֹּזַה ןֶפֶּ֨גַה ֩הֵּנִהְו הָ֑צֹונ־בַרְו םִיַ֖פָנְּכ לֹו֥דְּג לֹו֔דָּג ֙דָחֶא־רֶׁשֶֽנ יִ֤הְיַו :תֹוֽרֹאּפ  תא֜



 :ּהָֽעָּטַמ תֹו֖גֻרֲעֵֽמ ּהָ֔תֹוא תֹו֣קְׁשַהְל ֹוּ֔ל־הָחְלִׁש ֙ויָתֹוּיִלָֽדְו ויָ֗לָע ָהיֶׁ֣שֳרָֽׁש הָ֧נְפָּֽכ
 יִרֶּ֔פ תאֵׂ֣שָלְו ֙ףָנָע תֹוׂ֤שֲעַֽל הָ֑לּותְׁש איִ֣ה םיִּ֖בַר םִיַ֥מ־לֶא בֹוּ֛ט הֶדָׂ֥ש־לֶא
 ָהיֶׁ֨שָרָֽׁש־תֶא ֩אֹולֲה חָ֑לְצִּת הִֹ֖והְי יָ֥נֹדֲא רַ֛מָא הֹּ֥כ רֹ֗מֱא :תֶרָּֽדַא ןֶפֶ֥גְל תֹו֖יְהִֽל
ֹלְו ׁשָ֔ביִּת ּ֙הָחְמִצ יֵּ֤פְרַט־לָּכ ׁשֵ֗בָיְו סֵ֣סֹוקְי ׀ ּהָ֣יְרִּפ־תֶאְו קֵּ֜תַנְי  ֙הָלֹודְּג ַעֹו֤רְזִב־אֽ
 תַעַ֨גְּכ ֩אֹולֲה חָ֑לְצִתֲה הָ֖לּותְׁש הֵּ֥נִהְו :ָהיֶֽׁשָרָּֽׁשִמ ּהָ֖תֹוא תֹו֥אְׂשַמְל בָ֔ר־םַעְבּו
 יַ֥לֵא הָ֖וֹהְי־רַבְד יִ֥הְיַו :ׁשָֽביִּת ּהָ֖חְמִצ תֹ֥גֻרֲע־לַע ׁשֹ֔בָי ׁשַ֣ביִּת ֙םיִדָּקַה ַחּו֤ר ּהָּ֜ב
ֹלֲה יִרֶּ֔מַה תיֵ֣בְל ֙אָנ־רָמֱא :רֹֽמאֵל ־ךְךֶלֶֽמ אָ֨ב־הֵּנִה רֹ֗מֱא הֶּלֵ֑א־הָמ םֶּ֖תְעַדְי א֥
 ֙חַּקִּיַו :הָלֶֽבָּב ויָ֖לֵא םָ֛תֹוא אֵ֥בָּיַו ָהיֶ֔רָׂש־תֶאְו ּ֙הָּכְלַמ־תֶא חַּ֤קִּיַו ֙םַ֨לָׁשּוֽרְי לֶ֤בָּב
 ץֶרָ֖אָה יֵ֥ליֵא־תֶאְו הָ֔לָאְּב ֹ֙ותֹא אֵ֤בָּיַו תיִ֑רְּב ֹוּ֖תִא תֹ֥רְכִּיַו הָ֔כּולְּמַה עַר ֶּ֣זִמ
 :ּהָֽדְמָעְל ֹו֖תיִרְּב־תֶא רֹ֥מְׁשִל אֵּׂ֑שַנְתִה יִּ֖תְלִבְל הָ֔לָפְׁש הָ֣כָלְמַמ ֙תֹויְהִֽל :חָֽקָל
 ֙טֵלָּמִיֲה חָ֤לְצִיֲה בָ֑ר־םַעְו םיִ֖סּוס ֹו֥ל־תֶתָֽל םִיַ֔רְצִמ ֙ויָכָאְלַמ ַחֹ֤לְׁשִל ֹוּ֗ב־דָרְמִּיַו
ֹל־םִא ֒הִוֹהְי יָ֣נֹדֲא ֘םֻאְנ יִנָ֗א־יַח :טָֽלְמִנְו תיִ֖רְּב רֵ֥פֵהְו הֶּלֵ֔א הֵׂ֣שֹעָה  ֙םֹוקְמִּב א֗
 ֹוּ֥תִא ֹו֑תיִרְּב־תֶא רֵ֖פֵה רֶׁ֥שֲאַֽו ֹו֔תָלָ֣א־תֶא ֙הָזָּב רֶׁ֤שֲא ֹו֔תֹא ךְךיִ֣לְמַּמַה ֙ךְךֶלֶּ֨מַה
 הָ֔מָחְלִּמַּב ֙הֹעְרַפ ֹו֤תֹוא הֶׂ֨שֲעַֽי בָ֗ר לָ֣הָקְבּו לֹו֜דָּג לִיַ֨חְב ֹ֩אלְו :תּוֽמָי לֶ֖בָּב־ךְךֹוֽתְב
 תיִ֑רְּב רֵ֣פָהְל הָ֖לָא הָ֥זָבּו :תֹוּֽבַר תֹוׁ֥שָפְנ תיִ֖רְכַהְל קֵ֑יָּד תֹו֣נְבִבּו הָ֖לְלֹֽס ךְךֹּ֥פְׁשִּב
ֹל הָׂ֖שָע הֶּלֵ֥א־לָכְו ֹו֛דָי ןַ֥תָנ הֵּ֨נִהְו ־יַח ֘הִוֹהְי יָ֣נֹדֲא רַ֨מָא־הֹּֽכ ןֵ֞כָל :טֵֽלָּמִי א֥
ֹל־םִא ֒יִנָא  :ֹוֽׁשֹארְּב ויִּ֖תַתְנּו ריִ֑פֵה רֶׁ֣שֲא יִ֖תיִרְבּו הָ֔זָּב רֶׁ֣שֲא ֙יִתָלָֽא א֗
 ֹ֙וּתִא יִּ֤תְטַּפְׁשִנְו הָלֶ֗בָב ּוהיִ֣תֹואיִֽבֲהַֽו יִ֑תָדּוֽצְמִּב ׂשַּ֖פְתִנְו יִּ֔תְׁשִר ֙ויָלָע יִּ֤תְׂשַרָֽפּו

 בֶרֶ֣חַּב ֙ויָּפַגֲא־לָכְּב ]ויָ֤חָרְבִמ[ וָ֤חָרְבִמ־לָּכ תֵ֨אְו :יִּֽב־לַעָֽמ רֶׁ֥שֲא ֹו֖לֲעַֽמ םָׁ֔ש
 ֙רַמָא הֹּ֤כ :יִּתְרַּֽבִּד הָ֖וֹהְי יִ֥נֲא יִּ֛כ םֶּ֕תְעַדיִֽו ּוׂשֵ֑רָּפִי ַחּו֣ר־לָכְל םיִ֖רָאְׁשִּנַהְו ּולֹּ֔פִי
ֹרֵמ יִּתָ֑תָנְו הָ֖מָרָה זֶרֶ֛אָה תֶרֶּ֧מַּצִמ יִנָ֗א יִּתְחַ֣קָלְו הִ֔וֹהְי יָ֣נֹדֲא  ךְךַ֣ר ֙ויָתֹוקְנֹֽי ׁשא֤
 ּוּנֶ֔לֳּתְׁשֶא֙ לֵאָרְׂשִי םֹו֤רְמ רַ֨הְּב :לּוֽלָתְו ַהֹ֖בָּג־רַה לַ֥ע יִנָ֔א יִּתְלַ֣תָׁשְו ףֹ֔טְקֶא
 ףָ֔נָּכ־לָּכ רֹוּ֣פִצ לֹּ֚כ ויָּ֗תְחַת ּו֣נְכָֽׁשְו ריִּ֑דַא זֶרֶ֣אְל הָ֖יָהְו יִרֶ֔פ הָׂשָ֣עְו ֙ףָנָע אָׂ֤שָנְו
 ץֵ֣ע ׀ יִּתְלַּ֣פְׁשִה ֙הָוֹהְי יִ֤נֲא יִּ֣כ הֶ֗דָּׂשַה יֵ֣צֲע־לָּכ ּו֞עְד ָֽי ְֽו :הָּנֹּֽכְׁשִּת ויָ֖תֹוּיִלָּֽד לֵ֥צְּב
 הָ֖וֹהְי יִ֥נֲא ׁשֵ֑בָי ץֵ֣ע יִּתְחַ֖רְפִהְו חָ֔ל ץֵ֣ע ֙יִּתׁשַ֨בֹוה לָ֔פָׁש ץֵ֣ע ֙יִּתְהַּ֨בְגִה ַהֹ֗בָּג
־תֶא ֙םיִלְׁשֹֽמ ֙םֶּתַא םֶ֗כָּל־הַמ :רֹֽמאֵל יַ֥לֵא הָ֖וֹהְי־רַבְד יִ֥הְיַו :יִתיִֽׂשָעְו יִּתְרַּ֥בִּד



ֹי ֙תֹובָא רֹ֑מאֵל לֵ֖אָרְׂשִי תַ֥מְדַא־לַע הֶּ֔זַה לָׁ֣שָּמַה  םיִ֖נָּבַה יֵּ֥נִׁשְו רֶסֹ֔ב ּולְכא֣
 הֶּ֖זַה לָׁ֥שָּמַה לֹׁ֛שְמ דֹו֗ע םֶ֜כָל הֶ֨יְהִֽי־םִא הִ֑וֹהְי יָ֣נֹדֲא םֻ֖אְנ יִנָ֕א־יַח :הָניֶֽהְקִּת
 ׁשֶפֶּ֥נַה הָּנֵ֑ה־יִל ןֵּ֖בַה ׁשֶפֶ֥נְכּו בָ֛אָה ׁשֶפֶ֧נְּכ הָּנֵ֔ה יִ֣ל ֙תֹוׁשָפְּנַה־לָּכ ןֵ֤ה :לֵֽאָרְׂשִיְּב
־לֶא :הָֽקָדְצּו טָּ֖פְׁשִמ הָׂ֥שָעְו קיִּ֑דַצ הֶ֣יְהִי־יִּֽכ ׁשיִ֖אְו :תּוֽמָת איִ֥ה תאֵ֖טֹחַֽה
ֹל ֙םיִרָהֶֽה ֹל ֙ויָניֵעְו לָ֔כָא א֣  ּ֙והֵ֨עֵר תֶׁשֵ֤א־תֶאְו לֵ֑אָרְׂשִי תיֵּ֣ב יֵ֖לּוּלִּג־לֶא אָׂ֔שָנ א֣
ֹל ֹל הָּ֖דִנ הָּׁ֥שִא־לֶאְו אֵּ֔מִט א֣  קִי א֥ ֹל ׁ֙שיִאְו :בָֽרְ  ביִׁ֔שָי ֙בֹוח ֹו֥תָלֹֽבֲח הֶ֔נֹוי א֣
ֹל הָ֖לֵזְּג ֹל ךְךֶׁשֶּ֣נַּב :דֶגָּֽב־הֶּסַכְי םֹ֖ריֵעְו ןֵּ֔תִי בֵ֣עָרְל ֹ֙ומְחַל לֹ֑זְגִי א֣  ֙תיִּבְרַתְו ןֵּ֗תִי־אֽ
ֹל  יַ֧תֹוּקֻחְּב :ׁשיִֽאְל ׁשיִ֖א ןיֵּ֥ב הֶׂ֔שֲעַֽי ֙תֶמֱא טַּ֤פְׁשִמ ֹו֑דָי ביִׁ֣שָי לֶוָ֖עֵמ חָּ֔קִי א֣
 :הִֽוֹהְי יָ֥נֹדֲא םֻ֖אְנ הֶ֔יְחִֽי הֹ֣יָח ֙אּוה קיִּ֥דַצ תֶ֑מֱא תֹוׂ֣שֲעַֽל רַ֖מָׁש יַ֥טָּפְׁשִמּו ךְךֵּ֛לַהְי
 הֶּלֵ֖א־לָּכ־תֶא אּו֕הְו :הֶּלֵֽאֵמ דַ֖חַאֵמ חָ֔א הָׂשָ֣עְו םָּ֑ד ךְךֵ֣פֹׁש ץיִ֖רָּפ־ןֵּב דיִ֥לֹוהְו
ֹל  הָ֔נֹוה ֙ןֹויְבֶאְו יִ֤נָע :אֵּֽמִט ּוהֵ֖עֵר תֶׁשֵ֥א־תֶאְו לַ֔כָא ֙םיִרָהֶֽה־לֶא םַ֤ג יִּ֣כ הָׂ֑שָע א֣
ֹל לֹ֖בֲח לָ֔זָּג תֹו֣לֵזְּג  ךְךֶׁשֶּ֧נַּב :הָֽׂשָע הָ֖בֵעֹוּֽת ויָ֔ניֵע אָׂ֣שָנ ֙םיִלּוּלִּֽגַה־לֶאְו ביִׁ֑שָי א֣
ֹל יָ֑חָו חַ֖קָל תיִּ֥בְרַתְו ןַ֛תָנ  תֹו֣מ הָׂ֔שָע ֙הֶּלֵ֨אָה תֹו֤בֵעֹוּֽתַה־לָּכ תֵ֣א הֶ֗יְחִֽי א֣
ֹּטַח־לָּכ־תֶא אְרַּ֕יַו ןֵּ֔ב דיִ֣לֹוה ֙הֵּנִהְו :הֶֽיְהִי ֹוּ֥ב ויָ֖מָּד תָ֔מּוי  רֶׁ֣שֲא ויִ֖בָא תא֥
ֹלְו ]הֶ֕אְרִּיַו[ אריו הָׂ֑שָע ֹל ֙םיִרָהֶֽה־לַע :ןֵֽהָּכ הֶׂ֖שֲעַֽי א֥ ֹל ֙ויָניֵעְו לָ֔כָא א֣  אָׂ֔שָנ א֣
ֹל ּוהֵ֖עֵר תֶׁשֵ֥א־תֶא לֵ֑אָרְׂשִי תיֵּ֣ב יֵ֖לּוּלִּג־לֶא ֹל ׁ֙שיִאְו :אֵּֽמִט א֥ ֙ לֹבֲח הָ֔נֹוה א֣
ֹל ֹל הָ֖לֵזְגּו לָ֔בָח א֣  ביִׁ֣שֵה יִ֞נָעֵמ :דֶגָֽב־הָּסִּכ םֹו֖רֵעְו ןָ֔תָנ בֵ֣עָרְל ֹ֙ומְחַל לָ֑זָג א֣
ֹל ֙תיִּבְרַתְו ךְךֶׁשֶ֤נ ֹו֗דָי ֹל אּו֗ה ךְךָ֑לָה יַ֖תֹוּקֻחְּב הָׂ֔שָע יַ֣טָּפְׁשִמ חָ֔קָל א֣  תּו֛מָי א֥
 בֹו֛ט־ֹאל רֶׁ֥שֲאַֽו חָ֔א לֶז ֵּ֣ג֙ לַזָּג קֶׁשֹ֗ע קַׁשָ֣ע־יִּֽכ ויִ֞בָא :הֶֽיְחִי הֹ֥יָח ויִ֖בָא ןֹ֥וֲעַּֽב
ֹל ַעֻּ֛דַמ םֶּ֕תְרַמֲאַֽו :ֹוֽנֹוֲעַּֽב תֵ֖מ־הֵּנִהְו ויָּ֑מַע ךְךֹו֣תְּב הָׂ֖שָע  ןֹ֣וֲעַּֽב ןֵּ֖בַה אָׂ֥שָנ־אֽ
 הֹ֥יָח םָ֖תֹא הֶׂ֥שֲעַּֽיַו רַ֛מָׁש יַ֥תֹוּקֻח־לָּכ תֵ֣א הָׂ֗שָע הָ֣קָדְצּו טָּ֧פְׁשִמ ןֵּ֞בַהְו בָ֑אָה
ֹל ןֵּ֞ב תּו֑מָת איִ֣ה תאֵ֖טֹחַֽה ׁשֶפֶּ֥נַה :הֶֽיְחִי ֹל ֙בָאְו בָ֗אָה ןֹ֣וֲעַּֽב ׀ אָּׂ֣שִי־אֽ  ֙אָּׂשִי א֤
 :הֶֽיְהִּֽת ויָ֥לָע ]עָׁ֖שָרָה[ עָׁ֖שָ◌ָר	תַ֥עְׁשִרְו הֶ֔יְהִּֽת ויָ֣לָע ֙קיִּדַּצַה תַ֤קְדִצ ןֵּ֔בַה ןֹ֣וֲעַּֽב
־לָּכ־תֶא ֙רַמָׁשְו הָׂ֔שָע רֶׁ֣שֲא ]֙ויָתֹאּטַח[ ֙וָתֹאּטַח־לָּכִמ ֙בּוׁשָי יִּ֤כ עָׁ֗שָרָהְו
ֹל הֶ֖יְחִי הֹ֥יָח הָ֑קָדְצּו טָּ֖פְׁשִמ הָׂ֥שָעְו יַ֔תֹוקֻח  הָׂ֔שָע רֶׁ֣שֲא ֙ויָעָׁשְּפ־לָּכ :תּוֽמָי א֥
ֹל  םֻ֖אְנ עָׁ֔שָר תֹו֣מ ֙ץֹּפְחֶא ץֹ֤פָחֶֽה :הֶֽיְחִֽי הָׂ֖שָע־רֶׁשֲא ֹו֥תָקְדִצְּב ֹו֑ל ּו֖רְכָּֽזִי א֥



 לֶוָ֔ע הָׂשָ֣עְו ֹ֙ותָקְדִּצִמ קיִּ֤דַצ בּוׁ֨שְבּו :הָֽיָחְו ויָ֖כָרְּדִמ ֹו֥בּוׁשְּב אֹו֛לֲה הִ֑וֹהְי יָ֣נֹדֲא
־רֶׁשֲא ]ויָ֤תֹקְדִצ[ וָ֤תֹקְדִצ־לָּכ יָ֑חָו הֶׂ֖שֲעַֽי עָׁ֛שָרָֽה הָׂ֧שָע־רֶׁשֲא תֹו֜בֵעֹוּתַה לֹ֨כְּכ
ֹל ֙הָׂשָע  :תּוֽמָי םָּ֥ב אָ֖טָח־רֶׁשֲא ֹו֥תאָּטַחְבּו לַ֛עָמ־רֶׁשֲא ֹו֧לֲעַֽמְּב הָנְרַ֔כָּזִת א֣
ֹל םֶּ֕תְרַמֲאַֽו ֹל ֙יִּכְרַדֲה לֵ֔אָרְׂשִי תיֵּ֣ב ֙אָנ־ּועְמִׁש יָ֑נֹדֲא ךְךֶרֶּ֣ד ןֵ֖כָּתִי א֥  ןֵ֔כָּתִי א֣
ֹלֲה ֹל םֶ֖כיֵכְרַד א֥  םֶ֑היֵלֲע תֵ֣מּו לֶוָ֖ע הָׂשָ֥עְו ֹו֛תָקְדִּצִמ קיִּ֧דַצ־בּוֽׁשְּב :ּונֵֽכָּתִי א֥
 טָּ֖פְׁשִמ ׂשַעַּ֥יַו הָׂ֔שָע רֶׁ֣שֲא ֹ֙ותָעְׁשִרֵֽמ עָׁ֗שָר בּוׁ֣שְבּו :תּוֽמָי הָׂ֖שָע־רֶׁשֲא ֹו֥לְוַעְּב
 רֶׁ֣שֲא ויָ֖עָׁשְּפ־לָּכִמ ]בָׁשָּ֔יַו[ בוָׁשָּ֔יַו הֶ֣אְרִּיַו :הֶּֽיַחְי ֹוׁ֥שְפַנ־תֶא אּו֖ה הָ֑קָדְצּו
ֹל הֶ֖יְחִי ֹו֥יָח הָׂ֑שָע ֹל לֵ֔אָרְׂשִי תיֵּ֣ב ּ֙ורְמָֽאְו :תּוֽמָי א֥  יַ֞כָרְּדַה יָ֑נֹדֲא ךְךֶרֶּ֣ד ןֵ֖כָּתִי א֥
ֹל ֹלֲה לֵ֔אָרְׂשִי תיֵּ֣ב ּ֙ונְכָּֽתִי א֤ ֹל םֶ֖כיֵכְרַד א֥  טֹּ֤פְׁשֶא ויָ֜כָרְדִּכ ׁשיִ֨א ֩ןֵכָל :ןֵֽכָּתִי א֥
־ֹאלְו םֶ֔כיֵעְׁשִּפ־לָּכִמ ּ֙וביִׁ֨שָהְו ּובּוׁ֤ש הִ֑וֹהְי יָ֣נֹדֲא םֻ֖אְנ לֵ֔אָרְׂשִי תיֵּ֣ב ֙םֶכְתֶא
 רֶׁ֣שֲא ֙םֶכיֵעְׁשִּפ־לָּכ־תֶא םֶ֗כיֵלֲעֵֽמ ּוכיִ֣לְׁשַה :ןֹֽוָע לֹוׁ֖שְכִמְל םֶ֛כָל הֶ֥יְהִֽי
 :לֵֽאָרְׂשִי תיֵּ֥ב ּותֻ֖מָת הָּמָ֥לְו הָׁ֑שָדֲח ַחּו֣רְו ׁשָ֖דָח בֵ֥ל םֶ֛כָל ּוׂ֥שֲעַֽו םָּ֔ב םֶּ֣תְעַׁשְּפ
ֹל יִּ֣כ  הָ֔ניִק אָׂ֣ש ֙הָּתַאְו :ּוֽיְחִֽו ּוביִׁ֖שָהְו הִ֑וֹהְי יָ֣נֹדֲא םֻ֖אְנ תֵּ֔מַה תֹו֣מְּב ֙ץֹּפְחֶא א֤
 ךְךֹו֥תְּב הָצָ֑בָר תֹו֖יָרֲא ןיֵּ֥ב אָּ֔יִבְל ֙ךָךְּמִא הָ֤מ ָּ֗תְרַמָאְו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֖איִׂשְנ־לֶא
 ףֶרֶ֖ט־ףָרְטִל דַ֥מְלִּיַו הָ֑יָה ריִ֣פְּכ ָהיֶ֖רֻּגִמ דָ֥חֶא לַעַּ֛תַו :ָהיֶֽרּוג הָ֥תְּבִר םיִ֖רִפְּכ
 ץֶרֶ֥א־לֶא םיִ֖חַחַֽב ּוהֻ֥אִבְיַו ׂשַּ֑פְתִנ םָּ֣תְחַׁשְּב םִ֖יֹוּג ויָ֛לֵא ּו֥עְמְׁשִּיַו :לָֽכָא םָ֥דָא
 :ּוהְתָֽמָׂש ריִ֥פְּכ ָהיֶ֖רֻּגִמ דָ֥חֶא חַּ֛קִּתַו ּהָ֑תָוְקִּת הָ֖דְבָֽא הָ֔לֲחֹוֽנ יִּ֣כ ֙אֶרֵּ֨תַו :םִיָֽרְצִמ
 ֙עַדֵּ֨יַו :לָֽכָא םָ֥דָא ףֶרֶ֖ט־ףָרְטִל דַ֥מְלִּיַו הָ֑יָה ריִ֣פְּכ תֹו֖יָרֲא־ךְךֹוֽתְּב ךְךֵּ֥לַהְתִּיַו
 ויָ֥לָע ּו֨נְּתִּיַו :ֹוֽתָגֲאַֽׁש לֹוּ֖קִמ ּהָ֔אֹלְמּו ֙ץֶרֶ֨א םַׁשֵּ֤תַו ביִ֑רֱחֶה םֶ֖היֵרָֽעְו ויָ֔תֹונְמְלַא
 ֙רַגּוּסַב ּוהֻ֤נְּתִּי ַֽו :ׂשָּֽפְתִנ םָּ֥תְחַׁשְּב םָּ֖תְׁשִר ויָ֛לָע ּוׂ֥שְרְפִּיַו תֹו֑ניִדְּמִמ ביִ֖בָס םִ֛יֹוּג
 דֹו֖ע ֹו֛לֹוק עַ֥מָּׁשִי־ֹאל ןַעַ֗מְל תֹו֔דָצְּמַּב ּ֙והֻ֨אִבְי לֶ֑בָּב ךְךֶלֶ֣מ־לֶא ּוהֻ֖אִבְיַו םיִ֔חַחַּֽב
 הָ֖תְיָֽה הָ֔פֵנֲעַֽו ֙הָּיִרֹּֽפ הָ֑לּותְׁש םִיַ֣מ־לַע ֖ךָךְמָֽדְּב ןֶפֶּ֛גַכ ֥ךָךְּמִא :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥רָה־לֶא
־לַע ֹו֖תָמֹוֽק ּהַּ֥בְגִּתַו םיִ֔לְׁשֹֽמ ֙יֵטְבִׁש־לֶא זֹ֗ע תֹוּ֣טַמ ּהָ֞ל־ּויְהִּֽיַו :םיִּֽבַר םִיַּ֥מִמ
 ַחּו֥רְו הָכָ֔לְׁשֻה ץֶרָ֣אָל ֙הָמֵחְּב ׁשַּ֤תֻּתַו :ויָֽתֹּיִלָּֽד בֹ֖רְּב ֹו֔הְבָגְב אָ֣רֵּיַו םיִ֑תֹבֲע ןיֵּ֣ב
 הָּ֖תַעְו :ּוהְתָֽלָכֲא ׁשֵ֥א ּהָּ֖זֻע הֵּ֥טַמ ּוׁשֵ֛בָיְו ּו֧קְרָּפְתִה ּהָ֑יְרִּפ ׁשיִ֣בֹוה םיִ֖דָּקַה
 הָלָ֔כָא ּהָ֣יְרִּפ ָ֙היֶּ֨דַב הֵּ֤טַּמִמ ׁשֵ֜א אֵ֨צֵּתַו :אָֽמָצְו הָּ֥יִצ ץֶרֶ֖אְּב רָּ֑בְדִּמַב הָ֣לּותְׁש



 הָ֣נָּׁשַּב ׀ יִ֣הְיַו :הָֽניִקְל יִ֥הְּתַו איִ֖ה הָניִ֥ק לֹוׁ֑שְמִל טֶבֵׁ֣ש זֹ֖ע־הֵּטַמ ּהָ֛ב הָיָ֥ה־ֹאלְו
 קִּזִמ םיִׁ֛שָנֲא ּואָּ֧ב ׁשֶדֹ֔חַל רֹוׂ֣שָעֶּב ֙יִׁשִמֲחַּֽב תיִ֗עיִבְּׁשַה ־תֶא ׁש֣רְדִל לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥נְ
 קִז־תֶא רֵּ֞בַּד םָ֗דָא־ןֶּב :רֹֽמאֵל יַ֥לֵא הָ֖וֹהְי־רַבְד יִ֥הְיַו :יָֽנָפְל ּו֖בְׁשֵּֽיַו הָ֑וֹהְי  יֵ֤נְ
 םיִ֑אָּב םֶּ֣תַא יִ֖תֹא ׁש֥רְדִלֲה הִ֔וֶֹהְי יָ֣נֹדֲא ֙רַמָא הֹּ֤כ םֶ֔הֵלֲא ָּ֣תְרַמָֽאְו֙ לֵאָרְׂשִי
־ןֶּב טֹוּ֖פְׁשִתֲה םָ֔תֹא טֹּ֣פְׁשִתֲה :הִֽוֶֹהְי יָ֥נֹדֲא םֻ֖אְנ םֶ֔כָל ׁשֵ֣רָּדִא־םִא ֙יִנָ֨א־יַח
 ֒הִוֶֹהְי יָ֣נֹדֲא ֘רַמָא־הֹּֽכ םֶ֗היֵלֲא ָּ֣תְרַמָאְו :םֵֽעיִדֹוה םָ֖תֹובֲא תֹ֥בֲעֹוּֽת־תֶא םָ֑דָא
 ץֶרֶ֣אְּב םֶ֖הָל עַ֥דָּוִאָֽו בֹ֔קֲעַֽי תיֵּ֣ב ֙עַרֶ֨זְל יִ֗דָי אָּׂ֣שֶאָֽו לֵ֔אָרְׂשִיְב יִ֣רֳחָּב ֙םֹויְּב
 יִתאָׂ֤שָנ אּו֗הַה םֹוּ֣יַּב :םֶֽכיֵהֹלֱא הָ֥וֹהְי יִ֖נֲא רֹ֔מאֵל ֙םֶהָל יִ֤דָי אָּׂ֨שֶאָֽו םִיָ֑רְצִמ
 ֙בָלָח תַ֤בָז םֶ֗הָל יִּתְרַּ֣ת־רֶׁשֲא ץֶרֶ֜א־לֶא םִיָ֑רְצִמ ץֶרֶ֣אֵמ םָ֖איִצֹוֽהְל םֶ֔הָל ֙יִדָי
 ּוכיִ֔לְׁשַה ֙ויָניֵע יֵ֤צּוּקִׁש ׁשיִ֣א םֶ֗הֵלֲא רַ֣מֹאָֽו :תֹוֽצָרֲאָֽה־לָכְל איִ֖ה יִ֥בְצ ׁשַ֔בְדּו
ֹלְו יִ֗ב־ּורְמַּיַו :םֶֽכיֵהֹֽלֱא הָ֥וֹהְי יִ֖נֲא ּואָּ֑מַּטִּת־לַא םִיַ֖רְצִמ יֵ֥לּוּלִגְבּו  ּ֙ובָא א֤
ֹל ֙םֶהיֵניֵֽע יֵ֤צּוּקִׁש־תֶא ׁשיִ֣א יַ֔לֵא ַעֹ֣מְׁשִּל ֹל םִיַ֖רְצִמ יֵ֥לּוּלִּג־תֶאְו ּוכיִ֔לְׁשִה א֣  א֣
 :םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥א ךְךֹו֖תְּב םֶ֔הָּב ֙יִּפַא תֹוּ֤לַכְל םֶ֗היֵלֲע יִ֣תָמֲח ךְךֹּ֧פְׁשִל רַ֞מֹאָֽו ּובָ֑זָע
 רֶׁ֨שֲא םָ֑כֹותְב הָּמֵ֣ה־רֶׁשֲא םִ֖יֹוּגַה יֵ֥ניֵעְל לֵ֛חֵה יִּ֥תְלִבְל יִ֔מְׁש ןַעַ֣מְל ׂ֙שַעַ֨אָו
 ץֶרֶ֣אֵמ םֵ֖איִצֹואָֽו :םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥אֵמ םָ֖איִצֹוֽהְל םֶ֔היֵניֵ֣עְל ֙םֶהיֵלֲא יִּתְעַ֤דֹונ
 יַ֖טָּפְׁשִמ־תֶאְו יַ֔תֹוּקֻח־תֶא ֙םֶהָל ןֵּ֤תֶאָֽו :רָּֽבְדִּמַה־לֶא םֵ֖אִבֲאָֽו םִיָ֑רְצִמ
 ֙יַתֹותְּבַׁש־תֶא םַ֤גְו :םֶֽהָּב יַ֥חָו םָ֖דָאָֽה םָ֛תֹוא הֶׂ֥שֲעַֽי רֶׁ֨שֲא םָ֑תֹוא יִּתְעַ֣דֹוה
 :םָֽׁשְּדַקְמ הָ֖וֹהְי יִ֥נֲא יִּ֛כ תַעַ֕דָל םֶ֑היֵניֵֽבּו יִ֖ניֵּב תֹו֔אְל תֹו֣יְהִל םֶ֔הָל יִּתַ֣תָנ
 ּוסָ֗אָמ יַ֣טָּפְׁשִמ־תֶאְו ּוכָ֜לָה־ֹאל יַ֨תֹוּקֻחְּב רָּ֗בְדִּמַּב לֵ֜אָרְׂשִי־תיֵֽב יִ֨ב־ּורְמַּיַו
 ךְךֹּ֨פְׁשִל רַ֞מֹאָו דֹ֑אְמ ּו֣לְּלִח יַ֖תֹתְּבַׁש־תֶאְו םֶ֔הָּב יַ֣חָו ֙םָדָאָֽה םָ֤תֹא הֶׂ֨שֲעַֽי ֩רֶׁשֲא
 יֵ֣ניֵעְל֙ לֵחֵה יִּ֤תְלִבְל יִ֑מְׁש ןַעַ֣מְל הֶׂ֖שֱעֶאָו :םָֽתֹוּלַכְל רָּ֖בְדִּמַּב םֶ֛היֵלֲע יִ֧תָמֲח
 רָּ֑בְדִּמַּב םֶ֖הָל יִ֛דָי יִתאָׂ֧שָנ יִ֗נֲא־םַגְו :םֶֽהיֵניֵעְל םיִ֖תאֵצֹוֽה רֶׁ֥שֲא םִ֔יֹוּגַה
 איִ֖ה יִ֥בְצ ׁשַ֔בְדּו ֙בָלָח תַ֤בָז יִּתַ֗תָנ־רֶׁשֲא ץֶרָ֣אָה־לֶא םָ֜תֹוא איִ֨בָה ֩יִּתְלִבְל
־תֶאְו םֶ֔הָב ּו֣כְלָֽה־ֹאל ֙יַתֹוּקֻח־תֶאְו ּוסָ֗אָמ יַ֣טָּפְׁשִמְּב ןַעַ֜י :תֹוֽצָרֲאָֽה־לָכְל
 םָ֑תֲחַּֽׁשִמ םֶ֖היֵלֲע יִ֛ניֵע סָחָּ֧תַו :ךְךֵֽלֹה םָּ֥בִל םֶ֖היֵלּוּֽלִג יֵ֥רֲחַֽא יִּ֛כ ּולֵּ֑לִח יַ֖תֹותְּבַׁש
ֹלְו  יֵּ֤קּוחְּב רָּ֔בְדִּמַּב ֙םֶהיֵנְּב־לֶא רַ֤מֹאָֽו :רָּֽבְדִּמַּב הָ֖לָּכ םָ֛תֹוא יִתיִׂ֧שָע־אֽ



־לַא םֶ֖היֵלּוּֽלִגְבּו ּורֹ֑מְׁשִּת־לַא םֶ֖היֵטְּפְׁשִמ־תֶאְו ּוכֵ֔לֵּת־לַא ֙םֶכיֵתֹוֽבֲא
 :םָֽתֹוא ּוׂ֥שֲעַֽו ּו֖רְמִׁש יַ֥טָּפְׁשִמ־תֶאְו ּוכֵ֑ל יַ֖תֹוּקֻחְּב םֶ֔כיֵהֹֽלֱא הָ֣וֹהְי ֙יִנֲא :ּואָּֽמַּטִּת
 הָ֖וֹהְי יִ֥נֲא יִּ֛כ תַעַ֕דָל םֶ֔כיֵניֵֽבּו יִ֣ניֵּב ֙תֹואְל ּו֤יָהְו ּוׁשֵּ֑דַק יַ֖תֹותְּבַׁש־תֶאְו
ֹל יַ֣תֹוּקֻחְּב םיִ֗נָּבַה יִ֣ב־ּורְמַּיַו :םֶֽכיֵהֹלֱא  ּו֜רְמָֽׁש־ֹאל יַ֨טָּפְׁשִמ־תֶאְו ּוכָלָ֠ה־אֽ
 ּולֵּ֑לִח יַ֖תֹותְּבַׁש־תֶא םֶ֔הָּב יַ֣חָו ֙םָדָאָֽה םָ֤תֹוא הֶׂ֨שֲעַֽי ֩רֶׁשֲא םָ֗תֹוא תֹוׂ֣שֲעַֽל
 יִ֔דָי־תֶא ֙יִתֹ֨בִׁשֲהַֽו :רָּֽבְדִּמַּב םָּ֖ב יִּ֛פֲא תֹוּ֥לַכְל םֶ֗היֵלֲע יִ֣תָמֲח ךְךֹּ֧פְׁשִל רַ֞מֹאָו
 םָ֖תֹוא יִתאֵ֥צֹוה־רֶׁשֲא םִ֔יֹוּגַה יֵ֣ניֵעְל֙ לֵחֵה יִּ֤תְלִבְל יִ֑מְׁש ןַעַ֣מְל ׂשַעַ֖אָו
 םִ֔יֹוּגַּב ֙םָתֹא ץיִ֤פָהְל רָּ֑בְדִּמַּב םֶ֖הָל יִ֛דָי־תֶא יִתאָׂ֧שָנ יִ֗נֲא־םַּג :םֶֽהיֵניֵעְל
ֹל יַ֤טָּפְׁשִמ ןַעַ֜י :תֹוֽצָרֲאָּֽב םָ֖תֹוא תֹו֥רָזְלּו ־תֶאְו ּוסָ֔אָמ יַ֣תֹוּקֻחְו ּ֙וׂשָע־אֽ

 םֶ֔הָל יִּתַ֣תָנ ֙יִנֲא־םַגְו :םֶֽהיֵניֵֽע ּו֖יָה םָ֔תֹובֲא יֵ֣לּוּלִּג ֙יֵרֲחַֽאְו ּולֵּ֑לִח יַ֖תֹותְּבַׁש
ֹל םיִּ֖קֻח ֹל םיִ֔טָּפְׁשִ֨מּו םיִ֑בֹוט א֣  םָ֔תֹונְּתַמְּב ֙םָתֹוא אֵּ֤מַטֲאָֽו :םֶֽהָּב ּו֖יְחִֽי א֥
 :הָֽוֹהְי יִ֥נֲא רֶׁ֖שֲא ּו֔עְד ֵֽי רֶׁ֣שֲא ֙ןַעַ֨מְל םֵּ֔מִׁשֲא ןַעַ֣מְל םַחָ֑ר רֶטֶּ֣פ־לָּכ ריִ֖בֲעַֽהְּב
 הִ֑וֶֹהְי יָ֣נֹדֲא רַ֖מָא הֹּ֥כ םֶ֔היֵלֲא ָּ֣תְרַמָֽאְו םָ֔דָא־ןֶּב֙ לֵאָרְׂשִי תיֵּ֤ב־לֶא רֵּ֨בַּד ןֵ֞כָל
ֹז דֹו֗ע  רֶׁ֤שֲא ץֶרָ֔אָה־לֶא ֙םֵאיִבֲאָֽו :לַעָֽמ יִּ֖ב םָ֥לֲעַֽמְּב םֶ֔כיֵתֹו֣בֲא ֙יִתֹוא ּו֤פְּדִּג תא֚
 תֹו֗בָע ץֵ֣ע־לָכְו הָ֜מָר הָ֨עְבִּג־לָכ ּ֩ואְרִּיַו םֶ֑הָל ּהָ֖תֹוא תֵ֥תָל יִ֔דָי־תֶא ֙יִתאָׂ֨שָנ
ֵר םָׁ֗ש ּומיִׂ֣שָּיַו םָ֔נָּבְרָק סַעַּ֣כ ֙םָׁש־ּונְּתִּיַו ֙םֶהיֵחְבִז־תֶא םָׁ֤ש־ּוחְּבְזִּיַו  ַחי֚
 םֶּ֥תַא־רֶׁשֲא הָ֔מָּבַה הָ֣מ םֶ֔הֵלֲא רַ֣מֹאָֽו :םֶֽהיֵּכְסִנ־תֶא םָׁ֖ש ּוכיִּ֥סַּיַו םֶ֔היֵחֹו֣חיִנ
 ּקִּיַו םָׁ֑ש םיִ֖אָּבַה  לֵ֗אָרְׂשִי תיֵּ֣ב־לֶא ׀ רֹ֣מֱא ןֵ֞כָל :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַה דַ֖ע הָ֔מָּב ּ֙הָמְׁש אֵ֤רָ
 םֶ֖היֵצּוּֽקִׁש יֵ֥רֲחַֽאְו םיִ֑אְמְטִנ םֶּ֣תַא םֶ֖כיֵתֹוֽבֲא ךְךֶרֶ֥דְּבַה הִ֔וֶֹהְי יָ֣נֹדֲא ֙רַמָא הֹּ֤כ
־לָכְל םיִ֤֨אְמְטִנ ֩םֶּתַא ׁשֵ֜אָּב םֶ֨כיֵנְּב ֩ריִבֲעַֽהְּֽב םֶ֡כיֵתֹֽנְּתַמ תֵ֣אְׂשִבּו :םיִֽנֹז םֶּ֥תַא
 הִ֔וֶֹהְי יָ֣נֹדֲא ֙םֻאְנ יִנָ֗א־יַח לֵ֑אָרְׂשִי תיֵּ֣ב םֶ֖כָל ׁשֵ֥רָּדִא יִ֛נֲאַֽו םֹוּ֔יַה־דַע ֙םֶכיֵלּוּֽלִּג
ֹל ֹו֖יָה םֶ֔כֲחּֽו֣ר־לַע ֙הָלֹעָֽהְו :םֶֽכָל ׁשֵ֖רָּדִא־םִא  םיִ֗רְמֹֽא םֶּ֣תַא ׀ רֶׁ֣שֲא הֶ֑יְהִֽת א֣
 יָ֣נֹדֲא םֻ֖אְנ יִנָ֕א־יַח :ןֶבָֽאָו ץֵ֥ע תֵ֖רָׁשְל תֹו֔צָרֲאָֽה תֹו֣חְּפְׁשִמְּכ ֙םִיֹוּגַכ הֶ֤יְהִֽנ
ֹל־םִא הִ֑וֶֹהְי  :םֶֽכיֵלֲע ךְךֹו֥לְמֱא הָ֖כּופְׁש הָ֥מֵחְבּו הָ֛יוטְנ ַעֹו֧רְזִבּו הָ֜קָזֲח דָ֨יְּב א֠
 םֶ֖תֹוצֹופְנ רֶׁ֥שֲא תֹו֔צָרֲאָֽ֣ה־ןִמ םֶ֔כְתֶא יִּ֣תְצַּבִקְו םיִּ֔מַעָ֣ה־ןִמ ֙םֶכְתֶא יִ֤תאֵצֹוהְו
 רַּ֖בְדִמ־לֶא םֶ֔כְתֶא יִ֣תאֵבֵהְו :הָֽכּופְׁש הָ֖מֵחְבּו הָ֔יּוטְנ ַעֹו֣רְזִבּו ֙הָקָזֲח דָ֤יְּב םָּ֑ב



־תֶא ֙יִּתְטַּ֨פְׁשִנ רֶׁ֤שֲאַּֽכ :םיִֽנָּפ־לֶא םיִ֖נָּפ םָׁ֔ש ֙םֶכְּתִא יִּ֤תְטַּפְׁשִנְו םיִּ֑מַעָֽה
 :הִֽוֶֹהְי יָ֥נֹדֲא םֻ֖אְנ םֶ֔כְּתִא טֵ֣פָּׁשִא ןֵּ֚כ םִיָ֑רְצִמ ץֶרֶ֣א רַּ֖בְדִמְּב םֶ֔כיֵתֹו֣בֲא
 יִ֣תֹורָֽבּו :תיִֽרְּבַה תֶרֹ֥סָמְּב םֶ֖כְתֶא יִ֥תאֵבֵהְו טֶבָּׁ֑שַה תַחַּ֣ת םֶ֖כְתֶא יִּ֥תְרַבֲעַֽהְו
 תַ֥מְדַא־לֶאְו םָ֔תֹוא איִ֣צֹוא ֙םֶהיֵרּוֽגְמ ץֶרֶ֤אֵמ יִּ֔ב ֙םיִעְׁשֹוּֽפַהְו םיִ֤דְרֹּֽמַה םֶּ֗כִמ
ֹל לֵ֖אָרְׂשִי  ׀ רַ֣מָא־הֹּֽכ לֵ֜אָרְׂשִי־תיֵּֽב םֶּ֨תַאְו :הָֽוֹהְי יִ֥נֲא־יִּכ םֶּ֖תְעַדיִֽו אֹו֑בָי א֣
־תֶאְו יָ֑לֵא םיִ֣עְמֹֽׁש םֶ֖כְניֵֽא־םִא רַ֕חַאְו ּודֹ֔בֲע ּו֣כְל ֙ויָלּוּלִּג ׁשיִ֤א הִ֗וֶֹהְי יָ֣נֹדֲא
ֹל ֙יִׁשְדָק םֵׁ֤ש  רַ֣הְּב יִׁ֞שְדָק־רַהְב יִּ֣כ :םֶֽכיֵלּוּֽלִגְבּו םֶ֖כיֵתֹוֽנְּתַמְּב דֹו֔ע־ּולְּלַחְת א֣
 ץֶרָ֑אָּב הֹּ֖לֻּכ לֵ֛אָרְׂשִי תיֵּ֧ב־לָּכ יִנֻ֜דְבַעַֽי םָׁ֣ש הִ֔וֶֹהְי יָ֣נֹדֲא ֙םֻאְנ לֵ֗אָרְׂשִי םֹו֣רְמ ׀

־לָכְּב םֶ֖כיֵתֹוֽאְׂשַמ תיִׁ֛שאֵר־תֶאְו םֶ֗כיֵתֹֽמּורְּת־תֶא ׁשֹו֣רְדֶא םָׁ֞שְו םֵ֔צְרֶא םָׁ֣ש
 יִּ֣תְצַּבִקְו םיִּ֔מַעָ֣ה־ןִמ ֙םֶכְתֶא יִ֤איִצֹוֽהְּב ֒םֶכְתֶא הֶ֣צְרֶא ַ֘חֹחיִנ ַחיֵ֣רְּב :םֶֽכיֵׁשְדָק
 :םִֽיֹוּגַה יֵ֥ניֵעְל םֶ֖כָב יִּ֥תְׁשַּדְקִנְו םָּ֑ב םֶ֖תֹצֹֽפְנ רֶׁ֥שֲא תֹו֔צָרֲאָֽ֣ה־ןִמ םֶ֔כְתֶא
 ץֶרָ֗אָה־לֶא לֵ֑אָרְׂשִי תַ֣מְדַא־לֶא םֶ֖כְתֶא יִ֥איִבֲהַּֽב הָ֔וֹהְי יִ֣נֲא־יִּֽכ ֙םֶּתְעַדיִֽו
 ֙םֶכיֵכְרַּד־תֶא םָׁ֗ש־םֶּתְרַכְזּו :םֶֽכיֵתֹוֽבֲאַֽל ּהָ֖תֹוא תֵ֥תָל יִ֔דָי־תֶא ֙יִתאָׂ֨שָנ רֶׁ֤שֲא
 םֶ֖כיֵתֹועָר־לָכְּב םֶ֔כיֵנְפִּב ֙םֶתֹטֹֽקְנּו םָּ֑ב םֶ֖תאֵמְטִנ רֶׁ֥שֲא םֶ֔כיֵתֹו֣ליִלֲע־לָּכ ֙תֵאְו
 ֹ֩אל יִ֑מְׁש ןַעַ֣מְל םֶ֖כְּתִא יִ֥תֹוׂשֲעַּֽב הָ֔וֹהְי יִ֣נֲא־יִּֽכ ֙םֶּתְעַדיִֽו :םֶֽתיִׂשֲע רֶׁ֥שֲא
 :הִֽוֶֹהְי יָ֥נֹדֲא םֻ֖אְנ לֵ֔אָרְׂשִי תיֵּ֣ב ֙תֹותָחְׁשִּנַה םֶ֤כיֵתֹוֽליִלֲעַֽכְו םיִ֜עָרָה םֶ֨כיֵכְרַדְכ
־לֶא ףֵּ֖טַהְו הָנָ֔מיֵּת ךְךֶרֶּ֣ד ֙ךָךיֶ֨נָּפ םיִׂ֤ש םָ֗דָא־ןֶּב :רֹֽמאֵל יַ֥לֵא הָ֖וֹהְי־רַבְד יִ֥הְיַו
 הָ֑וֹהְי־רַבְּד עַ֖מְׁש בֶגֶּ֔נַה רַעַ֣יְל ָּ֙תְרַמָֽאְו :בֶג ֶֽנ הֶ֖דָּׂשַה רַעַ֥י־לֶא אֵ֛בָּנִהְו םֹו֑רָּד
־לָכְו ֩חַל־ץֵֽע־לָכ ֣ךָךְב הָ֣לְכָֽאְו ׁשֵ֡א ׀ ֣ךָךְּב־תיִּֽצַמ יִ֣נְנִה הִ֡וֶֹהְי יָ֣נֹדֲא רַ֣מָא־הֹּֽכ
ֹל ׁשֵ֤בָי ץֵ֨ע  :הָנֹוֽפָצ בֶג ֶּ֥נִמ םיִ֖נָּפ־לָּכ ּהָ֥ב־ּובְרְצִנְו תֶבֶ֔הְלַׁש תֶבֶ֣הַל ֙הֶּבְכִת־אֽ
ֹל ָהיִּ֑תְרַעִּֽב הָ֖וֹהְי יִ֥נֲא יִּ֛כ רָׂ֔שָּב־לָּכ ּ֙ואָרְו  הִ֑וֶֹהְי יָ֣נֹדֲא ּהָ֖הֲא רַ֕מֹאָו :הֶּֽבְכִּת א֖
ֹלֲה יִ֔ל םיִ֣רְמֹֽא הָּמֵ֚ה  :רֹֽמאֵל יַ֥לֵא הָ֖וֹהְי־רַבְד יִ֥הְיַו :אּוֽה םיִ֖לָׁשְמ לֵּׁ֥שַמְמ א֛
 תַ֥מְדַא־לֶא אֵ֖בָּנִהְו םיִׁ֑שָּדְקִמ־לֶא ףֵּ֖טַהְו םַ֔לָׁשּו֣רְי־לֶא ֙ךָךיֶ֨נָּפ םיִׂ֤ש םָ֗דָא־ןֶּב
 יִ֥תאֵצֹוהְו ךְךִיַ֔לֵא יִ֣נְנִֽה הָ֔וֹהְי רַ֣מָא הֹּ֚כ לֵ֗אָרְׂשִי תַ֣מְדַאְל ָּ֞תְרַמָֽאְו :לֵֽאָרְׂשִי
 קיִּ֣דַצ ךְךֵּ֖מִמ יִּתַ֥רְכִה־רֶׁשֲא ןַעַ֛י :עָֽׁשָרְו קיִּ֥דַצ ךְךֵּ֖מִמ יִּ֥תַרְכִהְו ּהָ֑רְעַּתִמ יִּ֖בְרַח
 רָׂ֔שָּב־לָּכ ּ֙ועְד ָֽיְו :ןֹוֽפָצ בֶג ֶּ֥נִמ רָׂ֖שָּב־לָּכ־לֶא ּהָ֛רְעַּתִמ יִּ֧בְרַח אֵ֨צֵּת ןֵכָ֠ל עָׁ֑שָרְו



ֹל ּהָ֑רְעַּתִמ יִּ֖בְרַח יִתאֵ֥צֹוה הָ֔וֹהְי יִ֣נֲא יִּ֚כ  םָ֖דָא־ןֶב הָּ֥תַאְו :דֹוֽע בּוׁ֖שָת א֥
 ךָךיֶ֔לֵא ּו֣רְמֹאי־יִּֽכ ֙הָיָהְו :םֶֽהיֵניֵֽעְל חַ֖נָאֵּֽת תּו֔ריִרְמִבּו ֙םִיַ֨נְתָמ ןֹו֤רְבִׁשְּב חַ֑נָאֵֽה
־לָכ ּו֨פָרְו ֩בֵל־לָּכ סֵ֣מָנְו הָ֡אָב־יִֽכ הָ֣עּומְׁש־לֶא ָּ֡תְרַמָֽאְו חָ֑נֱאֶנ הָּ֣תַא הָ֖מ־לַע
 םֻ֖אְנ הָתָ֔יְהִֽנְו ֙הָאָב הֵּ֤נִה םִיַּ֔מ הָנְכַ֣לֵּת ֙םִיַּ֨כְרִּב־לָכְו ַחּו֗ר־לָכ הָ֣תֲהִֽכְו םִיַ֜דָי
 רַ֣מָא הֹּ֖כ ָּ֔תְרַמָ֣אְו ֙אֵבָּנִה םָ֕דָא־ןֶּב :רֹֽמאֵל יַ֥לֵא הָ֖וֹהְי־רַבְד יִ֥הְיַו :הִֽוֶֹהְי יָ֥נֹדֲא
־ןַעַמְל הָּדַ֔חּוה ֙חַבֶ֨ט ַחֹ֤בְט ןַעַ֨מְל :הָֽטּורְמ־םַגְו הָּדַ֖חּוה בֶרֶ֛ח בֶרֶ֥ח רֹ֕מֱא יָ֑נֹדֲא
 ּהָ֛תֹא ןֵּ֥תִּיַו :ץֵֽע־לָּכ תֶסֶ֥אֹמ יִ֖נְּב טֶבֵׁ֥ש ׂשיִׂ֔שָנ ֹו֣א הָּטָ֑רֹמ קָרָּ֖ב ּהָ֥ל־הֵיֱה
־דַיְּב ּהָ֖תֹוא תֵ֥תָל הָּטָ֔רֹמ איִ֣הְו ֙בֶרֶ֨ח הָּדַ֤חּוה איִֽה ףָּ֑כַּב ׂשֹּ֣פְתִל הָ֖טְרָמְל
 לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣איִׂשְנ־לָכְּב איִ֖ה יִּ֔מַעְב הָ֣תְיָה ֙איִה־יִּכ םָ֔דָא־ןֶּב֙ לֵליֵהְו קַ֤עְז :גֵֽרֹוה
־םַּג־םִא הָ֕מּו ןַחֹ֔ב יִּ֣כ :ךְךֵֽרָי־לֶא קֹ֥פְס ןֵ֖כָל יִּ֔מַע־תֶא ּו֣יָה ֙בֶרֶ֨ח־לֶא יֵ֤רּוגְמ
ֹל תֶסֶ֖אֹמ טֶבֵׁ֥ש  ףַּ֣כ ךְךַ֖הְו אֵ֕בָּנִה םָ֔דָא־ןֶב הָּ֣תַאְו :הִֽוֶֹהְי יָ֥נֹדֲא םֻ֖אְנ הֶ֑יְהִֽי א֣
 תֶרֶ֖דֹחַה לֹו֔דָּגַה לָ֣לָח בֶרֶ֚ח איִ֗ה םיִ֔לָלֲח בֶרֶ֣ח ֙הָתִׁ֨שיִלְׁש בֶרֶ֤ח לֵ֞פָּכִתְו ףָּ֑כ־לֶא
־תַחְבִא יִּתַ֖תָנ םֶ֔היֵרֲעַׁ֣ש־לָּכ לַ֚ע םיִ֔לֹׁשְכִּמַה ֙הֵּבְרַהְו בֵ֗ל גּו֣מָל ׀ ןַעַ֣מְל :םֶֽהָל
 יִליִ֑מְׂשַה יִמיִׂ֣שָה יִנִ֖מיֵה יִ֥דֲחַֽאְתִה :חַבָֽטְל הָּ֥טֻעְמ קָ֖רָבְל הָ֥יּוׂשֲע חָ֛א בֶרָ֑ח
 הָ֖וֹהְי יִ֥נֲא יִ֑תָמֲח יִ֖תֹחִֽנֲהַֽו יִּ֔פַּכ־לֶא ֙יִּפַכ הֶּ֤כַא יִ֗נֲא־םַגְו :תֹוֽדָעֻמ ךְךִי ַ֥נָּפ הָנָ֖א
 םִי ַ֣נְׁש ׀ ךָךְל־םיִׂש םָ֜דָא־ןֶב הָּ֨תַאְו :רֹֽמאֵל יַ֥לֵא הָ֖וֹהְי־רַבְד יִ֥הְיַו :יִּתְרַּֽבִּד
ֹרְּב אֵ֔רָּב דָ֣יְו םֶ֑היֵנְׁש ּו֣אְצֵי דָ֖חֶא ץֶרֶ֥אֵמ לֶ֔בָּב־ךְךֶלֶֽמ בֶרֶ֣ח ֙אֹובָל םיִ֗כָרְּד ־ׁשאֽ
 הָ֥דּוהְי־תֶאְו ןֹוּ֑מַע־יֵֽנְּב תַּ֣בַר תֵ֖א בֶרֶ֔ח אֹו֣בָל םיִׂ֔שָּת ךְךֶרֶּ֣ד :אֵֽרָּב ריִ֖ע ךְךֶרֶּ֥ד
ֹרְּב ךְךֶרֶּ֗דַה םֵ֣א־לֶא לֶ֜בָּב־ךְךֶלֶמ דַ֨מָע־יִּֽכ :הָֽרּוצְּב םַ֖לָׁשּוריִב  םיִ֖כָרְּדַה יֵ֥נְׁש ׁשא֛
 ׀ הָ֣יָה ֹו֞ניִמיִּֽב :דֵֽבָּכַּב הָ֖אָר םיִ֔פָרְּתַּב לַ֣אָׁש ֙םיִּצִחַּֽב לַ֤קְלִק םֶסָ֑ק־םָסְקִל
 םּוׂ֤שָל הָ֑עּורְתִּב לֹו֖ק םיִ֥רָהְל חַצֶ֔רְּב ֙הֶּפ ַחֹּ֤תְפִל ֙םיִרָּכ םּוׂ֤שָל םַ֗לָׁשּוֽרְי םֶסֶּ֣קַה
 ]םָסְקִּכ[ םוָסְקִּכ םֶ֤הָל הָ֨יָהְו :קֵֽיָּד תֹו֥נְבִל הָ֖לְלֹֽס ךְךֹּ֥פְׁשִל םיִ֔רָעְׁש־לַע ֙םיִרָּכ
־הֹּֽכ ןֵ֗כָל :ׂשֵֽפָּתִהְל ןֹ֖וָע ריִּ֥כְזַמ־אּוֽהְו םֶ֑הָל תֹו֖עֻבְׁש יֵ֥עֻבְׁש םֶ֔היֵניֵ֣עְּב ֙אְוָׁש
 ֙תֹואָרֵֽהְל םֶ֗כיֵעְׁשִּפ תֹו֣לָּגִהְּב םֶ֔כְנֹ֣וֲע ֙םֶכְרַּכְזַה ןַעַ֗י ֒הִוֶֹהְי יָ֣נֹדֲא ֘רַמָא
ֹּטַח  עָׁ֔שָר לָ֣לָח ֙הָּתַאְו :ּוׂשֵֽפָּתִּת ףַּ֖כַּב םֶ֔כְרֶכָּ֣זִה ןַעַ֚י םֶ֑כיֵתֹוֽליִלֲע לֹ֖כְּב םֶ֔כיֵתוא֣
 ֙ריִסָה הִ֔וֶֹהְי יָ֣נֹדֲא ֙רַמָא הֹּ֤כ :ץֵֽק ןֹ֥וֲע תֵ֖עְּב ֹו֔מֹוי אָּ֣ב־רֶׁשֲא לֵ֑אָרְׂשִי איִׂ֖שְנ



ֹז הָ֑רָטֲעָֽה םיִ֖רָהְו תֶפֶ֔נְצִּמַה ֹז־ֹאל תא֣  :ליִּֽפְׁשַה ַּהֹ֖בָּגַהְו ַּהֵּ֔בְגַה הָלָ֣פָּׁשַה תא֔
ֹל ֙תֹאז־םַּג הָּנֶ֑מיִׂשֲא הָּ֣וַע הָּ֖וַע הָּ֥וַע ֹּב־דַע הָ֔יָה א֣  טָּ֖פְׁשִּמַה ֹו֥ל־רֶׁשֲא א֛
 ןֹוּ֖מַע יֵ֥נְּב־לֶא ה֔וֶֹהְי יָ֣נֹדֲא ֙רַמָא הֹּ֤כ ָּ֙תְרַמָֽאְו אֵ֤בָּנִה םָ֗דָא־ןֶב הָּ֣תַאְו :ויִּֽתַתְנּו
 :קָֽרָּב ןַעַ֥מְל ליִ֖כָהְל הָ֔טּורְמ חַבֶ֣טְל ֙הָחּותְּפ בֶרֶ֤ח בֶרֶ֣ח ָּ֗תְרַמָאְֽו םָ֑תָּפְרֶח־לֶאְו
 םיִ֔עָׁשְר יֵ֣לְלַח ֙יֵראְּוַצ־לֶא ךְךָ֗תֹוא תֵ֣תָל בָ֑זָּכ ךְךָ֖ל־םָסְקִּב אְוָׁ֔ש ֙ךְךָל תֹו֥זֲחַּֽב
 תאֵ֛רְבִנ־רֶׁשֲא םֹו֧קְמִּב ּהָ֑רְעַּת־לֶא בַׁ֖שָה :ץֵֽק ןֹ֥וֲע תֵ֖עְּב םָ֔מֹוי אָּ֣ב־רֶׁשֲא
 ַחיִ֣פָא יִ֖תָרְבֶע ׁשֵ֥אְּב יִ֔מְעַז ֙ךְךִיַ֨לָע יִּ֤תְכַפָֽׁשְו :ךְךָֽתֹא טֹּ֥פְׁשֶא ךְךִיַ֖תֹורֻֽכְמ ץֶרֶ֥אְּב
 הָ֔לְכָאְל ֙הֶיְהִּֽת ׁשֵ֤אָל :תיִֽחְׁשַמ יֵׁ֖שָרָֽח םיִ֔רֲעֹּֽב םיִׁ֣שָנֲא ֙דַיְּב ךְךיִּ֗תַתְנּו ךְךִיָ֑לָע
ֹל ץֶרָ֑אָה ךְךֹו֣תְּב הֶ֖יְהִי ךְךֵ֥מָּד  הָ֖וֹהְי־רַבְד יִ֥הְיַו :יִּתְרַּֽבִּד הָ֖וֹהְי יִ֥נֲא יִּ֛כ יִרֵ֔כָּזִת א֣
 ּהָּ֔תְעַדֹו֣הְו םיִ֑מָּדַה ריִ֣ע־תֶא טֹּ֖פְׁשִתֲה טֹּ֥פְׁשִתֲה םָ֔דָא־ןֶב הָּ֣תַאְו :רֹֽמאֵל יַ֥לֵא
 ּהָ֖כֹותְּב םָּ֛ד תֶכֶ֥פֹׁש ריִ֣ע הִ֔וֶֹהְי יָ֣נֹדֲא ֙רַמָא הֹּ֤כ ָּ֗תְרַמָאְו :ָהיֶֽתֹובֲעֹוּֽת־לָּכ תֵ֖א
 ְּתְמַׁ֗שָא ְּתְכַ֜פָׁש־רֶׁשֲא ךְךֵ֨מָדְּב :הָֽאְמָטְל ָהיֶ֖לָע םיִ֛לּוּלִג הָ֧תְׂשָעְו ּהָּ֑תִע אֹו֣בָל
 קַּתַו תאֵ֔מָט ֙תיִׂשָע־רֶׁשֲא ךְךִיַ֤לּוּלִגְבּו  ןֵּ֗כ־לַע ךְךִיָ֑תֹונְׁש־דַע אֹו֖בָּתַו ךְךִיַ֔מָי יִביִ֣רְ
 ךְךֵּ֖מִמ תֹו֥קֹחְרָֽהְו תֹו֛בֹרְּקַה :תֹוֽצָרֲאָֽה־לָכְל הָ֖סָּלַקְו םִ֔יֹוּגַל ֙הָּפְרֶח ךְךיִּ֤תַתְנ
 ֹו֖עֹרְזִל ׁשיִ֥א לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣איִׂשְנ ֙הֵּנִה :הָֽמּוהְּמַה תַּ֖בַר םֵּׁ֔שַה תַ֣אֵמְט ךְךָ֑ב־ּוסְּלַקְתִי
 םֹו֥תָי ךְךֵ֑כֹותְּב קֶׁשֹ֖עַב ּוׂ֥שָע ר ֵּ֛גַל ךְךָ֔ב ּוּלַ֣קֵה ֙םֵאָו בָ֤א :םָּֽד־ךְךָפְׁש ןַעַ֖מְל ךְךָ֑ב ּויָ֣ה
 ךְךָ֖ב ּויָ֥ה ליִ֛כָר יֵׁ֥שְנַא :ְּתְלָּֽלִח יַ֖תֹתְּבַׁש־תֶאְו תיִ֑זָּב יַׁ֖שָדָֽק :ךְךָֽב ּונֹו֥ה הָ֖נָמְלַאְו
־הָּלִּג בָ֖א־תַוְרֶע :ךְךֵֽכֹותְב ּוׂ֥שָע הָּ֖מִז ךְךָ֔ב ּולְכָ֣א ֙םיִרָהֶֽה־לֶאְו םָּ֑ד־ךְךָפְׁש ןַעַ֣מְל
 ׁשיִ֥אְו הָ֔בֵעֹוּֽת ֙הָׂשָע ּוהֵ֗עֵר תֶׁשֵ֣א־תֶא ׀ ׁשיִ֣אְו :ךְךָֽב־ּוּנִע הָּ֖דִּנַה תַ֥אֵמְט ךְךָ֑ב
־ּוחְקָֽל דַחֹׁ֥ש :ךְךָֽב־הָּנִע ויִ֖בָא־תַב ֹו֥תֹחֲא־תֶא ׁשיִ֛אְו הָּ֑מִזְב אֵּ֣מִט ֹו֖תָּלַּכ־תֶא
 יִ֣תֹאְו קֶׁשֹ֔עַּב ֙ךְךִיַ֨עֵר יִ֤עְּצַבְּתַו ְּתַחַ֗קָל תיִּ֣בְרַתְו ךְךֶׁשֶ֧נ םָּ֑ד־ךְךָפְׁש ןַעַ֣מְל ךְךָ֖ב
־לַ֨עְו תיִׂ֑שָע רֶׁ֣שֲא ךְךֵ֖עְצִּב־לֶא יִּ֔פַכ יִתיֵּ֣כִה ֙הֵּנִהְו :הִֽוֶֹהְי יָ֥נֹדֲא םֻ֖אְנ ְּתַחַ֔כָׁש
 יִ֖נֲא רֶׁ֥שֲא םיִ֕מָּיַל ךְךִיַ֔דָי הָנְק ַ֣זֱחֶּת־םִא ֙ךְךֵּבִל דֹ֤מֲעַֽיֲה :ךְךֵֽכֹותְּב ּו֖יָה רֶׁ֥שֲא ךְךֵ֔מָּד
 ךְךיִ֖תיִר ֵֽזְו םִ֔יֹוּגַּב ֙ךְךָתֹוא יִ֤תֹוציִֽפֲהַֽו :יִתיִֽׂשָעְו יִּתְרַּ֥בִּד הָ֖וֹהְי יִ֥נֲא ךְךָ֑תֹוא הֶׂ֣שֹע
 יִ֥נֲא־יִּֽכ ְּתַעַ֖דָיְו םִ֑יֹוג יֵ֣ניֵעְל ךְךָּ֖ב ְּתְלַ֥חִנְו :ךְךֵּֽמִמ ךְךֵ֖תָאְמֻט יִ֥תֹּמִתֲהַֽו תֹו֑צָרֲאָּֽב
 גוִ֑סְל לֵ֖אָרְׂשִי־תיֵֽב יִ֥ל־ּויָֽה םָ֕דָא־ןֶּב :רֹֽמאֵל יַ֥לֵא הָ֖וֹהְי־רַבְד יִ֥הְיַו :הָֽוֹהְי



 ןֵ֗כָל :ּוֽיָה ףֶסֶּ֖כ םיִ֥גִס רּוּ֔כ ךְךֹו֣תְּב ֙תֶרֶ֨פֹועְו לֶ֤זְרַבּו ליִ֨דְבּו תֶׁשֹחְ֠נ םָּ֡לֻּכ ]גיִ֑סְל[
־לֶא םֶ֔כְתֶא ץֵ֣בֹק יִ֣נְנִֽה ֙ןֵכָל םיִ֑גִסְל םֶ֖כְּלֻּכ תֹו֥יֱה ןַעַ֛י הִ֔וֶֹהְי יָ֣נֹדֲא ֙רַמָא הֹּ֤כ
 רּוּ֔כ ךְךֹוּ֣ת־לֶא֙ ליִדְבּו תֶרֶ֤פֹועְו לֶ֨זְרַבּו תֶׁשחְנּ֠ו ףֶסֶּ֡כ תַצֻ֣בְק :םָֽלָׁשּוֽרְי ךְךֹוּ֖ת
 יִּ֖תְכַּתִהְו יִּ֥תְחַּנִהְו יִ֔תָמֲחַֽבּו יִּ֣פַאְּב ֙ץֹּבְקֶא ןֵּ֤כ ךְךיִּ֑תְנַהְל ׁשֵ֖א ויָ֥לָע־תַחַֽפָל
 :ּהָֽכֹותְּב םֶּ֖תְכַּתִנְו יִ֑תָרְבֶע ׁשֵ֣אְּב םֶ֖כיֵלֲע יִּ֥תְחַפָנְו םֶ֔כְתֶא יִּ֣תְסַּנִכְו :םֶֽכְתֶא
 יִּתְכַ֥פָׁש הָ֔וֹהְי יִ֣נֲא־יִּֽכ ֙םֶּתְעַדיִֽו ּהָ֑כֹותְב ּו֣כְּתֻּת ןֵּ֖כ רּוּ֔כ ךְךֹו֣תְּב ֙ףֶסֶּ֨כ ךְךּוּ֥תִהְּכ
 ץֶרֶ֔א ְּתַ֣א ּהָ֕ל־רָמֱא םָ֕דָא־ןֶּב :רֹֽמאֵל יַ֥לֵא הָ֖וֹהְי־רַבְד יִ֥הְיַו :םֶֽכיֵלֲע יִ֖תָמֲח
ֹל ֹל איִ֑ה הָ֖רָהֹֽטְמ א֥  גֵ֖אֹוׁש יִ֥רֲאַּֽכ ּהָ֔כֹותְּב ָ֙היֶ֨איִבְנ רֶׁשֶ֤ק :םַעָֽז םֹו֥יְּב ּהָ֖מְׁשֻג א֥
 ָהיֶ֜נֲהֹּֽכ :ּהָֽכֹותְב ּוּ֥בְרִה ָהיֶ֖תֹונְמְלַא ּוחָּ֔קִי ֙רָקיִו ןֶסֹ֤ח ּולָ֗כָא ׁשֶפֶ֣נ ףֶרָ֑ט ףֵֽרֹ֣ט
ֹל֙ לֹחְל ׁשֶדֹ֤ק־ןיֵּֽב ֒יַׁשָדָֽק ּו֣לְּלַחְיַו ֘יִתָרֹות ּו֣סְמָֽח  אֵ֥מָּטַה־ןיֵֽבּו ּוליִּ֔דְבִה א֣
ֹל רֹו֖הָטְל  ָהיֶ֣רָׂש :םָֽכֹותְּב לַ֖חֵאָֽו םֶ֔היֵניֵֽע ּומיִ֣לְעֶה ֙יַתֹותְּבַׁשִמּו ּועיִ֑דֹוה א֣
 :עַצָּֽב ַעֹ֥צְּב ןַעַ֖מְל תֹוׁ֔שָפְנ דֵּ֣בַאְל ֙םָּד־ךְךָּפְׁשִל ףֶרָ֑ט יֵפְרֹ֣ט םיִ֖בֵאְזִּכ ּהָּ֔בְרִקְב
 ֙רַמָא הֹּ֤כ םיִ֗רְמֹֽא בָ֑זָּכ םֶ֖הָל םיִ֥מְסֹֽקְו אְוָׁ֔ש םיִ֣זֹח לֵ֔פָּת ֙םֶהָל ּו֤חָט ָהיֶ֗איִבְנּו
ֹל הָ֖וֹהיַֽו הִ֔וֶֹהְי יָ֣נֹדֲא  ֙ןֹויְבֶאְו יִ֤נָעְו לֵ֑זָּג ּו֖לְזָגְו קֶׁשֹ֔ע ּוקְׁשָ֣ע ֙ץֶרָ֨אָה םַ֤ע :רֵּֽבִּד א֥
ֹלְּב ּו֖קְׁשָע ר ֵּ֥גַה־תֶאְו ּו֔נֹוה  דֵ֨מֹעְו ֩רֵדָּג־רֵֽדֹּג ׁשיִ֣א םֶ֡הֵמ ׁשֵּ֣קַבֲאָֽו :טָּֽפְׁשִמ א֥
ֹלְו ּהָ֑תֲחַֽׁש יִּ֣תְלִבְל ץֶרָ֖אָה דַ֥עְּב יַ֛נָפְל ץֶרֶּ֧פַּב  יִ֔מְעַז ֙םֶהיֵלֲע ךְךֹּ֤פְׁשֶאָֽו :יִתאָֽצָמ א֖
־רַבְד יִ֥הְיַו :הִֹֽוֶהְי יָ֥נֹדֲא םֻ֖אְנ יִּתַ֔תָנ םָׁ֣שֹארְּב ֙םָּכְרַּד םיִ֑תיִּלִּכ יִ֖תָרְבֶע ׁשֵ֥אְּב
 הָניֶ֣נְזִּתַו :ּוֽיָה תַ֖חַא־םֵֽא תֹו֥נְּב םיִׁ֔שָנ םִיַּ֣תְׁש םָ֑דָא־ןֶּב :רֹֽמאֵל יַ֥לֵא הָ֖וֹהְי
 :ןֶֽהיֵלּותְּב יֵּ֖דַּד ּוּׂ֔שִע םָׁ֣שְו ןֶ֔היֵדְׁש ּו֣כֲעֹֽמ הָּמָׁ֚ש ּו֑נָז ןֶ֖היֵרּועְנִּב םִיַ֔רְצִמְב
 םיִ֣נָּב הָנְדַ֖לֵּתַו יִ֔ל הָניֶ֣יְהִּֽתַו ּהָ֔תֹוחֲא הָ֣ביִלֳהָֽאְו ֙הָלֹודְּגַה הָ֤לֳהָֽא ןָ֗תֹומְׁשּו
 יָּ֑תְחַּת הָ֖לֳהָֽא ןֶזִּ֥תַו :הָֽביִלֳהָֽא םַ֖לָׁשּוריִו הָ֔לֳהָֽא ןֹו֣רְמֹֽׁש ןָ֕תֹומְׁשּו תֹו֑נָבּו
 םיִ֔נָגְסּו תֹו֣חַּפ ֙תֶלֵ֨כְת יֵׁ֤שֻבְל :םיִֽבֹורְק רּוּׁ֖שַא־לֶא ָהיֶ֔בֲהַֽאְמ־לַע ֙בַּגְעַּתַו
־יֵֽנְּב רַ֥חְבִמ םֶ֔היֵלֲע ָ֙היֶ֨תּונְזַּת ןֵּ֤תִּתַו :םיִֽסּוס יֵ֖בְכֹֽר םיִׁ֕שָרָּפ םָּ֑לֻּכ דֶמֶ֖ח יֵרּו֥חַּב
 ָהיֶ֤תּונְזַּת־תֶאְו :הָאָֽמְטִנ םֶ֖היֵלּוּֽלִּג־לָכְּב הָ֛בְגָֽע־רֶׁשֲא לֹ֧כְבּו םָּ֑לֻּכ רּוּׁ֖שַא
ֹל ֙םִיַ֨רְצִּמִמ  ָהיֶ֑לּותְב יֵּ֣דַּד ּוּׂ֖שִע הָּמֵ֥הְו ָהיֶ֔רּועְנִב ּו֣בְכָֽׁש ּ֙הָתֹוא יִּ֤כ הָבָ֔זָע א֣
 רֶׁ֥שֲא רּוּׁ֔שַא יֵ֣נְּב ֙דַיְּב ָהיֶ֑בֲהַֽאְמ־דַיְּב ָהיִּ֖תַתְנ ןֵ֥כָל :ָהיֶֽלָע םָ֖תּונְזַת ּו֥כְּפְׁשִּיַו



 ּוגָ֑רָה בֶרֶ֣חַּב ּהָ֖תֹואְו ּוחָ֔קָל ָ֙היֶ֨תֹונְבּו ָהיֶ֤נָּב ּ֒הָתָוְרֶע ּוּ֣לִּג ֘הָּמֵה :םֶֽהיֵלֲע הָ֖בְגָֽע
 תֵ֥חְׁשַּתַו הָ֔ביִלֳהָֽא ּהָ֣תֹוחֲא ֙אֶרֵּ֨תַו :ּהָֽב ּוׂשָ֥ע םיִ֖טּופְׁשּו םיִׁ֔שָּנַל ֙םֵׁש־יִהְּתַו
 תֹו֨חַּפ הָבָ֜גָע רּוּׁ֨שַא ֩יֵנְּב־לֶא :ּהָֽתֹוחֲא יֵ֖נּונְּזִמ ָהיֶ֔תּונְזַּ֨ת־תֶאְו הָּנֶּ֑מִמ ּהָ֖תָבְגַע
 אֶרֵ֖אָו :םָּֽלֻּכ דֶמֶ֖ח יֵרּו֥חַּב םיִ֑סּוס יֵ֣בְכֹֽר םיִׁ֖שָרָּפ לֹו֔לְכִמ יֵׁ֣שֻבְל ֙םיִבֹרְק םיִ֤נָגְסּו
 הֶּ֣קֻחְמ ֙יֵׁשְנַא אֶרֵּ֗תַו ָהיֶ֑תּונְזַּת־לֶא ףֶסֹוּ֖תַו :ןֶֽהיֵּתְׁשִל דָ֖חֶא ךְךֶרֶּ֥ד הָאָ֑מְטִנ יִּ֣כ
 םֶ֗היֵנְתָמְּב רֹו֜זֵא יֵ֨רֹוגֲח :רַֽׁשָּׁשַּב םיִ֖קֻקֲח ]םיִּ֔דְׂשַכ[ םייִּ֔דְׂשַכ יֵ֣מְלַצ ריִּ֔קַה־לַע
 םיִּ֔דְׂשַּכ֙ לֶבָב־יֵֽנְּב תּו֤מְּד םָּ֑לֻּכ םיִׁ֖שִלָׁש הֵ֥אְרַמ םֶ֔היֵׁשאָ֣רְּב ֙םיִלּובְט יֵ֤חּורְס
 םיִ֛כָאְלַמ חַ֧לְׁשִּתַו ָהיֶ֑ניֵע הֵ֣אְרַמְל םֶ֖היֵלֲע ]הָ֥בְּגְעַּתַו[ ָ֥בְּגְעַּתַו :םָּֽתְדַלֹומ ץֶרֶ֖א
 ּהָ֖תֹוא ּו֥אְּמַטְיַו םיִ֔דֹּד בַּ֣כְׁשִמְל֙ לֶבָב־יֵֽנְב ָהיֶ֤לֵא ּואֹ֨בָּיַו :הָמיִּֽדְׂשַּכ םֶ֖היֵלֲא
־תֶא לַ֖גְּתַו ָהיֶ֔תּונְזַּת֙ לַגְּתַו :םֶֽהֵמ ּהָׁ֖שְפַנ עַקֵּ֥תַו םָ֔ב־אָמְטִּ֨תַו םָ֑תּונְזַתְּב
 הֶּ֖בְרַּתַו :ּהָֽתֹוחֲא לַ֥עֵמ יִׁ֖שְפַנ הָ֥עְק ָֽנ רֶׁ֛שֲאַּֽכ ָהיֶ֔לָעֵֽמ ֙יִׁשְפַנ עַקֵּ֤תַו ּהָ֑תָוְרֶע
 הָ֔בְּגְעַּתַו :םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥אְּב הָ֖תְנָֽז רֶׁ֥שֲא ָהיֶ֔רּועְנ יֵ֣מְי־תֶא ֙רֹּכְזִל ָהיֶ֑תּונְזַּת־תֶא
 יִ֔דְקְפִּתַו :םָֽתָמְרִז םיִ֖סּוס תַ֥מְרִזְו םָ֔רָׂשְּב ֙םיִרֹומֲח־רַׂשְּב רֶׁ֤שֲא םֶ֑היֵׁשְגַלִּפ לַ֖ע
 הָ֗ביִלֳהָא ןֵ֣כָל :ךְךִיָֽרּועְנ יֵ֥דְׁש ןַעַ֖מְל ךְךִיַּ֔דַּד ֙םִיַ֨רְצִּמִמ תֹוׂ֤שְעַּב ךְךִיָ֑רּועְנ תַּ֣מִז תֵ֖א
 הָ֥עְק ָֽנ־רֶׁשֲא תֵ֛א ךְךִיַ֔לָע ֙ךְךִיַ֨בֲהַֽאְמ־תֶא ריִ֤עֵמ יִ֨נְנִה ֒הִוֶֹהְי יָ֣נֹדֲא ֘רַמָא־הֹּֽכ
 ַ֙עֹוׁ֨שְו דֹו֤קְּפ םיִּ֗דְׂשַּכ־לָכְו לֶ֣בָב יֵ֧נְּב :ביִֽבָּסִמ ךְךִיַ֖לָע םיִ֥תאֵבֲהַֽו םֶ֑הֵמ ךְךֵׁ֖שְפַנ
 ֙םיִׁשִלָֽׁש םָּ֔לֻּכ ֙םיִנָגְסּו תֹו֤חַּפ דֶמֶ֜ח יֵרּו֨חַּב םָ֑תֹוא רּוּׁ֖שַא יֵ֥נְּב־לָּכ ַעֹו֔קְו
 הָּ֤נִצ םיִּ֔מַע לַ֣הְקִבּו֙ לַּגְלַגְו בֶכֶ֤ר ןֶצֹ֠ה ךְךִיַ֡לָע ּואָ֣בּו :םָּֽלֻּכ םיִ֖סּוס יֵ֥בְכֹֽר םיִ֔אּורְקּו
 ךְךּו֖טָפְׁשּו טָּ֔פְׁשִמ ֙םֶהיֵנְפִל יִּ֤תַתָנְו ביִ֑בָס ךְךִיַ֖לָע ּומיִׂ֥שָי עַ֔בֹוקְו ֙ןֵגָמּו
 ּוריִ֔סָי ֙ךְךִיַ֨נְזָאְו ךְךֵּ֤פַא הָ֔מֵחְּב ֙ךְךָתֹוא ּוׂ֤שָעְו ךְךָּ֗ב יִ֜תָאְנִק יִּ֨תַתָֽנְו :םֶֽהיֵטְּפְׁשִמְּב
 :ׁשֵֽאָּב לֵ֥כָאֵּת ךְךֵ֖תיִרֲחַֽאְו ּוחָּ֔קִי ֙ךְךִיַ֨תֹונְבּו ךְךִי ַ֤נָּב הָּמֵ֗ה לֹוּ֑פִּת בֶרֶ֣חַּב ךְךֵ֖תיִרֲחַֽאְו
־תֶאְו ךְךֵּ֔מִמ ֙ךְךֵתָּמִז יִּ֤תַּבְׁשִהְו :ךְךֵּֽתְרַאְפִת יֵ֥לְּכ ּו֖חְקָלְו ךְךִיָ֑דָגְּב־תֶא ךְךּו֖טיִׁשְפִהְו
ֹלְו םִיָ֑רְצִמ ץֶרֶ֣אֵמ ךְךֵ֖תּונְז ֹל םִיַ֖רְצִמּו םֶ֔היֵלֲא ֙ךְךִיַ֨ניֵע יִ֤אְׂשִת־אֽ  :דֹוֽע־יִרְּכְזִת א֥
 הָ֥עְקָנ־רֶׁשֲא דַ֛יְּב תאֵ֑נָׂש רֶׁ֣שֲא דַ֖יְּב ךְךָ֔נְתֹֽנ ֙יִנְנִה הִ֔וֶֹהְי יָ֣נֹדֲא ֙רַמָא הֹ֤כ יִּ֣כ
 הָ֑יְרֶעְו םֹ֣ריֵע ךְךּו֖בָזֲעַֽו ךְךֵ֔עיִגְי־לָּכ ּ֙וחְקָֽלְו הָ֗אְנִׂשְּב ךְךָ֜תֹוא ּוׂ֨שָעְו :םֶֽהֵמ ךְךֵׁ֖שְפַנ
 םִ֔יֹוג יֵ֣רֲחַֽא ֙ךְךֵתֹונְזִּב ךְךָ֑ל הֶּלֵ֖א הׂ֥שָע :ךְךִיָֽתּונְזַתְו ךְךֵ֖תָּמִזְו ךְךִיַ֔נּונְז תַ֣וְרֶע ֙הָלְגִנְו



 :ךְךֵֽדָיְּב ּהָ֖סֹוכ יִּ֥תַתָנְו ְּתְכָ֑לָה ךְךֵ֖תֹוחֲא ךְךֶרֶ֥דְּב :םֶֽהיֵלּוּֽלִגְּב תאֵ֖מְטִנ־רֶׁשֲא לַ֥ע
 קֹ֛חְצִל הֶ֥יְהִּת הָ֑בָחְרָֽהְו הָּ֖קֻמֲעָֽה יִּ֔תְׁשִּת ֙ךְךֵתֹוחֲא סֹוּ֤כ הִֹ֔וֶהְי יָ֣נֹדֲא ֙רַמָא הֹּ֤כ
 ךְךֵ֥תֹוחֲא סֹוּ֖כ הָ֔מָמְׁשּו הָּ֣מַׁש סֹוּ֚כ יִאֵ֑לָּמִּת ןֹו֖גָיְו ןֹו֥רָּכִׁש :ליִֽכָהְל הָּ֥בְרִמ גַעַ֖לְלּו

 יִ֣נֲא יִּ֚כ יִקֵּ֑תַנְּת ךְךִיַ֣דָׁשְו יִמֵ֖רָגְּת ָהיֶׂ֛שָרֲח־תֶאְו תיִ֗צָמּו ּהָ֜תֹוא תיִ֨תָׁשְו :ןֹוֽרְמֹֽׁש
 יִ֔תֹוא ְּתַחַ֣כָׁש ןַעַ֚י הִ֔וֶֹהְי יָ֣נֹדֲא ֙רַמָא הֹּ֤כ ןֵ֗כָל :הִֽוֶֹהְי יָ֥נֹדֲא םֻ֖אְנ יִּתְרַּ֔בִד
ֹּיַו :ךְךִיָֽתּונְזַּת־תֶאְו ךְךֵ֖תָּמִז יִ֥אְׂש ְּתַ֛א־םַגְו ךְך ֵּ֑וַג יֵ֣רֲחַֽא יִ֖תֹוא יִכיִ֥לְׁשַּתַו  רֶמא֤
 תֵ֖א ןֶ֔הָל דֵּ֣גַהְו הָ֑ביִלֳהָֽא־תֶאְו הָ֖לֳהָא־תֶֽא טֹוּ֥פְׁשִתֲה םָ֕דָא־ןֶּב יַ֔לֵא ֙הָוֹהְי
 ֙ןֶהיֵנְּב־תֶא םַ֤גְו ּופֵ֑אִנ ןֶ֖היֵלּוּֽלִּג־תֶאְו ןֶ֔היֵדיִּֽב ֙םָדְו ּופֵ֗אִנ יִּ֣כ :ןֶֽהיֵתֹובֲעֹוּֽת
ֹז דֹו֥ע :הָֽלְכָאְל םֶ֖הָל ּוריִ֥בֱעֶה יִ֔ל־ּודְלָֽי רֶׁ֣שֲא  ֙יִׁשָּדְקִמ־תֶא ּו֤אְּמִט יִ֑ל ּוׂשָ֣ע תא֖
 ּואֹ֧בָּיַו םֶ֔היֵלּוּ֣לִגְל ֙םֶהיֵנְּב־תֶא םָ֤טֲחַֽׁשְבּֽו :ּולֵּֽלִח יַ֖תֹותְּבַׁש־תֶאְו אּו֔הַה םֹוּ֣יַּב
 יִּ֤כ ףַ֗אְו :יִֽתיֵּב ךְךֹו֥תְּב ּוׂ֖שָע הֹ֥כ־הֵּנִהְו ֹו֑לְּלַחְל אּו֖הַה םֹוּ֥יַּב יִׁ֛שָּדְקִמ־לֶא
 ּואָ֔ב־הֵּנִהְו ֙םֶהיֵלֲא ַחּו֤לָׁש ךְךָ֜אְלַמ רֶׁ֨שֲא קָ֑חְרֶּמִמ םיִ֖אָּב םיִׁ֔שָנֲאַֽל ֙הָנְחַ֨לְׁשִת
 ןָ֥חְלֻׁשְו הָּ֔דּובְכ הָּ֣טִמ־לַע ְּ֙תְבַׁשָיְו :יִדֶֽע תיִדָ֥עְו ךְךִי ַ֖ניֵע ְּתְלַ֥חָּכ ְּתְצַ֛חָר רֶׁ֥שֲאַֽל
 ֙םיִׁשָנֲא־לֶאְו ּ֒הָב וֵ֣לָׁש ֘ןֹומָה לֹו֣קְו :ָהיֶֽלָע ְּתְמַׂ֥ש יִ֖נְמַׁשְו יִּ֥תְרָטְקּו ָהיֶ֑נָפְל ךְךּו֖רָע
 ןֶ֔היֵדְי־לֶא ֙םיִדיִמְצ ּו֤נְּתִּיַו רָּ֑בְדִּמִמ ]םיִ֖אָבָס[ םיִ֖אָבוָס םיִ֥אָבּוֽמ םָ֔דָא בֹ֣רֵמ
 ]ּו֥נְזִי[ הֻ֥נְזִי ]הָּ֛תַע[ ָּ֛תַע םיִ֑פּואִֽנ הָ֖לָּבַל רַ֕מֹאָֽו :ןֶֽהיֵׁשאָֽר־לַע תֶרֶ֖אְפִּת תֶרֶ֥טֲעַֽו
־לֶאְו ֙הָלֳהָֽא־לֶא ּואָּ֗ב ןֵּ֣כ הָ֑נֹוז הָּׁ֣שִא־לֶא אֹו֖בְּכ ָהיֶ֔לֵא אֹו֣בָּיַו :איִֽהָו ָהֶ֖תּונְזַת
 ֙טַּפְׁשִמ םֶ֔הְתֹוֽא ּו֣טְּפְׁשִי הָּמֵ֚ה םִ֗קיִּדַצ םיִׁ֣שָנֲאַֽו :הָּֽמִּזַה תֹּׁ֖שִא הָ֔ביִלֳהָ֣א
 יָ֣נֹדֲא רַ֖מָא הֹּ֥כ יִּ֛כ :ןֶֽהיֵדיִּֽב םָ֖דְו הָּנֵ֔ה ֙תֹפֲאֹֽנ יִּ֤כ םָּ֑ד תֹו֣כְפֹֽׁש טַּ֖פְׁשִמּו תֹו֔פֲאֹֽ֣נ
 לָ֔הָק ֙ןֶבֶ֨א ןֶ֥היֵלֲע ּו֨מְגָֽרְו :זַֽבָלְו הָ֥וֲעַֽזְל ןֶ֖הְתֶא ןֹ֥תָנְו לָ֔הָק ֙םֶהיֵלֲע הֵ֤לֲעַֽה הִ֑וֶֹהְי
 :ּופֹֽרְׂשִי ׁשֵ֥אָּב ןֶ֖היֵּתָֽבּו ּוגֹ֔רֲהַֽי ֙םֶהיֵתֹוֽנְבּו םֶ֤היֵנְּב םָ֑תֹובְרַחְּב ןֶ֖הְתֹוֽא אֵ֥רָבּו
ֹלְו םיִׁ֔שָּנַה־לָּכ ּ֙ורְּסַּוִנְו ץֶרָ֑אָה־ןִמ הָּ֖מִז יִּ֥תַּבְׁשִהְו  :הָנֶֽכְתַּמִזְּכ הָניֶׂ֖שֲעַֽת א֥
 יָ֥נֹדֲא יִ֖נֲא יִּ֥כ םֶּ֕תְעַדיִֽו הָניאֶּׂ֑שִּת ןֶ֖כיֵלּוּֽלִג יֵ֥אָטֲחַֽו ןֶ֔כיֵלֲע ֙הָנֶ֨כְתַּמִז ּו֤נְתָֽנְו
 רֹוׂ֥שָעֶּב יִ֔ריִׂשֲעָֽה ׁשֶדֹ֣חַּב ֙תיִעיִׁשְּתַה הָ֤נָּׁשַּב יַ֜לֵא הָ֨וֹהְי־רַבְד ֩יִהְיַו :הִֽוֶֹהְי
 םֹוּ֣יַה םֶצֶ֖ע־תֶא םֹוּ֔יַה םֵׁ֣ש־תֶא ֙ךָךְל ]בָתְּכ[ בוָתְּכ םָ֗דָא־ןֶּב :רֹֽמאֵל ׁשֶדֹ֖חַל
 ֙יִרֶּ֨מַה־תיֵּֽב־לֶא לֹׁ֤שְמּו :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַה םֶצֶ֖עְּב םַ֔לָׁשּו֣רְי־לֶא֙ לֶבָּב־ךְךֶלֶמ ךְךַ֤מָס הֶּ֑זַה



 ֹוּ֖ב קֹ֥צְי־םַגְו תֹ֔פְׁש ֙ריִּסַה תֹ֤פְׁש הִ֑וֶֹהְי יָ֣נֹדֲא רַ֖מָא הֹּ֥כ םֶ֔היֵלֲא ָּ֣תְרַמָאְו לָׁ֔שָמ
 :אֵּֽלַמ םיִ֖מָצֲע רַ֥חְבִמ ףֵ֑תָכְו ךְךֵ֣רָי בֹו֖ט חַתֵ֥נ־לָּכ ָהיֶ֔לֵא ָ֙היֶ֨חָתְנ ףֹ֤סֱא :םִיָֽמ
 ּו֥לְׁשָּֽב־םַּג ָהיֶ֔חָתְר חַּ֣תַר ָהיֶּ֑תְחַּת םיִ֖מָצֲעָֽה רּוּ֥ד םַ֛גְו ַחֹו֔קָל ֙ןֹאּצַה רַ֤חְבִמ
 רֶׁ֣שֲא ריִ֚ס ֒םיִמָּדַה ריִ֣ע ֘יֹוא הִֹ֗וֶהְי יָ֣נֹדֲא ׀ רַ֣מָא־הֹּֽכ ןֵ֞כָל :ּהָֽכֹותְּב ָהיֶ֖מָצֲע
ֹל ּהָ֔תָאְלֶ֨חְו ּהָ֔ב הָ֣תָאְלֶח ֹל ּהָ֔איִצֹוֽה ָ֙היֶ֨חָתְנִל ָהיֶ֤חָתְנִל הָּנֶּ֑מִמ הָ֖אְצָֽי א֥ ־אֽ
ֹל ּוהְתָ֑מָׂש עַלֶ֖ס ַחיִ֥חְצ־לַע הָ֔יָה ּהָ֣כֹותְּב ּ֙הָמָד יִּ֤כ :לָֽרֹוּג ָהיֶ֖לָע לַ֥פָנ  א֤
 יִּתַ֥תָנ םָ֔קָנ םֹ֣קְנִל ֙הָמֵח תֹו֤לֲעַֽהְל :רָֽפָע ויָ֖לָע תֹוּ֥סַכְל ץֶרָ֔אָה־לַע ּ֙והְתַ֨כָפְׁש
 יֹו֖א הִ֔וֶֹהְי יָ֣נֹדֲא ֙רַמָא הֹּ֤כ ןֵ֗כָל :תֹוֽסָּכִה יִּ֖תְלִבְל עַלָ֑ס ַחיִ֣חְצ־לַע ּהָ֖מָּד־תֶא
 םֵ֖תָה ׁשֵ֔אָה קֵ֣לְדַה ֙םיִצֵעָֽה הֵּ֤בְרַה :הָֽרּודְּמַה ליִּ֥דְגַא יִ֖נֲא־םַּג םיִ֑מָּדַה ריִ֣ע
 ןַעַ֨מְל הָ֑קֵר ָהיֶ֖לָחֶּֽג־לַע ָהֶ֥דיִמֲעַֽהְו :ּורָֽחֵי תֹו֖מָצֲעָֽהְו הָ֔חָקְרֶּמַה ֙חַקְרַהְו רָׂ֑שָּבַה
 םיִ֖נֻאְּת :ּהָֽתָאְלֶח םֻּ֖תִּת ּהָ֔תָאְמֻט ּ֙הָכֹותְב הָ֤כְּתִנְו ּהָּ֗תְׁשֻחְנ הָרָ֣חְו םַ֜חֵּת
ֹלְו תָ֑אְלֶה  ןַעַ֤י הָּ֑מִז ךְךֵ֖תָאְמֻטְּב :ּהָֽתָאְלֶח ׁשֵ֖אְּב ּהָ֔תָאְלֶח תַּ֣בַר ֙הָּנֶּ֨מִמ אֵ֤צֵת־אֽ
ֹלְו ֙ךְךיִּתְרַהִֽט ֹל ֙ךְךֵתָאְמֻּטִמ ְּתְרַ֔הָט א֣  יִ֖תָמֲח־תֶא יִ֥חיִנֲה־דַע דֹו֔ע־יִרֲהְֽטִת א֣
ֹל יִתיִׂ֔שָעְו הָ֣אָּב ֙יִּתְרַּ֨בִּד הָ֤וֹהְי יִ֨נֲא :ךְךָּֽב ֹלְו עַ֥רְפֶא־אֽ ֹלְו סּו֖חָא־אֽ  םֵ֑חָּנֶא א֣
 יַ֥לֵא הָ֖וֹהְי־רַבְד יִ֥הְיַו :הִֹֽוֶהְי יָ֥נֹדֲא םֻ֖אְנ ךְךּו֔טָפְׁש ֙ךְךִיַ֨תֹוליִֽלֲעַֽכְו ךְךִיַ֤כָרְדִּכ
ֹלְו הָ֑פֵּגַמְּב ךָךיֶ֖ניֵע דַ֥מְחַמ־תֶא ֛ךָךְּמִמ ַחֵ֧קֹל יִ֨נְנִֽה םָ֕דָא־ןֶּב :רֹֽמאֵל  ֙דֹּפְסִת א֤
ֹלְו ֹל לֶבֵ֣א ֙םיִתֵמ םֹּ֗ד ׀ קֵ֣נָאֵה :ךָךֶֽתָעְמִּד אֹו֖בָת אֹו֥לְו הֶּ֔כְבִת א֣  הֶׂ֔שֲעַֽת־אֽ
ֹלְו ךָךיֶ֑לְגַרְּב םיִׂ֣שָּת ךָךיֶ֖לָעְנּו ךָךיֶ֔לָע ׁשֹו֣בֲח ֙ךָךְרֵֽאְּפ  םֶחֶ֥לְו םָ֔פָׂש־לַע ֙הֶטְעַת א֤
ֹל םיִׁ֖שָנֲא  ׂשַעַ֥אָו בֶרָ֑עָּב יִּ֖תְׁשִא תָמָּ֥תַו רֶקֹּ֔בַּב ֙םָעָה־לֶא רֵּ֤בַדֲאָֽו :לֵֽכֹאת א֥
ֹּיַו :יִתיֵּֽוֻצ רֶׁ֥שֲאַּֽכ רֶקֹּ֖בַּב ֹלֲה םָ֑עָה יַ֖לֵא ּו֥רְמאֽ  יִּ֥כ ּונָּ֔ל הֶּלֵ֣א־הָמ ּ֙ונָ֨ל דיִּ֥גַת־אֽ
 תיֵ֣בְל ׀ רֹ֣מֱא :רֹֽמאֵל יַ֖לֵא הָ֥יָה הָ֔וֹהְי־רַ֨בְּד םֶ֑היֵלֲא רַ֖מֹאָו :הֶֽׂשֹע הָּ֖תַא
 דַ֥מְחַמ םֶ֔כְּזֻע ןֹו֣אְּג ֙יִׁשָּדְקִמ־תֶא לֵּ֤לַחְמ יִ֨נְנִֽה ֒הִוֶֹהְי יָ֣נֹדֲא ֘רַמָא־הֹּֽכ לֵ֗אָרְׂשִי
 :ּולֹּֽפִי בֶרֶ֥חַּב םֶּ֖תְבַזֲע רֶׁ֥שֲא םֶ֛כיֵתֹוֽנְבּו םֶ֧כיֵנְבּו םֶ֑כְׁשְפַנ לַ֣מְחַמּו םֶ֖כיֵניֵֽע
ֹל ֙םָפָׂש־לַע יִתיִׂ֑שָע רֶׁ֣שֲאַּֽכ םֶ֖תיִׂשֲעַֽו ֹל םיִׁ֖שָנֲא םֶחֶ֥לְו ּו֔טְעַת א֣  :ּולֵֽכֹאת א֥
ֹל םֶ֔כיֵלְגַרְּב ֙םֶכיֵלֲעַֽנְו םֶ֗כיֵׁשאָֽר־לַע םֶ֣כֵרֵאְפּו ֹלְו ּו֖דְּפְסִת א֥  ֙םֶתֹּקַמְנּו ּוּ֑כְבִת א֣
 לֹ֥כְּכ תֵ֔פֹומְל ֙םֶכָל לאֵ֤קְזֶחְי הָ֨יָהְו :ויִֽחָא־לֶא ׁשיִ֥א םֶּ֖תְמַהְנּו םֶ֔כיֵתֹ֣נֹוֲעַּֽב



 םָ֔דָא־ןֶב הָּ֣תַאְו :הִֽוֶֹהְי יָ֥נֹדֲא יִ֖נֲא יִּ֥כ םֶּ֕תְעַדיִֽו ּהָ֕אֹבְּב ּוׂ֑שֲעַּֽת הָׂ֖שָע־רֶׁשֲא
 ֙םֶהיֵניֵֽע דַ֤מְחַמ־תֶא םָּ֑תְרַאְפִּת ׂשֹוׂ֖שְמ םָּ֔זּועָ֣מ־תֶא ֙םֶהֵמ יִּ֤תְחַק םֹו֨יְּב אֹו֗לֲה
 ךָךיֶ֑לֵא טיִ֖לָּפַה אֹו֥בָי אּו֔הַה םֹוּ֣יַּב :םֶֽהיֵתֹוֽנְבּו םֶ֖היֵנְּב םָׁ֔שְפַנ אָּׂ֣שַמ־תֶאְו
ֹלְו רֵּ֕בַדְתּו טיִ֔לָּפַה־תֶא ֙ךָךיִּ֨פ חַתָּ֤פִי אּו֗הַה םֹוּ֣יַּב :םִי ָֽנְזָא תּו֖עָמְׁשַהְל  םֵ֖לָאֵֽת א֥
 :רֹֽמאֵל יַ֥לֵא הָ֖וֹהְי־רַבְד יִ֥הְיַו :הָֽוֹהְי יִ֥נֲא־יִּֽכ ּו֖עְד ָֽיְו תֵ֔פֹומְל ֙םֶהָל ָתיִ֤יָהְו דֹו֑ע
 ּו֖עְמִׁש ןֹוּ֔מַע יֵ֣נְבִל ָּ֙תְרַמָֽאְו :םֶֽהיֵלֲע אֵ֖בָּנִהְו ןֹוּ֑מַע יֵ֣נְּב־לֶא ךָךיֶ֖נָּפ םיִׂ֥ש םָ֕דָא־ןֶּב
־יִֽכ יִׁ֣שָּדְקִמ־לֶא חָ֜אֶה ךְךֵ֨רְמָא ֩ןַעַי הִ֡וֶֹהְי יָ֣נֹדֲא רַ֣מָא־הֹּכ הִ֑וֶֹהְי יָ֣נֹדֲא־רַבְּד
 ןֵ֡כָל :הָֽלֹוּגַּב ּו֖כְלָה יִּ֥כ הָ֔דּוהְי תיֵּ֣ב־לֶאְו הָּמַׁ֔שָנ יִּ֣כ֙ לֵאָרְׂשִי תַ֤מְדַא־לֶאְו לָ֗חִנ
 םֶ֑היֵנְּכְׁשִמ ךְךָ֖ב ּונְתָ֥נְו ךְךָּ֔ב ֙םֶהיֵתֹוֽריִט ּו֤בְּׁשִיְו הָׁ֗שָרֹוֽמְל םֶדֶ֜ק־יֵנְבִל ךְךָ֨נְתֹֽנ ֩יִנְנִֽה
ֹי הָּמֵ֚ה ־תֶאְו םיִּ֔לַמְג הֵ֣וְנִל ֙הָּבַר־תֶא יִּ֤תַתָנְו :ךְךֵֽבָלֲח ּוּ֥תְׁשִי הָּמֵ֖הְו ךְךֵ֔יְרִפ ּו֣לְכאֽ
ֹצ־ץַּבְרִמְל ןֹוּ֖מַע יֵ֥נְּב  ןַעַ֚י הִ֔וֶֹהְי יָ֣נֹדֲא ֙רַמָא הֹ֤כ יִּ֣כ :הָֽוֹהְי יִ֥נֲא־יִּֽכ םֶּ֖תְעַדיִֽו ןא֑
 :לֵֽאָרְׂשִי תַ֖מְדַא־לֶא ׁשֶפֶ֔נְּב ֙ךָךְטאָֽׁש־לָכְּב חַ֤מְׂשִּתַו לֶגָ֑רְּב ֖ךָךֲעְֽקַרְו דָ֔י ֣ךָךֲאְֽחַמ
־ןִמ ֙ךָךיִּ֨תַרְכִהְו םִ֔יֹוּגַל ]֙זַבְל[ ֙גַבְל ךָךיִּ֤תַתְנּו ךָךיֶ֗לָע יִ֜דָי־תֶא יִתיִ֨טָנ ֩יִנְנִה ןֵ֡כָל
 רַ֖מָא הֹּ֥כ :הָֽוֹהְי יִ֥נֲא־יִּֽכ ָּ֖תְעַדָיְו ֔ךָךְדיִ֣מְׁשַא תֹו֑צָרֲאָֽה־ןִמ ךָךיִּ֖תְדַבֲאַֽהְו םיִּ֔מַעָ֣ה
 יִ֨נְנִֽה ֩ןֵכָל :הָֽדּוהְי תיֵּ֥ב םִ֖יֹוּגַה־לָכְּכ הֵּ֥נִה ריִ֔עֵׂשְו ֙בָאֹומ רֹ֤מֲא ןַעַ֗י הִ֑וֶֹהְי יָ֣נֹדֲא
 תֹ֔מיִׁשְיַה תיֵּ֣ב ץֶרֶ֚א יִ֗בְצ ּוהֵ֑צָּקִמ ויָ֖רָעֵֽמ םיִ֔רָעֶ֣הֵמ ֙בָאֹומ ףֶתֶּ֤כ־תֶא ַחֵ֜תֹפ
 ָהיִּ֖תַתְנּו ןֹוּ֔מַע יֵ֣נְּב־לַע ֙םֶדֶ֨ק־יֵנְבִל :]הָמְיָֽתָיְרִקְו[ הָמְָֽתָיְרִקְו ןֹו֖עְמ לַעַּ֥ב
ֹל ןַעַ֛מְל הָׁ֑שָרֹוֽמְל  ּו֖עְד ָֽיְו םיִ֑טָפְׁש הֶׂ֣שֱעֶא בָ֖אֹומְבּו :םִֽיֹוּגַּב ןֹוּ֖מַע־יֵֽנְּב רֵ֥כָּזִת־אֽ
 תיֵ֣בְל םָ֖קָנ םֹ֥קְנִּב םֹו֛דֱא תֹוׂ֥שֲע ןַעַ֣י הִ֔וֶֹהְי יָ֣נֹדֲא ֙רַמָא הֹּ֤כ :הָֽוֹהְי יִ֥נֲא־יִּֽכ
 ֙יִדָי יִתִ֤טָנְו הִ֔וֶֹהְי יָ֣נֹדֲא ֙רַמָא הֹּ֤כ ןֵ֗כָל :םֶֽהָב ּו֥מְּקִנְו םֹוׁ֖שָא ּו֥מְׁשְאֶּיַו הָ֑דּוהְי
 הֶנָ֖דְדּו ןָ֔מיֵּתִמ ֙הָבְרָח ָהיִּ֤תַתְנּו הָ֑מֵהְבּו םָ֣דָא הָּנֶּ֖מִמ יִּ֥תַרְכִהְו םֹו֔דֱא־לַע
 םֹו֔דֱאֶב ּוׂ֣שָעְו לֵ֔אָרְׂשִי יִּ֣מַע ֙דַיְּב םֹו֗דֱאֶּב יִ֜תָמְקִנ־תֶא יִּ֨תַתָֽנְו :ּולֹּֽפִי בֶרֶ֥חַּב
 הִ֔וֶֹהְי יָ֣נֹדֲא ֙רַמָא הֹּ֤כ :הִֽוֶֹהְי יָ֥נֹדֲא םֻ֖אְנ יִ֔תָמְקִנ־תֶא ּ֙ועְד ָֽיְו יִ֑תָמֲחַֽכְו יִּ֖פַאְּכ
 תַ֥ביֵא תיִ֖חְׁשַמְל ׁשֶפֶ֔נְּב טָ֣אְׁשִּב ֙םָקָנ ּו֤מְק ָּֽנִּיַו הָ֑מָקְנִּב םיִּ֖תְׁשִלְּפ תֹוׂ֥שֲע ןַעַ֛י
 יִּ֖תַרְכִהְו םיִּ֔תְׁשִלְּפ־לַע ֙יִדָי הֶ֤טֹונ יִ֨נְנִֽה הִ֔וֶֹהְי יָ֣נֹדֲא ֙רַמָא הֹּ֤כ ןֵ֗כָל :םָֽלֹוע
 תֹו֔לֹדְּג תֹו֣מָקְנ ֙םָב יִתיִׂ֤שָעְו :םָּֽיַה ףֹו֥ח תיִ֖רֵאְׁש־תֶא יִּ֔תְדַבֲאַֽ֣הְו םיִ֑תֵרְּכ־תֶא



־יֵּֽתְׁשַעְּב יִ֛הְיַו :םָּֽב יִ֖תָמְקִנ־תֶא יִּ֥תִתְּב הָ֔וֹהְי יִ֣נֲא־יִּֽכ ּ֙ועְד ָֽיְו הָ֑מֵח תֹו֖חְכֹוֽתְּב
 ןַעַ֠י םָ֗דָא־ןֶּב :רֹֽמאֵל יַ֥לֵא הָ֖וֹהְי־רַבְד הָ֥יָה ׁשֶדֹ֑חַל דָ֣חֶאְּב הָ֖נָׁש הֵ֥רְׂשֶע
 יָ֑לֵא הָּבֵ֣סָנ םיִּ֖מַעָֽה תֹו֥תְלַּד הָ֛רְּבְׁשִנ חָ֔אֶה ֙םַ֨לָׁשּוֽרְי־לַע רֹּ֤צ הָרְמָ֨א־רֶׁשֲא
 ֙ךְךִיַ֨לָע יִ֤תיֵלֲעַֽהְו רֹ֑צ ךְךִיַ֖לָע יִ֥נְנִה הִ֔וֶֹהְי יָ֣נֹדֲא ֙רַמָא הֹּ֤כ ןֵ֗כָל :הָבָֽרֳחָֽה הָ֖אְלָּֽמִא
 יִ֥תיֵחִסְו ָהיֶ֔לָּדְגִמ ּ֙וסְרָֽהְו רֹ֗צ תֹו֣מֹח ּו֞תֲחִֽׁשְו :ויָּֽלַגְל םָּ֖יַה תֹו֥לֲעַֽהְּכ םיִּ֔בַר םִ֣יֹוּג
 םָּ֔יַה ךְךֹו֣תְּב ֙הֶיְהִּֽת םיִ֤מָרֲח חַ֨טְׁשִמ :עַלָֽס ַחיִ֥חְצִל ּהָ֖תֹוא יִּ֥תַתָֽנְו הָּנֶּ֑מִמ ּהָ֖רָפֲע
 הֶ֔דָּׂשַּב רֶׁ֣שֲא ָ֙היֶ֨תֹונְבּו :םִֽיֹוּגַל זַ֖בְל הָ֥תְיָהְו הִ֑וֶֹהְי יָ֣נֹדֲא םֻ֖אְנ יִּתְרַּ֔בִד יִ֣נֲא יִּ֚כ
 איִ֣בֵמ יִ֧נְנִֽה הִ֔וֶֹהְי יָ֣נֹדֲא ֙רַמָא הֹ֤כ יִּ֣כ :הָֽוֹהְי יִ֥נֲא־יִּֽכ ּו֖עְד ָֽיְו הָנְגַ֑רָהֵּֽת בֶרֶ֖חַּב
 םיִׁ֖שָרָֽפְבּו בֶכֶ֥רְבּו סּו֛סְּב םיִ֑כָלְמ ךְךֶלֶ֣מ ןֹו֖פָּצִמ לֶ֛בָּב־ךְךֶלֶֽמ רַּ֧צאֶרְדַכּוֽבְנ רֹ֗צ־לֶא
 ֙ךְךִיַ֨לָע ךְךַ֤פָׁשְו קֵ֗יָּד ךְךִיַ֜לָע ןַ֨תָנְו גֹ֑רֲהַֽי בֶרֶ֣חַּב הֶ֖דָּׂשַּב ךְךִיַ֥תֹונְּב :בָֽר־םַעְו לָ֥הָקְו
 ץֹּ֖תִי ךְךִיַ֔תֹלְּדְגִ֨מּו ךְךִיָ֑תֹומֹֽחְּב ןֵּ֖תִי ֹוּ֔לָבָֽק יִ֣חְמּו :הָּֽנִצ ךְךִיַ֖לָע םיִ֥קֵהְו הָ֔לְלֹֽס
 ֙הָנְׁשַ֨עְרִּת בֶכֶ֗רָו לַּ֜גְלַגְו ׁשַ֨רָּפ֩ לֹוּקִמ םָ֑קָבֲא ךְךֵּ֣סַכְי ויָ֖סּוס תַ֥עְפִּׁשִמ :ויָֽתֹובְרַחְּב
־תֶא סֹ֖מְרִי ויָ֔סּוס תֹו֣סְרַפְּב :הָֽעָּקֻבְמ ריִ֥ע יֵ֖אֹובְמִּכ ךְךִיַ֔רָעְׁשִּב ֹ֙ואֹבְּב ךְךִיַ֔תֹומֹוֽח
 ךְךֵ֗ליֵח ּו֣לְלָֽׁשְו :דֵֽרֵּת ץֶרָ֥אָל ךְך ֵּ֖זֻע תֹו֥בְּצַמּו גֹ֔רֲהַֽי בֶרֶ֣חַּב ֙ךְךֵּמַע ךְךִיָ֑תֹוצּוֽח־לָּכ
 ךְךֵ֔רָפֲעַֽו ֙ךְךִיַ֨צֵעְו ךְךִי ַ֤נָבֲאַֽו ּוצֹּ֑תִי ךְךֵ֖תָּדְמֶח יֵּ֥תָבּו ךְךִיַ֔תֹומֹו֣ח ּ֙וסְרָֽהְו ךְךֵ֔תָּלֻכְר ּ֙וזְזָֽבּו
ֹל ךְךִיַ֔רֹוּנִּכ לֹו֣קְו ךְךִיָ֑ריִׁש ןֹו֣מֲה יִּ֖תַּבְׁשִהְו :ּומיִֽׂשָי םִיַ֖מ ךְךֹו֥תְּב  :דֹוֽע עַ֖מָּׁשִי א֥
ֹל הֶ֔יְהִּֽת ֙םיִמָרֲח חַ֤טְׁשִמ עַלֶ֗ס ַחיִ֣חְצִל ךְךיִּ֞תַתְנּו  ֙הָוֹהְי יִ֤נֲא יִּ֣כ דֹו֑ע הֶ֖נָּבִת א֥
ֹלֲה רֹו֑צְל הִ֖וֶֹהְי יָ֥נֹדֲא רַ֛מָא הֹּ֥כ :הִֽוֶֹהְי יָ֥נֹדֲא םֻ֖אְנ יִּתְרַּ֔בִּד  ךְךֵּ֗תְלַּפַמ לֹוּ֣קִמ ׀ א֣
 לֹּ֚כ םָ֗תֹואְסִּכ לַ֣עֵמ ּו֞דְרָי ְֽו :םיִּֽיִאָה ּוׁ֖שֲעְֽרִי ךְךֵ֔כֹותְּב ֙גֶרֶ֨ה גֵ֥רָ֤הֵּב לָ֜לָח קֹ֨נֱאֶּב
 ׀ תֹו֤דָרֲח ּוטֹׁ֑שְפִי םָ֖תָמְקִר יֵ֥דְגִּב־תֶאְו םֶ֔היֵליִ֣עְמ־תֶא ּ֙וריִ֨סֵהְו םָּ֔יַה יֵ֣איִׂשְנ
 ֙הָניִק ךְךִיַ֤לָע ּו֨אְׂשָֽנְו :ךְךִיָֽלָע ּו֖מְמָֽׁשְו םיִ֔עָגְרִל ּ֙ודְרָֽחְו ּובֵׁ֔שֵי ץֶרָ֣אָה־לַע ּ֙וׁשָּ֨בְלִי
 הָ֤קָזֲח הָ֨תְיָֽה ֩רֶׁשֲא הָלָּ֗לֻהַה ריִ֣עָה םיִּ֑מַּיִמ תֶבֶׁ֖שֹונ ְּתְדַ֔בָא ךְךיֵ֣א ךְךָ֔ל ּורְמָ֣אְו
 ןִּ֔יִאָֽה ּו֣דְרְחֶֽי ֙הָּתַע :ָהיֶֽבְׁשֹוֽי־לָכְל םָ֖תיִּתִח ּו֥נְתָנ־רֶׁשֲא ָהיֶ֔בְׁשֹֽיְו איִ֣ה ֙םָּיַב
 הִ֔וֶֹהְי יָ֣נֹדֲא ֙רַמָא הֹ֤כ יִּ֣כ :ךְךֵֽתאֵּצִמ םָּ֖יַּב־רֶׁשֲא םיִּ֥יִאָֽה ּו֛לֲהְֽבִנְו ךְךֵּ֑תְלַּפַמ םֹו֖י
ֹל רֶׁ֣שֲא םיִ֖רָעֶּכ תֶבֶ֔רֱחֶנ ריִ֣ע ֙ךְךָתֹא יִּ֤תִתְּב ־תֶא ֙ךְךִיַ֨לָע תֹו֤לֲעַֽהְּב ּובָׁ֑שֹונ־אֽ
 םָ֗לֹוע םַ֣ע־לֶא רֹו֜ב יֵדְרֹו֨י־תֶא ֩ךְךיִּתְדַרֹוֽהְו :םיִּֽבַרָֽה םִיַּ֥מַה ךְךּוּ֖סִכְו םֹו֔הְּת



ֹל ןַעַ֖מְל רֹו֔ב יֵדְרֹו֣י־תֶא ֙םָלֹועֵֽמ תֹו֤בָרֳחָּֽכ תֹוּ֜יִּתְחַּת ץֶרֶ֨אְּב ךְךיִּתְבַׁשֹוהְ֠ו  א֣
ֹלְו יִׁ֗שְקֻבְתּֽו ךְך ֵ֑ניֵאְו ךְך ֵ֖נְּתֶא תֹו֥הָּלַּב :םיִּֽיַח ץֶרֶ֥אְּב יִ֖בְצ יִּ֥תַתָֽנְו יִבֵׁ֑שֵת ־אֽ
 הָּ֣תַאְו :רֹֽמאֵל יַ֥לֵא הָ֖וֹהְי־רַבְד יִ֥הְיַו :הִֹֽוֶהְי יָ֥נֹדֲא םֻ֖אְנ םָ֔לֹועְל ֙דֹוע יִ֥אְצָּמִת
 תֹ֣אֹובְמ־לַע ]תֶבֶׁ֨שֹּיַה[ יתֶבֶׁ֨שֹּיַה רֹו֗צְל ָּ֣תְרַמָאְו :הָֽניִק רֹ֖צ־לַע אָׂ֥ש םָ֔דָא־ןֶב
 ְּתְרַ֔מָא ְּתַ֣א רֹו֕צ הִ֔וֶֹהְי יָ֣נֹדֲא ֙רַמָא הֹּ֤כ םיִּ֑בַר םיִּ֖יִא־לֶא םיִּ֔מַעָֽה ֙תֶלֶ֨כֹר םָ֔י
 ּונָּ֣ב ֙ריִנְּׂשִמ םיִׁ֤שֹורְּב :ךְך ֵֽיְפָי ּו֖לְלָּכ ךְךִיַ֕נֹּב ךְךִיָ֑לּובְּג םיִּ֖מַי בֵ֥לְּב :יִפֹֽי תַליִ֥לְּכ יִ֖נֲא
 ןָׁשָּ֔בִמ ֙םיִנֹוּלַא :ךְךִיָֽלָע ןֶרֹּ֖ת תֹוׂ֥שֲעַֽל ּוחָ֔קָל ֙ןֹונָבְּלִמ זֶרֶ֤א םִיָ֑תֹחֻֽל־לָּכ תֵ֖א ךְךָ֔ל
 ׁשֵׁ֣ש :]םיִּֽיִּתִּכ[ םִּֽיִּתִּכ יֵּ֖יִאֵֽמ םיִ֔רֻׁשֲא־תַּב ֙ןֵׁש־ּוׂשָֽע ךְךֵׁ֤שְרַק ךְךִיָ֑טֹוּׁשִמ ּוׂ֖שָע
 יֵּ֥יִאֵֽמ ןָ֛מָּגְרַאְו תֶלֵ֧כְּת סֵ֑נְל ךְךָ֖ל תֹו֥יְהִֽל ךְךֵׂ֔שָרְפִמ הָ֣יָה ֙םִיַ֨רְצִּמִמ הָ֤מְקִרְּב
 ךְךָ֔ב ּויָ֣ה ֙רֹוצ ךְךִיַ֤מָכֲח ךְךָ֑ל םיִ֖טָׁש ּו֥יָה דַ֔וְרַאְו ֙ןֹודיִצ יֵ֤בְׁשֹֽי :ךְךֵּֽסַכְמ הָ֥יָה הָׁ֖שיִלֱא
 םָּ֤יַה תֹוּ֨יִנֳא־לָּכ ךְךֵ֑קְדִּב יֵ֖קיִזֲחַֽמ ךְךָ֔ב ּויָ֣ה ָ֙היֶ֨מָכֲחַֽו לַ֤בְג יֵ֨נְקִז :ךְךִיָֽלְבֹֽח הָּמֵ֖ה
 יֵׁ֖שְנַא ךְךֵ֔ליֵחְב ּו֣יָה ֙טּופּו דּו֤לְו סַ֨רָּפ :ךְךֵֽבָרֲעַֽמ בֹ֖רֲעַֽל ךְךָ֔ב ּויָ֣ה ֙םֶהיֵחָּֽלַמּו
־לַע ךְךֵ֗ליֵחְו דַ֣וְרַא יֵ֧נְּב :ךְךֵֽרָדֲה ּו֥נְתָֽנ הָּמֵ֖ה ךְךָ֔ב־ּוּלִּת ֙עַבֹוכְו ן ֵ֤גָמ ךְךֵּ֑תְמַחְלִמ
 ֙ךְךִיַ֨תֹומֹוֽח־לַע ּוּ֤לִּת םֶ֞היֵטְלִׁש ּו֑יָה ךְךִיַ֖תֹולְּדְגִמְּב םיִ֔דָּמַ֨גְו ביִ֔בָס ֙ךְךִיַ֨תֹומֹוֽח
 ליִ֣דְּב֙ לֶזְרַּב ףֶסֶ֤כְּב ןֹו֑ה־לָּכ בֹ֣רֵמ ךְךֵּ֖תְרַחֹֽס ׁשיִׁ֥שְרַּת :ךְך ֵֽיְפָי ּו֥לְלָּֽכ הָּמֵ֖ה ביִ֔בָס
 יֵ֣לְכּו ֙םָדָא ׁשֶפֶ֤נְּב ךְךִיָ֑לְכֹֽר הָּמֵ֖ה ךְךֶׁשֶ֔מָו֙ לַבֻּת ן ָ֤וָי :ךְךִי ָֽנֹובְזִע ּו֖נְתָֽנ תֶרֶ֔פֹועְו
 ּו֖נְתָֽנ םיִ֔דָרְפּו ֙םיִׁשָרָֽפּו םיִ֤סּוס הָ֑מְרַגֹוּֽת תיֵּ֖בִמ :ךְךֵֽבָרֲעַֽמ ּו֖נְתָנ תֶׁשֹ֔חְנ
 םיִ֔נְבוָהְו ֙ןֵׁש תֹו֥נְרַק ךְךֵ֑דָי תַ֣רֹחְס םיִּ֖בַר םיִּ֥יִא ךְךִיַ֔לְכֹֽר ֙ןָדְד יֵ֤נְּב :ךְךִי ָֽנֹובְזִע
 ןָ֨מָּגְרַא ךְךֶפֹנְּ֠ב ךְךִיָׂ֑שֲעַֽמ בֹ֣רֵמ ךְךֵּ֖תְרַחֹֽס םָ֥רֲא :ךְךֵֽרָּכְׁשֶא ּוביִׁ֖שֵה ]םיִ֔נְבָהְו[
 הָּמֵ֖ה לֵ֔אָרְׂשִי ץֶרֶ֣אְו ֙הָדּוהְי :ךְךִי ָֽנֹובְזִעְּב ּו֖נְתָנ דֹּ֔כְדַכְו תֹ֣מאָרְו ֙ץּובּו הָ֤מְקִרְו
 ךְךֵּ֛תְרַחֹֽס קֶׂשֶּ֧מַּד :ךְךֵֽבָרֲעַֽמ ּו֖נְתָֽנ יִרֹ֔צָו ֙ןֶמֶׁ֨שָו ׁשַ֤בְדּו גַּ֨נַפּו תיִּנִ֠מ יֵּ֣טִחְּב ךְךִיָ֑לְכֹֽר
 ךְךִי ַ֖נֹובְזִעְּב לָּ֔זּואְמ ֙ןָוָיְו ןָ֤דְו :רַחָֽצ רֶמֶ֥צְו ןֹוּ֖בְלֶח ןיֵ֥יְּב ןֹו֑ה־לָּכ בֹ֣רֵמ ךְךִיַׂ֖שֲעַֽמ בֹ֥רְּב
 ׁשֶפֹ֖ח־יֵדְגִבְב ךְךֵּ֔תְלַכֹֽר ֙ןָדְּד :הָֽיָה ךְךֵ֖בָרֲעַֽמְּב הֶ֔נָקְו הָּ֣דִק ֙תֹוׁשָע לֶ֤זְרַּב ּוּנָ֑תָנ
 םיִ֔דּוּתַעְו ֙םיִליֵאְו םיִ֤רָכְּב ךְךֵ֑דָי יֵ֣רֲחֹֽס הָּמֵ֖ה רָ֔דֵק יֵ֣איִׂשְנ־לָכְו ֙בַרֲע :הָּֽבְכִרְל
ֹרְּב ךְךִיָ֑לְכֹֽר הָּמֵ֖ה הָ֔מְעַרְו ֙אָבְׁש יֵ֤לְכֹר :ךְךִיָֽרֲחֹֽס םָּ֖ב  ןֶבֶ֤א־לָכְבּו םֶׂשֹּ֜ב־לָּכ ׁשא֨
 דַ֥מֽלִּכ רּוּׁ֖שַא אָ֑בְׁש יֵ֖לְכֹֽר ןֶדֶ֔עָו ֙הֵּנַכְו ןָ֤רָח :ךְךִי ָֽנֹובְזִע ּו֖נְתָֽנ בָ֔הָזְו ֙הָרָקְי



 םיִ֑מֹרְּב יֵ֖זְנִגְבּו הָ֔מְקִרְו תֶלֵ֣כְּת ֙יֵמֹולְגִּב םיִ֔לֻלְכַמְּב ֙ךְךִיַ֨לְכֹֽר הָּמֵ֤ה :ךְךֵּֽתְלַכֹֽר
 ךְךֵ֑בָרֲעַֽמ ךְךִיַ֖תֹורָֽׁש ׁשיִׁ֔שְרַּת תֹוּ֣יִנֳא :ךְךֵּֽתְלֻכְרַמְּב םיִ֖זֻרֲאַֽו םיִׁ֛שֻבֲח םיִ֧לָבֲחַּֽב
 ךְךָ֑תֹוא םיִ֖טָּׁשַה ךְךּו֔איִבֱה ֙םיִּבַר םִיַ֤מְּב :םיִּֽמַי בֵ֥לְּב דֹ֖אְמ יִ֛דְּבְכִּתַו יִ֧אְלָּֽמִּתַו
 ךְךִיָ֑לְבֹֽחְו ךְךִיַ֖חָּלַמ ךְךֵ֕בָרֲעַֽמ ךְךִיַ֔נֹובְזִעְו ֙ךְךֵנֹוה :םיִּֽמַי בֵ֥לְּב ךְךֵ֖רָבְׁש םיִ֔דָּקַה ַחּו֚ר
 ֙ךְךֵלָהְק־לָכְבּו ךְךָּ֗ב־רֶׁשֲא ךְךֵּ֜תְמַחְלִמ יֵׁ֨שְנַא־לָכְו ךְךֵבָרֲעַֽ֠מ יֵ֣בְרֹעְֽו ךְךֵ֣קְדִב יֵ֣קיִזֲחַֽמ
 ּוׁ֖שֲעְֽרִי ךְךִיָ֑לְבֹֽח תַ֣קֲעַֽז לֹו֖קְל :ךְךֵּֽתְלַּפַמ םֹו֖יְּב םיִּ֔מַי בֵ֣לְּב ּ֙ולְּפִי ךְךֵ֔כֹותְּב רֶׁ֣שֲא
־לֶא םָּ֑יַה יֵ֣לְבֹֽח לֹּ֖כ םיִ֕חָּלַמ טֹוׁ֔שָמ יֵׂ֣שְפֹּֽת לֹּ֚כ םֶ֗היֵתֹוּֽיִנֳאֵֽמ ּו֞דְרָי ְֽו :תֹוֽׁשֹרְגִמ
־לַע ֙רָפָע ּו֤לֲעַֽיְו הָ֑רָמ ּו֖קֲעְֽזִיְו םָ֔לֹוקְּב ֙ךְךִיַ֨לָע ּועיִ֤מְׁשִהְו :ּודֹֽמֲעַֽי ץֶרָ֖אָה
 קִהְו :ּוׁשָּֽלַּפְתִי רֶפֵ֖אָּב םֶ֔היֵׁשאָ֣ר  ךְךִיַ֛לֵא ּו֥כָבּו םיִּ֑קַׂש ּו֖רְגָֽחְו הָ֔חְרָק ֙ךְךִיַ֨לֵא ּוחיִ֤רְ
 רֹו֔צְכ יִ֣מ ךְךִיָ֑לָע ּו֖נְנֹוֽקְו הָ֔ניִק ֙םֶהיִנְּב ךְךִיַ֤לֵא ּו֨אְׂשָֽנְו :רָֽמ דֵּ֥פְסִמ ׁשֶפֶ֖נ־רַמְּב
 ֙ךְךִיַ֨נֹוה בֹ֤רְּב םיִּ֑בַר םיִּ֣מַע ְּתַעַּ֖בְׂשִה םיִּ֔מַּיִמ ֙ךְךִיַ֨נֹובְזִע תאֵ֤צְּב :םָּֽיַה ךְךֹו֥תְּב הָ֖מֻדְּכ
 ךְךֵ֥בָרֲעַֽמ םִיָ֑מ־יֵּקַמֲעַֽמְּב םיִּ֖מַּיִמ תֶרֶּ֥בְׁשִנ תֵ֛ע :ץֶרָֽא־יֵכְלַמ ְּתְרַׁ֖שֱעֶה ךְךִיַ֔בָרֲעַֽ֣מּו
 ּורֲעָֽׂ֣ש ֙םֶהיֵכְלַמּו ךְךִיָ֑לָע ּו֖מְמָֽׁש םיִּ֔יִאָֽה יֵ֣בְׁשֹֽי לֹּ֚כ :ּולָֽפָנ ךְךֵ֥כֹותְּב ךְךֵ֖לָהְק־לָכְו

־דַע ךְך ֵ֖ניֵאְו תיִ֔יָה תֹו֣הָּלַּב ךְךִיָ֑לָע ּו֖קְרָֽׁש םיִּ֔מַעָּ֣ב ֙םיִרֲחֹֽס :םיִֽנָּפ ּו֖מֲעָֽר רַעַׂ֔ש
 ׀ רַ֣מָא־הֹּֽכ רֹ֜צ דיִ֨גְנִל ֩רֹמֱא םָ֡דָא־ןֶּב :רֹֽמאֵל יַ֥לֵא הָ֖וֹהְי־רַבְד יִ֥הְיַו :םָֽלֹוע
ֹּתַו ֙ךָךְּבִל ּהַ֤בָּג ןַעַ֣י הִֹ֗וֶהְי יָ֣נֹדֲא  בֵ֣לְּב יִּתְבַׁ֖שָי םיִ֛הֹלֱא בַׁ֧שֹומ יִנָ֔א לֵ֣א ֙רֶמא֨
 הָּ֖תַא םָ֛כָח הֵּ֥נִה :םיִֽהֹלֱא בֵ֥לְּכ ֖ךָךְּבִל ןֵּ֥תִּתַו לֵ֔א־ֹאלְֽו ֙םָדָא הָּ֤תַאְו םיִּ֑מַי
ֹל םּו֖תָס־לָּכ ]לאֵּ֑יִנָּֽדִמ[ לֵ֑אִנָּֽדִמ  ֖ךָךְּל ָתיִׂ֥שָע ֔ךָךְתָ֣נּובְתִבּו ֙ךָךְתָֽמְכָחְּב :ךָךּוֽמָמֲע א֥
 ךָךֶ֑ליֵח ָתיִּ֣בְרִה ֖ךָךְתָּֽלֻכְרִּב ֛ךָךְתָֽמְכָח בֹ֧רְּב :ךָךיֶֽתֹורְצֹוֽאְּב ףֶסֶ֖כָו בָ֥הָז ׂשַעַּ֛תַו לִיָ֑ח
 בֵ֥לְּכ ֖ךָךְבָֽבְל־תֶא ֥ךָךְּתִּת ןַעַ֛י הִ֑וֶֹהְי יָ֣נֹדֲא רַ֖מָא הֹּ֥כ ןֵ֕כָל :ךָךֶֽליֵחְּב ֖ךָךְבָבְל ּהַּ֥בְגִּיַו
 יִ֣פְי־לַע ֙םָתֹובְרַח ּוקיִ֤רֵהְו םִ֑יֹוּג יֵ֖ציִרָֽע םיִ֔רָז ֙ךָךיֶ֨לָע איִ֤בֵמ יִ֨נְנִֽה ןֵ֗כָל :םיִֽהֹלֱא
 :םיִּֽמַי בֵ֥לְּב לָ֖לָח יֵ֥תֹומְמ הָּתַ֛מָו ךָךּו֑דִרֹוֽי תַחַּׁ֖שַל :ךָךֶֽתָעְפִי ּו֖לְּלִחְו ךָךֶ֔תָמְכָח
 :ךָךיֶֽלְלַחְמ דַ֥יְּב לֵ֖א־ֹאלְו םָ֛דָא הָּ֥תַאְו ךָך ֶ֑גְרֹֽה יֵ֖נְפִל יִנָ֔א םיִ֣הֹלֱא ֙רַמֹאּת רֹ֤מָאֶֽה
־רַבְד יִ֥הְיַו :הִֽוֶֹהְי יָ֥נֹדֲא םֻ֖אְנ יִּתְרַּ֔בִד יִ֣נֲא יִּ֚כ םיִ֑רָז־דַיְּב תּו֖מָּת םיִ֛לֵרֲע יֵ֧תֹומ
 ֙רַמָא הֹּ֤כ ֹוּ֗ל ָּתְרַ֣מָאְו רֹו֑צ ךְךֶלֶ֣מ־לַע הָ֖ניִק אָׂ֥ש םָ֕דָא־ןֶּב :רֹֽמאֵל יַ֥לֵא הָ֖וֹהְי
 םיִ֜הֹלֱא־ןַּג ןֶדֵ֨עְּב :יִפֹֽי ליִ֥לְכּו הָ֖מְכָח אֵ֥לָמ תיִ֔נְכָּת םֵ֣תֹוח ֙הָּתַא הִ֔וֶֹהְי יָ֣נֹדֲא



 קְי ןֶבֶ֨א־לָּכ ָתיִ֗יָה  הֵ֔פְׁשָ֣יְו ֙םַהֹׁ֨ש ׁשיִׁ֥שְרַּת םֹ֗לֲהָֽיְו הָ֞דְטִּפ םֶדֹ֣א ֙ךָךֶ֨תָכֻסְמ הָ֤רָ
 :ּונָֽנֹוּכ ֖ךָךֲאַֽרָּבִה םֹו֥יְּב ךְךָּ֔ב ֙ךָךיֶ֨בָקְנּו ךָךיֶּ֤פֻּת תֶכאֶ֨לְמ בָ֑הָזְו תַ֖קְרָֽבּו ךְךֶפֹ֔נ ריִּ֣פַס
־יֵנְבַא ךְךֹו֥תְּב ָתיִ֔יָה ֙םיִהֹלֱא ׁשֶדֹ֤ק רַ֨הְּב ךָךיִּ֗תַתְנּו ךְךֵ֑כֹוּסַה חַׁ֖שְמִמ בּו֔רְּכ־ְּתַ֨א
 :ךְךָּֽב הָתָ֖לְוַע אָ֥צְמִנ־דַע ךְךָ֑אְרָּֽבִה םֹוּ֖יִמ ךָךיֶ֔כָרְדִּב ֙הָּתַא םיִ֤מָּת :ָּתְכָּֽלַהְתִה ׁשֵ֖א
 בּו֣רְּכ ֙ךָךְדֶּבַאָֽו םיִ֤הֹלֱא רַ֨הֵמ ֩ךָךְלֶּלַחֲאָֽו אָ֑טֱחֶּתַו סָ֖מָח ֛ךָךְכֹוֽת ּו֧לָמ ֗ךָךְתָּֽלֻכְר בֹ֣רְּב
־לַע ךָךֶ֑תָעְפִי־לַע ֖ךָךְתָֽמְכָח ָּתַ֥חִׁש ךָךֶ֔יְפָיְּב ֙ךָךְּבִל ּהַ֤בָּג :ׁשֵֽא־יֵנְבַא ךְךֹוּ֖תִמ ךְךֵ֔כֹּסַה
 ֔ךָךְתָּ֣לֻכְר֙ לֶוָ֨עְּב ךָךיֶ֗נֹוֲע בֹ֣רֵמ :ךְךָֽב הָוֲאַֽ֥רְל ךָךיִּ֖תַתְנ םיִ֛כָלְמ יֵ֧נְפִל ךָךיִּ֗תְכַלְׁשִה ץֶרֶ֣א
־לַע ֙רֶפֵ֨אְל ֤ךָךְנֶּתֶאָֽו ךָךְתַ֔לָכֲא איִ֣ה ֙ךָךְכֹוּֽתִמ ׁשֵ֤א־אִצֹואָֽו ךָךיֶׁ֑שָּדְקִמ ָּתְלַּ֖לִח
 ָתיִ֔יָה תֹו֣הָּלַּב ךָךיֶ֑לָע ּו֖מְמָֽׁש םיִּ֔מַעָּֽב ֙ךָךיֶ֨עְדֹוֽי־לָּכ :ךָךיֶֽאֹר־לָּכ יֵ֖ניֵעְל ץֶרָ֔אָה
־לֶא ךָךיֶ֖נָּפ םיִׂ֥ש םָ֕דָא־ןֶּב :רֹֽמאֵל יַ֥לֵא הָ֖וֹהְי־רַבְד יִ֥הְיַו :םָֽלֹוע־דַע ֖ךָךְניֵֽאְו
 ןֹו֔דיִצ ֙ךְךִיַ֨לָע יִ֤נְנִה הִ֔וֶֹהְי יָ֣נֹדֲא ֙רַמָא הֹּ֤כ ָּ֗תְרַמָֽאְו :ָהיֶֽלָע אֵ֖בָּנִהְו ןֹו֑דיִצ
 :ּהָֽב יִּתְׁשַּ֥דְקִנְו םיִ֖טָפְׁש ּהָ֛ב יִתֹוׂ֥שֲעַּֽב הָ֗וֹהְי יִ֣נֲא־יִּֽכ ּו֞עְד ָֽיְו ךְךֵ֑כֹותְּב יִּ֖תְדַּבְכִנְו
 ביִ֑בָּסִמ ָהיֶ֖לָע בֶרֶ֥חְּב ּהָ֔כֹותְּב֙ לָלָח לַ֤לְֽפִנְו ָהיֶ֔תֹוצּו֣חְּב ֙םָדָו רֶבֶּ֤ד ּהָ֞ב־יִּתְחַּלִׁשְו
ֹלְו :הָֽוֹהְי יִ֥נֲא־יִּֽכ ּו֖עְד ָֽיְו  ץֹו֣קְו ֙ריִאְמַמ ןֹוּ֤לִס לֵ֗אָרְׂשִי תיֵ֣בְל דֹו֜ע הֶ֨יְהִי־אֽ
 ֘רַמָא־הֹּֽכ :הִֽוֶֹהְי יָ֥נֹדֲא יִ֖נֲא יִּ֥כ ּו֔עְד ָ֣יְו םָ֑תֹוא םיִ֖טאָּׁשַה םָ֔תֹביִ֣בְס֙ לֹּכִמ בִ֔אְכַמ
 םָ֔ב ּוצֹ֣פָנ רֶׁ֣שֲא ֙םיִּמַעָֽה־ןִמ לֵ֗אָרְׂשִי תיֵּ֣ב־תֶא ׀ יִ֣צְּבַקְּב ֒הִוֶֹהְי יָ֣נֹדֲא
 :בֹֽקֲעַֽיְל יִּ֥דְבַעְל יִּתַ֖תָנ רֶׁ֥שֲא םָ֔תָמְדַא־לַע ּ֙ובְׁשָֽיְו םִ֑יֹוּגַה יֵ֣ניֵעְל םָ֖ב יִּתְׁשַּ֥דְקִנְו
 יִ֣תֹוׂשֲעַּֽב חַטֶ֑בָל ּו֖בְׁשָֽיְו םיִ֔מָרְכ ּו֣עְטָֽנְו ֙םיִּתָב ּו֤נָבּו ֒חַטֶבָל ָ֘היֶלָע ּו֣בְׁשָֽיְו

 :םֶֽהיֵהֹֽלֱא הָ֖וֹהְי יִ֥נֲא יִּ֛כ ּו֔עְד ָ֣יְו םָ֔תֹוביִ֣בְּסִמ ֙םָתֹא םיִ֤טאָּׁשַה לֹ֨כְּב םיִ֗טָפְׁש
 :רֹֽמאֵל יַ֥לֵא הָ֖וֹהְי־רַבְד הָ֥יָה ׁשֶדֹ֑חַל רָׂ֖שָע םיֵ֥נְׁשִּב יִ֕רִׂשֲעָּֽב תיִ֔ריִׂשֲעָֽה ֙הָנָּׁשַּב
 :ּהָּֽלֻּכ םִיַ֖רְצִמ־לַעְו ויָ֔לָע אֵ֣בָּנִהְו םִיָ֑רְצִמ ךְךֶלֶ֣מ הֹ֖עְרַּפ־לַע ךָךיֶ֔נָּפ םיִׂ֣ש םָ֕דָא־ןֶּב
 ֙םיִּנַּתַה םִיַ֔רְצִמ־ךְךֶלֶֽמ הֹ֣עְרַּפ ֙ךָךיֶ֨לָע יִ֤נְנִֽה הִ֗וֶֹהְי יָ֣נֹדֲא ׀ רַ֣מָא־הֹּֽכ ָּ֜תְרַמָאְו רֵּ֨בַּד
 יִּ֤תַתָנְו :יִנִֽתיִׂשֲע יִ֥נֲאַֽו יִ֖רֹאְי יִ֥ל רַ֛מָא רֶׁ֥שֲא ויָ֑רֹאְי ךְךֹו֣תְּב ץֵ֖בֹרָֽה לֹו֔דָּגַה
 ֙ךָךיִ֨תיִלֲעַֽהְו ךָךיֶ֑תֹׂשְקְׂשַקְּב ךָךיֶ֖רֹאְי־תַגְד יִּ֥תְקַּבְדִהְו ךָךיֶ֔יָחְלִּב ]֙םיִחַח[ ֙םייִחַח
 ךָךיִּ֣תְׁשַטְנּו :קָּֽבְדִּת ךָךיֶֽתֹׂשְקְׂשַקְּב ךָךיֶ֔רֹאְי תַ֣גְּד־לָּכ ֙תֵאְו ךָךיֶ֔רֹאְי ךְךֹוּ֣תִמ
ֹל לֹוּ֔פִּת ֙הֶדָּׂשַה יֵ֤נְּפ־לַע ךָךיֶ֔רֹאְי תַ֣גְּד־לָּכ ֙תֵאְו ֙ךָךְתֹוא הָרָּ֗בְדִּמַה  ףֵ֖סָאֵֽת א֥



ֹלְו  יֵ֣בְׁשֹֽי־לָּכ ּ֙ועְד ָֽיְו :הָֽלְכָאְל ךָךיִּ֥תַתְנ םִיַ֖מָּׁשַה ףֹו֥עְלּו ץֶרָ֛אָה תַּ֥יַחְל ץֵ֑בָּקִת א֣
 ק תֶנֶ֥עְׁשִמ םָ֛תֹויֱה ןַעַ֧י הָ֑וֹהְי יִ֣נֲא יִּ֖כ םִיַ֔רְצִמ  ֤ךָךְּב םָׂ֨שְפָתְּב :לֵֽאָרְׂשִי תיֵ֥בְל הֶ֖נָ
 רֵ֔בָּׁשִּת ֙ךָךיֶ֨לָע םָ֤נֲעָּֽׁשִהְבּו ףֵ֑תָּכ־לָּכ םֶ֖הָל ָּ֥תְעַקָֽבּו ץֹו֔רֵּת ]֙ףַּכַב[ ך֨פַּכַב
 ךְךִיַ֖לָע איִ֥בֵמ יִ֛נְנִה הִ֔וֶֹהְי יָ֣נֹדֲא ֙רַמָא הֹּ֤כ ןֵ֗כָל :םִי ָֽנְתָמ־לָּכ םֶ֖הָל ָּ֥תְדַמֲעַֽהְו
 הָּ֔בְרָחְו הָ֣מָמְׁשִל ֙םִיַ֨רְצִמ־ץֶרֶֽא הָ֤תְיָֽהְו :הָֽמֵהְבּו םָ֥דָא ךְךֵּ֖מִמ יִּ֥תַרְכִהְו בֶרָ֑ח
־לֶאְו ךָךיֶ֖לֵא יִ֥נְנִֽה ןֵ֛כָל :יִתיִֽׂשָע יִ֥נֲאַֽו יִ֖ל רֹ֥אְי רַ֛מָא ןַעַ֧י הָ֑וֹהְי יִ֣נֲא־יִּֽכ ּו֖עְד ָֽיְו
־דַעְו הֵ֖נֵוְס לֹּ֥דְגִּמִמ הָ֔מָמְׁש בֶרֹ֣ח ֙תֹובְרָחְל םִיַ֗רְצִמ ץֶרֶ֣א־תֶא יִּ֞תַתָֽנְו ךָךיֶ֑רֹאְי
ֹל :ׁשּוּֽכ לּו֥בְּג ֹל הָ֖מֵהְּב לֶגֶ֥רְו םָ֔דָא לֶגֶ֣ר ּ֙הָּב־רָבֲעַֽת א֤ ֹלְו ּהָּ֑ב־רָבֲעַֽת א֣  בֵׁ֖שֵת א֥
 תֹוּ֗מַׁשְנ תֹו֣צָרֲא ׀ ךְךֹו֣תְּב הָ֜מָמְׁש םִיַ֨רְצִמ ֩ץֶרֶא־תֶא יִּ֣תַתָנְו :הָֽנָׁש םיִ֥עָּבְרַא
־תֶא יִ֤תֹצִֽפֲהַֽו הָ֑נָׁש םיִ֖עָּבְרַא הָ֔מָמְׁש ָ◌	ןיֶ֣יְהִּֽת ֙תֹובָרֳחָֽמ םיִ֤רָע ךְךֹו֨תְּב ָ֙היֶ֨רָעְו
 םיִ֤עָּבְרַא ץֵּ֞קִמ הִ֑וֶֹהְי יָ֣נֹדֲא רַ֖מָא הֹּ֥כ יִּ֛כ :תֹוֽצָרֲאָּֽב םיִ֖תיִר ֵֽזְו םִ֔יֹוּגַּב ֙םִיַ֨רְצִמ
 תּו֣בְׁש־תֶא ֙יִּתְבַׁשְו :הָּמָֽׁש ּוצֹ֥פָנ־רֶׁשֲא םיִּ֖מַעָה־ןִמ םִיַ֔רְצִמ־תֶא ץֵּ֣בַקֲא ֙הָנָׁש
 הָ֥כָלְמַמ םָׁ֖ש ּויָ֥הְו םָ֑תָרּוֽכְמ ץֶרֶ֖א־לַע סֹו֔רְתַּפ ץֶרֶ֣א ֙םָתֹא יִ֤תֹבִׁשֲהַֽו םִיַ֔רְצִמ
ֹלְו הָ֔לָפְׁש הֶ֣יְהִּֽת ֙תֹוכָלְמַּמַה־ןִמ :הָֽלָפְׁש  םִ֑יֹוּגַה־לַע דֹו֖ע אֵּׂ֥שַנְתִת־אֽ
ֹלְו :םִֽיֹוּגַּב תֹו֥דְר יִּ֖תְלִבְל םיִּ֔תְטַעְמִ֨הְו  ֙חָטְבִמְל לֵ֤אָרְׂשִי תיֵ֨בְל ֩דֹוע־הֶיְהִֽי א֣
 םיִ֤רְׂשֶעְּב יִ֗הְיַו :הִֽוֶֹהְי יָ֥נֹדֲא יִ֖נֲא יִּ֥כ ּו֔עְד ָ֣יְו םֶ֑היֵרֲחַֽא םָ֖תֹונְפִּב ןֹ֔וָע ריִּ֣כְזַמ
 םָ֗דָא־ןֶּב :רֹֽמאֵל יַ֥לֵא הָ֖וֹהְי־רַבְד הָ֥יָה ׁשֶדֹ֑חַל דָ֣חֶאְּב ןֹוׁ֖שאִרָּֽב הָ֔נָׁש ֙עַבֶׁ֨שָו
ֹר־לָּכ רֹ֔צ־לֶא ֙הָלֹדְג הָ֤דֹבֲע ֹו֜ליֵח־תֶא דיִ֨בֱעֶה לֶבָּ֠ב־ךְךֶלֶֽמ רַּ֣צאֶרְדַכּוֽבְנ  ׁשא֣
 הָ֖דֹבֲעָֽה־לַע רֹּ֔צִמ ֹ֙וליֵחְלּו ֹו֤ל הָיָ֨ה־ֹאל רָכָׂשְ֠ו הָ֑טּורְמ ףֵ֖תָּכ־לָכְו חָ֔רְקֻמ
־ךְךֶלֶֽמ רַּ֥צאֶרְדַכּוֽבְנִל ןֵ֛תֹנ יִ֥נְנִה הִ֔וֶֹהְי יָ֣נֹדֲא ֙רַמָא הֹּ֤כ ןֵ֗כָל :ָהיֶֽלָע דַ֥בָע־רֶׁשֲא
 רָ֖כָׂש הָ֥תְיָֽהְו ּהָּ֔זִּב זַ֣זָבּו ּ֙הָלָלְׁש לַ֤לָׁשְו ּהָ֜נֹמֲה אָׂ֨שָנְו םִיָ֑רְצִמ ץֶרֶ֣א־תֶא לֶ֖בָּב
 יִ֔ל ּוׂשָ֣ע ֙רֶׁשֲא םִיָ֑רְצִמ ץֶרֶ֣א־תֶא ֹו֖ל יִּתַ֥תָנ ּהָּ֔ב דַבָ֣ע־רֶׁשֲא ֹ֙ותָּלֻעְּפ :ֹוֽליֵחְל
־ןֹוֽחְתִּפ ןֵּ֥תֶא ֛ךָךְלּו לֵ֔אָרְׂשִי תיֵ֣בְל ֙ןֶרֶ֨ק ַחיִ֤מְצַא אּו֗הַה םֹוּ֣יַּב :הִֽוֶֹהְי יָ֥נֹדֲא םֻ֖אְנ
 םָ֕דָא־ןֶּב :רֹֽמאֵל יַ֥לֵא הָ֖וֹהְי־רַבְד יִ֥הְיַו :הָֽוֹהְי יִ֥נֲא־יִּכ ּו֖עְד ָֽיְו םָ֑כֹותְּב הֶּ֖פ
 בֹו֥רָקְו םֹו֔י בֹו֣רָק־יִּֽכ :םֹוּֽיַל ּהָ֥ה ּוליִ֖ליֵה הִ֑וֹהְי יָ֣נֹדֲא רַ֖מָא הֹּ֥כ ָּ֔תְרַמָ֣אְו ֙אֵבָּנִה
 ֙הָלָחְלַח הָ֤תְיָֽהְו םִיַ֔רְצִמְּב ֙בֶרֶ֨ח הָ֥אָבּו :הֶֽיְהִֽי םִ֖יֹוּג תֵ֥ע ןָ֔נָע םֹו֣י הָ֑וֹהיַֽל םֹו֖י



 ֙דּולְו טּו֤פּו ׁשּוּ֣כ :ָהיֶֽתֹדֹוסְי ּו֖סְרֶהֶֽנְו ּהָ֔נֹומֲה ּו֣חְקָֽלְו םִיָ֑רְצִמְּב לָ֖לָח לֹ֥פְנִּב ׁשּו֔כְּב
 ּ֙ולְפָֽנְו הָ֔וֹהְי רַ֣מָא הֹּ֚כ :ּולֹּֽפִי בֶרֶ֥חַּב םָּ֖תִא תיִ֑רְּבַה ץֶרֶ֣א יֵ֖נְבּו בּו֔כְו בֶרֶ֣עָה־לָכְו
 יָ֥נֹדֲא םֻ֖אְנ ּהָ֔ב־ּולְּפִי ֙בֶרֶ֨חַּב הֵ֗נֵוְס לֹּ֣דְגִּמִמ ּהָּ֑זֻע ןֹו֣אְּג דַ֖רָיְו םִיַ֔רְצִמ יֵ֣כְמֹס
 :הָניֶֽיְהִּֽת תֹו֖בָרֲחַֽנ םיִ֥רָע־ךְךֹוֽתְּב ויָ֕רָעְו תֹוּ֑מַׁשְנ תֹו֣צָרֲא ךְךֹו֖תְּב ּוּמַׁ֕שָנְו :הִֽוֹהְי
 אּו֗הַה םֹוּ֣יַּב :ָהיֶֽרְזֹֽע־לָּכ ּו֖רְּבְׁשִנְו םִיַ֔רְצִמְּב ׁשֵ֣א־יִּתִתְּב הָ֑וֹהְי יִ֣נֲא־יִּֽכ ּו֖עְד ָֽיְו
 ֙םֶהָב הָ֤לָחְלַח הָ֨תְיָֽהְו חַטֶּ֑ב ׁשּוּ֣כ־תֶא דיִ֖רֲחַֽהְל םיִּ֔צַּב ֙יַנָפְּלִמ םיִ֤כָאְלַמ ּו֨אְצֵֽי
 ןֹו֣מֲה־תֶא ֙יִּתַּבְׁשִהְו הִ֑וֹהְי יָ֣נֹדֲא רַ֖מָא הֹּ֥כ :הָֽאָּב הֵּ֖נִה יִּ֥כ םִיַ֔רְצִמ םֹו֣יְּכ
 םיִ֖אָבּוֽמ םִ֔יֹוג יֵ֣ציִרָֽע ֹ֙וּתִא ֹוּ֤מַעְו אּו֠ה :לֶֽבָּב־ךְךֶלֶמ רַּ֥צאֶרְדַכּוֽבְנ דַ֖יְּב םִיַ֔רְצִמ
 :לָֽלָח ץֶרָ֖אָה־תֶא ּו֥אְלָֽמּו םִיַ֔רְצִמ־לַע ֙םָתֹובְרַח ּוקיִ֤רֵהְו ץֶרָ֑אָה תֵ֣חַׁשְל
 ץֶרֶ֤א יִ֞תֹּמִׁשֲהַֽו םיִ֑עָר־דַיְּב ץֶרָ֖אָה־תֶא יִּ֥תְרַכָֽמּו הָ֔בָרָֽח ֙םיִרֹאְי יִּ֤תַתָֽנְו
 יִּ֨תְדַבֲאַֽהְו הִ֗וֹהְי יָ֣נֹדֲא רַ֞מָא־הֹּֽכ :יִּתְרַּֽבִּד הָ֖וֹהְי יִ֥נֲא םיִ֔רָז־דַיְּב ּ֙הָאֹלְמּו
ֹל םִיַ֖רְצִמ־ץֶרֶֽאֵמ איִׂ֥שָנְו ףֹּ֔נִמ ֙םיִליִלֱא יִּ֤תַּבְׁשִהְו םיִ֜לּוּלִג  יִּ֥תַתָֽנְו דֹו֑ע־הֶיְהִֽי א֣
 יִתיִׂ֥שָעְו ןַעֹ֑צְּב ׁשֵ֖א יִּתַ֥תָנְו סֹו֔רְתַּפ־תֶא ֙יִתֹּמִׁשֲהַֽו :םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥אְּב הָ֖אְרִי

ֹנְּב םיִ֖טָפְׁש ֹנ ןֹו֥מֲה־תֶא יִּ֖תַרְכִהְו םִיָ֑רְצִמ זֹו֣עָמ ןיִ֖ס־לַע יִ֔תָמֲח יִּ֣תְכַפָׁשְו :אֽ  :אֽ
ֹנְו ןיִ֔ס ֙]לּוחָּת[֙ לּיחָּת לּו֤ח םִיַ֔רְצִמְּב ׁ֙שֵא יִּתַ֤תָנְו  יֵ֥רָצ ףֹ֖נְו ַעֵ֑קָּבִהְל הֶ֣יְהִּֽת א֖
 ֙סֵחְנְפַחְתִבּו :הָנְכַֽלֵת יִ֥בְּׁשַּב הָּנֵ֖הְו ּולֹּ֑פִי בֶרֶ֣חַּב תֶסֶ֖ב־יִפּו ןֶוָ֛א יֵרּו֥חַּב :םָֽמֹוי
 ן ָ֣נָע איִ֚ה ּהָּ֑זֻע ןֹו֣אְּג ּהָּ֖ב־תַּבְׁשִנְו םִיַ֔רְצִמ תֹו֣טֹמ־תֶא ֙םָׁש־יִרְבִׁשְּב םֹוּ֔יַה ךְךַׂ֣שָח
 יִ֥נֲא־יִּֽכ ּו֖עְדָיְו םִיָ֑רְצִמְּב םיִ֖טָפְׁש יִתיִׂ֥שָעְו :הָנְכַֽלֵת יִ֥בְּׁשַּב ָהיֶ֖תֹונְבּו הָּנֶּ֔סַכְי
 הָ֖וֹהְי־רַבְד הָ֥יָה ׁשֶדֹ֑חַל הָ֣עְבִׁשְּב ןֹוׁ֖שאִרָּֽב הָ֔נָׁש ֙הֵרְׂשֶע תַ֤חַאְּב יִ֗הְיַו :הָֽוֹהְי
ֹל הֵּ֣נִהְו יִּתְרָ֑בָׁש םִיַ֖רְצִמ־ךְךֶלֶֽמ הֹ֥עְרַּפ ַעֹו֛רְז־תֶא םָ֕דָא־ןֶּב :רֹֽמאֵל יַ֥לֵא ־אֽ
־הֹּכ ןֵ֞כָל :בֶרָֽחֶּב ׂשֹּ֥פְתִל ּהָ֖קְזָחְל ּהָׁ֥שְבָחְל לוּ֛תִח םּוׂ֥שָל תֹו֜אֻפְר תֵ֨תָל הָׁשְּבֻ֠ח
 ויָ֔תֹעֹ֣רְז־תֶא ֙יִּתְרַבָֽׁשְו םִיַ֔רְצִמ־ךְךֶלֶֽמ הֹ֣עְרַּפ־לֶא ֙יִנְנִֽה הִֹ֗והְי יָ֣נֹדֲא ׀ רַ֣מָא
־תֶא יִ֥תֹוצִֽפֲהַֽו :ֹוֽדָּיִמ בֶרֶ֖חַה־תֶא יִּ֥תְלַּפִהְו תֶרָּ֑בְׁשִּנַה־תֶאְו הָ֖קָזֲחַֽה־תֶא
 יִּ֥תַתָֽנְו לֶ֔בָּב ךְךֶלֶ֣מ ֙תֹועֹרְז־תֶא יִּ֗תְקַּזִחְו :תֹוֽצָרֲאָּֽב םִ֖תיִרֵזְו םִ֑יֹוּגַּב םִיַ֖רְצִמ
 :ויָֽנָפְל לָ֖לָח תֹו֥קֲאַֽנ קַ֛אָנְו הֹ֔עְרַּפ תֹו֣עֹרְז־תֶא ֙יִּתְרַבָֽׁשְו ֹו֑דָיְּב יִּ֖בְרַח־תֶא
 הָ֗וֹהְי יִ֣נֲא־יִּֽכ ּו֞עְדָי ְֽו הָנְלֹּ֑פִּת הֹ֖עְרַּפ תֹו֥עֹרְזּו לֶ֔בָּב ךְךֶלֶ֣מ ֙תֹועֹרְז־תֶא יִּ֗תְקַזֲחַֽהְו



־תֶא יִ֤תֹוצִֽפֲהַֽו :םִיָֽרְצִמ ץֶרֶ֥א־לֶא ּהָ֖תֹוא הָ֥טָנְו לֶ֔בָּב־ךְךֶלֶֽמ דַ֣יְּב ֙יִּבְרַח יִּ֤תִתְּב
 תַ֤חַאְּב יִ֗הְיַו :הָֽוֹהְי יִ֥נֲא־יִּֽכ ּו֖עְד ָֽיְו תֹו֑צָרֲאָּֽב םָ֖תֹוא יִ֥תיִר ֵֽזְו םִ֔יֹוּגַּב ֙םִיַ֨רְצִמ
 םָ֕דָא־ןֶּב :רֹֽמאֵל יַ֥לֵא הָ֖וֹהְי־רַבְד הָ֥יָה ׁשֶדֹ֑חַל דָ֣חֶאְּב יִׁ֖שיִלְּׁשַּב הָ֔נָׁש ֙הֵרְׂשֶע
 הֵּ֨נִה :ךָךֶֽלְדָגְב ָתיִ֥מָּד יִ֖מ־לֶא ֹו֑נֹומֲה־לֶאְו םִיַ֖רְצִמ־ךְךֶלֶֽמ הֹ֥עְרַּפ־לֶא רֹ֛מֱא
 הָ֖תְיָֽה םיִ֔תֹבֲע ןיֵ֣בּו הָ֑מֹוק ּהַ֣בְגּו לַ֖צֵמ ׁשֶרֹ֥חְו ף ָ֛נָע הֵ֥פְי ןֹו֗נָבְּלַּב זֶרֶ֣א רּוּׁ֜שַא
 ּהָ֔עָּטַמ תֹו֣ביִבְס ֙ךְךֵלֹה ָהיֶ֗תֹרֲהַֽנ־תֶא ּוהְתָ֑מְמֹֽר םֹו֖הְּת ּוהּו֔לְּדִּג םִיַ֣מ :ֹוּֽתְרַּמַצ
 יֵ֣צֲע לֹּ֖כִמ ֹו֔תָמֹֽק אָ֣הְבָּֽג ֙ןֵּכ־לַע :הֶֽדָּׂשַה יֵ֥צֲע־לָּכ לֶ֖א הָ֔חְלִׁש ָהיֶ֣תֹלָֽעְּת־תֶאְו
ֹפ[ וָ֛תֹרֹאפ הָנְכַ֧רֱאֶּתַו ויָ֜תֹּפַעְרַס הָניֶּ֨בְרִּתַו הֶ֑דָּׂשַה  םיִּ֖בַר םִיַּ֥מִמ ]ויָ֛תֹראֽ
ֹּפ תַחַ֤תְו םִיַ֔מָּׁשַה ףֹו֣ע־לָּכ ּ֙ונְנִֽק ויָ֤תֹּפַעְסִּב :ֹוֽחְּלַׁשְּב  תַּ֣יַח לֹּ֖כ ּו֔דְלָֽי ֙ויָתֹראֽ
 הָ֥יָה־יִּֽכ ויָ֑תֹוּיִלָּֽד ךְךֶרֹ֖אְּב ֹוּ֔לְדָגְּב ף ִ֣יְּיַו :םיִּֽבַר םִ֥יֹוּג לֹּ֖כ ּו֔בְׁשֵֽי ֹ֙וּלִצְבּו הֶ֑דָּׂשַה
ֹל םיִ֣זָרֲא :םיִּֽבַר םִיַ֥מ־לֶא ֹוׁ֖שְרָׁש ֹל םיִׁ֗שֹורְּב ֒םיִהֹלֱא־ןַגְּב ּ֘והֻמָמֲע־אֽ  ּ֙ומָד א֤
ֹל םיִ֥נֹמְרַעְו ויָ֔תֹּפַעְס־לֶא ֹפְּכ ּו֖יָה־אֽ ֹל םיִ֔הֹלֱא־ןַגְּב ֙ץֵע־לָּכ ויָ֑תֹראֽ  הָ֥מָד־אֽ
 ן ַ֥גְּב רֶׁ֖שֲא ןֶדֵ֔ע־יֵצֲע־לָּכ ּ֙והֻ֨אְנַקְיַו ויָ֑תֹוּיִלָּֽד בֹ֖רְּב ויִ֔תיִׂשֲע הֶ֣פָי :ֹוֽיְפָיְּב ויָ֖לֵא
 ֹ֙וּתְרַּמַצ ןֵּ֤תִּיַו הָ֑מֹוקְּב ָּתְהַ֖בָּג רֶׁ֥שֲא ןַעַ֕י הִ֔וֹהְי יָ֣נֹדֲא ֙רַמָא הֹּ֤כ ןֵ֗כָל :םיִֽהֹלֱאָה
 ֹו֔ל ֙הֶׂשֲעַֽי ֹוׂ֤שָע םִ֑יֹוּג ליֵ֣א דַ֖יְּב ּוהֵ֔נְּתֶ֨אְו :ֹוֽהְבָגְּב ֹו֖בָבְל םָ֥רְו םיִ֔תֹובֲע ןיֵּ֣ב־לֶא
־לָכְבּו םיִרָהֶ֠ה־לֶא ּוהֻׁ֑שְּטִּיַו םִ֖יֹוג יֵ֥ציִרָֽע םיִ֛רָז ּוהֻ֧תְרְכִּיַו :ּוהִּֽתְׁשַר ֵּֽג ֹו֖עְׁשִרְּכ
ֹפ הָנְרַ֤בָּׁשִּתַו ויָ֗תֹוּיִלָֽד ּו֣לְפָֽנ ֜תֹויָאֵּ֨ג  ֹוּ֛לִּצִמ ּו֧דְרֵּיַו ץֶרָ֔אָה יֵ֣קיִפֲא֙ לֹכְּב ֙ויָתֹראֽ
ֹּפ־לֶאְו םִיָ֑מָּׁשַה ףֹו֣ע־לָּכ ּו֖נְּכְׁשִי ֹוּ֥תְלַּפַמ־לַע :ּוהֻֽׁשְּטִּי ַֽו ץֶרָֽאָה יֵּ֥מַע־לָּכ  ויָ֣תֹראֽ
ֹל ֩רֶׁשֲא ןַעַ֡מְל :הֶֽדָּׂשַה תַּ֥יַח לֹּ֖כ ּו֔יָה ֹלְו םִיַ֗מ־יֵצֲע־לָּכ םָ֜תָמֹוֽקְב ּו֨הְּבְגִי־אֽ ־אֽ
ֹלְו םיִ֔תֹבֲע ןיֵּ֣ב־לֶא ֙םָּתְרַּמַצ־תֶא ּו֤נְּתִי  יֵתֹׁ֣ש־לָּכ םָ֖הְבָגְּב םֶ֛היֵלֵֽא ּו֧דְמַעַֽי־אֽ
 :רֹוֽב יֵדְרֹו֥י־לֶא םָ֖דָא יֵ֥נְּב ךְךֹו֛תְּב תיִּ֗תְחַּת ץֶרֶ֣א־לֶא תֶוָּ֜מַל ּו֨נְּתִנ ֩םָּלֻכ יִּ֣כ םִיָ֑מ
 םֹו֔הְּת־תֶא ֙ויָלָע יִתֵּ֤סִּכ יִּתְלַ֜בֱאֶה ֙הָלֹו֨אְׁש ֹוּ֤תְדִר םֹו֨יְּב הִ֗וֹהְי יָ֣נֹדֲא רַ֞מָא־הֹּֽכ
 הֶ֖דָּׂשַה יֵ֥צֲע־לָכְו ןֹו֔נָבְל ֙ויָלָע רִּ֤דְקַאָֽו םיִּ֑בַר םִיַ֣מ ּו֖אְלָּֽכִּיַו ָהיֶ֔תֹורֲהַֽנ ֙עַנְמֶאָֽו
 יֵדְרֹו֣י־תֶא הָלֹו֖אְׁש ֹו֛תֹא יִ֥דִרֹוֽהְּב םִ֔יֹוג יִּתְׁשַ֣עְרִה ֹ֙וּתְלַּפַמ לֹוּ֤קִמ :הֶּֽפְלֻע ויָ֥לָע
 :םִיָֽמ יֵתֹׁ֥ש־לָּכ ןֹו֖נָבְל־בֹוֽטְו רַ֥חְבִמ ןֶדֵ֔ע־יֵצֲע־לָּכ ֙תיִּתְחַּת ץֶרֶ֤אְּב ּו֜מֲחָּֽ֨נִּיַו רֹו֑ב
 :םִֽיֹוּג ךְךֹו֥תְּב ֹוּ֖לִצְב ּו֥בְׁשָֽי ֹו֛עֹרְזּו בֶרָ֑ח־יֵלְלַח־לֶא הָלֹו֖אְׁש ּו֥דְר ָֽי ֹוּ֛תִא םֵ֗ה־םַּג



ֹגְבּו דֹו֥בָכְּב הָכָּ֛כ ָתיִ֥מָד יִ֨מ־לֶא ־לֶא ןֶדֵ֜ע־יֵצֲע־תֶא ָּ֙תְדַרּוֽהְו ןֶדֵ֑ע־יֵצֲעַּֽב לֶד֖
־לָכְו ֙הֹעְרַפ אּו֤ה בֶרֶ֔ח־יֵלְלַח־תֶא ֙בַּכְׁשִּת םיִ֤לֵרֲע ךְךֹו֨תְּב תיִּ֗תְחַּת ץֶרֶ֣א
 רָׂ֥שָע־יֵנְׁשִּב הָ֔נָׁש הֵ֣רְׂשֶע יֵּ֣תְׁשִּב ֙יִהְי ַֽו :הִֽוֹהְי יָ֥נֹדֲא םֻ֖אְנ ]ֹו֔נֹומֲֽה[ הֹנֹומֲֽה
־לַע ֙הָניִק אָׂ֤ש םָ֗דָא־ןֶּב :רֹֽמאֵל יַ֥לֵא הָ֖וֹהְי־רַבְד הָ֥יָה ׁשֶדֹ֑חַל דָ֣חֶאְּב ׁשֶדֹ֖ח
 םיִּ֔מַּיַּב םיִּ֣נַּתַּכ ֙הָּתַאְו ָתיֵ֑מְדִנ םִ֖יֹוּג ריִ֥פְּכ ויָ֔לֵא ָּ֣תְרַמָאְו םִיַ֔רְצִמ־ךְךֶלֶֽמ הֹ֣עְרַּפ
 יָ֣נֹדֲא ֙רַמָא הֹּ֤כ :םָֽתֹורֲהַֽנ סֹּ֖פְרִּתַו ךָךיֶ֔לְגַרְּב ֙םִיַ֨מ־חַלְדִּתַו ךָךיֶ֗תֹורֲהַֽנְּב חַגָּ֣תַו
 :יִֽמְרֶחְּב ךָךּו֖לֱעֶהְו םיִּ֑בַר םיִּ֣מַע לַ֖הְקִּב יִּ֔תְׁשִר־תֶא ֙ךָךיֶ֨לָע יִּ֤תְׂשַרָפּו הִ֔וֹהְי
 םִיַ֔מָּׁשַה ףֹו֣ע־לָּכ ֙ךָךיֶ֨לָע יִּ֤תְנַּכְׁשִהְו ךָךֶ֑ליִטֲא הֶ֖דָּׂשַה יֵ֥נְּפ־לַע ץֶרָ֔אָב ךָךיִּ֣תְׁשַטְנּו
 יִ֥תאֵּלִמּו םיִ֑רָהֶֽה־לַע ֖ךָךְרָֽׂשְּב־תֶא יִּ֥תַתָנְו :ץֶרָֽאָה־לָּכ תַּ֥יַח ֖ךָךְּמִמ יִּ֥תְעַּבְׂשִהְו
 םיִ֖קִפֲאַֽו םיִ֑רָהֶֽה־לֶא ֖ךָךְמָּדִמ ֛ךָךְתָֽפָצ ץֶרֶ֧א יִ֨תיֵקְׁשִהְו :ךָךֶֽתּומָר תֹו֖יָאֵּֽגַה
 ן ָ֣נָעֶּב ׁשֶמֶׁ֚ש םֶ֑היֵבְֽכֹּכ־תֶא יִּ֖תְרַּדְקִהְו םִיַ֔מָׁש ֙ךָךְתֹוּֽבַכְב יִ֤תיֵּסִכְו :ָּךֶּֽמִמ ןּו֥אְלָּֽמִי
ֹל ַחֵ֖רָיְו ּוּנֶּ֔סַכֲא  ךָךיֶ֑לָע םֵ֖ריִּדְקַא םִיַ֔מָּׁשַּב ֙רֹוא יֵרֹו֤אְמ־לָּכ :ֹוֽרֹוא ריִ֥אָי־אֽ
 םיִּ֑בַר םיִּ֣מַע בֵ֖ל יִּ֔תְסַעְכִ֨הְו :הִֽוֹהְי יָ֥נֹדֲא םֻ֖אְנ ֔ךָךְצְרַא־לַע ֙ךְךֶׁשֹ֨ח יִּתַ֤תָנְו
ֹל רֶׁ֥שֲא תֹו֖צָרֲא־לַע םִ֔יֹוּגַּב ֙ךָךְרְבִׁש יִ֤איִבֲהַּֽב  ךָךיֶ֜לָע יִ֨תֹוּמִׁשֲהַֽו :םָּֽתְעַדְי־אֽ
 ּו֤דְרָחְו םֶ֑היֵנְּפ־לַע יִּ֖בְרַח יִ֥פְפֹוֽעְּב רַעַׂ֔ש ֙ךָךיֶ֨לָע ּו֤רֲעְֽׂשִי ֙םֶהיֵכְלַמּו םיִּ֗בַר םיִּ֣מַע
־ךְךֶלֶֽמ בֶרֶ֥ח הִ֑וֹהְי יָ֣נֹדֲא רַ֖מָא הֹּ֥כ יִּ֛כ :ךָךֶּֽתְלַּפַמ םֹו֖יְּב ֹוׁ֔שְפַנְל ׁשיִ֣א ֙םיִעָגְרִל
־תֶא ּ֙ודְדָֽׁשְו םָּ֑לֻּכ םִ֖יֹוג יֵ֥ציִרָע ךָךֶ֔נֹומֲה ליִּ֣פַא ֙םיִרֹוּבִּג תֹו֤בְרַחְּב :ךָךֶֽאֹובְּת לֶ֖בָּב
 םִיַ֣מ לַ֖עֵמ ּהָּ֔תְמֶהְּב־לָּכ־תֶא ֙יִּתְדַבֲאַֽהְו :ּהָֽנֹומֲה־לָּכ דַ֖מְׁשִנְו םִיַ֔רְצִמ ןֹו֣אְּג
ֹלְו םיִּ֑בַר ֹל הָ֖מֵהְּב תֹו֥סְרַפּו דֹו֔ע ֙םָדָא־לֶגֶֽר םֵ֤חָלְדִת א֨  ַעיִ֣קְׁשַא זָ֚א :םֵֽחָלְדִת א֥
 םִיַ֜רְצִמ ץֶרֶ֨א־תֶא ֩יִּתִתְּב :הִֽוֹהְי יָ֥נֹדֲא םֻ֖אְנ ךְךיִ֑לֹוא ןֶמֶּׁ֣שַּכ םָ֖תֹורֲהַֽנְו םֶ֔היֵמיֵֽמ
 יִ֥נֲא־יִּֽכ ּו֖עְד ָֽיְו ּהָ֑ב יֵבְׁשֹו֣י־לָּכ־תֶא יִ֖תֹוּכַהְּב ּהָ֔אֹלְּמִמ ץֶרֶ֚א הָּ֗מַׁשְנּו הָ֣מָמְׁש
־לַעְו םִיַ֤רְצִמ־לַע ּהָ֑תֹוא הָּנֵ֣נֹוקְּת םִ֖יֹוּגַה תֹו֥נְּב ָהּו֔נְנֹו֣קְו ֙איִה הָ֥ניִק :הָֽוֹהְי
 הָ֔נָׁש הֵ֣רְׂשֶע יֵּ֣תְׁשִּב ֙יִהְי ַֽו :הִֽוֹהְי יָ֥נֹדֲא םֻ֖אְנ ּהָ֔תֹוא הָּנֵ֣נֹוקְּת ּ֙הָנֹומֲה־לָּכ
 ןֹו֥מֲה־לַע הֵ֛הְנ םָ֕דָא־ןֶּב :רֹֽמאֵל יַ֥לֵא הָ֖וֹהְי־רַבְד הָ֥יָה ׁשֶדֹ֑חַל רָׂ֖שָע הָּׁ֥שִמֲחַּֽב
 יֵדְרֹו֥י־תֶא תֹוּ֖יִּתְחַּת ץֶרֶ֥א־לֶא םִ֛רִּדַא םִ֧יֹוּג תֹו֨נְבּו ּהָתֹו֠א ּוהֵ֑דִרֹוֽהְו םִיַ֖רְצִמ
 בֶרֶ֣ח ּולֹּ֑פִי בֶרֶ֖ח־יֵלְלַח ךְךֹו֥תְּב :םיִֽלֵרֲע־תֶא הָ֖בְּכְׁשָהְו הָ֥דְר ָּתְמָ֑עָנ יִּ֖מִמ :רֹוֽב



 לֹו֖אְׁש ךְךֹוּ֥תִמ םיִ֛רֹוּבִג יֵ֧לֵא ֹו֞ל־ּורְּבַד ְֽי :ָהיֶֽנֹומֲה־לָכְו ּהָ֖תֹוא ּו֥כְׁשָמ הָנָּ֔תִנ
 ּהָ֔לָהְק־לָכְו ֙רּוּׁשַא םָׁ֤ש :בֶרָֽח־יֵלְלַח םיִ֖לֵרֲעָֽה ּו֥בְכָׁש ּו֛דְר ָֽי ויָ֑רְזֹֽע־תֶא
 ָ֙היֶ֨תֹרְבִק ּו֤נְּתִנ רֶׁ֨שֲא :בֶרָֽחֶּב םיִ֖לְפֹּֽנַה םיִ֔לָלֲח םָּ֣לֻּכ ויָ֑תֹרְבִק ויָ֖תֹוביִֽבְס
 בֶרֶ֔חַּב םיִ֣לְפֹֽנ ֙םיִלָלֲח םָּ֤לֻּכ ּהָ֑תָרֻֽבְק תֹו֖ביִבְס ּהָ֔לָהְק יִ֣הְיַו רֹו֔ב־יֵתְּכְרַיְּב
 ּהָ֑תָרֻֽבְק תֹו֖ביִבְס ּהָ֔נֹומֲה־לָכְו ֙םָליֵע םָׁ֤ש :םיִּֽיַח ץֶרֶ֥אְּב תיִּ֖תִח ּו֥נְתָֽנ־רֶׁשֲא
 רֶׁ֨שֲא תֹוּ֗יִּתְחַּת ץֶרֶ֣א־לֶא ׀ םיִ֣לֵרֲע ּו֥דְר ָֽי־רֶׁשֲא בֶרֶ֜חַּב םיִ֨לְפֹּֽנַה ֩םיִלָלֲח םָּ֣לֻּכ
 םיpִלָלֲ֠ח ךְךֹו֣תְּב :רֹוֽב יֵדְרֹו֥י־תֶא םָ֖תָּמִלְכ ּו֥אְׂשִּיַו םיִּ֔יַח ץֶרֶ֣אְּב ֙םָתיִּתִח ּו֤נְתָֽנ
 בֶרֶ֡ח־יֵלְלַח םיִ֣לֵרֲע םָּ֣לֻּכ ָהֶ֑תֹרְבִק ויָ֖תֹוביִֽבְס ּהָ֔נֹומֲה־לָכְּב ּ֙הָל בָּ֥כְׁשִמ ּו֨נְתָנ
 םיִ֖לָלֲח ךְךֹו֥תְּב רֹו֔ב יֵדְרֹו֣י־תֶא ֙םָתָּמִלְכ ּו֤אְׂשִּיַו םיִּ֗יַח ץֶרֶ֣אְּב םָ֜תיִּתִח ןַּ֨תִנ־יִּֽכ
 יֵלְלֻ֣חְמ ֙םיִלֵרֲע םָּ֤לֻּכ ָהיֶ֑תֹורְבִק ויָ֖תֹוביִֽבְס ּהָ֔נֹומֲה־לָכְו֙ לַבֻּת ךְךֶׁשֶ֤מ םָׁ֣ש :ןָּֽתִנ
ֹלְו :םיִּֽיַח ץֶרֶ֥אְּב םָ֖תיִּתִח ּו֥נְתָנ־יִּֽכ בֶרֶ֔ח  םיִ֖לְפֹֽנ םיִ֔רֹוּבִּג־תֶא ּ֙ובְּכְׁשִי א֤
 תַחַּ֣ת םָ֜תֹובְרַח־תֶא ּו֨נְּתִּיַו ֩םָּתְמַחְלִמ־יֵֽלְכִּב לֹו֣אְׁש־ּוֽדְר ָֽי רֶׁ֣שֲא םיִ֑לֵרֲעֵֽמ
 :םיִּֽיַח ץֶרֶ֥אְּב םיִ֖רֹוּבִּג תיִּ֥תִח־יִּֽכ םָ֔תֹומְצַע־לַע ֙םָתֹנֹֽוֲע יִ֤הְּתַו םֶ֗היֵׁשאָֽר
 ָ֙היֶ֨כָלְמ םֹו֗דֱא הָּמָׁ֣ש :בֶרָֽח־יֵלְלַח־תֶא בַּ֖כְׁשִתְו רַ֥בָּׁשִּת םיִ֛לֵרֲע ךְךֹו֧תְּב הָּ֗תַאְו
 םיִ֥לֵרֲע־תֶא הָּמֵ֛ה בֶרָ֑ח־יֵלְלַח־תֶא םָ֖תָרּוֽבְגִב ּו֥נְּתִנ־רֶׁשֲא ָהיֶ֔איִׂשְנ־לָכְו
־תֶא ּו֣דְר ָֽי־רֶׁשֲא יִ֑נֹדִֽצ־לָכְו םָּ֖לֻּכ ןֹו֛פָצ יֵ֥כיִסְנ הָּמָׁ֣ש :רֹוֽב יֵדְרֹ֥י־תֶאְו ּובָּ֖כְׁשִי
 ּו֥אְׂשִּיַו בֶרֶ֔ח־יֵלְלַח־תֶא ֙םיִלֵרֲע ּו֤בְּכְׁשִּיַו םיִׁ֔שֹוּב ֙םָתָרּוֽבְּגִמ םָ֑תיִּתִחְּב םיִ֗לָלֲח
 ]ֹו֑נֹומֲֽה[ הֹ֑נֹומֲֽה־לָּכ־לַע םַ֖חִנְו הֹ֔עְרַפ הֶ֣אְרִי ֙םָתֹוא :רֹוֽב יֵדְרֹו֥י־תֶא םָ֖תָּמִלְכ
 וִ֖תיִּתִח־תֶא יִּתַ֥תָנ־יִּֽכ :הִֽוֹהְי יָ֥נֹדֲא םֻ֖אְנ ֹו֔ליֵח־לָכְו הֹ֣עְרַּפ ֙בֶרֶ֨ח־יֵלְלַח
־לָכְו ֙הֹעְרַּפ בֶרֶ֗ח־יֵלְלַח־תֶא םיִ֜לֵרֲע ךְךֹו֨תְּב ֩בַּכְׁשֻהְו םיִּ֑יַח ץֶרֶ֣אְּב ]יִ֖תיִּתִח[
 םָ֗דָא־ןֶּב :רֹֽמאֵל יַ֥לֵא הָ֖וֹהְי־רַבְד יִ֥הְיַו :הִֽוֹהְי יָ֥נֹדֲא םֻ֖אְנ ]ֹו֔נֹומֲֽה[ הֹ֔נֹומֲֽה
־םַע ּו֨חְקָֽלְו בֶרָ֑ח ָהיֶ֖לָע איִ֥בָא־יִּֽכ ץֶרֶ֕א םֶ֔היֵלֲא ָּ֣תְרַמָאְו ֙ךָךְּמַע־יֵֽנְּב־לֶא רֵּ֤בַּד
 הָ֣אָּב בֶרֶ֖חַה־תֶא הָ֥אָרְו :הֶֽפֹצְל םֶ֖הָל ֹו֛תֹא ּו֥נְתָֽנְו םֶ֔היֵצְקִמ ֙דָחֶא ׁשיִ֤א ץֶרָ֜אָה
 לֹו֤ק־תֶא ַעֵ֜מֹּׁשַה עַ֨מָׁשְו :םָֽעָה־תֶא ריִ֥הְזִהְו רָ֖פֹוּׁשַּב עַ֥קָתְו ץֶרָ֑אָה־לַע
ֹלְו ֙רָפֹוּׁשַה  לֹו֨ק ֩תֵא :הֶֽיְהִֽי ֹוׁ֖שֹארְב ֹו֥מָּד ּוהֵ֑חָּקִּתַו בֶרֶ֖ח אֹובָּ֥תַו רָ֔הְזִנ א֣
ֹלְו ֙עַמָׁש רָ֤פֹוּׁשַה ־יִּֽכ הֶפֹּצַהְ֠ו :טֵּֽלִמ ֹוׁ֥שְפַנ רָ֖הְזִנ אּו֥הְו הֶ֑יְהִֽי ֹוּ֣ב ֹו֖מָּד רָ֔הְזִנ א֣



ֹלְו הָ֗אָּב בֶרֶ֜חַה־תֶא הֶ֨אְרִי ֹל םָ֣עָהְו ֙רָפֹוּׁשַּב עַ֤קָת־אֽ  בֶרֶ֔ח אֹו֣בָּתַו רָ֔הְזִנ־אֽ
־ןֶב הָּ֣תַאְו :ׁשֹֽרְדֶא הֶ֥פֹּצַה־דַּֽיִמ ֹו֖מָדְו חָ֔קְלִנ ֹו֣נֹוֲעַּֽב אּו֚ה ׁשֶפָ֑נ םֶ֖הֵמ חַּ֥קִּתַו
 :יִּנֶּֽמִמ םָ֖תֹא ָּ֥תְרַהְזִהְו רָ֔בָּד ֙יִּפִמ ָּ֤תְעַמָֽׁשְו לֵ֑אָרְׂשִי תיֵ֣בְל ךָךיִּ֖תַתְנ הֶ֥פֹצ םָ֔דָא
ֹלְו תּו֔מָּת תֹו֣מ ֙עָׁשָר עָׁ֗שָרָל יִ֣רְמָאְּב  אּו֤ה ֹוּ֑כְרַּדִמ עָׁ֖שָר ריִ֥הְזַהְל ָּתְרַּ֔בִד א֣
 ֹ֙וּכְרַּדִמ עָׁ֤שָר ָּתְרַ֨הְזִה־יִּֽכ הָּתַאְ֠ו :ׁשֵּֽקַבֲא ֥ךָךְדָּיִמ ֹו֖מָדְו תּו֔מָי ֹו֣נֹוֲעַֽב ֙עָׁשָר
 הָּ֣תַאְו :ָּתְלַּֽצִה ֥ךָךְׁשְפַנ הָּ֖תַאְו תּו֔מָי ֹו֣נֹוֲעַּֽב אּו֚ה ֹוּ֑כְרַּדִמ בָׁ֖ש־ֹאלְו הָּנֶּ֔מִמ בּוׁ֣שָל
 ּוניֵ֖תֹאּטַחְו ּוניֵ֥עָׁשְפ־יִּֽכ רֹ֔מאֵל ֙םֶּתְרַמֲא ןֵּ֤כ לֵ֔אָרְׂשִי תיֵּ֣ב־לֶא ֙רֹמֱא םָ֗דָא־ןֶב
 יָ֣נֹדֲא ׀ םֻ֣אְנ ׀ יִנָ֣א־יַח םֶ֜היֵלֲא רֹ֨מֱא :הֶֽיְחִֽנ ךְךיֵ֥אְו םיִּ֖קַמְנ ּונְחַ֥נֲא םָ֛בּו ּוניֵ֑לָע
 ּובּוׁ֣ש הָ֑יָחְו ֹוּ֖כְרַּדִמ עָׁ֛שָר בּוׁ֥שְּב־םִא יִּ֣כ עָׁ֔שָרָה תֹו֣מְּב ֙ץֹּפְחֶא־םִא הִ֗וֹהְי

 רֹ֤מֱא םָ֗דָא־ןֶב הָּ֣תַאְו :לֵֽאָרְׂשִי תיֵּ֥ב ּותּו֖מָת הָּמָ֥לְו םיִ֛עָרָה םֶ֧כיֵכְרַּדִמ ּובּוׁ֜ש
ֹל קיִּ֗דַּצַה תַ֣קְדִצ ֙ךָךְּמַע־יֵֽנְּב־לֶא ֹל ֙עָׁשָרָֽה תַ֤עְׁשִרְו ֹו֔עְׁשִּפ םֹו֣יְּב ּ֙וּנֶ֨ליִּצַת א֤ ־אֽ
ֹל קיִּ֗דַצְו ֹו֑עְׁשִרֵֽמ ֹו֣בּוׁש םֹו֖יְּב ּהָּ֔ב לֶׁשָּ֣כִי  :ֹוֽתֹאטֲח םֹו֥יְּב ּהָּ֖ב תֹו֥יְחִֽל לַ֛כּוי א֥
 ֙וָתֹקְדִצ־לָּכ לֶוָ֑ע הָׂשָ֣עְו ֹו֖תָקְדִצ־לַע חַ֥טָב־אּוֽהְו הֶ֔יְחִֽי הֹ֣יָח ֙קיִּדַּצַל יִ֤רְמָאְּב
ֹל ]֙ויָתֹקְדִצ[  תֹו֣מ עָׁ֖שָרָֽל יִ֥רְמָאְבּו :תּוֽמָי ֹוּ֥ב הָׂ֖שָע־רֶׁשֲא ֹו֥לְוַעְבּו הָנְרַ֔כָּזִת א֣
 םֵּ֔לַׁשְי הָ֣לֵזְּג ֙עָׁשָר ביִׁ֤שָי לֹ֨בֲח :הָֽקָדְצּו טָּ֖פְׁשִמ הָׂ֥שָעְו ֹו֔תאָּטַחֵֽמ ֙בָׁשְו תּו֑מָּת
ֹל הֶ֖יְחִֽי ֹו֥יָח לֶוָ֑ע תֹוׂ֣שֲע יִּ֖תְלִבְל ךְךַ֔לָה ֙םיִּיַחַֽה תֹוּ֤קֻחְּב  ֙וָתֹאּטַח־לָּכ :תּוֽמָי א֥
ֹל אָ֔טָח רֶׁ֣שֲא ]֙ויָתֹאּטַח[  :הֶֽיְחִֽי ֹו֥יָח הָׂ֖שָע הָ֛קָדְצּו טָּ֧פְׁשִמ ֹו֑ל הָנְרַ֖כָּזִת א֥
ֹל ֔ךָךְּמַע יֵ֣נְּב ּ֙ורְמָאְו ֹל םָּ֥כְרַּד הָּמֵ֖הְו יָ֑נֹדֲא ךְךֶרֶּ֣ד ןֵ֖כָּתִי א֥  קיִּ֥דַצ־בּוׁשְּב :ןֵֽכָּתִי־אֽ
 טָּ֖פְׁשִמ הָׂ֥שָעְו ֹו֔תָעְׁשִרֵֽמ ֙עָׁשָר בּוׁ֤שְבּו :םֶֽהָּב תֵ֖מּו לֶוָ֑ע הָׂשָ֣עְו ֹו֖תָקְדִּצִמ
ֹל םֶּ֕תְרַמֲאַֽו :הֶֽיְחִֽי אּו֥ה םֶ֖היֵלֲע הָ֑קָדְצּו  ויָ֛כָרְדִּכ ׁשיִ֧א יָ֑נֹדֲא ךְךֶרֶּ֣ד ןֵ֖כָּתִי א֥
 הָּׁ֥שִמֲחַּֽב יִ֛רִׂשֲעָּֽב הָ֗נָׁש הֵ֣רְׂשֶע יֵּ֧תְׁשִּב יִ֞הְיַו :לֵֽאָרְׂשִי תיֵּ֥ב םֶ֖כְתֶא טֹוּ֥פְׁשֶא
 ֩הָוֹהְי־דַיְו :ריִֽעָה הָ֥תְּכֻה רֹ֖מאֵל םַ֛לָׁשּוריִמ טיִ֧לָּפַה יַ֨לֵא־אָּב ּונֵ֑תּולָגְל ׁשֶדֹ֖חַל
 רֶקֹּ֑בַּב יַ֖לֵא אֹוּ֥ב־דַע יִּ֔פ־תֶא חַּ֣תְפִּיַו טיִ֔לָּפַה אֹוּ֣ב ֙יֵנְפִל בֶרֶ֗עָּב יַ֜לֵא הָ֨תְיָה
ֹלְו יִּ֔פ חַתָּ֣פִּיַו  יֵבְׁשֹֽ֠י םָ֗דָא־ןֶּב :רֹֽמאֵל יַ֥לֵא הָ֖וֹהְי־רַבְד יִ֥הְיַו :דֹוֽע יִּתְמַ֖לֱאֶנ א֥
 םָ֔הָרְבַא הָ֣יָה ֙דָחֶא רֹ֔מאֵל םיִ֣רְמֹֽא֙ לֵאָרְׂשִי תַ֤מְדַא־לַע הֶּלֵ֜אָה תֹו֨בָרֳחֶֽה
 רֹ֨מֱא ֩ןֵכָל :הָֽׁשָרֹוֽמְל ץֶרָ֖אָה הָ֥נְּתִנ ּונָ֑ל םיִּ֔בַר ּונְחַ֣נֲאַֽו ץֶרָ֑אָה־תֶא ׁשַ֖ריִּיַו



־לֶא ּו֥אְׂשִּת םֶ֛כֵניֵעְו ּולֵ֛כֹאּת ׀ םָּ֧דַה־לַע הִֹ֗והְי יָ֣נֹדֲא ׀ רַ֣מָא־הֹּֽכ םֶ֜היֵלֲא
 הָ֔בֵעֹוּֽת ןֶ֣תיִׂשֲע ֙םֶכְּבְרַח־לַע םֶּ֤תְדַמֲע :ּוׁשָֽריִּת ץֶרָ֖אָהְו ּוכֹּ֑פְׁשִּת םָ֣דְו םֶ֖כיֵלּוּֽלִּג
־הֹּכ םֶ֜הֵלֲא רַ֨מֹאת־הֹּֽכ :ּוׁשָֽריִּת ץֶרָ֖אָהְו םֶ֑תאֵּמִט ּוהֵ֖עֵר תֶׁשֵ֥א־תֶא ׁשיִ֛אְו
ֹל־םִא ֒יִנָא־יַח ֘הִוֹהְי יָ֣נֹדֲא רַ֨מָא ־לַע ֙רֶׁשֲאַֽו ּולֹּ֔פִי בֶרֶ֣חַּב ֙תֹובָרֳחֶּֽב רֶׁ֤שֲא א֞
 :ּותּוֽמָי רֶבֶּ֥דַּב תֹו֖רָעְּמַבּו תֹו֥דָצְּמַּב רֶׁ֛שֲאַֽו ֹו֑לְכָאְל ויִּ֖תַתְנ הָּ֥יַחַֽל הֶ֔דָּׂשַה יֵ֣נְּפ
 לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥רָה ּו֛מְמָֽׁשְו ּהָּ֑זֻע ןֹו֣אְּג תַּ֖בְׁשִנְו הָּ֔מַׁשְמּו הָ֣מָמְׁש ֙ץֶרָ֨אָה־תֶא יִּ֤תַתָנְו
 לַ֥ע הָּ֔מַׁשְמּו הָ֣מָמְׁש ֙ץֶרָ֨אָה־תֶא יִּ֤תִתְּב הָ֑וֹהְי יִ֣נֲא־יִּֽכ ּו֖עְד ָֽיְו :רֵֽבֹוע ןיֵ֥אֵמ
 לֶצֵ֣א ֙ךָךְּב םיִ֤רָּבְדִּנַה ֗ךָךְּמַע יֵ֣נְּב םָ֔דָא־ןֶב הָּ֣תַאְו :ּוֽׂשָע רֶׁ֥שֲא םָ֖תֹבֲעֹוּֽת־לָּכ
 רֹ֔מאֵל ֙ויִחָא־תֶא ׁשיִ֤א דַ֗חַא־תֶא דַ֣ח־רֶּבִדְו םיִּ֑תָּבַה יֵ֖חְתִפְבּו תֹו֔ריִּקַה
 םָ֞ע־אֹובְמִּכ ךָךיֶלֵ֠א ּואֹו֣בָיְו :הָֽוֹהְי תֵ֥אֵמ אֵ֖צֹוּיַה רָ֔בָּדַה הָ֣מ ּו֔עְמִׁשְו אָ֣נ־ּואֹּֽב
ֹל םָ֖תֹואְו ךָךיֶ֔רָבְּד־תֶא ּ֙ועְמָֽׁשְו יִּ֔מַע ֙ךָךיֶ֨נָפְל ּו֤בְׁשֵיְו  ֙םֶהיִפְּב םיִ֤בָגֲע־יִּֽכ ּוׂ֑שֲעַֽי א֣
 לֹו֖ק הֵ֥פְי םיִ֔בָגֲע ריִׁ֣שְּכ ֙םֶהָל ֤ךָךְּנִהְו :ךְךֵֽלֹה םָּ֥בִל םָ֖עְצִב יֵ֥רֲחַֽא םיִׂ֔שֹע הָּמֵ֣ה
 הָ֔אָב הֵּ֣נִה ּהָ֑אֹבְבּו :םָֽתֹוא םָ֖ניֵא םיִׂ֥שֹעְו ךָךיֶ֔רָבְּד־תֶא ּ֙ועְמָֽׁשְו ן ֵּ֑גַנ בִ֣טֵמּו
 אֵ֖בָּנִה םָ֕דָא־ןֶּב :רֹֽמאֵל יַ֥לֵא הָ֖וֹהְי־רַבְד יִ֥הְיַו :םָֽכֹותְב הָ֥יָה איִ֖בָנ יִּ֥כ ּו֔עְד ָ֣יְו
 הִ֗וֹהְי יָ֣נֹדֲא ׀ רַ֣מָא־הֹּֽכ םיִ֜עֹֽרָל םֶ֨היֵלֲא ָּ֩תְרַמָאְו אֵ֣בָּנִה לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣עֹור־לַע
ֹּצַה אֹו֣לֲה םָ֔תֹוא םיִ֣עֹר ּ֙ויָה רֶׁ֤שֲא֙ לֵאָרְׂשִי יֵ֤עֹר יֹו֤ה ־תֶא :םיִֽעֹרָֽה ּו֖עְרִי ןא֔
ֹּצַה ּוחָּ֑בְזִּת הָ֖איִרְּבַה ּוׁשָּ֔בְלִּת רֶמֶּ֣צַה־תֶאְו ּ֙ולֵ֨כֹאּת בֶלֵ֤חַה ֹל ןא֖ ־תֶֽא :ּוֽעְרִת א֥
ֹל ֩תֹולְחַּנַה ֹל הָ֣לֹוחַֽה־תֶאְו םֶּ֜תְקַּזִח א֨ ֹל ֙תֶרֶּ֨בְׁשִּנַלְו םֶ֗תאֵּפִר־אֽ  םֶּ֔תְׁשַבֲח א֣
ֹל ֙תַחַּ֨דִּנַה־תֶאְו ֹל תֶדֶ֖בֹאָֽה־תֶאְו םֶ֔תֹבֵֽׁשֲה א֣  םֶ֥תיִדְר הָ֛קְזָחְבּו םֶּ֑תְׁשַּקִב א֣
 הֶ֖דָּׂשַה תַּ֥יַח־לָכְל הָ֛לְכָאְל הָניֶ֧יְהִּתַו הֶ֑עֹר יִ֣לְּבִמ הָניֶ֖צּופְּתַו :ךְךֶרָֽפְבּו םָ֖תֹא
 יֵ֤נְּפ־לָּכ לַ֨עְו הָ֑מָר הָ֣עְבִּג־לָּכ לַ֖עְו םיִ֔רָהֶ֣ה־לָכְּב ֙יִנֹאצ ּוּ֤גְׁשִי :הָניֶֽצּופְּתַו
 רַ֥בְּד־תֶא ּו֖עְמִׁש םיִ֔עֹר ןֵ֣כָל :ׁשֵּֽקַבְמ ןיֵ֥אְו ׁשֵ֖רֹוּד ןיֵ֥אְו יִ֔נֹאצ ּוצֹ֣פָנ ֙ץֶרָ֨אָה
ֹל־םִא הִ֗וֹהְי יָ֣נֹדֲא ׀ םֻ֣אְנ יִנָ֜א־יַח :הָֽוֹהְי  ֩הָניֶיְהִּֽתַו זַ֡בָל ׀ יִ֣נֹאצ תֹוֽיֱה ןַעַ֣י א֣
ֹלְו הֶ֔עֹר ןיֵ֣אֵמ ֙הֶדָּׂשַה תַּ֤יַח־לָכְל הָ֜לְכָאְל יִ֨נֹאצ  יִ֑נֹאצ־תֶא יַ֖עֹר ּוׁ֥שְרָֽד־אֽ
ֹל יִ֖נֹאצ־תֶאְו םָ֔תֹוא ֙םיִעֹרָֽה ּו֤עְרִּיַו  :הָֽוֹהְי־רַבְּד ּו֖עְמִׁש םיִ֔עֹרָֽה ֙ןֵכָל :ּוֽעָר א֥
 םָ֗דָּיִמ יִ֣נֹאצ־תֶא יִּ֧תְׁשַרָד ְֽו םיִ֜עֹרָֽה־לֶֽא יִ֨נְנִֽה הִ֗וֹהְי יָ֣נֹדֲא רַ֞מָא־הֹּֽכ



ֹצ תֹו֣עְרֵֽמ ֙םיִּתַּבְׁשִהְו ֹלְו ןא֔  ֙יִנֹאצ יִּ֤תְלַּצִהְו םָ֑תֹוא םיִ֖עֹרָֽה דֹו֛ע ּו֥עְרִי־אֽ
ֹלְו םֶ֔היִּפִמ  יִנָ֕א־יִנְנִֽה הִ֑וֹהְי יָ֣נֹדֲא רַ֖מָא הֹּ֥כ יִּ֛כ :הָֽלְכָאְל םֶ֖הָל ָ◌	ןיֶ֥יְהִת־אֽ
 ֹ֙ונֹאצ ךְךֹוֽתְב ֹו֤תֹויֱה־םֹויְּב ֹו֜רְדֶע הֶ֨עֹר ֩תַרָּקַבְּכ :םיִּֽתְרַּקִבּו יִ֖נֹאצ־תֶא יִּ֥תְׁשַרָֽדְו
 ּוצֹ֣פָנ רֶׁ֣שֲא ֙תֹמֹוקְּמַה־לָּכִמ םֶ֗הְתֶא יִּ֣תְלַּצִהְו יִ֑נֹאצ־תֶא רֵּ֣קַבֲא ןֵּ֖כ תֹוׁ֔שָרְפִנ
 תֹו֔צָרֲאָ֣ה־ןִמ ֙םיִּתְצַּבִקְו םיִּ֗מַעָֽה־ןִמ םיִ֣תאֵצֹוֽהְו :לֶֽפָרֲעַֽו ן ָ֖נָע םֹו֥יְּב םָׁ֔ש
 לֹ֖כְבּו םיִ֕קיִפֲאָּֽב לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣רָה־לֶא ֙םיִתיִעְרּו םָ֑תָמְדַא־לֶא םיִ֖תֹאיִֽבֲהַֽו
 םֶ֑הֵוְנ הֶ֣יְהִֽי לֵ֖אָרְׂשִי־םֹוֽרְמ יֵ֥רָהְבּו םָ֔תֹא הֶ֣עְרֶא ֙בֹוּט־הֶעְרִמְּב :ץֶרָֽאָה יֵ֥בְׁשֹוֽמ
 יִ֨נֲא :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥רָה־לֶא הָניֶ֖עְרִּת ןֵ֛מָׁש הֶ֥עְרִמּו בֹוּ֔ט הֶו ָ֣נְּב ֙הָנְצַּ֨בְרִּת םָׁ֤ש
־תֶאְו ׁ֙שֵּקַבֲא תֶדֶ֤בֹאָֽה־תֶא :הִֽוֹהְי יָ֥נֹדֲא םֻ֖אְנ םֵ֔ציִּבְרַא יִ֣נֲאַֽו ֙יִנֹאצ הֶ֤עְרֶא
־תֶאְו הָ֧נֵמְּׁשַה־תֶאְו קֵּ֑זַחֲא הָ֖לֹוחַֽה־תֶאְו ׁשֹ֔בֱחֶא תֶרֶּ֣בְׁשִּנַלְו ביִׁ֔שָא תַחַּ֣דִּנַה
 יִ֤נְנִה הִ֑וֹהְי יָ֣נֹדֲא רַ֖מָא הֹּ֥כ יִ֔נֹאצ הָנֵּ֣תַאְו :טָּֽפְׁשִמְב הָּנֶ֥עְרֶא דיִ֖מְׁשַא הָ֛קָזֲחַֽה
 ּו֔עְרִּת ֙בֹוּטַה הֶ֤עְרִּמַה םֶּ֗כִמ טַ֣עְמַה :םיִֽדּוּתַעָֽלְו םיִ֖ליֵאָֽל הֶׂ֔שָל הֶׂ֣ש־ןיֵּֽב ֙טֵפֹׁש
 םיִ֔רָתֹוּ֣נַה ֙תֵאְו ּוּ֔תְׁשִּת םִיַ֣מ־עַקְׁשִמּו םֶ֑כיֵלְגַרְּב ּו֖סְמְרִּת םֶ֔כיֵעְרִמ ֙רֶתֶ֨יְו
 םֶ֖כיֵלְגַר ׂשַּ֥פְרִמּו הָניֶ֔עְרִּת ֙םֶכיֵלְגַר סַ֤מְרִמ יִ֑נֹאצְו :ןּוֽׂשֹּפְרִּת םֶ֖כיֵלְגַרְּב
 הֶׂ֣ש־ןיֵּב ֙יִּתְטַפָֽׁשְו יִנָ֕א־יִנְנִֽה םֶ֑היֵלֲא הִ֖וֹהְי יָ֥נֹדֲא רַ֛מָא הֹּ֥כ ןֵ֗כָל :הָניֶּֽתְׁשִּת
־לָּכ ּו֖חְּגַנְּת םֶ֥כיֵנְרַקְבּו ּופֹּ֔דְהֶּת ֙ףֵתָכְבּו דַ֤צְּב ןַעַ֗י :הָֽזָר הֶׂ֖ש ןיֵ֥בּו הָ֔יְרִב
ֹלְו יִ֔נֹאצְל יִּ֣תְעַׁשֹוֽהְו :הָצּוֽחַה־לֶא הָנָ֖תֹוא םֶ֛תֹוציִֽפֲה רֶׁ֧שֲא דַ֣ע תֹו֑לְחַּנַה ־אֽ
 ֙דָחֶא הֶ֤עֹר םֶ֜היֵלֲע יִ֨תֹמִֽקֲהַֽו :הֶֽׂשָל הֶׂ֖ש ןיֵּ֥ב יִּ֔תְטַפָׁ֣שְו זַ֑בָל דֹו֖ע הָניֶ֥יְהִת
 יִ֣נֲאַֽו :הֶֽעֹרְל ןֶ֖הָל הֶ֥יְהִֽי אּו֛הְו םָ֔תֹא הֶ֣עְרִי אּו֚ה דיִ֑וָד יִּ֣דְבַע תֵ֖א ןֶ֔הְתֶא הָ֣עָרְו
 :יִּתְרַּֽבִּד הָ֖וֹהְי יִ֥נֲא םָ֑כֹותְב איִׂ֣שָנ דִ֖וָד יִּ֥דְבַעְו םיִ֔הֹלאֵֽל ֙םֶהָל הֶ֤יְהֶא הָ֗וֹהְי
 ֙רָּבְדִּמַב ּו֤בְׁשָֽיְו ץֶרָ֑אָה־ןִמ הָ֖עָר־הָּֽיַח יִּ֥תַּבְׁשִהְו םֹו֔לָׁש תיִ֣רְּב ֙םֶהָל יִּ֤תַרָכְו
 יִּ֤תְדַרֹוֽהְו הָ֑כָרְּב יִ֖תָעְבִּג תֹו֥ביִבְסּו םָ֛תֹוא יִּ֥תַתָֽנְו :םיִֽרָעְּיַּב ּו֖נְׁשָֽיְו חַטֶ֔בָל
 ןֵּ֣תִּת ֙ץֶרָ֨אָהְו ֹו֗יְרִּפ־תֶא הֶ֜דָּׂשַה ץֵ֨ע ֩ןַתָנְו :ּוֽיְהִֽי הָ֖כָרְב יֵ֥מְׁשִּג ֹוּ֔תִעְּב ֙םֶׁשֶּ֨גַה
 תֹו֣טֹמ־תֶא ֙יִרְבִׁשְּב הָ֗וֹהְי יִ֣נֲא־יִּֽכ ּו֞עְד ָֽי ְֽו חַטֶ֑בָל םָ֖תָמְדַא־לַע ּו֥יָהְו ּהָ֔לּובְי
ֹלְו :םֶֽהָּב םיִ֥דְבֹֽעָה דַּ֖יִמ םיִּ֔תְלַּצִ֨הְו םָּ֔לֻע  ץֶרָ֖אָה תַּ֥יַחְו םִ֔יֹוּגַל ֙זַּב דֹו֥ע ּו֨יְהִי־אֽ
ֹל ֹת א֣ ֹלְו םֵׁ֑שְל עָּ֖טַמ םֶ֛הָל יִ֥תֹמִֽקֲהַֽו :דיִֽרֲחַֽמ ןיֵ֥אְו חַטֶ֖בָל ּו֥בְׁשָֽיְו םֵ֑לְכאֽ ־אֽ



ֹלְו ץֶרָ֔אָּב ֙בָעָר יֵ֤פֻסֲא דֹו֜ע ּו֨יְהִי  יִ֧נֲא יִּ֣כ ּו֗עְד ָֽיְו :םִֽיֹוּגַה תַּ֥מִלְּכ דֹו֖ע ּו֥אְׂשִי־אֽ
 יִ֛נֹאצ ןֵּ֥תַאְו :הִֽוֹהְי יָ֥נֹדֲא םֻ֖אְנ לֵ֔אָרְׂשִי תיֵּ֣ב ֙יִּמַע הָּמֵ֗הְו םָּ֑תִא םֶ֖היֵהֹֽלֱא הָ֛וֹהְי
ֹצ  הָ֖וֹהְי־רַבְד יִ֥הְיַו :הִֽוֹהְי יָ֥נֹדֲא םֻ֖אְנ םֶ֔כיֵהֹ֣לֱא ֙יִנֲא םֶּ֑תַא םָ֣דָא יִ֖תיִעְרַמ ןא֥
 ֹוּ֗ל ָּתְרַ֣מָאְו :ויָֽלָע אֵ֖בָּנִהְו ריִ֑עֵׂש רַ֣ה־לַע ךָךיֶ֖נָּפ םיִׂ֥ש םָ֕דָא־ןֶּב :רֹֽמאֵל יַ֥לֵא
 ךָךיִּ֖תַתְנּו ךָךיֶ֔לָע ֙יִדָי יִתיִ֤טָנְו ריִ֑עֵׂש־רַה ךָךיֶ֖לֵא יִ֥נְנִֽה הִ֔וֹהְי יָ֣נֹדֲא ֙רַמָא הֹּ֤כ
 יִ֥נֲא־יִּֽכ ָּ֖תְעַדָיְו הֶ֑יְהִֽת הָ֣מָמְׁש הָּ֖תַאְו םיִׂ֔שָא הָּ֣בְרָח ֙ךָךיֶ֨רָע :הָּֽמַׁשְמּו הָ֥מָמְׁש
 בֶרָ֑ח־יֵדְי־לַע לֵ֖אָרְׂשִי־יֵֽנְּב־תֶא ר ֵּ֥גַּתַו םָ֔לֹוע תַ֣ביֵא ֙ךָךְל תֹו֤יֱה ןַעַ֗י :הָֽוֹהְי
 ֖ךָךְׂשֶעֶא םָ֥דְל־יִּֽכ הִ֔וֹהְי יָ֣נֹדֲא ֙םֻאְנ יִנָ֗א־יַח ןֵ֣כָל :ץֵֽק ןֹ֥וֲע תֵ֖עְּב םָ֔דיֵא תֵ֣עְּב
ֹל־םִא ךָךֶ֑פֲּדְרִי םָ֣דְו  ריִ֔עֵׂש רַ֣ה־תֶא ֙יִּתַתָֽנְו :ךָךֶֽפֲּדְרִי םָ֥דְו ָתאֵ֖נָׂש םָ֛ד א֥
 ויָ֑לָלֲח ויָ֖רָה־תֶא יִ֥תאֵּלִמּו :בָֽׁשָו רֵ֥בֹע ּוּנֶּ֖מִמ יִּ֥תַרְכִהְו הָ֑מָמְׁשּו הָ֖מְמִֽׁשְל
 ֙םָלֹוע תֹו֤מְמִֽׁש :םֶֽהָב ּו֥לְּפִי בֶרֶ֖ח־יֵלְלַח ךָךיֶ֔קיִפֲא־לָכְו ֙ךָךיֶ֨תֹואֵֽגְו ךָךיֶ֤תֹועְבִּג
ֹל ךָךיֶ֖רָעְו ֔ךָךְנֶּתֶא  ךָךְרָמֲ֠א ןַעַ֣י :הָֽוֹהְי יִ֥נֲא־יִּֽכ םֶּ֖תְעַדיִֽו ]הָנְבֹׁ֑שָת[ הָנְבֹׁ֑שיָת א֣
 :הָֽיָה םָׁ֥ש הָ֖וֹהיַֽו ָהּו֑נְׁשַריִֽו הָניֶ֖יְהִֽת יִ֥ל תֹו֛צָרֲאָֽה יֵּ֧תְׁש־תֶאְו םִ֜יֹוּגַה יֵ֨נְׁש־תֶא
 הָתיִׂ֔שָע רֶׁ֣שֲא ֔ךָךְתָ֣אְנִקְכּו ֙ךָךְּפַאְּכ יִתיִׂ֗שָעְו ֒הִוֹהְי יָ֣נֹדֲא ֘םֻאְנ יִנָ֗א־יַח ןֵ֣כָל
 יִּתְעַ֣מָׁש ֒הָוֹהְי יִ֣נֲא־יִּֽכ ָּ֘תְעַד ָֽי ְֽו :ךָךֶֽטְּפְׁשֶא רֶׁ֥שֲאַּֽכ םָ֖ב יִּתְעַ֥דֹונְו םָּ֑ב ךָךיֶ֖תָאְנִּׂשִמ
 ]ּומֵ֑מָׁש[ הֻמֵ֑מָׁש ׀ רֹ֣מאֵל לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥רָה־לַע ָּתְרַ֛מָא רֶׁ֥שֲא ךָךיֶ֗תֹוצָ֣אָנ־לָּכ־תֶא ׀
 יִ֖נֲא םֶ֑כיֵרְבִּד יַ֥לָע םֶּ֥תְרַּתְעַהְו םֶ֔כיִפְּב ֙יַלָע ּוליִּ֤דְגַּתַו :הָֽלְכָאְל ּו֖נְּתִנ ּונָ֥ל
 :ךְךָּֽל־הֶׂשֱעֶא הָ֖מָמְׁש ץֶרָ֔אָה־לָּכ ַ֙חֹ֨מְׂשִּכ הִ֑וֹהְי יָ֣נֹדֲא רַ֖מָא הֹּ֥כ :יִּתְעָֽמָׁש
 הָ֨מָמְׁש ךְךָּ֑ל־הֶׂשֱעֶא ןֵּ֣כ הָמֵ֖מָׁש־רֶׁשֲא לַ֥ע לֵ֛אָרְׂשִי־תיֵּֽב תַ֧לֲחַֽנְל ֜ךָךְתָ֨חְמִׂשְּכ
 םָ֔דָא־ןֶב הָּ֣תַאְו :הָֽוֹהְי יִ֥נֲא־יִּֽכ ּו֖עְד ָֽיְו ּהָּ֔לֻּכ םֹו֣דֱא־לָכְו ֙ריִעֵׂש־רַה הֶ֤יְהִֽת
 ֙רַמָא הֹּ֤כ :הָֽוֹהְי־רַבְּד ּו֖עְמִׁש לֵ֔אָרְׂשִי ֙יֵרָה ָּ֔תְרַמָ֣אְו לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣רָה־לֶא אֵ֖בָּנִה
 הָתְיָ֥ה הָׁ֖שָרֹוֽמְל םָ֔לֹוע תֹו֣מָבּו חָ֑אֶה םֶ֖כיֵלֲע בֵ֛יֹואָֽה רַ֧מָא ןַעַ֣י הִ֔וֹהְי יָ֣נֹדֲא
 םֶ֜כְתֶא ףֹ֨אָׁשְו ֩תֹוּמַׁש ןַעַ֡יְּב ןַעַ֣י הִ֑וֹהְי יָ֣נֹדֲא רַ֖מָא הֹּ֥כ ָּ֔תְרַמָאְו אֵ֣בָּנִה ֙ןֵכָל :ּונָּֽל
־תַּבִדְו ןֹוׁ֖שָל תַ֥פְׂש־לַע ּו֛לֲעֵּֽתַו םִ֔יֹוּגַה תיִ֣רֵאְׁשִל ֙הָׁשָרֹוֽמ םֶ֤כְתֹויְהִֽל ביִ֗בָּסִמ
 םיִ֨רָהֶֽל הִוֹהְ֠י יָ֣נֹדֲא רַ֣מָא־הֹּֽכ הִ֑וֹהְי יָ֣נֹדֲא־רַבְּד ּו֖עְמִׁש לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣רָה ֙ןֵכָל :םָֽע
 רֶׁ֨שֲא תֹו֔בָזֱעֶּנַה םיִ֣רָעֶֽלְו ֙תֹומְמֹּֽׁשַה תֹו֤בָרֳחֶֽלְו תֹו֗יָאֵּֽגַלְו םיִ֣קיִפֲאָֽל תֹו֜עָבְּגַלְו



 ֒הִוֹהְי יָ֣נֹדֲא ֘רַמָא־הֹּֽכ ןֵ֗כָל :ביִֽבָּסִמ רֶׁ֥שֲא םִ֖יֹוּגַה תיִ֥רֵאְׁשִל גַעַ֔לְלּו ֙זַבְל ּו֤יָה
ֹל־םִא  רֶׁ֣שֲא אָּ֑לֻּכ םֹו֣דֱא־לַעְו םִ֖יֹוּגַה תיִ֥רֵאְׁש־לַע יִּתְרַּ֛בִד יִ֥תָאְנִק ׁשֵ֨אְּב א֠
 ןַעַ֥מְל ׁשֶפֶ֔נ טָ֣אְׁשִּב ֙בָבֵל־לָּכ תַ֤חְמִׂשְּב הָׁ֜שָרֹו֨מְל םֶהָ֠ל ׀ יִ֣צְרַא־תֶא־ּוֽנְתָנ
 תֹועָבְּגַלְ֠ו םיִ֣רָהֶֽל ָּ֡תְרַמָֽאְו לֵ֑אָרְׂשִי תַ֣מְדַא־לַע אֵ֖בָּנִה ןֵ֕כָל :זַֽבָל ּהָׁ֖שָרְגִמ
 יִּתְרַּ֔בִּד ֙יִתָמֲחַֽבּו יִ֤תָאְנִקְב יִ֨נְנִֽה הִ֗וֹהְי יָ֣נֹדֲא ׀ רַ֣מָא־הֹּֽכ תֹו֜יָאֵּֽגַלְו םיִ֨קיִפֲאָֽל
 יִ֑דָי־תֶא יִתאָׂ֣שָנ יִ֖נֲא הִ֔וֹהְי יָ֣נֹדֲא ֙רַמָא הֹּ֤כ ןֵ֗כָל :םֶֽתאָׂשְנ םִ֖יֹוּג תַּ֥מִלְּכ ןַעַ֛י
ֹל־םִא ֙ לֵאָרְׂשִי יֵ֤רָה םֶּ֞תַאְו :ּואָּֽׂשִי םָ֖תָּמִלְּכ הָּמֵ֖ה ביִ֔בָּסִמ םֶ֣כָל רֶׁ֣שֲא ֙םִיֹוּגַה א֤
 םֶ֑כיֵלֲא יִ֣נְנִֽה יִּ֖כ :אֹוֽבָל ּו֖בְרֵק יִּ֥כ לֵ֑אָרְׂשִי יִּ֣מַעְל ּו֖אְׂשִּת םֶ֥כְיְרֶפּו ּונֵּ֔תִּת םֶ֣כְּפְנַע
 תיֵּ֥ב־לָּכ םָ֔דָא ֙םֶכיֵלֲע יִ֤תיֵּבְרִהְו :םֶּֽתְעַרְזִנְו םֶּ֖תְדַבֱעֶנְו םֶ֔כיֵלֲא יִתיִ֣נָפּו
 םָ֥דָא םֶ֛כיֵלֲע יִ֧תיֵּבְרִהְו :הָניֶֽנָּבִּת תֹו֖בָרֳחֶהְו םיִ֔רָעֶ֣ה ּ֙ובְׁשוֽנְו הֹּ֑לֻּכ לֵ֖אָרְׂשִי
 םֶ֔כיֵתֹׁ֣שאִרֵֽמ ֙יִתֹבִֽטיֵהְו םֶ֗כיֵתֹו֣מְדַקְּכ םֶ֜כְתֶא יִּ֨תְבַׁשֹוֽהְו ּו֑רָפּו ּו֣בָרְו הָ֖מֵהְבּו
 ךָךּוׁ֔שֵריִֽו֙ לֵאָרְׂשִי יִּ֤מַע־תֶא םָ֜דָא םֶ֨כיֵלֲע ֩יִּתְכַלֹוֽהְו :הָֽוֹהְי יִ֥נֲא־יִּֽכ םֶּ֖תְעַדיִֽו
ֹלְו הָ֑לֲחַֽנְל םֶ֖הָל ָתיִ֥יָהְו  ןַעַ֚י הִ֔וֹהְי יָ֣נֹדֲא ֙רַמָא הֹּ֤כ :םָֽלְּכַׁשְל דֹו֖ע ףִ֥סֹות־אֽ
 ןֵ֗כָל :תיִֽיָה ]ךְךִי ַ֖יֹוּג[ ךְך ִַ֖יֹוּג תֶלֶּ֥כַׁשְמּו ]ְּתָ֑א[ יְּתָ֑א םָ֖דָא תֶלֶ֥כֹא םֶ֔כָל םיִ֣רְמֹֽא
ֹל ֙םָדָא ֹת־אֽ ֹל ]ךְךִי ַ֖יֹוגְו[ ךְך ִַ֖יֹוגְו דֹו֔ע יִלְכא֣  יָ֥נֹדֲא םֻ֖אְנ דֹו֑ע ]יִלְּכַׁשְת[ יִלְּׁשַכְת א֣
ֹלְו :הִֽוֹהְי ֹל םיִּ֖מַע תַּ֥פְרֶחְו םִ֔יֹוּגַה תַּ֣מִלְּכ ֙דֹוע ךְךִיַ֤לֵא ַעיִ֨מְׁשַא־אֽ  דֹו֑ע־יִאְׂשִת א֣
 יַ֥לֵא הָ֖וֹהְי־רַבְד יִ֥הְיַו :הִֽוֹהְי יָ֥נֹדֲא םֻ֖אְנ דֹו֔ע יִלִׁ֣שְכַת־ֹאל ]֙ךְךִיַ֨יֹוגְו[ ֙ךְךִַ֨יֹוגְו
 םָּ֖כְרַדְּב ּהָ֔תֹוא ּו֣אְּמַטְיַו םָ֔תָמְדַא־לַע םיִ֣בְׁשֹֽי֙ לֵאָרְׂשִי תיֵּ֤ב םָ֗דָא־ןֶּב :רֹֽמאֵל
־לַע םֶ֔היֵלֲע ֙יִתָמֲח ךְךֹּ֤פְׁשֶאָֽו :יָֽנָפְל םָּ֖כְרַד הָ֥תְיָֽה הָּ֔דִּנַה ֙תַאְמֻטְּכ םָ֑תֹוליִֽלֲעַֽבּו
 ּו֖רָּזִּיַו םִ֔יֹוּגַּב ֙םָתֹא ץיִ֤פָאָֽו :ָהּוֽאְּמִט םֶ֖היֵלּוּֽלִגְבּו ץֶרָ֑אָה־לַע ּו֣כְפָֽׁש־רֶׁשֲא םָּ֖דַה
 םָׁ֔ש ּואָּ֣ב־רֶׁשֲא ֙םִיֹוּגַה־לֶא אֹו֗בָּיַו :םיִּֽתְטַפְׁש םָ֖תֹוליִלֲעַֽכְו םָּ֥כְרַדְּכ תֹו֑צָרֲאָּֽב
 לֹ֖מְחֶאָֽו :ּואָֽצָי ֹו֖צְרַאֵמּו הֶּלֵ֔א הָ֣וֹהְי־םַע ֙םֶהָל רֹ֤מֱאֶּב יִׁ֑שְדָק םֵׁ֣ש־תֶא ּו֖לְּלַחְי ַֽו
 ןֵ֞כָל :הָּמָֽׁש ּואָּ֥ב־רֶׁשֲא םִ֖יֹוּגַּב לֵ֔אָרְׂשִי תיֵּ֣ב ּ֙והּו֨לְּלִח רֶׁ֤שֲא יִׁ֑שְדָק םֵׁ֣ש־לַע
ֹל הִ֔וֹהְי יָ֣נֹדֲא ֙רַמָא הֹּ֤כ לֵ֗אָרְׂשִי־תיֵֽבְל רֹ֣מֱא  תיֵּ֣ב הֶׂ֖שֹע יִ֥נֲא םֶ֛כְנַעַֽמְל א֧
 :םָֽׁש םֶתאָּ֥ב־רֶׁשֲא םִ֖יֹוּגַּב םֶּ֔תְלַּלִח רֶׁ֣שֲא ֙יִׁשְדָק־םֵׁשְל־םִא יִּ֤כ לֵ֑אָרְׂשִי
 ּו֨עְד ָֽיְו םָ֑כֹותְּב םֶּ֖תְלַּלִח רֶׁ֥שֲא םִ֔יֹוּגַּב֙ לָּלֻחְמַֽה לֹו֗דָּגַה יִ֣מְׁש־תֶא יִּ֞תְׁשַּדִקְו



 יִּ֤תְחַקָֽלְו :םֶֽהיֵניֵעְל םֶ֖כָב יִׁ֥שְדָּֽקִהְּב הִ֔וֹהְי יָ֣נֹדֲא ֙םֻאְנ הָ֗וֹהְי יִ֣נֲא־יִּכ םִ֜יֹוּגַה
־לֶא םֶ֖כְתֶא יִ֥תאֵבֵֽהְו תֹו֑צָרֲאָֽה־לָּכִמ םֶ֖כְתֶא יִּ֥תְצַּבִקְו םִ֔יֹוּגַה־ןִמ ֙םֶכְתֶא
־לָּכִמּו םֶ֛כיֵתֹוֽאְמֻט לֹּ֧כִמ םֶּ֑תְרַהְטּו םיִ֖רֹוהְט םִיַ֥מ םֶ֛כיֵלֲע יִּ֧תְקַר ָֽזְו :םֶֽכְתַמְדַא
 םֶ֑כְּבְרִקְּב ןֵּ֣תֶא הָׁ֖שָדֲח ַחּו֥רְו ׁשָ֔דָח בֵ֣ל ֙םֶכָל יִּ֤תַתָנְו :םֶֽכְתֶא רֵ֥הַטֲא םֶ֖כיֵלּוּֽלִּג
 ןֵּ֣תֶא יִ֖חּור־תֶאְו :רָֽׂשָּב בֵ֥ל םֶ֖כָל יִּ֥תַתָֽנְו םֶ֔כְרַׂשְּבִמ ֙ןֶבֶ֨אָה בֵ֤ל־תֶא יִ֜תֹרִ֨סֲהַֽו
 :םֶֽתיִׂשֲעַֽו ּו֖רְמְׁשִּת יַ֥טָּפְׁשִמּו ּוכֵ֔לֵּת ֙יַּקֻחְּב־רֶׁשֲא תֵ֤א יִתיִׂ֗שָעְו םֶ֑כְּבְרִקְּב
 םֶ֖כָל הֶ֥יְהֶֽא יִ֔כֹנָ֣אְו םָ֔עְל ֙יִל םֶתיִ֤יְהִֽו םֶ֑כיֵתֹֽבֲאַֽל יִּתַ֖תָנ רֶׁ֥שֲא ץֶרָ֔אָּב םֶּ֣תְבַׁשיִֽו
 קְו םֶ֑כיֵתֹוֽאְמֻט לֹּ֖כִמ םֶ֔כְתֶא יִּ֣תְעַׁשֹוֽהְו :םיִֽהֹלאֵֽל  יִ֣תיֵּבְרִהְו ֙ןָגָּדַה־לֶא יִתאָ֤רָ
ֹלְו ֹו֔תֹא  ןַעַ֗מְל הֶ֑דָּׂשַה תַ֖בּונְתּו ץֵ֔עָה יִ֣רְּפ־תֶא ֙יִתיֵּבְרִהְו :בָֽעָר םֶ֖כיֵלֲע ןֵּ֥תֶא־אֽ
ֹל רֶׁשֲ֠א  םיִ֔עָרָֽה םֶ֣כיֵכְרַּד־תֶא ֙םֶּתְרַכְזּו :םִֽיֹוּגַּב בָ֖עָר תַּ֥פְרֶח דֹו֛ע ּו֥חְקִת א֣
ֹל רֶׁ֣שֲא םֶ֖כיֵלְלַעַֽמּו  לַ֖עְו םֶ֔כיֵתֹ֣נֹוֲע לַ֚ע םֶ֔כיֵנְפִּב ֙םֶתֹטֹֽקְנּו םיִ֑בֹוט־אֽ
ֹל :םֶֽכיֵתֹוֽבֲעֹוּֽת  ּוׁשֹוּ֧ב םֶ֑כָל עַ֖דָּוִי הִ֔וֹהְי יָ֣נֹדֲא ֙םֻאְנ הֶׂ֗שֹע־יִֽנֲא םֶ֣כְנַעַֽמְל א֧
 םֶ֔כְתֶא יִ֣רֲהַֽט ֙םֹויְּב הִ֔וֹהְי יָ֣נֹדֲא ֙רַמָא הֹּ֤כ :לֵֽאָרְׂשִי תיֵּ֥ב םֶ֖כיֵכְרַּדִמ ּו֛מְלָּֽכִהְו
 הָּ֖מַׁשְּנַֽה ץֶרָ֥אָהְו :תֹוֽבָרֳחֶֽה ּו֖נְבִנְו םיִ֔רָעֶ֣ה־תֶא ֙יִּתְבַׁשֹוֽהְו םֶ֑כיֵתֹוֽנֹוֲע לֹּ֖כִמ
 ּ֙וזֵּ֨לַה ץֶרָ֤אָה ּו֗רְמָֽאְו :רֵֽבֹוע־לָּכ יֵ֖ניֵעְל הָ֔מָמְׁש הָ֣תְיָֽה רֶׁ֣שֲא תַחַּ֚ת דֵ֑בָעֵּֽת
 תֹו֥רּוצְּב תֹו֖סָרֱהֶּנַהְו תֹוּ֥מַׁשְנַֽהְו תֹו֛בֵרֳחֶֽה םיִ֧רָעֶֽהְו ןֶדֵ֑ע־ןַגְּכ הָ֖תְיָֽה הָּ֔מַׁשְּנַה
 ֙יִתיִ֨נָּב הָ֗וֹהְי יִ֣נֲא ׀ יִּ֣כ ֒םֶכיֵתֹוֽביִבְס ּ֘ורֲאָּֽׁשִי רֶׁ֣שֲא םִ֗יֹוּגַה ּו֣עְד ָֽיְו :ּובָֽׁשָי
 הִ֔וֹהְי יָ֣נֹדֲא ֙רַמָא הֹּ֤כ :יִתיִֽׂשָעְו יִּתְרַּ֥בִּד הָ֖וֹהְי יִ֥נֲא הָּ֑מַׁשְּנַֽה יִּתְעַ֖טָנ תֹו֔סָרֱהֶּֽנַה
ֹז דֹו֗ע ֹּצַּכ םָ֛תֹא הֶּ֥בְרַא םֶ֑הָל תֹוׂ֣שֲעַֽל לֵ֖אָרְׂשִי־תיֵֽבְל ׁשֵ֥רָּדִא תא֛  :םָֽדָא ןא֖
ֹצְּכ ֹצְּכ םיִׁ֗שָדָֽק ןא֣  תֹו֔בֵרֳחֶֽה םיִ֣רָעֶֽה ֙הָניֶ֨יְהִּת ןֵּ֤כ ָהיֶ֔דֲעֹו֣מְּב ֙םַ֨לָׁשּוֽרְי ןא֤
ֹצ תֹו֖אֵלְמ  ַ֙חּו֨רְב יִנֵ֤אִצֹוּֽיַו ֒הָוֹהְי־דַי ֘יַלָע הָ֣תְיָה :הָֽוֹהְי יִ֥נֲא־יִּֽכ ּו֖עְד ָֽיְו םָ֑דָא ןא֣
 ביִ֣בָס םֶ֖היֵלֲע יִנַ֥ריִבֱעֶהְו :תֹוֽמָצֲע הָ֥אֵלְמ איִ֖הְו הָ֑עְקִּבַה ךְךֹו֣תְּב יִנֵ֖חיִנְיַו הָ֔וֹהְי
ֹּיַו :דֹֽאְמ תֹוׁ֥שֵבְי הֵּ֖נִהְו הָ֔עְקִּבַה יֵ֣נְּפ־לַע ֙דֹאְמ תֹוּ֤בַר הֵּ֨נִהְו ביִ֑בָס ׀  יַ֔לֵא רֶמא֣
ֹּיַו :ָּתְעָֽדָי הָּ֥תַא הִ֖וֹהְי יָ֥נֹדֲא רַ֕מֹאָֽו הֶּלֵ֑אָה תֹו֣מָצֲעָֽה הָניֶ֣יְחִֽתֲה םָ֕דָא־ןֶּב  רֶמא֣
 ּו֖עְמִׁש תֹוׁ֔שֵבְיַה ֙תֹומָצֲעָֽה םֶ֔היֵלֲא ָּ֣תְרַמָאְו הֶּלֵ֑אָה תֹו֣מָצֲעָֽה־לַע אֵ֖בָּנִה יַ֔לֵא
 םֶ֛כָב איִ֥בֵמ יִ֜נֲא הֵּ֨נִה הֶּלֵ֑אָה תֹו֖מָצֲעָֽל הִ֔וֹהְי יָ֣נֹדֲא ֙רַמָא הֹּ֤כ :הָֽוֹהְי־רַבְּד



 ֙םֶכיֵלֲע יִּ֤תְמַרָֽקְו רָׂ֗שָּב םֶ֣כיֵלֲע יִ֧תֵלֲעַֽהְו םיִ֜דִּג םֶ֨כיֵלֲע ֩יִּתַתָנְו :םֶֽתיִיְחִֽו ַחּו֖ר
 יִתיֵּ֑וֻצ רֶׁ֣שֲאַּֽכ יִתאֵּ֖בִנְו :הָֽוֹהְי יִ֥נֲא־יִּֽכ םֶּ֖תְעַדיִֽו םֶ֑תיִיְחִֽו ַחּו֖ר םֶ֛כָב יִּ֥תַתָנְו רֹו֔ע
 יִתיִ֜אָרְו :ֹוֽמְצַע־לֶא םֶצֶ֖ע תֹו֔מָצֲע ּו֣בְרְקִּתַו ׁשַעַ֔ר־הֵּנִהְו ֙יִאְבָּֽנִהְּכ לֹו֤ק־יִהְי ַֽו
 קִּיַו הָ֔לָע רָׂ֣שָבּו ֙םיִדִּג םֶ֤היֵלֲע־הֵּנִהְו  ןיֵ֥א ַחּו֖רְו הָלְעָ֑מְלִמ רֹו֖ע םֶ֛היֵלֲע םַ֧רְ
ֹּיַו :םֶֽהָּב ־הֹּֽכ ַחּו֜רָה־לֶא ָּ֙תְרַמָֽאְו םָדָ֠א־ןֶב אֵ֣בָּנִה ַחּו֑רָה־לֶא אֵ֖בָּנִה יַ֔לֵא רֶמא֣
 :ּוֽיְחִֽיְו הֶּלֵ֖אָה םיִ֥גּורֲהַּֽב יִ֛חְפּו ַחּו֔רָה יִאֹּ֣ב ֙תֹוחּור עַּ֤בְרַאֵֽמ הִ֗וֹהְי יָ֣נֹדֲא ׀ רַ֣מָא
 לִיַ֖ח םֶ֔היֵלְגַר־לַע ּ֙ודְמַעַּֽיַו ּו֗יְחִּֽיַו ַחּו֜רָה םֶ֨הָב ֩אֹובָּתַו יִנָּ֑וִצ רֶׁ֣שֲאַּֽכ יִתאֵּ֖בַּנִהְו
 לֵ֖אָרְׂשִי תיֵּ֥ב־לָּכ הֶּלֵ֔אָה תֹו֣מָצֲעָֽה םָ֕דָא־ןֶּב ֒יַלֵא ֘רֶמֹאּיַו :דֹֽאְמ־דֹאְמ לֹו֥דָּג
 אֵ֨בָּנִה ֩ןֵכָל :ּונָֽל ּונְר ַ֥זְגִנ ּונֵ֖תָוְקִת הָ֥דְבָאְו ּוניֵ֛תֹומְצַע ּוׁ֧שְבָֽי םיִ֗רְמֹֽא הֵּ֣נִה הָּמֵ֑ה
 םֶ֗כיֵתֹוֽרְבִק־תֶא ַחֵ֜תֹפ יִ֨נֲא ֩הֵּנִה ֒הִוֹהְי יָ֣נֹדֲא ֘רַמָא־הֹּֽכ םֶ֗היֵלֲא ָּ֜תְרַמָֽאְו
 :לֵֽאָרְׂשִי תַ֥מְדַא־לֶא םֶ֖כְתֶא יִ֥תאֵבֵהְו יִּ֑מַע םֶ֖כיֵתֹוֽרְבִּקִמ םֶ֛כְתֶא יִ֥תיֵלֲעַֽהְו
 םֶ֛כְתֶא יִ֥תֹולֲעַֽהְבּו םֶ֗כיֵתֹוֽרְבִק־תֶא יִ֣חְתִפְּב הָ֑וֹהְי יִ֣נֲא־יִּֽכ םֶּ֖תְעַדיִֽו
 םֶ֑כְתַמְדַא־לַע םֶ֖כְתֶא יִּ֥תְחַּנִהְו םֶ֔תיִיְחִֽו ֙םֶכָב יִ֤חּור יִּ֨תַתָֽנְו :יִּֽמַע םֶ֖כיֵתֹוֽרְבִּקִמ
 יַ֥לֵא הָ֖וֹהְי־רַבְד יִ֥הְיַו :הָֽוֹהְי־םֻאְנ יִתיִׂ֖שָעְו יִּתְרַּ֥בִּד הָ֛וֹהְי יִ֧נֲא־יִּכ םֶּ֞תְעַדיִֽו
 לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥נְבִלְו הָ֔דּוהיִֽל ֙ויָלָע בֹ֤תְכּו דָ֔חֶא ץֵ֣ע ֙ךָךְל־חַק םָ֗דָא־ןֶב הָּ֣תַאְו :רֹֽמאֵל
 תיֵּ֥ב־לָכְו םִיַ֔רְפֶא ץֵ֣ע ֙ףֵסֹויְל ויָ֗לָע בֹו֣תְכּו דָ֔חֶא ץֵ֣ע ֙חַקְלּו ]ויָ֑רֵבֲֽח[ וָ֑רֵבֲֽח
 ּו֥יָהְו דָ֑חֶא ץֵ֣עְל ֖ךָךְל דָ֛חֶא־לֶא דָ֧חֶא םָ֜תֹא בַ֨רָקְו :]ויָֽרֵבֲֽח[ וָֽרֵבֲֽח לֵ֖אָרְׂשִי
ֹי ֙רֶׁשֲאַֽכְו :ךָךֶֽדָיְּב םיִ֖דָחֲאַֽל  ּונָ֖ל דיִּ֥גַת־אֹוֽלֲה רֹ֑מאֵל ֖ךָךְּמַע יֵ֥נְּב ךָךיֶ֔לֵא ּו֣רְמאֽ
 ץֵ֤ע־תֶא ַחֵ֜קֹל יִ֨נֲא ֩הֵּנִה ֒הִוֹהְי יָ֣נֹדֲא ֘רַמָא־הֹּֽכ םֶ֗הֵלֲא רֵּ֣בַּד :ךְךָּֽל הֶּלֵ֥א־הָמ
 ויָ֜לָע םָ֨תֹוא ֩יִּתַתָֽנְו ]ויָ֑רֵבֲֽח[ וָ֑רֵבֲֽח לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥טְבִׁשְו םִיַ֔רְפֶא־דַיְּב רֶׁ֣שֲא ֙ףֵסֹוי
־רֶׁשֲא םיִ֜צֵעָה ּו֨יָהְו :יִֽדָיְּב דָ֖חֶא ּו֥יָהְו דָ֔חֶא ץֵ֣עְל ֙םִתיִׂשֲעַֽו הָ֗דּוהְי ץֵ֣ע־תֶא
 הֵּ֨נִה ֒הִוֹהְי יָ֣נֹדֲא ֘רַמָא־הֹּֽכ םֶ֗היֵלֲא רֵּ֣בַדְו :םֶֽהיֵניֵעְל ֖ךָךְד ָֽיְּב םֶ֛היֵלֲע בֹּ֧תְכִּת
 ֙םָתֹא יִּ֤תְצַּבִקְו םָׁ֑ש־ּוכְלָֽה רֶׁ֣שֲא םִ֖יֹוּגַה ןיֵּ֥בִמ לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב־תֶא ַ֙חֵ֨קֹל יִ֤נֲא
 יֵ֣רָהְּב ֙ץֶרָ֨אָּב דָ֤חֶא יֹו֨גְל םָתֹ֠א יִתיִׂ֣שָעְו :םָֽתָמְדַא־לֶא םָ֖תֹוא יִ֥תאֵבֵֽהְו ביִ֔בָּסִמ
ֹלְו ךְךֶלֶ֑מְל םָּ֖לֻכְל הֶ֥יְהִֽי דָ֛חֶא ךְךֶלֶ֧מּו לֵ֔אָרְׂשִי  םִ֔יֹוג יֵ֣נְׁשִל ֙דֹוע ]ּויְהִֽי[ הֻיְהִֽי א֤
ֹלְו ֹלְו :דֹוֽע תֹו֖כָלְמַמ יֵּ֥תְׁשִל דֹו֛ע ּוצָ֥חֵי א֨  ֙םֶהיֵלּוּֽלִגְּב דֹו֗ע ּו֣אְּמַטִֽי א֧



 ּו֣אְטָֽח רֶׁ֣שֲא ֙םֶהיֵתֹֽבְׁשֹוֽמ לֹּ֤כִמ םָ֗תֹא יִּ֣תְעַׁשֹוֽהְו םֶ֑היֵעְׁשִּפ לֹ֖כְבּו םֶ֔היֵצּוּ֣קִׁשְבּו
 ֙דִוָד יִּ֤דְבַעְו :םיִֽהֹלאֵֽל םֶ֖הָל הֶ֥יְהֶֽא יִ֕נֲאַֽו םָ֔עְל יִ֣ל־ּויָֽהְו ֙םָתֹוא יִּ֤תְרַהִֽטְו םֶ֔הָב
 ּוׂ֥שָעְו ּו֖רְמְׁשִי יַ֥תֹּקֻחְו ּוכֵ֔לֵי יַ֣טָּפְׁשִמְבּו םָּ֑לֻכְל הֶ֣יְהִי דָ֖חֶא הֶ֥עֹורְו םֶ֔היֵלֲע ךְךֶלֶ֣מ
 ּהָ֖ב־ּובְׁשָֽי רֶׁ֥שֲא בֹ֔קֲעַֽיְל יִּ֣דְבַעְל ֙יִּתַ֨תָנ רֶׁ֤שֲא ץֶרָ֗אָה־לַע ּו֣בְׁשָֽיְו :םָֽתֹוא
 יִּ֔דְבַע דִ֣וָדְו םָ֔לֹוע־דַע ֙םֶהיֵנְב יֵ֤נְבּו םֶ֞היֵנְבּו הָּמֵ֠ה ָהיֶ֡לָע ּו֣בְׁשָֽיְו םֶ֑כיֵתֹוֽבֲא
 םָ֑תֹוא הֶ֣יְהִֽי םָ֖לֹוע תיִ֥רְּב םֹו֔לָׁש תיִ֣רְּב ֙םֶהָל יִּ֤תַרָכְו :םָֽלֹועְל םֶ֖הָל איִׂ֥שָנ
 ֙יִנָּכְׁשִמ הָ֤יָהְו :םָֽלֹועְל םָ֖כֹותְּב יִׁ֛שָּדְקִמ־תֶא יִּ֧תַתָנְו םָ֔תֹוא יִ֣תיֵּבְרִהְו ֙םיִּתַתְנּו
 יִ֣נֲא יִּ֚כ םִ֔יֹוּגַה ּ֙ועְד ָֽיְו :םָֽעְל יִ֥ל־ּויְהִֽי הָּמֵ֖הְו םיִ֑הֹלאֵֽל םֶ֖הָל יִתיִ֥יָהְו םֶ֔היֵלֲע
 הָ֖וֹהְי־רַבְד יִ֥הְיַו :םָֽלֹועְל םָ֖כֹותְּב יִׁ֛שָּדְקִמ תֹו֧יְהִּב לֵ֑אָרְׂשִי־תֶא ׁשֵּ֖דַקְמ הָ֔וֹהְי
ֹר איִׂ֕שְנ גֹו֔גָּמַה ץֶרֶ֣א ֙גֹוּג־לֶא ֙ךָךיֶ֨נָּפ םיִׂ֤ש םָ֗דָא־ןֶּב :רֹֽמאֵל יַ֥לֵא  ךְךֶׁשֶ֣מ ׁשא֖
 איִׂ֕שְנ גֹוּ֔ג ֙ךָךיֶ֨לֵא יִ֤נְנִה הִ֑וֹהְי יָ֣נֹדֲא רַ֖מָא הֹּ֥כ ָּ֔תְרַמָ֣אְו :ויָֽלָע אֵ֖בָּנִהְו לָ֑בֻתְו
ֹר ־תֶאְו ֙ךָךְתֹוֽא ֩יִתאֵצֹוֽהְו ךָךיֶ֑יָחְלִּב םיִ֖חַח יִּ֥תַתָֽנְו ךָךיִּ֔תְבַבֹוׁ֣שְו :לָֽבֻתְו ךְךֶׁשֶ֥מ ׁשא֖
 יֵׂ֥שְפֹּֽת ןֵ֔גָמּו הָּ֣נִצ ֙בָר לָ֥הָק םָּ֔לֻּכ֙ לֹולְכִמ יֵׁ֤שֻבְל םיִׁ֗שָרָֽפּו םיִ֣סּוס ךָךֶ֜ליֵח־לָּכ
 תיֵּ֚ב ָהיֶּ֔פַגֲא־לָכְו רֶמֹּ֚ג :עָֽבֹוכְו ן ֵ֥גָמ םָּ֖לֻּכ םָּ֑תִא טּו֖פּו ׁשּוּ֥כ סַ֛רָּפ :םָּֽלֻּכ תֹו֖בָרֲח
 ֔ךָךְל ןֵ֣כָהְו ֙ןֹּכִה :ךְךָּֽתִא םיִּ֖בַר םיִּ֥מַע ויָּ֑פַגֲא־לָּכ־תֶאְו ןֹו֖פָצ יֵ֥תְּכְרַי הָ֔מְרַגֹוּֽת
 ֘םיִּבַר םיִ֣מָּיִמ :רָֽמְׁשִמְל םֶ֖הָל ָתיִ֥יָהְו ךָךיֶ֑לָע םיִ֣לָהְקִּנַה ךָךֶ֖לָהְק־לָכְו הָּ֕תַא
 ֙תֶצֶּ֨בֻקְמ בֶרֶ֗חֵמ תֶבֶ֣בֹוׁשְמ ׀ ץֶרֶ֣א־לֶא ׀ אֹו֣בָּת םיִ֜נָּׁשַה תיִ֨רֲחַֽאְּב ֒דֵקָּפִּת
 םיִּ֣מַעֵֽמ ֙איִהְו דיִ֑מָּת הָּ֖בְרָחְל ּו֥יָה־רֶׁשֲא לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣רָה לַ֚ע םיִּ֔בַר םיִּ֣מַעֵמ
 הֶ֑יְהִּֽת ץֶרָ֖אָה תֹוּ֥סַכְל ן ָ֛נָעֶּכ אֹו֔בָת הָ֣אֹּׁשַּכ ָ֙תיִ֨לָעְו :םָּֽלֻּכ חַטֶ֖בָל ּו֥בְׁשָֽיְו הָאָ֔צּוה
 םֹוּ֣יַּב ׀ הָ֣יָהְו הִ֑וֹהְי יָ֣נֹדֲא רַ֖מָא הֹּ֥כ :ךְךָֽתֹוא םיּֽ֖בַר םיִּ֥מַעְו ךָךיֶּ֔פַגֲא־לָכְו ֙הָּתַא
־לַע ֙הֶלֱעֶֽא ָּ֗תְרַמָאְו :הָֽעָר תֶבֶׁ֥שֲחַֽמ ָּ֖תְבַׁשָחְו ךָךֶ֔בָבְל־לַע ֙םיִרָבְד ּו֤לֲעַֽי אּו֗הַה
 ַחיִ֥רְבּו הָ֔מֹוח ןיֵ֣אְּב ֙םיִבְׁשֹֽי םָּ֗לֻּכ חַטֶ֑בָל יֵ֖בְׁשֹֽי םיִ֔טְקֹּׁ֣שַה ֙אֹובָא תֹו֔זָרְּפ ץֶרֶ֣א
 תֹ֗בָׁשֹוֽנ תֹו֣בָרֳח־לַע ֜ךָךְדָי ביִׁ֨שָהְל זַּ֑ב זֹ֣בָלְו לָ֖לָׁש לֹ֥לְׁשִל :םֶֽהָל ןיֵ֥א םִיַ֖תָלְדּו
 קִמ ֙הֶׂשֹע םִ֔יֹוּגִמ ףָּ֣סֻאְמ ֙םַע־לֶאְו  אָ֡בְׁש :ץֶרָֽאָה רּוּ֥בַט־לַע יֵ֖בְׁשֹֽי ןָ֔יְנִקְו הֶ֣נְ
ֹי ָ֙היֶ֨רִפְּכ־לָכְו ׁשיִׁ֤שְרַת יֵ֨רֲחֹֽסְו ןָדְדּ֠ו  זֹ֥בָלֲה אָ֔ב הָּ֣תַא֙ לָלָׁש לֹ֤לְׁשִלֲה ֔ךָךְל ּו֣רְמאֽ
 קִמ ֙תַחַ֨קָל בָ֗הָזְו ףֶסֶּ֣כ ׀ תאֵׂ֣שָל ךָךֶ֑לָהְק ָּתְלַ֣הְקִה זַּ֖ב  לָ֥לָׁש לֹ֖לְׁשִל ןָ֔יְנִקְו הֶ֣נְ



 םֹוּ֣יַּב ׀ אֹו֣לֲה הִ֑וֹהְי יָ֣נֹדֲא רַ֖מָא הֹּ֥כ גֹו֔גְל ָּ֣תְרַמָֽאְו םָ֔דָא־ןֶב אֵ֣בָּנִה ֙ןֵכָל :לֹוֽדָּג
 ןֹו֔פָצ יֵ֣תְּכְרַּיִמ ֙ךָךְמֹוֽקְּמִמ ָתאָ֤בּו :עָֽדֵּת חַטֶ֖בָל לֵ֛אָרְׂשִי יִּ֧מַע תֶבֶׁ֨שְּב אּו֗הַה
 ָ֙תיִ֨לָעְו :בָֽר לִיַ֥חְו לֹו֖דָּג לָ֥הָק םָּ֔לֻּכ ֙םיִסּוס יֵ֤בְכֹֽר ךְךָּ֑תִא םיִּ֖בַר םיִּ֥מַעְו הָּ֕תַא
 ֙ךָךיִ֨תֹואִֽבֲהַֽו הֶ֗יְהִּֽת םיִ֜מָּיַה תיִ֨רֲחַֽאְּב ץֶרָ֑אָה תֹוּ֣סַכְל ן ָ֖נָעֶּֽכ לֵ֔אָרְׂשִי יִּ֣מַע־לַע
 רַ֞מָא־הֹּֽכ :גֹוּֽג םֶ֖היֵניֵעְל ֛ךָךְב יִׁ֥שְדָּֽקִהְּב יִ֗תֹא םִ֜יֹוּגַה תַעַּ֨ד ֩ןַעַמְל יִ֔צְרַא־לַע
 יֵ֣איִבְנ ֙יַדָבֲע ֙דַיְּב םיִ֗נֹומְדַק םיִ֣מָיְּב יִּתְרַּ֜בִּד־רֶׁשֲא אּו֨ה־הָּתַאַֽה הִ֗וֹהְי יָ֣נֹדֲא
 םֹוּ֣יַּב ׀ הָ֣יָהְו :םֶֽהיֵלֲע ֖ךָךְתֹֽא איִ֥בָהְל םיִ֑נָׁש םֵ֖הָה םיִ֥מָּיַּב םיִ֛אְּבִּנַֽה לֵ֔אָרְׂשִי
 יִ֖תָמֲח הֶ֥לֲעַּֽת הִ֑וֹהְי יָ֣נֹדֲא םֻ֖אְנ לֵ֔אָרְׂשִי תַ֣מְדַא־לַע ֙גֹוג אֹוּ֥ב םֹו֨יְּב אּו֗הַה
ֹל־םִא יִּתְרַּ֑בִּד יִ֖תָרְבֶע־ׁשֵֽאְב יִ֥תָאְנִקְבּו :יִּֽפַאְּב  ׁשַעַ֣ר ֙הֶיְהִֽי אּו֗הַה םֹוּ֣יַּב ׀ א֣
 הֶ֗דָּׂשַה תַּ֣יַחְו םִיַ֜מָּׁשַה ףֹו֨עְו ֩םָּיַה יֵ֣גְּד יַ֡נָּפִמ ּוׁ֣שֲעָֽרְו :לֵֽאָרְׂשִי תַ֥מְדַא לַ֖ע לֹו֔דָּג
 הָ֑מָדֲאָֽה יֵ֣נְּפ־לַע רֶׁ֖שֲא םָ֔דָאָ֣ה֙ לֹכְו הָ֔מָדֲאָֽה־לַע ׂשֵ֣מֹרָֽה ׂ֙שֶמֶ֨רָה־לָכְו
 ויָ֤לָע יִתאָ֨רָקְו :לֹוּֽפִּת ץֶרָ֥אָל הָ֖מֹוח־לָכְו תֹו֔גֵרְדַּמַה ּ֙ולְפָֽנְו םיִ֗רָהֶֽה ּו֣סְרֶהֶנְו
 ֹוּ֖תִא יִּ֥תְטַּפְׁשִנְו :הֶֽיְהִּֽת ויִ֥חָאְּב ׁשיִ֖א בֶרֶ֥ח הִ֑וֹהְי יָ֣נֹדֲא םֻ֖אְנ בֶרֶ֔ח ֙יַרָה־לָכְל
־לַעְו ֙ויָלָע ריִ֤טְמַא תיִ֗רְפָגְו ׁשֵ֣א ׁשיִ֜בָּגְלֶא יֵ֨נְבַאְו ֩ףֵטֹוׁש םֶׁשֶ֣גְו םָ֑דְבּו רֶבֶ֣דְּב
 יִּ֔תְעַדֹו֣נְו יִּ֔תְׁשִּדַקְתִהְו ֙יִּתְלִּדַּגְתִהְו :ֹוּֽתִא רֶׁ֥שֲא םיִּ֖בַר םיִּ֥מַע־לַעְו ויָּ֔פַגֲא
 גֹוּ֔ג־לַע אֵ֣בָּנִה ֙םָדָא־ןֶב הָּ֤תַאְו :הָֽוֹהְי יִ֥נֲא־יִּֽכ ּו֖עְד ָֽיְו םיִּ֑בַר םִ֣יֹוּג יֵ֖ניֵעְל
ֹר איִׂ֕שְנ גֹוּ֔ג ֙ךָךיֶ֨לֵא יִ֤נְנִה הִ֑וֹהְי יָ֣נֹדֲא רַ֖מָא הֹּ֥כ ָּ֔תְרַמָ֣אְו  :לָֽבֻתְו ךְךֶׁשֶ֥מ ׁשא֖
 :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥רָה־לַע ךָךִ֖תֹואִֽבֲהַֽו ןֹו֑פָצ יֵ֣תְּכְרַּיִמ ךָךיִ֖תיִלֲעַֽהְו ךָךיִ֔תאֵּׁשִׁשְו ֙ךָךיִּ֨תְבַבֹֽׁשְו
 לֵ֜אָרְׂשִי יֵ֨רָה־לַע :ליִּֽפַא ֖ךָךְניִֽמְי דַּ֥יִמ ךָךיֶּ֕צִחְו ךָךֶ֑לוֹאמְׂש דַּ֣יִמ ֖ךָךְּתְׁשַק יִ֥תיֵּכִהְו
 תַּ֥יַחְו ף ָ֛נָּכ־לָּכ רֹוּ֧פִצ טיֵ֨עְל ךְךָּ֑תִא רֶׁ֣שֲא םיִּ֖מַעְו ךָךיֶּ֔פַגֲא־לָכְו ֙הָּתַא לֹוּ֗פִּת
 יָ֥נֹדֲא םֻ֖אְנ יִּתְרַּ֔בִד יִ֣נֲא יִּ֚כ לֹוּ֑פִּת הֶ֖דָּׂשַה יֵ֥נְּפ־לַע :הָֽלְכָאְל ךָךיִּ֥תַתְנ הֶ֖דָּׂשַה
 :הָֽוֹהְי יִ֥נֲא־יִּֽכ ּו֖עְד ָֽיְו חַטֶ֑בָל םיִּ֖יִאָֽה יֵ֥בְׁשֹֽיְבּו גֹו֔גָמְּב ׁשֵ֣א־יִּתְחַּלִׁשְו :הִֽוֹהְי
ֹלְו לֵ֔אָרְׂשִי יִּ֣מַע ֙ךְךֹותְּב ַעיִ֗דֹוא יִׁ֜שְדָק םֵׁ֨ש־תֶאְו  דֹו֑ע יִׁ֖שְדָק־םֵֽׁש־תֶא לֵ֥חַא־אֽ
 יָ֣נֹדֲא םֻ֖אְנ הָתָ֔יְהִנְו ֙הָאָב הֵּ֤נִה :לֵֽאָרְׂשִיְּב ׁשֹו֖דָק הָ֔וֹהְי יִ֣נֲא־יִּֽכ ֙םִיֹוּגַה ּו֤עְד ָֽיְו
 ּוקיִּׂשִהְ֠ו ּו֡רֲעִֽבּו לֵ֗אָרְׂשִי יֵ֣רָע ׀ יֵ֣בְׁשֹֽי ּו֞אְצָי ְֽו :יִּתְרַּֽבִּד רֶׁ֥שֲא םֹוּ֖יַה אּו֥ה הִ֑וֹהְי
 עַבֶׁ֥ש ׁשֵ֖א םֶ֛הָב ּו֥רֲעִֽבּו חַמֹ֑רְבּו דָ֖י לֵּ֥קַמְבּו םיִּ֔צִחְבּו תֶׁשֶ֣קְּב ֙הָּנִצְו ן ֵ֤גָמּו קֶׁשֶ֨נְּב



ֹלְו :םיִֽנָׁש ֹלְו הֶ֗דָּׂשַה־ןִמ םיִ֜צֵע ּו֨אְׂשִי־אֽ  קֶׁשֶּ֖נַב יִּ֥כ םיִ֔רָעְּיַה־ןִמ ּ֙ובְטְחַי א֤
 הָ֣יָהְו :הִֽוֹהְי יָ֥נֹדֲא םֻ֖אְנ םֶ֔היֵזְזֹּ֣ב־תֶא ּ֙וזְזָֽבּו םֶ֗היֵלְלֹֽׁש־תֶא ּו֣לְלָֽׁשְו ׁשֵ֑א־ּורֲעַֽבְי
 םָּ֔יַה תַ֣מְדִק ֙םיִרְבֹֽעָה יֵּ֤ג לֵ֗אָרְׂשִיְּב רֶבֶ֜ק םָׁ֨ש־םֹוֽקְמ ׀ ֩גֹוגְל ןֵּ֣תֶא אּו֡הַה םֹוּ֣יַב
 ]ֹו֔נֹומֲֽה[ הֹ֔נֹומֲֽה־לָּכ־תֶאְו ֙גֹוּג־תֶא םָׁ֗ש ּורְבָ֣קְו םיִ֑רְבֹֽעָה־תֶא איִ֖ה תֶמֶ֥סֹחְו
 הָ֖עְבִׁש ץֶרָ֑אָה־תֶא רֵ֣הַט ןַעַ֖מְל לֵ֔אָרְׂשִי תיֵּ֣ב ֙םּורָבְקּו :גֹוּֽג ןֹו֥מֲה איֵּ֖ג ּו֔אְרָ֣קְו
 יָ֥נֹדֲא םֻ֖אְנ יִ֔דְבָּ֣כִה םֹו֚י םֵׁ֑שְל םֶ֖הָל הָ֥יָהְו ץֶרָ֔אָה םַ֣ע־לָּכ ּ֙ורְבָֽקְו :םיִֽׁשָדֳח
־תֶא םיִ֗רְבֹֽעָה־תֶא םיִ֣רְּבַקְמ ץֶרָ֔אָּב םיִ֣רְבֹֽע ּ֙וליִּ֨דְבַי דיִ֤מָת יֵׁ֨שְנַאְו :הִֽוֹהְי
 ּו֤רְבָֽעְו :ּורֹֽקְחַי םיִׁ֖שָדֳח־הָעְבִׁש הֵ֥צְקִמ ּהָ֑רֲהַֽטְל ץֶרָ֖אָה יֵ֥נְּפ־לַע םיִ֛רָתֹוּֽנַה
 םיִ֔רְּבַקְמַֽה ֹ֙ותֹא ּו֤רְבָֽק דַ֣ע ןּוּ֑יִצ ֹו֖לְצֶא הָ֥נָבּו םָ֔דָא םֶצֶ֣ע ֙הָאָרְו ץֶרָ֔אָּב ֙םיִרְבֹֽעָה
 םָ֜דָא־ןֶב הָּ֨תַאְו :ץֶרָֽאָה ּו֥רֲהִֽטְו הָ֖נֹומֲה ריִ֛ע־םֶׁש םַ֥גְו :גֹוּֽג ןֹו֥מֲה איֵּ֖ג־לֶא
 ּו֤צְבָּקִה הֶ֗דָּׂשַה תַּ֣יַח ׀ לֹ֣כְלּו ף ָ֥נָּכ־לָּכ רֹוּ֨פִצְל ֩רֹמֱא הִֹ֗והְי יָ֣נֹדֲא ׀ רַ֣מָא־הֹּֽכ
 יֵ֣רָה לַ֖ע לֹו֔דָּג חַבֶ֣ז ֙םֶכָל ַחֵ֤בֹז יִ֜נֲא רֶׁ֨שֲא יִ֗חְבִז־לַע ביִ֔בָּסִמ ּו֣פְסָֽאֵה ּ֙ואֹ֨בָו
 יֵ֥איִׂשְנ־םַדְו ּולֵ֔כֹאּת ֙םיִרֹוּבִּג רַׂ֤שְּב :םָּֽד םֶתיִ֥תְׁשּו רָׂ֖שָּב םֶּ֥תְלַכֲאַֽו לֵ֑אָרְׂשִי
־םֶּתְלַכֲאַֽו :םָּֽלֻּכ ןָׁ֖שָב יֵ֥איִרְמ םיִ֔רָּפ ֙םיִדּוּתַעְו םיִ֤רָּכ םיִ֨ליֵא ּוּ֑תְׁשִּת ץֶרָ֖אָה
 םֶּ֤תְעַבְׂשּו :םֶֽכָל יִּתְחַ֥בָז־רֶׁשֲא יִ֖חְבִּזִמ ןֹו֑רָּכִׁשְל םָּ֖ד םֶתיִ֥תְׁשּו הָ֔עְבָׂשְל בֶלֵ֣ח
 יִּ֥תַתָנְו :הִֽוֹהְי יָ֥נֹדֲא םֻ֖אְנ הָ֑מָחְלִמ ׁשיִ֣א־לָכְו רֹוּ֖בִּג בֶכֶ֔רָו סּו֣ס ֙יִנָחְלֻׁש־לַע
 יִ֖דָי־תֶאְו יִתיִׂ֔שָע רֶׁ֣שֲא ֙יִטָּפְׁשִמ־תֶא םִ֗יֹוּגַה־לָכ ּו֣אָרְו םִ֑יֹוּגַּב יִ֖דֹובְּכ־תֶא
 םֹוּ֥יַה־ןִמ םֶ֑היֵהֹֽלֱא הָ֖וֹהְי יִ֥נֲא יִּ֛כ לֵ֔אָרְׂשִי תיֵּ֣ב ּ֙ועְד ָֽיְו :םֶֽהָב יִּתְמַׂ֥ש־רֶׁשֲא
־ּולֲעָֽמ רֶׁ֣שֲא לַ֚ע לֵ֗אָרְׂשִי־תיֵֽב ּו֣לָּג םָ֞נֹוֲעַֽב יִּ֣כ םִיֹוּגַ֠ה ּו֣עְד ָֽיְו :הָאְלָֽהָו אּו֖הַה
 םָ֥תָאְמֻטְּכ :םָּֽלֻּכ בֶרֶ֖חַב ּו֥לְּפִּיַו םֶ֔היֵרָֽצ דַ֣יְּב ֙םֵנְּתֶאָֽו םֶ֑הֵמ יַ֖נָּפ רִּ֥תְסַאָֽו יִ֔ב
 הָּ֗תַע הִ֔וֹהְי יָ֣נֹדֲא ֙רַמָא הֹּ֤כ ןֵ֗כָל :םֶֽהֵמ יַ֖נָּפ רִּ֥תְסַאָֽו םָ֑תֹא יִתיִׂ֣שָע םֶ֖היֵעְׁשִפְכּו
 םֵׁ֥שְל יִ֖תאֵּנִקְו לֵ֑אָרְׂשִי תיֵּ֣ב־לָּכ יִּ֖תְמַחִֽרְו בֹ֔קֲעַֽי ]תּו֣בְׁש[ תּי֣בְׁש־תֶא ֙ביִׁשָא
־לַע םָּ֧תְבִׁשְּב יִ֑ב־ּולֲעָֽמ רֶׁ֣שֲא םָ֖לֲעַֽמ־לָּכ־תֶאְו םָ֔תָּמִלְּכ־תֶא ּ֙וׂשָנְו :יִֽׁשְדָק
 םָ֔תֹא יִּ֣תְצַּבִקְו םיִּ֔מַעָ֣ה־ןִמ ֙םָתֹוא יִ֤בְבֹוֽׁשְּב :דיִֽרֲחַֽמ ןיֵ֥אְו חַטֶ֖בָל םָ֛תָמְדַא
 ֙הָוֹהְי יִ֤נֲא יִּ֣כ ּו֗עְד ָֽיְו :םיִּֽבַר םִ֥יֹוּגַה יֵ֖ניֵעְל םָ֔ב יִּתְׁשַּ֣דְקִנְו םֶ֑היֵבְיֹֽא תֹו֖צְרַאֵֽמ
ֹלְו םָ֑תָמְדַא־לַע םיִּ֖תְסַּנִכְו םִ֔יֹוּגַה־לֶא ֙םָתֹא יִ֤תֹולְגַהְּב םֶ֔היֵהֹ֣לֱא  ריִ֥תֹוא־אֽ



ֹלְו :םָֽׁש םֶ֖הֵמ דֹו֛ע ־לַע ֙יִחּור־תֶא יִּתְכַ֤פָׁש רֶׁ֨שֲא םֶ֑הֵמ יַ֖נָּפ דֹו֛ע ריִּ֥תְסַא־אֽ
ֹרְּב ּונֵתּולָגְ֠ל הָ֣נָׁש ׁשֵ֣מָחְו םיִ֣רְׂשֶעְּב :הִֽוֹהְי יָ֥נֹדֲא םֻ֖אְנ לֵ֔אָרְׂשִי תיֵּ֣ב  ׁשא֨
 םֶצֶ֣עְּב ריִ֑עָה הָ֖תְּכֻה רֶׁ֥שֲא רַ֕חַא הָ֔נָׁש ֙הֵרְׂשֶע עַּ֤בְרַאְּב ׁשֶדֹ֗חַל רֹוׂ֣שָעֶּב הָ֜נָּׁשַה
 םיִ֔הֹלֱא תֹו֣אְרַמְּב :הָּמָֽׁש יִ֖תֹא אֵ֥בָּיַו הָ֔וֹהְי־דַי ֙יַלָע הָ֤תְיָה הֶּ֗זַה םֹוּ֣יַה ׀
 ריִ֖ע־הֵנְבִמְּכ ויָ֥לָעְו דֹ֔אְמ ַּ֙הֹ֨בָּג רַ֤ה־לֶא יִנֵ֗חיִנְיַו לֵ֑אָרְׂשִי ץֶרֶ֣א־לֶא יִנַ֖איִבֱה
־ליִתְפּו תֶׁשֹ֔חְנ הֵ֣אְרַמְּכ ּ֙והֵ֨אְרַמ ׁ֙שיִא־הֵּנִהְו הָּמָׁ֗ש יִ֜תֹוא איֵ֨בָּיַו :בֶג ֶּֽנִמ
 קּו ֹו֖דָיְּב םיִּ֥תְׁשִּפ  םָ֡דָא־ןֶּב ׁשיִ֗אָה יַ֜לֵא רֵּ֨בַדְיַו :רַעָּֽׁשַּב דֵ֖מֹע אּו֥הְו הָּ֑דִּמַה הֵ֣נְ
 יִּ֛כ ךְךָ֔תֹוא הֶ֣אְרַמ ֙יִנֲא־רֶׁשֲא לֹ֤כְל ֗ךָךְּבִל םיִׂ֣שְו עָ֜מְּׁש ךָךיֶ֨נְזָאְבּו ֩ךָךיֶניֵעְב הֵ֣אְר
 תיֵ֥בְל הֶ֖אֹר הָּ֥תַא־רֶׁשֲא־לָּכ־תֶא דֵּ֛גַה הָּנֵ֑ה הָתאָ֣בֻה הָ֖כְתֹוֽאְרַה ןַעַ֥מְל
 ק ׁשיִ֜אָה דַ֨יְבּו ביִ֑בָס ׀ ביִ֣בָס תִיַּ֖בַל ץּו֥חִמ הָ֛מֹוח הֵּ֥נִהְו :לֵֽאָרְׂשִי  הָּ֗דִּמַה הֵ֣נְ

 ק ֙ןָיְנִּבַה בַחֹ֤ר־תֶא דָמָּ֜יַו חַפֹ֔טָו ֙הָּמַאָּֽב תֹוּ֤מַא־ׁשֵׁש  ק הָ֖מֹוקְו דָ֔חֶא הֶ֣נָ  הֶ֥נָ
 וָ֑תֹולֲעַֽמְּב לַעַּ֖יַו הָמיִ֔דָּקַה ךְךֶרֶּ֣ד ֙ויָנָּפ רֶׁ֤שֲא ֙רַעַׁ֨ש־לֶא אֹו֗בָּיַו :דָֽחֶא
 ק רַעַּׁ֗שַה ףַ֣ס־תֶא ׀ דָמָּ֣יַו ]ויָ֑תֹולֲעַֽמְּב[  ק דָ֔חֶא ףַ֣ס ֙תֵאְו בַחֹ֔ר ֙דָחֶא הֶ֤נָ  הֶ֥נָ
 קְו ֙ךְךֶרֹ֨א דָ֥חֶא הֶ֨נָק אָּ֗תַהְו :בַחֹֽר דָ֖חֶא  ׁשֵ֣מָח םיִ֖אָּתַה ןיֵ֥בּו בַחֹ֔ר ֙דָחֶא הֶ֤נָ
 ק תִיַּ֖בַהֵֽמ רַעַּׁ֛שַה םָ֥לּוא לֶצֵ֨אֵמ רַעַּׁשַ֠ה ףַ֣סְו תֹוּ֑מַא  םָ֥לֻא־תֶא דָמָּ֜יַו :דָֽחֶא הֶ֥נָ
 ק תִיַּ֖בַהֵמ רַעַּׁ֛שַה  וָ֖ליֵאְו תֹוּ֔מַא הֶ֣נֹמְׁש ֙רַעַּׁ֨שַה םָ֤לֻא־תֶא דָמָּ֜יַו :דָֽחֶא הֶ֥נָ
 םיִ֗דָּקַה ךְךֶרֶּ֣ד רַעַּׁ֜שַה יֵ֨אָתְו :תִיָּֽבַהֵמ רַעַּׁ֖שַה םָ֥לֻאְו תֹוּ֑מַא םִיַּ֣תְׁש ]ויָ֖ליֵאְו[

 הֹּ֥פִמ םִ֖ליֵאָל תַ֛חַא הָּ֥דִמּו םָּ֑תְׁשָֹלְׁשִל תַ֖חַא הָּ֥דִמ הֹּ֔פִמ הָׁ֣שֹלְׁשּו ֙הֹּפִמ הָׁ֤שֹלְׁש
 הֵ֖רְׂשֶע ׁשֹו֥לְׁש רַעַּׁ֔שַה ךְךֶרֹ֣א תֹוּ֑מַא רֶׂשֶ֣ע רַעַּׁ֖שַה־חַתֶּֽפ בַחֹ֥ר־תֶא דָמָּ֛יַו :ֹוּֽפִמּו
 אָּ֕תַהְו הֹּ֑פִמ לּו֖בְּג תַ֥חַא־הָּמַאְו תָ֔חֶא הָּ֣מַא ֙תֹואָּתַה יֵ֤נְפִל לּו֞בְגּו :תֹוּֽמַא
 בַחֹ֕ר ֹוּ֔גַגְל ֙אָּתַה גַּ֤גִמ רַעַּׁ֗שַה־תֶא דָמָּ֣יַו :ֹוּֽפִמ תֹוּ֖מַא ׁשֵׁ֥שְו ֹוּ֔פִמ תֹוּ֣מַא־ׁשֵׁש
־לֶאְו הָּ֑מַא םיִּׁ֣שִׁש םיִ֖ליֵא־תֶא ׂשַעַּ֥יַו :חַתָּֽפ דֶג ֶ֥נ חַתֶּ֖פ תֹוּ֑מַא ׁשֵ֖מָחְו םיִ֥רְׂשֶע
־לַע ]ןֹו֔תיִאָֽה[ ןֹו֔תִאיָֽה רַעַּׁ֣שַה ֙יֵנְּפ לַ֗עְו :ביִֽבָס ׀ ביִ֥בָס רַעַּׁ֖שַה רֵ֔צָחֶֽה֙ ליֵא
 םיִ֡אָּתַה־לֶֽא תֹו֣מֻטֲא תֹו֣נֹּלַחְו :הָּֽמַא םיִּׁ֖שִמֲח יִ֑מיִנְּפַה רַעַּׁ֖שַה םָ֥לֻא יֵ֕נְפִל
 ׀ ביִ֤בָס תֹו֞נֹוּלַחְו תֹוּ֑מַלֵֽאָל ןֵ֖כְו ביִ֔בָס ׀ ביִ֣בָס ֙רַעַּׁ֨שַל הָמיִ֤נְפִל הָמֵ֨היֵלֵֽא֩ לֶאְו
 הֵּ֤נִהְו הָ֔נֹוציִ֣חַה ֙רֵצָחֶֽה־לֶא יִנֵ֗איִבְיַו :םיִֽרֹמִּֽת לִיַ֖א־לֶאְו הָמיִ֔נְפִל ֙ביִבָס



 :הָֽפְצִֽרָה־לֶא תֹו֖כָׁשְל םיִׁ֥שֹלְׁש ביִ֑בָס ׀ ביִ֣בָס רֵ֖צָחֶֹל	יּוׂ֥שָע הָ֔פְצִֽרְו ֙תֹוכָׁשְל
 :הָֽנֹוּתְחַּתַה הָ֖פְצִֽרָה םיִ֑רָעְּׁשַה ךְךֶרֹ֣א תַּ֖מֻעְל םיִ֔רָעְּׁשַה ףֶתֶּ֣כ־לֶא ֙הָפְצִֽרָהְו
 הָּ֑מַא הָ֣אֵמ ץּו֖חִמ יִ֛מיִנְּפַה רֵ֧צָחֶֽה יֵ֨נְפִל הָנֹוּ֜תְחַּתַה רַעַּׁ֨שַה ֩יֵנְפִּלִמ בַחֹ֡ר דָמָּ֣יַו
 ֹוּ֖כְרָא דַ֥דָמ הָ֑נֹוציִֽחַה רֵ֖צָחֶֽל ןֹו֔פָּצַה ךְךֶרֶּ֣ד ֙ויָנָּפ רֶׁ֤שֲא רַעַּׁ֗שַהְו :ןֹוֽפָּצַהְו םיִ֖דָּקַה
 ֙וָּמַלֵֽאְו ]ויָ֤ליֵאְו[ וָ֤ליֵאְו ֹוּ֔פִמ הָׁ֣שֹלְׁשּו ֹ֙וּפִמ הָׁ֤שֹולְׁש ]ויָ֗אָתְו[ וָ֗אָתְו :ֹוּֽבְחָרְו
 ׁשֵ֥מָח בַחֹ֕רְו ֹוּ֔כְרָא ֙הָּמַא םיִּׁ֤שִמֲח ןֹוׁ֑שאִרָֽה רַעַּׁ֣שַה תַּ֖דִמְּכ הָ֔יָה ]֙ויָּמַלֵֽאְו[
 תַּ֣דִמְּכ ]ויָ֔רֹמִ֣תְו[ וָ֔רֹמִ֣תְו ]֙ויָּמַלֵֽאְו[ ֙וָּמַלֵֽאְו ]ויָ֤נֹוּלַחְו[ וָ֤נֹוּלַחְו :הָּֽמַאָּב םיִ֖רְׂשֶעְו
 ]ויָּ֖מַליֵֽאְו[ וָּ֖מַליֵֽאְו ֹו֔ב־ּולֲעַֽי ֙עַבֶׁ֨ש תֹו֥לֲעַֽמְבּו םיִ֑דָּקַה ךְךֶרֶּ֣ד ויָ֖נָּפ רֶׁ֥שֲא רַעַּׁ֔שַה
 רַעַּׁ֛שִמ דָמָּ֧יַו םיִ֑דָּקַלְו ןֹו֖פָּצַל רַעַּׁ֔שַה דֶג ֶ֣נ יִ֔מיִנְּפַה רֵ֣צָחֶל ֙רַעַׁ֨שְו :םֶֽהיֵנְפִל
 דַ֤דָמּו םֹו֑רָּדַה ךְךֶרֶּ֣ד רַעַׁ֖ש־הֵּנִהְו םֹו֔רָּדַה ךְךֶרֶּ֣ד ֙יִנֵ֨כִלֹוּֽיַו :הָּֽמַא הָ֥אֵמ רַעַׁ֖ש־לֶא
 ֙וָּמַליֵֽאְלּו ֹו֤ל םיִ֨נֹוּלַחְו :הֶּלֵֽאָה תֹוּ֖דִּמַּכ ]ויָּ֔מַליֵ֣אְו[ וָּ֔מַליֵ֣אְו ]֙ויָליֵא[ ֙וָליֵא
 ׁשֵ֥מָח בַחֹ֕רְו ךְךֶרֹ֔א ֙הָּמַא םיִּׁ֤שִמֲח הֶּלֵ֑אָה תֹו֖נֹּלַחַֽהְּכ ביִ֔בָס ׀ ביִ֣בָס ]֙ויָּמַליֵֽאְלּו[
 םֶ֑היֵנְפִל ]ויָּ֖מַלֵֽאְו[ וָּ֖מַלֵֽאְו ]ויָ֔תֹולֹֽע[ וָ֔תֹולֹֽע ֙הָעְבִׁש תֹו֤לֲעַֽמּו :הָּֽמַא םיִ֖רְׂשֶעְו
 יִ֖מיִנְּפַה רֵ֥צָחֶֽל רַעַׁ֛שְו :]ויָֽליֵא[ וָֽליֵא־לֶא ֹוּ֖פִמ דָ֥חֶאְו ֹוּ֛פִמ דָ֥חֶא ֹו֗ל םיִ֣רֹמִֽתְו
 יִנֵ֛איִבְיַו :תֹוּֽמַא הָ֥אֵמ םֹו֖רָּדַה ךְךֶרֶּ֥ד רַעַּׁ֛שַה־לֶא רַעַּׁ֧שִמ דָמָּ֨יַו םֹו֑רָּדַה ךְךֶרֶּ֣ד
 :הֶּלֵֽאָה תֹוּ֖דִּמַּכ םֹו֔רָּדַה רַעַּׁ֣שַה־תֶא ֙דָמָּ֨יַו םֹו֑רָּדַה רַעַׁ֣שְּב יִ֖מיִנְּפַה רֵ֥צָח־לֶא
 ֹו֛ל תֹו֥נֹוּלַחְו הֶּלֵ֔אָה תֹוּ֣דִּמַּכ ]֙ויָּמַלֵֽאְו[ ֙וָּמַלֵֽאְו ]ויָ֤ליֵאְו[ וָ֤ליֵאְו ]ויָ֞אָתְו[ וָ֞אָתְו
 ׁשֵ֖מָחְו םיִ֥רְׂשֶע בַחֹ֕רְו ךְךֶרֹ֔א ֙הָּמַא םיִּׁ֤שִמֲח ביִ֑בָס ׀ ביִ֣בָס ]ויָּ֖מַלֵאְלּו[ וָּ֖מַלֵאְלּו
 :תֹוּֽמַא ׁשֵ֥מָח בַחֹ֖רְו הָּ֔מַא ֙םיִרְׂשֶעְו ׁשֵ֤מָח ךְךֶרֹ֗א ביִ֑בָס ׀ ביִ֣בָס תֹוּ֖מַלֵֽאְו :תֹוּֽמַא
 וָֽלֲעַֽמ הֶ֖נֹומְׁש תֹו֥לֲעַֽמּו ]ויָ֑ליֵא[ וָ֑ליֵא־לֶא םיִ֖רֹמִֽתְו הָ֔נֹוצִ֣חַה ֙רֵצָח־לֶא וָּ֗מַלֵאְו
 רַעַּׁ֔שַה־תֶא דָמָּ֣יַו םיִ֑דָּקַה ךְךֶרֶּ֣ד יִ֖מיִנְּפַה רֵ֥צָחֶֽה־לֶא יִנֵ֛איִבְיַו :]ויָֽלֲעַֽמ[
 הֶּלֵ֔אָה תֹוּ֣דִּמַּכ ]֙ויָּמַלֵֽאְו[ ֙וָּמַלֵֽאְו ]ויָ֤לֵאְו[ וָ֤לֵאְו ]ויָ֞אָתְו[ וָ֞אָתְו :הֶּלֵֽאָה תֹוּ֖דִּמַּכ
 בַחֹ֕רְו הָּ֔מַא םיִּׁ֣שִמֲח ךְךֶרֹ֚א ביִ֑בָס ׀ ביִ֣בָס ]ויָּ֖מַלֵֽאְלּו[ וָּ֖מַלֵאְלּו ֹו֛ל תֹו֥נֹוּלַחְו
 וָ֖לֵא־לֶא םיִ֥רֹמִתְו הָ֔נֹוציִ֣חַה ֙רֵצָחֶֽל ]ויָּ֗מַלֵֽאְו[ וָּ֗מַלֵאְו :הָּֽמַא םיִ֖רְׂשֶעְו ׁשֵ֥מָח
 ןֹו֑פָּצַה רַעַׁ֣ש־לֶא יִנֵ֖איִבְיַו :]ויָֽלֲעַֽמ[ וָֽלֲעַֽמ תֹו֖לֲעַֽמ הֶ֥נֹמְׁשּו ֹוּ֑פִמּו ֹוּ֣פִמ ]ויָ֖לֵא[
 תֹו֥נֹוּלַחְו ]ויָּ֔מַלֵֽאְו[ וָּ֔מַלֵאְו ]ויָ֣לֵא[ וָ֣לֵא ]֙ויָאָּת[ ֙וָאָּת :הֶּלֵֽאָה תֹוּ֥דִּמַּכ דַ֖דָמּו



 וָ֗ליֵאְו :הָּֽמַא םיִ֖רְׂשֶעְו ׁשֵ֥מָח בַחֹ֕רְו הָּ֔מַא םיִּׁ֣שִמֲח ךְךֶרֹ֚א ביִ֑בָס ׀ ביִ֣בָס ֹו֖ל
 הֶ֥נֹמְׁשּו ֹוּ֑פִמּו ֹוּ֣פִמ ]ויָ֖ליֵא[ וָ֖ליֵא־לֶא םיִ֥רֹמִֽתְו הָ֔נֹוציִ֣חַה ֙רֵצָחֶֽל ]ויָ֗ליֵאְו[
־תֶא ּוחיִ֥דָי םָׁ֖ש םיִ֑רָעְּׁשַה םיִ֖ליֵאְּב ּהָ֔חְתִפּו הָּ֣כְׁשִלְו :]ויָֽלֲעַֽמ[ וָֽלֲעַֽמ תֹו֖לֲעַֽמ
 טֹו֤חְׁשִל הֹּ֑פִמ תֹו֖נָחְלֻׁש םִי ַ֥נְׁשּו ֹוּ֔פִמ ֙תֹונָחְלֻׁש םִי ַ֤נְׁש רַעַּׁ֗שַה םָ֣לֻאְבּו :הָֽלֹעָֽה
 ֙חַתֶ֨פְל ֙הֶלֹועָֽל הָצּו֗חִמ ףֵ֣תָּכַה־לֶאְו :םָֽׁשָאָֽהְו תאָּ֖טַחַֽהְו הָ֔לֹועָֽה ֙םֶהיֵלֲא
 רַעַּׁ֔שַה םָ֣לֻאְל ֙רֶׁשֲא תֶרֶ֗חַאָֽה ףֵ֣תָּכַה־לֶאְו תֹו֑נָחְלֻׁש םִי ַ֖נְׁש הָנֹו֔פָּצַה רַעַּׁ֣שַה
 ףֶתֶ֣כְל הֹּ֖פִמ תֹו֛נָחְלֻׁש הָ֧עָּבְרַאְו הֹּ֗פִמ תֹו֜נָחְלֻׁש הָ֨עָּבְרַא :תֹוֽנָחְלֻׁש םִי ַ֖נְׁש
 יֵ֣נְבַא הָ֜לֹועָֽל תֹו֨נָחְלֻׁש ֩הָעָּבְרַאְו :ּוטָֽחְׁשִי םֶ֥היֵלֲא תֹו֖נָחְלֻׁש הָ֥נֹומְׁש רַעָּׁ֑שַה
ֹגְו יִצֵ֔חָו ֙תַחַא הָּ֤מַא בַחֹ֨רְו ֙יִצֵ֨חָו תַ֤חַא הָּ֨מַא ֩ךְךֶרֹא תיִ֗זָג  תָ֑חֶא הָּ֣מַא ּהַב֖
 :חַבָּֽזַהְו םָּ֖ב הָ֛לֹועָה־תֶא ּו֧טֲחְֽׁשִי רֶׁ֨שֲא ֙םיִלֵּכַה־תֶא ּוחיִּ֤נַיְו םֶ֗היֵלֲא
 רַׂ֥שְּב תֹו֖נָחְלֻּׁשַה־לֶאְו ביִ֑בָס ׀ ביִ֣בָס תִיַּ֖בַּב םיִ֥נָכּומ דָ֛חֶא חַפֹ֧ט םִיַּ֗תַפְׁשַֽהְו
־לֶא רֶׁ֗שֲא ֙יִמיִנְּפַה רֵ֤צָחֶּֽב םיִ֗רָׁש תֹו֣כְׁשִֽל יִ֜מיִנְּפַה רַעַּׁ֨שַל ֩הָצּוחִמּו :ןָֽבְרָּקַה
 יֵ֖נְּפ םיִ֔דָּקַה רַעַׁ֣ש ֙ףֶתֶּ֨כ־לֶא דָ֗חֶא םֹו֑רָּדַה ךְךֶרֶּ֣ד םֶ֖היֵנְפּו ןֹו֔פָּצַה רַעַׁ֣ש ֙ףֶתֶּ֨כ
 יֵ֖רְמֹֽׁש םיִ֔נֲהֹּֽ֣כַל םֹו֔רָּדַה ךְךֶרֶּ֣ד ָ֙היֶ֨נָּפ רֶׁ֤שֲא הָּ֗כְׁשִּלַה הֹ֣ז יָ֑לֵא רֵּ֖בַדְיַו :ןֹֽפָּצַה ךְךֶרֶּ֥ד
 תֶרֶ֣מְׁשִמ יֵ֖רְמֹֽׁש םיִ֔נֲהֹּֽ֣כַל ןֹו֔פָּצַה ךְךֶרֶּ֣ד ָ֙היֶ֨נָּפ רֶׁ֤שֲא הָּ֗כְׁשִּלַהְו :תִיָּֽבַה תֶרֶ֥מְׁשִמ
־תֶא דָמָּ֨יַו :ֹוֽתְרָׁשְל הָ֖וֹהְי־לֶא יִ֛וֵל־יֵֽנְּבִמ םיִ֧בֵרְּקַה קֹו֗דָצ־יֵֽנְב הָּמֵ֣ה ַחֵּ֑בְזִּמַה
 :תִיָּֽבַה יֵ֥נְפִל ַחֵּ֖בְזִּמַהְו תַעָּ֑בֻרְמ הָּ֖מַא הָ֥אֵמ בַחֹ֛רְו הָּ֗מַא הָ֣אֵמ ׀ ךְךֶרֹ֣א רֵ֜צָחֶֽה
 תֹוּ֖מַא ׁשֵ֥מָחְו הֹּ֔פִמ ֙תֹוּמַא ׁשֵ֤מָח םָ֔לֻא לֵ֣א ֙דָמָּ֨יַו ֒תִיַּבַה םָ֣לֻא־לֶא ֘יִנֵאִבְיַו
 םָ֞לֻאָֽה ךְךֶרֹ֣א :ֹוּֽפִמ תֹוּ֖מַא ׁש֥לָׁשְו ֹוּ֔פִמ ֙תֹוּמַא ׁש֤לָׁש רַעַּׁ֔שַה בַחֹ֣רְו הֹּ֑פִמ
 ֙םיִדֻּמַעְו ויָ֑לֵא ּו֖לֲעַֽי רֶׁ֥שֲא תֹו֔לֲעַּֽמַבּו הָּ֔מַא הֵ֣רְׂשֶע יֵּ֣תְׁשַע ֙בַחֹ֨רְו הָּ֗מַא םיִ֣רְׂשֶע
־תֶא דָמָּ֣יַו לָ֑כיֵהַה־לֶא יִנֵ֖איִבְיַו :הֹּֽפִמ דָ֥חֶאְו הֹּ֖פִמ דָ֥חֶא םיִ֔ליֵאָ֣ה־לֶא
 בַחֹ֣רְו :לֶהֹֽאָה בַחֹ֥ר ֹוּ֖פִמ־בַחֹֽר תֹוּ֥מַא־ׁשֵֽׁשְו ֹוּ֛פִמ בַחֹ֧ר תֹוּ֨מַא־ׁשֵׁש םיִ֗ליֵאָֽה
 ֹוּ֑פִמ תֹוּ֖מַא ׁשֵ֥מָחְו ֹוּ֔פִמ ֙תֹוּמַא ׁשֵ֤מָח חַתֶּ֔פַה תֹו֣פְתִכְו ֒תֹוּמַא רֶׂשֶ֣ע ֘חַתֶּפַה
־ליֵֽא דָמָּ֥יַו הָמיִ֔נְפִל אָ֣בּו :הָּֽמַא םיִ֥רְׂשֶע בַחֹ֖רְו הָּ֔מַא םיִ֣עָּבְרַא ֹ֙וּכְרָא דָמָּ֤יַו
 דָמָּ֨יַו :תֹוּֽמַא עַבֶׁ֥ש חַתֶּ֖פַה בַחֹ֥רְו תֹוּ֔מַא ׁשֵׁ֣ש ֙חַתֶּ֨פַהְו תֹוּ֑מַא םִיַּ֣תְׁש חַתֶּ֖פַה
ֹּיַו לָ֑כיֵהַֽה יֵ֣נְּפ־לֶא הָּ֖מַא םיִ֥רְׂשֶע בַחֹ֛רְו הָּ֗מַא םיִ֣רְׂשֶע ֹוּ֜כְרָא־תֶא  יַ֔לֵא רֶמא֣



 תֹוּ֜מַא עַּ֨בְרַא ֩עָלֵּצַה בַחֹ֣רְו תֹוּ֑מַא ׁשֵׁ֣ש תִיַּ֖בַה־ריִק דָמָּ֥יַו :םיִֽׁשָדֳּקַה ׁשֶדֹ֥ק הֶ֖ז
 םיִ֗מָעְּפ םיִׁ֣שֹלְׁשּו ׁשֹו֧לָׁש עָ֜לֵצ־לֶא עָ֨לֵצ ֩תֹועָלְּצַהְו :ביִֽבָס תִיַּ֖בַל ביִ֛בָס ׀ ביִ֧בָס
ֹלְו םיִ֑זּוחֲא תֹו֣יְהִֽל ביִ֖בָס ׀ ביִ֥בָס תֹו֛עָלְּצַל תִיַּ֧בַל־רֶׁשֲא ריִּ֨קַּב תֹואָבּ֠ו  ּו֥יְהִֽי־אֽ
־בַסּוֽמ יִּ֣כ תֹו֗עָלְּצַל הָלְעַ֜מְל הָלְעַ֨מְל ֩הָבְסָֽנְו הָ֡בֲחָֽרְו :תִיָּֽבַה ריִ֥קְּב םיִ֖זּוחֲא
 ןֵ֧כְו הָלְעָ֑מְל תִיַּ֖בַל־בַחֹֽר ןֵּ֥כ־לַע תִיַּ֔בַל ֙ביִבָס ׀ ביִ֤בָס הָלְעַ֜מְל הָלְעַ֨מְל תִיַּבַ֠ה
 ביִ֑בָס ׀ ביִ֣בָס ּהַבֹּ֖ג תִיַּ֛בַל יִתיִ֧אָרְו :הָֽנֹוכיִּֽתַל הָ֖נֹויְלֶעָֽה־לַע הֶ֥לֲעַֽי הָ֛נֹוּתְחַּתַה
 ריִּ֧קַה בַחֹ֣ר :הָליִּֽצַא תֹוּ֖מַא ׁשֵׁ֥ש הֶ֔נָּקַה ֹו֣לְמ ֙תֹועָלְּצַה ]תֹו֤דְסּומ[ תֹו֤דְסּימ
 :תִיָּֽבַל רֶׁ֥שֲא תֹו֖עָלְצ תיֵּ֥ב חָּ֔נֻמ רֶׁ֣שֲאַֽו תֹוּ֑מַא ׁשֵ֣מָח ץּו֖חַה־לֶא עָ֛לֵּצַל־רֶׁשֲא
 ֙עָלֵּצַה חַתֶ֤פּו :ביִֽבָס ׀ ביִ֥בָס תִיַּ֖בַל ביִ֥בָס הָּ֛מַא םיִ֥רְׂשֶע בַחֹ֣ר תֹו֜כָׁשְּלַה ןיֵ֨בּו
 ׁשֵ֥מָח חָּ֔נֻּמַה םֹו֣קְמ ֙בַחֹ֨רְו םֹו֑רָּדַל דָ֖חֶא חַתֶ֥פּו ןֹו֔פָּצַה ךְךֶרֶּ֣ד ֙דָחֶא חַתֶּ֤פ חָּ֔נֻּמַל
 בַחֹ֚ר םָּ֗יַה־ךְךֶרֶּֽד תַ֣אְּפ הָ֜רְזִּגַה יֵ֨נְּפ־לֶא ֩רֶׁשֲא ןָ֡יְנִּבַהְו :ביִֽבָס ׀ ביִ֥בָס תֹוּ֖מַא
 םיִ֥עְׁשִּת ֹוּ֖כְרָאְו ביִ֑בָס ׀ ביִ֣בָס בַחֹ֖ר תֹוּ֥מַא־ׁשֵמָֽח ן ָ֛יְנִּבַה ריִ֧קְו הָּ֔מַא םיִ֣עְבִׁש
 ךְךֶרֹ֖א ָהיֶ֔תֹוריִ֣קְו ֙הָיְנִּבַהְו הָ֤רְזִּגַהְו הָּ֑מַא הָ֣אֵמ ךְךֶרֹ֖א תִיַּ֔בַה־תֶא דַ֣דָמּו :הָּֽמַא
־ךְךֶרֹֽא דַ֣דָמּו :הָּֽמַא הָ֥אֵמ םיִ֖דָּקַל הָ֛רְזִּגַהְו תִיַּ֧בַה יֵ֨נְּפ ֩בַחֹרְו :הָּֽמַא הָ֥אֵמ
 ֹוּ֥פִמ ]אָהיֶ֛קיִּתַאְו[ אָהיֶ֛קוִּתַאְו ָהיֶ֧רֲחַֽא־לַע רֶׁ֨שֲא הָ֜רְזִּגַה יֵ֨נְּפ־לֶא ןָיְנִּבַ֠ה
 םיִ֣נֹוּלַחַֽהְו םיִּ֡פִּסַה :רֵֽצָחֶה יֵּ֖מַלֻֽאְו יִ֔מיִנְּפַה֙ לָכיֵהַֽהְו הָּ֑מַא הָ֣אֵמ ֹוּ֖פִמּו
 ביִ֑בָס ׀ ביִ֣בָס ץֵ֖ע ףיִ֥חְׂש ףַּ֛סַה דֶג ֶ֧נ םָּ֔תְׁשָלְׁשִל ֙ביִבָס ׀ םיִ֤קיִּתַאָֽהְו תֹומֻטֲאָֽ֠ה
 ֩תִיַּבַה־דַעְו חַתֶּ֡פַה לַ֣עֵמ־לַע :תֹוּֽסֻכְמ תֹו֖נֹּלַחַֽהְו תֹו֔נוֹּלַחַֽה־דַע ֙ץֶרָ֨אָהְו
 יּוׂ֥שָעְו :תֹוּֽדִמ ןֹו֖ציִחַבּו יִ֥מיִנְּפַּב ביִ֛בָס ׀ ביִ֧בָס ריִּ֨קַה־לָּכ־לֶאְו ץּו֜חַלְו יִ֨מיִנְּפַה
 םָ֤דָא יֵ֨נְפּו :בּוֽרְּכַל םיִ֖נָּפ םִי ַ֥נְׁשּו בּו֔רְכִל בּו֣רְּכ־ןיֵּב ֙הָרֹמִֽתְו םיִ֑רֹמִֽתְו םיִ֖בּורְּכ
 ביִ֥בָס תִיַּ֖בַה־לָּכ־לֶא יּוׂ֥שָע ֹוּ֑פִמ הָ֖רֹמִּֽתַה־לֶא ריִ֥פְכ־יֵֽנְפּו ֹוּ֔פִמ ֙הָרֹמִּֽתַה־לֶא
 :ֹלָֹֽכֹיֵֹהַֹה ריִ֖קְו םִ֑יּוׂשֲע םיִ֖רֹמִּֽתַהְו םיִ֥בּורְּכַה חַתֶּ֔פַה לַ֣עֵמ־דַע ֙ץֶרָ֨אָהֵֽמ :ביִֽבָס ׀
 ׁ֩שֹולָׁש ץֵ֣ע ַחֵּ֡בְזִּמַה :הֶֽאְרַּמַּכ הֶ֖אְרַּמַה ׁשֶדֹּ֔קַה יֵ֣נְפּו הָ֑עֻבְר תַ֣זּוזְמ לָ֖כיֵהַֽה
 רֵּ֣בַדְיַו ץֵ֑ע ויָ֖תֹריִֽקְו ֹוּ֥כְרָאְו ֹו֔ל ֙ויָתֹועֹֽצְקִמּו תֹוּ֗מַא־םִיַּֽתְׁש ֹוּ֣כְרָאְו ַּהֹ֜בָּג תֹוּ֨מַא
ֶז יַ֔לֵא  םִיַּ֥תְׁשּו :ׁשֶדֹּֽקַלְו לָ֖כיֵהַֽל תֹו֛תָלְּד םִיַּ֧תְׁשּו :הָֽוֹהְי יֵ֥נְפִל רֶׁ֖שֲא ןָ֔חְלֻּׁשַה ה֚
 יֵּ֥תְׁשּו תָ֔חֶא תֶלֶ֣דְל םִיַּתְׁ֚ש תֹו֔תָלְּד תֹוּ֣בַּסּומ םִיַּתְׁ֚ש תֹו֑תָלְּדַל תֹו֖תָלְּד



 םיִ֔רֹמִֽתְו םיִ֣בּורְּכ֙ לָכיֵהַֽה תֹו֤תְלַּד־לֶא ןֶ֜היֵלֲא הָ֨יּוׂשֲעַֽו :תֶרֶֽחַאָל תֹו֖תָלְד
 תֹו֤מֻטֲא םיִ֨נֹוּלַחְו :ץּוֽחַהֵֽמ םָ֖לּואָֽה יֵ֥נְּפ־לֶא ץֵ֛ע בָ֥עְו תֹו֑ריִּקַל םִ֖יּוׂשֲע רֶׁ֥שֲאַּֽכ
 יִנֵ֗אִצֹוּֽיַו :םיִּֽבֻעָֽהְו תִיַּ֖בַה תֹו֥עְלַצְו םָ֑לּואָֽה תֹו֖פְתִּכ־לֶא ֹוּ֔פִמּו ֹוּ֣פִמ ֙םיִרֹמִֽתְו
 דֶג ֶ֧נ רֶׁ֨שֲא הָּ֗כְׁשִּלַה־לֶא יִנֵ֣אִבְיַו ןֹו֑פָּצַה ךְךֶרֶּ֣ד ךְךֶרֶּ֖דַה הָ֔נֹוציִ֣חַה ֙רֵצָחֶֽה־לֶא
 חַתֶּ֖פ הָ֔אֵּמַה תֹוּ֣מַא ֙ךְךֶרֹ֨א־יֵנְּפ־לֶא :ןֹוֽפָּצַה־לֶא ן ָ֖יְנִּבַה דֶג ֶ֥נ־רֶׁשֲאַֽו הָ֛רְזִּגַה
 דֶג ֶ֣נְו יִ֔מיִנְּפַה רֵ֣צָחֶֽל ֙רֶׁשֲא םיִ֗רְׂשֶעָֽה דֶג ֶ֣נ :תֹוּֽמַא םיִּׁ֥שִמֲח בַחֹ֖רָהְו ןֹו֑פָּצַה
 יֵ֨נְפִלְו :םיִֽׁשִֹלְּׁשַּב קיִּ֖תַא־יֵֽנְּפ־לֶא קיִּ֥תַא הָ֑נֹוציִֽחַה רֵ֣צָחֶֽל רֶׁ֖שֲא הָ֔פְצִֽר
 תָ֑חֶא הָּ֣מַא ךְךֶרֶּ֖ד תיִ֔מיִנְּפַה־לֶא ֙בַחֹ֨ר תֹוּ֥מַא רֶׂשֶ֨ע ֩ךְךַלֲהַֽמ תֹו֜כָׁשְּלַה
 הָנֵ֗הֵמ םיִ֜קיִּתַא ּו֨לְכֹוֽי־יִּֽכ תֹו֑רֻצְק תֹ֖נֹויְלֶעָֽה תֹו֥כָׁשְּלַהְו :ןֹוֽפָּצַל םֶ֖היֵחְתִפּו
 םיִ֔דּוּמַע ֙ןֶהָל ןיֵ֤אְו הָּנֵ֔ה ֙תֹוׁשָּלֻׁשְמ יִּ֤כ :ן ָֽיְנִּב תֹו֖נֹכִּֽתַהֵֽמּו תֹו֛נֹּתְחַּתַהֵֽמ
 רֵ֤דָגְו :ץֶרָֽאָהֵֽמ תֹו֖נֹכיִּֽתַהֵֽמּו תֹו֛נֹוּתְחַּתַהֵֽמ לַ֗צֱאֶנ ןֵּ֣כ־לַע תֹו֑רֵצֲחַֽה יֵ֖דּוּמַעְּכ
 ֹוּ֖כְרָא תֹו֑כָׁשְּלַה יֵ֣נְּפ־לֶא הָ֖נֹוצִֽחַה רֵ֥צָחֶֽה ךְךֶרֶּ֛ד תֹו֔כָׁשְּלַה תַּ֣מֻעְל ֙ץּוחַל־רֶׁשֲא
 הֵּ֛נִהְו הָּ֑מַא םיִּׁ֣שִמֲח הָ֖נֹוצִֽחַה רֵ֥צָחֶֽל רֶׁ֛שֲא תֹו֗כָׁשְּלַה ךְךֶרֹ֣א־יִּכ :הָּֽמַא םיִּׁ֥שִמֲח
 הֶּלֵ֑אָה ]תֹו֣כָׁשְּלַה תַחַּ֖תִמּו[ תֹו֣כָׁשְַּל	התַחַּ֖תִמּו :הָּֽמַא הָ֥אֵמ לָ֖כיֵהַֽה יֵ֥נְּפ־לַע
 רֶד ֶּ֣ג ׀ בַחֹ֣רְּב :הָֽנֹצִֽחַה רֵ֖צָחֶֽהֵמ הָּנֵ֔הָל ֹו֣אֹבְּב םיִ֔דָּקַהֵֽמ ]֙איִבֵּמַה[ ֙אוִבֵּמַה
 םֶ֔היֵנְפִל ֙ךְךֶרֶ֨דְו :תֹוֽכָׁשְל ן ָ֖יְנִּבַה יֵ֥נְּפ־לֶאְו הָ֛רְזִּגַה יֵ֧נְּפ־לֶא םיִ֛דָּקַה ךְךֶרֶּ֧ד רֵ֗צָחֶֽה
 ןֶ֔היֵאָ֣צֹומ֙ לֹכְו ןָּ֑בְחָר ןֵּ֣כ ןָּ֖כְרָאְּכ ןֹו֔פָּצַה ךְךֶרֶּ֣ד ֙רֶׁשֲא תֹו֗כָׁשְּלַה הֵ֣אְרַמְּכ
ֹרְּב חַתֶּ֖פ םֹו֔רָּדַה ךְךֶרֶּ֣ד ֙רֶׁשֲא תֹו֗כָׁשְּלַה יֵ֣חְתִפְכּו :ןֶֽהיֵחְתִפְכּו ןֶ֖היֵטְּפְׁשִמְכּו  ׁשא֣
ֹּיַו :ןָֽאֹובְּב םיִ֖דָּקַה ךְךֶרֶּ֥ד הָ֔ניִגֲה תֶרֶ֣דְּגַה ֙יֵנְפִּב ךְךֶרֶּ֗ד ךְךֶרָּ֑ד  תֹו֨כְׁשִֽל יַ֗לֵא רֶמא֣
 רֶׁ֨שֲא ׁשֶדֹּ֗קַה תֹו֣כְׁשִֽל ׀ הָּנֵ֣ה ֒הָרְזִּגַה יֵ֣נְּפ־לֶא רֶׁ֣שֲא ֘םֹורָּדַה תֹו֣כְׁשִֽל ןֹו֜פָּצַה
ֹי  ׀ ּוחיִּ֣נַי םָׁ֞ש םיִׁ֑שָדֳּקַה יֵׁ֣שְדָק הָ֖וֹהיַֽל םיִ֥בֹורְק־רֶׁשֲא םיִ֛נֲהֹּֽכַה םָׁ֧ש־ּולְכאֽ
 םָ֣אֹבְּב :ׁשֹֽדָק םֹו֖קָּמַה יִּ֥כ םָׁ֔שָאָֽהְו תאָּ֣טַחַֽהְו ֙הָחְנִּמַהְו םיִׁ֗שָדֳּקַה יֵׁ֣שְדָק
 םֶ֛היֵדְגִב ּוחיִּ֧נַי םָׁ֞שְו הָ֔נֹוציִֽחַה רֵ֣צָחֶֽה־לֶא ׁ֙שֶדֹּ֨קַהֵֽמ ּו֤אְצֵֽי־ֹאלְו םיִ֗נֲהֹּֽכַה
 ּו֖בְרָֽקְו םיִ֔רֵחֲא םיִ֣דָגְּב ]ּ֙וׁשְבָֽלְו[ ּ֙וׁשְבָלְי הָּנֵ֑ה ׁשֶדֹ֣ק־יִּֽכ ןֶ֖הָב ּו֥תְרָֽׁשְי־רֶׁשֲא
 רַעַּׁ֔שַה ךְךֶרֶּ֣ד ֙יִנַ֨איִצֹוֽהְו יִ֔מיִנְּפַה תִיַּ֣בַה ֙תֹוּדִמ־תֶא הָּ֗לִכְו :םָֽעָל רֶׁ֥שֲא־לֶא
 קִּב םיִ֖דָּקַה ַחּו֥ר דַ֛דָמ :ביִֽבָס ׀ ביִ֥בָס ֹו֖דָדְמּו םיִ֑דָּקַה ךְךֶרֶּ֣ד ויָ֖נָּפ רֶׁ֥שֲא  הֵ֣נְ



 ק ]תֹו֥אֵמ[ תֹו֥מֵא־ׁשֵמֲח הָּ֑דִּמַה  קִּב םיִ֛נָ  ןֹו֑פָּצַה ַחּו֣ר דַ֖דָמ :ביִֽבָס הָּ֖דִּמַה הֵ֥נְ
 ק תֹו֥אֵמ־ׁשֵֽמֲח  קִּב םיִ֛נָ  תֹו֥אֵמ־ׁשֵֽמֲח דָ֑דָמ םֹו֖רָּדַה ַחּו֥ר תֵ֛א :ביִֽבָס הָּ֖דִּמַה הֵ֥נְ
 ק  קִּב םיִ֖נָ  ק תֹו֥אֵמ־ׁשֵמֲח דַ֛דָמ םָּ֑יַה ַחּו֣ר־לֶא בַ֖בָס :הָּֽדִּמַה הֵ֥נְ  קִּב םיִ֖נָ  הֵ֥נְ
 תֹו֔אֵמ ׁשֵ֣מֲח ךְךֶרֹ֚א ביִ֔בָס ׀ ביִ֣בָס ֹ֙ול הָמֹו֤ח ֹו֗דָדְמ תֹו֜חּור עַּ֨בְרַאְל :הָּֽדִּמַה
 רַעַׁ֕ש רַעָּׁ֑שַה־לֶא יִנֵ֖כִלֹוּֽיַו :לֹֽחְל ׁשֶדֹּ֖קַה ןיֵּ֥ב ליִּ֕דְבַהְל תֹו֑אֵמ ׁשֵ֣מֲח בַחֹ֖רְו
 םיִ֑דָּקַה ךְךֶרֶּ֣דִמ אָּ֖ב לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא ֙דֹובְּכ הֵּ֗נִהְו :םיִֽדָּקַה ךְךֶרֶּ֥ד הֶ֖נֹּפ רֶׁ֥שֲא
 רֶׁ֣שֲא הֶ֜אְרַּמַה הֵ֨אְרַמְכּו :ֹוֽדֹבְּכִמ הָריִ֥אֵה ץֶרָ֖אָהְו םיִּ֔בַר םִיַ֣מ֙ לֹוקְּכ ֹו֗לֹוקְו
 הֶ֕אְרַּמַּכ תֹו֕אְרַמּו ריִ֔עָה־תֶא תֵ֣חַׁשְל ֙יִאֹבְּב ֙יִתיִ֨אָר־רֶׁשֲא הֶ֤אְרַּמַּכ יִתיִ֗אָר
 תִיָּ֑בַה־לֶא אָּ֣ב הָ֖וֹהְי דֹו֥בְכּו :יָֽנָּפ־לֶא לֹּ֖פֶאָֽו רָ֑בְּכ רַהְנ־לֶא יִתיִ֖אָר רֶׁ֥שֲא
 רֵ֖צָחֶֽה־לֶא יִנֵ֕איִבְּתַו ַחּו֔ר יִנֵ֣אָּׂשִּתַו :םיִֽדָּקַה ךְךֶרֶּ֥ד ויָ֖נָּפ רֶׁ֥שֲא רַעַׁ֔ש ךְךֶרֶּ֣ד
 ׁשיִ֕אְו תִיָּ֑בַהֵמ יַ֖לֵא רֵּ֥בַּדִמ עַ֛מְׁשֶאָֽו :תִיָּֽבַה הָ֖וֹהְי־דֹוֽבְכ אֵ֥לָמ הֵּ֛נִהְו יִ֑מיִנְּפַה
ֹּיַו :יִֽלְצֶא דֵ֖מֹע הָ֥יָה  תֹוּ֣פַּכ ֙םֹוקְמ־תֶאְו יִ֗אְסִּכ םֹו֣קְמ־תֶא ֙םָדָא־ןֶּב יַ֗לֵא רֶמא֣
ֹלְו םָ֑לֹועְל לֵ֖אָרְׂשִי־יֵֽנְּב ךְךֹו֥תְּב םָׁ֛ש־ןָּכְׁשֶא רֶׁ֧שֲא יַ֔לְגַר ־תיֵּֽב דֹו֣ע ּו֣אְּמַטְי א֣
 :םָֽתֹומָּֽב םֶ֖היֵכְלַמ יֵ֥רְגִפְבּו םָ֔תּונְזִּב ֙םֶהיֵכְלַמּו הָּמֵ֤ה יִׁ֞שְדָק םֵׁ֣ש לֵאָרְׂשִ֠י
 ּו֣אְּמִטְו םֶ֑היֵניֵֽבּו יִ֣ניֵּב ריִּ֖קַהְו יִ֔תָזּוֽזְמ לֶצֵ֣א ֙םָתָזּוֽזְמּו יִּ֗פִס־תֶא םָּ֜פִס םָּ֨תִתְּב
 ּו֧קֲחַֽרְי הָּ֞תַע :יִּֽפַאְּב םָ֖תֹא לַ֥כֲאָֽו ּוׂ֔שָע רֶׁ֣שֲא ֙םָתֹובֲעֹוֽתְּב יִׁ֗שְדָק םֵׁ֣ש־תֶא ׀

 םָ֗דָא־ןֶב הָּ֣תַא :םָֽלֹועְל םָ֖כֹותְב יִּ֥תְנַכָֽׁשְו יִּנֶּ֑מִמ םֶ֖היֵכְלַמ יֵ֥רְגִפּו םָ֛תּונְז־תֶא
 :תיִֽנְכָּת־תֶא ּו֖דְדָמּו םֶ֑היֵתֹוֽנֹוֲעֵֽמ ּו֖מְלָּֽכִיְו תִיַּ֔בַה־תֶא֙ לֵאָרְׂשִי תיֵּֽב־תֶא דֵּ֤גַה
־לָכְו ויָ֣אָבֹוֽמּו ויָ֡אָצֹוֽמּו ֹו֡תָנּוֽכְתּו תִיַּ֡בַה תַ֣רּוצ ּוׂ֗שָע־רֶׁשֲא לֹּ֣כִמ ּו֞מְלְכִנ־םִֽאְו
 עַ֣דֹוה ]֙ויָתֹרֹוּת[ ֙וָתֹרֹוּת־לָכְו ]ויָ֤תֹרּו֨צ[ וָ֤תֹרּו֨צ־לָכְו ֩ויָתֹּקֻח־לָּכ תֵ֣אְו וָ֡תֹרּוֽצ
 ּוׂ֥שָעְו ויָ֖תֹּקֻח־לָּכ־תֶאְו ֹו֛תָרּוֽצ־לָּכ־תֶא ּו֞רְמְׁשִיְו םֶ֑היֵניֵֽעְל בֹ֖תְכּו םָ֔תֹוא
ֹז :םָֽתֹוא ֹר־לַע תִיָּ֑בַה תַ֣רֹוּת תא֖  ׁשֶדֹ֣ק ֙ביִבָס ׀ ביִ֤בָס ֹו֞לֻבְּג־לָּכ רָהָ֠ה ׁשא֣
ֹז־הֵּנִה םיִׁ֔שָדָֽק  הָּ֖מַא הָּ֥מַא תֹוּ֔מַאָּֽב ַ֙חֵּ֨בְזִּמַה תֹוּ֤דִמ הֶּלֵ֨אְו :תִיָּֽבַה תַ֥רֹוּת תא֖
 הֶ֖זְו דָ֔חֶאָֽה תֶר ֶ֣ז ֙ביִבָס ּהָ֤תָפְׂש־לֶא ּהָ֨לּובְגּו בַחֹ֗ר־הָּמַאְו הָּ֜מַאָֽה קיֵ֨חְו חַפֹ֑טָו
 הָּ֣מַא בַחֹ֖רְו תֹוּ֔מַא םִיַּ֣תְׁש ֙הָנֹוּתְחַּתַה הָ֤רָזֲעָֽה־דַע ץֶרָ֜אָה קיֵ֨חֵמּו :ַחֵּֽבְזִּמַה בַּ֥ג
 :הָּֽמַאָֽה בַחֹ֖רְו תֹוּ֔מַא עַּ֣בְרַא ֙הָלֹודְּגַה הָ֤רָזֲעָֽה־דַע הָּ֜נַטְּקַה הָ֨רָזֲעָֽהֵמּו תָ֑חֶא



 :עַּֽבְרַא תֹו֖נָרְּקַה הָלְעַ֔מְלּו ]לֵ֣איִרֲאָֽהֵמּו[ ליֵ֣אִרֲאָֽהֵמּו תֹוּ֑מַא עַּ֣בְרַא לֵ֖אְרַהַֽהְו
 לֶ֖א ַעּו֕בָר בַחֹ֑ר הֵ֖רְׂשֶע םיֵּ֥תְׁשִּב ךְךֶרֹ֔א ֙הֵרְׂשֶע םיֵּ֤תְׁש ]לֵ֗איִרֲאָֽהְו[ ליֵ֗אִרֲאָֽהְו
 לֶ֖א בַחֹ֔ר ֙הֵרְׂשֶע עַּ֤בְרַאְּב ךְךֶרֹ֗א הֵ֣רְׂשֶע עַּ֧בְרַא הָ֞רָזֲעָֽהְו :ויָֽעָבְר תַעַּ֥בְרַא
 ביִ֔בָס ֙הָּמַא ּהָּ֤ל־קיֵֽחַהְו הָּ֗מַאָֽה יִ֣צֲח ּהָ֜תֹוא ביִ֨בָס לּובְּגַהְו ָהיֶ֑עָבְר תַעַּ֣בְרַא
ֹּיַו :םיִֽדָק תֹו֥נְּפ ּוהֵ֖תֹלֲעַֽמּו  הֶּלֵ֚א הִ֔וֶֹהְי יָ֣נֹדֲא ֙רַמָא הֹּ֤כ ֙םָדָא־ןֶּב יַ֗לֵא רֶמא֣
 הָּ֣תַתָֽנְו :םָּֽד ויָ֖לָע קֹ֥רְזִלְו הָ֔לֹוע ֙ויָלָע תֹו֤לֲעַֽהְל ֹו֑תֹוׂשָעֵֽה םֹו֖יְּב ַחֵּ֔בְזִּמַה תֹוּ֣קֻח
 הִ֖וֹהְי יָ֥נֹדֲא םֻ֛אְנ יַ֗לֵא םיִ֣בֹרְּקַה קֹו֜דָצ עַרֶּ֨זִמ ֩םֵה רֶׁ֣שֲא םִּ֡יִוְלַה םיִ֣נֲהֹּֽכַה־לֶא
 ֙ויָתֹנְרַק עַּ֤בְרַא־לַע הָּ֜תַתָ֨נְו ֹו֗מָּדִמ ָּ֣תְחַקָֽלְו :תאָּֽטַחְל רָ֖קָּב־ןֶּב רַּ֥פ יִנֵ֑תְרָֽׁשְל
 :ּוהָּֽתְרַּפִכְו ֹו֖תֹוא ָ֥תאֵּטִחְו ביִ֑בָס לּו֖בְּגַה־לֶאְו הָ֔רָזֲעָֽה תֹוּ֣נִּפ ֙עַּבְרַא־לֶאְו
 ֙םֹוּיַבּו :ׁשָּֽדְקִּמַל ץּו֖חִמ תִיַּ֔בַה דַ֣קְפִמְּב ֹ֙ופָרְׂשּו תאָּ֑טַחַֽה רָּ֣פַה תֵ֖א ָּ֔תְחַקָ֣לְו
 קַּת יִ֔נֵּׁשַה  רֶׁ֥שֲאַּֽכ ַחֵּ֔בְזִּמַה־תֶא ּ֙ואְּטִחְו תאָּ֑טַחְל םיִ֖מָּת םיִּ֥זִע־ריִֽעְׂש ביִ֛רְ
ֹּצַה־ןִמ לִיַ֥אְו םיִ֔מָּת רָ֣קָּב־ןֶּב רַ֣פ ֙ביִרְקַּת אֵּ֑טַחֵֽמ ֖ךָךְתֹוּֽלַכְּב :רָּֽפַּב ּו֖אְּטִח  ןא֖
 םָ֛תֹוא ּו֥לֱעֶהְו חַלֶ֔מ ֙םֶהיֵלֲע םיִ֤נֲהֹּֽכַה ּוכיִ֨לְׁשִהְו הָ֑וֹהְי יֵ֣נְפִל םָּ֖תְבַרְקִהְו :םיִֽמָּת
 לִיַ֥אְו רָ֛קָּב־ןֶּב רַ֧פּו םֹוּ֑יַל תאָּ֖טַח־ריִֽעְׂש הֶׂ֥שֲעַּֽת םיִ֔מָי תַ֣עְבִׁש :הָֽוֹהיַֽל הָ֖לֹע
ֹּצַה־ןִמ  ֹו֑תֹא ּו֖רֲהִֽטְו ַחֵּ֔בְזִּמַה־תֶא ּ֙ורְּפַכְי םיִ֗מָי תַ֣עְבִׁש :ּוֽׂשֲעַֽי םיִ֥מיִמְּת ןא֖
 ּוׂ֨שֲעַֽי הָאְלָ֗הָו יִ֜ניִמְּׁשַה םֹוּ֨יַב ֩הָיָהְו םיִ֑מָּיַה־תֶא ּוּ֖לַכיִֽו :]ויָֽדָי[ וָֽדָי ּו֖אְלִמּו
 םֻ֖אְנ םֶ֔כְתֶא יִתאִ֣צָרְו םֶ֔כיֵמְלַׁש־תֶאְו ֙םֶכיֵתֹוֽלֹוע־תֶא ַ֙חֵּ֨בְזִּמַה־לַע םיִ֤נֲהֹּֽכַה
 אּו֖הְו םיִ֑דָק הֶ֖נֹּפַה ןֹו֔ציִחַֽה ׁ֙שָּדְקִּמַה רַעַׁ֤ש ךְךֶרֶּ֣ד יִ֗תֹא בֶׁשָּ֣יַו :הִֹֽוהְי יָ֥נֹדֲא
ֹּיַו :רּוֽגָס ֹל הֶ֜יְהִי רּו֨גָס ֩הֶּזַה רַעַּׁ֣שַה הָ֗וֹהְי יַ֜לֵא רֶמא֨ ֹל ׁ֙שיִאְו ַחֵ֗תָּפִי א֣  ֹאבָ֣י־אֽ
 אּו֛ה־איִׂשָֽנ איִׂ֗שָּנַה־תֶא :רּוֽגָס הָ֖יָהְו ֹו֑ב אָּ֣ב לֵ֖אָרְׂשִי־יֵֽהֹלֱא הָ֥וֹהְי יִּ֛כ ֹו֔ב
 ֹוּ֖כְרַּדִמּו אֹו֔בָי ֙רַעַּׁ֨שַה םָ֤לֻא ךְךֶרֶּ֨דִמ הָ֑וֹהְי יֵ֣נְפִל םֶחֶ֖ל ]לָכֱאֶל[ לוָכֱאֶל ֹוּ֥ב־בֶׁשֵֽי
־דֹוֽבְכ אֵ֥לָמ הֵּ֛נִהְו אֶרֵ֕אָו ֒תִיַּבַה יֵ֣נְּפ־לֶא ֘ןֹופָּצַה־רַעַֽׁש־ךְךֶרֶּֽד יִנֵ֜איִבְיַו :אֵֽצֵי
ֹּיַו :יָֽנָּפ־לֶא לֹּ֖פֶאָֽו הָ֑וֹהְי תיֵּ֣ב־תֶא הָ֖וֹהְי  ֩ךָךְּבִל םיִׂ֣ש םָ֡דָא־ןֶּב הָֹ֗והְי יַ֜לֵא רֶמא֨
 תֹוּ֥קֻח־לָכְל ךְךָ֔תֹא רֵּ֣בַדְמ ֙יִנֲא רֶׁ֤שֲא־לָּכ תֵ֣א עָ֗מְׁש ךָךיֶ֣נְזָאְבּו ךָךיֶ֜ניֵעְב הֵ֨אְרּו
 יֵ֥אָצֹוֽמ לֹ֖כְּב תִיַּ֔בַה אֹו֣בְמִל ֙ךָךְּבִל ָּ֤תְמַׂשְו ]ויָ֑תֹרֹוּֽת[ וָ֑תֹרֹוּֽת־לָכְלּו הָ֖וֹהְי־תיֵּֽב
 םֶ֛כָל־בַר הִ֑וֹהְי יָ֣נֹדֲא רַ֖מָא הֹּ֥כ לֵ֔אָרְׂשִי תיֵּ֣ב־לֶא ֙יִרֶ֨מ־לֶא ָּ֤תְרַמָאְו :ׁשָּֽדְקִּמַה



 רָׂ֔שָב יֵ֣לְרַעְו ֙בֵל־יֵלְרַע רָ֗כֵנ־יֵֽנְּב םֶ֣כֲאֽיִֽבֲהַּֽב :לֵֽאָרְׂשִי תיֵּ֥ב םֶ֖כיֵתֹוֽבֲעֹוּֽת־לָּכִמ
 קַהְּב יִ֑תיֵּב־תֶא ֹו֣לְּלַחְל יִׁ֖שָּדְקִמְּב תֹו֥יְהִֽל  ּ֙ורֵ֨פָּיַו םָ֔דָו בֶלֵ֣ח ֙יִמְחַל־תֶא םֶ֤כְביִֽרְ
ֹלְו :םֶֽכיֵתֹובֲעֹוּֽת־לָּכ לֶ֖א יִ֔תיִרְּב־תֶא  ןּו֗מיִׂשְּתַו יָׁ֑שָדָֽק תֶרֶ֣מְׁשִמ םֶּ֖תְרַמְׁש א֥
 לֶרֶ֤ע רָ֗כֵנ־ןֶּב־לָּכ ֒הִוֹהְי יָ֣נֹדֲא ֘רַמָא־הֹּכ :םֶֽכָל יִׁ֖שָּדְקִמְּב יִּ֛תְרַמְׁשִמ יֵ֧רְמֹֽׁשְל
ֹל רָׂ֔שָּב לֶרֶ֣עְו ֙בֵל  יֵ֥נְּב ךְךֹו֖תְּב רֶׁ֕שֲא רָ֔כֵנ־ןֶּב־לָכְל יִׁ֑שָּדְקִמ־לֶא אֹו֖בָי א֥
 יַ֔לָעֵֽמ ּו֣עָּת רֶׁ֣שֲא֙ לֵאָרְׂשִי תֹו֤עְתִּב יַ֔לָעֵֽמ ּ֙וקֲחָֽר רֶׁ֤שֲא םִּ֗יִוְלַֽה־םִא יִּ֣כ :לֵֽאָרְׂשִי
 יֵ֣רֲעַֽׁש־לֶא ֙תֹוּדֻקְּפ םיִ֔תְרָׁ֣שְמ ֙יִׁשָּדְקִמְב ּו֤יָהְו :םָֽנֹוֲע ּו֖אְׂשָֽנְו םֶ֑היֵלּוּֽלִּג יֵ֖רֲחַֽא
 םָ֔עָל ֙חַבֶּ֨זַה־תֶאְו הָ֤לֹעָֽה־תֶא ּו֨טֲחְֽׁשִי הָּמֵ֠ה תִיָּ֑בַה־תֶא םיִ֖תְרָֽׁשְמּֽו תִיַּ֔בַה
 םֶ֔היֵלּוּֽלִג יֵ֣נְפִל ֙םָתֹוא ּו֤תְרָֽׁשְי רֶׁ֨שֲא ןַעַ֗י :םָֽתְרָֽׁשְל םֶ֖היֵנְפִל ּו֥דְמַעַֽי הָּמֵ֛הְו
 יָ֣נֹדֲא ֙םֻאְנ םֶ֗היֵלֲע יִ֜דָי יִתאָׂ֨שָנ ֩ןֵּכ־לַע ןֹ֑וָע לֹוׁ֣שְכִמְל לֵ֖אָרְׂשִי־תיֵֽבְל ּו֥יָהְו
ֹלְו :םָֽנֹוֲע ּו֖אְׂשָֽנְו הִ֔וֹהְי ־לֶא יַׁ֔שָדָ֣ק־לָּכ־לַע ֙תֶׁשֶ֨גָלְו יִ֔ל ןֵ֣הַכְל ֙יַלֵא ּוׁ֤שְּגִי־אֽ
 םָ֔תֹוא יִּ֣תַתָֽנְו :ּוֽׂשָע רֶׁ֥שֲא םָ֖תֹובֲעֹוֽתְו םָ֔תָּמִלְּכ ּ֙ואְׂשָֽנְו םיִׁ֑שָדְּקַה יֵׁ֖שְדָק
 םִּ֜יִוְלַֽה םיִ֨נֲהֹּֽכַהְו :ֹוּֽב הֶׂ֖שָעֵֽי רֶׁ֥שֲא לֹ֛כְלּו ֹו֔תָדֹ֣בֲע֙ לֹכְל תִיָּ֑בַה תֶרֶ֣מְׁשִמ יֵ֖רְמֹֽׁש
 יַ֔לָעֵֽמ֙ לֵאָרְׂשִי־יֵֽנְּב תֹו֤עְתִּב ֙יִׁשָּדְקִמ תֶרֶ֤מְׁשִמ־תֶא ּו֜רְמָׁש רֶׁ֨שֲא קֹו֗דָצ יֵ֣נְּב
 קַהְל יַ֗נָפְל ּו֣דְמָֽעְו יִנֵ֑תְרָֽׁשְל יַ֖לֵא ּו֥בְרְקִי הָּמֵ֛ה  יָ֥נֹדֲא םֻ֖אְנ םָ֔דָו בֶלֵ֣ח ֙יִל ביִ֥רְ
 ּו֖רְמָֽׁשְו יִנֵ֑תְרָֽׁשְל יִ֖נָחְלֻׁש־לֶא ּו֥בְרְקִי הָּמֵ֛הְו יִׁ֗שָּדְקִמ־לֶא ּואֹ֣בָי הָּמֵ֜ה :הִֽוֹהְי
 םיִּ֖תְׁשִפ יֵ֥דְגִּב תיִ֔מיִנְּפַה רֵ֣צָחֶֽה ֙יֵרֲעַֽׁש־לֶֽא ֙םָאֹובְּב הָ֗יָהְו :יִּֽתְרַמְׁשִמ־תֶא
 :הָתְיָֽבָו תיִ֖מיִנְּפַה רֵ֥צָחֶֽה יֵ֛רֲעַֽׁשְּב םָ֗תְרָֽׁשְּב רֶמֶ֔צ ֙םֶהיֵלֲע הֶ֤לֲעַֽי־ֹאלְו ּוׁשָּ֑בְלִי
ֹל םֶ֑היֵנְתָמ־לַע ּו֖יְהִֽי םיִּ֔תְׁשִפ יֵ֣סְנְכִמּו םָׁ֔שֹאר־לַע ּו֣יְהִֽי ֙םיִּתְׁשִפ יֵ֤רֲאַּֽפ  א֥
 ֒םָעָה־לֶא ֘הָנֹוציִֽחַה רֵ֣צָחֶֽה־לֶא הָ֜נֹוציִֽחַה רֵ֨צָחֶֽה־לֶא םָתאֵצְבּ֠ו :עַז ָּֽיַּב ּו֖רְּגְחַי
 תֹ֣כְׁשִֽלְּב םָ֖תֹוא ּוחיִּ֥נִהְו םָּ֔ב םִ֣תְרָֽׁשְמ ֙הָּמֵ֨ה־רֶׁשֲא םֶ֗היֵדְגִּב־תֶא ּו֣טְׁשְפִי
ֹלְו םיִ֔רֵחֲא םיִ֣דָגְּב ּ֙וׁשְבָֽלְו ׁשֶדֹּ֑קַה  ֙םָׁשֹארְו :םֶֽהיֵדְגִבְּב םָ֖עָה־תֶא ּוׁ֥שְּדַקְי־אֽ
ֹל ֹל עַרֶ֖פּו ּוחֵּ֔לַגְי א֣ ֹל ןִי ַ֥יְו :םֶֽהיֵׁשאָֽר־תֶא ּו֖מְסְכִי םֹו֥סָּכ ּוחֵּ֑לַׁשְי א֣  ּוּ֖תְׁשִי־אֽ
ֹל הָׁ֔שּורְגּו ֙הָנָמְלַאְו :תיִֽמיִנְּפַה רֵ֥צָחֶֽה־לֶא םָ֖אֹובְּב ןֵ֑הֹּכ־לָּכ  םֶ֖הָל ּו֥חְקִי־אֽ
 הָ֔נָמְלַא הֶ֣יְהִּֽת רֶׁ֣שֲא ֙הָנָמְלַאָֽהְו לֵ֔אָרְׂשִי תיֵּ֣ב ֙עַרֶּ֨זִמ תֹ֗לּותְּב־םִא יִּ֣כ םיִׁ֑שָנְל
־לַעְו :םֻֽעִדֹוֽי רֹו֖הָטְל אֵ֥מָט־ןיֵֽבּו לֹ֑חְל ׁשֶדֹ֖ק ןיֵּ֥ב ּו֔רֹוי יִּ֣מַע־תֶאְו :ּוחָּֽקִי ןֵ֖הֹּכִמ



־תֶאְו ]ּוהֻ֑טְּפְׁשִי[ ּוהֻ֑טְּפְׁשִו יַ֖טָּפְׁשִמְּב ]טָּ֔פְׁשִמְל[ טָּ֔פְׁש	ִ◌	ְל ּו֣דְמַעַֽי הָּמֵ֚ה ביִ֗ר
 תֵ֣מ־לֶאְו :ּוׁשֵּֽדַקְי יַ֖תֹותְּבַׁש־תֶאְו ּורֹ֔מְׁשִי יַ֣דֲעֹוֽמ־לָכְּב ֙יַתֹּקֻח־תֶאְו יַ֤תֹרֹוּֽת
ֹל םָ֔דָא ־רֶׁשֲא תֹו֛חָאְלּו חָ֗אְל תַ֜בְלּו ןֵ֨בְלּו םֵאְלּ֠ו בָ֡אְל־םִא יִּ֣כ הָ֑אְמָטְל אֹו֖בָי א֥
 ֩םֹויְבּו :ֹוֽל־ּורְּפְסִי םיִ֖מָי תַ֥עְבִׁש ֹו֑תָרֳהָֽט יֵ֖רֲחַֽאְו :ּואָּֽמַּטִי ׁשיִ֖אְל הָ֥תְיָֽה־ֹאל
 קַי ׁשֶדֹּ֔קַּב תֵ֣רָׁשְל ֙תיִמיִנְּפַה רֵ֤צָחֶֽה־לֶא ׁשֶדֹּ֜קַה־לֶא ֹו֨אֹּב  םֻ֖אְנ ֹו֑תאָּטַח ביִ֖רְ
ֹל הָּ֗זֻחֲאַֽו םָ֑תָלֲחַֽנ יִ֖נֲא הָ֔לֲחַֽנְֽל ֙םֶהָל הָ֤תְיָהְו :הִֽוֹהְי יָ֥נֹדֲא  ֙םֶהָל ּו֤נְּתִת־אֽ
ֹי הָּמֵ֖ה םָׁ֔שָאָֽהְו תאָּ֣טַחַֽהְו ֙הָחְנִּמַה :םָֽתָּזֻחֲא יִ֖נֲא לֵ֔אָרְׂשִיְּב  םֶרֵ֥ח־לָכְו םּו֑לְכאֽ
֙ לֹּכִמ לֹּ֗כ תַמּו֣רְּת־לָכְו לֹ֜כ יֵרּוּ֨כִּב־לָּכ ֩תיִׁשאֵרְו :הֶֽיְהִֽי םֶ֥הָל לֵ֖אָרְׂשִיְּב
 הָ֖כָרְּב ַחיִ֥נָהְל ןֵ֔הֹּכַל ּו֣נְּתִּת ֙םֶכיֵתֹוֽסִרֲע תיִׁ֤שאֵרְו הֶ֑יְהִֽי םיִ֖נֲהֹּֽכַל םֶ֔כיֵתֹו֣מּורְּת
ֹל הָ֑מֵהְּבַה־ןִמּו ףֹו֖עָה־ןִמ הָ֔פֵרְטּו ֙הָלֵבְנ־לָּכ :ךָךֶֽתיֵּב־לֶא ֹי א֥  :םיִֽנֲהֹּֽכַה ּו֖לְכאֽ
 ֒ץֶרָאָה־ןִמ ׁ֘שֶדֹק ׀ הָ֥וֹהיַֽל הָ֨מּורְת ּ֩ומיִרָּת הָ֗לֲחַֽנְּב ץֶרָ֜אָה־תֶא םֶ֨כְליִּֽפַהְבּו
 ּהָ֖לּובְּג־לָכְב אּו֥ה־ׁשֶדֹק ףֶלָ֑א הָרָׂ֣שֲע בַחֹ֖רְו ךְךֶרֹ֔א ֙ףֶלֶ֨א םיִ֥רְׂשֶעְו הָּׁ֨שִמֲח ךְךֶרֹ֗א
 ביִ֑בָס עַּ֣בֻרְמ תֹו֖אֵמ ׁשֵ֥מֲחַּֽב תֹו֛אֵמ ׁשֵ֥מֲח ׁשֶדֹּ֔קַה־לֶא ֙הֶּזִמ הֶ֤יְהִֽי :ביִֽבָס
 ָּׁ֤שִמֲֽח ךְךֶרֹ֗א דֹו֔מָּת ֙תֹאּזַה הָּ֤דִּמַה־ןִמּו :ביִֽבָס ֹו֖ל ׁשָ֥רְגִמ הָּ֔מַא םיִּׁ֣שִמֲחַֽו
 ׁשֶדֹ֥ק ׁשָּ֖דְקִּמַה הֶ֥יְהִי־ֹוֽבּו םיִ֑פָלֲא תֶרֶׂ֣שֲע בַחֹ֖רְו ףֶלֶ֔א ֙םיִרְׂשֶעְו ]הָּׁ֤שִמֲֽח[
 םיִ֖בֵרְּקַה הֶ֔יְהִֽי ׁ֙שָּדְקִּמַה יֵ֤תְרָֽׁשְמ םיִ֜נֲהֹּֽ֨כַל אּו֗ה ץֶרָ֜אָה־ןִמ ׁשֶדֹ֣ק :םיִֽׁשָדָק
 הָּׁ֨שִמֲחַֽו :ׁשָּֽדְקִּמַל ׁשָּ֖דְקִמּו םיִּ֔תָ֣בְל ֙םֹוקָמ םֶ֤הָל הָ֨יָהְו הָ֑וֹהְי־תֶא תֵ֣רָׁשְל
 יֵ֨תְרָֽׁשְמ ֩םִּיִוְלַל ]הָ֡יָהְו[ הָ֡יָהְי בַחֹ֑ר םיִ֖פָלֲא תֶרֶׂ֥שֲעַֽו ךְךֶרֹ֔א ֙ףֶלֶ֨א םיִ֥רְׂשֶעְו
 ֙םיִפָלֲא תֶׁשֵ֤מֲח ּו֗נְּתִּת ריִ֜עָה תַּ֨זֻחֲאַֽו :תֹֽכָׁשְל םיִ֥רְׂשֶע הָּ֖זֻחֲאַֽל םֶ֛הָל תִיַּ֧בַה
 לֵ֖אָרְׂשִי תיֵּ֥ב־לָכְל ׁשֶדֹּ֑קַה תַ֣מּורְּת תַּ֖מֻעְל ףֶלֶ֔א ֙םיִרְׂשֶעְו הָּׁ֤שִמֲח ךְךֶרֹ֗אְו בַחֹ֔ר
 יֵ֤נְּפ־לֶא ריִ֗עָה תַּ֣זֻחֲאַֽלְו ׁשֶדֹּ֜קַה תַ֨מּורְתִל ֩הֶּזִמּו הֶּ֣זִמ איִׂ֡שָּנַלְו :הֶֽיְהִי
 הָמְדֵ֖ק־תַאְּפִמּו הָּמָ֔י םָ֣י־תַאְּפִמ ריִ֔עָה תַּ֣זֻחֲא ֙יֵנְּפ־לֶאְו ׁ֙שֶדֹּ֨קַה־תַמּוֽרְת
 ץֶרָ֛אָל :הָמיִֽדָק לּו֥בְּג־לֶא םָ֖י לּו֥בְּגִמ םיִ֔קָלֲחַֽה דַ֣חַא ֙תֹוּמֻעְל ךְךֶרֹ֗אְו הָמיִ֑דָק
ֹלְו לֵ֑אָרְׂשִיְּב הָּ֖זֻחֲאַֽל ֹוּ֥ל־הֶיְהִֽי  ּו֥נְּתִי ץֶרָ֛אָהְו יִּ֔מַע־תֶא ֙יַאיִׂשְנ דֹו֤ע ּו֨נֹוי־אֽ
 לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣איִׂשְנ ֙םֶכָל־בַר הִ֗וֹהְי יָ֣נֹדֲא רַ֞מָא־הֹּֽכ :םֶֽהיֵטְבִׁשְל לֵ֖אָרְׂשִי־תיֵֽבְל
 םֻ֖אְנ יִּ֔מַע לַ֣עֵמ ֙םֶכיֵתֹֽׁשֻרְג ּומיִ֤רָה ּוׂ֑שֲע הָ֖קָדְצּו טָּ֥פְׁשִמּו ּוריִ֔סָה ֙דֹׁשָו סָ֤מָח



ֹמ :הִֽוֹהְי יָ֥נֹדֲא  תַּ֗בַהְו הָ֣פיֵאָֽה :םֶֽכָל יִ֥הְי קֶדֶ֖צ־תַבּו קֶדֶ֛צ־תַפיֵֽאְו קֶדֶ֧צ־יֵנְזאֽ
־לֶא הָ֔פיֵאָֽה ֙רֶמֹ֨חַה תִ֤ריִׂשֲעַֽו תָּ֑בַה רֶמֹ֖חַה רַׂ֥שְעַמ תאֵׂ֕שָל הֶ֔יְהִֽי ֙דָחֶא ןֶכֹּ֤ת
 הָּׁ֧שִמֲח םיִ֜לָקְׁש םיִ֨רְׂשֶע הָ֑רֵּג םיִ֣רְׂשֶע לֶקֶּׁ֖שַהְו :ֹוּֽתְנֻּכְתַמ הֶ֥יְהִֽי רֶמֹ֖חַה
ֹז :םֶֽכָל הֶ֥יְהִֽי הֶ֖נָּמַה לֶקֶׁ֔ש ֙הָּׁשִמֲחַֽו הָ֤רָׂשֲע םיִ֗לָקְׁש םיִ֣רְׂשֶעְו  הָ֖מּורְּתַה תא֥
 רֶמֹ֖חֵמ הָ֔פיֵאָֽה ֙םֶתיִּׁשִׁשְו םיִּ֔טִחַֽה רֶמֹ֣חֵמ ֙הָפיֵאָֽה תיִּׁ֤שִׁש ּומיִ֑רָּת רֶׁ֣שֲא
 םיִּ֖תַּבַה תֶרֶׂ֥שֲע רֹּ֔כַה־ןִמ ֙תַּבַה רַׂ֤שְעַמ ןֶמֶּׁ֗שַה תַּ֣בַה ןֶמֶּׁ֜שַה קֹ֨חְו :םיִֽרֹעְּׂשַה
ֹּצַה־ןִמ תַ֨חַא־הֶׂשְו :רֶמֹֽח םיִּ֖תַּבַה תֶרֶׂ֥שֲע־יִּֽכ רֶמֹ֑ח  ֙םִיַ֨תאָּמַה־ןִמ ןא֤
 יָ֥נֹדֲא םֻ֖אְנ םֶ֔היֵלֲע רֵּ֣פַכְל םיִ֑מָלְׁשִלְו הָ֣לֹועְלּו הָ֖חְנִמְל לֵ֔אָרְׂשִי הֵ֣קְׁשַּמִמ
ֹּזַה הָ֣מּורְּתַה־לֶא ּו֖יְהִֽי ץֶרָ֔אָה םָ֣עָה לֹּ֚כ :הִֽוֹהְי ־לַעְו :לֵֽאָרְׂשִיְּב איִׂ֖שָּנַל תא֑
־לָֽכְּב תֹו֔תָּבַּׁשַבּו ֙םיִׁשָדֳחֶֽבּו םיִּ֤גַחַּֽב ֒ךְךֶסֵּנַהְו ֘הָחְנִּמַהְו תֹו֣לֹועָֽה הֶ֗יְהִֽי איִׂ֣שָּנַה
 ֙הָלֹועָה־תֶאְו הָ֗חְנִּמַה־תֶאְו תאָּ֣טַחַֽה־תֶא הֶׂ֞שֲעַֽי־אּוֽה לֵ֑אָרְׂשִי תיֵּ֣ב יֵ֖דֲעֹוֽמ
 ֙ןֹוׁשאִרָּֽב ֒הִוֹהְי יָ֣נֹדֲא ֘רַמָא־הֹּֽכ :לֵֽאָרְׂשִי־תיֵּֽב דַ֥עְּב רֵּ֖פַכְל םיִ֔מָלְּׁשַה־תֶאְו
 ןֵ֜הֹּכַה חַ֨קָלְו :ׁשָּֽדְקִּמַה־תֶא ָ֖תאֵּטִחְו םיִ֑מָּת רָ֖קָּב־ןֶּב־רַּפ חַּ֥קִּת ׁשֶדֹ֔חַל דָ֣חֶאְּב
 ַחֵּ֑בְזִּמַל הָ֖רָזֲעָֽה תֹוּ֥נִּפ עַּ֛בְרַא־לֶאְו תִיַּ֔בַה תַ֣זּוזְמ־לֶא ֙ןַתָנְו תאָּ֗טַחַה םַּ֣דִמ
 הֶ֖גֹׁש ׁשיִ֥אֵמ ׁשֶדֹ֔חַב הָ֣עְבִׁשְּב ֙הֶׂשֲעַּֽת ןֵ֤כְו :תיִֽמיִנְּפַה רֵ֥צָחֶֽה רַעַׁ֖ש תַ֔זּוזְמ־לַ֨עְו
 םֶ֖כָל הֶ֥יְהִֽי ׁשֶדֹ֔חַל ֙םֹוי רָׂ֥שָע הָ֨עָּבְרַאְּב ןֹוׁשאִרָּֽ֠ב :תִיָּֽבַה־תֶא םֶּ֖תְרַּפִכְו יִתֶּ֑פִמּו
 ֹו֕דֲעַּֽב אּו֔הַה םֹוּ֣יַּב ֙איִׂשָּנַה הָׂ֤שָעְו :לֵֽכָאֵֽי תֹוּ֖צַמ םיִ֔מָי תֹו֣עֻבְׁש גָ֕ח חַסָּ֑פַה
 הָ֗וֹהיַֽל הָ֣לֹוע הֶׂ֧שֲעַֽי גָ֜חֶה־יֵֽמְי תַ֨עְבִׁשְו :תאָּֽטַח רַּ֖פ ץֶרָ֑אָה םַ֣ע־לָּכ דַ֖עְבּו

 ריִ֥עְׂש תאָּ֕טַחְו םיִ֑מָּיַה תַ֖עְבִׁש םֹוּ֔יַל ֙םִמיִמְּת םיִ֤ליֵא תַ֨עְבִׁשְו םיִרָּ֠פ תַ֣עְבִׁש
 :הָֽפיֵאָֽל ןיִ֥ה ןֶמֶׁ֖שְו הֶׂ֑שֲעַֽי לִיַ֖אָל הָ֥פיֵאְו רָּ֛פַל הָ֥פיֵא הָ֗חְנִמּו :םֹוּֽיַל םיִּ֖זִע
 םיִ֑מָּיַה תַ֣עְבִׁש הֶּלֵ֖אָכ הֶׂ֥שֲעַֽי גָ֔חֶּב ׁ֙שֶדֹ֨חַל םֹו֤י רָׂ֨שָע ֩הָּׁשִמֲחַּֽב יִ֡עיִבְּׁשַּב
 רֵ֤צָחֶֽה רַעַׁ֜ש ֒הִוֹהְי יָ֣נֹדֲא ֘רַמָא־הֹּֽכ :ןֶמָּֽׁשַכְו הָ֖חְנִּמַכְו הָ֔לֹעָּֽכ ֙תאָּטַחַּֽכ
 ַחֵ֔תָּפִי ֙תָּבַּׁשַה םֹו֤יְבּו הֶׂ֑שֲעַּֽמַֽה יֵ֣מְי תֶׁשֵׁ֖ש רּו֔גָס הֶ֣יְהִֽי םיִ֔דָק הֶ֣נֹּפַה ֙תיִמיִנְּפַה
־לַע ֙דַמָעְו ץּו֗חִמ רַעַּׁ֜שַה םָ֨לּוא ֩ךְךֶרֶּד איִׂ֡שָּנַה אָ֣בּו :ַחֵֽתָּפִי ׁשֶדֹ֖חַה םֹו֥יְבּו
־לַע הָ֛וֲחַּֽתְׁשִֽהְו ויָ֔מָלְׁש־תֶאְו ֹ֙ותָלֹוֽע־תֶא םיִ֗נֲהֹּֽכַה ּוׂ֣שָעְו רַעַּׁ֔שַה תַ֣זּוזְמ
ֹל רַעַּׁ֥שַהְו אָ֑צָיְו רַעַּׁ֖שַה ןַּ֥תְפִמ  ץֶרָ֗אָה־םַע ּו֣וֲחַּֽתְׁשִֽהְו :בֶרָֽעָה־דַע ר ֵ֖גָּסִי־אֽ



 קַי־רֶׁשֲא הָ֔לֹעָ֣הְו :הָֽוֹהְי יֵ֖נְפִל םיִׁ֑שָדֳחֶֽבּו תֹו֖תָּבַּׁשַּב אּו֔הַה רַעַּׁ֣שַה חַתֶּ֚פ  בִ֥רְ
 ֙הָחְנִמּו :םיִֽמָּת לִיַ֥אְו םִ֖מיִמְּת םיִׂ֛שָבְכ הָּׁ֧שִׁש תָּ֗בַּׁשַה םֹו֣יְּב הָ֑וֹהיַֽל איִׂ֖שָּנַה
 ׁשֶדֹ֔חַה םֹו֣יְבּו :הָֽפיֵאָל ןיִ֥ה ןֶמֶׁ֖שְו ֹו֑דָי תַּ֣תַמ הָ֖חְנִמ םיִׂ֥שָבְּכַלְו לִיַ֔אָל הָ֣פיֵא
 הָ֤פיֵאְו רָּ֜פַל הָ֨פיֵאְו :ּוֽיְהִֽי םִ֥מיִמְּת לִיַ֖אָו םִׂ֛שָבְּכ תֶׁשֵׁ֧שְו םִ֑מיִמְּת רָ֖קָּב־ןֶּב רַּ֥פ
 אֹו֖בְבּו :הָֽפיֵאָל ןיִ֥ה ןֶמֶׁ֖שְו ֹו֑דָי גיִּׂ֖שַּת רֶׁ֥שֲאַּֽכ םיִׂ֔שָבְּכַ֨לְו הָ֔חְנִמ הֶׂ֣שֲעַֽי֙ לִיַ֨אָל
 ֘הָוֹהְי יֵ֣נְפִל ץֶרָ֜אָה־םַע אֹו֨בְבּו :אֵֽצֵי ֹוּ֖כְרַדְבּו אֹו֔בָי ֙רַעַּׁ֨שַה םָ֤לּוא ךְךֶרֶּ֣ד איִׂ֑שָּנַה
 ֙אָּבַהְו בֶגֶ֔נ רַעַׁ֣ש־ךְךֶרֶּֽד ֙אֵצֵי תֹ֗וֲחַּֽתְׁשִֽהְל ןֹו֜פָצ רַעַׁ֨ש־ךְךֶרֶּד אָּ֡בַה ֒םיִדֲעֹוּֽמַּב
ֹל הָנֹו֑פָצ רַעַׁ֣ש־ךְךֶרֶּֽד אֵ֖צֵי בֶגֶ֔נ רַעַׁ֣ש־ךְךֶרֶּֽד  ֹו֔ב אָּ֣ב־רֶׁשֲא ֙רַעַּׁ֨שַה ךְךֶרֶּ֤ד בּוׁ֗שָי א֣
 םיִּ֣גַחַֽבּו :ּואֵֽצֵי םָ֖תאֵצְבּו אֹו֔בָי ֙םָאֹובְּב םָ֤כֹותְּב איִׂ֑שָּנַהְו :]אֵֽצֵי[ ואֵֽצֵי ֹו֖חְכִנ יִּ֥כ
 ֹו֑דָי תַּ֣תַמ םיִׂ֖שָבְּכַלְו לִיַ֔אָל הָ֣פיֵאְו ֙רָּפַל הָ֤פיֵא ֙הָחְנִּמַה הֶ֤יְהִּת םיִ֗דֲעֹוּֽמַבּו
 הָ֣בָדְנ ֘םיִמָלְׁש־ֹוֽא הָ֣לֹוע הָ֜בָדְנ איִׂ֨שָּנַה ֩הֶׂשֲעַֽי־יִכְו :הָֽפיֵאָל ןיִ֥ה ןֶמֶׁ֖שְו
 ויָ֔מָלְׁש־תֶאְו ֹ֙ותָלֹֽע־תֶא הָׂ֤שָעְו םיִ֔דָק הֶ֣נֹּפַה ֙רַעַּׁ֨שַה־תֶא ֹו֗ל חַֽתָ֣פּו ֒הָוֹהיַֽל
 ׂשֶבֶ֨כְו :ֹוֽתאֵצ יֵ֥רֲחַֽא רַעַּׁ֖שַה־תֶא ר ַ֥גָסְו אָ֛צָיְו תָּ֑בַּׁשַה םֹו֣יְּב הֶׂ֖שֲעַֽי רֶׁ֥שֲאַּֽכ
 :ֹוֽתֹא הֶׂ֥שֲעַּֽת רֶקֹּ֖בַּב רֶקֹּ֥בַּב ֑הָֹוהיַֽל םֹוּ֖יַל הָ֛לֹוע הֶׂ֥שֲעַּֽת םיִ֗מָּת ֹו֜תָנְׁש־ןֶּב
 ןיִ֖הַה תיִׁ֥שיִלְׁש ןֶמֶׁ֛שְו הָ֔פיֵאָֽה תיִּׁ֣שִׁש ֙רֶקֹּ֨בַּב רֶקֹּ֤בַּב ויָ֜לָע הֶׂ֨שֲעַֽת ֩הָחְנִמּו
־תֶא ]ּוׂ֨שֲעַֽי[ ּוׂ֨שֲעַֽו :דיִֽמָּת םָ֖לֹוע תֹוּ֥קֻח הָ֔וֹהיַֽל ֙הָחְנִמ תֶלֹּ֑סַה־תֶא סֹ֣רָל
 רַ֞מָא־הֹּכ :דיִֽמָּת תַ֖לֹוע רֶקֹּ֑בַּב רֶקֹּ֣בַּב ןֶמֶּׁ֖שַה־תֶאְו הָ֛חְנִּמַה־תֶאְו ׂשֶבֶּ֧כַה
 הֶ֑יְהִּֽת ויָ֣נָבְל איִ֖ה ֹו֥תָלֲחַֽנ ויָ֔נָּבִמ ׁשיִ֣אְל ֙הָנָּתַמ איִׂ֤שָּנַה ןֵּ֨תִי־יִּֽכ הִֹ֗והְי יָ֣נֹדֲא
 ֹ֙וּל הָתְיָ֤הְו ויָ֔דָבֲעֵֽמ ֙דַחַאְל ֹו֗תָלֲחַּֽנִמ הָ֜נָּתַמ ןֵּ֨תִי־יִֽכְו :הָֽלֲחַֽנְּב איִ֖ה םָ֥תָּזֻחֲא
ֹלְו :הֶֽיְהִּת םֶ֥הָל ויָ֖נָּב ֹו֔תָלֲחַֽנ ךְךַ֚א איִׂ֑שָּנַל תַ֖בָׁשְו רֹו֔רְּדַה תַ֣נְׁש־דַע  חַּ֨קִי־אֽ
 ֙ןַעַ֨מְל ויָ֑נָּב־תֶא לִ֣חְנַי ֹו֖תָּזֻחֲאֵֽמ םָ֔תָּזֻחֲאֵֽמ ֙םָתֹנֹוֽהְל םָ֗עָה תַ֣לֲחַּֽנִמ איִׂ֜שָּנַה
ֹל רֶׁ֣שֲא  ֒רַעַּׁשַה ףֶתֶּ֣כ־לַע רֶׁ֣שֲא ֘אֹובָּמַב יִנֵ֣איִבְיַו :ֹוֽתָּזֻחֲאֵֽמ ׁשיִ֖א יִּ֔מַע ּוצֻ֣פָי־אֽ
 םֹו֔קָמ םָׁ֣ש־הֵּנִהְו הָנֹו֑פָצ תֹו֖נֹּפַה םיִ֔נֲהֹּֽ֣כַה־לֶא ׁ֙שֶדֹּ֨קַה תֹו֤כְׁשִּֽלַה־לֶא
ֹּיַו :הָּמָֽי ]םִיַ֖תָכְרַּיַּב[ םַֹ֖תָכְרַּיַּב  ֙םָׁש־ּולְּׁשַבְי רֶׁ֤שֲא םֹו֗קָּמַה הֶ֣ז יַ֔לֵא רֶמא֣
 יִּ֥תְלִבְל הָ֔חְנִּמַה־תֶא ּ֙ופֹאי רֶׁ֤שֲא תאָּ֑טַחַֽה־תֶאְו םָׁ֖שָאָֽה־תֶא םיִ֔נֲהֹּֽ֣כַה
 ֙רֵצָחֶֽה־לֶא יִנֵ֗איִצֹוּֽיַו :םָֽעָה־תֶא ׁשֵּ֥דַקְל הָ֖נֹוציִֽחַה רֵ֥צָחֶֽה־לֶא איִ֛צֹוה



 רֵ֔צָחֶֽה ַעֹ֣צְקִמְּב ֙רֵצָח הֵּ֤נִהְו רֵ֑צָחֶֽה יֵ֣עֹוצְקִמ תַעַּ֖בְרַא־לֶא יִנֵ֔ריִבֲעַּ֣יַו הָ֔נֹציִ֣חַה
 םיִ֣עָּבְרַא תֹו֔רֻטְק תֹו֣רֵצֲח ֙רֵצָחֶֽה תֹו֤עֹצְקִמ תַעַּ֜בְרַאְּב :רֵֽצָחֶֽה ַעֹ֥צְקִמְּב רֵ֖צָח
 םֶ֛הָּב ביִ֥בָס רּו֨טְו :ֹתֹ◌ֹוֹֽעָֹצְֹקֹֻהְֹמ םָּ֖תְעַּבְרַאְל תַ֔חַא הָּ֣דִמ בַחֹ֑ר םיִׁ֖שֹלְׁשּו ךְךֶרֹ֔א
ֹּיַו :ביִֽבָס תֹו֖ריִּטַה תַחַּ֥תִמ יּוׂ֔שָע תֹו֣לְּׁשַבְמּו םָּ֑תְעַּבְרַאְל ביִ֖בָס  הֶּלֵ֚א יָ֑לֵא רֶמא֖
 ֘יִנֵבִׁשְיַו :םָֽעָה חַבֶ֥ז־תֶא תִיַּ֖בַה יֵ֥תְרָֽׁשְמ םָׁ֛ש־ּולְּׁשַבְי רֶׁ֧שֲא םיִ֔לְּׁשַבְמַֽה תיֵּ֣ב
 יֵ֥נְפ־יִּֽכ הָמיִ֔דָק ֙תִיַּ֨בַה ןַּ֤תְפִמ תַחַּ֨תִמ םיִ֗אְצֹֽי םִיַ֣מ־הֵּנִהְו ֒תִיַּבַה חַתֶּ֣פ־לֶא
 :ַחֵּֽבְזִּמַל בֶג ֶּ֖נִמ תיִ֔נָמְיַה ֙תִיַּ֨בַה ףֶתֶּ֤כִמ תַחַּ֜תִמ םיִ֗דְרֹֽי םִיַּ֣מַהְו םיִ֑דָק תִיַּ֖בַה
 הֶ֣נֹוּפַה ךְךֶרֶּ֖ד ץּו֔חַה רַעַׁ֣ש־לֶא ץּו֔ח ךְךֶרֶּ֣ד ֙יִנֵּ֨בִסְיַו ֒הָנֹופָצ רַעַׁ֣ש־ךְךֶרֶּֽד ֘יִנֵאִצֹוּֽיַו
 וָ֣קְו םיִ֖דָק ׁשיִ֥אָה־תאֵצְּב :תיִֽנָמְיַה ףֵ֖תָּכַה־ןִמ םיִּ֔כַפְמ םִיַ֣מ־הֵּנִהְו םיִ֑דָק
 יִנֵ֥רִבֲעַּֽיַו ףֶלֶ֔א דָמָּ֣יַו :םִיָֽסְפָא יֵ֥מ םִיַּ֖מַב יִנֵ֥רִבֲעַּֽיַו הָּ֔מַאָּֽב ֙ףֶלֶ֨א דָמָּ֤יַו ֹו֑דָיְּב
 רֶׁ֥שֲא לַחַ֕נ ףֶלֶ֔א דָמָּ֣יַו :םִי ָֽנְתָמ יֵ֥מ יִנֵ֖רִבֲעַּֽיַו ףֶלֶ֔א דָמָּ֣יַו םִיָּ֑כְרִּב םִיַ֣מ םִיַּ֖מַב
ֹל ֹל רֶׁ֥שֲא לַחַ֖נ ּוחָׂ֔ש יֵ֣מ ֙םִיַּ֨מַה ּו֤אָג־יִּֽכ רֹ֑בֲעַֽל לַ֖כּוא־אֽ ֹּיַו :רֵֽבָעֵי־אֽ  יַ֖לֵא רֶמא֥
 תַ֣פְׂש־לֶא ֙הֵּנִהְו יִנֵ֕בּוׁשְּב :לַחָּֽנַה תַ֥פְׂש לַע יִנֵ֖בִׁשְיַו יִנֵ֥כִלֹוּֽיַו םָ֑דָא־ןֶב ָתיִ֣אָרֲה
ֹּיַו :הֶּֽזִמּו הֶּ֖זִמ דֹ֑אְמ בַ֣ר ץֵ֖ע לַחַּ֔נַה ־לֶא םיִ֗אְצֹוֽי ֙הֶּלֵ֨אָה םִיַּ֤מַה יַ֗לֵא רֶמא֣
 םיִ֖אָצּוּֽמַה הָּמָּ֥יַה־לֶא הָּמָּ֔יַה ּואָ֣בּו הָ֑בָרֲעָֽה־לַע ּו֖דְר ָֽיְו הָ֔נֹומְדַּקַה ֙הָליִלְּגַה
 ֩רֶׁשֲא־לָּכ לֶ֣א ץֹ֡רְׁשִי־רֶׁשֲא ׀ הָּ֣יַח ׁשֶפֶ֣נ־לָכ הָ֣יָהְו :םִיָּֽמַה ]ּוּ֥פְרִנְו[ ּואּ֥פְרִנְו
 הֶּלֵ֗אָה םִיַּ֣מַה הָּמָׁ֜ש ּואָ֨ב֩ יִּכ דֹ֑אְמ הָּ֣בַר הָ֖גָּדַה הָ֥יָהְו הֶ֔יְחִֽי ֙םִיַ֨לֲחַֽנ םָׁ֤ש אֹו֨בָי
 םיִ֗גָּוַּד ויָ֜לָע ]ּו֨דְמָע[ ּו֨דְמָעי ֩הָיָהְו :לַחָּֽנַה הָּמָׁ֖ש אֹובָ֥י־רֶׁשֲא לֹּ֛כ יָ֔חָו ּ֙ואְפָֽרֵיְו
 תַ֛גְדִּכ םָ֔תָגְד הֶ֣יְהִּת ֙הָניִמְל ּו֑יְהִֽי םיִ֖מָרֲחַֽל ַחֹו֥טְׁשִמ םִיַ֔לְגֶע ןיֵ֣ע־דַעְו ֙יִדֶּ֨ג ןיֵ֥עֵמ
ֹלְו ויָ֛אָבְגּו ]ויָ֧תֹאּצִּב[ וָ֧תֹאּצִּב :דֹֽאְמ הָּ֥בַר לֹו֖דָּגַה םָּ֥יַה  :ּונָּֽתִנ חַלֶ֥מְל ּו֖אְפָֽרֵי א֥
ֹל לָכֲאַֽ֠מ־ץֵע־לָּכ ׀ הֶּ֣זִמּו ׀ הֶּ֣זִמ ֹו֣תָפְׂש־לַע הֶ֣לֲעַֽי לַחַּ֣נַה־לַעְו  ּוהֵ֜לָע לֹוּ֨בִי־אֽ
ֹלְו  וָ֤יָהְו םיִ֑אְצֹוֽי הָּמֵ֣ה ׁשָּ֖דְקִּמַה־ןִמ ויָ֔מיֵמ יִּ֣כ רֵּ֔כַבְי ֙ויָׁשָדֳחָֽל ֹו֗יְרִּפ םֹּ֣תִי־אֽ
 רֶׁ֣שֲא֙ לּובְג הֵּ֤ג הִ֔וֹהְי יָ֣נֹדֲא ֙רַמָא הֹּ֤כ :הָֽפּורְתִל ּוהֵ֖לָעְו לָ֔כֲאַֽמְל ֹ֙ויְרִפ ]הָ֤יָהְו[
 םֶּ֤תְלַחְנּו :םיִֽלָבֲח ףֵ֖סֹוי לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣טְבִׁש רָׂ֖שָע יֵ֥נְׁשִל ץֶרָ֔אָה־תֶא ּו֣לֲחַֽנְתִּת
 ץֶרָ֧אָה הָ֜לְפָ֨נְו םֶ֑כיֵתֹֽבֲאַֽל ּהָּ֖תִתְל יִ֔דָי־תֶא ֙יִתאָׂ֨שָנ רֶׁ֤שֲא ויִ֔חָאְּכ ׁשיִ֣א ּ֙הָתֹוא
ֹּזַה  ךְךֶרֶּ֥דַה לֹו֛דָּגַה םָּ֧יַה־ןִמ הָנֹו֜פָצ תַ֨אְפִל ץֶרָ֑אָה לּו֣בְּג הֶ֖זְו :הָֽלֲחַֽנְּב םֶ֖כָל תא֛



 ןיֵ֖בּו קֶׂשֶּ֔מַּד לּו֣בְּג־ןיֵּב ֙רֶׁשֲא םִיַ֔רְבִס ֙הָתֹו֨רֵּב ׀ תָ֤מֲח :הָדָֽדְצ אֹו֥בְל ןֹ֖לְתֶח
 רַ֤צֲח םָּ֗יַה־ןִמ לּו֜בְג הָ֨יָהְו :ןָֽרְוַח לּו֥בְּג־לֶא רֶׁ֖שֲא ןֹו֔כיִּתַה ֙רֵצָח תָ֑מֲח לּו֣בְּג
 םיִ֡דָק תַ֣אְפּו :ןֹוֽפָצ תַ֥אְּפ תֵ֖אְו תָ֑מֲח לּו֣בְגּו הָנֹו֖פָצ ׀ ןֹו֥פָצְו קֶׂשֶּ֔מַּד לּו֣בְּג ֙ןֹוניֵע
 לּו֛בְּגִמ ןֵּ֔דְרַּיַה֙ לֵאָרְׂשִי ץֶרֶ֤א ןיֵּ֨בִמּו דָ֜עְלִּגַה ןיֵּ֨בִמּו ֩קֶׂשֶּמַּד־ןיֵּבִמּו ןָ֣רְוַח ןיֵּ֣בִמ
 רָ֗מָּתִמ הָנָ֔מיֵּת בֶג ֶ֣נ ֙תַאְפּו :הָמיִֽדָק תַ֥אְּפ תֵ֖אְו ּוּדֹ֑מָּת יִ֖נֹומְדַּקַה םָּ֥יַה־לַע
 :הָּבְג ֶֽנ הָנָ֖מיֵּת־תַאְּפ תֵ֥אְו לֹו֑דָּגַה םָּ֣יַה־לֶא הָ֖לֲחַֽנ ׁשֵ֔דָק תֹו֣ביִרְמ ֙יֵמ־דַע
ֹז תָ֑מֲח אֹו֣בְל חַכֹ֖נ־דַע לּו֕בְּגִמ לֹו֔דָּגַה םָּ֣יַה ֙םָי־תַאְפּו  םֶּ֞תְקַּלִחְו :םָֽי־תַאְּפ תא֖
ֹּזַה ץֶרָ֧אָה־תֶא  םֶ֗כָל ֒הָלֲחַֽנְּב ּ֘הָתֹוא ּולִּ֣פַּת הָ֗יָהְו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥טְבִׁשְל םֶ֖כָל תא֛
 ֙חָרְזֶאְּכ םֶ֗כָל ּו֣יָהְו םֶ֑כְכֹוֽתְּב םיִ֖נָב ּודִ֥לֹוה־רֶׁשֲא םֶ֔כְכֹוֽתְּב םיִ֣רָּגַה ֙םיִרֵּגַהְלּו
 טֶבֵּׁ֔שַב הָ֣יָהְו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥טְבִׁש ךְךֹו֖תְּב הָ֔לֲחַֽנְב ּו֣לְּפִי ֙םֶכְּתִא לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְבִּב
 תֹו֣מְׁש הֶּלֵ֖אְו :הִֽוֹהְי יָ֥נֹדֲא םֻ֖אְנ ֹו֔תָלֲחַֽנ ּו֣נְּתִּת םָׁ֚ש ֹוּ֑תִא ר ֵּ֖גַה ר ָּ֥ג־רֶׁשֲא
 לּו֨בְּג ֩ןָניֵע רַ֣צֲח תָ֡מֲח־אֹובְֽל ׀ ןֹ֣לְתֶח־ךְךֶרֶּֽד דַ֣י־לֶא הָנֹו֡פָצ הֵ֣צְקִמ םיִ֑טָבְּׁשַה
 לּו֣בְּג ׀ לַ֣עְו :דָֽחֶא ןָּ֥ד םָּ֖יַה םיִ֛דָק־תַאְפ ֹו֧ל־ּויָֽהְו תָ֔מֲח דַ֣י־לֶא ֙הָנֹו֨פָצ קֶׂשֶּ֤מַּד
 תַ֥אְּפִמ רֵׁ֗שָא לּו֣בְּג ׀ לַ֣עְו :דָֽחֶא רֵׁ֥שָא הָּמָ֖י־תַאְּפ־דַע םיִ֛דָק תַ֥אְּפִמ ןָּ֗ד
 הָמִ֛דָק תַ֥אְּפִמ יִ֗לָּתְפַנ לּו֣בְּג ׀ לַ֣עְו :דָֽחֶא יִ֥לָּתְפַנ הָּמָ֖י־תַאְּפ־דַעְו הָמיִ֛דָק
־תַאְּפ־דַע הָמִ֛דָק תַ֥אְּפִמ הֶּׁ֗שַנְמ לּו֣בְּג ׀ לַ֣עְו :דָֽחֶא הֶּׁ֥שַנְמ הָּמָ֖י־תַאְּפ־דַע
 ןֵ֥בּואְר הָּמָ֖י־תַאְּפ־דַעְו םיִ֛דָק תַ֥אְּפִמ םִיַ֗רְפֶא לּו֣בְּג ׀ לַ֣עְו :דָֽחֶא םִיַ֥רְפֶא הָּמָ֖י
֙ לַעְו :דָֽחֶא הָ֥דּוהְי הָּמָ֖י־תַאְּפ־דַע םיִ֛דָק תַ֥אְּפִמ ןֵ֗בּואְר לּו֣בְּג ׀ לַ֣עְו :דָֽחֶא
 ּומיִ֡רָּת־רֶׁשֲֽא הָ֣מּורְּתַה הֶ֣יְהִּת הָּמָ֑י־תַאְּפ־דַע םיִ֖דָק תַ֥אְּפִמ הָ֔דּוהְי לּו֣בְּג
־דַע ֙הָמיִ֨דָק תַ֤אְּפִמ ֙םיִקָלֲחַֽה דַ֤חַאְּכ ךְךֶרֹ֜אְו בַחֹ֗ר ףֶלֶ֜א םיִ֨רְׂשֶעְו ֩הָּׁשִמֲח
 ךְךֶרֹ֗א הָ֑וֹהיַֽל ּומיִ֖רָּת רֶׁ֥שֲא הָ֕מּורְּתַה :ֹוֽכֹותְּב ׁשָּ֖דְקִּמַה הָ֥יָהְו הָּמָ֔י־תַאְּפ
 ׁ֘שֶדֹּקַה־תַמּוֽרְת הֶ֣יְהִּֽת הֶּלֵ֜אְלּ֠ו :םיִֽפָלֲא תֶרֶׂ֥שֲע בַחֹ֖רְו ףֶלֶ֔א ֙םיִרְׂשֶעְו הָּׁ֤שִמֲח
 הָמיִ֗דָקְו םיִ֔פָלֲא תֶרֶׂ֣שֲע בַחֹ֚ר ֙הָּמָ֨יְו ףֶלֶ֗א םיִ֣רְׂשֶעְו הָּׁ֧שִמֲח הָנֹו֜פָצ ֒םיִנֲהֹּֽכַל
 הָ֖וֹהְי־ׁשַּדְקִמ הָ֥יָהְו ףֶלָ֑א םיִ֖רְׂשֶעְו הָּׁ֥שִמֲח ךְךֶרֹ֕א הָּבְגֶ֕נְו םיִ֔פָלֲא תֶרֶׂ֣שֲע בַחֹ֚ר
ֹל רֶׁ֣שֲא יִּ֑תְרַמְׁשִמ ּו֖רְמָֽׁש רֶׁ֥שֲא קֹו֔דָצ יֵ֣נְּבִמ ׁ֙שָּדֻקְמַֽה םיִ֤נֲהֹּֽכַל :ֹוֽכֹותְּב ־אֽ
 הָּ֛יִמּוֽרְּת םֶ֧הָל הָ֨תְיָֽהְו :םִּֽיִוְלַה ּו֖עָּת רֶׁ֥שֲאַּֽכ לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ֙תֹועְתִּב ּו֗עָת



 לּו֣בְּג ֙תַּמֻעְל םִּ֗יִוְלַֽהְו :םִּֽיִוְלַה לּו֖בְּג־לֶא םיִׁ֑שָדָֽק ׁשֶדֹ֣ק ץֶרָ֖אָה תַ֥מּורְּתִמ
 הָּׁ֤שִמֲח ךְךֶרֹ֗א־לָּכ םיִ֑פָלֲא תֶרֶׂ֣שֲע בַחֹ֖רְו ךְךֶרֹ֔א ֙ףֶלֶ֨א םיִ֥רְׂשֶעְו הָּׁ֨שִמֲח םיִ֔נֲהֹּֽכַה
ֹלְו :םיִֽפָלֲא תֶרֶׂ֥שֲע בַחֹ֖רְו ףֶלֶ֔א ֙םיִרְׂשֶעְו ֹלְו ּוּנֶּ֗מִמ ּו֣רְּכְמִי־אֽ ֹלְו רֵ֛מָי א֥  רוִ֖בֲעַֽי א֥
 בַחֹ֗רָּב רָ֣תֹוּנַה םיִ֜פָלֲא תֶׁשֵ֨מֲחַֽו :הָֽוֹהיַל ׁשֶדֹ֖ק־יִּֽכ ץֶרָ֑אָה תיִׁ֣שאֵר ]ריִ֖בֲעַֽי[
 הָ֥תְיָֽהְו ׁשָ֑רְגִמְלּו בָׁ֖שֹומְל ריִ֔עָל אּו֣ה־לֹֽח ףֶלֶ֔א ֙םיִרְׂשֶעְו הָּׁ֤שִמֲח יֵ֨נְּפ־לַע
 תַעַּ֣בְרַאְו ֙תֹואֵמ ׁשֵ֤מֲח ןֹו֗פָצ תַ֣אְּפ ָ֒היֶתֹוּדִמ ֘הֶּלֵאְו :]ֹוֽכֹותְּב[ הֹֽכֹותְּב ריִ֖עָה
 םיִ֑פָלֲא תַעַּ֣בְרַאְו תֹו֖אֵמ ׁשמח ):ירק אלו ביתכ( ׁשֵ֥מֲח בֶגֶ֕נ־תַאְפּו םיִ֔פָלֲא
 תֹו֖אֵמ ׁשֵ֥מֲח הָּמָ֕י־תַאְפּו םיִ֔פָלֲא תַעַּ֣בְרַאְו ֙תֹואֵמ ׁשֵ֤מֲח םיִ֗דָק תַ֣אְּפִמּו
 הָּבְג ֶ֖נְו םִיַ֔תאָמּו םיִּׁ֣שִמֲח ֙הָנֹו֨פָצ ֒ריִעָל ׁ֘שָרְגִמ הָ֣יָהְו :םיִֽפָלֲא תַעַּ֥בְרַאְו
 :םִיָֽתאָמּו םיִּׁ֥שִמֲח הָּמָ֖יְו םִיַ֔תאָמּו םיִּׁ֣שִמֲח ֙הָמיִ֨דָקְו םִיָ֑תאָמּו םיִּׁ֣שִמֲח
 תֶרֶׂ֤שֲעַֽו ֙הָמיִ֨דָק םיִ֤פָלֲא תֶרֶׂ֨שֲע ׁשֶדֹּ֗קַה תַ֣מּורְּת ׀ תַּ֣מֻעְל ךְךֶרֹ֜אָּב רָ֨תֹוּנַהְו
 ]ֹ֙ותָאּוֽבְת[ ֙הֹתָאּוֽבְת הָ֤תְיָֽהְו ׁשֶדֹּ֑קַה תַ֣מּורְּת תַּ֖מֻעְל הָ֕יָהְו הָּמָ֔י ֙םיִפָלֲא
־לָּכ :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥טְבִׁש לֹּ֖כִמ ּוהּו֕דְבַעַֽי ריִ֑עָה דֵ֖בֹעָֽהְו :ריִֽעָה יֵ֖דְבֹֽעְל םֶחֶ֔לְל
 ּ֙ומיִ֨רָּת תיִ֗עיִבְר ףֶלָ֑א םיִ֖רְׂשֶעְו הָּׁ֥שִמֲחַּֽב ףֶלֶ֔א ֙םיִרְׂשֶעְו הָּׁ֤שִמֲח הָ֗מּורְּתַה
 ׀ הֶּ֣זִמּו ׀ הֶּ֣זִמ איִׂ֣שָּנַל רָ֣תֹוּנַהְו :ריִֽעָה תַּ֖זֻחֲא־לֶא ׁשֶדֹּ֔קַה תַ֣מּורְּת־תֶא
 ֘הָמּורְּת ׀ ףֶלֶ֥א םיִ֨רְׂשֶעְו ֩הָּׁשִמֲח יֵ֣נְּפ־לֶא ריִ֟עָה תַּ֢זֻחֲאַֽלְו ׁשֶדֹּ֣קַה־תַמּוֽרְתִל
 תַּ֥מֻעְל הָּמָ֔י לּו֣בְּג־לַע ֙ףֶלֶ֨א םיִ֥רְׂשֶעְו הָּׁ֨שִמֲח יֵנְּ֠פ־לַע הָּמָ֗יְו ֒הָמיִדָק לּו֣בְּג־דַע
 :]ֹוֽכֹותְּב[ הֹֽכֹותְּב תִיַּ֖בַה ׁשַּ֥דְקִמּו ׁשֶדֹּ֔קַה תַ֣מּורְּת ֙הָתְיָֽהְו איִׂ֑שָּנַל םיִ֖קָלֲח
 הָ֗דּוהְי לּו֣בְּג ׀ ןיֵּ֣ב הֶ֑יְהִֽי איִׂ֖שָּנַל רֶׁ֥שֲא ךְךֹו֛תְּב ריִ֔עָה תַּ֣זֻחֲאֵֽמּו ֙םִּיִוְלַה תַּ֤זֻחֲאֵֽמּו
־תַאְּפ־דַע הָמיִ֛דָק תַ֥אְּפִמ םיִ֑טָבְּׁשַה רֶתֶ֖יְו :הֶֽיְהִי איִׂ֖שָּנַל ןִ֔מָיְנִּב לּו֣בְּג ֙ןיֵבּו
 ןֹו֥עְמִׁש הָּמָ֖י־תַאְּפ־דַע הָמיִ֛דָק תַ֥אְּפִמ ןִ֗מָיְנִּב לּו֣בְּג ׀ לַ֣עְו :דָֽחֶא ןִ֥מָיְנִּב הָּמָ֖י
 לַ֣עְו :דָֽחֶא רָ֥כשָׂשִי הָּמָ֖י־תַאְּפ־דַע הָמיִ֛דָק תַ֥אְּפִמ ןֹו֗עְמִׁש לּו֣בְּג ׀ לַ֣עְו :דָֽחֶא
 ןֻ֗לּובְז לּו֣בְּג ׀ לַ֣עְו :דָֽחֶא ןֻ֥לּובְז הָּמָ֖י־תַאְּפ־דַע הָמיִ֛דָק תַ֥אְּפִמ רָ֗כשָׂשִי לּו֣בְּג ׀
 הָנָ֑מיֵּת בֶג ֶ֣נ תַ֖אְּפ־לֶא דָּ֔ג לּו֣בְּג֙ לַעְו :דָֽחֶא דָּ֥ג הָּמָ֖י־תַאְּפ־דַע הָמִ֛דָק תַ֥אְּפִמ
ֹז :לֹוֽדָּגַה םָּ֥יַה־לַע הָ֖לֲחַֽנ ׁשֵ֔דָק תַ֣ביִרְמ יֵ֚מ רָ֗מָּתִמ לּו֜בְג הָ֨יָהְו  ץֶרָ֛אָה תא֥
 :הִֽוֹהְי יָ֥נֹדֲא םֻ֖אְנ םָ֔תֹוקְלְחַמ ֙הֶּלֵ֨אְו לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣טְבִׁשְל הָ֖לֲחַּֽנִמ ּוליִּ֥פַּת־רֶׁשֲא



 :הָּֽדִמ םיִ֖פָלֲא תַעַּ֥בְרַאְו תֹו֛אֵמ ׁשֵ֥מֲח ןֹו֔פָצ תַ֣אְּפִמ ריִ֑עָה תֹ֣אְצֹוּֽת הֶּלֵ֖אְו
 רַעַׁ֣ש הָנֹו֑פָצ הָׁ֖שֹולְׁש םיִ֥רָעְׁש לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣טְבִׁש ֙תֹומְׁש־לַע ריִ֗עָה יֵ֣רֲעַֽׁשְו
 ׁשֵ֤מֲח הָמיִ֗דָק תַ֣אְּפ־לֶאְו :דָֽחֶא יִ֖וֵל רַעַׁ֥ש דָ֔חֶא ֙הָדּוהְי רַעַׁ֤ש דָ֗חֶא ןֵ֞בּואְר
 ֙ןִמָיְנִּב רַעַׁ֤ש דָ֗חֶא ףֵ֜סֹוי רַעַׁ֨שְו הָׁ֑שֹלְׁש םיִ֖רָעְׁשּו םיִ֔פָלֲא תַעַּ֣בְרַאְו ֙תֹואֵמ
 הָּ֔דִמ ֙םיִפָלֲא תַעַּ֤בְרַאְו תֹו֜אֵמ ׁשֵ֨מֲח הָּבְגֶ֗נ־תַאְפּו :דָֽחֶא ןָּ֖ד רַעַׁ֥ש דָ֔חֶא
 :דָֽחֶא ןֻ֖לּובְז רַעַׁ֥ש דָ֔חֶא ֙רָכשָּׂשִי רַעַׁ֤ש דָ֗חֶא ןֹו֞עְמִׁש רַעַׁ֣ש הָׁ֑שֹלְׁש םיִ֖רָעְׁשּו
 דָ֗חֶא דָּ֞ג רַעַׁ֣ש הָׁ֑שֹלְׁש םֶ֖היֵרֲעַֽׁש םיִ֔פָלֲא תַעַּ֣בְרַאְו ֙תֹואֵמ ׁשֵ֤מֲח הָּמָ֗י־תַאְּפ
 ריִ֥עָה־םֵֽׁשְו ףֶלָ֑א רָׂ֖שָע הָ֥נֹמְׁש ביִ֕בָס :דָֽחֶא יִ֖לָּתְפַנ רַעַׁ֥ש דָ֔חֶא ֙רֵׁשָא רַעַׁ֤ש
 יֵ֨מיִּב יִ֔רֵאְּב־ןֶּב ַ֙עֵׁ֨שֹוה־לֶא הָ֗יָה רֶׁ֣שֲא ׀ הָ֣וֹהְי־רַבְּד :הָּמָֽׁש ׀ הָ֥וֹהְי םֹוּ֖יִמ
 קְזִחְי זָ֥חָא םָ֛תֹוי הָּ֥יִּזֻע  ךְךֶלֶ֥מ ׁשָ֖אֹוי־ןֶּב םָ֥עְבָר ָֽי יֵ֛מיִבּו הָ֑דּוהְי יֵ֣כְלַמ הָּ֖יִ
ֹּיַו ַעֵׁ֑שֹוהְּב הָ֖וֹהְי־רֶּבִּד תַּ֥לִחְּת :לֵֽאָרְׂשִי  ֞ךָךְל־חַק ךְךֵ֣ל ַעֵׁ֗שֹוה־לֶא הָ֜וֹהְי רֶמא֨
 חַּ֔קִּיַו ֙ךְךֶלֵּ֨יַו :הָֽוֹהְי יֵ֖רֲחַֽאֵמ ץֶרָ֔אָה ֙הֶנְזִת הֹ֤נָז־יִּֽכ םיִ֔נּונְז יֵ֣דְלַיְו ֙םיִנּונְז תֶׁשֵ֤א
ֹּג־תֶא ֹּיַו :ןֵּֽב ֹו֖ל־דֶלֵּֽתַו רַהַּ֥תַו םִיָ֑לְבִּד־תַּב רֶמ֖  ק ויָ֔לֵא ֙הָוֹהְי רֶמא֤  ֹו֖מְׁש אָ֥רְ
 יִּ֔תַּבְׁשִ֨הְו אּו֔הֵי תיֵּ֣ב־לַע֙ לאֶעְרְזִי יֵ֤מְּד־תֶא יִּ֜תְדַקָ֨פּו טַ֗עְמ דֹו֣ע־יִּֽכ לאֶ֑עְרְזִי
 לֵ֔אָרְׂשִי תֶׁשֶ֣ק־תֶא ֙יִּתְרַבָֽׁשְו אּו֑הַה םֹוּ֣יַּב הָ֖יָהְו :לֵֽאָרְׂשִי תיֵּ֥ב תּו֖כְלְמַמ
ֹּיַו תַּ֔ב דֶלֵּ֣תַו ֙דֹוע רַהַּ֤תַו :לאֶֽעְרְזִי קֶמֵ֖עְּב  ק ֹו֔ל רֶמא֣ ֹל ּהָ֖מְׁש אָ֥רְ  ֩יִּכ הָמָ֑חֻר א֣
ֹל  תיֵּ֤ב־תֶאְו :םֶֽהָל אָּׂ֖שֶא אׂ֥שָנ־יִּֽכ לֵ֔אָרְׂשִי תיֵּ֣ב־תֶא ֙םֵחַרֲא דֹו֗ע ףיִ֜סֹוא א֨
ֹלְו םֶ֑היֵהֹֽלֱא הָ֣וֹהיַּֽב םיִּ֖תְעַׁשֹוֽהְו םֵ֔חַרֲא ֙הָדּוהְי  ֙בֶרֶ֨חְבּו תֶׁשֶ֤קְּב םֵ֗עיִׁשֹוֽא א֣
ֹל־תֶא לֹ֖מְגִּתַו :םיִֽׁשָרָֽפְבּו םיִ֖סּוסְּב הָ֔מָחְלִמְבּו  :ןֵּֽב דֶלֵּ֥תַו רַהַּ֖תַו הָמָ֑חֻר א֣
ֹּיַו  ק רֶמא֕ ֹל ֹו֖מְׁש אָ֥רְ ֹל ֙םֶּתַא יִּ֤כ יִּ֑מַע א֣ ֹל יִ֖כֹנָֽאְו יִּ֔מַע א֣  הָיָהְֽ֠ו :םֶֽכָל הֶ֥יְהֶא־אֽ
ֹל רֶׁ֥שֲא םָּ֔יַה לֹו֣חְּכ֙ לֵאָרְׂשִי־יֵֽנְּב רַּ֤פְסִמ ֹלְו דַּ֖מִי־אֽ  םֹו֞קְמִּב הָיָהְֽ֠ו רֵ֑פָּסִי א֣
ֹל ֙םֶהָל רֵ֤מָאֵֽי־רֶׁשֲא ־יֵֽנְּב ּוצְּבְקִנְ֠ו :יָֽח־לֵֽא יֵ֥נְּב םֶ֖הָל רֵ֥מָאֵֽי םֶּ֔תַא יִּ֣מַע־אֽ
ֹר םֶ֛הָל ּו֥מָׂשְו וָּ֔דְחַי֙ לֵאָרְׂשִי־יֵֽנְבּו הָ֤דּוהְי  לֹו֖דָג יִּ֥כ ץֶרָ֑אָה־ןִמ ּו֣לָעְו דָ֖חֶא ׁשא֥
 ּוביִ֔ר ֙םֶכְּמִאְב ּוביִ֤ר :הָמָֽחֻר םֶ֖כיֵתֹוֽחֲאַֽלְו יִּ֑מַע םֶ֖כיֵחֲאַֽל ּו֥רְמִא :לאֶֽעְרְזִי םֹו֥י
ֹל ֙איִה־יִּֽכ ֹל יִ֖כֹנָֽאְו יִּ֔תְׁשִא א֣  ןיֵּ֥בִמ ָהיֶ֖פּופֲאַֽנְו היֶ֔נָּפִמ ָ֙היֶ֨נּונְז רֵ֤סָתְו ּהָׁ֑שיִא א֣
 רָּ֗בְדִּמַכ ָהיִּ֣תְמַׂשְו ּהָ֑דְלָּֽוִה םֹו֖יְּכ ָהיִּ֔תְגַּצִ֨הְו הָּ֔מֻרֲע הָּנֶ֣טיִׁשְפַא־ןֶּפ :ָהיֶֽדָׁש



ֹל ָהיֶ֖נָּב־תֶאְו :אָֽמָּצַּב ָהיִּ֖תִמֲהַֽו הָּ֔יִצ ץֶרֶ֣אְּכ ָ֙הִּ֨תַׁשְו  םיִ֖נּונְז יֵ֥נְב־יִּֽכ םֵ֑חַרֲא א֣
 יֵ֤נְתֹֽנ ֙יַבֲהַֽאְמ יֵ֤רֲחַֽא הָ֞כְלֵֽא הָ֗רְמָֽא יִּ֣כ םָ֑תָרֹוֽה הָׁשיִ֖בֹה םָּ֔מִא ֙הָתְנָֽז יִּ֤כ :הָּמֵֽה
 םיִ֑ריִּסַּב ךְךֵּ֖כְרַּד־תֶא ךְךָׂ֥ש־יִנְנִֽה ןֵ֛כָל :יָֽיּוּקִׁשְו יִ֖נְמַׁש יִּ֔תְׁשִפּו יִ֣רְמַצ יַ֔מיֵמּו ֙יִמְחַל
ֹל ָהיֶ֖תֹוביִֽתְנּו ּהָ֔רֵדְּג־תֶא ֙יִּתְרַד ָֽגְו ֹלְו ָ֙היֶ֨בֲהַֽאְמ־תֶא הָ֤פְּדִרְו :אָֽצְמִת א֥ ־אֽ
ֹלְו םַתָׁ֖שְקִבּו םָ֔תֹא גיִּׂ֣שַת  יִׁ֣שיִא־לֶא ֙הָבּוׁ֨שָאְו הָ֤כְלֵֽא הָ֗רְמָֽאְו אָ֑צְמִת א֣
ֹל ֙איִהְו :הָּתָֽעֵמ זָ֖א יִ֛ל בֹו֥ט יִּ֣כ ןֹוׁ֔שאִרָֽה  ן ָ֖גָּדַה ּהָ֔ל יִּתַ֣תָנ ֙יִכֹנָֽא יִּ֤כ הָ֔עְד ָֽי א֣
 יִּ֤תְחַקָֽלְו בּוׁ֔שָא ןֵ֣כָל :לַעָּֽבַל ּוׂ֥שָע בָ֖הָזְו ּהָ֛ל יִתיֵּ֥בְרִה ףֶסֶ֨כְו רָ֑הְצִּיַהְו ׁשֹו֣ריִּתַהְו
 :ּהָֽתָוְרֶע־תֶא תֹוּ֖סַכְל יִּ֔תְׁשִפּו יִ֣רְמַצ ֙יִּתְלַּצִהְו ֹו֑דֲעֹוֽמְּב יִׁ֖שֹוריִֽתְו ֹוּ֔תִעְּב ֙יִנָגְד
ֹל ׁשיִ֥אְו ָהיֶ֑בֲהַֽאְמ יֵ֣ניֵעְל ּהָ֖תֻלְבַנ־תֶא הֶּ֥לַגֲא הָּ֛תַעְו  :יִֽדָּיִמ הָּנֶ֥ליִּצַי־אֽ
 ּ֙הָנְפַּג יִ֗תֹּמִׁשֲהַֽו :ּהָֽדֲעֹוֽמ לֹ֖כְו ּהָּ֑תַּבַׁשְו ּהָׁ֣שְדָח ּהָּ֖גַח ּהָׂ֔שֹוׂשְמ־לָּכ ֙יִּתַּבְׁשִהְו
 םיִּ֣תְמַׂשְו יָ֑בֲהַֽאְמ יִ֖ל־ּונְתָֽנ רֶׁ֥שֲא יִ֔ל ֙הָּמֵ֨ה הָ֥נְתֶא הָ֗רְמָֽא רֶׁ֣שֲא ּהָ֔תָנֵ֣אְתּו
 ריִ֣טְקַּת רֶׁ֣שֲא ֙םיִלָעְּבַה יֵ֤מְי־תֶא ָהיֶ֗לָע יִּ֣תְדַקָֽפּו :הֶֽדָּׂשַה תַּ֥יַח םַתָ֖לָכֲאַֽו רַעַ֔יְל
 :הָֽוֹהְי־םֻאְנ הָ֖חְכָֽׁש יִ֥תֹאְו ָהיֶ֑בֲהַֽאְמ יֵ֣רֲחַֽא ךְךֶלֵּ֖תַו ּהָ֔תָיְלֶחְו ּ֙הָמְזִנ דַעַּ֤תַו םֶ֔הָל
 ּהָ֤ל יִּתַ֨תָנְו :ּהָּֽבִל־לַע יִּ֖תְרַּבִדְו רָּ֑בְדִּמַה ָהיִּ֖תְכַלֹֽהְו ָהיֶּ֔תַפְמ ֙יִכֹנָֽא הֵּ֤נִה ןֵ֗כָל
 קִּת חַתֶ֣פְל רֹו֖כָע קֶמֵ֥ע־תֶאְו םָּׁ֔שִמ ָ֙היֶ֨מָרְּכ־תֶא  יֵ֣מיִּכ ֙הָּמָּׁ֨ש הָתְנָ֤עְו הָ֑וְ
 הָ֔וֹהְי־םֻאְנ ֙אּוהַה־םֹוּֽיַב הָ֤יָהְו :םִיָֽרְצִמ־ץֶרֶֽאֵמ ּהָ֥תֹולֲע םֹו֖יְכּו ָהיֶ֔רּועְנ
ֹלְו יִׁ֑שיִא יִ֖אְרְקִּת  םיִ֖לָעְּבַה תֹו֥מְׁש־תֶא יִ֛תֹרִֽסֲהַֽו :יִֽלְעַּב דֹו֖ע יִ֥ל־יִאְרְקִת־אֽ
ֹלְו ָהיִּ֑פִמ  תַּ֤יַח־םִע אּו֔הַה םֹוּ֣יַּב ֙תיִרְּב םֶ֤הָל יִּ֨תַרָֽכְו :םָֽמְׁשִּב דֹו֖ע ּו֥רְכָּזִי־אֽ
 רֹוּ֣בְׁשֶא ֙הָמָחְלִמּו בֶרֶ֤חְו תֶׁשֶ֨קְו הָ֑מָדֲאָֽה ׂשֶמֶ֖רְו םִיַ֔מָּׁשַה ףֹו֣ע־םִעְו ֙הֶדָּׂשַה
 קֶדֶ֣צְּב ֙יִל ךְךיִּ֥תְׂשַרֵֽאְו םָ֑לֹועְל יִ֖ל ךְךיִּ֥תְׂשַרֵֽאְו :חַטֶֽבָל םיִּ֖תְבַּכְׁשִהְו ץֶרָ֔אָה־ןִמ
 :הָֽוֹהְי־תֶא ְּתַעַ֖דָיְו הָ֑נּומֱאֶּב יִ֖ל ךְךיִּ֥תְׂשַרֵֽאְו :םיִֽמֲחַֽרְבּו דֶסֶ֖חְבּו טָּ֔פְׁשִמְבּו
־תֶא ּו֥נֲעַֽי םֵ֖הְו םִיָ֑מָּׁשַה־תֶא הֶ֖נֱעֶא הָ֔וֹהְי־םֻאְנ ֙הֶנֱעֶֽא אּו֗הַה םֹוּ֣יַּב ׀ הָ֣יָהְו
 ּו֥נֲעַֽי םֵ֖הְו רָ֑הְצִּיַה־תֶאְו ׁשֹו֣ריִּתַה־תֶאְו ן ָ֖גָּדַה־תֶא הֶ֔נֲעַּֽת ץֶרָ֣אָהְו :ץֶרָֽאָה
ֹל־תֶא יִּ֖תְמַחִֽרְו ץֶרָ֔אָּב ֙יִּל ָהיִּ֤תְעַרְזּו :לאֶֽעְרְזִי־תֶא ֹלְל יִּ֤תְרַמָֽאְו הָמָ֑חֻר א֣ ־אֽ
ֹּיַו :יָֽהֹלֱא רַ֥מֹאי אּו֖הְו הָּתַ֔א־יִּמַע ֙יִּמַע  הָּׁ֔שִא־בַהֱא ךְךֵ֣ל דֹו֚ע יַ֗לֵא הָ֜וֹהְי רֶמא֨
 םיִ֣הֹלֱא־לֶא ֙םיִנֹּפ םֵ֗הְו לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב־תֶא ֙הָוֹהְי תַ֤בֲהַֽאְּכ תֶפָ֑אָנְמּו ַעֵ֖ר תַבֻ֥הֲא



 רֶמֹ֥חְו ףֶסָּ֑כ רָׂ֖שָע הָּׁ֥שִמֲחַּֽב יִּ֔ל ָהֶ֣רְּכֶאָֽו :םיִֽבָנֲע יֵׁ֥שיִׁשֲא יֵ֖בֲהֹֽאְו םיִ֔רֵחֲא
ֹל יִ֔ל יִבְׁשֵּ֣ת ֙םיִּבַר םיִ֤מָי ָהיֶ֗לֵא רַ֣מֹאָֽו :םיִֽרֹעְׂש ךְךֶתֶ֥לְו םיִ֖רֹעְׂש ֹלְו יִ֔נְזִת א֣  א֥
 ֙ךְךֶלֶ֨מ ןיֵ֥א לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ּ֙ובְׁשֵֽי םיִּ֗בַר םיִ֣מָי ׀ יִּ֣כ :ךְךִיָֽלֵא יִ֖נֲא־םַגְו ׁשיִ֑אְל יִ֖יְהִֽת
 לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ּ֙ובֻׁ֨שָי רַ֗חַא :םיִֽפָרְתּו דֹו֖פֵא ןיֵ֥אְו הָ֑בֵּצַמ ןיֵ֣אְו חַבֶ֖ז ןיֵ֥אְו רָׂ֔ש ןיֵ֣אְו
 ֹו֖בּוט־לֶאְו הָ֛וֹהְי־לֶא ּו֧דֲחָֽפּו םָּ֑כְלַמ דִ֣וָּד תֵ֖אְו םֶ֔היֵהֹֽלֱא הָ֣וֹהְי־תֶא ּ֙וׁשְקִבּו
 יֵ֣בְׁשֹוי־םִע ֙הָוֹהיַֽל ביִ֤ר יִּ֣כ לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב הָ֖וֹהְי־רַבְד ּו֥עְמִׁש :םיִֽמָּיַה תיִ֥רֲחַֽאְּב
 ׁשֵ֔חַכְו הֹ֣לָא :ץֶרָֽאָּב םיִ֖הֹלֱא תַעַּ֥ד־ןיֵֽאְו דֶסֶ֛ח־ןיֵֽאְו תֶ֧מֱא־ןיֵֽא יִּ֠כ ץֶרָ֔אָה
֙ לַלְמֻאְו ץֶרָ֗אָה לַ֣בֱאֶּת ׀ ןֵּ֣כ־לַע :ּועָֽגָנ םיִ֖מָדְּב םיִ֥מָדְו ּוצָ֕רָּפ ףֹ֑אָנְו בֹ֖נָגְו ַחֹ֥צָרְו
 ׁשיִ֛א ךְךַ֥א :ּופֵֽסָאֵֽי םָּ֖יַה יֵ֥גְּד־םַגְו םִיָ֑מָּׁשַה ףֹו֣עְבּו הֶ֖דָּׂשַה תַּ֥יַחְּב ּהָּ֔ב בֵׁ֣שֹוי־לָּכ
 איִ֛בָנ־םַּג לַׁ֧שָכְו םֹוּ֔יַה ָּ֣תְלַׁשָֽכְו :ןֵֽהֹכ יֵ֥ביִרְמִּכ ֖ךָךְּמַעְו ׁשיִ֑א חַ֣כֹוי־לַאְו בֵ֖רָי־לַא
 ָּתְסַ֗אָמ תַעַּ֣דַה הָּ֞תַא יִּ֣כ תַעָּ֑דַה יִ֣לְּבִמ יִּ֖מַע ּו֥מְדִנ :ךָךֶּֽמִא יִתיִ֖מָדְו הָלְיָ֑ל ֖ךָךְּמִע
־םַּג ךָךיֶ֖נָּב חַּ֥כְׁשֶא ךָךיֶ֔הֹלֱא תַ֣רֹוּת ֙חַּכְׁשִּתַו יִ֔ל ןֵ֣הַּכִמ ]֙ךָךְסָֽאְמֶאְו[ ֙ךָךאְסָֽאְמֶאְו
־לֶאְו ּולֵ֑כֹאי יִּ֖מַע תאַּ֥טַח :ריִֽמָא ןֹו֥לָקְּב םָ֖דֹובְּכ יִ֑ל־ּואְטָֽח ןֵּ֣כ םָּ֖בֻרְּכ :יִנָֽא
 ביִׁ֥שָא ויָ֖לָלֲעַֽמּו ויָ֔כָרְּד ֙ויָלָע יִּ֤תְדַקָֽפּו ןֵ֑הֹּכַּכ םָ֖עָכ הָ֥יָהְו :ֹוֽׁשְפַנ ּו֥אְׂשִי םָ֖נֹוֲע
ֹלְו ּ֙ולְכָֽאְו :ֹוֽל ֹלְו ּו֖נְזִה ּועָּ֔בְׂשִי א֣  תּו֛נְז :רֹֽמְׁשִל ּו֖בְזָֽע הָ֥וֹהְי־תֶא־יִּֽכ ּוצֹ֑רְפִי א֣
 ֙םיִנּונְז ַחּו֤ר יִּ֣כ ֹו֑ל דיִּ֣גַי ֹו֖לְקַמּו לָ֔אְׁשִי ֹו֣צֵעְּב ֙יִּמַע :בֵֽל־חַּק ִֽי ׁשֹו֖ריִתְו ןִי ַ֥יְו
 ֙תֹועָבְּגַה־לַעְו ּוחֵּ֗בַזְי םיִ֜רָהֶה יֵׁ֨שאָר־לַע :םֶֽהיֵהֹֽלֱא תַחַּ֥תִמ ּו֖נְזִּיַו הָ֔עְתִה
 םֶ֔כיֵתֹו֣נְּב ֙הָניֶ֨נְזִּת ןֵּ֗כ־לַע ּהָּ֑לִצ בֹו֣ט־יִּכ הָ֖לֵאְו הֶ֛נְבִלְו ןֹוּ֧לַא תַחַּ֣ת ּורֵּ֔טַקְי
ֹל :הָנְפַֽאָנְּת םֶ֖כיֵתֹוּלַכְו  ֙םֶכיֵתֹוּֽלַּכ־לַעְו הָניֶ֗נְזִת יִּ֣כ םֶ֜כיֵתֹוֽנְּב־לַע דֹו֨קְפֶא־אֽ
ֹל םָ֥עְו ּוחֵּ֑בַזְי תֹוׁ֖שֵדְּקַה־םִעְו ּודֵ֔רָפְי תֹו֣נֹּזַה־םִע ֙םֵה־יִּכ הָנְפַ֔אָנְת יִּֽכ  ןיִ֖בָי־אֽ
־לַאְו לָּ֗גְלִּגַה ּואֹ֣בָּת־לַאְו הָ֑דּוהְי םַׁ֖שְאֶי־לַא לֵ֔אָרְׂשִי ֙הָּתַא הֶ֤נֹז־םִא :טֵֽבָּלִי
 ֙הָּתַע לֵ֑אָרְׂשִי רַ֖רָס הָ֔רֵרֹֽס הָ֣רָפְּכ יִּ֚כ :הָֽוֹהְי־יַח ּו֖עְבָּֽׁשִּת־לַאְו ןֶוָ֔א תיֵּ֣ב ּ֙ולֲעַּֽת
 הֵ֣נְזַה םָ֑אְבָס רָ֖ס :ֹוֽל־חַּנַֽה םִיָ֖רְפֶא םיִּ֛בַצֲע רּו֧בֲח :בָֽחְרֶּמַּב ׂשֶבֶ֖כְּכ הָ֔וֹהְי םֵ֣עְרִי
 :םָֽתֹוחְבִּזִמ ּוׁשֹ֖בֵיְו ָהיֶ֑פָנְכִּב ּהָ֖תֹוא ַחּו֛ר רַ֥רָצ :ָהיֶּֽנִגָֽמ ןֹו֖לָק ּו֛בֵה ּו֥בֲהָֽא ּו֔נְזִה
ֹז־ּועְמִׁש  םֶ֖כָל יִּ֥כ ּוניִ֔זֲאַֽה ֙ךְךֶלֶּ֨מַה תיֵ֤בּו לֵ֗אָרְׂשִי תיֵּ֣ב ׀ ּוביִׁ֣שְקַהְו םיִ֜נֲהֹּֽכַה תא֨
 םיִ֖טֵׂש הָ֥טֲחַֽׁשְו :רֹוֽבָּת־לַע הָׂ֥שּורְּפ תֶׁשֶ֖רְו הָּ֔פְצִמְל םֶ֣תיִיֱה ֙חַפ־יִּֽכ טָּ֑פְׁשִּמַה



ֹל לֵ֖אָרְׂשִיְו םִיַ֔רְפֶא יִּתְעַ֣דָי ֙יִנֲא :םָּֽלֻכְל רָ֥סּומ יִ֖נֲאַֽו ּוקיִ֑מְעֶה  יִּנֶּ֑מִמ דַ֣חְכִנ־אֽ
ֹל :לֵֽאָרְׂשִי אָ֖מְטִנ םִיַ֔רְפֶא ָתיֵ֣נְזִה ֙הָּתַע יִּ֤כ ־לֶא בּוׁ֖שָל םֶ֔היֵלְלַעַ֣מ ּ֙ונְּתִי א֤
ֹל הָ֖וֹהְי־תֶאְו םָּ֔בְרִקְּב ֙םיִנּונְז ַחּו֤ר יִּ֣כ םֶ֑היֵהֹֽלֱא  לֵ֖אָרְׂשִי־ןֹוֽאְג הָ֥נָעְו :ּועָֽדָי א֥
 םָ֣נֹאצְּב :םָּֽמִע הָ֖דּוהְי־םַּג לַׁ֥שָּכ םָ֔נֹוֲעַּֽב ּ֙ולְׁשָּֽכִי םִיַ֗רְפֶאְו לֵ֣אָרְׂשִיְו ויָ֑נָפְּב
ֹלְו הָ֖וֹהְי־תֶא ׁשֵּ֥קַבְל ּו֛כְלֵֽי םָ֗רָקְבִבּו ־יִּֽכ ּודָ֔גָּב הָ֣וֹהיַּֽב :םֶֽהֵמ ץַ֖לָח ּואָ֑צְמִי א֣
ֹי הָּ֛תַע ּודָ֑לָי םיִ֖רָז םיִ֥נָב  הָ֔עְבִּגַּב ֙רָפֹוׁש ּו֤עְקִּת :םֶֽהיֵקְלֶח־תֶא ׁשֶדֹ֖ח םֵ֥לְכאֽ
 םֹו֖יְּב הֶ֔יְהִֽת הָּ֣מַׁשְל ֙םִיַ֨רְפֶא :ןיִֽמָיְנִּב ךָךיֶ֖רֲחַֽא ןֶוָ֔א תיֵּ֣ב ּ֙ועיִ֨רָה הָ֑מָרָּֽב הָ֖רְצֹֽצֲח
 לּו֑בְּג יֵ֖גיִּסַמְּכ הָ֔דּוהְי יֵ֣רָׂש ּ֙ויָה :הָֽנָמֱאֶנ יִּתְעַ֖דֹוה לֵ֔אָרְׂשִי ֙יֵטְבִׁשְּב הָ֑חֵכֹוּֽת
 ךְךַ֖לָה ליִ֔אֹוה יִּ֣כ טָּ֑פְׁשִמ ץּו֣צְר םִיַ֖רְפֶא קּוׁ֥שָע :יִֽתָרְבֶע םִיַּ֖מַּכ ךְךֹוּ֥פְׁשֶא םֶ֕היֵלֲע
־תֶא םִיַ֜רְפֶא אְרַּ֨יַו :הָֽדּוהְי תיֵ֥בְל בָ֖קָרָכְו םִיָ֑רְפֶאְל ׁשָ֖עָכ יִ֥נֲאַֽו :וָֽצ־יֵרֲחַֽא
 אּו֗הְו בֵ֑רָי ךְךֶלֶ֣מ־לֶא חַ֖לְׁשִּיַו רּוּׁ֔שַא־לֶא ֙םִיַ֨רְפֶא ךְךֶלֵּ֤יַו ֹו֔רֹזְמ־תֶא ֙הָדּוהיִֽו ֹו֗יְלָח
ֹל ֹּפְרִל֙ לַכּוי א֤ ֹלְו םֶ֔כָל א֣  םִיַ֔רְפֶאְל֙ לַחַּׁ֨שַכ יִ֤כֹנָֽא יִּ֣כ :רֹוֽזָמ םֶּ֖כִמ הֶ֥הְגִי־אֽ
 ֙הָבּוׁ֨שָא ךְךֵ֤לֵא :ליִּֽצַמ ןיֵ֥אְו אָּׂ֖שֶא ךְךֵ֔לֵאְו ֙ףֹרְטֶא יִ֤נֲא יִ֨נֲא הָ֑דּוהְי תיֵ֣בְל ריִ֖פְּכַכְו
 הָבּוׁ֣שָנְו ּ֙וכְל :יִנְנֻֽרֲחַֽׁשְי םֶ֖הָל רַּ֥צַּב יָ֑נָפ ּוׁ֣שְקִבּו ּו֖מְׁשְאֶי־רֶֽׁשֲא דַ֥ע יִ֔מֹוקְמ־לֶא
 יִׁ֔שיִלְּׁשַה ֙םֹוּיַּב םִיָ֑מֹּיִמ ּונֵּ֖יַחְי :ּונֵֽׁשְּבְחַיְו ךְך ַ֖י ּונֵ֑אָּפְרִיְו ףָ֖רָט אּו֥ה יִּ֛כ הָ֔וֹהְי־לֶא
 ֹו֑אָצֹֽמ ןֹו֣כָנ רַחַׁ֖שְּכ הָ֔וֹהְי־תֶא ֙תַעַ֨דָל הָ֗פְּדְרִנ הָ֣עְד ֵֽנְו :ויָֽנָפְל הֶ֥יְחִֽנְו ּונֵ֖מִקְי
־הֶׂשֱעֶא הָ֥מ םִיַ֔רְפֶא ֙ךָךְּל־הֶׂשֱעֶֽא הָ֤מ :ץֶרָֽא הֶרֹו֥י ׁשֹו֖קְלַמְּכ ּונָ֔ל ֙םֶׁשֶּ֨גַכ אֹו֤בָיְו
 ֙יִּתְבַ֨צָח ןֵּ֗כ־לַע :ךְךֵֽלֹה םיִּ֥כְׁשַמ לַּ֖טַכְו רֶקֹּ֔ב־ןַנֲעַּֽכ ֙םֶכְּדְסַחְו הָ֑דּוהְי ֖ךָךְּל
־ֹאלְו יִּתְצַ֖פָח דֶסֶ֥ח יִּ֛כ :אֵֽצֵי רֹו֥א ךָךיֶ֖טָּפְׁשִמּו יִ֑פ־יֵרְמִאְּב םיִּ֖תְגַרֲה םיִ֔איִבְּנַּב
 דָ֕עְלִּג :יִֽב ּודְגָּ֥ב םָׁ֖ש תיִ֑רְב ּו֣רְבָֽע םָ֖דָאְּכ הָּמֵ֕הְו :תֹוֽלֹעֵֽמ םיִ֖הֹלֱא תַעַ֥דְו חַבָ֑ז
 ּו֣חְּצַרְי ךְךֶרֶּ֖ד םיִ֔נֲהֹּֽ֣כ רֶבֶ֚ח םיִ֗דּודְּג ׁשיִ֜א יֵּ֨כַחְכּו :םָּֽדִמ הָּ֖בֻקֲע ןֶוָ֑א יֵלֲעֹּֽ֣פ תַ֖יְרִק
 תּו֣נְז םָׁ֚ש ]הָּ֑יִרּוֽרֲעַֽׁש[ הָּ֑יִרּיֽרֲעַֽׁש יִתיִ֖אָר לֵ֔אָרְׂשִי ֙תיֵבְּב :ּוֽׂשָע הָּ֖מִז יִּ֥כ הָמְכֶׁ֑ש
 :יִּֽמַע תּו֥בְׁש יִ֖בּוׁשְּב ךְךָ֑ל ריִ֖צָק תָׁ֥ש הָ֕דּוהְי־םַּג :לֵֽאָרְׂשִי אָ֖מְטִנ םִיַ֔רְפֶאְל
 אֹו֔בָי בָּ֣נַגְו רֶקָׁ֑ש ּו֖לֲעָֽפ יִּ֥כ ןֹו֔רְמֹֽׁש תֹו֣עָרְו ֙םִיַ֨רְפֶא ןֹ֤וֲע הָ֞לְגִנְו לֵ֗אָרְׂשִיְל יִ֣אְפָרְּכ
ֹי־לַבּו :ץּוֽחַּב דּו֖דְּג טַׁ֥שָּפ  םּו֣בָבְס ֙הָּתַע יִּתְרָ֑כָז םָ֖תָעָֽר־לָּכ םָ֔בָבְלִל ּ֙ורְמאֽ
 ֙םָּלֻּכ :םיִֽרָׂש םֶ֖היֵׁשֲחַֽכְבּו ךְךֶלֶ֑מ־ּוחְּמַׂשְי םָ֖תָעָֽרְּב :ּוֽיָה יַ֖נָּפ דֶג ֶ֥נ םֶ֔היֵלְלַעַֽמ



 :ֹוֽתָצְמֻח־דַע קֵ֖צָּב ׁשּוּ֥לִמ ריִ֔עֵמ תֹוּ֣בְׁשִי הֶ֑פֹאֵֽמ הָרֵ֖עֹּב רּוּ֔נַת ֹו֣מְּכ םיִ֔פֲאֽ ַ֣נְמ
 רּוּ֛נַּתַכ ּו֧בְרֵֽק־יִּכ :םיִֽצְצֹֽל־תֶא ֹו֖דָי ךְךַׁ֥שָמ ןִי ָּ֑יִמ תַ֣מֲח םיִ֖רָׂש ּו֥לֱחֶה ּונֵּ֔כְלַמ םֹו֣י
 םָּ֤לֻּכ :הָֽבָהֶל ׁשֵ֥אְּכ רֵ֖עֹב אּו֥ה רֶקֹּ֕ב םֶ֔הֵפֹֽא ןֵׁ֣שָי ֙הָלְיַּ֨לַה־לָּכ םָּ֑בְרָאְּב םָּ֖בִל
 :יָֽלֵא םֶ֖הָב אֵ֥רֹק־ןיֵא ּולָ֔פָנ םֶ֣היֵכְלַמ־לָּכ םֶ֑היֵטְפֹֽׁש־תֶא ּו֖לְכָֽאְו רּוּ֔נַּתַּכ ּ֙וּמַ֨חֵי
 ֙םיִרָז ּו֤לְכָֽא :הָֽכּופֲה יִ֥לְּב הָ֖גֻע הָ֥יָה םִיַ֛רְפֶא לָ֑לֹוּבְתִי אּו֣ה םיִּ֖מַעָּֽב םִיַ֕רְפֶא
ֹל אּו֖הְו ֹו֔חֹּכ ֹל אּו֖הְו ֹוּ֔ב הָקְר ָ֣ז ֙הָביֵׂש־םַּג עָ֑דָי א֣  לֵ֖אָרְׂשִי־ןֹוֽאְג הָ֥נָעְו :עָֽדָי א֥
ֹלְו ויָ֑נָפְּב ֹלְו םֶ֔היֵהֹֽלֱא הָ֣וֹהְי־לֶא ּ֙ובָׁ֨ש־אֽ ֹז־לָכְּב ּוהֻׁ֖שְקִב א֥  םִיַ֔רְפֶא יִ֣הְיַו :תאֽ
 ק םִיַ֥רְצִמ בֵ֑ל ןיֵ֣א הָ֖תֹופ הָ֥נֹויְּכ  ׂשֹו֤רְפֶא ּוכֵ֗לֵי רֶׁ֣שֲאַּֽכ :ּוכָֽלָה רּוּׁ֥שַא ּואָ֖רָ
 ֙םֶהָל יֹו֤א :םָֽתָדֲעַֽל עַמֵׁ֖שְּכ םֵ֕רִסְיַא םֵ֑דיִרֹוֽא םִיַ֖מָּׁשַה ףֹו֥עְּכ יִּ֔תְׁשִר ֙םֶהיֵלֲע
 יַ֖לָע ּו֥רְּבִּד הָּמֵ֕הְו םֵּ֔דְפֶא יִ֣כֹנָֽאְו יִ֑ב ּועְׁשָ֣פ־יִּכ םֶ֖הָל דֹׁ֥ש יִּנֶּ֔מִמ ּו֣דְדָנ־יִּֽכ
ֹלְו :םיִֽבָזְּכ  ׁשֹו֛ריִתְו ן ָ֧גָּד־לַע םָ֑תֹובְּכְׁשִמ־לַע ּוליִ֖לֵיְי יִּ֥כ םָּ֔בִלְּב ֙יַלֵא ּו֤קֲעָֽז־אֽ
 ׀ ּובּוׁ֣שָי :עָֽר־ּובְּׁשַחְי יַ֖לֵאְו םָ֑תֹעֹוֽרְז יִּתְק ַּ֖זִח יִּתְרַּ֔סִי יִ֣נֲאַֽו :יִֽב ּורּו֥סָי ּורָ֖רֹוּגְתִי
ֹל  ץֶרֶ֥אְּב םָּ֖גְעַל ֹו֥ז םָ֑נֹוׁשְל םַעַּ֣זִמ םֶ֖היֵרָֽׂש בֶרֶ֛חַב ּו֥לְּפִי הָּ֔יִמְר תֶׁשֶ֣קְּכ ּ֙ויָה לָ֗ע א֣
 יִ֖תָרֹוּֽת־לַעְו יִ֔תיִרְב ּו֣רְבָֽע ןַעַ֚י הָ֑וֹהְי תיֵּ֣ב־לַע רֶׁשֶּ֖נַּכ רָ֔פֹׁש ֣ךָךְּכִח־לֶא :םִיָֽרְצִמ
 םֵ֤ה :ֹוֽפְּדְרִי בֵ֖יֹוא בֹו֑ט לֵ֖אָרְׂשִי חַ֥נָז :לֵֽאָרְׂשִי ךָךּו֖נֲעַֽד ְֽי יַ֥הֹלֱא ּוקָ֑עְזִי יִ֖ל :ּועָֽׁשָּפ
ֹלְו ּ֙וכיִלְמִה ֹלְו ּוריִׂ֖שֵה יִּנֶּ֔מִמ א֣  םיִּ֔בַצֲע ֙םֶהָל ּוׂ֤שָע םָ֗בָהְזּו םָּ֣פְסַּכ יִּתְעָ֑דָי א֣
ֹל יַ֕תָמ־דַע םָּ֑ב יִּ֖פַא הָ֥רָח ןֹו֔רְמֹֽׁש ךְךֵ֣לְגֶע ֙חַנָז :תֵֽרָּכִי ןַעַ֖מְל  יִּ֤כ :ןֹֽיָּקִנ ּו֖לְכּוֽי א֥
ֹלְו ּוהָׂ֔שָע ׁשָ֣רָח אּו֔הְו֙ לֵאָרְׂשִּיִמ  לֶגֵ֖ע הֶ֔יְהִֽי םיִ֣בָבְׁש־יִּֽכ אּו֑ה םיִ֖הֹלֱא א֥
 חַמֶּ֔ק־הֶׂשֲעַֽי יִ֣לְּב חַמֶ֚צ ֹו֗ל־ןיֵֽא הָ֣מָק ּורֹ֑צְקִי הָתָ֣פּוסְו ּועָ֖רְזִי ַחּו֥ר יִּ֛כ :ןֹוֽרְמֹֽׁש
 ץֶפֵ֥ח־ןיֵֽא יִ֖לְכִּכ םִ֔יֹוּגַב ּו֣יָה ֙הָּתַע לֵ֑אָרְׂשִי עַ֖לְבִנ :ּוהֻֽעָלְבִי םיִ֖רָז הֶׂ֔שֲעַֽי יַ֣לּוא
 ּו֥נְתִי־יִּֽכ םַּ֛ג :םיִֽבָהֲא ּו֥נְתִה םִיַ֖רְפֶא ֹו֑ל דֵ֣דֹוּב אֶרֶּ֖פ רּוּׁ֔שַא ּו֣לָע ֙הָּמֵ֨ה־יִּֽכ :ֹוּֽב
 םִיַ֛רְפֶא הָּ֥בְרִה־יִּֽכ :םיִֽרָׂש ךְךֶלֶ֥מ אָּׂ֖שַּמִמ טָ֔עְּמ ּוּלֵ֣חָּיַו םֵ֑צְּבַקֲא הָּ֣תַע םִ֖יֹוּגַב
ֹטֲחַֽל תֹו֖חְּבְזִמ ֹטֲחַֽל תֹו֖חְּבְזִמ ֹו֥ל־ּויָֽה א֑  ]יֵּ֖בֻר[ וֵּ֖בֻר ֹו֔ל ]בָּתְכֶ֨א[ בוָּתְכֶ֨א :אֽ
ֹל הָ֖וֹהְי ּולֵ֔כֹאּיַו ֙רָׂשָב ּו֤חְּבְזִי יַ֗בָהְבַה יֵ֣חְבִז :ּובָֽׁשְחֶנ ר ָ֖ז־ֹומְּכ יִ֑תָרֹוּֽת  םָ֑צָר א֣
־תֶא לֵ֜אָרְׂשִי חַּ֨כְׁשִּיַו :ּובּוֽׁשָי םִיַ֥רְצִמ הָּמֵ֖ה םָ֔תֹאּטַח דֹ֣קְפִיְו ֙םָנֹוֲע רֹּ֤כְזִי הָּ֞תַע
 ויָ֔רָעְּב ׁשֵ֣א־יִּתְחַּלִׁשְו תֹו֑רֻצְּב םיִ֣רָע הָּ֖בְרִה הָ֕דּוהיִֽו תֹו֔לָכיֵֽה ֙ןֶבִּ֨יַו ּוהֵׂ֗שֹע



 לַ֣עֵמ ָתיִ֖נָז יִּ֥כ םיִּ֔מַעָּֽכ֙ ליִּג־לֶא ׀ לֵ֤אָרְׂשִי חַ֨מְׂשִּת־לַא :ָהיֶֽתֹנְמְרַא הָ֖לְכָאְו
ֹל בֶק ֶ֖יָו ןֶרֹּ֥ג :ן ָֽגָּד תֹו֥נְרָּג־לָּכ לַ֖ע ןָ֔נְתֶא ָּתְבַ֣הָא ךָךיֶ֑הֹלֱא  ׁשֶחַ֥כְי ׁשֹו֖ריִתְו םֵ֑עְרִי א֣
ֹל :ּהָּֽב ֹל :ּולֵֽכֹאי אֵ֥מָט רּוּׁ֖שַאְבּו םִיַ֔רְצִמ ֙םִיַ֨רְפֶא בָׁ֤שְו הָ֑וֹהְי ץֶרֶ֣אְּב ּו֖בְׁשֵֽי א֥ ־אֽ
ֹלְו ֘ןִיַי ׀ הָ֥וֹהיַל ּו֨כְּסִי  ויָ֖לְכֹֽא־לָּכ םֶ֔הָל ֙םיִנֹוא םֶחֶ֤לְּכ םֶ֗היֵחְבִז ֹ֒ול־ּובְרֶעֶֽי א֣
ֹל םָׁ֔שְפַנְל םָ֣מְחַל־יִּֽכ ּואָּ֑מַּטִי  דֵ֑עֹומ םֹו֣יְל ּוׂ֖שֲעַּֽת־הַמ :הָֽוֹהְי תיֵּ֥ב אֹו֖בָי א֥
 דַ֣מְחַמ םֵ֑רְּבַקְּת ףֹ֣מ םֵ֖צְּבַקְּת םִיַ֥רְצִמ דֹּׁ֔שִמ ּ֙וכְלָֽה הֵּ֤נִה־יִּֽכ :הָֽוֹהְי־גַח םֹו֖יְלּו
 םֻּ֔לִּׁשַה יֵ֣מְי ּואָּ֚ב הָּ֗דֻקְּפַה יֵ֣מְי ׀ ּואָּ֣ב :םֶֽהיֵלֳהָֽאְּב ַחֹו֖ח םֵׁ֔שָריִֽי ׂ֙שֹוּמִק םָּ֗פְסַכְל
 :הָֽמֵטְׂשַמ הָּ֖בַרְו ֔ךָךְנֹֽוֲע בֹ֣ר לַ֚ע ַחּו֔רָה ׁשיִ֣א ֙עָּגֻׁשְמ איִ֗בָּנַה ליִ֣וֱא לֵ֑אָרְׂשִי ּו֖עְד ֵֽי
 תיֵ֥בְּב הָ֖מֵטְׂשַמ ויָ֔כָרְּד־לָּכ־לַע ׁ֙שֹוקָי חַּ֤פ איִ֞בָנ יָ֑הֹלֱא־םִע םִיַ֖רְפֶא הֶ֥פֹצ
 םיִ֣בָנֲעַּֽכ :םָֽתֹאּטַח דֹו֖קְפִי םָ֔נֹוֲע רֹוּ֣כְזִי הָ֑עְבִּגַה יֵ֣מיִּכ ּותֵ֖חִׁש ּוקיִ֣מְעֶה :ויָֽהֹלֱא
 םֶ֑כיֵתֹוֽבֲא יִתיִ֖אָר ּהָ֔תיִׁשאֵ֣רְּב ֙הָנֵאְתִב הָ֤רּוּכִבְּכ לֵ֔אָרְׂשִי ֙יִתאָ֨צָמ רָּ֗בְדִּמַּב
 ףֹו֖עָּכ םִיַ֕רְפֶא :םָֽבֳהָֽאְּכ םיִ֖צּוּקִׁש ּו֥יְהִּיַו תֶׁשֹּ֔בַל ּ֙ורְז ָּֽנִּיַו רֹו֗עְּפ־לַעַֽב ּואָּ֣ב הָּמֵ֜ה
 םֶ֔היֵנְּב־תֶא ּ֙ולְּדַגְי־םִא יִּ֤כ :ןֹוֽיָרֵֽהֵמּו ןֶטֶּ֖בִמּו הָ֥דֵּלִמ םָ֑דֹובְּכ ףֵ֣פֹועְתִי
 יִתיִ֥אָר־רֶׁשֲאַּֽכ םִיַ֛רְפֶא :םֶֽהֵמ יִ֥רּוׂשְּב םֶ֖הָל יֹו֥א־םַג־יִּֽכ םָ֑דָאֵֽמ םיִּ֖תְלַּכִׁשְו
־הַמ הָ֖וֹהְי םֶ֥הָל־ןֵּֽת :ויָֽנָּב גֵ֖רֹה־לֶא איִ֥צֹוהְל םִיַ֕רְפֶאְו הֶ֑וָנְב הָ֣לּותְׁש רֹו֖צְל
 םָׁ֣ש־יִּֽכ֙ לָּגְלִּגַּב םָ֤תָעָֽר־לָּכ :םיִֽקְמֹֽצ םִיַ֖דָׁשְו ליִּ֔כְׁשַמ םֶחֶ֣ר ֙םֶהָל־ןֵּֽת ןֵּ֑תִּת
ֹל םֵׁ֑שְר ָֽגֲא יִ֖תיֵּבִמ םֶ֔היֵלְלַעַֽמ ַעֹ֣ר לַ֚ע םיִ֔תאֵנְׂש  םֶ֖היֵרָֽׂש־לָּכ םָ֔תָבֲהַֽא ֙ףֵסֹוא א֤
 ןּו֔דֵלֵֽי יִּ֣כ םַּ֚ג ןּוׂ֑שֲעַֽי ]לַב[ ילַב יִ֣רְּפ ׁשֵ֖בָי םָׁ֥שְרָׁש םִיַ֔רְפֶא הָּ֣כֻה :םיִֽרְרֹוס
ֹל יִּ֛כ יַ֔הֹלֱא םֵ֣סָאְמִי :םָֽנְטִב יֵּ֥דַמֲחַֽמ יִּ֖תַמֵֽהְו  :םִֽיֹוּגַּב םיִ֖דְדֹֽנ ּו֥יְהִֽיְו ֹו֑ל ּו֖עְמָֽׁש א֥
 ֹו֔צְרַאְל בֹו֣טְּכ תֹו֔חְּבְזִּמַל ֙הָּבְרִה ֹו֗יְרִפְל בֹ֣רְּכ ֹוּ֑ל־הֶּוַׁשְי יִ֖רְּפ לֵ֔אָרְׂשִי ֙קֵקֹוּב ןֶפֶּ֤ג
 דֵ֖דֹׁשְי םָ֔תֹוחְּבְזִמ ףֹ֣רֲעַֽי אּו֚ה ּומָׁ֑שְאֶי הָּ֣תַע םָּ֖בִל קַ֥לָח :תֹוֽבֵּצַמ ּוביִ֖טיֵה
ֹי ֙הָּתַע יִּ֤כ :םָֽתֹובֵּֽצַמ ֹל יִּ֣כ ּונָ֑ל ךְךֶלֶ֖מ ןיֵ֥א ּו֔רְמאֽ  ךְךֶלֶּ֖מַהְו הָֹ֔והְי־תֶא ּ֙ונאֵ֨רָי א֤
 טָּ֔פְׁשִמ ׁ֙שֹארָּכ חַ֤רָפּו תיִ֑רְּב תֹ֣רָּכ אְוָׁ֖ש תֹו֥לָא םיִ֔רָבְד ּו֣רְּבִּד :ּונָּֽל־הֶׂשֲעַּֽי־הַמ
 ֹוּ֗מַע ויָ֜לָע לַ֨בָא־יִּֽכ ןֹו֑רְמֹֽׁש ןַ֣כְׁש ּורּו֖גָי ןֶוָ֔א תיֵּ֣ב ֙תֹולְגֶעְל :יָֽדָׂש יֵ֥מְלַּת לַ֖ע
 הָ֖חְנִמ לָ֔בּוי רּוּׁ֣שַאְל ֹ֙ותֹוא־םַּג :ּוּנֶּֽמִמ הָ֥לָג־יִּֽכ ֹו֖דֹובְּכ־לַע ּוליִ֔גָי ויָ֣לָע ֙ויָרָמְכּו
 ּהָּ֑כְלַמ ןֹו֖רְמֹֽׁש הֶ֥מְדִנ :ֹוֽתָצֲעֵֽמ לֵ֖אָרְׂשִי ׁשֹו֥בֵיְו חָּ֔קִי םִיַ֣רְפֶא ֙הָנְׁשָּב בֵ֑רָי ךְךֶלֶ֣מְל



 הֶ֖לֲעַֽי רַּ֔דְרַדְו ץֹו֣ק לֵ֔אָרְׂשִי ֙תאַּטַח ןֶוָ֗א תֹו֣מָּב ּו֞דְמְׁשִנְו :םִיָֽמ־יֵנְּפ־לַע ףֶצֶ֖קְּכ
 הָ֔עְבִּגַה ֙יֵמיִמ :ּוניֵֽלָע ּו֥לְפִנ תֹו֖עָבְּגַלְו ּונּוּ֔סַּכ ֙םיִרָהֶֽל ּו֤רְמָֽאְו םָ֑תֹוחְּבְזִמ־לַע
ֹל ּודָ֔מָע םָׁ֣ש לֵ֑אָרְׂשִי ָתאָ֖טָח  :הָֽוְלַֽע יֵ֥נְּב־לַע הָ֖מָחְלִמ הָ֛עְבִּגַּב םֵ֧גיִּׂשַת־אֽ
 :]םָֽתֹנֹוֽע[ םָֽתֹניֹע יֵּ֥תְׁשִל םָ֖רְסָאְּב םיִּ֔מַע ֙םֶהיֵלֲע ּו֤פְּסֻאְו םֵ֑רֳּסֶאְו יִ֖תָּוַאְּב
 ביִּ֤כְרַא ּהָ֑ראָּוַצ בּו֖ט־לַע יִּתְרַ֔בָע יִ֣נֲאַֽו ׁשּו֔דָל יִּתְבַ֣הֹא ֙הָדָּמֻלְמ הָ֤לְגֶע םִיַ֜רְפֶאְו
 דֶסֶ֔ח־יִפְל ּו֣רְצִק ֙הָקָדְצִל םֶ֤כָל ּו֨עְרִז :בֹֽקֲעַֽי ֹו֖ל־דֶּדַׂשְי הָ֔דּוהְי ׁשֹו֣רֲחַֽי ֙םִיַ֨רְפֶא
־םֶּתְׁשַרֲח :םֶֽכָל קֶדֶ֖צ הֶ֥רֹויְו אֹו֕בָי־דַע הָ֔וֹהְי־תֶא ׁשֹו֣רְדִל ֙תֵעְו ריִ֑נ םֶ֖כָל ּוריִ֥נ
 :ךָךיֶֽרֹוּבִּג בֹ֥רְּב ֖ךָךְּכְרַדְב ָּתְחַ֥טָב־יִּֽכ ׁשַחָ֑כ־יִרְּפ םֶּ֣תְלַכֲא םֶּ֖תְרַצְק הָתָ֥לְוַע עַׁשֶ֛ר
 םֹו֣יְּב לאֵ֖בְרַא תיֵּ֥ב ןַ֛מְלַׁש דֹׁ֧שְּכ דָּׁ֔שּוי ךָךיֶ֣רָצְבִמ־לָכְו ֒ךָךֶּמַעְּב ֘ןֹואָׁש םאָ֣קְו
 תַ֣עָר יֵ֖נְּפִמ לֵ֔א־תיֵּֽב ֙םֶכָל הָׂ֤שָע הָכָּ֗כ :הָׁשָּֽטֻר םיִ֖נָּב־לַע םֵ֥א הָ֑מָחְלִמ
 ּוהֵ֑בֲהֹֽאָו לֵ֖אָרְׂשִי רַעַ֥נ יִּ֛כ :לֵֽאָרְׂשִי ךְךֶלֶ֥מ הָ֖מְדִנ הֹ֥מְדִנ רַחַּׁ֕שַּב םֶ֑כְתַעָֽר
 ק םִיַ֖רְצִּמִמּו  ּוחֵּ֔בַזְי םיִ֣לָעְּבַל םֶ֔היֵנְּפִמ ּו֣כְלָֽה ןֵּ֚כ םֶ֑הָל ּו֖אְרָק :יִֽנְבִל יִתאָ֥רָ
ֹלְו ויָ֑תֹעֹוֽרְז־לַע םָ֖חָק םִיַ֔רְפֶאְל ֙יִּתְלַּ֨גְרִת יִ֤כֹנָֽאְו :ןּוֽרֵּטַקְי םיִ֖לִסְּפַלְו  יִּ֥כ ּו֖עְד ָֽי א֥
 לֹ֖ע יֵמיִ֥רְמִּכ םֶ֛הָל הֶ֥יְהֶאָֽו הָ֔בֲהַֽא תֹו֣תֹבֲעַּֽב ֙םֵכְׁשְמֶא םָ֤דָא יֵ֨לְבַחְּב :םיִֽתאָפְר
ֹל :ליִֽכֹוא ויָ֖לֵא טַ֥אְו םֶ֑היֵחְל לַ֣ע  ֹוּ֑כְלַמ אּו֣ה רּוּׁ֖שַאְו םִיַ֔רְצִמ ץֶרֶ֣א־לֶא ֙בּוׁשָי א֤
 יִּ֥מַעְו :םֶֽהיֵתֹוֽצֲעֹּֽמִֽמ הָלָ֑כָאְו ויָּ֖דַב הָ֥תְּלִכְו ויָ֔רָעְּב ֙בֶרֶ֨ח הָ֥לָחְו :בּוֽׁשָל ּו֖נֲאֵֽמ יִּ֥כ
ֹל דַחַ֖י ּוהֻ֔אָרְקִי֙ לַע־לֶאְו יִ֑תָבּוֽׁשְמִל םיִ֖אּולְת  םִיַ֗רְפֶא ֣ךָךְנֶּתֶא ךְךיֵ֞א :םֵֽמֹורְי א֥
 דַחַ֖י יִּ֔בִל ֙יַלָע ךְךַּ֤פְהֶנ םִ֑יֹאבְצִּכ ֖ךָךְמיִֽׂשֲא הָ֔מְדַאְכ ֣ךָךְנֶּתֶא ךְךיֵ֚א לֵ֔אָרְׂשִי ֙ךָךְנֶּגַמֲא
ֹל :יָֽמּוחִֽנ ּו֥רְמְכִנ ֹל יִּ֔פַא ןֹו֣רֲח ֙הֶׂשֱעֶֽא א֤  ֙יִכֹנָֽא לֵ֤א יִּ֣כ םִיָ֑רְפֶא תֵ֣חַׁשְל בּוׁ֖שָא א֥
ֹלְו ֹלְו ׁשֹו֔דָק ֣ךָךְּבְרִקְּב ׁשיִ֔א־אֽ  גָ֑אְׁשִי הֵ֣יְרַאְּכ ּו֖כְלֵֽי הָ֛וֹהְי יֵ֧רֲחַֽא :ריִֽעְּב אֹו֖בָא א֥
 ץֶרֶ֣אֵמ הָ֖נֹויְכּו םִיַ֔רְצִּמִמ ֙רֹוּפִצְכ ּו֤דְרֶחֶֽי :םָּֽיִמ םיִ֖נָב ּו֥דְרֶחֶֽיְו גַ֔אְׁשִי אּו֣ה־יִּכ
 הָ֖מְרִמְבּו םִיַ֔רְפֶא ׁ֙שַחַ֨כְב יִנֻ֤בָבְס :הָֽוֹהְי־םֻאְנ םֶ֖היֵּתָּֽב־לַע םיִּ֥תְבַׁשֹוֽהְו רּוּׁ֑שַא
 הֶ֥עֹר םִיַ֜רְפֶא :ןָֽמֱאֶנ םיִׁ֖שֹודְק־םִעְו לֵ֔א־םִע ֙דָר דֹ֥ע הָ֗דּוהיִֽו לֵ֑אָרְׂשִי תיֵּ֣ב
 ןֶמֶׁ֖שְו ּותֹ֔רְכִי רּוּׁ֣שַא־םִע ֙תיִרְבּו הֶּ֑בְרַי דֹׁ֖שָו בָ֥זָּכ םֹוּ֕יַה־לָּכ םיִ֔דָק ףֵ֣דֹרְו ַ֙חּו֨ר
 ויָ֖לָלֲעַֽמְּכ ויָ֔כָרְדִּכ ֙בֹקֲעַֽי־לַע דֹ֤קְפִלְו הָ֑דּוהְי־םִע הָ֖וֹהיַֽל ביִ֥רְו :לָֽבּוי םִיַ֥רְצִמְל
 ֙ךְךָאְלַמ־לֶא רַׂשָּ֤יַו :םיִֽהֹלֱא־תֶא הָ֥רָׂש ֹו֖נֹואְבּו ויִ֑חָא־תֶא בַ֣קָע ןֶטֶּ֖בַּב :ֹוֽל ביִׁ֥שָי



 יֵ֣הֹלֱא הָ֖וֹהיַֽו :ּונָּֽמִע רֵּ֥בַדְי םָׁ֖שְו ּוּנֶ֔אָצְמִי֙ לֵא־תיֵּֽב ֹו֑ל־ןֶּנַחְתִּיַו הָ֖כָּב לָ֔כֻּיַו
 קְו רֹ֔מְׁש ֙טָּפְׁשִמּו דֶסֶ֤ח בּוׁ֑שָת ךָךיֶ֣הֹלאֵּֽב הָּ֖תַאְו :ֹוֽרְכִז הָ֖וֹהְי תֹו֑אָבְּצַה ־לֶא הֵּ֥וַ
ֹמ ֹו֛דָיְּב ןַעַ֗נְּכ :דיִֽמָּת ךָךיֶ֖הֹלֱא ֹּיַו :בֵֽהָא קֹׁ֥שֲעַֽל הָ֖מְרִמ יֵ֥נְזאֽ  ךְךַ֣א םִיַ֔רְפֶא רֶמא֣
ֹל יַ֕עיִגְי־לָּכ יִ֑ל ןֹו֖א יִתאָ֥צָמ יִּתְרַׁ֔שָע  יִ֛כֹנָֽאְו :אְטֵֽח־רֶֽׁשֲא ןֹ֥וָע יִ֖ל־ּואְצְמִי א֥
 ֙יִּתְרַּ֨בִדְו :דֵֽעֹומ יֵ֥מיִּכ םיִ֖לָהֳאָֽב ֥ךָךְביִֽׁשֹוא דֹ֛ע םִיָ֑רְצִמ ץֶרֶ֣אֵמ ךָךיֶ֖הֹלֱא הָ֥וֹהְי
 ֙ןֶוָ֨א דָ֥עְלִּג־םִא :הֶּֽמַדֲא םיִ֖איִבְּנַה דַ֥יְבּו יִתיֵּ֑בְרִה ןֹו֣זָח יִ֖כֹנָֽאְו םיִ֔איִבְּנַה־לַע
 :יָֽדָׂש יֵ֥מְלַּת לַ֖ע םיִּ֔לַגְּכ ֙םָתֹוחְּבְזִמ םַּ֤ג ּוחֵּ֑בִז םיִ֣רָוְׁש לָּ֖גְלִּגַּב ּו֔יָה אְוָׁ֣ש־ךְךַא
 איִ֕בָנְבּו :רָֽמָׁש הָּׁ֖שִאְבּו הָּׁ֔שִאְּב֙ לֵאָרְׂשִי דֹ֤בֲעַּֽיַו םָ֑רֲא הֵ֣דְׂש בֹ֖קֲעַֽי חַ֥רְבִּיַו
 םִיַ֖רְפֶא סיִ֥עְכִה :רָֽמְׁשִנ איִ֖בָנְבּו םִיָ֑רְצִּמִמ לֵ֖אָרְׂשִי־תֶא הָ֛וֹהְי הָ֧לֱעֶה
 תֵ֔תְר ֙םִיַ֨רְפֶא רֵּ֤בַדְּכ :ויָֽנֹדֲא ֹו֖ל ביִׁ֥שָי ֹו֔תָּפְרֶ֨חְו ׁשֹוּ֔טִי ויָ֣לָע ֙ויָמָדְו םיִ֑רּורְמַּת
ֹטֲחַֽל ּופִ֣סֹוי ׀ הָּ֣תַעְו :תֹֽמָּיַו לַעַּ֖בַּב םַׁ֥שְאֶּיַו לֵ֑אָרְׂשִיְּב אּו֖ה אָׂ֥שָנ  ֩םֶהָל ּוׂ֣שֲעַּֽיַו א֗
 םיִ֔רְמֹא םֵ֣ה ֙םֶהָל הֹּ֑לֻּכ םיִׁ֖שָרָֽח הֵׂ֥שֲעַֽמ םיִּ֔בַצֲע ֙םָנּובְתִּכ םָּ֤פְסַּכִמ הָ֨כֵּסַמ
 ֙ץֹמְּכ ךְךֵ֑לֹה םיִּ֣כְׁשַמ לַּ֖טַכְו רֶקֹּ֔ב־ןַנֲעַּֽכ ּ֙ויְהִֽי ןֵ֗כָל :ןּוֽקָּׁשִי םיִ֖לָגֲע םָ֔דָא יֵ֣חְבֹֽז
ֹּגִמ רֵ֣עֹסְי  םיִ֤הֹלאֵֽו םִיָ֑רְצִמ ץֶרֶ֣אֵמ ךָךיֶ֖הֹלֱא הָ֥וֹהְי יִ֛כֹנָֽאְו :הָּֽבֻרֲאֵֽמ ןָׁ֖שָעְכּו ןֶר֔
ֹל ֙יִתָלּוֽז  :תֹוֽבֻאְלַּת ץֶרֶ֖אְּב רָּ֑בְדִּמַּב ךָךיִּ֖תְעַדְי יִ֥נֲא :יִּֽתְלִּב ןִיַ֖א ַעיִׁ֥שֹומּו עָ֔דֵת א֣
 לַחָׁ֑ש־ֹומְּכ םֶ֖הָל יִ֥הֱאָו :יִנּוֽחֵכְׁש ןֵּ֖כ־לַע םָּ֑בִל םָר ָּ֣יַו ּו֖עְבָֽׂש ּועָּ֔בְׂשִּיַו ֙םָתיִעְרַמְּכ
 קֶאְו לּוּ֔כַׁש בֹ֣דְּכ ֙םֵׁשְּגְפֶא :רּוֽׁשָא ךְךֶרֶּ֥ד־לַע רֵ֖מָנְּכ  ֙םָׁש םֵ֥לְכֹֽאְו םָּ֑בִל רֹו֣גְס עַ֖רְ
 ֙ךָךְּכְלַמ יִ֤הֱא :ךָךֶֽרְזֶעְב יִ֥ב־יִּֽכ לֵ֖אָרְׂשִי ֥ךָךְתֶחִֽׁש :םֵֽעְּקַבְּת הֶ֖דָּׂשַה תַּ֥יַח איִ֔בָלְּכ
 :םיִֽרָׂשְו ךְךֶלֶ֥מ יִּ֖ל־הָנְּת ָּתְרַ֔מָא רֶׁ֣שֲא ךָךיֶ֔טְפֹׁ֣שְו ךָךיֶ֑רָע־לָכְּב ֖ךָךֲעֽיִֽׁשֹויְו אֹו֔פֵא
 :ֹוֽתאָּטַח הָ֖נּופְצ םִיָ֔רְפֶא ןֹ֣וֲע ֙רּורָצ :יִֽתָרְבֶעְּב חַּ֖קֶאְו יִּ֔פַאְּב ֙ךְךֶלֶ֨מ ֥ךָךְל־ןֶּתֶֽא
ֹל ֙ןֵב־אּוה ֹו֑ל ּואֹ֣בָי הָ֖דֵלֹוֽי יֵ֥לְבֶח  :םיִֽנָּב רַּ֥בְׁשִמְּב דֹ֖מֲעַֽי־ֹאל תֵ֥ע־יִּֽכ םָ֔כָח א֣
 םַחֹ֖נ לֹו֔אְׁש ֙ךָךְבָטָֽק יִ֤הֱא תֶוָ֗מ ֜ךָךיֶרָבְד יִ֨הֱא םֵ֑לָאְגֶא תֶוָּ֖מִמ םֵּ֔דְפֶא֙ לֹואְׁש דַּ֤יִמ
 הֶ֗לֹע רָּ֣בְדִּמִמ הָ֜וֹהְי ַחּו֨ר ֩םיִדָק אֹו֣בָי איִ֑רְפַי םיִ֖חַא ןֵּ֥ב אּו֔ה יִּ֣כ :יָֽניֵעֵֽמ רֵ֥תָּסִי
 ֙םַׁשְאֶּת :הָּֽדְמֶח יִ֥לְּכ־לָּכ רַ֖צֹוא הֶ֔סְׁשִי אּו֣ה ֹו֔נָיְעַמ בַ֣רֱחֶיְו ֹ֙ורֹוקְמ ׁשֹו֤בֵיְו

 :ּועָּֽקֻבְי ויָ֖תֹוּיִרָֽהְו ּוׁשָּ֔טֻרְי םֶ֣היֵלְלֹֽע ּולֹּ֔פִי בֶרֶ֣חַּב ָהיֶ֑הֹלאֵּֽב הָ֖תְרָֽמ יִּ֥כ ןֹו֔רְמֹֽׁש
 םיִ֔רָבְּד ֙םֶכָּמִע ּו֤חְק :ךָך ֶֽנֹוֲעַּֽב ָּתְלַׁ֖שָכ יִּ֥כ ךָךיֶ֑הֹלֱא הָ֣וֹהְי דַ֖ע לֵ֔אָרְׂשִי הָבּוׁ֚ש



 םיִ֖רָפ הָ֥מְּלַׁשְנּו בֹו֔ט־חַקְו ֙ןֹוָע אָּׂ֤שִּת־לָּכ ויָ֗לֵא ּו֣רְמִא הָ֑וֹהְי־לֶא ּובּוׁ֖שְו
ֹל ׀ רּוּׁ֣שַא :ּוניֵֽתָפְׂש ֹל ֙סּוס־לַע ּונֵ֗עיִׁשֹוֽי א֣ ֹלְו בָּ֔כְרִנ א֣ ֹנ־אֽ  ּוניֵ֖הֹלֱא דֹו֛ע רַמא֥
 יִּ֛כ הָ֑בָדְנ םֵ֖בֲהֹֽא םָ֔תָבּוׁ֣שְמ ֙אָּפְרֶא :םֹוֽתָי םַ֥חֻרְי ֖ךָךְּב־רֶׁשֲא ּוניֵ֑דָי הֵׂ֣שֲעַֽמְל
 :ןֹוֽנָבְּלַּכ ויָׁ֖שָרָׁש ךְך ַ֥יְו הָּ֑נַׁשֹוּֽׁשַּכ חַ֖רְפִי לֵ֔אָרְׂשִיְל֙ לַּטַכ הֶ֤יְהֶֽא :ּוּנֶּֽמִמ יִּ֖פַא בָׁ֥ש
 ן ָ֖גָד ּוּ֥יַחְי ֹוּ֔לִצְב יֵ֣בְׁשֹֽי ּ֙ובֻׁ֨שָי :ןֹוֽנָבְּלַּכ ֹו֖ל ַֽחיֵ֥רְו ֹו֑דֹוה תִי ַּ֖זַכ יִ֥היִו ויָ֔תֹוקְנֹוֽי ּ֙וכְלֵֽי
 יִתיִ֣נָע יִ֧נֲא םיִּ֑בַצֲעָֽל דֹו֖ע יִּ֥ל־הַמ םִיַ֕רְפֶא :ןֹוֽנָבְל ןיֵ֥יְּכ ֹו֖רְכִז ןֶפָּ֑גַכ ּו֣חְרְפִיְו
 ןֹו֖בָנ הֶּלֵ֔א ןֵֽבָ֣יְו ֙םָכָח יִ֤מ :אָֽצְמִנ ֥ךָךְיְרֶּפ יִּנֶּ֖מִמ ןָ֔נֲעַֽר ׁשֹו֣רְבִּכ ֙יִנֲא ּוּנֶ֗רּוׁשֲאַֽו
־רַבְּד :םָֽב ּולְׁשָּ֥כִי םיִ֖עְׁשֽפּו םָ֔ב ּוכְלֵ֣י ֙םיִקִּדַצְו הָ֗וֹהְי יֵ֣כְרַּד םיִ֞רָׁשְי־יִּֽכ םֵ֑עָד ֵֽיְו
 לֹּ֖כ ּוניִ֔זֲאַֽהְו םיִ֔נֵקְּזַה ֙תֹאז־ּועְמִׁש :לֵֽאּותְּפ־ןֶּב לֵ֖אֹוי־לֶא הָ֔יָה רֶׁ֣שֲא ֙הָוֹהְי
 םֶ֣כיֵנְבִל ָהיֶ֖לָע :םֶֽכיֵתֹֽבֲא יֵ֥מיִּב םִ֖אְו םֶ֔כיֵמיִּ֣ב ֙תֹאּז הָתְיָ֤הֶה ץֶרָ֑אָה יֵ֣בְׁשֹוֽי
 רֶתֶ֥יְו הֶּ֔בְרַאָֽה לַ֣כָא ֙םָזָּגַה רֶתֶ֤י :רֵֽחַא רֹו֥דְל םֶ֖היֵנְבּו םֶ֔היֵנְבִל ֙םֶכיֵנְבּו ּורֵּ֑פַס
 ּולִ֖ליֵהְו ּו֔כְבּו ֙םיִרֹוּכִׁש ּוציִ֤קָה :ליִֽסָחֶֽה לַ֖כָא קֶלֶּ֔יַה רֶתֶ֣יְו קֶלָּ֑יַה לַ֣כָא הֶּ֖בְרַאָֽה
 ןיֵ֣אְו םּו֖צָע יִ֔צְרַא־לַע הָ֣לָע ֙יֹוג־יִּכ :םֶֽכיִּפִמ תַ֖רְכִנ יִּ֥כ סיִ֕סָע־לַע ןִי ָ֑י יֵתֹׁ֣ש־לָּכ
 יִ֖תָנֵאְתּו הָּ֔מַׁשְל ֙יִנְפַּג םָׂ֤ש :ֹוֽל איִ֖בָל תֹו֥עְּלַתְמּֽו הֵ֔יְרַא יֵּ֣נִׁש ֙ויָּנִׁש רָּ֑פְסִמ
 קַׂ֖ש־תַר ֻֽגֲח הָ֥לּותְבִּכ יִ֕לֱא :ָהיֶֽגיִרָֽׂש ּוניִּ֖בְלִה ךְךיִ֔לְׁשִהְו ּ֙הָפָׂשֲח ףׂ֤שָח הָ֑פָצְקִל
 יֵ֖תְרָֽׁשְמ םיִ֔נֲהֹּֽ֣כַה ּ֙ולְבָֽא הָ֑וֹהְי תיֵּ֣בִמ ךְךֶסֶ֖נָו הָ֛חְנִמ תַ֥רְכָה :ָהיֶֽרּועְנ לַעַּ֥ב־לַע
 :רָֽהְצִי לַ֥לְמֻא ׁשֹו֖ריִּת ׁשיִ֥בֹוה ןָ֔גָּד דַּ֣דֻׁש יִּ֚כ הָ֑מָדֲא הָ֖לְבָֽא הֶ֔דָׂש דַּ֣דֻׁש :הָֽוֹהְי
 :הֶֽדָׂש ריִ֥צְק דַ֖בָא יִּ֥כ הָ֑רֹעְׂש־לַעְו הָּ֖טִח־לַע םיִ֔מְרֹּֽכ ּ֙וליִ֨ליֵה םיִ֗רָּכִא ּוׁשיִ֣בֹה
 ֙הֶדָּׂשַה יֵ֤צֲע־לָּכ ַחּוּ֗פַתְו רָ֣מָּת־םַּג ןֹוּ֞מִר הָלָ֑לְמֻא הָ֖נֵאְּתַהְו הָׁשיִ֔בֹוה ןֶפֶּ֣גַה
 יֵ֣תְרָֽׁשְמ ּ֙וליִ֨ליֵה םיִ֗נֲהֹּֽכַה ּו֜דְפִסְו ּו֨רְגִח :םָֽדָא יֵ֥נְּב־ןִמ ןֹוׂ֖שָׂש ׁשיִ֥בֹה־יִּֽכ ּוׁשֵ֔בָי
 הָ֥חְנִמ םֶ֖כיֵהֹֽלֱא תיֵּ֥בִמ עַ֛נְמִנ יִּ֥כ יָ֑הֹלֱא יֵ֖תְרָֽׁשְמ םיִּ֔קַּׂשַב ּוניִ֣ל ּואֹּ֚ב ַחֵּ֔בְזִמ
 הָ֣וֹהְי תיֵּ֖ב ץֶרָ֔אָה יֵ֣בְׁשֹֽי לֹּ֚כ םיִ֗נֵקְז ּו֣פְסִא הָ֔רָצֲע ּו֣אְרִק ֙םֹוצ־ּוׁשְּדַק :ךְךֶסָֽנָו
 יַּ֥דַּׁשִמ דֹׁ֖שְכּו הָ֔וֹהְי םֹו֣י ֙בֹורָק יִּ֤כ םֹוּ֑יַל ּהָ֖הֲא :הָֽוֹהְי־לֶא ּו֖קֲעַֽזְו םֶ֑כיֵהֹֽלֱא
 ּוׁ֣שְבָֽע :ליִֽגָו הָ֥חְמִׂש ּוניֵ֖הֹלֱא תיֵּ֥בִמ תָ֑רְכִנ לֶכֹ֣א ּוניֵ֖ניֵע דֶג ֶ֥נ אֹו֛לֲה :אֹוֽבָי
 :ן ָֽגָּד ׁשיִ֖בֹה יִּ֥כ תֹו֑רֻגְּמַמ ּו֖סְרֶהֶֽנ תֹו֔רָצֹֽא ּ֙וּמַׁ֨שָנ םֶ֔היֵתֹ֣פְרְגֶמ תַחַּ֚ת תֹו֗דֻרְפ
ֹּצַה יֵ֥רְדֶע־םַּג םֶ֑הָל הֶ֖עְרִמ ןיֵ֥א יִּ֛כ רָ֔קָב יֵ֣רְדֶע ּ֙וכֹ֨בָנ הָ֗מֵהְב הָ֣חְנֶאֶּֽנ־הַמ  ןא֖



 קֶא הָ֖וֹהְי ךָךיֶ֥לֵא :ּומָֽׁשְאֶנ  הָ֖טֲהִֽל הָ֔בָהֶ֣לְו רָּ֔בְדִמ תֹו֣אְנ ֙הָלְכָֽא ׁשֵ֗א־יִּכ אָ֑רְ
 ׁשֵ֕אְו םִיָ֔מ יֵקיִ֣פֲא ּ֙וׁשְבָֽי יִּ֤כ ךָךיֶ֑לֵא גֹו֣רֲעַּֽת הֶ֖דָׂש תֹו֥מֲהַּֽב־םַּג :הֶֽדָּׂשַה יֵ֥צֲע־לָּכ
 לֹּ֖כ ּו֕זְּגְרִי יִׁ֔שְדָק רַ֣הְּב ּ֙ועיִ֨רָהְו ןֹוּ֗יִצְּב רָ֜פֹוׁש ּו֨עְקִּת :רָּֽבְדִּמַה תֹו֥אְנ הָ֖לְכָא
 לֶ֔פָרֲעַֽו ֙ןָנָע םֹו֤י הָ֗לֵפֲאַֽו ךְךֶׁש֣ח םֹו֧י :בֹוֽרָק יִּ֥כ הָ֖וֹהְי־םֹוֽי אָ֥ב־יִּֽכ ץֶרָ֑אָה יֵ֣בְׁשֹֽי
ֹל ּוהֹ֗מָּכ םּו֔צָעְו בַ֣ר םַ֚ע םיִ֑רָהֶֽה־לַע ׂשֻ֣רָּפ רַחַׁ֖שְּכ  ֙ויָרֲחַֽאְו םָ֔לֹועָ֣ה־ןִמ ֙הָיְהִֽנ א֤
ֹל ־ןַגְּכ הָ֑בָהֶֽל טֵ֣הַלְּת ויָ֖רֲחַֽאְו ׁשֵ֔א הָלְכָ֣א ֙ויָנָפְל :רֹוֽדָו רֹוּ֥ד יֵ֖נְׁש־דַע ףֵ֔סֹוי א֣
 :ֹוּֽל הָתְיָ֥ה־ֹאל הָ֖טיֵלְּפ־םַגְו הָ֔מָמְׁש רַּ֣בְדִמ ֙ויָרֲחַֽאְו ויָ֗נָפְל ץֶרָ֜אָה ןֶדֵ֨ע
 יֵׁ֤שאָר־לַע תֹו֗בָּכְרַמ לֹו֣קְּכ :ןּוֽצּורְי ןֵּ֥כ םיִׁ֖שָרָֽפְכּו ּוהֵ֑אְרַמ םיִ֖סּוס הֵ֥אְרַמְּכ
 ויָ֖נָּפִמ :הָֽמָחְלִמ ךְךּו֖רֱע םּו֔צָע םַ֣עְּכ ׁשָ֑ק הָ֖לְכֹֽא ׁשֵ֔א בַהַ֣ל֙ לֹוקְּכ ןּו֔דֵּקַרְי ֙םיִרָהֶֽה
 ּו֣לֲעַֽי הָ֖מָחְלִמ יֵׁ֥שְנַאְּכ ןּו֔צֻרְי םיִ֣רֹוּבִגְּכ :רּוֽראָפ ּו֥צְּבִק םיִ֖נָּפ־לָּכ םיִּ֑מַע ּוליִ֣חָי
ֹלְו ןּו֔כֵלֵֽי ֙ויָכָרְדִּב ׁשיִ֤אְו הָ֑מֹוח ֹל ֙ויִחָא ׁשיִ֤אְו :םָֽתֹוחְרֹֽא ןּו֖טְּבַעְי א֥  ןּו֔קָחְדִי א֣
ֹל ּולֹּ֖פִי חַלֶּׁ֛שַה דַ֥עְבּו ןּו֑כֵלֵֽי ֹו֖תָּלִסְמִּב רֶבֶּ֥ג  ֙הָמֹוחַּֽב ּוּקֹׁ֗שָי ריִ֣עָּב :ּועָֽצְבִי א֥
 ּוׁ֖שֲעָֽר ץֶרֶ֔א הָזְגָ֣ר ֙ויָנָפְל :בָּֽנַּגַּכ ּואֹ֖בָי םיִ֛נֹוּלַחַֽה דַ֧עְּב ּו֑לֲעַֽי םיִּ֖תָּבַּב ןּו֔צֻרְי

 ֹו֔ליֵח יֵ֣נְפִל ֹ֙ולֹוק ןַ֤תָנ הָ֗וֹהיַֽו :םָֽהְגָנ ּו֥פְסָא םיִ֖בָכֹוֽכְו ּורָ֔דָק ַ֙חֵ֨רָיְו ׁשֶמֶׁ֤ש םִיָ֑מָׁש
 דֹ֖אְמ אָ֥רֹונְו הָ֛וֹהְי־םֹוי לֹו֧דָג־יִּֽכ ֹו֑רָבְד הֵׂ֣שֹע םּו֖צָע יִּ֥כ ּוהֵ֔נֲחַֽמ ֙דֹאְמ בַ֤ר יִּ֣כ
 יִ֖כְבִבּו םֹו֥צְבּו םֶ֑כְבַבְל־לָכְּב יַ֖דָע ּובֻׁ֥ש הָ֔וֹהְי־םֻאְנ ֙הָּתַע־םַגְו :ּוּנֶֽליִכְי יִ֥מּו
 ןּוּ֤נַח־יִּֽכ םֶ֑כיֵהֹֽלֱא הָ֣וֹהְי־לֶא ּובּוׁ֖שְו םֶ֔כיֵדְגִּב־לַאְו ֙םֶכְבַבְל ּו֤עְרִקְו :דֵּֽפְסִמְבּו
 םָ֑חִנְו בּוׁ֣שָי ַעֵ֖דֹוי יִ֥מ :הָֽעָרָֽה־לַע םָ֖חִנְו דֶסֶ֔ח־בַרְו ֙םִיַּ֨פַא ךְךֶרֶ֤א אּו֔ה ֙םּוחַרְו
 ןֹוּ֑יִצְּב רָ֖פֹוׁש ּו֥עְקִּת :םֶֽכיֵהֹֽלֱא הָ֖וֹהיַֽל ךְךֶסֶ֔נָו הָ֣חְנִמ הָ֔כָרְּב ֙ויָרֲחַֽא ריִ֤אְׁשִהְו
 םיִ֔לָלֹוֽע ּ֙ופְסִא םיִ֔נֵקְז ּו֣צְבִק֙ לָהָק ּוׁ֤שְּדַק םָ֞ע־ּופְסִא :הָֽרָצֲע ּו֥אְרִק םֹו֖צ־ּוׁשְּדַק
 ּ֙וּכְבִי ַחֵּ֔בְזִּמַלְו ֙םָלּואָה ןיֵּ֤ב :ּהָֽתָּפֻחֵֽמ הָּ֖לַכְו ֹו֔רְדֶחֵֽמ ֙ןָתָח אֵ֤צֵי םִיָ֑דָׁש יֵ֖קְנֹויְו
ֹיְֽו הָ֑וֹהְי יֵ֖תְרָֽׁשְמ םיִ֔נֲהֹּֽ֣כַה  ֤ךָךְתָֽלֲחַֽנ ןֵּ֨תִּת־לַאְו ךָךֶּ֗מַע־לַע הָ֣וֹהְי הָסּו֧ח ּו֞רְמאֽ
ֹי הָּמָ֚ל םִ֔יֹוּג םָּ֣ב־לָׁשְמִל ֙הָּפְרֶחְל  קְיַו :םֶֽהיֵהֹֽלֱא הֵּ֖יַא םיִּ֔מַעָֽב ּו֣רְמאֽ  הָ֖וֹהְי אֵּ֥נַ
ֹּיַו הָ֜וֹהְי ןַעַּ֨יַו :ֹוּֽמַע־לַע לֹ֖מְחַּיַו ֹו֑צְרַאְל  ֙ןָגָּדַה־תֶא ֙םֶכָל ַחֵ֤לֹׁש יִ֨נְנִֽה ֹוּ֗מַעְל רֶמא֣
ֹלְו ֹו֑תֹא םֶּ֖תְעַבְׂשּו רָ֔הְצִּיַהְו ׁשֹו֣ריִּתַהְו  :םִֽיֹוּגַּב הָּ֖פְרֶח דֹו֛ע םֶ֥כְתֶא ןֵּ֨תֶא־אֽ
 ויָ֗נָּפ־תֶא ֒הָמָמְׁשּו הָּ֣יִצ ץֶרֶ֣א־לֶא ֘ויִּתְחַּדִהְו םֶ֗כיֵלֲעֵֽמ קיִ֣חְרַא יִ֞נֹופְּצַה־תֶאְֽו



 יִּ֥כ ֹו֔תָנֲחַֽצ֙ לַעַ֨תְו ֹוׁ֗שְאָב הָ֣לָעְו ןֹו֑רֲחַֽאָה םָּ֣יַה־לֶא ֹו֖פֹסְו יִ֔נֹמְדַּקַה ֙םָּיַה־לֶא
 :תֹוֽׂשֲעַֽל הָ֖וֹהְי ליִּ֥דְגִה־יִּֽכ יִחָ֔מְׂשּו יִליִּ֣ג הָ֑מָדֲא יִ֖אְריִּֽת־לַא :תֹוֽׂשֲעַֽל ליִּ֖דְגִה
 הָ֥נֵאְּת ֹו֔יְרִפ אָׂ֣שָנ ֙ץֵע־יִּֽכ רָּ֑בְדִמ תֹו֣אְנ ּו֖אְׁשָֽד יִּ֥כ יַ֔דָׂש תֹו֣מֲהַּֽב ּ֙ואְריִּֽת־לַא
־תֶא םֶ֛כָל ןַ֥תָנ־יִּֽכ םֶ֔כיֵהֹֽלֱא הָ֣וֹהיַּֽב ּ֙וחְמִׂשְו ּוליִּ֤ג ןֹוּ֗יִצ יֵ֣נְבּו :םָֽליֵח ּו֥נְתָֽנ ןֶפֶ֖גָו
 תֹו֖נָרֳּגַה ּו֥אְלָֽמּו :ןֹוֽׁשאִרָּֽב ׁשֹו֖קְלַמּו הֶ֥רֹומ םֶׁשֶּ֛ג םֶ֗כָל דֶרֹוּ֣יַו הָ֑קָדְצִל הֶ֖רֹוּמַה
 לַ֣כָא ֙רֶׁשֲא םיִ֔נָּׁשַה־תֶא ֙םֶכָל יִּ֤תְמַּלִׁשְו :רָֽהְצִיְו ׁשֹו֥ריִּת םיִ֖בָקְיַה ּוקיִׁ֥שֵהְו רָּ֑ב
 םֶּ֤תְלַכֲאַֽו :םֶֽכָּב יִּתְחַּ֖לִׁש רֶׁ֥שֲא לֹו֔דָּגַה ֙יִליֵח םָ֑זָּגַהְו ליִ֣סָחֶֽהְו קֶלֶּ֖יַה הֶּ֔בְרַאָֽה
 איִ֑לְפַהְל םֶ֖כָּמִע הָׂ֥שָע־רֶׁשֲא םֶ֔כיֵהֹ֣לֱא ֙הָוֹהְי םֵׁ֤ש־תֶא םֶּ֗תְלַּלִהְו ַעֹו֔בָׂשְו֙ לֹוכָא
ֹלְו  םֶ֖כיֵהֹֽלֱא הָ֥וֹהְי יִ֛נֲאַֽו יִנָ֔א֙ לֵאָרְׂשִי בֶרֶ֤קְב יִּ֣כ םֶּ֗תְעַדיִֽו :םָֽלֹועְל יִּ֖מַע ּוׁשֹ֥בֵי־אֽ
־לַע ֙יִחּור־תֶא ךְךֹוּ֤פְׁשֶא ןֵ֗כ־יֵרֲחַֽא הָ֣יָהְו :םָֽלֹועְל יִּ֖מַע ּוׁש֥בֵי־ֹאלְו דֹו֑ע ןיֵ֣אְו
 תֹו֖נֹיְזֶח םֶ֔כיֵרּו֣חַּב ןּו֔מֹלֲחַֽי תֹו֣מֹלֲח ֙םֶכיֵנְקִז םֶ֑כיֵתֹֽנְבּו םֶ֣כיֵנְּב ּו֖אְּבִנְו רָׂ֔שָּב־לָּכ
 :יִֽחּור־תֶא ךְךֹוּ֖פְׁשֶא הָּמֵ֔הָה םיִ֣מָּיַּב תֹו֑חָפְּׁשַה־לַעְו םיִ֖דָבֲעָֽה־לַע םַ֥גְו :ּוֽאְרִי
 ךְךֵ֣פָהֵי ׁ֙שֶמֶּׁ֨שַה :ןָֽׁשָע תֹו֖רְמיִֽתְו ׁשֵ֔אָו םָּ֣ד ץֶרָ֑אָבּו םִיַ֖מָּׁשַּב םיִ֔תְפֹוֽמ ֙יִּתַתָֽנְו
־רֶׁשֲא לֹּ֧כ הָ֗יָהְו :אָֽרֹוּנַהְו לֹו֖דָּגַה הָ֔וֹהְי םֹו֣י אֹוּ֚ב יֵ֗נְפִל םָ֑דְל ַחֵ֖רָּיַהְו ךְךֶׁשֹ֔חְל
 קִי  ֙רֶׁשֲאַּֽכ הָ֗טיֵלְפ הֶ֣יְהִּֽת םַ֜לָׁשּוֽריִבּו ןֹוּ֨יִצ־רַהְּב יִּ֠כ טֵ֑לָּמִי הָ֖וֹהְי םֵׁ֥שְּב אָ֛רְ
 תֵ֣עָבּו הָּמֵ֖הָה םיִ֥מָּיַּב הֵּ֛נִה יִּ֗כ :אֵֽרֹק הָ֖וֹהְי רֶׁ֥שֲא םיִ֔דיִרְּׂשַ֨בּו הָ֔וֹהְי רַ֣מָא
־תֶא ֙יִּתְצַּבִקְו :םָֽלָׁשּוריִו הָ֖דּוהְי תּו֥בְׁש־תֶא ]ביִׁ֛שָא[ בוִׁ֛שָא רֶׁ֥שֲא איִ֑הַה
 יִּ֨מַע־לַע םָׁ֗ש םָּ֜מִע יִּ֨תְטַּפְׁשִנְו טָ֑פָׁשֹוֽהְי קֶמֵ֖ע־לֶא םיִּ֔תְדַרֹו֣הְו םִ֔יֹוּגַה־לָּכ
 לָ֑רֹוג ּוּ֣דַי יִּ֖מַע־לֶאְו :ּוקֵּֽלִח יִ֖צְרַא־תֶאְו םִ֔יֹוּגַב ּו֣רְּזִּפ רֶׁ֣שֲא֙ לֵאָרְׂשִי יִ֤תָלֲחַֽנְו
 ןֹו֔דיִצְו רֹ֣צ ֙יִל םֶּ֥תַא־הָֽמ םַגְ֠ו :ּוּֽתְׁשִּיַו ןִי ַּ֖יַב ּו֥רְכָֽמ הָּ֛דְלַּיַהְו הָ֔נֹוּזַּב ֙דֶלֶּ֨יַה ּו֤נְּתִּיַו
 לַ֣ק יַ֔לָע ֙םֶּתַא םיִ֤לְמֹּֽג־םִאְו יָ֔לָע םיִ֣מְּלַׁשְמ ֙םֶּתַא לּו֗מְּגַה תֶׁשָ֑לְּפ תֹו֣ליִלְּג לֹ֖כְו
ֹרְּב םֶ֖כְלֻמְּג ביִׁ֥שָא הָ֔רֵהְמ  ֙יַּדַמֲחַֽמּו םֶּ֑תְחַקְל יִ֖בָהְזּו יִּ֥פְסַּכ־רֶׁשֲא :םֶֽכְׁשאֽ
 יֵ֣נְבִל םֶּ֖תְרַכְמ םַ֔לָׁשּוֽרְי יֵ֣נְבּו ֙הָדּוהְי יֵ֤נְבּו :םֶֽכיֵלְכיֵֽהְל םֶ֖תאֵבֲה םיִ֔בֹּטַה
־רֶׁשֲא םֹו֔קָּמַ֨ה־ןִמ םָ֔ריִעְמ יִ֣נְנִֽה :םָֽלּובְּג לַ֥עֵמ םָ֖קיִחְרַה ןַעַ֥מְל םיִ֑נָוְּיַה
ֹרְּב םֶ֖כְלֻמְג יִ֥תֹבִֽׁשֲהַֽו הָּמָׁ֑ש םָ֖תֹא םֶּ֥תְרַכְמ  םֶ֣כיֵנְּב־תֶא יִּ֞תְרַכָֽמּו :םֶֽכְׁשאֽ
 הָ֖וֹהְי יִּ֥כ קֹו֑חָר יֹוּ֣ג־לֶא םִ֖יאָבְׁשִל םּו֥רָכְמּו הָ֔דּוהְי יֵ֣נְּב ֙דַיְּב םֶ֗כיֵתֹוֽנְּב־תֶאְו



 לֹּ֖כ ּו֔לֲעַֽי ּוׁ֣שְּגִי םיִ֔רֹוּבִּגַה ּ֙וריִ֨עָה הָ֑מָחְלִמ ּוׁ֖שְּדַק םִ֔יֹוּגַּב ֙תֹאז־ּואְרִק :רֵּֽבִּד
 ׁשָּ֔לַחַֽה םיִ֑חָמְרִל םֶ֖כיֵתֹֽרְמְזַמּו תֹו֔בָרֲחַֽל ֙םֶכיֵּתִא ּוּתֹּ֤כ :הָֽמָחְלִּמַה יֵׁ֥שְנַא
 הָ֖וֹהְי תַ֥חְנַֽה הָּמָׁ֕ש ּוצָּ֑בְקִנְו ביִ֖בָּסִמ םִ֛יֹוּגַה־לָכ ּואֹ֧בָו ּוׁשּו֣ע :יִנָֽא רֹוּ֥בִּג רַ֖מֹאי
־תֶא טֹּ֥פְׁשִל בֵׁ֛שֵא םָׁ֗ש יִּ֣כ טָ֑פָׁשֹוֽהְי קֶמֵ֖ע־לֶא םִ֔יֹוּגַה ּו֣לֲעַֽיְו ּ֙ורֹו֨עֵי :ךָךיֶֽרֹוּבִּג
 תַּ֔ג הָאְלָ֣מ־יִּכ ּ֙ודְר ּואֹּ֤ב ריִ֑צָק לַׁ֖שָב יִּ֥כ לָּ֔גַמ ּו֣חְלִׁש :ביִֽבָּסִמ םִ֖יֹוּגַה־לָּכ
 ֙בֹורָק יִּ֤כ ץּו֑רָחֶֽה קֶמֵ֖עְּב םיִ֔נֹומֲה םיִ֣נֹומֲה :םָֽתָעָֽר הָּ֖בַר יִּ֥כ םיִ֔בָקְיַה ּ֙וקיִׁ֨שֵה
 הָ֞וֹהיַֽו :םָֽהְגָנ ּו֥פְסָא םיִ֖בָכֹוֽכְו ּורָ֑דָק ַחֵ֖רָיְו ׁשֶמֶׁ֥ש :ץּוֽרָחֶה קֶמֵ֖עְּב הָ֔וֹהְי םֹו֣י
 ֹוּ֔מַעְל הֶ֣סֲחַֽמ ֙הָוֹהיַֽו ץֶרָ֑אָו םִיַ֣מָׁש ּוׁ֖שֲעָֽרְו ֹו֔לֹוק ןֵּ֣תִי ֙םַ֨לָׁשּוֽריִמּו גָ֗אְׁשִי ןֹוּ֣יִּצִמ
 יִׁ֑שְדָק־רַה ןֹוּ֣יִצְּב ןֵ֖כֹׁש םֶ֔כיֵהֹ֣לֱא ֙הָוֹהְי יִ֤נֲא יִּ֣כ םֶּ֗תְעַדיִֽו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְבִל זֹו֖עָמּו
 ּו֧פְּטִי אּו֜הַה םֹוּ֨יַב ֩הָיָהְו :דֹוֽע ּהָ֖ב־ּורְבַעַֽי־ֹאל םיִ֥רָזְו ׁשֶדֹ֔ק ֙םַ֨לָׁשּוֽרְי הָ֤תְיָֽהְו
 ןָ֗יְעַמּו םִיָ֑מ ּוכְלֵ֣י הָ֖דּוהְי יֵ֥קיִפֲא־לָכְו בָ֔לָח הָנְכַ֣לֵּת ֙תֹועָבְּגַהְו סיִ֗סָע םיִ֣רָהֶֽה
 םֹו֕דֱאֶו הֶ֔יְהִֽת הָ֣מָמְׁשִל ֙םִיַ֨רְצִמ :םיִּֽטִּׁשַה לַחַ֥נ־תֶא הָ֖קְׁשִהְו אֵ֔צֵי ֙הָוֹהְי תיֵּ֤בִמ
 :םָֽצְרַאְּב איִ֖קָנ־םָֽד ּו֥כְפָֽׁש־רֶׁשֲא הָ֔דּוהְי יֵ֣נְּב ֙סַמֲחֵֽמ הֶ֑יְהִּֽת הָ֖מָמְׁש רַּ֥בְדִמְל
ֹל םָ֣מָּד יִתיֵּ֖קִנְו :רֹוֽדָו רֹו֥דְל םַ֖לָׁשּוֽריִו בֵׁ֑שֵּת םָ֣לֹועְל הָ֖דּוהיִֽו  הָ֖וֹהיַֽו יִתיֵּ֑קִנ־אֽ

 לֵ֜אָרְׂשִי־לַע הָ֨זָח ֩רֶׁשֲא ַעֹו֑קְּתִמ םיִ֖דְקֹּֽנַב הָ֥יָה־רֶֽׁשֲא סֹו֔מָע יֵ֣רְבִּד :ןֹוּֽיִצְּב ןֵ֥כֹׁש
 םִיַ֖תָנְׁש לֵ֔אָרְׂשִי ךְךֶלֶ֣מ ׁ֙שָאֹוי־ןֶּב םָ֤עְבָר ָֽי יֵ֞מיִבּו הָ֗דּוהְי־ךְךֶלֶֽמ הָּ֣יִּזֻע ׀ יֵ֣מיִּב
 תֹו֣אְנ ּ֙ולְבָֽאְו ֹו֑לֹוק ןֵּ֣תִי םַ֖לָׁשּוריִמּו גָ֔אְׁשִי ןֹוּ֣יִּצִמ ֙הָוֹהְי ׀ רַ֓מֹאּיַו :ׁשַעָֽרָה יֵ֥נְפִל
ֹר ׁשֵ֖בָיְו םיִ֔עֹרָֽה ־לַעְו קֶׂשֶּ֔מַד יֵ֣עְׁשִּפ ֙הָׁשלְׁש־לַע הָ֔וֹהְי רַ֣מָא הֹּ֚כ :לֶֽמְרַּכַה ׁשא֥
ֹל הָ֖עָּבְרַא  יִּתְחַּ֥לִׁשְו :דָֽעְלִּגַה־תֶא לֶ֖זְרַּבַה תֹו֥צֻרֲחַּֽב םָׁ֛שּוּד־לַע ּוּנֶ֑ביִׁשֲא א֣
 יִּ֤תַרְכִהְו קֶׂשֶּ֔מַּד ַחיִ֣רְּב ֙יִּתְרַבָֽׁשְו :דָֽדֲה־ןֶּב תֹו֥נְמְרַא הָ֖לְכָֽאְו לֵ֑אָזֲח תיֵ֣בְּב ׁשֵ֖א
 רַ֥מָא הָריִ֖ק םָ֛רֲא־םַע ּו֧לָגְו ןֶדֶ֑ע תיֵּ֣בִמ טֶבֵׁ֖ש ךְךֵ֥מֹותְו ןֶוָ֔א־תַעְקִּבִמ ֙בֵׁשֹוי
ֹל הָ֖עָּבְרַא־לַעְו הָּ֔זַע יֵ֣עְׁשִּפ ֙הָׁשלְׁש־לַע הָ֔וֹהְי רַ֣מָא הֹּ֚כ :הָֽוֹהְי  ּוּנֶ֑ביִׁשֲא א֣
 הָּ֑זַע תַ֣מֹוחְּב ׁשֵ֖א יִּתְחַּ֥לִׁשְו :םֹוֽדֱאֶל ריִּ֥גְסַהְל הָ֖מֵלְׁש תּו֥לָּג םָ֛תֹולְגַה־לַע
 ןֹו֑לְקְׁשַאֵֽמ טֶבֵׁ֖ש ךְךֵ֥מֹותְו דֹוּ֔דְׁשַאֵֽמ ֙בֵׁשֹוי יִּ֤תַרְכִהְו :ָהיֶֽתֹנְמְרַא הָ֖לְכָֽאְו
 הֹּ֚כ :הִֽוֶֹהְי יָ֥נֹדֲא רַ֖מָא םיִּ֔תְׁשִלְּפ תיִ֣רֵאְׁש ּ֙ודְבָֽאְו ןֹו֗רְקֶע־לַע יִ֜דָי יִתֹו֨ביִׁשֲהַֽו
ֹל הָ֖עָּבְרַא־לַעְו רֹ֔צ־יֵעְׁשִּפ ֙הָׁשלְׁש־לַע הָ֔וֹהְי רַ֣מָא  םָ֞ריִּגְסַה־לַע ּוּנֶ֑ביִׁשֲא א֣



ֹלְו םֹו֔דֱאֶל ֙הָמֵלְׁש תּו֤לָּג  רֹ֑צ תַמֹו֣חְּב ׁשֵ֖א יִּתְחַּ֥לִׁשְו :םיִֽחַא תיִ֥רְּב ּו֖רְכָֽז א֥
 הָ֖עָּבְרַא־לַעְו םֹו֔דֱא יֵ֣עְׁשִּפ ֙הָׁשלְׁש־לַע הָ֔וֹהְי רַ֣מָא הֹּ֚כ :ָהיֶֽתֹנְמְרַא הָ֖לְכָֽאְו
ֹל  ֹו֖תָרְבֶעְו ֹוּ֔פַא ֙דַעָל ףֹ֤רְטִּיַו ויָ֔מֲחַֽר תֵ֣חִׁשְו ֙ויִחָא בֶרֶ֤חַב ֹו֨פְדָר־לַע ּוּנֶ֑ביִׁשֲא א֣
 הָ֔וֹהְי רַ֣מָא הֹּ֚כ :הָֽרְצָּב תֹו֥נְמְרַא הָ֖לְכָֽאְו ןָ֑מיֵתְּב ׁשֵ֖א יִּתְחַּ֥לִׁשְו :חַצֶֽנ הָרָ֥מְׁש
ֹל הָ֖עָּבְרַא־לַעְו ןֹוּ֔מַע־יֵֽנְב יֵ֣עְׁשִּפ ֙הָׁשלְׁש־לַע  תֹו֣רָה ֙םָעְקִּב־לַע ּוּנֶ֑ביִׁשֲא א֣
 הָ֖לְכָֽאְו הָּ֔בַר תַ֣מֹוחְּב ׁ֙שֵא יִּתַּ֤צִהְו :םָֽלּובְּג־תֶא ביִ֥חְרַה ןַעַ֖מְל דָ֔עְלִּגַה
 הָ֑לֹוּגַּב םָּ֖כְלַמ ךְךַ֥לָהְו :הָֽפּוס םֹו֥יְּב רַעַ֖סְּב הָ֔מָחְלִמ םֹו֣יְּב ֙הָעּורְתִּב היֶ֑תֹונְמְרַא
־לַעְו בָ֔אֹומ יֵ֣עְׁשִּפ ֙הָׁשלְׁש־לַע הָ֔וֹהְי רַ֣מָא הֹּ֚כ :הָֽוֹהְי רַ֥מָא וָּ֖דְחַי ויָ֛רָׂשְו אּו֧ה
ֹל הָ֖עָּבְרַא  ׁשֵ֣א־יִּתְחַּלִׁשְו :דיִּֽׂשַל םֹו֖דֱא־ךְךֶלֶֽמ תֹו֥מְצַע ֹו֛פְרָׂש־לַע ּוּנֶ֑ביִׁשֲא א֣
 :רָֽפֹוׁש לֹו֥קְּב הָ֖עּורְתִּב בָ֔אֹומ ֙ןֹואָׁשְּב תֵ֤מּו תֹוּ֑יִרְּקַה תֹו֣נְמְרַא הָ֖לְכָֽאְו בָ֔אֹומְּב
 הָ֔וֹהְי רַ֣מָא הֹּ֚כ :הָֽוֹהְי רַ֥מָא ֹוּ֖מִע גֹו֥רֱהֶא ָהיֶ֛רָׂש־לָכְו ּהָּ֑בְרִּקִמ טֵ֖פֹוׁש יִּ֥תַרְכִהְו
ֹל הָ֖עָּבְרַא־לַעְו הָ֔דּוהְי יֵ֣עְׁשִּפ ֙הָׁשלְׁש־לַע  תַ֣רֹוּת־תֶא םָ֞סֳאָֽמ־לַע ּוּנֶ֑ביִׁשֲא א֣
ֹל ֙ויָּקֻחְו הָ֗וֹהְי  :םֶֽהיֵרֲחַֽא םָ֖תֹובֲא ּו֥כְלָֽה־רֶׁשֲא םֶ֔היֵבְזִּכ ֙םּועְתַּיַו ּורָ֔מָׁש א֣
־לַע הָ֔וֹהְי רַ֣מָא הֹּ֚כ :םָֽלָׁשּוֽרְי תֹו֥נְמְרַא הָ֖לְכָֽאְו הָ֑דּוהיִּֽב ׁשֵ֖א יִּתְחַּ֥לִׁשְו

ֹל הָ֖עָּבְרַא־לַעְו לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣עְׁשִּפ ֙הָׁשלְׁש  קיִּ֔דַצ ֙ףֶסֶּ֨כַּב םָ֤רְכִמ־לַע ּוּנֶ֑ביִׁשֲא א֣
ֹרְּב ֙ץֶרֶ֨א־רַפֲע־לַע םיִ֤פֲאֹּֽׁשַה :םִיָֽלֲעַֽנ רּו֥בֲעַּֽב ןֹו֖יְבֶאְו  םיִ֖וָנֲע ךְךֶרֶ֥דְו םיִּ֔לַּד ׁשא֣
 םיִ֤דָגְּב־לַעְו :יִֽׁשְדָק םֵׁ֥ש־תֶא לֵּ֖לַח ןַעַ֥מְל הָ֔רֲעַּֽנַֽה־לֶא ּ֙וכְלֵֽי ויִ֗בָאְו ׁשיִ֣אְו ּוּ֑טַי
 יִ֜כֹנָ֨אְו :םֶֽהיֵהֹֽלֱא תיֵּ֖ב ּוּ֔תְׁשִי ֙םיִׁשּונֲע ןיֵ֤יְו ַחֵּ֑בְזִמ־לָּכ לֶצֵ֖א ּוּ֔טַי ֙םיִלֻבֲח
 אּו֖ה ןֹ֥סָחְו ֹו֔הְבָּג ֙םיִזָרֲא ּהַבֹ֤גְּכ רֶׁ֨שֲא םֶ֔היֵנְּפִמ ֙יִרֹמֱאָֽה־תֶא יִּתְדַ֤מְׁשִה
 םֶ֖כְתֶא יִתיֵ֥לֱעֶה יִ֛כֹנָֽאְו :תַחָּֽתִמ ויָׁ֖שָרָֽׁשְו לַעַּ֔מִמ ֹ֙ויְרִּפ דיִ֤מְׁשַאָֽו םיִ֑נֹוּלַאָּֽכ
 ץֶרֶ֥א־תֶא תֶׁשֶ֖רָל הָ֔נָׁש םיִ֣עָּבְרַא ֙רָּבְדִּמַּב םֶ֤כְתֶא ךְךֵ֨לֹואָֽו םִיָ֑רְצִמ ץֶרֶ֣אֵמ
ֹז־ןיֵֽא ףַ֥אַה םיִ֑רִזְנִל םֶ֖כיֵרּוֽחַּבִמּו םיִ֔איִבְנִל ֙םֶכיֵנְּבִמ םיִ֤קָאָֽו :יִֽרֹמֱאָה  יֵ֥נְּב תא֛
 רֹ֔מאֵל םֶ֣תיִּוִצ ֙םיִאיִבְּנַה־לַעְו ןִי ָ֑י םיִ֖רִזְּנַה־תֶא ּו֥קְׁשַּתַו :הָֽוֹהְי־םֻאְנ לֵ֖אָרְׂשִי
ֹל  ּהָ֖ל הָ֥אֵלְמַֽה הָ֔לָגֲעָֽה ֙קיִעָּת רֶׁ֤שֲאַּֽכ םֶ֑כיֵּתְחַּת קיִ֖עֵמ יִ֥כֹנָֽא הֵּ֛נִה :ּוֽאְבָּֽנִּת א֖
ֹל קָ֖זָחְו לָּ֔קִמ ֙סֹונָמ דַ֤בָאְו :ריִֽמָע ֹל רֹוּ֖בִגְו ֹו֑חֹּכ ץֵּ֣מַאְי־אֽ  ׂשֵ֤פֹתְו :ֹוֽׁשְפַנ טֵּ֥לַמְי־אֽ
ֹל ֙תֶׁשֶּ֨קַה ֹל ויָ֖לְגַרְּב לַ֥קְו דֹ֔מֲעַֽי א֣ ֹל סּוּ֔סַה בֵ֣כֹרְו טֵּ֑לַמְי א֣  :ֹוֽׁשְפַנ טֵּ֖לַמְי א֥



 רָ֣בָּדַה־תֶא ּו֞עְמִׁש :הָֽוֹהְי־םֻאְנ אּו֖הַה־םֹוּֽיַּב סּו֥נָי םֹו֛רָע םיִ֑רֹוּבִּגַּב ֹוּ֖בִל ץיִּ֥מַאְו
 יִתיֵ֛לֱעֶה רֶׁ֧שֲא הָ֔חָּפְׁשִּמַה־לָּכ לַ֚ע לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב םֶ֖כיֵלֲע הָ֛וֹהְי רֶּ֧בִּד רֶׁ֨שֲא הֶּ֗זַה
ַר :רֹֽמאֵל םִיַ֖רְצִמ ץֶרֶ֥אֵמ  ֙ןֵּכ־לַע הָ֑מָדֲאָֽה תֹו֣חְּפְׁשִמ לֹּ֖כִמ יִּתְעַ֔דָי םֶ֣כְתֶא ק֚
 :ּודָֽעֹונ־םִא יִּ֖תְלִּב וָּ֑דְחַי םִי ַ֖נְׁש ּו֥כְלֵֽיֲה :םֶֽכיֵתֹֽנֹוֲע־לָּכ תֵ֖א םֶ֔כיֵלֲע דֹ֣קְפֶא
־םִא יִּ֖תְלִּב ֹו֔תָנֹ֣עְּמִמ ֹ֙ולֹוק ריִ֤פְּכ ןֵּ֨תִיֲה ֹו֑ל ןיֵ֣א ףֶרֶ֖טְו רַעַּ֔יַּב ֙הֵיְרַא גַ֤אְׁשִיֲה
 הָ֔מָדֲאָֽ֣ה־ןִמ ֙חַּפ־הֶלֲעַֽיֲה ּהָ֑ל ןיֵ֣א ׁשֵ֖קֹומּו ץֶרָ֔אָה חַּ֣פ־לַע ֙רֹוּפִצ לֹּ֤פִתֲה :דָֽכָל
ֹל דֹו֖כָלְו ֹל םָ֖עְו ריִ֔עְּב ֙רָפֹוׁש עַ֤קָּתִי־םִא :דֹוּֽכְלִי א֥  ֙הָעָר הֶ֤יְהִּֽת־םִא ּודָ֑רֱחֶי א֣
ֹל הָ֖וֹהיַֽו ריִ֔עְּב ֹל יִּ֣כ :הָֽׂשָע א֥  ֹו֔דֹוס הָ֣לָּג־םִא יִּ֚כ רָ֑בָּד הִ֖וֶֹהְי יָ֥נֹדֲא הֶׂ֛שֲעַֽי א֧
ֹל יִ֣מ גָ֖אָׁש הֵ֥יְרַא :םיִֽאיִבְּנַה ויָ֖דָבֲע־לֶא ֹל יִ֖מ רֶּ֔בִּד ֙הִוֶֹהְי יָ֤נֹדֲא אָ֑ריִי א֣  א֥
 ּו֗רְמִאְו םִיָ֑רְצִמ ץֶרֶ֣אְּב תֹו֖נְמְרַא־לַעְו דֹוּ֔דְׁשַאְּב תֹו֣נְמְרַא־לַע ּ֙ועיִ֨מְׁשַה :אֵֽבָּנִי
 :ּהָּֽבְרִקְּב םיִ֖קּוׁשֲעַֽו ּהָ֔כֹותְּב ֙תֹוּבַר תֹ֤מּוהְמ ּו֞אְרּו ןֹו֔רְמֹֽׁש יֵ֣רָה־לַע ּ֙ופְסָֽאֵה
ֹלְו  :םֶֽהיֵתֹוֽנְמְרַאְּב דֹׁ֖שָו סָ֥מָח םיִ֛רְצֹוֽאָה הָ֑וֹהְי־םֻאְנ הָ֖חֹכְנ־תֹוֽׂשֲע ּו֥עְד ָֽי־אֽ
 ּוּזֹ֖בָנְו ךְךֵּ֔זֻע ֙ךְךֵּמִמ דִ֤רֹוהְו ץֶרָ֑אָה ביִ֣בְסּו רַ֖צ הִ֔וֶֹהְי יָ֣נֹדֲא ֙רַמָא הֹּ֤כ ןֵ֗כָל
 ֹו֣א םִיַ֖עָרְכ יֵּ֥תְׁש יִ֛רֲאָֽה יִּ֧פִמ הֶ֜עֹרָה ליִּ֨צַי רֶׁשֲאַּֽכ ֒הָוֶֹהְי רַ֣מָא ֘הֹּכ :ךְךִיָֽתֹונְמְרַא
 קֶׁשֶ֥מְדִבּו הָּ֖טִמ תַ֥אְפִּב ןֹו֔רְמֹׁ֣שְּב ֙םיִבְׁשּֽיַה לֵ֗אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ּו֞לְצָּֽנִי ןֵּ֣כ ןֶזֹ֑א־לַדְב
 יִּ֗כ :תֹוֽאָבְּצַה יֵ֥הֹלֱא הִ֖וֶֹהְי יָ֥נֹדֲא־םֻאְנ בֹ֑קֲעַֽי תיֵ֣בְּב ּודיִ֖עָהְו ּו֥עְמִׁש :ׂשֶרָֽע
 ּ֙ועְּדְגִנְו לֵ֔א־תיֵּֽב תֹו֣חְּבְזִמ־לַע ֙יִּתְדַקָֽפּו ויָ֑לָע לֵ֖אָרְׂשִי־יֵעְׁשִפ יִ֥דְקָּפ םֹו֛יְּב
 ּו֞דְבָֽאְו ץִיָּ֑קַה תיֵּ֣ב־לַע ףֶרֹ֖חַה־תיֵֽב יִ֥תיֵּכִהְו :ץֶרָֽאָל ּו֖לְפָֽנְו ַחֵּ֔בְזִּמַה תֹו֣נְרַק
 ֙ןָׁשָּבַה תֹו֤רָּפ הֶּ֗זַה רָ֣בָּדַה ּו֞עְמִׁש :הָֽוֹהְי־םֻאְנ םיִּ֖בַר םיִּ֥תָּב ּו֛פָסְו ןֵּׁ֗שַה יֵּ֣תָּב
 םֶ֖היֵנֹֽדֲאַֽל תֹ֥רְמֹֽאָה םיִ֑נֹויְבֶא תֹו֖צְצֹֽרָה םיִּ֔לַּד תֹו֣קְׁשֽעָה ןֹו֔רְמֹֽׁש רַ֣הְּב ֙רֶׁשֲא
 םֶ֑כיֵלֲע םיִ֣אָּב םיִ֖מָי הֵּ֥נִה יִּ֛כ ֹוׁ֔שְדָקְּב ֙הִוֶֹהְי יָ֤נֹדֲא עַּ֨בְׁשִנ :הֶּֽתְׁשִנְו הָאיִ֥בָה
 הָּׁ֣שִא הָנאֶ֖צֵּת םיִ֥צָרְפּו :הָֽגּוּד תֹו֥ריִסְּב ןֶ֖כְתיִֽרֲחַֽאְו תֹוּ֔נִצְּב ֙םֶכְתֶא אָּׂ֤שִנְו
 לָּ֖גְלִּגַה ּו֔עְׁשִפּו֙ לֵא־תיֵֽב ּואֹּ֤ב :הָֽוֹהְי־םֻאְנ הָנֹו֖מְרַהַֽה הָנֶּ֥תְכַלְׁשִהְו ּהָּ֑דְגֶנ
 רֵּ֤טַקְו :םֶֽכיֵתֹֽרְׂשְעַמ םיִ֖מָי תֶׁש֥לְׁשִל םֶ֔כיֵחְבִז ֙רֶקֹּ֨בַל ּואיִ֤בָהְו ַעֹׁ֑שְפִל ּוּ֣בְרַה
 םֻ֖אְנ לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ֙םֶּתְבַהֲא ןֵ֤כ יִּ֣כ ּועיִ֑מְׁשַה תֹו֖בָדְנ ּו֥אְרִקְו הָ֔דֹוּת ֙ץֵמָחֵֽמ
 לֹ֖כְּב םֶחֶ֔ל רֶסֹ֣חְו םֶ֔כיֵרָ֣ע־לָכְּב ֙םִיַּ֨נִׁש ןֹו֤יְקִנ םֶ֜כָל יִּתַ֨תָנ ֩יִנֲא־םַגְו :הִֽוֶֹהְי יָ֥נֹדֲא



ֹלְו םֶ֑כיֵתֹֽמֹוקְמ ־תֶא םֶּ֜כִמ יִּתְעַ֨נָמ ֩יִכֹנָֽא םַ֣גְו :הָֽוֹהְי־םֻאְנ יַ֖דָע םֶּ֥תְבַׁש־אֽ
 ריִ֥ע־לַעְו תָ֔חֶא ריִ֣ע־לַע ֙יִּתְרַטְמִהְו ריִ֔צָּקַל ֙םיִׁשָדֳח הָׁ֤שלְׁש דֹו֨עְּב םֶׁשֶּ֗גַה
ֹל תַ֖חַא ֹל־רֶֽׁשֲא הָ֛קְלֶחְו רֵ֔טָּמִּת ֙תַחַא הָ֤קְלֶח ריִ֑טְמַא א֣  ָהיֶ֖לָע ריִ֥טְמַת־אֽ
ֹלְו םִיַ֖מ תֹוּ֥תְׁשִל תַ֛חַא ריִ֥ע־לֶא םיִ֜רָע ׁש֨לָׁש ֩םִיַּתְׁש ּו֡עָנְו :ׁשָֽביִּת  ּועָּ֑בְׂשִי א֣
ֹלְו  תֹוּ֨בְרַה ןֹוקָר ֵּֽיַבּו ןֹו֣פָּדִּׁשַּב ֘םֶכְתֶא יִתיֵּ֣כִה :הָֽוֹהְי־םֻאְנ יַ֖דָע םֶּ֥תְבַׁש־אֽ
ֹלְו םָ֑זָּגַה לַ֣כֹאי םֶ֖כיֵתיֵֽזְו םֶ֥כיֵנֵֽאְתּו םֶ֛כיֵמְרַכְו םֶ֧כיֵתֹוּֽנַּג ־םֻאְנ יַ֖דָע םֶּ֥תְבַׁש־אֽ
 יִ֣בְׁש םִ֖ע םֶ֔כיֵרּו֣חַּב ֙בֶרֶ֨חַב יִּתְגַ֤רָה םִיַ֔רְצִמ ךְךֶרֶ֣דְּב ֙רֶבֶּ֨ד םֶ֥כָב יִּתְחַּ֨לִׁש :הָֽוֹהְי
ֹלְו םֶ֔כְּפַאְבּֽו ֙םֶכיֵנֲחַֽמ ׁשֹ֤אְּב הֶ֞לֲעַֽאָו םֶ֑כיֵסּוֽס  :הָֽוֹהְי־םֻאְנ יַ֖דָע םֶּ֥תְבַׁש־אֽ
 לָּ֣צֻמ דּו֖אְּכ ּו֕יְהִּֽתַו הָ֔רֹמֲע־תֶאְו םֹ֣דְס־תֶא ֙םיִהֹלֱא תַ֤כֵּפְהַמְּכ םֶ֗כָב יִּתְכַ֣פָה
ֹלְו הָ֑פֵרְּׂשִמ  בֶקֵ֚ע לֵ֑אָרְׂשִי ֖ךָךְּל־הֶׂשֱעֶא הֹּ֥כ ןֵ֕כָל :הָֽוֹהְי־םֻאְנ יַ֖דָע םֶּ֥תְבַׁש־אֽ
ֹז־יִּכ  םיִ֜רָה רֵ֨צֹוי הֵּנִה יִּ֡כ :לֵֽאָרְׂשִי ךָךיֶ֖הֹלֱא־תאַרְקִל ןֹוּ֥כִה ךְךָּ֔ל־הֶׂשֱעֶֽא תא֣
 ץֶרָ֑א יֵתֳמָּ֣ב־לַע ךְךֵ֖רֹדְו הָ֔פיֵע ֙רַחַׁ֨ש הֵׂ֥שֹע ֹו֔חֵּׂש־הַמ ֙םָדָאְל דיִּ֤גַמּו ַחּו֗ר אֵ֣רֹבּו
 םֶ֛כיֵלֲע אֵׂ֧שֹנ יִ֜כֹנָֽא רֶׁ֨שֲא הֶּ֗זַה רָ֣בָּדַה־תֶא ּו֞עְמִׁש :ֹוֽמְׁש תֹו֖אָבְצ־יֵֽהֹלֱא הָ֥וֹהְי
ֹל ֙הָלְפָֽנ :לֵֽאָרְׂשִי תיֵּ֥ב הָ֖ניִק ־לַע הָׁ֥שְּטִנ לֵ֑אָרְׂשִי תַ֖לּותְּב םּו֔ק ףיִ֣סֹות־אֽ
 ריִ֣אְׁשַּת ףֶלֶ֖א תאֵ֥צֹּיַה ריִ֛עָה הִ֔וֶֹהְי יָ֣נֹדֲא ֙רַמָא הֹ֤כ יִּ֣כ :ּהָֽמיִקְמ ןיֵ֥א ּהָ֖תָמְדַא
 הָ֖וֹהְי רַ֛מָא הֹ֥כ יִּ֣כ :לֵֽאָרְׂשִי תיֵ֥בְל הָ֖רָׂשֲע ריִ֥אְׁשַּת הָ֛אֵמ תאֵ֥צֹוּיַהְו הָ֑אֵמ
ֹל֙ לָּגְלִּגַהְו לֵ֔א־תיֵּֽב ּ֙וׁשְרְדִּת־לַאְו :ּוֽיְחִֽו יִנּוׁ֖שְרִּד לֵ֑אָרְׂשִי תיֵ֣בְל  ּואֹ֔בָת א֣
ֹל עַבֶׁ֖ש רֵ֥אְבּו  ּוׁ֥שְרִּד :ןֶוָֽאְל הֶ֥יְהִֽי לֵ֖א תיֵ֥בּו הֶ֔לְגִי הֹ֣לָּג֙ לָּגְלִּגַה יִּ֤כ ּורֹ֑בֲעַֽת א֣
 :לֵֽא־תיֵֽבְל הֶּ֖בַכְמ־ןיֵֽאְו הָ֥לְכָֽאְו ףֵ֔סֹוי תיֵּ֣ב ׁ֙שֵאָּכ חַ֤לְצִי־ןֶּפ ּו֑יְחִֽו הָ֖וֹהְי־תֶא
 ךְךֵ֤פֹהְו ליִ֗סְכּו הָ֜מיִכ הֵׂ֨שֹע :ּוחיִּֽנִה ץֶרָ֥אָל הָ֖קָדְצּו טָּ֑פְׁשִמ הָ֖נֲעַֽלְל םיִ֥כְפֹֽהַה
 יֵ֥נְּפ־לַע םֵ֛כְּפְׁשִּי ַֽו םָּ֗יַה־יֵֽמְל אֵ֣רֹוּקַה ךְךיִׁ֑שְחֶה הָלְיַ֣ל םֹו֖יְו תֶוָ֔מְלַצ ֙רֶקֹּ֨בַל
 רַעַּׁ֖שַב ּו֥אְנָֽׂש :אֹוֽבָי רָ֥צְבִמ־לַע דֹׁ֖שְו זָ֑ע־לַע דֹׁ֖ש גיִ֥לְבַּמַה :ֹוֽמְׁש הָ֥וֹהְי ץֶרָ֖אָה
 ּו֣חְקִּת ֙רַּב־תַאְׂשַמּו לָּ֗ד־לַע םֶ֞כְסַׁשֹוּֽב ןַעַ֣י ןֵכָ֠ל :ּובֵֽעָתְי םיִ֖מָּת רֵ֥בֹדְו ַחיִ֑כֹומ
ֹלְו םֶּ֔תְעַטְנ דֶמֶ֣ח־יֵמְרַּכ םָ֑ב ּובְׁשֵ֣ת־ֹאלְו םֶ֖תיִנְּב תיִ֛זָג יֵּ֥תָּב ּוּנֶּ֔מִמ  ּוּ֖תְׁשִת א֥
ֹּטַח םיִ֖מֻצֲעַֽו םֶ֔כיֵעְׁשִּפ םיִּ֣בַר ֙יִּתְעַ֨דָי יִּ֤כ :םָֽניֵי־תֶא  יֵחְקֹ֣ל ֙קיִּדַצ יֵ֤רְרֹֽצ םֶ֑כיֵתאֽ
 הָ֖עָר תֵ֥ע יִּ֛כ םֹּ֑דִי איִ֖הַה תֵ֥עָּב ליִּ֛כְׂשַּמַה ןֵ֗כָל :ּוּֽטִה רַעַּׁ֥שַּב םיִ֖נֹויְבֶאְו רֶפֹ֔כ



 םֶ֖כְּתִא תֹו֛אָבְצ־יֵֽהֹלֱא הָ֧וֹהְי ןֵ֞כ־יִהיִֽו ּו֑יְחִּֽת ןַעַ֣מְל עָ֖ר־לַאְו בֹו֥ט־ּוׁשְרִּד :איִֽה
 ן ַ֛נֱחֶֽי יַ֗לּוא טָּ֑פְׁשִמ רַעַּׁ֖שַב ּוגיִּ֥צַהְו בֹו֔ט ּובֱהֶ֣אְו ֙עָר־ּואְנִׂש :םֶּֽתְרַמֲא רֶׁ֥שֲאַּֽכ
 ֙תֹואָבְצ יֵ֤הֹלֱא הָ֜וֹהְי רַ֨מָא־הֹּֽכ ןֵכָ֠ל :ףֵֽסֹוי תיִ֥רֵאְׁש תֹו֖אָבְצ־יֵֽהֹלֱא הָ֥וֹהְי
־לֶא ֙רָּכִא ּו֤אְרָֽקְו ֹו֑ה־ֹוה ּו֣רְמֹאי תֹו֖צּוח־לָכְבּו דֵּ֔פְסִמ תֹו֣בֹחְר־לָכְּב יָ֔נֹדֲא
 רַ֥מָא ֖ךָךְּבְרִקְּב רֹ֥בֱעֶא־יִּֽכ דֵּ֑פְסִמ םיִ֖מָרְּכ־לָכְבּו :יִהֶֽנ יֵעְדֹו֥י־לֶא דֵּ֖פְסִמּו לֶבֵ֔א
 ךְךֶׁשֹ֥ח־אּוֽה הָ֖וֹהְי םֹו֥י םֶ֛כָל הֶּ֥ז־הָּמָֽל הָ֑וֹהְי םֹו֣י־תֶא םיִּ֖וַאְתִּמַה יֹו֥ה :הָֽוֹהְי
ֹלְו  ֹ֙ודָי ךְךַ֤מָסְו תִיַּ֔בַה אָ֣בּו בֹּ֑דַה ֹו֖עָגְפּו יִ֔רֲאָֽה יֵ֣נְּפִמ ׁ֙שיִא סּו֥נָי רֶׁ֨שֲאַּֽכ :רֹוֽא־אֽ
ֹלֲה :ׁשָֽחָּנַה ֹו֖כָׁשְנּו ריִּ֔קַה־לַע ֹלְו הָ֖וֹהְי םֹו֥י ךְךֶׁש֛ח־אֽ ֹלְו לֵ֖פָאְו רֹו֑א־אֽ  ּהַֽגֹ֥נ־אֽ
ֹלְו םֶ֑כיֵּגַח יִּתְסַ֖אָמ יִתאֵ֥נָׂש :ֹוֽל  תֹו֛לֹע יִ֥ל־ּולֲעַּֽת־םִא יִּ֣כ :םֶֽכיֵתֹֽרְּצַעְּב ַחיִ֖רָא א֥
ֹל םֶ֖כיֵתֹֽחְנִמּו ֹל םֶ֖כיֵאיִֽרְמ םֶלֶׁ֥שְו הֶ֑צְרֶא א֣  ךָךיֶ֑רִׁש ןֹו֣מֲה יַ֖לָעֵמ רֵ֥סָה :טיִּֽבַא א֥
ֹל ךָךיֶ֖לָבְנ תַ֥רְמִזְו  םיִ֨חָבְּזַה :ןָֽתיֵא לַחַ֥נְּכ הָ֖קָדְצּו טָּ֑פְׁשִמ םִיַּ֖מַּכ לַּ֥גִיְו :עָֽמְׁשֶא א֥
 תֵ֚א םֶ֗תאָׂשְנּו :לֵֽאָרְׂשִי תיֵּ֥ב הָ֖נָׁש םיִ֥עָּבְרַא רָּ֛בְדִּמַב יִ֧ל־םֶּתְׁשַּגִה הָ֜חְנִמּו
 :םֶֽכָל םֶ֖תיִׂשֲע רֶׁ֥שֲא םֶ֔כיֵהֹ֣לֱא ֙בַכֹוּכ םֶ֑כיֵמְלַצ ןּוּ֣יִּכ תֵ֖אְו םֶ֔כְּכְלַמ תּוּ֣כִס
 יֹו֚ה :ֹוֽמְׁש תֹו֖אָבְצ־יֵֽהֹלֱא הָ֥וֹהְי רַ֛מָא קֶׂשָּ֑מַדְל הָאְלָ֣הֵמ םֶ֖כְתֶא יִ֥תיֵלְגִהְו
 םֶ֖הָל ּואָ֥בּו םִ֔יֹוּגַה תיִׁ֣שאֵר ֙יֵבֻקְנ ןֹו֑רְמֹֽׁש רַ֣הְּב םיִ֖חְטֹּֽבַהְו ןֹוּ֔יִצְּב םיִּ֣נַנֲאַּֽׁשַה
 םיִּ֗תְׁשִלְּפ־תַג ּו֣דְרּו הָּ֑בַר תַ֣מֲח םָּׁ֖שִמ ּו֥כְלּו ּו֔אְרּו ֙הֵנְלַֽכ ּו֤רְבִע :לֵֽאָרְׂשִי תיֵּ֥ב
 עָ֑ר םֹו֣יְל םיִּ֖דַנְמַֽה :םֶֽכְלֻבְּגִמ םָ֖לּובְּג בַ֥ר־םִא הֶּלֵ֔אָה תֹו֣כָלְמַּמַה־ןִמ ֙םיִבֹוטֲה
 םָ֑תֹוׂשְרַע־לַע םיִ֖חֻרְסּו ןֵׁ֔ש תֹוּ֣טִמ־לַע ֙םיִבְכֹּֽׁשַה :סָֽמָח תֶבֶׁ֥ש ןּוׁ֖שיִּגַּתַו
ֹּצִמ ֙םיִרָּכ םיִ֤לְכֹֽאְו  דיִ֕וָדְּכ לֶבָּ֑נַה יִּ֣פ־לַע םיִ֖טְרֹּֽפַה :קֵּֽבְרַמ ךְךֹוּ֥תִמ םיִ֖לָגֲעַֽו ןא֔
ֹלְו ּוחָׁ֑שְמִי םיִ֖נָמְׁש תיִׁ֥שאֵרְו ןִיַ֔י ֙יֵקְרְזִמְּב םיִ֤תֹּׁשַה :ריִֽׁש־יֵלְּכ םֶ֖הָל ּו֥בְׁשָֽח  א֥
ֹרְּב ּו֖לְגִי הָּ֥תַע ןֵ֛כָל :ףֵֽסֹוי רֶבֵׁ֥ש־לַע ּו֖לְחֶנ  :םיִֽחּורְס חַ֥זְרִמ רָ֖סְו םיִ֑לֹּג ׁשא֣
 ןֹו֣אְּג־תֶא ֙יִכֹנָֽא בֵ֤אָתְמ תֹו֔אָבְצ יֵ֣הֹלֱא ֙הָוֹהְי־םֻאְנ ֹוׁ֗שְפַנְּב הִ֜וֶֹהְי יָ֨נֹדֲא ֩עַּבְׁשִנ
 הָ֧רָׂשֲע ּו֜רְתָּ֨וִי־םִא הָ֗יָהְו :ּהָֽאֹלְמּו ריִ֥ע יִּ֖תְרַּגְסִהְו יִתאֵ֑נָׂש ויָ֖תֹנְמְרַאְו בֹ֔קֲעַֽי
 ֒תִיַּבַה־ןִמ ֘םיִמָצֲע איִ֣צֹוהְל ֹו֗פְרָֽסְמּו ֹו֣דֹוּד ֹו֞אָׂשְנּו :ּותֵֽמָו דָ֖חֶא תִיַ֥בְּב םיִׁ֛שָנֲא
ֹל יִּ֛כ סָ֔ה רַ֣מָאְו סֶפָ֑א רַ֣מָאְו ךְךָּ֖מִע דֹו֥עַה תִיַּ֛בַה יֵ֥תְּכְרַיְּב רֶׁ֨שֲאַֽל רַ֞מָאְו  א֥
 םיִ֑סיִסְר לֹו֖דָּגַה תִיַּ֥בַה הָּ֛כִהְו הֶּ֔וַצְמ ֙הָוֹהְי הֵּ֤נִה־יִּֽכ :הָֽוֹהְי םֵׁ֥שְּב ריִּ֖כְזַהְל



 קְּבַּב ׁשֹו֖רֲחַֽי־םִא םיִ֔סּוס ֙עַלֶּ֨סַּב ןּו֤צֻרְיַה :םיִֽעִקְּב ןֹ֖טָּקַה תִיַּ֥בַהְו ־יִּֽכ םיִ֑רָ
ֹלְל םיִ֖חֵמְּׂשַה :הָֽנֲעַֽלְל הָ֖קָדְצ יִ֥רְפּו טָּ֔פְׁשִמ ׁ֙שֹארְל םֶּ֤תְכַפֲה  םיִ֔רְמֹ֣אָה רָ֑בָד א֣
־םֻאְנ לֵ֗אָרְׂשִי תיֵּ֣ב םֶ֜כיֵלֲע םיִ֨קֵמ ֩יִנְנִֽה יִּ֡כ :םִי ָֽנְרַק ּונָ֖ל ּונְחַ֥קָל ּונֵ֔קְזָחְב אֹו֣לֲה
 :הָֽבָרֲעָֽה לַחַ֥נ־דַע תָ֖מֲח אֹו֥בְּלִמ םֶ֛כְתֶא ּו֥צֲחָֽלְו יֹוּ֑ג תֹו֖אָבְּצַה יֵ֥הֹלֱא הָ֛וֹהְי
 ׁשֶקֶ֔ל־הֵּנִ֨הְו ׁשֶקָּ֑לַה תֹו֣לֲע תַּ֖לִחְתִּב יַ֔בֹּג רֵ֣צֹוי ֙הֵּנִהְו הִ֔וֶֹהְי יָ֣נֹדֲא ֙יִנַ֨אְרִה הֹּ֤כ
 ֙הִוֶֹהְי יָ֤נֹדֲא רַ֗מֹאָו ץֶרָ֔אָה בֶׂשֵ֣ע־תֶא֙ לֹוכֱאֶֽל ֙הָּלִּכ־םִא הָ֗יָהְו :ךְךֶלֶּֽמַה יֵּ֥זִּג רַ֖חַא
ֹז־לַע הָ֖וֹהְי םַ֥חִנ :אּוֽה ןֹ֖טָק יִּ֥כ בֹ֑קֲעַֽי םּו֖קָי יִ֥מ אָ֔נ־חַלְֽס ֹל תא֑  רַ֥מָא הֶ֖יְהִֽת א֥
ֹּתַו הִ֑וֶֹהְי יָ֣נֹדֲא ׁשֵ֖אָּב בִ֥רָל אֵ֛רֹק הֵּ֥נִהְו הִ֔וֶֹהְי יָ֣נֹדֲא ֙יִנַ֨אְרִה הֹּ֤כ :הָֽוֹהְי ֙ לַכא֨
 םּו֖קָי יִ֥מ אָ֔נ־לַדֲח ֙הִוֶֹהְי יָ֤נֹדֲא רַ֗מֹאָֽו :קֶלֵֽחַה־תֶא הָ֖לְכָֽאְו הָּ֔בַר םֹו֣הְּת־תֶא
ֹז־לַע הָ֖וֹהְי םַ֥חִנ :אּוֽה ןֹ֖טָק יִּ֥כ בֹ֑קֲעַֽי ֹל ֙איִה־םַּג תא֑  יָ֥נֹדֲא רַ֖מָא הֶ֔יְהִֽת א֣
ֹּיַו :ךְך ָֽנֲא ֹו֖דָיְבּו ךְך ָ֑נֲא תַ֣מֹוח־לַע בָּ֖צִנ יָ֛נֹדֲא הֵּ֧נִהְו יִנַ֔אְרִה הֹּ֣כ :הִֽוֶֹהְי  רֶמא֨
ֹּיַו ךְך ָ֑נֲא רַ֖מֹאָֽו סֹו֔מָע ֙הֶאֹר הָּ֤תַא־הָֽמ יַ֗לֵא הָ֜וֹהְי  ֙ךְךָנֲא םָׂ֤ש יִ֨נְנִֽה יָ֗נֹדֲא רֶמא֣
ֹל לֵ֔אָרְׂשִי יִּ֣מַע ֙בֶרֶ֨קְּב  יֵׁ֥שְּדְקִמּו קָ֔חְׂשִי תֹו֣מָּב ּ֙וּמַׁ֨שָנְו :ֹוֽל רֹו֥בֲע דֹו֖ע ףיִ֥סֹוא־אֽ
־תיֵּֽב ןֵ֣הֹּכ ֙הָיְצַמֲא חַ֗לְׁשִּיַו :בֶרָֽחֶּב םָ֖עְבָר ָֽי תיֵּ֥ב־לַע יִּ֛תְמַקְו ּובָ֑רֱחֶי לֵ֖אָרְׂשִי
 לֵ֔אָרְׂשִי תיֵּ֣ב ֙בֶרֶ֨קְּב סֹו֗מָע ךָךיֶ֜לָע רַׁ֨שָק רֹ֑מאֵל לֵ֖אָרְׂשִי־ךְךֶלֶֽמ םָ֥עְבָר ָֽי־לֶא לֵ֔א
ֹל  תּו֣מָי בֶרֶ֖חַּב סֹו֔מָע רַ֣מָא ֙הֹכ־יִּֽכ :ויָֽרָבְּד־לָּכ־תֶא ליִ֖כָהְל ץֶרָ֔אָה לַ֣כּות־אֽ
ֹּיַו :ֹוֽתָמְדַא לַ֥עֵמ הֶ֖לְגִי הֹ֥לָּג לֵ֔אָרְׂשִ֨יְו םָ֑עְבָר ָֽי  הֶ֕זֹח סֹו֔מָע־לֶא ֙הָיְצַמֲא רֶמא֤
ֹל לֵ֔א־תיֵֽבּו :אֵֽבָּנִּת םָׁ֖שְו םֶחֶ֔ל םָׁ֣ש־לָכֱאֶו הָ֑דּוהְי ץֶרֶ֣א־לֶא ֖ךָךְל־חַרְּב ךְךֵ֥ל ־אֽ
 ֙סֹומָע ןַעַּ֤יַו :אּוֽה הָ֖כָלְמַמ תיֵ֥בּו אּו֔ה ֙ךְךֶלֶ֨מ־ׁשַּדְקִמ יִּ֤כ אֵ֑בָּנִהְל דֹו֖ע ףיִ֥סֹות
ֹּיַו ֹל הָ֔יְצַמֲא־לֶא רֶמא֣ ֹלְו יִכֹ֔נָא איִ֣בָנ־אֽ  יִכֹ֖נָא רֵ֥קֹוב־יִּֽכ יִכֹ֑נָא איִ֖בָנ־ןֶב א֥
ֹּצַה יֵ֖רֲחַֽאֵמ הָ֔וֹהְי יִנֵ֣חָּקִּיַו :םיִֽמְקִׁש סֵ֥לֹובּו ֹּיַו ןא֑  אֵ֖בָּנִה ךְךֵ֥ל הָ֔וֹהְי ֙יַלֵא רֶמא֤
ֹל רֵ֗מֹא הָּ֣תַא הָ֑וֹהְי־רַבְּד עַ֣מְׁש הָּ֖תַעְו :לֵֽאָרְׂשִי יִּ֥מַע־לֶא ־לַע ֙אֵבָּנִת א֤
ֹלְו לֵ֔אָרְׂשִי  ֙הֶנְזִּת ריִ֤עָּב ֞ךָךְּתְׁשִא הָ֗וֹהְי רַ֣מָא־הֹּֽכ ןֵ֞כָל :קָֽחְׂשִי תיֵּ֥ב־לַע ףיִּ֖טַת א֥
 הָ֤מָדֲא־לַע הָּ֗תַאְו קָּ֑לֻחְּת לֶבֶ֣חַּב ֖ךָךְתָֽמְדַאְו ּולֹּ֔פִי בֶרֶ֣חַּב ֙ךָךיֶ֨תֹנְבּו ךָךיֶ֤נָבּו
 הִ֑וֶֹהְי יָ֣נֹדֲא יִנַ֖אְרִה הֹּ֥כ :ֹוֽתָמְדַא לַ֥עֵמ הֶ֖לְגִי הֹ֥לָּג לֵ֔אָרְׂשִ֨יְו תּו֔מָּת ֙הָאֵמְט
ֹּיַו :ץִיָֽק בּו֥לְּכ הֵּ֖נִהְו ֹּיַו ץִיָ֑ק בּו֣לְּכ רַ֖מֹאָֽו סֹו֔מָע ֙הֶאֹר הָּ֤תַא־הָֽמ רֶמא֗  רֶמא֨



ֹל לֵ֔אָרְׂשִי יִּ֣מַע־לֶא ֙ץֵּקַה אָּ֤ב יַ֗לֵא הָ֜וֹהְי  ּוליִ֜ליֵהְו :ֹוֽל רֹו֥בֲע דֹו֖ע ףיִ֥סֹוא־אֽ
 ךְךיִ֥לְׁשִה םֹו֖קָמ־לָכְּב רֶגֶּ֔פַה בַ֣ר הִ֑וֶֹהְי יָ֣נֹדֲא םֻ֖אְנ אּו֔הַה םֹוּ֣יַּב֙ לָכיֵה תֹו֤ריִׁש
ֹז־ּועְמִׁש :סָֽה  יַ֞תָמ רֹ֗מאֵל :ץֶרָֽא ]יֵּיִנֲֽע[ יֵּוִנֲֽע תיִּ֖בְׁשַלְו ןֹו֑יְבֶא םיִ֖פֲאֹּֽׁשַה תא֕
 ליִּ֣דְגַהְלּו ֙הָפיֵא ןיִ֤טְקַהְל רָּ֑ב־הָחְּתְפִנְו תָּ֖בַּׁשַהְו רֶבֶּׁ֔ש הָריִּ֣בְׁשַנְו ׁ֙שֶדֹ֨חַה רֹ֤בֲעַֽי

ֹמ תֵּ֖וַעְלּו לֶקֶׁ֔ש  לַּ֥פַמּו םִיָ֑לֲעַֽנ רּו֣בֲעַּֽב ןֹו֖יְבֶאְו םיִּ֔לַּד ֙ףֶסֶּ֨כַּב תֹו֤נְקִל :הָֽמְרִמ יֵ֥נְזאֽ
 לַעַ֤ה :םֶֽהיֵׂשֲעַֽמ־לָּכ חַצֶ֖נָל חַּ֥כְׁשֶא־םִא בֹ֑קֲעַֽי ןֹו֣אְגִּב הָ֖וֹהְי עַּ֥בְׁשִנ :ריִּֽבְׁשַנ רַּ֖ב
ֹל ֙תֹאז  הָׁ֥שְרְגִנְו ּהָּ֔לֻּכ ֙רֹאָכ הָ֤תְלָֽעְו ּהָּ֑ב בֵׁ֣שֹוי־לָּכ לַ֖בָאְו ץֶרָ֔אָה זַּ֣גְרִת־אֽ
 הִ֔וֶֹהְי יָ֣נֹדֲא ֙םֻאְנ אּו֗הַה םֹוּ֣יַּב ׀ הָ֣יָהְו :םִיָֽרְצִמ רֹו֥איִּכ ]הָ֖עְקְׁשִנְו[ ָ֖הְקְׁשִנְו
 םֶ֜כיֵּגַח יִּ֨תְכַפָֽהְו :רֹוֽא םֹו֥יְּב ץֶרָ֖אָל יִּ֥תְכַׁשֲחַֽהְו םִיָ֑רֳהָּצַּב ׁשֶמֶּׁ֖שַה יִ֥תאֵבֵהְו
ֹר־לָּכ־לַעְו קָׂ֔ש ֙םִיַ֨נְתָמ־לָּכ־לַע יִ֤תיֵלֲעַֽהְו הָ֔ניִקְל ֙םֶכיֵריִֽׁש־לָכְו לֶבֵ֗אְל  ׁשא֖
 ֙םֻאְנ םיִ֗אָּב םיִ֣מָי ׀ הֵּ֣נִה :רָֽמ םֹו֥יְּכ ּהָ֖תיִרֲחַֽאְו דיִ֔חָי לֶבֵ֣אְּכ ָ֙היִּ֨תְמַׂשְו הָ֑חְרָק
ֹל ץֶרָ֑אָּב בָ֖עָר יִּ֥תְחַלְׁשִהְו הִ֔וֶֹהְי יָ֣נֹדֲא ֹלְו ֙םֶחֶּ֨לַל בָ֤עָר־אֽ  יִּ֣כ םִיַּ֔מַל אָ֣מָצ־אֽ
 ּו֛טְטֹוֽׁשְי חָ֑רְזִמ־דַעְו ןֹו֖פָּצִמּו םָ֔י־דַע םָּ֣יִמ ּ֙ועָנְו :הָֽוֹהְי יֵ֥רְבִּד תֵ֖א ַעֹ֔מְׁשִל־םִא
ֹלְו הָ֖וֹהְי־רַבְּד־תֶא ׁשֵּ֥קַבְל  תֹ֧לּותְּבַה הָנְפַּלַעְתִּ֠ת אּו֜הַה םֹוּ֨יַּב :ּואָֽצְמִי א֥
 ֙ךָךיֶ֨הֹלֱא יֵ֤ח ּו֗רְמָֽאְו ןֹו֔רְמֹֽׁש תַ֣מְׁשַאְּב ֙םיִעָּבְׁשִּנַה :אָֽמָּצַּב םיִ֖רּוחַּֽבַהְו תֹו֛פָּיַה
ֹלְו ּו֖לְפָנְֽו עַבָׁ֑ש־רֵֽאְּב ךְךֶרֶּ֣ד יֵ֖חְו ןָּ֔ד ־לַע בָּ֣צִנ יָ֜נֹדֲא־תֶא יִתיִ֨אָר :דֹוֽע ּומּו֥קָי־אֽ
ֹרְּב ֙םַעָ֨צְבּו םיִּ֗פִּסַה ּוׁ֣שֲעְֽרִיְו רֹוּ֜תְפַּכַה ךְךַ֨ה ֩רֶמֹאּיַו ַחֵּ֗בְזִּמַה  םָ֖תיִרֲחַֽאְו םָּ֔לֻּכ ׁשא֣
ֹל גֹ֑רֱהֶא בֶרֶ֣חַּב ֹלְו סָ֔נ ֙םֶהָל סּו֤נָי־אֽ  לֹו֔אְׁשִב ּו֣רְּתְחַי־םִא :טיִֽלָּפ םֶ֖הָל טֵ֥לָּמִי־אֽ
ֹרְּב ּ֙ואְבָֽחֵי־םִאְו :םֵֽדיִרֹוֽא םָּׁ֖שִמ םִיַ֔מָּׁשַה ּ֙ולֲעַֽי־םִאְו םֵ֑חָּקִת יִ֣דָי םָּׁ֖שִמ  ׁשא֣
 םָּׁ֛שִמ םָּ֔יַה עַ֣קְרַקְּב ֙יַניֵע דֶג ֶּ֤נִמ ּו֜רְתָּ֨סִי־םִאְו םיִּ֑תְחַקְלּו ׂשֵּ֖פַחֲא םָּׁ֥שִמ לֶ֔מְרַּכַה
 הֶּ֥וַצֲא םָּׁ֛שִמ םֶ֔היֵבְיֹֽא יֵ֣נְפִל ֙יִבְּׁשַב ּו֤כְלֵֽי־םִאְו :םָֽכָׁשְנּו ׁשָ֖חָּנַה־תֶא הֶּ֥וַצֲא
ֹלְו הָ֖עָרְל םֶ֛היֵלֲע יִ֧ניֵע יִּ֨תְמַׂשְו םַתָ֑גָרֲהַֽו בֶרֶ֖חַה־תֶא  הִ֜וֶֹהְי יָ֨נֹדאַו :הָֽבֹוטְל א֥
 ּהָּ֔לֻּכ ֙רֹאְיַכ הָ֤תְלָֽעְו ּהָ֑ב יֵבְׁשֹו֣י־לָּכ ּו֖לְבָֽאְו גֹו֔מָּתַו ֙ץֶרָ֨אָּב ַעֵ֤גֹוּנַה תֹו֗אָבְּצַה
־לַע ֹו֖תָּדֻגֲאַֽו ]ויָ֔תֹולֲעַֽמ[ וָ֔תֹולֲעַֽמ ֙םִיַ֨מָּׁשַב הֶ֤נֹוּבַה :םִיָֽרְצִמ רֹ֥איִּכ הָ֖עְקָֽׁשְו
 אֹו֣לֲה :ֹוֽמְׁש הָ֥וֹהְי ץֶרָ֖אָה יֵ֥נְּפ־לַע םֵ֛כְּפְׁשִּי ַֽו םָּ֗יַה־יֵֽמְל אֵ֣רֹּקַה ּהָ֑דָסְי ץֶרֶ֣א
 ֙יִתיֵ֨לֱעֶה לֵ֗אָרְׂשִי־תֶא אֹו֣לֲה הָ֑וֹהְי־םֻאְנ לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥נְּב יִ֛ל םֶּ֥תַא םיִּ֨יִׁשֻכ ֩יֵנְבִכ



 הִ֗וֶֹהְי יָ֣נֹדֲא ׀ יֵ֣ניֵע הֵּ֞נִה :ריִּֽקִמ םָ֥רֲאַֽו רֹוּ֖תְפַּכִמ םיִּ֥יִּתְׁשִלְפּו םִיַ֔רְצִמ ץֶרֶ֣אֵמ
ֹל יִּ֠כ סֶפֶ֗א הָ֑מָדֲאָֽה יֵ֣נְּפ לַ֖עֵמ ּהָ֔תֹא יִּ֣תְדַמְׁשִהְו הָ֔אָּטַחַֽה ֙הָכָלְמַּמַּב  דיֵ֥מְׁשַה א֣
־לָכְב יִתֹו֥עִנֲהַֽו הֶּ֔וַצְמ ֙יִכֹנָֽא הֵּ֤נִה־יִּֽכ :הָֽוֹהְי־םֻאְנ בֹ֖קֲעַֽי תיֵּ֥ב־תֶא דיִ֛מְׁשַא
ֹלְו הָ֔רָבְּכַּב ַ֙עֹוּ֨נִי רֶׁ֤שֲאַּֽכ לֵ֑אָרְׂשִי תיֵּ֣ב־תֶא םִ֖יֹוּגַה  בֶרֶ֣חַּב :ץֶרָֽא רֹו֖רְצ לֹוּ֥פִי־אֽ
ֹל םיִ֗רְמֹֽאָה יִּ֑מַע יֵ֣אָּטַח לֹּ֖כ ּותּו֔מָי  םֹוּ֣יַּב :הָֽעָרָֽה ּוניֵ֖דֲעַּֽב םיִּ֛דְקַתְו ׁשיִּ֧גַת־אֽ
 םיִ֔קָא ֙ויָתֹסִֽרֲהַֽו ןֶ֗היֵצְרִּפ־תֶא יִּ֣תְרַד ָֽגְו תֶלֶ֑פֹּנַה דיִ֖וָּד תַּ֥כֻס־תֶא םיִ֛קָא אּו֔הַה
־רֶׁשֲא םִ֔יֹוּגַה־לָכְו ֙םֹודֱא תיִ֤רֵאְׁש־תֶא ּוׁ֜שְריִֽי ןַעַ֨מְל :םָֽלֹוע יֵ֥מיִּכ ָהיִ֖תיִנְבּו
 קִנ ֹּז הֶׂשֹ֥ע הָ֖וֹהְי־םֻאְנ םֶ֑היֵלֲע יִ֖מְׁש אָ֥רְ  הָ֔וֹהְי־םֻאְנ ֙םיִאָּב םיִ֤מָי הֵּ֨נִה :תאֽ
־לָכְו סיִ֔סָע ֙םיִרָהֶֽה ּופיִּ֤טִהְו עַר ָּ֑זַה ךְךֵׁ֣שֹמְּב םיִ֖בָנֲע ךְךֵ֥רֹדְו רֵ֔צֹּקַּב ׁ֙שֵרֹוח ׁשַּ֤גִנְו
 ֙תֹוּמַׁשְנ םיִ֤רָע ּו֞נָבּו֒ לֵאָרְׂשִי יִּ֣מַע תּו֣בְׁש־תֶא ֘יִּתְבַׁשְו :הָנְג ַֽגֹומְתִּת תֹו֖עָבְּגַה
 :םֶֽהיִרְּפ־תֶא ּו֖לְכָֽאְו תֹוּ֔נַג ּוׂ֣שָעְו םָ֑ניֵי־תֶא ּו֖תָׁשְו םיִ֔מָרְכ ּו֣עְטָֽנְו ּובָׁ֔שָיְו
ֹלְו םָ֑תָמְדַא־לַע םיִּ֖תְעַטְנּו  םֶ֔הָל יִּתַ֣תָנ רֶׁשֲא ֙םָתָמְדַא לַ֤עֵמ דֹו֗ע ּוׁ֜שְתָּֽנִי א֨
 םֹו֗דֱאֶל הִ֜וֶֹהְי יָ֨נֹדֲא ֩רַמָא־הֹּֽכ הָ֑יְדַבֹֽע ןֹו֖זֲח הידבוע :ךָךיֶֽהֹלֱא הָ֥וֹהְי רַ֖מָא
 ָהיֶ֖לָע הָמּו֥קָנְו ּומּו֛ק חָּ֔לֻׁש םִ֣יֹוּגַּב ֙ריִצְו ֙הָוֹהְי תֵ֤אֵמ ּונְעַ֜מָׁש הָ֨עּומְׁש
 ךָךֶ֔איִּׁשִה ֙ךָךְּבִל ןֹו֤דְז :דֹֽאְמ הָּ֖תַא יּו֥זָּב םִ֑יֹוּגַּב ךָךיִּ֖תַתְנ ןֹ֛טָק הֵּ֥נִה :הָֽמָחְלִּמַל
 ַּהיִּ֣בְגַּת־םִא :ץֶרָֽא יִנֵ֖דִרֹוֽי יִ֥מ ֹוּ֔בִלְּב רֵ֣מֹא ֹוּ֑תְבִׁש םֹו֣רְמ עַלֶּ֖ס־יֵוְגַחְב יִ֥נְכֹֽׁש
 ק םיִׂ֣ש םיִ֖בָכֹוּֽכ ןיֵּ֥ב־םִאְו רֶׁשֶּ֔נַּכ  םיִ֤בָּנַּג־םִא :הָֽוֹהְי־םֻאְנ ֖ךָךְדיִֽרֹוא םָּׁ֥שִמ ךָך ֶּ֑נִ
 ּואָּ֣ב ֙םיִרְצֹּֽב־םִא םָּ֑יַּד ּו֖בְנְגִי אֹו֥לֲה הָתיֵ֔מְדִנ ךְךיֵ֣א הָלְיַ֔ל יֵדְדֹוׁ֣ש־םִא ֙ךָךְל ּו֤אָּב
 לּו֣בְּגַה־דַע :ויָֽנֻּפְצַמ ּו֖עְבִנ וָׂ֔שֵע ּוׂ֣שְּפְחֶנ ךְךיֵ֚א :תֹוֽלֵלֹֽע ּוריִ֥אְׁשַי אֹו֖לֲה ךְךָ֔ל
 ּומיִׂ֤שָי ֗ךָךְמְחַל ךָךֶ֑מֹלְׁש יֵׁ֣שְנַא ֖ךָךְל ּו֥לְכָֽי ךָךּו֛איִּׁשִה ךָךֶ֔תיִרְב יֵׁ֣שְנַא לֹּ֚כ ךָךּו֗חְּלִׁש
 יִּ֤תְדַבֲאַֽהְו הָ֑וֹהְי םֻאְנ אּו֖הַה םֹוּ֥יַּב אֹו֛לֲה :ֹוּֽב הָ֖נּובְּת ןיֵ֥א ךָךיֶּ֔תְחַּת ֙רֹוזָמ
 ׁשיִ֛א־תֶרָּֽכִי ןַעַ֧מְל ןָ֑מיֵּת ךָךיֶ֖רֹוּבִג ּוּ֥תַחְו :וָֽׂשֵע רַ֥הֵמ הָ֖נּובְתּו םֹו֔דֱאֵֽמ ֙םיִמָכֲח
 ֙םֹויְּב :םָֽלֹועְל ָּתַ֖רְכִנְו הָׁ֑שּוב ֣ךָךְּסַכְּת בֹ֖קֲעַֽי ךָךיִ֥חָא סַ֛מֲחֵֽמ :לֶטָּֽקִמ וָׂ֖שֵע רַ֥הֵמ
־לַעְו ]ויָ֗רָעְׁש[ וָ֗רָעְׁש ּואָּ֣ב םיִ֞רְכָנְו ֹו֑ליֵח םיִ֖רָז תֹו֥בְׁש םֹו֛יְּב דֶגֶּ֔נִמ ֣ךָךְדָֽמֲע
 םֹו֣יְּב ֙ךָךיִ֨חָא־םֹוֽיְב אֶרֵּ֤ת־לַאְו :םֶֽהֵמ דַ֥חַאְּכ הָּ֖תַא־םַּג לָ֔רֹוג ּוּ֣דַי ֙םַ֨לָׁשּוֽרְי
 :הָֽרָצ םֹו֥יְּב ךָךיִּ֖פ לֵּ֥דְגַּת־לַאְו םָ֑דְבָא םֹו֣יְּב הָ֖דּוהְי־יֵֽנְבִל חַ֥מְׂשִּת־לַאְו ֹו֔רְכָנ



 ֹו֑דיֵא םֹו֣יְּב ֹו֖תָעָֽרְּב הָּ֛תַא־םַג אֶרֵּ֧ת־לַא םָ֔דיֵא םֹו֣יְּב ֙יִּמַע־רַעַֽׁשְב אֹו֤בָּת־לַא
־תֶא תיִ֖רְכַהְל קֶרֶּ֔פַה־לַע ֙דֹמֲעַּֽת־לַֽאְו :ֹוֽדיֵא םֹו֥יְּב ֹו֖ליֵחְב הָנְחַ֥לְׁשִּת־לַאְו
 םִ֑יֹוּגַה־לָּכ־לַע הָ֖וֹהְי־םֹוֽי בֹו֥רָק־יִּֽכ :הָֽרָצ םֹו֥יְּב ויָ֖דיִרְׂש ר ֵּ֥גְסַּת־לַאְו ויָ֑טיִלְּפ
 רַ֣ה־לַע ֙םֶתיִתְׁש רֶׁ֤שֲאַּֽכ יִּ֗כ :ךָךֶֽׁשֹארְּב בּוׁ֥שָי ֖ךָךְלֻֽמְּג ךְךָּ֔ל הֶׂשָ֣עֵי ָ֙תיִׂ֨שָע רֶׁ֤שֲאַּֽכ
 הֶ֥יְהִּֽת ןֹוּ֛יִצ רַ֥הְבּו :ּוֽיָה אֹו֥לְּכ ּו֖יָהְו ּו֔עָלְו ּו֣תָׁשְו דיִ֑מָּת םִ֖יֹוּגַה־לָכ ּוּ֥תְׁשִי יִׁ֔שְדָק
 ׁשֵ֜א בֹ֨קֲעַֽי־תיֵֽב ֩הָיָהְו :םֶֽהיֵׁשָֽרֹומ תֵ֖א בֹ֔קֲעַֽי תיֵּ֣ב ּ֙וׁשְר ָֽיְו ׁשֶדֹ֑ק הָיָ֣הְו הָ֖טיֵלְפ
ֹלְו םּו֑לָכֲאַֽו םֶ֖הָב ּו֥קְלָֽדְו ׁשַ֔קְל ֙וָׂשֵע תיֵ֤בּו הָ֗בָהֶֽל ףֵ֣סֹוי תיֵ֧בּו  ֙דיִרָׂש הֶ֤יְהִֽי־אֽ
־תֶא ֙הָלֵפְּׁשַהְו וָׂ֗שֵע רַ֣ה־תֶא בֶגֶּ֜נַה ּוׁ֨שְר ָֽיְו :רֵּֽבִּד הָ֖וֹהְי יִּ֥כ וָׂ֔שֵע תיֵ֣בְל
 :דָֽעְלִּגַה־תֶא ןִ֖מָיְנִבּו ןֹו֑רְמֹֽׁש הֵ֣דְׂש תֵ֖אְו םִיַ֔רְפֶא הֵ֣דְׂש־תֶא ּ֙וׁשְר ָֽיְו םיִּ֔תְׁשִלְּפ
 םַ֖לָׁשּוֽרְי תֻ֥לָגְו תַ֔פְרָ֣צ־דַע ֙םיִנֲעַֽנְּכ־רֶֽׁשֲא לֵ֤אָרְׂשִי יֵ֨נְבִל הֶּזַ֠ה־לֵחַֽה תֻ֣לָגְו
־תֶא טֹּ֖פְׁשִל ןֹוּ֔יִצ רַ֣הְּב ֙םיִעִׁשֹוֽמ ּו֤לָעְו :בֶג ֶּֽנַה יֵ֥רָע תֵ֖א ּוׁ֕שְר ִֽי דַ֑רָפְסִּב רֶׁ֣שֲא
 יַּ֖תִמֲא־ןֶב הָ֥נֹוי־לֶא הָ֔וֹהְי־רַבְּד ֙יִהְי ַֽו :הָֽכּולְּמַה הָ֖וֹהיַֽל הָ֥תְיָהְו וָׂ֑שֵע רַ֣ה
 קּו הָ֖לֹודְּגַה ריִ֥עָה הֵ֛וְניִֽנ־לֶא ךְךֵ֧ל םּו֠ק :רֹֽמאֵל  םָ֖תָעָֽר הָ֥תְלָֽע־יִּכ ָהיֶ֑לָע אָ֣רְ
 ׀ הָּ֣יִנֳא אָ֥צְמִּיַו ֹו֜פָי דֶרֵּ֨יַו הָ֑וֹהְי יֵ֖נְפִּלִמ הָׁשיִׁ֔שְרַּת ַחֹ֣רְבִל ֙הָנֹוי םָק ָּ֤יַו :יָֽנָפְל
 :הָֽוֹהְי יֵ֖נְפִּלִמ הָׁשיִׁ֔שְרַּת ֙םֶהָּמִע אֹו֤בָל ּ֙הָּב דֶר ֵּ֤יַו ּהָ֜רָכְׂש ןֵּ֨תִּיַו ׁשיִׁ֗שְרַת הָ֣אָּב
 הָ֖בְּׁשִח הָּ֔יִנֳאָ֣הְו םָּ֑יַּב לֹו֖דָּג־רַעַֽס יִ֥הְיַו םָּ֔יַה־לֶא ֙הָלֹודְּג־ַחּוֽר ליִ֤טֵה הָ֗וֹהיַֽו
 רֶׁ֤שֲא םיִ֜לֵּכַה־תֶא ּולִ֨טָּיַו ֒ויָהֹלֱא־לֶא ׁשיִ֣א ּ֘וקֲעְֽזִּי ַֽו םיִ֗חָּלַּמַה ּו֣אְריִּֽיַו :רֵֽבָּׁשִהְל
 בַּ֖כְׁשִּיַו הָ֔ניִפְּסַה יֵ֣תְּכְרַי־לֶא ֙דַרָי הָ֗נֹויְו םֶ֑היֵלֲעֵֽמ לֵ֖קָהְל םָּ֔יַה־לֶא ֙הָּיִנֳאָּֽב
 קִּיַו :םַֽדָר ֵּֽיַו ֹּיַו לֵ֔בֹחַֽה בַ֣ר ֙ויָלֵא בַ֤רְ  ק םּו֚ק םָּ֑דְרִנ ֣ךָךְּל־הַמ ֹו֖ל רֶמא֥ ־לֶא אָ֣רְ
ֹלְו ּונָ֖ל םיִ֛הֹלֱאָֽה תֵּׁ֧שַעְתִי יַ֞לּוא ךָךיֶ֔הֹלֱא ֹּיַו :דֵֽבֹאנ א֥  ּוהֵ֗עֵר־לֶא ׁשיִ֣א ּו֞רְמאֽ
ֹּזַה הָ֥עָרָֽה יִ֛מְּלֶׁשְּב הָ֔עְד ֵ֣נְו תֹו֔לָרֹוֽג הָליִּ֣פַנְו ּ֙וכְל  לֹּ֥פִּיַו תֹו֔לָרֹוּֽג ּ֙ולִּ֨פַּיַו ּונָ֑ל תא֖
ֹּיַו :הָֽנֹוי־לַע לָ֖רֹוּגַה ֹּזַה הָ֥עָרָה־יִֽמְל רֶׁ֛שֲאַּֽב ּונָ֔ל אָּ֣נ־הָדיִּֽגַה ויָ֔לֵא ּו֣רְמאֽ  תא֖
ֹּיַו :הָּתָֽא םַ֖ע הֶּ֥זִמ־יֵֽאְו ךָךֶ֔צְרַא הָ֣מ אֹו֔בָּת ןִיַ֣אֵמּו ֙ךָךְּתְכאַלְּמ־הַמ ּונָ֑ל  רֶמא֥
־תֶא הָׂ֥שָע־רֶֽׁשֲא אֵ֔רָי יִ֣נֲא ֙םִיַ֨מָּׁשַה יֵ֤הֹלֱא הָ֞וֹהְי־תֶאְו יִכֹ֑נָא יִ֣רְבִע םֶ֖היֵלֲא
ֹּיַו הָ֔לֹודְג הָ֣אְרִי ֙םיִׁשָנֲאָֽה ּו֤אְריִּֽיַו :הָֽׁשָּבַּיַה־תֶאְו םָּ֖יַה ֹּז־הַמ ויָ֖לֵא ּו֥רְמאֽ  תא֣
ֹּיַו :םֶֽהָל דיִּ֖גִה יִּ֥כ ַחֵ֔רֹב אּו֣ה ֙הָוֹהְי יֵ֤נְפִּלִמ־יִּֽכ םיִׁ֗שָנֲאָֽה ּו֣עְד ָֽי־יִּכ ָתיִׂ֑שָע  ּו֤רְמאֽ



ֹּיַו :רֵֽעֹסְו ךְךֵ֥לֹוה םָּ֖יַה יִּ֥כ ּוניֵ֑לָעֵֽמ םָּ֖יַה קֹּ֥תְׁשִיְו ךְךָּ֔ל הֶׂשֲעֽ ַּ֣נ־הַמ ֙ויָלֵא  רֶמא֣
 יִּ֣כ יִנָ֔א ַעֵ֣דֹוי יִּ֚כ םֶ֑כיֵלֲעֵֽמ םָּ֖יַה קֹּ֥תְׁשִיְו םָּ֔יַה־לֶא יִנֻ֣ליִטֲהַֽו ֙יִנּו֨אָׂש םֶ֗היֵלֲא
 הָׁ֖שָּבַּיַה־לֶא ביִׁ֛שָהְל םיִׁ֗שָנֲאָֽה ּו֣רְּתְחַּי ַֽו :םֶֽכיֵלֲע הֶּ֖זַה לֹו֛דָּגַה רַעַּ֧סַה יִּ֔לֶׁשְב
ֹלְו ֹּיַו הָ֜וֹהְי־לֶא ּו֨אְרְקִּיַו :םֶֽהיֵלֲע רֵ֖עֹסְו ךְךֵ֥לֹוה םָּ֔יַה יִּ֣כ ּולֹ֑כָי א֣  הָּ֤נָֽא ּו֗רְמאֽ
ֹנ אָ֣נ־לַא ֙הָוֹהְי ־יִּֽכ איִ֑קָנ םָּ֣ד ּוניֵ֖לָע ןֵּ֥תִּת־לַאְו הֶּ֔זַה ׁשיִ֣אָה ׁ֙שֶפֶ֨נְּב הָ֗דְבאֽ
 דֹ֥מֲעַּֽיַו םָּ֑יַה־לֶא ּוהֻ֖לִטְיַו הָ֔נֹוי־תֶא ּ֙ואְׂשִּיַו :ָתיִֽׂשָע ָּתְצַ֖פָח רֶׁ֥שֲאַּֽכ הָ֔וֹהְי הָּ֣תַא
 הָ֔וֹהיַֽל ֙חַבֶ֨ז־ּוחְּבְזִּיַו הָ֑וֹהְי־תֶא הָ֖לֹודְג הָ֥אְרִי םיִׁ֛שָנֲאָֽה ּו֧אְריִּֽיַו :ֹוּֽפְעַּזִמ םָּ֖יַה
 גָּ֔דַה יֵ֣עְמִּב ֙הָנֹוי יִ֤הְיַו הָ֑נֹוי־תֶא ַעֹ֖לְבִל לֹו֔דָּג גָּ֣ד ֙הָוֹהְי ןַ֤מְיַו :םיִֽרָדְנ ּו֖רְּדִּיַו

 :הָֽגָּדַה יֵ֖עְּמִמ ויָ֑הֹלֱא הָ֖וֹהְי־לֶא הָ֔נֹוי לֵּ֣לַּפְתִּיַו :תֹוֽליֵל הָׁ֥שלְׁשּו םיִ֖מָי הָׁ֥שלְׁש
ֹּיַו  ָּתְעַ֥מָׁש יִּתְעַּ֖וִׁש לֹו֛אְׁש ןֶטֶּ֧בִמ יִנֵ֑נֲעַּֽיַו הָ֖וֹהְי־לֶא יִ֛ל הָרָּ֥צִמ יִתpאָרָ֠ק רֶמא֗
 יַ֥לָע ךָךיֶּ֖לַגְו ךָךיֶ֥רָּבְׁשִמ־לָּכ יִנֵ֑בְבֹֽסְי רָ֖הָנְו םיִּ֔מַי בַ֣בְלִּב ֙הָלּוצְמ יִנֵ֤כיִלְׁשַּתַו :יִֽלֹוק
 לַ֖כיֵה־לֶא טיִּ֔בַהְל ףיִ֣סֹוא ךְךַ֚א ךָךיֶ֑ניֵע דֶג ֶּ֣נִמ יִּתְׁשַ֖רְגִנ יִּתְרַ֔מָא יִ֣נֲאַֽו :ּורָֽבָע
 יֵ֤בְצִקְל :יִֽׁשֹארְל ׁשּו֥בָח ףּו֖ס יִנֵ֑בְבֹֽסְי םֹו֖הְּת ׁשֶפֶ֔נ־דַע ֙םִיַ֨מ יִנּו֤פָפֲא :ךָךֶֽׁשְדָק
 :יָֽהֹלֱא הָ֥וֹהְי יַּ֖יַח תַחַּׁ֛שִמ לַעַּ֧תַו םָ֑לֹועְל יִ֖דֲעַֽב ָהיֶ֥חִרְּב ץֶרָ֛אָה יִּתְדַ֔רָי ֙םיִרָה
 לַ֖כיֵה־לֶא יִ֔תָּלִפְּת ֙ךָךיֶ֨לֵא אֹו֤בָּתַו יִּתְרָ֑כָז הָ֖וֹהְי־תֶא יִׁ֔שְפַנ ֙יַלָע ףֵּ֤טַעְתִהְּב
 ךְךָּ֔ל־הָחְּבְזֶא ֙הָדֹוּת לֹו֤קְּב יִ֗נֲאַֽו :ּובֹֽזֲעַֽי םָּ֖דְסַח אְוָׁ֑ש־יֵלְבַה םיִ֖רְּמַׁשְמ :ךָךֶֽׁשְדָק
ֹּיַו :הָֽוֹהיַֽל הָתָ֖עּוׁשְי הָמֵּ֑לַׁשֲא יִּתְרַ֖דָנ רֶׁ֥שֲא  הָ֖נֹוי־תֶא אֵ֥קָּיַו גָּ֑דַל הָ֖וֹהְי רֶמא֥
 הֵ֖וְניִֽנ־לֶא ךְךֵ֥ל םּו֛ק :רֹֽמאֵל תיִ֥נֵׁש הָ֖נֹוי־לֶא הָ֛וֹהְי־רַבְד יִ֧הְיַו :הָֽׁשָּבַּיַה־לֶא
 קּו הָ֑לֹודְּגַה ריִ֣עָה  םָק ָּ֣יַו :ךָךיֶֽלֵא רֵ֥בֹּד יִ֖כֹנָֽא רֶׁ֥שֲא הָ֔איִרְּקַה־תֶא ָ֙היֶ֨לֵא אָ֤רְ
 םיִ֔הֹלאֵֽל ֙הָלֹודְּג־ריִע הָ֤תְיָה הֵ֗וְניִֽנְו הָ֑וֹהְי רַ֣בְדִּכ הֵ֖וְניִֽנ־לֶא ךְךֶלֵּ֛יַו הָ֗נֹוי
 רַ֔מֹאּיַו ֙אָרְקִּיַו דָ֑חֶא םֹו֣י ךְךַ֖לֲהַֽמ ריִ֔עָב אֹו֣בָל ֙הָנֹוי לֶחָּ֤יַו :םיִֽמָי תֶׁש֥לְׁש ךְךַ֖לֲהַֽמ
־ּואְרְקִּיַו םיִ֑הֹלאֵּֽב הֵ֖וְניִֽנ יֵׁ֥שְנַא ּוניִ֛מֲאַּֽיַו :תֶכָּֽפְהֶנ הֵ֖וְניִֽנְו םֹו֔י םיִ֣עָּבְרַא דֹו֚ע
 ֙םָקָּ֨יַו הֵ֔וְניִֽנ ךְךֶלֶ֣מ־לֶא ֙רָבָּדַה עַּ֤גִּיַו :םָּֽנַטְק־דַעְו םָ֖לֹודְּגִמ םיִּ֔קַׂש ּוׁ֣שְּבְלִּיַו ֙םֹוצ
ֹּיַו קֵ֗עְזַּיַו :רֶפֵֽאָה־לַע בֶׁשֵּ֖יַו קַׂ֔ש סַ֣כְיַו ויָ֑לָעֵֽמ ֹוּ֖תְרַּדַא רֵ֥בֲעַּֽיַו ֹו֔אְסִּכִמ  ֙רֶמא֨
ֹּצַהְו רָ֣קָּבַה הָ֜מֵהְּבַהְו םָ֨דָאָֽה רֹ֑מאֵל ויָ֖לֹדְגּו ךְךֶלֶּ֛מַה םַעַּ֧טִמ הֵ֔וְניִֽנְּב ־לַא ןא֗
 הָ֔מֵהְּבַהְו ֙םָדָאָֽה םיִּ֗קַׂש ּוּ֣סַּכְתִיְו :ּוּֽתְׁשִי־לַא םִיַ֖מּו ּו֔עְרִי־לַ֨א הָמּו֔אְמ ּ֙ומֲעְֽטִי



 רֶׁ֥שֲא סָ֖מָחֶֽה־ןִמּו הָ֔עָרָֽה ֹוּ֣כְרַּדִמ ׁשיִ֚א ּובֻׁ֗שָיְו הָ֑קְזָחְּב םיִ֖הֹלֱא־לֶא ּו֥אְרְקִיְו
ֹלְו ֹוּ֖פַא ןֹו֥רֲחֵֽמ בָׁ֛שְו םיִ֑הֹלֱאָֽה םַ֖חִנְו בּוׁ֔שָי ַעֵ֣דֹוי־יִֽמ :םֶֽהיֵּפַכְּב  אְר ַּ֤יַו :דֵֽבֹאנ א֥
־לַע םיִ֗הֹלֱאָֽה םֶחָּ֣נִּיַו הָ֑עָרָֽה םָּ֣כְרַּדִמ ּובָׁ֖ש־יִּֽכ םֶ֔היֵׂשֲעַֽ֣מ־תֶא ֙םיִהֹלֱאָֽה
ֹלְו םֶ֖הָל־תֹוֽׂשֲעַֽל רֶּ֥בִּד־רֶׁשֲא הָ֛עָרָֽה  הָ֑לֹודְג הָ֣עָר הָ֖נֹוי־לֶא עַר ֵּ֥יַו :הָֽׂשָע א֥
 ֙יִתֹויֱה־דַע יִ֗רָבְד הֶ֣ז־אֹולֲה ֙הָוֹהְי הָּ֤נָֽא רַ֗מֹאּיַו הָ֜וֹהְי־לֶא לֵּלַּ֨פְתִּיַו :ֹוֽל רַחִּ֖יַו
 ןּוּ֣נַח־לֵֽא ֙הָּתַא יִּ֤כ יִּתְעַ֗דָי יִּ֣כ הָׁשיִׁ֑שְרַּת ַחֹ֣רְבִל יִּתְמַּ֖דִק ןֵּ֥כ־לַע יִ֔תָמְדַא־לַע
־תֶא אָ֥נ־חַק הָ֔וֹהְי הָּ֣תַעְו :הָֽעָרָה־לַע םָ֖חִנְו דֶסֶ֔ח־בַרְו ֙םִיַּ֨פַא ךְךֶרֶ֤א םּו֔חַרְו
ֹּיַו :יָּֽיַחֵֽמ יִ֖תֹומ בֹו֥ט יִּ֛כ יִּנֶּ֑מִמ יִׁ֖שְפַנ  ֙הָנֹוי אֵ֤צֵּיַו :ךְךָֽל הָרָ֥ח בֵ֖טיֵהַֽה הָ֔וֹהְי רֶמא֣
 דַ֚ע לֵּ֔צַּב ָ֙היֶּ֨תְחַּת בֶׁשֵּ֤יַו הָּ֗כֻס םָׁ֜ש ֹו֨ל ׂ֩שַעַּיַו ריִ֑עָל םֶדֶּ֣קִמ בֶׁשֵּ֖יַו ריִ֔עָה־ןִמ
 הָ֗נֹויְל לַ֣עֵמ ׀ לַעַּ֣יַו ןֹו֞יָקיִֽק םיִהֹלֱ֠א־הָֽוֹהְי ןַ֣מְיַו :ריִֽעָּב הֶ֖יְהִּֽי־הַמ הֶ֔אְרִי רֶׁ֣שֲא
 הָ֥חְמִׂש ןֹו֖יָקיִּֽקַה־לַע הָ֛נֹוי חַ֥מְׂשִּיַו ֹו֑תָעָֽרֵמ ֹו֖ל ליִּ֥צַהְל ֹוׁ֔שֹאר־לַע֙ לֵצ תֹו֥יְהִֽל
 ןֹו֖יָקיִּֽקַה־תֶא ךְךַּ֥תַו תָ֑רֳחָּֽמַֽל רַחַּׁ֖שַה תֹו֥לֲעַּֽב תַעַ֔לֹוּת ֙םיִהֹלֱאָֽה ןַ֤מְיַו :הָֽלֹודְג
 ׁשֶמֶּׁ֛שַה ךְךַּ֥תַו תיִׁ֔שיִרֲח ֙םיִדָק ַחּו֤ר םיִ֜הֹלֱא ןַ֨מְיַו ׁשֶמֶּׁ֗שַה ַחֹ֣רְזִּכ ׀ יִ֣הְיַו :ׁשָֽביִּיַו
ֹר־לַע ֹּיַו תּו֔מָל ֹ֙וׁשְפַנ־תֶא לַ֤אְׁשִּיַו ףָּ֑לַעְתִּיַו הָ֖נֹוי ׁשא֥  :יָּֽיַחֵֽמ יִ֖תֹומ בֹו֥ט רֶמא֕
ֹּיַו ֹּיַו ןֹו֑יָקיִּֽקַה־לַע ֖ךָךְל־הָרָֽח בֵ֥טיֵהַֽה הָ֔נֹוי־לֶא ֙םיִהֹלֱא רֶמא֤  בֵ֥טיֵה רֶמא֕
ֹּיַו :תֶוָֽמ־דַע יִ֖ל־הָרָֽח ֹל רֶׁ֛שֲא ןֹו֔יָקיִּ֣קַה־לַע ָּ֙תְסַ֨ח הָּ֥תַא הָ֔וֹהְי רֶמא֣  ָּתְלַ֥מָע־אֽ
ֹלְו ֹוּ֖ב ֹל ֙יִנֲאַֽו :דָֽבָא הָלְיַ֥ל־ןִבּו הָ֖יָה הָלְיַ֥ל־ןִּבֶׁש ֹוּ֑תְלַּדִג א֣  הֵ֖וְניִֽנ־לַע סּו֔חָא א֣
ֹל רֶׁ֤שֲא םָ֗דָא ֹוּ֜בִר הֵ֨רְׂשֶע־םיֵּֽתְׁשִֽמ ֩הֵּבְרַה ּהָּ֡ב־ׁשֶי רֶׁ֣שֲא הָ֑לֹודְּגַה ריִ֣עָה ־אֽ
 ֙הָכיִמ־לֶא הָ֗יָה רֶׁ֣שֲא ׀ הָ֣וֹהְי־רַבְּד :הָּֽבַר הָ֖מֵהְבּו ֹו֔לֹאמְׂשִל ֹו֣ניִמְי־ןיֵּב ֙עַדָי
 קְזִחְי זָ֥חָא םָ֛תֹוי יֵ֥מיִּב יִּ֔תְׁשַרֹּ֣מַה  ןֹו֖רְמֹֽׁש־לַע הָ֥זָח־רֶֽׁשֲא הָ֑דּוהְי יֵ֣כְלַמ הָּ֖יִ
 ֙םֶכָּב הִ֤וֶֹהְי יָ֨נֹדֲא ֩יִהיִו ּהָ֑אֹלְמּו ץֶרֶ֣א יִביִׁ֖שְקַה םָּ֔לֻּכ םיִּ֣מַע ּ֙ועְמִׁש :םָֽלָׁשּוֽריִו
־לַע ךְךַ֖רָדְו דַ֥רָיְו ֹו֑מֹוקְּמִמ אֵ֣צֹי הָ֖וֹהְי הֵּ֥נִה־יִּֽכ :ֹוֽׁשְדָק לַ֥כיֵהֵֽמ יָ֖נֹדֲא דֵ֔עְל
 ֙גַנֹוּדַּכ ּועָּ֑קַּבְתִי םיִ֖קָמֲעָֽהְו ויָּ֔תְחַּת ֙םיִרָהֶֽה ּוּסַ֤מָנְו :ץֶרָֽא ]־יֵתֳמָּֽב[ יֵתוֳמָּב
ֹז־לָּכ ֙בֹקֲעַֽי עַׁשֶ֤פְּב :דָֽרֹומְּב םיִ֥רָּגֻמ םִיַ֖מְּכ ׁשֵ֔אָה יֵ֣נְּפִמ ֹּטַחְבּו תא֔  תיֵּ֣ב תוא֖
 :םָֽלָׁשּוֽרְי אֹו֖לֲה הָ֔דּוהְי תֹו֣מָּב ֙יִמּו ןֹו֔רְמֹֽׁש ֙אֹולֲה בֹ֗קֲעַֽי עַׁשֶ֣פ־יִֽמ לֵ֑אָרְׂשִי
 :הֶּֽלַגֲא ָהיֶ֖דֹסיִֽו ָהיֶ֔נָבֲא ֙יַּגַל יִּ֤תְרַּגִהְו םֶרָ֑כ יֵעָּ֣טַמְל הֶ֖דָּׂשַה יִ֥עְל ןֹו֛רְמֽׂש יִּ֥תְמַׂשְו



 הָ֑מָמְׁש םיִׂ֣שָא ָהיֶּ֖בַצֲע־לָכְו ׁשֵ֔אָב ּו֣פְרָּֽׂשִי ָ֙היֶּ֨נַנְתֶא־לָכְו ּוּתַּ֗כֻי ָהיֶ֣ליִסְּפ־לָכְו
 הָליִ֔ליֵאְו הָ֣דְּפְסֶא ֙תֹאז־לַע :ּובּוֽׁשָי הָ֖נֹוז ן ַ֥נְתֶא־דַעְו הָצָּ֔בִק ֙הָנֹוז ן ַ֤נְתֶאֵֽמ יִּ֠כ
 יִּ֥כ :הָֽנֲעַֽי תֹו֥נְבִּכ לֶבֵ֖אְו םיִּ֔נַּתַּכ ֙דֵּפְסִמ הֶׂ֤שֱעֶא םֹו֑רָעְו ]לָ֖לֹוׁש[ לָ֖ליֹׁש הָ֥כְליֵֽא
 ֙תַגְּב :םָֽלָׁשּוֽרְי־דַע יִּ֖מַע רַעַׁ֥ש־דַע עַ֛גָנ הָ֔דּוהְי־דַע ֙הָאָ֨ב־יִּֽכ ָהיֶ֑תֹוּכַמ הָׁ֖שּונֲא
 יִ֥רְבִע :]יִׁשָּֽלַּפְתִה[ יתִׁשָּֽלַּפְתִה רָ֖פָע הָ֔רְפַעְל תיֵ֣בְּב ּוּ֑כְבִּת־לַא ֹו֖כָּב ּודיִּ֔גַּת־לַא
ֹל תֶׁשֹ֑ב־הָיְרֶע ריִ֖פָׁש תֶבֶׁ֥שֹוי םֶ֛כָל  לֶצֵ֔אָֽה תיֵּ֣ב ֙דַּפְסִמ ןָ֔נֲאַֽצ תֶבֶׁ֣שֹוי ֙הָאְצָֽי א֤
 הָ֔וֹהְי תֵ֣אֵמ ֙עָר דַר ָ֤י־יִּֽכ תֹו֑רָמ תֶבֶׁ֣שֹוי בֹו֖טְל הָֽלָ֥ח־יִּֽכ :ֹוֽתָּדְמֶע םֶּ֖כִמ חַּ֥קִי
 ֙איִה תאָּ֥טַח תיִׁ֨שאֵר ׁשיִ֑כָל תֶבֶׁ֣שֹוי ׁשֶכֶ֖רָל הָ֛בָּכְרֶּמַה םֹ֧תְר :םָֽלָׁשּוֽרְי רַעַׁ֖שְל
 תֶׁשֶ֣רֹומ לַ֖ע םיִ֔חּוּלִׁש יִ֣נְּתִּת ֙ןֵכָל :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥עְׁשִּפ ּו֖אְצְמִנ ךְךָ֥ב־יִּכ ןֹוּ֔יִצ־תַבְל
 תֶבֶׁ֖שֹוי ךְךָ֔ל ]איִבָ֣א[ יִבָ֣א ׁ֙שֵרֹּיַה דֹ֗ע :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֖כְלַמְל בָ֔זְכַאְל ֙ביִזְכַא יֵּ֤תָּב תַּ֑ג
 יִבִ֤חְרַה ךְךִי ָ֑גּונֲעַּֽת יֵ֖נְּב־לַע יִּזֹ֔גָו יִ֣חְרָק :לֵֽאָרְׂשִי דֹו֥בְּכ אֹו֖בָי םָּ֥לֻדֲע־דַע הָׁ֑שֵרָֽמ
 םָ֑תֹובְּכְׁשִמ־לַע עָ֖ר יֵלֲעֹֽ֥פּו ןֶוָ֛א־יֵבְׁשֹֽח יֹו֧ה :ךְךֵּֽמִמ ּו֖לָג־יִּֽכ רֶׁשֶּ֔נַּכ ֙ךְךֵתָחְרָק
 ּואָׂ֑שָנְו םיִּ֖תָבּו ּולָ֔זָגְו ֙תֹודָׂש ּו֤דְמָֽחְו :םָֽדָי לֵ֖אְל־ׁשֶי יִּ֥כ ָהּוׂ֔שֲעַֽי ֙רֶקֹּ֨בַה רֹו֤אְּב
־לַע בֵׁ֛שֹח יִ֥נְנִֽה הָ֔וֹהְי רַ֣מָא הֹּ֚כ ןֵ֗כָל :ֹוֽתָלֲחַֽנְו ׁשיִ֖אְו ֹו֔תיֵבּו רֶבֶּ֣ג ּ֙וקְׁשָֽעְו
ֹּזַה הָ֥חָּפְׁשִּמַה ֹל רֶׁשֲ֠א הָ֑עָר תא֖ ֹלְו םֶ֗כיֵתֹֽראְּוַצ םָּׁ֜שִמ ּוׁשיִ֨מָת־אֽ  ּ֙וכְלֵֽת א֤
 ֙הָיְהִֽנ יִ֤הְנ הָ֨הָנְו לָׁ֗שָמ םֶ֣כיֵלֲע אָּׂ֧שִי אּו֜הַה םֹוּ֨יַּב :איִֽה הָ֖עָר תֵ֥ע יִּ֛כ הָ֔מֹור
 ֙ןֵכָל :קֵּֽלַחְי ּוניֵ֖דָׂש בֵ֥בֹוׁשְל יִ֔ל ׁשיִ֣מָי ךְךיֵ֚א ריִ֑מָי יִּ֖מַע קֶלֵ֥ח ּונֻּ֔דַׁשְנ דֹו֣דָׁש ֙רַמָא
ֹל ֹל ןּו֑פיִּטַי ּופִּ֖טַּת־לַא :הָֽוֹהְי לַ֖הְקִּב לָ֑רֹוגְּב לֶבֶ֖ח ךְךיִ֥לְׁשַמ ֔ךָךְל הֶ֣יְהִֽי־אֽ  ּופִּ֣טַי־אֽ
ֹל הֶּלֵ֔אָל  הֶּלֵ֖א־םִא הָ֔וֹהְי ַחּו֣ר ֙רַצָקֲה בֹ֗קֲעַֽי־תיֵּֽב רּו֣מָאֶה :תֹוּֽמִלְּכ גַּ֖סִי א֥
 םֵ֔מֹוקְי בֵ֣יֹואְל ֙יִּמַע לּו֗מְתֶאְו :ךְךֵֽלֹוה רָׁ֥שָּיַה םִ֖ע ּוביִ֔טיֵי יַ֨רָבְד אֹו֤לֲה ויָ֑לָלֲעַֽמ
 ֙יִּמַע יֵׁ֤שְנ :הָֽמָחְלִמ יֵ֖בּוׁש חַטֶּ֔ב םיִ֣רְבֹֽעֵמ ןּו֑טִׁשְפַּת רֶדֶ֖א הָ֔מְלַׂש לּוּ֣מִמ
 יִּ֥כ ּו֔כְלּו ּומּו֣ק :םָֽלֹועְל יִ֖רָדֲה ּו֥חְקִּת ָהיֶ֔לָלֹֽע֙ לַעֵמ ָהיֶ֑גֻנֲעַּֽת תיֵּ֖בִמ ןּוׁ֔שְר ָ֣גְּת
ֹז־ֹאל  ַ֙חּו֨ר ךְךֵ֥לֹה ׁשיִ֞א־ּול :ץָֽרְמִנ לֶבֶ֥חְו לֵּ֖בַחְּת הָ֛אְמָֽט רּו֥בֲעַּֽב הָ֑חּונְּמַה תא֖
 בֹ֣קֲעַֽי ףֹ֜סֱאֶא ףֹ֨סָא :הֶּֽזַה םָ֥עָה ףיִּ֖טַמ הָ֥יָהְו רָ֑כֵּׁשַלְו ןִי ַּ֖יַל ֔ךָךְל ףִּ֣טַא בֵּ֔זִּכ רֶקֶׁ֣שָו
ֹצְּכ ּוּנֶ֖מיִׂשֲא דַחַ֥י לֵ֔אָרְׂשִי תיִ֣רֵאְׁש ֙ץֵּבַקֲא ץֵּ֤בַק ךְךָּ֗לֻּכ  ךְךֹו֣תְּב ֙רֶדֵ֨עְּכ הָ֑רְצָּב ןא֣
 ֹו֑ב ּואְצֵּ֣יַו רַעַׁ֖ש ּורֹ֔בֲעַּֽיַו ּ֙וצְרָּֽפ םֶ֔היֵנְפִל ֙ץֵרֹּפַה הָ֤לָע :םָֽדָאֵֽמ הָנֶ֖מיִהְּת ֹו֔רְבָּֽדַה



 בֹ֔קֲעַֽי יֵׁ֣שאָר ֙אָנ־ּועְמִׁש רַ֗מֹאָֽו :םָֽׁשֹארְּב הָ֖וֹהיַֽו םֶ֔היֵנְפִל ֙םָּכְלַמ רֹ֤בֲעַּֽיַו
 יֵבֲהֹֽ֣אְו בֹו֖ט יֵאְנׂ֥ש :טָּֽפְׁשִּמַה־תֶא תַעַ֖דָל םֶ֔כָל אֹו֣לֲה לֵ֑אָרְׂשִי תיֵּ֣ב יֵ֖ניִצְקּו
 רֵ֣אְׁש ּ֘ולְכָֽא רֶׁ֣שֲאַֽו :םָֽתֹומְצַע לַ֥עֵמ םָ֖רֵאְׁשּו םֶ֔היֵלֲעֵֽמ ֙םָרֹוע יֵ֤לְזֹּֽג ]עָ֑ר[ העָ֑ר
 ריִּ֔סַּב רֶׁ֣שֲאַּֽכ ּ֙וׂשְרָֽפּו ּוחֵּ֑צִּפ םֶ֖היֵתֹֽמְצַע־תֶאְו ּוטיִׁ֔שְפִה םֶ֣היֵלֲעֵֽמ ֙םָרֹועְו ֒יִּמַע
ֹלְו הָ֔וֹהְי־לֶא ּו֣קֲעְֽזִי זָ֚א :תַחָּֽלַק ךְךֹו֥תְּב רָׂ֖שָבְכּו  ויָ֤נָּפ רֵּ֨תְסַיְו םָ֑תֹוא הֶ֖נֲעַֽי א֥
 םיִ֖איִבְּנַה־לַע הָ֔וֹהְי רַ֣מָא הֹּ֚כ :םֶֽהיֵלְלַעַֽמ ּועֵ֖רֵה רֶׁ֥שֲאַּֽכ איִ֔הַה תֵ֣עָּב ֙םֶהֵמ
ֹל ֙רֶׁשֲאַֽו םֹו֔לָׁש ּו֣אְרָֽקְו ֙םֶהיֵּנִׁשְּב םיִ֤כְׁשֹּֽנַה יִּ֑מַע־תֶא םיִ֣עְתַּמַה ־לַע ןֵּ֣תִי־אֽ
 םֹ֑סְּקִמ םֶ֖כָל הָ֥כְׁשָחְו ןֹו֔זָחֵֽמ ֙םֶכָל הָלְיַ֤ל ןֵ֞כָל :הָֽמָחְלִמ ויָ֖לָע ּוׁ֥שְּדִקְו םֶ֔היִּפ
 ּ֙ורְפָֽחְו םיִ֗זֹחַֽה ּוׁשֹ֣בּו :םֹוּֽיַה םֶ֖היֵלֲע רַ֥דָקְו םיִ֔איִבְּנַה־לַע ׁ֙שֶמֶּׁ֨שַה הָאָ֤בּו
 יִתאֵ֤לָמ יִ֞כֹנָֽא םָ֗לּואְו :םיִֽהֹלֱא הֵ֖נֲעַֽמ ןיֵ֥א יִּ֛כ םָּ֑לֻּכ םָ֖פָׂש־לַע ּו֥טָעְו םיִ֔מְסֹּ֣קַה
 :ֹוֽתאָּטַח לֵ֖אָרְׂשִיְלּו ֹו֔עְׁשִּפ ֙בֹקֲעַֽיְל דיִּ֤גַהְל הָ֑רּובְגּו טָּ֖פְׁשִמּו הָ֔וֹהְי ַחּו֣ר־תֶא ַ֙חֹ֨כ
ֹז אָ֣נ־ּועְמִׁש  טָּ֔פְׁשִמ םיִ֣בֲעַֽתֲמַֽה לֵ֑אָרְׂשִי תיֵּ֣ב יֵ֖ניִצְקּו בֹ֔קֲעַֽי תיֵּ֣ב ֙יֵׁשאָר תא֗
 ׀ ָהיֶׁ֣שאָר :הָֽלְוַעְּב םַ֖לָׁשּוריִו םיִ֑מָדְּב ןֹוּ֖יִצ הֶ֥נֹּב :ּוׁשֵּֽקַעְי הָ֖רָׁשְיַה־לָּכ תֵ֥אְו
 ֙הָוֹהְי־לַעְו ּומֹ֑סְקִי ףֶסֶ֣כְּב ָהיֶ֖איִבְנּו ּו֔רֹוי ריִ֣חְמִּב ָ֙היֶ֨נֲהֹֽכְו ּוטֹּ֗פְׁשִי דַחֹׁ֣שְּב
ֹל ּונֵּ֔בְרִקְּב ֙הָוֹהְי אֹו֤לֲה רֹ֔מאֵל ּונֵ֣עָּׁשִי  םֶ֔כְלַלְגִּב ֙ןֵכָל :הָֽעָר ּוניֵ֖לָע אֹו֥בָת־אֽ
 ׀ הָ֣יָהְו :רַעָֽי תֹו֥מָבְל תִיַּ֖בַה רַ֥הְו הֶ֔יְהִּֽת ןיִּ֣יִע ֙םַ֨לָׁשּוריִו ׁשֵ֑רָחֵֽת הֶ֣דָׂש ןֹוּ֖יִצ
ֹרְּב ֙ןֹוכָנ הָ֤וֹהְי־תיֵּֽב רַ֣ה הֶיְהִֽ֠י םיִ֗מָּיַה תיִ֣רֲחַֽאְּב  אּו֖ה אָּׂ֥שִנְו םיִ֔רָהֶֽה ׁשא֣
־לֶא הֶ֣לֲעַֽנְו ׀ ּו֣כְל ּ֙ורְמָֽאְו םיִּ֗בַר םִ֣יֹוּג ּו֞כְלָֽהְֽו :םיִּֽמַע ויָ֖לָע ּו֥רֲהָֽנְו תֹו֑עָבְּגִמ
 ֙ןֹוּיִּצִמ יִּ֤כ ויָ֑תֹחְרֹֽאְּב הָ֖כְלֵֽנְו ויָ֔כָרְּדִמ ּ֙ונֵ֨רֹויְו בֹ֔קֲעַֽי יֵ֣הֹלֱא ֙תיֵּב־לֶאְו הָ֗וֹהְי־רַה
 םִ֥יֹוגְל ַחיִ֛כֹוהְו םיִּ֔בַר םיִּ֣מַע ןיֵּ֚ב טַ֗פָׁשְו :םָֽלָׁשּוריִמ הָ֖וֹהְי־רַבְדּו הָ֔רֹות אֵ֣צֵּת
ֹל תֹו֔רֵמְזַמְל ֙םֶהיֵתֹֽתיִנֲחַֽו םיִּ֗תִאְל םֶ֜היֵתֹֽבְרַח ּו֨תְּתִכְו קֹו֑חָר־דַע םיִ֖מֻצֲע ־אֽ
ֹלְו בֶרֶ֔ח ֙יֹוּג־לֶא יֹוּ֤ג ּו֞אְׂשִי  ֹו֛נְפַּג תַחַּ֧ת ׁשיִ֣א ּו֗בְׁשָֽיְו :הָֽמָחְלִמ דֹו֖ע ןּו֥דְמְלִי־אֽ
 ּו֕כְלֵֽי םיִּ֔מַעָ֣ה־לָּכ יִּ֚כ :רֵּֽבִּד תֹו֖אָבְצ הָ֥וֹהְי יִ֛פ־יִּכ דיִ֑רֲחַֽמ ןיֵ֣אְו ֹו֖תָנֵֽאְּת תַחַ֥תְו
 םֹוּ֨יַּב :דֶֽעָו םָ֥לֹועְל ּוניֵ֖הֹלֱא הָ֥וֹהְי־םֵֽׁשְּב ךְךֵ֛לֵנ ּונְחַ֗נֲאַֽו ויָ֑הֹלֱא םֵׁ֣שְּב ׁשיִ֖א
 יִּ֤תְמַׂשְו :יִתֹֽעֵרֲה רֶׁ֖שֲאַֽו הָצֵּ֑בַקֲא הָ֖חָּדִּנַהְו הָ֔עֵלֹּ֣צַה ֙הָפְסֹֽא הָ֗וֹהְי־םֻאְנ אּו֜הַה
 ןֹוּ֔יִצ רַ֣הְּב ֙םֶהיֵלֲע הָ֤וֹהְי ךְךַ֨לָמּו םּו֑צָע יֹו֣גְל הָ֖אָלֲהַּֽנַהְו תיִ֔רֵאְׁשִל ֙הָעֵלֹּֽצַה־תֶא



 הָ֗אָבּו הֶ֑תאֵת ךָךיֶ֣דָע ןֹוּ֖יִצ־תַּב לֶפֹ֛ע רֶדֵ֗ע־לַּדְגִמ הָּ֣תַאְו :םָֽלֹוע־דַעְו הָּ֖תַעֵמ
 ךְךֶלֶ֣מֲה ַעֵ֑ר יִעיִ֖רָת הָּמָ֥ל הָּ֕תַע :םָֽלָׁשּוֽרְי־תַ֥בְל תֶכֶ֖לְמַמ הָ֔נֹׁשאִ֣רָה ֙הָלָׁשְמֶּמַה
 ןֹוּ֖יִצ־תַּב יִחֹ֛גָו יִלּו֧ח :הָֽדֵלֹוּֽיַּכ ליִ֖ח ךְךֵ֥קיִזֱחֶה־יִּֽכ דָ֔בָא ֙ךְךֵצֲעֹוֽי־םִֽא ךְךָּ֗ב־ןיֵֽא
 יִלֵ֔צָּנִּת םָׁ֣ש֙ לֶבָּב־דַע תאָ֤בּו הֶ֗דָּׂשַּב ְּתְנַ֣כָׁשְו הָ֜יְרִּקִמ יִ֨אְצֵֽת ֩הָּתַע יִּ֣כ הָ֑דֵלֹוּֽיַּכ
 םיִ֣רְמֹֽאָה םיִּ֑בַר םִ֣יֹוּג ךְךִיַ֖לָע ּו֥פְסֶאֶֽנ הָּ֛תַעְו :ךְךִיָֽבְיֹֽא ףַּ֖כִמ הָ֔וֹהְי ךְךֵ֣לָאְגִי םָׁ֚ש
ֹל הָּמֵ֗הְו :ּוניֵֽניֵע ןֹוּ֖יִצְּב זַחַ֥תְו ףָ֔נֱחֶּת ֹלְו הָ֔וֹהְי תֹו֣בְׁשְחַמ ּ֙ועְד ָֽי א֤  ּוניִ֖בֵה א֥
֙ לֶזְרַּב םיִׂ֤שָא ךְךֵ֞נְרַק יִּ֣כ ןֹוּ֗יִצ־תַב יִׁשֹו֣דָו יִמּו֧ק :הָנְרֹּֽג ריִ֥מָעֶּֽכ םָ֖צְּבִק יִּ֥כ ֹו֑תָצֲע
 םָ֔עְצִּב ֙הָוֹהיַֽל יִּ֤תְמַרֲחַֽהְו םיִּ֑בַר םיִּ֣מַע תֹוּ֖קִדֲהַֽו הָׁ֔שּוחְנ םיִׂ֣שָא ֙ךְךִיַ֨תֹסְרַפּו
 ֙טֶבֵּׁ֨שַּב ּוניֵ֑לָע םָׂ֣ש רֹו֖צָמ דּו֔דְּג־תַב יִ֣דְדֹּֽגְתִּת ֙הָּתַע :ץֶרָֽאָה־לָּכ ןֹו֥דֲאַֽל םָ֖ליֵחְו
 ֙תֹויְהִֽל ֙ריִעָצ הָתָ֗רְפֶא םֶחֶ֣ל־תיֵּֽב הָּ֞תַאְו :לֵֽאָרְׂשִי טֵ֥פֹׁש תֵ֖א יִ֔חְּלַה־לַע ּוּ֣כַי
 יֵ֥מיִמ םֶדֶּ֖קִמ ויָ֥תֹאָֽצֹומּו לֵ֑אָרְׂשִיְּב לֵׁ֖שֹומ תֹו֥יְהִֽל אֵ֔צֵי יִ֣ל ֙ךָךְּמִמ הָ֔דּוהְי יֵ֣פְלַאְּב
 :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב־לַע ןּו֖בּוׁשְי ויָ֔חֶא רֶתֶ֣יְו הָדָ֑לָי הָ֖דֵלֹוֽי תֵ֥ע־דַע םֵ֔נְּתִי ןֵ֣כָל :םָֽלֹוע
־דַע לַּ֖דְגִי הָּ֥תַע־יִּֽכ ּובָׁ֕שָיְו ויָ֑הֹלֱא הָ֣וֹהְי םֵׁ֖ש ןֹו֕אְגִּב הָ֔וֹהְי זֹ֣עְּב ֙הָעָרְו דַ֗מָעְו
 ֙ךְךֹרְדִי יִ֤כְו ּונֵ֗צְרַאְב אֹו֣בָי־יִּֽכ ׀ רּוּׁ֣שַא םֹו֑לָׁש הֶ֖ז הָ֥יָהְו :ץֶרָֽא־יֵסְפַא
־תֶא ּו֞עָרְו :םָֽדָא יֵ֥כיִסְנ הָ֖נֹמְׁשּו םיִ֔עֹר הָ֣עְבִׁש ֙ויָלָע ּונֹ֤מֵקֲהַֽו ּוניֵ֔תֹונְמְרַאְּב
 אֹו֣בָי־יִּֽכ רּוּׁ֔שַאֵֽמ֙ ליִּצִהְו ָהיֶ֑חָתְפִּב דֹ֖רְמִנ ץֶרֶ֥א־תֶאְו בֶרֶ֔חַּב ֙רּוּׁשַא ץֶרֶ֤א
֙ לַטְּכ םיִּ֔בַר םיִּ֣מַע ֙בֶרֶ֨קְּב בֹ֗קֲעַֽי תיִ֣רֵאְׁש ׀ הָ֣יָהְו :ּונֵֽלּובְגִּב ךְךֹ֖רְדִי־יִֽכְו ּונֵ֔צְרַאְב
ֹל רֶׁ֤שֲא בֶׂשֵ֑ע־יֵלֲע םיִ֖ביִבְרִּכ הָ֔וֹהְי תֵ֣אֵמ ֹלְו ׁשיִ֔אְל ֙הֶּוַקְי־אֽ  יֵ֥נְבִל לֵ֖חַיְי א֥
 רַעַ֔י תֹו֣מֲהַֽבְּב ֙הֵיְרַאְּכ םיִּ֔בַר םיִּ֣מַע ֙בֶרֶ֨קְּב םִ֗יֹוּגַּב בֹ֜קֲעַֽי תיִ֨רֵאְׁש ֩הָיָהְו :םָֽדָא
ֹצ־יֵרְדֶעְּב ריִ֖פְכִּכ ־לַע ֖ךָךְדָי םֹ֥רָּת :ליִּֽצַמ ןיֵ֥אְו ףַ֖רָטְו סַ֥מָרְו רַ֛בָע םִא רֶׁ֧שֲא ןא֑
 ךָךיֶ֖סּוס יִּ֥תַרְכִהְו הָ֔וֹהְי־םֻאְנ ֙אּוהַה־םֹוּֽיַב הָ֤יָהְו :ּותֵֽרָּכִי ךָךיֶ֖בְיֹֽא־לָכְו ךָךיֶ֑רָצ
 :ךָךיֶֽרָצְבִמ־לָּכ יִּ֖תְסַרָֽהְו ךָךֶ֑צְרַא יֵ֣רָע יִּ֖תַרְכִהְו :ךָךיֶֽתֹבְּכְרַמ יִּ֖תְדַבֲאַֽהְו ךָךֶּ֑בְרִּקִמ
ֹל םיִ֖נְנֹוֽעְמּֽו ךָךֶ֑דָּיִמ םיִ֖פָׁשְכ יִּ֥תַרְכִהְו  ךָךיֶ֖תֹובֵּֽצַמּו ךָךיֶ֛ליִסְפ יִּ֧תַרְכִהְו :ךְךָֽל־ּויְהִֽי א֥
ֹלְו ךָךֶּ֑בְרִּקִמ  ךָךֶּ֑בְרִּקִמ ךָךיֶ֖ריֵׁשֲא יִּ֥תְׁשַתָֽנְו :ךָךיֶֽדָי הֵׂ֥שֲעַֽמְל דֹו֖ע הֶ֥וֲחַּֽתְׁשִת־אֽ
ֹל רֶׁ֖שֲא םִ֑יֹוּגַה־תֶא םָ֖קָנ הָ֛מֵחְבּו ףַ֧אְּב יִתיִׂ֜שָעְו :ךָךיֶֽרָע יִּ֖תְדַמְׁשִהְו  :ּועֵֽמָׁש א֥

 תֹו֖עָבְּגַה הָנְעַ֥מְׁשִתְו םיִ֔רָהֶֽה־תֶא ביִ֣ר םּו֚ק רֵ֑מֹא הָ֖וֹהְי־רֶֽׁשֲא תֵ֥א אָ֕נ־ּועְמִׁש



 ֙הָוֹהיַֽל ביִ֤ר יִּ֣כ ץֶרָ֑א יֵדְסֹ֣מ םיִ֖נָתֵֽאָהְו הָ֔וֹהְי ביִ֣ר־תֶא ֙םיִרָה ּו֤עְמִׁש :ךָךֶֽלֹוק
 :יִֽב הֵ֥נֲע ךָךיִ֑תֵאְלֶה הָ֣מּו ֖ךָךְל יִתיִׂ֥שָע־הֶֽמ יִּ֛מַע :חָּֽכַוְתִי לֵ֖אָרְׂשִי־םִעְו ֹוּ֔מַע־םִע
־תֶא ךָךיֶ֔נָפְל חַ֣לְׁשֶאָֽו ךָךיִ֑תיִדְּפ םיִ֖דָבֲע תיֵּ֥בִמּו םִיַ֔רְצִמ ץֶרֶ֣אֵמ ֙ךָךיִ֨תִלֱעֶה יִּ֤כ
 ֹו֖תֹא הָ֥נָע־הֶמּו בָ֔אֹומ ךְךֶלֶ֣מ ֙קָלָּב ץַ֗עָּי־הַמ ֙אָנ־רָכְז יִּ֗מַע :םָֽיְרִמּו ןֹ֥רֲהַֽא הֶׁ֖שֹמ
 ֙הָּמַּב :הָֽוֹהְי תֹו֥קְדִצ תַעַּ֖ד ןַעַ֥מְל לָּ֔גְלִּגַה־דַע ֙םיִּטִּׁשַה־ןִמ רֹו֑עְּב־ןֶּב םָ֣עְלִּב
 :הָֽנָׁש יֵ֥נְּב םיִ֖לָגֲעַּֽב תֹו֔לֹועְב ּוּנֶ֣מְּדַקֲאַֽה םֹו֑רָמ יֵ֣הֹלאֵֽל ףַּ֖כִא הָ֔וֹהְי םֵּ֣דַקֲא
 יִ֥רְּפ יִ֔עְׁשִּפ ֙יִרֹוכְּב ןֵּ֤תֶאַֽה ןֶמָׁ֑ש־יֵלֲחַֽנ תֹו֖בְבִֽרְּב םיִ֔ליֵא יֵ֣פְלַאְּב ֙הָוֹהְי הֶ֤צְרִיֲה
 יִּ֣כ ֗ךָךְּמִמ ׁשֵ֣רֹוּד הָ֞וֹהְי־הָמּו בֹוּ֑ט־הַמ םָ֖דָא ֛ךָךְל דיִּ֥גִה :יִֽׁשְפַנ תאַּ֥טַח יִ֖נְטִב
 ריִ֣עָל ֙הָוֹהְי לֹו֤ק :ךָךיֶֽהֹלֱא־םִע תֶכֶ֖ל ַעֵ֥נְצַהְו דֶסֶ֔ח תַבֲהַ֣אְו ֙טָּפְׁשִמ תֹוׂ֤שֲע־םִא
 עָׁ֔שָר תיֵּ֣ב ׁ֙שִאַה דֹו֗ע :ּהָֽדָעְי יִ֥מּו הֶּ֖טַמ ּו֥עְמִׁש ךָךֶ֑מְׁש הֶ֣אְרִי הָּ֖יִׁשּוֽתְו אָ֔רְקִי
ֹמְּב הֶּ֖כְזֶאַֽה :הָֽמּועְז ןֹו֖זָר תַ֥פיֵאְו עַׁשֶ֑ר תֹו֖רְצֹֽא  יֵ֥נְבַא סיִ֖כְבּו עַׁשֶ֑ר יֵנְזא֣
 הָּ֥יִמְר םָ֖נֹוׁשְלּו רֶקָׁ֑ש־ּורְּבִּד ָהיֶ֖בְׁשֹֽיְו סָ֔מָח ּו֣אְלָֽמ ָ֙היֶ֨ריִׁשֲע רֶׁ֤שֲא :הָֽמְרִמ
ֹלְו֙ לַכֹאת הָּ֤תַא :ךָךֶֽתֹאּטַח־לַע םֵ֖מְׁשַה ךָךֶ֑תֹוּכַה יִתיֵ֣לֱחֶה יִ֖נֲא־םַגְו :םֶֽהיִפְּב  א֣
ֹלְו ֙גֵּסַתְו ךָךֶּ֑בְרִקְּב ֖ךָךֲחְֽׁשֶיְו עָּ֔בְׂשִת  הָּ֥תַא :ןֵּֽתֶא בֶרֶ֥חַל טֵּ֖לַפְּת רֶׁ֥שֲאַֽו טיִ֔לְפַת א֣
ֹלְו עַ֖רְזִת ֹלְו ֙תִיַ֨ז־ךְךֹֽרְדִת הָּ֤תַא רֹו֑צְקִת א֣ ֹלְו ׁשֹו֖ריִתְו ןֶמֶׁ֔ש ךְךּו֣סָת־אֽ  א֥
 ּו֖כְלֵּתַו בָ֔אְחַא־תיֵֽב הֵׂ֣שֲעַֽמ֙ לֹכְו יִ֗רְמָע תֹוּ֣קֻח רֵּ֞מַּתְׁשִיְו :ןִי ָּֽי־הֶּתְׁשִת
 :ּואָּֽׂשִּת יִּ֖מַע תַּ֥פְרֶחְו הָ֔קֵרְׁשִל ָ֙היֶ֨בְׁשֹֽיְו הָּ֗מַׁשְל ֜ךָךְתֹֽא יִּ֨תִּת ֩ןַעַמְל םָ֑תֹוצֲעֹֽמְּב
 הָ֖רּוּכִּב לֹו֔כֱאֶל לֹוּ֣כְׁשֶא־ןיֵֽא ריִ֑צָּב תֹ֖לְלֹֽעְּכ ץִיַ֔ק־יֵּפְסָאְּכ ֙יִתיִ֨יָה יִּ֤כ יִ֗ל יַלְלַ֣א
 ּובֹ֔רֱאֶי םיִ֣מָדְל ֙םָּלֻּכ ןִיָ֑א םָ֖דָאָּֽב רָׁ֥שָיְו ץֶרָ֔אָה־ןִמ ֙דיִסָח דַ֤בָא :יִֽׁשְפַנ הָ֥תְּוִא
 טֵ֖פֹּׁשַהְו לֵ֔אֹׁש רַּׂ֣שַה ביִ֔טיֵהְל ֙םִיַּ֨פַּכ עַ֤רָה־לַע :םֶרֵֽח ּודּו֥צָי ּוהיִ֖חָא־תֶא ׁשיִ֥א
 הָ֑כּוסְּמִמ רָׁ֖שָי קֶדֵ֔חְּכ םָ֣בֹוט :ָהּוֽתְּבַעְיַו אּו֖ה ֹוׁ֛שְפַנ תַּ֥וַה רֵ֨בֹּד לֹו֗דָּגַהְו םּוּ֑לִּׁשַּב
־לַֽא ַעֵ֔רְב ּוניִ֣מֲאַּֽת־לַא :םָֽתָכּוֽבְמ הֶ֖יְהִֽת הָּ֥תַע הָאָ֔ב ֣ךָךְתָּֽדֻקְּפ ֙ךָךיֶּ֨פַצְמ םֹו֤י
 הָ֣מָק תַּ֚ב בָ֔א לֵּ֣בַנְמ ֙ןֵב־יִּכ :ךָךיִֽפ־יֵחְתִּפ רֹ֖מְׁש ךָךֶ֔קיֵח תֶבֶ֣כֹּׁשִמ ףּוּ֑לַאְּב ּו֖חְטְבִּת
 הָליִ֖חֹוא הֶּ֔פַצֲא הָ֣וֹהיַּֽב ֙יִנֲאַֽו :ֹוֽתיֵב יֵׁ֥שְנַא ׁשיִ֖א יֵ֥בְיֹֽא ּהָ֑תֹמֲחַּֽב הָּ֖לַּכ ּהָּ֔מִאְב
־יִּֽכ יִּתְמָ֑ק יִּתְלַ֖פָנ יִּ֥כ יִ֔ל ֙יִּתְבַ֨יֹא יִ֤חְמְׂשִּת־לַֽא :יָֽהֹלֱא יִנֵ֖עָמְׁשִי יִ֑עְׁשִי יֵ֣הֹלאֵֽל
 ביִ֤רָי רֶׁ֨שֲא ֩דַע ֹו֑ל יִתאָ֖טָח יִּ֥כ אָּׂ֔שֶא ֙הָוֹהְי ףַעַ֤ז :יִֽל רֹו֥א הָ֖וֹהְי ךְךֶׁש֔חַּב בֵׁ֣שֵא



 ָהֶּ֣סַכְתּו ֙יִּתְבַ֨יֹא אֶ֤רֵתְו :ֹוֽתָקְדִצְּב הֶ֖אְרֶא רֹו֔אָל יִנֵ֣איִצֹוֽי יִ֔טָּפְׁשִמ הָׂ֣שָעְו ֙יִביִר
 הֶ֥יְהִּֽת הָּ֛תַע ּהָּ֔ב הָּניֶ֣אְרִּת ֙יַניֵע ךְךִיָ֑הֹלֱא הָ֣וֹהְי ֹוּ֖יַא יַ֔לֵא הָ֣רְמֹאָה הָׁ֔שּוב
 ֙אּוה םֹו֥י :קֹֽח־קַחְרִי אּו֖הַה םֹו֥י ךְךִיָ֑רֵדְּג תֹו֣נְבִל םֹו֖י :תֹוֽצּוח טיִ֥טְּכ סָ֖מְרִמְל
 רַ֥הְו םָּ֖יִמ םָ֥יְו רָ֔הָנ־דַעְו ֙רֹוצָמ יִּ֤נִמְלּו רֹו֑צָמ יֵ֣רָעְו רּוּׁ֖שַא יִּ֥נִמְל אֹו֔בָי ךָךיֶ֣דָעְו
 ֣ךָךְּמַע הֵ֧עְר :םֶֽהיֵלְלַעַֽמ יִ֖רְּפִמ ָהיֶ֑בְׁשֽי־לַע הָ֖מָמְׁשִל ץֶרָ֛אָה הָ֥תְיָֽהְו :רָֽהָה
ֹצ ךָךֶ֗טְבִׁשְב  יֵ֥מיִּכ דָ֖עְלִגְו ןָׁ֛שָב ּו֥עְרִי לֶ֑מְרַּכ ךְךֹו֣תְּב רַעַ֖י דָ֔דָבְל יִ֣נְכֹֽׁש ךָךֶ֔תָלֲחַֽנ ןא֚
 לֹּ֖כִמ ּוׁשֹ֔בֵיְו ֙םִיֹוג ו֤אְרִי :תֹוֽאָלְפִנ ּוּנֶ֖אְרַא םִיָ֑רְצִמ ץֶרֶ֣אֵמ ֖ךָךְתאֵֽצ יֵ֥מיִּכ :םָֽלֹוע
 יֵ֣לֲחֹֽזְּכ ׁשָ֔חָּנַּכ ֙רָפָע ּו֤כֲחַֽלְי :הָנְׁשַֽרֱחֶּת םֶ֖היֵנְזָא הֶּ֔פ־לַע ֙דָי ּומיִׂ֤שָי םָ֑תָרּוֽבְּג
 לֵ֣א־יִמ :ָּךֶּֽמִמ ּו֖אְר ִֽיְו ּודָ֔חְפִי ּ֙וניֵ֨הֹלֱא הָ֤וֹהְי־לֶא םֶ֑היֵתֹֽרְּגְסִּמִמ ּו֖זְּגְרִי ץֶרֶ֔א
ֹל ֹו֑תָלֲחַֽנ תיִ֖רֵאְׁשִל עַׁשֶּ֔פ־לַע רֵ֣בֹעְו ֙ןֹוָע אֵׂ֤שֹנ ךָךֹו֗מָּכ ־יִּֽכ ֹוּ֔פַא ֙דַעָל קיִ֤זֱחֶה־אֽ
־לָּכ םָ֖י תֹו֥לֻצְמִּב ךְךיִ֛לְׁשַתְו ּוניֵ֑תֹנֹֽוֲע ׁשּ֖בְכִי ּונֵ֔מֲחַֽרְי בּוׁ֣שָי :אּוֽה דֶסֶ֖ח ץֵ֥פָח
 יֵמיִ֥מ ּוניֵ֖תֹבֲאַֽל ָּתְעַּ֥בְׁשִנ־רֶֽׁשֲא םָ֑הָרְבַאְל דֶסֶ֖ח בֹ֔קֲעַֽיְל ֙תֶמֱא ןֵּ֤תִּת :םָֽתֹאּטַח
 םֵ֥קֹנ הָ֔וֹהְי ֙םֵקֹנְו אֹוּ֤נַק לֵ֣א :יִֽׁשקְלֶאָֽה םּו֖חַנ ןֹו֛זֲח רֶפֵ֧ס הֵ֑וְניִֽנ אָּׂ֖שַמ :םֶדֶֽק
 ֙םִיַּ֨פַא ךְךֶרֶ֤א הָ֗וֹהְי :ויָֽבְיֹֽאְל אּו֖ה רֵ֥טֹונְו ויָ֔רָצְל ֙הָוֹהְי םֵ֤קֹנ הָ֑מֵח לַעַ֣בּו הָ֖וֹהְי
ֹל הֵּ֖קַנְו ַחֹּ֔כ ]לָדְגּו[ לוָדְגּו  קַ֥בֲא ן ָ֖נָעְו ֹוּ֔כְרַּד ֙הָרָעְׂשִבּו הָ֤פּוסְּב הָ֗וֹהְי הֶּ֑קַנְי א֣
 חַרֶ֥פּו לֶ֔מְרַכְו ֙ןָׁשָּב לַ֤לְמֻא ביִ֑רֱחֶֽה תֹו֖רָהְּנַה־לָכְו ּוהֵׁ֔שְּבַּיַו ֙םָּיַּב רֵ֤עֹוּג :ויָֽלְגַר
 ויָ֔נָּפִמ ֙ץֶרָ֨אָה אָּׂ֤שִּתַו ּוגָ֑גֹמְתִה תֹו֖עָבְּגַהְו ּוּנֶּ֔מִמ ּוׁ֣שֲעָֽר ֙םיִרָה :לָֽלְמֻא ןֹו֖נָבְל
 ֹ֙ותָמֲח ֹוּ֑פַא ןֹו֣רֲחַּֽב םּו֖קָי יִ֥מּו דֹו֔מֲעַֽי יִ֣מ ֹ֙ומְעַז יֵ֤נְפִל :ּהָֽב יֵבְׁשֹו֥י־לָכְו לֵ֖בֵתְו
 יֵסֹ֥ח ַעֵ֖דֹיְו הָ֑רָצ םֹו֣יְּב זֹו֖עָמְל הָ֔וֹהְי בֹו֣ט :ּוּנֶּֽמִמ ּו֥צְּתִנ םיִ֖רֻּצַהְו ׁשֵ֔אָכ הָ֣כְּתִנ
 ֙ןּובְּׁשַחְּת־הַמ :ךְךֶׁשֹֽח־ףֶּדַרְי ויָ֖בְיֹֽאְו ּהָ֑מֹוקְמ הֶׂ֣שֲעַֽי הָ֖לָּכ רֵ֔בֹע ףֶטֶׁ֣שְבּו :ֹוֽב
ֹל הֶׂ֑שֹע אּו֣ה הָ֖לָּכ הָ֔וֹהְי־לֶא  םיִ֔כֻבְס םיִ֣ריִס־דַע יִּ֚כ :הָֽרָצ םִיַ֖מֲעַּֽפ םּו֥קָת־אֽ
 הָ֑עָר הָ֖וֹהְי־לַע בֵׁ֥שח אָ֔צָי ךְךֵּ֣מִמ :אֵֽלָמ ׁשֵ֖בָי ׁשַ֥קְּכ ּו֔לְּכֻ֨א םיִ֑אּובְס םָ֖אְבָסְכּו
 ךְךִ֔תִּנִ֨עְו רָ֑בָעְו ּוּזֹו֖גָנ ןֵ֥כְו םיִּ֔בַר ןֵ֣כְו ֙םיִמֵלְׁש־םִא הָ֗וֹהְי רַ֣מָא ׀ הֹּ֣כ :לַעָּֽיִלְּב ץֵ֖עֹי
ֹל  ֙ךָךיֶ֨לָע הָּ֤וִצְו :קֵּֽתַנֲא ךְךִיַ֖תֹרְסֹוֽמּו ךְךִיָ֑לָעֵֽמ ּוהֵ֖טֹמ רֹּ֥בְׁשֶא הָּ֕תַעְו :דֹוֽע ךְך ֵּ֖נַעֲא א֥
ֹל הָ֔וֹהְי  םיִׂ֥שָא הָ֛כֵּסַמּו לֶסֶּ֧פ תיִ֨רְכַא ךָךיֶ֜הֹלֱא תיֵּ֨בִמ דֹו֑ע ֖ךָךְמִּׁשִמ עַ֥רָּזִי־אֽ
 הָ֛דּוהְי יִּ֧גָח םֹו֔לָׁש ַעיִ֣מְׁשַמ ֙רֵּׂשַבְמ יֵ֤לְגַר םיִ֜רָהֶֽה־לַע הֵּ֨נִה :ָתֹוּֽלַק יִּ֥כ ךָךֶ֖רְבִק



ֹל ֩יִּכ ךְךִיָ֑רָדְנ יִ֣מְּלַׁש ךְךִי ַּ֖גַח  הֹּ֥לֻּכ לַעַּ֖יִלְּב ךְךָּ֥ב ]רָבֲעַֽל[ רוָבֲעַֽל דֹו֛ע ףיִ֥סֹוי א֨
 ַחֹּ֖כ ץֵּ֥מַא םִיַ֔נְתָמ קֵּ֣זַח ֙ךְךֶרֶ֨ד־הֵּפַצ הָ֑רוֻצְמ רֹו֣צָנ ךְךִי ַ֖נָּפ־לַע ץיִ֛פֵמ הָ֥לָע :תָֽרְכִנ
 םיִ֔קְקֹּֽב ֙םּוקָקְב יִּ֤כ לֵ֑אָרְׂשִי ןֹו֖אְגִּכ בֹ֔קֲעַֽי ןֹו֣אְּג־תֶא ֙הָוֹהְי בָׁ֤ש יִּ֣כ :דֹֽאְמ
 תֹ֥דָלְּפ־ׁשֵֽאְּב םיִ֔עָּלֻתְמ֙ לִיַ֨ח־יֵׁשְנַא םָּ֗דָאְמ ּוהיֵ֜רֹּבִּג ןֵ֨גָמ :ּותֵֽחִׁש םֶ֖היֵרֹמְזּו
 ןּו֖קְׁשְקַּתְׁשִי בֶכֶ֔רָה ּו֣לְלֹוֽהְתִי ֙תֹוצּוחַּֽב :ּולָֽעְרָה םיִׁ֖שורְּבַהְו ֹו֑ניִכֲה םֹו֣יְּב בֶכֶ֖רָה
 םָ֑תוָכִֽלֲהַּֽב ּו֖לְׁשָּֽכִי ויָ֔ריִּדַא ֙רֹּכְזִי :ּוצֵֽצֹורְי םיִ֖קָרְּבַּכ םִ֔דיִּפַּלַּכ ֙ןֶהיֵאְרַמ תֹו֑בֹחְרָּֽב
 לָ֖כיֵהַֽהְו ּוחָּ֑תְפִנ תֹו֖רָהְּנַה יֵ֥רֲעַֽׁש :ךְךֵֽכֹּסַה ןַ֖כֻהְו ּהָ֔תָמֹוֽח ּ֙ורֲהַֽמְי ]םָ֑תָכיִֽלֲהַּֽב[
־לַע תֹ֖פְפֹֽתְמ םיִ֔נֹוי לֹו֣קְּכ ֙תֹוגֲהַֽנְמ ָהיֶ֗תֹהְמַאְו הָתָ֑לֲעֹֽה הָ֣תְּלֻּג בַּ֖צֻהְו :גֹוֽמָנ
 ןיֵ֥אְו ּודֹ֖מֲע ּו֥דְמִע םיִ֔סָנ הָּמֵ֣הְו איִ֑ה יֵמיִ֣מ םִיַ֖מ־תַכֵֽרְבִכ הֵ֥וְניִֽנְו :ןֶֽהֵבְבִֽל
 הָ֥קּוּב :הָּֽדְמֶח יִ֥לְּכ לֹּ֖כִמ דֹ֕בָּכ הָ֔נּוכְּתַל ֙הֶצֵ֨ק ןיֵ֥אְו בָ֑הָז ּוּזֹּ֣ב ףֶסֶ֖כ ּוּזֹּ֥ב :הֶֽנְפַמ
 םָּ֖לֻכ יֵ֥נְפּו םִיַ֔נְתָמ־לָכְּב ֙הָלָחְלַחְו םִיַּ֗כְרִּב קִ֣פּו סֵ֜מָנ בֵ֨לְו הָ֑קָּלֻבְמּו הָ֖קּובְמּו
 הֵ֨יְרַא ֩ךְךַלָה רֶׁ֣שֲא םיִ֑רִפְּכַל אּו֖ה הֶ֥עְרִמּו תֹו֔יָרֲא ןֹו֣עְמ ֙הֵּיַא :רּוֽראָפ ּו֥צְּבִק
 ויָ֑תֹאְבִלְל קֵּ֖נַחְמּו ויָ֔תֹורֹֽג יֵ֣דְּב ֙ףֵרֹט הֵ֤יְרַא :דיִֽרֲחַֽמ ןיֵ֥אְו הֵ֖יְרַא רּוּ֥ג םָׁ֛ש איִ֥בָל
 תֹו֔אָבְצ הָ֣וֹהְי ֙םֻאְנ ךְךִיַ֗לֵא יִ֣נְנִה :הָֽפֵרְט ויָ֖תֹנֹֽעְמּו ויָ֔רֹח ףֶרֶ֣ט־אֵּלַמְיַו
ֹּת ךְךִיַ֖ריִפְכּו ּהָּ֔בְכִר ֙ןָׁשָעֶֽב יִּ֤תְרַעְבִהְו ֹלְו ךְךֵּ֔פְרַט ֙ץֶרֶ֨אֵמ יִּ֤תַרְכִהְו בֶרָ֑ח לַכא֣ ־אֽ
ֹל הָ֔אֵלְמ ֙קֶרֶּ֨פ ׁשַחַּ֤כ ּהָּ֗לֻּכ םיִ֑מָּד ריִ֣ע יֹו֖ה :הֵכֵֽכָאְלַמ לֹו֥ק דֹו֖ע עַ֥מָּׁשִי  ׁשיִ֖מָי א֥
 הֶ֗לֲעַֽמ ׁשָ֣רָּפ :הָֽדֵּקַרְמ הָ֖בָּכְרֶמּו רֵ֔הֹּד סּו֣סְו ןָ֑פֹוא ׁשַעַ֣ר לֹו֖קְו טֹוׁ֔ש לֹו֣ק :ףֶרָֽט
 ּו֖לְׁשָכְי הָּ֔יִוְּגַל ֙הֶצֵ֨ק ןיֵ֥אְו רֶגָּ֑פ דֶבֹ֣כְו לָ֖לָח בֹ֥רְו תיִ֔נֲח קַ֣רְבּו ֙בֶרֶ֨ח בַהַ֤לְו
 ֙םִיֹוּג תֶרֶ֤כֹּמַה םיִ֑פָׁשְּכ תַ֣לֲעַּֽב ןֵ֖ח תַבֹו֥ט הָ֔נֹוז יֵ֣נּונְז ֙בֹרֵמ :םָֽתָּיִוְגִּב ]ּו֖לְׁשָכְו[
 ךְךִיַ֖לּוׁש יִ֥תיֵּלִגְו תֹו֔אָבְצ הָ֣וֹהְי ֙םֻאְנ ךְךִיַ֗לֵא יִ֣נְנִֽה :ָהיֶֽפָׁשְכִּב תֹו֖חָּפְׁשִמּו ָהיֶ֔נּונְזִּב
 םיִ֖צֻּקִׁש ךְךִיַ֛לָע יִּ֥תְכַלְׁשִהְו :ךְך ֵֽנֹולְק תֹו֖כָלְמַמּו ךְךֵ֔רְעַמ ֙םִיֹוג יִ֤תיֵאְרַהְו ךְךִי ָ֑נָּפ־לַע
 הֵ֔וְניִֽנ הָ֣דְּדָׁש ֙רַמָאְו ךְךֵּ֔מִמ דֹוּ֣דִי ֙ךְךִיַ֨אֹר־לָכ הָ֤יָהְו :יִאֹֽרְּכ ךְךיִּ֖תְמַׂשְו ךְךיִּ֑תְלַּבִנְו
ֹּנִמ ֙יִבְטיֵֽתֲה :ךְךָֽל םיִ֖מֲחַֽנְמ ׁשֵּ֥קַבֲא ןִיַ֛אֵמ ּהָ֑ל דּו֣נָי יִ֖מ  ֙הָבְׁשֹּֽיַה ןֹו֔מָא א֣
 םִיַ֖רְצִמּו הָ֛מְצָע ׁשּוּ֥כ :ּהָֽתָמֹוֽח םָּ֖יִמ םָ֔י ליֵ֣ח־רֶׁשֲא ּהָ֑ל ביִ֣בָס םִיַ֖מ םיִ֔רֹאְיַּב
 םַּ֧ג יִבֶּׁ֔שַב הָ֣כְלָֽה ֙הָלֹּגַל איִ֗ה־םַּג :ךְךֵֽתָרְזֶעְּב ּו֖יָה םיִ֔בּולְו טּוּ֣פ הֶצֵ֑ק ןיֵ֣אְו
ֹרְּב ּוׁ֖שְּטֻרְי ָהיֶ֛לָלֹֽע  ָהיֶ֖לֹודְּג־לָכְו לָ֔רֹוג ּוּ֣דַי ָ֙היֶּ֨דַּבְכִנ־לַעְו תֹו֑צּוח־לָּכ ׁשא֣



 :בֵֽיֹואֵֽמ זֹו֖עָמ יִׁ֥שְקַבְּת ְּתַ֛א־םַּג הָ֑מָלֲעַֽנ יִ֖הְּת יִ֔רְּכְׁשִּת ְּתַ֣א־םַּג :םיִּֽקִּזַב ּו֥קְּתֻר
 ךְךֵּ֤מַע הֵּ֨נִה :לֵֽכֹוא יִּ֥פ־לַע ּו֖לְפָֽנְו ּועֹוּ֕נִי־םִא םיִ֑רּוּכִּב־םִע םיִ֖נֵאְּת ךְךִיַ֔רָצְבִמ־לָּ֨כ
 יֵ֤מ :ךְךִיָֽחיִרְּב ׁשֵ֖א הָ֥לְכָֽא ךְךֵ֑צְרַא יֵ֣רֲעַֽׁש ּו֖חְּתְפִנ ַחֹו֥תָּפ ךְךִיַ֔בְיֹ֣אְל ךְךֵּ֔בְרִקְּב ֙םיִׁשָנ
 :ןֵּֽבְלַמ יִקיִ֥זֲחַֽה רֶמֹ֖חַב יִ֥סְמִרְו טיִּ֛טַב יִאֹּ֧ב ךְךִיָ֑רָצְבִמ יִ֖קְּזַח ךְךָ֔ל־יִבֲאַֽׁש ֙רֹוצָמ
ֹּת םָׁ֚ש ֹּת בֶרֶ֔ח ךְךֵ֣תיִרְכַּת ׁשֵ֔א ךְךֵ֣לְכאֽ  יִ֖דְּבַּכְתִֽה קֶלֶּ֔יַּכ דֵּ֣בַּכְתִה קֶלָּ֑יַּכ ךְךֵ֖לְכאֽ
 הֶּ֔בְרַאָּֽכ ֙ךְךִיַ֨רָזְּנִמ :ףֹֽעָּיַו טַׁ֖שָפ קֶלֶ֥י םִיָ֑מָּׁשַה יֵ֖בְכֹוּֽכִמ ךְךִיַ֔לְכֹֽר ֙תיֵּבְרִה :הֶּֽבְרַאָּֽכ
ֹלְו דַ֔דֹונְו ֙הָחְר ָֽז ׁשֶמֶׁ֤ש הָ֔רָק םֹו֣יְּב ֙תֹורֵדְּגַּב םיִ֤נֹוחַֽה יָ֑בֹוּג בֹו֣גְּכ ךְךִיַ֖רְסְפַטְו ־אֽ
־לַע ֛ךָךְּמַע ּוׁשֹ֧פָנ ךָךיֶ֑ריִּדַא ּו֖נְּכְׁשִי רּוּׁ֔שַא ךְךֶלֶ֣מ ֙ךָךיֶ֨עֹר ּו֤מָנ :םָּֽיַא ֹו֖מֹוקְמ עַ֥דֹונ
 ֗ךָךֲעְֽמִׁש יֵ֣עְמֹֽׁש ׀ לֹּ֣כ ךָךֶ֑תָּכַמ הָ֖לְחַנ ךָךֶ֔רְבִׁשְל הָ֣הֵּכ־ןיֵֽא :ץֵּֽבַקְמ ןיֵ֥אְו םיִ֖רָהֶֽה
 הָ֔זָח רֶׁ֣שֲא ֙אָּׂשַּמַה :דיִֽמָּת ֖ךָךְתָֽעָר הָ֥רְבָֽע־ֹאל יִ֛מ־לַע יִּ֗כ ךָךיֶ֔לָע ֙ףַכ ּועְקָּ֤ת
ֹלְו יִּתְעַּ֖וִׁש הָ֛וֹהְי הָנָ֧א־דַע :איִֽבָּנַה קּוּ֖קַבֲח ֹלְו סָ֖מָח ךָךיֶ֛לֵא קַ֥עְזֶא עָ֑מְׁשִת א֣  א֥
 ןֹו֖דָמּו בי֥◌ִ֥ר יִ֧הְיַו יִּ֑דְגֶנְל סָ֖מָחְו דֹׁ֥שְו טיִּ֔בַּת לָ֣מָעְו ֙ןֶוָ֨א יִנֵ֤אְרַת הָּמָ֣ל :ַעיִֽׁשֹות
ֹלְו הָ֔רֹוּת גּו֣פָּת ֙ןֵּכ־לַע :אָּֽׂשִי ־תֶא ריִּ֣תְכַמ ֙עָׁשָר יִּ֤כ טָּ֑פְׁשִמ חַצֶ֖נָל אֵ֥צֵי־אֽ
־יִּכ ּוהָ֑מְּת ּו֖הְּמַּתִהְו ּוטיִּ֔בַהְֽו ֙םִיֹוּגַב ּו֤אְר :לָּֽקֻעְמ טָּ֖פְׁשִמ אֵ֥צֵי ןֵּ֛כ־לַע קיִּ֔דַּצַה
ֹל םֶ֔כיֵמיִּֽב לֵ֣עֹּפ֙ לַעֹ֨פ  םיִּ֔דְׂשַּכַה־תֶא ֙םיִקֵמ יִ֤נְנִה־יִּֽכ :רָּֽפֻסְי־יִּֽכ ּוניִ֖מֲאַֽת א֥
 םֹ֥יָא :ֹוֽל־ֹאּל תֹו֥נָּכְׁשִמ תֶׁשֶ֖רָל ץֶרֶ֔א־יֵבֲחְֽרֶמְל ֙ךְךֵלֹוהַֽה רָ֑הְמִּנַהְו רַּ֣מַה יֹוּ֖גַה
 יֵבֵ֣אְּזִמ ּ֙וּדַחְו ויָ֗סּוס םיִ֜רֵמְּנִמ ּוּ֨לַקְו :אֵֽצֵי ֹו֖תֵאְׂשּו ֹו֥טָּפְׁשִמ ּוּנֶּ֕מִמ אּו֑ה אָ֖רֹונְו
 ֙הֹּלֻּכ :לֹוֽכֱאֶל ׁשָ֥ח רֶׁשֶ֖נְּכ ּופֻ֕עָי ּואֹ֔בָי קֹו֣חָרֵֽמ ֙ויָׁשָרָֽפּו ויָׁ֑שָרָּֽפ ּוׁשָ֖פּו בֶרֶ֔ע
 םיִ֣כָלְּמַּב ֙אּוהְו :יִבֶֽׁש לֹו֖חַּכ ףֹ֥סֱאֶּיַו הָמיִ֑דָק םֶ֖היֵנְּפ תַּ֥מַגְמ אֹו֔בָי סָ֣מָחְל
 זָ֣א :ּהָֽדְּכְלִּיַו רָ֖פָע רֹּ֥בְצִּיַו קָ֔חְׂשִי רָ֣צְבִמ־לָכְל אּו֚ה ֹו֑ל קָ֣חְׂשִמ םיִ֖נְזֹֽרְו סָּ֔לַקְתִי
 יַ֛הֹלֱא הָ֧וֹהְי םֶדֶּ֗קִמ הָּ֣תַא אֹו֧לֲה :ֹוֽהֹלאֵֽל ֹו֖חֹכ ּו֥ז םֵׁ֑שָאְו רֹ֖בֲעַּֽיַו ַחּו֛ר ףַ֥לָח
ֹל יִׁ֖שֹדְק  ֙םִיַ֨ניֵע רֹו֤הְט :ֹוּֽתְדַסְי ַחיִ֥כֹוהְל רּו֖צְו ֹוּ֔תְמַׂש טָּ֣פְׁשִמְל ֙הָוֹהְי תּו֑מָנ א֣
ֹל לָ֖מָע־לֶא טיִּ֥בַהְו עָ֔ר תֹו֣אְרֵֽמ  עַּ֥לַבְּב ׁשיִ֕רֲחַּֽת םיִ֔דְגֹוּֽב ֙טיִּבַת הָּמָ֤ל לָ֑כּות א֣
ֹל ׂשֶמֶ֖רְּכ םָּ֑יַה יֵ֣גְדִּכ םָ֖דָא הֶׂ֥שֲעַּֽתַו :ּוּנֶּֽמִמ קיִּ֥דַצ עָׁ֖שָר  ֙הֹּלֻּכ :ֹוּֽב לֵׁ֥שמ־אֽ
־לַע :ליִֽגָיְו חַ֥מְׂשִי ןֵּ֖כ־לַע ֹוּ֑תְרַמְכִמְּב ּוהֵ֖פְסַאַֽיְו ֹו֔מְרֶחְב ּוהֵ֣רֹגְי הָ֔לֲעֵֽה הָּ֣כַחְּב
 :הָֽאִרְּב ֹו֖לָכֲאַֽמּו ֹו֔קְלֶח ןֵ֣מָׁש ֙הָּמֵ֨הָב יִּ֤כ ֹוּ֑תְרַמְכִמְל רֵּ֖טַקיִֽו ֹו֔מְרֶחְל ַחֵּ֣בַזְי ֙ןֵּכ



ֹל םִ֖יֹוּג גֹ֥רֲהַֽל דיִ֛מָתְו ֹו֑מְרֶח קיִ֣רָי ןֵּ֖כ לַעַ֥ה  הָדֹ֔מֱעֶא יִּ֣תְרַמְׁשִמ־לַע :לֹוֽמְחַי א֥
־לַע ביִׁ֖שָא הָ֥מּו יִּ֔ב־רֶּבַדְי־הַמ ֙תֹואְרִל הֶּ֗פַצֲאַֽו רֹו֑צָמ־לַע הָ֖בְּצַיְתֶאְו
ֹּיַו ֙הָוֹהְי יִנֵ֤נֲעַּֽיַו :יִּֽתְחַכֹוּֽת  ץּו֖רָי ןַעַ֥מְל תֹו֑חֻּלַה־לַע רֵ֖אָבּו ןֹו֔זָח בֹו֣תְּכ רֶמא֔
ֹלְו ץֵּ֖קַל ַחֵ֥פָיְו דֵ֔עֹוּמַל ֙ןֹוזָח דֹו֤ע יִּ֣כ :ֹוֽב אֵרֹו֥ק  ֹו֔ל־הֵּכַח ּ֙הַמְהַמְתִי־םִא בֵּ֑זַכְי א֣
ֹב־יִּכ ֹבָי א֥ ֹל א֖  ֹו֥תָנּומֱאֶּב קיִּ֖דַצְו ֹוּ֑ב ֹוׁ֖שְפַנ הָ֥רְׁשָֽי־ֹאל הָ֔לְּפֻע הֵּ֣נִה :רֵֽחַאְי א֥
ֹלְו ריִ֖הָי רֶבֶּ֥ג דֵ֔גֹּב ןִי ַּ֣יַה־יִּֽכ ֙ףַאְו :הֶֽיְחִי  ֹוׁ֗שְפַנ לֹו֜אְׁשִּכ ביִ֨חְרִה ֩רֶׁשֲא הֶ֑וְנִי א֣
ֹלְו ֙תֶוָּ֨מַכ אּו֤הְו  :םיִּֽמַעָֽה־לָּכ ויָ֖לֵא ץֹּ֥בְקִּיַו םִ֔יֹוּגַה־לָּכ ֙ויָלֵא ףֹ֤סֱאֶּיַו עָּ֔בְׂשִי א֣
 הֶּ֣בְרַּמַה יֹו֚ה רַ֗מֹאיְו ֹו֑ל תֹו֣דיִח הָ֖ציִלְמּו ּואָּׂ֔שִי לָׁ֣שָמ ֙ויָלָע םָּ֗לֻכ הֶּלֵ֣א־אֹולֲה
 ּו֖צְק ִֽיְו ךָךיֶ֔כְׁשֽנ ּ֙ומּו֨קָי עַתֶ֗פ אֹו֣לֲה :טיִֽטְבַע ויָ֖לָע דיִּ֥בְכַמּו יַ֕תָמ־דַע ֹו֔ל־ֹאּל
 רֶתֶ֣י־לָּכ ךָךּוּ֖לָׁשְי םיִּ֔בַר םִ֣יֹוּג ָ֙תֹוּ֨לַׁש הָּ֤תַא יִּֽכ :ֹומָֽל תֹוּ֖סִׁשְמִל ָתיִ֥יָהְו ךָךיֶ֑עְזְעַזְמ
 עָ֖ר עַצֶּ֥ב ַעֵ֛צֹּב יֹו֗ה :ּהָֽב יֵבְׁש֥י־לָכְו הָ֖יְרִק ץֶרֶ֔א־סַמֲחַֽו ֙םָדָא יֵ֤מְּדִמ םיִּ֑מַע
־תֹוֽצְק ךָךֶ֑תיֵבְל תֶׁשּ֖ב ָּתְצַ֥עָי :עָֽר־ףַּכִמ לֵ֖צָּנִהְל ֹוּ֔נִק ֙םֹורָּמַּב םּוׂ֤שָל ֹו֑תיֵבְל
 יֹו֛ה :הָּנֶֽנֲעַֽי ץֵ֥עֵמ סיִ֖פָכְו קָ֑עְזִּת ריִּ֣קִמ ןֶבֶ֖א־יִּכ :ךָךֶֽׁשְפַנ אֵ֥טֹוחְו םיִּ֖בַר םיִּ֥מַע
 ּו֤עְגיִֽיְו תֹו֑אָבְצ הָ֣וֹהְי תֵ֖אֵמ הֵּ֔נִה אֹו֣לֲה :הָֽלְוַעְּב הָ֖יְרִק ן ֵ֥נֹוכְו םיִ֑מָדְּב ריִ֖ע הֶ֥נֹּב
 דֹו֣בְּכ־תֶא תַעַ֖דָל ץֶרָ֔אָה אֵ֣לָּמִּת יִּ֚כ :ּופָֽעִי קיִ֥ר־יֵדְּב םיִּ֖מֻאְלּו ׁשֵ֔א־יֵדְּב ֙םיִּמַע
 ןַעַ֥מְל רֵּ֑כַׁש ףַ֣אְו ֖ךָךְתָֽמֲח ַחֵּ֥פַסְמ ּוהֵ֔עֵר הֵ֣קְׁשַמ יֹו֚ה :םָֽי־לַע ּוּ֥סַכְי םִיַּ֖מַּכ הָ֑וֹהְי
 בֹוּ֣סִּת לֵ֑רָעֵֽהְו הָּתַ֖א־םַג הֵ֥תְׁש דֹו֔בָּכִמ ֙ןֹולָק ָּתְעַ֤בָׂש :םֶֽהיֵרֹוֽעְמ־לַע טיִּ֖בַה
 דֹׁ֥שְו ָּךֶּ֔סַכְי ֙ןֹונָבְל סַ֤מֲח־יִּֽכ :ךָךֶֽדֹובְּכ־לַע ןֹו֖לָקיִֽקְו הָ֔וֹהְי ןיִ֣מְי סֹוּ֚כ ךָךיֶ֗לָע
 ליִ֣עֹוה־הָמ :ּהָֽב יֵבְׁש֥י־לָכְו הָ֖יְרִק ץֶרֶ֔א־סַמֲחַֽו ֙םָדָא יֵ֤מְּדִמ ןַ֑תיִחְי תֹו֖מֵהְּב
 תֹוׂ֖שֲעַֽל ויָ֔לָע ֹ֙ורְצִי רֵ֤צֹי חַ֞טָב יִּ֣כ רֶקָּׁ֑ש הֶרֹו֣מּו הָ֖כֵּסַמ ֹו֔רְצֹֽי ֹ֙ולָסְפ יִּ֤כ לֶסֶּ֗פ
־הֵּנִה הֶ֔רֹוי אּו֣ה םָ֑מּוּד ןֶבֶ֣אְל יִרּו֖ע הָציִ֔קָה ֙ץֵעָל רֵ֤מֹא יֹו֣ה :םיִֽמְּלִא םיִ֥ליִלֱא
 ויָ֖נָּפִמ סַ֥ה ֹוׁ֑שְדָק לַ֣כיֵהְּב הָ֖וֹהיַֽו :ֹוּֽבְרִקְּב ןיֵ֥א ַחּו֖ר־לָכְו ףֶסֶ֔כָו בָ֣הָז ׂ֙שּופָּת אּו֗ה
 ֘ךָךֲעְֽמִׁש יִּתְעַ֣מָׁש הָ֗וֹהְי :תֹוֽנֹיְגִׁש לַ֖ע איִ֑בָּנַה קּוּ֣קַבֲחַֽל הָּ֖לִפְּת :ץֶרָֽאָה־לָּכ
 םֵ֥חַר זֶגֹ֖רְּב ַעיִ֑דֹוּת םיִ֖נָׁש בֶרֶ֥קְּב ּוהיֵּ֔יַח ֙םיִנָׁש בֶרֶ֤קְּב ֙ךָךְלָעָּֽפ הָ֗וֹהְי ֒יִתאֵרָי
 ֹו֔דֹוה ֙םִיַ֨מָׁש הָּ֤סִּכ הָלֶ֑ס ןָ֖ראָּפ־רַהֵֽמ ׁשֹו֥דָקְו אֹו֔בָי ןָ֣מיֵּתִמ ַּ֙הֹו֨לֱא :רֹוּֽכְזִּת
 :הֹּֽזֻע ןֹו֥יְבֶח םָׁ֖שְו ֹו֑ל ֹו֖דָּיִמ םִי ַ֥נְרַק הֶ֔יְהִּֽת רֹו֣אָּכ ּ֙הַגֹנְ֨ו :ץֶרָֽאָה הָ֥אְלָֽמ ֹו֖תָּלִהְתּו



 רֵּ֣תַּיַו ֙הָאָר ץֶרֶ֗א דֶדֹ֣מְיַו ׀ דַ֣מָע :ויָֽלְגַרְל ףֶׁשֶ֖ר אֵ֥צֵיְו רֶבָּ֑ד ךְךֶלֵ֣י ויָ֖נָפְל ]ֹוּֽזֻע[
 ןֶוָ֔א תַחַּ֣ת :ֹוֽל םָ֖לֹוע תֹו֥כיִלֲה םָ֑לֹוע תֹו֣עְבִּג ּו֖חַׁש דַ֔ע־יֵרְרַה ּ֙וצְצֹּֽפְתִּיַו םִ֔יֹוּג
־םִֽא הָ֔וֹהְי הָ֣רָח ֙םיִרָהְנִבֲה :ן ָֽיְדִמ ץֶרֶ֥א תֹו֖עיִרְי ןּו֕זְּגְרִי ןָׁ֑שּוכ יֵ֣לֳהָֽא יִתיִ֖אָר
 :הָֽעּוׁשְי ךָךיֶ֖תֹבְּכְרַמ ךָךיֶ֔סּוס־לַע ֙בַּכְרִת יִּ֤כ ךָךֶ֑תָרְבֶע םָּ֖יַּב־םִא ךָךֶּ֔פַא ֙םיִרָהְּנַּב
 ךָךּו֤אָר :ץֶרָֽא־עַּֽקַבְּת תֹו֖רָהְנ הָלֶ֑ס רֶמֹ֣א תֹוּ֖טַמ תֹו֥עֻבְׁש ךָךֶּ֔תְׁשַק ֙רֹועֵת הָ֤יְרֶע
 ַחֵ֖רָי ׁשֶמֶׁ֥ש :אָֽׂשָנ ּוהיֵ֥דָי םֹו֖ר ֹו֔לֹוק ֙םֹוהְּת ןַ֤תָנ רָ֑בָע םִיַ֖מ םֶר ֶ֥ז םיִ֔רָה ּ֙וליִ֨חָי
 ףַ֖אְּב ץֶרָ֑א־דַעְצִּת םַעַ֖זְּב :ךָךֶֽתיִנֲח קַ֥רְּב ּהַגֹ֖נְל ּוכֵּ֔לַהְי ֙ךָךיֶּ֨צִח רֹו֤אְל הָלֻ֑בְז דַמָ֣ע
 תיֵּ֣בִמ ׁ֙שֹאּר ָּתְצַ֤חָמ ךָךֶ֑חיִׁשְמ־תֶא עַׁשֵ֖יְל ךָךֶּ֔מַע עַׁשֵ֣יְל ָ֙תאָ֨צָי :םִֽיֹוּג ׁשּו֥דָּת
ֹר ֙ויָּטַמְב ָּתְבַ֤קָנ :הָלֶֽס ראָּ֖וַצ־דַע דֹו֥סְי תֹו֛רָע עָׁ֔שָר  ּו֖רֲעְֽסִי ]ויָ֔זָרְּפ[ וָ֔זָרְּפ ׁשא֣
 םִיַ֥מ רֶמֹ֖ח ךָךיֶ֑סּוס םָּ֖יַב ָּתְכַ֥רָּד :רָּֽתְסִּמַּב יִ֖נָע לֹ֥כֱאֶל־ֹומְּכ םָ֔תֻציִ֣לֲע יִנֵ֑ציִפֲהַֽל
 יַּ֣תְחַתְו יַ֖מָצֲעַּֽב בָ֛קָר אֹו֥בָי יַ֔תָפְׂש ּו֣לְלָֽצ֙ לֹוקְל יִ֗נְטִּב זַּ֣גְרִּתַו ׀ יִּתְעַ֣מָׁש :םיִּֽבַר
ֹל הָ֣נֵאְת־יִּֽכ :ּוּנֶֽדּוגְי םַ֥עְל תֹו֖לֲעַֽל הָ֔רָצ םֹו֣יְל ַ֙חּו֨נָא רֶׁ֤שֲא זָּ֑גְרֶא  חָ֗רְפִת־אֽ
 ֙הָלְכִּמִמ ר ַ֤זָּג לֶכֹ֑א הָׂשָ֣ע־ֹאל תֹו֖מֵדְׁשּו תִיַ֔ז־הֵׂשֲעַֽמ ׁ֙שֵחִּכ םיִ֔נָפְּגַּב֙ לּובְי ןיֵ֤אְו
ֹצ  הִ֤וֶֹהְי :יִֽעְׁשִי יֵ֥הֹלאֵּֽב הָליִ֖גָא הָזֹו֑לֱעֶא הָ֣וֹהיַּֽב יִ֖נֲאַֽו :םיִֽתָפְרָּֽב רָ֖קָּב ןיֵ֥אְו ןא֔
 :יָֽתֹוניִֽגְנִּב ַחֵּ֖צַנְמַל יִנֵ֑כִרְדַי יַ֖תֹומָּֽב לַ֥עְו תֹו֔לָּיַאָּֽכ ֙יַלְגַר םֶׂשָּ֤יַו יִ֔ליֵח ֙יָנֹדֲא
־ןֶּב הָ֖יְרַמֲא־ןֶּב הָ֔יְלַדְּג־ןֶב יִׁ֣שּוּכ־ןֶּב ֙הָיְנַפְצ־לֶא הָ֗יָה־רֶׁשֲא ׀ הָ֣וֹהְי־רַבְּד
 קְזִח ֹי יֵ֛מיִּב הָּ֑יִ  יֵ֥נְּפ לַ֛עֵמ לֹּ֗כ ףֵ֜סָא ףֹ֨סָא :הָֽדּוהְי ךְךֶלֶ֥מ ןֹו֖מָא־ןֶב ּוהָּ֥יִׁשאֽ
 םָּ֔יַה יֵ֣גְדּו ֙םִיַ֨מָּׁשַה־ףֹוֽע ףֵ֤סָא הָ֗מֵהְבּו םָ֜דָא ףֵ֨סָא :הָֽוֹהְי־םֻאְנ הָ֖מָדֲאָֽה
־םֻאְנ הָ֖מָדֲאָֽה יֵ֥נְּפ לַ֛עֵמ םָ֗דָאָֽה־תֶא יִּ֣תַרְכִהְו םיִ֑עָׁשְרָֽה־תֶא תֹו֖לֵׁשְכַּמַהְו
 םֹו֤קָּמַה־ןִמ יִּ֞תַרְכִהְו םָ֑לָׁשּוֽרְי יֵ֣בְׁשֹוֽי־לָּכ לַ֖עְו הָ֔דּוהְי־לַע ֙יִדָי יִתיִ֤טָנְו :הָֽוֹהְי
 םיִ֥וֲחַּֽתְׁשִּמַה־תֶאְו :םיִֽנֲהֹּֽכַה־םִע םיִ֖רָמְּכַה םֵׁ֥ש־תֶא לַעַּ֔בַה רָ֣אְׁש־תֶא ֙הֶּזַה
 םיִ֖עָּבְׁשִּנַהְו הָ֔וֹהיַֽל םיִ֣עָּבְׁשִּנַה ֙םיִוֲחַּֽתְׁשִּמַה־תֶאְו םִיָ֑מָּׁשַה אָ֣בְצִל תֹוּ֖גַּגַה־לַע
ֹל רֶׁ֛שֲאַֽו הָ֑וֹהְי יֵ֣רֲחַֽאֵמ םיִ֖גֹוסְּנַה־תֶאְו :םָּֽכְלַמְּב ֹלְו הָ֖וֹהְי־תֶא ּוׁ֥שְקִב־אֽ ־א֣
 חַבֶ֖ז הָ֛וֹהְי ןיִ֧כֵה־יִּֽכ הָ֔וֹהְי םֹו֣י ֙בֹורָק יִּ֤כ הִ֑וֶֹהְי יָ֣נֹדֲא יֵ֖נְּפִמ סַ֕ה :ּוהֻֽׁשָרְד
 ךְךֶלֶּ֑מַה יֵ֣נְּב־לַעְו םיִ֖רָּׂשַה־לַע יִּ֥תְדַקָֽפּו הָ֔וֹהְי חַבֶ֣ז ֙םֹויְּב הָ֗יָהְו :ויָֽאֻרְק ׁשיִּ֥דְקִה
 םֹוּ֣יַּב ןָּ֖תְפִּמַה־לַע גֵ֛לֹוּדַה־לָּכ לַ֧ע יִּ֗תְדַקָֽפּו :יִֽרְכָנ ׁשּוּ֥בְלַמ םיִׁ֖שְבֹּֽלַה־לָּכ לַ֥עְו



־םֻאְנ אּו֜הַה םֹוּ֨יַב ֩הָיָהְו :הָֽמְרִמּו סָ֥מָח םֶ֖היֵנֹֽדֲא תיֵּ֥ב םיִ֛אְלַמְמַֽה אּו֑הַה
 :תֹוֽעָבְּגַהֵֽמ לֹו֖דָּג רֶבֶׁ֥שְו הֶ֑נְׁשִּמַה־ןִמ הָ֖לָליִֽו םיִ֔גָּדַה רַעַּׁ֣שִמ ֙הָקָעְצ לֹו֤ק הָ֗וֹהְי
 ֙הָיָהְו :ףֶסָֽכ יֵליִ֥טְנ־לָּכ ּו֖תְרְכִנ ןַעַ֔נְּכ םַ֣ע־לָּכ ֙הָמְדִנ יִּ֤כ ׁשֵּ֑תְכַּמַה יֵ֣בְׁשֹֽי ּוליִ֖ליֵה
 ֙םיִאְפֹּֽקַה םיִׁ֗שָנֲאָֽה־לַע יִּ֣תְדַקָֽפּו תֹו֑רֵּנַּב םַ֖לָׁשּוֽרְי־תֶא ׂשֵּ֥פַחֲא איִ֔הַה תֵ֣עָּב
ֹל םָ֔בָבְלִּב ֙םיִרְמֹֽאָה םֶ֔היֵרְמִׁש־לַע ֹלְו הָ֖וֹהְי ביִ֥טיֵי־אֽ  ֙םָליֵח הָ֤יָהְו :ַעֵֽרָי א֥
ֹלְו ֙םיִּתָב ּו֤נָבּו הָ֑מָמְׁשִל םֶ֖היֵּתָֽבּו הָּ֔סִׁשְמִל ֹלְו םיִ֔מָרְכ ּו֣עְטָֽנְו ּובֵׁ֔שֵי א֣  ּוּ֖תְׁשִי א֥
 רַ֥מ הָ֔וֹהְי םֹו֣י לֹו֚ק דֹ֑אְמ רֵ֣הַמּו בֹו֖רָק לֹו֔דָּגַה ֙הָוֹהְי־םֹוֽי בֹו֤רָק :םָֽניֵי־תֶא
 ֙הָאֹׁש םֹו֤י הָ֗קּוצְמּו הָ֣רָצ םֹו֧י אּו֑הַה םֹוּ֣יַה הָ֖רְבֶע םֹו֥י :רֹוּֽבִּג םָׁ֥ש ַחֵ֖רֹצ
 םיִ֣רָעֶֽה לַ֚ע הָ֑עּורְתּו רָ֖פֹוׁש םֹו֥י :לֶֽפָרֲעַֽו ן ָ֖נָע םֹו֥י הָ֔לֵפֲאַֽו ֙ךְךֶׁש֨ח םֹו֥י הָ֔אֹוׁשְמּו
 הָ֖וֹהיַֽל יִּ֥כ םיִ֔רְוִעַּכ ּ֙וכְלָֽהְו םָ֗דָאָֽל יִתֹ֣רֵצֲהַֽו :תֹוֽהֹבְּגַה תֹוּ֥נִּפַה לַ֖עְו תֹו֔רֻצְּבַה
ֹל םָ֜בָהְז־םַּג םָּ֨פְסַּכ־םַּג :םיִֽלָלְּגַּכ םָ֖מֻחְלּו רָ֔פָעֶּֽכ ֙םָמָּד ךְךַּ֤פֻׁשְו ּואָ֑טָח  לַ֣כּוי־אֽ
־ךְךַא הָ֤לָכ יִּ֣כ ץֶרָ֑אָה־לָּכ לֵ֖כָאֵּֽת ֹו֔תָאְנִק ׁ֙שֵאְבּו הָ֔וֹהְי תַ֣רְבֶע ֙םֹויְּב םָ֗ליִּצַהְל
ֹל יֹוּ֖גַה ּוּׁשֹו֑קָו ּוׁ֖שְׁשֹוֽקְתִה :ץֶרָֽאָה יֵ֖בְׁשֹֽי־לָּכ תֵ֥א הֶׂ֔שֲעַֽי ֙הָלָהְבִנ  :ףָֽסְכִנ א֥
ֹל ׀ םֶרֶ֣טְּב םֹו֑י רַבָ֣ע ץֹ֖מְּכ קֹ֔ח תֶדֶ֣ל ֙םֶרֶ֨טְּב  הָ֔וֹהְי־ףַא ֙ןֹורֲח םֶ֗כיֵלֲע אֹו֣בָי־אֽ
ֹל ֙םֶרֶ֨טְּב  ץֶרָ֔אָה יֵ֣וְנַע־לָּכ ֙הָוֹהְי־תֶא ּוׁ֤שְּקַּב :הָֽוֹהְי־ףַא םֹו֖י םֶ֔כיֵלֲע אֹו֣בָי־אֽ
 :הָֽוֹהְי־ףַא םֹו֖יְּב ּו֔רְתָּ֣סִּת ֙יַלּוא הָ֔וָנֲע ּוׁ֣שְּקַּב ֙קֶדֶ֨צ־ּוׁשְּקַּב ּולָ֑עָּפ ֹו֖טָּפְׁשִמ רֶׁ֥שֲא
 ןֹו֖רְקֶעְו ָהּוׁ֔שְר ָ֣גְי ֙םִיַ֨רֳהָּֽצַּב דֹוּ֗דְׁשַא הָ֑מָמְׁשִל ןֹו֖לְקְׁשַאְו הֶ֔יְהִֽת הָ֣בּוזֲע ֙הָּזַע יִּ֤כ
 ץֶרֶ֣א ֙ןַעַ֨נְּכ םֶ֗כיֵלֲע הָ֣וֹהְי־רַבְּד םיִ֑תֵרְּכ יֹוּ֣ג םָּ֖יַה לֶבֶ֥ח יֵ֛בְׁשֽי יֹו֗ה :רֵֽקָעֵּֽת
 םיִ֖עֹר תֹ֥רְּכ תֹ֛וְנ םָּ֗יַה לֶבֶ֣ח הָ֞תְיָֽהְֽו :בֵֽׁשֹוי ןיֵ֥אֵמ ךְךיִּ֖תְדַבֲאַֽהְו םיִּ֔תְׁשִלְּפ
ֹצ תֹו֥רְדִגְו  יֵּ֣תָבְּב ןּו֑עְרִי םֶ֣היֵלֲע הָ֖דּוהְי תיֵּ֥ב תיִ֛רֵאְׁשִל לֶבֶ֗ח הָיָ֣הְו :ןאֽ
 :]םָֽתיִבְׁש[ םָֽתוִבְׁש בָׁ֥שְו םֶ֖היֵהֹֽלֱא הָ֥וֹהְי םֵ֛דְקְפִי יִּ֧כ ןּו֔צָּבְרִי ֙בֶרֶ֨עָּב ןֹו֗לְקְׁשַא
־לַע ּוליִּ֖דְגַּיַו יִּ֔מַע־תֶא ּ֙ופְרֵֽח רֶׁ֤שֲא ןֹוּ֑מַע יֵ֣נְּב יֵ֖פֻּדִגְו בָ֔אֹומ תַּ֣פְרֶח ֙יִּתְעַ֨מָׁש
 םֹ֤דְסִּכ בָ֞אֹומ יִּ֣כ לֵ֗אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא תֹו֜אָבְצ הָ֨וֹהְי ֩םֻאְנ יִנָ֡א־יַח ןֵ֣כָל :םָֽלּובְּג
 םָ֑לֹוע־דַע הָ֖מָמְׁשּו חַלֶ֥מ־הֵרְכִמּו לּו֛רָח קַׁ֥שְמִמ הָ֔רֹמֲעַּֽכ ֙ןֹוּמַע יֵ֤נְבּו ֙הֶיְהִּֽת
ֹז :םּוֽלָחְנִי ִ֖יֹוּג רֶתֶ֥יְו םּוּ֔זָבְי ֙יִּמַע תיִ֤רֵאְׁש  ּ֙ופְרֵֽח יִּ֤כ םָ֑נֹואְּג תַחַּ֣ת םֶ֖הָל תא֥
 יֵ֣הֹלֱא־לָּכ תֵ֖א הָ֔זָר יִּ֣כ םֶ֔היֵלֲע ֙הָוֹהְי אָ֤רֹונ :תֹוֽאָבְצ הָ֥וֹהְי םַ֖ע־לַע ּולִּ֔דְגַּיַו



 יֵ֥לְלַח םיִׁ֔שּוּכ םֶּ֣תַא־םַּג :םִֽיֹוּגַה יֵּ֥יִא לֹּ֖כ ֹו֔מֹוקְּמִמ ׁשיִ֣א ֹ֙ול־ּווֲחַּֽתְׁשִיְו ץֶרָ֑אָה
 הָ֔מָמְׁשִל ֙הֵוְניִֽנ־תֶא םֵׂ֤שָיְו רּוּׁ֑שַא־תֶא דֵּ֖בַאיִֽו ןֹו֔פָצ־לַע ֹ֙ודָי טֵ֤יְו :הָּמֵֽה יִּ֖בְרַח
 דֹּ֔פִק־םַּג ֙תַאָק־םַּג יֹו֔ג־ֹותְיַח־לָּכ ֙םיִרָדֲע ּהָ֤כֹותְב ּו֨צְבָֽרְו :רָּֽבְדִּמַּכ הָּ֖יִצ
ֹז :הָֽרֵע הָ֖זְרַא יִּ֥כ ףַּ֔סַּב בֶרֹ֣ח ֙ןֹוּלַחַּֽב רֵ֤רֹוׁשְי לֹו֠ק ּוניִ֑לָי ָהיֶ֖רֹּתְפַכְּב  ריִ֤עָה ת֞א֠
 הָ֣תְיָה ׀ ךְךיֵ֣א דֹו֑ע יִ֣סְפַאְו יִ֖נֲא ּהָ֔בָבְלִּב ֙הָרְמֹֽאָה חַטֶ֔בָל תֶבֶׁ֣שֹוּיַה ֙הָזיִּלַעָֽה
 הָ֑לָאְגִנְו הָ֖אְרֹֽמ יֹו֥ה :ֹוֽדָי ַעיִ֥נָי קֹ֖רְׁשִי ָהיֶ֔לָע רֵ֣בֹוע לֹּ֚כ הָּ֔יַחַֽל ֙ץֵּבְרַמ הָּ֗מַׁשְל
ֹל :הָֽנֹוּיַה ריִ֖עָה ֹל לֹו֔קְּב ֙הָעְמָֽׁש א֤ ֹל ֙הָוֹהיַּֽב רָ֑סּומ הָ֖חְקָֽל א֥ ־לֶא הָחָ֔טָב א֣
ֹל ָהיֶ֖הֹלֱא  ק א֥ ֹל בֶרֶ֔ע יֵבֵ֣אְז ָ֙היֶ֨טְפֹׁש םיִ֑גֲאֹֽׁש תֹו֖יָרֲא ּהָּ֔בְרִקְב ָהיֶ֣רָׂש :הָבֵֽרָ  א֥
 :הָֽרֹוּת ּו֖סְמָֽח ׁשֶדֹ֔ק־ּולְּלִח ָ֙היֶ֨נֲהֹּֽכ תֹו֑דְגֹּֽב יֵׁ֖שְנַא םיִ֔זֲחֹּֽפ ָ֙היֶ֨איִבְנ :רֶקֹּֽבַל ּו֖מְר ָֽג
ֹל ּהָּ֔בְרִקְּב ֙קיִּדַצ הָ֤וֹהְי ֹל ֙רֹואָל ןֵּ֤תִי ֹו֨טָּפְׁשִמ רֶקֹּ֜בַּב רֶקֹּ֨בַּב הָ֑לְוַע הֶׂ֖שֲעַֽי א֥  א֣
ֹלְו רָּ֔דְעֶנ  םָ֖תֹוצּוֽח יִּתְבַ֥רֱחֶה םָ֔תֹוּנִּפ ּ֙וּמַׁ֨שָנ םִ֗יֹוג יִּתַ֣רְכִה :תֶׁשֹּֽב לָּ֖וַע ַעֵ֥דֹוי־אֽ
 יִ֤אְריִּֽת־ךְךַא יִּתְרַ֜מָא :בֵֽׁשֹוי ןיֵ֥אֵמ ׁשיִ֖א־יִלְּבִמ םֶ֛היֵרָע ּוּ֧דְצִנ רֵ֑בֹוע יִ֣לְּבִמ
ֹלְו רָ֔סּומ יִ֣חְקִּת ֙יִתֹוא  ּומיִּ֣כְׁשִה ֙ןֵכָא ָהיֶ֑לָע יִּתְדַ֖קָּפ־רֶׁשֲא לֹּ֥כ ּהָ֔נֹועְמ תֵ֣רָּכִי־אֽ
 ֩יִטָּפְׁשִמ יִּ֣כ דַ֑עְל יִ֣מּוק םֹו֖יְל הָ֔וֹהְי־םֻאְנ ֙יִל־ּוּכַח ןֵ֤כָל :םָֽתֹוליִלֲע לֹּ֖כ ּותיִ֔חְׁשִה
 ׁשֵ֣אְּב יִּ֚כ יִּ֔פַא ןֹו֣רֲח לֹּ֚כ ֙יִמְעַז םֶ֤היֵלֲע ךְךֹּ֨פְׁשִל תֹו֗כָלְמַמ יִ֣צְבָקְל םִ֜יֹוּג ףֹ֨סֱאֶל
ֹרְקִל הָ֑רּורְב הָ֣פָׂש םיִּ֖מַע־לֶא ךְךֹּ֥פְהֶא זָ֛א־יִּכ :ץֶרָֽאָה־לָּכ לֵ֖כָאֵּֽת יִ֔תָאְנִק  א֤
 יַ֔צּוּפ־תַּב ֙יַרָתֲע ׁשּו֑כ־יֵרֲהַֽנְל רֶבֵ֖עֵמ :דָֽחֶא םֶ֥כְׁש ֹו֖דְבָעְל הָ֔וֹהְי םֵׁ֣שְּב ֙םָּלֻכ
ֹל אּו֗הַה םֹוּ֣יַּב :יִֽתָחְנִמ ןּו֖לִבֹוֽי ־יִּכ יִּ֑ב ְּתַעַׁ֖שָּפ רֶׁ֥שֲא ךְךִיַ֔תֹליִ֣לֲע לֹּ֣כִמ ֙יִׁשֹו֨בֵת א֤
ֹלְו ךְךֵ֔תָוֲאַּֽג ֙יֵזיִּלַע ךְךֵּ֗בְרִּקִמ ריִ֣סָא ׀ זָ֣א  :יִֽׁשְדָק רַ֥הְּב דֹו֖ע הָ֛הְבָגְל יִפִ֧סֹות־אֽ
ֹל לֵ֜אָרְׂשִי תיִ֨רֵאְׁש :הָֽוֹהְי םֵׁ֥שְּב ּו֖סָחְו לָ֑דָו יִ֖נָע םַ֥ע ךְךֵּ֔בְרִקְב יִּ֣תְרַאְׁשִהְו ־אֽ
ֹלְו ֙הָלְוַע ּוׂ֤שֲעַֽי ֹלְו בָ֔זָכ ּו֣רְּבַדְי־אֽ  הָּמֵ֛ה־יִּֽכ תיִ֑מְרַּת ןֹוׁ֣שְל םֶ֖היִפְב אֵ֥צָּמִי־אֽ
־לָכְּב ֙יִזְלָעְו יִ֤חְמִׂש לֵ֑אָרְׂשִי ּועיִ֖רָה ןֹוּ֔יִצ־תַּב ֙יִּנָר :דיִֽרֲחַֽמ ןיֵ֥אְו ּו֖צְבָֽרְו ּו֥עְרִי
 ֙הָוֹהְי ׀ לֵ֤אָרְׂשִי ךְךֶלֶ֣מ ךְךֵ֑בְיֹֽא הָּ֖נִּפ ךְךִיַ֔טָּפְׁשִמ ֙הָוֹהְי ריִ֤סֵה :םָֽלָׁשּוֽרְי תַּ֖ב בֵ֔ל
ֹל ךְךֵּ֔בְרִקְּב  ןֹוּ֖יִצ יִאָ֑ריִּת־לַא םַ֖לָׁשּוֽריִל רֵ֥מָאֵֽי אּו֔הַה םֹוּ֣יַּב :דֹוֽע עַ֖ר יִ֥אְריִת־אֽ
 הָ֗חְמִׂשְּב ךְךִיַ֜לָע ׂשיִׂ֨שָי ַעיִׁ֑שֹוי רֹוּ֣בִּג ךְךֵּ֖בְרִקְּב ךְךִיַ֛הֹלֱא הָ֧וֹהְי :ךְךִיָֽדָי ּוּ֥פְרִי־לַא
 תֵ֥אְׂשַמ ּו֑יָה ךְךֵּ֣מִמ יִּתְפַ֖סָא דֵ֛עֹוּמִמ יֵ֧גּונ :הָּֽנִרְּב ךְךִיַ֖לָע ליִ֥גָי ֹו֔תָבֲהַ֣אְּב ׁ֙שיִרֲֽחַי



־תֶא יִּ֣תְעַׁשֹוֽהְו איִ֑הַה תֵ֣עָּב ךְךִי ַּ֖נַעְמ־לָּכ־תֶא הֶׂ֛שֹע יִ֥נְנִֽה :הָּֽפְרֶח ָהיֶ֖לָע
 תֵ֤עָּב :םָּֽתְׁשָּב ץֶרָ֖אָה־לָכְּב םֵׁ֔שְלּו הָּ֣לִהְתִל ֙םיִּתְמַׂשְו ץֵּ֔בַקֲא ֙הָחָּדִּנַהְו הָ֗עֵלֹּֽצַה
 הָּ֗לִהְתִלְו םֵׁ֣שְל םֶ֜כְתֶא ןֵּ֨תֶא־יִּֽכ םֶ֑כְתֶא יִ֣צְּבַק תֵ֖עָבּו םֶ֔כְתֶא איִ֣בָא ֙איִהַה
 ֙םִיַּ֨תְׁש תַ֤נְׁשִּב :הָֽוֹהְי רַ֥מָא םֶ֖כיֵניֵֽעְל םֶ֛כיֵתּוֽבְׁש־תֶא יִ֧בּוׁשְּב ץֶרָ֔אָה יֵּ֣מַע֙ לֹכְּב
־דַיְּב הָ֜וֹהְי־רַבְד הָ֨יָה ׁשֶדֹ֑חַל דָ֖חֶא םֹו֥יְּב יִּׁ֔שִּׁשַה ׁ֙שֶדֹ֨חַּב ךְךֶלֶּ֔מַה ׁשֶו ָ֣יְרָֽדְל
־ןֶּב ַעֻׁ֧שֹוהְי־לֶאְו הָ֔דּוהְי תַ֣חַּפ֙ לֵאיִּתְלַאְׁש־ןֶּב לֶ֤בָּבֻרְז־לֶא איִ֗בָּנַה יַּ֣גַח
 ֙הֶּזַה םָ֤עָה רֹ֑מאֵל תֹו֖אָבְצ הָ֥וֹהְי רַ֛מָא הֹּ֥כ :רֹֽמאֵל לֹו֖דָּגַה ןֵ֥הֹּכַה קָ֛דָצֹוֽהְי
ֹל ּו֔רְמָֽא ֹּב־תֶע א֥  יַּ֥גַח־דַיְּב הָ֔וֹהְי־רַבְּד ֙יִהְי ַֽו :תֹוֽנָּבִהְל הָ֖וֹהְי תיֵּ֥ב־תֶע א֛
 :בֵֽרָח הֶּ֖זַה תִיַּ֥בַהְו םיִ֑נּופְס םֶ֣כיֵּתָֽבְּב תֶבֶׁ֖שָל םֶּ֔תַא ֙םֶכָל תֵ֤עַה :רֹֽמאֵל איִ֖בָּנַה
 הֵּ֜בְרַה םֶּ֨תְעַרְז :םֶֽכיֵכְרַּד־לַע םֶ֖כְבַבְל ּומיִׂ֥ש תֹו֑אָבְצ הָ֣וֹהְי רַ֖מָא הֹּ֥כ הָּ֕תַעְו
 ֹו֑ל םֹ֣חְל־ןיֵֽאְו ׁשֹו֖בָל הָ֔רְכָׁשְל־ןיֵֽאְו ֹו֣תָׁש ֙הָעְבָׂשְל־ןיֵֽאְו לֹו֤כָא טָ֗עְמ אֵ֣בָהְו
 םֶ֖כְבַבְל ּומיִׂ֥ש תֹו֑אָבְצ הָ֣וֹהְי רַ֖מָא הֹּ֥כ :בּוֽקָנ רֹו֥רְצ־לֶא רֵּ֖כַּתְׂשִמ רֵּ֔כַּתְׂשִּמַ֨הְו
 ָ֖דְבָּכֶאְו ֹוּ֥ב־הֶצְרֶאְו תִיָּ֑בַה ּו֣נְבּו ץֵ֖ע םֶ֥תאֵבֲהַֽו רָ֛הָה ּו֥לֲע :םֶֽכיֵכְרַּד־לַע
 תִיַּ֖בַה םֶ֥תאֵבֲהַֽו טָ֔עְמִל־הֵּֽנִהְו ֙הֵּבְרַה־לֶא הֹ֤נָּפ :הָֽוֹהְי רַ֥מָא ]הָ֖דְבָּֽכֶאְו[
 םֶּ֥תַאְו בֵ֔רָח אּו֣ה־רֶׁשֲא ֙יִתיֵּב ןַעַ֗י תֹו֔אָבְצ הָ֣וֹהְי ֙םֻאְנ הֶ֗מ ןַעַ֣י ֹו֑ב יִּתְחַ֣פָנְו
 :ּהָֽלּובְי הָ֥אְלָּֽכ ץֶרָ֖אָהְו לָּ֑טִמ םִיַ֖מָׁש ּו֥אְלָּֽכ םֶ֔כיֵלֲע ןֵּ֣כ־לַע :ֹוֽתיֵבְל ׁשיִ֥א םיִ֖צָר
 רָ֔הְצִּיַה־לַעְו ׁשֹו֣ריִּתַה־לַעְו ֙ןָגָּדַה־לַעְו םיִ֗רָהֶֽה־לַעְו ץֶרָ֣אָה־לַע בֶרֹ֜ח אָ֨רְקֶאָֽו
 :םִיָּֽפַּכ ַעיִ֥גְי־לָּכ לַ֖עְו הָ֔מֵהְּבַה־לַעְו ֙םָדָאָֽה־לַעְו הָ֑מָדֲאָֽה איִ֖צֹוּת רֶׁ֥שֲא לַ֛עְו
 ׀ לֹ֣כְו לֹו֜דָּגַה ןֵ֨הֹּכַה ֩קָדָצֹוֽהְי־ןֶּב ַעֻׁ֣שֹוהיִֽו לֵ֡איִּתְלַׁש־ןֶּב ׀ לֶ֣בָּבֻרְז עַ֣מְׁשִּיַו

 ֹו֖חָלְׁש רֶׁ֥שֲאַּֽכ איִ֔בָּנַה יַּ֣גַח ֙יֵרְבִּד־לַעְו םֶ֔היֵהֹֽלֱא הָ֣וֹהְי֙ לֹוקְּב םָ֗עָה תיִ֣רֵאְׁש
 הָ֛וֹהְי ךְךַ֧אְלַמ יַּ֞גַח רֶמֹאּיַ֠ו :הָֽוֹהְי יֵ֥נְּפִמ םָ֖עָה ּו֥אְריִּֽיַו םֶ֑היֵהֹֽלֱא הָ֣וֹהְי
 ַ֩חּור־תֶא הָ֡וֹהְי רַעָּ֣יַו :הָֽוֹהְי־םֻאְנ םֶ֖כְּתִא יִ֥נֲא רֹ֑מאֵל םָ֣עָל הָ֖וֹהְי תּו֥כֲאְֽלַמְּב
 ןֵ֣הֹּכַה ֙קָדָצֹוֽהְי־ןֶּב ַעֻׁ֤שֹוהְי ַ֙חּו֨ר־תֶאְו הָ֗דּוהְי תַ֣חַּפ לֵ֜איִּתְלַׁש־ןֶּב לֶ֨בָּבֻרְז
 הָ֥וֹהְי־תיֵֽבְּב הָ֔כאָלְמ ּוׂ֣שֲעַּֽיַו ּ֙ואֹ֨בָּיַו םָ֑עָה תיִ֣רֵאְׁש לֹּ֖כ ַחּו֔ר־תֶאְֽו לֹו֔דָּגַה
 םִיַּ֖תְׁש תַ֥נְׁשִּב יִּׁ֑שִּׁשַּב ׁשֶדֹ֖חַל הָ֛עָּבְרַאְו םיִ֧רְׂשֶע םֹו֨יְּב :םֶֽהיֵהֹלֱא תֹו֖אָבְצ
 יַּ֥גַח־דַיְּב הָ֔וֹהְי־רַבְּד ֙הָיָה ׁשֶדֹ֑חַל דָ֖חֶאְו םיִ֥רְׂשֶעְּב יִ֕עיִבְּׁשַּב :ךְךֶלֶּֽמַה ׁשֶו ָ֥יְרָֽדְל



 ַעֻׁ֥שֹוהְי־לֶאְו הָ֔דּוהְי תַ֣חַּפ֙ לֵאיִּתְלַׁש־ןֶּב לֶ֤בָּבֻרְז־לֶא אָ֗נ־רָמֱא :רֹֽמאֵל איִ֖בָּנַה
 רֶׁ֤שֲא רָ֔אְׁשִּנַה ֙םֶכָב יִ֤מ :רֹֽמאֵל םָ֖עָה תיִ֥רֵאְׁש־לֶאְו לֹו֑דָּגַה ןֵ֣הֹּכַה קָ֖דָצֹוֽהְי־ןֶּב
 אֹו֥לֲה הָּתַ֔ע ֹ֙ותֹא םיִ֤אֹר םֶּ֜תַא הָ֨מּו ןֹוׁ֑שאִרָֽה ֹו֖דֹובְכִּב הֶּ֔זַה תִיַּ֣בַה־תֶא ֙הָאָר
־ןֶּב ַעֻׁ֣שֹוהְי קַ֣זֲחַֽו הָ֡וֹהְי־םֻאְנ ׀ לֶ֣בָּבֻרְז קַ֣זֲח הָּ֣תַעְו :םֶֽכיֵניֵעְּב ןִיַ֖אְּכ ּוהֹ֛מָכ
 םֶ֔כְּתִא יִ֣נֲא־יִּֽכ ּוׂ֑שֲעַֽו הָ֖וֹהְי־םֻאְנ ץֶרָ֛אָה םַ֥ע־לָּכ קַ֨זֲחַֽו לֹו֜דָּגַה ןֵ֨הֹּכַה ֩קָדָצֹוֽהְי
 םִיַ֔רְצִּמִמ םֶ֣כְתאֵֽצְּב ֙םֶכְּתִא יִּתַ֤רָּכ־רֶׁשֲא רָ֞בָּדַה־תֶא :תֹוֽאָבְצ הָ֥וֹהְי םֻ֖אְנ
 תַ֖חַא דֹו֥ע תֹו֔אָבְצ הָ֣וֹהְי ֙רַמָא הֹ֤כ יִּ֣כ :ּואָֽריִּת־לַא םֶ֑כְכֹוֽתְּב תֶדֶ֣מֹע יִ֖חּורְו
 :הָֽבָרָֽחֶה־תֶאְו םָּ֖יַה־תֶאְו ץֶרָ֔אָה־תֶאְו םִיַ֣מָּׁשַה־תֶא ׁ֙שיִעְרַמ יִ֗נֲאַֽו איִ֑ה טַ֣עְמ
 תִיַּ֤בַה־תֶא יִ֞תאֵּלִמּו םִ֑יֹוּגַה־לָּכ תַּ֣דְמֶח ּואָ֖בּו םִ֔יֹוּגַה־לָּכ־תֶא ֙יִּתְׁשַעְרִהְו
 :תֹוֽאָבְצ הָ֥וֹהְי םֻ֖אְנ בָ֑הָּזַה יִ֣לְו ףֶסֶּ֖כַה יִ֥ל :תֹוֽאָבְצ הָ֥וֹהְי רַ֖מָא דֹו֔בָּכ ֙הֶּזַה
 תֹו֑אָבְצ הָ֣וֹהְי רַ֖מָא ןֹוׁ֔שאִרָ֣ה־ןִמ ֙ןֹורֲחַֽאָה הֶּ֤זַה תִיַּ֨בַה ֩דֹובְּכ הֶ֡יְהִֽי לֹו֣דָּג
 יִ֔עיִׁשְּתַל ֙הָעָּבְרַאְו םיִ֤רְׂשֶעְּב :תֹוֽאָבְצ הָ֥וֹהְי םֻ֖אְנ םֹו֔לָׁש ןֵּ֣תֶא ֙הֶּזַה םֹו֤קָּמַבּו
 רַ֖מָא הֹּ֥כ :רֹֽמאֵל איִ֖בָּנַה יַּ֥גַח־דַיְּב הָ֔וֹהְי־רַבְּד ֙הָיָה ׁשֶו ָ֑יְרָֽדְל םִיַּ֖תְׁש תַ֥נְׁשִּב
־רַׂשְּב ׁשיִ֨א־אָּׂשִי ׀ ןֵ֣ה :רֹֽמאֵל הָ֖רֹוּת םיִ֛נֲהֹּֽכַה־תֶא אָ֧נ־לַאְׁש תֹו֑אָבְצ הָ֣וֹהְי
 ןֶמֶׁ֛ש־לֶאְו ןִי ַּ֧יַה־לֶאְו דיִ֜זָּנַה־לֶאְו םֶחֶּ֨לַה־לֶא ֹופָנְכִּ֠ב עַ֣גָנְו ֹו֗דְגִּב ף ַ֣נְכִּב ׁשֶדֹ֜ק
ֹּיַו םיִ֛נֲהֹּֽכַה ּו֧נֲעַּֽיַו ׁשָּ֑דְקִיֲה לָ֖כֲאַֽמ־לָּכ־לֶאְו ֹל ּו֖רְמאֽ ֹּיַו :אֽ  עַּ֧גִי־םִא יַּ֔גַח רֶמא֣
ֹּיַו םיִ֛נֲהֹּֽכַה ּו֧נֲעַּֽיַו אָ֑מְטִיֲה הֶּלֵ֖א־לָכְּב ׁשֶפֶ֛נ־אֵמְט  יַּ֜גַח ןַעַּ֨יַו :אָֽמְטִי ּו֖רְמאֽ
ֹּיַו  םֶ֑היֵדְי הֵׂ֣שֲעַֽמ־לָּכ ןֵ֖כְו הָ֔וֹהְי־םֻאְנ ֙יַנָפְל הֶּ֤זַה יֹוּ֨גַה־ןֵֽכְו הֶּזַ֠ה־םָעָֽה ןֵּ֣כ רֶמא֗
 קַי רֶׁ֥שֲאַֽו  הֶּ֖זַה םֹוּ֥יַה־ןִמ םֶ֔כְבַבְל אָ֣נ־ּומיִֽׂש ֙הָּתַעְו :אּוֽה אֵ֥מָט םָׁ֖ש ּוביִ֛רְ
 תַ֣מֵרֲע־לֶא ֙אָּב םָ֥תֹויְהִֽמ :הָֽוֹהְי לַ֥כיֵהְּב ןֶבֶ֖א־לֶא ןֶבֶ֛א־םּוֽׂש םֶרֶּ֧טִמ הָלְעָ֑מָו
 הָ֖תְיָֽהְו הָ֔רּוּפ םיִּׁ֣שִמֲח ֙ףׂשְחַל בֶקֶּ֗יַה־לֶא אָּ֣ב הָ֑רָׂשֲע הָ֖תְיָֽהְו םיִ֔רְׂשֶע
 םֶ֑כיֵדְי הֵׂ֣שֲעַֽמ־לָּכ תֵ֖א דָ֔רָּבַבּו ֙ןֹוקָר ֵּֽיַבּו ןֹו֤פָּדִּׁשַּב םֶ֜כְתֶא יִתיֵּ֨כִה :םיִֽרְׂשֶע
 הָלְעָ֑מָו הֶּ֖זַה םֹוּ֥יַה־ןִמ םֶ֔כְבַבְל אָ֣נ־ּומיִֽׂש :הָֽוֹהְי־םֻאְנ יַ֖לֵא םֶ֥כְתֶא־ןיֵֽאְו
 ּומיִׂ֥ש הָ֖וֹהְי־לַֽכיֵה דַּ֥סֻי־רֶׁשֲא םֹוּ֛יַה־ןִמְל יִ֗עיִׁשְּתַל הָ֜עָּבְרַאְו םיִ֨רְׂשֶע ֩םֹוּיִמ
ֹל תִי ַּ֖זַה ץֵ֥עְו ןֹוּ֛מִרָֽהְו הָ֧נֵאְּתַהְו ןֶפֶּ֨גַה־דַעְו הָ֔רּוגְּמַּב ֙עַרֶּ֨זַה דֹו֤עַה :םֶֽכְבַבְל  א֣
 םיִ֧רְׂשֶעְּב יַּ֔גַח־לֶא ֙תיִנֵׁש ׀ הָ֤וֹהְי־רַבְד יִ֨הְיַו :ךְךֵֽרָבֲא הֶּ֖זַה םֹוּ֥יַה־ןִמ אָׂ֑שָנ



 ׁשיִ֔עְרַמ יִ֣נֲא רֹ֑מאֵל הָ֖דּוהְי־תַחַּֽפ לֶ֥בָּבֻרְז־לֶא רֹ֕מֱא :רֹֽמאֵל ׁשֶדֹ֖חַל הָ֛עָּבְרַאְו
 קֶזֹ֖ח יִּ֔תְדַמְׁשִ֨הְו תֹו֔כָלְמַמ אֵּ֣סִּכ ֙יִּתְכַפָֽהְו :ץֶרָֽאָה־תֶאְו םִיַ֖מָּׁשַה־תֶא
 ׁשיִ֖א םֶ֔היֵבְכֹ֣רְו ֙םיִסּוס ּו֤דְר ָֽיְו ָהיֶ֔בְכֹ֣רְו ֙הָבָּכְרֶמ יִּ֤תְכַפָהְו םִ֑יֹוּגַה תֹו֣כְלְמַמ
 לֵ֤איִּתְלַאְׁש־ןֶּב לֶ֨בָּבֻרְז ךָךֲחָּֽקֶ֠א תֹו֡אָבְצ הָ֣וֹהְי־םֻאְנ אּו֣הַה םֹוּ֣יַּב :ויִֽחָא בֶרֶ֥חְּב
 :תֹוֽאָבְצ הָ֥וֹהְי םֻ֖אְנ יִּתְרַ֔חָב ֣ךָךְב־יִּֽכ םָ֑תֹוחַּֽכ ךָךיִּ֖תְמַׂשְו הָ֔וֹהְי־םֻאְנ ֙יִּדְבַע
־ןֶּב ֙הָיְרַכְז־לֶא הָ֗וֹהְי־רַבְד הָ֣יָה ׁשֶו ָ֑יְרָֽדְל םִיַּ֖תְׁש תַ֥נְׁשִּב יִ֔ניִמְּׁשַה ׁ֙שֶדֹ֨חַּב
 ָּ֣תְרַמָאְו :ףֶצָֽק םֶ֖כיֵתֹוֽבֲא־לַע הָ֛וֹהְי ףַ֧צָק :רֹֽמאֵל איִ֖בָּנַה ֹוּ֥דִע־ןֶּב הָ֔יְכֶרֶּ֣ב
 םֶ֔כיֵלֲא בּוׁ֣שָאְו תֹו֑אָבְצ הָ֣וֹהְי םֻ֖אְנ יַ֔לֵא ּובּוׁ֣ש תֹו֔אָבְצ הָ֣וֹהְי ֙רַמָא הֹּ֤כ םֶ֗הֵלֲא
 םיִ֨איִבְּנַה ֩םֶהיֵלֲא־ּואְרָֽק רֶׁ֣שֲא םֶ֡כיֵתֹֽבֲאַֽכ ּו֣יְהִּֽת־לַא :תֹוֽאָבְצ הָ֥וֹהְי רַ֖מָא
 םיִ֔עָרָה םֶ֣כיֵכְרַּדִמ ֙אָנ ּובּוׁ֤ש תֹו֔אָבְצ הָ֣וֹהְי ֙רַמָא הֹּ֤כ רֹ֗מאֵל םיִ֜נֹׁשאִרָֽה
ֹלְו םיִ֑עָרָֽה ]םֶ֖כיֵלְלֲעַֽמּו[ םֶ֖כיֵליְלֲעַֽמּו ֹלְו ּו֛עְמָֽׁש א֥  :הָֽוֹהְי־םֻאְנ יַ֖לֵא ּוביִׁ֥שְקִה־אֽ
 ֙יִתיִּ֨וִצ רֶׁ֤שֲא יַּ֗קֻחְו יַ֣רָבְּד ׀ ךְךַ֣א :ּוֽיְחִֽי םָ֖לֹועְלַה םיִ֔אִבְּנַ֨הְו םֵ֑ה־הֵּיַא םֶ֖כיֵתֹוֽבֲא
ֹּיַו ּובּוׁ֣שָּיַו םֶ֑כיֵתֹֽבֲא ּוגיִּׂ֖שִה אֹו֥לֲה םיִ֔איִבְּנַה יַ֣דָבֲע־תֶא  םַ֜מָז רֶׁ֨שֲאַּֽכ ּו֗רְמאֽ
 ֩םֹויְּב :ּונָּֽתִא הָׂ֥שָע ןֵּ֖כ ּוניֵ֔לָלֲעַֽ֣מְכּו ּ֙וניֵ֨כָרְדִּכ ּונָ֔ל תֹוׂ֣שֲעַֽל ֙תֹואָבְצ הָ֤וֹהְי
 םִיַּ֖תְׁש תַ֥נְׁשִּב טָ֔בְׁש ׁשֶדֹ֣ח־אּוה ׁ֙שֶדֹ֨ח רָׂ֥שָע־יֵּֽתְׁשַעְל הָ֜עָּבְרַאְו םיִ֨רְׂשֶע
 :רֹֽמאֵל איִ֖בָּנַה אֹוּ֥דִע־ןֶּב ּוהָ֔יְכֶרֶּ֣ב־ןֶּב ֙הָיְרַכְז־לֶא הָ֗וֹהְי־רַבְד הָ֣יָה ׁשֶו ָ֑יְרָדְל
 םיִּ֖סַדֲהַֽה ןיֵּ֥ב דֵ֔מֹע אּו֣הְו םֹ֔דָא סּו֣ס־לַע ֙בֵכֹר ׁ֙שיִא־הֵּנִהְו הָלְיַּ֗לַה ׀ יִתיִ֣אָר
 הֶּלֵ֣א־הָמ רַ֖מֹאָֽו :םיִֽנָבְלּו םיִּ֖קֻרְׂש םיִּ֔מֻדֲא םיִ֣סּוס ֙ויָרֲחַֽאְו הָ֑לֻצְּמַּב רֶׁ֣שֲא
ֹּיַו יִ֑נֹדֲא  ןַעַּ֗יַו :הֶּלֵֽא הָּמֵ֥ה־הָמ ָּךֶ֖אְרַא יִ֥נֲא יִּ֔ב רֵ֣בֹּדַה ֙ךְךָאְלַּמַה יַ֗לֵא רֶמא֣
 ךְךֵּ֖לַהְתִהְל הָ֔וֹהְי חַ֣לָׁש רֶׁ֣שֲא הֶּלֵ֚א רַ֑מֹאּיַו םיִּ֖סַדֲהַֽה־ןיֵּֽב דֵ֥מֹעָה ׁשיִ֛אָה
ֹּיַו םיִּ֔סַדֲהַֽה ןיֵּ֣ב ֙דֵמֹעָֽה הָ֗וֹהְי ךְךַ֣אְלַמ־תֶא ּו֞נֲעַּֽי ַֽו :ץֶרָֽאָּב  ּונְכַּ֣לַהְתִה ּו֖רְמאֽ
 הָ֣וֹהְי ֒רַמֹאּיַו ֘הָוֹהְי ךְךַאְלַמ ןַעַּ֣יַו :תֶטָֽקֹׁשְו תֶבֶׁ֥שי ץֶרָ֖אָה־לָכ הֵּ֥נִהְו ץֶרָ֑אָב
ֹל ֙הָּתַא יַ֗תָמ דַע תֹו֔אָבְצ  רֶׁ֣שֲא הָ֑דּוהְי יֵ֣רָע תֵ֖אְו םַ֔לָׁשּוֽרְי תֶא םֵ֣חַרְת אֽ
 םיִ֑בֹוט םיִ֣רָבְּד יִּ֖ב רֵ֥בֹּדַה ךְךָ֛אְלַּמַה־תֶא הָ֗וֹהְי ןַעַּ֣יַו :הָֽנָׁש םיִ֥עְבִׁש הֶ֖ז הָּתְמַ֔עָז
ֹּיַו :םיִֽמֻחִֽנ םיִ֖רָבְּד  ק יִּ֔ב רֵ֣בֹּדַה ֙ךְךָאְלַּמַה יַ֗לֵא רֶמא֣  הָ֣וֹהְי רַ֖מָא הֹּ֥כ רֹ֔מאֵל אָ֣רְ
 ק תֹו֑אָבְצ ־לַע ףֵ֔צֹק יִ֣נֲא֙ לֹודָּג ףֶצֶ֤קְו :הָֽלֹודְג הָ֥אְנִק ןֹוּ֖יִצְלּו םַ֛לָׁשּוריִל יִתאֵּ֧נִ



 רַ֣מָא־הֹּֽכ ןֵ֞כָל :הָֽעָרְל ּו֥רְזָע הָּמֵ֖הְו טָ֔עְּמ יִּתְפַ֣צָק ֙יִנֲא רֶׁ֤שֲא םיִּ֑נַנֲאַּֽׁשַה םִ֖יֹוּגַה
 הוָ֥קְו תֹו֑אָבְצ הָ֣וֹהְי םֻ֖אְנ ּהָּ֔ב הֶנָּ֣בִי ֙יִתיֵּב םיִ֔מֲחַֽרְּֽב ִ֙ם	ַלָׁ֨שּוריִל יִּתְבַׁ֤ש הָ֗וֹהְי
 ק ׀ דֹו֣ע :םָֽלָׁשּוֽרְי־לַע הֶ֖טָּנִי ]וָ֥קְו[  דֹו֛ע תֹו֔אָבְצ הָ֣וֹהְי ֙רַמָא הֹּ֤כ רֹ֗מאֵל אָ֣רְ
 אָּׂ֥שֶאָֽו :םָֽלָׁשּוריִּב דֹו֖ע רַ֥חָבּו ןֹוּ֔יִצ־תֶא ֙דֹוע הָ֥וֹהְי םַ֨חִנְו בֹוּ֑טִמ יַ֖רָע הָניֶ֥צּופְּת
־הָמ יִּ֖ב רֵ֥בֹּדַה ךְךָ֛אְלַּמַה־לֶא רַ֗מֹאָֽו :תֹוֽנָרְק עַּ֥בְרַא הֵּ֖נִהְו אֶרֵ֑אָו יַ֖ניֵע־תֶא
ֹּיַו הֶּלֵ֑א  לֵ֖אָרְׂשִי־תֶא הָ֔דּוהְי־תֶא ּו֣רֵז רֶׁ֣שֲא ֙תֹונָרְּקַה הֶּלֵ֤א יַ֔לֵא רֶמא֣
 תֹוׂ֑שֲעַֽל םיִ֖אָב הֶּלֵ֥א הָ֛מ רַ֕מֹאָֽו :םיִֽׁשָרָח הָ֖עָּבְרַא הָ֔וֹהְי יִנֵ֣אְרַּיַו :םָֽלָׁשּוריִו
ֹּיַו ֹל ׁ֙שיִא־יִפְּכ הָ֗דּוהְי־תֶא ּור ֵ֣ז־רֶׁשֲא תֹו֞נָרְּקַה הֶּלֵ֣א רֹ֗מאֵל רֶמא֣  אָׂ֣שָנ־אֽ
 ןֶרֶ֛ק םיִ֥אְׂשֹּֽנַה םִ֗יֹוּגַה תֹו֣נְרַק־תֶא תֹוּ֞דַיְל םָ֔תֹא דיִ֣רֲחַֽהְל ֙הֶּלֵ֨א ּואֹ֤בָּיַו ֹוׁ֔שֹאר
 :הָּֽדִמ לֶבֶ֥ח ֹו֖דָיְבּו ׁשיִ֑א־הֵּנִהְו אֶרֵ֖אָו יַ֛ניֵע אָּׂ֥שֶאָֽו :ּהָֽתֹוֽרָזְל הָ֖דּוהְי ץֶרֶ֥א־לֶא
ֹּיַו ךְךֵ֑לֹה הָּ֣תַא הָנָ֖א רַ֕מֹאָֽו  ּהָּ֖בְחָר־הָּֽמַּכ תֹו֥אְרִל םַ֔לָׁשּו֣רְי־תֶא ֙דֹמָל יַ֗לֵא רֶמא֣
 :ֹוֽתאָרְקִל אֵ֖צֹי רֵ֔חַא ךְךָ֣אְלַמּו אֵ֑צֹי יִּ֖ב רֵ֥בֹּדַה ךְךָ֛אְלַּמַה הֵּ֗נִהְו :ּהָּֽכְרָא הָּ֥מַכְו
ֹּיַו  םַ֔לָׁשּוֽרְי בֵׁ֣שֵּת ֙תֹוזָרְּפ רֹ֑מאֵל זָּ֖לַה רַעַּ֥נַה־לֶא רֵּ֛בַּד ץֻ֗ר ]ויָ֔לֵא[ וָ֔לֵא רֶמא֣
 ביִ֑בָס ׁשֵ֖א תַמֹו֥ח הָ֔וֹהְי־םֻאְנ ּ֙הָּל־הֶיְהֶֽא יִ֤נֲאַֽו :ּהָֽכֹותְּב הָ֖מֵהְבּו םָ֛דָא בֹ֥רֵמ
 עַּ֞בְרַאְּכ יִּ֠כ הָ֑וֹהְי־םֻאְנ ןֹו֖פָצ ץֶרֶ֥אֵמ ּוסֻ֛נְו יֹו֗ה יֹו֣ה :ּהָֽכֹותְב הֶ֥יְהֶא דֹו֖בָכְלּו
־תַּב תֶבֶׁ֖שֹוי יִ֑טְלָּֽמִה ןֹוּ֖יִצ יֹו֥ה :הָֽוֹהְי־םֻאְנ םֶ֖כְתֶא יִּתְׂשַ֥רֵּפ םִיַ֛מָּׁשַה תֹו֧חּור
 םיִ֣לְלֹּֽׁשַה םִ֖יֹוּגַה־לֶא יִנַ֕חָלְׁש דֹו֔בָּכ רַ֣חַא ֒תֹואָבְצ הָ֣וֹהְי ֘רַמָא הֹ֣כ יִּ֣כ :לֶֽבָּב
 ּויָ֥הְו םֶ֔היֵלֲע ֙יִדָי־תֶא ףיִ֤נֵמ יִ֨נְנִֽה יִּ֠כ :ֹוֽניֵע תַ֥בָבְּב ַעֵ֖גֹנ םֶ֔כָּב ַעֵ֣גֹּנַה יִּ֚כ םֶ֑כְתֶא
 יִּ֧כ ןֹוּ֑יִצ־תַּב יִ֖חְמִׂשְו יִּ֥נָר :יִנָֽחָלְׁש תֹו֖אָבְצ הָ֥וֹהְי־יִּֽכ םֶּ֕תְעַדיִֽו םֶ֑היֵדְבַעְל לָ֖לָׁש
 םֹוּ֣יַּב ֙הָוֹהְי־לֶא םיִּ֤בַר םִ֨יֹוג֩ ּווְלִנְו :הָֽוֹהְי־םֻאְנ ךְךֵ֖כֹותְב יִּ֥תְנַכָֽׁשְו אָ֛ב־יִנְנִֽה
 :ךְךִיָֽלֵא יִנַ֥חָלְׁש תֹו֖אָבְצ הָ֥וֹהְי־יִּכ ְּתַעַ֕דָיְו ךְךֵ֔כֹותְב יִּ֣תְנַכָׁשְו םָ֑עְל יִ֖ל ּויָ֥הְו אּו֔הַה
 סַ֥ה :םָֽלָׁשּוריִּב דֹו֖ע רַ֥חָבּו ׁשֶדֹּ֑קַה תַ֣מְדַא לַ֖ע ֹו֔קְלֶח ֙הָדּוֹהְי־תֶא הָ֤וֹהְי לַ֨חָנְו
 ןֵ֣הֹּכַה ַ֙עֻׁ֨שֹוהְי־תֶא יִנֵ֗אְרַּיַו :ֹוֽׁשְדָק ןֹו֥עְּמִמ רֹו֖עֵנ יִּ֥כ הָ֑וֹהְי יֵ֣נְּפִמ רָׂ֖שָּב לָּכ
ֹּיַו :ֹוֽנְטִׂשְל ֹו֖ניִמְי־לַע דֵ֥מֹע ןָ֛טָּׂשַהְו הָ֑וֹהְי ךְךַ֣אְלַמ יֵ֖נְפִל דֵ֕מֹע לֹו֔דָּגַה  הָ֜וֹהְי רֶמא֨
 אֹו֧לֲה םָ֑לָׁשּוֽריִּב רֵ֖חֹּבַה ֔ךָךְּב ֙הָוֹהְי רַ֤עְגִיְו ןָ֔טָּׂשַה ֙ךָךְּב הָ֤וֹהְי רַ֨עְגִי ןָ֗טָּׂשַה־לֶא
 :ךְךָֽאְלַּמַה יֵ֥נְפִל דֵ֖מֹעְו םיִ֑אֹוצ םיִ֣דָגְּב ׁשֻ֖בָל הָ֥יָה ַעֻׁ֕שֹוהיִֽו :ׁשֵֽאֵמ לָּ֥צֻמ דּו֖א הֶ֦ז



ֹּיַו ןַעַּ֣יַו  ויָ֑לָעֵמ םיִ֖אֹּצַה םיִ֥דָגְּבַה ּוריִ֛סָה רֹ֔מאֵל ֙ויָנָפְל םיִ֤דְמֹֽעָה־לֶא רֶמא֗
 רַ֕מֹאָֽו :תֹוֽצָלֲחַֽמ ֖ךָךְתֹֽא ׁשֵּ֥בְלַהְו ךָךֶ֔נֹוֲע ֙ךָךיֶ֨לָעֵמ יִּתְרַ֤בֱעֶה הֵ֨אְר ויָ֗לֵא רֶמֹאּיַ֣ו
 ּ֙והֻׁ֨שִּבְלַּיַו ֹוׁ֗שֹאר־לַע רֹו֜הָּטַה ףיִ֨נָּצַה֩ ּומיִׂשָּיַו ֹוׁ֑שֹאר־לַע רֹו֖הָט ףיִ֥נָצ ּומיִׂ֛שָי
 רַ֞מָא־הֹּֽכ :רֹֽמאֵל ַעֻׁ֖שֹוהיִּֽב הָ֔וֹהְי ךְךַ֣אְלַמ ֙דַעָּ֨יַו :דֵֽמֹע הָ֖וֹהְי ךְךַ֥אְלַמּו םיִ֔דָגְּב
 ןיִ֣דָּת ֙הָּתַא־םַגְו רֹ֔מְׁשִת יִּ֣תְרַמְׁשִמ־תֶא םִ֣אְו ֙ךְךֵלֵּת יַ֤כָרְדִּב־םִא תֹו֗אָבְצ הָ֣וֹהְי
 :הֶּלֵֽאָה םיִ֖דְמֹֽעָה ןיֵּ֥ב םיִ֔כְלְהַמ ֙ךָךְל יִּ֤תַתָנְו יָ֑רֵצֲח־תֶא רֹ֣מְׁשִּת םַ֖גְו יִ֔תיֵּב־תֶא
 יֵׁ֥שְנַא־יִּֽכ ךָךיֶ֔נָפְל םיִ֣בְׁשֹּֽיַה ֙ךָךיֶ֨עֵרְו ֙הָּתַא לֹו֗דָּגַה ןֵ֣הֹּכַה ׀ ַעֻׁ֣שֹוהְי אָ֞נ־עַֽמְֽׁש
 ֙יִּתַ֨תָנ רֶׁ֤שֲא ןֶבֶ֗אָה הֵּ֣נִה ׀ יִּ֣כ :חַמֶֽצ יִּ֖דְבַע־תֶא איִ֛בֵמ יִ֥נְנִה־יִּֽכ הָּמֵ֑ה תֵ֖פֹומ
 הָ֣וֹהְי ֙םֻאְנ ּהָ֗חֻּתִּפ ַחֵּ֣תַפְמ יִ֧נְנִֽה םִי ָ֑ניֵע הָ֣עְבִׁש תַ֖חַא ןֶבֶ֥א־לַע ַעֻׁ֔שֹוהְי יֵ֣נְפִל
 הָ֣וֹהְי ֙םֻאְנ אּו֗הַה םֹוּ֣יַּב :דָֽחֶא םֹו֥יְּב איִ֖הַה־ץֶרָֽאָה ןֹ֥וֲע־תֶא יִּ֛תְׁשַמּו תֹו֔אָבְצ
 בָׁשָּ֕יַו :הָֽנֵאְּת תַחַּ֥ת־לֶאְו ןֶפֶּ֖ג תַחַּ֥ת־לֶא ּוהֵ֑עֵרְל ׁשיִ֣א ּו֖אְרְקִּת תֹו֔אָבְצ
ֹּיַו :ֹוֽתָנְּׁשִמ רֹו֥עֵי־רֶׁשֲא ׁשיִ֖אְּכ יִנֵ֕ריִעְיַו יִּ֑ב רֵ֣בֹּדַה ךְךָ֖אְלַּמַה  הָ֥מ יַ֔לֵא רֶמא֣
־לַע ּהָּ֣לֻגְו ּהָּ֜לֻּכ בָ֨הָז ֩תַרֹונְמ הֵּ֣נִהְו ׀ יִתיִ֣אָר ]רַ֡מֹאָֽו[ רַ֡מֹאיָו הֶ֑אֹר הָּ֖תַא
־לַע רֶׁ֥שֲא תֹו֖רֵּנַל תֹו֔קָצּוֽמ ֙הָעְבִׁשְו הָ֤עְבִׁש ָהיֶ֔לָע ָ֙היֶ֨תֹֽרֵנ הָ֤עְבִׁשְו ּהָׁ֗שֹאר
 ֙ןַעַ֨אָו :ּהָֽלֹאמְׂש־לַע דָ֖חֶאְו הָּ֔לֻּגַה ןיִ֣מיִמ ֙דָחֶא ָהיֶ֑לָע םיִ֖תיֵז םִי ַ֥נְׁשּו :ּהָֽׁשֹאר
 רֵ֥בֹּדַה ךְךָ֞אְלַּמַה ןַעַּיַ֠ו :יִֽנֹדֲא הֶּלֵ֖א הָמ רֹ֑מאֵל יִּ֖ב רֵ֥בֹּדַה ךְךָ֛אְלַּמַה לֶא רַ֔מֹאָֽו
ֹּיַו ֙יִּב ֹל רַ֖מֹאָֽו הֶּלֵ֑א הָּמֵ֣ה הָמ ָּתְעַ֖דָי אֹו֥לֲה יַ֔לֵא רֶמא֣ ֹּיַו ןַעַּ֜יַו :יִֽנֹדֲא א֥  רֶמא֤
ֶז רֹ֔מאֵל ֙יַלֵא ֹל רֹ֑מאֵל לֶ֖בָּבֻרְז־לֶא הָ֔וֹהְי־רַבְּד ה֚ ֹלְו֙ לִיַ֨חְב א֤ ־םִא יִּ֣כ ַחֹ֔כְב א֣
 רֹׁ֑שיִמְל לֶ֖בָּבֻרְז יֵ֥נְפִל לֹו֛דָּגַה־רַֽה הָּ֧תַא־יִֽמ :תֹוֽאָבְצ הָ֥וֹהְי רַ֖מָא יִ֔חּורְּב
 יַ֥לֵא הָ֖וֹהְי־רַבְד יִ֥הְיַו :ּהָֽל ןֵ֖ח ןֵ֥ח תֹו֕אֻׁשְּת הָׁ֔שֹארָֽה ןֶבֶ֣אָה־תֶא ֙איִצֹוהְו
 הָ֥וֹהְי־יִּֽכ ָּ֔תְעַד ָ֣יְו הָנְעַּ֑צַבְּת ויָ֣דָיְו הֶּ֖זַה תִיַּ֥בַה ּו֛דְּסִי לֶ֗בָּבֻרְז יֵ֣דְי :רֹֽמאֵל
 ןֶבֶ֧אָה־תֶא ּו֞אָרְו ּו֗חְמָֽׂשְו ֒תֹוּנַטְק םֹו֣יְל ֘זַב יִ֣מ יִּ֣כ :םֶֽכיֵלֲא יִנַ֥חָלְׁש תֹו֖אָבְצ
 :ץֶרָֽאָה־לָכְּב םיִ֖טְטֹוֽׁשְמ הָּמֵ֥ה הָ֔וֹהְי יֵ֣ניֵע הֶּלֵ֑א־הָעְבִׁש לֶ֖בָּבֻרְז דַ֥יְּב ליִ֛דְּבַה
־לַעְו הָ֖רֹונְּמַה ןיִ֥מְי־לַע הֶלֵ֔אָה ֙םיִתיֵּזַה יֵ֤נְּׁש־הַמ ו֑יָלֵא רַ֣מֹאָֽו ןַעַ֥אָו

 ֙יֵנְׁש דַ֗יְּב ֙רֶׁשֲא םיִ֗תיֵּזַה יֵ֣לֲּבִׁש יֵּ֞תְׁש־הַמ ויָ֑לֵא רַ֖מֹאָֽו תיִ֔נֵׂש ןַעַ֣אָו :ּהָֽלוֹאמְׂש
ֹּיַו :בָֽהָּזַה םֶ֖היֵלֲעֵֽמ םיִ֥קיִרְמַֽה בָ֔הָּזַה תֹורֲּ֣תְנַצ  ָּתְעַ֖דָי אֹו֥לֲה רֹ֔מאֵל ֙יַלֵא רֶמא֤



ֹל רַ֖מֹאָֽו הֶּלֵ֑א־הָמ ֹּיַו :יִֽנֹדֲא א֥  ןֹו֥דֲא לַע םיִ֖דְמֹֽעָה רָ֑הְצִּיַה יֵֽנְב יֵ֣נְׁש הֶּלֵ֖א רֶמא֕
ֹּיַו :הָֽפָע הָּ֥לִגְמ הֵּ֖נִהְו הֶ֑אְרֶאָֽו יַ֖ניֵע אָּׂ֥שֶאָֽו בּוׁ֕שָאָֽו :ץֶרָֽאָה לָּכ  הָ֥מ יַ֔לֵא רֶמא֣
 ּהָּ֖בְחָרְו הָּ֔מַאָּֽב םיִ֣רְׂשֶע ּ֙הָּכְרָא הָ֔פָע הָּ֣לִגְמ ֙הֶאֹר יִ֤נֲא רַ֗מֹאָֽו הֶ֑אֹר הָּ֖תַא
ֹּיַו :הָּֽמַאָּב רֶׂשֶ֥ע ֹז יַ֔לֵא רֶמא֣ ־לָכ יִּ֣כ ץֶרָ֑אָה־לָכ יֵ֣נְּפ־לַע תאֵ֖צֹוּיַה הָ֔לָאָֽה תא֚
 הָ֣וֹהְי ֙םֻאְנ ָהיִ֗תאֵצֹוֽה :הָּֽקִנ ָהֹו֥מָּכ הֶּ֖זִמ עָּ֔בְׁשִּ֨נַה־לָכְו הָּ֔קִנ ָהֹו֣מָּכ ֙הֶּזִמ בֵ֗נֹּגַה
 ךְךֹו֣תְּב ֙הֶנָ֨לְו רֶקָּׁ֑שַל יִ֖מְׁשִּב עָּ֥בְׁשִּנַה תיֵּ֛ב־לֶאְו בָּ֔נַּגַה תיֵּ֣ב־לֶא ֙הָאָ֨בּו תֹו֔אָבְצ
ֹּיַו יִּ֑ב רֵ֣בֹּדַה ךְךָ֖אְלַּמַה אֵ֕צֵּיַו :ויָֽנָבֲא־תֶאְו ויָ֥צֵע־תֶאְו ּוּתַּ֖לִכְו ֹו֔תיֵּב  יַ֔לֵא רֶמא֣
ֹּזַה תאֵ֥צֹוּיַה הָ֖מ הֵ֔אְרּו ֙ךָךיֶ֨ניֵע אָ֤נ אָׂ֣ש ֹּיַו איִ֑ה־הַמ רַ֖מֹאָֽו :תאֽ ֹז רֶמא֗  תא֤
ֹּיַו תאֵ֔צֹוּיַה ֙הָפיֵאָֽה ֹז רֶמא֕  תאֵּׂ֑שִנ תֶרֶ֖פֹע רַּ֥כִּכ הֵּ֛נִהְו :ץֶרָֽאָה־לָכְּב םָ֖ניֵע תא֥
ֹּיַו :הָֽפיֵאָֽה ךְךֹו֥תְּב תֶבֶׁ֖שֹוי תַ֔חַא הָּׁ֣שִא ֙תֹאזְו ֹז ֙רֶמא֨  ּהָ֖תֹא ךְךֵ֥לְׁשַּיַו הָ֔עְׁשִרָֽה תא֣
 אֶרֵ֗אָו יַ֜ניֵע אָּׂ֨שֶאָו :ָהיִּֽפ־לֶא תֶרֶ֖פֹועָֽה ןֶבֶ֥א־תֶא ךְךֵ֛לְׁשַּיַו הָ֑פיֵאָֽה ךְךֹוּ֣ת־לֶא
 הָ֑דיִסֲחַֽה יֵ֣פְנַכְּכ םִיַ֖פָנְכ הָּנֵ֥הָלְו םֶ֔היֵפְנַכְּב ַחּו֣רְו ֙תֹואְצֹוֽי םיִׁ֤שָנ םִיַּ֨תְׁש ֩הֵּנִהְו
־לֶא רַ֕מֹאָֽו :םִיָֽמָּׁשַה ןיֵ֥בּו ץֶרָ֖אָה ןיֵּ֥ב הָ֔פיֵאָ֣ה־תֶא ]֙הָנאֶּׂ֨שִּתַו[ ֙הָנֶ֨שִּתַו
ֹּיַו :הָֽפיֵאָֽה־תֶא תֹו֖כִלֹוֽמ הָּמֵ֥ה הָנָ֛א יִּ֑ב רֵ֣בֹּדַה ךְךָ֖אְלַּמַה ־תֹוֽנְבִל יַ֔לֵא רֶמא֣
 ֙יַניֵע אָּׂ֤שֶאָֽו בֻׁ֗שָאָֽו :ּהָֽתָנֻֽכְמ־לַע םָּׁ֖ש הָחיִּ֥נֻהְו ןַ֛כּוהְו רָ֑עְנִׁש ץֶרֶ֣אְּב תִיַ֖ב הָ֥ל
 יֵ֥רָה םיִ֖רָהֶֽהְו םיִ֑רָהֶֽה יֵ֣נְׁש ןיֵּ֖בִמ תֹו֔אְצֹֽי ֙תֹובָּכְרַמ עַּ֤בְרַא הֵּ֨נִהְו הֶ֔אְרֶאָֽו
 םיִ֥סּוס תיִ֖נֵּׁשַה הָ֥בָּכְרֶּמַבּו םיִּ֑מֻדֲא םיִ֣סּוס הָ֖נֹׁשאִֽרָה הָ֥בָּכְרֶּמַּב :תֶׁשֽחְנ
 םיִ֥סּוס תיִ֔עִבְרָֽה ֙הָבָּכְרֶּמַבּו םיִ֑נָבְל םיִ֣סּוס תיִׁ֖שִלְּׁשַה הָ֥בָּכְרֶּמַבּו :םיִֽרֹחְׁש
 ןַעַּ֥יַו :יִֽנֹדֲא הֶּלֵ֖א־הָמ יִּ֑ב רֵ֣בֹּדַה ךְךָ֖אְלַּמַה־לֶא רַ֔מֹאָֽו ֙ןַעַ֨אָו :םיִּֽצֻמֲא םיִּ֖דֻרְּב
ֹּיַו ךְךָ֖אְלַּמַה ־לַע בֵּ֖צַיְתִהֵֽמ תֹו֕אְצֹוי םִיַ֔מָּׁשַה תֹו֣חֻר ֙עַּבְרַא הֶּלֵ֗א יָ֑לֵא רֶמא֣
 ןֹו֔פָצ ץֶרֶ֣א־לֶא ֙םיִאְצֹֽי םיִ֗רֹחְּׁשַה םיִ֣סּוּסַה ּהָּ֞ב־רֶׁשֲא :ץֶרָֽאָה־לָּכ ןֹו֥דֲא
 םיִּ֣צֻמֲאָֽהְו :ןָֽמיֵּתַה ץֶרֶ֥א־לֶא ּו֖אְצָֽי םיִּ֔דֻרְּבַ֨הְו םֶ֑היֵרֲחַֽא־לֶא ּו֖אְצָֽי םיִ֔נָבְּלַהְו
ֹּיַו ץֶרָ֔אָּב ךְךֵּ֣לַהְתִהְל ֙תֶכֶ֨לָל ּ֙וׁשְקַבְיַו ּו֗אְצָי  ץֶרָ֑אָב ּו֣כְּלַהְתִה ּו֖כְל רֶמא֕
 ץֶרֶ֣א־לֶא ֙םיִאְצֹוּֽיַה הֵ֗אְר רֹ֑מאֵל יַ֖לֵא רֵּ֥בַדְיַו יִ֔תֹא קֵ֣עְזַּיַו :ץֶרָֽאָּב הָנְכַּ֖לַהְתִּתַו
 תֵ֣אֵמ ַ֙חֹו֨קָל :רֹֽמאֵל יַ֥לֵא הָ֖וֹהְי־רַבְד יִ֥הְיַו :ןֹוֽפָצ ץֶרֶ֥אְּב יִ֖חּור־תֶא ּוחיִ֥נֵה ןֹו֔פָצ
 ָתאָ֗בּו אּו֔הַה םֹוּ֣יַּב ֙הָּתַא ָ֤תאָבּו הָ֑יְעַדְי תֵ֣אֵמּו הָּ֖יִבֹוֽט תֵ֥אֵמּו יַּ֕דְלֶחֵֽמ הָ֔לֹוּגַה



ֹי תיֵּ֚ב  ָתיִׂ֣שָעְו בָ֖הָזְו־ףֶסֶֽכ ָּ֥תְחַקָֽלְו :לֶֽבָּבִמ ּואָּ֖ב־רֶׁשֲא הָ֔יְנַפְצ־ןֶב הָּ֣יִׁשאֽ
ֹרְּב ָּ֗תְמַׂשְו תֹו֑רָטֲע  ֙ויָלֵא ָּ֤תְרַמָֽאְו :לֹוֽדָּגַה ןֵ֥הֹּכַה קָ֖דָצֹוהְי־ןֶּב ַעֻׁ֥שֹוהְי ׁשא֛
 חָ֔מְצִי ויָּ֣תְחַּתִמּו ֹ֙ומְׁש חַמֶ֤צ ׁשיִ֞א־הֵּנִה רֹ֑מאֵל תֹו֖אָבְצ הָ֥וֹהְי רַ֛מָא הֹּ֥כ רֹ֔מאֵל
 בַׁ֥שָיְו דֹו֔ה אָּׂ֣שִי־אּוֽהְו ֙הָוֹהְי לַ֤כיֵה־תֶא הֶ֞נְבִי אּוהְ֠ו :הָֽוֹהְי לַ֥כיֵה־תֶא הָ֖נָבּו
 :םֶֽהיֵנְׁש ןיֵּ֥ב הֶ֖יְהִּֽת םֹו֔לָׁש תַ֣צֲעַֽו ֹו֔אְסִּכ־לַע ֙ןֵהֹכ הָ֤יָהְו ֹו֑אְסִּכ־לַע לַׁ֖שָמּו
 לַ֥כיֵהְּב ןֹו֖רָּכִזְל הָ֑יְנַפְצ־ןֶּב ןֵ֖חְלּו הָ֔יְעַֽדיִלְו הָּ֣יִבֹוֽטְלּו ֙םֶלֵ֨חְל ֙הֶיְהִּֽת תֹ֗רָטֲעָֽהְו
 יִנַ֣חָלְׁש תֹו֖אָבְצ הָ֥וֹהְי־יִּֽכ םֶּ֕תְעַדֽיִו הָ֔וֹהְי לַ֣כיֵהְּב ּ֙ונָבּו ּואֹ֗בָי ׀ םיִ֣קֹוחְרּו :הָֽוֹהְי
 עַּ֔בְרַא תַ֣נְׁשִּב ֙יִהְי ַֽו :םֶֽכיֵהֹֽלֱא הָ֥וֹהְי לֹו֖קְּב ןּו֔עְמְׁשִּת ַעֹו֣מָׁש־םִא ֙הָיָהְו םֶ֑כיֵלֲא
 יִ֖עִׁשְּתַה ׁשֶדֹ֥חַל הָ֛עָּבְרַאְּב הָ֗יְרַכְז־לֶא הָ֜וֹהְי־רַבְד הָ֨יָה ךְךֶלֶּ֑מַה ׁשֶו ָ֖יְרָֽדְל
 יֵ֥נְּפ־תֶא תֹוּ֖לַחְל ויָׁ֑שָנֲאַֽו ךְךֶלֶ֖מ םֶגֶ֥רְו רֶצֶ֕א־רַׂש לֵ֔א־תיֵּֽב ֙חַלְׁשִּיַו :וֵֽלְסִכְּב
 םיִ֖איִבְּנַה־לֶאְו תֹו֔אָבְצ הָ֣וֹהְי־תיֵֽבְל ֙רֶׁשֲא ֙םיִנֲהֹּֽכַה־לֶא רֹ֗מאֵל :הָֽוֹהְי
 יִ֛הְיַו :םיִֽנָׁש הֶּ֥מַּכ הֶ֖ז יִתיִׂ֔שָע רֶׁ֣שֲאַּֽכ רֵ֕זָּנַה יִׁ֔שִמֲחַֽה ׁשֶדֹ֣חַּב ֙הֶּכְבֶאַֽה רֹ֑מאֵל
 םיִ֖נֲהֹּֽכַה־לֶאְו ץֶרָ֔אָה םַ֣ע־לָּכ־לֶא ֙רֹמֱא :רֹֽמאֵל יַ֥לֵא תֹו֖אָבְצ הָ֥וֹהְי־רַבְּד
 יִנֻּ֖תְמַצ םֹו֥צֲה הָ֔נָׁש םיִ֣עְבִׁש ֙הֶזְו יִ֗עיִבְּׁשַבּו יִׁ֣שיִמֲחַּֽב דֹו֜פָסְו םֶּ֨תְמַצ־יִּֽכ רֹ֑מאֵל
ֹת יִ֥כְו :יִנָֽא  אֹו֣לֲה :םיִֽתֹּׁשַה םֶּ֖תַאְו םיִ֔לְכֹ֣אָה ֙םֶּתַא אֹו֤לֲה ּוּ֑תְׁשִת יִ֣כְו ּו֖לְכאֽ
 ק רֶׁ֨שֲא םיִ֗רָבְּדַה־תֶא  ֙םַ֨לָׁשּוֽרְי תֹו֤יְהִּֽב םיִ֔נֹׁשאִֽרָה םיִ֣איִבְּנַה ֙דַיְּב ֙הָוֹהְי אָ֤רָ
 הָ֔וֹהְי־רַבְּד ֙יִהְיַו :בֵֽׁשי הָ֖לֵפְּׁשַהְו בֶג ֶּ֥נַהְו ָהיֶ֑תֹביִֽבְס ָהיֶ֖רָעְו הָ֔וֵלְׁשּו תֶבֶׁ֣שי
 דֶסֶ֣חְו ּוטֹ֔פְׁש ֙תֶמֱא טַּ֤פְׁשִמ רֹ֑מאֵל תֹו֖אָבְצ הָ֥וֹהְי רַ֛מָא הֹּ֥כ :רֹֽמאֵל הָ֖יְרַכְז־לֶא
 ֙תַעָרְו ּוקֹׁ֑שֲעַּֽת־לַֽא יִ֖נָעְו ר ֵּ֥ג םֹו֛תָיְו הָ֧נָמְלַאְו :ויִֽחָא־תֶא ׁשיִ֥א ּוׂ֖שֲע םיִ֔מֲחַֽרְו
 תֶרָ֑רֹס ףֵ֖תָכ ּו֥נְּתִּיַו ביִׁ֔שְקַהְל ּו֣נֲאָֽמְיַו :םֶֽכְבַבְלִּב ּו֖בְׁשְחַּת־לַא ויִ֔חָא ׁשיִ֣א
־תֶאְו הָ֤רֹוּתַה־תֶא ַעֹומְּׁשִ֠מ ריִ֗מָׁש ּומָׂ֣ש םָּ֞בִלְו :ַעֹוֽמְּׁשִמ ּודיִּ֥בְכִה םֶ֖היֵנְזָאְו
 ֙יִהְיַו םיִ֑נֹׁשאִֽרָה םיִ֣איִבְּנַה דַ֖יְּב ֹו֔חּורְּב ֙תֹואָבְצ הָ֤וֹהְי חַ֜לָׁש רֶׁ֨שֲא ֙םיִרָבְּדַה
 ק־רֶׁשֲאַֽכ יִ֥הְיַו :תֹוֽאָבְצ הָ֥וֹהְי תֵ֖אֵמ לֹו֔דָּג ףֶצֶ֣ק ֹלְו אָ֖רָ  ּ֙ואְרְקִי ןֵּ֤כ ּועֵ֑מָׁש א֣
ֹלְו ֹל רֶׁ֣שֲא ֙םִיֹוּגַה־לָּכ לַ֤ע םֵ֗רֲעָֽסֵ֣אְו :תֹוֽאָבְצ הָ֥וֹהְי רַ֖מָא עָ֔מְׁשֶא א֣  םּו֔עָדְי־אֽ
 יִ֛הְיַו :הָּֽמַׁשְל הָּ֖דְמֶח־ץֶרֶֽא ּומיִׂ֥שָּיַו בָּׁ֑שִמּו רֵ֖בֹעֵֽמ םֶ֔היֵרֲחַֽא הָּמַׁ֣שָנ ֙ץֶרָ֨אָהְו
 ק תֹו֔אָבְצ הָ֣וֹהְי ֙רַמָא הֹּ֤כ :רֹֽמאֵל תֹו֖אָבְצ הָ֥וֹהְי־רַבְּד  הָ֣אְנִק ןֹוּ֖יִצְל יִתאֵּ֥נִ



 ק הָ֖לֹודְג הָ֥מֵחְו הָ֑לֹודְג  יִּ֖תְנַכָֽׁשְו ןֹוּ֔יִצ־לֶא יִּתְבַׁ֚ש הָ֔וֹהְי רַ֣מָא הֹּ֚כ :ּהָֽל יִתאֵּ֥נִ
 רַ֥ה תֹו֖אָבְצ הָ֥וֹהְי־רַהְו תֶ֔מֱאָֽה־ריִ֣ע ֙םַ֨לָׁשּוֽרְי הָ֤אְרְקִנְו םָ֑לָׁשּוֽרְי ךְךֹו֣תְּב
 קְז ּ֙ובְׁשֵֽי דֹ֤ע תֹו֔אָבְצ הָ֣וֹהְי ֙רַמָא הֹּ֤כ :ׁשֶדֹּֽקַה  םָ֑לָׁשּוֽרְי תֹו֖בֹחְרִּב תֹו֔נֵקְזּו םיִ֣נֵ
 תֹו֑דָליִֽו םיִ֖דָלְי ּו֔אְלָּ֣מִי ֙ריִעָה תֹו֤בֹחְרּו :םיִֽמָי בֹ֥רֵמ ֹו֖דָיְּב ֹוּ֛תְנַעְׁשִמ ׁשיִ֧אְו
 םָ֣עָה ֙תיִרֵאְׁש ֙יֵניֵעְּב אֵ֗לָּפִי יִּ֣כ תֹו֔אָבְצ הָ֣וֹהְי ֙רַמָא הֹּ֤כ :ָהיֶֽתֹבֹֽחְרִּב םיִ֖קֲחַֽׂשְמ
 הָ֣וֹהְי ֙רַמָא הֹּ֤כ :תֹוֽאָבְצ הָ֥וֹהְי םֻ֖אְנ אֵ֔לָּפִי ֙יַניֵעְּב־םַּג םֵ֑הָה םיִ֖מָּיַּב הֶּ֔זַה
 :ׁשֶמָּֽׁשַה אֹו֥בְמ ץֶרֶ֖אֵמּו חָ֑רְזִמ ץֶרֶ֣אֵמ יִּ֖מַע־תֶא ַעיִׁ֛שֹומ יִ֥נְנִֽה תֹו֔אָבְצ
 ֙םֶהָל הֶ֤יְהֶֽא ֙יִנֲאַֽו םָ֗עְל יִ֣ל־ּויָֽהְו םָ֑לָׁשּוֽרְי ךְךֹו֣תְּב ּו֖נְכָֽׁשְו םָ֔תֹא יִ֣תאֵבֵֽהְו
 םֶ֔כיֵדְי הָנְק ַ֣זֱחֶּת ֒תֹואָבְצ הָ֣וֹהְי ֘רַמָא־הֹּֽכ :הָֽקָדְצִבּו תֶ֖מֱאֶּב םיִ֔הֹלאֵֽל
 םֹו֞יְּב רֶׁשֲ֠א םיִ֔איִבְּנַה ֙יִּפִמ הֶּלֵ֑אָה םיִ֣רָבְּדַה תֵ֖א הֶּלֵ֔אָה םיִ֣מָּיַּב ֙םיִעְמֹּֽׁשַה
 רַ֤כְׂש םֵ֔הָה םיִ֣מָּיַה ֙יֵנְפִל יִּ֗כ :תֹוֽנָּבִהְל לָ֖כיֵהַֽה תֹו֛אָבְצ הָ֧וֹהְי־תיֵּֽב דַּ֨סֻי
ֹל ֙םָדָאָֽה  רָּ֔צַה־ןִמ ֙םֹולָׁש־ןיֵֽא אָּ֤בַלְו אֵ֨צֹוּיַלְו הָּנֶ֑ניֵא הָ֖מֵהְּבַה רַ֥כְׂשּו הָ֔יְהִֽנ א֣
ֹל הָּ֗תַעְו :ּוהֵֽעֵרְּב ׁשיִ֥א םָ֖דָאָֽה־לָּכ־תֶא חַ֥לַׁשֲאַֽו  יִ֔נֲא ֙םיִנֹׁשאִֽרָה םיִ֤מָּיַכ א֣
 ּ֙הָיְרִּפ ןֵּ֤תִּת ןֶפֶּ֜גַה םֹו֗לָּׁשַה עַר ֶ֣ז־יִּֽכ :תֹוֽאָבְצ הָ֥וֹהְי םֻ֖אְנ הֶּ֑זַה םָ֣עָה תיִ֖רֵאְׁשִל
 םָ֥עָה תיִ֛רֵאְׁש־תֶא יִּ֗תְלַחְנִהְו םָּ֑לַט ּו֣נְּתִי םִיַ֖מָּׁשַהְו ּהָ֔לּובְי־תֶא ןֵּ֣תִּת ֙ץֶרָ֨אָהְו
 תיֵ֣בּו ֙הָדּוהְי תיֵּ֤ב םִ֗יֹוּגַּב הָ֜לָלְק םֶ֨תיִיֱה ֩רֶׁשֲאַּֽכ הָ֡יָהְו :הֶּלֵֽא־לָּכ־תֶא הֶּ֖זַה
 יִּ֣כ :םֶֽכיֵדְי הָנְק ַ֥זֱחֶּת ּואָ֖ריִּת־לַא הָ֑כָרְּב םֶ֖תיִיְהִֽו םֶ֔כְתֶא ַעיִׁ֣שֹוא ןֵּ֚כ לֵ֔אָרְׂשִי
 יִ֔תֹא ֙םֶכיֵתֹֽבֲא ףיִ֤צְקַהְּב םֶ֗כָל עַ֣רָהְל יִּתְ֜מַמָז רֶׁ֨שֲאַּֽכ ֒תֹואָבְצ הָ֣וֹהְי ֘רַמָא הֹ֣כ
ֹלְו תֹו֑אָבְצ הָ֣וֹהְי רַ֖מָא  ביִ֥טיֵהְל הֶּלֵ֔אָה םיִ֣מָּיַּב ֙יִּתְמַ֨מָז יִּתְבַׁ֤ש ןֵּ֣כ :יִּתְמָֽחִנ א֖
 ּוׂ֑שֲעַּֽת רֶׁ֣שֲא םיִ֖רָבְּדַה הֶּלֵ֥א :ּואָֽריִּת־לַא הָ֑דּוהְי תיֵּ֣ב־תֶאְו םַ֖לָׁשּוֽרְי־תֶא
 ׁשיִ֣אְו :םֶֽכיֵרֲעַֽׁשְּב ּו֖טְפִׁש םֹו֔לָׁש טַּ֣פְׁשִמּו ֙תֶמֱא ּוהֵ֔עֵר־תֶא ׁשיִ֣א ֙תֶמֱא ּו֤רְּבַּד
־תֶא יִּ֧כ ּובָ֑הֱאֶּת־לַא רֶקֶׁ֖ש תַעֻ֥בְׁשּו םֶ֔כְבַבְלִּב ּ֙ובְׁשְחַּת־לַא ּוהֵ֗עֵר תַ֣עָר־תֶא ׀
 :רֹֽמאֵל יַ֥לֵא תֹו֖אָבְצ הָ֥וֹהְי־רַבְּד יִ֛הְיַו :הָֽוֹהְי־םֻאְנ יִתאֵ֖נָׂש רֶׁ֥שֲא הֶּלֵ֛א־לָּכ
 םֹו֣צְו יִ֜עיִבְּׁשַה םֹו֨צְו֩ יִׁשיִמֲחַֽה םֹו֣צְו יִ֡עיִבְרָֽה םֹו֣צ תֹו֗אָבְצ הָ֣וֹהְי רַ֞מָא־הֹּֽכ
 תֶ֥מֱאָֽהְו םיִ֑בֹוט םיִ֖דֲעֹֽמְלּֽו הָ֔חְמִׂשְלּו ןֹוׂ֣שָׂשְל ֙הָדּוהְי־תיֵבְל הֶ֤יְהִֽי יִ֗ריִׂשֲעָֽה
 םיִ֥רָע יֵ֖בְׁשֹֽיְו םיִּ֔מַע ּואֹ֣בָי רֶׁ֣שֲא דֹ֚ע תֹו֑אָבְצ הָ֣וֹהְי רַ֖מָא הֹּ֥כ :ּובָֽהֱא םֹו֖לָּׁשַהְו



 יֵ֣נְּפ־תֶא ֙תֹוּלַחְל ֙ךְךֹולָה הָ֤כְלֵנ רֹ֗מאֵל תַ֜חַא־לֶא תַ֨חַא֩ יֵבְׁשֹוי ּו֡כְלָהְֽו :תֹוּֽבַר
 םִ֣יֹוגְו ֙םיִּבַר םיִּ֤מַע ּואָ֨בּו :יִנָֽא־םַּג הָ֖כְלֵֽא תֹו֑אָבְצ הָ֣וֹהְי־תֶא ׁשֵּ֖קַבְלּו הָ֔וֹהְי
־הֹּֽכ :הָֽוֹהְי יֵ֥נְּפ־תֶא תֹוּ֖לַחְלּו םָ֑לָׁשּוריִּב תֹו֖אָבְצ הָ֥וֹהְי־תֶא ׁשֵּ֛קַבְל םיִ֔מּוצֲע
 תֹו֣נֹׁשְל לֹּ֖כִמ םיִׁ֔שָנֲא הָ֣רָׂשֲע ּ֙וקיִ֨זֲחַֽי רֶׁ֤שֲא הָּמֵ֔הָה םיִ֣מָּיַּב ֒תֹואָבְצ הָ֣וֹהְי ֘רַמָא
 םיִ֥הֹלֱא ּונְעַ֖מָׁש יִּ֥כ םֶ֔כָּמִע ֙הָכְלֵֽנ רֹ֗מאֵל יִ֜דּוהְי ׁשיִ֨א ֩ףַנְכִּב ּוקיִ֡זֱחֶהְֽו םִ֑יֹוּגַה
 םָ֔דָא ןיֵ֣ע ֙הָוֹהיַֽל יִּ֤כ ֹו֑תָחֻֽנְמ קֶׂשֶּ֖מַדְו ךְךָ֔רְדַח ץֶרֶ֣אְּב ֙הָוֹהְי־רַבְד אָּׂ֤שַמ :םֶֽכָּמִע
 ןֶבִּ֥תַו :דֹֽאְמ הָ֖מְכָֽח יִּ֥כ ןֹו֔דיִצְו רֹ֣צ ּהָּ֑ב־לָּבְגִּת תָ֖מֲח־םַגְו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥טְבִׁש לֹ֖כְו
 הָּנֶׁ֔שִרֹוֽי ֙יָנֹדֲא הֵּ֤נִה :תֹוֽצּוח טיִ֥טְּכ ץּו֖רָחְו רָ֔פָעֶּֽכ ֙ףֶסֶּ֨כ־רָּבְצִּתַו ּהָ֑ל רֹו֖צָמ רֹ֛צ
 ליִ֣חָתְו ֙הָּזַעְו אָ֗ריִתְו ןֹו֜לְקְׁשַא אֶ֨רֵּת :לֵֽכָאֵּֽת ׁשֵ֥אָּב איִ֖הְו ּהָ֑ליֵח םָּ֖יַב הָּ֥כִהְו
ֹל ןֹו֖לְקְׁשַאְו הָּ֔זַעֵֽמ ֙ךְךֶלֶ֨מ דַבָ֤אְו ּהָ֑טָּבֶמ ׁשיִ֣בֹוה־יִּֽכ ןֹו֖רְקֶעְו דֹ֔אְמ  בַׁ֥שָיְו :בֵֽׁשֵת א֥
 ןיֵּ֣בִמ ֙ויָצֻּקִׁשְו ויִּ֗פִמ ויָ֜מָד יִ֨תֹרִֽסֲהַֽו :םיִּֽתְׁשִלְּפ ןֹו֥אְּג יִּ֖תַרְכִהְו דֹוּ֑דְׁשַאְּב ר ֵ֖זְמַמ
 :יִֽסּוביִּֽכ ןֹו֖רְקֶעְו הָ֔דּוהיִּֽב ףֻּ֣לַאְּכ ֙הָיָהְו ּוניֵ֑הֹלאֵֽל אּו֖ה־םַּג רַ֥אְׁשִנְו ויָּ֔נִׁש
ֹלְו בָּׁ֔שִמּו רֵ֣בֹעֵֽמ ֙הָבָּצִמ יִ֤תיֵבְל יִתיִ֨נָחְו  הָּ֥תַע־יִּֽכ ׂשֵ֑גֹנ דֹו֖ע םֶ֛היֵלֲע רֹ֧בֲעַֽי־אֽ
 אֹובָ֣י ֙ךְךֵּכְלַמ הֵּ֤נִה םַ֔לָׁשּוֽרְי תַּ֣ב ֙יִעיִ֨רָה ןֹוּ֗יִצ־תַּב דֹ֜אְמ יִ֨ליִּג :יָֽניֵעְּב יִתיִ֖אָר
־יִּתַרְכִהְו :תֹוֽנֹתֲא־ןֶּב רִיַ֖ע־לַעְו רֹו֔מֲח־לַע בֵ֣כֹרְו ֙יִנָע אּו֑ה עָׁ֖שֹונְו קיִּ֥דַצ ךְךָ֔ל
 םִ֑יֹוּגַל םֹו֖לָׁש רֶּ֥בִדְו הָ֔מָחְלִמ תֶׁשֶ֣ק ֙הָתְרְכִנְו םַ֔לָׁשּו֣ריִמ ֙סּוסְו םִיַ֗רְפֶאֵֽמ בֶכֶ֣ר
 יִּתְחַּ֤לִׁש ךְךֵ֗תיִרְּב־םַדְּב ְּתַ֣א־םַּג :ץֶרָֽא־יֵסְפַא־דַע רָ֖הָּנִמּו םָ֔י־דַע םָּ֣יִמ ֹ֙ולְׁשָמּו
 קִּתַה יֵ֖ריִסֲא ןֹו֔רָּצִבְל ּובּוׁ֚ש :ֹוּֽב םִיַ֖מ ןיֵ֥א רֹוּ֔בִמ ֙ךְךיַ֨ריִסֲא  דיִּ֥גַמ םֹוּ֕יַה־םַּג הָ֑וְ
 יִּ֤תְרַרֹוֽעְו םִיַ֔רְפֶא יִתאֵּ֣לִמ תֶׁשֶ֚ק הָ֗דּוהְי יִ֜ל יִּתְכַ֨רָד־יִּֽכ :ךְךָֽל ביִׁ֥שָא הֶ֖נְׁשִמ
 אָ֥צָיְו הֶ֔אָר ֵֽי םֶ֣היֵלֲע ֙הָוֹהיַֽו :רֹוּֽבִּג בֶרֶ֥חְּכ ךְךיִּ֖תְמַׂשְו ן ָ֑וָי ךְךִי ַ֖נָּב־לַע ןֹוּ֔יִצ ֙ךְךִיַ֨נָב
 ֘תֹואָבְצ הָ֣וֹהְי :ןָֽמיֵּת תֹו֥רֲעַֽסְּב ךְךַ֖לָהְו עָ֔קְתִי רָ֣פֹוּׁשַּב ֙הִֹוהְי יָ֤נֹדאַֽו ֹוּ֑צִח קָ֖רָּבַכ
 קָ֔רְזִּמַּכ ּ֙ואְלָֽמּו ןִי ָ֑י־ֹומְּכ ּו֖מָה ּו֥תָׁשְו עַלֶ֔ק־יֵנְבַא ּ֙וׁשְבָֽכְו ּו֗לְכָֽאְו ֒םֶהיֵלֲע ן ֵ֣גָי
ֹצְּכ אּו֖הַה םֹוּ֥יַּב םֶ֛היֵהֹלֱא הָ֧וֹהְי םָ֞עיִׁשֹוהְֽו :ַחֵּֽבְזִמ תֹוּ֖יִוָזְּכ ־יֵנְבַא יִּ֚כ ֹוּ֑מַע ןא֣
 ׁשֹו֖ריִתְו םיִ֔רּוחַּֽב ֙ןָגָּד ֹו֑יְפָי־הַמּו ֹו֖בּוּט־הַמ יִּ֥כ :ֹוֽתָמְדַא־לַע תֹו֖סְסֹוֽנְתִמ רֶזֵ֔נ
־רַטְמּו םיִ֑זיִזֲח הֶׂ֣שֹע הָ֖וֹהְי ׁשֹו֔קְלַמ תֵ֣עְּב ֙רָטָמ הָ֤וֹהְיֵֽמ ּו֨לֲאַֽׁש :תֹוֽלֻתְּב בֵ֥בֹונְי
 ּוזָ֣ח ֙םיִמְסֹוּֽקַהְו ןֶוָ֗א־ּורְּבִּד םיִ֣פָרְּתַה יִּ֧כ :הֶֽדָּׂשַּב בֶׂשֵ֥ע ׁשיִ֖אְל םֶ֔הָל ןֵּ֣תִי ֙םֶׁשֶּ֨ג



ֹצ־ֹומְכ ּו֣עְסָֽנ ֙ןֵּכ־לַע ןּו֑מֵחַֽנְי לֶבֶ֖ה ּורֵּ֔בַדְי אוָּׁ֣שַה ֙תֹומֹלֲחַֽו רֶקֶׁ֔ש ־יִּכ ּו֖נֲעַֽי ןא֔
 הָ֨וֹהְי ֩דַקָפ־יִּֽכ דֹו֑קְפֶא םיִ֖דּוּתַעָֽה־לַעְו יִּ֔פַא הָ֣רָח ֙םיִעֹרָֽה־לַע :הֶֽעֹר ןיֵ֥א
 :הָֽמָחְלִּמַּב ֹו֖דֹוה סּו֥סְּכ םָ֔תֹוא םָׂ֣שְו הָ֔דּוהְי תיֵּ֣ב־תֶא ֹ֙ורְדֶע־תֶא תֹו֤אָבְצ
 ּו֨יָהְו :וָּֽדְחַי ׂשֵ֖גֹונ־לָכ אֵ֥צֵי ּוּנֶּ֛מִמ הָ֑מָחְלִמ תֶׁשֶ֣ק ּוּנֶּ֖מִמ דֵ֔תָי ּוּנֶּ֣מִמ ֙הָּנִפ ּוּנֶּ֤מִמ
 ּוׁשיִ֖בֹהְו םָּ֑מִע הָ֖וֹהְי יִּ֥כ ּו֔מֲחְֽלִ֨נְו הָ֔מָחְלִּמַּב ֙תֹוצּוח טיִ֤טְּב םיִ֨סֹוּב םיִ֜רֹּבִגְכ
 ַעיִׁ֔שֹוא ֙ףֵסֹוי תיֵּ֤ב־תֶאְו הָ֗דּוהְי תיֵּ֣ב־תֶא ׀ יִּ֣תְרַּבִגְו :םיִֽסּוס יֵ֥בְכֹֽר
ֹל רֶׁ֣שֲאַּֽכ ּו֖יָהְו םיִּ֔תְמַחִֽר יִּ֣כ ֙םיִתֹובְׁשֹוֽהְו  םֶ֖היֵהֹֽלֱא הָ֥וֹהְי יִ֛נֲא יִּ֗כ םיִּ֑תְחַנְז־אֽ
 לֵ֥גָי ּוחֵ֔מָׂשְו ּו֣אְרִי ֙םֶהיֵנְבּו ןִי ָ֑י־ֹומְּכ םָּ֖בִל חַ֥מָׂשְו םִיַ֔רְפֶא ֙רֹוּבִגְכ ּו֤יָהְו :םֵֽנֱעֶאְו
 ֙םֵעָרְזֶאְו :ּוֽבָר ֹו֥מְּכ ּו֖בָרְו םיִ֑תיִדְפ יִּ֣כ םֵ֖צְּבַקֲאַֽו םֶ֛הָל הָ֥קְרְׁשֶא :הָֽוֹהיַּֽב םָּ֖בִל
 ץֶרֶ֣אֵמ ֙םיִתֹוביִֽׁשֲהַֽו :ּובָֽׁשָו םֶ֖היֵנְּב־תֶא ּו֥יָחְו יִנּו֑רְּכְזִי םיִּ֖קַחְרֶּמַבּו םיִּ֔מַעָּ֣ב
ֹלְו םֵ֔איִבֲא ֙ןֹונָבְלּו דָ֤עְלִּג ץֶרֶ֨א־לֶאְו םֵ֑צְּבַקֲא רּוּׁ֖שַאֵֽמּו םִיַ֔רְצִמ  :םֶֽהָל אֵ֖צָּמִי א֥
 ןֹו֣אְּג ֙דַרּוהְו רֹ֑אְי תֹו֣לּוצְמ לֹּ֖כ ּוׁשיִ֕בֹהְו םיִּ֔לַּג ֙םָּיַב הָּ֤כִהְו הָ֗רָצ םָּ֜יַּב רַ֨בָעְו
 :הָֽוֹהְי םֻ֖אְנ ּוכָּ֑לַהְתִי ֹו֖מְׁשִבּו הָ֔וֹהיַּֽב ֙םיִּתְרַּבִגְו :רּוֽסָי םִיַ֖רְצִמ טֶבֵׁ֥שְו רּוּׁ֔שַא
 רֶׁ֥שֲא זֶרֶ֔א לַפָ֣נ־יִּכ ׁ֙שֹורְּב לֵ֤ליֵה :ךָךיֶֽזָרֲאַּֽב ׁשֵ֖א לַ֥כֹאתְו ךָךיֶ֑תָלְּד ןֹו֖נָבְל חַ֥תְּפ
 תַ֣לְלִֽי לֹו֚ק :]ריִֽצָּבַה[ רוִֽצָּבַה רַעַ֥י דַ֖רָי יִּ֥כ ןָׁ֔שָב יֵ֣נֹוּלַא ּ֙וליִ֨ליֵה ּודָּ֑דֻׁש םיִ֖רִּדַא
 הֹּ֥כ :ןֵּֽדְרַּיַה ןֹו֥אְּג דַּ֖דֻׁש יִּ֥כ םיִ֔ריִפְּכ תַ֣גֲאַֽׁש לֹו֚ק םָּ֑תְרַּדַא הָ֖דְּדֻׁש יִּ֥כ םיִ֔עֹרָֽה
ֹצ־תֶא הֵ֖עְר יָ֑הֹלֱא הָ֣וֹהְי רַ֖מָא ֹלְו ֙ןֻגְרֲהַֽי ןֶ֤היֵנֹֽק רֶׁ֨שֲא :הָֽגֵרֲהַֽה ןא֥  ּומָׁ֔שְאֶי א֣
ֹל םֶ֔היֵעֹ֣רְו רִׁ֑שְעאַו הָ֖וֹהְי ךְךּו֥רָּב רַ֔מֹאי ןֶ֣היֵרְכֹמּו ֹל יִּ֠כ :ןֶֽהיֵלֲע לֹו֖מְחַי א֥  א֣
 םָ֗דָאָה־תֶא איִ֣צְמַמ יִ֜כֹנָא הֵּ֨נִהְו הָ֑וֹהְי־םֻאְנ ץֶרָ֖אָה יֵ֥בְׁשֹֽי־לַע דֹו֛ע לֹו֥מְחֶא
ֹלְו ץֶרָ֔אָה־תֶא ּ֙ותְּתִכְו ֹוּ֔כְלַמ דַ֣יְבּו ּ֙והֵ֨עֵר־דַיְּב ׁשיִ֤א  ֙הֶעְרֶאָֽו :םָֽדָּיִמ ליִּ֖צַא א֥
ֹצ־תֶא ֹּצַה יֵּ֣יִנֲע ןֵ֖כָל הָ֔גֵרֲהַֽה ןא֣  ק דַ֞חַאְל תֹו֗לְקַמ יֵ֣נְׁש יִ֞ל־חַּקֶאָֽו ןא֑  יִתאָ֤רָ
 ק ֙דַחַאְלּו ֙םַעֹ֨נ ֹּצַה־תֶא הֶ֖עְרֶאָֽו םיִ֔לְבֹֽח יִתאָ֣רָ  תֶׁש֥לְׁש־תֶא דִ֛חְכַאָֽו :ןאֽ
ֹל רַ֕מֹאָֽו :יִֽב הָ֥לֲחָּֽב םָׁ֖שְפַנ־םַגְו םֶ֔הָּב ֙יִׁשְפַנ רַ֤צְקִּתַו דָ֑חֶא חַר ֶ֣יְּב םיִ֖עֹרָֽה  א֥
 הָּׁ֖שִא הָנְלַ֕כֹאּת תֹו֔רָאְׁשִּנַ֨הְו דֵ֔חָּכִּת ֙תֶדֶ֨חְכִּנַהְו תּו֗מָת הָ֣תֵּמַה םֶ֑כְתֶא הֶ֖עְרֶא
־תֶא ֙ריֵפָהְל ֹו֑תֹא עַּ֖דְגֶאָֽו םַעֹ֔נ־תֶא ֙יִלְקַמ־תֶא חַּ֤קֶאָֽו :ּהָֽתּועְר רַׂ֥שְּב־תֶא
 יֵּ֤יִנֲע ןֵ֜כ ּו֨עְד ֵּֽיַו אּו֑הַה םֹוּ֣יַּב רַ֖פֻּתַו :םיִּֽמַעָֽה־לָּכ־תֶא יִּתַ֖רָּכ רֶׁ֥שֲא יִ֔תיִרְּב



 םֶ֛כיֵניֵֽעְּב בֹו֧ט־םִא םֶ֗היֵלֲא רַ֣מֹאָֽו :אּוֽה הָ֖וֹהְי־רַבְד יִּ֥כ יִ֔תֹא םיִ֣רְמֹּֽׁשַה ֙ןֹאּצַה
ֹל־םִאְו יִ֖רָכְׂש ּו֥בָה ֹּיַו :ףֶסָּֽכ םיִׁ֥שלְׁש יִ֖רָכְׂש־תֶא ּו֥לְקְׁשִּיַו ּולָ֑דֲח ׀ א֣  הָ֜וֹהְי רֶמא֨
 ֙הָחְקֶאָֽו םֶ֑היֵלֲעֵֽמ יִּתְרַ֖קָי רֶׁ֥שֲא רָ֔קְיַה רֶדֶ֣א רֵ֔צֹוּיַה־לֶא ּ֙והֵ֨כיִלְׁשַה יַ֗לֵא
 יִ֣לְקַמ־תֶא ֙עַּדְגֶאָֽו :רֵֽצֹוּיַה־לֶא הָ֖וֹהְי תיֵּ֥ב ֹו֛תֹא ךְךיִ֥לְׁשַאָֽו ףֶסֶּ֔כַה םיִׁ֣שלְׁש
ֹּיַו :לֵֽאָרְׂשִי ןיֵ֥בּו הָ֖דּוהְי ןיֵּ֥ב הָ֔וֲחַֽאָה־תֶא ֙רֵפָהְל םיִ֑לְבֹֽחַה תֵ֖א יִ֔נֵּׁשַה  רֶמא֥
 ץֶרָ֗אָּב הֶ֜עֹר םיִ֨קֵמ ֩יִכֹנָֽא־הֵּנִה יִּ֣כ :יִֽלִוֱא הֶ֥עֹר יִ֖לְּכ ֔ךָךְל־חַק דֹו֣ע יָ֑לֵא הָ֖וֹהְי
ֹל תֹו֤דָחְכִּנַה ֹל רַעַּ֣נַה ֙דֹקְפִי־אֽ ֹל תֶרֶּ֖בְׁשִּנַהְו ׁשֵּ֔קַבְי־אֽ ֹל ֙הָבָּצִּנַה אֵּ֑פַרְי א֣  א֣
ֹי ֙הָאיִרְּבַה רַׂ֤שְבּו לֵּ֔כְלַכְי ֹּצַה יִ֣בְזֹֽע֙ ליִלֱאָֽה יִ֤עֹר יֹו֣ה :קֵֽרָפְי ןֶ֖היֵסְרַפּו לַ֔כאֽ  ןא֔
 :הֶֽהְכִת הֹ֥הָּכ ֹו֖ניִמְי ןיֵ֥עְו ׁשָ֔ביִּת ׁשֹו֣בָי ֹ֙ועֹרְז ֹו֑ניִמְי ןיֵ֣ע־לַעְו ֹו֖עֹורְז־לַע בֶרֶ֥ח
־ַחּוֽר רֵ֥צֹיְו ץֶרָ֔א דֵ֣סֹיְו ֙םִיַ֨מָׁש הֶ֤טֹנ הָ֗וֹהְי־םֻאְנ לֵ֑אָרְׂשִי־לַע הָ֖וֹהְי־רַבְד אָּׂ֥שַמ
 ביִ֑בָס םיִּ֖מַעָֽה־לָכְל לַעַ֛ר־ףַס םַ֧לָׁשּוֽרְי־תֶא םָׂ֣ש יִכֹנָ֠א הֵּ֣נִה :ֹוּֽבְרִקְּב םָ֖דָא
־תֶא םיִׂ֨שָא אּוהַ֠ה־םֹוּֽיַב הָ֣יָהְו :םָֽלָׁשּוֽרְי־לַע רֹו֖צָּמַב הֶ֥יְהִֽי הָ֛דּוהְי־לַע םַ֧גְו
 ּו֣פְסֶאֶֽנְו ּוטֵ֑רָּׂשִי טֹו֣רָׂש ָהיֶ֖סְמֹֽע־לָּכ םיִּ֔מַעָ֣ה־לָכְל ֙הָסָמֲעַֽמ ןֶבֶ֤א םַ֜לָׁשּוֽרְי
 ֹו֖בְכֹֽרְו ןֹו֔הָּמִּתַּב ֙סּוס־לָכ הֶּ֤כַא הָ֗וֹהְי־םֻאְנ אּו֜הַה םֹוּ֨יַּב :ץֶרָֽאָה יֵ֥יֹוּג לֹּ֖כ ָהיֶ֔לָע
 :ןֹוֽרָּוִעַּֽב הֶּ֖כַא םיִּ֔מַעָֽה סּו֣ס֙ לֹכְו יַ֔ניֵע־תֶא חַ֣קְפֶא ֙הָדּוהְי תיֵּ֤ב־לַעְו ןֹו֑עָּגִּׁשַּב
 תֹו֖אָבְצ הָ֥וֹהיַּֽב םַ֔לָׁשּוֽרְי יֵ֣בְׁשֹֽי ֙יִל הָ֥צְמַא םָּ֑בִלְּב הָ֖דּוהְי יֵ֥פֻּלַא ּו֛רְמָֽאְו
 דיִּ֥פַלְכּו םיִ֗צֵעְּב ׁשֵ֣א רֹוּ֧יִכְּֽכ הָ֜דּוהְי יֵ֨פֻּלַא־תֶא ֩םיִׂשָא אּו֡הַה םֹוּ֣יַּב :םֶֽהיֵהֹלֱא
ֹמְׂש־לַעְו ןיִ֧מָי־לַע ּו֜לְכָֽ֨אְו ריִ֔מָעְּב ׁ֙שֵא  הָ֨בְׁשָֽיְו ביִ֑בָס םיִּ֖מַעָֽה־לָּכ־תֶא לוא֛
 הָ֖דּוהְי יֵ֥לֳהָֽא־תֶא הָ֛וֹהְי ַעיִׁ֧שֹוהְו :םָֽלָׁשּוריִּב ָהיֶּ֖תְחַּת דֹו֛ע םַ֥לָׁשּוֽרְי
ֹל ןַעַ֨מְל הָ֑נֹׁשאִֽרָּב ־לַע םַ֖לָׁשּוֽרְי בֵׁ֥שי תֶרֶ֛אְפִתְו דיִ֗וָּד־תיֵּֽב תֶרֶ֣אְפִּת לַּ֜דְגִת־אֽ
 םֹוּ֥יַּב םֶ֛הָּב לָׁ֥שְכִּנַה הָ֞יָהְו םַ֔לָׁשּוֽרְי בֵׁ֣שֹוי ֙דַעְּב ֙הָוֹהְי ן ֵ֤גָי אּו֗הַה םֹוּ֣יַּב :הָֽדּוהְי
 אּו֑הַה םֹוּ֣יַּב הָ֖יָהְו :םֶֽהיֵנְפִל הָ֖וֹהְי ךְךַ֥אְלַמְּכ םיִ֔הֹלאֵּֽכ ֙דיִוָּד תיֵ֤בּו דיִ֑וָדְּכ אּו֖הַה
 תיֵּ֨ב־לַע֩ יִּתְכַפָׁשְו :םָֽלָׁשּוֽרְי־לַע םיִ֖אָּבַה םִ֔יֹוּגַה־לָּכ־תֶא ֙דיִמְׁשַהְל ׁשֵּ֗קַבֲא
 ּורָ֑קָּד־רֶׁשֲא תֵ֣א יַ֖לֵא ּוטיִּ֥בִהְו םיִ֔נּונֲחַ֣תְו ֙ןֵח ַחּו֤ר םִַ֗לָׁשּוֽרְי בֵׁ֣שֹוי ׀ לַ֣עְו דיִ֜וָּד
 אּו֗הַה םֹוּ֣יַּב :רֹוֽכְּבַה־לַֽע רֵ֥מָהְּכ ויָ֖לָע רֵ֥מָהְו דיִ֔חָּיַה־לַע ֙דֵּפְסִמְּכ ויָ֗לָע ּו֣דְפָֽסְו
 ץֶרָ֔אָה הָ֣דְפָֽסְו :ןֹוּֽדִגְמ תַ֥עְקִבְּב ןֹוּ֖מִרְדַדֲה דַּ֥פְסִמְּכ םַ֔לָׁשּו֣ריִּב ֙דֵּפְסִּמַה לַּ֤דְגִי



 תַחַּ֤פְׁשִמ דָ֔בְל םֶ֣היֵׁשְנּו ֙דָבְל דיִ֤וָּד־תיֵּֽב תַחַּ֨פְׁשִמ דָ֑בְל תֹו֖חָּפְׁשִמ תֹו֥חָּפְׁשִמ
 דָ֑בְל םֶ֖היֵׁשְנּו דָ֔בְל ֙יִוֵל־תיֵּֽב תַחַּ֤פְׁשִמ :דָֽבְל םֶ֖היֵׁשְנּו דָ֔בְל ֙ןָתָנ־תיֵּֽב
 תֹ֥חָּפְׁשִמ תֹו֔רָאְׁשִּנַה ֙תֹוחָּפְׁשִּמַה לֹּ֗כ :דָֽבְל םֶ֖היֵׁשְנּו דָ֔בְל ֙יִעְמִּׁשַה תַחַּ֤פְׁשִמ
 דיִ֖וָּד תיֵ֥בְל חָּ֔תְפִנ רֹו֣קָמ ֙הֶיְהִֽי אּו֗הַה םֹוּ֣יַּב :דָֽבְל םֶ֖היֵׁשְנּו דָ֑בְל תֹ֖חָּפְׁשִמ
 תֹו֗אָבְצ הָ֣וֹהְי ׀ םֻ֣אְנ אּו֜הַה םֹוּ֨יַב ֩הָיָהְו :הָּֽדִנְלּו תאַּ֖טַחְל םָ֑לָׁשּוֽרְי יֵ֣בְׁשֹֽיְלּו
ֹלְו ץֶרָ֔אָה־ןִמ ֙םיִּבַצֲעָֽה תֹו֤מְׁש־תֶא תיִ֞רְכַא  םיִ֛איִבְּנַה־תֶא םַ֧גְו דֹו֑ע ּו֖רְכָּֽזִי א֥
 ּו֣רְמָֽאְו ֒דֹוע ׁ֘שיִא אֵ֣בָּנִי־יִּֽכ הָ֗יָהְו :ץֶרָֽאָה־ןִמ ריִ֥בֲעַֽא הָ֖אְמֻּטַה ַחּו֥ר־תֶאְו
ֹל ֙ויָדְלֹֽי ֹוּ֤מִאְו ויִ֨בָא ויָלֵ֠א  ּוהֻ֜רָקְדּו הָ֑וֹהְי םֵׁ֣שְּב ָּתְרַּ֖בִּד רֶקֶׁ֥ש יִּ֛כ הֶ֔יְחִֽת א֣
 ׁשיִ֥א םיִ֛איִבְּנַה ּוׁשֹ֧בֵי אּו֗הַה םֹוּ֣יַּב ׀ הָ֣יָהְו :ֹוֽאְבָּנִהְּב ויָ֥דְלֹֽי ֹוּ֛מִאְו ּוהיִ֧בָא
ֹלְו ֹו֑תֹאְבָּֽנִהְּב ֹו֖נֹיְזֶחֵֽמ ֹל רַ֕מָאְו :ׁשֵֽחַּכ ןַעַ֥מְל רָ֖עֵׂש תֶרֶּ֥דַא ּוׁ֛שְּבְלִי א֧  איִ֖בָנ א֥
 קִה םָ֖דָא־יִּֽכ יִכֹ֔נָא ֙הָמָדֲא דֵ֤בֹע־ׁשיִא יִכֹ֑נָא  הָ֧מ ויָ֔לֵא רַ֣מָאְו :יָֽרּועְּנִמ יִנַ֥נְ
־לַע יִ֤רּוע בֶרֶ֗ח :יָֽבֲהַֽאְמ תיֵּ֥ב יִתיֵּ֖כֻה רֶׁ֥שֲא רַ֕מָאְו ךָךיֶ֑דָי ןיֵּ֣ב הֶּלֵ֖אָה תֹוּ֛כַּמַה
ֹּצַה ָ◌	ןיֶ֣צּופְתּו ֙הֶעֹרָֽה־תֶא ךְךַ֤ה תֹו֑אָבְצ הָ֣וֹהְי םֻ֖אְנ יִ֔תיִמֲע רֶבֶּ֣ג־לַעְו ֙יִעֹר  ןא֔
 ּהָּ֔ב םִי ַ֣נְׁש־יִּֽפ הָ֔וֹהְי־םֻאְנ ֙ץֶרָ֨אָה־לָכְב הָ֤יָהְו :םיִֽרֲעֹּֽצַה־לַע יִ֖דָי יִ֥תֹבִֽׁשֲהַֽו
 ֙םיִּתְפַרְצּו ׁשֵ֔אָּב ֙תיִׁשִלְּׁשַה־תֶא יִ֤תאֵבֵֽהְו :ּהָּֽב רֶתָּ֥וִי תיִׁ֖שִלְּׁשַהְו ּועָ֑וְגִי ּו֖תְרָּֽכִי
 קִי ׀ אּו֣ה בָ֑הָּזַה־תֶא ןֹ֣חְבִּכ םיִּ֖תְנַחְבּו ףֶסֶּ֔כַה־תֶא ףֹ֣רְצִּכ  יִנֲאַֽו יִ֗מְׁשִב אָ֣רְ
 אָּ֖ב־םֹוֽי הֵּ֥נִה :יָֽהֹלֱא הָ֥וֹהְי רַ֖מֹאי אּו֥הְו אּו֔ה יִּ֣מַע ֙יִּתְרַ֨מָא ֹו֔תֹא הֶ֣נֱעֶא
 ִ֘ם	ַלָׁשּוֽרְי־לֶֽא ׀ םִ֥יֹוּגַה־לָּכ־תֶא יִּ֨תְפַסָֽאְו :ךְךֵּֽבְרִקְּב ךְךֵ֖לָלְׁש קַּ֥לֻחְו הָ֑וֹהיַל
 ]הָנְבַ֑כָּׁשִּת[ הָנְלַ֑גָּׁשִּת םיִׁ֖שָּנַהְו םיִּ֔תָּ֣בַה ּ֙וּסַׁ֨שָנְו ריִ֗עָה הָ֣דְּכְלִנְו ֒הָמָחְלִּמַל
ֹל םָ֔עָה רֶתֶ֣יְו הָ֔לֹוּגַּב ֙ריִעָה יִ֤צֲח אָ֞צָיְו  םַ֖חְלִנְו הָ֔וֹהְי אָ֣צָיְו :ריִֽעָה־ןִמ תֵ֖רָּכִי א֥
 ק םֹו֥יְּב ֹו֖מֲחָּֽלִה םֹו֥יְּכ םֵ֑הָה םִ֣יֹוּגַּב  רַ֨ה־לַע אּוהַ֠ה־םֹוּֽיַּב ויָ֣לְגַר ּו֣דְמָֽעְו :בָֽרְ
 הָחָ֣רְזִמ ֹ֙ויְצֶחֵֽמ םיִ֤תיֵּזַה רַ֨ה ֩עַקְבִנְו ֒םֶדֶּקִמ ִ֘ם	ַלָׁשּוֽרְי יֵ֥נְּפ־לַע רֶׁ֨שֲא םיִ֜תֵּזַה
־איֵּֽג םֶּ֣תְסַנְו :הָּבְּג ֶֽנ־ֹויְצֶחְו הָנֹו֖פָצ רָ֛הָה יִ֥צֲח ׁשָ֨מּו דֹ֑אְמ הָ֣לֹודְּג איֵּ֖ג הָּמָ֔יָו
 יֵ֖מיִּב ׁשַעַ֔רָה יֵ֣נְּפִמ ֙םֶּתְסַנ רֶׁ֤שֲאַּֽכ םֶּ֗תְסַנְו֒ לַצָא־לֶא ֘םיִרָה־יֵּֽג ַעיִּ֣גַי־יִּֽכ יַ֗רָה
 אּו֑הַה םֹוּ֣יַּב הָ֖יָהְו :ךְךָּֽמִע םיִׁ֖שדְק־לָּכ יַ֔הֹלֱא הָ֣וֹהְי ֙אָבּו הָ֑דּוהְי־ךְךֶלֶֽמ הָּ֣יִּזֻע
ֹל  הָ֖וֹהיַֽל עַ֥דָּוִי אּו֛ה דָ֗חֶא־םֹוֽי הָ֣יָהְו :]ןֹוֽאָּפִקְו[ ןֹוֽאָּפִקְי תֹו֖רָקְי רֹו֔א הֶ֣יְהִי־אֽ



 ּו֤אְצֵֽי אּו֗הַה םֹוּ֣יַּב ׀ הָ֣יָהְו :רֹוֽא־הֶיְהִֽי בֶרֶ֖ע־תֵֽעְל הָ֥יָהְו הָלְיָ֑ל־ֹאלְו םֹו֣י־ֹאל
 ןֹו֑רֲחַֽאָה םָּ֣יַה־לֶא םָ֖יְצֶחְו יִ֔נֹומְדַּקַה ֙םָּיַה־לֶא םָ֗יְצֶח םַ֔לָׁשּו֣ריִמ ֙םיִּיַח־םִיַֽמ
 הֶ֧יְהִֽי אּו֗הַה םֹוּ֣יַּב ץֶרָ֑אָה־לָּכ־לַע ךְךֶלֶ֖מְל הָ֛וֹהְי הָ֧יָהְו :הֶֽיְהִֽי ףֶרֹ֖חַבּו ץִיַּ֥קַּב
 םָ֑לָׁשּוֽרְי בֶג ֶ֖נ ןֹוּ֔מִרְל עַבֶּ֣גִמ ֙הָבָרֲעָּֽכ ץֶרָ֤אָה־לָּכ בֹוּ֨סִי :דָֽחֶא ֹו֥מְׁשּו דָ֖חֶא הָ֛וֹהְי
 רַעַׁ֣ש־דַע ֙ןֹוׁשאִרָֽה רַעַׁ֤ש םֹו֞קְמ־דַע ןִ֗מָיְנִּב רַעַּׁ֣שִמְל ָהיֶּ֜תְחַת הָ֨בְׁשָֽיְו ֩הָמֲאָֽר ְֽו
ֹל םֶרֵ֖חְו ּהָ֔ב ּובְׁשָ֣יְו :ךְךֶלֶּֽמַה יֵ֥בְקִי דַ֖ע לֵ֔אְנַנֲח לַּ֣דְגִמּו םיִּ֔נִּפַה  דֹו֑ע־הֶיְהִֽי א֣
ֹזְו :חַטֶֽבָל םַ֖לָׁשּוֽרְי הָ֥בְׁשָֽיְו ־לָּכ־תֶא ֙הָוֹהְי ףֹּ֤גִי רֶׁ֨שֲא הָ֗פֵּגַּמַה הֶ֣יְהִּֽת ׀ תא֣
 ֙ויָניֵעְו ויָ֔לְגַר־לַע דֵ֣מֹע ֙אּוהְו ֹו֗רָׂשְּב ׀ קֵ֣מָה םָ֑לָׁשּוֽרְי־לַע ּו֖אְבָצ רֶׁ֥שֲא םיִּ֔מַעָ֣ה
־תַמּוֽהְמ הֶ֧יְהִּֽת אּו֔הַה םֹוּ֣יַּב ֙הָיָהְו :םֶֽהיִפְּב קַּ֥מִּת ֹו֖נֹוׁשְלּו ןֶ֔היֵרֹֽחְב הָנְקַּ֣מִּת
־םַ֨גְו :ּוהֵֽעֵר דַ֥י־לַע ֹו֖דָי הָ֥תְלָֽעְו ּוהֵ֔עֵר דַ֣י ׁשיִ֚א ּוקיִ֗זֱחֶהְו םֶ֑הָּב הָּ֖בַר הָ֛וֹהְי
 םיִ֖דָגְבּו ףֶסֶ֛כָו בָ֥הָז ביִ֗בָס םִ֜יֹוּגַה־לָּכ ליֵ֨ח ֩ףַּסֻאְו םָ֑לָׁשּוֽריִּב םֵ֖חָּלִּת הָ֔דּוהְי
 הָ֔מֵהְּבַה־לָ֨כְו רֹו֔מֲחַֽהְו לָ֣מָּגַה ֙דֶרֶּ֨פַה סּוּ֗סַה תַ֣פֵּגַמ הֶ֜יְהִּֽת ןֵ֨כְו :דֹֽאְמ בֹ֥רָל
ֹּזַה הָ֖פֵּגַּמַּכ הָּמֵ֑הָה תֹו֣נֲחַּֽמַּב הֶ֖יְהִֽי רֶׁ֥שֲא  םִ֔יֹוּגַה־לָּכִמ ֙רָתֹוּנַה־לָּכ הָ֗יָהְו :תאֽ
 הָ֣וֹהְי ֙ךְךֶלֶ֨מְל ֙תֹוֲחַּֽתְׁשִֽהְל הָ֗נָׁשְב הָ֣נָׁש יֵּ֧דִמ ּו֞לָעְו םָ֑לָׁשּוֽרְי־לַע םיִ֖אָּבַה
ֹל רֶׁ֨שֲא הָיָהְ֠ו :תֹוּֽכֻּסַה גַ֥ח־תֶא גֹ֖חָלְו תֹו֔אָבְצ  תֹו֤חְּפְׁשִמ תֵ֨אֵמ הֶ֜לֲעַֽי־אֽ
ֹלְו תֹו֑אָבְצ הָ֣וֹהְי ךְךֶלֶ֖מְל תֹ֔וֲחַּֽתְׁשִֽהְל םַ֔לָׁשּו֣רְי־לֶא ֙ץֶרָ֨אָה  הֶ֥יְהִי םֶ֖היֵלֲע א֥
ֹלְו הֶ֛לֲעַֽת־ֹאל םִיַ֧רְצִמ תַחַּ֨פְׁשִמ־םִאְו :םֶׁשָּֽגַה ֹלְו הָ֖אָב א֥  הֶ֣יְהִּֽת םֶ֑היֵלֲע א֣
ֹל ֙רֶׁשֲא םִ֔יֹוּגַה־תֶא ֙הָוֹהְי ףֹּ֤גִי רֶׁ֨שֲא הָ֗פֵּגַּמַה  :תֹוּֽכֻּסַה גַ֥ח־תֶא גֹ֖חָל ּו֔לֲעַֽי א֣
ֹז ֹל ֙רֶׁשֲא םִ֔יֹוּגַה־לָּכ ֙תאַּטַחְו םִיָ֑רְצִמ תאַּ֣טַח הֶ֖יְהִּֽת תא֥  גַ֥ח־תֶא גֹ֖חָל ּו֔לֲעַֽי א֣
 ֙תֹוריִּסַה הָ֤יָהְו הָ֑וֹהיַֽל ׁשֶדֹ֖ק סּוּ֔סַה תֹוּ֣לִצְמ־לַע ֙הֶיְהִֽי אּו֗הַה םֹוּ֣יַּב :תֹוּֽכֻּסַה
 הָ֗דּוהיִֽבּו םַ֜לָׁשּוריִּב ריִ֨ס־לָּכ הָיָהְ֠ו :ַחֵּֽבְזִּמַה יֵ֥נְפִל םיִ֖קָרְזִּמַּכ הָ֔וֹהְי תיֵ֣בְּב
ֹלְו םֶ֑הָב ּו֣לְּׁשִבּו םֶ֖הֵמ ּו֥חְקָֽלְו םיִ֔חְבֹּ֣זַה־לָּכ ּ֙ואָ֨בּו תֹו֔אָבְצ הָ֣וֹהיַֽל ׁשֶדֹ֚ק ־אֽ
־רַבְד אָּׂ֥שַמ יכאלמ :אּוֽהַה םֹוּ֥יַּב תֹו֖אָבְצ הָ֥וֹהְי־תיֵבְּב דֹו֛ע יִ֥נֲעַֽנְכ הֶ֨יְהִי
 הָּ֣מַּב םֶּ֖תְרַמֲאַֽו הָ֔וֹהְי רַ֣מָא ֙םֶכְתֶא יִּתְבַ֤הָא :יִֽכָאְלַמ דַ֖יְּב לֵ֑אָרְׂשִי־לֶא הָ֖וֹהְי
 וָׂ֖שֵע־תֶאְו :בֹֽקֲעַֽי־תֶֽא בַ֖הֹאָֽו הָ֔וֹהְי־םֻאְנ ֙בֹקֲעַֽיְל וָׂ֤שֵע חָ֨א־אֹולֲה ּונָּ֑תְבַהֲא
 רַ֨מֹאת־יִּֽכ :רָּֽבְדִמ תֹוּ֥נַתְל ֹו֖תָלֲחַֽנ־תֶאְו הָ֔מָמְׁש ֙ויָרָה־תֶא םיִׂ֤שָאָו יִתאֵ֑נָׂש



 ּו֖נְבִי הָּמֵ֥ה תֹו֔אָבְצ הָ֣וֹהְי ֙רַמָא הֹּ֤כ תֹו֔בָרֳח הֶ֣נְבִנְו ֙בּוׁשָנְו ּונְׁשַּׁ֗שֻר םֹו֜דֱא
 :םָֽלֹוע־דַע הָ֖וֹהְי םַ֥עָז־רֶׁשֲא םָ֛עָהְו הָ֔עְׁשִר לּו֣בְּג ֙םֶהָל ּו֤אְרָקְו סֹו֑רֱהֶא יִ֣נֲאַֽו
ֹּת םֶּ֤תַאְו הָניֶ֑אְרִּת םֶ֖כיֵניֵעְו  דֵּ֥בַכְי ןֵּ֛ב :לֵֽאָרְׂשִי לּו֥בְגִל לַ֖עֵמ הָ֔וֹהְי לַּ֣דְגִי ּ֙ורְמאֽ
 יִ֜אָרֹוֽמ הֵּ֨יַא ֩יִנָא םיִ֣נֹודֲא־םִאְו יִ֡דֹובְכ הֵּ֣יַא יִנָ֣א בָ֣א־םִאְו ויָ֑נֹדֲא דֶבֶ֣עְו בָ֖א
־תֶא ּוניִ֖זָב הֶּ֥מַּב םֶּ֕תְרַמֲאַֽו יִ֔מְׁש יֵ֣זֹוּב ֙םיִנֲהֹּֽכַה ֙םֶכָל תֹו֗אָבְצ הָ֣וֹהְי ׀ רַ֣מָא
 םֶ֕כְרָמֱאֶּב ךָךּו֑נְלַאֵֽג הֶּ֣מַּב םֶּ֖תְרַמֲאַֽו לָ֔אֹגְמ םֶחֶ֣ל ֙יִחְּבְזִמ־לַע םיִׁ֤שיִּגַמ :ךָךֶֽמְׁש
 ַחֵּ֥סִּפ ּוׁשיִּ֛גַת יִ֥כְו עָ֔ר ןיֵ֣א ַ֙חֹּ֨בְזִל ר ֵּ֤וִע ןּוׁ֨שִּגַת־יִֽכְו :אּוֽה הֶ֥זְבִנ הָ֖וֹהְי ןַ֥חְלֻׁש
 הָ֥וֹהְי רַ֖מָא ךָךיֶ֔נָפ אָּׂ֣שִיֲה ֹו֚א ֙ךָךְצְרִיֲה ךָךֶ֗תָחֶפְל אָ֜נ ּוהֵ֨ביִרְקַה עָ֑ר ןיֵ֣א הֶ֖לֹחְו
ֹּז הָתְיָ֣ה ֙םֶכְדֶּיִמ ּונֵ֑נָחיִֽו לֵ֖א־יֵנְפ אָ֥נ־ּוּלַח הָּ֛תַעְו :תֹוֽאָבְצ  ֙םֶּכִמ אָּׂ֤שִיֲה תא֔
ֹלְו םִיַ֔תָלְּד רֹּ֣גְסִיְו ֙םֶכָּב־םַג יִ֤מ :תֹוֽאָבְצ הָ֥וֹהְי רַ֖מָא םיִ֔נָּפ  יִ֖חְּבְזִמ ּוריִ֥אָת־אֽ
ֹל הָ֖חְנִמּו תֹו֔אָבְצ הָ֣וֹהְי ֙רַמָא םֶ֗כָּב ץֶפֵ֜ח יִ֨ל־ןיֵֽא םָּ֑נִח  יִּ֣כ :םֶֽכְדֶּיִמ הֶ֥צְרֶא־אֽ
 ׁשָּ֛גֻמ רָ֥טְקֻמ םֹו֗קָמ־לָכְבּו םִ֔יֹוּגַּב ֙יִמְׁש לֹו֤דָּג ֹו֗אֹובְמ־דַעְו ׁשֶמֶׁ֜ש־חַרְזִּמִמ
 םֶּ֖תַאְו :תֹוֽאָבְצ הָ֥וֹהְי רַ֖מָא םִ֔יֹוּגַּב ֙יִמְׂש לֹו֤דָג־יִּֽכ הָ֑רֹוהְט הָ֣חְנִמּו יִ֖מְׁשִל
 :ֹוֽלְכָא הֶ֥זְבִנ ֹו֖ביִנְו אּו֔ה לָ֣אֹגְמ ֙יָנֹדֲא ןַ֤חְלֻׁש םֶ֗כְרָמֱאֶּב ֹו֑תֹוא םיִ֣לְּלַחְמ
 לּו֗זָּג םֶ֣תאֵבֲהַֽו תֹו֔אָבְצ הָ֣וֹהְי ֙רַמָא ֹו֗תֹוא םֶּ֣תְחַּפִהְו הָ֜אָלְּתַמ הֵּ֨נִה ֩םֶּתְרַמֲאַֽו
 םֶ֖כְדֶּיִמ ּהָ֛תֹוא הֶ֥צְרֶאַֽה הָ֑חְנִּמַה־תֶא םֶ֖תאֵבֲהַֽו הֶ֔לֹוחַ֣ה־תֶאְו ַ֙חֵּ֨סִּפַה־תֶאְו
 ךְךֶלֶ֨מ ֩יִּכ יָ֑נֹדאַֽל תָ֖חְׁשָמ ַחֵ֥בֹזְו רֵ֛דֹנְו רָ֔כָז ֹ֙ורְדֶעְּב ׁשֵ֤יְו לֵ֗כֹונ רּו֣רָאְו :הָֽוֹהְי רַ֥מָא
 הָ֥וְצִּמַה םֶ֛כיֵלֲא הָּ֗תַעְו :םִֽיֹוּגַב אָ֥רֹונ יִ֖מְׁשּו תֹו֔אָבְצ הָ֣וֹהְי ֙רַמָא יִנָ֗א לֹו֜דָּג
ֹּזַה ֹל־םִא :םיִֽנֲהֹּֽכַה תא֖  דֹו֣בָּכ תֵ֧תָל בֵ֜ל־לַע ּומיִׂ֨שָת ֹ֩אל־םִאְו ּו֡עְמְׁשִת א֣
־תֶא יִ֖תֹורָֽאְו הָ֔רֵאְּמַה־תֶא ֙םֶכָב יִּ֤תְחַּלִׁשְו תֹו֔אָבְצ הָ֣וֹהְי ֙רַמָא יִ֗מְׁשִל
־תֶא ֙םֶכָל רֵ֤עֹג יִ֨נְנִֽה :בֵֽל־לַע םיִ֥מָׂש םֶ֖כְניֵֽא יִּ֥כ ָהיִ֔תֹורָא ֙םַגְו םֶ֑כיֵתֹוֽכְרִּב
 םֶּ֕תְעַדיִֽו :ויָֽלֵא םֶ֖כְתֶא אָׂ֥שָנְו םֶ֑כיֵּגַח ׁשֶרֶּ֖פ םֶ֔כיֵנְּפ־לַע ׁ֙שֶרֶ֨פ יִתיִ֤רֵזְו עַרֶּ֔זַה
ֹּזַה הָ֣וְצִּמַה תֵ֖א םֶ֔כיֵלֲא יִּתְחַּ֣לִׁש יִּ֚כ  הָ֥וֹהְי רַ֖מָא יִ֔וֵל־תֶא ֙יִתיִרְּב תֹו֤יְהִֽל תא֑
 יִנֵ֑אָריִּֽיַו אָ֖רֹומ ֹו֥ל־םֵנְּתֶאָֽו םֹו֔לָּׁשַהְו ֙םיִּיַחַֽה ֹוּ֗תִא הָ֣תְיָֽה ׀ יִ֣תיִרְּב :תֹוֽאָבְצ
ֹל הָ֖לְוַעְו ּוהיִ֔פְּב הָ֣תְיָֽה ֙תֶמֱא תַ֤רֹוּת :אּוֽה תַ֥חִנ יִ֖מְׁש יֵ֥נְּפִמּו  אָ֣צְמִנ־אֽ
 ֙ןֵהֹכ יֵ֤תְפִׂש־יִּֽכ :ןֹֽוָעֵֽמ ביִׁ֥שֵה םיִּ֖בַרְו יִּ֔תִא ךְךַ֣לָה ֙רֹוׁשיִמְבּו םֹו֤לָׁשְּב ויָ֑תָפְׂשִב



 ֙םֶּתַאְו :אּוֽה תֹו֖אָבְצ־הָֽוֹהְי ךְךַ֥אְלַמ יִּ֛כ ּוהיִּ֑פִמ ּוׁ֣שְקַבְי הָ֖רֹותְו תַעַ֔ד־ּורְמְׁשִי
 הָ֥וֹהְי רַ֖מָא יִ֔וֵּלַה תיִ֣רְּב ֙םֶּתַחִֽׁש הָ֑רֹוּתַּב םיִּ֖בַר םֶּ֥תְלַׁשְכִה ךְךֶרֶּ֔דַה־ןִמ םֶּ֣תְרַס
 ֙םֶכְניֵֽא רֶׁ֤שֲא יִ֗פְּכ םָ֑עָה־לָכְל םיִ֖לָפְׁשּו םיִ֥זְבִנ םֶ֛כְתֶא יִּתַ֧תָנ יִ֞נֲא־םַגְו :תֹוֽאָבְצ
 אֹו֛לֲה ּונָּ֔לֻכְל ֙דָחֶא בָ֤א אֹו֨לֲה :הָֽרֹוּתַּב םיִ֖נָּפ םיִ֥אְׂשֹֽנְו יַ֔כָרְּד־תֶא םיִ֣רְמֹׁש
 הָ֣דְגָּֽב :ּוניֵֽתֹבֲא תיִ֥רְּב לֵּ֖לַחְל ויִ֔חָאְּב ׁשיִ֣א ֙דַּגְבִנ ַעּוּ֗דַמ ּונָ֑אָרְּב דָ֖חֶֽא לֵ֥א
 ֙הָוֹהְי ׁשֶדֹ֤ק הָ֗דּוהְי לֵּ֣לִח ׀ יִּ֣כ םָ֑לָׁשּוֽריִבּו לֵ֥אָרְׂשִיְב הָ֥תְׂשֶעֶֽנ הָ֛בֵעֹוֽתְו הָ֔דּוהְי
 הֶ֔נֹעְו רֵ֣ע ֙הָּנֶׂ֨שֲעַֽי רֶׁ֤שֲא ׁשיִ֨אָל הָ֜וֹהְי תֵ֨רְכַי :רָֽכֵנ לֵ֥א־תַּב לַ֖עָבּו בֵ֔הָא רֶׁ֣שֲא
 תֹוּ֤סַּכ ּוׂ֔שֲעַּֽת תיִ֣נֵׁש ֙תֹאזְו :תֹוֽאָבְצ הָ֖וֹהיַֽל הָ֔חְנִמ ׁשיִּ֣גַמּו בֹ֑קֲעַֽי יֵ֖לֳהָֽאֵמ
 תַחַ֥קָלְו הָ֔חְנִּמַה־לֶא ֙תֹונְּפ דֹו֗ע ןיֵ֣אֵמ הָ֑קָנֲאַֽו יִ֖כְּב הָ֔וֹהְי חַּ֣בְזִמ־תֶא ֙הָעְמִּד
 תֶׁשֵ֣א ׀ ןיֵ֣בּו ֜ךָךְניֵּֽב דיִ֨עֵה ֩הָוֹהְי־יִּֽכ לַ֡ע הָ֑מ־לַע םֶּ֖תְרַמֲאַֽו :םֶֽכְדֶּיִמ ןֹו֖צָר
ֹלְו :ךָךֶֽתיִרְּב תֶׁשֵ֥אְו ֖ךָךְּתְרֶבֲח איִ֥הְו ּהָּ֔ב הָּתְד ַ֣גָּב ֙הָּתַא רֶׁ֤שֲא ךָךיֶ֗רּועְנ  דָ֣חֶא־אֽ
 םֶ֔כֲחּֽו֣רְּב ֙םֶּתְרַמְׁשִנְו םיִ֑הֹלֱא עַר ֶ֣ז ׁשֵּ֖קַבְמ דָ֔חֶאָֽה ֙הָמּו ֹו֔ל ַ֙חּו֨ר רָ֥אְׁשּו הָׂ֗שָע
 הָּ֤סִכְו לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא ֙הָוֹהְי רַ֤מָא חַּ֗לַׁש אֵ֣נָׂש־יִּֽכ :דֹּֽגְבִי־לַא ךָךיֶ֖רּועְנ תֶׁשֵ֥אְבּו
ֹלְו םֶ֖כֲחּֽורְּב םֶּ֥תְרַמְׁשִנְו תֹו֑אָבְצ הָ֣וֹהְי רַ֖מָא ֹוׁ֔שּובְל־לַע ֙סָמָח  :ּודֹּֽגְבִת א֥
 עָ֜ר הֵׂשֹ֨ע־לָּכ םֶ֗כְרָמֱאֶּב ּונְעָ֑גֹוה הָּ֣מַּב םֶּ֖תְרַמֲאַֽו םֶ֔כיֵרְבִדְּב ֙הָוֹהְי םֶּ֤תְעַגֹוֽה
 ַ֙חֵלֹׁש יִ֤נְנִֽה :טָּֽפְׁשִּמַה יֵ֥הֹלֱא הֵּ֖יַא ֹו֥א ץֵ֔פָח אּו֣ה ֙םֶהָבּו הָ֗וֹהְי יֵ֣ניֵעְּב ׀ בֹו֣ט
 םֶּ֣תַא־רֶׁשֲא ׀ ןֹו֣דָאָֽה ֹו֜לָכיֵֽה־לֶא אֹו֨בָי ֩םֹאְתִפּו יָ֑נָפְל ךְךֶרֶ֖ד־הָּנִפּו יִ֔כָאְלַמ
 :תֹוֽאָבְצ הָ֥וֹהְי רַ֖מָא אָ֔ב־הֵּנִה ֙םיִצֵפֲח םֶּ֤תַא־רֶׁשֲא תיִ֜רְּבַה ךְךַ֨אְלַמּו םיִׁ֗שְקַבְמ
 ףֵ֔רָצְמ ׁשֵ֣אְּכ ֙אּוה־יִּכ ֹו֑תֹואָֽרֵהְּב דֵ֖מֹעָֽה יִ֥מּו ֹו֔אֹוּב םֹו֣י־תֶא֙ לֵּכְלַכְמ יִ֤מּו
 םָ֔תֹא קַּ֣קִזְו ֙יִוֵל־יֵֽנְּב־תֶא רַ֤הִטְו ףֶסֶּ֔כ ֙רֵהַטְמּו ףֵ֤רָצְמ בַׁ֨שָיְו :םיִֽסְּבַכְמ תיִ֖רֹבְכּו
 תַ֥חְנִמ הָ֔וֹהיַֽל ֙הָבְרָֽעְו :הָֽקָדְצִּב הָ֖חְנִמ יֵׁ֥שיִּגַמ הָ֔וֹהיַֽל ּ֙ויָהְו ףֶסָּ֑כַכְו בָ֖הָּזַּכ
 ֒טָּפְׁשִּמַל ֘םֶכיֵלֲא יִּ֣תְבַרָֽקְו :תֹוּֽיִנֹֽמְדַק םיִ֖נָׁשְכּו םָ֔לֹוע יֵ֣מיִּכ םָ֑לָׁשּוֽריִו הָ֖דּוהְי
 יֵ֣קְׁשֹֽעְבּו רֶקָּׁ֑שַל םיִ֖עָּבְׁשִּנַבּו םיִ֔פֲאָ֣נְמַֽבּו ֙םיִפְּׁשַכְמַּֽב רֵ֗הַמְמ דֵ֣ע ׀ יִתיִ֣יָהְו

ֹלְו ֙רֵג־יֵּטַמּו םֹו֤תָיְו הָ֨נָמְלַא ריִכָׂ֠ש־רַכְׂש  יִּ֛כ :תֹוֽאָבְצ הָ֥וֹהְי רַ֖מָא יִנּו֔אֵרְי א֣
ֹל הָ֖וֹהְי יִ֥נֲא ֹל בֹ֖קֲעַֽי־יֵֽנְּב םֶּ֥תַאְו יִתיִ֑נָׁש א֣  םֶּ֤תְרַס םֶ֜כיֵתֹבֲא יֵ֨מיִמְל :םֶֽתיִלְכ א֥
ֹלְו ֙יַּקֻחֵֽמ  תֹו֑אָבְצ הָ֣וֹהְי רַ֖מָא םֶ֔כיֵלֲא הָבּוׁ֣שָאְו ֙יַלֵא ּובּוׁ֤ש םֶּ֔תְרַמְׁש א֣



 םֶּ֖תְרַמֲאַֽו יִ֔תֹא םיִ֣עְבֹֽק ֙םֶּתַא יִּ֤כ םיִ֗הֹלֱא םָ֜דָא עַּ֨בְקִיֲה :בּוֽׁשָנ הֶּ֥מַּב םֶּ֖תְרַמֲאַֽו
 םֶּ֣תַא יִ֖תֹאְו םיִ֔רָאֵֽנ םֶּ֣תַא ֙הָרֵאְּמַּב :הָֽמּורְּתַהְו רֵׂ֖שֲעַּֽמַֽה ךָךּו֑נֲעַֽבְק הֶּ֣מַּב
 ֙ףֶרֶ֨ט יִ֥היִו רָ֗צֹואָֽה תיֵּ֣ב־לֶא רֵׂ֜שֲעַּֽמַה־לָּכ־תֶא ּואיִ֨בָה :ֹוּֽלֻּכ יֹוּ֖גַה םיִ֑עְבֹק
ֹזָּב ֙אָנ יִנּו֤נָחְבּו יִ֔תיֵבְּב ֹל־םִא תֹו֑אָבְצ הָ֣וֹהְי רַ֖מָא תא֔  תֵ֚א םֶ֗כָל חַּ֣תְפֶא א֧
 לֵ֔כֹאָּֽב ֙םֶכָל יִּ֤תְרַעָֽגְו :יָֽד־יִלְּב־דַע הָ֖כָרְּב םֶ֛כָל יִ֥תֹקיִרֲהַֽו םִיַ֔מָּׁשַה תֹוּ֣בֻרֲא
ֹלְו  רַ֖מָא הֶ֔דָּׂשַּב ֙ןֶפֶּ֨גַה םֶ֤כָל לֵּ֨כַׁשְת־ֹאלְו הָ֑מָדֲאָֽה יִ֣רְּפ־תֶא םֶ֖כָל תִ֥חְׁשַי־אֽ
 רַ֖מָא ץֶפֵ֔ח ץֶרֶ֣א ֙םֶּתַא ּו֤יְהִֽת־יִּֽכ םִ֑יֹוּגַה־לָּכ םֶ֖כְתֶא ּו֥רְּׁשִאְו :תֹוֽאָבְצ הָ֥וֹהְי
 :ךָךיֶֽלָע ּונְרַּ֖בְדִּנ־הַמ םֶּ֕תְרַמֲאַֽו הָ֑וֹהְי רַ֣מָא םֶ֖כיֵרְבִּד יַ֛לָע ּו֥קְזָֽח :תֹוֽאָבְצ הָ֥וֹהְי
 ּ֙ונְכַ֨לָה יִ֤כְו ֹוּ֔תְרַמְׁשִמ ּ֙ונְרַ֨מָׁש יִּ֤כ עַצֶּ֗ב־הַמּו םיִ֑הֹלֱא דֹ֣בֲע אְוָׁ֖ש םֶּ֕תְרַמֲא
 יֵׂ֣שֹע ּ֙ונְבִנ־םַּג םיִ֑דֵז םיִ֣רְּׁשַאְמ ּונְחַ֖נֲא הָּ֕תַעְו :תֹוֽאָבְצ הָ֥וֹהְי יֵ֖נְּפִמ תיִּ֔נַרֹ֣דְק
 ּוהֵ֑עֵר־לֶא ׁשיִ֣א הָ֖וֹהְי יֵ֥אְרִי ּו֛רְּבְדִנ זָ֧א :ּוטֵֽלָּמִּיַו םיִ֖הֹלֱא ּו֛נֲחָּֽב םַּ֧ג הָ֔עְׁשִר
 :ֹוֽמְׁש יֵ֖בְׁשֹֽחְלּו הָ֔וֹהְי יֵ֣אְרִיְל ֙ויָנָפְל ןֹו֤רָּכִז רֶפֵ֣ס בֵתָּכִּיַ֠ו עָ֔מְׁשִּיַו ֙הָוֹהְי בֵׁ֤שְקַּיַו
 םֶ֔היֵלֲע יִּ֣תְלַמָֽחְו הָּ֑לֻגְס הֶׂ֣שֹע יִ֖נֲא רֶׁ֥שֲא םֹוּ֕יַל תֹו֔אָבְצ הָ֣וֹהְי ֙רַמָא יִ֗ל ּויָ֣הְו
 עָׁ֑שָרְל קיִּ֖דַצ ןיֵּ֥ב םֶ֔תיִאְרּו ֙םֶּתְבַׁשְו :ֹוֽתֹא דֵבֹעָֽה ֹו֖נְּב־לַע ׁשיִ֔א לֹ֣מְחַי ֙רֶׁשֲאַּֽכ
ֹל רֶׁ֖שֲאַֽל םיִ֔הֹלֱא דֵ֣בֹע ןיֵּ֚ב ־לָכ ּו֨יָהְו רּוּ֑נַּתַּכ רֵ֖עֹּב אָּ֔ב ֙םֹוּיַה הֵּ֤נִה יִּ֣כ :ֹוֽדָבֲע א֥
 תֹו֔אָבְצ הָ֣וֹהְי ֙רַמָא אָּ֗בַה םֹוּ֣יַה םָ֜תֹא טַ֨הִלְו ׁשַ֔ק ֙הָעְׁשִר הֵׂ֤שֹע־לָכְו םיִ֜דֵז
 הָ֔קָדְצ ׁשֶמֶׁ֣ש ֙יִמְׁש יֵ֤אְרִי םֶ֜כָל הָ֨חְר ָֽזְו :ף ָֽנָעְו ׁשֶרֹׁ֥ש םֶ֖הָל בֹ֥זֲעַֽי־ֹאל רֶׁ֛שֲא
 ּו֣יְהִֽי־יִּֽכ םיִ֔עָׁשְר םֶ֣תֹוּסַעְו :קֵּֽבְרַמ יֵ֥לְגֶעְּכ םֶּ֖תְׁשִפּו םֶ֥תאָציִֽו ָהיֶ֑פָנְכִּב אֵּ֖פְרַמּו
 ּו֕רְכִז :תֹוֽאָבְצ הָ֥וֹהְי רַ֖מָא הֶׂ֔שֹע יִ֣נֲא רֶׁ֣שֲא ֙םֹוּיַּב םֶ֑כיֵלְגַר תֹוּ֣פַּכ תַחַּ֖ת רֶפֵ֔א
 םיִּ֖קֻח לֵ֔אָרְׂשִי־לָּכ־לַע ֙בֵרֹחְב ֹו֤תֹוא יִתיִּ֨וִצ ֩רֶׁשֲא יִּ֑דְבַע הֶׁ֣שֹמ תַ֖רֹוּת
 הָ֔וֹהְי םֹו֣י אֹוּ֚ב יֵ֗נְפִל איִ֑בָּנַה הָּ֣יִלֵא תֵ֖א םֶ֔כָל ַחֵ֣לֹׁש ֙יִכֹנָֽא הֵּ֤נִה :םיִֽטָּפְׁשִמּו
־ןֶּפ םָ֑תֹובֲא־לַע םיִ֖נָּב בֵ֥לְו םיִ֔נָּב־לַע ֙תֹובָא־בֵֽל ביִׁ֤שֵהְו :אָֽרֹוּנַהְו לֹו֖דָּגַה
ֹל רֶׁ֤שֲא ׁשיִ֗אָה־יֵרְֽׁשַֽא :םֶרֵֽח ץֶרָ֖אָה־תֶא יִ֥תיֵּכִהְו אֹו֕בָא  תַ֢צֲעַּֽב ֘ךְךַלָה א֥
ֹל םיִאָּטַ֭ח ךְךֶרֶ֣דְבּו םיִ֥עָׁ֫שְר ֹל םיִ֗צֵ֝ל בַׁ֥שֹו֘מְבּו דָ֑מָע א֥  תַ֥רֹותְּב־םִ֥א יִּ֤כ :בָֽׁשָי א֣
 םִיָ֥מ יֵ֫גְלַּפ־לַֽע לּו֢תָׁש ֘ץֵעְּכ הָ֗יָהְֽו :הָלְיָֽלָו םָ֥מֹו֘י הֶּ֗גְהֶ֝י ֹו֥תָרֹו֘תְבּֽו ֹו֥צְפֶ֫ח הָ֗וֹהְי
ֹל ּוהֵ֥לָעְו ֹוּ֗תִעְּב ןֵּ֬תִי ׀ ֹו֨יְרִּפ רֶׁ֤שֲא  ןֵ֥כ־ֹאל :ַחיִֽלְצַי הֶׂ֣שֲעַֽי־רֶׁשֲא לֹ֖כְו לֹוּ֑בִי אֽ



 םיִעָׁשְ֭ר ּומֻ֣קָי־ֹאל ׀ ןֵּ֤כ־לַע :ַחּוֽר ּוּנֶ֥פְּדִּת־רֶׁשֲֽא ץֹּ֗מַּ֝כ־םִא יִּ֥כ םיִ֑עָׁשְרָה
 ךְךֶרֶ֖דְו םיִ֑קיִּדַצ ךְךֶרֶּ֥ד הָוֹהְ֭י ַעֵ֣דֹוי־יִּֽכ :םיִֽקיִּדַצ תַ֥דֲעַּֽב םיִ֗אָּטַחְ֝ו טָּ֑פְׁשִּמַּב
 ץֶרֶ֗א־יֵכְלַמ ׀ ּו֨בְּצַיְתִ֥י :קיִֽר־ּוגְהֶי םיִּ֗מֻאְלּ֝ו םִ֑יֹוג ּוׁ֣שְגָר הָּמָ֭ל :דֵֽבֹאּת םיִ֣עָׁשְר
 ֹומיֵ֑תֹורְסֹוֽמ־תֶא הָקְּתַנְֽ֭נ :ֹוֽחיִׁשְמ־לַעְו הָוֹהְ֝י־לַע דַחָ֑י־ּודְסֹוֽנ םיִ֥נְזֹורְו
 רֵּ֣בַדְי זָ֤א :ֹומָֽל־גַעְלִי יָ֗נֹדֲ֝א קָ֑חְׂשִי םִיַ֣מָּׁשַּב בֵׁ֣שֹוי :ֹומיֵֽתֹבֲע ּוּנֶּ֣מִמ הָכיִ֖לְׁשַנְו
ַֽו :ֹומֵֽלֲהַֽבְי ֹו֥נֹורֲחַֽבּו ֹוּ֑פַאְב ֹומיֵ֣לֵא  :יִֽׁשְדָק־רַה ןֹוּ֗יִ֝צ־לַע יִּ֑כְלַמ יִּתְכַ֣סָנ יִנֲא֭
 יִּנֶּ֗מִמ לַ֤אְׁש :ךָךיִּֽתְדִלְי םֹוּ֥יַה יִ֗נֲ֝א הָּתַ֑א יִ֣נְּב יַ֥לֵא רַ֘מָא הָ֗והְֽי קֹ֥ח לֶ֫א הָ֗רְּפַסֲא
 רֵ֣צֹוי יִ֖לְכִּכ לֶ֑זְרַּב טֶבֵׁ֣שְּב םֵֽעֹרְּ֭ת :ץֶרָֽא־יֵסְפַא ֗ךָךְתָּזֻחֲאַֽ֝ו ךָךֶ֑תָלֲחַֽנ םִיֹו֭ג הָ֣נְּתֶאְו
 הָ֣וֹהְי־תֶא ּו֣דְבִע :ץֶרָֽא יֵטְפֹׁ֣ש ּו֗רְסָּוִ֝ה ּוליִּ֑כְׂשַה םיִ֣כָלְמ הָּתַעְ֭ו :םֵֽצְּפַנְּת
ֹתְו ׀ ף ַ֤נֱאֶי־ןֶּפ רַ֡ב־ּוקְּׁשַנ :הָֽדָעְרִּב ּוליִ֗גְ֝ו הָ֑אְרִיְּב  טַ֣עְמִּכ רַ֣עְבִי־יִּֽכ ךְךֶרֶ֗ד ּודְבא֬
 הָוֹהְ֭י :ֹוֽנְּב םֹו֬לָׁשְבַא ׀ יֵ֤נְּפִמ ֹו֗חְרָבְּ֝ב דִ֑וָדְל רֹו֥מְזִמ :ֹוֽב יֵסֹו֥ח־לָּכ יֵ֗רְׁשַ֝א ֹוּ֑פַא
 ֹוּ֥ל הָתָ֓עּוׁשְֽי ןיֵ֤א יִׁ֥שְפַ֫נְל םיִ֢רְמֹא ֘םיִּבַר :יָֽלָע םיִ֥מָ֘ק םיִּ֗בַ֝ר יָ֑רָצ ּוּ֣בַר־הָמ
־לֶא יִלֹו֭ק :יִֽׁשֹאר םיִ֥רֵ֘מּו יִ֗דֹובְּ֝כ יִ֑דֲעַּֽב ן ֵ֣גָמ הָוֹהְ֭י הָּ֣תַאְו :הָלֶֽס םיִ֣הֹלאֵֽב
 קֶא הָ֣וֹהְי  יִּ֖כ יִתֹו֑ציִקֱה הָנָׁ֥שיִ֫אָֽו יִּתְבַ֗כָׁש יִ֥נֲא :הָלֶֽס ֹוׁ֣שְדָק רַ֖הֵמ יִנֵ֤נֲ֘עַּֽיַו אָ֑רְ
ֹל :יִנֵֽכְמְסִי הָ֣וֹהְי  הָ֨וֹהְי הָ֤מּו֘ק :יָֽלָע ּותָׁ֣ש ביִ֗בָ֝ס רֶׁ֥שֲא םָ֑ע תֹו֥בְבִֽרֵמ אָריִ֭א־אֽ
 הָ֥וֹהיַל :ָּתְרַּֽבִׁש םיִ֣עָׁשְר יֵּ֖נִׁש יִחֶ֑ל יַ֣בְיֹא־לָּכ־תֶא ָתיִּ֣כִה־יִּֽכ יַ֗הֹלֱא יִנֵ֤עיִׁ֘שֹוה ׀
 יִ֡אְרָקְּב :דִֽוָדְל רֹו֥מְזִמ תֹו֗ניִגְנִּב ַחֵּ֥צַנְמַֽל :הָלֶּֽס ךָךֶ֣תָכְרִב ֖ךָךְּמַע־לַע הָ֑עּוׁשְיַה
־דַע ׁשיִ֡א־יֵ֥נְּב :יִֽתָּלִפְּת עַ֥מְׁשּו יִנֵּ֗נָ֝ח יִּ֑ל ָּתְבַ֣חְרִה רָּצַּ֭ב יִ֗קְדִצ יֵ֤הֹ֘לֱא ׀ יִנֵ֤נֲע
 הָוֹהְ֭י הָ֣לְפִה־יִּֽכ ּו֗עְדּו :הָלֶֽס בָ֣זָכ ּוׁ֖שְקַבְּת קיִ֑ר ןּו֣בָהֱאֶּת הָּמִלְכִ֭ל יִ֣דֹובְכ הֶ֚מ
־לַע םֶכְבַבְלִ֭ב ּו֣רְמִא ּואָ֥טֱחֶּ֫ת־לַאְֽו ּו֗זְגִר :ויָֽלֵא יִ֥אְרָקְּב עַ֗מְׁשִ֝י הָ֥וֹ֘הְי ֹו֑ל דיִ֣סָח
־יִֽמ ֘םיִרְמֹא םיִּ֥בַר :הָֽוֹהְי־לֶא ּו֗חְטִבּ֝ו קֶדֶ֑צ־יֵחְבִז ּו֥חְבִז :הָלֶֽס ּוּמֹ֣דְו םֶ֗כְבַּכְׁשִ֝מ
 םָ֖נָגְּד תֵ֬עֵמ יִּ֑בִלְב הָ֣חְמִׂש הָּתַ֣תָנ :הָֽוֹהְי ךָךיֶ֣נָּפ רֹו֖֬א ּוניֵלָע־הָסְֽנ בֹו֥ט ּ֫ונֵ֢אְרַי
 חַטֶ֗בָ֝ל דָ֢דָבְל הָ֣וֹהְי הָּ֣תַא־יִּֽכ ןָׁ֥שיִ֫אְו הָ֢בְּכְׁשֶא ֘וָּדְחַי םֹו֣לָׁשְּב :ּוּבָֽר םָׁ֣שֹוריִֽתְו
 הָניִּ֣ב הָ֗וֹהְי ׀ הָניִ֥זֲאַֽה יַ֖רָמֲא :דִֽוָדְל רֹו֥מְזִמ תֹו֗ליִחְּנַ֝ה־לֶא ַחֵּ֥צַנְמַֽל :יִנֵֽביִׁשֹוּת
 רֶקֹּ֖ב הָ֗והְֽי :לָּֽלַּפְתֶא ךָךיֶ֗לֵ֝א־יִּֽכ יָ֑הֹלאֵו יִּ֣כְלַמ יִ֗עְוַׁ֭ש לֹוקְ֣ל הָביִׁ֤שְקַה :יִגיִֽגֲה
ֹל ׀ יִּ֤כ :הֶּֽפַצֲאַֽו ֗ךָךְ֝ל־ךְךָרֱעֶֽא רֶקֹּ֥ב יִ֑לֹוק עַ֣מְׁשִּת ֹל הָּתָ֑א ׀ עַׁשֶ֥ר ץֵ֖פָח לֵ֚א א֘  א֖



ֹל :עָֽר ֣ךָךְרֻגְי  ֘דֵּבַאְּת :ןֶוָֽא יֵלֲעֹּֽ֥פ־לָּכ ָתאֵ֗נָׂ֝ש ךָךיֶ֑ניֵע דֶג ֶ֣נְל םיִלְלֹוֽ֭ה ּו֣בְּצַיְתִי־אֽ
 ךָךֶ֑תיֵב אֹו֣בָא ךָךְּדְסַ֭ח בֹ֣רְּב יִ֗נֲאַֽו :הָֽוֹהְי ׀ בֵ֥עָ֘תְי הָ֗מְרִמּ֝ו םיִ֥מָּד־ׁשיִא בָ֥זָ֫כ יֵ֢רְבֹּד
 יָ֑רְרֹוׁש ןַעַ֥מְל ךָךֶ֗תָקְדִצְב יִנֵ֬חְנ ׀ הָ֨וֹהְי :ךָךֶֽתָאְרִיְּב ֗ךָךְׁשְדָ֝ק לַכיֵה־לֶא הֶ֥וֲחַּֽתְׁשֶא
 ַחּו֥תָּפ־רֶבֶֽק תֹוּ֥וַ֫ה םָּ֢בְרִק ֘הָנֹוכְֽנ ּוהיִ֡פְּב ןיֵ֢א יִּ֤כ :ךָךֶּֽכְרַּד יַ֣נָפְל ]רַׁ֖שְיַה[ רַׁ֖שְוַה
 בֹ֣רְּב םֶ֥היֵ֫תֹו֢צֲעֹּֽמִמ ּ֘ולְּפִי םיִ֗הֹלֱֽא ׀ םֵ֨מיִׁשֲאַֽה :ןּוקיִֽלֲחַֽי םָ֗נֹוׁשְ֝ל םָ֑נֹורְּג
 ךְךֵ֣סָתְו ּונֵּנַרְ֭י םָ֣לֹועְל ךְךָ֡ב יֵסֹו֢ח־לָכ ּו֨חְמְׂשִיְו :ךְךָֽב ּורָ֥מ יִּ֖כ ֹומֵ֑חיִּדַה םֶהיֵעְׁשִּ֭פ
 ןֹו֥צָ֘ר הָּ֗נִּצַּ֝כ הָ֑וֹהְי קיִּ֥דַ֫צ ךְךֵ֢רָבְּת ֘הָּתַא־יִּֽכ :ךָךֶֽמְׁש יֵ֥בֲהֹֽא ֗ךָךְ֝ב ּו֥צְלְעַי ְֽו ֹומיֵ֑לָע
 ֥ךָךְּפַאְּב־לַא הָ֗והְֽי :דִֽוָדְל רֹו֥מְזִמ תיִ֗ניִמְּׁשַ֝ה־לַֽע תֹוניִגְנִּ֭ב ַחֵּ֣צַנְמַֽל :ּוּנֶֽרְטְעַּת
 יִּ֖כ הָ֑וֹהְי יִנֵ֥אָפְר יִנָ֥א לַ֫לְמֻא יִּ֢כ ֘הָוֹהְי יִנֵּ֥נָח :יִנֵֽרְּסַיְת ֥ךָךְתָֽמֲחַּֽב־לַאְֽו יִנֵ֑חיִכֹות
 הָ֣בּוׁש :יָֽתָמ־דַע הָ֗וֹהְ֝י ]הָּ֥תַאְו[ ָּ֥תַאְו דֹ֑אְמ הָ֣לֲהְֽבִנ יִׁשְפַנְ֭ו :יָֽמָצֲע ּו֣לֲהְֽבִנ
 יִ֣מ לֹו֗אְׁשִּ֝ב ךָךֶ֑רְכִז תֶוָּ֣מַּב ןיֵ֣א יִּ֤כ :ךָךֶּֽדְסַח ןַעַ֣מְל יִנֵ֗עיִׁשֹו֝ה יִׁ֑שְפַנ הָ֣צְּלַח הָוֹהְ֭י
 יִׂ֥שְרַע יִ֗תָעְמִדְּ֝ב יִ֑תָּטִמ הָלְיַ֭ל־לָכְב הֶ֣חְׂשַא יִ֗תָחְנַאְּֽב יִּתְעַ֤גָי :ךְךָּֽל־הֶדֹוֽי
 ןֶוָ֑א יֵלֲעֹּֽ֣פ־לָּכ יִּנֶּמִ֭מ ּורּו֣ס :יָֽרְרֹוצ־לָכְּב הָ֗קְתָֽ֝ע יִ֑ניֵע סַעַּ֣כִמ הָׁ֣שְׁשָֽע :הֶֽסְמַא
 ּוׁש֤בֵ֘י :חָּֽקִי יִ֥תָּלִ֘פְּֽת הָ֗וֹהְ֝י יִ֑תָּנִחְּת הָוֹהְ֭י עַ֣מָׁש :יִֽיְכִּב לֹו֣ק הָ֗וֹהְ֝י עַ֥מָׁ֘ש־יִּֽכ
־לַע הָ֑וֹהיַל רָׁ֥ש־רֶׁשֲא דִ֥וָ֫דְל ןֹו֗יָּגִׁש :עַגָֽר ּוׁש֥בֵ֘י ּובֻׁ֗שָ֝י יָ֑בְיֹא־לָּכ דֹאְ֭מ ּו֣לֲהָּֽבִיְו
 יַ֗פְדֹ֝ר־לָּכִמ יִנֵ֥עיִׁ֘שֹוה יִתיִ֑סָח ֣ךָךְּב יַהֹלֱ֭א הָ֣וֹהְי :יִֽניִמְי־ןֶּב ׁשּו֝֗כ־יֵרְבִּד
 יִתיִׂ֣שָע־םִא יַהֹלֱ֭א הָ֣וֹהְי :ליִּֽצַמ ןיֵ֣אְו קֵ֗רֹּ֝פ יִׁ֑שְפַנ הֵ֣יְרַאְּכ ףֹ֣רְטִי־ןֶּפ :יִנֵֽליִּצַהְו
ֹז  :םָֽקיֵר יִ֣רְרֹו֘צ הָ֗צְּלַחֲאָֽ֝ו עָ֑ר יִמְלֹוׁ֥ש יִּתְלַמָּ֭ג־םִא :יָּֽפַכְּב לֶוָ֥ע־ׁשֶי־םִא תא֑
 :הָלֶֽס ןֵּ֣כְׁשַי רָ֖פָעֶֽל ׀ יִ֓דֹובְכּו יָּ֑יַח ץֶרָ֣אָל סֹ֣מְרִיְו גֵּׂ֗שַיְו יִׁ֡שְפַנ ׀ בֵ֨יֹוא ףֹּדַר ִֽי
 תַ֣דֲעַֽו :ָתיִּֽוִצ טָּ֥פְׁשִמ יַ֗לֵ֝א הָרּו֥עְו יָ֑רְרֹוצ תֹו֣רְבַעְּב אֵׂשָּנִ֭ה ךָךֶּ֗פַאְּב ׀ הָ֨וֹהְי הָ֤מּו֘ק
 הָ֑וֹהְי יִנֵ֥טְפָׁש םיִּ֥מַ֫ע ןיִ֢דָי ֘הָוֹהְי :הָבּוֽׁש םֹו֥רָּמַל ָהיֶלָעְ֝ו ָּךֶ֑בְבֹוסְּת םיִּמֻאְ֭ל
 תֹוּ֗בִ֭ל ןֵ֣חֹבּו קיִּ֥דַ֫צ ן ֵ֢נֹוכְתּו ֘םיִעָׁשְר ׀ עַ֨ר אָ֬נ־רָמְגִי :יָֽלָע יִּ֣מֻתְכּו יִ֖קְדִצְּכ
 טֵ֣פֹוׁש םיִהֹלֱ֭א :בֵֽל־יֵרְׁשִי ַעיִׁ֗שֹו֝מ םיִ֑הֹלֱא־לַע יִּ֥נִגָֽמ :קיִּֽדַצ םיִ֥הֹלֱ֘א תֹו֗יָלְכּ֝ו
ֹז לֵ֗אְ֝ו קיִּ֑דַצ ֹל־םִא :םֹוֽי־לָכְּב םֵ֥ע֘  :ָהֶֽנְנֹוֽכְי ַֽו ךְךַ֗רָ֝ד ֹוּ֥תְׁשַק ׁשֹו֑טְלִי ֹוּ֣בְרַח בּוׁשָ֭י א֣
 דַלָ֣יְו לָ֗מָ֝ע הָ֥רָ֘הְו ןֶוָ֑א־לֶּבַחְי הֵּ֥נִה :לָֽעְפִי םיִ֥קְלֹ֘דְֽל ויָּ֗צִ֝ח תֶוָ֑מ־יֵלְּכ ןיִ֣כֵה ֹולְ֭ו

־לַֽעְו ֹוׁ֑שֹארְב ֹו֣לָמֲע בּוׁ֣שָי :לָֽעְפִי תַחַׁ֣שְּב לֹּ֗פִּיַ֝ו ּוהֵ֑רְּפְחַּי ַֽו הָֽרָּ֭כ רֹוּ֣ב :רֶקָֽׁש



 ַחֵּ֥צַנְמַֽל :ןֹוֽיְלֶע הָ֥וֹ֘הְי־םֵֽׁש הָ֗רְּמַזֲאַֽ֝ו ֹו֑קְדִצְּכ הָ֣וֹהְי הֶ֣דֹוא :דֵֽרֵי ֹו֥סָ֘מֲח ֹו֗דֳקְדָ֝ק
 ץֶרָ֑אָה־לָכְּב ךָךְמִׁ֭ש ריִּ֣דַא־הָֽמ ּוניֵ֗נֹדֲא הָ֤וֹהְי :דִֽוָדְל רֹו֥מְזִמ תיִּ֗תִּגַ֝ה־לַע
 ןַעַ֥מְל זֹ֥ע ָּ֫תְדַּ֢סִי ֘םיִקְנֹיְֽו ׀ םיִ֨לְלֹוֽע יִּ֤פִמ :םִיָֽמָּׁשַה־לַע ֗ךָךְדֹו֝ה הָ֥נְּת־רֶׁשֲא
 ַחֵ֥רָ֘י ךָךיֶ֑תֹעְּבְצֶא יֵׂ֣שֲעַֽמ ךָךיֶמָׁ֭ש הֶ֣אְרֶא־יִּֽכ :םֵּֽקַנְתִֽמּו בֵ֗יֹו֝א תיִּ֥בְׁשַהְל ךָךיֶ֑רְרֹוצ
 :ּוּנֶֽדְקְפִת יִּ֣כ םָ֗דָ֝א־ןֶבּו ּוּנֶ֑רְּכְזִת־יִּֽכ ׁשֹונֱ֭א־הָֽמ :הָּתְנָֽנֹוּכ רֶׁ֣שֲא םיִ֗בָכֹוכְ֝ו
 ךָךיֶ֑דָי יֵׂ֣שֲעַֽמְּב ּוהֵליִׁשְמַּ֭ת :ּוהֵֽרְּטַעְּת רָ֣דָהְו דֹו֖בָכְו םיִ֑הֹלֱאֵמ טַעְּ֭מ ּוהֵ֣רְּסַחְּתַו
 םִיַמָׁ֭ש רֹוּ֣פִצ :יָֽדָׂש תֹו֥מֲהַּֽ֘ב םַ֗גְ֝ו םָּ֑לֻּכ םיִ֣פָלֲאַֽו הֶ֣נֹצ :ויָֽלְגַר־תַחַֽת הָּתַׁ֣ש לֹּ֝כ
 :ץֶרָֽאָה־לָכְּב ךָךְ֗מִׁ֝ש ריִּ֥דַא־הָֽמ ּוניֵ֑נֹדֲא הָ֥וֹהְי :םיִּֽמַי תֹו֥חְרָא רֵ֗בֹ֝ע םָּ֑יַה יֵ֣גְדּו
־לָּכ הָ֗רְּפַסֲ֝א יִּ֑בִל־לָכְּב הָוֹהְ֭י הֶ֣דֹוא :דִֽוָדְל רֹו֥מְזִמ ןֵּ֗בַ֝ל תּו֥מְלַע ַחֵּצַנְמַֽל
 רֹו֑חָא יַ֥בְיֹוא־בּוׁשְּב :ןֹוֽיְלֶע ֣ךָךְמִׁש הָ֖רְּמַזֲא ךְךָ֑ב הָ֣צְלֶעֶאְו הָ֣חְמְׂשֶא :ךָךיֶֽתֹואְלְפִנ
 :קֶדֶֽצ טֵ֥פֹוׁ֘ש אֵּ֗סִכְ֝ל ָּתְבַׁ֥שָ֘י יִ֑ניִדְו יִ֣טָּפְׁשִמ ָתיִׂשָ֭ע־יִּֽכ :ךָךיֶֽנָּפִמ ּו֥דְבֹאיְו ּו֥לְׁשָּכִי
 תֹו֗בָרֳח ּוּמַּ֥ת ׀ בֵ֨יֹואָֽה :דֶֽעָו םָ֥לֹועְל ָתיִ֗חָ֝מ םָ֥מְׁש עָׁ֑שָר ָּתְדַּ֣בִא םִיֹו֭ג ָּתְרַ֣עָּג
ַֽו :הָּמֵֽה םָ֣רְכִז דַ֖בָא ָּתְׁשַ֑תָנ םיִ֥רָעְו חַצֶ֥נָ֫ל  טָּ֣פְׁשִּמַל ן ֵ֖נֹוּכ בֵׁ֑שֵי םָ֣לֹועְל הָוֹהי֭
 בָּ֣גְׂשִמ הָ֣וֹהְי יִ֣היִ֘ו :םיִֽרָׁשיֵמְּב םיִּ֗מֻאְ֝ל ןיִ֥דָי קֶדֶ֑צְּב לֵ֥בֵּת־טֹּֽפְׁשִי אּו֗הְו :ֹוֽאְסִּכ
ֹל יִּ֤כ ךָךֶ֑מְׁש יֵ֣עְדֹוי ךָךְ֭ב ּו֣חְטְבִיְו :הָֽרָּצַּב תֹוּ֥תִעְל בָּ֗גְׂשִ֝מ ךְךָּ֑דַל  ךָךיֶׁ֣שְרֹד ָּתְבַ֖זָע־אֽ
 םיִמָּ֭ד ׁשֵ֣רֹד־יִּֽכ :ויָֽתֹוליִֽלֲע םיִּ֗מַעָ֝ב ּודיִּ֥גַה ןֹוּ֑יִצ בֵׁ֣שי הָוֹהיַ֭ל ּו֗רְּמַז :הָֽוֹהְי
ֹל רָ֑כָז םָ֣תֹוא  יָ֑אְנּׂשִמ יִיְנָ֭ע הֵ֣אְר ֙הָוֹהְי יִנֵ֬נְנָֽח :]םיִֽוָנֲֽע[ םיִֽיָנֲֽע תַ֥קֲעַֽ֘צ חַ֗כָׁ֝ש־אֽ
 ןֹוּ֑יִצ־תַב יֵ֥רֲעַֽׁשְּב ךָךיֶ֥תָּ֫לִהְּת־לָּכ הָ֗רְּפַסֲא ןַעַ֥מְל :תֶוָֽמ יֵרֲעַּֽׁשִמ יִ֗מְמֹורְ֝מ
 :םָֽלְגַר הָ֥דְּכְלִנ ּונָ֗מָ֝ט ּו֥ז־תֶׁשֶֽרְּב ּוׂ֑שָע תַחַׁ֣שְּב םִיֹו֭ג ּו֣עְבָט :ךָךֶֽתָעּוׁשיִּב הָליִ֗גָ֝א
 ּובּוׁ֣שָי :הָלֶֽס ןֹו֥יָּגִ֘ה עָׁ֑שָר ׁשֵ֣קֹונ ויָּפַּ֭כ לַעֹ֣פְּב הָׂ֥שָ֫ע טָּ֢פְׁשִמ ֘הָוֹהְי ׀ עַ֨דֹו֤נ
ֹל יִּ֤כ :םיִֽהֹלֱא יֵ֥חֵ֘כְׁש םִ֗יֹוּ֝ג־לָּכ הָלֹו֑אְׁשִל םיִ֣עָׁשְר  קִּת ןֹו֑יְבֶא חַ֣כָּׁשִי חַצֶנָ֭ל א֣  תַ֥וְ
ֹּת ]םיִּ֗יִנֲ֝ע[ םִּי֗וִנֲ֝ע ־לַע םִ֗יֹו֝ג ּו֥טְפָּׁשִי ׁשֹו֑נֱא זֹ֣עָי־לַא הָוֹהְ֭י הָ֣מּוק :דַֽעָל דַ֥בא֘
 הָוֹהְ֭י הָ֣מָל :הָלֶּֽס הָּמֵ֣ה ׁשֹו֖נֱא םִ֑יֹוג ּו֥עְדֵי םֶ֥הָ֫ל הָ֗רֹומ ׀ הָ֨וֹהְי הָ֤תיִׁ֘ש :ךָךיֶֽנָּפ
ָר־תַוֲאַֽגְּב :הָרָּֽצַּב תֹוּ֥תִעְל םיִ֗לְעַּ֝ת קֹו֑חָרְּב דֹ֣מֲעַּֽת  ׀ ּוׂ֓שְפָּתִי יִ֑נָע קַ֣לְדִי עָׁש֭
ָר לֵּ֣לִה־יִּֽכ :ּובָֽׁשָח ּו֣ז תֹוּ֖מִזְמִּב  :הָֽוֹהְי ׀ ץֵ֥אִ֘נ ךְךֵ֗רֵּ֝ב ַעֵ֥צֹ֘בּו ֹוׁ֑שְפַנ תַ֣וֲאַּֽת־לַע עָׁש֭
 ]ויָ֨כָרְד[ ׀וָ֨כָרְד ּוליִ֤חָ֘י :ויָֽתֹוּמִזְמ־לָּכ םיִ֗הֹלֱ֝א ןיֵ֥א ׁש֑רְדִי־לַּב ֹוּפַ֭א ּהַבֹ֣גְּכ עָׁ֗שָר



־לַּב ֹוּבִלְּ֭ב רַ֣מָא :םֶֽהָּב ַחיִ֥פָי ויָ֗רְרֹו֝צ־לָּכ ֹוּ֑דְגֶּנִמ ךָךיֶטָּפְׁשִ֭מ םֹו֣רָמ תֵ֗ע־לָכְּב ׀
ֹל רֶׁ֣שֲא רֹ֗דָ֝ו רֹ֥דְל טֹוּ֑מֶא  ֹו֗נֹוׁשְ֝ל תַחַּ֥ת ךְךֹ֑תָו תֹו֣מְרִמּו אֵלָ֭מ ּוהיִּ֣פ הָ֤לָא :עָֽרְב־אֽ
 :ּונֹּֽפְצִי הָ֥כְלֵֽחְֽל ויָ֗ניֵ֝ע יִ֑קָנ גֹ֣רֲהַֽי םיִרָּתְסִּמַּ֭ב םיִ֗רֵצֲח בַ֬רְאַמְּב ׀ בֵׁ֤שֵי :ןֶוָֽאָו לָ֥מָ֘ע
 ֹו֥כְׁשָמְּב יִ֗נָ֝ע ףֹ֥טְחַי יִ֑נָע ףֹו֣טֲחַֽל בֹרֱאֶ֭י הֹּ֗כֻסְב הֵ֬יְרַאְּכ ׀ רָּ֨תְסִּמַּב בֹ֬רֱאֶי
 רַ֣מָא :]םיִֽאָּכ ליֵ֣ח[ םיִֽאָּכלֵ֣ח ויָ֗מּוצֲעַּֽ֝ב לַ֥פָנְ֘ו ַחֹׁ֑שָי ]הֶּ֥כְדִי[ הֶּ֥כְדִו :ֹוּֽתְׁשִרְב
 ךָךֶ֑דָי אָׂ֣שְנ לֵ֭א הָ֗וֹהְי הָ֤מּוק :חַצֶֽנָל הָ֥אָ֘ר־לַּב ויָ֗נָּ֝פ ריִּ֥תְסִה לֵ֑א חַֽכָׁ֣ש ֹוּבִלְּ֭ב
ֹל ֹוּ֗בִלְּ֝ב רַ֥מָ֘א םיִ֑הֹלֱא ׀ עָׁ֥שָר ץֵ֖אִנ ׀ הֶ֤מ־לַע :]םיִֽוָנֲֽע[ םיִֽיָנֲֽע חַּ֥כְׁשִּת־לַא  א֣
 הָכֶ֑לֵֽח בֹ֣זֲעַֽי ךָךיֶלָ֭ע ךָךֶ֥דָ֫יְּב תֵ֢תָל ֘טיִּבַּת ׀ סַעַ֨כָו לָ֤מָ֘ע ׀ הָּ֨תַא־יִּֽכ הָתִ֡אָר :ׁשֽרְדִּת
 :אָֽצְמִּת־לַב ֹו֥עְׁשִר־ׁשֹוֽרְדִּת עָ֗רָ֝ו עָׁ֑שָר ַעֹו֣רְז רֹבְׁ֭ש :ר ֵֽזֹוע ָתיִ֡יָה ׀ הָּ֤תַא םֹו֗תָ֝י
 ןיִ֥כָּ֘ת הָ֑וֹהְי ָּתְעַ֣מָׁש םיִוָנֲ֭ע תַ֣וֲאַּֽת :ֹוֽצְרַאֵֽמ םִ֗יֹו֝ג ּו֥דְבָא דֶ֑עָו םָ֣לֹוע ךְךֶלֶ֭מ הָ֣וֹהְי
־ןִמ ׁשֹו֗נֱ֝א ץֹ֥רֲעַֽל דֹו֑ע ףיִ֥סֹוי־לַּב ךְךָ֥דָ֫ו םֹו֗תָי טֹּ֥פְׁשִל :ךָך ֶֽנְזָא ביִׁ֥שְקַּת םָּ֗בִ֝ל
 ]יִדּו֝֗נ[ וִדּו֝֗נ יִׁ֑שְפַנְל ּו֣רְמֹאּת ךְךיֵ֭א יִתיִ֗סָח ׀ הָ֨וֹהיַּֽב דִ֥וָ֫דְל ַחֵּ֗צַנְמַֽל :ץֶרָֽאָה
 תֹו֥ריִל רֶתֶ֑י־לַע םָּ֣צִח ּו֣נְנֹוּכ תֶׁשֶ֗ק ןּו֬כְרְדִי םיִ֡עָׁשְרָה הֵּ֢נִה יִּ֤כ :רֹוּֽפִצ םֶ֥כְרַה
 לַ֤כיֵ֘הְּֽב ׀ הָוֹ֨הְי :לָֽעָּפ־הַמ קיִּ֗דַ֝צ ןּו֑סֵרָהֵֽי תֹותָּׁשַ֭ה־יִּכ :בֵֽל־יֵרְׁשִיְל לֶפֹ֝֗א־ֹומְּב
 קיִּ֢דַצ ֘הָוֹהְי :םָֽדָא יֵ֣נְּב ּו֗נֲחְֽבִ֝י ויָּ֥פַעְפַע ּו֑זֱחֶי ויָ֥ניֵע ֹו֥אְסִּ֫כ םִיַ֢מָּׁשַּב ֘הָוֹהְי ֹוׁ֗שְדָק
 תיִרְפָגְ֭ו ׁשֵ֣א םיִ֥חַּ֫פ םיִ֗עָׁשְר־לַע רֵ֥טְמַי :ֹוֽׁשְפַנ הָ֥אְנָֽׂש סָ֑מָח בֵ֣הֹאְו עָׁשָרְ֭ו ןָ֥חְבִ֫י
 :ֹומיֵֽנָפ ּו֣זֱחֶ֘י רָׁ֗שָ֝י בֵ֑הָא תֹו֣קָדְצ הָוֹהְ֭י קיִּ֣דַצ־יִּֽכ :םָֽסֹוּכ תָ֣נְמ תֹו֗פָעְלִ֝ז ַחּו֥רְו
 ּוּסַ֥פ־יִּ֘כ דיִ֑סָח רַ֣מָג־יִּכ הָוֹהְ֭י הָעיִׁ֣שֹוה :דִֽוָדְל רֹו֥מְזִמ תיִ֗ניִמְּׁשַ֝ה־לַע ַחֵּ֥צַנְמַֽל
 בֵ֣לָו בֵ֖לְּב תֹו֑קָלֲח תַ֥פְׂש ּוהֵ֥עֵ֫ר־תֶא ׁשיִ֤א ּ֘ורְּבַד ְֽי ׀ אְוָׁ֤ש :םָֽדָא יֵ֥נְּבִמ םיִ֗נּומֱ֝א
 ּו֨רְמָֽא רֶׁ֤שֲא :תֹוֽלֹדְּג תֶרֶּ֥בַדְמ ןֹוׁ֗שָ֝ל תֹו֑קָלֲח יֵ֣תְפִׂש־לָּכ הָוֹהְ֭י תֵ֣רְכַי :ּורֵּֽבַדְי
 םיִ֥נֹו֫יְבֶא תַ֢קְנַאֵמ ֘םיִּיִנֲע דֹּׁ֥שִמ :ּונָֽל ןֹו֣דָ֘א יִ֝֗מ ּונָּ֑תִא ּוניֵ֣תָפְׂש ריִּבְגַ֭נ ּונֵ֣נֹׁשְלִל ׀
 תֹו֢רָמֲא ֘הָוֹהְי תֹו֣רֲמִֽא :ֹוֽל ַֽחיִ֥פָ֘י עַׁשֵ֗יְּ֝ב תיִׁ֥שָ֘א הָ֑וֹהְי רַ֣מֹאי םּוקָ֭א הָּ֣תַע
 םֵ֑רְמְׁשִּת הָ֣וֹהְי הָּ֣תַא :םִיָֽתָעְבִׁש קָּ֗קֻזְ֝מ ץֶרָ֑אָל ליִ֣לֲעַּֽב ףּורָ֭צ ףֶסֶּ֣כ תֹו֥רֹ֫הְט
 :םָֽדָא יֵ֥נְבִל תֻּ֗לֻ֝ז םֻ֥רְּכ ןּו֑כָּלַהְתִי םיִ֥עָׁשְר ביִבָ֭ס :םָֽלֹועְל ּו֣ז רֹוּ֖דַה־ןִמ ׀ ּוּנֶ֓רְּצִּת
ַֽל  ריִּ֖תְסַּת ׀ הָנָ֓א־דַע חַצֶ֑נ יִנֵ֣חָּכְׁשִּת הָוֹהְ֭י הָנָ֣א־דַע :דִֽוָדְל רֹו֥מְזִמ ַחֵּ֗צַנְמ֝
 הָנָ֓א־דַע םָ֑מֹוי יִ֣בָבְלִּב ןֹו֣גָי יִׁ֗שְפַנְּב תֹו֡צֵע תיִׁ֢שָא הָנָ֨א־דַע :יִּנֶּֽמִמ ךָךיֶ֣נָּפ־תֶא



 :תֶוָּֽמַה ןַׁ֥שיִ֘א־ןֶּפ יַ֗ניֵ֝ע הָריִ֥אָ֘ה יָ֑הֹלֱא הָ֣וֹהְי יִנֵנֲ֭ע הָֽטיִּ֣בַה :יָֽלָע יִ֣בְיֹא םּו֖רָי ׀
 לֵ֥ג ָ֤י ֘יִּתְחַטָב ֣ךָךְּדְסַחְּב ׀ יִ֤נֲאַֽו :טֹוּֽמֶא יִּ֣כ ּוליִ֗גָ֝י יַ֥רָ֘צ ויִּ֑תְלָכְי יִ֣בְיֹא רַ֣מֹאי־ןֶּפ
 ֹוּבִלְּ֭ב לָ֣בָנ רַ֤מָ֘א דִ֥וָ֫דְל ַחֵּ֗צַנְמַֽל :יָֽלָע לַ֥מָג יִּ֖כ הָ֑וֹהיַל הָריִׁ֥שָא ךָךֶ֥תָ֫עּוׁשיִּֽב יִּ֗בִל
 ֘םִיַמָּׁשִמ הָ֗והְֽי :בֹוֽט־הֵׂשֹֽע ןיֵ֣א הָ֗ליִלֲ֝ע ּוביִ֥עְתִֽה ּותיִ֖חְׁשִֽה םיִ֑הֹלֱא ןיֵ֣א
 ֘רָס לֹּ֥כַה :םיִֽהֹלֱא־תֶא ׁשֵרֹּ֝ד ליִּ֑כְׂשַמ ׁשֵ֣יֲה תֹואְרִ֭ל םָ֥דָ֫א־יֵנְּב־לַע ףיִ֢קְׁשִה
ֹלֲה :דָֽחֶא־םַּג ןיֵ֝֗א בֹו֑ט־הֵׂשֹֽע ןיֵ֣א ּוחָ֥לֱאֶ֫נ וָּ֢דְחַי  יֵ֣לְכֹא ןֶוָ֥א ֫יֵלֲעֹּֽ֢פ־לָּכ ּ֘ועְדָי א֥
ֹל הָ֗וֹהְ֝י םֶחֶ֑ל ּולְכָ֥א יִּמַ֭ע  ק א֣  :קיִּֽדַצ רֹו֣דְּב םיִ֗הֹלֱ֝א־יִּֽכ דַחָ֑פ ּודֲחָּֽ֣פ ׀ םָׁ֤ש :ּואָֽרָ
 בּוׁ֣שְּב לֵ֥אָ֫רְׂשִי תַ֢עּוׁשְי ֘ןֹוּיִּצִמ ןֵּ֣תִי־יִֽמ :ּוהֵֽסְחַמ הָ֣וֹהְי יִּ֖כ ּוׁשיִ֑בָת יִ֥נָע־תַצֲע
 רּו֣גָי־יִמ הָוֹהְ֭י דִ֥וָ֫דְל רֹו֗מְזִמ :לֵאָֽרְׂשִי חַ֥מְׂשִי בֹ֗קֲעַֽ֝י לֵ֥גָ֘י ֹוּ֑מַע תּו֣בְׁש הָוֹהְ֭י
 :ֹוֽבָבְלִּב תֶ֗מֱ֝א רֵ֥בֹדְ֘ו קֶדֶ֑צ לֵ֥עֹפּו םיִמָּ֭ת ךְךֵ֣לֹוה :ךָךֶֽׁשְדָק רַ֣הְּב ןֹּ֗כְׁשִ֝י־יִֽמ ךָךֶ֑לֳהָאְּב
ֹל  :ֹובֹֽרְק־לַע אָׂ֥שָ֘נ־ֹאל הָּ֗פְרֶחְ֝ו הָ֑עָר ּוהֵ֣עֵרְל הָׂ֣שָע־ֹאל ֹו֗נֹׁשְל־לַע ׀ לַ֨גָר־אֽ
ֹלְו עַ֗רָהְ֝ל עַּ֥בְׁשִנ דֵּ֑בַכְי הָ֣וֹהְי יֵ֣אְרִי־תֶאְו סָ֗אְמִנ ויָ֤ניֵ֘עְּֽב ׀ הֶ֤זְבִנ  ֹוּ֤פְסַּכ :רִֽמָי א֣
ֹל יִ֗קָנ־לַע דַחֹׁ֥שְו ךְךֶׁשֶ֗נְּב ןַ֚תָ֘נ־ֹאל ׀ ֹל הֶּלֵ֑א הֵׂשֹ֥ע חָ֥קָ֫ל־אֽ  :םָֽלֹועְל טֹוּ֣מִי א֖
 יִ֗תָבֹו֝ט הָּתָ֑א יָ֣נֹדֲא הָוֹהיַֽ֭ל ְּתְרַ֣מָא :ךְךָֽב יִתיִ֥סָ֘ח־יִּֽכ לֵ֝֗א יִנֵ֥רְמָֽׁש דִ֑וָדְל םָּ֣תְכִמ
 ּוּ֥בְרִי :םָֽב־יִצְפֶח־לָּכ יֵ֗ריִּדַאְ֝ו הָּמֵ֑ה ץֶרָ֣אָּב־רֶׁשֲא םיִׁשֹודְקִ֭ל :ךָךיֶֽלָע־לַּב
 םָ֗תֹומְׁ֝ש־תֶא אָּׂ֥שֶא־לַבּו םָּ֑דִמ םֶ֣היֵּכְסִנ ךְךיִּ֣סַא־לַּב ּורָ֥הָ֫מ רֵ֢חַא ֘םָתֹובְּצַע
 יִ֭ל־ּולְפָֽנ םיִ֣לָבֲח :יִֽלָרֹוּג ךְךיִ֥מֹוּ֘ת הָּ֗תַ֝א יִ֑סֹוכְו יִ֥קְלֶח־תָנְמ הָ֗והְֽי :יָֽתָפְׂש־לַע
 תֹו֗ליֵ֝ל־ףַא יִנָ֑צָעְי רֶׁ֣שֲא הָוֹהְ֭י־תֶא ךְךֵ֣רָבֲא :יָֽלָע הָ֥רְפָֽׁש תָ֗לֲחַֽ֝נ־ףַא םיִ֑מִעְּנַּב
 ׀ ןֵ֤כָל :טֹוּֽמֶא־לַּב יִ֗ניִמיִֽ֝מ יִּ֥כ דיִ֑מָת יִּ֣דְגֶנְל הָ֣וֹהְי יִתיִּ֚וִׁש :יָֽתֹויְלִכ יִנּו֥רְּסִי

 לֹו֑אְׁשִל יִׁ֣שְפַנ בֹ֣זֲעַֽת־ֹאל ׀ יִּ֤כ :חַטֶֽבָל ןֹּ֥כְׁשִי יִ֗רָׂשְּ֝ב־ףַא יִ֑דֹובְּכ לֶג ָּ֣יַו יִּבִ֭ל חַ֣מָׂש
ֹל ־תֶא תֹוחָמְׂ֭ש עַבׂ֣ש םיִּ֥יַ֫ח חַרֹ֢א ֘יִנֵעיִדֹוֽת :תַחָֽׁש תֹו֥אְרִל ֗ךָךְדיִסֲ֝ח ןֵּ֥תִת־אֽ
 הָביִׁ֥שְקַה קֶדֶ֗צ ׀ הָ֨וֹהְי הָ֤עְמִׁש דִ֥וָ֫דְל הָּ֗לִפְּת :חַצֶֽנ ֣ךָךְניִמיִּב תֹו֖מִעְנ ךָךיֶ֑נָּפ
ֹלְּ֝ב יִ֑תָּלִפְת הָניִ֥זֲאַֽה יִ֗תָּנִר  ךָךיֶ֗ניֵ֝ע אֵ֑צֵי יִ֣טָּפְׁשִמ ךָךיֶנָפְּלִ֭מ :הָֽמְרִמ יֵ֥תְפִׂש א֗
־לַּב יִ֗תֹּמַ֝ז אָ֑צְמִּת־לַב יִנַּ֥תְפַרְצ הָלְיַּ֗ל ָּתְדַ֤קָּ֘פ ׀ יִּ֨בִל ָּתְנַ֤חָּ֘ב :םיִֽרָׁשיֵמ הָניֶ֥זֱחֶּ֘ת
 ךְךֹ֣מָּת :ץיִֽרָּפ תֹו֥חְרָא יִּתְרַ֗מָׁ֝ש יִ֥נֲא ךָךיֶ֑תָפְׂש רַ֣בְדִּב םָדָ֭א תֹוּ֣לֻעְפִל :יִּֽפ־רָבֲעַֽי
־טַה לֵ֑א יִנֵ֣נֲעַֽת־יִֽכ ךָךיִתאָרְ֭ק יִ֣נֲא :יָֽמָעְפ ּוּטֹו֥מָ֘נ־לַּב ךָךיֶ֑תֹולְּגְעַמְּב יַרֻׁשֲ֭א



 םיִ֗מְמֹוקְתִּֽמִ֝מ םיִ֑סֹוח ַעיִׁ֣שֹומ ךָךיֶדָסֲ֭ח הֵ֣לְפַה :יִֽתָרְמִא עַ֣מְׁש יִ֗֝ל ֥ךָךְנְזָא
 ּו֣ז םיִעָׁשְ֭ר יֵ֣נְּפִמ :יִנֵֽריִּתְסַּת ךָךיֶ֗פָנְּ֝כ לֵ֥צְּב ןִיָ֑ע־תַּב ןֹוׁ֣שיִאְּכ יִנֵרְמָׁ֭ש :ךָך ֶֽניִמיִּֽב
 ּוניֵרֻּׁשַ֭א :תּוֽאֵגְב ּו֥רְּבִּד ֹומיִּ֝֗פ ּו֑רְגָּס ֹומָּ֥בְלֶח :יָֽלָע ּופיִּ֥קַי ׁשֶפֶ֗נְּ֝ב יַ֥בְיֹא יִנּוּ֑דַׁש
 ףֹו֣סְכִי הֵיְרַאְּ֭כ ֹו֗נֹיְמִּד :ץֶרָֽאָּב תֹו֥טְנִל ּותיִׁ֗שָ֝י םֶ֥היֵ֘ניֵע ]ּונּו֑בָבְס[ ּינּו֑בָבְס הָּ֣תַע
 הָ֥טְּלַּפ ּוהֵ֑עיִרְכַה ויָנָ֭פ הָ֣מְּדַק הָ֗וֹהְי הָ֤מּוק :םיִֽרָּתְסִמְּב בֵׁ֥ש֘י ריִ֗פְכִכְ֝ו ףֹו֑רְטִל
 ֘םיִּיַחַּֽב םָ֥קְלֶח דֶלֶ֗חֵמ םיִ֬תְמִֽמ הָ֡וֹהְי ׀ ֙ךָךְדָי םיִ֥תְמִמ :ךָךֶּֽבְרַח עָׁ֥שָ֘רֵמ יִׁ֗שְפַ֝נ
 יִ֗נֲא :םֶֽהיֵלְלֹועְל םָ֗רְתִ֝י ּוחיִּ֥נִהְו םיִ֑נָב ּו֥עְּבְׂשִי םָ֥נְטִ֫ב אֵּ֢לַמְּת ]֘ךָךְנּופְצּֽו[ ֘ךָךְנּיֽפְצּו
 דִ֥וָ֫דְל הָ֗וֹהְי דֶבֶ֥עְל ׀ ַחֵּ֤צַנְמַֽל :ךָךֶֽתָנּומְּת ץיִ֗קָהְ֝ב הָ֥עְּבְׂשֶא ךָךיֶ֑נָפ הֶ֣זֱחֶא קֶדֶצְּ֭ב
ֹּזַה הָ֣ריִּׁשַה יֵרְבִּ֭ד־תֶא הָ֗וֹהיַל ׀ רֶּ֨בִּד רֶׁ֤שֲא  ֹו֥תֹוא הָ֘וֹהְי־ליִּצִֽה ׀ םֹו֤יְּב תא֑
 יִ֥עְלַס ֘הָ֤וֹהְי :יִֽקְזִח הָ֣וֹהְי ֖ךָךְמָחְרֶא רַ֡מֹאּיַו :לּוֽאָׁש דַּ֥יִמּו ויָ֗בְיֹ֝א־לָּכ ףַּ֥כִמ
 לָּלֻהְ֭מ :יִּֽבַּגְׂשִמ יִ֗עְׁשִ֝י ןֶרֶ֥קְו יִּ֖נִגָֽמ ֹוּ֑ב־הֶסֱחֶֽא יִרּו֭צ יִ֣לֵא יִ֥טְלַ֫פְמּו יִ֗תָדּוצְמּו
 קֶא  :יִנּוֽתֲעַֽבְי לַעַּ֣יִלְב יֵ֖לֲחַֽנְֽו תֶוָ֑מ־יֵלְבֶח יִנּו֥פָפֲא :ַעֵֽׁשָּוִא יַ֗בְיֹ֝א־ןִמּו הָ֑וֹהְי אָ֣רְ
 קֶֽא ׀ יִ֨ל־רַּצַּב :תֶוָֽמ יֵׁשְקֹו֣מ יִנּו֗מְּדִ֝ק יִנּו֑בָבְס לֹו֣אְׁש יֵ֣לְבֶח ־לֶאְו ֘הָוֹהְי אָ֣רֲ
 ׁשַ֬עְגִּתַו :ויָֽנְזָאְב אֹו֬בָּת ׀ ויָ֤נָפְל יִ֗תָעְוַׁשְ֝ו יִ֑לֹוק ֹו֣לָכיֵהֵמ עַ֣מְׁשִי ַעֵּ֥וַׁ֫שֲא יַ֢הֹלֱא
 ֹוּ֗פַאְּב ֙ןָׁ֨שָע הָ֤לָ֘ע :ֹוֽל הָרָ֥ח יִּ֘כ ּוׁ֗שֲעָּֽגְתִּֽיַ֝ו ּוזָּ֑גְרִי םיִ֣רָה יֵ֣דְסֹומּו ץֶרָ֗אָה ׀ ׁשַ֨עְרִּתַו
 :ויָֽלְגַר תַחַּ֣ת לֶ֗פָרֲעַֽ֝ו דַ֑רֵּיַו םִיַמָׁ֭ש טֵּ֣יַו :ּוּנֶּֽמִמ ּו֥רֲעָּֽ֘ב םיִ֗לָחֶּ֝ג לֵ֑כֹאּת ויִּ֥פִמ ׁשֵאְ֭ו
 ויָ֥תֹוביִֽבְס ֹו֗רְתִס ׀ ךְךֶׁש֨ח תֶׁשָ֤י :ַחּוֽר־יֵפְנַּכ־לַע אֶדֵּ֗יַ֝ו ףֹ֑עָּיַו בּורְּ֭כ־לַע בַּ֣כְרִּיַו
 :ׁשֵֽא־יֵלֲחַֽגְו דָ֗רָּ֝ב ּו֑רְבָע ויָ֥בָע ֹוּ֥דְגֶנ ּהַגֹּ֗נִמ :םיִֽקָחְׁש יֵ֥בָ֘ע םִיַ֝֗מ־תַכְׁשֶֽח ֹו֑תָּכֻס
 ויָּצִ֭ח חַ֣לְׁשִּיַו :ׁשֵֽא־יֵלֲחַֽגְו דָ֗רָּ֝ב ֹו֑לֹק ןֵּ֣תִי ןֹויְלֶעְ֭ו הָ֗והְֽי ׀ םִיַ֨מָּׁשַּב םֵ֬עְרַּיַו
 לֵ֥בֵּ֫ת תֹו֢דְסֹומ ּ֘ולָּגִּיַו םִיַ֗מ יֵקיִ֬פֲא ׀ ּו֨אָר ֵּ֤יַו :םֵּֽמֻהְיַו בָ֝ר םיִ֥קָ֘רְבּו םֵ֑ציִפְיַו
 םִיַּ֥מִמ יִנֵׁ֗שְמַֽ֝י יִנֵ֑חָּקִי םֹורָּמִ֭מ חַ֣לְׁשִי :ךָךֶּֽפַא ַחּו֣ר תַ֗מְׁשִּנִ֝מ הָ֑וֹהְי ֥ךָךְתָֽרֲעַּֽגִמ
 יִ֑דיֵא םֹויְ֣ב יִנּוֽמְּדַק ְ֖י :יִּנֶּֽמִמ ּו֥צְמָֽא־יִּכ יַ֗אְנּׂשִ֝מּו זָ֑ע יִ֥בְיֹאֵמ יִנֵ֗ליִּצַי :םיִּֽבַר
 הָ֣וֹהְי יִנֵ֣לְמְגִי :יִּֽב ץֵֽפָ֥ח יִּ֘כ יִנֵ֗צְּלַחְ֝י בָ֑חְרֶּמַל יִנֵ֥איִצֹוּיַו :יִֽל ןָ֥עְׁשִמְל הָ֗וֹהְי יִ֥הְיַו
ֹלְו הָ֑וֹהְי יֵ֣כְרַּד יִּתְרַמָׁ֭ש־יִּֽכ :יִֽל ביִׁ֥שָ֘י יַ֗דָ֝י רֹ֥בְּכ יִ֑קְדִצְּכ  :יָֽהֹלֱאֵמ יִּתְעַׁ֗שָ֝ר־אֽ
 רֵּ֗מַּתְׁשֶאָ֝ו ֹוּ֑מִע םיִ֣מָת יִ֣הֱאָו :יִּנֶֽמ ריִ֥סָ֘א־ֹאל ויָ֗תֹּקֻחְ֝ו יִּ֑דְגֶנְל ויָ֣טָּפְׁשִמ־לָכ יִּ֣כ
 דָּ֑סַחְתִּֽת דיִ֥סָח־םִע :ויָֽניֵע דֶג ֶ֣נְל יַ֗דָ֝י רֹ֥בְּכ יִ֑קְדִצְכ יִ֣ל הָ֣וֹהְי־בֶׁשָּֽיַו :יִֽנֹוֲעֵֽמ



 הָּתַ֭א־יִּֽכ :לָּֽתַּפְתִּת ׁשֵּ֗קִ֝ע־םִעְו רָ֑רָּבְתִּת רָ֥בָנ־םִע :םָּֽמַּתִּת םיִ֗מָּ֝ת רַ֥בְּג־םִע
 יַ֗הֹלֱ֝א הָ֥וֹ֘הְי יִ֑רֵנ ריִ֣אָּת הָּתַ֭א־יִּֽכ :ליִּֽפְׁשַּת תֹו֣מָר םִי ַ֖ניֵעְו ַעיִׁ֑שֹות יִ֣נָע־םַע
 ֹוּ֥כְרַּ֫ד םיִ֢מָּת ֘לֵאָה :רּוֽׁש־גֶּלַדֲא יַ֗הֹלאֵֽבּ֝ו דּו֑דְּג ץֻ֣רָא ךָךְ֭ב־יִּֽכ :יִּֽכְׁשָח ַּהיִּ֥גַי
 יֵ֣דֲעְֽלַּבִמ ַּהֹולֱ֭א יִ֣מ יִּ֤כ :ֹוּֽב םיִ֬סֹוחַה ׀ לֹ֤כְל אּו֝֗ה ן ֵ֥גָ֘מ הָ֑פּורְצ הָ֣וֹהְי תַ֣רְמִא
 הֶּ֣וַׁשְמ :יִּֽכְרַּד םיִ֣מָּת ןֵּ֖תִּיַו לִיָ֑ח יִנֵ֣רְּזַאְמַֽה לֵאָ֭ה :ּוניֵֽהֹלֱא יִ֥תָלּ֘וז רּו֝֗צ־יִמּו הָ֑וֹהְי
ַר ־תֶׁשֶֽק הָ֥תֲחִֽ֘נְֽו הָ֑מָחְלִּמַל יַדָ֭י דֵּ֣מַלְמ :יִנֵֽדיִמֲעַֽי יַ֗תֹמָּ֝ב לַ֥עְו תֹו֑לָּיַאָּכ יַלְג֭
 :יִנֵּֽבְרַת ֥ךָךְתָוְנַעְֽו יִנֵ֑דָעְסִת ֥ךָךְניִֽמיִו ךָךֶ֥עְׁשִ֫י ן ֵ֢גָמ ֘יִל־ןֶּתִּֽתַו :יָֽתֹעֹורְז הָׁ֗שּוחְ֝נ
ֹלְו יָּ֑תְחַת יִ֣דֲעַֽצ ביִ֣חְרַּת ֹלְו םֵ֑גיִּׂשַאְו יַבְיֹו֭א ףֹוּ֣דְרֶא :יָּֽלֻסְרַק ּו֗דֲעָֽ֝מ א֥  בּוׁ֗שָ֝א־אֽ
 לִיַ֭ח יִנֵ֣רְּזַאְּתַו :יָֽלְגַר תַחַּ֣ת ּו֗לְּפִ֝י םּו֑ק ּולְכֻ֣י־ֹאלְו םֵצָחְמֶ֭א :םָֽתֹוּלַּכ־דַע
 :םֵֽתיִמְצַא יַ֗אְנַׂשְמּ֝ו ףֶרֹ֑ע יִּ֣ל הָּתַ֣תָנ יַ֗בְיֹאְֽו :יָּֽתְחַּת יַ֣מָק ַעיִ֖רְכַּת הָ֑מָחְלִּמַל
ֹלְו הָ֗וֹהְ֝י־לַע ַעיִׁ֑שֹומ ןיֵ֣אְו ּועְּוַׁשְ֭י  טיִ֖טְּכ ַחּו֑ר־יֵנְּפ־לַע רָ֥פָעְּכ םֵ֗קָחְׁשֶאְֽו :םָֽנָע א֣
ֹרְל יִנֵמיִׂשְּ֭ת םָ֥ע יֵ֫ביִ֢רֵמ ֘יִנֵטְּלַפְּת :םֵֽקיִרֲא תֹו֣צּוח  יִּתְעַ֗דָ֝י־ֹאל םַ֖ע םִ֑יֹוּג ׁשא֣
 ּו֗גְרְחַיְ֝ו ּולֹּ֑בִי רָ֥כֵנ־יֵנְּב :יִֽל־ּוׁשֲחַֽכְי רָ֗כֵ֝נ־יֵֽנְּב יִ֑ל ּועְמָּׁ֣שִי ןֶזֹ֭א עַֽמֵׁ֣שְל :יִנּוֽדְבַעַֽי
 ןֵ֣תֹוּנַה לֵ֗אָה :יִֽעְׁשִי יֵ֥הֹו֘לֱא םּו֗רָיְ֝ו יִ֑רּוצ ךְךּו֣רָבּו הָוֹהְ֭י־יַח :םֶֽהיֵתֹוֽרְּגְסִּמִֽמ
 יִנֵ֑מְמֹורְּת יַמָ֭ק־ןִמ ףַ֣א יָ֥בְיֹ֫אֵמ יִ֗טְּלַפְמ :יָּֽתְחַּת םיִּ֣מַע רֵּ֖בְדַּיַו יִ֑ל תֹו֣מָקְנ
 ֘לִּדְגַמ :הָרֵּֽמַזֲא ֥ךָךְמִׁשְלּו הָ֑וֹהְי ׀ םִ֥יֹוּגַב ֖ךָךְדֹוא ׀ ןֵּ֤כ־לַע :יִנֵֽליִּצַּת סָ֗מָ֝ח ׁשיִ֥אֵמ
 :םָֽלֹוע־דַע ֹו֗עְרַזְלּ֝ו דִ֥וָ֘דְל ֹו֗חיִׁשְמִל ׀ דֶסֶ֨ח הֶׂשֹ֤עְו ֹוּ֥כְלַ֫מ תֹו֢עּוׁשְי ]֘ליִּדְגַמ[
ַֽל  דיִּ֥גַמ ויָ֗דָ֝י הֵׂ֥שֲעַֽ֘מּו לֵ֑א־דֹוֽבְּכ םיִ֥רְּפַסְֽמ םִיַ֗מָּׁשַה :דִֽוָדְל רֹו֥מְזִמ ַחֵּ֗צַנְמ֝
 ןיֵ֣אְו רֶמֹ֭א ןיֵ֣א :תַעָּֽד־הֶּוַחְי הָלְיַ֗לְּ֝ל הָלְיַ֥לְו רֶמֹ֑א ַעיִּ֣בַי םֹויְ֭ל םֹו֣י :ַעיִֽקָרָה
 םֶ֑היֵּלִמ לֵֽבֵ֭ת הֵ֣צְקִבּו םָּ֗וַק אָ֤צָ֘י ׀ ץֶרָ֨אָה־לָכְּב :םָֽלֹוק עָ֥מְׁשִנ יִ֗לְּ֝ב םיִ֑רָבְּד
 :חַרֹֽא ץּו֥רָל רֹוּ֗בִגְּ֝כ ׂשיִׂ֥שָ֘י ֹו֑תָּפֻחֵמ אֵ֣צֹי ןָתָחְּ֭כ אּו֗הְו :םֶֽהָּב לֶהֹ֥א םָׂ֚ש ׁשֶמֶּׁ֗שַ֝ל
 תַ֤רֹוּ֘ת :ֹוֽתָּמַחֵֽמ רָּ֗תְסִ֝נ ןיֵ֥אְו םָ֑תֹוצְק־לַע ֹו֥תָפּוקְתּו ֹו֗אָצֹוֽמ ׀ םִיַ֨מָּׁשַה הֵ֤צְקִמ
 יֵ֤דּוּ֘קִּפ :יִתֶּֽפ תַמיִּ֥כְחַמ הָ֗נָמֱאֶ֝נ הָ֥וֹהְי תּו֖דֵע ׁשֶפָ֑נ תַביִׁ֣שְמ הָמיִמְּ֭ת הָ֣וֹהְי
 ׀ הָ֨וֹהְי תַ֤אְרִי :םִי ָֽניֵע תַ֥ריִ֘אְמ הָ֗רָּ֝ב הָ֥וֹהְי תַ֖וְצִמ בֵ֑ל־יֵחְּמַׂשְמ םיִרָׁשְ֭י הָ֣וֹהְי
 בָהָּזִ֭מ םיִ֗דָמֱחֶּנַה :וָּֽדְחַי ּו֥קְדָֽצ תֶ֑מֱא הָ֥וֹהְי־יֵֽטְּפְׁשִמ דַ֥עָ֫ל תֶדֶ֢מֹוע ֘הָרֹוהְט
 םָ֗רְמָׁשְּ֝ב םֶ֑הָּב רָ֣הְזִנ ךָךְּדְבַ֭ע־םַּג :םיִֽפּוצ תֶפֹ֣נְו ׁשַ֗בְּדִ֝מ םיִ֥קּו֘תְמּו בָ֑ר זָּ֣פִמּו



־לַא ךָךֶּ֗דְבַע ךְךׂ֬שֲח ׀ םיִ֨דֵּזִמ םַּ֤ג :יִנֵּֽקַנ תֹו֥רָּ֘תְסִּנִמ ןיִ֑בָי־יִֽמ תֹו֥איִגְׁש :בָֽר בֶקֵ֣ע
 יִּ֣בִל ןֹו֣יְגֶהְו יִ֡פ־יֵרְמִא ׀ ןֹו֨צָרְל ּו֥יְהִֽי :בָֽר עַֽׁשֶּ֥פִמ יִתיֵּ֗קִנְ֝ו םָ֑תיֵא זָ֥א יִ֭ב־ּולְׁשְמִי
 הָ֑רָצ םֹו֣יְּב הָוֹהְ֭י ֣ךָךְנַעַֽי :דִֽוָדְל רֹו֥מְזִמ ַחֵּ֗צַנְמַֽל :יִֽלֲאֹֽגְו יִ֥רּו֘צ הָ֗וֹהְ֝י ךָךיֶ֑נָפְל
־לָּכ רֹּ֥כְזִי :ָּךֶֽדָעְסִי ןֹוּ֗יִּצִמּ֝ו ׁשֶדֹּ֑קִמ ֥ךָךְרְזֶע־חַֽלְׁשִי :בֹֽקֲעַֽי יֵ֬הֹלֱא ׀ םֵׁ֤ש ֗ךָךְבֶּגַׂשְ֝י
 הָ֨נְּנַר ְ֤נ :אֵּֽלַמְי ֥ךָךְתָֽצֲע־לָכְֽו ךָךֶ֑בָבְלִכ ֥ךָךְל־ןֶּתִי :הָלֶֽס הֶ֣נְּׁשַדְי ֗ךָךְתָלֹועְ֝ו ךָךֶ֑תֹחְנִמ
 הָּ֤תַע :ךָךיֶֽתֹולֲאְֽׁשִמ־לָּכ הָ֗וֹהְ֝י אֵּ֥לַמְי לֹּ֑גְדִנ ּוניֵ֥הֹלֱא־םֵֽׁשְבּו ךָךֶ֗תָעּוׁ֤שיִּ֘ב ׀
ַֽי ֹו֥חיִׁ֫שְמ הָ֗וֹהְי ׀ ַעיִׁ֥שֹוה יִּ֤כ יִּתְעַ֗דָי  :ֹוֽניִמְי עַׁשֵ֣י תֹו֗רֻבְגִּ֝ב ֹוׁ֑שְדָק יֵ֣מְּׁשִמ ּוהֵֽנֲע֭
 ּו֣עְרָּכ הָּמֵ֭ה :ריִּֽכְזַנ ּוניֵ֣הֹלֱא הָ֖וֹהְי־םֵֽׁשְּב ׀ ּונְחַ֓נֲאַֽו םיִ֑סּוּסַב הֶּלֵ֣אְו בֶכֶרָ֭ב הֶּלֵ֣א
 :ּונֵֽאְרָק־םֹוֽיְב ּונֵ֥נֲעַֽ֘י ךְךֶלֶּ֗מַ֝ה הָעיִׁ֑שֹוה הָ֥וֹהְי :דָֽדֹועְתִּנַו ּונְמַּ֝֗ק ּונְחַ֥נֲאַֽו ּולָ֑פָנְו
ַֽל  ]לֶג ָּ֥י[ ליֶג ָּ֥י־הַ֘מ ֗ךָךְתָֽעּוׁשיִֽבּ֝ו ךְךֶלֶ֑מ־חַמְׂשִֽי ֥ךָךְּזָעְּב הָ֗והְֽי :דִֽוָדְל רֹו֥מְזִמ ַחֵּ֗צַנְמ֝
 ּוּנֶמְּדַקְ֭ת־יִּֽכ :הָלֶּֽס ָּתְעַ֥נָ֘מ־לַּב ויָ֗תָפְׂ֝ש תֶׁשֶ֥רֲאַֽו ֹוּ֑ל הָּתַ֣תָנ ֹוּבִ֭ל תַ֣וֲאַּֽת :דֹֽאְמ
 ךְךֶרֹ֥א ֹוּ֑ל הָּתַ֣תָנ ךָךְּמִ֭מ לַ֣אָׁש ׀ םיִּ֤יַח :זָּֽפ תֶרֶ֣טֲע ֹוׁ֗שֹארְ֝ל תיִׁ֥שָּ֘ת בֹו֑ט תֹו֣כְרִּב
־יִּֽכ :ויָֽלָע הֶּ֥וַׁשְּת רָדָהְ֝ו דֹו֥ה ךָךֶ֑תָעּוׁשיִּב ֹודֹובְּ֭כ לֹו֣דָּג :דֶֽעָו םָ֥לֹו֘ע םיִ֗מָ֝י
 הָ֑וֹהיַּב ַחֵ֣טֹּב ךְךֶלֶּמַ֭ה־יִּֽכ :ךָךיֶֽנָּפ־תֶא הָ֗חְמִׂשְ֝ב ּוהֵּ֥דַחְּת דַ֑עָל תֹו֣כָרְב ּוהֵ֣תיִׁשְת
 :ךָךיֶֽאְנׂש אָ֥צְמִּת ךָךְניִֽמְ֝י ךָךיֶ֑בְיֹא־לָכְל ךָךְדָ֭י אָ֣צְמִּת :טֹוּֽמִי־לַּב ןֹו֗יְלֶ֝ע דֶסֶ֥חְבּו
ֹתְֽו םֵ֑עְּלַבְי ֹוּ֣פַאְּב הָוֹהְ֭י ךָךיֶ֥נָּ֫פ תֵ֢עְל ׁ֘שֵא רּוּ֥נַתְּכ ׀ ֹומֵ֤תיִׁשְּת  ֹומָֽיְרִּ֭פ :ׁשֵֽא םֵ֥לְכאֽ
־לַּב הָּ֗מִזְ֝מ ּו֥בְׁשָֽח הָ֑עָר ךָךיֶ֣לָע ּו֣טָנ־יִּכ :םָֽדָא יֵ֥נְּבִמ םָ֗עְרַזְ֝ו דֵּ֑בַאְּת ץֶרֶ֣אֵמ
 ךָך ֶּ֑זֻעְב הָ֣וֹהְי הָמּו֣ר :םֶֽהיֵנְּפ־לַע ן ֵ֥נֹוכְּת ךָךיֶ֥רָ֘תיֵֽמְּב םֶכֶׁ֑ש ֹומֵ֣תיִׁשְּת יִּ֭כ :ּולָֽכּוי
 יִלֵ֭א יִ֣לֵא :דִֽוָדְל רֹו֥מְזִמ רַחַּׁ֗שַ֝ה תֶלֶּ֥יַא־לַע ַחֵּצַנְמַֽל :ךָךֶֽתָרּובְּג הָרְּמַזְנּֽ֝ו הָריִׁ֥שָ֘נ
 קֶא יַ֗הֹלֱֽא :יִֽתָגֲאַֽׁש יֵ֥רְבִּד יִ֗תָעּוֽׁשיִ֝מ קֹו֥חָ֘ר יִנָּ֑תְבַזֲע הָ֣מָל ֹלְו םָמֹו֖י אָ֣רְ  א֣
 ךָךְּ֭ב :לֵֽאָרְׂשִי תֹוּ֥לִהְּת בֵׁ֗שֹו֝י ׁשֹו֑דָק הָּ֥תַאְו :יִֽל הָּ֥יִמּוֽד־ֹאלְֽו הָלְיַ֗לְ֝ו הֶ֑נֲעַֽת
 :ּוׁשֹוֽב־ֹאלְו ּו֣חְטָב ֖ךָךְּב ּוטָ֑לְמִנְו ּו֣קֲעָֽז ךָךיֶ֣לֵא :ֹומֵֽטְּלַפְּתַֽו ּו֗חְטָּ֝ב ּוניֵ֑תֹבֲא ּו֣חְטָּב
 ּוריִ֥טְפַי יִ֑ל ּוגִ֣עְלַי יַאֹ֭ר־לָּכ :םָֽע יּו֥זְבּו םָ֗דָ֝א תַּ֥פְרֶח ׁשיִ֑א־ֹאלְו תַעַ֣לֹות יִ֣כֹנָאְו
ֹר ּועיִ֥נָ֘י הָ֗פָׂשְ֝ב  יִ֣חֹג הָּ֣תַא־יִּֽכ :ֹוּֽב ץֵפָ֥ח יִּ֘כ ּוהֵ֗ליִּצַ֝י ּוהֵ֑טְּלַפְי הָ֣וֹהְי־לֶא לֹּ֣ג :ׁשאֽ
 :הָּתָֽא יִלֵ֥א יִ֗מִ֝א ןֶטֶּ֥בִמ םֶחָ֑רֵמ יִּתְכַ֣לְׁשָה ךָךיֶלָ֭ע :יִּֽמִא יֵ֥דְׁש־לַע יִ֗חיִטְבַ֝מ ןֶטָּ֑בִמ
 יֵ֖ריִּבַא םיִּ֑בַר םיִ֣רָּפ יִנּובָבְ֭ס :ר ֵֽזֹוע ןיֵ֥א־יִּכ הָ֑בֹורְק הָ֣רָצ־יִּכ יִּנֶּמִ֭מ קַ֣חְרִּת־לַא



 ּו֗דְרָּֽפְתִהְו ֘יִּתְכַּפְׁשִנ םִיַּ֥מַּכ :גֵֽאֹׁשְו ףֵ֥רֹ֘ט הֵ֗יְרַ֝א םֶ֑היִּפ יַ֣לָע ּו֣צָּפ :יִנּוֽרְּתִּכ ןָׁ֣שָב
 יִנֹוׁשְלּ֭ו יִ֗חֹּכ ׀ ׂשֶרֶ֨חַּכ ׁשֵ֤בָ֘י :יָֽעֵמ ךְךֹו֣תְּב סֵ֗מָ֝נ גָ֑נֹוּדַּכ יִּבִ֭ל הָ֣יָה יָ֥תֹו֫מְצַע־לָּכ
 םיִעֵרְ֭מ תַ֣דֲע םיִ֥בָ֫לְּכ יִנּו֗בָבְס־יִּֽכ :יִנֵֽתְּפְׁשִּת תֶוָ֥מ־רַפֲעַֽלְו יָ֑חֹוקְלַמ קָּ֣בְדֻמ
 ּו֣קְּלַחְי :יִֽב־ּואְרִי ּוטיִּ֗בַ֝י הָּמֵ֥ה יָ֑תֹומְצַע־לָּכ רֵּ֥פַסֲא :יָֽלְגַרְו יַ֥דָ֘י יִ֗רֲאָּֽ֝כ יִנּו֑פיִּקִה
 יִ֗תּולָיֱ֝א קָ֑חְרִּת־לַא הָוֹהְ֭י הָּ֣תַאְו :לָֽרֹוג ּוליִּ֥פַי יִׁ֗שּובְ֝ל־לַעְו םֶ֑הָל יַ֣דָגְב
 יִּ֣פִמ יִנֵֽעיִׁשֹו֭ה :יִֽתָדיִחְי בֶלֶּ֝֗כ־דַּיִמ יִׁ֑שְפַנ בֶרֶ֣חֵמ הָליִּ֣צַה :הָׁשּוֽח יִתָ֥רְזֶעְל
 :ָּךֶֽלְלַהֲא לָ֣הָק ךְךֹו֖תְּב יָ֑חֶאְל ֣ךָךְמִׁש הָ֣רְּפַסֲא :יִנָֽתיִנֲע םיִ֣מֵר יֵ֖נְרַּקִמּו הֵ֑יְרַא
 :לֵֽאָרְׂשִי עַר ֶ֥ז־לָּכ ּונֶּ֗מִ֝מ ּורּו֥גְו ּוהּו֑דְּבַּכ בֹ֣קֲעַֽי עַר ֶ֣ז־לָּכ ּוהּו֗לְלַֽה ׀ הָ֨וֹהְי יֵ֤אְרִי
ֹל יִּ֤כ ֹלְו הָ֨זָב־אֽ  ויָ֣לֵא ֹו֖עְּוַׁשְבּֽו ּוּנֶּ֑מִמ ויָ֣נָּפ ריִּ֣תְסִה־ֹאלְו יִ֗נָע תּו֬נֱע ץַּ֡קִׁש א֢
 ׀ םיִ֨וָנֲע ּו֬לְכֹאי :ויָֽאֵרְי דֶג ֶ֣נ םֵּ֗לַׁשֲא יַ֥רָ֘דְנ בָ֑ר לָ֣הָקְּב יִ֥תָּ֫לִהְֽת ֣ךָךְּתִאֵֽמ :ַעֵֽמָׁש
 הָוֹהְ֭י־לֶא ּובֻׁ֣שָיְו ׀ ּו֤רְּכְזִי :דַֽעָל םֶ֣כְבַבְל יִ֖חְי ויָׁ֑שְרֹּֽד הָוֹהְ֭י ּו֣לְלַֽהְי ּועָּ֗בְׂשִיְו
 הָ֑כּולְּמַה הָוֹהיַ֭ל יִּ֣כ :םִֽיֹוּג תֹו֥חְּפְׁשִמ־לָּֽכ ךָךיֶ֗נָפְ֝ל ּו֥וֲחַּֽ֘תְׁשִֽיְו ץֶרָ֑א־יֵסְפַא־לָּכ
 רָ֑פָע יֵ֣דְרֹוי־לָּכ ּועְרְכִ֭י ויָ֣נָפְל ץֶרֶ֗א־יֵנְׁשִּד־לָּֽכ ׀ ּו֨וֲחַּֽתְׁשִּֽיַו ּו֬לְכָא :םִֽיֹוּגַּב לֵׁ֗שמּ֝ו
ֹל ֹוׁ֗שְפַנְ֝ו  םַ֥עְל ֹו֑תָקְדִצ ּודיִּ֣גַיְו ּואֹבָ֭י :רֹוּֽדַל יָ֣נֹדאַֽל רַּ֖פֻסְי ּוּנֶ֑דְבַעַֽי עַר ֶ֥ז :הָּֽיִח א֣
ֹל יִ֗עֹ֝ר הָ֥וֹ֘הְי דִ֑וָדְל רֹו֥מְזִמ :הָֽׂשָע יִּ֣כ דָ֗לֹו֝נ  יִנֵ֑ציִּבְרַי אֶׁשֶּ֭ד תֹו֣אְנִּב :רָֽסְחֶא א֣
 םַּ֤ג :ֹוֽמְׁש ןַעַ֣מְל קֶדֶ֝֗צ־יֵלְּגְעַמְב יִנֵ֥חְנַי בֵ֑בֹוׁשְי יִׁ֥שְפַנ :יִנֵֽלֲהַֽנְי תֹו֣חֻנְמ יֵ֖מ־לַע
 ךָךֶּ֗תְנַעְׁשִמּ֝ו ֥ךָךְטְבִׁש יִ֑דָּמִע הָּ֥תַא־יִּכ עָ֗ר אָ֤ריִ֘א־ֹאל תֶוָ֡מְלַצ איֵ֢גְּב ךְךֵ֨לֵא־יִּֽכ
ֹר ןֶמֶּׁ֥שַב ָּתְנַּׁ֖שִּד יָ֑רְרֹצ דֶג ֶ֥נ ןָ֗חְלֻׁש ׀ יַ֨נָפְל ךְךֹ֚רֲעַּֽ֘ת :יִנֻֽמֲחַֽנְי הָּמֵ֣ה  יִ֥סֹוּ֘כ יִׁ֗שא֝
 :םיִֽמָי ךְךֶרֹ֣אְל הָ֗וֹהְ֝י־תיֵבְּב יִּ֖תְבַׁשְו יָּ֑יַח יֵ֣מְי־לָּכ יִנּופְּדְרִ֭י דֶסֶ֣חָו בֹו֣ט ךְךַ֤א :הָֽיָוְר
 םיִּ֣מַי־לַע אּו֖ה יִּכ :ּהָֽב יֵבְׁש֣יְו לֵ֗בֵּ֝ת ּהָ֑אֹולְמּו ץֶרָ֣אָה הָוֹהיַֽ֭ל רֹו֥מְזִ֫מ דִ֗וָדְל
ַֽי־יִמ :ָהֶֽנְנֹוכְי תֹו֗רָהְ֝נ־לַעְו ּהָ֑דָסְי  :ֹוֽׁשְדָק םֹו֥קְמִּב םּוקָ֝י־יִמּו הָ֑וֹהְי רַ֣הְב הֶלֲע֭
ֹלְו יִׁ֑שְפַנ אְוָּׁ֣שַל אָׂ֣שָנ־ֹאל רֶׁ֤שֲא בָ֥בֵ֫ל רַ֢בּו םִיַּ֗פַכ יִ֥קְנ  אָּׂ֣שִי :הָֽמְרִמְל עַּ֣בְׁשִנ א֖
ֶז :ֹוֽעְׁשִי יֵ֥הֹלֱ֘אֵמ הָ֗קָדְצּ֝ו הָ֑וֹהְי תֵ֣אֵמ הָכָרְ֭ב  יֵׁ֥שְקַבְמ ]ויָׁ֑שְרֹּד[ וָׁ֑שְרֹּד רֹוּ֣ד ה֭
ְֽו םֶ֗כיֵׁשאָֽר ׀ םיִ֨רָעְׁש ּו֤אְׂש :הָלֶֽס בֹ֣קֲעַֽ֘י ךָךיֶ֗נָ֝פ  ךְךֶלֶ֣מ אֹו֗בָיְ֝ו םָ֑לֹוע יֵ֣חְתִּפ ּואְׂשָּֽנִה֭
 ּו֤אְׂש :הָֽמָחְלִמ רֹוּ֥בִּג הָ֗וֹהְ֝י רֹוּ֑בִגְו זּוּ֣זִע הָוֹהְֽ֭י דֹו֥בָּ֫כַה ךְךֶלֶ֢מ ֘הֶז יִ֥מ :דֹוֽבָּכַה
 ךְךֶלֶ֢מ ֘הֶז אּו֣ה יִ֤מ :דֹוֽבָּכַה ךְךֶלֶ֣מ ֹאבָיְ֝ו םָ֑לֹוע יֵ֣חְתִּפ ּואְׂשּ֭ו םֶ֗כיֵׁשאָֽר ׀ םיִ֨רָעְׁש



 יִׁ֥שְפַנ הָ֗וֹהְ֝י ךָךיֶ֥לֵ֘א דִ֡וָדְל :הָלֶֽס דֹו֣בָּכַה ךְךֶלֶ֖מ אּו֤ה תֹו֑אָבְצ הָ֥וֹהְי דֹו֥בָּ֫כַה
 ךָךיֶֹו֖ק־לָּכ םַּ֣ג :יִֽל יַ֣בְיֹא ּו֖צְלַעַֽי־לַא הָׁשֹו֑בֵא־לַא יִּתְחַטָ֭ב ֣ךָךְּב יַ֗הֹלֱֽא :אָּֽׂשֶא
ֹל  :יִנֵֽדְּמַל ךָךיֶ֣תֹוחְרֹ֑א יִנֵ֑עיִדֹוה הָוֹהְ֭י ךָךיֶ֣כָרְּד :םָֽקיֵר םיִ֥דְגֹוּבַה ּוׁש֗בֵ֝י ּוׁש֑בֵי א֣
 :םֹוּֽיַה־לָּכ יִתיִּ֗וִ֝ק ֥ךָךְתֹוא יִ֑עְׁשִי יֵ֣הֹלֱא הָּתַ֭א־יִּֽכ יִנֵ֗דְּמַלְֽו ׀ ךָךֶּ֨תִמֲאַֽב יִנֵ֤כיִ֘רְדַה
ֹּטַח :הָּמֵֽה םָ֣לֹועֵמ יִּ֖כ ךָךיֶ֑דָסֲחַֽו הָוֹהְ֭י ךָךיֶ֣מֲחַֽר־רֹכְז ־לַא יַ֗עָׁשְפּו ׀ יַ֨רּועְנ תוא֤
 ןֵּ֤כ־לַע הָ֑וֹהְי רָׁ֥שָיְו בֹו֣ט :הָֽוֹהְי ֣ךָךְבּוט ןַעַ֖מְל הָּתַ֑א־יִל־רָכְז ֥ךָךְּדְסַחְּֽכ רֹּ֥כְזִּ֫ת
 תֹו֣חְרָא־לָּכ :ֹוּֽכְרַּד םיִ֣וָנֲע דֵּ֖מַליִֽו טָּ֑פְׁשִּמַּב םיִוָנֲ֭ע ךְךֵ֣רְדַי :ךְךֶרָּֽדַּב םיִ֣אָּטַח הֶ֖רֹוי
ַֽל ָּ֥תְחַלָֽ֘סְֽו הָ֑וֹהְי ֥ךָךְמִׁש־ןַעַֽמְל :ויָֽתֹדֵעְו ֹו֗תיִרְ֝ב יֵ֥רְצֹנְל תֶ֑מֱאֶו דֶסֶ֣ח הָוֹהְ֭י  יִ֗נֹוֲע֝
 ןיִ֑לָּת בֹו֣טְּב ֹוׁשְפַ֭נ :רָֽחְבִי ךְךֶרֶ֣דְּב ּוּנֶ֗רֹו֝י הָ֑וֹהְי אֵ֣רְי ׁשיִאָ֭ה הֶ֣ז יִ֚מ :אּוֽה־בַר יִּ֣כ
־לֶא דיִ֣מָּת יַניֵ֭ע :םָֽעיִדֹוהְל ֹו֗תיִרְבּ֝ו ויָ֑אֵריִל הָוֹהְ֭י דֹו֣ס :ץֶרָֽא ׁשַריִ֣י ֹו֗עְרַזְ֝ו
 :יִנָֽא יִ֣נָעְו דיִ֖חָי־יִּֽכ יִנֵּ֑נָחְו יַ֥לֵא־הֵנְּפ :יָֽלְגַר תֶׁשֶ֣רֵמ איִ֖צֹוי־אּו֚ה יִּ֤֘כ הָ֑וֹהְי
־לָכְל אָׂ֗שְ֝ו יִ֑לָמֲעַֽו יִ֥יְנָע־הֵֽאְר :יִנֵֽאיִצֹוה יַ֗תֹוקּוֽצְּמִ֝מ ּוביִ֑חְרִה יִ֣בָבְל תֹו֣רָצ
 יִנֵ֑ליִּצַהְו יִׁשְפַ֭נ הָ֣רְמָׁש :יִנּוֽאֵנְׂש סָ֣מָח תַ֖אְנִׂשְו ּוּבָ֑ר־יִּכ יַ֥בְיֹוא הֵ֣אְר :יָֽתוֹאּטַח
 םיִ֥הֹלֱא־הֵֽדְּפ :ךָךיִֽתיִּוִק יִּ֝֗כ יִנּו֑רְּצִי רֶׁש֥יָו־םֹּת :ךְךָֽב יִתיִ֥סָ֘ח־יִּֽכ ׁשֹו֗בֵ֝א־לַא
 יִּתְכַ֑לָה יִּ֣מֻתְּב יִנֲ֭א־יִּֽכ הָ֗וֹהְי יִנֵ֬טְפָׁש ׀ דִ֨וָדְל :ויָֽתֹוֽרָצ לֹּ֗כִ֝מ לֵ֑אָרְׂשִי־תֶא
ֹל יִּתְחַ֗טָּ֝ב הָ֥וֹ֘היַבּו  יַ֣תֹויְלִכ ]הָ֖פְרָצ[ הָ֖פוְרָצ יִנֵּ֑סַנְו הָ֣וֹהְי יִנֵ֣נָחְּב :דָֽעְמֶא א֣
־יֵתְמ־םִע יִּתְבַׁשָ֭י־ֹאל :ךָךֶּֽתִמֲאַּֽב יִּתְכַּ֗לַהְתִהְ֝ו יָ֑ניֵע דֶג ֶ֣נְל ךָךְּדְסַ֭ח־יִּֽכ :יִּֽבִלְו

ֹל םיִ֗מָלֲעַֽ֝נ־םִעְו אְוָׁ֑ש ֹל םיִ֗עָׁשְ֝ר־םִעְו םיִ֑עֵרְמ לַ֣הְק יִתאֵֽנָׂ֭ש :אֹוֽבָא א֣  :בֵֽׁשֵא א֣
 רֵּ֗פַסְלּ֝ו הָ֑דֹוּת לֹו֣קְּב ַעִמְׁשַ֭ל :הָֽוֹהְי ֣ךָךֲחַּֽבְזִמ־תֶא הָ֖בְבֹסֲאַֽו יָּ֑פַּכ ןֹו֣יָּקִנְּב ץַ֣חְרֶא
 ףֹ֣סֱאֶּת־לַא :ךָךֶֽדֹובְּכ ןַּ֥כְׁשִמ םֹו֗קְמּ֝ו ךָךֶ֑תיֵּב ןֹו֣עְמ יִּתְבַהָ֭א הָ֗והְֽי :ךָךיֶֽתֹואְלְפִנ־לָּכ
 םָ֗ניִמיִֽ֝ו הָּ֑מִז םֶ֥היֵדיִּב־רֶׁשֲא :יָּֽיַח םיִ֣מָד יֵׁ֖שְנַא־םִעְו יִׁ֑שְפַנ םיִ֣אָּטַח־םִע
ַֽו :דַחֹּֽׁש הָאְלָ֣מ ַר :יִנֵּֽנָחְו יִנֵ֣דְּפ ךְךֵ֗לֵ֝א יִּ֥מֻתְּב יִנֲא֭  םיִ֗לֵהְקַמְּ֝ב רֹוׁ֑שיִמְב הָ֣דְמָֽע יִלְג֭
 יִּ֥מִמ יַּ֗יַ֝ח זֹו֥עָמ הָ֖וֹהְי אָ֑ריִא יִּ֣מִמ יִעְׁשִיְ֭ו יִ֣רֹוא ׀ הָ֨וֹהְי ׀ דִ֨וָדְל :הָֽוֹהְי ךְךֵ֥רָ֘בֲא
 ּו֥לְׁשָּכ הָּמֵ֝֗ה יִ֑ל יַ֣בְיֹאְו יַ֣רָצ יִ֥רָׂ֫שְּב־תֶא לֹ֢כֱאֶל ֘םיִעֵרְמ ׀ יַ֨לָע בֹ֥רְקִּֽב :דָֽחְפֶא
ֹל ֘הֶנֲחַֽמ ׀ יַ֨לָע הֶ֚נֲחַּֽ֘ת־םִא :ּולָֽפָנְו  הָ֑מָחְלִמ יַלָ֭ע םּו֣קָּת־םִא יִּ֥בִ֫ל אָ֢ריִי־אֽ
ֹזְּ֝ב ־תיֵֽבְּב יִּ֣תְבִׁש ׁשֵּ֥קַ֫בֲא ּהָ֢תֹוא ֘הָוֹהְי־תֵאֵֽמ יִּתְלַ֣אָׁש ׀ תַ֤חַא :ַחֵֽטֹוב יִ֣נֲא תא֗



 ֘הֹּכֻסְּב ׀ יִנֵ֨נְּפְצִי יִּ֤כ :ֹוֽלָכיֵהְּב רֵּ֥קַבְלּו הָ֗וֹהְ֝י־םַעֹֽנְּב תֹו֥זֲחַֽל יַּ֑יַח יֵ֣מְי־לָּכ הָוֹהְ֭י
־לַע יִׁ֡שֹאר םּו֢רָי הָּ֨תַעְו :יִנֵֽמְמֹורְי רּו֗צְּ֝ב ֹו֑לֳהָא רֶתֵ֣סְּב יִנֵֽרִּתְסַ֭י הָ֥עָ֫ר םֹו֢יְּב
 :הָֽוֹהיַל הָ֗רְּמַזֲאַֽ֝ו הָריִׁ֥שָ֘א הָ֑עּורְת יֵ֣חְבִז ֹולֳהָאְ֭ב הָ֣חְּבְזֶאְו יַ֗תֹוביִֽבְֽס יַ֬בְיֹֽא
 ךָךיֶ֖נָּפ־תֶא יָ֑נָפ ּוׁ֣שְּקַּב יִּבִ֭ל רַ֣מָא ׀ ֤ךָךְל :יִנֵֽנֲעַֽו יִנֵּ֥נָחְו אָ֗רְקֶ֝א יִ֥לֹו֘ק הָ֖וֹהְי־עַמְׁש
 ָתיִ֑יָה יִ֥תָרְזֶע ךָךֶּ֥דְבַ֫ע ףַ֗אְּב טַּת־לַא ֘יִּנֶּמִמ ׀ ךָךיֶ֨נָּפ רֵּ֬תְסַּת־לַא :ׁשֵּֽקַבֲא הָ֣וֹהְי
 הָוֹהיַֽ֝ו יִנּו֑בָזֲע יִּ֣מִאְו יִ֣בָא־יִּכ :יִֽעְׁשִי יֵ֥הֹלֱ֘א יִנֵ֗בְזַעַּֽ֝ת־לַאְו יִנֵׁ֥שְּטִּת־לַא
 יִנֵנְּתִּ֭ת־לַֽא :יָֽרְרֹוׁש ןַעַ֗מְ֝ל רֹוׁ֑שיִמ חַרֹ֣אְּב יִנֵחְנּ֭ו ךָךֶּ֥כְרַּ֫ד הָ֗וֹהְי יִנֵ֥רֹו֤ה :יִנֵֽפְסַאַֽי
 תֹו֥אְרִל יִּתְנַמֱאֶ֭ה ׄאֵ֣ׄלּוׄל :סָֽמָח ַחֵ֥פיִו רֶקֶׁ֝֗ש־יֵדֵֽע יִ֥ב־ּומָֽק יִּ֥כ יָ֑רָצ ׁשֶפֶ֣נְּב
 :הָֽוֹהְי־לֶא הֵּ֗וַקְ֝ו ךָךֶּ֑בִל ץֵ֣מֲאַֽיְו קַזֲ֭ח הָ֥ו֫הְי־לֶא הֵּ֗וַק :םיִּֽיַח ץֶרֶ֣אְּב הָ֗וֹהְי־בּוֽטְּֽב
 יִּנֶּ֑מִמ הֶׁ֥שֱחֶּֽת־ןֶּפ יִּנֶּ֥מִ֫מ ׁשַ֢רֱחֶּת־לַא ֘יִרּוצ אָ֗רְקֶא ׀ הָ֨וֹהְי ךָךיֶ֤לֵ֘א דִ֡וָדְל
־לֶא יַ֗דָ֝י יִ֥אְׂשָנְּב ךָךיֶ֑לֵא יִ֣עְּוַׁשְּב יַנּונֲחַּֽ֭ת לֹו֣ק עַ֤מְׁש :רֹוֽב יֵדְרֹו֥י־םִע יִּתְלַׁ֗שְמִנְ֝ו
־םִע םֹולָׁ֭ש יֵ֣רְבֹּד ןֶוָ֥א יֵ֫לֲעֹּֽ֢פ־םִעְו ֘םיִעָׁשְר־םִע יִנֵ֣כְׁשְמִּת־לַא :ךָךֶֽׁשְדָק ריִ֥בְּד
 םֶהיֵדְ֭י הֵׂ֣שֲעַֽמְּכ םֶ֥היֵ֫לְלַעַֽמ ַעֹ֢רְכּו ֘םָלֳעָפְּכ םֶ֣הָל־ןֶּת :םָֽבָבְלִּב הָ֗עָרְ֝ו םֶ֑היֵעֵֽר
ֹל יִּ֤כ :םֶֽהָל םָ֣לּומְּג בֵׁ֖שָה םֶ֑הָל ןֵּ֥ת  הֵׂ֣שֲעַֽמ־לֶאְו הָוֹהְ֭י תֹּ֣לֻעְּפ־לֶא ּוניִ֡בָי א֤
ֹלְו םֵ֗סְרֶהֶ֝י ויָד ָ֣י  יִּ֥זֻע ׀ הָ֤וֹהְי :יָֽנּונֲחַּֽת לֹו֣ק עַמָׁ֝ש־יִּכ הָ֑וֹהְי ךְךּו֥רָּב :םֵֽנְבִי א֣
 ֹומָ֑ל־זֹֽע הָ֥וֹהְי :ּוּנֶֽדֹוהֲא יִ֥ריִּׁ֘שִמּו יִּ֑בִל זֹ֥לֲעַּֽיַו יִּתְר ָ֥זֱעֶ֫נְֽו יִּ֗בִל חַ֥טָב ֹוּ֤ב ֘יִּנִגָמּו
 םֵ֥עְרּֽו ךָךֶ֑תָלֲחַֽנ־תֶא ךְךֵ֥רָבּו ךָךֶּ֗מַע־תֶא הָעיִׁ֤שֹוה :אּוֽה ֹו֣חיִׁשְמ תֹו֖עּוׁשְי זֹו֤עָ֘מּו
 דֹו֥בָּכ הָ֗וֹהיַ֝ל ּו֥בָה םיִ֑לֵא יֵ֣נְּב הָוֹהיַֽ֭ל ּו֣בָה דִ֥וָ֫דְל רֹו֗מְזִמ :םָֽלֹועָה־דַע םֵ֗אְּׂשַנְ֝ו
־לַע הָ֗וֹהְי לֹו֥ק :ׁשֶדֹֽק־תַרְדַהְּב הָ֗וֹהיַ֝ל ּו֥וֲחַּֽ֘תְׁשִה ֹו֑מְׁש דֹו֣בְּ֘כ הָוֹהיַֽ֭ל ּו֣בָ֘ה :זֹֽעָו
 הָ֗וֹהְ֝י לֹו֥ק ַחֹּ֑כַּב הָ֥וֹהְי־לֹוֽק :םיִּֽבַר םִיַ֥מ־לַע הָ֗וֹהְ֝י םיִ֑עְרִה דֹו֥בָּכַה־לֵֽא םִיָּ֥מַ֫ה
 םֵ֥דיִקְרַּיַו :ןֹוֽנָבְּלַה יֵ֥זְרַא־תֶא הָ֗וֹהְ֝י רֵּ֥בַׁשְיַו םיִ֑זָרֲא רֵ֣בֹׁש הָוֹהְ֭י לֹו֣ק :רָֽדָהֶּב
ֹיְרִׂשְ֝ו ןֹו֥נָ֘בְל לֶגֵ֑ע־ֹומְּכ  לֹו֣ק :ׁשֵֽא תֹו֥בֲהַֽ֘ל בֵ֗צֹ֝ח הָ֥וֹ֘הְי־לֹוֽק :םיִֽמֵאְר־ןֶב ֹו֣מְּכ ן֗
 ֘תֹולָּיַא לֵ֣לֹוחְי ׀ הָ֨וֹהְי לֹו֤ק :ׁשֵֽדָק רַּ֥בְדִמ הָ֗וֹהְ֝י ליִ֥חָ֘י רָּ֑בְדִמ ליִ֣חָי הָוֹהְ֭י
 הָ֗וֹהְ֝י בֶׁשֵּ֥יַו בָׁ֑שָי לּוּ֣בַּמַל הָוֹהְ֭י :דֹוֽבָּכ רֵ֥מֹ֘א ֹוּ֗לֻּ֝כ ֹו֑לָכיֵהְבּו תֹו֥רָ֫עְי ףׂ֢שֱחֶּֽיַו
 רֹו֡מְזִמ :םֹוֽלָּׁשַב ֹוּ֣מַע־תֶא ךְךֵ֖רָבְי ׀ הָ֓וֹהְי ןֵּ֑תִי ֹוּ֣מַעְל זֹ֖ע הָ֗והְֽי :םָֽלֹועְל ךְךֶלֶ֣מ
 :יִֽל יַ֣בְיֹא ָּתְחַּ֖מִׂש־ֹאלְו יִנָ֑תיִּלִד יִּ֣כ הָוֹהְ֭י ֣ךָךְמִמֹורֲא :דִֽוָדְל תִיַּ֣בַה תַּ֖כֻנֲח ריִׁ֚ש



 יִנַ֗תיִּיִ֝ח יִׁ֑שְפַנ לֹו֣אְׁש־ןִמ ָתיִ֣לֱעֶֽה הָ֗והְֽי :יִנֵֽאָּפְרִּתַו ךָךיֶ֗לֵ֝א יִּתְעַּ֥וִׁש יָ֑הֹלֱא הָ֥וֹהְי
 עַגֶ֥ר יִּ֤כ :ֹוֽׁשְדָק רֶכֵ֣זְל ּו֗דֹוהְ֝ו ויָ֑דיִסֲח הָ֣וֹהיַל ּו֣רְּמַז :רֹוֽב ]יִדְר ָּֽיִמ[ יִדְרוָּֽיִמ
ַֽו :הָּֽנִר רֶקֹּ֥בַלְו יִכֶּ֝֗ב ןיִ֥לָ֘י בֶרֶעָּ֭ב ֹו֥נֹו֫צְרִּב םיִּ֢יַח ֹ֘וּפַאְּב ־לַּב יִ֑וְלַׁשְב יִּתְרַ֣מָא יִנֲא֭
 יִתיִ֥יָ֘ה ךָךיֶ֗נָ֝פ ָּתְרַּ֥תְסִה זֹ֥ע יִ֫רְרַֽהְֽל הָּתְדַ֢מֱעֶה ֘ךָךְנֹוצְרִּֽב הָ֗והְֽי :םָֽלֹועְל טֹוּ֥מֶא
 קֶא הָ֣וֹהְי ךָךיֶ֣לֵא :לָֽהְבִנ ־לֶ֫א יִּ֢תְדִרְּב ֘יִמָדְּב עַצֶּ֥ב־הַמ :ן ָּֽנַחְתֶא יָ֗נֹדֲ֝א־לֶאְו אָ֑רְ
 :יִֽל רֵ֬זֹע הֵ֚יֱֽה הָ֗וֹהְ֝י יִנֵּ֑נָחְו הָ֥וֹהְי־עַמְׁש :ךָךֶּֽתִמֲא דיִּ֥גַיֲה רָ֗פָ֝ע ֥ךָךְדֹוֽיֲה תַחָׁ֥ש
 ֣ךָךְרֶּמַזְי ׀ ןַעַ֤מְל :הָֽחְמִׂש יִנֵ֥רְּזַאְּתַו יִּ֑קַׂש ָּתְחַּ֣תִּפ יִ֥֫ל לֹו֢חָמְל ֘יִדְּפְסִמ ָּתְכַ֣פָה
ֹלְו דֹובָ֭כ ַֽל :ָּךֶֽדֹוא םָ֥לֹו֘עְל יַ֗הֹלֱ֝א הָ֥וֹ֘הְי םֹּ֑דִי א֣  הָ֣וֹהְי ֖ךָךְּב :דִֽוָדְל רֹו֥מְזִמ ַחֵּ֗צַנְמ֝
 הָ֢רֵהְמ ֘ךָךְנְזָא ׀ יַ֨לֵא הֵּ֤טַה :יִנֵֽטְּלַפ ֥ךָךְתָקְדִצְּב םָ֑לֹועְל הָׁשֹו֣בֵא־לַא יִתיִסָ֭ח
 יִ֣תָדּוצְמּו יִ֣עְלַס־יִּֽכ :יִנֵֽעיִׁשֹוהְל תֹו֗דּוצְ֝מ תיֵ֥בְל זֹועָ֭מ־רּוֽצְֽל ׀ יִ֨ל הֵ֤יֱה יִנֵ֥ליִּ֫צַה
 הָּתַ֝א־יִּֽכ יִ֑ל ּונְמָ֥ט ּו֭ז תֶׁשֶ֣רֵמ יִנֵ֗איִצֹוּת :יִנֵֽלֲהַֽנְתּֽו יִנֵ֥חְנַּת ֗ךָךְמִׁ֝ש ןַעַ֥מְלּו הָּתָ֑א
 םיִ֥רְמֹּׁשַה יִתאֵ֗נָׂש :תֶֽמֱא לֵ֣א הָ֗וֹהְ֝י יִ֥תֹוא הָתיִ֖דָּפ יִ֥חּו֫ר דיִ֢קְפַא ֘ךָךְדָיְּב :יִּֽזּועָֽמ
ָר רֶׁ֣שֲא ךָךֶּ֥דְסַחְּב הָ֗חְמְׂשֶאְו הָליִ֥גָא :יִּתְחָֽטָּב הָ֥וֹ֘הְי־לֶא יִ֗נֲאַֽ֝ו אְוָׁ֑ש־יֵלְבַה  ָתיִא֭
ֹלְו :יִֽׁשְפַנ תֹו֥רָ֘צְּב ָּתְעַ֗דָ֝י יִ֑יְנָע־תֶא  בָ֣חְרֶּמַב ָּתְדַ֖מֱעֶֽה בֵ֑יֹוא־דַיְּב יִנַּתְרַּגְסִ֭ה א֣
 ןֹו֡גָיְב ּו֢לָכ יִּ֤כ :יִֽנְטִבּו יִׁ֗שְפַ֝נ יִ֑ניֵע סַעַ֣כְב הָׁ֖שְׁשָע יִ֥ל־רַ֫צ יִּ֢כ ֘הָוֹהְי יִנֵּ֥נָח :יָֽלְגַר
 יִתיִ֢יָה יַ֨רְרֹצ־לָּכִמ :ּוׁשֵֽׁשָע יַ֥מָ֘צֲעַֽו יִ֑חֹכ יִ֣נֹוֲעַּֽב לַׁ֣שָּכ הָ֥חָ֫נֲאָּֽב יַ֢תֹונְׁשּו יַּ֘יַח
 תֵ֣מְּכ יִּתְחַּכְׁשִ֭נ :יִּנֶּֽמִמ ּו֥דְדָ֘נ ץּו֑חַּב יַ֥אֹר יָ֥עָּ֫דֻיְמִֽל דַחַ֢פּו ֘דֹאְמ ׀ יַ֨נֵכֲׁשִֽלְו הָּ֡פְרֶח
 םָ֣דְסָּוִהְּב ביִ֥בָּ֫סִמ רֹו֢גָמ ֘םיִּבַר תַּ֥בִּד ׀ יִּתְעַ֨מָׁש יִּ֤כ :דֵֽבֹא יִ֥לְכִּכ יִתיִ֗יָ֝ה בֵּ֑לִמ
 יַ֥הֹ֘לֱא יִּתְרַ֗מָ֝א הָ֑וֹהְי יִּתְחַ֣טָב ךָךיֶ֣לָע ׀ יִ֤נֲאַֽו :ּומָֽמָז יִׁ֣שְפַנ תַחַ֖קָל יַ֑לָע דַחַ֣י
 ךָךֶּ֑דְבַע־לַע ךָךיֶנָ֭פ הָריִ֣אָה :יָֽפְדֹֽרֵמּו יַ֗בְיֹו֝א־דַּיִמ יִנֵ֥ליִּ֘צַה יָ֑תֹּתִע ֥ךָךְד ָֽיְּב :הָּתָֽא
 ּו֥מְּדִי םיִ֗עָׁשְ֝ר ּוׁש֥בֵ֘י ךָךיִ֑תאָרְק יִּ֥כ הָׁשֹובֵ֭א־לַא הָ֗והְֽי :ךָךֶּֽדְסַחְב יִנֵ֣עיִׁשֹו֖ה
 הָ֤מ :זּוֽבָו הָ֥וֲאַֽ֘גְּב קָ֗תָ֝ע קיִּ֥דַצ־לַע תֹו֖רְבֹּדַה רֶקָׁ֥ש יֵ֫תְפִׂש הָנְמַ֗לָאֵּֽת :לֹוֽאְׁשִל
 םֵ֤ריִּתְסַּת :םָֽדָא יֵ֣נְּב דֶגֶ֝֗נ ךְךָּ֑ב םיִ֣סֹוחַל ָּתְלַעָּ֭פ ךָךיֶ֥אֵ֫ריִּֽל ָּתְנַ֢פָצ־רֶׁשֲא ֘ךָךְבּוט בַ֥ר
־יִּֽכ הָ֑וֹהְי ךְךּו֥רָּב :תֹוֽנֹׁשְל ביִ֥רֵמ הָּ֗כֻסְּ֝ב םֵ֥נְּפְצִּת ׁשיִ֥א יֵ֢֫סְכֻרֵֽמ ֘ךָךיֶנָּפ רֶתֵ֥סְּב
 ךָךיֶ֥ניֵ֫ע דֶג ֶּ֢נִמ ֘יִּתְזַרְגִנ יִ֗זְפָחְב יִּתְרַ֤מָ֘א ׀ יִ֤נֲאַֽו :רֹוֽצָמ ריִ֣עְּב יִ֗֝ל ֹוּ֥דְסַח איִלְפִה
 ויָ֥דיִ֫סֲח־לָּכ הָ֗וֹהְי־תֶא ּו֥בֱהֶֽא :ךָךיֶֽלֵא יִ֥עְּוַׁשְּב יַ֗נּונֲחַּֽ֝ת לֹו֥ק ָּתְעַמָׁ֭ש ןֵ֗כָא



־לָּכ םֶ֑כְבַבְל ץֵ֣מֲאַֽיְו ּוקְזִ֭ח :הָֽוֲאַֽג הֵׂ֥שֹ֘ע רֶתֶ֝֗י־לַע םֵּ֥לַׁשְמּו הָ֑וֹהְי רֵ֣צֹנ םיִנּומֱ֭א
־יֵרְֽׁשַֽא :הָֽאָטֲח יּו֣סְּכ עַׁשֶּ֝֗פ־יּוׂשְֽנ יֵ֥רְׁשַא ליִּ֥כְׂשַ֫מ דִ֗וָדְל :הָֽוֹהיַל םיִ֗לֲחַֽיְמַֽ֝ה
ֹל םָ֗דָא  יָ֑מָצֲע ּו֣לָּב יִּתְׁשַרֱחֶה ֖יִּ֣כ :הָּֽיִמְר ֹו֣חּורְּב ןיֵ֖אְו ןֹ֑וָע ֹו֣ל הָ֣וֹהְי בֹׁ֬שְחַי אֽ
 יֵנֹ֖בְרַחְּב יִּ֑דַׁשְל ךְךַּ֥פְהֶנ ךָךֶ֥דָ֫י יַ֗לָע דַּ֤בְכִּת ׀ הָלְיַלָ֨ו םָ֣מֹו֘י ׀ יִּ֤כ :םֹוּֽיַה־לָּכ יִ֗תָגֲאַֽׁשְּ֝ב
ֹל יִ֤נֹוֲ֘עַֽו ֡ךָךֲעֽיִ֢דֹוא יִ֨תאָּטַח :הָלֶֽס ץִיַ֣ק  יַעָׁשְ֭פ יֵ֣לֲע הֶ֤דֹוא יִּתְרַ֗מָא יִתיִּ֗סִכ־אֽ
ֹז־לַע :הָלֶֽס יִ֣תאָּטַח ןֹ֖וֲע ָתאָׂ֤שָ֘נ הָּ֨תַאְו הָ֑וֹהיַל  ֘ךָךיֶלֵא ׀ דיִ֨סָח־לָּכ לֵּ֬לַּפְתִי תא֡
ֹצְ֫מ תֵ֢עְל ֹל ויָ֗לֵ֝א םיִּ֑בַר םִיַ֥מ ףֶטֵׁשְ֭ל קַ֗ר א֥  רַּ֢צִמ ֘יִל רֶתֵ֥ס ׀ הָּ֤תַא :ּועיִּֽגַי א֣
 הָ֖צֲעֽיִֽא ךְךֵ֑לֵת ּו֥ז־ךְךֶרֶֽדְּב ֗ךָךְרֹוֽאְֽו ׀ ךָךְליִּֽכְׂשַא :הָלֶֽס יִנֵ֣בְבֹו֖סְּת טֵּ֑לַפ יֵּ֥נָר יִנֵ֥רְּצִּ֫ת
ָו גֶתֶ֣מְּב ןיִ֥בָ֫ה ןיֵ֢א ֘דֶרֶפְּכ סּו֥סְּכ ׀ ּו֨יְהִּֽת־לַא :יִֽניֵע ךָךיֶ֣לָע  לַּ֝֗ב םֹו֑לְבִל ֹו֣יְדֶע ןֶסֶר֭
 ּו֚חְמִׂש :ּוּנֶֽבְבֹוסְי דֶסֶ֝֗ח הָ֑וֹהיַּב ַחֵ֥טֹוּבַהְו עָׁ֥שָ֫רָל םיִ֗בֹואְכַמ םיִּ֥בַר :ךָךיֶֽלֵא בֹ֣רְק
 םיִ֗רָׁשְיַ֝ל הָ֑וֹהיַּֽב םיִקיִּדַ֭צ ּו֣נְּנַֽר :בֵֽל־יֵרְׁשִי־לָּכ ּוניִ֗נְרַהְ֝ו םיִ֑קיִּדַצ ּוליִגְ֭ו הָ֣וֹהיַֽב
 ריִׁ֣ש ֹו֖ל ּוריִׁ֣ש :ֹוֽל־ּורְּמַז רֹוׂ֗שָ֝ע לֶבֵ֥נְּב רֹוּ֑נִכְּב הָ֣וֹהיַל ּו֣דֹוה :הָּֽלִהְת הָ֥ואָ֘נ
 :הָֽנּומֱאֶּב ּוהֵׂ֗שֲעַֽ֝מ־לָכְו הָ֑וֹהְי־רַבְּד רָׁ֥שָי־יִּֽכ :הָֽעּורְתִּב ןֵּ֗גַ֝נ ּוביִ֥טיֵה ׁשָ֑דָח
 ּוׂ֑שֲעַֽנ םִיַ֣מָׁש הָוֹהְ֭י רַ֣בְדִּב :ץֶרָֽאָה הָ֥אְלָמ הָ֗וֹהְ֝י דֶסֶ֥ח טָּ֑פְׁשִמּו הָ֣קָדְצ בֵֽהֹ֭א
 ּו֣אְריִֽי :תֹוֽמֹוהְּת תֹו֣רָצֹאְּב ןֵ֖תֹנ םָּ֑יַה יֵ֣מ דֵּנַּ֭כ סֵ֣נֹּכ :םָֽאָבְצ־לָּכ ויִּ֝֗פ ַחּו֥רְבּו
־אּוֽה יִהֶּ֑יַו רַ֣מָא אּו֣ה יִּ֤כ :לֵֽבֵת יֵ֥בְׁשֹֽי־לָּכ ּורּו֗גָ֝י ּוּנֶּ֥מִמ ץֶרָ֑אָה־לָּכ הָוֹהיֵ֭מ
 הָוֹהְ֭י תַ֣צֲע :םיִּֽמַע תֹו֥בְׁשְחַמ איִ֗נֵ֝ה םִ֑יֹוּג תַ֣צֲע ריִפֵ֭ה הָ֗והְֽי :דֹֽמֲעַּֽי ַֽו הָּ֗וִ֝צ
 ויָ֑הֹלֱא הָ֣וֹהְי־רֶׁשֲא יֹוּגַ֭ה יֵ֣רְׁשַא :רֹֽדָו רֹ֣דְל ֹוּ֗בִ֝ל תֹו֥בְׁשְחַמ דֹ֑מֲעַּֽת םָ֣לֹועְל
 :םָֽדָאָה יֵ֥נְּב־לָּכ־תֶא הָ֗אָ֝ר הָ֑וֹהְי טיִּ֣בִה םִיַמָּׁשִ֭מ :ֹוֽל הָ֣לֲחַֽנְל רַ֖חָּב ׀ םָ֓עָה
־לֶא ןיִ֗בֵּמַ֝ה םָּ֑בִל דַחַ֣י רֵ֣צֹּיַה :ץֶרָֽאָה יֵ֣בְׁשֹֽי־לָּכ לֶ֖א ַחיִּ֑גְׁשִה ֹוּ֥תְבִׁש־ןֹוֽכְּמִֽמ
ֹל רֹוּ֗בִּ֝ג לִיָ֑ח־בָרְּב עָׁ֣שֹונ ךְךֶלֶּמַ֭ה ןיֵ֣א :םֶֽהיֵׂשֲעַֽמ־לָּכ  רֶקֶׁ֣ש :ַחֹּֽכ־בָרְּב לֵ֥צָּ֘נִי־אֽ
ֹל ֹו֗ליֵ֝ח בֹ֥רְבּו הָ֑עּוׁשְתִל סּוּסַ֭ה  םיִ֥לֲחַֽ֘יְמַֽל ויָ֑אֵרְי־לֶא הָוֹהְ֭י ןיֵ֣ע הֵּ֤נִה :טֵּֽלַמְי א֣
 ּונֵ֖רְזֶע הָ֑וֹהיַֽל הָ֣תְּכִח ּונֵׁשְפַ֭נ :בָֽעָרָּב םָ֥תֹוּ֘יַחְלּו םָׁ֑שְפַנ תֶוָּ֣מִמ ליִּ֣צַהְל :ֹוּֽדְסַחְל
 הָ֣וֹהְי ֣ךָךְּדְסַח־יִֽהְי :ּונְחָֽטָב ֹוׁ֣שְדָק םֵׁ֖שְב יִּ֤כ ּונֵּ֑בִל חַ֣מְׂשִי ֹו֭ב־יִּכ :אּוֽה ּונֵּ֣נִגָמּו
 ּוהֵׁ֗שְר ָֽגְיַֽ֝ו ךְךֶלֶ֑מיִבֲא יֵ֣נְפִל ֹומְעַ֭ט־תֶא ֹו֣תֹוּנַׁשְּב דִ֗וָדְל :ךְךָֽל ּונְלַ֥חִי רֶׁ֗שֲאַּֽ֝כ ּוניֵ֑לָע
 לֵּ֣לַהְתִּת הָוֹהיַּ֭ב :יִֽפְּב ֹו֥תָּ֘לִהְּֽת דיִ֗מָּ֝ת תֵ֑ע־לָכְּב הָ֣וֹהְי־תֶא הָ֣כֲרָֽבֲא :ךְךַֽלֵּיַו



 :וָּֽדְחַי ֹו֣מְׁש הָ֖מְמֹורְנּו יִּ֑תִא הָ֣וֹהיַל ּו֣לְּדַּג :ּוחָֽמְׂשִיְו םיִ֣וָנֲע ּו֖עְמְׁשִי יִׁ֑שְפַנ
 ּורָ֑הָנְו ויָ֣לֵא ּוטיִּ֣בִה :יִנָֽליִּצִה יַ֗תֹורּוגְ֝מ־לָּכִמּו יִנָ֑נָעְו הָ֣וֹהְי־תֶא יִּתְׁשַ֣רָּד
 הֶ֤נֹ֘ח :ֹוֽעיִׁשֹוה ויָ֗תֹורָ֝צ־לָּכִמּו ַעֵ֑מָׁש הָ֣וֹהיַו אָרָ֭ק יִ֣נָע הֶ֤ז :ּורָּֽפְחֶי־לַא םֶ֗היֵנְפּ֝ו
ִֽל ביִ֤בָ֘ס הָ֓וֹהְי־ךְךַאְלַמ  רֶבֶּ֗גַ֝ה יֵ֥רְׁשַֽא הָ֑וֹהְי בֹו֣ט־יִּכ ּואְרּ֭ו ּו֣מֲעַֽט :םֵֽצְּלַחְי ַֽו ויָ֗אֵרי֝
 ּוׁ֣שָר םיִריִפְּ֭כ :ויָֽאֵריִל רֹו֗סְחַ֝מ ןיֵ֥א יִּ֫כ ויָׁ֑שדְק הָ֣וֹהְי־תֶא ּוא֣רְי :ֹוּֽב־הֶסֱחֶי
 הָ֗וֹהְ֝י תַ֥אְרִי יִ֑ל־ּועְמִׁש םיִנָ֭ב־ּוֽכְֽל :בֹוֽט־לָכ ּו֥רְסְחַי־ֹאל הָ֗וֹהְ֝י יֵׁ֥שְרֹדְו ּובֵ֑עָרְו
 ֣ךָךְנֹוׁשְל רֹ֣צְנ :בֹוֽט תֹו֥אְרִל םיִ֗מָ֝י בֵ֥הֹ֘א םיִּ֑יַח ץֵ֣פָחֶה ׁשיִאָ֭ה־יִֽמ :םֶֽכְדֶּמַלֲא
 :ּוהֵֽפְדָרְו םֹו֣לָׁש ׁשֵּ֖קַּב בֹו֑ט־הֵׂשֲעַֽו עָרֵ֭מ רּו֣ס :הָֽמְרִמ רֵּ֥בַּדִמ ךָךיֶ֗תָפְׂשּ֝ו עָ֑רֵמ
 תיִ֖רְכַהְל עָ֑ר יֵׂשֹ֣עְּב הָוֹהְ֭י יֵ֣נְּפ :םָֽתָעְוַׁש־לֶא ויָ֗נְזָאְ֝ו םיִ֑קיִּדַצ־לֶא הָוֹהְ֭י יֵ֣ניֵע
 הָוֹהְ֭י בֹו֣רָק :םָֽליִּצִה םָ֗תֹורָ֝צ־לָּכִמּו ַעֵ֑מָׁש הָ֣וֹהיַו ּו֣קֲעָֽצ :םָֽרְכִז ץֶרֶ֣אֵמ
ַר :ַעיִֽׁשֹוי ַחּו֥ר־יֵאְּכַּד־תֶאְֽו בֵ֑ל־יֵרְּבְׁשִנְל  ּוּנֶ֥ליִּ֘צַי םָּ֗לֻּכִמּ֝ו קיִּ֑דַצ תֹו֣עָר תֹוּב֭
ֹל הָּנֵ֗הֵ֝מ תַ֥חַ֘א ויָ֑תֹומְצַע־לָּכ רֵ֥מֹׁש :הָֽוֹהְי  הָ֑עָר עָׁ֣שָר תֵ֣תֹומְּת :הָרָּֽבְׁשִנ א֣
ֹלְו ויָ֑דָבֲע ׁשֶפֶ֣נ הָוֹהְ֭י הֶ֣דֹוּפ :ּומָֽׁשְאֶי קיִּ֣דַצ יֵ֖אְנׂשְו  :ֹוּֽב םיִ֥סֹחַֽ֘ה־לָּכ ּו֗מְׁשְאֶ֝י א֥
 הָמּו֗קְ֝ו הָּ֑נִצְו ן ֵ֣גָמ קֵ֣זֲחַֽה :יָֽמֲחֹֽל־תֶא םַ֗חְ֝ל יַ֑ביִרְי־תֶא הָוֹהְ֭י הָ֣ביִר ׀ דִ֨וָדְל
 קִל רֹגְסּ֭ו תיִ֣נֲח קֵ֤רָ֘הְו :יִֽתָרְזֶעְּב  ּוׁש֣בֵי :יִנָֽא ךְךֵ֥תָ֘עֻֽׁשְֽי יִׁ֗שְפַנְ֝ל רֹ֥מֱא יָ֑פְדֹר תאַ֣רְ
־יֵנְפִל ץֹ֥מְּכ ּו֗יְהִֽי :יִֽתָעָר יֵ֗בְׁש֝ח ּו֑רְּפְחַיְו רֹו֣חָא ּוגֹּ֣סִי יִׁ֥שְפַ֫נ יֵׁ֢שְקַבְמ ּ֘ומְלָּכִיְו
 :םָֽפְדֹר הָ֗וֹהְ֝י ךְךַ֥אְלַמּו תֹּ֑קַלְקַלֲחַֽו ךְךֶׁש֥ח םָּ֗כְרַד־יִהְֽי :הֶֽחֹוּד הָ֣וֹהְי ךְךַ֖אְלַמּו ַחּו֑ר
ֹל ֘הָאֹוׁש ּוהֵ֣אֹובְּת :יִֽׁשְפַנְל ּו֥רְפָח םָּ֗נִ֝ח םָּ֑תְׁשִר תַחַׁ֣ש יִ֭ל־ּונְמָֽט םָּ֣נִח־יִּֽכ  א֢
 הָ֑וֹהיַּב ליִ֣גָּת יִׁשְפַנְ֭ו :ּהָּֽב־לָּפִי הָ֗אֹוׁשְּ֝ב ֹו֑דְּכְלִּת ןַ֣מָט־רֶׁשֲא ֹוּ֣תְׁשִרְו עָ֥דֵ֫י
 קָ֣זָחֵמ יִנָ֭ע ליִּ֣צַמ ךָךֹו֥מָ֫כ יִ֥מ הָ֗וֹהְי ֘הָנְרַמֹאּת ׀ יַ֨תֹמְצַע לָּ֥כ :ֹוֽתָעּוׁשיִּב ׂשיִׂשָּ֝ת
 :יִנּוֽלָאְׁשִי יִּתְעַ֗דָ֝י־ֹאל רֶׁ֥שֲא סָ֑מָח יֵ֣דֵע ןּומּוקְ֭י :ֹוֽלְזֹּגִמ ןֹו֗יְבֶאְ֝ו יִ֥נָ֘עְו ּוּנֶּ֑מִמ
ָר יִנּו֣מְּלַׁשְי  קָׂ֗ש יִׁשּו֬בְל םָ֡תֹולֲחַּֽב ׀ יִ֤נֲאַֽו :יִֽׁשְפַנְל לֹו֣כְׁש הָ֗בֹוט תַחַּ֥ת הָע֭
 יִּתְכָּ֑לַהְתִה יִ֭ל־חָֽאְּכ ַעֵ֣רְּכ :בּוֽׁשָת יִ֥קיֵ֘ח־לַע יִ֗תָּלִפְתּ֝ו יִׁ֑שְפַנ םֹוּ֣צַב יִתיֵּ֣נִע
ֹלְו םיִכֵ֭נ יַ֣לָע ּו֬פְסֶאֶנ ּופָ֥סֱ֫אֶנְֽו ּו֢חְמָׂש ֘יִעְלַצְבּו :יִתֹוֽחַׁש רֵ֥דֹ֘ק םֵ֝֗א־לֶבֲאַּֽכ  א֣
 הָּ֢מַּכ ֘יָנֹדֲא :ֹומיֵּֽנִׁש יַ֣לָע קֹ֖רָח גֹו֑עָמ יֵ֣גֲעַֽל יֵפְנַחְּ֭ב :ּוּמָֽד־ֹאלְו ּו֥עְרָֽק יִּתְעַ֑דָי
 םַ֖עְּב בָ֑ר לָ֣הָקְּב ךָךְדֹו֣֭א :יִֽתָדיִחְי םיִ֗ריִפְּכִ֝מ םֶ֑היֵאֹּׁשִמ יִׁשְפַ֭נ הָביִׁ֣שָה הֶ֥אְרִּ֫ת



ֹל יִּ֤כ :ןִיָֽע־ּוצְרְקִי םָּ֗נִ֝ח יַ֥אְנׂש רֶקֶׁ֑ש יַ֣בְיֹא יִ֣ל־ּוחְמְׂשִי־לַא :ָּךֶֽלְלַֽהֲא םּו֣צָע  א֥
 םֶ֥היִּ֫פ יַ֗לָע ּוביִ֥חְרַּיַו :ןּוֽבֹׁשֲחַֽי תֹומְרִ֝מ יֵ֥רְבִּד ץֶרֶ֑א־יֵעְגִר לַ֥עְו ּורֵּ֥בַדְ֫י םֹו֗לָׁש
־לֲא יָ֗נֹדֲ֝א ׁשַ֑רֱחֶּת־לַא הָוֹהְ֭י הָתיִ֣אָר :ּוניֵֽניֵע הָ֥תֲאָֽ֘ר חָ֑אֶה ׀ חָ֣אֶה ּורְמָ֭א
 יִנֵ֣טְפָׁש :יִֽביִרְל יָ֣נֹדאַֽו יַ֖הֹלֱא יִ֑טָּפְׁשִמְל הָציִקָהְ֭ו הָריִ֣עָה :יִּנֶּֽמִמ קַ֥חְרִּת
־לַא ּונֵׁ֑שְפַנ חָ֣אֶה םָּבִלְ֭ב ּו֣רְמֹאי־לַא :יִֽל־ּוחְמְׂשִי־לַאְו יָ֗הֹלֱ֝א הָ֥וֹהְ֘י ךָךְקְדִצְ֭כ
ֹי  הָּ֑מִלְכּו תֶׁש֥ב־ּוׁשְּבְלִי יִ֥תָ֫עָר יֵ֢חֵמְׂש ֘וָּדְחַי ׀ ּו֨רְּפְחַיְו ּוׁש֤בֵ֘י :ּוהּוֽנֲעַּֽלִּֽב ּו֗רְמא֝
 ץֵ֗פָחֶ֝ה הָ֑וֹהְי לַּ֣דְגִי דיִמָ֭ת ּו֣רְמֹאיְו יִ֥קְדִ֫צ יֵ֢צֵפֲח ּ֘וחְמְׂשִיְו ּוּנֹ֣רָי :יָֽלָע םיִ֥ליִּ֘דְגַּמַה
 הָ֬וֹהְי־דֶבֶֽעְל ַחֵּ֬צַנְמַֽל :ךָךֶֽתָּלִהְּת םֹוּיַ֝ה־לָּכ ךָךֶ֑קְדִצ הֶּ֣גְהֶּת יִנֹוׁשְלּ֭ו :ֹוּֽדְבַע םֹו֣לְׁש
־יִּכ :ויָֽניֵע דֶג ֶ֣נְל םיִ֗הֹלֱ֝א דַחַּ֥פ־ןיֵֽא יִּ֑בִל בֶרֶ֣קְּב עָׁשָרָ֭ל עַׁשֶּ֣פ־םֻֽאְנ :דִֽוָדְל
ֹצְמִל ויָ֑ניֵעְּב ויָ֣לֵא קיִ֣לֱחֶה ֹנְׂשִל ֹו֣נֹוֲע א֖  לַ֖דָח הָ֑מְרִמּו ןֶוָ֥א ויִ֭פ־יֵרְבִּד :אֽ
 עָ֝֗ר בֹו֑ט־ֹאל ךְךֶרֶּ֣ד־לַע בֵּצַיְתִ֭י ֹו֥בָּ֫כְׁשִמ־לַֽע בֹׁ֗שְחַי ׀ ןֶוָ֤א :ביִֽטיֵהְל ליִּ֣כְׂשַהְל
ֹל ־יֵרְרַהְּֽכ ׀ ֙ךָךְתָֽקְדִצ :םיִֽקָחְׁש־דַע ֗ךָךְתָֽנּומֱ֝א ךָךֶּ֑דְסַח םִיַ֣מָּׁשַהְּב הָוֹהְ֭י :סָֽאְמִי א֣
 ֗ךָךְּדְסַח רָ֥קָּי־הַמ :הָֽוֹהְי ַעיִׁ֣שֹוּ֘ת הָ֖מֵהְבּו םָ֑דָ֘א הָּ֑בַר םֹו֣הְּת ךָךיֶטָּפְׁשִ֭מ לֵ֗א
 ךָךיֶ֣נָדֲע לַחַ֖נְו ךָךֶ֑תיֵּב ןֶׁשֶּ֣דִמ ןֻיְוְרִ֭י :ןּוֽיָסֱחֶי ךָךיֶ֗פָנְּ֝כ לֵ֥צְּב םָ֑דָא יֵ֥נְבּו םיִ֥הֹלֱ֫א
 ךָךיֶ֑עְדֹיְל ךָךְּדְסַ֭ח ךְךֹׁ֣שְמ :רֹוֽא־הֶאְרִנ ֗ךָךְרֹואְּ֝ב םיִּ֑יַח רֹו֣קְמ ךָךְּמִ֭ע־יִּֽכ :םֵֽקְׁשַת
 םָׁ֣ש :יִנֵֽדִנְּת־לַא םיִ֗עָׁשְ֝ר־דַיְו הָ֑וֲאַּֽג לֶגֶ֥ר יִנֵאֹובְּ֭ת־לַא :בֵֽל־יֵרְׁשִיְל ֗ךָךְתָֽקְדִצְ֝ו
 אֵּ֗נַקְּ֝ת־לַא םיִ֑עֵרְּמַּב רַ֥חְתִּת־לַא ׀ דִ֨וָדְל :םּוֽק ּולְכָ֥י־ֹאלְו ּו֗חֹּ֝ד ןֶוָ֑א יֵלֲעֹּֽ֥פ ּולְפָ֭נ
 הָוֹהיַּֽ֭ב חַ֥טְּב :ןּוֽלֹוּבִי אֶׁשֶּ֝ד קֶר ֶ֥יְכּו ּולָּ֑מִי הָ֣רֵהְמ ריִצָחֶ֭כ יִּ֥כ :הָֽלְוַע יֵׂ֥שֹעְּ֘ב
 תֹ֥לֲאְֽׁשִמ ֗ךָךְ֝ל־ןֶּתִֽיְו הָ֑וֹהְי־לַע גַּ֥נַעְתִהְו :הָֽנּומֱא הֵ֥עְרּו ץֶרֶ֝֗א־ןָכְׁש בֹו֑ט־הֵׂשֲעַֽו
 ךָךֶ֑קְדִצ רֹו֣אָכ איִ֣צֹוהְו :הֶֽׂשֲעַֽי אּו֣הְו ויָ֗לָ֝ע חַ֥טְבּו ךָךֶּ֑כְרַּד הָ֣וֹהְי־לַע לֹוּ֣ג :ךָךֶּֽבִל
 ֹוּ֑כְרַּד ַחיִ֣לְצַמְּב רַחְתִּ֭ת־לַא ֹו֥ל לֵ֫לֹו֢חְתִהְו ֘הָוֹהיַל ֙םֹוּ֤ד :םִיָֽרֳהָּצַּֽכ ךָךֶ֗טָּפְׁשִמּ֝ו
־יִּֽכ :ַעֵֽרָהְל־ךְךַא רַ֗חְתִּ֝ת־לַא הָ֑מֵח בֹ֣זֲעַֽו ףַאֵ֭מ ףֶרֶ֣ה :תֹוּֽמִזְמ הֶׂ֥שֹ֘ע ׁשיִ֗אְּ֝ב
 עָׁ֑שָר ןיֵ֣אְו טַעְ֭מ דֹו֣עְו :ץֶרָֽא־ּוׁשְריִֽי הָּמֵ֣ה הָ֗וֹהְ֝י יֵֹ֥וקְו ןּו֑תֵרָּכִי םיִ֥עֵרְמ
 :םֹוֽלָׁש בֹ֥ר־לַע ּו֗גְּנַעְתִהְ֝ו ץֶרָ֑א־ּוׁשְריִֽי םיִ֥וָנֲעַֽו :ּוּנֶֽניֵאְו ֹו֣מֹוקְמ־לַע ָּתְנַ֖נֹוּבְתִהְו
ָר םֵ֣מֹז ֹבָ֘י־יִּֽכ הָ֗אָ֝ר־יִּֽכ ֹו֑ל־קַחְׂשִי יָ֥נֹדֲא :ויָּֽנִׁש ויָ֣לָע קֵ֖רֹחְו קיִּ֑דַּצַל עָׁש֭  :ֹוֽמֹוי א֥
 :ךְךֶרָֽד־יֵרְׁשִי ַחֹו֗בְטִ֝ל ןֹו֑יְבֶאְו יִ֣נָע ליִּפַהְ֭ל םָּ֥תְׁשַ֫ק ּו֢כְרָדְו ֘םיִעָׁשְר ּו֣חְתָּֽפ ׀ בֶרֶ֤ח



 םיִ֥עָׁ֘שְר ןֹו֗מֲהֵֽ֝מ קיִּ֑דַּצַל טַעְ֭מ בֹו֣ט :הָנְרַֽבָּׁשִּת םָ֗תֹותְּׁשַקְ֝ו םָּ֑בִלְב אֹו֣בָּת םָּבְרַ֭ח
 יֵ֣מְי הָוֹהְ֭י ַעֵ֣דֹוי :הָֽוֹהְי םיִ֣קיִּדַצ ךְךֵ֖מֹוסְו הָנְרַ֑בָּׁשִּת םיִעָׁשְ֭ר תֹו֣עֹורְז יִּ֤כ :םיִּֽבַר
ֹל :הֶֽיְהִּת םָ֥לֹו֘עְל םָ֗תָלֲחַֽנְ֝ו םִ֑מיִמְת  :ּועָּֽבְׂשִי ןֹו֣בָעְר יֵ֖מיִבּו הָ֑עָר תֵ֣עְּב ּוׁשבֵ֭י־אֽ
ָר הֶֹ֣ול :ּולָּֽכ ןָׁ֣שָעֶב ּו֖לָּכ םיִ֑רָּכ רַ֣קיִּכ הָוֹהְ֭י יֵ֣בְיֹאְו ּודֵ֗בֹאי ׀ םיִ֨עָׁשְר יִּ֤כ ֹלְו עָׁש֭  א֣
 הָוֹהְיֵ֭מ :ּותֵֽרָּכִי ויָ֗לָּלֻקְמּ֝ו ץֶרָ֑א ּוׁשְריִ֣י ויָכָרֹבְ֭מ יִּ֣כ :ןֵֽתֹונְו ן ֵ֥נֹו֘ח קיִּ֗דַצְ֝ו םֵּ֑לַׁשְי
ֹל לֹּ֥פִי־יִּֽכ :ץָּֽפְחֶי ֹוּ֥כְרַדְו ּונָ֗נֹוּכ רֶבֶ֥ג־יֵדֲעְֽצִֽמ  רַעַ֤נ :ֹוֽדָי ךְךֵ֥מֹו֘ס הָ֗וֹהְ֝י־יִּֽכ לָ֑טּוי־אֽ
ָר־ֹאלְֽו יִּתְנַ֥קָ֫ז־םַּג יִתיִ֗יָה ׀  םֹוּיַ֭ה־לָּכ :םֶחָֽל־ׁשֶּקַבְמ ֹו֗עְרַזְ֝ו בָ֑זֱעֶנ קיִּ֣דַצ יִתיִא֭
 ׀ הָ֨וֹהְי יִּ֤כ :םָֽלֹועְל ןֹ֥כְׁשּו בֹו֝֗ט־הֵׂשֲעַֽו עָרֵ֭מ רּו֣ס :הָֽכָרְבִל ֹו֗עְרַזְ֝ו הֶ֑וְלַמּו ן ֵ֣נֹוח
 :תָֽרְכִנ םיִ֣עָׁשְר עַר ֶ֖זְו ּורָ֑מְׁשִנ םָ֣לֹועְל ויָדיִסֲ֭ח־תֶא בֹ֣זֲעַֽי־ֹאלְו טָּ֗פְׁשִמ בֵ֤הֹ֘א
 ֹו֗נֹוׁשְלּ֝ו הָ֑מְכָח הֶּ֣גְהֶי קיִּדַ֭צ־יִּֽפ :ָהיֶֽלָע דַ֣עָל ּו֖נְּכְׁשִיְו ץֶרָ֑א־ּוׁשְריִֽי םיִ֥קיִּדַצ
ֹל ֹוּ֑בִלְּב ויָ֣הֹלֱא תַ֣רֹוּת :טָּֽפְׁשִמ רֵּ֥בַדְּת ָר הֶ֣פֹוצ :ויָֽרֻׁשֲא דַ֣עְמִת א֖  קיִּ֑דַּצַל עָׁש֭
ֹלְו ֹו֑דָיְב ּוּנֶ֣בְזַעַֽי־ֹאל הָוֹהְ֭י :ֹוֽתיִמֲהַֽל ׁשֵּ֗קַבְמּ֝ו  ק :ֹוֽטְפָּׁשִהְּב ּוּנֶ֗עיִׁשְרַ֝י א֥ ־לֶא הֵּ֤וַ
ָר :הֶֽאְרִּת םיִ֣עָׁשְר תֵ֖רָּכִהְּב ץֶרָ֑א תֶׁשֶ֣רָל ךָךְמִמֹוֽריִו ֹוּ֗כְרַּד רֹ֬מְׁשּו ׀ הָ֨וֹהְי  יִתיִא֭
ַו :ן ָֽנֲעַֽר חָ֥רְזֶאְּכ הֶ֗רָעְתִמּ֝ו ץיִ֑רָע עָׁ֣שָר ֹלְו ּוהֵׁ֗שְקַבֲאָֽ֝ו ּוּנֶ֑ניֵא הֵּ֣נִהְו רֹבֲעַּֽי֭  א֣
 ּו֣דְמְׁשִנ םיִעְׁש֣פּ֭ו :םֹוֽלָׁש ׁשיִ֣אְל תיִ֖רֲחַֽא־יִּכ רָׁ֑שָי הֵ֣אְרּו םָּ֭ת־רָמְׁש :אָֽצְמִנ
 :הָֽרָצ תֵ֣עְּב םָּ֗זּועָֽ֝מ הָ֑וֹהְיֵמ םיִקיִּדַ֭צ תַ֣עּוׁשְתּו :הָתָֽרְכִנ םיִ֣עָׁשְר תיִ֖רֲחַֽא וָּ֑דְחַי
 דִ֣וָדְל רֹו֖מְזִמ :ֹוֽב ּוסָ֥ח יִּ֖כ םֵ֑עיִׁשֹויְו םיִעָׁשְרֵ֭מ םֵ֣טְּלַפְי םֵ֥טְּלַ֫פְי ַֽו הָ֗וֹהְי םֵ֥רְזְעַּיַו
 יִ֑ב־ּותֲחִֽנ ךָךיֶּ֥צִח־יִּֽכ :יִנֵֽרְּסַיְת ֥ךָךְתָמֲחַֽבּו יִנֵ֑חיִכֹות ֥ךָךְּפְצֶקְּב־לַא הָ֗והְֽי :ריִּֽכְזַהְל
 יֵ֥נְּפִמ יַ֗מָצֲעַּֽ֝ב םֹו֥לָׁש־ןיֵא ךָךֶ֑מְעַז יֵ֣נְּפִמ יִרָׂשְבִּ֭ב םֹ֣תְמ־ןיֵֽא :ךָךֶֽדָי יַ֣לָע תַ֖חְנִּתַו
 ּוּקַמָ֭נ ּוׁשיִ֣אְבִה :יִּנֶּֽמִמ ּו֥דְּבְכִי דֵ֗בָ֝כ אָּׂ֥שַמְּכ יִׁ֑שֹאר ּו֣רְבָע יַתֹנֹוֲ֭ע־יִּכ :יִֽתאָּטַח
־יִּֽכ :יִּתְכָּֽלִה רֵ֥דֹ֘ק םֹוּ֗יַ֝ה־לָּכ דֹ֑אְמ־דַע יִתֹ֣חַׁש יִתיֵ֣וֲעַֽנ :יִּֽתְלַּוִא יֵ֗נְּפִ֝מ יָ֑תֹרּוּבַח
 יִּתְגַ֗אָׁ֝ש דֹ֑אְמ־דַע יִתיֵּ֣כְדִנְו יִתֹ֣גּופְנ :יִֽרָׂשְבִּב םֹ֗תְ֝מ ןיֵ֥אְו הֶ֑לְקִנ ּו֣אְלָמ יַלָסְ֭כ
 יִּ֣בִל :הָרָּֽתְסִנ־ֹאל ֥ךָךְּמִמ יִ֗תָחְנַאְ֝ו יִ֑תָוֲאַּֽת־לָכ ֥ךָךְּדְגֶנ יָנֹדֲא :יִּֽבִל תַ֥מֲהַּֽ֘נִמ
 יִ֣עְגִנ דֶג ֶּ֣נִמ יַ֗עֵרְו ׀ יַ֨בֲהֹֽא :יִּֽתִא ןיֵ֣א םֵ֝֗ה־םַּג יַ֥ניֵע רֹו֖אְֽו יִ֑חֹכ יִנַ֣בָזֲע רַחְרַחְ֭ס
ָר יֵׁ֣שְרֹדְו יִׁ֗שְפַנ יֵׁ֬שְקַבְמ ׀ ּוׁ֨שְקַנְיַו :ּודָֽמָע קֹ֥חָרֵ֘מ יַ֗בֹורְקּ֝ו ּודֹ֑מֲעַֽי  ּו֣רְּבִּד יִתָע֭
ֹל ׁשֵרֵחְ֭כ יִ֣נֲאַֽו :ּוּֽגְהֶי םֹוּ֥יַה־לָּכ תֹו֗מְרִמּ֝ו תֹוּ֑וַה ֹל םֵּ֗לִאְכּ֝ו עָ֑מְׁשֶא א֣ ־חַּתְפִי א֣



 יִּתְלָ֑חֹוה הָ֣וֹהְי ֣ךָךְל־יִּֽכ :תֹוֽחָכֹוּת ויִ֗פְּ֝ב ןיֵ֥אְו ַעֵ֑מֹׁש־ֹאל רֶׁ֣שֲא ׁשיִאְּ֭כ יִ֗הֱאָו :ויִּֽפ
 יַ֥לָ֘ע יִ֗לְגַ֝ר טֹו֥מְּב יִ֑ל־ּוחְמְׂשִי־ןֶּפ יִּתְרַמָ֭א־יִּֽכ :יָֽהֹלֱא יָ֥נֹ֘דֲא הֶ֗נֲעַֽ֝ת הָּ֥תַא
 גַ֗אְדֶ֝א דיִּ֑גַא יִ֥נֹוֲע־יִּֽכ :דיִֽמָת יִּ֥דְגֶנ יִ֗בֹואְכַמּ֝ו ןֹו֑כָנ עַלֶ֣צְל יִנֲ֭א־יִּֽכ :ּוליִּֽדְגִה
ְֽו :יִֽתאָּטַחֵֽמ ָר יֵ֣מְּלַׁשְמּו :רֶקָֽׁש יַ֥אְנׂש ּוּבַרְ֝ו ּומֵ֑צָע םיִּ֣יַח יַבְיֹא֭  הָ֑בֹוט תַחַּ֣ת הָע֭
 קַ֥חְרִּת־לַא יַ֗הֹלֱ֝א הָ֑וֹהְי יִנֵ֥בְזַעַּֽת־לַא :בֹוֽט ]יִפְדָֽר[ יִפוְדָֽר תַחַּ֣ת יִנּו֗נְטְׂשִ֝י
ִֽל ַחֵּ֥צַנְמַֽל :יִֽתָעּוׁשְּת יָ֗נֹדֲ֝א יִ֑תָרְזֶעְל הָׁשּו֥ח :יִּנֶּֽמִמ  רֹו֥מְזִמ ]ןּו֗תּודיִֽל[ ןּו֗תּידי֝
 דֹ֖עְּב םֹו֑סְחַמ יִ֣פְל הָ֣רְמְׁשֶא יִ֥נֹוׁ֫שְלִב אֹו֢טֲחֵֽמ ֘יַכָרְד הָ֣רְמְׁשֶא יִּתְרַ֗מָא :דִֽוָדְל
 ׀ יִּ֨בִל־םַח :רָּֽכְעֶנ יִ֥בֵאְ֘כּו בֹוּ֑טִמ יִתיֵׁ֣שֱחֶה הָּיִמּו֭ד יִּתְמַ֣לֱאֶנ :יִּֽדְגֶנְל עָׁ֣שָר
 תַּ֣דִמּו יִּ֗צִק ׀ הָ֨וֹהְי יִנֵ֤עיִ֘דֹוה :יִנֹוֽׁשְלִּב יִּתְרַּ֗בִּ֝ד ׁשֵ֑א־רַעְבִת יִ֥גיִגֲהַּֽב יִּ֗בְרִקְּב
 ןִיַ֣אְכ יִּ֣דְלֶחְו יַ֗מָי הָּתַ֤תָ֘נ ׀ תֹו֨חָפְט הֵּ֤נִה :יִנָֽא לֵ֥דָ֘ח־הֶמ הָ֗עְדֵא איִ֑ה־הַמ יַ֣מָי
־ךְךַא ׁשיִ֗א־ךְךֶּלַהְתִי ׀ םֶלֶ֤צְּב־ךְךַא :הָלֶֽס בָּ֥צִנ םָ֗דָ֝א־לָּכ לֶבֶ֥ה־לָּכ־ךְךַא ךָךֶּ֑דְגֶנ
 ּק־הַמ הָּֽתַעְ֭ו :םָֽפְסֹֽא־יִמ עַ֥דֵי־ֹאלְֽו רֹּ֗בְצִ֝י ןּו֑יָמֱהֶי לֶבֶ֥ה  יִּ֗תְלַחֹוּת יָ֑נֹדֲא יִתיִּ֣וִ
ֹל יִּתְמַלֱאֶ֭נ :יִנֵֽמיִׂשְּת־לַא לָ֗בָ֝נ תַּ֥פְרֶח יִנֵ֑ליִּצַה יַ֥עָׁשְּפ־לָּכִמ :איִֽה ֣ךָךְל  א֥
 :יִתיִֽלָכ יִ֣נֲא ֗ךָךְדָ֝י תַ֥רְגִּתִמ ךָךֶ֑עְגִנ יַ֣לָעֵמ רֵ֣סָה :ָתיִֽׂשָע הָּ֣תַא יִּ֖כ יִּ֑פ־חַּתְפֶא
 םָ֣דָא־לָּכ לֶבֶ֖ה ךְךַ֤א ֹו֑דּומֲח ׁשָ֣עָּכ סֶמֶּ֣תַו ׁשיִ֗א ָּתְרַּ֬סִי ׀ ןֹ֨וָע־לַע תֹו֤חָ֘כֹוֽתְּֽב
 ׁשַ֥רֱחֶּ֫ת־לַא יִ֗תָעְמִּד־לֶא ֘הָניִזֲאַֽה ׀ יִ֨תָעְוַׁשְו הָ֡וֹהְי ׀ יִ֨תָּלִפְת־הָ֥עְמִֽׁש :הָלֶֽס
 ךְךֵ֣לֵא םֶרֶ֖טְּב הָגיִ֑לְבַאְו יִּנֶּ֣מִמ עַׁ֣שָה :יָֽתֹובֲא־לָכְּכ בָׁ֗שֹוּ֝ת ךְךָּ֑מִע יִ֣כֹנָא ר ֵ֣ג יִּ֤כ
ַֽל :יִּנֶֽניֵאְו  ק הֹּ֣וַק :רֹוֽמְזִמ דִ֥וָדְל ַחֵּ֗צַנְמ֝  :יִֽתָעְוַׁש עַ֥מְׁשִּיַו יַ֗לֵ֝א טֵּ֥יַו הָ֑וֹהְי יִתיִּ֣וִ
 יִ֨פְּב ןֵּ֬תִּיַו :יָֽרֻׁשֲא ן ֵ֥נֹוּ֘כ יַ֗לְגַ֝ר עַלֶ֥ס־לַע םֶק ָּ֖יַו ן ֵ֥וָּיַה טיִּ֢טִמ ֘ןֹואָׁש רֹוּ֥בִמ ׀ יִנֵ֨לֲעֽ ַּ֤יַו
־יֵרְֽׁשַֽא :הָֽוֹהיַּב ּו֗חְטְבִיְ֝ו ּואָ֑ריִיְו םיִּ֣בַר ּו֣אְרִי ּוניֵ֥הֹ֫לאֵֽל הָּ֢לִהְּת ׁ֘שָדָח ריִׁ֥ש ׀
ֹלְֽו ֹו֑חַטְבִמ הָֹוהְ֭י םָׂ֣ש־רֶׁשֲא רֶבֶּ֗גַה  תֹוּ֤בַר :בָֽזָכ יֵ֥טָׂשְו םיִ֗בָהְ֝ר־לֶא הָ֥נָפ־אֽ
 ךָךיֶ֗לֵא ךְךֹ֬רֲע ׀ ןיֵ֤א ּוניֵ֥לֵ֫א ךָךיֶ֗תֹבְׁשְחַמּו ךָךיֶ֥תֹאְלְפִנ ֘יַהֹלֱא הָ֣וֹהְי הָּ֤תַא ׀ ָתיִׂ֨שָע
ֹל ׀ הָ֨חְנִמּו חַבֶ֤ז :רֵּֽפַּסִמ ּו֗מְצָ֝ע הָרֵּ֑בַדֲאַֽו הָדיִּ֥גַא  יִּ֑ל ָתיִ֣רָּכ םִיַנְזָ֭א ָּתְצַ֗פָח־אֽ
ֹל הָ֗אָטֲחַֽ֝ו הָ֥לֹו֘ע  :יָֽלָע בּו֥תָּ֘כ רֶפֵ֝֗ס־תַּלִגְמִּב יִתאָ֑ב־הֵּנִה יִּתְרַמָ֭א זָ֣א :ָּתְלָֽאָׁש א֣
 לָ֤הָ֘קְּב ׀ קֶדֶ֨צ יִּתְרַּׂ֤שִּב :יָֽעֵמ ךְךֹו֣תְּב ֗ךָךְתָֽרֹותְ֝ו יִּתְצָ֑פָח יַ֣הֹלֱא ֣ךָךְנֹוצְר תֹוׂ֬שֲעַֽל
ֹל יַתָפְׂ֭ש הֵּ֣נִה בָ֗ר  ךְךֹו֬תְּב ׀ יִתיִּ֨סִכ־ֹאל ֤ךָךְתָקְדִצ :ָּתְעָֽדָי הָּ֥תַא הָ֗וֹהְ֝י אָ֑לְכֶא א֣



 :בָֽר לָ֥הָ֘קְל ֗ךָךְּתִמֲאַֽ֝ו ֥ךָךְּדְסַח יִּתְדַ֥חִכ־ֹאל יִּתְרָ֑מָא ֣ךָךְתָעּוׁשְתּו ֣ךָךְתָנּומֱא יִּ֗בִל
 ּו֨פְפָֽא יִּ֤כ :יִנּוֽרְּצִי דיִ֥מָּ֘ת ֗ךָךְּתִמֲאַֽ֝ו ֥ךָךְּדְסַח יִּנֶּ֑מִמ ךָךיֶ֣מֲחַֽר אָ֣לְכִת־ֹאל הָ֗וֹהְי הָּ֤תַא
 ּו֖מְצָע תֹו֑אְרִל יִּתְלֹ֣כָי־ֹאלְו יַתֹנֹוֲ֭ע יִנּו֣גיִּׂשִה רָּ֗פְסִמ ןיֵ֬א־דַע תֹו֡עָר יַ֢לָע
ֹר תֹו֥רֲעַּֽׂשִמ  :הָׁשּוֽח יִתָ֥רְזֶעְל הָ֗וֹהְ֝י יִנֵ֑ליִּצַהְל הָוֹהְ֭י־הֵֽצְר :יִנָֽבָזֲע יִּ֥בִלְו יִׁ֗שא֝
 :יִֽתָעָר יֵ֗צֵפֲ֝ח ּו֑מְלָּכִיְו רֹוחָ֭א ּוגֹּ֣סִי ּהָ֥תֹוּ֫פְסִל יִׁ֗שְפַנ יֵׁ֥שְקַבְמ ֘דַחַי ׀ ּו֨רְּפְחַיְו ּוׁש֤בֵ֘י
 ֗ךָךְּב ׀ ּו֨חְמְׂשִיְו ּוׂשיִׂ֤שָ֘י :חָֽאֶה ׀ חָ֥אֶה יִ֗֝ל םיִ֥רְמֹאָה םָּ֑תְׁשָּב בֶקֵ֣ע־לַע ּוּמֹֽׁשָ֭י
 ֘ןֹויְבֶאְו יִ֣נָע ׀ יִ֤נֲאַֽו :ךָךֶֽתָעּוׁשְּת יֵ֗בֲהֹֽ֝א הָ֑וֹהְי לַּ֣דְגִי דיִמָ֭ת ּו֣רְמֹאי ךָךיֶׁ֥שְקַ֫בְמ־לָּֽכ
 רֹו֥מְזִמ ַחֵּ֗צַנְמַֽל :רַֽחַאְּת־לַא יַ֗הֹלֱ֝א הָּתַ֑א יִ֣טְלַפְמּו יִ֣תָרְזֶע יִ֥ל ֫בָׁשֲחַֽי יָ֢נֹדֲא
 ּוהֵ֣רְמְׁשִי ׀ הָ֨וֹהְי :הָֽוֹהְי ּוהֵ֥טְּלַמְֽי הָ֗עָ֝ר םֹו֥יְּב לָּ֑ד־לֶא ליִּ֣כְׂשַמ יֵרְׁשַ֭א :דִֽוָדְל
ִֽו ־לַע ּוּנֶדָעְסִ֭י הָ֗והְֽי :ויָֽבְיֹא ׁשֶפֶ֣נְּב ּוהֵ֗נְּתִּ֝ת־לַֽאְו ץֶרָ֑אָּב ]רַּׁ֣שֻאְו[ רַּׁ֣שֻאְי ּוהֵּיַחי֭
 יִׁ֗שְפַ֝נ הָ֥אָ֘פְר יִנֵּ֑נָח הָ֣וֹהְי יִּתְרַמָ֭א־יִנֲֽא :ֹוֽיְלָחְב ָּתְכַ֥פָ֘ה ֹו֗בָּכְׁשִ֝מ־לָּכ יָ֑וְּד ׂשֶרֶ֣ע
 אָּ֬ב־םִאְו :ֹוֽמְׁש דַ֥בָ֘אְו תּו֗מָ֝י יַ֥תָ֘מ יִ֑ל עַ֣ר ּו֣רְמֹאי יַ֗בְיֹוא :ךְךָֽל יִתאָ֥טָ֘ח־יִּכ
 ּוׁשֲחַֽלְתִ֭י יַ֣לָע דַחַ֗י :רֵּֽבַדְי ץּו֣חַל אֵ֖צֵי ֹו֑ל ןֶוָ֥א־ץָּבְק ִֽי ֹוּ֗בִל רֵּ֗בַדְי אְוָׁ֬ש ׀ תֹו֨אְרִל
־ֹאל בַ֗כָׁ֝ש רֶׁ֥שֲאַֽו ֹוּ֑ב קּו֣צָי לַעַּיִלְּ֭ב־רַבְּֽד :יִֽל הָ֣עָר ּו֖בְׁשְחַי ׀ יַ֓לָע יָ֑אְנׂש־לָּכ
 יַ֣לָע ליִּ֖דְגִה יִ֑מְחַל לֵ֣כֹוא ֹו֖ב יִּתְחַ֣טָּב־רֶׁשֲא ׀ יִ֨מֹולְׁש־ׁשיִא םַּ֤ג :םּוֽקָל ףיִ֥סֹ֘וי
ֹזְּב :םֶֽהָל הָ֥מְּלַׁשֲאַֽו יִנ֥◌ֵ֥מיִקֲהַֽו יִנֵּ֥נָח הָ֗וֹהְי הָּ֤תַאְו :בֵֽקָע  ָּתְצַ֣פָח־יִּֽכ יִּתְעַדָ֭י תא֣
ֹל יִּ֤כ יִּ֑ב  :םָֽלֹועְל ךָךיֶ֣נָפְל יִנֵ֖ביִּצַּתַו יִּ֑ב ָּתְכַ֣מָּת יִּמֻתְּ֭ב יִ֗נֲאַֽו :יָֽלָע יִ֣בְיֹא ַעיִ֖רָי־אֽ
 ַחֵּ֝צַנְמַֽל :ןֵֽמָאְו ׀ ןֵ֤מָ֘א םָ֗לֹועָה דַ֥עְו םָלֹועָֽהֵ֭מ לֵ֗אָרְׂשִי יֵ֤הֹ֘לֱא ׀ הָ֨וֹהְי ךְךּו֤רָּ֘ב
 ךָךיֶ֣לֵא גֹ֖רֲעַֽת יִׁ֨שְפַנ ןֵּ֤כ םִיָ֑מ־יֵקיִֽפֲא־לַע גֹ֥רֲעַּֽת לָּ֗יַאְּכ :חַרֹֽק־יֵנְבִל ליִּ֥כְׂשַמ
 :םיִֽהֹלֱא יֵ֣נְּפ הֶ֗אָרֵאְ֝ו אֹו֑בָא יַ֥תָמ יָ֥ח ֫לֵ֢אְל ֘םיִהֹלאֵל ׀ יִׁ֨שְפַנ הָ֬אְמָצ :םיִֽהֹלֱא
 :ךָךיֶֽהֹלֱא הֵּ֥יַא םֹוּ֗יַ֝ה־לָּכ יַ֥לֵא רֹ֥מֱאֶּב הָלְיָ֑לָו םָ֣מֹוי םֶחֶ֭ל יִ֣תָעְמִד יִּ֬ל־הָתְיָֽה
 תיֵּ֥ב־דַע םֵּ֗דַּדֶא ֘ךְךָּסַּב ׀ רֹ֨בֱעֶֽא יִּ֤כ יִׁ֗שְפַנ ׀ יַ֨לָע הָ֚כְּפְׁשֶאְו ׀ הָ֨רְּכְזֶא הֶּלֵ֤א
 יָ֥לָ֫ע יִ֢מֱהֶּתַו ֘יִׁשְפַנ ׀ יִ֨חֲחֹוּ֬תְׁשִּֽת־הַמ :גֵֽגֹוח ןֹו֥מָ֘ה הָ֗דֹותְ֝ו הָּ֥נִר־לֹוֽקְּב םיִ֥הֹ֫לֱא
 חָ֥חֹוּ֫תְׁשִת יִׁ֢שְפַנ ֘יַלָע יַ֗הֹלֱֽא :ויָֽנָּפ תֹו֥עּוׁ֘שְי ּוּנֶ֗דֹוא דֹו֥ע־יִּ֘כ םיִהֹלאֵֽ֭ל יִליִ֣חֹוה
 אֵרֹו֭ק םֹו֣הְּת־לֶא םֹו֚הְּת :רָֽעְצִמ רַ֥הֵמ םיִ֗נֹומְרֶחְ֝ו ןֵּ֑דְרַי ץֶרֶ֣אֵמ ךָךְרָּכְזֶ֭א ןֵּ֗כ־לַע
 ֹוּ֝דְסַח ׀ הָ֨וֹהְי הֶּ֬וַצְי ׀ םָ֤מֹוי :ּורָֽבָע יַ֥לָ֘ע ךָךיֶּ֗לַגְ֝ו ךָךיֶ֥רָּ֘בְׁשִמ־לָּכ ךָךיֶ֑רֹוּנִצ לֹו֣קְל



 הָ֢מָל ֘יִעְלַס לֵ֥אְל ׀ הָ֤רְמֹוא :יָּֽיַח לֵ֣אְל הָּ֗לִפְּ֝ת יִּ֑מִע ]ֹו֣ריִׁש[ הֹ֣ריִׁש הָלְיַּלַבּ֭ו
 יָ֑רְרֹוצ יִנּו֥פְרֵח יַ֗תֹומְצַעְּֽב ׀ חַצֶ֤רְּב :בֵֽיֹוא ץַחַ֣לְּב ךְךֵ֗לֵ֝א רֵ֥דֹ֘ק־הָּמָֽל יִנָּ֥תְחַ֫כְׁש
 יִ֢מֱהֶּת־הַמּו ֘יִׁשְפַנ ׀ יִ֨חֲחֹוּ֬תְׁשִּת־הַמ :ךָךיֶֽהֹלֱא הֵּ֥יַא םֹוּ֗יַ֝ה־לָּכ יַ֥לֵא םָ֥רְמָאְּב
 ׀ םיִ֨הֹלֱא יִנֵ֤טְפָׁש :יָֽהֹלאֵֽו יַ֗נָּ֝פ תֹ֥עּוׁ֘שְי ּוּנֶ֑דֹוא דֹו֣ע־יִּכ םיִהֹלאֵֽ֭ל יִליִ֣חֹוה יָ֥לָ֫ע
 ׀ הָּ֨תַא־יִּֽכ :יִנֵֽטְּלַפְת הָ֣לְוַעְו הָ֖מְרִמ־ׁשיִ֥אֵ֤מ דיִ֑סָח־ֹאל יֹוּ֥גִמ יִ֗ביִר הָ֤ביִ֘רְו
 ֣ךָךְרֹוא־חַלְׁש :בֵֽיֹוא ץַחַ֣לְּב ךְךֵּ֗לַהְתֶ֝א רֵ֥דֹ֘ק־הָּמָֽל יִנָּ֥תְחַ֫נְז הָ֢מָל ֘יִּזּועָמ יֵ֣הֹלֱא
ַֽו  ׀ הָאֹו֨בָאְו :ךָךיֶֽתֹונְּכְׁשִמ־לֶאְו ֗ךָךְׁשְדָ֝ק־רַה־לֶא יִנּו֥איִבְ֘י יִנּו֑חְנַי הָּמֵ֥ה ךָךְּתִמֲא֭
־הַמ :יָֽהֹלֱא םיִ֥הֹלֱ֘א רֹוּ֗נִכְב ֥ךָךְדֹואְו יִ֥ליִּ֫ג תַ֢חְמִׂש ֘לֵא־לֶא םיִ֗הֹלֱא חַּ֬בְזִמ־לֶא
 תֹ֥עּוׁשְי ּוּנֶ֑דֹוא דֹו֣ע־יִּכ םיִהֹלאֵֽ֭ל יִליִ֣חֹוה יָ֥לָ֫ע יִ֢מֱהֶּת־הַמּו ֘יִׁשְפַנ ׀ יִ֨חֲחֹוּ֬תְׁשִּת
 ּוניֵ֥תֹובֲא ּונְעַ֗מָׁש ּוניֵ֬נְזָאְּב ׀ םיִ֤הֹלֱא :ליִּֽכְׂשַמ חַרֹ֬ק־יֵנְבִל ַחֵּ֬צַנְמַֽל :יָֽהֹלאֵֽו יַ֗נָּ֝פ
 ָּתְׁשַרֹו֭ה םִ֣יֹוּג ֡ךָךְדָי ׀ הָּ֤תַא :םֶדֶֽק יֵמיִּ֣ב םֶ֗היֵמיִֽ֝ב ָּתְלַ֥עָּ֘פ־לַעֹּֽפ ּונָ֑ל־ּורְּפִס
ֹל יִּ֤כ :םֵֽחְּלַׁשְּתַֽו םיִּ֗מֻאְ֝ל עַ֥רָּ֘ת םֵ֑עָּטִּתַו ־ֹאל ֘םָעֹורְזּו ץֶרָ֗א־ּוׁשְר ָֽי םָּ֡בְרַחְב א֢
 יִּ֣כְלַמ אּו֣ה־הָּתַא :םָֽתיִצְר יִּ֣כ ךָךיֶ֗נָּ֝פ רֹו֥אְו ךָךֲעֹוֽרְזּ֭ו ֣ךָךְניִֽמְי־יִּכ ֹומָּ֥ל הָ֫עיִׁ֢שֹוה
ֹל יִּ֤כ :ּוניֵֽמָק סּו֥בָ֘נ ֗ךָךְמִׁשְּ֝ב ַחֵּ֑גַנְנ ּוניֵ֣רָצ ךָךְּ֭ב :בֹֽקֲעַֽי תֹו֥עּוׁ֘שְי הֵּ֗וַ֝צ םיִ֑הֹלֱא  א֣
ֹל יִּ֗בְרַחְ֝ו חָ֑טְבֶא יִּ֣תְׁשַקְב  ּוניֵ֥אְנַׂשְמּו ּוניֵ֑רָּצִמ ּונָּתְעַׁשֹו֭ה יִּ֣כ :יִנֵֽעיִׁשֹות א֣
 ָּתְחַנָ֭ז־ףַא :הָלֶֽס הֶ֣דֹונ םָ֖לֹועְל ׀ ֓ךָךְמִׁשְו םֹוּ֑יַה־לָכ ּונְ֣לַּלִה םיִהֹלאֵּ֭ב :ָתֹוֽׁשיִבֱה
 ּוסָׁ֣ש ּוניֵ֗אְנַׂשְמּ֝ו רָ֑צ־יִּנִמ רֹוחָ֭א ּונֵ֣ביִׁשְּת :ּוניֵֽתֹואְבִצְּב אֵ֗צֵ֝ת־ֹאלְו ּונֵ֑מיִלְכַּתַו
ֹצְּכ ּונֵנְּתִּ֭ת :ֹומָֽל ֹלְו ןֹו֑ה־ֹאלְב ֣ךָךְּמַע רֹּ֣כְמִּת :ּונָֽתיִרֵז םִ֗יֹוּגַבּ֝ו לָ֑כֲאַֽמ ןא֣  ָתיִּ֗בִ֝ר־א֥
 ּונֵ֣מיִׂשְּת :ּוניֵֽתֹוביִבְסִל סֶלֶ֗קָ֝ו גַעַ֥ל ּוניֵ֑נֵכְׁשִל הָּפְרֶ֭ח ּונֵ֣מיִׂשְּת :םֶֽהיֵריִחְמִּב
ֹר־דֹוֽנְמ םִ֑יֹוּגַּב לָׁשָ֭מ  יַ֣נָּפ תֶׁש֖בּו יִּ֑דְגֶנ יִ֣תָּמִלְּכ םֹוּיַ֭ה־לָּכ :םיִּֽמֻאלַּֽב ׁשא֗֝
ֹז־לָּכ :םֵּֽקַנְתִמּו בֵ֗יֹו֝א יֵ֣נְּפִמ ףֵּ֑דַגְמּו ףֵ֣רָחְמ לֹוּקִ֭מ :יִנְתָּֽסִּכ ֹלְו ּונְתַאָּ֭ב תא֣  א֣
ֹלְו ךָךּו֑נֲחַֽכְׁש  יִּ֥נִמ ּוניֵ֗רֻׁשֲא טֵּ֥תַו ּונֵּ֑בִל רֹו֣חָא גֹו֣סָנ־ֹאל :ךָךֶֽתיִרְבִּב ּונְרַּ֗קִׁ֝ש־אֽ
 םֵׁ֥ש ּונְחַכָׁ֭ש־םִא :תֶוָֽמְלַצְב ּוניֵ֣לָע סַ֖כְּתַו םיִּ֑נַּת םֹו֣קְמִּב ּונָתיִּכִ֭ד יִּ֣כ :ךָךֶֽחְרָא
ֹלֲה :ר ָֽז לֵ֣אְל ּוניֵּ֗פַּ֝כ ׂשֹ֥רְפִּנַו ּוניֵ֑הֹלֱא ֹז־רָקֲחַֽי םיִהֹלֱ֭א א֣ ֹי אּו֥ה יִּֽ֘כ תא֑  ַעֵ֗ד֝
ֹצְּכ ּונְבַׁ֗שְחֶ֝נ םֹו֥◌ּ֥יַה־לָכ ּונְגַ֣רֹה ךָךיֶלָ֭ע־יִּֽכ :בֵֽל תֹו֥מֻ֘לֲעַּֽת  ׀ הָרּו֤ע :הָֽחְבִט ןא֣
 חַּ֖כְׁשִּת ריִּ֑תְסַת ךָךיֶ֥נָפ הָּמָ֣ל :חַצֶֽנָל חַ֥נְזִּת־לַא הָציִ֗קָ֝ה יָ֑נֹדֲא ׀ ןַׁ֥שיִת הָּמָ֖ל



 הָתָ֣רְזֶע הָֽמּו֭ק :ּונֵֽנְטִּב ץֶרָ֣אָל הָ֖קְבָּד ּונֵׁ֑שְפַנ רָ֣פָעֶל הָחָׁ֣ש יִּ֤כ :ּונֵֽצֲחַֽלְֽו ּונֵ֣יְנָע
 ריִׁ֣ש ליִּ֗כְׂשַ֝מ חַרֹ֑ק־יֵנְבִל םיִּנַׁשׁ֭ש־לַע ַחֵּ֣צַנְמַֽל :ךָךֶּֽדְסַח ןַעַ֣מְל ּונֵ֗דְפּ֝ו ּונָּ֑ל
 רֵ֬פֹוס ׀ טֵ֤ע יִ֗נֹוׁשְ֝ל ךְךֶלֶ֑מְל יַׂ֣שֲעַֽמ יִנָ֭א רֵ֣מֹא בֹו֗ט רָ֤בָּ֘ד ׀ יִּ֨בִל ׁשַ֤חָ֘ר :תֹֽדיִדְי
 םיִ֣הֹלֱא ֖ךָךְכַרֵּֽב ןֵּ֤כ־לַע ךָךיֶ֑תֹותְפִׂשְּב ןֵ֭ח קַצּו֣ה םָ֗דָא יֵ֬נְּבִמ ָתיִ֡פָיְפָי :ריִֽהָמ
־לַֽע בַ֗כְר חַ֬לְצ ׀ ךָךְרָ֬דֲהַֽו :ךָךֶֽרָדֲהַֽו ֗ךָךְדֹו֝ה רֹוּ֑בִּג ךְךֵ֣רָי־לַע ֣ךָךְּבְרַח רֹו֚גֲח :םָֽלֹועְל
 םיִּמַ֭ע םיִ֥נּו֫נְׁש ךָךיֶּ֗צִח :ךָך ֶֽניִמְי תֹו֣אָרֹונ ֖ךָךְרֹותְו קֶדֶ֑צ־הָוְנַעְו תֶמֱ֭א־רַבְּד
 רֹׁ֗שיִ֝מ טֶבֵׁ֥ש דֶ֑עָו םָ֣לֹוע םיִהֹלֱ֭א ֣ךָךֲאְֽסִּכ :ךְךֶלֶּֽמַה יֵ֥בְיֹוא בֵ֗לְּ֝ב ּו֑לְּפִי ךָךיֶּ֣תְחַּת
 ךָךיֶהֹלֱ֭א םיִ֣הֹלֱא ֡ךָךֲחָֽׁשְמ ׀ ןֵּ֤כ־לַע עַׁשֶ֥ר ֫אָ֢נְׂשִּתַו ֘קֶדֶּצ ָּתְבַ֣הָא :ךָךֶֽתּוכְלַמ טֶבֵׁ֣ש
 יִּ֥נִמ ןֵׁ֝֗ש יֵלְכיֵ֥ה־ןִמ ךָךיֶ֑תֹדְגִּב־לָּכ תֹועיִצְ֭ק תֹו֣לָהֲאַֽו רֹ֚מ :ךָךיֶֽרֵבֲחֵֽמ ןֹוׂ֗שָׂ֝ש ןֶמֶׁ֥ש
ִֽל לָ֥גֵׁש הָ֥בְּצִנ ךָךיֶ֑תֹורְּקיִּב םיִכָלְ֭מ תֹו֣נְּב :ךָךּוֽחְּמִׂש  :ריִֽפֹוא םֶתֶ֣כְּב ֗ךָךְניִמי֝
 ךְך ֵ֑יְפָי ךְךֶלֶּ֣מַה וָ֣אְתִיְו :ךְךיִֽבָא תיֵ֥בּו ךְךֵּ֗מַ֝ע יִ֥חְכִׁשְו ךְך ֵ֑נְזָא יִּ֣טַהְו יִאְרּ֭ו תַ֣ב־יִעְמִׁש
 :םָֽע יֵריִׁ֣שֲע ּוּ֗לַחְ֝י ךְךִי ַ֥נָּ֘פ הָחְנִמְּ֭ב ׀ רֹ֨צ־תַבּו :ֹוֽל־יִוֲחַּֽתְׁשִהְו ךְךִיַ֗נֹדֲ֝א אּו֥ה יִּ֘כ
 לַ֢בּוּת ֘תֹומָקְרִל :ּהָֽׁשּובְל בָ֣הָז תֹו֖צְּבְׁשִּמִמ הָמיִ֑נְּפ ךְךֶלֶ֣מ־תַב הָּ֣דּובְּכ־לָּכ
 ליִ֑גָו תֹ֣חָמְׂשִּב הָנְלַבּוּ֖ת :ךְךָֽל תֹו֣אָבּו֖מ ָהיֶ֑תֹועֵר ָהיֶרֲחַֽ֭א תֹו֣לּותְּב ךְךֶלֶּ֥מַ֫ל
־לָכְּב םיִ֗רָׂשְ֝ל ֹומֵ֥תיִׁ֘שְּת ךָךיֶ֑נָב ּו֣יְהִי ךָךיֶתֹבֲ֭א תַחַּ֣ת :ךְךֶלֶֽמ לַכיֵ֣הְּב הָניֶ֗אֹבְּ֝ת
 ַחֵּ֥צַנְמַֽל :דֶֽעָו םָ֥לֹעְל ךָךֻ֗דֹוהְ֝י םיִּ֥מַע ןֵּ֖כ־לַע רֹ֑דָו רֹּ֣ד־לָכְּב ךָךְמִׁ֭ש הָריִּ֣כְזַא :ץֶרָֽאָה
 אָ֥צְמִנ תֹו֗רָצְ֝ב הָ֥רְזֶע זֹ֑עָו הֶ֣סֲחַֽמ ּונָ֭ל םיִ֣הֹלֱא :ריִֽׁש תֹו֥מָלֲ֘ע־לַֽע חַרֹ֑ק־יֵנְבִל
 ּו֣רְמְחֶי ּו֣מֱהֶי :םיִּֽמַי בֵ֣לְּב םיִ֗רָ֝ה טֹו֥מְבּו ץֶרָ֑א ריִ֣מָהְּב אָריִ֭נ־ֹאל ןֵּ֣כ־לַע :דֹֽאְמ
 ׁש֗דְ֝ק םיִ֑הֹלֱא־ריִֽע ּו֣חְּמַׂשְי ויָ֗גָלְּ֭פ רָ֗הָנ :הָלֶֽס ֹו֣תָוֲאַֽגְּב םיִ֖רָה ּוׁ֨שֲעְֽרִי ויָ֑מיֵמ
 ּו֣מָה :רֶקֹּֽב תֹו֥נְפִל םיִ֗הֹלֱ֝א ָהֶ֥רְזְעַי טֹוּ֑מִּת־לַּב ּהָּבְרִקְּ֭ב םיִ֣הֹלֱא :ןֹוֽיְלֶע יֵ֥נְּכְׁשִמ
 ּונָ֝ל־בָּֽגְׂשִמ ּונָּ֑מִע תֹו֣אָבְצ הָ֣וֹהְי :ץֶרָֽא גּו֥מָּ֘ת ֹו֗לֹוקְּ֝ב ןַ֥תָ֘נ תֹו֑כָלְמַמ ּוטָ֥מ םִיֹו֖ג
 :ץֶרָֽאָּב תֹוּ֣מַׁש םָׂ֖ש־רֶׁשֲא הָ֑וֹהְי תֹו֣לֲעְֽפִמ ּוזֲ֭ח־ּוכְֽל :הָלֶֽס בֹ֣קֲעַֽי יֵ֖הֹלֱא
 ףֹ֥רְׂשִי תֹו֗לָגֲ֝ע תיִ֑נֲח ץֵּ֣צִקְו רֵּבַׁשְ֭י תֶׁשֶ֣ק ץֶרָ֥אָ֫ה הֵ֢צְק־דַע ֘תֹומָחְלִמ תיִּ֥בְׁשַמ
 הָ֣וֹהְי :ץֶרָֽאָּב םּו֥רָ֘א םִ֗יֹוּגַּ֝ב םּו֥רָ֘א םיִ֑הֹלֱא יִ֣כֹנָא־יִּכ ּועְדּ֭ו ּוּ֣פְרַה :ׁשֵֽאָּב
 :רֹוֽמְזִמ חַרֹ֬ק־יֵנְבִל ׀ ַחֵּ֬צַנְמַֽל :הָלֶֽס בֹ֣קֲעַֽי יֵ֖הֹלֱא ּונָֹ֝ל־בָּֽגְׂשִמ ּונָּ֑מִע תֹו֣אָבְצ
 אָ֑רֹונ ןֹו֣יְלֶע הָ֣וֹהְי־יִּֽכ :הָּֽנִר לֹו֣קְּב םיִ֗הֹלאֵ֝ל ּועיִ֥רָ֘ה ףָ֑כ־ּועְקִּת םיִּמַעָֽ֭ה־לָּכ



 :ּוניֵֽלְגַר תַחַּ֣ת םיִּ֗מֻאְלּ֝ו ּוניֵּ֑תְחַּת םיִּ֣מַע רֵּ֣בְדַי :ץֶרָֽאָה־לָּכ־לַע לֹודָּ֝ג ךְךֶלֶ֥מ
 םיִהֹלֱ֭א הָ֣לָע :הָלֶֽס בֵ֣הָא־רֶׁשֲא בֹ֖קֲעַֽי ןֹו֨אְּג תֶ֥א ּונֵ֑תָלֲחַֽנ־תֶא ּונָ֥ל־רַחְבִי
 יִּ֤כ :ּורֵּֽמַז ּונֵּ֣כְלַמְל ּו֖רְּמַז ּורֵּ֑מַז םיִ֣הֹלֱא ּו֣רְּמַז :רָֽפֹוׁש לֹו֣קְּב הָֹ֗והְ֝י הָ֑עּורְתִּב
 בַׁ֤שָי םיִ֗הֹלֱ֝א םִ֑יֹוּג־לַע םיִהֹלֱ֭א ךְךַ֣לָמ :ליִּֽכְׂשַמ ּו֥רְּמַז םיִ֗הֹלֱ֝א ץֶרָ֥אָה־לָּכ ךְךֶלֶ֖מ
 םיִהֹלאֵֽל֭◌ יִּ֣כ םָ֥הָ֫רְבַא יֵ֢הֹלֱא ֘םַע ּופָ֗סֱאֶנ ׀ םיִּ֨מַע יֵ֤ביִ֘דְנ :ֹוֽׁשְדָק אֵּ֬סִּכ־לַע ׀
 דֹ֑אְמ לָּ֣לֻהְמּו הָ֣וֹהְי לֹו֤דָּ֘ג :חַרֹֽק־יֵנְבִל רֹומְזִ֝מ ריִׁ֥ש :הָֽלֲעַֽנ דֹ֣אְמ ץֶרֶ֝֗א־יֵּנִגָֽמ
 ןֹו֑פָצ יֵ֣תְּכְרַי ןֹוּיִ֭צ־רַה ץֶרָ֥אָ֫ה־לָּכ ׂשֹוׂ֢שְמ ֘ףֹונ הֵ֥פְי :ֹוֽׁשְדָק־רַה ּוניֵ֗הֹלֱ֝א ריִ֥עְּב
 םיִ֣כָלְּמַה הֵּ֣נִה־יִּֽכ :בָּֽגְׂשִמְל עַ֥דֹו֘נ ָהיֶ֗תֹונְמְרַאְּ֝ב םיִ֥הֹלֱא :בָֽר ךְךֶלֶ֣מ תַ֗יְרִ֝ק
ָר הָּמֵ֣ה :וָּֽדְחַי ּו֥רְבָע ּו֑דֲעֹוֽנ  םָׁ֑ש םַתָ֣זָחֲא הָדָעְ֭ר :ּוזָּֽפְחֶנ ּו֥לֲהְֽבִנ ּוהָ֗מָּ֝ת ןֵּ֥כ ּוא֭
 ןֵּ֬כ ׀ ּונְעַ֨מָׁש רֶׁ֤שֲאַּֽכ :ׁשיִֽׁשְרַּת תֹוּ֥יִנֳא רֵּ֗בַׁשְּ֝ת םיִ֑דָק ַחּו֥רְּב :הָדֵֽלֹוּיַּכ ליִ֝֗ח
 :הָלֶֽס םָ֣לֹוע־דַע ָהֶ֖נְנֹוכְי םיִ֤הֹ֘לֱא ּוניֵ֑הֹלֱא ריִ֣עְּב תֹואָבְ֭צ הָ֣וֹהְי ריִ֣עְּב ּוניִ֗אָר
־יֵוְצַק־לַע ךָךְתָּלִהְּ֭ת ןֵּ֣כ םיִ֗הֹלֱא ֤ךָךְמִׁשְּכ :ךָךֶֽלָכיֵה בֶרֶ֗קְּ֝ב ךָךֶּ֑דְסַח םיִ֣הֹלֱא ּוניִּ֣מִּד
 ןַעַ֗מְ֝ל הָ֑דּוהְי תֹו֣נְּב הָנְלֵגָּ֭ת ןֹוּ֗יִצ־רַה ׀ חַ֤מְׂשִי :ךָך ֶֽניִמְי הָ֥אְלָמ קֶדֶ֝֗צ ץֶרֶ֑א
 ּו֥גְּסַּפ הָ֗ליֵחְֽל ׀ םֶ֨כְּבִל ּותיִׁ֤ש :ָהיֶֽלָּדְגִמ ּו֗רְפִ֝ס ָהּו֑פיִּקַהְו ןֹוּיִ֭צ ּוּבֹ֣ס :ךָךיֶֽטָּפְׁשִמ
 דֶ֑עָו םָ֣לֹוע ּוניֵהֹלֱ֭א םיִ֣הֹלֱא ׀ הֶ֨ז יִּ֤כ :ןֹוֽרֲחַֽא רֹו֣דְל ּו֗רְּפַסְּ֝ת ןַעַ֥מְל ָהיֶ֑תֹונְמְרַא
ֹז־ּועְמִׁש :רֹוֽמְזִמ חַרֹ֬ק־יֵנְבִל ׀ ַחֵּ֬צַנְמַֽל :תּוֽמ־לַע ּונֵ֣גֲהַֽנְי אּו֖ה  םיִּ֑מַעָֽה־לָּכ תא֥
 יִּ֭פ :ןֹוֽיְבֶאְו ריִׁ֥שָ֘ע דַחַ֝֗י ׁשיִ֑א־יֵנְּב־םַּג םָדָ֭א יֵ֣נְּב־םַּג :דֶלָֽח יֵבְׁש֥י־לָּכ ּוניִ֗זֲאַֽ֝ה
 :יִֽתָדיִח רֹוּ֗נִכְּ֝ב חַּ֥תְפֶא יִ֑נְזָא לָׁ֣שָמְל הֶּ֣טַא :תֹוֽנּובְת יִּ֣בִל תּו֖גָהְו תֹו֑מְכָח רֵּ֣בַדְי
 םָ֗רְׁשָ֝ע בֹ֥רְבּו םָ֑ליֵח־לַע םיִ֥חְטֹּבַה :יִנֵּֽבּוסְי יַ֣בֵקֲע ןֹ֖וֲע עָ֑ר יֵמיִּ֥ב אָריִ֭א הָּמָ֣ל
 ןֹו֥יְדִּפ רַקֵיְ֭ו :ֹוֽרְפָּכ םיִ֣הֹלאֵל ןֵּ֖תִי־ֹאל ׁשיִ֑א הֶּ֣דְפִי הֹ֣דָפ־ֹאל חָ֗א :ּולָּֽלַהְתִי
ֹל חַצֶ֑נָל דֹו֥ע־יִחיִֽו :םָֽלֹועְל לַ֥דָ֘חְו םָׁ֗שְפַ֝נ  םיִ֤מָ֘כֲח ׀ הֶ֨אְרִי יִּ֤כ :תַחָּֽׁשַה הֶ֣אְרִי א֖
ֹי רַעַ֣בָו ליִ֣סְּכ דַחַ֤י ּותּו֗מָי  םָ֗לֹועְֽל ׀ ֹומיֵּ֨תָּֽב םָּ֤בְרִק :םָֽליֵח םיִ֣רֵחֲאַֽל ּו֖בְזָעְו ּודֵ֑באֽ
 ןיִ֑לָי־לַּב רָ֣קיִּב םָ֣דָאְו :תֹוֽמָדֲא יֵ֣לֲע םָ֗תֹומְׁשִ֝ב ּו֥אְרָֽק רֹ֑דָו רֹ֣דְל םָתֹנְּכְׁשִ֭מ
 :הָלֶֽס ּו֣צְרִי םֶ֖היִפְּב ׀ םֶ֓היֵרֲחַֽאְו ֹומָ֑ל לֶסֵּ֣כ םָּכְרַ֭ד הֶ֣ז :ּוֽמְדִנ תֹו֣מֵהְּבַּכ לַׁ֖שְמִנ
ֹּצַּכ  ]םָרּוצְ֭ו[ םָרּיצְ֭ו רֶקֹּ֗בַל ׀ םיִ֨רָׁשְי םָ֤ב ּוּ֘דְרִּיַו םֵ֥עְרִ֫י תֶוָ֢מ ּ֘וּתַׁש לֹו֣אְׁשִֽל ׀ ןא֤
 יִנֵ֣חָּקִי יִּ֖כ לֹו֑אְׁש־דַּיִֽמ יִׁשְפַ֭נ הֶּ֣דְפִי םיִ֗הֹלֱא־ךְךַא :ֹוֽל לֻ֥בְּזִמ לֹו֗אְׁ֝ש תֹוּ֥לַבְל



ֹל יִּ֤כ :ֹוֽתיֵּב דֹו֣בְּכ הֶּבְרִ֝י־יִּֽכ ׁשיִ֑א רִׁ֣שֲעַֽי־יִּכ אָריִּ֭ת־לַא :הָלֶֽס  חַּ֣קִי ֹותֹומְ֭ב א֣
 :ךְךָֽל ביִ֥טיֵ֘ת־יִּכ ךָךֻ֗דֹויְ֝ו ךְךֵ֑רָבְי ויָּ֣יַחְּב ֹוׁשְפַ֭נ־יִּֽכ :ֹוֽדֹובְּכ ויָ֣רֲחַֽא דֵ֖רֵי־ֹאל לֹּ֑כַה
ֹל חַצֵ֝֗נ־דַע ויָ֑תֹובֲא רֹוּ֣ד־דַע אֹובָּ֭ת ֹלְו רָקיִּ֭ב םָ֣דָא :רֹוֽא־ּואְרִי א֣  ןיִ֑בָי א֣
 ץֶרָ֑א־אָרְקִּיַו רֶּ֥בִּד הָ֗והְֽי םיִ֡הֹלֱֽא ׀ לֵ֤א ףָ֥סָ֫אְל רֹו֗מְזִמ :ּוֽמְדִנ תֹו֣מֵהְּבַּכ לַׁ֖שְמִנ
ֹי־לַלְכִמ ןֹוּ֥יִּצִמ :ֹוֽאֹבְמ־דַע ׁשֶמֶׁ֝֗ש־חַרְזִּמִמ ֹבָ֤י :ַעיִֽפֹוה םיִ֥הֹ֘לֱא יִפ֗֝  ּוניֵ֗הֹלֱא א֥
 קִי :דֹֽאְמ הָ֥רֲעְֽׂשִנ ויָ֗ביִבְסּ֝ו לֵ֑כֹאּת ויָ֥נָפְל־ׁשֵֽא ׁשַ֥רֱחֶ֫י־לַאְֽו  םִיַ֣מָּׁשַה־לֶא אָ֣רְ
 ּודיִּ֣גַּיַו :חַבָֽז־יֵלֲע יִ֣תיִרְב יֵ֖תְרֹּכ יָ֑דיִסֲח יִ֥ל־ּופְסִא :ֹוּֽמַע ןיִ֥דָל ץֶרָ֗אָ֝ה־לֶאְו לָ֑עֵמ
 לֵאָרְׂשִ֭י הָרֵּ֗בַדֲאַֽו ׀ יִּ֨מַע הָ֤עְמִׁש :הָלֶֽס אּו֣ה טֵ֖פֹׁש ׀ םיִ֓הֹלֱא־יִּֽכ ֹו֑קְדִצ םִיַ֣מָׁש
ֹל :יִכֹֽנָא ךָךיֶ֣הֹלֱא םיִ֖הֹלֱא ךְךָּ֑ב הָדיִ֣עָאְו  יִּ֣דְגֶנְל ךָךיֶ֖תֹלֹועְ֝ו ךָךֶ֑חיִכֹוא ךָךיֶחָבְ֭ז־לַע א֣
 רַעָ֑י־ֹותְיַח־לָכ יִ֥ל־יִּכ :םיִֽדּוּתַע ךָךיֶ֗תֹאְלְכִּמִ֝מ רָ֑פ ֣ךָךְתיֵּבִמ חַּ֣קֶא־ֹאל :דיִֽמָת
 בַעְרֶ֭א־םִא :יִֽדָּמִע יַ֗דָׂ֝ש זיִ֥זְו םיִ֑רָה ףֹו֣ע־לָּכ יִּתְעַדָ֭י :ףֶלָֽא־יֵרְרַהְּב תֹו֗מֵהְּ֝ב
 םיִ֣דּוּתַע םַ֖דְו םיִ֑ריִּבַא רַׂ֣שְּב לַכֹואַֽ֭ה :ּהָֽאֹלְמּו לֵ֗בֵ֝ת יִ֥ל יִּכ ךְךָ֑ל רַמֹ֣א־ֹאל
 הָ֑רָצ םֹו֣יְּב יִנֵאָרְקּ֭ו :ךָךיֶֽרָדְנ ןֹו֣יְלֶעְל םֵּ֖לַׁשְו הָ֑דֹוּת םיִ֣הֹלאֵל חַ֣בְז :הֶּֽתְׁשֶא
 יִ֣תיִרְב אָּׂ֖שִּתַו יָּ֑קֻח רֵּ֣פַסְל ךָךְּ֭ל־הַמ םיִ֗הֹלֱא רַ֤מָ֘א ׀ עָׁ֨שָרָ֤לְו :יִנֵֽדְּבַכְתּֽו ֗ךָךְצֶּלַחֲ֝א
 ץֶרִּ֣תַו בָּנַ֭ג ָתיִ֣אָר־םִא :ךָךיֶֽרֲחַֽא יַ֣רָבְּד ךְךֵ֖לְׁשַּתַו רָ֑סּומ ָתאֵ֣נָׂש הָּתַאְ֭ו :ךָךיִֽפ־יֵלֲע
 בֵׁשֵּ֭ת :הָֽמְרִמ דיִ֥מְצַּת ֗ךָךְנֹוׁשְלּ֝ו הָ֑עָרְב ָּתְחַ֣לָׁש ךָךיִּ֭פ :ךָךֶֽקְלֶח םיִ֣פֲאָֽנְמ םִ֖עְו ֹוּ֑מִע
 תֹו֣יֱה ָתיִּ֗מִּד יִּתְׁשַ֗רֱחֶהְֽו ׀ ָתיִׂ֨שָע הֶּלֵ֤א :יִפֹּֽד־ןֶּתִּֽת ֗ךָךְּמִ֝א־ןֶבְּב רֵּ֑בַדְת ךָךיִ֣חָאְּב
ֹז אָ֣נ־ּוניִּֽב :ךָךיֶֽניֵעְל הָ֣כְרֶעֶֽאְו ֖ךָךֲחֽיִכֹוא ךָךֹו֑מָכ הֶ֣יְהֶֽא ־ןֶּפ ַּהֹו֑לֱא יֵ֣חְכֹׁש תא֭
 :םיִֽהֹלֱא עַׁשֵ֣יְּב ּוּנֶ֗אְרַ֝א ךְךֶרֶּ֑ד םָׂ֥שְו יִנְנָ֥דְּבַ֫כְֽי הָ֗דֹוּת ַחֵ֥בֹז :ליִּֽצַמ ןיֵ֣אְו ףֹ֗רְטֶ֝א
ַֽל  :עַבָֽׁש־תַּב־לֶא אָּ֝֗ב־רֶׁשֲאַּֽכ איִ֑בָּנַה ןָ֣תָנ ויָלֵ֭א־אֹובְּֽב :דִֽוָדְל רֹו֥מְזִמ ַחֵּ֗צַנְמ֝
 יִ֑נֹוֲעֵֽמ יִנֵ֣סְּבַּכ ]בֶרֶֽ֭ה[ הבֶרֶ֭ה :יָֽעָׁשְפ הֵ֣חְמ ךָךיֶ֗מֲחַֽ֝ר בֹ֥רְּכ ךָךֶּ֑דְסַחְּכ םיִ֣הֹלֱא יִנֵּ֣נָח
 ׀ ֙ךָךְּדַבְל ֤ךָךְל :דיִֽמָת יִּ֣דְגֶנ יִ֖תאָּטַחְו עָ֑דֵא יִ֣נֲא יַעָׁשְ֭פ־יִּֽכ :יִנֵֽרֲהַֽט יִ֣תאָּטַחֵ֖מּו
־ןֵה :ךָךֶֽטְפָׁשְב הֶּ֥כְזִּת ךָךֶ֗רְבָדְּ֝ב קַּ֥דְצִּת־ןַֽעַמְל יִתיִׂ֥שָ֫ע ךָךיֶ֗ניֵעְּב עַ֥רָהְו יִתאָטָח
 םֻ֗תָסְבּ֝ו תֹו֑חֻּטַב ָּתְצַ֣פָח תֶמֱ֭א־ןֵה :יִּֽמִא יִנְתַ֥מֱחֶֽ֘י אְטֵ֗חְבּ֝ו יִּתְלָ֑לֹוח ןֹו֥וָעְּב
 :ןיִּֽבְלַא גֶלֶּׁ֥שִמּו יִנֵ֗סְּבַכְּ֝ת רָ֑הְטֶאְו בֹו֣זֵאְב יִנֵ֣אְּטַחְּת :יִנֵֽעיִדֹות הָ֥מְכָח
־לָכְֽו יָ֑אָטֲחֵֽמ ךָךיֶנָּ֭פ רֵּ֣תְסַה :ָתיִּֽכִּד תֹו֥מָ֘צֲע הָנְלֵ֗גָּ֝ת הָ֑חְמִׂשְו ןֹוׂ֣שָׂש יִנֵעיִמְׁשַּ֭ת



־לַא :יִּֽבְרִקְּב ׁשֵּ֥דַח ןֹו֗כָ֝נ ַחּו֥רְו םיִ֑הֹלֱא יִ֣ל־אָרְּב רֹוהָ֭ט בֵ֣ל :הֵֽחְמ יַ֣תֹנֹ֖וֲע
 ךָךֶ֑עְׁשִי ןֹוׂ֣שְׂש יִּ֭ל הָביִׁ֣שָה :יִּנֶּֽמִמ חַּ֥קִּת־לַא ֗ךָךְׁשְדָ֝ק ַחּו֥רְו ךָךיֶ֑נָפְּלִמ יִנֵ֥כיִלְׁשַּת
 :ּובּוֽׁשָי ךָךיֶ֥לֵא םיִ֗אָּטַחְ֝ו ךָךיֶ֑כָרְּד םיִ֣עְׁשפ הָ֣דְּמַלֲא :יִנֵֽכְמְסִת הָ֣ביִדְנ ַחּו֖רְו
 יָנֹדֲ֭א :ךָךֶֽתָקְדִצ יִ֗נֹוׁשְ֝ל ן ֵּ֥נַרְּת יִ֑תָעּוׁשְת יֵ֥הֹלֱא םיִ֗הֹלֱֽא ׀ םיִ֨מָּדִמ יִנֵ֤ליִּ֘צַה
ֹל הָ֗לֹו֝ע הָנֵּ֑תֶאְו חַבֶ֣ז ץֹּ֣פְחַת־ֹאל ׀ יִּ֤כ :ךָךֶֽתָּלִהְּת דיִּ֥גַי יִ֗פּ֝ו חָּ֑תְפִּת יַ֣תָפְׂש  א֣
ֹל םיִ֗הֹלֱ֝א הֶּ֑כְדִנְו רָּ֥בְׁשִנ־בֵֽל הָ֥רָּ֫בְׁשִנ ַחּו֢ר ֘םיִהֹלֱא יֵ֣חְבִז :הֶֽצְרִת  :הֶֽזְבִת א֣
 קֶדֶ֭צ־יֵחְבִז ץֹּ֣פְחַּת זָ֤א :םָֽלָׁשּוֽרְי תֹו֥מֹו֘ח הֶ֗נְבִּ֝ת ןֹוּ֑יִצ־תֶא ךָךְנֹוצְרִ֭ב הָביִ֣טיֵה
ַֽל :םיִֽרָפ ֣ךָךֲחַּֽבְזִמ־לַע ּו֖לֲעַֽי זָ֤א ליִ֑לָכְו הָ֣לֹוע  ׀ אֹו֤בְּב :דִֽוָדְל ליִּ֥כְׂשַמ ַחֵּ֗צַנְמ֝
ֹּיַו לּו֥אָׁ֫שְל דֵּ֢גַּיַו ֘יִמֹדֲאָֽה גֵ֣אֹוּד ־הַמ :ךְךֶלֶֽמיִחֲא תיֵּ֥ב־לֶא דִ֗וָ֝ד אָּ֥ב ֹו֑ל רֶמא֥
 רַעַ֥תְּכ ךָך ֶ֑נֹוׁשְל בֹׁ֣שְחַּת תֹוּוַ֭ה :םֹוּֽיַה־לָּכ לֵ֝֗א דֶסֶ֥ח רֹוּ֑בִּגַה הָעָרְּ֭ב לֵּ֣לַהְתִּת
 ָּתְבַ֥הָא :הָלֶֽס קֶדֶ֣צ רֵּ֖בַּדִמ ׀ רֶקֶׁ֓ש בֹוּ֑טִמ עָּ֣ר ָּתְבַ֣הָא :הָּֽיִמְר הֵׂ֥שֹ֘ע ׁשָּ֗טֻלְ֝מ
 לֶהֹ֑אֵמ ֣ךָךֲחָּֽסִיְו ֣ךָךְּתְחַי חַצֶ֥נָ֫ל ֢ךָךְצָּתִי ֘לֵא־םַּג :הָֽמְרִמ ןֹוׁ֣שְל עַלָ֝֗ב־יֵרְבִּד־לָכ
 רֶבֶּ֗גַה הֵּ֤נִה :ּוקָֽחְׂשִי ויָ֥לָ֘עְו ּואָ֗ריִיְו םיִ֥קיִּדַצ ּו֖אְרִיְו :הָלֶֽס םיִּ֣יַח ץֶרֶ֖אֵמ ֙ךָךְׁשֶרֵֽׁשְו
ֹל ַו ֹוּ֥זּו֫עָֽמ םיִ֗הֹלֱא םיִׂ֥שָי־אֽ ַֽר תִי ַ֣זְּכ ׀ יִ֤נֲאַֽו :ֹוֽתָּוַהְּב זֹ֗עָ֝י ֹו֑רְׁשָע בֹ֣רְּב חַטְבִּי֭  ןָנֲע֭
 ָתיִׂ֑שָע יִּ֣כ םָלֹועְ֭ל ֣ךָךְדֹוא :דֶֽעָו םָ֥לֹו֘ע םיִ֗הֹלֱ֝א דֶסֶֽחְב יִּתְחַ֥טָּב םיִ֑הֹלֱא תיֵ֣בְּב
 קֲאַֽו  רַ֤מָ֘א :דִֽוָדְל ליִּ֥כְׂשַמ תַ֗לֲחָֽ֝מ־לַֽע ַחֵּ֥צַנְמַֽל :ךָךיֶֽדיִסֲח דֶג ֶ֣נ בֹו֝֗ט־יִכ ֥ךָךְמִׁש הֶּ֖וַ
 םיִ֗הֹלֱֽא :בֹוֽט־הֵׂשֹֽע ןיֵ֣א לֶוָ֝֗ע ּוביִ֥עְתִֽהְו ּותיִ֖חְׁשִֽה םיִ֑הֹלֱא ןיֵ֥א ֹוּבִלְּ֭ב לָ֣בָנ
 :םיִֽהֹלֱא־תֶא ׁשֵ֗רֹּ֝ד ליִּ֑כְׂשַמ ׁשֵ֣יֲה תֹואְרִ֭ל םָ֥דָא יֵֽ֫נְּב־לַע ףיִ֢קְׁשִה ֘םִיַמָּׁשִמ
ֹלֲה :דָֽחֶא םַּ֣ג ןיֵ֝֗א בֹו֑ט־הֵׂשֹֽע ןיֵ֥א ּוחָ֥לֱאֶ֫נ וָּ֢דְחַי ֘גָס ֹוּ֥לֻּכ  ןֶוָ֥א יֵ֫לֲעֹּֽ֢פ ּ֘ועְדָי א֥
ֹל םיִ֗הֹלֱ֝א םֶחֶ֑ל ּולְכָ֥א יִּמַ֭ע יֵ֣לְכֹא  ק א֣  דַחָ֥פ ֫הָיָ֢ה־ֹאל ֘דַחַפ־ּודֲחָּֽפ םָׁ֤ש :ּואָֽרָ
 ֘ןֹוּיִּצִמ ןֵּ֣תִי־יִֽמ :םָֽסָאְמ םיִ֥הֹלֱ֘א־יִּֽכ הָתֹׁ֗שִבֱ֝ה ךְך ָ֑נֹח תֹו֣מְצַע רַּזִּ֭פ םיִ֗הֹלֱא־יִּֽכ
 ַחֵּ֥צַנְמַֽל :לֵֽאָרְׂשִי חַ֥מְׂשִי בֹ֗קֲעַֽ֝י לֵ֥גָ֘י ֹוּ֑מַע תּו֣בְׁש םיִהֹלֱ֭א בּוׁ֣שְּב לֵ֥אָ֫רְׂשִי תֹו֢עֻׁשְי
ֹלֲה לּו֑אָׁשְל ּו֣רְמֹאּיַו םיִפיִּזַ֭ה אֹו֣בְב :דִֽוָדְל ליִּ֥כְׂשַמ תֹ֗ניִגְנִּ֝ב  רֵּ֥תַּתְסִמ דִ֗וָ֝ד־אֽ
 יִ֑תָּלִפְּת עַ֣מְׁש םיִהֹלֱ֭א :יִנֵֽניִדְת ֥ךָךְתָרּובְגִבּו יִנֵ֑עיִׁשֹוה ֣ךָךְמִׁשְּב םיִהֹלֱ֭א :ּונָּֽמִע
ְֽו יַ֗לָע ּומָ֤ק ׀ םיִ֨רָז יִּ֤כ :יִֽפ־יֵרְמִאְל הָניִ֝זֲאַֽ֝ה ֹל יִׁ֑שְפַנ ּוׁ֣שְקִּב םיִציִרָע֭ ֤  ּומָׂ֨ש א֘
 בוִׁ֣שָי :יִֽׁשְפַנ יֵ֥כְמֹסְּֽב יָ֗נֹדֲ֝א יִ֑ל ר ֵ֣זֹע םיִהֹלֱ֭א הֵּ֣נִה :הָלֶֽס םָּ֣דְגֶנְל םיִ֖הֹלֱא



 ֖ךָךְמִּׁש הֶדֹו֤֘א ךְךָּ֑ל־הָחְּבְזֶא הָ֥בָדְנִּב :םֵֽתיִמְצַה ֗ךָךְּתִמֲאַּֽ֝ב יָ֑רְרֹׁשְל עַרָ֭ה ]ביִׁ֣שָי[
 תֹ֗ניִגְנִּ֝ב ַחֵּ֥צַנְמַֽל :יִֽניֵע הָ֥תֲאָֽ֘ר יַ֗בְיֹאְבּ֝ו יִנָ֑ליִּצִה הָ֣רָצ־לָּכִמ יִּ֣כ :בֹוֽט־יִּכ הָ֣וֹהְי
 הָביִׁ֣שְקַה :יִֽתָּנִחְּתִמ םַּ֗לַעְתִּ֝ת־לַאְו יִ֑תָּלִפְּת םיִהֹלֱ֭א הָניִ֣זֲאַֽה :דִֽוָדְל ליִּ֥כְׂשַמ
 ּוטיִ֖מָי־יִּכ עָׁ֑שָר תַ֣קָע יֵ֣נְּפִמ בֵ֗יֹוא לֹוּ֤קִמ :הָמיִֽהָאְו יִ֣חיִׂשְּב דיִ֖רָא יִנֵ֑נֲעַֽו יִּ֣ל
 הָ֣אְרִי :יָֽלָע ּו֥לְפָנ תֶוָ֝֗מ תֹו֥מיֵ֘אְו יִּ֑בְרִקְּב ליִ֣חָי יִּבִ֭ל :יִנּוֽמְטְׂשִי ףַ֥אְבּו ןֶוָ֝֗א יַ֥לָע
ָו  הָפּו֥עָ֘א הָ֗נֹוּיַּ֝כ רֶבֵ֭א יִּ֣ל־ןֶּתִי־יִֽמ רַ֗מֹאָו :תּוֽצָּלַּפ יִנֵּ֗סַכְּתַ֝ו יִ֑ב ֹאבָ֥י דַעַר֭
 ַחּו֖רֵמ יִ֑ל טָ֣לְפִמ הָׁשיִ֣חָא :הָלֶֽס רָּ֣בְדִּמַּב ןיִ֖לָא דֹ֑דְנ קיִ֣חְרַא הֵּנִ֭ה :הָנֹּֽכְׁשֶאְו
 םָ֤מֹוי :ריִֽעָּב ביִ֣רְו סָ֖מָח יִתיִ֚אָ֘ר־יִּֽכ םָ֑נֹוׁשְל גַּ֣לַּפ יָנֹדֲ֭א עַּ֣לַּב :רַעָּֽסִמ הָ֣עֹס
 ׁשיִ֥מָ֘י־ֹאלְֽו ּהָּ֑בְרִקְּב תֹוּ֥וַה :ּהָּֽבְרִקְּב לָ֣מָעְו ןֶוָ֖אְו ָהיֶ֑תֹמֹוֽח־לַע ָהֻ֥בְבֹוסְי הָלְיַ֗לָו
ֹל יִּ֤כ :הָֽמְרִמּו ךְךֹּ֣ת ּהָ֗בֹחְרֵ֝מ ֹל אָּׂ֥שֶ֫אְו יִנֵ֗פְרָֽחְי בֵ֥יֹוא־אֽ  ליִּ֑דְגִה יַ֣לָע יִאְנַׂשְ֭מ־אֽ
 דֹו֑ס קיִּ֣תְמַנ וָּדְחַ֭י רֶׁ֣שֲא :יִעָּֽדֻיְמּו יִ֗פּוּלַ֝א יִּ֑כְרֶעְּכ ׁשֹו֣נֱא הָּ֣תַאְו :ּוּנֶּֽמִמ רֵ֥תָּ֘סֶאְו
 לֹו֣אְׁש ּו֣דְרֵי ֹומיֵ֗לָע ׀ ]תֶוָ֨מ איִּׁ֤שַי[ ׀תֶוָ֨מיִּׁ֤שַי :ׁשֶגָֽרְּב ךְךֵּ֥לַהְנ םיִ֗הֹלֱ֝א תיֵ֥בְּב
 קֶא םיִ֣הֹלֱא־לֶא יִנֲ֭א :םָּֽבְרִקְּב םָ֣רּוגְמִּב תֹו֖עָר־יִּֽכ םיִּ֑יַח  :יִנֵֽעיִׁשֹוי הָ֗וֹהיַ֝ו אָ֑רְ
 יִׁשְפַ֭נ םֹו֣לָׁשְב הָ֤דָּ֘פ :יִֽלֹוק עַ֥מְׁשִּיַו הֶ֑מֱהֶאְו הָחיִׂ֣שָא םִיַרֳהָצְ֭ו רֶקֹ֣בָו בֶרֶ֤ע
 רֶׁ֤שֲא הָלֶ֥ס ֫םֶדֶ֗ק בֵׁ֥ש֤יְו ֘םֵנֲעַֽי ְֽו לֵ֨א ׀ עַ֤מְׁשִי :יִֽדָּמִע ּו֥יָ֘ה םיִּ֗בַרְ֝ב־יִּֽכ יִ֑ל־בָרֲּקִמ
ֹלְו ֹומָ֑ל תֹו֣פיִלֲח ןיֵ֣א  ּו֤קְלָח :ֹוֽתיִרְּב לֵּ֥לִח ויָ֗מֹלְׁשִּב ויָדָ֭י חַ֣לָׁש :םיִֽהֹלֱא ּו֣אְרָי א֖
־לַע ךְךֵ֤לְׁשַה :תֹוֽחִתְפ הָּמֵ֣הְו ןֶמֶּׁ֗שִ֝מ ויָ֥רָבְד ּוּ֖כַר ֹוּ֥בִ֫ל־בָרֲקּֽו ֘ויִּפ תֹ֣אָמְחַמ ׀
 ׀ םיִ֨הֹלֱא הָּ֤תַאְו :קיִּֽדַּצַל טֹו֝֗מ םָ֥לֹועְל ןֵּ֖תִי־ֹאל ךָךֶ֥לְּכְלַ֫כְי אּו֢הְו ֘ךָךְבָהְי ׀ הָ֨וֹהְי
־חַטְבֶא יִ֗נֲאַֽ֝ו םֶ֑היֵמְי ּו֣צֱחֶי־ֹאל הָמְרִמּ֭ו םיִ֣מָד יֵׁ֤שְנַא תַחַׁ֗ש רֵ֬אְבִל םֵ֤דִ֘רֹוּת
 םיִּ֣תְׁשִלְפ ֹו֖תֹוא זֹ֨חֱאֶּֽב םָּ֑תְכִמ דִ֣וָדְל םיִקֹחְ֭ר םֶלֵ֣א תַנֹו֬י־לַע ַחֵּ֤צַנְמַֽל :ךְךָּֽב
 יַרְרֹוׁ֭ש ּו֣פֲאָֽׁש :יִנֵֽצָחְלִי םֵ֥חֹ֘ל םֹוּ֗יַ֝ה־לָּכ ׁשֹו֑נֱא יִנַ֣פָאְׁש־יִּֽכ םיִהֹלֱ֭א יִנֵּ֣נָח :תַֽגְּב
 ֘םיִהֹלאֵּב :חָֽטְבֶא ךָךיֶ֥לֵ֘א יִ֗נֲ֝א אָ֑ריִא םֹו֥י :םֹוֽרָמ יִ֣ל םיִ֖מֲחֹֽל םיִּ֨בַר־יִּֽכ םֹוּ֑יַה־לָּכ
ֹל יִּתְחַטָּ֭ב םיִ֣הֹלאֵּב ֹו֥רָ֫בְּד לֵּ֢לַהֲא  םֹוּיַ֭ה־לָּכ :יִֽל רָׂ֣שָב הֶׂ֖שֲעַּֽי־הַמ אָ֑ריִא א֣
 יַ֣בֵקֲע הָּמֵ֭ה ]ּונֹוּ֗פְצִי[ ּוניֹּ֗פְצִי ּורּו֤גָי :עָֽרָל םָ֣תֹבְׁשְחַמ־לָּכ יַ֖לָע ּובֵּ֑צַעְי יַ֣רָבְּד
 :םיִֽהֹלֱא דֵ֬רֹוה ׀ םיִּ֤מַע ףַ֗אְּ֝ב ֹומָ֑ל־טֶּלַּפ ןֶוָ֥א־לַע :יִֽׁשְפַנ ּוּ֣וִק רֶׁ֖שֲאַּֽכ ּורֹ֑מְׁשִי
ֹלֲ֝ה ךָךֶ֑דֹאנְב יִ֣תָעְמִד הָמיִׂ֣ש הָּתָ֥א הָּ֫תְרַ֢פָס ֘יִדֹנ  ּובּוׁ֤שָ֘י ׀ זָֽ֤א :ךָךֶֽתָרְפִסְּב א֗



 קֶא םֹו֣יְּב רֹוחָ֭א יַ֣בְיֹוא  רָ֑בָּד לֵּ֣לַהֲא םיִהֹלאֵּֽ֭ב :יִֽל םיִ֥הֹ֘לֱא־יִּֽכ יִּתְעַ֗דָ֝י־הֶז אָ֑רְ
ֹל יִּתְחַטָּ֭ב םיִ֣הֹלאֵּֽב :רָֽבָּד לֵּ֥לַהֲא הָ֗וֹהיַּ֝ב  יַ֣לָע :יִֽל םָ֣דָא הֶׂ֖שֲעַּֽי־הַמ אָ֑ריִא א֥
ֹלֲה ֘תֶוָּמִמ יִׁ֡שְפַנ ָּתְלַּ֢צִה יִּ֤כ :ךְךָֽל תֹ֣דֹוּת םֵּ֖לַׁשֲא ךָךיֶ֑רָדְנ םיִ֣הֹלֱא  יִחֶּ֥דִ֫מ יַ֗לְגַר א֥
 םָּ֑תְכִמ דִ֣וָדְל תֵחְׁשַּ֭ת־לַא ַחֵּ֣צַנְמַֽל :םיִּֽיַחַֽה רֹו֗אְּ֝ב םיִ֑הֹלֱא יֵ֣נְפִל ךְךֵּלַהְתִֽהְ֭ל
 יִׁ֥שְפַ֫נ הָיָ֢סָח ֘ךָךְב יִּ֥כ יִנֵּ֗נָח ׀ םיִ֨הֹלֱא יִנֵּ֤נָח :הָֽרָעְּמַּב לּו֗אָׁ֝ש־יֵנְּפִמ ֹו֥חְרָבְּב
ֹּג לֵ֗אָ֝ל ןֹו֑יְלֶע םיִ֣הֹלאֵֽל אָרְקֶ֭א :תֹוּֽוַה רֹ֣בֲעַֽי דַ֖ע הֶ֑סְחֶא ךָךיֶ֥פָנְּכ־לֵֽצְבּו  :יָֽלָע רֵ֥מ֘
 :ֹוּֽתִמֲאַֽו ֹוּ֥דְסַח םיִ֗הֹלֱ֝א חַ֥לְׁשִי הָלֶ֑ס יִ֣פֲאֹֽׁש ףֵ֣רֵח יִנֵ֗עיִׁשֹויְֽו ׀ םִיַ֨מָּׁשִמ חַ֤לְׁשִי
 םיִּ֑צִחְו תיִ֣נֲח םֶהיֵּנִׁ֭ש םָ֗דָא־יֵנְּֽב םיִ֥טֲהֹֽ֫ל הָ֢בְּכְׁשֶא ֘םִאָבְל ךְךֹו֥תְּב ׀ יִׁ֤שְפַנ
 תֶׁשֶ֤ר :ךָךֶֽדֹובְּכ ץֶרָ֣אָה־לָּכ לַ֖ע םיִ֑הֹלֱא םִיַ֣מָּׁשַה־לַע הָמּו֣ר :הָּֽדַח בֶרֶ֣ח םָ֗נֹוׁשְלּ֝ו
 יִּ֣בִל ןֹו֤כָ֘נ :הָלֶֽס ּהָ֣כֹותְב ּו֖לְפָנ הָ֑חיִׁש יַ֣נָפְל ּו֣רָּכ יִׁ֥שְפַ֫נ ףַ֢פָּכ ֘יַמָעְפִל ּוניִ֣כֵה ׀

 הָריִ֥עָ֘א רֹוּ֗נִכְ֝ו לֶבֵּ֥נַה הָֽרּו֭ע יִ֗דֹובְכ הָרּו֤ע :הָרֵּֽמַזֲאַֽו הָריִׁ֗שָ֝א יִּ֑בִל ןֹו֣כָנ םיִהֹלֱ֭א
 ךָךֶּ֑דְסַח םִיַ֣מָׁש־דַע לֹ֣דָג־יִּֽכ :םיִּֽמֻא־לַּב ֗ךָךְרֶּמַזֲ֝א יָ֑נֹדֲא ׀ םיִּ֥מַעָב ֖ךָךְדֹוא :רַחָּֽׁש
 :ךָךֶֽדֹובְּכ ץֶרָ֣אָה־לָּכ לַ֖ע םיִ֑הֹלֱא םִיַ֣מָׁש־לַע הָמּו֣ר :ךָךֶּֽתִמֲא םיִ֥קָחְׁש־דַעְֽו
 םיִ֥רָׁ֘שיֵמ ןּו֑רֵּבַדְּת קֶדֶ֭צ םֶלֵ֣א םָ֗נְמֻאַֽה :םָּֽתְכִמ דִ֥וָ֘דְל תֵ֗חְׁשַּ֝ת־לַא ַחֵּ֥צַנְמַֽל
 ּורֹ֣ז :ןּוֽסֵּֽלַפְּת םֶ֗כיֵדְ֝י סַ֥מֲח ץֶרָ֡אָּב ןּו֥לָ֫עְפִּת תֹ֢לֹוע ֘בֵלְּב־ףַא :םָֽדָא יֵ֣נְּב ּו֗טְּפְׁשִּ֝ת
־ֹו֘מְּכ ׁשָ֑חָנ־תַמֲח תּו֥מְדִּכ ֹומָ֗ל־תַמֲח :בָֽזָכ יֵ֥רְבֹּד ןֶטֶּ֗בִ֝מ ּו֥עָּ֘ת םֶחָ֑רֵמ םיִ֣עָׁשְר
 םיִ֣רָבֲח רֵ֖בֹוח םיִׁ֑שֲחַֽלְמ לֹו֣קְל עַמְׁשִ֭י־ֹאל רֶׁ֣שֲא :ֹוֽנְזָא םֵ֥טְאַי ׁשֵ֗רֵ֝ח ןֶתֶ֥פ
 ּו֣סֲאָּֽמִי :הָֽוֹהְי ׀ ץֹ֣תְנ םיִ֗ריִפְּ֝כ תֹו֥עְּתְלַמ ֹומיִ֑פְּב ֹומיֵּ֥נִׁש־סָרֲה םיִ֗הֹלֱֽא :םָּֽכֻחְמ
 סֶמֶּ֣ת לּולְּבַׁ֭ש ֹו֣מְּכ :ּולָֽלֹמְתִי ֹו֣מְּכ ]ויָּ֗צִ֝ח[ וָּ֗צִ֝ח ךְךֹ֥רְדִי ֹומָ֑ל־ּוכְּלַהְתִי םִיַ֭מ־ֹומְכ
־ֹומְּכ יַ֥ח־ֹו֘מְּכ דָ֑טָא םֶ֣כיֵתֹריִּֽס ּוניִ֣בָי םֶרֶ֤טְּב :ׁשֶמָֽׁש ּוזָ֥ח־לַּב תֶׁשֵ֝֗א לֶפֵ֥נ ךְךֹ֑לֲהַֽי
 רַ֣מֹאיְו :עָֽׁשָרָה םַ֣דְּב ץַ֗חְרִ֝י ויָ֥מָ֘עְּפ םָ֑קָנ הָ֣זָח־יִּכ קיִּדַ֭צ חַ֣מְׂשִי :ּוּנֶֽרָעְׂשִי ןֹו֗רָ֝ח
 ֘תֵחְׁשַּת־לַא ַחֵּ֣צַנְמַֽל :ץֶרָֽאָּב םיִ֥טְפֹׁש םיִ֗הֹלֱ֝א־ׁשֵי ךְךַ֥א קיִּ֑דַּצַל יִ֣רְּפ־ךְךַא םָדָ֭א
 ׀ יַ֥בְיֹאֵמ יִנֵ֖ליִּצַה :ֹוֽתיִמֲהַֽל תִיַּ֗בַ֝ה־תֶא ּו֥רְמְׁשִּיַו לּו֑אָׁש ַחֹ֥לְׁשִּב םָּ֥תְכִ֫מ דִ֢וָדְל
 :יִנֵֽעיִׁשֹוה םיִ֗מָ֝ד יֵׁ֥שְנַאֵמּֽו ןֶוָ֑א יֵלֲעֹּֽ֣פִמ יִנֵליִּצַ֭ה :יִנֵֽבְּגַׂשְּת יַ֥מְמֹו֘קְתִמִּמ יָ֑הֹלֱא
־יִלְּֽב :הָֽוֹהְי יִ֣תאָּטַח־ֹאלְו יִ֖עְׁשִפ־ֹאל םיִ֑זַע יַ֣לָע ּורּו֣גָי יִׁ֗שְפַנְל ּו֡בְרָֽא הֵּ֢נִה יִּ֤כ
 תֹו֡אָבְצ ׀ םיִ֥הֹלֱא־הָֽוֹהְי הָּ֬תַאְו :הֵאְרּו יִ֣תאָרְקִל הָרּו֖ע ּונָ֑נֹוּכִיְו ןּו֣צּורְי ןֹוָ֭ע



 ּובּוׁ֣שָי :הָלֶֽס ןֶוָ֣א יֵדְגֹּ֖ב־לָּכ ןֹ֨חָּ֘ת־לַא םִ֑יֹוּגַה־לָּֽכ דֹ֥קְפִל הָציִ֗קָה לֵ֗אָרְׂשִי יֵ֤הֹ֘לֱא
 תֹו֥בָרֲח םֶ֗היִפְּב ןּו֤עיִּ֘בַי ׀ הֵּ֤נִה :ריִֽע ּובְבֹו֥סיִו בֶלָּ֗כַ֝כ ּו֥מֱהֶי בֶרֶעָ֭ל
 ֹוּזֻ֭ע :םִֽיֹוּג־לָכְל גַ֗עְלִּ֝ת ֹומָ֑ל־קַחְׂשִּת הָוֹהְ֭י הָּ֣תַאְו :ַעֵֽמֹׁש יִ֥מ יִּ֖כ םֶ֑היֵתֹותְפִׂשְּב
 םיִ֗הֹלֱ֝א יִנֵ֑מְּדַקְי ]יִּ֣דְסַח[ וִּ֣דְסַח יֵ֣הֹלֱא :יִּֽבַּגְׂשִמ םיִ֗הֹלֱ֝א יִּ֥כ הָרֹ֑מְׁשֶא ךָךיֶ֣לֵא
 ֹומֵ֑דיִרֹוהְו ךָךְליֵחְ֭ב ֹומֵ֣עיִנֲה יִּ֗מַע ּו֬חְּכְׁשִי־ןֶּֽפ ׀ םֵ֤גְרַהַּת־לַא :יָֽרְרֹׁשְב יִנֵ֥אְר ַֽי
 ׁשַחַּ֣כִמּו הָ֖לָאֵמּו םָ֑נֹואְגִב ּו֥דְכָּלִיְו ֹומיֵ֥תָ֫פְׂש־רַבְּֽד ֹומיִּ֗פ תאַּטַח :יָֽנֹדֲא ּונֵּ֣נִגָֽמ
 יֵ֖סְפַאְל בֹ֑קֲעַֽיְּב לֵׁ֣שֹמ םיִהֹלֱ֭א־יִּֽכ ּו֗עְדֵי ְֽו ֹומֵ֥ניֵ֫אְֽו הֵּ֢לַּכ ֘הָמֵחְב הֵּ֥לַּכ :ּורֵּֽפַסְי
 ]ןּו֣עיִנְי[ ןּו֣עוִנְי הָּמֵ֭ה :ריִֽע ּובְבֹו֥סיִו בֶלָּ֗כַ֝כ ּו֥מֱהֶי בֶרֶעָ֭ל ּובֻׁ֣שָיְו :הָלֶֽס ץֶרָ֣אָה
ֹל־םִא לֹ֑כֱאֶל ־יִּֽכ ךָךֶּ֥דְסַ֫ח רֶקֹּ֗בַל ן ֵּ֥נַרֲאַֽו ֘ךָךֶּזֻע ריִׁ֣שָא ׀ יִ֤נֲאַֽו :ּוניִֽלָּיַו ּו֗עְּבְׂשִ֝י א֥
 יִּ֗בַּגְׂשִ֝מ םיִ֥הֹ֘לֱא־יִּֽכ הָרֵּ֑מַזֲא ךָךיֶ֣לֵא יִּזֻ֭ע :יִֽל־רַצ םֹו֣יְּב סֹו֗נָמּ֝ו יִ֑ל בָּ֣גְׂשִמ ָתיִ֣יָה
 תֶ֥א ׀ ֹו֨תֹוּצַהְּב :דֵּֽמַלְל דִ֣וָדְל םָּ֖תְכִמ תּו֑דֵע ןַׁ֣שּוׁש־לַע ַחֵּצַנְמַֽל :יִּֽדְסַח יֵ֥הֹ֘לֱא
 םיֵ֖נְׁש חַלֶ֑מ־איֵגְּב םֹו֣דֱא־תֶא ךְך ַּ֣יַו בָ֗אֹוי בָׁשָּ֤יַו הָ֥בֹו֫צ םַ֢רֲא־תֶאְו ֘םִיַרֲהַֽנ םַ֣רֲא
 ץֶרֶ֣א הָּתְׁשַ֣עְרִה :ּונָֽל בֵֽבֹוׁ֥שְּת ָּתְפַ֗נָ֝א ּונָּ֑תְצַרְפ ּונָּ֣תְחַנְז םיִהֹלֱ֭א :ףֶלָֽא רָׂ֣שָע
 ןִי ַ֣י ּונָ֗תיִקְׁשִ֝ה הָׁ֑שָק ֣ךָךְּמַע הָתיִ֣אְרִה :הָטָֽמ־יִכ ָהיֶ֣רָבְׁש הָ֖פְר ּהָּ֑תְמַצְּפ
 ןּו֣צְלָחֵי ןַעַמְ֭ל :הָלֶֽס טֶׁשֹ֥ק יֵ֖נְּפִמ סֵ֑סֹונְתִהְל סֵּ֭נ ךָךיֶ֣אֵריִּל הָּתַ֤תָ֘נ :הָֽלֵעְרַּת
 הָזֹ֥לְעֶ֫א ֹוׁ֗שְדָקְּב רֶּ֥בִּד ׀ םיִ֨הֹלֱא :]יִנֵֽנֲעַֽו[ וִנֵֽנֲעַֽו ֣ךָךְניִֽמְי הָעיִׁ֖שֹוה ךָךיֶ֑דיִדְי
 זֹו֣עָמ םִיַרְפֶאְ֭ו הֶּׁ֗שַנְמ יִ֬לְו ׀ דָ֨עְלִג יִ֤ל :דֵּֽדַמֲא תֹוּ֣כֻס קֶמֵ֖עְו םֶ֑כְׁש הָ֥קְּלַחֲא
 יַ֗לָ֝ע יִ֑לֲעַֽנ ךְךיִ֣לְׁשַא םֹודֱ֭א־לַע יִ֗צְחַר ריִ֬ס ׀ בָ֤אֹומ :יִקְקֹֽחְמ הָ֗דּוהְ֝י יִׁ֑שֹאר
ֹלֲה :םֹוֽדֱא־דַע יִנַ֣חָנ יִ֖מ רֹו֑צָמ ריִ֣ע יִנֵלִבֹ֭י יִ֣מ :יִֽעָֽעֹרְתִה תֶׁשֶ֣לְּפ  הָּ֣תַא־אֽ
 אְוָׁ֗שְ֝ו רָּ֑צִמ תָ֣רְזֶע ּונָּ֣ל־הָבָֽה :ּוניֵֽתֹואְבִצְּב םיִ֗הֹלֱ֝א אֵ֥צֵ֘ת־ֹאלְֽו ּונָּ֑תְחַנְז םיִ֣הֹלֱא
 תַ֬ניִגְנ־לַע ַחֵּ֬צַנְמַֽל :ּוניֵֽרָצ סּו֥בָ֘י אּו֗הְ֝ו לִיָ֑ח־הֶׂשֲעַֽנ םיִ֥הֹלאֵּֽב :םָֽדָא תַ֥עּוׁ֘שְּת
 אָרְקֶ֭א ךָךיֶ֣לֵא ׀ ץֶרָ֨אָה הֵ֤צְקִמ :יִֽתָּלִפְּת הָביִׁ֗שְקַ֝ה יִ֑תָּנִר םיִהֹלֱ֭א הָ֣עְמִׁש :דִֽוָדְל
 יֵ֣נְּפִמ זֹ֝֗ע־לַּדְגִמ יִ֑ל הֶ֣סְחַמ ָתיִ֣יָה־יִּֽכ :יִנֵֽחְנַת יִּנֶּ֣מִמ םּו֖רָי־רּוֽצְּב יִּ֑בִל ףֹ֣טֲעַּֽב
 םיִהֹלֱ֭א הָּ֣תַא־יִּֽכ :הָלֶּֽס ךָךיֶ֣פָנְּכ רֶתֵ֖סְב הֶ֚סֱחֶֽ֘א םיִ֑מָלֹוע ךָךְלָהָאְ֭ב הָרּו֣גָא :בֵֽיֹוא
 ויָ֗תֹונְׁ֝ש ףיִ֑סֹוּת ךְךֶלֶ֣מ־יֵמְי־לַע םיִמָ֖י :ךָךֶֽמְׁש יֵ֥אְרִי תַּׁ֗שֻרְ֝י ָּתַ֥תָ֘נ יָ֑רָדְנִל ָּתְעַ֣מָׁש
 הָ֣רְּמַזֲא ןֵּ֤כ :ּוהֻֽרְצְנִי ןַ֣מ תֶ֗מֱאֶ֝ו דֶסֶ֥ח םיִ֑הֹלֱא יֵ֣נְפִל םָלֹו֭ע בֵׁ֣שֵי :רֹֽדָו רֹ֥ד־ֹומְּכ



 ךְךַ֣א :דִֽוָדְל רֹו֥מְזִמ ןּו֗תּודְ֝י־לַע ַחֵּ֥צַנְמַֽל :םֹוֽי ׀ םֹו֣י יַ֗רָדְנ יִ֥מְּלַׁשְֽל דַ֑עָל ֣ךָךְמִׁש
 יִּ֗בַּגְׂשִ֝מ יִ֑תָעּוׁשיִֽו יִרּו֭צ אּו֣ה־ךְךַא :יִֽתָעּוׁשְי ּוּנֶּ֗מִ֝מ יִׁ֑שְפַנ הָּ֣יִמּוּֽד םיִהֹלֱ֭א־לֶא
 יּו֑טָנ ריִ֥קְּכ םֶ֥כְּלֻ֫כ ּו֢חְּצָרְּת ׁ֘שיִא־לַע ּו֣תְתֹוֽהְּת ׀ הָנָ֤א־דַע :הָּֽבַר טֹוּ֥מֶא־ֹאל
 םָּ֗בְרִקְבּ֝ו ּוכֵ֑רָבְי ויִ֥פְּב בָ֥זָ֫כ ּו֢צְרִי ַ֘חיִּדַהְל ּו֣צֲעָֽי ׀ ֹו֨תֵאְּׂשִמ ךְךַ֤א :הָֽיּוחְּדַה רֵ֗דָּ֝ג
 יִרּו֭צ אּו֣ה־ךְךַא :יִֽתָוְקִּת ּוּנֶּ֗מִ֝מ־יִּכ יִׁ֑שְפַנ יִּמֹוּ֣ד םיִהֹלאֵ֭ל ךְךַ֣א :הָלֶֽס־ּולְלַקְי
ֹל יִּ֗בַּגְׂשִ֝מ יִ֑תָעּוׁשיִֽו  יִ֗סְחַ֝מ יִּ֥זֻע־רּוֽצ יִ֑דֹובְכּו יִ֥עְׁשִי םיִהֹלֱ֭א־לַע :טֹוּֽמֶא א֣
 ּונָּ֣ל־הֶסֲחַֽמ םיִ֗הֹלֱ֝א םֶ֑כְבַבְל ויָ֥נָפְל ּו֣כְפִׁש םָ֗ע ׀ תֵ֨ע־לָכְב ֹו֤ב ּו֘חְטִּב :םיִֽהֹלאֵּֽב
 :דַחָֽי לֶבֶ֥הֵמ הָּמֵ֝֗ה תֹו֑לֲעַֽל םִי ַ֥נְזֹאמְּב ׁשיִ֥א יֵ֫נְּב בָ֢זָּכ ֘םָדָא־יֵֽנְּב לֶבֶ֥ה ךְךַ֤א :הָלֶֽס
 תַ֤חַא :בֵֽל ּותיִׁ֥שָּ֘ת־לַא בּו֑נָי יִּ֥כ ׀ לִיַ֤ח ּולָּ֣בְהֶּ֫ת־לַא לֵ֢זָגְבּו ֘קֶׁשֽעְב ּו֣חְטְבִּת־לַא
 הָּ֨תַא־יִּֽכ דֶסָ֑ח יָ֥נֹדֲא־ךָךְלּו :םיִֽהֹלאֵל זֹ֝֗ע יִּ֥כ יִּתְעָ֑מָׁש ּו֥ז־םִיַּֽתְׁש םיִ֗הֹלֱא רֶּ֬בִּד ׀

 ׀ םיִ֤הֹלֱא :הָֽדּוהְי רַּ֥בְדִמְּב ֹו֗תֹויְהִּ֝ב דִ֑וָדְל רֹו֥מְזִמ :ּוהֵֽׂשֲעַֽמְּֽכ ׁשיִ֣אְל םֵּ֖לַׁשְת
 ף ֵ֣יָעְו הָּ֖יִצ־ץֶרֶֽאְּב יִ֑רָׂשְב ֣ךָךְל ּהַ֣מָּכ יִׁ֗שְפַנ ׀ ֙ךָךְל הָ֬אְמָצ ָּךֶ֥רֲ֫חַֽׁשֲֽא הָּ֗תַא יִ֥לֵא
 םיִּ֗יַחֵֽמ ךָךְּדְסַ֭ח בֹו֣ט־יִּכ :ךָךֶֽדֹובְכּו ֗ךָךְּזֻ֝ע תֹו֥אְרִל ךָךיִ֑תיִזֲח ׁשֶדֹּ֣קַּב ןֵּ֭כ :םִיָֽמ־יִלְּב
ָו בֶלֵ֣ח ֹו֤מְּכ :יָּֽפַכ אָּׂ֥שֶא ךָךְמִׁשְּ֝ב יָּ֑יַחְב ֣ךָךְכֶרָבֲא ןֵּ֣כ :ךָךְנּוֽחְּבַׁשְי יַ֥תָ֘פְׂש  ןֶׁשֶד֭
 תֹו֗רֻמְׁשַאְּ֝ב יָ֑עּוצְי־לַע ךָךיִּ֥תְרַכְז־םִא :יִּֽפ־לֶּלַהְי תֹו֗נָנְ֝ר יֵ֥תְפִׂשְו יִׁ֑שְפַנ עַּ֣בְׂשִּת
 ךָךיֶ֑רֲחַֽא יִׁ֣שְפַנ הָ֣קְבָּד :ן ֵּֽנַרֲא ךָךיֶ֣פָנְּכ לֵ֖צְבּו יִּ֑ל הָתָ֣רְזֶע ָתיִ֥יָה־יִּֽכ :ךְךָּֽב־הֶּגְהֶא
 :ץֶרָֽאָה תֹוּ֥יִּתְחַתְּֽב ּואֹ֗בָ֝י יִׁ֑שְפַנ ּוׁ֣שְקַבְי הָאֹוׁשְ֭ל הָּמֵ֗הְו :ךָך ֶֽניִמְי הָ֥כְמָּת יִּ֝֗ב
 לֵּלַהְתִֽ֭י םיִ֥הֹ֫לאֵּב חַ֢מְׂשִי ֘ךְךֶלֶּמַהְו :ּוֽיְהִי םיִ֣לָעֻׁש תָ֖נְמ בֶרָ֑ח־יֵדְי־לַע ּוהֻ֥ריִּגַי
ַֽל :רֶקָֽׁש־יֵרְבֹוֽד יִּ֣פ רֵ֗כָּסִ֝י יִּ֥כ ֹוּ֑ב עָּ֣בְׁשִּנַה־לָּכ  עַ֚מְׁש :דִֽוָדְל רֹו֥מְזִמ ַחֵּ֗צַנְמ֝
 םיִ֑עֵרְמ דֹוּ֣סִמ יִנֵריִּתְסַּ֭ת :יָּֽיַח רֹּ֥צִּת בֵ֗יֹו֝א דַחַּ֥פִמ יִ֑חיִׂשְב יִ֣לֹוק םיִ֣הֹלֱא
 תֹו֣ריִל :רָֽמ רָ֥בָּ֘ד םָּ֗צִ֝ח ּו֥כְרָּד םָ֑נֹוׁשְל בֶרֶ֣חַכ ּו֣נְנָׁש רֶׁ֤שֲא :ןֶוָֽא יֵלֲעֹּֽ֣פ תַׁ֗שְגִרֵ֝מ
ֹי םֹ֥אְתִּפ םָּ֑ת םיִ֣רָּתְסִּמַּב ֹלְו ּוהֻ֗ר֝  ןֹו֣מְטִל ּורְּפַסְֽ֭י עָ֗ר רָ֣בָּד ׀ ֹומָ֨ל־ּוקְּזַחְי :ּואָֽריִי א֣
 בֶרֶ֥קְו ׂשָּ֑פֻחְמ ׂשֶפֵ֥ח ּונְמַּ֭ת תֹ֗לֹוע ּוׂ֥שְּפְחַי :ֹומָּֽל־הֶאְרִי יִ֣מ ּו֗רְמָ֝א םיִׁ֑שְקֹומ
 ֹומיֵ֣לָע ּוהֻ֣ליִׁשְכַּיַו :םָֽתֹוּכַמ ּו֗יָ֝ה םֹו֑אְתִּפ ץֵ֥ח םיִ֥הֹ֫לֱא םֵ֗רֹּיַו :קֹֽמָע בֵ֣לְו ׁשיִ֝֗א
ַו םָ֥דָ֫א־לָּכ ּו֗אְריִּֽיַו :םָֽב הֵאֹ֥ר־לָּכ ּו֗דֲדֹוֽנְתִ֝י םָ֑נֹוׁשְל  םיִ֗הֹלֱא לַעֹּ֥פ ּודיִּגַּי֭
 :בֵֽל־יֵרְׁשִי־לָּכ ּו֗לְלַֽהְתִֽיְ֝ו ֹו֑ב הָסָ֣חְו הָוֹהיַּ֭ב קיִּ֣דַצ חַ֤מְׂשִי :ּוליִּֽכְׂשִה ּוהֵׂ֥שֲעַֽמּ֘ו



־םַּלֻׁשְי ֗ךָךְלּ֝ו ןֹוּ֑יִצְּב םיִ֥הֹלֱ֘א הָּ֓לִהְת הָּ֬יִמֻד ֤ךָךְל :ריִֽׁש דִ֥וָ֘דְל רֹו֗מְזִ֝מ ַחֵּ֥צַנְמַֽל
 ּוניֵ֗עָׁשְּ֝פ יִּנֶ֑מ ּורְבָּ֣ג תֹנֹוֲ֭ע יֵ֣רְבִּד :ּואֹֽבָי רָׂ֥שָּ֘ב־לָּכ ךָךיֶ֗דָ֝ע הָּ֑לִפְּת ַעֵ֥מֹׁש :רֶד ֶֽנ
 ךָךֶ֑תיֵּב בּו֣טְּב הָעְּבְׂשִ֭נ ךָךיֶ֥רֵ֫צֲח ןֹּ֢כְׁשִי ֘בֵרָקְתּו רַ֣חְבִּֽת ׀ יֵ֤רְׁשַא :םֵֽרְּפַכְת הָּ֥תַא
 ץֶרֶ֝֗א־יֵוְצַק־לָּכ חָ֥טְבִמ ּונֵ֑עְׁשִי יֵ֣הֹלֱא ּונֵנֲעַּֽ֭ת קֶדֶ֣צְּב ׀ תֹו֨אָרֹו֤נ :ךָךֶֽלָכיֵה ׁש֗דְ֝ק
 ןֹו֥אְׁש םיִּמַ֭י ןֹו֣אְׁש ׀ ַחיִּ֤בְׁשַמ :הָֽרּובְגִּב רָ֗זְאֶ֝נ ֹו֑חֹכְּב םיִ֣רָה ןיִ֣כֵמ :םיִֽקֹחְר םָ֣יְו
 בֶרֶ֣עָו רֶקֹ֖ב־יֵאָצֹו֤מ ךָךיֶ֑תֹתֹואֵמ תֹוָצְ֭ק יֵ֣בְׁשֹֽי ׀ ּו֨אְריִּ֤יַו :םיִּֽמֻאְל ןֹו֥מֲהַֽו םֶ֗היֵּלַּ֝ג
 םִיָ֑מ אֵלָ֣מ םיִהֹלֱ֭א גֶלֶּ֣פ הָּנֶ֗רְׁשְעַּת תַּ֬בַר ָהֶ֡קְקֹׁ֢שְּתַו ׀ ץֶרָ֨אָה ָּתְדַ֥קָּֽפ :ןיִֽנְרַּת
ַר ָהיֶ֣מָלְּת :ָהֶֽניִכְּת ןֵ֥כ־יִּ֘כ םָ֗נָגְּ֝ד ןיִ֥כָּ֘ת  הָּנֶ֗גְגֹמְּ֝ת םיִ֥ביִ֘בְרִּב ָהֶ֑דּודְּג תֵ֣חַנ הֵּו֭
 תֹו֣אְנ ּופֲעְֽרִ֭י :ןֶׁשָּֽד ןּו֥פֲעְֽרִי ךָךיֶ֗לָּגְעַמּ֝ו ךָךֶ֑תָבֹוט תַ֣נְׁש ָּתְרַּטִ֭ע :ךְךֵֽרָבְּת ּהָ֥חְמִצ
ֹּצַה ׀ םיִ֨רָכ ּוׁ֬שְבָל :הָנְרֹּֽגְחַּת תֹו֥עָ֘בְּג ליִ֗גְ֝ו רָּ֑בְדִמ  רָ֑ב־ּופְטַעַֽי םיִ֥קָמֲעַֽו ןא֗
 ּו֥רְּמַז :ץֶרָֽאָה־לָּכ םיִהֹלאֵ֝ל ּועיִ֥רָ֘ה רֹו֑מְזִמ ריִׁ֣ש ַחֵּצַנְמַֽל :ּוריִֽׁשָי־ףַא ּו֗עֲעֹוֽרְתִ֝י
 בֹ֥רְּב ךָךיֶׂ֑שֲעַֽמ אָ֣רֹוּנ־הַמ םיִהֹלאֵ֭ל ּו֣רְמִא :ֹוֽתָּלִהְּת דֹו֗בָ֝כ ּומיִׂ֥ש ֹו֑מְׁש־דֹוֽבְכ
 ֣ךָךְמִׁש ּו֖רְּמַזְי ךְךָ֑ל־ּורְּמַזיִֽו ךָךְ֭ל ּו֣וֲחַּֽתְׁשִי ׀ ץֶרָ֤אָה־לָּכ :ךָךיֶֽבְיֹא ֥ךָךְל־ּוׁשֲחַֽכְֽי ֗ךָךְּזֻ֝ע
 ׀ םָ֨י ךְךַפָ֤ה :םָֽדָא יֵ֥נְּב־לַע הָ֗ליִלֲ֝ע אָ֥רֹו֘נ םיִ֑הֹלֱא תֹו֣לֲעְֽפִמ ּואְרּ֭ו ּו֣כְל :הָלֶֽס
 ויָניֵ֭ע םָ֗לֹוע ׀ ֹו֨תָרּובְגִּב לֵׁ֤ש֘מ :ֹוּֽב־הָחְמְׂשִנ םָׁ֝֗ש לֶגָ֑רְב ּו֣רְבַעַֽי רָהָּנַּ֭ב הָׁ֗שָּבַיְֽל
 ׀ םיִּ֥מַע ּו֖כְרָּב :הָלֶֽס ֹומָ֣ל ]ּומּו֖רָי[ ּומּי֖רָי־לַא ׀ םיִ֓רְרֹוּסַה הָניֶּ֑פְצִּת םִ֣יֹוּגַּב
ֹלְו םיִּ֑יַחַּֽב ּונֵׁשְפַ֭נ םָּׂ֣שַה :ֹוֽתָּלִהְּת לֹו֣ק ּועיִ֗מְׁשַהְ֝ו ּוניֵ֑הֹלֱא  :ּונֵֽלְגַר טֹוּ֣מַל ןַ֖תָנ־אֽ
 הָ֣קָעּומ ָּתְמַׂ֖ש הָ֑דּוצְּמַב ּונָ֥תאֵבֲה :ףֶסָּֽכ־ףָרְצִּכ ּונָּ֗תְפַרְ֝צ םיִ֑הֹלֱא ּונָּ֥תְנַחְב־יִּֽכ
ֹרְל ׁשֹו֗נֱא ָּתְבַּ֥כְרִה :ּוניֵֽנְתָמְב  :הָֽיָוְרָֽל ּונֵ֗איִצֹוּתַ֝ו םִיַּ֑מַבּו ׁשֵ֥אָב־ּונאָּֽב ּונֵׁ֥שא֫
־רַּצַּב יִּ֝֗פ־רֶּבִדְו יָ֑תָפְׂש ּו֥צָּפ־רֶׁשֲא :יָֽרָדְנ ֣ךָךְל םֵּ֖לַׁשֲא תֹו֑לֹועְב ֣ךָךְתיֵב אֹו֣בָא
 םיִ֣דּוּתַע־םִע רָ֖קָב הֶׂ֤שֱעֶֽ֘א םיִ֑ליֵא תֶרֹ֣טְק־םִע ךְךָּ֭ל־הֶלֲעַֽא םיִ֣חֵמ תֹו֤לֹ֘ע :יִֽל
ַֽו ּו֣עְמִׁש ּו֤כְל :הָלֶֽס ־יִּֽפ ויָ֥לֵא :יִֽׁשְפַנְל הָׂ֣שָע רֶׁ֖שֲא םיִ֑הֹלֱא יֵ֣אְרִי־לָּכ הָרְּפַסֲא֭
 ק ֹל יִּ֑בִלְב יִתיִ֣אָר־םִא ןֶוָ֭א :יִֽנֹוׁשְל תַחַּ֣ת םַ֗מֹורְ֝ו יִתאָ֑רָ  ןֵֽכָ֭א :יָֽנֹדֲא ׀ עַ֣מְׁשִי א֖
ֹל רֶׁ֥שֲא םיִ֑הֹלֱא ךְךּו֥רָּב :יִֽתָּלִפְּת לֹו֣קְּב ביִׁ֗שְקִ֝ה םיִ֑הֹלֱא עַ֣מָׁש  יִ֥תָּלִפְּת ריִ֘סֵה־אֽ
 רֵ֥אָ֤י ּונֵ֑כְרָביִֽו ּונֵּ֥נָחְי םיִ֗הֹלֱֽא :ריִֽׁש רֹו֥מְזִמ תֹ֗ניִגְנִּ֝ב חֵּ֥צַנְמַֽל :יִּֽתִאֵמ ֹוּ֗דְסַחְ֝ו
 ׀ םיִּ֥מַע ךָךּו֖דֹוי :ךָךֶֽתָעּוׁשְי םִ֗יֹוּ֝ג־לָכְּב ךָךֶּ֑כְרַּד ץֶרָ֣אָּב תַעַ֣דָל :הָלֶֽס ּונָּ֣תִא ויָ֖נָּפ



 רֹׁ֑שיִמ םיִּ֣מַע טֹּ֣פְׁשִת־יִּֽכ םיִּ֥מֻ֫אְל ּו֗נְּנַריִו ּו֥חְמְׂשִֽי :םָּֽלֻּכ םיִּ֥מַע ךָךּו֗דֹו֝י םיִ֑הֹלֱא
 :םָּֽלֻּכ םיִּ֥מַע ךָךּו֗דֹו֝י םיִ֑הֹ֘לֱא ׀ םיִּ֥מַע ךָךּו֖דֹוי :הָלֶֽס םֵ֣חְנַּת ץֶרָ֖אָּב ׀ םיִּ֓מֻאְלּו
 ֹו֗תֹו֝א ּו֥אְריִֽיְו םיִ֑הֹלֱא ּונֵ֥כְרָבְי :ּוניֵֽהֹלֱא םיִ֥הֹלֱא ּונֵ֗כְרָבְ֝י ּהָ֑לּובְי הָ֣נְתָנ ץֶרֶ֭א
 ויָ֑בְיֹוא ּוצּו֣פָי םיִהֹלֱ֭א םּו֣קָי :ריִֽׁש רֹו֥מְזִמ דִ֗וָדְ֝ל ַחֵּ֥צַנְמַֽל :ץֶרָֽא־יֵסְפַא־לָּכ
 ּו֥דְבֹאי ׁשֵ֑א־יֵנְּפִמ גַנֹוּ֭ד סֵּ֣מִהְּכ ףֹּ֥דְנִּ֫ת ןָׁ֗שָע ףֹּ֥דְנִהְּכ :ויָֽנָּפִמ ויָ֗אְנַׂשְ֝מ ּוסּו֥נָיְ֘ו
ַֽי ּו֣חְמְׂשִי םיִ֗קיִּדַצְֽו :םיִֽהֹלֱא יֵ֥נְּפִמ םיִ֗עָׁשְ֝ר  ּוׂשיִׂ֥שָיְ֘ו םיִ֗הֹלֱ֝א יֵ֥נְפִל ּוצְלַע֭
 ּו֥זְלִעְו ֹו֗מְׁ֝ש ּהָ֥יְּב תֹובָרֲעָּֽ֭ב בֵ֣כֹרָל ּוּלֹ֡ס ֹו֥֫מְׁש ּו֢רְּמַז ֘םיִהֹלאֵֽל ׀ ּוריִׁ֤ש :הָֽחְמִׂשְב
 ביִׁ֤שֹו֘מ ׀ םיִ֤הֹלֱא :ֹוֽׁשְדָק ןֹו֥עְמִּב םיִ֗הֹלֱ֝א תֹו֑נָמְלַא ן ַּ֣יַדְו םיִמֹותְ֭י יִ֣בֲא :ויָֽנָפְל
 :הָֽחיִחְצ ּו֥נְכָׁש םיִ֗רֲרֹוֽ֝ס־ךְךַֽא תֹו֑רָׁשֹוּכַּב םיִריִסֲ֭א איִ֣צֹומ הָתְיַּ֗ב ׀ םיִ֨דיִחְי
־ףַא ׀ הָׁשָ֨עָר ץֶרֶ֤א :הָלֶֽס ןֹו֣מיִׁשיִֽב ֖ךָךְּדְעַצְּב ךָךֶּ֑מַע יֵ֣נְפִל ךָךְתאֵצְּ֭ב םיִ֗הֹלֱֽא
 םֶׁשֶּ֣ג :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥הֹלֱ֘א םיִ֗הֹלֱ֝א יֵ֥נְּפִמ יַ֑ניִס הֶ֥ז םיִ֥הֹ֫לֱא יֵ֢נְּפִמ ּ֘ופְטָנ םִיַ֣מָׁש
 ןיִ֤כָּ֘ת ּהָ֑ב־ּובְׁשָֽי ֥ךָךְתָּיַח :ּהָּֽתְנַנֹוֽכ הָּ֥תַא הָ֗אְלִנְ֝ו ֥ךָךְתָלֲחַֽנ םיִ֑הֹלֱא ףיִ֣נָּת תֹובָדְ֭נ
 תֹואָבְ֭צ יֵ֣כְלַמ :בָֽר אָ֥בָ֘צ תֹו֗רְּׂשַבְמַֽ֝ה רֶמֹ֑א־ןֶּתִֽי יָ֥נֹדֲא :םיִֽהֹלֱא יִ֣נָעֶל ֖ךָךְתָבֹוטְּב
 הָנֹו֭י יֵ֣פְנַּכ םִיָּ֥תַ֫פְׁש ןיֵּ֢ב ֘ןּובְּכְׁשִּת־םִא :לָֽלָׁש קֵּ֥לַחְּת תִיַּ֝֗ב תַוְנּו ןּו֑דֹּדִי ןּו֣דֹּדִי
 קַריִּֽב ָהיֶ֗תֹורְבֶאְ֝ו ףֶסֶּ֑כַב הָּ֣פְחֶנ  גֵ֥לְׁשַּת ּהָּ֝֗ב םיִ֤כָ֘לְמ יַּ֓דַׁש ׂשֵ֤רָ֘פְּב :ץּוֽרָח קַ֥רְ
 םיִ֢רָה ֘ןּודְּצַרְּֽת ׀ הָּמָ֤ל :ןָֽׁשָּב־רַה םיִּ֗נֻנְבַּ֝ג־רַה ןָׁ֑שָּב־רַה םיִ֥הֹלֱא־רַה :ןֹוֽמְלַצְּב
 םיִ֗הֹלֱא בֶכֶ֤ר :חַצֶֽנָל ןֹּ֥כְׁשִי הָ֗וֹהְ֝י־ףַא ֹוּ֑תְבִׁשְל םיִ֣הֹלֱא דַ֣מָח רָ֗הָה םיִּ֥נֻ֫נְבַּג
 יִבֶּׁ֗ש ָתיִ֤בָׁ֘ש ׀ םֹו֨רָּמַל ָתיִ֤לָ֘ע :ׁשֶדֹּֽקַּב יַ֥ניִ֘ס םָ֝֗ב יָ֥נֹ֘דֲא ןָ֑אְנִׁש יֵ֣פְלַא םִיַתֹּבִ֭ר
 ׀ םֹו֤י ֘יָנֹדֲא ךְךּו֣רָּ֤ב :םיִֽהֹלֱא ּהָ֬י ׀ ןֹּ֤כְׁשִל םיִ֗רְרֹו֝ס ףַ֥אְו םָ֑דָאָּב תֹונָּתַ֭מ ָּתְחַ֣קָל
 יָ֑נֹדֲא הִ֥והיֵלְו תֹו֥עָׁ֫שֹומְֽל לֵ֢א ּ֘ונָל ׀ לֵ֣אָ֤ה :הָלֶֽס ּונֵ֬תָעּוׁשְֽי לֵ֤אָ֘ה ּונָ֗ל־סָמֲעַֽי םֹו֥י
ֹר ֘ץַחְמִי םיִ֗הֹלֱא־ךְךַא :תֹוֽאָצֹוּת תֶוָּ֗מַ֝ל  ךְךֵּ֗לַהְתִֽ֝מ רָ֑עֵׂש דֹ֥קְדָק ויָ֥בְיֹ֫א ׁשא֢
 ץַ֥חְמִּֽת ׀ ןַעַ֤מְל :םָֽי תֹו֥לֻ֘צְּמִמ ביִׁ֗שָ֝א ביִׁ֑שָא ןָׁ֣שָּבִמ יָנֹדֲ֭א רַ֣מָא :ויָֽמָׁשֲאַּֽב
 תֹו֤כיִ֘לֲה םיִ֑הֹלֱא ךָךיֶ֣תֹוכיִלֲה ּו֣אָר :ּוהֵּֽנִמ םיִ֥בְיֹואֵמ ךָךיֶ֑בָלְּכ ןֹוׁ֥שְל םָ֥דְּ֫ב ֗ךָךְלְגַר
 :תֹוֽפֵפֹוּת תֹו֣מָלֲע ךְךֹו֥תְּ֖ב םיִ֑נְגֹנ רַ֣חַא םיִרָׁ֭ש ּו֣מְּדִק :ׁשֶדֹּֽקַב יִּ֣כְלַמ יִ֖לֵא
 םֵ֗דֹר ריִ֡עָצ ׀ ןִ֨מָיְנִּב םָׁ֤ש :לֵֽאָרְׂשִי רֹו֥קְּמִמ הָ֗וֹהְ֝י םיִ֑הֹלֱא ּו֣כְרָּב תֹולֵהְקַמְּֽ֭ב
 םיִ֑הֹלֱא הָּ֥זּוע ךָך ֶּ֥זֻ֫ע ךָךיֶ֗הֹלֱא הָּ֥וִצ :יִֽלָּתְפַנ יֵ֥רָׂ֘ש ןּו֗לֻבְ֝ז יֵ֥רָׂ֘ש םָ֑תָמְגִר הָדּוהְ֭י יֵ֣רָׂש



 הֶ֡נָק תַּ֢יַח רַ֨עְּג :יָֽׁש םיִ֣כָלְמ ּוליִ֖בֹוי ֤ךָךְל םָ֑לָׁשּוֽרְי־לַע ךָךֶלָכיֵהֵֽ֭מ :ּונָּֽל ָּתְלַ֥עָּ֘פ ּו֝֗ז
 :ּוצָּֽפְחֶי תֹו֥בָ֘רְק םיִּ֗מַ֝ע ר ַּ֥זִּב ףֶסָ֑כ־יֵּצַרְּב סֵּ֥פַרְתִמ םיִּ֗מַע יֵ֬לְגֶעְּב ׀ םיִ֨ריִּבַא תַ֤דֲע
 ץֶרָאָ֭ה תֹו֣כְלְמַמ :םיִֽהֹלאֵל ויָ֗דָ֝י ץיִ֥רָּת ׁשּ֖וּכ םִיָ֑רְצִמ יִּ֣נִמ םיִּנַמְׁשַ֭ח ּויָ֣תֱאֶי

 ֹולֹוקְּ֝ב ןֵּ֥תִי־ןֵה םֶדֶ֑ק־יֵמְׁש יֵ֣מְׁשִּב בֵכֹֽרָ֭ל :הָלֶֽס יָ֣נֹדֲא ּו֖רְּמַז םיִ֑הֹלאֵל ּוריִׁ֥ש
 םיִ֗הֹלֱא אָ֥רֹו֤נ :םיִֽקָחְּׁשַּב ֹוּ֗זֻעְ֝ו ֹו֑תָוֲאַּֽג לֵ֥אָרְׂשִי־לַע םיִ֥הֹ֫לאֵֽל זֹ֗ע ּו֥נְּת :זֹֽע לֹו֣ק
 ַחֵּ֬צַנְמַֽל :םיִֽהֹלֱא ךְךּו֥רָּ֘ב םָ֗עָל תֹו֥מֻצֲעַֽתְו זֹ֖ע ׀ ןֵ֨תֹנ אּו֤ה לֵ֗אָרְׂשִי לֵ֤א ךָךיֶׁ֥שָּ֫דְקִּמִמ
 ן ֵ֣ויִּב יִּתְעַ֤בָט :ׁשֶפָֽנ־דַע םִיַ֣מ ּואָ֖ב יִּ֤כ םיִ֑הֹלֱא יִנֵ֥עיִׁשֹוה :דִֽוָדְל םיִּנַׁ֬שֹוֽׁש־לַֽע
 ֘יִאְרָקְב יִּתְעַ֣גָי :יִנְתָֽפָטְׁש תֶלֹּ֥בִׁשְו םִיַ֝֗מ־יֵּקַמֲעַֽמְב יִתאָּ֥ב דָ֑מֳעָמ ןיֵ֣אְו הָלּוצְ֭מ
 ּו֣מְצָע םָּ֥נִ֫ח יַ֢אְנׂש ֘יִׁשֹאר תֹו֣רֲעַּֽׂשִמ ׀ ּוּ֤בַר :יָֽהֹלאֵל לֵ֗חַיְ֝מ יַ֑ניֵע ּו֥לָּכ יִ֥נֹו֫רְּג רַ֢חִנ
 ָּתְעַדָ֭י הָּ֣תַא םיִ֗הֹלֱֽא :ביִֽׁשָא זָ֣א יִּתְלַ֗זָ֝ג־ֹאל רֶׁ֥שֲא רֶקֶׁ֑ש יַ֣בְיֹא יַתיִמְצַ֭מ
 הִ֗וֹהְי יָ֥נֹדֲא ֘ךָךיֶֹוק ׀ יִ֨ב ּוׁש֤בֵ֘י־לַא :ּודָֽחְכִנ־ֹאל ֥ךָךְּמִמ יַ֗תֹומְׁשַאְ֝ו יִּ֑תְלַּוִאְל
 הָּ֑פְרֶח יִתאָׂ֣שָנ ךָךיֶלָ֭ע־יִּֽכ :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֗הֹלֱ֝א ךָךיֶׁ֑שְקַבְמ יִ֣ב ּומְלָּ֣כִי־לַא תֹו֥אָ֫בְצ
 ֣ךָךְתיֵּב תַ֣אְנִק־יִּֽכ :יִּֽמִא יֵ֥נְבִל יִ֗רְכָנְ֝ו יָ֑חֶאְל יִתיִ֣יָה רָזּו֭מ :יָֽנָפ הָּ֣מִלְכ הָ֖תְּסִּכ
 תֹו֣פָרֲחַֽל יִ֖הְּתַו יִׁ֑שְפַנ םֹוּ֣צַב הֶּ֣כְבֶאָו :יָֽלָע ּו֥לְפָנ ךָךיֶ֗פְרֹו֝ח תֹוּ֥פְרֶחְו יִנְתָ֑לָכֲא
 תֹו֗ניִגְנּ֝ו רַעָׁ֑ש יֵבְׁש֣י יִ֭ב ּוחיִׂ֣שָי :לָֽׁשָמְל םֶ֣הָל יִ֖הֱאָו קָׂ֑ש יִׁ֣שּובְל הָ֣נְּתֶאָו :יִֽל
 יִנֵ֗נֲ֝ע ךָךֶּ֑דְסַח־בָרְּב םיִ֥הֹלֱא ןֹו֗צָר תֵ֬ע הָ֡וֹהְי ׀ ֙ךָךְל־יִֽתָּלִפְת יִ֬נֲאַֽו :רָֽכֵׁש יֵ֥תֹוׁ֘ש
 :םִיָֽמ־יֵּקַמֲעַּֽמִמּו יַ֗אְנּׂשִ֝מ הָ֥לְצָּנִא הָעָּ֑בְטֶא־לַאְו טיִּטִ֭מ יִנֵ֣ליִּצַה :ךָךֶֽעְׁשִי תֶ֥מֱאֶּב
 רֵ֣אְּב יַ֗לָ֝ע רַ֥טְאֶּת־לַאְו הָ֑לּוצְמ יִנֵ֣עָלְבִּת־לַאְו םִיַ֭מ תֶלֹּ֣בִׁש ׀ יִנֵ֤פְטְׁשִּת־לַֽא
 ךָךיֶנָּ֭פ רֵּ֣תְסַּת־לַאְו :יָֽלֵא הֵ֣נְּפ ךָךיֶ֗מֲחַֽ֝ר בֹ֥רְּכ ךָךֶּ֑דְסַח בֹו֣ט־יִּכ הָוֹהְ֭י יִנֵ֣נֲע :ָהיִּֽפ
 :יִנֵֽדְּפ יַ֣בְיֹא ןַעַ֖מְל ּהָ֑לָאְג יִׁ֣שְפַנ־לֶא הָ֣בְרָק :יִנֵֽנֲע רֵ֥הַ֘מ יִ֗֝ל־רַצ־יִּֽכ ךָךֶּ֑דְבַעֵֽמ
 ֘יִּבִל הָ֣רְבָֽׁש ׀ הָּ֤פְרֶח :יָֽרְרֹוצ־לָּכ ֗ךָךְּדְגֶ֝נ יִ֑תָּמִלְכּו יִּתְׁשָבּ֭ו יִ֣תָּפְרֶח ָּתְעַ֗דָי הָּ֤תַא
 קֲאָֽו הָׁשּו֥֫נָאָֽו ֹלְו םיִ֗מֲחַֽנְמַלְ֝ו ןִיַ֑אָו דּו֣נָל הֶּ֣וַ ֹר יִ֣תּורָבְּב ּו֣נְּתִּיַו :יִתאָֽצָמ א֣  ׁשא֑
 :ׁשֵֽקֹומְל םיִ֥מֹו֘לְׁשִלְו חָ֑פְל םֶ֣היֵנְפִל םָ֣נָחְלֻׁש יִ֚ה ְי :ץֶמֹֽח יִנּו֥קְׁשַי יִ֗אָמְצִלְ֝ו
 ךָךֶ֑מְעַז םֶ֥היֵלֲע־ךְךָפְׁש :דַֽעְמַה דיִ֥מָּ֘ת םֶהיֵ֗נְתָמּ֝ו תֹו֑אְרֵמ םֶהיֵניֵ֭ע הָנְכַׁ֣שְחֶּת
 הָּ֣תַא־יִּֽכ :בֵֽׁשי יִ֥הְי־לַא םֶ֗היֵלֳהָאְּ֝ב הָּ֑מַׁשְנ םָ֥תָריִֽט־יִהְּת :םֵֽגיִּׂשַי ֗ךָךְּפַ֝א ןֹו֥רֲחַֽו
־לַאְו םָ֑נֹוֲע־לַע ןֹוָ֭ע־הָנְּֽת :ּורֵּֽפַסְי ךָךיֶ֣לָלֲח בֹו֖אְכַמ־לֶאְו ּופָ֑דָר ָתיִּ֣כִה־רֶׁשֲא



ַֽו :ּובֵֽתָּכִי־לַא םיִ֗קיִּדַ֝צ םִ֥עְו םיִּ֑יַח רֶפֵּ֣סִמ ּוֽחָּמִ֭י :ךָךֶֽתָקְדִצְּב ּואֹ֗בָ֝י  יִ֣נָע יִנֲא֭
 ּוּנֶ֥לְּדַגֲאַֽו ריִׁ֑שְּב םיִ֣הֹלֱא־םֵֽׁש הָ֣לְלַֽהֲא :יִנֵֽבְּגַׂשְּת םיִ֣הֹלֱא ֖ךָךְתָעּוׁשְי בֵ֑אֹוכְו
 קַמ רָּ֗פ רֹוּׁ֥שִמ הָוֹהיַֽ֭ל בַ֣טיִתְו :הָֽדֹותְב  יֵׁ֥שְרֹּד ּוחָ֑מְׂשִי םיִ֣וָנֲע ּו֣אָר :סיִֽרְפַמ ןִ֥רְ
ֹל ויָ֗ריִסֲ֝א־תֶאְו הָ֑וֹהְי םיִ֣נֹויְבֶא־לֶא ַעֵ֣מֹׁש־יִּֽכ :םֶֽכְבַבְל יִ֥חיִו םיִ֗הֹלֱ֝א  :הָֽזָב א֣
 הֶנְבִיְ֭ו ןֹוּ֗יִצ ַעיִׁ֤שֹו֘י ׀ םיִ֨הֹלֱא יִּ֤כ :םָּֽב ׂשֵ֥מֹ֘ר־לָכְֽו םיִּ֗מַ֝י ץֶרָ֑אָו םִיַ֣מָׁש ּוהּולְלַהְֽ֭י
־ּונְּכְׁשִי ֹו֗מְׁ֝ש יֵ֥בֲהֹֽ֘אְו ָהּו֑לָחְנִי ויָדָבֲ֭ע עַר ֶֽזְו :ָהּוֽׁשֵריִו םָׁ֝֗ש ּובְׁשָ֥יְו הָ֑דּוהְי יֵ֣רָע
ַֽל :ּהָֽב  ּוׁש֣בֵי :הָֽׁשּוֽח יִתָ֥רְזֶעְל הָ֗וֹהְ֝י יִנֵ֑ליִּצַהְל םיִ֥הֹלֱא :ריִּֽכְזַהְל דִ֥וָדְל ַחֵּ֗צַנְמ֝
 בֶקֵ֣ע־לַע ּובּוׁשָ֭י :יִֽתָעָר יֵ֗צֵפֲ֝ח ּו֑מְלָּכִיְו רֹוחָ֭א ּוגֹּ֣סִי יִׁ֥שְפַ֫נ יֵׁ֢שְקַבְמ ּ֘ורְּפְחַיְו
 ּו֣רְמֹאיְו ךָךיֶׁ֥שְקַ֫בְמ־לָּכ ֗ךָךְּב ׀ ּו֨חְמְׂשִיְו ּוׂשיִׂ֤שָ֘י :חָֽאֶה ׀ חָ֥אֶ֘ה םיִ֗רְמֹאָ֝ה םָּ֑תְׁשָּב
 יִּ֥ל־הָׁ֫שּוֽח םיִ֢הֹלֱא ֘ןֹויְבֶאְו יִ֣נָע ׀ יִ֤נֲאַֽו :ךָךֶֽתָעּוׁשְי יֵ֗בֲהֹֽ֝א םיִ֑הֹלֱא לַּ֣דְגִי דיִמָ֭ת
 הָׁשֹו֥בֵ֘א־לַא יִתיִ֑סָח הָ֥וֹהְי־ֽךָךְּב :רַֽחַאְּת־לַא הָ֗וֹהְ֝י הָּתַ֑א יִ֣טְלַפְמּו יִ֣רְזֶע
 ׀ יִ֨ל הֵ֤יֱה :יִנֵֽעיִׁשֹוהְו ֗ךָךְנְזָ֝א יַ֥לֵ֘א־הֵּֽטַה יִנֵ֑טְּלַפְתּו יִנֵ֥ליִּצַּת ֗ךָךְתָֽקְדִצְּב :םָֽלֹועְל
 יַ֗הֹלֱֽא :הָּתָֽא יִ֣תָדּוצְמּו יִ֖עְלַס־יִּֽכ יִנֵ֑עיִׁשֹוהְל ָתיִּ֥וִצ דיִ֗מָת אֹו֗בָל ןֹו֡עָמ רּו֥צְל
 יִ֥חַ֘טְבִמ הִ֗וֹהְ֝י יָ֥נֹ֘דֲא יִ֑תָוְקִת הָּ֥תַא־יִּֽכ :ץֵֽמֹוחְו לֵּ֣וַעְמ ףַּ֖כִמ עָׁ֑שָר דַּ֣יִמ יִנֵטְּלַּ֭פ
 :דיִֽמָת יִ֣תָּלִהְת ֖ךָךְּב יִ֑זֹוג הָּ֣תַא יִּמִ֭א יֵ֣עְּמִמ ןֶטֶּ֗בִמ יִּתְכַ֬מְסִנ ׀ ךָךיֶ֤לָע :יָֽרּועְּנִמ
 םֹוּ֗יַ֝ה־לָּכ ךָךֶ֑תָּלִהְּת יִ֭פ אֵלָּ֣מִי :זֹֽע־יִסֲחַֽמ הָּ֗תַאְ֝ו םיִּ֑בַרְל יִתיִ֣יָה תֵֽפֹומְּ֭כ
 קִז תֵ֣עְל יִנֵכיִלְׁשַּ֭ת־לַא :ךָךֶּֽתְרַאְפִּת  ּו֣רְמָא־יִּֽכ :יִנֵֽבְזַעַּת־לַא יִ֗חֹּ֝כ תֹו֥לְכִּכ הָ֑נְ
 ּוהּוׂ֗שְפִתְ֝ו ּו֥פְדִֽר ֹו֑בָזֲע םיִ֣הֹלֱא רֹמאֵ֭ל :וָּֽדְחַי ּו֥צֲעֹוֽ֘נ יִׁ֗שְפַ֝נ יֵ֥רְמֹׁשְו יִ֑ל יַ֣בְיֹוא
 :]הָׁשּוֽח[ הָׁשּיֽח יִתָ֥רְזֶעְל יַ֗הֹלֱ֝א יִּנֶּ֑מִמ קַ֣חְרִּת־לַא םיִהֹלֱ֭א :ליִּֽצַמ ןיֵ֥א יִּ֘כ
ַֽו :יִֽתָעָר יֵׁ֗שְקַבְ֝מ הָּ֑מִלְכּו הָּפְרֶ֭ח ּו֣טֲעַֽי יִׁ֥שְפַ֫נ יֵ֢נְטׂש ּ֘ולְכִי ּוׁש֣בֵי  דיִ֣מָּת יִנֲא֭
 ךָךֶ֑תָעּוׁשְּת םֹוּיַ֭ה־לָּכ ךָךֶ֗תָקְדִצ רֵּ֬פַסְי ׀ יִּ֤פ :ךָךֶֽתָּלִהְּת־לָּכ־לַע יִּ֗תְפַסֹוהְ֝ו לֵ֑חַיֲא
ֹל יִּ֤כ  :ךָךֶּֽדַבְל ֣ךָךְתָקְדִצ ריִּ֖כְזַא הִ֑וֹהְי יָ֣נֹדֲא תֹורֻבְגִּֽ֭ב אֹו֗בָא :תֹוֽרֹפְס יִּתְעַ֣דָי א֖
 ׀ הָ֨נְקִז־דַע םַ֤גְו :ךָךיֶֽתֹואְלְפִנ דיִּ֥גַא הָּנֵ֝֗ה־דַעְו יָ֑רּועְּנִמ יִנַּ֥תְדַּמִל םיִ֗הֹלֱֽא
 :ךָךֶֽתָרּובְּג אֹו֗בָ֝י־לָכְל רֹו֑דְל ֣ךָךֲעֹוֽרְז דיִּ֣גַא־דַע יִנֵ֥בְזַ֫עַּֽת־לַא םיִ֢הֹלֱא ֘הָביֵׂשְו
 רֶׁ֤שֲא :ךָךֹוֽמָכ יִ֣מ םיִ֗הֹלֱ֝א תֹו֑לֹדְג ָתיִׂ֥שָע־רֶׁשֲא םֹו֥רָ֫מ־דַע םיִ֗הֹלֱא ֥ךָךְתָקְדִצְו
 ]יִניֵּ֑יַחְּת[ וִניֵּ֑יַחְּת בּוׁ֥שָּת תֹו֥עָ֫רְו תֹוּ֗בַר תֹו֥רָצ ׀ ]יִנַ֨תיִאְרִה[ ׀וִנַ֨תיִאְרִה



 ׀ יִ֤נֲא־םַּג :יִנֵֽמֲחַֽנְּֽת בֹּ֥סִתְו יִ֗תָּלֻדְּ֝ג ׀ בֶרֶּ֤ת :יִנֵֽלֲעַּֽת בּוׁ֥שָּ֘ת ץֶרָ֗אָ֝ה תֹו֥מֹוהְּתִמּו
 הָּ֣נֵּ֣נַרְּת :לֵֽאָרְׂשִי ׁשֹו֗דְ֝ק רֹוּ֑נִכְב ֣ךָךְל הָ֣רְּמַזֲא יָ֥הֹ֫לֱא ֢ךָךְּתִמֲא ֘לֶבֶנ־יִלְכִב ֣ךָךְדֹוא
 הֶּ֣גְהֶּת םֹוּיַ֭ה־לָּכ יִ֗נֹוׁשְל־םַּג :ָתיִֽדָּפ רֶׁ֣שֲא יִׁ֗שְפַנְ֝ו ךְךָּ֑ל־הָרְּמַזֲא יִּ֥כ יַתָפְׂ֭ש
 ךָךיֶטָּפְׁשִ֭מ םיִ֗הֹלֱֽא ׀ הֹ֨מֹלְׁשִל :יִֽתָעָר יֵׁ֥שְקַבְמ ּו֗רְפָֽ֝ח־יִכ ּוׁש֥ב־יִּ֘כ ךָךֶ֑תָקְדִצ
 ּו֤אְׂשִי :טָּֽפְׁשִמְב ךָךיֶּ֥יִנֲעַֽו קֶדֶ֑צְב ֣ךָךְּמַע ןיִ֣דָי :ךְךֶלֶֽמ־ןֶבְל ֥ךָךְתָקְדִצְו ןֵּ֑ת ךְךֶלֶ֣מְל
 ןֹו֑יְבֶא יֵ֣נְבִל ַעיִׁשֹו֭י םָ֗ע־יֵּיִנֲֽע ׀ טֹּ֤פְׁשִי :הָֽקָדְצִּב תֹו֗עָבְגּ֝ו םָ֑עָל םֹו֥לָׁ֘ש םיִ֓רָה
 זֵּ֑ג־לַע רָ֣טָמְּכ דֵֽרֵ֭י :םיִֽרֹוּד רֹוּ֣ד ַחֵ֗רָ֝י יֵ֥נְפִלְו ׁשֶמָׁ֑ש־םִע ךָךּו֥אָריִֽי :קֵֽׁשֹוֽע אֵּ֣כַדיִֽו
 ְּדְרֵיְ֭ו :ַחֵֽרָי יִ֥לְּב־דַע םֹו֗לָׁ֝ש בֹ֥רְו קיִּ֑דַצ ויָ֥מָיְּב־חַרְפִֽי :ץֶרָֽא ףיִ֥זְרַז םיִ֗ביִבְרִּ֝כ
 :ּוכֵֽחַלְי רָ֥פָ֘ע ויָ֗בְיֹאְ֝ו םיִּ֑יִצ ּו֣עְרְכִי ויָנָפְ֭ל :ץֶרָֽא־יֵסְפַא־דַע רָ֗הָּנִמּ֝ו םָ֑י־דַע םָּ֣יִמ
 קַי רָּ֥כְׁשֶא אָ֗בְסּ֝ו אָ֥בְׁש יֵ֥כְלַמ ּוביִׁ֑שָי הָ֣חְנִמ םיִּיִאְ֭ו ׁשיִׁ֣שְרַת יֵ֤כְלַמ  :ּוביִֽרְ
 יִ֗נָעְ֝ו ַעֵּ֑וַׁשְמ ןֹו֣יְבֶא ליִּצַ֭י־יִּֽכ :ּוהּוֽדְבַעַֽי םִ֗יֹוּ֝ג־לָּכ םיִ֑כָלְמ־לָכ ֹו֥ל־ּווֲחַּֽתְׁשִיְו
 סָמָחֵמּ֭ו ךְךֹוּ֣תִמ :ַעיִֽׁשֹוי םיִ֣נֹויְבֶא תֹוׁ֖שְפַנְו ןֹו֑יְבֶאְו לַּ֣ד־לַע סֹחָ֭י :ֹוֽל ר ֵ֥זֹ֘ע־ןיֵאְֽו
 ֹו֣דֲעַּֽב לֵּ֣לַּפְתִיְו אָ֥בְׁ֫ש בַ֢הְּזִמ ֹ֘ול־ןֶּתִיְו יִ֗חיִו :ויָֽניֵעְּב םָ֣מָּד רַ֖קיֵיְו םָׁ֑שְפַנ לַ֣אְגִי
ֹרְּב ֘ץֶרָאָּב ׀ רַּ֨ב־תַּסִֽפ יִ֤הְי :ּוֽהְנֶֽכֲֽרָֽבְי םֹוּ֗יַ֝ה־לָּכ דיִ֑מָת  ׁשַ֣עְרִי םיִ֥רָ֫ה ׁשא֢
 ןיֹּ֢נִי ׁ֘שֶמֶׁש יֵ֣נְפִל םָ֗לֹועְֽל ֹו֨מְׁש יִ֤הְי :ץֶרָֽאָה בֶׂשֵ֣עְּכ ריִ֗עֵ֝מ ּוציִ֥צָ֘יְו ֹו֑יְרִּפ ןֹו֣נָבְּלַּכ
 יֵ֣הֹלֱא םיִהֹלֱ֭א הָ֣וֹהְי ׀ ךְךּו֤רָּב :ּוהּוֽרְּׁשַאְי םִ֥יֹוּ֘ג־לָּכ ֹו֑ב ּוכְרָּ֥בְתִיְו ֹו֥מְׁ֫ש ]ןֹוּ֢נִי[
 ֹודֹובְ֭כ אֵ֣לָּמִיְו םָ֥לֹו֫עְל ֹו֗דֹובְּכ םֵׁ֥ש ׀ ךְךּו֤רָ֘בּו :ֹוּֽדַבְל תֹו֣אָלְפִנ הֵׂ֖שֹע לֵ֑אָרְׂשִי
 ךְךַ֤א ףָ֥סָ֫אְל רֹו֗מְזִמ :יָֽׁשִי־ןֶּב דִ֗וָּ֝ד תֹוּ֑לִפְת ּוּ֥לָּכ :ןֵֽמָאְו ׀ ןֵ֥מָ֘א ץֶרָ֗אָה־לָּכ־תֶא
 הֻ֥כְּפֻׁש ןִיַ֗אְּ֝כ יָ֑לְגַר ]ּויָ֣טָנ[ יֻוָ֣טָנ טַעְמִּ֭כ יִ֗נֲאַֽו :בָֽבֵל יֵ֥רָ֘בְל םיִ֗הֹלֱ֝א לֵ֥אָרְׂשִיְל בֹו֭ט
 ןיֵ֖א יִּ֤כ :הֶֽאְרֶא םיִ֣עָׁשְר םֹו֖לְׁש םיִ֑לְלֹוהַּֽב יִתאֵּנִ֭ק־יִּֽכ :יָֽרֻׁשֲא ]וֻ֥כְּפֻׁש[
ֹל םָ֗דָ֝א־םִעְו ֹומֵ֑ניֵא ׁשֹו֣נֱא לַ֣מֲעַּֽב :םָֽלּוא איִ֥רָ֘בּו םָ֗תֹומְ֝ל תֹוּ֥בֻצְרַח  :ּועָּֽגֻנְי א֣
 תֹוּ֥יִּכְׂשַמ ּו֗רְבָ֝ע ֹומֵ֑ניֵע בֶלֵ֣חֵמ אָ֣צָי :ֹומָֽל סָ֥מָ֘ח תיִׁ֝֗ש־ףָטֲעַֽי הָ֑וֲאַֽג ֹומְתַ֣קָנֲע ןֵכָ֭ל
 םֶ֑היִּפ םִיַ֣מָּׁשַב ּוּ֣תַׁש :ּורֵּֽבַדְי םֹו֥רָּמִ֘מ קֶׁש֑ע עָ֣רְב ּו֣רְּבַדיִו ׀ ּוקיִ֤מָי :בָֽבֵל
 :ֹומָֽל ּוצָּ֥מִי אֵ֗לָ֝מ יֵ֣מּו םֹ֑לֲה ֹוּ֣מַע ]בּוׁ֣שָי[ בּיׁ֣שָי ןֵ֗כָל :ץֶרָֽאָּב ךְךַ֥לֲהִּֽת םָ֗נֹוׁשְלּ֝ו
 םָ֗לֹו֝ע יֵ֥וְלַׁשְו םיִ֑עָׁשְר הֶּלֵ֥א־הֵּנִה :ןֹוֽיְלֶעְב הָ֣עֵּד ׁשֵ֖יְו לֵ֑א־עַֽדָי הָ֥כיֵא ּו֗רְמָאְֽו
 םֹוּ֑יַה־לָּכ ַעּוגָ֭נ יִ֣הֱאָו :יָּֽפַּכ ןֹו֣יָּקִנְּב ץַ֖חְרֶאָו יִ֑בָבְל יִתיִּ֣כִז קיִ֭ר־ךְךַא :לִיָֽח־ּוּגְׂשִה



 קְּבַל יִּ֗תְחַכֹותְ֝ו  :יִּתְד ָֽגָב ךָךיֶ֣נָּב רֹו֭ד הֵּ֤נִה ֹו֑מְכ הָ֥רְּפַסֲא יִּתְרַמָ֭א־םִא :םיִֽרָ
ַֽו ֹז תַעַ֣דָל הָבְּׁשַחֲא֭  לֵ֑א־יֵׁשְּדְקִמ־לֶא אֹו֥בָא־דַע :יָֽניֵעְב ]אּו֣ה[ אּי֣ה לָ֖מָע תא֑
 ּו֣יָה ךְךיֵ֤א :תֹוֽאּוּׁשַמְל םָּ֗תְלַּפִ֝ה ֹומָ֑ל תיִׁ֣שָּת תֹוקָלֲחַּֽ֭ב ךְךַ֣א :םָֽתיִרֲחַֽאְל הָניִ֗בָ֝א
 םָ֬מְלַצ ׀ ריִ֤עָּב יָנֹדֲ֝א ץיִ֑קָהֵמ םֹו֥לֲחַּֽכ :תֹוֽהָּלַּב־ןִמ ּוּמַ֝֗ת ּופָ֥ס עַגָ֑רְכ הָּ֣מַׁשְל
ֹלְו רַעַ֭ב־יִנֲאַֽו :ן ָֽנֹוּתְׁשֶא יַ֗תֹויְלִכְ֝ו יִ֑בָבְל ץֵּ֣מַחְתִי־יִּֽכ :הֶֽזְבִּת  תֹו֗מֵהְּ֝ב עָ֑דֵא א֣
 רַ֗חַאְ֝ו יִנֵ֑חְנַת ֥ךָךְתָצֲעַּֽב :יִֽניִמְי־דַיְּב ָּתְזַ֗חָ֝א ךְךָּ֑מִע דיִ֣מָת יִ֣נֲאַֽו :ךְךָּֽמִע יִתיִ֥יָ֘ה
 יִ֥בָ֫בְלּו יִ֗רֵאְׁש הָ֥לָּכ :ץֶרָֽאָב יִּתְצַ֥פָח־ֹאל ֗ךָךְּמִעְ֝ו םִיָ֑מָּׁשַב יִ֥ל־יִמ :יִנֵֽחָּקִּת דֹו֥בָּ֘כ
־לָּכ הָּתַ֗מְצִ֝ה ּודֵ֑בֹאי ךָךיֶ֣קֵחְר הֵּ֣נִה־יִּֽכ :םָֽלֹועְל םיִ֥הֹ֘לֱא יִ֗קְלֶחְו יִ֥בָ֘בְל־רּוצ
 רֵּ֗פַסְ֝ל יִ֑סְחַמ הִֹ֣והְי יָ֣נֹדאַּב ׀ יִּ֤תַׁש בֹו֥ט־יִ֫ל םיִ֗הֹלֱא תַ֥בֲרִֽק ׀ יִ֤נֲאַֽו :ָּךֶּֽמִמ הֶ֥נֹו֘ז
ֹצְּב ֗ךָךְּפַ֝א ןַׁ֥שְעֶי חַצֶ֑נָל ָּתְחַ֣נָז םיִהֹלֱ֭א הָ֣מָל ףָ֥סָ֫אְל ליִּ֗כְׂשַמ :ךָךיֶֽתֹוכֲאְֽלַמ־לָּכ  ןא֣
 ָּתְנַ֬כָׁש ׀ הֶ֤ז ןֹוּ֗יִ֝צ־רַה ךָךֶ֑תָלֲחַֽנ טֶבֵׁ֥ש ָּתְלַאָּ֭ג םֶדֶּ֗ק ָתיִ֤נָ֘ק ׀ ֙ךָךְתָדֲע רֹ֤כְז :ךָךֶֽתיִעְרַמ
 ךָךיֶרְרֹ֭צ ּו֣גֲאָֽׁש :ׁשֶדֹּֽקַּב בֵ֣יֹוא עַ֖רֵה־לָּכ חַצֶ֑נ תֹו֣אֻּׁשַמְל ךָךיֶמָעְ֭פ הָמיִ֣רָה :ֹוּֽב
 ץֵ֝֗ע־ךְךָבֲסִּֽב הָלְעָ֑מְל איִ֣בֵמְּכ עַדָּוִ֭י :תֹוֽתֹא םָ֣תֹתֹוא ּומָׂ֖ש ךָךֶ֑דֲעֹוֽמ בֶרֶ֣קְּב
 ׁשֵאָ֭ב ּו֣חְלִׁש :ןּוֽמֹלֲהַֽי תֹּ֗פַליֵֽכְ֝ו ליִּׁ֥שַכְּב דַחָּ֑י ָהיֶ֣חּוּתִּפ ]הָּתַעְ֭ו[ ָּתַעְ֭ו :תֹוּֽמֻּדְרַק
־לָכ ּו֖פְרָׂש דַחָ֑י םָ֣ניִנ םָּבִלְ֭ב ּו֣רְמָא :ךָךֶֽמְׁש־ןַּכְׁשִמ ּו֥לְּלִח ץֶרָ֗אָ֝ל ךָךֶׁ֑שָּדְקִמ
ֹל ּוניֵ֗תֹותֹֽא :ץֶרָֽאָּב לֵ֣א־יֵדֲעֹוֽמ ֹלְו איִ֑בָנ דֹו֥ע־ןיֵֽא ּוניִ֥אָ֫ר־אֽ ֹי ּונָּ֗תִ֝א־אֽ ־דַע ַעֵ֥ד֘
 ךָךְדָ֭י ביִׁ֣שָת הָּמָ֤ל :חַצֶֽנָל ֣ךָךְמִׁש בֵ֖יֹוא ץֵ֤אָ֘נְי רָ֑צ ףֶ֣רָחְי םיִהֹלֱ֭א יַ֣תָמ־דַע :הָֽמ
ֵו :הֵּֽלַכ ]֣ךָךְקיֵֽח[ ֣ךָךְקוֵֽח בֶרֶּ֖קִמ ךָך ֶ֑ניִמיִֽו  תֹו֗עּוׁשְ֝י לֵ֥עֹּ֘פ םֶדֶּ֑קִמ יִּ֣כְלַמ םיִהֹלא֭
 :םִיָּֽמַה־לַע םיִ֗ניִּנַ֝ת יֵׁ֥שאָר ָּתְרַּ֖בִׁש םָ֑י ֣ךָךְּזָעְב ָּתְרַ֣רֹופ הָּ֤תַא :ץֶרָֽאָה בֶרֶ֣קְּב
 ן ָ֣יְעַמ ָּתְעַקָ֭ב הָּ֣תַא :םיִּֽיִצְל םַ֣עְל לָ֗כֲאַֽ֝מ ּוּנֶ֥נְּתִּת ןָ֑תָיְוִל יֵׁ֣שאָר ָּתְצַּצִ֭ר הָּ֣תַא
 ָתֹו֗ניִכֲ֝ה הָּ֥תַא הָלְיָ֑ל ֣ךָךְל־ףַא םֹו֭י ֣ךָךְל :ןָֽתיֵא תֹו֥רֲהַֽ֘נ ָּתְׁשַ֗בֹו֝ה הָּ֥תַא לַחָ֑נָו
־רָכְז :םָּֽתְרַצְי הָּ֥תַא ףֶרֹ֗חָ֝ו ץִיַ֥ק ץֶרָ֑א תֹו֣לּובְּג־לָּכ ָּתְבַּצִ֭ה הָּ֣תַא :ׁשֶמָֽׁשָו רֹו֥אָ֘מ
ֹז  ךָךֶ֑רֹוּת ׁשֶפֶ֥נ תַּיַחְ֭ל ןֵּ֣תִּת־לַא :ךָךֶֽמְׁש ּו֥צֲאִֽ֘נ לָ֗בָ֝נ־םַעְו הָ֑וֹהְי ׀ ףֵ֣רֵח בֵיֹו֭א תא֗
 תֹו֣אְנ ץֶרֶ֝֗א־יֵּכַׁשֲחַֽמ ּו֥אְלָמ־יִּכ תיִ֑רְּבַל־טֵּֽבַה :חַצֶֽנָל חַּ֥כְׁשִּת־לַא ךָךיֶּ֗יִנֲ֝ע תַּ֥יַח
 הָ֣ביִר םיִהֹלֱ֭א הָ֣מּוק :ךָךֶֽמְׁש ּו֥לְלַ֘הְֽי ןֹו֗יְבֶאְ֝ו יִ֥נָ֘ע םָ֑לְכִנ ךְךַּ֣ד בֹׁ֣שָי־לַא :סָֽמָח
 ךָךיֶ֗מָ֝ק ןֹו֥אְׁש ךָךיֶ֑רְרֹצ לֹו֣ק חַּכְׁשִּ֭ת־לַא :םֹוּֽיַה־לָּכ לָ֗בָ֝נ־יִּנִמ ֥ךָךְתָּפְרֶח רֹ֖כְז ךָךֶ֑ביִר



 םיִ֗הֹלֱֽא ׀ ֙ךָךְּל ּוניִ֤דֹו֘ה :ריִֽׁש ףָ֣סָאְל רֹו֖מְזִמ תֵ֑חְׁשַּת־לַא ַחֵּ֥צַנְמַֽל :דיִֽמָת הֶ֥לֹ֘ע
 :טֹּֽפְׁשֶא םיִ֥רָׁ֘שיֵמ יִ֗נֲ֝א דֵ֑עֹומ חַּ֣קֶא־יִּֽ֭כ :ךָךיֶֽתֹואְלְפִנ ּו֗רְּפִ֝ס ךָךֶ֑מְׁש בֹו֣רָקְו ּוניִדֹו֭ה
 םיִלְלֹוהַֽ֭ל יִּתְרַ֣מָא :הָלֶּֽס ָהיֶ֣דּוּמַע יִּתְנַּ֖כִּת יִ֤כֹ֘נָא ָהיֶ֑בְׁשֹֽי־לָכְו ץֶרֶ֥א־םיִ֗גֹומְֽנ
 ּו֖רְּבַדְּת םֶ֑כְנְרַק םֹו֣רָּמַל ּומיִ֣רָּת־לַא :ןֶרָֽק ּומיִ֥רָּ֘ת־לַא םיִ֗עָׁשְרָלְ֝ו ּוּלֹ֑הָּת־לַא
ֹל יִּ֤כ :קָֽתָע ראָּ֣וַצְב ֹלְ֝ו בָ֑רֲעַּֽמִֽמּו אָצֹוּמִ֭מ א֣  טֵ֑פֹׁש םיִ֥הֹלֱא־יִּֽכ :םיִֽרָה רַּ֥בְדִּמִמ א֗
 הֶּ֥זִ֫מ ר ֵּ֢גַּיַו ֘ךְךֶסֶמ אֵלָ֥מ ׀ רַ֨מָח ןִי ַ֤יְו הָ֡וֹהְי־דַיְּֽב סֹו֢כ יִּ֤כ :םיִֽרָי הֶ֣זְו ליִּ֗פְׁשַ֝י הֶ֥ז
ַֽו :ץֶרָֽא־יֵעְׁשִר לֹּ֝֗כ ּוּ֑תְׁשִי ּו֣צְמִי ָהיֶרָמְׁ֭ש־ךְךַא  יֵ֥הֹ֘לאֵל הָ֗רְּמַזֲ֝א םָ֑לֹעְל דיִּ֣גַא יִנֲא֭
 תֹ֑ניִגְנִּב ַחֵּ֥צַנְמַֽל :קיִּֽדַצ תֹו֥נְרַֽק הָנְמַ֗מֹורְּ֝ת ַעֵּ֑דַגֲא םיִ֣עָׁשְר יֵ֣נְרַק־לָכְו :בֹֽקֲעַֽי
 םֵ֣לָׁשְב יִ֣הְיַו :ֹוֽמְׁש לֹו֥דָּ֘ג לֵ֗אָרְׂשִיְּ֝ב םיִ֑הֹלֱא הָ֣דּוהיִּֽב עָ֣דֹונ :ריִֽׁש ףָ֣סָאְל רֹו֖מְזִמ
 :הָלֶֽס הָ֣מָחְלִמּו בֶרֶ֖חְו ן ֵ֤גָ֘מ תֶׁשָ֑ק־יֵפְׁשִר רַּ֣בִׁש הָּמָׁ֭ש :ןֹוּֽיִצְב ֹו֣תָנֹו֖עְמּו ֹוּ֑כֻס
־ֹאלְו םָ֑תָנְׁש ּו֥מָנ בֵ֗ל יֵריִּ֬בַא ׀ ּו֨לְלֹוּ֤תְׁשֶא :ףֶרָֽט־יֵרְרַהֵֽמ ריִּ֗דַא הָּ֥תַא רֹואָ֭נ
 :סּוֽסָו בֶכֶ֣רְו םָּ֗דְרִ֝נ בֹ֑קֲעַֽי יֵ֣הֹלֱא ךָךְתָ֣רֲעַּֽגִ֭מ :םֶֽהיֵדְי לִיַ֣ח־יֵׁשְנַא־לָכ ּו֖אְצָֽמ
 ץֶרֶ֖א ןיִּ֑ד ָּתְעַ֣מְׁשִה םִיַמָּׁשִ֭מ :ךָךֶּֽפַא זָ֥אֵמ ךָךיֶ֗נָפְ֝ל דֹ֥מֲעַֽ֘י־יִמּו הָּתַ֗א אָרֹו֥נ ׀ הָּ֤תַא
־יִּֽכ :הָלֶֽס ץֶרֶ֣א־יֵוְנַע־לָּכ ַעיִׁ֖שֹוהְל םיִ֑הֹלֱא טָּ֥פְׁשִּמַל־םּוֽקְּב :הָטָֽקָׁשְו הָ֣אְר ָֽי
־לָּכ םֶ֥כיֵ֫הֹלֱֽא הָ֢וֹהיַל ּ֘ומְּלַׁשְו ּו֣רֲד ִֽנ :רֹּֽגְחַּת תֹ֣מֵח תיִ֖רֵאְׁש ָּךֶ֑דֹוּת םָ֣דָא תַ֣מֲח
 ַחֵּ֥צַנְמַֽל :ץֶרָֽא־יֵכְלַמְל אָ֗רֹו֝נ םיִ֑דיִגְנ ַחּו֥ר רֹצְבִ֭י :אָֽרֹוּמַל יַׁ֣ש ּוליִ֖בֹי ויָ֑ביִבְס
־לֶא יִ֥לֹ֘וק הָקָ֑עְצֶאְו םיִ֣הֹלֱא־לֶא יִ֣לֹוק :רֹוֽמְזִמ ףָ֥סָ֘אְל ]ןּו֗תּודְ֝י[ ןּו֗תּידְי־לַע
ֹלְו הָרְּגִ֭נ הָלְיַ֣ל ׀ יִ֤דָי יִּתְׁשָ֥רָּ֫ד יָ֢נֹדֲא ֘יִתָרָצ םֹו֥יְּב :יָֽלֵא ןיִ֥זֲאַֽ֘הְו םיִ֗הֹלֱ֝א  גּו֑פָת א֣
 יִ֣חּור ףֵּ֖טַעְתִתְו ׀ הָחיִׂ֓שָא הָ֑יָמֱהֶֽאְו םיִ֣הֹלֱא הָ֣רְּכְזֶא :יִֽׁשְפַנ םֵ֣חָּנִה הָ֖נֲאֵֽמ
ֹלְו יִּתְמַ֗עְפִ֝נ יָ֑ניֵע תֹו֣רֻמְׁש ָּתְזַחָ֭א :הָלֶֽס  תֹו֗נְׁ֝ש םֶדֶּ֑קִמ םיִ֣מָי יִּתְבַּׁ֣שִח :רֵּֽבַדֲא א֣
 :יִֽחּור ׂשֵּ֥פַחְיַו הָחיִׂ֑שָא יִ֥בָבְל־םִע הָלְיָּ֥לַּ֫ב יִ֗תָניִגְנ הָ֥רְּכְזֶא :םיִֽמָלֹוע
ֹלְו יָ֑נֹדֲא ׀ חַ֥נְזִי םיִמָלֹועְלַֽ֭ה  רַמָּ֥ג ֹוּ֑דְסַח חַצֶ֣נָל סֵ֣פָאֶה :דֹוֽע תֹו֣צְרִל ףיִ֖סֹי־אֽ
ָו :הָלֶֽס ויָ֣מֲחַֽר ףַ֖אְּב ץַ֥פָ֘ק־םִא לֵ֑א תֹוּ֣נַח חַ֣כָׁשֲה :רֹֽדָו רֹ֣דְל רֶמֹ֝֗א  יִתֹוּ֣לַח רַמֹא֭
 :ךָךֶֽאְלִּפ םֶדֶּ֣קִמ הָ֖רְּכְזֶא־יִּֽכ ּהָ֑י־יֵלְלַעַֽמ ]רֹוּ֥כְזֶא[ ריֹּ֥כְזֶא :ןֹוֽיְלֶע ןיִ֣מְי תֹו֗נְׁ֝ש איִ֑ה
 לֵ֥א־יִ֘מ ךָךֶּ֑כְרַּד ׁשֶדֹּ֣קַּב םיִהֹלֱ֭א :הָחיִֽׂשָא ךָךיֶ֣תֹוליִ֖לֲעַֽבּֽו ךָךֶ֑לֳעָּפ־לָכְב יִתיִ֥גָהְו
 ַעֹו֣רְזִּב ָּתְלַ֣אָּג :ךָך ֶּֽזֻע םיִּ֣מַעָב ָּתְעַ֖דֹוה אֶלֶ֑פ הֵׂשֹ֥ע לֵאָ֭ה הָּ֣תַא :םיִֽהֹלאֵּֽכ לֹו֗דָּ֝ג



 ףַ֖א ּוליִ֑חָי םִיַּ֣מ ךָךּו֣אָר םיִ֗הֹלֱֽא ׀ םִיַּ֨מ ךָךּו֤אָ֘ר :הָלֶֽס ףֵ֣סֹויְו בֹ֖קֲעַֽי־יֵנְּב ךָךֶּ֑מַע
 :ּוכָּֽלַהְתִי ךָךיֶ֗צָצֲ֝ח־ףַא םיִ֑קָחְׁש ּו֣נְתָנ לֹו֖ק תֹו֗בָע ׀ םִיַ֨מ ּומְרֹ֤ז :תֹוֽמֹהְת ּו֣זְּגְרִי
 ךָךֶּ֗כְרַּד םָּ֤יַּב :ץֶרָֽאָה ׁשַ֣עְרִּתַו הָ֖זְגָר לֵ֑בֵּת םיִ֣קָרְב ּוריִ֣אֵה לַּ֗גְלַּגַּב ׀ ֙ךָךְמַעַר לֹו֤ק
ֹל ךָךיֶ֗תֹובְּקִעְ֝ו םיִּ֑בַר םִיַ֣מְּב ]ךָךְליִֽבְׁשּֽ֭ו[ ךָךיְליִֽבְׁשּֽ֭ו ֹּצַכ ָתיִ֣חָנ :ּועָֽדֹנ א֣  ךָךֶּ֑מַע ןא֣
 םֶ֗כְנְזָ֝א ּוּ֥טַה יִ֑תָרֹוּת יִּמַ֭ע הָניִ֣זֲאַֽה ףָ֥סָ֫אְל ליִּ֗כְׂשַמ :ןֹֽרֲהַֽאְו הֶׁ֥שֹ֘מ־דַיְּֽב
 ּונְעַמָׁ֭ש רֶׁ֣שֲא :םֶדֶֽק־יִּנִמ תֹו֗דיִ֝ח הָעיִּ֥בַא יִּ֑פ לָׁ֣שָמְב הָ֣חְּתְפֶא :יִֽפ־יֵרְמִאְל
ֹל :ּונָֽל־ּורְּפִס ּוניֵ֗תֹובֲאַֽ֝ו םֵ֑עָדֵּנַו  םיִרְּפַסְֽ֭מ ןֹו֗רֲחַֽא רֹו֥דְל םֶ֗היֵנְּבִמ ׀ דֵ֨חַכְנ א֤
 ֘הָרֹותְו בֹ֗קֲעַֽיְּֽב ׀ תּו֨דֵע םֶק ָּ֤יַו :הָֽׂשָע רֶׁ֣שֲא ויָ֗תֹאְלְפִנְ֝ו ֹו֥זּו֘זֱעֶו הָ֑וֹהְי תֹוּ֣לִהְּת
 ׀ ּו֨עְדֵי ןַעַ֤מְל :םֶֽהיֵנְבִל םָ֗עיִדֹוהְ֝ל ּוניֵ֑תֹובֲא־תֶא הָּוִ֭צ־רֶׁשֲא לֵ֥אָ֫רְׂשִיְּב םָׂ֢ש
ֹלְו םָ֥לְסִּ֫כ םיִ֗הֹלאֵֽב ּומיִׂ֥שָיְו :םֶֽהיֵנְבִל ּו֥רְּפַסיִֽו ּומֻ֗קָ֝י ּודֵ֑לָּוִי םיִ֣נָּב ןֹורֲחַֽ֭א רֹוּ֣ד  א֣
ֹלְו :ּורֹֽצְנִי ויָ֥תֹוְצִמּו לֵ֑א־יֵלְלַעַֽמ ּוחְּכְׁשִ֭י  הֶ֥רֹ֫מּו רֵ֢רֹוס ֘רֹוּד םָ֗תֹובֲאַּֽכ ׀ ּו֨יְהִי א֤
־יֵמֹור יֵ֥קְׁשֹונ םִיַ֗רְפֶא־יֵנְּֽב :ֹוֽחּור לֵ֣א־תֶא הָ֖נְמֶאֶֽנ־ֹאלְו ֹוּ֑בִל ןיִ֣כֵה־ֹאל רֹוּ֭ד
 ק םֹו֣יְּב ּו֗כְפָ֝ה תֶׁשָ֑ק ֹל :בָֽרְ  :תֶכֶֽלָל ּו֥נֲאֵֽ֘מ ֹו֗תָרֹותְבּ֝ו םיִ֑הֹלֱא תיִ֣רְּב ּורְמָׁ֭ש א֣
 ץֶרֶ֖אְּב אֶלֶ֑פ הָׂשָ֣ע םָתֹובֲ֭א דֶג ֶ֣נ :םָֽאְרֶה רֶׁ֣שֲא ויָ֗תֹואְלְפִנְ֝ו ויָ֑תֹוליִלֲע ּו֥חְּכְׁשִּיַו
 םָ֑מֹוי ן ָ֣נָעֶּב םֵ֣חְנַּיַו :דֵֽנ־ֹומְּכ םִיַ֥מ־בֶּצַּיַו םֵ֑ריִבֲעַּֽיַו םָ֭י עַֽקָּ֣ב :ןַעֹֽצ־הֵדְׂש םִיַ֣רְצִמ
 אִ֣צֹוּיַו :הָּֽבַר תֹו֥מֹ֘הְתִּכ ְקְׁשַּ֗יַ֝ו רָּ֑בְדִּמַּב םיִרֻ֭צ עַּ֣קַבְי :ׁשֵֽא רֹו֣אְּב הָלְיַּ֗לַ֝ה־לָכְו
 ןֹו֗יְלֶ֝ע תֹו֥רְמַל ֹו֑ל־ֹאטֲחַֽל דֹו֖ע ּופיִ֣סֹוּיַו :םִיָֽמ תֹו֣רָהְּנַּכ דֶרֹוּ֖יַו עַלָּ֑סִמ םיִ֣לְזֹונ
 ּורְמָ֭א םיִ֥הֹ֫לאֵּֽב ּו֗רְּבַדְי ַֽו :םָֽׁשְפַנְל לֶכֹ֥א־לָאְׁשִל םָ֑בָבְלִּב לֵ֥א־ּוּסַנְיַו :הָּֽיִּצַּב
 ּופֹ֥טְׁשִ֫י םיִ֢לָחְנּו ֘םִיַמ ּובּו֣זָּיַו ׀ רּו֨צ־הָּכִה ןֵ֤ה :רָּֽבְדִּמַּב ןָ֗חְלֻׁ֝ש ךְךֹ֥רֲעַֽל לֵ֑א לַכּו֣יֲה
 ׁשֵ֣אְו רָּ֥בַעְתִּי ַֽו ֘הָוֹהְי עַ֥מָׁש ׀ ןֵ֤כָל :ֹוּֽמַעְל רֵ֣אְׁש ןיִ֖כָי־םִא תֵּ֑ת־לַכּוֽי םֶחֶ֭ל־םַגֲה
ֹל יִּ֤כ :לֵֽאָרְׂשִיְב הָ֥לָ֘ע ףַ֝֗א־םַגְו בֹ֑קֲעַֽיְב הָ֣קְּׂשִנ ֹלְו םיִ֑הֹלאֵּב ּוניִמֱאֶ֭ה א֣  ּו֗חְטָ֝ב א֥
 לֹ֑כֱאֶל ןָ֣מ םֶ֣היֵלֲע רֵ֬טְמַּיַו :חָֽתָּפ םִיַ֣מָׁש יֵ֖תְלַדְו לַעָּ֑מִמ םיִ֣קָחְׁש וַ֣צְיַו :ֹוֽתָעּוׁשיִּֽב
 :עַבֽׂשָל םֶ֣הָל חַ֖לָׁש הָ֤דיֵ֘צ ׁשיִ֑א לַכָ֥א םיִריִּבַ֭א םֶחֶ֣ל :ֹומָֽל ןַתָ֣נ םִיַ֗מָׁ֝ש ן ַ֥גְדּו
 לֹו֥חְכּו רֵ֑אְׁש רָ֣פָעֶּכ םֶ֣היֵלֲע רֵ֬טְמַּיַו :ןָֽמיֵת ֹוּ֣זֻעְּב גֵ֖הַנְיַו םִיָ֑מָּׁשַּב םיִדָ֭ק עַּ֣סַי
ַו :ף ָֽנָּכ ףֹו֣ע םיִּ֗מַ֝י  דֹ֑אְמ ּו֣עְּבְׂשִּיַו ּו֣לְכֹאּיַו :ויָֽתֹנְּכְׁשִמְל ביִ֗בָ֝ס ּוהֵ֑נֲחַֽמ בֶרֶ֣קְּב לֵּפַּי֭
 ׀ םיִ֨הֹלֱא ףַ֤אְו :םֶֽהיִפְּב םָ֥לְכָא דֹו֝֗ע םָ֑תָוֲאַּֽתִמ ּו֥רָז־ֹאל :םֶֽהָל אִ֥בָ֘י םָ֗תָוֲאַֽתְ֝ו



ַֽו םֶ֗הָב הָ֤לָ֘ע ֹז־לָכְּב :ַעיִֽרְכִה לֵ֣אָרְׂשִי יֵ֖רּוחַבּו םֶ֑היֵּנַמְׁשִמְּב גֹרֲהַּֽי֭ ־ּואְטָֽח תא֭
ֹלְו דֹו֑ע ־םִא :הָֽלָהֶּבַּב םָ֗תֹונְׁשּ֝ו םֶ֑היֵמְי לֶבֶ֥הַּב־לַכְיַו :ויָֽתֹואְלְפִנְּב ּוניִ֗מֱאֶ֝ה א֥
ַֽו :לֵֽא־ּורֲחִֽׁשְו ּובָׁ֗שְ֝ו ּוהּוׁ֑שָרְדּו םָ֥גָרֲה  ןֹויְלֶ֝ע לֵ֥אְו םָ֑רּוצ םיִ֣הֹלֱא־יִּֽכ ּורְּכְזִּי֭
ֹלְו ֹוּ֑מִע ןֹו֣כָנ־ֹאל םָּבִלְ֭ו :ֹוֽל־ּובְּזַכְי םָ֗נֹוׁשְלִבּ֝ו םֶ֑היִפְּב ּוהּוּ֥תַפְיַו :םָֽלֲאֹּֽג  ּו֗נְמֶאֶ֝נ א֥
ֹלְֽו ןֹ֘וָע רֵּ֥פַכְי ׀ םּו֨חַר אּו֤הְו :ֹוֽתיִרְבִּב ֹלְו ֹוּ֑פַא ביִׁ֣שָהְל הָּ֣בְרִהְו תיִ֥חְׁשַ֫י א֢ ־אֽ
ַו :ֹוֽתָמֲח־לָּכ ריִעָ֝י ֹלְו ךְךֵ֗לֹו֝ה ַחּו֥ר הָּמֵ֑ה רָׂ֣שָב־יִּכ רֹּכְזִּי֭  ּוהּורְמַ֭י הָּ֣מַּכ :בּוֽׁשָי א֣
ַו :ןֹוֽמיִׁשיִּֽב ּוהּו֗ביִצֲעַֽ֝י רָּ֑בְדִּמַב ־ֹאל :ּווְתִה לֵ֣אָרְׂשִי ׁשֹו֖דְקּו לֵ֑א ּוּ֣סַנְיַו ּובּוׁשָּי֭
 ויָ֑תֹותֹֽא םִיַרְצִמְּ֭ב םָׂ֣ש־רֶׁשֲא :רָֽצ־יִּנִמ םָ֥דָּ֘פ־רֶׁשֲֽא םֹו֝֗י ֹו֑דָי־תֶא ּו֥רְכָז
 חַּ֬לַׁשְי :ןּוֽיָּתְׁשִי־לַּב םֶ֗היֵלְזֹנְ֝ו םֶ֑היֵרֹאְי םָדְ֭ל ךְךֹ֣פֲהַּֽיַו :ןַעֹֽצ־הֵדְׂשִּב ויָ֗תְפֹומּ֝ו
 םָ֗עיִגיִֽ֝ו םָ֑לּובְי ליִ֣סָחֶל ןֵּ֣תִּיַו :םֵֽתיִחְׁשַּתַו ַעֵּ֗דְרַפְצּ֝ו םֵ֑לְכֹאּיַו בֹרָ֭ע םֶ֣הָּב
 םָ֑ריִעְּב דָ֣רָּבַל ר ֵּ֣גְסַּיַו :לַֽמָנֲחַּֽב םָ֗תֹומְקִׁשְ֝ו םָ֑נְפַּג דָ֣רָּבַּב גֹ֣רֲהַֽי :הֶּֽבְרַאָל
 תַחַ֗לְׁשִ֝מ הָ֑רָצְו םַעַ֣זָו הָ֣רְבֶע ֹוּ֗פַא ןֹו֬רֲח ׀ םָּ֨ב־חַּלַׁשְי :םיִֽפָׁשְרָל םֶ֗היֵנְקִמּ֝ו
 רֶבֶּ֥דַל םָ֗תָּיַחְ֝ו םָׁ֑שְפַנ תֶוָּ֣מִמ ךְךַׂ֣שָח־ֹאל ֹוּ֥פַ֫אְל ביִ֗תָנ סֵּ֥לַפְי :םיִֽעָר יֵ֥כֲאְֽלַמ
ֹּצַּכ עַּ֣סַּיַו :םָֽח־יֵלֳהָאְּב םיִ֗נֹו֝א תיִׁ֥שאֵ֘ר םִיָ֑רְצִמְּב רֹו֣כְּב־לָּכ ךְך ַּ֣יַו :ריִּֽגְסִה  ןא֣
ֹלְו חַטֶבָ֭ל םֵ֣חְנַּיַו :רָּֽבְדִּמַּב רֶדֵ֗עָּ֝כ םֵ֥גֲהַֽ֘נְי ַֽו ֹוּ֑מַע  הָּ֥סִּכ םֶ֗היֵבְיֹו֝א־תֶאְו ּודָ֑חָפ א֣
ַו :םָּֽיַה  םִ֗יֹוּג ׀ םֶ֨היֵנְּפִמ ׁשֶר ָ֤גְיַו :ֹוֽניִמְי הָ֥תְנָק הֶ֝֗ז־רַה ֹוׁ֑שְדָק לּו֣בְּג־לֶא םֵאיִבְי֭
ַו ַו ּוּ֣סַנְיַו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥טְבִׁש םֶ֗היֵלֳהָאְּ֝ב ןֵּ֥כְׁשַּיַו הָ֑לֲחַֽנ לֶבֶ֣חְּב םֵליִּפַּי֭ ־תֶא ּורְמַּי֭
ֹל ויָ֗תֹודֵעְ֝ו ןֹו֑יְלֶע םיִ֣הֹלֱא ַֽו ּוגֹּ֣סִּיַו :ּורָֽמָׁש א֣  תֶׁשֶ֣קְּכ ּו֗כְּפְהֶ֝נ םָ֑תֹובֲאַּֽכ ּודְּגְבִּי֭
 רָּ֑בַעְתִּיַו םיִהֹלֱ֭א עַ֣מָׁש :ּוהּוֽאיִנְקַי םֶ֗היֵליִסְפִבּ֝ו םָ֑תֹומָבְּב ּוהּו֥סיִעְכַּיַו :הָּֽיִמְר
ַו :לֵֽאָרְׂשִיְּב דֹ֗אְ֝מ סַ֥אְמִּיַו  ֹוּ֑זֻע יִ֣בְּׁשַל ןֵּ֣תִּיַו :םָֽדָאָּב ןֵּ֥כִׁש לֶהֹ֝֗א ֹו֑לִׁש ןַּ֣כְׁשִמ ׁשּטִּי֭
־הָלְכָֽא ויָ֥רּוחַּב :רָּֽבַעְתִה ֹו֗תָלֲחַֽנְבּ֝ו ֹוּ֑מַע בֶרֶ֣חַל ר ֵּ֣גְסַּיַו :רָֽצ־דַיְב ֹוּ֥תְרַאְפִתְֽו
ֹל ויָ֗תֹלּותְבּ֝ו ׁשֵ֑א ֹל ויָ֗תֹנְמְלַאְ֝ו ּולָ֑פָנ בֶרֶ֣חַּב ויָנֲהֹּֽכ :ּולָּֽלּוה א֣  ץַ֖קִּיַו :הָניֶּֽכְבִת א֣
 :ֹומָֽל ןַתָ֣נ םָ֗לֹו֝ע תַּ֥פְרֶח רֹו֑חָא ויָ֥רָצ־ךְךַּיַו :ןִי ָּֽיִמ ן ֵ֥נֹו֘רְתִמ רֹוּ֗בִגְּ֝כ יָ֑נֹדֲא ׀ ןֵׁ֥שָיְּכ
ַו ֹל םִיַ֗רְפֶ֝א טֶבֵׁ֥שְבּו ףֵ֑סֹוי לֶהֹ֣אְּב סַאְמִּי֭ ַו :רָֽחָב א֣  הָ֑דּוהְי טֶבֵׁ֣ש־תֶא רַחְבִּי֭
ָר־ֹומְּכ ןֶבִּ֣יַו :בֵֽהָא רֶׁ֣שֲא ןֹוּ֗יִ֝צ רַ֥ה־תֶא  :םָֽלֹועְל ּהָ֥דָסְי ץֶרֶ֗אְּ֝כ ֹוׁ֑שָּדְקִמ םיִמ֭
ַו ֹצ תֹ֥אְלְכִּמִמ ּוהֵ֗חָּקִּיַ֝ו ֹוּ֑דְבַע דִ֣וָדְּב רַחְבִּי֭  תֹועְרִ֭ל ֹו֥איִ֫בֱה תֹו֗לָע רַ֥חַאֵמ :ןאֽ



ַו :ֹוֽתָלֲחַֽנ לֵ֗אָרְׂשִיְבּ֝ו ֹוּ֑מַע בֹ֣קֲעַֽיְּב  :םֵֽחְנַי ויָּ֣פַּכ תֹו֖נּובְתִבּו ֹו֑בָבְל םֹ֣תְּכ םֵעְרִּי֭
 ּומָׂ֖ש ךָךֶׁ֑שְדָק לַ֣כיֵה־תֶא ּואְּמִ֭ט ךָךֶ֗תָלֲחַֽנְּֽב ׀ םִ֨יֹוג ּואָּ֤ב םיִ֡הֹלֱֽא ףָ֥סָ֫אְל רֹו֗מְזִמ
 רַׂ֥שְּב םִיָ֑מָּׁשַה ףֹו֣עְל לָכֲאַֽ֭מ ךָךיֶ֗דָבֲע תַ֬לְבִנ־תֶא ּו֡נְתָֽנ :םיִּֽיִעְל םַ֣לָׁשּוֽרְי־תֶא
 :רֵֽבֹוק ןיֵ֣אְו םָ֗לָׁשּור ְֽי תֹו֤ביִ֘בְֽס םִיַּ֗מַּכ ׀ םָ֨מָד ּו֬כְפָׁש :ץֶרָֽא־ֹותְיַחְל ךָךיֶ֗דיִסֲ֝ח
 חַצֶ֑נָל ף ַ֣נֱאֶּת הָוֹהְ֭י הָ֣מ־דַע :ּוניֵֽתֹוביִבְסִל סֶלֶ֗קָ֝ו גַעַ֥ל ּוניֵ֑נֵכְׁשִל הָּפְרֶ֭ח ּוניִ֣יָה
 לַ֥עְו ךָךּו֥עָ֫דְי־ֹאל רֶׁ֢שֲא ֘םִיֹוּגַה־לֶֽא ֙ךָךְתָמֲח ךְךֹ֤פְׁש :ךָךֶֽתָאְנִק ׁשֵ֝֗א־ֹומְּכ רַ֥עְבִּת
ֹל ֗ךָךְמִׁשְּ֝ב רֶׁ֥שֲא תֹו֑כָלְמַמ  ק א֣  :ּוּמַֽׁשֵה ּוהֵ֥וָנ־תֶאְֽו בֹ֑קֲעַֽי־תֶֽא לַ֣כָא־יִּֽכ :ּואָֽרָ
 ּונֵ֤רְזָע :דֹֽאְמ ּונֹוּ֣לַד יִּ֖כ ךָךיֶ֑מֲחַֽר ּונּו֣מְּדַקְי רֵהַ֭מ םיִ֥נֹׁ֫שאִר תֹ֢נֹוֲע ּ֘ונָל־רָּכְזִּת־לַֽא
 ןַעַ֣מְל ּוניֵ֗תֹאּטַ֝ח־לַע רֵּ֥פַכְו ּונֵ֖ליִּצַהְו ךָךֶ֑מְׁש־דֹוֽבְּכ רַ֥בְּד־לַע ּונֵ֗עְׁשִי יֵ֤הֹ֘לֱא ׀

 ּוניֵ֑ניֵעְל ]םִ֣יֹוּגַּב[ םִ֣ייֹּגַּב עַ֣דָּוִי םֶ֥היֵ֫הֹלֱֽא הֵּ֢יַא ֘םִיֹוּגַה ּו֣רְמֹאי ׀ הָּמָ֤ל :ךָךֶֽמְׁש
 רֵ֗תֹו֝ה ֑ךָךֲעֹוֽרְז לֶדֹ֥גְּכ ריִ֥סָ֫א תַ֢קְנֶא ֘ךָךיֶנָפְל אֹו֣בָּת :ךְךּוֽפָּׁשַה ךָךיֶ֥דָבֲע־םַּד תַ֗מְקִ֝נ
 ךָךּו֣פְרֵח רֶׁ֖שֲא םָ֤תָּ֘פְרֶח םָ֑קיֵח־לֶא םִיַתָעְבִׁ֭ש ּוניֵ֗נֵכְׁשִל בֵׁ֤שָ֘הְו :הָֽתּומְת יֵ֣נְּב
ֹצְו ׀ ֙ךָךְּמַע ּונְחַ֤נֲאַֽו :יָֽנֹדֲא  רֵּ֗פַסְ֝נ רֹ֑דָו רֹ֥דְל םָ֥לֹו֫עְל ֗ךָךְּל הֶ֥דֹו֤נ ֘ךָךֶתיִעְרַמ ןא֥
 הָניִ֗זֲאַֽה ׀ לֵ֨אָרְׂשִי הֵ֤עֹ֘ר :רֹוֽמְזִמ ףָ֣סָאְל תּו֖דֵע םיִּ֑נַׁשׁש־לֶא ַחֵּ֥צַנְמַֽל :ךָךֶֽתָּלִהְּת
ֹּצַּכ גֵ֥הֹנ  הֶּׁ֗שַנְמּו ןִ֤מָ֘יְנִבּו ׀ םִיַ֨רְפֶא יֵ֤נְפִל :הָעיִֽפֹוה םיִ֣בּורְּכַה בֵׁ֖שי ףֵ֑סֹוי ןא֣
 ךָךיֶ֗נָּ֝פ רֵ֥אָ֘הְו ּונֵ֑ביִׁשֲה םיִ֥הֹלֱא :ּונָּֽל הָתָ֣עֻׁשיִל הָ֖כְלּו ךָךֶ֑תָרּוֽבְּג־תֶא הָ֥רְרֹוע
 םָּתְלַכֱאֶ֭ה :ךָךֶּֽמַע תַּ֥לִפְתִּב ָּתְנַׁ֗שָ֝ע יַ֥תָ֘מ־דַע תֹו֑אָבְצ םיִ֣הֹלֱא הָ֣וֹהְי :הָעֵֽׁשָּוִנְו
 ּוניֵ֗בְיֹאְ֝ו ּוניֵ֑נֵכְׁשִל ןֹודָ֭מ ּונֵ֣מיִׂשְּת :ׁשיִֽלָׁש תֹו֥עָ֘מְדִּב ֹומֵ֗קְׁשַּתַ֝ו הָ֑עְמִּד םֶחֶ֥ל
 םִיַ֣רְצִּמִמ ןֶפֶּ֭ג :הָעֵֽׁשָּוִנְו ךָךיֶ֗נָּ֝פ רֵ֥אָ֘הְו ּונֵ֑ביִׁשֲה תֹו֣אָבְצ םיִ֣הֹלֱא :ֹומָֽל־ּוגֲעְֽלִי
 :ץֶרָֽא־אֵּלַמְּתַו ָהיֶׁ֗שָרָׁ֝ש ׁשֵ֥רְׁשַּתַו ָהיֶ֑נָפְל ָתיִּ֥נִּפ :ָהֶֽעָּטִּתַו םִ֗יֹוּ֝ג ׁשֵ֥רָ֘גְּת ַעיִּ֑סַּת
 רָ֗הָ֝נ־לֶאְו םָ֑י־דַע ָהֶ֣ריִצְק חַּ֣לַׁשְּת :לֵֽא־יֵזְרַא ָהיֶ֗פָנֲעַֽ֝ו ּהָּ֑לִצ םיִ֣רָה ּוּ֣סָּכ
 רַעָּ֑יִמ ריִ֣זֲח הָּֽנֶ֣מְסְרַכְי :ךְךֶרָֽד יֵרְבֹ֥ע־לָּכ ָהּו֗רָאְ֝ו ָהיֶ֑רֵדְג ָּתְצַ֣רָּפ הָּמָ֭ל :ָהיֶֽתֹוקְנֹוֽי
 ןֶפֶּ֣ג דֹ֗קְפּ֝ו הֵ֑אְרּו םִיַ֣מָּׁשִמ טֵּ֣בַה אָ֥נ־בּוֽׁ֫ש ֘תֹואָבְצ םיִ֣הֹלֱא :הָּנֶֽעְרִי יַ֣דָׂש זיִ֖זְו
ֹז  הָ֑חּוסְּכ ׁשֵ֣אָב הָ֣פֻרְׂש :ךְךָּֽל הָּתְצַּ֥מִא ןֵּ֝֗ב־לַעְו ךָך ֶ֑ניִמְי הָ֣עְטָנ־רֶׁשֲא הָּנַכְ֭ו :תאֽ
 :ךְךָּֽל ָּתְצַּ֥מִא םָ֗דָ֝א־ןֶּב־לַע ךָך ֶ֑ניִמְי ׁשיִ֣א־לַע ךָךְדָ֭י־יִהְּֽת :ּודֵֽבֹאי ךָךיֶ֣נָּפ תַ֖רֲעַּֽגִמ
 קִנ ֥ךָךְמִׁשְבּו ּונֵּ֗יַחְּ֝ת ָּךֶּ֑מִמ גֹו֥סָנ־ֹאלְו  רֵ֥אָ֘ה ּונֵ֑ביִׁשֲה תֹו֣אָבְצ םיִ֣הֹלֱא הָ֤ו֘הְי :אָֽרְ



 ּועיִ֗רָ֝ה ּונֵּ֑זּוע םיִ֣הֹלאֵל ּוניִנְרַ֭ה :ףָֽסָאְל תיִּ֬תִּגַה־לַע ׀ ַחֵּ֬צַנְמַֽל :הָעֵֽׁשָּוִנְו ךָךיֶ֗נָּ֝פ
 ׁשֶדֹ֣חַב ּו֣עְקִּת :לֶבָֽנ־םִע םיִ֣עָנ רֹוּ֖נִּכ ףֹ֑ת־ּונְתּו הָרְמִ֭ז־ּואְֽׂש :בֹֽקֲעַֽי יֵ֥הֹ֘לאֵל
 תּודֵ֤ע :בֹֽקֲעַֽי יֵ֥הֹ֘לאֵל טָּ֗פְׁשִ֝מ אּו֑ה לֵ֣אָרְׂשִיְל קֹ֣ח יִּ֤כ :ּונֵּֽגַח םֹו֣יְל הֶסֵּ֗כַּ֝ב רָ֑פֹוׁש
 :עָֽמְׁשֶא יִּתְעַ֣דָי־ֹאל תַ֖פְׂש םִיָ֑רְצִמ ץֶרֶ֣א־לַע ֹותאֵצְּ֭ב ֹו֗מָׂש ףֵ֤סֹו֘היִּֽב ׀
 ךָךְנֶעֶ֭א ָּךֶ֥צְּלַ֫חֲאָֽו ָתאָ֗רָק הָ֥רָּצַּב :הָנְרֹֽבֲעַּֽת דּוּ֥דִמ ויָּ֗פַּ֝כ ֹו֑מְכִׁש לֶבֵּ֣סִמ יִתֹו֣ריִסֲה
 לֵ֗אָרְׂשִ֝י ךְךָּ֑ב הָדיִ֣עָאְו יִּמַ֭ע עַ֣מְׁש :הָלֶֽס הָ֣ביִרְמ יֵ֖מ־לַע ֙ךָךְנָֽחְבֶא םַעַ֑ר רֶתֵ֣סְּב
ֹל :יִֽל־עַֽמְׁשִּת־םִא ֹלְו ר ָ֑ז לֵ֣א ךָךְ֭ב הֶ֣יְהִֽי־אֽ  ׀ יִ֨כֹנָא :רָֽכֵנ לֵ֣אְל הֶ֗וֲחַּֽתְׁשִ֝ת א֥
 עַ֣מָׁש־ֹאלְו :ּוהֵֽאְלַמֲאַֽו ךָךיִּ֝֗פ־בֶחְרַה םִיָ֑רְצִמ ץֶרֶ֣אֵמ ךָךְלַעַּמַֽ֭ה ךָךיֶ֗הֹלֱא הָ֤ו֘הְי
ֹל לֵ֗אָרְׂשִיְ֝ו יִ֑לֹוקְל יִּ֣מַע ָֽו :יִֽל הָבָ֥א־א֘  ּו֗כְלֵ֝י םָּ֑בִל תּו֣ריִרְׁשִּב ּוהֵחְּלַׁשֲא֭
 םֶ֣היֵבְיֹוא טַעְמִּ֭כ :ּוכֵּֽלַהְי יַ֥כָ֘רְדִּב לֵ֗אָרְׂשִ֝י יִ֑ל ַֽעֵ֣מֹׁש יִּמַ֭ע ּו֗ל :םֶֽהיֵתֹוצֲעֹוֽמְּֽב
 :םָֽלֹועְל םָּ֣תִע יִ֖היִו ֹו֑ל־ּוׁשֲחַֽכְי הָוֹהְ֭י יֵ֣אְנַׂשְמ :יִֽדָי ביִׁ֥שָ֘א םֶ֗היֵרָ֝צ־לַעְו ַעיִ֑נְכַא
ַו  בָּ֥צִנ םיִ֗הֹלֱֽא ףָ֥סָ֫אְל רֹו֗מְזִמ :ךָךֶֽעיִּבְׂשַא ׁשַ֣בְּד רּוּ֗צִמּ֝ו הָּ֑טִח בֶלֵ֣חֵמ ּוהֵליִכֲאַּֽי֭
 םיִ֗עָׁשְ֝ר יֵ֥נְפּו לֶוָ֑ע־ּוטְּפְׁשִּת יַ֥תָמ־דַע :טֹּֽפְׁשִי םיִ֣הֹלֱא בֶרֶ֖קְּב לֵ֑א־תַדֲעַּֽב
 דַּ֖יִמ ןֹו֑יְבֶאְו לַ֥ד־ּוטְּלַּפ :ּוקיִּֽדְצַה ׁשָ֣רָו יִ֖נָע םֹו֑תָיְו לָ֥ד־ּוטְפִׁש :הָלֶֽס־ּואְׂשִּת
ֹל :ּוליִּֽצַה םיִ֣עָׁשְר ֹלְו ׀ ּו֨עְד ָֽי א֤  יֵדְסֹו֥מ־לָּכ ּוטֹוּ֗מִ֝י ּוכָּ֑לַהְתִי הָ֥כֵׁשֲחַּֽב ּוניִ֗בָי א֬
 ןּו֑תּומְּת םָ֣דָאְּכ ןֵֽכָ֭א :םֶֽכְּלֻּכ ןֹו֣יְלֶע יֵ֖נְבּו םֶּ֑תַא םיִ֣הֹלֱא יִּתְרַמָ֭א יִ֣נֲֽא :ץֶרָֽא
־לָכְּב לַ֗חְנִ֝ת הָּ֥תַא־יִּֽכ ץֶרָ֑אָה הָ֣טְפָׁש םיִהֹלֱ֭א הָ֣מּוק :ּולֹּֽפִּת םיִ֣רָּׂשַה דַ֖חַאְכּו
 טֹ֣קְׁשִּת־לַאְו ׁשַ֖רֱחֶּת־לַא ךְךָ֑ל־יִמֳּד־לַא םיִ֥הֹלֱא :ףָֽסָאְל רֹו֣מְזִמ ריִׁ֖ש :םִֽיֹוּגַה
ֹר ּואְׂשָ֣נ ךָךיֶ֗אְנַׂשְמּ֝ו ןּו֑יָמֱהֶי ךָךיֶבְיֹו֭א הֵּ֣נִה־יִּכ :לֵֽא  דֹו֑ס ּומיִ֣רֲעַֽי ךָךְּמַ֭ע־לַע :ׁשאֽ
ֹלְו יֹוּ֑גִמ םֵ֣דיִחְכַנְו ּוכְ֭ל ּו֗רְמָא :ךָךיֶֽנּופְצ־לַע ּו֗צֲעָֽיְתִֽיְ֝ו  :דֹוֽע לֵ֣אָרְׂשִי־םֵֽׁש רֵ֖כָּזִי־אֽ
 בָ֥אֹו֘מ םיִ֗לאֵעְמְׁשִיְו םֹודֱ֭א יֵ֣לֳהָא :ּותֹֽרְכִי תיִ֣רְּב ךָךיֶ֗לָ֝ע וָּ֑דְחַי בֵ֣ל ּו֣צֲעֹוֽנ יִּ֤כ
 םָּ֑מִע הָ֣וְלִנ רּוּׁשַ֭א־םַּג :רֹוֽצ יֵבְׁש֥י־םִע תֶׁשֶ֗לְּ֝פ קֵ֑לָמֲעַֽו ןֹוּמַעְ֭ו לָ֣בְּג :םיִֽרְגַהְו
 :ןֹוֽׁשיִק לַחַ֣נְּב ןיִ֗בָיְ֝כ אָ֥רְסיִֽסְּֽכ ן ָ֑יְדִמְּכ םֶ֥הָל־הֵֽׂשֲע :הָלֶֽס טֹו֣ל־יֵנְבִל ַעֹו֖רְז ּו֥יָ֘ה
ֹּד־ןיֵעְֽב ּו֥דְמְׁשִנ  חַבֶ֥זְכּו בֵ֑אְזִכְו בֵ֣רֹעְּכ ֹומֵֽביִדְ֭נ ֹומֵ֣תיִׁש :הָֽמָדֲאָֽל ןֶמֹּ֝֗ד ּויָ֥ה רא֑
 יַ֗הֹלֱֽא :םיִֽהֹלֱא תֹו֣אְנ תֵ֖א ּונָּ֑ל הָׁשֲרֽיִ֣נ ּורְמָ֭א רֶׁ֣שֲא :ֹומֵֽכיִסְנ־לָּכ עָּ֗נֻמְלַצְכּ֝ו

 :םיִֽרָה טֵ֥הַ֘לְּת הָ֗בָהֶלְכּ֝ו רַעָ֑י־רַעְבִּת ׁשֵ֥אְּכ :ַחּוֽר־יֵנְפִל ׁשַ֗קְּ֝כ לַּ֑גְלַּגַכ ֹומֵ֥תיִׁש



 ֣ךָךְמִׁש ּוׁ֖שְקַביִֽו ןֹו֑לָק םֶ֣היֵנְפ אֵּ֣לַמ :םֵֽלֲהַֽבְת ֥ךָךְתָפּוסְבּו ךָךֶ֑רֲעַֽסְּב םֵ֣פְּדְרִּת ןֵּ֭כ
 הָ֣וֹהְי ֣ךָךְמִׁש הָּ֬תַא־יִּֽכ ּו֗עְד ֵֽי ְֽו :ּודֵֽבֹאיְו ּו֥רְּפְחַי ְֽו דַ֝֗ע־יֵדֲע ּו֥לֲהָּֽבִיְו ּוׁש֖בֵי :הָֽוֹהְי
־הַמ :רֹוֽמְזִמ חַרֹ֥ק־יֵנְבִל תיִּ֑תִּגַה־לַע ַחֵּ֥צַנְמַֽל :ץֶרָֽאָה־לָּכ־לַע ןֹו֗יְלֶ֝ע ךָךֶּ֑דַבְל
 תֹו֢רְצַחְל ֘יִׁשְפַנ ׀ הָ֨תְלָּכ־םַגְו הָ֬פְסְכִנ :תֹוֽאָבְצ הָ֥וֹ֘הְי ךָךיֶ֗תֹונְּכְׁשִ֝מ תֹו֥דיִדְּי
 ּ֘הָל ןֵ֥ק ׀ רֹו֤רְדּו תִיַ֡ב הָאְצָ֢מ ׀ רֹוּ֨פִצ־םַּג :יָֽח לֵ֥א־לֶא ּו֗נְּנַרְ֝י יִ֑רָׂשְבּו יִּ֥בִל הָ֥ו֫הְי
 יֵרְׁשַ֭א :יָֽהֹלאֵו יִּ֗כְלַ֝מ תֹו֑אָבְצ הָ֣וֹהְי ךָךיֶתֹוחְּבְזִ֭מ־תֶא ָהיֶ֥חֹ֫רְפֶא הָתָׁ֢ש־רֶׁשֲא
 :םָֽבָבְלִּב תֹוּ֗לִסְ֝מ ךְךָ֑ב־ֹול זֹו֥ע םָדָ֭א יֵ֣רְׁשַא :הָלֶּֽס ךָךּו֥לְלַ֘הְֽי דֹו֝֗ע ךָךֶ֑תיֵב יֵ֣בְׁשֹוי
 לִיַ֣חֵמ ּוכְלֵ֭י :הֶֽרֹומ הֶ֥טְעַי תֹו֗כָרְּ֝ב־םַּג ּוהּו֑תיִׁשְי ן ָ֣יְעַמ אָכָּבַ֭ה קֶמֵ֣עְּב ׀ יֵ֤רְבֹע
 יִ֑תָּלִפְת הָ֣עְמִׁש תֹואָבְ֭צ םיִ֣הֹלֱא הָ֤ו֘הְי :ןֹוּֽיִצְּב םיִ֣הֹלֱא־לֶא הֶ֖אָרֵי לִיָ֑ח־לֶא
־בֹוֽט יִּ֤כ :ךָךֶֽחיִׁשְמ יֵ֣נְּפ טֵּ֗בַהְ֝ו םיִ֑הֹלֱא הֵ֣אְר ּונֵּנִגָ֭מ :הָלֶֽס בֹ֣קֲעַֽי יֵ֖הֹלֱא הָניִ֨זֲאַֽ֘ה
 יִּ֤כ :עַׁשֶֽר־יֵלֳהָאְּב רּוּ֗דִ֝מ יַ֑הֹלֱא תיֵ֣בְּב ףֵפֹוּתְסִ֭ה יִּתְרַ֗חָּב ףֶלָ֥אֵ֫מ ךָךיֶ֗רֵצֲחַּֽב םֹו֥י

ֹל הָ֑וֹהְי ןֵּ֣תִי דֹובָכְ֭ו ןֵ֣ח םיִ֥הֹ֫לֱא הָ֢וֹהְי ֘ןֵגָמּו ׀ ׁשֶמֶׁ֨ש  םיִ֥כְלֹֽהַל בֹו֝֗ט עַנְמִי־אֽ
 :רֹוֽמְזִמ חַרֹ֬ק־יֵנְבִל ׀ ַחֵּ֬צַנְמַֽל :ךְךָּֽב ַחֵ֥טֹּ֘ב םָ֗דָ֝א יֵ֥רְׁשַא תֹו֑אָבְצ הָ֥וֹהְי :םיִֽמָתְּב
־לָכ ָתיִּ֖סִּכ ךָךֶּ֑מַע ןֹ֣וֲע ָתאָׂשָ֭נ :בֹֽקֲעַֽי ]תיִ֣בְׁש[ תוִ֣בְׁש ָּתְבַׁ֝֗ש ךָךֶ֑צְרַא הָ֣וֹהְי ָתיִ֣צָר
 יֵ֣הֹלֱא ּונֵבּוׁ֭ש :ךָךֶּֽפַא ןֹו֥רֲחֵֽמ ָתֹו֗ביִׁשֱ֝ה ךָךֶ֑תָרְבֶע־לָכ ָּתְפַ֥סָא :הָלֶֽס םָ֣תאָּטַח
 :רֹֽדָו רֹ֣דְל ֗ךָךְּפַ֝א ךְךֹׁ֥שְמִּת ּונָּ֑ב־ףַנֱאֶּֽת םָ֥לֹועְלַֽה :ּונָּֽמִע ֣ךָךְסַעַּֽכ רֵ֖פָהְו ּונֵ֑עְׁשִי
 ֗ךָךֲעְֽׁשֶיְ֝ו ךָךֶּ֑דְסַח הָ֣וֹהְי ּונֵ֣אְרַה :ךְךָֽב־ּוחְמְׂשִי ֗ךָךְּמַעְ֝ו ּונֵּ֑יַחְּת בּוׁ֣שָּת הָּתַ֭א־ֹאלֲֽה
־לֶאְו ֹוּמַ֖ע־לֶא םֹו֗לָׁש רֵּ֬בַדְי יִּֽכ הָ֥ו֫הְי ׀ לֵ֤אָה ֘רֵּבַדְי־הַמ הָ֗עְמְׁשֶא :ּונָֽל־ןֶּתִּת
 :ּונֵֽצְרַאְּב דֹו֣בָּכ ןֹּ֖כְׁשִל ֹו֑עְׁשִי ויָ֣אֵריִל בֹו֣רָק ׀ ךְךַ֤א :הָֽלְסִכְל ּובּוׁ֥שָ֘י־לַאְֽו ויָ֑דיִסֲח
 םִיַ֥מָּׁ֘שִמ קֶדֶ֗צְ֝ו חָ֑מְצִּת ץֶרֶ֣אֵמ תֶמֱ֭א :ּוקָֽׁשָנ םֹו֣לָׁשְו קֶדֶ֖צ ּוׁשָּ֑גְפִנ תֶ֥מֱאֶו־דֶסֶֽח
 םֵׂ֖שָיְו ךְךֵּ֑לַהְי ויָ֣נָפְל קֶדֶ֭צ :ּהָֽלּובְי ןֵּ֥תִּת ּונֵ֗צְרַאְ֝ו בֹוּ֑טַה ןֵּ֣תִי הָוֹהְ֭י־םַּג :ףָֽקְׁשִנ
 :יִנָֽא ןֹו֣יְבֶאְו יִ֖נָע־יִּֽכ יִנֵ֑נֲע ֣ךָךְנְזָא הָ֣וֹהְי הֵּ֤טַה דִ֥וָ֫דְל הָּ֗לִפְּת :ויָֽמָעְּפ ךְךֶרֶ֣דְל
 יִנֵּ֥נָח :ךָךיֶֽלֵא ַחֵ֥טֹוּ֘בַה יַ֑הֹלֱא הָּ֣תַא ךָךְּדְבַ֭ע עַׁ֣שֹוה יִנָ֥א ֫דיִ֢סָח־יִּֽכ ֘יִׁשְפַנ הָ֣רְמָֽׁש
 יִׁ֥שְפַנ יָ֗נֹדֲ֝א ךָךיֶ֥לֵא יִּ֖כ ךָךֶּ֑דְבַע ׁשֶפֶ֣נ ַחֵּמַׂ֭ש :םֹוּֽיַה־לָּכ אָ֗רְקֶ֝א ךָךיֶ֥לֵ֘א־יִּכ יָ֑נֹדֲא
 הָוֹהְ֭י הָניִ֣זֲאַֽה :ךָךיֶֽאְרֹק־לָכְל דֶסֶ֝֗ח־בַרְו חָּ֑לַסְו בֹו֥ט יָנֹדֲ֭א הָּ֣תַא־יִּֽכ :אָּֽׂשֶא
־ןיֵֽא :יִנֵֽנֲעַֽת יִּ֣כ ָּךֶ֗אָרְקֶא יִ֥תָרָ֭צ םֹו֣יְּב :יָֽתֹונּונֲחַּֽת לֹו֣קְּב הָביִׁ֗שְקַהְ֝ו יִ֑תָּלִפְּת



 ּואֹו֤בָי ָתיִׂ֗שָע רֶׁ֬שֲא ׀ םִ֨יֹוּג־לָּכ :ךָךיֶֽׂשֲעַֽמְּֽכ ןיֵ֣אְו יָ֗נֹדֲ֝א ׀ םיִ֥הֹלֱאָב ךָךֹו֖מָּכ
 הָּ֖תַא תֹו֑אָלְפִנ הֵׂ֣שֹעְו הָּתַ֭א לֹו֣דָג־יִּֽכ :ךָךֶֽמְׁשִל ּו֣דְּבַכיִֽו יָ֑נֹדֲא ךָךיֶ֣נָפְל ּו֣וֲחַּֽתְׁשִיְו
 :ךָךֶֽמְׁש הָ֥אְרִיְל יִ֗בָבְ֝ל דֵ֥חַי ךָךֶּ֑תִמֲאַּֽב ךְךֵּ֥לַהֲא ךָךֶּ֥כְרַּ֫ד הָ֨וֹהְי יִנֵ֤רֹוה :ךָךֶּֽדַבְל םיִ֣הֹלֱא
 יָ֑לָע לֹו֣דָּג ךָךְּדְסַ֭ח־יִּֽכ :םָֽלֹועְל ֣ךָךְמִׁש הָ֖דְּבַכֲאַֽו יִ֑בָבְל־לָכְּב יַהֹלֱ֭א יָ֣נֹדֲא ׀ ֤ךָךְדֹוא
 םיִציִרָ֭ע תַ֣דֲעַֽו יַ֗לָע ּומָ֥ק םיִ֤דֵ֘ז ׀ םיִ֨הֹלֱא :הָּֽיִּתְחַּת לֹו֥אְּׁשִמ יִׁ֗שְפַ֝נ ָּתְלַּ֥צִהְו
ֹלְו יִׁ֑שְפַנ ּוׁ֣שְקִּב  םִיַּ֗פַ֝א ךְךֶרֶ֥א ןּוּ֑נַחְו םּו֣חַר־לֵֽא יָנֹדֲ֭א הָּ֣תַאְו :םָּֽדְגֶנְל ךָךּו֣מָׂש א֖
 :ךָךֶֽתָמֲא־ןֶבְל הָעיִׁ֗שֹוהְ֝ו ךָךֶּ֑דְבַעְל ֥ךָךְּזֻע־הָֽנְּת יִנֵּ֥נָ֫חְו יַ֗לֵא הֵ֥נְּפ :תֶֽמֱאֶו דֶסֶ֥ח־בַרְו
 יִנַּ֥תְרַזֲע הָ֗וֹהְ֝י הָּ֥תַא־יִּֽכ ּוׁש֑בֵיְו יַ֣אְנׂש ּו֣אְרִיְו הָ֥בֹו֫טְל תֹו֗א יִּ֥מִע־הֵֽׂשֲע
 יֵ֣רֲעַֽׁש הָוֹהְ֭י בֵ֣הֹא :ׁשֶדֹֽק־יֵרְרַהְּב ֹו֗תָדּוסְ֝י ריִׁ֑ש רֹו֣מְזִמ חַרֹ֖ק־יֵנְבִל :יִנָּֽתְמַחִנְו
 ׀ ריִּ֤כְזַא :הָלֶֽס םיִ֣הֹלֱאָה ריִ֖ע ךְךָּ֑ב רָּ֣בֻדְמ תֹודָּבְכִ֭נ :בֹֽקֲעַֽי תֹו֥נְּכְׁשִמ לֹּ֗כִ֝מ ןֹוּ֑יִצ
ֹי ְֽל לֶ֗בָבּו בַהַ֥ר  רַ֗מָאֵי ןֹוּ֨יִצֲלּֽו :םָֽׁש־דַּלֻֽי הֶ֝֗ז ׁשּוּ֑כ־םִע רֹו֣צְו תֶׁשֶ֣לְפ הֵּ֤נִה יָ֥עְד֫
־דַּלֻי הֶ֖ז םיִּ֑מַע בֹו֣תְכִּב רֹּפְסִ֭י הָ֗והְֽי :ןֹוֽיְלֶע ָהֶ֣נְנֹוכְי אּו֖הְו ּהָּ֑ב־דַּלֻֽי ׁשיִאְ֭ו ׁשיִ֣א
 ַחֵּ֣צַנְמַֽל חַרֹ֥ק יֵ֫נְבִל רֹו֗מְזִמ ריִׁ֥ש :ךְךָּֽב יַ֥נָיְעַמ־לָּֽכ םיִ֑לְלֹחְּכ םיִ֥רָׁשְו :הָלֶֽס םָׁ֣ש
 םֹו֤י יִ֑תָעּוׁשְי יֵ֣הֹלֱא הָוֹהְ֭י :יִֽחָרְזֶאָה ןָ֥מיֵ֘הְל ליִּ֗כְׂשַ֝מ תֹוּ֑נַעְל תַ֣לֲחָֽמ־לַע
 הָ֣עְבָֽׂש־יִּכ :יִֽתָּנִרְל ֗ךָךְנְזָ֝א־הֵּֽטַה יִ֑תָּלִפְּת ךָךיֶנָפְ֭ל אֹו֣בָּת :ךָךֶּֽדְגֶנ הָלְיַּ֣לַב יִּתְקַ֖עָצ
 רֶבֶ֣גְּכ יִתיִ֗יָ֝ה רֹו֑ב יֵדְרֹו֣י־םִע יִּתְבַׁשְחֶ֭נ :ּועיִּֽגִה לֹו֥אְׁשִל יַּ֗יַחְו יִׁ֑שְפַנ תֹו֣עָרְב
ֹל רֶׁ֤שֲא רֶבֶ֗ק יֵבְכֹׁ֥ש ׀ םיִ֨לָלֲח ֹו֤מְּכ יִׁ֥שְפָ֫ח םיִ֗תֵּמַּב :לָֽיֱא־ןיֵֽא  דֹו֑ע םָּ֣תְרַכְז א֣
 הָ֣כְמָס יַלָ֭ע :תֹוֽלֹצְמִּב םיִּ֗כַׁשֲחַֽמְּ֝ב תֹוּ֑יִּתְחַּת רֹו֣בְּב יִנַּתַׁ֭ש :ּור ָֽזְגִנ ֥ךָךְדָּיִמ הָּמֵ֗הְ֝ו
 תֹו֣בֵעֹות יִנַּ֣תַׁש יִּנֶּ֥מִ֫מ יַ֗עָּדֻיְמ ָּתְקַ֥חְרִה :הָלֶּֽס ָתיִּ֥נִע ךָךיֶ֗רָּבְׁשִ֝מ־לָכְו ךָךֶ֑תָמֲח
ֹלְו אֻ֗לָּ֝כ ֹומָ֑ל  יִּתְחַּ֖טִׁש םֹו֑י־לָכְּב הָ֣וֹהְי ךָךיִ֣תאָרְק יִנֹ֥ע יִּ֫נִמ הָ֗בֲאָֽד יִ֥ניֵע :אֵֽצֵא א֣
 רַּ֣פֻסְיַה :הָלֶּֽס ךָךּו֥דֹו֘י ּומּו֗קָ֝י םיִ֗אָ֘פְ֝ר־םִא אֶלֶּ֑פ־הֶׂשֲעַּֽת םיִ֥תֵּמַלֲה :יָּֽפַכ ךָךיֶ֣לֵא
 ץֶרֶ֣אְּב ֗ךָךְתָקְדִצְ֝ו ךָךֶ֑אְלִּפ ךְךֶׁש֣חַּב עַ֣דָּוִיֲה :ןֹוּֽדַבֲאָּֽב ֗ךָךְתָֽנּומֱ֝א ךָךֶּ֑דְסַח רֶבֶּ֣קַּב
 הָוֹהְ֭י הָ֣מָל :ָּךֶֽמְּדַקְת יִ֥תָּלִפְּֽת רֶקֹּ֗בַבּ֝ו יִּתְעַּ֑וִׁש הָ֣וֹהְי ךָךיֶ֣לֵא ׀ יִ֤נֲאַֽו :הָּֽיִׁשְנ
 :הָנּוֽפָא ךָךיֶ֣מֵא יִתאָׂ֖שָנ רַעֹּ֑נִמ ַעֵֹ֣וגְו יִ֣נֲא יִ֤נָ֘ע :יִּנֶּֽמִמ ךָךיֶ֣נָּפ ריִּ֖תְסַּת יִׁ֑שְפַנ חַ֣נְזִּת
 יַ֣לָע ּופיִּ֖קִה םֹוּ֑יַה־לָּכ םִיַּמַ֭כ יִנּוּ֣בַס :יִנֻֽתּותְּמִצ ךָךיֶ֗תּועִּ֝ב ךָךיֶ֑נֹורֲח ּו֣רְבָע יַלָ֭ע
 :יִֽחָרְזֶאָֽה ןָ֥תיֵ֘אְל ליִּ֗כְׂשַ֝מ :ךְךָֽׁשְחַמ יַ֥עָּ֘דֻיְֽמ ַעֵ֑רָו בֵ֣הֹא יִּנֶּמִ֭מ ָּתְקַ֣חְרִה :דַחָֽי



 יִּתְרַ֗מָא־יִּֽכ :יִֽפְּב ֣ךָךְתָנּומֱא ַעיִ֖דֹוא ׀ רֹ֓דָו רֹ֥דְל הָריִׁ֑שָא םָ֣לֹוע הָוֹהְ֭י יֵ֣דְסַֽח
 יִ֑ריִחְבִל תיִרְ֭ב יִּֽתַ֣רָּכ :םֶֽהָב ֣ךָךְתָנּומֱא ןִ֖כָּת ׀ םִיַ֓מָׁש הֶ֑נָּבִי דֶסֶ֣ח םָלֹו֭ע
 :הָלֶֽס ֣ךָךֲאְֽסִּכ רֹו֖דָו־רֹֽדְל יִתיִ֤נָ֘בּו ךָךֶ֑עְרַז ןיִ֣כָא םָלֹו֭ע־דַע :יִּֽדְבַע דִ֥וָ֘דְל יִּתְעַּ֗בְׁשִ֝נ
 ךְךֹ֣רֲעַֽי קַחַּׁשַ֭ב יִ֣מ יִּ֤כ :םיִֽׁשדְק לַ֥הְקִּב ֗ךָךְתָנּומֱ֝א־ףַא הָ֑וֹהְי ֣ךָךֲאְֽלִּפ םִיַמָׁ֭ש ּו֣דֹויְו
־לַע אָ֗רֹונְ֝ו הָּ֑בַר םיִׁ֣שדְק־דֹוֽסְּב ץָרֲעַֽ֭נ לֵ֣א :םיִֽלֵא יֵ֥נְבִּב הָ֗וֹהיַ֝ל הֶ֥מְדִי הָ֑וֹהיַל
 ֗ךָךְתָֽנּוֽמֱאֶ֝ו ּהָ֑י ׀ ןיִ֥סֲח ךָךֹו֖מָֽכ־יִֽמ תֹו֗אָבְצ יֵ֤הֹ֘לֱא ׀ הָ֨וֹהְי :ויָֽביִבְס־לָּכ
 הָּ֤תַא :םֵֽחְּבַׁשְת הָּ֥תַא ויָּ֗לַ֝ג אֹוׂ֥שְּב םָּ֑יַה תּו֣אֵגְּב לֵׁשֹו֭מ הָּ֣תַא :ךָךיֶֽתֹוביִבְס
 לֵ֥בֵּ֘ת ץֶרָ֑א ֥ךָךְל־ףַא םִיַמָׁ֭ש ֣ךָךְל :ךָךיֶֽבְיֹוא ָּתְר ַּ֥זִּפ ֗ךָךְּזֻ֝ע ַעֹו֥רְזִּב בַהָ֑ר לָ֣לָחֶכ ָתאִּ֣כִד
 ֥ךָךְמִׁשְּב ןֹו֗מְרֶחְ֝ו רֹו֥בָּ֘ת םָ֑תאָרְב הָּ֣תַא ןיִמָיְ֭ו ןֹו֣פָצ :םָּֽתְדַסְי הָּ֥תַא ּהָ֗אֹלְמּ֝ו
 ןֹו֣כְמ טָּפְׁשִמּ֭ו קֶדֶ֣צ :ךָך ֶֽניִמְי םּו֥רָּ֘ת ֗ךָךְדָ֝י זֹ֥עָּ֘ת הָ֑רּובְּג־םִע ַעֹורְ֭ז ֣ךָךְל :ּונֵּֽנַרְי
־רֹואְּֽב הָ֗וֹהְ֝י הָ֑עּורְת יֵ֣עְדֹוי םָעָ֭ה יֵ֣רְׁשַא :ךָךיֶֽנָפ ּו֥מְּדַק ְֽי תֶ֗מֱאֶ֝ו דֶסֶ֥ח ךָךֶ֑אְסִּכ
 ֹומָּ֣זֻע תֶרֶ֣אְפִת־יִּֽכ :ּומּוֽרָי ֥ךָךְתָקְדִצְבּו םֹוּ֑יַה־לָּכ ןּו֣ליִגְי ךָךְמִׁשְּ֭ב :ןּוֽכֵּלַהְי ךָךיֶ֥נָּ֘פ
 לֵ֣אָרְׂשִי ׁשֹו֖דְקִלְו ּונֵּ֑נִגָמ הָ֥וֹהיַֽל יִּ֣כ :ּונֵֽנְרַק ]םּו֥רָּת[ םּי֥רָּ֘ת ֗ךָךְנֹֽצְרִבּ֝ו הָּתָ֑א
ֹּתַו ךָךיֶ֗דיִסֲחַֽל ןֹוזָ֡חְב־ָּֽתְרַּ֢בִּד זָ֤א :ּונֵּֽכְלַמ  יִתֹו֖מיִרֲה רֹוּ֑בִּג־לַע רֶזֵ֭ע יִתיִּ֣וִׁש רֶמא֗
 ֹוּ֑מִע ןֹוּ֣כִּת יִדָ֭י רֶׁ֣שֲא :ויִּֽתְחַׁשְמ יִׁ֣שְדָק ןֶמֶׁ֖שְּב יִּ֑דְבַע דִ֣וָּד יִתאָצָ֭מ :םָֽעֵמ רּו֣חָב
ֹל :ּוּנֶֽצְּמַאְת יִ֥עֹו֘רְז־ףַא ֹל הָ֗לְוַ֝ע־ןֶבּו ֹוּ֑ב בֵ֣יֹוא אִּׁ֣שַי־אֽ  ויָ֣נָּפִמ יִ֣תֹוּתַכְו :ּוּנֶּֽנַעְי א֣
 יִּ֣תְמַׂשְו :ֹוֽנְרַק םּו֥רָּ֘ת יִ֗מְׁשִבּ֝ו ֹוּ֑מִע יִּ֣דְסַחְו יִ֣תָנּומֱאֶו :ףֹוּֽגֶא ויָ֥אְנַׂשְמּו ויָ֑רָצ
־ףַא :יִֽתָעּוׁשְי רּו֣צְו יִ֗לֵ֝א הָּתָ֑א יִבָ֣א יִנֵאָרְקִ֭י אּו֣ה :ֹוֽניִמְי תֹו֥רָ֘הְּנַבּֽו ֹו֑דָי םָּ֣יַב
 יִּ֑דְסַח ֹו֣ל ]רָמְׁשֶא[ רוָמְׁשֶא םָ֗לֹועְ֭ל :ץֶרָֽא־יֵכְלַמְל ןֹו֗יְלֶ֝ע ּוהֵ֑נְּתֶא רֹו֣כְּב יִנָ֭א
 ויָנָ֭ב ּו֣בְזַעַֽי־םִא :םִיָֽמָׁש יֵ֥מיִּכ ֹו֗אְסִכְ֝ו ֹו֑עְרַז דַ֣עָל יִּ֣תְמַׂשְו :ֹוֽל תֶנֶ֥מֱאֶ֘נ יִ֗תיִרְבּ֝ו
ֹל יַ֗טָּפְׁשִמְבּ֝ו יִ֑תָרֹוּת ֹל יַ֗תֹוְצִמּ֝ו ּולֵּ֑לַחְי יַ֥תֹּקֻח־םִא :ןּוֽכֵלֵי א֣  יִּ֣תְדַקָפּו :ּורֹֽמְׁשִי א֣
ֹל יִּדְסַחְ֭ו :םָֽנֹוֲע םיִ֥עָ֘גְנִבּו םָ֑עְׁשִּפ טֶבֵׁ֣שְב ֹלְו ֹוּ֑מִעֵֽמ ריִ֣פָא־אֽ  רֵּ֗קַׁשֲ֝א א֥
ֹל יַ֗תָפְׂ֝ש אָ֥צֹו֘מּו יִ֑תיִרְּב לֵּ֥לַחֲא־ֹאל :יִֽתָנּומֱאֶּב  יִּתְעַּ֣בְׁשִנ תַחַ֭א :הֶּֽנַׁשֲא א֣
ַז :בֵּֽזַכֲא דִ֥וָ֘דְל־םִא יִׁ֑שְדָקְב  ַחֵרָיְּ֭כ :יִּֽדְגֶנ ׁשֶמֶּׁ֣שַכ ֹו֖אְסִכְו הֶ֑יְהִי םָ֣לֹועְל ֹועְר֭
ָז הָּ֣תַאְו :הָלֶֽס ןָ֥מֱאֶ֘נ קַחַּׁ֗שַּ֝ב דֵ֥עְו םָ֑לֹוע ןֹוּ֣כִי ־םִע ָּתְרַּ֗בַעְתִ֝ה סָ֑אְמִּתַו ָּתְחַנ֭
 ָּתְמַׂ֖ש ויָ֑תֹרֵדְּג־לָכ ָּתְצַ֥רָּפ :ֹוֽרְזִנ ץֶרָ֣אָל ָּתְלַּ֖לִח ךָךֶּ֑דְבַע תיִ֣רְּב הָּתְרַאֵ֭נ :ךָךֶֽחיִׁשְמ



 ןיִ֣מְי ָתֹומיִרֲ֭ה :ויָֽנֵכְׁשִל הָּ֗פְרֶ֝ח הָ֥יָ֘ה ךְךֶרָ֑ד יֵרְבֹ֥ע־לָּכ ּוהֻּסַׁ֭ש :הָּֽתִחְמ ויָ֣רָצְבִמ
ֹלְו ֹוּ֑בְרַח רּו֣צ ביִׁ֣שָּת־ףַא :ויָֽבְיֹוא־לָּכ ָּתְחַ֗מְׂשִ֝ה ויָ֑רָצ  :הָֽמָחְלִּמַּב ֹו֗תֹמיֵקֲ֝ה א֥
 ויָ֖לָע ָתיִ֤טֱעֶ֘ה ויָ֑מּולֲע יֵ֣מְי ָּתְרַצְקִ֭ה :הָּתְר ַּֽגִמ ץֶרָ֥אָל ֹו֗אְסִכְ֝ו ֹו֑רָהְּטִמ ָּתַּ֥בְׁשִה
 יִ֥נֲא־רָכְז :ךָךֶֽתָמֲח ׁשֵ֣א־ֹומְּכ רַ֖עְבִּת חַצֶ֑נָל רֵ֣תָּסִּת הָוֹהְ֭י הָ֣מ־דַע :הָלֶֽס הָׁ֣שּוּב
ֹלְו הֶיְחִֽ֭י רֶבֶ֣ג יִ֤מ :םָֽדָא־יֵנְּב־לָכ ָתאָ֥רָּ֘ב אְוָּׁ֝֗ש־הַמ־לַע דֶלָ֑ח־הֶמ ־הֶאְרִי א֣
 ָּתְעַּ֥בְׁשִנ יָנֹדֲ֭א ׀ םיִ֥נֹׁשאִרָה ךָךיֶ֖דָסֲח הֵּ֤יַא :הָלֶֽס לֹו֣אְׁש־דַּיִמ ֹוׁ֖שְפַנ טֵּ֨לַמְי תֶוָּ֑מ
 :םיִּֽמַע םיִּ֥בַר־לָּכ יִ֗קיֵחְ֝ב יִ֥תֵ֘אְׂש ךָךיֶ֑דָבֲע תַּ֣פְרֶח יָנֹדֲ֭א רֹ֣כְז :ךָךֶֽתָנּומֱאֶּב דִ֗וָדְ֝ל
 םָ֗לֹועְ֝ל הָ֥וֹהְי ךְךּו֖רָּב :ךָךֶֽחיִׁשְמ תֹו֥בְּקִע ּו֗פְרֵ֝ח רֶׁ֥שֲא הָ֑וֹהְי ׀ ךָךיֶ֥בְיֹוא ּו֖פְרֵח רֶׁ֤שֲא
 רֹ֣דְּב ּונָּ֗֝ל ָתיִ֥יָ֘ה הָּתַ֭א ןֹו֣עָמ יָ֗נֹדֲֽא םיִ֥הֹ֫לֱאָֽה־ׁשיִֽא הֶׁ֢שֹמְל ֘הָּלִפְּת :ןֵֽמָאְו ׀ ןֵ֥מָ֘א
 :לֵֽא הָּ֥תַא םָ֗לֹו֝ע־דַע םָ֥לֹועֵֽמּו לֵ֑בֵתְו ץֶרֶ֣א לֵֽלֹו֣חְּתַו ּודָּ֗לֻי םיִ֤רָ֘ה ׀ םֶרֶ֤טְּב :רֹֽדָו
ֹּתַ֝ו אָּ֑כַּד־דַע ׁשֹונֱ֭א בֵׁ֣שָּת  םֹו֣יְּכ ךָךיֶ֗ניֵעְּֽב םיִ֡נָׁש ףֶלֶ֢א יִּ֤כ :םָֽדָא־יֵנְב ּובּוׁ֣ש רֶמא֗
 :ףֹֽלֲחַֽי ריִ֥צָ֘חֶּכ רֶקֹּ֗בַּ֝ב ּו֑יְהִי הָ֣נֵׁש םָּתְמַרְ֭ז :הָלְיָּֽלַב הָ֥רּו֘מְׁשַאְו רֹ֑בֲעַֽי יִּ֥כ לֹומְתֶ֭א
 :ּונְלָֽהְבִנ ֥ךָךְתָֽמֲחַֽבּו ךָךֶּ֑פַאְב ּוניִ֥לָכ־יִּֽכ :ׁשֵֽבָיְו לֵ֥לֹו֘מְי בֶרֶ֗עָ֝ל ףָ֑לָחְו ץיִ֣צָי רֶקֹּבַּ֭ב
 ּו֣נָּפ ּוניֵמָ֭י־לָכ יִּ֣כ :ךָךיֶֽנָּפ רֹו֥אְמִל ּונֵ֗מֻלֲ֝ע ךָךֶּ֑דְגֶנְל ּוניֵ֣תֹנֹוֲע ]הָּ֣תַׁש[ ָּ֣תַׁש
 םִ֤אְו הָ֡נָׁש םיִ֢עְבִׁש םֶ֨הָּב ׀ ּוניֵ֨תֹונְׁש יֵ֤מְי :הֶגֶֽה־ֹומְכ ּוניֵ֣נָׁש ּוניִּ֖לִּכ ךָךֶ֑תָרְבֶעְב
 זֹ֣ע ַעֵדֹו֭י־יִֽמ :הָפֻֽעָּנַו ׁשיִ֝֗ח זָ֥ג־יִּכ ןֶוָ֑אָו לָ֣מָע םָּבְהָרְ֭ו הָ֗נָׁש םיִ֤נֹו֘מְׁש ׀ תֹ֨רּובְגִּב
 הָ֣בּוׁש :הָֽמְכָח בַ֣בְל אִ֗בָנְ֝ו עַ֑דֹוה ןֵּ֥כ ּוניֵמָ֭י תֹו֣נְמִל :ךָךֶֽתָרְבֶע ֗ךָךְתָאְרִיְכּ֝ו ךָךֶּ֑פַא
 הָ֗חְמְׂשִנְ֝ו הָ֥נְּנַ֘רְנּו ךָךֶּ֑דְסַח רֶקֹּ֣בַב ּונֵ֣עְּבַׂש :ךָךיֶֽדָבֲע־לַע םֵ֗חָּנִהְ֝ו יָ֑תָמ־דַע הָוֹהְ֭י
 ךָךיֶ֣דָבֲע־לֶא הֶ֣אָרֵי :הָֽעָר ּוניִ֥אָ֘ר תֹו֗נְׁ֝ש ּונָ֑תיִּנִע תֹו֣מיִּכ ּונֵחְּמַׂ֭ש :ּוניֵֽמָי־לָכְּב
 ּוניֵדָ֭י הֵׂ֣שֲעַֽמּו ּוניֵ֥לָ֫ע ּוניֵ֗הֹלֱא יָ֥נֹדֲא םַעֹ֤נ ׀ יִ֤היִו :םֶֽהיֵנְּב־לַע ֗ךָךְרָדֲהַֽ֝ו ךָךֶ֑לֳעָפ
 :ן ָֽנֹולְתִי יַּ֗דַׁ֝ש לֵ֥צְּב ןֹו֑יְלֶע רֶתֵ֣סְּב בֵׁש֭י :ּוהֵֽנְנֹוּכ ּוניֵ֗דָ֝י הֵׂ֥שֲעַֽ֘מּו ּוניֵ֑לָע הָ֣נְנֹוּכ
 ׁשּו֗קָי חַּ֥פִמ ךָךְליִּֽצַ֭י אּו֣ה יִּ֤כ :ֹוּֽב־חַטְבֶא יַ֗הֹלֱ֝א יִ֑תָדּוצְמּו יִ֣סְחַמ הָוֹהיַֽ֭ל רַ֗מֹא
 :ֹוּֽתִמֲא הָ֣רֵחֹסְֽו הָּ֖נִצ הֶ֑סְחֶּת ויָ֣פָנְּכ תַחַ֣תְו ךְךָ֗ל ךְךֶסָ֥י ׀ ֹו֨תָרְבֶאְּב :תֹוּֽוַה רֶבֶּ֥דִמ
 דּוׁ֥שָ֘י בֶטֶּ֗קִ֝מ ךְךֹ֑לֲהַֽי לֶפֹ֣אָּב רֶבֶּדִ֭מ :םָֽמֹוי ףּו֥עָ֘י ץֵ֗חֵ֝מ הָלְיָ֑ל דַחַּ֣פִמ אָריִ֭ת־ֹאל
ֹל ךָךיֶ֗לֵ֝א ךָך ֶ֑ניִמיִמ הָ֥בָבְרּו ףֶלֶ֗א ׀ ֙ךָךְּדִּצִמ לֹּ֤פִי :םִיָֽרֳהָצ ַר :ׁשָּֽגִי א֣  ךָךיֶ֣ניֵעְּב ק֭
 :ךָך ֶֽנֹועְמ ָּתְמַׂ֣ש ןֹו֗יְלֶ֝ע יִ֑סְחַמ הָ֣וֹהְי הָּ֣תַא־יִּֽכ :הֶֽאְרִּת םיִ֣עָׁשְר תַ֖מֻּלִׁשְו טיִּ֑בַת



ֹל  קִי־ֹאל עַגֶ֗נְ֝ו הָ֑עָר ךָךיֶ֣לֵא הֶּ֣נֻאְת־אֽ  ךְךָּ֑ל־הֶּוַצְי ויָכָאְלַ֭מ יִּ֣כ :ךָךֶֽלֳהָאְּב בַ֥רְ
ֹּגִּת־ןֶּפ ךָךְנּו֑אָּׂשִי םִיַּ֥פַּכ־לַע :ךָךיֶֽכָרְּד־לָכְּב ֗ךָךְרָמְׁשִ֝ל  לַחַׁ֣ש־לַע :ךָךֶֽלְגַר ןבֶ֣אָּב ף֖
 עַ֥דָ֘י־יִּֽכ ּוהֵ֗בְּגַׂשֲ֝א ּוהֵ֑טְּלַפֲאַֽו קַׁשָ֭ח יִ֣ב יִּ֤כ :ןיִּֽנַתְו ריִ֣פְּכ סֹ֗מְרִּ֝ת ךְךֹ֑רְדִּת ןֶתֶ֣פָו

 םיִמָ֭י ךְךֶרֹ֣א :ּוהֵֽדְּבַכֲאַֽו ּוהֵ֗צְּלַחֲ֝א הָ֑רָצְב יִ֣כֹנָא ֹוּ֣מִע ּוהֵ֗נֱעֶאְֽו ׀ יִנֵ֨אָרְקִי :יִֽמְׁש
 תֹו֥דֹהְל בֹו֗ט :תָּֽבַּׁשַה םֹו֣יְל ריִׁ֝ש רֹו֥מְזִמ :יִֽתָעּוׁשיִּֽב ּוהֵ֗אְרַאְ֝ו ּוהֵ֑עיִּבְׂשַא
־יֵֽלֲע :תֹוֽליֵּלַּב ֗ךָךְתָֽנּוֽמֱאֶ֝ו ךָךֶּ֑דְֽסַח רֶקֹּ֣בַּב דיִּ֣גַהְל :ןֹוֽיְלֶע ֣ךָךְמִׁשְל רֵּ֖מַזְלּו הָ֑וֹהיַל
 ךָךיֶ֣דָי יֵׂ֖שֲעַֽמְּֽב ךָךֶ֑לֳעָפְּב הָ֣וֹהְי יִנַּ֣תְחַּמִׂש יִּ֤כ :רֹוּֽנִכְּב ןֹו֣יָּגִה יֵ֖לֲע לֶבָ֑נ־יֵלֲעַֽו רֹוׂשָ֭ע
ֹל רַעַּ֭ב ׁשיִ֣א :ךָךיֶֽתֹבְׁשְחַמ ּו֥קְמָע דֹ֗אְ֝מ הָ֑וֹהְי ךָךיֶׂ֣שֲעַֽמ ּו֣לְדָּג־הַמ :ן ֵּֽנַרֲא  עָ֑ד ֵֽי א֥
ֹז־תֶא ןיִ֥בָ֘י־ֹאל ליִ֗סְכּ֝ו ַו בֶׂשֵ֗ע ֹו֥מְּֽכ ׀ םיִ֨עָׁשְר ַחֹ֤רְפִּב :תאֽ  ןֶוָ֑א יֵלֲעֹּֽ֣פ־לָּכ ּוציִצָּי֭
־יִּֽכ הָ֗והְֽי ׀ ךָךיֶ֡בְיֹא הֵּ֢נִה יִּ֤כ :הָֽוֹהְי םָ֥לֹ֘עְל םֹו֗רָ֝מ הָּ֥תַאְו :דַֽע־יֵדֲע םָ֥דְמָּֽׁשִהְל
 ןֶמֶׁ֣שְּב יִ֗תֹּלַּ֝ב יִ֑נְרַק םיֵ֣אְרִּכ םֶרָּ֣תַו :ןֶוָֽא יֵלֲעֹּֽ֥פ־לָּכ ּו֗דְרָּפְתִ֝י ּודֵ֑בֹאי ךָךיֶ֣בְיֹא הֵּ֣נִה
 רָ֣מָּתַּכ קיִּדַ֭צ :יָֽנְזָא הָנְעַ֥מְׁשִּת םיִ֗עֵרְ֝מ יַ֥לָע םיִ֖מָּקַּב יָ֥רּוׁ֫שְּב יִ֗ניֵע טֵּ֥בַּתַו :ן ָֽנֲעַֽר
 :ּוחיִֽרְפַי ּוניֵ֣הֹלֱא תֹו֖רְצַחְּב הָ֑וֹהְי תיֵ֣בְּב םיִלּותְׁ֭ש :הֶּֽגְׂשִי ןֹו֣נָבְּלַּב זֶרֶ֖אְּכ חָ֑רְפִי
־ֹאלְֽו יִ֗רּו֝צ הָ֑וֹהְי רָׁ֣שָי־יִּֽכ דיִּגַהְ֭ל :ּוֽיְהִי םיִּ֣נַנֲעַֽרְו םיִ֖נֵׁשְּד הָ֑ביֵׂשְּב ןּו֣בּונְי דֹו֖ע
־ףַא ר ָּ֑זַאְתִה זֹ֥ע הָוֹהְ֭י ׁשֵ֣בָל ׁשֵ֥בָ֫ל תּו֢אֵּג ֘ךְךָלָמ הָ֣וֹהְי :ֹוּֽב ]הָתָ֥לְוַע[ הָתְָ֥ל	ַע
 הָ֗והְֽי ׀ תֹו֨רָהְנ ּו֤אְׂשָנ :הָּתָֽא םָ֣לֹועֵֽמ זָ֑אֵמ ֣ךָךֲאְֽסִּכ ןֹו֣כָנ :טֹוּֽמִּת־לַּב לֵ֗בֵּ֝ת ןֹוּ֥כִּת
 םיִ֣ריִּדַא םיִּ֗בַר םִיַ֤מ ׀ תֹו֨לֹּקִמ :םָֽיְכָּד תֹו֣רָהְנ ּו֖אְׂשִי םָ֑לֹוק תֹו֣רָהְנ ּו֣אְׂשָנ
 ׁשֶדֹ֑ק־הָוֲאָֽנ ֥ךָךְתיֵבְל דֹ֗אְמ ּו֬נְמֶאֶנ ׀ ךָךיֶ֨תֹדֵֽע :הָֽוֹהְי םֹו֣רָּמַּב ריִּ֖דַא םָ֑י־יֵרְּבְׁשִמ
 טֵ֣פֹׁש אֵׂשָּנִ֭ה :עַיִֽפֹוה תֹו֣מָקְנ לֵ֖א הָ֑וֹהְי תֹו֥מָקְנ־לֵא :םיִֽמָי ךְךֶרֹ֣אְל הָ֗וֹהְ֝י
 םיִ֥עָׁ֘שְר יַ֗תָ֝מ־דַע הָ֑וֹהְי ׀ םיִ֥עָׁשְר יַ֖תָמ־דַע :םיִֽאֵּג־לַע לּו֗מְּ֝ג בֵׁ֥שָ֘ה ץֶרָ֑אָה
 ּו֑אְּכַדְי הָ֣וֹהְי ֣ךָךְּמַע :ןֶוָֽא יֵלֲעֹּֽ֥פ־לָּכ ּו֗רְּמַאְתִֽ֝י קָ֑תָע ּו֣רְּבַדְי ּועיִּ֣בַי :ּוזֹֽלֲעַֽי
ַו :ּוחֵּֽצַרְי םיִ֣מֹותיִ֖ו ּוגֹ֑רֲהַֽי ר ֵ֣גְו הָנָ֣מְלַא :ּוּֽנַעְי ֥ךָךְתָלֲחַֽנְֽו ֹּי֭ ֹל ּורְמא֣  ּהָּ֑י־הֶאְרִי א֥
ֹלְו  עַ֣טֹנֲה :ּוליִּֽכְׂשַּת יַ֥תָ֘מ םיִ֗ליִסְכּ֝ו םָ֑עָּב םיִ֣רֲעֹּֽב ּוניִּ֣ב :בֹֽקֲעַֽי יֵ֥הֹ֘לֱא ןיִ֗בָ֝י־אֽ
ֹלֲה ןֶזֹ֖א ֹי םִא עָ֑מְׁשִי א֣ ֹלֲה ןִיַ֝֗ע רֵ֥צ֘ ֹלֲה םִיֹוּ֭ג רֵ֣סֹיֲה :טיִּֽבַי א֣  דֵּ֖מַלְמַֽה ַחיִ֑כֹוי א֣
־רֶׁשֲא רֶבֶּ֣גַה יֵ֤רְׁשַא :לֶבָֽה הָּמֵ֣ה יִּ֖כ םָ֑דָא תֹו֣בְׁשְחַמ ַעֵדֹ֭י הָ֗והְֽי :תַעָּֽד םָ֣דָא
 עָׁ֣שָרָל הֶ֖רָּכִי דַ֤ע עָ֑ר יֵמיִ֥מ ֹו֖ל טיִ֣קְׁשַהְל :ּוּנֶֽדְּמַלְת ֥ךָךְתָרֹוּֽתִמּו ּהָּ֑י ּוּנֶ֣רְּסַיְּת



ֹל ֹו֗תָלֲחַֽנְ֝ו ֹוּ֑מַע הָ֣וֹהְי ׁשּ֣טִי־ֹאל ׀ יִּ֤כ :תַחָֽׁש  טָּ֑פְׁשִמ בּוׁ֣שָי קֶדֶ֭צ־דַע־יִּֽכ :בֹֽזֲעַֽי א֣
 יֵלֲעֹּֽ֥פ־םִע יִ֝ל בֵּ֥צַיְתִי־יִֽמ םיִ֑עֵרְמ־םִע יִ֭ל םּו֣קָי־יִֽמ :בֵֽל־יֵרְׁשִי־לָּכ ויָ֗רֲחַֽאְ֝ו
 הָ֥טָמ יִּתְרַמָ֭א־םִא :יִֽׁשְפַנ הָ֣מּוד הָ֖נְכָֽׁש ׀ טַ֓עְמִּכ יִּ֑ל הָתָ֣רְזֶע הָוֹהְ֭י יֵ֣לּול :ןֶוָֽא
 :יִֽׁשְפַנ ּו֥עְׁשַעַֽׁשְֽי ךָךיֶ֗מּוחְנַּ֝ת יִּ֑בְרִקְּב יַּ֣פַעְרַׂש בֹ֣רְּב :יִנֵֽדָעְסִי הָ֗וֹהְ֝י ֥ךָךְּדְסַח יִ֑לְגַר
 יִ֣קָנ םָ֖דְו קיִּ֑דַצ ׁשֶפֶ֣נ־לַע ּוּדֹוגָ֭י :קֹֽח־יֵלֲע לָ֣מָע רֵ֖צֹי תֹוּ֑וַה אֵּ֣סִּכ ךָךְרְבָחְיַ֭ה
־תֶא ׀ םֶ֨היֵלֲע בֶׁשָּ֤יַו :יִֽסְחַמ רּו֣צְל יַ֗הֹלאֵ֝ו בָּ֑גְׂשִמְל יִ֥ל הָוֹהְ֭י יִ֣הְיַו :ּועיִֽׁשְרַי
 הָעיִ֗רָ֝נ הָ֑וֹהיַל הָ֣נְּנַֽרְנ ּוכְ֭ל :ּוניֵֽהֹלֱא הָ֥וֹ֘הְי םֵ֗תיִמְצַ֝י םֵ֑תיִמְצַי םָ֥תָעָרְבּו םָ֗נֹוא
 הָ֑וֹהְי לֹו֣דָּג לֵ֣א יִּ֤כ :ֹוֽל ַֽעיִרָ֘נ תֹו֗רִמְזִּ֝ב הָ֑דֹותְּב ויָ֣נָפ הָ֣מְּדַקְנ :ּונֵֽעְׁשִי רּו֣צְל
 :ֹוֽל םיִ֣רָה תֹו֖פֲעֹוֽתְו ץֶרָ֑א־יֵרְקְחֶמ ֹודָיְּ֭ב רֶׁ֣שֲא :םיִֽהֹלֱא־לָּכ־לַע לֹו֗דָּ֝ג ךְךֶלֶ֥מּו
 הָעָ֑רְכִנְו הֶ֣וֲחַּֽתְׁשִנ ּואֹּ֭ב :ּורָֽצָי ויָ֥דָ֘י תֶׁשֶּ֗בַיְ֝ו ּוהָׂ֑שָע אּו֣הְו םָּיַ֭ה ֹו֣ל־רֶׁשֲא
ֹצְו ֹותיִעְרַ֭מ םַ֣ע ּונְחַ֤נֲאַֽו ּוניֵ֗הֹלֱא אּו֤ה יִּ֘כ :ּונֵֽׂשֹע הָ֥וֹ֘הְי־יֵֽנְפִל הָ֗כְרְבִ֝נ  ֹו֑דָי ןא֣
 :רָּֽבְדִּמַּב הָּ֗סַ֝מ םֹו֥יְּכ הָ֑ביִרְמִּכ םֶכְבַבְ֭ל ּוׁ֣שְקַּת־לַא :ּועָֽמְׁשִת ֹו֥לֹ֘קְּב־םִֽא םֹוּ֗יַ֝ה
 רֹו֗דְּב טּו֤קָ֘א ׀ הָ֨נָׁש םיִ֤עָּ֘בְרַא :יִֽלֳעָפ ּו֥אָ֘ר־םַּג יִנּו֗נָחְּ֝ב םֶ֑כיֵתֹובֲא יִנּוּסִ֭נ רֶׁ֣שֲא
־םִא יִּ֑פַאְב יִּתְעַּ֥בְׁשִנ־רֶׁשֲא :יָֽכָרְד ּו֥עְד ָֽי־ֹאל םֵ֗הְ֝ו םֵ֑ה בָ֣בֵל יֵ֣עֹּת םַ֤ע רַ֗מֹאָו
 ּוריִׁ֣ש :ץֶרָֽאָה־לָּכ הָ֗וֹהיַ֝ל ּוריִׁ֥ש ׁשָ֑דָח ריִׁ֥ש הָוֹהיַ֭ל ּוריִׁ֣ש :יִֽתָחּונְמ־לֶא ןּו֗אֹבְ֝י
־לָכְּב ֹו֑דֹובְּכ םִ֣יֹוּגַב ּו֣רְּפַס :ֹוֽתָעּוׁשְי םֹו֗יְ֝ל־םֹוּֽיִמ ּו֥רְּׂשַּב ֹו֑מְׁש ּו֣כֲרָּֽב הָוֹהיַ֭ל
 :םיִֽהֹלֱא־לָּכ־לַע אּו֝֗ה אָ֥רֹו֘נ דֹ֑אְמ לָּ֣לֻהְמּו הָ֣וֹהְי לֹו֤דָ֘ג יִּ֥כ :ויָֽתֹואְלְפִנ םיִּ֗מַעָֽ֝ה
 זֹ֥ע ויָ֑נָפְל רָ֥דָהְו־דֹוֽה :הָֽׂשָע םִיַ֥מָׁ֘ש הָ֗וֹהיַֽ֝ו םיִ֑ליִלֱא םיִּ֣מַעָה יֵ֣הֹלֱא־לָּכ ׀ יִּ֤כ
 :זֹֽעָו דֹו֥בָּ֘כ הָ֗וֹהיַ֝ל ּו֥בָ֘ה םיִּ֑מַע תֹו֣חְּפְׁשִמ הָוֹהיַ֭ל ּו֣בָה :ֹוֽׁשָּדְקִמְּב תֶרֶ֗אְפִתְ֝ו
 הָוֹהיַ֭ל ּו֣וֲחַּֽתְׁשִה :ויָֽתֹורְצַחְל ּואֹ֥בּו הָ֗חְנִ֝מ־ּוֽאְׂש ֹו֑מְׁש דֹו֣בְּכ הָוֹהיַ֭ל ּו֣בָה
 ןֹוּ֣כִּת־ףַא ךְךָ֗לָמ הָ֤ו֘הְי ׀ םִ֨יֹוּגַב ּו֤רְמִא :ץֶרָֽאָה־לָּכ ויָ֗נָּפִ֝מ ּוליִ֥ח ׁשֶדֹ֑ק־תַרְדַהְּב
 םַ֥עְר ִֽי ץֶרָ֑אָה לֵ֣גָתְו םִיַמָּׁשַ֭ה ּו֣חְמְׂשִי :םיִֽרָׁשיֵמְּב םיִּ֗מַ֝ע ןיִ֥דָ֘י טֹוּ֑מִּת־לַּב לֵ֣בֵּת
 ׀ הָ֨וֹהְי יֵ֤נְפִל :רַעָֽי־יֵצֲע־לָּכ ּו֗נְּנַרְ֝י זָ֥א ֹוּ֑ב־רֶׁשֲא־לָכְו יַדָׂ֭ש זֹ֣לֲעַֽי :ֹוֽאֹלְמּו םָּ֗יַ֝ה
 הָ֣וֹהְי :ֹוֽתָנּומֱאֶּב םיִּ֗מַעְ֝ו קֶדֶ֑צְּב לֵ֥בֵּת־טֹּֽפְׁשִי ץֶרָ֥אָ֫ה טֹּ֢פְׁשִל ֘אָב יִּ֥כ אָ֗ב יִּ֬כ
 טָּ֗פְׁשִמּ֝ו קֶדֶ֥צ ויָ֑ביִבְס לֶ֣פָרֲעַֽו ן ָ֣נָע :םיִּֽבַר םיִּ֥יִא ּו֗חְמְׂשִ֝י ץֶרָ֑אָה לֵ֣גָּת ךְךָלָ֭מ
 הָ֖תֲאָֽר לֵ֑בֵּת ויָ֣קָרְב ּוריִ֣אֵה :ויָֽרָצ ביִ֣בָ֘ס טֵ֖הַלְתּ֝ו ךְךֵ֑לֵּת ויָ֣נָפְל ׁשֵ֭א :ֹוֽאְסִּכ ןֹו֣כְמ



 :ץֶרָֽאָה־לָּכ ןֹו֣דֲא יֵ֗נְפִּלִ֝מ הָ֑וֹהְי יֵ֣נְפִּלִמ ּוּסַמָ֭נ גַ֗נֹוּדַּכ םיִ֗רָה :ץֶרָֽאָה לֵ֣חָּתַו
 לֶסֶ֗פ יֵדְבֹ֬ע־לָּכ ׀ ּוׁש֤בֵי :ֹוֽדֹובְּכ םיִּ֣מַעָה־לָכ ּו֖אָרְו ֹו֑קְדִצ םִיַ֣מָּׁשַה ּודיִּ֣גִה
 ןֹוּ֗יִצ ׀ חַ֨מְׂשִּתַו הָ֬עְמָׁש :םיִֽהֹלֱא־לָּכ ֹו֝ל־ּווֲחַּֽתְׁשִה םיִ֑ליִלֱאָּב םיִ֥לְלַהְתִּֽמַה
ַו ־לָּכ־לַע ןֹו֥יְלֶע הָ֗וֹהְי הָּ֤תַא־יִּֽכ :הָֽוֹהְי ךָךיֶ֣טָּפְׁשִמ ןַעַ֖מְל הָ֑דּוהְי תֹו֣נְּב הָנְלֵגָּת֭
 תֹוׁ֣שְפַנ רֵמֹׁ֭ש עָ֥ר ּו֫אְנִׂש הָ֗וֹהְי יֵ֥בֲהֹֽא :םיִֽהֹלֱא־לָּכ־לַע ָתיֵ֗לֲעַֽ֝נ דֹ֥אְמ ץֶרָ֑אָה
 ּו֣חְמִׂש :הָֽחְמִׂש בֵ֥ל־יֵרְׁשִיְלּו קיִּ֑דַּצַל ַעֻ֣רָז רֹו֖א :םֵֽליִּצַי םיִ֗עָׁשְ֝ר דַּ֥יִמ ויָ֑דיִסֲח
־יִּֽכ ׁשָ֗דָח ריִׁ֥ש ׀ הָ֨וֹהיַֽל ּוריִׁ֤ש רֹו֡מְזִמ :ֹוֽׁשְדָק רֶכֵ֣זְל ּו֗דֹוהְ֝ו הָ֑וֹהיַּֽב םיִקיִּדַ֭צ
 יֵ֥ניֵ֘עְל ֹו֑תָעּוׁשְי הָוֹהְ֭י ַעיִ֣דֹוה :ֹוֽׁשְדָק ַעֹו֥רְזּו ֹו֗ניִמְ֝י ֹוּ֥ל־הָעיִֽׁשֹוה הָׂ֑שָע תֹו֥אָלְפִנ
־יֵסְפַא־לָכ ּו֥אָר לֵ֥אָ֫רְׂשִי תיֵ֢בְל ֹ֘ותָנּומֱֽאֶֽו ׀ ֹוּ֨דְסַח רַ֤כָ֘ז :ֹוֽתָקְדִצ הָּ֥לִּג םִ֗יֹוּגַ֝ה
 :ּורֵּֽמַזְו ּו֣נְּנַרְו ּו֖חְצִּפ ץֶרָ֑אָה־לָּכ הָוֹהיַֽ֭ל ּועיִ֣רָה :ּוניֵֽהֹלֱא תַ֥עּוׁ֘שְי תֵ֝֗א ץֶרָ֑א
 יֵ֤נְפִל ּועיִ֗רָ֝ה רָ֑פֹוׁש לֹו֣קְו תֹורְצֹ֣צֲחַּֽ֭ב :הָֽרְמִז לֹו֣קְו רֹוּ֗נִכְּ֝ב רֹוּ֑נִכְּב הָ֣וֹהיַל ּו֣רְּמַז
 דַחַ֝֗י ףָ֑כ־ּואֲחְֽמִי תֹו֥רָהְנ :ּהָֽב יֵבְׁש֣יְו לֵ֗בֵּ֝ת ֹו֑אֹלְמּו םָּיַ֭ה םַ֣עְרִי :הָֽוֹהְי ךְךֶלֶּ֬מַה ׀
 םיִּ֗מַעְ֝ו קֶדֶ֑צְּב לֵ֥בֵּת־טֹּֽפְׁשִי ץֶרָ֥אָ֫ה טֹּ֢פְׁשִל ֘אָב יִּ֥כ הָ֗וֹהְי־יֵנְ֥פִֽל :ּונֵּֽנַרְי םיִ֥רָ֘ה
 ןֹוּ֣יִצְּב הָוֹהְ֭י :ץֶרָֽאָה טּו֥נָּ֘ת םיִ֗בּורְּ֝כ בֵׁ֥ש֘י םיִּ֑מַע ּו֣זְּגְרִי ךְךָלָ֭מ הָ֣וֹהְי :םיִֽרָׁשיֵמְּב
 זֹ֥עְו :אּוֽה ׁשֹו֥דָ֘ק אָ֗רֹונְו לֹו֥דָּ֘ג ךָךְמִׁ֭ש ּו֣דֹוי :םיִּֽמַעָֽה־לָּכ־לַע אּו֝֗ה םָ֥רְו לֹו֑דָּג
 הָּ֬תַא ׀ בֹ֤קֲעַֽיְּב הָ֗קָדְצּ֝ו טָּ֥פְׁשִמ םיִ֑רָׁשיֵמ ָּתְנַ֣נֹוּכ הָּתַ֭א בֵ֥הָ֫א טָּ֢פְׁשִמ ֘ךְךֶלֶמ
 הֶׁ֤ש֘מ :אּוֽה ׁשֹו֥דָ֘ק ויָ֗לְגַר םֹ֥דֲהַֽל ּווֲחַּֽתְׁשִֽהְ֭ו ּוניֵ֗הֹלֱא הָ֤ו֘הְי ּו֡מְמֹוֽר :ָתיִֽׂשָע
 :םֵֽנֲעַֽי אּו֣הְו הָ֗וֹהְ֝י־לֶא םיאִ֥רֹ֘ק ֹו֑מְׁש יֵ֣אְרֹקְּב לֵאּומְׁשּ֭ו ויָ֗נֲהֹֽכְּֽב ׀ ןֹ֨רֲהַֽאְו
 הָּ֢תַא ּ֘וניֵהֹלֱא הָ֣וֹהְי :ֹומָֽל־ןַתָֽנ קֹ֣חְו ויָ֗תֹדֵ֝ע ּו֥רְמָׁש םֶ֑היֵלֲא רֵּ֣בַדְי ןָנָ֭ע דּוּ֣מַעְּב
 ּוניֵ֗הֹלֱא הָ֤ו֘הְי ּו֡מְמֹוֽר :םָֽתֹוליִלֲע־לַע םֵ֗קֹנְ֝ו םֶ֑הָל ָתיִ֣יָה אֵֽׂשֹ֭נ לֵ֣א םָ֥תיִ֫נֲע
 ּועיִ֥רָ֘ה הָ֑דֹותְל רֹו֥מְזִמ :ּוניֵֽהֹלֱא הָ֥וֹ֘הְי ׁשֹו֗דָ֝ק־יִּֽכ ֹוׁ֑שְדָק רַ֣הְל ּווֲחַּֽתְׁשִֽהְ֭ו
 יִּ֥כ ּו֗עְּד :הָֽנָנְרִּב ויָ֗נָפְ֝ל ּואֹּ֥ב הָ֑חְמִׂשְּב הָ֣וֹהְי־תֶא ּו֣דְבִע :ץֶרָֽאָה־לָּכ הָ֗וֹהיַ֝ל
ֹלְו ּונָׂשָ֭ע אּו֣ה םיִ֥הֹ֫לֱא אּו֤ה ֘הָוֹהְי ֹצְו ֹוּ֗מַ֝ע ּונְחַ֑נֲא ]ֹו֣לְו[ א֣  ּואֹּ֤ב :ֹוֽתיִעְרַמ ןא֣

 הָוֹהְ֭י בֹו֣ט־יִּכ :ֹוֽמְׁש ּו֥כֲרָּֽ֘ב ֹו֗֝ל ּודֹו֥ה הָּ֑לִהְתִּב ויָ֥תֹרֵצֲח הָ֗דֹותְּב ׀ ויָ֨רָעְׁש
 הָריִׁ֑שָא טָּ֥פְׁשִמּו־דֶסֶֽח רֹו֥מְזִ֫מ דִ֗וָדְל :ֹוֽתָנּומֱא רֹ֗דָ֝ו רֹּ֥ד־דַעְו ֹוּ֑דְסַח םָ֣לֹועְל
־םָתְּב ךְךֵּ֥לַהְתֶא יָ֑לֵא אֹו֣בָּת יַתָ֭מ םיִ֗מָּת ךְךֶרֶ֬דְּב ׀ הָליִּ֤כְׂשַא :הָרֵּֽמַזֲא הָ֣וֹהְי ֖ךָךְל



ֹל :יִֽתיֵּב בֶרֶ֣קְּב יִ֗בָבְ֝ל  םיִ֥טֵס־הֽׂשֲע לַעָּ֥יִ֫לְּב־רַבְּֽד יַ֗ניֵע דֶג ֶ֥נְל ׀ תיִׁ֨שָא־אֽ
ֹל יִתאֵ֑נָׂש ֹל עָ֝֗ר יִּנֶּ֑מִמ רּו֣סָי ׁשֵּקִ֭ע בָ֣בֵל :יִּֽב קַּ֣בְדִי א֖  ]יִ֬נְׁשָלְמ[ יִ֬נְׁשוָלְמ :עָֽדֵא א֣
ֹל ֹו֗תֹ֝א בָ֑בֵל בַ֣חְרּו םִיַניֵ֭ע־ּהַבְּֽג תיִ֥מְצַ֫א ֹו֢תֹוא ּ֘והֵעֵר ׀ רֶתֵּ֨סַב  יַ֤ניֵע :לָֽכּוא א֣
ֹל :יִנֵֽתְרָׁשְי אּו֝֗ה םיִ֑מָּת ךְךֶרֶ֣דְּב ךְךֵלֹ֭ה יִ֥דָּ֫מִע תֶבֶׁ֢שָל ֘ץֶרֶא־יֵנְמֶאֶֽנְּב ׀  ׀ בֵׁ֨שֵי־אֽ
 קְׁש רֵ֥בֹּד הָּ֥יִ֫מְר הֵׂ֢שֹע ֘יִתיֵּב בֶרֶ֥קְּב ֹל םיִ֑רָ  םיִ֗רָקְּבַל :יָֽניֵע דֶג ֶ֣נְל ןֹוּ֗כִ֝י־אֽ
 יִ֣נָעְל הָּלִפְּ֭ת :ןֶוָֽא יֵלֲעֹּֽ֥פ־לָּכ הָ֗וֹהְ֝י־ריִֽעֵמ תיִ֥רְכַהְל ץֶרָ֑א־יֵעְׁשִר־לָּכ תיִ֥מְצַא
 ךָךיֶ֥לֵ֘א יִ֗תָעְוַׁשְ֝ו יִ֑תָּלִפְת הָ֣עְמִׁש הָוֹהְ֭י :ֹוֽחיִׂש ךְךֹּ֥פְׁשִי הָ֗וֹהְ֝י יֵ֥נְפִלְו ףֹ֑טֲעַֽי־יִֽכ
 אָ֗רְקֶ֝א םֹו֥יְּב ךָך ֶ֑נְזָא יַ֥לֵא־הֵּֽטַה יִ֥ל רַ֫צ םֹו֢יְּב ֘יִּנֶּמִמ ׀ ךָךיֶ֨נָּפ רֵּ֬תְסַּת־לַא :אֹוֽבָת
 ׁשַ֣בִּיַו בֶׂשֵעָ֭כ־הָּֽכּוה :ּורָֽחִנ דֵ֥קֹו֘מְּכ יַ֗תֹומְצַעְ֝ו יָ֑מָי ןָׁ֣שָעְב ּו֣לָכ־יִּֽכ :יִנֵֽנֲע רֵ֥הַ֘מ
 יִתיִמָּ֭ד :יִֽרָׂשְבִל יִ֗מְצַ֝ע הָ֥קְבָּד יִ֑תָחְנַא לֹוּ֥קִמ :יִֽמְחַל לֹ֥כֲאֵֽמ יִּתְחַ֗כָׁ֝ש־יִּֽכ יִּ֑בִל
 :גָּֽג־לַע דֵ֥דֹוּ֘ב רֹוּ֗פִצְּ֝כ הֶ֑יְהֶֽאָו יִּתְדַ֥קָׁש :תֹוֽבָרֳח סֹו֣כְּכ יִתיִ֗יָ֝ה רָּ֑בְדִמ תַ֣אְקִל
 יַ֗וֻּקִׁשְ֝ו יִּתְלָ֑כָא םֶחֶּ֣לַּכ רֶפֵ֭א יִּ֣כ :ּועָּֽבְׁשִנ יִּ֣ב יַ֗לָלֹוהְ֝מ יָ֑בְיֹוא יִנּו֣פְרֵח םֹוּיַ֭ה־לָּכ
 יּו֑טָנ לֵ֣צְּכ יַמָ֭י :יִנֵֽכיִלְׁשַּתַו יִנַ֗תאָׂשְ֝נ יִּ֥כ ךָךֶּ֑פְצִקְו ֥ךָךְמַעַֽז־יֵנְּפִמ :יִּתְכָֽסָמ יִ֥כְבִּב
 םּוקָ֭ת הָּ֣תַא :רֹֽדָו רֹ֣דְל ֗ךָךְרְכִזְ֝ו בֵׁ֑שֵּת םָ֣לֹועְל הָוֹהְ֭י הָּ֣תַאְו :ׁשָֽביִא בֶׂשֵ֥עָּכ יִ֗נֲאַֽ֝ו
־תֶאְֽו ָהיֶ֑נָבֲא־תֶא ךָךיֶדָבֲ֭ע ּו֣צָר־יִּֽכ :דֵֽעֹומ אָ֥ב יִּ֘כ ּהָ֗נְנֶחְ֝ל תֵ֥ע יִּ֘כ ןֹוּ֑יִצ םֵ֣חַרְּת
 :ךָךֶֽדֹובְּכ־תֶא ץֶרָ֗אָ֝ה יֵ֥כְלַמ־לָכְֽו הָ֑וֹהְי םֵׁ֣ש־תֶא םִיֹו֭ג ּו֣אְריִֽיְו :ּונֵֽנֹחְי ּהָ֥רָפֲ֘ע
ֹלְו רָ֑עְרַעָה תַּ֣לִפְּת־לֶא הָנָּ֭פ :ֹוֽדֹובְכִּב הָ֗אְרִ֝נ ןֹוּ֑יִצ הָ֣וֹהְי הָ֣נָב־יִּֽכ ־תֶא הָ֗זָ֝ב־אֽ
ֹז בֶתָּ֣כִּת :םָֽתָּלִפְּת  ףיִקְׁשִ֭ה־יִּֽכ :ּהָֽי־לֶּלַהְי אָ֗רְבִ֝נ םַ֥עְו ןֹו֑רֲחַֽא רֹו֣דְל תא֭
 ַחֵּ֗תַפְ֝ל ריִ֑סָא תַ֣קְנֶא ַעֹמְׁשִ֭ל :טיִּֽבִה ץֶרֶ֬א־לֶא ׀ םִיַ֤מָּׁשִמ הָ֗וֹהְ֝י ֹוׁ֑שְדָק םֹו֣רְּמִמ
 םיִּ֣מַע ץֵ֣בָּקִהְּב :םָֽלָׁשּוריִּב ֹו֗תָּלִהְתּ֝ו הָ֑וֹהְי םֵׁ֣ש ןֹוּיִצְּ֭ב רֵּ֣פַסְל :הָֽתּומְת יֵ֣נְּב
 רַ֗מֹא :יָֽמָי רַּ֥צִק ]יִ֗חֹּכ[ וִ֗חֹּכ ךְךֶרֶּ֥דַב הָּ֖נִע :הָֽוֹהְי־תֶא דֹ֥בֲעַֽל תֹו֗כָלְמַמּ֝ו וָּ֑דְחַי
 ָּתְדַ֑סָי ץֶרָ֣אָה םיִנָפְ֭ל :ךָךיֶֽתֹונְׁש םיִ֣רֹוּד רֹו֖דְּב יָ֑מָי יִ֣צֲחַּֽב יִנֵלֲעַּֽ֭ת־לַֽא יִ֗לֵא
 ׁשּו֖בְּלַּכ ּו֑לְבִי דֶגֶּ֣בַּכ םָּלֻכְ֭ו דֹ֥מֲעַֽ֫ת הָּ֢תַאְו ּ֘ודֵבֹאי ׀ הָּמֵ֤ה :םִיָֽמָׁש ךָךיֶ֣דָי הֵׂ֖שֲעַֽמּֽו
ֹל ךָךיֶ֗תֹונְׁשּ֝ו אּו֑ה־הָּתַאְו :ּופֹֽלֲחַֽי ְֽו םֵ֣פיִלֲחַּֽת  ּונֹוּ֑כְׁשִי ךָךיֶ֥דָבֲע־יֵֽנְּב :ּוּמָּֽתִי א֣
 םֵׁ֥ש־תֶא יַ֗בָרְ֝ק־לָכְו הָ֑וֹהְי־תֶא יִׁשְפַ֭נ יִ֣כֲרָּֽב ׀ דִ֨וָדְל :ןֹוּֽכִי ךָךיֶ֥נָ֘פְל םָ֗עְרַזְ֝ו
 יִכֵ֑נֹוֲע־לָכְל ַחֵ֥לֹּסַה :ויָֽלּומְּג־לָּכ יִ֗חְּכְׁשִּ֝ת־לַאְו הָ֑וֹהְי־תֶא יִׁשְפַ֭נ יִ֣כֲרָּֽב :ֹוֽׁשְדָק



 :םיִֽמֲחַֽרְו דֶסֶ֣ח יִכֵ֗רְּטַעְמַֽ֝ה יִכְי ָּ֑יַח תַחַּׁ֣שִמ לֵ֣אֹוּגַה :יִכְיָֽאֻלֲחַּֽת־לָכְל אֵ֗פֹרָ֝ה
 הָ֑וֹהְי תֹו֣קָדְצ הֵׂ֣שֹע :יִכְיָֽרּועְנ רֶׁשֶּ֣נַּכ ׁשֵּ֖דַחְתִּת ךְך ֵ֑יְדֶע בֹוּ֣טַּב עַיִּ֣בְׂשַּמַה
 :ויָתֹוֽליִלֲע לֵ֗אָרְׂשִ֝י יֵ֥נְבִל הֶׁ֑שֹמְל ויָ֣כָרְּד ַעיִ֣דֹוי :םיִֽקּוׁשֲע־לָכְל םיִ֗טָּפְׁשִמּ֝ו
ֹל :דֶסָֽח־בַרְו םִיַּ֣פַא ךְךֶרֶ֖א הָ֑וֹהְי ןּוּ֣נַחְו םּו֣חַר ֹלְו ביִ֑רָי חַצֶ֥נָל־אֽ  :רֹוּֽטִי םָ֣לֹועְל א֖
ֹל ֹלְו ּונָ֑ל הָׂשָ֣ע ּוניֵאָטֲחַֽ֭כ א֣ ־לַע םִיַמָׁ֭ש ַּהֹ֣בְגִכ יִּ֤כ :ּוניֵֽלָע לַ֥מָּ֘ג ּוניֵ֗תֹנֹוֲעַֽ֝כ א֥
־תֶא ּוּנֶּ֗מִ֝מ קיִ֥חְרִֽה בָ֑רֲעַּֽמִֽמ חָרְזִ֭מ קֹ֣חְרִּכ :ויָֽאֵרְי־לַע ֹוּ֗דְסַ֝ח רַ֥בָּ֘ג ץֶרָ֑אָה
 ּונֵ֑רְצִי עַ֣דָי אּו֖ה יִּ֣כ :ויָֽאֵרְי־לַע הָ֗וֹהְ֝י םַ֥חִ֘ר םיִ֑נָּב־לַע בָ֭א םֵ֣חַרְּכ :ּוניֵֽעָׁשְּפ
 ַחּו֣ר יִּ֤כ :ץיִֽצָי ןֵּ֣כ הֶ֗דָּׂשַ֝ה ץיִ֥צְּכ ויָ֑מָי ריִ֣צָחֶּכ ׁשֹונֱ֭א :ּונְחָֽנֲא רָ֥פָ֘ע־יִּכ רּו֗כָ֝ז
 םָלֹו֭ע־דַעְו םָ֣לֹועֵמ ׀ הָ֨וֹהְי דֶסֶ֤חְו :ֹוֽמֹוקְמ דֹו֣ע ּוּנֶ֖ריִּכַי־ֹאלְו ּוּנֶ֑ניֵאְו ֹוּ֣ב־הָרְבָֽע
 :םָֽתֹוׂשֲעַֽל ויָ֗דֻּקִ֝פ יֵ֥רְכֹזְלּו ֹו֑תיִרְב יֵ֥רְמֹׁשְל :םיִֽנָב יֵ֥נְבִל ֹו֗תָקְדִצְ֝ו ויָ֑אֵרְי־לַע
 יֵרֹּ֣בִּג ויָ֥כָ֫אְלַמ הָ֗וֹהְי ּו֥כֲרָּֽב :הָלָֽׁשָמ לֹּ֥כַּב ֹו֗תּוכְלַמּ֝ו ֹו֑אְסִּכ ןיִ֣כֵה םִיַמָּׁשַּ֭ב הָ֗והְֽי
 יֵׂ֥שֹ֘ע ויָ֗תְרָׁשְ֝מ ויָ֑אָבְצ־לָּכ הָוֹהְ֭י ּו֣כֲרָּֽב :ֹוֽרָבְּד לֹו֣קְּב ַעֹ֗מְׁשִ֝ל ֹו֑רָבְד יֵׂ֣שֹע ַחֹ֭כ
־תֶא יִׁ֗שְפַ֝נ יִ֥כֲרָּֽ֘ב ֹוּ֑תְלַׁשְמֶמ תֹו֥מֹקְמ־לָכְּב ויָׂ֗שֲעַֽמ־לָּכ ׀ הָ֨וֹהְי ּו֤כֲרָּֽ֘ב :ֹוֽנֹוצְר
 :ָּתְׁשָֽבָל רָ֣דָהְו דֹו֖ה דֹ֑אְּמ ָּתְלַ֣דָּג יַהֹלֱ֭א הָ֣וֹהְי הָ֥ו֫הְי־תֶא יִׁ֗שְפַנ יִ֥כֲרָּֽב :הָֽוֹהְי
 קְמַֽה :הָֽעיִרְיַּכ םִיַ֗מָׁ֝ש הֶ֣טֹונ הָ֑מְלַּׂשַּכ רֹו֭א הֶטֹ֣ע ־םָּֽׂשַה ויָ֥תֹוּ֫יִלֲֽע םִיַּ֗מַב הֶֽרָ
 ׁשֵ֣א ויָ֗תְרָׁשְ֝מ תֹו֑חּור ויָ֣כָאְלַמ הֶׂ֣שֹע :ַחּוֽר־יֵפְנַּכ־לַע ךְךֵּ֗לַהְמַֽ֝ה ֹו֑בּוכְר םיִ֥בָע
 ֹו֑תיִּסִּכ ׁשּו֣בְּלַּכ םֹוהְּ֭ת :דֶֽעָו םָ֥לֹו֘ע טֹוּ֗מִּ֝ת־לַּב ָהיֶ֑נֹוכְמ־לַע ץֶרֶ֭א דַסָ֣י :טֵֽהֹל
 ּו֣לֲעַֽי :ןּוֽזֵפָחֵי ֗ךָךְמַעַֽ֝ר לֹו֥ק־ןִמ ןּו֑סּונְי ֥ךָךְתָֽרֲעַּֽג־ןִמ :םִיָֽמ־ּודְמַעַֽי םיִ֗רָ֝ה־לַע
 ןּו֑רֹבֲעַֽי־לַּב ָּתְמַׂ֭ש־לּובְּֽג :םֶֽהָל ָּתְדַ֬סָי ׀ הֶ֤ז םֹו֗קְ֝מ־לֶא תֹו֑עָקְב ּו֣דְרֵי םיִרָ֭ה
 :ןּוֽכֵּלַהְי םיִ֗רָ֝ה ןיֵּ֥ב םיִ֑לָחְּנַּב םיִנָיְעַ֭מ ַחֵּ֣לַׁשְמַֽה :ץֶרָֽאָה תֹוּ֥סַכְל ןּו֗בּוׁשְ֝י־לַּב
 ןֹוּ֑כְׁשִי םִיַ֣מָּׁשַה־ףֹוֽע םֶהיֵלֲ֭ע :םָֽאָמְצ םיִ֣אָרְפ ּו֖רְּבְׁשִי יָ֑דָׂש ֹו֣תְיַח־לָּכ ּוקְׁשַ֭י
 עַּ֥בְׂשִּת ךָךיֶׂ֗שֲעַֽ֝מ יִ֥רְּפִמ ויָ֑תֹוּיִלֲעֵֽמ םיִרָ֭ה הֶ֣קְׁשַמ :לֹוֽק־ּונְּתִי םִ֗יאָפֳ֝ע ןיֵּ֥בִמ
־ןִמ םֶחֶ֗֝ל איִצֹו֥הְל םָ֑דָאָה תַ֣דֹבֲעַֽל בֶׂשֵעְ֭ו הָ֗מֵהְּבַל ׀ ריִ֨צָח ַחיִ֤מְצַמ :ץֶרָֽאָה
 ׁשֹו֥נֱא־בַבְֽל םֶחֶ֗לְ֝ו ןֶמָּׁ֑שִמ םיִ֣נָּפ ליִ֣הְצַהְל ׁשֹו֗נֱא־בַבְֽל חַּ֬מַׂשְי ׀ ןִי ַ֤יְו :ץֶרָֽאָה
 קְי םיִ֣רֳּפִצ םָׁ֭ש־רֶׁשֲא :עָֽטָנ רֶׁ֣שֲא ןֹו֗נָבְ֝ל יֵ֥זְרַא הָ֑וֹהְי יֵ֣צֲע ּועְּבְׂשִ֭י :דָֽעְסִי  ּונֵּ֑נַ
 :םיִּֽנַפְׁשַֽל הֶ֥סְחַמ םיִ֗עָלְ֝ס םיִ֑לֵעְּיַל םיִהֹבְּגַ֭ה םיִ֣רָה :ּהָֽתיֵּב םיִׁ֥שֹו֘רְּב הָ֗דיִסֲ֝ח



 ׂשֹ֗מְרִ֝ת־ֹוּֽב הָלְיָ֑ל יִהיִ֣ו ךְךֶׁש֭ח תֶׁשָּ֣ת :ֹוֽאֹובְמ עַ֥דָ֘י ׁשֶמֶׁ֝֗ש םיִ֑דֲעֹוֽמְל ַחֵרָ֭י הָׂ֣שָע
 ׁשֶמֶּׁשַ֭ה חַ֣רְזִּת :םָֽלְכָא לֵ֣אֵמ ׁשֵּ֖קַבְלּו ףֶרָּ֑טַל םיִ֣גֲאֹֽׁש םיִריִפְּכַ֭ה :רַעָֽי־ֹותְיַח־לָּכ
־הָֽמ :בֶרָֽע־יֵדֲע ֹו֣תָדֹ֖בֲעַֽלְֽו ֹו֑לֳעָפְל םָ֣דָא אֵ֣צֵי :ןּוֽצָּבְרִי םָ֗תֹ֘נֹועְ֝מ־לֶאְו ןּו֑פֵסָאֵי
 םָּ֥יַה ׀ הֶ֤ז :ךָך ֶֽנָיְנִק ץֶרָ֗אָ֝ה הָ֥אְלָמ ָתיִׂ֑שָע הָ֣מְכָחְּב םָּלֻּ֭כ הָ֗והְֽי ׀ ךָךיֶׂ֨שֲעַֽמ ּוּ֬בַר
ֶר םָׁ֣ש םִיָ֥דָ֫י בַ֢חְרּו ֘לֹודָּג  םָׁ֭ש :תֹוֽלֹדְּג־םִע תֹוּ֗נַטְ֝ק תֹוּ֥יַח רָּ֑פְסִמ ןיֵ֣אְו ׂשֶמ֭
 םָ֣לְכָא תֵ֖תָל ןּו֑רֵּבַׂשְי ךָךיֶ֣לֵא םָּלֻּ֭כ :ֹוּֽב־קֶחַֽׂשְל ָּתְרַ֥צָי הֶ֤ז ןָ֗תָיְוִ֝ל ןּו֑כֵּלַהְי תֹוּ֣יִנֳא
 ןּו֥לֵ֫הָּ֢בִי ֘ךָךיֶנָּפ ריִּ֥תְסַּת :בֹוֽט ןּו֥עְּבְׂשִי ֗ךָךְדָֽ֝י חַּ֥תְפִּת ןּו֑טֹקְלִי םֶהָ֭ל ןֵּ֣תִּת :ֹוּֽתִעְּב
 יֵ֣נְּפ ׁשֵּ֗דַחְתּ֝ו ןּו֑אֵרָּבִי ךָךֲחּֽו֭ר חַּ֣לַׁשְּת :ןּוֽבּוׁשְי םָ֥רָ֘פֲע־לֶאְֽו ןּו֑עָוְגִי םָחּו֭ר ףֵ֣סֹּת
 ץֶרָאָ֭ל טיִּ֣בַּמַה :ויָֽׂשֲעַֽמְּב הָ֣וֹהְי חַ֖מְׂשִי םָ֑לֹועְל הָ֣וֹהְי דֹו֣בְכ יִ֤הְי :הָֽמָדֲא
 :יִֽדֹועְּב יַ֣הֹלאֵל הָ֖רְּמַזֲא יָּ֑יַחְּב הָ֣וֹהיַל הָריִׁ֣שָא :ּונָֽׁשֱעֶי ְֽו םיִ֣רָהֶּב עַּ֖גִי דָ֑עְרִּתַו
 םיִ֤עָׁשְרּו ץֶרָ֡אָה־ןִמ ׀ םיִ֨אָּטַח ּוּמַּ֤תִי :הָֽוֹהיַּב חַ֥מְׂשֶא יִ֗כֹנָ֝א יִ֑חיִׂש ויָ֣לָע בַ֣רֱעֶי
 ֹו֑מְׁשִּב ּו֣אְרִק הָוֹהיַ֭ל ּו֣דֹוה :ּהָֽיּולְלַֽה הָ֗וֹהְי־תֶא יִׁשְפַ֭נ יִ֣כֲרָּֽב םָ֗ניֵא דֹו֬ע ׀
 :ויָֽתֹואְלְפִנ־לָכְּב ּוחיִׂ֝֗ש ֹו֑ל־ּורְּמַז ֹו֖ל ּוריִׁ֣ש :ויָֽתֹוליִלֲע םיִּ֗מַעָ֝ב ּועיִ֥דֹוה
 ּוׁ֖שְּקַּב ֹוּ֑זֻעְו הָ֣וֹהְי ּוׁ֣שְרִּד :הָֽוֹהְי יֵׁ֬שְקַבְמ ׀ בֵ֤ל חַ֗מְׂשִ֝י ֹוׁ֑שְדָק םֵׁ֣שְּב ּולְלַהְתִֽ֭ה
ֶז :ויִֽפ־יֵטְּפְׁשִמּו ויָ֗תְפֹ֝מ הָׂ֑שָע רֶׁ֣שֲא ויָתֹואְלְפִ֭נ ּו֗רְכִז :דיִֽמָּת ויָ֣נָפ  םָ֣הָרְבַא עַר֭
 רַ֣כָז :ויָֽטָּפְׁשִמ ץֶרָ֗אָ֝ה־לָכְּב ּוניֵ֑הֹלֱא הָ֣וֹהְי אּו֭ה :ויָֽריִחְּב בֹ֣קֲעַֽי יֵ֖נְּב ֹוּ֑דְבַע
 ֹו֣תָעּו֖בְׁשּו םָ֑הָרְבַא־תֶא תַרָּ֭כ רֶׁ֣שֲא :רֹוּֽד ףֶלֶ֣אְל הָּ֗וִ֝צ רָ֥בָּ֘ד ֹו֑תיִרְּב םָ֣לֹועְל
־תֶא ןֵּתֶ֭א ֣ךָךְל רֹ֗מאֵל :םָֽלֹוע תיִ֣רְּב לֵ֗אָרְׂשִיְ֝ל קֹ֑חְל בֹ֣קֲעַֽיְל ָהֶ֣דיִמֲעַּֽיַו :קָֽחְׂשִיְל
ַֽו :ּהָּֽב םיִ֥רָ֘גְו טַ֗עְמִּ֝כ רָּ֑פְסִמ יֵ֣תְמ םָתֹויְהִּֽ֭ב :םֶֽכְתַלֲחַֽנ לֶבֶ֝֗ח ןַעָ֑נְּכ ץֶרֶ֣א  ּוכְּלַהְתִּי֭
ֹל :רֵֽחַא םַ֥ע־לֶא הָ֗כָלְמַּמִ֝מ יֹוּ֑ג־לֶא יֹוּ֣גִמ  חַכֹוּ֖יַו םָ֑קְׁשָעְל םָ֣דָא ַחיִּ֣נִה־אֽ
 קִּיַו :ּועֵֽרָּת־לַא יַאיִבְנִלְ֝ו יָ֑חיִׁשְמִב ּו֥עְּגִּת־לַא :םיִֽכָלְמ םֶ֣היֵלֲע ָר אָ֣רְ ־לַע בָע֭
 ּוּ֣נִע :ףֵֽסֹוי רַּ֥כְמִנ דֶבֶ֗עְ֝ל ׁשיִ֑א םֶ֣היֵנְפִל חַ֣לָׁש :רָֽבָׁש םֶחֶ֥ל־הֵּטַמ־לָּכ ץֶרָ֑אָה
ֹּב תֵ֥ע־דַע :ֹוֽׁשְפַנ הָאָּ֣ב לֶ֗זְרַּ֝ב ]ֹו֑לְגַר[ ויֹ֑לְגַר לֶבֶּ֣כַב  הָ֣וֹהְי תַ֖רְמִא ֹו֑רָבְד־אֽ
 ֹו֑תיֵבְל ןֹו֣דָא ֹו֣מָׂש :ּוהֵֽחְּתַפְי ַֽו םיִּ֗מַ֝ע לֵׁ֥ש֘מ ּוהֵ֑ריִּתַיַו ךְךֶלֶ֭מ־חַלָֽׁש :ּוהְתָֽפָרְצ
 קְזּ֘ו ֹוׁ֑שְפַנְּב ויָ֣רָׂש רֹ֣סְאֶל :ֹוֽנָיְנִק־לָכְּב לֵׁ֗שמּ֝ו ֹבָּיַו :םֵּֽכַחְי ויָ֥נֵ  םִיָ֑רְצִמ לֵ֣אָרְׂשִי א֣
 םָּבִ֭ל ךְךַ֣פָה :ויָֽרָּצִמ ּוהֵמִצֲעַּֽיַ֝ו דֹ֑אְמ ֹוּ֣מַע־תֶא רֶפֶּ֣יַו :םָֽח־ץֶרֶֽאְּב ר ָּ֣ג בֹ֗קֲעַֽיְ֝ו



ֹנְׂשִל  :ֹוּֽב־רַחָּֽב רֶׁ֥שֲא ןֹ֗רֲהַֽ֝א ֹוּ֑דְבַע הֶׁ֣שֹמ חַלָׁ֭ש :ויָֽדָבֲעַּֽב לֵּ֗כַנְתִהְ֝ל ֹוּ֑מַע א֣
ֹלְו ךְךִׁ֑שְחַּיַו ךְךֶׁש֭ח חַֽלָׁ֣ש :םָֽח ץֶרֶ֣אְּב םיִ֗תְפֹמּ֝ו ויָ֑תֹותֹא יֵ֣רְבִּד םָ֭ב־ּומָֽׂש  ּו֗רָ֝מ־אֽ
 םָ֣צְרַא ץַ֣רָׁש :םָֽתָגְּד־תֶא תֶמָּ֗יַ֝ו םָ֑דְל םֶ֣היֵמיֵמ־תֶא ךְךַ֣פָה :]ֹוֽרָבְּד[ ויֹֽרָבְּד־תֶא
ֹבָּיַו רַמָ֭א :םֶֽהיֵכְלַמ יֵ֗רְדַחְּ֝ב םיִ֑עְּדְרַפְצ  ןַ֣תָנ :םָֽלּובְּג־לָכְּב םיִּ֗נִּ֝כ בֹ֑רָע א֣
 :םָֽלּובְּג ץֵ֣ע רֵּ֗בַׁשְיַ֝ו םָ֑תָנֵאְתּו םָנְפַּ֭ג ךְך ַּ֣יַו :םָֽצְרַאְּב תֹו֣בָהֶל ׁשֵ֖א דָ֑רָּב םֶ֣היֵמְׁשִּג
ֹבָּיַו רַמָ֭א ֹּיַו :רָּֽפְסִמ ןיֵ֣אְו קֶלֶ֗יְ֝ו הֶּ֑בְרַא א֣ ֹּיַ֝ו םָ֑צְרַאְּב בֶׂשֵ֣ע־לָּכ לַכא֣  יִ֣רְּפ לַכא֗
ַֽו :םָֽנֹוא־לָכְל תיִׁ֗שאֵ֝ר םָ֑צְרַאְּב רֹו֣כְּב־לָּכ ךְך ַּ֣יַו :םָֽתָמְדַא  בָ֑הָזְו ףֶסֶ֣כְּב םֵאיִצֹוּי֭
 ׂשַ֣רָּפ :םֶֽהיֵלֲע םָּ֣דְחַּפ לַ֖פָנ־יִּֽכ םָ֑תאֵצְּב םִיַ֣רְצִמ חַ֣מָׂש :לֵֽׁשֹוּכ ויָ֣טָבְׁשִּב ןיֵ֖אְו
 םִיַ֗מָׁ֝ש םֶחֶ֥לְו ]ויָ֑לְׂש[ וָ֑לְׂש אֵ֣בָּיַו לַ֣אָׁש :הָלְיָֽל ריִ֥אָ֘הְל ׁשֵ֗אְ֝ו ךְךָ֑סָמְל ן ָ֣נָע
 ֹוׁ֑שְדָק רַ֣בְּד־תֶא רַכָ֭ז־יִּֽכ :רָֽהָנ תֹוּ֥יִּצַּב ּו֗כְלָ֝ה םִיָ֑מ ּובּו֣זָּיַו רּו֭צ חַתָּ֣פ :םֵֽעיִּבְׂשַי
 םֶהָ֭ל ןֵּ֣תִּיַו :ויָֽריִחְּב־תֶא הָּ֗נִרְּ֝ב ןֹוׂ֑שָׂשְב ֹוּ֣מַע אִ֣צֹוּיַו :ֹוּֽדְבַע םָ֥הָרְבַא־תֶֽא
 ּורֹ֗צְנִי ויָ֥תֹ֘רֹותְו ויָּקֻ֭ח ּו֣רְמְׁשִי ׀ רּו֤בֲעַּֽב :ּוׁשָֽריִי םיִּ֣מֻאְל לַ֖מֲעַֽו םִ֑יֹוּג תֹו֣צְרַא
 תֹו֣רּובְּג לֵּלַמְ֭י יִ֗מ :ֹוּֽדְסַח םָ֣לֹועְל יִּ֖כ בֹו֑ט־יִּכ הָ֣וֹהיַל ּו֣דֹוה ׀ ּהָ֨יּולְלַֽה :ּהָֽיּולְלַֽה
 :תֵֽע־לָכְב הָ֣קָדְצ הֵׂ֖שֹע טָּ֑פְׁשִמ יֵ֣רְמֹׁש יֵרְׁשַ֭א :ֹוֽתָּלִהְּת־לָּכ ַעיִ֗מְׁשַ֝י הָ֑וֹהְי
 ַחֹמְׂשִ֭ל ךָךיֶ֗ריִחְּב תַ֤בֹו֘טְּב ׀ תֹו֤אְרִל :ךָךֶֽתָעּוׁשיִּב יִנֵ֗דְקָּ֝פ ךָךֶּ֑מַע ןֹו֣צְרִּב הָוֹהְ֭י יִנֵ֣רְכָז
 ּוניִ֥וֱעֶ֘ה ּוניֵ֗תֹובֲ֝א־םִע ּונאָ֥טָח :ךָךֶֽתָלֲחַֽנ־םִע לֵּ֗לַהְתִהְ֝ל ךָך ֶ֑יֹוּג תַ֣חְמִׂשְּב
ֹל ךָךיֶ֗תֹואְלְפִנ ּוליִּ֬כְׂשִה־ֹאל ׀ םִיַ֨רְצִמְב ּוניֵ֤תֹו֘בֲא :ּונְעָֽׁשְרִה ָז א֣  בֹ֣ר־תֶא ּורְכ֭
ַֽו :ףּוֽס־םַיְּב םָ֣י־לַע ּו֖רְמַּיַו ךָךיֶ֑דָסֲח  :ֹוֽתָרּובְּג־תֶא ַעיִ֗דֹוהְ֝ל ֹו֑מְׁש ןַעַ֣מְל םֵעיִׁשֹוּי֭
ַֽו :רָּֽבְדִּמַּכ תֹו֗מֹהְּתַּ֝ב םֵ֥כיִ֘לֹוּיַו בָ֑רֱחֶּי ַֽו ףּו֭ס־םַיְּב רַ֣עְגִּיַו  אֵ֑נֹוׂש דַּ֣יִמ םֵעיִׁשֹוּי֭
ֹל םֶ֗הֵ֝מ דָ֥חֶ֘א םֶ֑היֵרָצ םִיַ֥מ־ּוּסַכְיַו :בֵֽיֹוא דַּ֥יִמ םֵ֗לָאְגִּיַ֝ו  ּוניִ֥מֲאַּֽיַו :רָֽתֹונ א֣
ֹל ויָׂ֑שֲעַֽמ ּו֣חְכָׁש ּורֲהִֽ֭מ :ֹוֽתָּלִהְּת ּוריִׁ֗שָ֝י ויָ֑רָבְדִב  ּוּ֣וַאְתִּיַו :ֹוֽתָצֲעַֽל ּוּ֗כִ֝ח־אֽ
 ןֹו֣זָר חַּ֖לַׁשְיַו םָ֑תָלֱאֶׁש םֶהָ֭ל ןֵּ֣תִּיַו :ןֹוֽמיִׁשיִּֽב לֵ֝֗א־ּוּסַנְיַו רָּ֑בְדִּמַּב הָוֲאַֽ֭ת
 עַ֣לְבִּתַו ץֶרֶ֭א־חַּתְפִּת :הָֽוֹהְי ׁשֹו֣דְק ןֹ֗רֲהַֽאְ֝ל הֶ֑נֲחַּֽמַּֽב הֶׁשֹמְ֭ל ּו֣אְנַקְיַו :םָֽׁשְפַנְּב
 :םיִֽעָׁשְר טֵ֥הַ֘לְּת הָ֗בָהֶ֝ל םָ֑תָדֲעַּֽב ׁשֵ֥א־רַעְבִּתַו :םָֽריִבֲא תַ֥דֲע־לַע סַ֗כְּתַ֝ו ןָ֑תָּד
 לֵ֥כֹא רֹוׁ֝֗ש תיִ֥נְבַתְּב םָ֑דֹובְּכ־תֶא ּוריִ֥מָּיַו :הָֽכֵּסַמְל ּו֗וֲחַּֽתְׁשִּיַ֝ו בֵ֑רֹחְּב לֶגֵ֥ע־ּוׂשֲעַֽי
 םָ֑ח ץֶרֶ֣אְּב תֹואָלְפִ֭נ :םִיָֽרְצִמְּב תֹו֣לֹדְג הֶׂ֖שֹע םָ֑עיִׁשֹומ לֵ֣א ּוחְכָׁ֭ש :בֶׂשֵֽע



ֹּיַו :ףּוֽס־םַי־לַע תֹו֗אָרֹו֝נ  ץֶרֶּ֣פַּב דַ֣מָע ֹו֗ריִחְב הֶׁ֤ש֘מ יֵ֡לּול םָ֥דיִ֫מְׁשַהְֽל רֶמא֗
ַֽו :תיִֽחְׁשַהֵֽמ ֹו֗תָמֲ֝ח ביִׁ֥שָ֘הְל ויָ֑נָפְל ֹל הָּ֑דְמֶח ץֶרֶ֣אְּב ּוסֲאְֽמִּי֭  :ֹוֽרָבְדִל ּוניִ֗מֱאֶ֝ה־אֽ
ֹל םֶ֑היֵלֳהָאְב ּו֥נְגָרֵּיַו  םָ֗תֹו֝א ליִּ֥פַהְל םֶ֑הָל ֹו֣דָי אָּׂ֣שִּיַו :הָֽוֹהְי לֹו֣קְּב ּו֗עְמָׁ֝ש א֥
ַז ליִּ֣פַהְלּו :רָּֽבְדִּמַּב ַו :תֹוֽצָרֲאָּֽב םָ֗תֹורָזְלּ֝ו םִ֑יֹוּגַּב םָעְר֭  רֹו֑עְּפ לַעַ֣בְל ּודְמָּ֣צִּי֭
ַו :םיִֽתֵמ יֵ֥חְבִז ּו֗לְכֹאּיַ֝ו  סָחְניִּֽ֭פ דֹ֣מֲעַּֽיַו :הָֽפֵּגַמ םָּ֝֗ב־ץָרְפִּתַו םֶ֑היֵלְלַעַֽמְּב ּוסיִעְכַּי֭
ַו :םָֽלֹוע־דַע רֹ֗דָ֝ו רֹ֥דְל הָ֑קָדְצִל ֹו֭ל בֶׁשָ֣חֵּתַו :הָֽפֵּגַּמַה רַ֗צָעֵּתַ֝ו לֵּ֑לַפְיַו  ּופיִצְקַּי֭
 :ויָֽתָפְׂשִּב אֵּ֗טַבְיַ֝ו ֹו֑חּור־תֶא ּו֥רְמִה־יִּֽכ :םָֽרּובֲעַּֽב הֶׁ֗שֹמְ֝ל עַר ֵּ֥יַו הָ֑ביִרְמ יֵ֥מ־לַע
ֹל  ּו֗דְמְלִּיַ֝ו םִ֑יֹוּגַב ּו֥בְרָעְתִּיַו :םֶֽהָל הָ֣וֹהְי רַ֖מָא רֶׁ֤שֲא םיִּ֑מַעָֽה־תֶא ּודיִמְׁשִ֭ה־אֽ
 םֶהיֵנְּ֭ב־תֶא ּו֖חְּבְזִּיַו :ׁשֵֽקֹומְל םֶ֣הָל ּו֖יְהִּיַו םֶ֑היֵּבַצֲע־תֶא ּו֥דְבַעַּיַו :םֶֽהיֵׂשֲעַֽמ
 ּוחְּבִ֭ז רֶׁ֣שֲא םֶ֗היֵתֹוֽנְבּו םֶ֤היֵ֘נְּב־םַּד יִ֡קָנ םָ֢ד ּו֨כְּפְׁשִּֽיַו :םיִדֵּֽׁשַל םֶ֗היֵתֹוֽנְּ֝ב־תֶאְו
 :םֶֽהיֵלְלַעַֽמְּב ּונְ֗זִּיַ֝ו םֶ֑היֵׂשֲעַֽמְב ּו֥אְמְטִּיַו :םיִֽמָּדַּב ץֶרָ֗אָ֝ה ף ַ֥נֱחֶּתַו ןַעָ֑נְכ יֵּ֣בַצֲעַֽל
 םֶ֗הָ֝ב ּו֥לְׁשְמִּיַו םִ֑יֹוּג־דַיְּב םֵ֥נְּתִּיַו :ֹוֽתָלֲחַֽנ־תֶא בֵ֗עָתְיַ֝ו ֹוּ֑מַעְּב הָ֣וֹהְי ףַ֣א־רַחִּֽיַו

 הָּמֵֽהְ֭ו םֵ֥ליִּ֫צַי תֹוּ֗בַר םיִ֥מָעְּפ :םָֽדָי תַחַּ֣ת ּו֗עְנָּכִּיַ֝ו םֶ֑היֵבְיֹוא םּו֥צָחְלִּיַו :םֶֽהיֵאְנׂש
ַו :םָֽנֹוֲעַּֽב ּוּכֹ֗מָּיַ֝ו םָ֑תָצֲעַֽב ּו֣רְמַי  רֹּ֣כְזִּיַו :םָֽתָּנִר־תֶא ֹו֗עְמָׁשְּ֝ב םֶ֑הָל רַּ֣צַּב אְרַּי֭
־לָּכ יֵ֗נְפִ֝ל םיִ֑מֲחַֽרְל םָ֣תֹוא ןֵּ֣תִּיַו :]ויָֽדָסֲֽח[ וָֽדָסֲֽח בֹ֣רְּכ םֵ֗חָּנִּיַ֝ו ֹו֑תיִרְּב םֶ֣הָל
 ךָךֶׁ֑שְדָק םֵׁ֣שְל תֹודֹהְ֭ל םִ֥יֹוּ֫גַה־ןִמ ּ֘ונֵצְּבַקְו ּוניֵ֗הֹלֱא הָ֤ו֘הְי ׀ ּונֵ֨עיִׁשֹוה :םֶֽהיֵבֹוׁש
 םָ֗לֹועָה דַ֬עְו ׀ םָ֨לֹועָ֤ה־ןִמ לֵ֡אָרְׂשִי יֵ֢הֹלֱא הָ֨וֹהְי־ךְךּו֤רָּב :ךָךֶֽתָּלִהְתִּב ַחֵּ֗בַּתְׁשִהְ֝ל
ֹי :ֹוּֽדְסַח םָ֣לֹועְל יִּ֖כ בֹו֑ט־יִּכ הָ֣וֹהיַל ּו֣דֹה :ּהָֽיּולְלַֽה ןֵ֗מָא םָ֥עָה־לָּכ רַ֖מָאְו  ּורְמא֭
 ןֹו֗פָּצִ֝מ בָ֑רֲעַּֽמִֽמּו חָ֥רְזִּמִמ םָ֥צְּבִ֫ק תֹו֗צָרֲאֵֽמּו :רָֽצ־דַּיִמ םָ֗לָאְּ֝ג רֶׁ֥שֲא הָ֑וֹהְי יֵ֣לּואְּג
ֹל בָׁ֗שֹו֝מ ריִ֥ע ךְךֶרָּ֑ד ןֹו֣מיִׁשיִּב רָּבְדִּמַ֭ב ּו֣עָּת :םָּֽיִמּו  םיִ֑אֵמְצ־םַּג םיִבֵעְ֭ר :ּואָֽצָמ א֣
 :םֵֽליִּצַי םֶ֗היֵתֹוקּוֽצְּמִ֝מ םֶ֑הָל רַּ֣צַּב הָוֹהְ֭י־לֶא ּו֣קֲעְֽצִּיַו :ףָּֽטַעְתִּת םֶ֥הָּב םָׁ֗שְפַ֝נ
ַֽו  ויָ֗תֹואְלְפִנְ֝ו ֹוּ֑דְסַח הָ֣וֹהיַל ּו֣דֹוי :בָֽׁשֹומ ריִ֥ע־לֶא תֶכֶ֗לָ֝ל הָ֑רָׁשְי ךְךֶרֶ֣דְּב םֵכיִרְדַּי֭
 ךְךֶׁש֥ח יֵבְׁשֹ֣י :בֹוֽט־אֵּלִמ הָבֵעְ֝ר ׁשֶפֶ֥נְו הָ֑קֵקֹׁש ׁשֶפֶ֣נ ַעיִּבְׂשִ֭ה־יִּכ :םָֽדָא יֵ֥נְבִל
 עַ֣נְכַּיַו :ּוצָֽאָנ ןֹו֣יְלֶע תַ֖צֲעַֽו לֵ֑א־יֵרְמִא ּו֥רְמִה־יִּֽכ :לֶֽזְרַבּו יִ֣נֳע יֵ֖ריִסֲא תֶוָ֑מְלַצְו
 םֶ֗היֵתֹוקֻֽצְּמִ֝מ םֶ֑הָל רַּ֣צַּב הָוֹהְ֭י־לֶא ּו֣קֲעְֽזִּיַו :ר ֵֽזֹע ןיֵ֣אְו ּו֗לְׁשָּ֝כ םָּ֑בִל לָ֣מָעֶּב
 ֹוּ֑דְסַח הָ֣וֹהיַל ּו֣דֹוי :קֵּֽתַנְי םֶ֣היֵתֹו֖רְסֹוֽמּו תֶוָ֑מְלַצְו ךְךֶׁש֣חֵמ םֵאיִצֹוֽ֭י :םֵֽעיִׁשֹוי



 םיִלִוֱ֭א :ַעֵּֽדִּג לֶ֣זְרַב יֵ֖חיִרְבּו תֶׁש֑חְנ תֹו֣תְלַּד רַּבִׁ֭ש־יִּֽכ :םָֽדָא יֵ֥נְבִל ויָ֗תֹואְלְפִנְ֝ו
 יֵרֲעַֽׁ֥ש־דַע ּועיִּ֗גַּיַ֝ו םָׁ֑שְפַנ בֵ֣עַתְּת לֶכֹ֭א־לָּכ :ּוּֽנַעְתִי םֶ֗היֵתֹֽנֹוֲעֵֽמּ֝ו םָ֑עְׁשִּפ ךְךֶרֶּ֣דִמ
 ֹורָבְּ֭ד חַ֣לְׁשִי :םֵֽעיִׁשֹוי םֶ֗היֵתֹוֽקֻצְּמִ֝מ םֶ֑הָל רַּ֣צַּב הָוֹהְ֭י־לֶא ּו֣קֲעְֽזִּיַו :תֶוָֽמ
 :םָֽדָא יֵ֥נְבִל ויָ֗תֹואְלְפִנְ֝ו ֹוּ֑דְסַח הָ֣וֹהיַל ּו֣דֹוי :םָֽתֹותיִחְּׁשִמ טֵּ֗לַמיִֽ֝ו םֵ֑אָּפְרִיְו
 הָ֗כאָלְ֝מ יֵׂ֥שֹ֘ע תֹוּ֑יִנֳאָּב םָּיַ֭ה יֵ֣דְרֹוי :הָּֽנִרְּב ויָׂ֣שֲעַֽמ ּו֖רְּפַסיִֽו הָ֑דֹות יֵ֣חְבִז ּוחְּבְזִיְ֭ו
ָר הָּמֵ֣ה :םיִּֽבַר םִיַ֣מְּב ֹּיַו :הָֽלּוצְמִּב ויָ֗תֹואְלְפִנְ֝ו הָ֑וֹהְי יֵׂ֣שֲעַֽמ ּוא֭ ַֽו רֶמא֗  דֵמֲעַּֽי֭
 הָ֥עָ֘רְּב םָׁ֗שְפַ֝נ תֹו֑מֹוהְת ּו֣דְרֵי םִיַמָׁ֭ש ּו֣לֲעַֽי :ויָּֽלַּג םֵ֥מֹו֘רְּתַו הָ֑רָעְס ַחּו֥ר
 הָוֹהְ֭י־לֶא ּו֣קֲעְֽצִּיַו :עָּֽלַּבְתִּת םָ֗תָמְכָ֝ח־לָכְו רֹוּ֑כִּׁשַּכ ּועּונָיְ֭ו ּוּגֹו֣חָי :גָֽגֹומְתִת
 :םֶֽהיֵּלַּג ּוׁ֗שֱחֶּיַ֝ו הָ֑מָמְדִל הָרָעְ֭ס םֵ֣קָי :םֵֽאיִצֹוי םֶ֗היֵתֹֽקּוצְּמִמּ֭ו םֶ֑הָל רַּ֣צַּב
 ויָ֗תֹואְלְפִנְ֝ו ֹוּ֑דְסַח הָ֣וֹהיַל ּו֣דֹוי :םָֽצְפֶח זֹו֥חְמ־לֶא םֵ֗חְנַּיַ֝ו ּוקֹּ֑תְׁשִי־יִֽכ ּו֥חְמְׂשִּיַו
 קְז בַׁ֖שֹומְבּו םָ֑ע־לַהְקִּב ּוהּומְמֹו֣ריִו :םָֽדָא יֵ֥נְבִל  תֹו֣רָהְנ םֵׂ֣שָי :ּוהּוֽלְלַהְי םיִ֣נֵ
 םֵׂ֣שָי :ּהָֽב יֵבְׁש֣י תַ֗עָרֵ֝מ הָ֑חֵלְמִל יִרְּ֭פ ץֶרֶ֣א :ןֹוֽאָּמִצְל םִיַ֝֗מ יֵאָ֥צֹמּו רָּ֑בְדִמְל
 ריִ֣ע ּו֗נְנֹוכְיַֽ֝ו םיִ֑בֵעְר םָׁ֣ש בֶׁשֹוּ֣יַו :םִיָֽמ יֵאָ֥צֹמְל הָּ֗יִ֝צ ץֶרֶ֥אְו םִיַ֑מ־םַגֲאַֽל רָּבְדִ֭מ
ַו :הָאּוֽבְת יִ֣רְּפ ּוׂ֗שֲעַּֽיַ֝ו םיִ֑מָרְכ ּו֣עְּטִּיַו תֹודָׂ֭ש ּו֣עָרְזִּיַו :בָֽׁשֹומ  דֹ֑אְמ ּוּ֣בְרִּיַו םֵכֲרָֽ֣בְי֭
ֹל םָּ֗תְמֶהְבּ֝ו  םיִ֑ביִדְנ־לַע זּוּ֭ב ךְךֵ֣פֹׁש :ןֹוֽגָיְו הָ֣עָר רֶצֹ֖עֵמ ּוחֹׁ֑שָּיַו ּו֥טֲעְֽמִּיַו :טיִֽעְמַי א֣
ֹּצַּ֝כ םֶׂשָּ֥יַו יִנֹו֑עֵמ ןֹו֣יְבֶא בֵּ֣גַׂשְיַו :ךְךֶרָֽד־ֹאל ּוהֹ֣תְּב םֵ֗עְתַּיַ֝ו  ּו֣אְרִי :תֹוֽחָּפְׁשִמ ןא֗
 ּו֗נְנֹוּֽבְתִֽיְ֝ו הֶּלֵ֑א־רָמְׁשִיְו םָ֥כָח־יִֽמ :ָהיִּֽפ הָצְפָ֣ק הָ֗לְוַ֝ע־לָכְו ּוחָ֑מְׂשִיְו םיִ֣רָׁשְי
־ףַא הָ֗רְּמַזֲאַֽ֝ו הָריִׁ֥שָ֘א םיִ֑הֹלֱא יִּ֣בִל ןֹו֣כָנ :דִֽוָדְל רֹו֣מְזִמ ריִׁ֖ש :הָֽוֹהְי יֵ֥דְסַֽח
 ֗ךָךְרֶּמַזֲאַֽ֝ו הָ֑וֹהְי ׀ םיִּ֥מַעָב ֖ךָךְדֹוא :רַחָּֽׁש הָריִ֥עָ֘א רֹוּ֗נִכְ֝ו לֶבֵּ֥נַה הָֽרּו֭ע :יִֽדֹובְּכ
־לַע הָמּו֣ר :ךָךֶּֽתִמֲא םיִ֥קָ֘חְׁש־דַעְֽו ךָךֶּ֑דְסַח םִיַ֣מָׁש־לַעֵֽמ לֹו֣דָג־יִּֽכ :םיִּֽמֻא־לַּב
 ֣ךָךְניִֽמְי הָעיִׁ֖שֹוה ךָךיֶ֑דיִדְי ןּו֣צְלָחֵי ןַעַמְ֭ל :ךָךֶֽדֹובְּכ ץֶרָ֣אָה־לָּכ לַ֖עְו םיִ֑הֹלֱא םִיַ֣מָׁש
 :דֵּֽדַמֲא תֹוּ֣כֻס קֶמֵ֖עְו םֶ֑כְׁש הָ֥קְּלַחֲא הָזֹ֥לְעֶא ֹוׁ֗שְדָקְּב רֶּ֥בִּד ׀ םיִ֤הֹלֱא :יִנֵֽנֲעַֽו
 ריִ֬ס ׀ בָ֤אֹומ :יִֽקְקֹחְמ הָ֗דּוהְ֝י יִׁ֑שֹאר זֹו֣עָמ םִיַרְפֶאְ֭ו הֶּׁ֗שַנְמ יִ֤ל ׀ דָ֨עְלִג יִ֤ל
 רָ֑צְבִמ ריִ֣ע יִנֵלִבֹ֭י יִ֣מ :עָֽעֹורְתֶא תֶׁשֶ֗לְ֝פ־יֵֽלֲע יִ֑לֲעַֽנ ךְךיִ֣לְׁשַא םֹודֱ֭א־לַע יִ֗צְחַר
ֹלֲה :םֹוֽדֱא־דַע יִנַ֣חָנ יִ֖מ  :ּוניֵֽתֹאְבִצְּב םיִ֗הֹלֱ֝א אֵ֥צֵ֘ת־ֹאלְֽו ּונָּ֑תְחַנְז םיִ֥הֹלֱא־אֽ
 סּו֥בָ֘י אּו֗הְ֝ו לִיָ֑ח־הֶׂשֲעַֽנ םיִ֥הֹלאֵּֽב :םָֽדָא תַ֥עּוׁ֘שְּת אְוָׁ֗שְ֝ו רָּ֑צִמ תָ֣רְזֶע ּונָּ֣ל־הָבָֽה



־יִֽפּו עָׁ֡שָר יִ֢פ יִּ֤כ :ׁשַֽרֱחֶּת־לַֽא יִ֗תָּלִהְ֝ת יֵ֥הֹלֱ֘א רֹו֑מְזִמ דִ֣וָדְל ַחֵּצַנְמַֽל :ּוניֵֽרָצ
 יִנּו֥מֲחָּֽלִּיַו יִנּו֑בָבְס הָ֣אְנִׂש יֵ֣רְבִדְו :רֶקָֽׁש ןֹוׁ֣שְל יִּ֗תִ֝א ּו֥רְּבִּד ּוחָ֑תָּפ יַ֣לָע הָמְרִ֭מ
ָר יַ֣לָע ּומיִׂ֤שָּ֘יַו :הָּֽלִפְת יִ֥נֲאַֽו יִנּו֗נְטְׂשִ֝י יִ֥תָ֘בֲהַֽא־תַחַּֽת :םָּֽנִח  הָ֑בֹוט תַחַּ֣ת הָע֭
 ֹוטְפָּׁ֣שִהְּ֭ב :ֹוֽניִמְי־לַע דֹ֥מֲעַֽ֘י ןָ֗טָׂשְ֝ו עָׁ֑שָר ויָ֣לָע דֵ֣קְפַה :יִֽתָבֲהַֽא תַחַּ֣ת הָ֗אְנִׂשְ֝ו
 :רֵֽחַא חַּ֣קִי ֹו֗תָּדֻקְּ֝פ םיִּ֑טַעְמ ויָ֥מָי־ּוֽיְהִֽי :הָֽאָטֲחַֽל הֶ֥יְהִּת ֹו֗תָּלִפְתּ֝ו עָׁ֑שָר אֵ֣צֵי
 ּוׁ֗שְרָדְ֝ו ּולֵ֑אִׁשְו ויָ֣נָב ּועּו֣נָי ַעֹו֤נְו :הָֽנָמְלַא ֹוּתְׁשִאְ֝ו םיִ֑מֹותְי ויָ֥נָב־ּויְהִֽי
 ֹו֖ל־יִהְי־לַא :ֹוֽעיִגְי םיִ֣רָז ּוּזֹ֖בָיְו ֹו֑ל־רֶׁשֲא־לָכְל הֶׁשֹו֭נ ׁשֵּ֣קַנְי :םֶֽהיֵתֹובְרָחֵֽמ
 חַּ֥מִי רֵ֗חַ֝א רֹו֥דְּב תיִ֑רְכַהְל ֹו֥תיִרֲחַֽא־יִהְי :ויָֽמֹותיִל ןֵ֗נֹו֝ח יִ֥הְי־לַאְֽו דֶסָ֑ח ךְךֵׁ֣שמ
 הָ֣וֹהְי־דֶג ֶֽנ ּו֣יְהִי :חָּֽמִּת־לַא ֹוּ֗מִ֝א תאַּ֥טַחְו הָ֑וֹהְי־לֶא ויָתֹבֲ֭א ןֹ֣וֲע ׀ רֵ֤כָּזִי :םָֽמְׁש
ֹל ׀ רֶׁ֤שֲא ןַעַ֗י :םָֽרְכִז ץֶרֶ֣אֵמ תֵ֖רְכַיְו דיִ֑מָּת ־ׁשיִֽא ףֹּ֡דְרִּיַו דֶסָ֥ח תֹוׂ֢שֲע ֘רַכָז א֥
 הָ֗כָרְבִּ֝ב ץֵ֥פָֽח־ֹאלְֽו ּוהֵ֑אֹובְּתַו הָלָלְ֭ק בַ֣הֱאֶּיַו :תֵֽתֹומְל בָ֬בֵל הֵ֨אְכִנְו ןֹויְבֶאְ֭ו יִ֣נָע
ֹבָּתַו ֹוּ֥דַ֫מְּכ הָ֗לָלְק ׁשַּ֥בְלִּיַו :ּוּנֶּֽמִמ קַ֥חְרִּתַו  :ויָֽתֹומְצַעְּב ןֶמֶּׁ֗שַכְ֝ו ֹוּ֑בְרִקְּב םִיַּ֣מַכ א֣
ֹז :ָהֶֽרְּגְחַי דיִ֥מָּ֘ת חַזֵ֗מְלּ֝ו הֶ֑טְעַי דֶגֶ֣בְּכ ֹו֖ל־יִהְּֽת  הָ֑וֹהְי תֵ֣אֵמ יַנְטׂ֭ש תַּ֣לֻעְּפ תא֗
־יִּ֘כ ךָךֶ֑מְׁש ןַעַ֣מְל יִּתִ֭א־הֵׂשֲֽע יָ֗נֹדֲא הִ֤ו֘הְי ׀ הָּ֤תַאְו :יִֽׁשְפַנ־לַע עָ֝֗ר םיִ֥רְבֹּדַהְו
 ֹו֣תֹוטְנִּכ לֵ֣צְּכ :יִּֽבְרִקְּב לַ֥לָ֘ח יִּ֗בִלְ֝ו יִכֹ֑נָא ןֹו֣יְבֶאְו יִ֣נָע־יִּֽכ :יִנֵֽליִּצַה ֗ךָךְּדְסַ֝ח בֹו֥ט
 ׀ יִ֤נֲאַֽו :ןֶמָּֽׁשִמ ׁשַ֥חָּ֘כ יִ֗רָׂשְבּ֝ו םֹוּ֑צִמ ּו֣לְׁשָּכ יַּכְרִּ֭ב :הֶּֽבְרַאָּֽכ יִּתְרַ֗עְנִ֝נ יִּתְכָ֑לֱהֶנ
 יִנֵ֣עיִׁשֹו֭ה יָ֑הֹלֱא הָ֣וֹהְי יִנֵרְזָ֭ע :םָֽׁשֹאר ןּו֥עיִ֘נְי יִנּו֗אְרִ֝י םֶ֑הָל הָּ֣פְרֶח יִתיִ֣יָה
ֹּז ךָךְד ָ֥י־יִּכ ּועְד ֵֽיְ֭ו :ךָךֶּֽדְסַחְכ  הָּ֢תַאְו ֘הָּמֵה ּו֣לְלַֽקְי :ּהָֽתיִׂשֲע הָ֣וֹהְי הָּ֖תַא תא֑
 ליִ֣עְמַכ ּו֖טֲעַֽיְו הָּ֑מִלְּכ יַ֣נְטֹוׂש ּוׁ֣שְּבְלִי :חָֽמְׂשִי ֥ךָךְּדְבַעְֽו ּוׁש֗בֵּיַו ׀ ּומָ֤ק ךְךֵ֥רָ֫בְת
ַֽי־יִּכ :ּוּנֶֽלְלַֽהֲא םיִּ֣בַר ךְךֹו֖תְבּו יִ֑פְּב דֹ֣אְמ הָ֣וֹהְי הֶ֤דֹו֘א :םָּֽתְׁשָּב  ןיִ֣מיִל דֹמֲע֭
 יִ֑ניִמיִֽל בֵׁ֥ש יִ֗נֹדאַֽל ׀ הָ֨וֹהְי םֻ֤אְנ רֹו֥מְזִ֫מ דִ֗וָדְל :ֹוֽׁשְפַנ יֵ֥טְפֹּׁשִמ ַעיִׁ֗שֹוהְ֝ל ןֹו֑יְבֶא
 בֶרֶ֣קְּב הֵ֗דְ֝ר ןֹוּ֑יִּצִמ הָוֹהְ֭י חַ֣לְׁשִי ֗ךָךְּזֻע הֵּ֤טַמ :ךָךיֶֽלְגַרְל םֹ֣דֲה ךָךיֶ֗בְיֹ֝א תיִׁ֥שָ֘א־דַע
 לַ֣ט ֗ךָךְ֝ל רָ֑חְׁשִמ םֶחֶ֣רֵמ ׁשֶדֹ֖ק־יֵרְדַהְּֽב ךָךֶ֥ליֵ֫ח םֹו֢יְּב ֘תֹבָדְנ ֥ךָךְּמַע :ךָךיֶֽבְיֹא
ֹלְו ׀ הָ֨וֹהְי עַּ֤בְׁשִנ :ךָךיֶֽתֻדְלַי ־יִּכְלַמ יִ֗תָרְבִּ֝ד־לַע םָ֑לֹועְל ןֵ֥הֹכ־הָּֽתַא םֵ֗חָּנִי א֥
 ץַחָ֥מ תֹוּ֑יִוְג אֵ֣לָמ םִיֹוּגַּ֭ב ןיִ֣דָי :םיִֽכָלְמ ֹוּ֣פַא־םֹוֽיְּב ץַ֖חָמ ֑ךָךְניִֽמְי־לַע יָ֥נֹדֲא :קֶדֶֽצ
ֹר ֹר םיִ֥רָ֘י ןֵּ֝֗כ־לַע הֶּ֑תְׁשִי ךְךֶרֶּ֣דַּב לַחַּנִ֭מ :הָּֽבַר ץֶרֶ֥א־לַע ׁשא֗֝  ׀ ּהָ֨יּולְלַֽה :ׁשאֽ



 םיִׁ֗שּורְּ֝ד הָ֑וֹהְי יֵׂ֣שֲעַֽמ םיִלֹדְּ֭ג :הָֽדֵעְו םיִ֣רָׁשְי דֹו֖סְּב בָ֑בֵל־לָכְּב הָוֹהְ֭י הֶ֣דֹוא
 הָׂשָ֭ע רֶכֵ֣ז :דַֽעָל תֶדֶ֥מֹ֘ע ֹו֗תָקְדִצְ֝ו ֹו֑לֳעָּֽפ רָ֥דָהְו־דֹוֽה :םֶֽהיֵצְפֶח־לָכְל
 ַחֹּ֣כ :ֹוֽתיִרְּב םָ֣לֹועְל רֹּ֖כְזִי ויָ֑אֵריִֽל ןַ֣תָנ ףֶרֶ֭ט :הָֽוֹהְי םּו֣חַרְו ןּוּ֖נַח ויָ֑תֹאְלְפִנְל
 טָּ֑פְׁשִמּו תֶ֣מֱא ויָדָ֭י יֵׂ֣שֲעַֽמ :םִֽיֹוּג תַ֥לֲחַֽ֘נ םֶ֗הָ֝ל תֵ֥תָל ֹוּ֑מַעְל דיִּ֣גִה ויָׂשֲעַֽ֭מ
 ׀ תּו֤דְּפ :רָֽׁשָיְו תֶ֥מֱאֶּב םִ֗יּוׂשֲ֝ע םָ֑לֹועְל דַ֣עָל םיִכּומְ֭ס :ויָֽדּוּקִּפ־לָּכ םיִ֗נָמֱאֶ֝נ
 תַ֬אְרִי ׀ הָ֨מְכָח תיִׁ֤שאֵ֘ר :ֹוֽמְׁש אָ֣רֹונְו ׁשֹו֖דָק ֹו֑תיִרְּב םָ֥לֹועְל הָּ֣וִצ ֹוּ֗מַעְל חַ֤לָׁ֘ש
 ׁשיִ֭א־יֵרְׁשַא ׀ ּהָ֨יּולְלַֽה :דַֽעָל תֶדֶ֥מֹ֘ע ֹו֗תָּלִהְּ֝ת םֶ֑היֵׂשֹע־לָכְל בֹו֖ט לֶכֵׂ֣ש הָ֗וֹהְי
 םיִ֣רָׁשְי רֹוּ֭ד ֹו֑עְרַז הֶ֣יְהִי ץֶרָאָּ֭ב רֹוּ֣בִּג :דֹֽאְמ ץֵ֥פָ֘ח ויָ֗תֹוְצִמְּ֝ב הָ֑וֹהְי־תֶא אֵ֣רָי
 םיִ֑רָׁשְיַל רֹו֖א ךְךֶׁש֣חַּב חַ֤רָ֘ז :דַֽעָל תֶדֶ֥מֹ֘ע ֹו֗תָקְדִצְ֝ו ֹו֑תיֵבְּב רֶׁש֥עָו־ןֹוֽה :ךְךָֽרֹבְי
־יִּֽכ :טָּֽפְׁשִמְּב ויָ֣רָבְּד לֵּ֖כְלַכְי הֶ֑וְלַמּו ן ֵ֣נֹוח ׁשיִ֭א בֹו֣ט :קיִּֽדַצְו םּו֣חַרְו ןּוּ֖נַח
ֹל םָלֹועְ֭ל ָר הָ֣עּומְּׁשִמ :קיִּֽדַצ הֶ֥יְהִי םָ֗לֹו֝ע רֶכֵ֥זְל טֹוּ֑מִי א֥ ֹל הָע֭  ןֹו֥כָ֘נ אָ֑ריִי א֥
ֹל ֹוּבִ֭ל ךְךּו֣מָס :הָֽוֹהיַּב ַחֻ֥טָּ֘ב ֹוּ֗בִ֝ל  ןַ֤תָ֘נ ׀ ר ַּ֤זִּפ :ויָֽרָצְב הֶ֣אְרִי־רֶׁשֲא דַ֖ע אָ֑ריִי א֥
 סָ֗עָכְו ׀ הֶ֨אְרִי עָׁ֤שָר :דֹוֽבָכְּב םּו֥רָּ֘ת ֹו֗נְרַ֝ק דַ֑עָל תֶדֶ֣מֹע ֹותָקְדִ֭צ םיִ֗נֹויְבֶאָל
 ּולְלַֽ֝ה הָ֑וֹהְי יֵ֣דְבַע ּולְלַ֭ה ׀ ּהָ֨יּולְלַֽה :דֵֽבֹאּת םיִ֣עָׁשְר תַ֖וֲאַּֽת סָ֑מָנְו קֹ֣רֲחַֽי ויָּ֣נִׁש
 ׁשֶמֶׁ֥ש־חַרְזִּמִמ :םָֽלֹוע־דַעְו הָּ֗תַעֵֽ֝מ ךְךָ֑רֹבְמ הָ֣וֹהְי םֵׁ֣ש יִ֤הְי :הָֽוֹהְי םֵׁ֥ש־תֶא
 :ֹוֽדֹובְּכ םִיַ֣מָּׁשַה לַ֖ע הָ֑וֹהְי ׀ םִ֥יֹוּג־לָּכ־לַע םָ֖ר :הָֽוֹהְי םֵׁ֣ש לָּ֗לֻהְ֝מ ֹו֑אֹובְמ־דַע
 :ץֶרָֽאָבּו םִיַ֥מָּׁ֘שַּב תֹו֑אְרִל יִ֥ליִּפְׁשַּמַה :תֶבָֽׁשָל יִ֥היִּ֘בְגַּמַֽה ּוניֵ֑הֹלֱא הָ֣וֹהיַּכ יִ֭מ
 יֵ֥ביִ֘דְנ םִ֝֗ע םיִ֑ביִדְנ־םִע יִ֥ביִׁשֹוהְל :ןֹוֽיְבֶא םיִ֥רָ֘י תֹּ֗פְׁשַאֵֽ֝מ לָּ֑ד רָ֣פָעֵמ יִ֣מיִקְמ
 לֵאָרְׂשִ֭י תאֵ֣צְּב :ּהָֽיּולְלַֽה הָ֗חֵמְׂש םיִ֥נָּ֘בַה־םֵֽא תִיַּ֗בַה תֶרֶ֬קֲע ׀ יִ֨ביִׁשֹוֽמ :ֹוּֽמַע
 :ויָֽתֹולְׁשְמַמ לֵ֗אָרְׂשִ֝י ֹוׁ֑שְדָקְל הָ֣דּוהְי הָ֣תְיָה :זֵֽעֹל םַ֥עֵמ בֹ֗קֲעַֽ֝י תיֵּ֥ב םִיָ֑רְצִּמִמ
ָר םָּ֣יַה ־יֵנְבִּכ תֹו֗עָבְּ֝ג םיִ֑ליֵאְכ ּו֣דְקָר םיִרָֽהֶ֭ה :רֹוֽחָאְל בֹּ֥סִי ןֵּ֗דְרַּיַ֝ה סֹ֑נָּיַו הָא֭
ֹצ  םיִ֑ליֵאְכ ּו֣דְקְרִּת םיִרָֽהֶ֭ה :רֹוֽחָאְל בֹּ֥סִּת ןֵּ֗דְרַּיַ֝ה סּו֑נָת יִּ֣כ םָּיַ֭ה ֣ךָךְּל־הַמ :ןאֽ
ֹצ־יֵנְבִּכ תֹו֗עָבְּ֝ג  יִ֣כְפֹהַה :בֹֽקֲעַֽי ַּהֹו֣לֱא יֵ֗נְפִּלִ֝מ ץֶרָ֑א יִלּו֣ח ןֹודָ֭א יֵ֣נְפִּלִמ :ןאֽ
ֹל :םִיָֽמ־ֹונְיְעַמְל ׁשיִ֗מָּלַ֝ח םִיָ֑מ־םַגֲא רּוּ֣צַה ֹל ֘הָוֹהְי ּונָ֥ל א֤  ןֵּ֣ת ךָךְמִׁשְ֭ל יִּ֣כ ּונָ֥֫ל א֢
 :םֶֽהיֵהֹלֱא אָ֝֗נ־הֵּיַא םִ֑יֹוּגַה ּו֣רְמֹאי הָּמָ֭ל :ךָךֶּֽתִמֲא־לַע ֗ךָךְּדְסַ֝ח־לַע דֹו֑בָּכ
ֲֽע :הָֽׂשָע ץֵ֣פָח־רֶׁשֲא לֹּ֭כ םִיָ֑מָּׁשַב ּוניֵ֥הֹלאֵֽו  יֵ֣דְי הֵׂ֗שֲעַֽ֝מ בָ֑הָזְו ףֶסֶּ֣כ םֶהיֵּבַצ֭



ֹלְו םֶהָ֭ל־הֶּֽפ :םָֽדָא ֹלְו םֶ֗הָ֝ל םִי ַ֥ניֵ֘ע ּורֵּ֑בַדְי א֣ ֹלְו םֶהָ֭ל םִי ַ֣נְזָא :ּוֽאְרִי א֣  ּועָ֑מְׁשִי א֣
ֹלְו םֶ֗הָ֝ל ףַ֥א ֹלְו ׀ םֶ֤היֵדְי :ןּוֽחיִרְי א֣ ַר ןּוׁ֗שיִמְי א֬ ֹלְו םֶהיֵלְג֭ ֹל ּוכֵּ֑לַהְי א֣  ּוּ֗גְהֶ֝י־אֽ
 הָ֑וֹהיַּב חַ֣טְּב לֵאָרְׂשִ֭י :םֶֽהָּב ַחֵ֣טֹּב־רֶׁשֲא לֹּ֭כ םֶ֑היֵׂשֹע ּו֣יְהִי םֶהֹומְּ֭כ :םָֽנֹורְגִּב
 הָוֹהְ֭י יֵ֣אְרִי :אּוֽה םָּ֣נִגָמּו םָ֖רְזֶע הָ֑וֹהיַב ּו֣חְטִּב ןֹרֲהַֽ֭א תיֵּ֣ב :אּוֽה םָּ֣נִגָמּו םָ֖רְזֶע
 לֵ֑אָרְׂשִי תיֵּ֣ב־תֶא ךְךֵרָבְ֭י ךְךֵ֥רָ֫בְי ּונָ֢רָכְז ֘הָוֹהְי :אּוֽה םָּ֣נִגָמּו םָ֖רְזֶע הָ֑וֹהיַב ּו֣חְטִּב
 הָ֣וֹהְי ףֵ֣סֹי :םיִֽלֹדְּגַה־םִע םיִּ֗נַטְּקַ֝ה הָ֑וֹהְי יֵ֣אְרִי ךְךֵרָבְ֭י :ןֹֽרֲהַֽא תיֵּ֥ב־תֶא ךְךֵ֗רָבְ֝י
 :ץֶרָֽאָו םִיַ֥מָׁ֘ש הֵׂ֗שֹ֝ע הָ֑וֹהיַל םֶּתַ֭א םיִ֣כּורְּב :םֶֽכיֵנְּב־לַעְו םֶ֗כיֵלֲ֝ע םֶ֑כיֵלֲע
ֹל :םָֽדָא־יֵנְבִל ןַ֥תָ֘נ ץֶרָ֗אָהְ֝ו הָ֑וֹהיַל םִיַמָׁ֭ש םִיַ֣מָּׁשַה ֹלְ֝ו ּהָ֑י־ּולְלַֽהְי םיִתֵּמַ֭ה־אֽ  א֗
 יִּתְבַהָ֭א :ּהָֽיּולְלַֽה םָ֗לֹו֝ע־דַעְו הָּ֥תַעֵֽמ ּהָ֗י ךְךֵ֤רָ֘בְנ ׀ ּונְחַ֤נֲאַֽו :הָֽמּוד יֵ֥דְרֹי־לָּכ
 קֶא יַ֥מָ֘יְבּו יִ֑ל ֹו֣נְזָא הָּ֣טִה־יִּֽכ :יָֽנּונֲחַּֽת יִ֗לֹו֝ק־תֶא הָ֑וֹהְי ׀ עַ֥מְׁשִי־יִּֽכ  :אָֽרְ
 הָ֥וֹהְי־םֵֽׁשְבּו :אָֽצְמֶא ןֹו֣גָיְו הָ֖רָצ יִנּו֑אָצְמ לֹו֣אְׁש יֵ֣רָצְמּו תֶוָ֗מ־יֵלְבֶח ׀ יִנּו֤פָפֲא
 קֶא  רֵ֣מֹׁש :םֵֽחַרְמ ּוניֵ֣הֹלאֵ֖ו קיִּ֑דַצְו הָֹ֣והְי ןּוּ֣נַח :יִֽׁשְפַנ הָ֥טְּלַמ הָ֗וֹהְ֝י הָּ֥נָא אָ֑רְ
 לַ֥מָּג הָ֗וֹהְ֝י יִּ֥כ יִכְיָ֑חּונְמִל יִׁשְפַ֭נ יִ֣בּוׁש :ַעיִֽׁשֹוהְי יִ֣לְו יִ֗תֹוּלַּ֝ד ֑הָֹוהְי םִ֣יאָתְּפ
 :יִחֶּֽדִמ יִ֥לְגַר־תֶא הָ֑עְמִּד־ןִמ יִ֥ניֵע־תֶא תֶוָּ֥מִ֫מ יִׁ֗שְפַנ ָּתְצַּ֨לִח יִּ֤כ :יִכְיָֽלָע
 :דֹֽאְמ יִתיִ֥נָ֘ע יִ֗נֲ֝א רֵּ֑בַדֲא יִּ֥כ יִּתְנַמֱאֶ֭ה :םיִּֽיַחַֽה תֹו֗צְרַאְּ֝ב הָ֑וֹהְי יֵ֣נְפִל ךְךֵּלַהְתֶֽ֭א
 :יָֽלָע יִהֹו֥לּו֘מְגַּת־לָּֽכ הָ֑וֹהיַל ביִׁ֥שָא־הָֽמ :בֵֽזֹּכ םָ֥דָאָה־לָּכ יִ֑זְפָחְב יִּתְרַ֣מָא יִנֲ֭א
 קֶא הָ֣וֹהְי םֵׁ֖שְבּו אָּׂ֑שֶא תֹו֥עּוׁשְי־סֹוּכ  אָּ֝֗נ־הָדְגֶנ םֵּ֑לַׁשֲא הָ֣וֹהיַל יַרָדְ֭נ :אָֽרְ
 ךָךֶּ֥דְבַ֫ע יִ֢נֲא־יִּֽכ ֘הָוֹהְי הָּ֣נָֽא :ויָֽדיִסֲחַֽל הָתְוָּ֗מַ֝ה הָ֑וֹהְי יֵ֣ניֵעְּב רָקָ֭י :ֹוּֽמַע־לָכְל
 הָ֣וֹהְי םֵׁ֖שְבּו הָ֑דֹוּת חַבֶ֣ז חַּבְזֶ֭א־ךָךְֽל :יָֽרֵסֹומְל ָּתְחַּ֗תִּ֝פ ךָךֶ֑תָמֲא־ןֶּב ךָךְּדְבַ֭ע יִ֣נֲֽא
 קֶא  הָ֗וֹהְי תיֵּ֬ב ׀ תֹו֤רְצַחְּב :ֹוּֽמַע־לָכְל אָּ֝֗נ־הָדְגֶנ םֵּ֑לַׁשֲא הָ֣וֹהיַל יַרָדְ֭נ :אָֽרְ
 :םיִּֽמֻאָה־לָּכ ּוהּו֗חְּבַׁ֝ש םִ֑יֹוּג־לָּכ הָוֹהְ֭י־תֶא ּו֣לְלַֽה :ּהָֽיּולְלַֽה םָ֗לָׁשּור ְֽי יִכֵ֤כֹו֘תְּֽב
 בֹו֑ט־יִּכ הָ֣וֹהיַל ּו֣דֹוה :ּהָֽיּולְלַֽה םָ֗לֹועְ֝ל הָ֥וֹ֘הְי־תֶמֱאֶֽו ֹוּ֗דְסַח ׀ ּוניֵ֨לָע רַ֤בָ֘ג יִּ֥כ
ֹי :ֹוּֽדְסַח םָ֣לֹועְל יִּ֖כ ֹי :ֹוּֽדְסַח םָ֣לֹועְל יִּ֖כ לֵ֑אָרְׂשִי אָ֥נ־רַמאֽ ־תיֵֽב אָ֥נ ּורְמא֣
ֹי :ֹוּֽדְסַח םָ֣לֹועְל יִּ֖כ ןֹ֑רֲהַֽא  רַֽצֵּמַ֭ה־ןִמ :ֹוּֽדְסַח םָ֣לֹועְל יִּ֖כ הָ֑וֹהְי יֵ֣אְרִי אָ֭נ ּורְמא֣
 ק ֹל יִ֭ל הָ֣וֹהְי :ּהָֽי בָ֣חְרֶּמַב יִנָ֗נָ֝ע ּהָּ֑י יִתאָ֣רָ  הָ֣וֹהְי :םָֽדָא יִ֣ל הֶׂ֖שֲעַּֽי־הַמ אָ֑ריִא א֣
 בֹו֗ט :םָֽדָאָּב ַחֹ֗טְּבִ֝מ הָ֑וֹהיַּב תֹו֥סֲחַֽל בֹו֗ט :יָֽאְנׂשְב הֶ֥אְרֶא יִ֗נֲאַֽ֝ו יָ֑רְזֹעְּב יִ֭ל



 :םַֽליִמֲא יִּ֣כ הָ֗וֹהְ֝י םֵׁ֥שְּב יִנּו֑בָבְס םִ֥יֹוּג־לָּכ :םיִֽביִדְנִּב ַחֹ֗טְּבִ֝מ הָ֑וֹהיַּב תֹו֥סֲחַֽל
 ׁשֵ֣אְּכ ּוכֲעֹּֽ֭ד םיִ֗רֹובְדִכ יִנּוּ֤בַס :םַֽליִמֲא יִּ֣כ הָ֗וֹהְ֝י םֵׁ֥שְּב יִנּו֑בָבְס־םַג יִנּוּ֥בַס
 תָ֣רְמִזְו יִּ֣זָע :יִנָֽרָזֲע הָ֣וֹהיַ֖ו לֹּ֑פְנִל יִנַ֣תיִחְד הֹ֣חָּד :םַֽליִמֲא יִּ֣כ הָ֗וֹהְ֝י םֵׁ֥שְּב םיִ֑צֹוק
 הָׂשֹ֣ע הָוֹהְ֝י ןיִ֥מְי םיִ֑קיִּדַצ יֵ֥לֳהָאְּב הָ֗עּוׁשיִֽו הָּ֬נִר ׀ לֹו֤ק :הָֽעּוׁשיִֽל יִ֗֝ל־יִהְי ַֽו ּהָ֑י
ֹל :לִיָֽח הָׂשֹ֣ע הָוֹהְ֝י ןיִ֥מְי הָ֑מֵמֹור הָוֹהְ֭י ןיִ֣מְי :לִיָֽח  רֵּ֗פַסֲאַֽ֝ו הֶ֑יְחֶֽא־יִּכ תּו֥מָא אֽ
ֹל תֶוָּ֗מַלְ֝ו ּהָּ֑י יִּנַ֣רְּסִי רֹּ֣סַי :ּהָֽי יֵׂ֥שֲעַֽ֘מ ־ֹאבָֽא קֶדֶ֑צ־יֵרֲעַֽׁש יִ֥ל־ּוחְתִּפ :יִנָֽנָתְנ א֣
־יִהְּתַו יִנָ֑תיִנֲע יִּ֥כ ךָךְדֹו֣֭א :ֹוֽב ּואֹ֥בָ֘י םיִ֗קיִּדַ֝צ הָ֑וֹהיַל רַעַּׁ֥שַה־הֶֽז :ּהָֽי הֶ֥דֹו֘א םָ֝ב
ֹרְל הָ֗תְיָ֝ה םיִ֑נֹוּבַה ּו֣סֲאָֽמ ןֶבֶ֭א :הָֽעּוׁשיִֽל יִ֗֝ל  הָתְיָ֥ה הָוֹהְ֭י תֵ֣אֵמ :הָּֽנִּפ ׁשא֣
ֹּז  אָּ֣נָא :ֹוֽב הָ֣חְמְׂשִנְו הָליִ֖גָנ הָ֑וֹהְי הָׂ֣שָע םֹוּיַ֭ה־הֶז :ּוניֵֽניֵעְּב תאָ֣לְפִנ איִ֖ה תא֑
 הָ֑וֹהְי םֵׁ֣שְּב אָּבַ֭ה ךְךּו֣רָּב :אָּֽנ הָ֥חיִ֘לְצַה הָ֗וֹהְ֝י אָּ֥נָֽא אָּ֑נ הָעיִׁ֣שֹוה הָוֹהְ֭י
 תֹו֣נְרַ֝ק דַ֖ע םיִ֑תֹבֲעַּֽב גַ֥ח־ּורְסִא ּונָ֥֫ל רֶאָּ֢יַו ֘הָוֹהְי ׀ לֵ֤א :הָֽוֹהְי תיֵּ֥בִמ םֶ֗כּונְכַרֵּֽ֝ב
 םָ֣לֹועְל יִּ֖כ בֹו֑ט־יִּכ הָ֣וֹהיַל ּו֣דֹוה :ָּךֶֽמְמֹורֲא יַ֗הֹלֱ֝א ָּךֶ֑דֹואְו הָּ֣תַא יִ֣לֵא :ַחֵּֽבְזִּמַה
 ויָ֗תֹדֵ֝ע יֵ֥רְצֹנ יֵרְׁשַ֭א :הָֽוֹהְי תַ֥רֹותְּב םיִ֗כְלֹהַֽ֝ה ךְךֶרָ֑ד־יֵמיִֽמְת יֵ֥רְׁשַא :ֹוּֽדְסַח
ֹל ףַ֭א :ּוהּוֽׁשְרְדִי בֵ֥ל־לָכְּב  ךָךיֶ֗דֻּקִפ הָתיִּ֥וִצ הָּתַ֭א :ּוכָֽלָה ויָ֥כָרְ֘דִּב הָ֑לְוַע ּו֣לֲעָֽפ־אֽ
־לֶא יִ֗טיִּבַהְּ֝ב ׁשֹו֑בֵא־ֹאל זָ֥א :ךָךיֶּֽקֻח רֹ֥מְׁשִל יָ֗כָרְ֝ד ּונֹּ֥כִי יַלֲחַֽא :דֹֽאְמ רֹ֥מְׁשִל
 רֹ֑מְׁשֶא ךָךיֶּ֥קֻח־תֶא :ךָךֶֽקְדִצ יֵ֥טְּפְׁשִמ יִ֗דְמָלְּ֝ב בָ֑בֵל רֶׁש֣יְּב ךָךְדֹו֭א :ךָךיֶֽתֹוְצִמ־לָּכ
־לָכְּב :ךָךֶֽרָבְדִּכ רֹ֗מְׁשִ֝ל ֹו֑חְרָא־תֶא רַעַּ֭נ־הֶּכַזְי הֶּ֣מַּב :דֹֽאְמ־דַע יִנֵ֥בְזַעַּת־לַֽא
ֹל ןַעַ֗מְ֝ל ךָךֶ֑תָרְמִא יִּתְנַ֣פָצ יִּבִלְּ֭ב :ךָךיֶֽתֹוְצִּמִמ יִנֵּ֗גְׁשַּ֝ת־לַא ךָךיִּ֑תְׁשַרְד יִּ֥בִל  א֣
־יֵטְּפְׁשִמ לֹּ֝֗כ יִּתְרַּ֑פִס יַ֥תָפְׂשִּב :ךָךיֶּֽקֻח יִנֵ֥דְּמַל הָ֗וֹהְי הָּ֥תַא ךְךּו֖רָּב :ךְךָֽל־אָטֱחֶֽא
 הָטיִּ֗בַאְ֝ו הָחיִׂ֑שָא ךָךיֶ֥דֻּקִפְּב :ןֹוֽה־לָּכ לַ֣עְּכ יִּתְׂשַׂ֗ש ךָךיֶ֥תֹוְדֵע ךְךֶרֶ֖דְּב :ךָךיִֽפ
ֹל עָׁ֑שֲעַּֽתְׁשֶֽא ךָךיֶ֥תֹּקֻחְּב :ךָךיֶֽתֹחְרֹא  הֶ֗יְחֶֽ֝א ֥ךָךְּדְבַע־לַֽע לֹ֖מְּג :ךָךֶֽרָבְּד חַּ֣כְׁשֶא א֭
־לַא ץֶרָ֑אָב יִ֣כֹנָא ר ֵּ֣ג :ךָךֶֽתָרֹוּתִמ תֹו֗אָלְפִ֝נ הָטיִּ֑בַאְו יַ֥ניֵע־לַּג :ךָךֶֽרָבְד הָ֥רְמְׁשֶאְו
 ָּתְרַעָּ֭ג :תֵֽע־לָכְב ךָךיֶ֥טָּ֘פְׁשִמ־לֶא הָ֑בֲאַֽתְל יִׁ֣שְפַנ הָ֣סְרָּג :ךָךיֶֽתֹוְצִמ יִּנֶּ֗מִ֝מ רֵּ֥תְסַּת
 :יִּתְרָֽצָנ ךָךיֶ֣תֹדֵע יִּ֖כ זּו֑בָו הָּ֣פְרֶח יַלָעֵֽ֭מ לַּ֣ג :ךָךיֶֽתֹוְצִּמִמ םיִגֹּׁשַ֝ה םיִ֑רּורֲא םיִ֣דֵז
 יֵׁ֥שְנַא יַ֗עֻׁשֲעַֽׁש ךָךיֶתֹדֵ֭ע־םַּג :ךָךיֶּֽקֻחְּב ַחיִׂ֥שָ֘י ֗ךָךְּדְבַ֝ע ּורָּ֑בְדִנ יִּ֥ב םיִרָׂ֭ש ּו֣בְׁשָֽי םַּ֤ג
 יִנֵ֥דְּמַל יִנֵ֗נֲעַּֽתַֽ֝ו יִּתְרַּפִ֭ס יַ֣כָרְּד :ךָךֶֽרָבְדִּכ יִנֵּ֗יַ֝ח יִׁ֑שְפַנ רָ֣פָעֶל הָ֣קְבָּֽד :יִֽתָצֲע



 הָ֑גּוּתִמ יִׁשְפַ֭נ הָ֣פְלָּד :ךָךיֶֽתֹואְלְפִנְּב הָחיִׂ֗שָאְ֝ו יִנֵ֑ניִבֲה ךָךיֶ֥דּוּקִּפ־ךְךֶרֶּֽד :ךָךיֶּֽקֻח
 יִּתְרָ֑חָב הָ֥נּומֱא־ךְךֶרֶּֽד :יִנֵּֽנָח ֥ךָךְתָרֹותְֽו יִּנֶּ֑מִמ רֵ֣סָה רֶקֶׁ֭ש ךְךֶרֶּ֣ד :ךָךֶֽרָבְדִּכ יִנֵ֗מְּיַ֝ק
 ךָךיֶ֥תֹוְצִמ־ךְךֶרֶּֽד :יִנֵֽׁשיִבְּת־לַא הָ֗וֹהְ֝י ךָךיֶ֑תֹוְדֵֽעְב יִּתְקַ֥בָּד :יִתיִּֽוִׁש ךָךיֶ֥טָּ֘פְׁשִמ
 יִנֵניִבֲ֭ה :בֶקֵֽע הָּנֶ֥רְּצֶאְו ךָךיֶּ֗קֻח ךְךֶרֶּ֥ד הָוֹהְ֭י יִנֵ֣רֹוה :יִּֽבִל ביִ֣חְרַת יִּ֖כ ץּו֑רָא
 ֹו֥ב יִּ֖כ ךָךיֶ֑תֹוְצִמ ביִ֣תְנִּב יִנֵכיִרְדַ֭ה :בֵֽל־לָכְב הָּנֶ֥רְמְׁשֶאְו ךָךֶ֗תָרֹוֽ֝ת הָ֥רְּצֶאְו
 אְוָׁ֑ש תֹו֣אְרֵמ יַניֵ֭ע רֵ֣בֲעַֽה :עַצָּֽב־לֶא לַ֣אְו ךָךיֶ֗תֹוְדֵע־לֶא יִּבִ֭ל־טַה :יִּתְצָֽפָח
 רֶׁ֣שֲא יִתָּפְרֶ֭ח רֵ֣בֲעַֽה :ךָךֶֽתָאְרִיְל רֶׁ֗שֲ֝א ךָךֶ֑תָרְמִא ךָךְּדְבַעְ֭ל םֵ֣קָה :יִנֵּֽיַח ךָךֶ֥כָ֘רְדִּב
 יִנֻ֣אֹביִֽו :יִנֵּֽיַח ֥ךָךְתָקְדִצְּב ךָךיֶ֑דֻּקִפְל יִּתְבַ֣אָּת הֵּנִ֭ה :םיִֽבֹוט ךָךיֶ֣טָּפְׁשִמ יִּ֖כ יִּתְרֹ֑גָי
 :ךָךֶֽרָבְדִּב יִּתְחַטָ֝ב־יִּֽכ רָ֑בָד יִ֣פְרֹח הֶ֣נֱעֶֽאְו :ךָךֶֽתָרְמִאְּכ ֗ךָךְתָעּוֽׁשְּ֝ת הָ֑וֹהְי ךָךֶ֣דָסֲח
 הָ֖רְמְׁשֶאְו :יִּתְלָֽחִי ךָךֶ֣טָּפְׁשִמְל יִּ֖כ דֹ֑אְמ־דַע תֶ֣מֱא־רַבְד יִּ֣פִמ לֵּ֬צַּת־לַאְו
 :יִּתְׁשָֽרָד ךָךיֶ֣דֻּקִפ יִּ֖כ הָ֑בָחְרָב הָ֥כְּלַהְתֶאְו :דֶֽעָו םָ֥לֹו֘עְל דיִ֗מָת ֥ךָךְתָרֹות
ֹלְו םיִ֗כָלְ֝מ דֶג ֶ֥נ ךָךיֶתֹדֵעְ֭ב הָ֣רְּבַדֲאַֽו  רֶׁ֣שֲא ךָךיֶ֗תֹוְצִמְּ֝ב עַׁ֥שֲעַּֽ֘תְׁשֶאְו :ׁשֹוֽבֵא א֣
־רָכְז :ךָךיֶּֽקֻחְב הָחיִׂ֥שָ֘אְו יִּתְבָ֗הָא רֶׁ֥שֲא ךָךיֶתֹוְצִ֭מ־לֶא יַּ֗פַכ אָּׂ֤שֶאְו :יִּתְבָֽהָא
ֹז :יִנָּֽתְלַחִֽי רֶׁ֣שֲא לַ֝֗ע ךָךֶּ֑דְבַעְל רָ֥בָּד  :יִנְתָּֽיִח ֣ךָךְתָרְמִא יִּ֖כ יִ֑יְנָעְב יִ֣תָמָחֶנ תא֣
ֵז ֹל ֗ךָךְתָֽרֹוּתִ֝מ דֹ֑אְמ־דַע יִנֻ֣ציִלֱה םיִד֭  ׀ םָ֥לֹועֵמ ךָךיֶ֖טָּפְׁשִמ יִּתְרַ֤כָ֘ז :יִתיִֽטָנ א֣
 יִ֥ל־ּויָֽה תֹורִמְ֭ז :ךָךֶֽתָרֹוּת יֵ֗בְזֹ֝ע םיִ֑עָׁשְרֵמ יִנְתַזָחֲ֭א הָ֣פָעְלַז :םָֽחֶנְתֶאָֽו הָ֗וֹהְ֝י
ֹז :ךָךֶֽתָרֹוּת הָ֗רְמְׁשֶאָֽ֝ו הָ֑וֹהְי ֣ךָךְמִׁש הָלְיַּ֣לַב יִּתְרַ֤כָ֘ז :יָֽרּוגְמ תיֵ֣בְּב ךָךיֶּ֗קֻ֝ח  תא֥
 יִתיִּ֣לִח :ךָךיֶֽרָבְּד רֹ֥מְׁשִל יִּתְרַ֗מָ֝א הָ֑וֹהְי יִ֥קְלֶח :יִּתְרָֽצָנ ךָךיֶ֣דֻּקִפ יִּ֖כ יִּ֑ל־הָתְיָֽה
 :ךָךיֶֽתֹדֵע־לֶא יַ֗לְגַ֝ר הָביִׁ֥שָ֘אָו יָ֑כָרְד יִּתְבַּׁ֥שִח :ךָךֶֽתָרְמִאְּכ יִנֵּ֗נָ֝ח בֵ֑ל־לָכְב ךָךיֶ֣נָפ
ֹלְו יִּתְׁשַ֭ח ֹל ֗ךָךְתָרֹוּֽ֝ת יִנֻ֑דְּוִע םיִ֣עָׁשְר יֵ֣לְבֶח :ךָךיֶֽתֹוְצִמ רֹ֗מְׁשִ֝ל יִּתְהָ֑מְהַמְתִֽה א֣  א֣
 יִנָ֭א רֵ֣בָח :ךָךֶֽקְדִצ יֵ֥טְּפְׁשִמ לַ֝֗ע ךְךָ֑ל תֹו֣דֹוהְל םּוקָ֭א הָלְיַ֗ל־תֹו֤צֲח :יִּתְחָֽכָׁש
 ךָךיֶּ֥קֻח ץֶרָ֗אָה הָ֥אְלָמ הָוֹהְ֭י ֣ךָךְּדְסַח :ךָךיֶֽדּוּקִּפ יֵ֗רְמֹׁשְלּ֝ו ךָךּו֑אֵרְי רֶׁ֣שֲא־לָכְל
 יִּ֖כ יִנֵ֑דְּמַל תַעַ֣דָו םַעַ֣ט בּו֤ט :ךָךֶֽרָבְדִּכ הָ֗וֹהְ֝י ֑ךָךְּדְבַע־םִע ָתיִׂ֣שָע בֹו֭ט :יִנֵֽדְּמַל
־בֹוט :יִּתְרָֽמָׁש ֥ךָךְתָרְמִא הָּ֗תַעְ֝ו גֵ֑גֹׁש יִ֣נֲא הֶנֱעֶ֭א םֶרֶ֣ט :יִּתְנָֽמֱאֶה ךָךיֶ֣תֹוְצִמְב
 רֹּ֬צֱא ׀ בֵ֤ל־לָכְּב יִ֗נֲ֝א םיִ֑דֵז רֶקֶׁ֣ש יַ֣לָע ּו֬לְפָט :ךָךיֶּֽקֻח יִנֵ֥דְּמַל ביִ֗טֵמּו הָּ֥תַא
 ןַעַ֗מְ֝ל יִתיֵּ֑נֻע־יִֽכ יִ֥ל־בֹוֽט :יִּתְעָֽׁשֲעִֽׁש ֥ךָךְתָרֹוּת יִ֗נֲ֝א םָּ֑בִל בֶלֵ֣חַּכ ׁשַ֣פָט :ךָךיֶֽדּוּקִּפ



 יִנּו֑נְנֹוכְי ַֽו יִנּוׂשָ֭ע ךָךיֶ֣דָי :ףֶסָֽכָו בָ֣הָז יֵ֖פְלַאֵמ ךָךיִּ֑פ תַרֹו֣ת יִ֥ל־בֹוֽט :ךָךיֶּֽקֻח דַ֥מְלֶא
 :יִּתְלָֽחִי ֣ךָךְרָבְדִל יִּ֖כ ּוחָ֑מְׂשִיְו יִנּו֣אְרִי ךָךיֶאֵרְ֭י :ךָךיֶֽתֹוְצִמ הָ֥דְמְלֶאְו יִנֵ֗ניִבֲ֝ה
 יִנֵ֑מֲחַֽנְל ֣ךָךְּדְסַח אָ֣נ־יִהְי :יִנָֽתיִּנִע הָ֗נּומֱאֶ֝ו ךָךיֶ֑טָּפְׁשִמ קֶדֶ֣צ־יִּכ הָוֹהְ֭י יִּתְעַ֣דָי
ֵז ּוׁש֣בֵי :יָֽעֻׁשֲעַֽׁש ֗ךָךְתָרֹוֽ֝ת יִּ֖כ הֶ֑יְחֶֽאְו ךָךיֶ֣מֲחַֽר יִנּו֣אֹבְי :ךָךֶּֽדְבַעְל ֥ךָךְתָרְמִאְּכ  םיִד֭
 ]יֵ֗עְדֹיְ֝ו[ וֵ֗עְדֹיְ֝ו ךָךיֶ֑אֵרְי יִ֣ל־ּובּוֽׁשָי :ךָךיֶֽדּוּקִפְּב ַחיִׂ֥שָ֘א יִ֗נֲ֝א יִנּו֑תְּוִע רֶקֶׁ֣ש־יִּכ
ֹל ןַעַ֗מְ֝ל ךָךיֶּ֑קֻחְּב םיִ֣מָת יִּ֣בִל־יִֽהְי :ךָךיֶֽתֹדֵע  יִׁ֑שְפַנ ֣ךָךְתָעּוׁשְתִל הָ֣תְלָּכ :ׁשֹוֽבֵא א֣
ֹנְּכ יִתיִיָ֭ה־יִּֽכ :יִנֵֽמֲחַֽנְּֽת יַ֥תָ֘מ רֹ֗מאֵ֝ל ךָךֶ֑תָרְמִאְל יַניֵ֭ע ּו֣לָּכ :יִּתְלָֽחִי ֥ךָךְרָבְדִל  דא֣
ֹל ךָךיֶּ֗קֻ֝ח רֹו֑טיִקְּב  :טָּֽפְׁשִמ יַ֣פְדֹרְב הֶׂ֖שֲעַּֽת יַ֤תָ֘מ ךָךֶּ֑דְבַע יֵ֣מְי הָּמַּ֭כ :יִּתְחָֽכָׁש א֣
ֹל רֶׁ֗שֲ֝א תֹו֑חיִׁש םיִ֣דֵז יִ֣ל־ּורָּֽכ  יִנּו֣פָדְר רֶקֶׁ֖ש הָ֑נּומֱא ךָךיֶ֥תֹוְצִמ־לָּכ :ךָךֶֽתָרֹותְכ א֣
 יִנֵּ֑יַח ֥ךָךְּדְסַחְּכ :ךָךיֶֽדוֻּקִפ יִּתְבַ֥זָ֘ע־ֹאל יִ֗נֲאַֽ֝ו ץֶרָ֑אָב יִנּוּ֣לִּכ טַעְמִּ֭כ :יִנֵֽרְזָע
ָו רֹ֣דְל :םִיָֽמָּׁשַּב בָּ֥צִנ ֗ךָךְרָבְּ֝ד הָ֑וֹהְי םָ֥לֹועְל :ךָךיִּֽפ תּו֥דֵ֘ע הָ֗רְמְׁשֶאְ֝ו  ךָךֶ֑תָנּוֽמֱא רֹד֭
 ֣ךָךְתָרֹות יֵ֣לּול :ךָךיֶֽדָבֲע לֹּ֣כַה יִּ֖כ םֹוּ֑יַה ּו֣דְמָע ךָךיֶטָּפְׁשִמְֽ֭ל :דֹֽמֲעַּֽתַֽו ץֶרֶ֝֗א ָּתְנַ֥נֹוּ֘כ
־ךָךְֽל :יִנָֽתיִּיִח םָ֝֗ב־יִּכ ךָךיֶ֑דּוּקִּפ חַּ֣כְׁשֶא־ֹאל םָלֹועְ֭ל :יִֽיְנָעְב יִּתְדַ֣בָא זָ֖א יָ֑עֻׁשֲעַֽׁש
 :ן ָֽנֹוּבְתֶא ךָךיֶ֗תֹדֵ֝ע יִנֵ֑דְּבַאְל םיִ֣עָׁשְר ּוּ֣וִק יִ֤ל :יִּתְׁשָֽרָד ךָךיֶ֣דּוּקִפ יִּ֖כ יִנֵ֑עיִׁשֹוה יִנֲ֭א
 םֹוּ֗יַ֝ה־לָּכ ךָךֶ֑תָרֹות יִּתְבַ֥הָא־הָֽמ :דֹֽאְמ ֣ךָךְתָוְצִמ הָ֖בָחְר ץֵ֑ק יִתיִ֣אָר הָלְכִּ֭ת לָכְֽל
 יַ֥דְּמַלְמ־לָּכִמ :יִֽל־איִה םָ֣לֹועְל יִּ֖כ ךָךֶ֑תֹוְצִמ יִנֵ֣מְּכַחְּת יַבְיֹֽאֵ֭מ :יִֽתָחיִׂש איִ֣ה
 קְּזִמ :יִֽל הָחיִׂ֣ש ךָךיֶ֗תֹוְדֵ֝ע יִּ֥כ יִּתְלַּ֑כְׂשִה ־לָּכִמ :יִּתְרָֽצָנ ךָךיֶ֣דּוּקִפ יִּ֖כ ן ָ֑נֹוּבְתֶא םיִ֥נֵ
ָר חַרֹ֣א  הָּ֗תַ֝א־יִּֽכ יִּתְרָ֑ס־ֹאל ךָךיֶ֥טָּפְׁשִּמִמ :ךָךֶֽרָבְּד רֹ֥מְׁשֶא ןַעַ֗מְ֝ל יָ֑לְגַר יִתאִ֣לָּכ ע֭
 ןֵּ֝֗כ־לַע ן ָ֑נֹוּבְתֶא ךָךיֶ֥דּוּקִּפִמ :יִֽפְל ׁשַ֥בְּדִמ ךָךֶ֗תָרְמִ֝א יִּכִחְ֭ל ּו֣צְלְמִּנ־הַמ :יִנָֽתֵרֹוה
 יִּתְעַּ֥בְׁשִנ :יִֽתָביִתְנִל רֹו֗אְ֝ו ךָךֶ֑רָבְד יִ֥לְגַרְל־רֵנ :רֶקָֽׁש חַרֹ֬א־לָּכ ׀ יִתאֵ֤נָׂש
 קֲאָֽו  :ךָךֶֽרָבְדִכ יִנֵּ֥יַח הָ֗וֹהְ֝י דֹ֑אְמ־דַע יִתיֵ֥נֲעַֽנ :ךָךֶֽקְדִצ יֵ֥טְּפְׁשִמ רֹ֗מְׁשִ֝ל הָמֵּ֑יַ
 ֗ךָךְתָרֹוֽתְ֝ו דיִ֑מָת יִּ֣פַכְב יִׁ֣שְפַנ :יִנֵֽדְּמַל ךָךיֶ֥טָּפְׁשִמּו הָ֑וֹהְי אָ֣נ־הֵצְר יִּ֭פ תֹו֣בְדִנ
ֹל ֹל ךָךיֶ֗דּוּקִּפִמּ֝ו יִ֑ל חַּ֣פ םיִ֣עָׁשְר ּו֬נְתָנ :יִּתְחָֽכָׁש א֣  ךָךיֶ֣תֹוְדֵע יִּתְלַ֣חָנ :יִתיִֽעָת א֣
 םיִ֥פֲעֵֽס :בֶקֵֽע םָ֥לֹו֘עְל ךָךיֶּ֗קֻח תֹוׂ֥שֲעַֽל יִּבִ֭ל יִתיִ֣טָנ :הָּמֵֽה יִּ֣בִל ןֹוׂ֖שְׂש־יִּֽכ םָ֑לֹועְל
 יִּנֶּ֥מִמ ּורּו֣ס :יִּתְלָֽחִי ֥ךָךְרָבְדִל הָּתָ֑א יִּ֣נִגָמּו יִ֣רְתִס :יִּתְבָֽהָא ֥ךָךְתָרֹותְֽו יִתאֵ֑נָׂש
 יִנֵׁ֗שיִבְּ֝ת־לַאְו הֶ֑יְחֶֽאְו ֣ךָךְתָרְמִאְכ יִנֵ֣כְמָס :יָֽהֹלֱא תֹ֥וְצִמ הָ֗רְּצֶאְ֝ו םיִ֑עֵרְמ



 ךָךיֶּ֑קֻחֵמ םיִ֣גֹוׁש־לָּכ ָתיִלָ֭ס :דיִֽמָת ךָךיֶּ֣קֻחְב הָ֖עְׁשֶאְו הָעֵׁ֑שָּוִאְו יִנֵ֥דָעְס :יִֽרְבִּׂשִמ
 :ךָךיֶֽתֹדֵע יִּתְבַ֥הָ֘א ןֵ֗כָ֝ל ץֶרָ֑א־יֵעְׁשִר־לָכ ָּתַּ֥בְׁשִה םיִ֗גִס :םָֽתיִמְרַּת רֶקֶׁ֝֗ש־יִּכ
 יִנֵ֗חיִּנַּ֝ת־לַּב קֶדֶ֑צָו טָּ֣פְׁשִמ יִתיִׂשָ֭ע :יִתאֵֽרָי ךָךיֶ֥טָּ֘פְׁשִּמִמּֽו יִ֑רָׂשְב ֣ךָךְּדְחַּפִמ רַ֣מָס
 תַ֥רְמִאְלּו ךָךֶ֑תָעּוׁשיִֽל ּו֣לָּכ יַניֵ֭ע :םיִֽדֵז יִנֻ֥קְׁשַעַֽי־לַא בֹו֑טְל ֣ךָךְּדְבַע בֹ֣רֲע :יָֽקְׁשֽעְל
 הָ֗עְדֵאְ֝ו יִנֵ֑ניִבֲה יִנָ֥א ֣ךָךְּדְבַע :יִנֵֽדְּמַל ךָךיֶּ֥קֻחְו ךָךֶּ֗דְסַחְ֝כ ֥ךָךְּדְבַע־םִע הֵׂ֖שֲע :ךָךֶֽקְדִצ
 בָ֥הָּ֘זִמ ךָךיֶ֑תֹוְצִמ יִּתְבַ֣הָא ןֵּ֭כ־לַע :ךָךֶֽתָרֹוּת ּורֵ֗פֵ֝ה הָ֑וֹהיַל תֹוׂ֣שֲעַֽל תֵ֭ע :ךָךיֶֽתֹדֵע
 תֹו֥אָלְּפ :יִתאֵֽנָׂש רֶקֶׁ֣ש חַרֹ֖א־לָּכ יִּתְרָּֽׁשִי לֹ֣כ יֵדּוּ֣קִּפ־לָּכ ׀ ןֵּ֤כ־לַע :זָּֽפִמּו
 יִּתְרַעָ֭פ־יִּֽפ :םיִֽיָתְּפ ןיִ֥בֵ֘מ ריִ֗אָי ךָךיֶ֥רָבְּד חַתֵּ֖פ :יִֽׁשְפַנ םַתָ֥רָ֘צְנ ןֵּ֝֗כ־לַע ךָךיֶ֑תֹוְדֵע
 :ךָךֶֽמְׁש יֵ֥בֲהֹֽ֘אְל טָּ֗פְׁשִמְּ֝כ יִנֵּ֑נָחְו יַ֥לֵא־הֵנְּפ :יִּתְבָֽאָי ךָךיֶ֣תֹוְצִמְל יִּ֖כ הָפָ֑אְׁשֶאָו
 הָ֗רְמְׁשֶאְ֝ו םָ֑דָא קֶׁש֣עֵמ יִנֵדְּ֭פ :ןֶוָֽא־לָכ יִּ֥ב־טֶלְׁשַּת־לַאְֽו ךָךֶ֑תָרְמִאְּב ןֵ֣כָה יַמָעְּ֭פ
 לַ֝֗ע יָ֑ניֵע ּו֣דְרָי םִיַ֭מ־יֵגְלַּפ :ךָךיֶּֽקֻח־תֶא יִנֵ֗דְּמַלְ֝ו ךָךֶּ֑דְבַעְּב רֵ֣אָה ךָךיֶנָּ֭פ :ךָךיֶֽדּוּקִּפ
 ךָךיֶ֑תֹדֵע קֶדֶ֣צ ָתיִּוִ֭צ :ךָךיֶֽטָּפְׁשִמ רָׁ֗שָיְ֝ו הָ֑וֹהְי הָּ֣תַא קיִּ֣דַצ :ךָךֶֽתָרֹות ּו֥רְמָׁש־ֹאל
 ֥ךָךְתָרְמִא הָ֖פּורְצ :יָֽרָצ ךָךיֶ֣רָבְד ּו֖חְכָֽׁש־יִּכ יִ֑תָאְנִק יִנְתַ֥תְּמִצ :דֹֽאְמ הָ֥נּו֘מֱאֶֽו
ֹל ךָךיֶ֗דֻּקִּ֝פ הֶ֑זְבִנְו יִ֣כֹנָא ריִ֣עָצ :ּהָֽבֵהֲא ֥ךָךְּדְבַעְֽו דֹ֗אְמ  קֶדֶ֥צ ךָךְתָ֣קְדִ֭צ :יִּתְחָֽכָׁש א֣
 ךָךיֶ֥תֹוְדֵע קֶדֶ֖צ :יָֽעֻׁשֲעַֽׁש ךָךיֶ֗תֹוְצִ֝מ יִנּו֑אָצְמ קֹו֥צָמּו־רַצ :תֶֽמֱא ֥ךָךְתָֽרֹותְֽו םָ֑לֹועְל
 ק :הֶֽיְחֶאְו יִנֵ֥ניִ֘בֲה םָ֗לֹועְ֝ל  ךָךיִ֥תאָרְק :הָרֹּֽצֶא ךָךיֶּ֥קֻח הָ֗וֹהְי יִנֵ֥נֲע בֵ֭ל־לָכְב יִתאָ֣רָ
 ]֥ךָךְרָבְדִל[ ֥ךָךיְרָבְדִל הָעֵּ֑וַׁשֲאָֽו ףֶׁשֶּנַ֭ב יִּתְמַּ֣דִק :ךָךיֶֽתֹדֵע הָ֗רְמְׁשֶאְ֝ו יִנֵ֑עיִׁשֹוה
 הָ֗וֹהְ֝י ךָךֶּ֑דְסַחְכ הָ֣עְמִׁש יִ֣לֹוק :ךָךֶֽתָרְמִאְּב ַחיִׂ֗שָ֝ל תֹו֑רֻמְׁשַא יַניֵ֭ע ּו֣מְּדִק :יִּתְלָֽחִי
־לָכְֽו הָ֑וֹהְי הָּ֣תַא בֹו֣רָק :ּוקָֽחָר ֥ךָךְתָרֹוּתִמ הָּ֑מִז יֵ֣פְדֹר ּובְרָ֭ק :יִנֵּֽיַח ךָךֶ֥טָּ֘פְׁשִמְּֽכ
 יִ֥יְנָע־הֵֽאְר :םָּֽתְדַסְי םָ֣לֹועְל יִּ֖כ ךָךיֶ֑תֹדֵעֵמ יִּתְעַדָ֭י םֶדֶ֣ק :תֶֽמֱא ךָךיֶ֥תֹוְ֘צִמ
ֹל ֗ךָךְתָרֹוֽ֝ת־יִּֽכ יִנֵ֑צְּלַחְו  קֹו֣חָר :יִנֵּֽיַח ֥ךָךְתָרְמִאְל יִנֵ֑לָאְגּו יִביִ֭ר הָ֣ביִר :יִּתְחָֽכָׁש א֣
ֹל ךָךיֶּקֻ֝ח־יִּֽכ הָ֑עּוׁשְי םיִ֣עָׁשְרֵמ  ךָךיֶ֥טָּ֘פְׁשִמְּֽכ הָ֑וֹהְי ׀ םיִּ֥בַר ךָךיֶ֖מֲחַֽר :ּוׁשָֽרָד א֣
ַר :יִנֵּֽיַח ֹל ךָךיֶ֗תֹוְדֵעֵ֝מ יָ֑רָצְו יַ֣פְדֹר םיִּב֭  הָטָ֑טֹוקְתֶאָֽו םיִדְגֹ֭ב יִתיִ֣אָר :יִתיִֽטָנ א֣
ֹל ֗ךָךְתָרְמִ֝א רֶׁ֥שֲא  :יִנֵּֽיַח ֥ךָךְּדְסַחְּכ הָ֗וֹהְ֝י יִּתְבָ֑הָא ךָךיֶ֣דּוּקִפ־יִּכ הֵאְ֭ר :ּורָֽמָׁש א֣
ֹר  ֗ךָךיְרָבְּדִמּ֝ו םָּ֑נִח יִנּו֣פָדְר םיִרָׂ֭ש :ךָךֶֽקְדִצ טַּ֥פְׁשִמ־לָּכ םָ֗לֹועְלּ֝ו תֶ֑מֱא ֥ךָךְרָבְּד־ׁשאֽ
 רֶקֶׁ֣ש :בָֽר לָ֥לָׁ֘ש אֵ֗צֹומְּ֝כ ךָךֶ֑תָרְמִא־לַע יִכֹנָ֭א ׂשָׂ֣ש :יִּֽבִל דַ֥חָּ֘פ ]֗ךָךְרָבְּדִמּ֝ו[



 :ךָךֶֽקְדִצ יֵ֥טְּפְׁשִמ לַ֝֗ע ךָךיִּ֑תְלַּלִה םֹוּיַּ֭ב עַבֶׁ֣ש :יִּתְבָֽהָא ֥ךָךְתָרֹוּת הָבֵ֑עַתֲאַֽו יִתאֵנָׂ֭ש
ָר םֹו֣לָׁש  הָ֑וֹהְי ֣ךָךְתָעּוׁשיִֽל יִּתְרַּ֣בִׂש :לֹוֽׁשְכִמ ֹומָ֣ל ןיֵ֖אְו ךָךֶ֑תָרֹות יֵ֣בֲהֹֽאְל ב֭
 ךָךיֶדּוּקִ֭פ יִּתְרַ֣מָׁש :דֹֽאְמ םֵ֥בֲהֹֽ֘אָו ךָךיֶ֑תֹדֵע יִׁשְפַ֭נ הָ֣רְמָֽׁש :יִתיִֽׂשָע ךָךיֶ֥תֹוְ֘צִמּו
 קִּת :ךָךֶּֽדְגֶנ יַ֣כָרְּד־לָכ יִּ֖כ ךָךיֶ֑תֹדֵעְו  :יִנֵֽניִבֲה ֥ךָךְרָבְדִּכ הָ֑וֹהְי ךָךיֶ֣נָפְל יִ֣תָּנִר בַ֤רְ
 יִנֵ֣דְּמַלְת יִּ֖כ הָּ֑לִהְּת יַ֣תָפְׂש הָנְעַּ֣בַּת :יִנֵֽליִּצַה ֗ךָךְתָרְמִאְּ֝כ ךָךיֶ֑נָפְל יִ֣תָּנִחְּת אֹו֣בָּת
 יִּ֖כ יִנֵ֑רְזָעְל ֥ךָךְד ָֽי־יִהְּת :קֶדֶּֽצ ךָךיֶ֣תֹוְצִמ־לָכ יִּ֖כ ךָךֶ֑תָרְמִא יִנֹוׁשְ֭ל ןַעַּ֣ת :ךָךיֶּֽקֻח
 יִׁשְפַ֭נ־יִחְּֽת :יָֽעֻׁשֲעַֽׁש ֗ךָךְתָֽרֹותְ֝ו הָ֑וֹהְי ֣ךָךְתָעּוׁשיִֽל יִּתְבַ֣אָּת :יִּתְרָֽחָב ךָךיֶ֣דּוּקִפ
ֹל ךָךיֶ֗תֹוְצִ֝מ יִּ֥כ ךָךֶּ֑דְבַע ׁשֵּ֣קַּב דֵבֹ֭א הֶׂ֣שְּכ יִתיִ֗עָּת :יִנֻֽרְזֲעַֽי ךָךֶ֥טָּ֘פְׁשִמּו ָּךֶ֑לְלַֽהְתּֽו  א֣

 כק :יִּתְחָֽכָׁש
 יִׁשְפַ֭נ הָליִּ֣צַה הָ֗והְֽי :יִנֵֽנֲעַּֽי ַֽו יִתאָ֗רָ֝ק יִּ֑ל הָתָ֣רָּצַּב הָוֹהְ֭י־לֶא תֹו֥לֲעַּֽ֫מַֽה ריִׁ֗ש	א
ֹּי־הַמּו ךָךְ֭ל ןֵּ֣תִּי־הַמ :הָּֽיִמְר ןֹוׁ֥שָּלִ֘מ רֶקֶׁ֑ש־תַפְּׂשִמ  יֵּ֣צִח :הָּֽיִמְר ןֹוׁ֥שָ֘ל ךְךָ֗֝ל ףיִ֥ס֘
 יֵ֥לֳהָֽ֘א־םִע יִּתְנַ֗כָׁ֝ש ךְךֶׁשֶ֑מ יִּתְר ַ֣ג־יִּכ יִ֭ל הָיֹו֣א :םיִֽמָתְר יֵ֥לֲחַּֽ֘ג םִ֝֗ע םיִ֑נּונְׁש רֹוּ֣בִג
ַר :רָֽדֵק  הָּמֵ֝֗ה רֵּ֑בַדֲא יִ֣כְו םֹולָׁ֭ש־יִנֲֽא :םֹוֽלָׁש אֵ֥נֹוׂ֘ש םִ֝֗ע יִׁ֑שְפַנ ּהָּ֣ל־הָנְכָֽׁש תַּב֭
ֹבָ֘י ןִיַ֗אֵ֝מ םיִ֑רָהֶה־לֶא יַניֵ֭ע אָּׂ֣שֶא תֹו֥לֲעַּֽ֫מַֽל ריִׁ֗ש :הָֽמָחְלִּמַל  יִרְזֶ֭ע :יִֽרְזֶע א֥
 הֵּ֣נִה :ךָךֶֽרְמֹֽׁש םּו֗נָ֝י־לַא ךָךֶ֑לְגַר טֹוּ֣מַל ןֵּ֣תִי־לַא :ץֶרָֽאָו םִיַ֥מָׁ֘ש הֵׂ֗שֹ֝ע הָ֑וֹהְי םִ֣עֵמ
ֹל ֹלְו םּונָ֭י א֣  :ךָך ֶֽניִמְי דַ֥י־לַע ֗ךָךְּלִ֝צ הָ֥וֹ֘הְי ךָךֶ֑רְמֹׁש הָ֥וֹהְי :לֵֽאָרְׂשִי רֵ֗מֹוׁ֝ש ןָׁ֑שיִי א֣
ֹל ׁשֶמֶּׁ֥שַה םָ֗מֹוי ־תֶא רֹ֗מְׁשִ֝י עָ֑ר־לָּכִמ ֥ךָךְרָמְׁשִי הָ֗והְֽי :הָלְיָּֽלַּב ַחֵ֥רָ֘יְו הָּכֶּ֗כַ֝י־אֽ
 דִ֥וָ֫דְל תֹו֗לֲעַּֽמַֽה ריִׁ֥ש :םָֽלֹוע־דַעְו הָּ֗תַעֵֽ֝מ ךָךֶ֑אֹובּו ֥ךָךְתאֵצ־רָמְׁשִֽי הָ֗והְֽי :ךָךֶֽׁשְפַנ
 :םָֽלָׁשּוֽרְי ךְךִיַ֗רָעְׁשִּ֝ב ּוניֵ֑לְגַר ּו֣יָה תֹודְמֹ֣֭ע :ךְךֵֽלֵנ הָ֣וֹהְי תיֵּ֖ב יִ֑ל םיִ֣רְמֹאְּב יִּתְחַמָׂ֭ש
 ּהָ֭י־יֵטְבִׁש םיִ֡טָבְׁש ּו֢לָע םָּׁ֨שֶׁש :וָּֽדְחַי ּהָּ֥ל־הָרְּבֻחֶׁש ריִ֗עְּ֝כ הָ֑יּונְּבַה םַ֥לָׁשּוֽרְי
 טָּ֑פְׁשִמְל תֹו֣אְסִכ ּו֣בְׁשָי ׀ הָּמָׁ֨ש יִּ֤כ :הָֽוֹהְי םֵׁ֣שְל תֹו֗דֹהְ֝ל לֵ֑אָרְׂשִיְל תּו֣דֵע
 םֹו֥לָׁש־יִֽהְי :ךְךִיָֽבֲהֹֽא ּויָ֗לְׁשִ֝י םָ֑לָׁשּוֽרְי םֹו֣לְׁש ּולֲאַֽׁ֭ש :דִֽוָּד תיֵ֣בְל תֹו֗אְסִּ֝כ
 ןַעַמְ֭ל :ךְךָּֽב םֹו֣לָׁש אָּ֖נ־הָרְּבַדֲא יָ֑עֵרְו יַ֣חַא־ןַעַֽמְל :ךְךִיָֽתֹונְמְרַאְּב הָ֗וְלַׁ֝ש ךְךֵ֑ליֵחְּב
־תֶא יִתאָׂ֣שָנ ךָךיֶלֵ֭א תֹו֥לֲעַּֽ֫מַֽה ריִׁ֗ש :ךְךָֽל בֹו֣ט הָׁ֖שְקַבֲא ּוניֵ֑הֹלֱא הָ֣וֹהְי־תיֵּֽב
 ֘הָחְפִׁש יֵ֣ניֵעְּכ םֶ֗היֵנֹודֲֽא דַ֤י־לֶא םיִ֡דָבֲע יֵ֢ניֵעְכ הֵּ֨נִה :םִיָֽמָּׁשַּב יִ֗בְׁשֹּיַ֝ה יַ֑ניֵע
 ּונֵּ֑נָח הָ֣וֹהְי ּונֵּ֣נָח :ּונֵּֽנָחְּיֶׁש דַ֝֗ע ּוניֵ֑הֹלֱא הָ֣וֹהְי־לֶא ּוניֵניֵ֭ע ןֵּ֣כ ּהָּ֥תְרִ֫בְּג דַ֬י־לֶא



 זּוּ֗בַ֝ה םיִּ֑נַנֲאַּֽׁשַה גַעַּ֥לַה ּונֵׁ֥שְפַ֫נ ּהָּ֢ל־הָעְבָֽׂש ֘תַּבַר :זּוֽב ּונְעַ֥בָׂ֘ש בַ֝֗ר־יִּֽכ
ֹי ּונָ֑ל הָיָ֣הֶׁש הָוֹהְ֭י יֵ֣לּול דִ֥וָ֫דְל תֹו֗לֲעַּֽמַֽה ריִׁ֥ש :]םיִֽנֹוי יֵ֥אְגִל[ םיִֽנֹויֵ֥אְגִל ־רַמאֽ
 ּונּו֑עָלְּב םיִּ֣יַח יַזֲ֭א :םָֽדָא ּוניֵ֣לָע םּו֖קְּב ּונָ֑ל הָיָ֣הֶׁש הָוֹהְ֭י יֵ֣לּול :לֵֽאָרְׂשִי אָ֝נ
־לַע רַ֣בָע יַזֲ֭א :ּונֵֽׁשְפַנ־לַע רַ֥בָ֘ע הָלְחַ֝֗נ ּונּו֑פָטְׁש םִיַּ֣מַה יַזֲ֭א :ּונָּֽב םָּ֣פַא תֹו֖רֲחַּֽב
ֹּלֶׁש הָ֑וֹהְי ךְךּו֥רָּב :םיִֽנֹודיֵּֽזַה םִיַּ֗מַ֝ה ּונֵׁ֑שְפַנ  ּונֵׁ֗שְפַנ :םֶֽהיֵּנִׁשְל ףֶרֶ֝֗ט ּונָ֥נָתְנ א֖
 םֵׁ֣שְּב ּונֵרְזֶ֭ע :ּונְטָֽלְמִנ ּונְחַ֥נֲאַֽו רָּ֗בְׁשִנ חַּ֥פַה םיִׁ֥שְקֹו֫י חַּ֢פִמ ֘הָטְלְמִנ רֹוּ֥פִצְּכ
־ֹאל ןֹוּ֥יִצ־רַהְּֽכ הָ֑וֹהיַּב םיִ֥חְטֹּבַה תֹו֥לֲעַּֽ֫מַֽה ריִׁ֗ש :ץֶרָֽאָו םִיַ֥מָׁ֘ש הֵׂ֗שֹ֝ע הָ֑וֹהְי
ַו ּהָ֥ל ביִ֢בָס ֘םיִרָה םַ֗לָׁשּור ְֽי :בֵֽׁשֵי םָ֥לֹו֘עְל טֹוּ֗מִ֝י  הָּ֗תַעֵ֝מ ֹוּ֑מַעְל ֫ביִ֣בָס הָוֹהי֭
ֹל יִּ֤כ :םָֽלֹוע־דַעְו  ּו֖חְלְׁשִי־ֹאל ןַעַ֡מְל םיִ֥קיִּ֫דַּצַה לַ֢רֹוּג ֘לַע עַׁשֶ֗רָה טֶבֵׁ֤ש ַחּו֡נָי א֢
 :םָֽתֹוּבִלְּב םיִ֗רָׁשיִֽלְ֝ו םיִ֑בֹוּטַל הָוֹהְ֭י הָביִ֣טיֵה :םֶֽהיֵדְי הָתָ֬לְוַעְּב םיִ֨קיִּדַּצַה
 ריִׁ֗ש :לֵֽאָרְׂשִי־לַע םֹו֗לָׁ֝ש ןֶוָ֑אָה יֵ֣לֲעֹּֽפ־תֶא הָוֹהְ֭י םֵ֣כיִלֹוי םָ֗תֹוּלַקְלַקַֽע םיִּ֤טַּמַהְו
 קֹו֡חְׂש אֵ֢לָּמִי זָ֤א :םיִֽמְלֹחְּכ ּוניִ֗יָ֝ה ןֹוּ֑יִצ תַ֣ביִׁש־תֶא הָוֹהְ֭י בּוׁ֣שְּב תֹו֥לֲעַּֽ֫מַֽה
 ליִּ֣דְגִה :הֶּלֵֽא־םִע תֹוׂ֥שֲעַֽל הָ֗וֹהְ֝י ליִּ֥דְגִה םִ֑יֹוּגַב ּו֣רְמֹאי זָ֭א הָּ֥נִ֫ר ּונֵ֢נֹוׁשְלּו ּ֘וניִּפ
 ]ּונֵ֑תיִבְׁש[ ּונֵ֑תוִבְׁש־תֶא הָוֹהְ֭י הָ֣בּוׁש :םיִֽחֵמְׂש ּוניִ֥יָ֘ה ּונָּ֗מִע תֹוׂ֥שֲעַֽל הָוֹהְ֭י
 אֵׂ֢שֹנ ֘הֹכָבּו ׀ ךְךֵ֨לֵי ךְךֹו֤לָ֘ה :ּורֹֽצְקִי הָּ֥נִרְּב הָ֗עְמִדְּב םיִ֥עְרֹּזַה :בֶג ֶּֽנַּב םיִ֥קיִפֲאַּֽכ
ֹּב עַר ָּ֥זַ֫ה־ךְךֶׁשֶֽמ ־םִא הֹ֥מֹ֫לְׁשִל תֹו֗לֲעַּֽמַֽה ריִׁ֥ש :ויָֽתֹּמֻלֲא אֵׂ֗שֹ֝נ הָּ֑נִרְב אֹו֥בָי־אֽ֬
ֹל הָ֥וֹ֘הְי־םִא ֹוּ֑ב ויָ֣נֹוב ּו֣לְמָע ׀ אְוָׁ֤ש תִיַ֗ב הֶ֬נְבִי־ֹאל ׀ הָ֤וֹהְי  ריִ֝֗ע־רָמְׁשִי־אֽ

 םֶחֶ֣ל יֵלְכֹ֣֭א תֶבֶׁ֗ש־יֵרֲחַֽאְמ םּו֡ק יֵמיִּ֢כְׁשַמ ׀ םֶ֨כָל אְוָׁ֤ש :רֵֽמֹוׁש דַ֬קָׁש ׀ אְוָׁ֤ש
 :ןֶטָּֽבַה יִ֣רְּפ רָ֗כָׂ֝ש םיִ֑נָּב הָ֣וֹהְי תַ֣לֲחַֽנ הֵּ֤נִה :אָֽנֵׁש ֹו֣דיִדיִֽל ןֵּ֖תִי ןֵּ֤כ םיִ֑בָצֲעָֽה
 ֹו֗תָּפְׁשַא־תֶא אֵּ֥לִמ רֶׁ֤שֲא רֶבֶּ֗גַה יֵ֤רְׁשַא :םיִֽרּועְּנַה יֵ֣נְּב ןֵּ֝֗כ רֹוּ֑בִּג־דַיְּב םיִּ֥צִחְּכ
ֹל םֶ֥הֵ֫מ ־לָּכ יֵרְׁשַ֭א תֹו֥לֲעַּֽ֫מַֽה ריִׁ֗ש :רַעָּֽׁשַּב םיִ֣בְיֹוא־תֶא ּו֖רְּבַדְי־יִּֽכ ּוׁש֑בֵי א֥
 ֤ךָךְּתְׁשֶא :ךְךָֽל בֹו֣טְו ךָךיֶ֗רְׁשַ֝א לֵ֑כֹאת יִּ֣כ ךָךיֶּפַּ֭כ ַעיִ֣גְי :ויָֽכָרְדִּב ךְךֵ֗לֹהַ֝ה הָ֑וֹהְי אֵ֣רְי
־יִכ הֵּ֣נִה :ךָך ֶֽנָחְלֻׁשְל ביִ֗בָ֝ס םיִ֑תיֵז יֵ֣לִתְׁשִּכ ךָךיֶנָּ֭ב ךָךֶ֥תיֵ֫ב יֵ֢תְּכְרַיְּב ֘הָּיִרֹּפ ןֶפֶ֥גְּכ ׀
 יֵ֣מְי לֹּ֝֗כ םָ֑לָׁשּוֽרְי בּו֣טְּב הֵאְרּ֭ו ןֹוּ֥יִּ֫צִמ הָ֗וֹהְי ֥ךָךְכֶרָבְי :הָֽוֹהְי אֵ֣רְי רֶבָּ֗ג ךְךַרֹ֥בְי ןֵ֭כ
ַר תֹו֥לֲעַּֽ֫מַֽה ריִׁ֗ש :לֵֽאָרְׂשִי־לַע םֹו֗לָׁ֝ש ךָךיֶ֑נָבְל םיִ֥נָב־הֵֽאְרּו :ךָךיֶּֽיַח  יִנּו֣רָרְצ תַּב֭
ֹי יָ֑רּועְּנִמ ַר :לֵֽאָרְׂשִי אָ֝נ־רַמאֽ ֹל םַּ֝ג יָ֑רּועְּנִמ יִנּו֣רָרְצ תַּב֭  יִּבַּ֭ג־לַע :יִֽל־ּולְכָֽי א֣



 תֹו֣בֲע ץֵּ֗צִ֝ק קיִּ֑דַצ הָ֥וֹהְי :]םָֽתיִנֲעַֽמְל[ םָֽתוִנֲעַֽמְל ּוכיִ֗רֱאֶ֝ה םיִׁ֑שְרֹח ּוׁ֣שְרָח
 ףַ֣לָׁש תַ֖מְדַּקֶׁש תֹוּ֑גַּג ריִ֣צֲחַּֽכ ּויְהִ֭י :ןֹוּֽיִצ יֵ֥אְנׂש לֹּ֝֗כ רֹו֑חָא ּוגֹּ֣סִיְו ּוׁשבֵ֭י :םיִֽעָׁשְר
ֹּלֶׁש :ׁשֵֽבָי ֹלְו :רֵּֽמַעְמ ֹו֥נְצִחְו רֵ֗צֹו֝ק ֹוּ֥פַכ אֵּ֖לִמ א֤  תַּ֣כְרִּב םיִ֗רְבֹעָה ׀ ּו֨רְמָֽא א֤
 ךָךיִ֣תאָרְק םיִּ֖קַמֲעַּֽמִמ תֹו֑לֲעַּֽמַֽה ריִׁ֥ש :הָֽוֹהְי םֵׁ֣שְּב םֶ֗כְתֶ֝א ּונְכַ֥רֵּב םֶ֑כיֵלֲא הָ֥וֹהְי
־םִא :יָֽנּונֲחַּֽת לֹו֗קְ֝ל תֹו֑בֻּׁשַק ךָךיֶנְזָ֭א הָניֶ֣יְהִּת יִ֥לֹו֫קְב הָ֢עְמִׁש ֘יָנֹדֲא :הָֽוֹהְי
 ק :אֵֽרָּוִּת ןַ֗עַמְ֝ל הָ֑חיִלְּסַה ֥ךָךְּמִע־יִּכ :דֹֽמֲעַֽי יִ֣מ יָ֗נֹדֲ֝א ּהָ֑י־רָמְׁשִּֽת תֹו֥נֹוֲע  יִתיִּ֣וִ
 םיִ֥רְמֹׁש רֶקֹּ֗בַ֝ל םיִ֥רְמֹּׁשִמ יָ֑נֹדאַֽל יִׁ֣שְפַנ :יִּתְלָֽחֹוה ֹו֥רָ֘בְדִלְֽו יִׁ֑שְפַנ הָ֣תְּוִק הָוֹהְ֭י
 :תּוֽדְפ ֹוּ֣מִע הֵּ֖בְרַהְו דֶסֶ֑חַה הָ֥וֹהְי־םִע־יִּֽכ הָו֫הְי־לֶא לֵ֗אָרְׂשִי לֵ֥חַי :רֶקֹּֽבַל
־ֹאל ׀ הָ֤וֹהְי דִ֥וָ֫דְל תֹו֗לֲעַּֽמַֽה ריִׁ֥ש :ויָֽתֹנֹוֲע לֹּ֗כִ֝מ לֵ֑אָרְׂשִי־תֶא הֶּ֣דְפִי אּוהְ֭ו
ֹלְו יַ֑ניֵע ּו֣מָר־ֹאלְו יִּבִ֭ל ּהַ֣בָג ֹל־םִא :יִּנֶּֽמִמ תֹו֣אָלְפִנְבּו תֹו֖לֹדְגִּב ׀ יִּתְכַּ֓לִה־אֽ  א֤
 לֵאָרְׂשִ֭י לֵ֣חַי :יִֽׁשְפַנ יַ֣לָ֘ע לֻ֖מָּגַּכ ֹוּ֑מִא יֵ֣לֲע לֻמָגְּ֭כ יִׁ֥שְפַ֫נ יִּתְמַ֗מֹוֽדְו ׀ יִתיִּ֨וִׁש
־לָּכ תֵ֝א דִ֑וָדְל הָ֥וֹהְי־רֹוֽכְז תֹו֥לֲעַּֽ֫מַֽה ריִׁ֗ש :םָֽלֹוע־דַעְו הָּ֗תַעֵֽ֝מ הָ֑וֹהְי־לֶא
־םִֽא יִ֑תיֵּב לֶהֹ֣אְּב ֹאבָ֭א־םִא :בֹֽקֲעַֽי ריִ֥בֲאַֽל רַ֗דָ֝נ הָ֑וֹהיַל עַּ֥בְׁשִנ רֶׁ֣שֲא :ֹוֽתֹוּנֻע
 אָ֣צְמֶא־דַע :הָֽמּונְּת יַּ֥פַעְפַעְֽל יָ֑ניֵעְל תָ֣נְׁש ןֵּ֣תֶא־םִא :יָֽעּוצְי ׂשֶרֶ֥ע־לַע הֶ֗לֱעֶ֝א
 ָהּו֗נאָצְ֝מ הָתָ֑רְפֶאְב ָהּו֥נֲעַֽמְׁש־הֵּֽנִה :בֹֽקֲעַֽי ריִ֥בֲאַֽל תֹו֗נָּכְׁשִ֝מ הָ֑וֹהיַל םֹוקָ֭מ
 הָוֹהְ֭י הָ֣מּוק :ויָֽלְגַר םֹ֥דֲהַֽל הֶ֗וֲחַּֽתְׁשִ֝נ ויָ֑תֹונְּכְׁשִמְל הָאֹו֥בָנ :רַעָֽי־יֵדְׂשִּב
 רּובֲעַּֽ֭ב :ּונֵּֽנַרְי ךָךיֶ֥דיִ֘סֲחַֽו קֶדֶ֑צ־ּוׁשְּבְלִי ךָךיֶ֥נֲהֹּֽכ :ךָך ֶּֽזֻע ןֹו֥רֲאַֽו הָּ֗תַ֝א ךָךֶ֑תָחּונְמִל
ֹל ֘תֶמֱא דִ֡וָדְל ׀ הָ֨וֹהְי עַּ֤בְׁשִנ :ךָךֶֽחיִׁשְמ יֵ֣נְּפ בֵׁ֗שָּ֝ת־לַא ךָךֶּ֑דְבַע דִ֣וָּד  בּוׁ֢שָי־אֽ
 ֹו֗ז יִ֥תֹדֵעְו ֘יִתיִרְּב ׀ ךָךיֶ֨נָב ּו֬רְמְׁשִי־םִא :ךְךָֽל־אֵּסִכְל תיִׁ֗שָ֝א ֑ךָךְנְטִב יִ֥רְּפִמ הָּנֶּ֥מִ֫מ
 ּהָּ֗וִ֝א ןֹוּ֑יִצְּב הָ֣וֹהְי רַ֣חָב־יִּֽכ :ךְךָֽל־אֵּסִכְל ּו֗בְׁשֵ֝י דַ֑ע־יֵדֲע םֶ֥היֵנְּב־םַּג םֵ֥דְּמַ֫לֲא
ֹז :ֹוֽל בָׁ֥שֹו֘מְל  ךְךֵ֑רָבֲא ךְךֵ֣רָּב ּהָדיֵ֭צ :ָהיִֽתִּוִא יִּ֣כ בֵׁ֗שֵ֝א הֹּ֣פ דַ֑ע־יֵדֲע יִ֥תָחּונְמ־תאֽ
ְֽו :םֶחָֽל ַֽעיִּ֥בְׂשַא ָהיֶ֗נֹויְבֶ֝א  םָׁ֤ש :ּונֵּֽנַרְי ן ֵּ֥נַר ָהיֶ֗דיִסֲחַֽ֝ו עַׁשֶ֑י ׁשיִּ֣בְלַא ָהיֶנֲהֹֽכ֭
 ץיִ֥צָ֘י ויָ֗לָעְ֝ו תֶׁשּ֑ב ׁשיִּ֣בְלַא ויָבְיֹו֭א :יִֽחיִׁשְמִל רֵ֝֗נ יִּתְכַ֥רָע דִ֑וָדְל ןֶרֶ֣ק ַחיִ֣מְצַא
 :דַחָֽי־םַּג םיִ֣חַא תֶבֶׁ֖ש םיִ֑עָּנ־הַמּו בֹוּ֭ט־הַמ הֵּ֣נִה דִ֥וָ֫דְל תֹו֗לֲעַּֽמַֽה ריִׁ֥ש :ֹוֽרְזִנ
ֹרָה־לַע ׀ בֹוּ֨טַה ןֶמֶּׁ֤שַּכ  :ויָֽתֹוּדִמ יִּ֥פ־לַע דֵ֗רֹּיֶׁ֝ש ןֹ֑רֲהַֽא ןַ֥קְז ןָ֥קָּזַה־לַע דֵ֗רֹי ׁשא֗
 םיִּ֗יַ֝ח הָ֑כָרְּבַה־תֶא הָוֹהְ֭י הָּ֣וִצ ׀ םָׁ֨ש יִּ֤כ ןֹוּ֥יִ֫צ יֵ֢רְרַה־לַע ֘דֵרֹּיֶׁש ןֹו֗מְרֶח־לַטְּכ



 הָ֑וֹהְי יֵ֣דְבַע־לָּכ הָוֹהְ֭י־תֶא ּו֣כֲרָּֽב ׀ הֵּ֤נִה תֹו֥לֲעַּֽ֫מַֽה ריִׁ֗ש :םָֽלֹועָה־דַע
 ֣ךָךְכֶרָבְי :הָֽוֹהְי־תֶא ּוכֲרָֽבּ֝ו ׁשֶדֹ֑ק םֶ֥כֵדְי־ּוֽאְׂש :תֹוֽליֵּלַּב הָ֗וֹהְ֝י־תיֵבְּב םיִ֥דְמֹעָה
 יֵ֥דְבַע ּולְלַֽ֝ה הָ֑וֹהְי םֵׁ֣ש־תֶא ּולְלַֽ֭ה ׀ ּהָ֨יּולְלַֽה :ץֶרָֽאָו םִיַ֥מָׁ֘ש הֵׂ֗שֹ֝ע ןֹוּ֑יִּצִמ הָוֹהְ֭י
 הָ֑וֹהְי בֹו֣ט־יִּכ ּהָיּולְלַֽ֭ה :ּוניֵֽהֹלֱא תיֵּ֣ב תֹו֗רְצַחְּ֝ב הָ֑וֹהְי תיֵ֣בְּב םיִדְמֹ֣עֶׁ֭ש :הָֽוֹהְי
 יִּתְעַדָ֭י יִ֣נֲא יִּ֤כ :ֹוֽתָּלֻגְסִל לֵ֗אָרְׂשִ֝י ּהָ֑י ֹו֣ל רַ֣חָּב בֹ֗קֲעַֽי־יִּֽכ :םיִֽעָנ יִּ֣כ ֹו֗מְׁשִ֝ל ּו֥רְּמַז
 םִיַ֥מָּׁשַּב הָׂ֥שָ֫ע הָ֗וֹהְי ץֵ֥פָח־רֶׁשֲא לֹּ֤כ :םיִֽהֹלֱא־לָּכִמ ּוניֵ֗נֹדֲאַֽ֝ו הָ֑וֹהְי לֹו֣דָג־יִּכ
 רָ֣טָּמַל םיִ֣קָרְּב ץֶרָ֥אָ֫ה הֵ֢צְקִמ ֘םיִאִׂשְנ הֶ֣לֲעַֽמ :תֹוֽמֹוהְּת־לָכְו םיִּ֗מַּיַּ֝ב ץֶרָ֑אָבּו
 :הָֽמֵהְּב־דַע םָ֗דָאֵ֝מ םִיָ֑רְצִמ יֵ֣רֹוכְּב הָּכִהֶֽׁ֭ש :ויָֽתֹורְצֹוֽאֵמ ַחּו֝ר־אֵצֹוֽמ הָׂ֑שָע
 םִ֣יֹוּג הָּכִהֶֽׁ֭ש :ויָֽדָבֲע־לָכְבּו הֹ֗עְרַפְּ֝ב םִיָ֑רְצִמ יִכֵ֣כֹותְּב םיִתְפֹמּ֭ו תֹו֣תֹא ׀ חַ֤לָׁש
 לֹ֗כְלּ֝ו ןָׁ֑שָּבַה ךְךֶלֶ֣מ גֹועְלּ֭ו יִ֗רֹמֱאָה ךְךֶלֶ֤מ ׀ ןֹו֤חיִסְל :םיִֽמּוצֲע םיִ֥כָ֘לְמ גַ֗רָהְ֝ו םיִּ֑בַר
 םָ֑לֹועְל ֣ךָךְמִׁש הָוֹהְ֭י :ֹוּֽמַע לֵ֥אָ֘רְׂשִיְל הָ֗לֲחַֽ֝נ הָ֑לֲחַֽנ םָ֣צְרַא ןַ֣תָנְו :ןַעָֽנְּכ תֹו֥כְלְמַמ
 םִיֹוּגַ֭ה יֵּ֣בַצֲע :םָֽחֶנְתִי ויָ֗דָבֲ֝ע־לַעְו ֹוּ֑מַע הָ֣וֹהְי ןיִ֣דָי־יִּֽכ :רֹֽדָו־רֹֽדְל ֥ךָךְרְכִז הָ֗וֹהְ֝י
ֹלְו םֶהָ֭ל־הֶּֽפ :םָֽדָא יֵ֣דְי הֵׂ֗שֲעַֽ֝מ בָ֑הָזְו ףֶסֶּ֣כ ֹלְו םֶ֗הָ֝ל םִי ַ֥ניֵ֘ע ּורֵּ֑בַדְי א֣  :ּוֽאְרִי א֣
ֹלְו םֶהָ֭ל םִי ַ֣נְזָא  לֹּ֭כ םֶ֑היֵׂשֹע ּו֣יְהִי םֶהֹומְּ֭כ :םֶֽהיִפְּב ַחּו֥ר־ׁשֶי־ןיֵֽא ףַ֝֗א ּוניִ֑זֲאַֽי א֣
־תֶא ּו֥כֲרָּֽ֘ב ןֹ֗רֲהַֽ֝א תיֵּ֥ב הָ֑וֹהְי־תֶא ּו֣כֲרָּֽב לֵאָרְׂשִ֭י תיֵּ֣ב :םֶֽהָּב ַחֵ֣טֹּב־רֶׁשֲא
 הָ֨וֹהְי ךְךּו֤רָּ֘ב :הָֽוֹהְי־תֶא ּו֥כֲרָּֽ֘ב הָ֗וֹהְ֝י יֵ֥אְרִי הָ֑וֹ֘הְי־תֶא ּו֣כֲרָּֽב יִוֵּלַ֭ה תיֵּ֣ב :הָֽוֹהְי
 ּודֹו֭ה :ֹוּֽדְסַח םָ֣לֹועְל יִּ֖כ בֹו֑ט־יִּכ הָ֣וֹהיַל ּו֣דֹוה :ּהָֽיּולְלַֽה םָ֗לָׁשּור ְֽי ןֵ֤כֹׁ֘ש ןֹוּ֗יִּצִמ ׀
 :ֹוּֽדְסַח םָ֣לֹועְל יִּ֖כ םיִ֑נֹדֲאָֽה יֵ֣נֹדֲאַֽל ּודֹו֭ה :ֹוּֽדְסַח םָ֣לֹועְל יִּ֖כ םיִ֑הֹלֱאָה יֵ֣הֹלאֵֽל
 יִּ֖כ הָ֑נּובְתִּב םִיַמָּׁשַ֭ה הֵׂ֣שֹעְל :ֹוּֽדְסַח םָ֣לֹועְל יִּ֖כ ֹוּ֑דַבְל תֹו֣לֹדְּג תֹו֣אָלְפִנ הֵׂ֤שֹ֘עְל
 םיִ֣רֹוא הֵׂשֹעְ֭ל :ֹוּֽדְסַח םָ֣לֹועְל יִּ֖כ םִיָּ֑מַה־לַע ץֶרָאָ֭ה עַ֣קֹרְל :ֹוּֽדְסַח םָ֣לֹועְל
 :ֹוּֽדְסַח םָ֣לֹועְל יִּ֖כ םֹוּ֑יַּב תֶלֶׁ֣שְמֶמְל ׁשֶמֶּׁשַ֭ה־תֶא :ֹוּֽדְסַח םָ֣לֹועְל יִּ֖כ םיִ֑לֹדְּג
 םִיַרְצִ֭מ הֵּ֣כַמְל :ֹוּֽדְסַח םָ֣לֹועְל יִּ֖כ הָלְיָּ֑לַּב תֹו֣לְׁשְמֶמְל םיִבָכֹוכְ֭ו ַחֵ֣רָּיַה־תֶא
 דָ֣יְּב :ֹוּֽדְסַח םָ֣לֹועְל יִּ֖כ םָ֑כֹוּתִמ לֵאָרְׂשִ֭י אֵ֣צֹוּיַו :ֹוּֽדְסַח םָ֣לֹועְל יִּ֖כ םֶ֑היֵרֹוכְבִּב
 םָ֣לֹועְל יִּ֖כ םיִ֑רָזְגִל ףּו֭ס־םַי ר ֵ֣זֹגְל :ֹוּֽדְסַח םָ֣לֹועְל יִּ֖כ הָ֑יּוטְנ ַעֹו֣רְזִבּו הָקָזֲ֭ח
־םַיְב ֹו֣ליֵחְו הֹ֣עְרַּפ רֵ֤עִ֘נְו :ֹוּֽדְסַח םָ֣לֹועְל יִּ֖כ ֹו֑כֹותְּב לֵ֣אָרְׂשִי ריִ֣בֲעֶֽהְו :ֹוּֽדְסַח
 םיִ֣כָלְמ הֵּכַמְ֭ל :ֹוּֽדְסַח םָ֣לֹועְל יִּ֖כ רָּ֑בְדִּמַּב ֹוּמַ֭ע ךְךיִ֣לֹומְל :ֹוּֽדְסַח םָ֣לֹועְל יִּ֖כ ףּו֑ס



ַו :ֹוּֽדְסַח םָ֣לֹועְל יִּ֖כ םיִ֑לֹדְּג  ןֹוחיִסְ֭ל :ֹוּֽדְסַח םָ֣לֹועְל יִּ֖כ םיִ֑ריִּדַא םיִ֣כָלְמ גֹרֲהַּֽי֭
 ןַ֣תָנְו :ֹוּֽדְסַח םָ֣לֹועְל יִּ֖כ ןָׁ֑שָּבַה ךְךֶלֶ֥מ גֹועְלּ֭ו :ֹוּֽדְסַח םָ֣לֹועְל יִּ֖כ יִ֑רֹמֱאָה ךְךֶלֶ֥מ
 :ֹוּֽדְסַח םָ֣לֹועְל יִּ֖כ ֹוּ֑דְבַע לֵ֣אָרְׂשִיְל הָלֲחַֽ֭נ :ֹוּֽדְסַח םָ֣לֹועְל יִּ֖כ הָ֑לֲחַֽנְל םָ֣צְרַא
 :ֹוּֽדְסַח םָ֣לֹועְל יִּ֖כ ּוניֵ֑רָּצִמ ּונֵ֥קְרְפִּיַו :ֹוּֽדְסַח םָ֣לֹועְל יִּ֖כ ּונָ֑ל־רַכָֽז ּונֵלְפִׁשְּבֶׁ֭ש
 :ֹוּֽדְסַח םָ֣לֹועְל יִּ֖כ םִיָ֑מָּׁשַה לֵ֣אְל ּודֹו֭ה :ֹוּֽדְסַח םָ֣לֹועְל יִּ֖כ רָׂ֑שָּב־לָכְל םֶחֶ֭ל ןֵ֣תֹנ
 םיִ֥בָרֲע־לַע :ןֹוּֽיִצ־תֶא ּונֵ֗רְכָזְּ֝ב ּוניִ֑כָּב־םַּג ּונְבַׁשָ֭י םָׁ֣ש לֶ֗בָּב ׀ תֹו֨רֲהֽ ַ֤נ־לַֽע
 ּוניֵ֣לָלֹותְו ריִׁ֭ש־יֵרְבִּד ּוניֵ֡בֹוׁש ּונּו֢לֵאְֽׁש םָׁ֨ש יִּ֤כ :ּוניֵֽתֹורֹּנִּכ ּוניִ֗לָּ֝ת ּהָ֑כֹותְּב
 :רָֽכֵנ תַ֥מְדַא לַ֝֗ע הָ֑וֹהְי ריִׁ֣ש־תֶא ריִׁ֥שָנ ךְךיֵ֗א :ןֹוּֽיִצ ריִּׁ֥שִמ ּונָ֗֝ל ּוריִׁ֥ש הָ֑חְמִׂש
ֹל־םִא ֘יִּכִחְל ׀ יִ֨נֹוׁשְל־קַּ֥בְדִּת :יִֽניִמְי חַּ֥כְׁשִּת םָ֗לָׁשּור ְֽי ךְךֵ֥חָּכְׁ֘שֶא־םִֽא  יִכֵ֥רְּכְזֶ֫א א֢
ֹל־םִא ֹר לַ֝֗ע םַ֑לָׁשּוֽרְי־תֶא הֶלֲעַֽ֭א א֣  םֹו֗דֱא יֵ֬נְבִל ׀ הָ֨וֹהְי רֹ֤כְז :יִֽתָחְמִׂש ׁשא֣
 הָ֥דּו֫דְּׁשַה לֶ֗בָּב־תַּב :ּהָּֽב דֹו֥סְיַה דַ֝֗ע ּורָ֑ע ׀ ּורָ֤ע םיִרְמֹ֣אָ֭ה םָ֥לָׁ֫שּור ְֽי םֹו֤י ֘תֵא
־תֶֽא ץֵּ֬פִנְו זֵ֓חֹאּיֶׁש ׀ יֵ֤רְׁשַא :ּונָֽל ְּתְלַ֥מָּ֘גֶׁש ךְךֵ֗לּומְּ֝ג־תֶא ךְךָ֑ל־םֶּלַׁשְיֶׁש יֵ֥רְׁשַא
 הֶ֨וֲחַּֽתְׁשֶא :ָּךֶֽרְּמַזֲא םיִ֣הֹלֱא דֶג ֶ֖נ יִּ֑בִל־לָכְב ֥ךָךְדֹוא ׀ דִ֨וָדְל :עַלָּֽסַה־לֶא ךְךִיַ֗לָלֹ֝ע
 ָּתְלַּ֥דְגִה־יִּֽכ ךָךֶּ֑תִמֲא־לַעְו ֥ךָךְּדְסַח־לַע ךָךֶ֗מְׁש־תֶא הֶ֤דֹו֘אְו ֡ךָךְׁשְדָק לַ֢כיֵה־לֶא
 ךָךּו֣דֹוי :זֹֽע יִׁ֣שְפַנְב יִנֵ֖בִהְרַּת יִנֵ֑נֲעַּֽתַֽו יִתאָֽרָ֭ק םֹו֣יְּב :ךָךֶֽתָרְמִא ֗ךָךְמִׁ֝ש־לָּכ־לַע
 לֹו֗דָ֝ג יִּ֥כ הָ֑וֹהְי יֵ֣כְרַדְּב ּוריִׁשָיְ֭ו :ךָךיִֽפ־יֵרְמִא ּו֗עְמָׁ֝ש יִּ֥כ ץֶרָ֑א־יֵכְלַמ־לָּכ הָוֹהְ֭י
 ׀ ךְךֵ֤לֵא־םִא :עָֽדֵיְי קָ֥חְרֶּמִמ ַּהֹ֗בָגְ֝ו הֶ֑אְרִי לָ֣פָׁשְו הָוֹהְ֭י םָ֣ר־יִּכ :הָֽוֹהְי דֹו֣בְּכ
 רֹ֢מְגִי ֘הָוֹהְי :ךָך ֶֽניִמְי יִנֵ֣עיִׁשֹו֖תְו ךָךֶ֑דָי חַ֣לְׁשִּת יַבְיֹ֭א ףַ֣א לַ֤ע יִנֵּ֥יַ֫חְּת הָ֗רָצ בֶרֶ֥קְּב
 הָ֥וֹהְי רֹו֑מְזִמ דִ֣וָדְל ַחֵּצַנְמַֽל :ףֶרֶּֽת־לַא ךָךיֶ֣דָי יֵׂ֖שֲעַֽמ םָ֑לֹועְל ֣ךָךְּדְסַח הָוֹהְ֭י יִ֥דֲעַּֽ֫ב
 יִ֣חְרָא :קֹוֽחָרֵמ יִ֗עֵרְ֝ל הָּתְנַּ֥ב יִ֑מּוקְו יִּ֣תְבִׁש ָּתְעַדָ֭י הָּ֣תַא :עָֽדֵּתַו יִנַּ֗תְרַקֲ֝ח
 ָּתְעַ֥דָ֘י הָ֗וֹהְ֝י ןֵ֥ה יִ֑נֹוׁשְלִּב הָּ֣לִמ ןיֵ֣א יִּ֤כ :הָּתְנַּֽכְסִה יַ֥כָ֘רְּד־לָכְֽו ָתיִ֑רֵז יִ֣עְבִרְו
 יִּנֶּ֑מִמ תַעַ֣ד ]הָֽאיִ֣לְּפ[ היָֽאִ֣לְּפ :הָכֶּֽפַּכ יַ֣לָע תֶׁשָּ֖תַו יִנָּ֑תְרַצ םֶדֶ֣קָו רֹו֣חָא :ּהָּֽלֻכ
ֹל הָ֗בְּגְׂשִ֝נ  קַּ֣סֶא־םִא :חָֽרְבֶא ךָךיֶ֥נָּ֘פִמ הָנָ֗אְ֝ו ךָךֶ֑חּורֵמ ךְךֵלֵ֭א הָ֣נָא :ּהָֽל לַ֥כּו֘א־אֽ
 תיִ֥רֲחַֽאְּב הָ֗נְּכְׁשֶ֝א רַחָׁ֑ש־יֵפְנַכ אָּׂ֥שֶא :ָּך ֶּֽנִה לֹו֣אְּׁש הָעיִּ֖צַאְו הָּתָ֑א םָׁ֥ש םִיַמָׁ֭ש
ָו :ךָך ֶֽניִמְי יִנֵ֥זֲחֹֽאתְֽו יִנֵ֑חְנַת ֣ךָךְדָי םָׁ֭ש־םַּג :םָֽי  הָלְיַ֗לְ֝ו יִנֵ֑פּוׁשְי ךְךֶׁש֣ח־ךְךַא רַמֹא֭
ֹל ֘ךְךֶׁשח־םַּג :יִנֵֽדֲעַּֽב רֹו֣א  הָ֗כיֵׁשֲחַּֽ֝כ ריִ֑אָי םֹוּ֣יַּכ הָלְיַלְ֭ו ךָךֶּ֥מִ֫מ ךְךיִׁ֢שְחַי־אֽ



 ק הָּתַ֭א־יִּֽכ :הָֽרֹואָּכ  תֹו֗אָרֹונ יִּ֥כ לַ֤ע ֗ךָךְדֹוֽא :יִּֽמִא ןֶטֶ֣בְּב יִנֵּ֗כֻסְּ֝ת יָ֑תֹיְלִ֘כ ָתיִ֣נָ
ֹי יִׁ֗שְפַנְ֝ו ךָךיֶׂ֑שֲעַֽמ םיִ֥אָלְפִנ יִתיֵ֥לְפִ֫נ ־רֶׁשֲא ָּךֶּ֥מִ֫מ יִ֗מְצָע דַ֥חְכִנ־ֹאל :דֹֽאְמ תַעַ֥ד֘
 םָּ֢לֻּכ ֘ךָךְרְפִס־לַֽעְו ךָךיֶ֗ניֵע ּו֤אָ֘ר ׀ יִ֤מְלָּג :ץֶרָֽא תֹוּ֥יִּתְחַתְּֽב יִּתְמַּ֗קֻ֝ר רֶתֵּ֑סַב יִתיֵּׂ֥שֻע
ֹלְו ּורָּ֑צֻי םיִ֥מָי ּובֵ֥תָּ֫כִי  ּומְצָ֝ע הֶ֥מ לֵ֑א ךָךיֶ֣עֵר ּו֣רְקָּי־הַמ יִ֗לְו :םֶֽהָּב דָ֣חֶא ]ֹו֖לְו[ א֖
 ׀ ַּהֹו֥לֱא לֹ֖טְקִּת־םִא :ךְךָּֽמִע יִ֥דֹו֘עְו יִתֹ֗ציִקֱ֝ה ןּוּ֑בְרִי לֹו֣חֵמ םֵרְּפְסֶ֭א :םֶֽהיֵׁשאָר
ֹי רֶׁ֣שֲא :יִּנֶֽמ ּורּו֣ס םיִ֗מָ֝ד יֵׁ֥שְנַאְו עָׁ֑שָר  :ךָךיֶֽרָע אְוָּׁ֣שַל אֻׂ֖שָנ הָּ֑מִזְמִל ךָךֻרְמא֭
 הָ֣אְנִׂש תיִ֣לְכַּת :טָֽטֹוקְתֶא ךָךיֶ֗מְמֹוקְתִֽבּ֝ו אָ֑נְׂשֶא ׀ הָ֥וֹהְי ךָךיֶ֖אְנַׂשְמ־אֹוֽלֲה
 קָח :יִֽל ּויָ֣ה םיִ֗בְיֹואְ֝ל םיִ֑תאֵנְׂש  הֵ֗אְרּו :יָּֽפַעְרַׂש עַ֣דְו יִנֵ֗נָחְּ֝ב יִ֑בָבְל עַ֣דְו לֵ֭א יִנֵ֣רְ
 הָוֹהְ֭י יִנֵ֣צְּלַח :דִֽוָדְל רֹו֥מְזִמ ַחֵּ֗צַנְמַֽל :םָֽלֹוע ךְךֶרֶ֣דְּב יִנֵ֗חְנּ֝ו יִּ֑ב בֶצֹ֥ע־ךְךֶרֶּֽד־םִא
 ּורּו֥גָ֘י םֹו֝֗י־לָּכ בֵ֑לְּב תֹו֣עָר ּו֣בְׁשָח רֶׁ֤שֲא :יִנֵֽרְצְנִּת םיִ֣סָמֲח ׁשיִ֖אֵמ עָ֑ר םָ֣דָאֵמ
 :הָלֶֽס ֹומיֵ֣תָפְׂש תַחַּ֖ת בּוׁ֑שְכַע תַ֥מֲח ׁשָ֥חָ֫נ־ֹומְּֽכ ֘םָנֹוׁשְל ּו֣נֲנָֽׁש :תֹוֽמָחְלִמ
 תֹו֥חְדִל ּו֗בְׁשָ֝ח רֶׁ֥שֲא יִנֵ֑רְצְנִּת םיִ֣סָמֲח ׁשיִ֣אֵמ עָׁ֗שָר יֵ֤דיִ֘מ ׀ הָ֨וֹהְי יִנֵ֤רְמָׁש
ֶר ּוׂשְרָּ֣פ םיִ֥לָ֫בֲחַֽו יִ֗ל־חַּפ ׀ ֘םיִאֵג ּו֣נְמָֽט :יָֽמָעְּפ ־ּותָֽׁש םיִׁ֖שְקֹמ לָּ֑גְעַמ דַ֣יְל תֶׁש֭
 יָנֹדֲ֭א הִֹ֣והְי :יָֽנּונֲחַּֽת לֹו֣ק הָ֗וֹהְ֝י הָניִ֥זֲאַֽ֘ה הָּתָ֑א יִלֵ֥א הָוֹהיַ֭ל יִּתְרַ֣מָא :הָלֶֽס יִ֣ל
 ֹו֥מָ֘מְז עָׁ֑שָר יֵּ֣יַוֲאַֽמ הָוֹהְ֭י ןֵּ֣תִּת־לַא :קֶׁשָֽנ םֹו֣יְּב יִׁ֗שֹארְ֝ל הָתֹוּ֥כַס יִ֑תָעּוׁשְי זֹ֥ע
ֹר :הָלֶֽס ּומּו֥רָ֘י קֵ֗פָּ֝ת־לַא  ּוטיֹּ֥מִי :]ֹומֵּֽסַכְי[ ֹומוֵּֽסַכְי ֹומיֵ֣תָפְׂש לַ֖מֲע יָּ֑בִסְמ ׁשא֥
־לַּב ֘ןֹוׁשָל ׁשיִ֥א :ּומּוֽקָי־לַּֽב תֹו֗רֹמֲהַֽמְּ֝ב םֵ֑לִּפַי ׁשֵ֥אָּב םיִ֥לָ֫חֶּֽג םֶ֗היֵלֲע ]ּוטֹוּ֥מִי[
 הֶׂ֣שֲעַֽי־יִּכ ]יִּתְעַ֗דָי[ ִּתְעַ֗דָי :תֹֽפֵחְדַמְל ּוּנֶ֗דּוצְ֝י עָ֑ר סָ֥מָח־ׁשיִא ץֶרָ֥אָּ֫ב ןֹוּ֢כִי
־תֶא םיִ֗רָׁשְ֝י ּו֥בְׁשֵי ךָךֶ֑מְׁשִל ּו֣דֹוי םיִקיִּדַ֭צ ךְךַ֣א :םיִֽנֹיְבֶא טַּ֗פְׁשִ֝מ יִ֑נָע ןיִּ֥ד הָוֹהְ֭י
 :ךְךָֽל־יִאְרָקְּב יִ֗לֹו֝ק הָניִ֥זֲאַֽ֘ה יִּ֑ל הָׁשּו֣ח ךָךיִתאָרְ֭ק הָ֣וֹהְי דִ֥וָ֫דְל רֹו֗מְזִמ :ךָךיֶֽנָּפ
 הָ֣רְמָׁש הָוֹהְ֭י הָ֣תיִׁש :בֶרָֽע־תַחְנִמ יַּ֗פַּ֝כ תַ֥אְׂשַֽמ ךָךיֶ֑נָפְל תֶרֹ֣טְק יִ֣תָּלִפְּת ןֹוּ֤כִּת
 ׀ תֹו֨לִלֲע לֵ֤לֹו֘עְתִהְל עָ֡ר ׀ רָ֤בָדְל יִּ֨בִל טַּ֤ת־לַא :יָֽתָפְׂש לַּ֥ד־לַע הָ֗רְּצִ֝נ יִ֑פְל
 ׀ קיִּ֨דַצ־יִנֵֽמְלֶהֶֽי :םֶֽהיֵּמַעְנַמְּב םַ֗חְלֶ֝א־לַבּו ןֶוָ֑א־יֵלֲעֹּֽפ םיִׁ֥שיִא־תֶא עַׁשֶ֗רְּב
ֹר ןֶמֶׁ֣ש יִנֵ֗חיִכֹויְֽו דֶסֶ֡ח  :םֶֽהיֵתֹועָרְּב יִ֗תָּלִפְתּ֝ו דֹו֥ע יִּ֘כ יִׁ֑שֹאר יִ֣נָי־לַא ׁשא֭
 ץֶרָ֑אָּב ַעֵ֣קֹבּו ַחֵ֣לֹפ ֹו֤מְּכ :ּומֵֽעָנ יִּ֣כ יַ֗רָמֲ֝א ּו֥עְמָׁשְו םֶ֑היֵטְפֹׁש עַלֶ֭ס־יֵדיִֽב ּו֣טְמְׁשִנ
־לַא יִתיִ֗סָ֝ח הָ֥כְּב יָ֑ניֵע יָ֣נֹדֲא הִֹ֣והְי ׀ ךָךיֶ֨לֵא יִּ֤כ :לֹוֽאְׁש יִ֣פְל ּוניֵ֗מָצֲ֝ע ּו֥רְזְפִנ



 ויָ֣רֹמְכַמְב ּו֣לְּפִי :ןֶוָֽא יֵלֲעֹּֽ֣פ תֹוׁ֗שְקֹמּ֝ו יִ֑ל ּוׁשְק ָ֥י חַ֭פ־יֵדיִֽמ יִנֵ֣רְמָׁש :יִֽׁשְפַנ רַ֥עְּת
 יִלֹו֭ק :הָּֽלִפְת הָ֣רָעְּמַב ֹו֖תֹויְהִּב דִ֑וָדְל ליִּ֥כְׂשַמ :רֹוֽבֱעֶא־דַֽע יִ֗כֹנָ֝א דַחַ֥י םיִ֑עָׁשְר
 ויָ֥נָפְל יִ֗תָרָ֝צ יִ֑חיִׂש ויָ֣נָ֘פְל ךְךֹּ֣פְׁשֶא :ן ָּֽנַחְתֶא הָ֥וֹ֘הְי־לֶא יִ֗לֹו֝ק קָ֑עְזֶא הָ֣וֹהְי־לֶא
 ּו֖נְמָט ךְךֵּ֑לַהֲא ּו֥ז־חַרֹֽאְּב יִ֥תָ֫ביִתְֽנ ָּתְעַ֢דָי ֘הָּתַאְו יִ֗חּור ׀ יַ֨לָע ףֵּ֬טַעְתִהְּב :דיִּֽגַא
 ׁשֵ֣רֹוּד ןיֵ֖א יִּנֶּ֑מִמ סֹו֣נָמ דַ֣בָא ריִּ֥כַ֫מ יִ֢ל־ןיֵאְו ֘הֵאְרּו ׀ ןיִ֨מָי טיֵּ֤בַה :יִֽל חַ֥פ
 :םיִּיַחַֽה ץֶרֶ֣אְּב יִ֗קְלֶ֝ח יִ֑סְחַמ הָּ֣תַא יִּתְרַמָ֭א הָ֥ו֫הְי ךָךיֶ֗לֵא יִּתְקַ֥עָז :יִֽׁשְפַנְל
 :יִּנֶּֽמִמ ּו֣צְמָא יִּ֖כ יַ֑פְדֹרֵמ יִנֵ֥ליִּצַה דֹ֥אְמ יִתֹוּ֢לַד־יִּֽכ ֘יִתָּנִר־לֶא ׀ הָביִׁ֤שְקַה
 לֹ֣מְגִת יִּ֖כ םיִ֑קיִּדַצ ּורִּ֣תְכַי יִּ֭ב ךָךֶ֥מְׁ֫ש־תֶא תֹו֢דֹוהְל ֘יִׁשְפַנ ׀ רֵּ֨גְסַּמִמ הָאיִ֤צֹו֘ה
 יִנֵ֗נֲ֝ע ֥ךָךְתָנֻמֱאֶּב יַ֑נּונֲחַּֽת־לֶא הָניִ֥זֲאַֽה יִ֗תָּלִפְּת עַ֬מְׁש ׀ הָ֤וֹהְי דִ֥וָ֫דְל רֹו֗מְזִמ :יָֽלָע
ֹל יִּ֤כ ךָךֶּ֑דְבַע־תֶא טָּפְׁשִמְ֭ב אֹו֣בָּת־לַאְו :ךָךֶֽתָקְדִצְּב  יִּ֥כ :יָֽח־לָכ ךָךיֶ֣נָפְל קַּ֖דְצִי־אֽ
 :םָֽלֹוע יֵ֥תֵ֘מְּכ םיִּ֗כַׁשֲחַֽמְ֝ב יִנַ֥ביִׁ֘שֹוה יִ֑תָּיַח ץֶרָאָ֭ל אָּ֣כִּד יִׁ֗שְפַנ ׀ בֵ֨יֹוא ףַ֤דָ֘ר
 יִתיִ֥גָה םֶדֶּ֗קִמ ׀ םיִ֨מָי יִּתְרַ֤כָ֘ז :יִּֽבִל םֵ֥מֹוּ֘תְׁשִי יִ֗כֹותְּ֝ב יִ֑חּור יַ֣לָע ףֵּ֣טַעְתִּתַו
 הָ֖פֵיֲע־ץֶרֶֽאְּכ ׀ יִׁ֓שְפַנ ךָךיֶ֑לֵא יַ֣דָי יִּתְׂשַ֣רֵּפ :ַחֵֽחֹוׂשֲא ךָךיֶ֣דָי הֵׂ֖שֲעַֽמְּֽב ךָךֶ֑לֳעָּפ־לָכְב
 יִּתְלַׁ֗שְמִנְ֝ו יִּנֶּ֑מִמ ךָךיֶ֣נָּפ רֵּ֣תְסַּת־לַא יִ֥חּו֫ר הָ֢תְלָּכ ֘הָוֹהְי ׀ יִנֵ֨נֲע רֵ֤הַ֘מ :הָלֶֽס ֣ךָךְל
 ּו֥ז־ךְךֶרֶּֽד יִנֵ֗עיִדֹוה יִּתְחָ֥טָ֫ב ֢ךָךְב־יִּֽכ ֘ךָךֶּדְסַח ׀ רֶקֹּ֨בַב יִנֵ֤עיִ֘מְׁשַה :רֹוֽב יֵדְרֹ֥י־םִע
 יִנֵ֤דְּמַל :יִתִּֽסִכ ךָךיֶ֥לֵ֘א הָ֗וֹהְ֝י ׀ יַ֥בְיֹאֵמ יִנֵ֖ליִּצַה :יִֽׁשְפַנ יִתאָׂ֥שָ֘נ ךָךיֶלֵ֝א־יִּֽכ ךְךֵ֑לֵא
־ןַעַֽמְל :רֹוֽׁשיִמ ץֶרֶ֣אְּב יִנֵ֗חְנַּ֝ת הָ֑בֹוט ֥ךָךֲחּֽור יָ֥הֹו֫לֱא הָּ֢תַא־יִּֽכ ֘ךָךֶנֹוצְר תֹוׂ֣שֲעַֽל ׀

 יָ֥בְיֹ֫א תיִ֢מְצַּת ֘ךָךְּדְסַחְבּֽו :יִֽׁשְפַנ הָ֣רָּצִמ איִ֖צֹות ׀ ֓ךָךְתָקְדִצְּב יִנֵּ֑יַחְּת הָ֣וֹהְי ֣ךָךְמִׁש
ְֽו  דֵּ֣מַלְמַֽה יִ֗רּוצ ׀ הָ֨וֹהְי ךְךּו֤רָּ֘ב ׀ דִ֨וָדְל :ךָךֶּֽדְבַע יִ֣נֲא יִּ֝֗כ יִׁ֑שְפַנ יֵ֣רֲרֹֽצ־לָּכ ָּתְדַבֲאַֽה֭
 קַל יַ֣דָי  יִּנִגָ֭מ יִ֥ל יִ֫טְלַפְמּו יִּ֢בַּגְׂשִמ ֘יִתָדּוצְמּו יִּ֥דְסַח :הָֽמָחְלִּמַל יַ֗תֹועְּבְצֶ֝א בָ֑רְ
 ׁשֹו֗נֱ֝א־ןֶּב ּוהֵ֑עָדֵּתַו םָדָ֭א־הָמ הָ֗והְֽי :יָּֽתְחַת יִּ֣מַע דֵ֖דֹורָה יִתיִ֑סָח ֹו֣בּו
 עַּ֖ג דֵ֑רֵתְו ךָךיֶ֣מָׁש־טַה הָוֹהְ֭י :רֵֽבֹוע לֵ֣צְּכ ויָ֗מָ֝י הָ֑מָּד לֶבֶ֣הַל םָדָ֭א :ּוהֵֽבְּׁשַחְּתַֽו
 ךָךיֶ֗דָי חַ֥לְׁש :םֵּֽמֻהְתּו ךָךיֶּ֗צִ֝ח חַ֥לְׁש םֵ֑ציִפְתּו קָרָּ֭ב קֹו֣רְּב :ּונָֽׁשֱעֶי ְֽו םיִ֣רָהֶּב
 אְוָׁ֑ש־רֶּבִּד םֶהיִּ֭פ רֶׁ֣שֲא :רָֽכֵנ יֵ֣נְּב דַּ֗יִ֝מ םיִּ֑בַר םִיַּ֣מִמ יִנֵליִּצַהְ֭ו יִנֵ֣צְּפ םֹו֥רָּ֫מִמ
־הָרְּמַזֲא רֹוׂ֗שָ֝ע לֶבֵ֥נְּב ךְךָּ֑ל הָריִׁ֣שָא ׁשָדָ֭ח ריִׁ֣ש םיִ֗הֹלֱֽא :רֶקָֽׁש ןיִ֣מְי םָ֗ניִמיִֽ֝ו
 יִנֵ֥צְּפ :הָֽעָר בֶרֶ֥חֵמ ֹוּ֗דְבַ֝ע דִ֥וָּ֘ד־תֶא הֶצֹוּפַ֭ה םיִ֥כָ֫לְּמַל הָ֗עּוׁשְּת ןֵ֥תֹוּנַה :ךְךָּֽל



 רֶׁ֤שֲא :רֶקָֽׁש ןיִ֣מְי םָ֗ניִמיִֽ֝ו אְוָׁ֑ש־רֶּבִּד םֶהיִּ֭פ־רֶׁשֲא רָ֥כֵ֫נ־יֵנְּֽב דַּ֢יִמ ֘יִנֵליִּצַהְו
 :לָֽכיֵה תיִ֥נְבַּת תֹו֗בָּטֻחְ֝מ תֹּ֑יִוָזְכ ּוניֵ֥תֹונְּב םֶ֥היֵ֫רּועְנִּב םיִ֢לָּדֻגְמ ֘םיִעִטְנִּכ ׀ ּוניֵ֨נָּב
 :ּוניֵֽתֹוצּוחְּב תֹו֗בָּבֻרְמ תֹופיִלֲאַֽ֭מ ּונֵ֣נוֹאצ ן ַ֥ז־לֶ֫א ןַּ֗זִמ םיִ֥קיִפְמ ֘םיִאֵלְמ ּוניֵ֣וָזְמ
 םָעָ֭ה יֵ֣רְׁשַא :ּוניֵֽתֹבֹחְרִּב הָ֗חָוְ֝צ ןיֵ֥אְו תאֵ֑צֹוי ןיֵ֣אְו ץֶרֶּ֭פ ןיֵ֣א םיִ֥לָּ֫בֻסְֽמ ּוניֵ֗פּוּלַא
 ךְךֶלֶּ֑מַה יַ֣הֹולֱא ֣ךָךְמִמֹורֲא דִ֥וָ֫דְל הָּ֗לִהְּת :ויָֽהֹלֱא הָ֥והֲיֶֽׁש םָ֗עָ֝ה יֵ֥רְׁשַא ֹוּ֑ל הָכָּ֣כֶׁש
 :דֶֽעָו םָ֥לֹו֘עְל ֗ךָךְמִׁ֝ש הָ֥לְלַ֘הֲאַֽו ָּךֶ֑כֲרָֽבֲא םֹו֥י־לָכְּב :דֶֽעָו םָ֥לֹו֘עְל ֗ךָךְמִׁ֝ש הָ֥כֲרָֽ֘בֲאַֽו
 ךָךיֶׂ֑שֲעַֽמ חַּ֣בַׁשְי רֹודְ֭ל רֹוּ֣ד :רֶקֵֽח ןיֵ֣א ֹו֗תָּלֻדְגִלְ֝ו דֹ֑אְמ לָּ֣לֻהְמּו הָ֣וֹהְי לֹו֥דָּ֘ג
 זּו֣זֱעֶו :הָחיִֽׂשָא ךָךיֶ֣תֹאְלְפִנ יֵ֖רְבִדְו ךָךֶ֑דֹוה דֹו֣בְּכ רַדֲ֭ה :ּודיִּֽגַי ךָךיֶ֣תֹרּו֖בְגּו
 ּועיִּ֑בַי ֣ךָךְבּוט־בַר רֶכֵ֣ז :הָּנֶֽרְּפַסֲא ]֥ךָךְתָּלּודְגּו[ ֥ךָךיְתָּלּודְגּו ּורֵ֑מֹאי ךָךיֶ֣תֹאְרֹונ
 לֹּ֑כַל הָ֥וֹהְי־בֹוֽט :דֶסָֽח־לָדְגּו םִיַּ֗פַ֝א ךְךֶרֶ֥א הָ֑וֹהְי םּו֣חַרְו ןּוּ֣נַח :ּונֵּֽנַרְי ֥ךָךְתָקְדִצְו
 דֹו֣בְּכ :הָכּוֽכֲרָֽבְי ךָךיֶ֗דיִסֲחַֽ֝ו ךָךיֶׂ֑שֲעַֽמ־לָּכ הָוֹהְ֭י ךָךּו֣דֹוי :ויָֽׂשֲעַֽמ־לָּכ־לַע ויָ֗מֲחַֽרְ֝ו
 דֹו֗בְכּ֝ו ויָ֑תֹרּובְּג םָדָאָ֭ה יֵ֣נְבִל ַעיִ֤דֹו֘הְל :ּורֵּֽבַדְי ֥ךָךְתָרּובְגּו ּורֵ֑מֹאי ֣ךָךְתּוכְלַמ
 :רֹוֽדָו רֹוּ֥ד־לָכְּב ֗ךָךְּתְלַׁשְמֶֽמּ֝ו םיִ֑מָלֹֽע־לָּכ תּו֥כְלַמ ֗ךָךְתּוֽכְלַמ :ֹוֽתּוכְלַמ רַ֣דֲה
 ּורֵּ֑בַׂשְי ךָךיֶ֣לֵא לֹ֭כ יֵניֵ֣ע :םיִֽפּופְּכַה־לָכְל ףֵ֗קֹוזְ֝ו םיִ֑לְפֹּנַה־לָכְל הָוֹהְ֭י ךְךֵ֣מֹוס
 יַ֣ח־לָכְל ַעיִּ֖בְׂשַמּו ךָךֶ֑דָי־תֶא ַחֵ֥תֹוּפ :ֹוּֽתִעְּב םָ֣לְכָא־תֶא םֶ֖הָל־ןֵֽתֹונ הָּ֤תַאְו
 ויָ֑אְרֹק־לָכְל הָוֹהְ֭י בֹו֣רָק :ויָֽׂשֲעַֽמ־לָכְּב דיִ֗סָחְ֝ו ויָ֑כָרְּד־לָכְּב הָוֹהְ֭י קיִּ֣דַצ :ןֹוֽצָר
 עַ֗מְׁשִ֝י םָ֥תָ֘עְוַׁש־תֶאְו הֶׂ֑שֲעַֽי ויָ֥אֵרְי־ןֹוֽצְר :תֶֽמֱאֶב ּוהֻ֣אָרְקִי רֶׁ֖שֲא לֹ֤כְל
 תַּ֥לִהְּת :דיִֽמְׁשַי םיִ֣עָׁשְרָה־לָּכ תֵ֖אְו ויָ֑בֲהֹֽא־לָּכ־תֶא הָוֹהְ֭י רֵ֣מֹוׁש :םֵֽעיִׁשֹויְו
 יִ֥לְלַה ּהָ֡יּולְלַֽה :דֶֽעָו םָ֥לֹו֘עְל ֹוׁ֗שְדָק םֵׁ֥ש רָׂשָּ֭ב־לָּכ ךְךֵ֣רָביִו יִּ֥פ־רֶּ֫בַד ְֽי הָ֗וֹהְי
 ּו֥חְטְבִּת־לַא :יִֽדֹועְּב יַ֣הֹלאֵֽל הָ֖רְּמַזֲא יָּ֑יַחְּב הָ֣וֹהְי הָ֣לְלַהֲא :הָֽוֹהְי־תֶא יִׁ֗שְפַ֝נ
 םֹוּ֥יַּב ֹו֑תָמְדַאְל בֻׁ֣שָי ֹוחּו֭ר אֵ֣צֵּת :הָֽעּוׁשְת ֹו֥ל ןיֵֽאֶׁ֤ש ׀ םָ֓דָא־ןֶבְּב םיִ֑ביִדְנִב
 :ויָֽהֹלֱא הָ֥וֹהְי־לַע ֹו֗רְבִׂ֝ש ֹו֑רְזֶעְּב בֹ֣קֲעַֽי לֵ֣אֶׁ֤ש יֵ֗רְׁשַא :ויָֽתֹנֹּתְׁשֶע ּו֥דְבָא אּו֗הַ֝ה
 :םָֽלֹועְל תֶ֣מֱא רֵ֖מֹּׁשַה םָּ֑ב־רֶׁשֲא־לָּכ־תֶאְו םָּ֥יַה־תֶא ץֶרָ֗אָו םִיַ֤מָׁ֘ש ׀ הֶׂ֤שֹע
 ׀ הָ֤וֹהְי :םיִֽרּוסֲא ריִּ֥תַמ הָ֗וֹהְ֝י םיִ֑בֵעְרָל םֶחֶ֭ל ןֵ֣תֹנ םיִ֗קּוׁשֲעַֽל ׀ טָּ֨פְׁשִמ הֶׂ֤שֹע
־תֶא רֵ֤מֹׁ֘ש ׀ הָ֤וֹהְי :םיִֽקיִּדַצ בֵ֥֘הֹא הָ֗וֹהְ֝י םיִ֑פּופְּכ ףֵ֣קֹז הָוֹהְ֭י םיִ֗רְוִע ַחֵ֤קֹּ֘פ
 םָ֗לֹועְֽל ׀ הָ֨וֹהְי ךְךֹ֤לְמִי :תֵּֽוַעְי םיִ֣עָׁשְר ךְךֶרֶ֖דְו דֵ֑דֹועְי הָ֣נָמְלַאְו םֹו֣תָי םיִ֗רֵּג



 םיִעָ֝נ־יִּֽכ ּוניֵ֑הֹלֱא הָ֣רְּמַז בֹו֭ט־יִּכ ׀ ּהָ֨יּולְלַֽה :ּהָֽיּולְלַֽה רֹ֗דָו רֹ֥דְל ןֹוּיִ֭צ ךְךִיַ֣הֹלֱא
 בֵ֑ל יֵרּו֣בְׁשִל אֵפּורָ֭ה :סֵּֽנַכְי לֵ֣אָרְׂשִי יֵ֖חְדִנ הָ֑וֹהְי םַ֣לָׁשּוֽרְי הֵ֣נֹוּב :הָּֽלִהְת הָ֥ואָ֘נ
 קִי תֹו֥מֵׁש םָּ֗לֻכְ֝ל םיִ֑בָכֹוּכַל רָּפְסִ֭מ הֶ֣נֹומ :םָֽתֹובְּצַעְל ׁשֵּ֗בַחְמּ֝ו  לֹו֣דָּג :אָֽרְ
 םיִ֣עָׁשְר ליִּ֖פְׁשַמ הָ֑וֹהְי םיִ֣וָנֲע דֵ֣דֹועְמ :רָּֽפְסִמ ןיֵ֣א ֹו֗תָנּובְתִ֝ל ַחֹּ֑כ־בַרְו ּוניֵ֣נֹודֲא
 ׀ םִיַ֨מָׁש הֶּ֬סַכְמַֽה :רֹוּֽנִכְב ּוניֵ֣הֹלאֵל ּו֖רְּמַז הָ֑דֹותְּב הָ֣וֹהיַל ּו֣נֱע :ץֶרָֽא־יֵדֲע
 ּהָ֑מְחַל הָ֣מֵהְבִל ןֵ֣תֹונ :ריִֽצָח םיִ֣רָה ַחיִ֖מְצַּמַה רָ֑טָמ ץֶרָ֣אָל ןיִ֣כֵּמַה םיִ֗בָעְּב
 קִי רֶׁ֣שֲא בֵ֗רֹ֝ע יֵ֥נְבִל ֹל :ּואָֽרְ ֹל ץָּ֑פְחֶי סּוּ֣סַה תַ֣רּובְגִב א֤  :הֶֽצְרִי ׁשיִ֣אָה יֵ֖קֹוׁשְב־אֽ
 הָ֑וֹהְי־תֶא ִם	ַלָׁשּוֽרְ֭י יִ֣חְּבַׁש :ֹוּֽדְסַחְל םיִ֥לֲחַֽ֘יְמַֽה־תֶא ויָ֑אֵרְי־תֶא הָוֹהְ֭י הֶ֣צֹור
 ךְךֵ֥לּובְּג םָּׂ֣שַה :ךְךֵּֽבְרִקְּב ךְךִי ַ֣נָּב ךְךַ֖רֵּב ךְךִיָ֑רָעְׁש יֵ֣חיִרְּב קַּזִ֭ח־יִּֽכ :ןֹוּֽיִצ ךְךִיַ֣הֹלֱא יִ֖לְלַֽה
 :ֹוֽרָבְּד ץּו֥רָ֘י הָ֗רֵהְ֝מ־דַע ץֶרָ֑א ֹו֣תָרְמִא ַחֵ֣לֹּׁשַה :ךְךֵֽעיִּבְׂשַי םיִּ֗טִ֝ח בֶלֵ֥ח םֹו֑לָׁש
 יִ֣מ ֹו֗תָרָ֝ק יֵ֥נְפִל םיִּ֑תִפְכ ֹו֣חְרַֽק ךְךיִ֣לְׁשַמ :ר ֵּֽזַפְי רֶפֵ֥אָּכ רֹו֗פְּ֝כ רֶמָּ֑צַּכ גֶלֶׁ֣ש ןֵ֣תֹּנַה
 בֹ֑קֲעַֽיְל ]ויָ֣רָבְּד[ וָ֣רָבְּד דיִּ֣גַמ :םִיָֽמ־ּולְּזִי ֹו֗חּו֝ר בֵּׁ֥שַי םֵ֑סְמַיְו ֹו֣רָבְּד חַ֣לְׁשִי :דֹֽמֲעַֽי
ֹל :לֵֽאָרְׂשִיְל ויָ֗טָּפְׁשִמּ֝ו ויָּ֥קֻח  םּו֗עָדְי־לַּב םיִ֥טָּ֘פְׁשִמּו יֹוּ֗ג־לָכְל ׀ ןֵ֨כ הָׂשָ֤ע א֘
 :םיִֽמֹורְּמַּב ּוהּו֗לְלַֽ֝ה םִיַ֑מָּׁשַה־ןִמ הָוֹהְ֭י־תֶא ּו֣לְלַֽה ׀ ּהָ֨יּולְלַֽה :ּהָֽיּולְלַֽה
 ַחֵ֑רָיְו ׁשֶמֶׁ֣ש ּוהּולְלַֽ֭ה :]ויָֽאָבְצ[ וָֽאָבְצ־לָּכ ּוהּו֗לְלַֽ֝ה ויָ֑כָאְלַמ־לָּכ ּוהּו֥לְלַֽה
 לַ֬עֵמ ׀ רֶׁ֤שֲא םִיַּ֗מַהְ֝ו םִיָ֑מָּׁשַה יֵ֣מְׁש ּוהּולְלַֽ֭ה :רֹוֽא יֵבְכֹוּ֥כ־לָּכ ּוהּו֗לְלַ֝ה
 םָ֑לֹועְל דַ֣עָל םֵ֣דיִמֲעַּֽיַו :ּואָֽרְבִנְו הָּ֣וִצ אּו֭ה יִּ֤כ הָ֑וֹהְי םֵׁ֣ש־תֶא ּולְלַֽהְֽ֭י :םִיָֽמָּׁשַה
ֹלְו ןַ֗תָ֝נ־קָח  ׁשֵ֣א :תֹוֽמֹהְּת־לָכְו םיִ֗ניִּנַּ֝ת ץֶרָ֑אָה־ןִמ הָוֹהְ֭י־תֶא ּו֣לְלַֽה :רֹוֽבֲעַֽי א֣
 יִ֗רְּ֝פ ץֵ֥ע תֹו֑עָבְּג־לָכְו םיִ֥רָהֶה :ֹוֽרָבְד הָׂ֥שֹ֘ע הָ֗רָעְ֝ס ַחּו֥ר רֹו֑טיִקְו גֶלֶׁ֥ש דָרָבּ֭ו
 םיִּ֑מֻאְל־לָכְו ץֶרֶ֭א־יֵכְלַמ :ף ָֽנָּכ רֹוּ֥פִצְו ׂשֶמֶ֝֗ר הָ֑מֵהְּב־לָכְו הָּ֥יַחַֽה :םיִֽזָרֲא־לָכְו

 ׀ ּו֤לְלַהְי :םיִֽרָעְנ־םִע םיִ֗נֵקְ֝ז תֹו֑לּותְּב־םַגְו םיִ֥רּוחַּב :ץֶרָֽא יֵטְפֹׁ֥ש־לָכְו םיִ֗רָׂ֝ש
 ׀ ןֶרֶ֨ק םֶר ָּ֤יַו :םִיָֽמָׁשְו ץֶרֶ֥א־לַע ֹו֗דֹו֝ה ֹוּ֑דַבְל ֹו֣מְׁש בָּ֣גְׂשִנ־יִּֽכ הָ֗וֹהְי םֵׁ֬ש־תֶא
 ׀ ּהָ֨יּולְלַֽה :ּהָֽיּולְלַֽה ֹו֗בֹרְ֝ק־םַֽע לֵאָרְׂשִ֭י יֵ֣נְבִל ויָ֗דיִסֲח־לָכְֽל הָּ֤לִהְּת ֹוּ֡מַעְל
 ויָׂ֑שֹעְּב לֵ֣אָרְׂשִי חַ֣מְׂשִי :םיִֽדיִסֲח לַ֥הְקִּב ֹו֗תָּלִהְּ֝ת ׁשָ֑דָח ריִׁ֣ש הָוֹהיַֽ֭ל ּוריִׁ֣ש
־יִּֽכ :ֹוֽל־ּורְּמַזְי רֹוּ֗נִכְ֝ו ףֹ֥תְּב לֹו֑חָמְב ֹו֣מְׁש ּו֣לְלַֽהְי :םָּֽכְלַמְב ּוליִ֥גָ֘י ןֹוּ֗יִ֝צ־יֵֽנְּב
־לַע ּו֗נְּנַֽרְ֝י דֹו֑בָכְּב םיִ֣דיִסֲח ּו֣זְלְעַי :הָֽעּוׁשיִּב םיִ֗וָנֲ֝ע רֵ֥אָ֘פְי ֹוּ֑מַעְּב הָ֣וֹהְי הֶ֣צֹור



 םִ֑יֹוּגַּב הָמָקְ֭נ תֹוׂ֣שֲעַֽל :םָֽדָיְּב תֹוּ֣יִפיִּֽפ בֶרֶ֖חְו םָ֑נֹורְגִּב לֵ֭א תֹו֣מְמֹור :םָֽתֹובְּכְׁשִמ
 :לֶֽזְרַב יֵ֥לְבַכְּב םֶ֗היֵדְּבְכִנְ֝ו םיִּ֑קִזְּב םֶ֣היֵכְלַמ רֹ֣סְאֶל :םיִּֽמֻא־לַּֽב תֹ֗חֵכֹוּֽ֝ת
 ׀ ּהָ֨יּולְלַֽה :ּהָֽיּולְלַֽה ויָ֗דיִסֲ֝ח־לָכְל אּו֭ה רָ֣דָה בּו֗תָּכ טָּ֬פְׁשִמ ׀ םֶ֨הָּב תֹוׂ֫שֲעַֽל
 בֹ֣רְּכ ּוהּו֗לְלַֽ֝ה ויָ֑תֹרּובְגִּב ּוהּו֥לְלַֽה :ֹוּֽזֻע ַעיִ֥קְרִּב ּוהּולְ֗לַֽ֝ה ֹוׁ֑שְדָקְּב לֵ֥א־ּולְלַֽה
 לֹו֑חָמּו ףֹ֣תְב ּוהּולְלַֽ֭ה :רֹוּֽנִכְו לֶבֵ֣נְּב ּוהּו֗לְלַֽ֝ה רָ֑פֹוׁש עַקֵ֣תְּב ּוהּולְלַֽ֭ה :ֹוֽלְּדֻּג
 :הָֽעּורְת יֵ֥לְצְלִצְּֽב ּוהּו֗לְלַֽ֝ה עַמָׁ֑ש־יֵלְצְלִֽצְב ּוהּו֥לְלַֽה :בָֽגּועְו םיִּ֥נִמְּב ּוהּו֗לְלַֽ֝ה
 תַעַ֣דָל :לֵֽאָרְׂשִי ךְךֶלֶ֝֗מ דִ֑וָּד־ןֶב הֹ֣מֹלְׁש יֵלְׁשִ֭מ :ּהָֽיּולְלַֽה ּהָ֝֗י לֵּ֥לַהְּת הָמָׁשְּנַ֭ה לֹּ֣כ
 טָּ֗פְׁשִמּ֝ו קֶדֶ֥צ לֵּ֑כְׂשַה רַ֣סּומ תַחַקָ֭ל :הָֽניִב יֵ֥רְמִא ןיִ֗בָהְ֝ל רָ֑סּומּו הָ֣מְכָח
 חַקֶ֑ל ףֶסֹו֣יְו םָכָ֭ח עַ֣מְׁשִי :הָּֽמִזְמּו תַעַּ֣ד רַעַ֗נְ֝ל הָ֑מְרָע םִ֣יאָתְפִל תֵ֣תָל :םיִֽרָׁשֵֽמּו
 קִי תֹו֥לֻּבְחַּת ןֹו֗בָנְ֝ו  תַ֣אְרִי :םָֽתֹדיִֽחְו םיִ֗מָכֲ֝ח יֵ֥רְבִּד הָ֑ציִלְמּו לָׁשָ֭מ ןיִ֣בָהְל :הֶֽנְ
־לַאְו ךָךיִ֑בָא רַ֣סּומ יִנְּ֭ב עַ֣מְׁש :ּוזָּֽב םיִ֥ליִוֱא רָ֗סּומּ֝ו הָ֥מְכָח תַעָּ֑ד תיִׁ֣שאֵר הָוֹהְ֭י
־םִא יִ֡נְּב :ךָךיֶֽתֹרְּגְרַגְל םיִ֗קָנֲעַֽ֝ו ךָךֶׁ֑שֹארְל םֵ֬ה ןֵ֓ח תַ֤יְוִל ׀ יִּ֤כ :ךָךֶּֽמִא תַ֥רֹוּת ׁשֹּ֗טִּ֝ת
ֹי־םִא :אֵֽבֹּת־לַא םיִ֗אָּטַ֝ח ךָךּוּ֥תַפְי  יִ֣קָנְל הָ֖נְּפְצִנ םָ֑דְל הָ֥בְרֶאֶֽנ ּונָּ֥תִ֫א הָ֢כְל ּ֘ורְמאֽ
 אֵּ֖לַמְנ אָ֑צְמִנ רָ֣קָי ןֹו֣ה־לָּכ :רֹוֽב יֵדְרֹו֣יְּכ םיִ֗מיִמְתּ֝ו םיִּ֑יַח לֹו֣אְׁשִּכ םֵעָלְבִ֭נ :םָּֽנִח
 ךְךֵ֣לֵּת־לַא יִ֗נְּב :ּונָּֽלֻכְל הֶ֥יְהִֽי דָ֗חֶ֝א סיִּ֥כ ּונֵ֑כֹותְּב ליִּ֣פַּת ךָךְלָֽרֹוּ֭ג :לָֽלָׁש ּוניֵּ֣תָב
ַר יִּ֣כ :םָֽתָביִֽתְּנִמ ֗ךָךְלְגַ֝ר עַ֥נְמ םָּ֑תִא ךְךֶרֶ֣דְּב ־ךְךָּפְׁשִל ּו֗רֲהַֽמיִ֝ו ּוצּו֑רָי עַ֣רָל םֶהיֵלְג֭
 ּו֗נְּפְצִ֝י ּובֹ֑רֱאֶֽי םָ֣מָדְל םֵהְ֭ו :ף ָֽנָּכ לַעַּ֥ב־לָּכ יֵ֗ניֵעְּ֝ב תֶׁשָ֑רָה הָ֣רֹזְמ םָּנִ֭ח־יִּֽכ :םָּֽד
 ץּו֣חַּב תֹומְכָ֭ח :חָּֽקִי ויָ֣לָעְּב ׁשֶפֶ֖נ־תֶא עַצָּ֑ב ַעֵֽצֹּ֣ב־לָּכ תֹוחְרָ֭א ןֵּ֗כ :םָֽתֹׁשְפַנְל
ֹרְּב :ּהָֽלֹוק ןֵּ֥תִּת תֹו֗בֹחְרָּֽ֝ב הָּנֹ֑רָּת  קִּ֫ת תֹוּ֗יִמֹֽה ׁשא֥  ריִ֗עָּ֝ב םיִ֥רָעְׁש יֵ֖חְתִפְּב אָ֥רְ
 םֶ֑הָל ּו֣דְמָֽח ןֹוצָ֭ל םיִ֗צֵלְו יִתֶ֥פ ּו֫בֲהֵֽאְּֽת ֘םִיָתְּפ ׀ יַ֣תָמ־דַע :רֵֽמֹאת ָהיֶ֥רָמֲא
 הָעיִ֖דֹוא יִ֑חּור םֶ֣כָל הָעיִּ֣בַא הֵּ֤נִה יִּ֥תְחַ֫כֹוֽתְֽל ּובּוׁ֗שָּת :תַעָֽד־ּואְנְׂשִי םיִ֗ליִסְכּ֝ו
־לָכ ּו֥עְרְפִּתַו :ביִֽׁשְקַמ ןיֵ֣אְו	יִ֗דָ֝י יִתיִ֥טָנ ּונֵ֑אָמְּתַו יִתאָרָ֭ק ןַעַ֣י :םֶֽכְתֶא יַ֣רָבְד
ֹל יִּ֗תְחַכֹוֽתְ֝ו יִ֑תָצֲע ֹבְּב גַ֗עְלֶ֝א קָ֑חְׂשֶא םֶ֣כְדיֵֽאְּב יִנֲ֭א־םַּג :םֶֽתיִבֲא א֣  :םֶֽכְּדְחַפ א֣
ֹבְּב ְֽו םֶ֗כְּדְחַּפ ׀ ]הָ֨אֹוׁשְכ[ הוָ֨אֹׁשְכ א֤ ֹבְּב הֶ֑תֱאֶֽי הָ֣פּוסְּכ םֶכְדיֵא֭  הָ֥רָצ םֶ֗כיֵלֲ֝ע א֥
ֹלְו יִנְנֻאָרְקִ֭י זָ֣א :הָֽקּוצְו ֹלְו יִנְנֻ֗רֲחַֽׁשְ֝י הֶ֑נֱעֶֽא א֣  ּואְנָׂ֣ש־יִּֽכ תַחַּ֭ת :יִנְנֻֽאָצְמִי א֣
ֹל הָֹ֗והְ֝י תַ֥אְרִיְו תַעָ֑ד ֹל :ּורָֽחָב א֣ ְֽו :יִּֽתְחַכֹוּֽת־לָּכ ּו֗צֲאָֽ֝נ יִ֑תָצֲעַֽל ּו֥בָא־אֽ  ּולְכֹאי֭



 תַ֖וְלַׁשְו םֵ֑גְרַהַּֽת םִ֣יָתְּפ תַ֣בּוׁשְמ יִּ֤כ :ּועָּֽבְׂשִי םֶ֣היֵתֹֽצֲעֹּֽמִמּו םָּ֑כְרַד יִ֣רְּפִמ
 חַּ֣קִּת־םִא יִנְּ֭ב :הָֽעָר דַחַּ֥פִמ ןַ֗נֲאַֽׁשְ֝ו חַטֶּ֑ב־ןָּכְׁשִי יִ֭ל ַעֵ֣מֹׁשְו :םֵֽדְּבַאְּת םיִ֣ליִסְּכ
 :הָֽנּובְּתַל ֗ךָךְּבִ֝ל הֶּ֥טַּת ךָך ֶ֑נְזָא הָ֣מְכָחַֽל ביִׁ֣שְקַהְל :ךְךָּֽתִא ןֹּ֥פְצִּת יַ֗תֹוְצִמּ֝ו יָ֑רָמֲא
 קִת הָ֣ניִּבַל םִ֣א יִּ֤כ  ףֶסָּ֑כַכ הָּנֶׁ֥שְקַבְּת־םִא :ךָךֶֽלֹוק ןֵּ֥תִּת הָ֗נּובְּתַ֝ל אָ֑רְ
־יִּֽכ :אָֽצְמִּת םיִ֣הֹלֱא תַעַ֖דְו הָ֑וֹהְי תַ֣אְרִי ןיִבָּ֭ת זָ֗א :הָּנֶֽׂשְּפְחַּת םיִ֥נֹומְטַּמַכְֽו
 ןֵ֗גָ֝מ הָּ֑יִׁשּוּֽת םיִרָׁשְיַ֭ל ]ןֹּ֣פְצִי[ ןֹּ֣פְצִו :הָֽנּובְתּו תַעַּ֣ד ויִּ֗פִ֝מ הָ֑מְכָח ןֵּ֣תִי הָוֹהְ֭י
 ןיִבָּ֭ת זָ֗א :רֹֽמְׁשִי ]ויָ֣דיִסֲֽח[ וָ֣דיִסֲֽח ךְךֶרֶ֖דְו טָּ֑פְׁשִמ תֹו֣חְרָא רֹצְנִ֭ל :םֹֽת יֵכְלֹ֣הְל
 תַעַ֗דְ֝ו ךָךֶּ֑בִלְב הָ֣מְכָח אֹו֣בָת־יִּֽכ :בֹוֽט־לַּגְעַמ־לָּכ םיִ֗רָׁשיֵֽמּ֝ו טָּ֑פְׁשִמּו קֶדֶ֣צ
 עָ֑ר ךְךֶרֶּ֣דִמ ךָךְליִּ֣צַהְ֭ל :הָּכֶֽרְצְנִת הָ֥נּובְּת ךָךיֶ֗לָע רֹ֥מְׁשִּת הָּמִזְ֭מ :םָֽעְנִי ֥ךָךְׁשְפַנְֽל
 :ךְךֶׁשֹֽח־יֵכְרַדְּב תֶכֶ֗לָ֝ל רֶׁשֹ֑י תֹו֣חְרָא םיִ֣בְזֹעַה :תֹוֽכֻּפְהַּת רֵּ֥בַדְמ ׁשיִ֗אֵ֝מ
 םיִׁ֑שְּקִע םֶ֣היֵתֹֽחְרָא רֶׁ֣שֲא :עָֽר תֹו֥כֻּפְהַתְּֽב ּוליִ֗גָ֝י עָ֑ר תֹוׂ֥שֲעַֽל םיִחֵמְּׂשַ֭ה
 :הָקיִֽלֱחֶֽה ָהיֶ֥רָמֲא הָּ֗יִרְכָּנִ֝מ הָ֑רָז הָּׁ֣שִאֵֽמ ךָךְליִּ֣צַהְ֭ל :םָֽתֹולְּגְעַמְּב םיִ֗זֹולְנּ֝ו
 ּהָ֑תיֵּב תֶוָ֣מ־לֶא הָחָׁ֣ש יִּ֤כ :הָחֵֽכָׁש ָהיֶ֣הֹלֱא תיִ֖רְּב־תֶאְו ָהיֶ֑רּועְנ ףּוּ֣לַא תֶבֶזֹֽעַֽ֭ה
ֹל ָהיֶאָּ֭ב־לָּכ :ָהיֶֽתֹלְּגְעַמ םיִ֗אָפְ֝ר־לֶאְו ֹלְו ןּו֑בּוׁשְי א֣  :םיִּֽיַח תֹו֥חְרָא ּוגיִּׂ֗שַ֝י־אֽ
 ץֶרָ֑א־ּונְּכְׁשִי םיִ֥רָׁשְי־יִּֽכ :רֹֽמְׁשִּת םיִ֣קיִּדַצ תֹו֖חְרָאְו םיִ֑בֹוט ךְךֶרֶ֣דְּב ךְךֵלֵּ֭ת ןַעַ֗מְל
 יִנְּ֭ב :הָּנֶּֽמִמ ּו֥חְּסִי םיִ֗דְגֹוֽבּ֝ו ּותֵ֑רָּכִי ץֶרֶ֣אֵמ םיִעָׁשְרּ֭ו :ּהָֽב ּורְתָּ֥וִי םיִ֗מיִמְתּ֝ו
 םֹו֗לָׁשְ֝ו םיִּ֑יַח תֹו֣נְׁשּו םיִמָ֭י ךְךֶרֹ֣א יִּ֤כ :ךָךֶּֽבִל רֹּ֥צִי יַ֗תֹוְצִמּ֝ו חָּ֑כְׁשִּת־לַא יִ֣תָרֹוּֽת
 ַחּו֥ל־לַע םֵ֗בְתָּֽ֝כ ךָךיֶ֑תֹורְּגְרַּג־לַע םֵ֥רְׁשָק ךָךֻ֥בְזַ֫עַֽי־לַא תֶ֗מֱאֶֽו דֶסֶ֥ח :ךְךָֽל ּופיִ֥סֹוי
 ךָךֶּ֑בִל־לָכְּב הָוֹהְ֭י־לֶא חַ֣טְּב :םָֽדָאְו םיִ֣הֹלֱא יֵ֖ניֵעְּב בֹו֑ט־לֶכֵׂ֣שְו ןֵ֖ח־אָצְמּו :ךָךֶּֽבִל
 יִ֣הְּת־לַא :ךָךיֶֽתֹחְרֹֽא רֵּׁ֥שַיְי אּו֗הְ֝ו ּוהֵ֑עָד ךָךיֶ֥כָרְּד־לָכְּב :ןֵֽעָּׁשִּת־לַא ֗ךָךְתָֽניִּ֥֝ב־לֶאְו
 יּוּ֗קִׁשְ֝ו ךָךֶּ֑רָׁשְל יִ֣הְּת תּואְפִ֭ר :עָֽרֵמ רּו֣סְו הָ֗וֹהְ֝י־תֶא אָ֥רְי ךָךיֶ֑ניֵעְּב םָ֣כָח
 ּו֣אְלָּֽמִיְו :ךָךֶֽתָאּובְּת־לָּכ תיִׁ֗שאֵרֵֽמּ֝ו ךָך ֶ֑נֹוהֵֽמ הָוֹהְ֭י־תֶא דֵּ֣בַּכ :ךָךיֶֽתֹומְצַעְל
־לַאְו סָ֑אְמִּת־לַא יִ֣נְּב הָוֹהְ֭י רַ֣סּומ :ּוצֹֽרְפִי ךָךיֶ֥בָקְי ׁשֹו֗ריִתְ֝ו עָ֑בָׂש ךָךיֶ֣מָסֲא
 :הֶֽצְרִי ןֵּ֥ב־תֶא בָ֗אְכּ֝ו ַחיִ֑כֹוי הָ֣וֹהְי בַ֣הֱאֶֽי רֶׁ֣שֲא תֶ֥א יִּ֤כ :ֹוּֽתְחַכֹוֽתְּב ץֹ֗קָּ֝ת
 ףֶסָּ֑כ־רַחְּסִמ ּהָרְחַ֭ס בֹו֣ט יִּ֤כ :הָֽנּובְּת קיִ֥פָי םָ֗דָאְ֝ו הָ֑מְכָח אָ֣צָמ םָדָ֭א יֵ֣רְׁשַא
ֹל ךָךיֶ֗צָפֲ֝ח־לָכְו ]םיִ֑ניִנְּפִמ[ םיִ֑יִנְּפִמ איִ֭ה הָרָ֣קְי :ּהָֽתָאּוֽבְּת ץּו֗רָחֵֽמּ֝ו ־ּווְׁשִֽי א֣



־לָכְֽו םַעֹ֑נ־יֵכְרַד ָהיֶ֥כָרְּד :דֹוֽבָכְו רֶׁשֹ֣ע ּהָ֗לוֹאמְׂשִּ֝ב ּהָ֑ניִמיִּֽב םיִמָ֭י ךְךֶרֹ֣א :ּהָֽב
 הָ֗והְֽי :רָּֽׁשֻאְמ ָהיֶ֥כְמֹתְֽו ּהָּ֑ב םיִ֣קיִזֲחַּֽמַל איִ֭ה םיִּ֣יַח־ץֵֽע :םֹוֽלָׁש ָהיֶ֣תֹוביִ֖תְנ
 םיִ֗קָחְׁשּ֝ו ּועָ֑קְבִנ תֹו֣מֹוהְּת ֹוּתְעַדְּ֭ב :הָֽנּובְתִּב םִיַ֗מָׁ֝ש ן ֵ֥נֹוּכ ץֶרָ֑א־דַסָי הָ֥מְכָחְּב
 ךָךֶׁ֑שְפַנְל םיִּ֣יַח ּו֣יְהִֽיְו :הָּֽמִזְמּו הָּ֗יִׁשֻּ֝ת רֹ֥צְנ ךָךיֶ֑ניֵעֵמ ּוזֻ֣לָי־לַא יִנְּ֭ב :לָֽט־ּופֲעְֽרִי
ֹל ֗ךָךְלְגַרְ֝ו ךָךֶּ֑כְרַּד חַטֶ֣בָל ךְךֵ֣לֵּת זָ֤א :ךָךיֶֽתֹרְּגְרַגְל ןֵ֗חְ֝ו ֹל בַּ֥כְׁשִּ֭ת־םִא :ףֹוּֽגִת א֣ ־אֽ
 םיִ֗עָׁשְ֝ר תַ֥אֹּׁשִמּו םֹ֑אְתִּפ דַחַּ֣פִמ אָריִּ֭ת־לַא :ךָךֶֽתָנְׁש הָ֥בְרָֽעְֽו ָּ֗תְבַכָֽׁשְ֝ו דָ֑חְפִת
ֹבָת יִּ֥כ  בֹו֥ט־עַנְמִּת־לַא :דֶכָּֽלִמ ֣ךָךְלְגַר רַ֖מָׁשְו ךָךֶ֑לְסִכְב הֶ֣יְהִֽי הָוֹהְ֭י־יִּֽכ :אֽ
ֹּת־לַא :תֹוֽׂשֲעַֽל ]֣ךָךְד ָֽי[ ֣ךָךיְד ָֽי לֵ֖אְל תֹו֨יְהִּֽב ויָ֑לָעְּבִמ  ךְךֵ֣ל ׀ ]ךָךֲעֵֽרְל[ ךָךיֲעֵֽרְל רַ֤מא֘
ָו  חַטֶ֣בָל בֵׁ֖שֹוי־אּוֽהְו הָ֑עָר ֣ךָךֲעֵֽר־לַע ׁשֹ֣רֲחַּֽת־לַא :ךְךָּֽתִא ׁשֵ֣יְו ןֵּ֗תֶ֝א רָ֥חָמּו בּוׁש֭
ֹל־םִא םָּ֑נִח םָ֣דָא־םִע ]ביִ֣רָּת[ בוִ֣רָּת־לַא :ךְךָּֽתִא  אֵּנַקְּ֭ת־לַא :הָֽעָר ֣ךָךְלָֽמְג א֖
 םיִ֥רָׁשְי־תֶאְֽו זֹו֑לָנ הָ֧וֹהְי תַ֣בֲעֹוֽת יִּ֤כ :ויָֽכָרְּד־לָכְּב רַ֗חְבִּ֝ת־לַאְו סָ֑מָח ׁשיִ֣אְּב
 ץיִ֑לָי אּו֣ה םיִצֵּלַ֭ל־םִא :ךְךֵֽרָבְי םיִ֣קיִּדַצ הֵ֖וְנּו עָׁ֑שָר תיֵ֣בְּב הָוֹהְ֭י תַ֣רֵאְמ :ֹוֽדֹוס
 :ןֹוֽלָק םיִ֥רֵמ םיִ֗ליִסְכּ֝ו ּולָ֑חְנִי םיִ֣מָכֲח דֹובָּ֭כ :ןֵֽח־ןֶּתִֽי ]םיִ֗וָנֲעַֽלְ֝ו[ םיִ֗יָנֲעַֽלְ֝ו

 םֶ֑כָל יִּתַ֣תָנ בֹו֭ט חַקֶ֣ל יִּ֤כ :הָֽניִּב תַעַ֥דָל ּוביִׁ֗שְקַהְ֝ו בָ֑א רַסּו֣מ םיִנָ֭ב ּו֣עְמִׁש
ֹּיַו יִנֵ֗רֹּיַו :יִּֽמִא יֵ֥נְפִל דיִ֗חָיְ֝ו ךְךַ֥ר יִ֑בָאְל יִתיִ֣יָה ןֵ֭ב־יִּֽכ :ּובֹֽזֲעַּֽת־לַֽא יִ֗תָרֹוּֽ֝ת  רֶמא֥
 ק :הֵֽיְחֶֽו יַ֣תֹוְצִמ רֹ֖מְׁש ךָךֶּ֑בִל יַ֥רָבְּד־ךְךָמְתִֽי יִ֗ל  ק הָמְכָ֭ח הֵ֣נְ ־לַא הָ֑ניִב הֵ֣נְ
 :ָּךֶֽרְּצִתְו ָהֶ֥בָהֱ֝א ָּךֶ֑רְמְׁשִתְו ָהֶ֥בְזַעַּֽת־לַא :יִֽפ־יֵרְמִאֵֽמ טֵּ֝֗ת־לַאְו חַּ֥כְׁשִּת
 ק הָמְכָ֭ח תיִׁ֣שאֵר  ק ֗ךָךְנָֽיְנִ֝ק־לָכְבּו הָ֑מְכָח הֵ֣נְ  ָּךֶ֑מְמֹוֽרְתּו ָהֶ֥לְסְלַס :הָֽניִב הֵ֣נְ
ֹרְ֭ל ןֵּ֣תִּת :הָּנֶֽקְּבַחְת יִּ֣כ ךָךְדֵּֽ֗בַכְּ֝ת  :ָּך ֶֽנְּגַמְּת תֶרֶ֣אְפִּת תֶרֶ֖טֲע ןֵ֑ח־תַיְוִל ךָךְׁשאֽ
 ךָךיִ֑תֵרֹֽה הָמְכָ֭ח ךְךֶרֶ֣דְּב :םיִּֽיַח תֹו֣נְׁש ֗ךָךְ֝ל ּוּ֥בְרִיְו יָ֑רָמֲא חַ֣קְו יִנְּ֭ב עַ֣מְׁש
ֹל ךָךְּתְכֶלְּֽ֭ב :רֶׁשֹֽי־יֵלְּגְעַמְּב ךָךיִּ֗תְכַרְדִ֝ה ֹל ץּו֗רָּ֝ת־םִאְו ךָךֶ֑דֲעַֽצ רַ֣צֵי־אֽ  :לֵֽׁשָּכִת א֣
ֹבָּת־לַא םיִעָׁשְ֭ר חַרֹ֣אְּב :ךָךיֶּֽיַח איִ֥ה־יִּכ ָהֶ֗רְּצִ֝נ ףֶרֶּ֑ת־לַא רָ֣סּוּמַּב קֵ֣זֲחַֽה  א֑
 יִּ֤כ :רֹוֽבֲעַֽו ויָ֣לָעֵֽמ הֵ֖טְׂש ֹוּ֑ב־רָבֲעַּֽת־לַא ּוהֵעָרְּ֭פ :םיִֽעָר ךְךֶרֶ֣דְּב רֵּׁ֗שַאְּ֝ת־לַאְו
ֹל ֹל־םִא ּונְׁשִֽ֭י א֣ ֹל־םִא םָ֗תָנְׁ֝ש הָ֥לְזְגִנְֽו ּועֵ֑רָי א֣  ּומֲחָֽ֭ל יִּ֣כ :]ּוליִֽׁשְכַי[ ּולוִֽׁשְכַי א֥
־דַע רֹו֗אָ֝ו ךְךֵ֥לֹוה ּהַגֹ֑נ רֹו֣אְּכ םיִקיִּדַ֭צ חַרֹ֣אְו :ּוּֽתְׁשִי םיִ֣סָמֲח ןיֵ֖יְו עַׁשֶ֑ר םֶחֶ֣ל
ֹל הָ֑לֵפֲאָּֽכ םיִעָׁשְ֭ר ךְךֶרֶּ֣ד :םֹוּֽיַה ןֹו֥כְנ  יַ֣רָבְדִל יִנְּ֭ב :ּולֵֽׁשָּכִי הֶּ֥מַּב ּו֗עְדָֽ֝י א֥



ַֽל הָביִׁ֑שְקַה ־יִּֽכ :ךָךֶֽבָבְל ךְךֹו֣תְּב םֵ֗רְמָׁ֝ש ךָךיֶ֑ניֵעֵֽמ ּוזיִּ֥לַי־לַא :ךָך ֶֽנְזָא טַ֥ה יַ֗רָמֲא֝
 ּוּנֶּ֗מִ֝מ־יִּֽכ ךָךֶּ֑בִל רֹ֣צְנ רָמְׁשִ֭מ־לָּכִמ :אֵּֽפְרַמ ֹו֥רָׂשְּב־לָכְלּו םֶ֑היֵאְצֹֽמְל םֵ֭ה םיִּ֣יַח
 ךָךיֶניֵ֭ע :ָּךֶּֽמִמ קֵ֥חְרַה םִיַ֗תָפְׂ֝ש תּו֥זְלּו הֶּ֑פ תּוׁ֣שְּקִע ךָךְּמִ֭מ רֵ֣סָה :םיִּֽיַח תֹו֥אְצֹוּֽת
־לַא :ּונֹּֽכִי ךָךיֶ֥כָרְּד־לָכְֽו ךָךֶ֑לְגַר ּלַּ֣גְעַמ סֵלַּ֭פ :ךָךֶּֽדְגֶנ ּורִׁ֥שְיַי ךָךיֶּ֗פַעְפַעְ֝ו ּוטיִּ֑בַי חַכֹ֣נְל
ֹמְׂשּו ןיִ֣מָי טֵּ֭ת ־טַה יִ֗תָנּוֽבְתִ֝ל הָביִׁ֑שְקַה יִ֣תָמְכָחְל יִנְּ֭ב :עָֽרֵמ ֣ךָךְלְגַר רֵ֖סָה לוא֑
 הָ֑רָז יֵ֣תְפִׂש הָנְפֹּטִּ֭ת תֶפֹ֣נ יִּ֤כ :ּורֹֽצְנִי ךָךיֶ֥תָפְׂש תַעַ֗דְ֝ו תֹוּ֑מִזְמ רֹ֥מְׁשִל :ךָך ֶֽנְזָא
ְֽו :ּהָּֽכִח ןֶמֶּׁ֣שִמ קָ֖לָחְו ַר :תֹוּֽיִּפ בֶרֶ֣חְּכ הָּ֗דַ֝ח הָ֑נֲעַּֽלַכ הָ֣רָמ ּהָתיִרֲחַֽא֭  ָהיֶלְג֭
ֹל ָהיֶ֗תֹלְּגְעַ֝מ ּו֥עָנ סֵּ֑לַפְּת־ןֶּפ םיִּיַ֭ח חַרֹ֣א :ּוכֹֽמְתִי ָהיֶ֥דָעְצ לֹו֗אְׁ֝ש תֶוָ֑מ תֹו֣דְרֹֽי  א֣
 ךָךֶּ֑כְרַד ָהיֶ֣לָעֵֽמ קֵ֣חְרַה :יִֽפ־יֵרְמִאֵֽמ ּורּו֗סָּ֝ת־לַאְו יִ֑ל־ּועְמִׁש םיִנָ֭ב הָּ֣תַעְו :עָֽדֵת
 :יִֽרָזְכַאְל ךָךיֶ֗תֹנְׁשּ֝ו ךָךֶ֑דֹוה םיִ֣רֵחֲאַֽל ןֵּ֣תִּת־ןֶּפ :ּהָֽתיֵּב חַתֶּ֥פ־לֶא בַ֗רְקִּ֝ת־לַאְו
 תֹו֥לְכִּב ךָךֶ֑תיִרֲחַֽאְב ָּ֥תְמַהָֽנְו :יִֽרְכָנ תיֵ֣בְּב ךָךיֶ֗בָצֲעַֽ֝ו ךָךֶ֑חֹּכ םיִ֣רָז ּו֣עְּבְׂשִי־ןֶּפ
־ֹאלְֽו :יִּֽבִל ץַ֥אָנ תַחַ֗כֹותְ֝ו רָ֑סּומ יִתאֵ֣נָׂש ךְךיֵ֭א ָּ֗תְרַמָאְֽו :ךָךֶֽרֵאְׁשּו ֗ךָךְרָֽׂשְּ֝ב
ֹל יַ֗דְּמַלְמִלְ֝ו יָ֑רֹומ לֹו֣קְּב יִּתְעַמָׁ֭ש  עָ֑ר־לָכְב יִתיִ֣יָה טַעְמִּ֭כ :יִֽנְזָא יִתיִּ֥טִה־אֽ
 ךָךיֶ֣תֹנְיְעַמ ּוצּו֣פָי :ךָךֶֽרֵאְּב ךְךֹוּ֥תִמ םיִ֗לְזֹֽנְ֝ו ךָךֶ֑רֹוּבִמ םִיַ֥מ־הֵֽתְׁש :הָֽדֵעְו לָ֣הָק ךְךֹו֖תְּב
 ֥ךָךְרֹוֽקְמ־יִֽהְי :ךְךָּֽתִא םיִ֣רָזְל ןיֵ֖אְו ךָךֶּ֑דַבְל ֥ךָךְל־ּויְהִֽי :םִיָֽמ־יֵגְלַּפ תֹו֗בֹחְרָּ֝ב הָצּו֑ח
־לָכְב ךָך ֻּ֣וַרְי ָהיֶּדַּ֭ד ןֵ֥ח־תַ֫לֲעַֽי ְֽו םיִ֗בָהֲא תֶלֶּ֥יַא :ךָךֶֽרּועְנ תֶׁשֵ֥אֵמ חַ֗מְׂשּ֝ו ךְךּו֑רָב
 :הָּֽיִרְכָנ קֵ֣ח קֵּ֗בַחְתּ֝ו הָ֑רָזְב יִ֣נְב הֶּ֣גְׁשִת הָּמָ֤לְו :דיִֽמָת הֶּ֥גְׁשִּת ּהָ֗תָבֲהַֽאְּ֝ב תֵ֑ע
 ֹו֥נֻדְּכְלִי ויָ֗תֹונֹוֽוֲע :סֵּֽלַפְמ ויָ֥תֹלְּגְעַמ־לָכְֽו ׁשיִ֑א־יֵכְרַּד הָוֹהְ֭י יֵ֣ניֵע ׀ חַכֹ֨נ יִּ֤כ
 ֹוּ֣תְלַּוִא בֹ֖רְבּו רָ֑סּומ ןיֵ֣אְּב תּומָ֭י אּו֗ה :ךְךֵֽמָּתִי ֹו֗תאָּטַ֝ח יֵ֥לְבַחְבּו עָׁ֑שָרָֽה־תֶא
 ךָךיִ֑פ־יֵרְמִאְב ָּתְׁשַ֥קֹונ :ךָךיֶּֽפַּכ ר ָּ֣זַל ָּתְעַ֖קָּת ךָךֶ֑עֵרְל ָּתְבַ֣רָע־םִא יִנְּ֭ב :הֶּֽגְׁשִי
ֹז הֵׂ֨שֲע :ךָךיִֽפ־יֵרְמִאְּב ָּתְדַּ֗כְלִ֝נ  ךְךֵ֥ל ךָךֶ֑עֵר־ףַכְב ָתאָ֤ב יִּ֘כ לֵ֗צָּנִהְֽו יִ֡נְּב ׀ אֹו֢פֵא תא֥
 לֵצָּנִ֭ה :ךָךיֶּֽפַעְפַעְל הָ֗מּונְתּ֝ו ךָךיֶ֑ניֵעְל הָ֣נֵׁש ןֵּ֣תִּת־לַא :ךָךיֶֽעֵר בַ֥הְרּו סֵּ֗פַרְתִ֝ה
 :םָֽכֲחַֽו ָהיֶ֣כָרְד הֵ֖אְר לֵ֑צָע הָ֥לָמְנ־לֶא־ךְךֵֽל :ׁשּוֽקָי דַּ֥יִמ רֹוּ֗פִצְכּ֝ו דָּ֑יִמ יִ֣בְצִּכ
 :ּהָֽלָכֲאַֽמ ריִ֗צָּקַ֝ב הָ֥רְגָֽא ּהָ֑מְחַל ץִיַּ֣קַּב ןיִ֣כָּת :לֵֽׁשֹמּו רֵ֥טֹׁש ןיִ֗צָ֝ק ּהָ֥ל־ןיֵֽא רֶׁ֖שֲא
 תֹו֑מּונְּת טַ֣עְמ תֹונֵׁ֭ש טַ֣עְמ :ךָךֶֽתָנְּׁשִמ םּו֥קָּת יַ֗תָ֝מ בָּ֑כְׁשִּת ׀ לֵ֥צָע יַ֖תָמ־דַע
 םָ֣דָא :ן ֵֽגָמ ׁשיִ֣אְּכ ֗ךָךְרֹֽסְחַמּ֝ו ךָךֶׁ֑שאֵר ךְךֵּ֥לַהְמִכ־אָֽבּו :בָּֽכְׁשִל םִיַ֣דָי קֻּ֖בִח ׀ טַ֓עְמ



 וָ֑לְגַרְּב לֵ֣לֹמ ]ויָניֵעְּ֭ב[ וָניֵעְּ֭ב ץֵ֣רֹק :הֶּֽפ תּוׁ֥שְּקִע ךְךֵ֗לֹו֝ה ןֶוָ֑א ׁשיִ֣א לַעַּיִלְּ֭ב
 םיִ֥נֳדִמ תֵ֑ע־לָכְּב עָ֣ר ׁשֵ֣רֹח ֹוּ֗בִלְּב ׀ תֹו֨כֻּפְהַּ֥ת :ויָֽתֹעְּבְצֶאְּב הֶ֗רֹ֝מ ]ויָ֑לְגַרְּב[
־ׁשֶׁש :אֵּֽפְרַמ ןיֵ֣אְו רֵ֗בָּׁשִ֝י עַתֶּ֥פ ֹו֑דיֵא אֹו֣בָי םֹאְתִּ֭פ ןֵּ֗כ־לַע :ַחֵּֽלַׁשְי ]םיִ֥נָיְדִמ[
ָר םִי ַ֣ניֵע :ֹוֽׁשְפַנ ]תַ֥בֲעֹוּֽת[ תוַ֥בֲעֹוּֽת עַבֶׁ֗שְ֝ו הָ֑וֹהְי אֵ֣נָׂש הָּנֵ֭ה  רֶקָׁ֑ש ןֹוׁ֣שְל תֹומ֭
 ץּו֥רָל תֹו֗רֲהַֽמְ֝מ םִיַ֥לְגַר ןֶוָ֑א תֹו֣בְׁשְחַמ ׁשֵרֹ֭ח בֵ֗ל :יִֽקָנ־םָּד תֹו֥כְפֹֽׁש םִיַ֗דָיְ֝ו
 תַ֣וְצִמ יִנְּ֭ב רֹ֣צְנ :םיִֽחַא ןיֵּ֣ב םיִ֗נָֽדְ֝מ ַחֵּ֥לַׁשְמּו רֶקָׁ֑ש דֵ֣ע םיִבָזְּ֭כ ַחיִ֣פָי :הָעָרָֽל
 :ךָךֶֽתֹרְּגְרַּג־לַע םֵ֗דְנָ֝ע דיִ֑מָת ֣ךָךְּבִל־לַע םֵ֣רְׁשָק :ךָךֶּֽמִא תַ֥רֹוּת ׁשֹּ֗טִּ֝ת־לַאְו ךָךיִ֑בָא
 :ךָךֶֽחיִׂשְת איִ֣ה ָתֹו֗ציִקֲהַֽ֝ו ךָךיֶ֑לָע רֹ֣מְׁשִּת ךָךְּבְכָׁשְּֽ֭ב ךְךָ֗תֹא הֶ֬חְנַּת ׀ ֙ךָךְכֶּלַהְתִהְּב
 עָ֑ר תֶׁשֵ֣אֵמ ךָךְרָמְׁשִ֭ל :רָֽסּומ תֹו֥חְכֹוּֽת םיִּ֗יַ֝ח ךְךֶרֶ֥דְו רֹו֑א הָרֹו֣תְו הָוְצִ֭מ ר ֵ֣נ יִּ֤כ
 יִּ֤כ :ָהיֶּֽפַעְפַעְּב ֗ךָךֲחָּֽקִּ֝ת־לַאְו ךָךֶ֑בָבְלִּב ּהָיְפָ֭י דֹ֣מְחַּת־לַא :הָּֽיִרְכָנ ןֹוׁ֥שָל תַ֗קְלֶחֵֽ֝מ
 קְי ׁשֶפֶ֖נ ׁשיִ֑א תֶׁשֵ֥אְו םֶחָ֥ל רַּ֫כִּכ־דַֽע הָ֗נֹוז הָּׁ֥שִא־דַעְב  הֶּ֤תְחַיֲה :דּוֽצָת הָ֣רָ
ֹל ויָ֗דָגְבּ֝ו ֹו֑קיֵחְּב ׁשֵ֬א ׁשיִ֓א  ויָ֗לְגַרְ֝ו םיִ֑לָחֶּֽגַה־לַע ׁשיִ֭א ךְךֵּ֣לַהְי־םִא :הָנְפַֽרָּׂשִת א֣
ֹל ֹל ּוהֵ֑עֵר תֶׁשֵ֣א־לֶא אָּבַ֭ה ןֵּ֗כ :הָניֶֽוָּכִת א֣ ֹל :ּהָּֽב ַעֵ֥גֹּנַה־לָּֽכ הֶ֗קָּנִ֝י א֥  ּוזּו֣בָי־אֽ
 ןֹו֖ה־לָּכ־תֶא םִיָ֑תָעְבִׁש םֵּ֣לַׁשְי אָצְמִנְ֭ו :בָֽעְרִי יִּ֣כ ֹוׁ֗שְפַ֝נ אֵּ֥לַמְל בֹו֑נְגִי יִּ֣כ בָּנַּגַ֭ל
 ןֹו֥לָקְו־עַג ֶֽנ :הָּנֶֽׂשֲעַֽי אּו֣ה ֹוׁ֗שְפַ֝נ תיִ֥חְׁשַֽמ בֵ֑ל־רַסֲח הָּׁ֣שִא ףֵ֣אֹנ :ןֵּֽתִי ֹו֣תיֵּב
ֹל ֹו֗תָּפְרֶחְ֝ו אָ֑צְמִי ֹלְו רֶבָּ֑ג־תַמֲח הָ֥אְנִק־יִּֽכ :הֶֽחָּמִת א֣  :םָֽקָנ םֹו֣יְּב לֹו֗מְחַ֝י א֥
ֹל ֹלְו רֶפֹּ֑כ־לָכ יֵ֣נְּפ אָּׂשִ֭י־אֽ ֹי־אֽ  יָ֑רָמֲא רֹ֣מְׁש יִנְּ֭ב :דַחֹּֽׁש־הֶּבְרַת יִּ֣כ הֶ֗בא֝
 םֵ֥רְׁשָק :ךָךיֶֽניֵע ןֹוׁ֥שיִאְּכ יִ֗תָרֹוֽתְ֝ו הֵ֑יְחֶֽו יַ֣תֹוְצִמ רֹ֣מְׁש :ךְךָּֽתִא ןֹּ֥פְצִּת יַ֗תֹוְצִמּ֝ו
 הָ֥ניִּבַל עָדֹמּ֝ו ְּתָ֑א יִתֹ֣חֲא הָמְכָחַֽ֭ל רֹ֣מֱא :ךָךֶּֽבִל ַחּו֥ל־לַע םֵ֗בְתָּ֝כ ךָךיֶ֑תֹעְּבְצֶא־לַע
 קִת  יִ֑תיֵּב ןֹוּ֣לַחְּב יִּ֭כ :הָקיִֽלֱחֶה ָהיֶ֥רָמֲא הָּ֗יִרְכָּנִ֝מ הָ֑רָז הָּׁ֣שִאֵֽמ ךָךְרָמְׁשִ֭ל :אָֽרְ
 רֵ֣בֹע :בֵֽל־רַסֲח רַעַ֣נ םיִ֗נָּבַב הָניִ֤בָ֘א םִ֗יאָתְּפַב אֶרֵ֤אָו :יִּתְפָֽקְׁשִנ יִּ֣בַנְׁשֶא דַ֖עְּב
 הָלְיַ֗֝ל ןֹוׁ֥שיִאְּב םֹו֑י־בֶרֶֽעְּב־ףֶׁשֶֽנְּב :דָֽעְצִי ּהָ֣תיֵּב ךְךֶרֶ֖דְו ּהָּ֑נִּפ לֶצֵ֣א קּוּׁשַּ֭ב
 תֶרָ֑רֹסְו איִ֣ה הָּ֣יִמֹֽה :בֵֽל תַרֻ֥צְנּו הָ֗נֹו֝ז תיִׁ֥ש ֹו֑תאָרְקִל הָּׁשִ֭א הֵּ֣נִהְו :הָֽלֵפֲאַֽו
ֹל ּהָ֗תיֵבְּ֝ב  הָּ֣נִּפ־לָּכ לֶצֵ֖אְו תֹו֑בֹחְרָּֽב םַעַּ֥פ ץּו֗חַּב ׀ םַעַּ֤פ :ָהיֶֽלְגַר ּו֥נְּכְׁשִי־אֽ
ֹּתַו ָהיֶ֗נָ֝פ הָזֵ֥עֵה ֹוּ֑ל־הָקְׁשָ֣נְו ֹוּ֖ב הָקיִ֣זֱחֶהְו :בֹֽרֱאֶת  יָ֑לָע םיִ֣מָלְׁש יֵ֣חְבִז :ֹוֽל רַמא֣
 :ָּךֶֽאָצְמֶאָֽו ךָךיֶ֗נָּ֝פ רֵ֥חַׁשְל ךָךֶ֑תאָרְקִל יִתאָ֣צָי ןֵּ֭כ־לַע :יָֽרָדְנ יִּתְמַּ֥לִׁש םֹוּ֗יַ֝ה



 םיִ֗לָהֲ֝א רֹ֥מ יִ֑בָּכְׁשִמ יִּתְפַ֥נ :םִיָֽרְצִמ ןּו֥טֵא תֹו֗בֻטֲ֝ח יִׂ֑שְרַע יִּתְדַ֣בָר םיִּדַבְרַ֭מ
 ׁשיִ֣אָה ןיֵ֣א יִּ֤כ :םיִֽבָהֳאָּֽב הָ֗סְּלַעְתִ֝נ רֶקֹּ֑בַה־דַע םיִדֹ֭ד הֶ֣וְרִנ הָ֤כְל :ןֹוֽמָּנִקְו
ֹבָי אֶסֶּ֗כַ֝ה םֹו֥יְל ֹו֑דָיְּב חַ֣קָל ףֶסֶּכַ֭ה־רֹורְֽצ :קֹוֽחָרֵמ ךְךֶרֶ֣דְּב ךְךַ֗לָ֝ה ֹו֑תיֵבְּב  :ֹוֽתיֵב א֥
 רֹוׁשְּ֭כ םֹ֥אְתִּ֫פ ָהיֶ֗רֲחַֽא ךְךֵ֥לֹו֤ה :ּוּנֶֽחיִּדַּת ָהיֶ֗תָפְׂ֝ש קֶלֵ֥חְּב ּהָ֑חְקִל בֹ֣רְּב ּוּתַּטִ֭ה
 רֹוּ֣פִצ רֵ֣הַמְּכ ֹו֗דֵבְּֽכ ץֵ֡ח חַּ֢לַפְי דַ֤ע :ליִֽוֱא רַ֥סּומ־לֶא סֶכֶ֗עְכּ֝ו אֹו֑בָי חַבֶ֣ט־לֶא
ֹלְו חָּ֑פ־לֶא ־יֵרְמִאְל ּוביִׁ֗שְקַהְ֝ו יִ֑ל־ּועְמִׁש םיִנָ֭ב הָּ֣תַעְו :אּוֽה ֹוׁ֥שְפַנְב־יִּֽכ עַ֗דָ֝י א֥
 םיִ֣לָלֲח םיִּ֣בַר־יִּֽכ :ָהיֶֽתֹוביִֽתְנִּב עַתֵּ֝ת־לַא ךָךֶּ֑בִל ָהיֶ֣כָרְּד־לֶא ְטְׂשֵ֣י־לַא :יִֽפ
ֹי ּהָ֑תיֵּב לֹו֣אְׁש יֵ֣כְרַּד :ָהיֶֽגֻרֲה־לָּכ םיִ֗מֻצֲעַֽ֝ו הָליִּ֑פִה  :תֶוָֽמ־יֵרְדַח־לֶא תֹו֗דְר֝
ֹלֲה  קִת הָ֥מְכָח־אֽ ֹרְּב :ּהָֽלֹוק ןֵּ֥תִּת הָ֗נּובְתּ֝ו אָ֑רְ  תיֵּ֖ב ךְךֶרָ֑ד־יֵלֲע םיִ֥מֹרְמ־ׁשאֽ
 םֶ֣כיֵלֲא :הָּנֹֽרָּת םיִ֣חָתְפ אֹו֖בְמ תֶרָ֑ק־יִפְל םיִ֥רָעְׁש־דַיְל :הָבָּֽצִנ תֹו֣ביִתְנ
 קֶא םיִׁ֣שיִא  ּוניִ֥בָה םיִ֗ליִסְכּ֝ו הָ֑מְרָע םִ֣יאָתְפ ּוניִ֣בָה :םָֽדָא יֵ֥נְּב־לֶא יִ֗לֹוקְ֝ו אָ֑רְ
 יִּ֑כִח הֶּ֣גְהֶי תֶמֱ֭א־יִּֽכ :םיִֽרָׁשיֵמ יַ֗תָפְׂ֝ש חַּ֥תְפִמּו רֵּ֑בַדֲא םיִ֣דיִגְנ־יִּֽכ ּועְמִׁ֭ש :בֵֽל
 םָּ֣לֻּכ :ׁשֵּֽקִעְו לָּ֥תְפִנ םֶ֗הָּ֝ב ןיֵ֥א יִ֑פ־יֵרְמִא־לָּכ קֶדֶ֥צְּב :עַׁשֶֽר יַ֣תָפְׂש תַ֖בֲעֹוֽתְו
 ץּו֥רָחֵֽמ תַעַ֗דְ֝ו ףֶסָּ֑כ־לַאְו יִ֥רָסּוֽמ־ּוחְק :תַעָֽד יֵאְצֹ֣מְל םיִ֗רָׁשיִ֝ו ןיִ֑בֵּמַל םיִחֹכְ֭נ
ֹל םיִ֗צָפֲ֝ח־לָכְו םיִ֑ניִנְּפִמ הָמְכָ֭ח הָ֣בֹוט־יִּֽכ :רָֽחְבִנ  הָמְכָ֭ח־יִנֲֽא :ּהָֽב־ּווְׁשִֽי א֣
ֹנְֽׂש ֘הָוֹהְי תַ֣אְרִי :אָֽצְמֶא תֹוּ֣מִזְמ תַעַ֖דְו הָ֑מְרָע יִּתְנַ֣כָׁש  ׀ ןֹו֨אָגְו הָ֤אֵּ֘ג עָ֥ר תא֫
ָר ךְךֶרֶ֣דְו  יִּ֭ב :הָֽרּובְג יִ֣ל הָ֗ניִ֝ב יִ֥נֲא הָּ֑יִׁשּוֽתְו הָצֵ֭ע־יִל :יִתאֵֽנָׂש תֹו֬כֻּפְהַת יִ֨פּו ע֭
 יֵטְפֹׁ֥ש־לָּכ םיִ֗ביִדְנּ֝ו ּורׂ֑שָי םיִ֣רָׂש יִּ֭ב :קֶדֶֽצ ּוקְקֹ֣חְי םיִ֗נְזֹרְ֝ו ּוכֹ֑לְמִי םיִ֣כָלְמ
 ןֹו֥ה יִּ֑תִא דֹו֥בָכְו־רֶׁשֹֽע :יִנְנֻֽאָצְמִי יַ֗רֲחַֽׁשְמּ֝ו בָ֑הֵא ]יַ֣בֲהֹֽא[ היַ֣בֲהֹֽא יִנֲ֭א :קֶדֶֽצ
 הָ֣קָדְצ חַרֹ֥אְּב :רָֽחְבִנ ףֶסֶּ֥כִמ יִ֗תָאּוֽבְתּ֝ו זָּ֑פִמּו ץּו֣רָחֵמ יִיְרִּ֭פ בֹו֣ט :הָֽקָדְצּו קֵ֗תָ֝ע
 :אֵּֽלַמֲא םֶ֣היֵתֹֽרְצֹֽאְו ׁשֵ֑י ׀ יַ֥בֲהֹֽא ליִ֖חְנַהְל :טָּֽפְׁשִמ תֹו֥ביִתְנ ךְךֹו֗תְּ֝ב ךְךֵּ֑לַהֲא
ֹרֵמ יִּתְכַּ֥סִנ םָלֹועֵֽ֭מ :זָֽאֵמ ויָ֣לָעְפִמ םֶדֶ֖ק ֹוּ֑כְרַּד תיִׁ֣שאֵר יִנָנָ֭ק הָ֗והְֽי  ׁשא֗
 םֶרֶ֣טְּב :םִיָֽמ־יֵּדַּבְכִנ תֹו֗נָיְעַ֝מ ןיֵ֥אְּב יִּתְלָ֑לֹוח תֹו֥מֹהְּת־ןיֵֽאְּב :ץֶרָֽא־יֵמְדַּקִמ
ֹל־דַע :יִּתְלָֽלֹוח תֹו֣עָבְג יֵ֖נְפִל ּועָּ֑בְטָה םיִ֣רָה ֹרְ֝ו תֹו֑צּוחְו ץֶרֶ֣א הָׂשָ֭ע א֣  ׁשא֗
 ֹו֣צְּמַאְּב :םֹוֽהְת יֵ֥נְּפ־לַע גּו֝֗ח ֹוקּו֥חְּב יִנָ֑א םָׁ֣ש םִיַמָׁ֭ש ֹו֣ניִכֲהַּֽב :לֵֽבֵּת תֹו֥רְפַע
ֹל םִיַמּ֭ו ֹוּ֗קֻח ׀ םָּ֨יַל ֹו֤מּוׂ֘שְּב :םֹוֽהְּת תֹו֥ניִע זֹו֗זֲעַּֽ֝ב לַעָּ֑מִמ םיִ֣קָחְׁש ־ּורְבַעַֽי א֣



 םֹו֑י ׀ םֹו֤י םיִעֻׁשֲעַֽׁ֭ש הֶ֣יְהֶֽאָו ןֹו֥מָ֫א ֹו֗לְצֶא הֶ֥יְהֶֽאָו :ץֶרָֽא יֵדְסֹו֣מ ֹו֗קּוחְּ֝ב ויִ֑פ
 :םָֽדָא יֵ֥נְּב־תֶא יַ֗עֻׁשֲעַֽׁשְ֝ו ֹו֑צְרַא לֵ֣בֵתְּב תֶקֶחַׂשְ֭מ :תֵֽע־לָכְּב ויָ֣נָפְל תֶקֶ֖חַׂשְמ
־לַאְו ּומָ֗כֲחַֽו רָ֥סּומ ּו֖עְמִׁש :ּורֹֽמְׁשִי יַ֥כָרְּד יֵ֗רְׁשַאְ֝ו יִ֑ל־ּועְמִׁש םיִנָ֭ב הָּ֣תַעְו
 תֹ֥זּוזְמ רֹ֗מְׁשִ֝ל םֹו֑י ׀ םֹו֣י יַתֹתְלַּ֭ד־לַע דֹ֣קְׁשִל יִ֥ל ַ֫עֵ֢מֹׁש ֘םָדָא־יֵרְֽׁשַֽא :ּועָֽרְפִּת
ְֽו :הָֽוֹהְיֵֽמ ןֹו֗צָ֝ר קֶפָּ֥יַו םיִּ֑יַח ]אָ֣צָמ[ יאָ֣צָמ יִאְצֹ֭מ יִּ֣כ :יָֽחָתְּפ  ֹוׁ֑שְפַנ סֵ֣מֹח יִאְטֹֽח֭
 :הָֽעְבִׁש ָהיֶ֣דּוּמַע הָ֖בְצָֽח ּהָ֑תיֵב הָ֣תְנָּֽב תֹומְכָ֭ח :תֶוָֽמ ּובֲהָ֣א יַ֗אְנַׂשְ֝מ־לָּכ
 קִת ָהיֶ֣תֹרֲעַֽנ הָ֣חְלָֽׁש :ּהָֽנָחְלֻׁש הָ֥כְרָֽע ףַ֝֗א ּהָ֑ניֵי הָ֣כְסָֽמ ּהָחְבִ֭ט הָ֣חְבָֽט ־לַע אָ֑רְ
 יִ֑מֲחַֽלְֽב ּו֣מֲחַֽל ּוכְ֭ל :ֹוּֽל הָרְמָ֣א בֵ֗֝ל־רַסֲח הָּנֵ֑ה רֻ֣סָי יִתֶ֭פ־יִמ :תֶרָֽק יֵמֹ֣רְמ יֵּ֗פַּ֝ג
 ַֽחֵ֣קֹל ץֵ֗ל ׀ רֵֽ֨סֹ֤י :הָֽניִּב ךְךֶרֶ֣דְּב ּו֗רְׁשִאְ֝ו ּו֑יְחִֽו םִ֣יאָתְפ ּו֣בְזִע :יִּתְכָֽסָמ ןִי ַ֣יְּב ּו֗תְׁשּ֝ו
 םָ֗כָחְ֝ל חַ֥כֹוה ָּךֶ֑אָנְׂשִי־ןֶּפ ץֵ֭ל חַכֹוּ֣ת־לַא :ֹוֽמּומ עָׁ֣שָרְל ַחיִ֖כֹומּו ןֹו֑לָק ֹו֣ל
 הָמְכָ֭ח תַּ֣לִחְּת :חַקֶֽל ףֶסֹו֣יְו קיִּ֗דַצְ֝ל עַ֥דֹוה דֹו֑ע־םַּכְחֶיְו םָכָחְ֭ל ןֵּ֣ת :ָּךֶֽבָהֱאֶיְו
 :םיִּֽיַח תֹו֣נְׁש ֗ךָךְּ֝ל ּופיִ֥סֹויְו ךָךיֶ֑מָי ּוּ֣בְרִי יִ֭ב־יִּכ :הָֽניִּב םיִׁ֣שֹדְק תַעַ֖דְו הָ֑וֹהְי תַ֣אְרִי
 תּוּ֗יַתְּ֝פ הָּ֑יִמֹֽה תּוליִסְּ֭כ תֶׁשֵ֣א :אָּֽׂשִת ֥ךָךְּדַבְֽל ָּתְצַ֗לְ֝ו ךְךָּ֑ל ָּתְמַ֣כָח ָּתְמַכָ֭ח־םִא
ְֽו :הָּֽמ־הָעְד ָֽי־לַבּו ֹרְקִל :תֶרָֽק יֵמֹ֣רְמ אֵּ֗סִּ֝כ־לַע ּהָ֑תיֵּב חַתֶ֣פְל הָבְׁשָֽי֭ ־יֵרְבֹֽעְל א֥
־םִיַֽמ :ֹוּֽל הָרְמָ֣אְו בֵ֗֝ל־רַסֲחַֽו הָּנֵ֑ה רֻ֣סָי יִתֶ֭פ־יִמ :םָֽתֹוחְרֹֽא םיִ֗רְּׁשַיְמַֽ֝ה ךְךֶרָ֑ד
 לֹו֣אְׁש יֵ֖קְמִעְּב םָׁ֑ש םיִ֣אָפְר־יִּֽכ עַדָ֭י־ֹאלְֽו :םָֽעְנִי םיִ֣רָתְס םֶחֶ֖לְו ּוקָּ֑תְמִי םיִ֥בּונְּג
 ּוליִעֹו֭י־ֹאל :ֹוּֽמִא תַ֥גּוּת ליִ֗סְּ֝כ ןֵ֥בּו בָ֑א־חַּמַׂשְי םָכָ֭ח ןֵּ֣ב הֹ֥מֹ֫לְׁש יֵ֗לְׁשִמ :ָהיֶֽאֻרְק
ֹל :תֶוָּֽמִמ ליִּ֥צַּת הָ֗קָדְצּ֝ו עַׁשֶ֑ר תֹו֣רְצֹוא  תַּ֖וַהְו קיִּ֑דַצ ׁשֶפֶ֣נ הָוֹהְ֭י ביִ֣עְרַי־אֽ
 ןֵּ֣ב ץִיַּקַּ֭ב ר ֵ֣גֹא :ריִֽׁשֲעַּֽת םיִ֣צּוֽרָח דַ֖יְו הָּ֑יִמְר־ףַכ הֶׂ֥שֹע ׁשאָ֗ר :ףֹּֽדְהֶֽי םיִ֣עָׁשְר
ֹרְל תֹוכָרְּ֭ב :ׁשיִֽבֵמ ןֵּ֣ב ריִ֗צָּקַּ֝ב םָּ֥דְרִנ ליִּ֑כְׂשַמ  הֶּ֥סַכְי םיִ֗עָׁשְ֝ר יִ֥פּו קיִּ֑דַצ ׁשא֣
 ליִ֥וֱאֶו תֹ֑וְצִמ חַּ֣קִי בֵ֭ל־םַכֲח :בָֽקְרִי םיִ֣עָׁשְר םֵׁ֖שְו הָ֑כָרְבִל קיִּדַ֭צ רֶכֵ֣ז :סָֽמָח
 ןֵּ֣תִי ןִיַ֭ע ץֵֽרֹ֣ק :ַעֵֽדָּוִי ויָ֗כָרְּ֝ד ׁשֵּ֥קַעְמּו חַטֶּ֑ב ךְךֶלֵ֣י םֹּתַּ֭ב ךְךֵ֣לֹוה :טֵֽבָּלִי םִיַ֗תָפְׂ֝ש
 :סָֽמָח הֶּ֥סַכְי םיִ֗עָׁשְ֝ר יִ֥פּו קיִּ֑דַצ יִּ֣פ םיִּיַ֭ח רֹו֣קְמ :טֵֽבָּלִי םִיַ֗תָפְׂ֝ש ליִ֥וֱאֶו תֶבָּ֑צַע
 אֵ֣צָּמִּת ןֹובָ֭נ יֵ֣תְפִׂשְּב :הָֽבֲהַֽא הֶּ֥סַכְּת םיִ֗עָׁשְּ֝פ־לָּכ לַ֥עְו םיִ֑נָֽדְמ רֵ֣רֹועְּת הָאְנִׂ֭ש
 :הָֽבֹרְק הָּ֥תִחְמ ליִוֱ֝א־יִֽפּו תַעָ֑ד־ּונְּפְצִי םיִ֥מָכֲח :בֵֽל־רַסֲח וֵ֣גְל טֶבֵׁ֗שְ֝ו הָ֑מְכָח
 תַ֖אּובְּת םיִּ֑יַחְל קיִּ֣דַצ־תַּלֻעְּפ :םָֽׁשיֵר םיִּ֣לַּד תַּ֖תִחְמ ֹוּ֑זֻע תַ֣יְרִק ריִׁשָ֭ע ןֹו֣ה



 הֶּ֣סַכְמ :הֶֽעְתַמ תַחַ֣כֹוּת בֵ֖זֹועְו רָ֑סּומ רֵ֣מֹוׁש םיִּיַחְ֭ל חַרֹ֣א :תאָּֽטַחְל עָׁ֣שָר
ֹל םיִרָבְּ֭ד בֹ֣רְּב :ליִֽסְכ אּו֣ה הָּ֗בִ֝ד אִ֥צֹומּו רֶקָׁ֑ש־יֵתְפִׂש הָאְנִׂ֭ש  עַׁשָּ֑פ־לַּדְחֶי א֣
 יֵ֣תְפִׂש :טָֽעְמִּכ םיִ֣עָׁשְר בֵ֖ל קיִּ֑דַצ ןֹוׁ֣שְל רָחְבִ֭נ ףֶסֶּ֣כ :ליִּֽכְׂשַמ ויָ֣תָפְׂש ךְךֵׂ֖שֹוחְו
 ריִׁ֑שֲעַֽת איִ֣ה הָוֹהְ֭י תַּ֣כְרִּב :ּותּוֽמָי בֵ֥ל־רַסֲחַּֽב םיִ֗ליִוֱאֶֽ֝ו םיִּ֑בַר ּו֣עְרִי קיִּדַ֭צ
ֹלְו  :הָֽנּובְּת ׁשיִ֣אְל הָ֗מְכָחְ֝ו הָּ֑מִז תֹוׂ֣שֲע ליִסְכִ֭ל קֹו֣חְׂשִּכ :ּהָּֽמִע בֶצֶ֣ע ףִ֖סֹוי־אֽ
ָר תַ֣רֹוגְמ  עָׁ֑שָר ןיֵ֣אְו הָפּו֭ס רֹו֣בֲעַּֽכ :ןֵּֽתִי םיִ֣קיִּדַצ תַ֖וֲאַֽתְו ּוּנֶ֑אֹובְת איִ֣ה עָׁש֭
 תַ֣אְרִי :ויָֽחְלֹֽׁשְל לֵ֗צָעֶ֝ה ןֵּ֥כ םִי ָ֑ניֵעָל ןָׁ֥שָעֶֽכְו םִיַּ֗נִּׁשַל ׀ ץֶמֹ֤חַּכ :םָֽלֹוע דֹו֣סְי קיִּ֗דַצְ֝ו
 הָ֑חְמִׂש םיִ֣קיִּדַצ תֶלֶ֣חֹוּת :הָנְרֹֽצְקִּת םיִ֣עָׁשְר תֹו֖נְׁשּו םיִ֑מָי ףיִ֣סֹוּת הָוֹהְ֭י
 קִתְו  קיִּ֣דַצ :ןֶוָֽא יֵלֲעֹֽ֣פְל הָּ֗תִחְמּ֝ו הָ֑וֹהְי ךְךֶרֶּ֣ד םֹּתַ֭ל זֹו֣עָמ :דֵֽבֹאּת םיִ֣עָׁשְר תַ֖וְ
ֹל םיִ֗עָׁשְרּ֝ו טֹוּ֑מִי־לַּב םָ֣לֹועְל  ןֹוׁ֥שְלּו הָ֑מְכָח בּו֣נָי קיִּדַ֭צ־יִּֽפ :ץֶרָֽא־ּונְּכְׁשִי א֣
ֹמ :תֹוֽכֻּפְהַּת םיִ֗עָׁשְ֝ר יִ֥פּו ןֹו֑צָר ןּו֣עְד ֵֽי קיִּדַ֭צ יֵ֣תְפִׂש :תֵֽרָּכִּת תֹו֗כֻּפְהַּ֝ת  יֵ֣נְזאֽ
ָז אָּ֣ב :ֹוֽנֹוצְר הָ֣מֵלְׁש ןֶבֶ֖אְו הָ֑וֹהְי תַ֣בֲעֹוּֽת הָמְרִ֭מ ֹבָּיַו ןֹוד֭  םיִ֥עּונְצ־תֶאְֽו ןֹו֑לָק א֣
 ןֹו֭ה ליִ֣עֹוי־ֹאל :]םֵּֽדָׁשְי[ םֵּֽדָׁשְו םיִ֣דְגֹּב ףֶלֶ֖סְו םֵ֑חְנַּת םיִ֣רָׁשְי תַּ֣מֻּת :הָֽמְכָח
 ֹו֗תָעְׁשִרְבּ֝ו ֹוּ֑כְרַּד רֵּׁ֣שַיְּת םיִמָּ֭ת תַ֣קְדִצ :תֶוָּֽמִמ ליִּ֥צַּת הָ֗קָדְצּ֝ו הָ֑רְבֶע םֹו֣יְּב
ָר םָ֣דָא תֹו֤מְּב :ּודֵֽכָּלִי םיִ֥דְגֹּֽב תַּ֗וַהְבּ֝ו םֵ֑ליִּצַּת םיִרָׁשְ֭י תַ֣קְדִצ :עָֽׁשָר לֹּ֥פִי  עָׁש֭
 קִּת דַ֣בֹאּת ֹבָּיַו ץָ֑לֱחֶנ הָ֣רָּצִמ קיִּדַ֭צ :הָדָֽבָא םיִ֣נֹוא תֶלֶ֖חֹותְו הָ֑וְ  עָׁ֣שָר א֖
 םיִקיִּדַ֭צ בּו֣טְּב :ּוצֵֽלָחֵֽי םיִ֥קיִּדַצ תַעַ֗דְבּ֝ו ּוהֵ֑עֵר תִ֣חְׁשַי ףֵנָ֭ח הֶ֗פְּב :ויָּֽתְחַּת
 יִ֥פְבּו תֶרָ֑ק םּו֣רָּת םיִרָׁשְ֭י תַּ֣כְרִבְּב :הָּֽנִר םיִ֣עָׁשְר דֹ֖בֲאַֽבּו הָ֑יְרִק ץֹ֣לֲעַּֽת
ָר ךְךֵ֣לֹוה :ׁשיִֽרֲחַֽי תֹו֣נּובְּת ׁשיִ֖אְו בֵ֑ל־רַסֲח ּוהֵ֥עֵרְל־זָּב :סֵֽרָהֵּֽת םיִ֗עָׁשְ֝ר  ליִכ֭
 בֹ֣רְּב הָ֗עּוׁשְתּ֝ו םָ֑ע־לָּפִי תֹולֻּבְחַּ֭ת ןיֵ֣אְּב :רָֽבָד הֶּ֥סַכְמ ַחּו֝֗ר־ןַמֱאֶנְו דֹוּ֑ס־הֶּלַגְמ
 דֹו֑בָּכ ךְךֹ֣מְתִּת ןֵ֭ח תֶׁשֵ֣א :ַחֵֽטֹוּב םיִ֣עְקֹות אֵ֖נֹׂשְו ר ָ֑ז בַרָ֣ע־יִּכ ַעֹורֵ֭י־עַר :ץֵֽעֹוי
 עָׁ֗שָר :יִֽרָזְכַא ֹו֗רֵאְׁ֝ש רֵ֥כֹעְו דֶסָ֑ח ׁשיִ֣א ֹוׁשְפַ֭נ לֵ֣מֹּג :רֶׁשֹֽע־ּוכְמְתִי םיִ֗ציִרָֽעְ֝ו
 הָ֣עָר ףֵּ֖דַרְמּו םיִּ֑יַחְל הָ֥קָדְצ־ןֵּֽכ :תֶֽמֱא רֶכֶׂ֣ש הָ֗קָדְ֝צ ַעֵ֥רֹזְו רֶקָׁ֑ש־תַּלֻעְפ הֶׂ֥שֹע
ֹל דָיְ֭ל דָ֣י :ךְךֶרָֽד יֵמיִ֣מְּת ֹו֗נֹוצְרּ֝ו בֵ֑ל־יֵׁשְּקִע הָוֹהְ֭י תַ֣בֲעֹוּֽת :ֹוֽתֹומְל  הֶק ָּ֣נִי־אֽ
ָז םֶז ֶ֣נ :טָֽלְמִנ םיִ֣קיִּדַצ עַר ֶ֖זְו עָּ֑ר  תַ֣וֲאַּֽת :םַעָֽט תַרָ֣סְו הָ֗פָ֝י הָּׁ֥שִא ריִ֑זֲח ףַ֣אְּב בָה֭
 קִּת בֹו֑ט־ךְךַא םיִ֣קיִּדַצ ֹּיִ֝מ ךְךֵׂ֥שֹחְו דֹו֑ע ףָ֥סֹונְו רֵּזַפְ֭מ ׁשֵ֣י :הָֽרְבֶע םיִ֣עָׁשְר תַ֖וְ  רֶׁש֗



 ּוהֻ֣בְּקִי רָּ֭ב ַעֵֽנֹ֣מ :אֶֽרֹוי אּו֥ה־םַּג הֶ֗וְרַמּ֝ו ןָּׁ֑שֻדְת הָ֥כָרְּב־ׁשֶפֶֽנ :רֹוֽסְחַמְל־ךְךַא
ֹרְל הָ֗כָרְבּ֝ו םֹו֑אְל  :ּוּנֶֽאֹובְת הָ֣עָר ׁשֵ֖רֹדְו ןֹו֑צָר ׁשֵּ֣קַבְי בֹו֭ט רֵֽחֹׁ֣ש :ריִּֽבְׁשַמ ׁשא֣
 דֶבֶ֥עְו ַחּו֑ר־לַחְנִי ֹותיֵּ֭ב רֵ֣כֹע :ּוחָֽרְפִי םיִ֥קיִּדַצ הֶ֗לָעֶכְ֝ו לֹּ֑פִי אּו֣ה ֹורְׁשָעְּ֭ב ַחֵ֣טֹוּב
 ץֶרָ֣אָּב קיִּדַ֭צ ןֵ֣ה :םָֽכָח תֹוׁ֣שָפְנ ַחֵ֖קֹלְו םיִּ֑יַח ץֵ֣ע קיִּדַ֭צ־יִרְּֽפ :בֵֽל־םַכֲחַֽל ליִ֗וֱ֝א
 :רַעָּֽב תַחַ֣כֹות אֵ֖נוׂשְו תַעָּ֑ד בֵֽהֹ֣א רָסּו֭מ בֵ֣הֹא :אֵֽטֹוחְו עָׁ֥שָר־יִּֽכ ףַ֝֗א םָּ֑לֻׁשְי
ָר קיִ֣פָי בֹו֗ט ֹל :ַעיִֽׁשְרַי תֹוּ֣מִזְמ ׁשיִ֖אְו הָ֑וֹהְיֵֽמ ןֹוצ֭  ׁשֶרֹׁ֥שְו עַׁשֶ֑רְּב םָ֣דָא ןֹוּ֣כִי־אֽ
 :הָֽׁשיִבְמ ויָ֣תֹומְצַעְּב בָ֖קָרְכּו ּהָ֑לְעַּב תֶרֶ֣טֲע לִיַ֭ח־תֶׁשֵֽא :טֹוּֽמִי־לַּב םיִ֗קיִּדַ֝צ
־בָרֱא םיִ֣עָׁשְר יֵ֣רְבִּד :הָֽמְרִמ םיִ֣עָׁשְר תֹו֖לֻּבְחַּת טָּ֑פְׁשִמ םיִ֣קיִּדַצ תֹו֣בְׁשְחַמ
־יִפְֽל :דֹֽמֲעַֽי םיִ֣קיִּדַצ תיֵ֖בּו םָ֑ניֵאְו םיִ֣עָׁשְר ךְךֹו֣פָה :םֵֽליִּצַי םיִ֗רָׁשְ֝י יִ֥פּו םָּ֑ד
 דֵּ֗בַּכְתִּמִ֝מ ֹו֑ל דֶבֶ֣עְו הֶלְקִ֭נ בֹו֣ט :זּוֽבָל הֶ֥יְהִי בֵ֗֝ל־הֵוֲעַֽנְו ׁשיִ֑א־לַּלֻהְי ֹולְכִׂ֭ש
 ֹותָמְדַ֭א דֵ֣בֹע :יִֽרָזְכַא םיִ֗עָׁשְ֝ר יֵ֥מֲחַֽר ְֽו ֹוּ֑תְמֶהְּב ׁשֶפֶ֣נ קיִּדַ֭צ ַעֵ֣דֹוי :םֶחָֽל־רַסֲחַֽו
ָר דַ֣מָח :בֵֽל־רַסֲח םיִ֣קיֵר ףֵּ֖דַרְמּו םֶחָ֑ל־עַּבְׂשִי  ׁשֶרֹׁ֖שְו םיִ֑עָר דֹו֣צְמ עָׁש֭
 ׁשיִ֭א־יִֽפ יִ֣רְּפִמ :קיִּֽדַצ הָ֣רָּצִמ אֵ֖צֵּיַו עָ֑ר ׁשֵ֣קֹומ םִיַתָפְׂ֭ש עַׁשֶ֣פְּב :ןֵּֽתִי םיִ֣קיִּדַצ
 ַעֵ֖מֹׁשְו ויָ֑ניֵעְּב רָׁ֣שָי ליִוֱ֭א ךְךֶרֶּ֣ד :ֹוֽל ]ביִׁ֥שָי[ בוִׁ֥שָי םָ֗דָ֝א־יֵדְי לּו֥מְגּו בֹו֑ט־עַּבְׂשִי
 דיִּ֣גַי הָנּומֱ֭א ַחיִ֣פָי :םּוֽרָע ןֹו֣לָק הֶ֖סֹכְו ֹו֑סְעַּכ עַ֣דָּוִי םֹוּיַּ֭ב ליִ֗וֱא :םָֽכָח הָ֣צֵעְל
 קְׁש דֵ֖עְו קֶדֶ֑צ  :אֵּֽפְרַמ םיִ֣מָכֲח ןֹוׁ֖שְלּו בֶרָ֑ח תֹו֣רְקְדַמְּכ הֶטֹוּ֖ב ׁשֵ֣י :הָֽמְרִמ םיִ֣רָ
 עָ֑ר־יֵׁשְרֹֽח־בֶלְּב הָמְרִ֭מ :רֶקָֽׁש ןֹוׁ֣שְל הָעיִּ֗גְרַ֝א־דַעְו דַ֑עָל ןֹוּ֣כִּת תֶמֱ֭א־תַפְֽׂש
ֹל :הָֽחְמִׂש םֹו֣לָׁש יֵ֖צֲעֹֽיְלּֽו  :עָֽר ּואְלָ֣מ םיִ֗עָׁשְרּ֝ו ןֶוָ֑א־לָּכ קיִּ֣דַּצַל הֶּ֣נֻאְי־אֽ
 בֵ֥לְו תַעָּ֑ד הֶסֹּ֣כ םּורָ֭ע םָ֣דָא :ֹוֽנֹוצְר הָ֣נּומֱא יֵׂ֖שֹעְו רֶקָׁ֑ש־יֵתְפִׂש הָוֹהְ֭י תַ֣בֲעֹוּֽת
 קִי םיִ֗ליִסְּ֝כ ־בֶלְב הָ֣גָאְּד :סַֽמָל הֶ֥יְהִּת הָּ֗יִמְרּ֝ו לֹוׁ֑שְמִּת םיִ֥צּורָֽח־דַי :תֶלֶּֽוִא אָ֥רְ
 :םֵֽעְתַּת םיִ֣עָׁשְר ךְךֶרֶ֖דְו קיִּ֑דַצ ּוהֵ֣עֵרֵמ רֵ֣תָי :הָּנֶֽחְּמַׂשְי בֹו֣ט רָ֖בָדְו הָּנֶ֑חְׁשַי ׁשיִ֣א
ֹל  ךְךֶרֶ֖דְו םיִּ֑יַח הָ֥קָדְצ־חַרֹֽאְּב :ץּוֽרָח רָ֣קָי םָ֖דָא־ןֹוֽהְו ֹו֑דיֵצ הָּ֣יִמְר ךְךֹ֣רֲחַֽי־אֽ
ֹל ץֵ֗לְ֝ו בָ֑א רַסּו֣מ םָכָ֭ח ןֵּ֣ב :תֶוָֽמ־לַא הָ֣ביִתְנ  ׁשיִ֭א־יִפ יִ֣רְּפִמ :הָֽרָעְּג עַ֥מָׁש־אֽ
ֹי ־הָּתִחְמ ויָ֗תָפְׂ֝ש קֵׂ֥שֹּפ ֹוׁ֑שְפַנ רֵ֣מֹׁש ויִּ֭פ רֵ֣צֹנ :סָֽמָח םיִ֣דְגֹּֽב ׁשֶפֶ֖נְו בֹו֑ט לַכא֣
ָו הָּ֣וַאְתִמ :ֹוֽל  קיִּ֑דַצ אָ֣נְׂשִי רֶקֶׁ֭ש־רַבְּד :ןָּֽׁשֻדְּת םיִ֣צֻרָֽח ׁשֶפֶ֖נְו לֵ֑צָע ֹוׁ֣שְפַנ ןִיַא֭
 ׁשֵ֣י :תאָּֽטַח ףֵּ֥לַסְּת הָ֗עְׁשִרְ֝ו ךְךֶרָּ֑ד־םָּת רֹּ֣צִּת הָקָדְ֭צ :ריִּֽפְחַיְו ׁשיִ֥אְבַי עָׁ֗שָרְ֝ו



ֹל ׁשָ֗רְ֝ו ֹו֑רְׁשָע ׁשיִ֣א־ׁשֶפֶֽנ רֶפֹּ֣כ :בָֽר ןֹו֣הְו ׁשֵׁ֗שֹורְתִ֝מ לֹּ֑כ ןיֵ֣אְו רֵּׁשַעְתִ֭מ  עַ֥מָׁש־אֽ
־תֶאְו הָּ֑צַמ ןֵּ֣תִי ןֹודָזְּ֭ב־קַר :ךְךָֽעְדִי םיִ֣עָׁשְר ר ֵ֖נְו חָ֑מְׂשִי םיִ֥קיִּדַצ־רֹוֽא :הָֽרָעְּג
 הָכָּׁשֻמְ֭מ תֶלֶ֣חֹוּת :הֶּֽבְרַי דָ֣י־לַע ץֵ֖בֹקְו טָ֑עְמִי לֶבֶ֣הֵמ ןֹו֭ה :הָֽמְכָח םיִ֣צָעֹו֖נ
 אּו֣ה הָ֗וְצִ֝מ אֵ֥ריִו ֹו֑ל לֶבָ֣חֵי רָבָדְ֭ל זָּ֣ב :הָֽאָב הָ֥וֲאַּֽת םיִּ֗יַ֝ח ץֵ֥עְו בֵ֑ל הָלֲחַֽ֣מ
 ןֵ֑ח־ןֶּתִי בֹו֭ט־לֶכֵֽׂש :תֶוָֽמ יֵׁשְקֹּ֥מִמ רּו֗סָ֝ל םיִּ֑יַח רֹו֣קְמ םָכָ֭ח תַ֣רֹוּת :םָּֽלֻׁשְי
 ךְךָ֣אְלַמ :תֶלֶּֽוִא ׂשֹ֥רְפִי ליִ֗סְכּ֝ו תַעָ֑דְב הֶׂ֣שֲעַֽי םּורָ֭ע־לָּכ :ןָֽתיֵא םיִ֣דְגֹּֽב ךְךֶרֶ֖דְו
ָר  תַחַ֣כֹוּת רֵ֖מֹוׁשְו רָ֑סּומ ַעֵ֣רֹוּפ ןֹולָקְ֭ו ׁשיֵ֣ר :אֵּֽפְרַמ םיִ֣נּומֱא ריִ֖צְו עָ֑רְּב לֹּ֣פִי עָׁש֭
 ]ךְךֵ֣לֹוה[ ךְךוֵ֣לֹה :עָֽרֵמ רּו֣ס םיִ֗ליִסְּ֝כ תַ֥בֲעֹוֽתְו ׁשֶפָ֑נְל בַ֣רֱעֶּת הָיְהִ֭נ הָ֣וֲאַּֽת :דָּֽבֻכְי
־תֶאְו הָ֑עָר ףֵּ֣דַרְּת םיִאָּטַ֭ח :ַעֹוֽרֵי םיִ֣ליִסְכ הֶ֖עֹרְו ]םָּ֑כְחֶי[ םָּ֑כְחֶו םיִ֣מָכֲח־תֶא
־בָר :אֵֽטֹוח ליֵ֣ח קיִּ֗דַּצַ֝ל ןּו֥פָצְו םיִ֑נָב־יֵֽנְּב ליִ֥חְנַי בֹו֗ט :בֹוֽט־םֶּלַׁשְי םיִ֗קיִּדַ֝צ
ֹלְּב הֶּ֗פְסִ֝נ ׁשֵ֥יְו םיִׁ֑שאָר ריִ֣נ לֶכֹ֭א  ֹו֗בֲהֹֽאְ֝ו ֹו֑נְב אֵ֣נֹוׂש ֹוטְבִׁ֭ש ךְךֵׂ֣שֹוח :טָּֽפְׁשִמ א֣
 םיִׁשָ֭נ תֹו֣מְכַח :רָֽסְחֶּת םיִ֣עָׁשְר ןֶטֶ֖בּו ֹוׁ֑שְפַנ עַבׂ֣שְל לֵכֹ֭א קיִּ֗דַצ :רָֽסּומ ֹו֥רֲחִֽׁש
 ויָ֣כָרְּד זֹו֖לְנּו הָ֑וֹהְי אֵ֣רְי ֹורְׁשָיְּ֭ב ךְךֵ֣לֹוה :ּוּנֶֽסְרֶהֶֽת ָהיֶ֥דָיְּב תֶלֶּ֗וִאְ֝ו ּהָ֑תיֵב הָ֣תְנָּֽב
 סּו֣בֵא םיִפָלֲ֭א ןיֵ֣אְּב :םֵ֖רּומְׁשִּת םיִ֗מָכֲ֝ח יֵ֥תְפִׂשְו הָ֑וֲאַּֽג רֶטֹ֣ח ליִוֱ֭א־יִפְּֽב :ּוהֵֽזֹוּב
ֹל םיִנּומֱ֭א דֵ֣ע :רֹוֽׁש ַחֹ֣כְּב תֹו֗אּובְּ֝ת־בָרְו רָּ֑ב  :רֶקָֽׁש דֵ֣ע םיִ֗בָזְּ֝כ ַחיִ֥פָיְו בֵּ֑זַכְי א֣
 ָּתְעַ֗דָ֝י־לַבּו ליִ֑סְּכ ׁשיִ֣אְל דֶגֶּנִ֭מ ךְךֵ֣ל :לָֽקָנ ןֹו֣בָנְל תַעַ֖דְו ןִיָ֑אָו הָ֣מְכָח ץֵ֣ל־ׁשֶּקִּב
 ץיִ֣לָי םיִלִוֱ֭א :הָֽמְרִמ םיִ֣ליִסְּכ תֶלֶּ֖וִאְו ֹוּ֑כְרַּד ןיִ֣בָה םּורָ֭ע תַ֣מְכָח :תַעָֽד־יֵתְפִׂש
ֹל ֹו֗תָחְמִׂשְבּ֝ו ֹוׁ֑שְפַנ תַּ֣רָמ ַעֵדֹו֭י בֵ֗ל :ןֹוֽצָר םיִ֣רָׁשְי ןיֵ֖בּו םָׁ֑שָא  :ר ָֽז בַרָ֥עְתִי־אֽ
 ׁשיִ֑א־יֵנְפִל רָׁשָ֭י ךְךֶרֶּ֣ד ׁשֵ֤י :ַחיִֽרְפַי םיִ֣רָׁשְי לֶהֹ֖אְו דֵ֑מָּׁשִי םיִעָׁשְ֭ר תיֵּ֣ב
 :הָֽגּות הָ֣חְמִׂש ּהָ֖תיִרֲחַֽאְו בֵ֑ל־בַאְכִי קֹ֥חְׂשִּב־םַּג :תֶוָֽמ־יֵכְרַּד ּהָ֗תיִרֲחַֽאְ֝ו
 ןיִ֥בָי םּו֗רָעְ֝ו רָ֑בָּד־לָכְל ןיִ֣מֲאַֽי יִתֶּ֭פ :בֹוֽט ׁשיִ֣א ויָ֗לָעֵמּ֝ו בֵ֑ל גּו֣ס עַּבְׂשִ֭י ויָ֣כָרְּדִמ
 הֶׂ֣שֲעַֽי םִיַּפַ֭א־רַצְֽק :ַחֵֽטֹובּו רֵּ֥בַעְתִמ ליִ֗סְכּ֝ו עָ֑רֵמ רָ֣סְו אֵרָ֭י םָ֣כָח :ֹוֽרֻׁשֲאַֽל
 ּו֣חַׁש :תַעָֽד ּורִּ֥תְכַי םיִ֗מּורֲעַֽ֝ו תֶלֶּ֑וִא םִ֣יאָתְפ ּו֣לֲחָֽנ :אֵֽנָּׂשִי תֹוּ֗מִזְ֝מ ׁשיִ֥אְו תֶלֶּ֑וִא
ָר  יֵ֖בֲהֹֽאְו ׁשָ֑ר אֵנָּׂ֣שִי ּוהֵעֵרְ֭ל־םַּג :קיִּֽדַצ יֵ֥רֲעַֽׁש־לַע םיִ֗עָׁשְרּ֝ו םיִ֑בֹוט יֵ֣נְפִל םיִע֭
 ּועְתִ֭י־אֹולֲֽה :ויָֽרְׁשַא ]םיִ֣וָנֲֽע[ םיִ֣יָנֲֽע ן ֵ֖נֹוחְמּו אֵ֑טֹוח ּוהֵ֥עֵרְל־זָּב :םיִּֽבַר ריִׁ֣שָע
 םִיַ֗תָפְׂ֝ש־רַבְדּו רָ֑תֹומ הֶ֣יְהִי בֶצֶ֭ע־לָכְּב :בֹוֽט יֵׁשְרֹ֣ח תֶ֗מֱאֶ֝ו דֶסֶ֥חְו עָ֑ר יֵׁשְרֹ֣ח



 תֹוׁשָפְ֭נ ליִּ֣צַמ :תֶלֶּֽוִא םיִ֣ליִסְּכ תֶלֶּ֖וִא םָ֑רְׁשָע םיִ֣מָכֲח תֶרֶ֣טֲע :רֹוֽסְחַמְל־ךְךַא
 :הֶֽסְחַמ הֶ֥יְהִי ויָ֗נָבְלּ֝ו זֹ֑ע־חַטְבִמ הָוֹהְ֭י תַ֣אְרִיְּב :הָֽמְרִמ םיִ֣בָזְּכ ַחִ֖פָיְו תֶ֑מֱא דֵ֣ע
 סֶפֶ֥אְבּו ךְךֶלֶ֑מ־תַרְדַה םָ֥ע־בָרְּב :תֶוָֽמ יֵׁשְקֹּ֥מִמ רּו֗סָ֝ל םיִּ֑יַח רֹו֣קְמ הָוֹהְ֭י תַ֣אְרִי
 יֵּ֣יַח :תֶלֶּֽוִא םיִ֥רֵמ ַחּו֝֗ר־רַצְקּו הָ֑נּובְּת־בַר םִיַּפַ֭א ךְךֶרֶ֣א :ןֹוֽזָר תַּ֥תִחְמ םֹ֗אְ֝ל
 ן ֵ֥נֹח ֹו֗דְּבַכְמּ֝ו ּוהֵׂ֑שֹע ףֵ֣רֵח לָּ֭ד קֵֽׁשֹ֣ע :הָֽאְנִק תֹו֣מָצֲע בַ֖קְרּו אֵּ֑פְרַמ בֵ֣ל םיִרָׂשְ֭ב
 הָ֑מְכָח ַחּו֣נָּת ןֹובָ֭נ בֵ֣לְּב :קיִּֽדַצ ֹו֣תֹומְב הֶ֖סֹחְו עָׁ֑שָר הֶ֣חָּדִי ֹותָעָֽרְּֽ֭ב :ןֹוֽיְבֶא
 ךְךֶלֶ֭מ־ןֹוצְֽר :תאָּֽטַח םיִּ֣מֻאְל דֶסֶ֖חְו יֹוּ֑ג־םֵֽמֹוֽרְת הָ֥קָדְצ :ַעֵֽדָּוִּת םיִ֗ליִסְּ֝כ בֶרֶ֥קְבּו
ַּר־הֶנֲעַֽמ :ׁשיִֽבֵמ הֶ֥יְהִּֽת ֹו֗תָרְבֶעְ֝ו ליִּ֑כְׂשַמ דֶבֶ֣עְל  בֶצֶ֝֗ע־רַבְדּו הָ֑מֵח ביִׁ֣שָי ךְך֭
 םֹוקָ֭מ־לָכְּֽב :תֶלֶּֽוִא ַעיִּ֥בַי םיִ֗ליִסְ֝כ יִ֥פּו תַעָּ֑ד ביִ֣טיֵּת םיִמָכֲ֭ח ןֹוׁ֣שְל :ףָֽא־הֶלֲעַֽי
 רֶבֶׁ֣ש ּהָּ֝֗ב ףֶלֶ֥סְו םיִּ֑יַח ץֵ֣ע ןֹוׁשָ֭ל אֵּ֣פְרַמ :םיִֽבֹוטְו םיִ֥עָר תֹו֗פֹ֝צ הָ֑וֹהְי יֵ֣ניֵע
 בָ֑ר ןֶסֹ֣ח קיִּדַ֭צ תיֵּ֣ב :םִֽרְעַי תַחַ֣כֹוּת רֵ֖מֹׁשְו ויִ֑בָא רַ֣סּומ ץַאְנִ֭י ליִ֗וֱא :ַחּוֽרְּב
 :ןֵֽכ־ֹאל םיִ֣ליִסְּכ בֵ֖לְו תַעָ֑ד ּור ָ֣זְי םיִמָכֲ֭ח יֵ֣תְפִׂש :תֶרָּֽכְעֶנ עָׁ֣שָר תַ֖אּובְתִבּו
 עָׁ֑שָר ךְךֶרֶּ֣ד הָוֹהְ֭י תַ֣בֲעֹוּֽת :ֹוֽנֹוצְר םיִ֣רָׁשְי תַּ֖לִפְתּו הָ֑וֹהְי תַ֣בֲעֹוּֽת םיִעָׁשְ֭ר חַבֶ֣ז
ָר רָ֣סּומ :בָֽהֱאֶי הָ֣קָדְצ ףֵּ֖דַרְמּו  לֹו֣אְׁש :תּוֽמָי תַחַ֣כֹות אֵ֖נֹוׂש חַרֹ֑א בֵ֣זֹעְל ע֭
ַֽו ֹל :םָֽדָא־יֵנְּֽב תֹוּ֥בִל־יִּֽכ ףַ֝֗א הָ֑וֹהְי דֶג ֶ֣נ ןֹוּדַבֲא֭ ־לֶא ֹו֑ל ַֽחֵ֣כֹוה ץֵ֭ל־בַהֱאֶי א֣
ֹל םיִ֗מָכֲ֝ח  ןֹובָ֭נ בֵ֣ל :הָֽאֵכְנ ַחּו֣ר בֵ֝ל־תַבְּצַעְבּו םיִ֑נָּפ בִ֣טיֵי ַחֵמָׂ֭ש בֵ֣ל :ךְךֵֽלֵי א֣
 בֵ֗֝ל־בֹוֽטְו םיִ֑עָר יִ֣נָע יֵ֣מְי־לָּכ :תֶלֶּֽוִא הֶ֥עְרִי םיִ֗ליִסְ֝כ ]יִ֥פּו[ ינִ֥פּו תַעָּ֑ד־ׁשֶּקַבְי
 בֹו֤ט :ֹוּֽב הָמּו֥הְמּו בָ֝֗ר רָ֥צֹואֵֽמ הָ֑וֹהְי תַ֣אְרִיְּב טַעְ֭מ־בֹוֽט :דיִֽמָת הֶּ֥תְׁשִמ
ָֽי תַ֣חֻרֲא  ןֹו֑דָמ הֶ֣רָגְי הָמֵ֭ח ׁשיִ֣א :ֹוֽב־הָאְנִׂשְו סּו֗בָ֝א רֹוּׁ֥שִמ םָׁ֑ש־הָבֲהַֽאְו קָר֭
 ןֵּ֣ב :הָֽלֻלְס םיִ֣רָׁשְי חַרֹ֖אְו קֶדָ֑ח תַכֻׂ֣שְמִּכ לֵצָ֭ע ךְךֶרֶּ֣ד :ביִֽר טיִ֥קְׁשַי םִיַּ֗פַ֝א ךְךֶרֶ֥אְו
 ׁשיִ֥אְו בֵ֑ל־רַסֲחַֽל הָ֣חְמִׂש תֶלֶּוִ֭א :ֹוּֽמִא הֶ֥זֹוּב םָ֗דָ֝א ליִ֥סְכּו בָ֑א־חַּמַׂשְי םָכָ֭ח
 הָ֣חְמִׂש :םּוֽקָּת םיִ֣צֲעֹוֽי בֹ֖רְבּו דֹו֑ס ןיֵ֣אְּב תֹובָׁשֲחַֽ֭מ רֵ֣פָה :תֶכָֽל־רֶּׁשַיְי הָ֗נּובְּ֝ת
 ליִּ֑כְׂשַמְל הָלְעַ֣מְל םיִּיַ֭ח חַרֹ֣א :בֹוּֽט־הַמ ֹוּ֣תִעְּב רָ֖בָדְו ויִ֑פ־הֵנֲעַֽמְּב ׁשיִאָ֭ל
 תַ֣בֲעֹוּֽת :הָֽנָמְלַא לּו֣בְּג בֵּ֗צַיְ֝ו הָ֑וֹהְי ׀ חַּ֥סִי םיִאֵּ֭ג תיֵּ֣ב :הָּטָֽמ לֹו֥אְּׁשִמ רּו֝֗ס ןַעַ֥מְל
 אֵ֖נֹוׂשְו עַצָּ֑ב ַעֵ֣צֹוּב ֹותיֵּ֭ב רֵ֣כֹע :םַעֹֽנ־יֵרְמִא םיִ֗רֹהְטּ֝ו עָ֑ר תֹו֣בְׁשְחַמ הָוֹהְ֭י
 הָוֹהְ֭י קֹו֣חָר :תֹוֽעָר ַעיִּ֥בַי םיִ֗עָׁשְ֝ר יִ֥פּו תֹו֑נֲעַֽל הֶּ֣גְהֶי קיִּדַ֭צ בֵ֣ל :הֶֽיְחִֽי תֹ֣נָּתַמ



 הָ֗בֹו֝ט הָ֥עּומְׁש בֵ֑ל־חַּֽמַׂשְי םִיַניֵ֭ע־רֹואְֽמ :עָֽמְׁשִי םיִ֣קיִּדַצ תַּ֖לִפְתּו םיִ֑עָׁשְרֵֽמ
 רָסּו֭מ ַעֵ֣רֹוּפ :ןיִֽלָּת םיִ֣מָכֲח בֶרֶ֖קְּב םיִּ֑יַח תַחַ֣כֹוּת תַעַמֹׁ֭ש ןֶזֹ֗א :םֶצָֽע־ןֶּׁשַדְּת
 יֵ֖נְפִלְו הָ֑מְכָח רַ֣סּומ הָוֹהְ֭י תַ֣אְרִי :בֵּֽל הֶנֹו֣ק תַחַ֗כֹוּ֝ת ַעֵ֥מֹוׁשְו ֹוׁ֑שְפַנ סֵ֣אֹומ
 ךְך ַ֣ז ׁשיִ֭א־יֵכְרַּד־לָּֽכ :ןֹוֽׁשָל הֵ֥נֲעַֽמ הָ֗וֹהְיֵֽמּ֝ו בֵ֑ל־יֵכְרַעַֽמ םָ֥דָאְל :הָֽוָנֲע דֹו֣בָכ
 לַ֣עָּפ לֹּ֤כ :ךָךיֶֽתֹבְׁשְחַמ ּונֹּ֗כִיְ֝ו ךָךיֶׂ֑שֲעַֽמ הָ֣וֹהְי־לֶא לֹּ֣ג :הָֽוֹהְי תֹו֣חּור ןֵ֖כֹתְו ויָ֑ניֵעְּב
 דָ֗יְ֝ל דָ֥י בֵ֑ל־ּהַבְּג־לָּכ הָוֹהְ֭י תַ֣בֲעֹוּֽת :הָֽעָר םֹו֣יְל עָׁ֗שָ֝ר־םַגְו ּוהֵ֑נֲעַּֽמַֽל הָוֹהְ֭י
ֹל ֶו דֶסֶ֣חְּב :הֶֽקָּנִי א֣  הָוֹהְ֭י תֹו֣צְרִּב :עָֽרֵמ רּו֣ס הָ֗וֹהְ֝י תַ֥אְרִיְבּו ןֹ֑וָע רַּ֣פֻכְי תֶמֱא֭
ֹלְּב תֹו֗אּובְּ֝ת בֹ֥רֵמ הָ֑קָדְצִּב טַעְ֭מ־בֹוט :ֹוּֽתִא םִ֥לְׁשַי ויָ֗בְיֹו֝א־םַּג ׁשיִ֑א־יֵכְרַּד  א֣
 ךְךֶלֶ֑מ־יֵתְפִׂש־לַֽע ׀ םֶסֶ֤ק :ֹוֽדֲעַֽצ ןיִ֥כָי הָ֗וֹהיַֽ֝ו ֹוּ֑כְרַּד בֵּׁ֣שַחְי םָדָ֭א בֵ֣ל :טָּֽפְׁשִמ
ֹל טָּ֗פְׁשִמְּ֝ב ֹמּו ׀ סֶלֶּ֤פ :ויִּֽפ־לַעְמִי א֣ ־יֵנְבַא־לָּכ ּוהֵׂ֗שֲעַֽ֝מ הָ֑וֹהיַֽל טָּפְׁשִ֭מ יֵ֣נְזאֽ
 םיִכָלְ֭מ ןֹו֣צְר :אֵּֽסִּכ ןֹוּ֥כִי הָ֗קָדְצִ֝ב יִּ֥כ עַׁשֶ֑ר תֹוׂ֣שֲע םיִכָלְ֭מ תַ֣בֲעֹוּֽת :סיִֽכ
 םָ֣כָח ׁשיִ֖אְו תֶוָ֑מ־יֵכֲאְֽלַמ ךְךֶלֶ֥מ־תַמֲח :בָֽהֱאֶי םיִ֣רָׁשְי רֵ֖בֹדְו קֶדֶ֑צ־יֵתְפִׂש
 בֹוּ֥ט־הַמ הָ֗מְכָח־הֹנְֽק :ׁשֹוֽקְלַמ בָ֣עְּכ ֹו֗נֹוצְרּ֝ו םיִּ֑יַח ךְךֶלֶ֥מ־יֵנְּפ־רֹוֽאְּב :הָּנֶֽרְּפַכְי
 רֵ֥צֹנ ֹוׁ֗שְפַ֝נ רֵ֥מֹׁש עָ֑רֵמ רּו֣ס םיִרָׁשְ֭י תַּ֣לִסְמ :ףֶסָּֽכִמ רָ֥חְבִנ הָ֗ניִּ֝ב תֹו֥נְקּו ץּו֑רָחֵֽמ
 םיִ֑יָנֲֽע־תֶא ַחּו֭ר־לַפְׁש בֹו֣ט :ַחּוֽר ּהַבֹּ֣ג ןֹו֗לָּׁשִ֝כ יֵ֥נְפִלְו ןֹו֑אָּג רֶבֶׁ֥ש־יֵנְפִל :ֹוּֽכְרַּד
 הָ֣וֹהיַּב ַחֵ֖טֹובּו בֹו֑ט־אָצְמִי רָבָּ֭ד־לַע ליִּ֣כְׂשַמ :םיִֽאֵּג־תֶא לָ֗לָׁ֝ש קֵּ֥לַחֵֽמ ]םיִ֑וָנֲֽע[
 ּקִי בֵ֭ל־םַכֲחַֽל :ויָֽרְׁשַא  לֶכֵׂ֣ש םיִּיַ֭ח רֹו֣קְמ :חַקֶֽל ףיִ֥סֹי םִיַ֗תָפְׂ֝ש קֶתֶ֥מּו ןֹו֑בָנ אֵ֣רָ
 :חַקֶֽל ףיִ֥סֹי ויָ֗תָפְׂ֝ש־לַעְו ּוהיִּ֑פ ליִּ֣כְׂשַי םָכָ֭ח בֵ֣ל :תֶלֶּֽוִא םיִ֣לִוֱא רַ֖סּומּו ויָ֑לָעְּב
־יֵנְפִל רָׁשָ֭י ךְךֶרֶּ֣ד ׁשֵ֤י :םֶצָֽעָל אֵּ֥פְרַמּו ׁשֶפֶּנַ֝ל קֹו֥תָמ םַעֹ֑נ־יֵרְמִא ׁשַבְּ֭ד־ףּוצ
 ׁשיִ֣א :ּוהיִּֽפ ויָ֣לָע ףַ֖כָא־יִּֽכ ֹוּ֑ל הָלְמָ֣ע לֵמָ֭ע ׁשֶפֶ֣נ :תֶוָֽמ־יֵכְרַּד ּהָ֗תיִרֲחַֽאְ֝ו ׁשיִ֑א
 חַּ֣לַׁשְי תֹוכֻּפְהַּ֭ת ׁשיִ֣א :תֶבָֽרָצ ׁשֵ֣אְּכ ]ֹו֗תָפְׂ֝ש[ ויֹ֗תָפְׂ֝ש־לַעְו הָ֑עָר הֶ֣רֹּכ לַעַּיִלְּ֭ב
ֹל ךְךֶרֶ֣דְּב ֹו֗כיִלֹוֽהְ֝ו ּוהֵ֑עֵר הֶּ֣תַפְי סָמָ֭ח ׁשיִ֣א :ףּוּֽלַא דיִ֥רְפַמ ןָּ֗גְרִנְ֝ו ןֹו֑דָמ  :בֹוֽט־אֽ
 הָ֑ביֵׂש תֶרֶ֣אְפִּת תֶרֶ֣טֲע :הָֽעָר הָּ֥לִּכ ויָ֗תָפְׂ֝ש ץֵ֥רֹק תֹו֑כֻּפְהַּת בֹׁ֣שְחַל ויָניֵ֭ע הֶ֣צֹע
 :ריִֽע דֵ֥כֹּלִמ ֹו֗חּורְּ֝ב לֵׁ֥שֹמּו רֹוּ֑בִּגִמ םִיַּפַ֭א ךְךֶרֶ֣א בֹו֤ט :אֵֽצָּמִּת הָ֗קָדְ֝צ ךְךֶרֶ֥דְּב
 ּהָ֑ב־הָוְלַׁשְו הָבֵרֲ֭ח תַּ֣פ בֹו֤ט :ֹוֽטָּפְׁשִמ־לָּכ הָ֗וֹהְיֵמּ֝ו לָ֑רֹוּגַה־תֶא לַ֣טּוי קיֵחַּ֭ב
 קֹ֥לֲחַֽי םיִ֗חַ֝א ךְךֹו֥תְבּו ׁשיִ֑בֵמ ןֵ֣בְּב לֹׁ֣שְמִי ליִּכְׂשַ֭מ דֶבֶ֣ע :ביִֽר־יֵחְבִז אֵ֥לָמ תִיַּ֗בִ֝מ



־תַפְׂש־לַע ביִׁ֣שְקַמ עַרֵ֭מ :הָֽוֹהְי תֹוּ֣בִל ןֵ֖חֹבּו בָ֑הָּזַל רּו֣כְו ףֶסֶּכַ֭ל ףֵ֣רְצַמ :הָֽלֲחַֽנ
ֹל דיֵ֗אְ֝ל ַחֵ֥מָׂש ּוהֵׂ֑שֹע ףֵ֣רֵח ׁשָרָ֭ל גֵ֣עֹל :תֹּֽוַה ןֹוׁ֥שְל־לַע ןיִ֗זֵ֝מ רֶקֶׁ֥ש ןֶוָ֑א  :הֶֽקָּנִי א֣
ֹל :םָֽתֹובֲא םיִ֣נָּב תֶרֶ֖אְפִתְו םיִ֑נָב יֵ֣נְּב םיִנֵקְ֭ז תֶרֶ֣טֲע ־תַפְׂש לָבָנְ֭ל הָ֣ואָנ־אֽ
־לָּכ־לֶא ויָ֑לָעְב יֵ֣ניֵעְּב דַחֹּׁשַ֭ה ןֵ֣ח־ןֶבֶֽא :רֶקָֽׁש־תַפְׂש ביִ֥דָנְל־יִּֽכ ףַ֝֗א רֶתֶ֑י
 :ףּוּֽלַא דיִ֥רְפַמ רָ֗בָדְ֝ב הֶ֥נֹׁשְו הָ֑בֲהַֽא ׁשֵּ֣קַבְמ עַׁשֶּ֭פ־הֶּסַכְֽמ :ליִּֽכְׂשַי הֶ֣נְפִי רֶׁ֖שֲא
 יִ֗רָזְכַ֝א ךְךָ֥אְלַמּו עָ֑ר־ׁשֶּקַבְי יִ֥רְמ־ךְךַא :הָֽאֵמ ליִ֣סְּכ תֹוּ֖כַהֵֽמ ןיִ֑בֵמְב הָ֣רָעְּג תַחֵּ֣ת
ָר ביִׁ֣שֵמ :ֹוּֽתְלַּוִאְּב ליִ֗סְּ֝כ־לַאְו ׁשיִ֑אְּב לּוּ֣כַׁש בֹּ֣ד ׁשֹו֬גָּפ :ֹוּֽב־חַּלֻׁשְי  תַחַּ֣ת הָע֭
ֹל הָ֑בֹוט  יֵ֥נְפִלְו ןֹו֑דָמ תיִׁ֣שאֵר םִיַ֭מ רֵֽטֹוּ֣פ :ֹוֽתיֵּבִמ הָ֗עָ֝ר ]ׁשּו֥מָת[ ׁשּי֥מָת־אֽ
ָר קיִּ֣דְצַמ :ׁשֹוֽטְנ ביִ֥רָה עַּ֗לַּגְתִ֝ה ־םַּג הָ֗וֹהְ֝י תַ֥בֲעֹוּֽת קיִּ֑דַצ ַעיִׁ֣שְרַמּו עָׁש֭
 בֵ֣הֹא תֵ֭ע־לָכְּב :ןִיָֽא־בֶלְו הָמְ֗כָ֝ח תֹו֖נְקִל ליִ֑סְּכ־דַיְּב ריִ֣חְמ הֶּ֣ז־הָּמָֽל :םֶֽהיֵנְׁש
 :ּוהֵֽעֵר יֵ֥נְפִל הָּ֗בֻרֲ֝ע בֵ֥רֹע ףָּ֑כ ַעֵ֣קֹּת בֵ֭ל־רַסֲח םָ֣דָא :דֵֽלָּוִי הָ֗רָצְ֝ל חָ֥אְו ַעֵ֑רָה
ֹל בֵ֭ל־ׁשֶּקִע :רֶבָֽׁש־ׁשֶּקַבְמ ֹו֗חְתִּ֝פ ַּהיִּ֥בְגַמ הָּ֑צַמ בֵ֣הֹא עַׁשֶּ֭פ בֵֽהֹ֣א ־אָצְמִי א֣
ֹלְו ֹו֑ל הָגּו֣תְל ליִסְּ֭כ דֵ֣לֹי :הָֽעָרְּב לֹוּ֥פִי ֹו֗נֹוׁשְלִּ֝ב ךְךַּ֥פְהֶנְו בֹו֑ט  יִ֣בֲא חַ֗מְׂשִ֝י־אֽ
 חָּ֑קִי עָׁ֣שָר קיֵחֵ֭מ דַחֹׁ֣ש :םֶר ָּֽג־ׁשֶּבַיְּת הָ֗אֵכְ֝נ ַחּו֥רְו הָ֑הֵּג בִ֣טיֵי ַחֵמָׂ֭ש בֵ֣ל :לָֽבָנ
 :ץֶרָֽא־הֵצְקִּב ליִ֗סְ֝כ יֵ֥ניֵעְו הָ֑מְכָח ןיִ֣בֵמ יֵ֣נְּפ־תֶא :טָּֽפְׁשִמ תֹו֥חְרָא תֹוּ֗טַהְ֝ל
 תֹוּ֖כַהְל בֹו֑ט־ֹאל קיִּ֣דַּצַל ׁשֹו֣נֲע םַּ֤ג :ֹוּֽתְדַלֹוֽיְל רֶמֶ֗מּ֝ו ליִ֑סְּכ ןֵּ֣ב ויִבָאְ֭ל סַעַּ֣כ
 :הָֽנּובְּת ׁשיִ֣א ַחּו֝֗ר ]רַקְי[ רַקְו תַעָּ֑ד ַעֵ֣דֹוי ויָרָמֲ֭א ךְךֵׂ֣שֹוח :רֶׁשֹֽי־לַע םיִ֣ביִדְנ
־לָכְּב דָ֑רְפִנ ׁשֵּ֣קַבְי הָוֲאַֽתְֽ֭ל :ןֹוֽבָנ ויָ֣תָפְׂש םֵ֖טֹא בֵׁ֑שָחֵי םָ֣כָח ׁשיִרֲחַֽ֭מ ליִ֣וֱא םַּ֤ג
ֹל :עָּֽלַּגְתִי הָּ֗יִׁשּוּֽ֝ת ־אֹובְּֽב :ֹוּֽבִל תֹוּ֥לַּגְתִהְּב־םִֽא יִּ֝֗כ הָ֑נּובְתִּב ליִסְּ֭כ ץֹּ֣פְחַי־אֽ
 ַעֵ֗בֹ֝נ לַחַ֥נ ׁשיִ֑א־יִפ יֵ֣רְבִּד םיִּקֻמֲ֭ע םִיַ֣מ :הָּֽפְרֶח ןֹו֥לָק־םִעְֽו זּוּ֑ב־םַג אָּ֣ב עָׁשָ֭ר
ֹל עָׁ֣שָר־יֵנְּפ תֵ֣אְׂש :הָֽמְכָח רֹו֣קְמ  ליִסְ֭כ יֵ֣תְפִׂש :טָּֽפְׁשִּמַּב קיִּ֗דַ֝צ תֹוּ֥טַהְל בֹו֑ט־אֽ
 קִי תֹו֥מֻלֲהַֽמְֽל ויִ֗פּ֝ו ביִ֑רְב ּואֹ֣בָי  ׁשֵ֥קֹומ ויָ֗תָפְׂשּ֝ו ֹו֑ל־הָּתִחְמ ליִסְ֭כ־יִּֽפ :אָֽרְ
 הֶּ֣פַרְתִמ םַּ֭ג :ןֶטָֽב־יֵרְדַח ּו֥דְרָי םֵ֗הְ֝ו םיִ֑מֲהַֽלְתִֽמְּכ ןָּגְרִ֭נ יֵ֣רְבִּד :ֹוֽׁשְפַנ
 קיִּ֣דַצ ץּו֖רָי־ֹוּֽב הָ֑וֹהְי םֵׁ֣ש זֹ֭ע־לַּדְגִמ :תיִֽחְׁשַמ לַעַ֣בְל אּו֝֗ה חָ֥א ֹוּ֑תְכאַלְמִב
 ּהַּ֣בְגִי רֶבֶׁ֭ש־יֵנְפִל :ֹוֽתִּכְׂשַמְּב הָ֗בָּגְׂשִ֝נ הָ֥מֹוחְכּו ֹוּ֑זֻע תַ֣יְרִק ריִׁשָ֭ע ןֹו֣ה :בָּֽגְׂשִנְו
 ֹו֗֝ל־איִה תֶלֶּ֥וִא עָ֑מְׁשִי םֶרֶ֣טְּב רָבָּ֭ד ביִׁ֣שֵמ :הָֽוָנֲע דֹו֣בָכ יֵ֖נְפִלְו ׁשיִ֑א־בֶל



־הֶנְקִי ןֹובָ֭נ בֵ֣ל :הָּנֶֽאָּׂשִי יִ֣מ הָ֗אֵכְ֝נ ַחּו֥רְו ּוהֵ֑לֲחַֽמ לֵּ֣כְלַכְי ׁשיִ֭א ַחּו֣ר :הָּֽמִלְכּו
 :ּוּנֶֽחְנַי םיִ֣לֹדְג יֵ֖נְפִלְו ֹו֑ל ביִ֣חְרַי םָדָ֭א ןָּ֣תַמ :תַעָּֽד־ׁשֶּקַבְּת םיִ֗מָכֲ֝ח ןֶזֹ֥אְו תַעָּ֑ד
 ןיֵ֖בּו לָ֑רֹוּגַה תיִּ֣בְׁשַי םיִנָיְדִ֭מ :ֹוֽרָקֲחַֽו ּוהֵ֗עֵ֝ר ]אָֽבּו[ אָֽבּי ֹו֑ביִרְּב ןֹוׁ֣שאִרָֽה קיִּ֣דַצ
 :ןֹוֽמְרַא ַחיִ֥רְבִּכ ]םיִ֗נָיְדִמּ֝ו[ םיִ֗נָוְדִמּ֝ו זֹ֑ע־תַיְרִּקִמ עָׁ֥שְפִנ חָ֗א :דיִֽרְפַי םיִ֣מּוצֲע
 ןֹוׁ֑שָל־דַיְּב םיִּיַחְ֭ו תֶוָ֣מ :עָּֽבְׂשִי ויָ֣תָפְׂש תַ֖אּובְּת ֹו֑נְטִּב עַּ֣בְׂשִּת ׁשיִ֭א־יִפ יִ֣רְּפִמ
 םיִ֥נּונֲחַּֽת :הָֽוֹהְיֵֽמ ןֹו֗צָ֝ר קֶפָּ֥יַו בֹו֑ט אָצָ֣מ הָּׁשִ֭א אָ֣צָמ :ּהָֽיְרִּפ לַ֥כֹאי ָהיֶ֗בֲהֹֽאְ֝ו
ֵר ׁשיִ֣א :תֹוּֽזַע הֶ֥נֲעַֽי ריִׁ֗שָעְ֝ו ׁשָ֑ר־רֶּבַדְי  :חָֽאֵמ קֵ֥בָּד בֵ֗הֹ֝א ׁשֵ֥יְו ַעֵ֑עֹורְתִהְל םיִע֭
ָר־בֹוֽט ֹל ׁשֶפֶ֣נ תַעַ֣ד־ֹאלְּב םַּ֤ג :ליִֽסְכ אּו֣הְו ויָ֗תָפְׂ֝ש ׁשֵּ֥קִעֵֽמ ֹוּ֑מֻתְּב ךְךֵ֣לֹוה ׁש֭ ־אֽ
 ןֹו֗ה :ֹוּֽבִל ףַ֥עְזִי הָ֗וֹהְ֝י־לַעְו ֹוּ֑כְרַּד ףֵּ֣לַסְּת םָדָ֭א תֶלֶּ֣וִא :אֵֽטֹוח םִיַ֣לְגַרְּב ץָ֖אְו בֹו֑ט
ֹל םיִרָקְׁ֭ש דֵ֣ע :דֵֽרָּפִי ּוהֵעֵ֥רֵמ לָ֗דְ֝ו םיִּ֑בַר םיִ֣עֵר ףיִסֹ֭י  םיִ֗בָזְּ֝כ ַחיִ֥פָיְו הֶ֑קָּנִי א֣
ֹל ַר :טֵֽלָּמִי א֣  ׀ ׁשָ֨ר־יֵחֲא לָּ֥כ :ןָּֽתַמ ׁשיִ֣אְל ַעֵ֗רָ֝ה־לָכְו ביִ֑דָנ־יֵֽנְפ ּוּ֣לַחְי םיִּב֭
 בֵּ֭ל־הֶנֹֽק :הָּמֵֽה ]ֹול[ ֹאל םיִ֣רָמֲא ףֵּ֖דַרְמ ּוּנֶּ֑מִמ ּו֣קֲחָֽר ּוהֵעֵרְ֭מ יִּ֣כ ףַ֤א ּוהֻ֗אֵנְֽׂש
ֹצְמִל הָ֗נּובְּ֝ת רֵ֥מֹׁש ֹוׁ֑שְפַנ בֵ֣הֹא ֹל םיִרָקְׁ֭ש דֵ֣ע :בֹוֽט־אֽ  םיִ֣בָזְּכ ַחיִ֖פָיְו הֶ֑קָּנִי א֣
ֹל :דֵֽבֹאי  םָדָ֭א לֶכֵׂ֣ש :םיִֽרָׂשְּב לֹׁ֬שְמ ׀ דֶבֶ֤עְל־יִּֽכ ףַ֝֗א גּו֑נֲעַּֽת ליִ֣סְכִל הֶ֣ואָנ־אֽ
־לַע לַ֖טְכּו ךְךֶלֶ֑מ ףַעַ֣ז ריִפְּכַּ֭כ םַהַ֣נ :עַׁשָּֽפ־לַע רֹ֣בֲע ֹוּ֗תְרַאְפִתְ֝ו ֹוּ֑פַא ךְךיִ֣רֱאֶה
ָו תִיַּ֣ב :הָּֽׁשִא יֵ֥נְיְדִמ דֵ֗רֹ֝ט ףֶלֶ֥דְו ליִ֑סְּכ ןֵּ֣ב ויִבָאְ֭ל תֹּ֣וַה :ֹוֽנֹוצְר בֶׂשֵ֣ע  תַ֣לֲחַֽנ ןֹוה֭
 :בָֽעְרִת הָּ֣יִמְר ׁשֶפֶ֖נְו הָ֑מֵּדְרַּת ליִּ֣פַּת הָלְצַ֭ע :תֶלָּֽכְׂשַמ הָּׁ֥שִא הָ֗וֹהְיֵֽמּ֝ו תֹו֑בָא
 לָּ֑ד ן ֵֽנֹו֣ח הָוֹהְ֭י הֵ֣וְלַמ :]תּוֽמָי[ תֻֽמוָי ויָ֣כָרְד הֵ֖זֹוּב ֹוׁ֑שְפַנ רֵ֣מֹׁש הָוְצִ֭מ רֵ֣מֹׁש
 קִּת ׁשֵ֣י־יִּכ ךָךְנִּ֭ב רֵּ֣סַי :ֹוֽל־םֶּלַׁשְי ֹו֗לֻמְגּ֝ו  :ךָךֶֽׁשְפַנ אָּׂ֥שִּת־לַא ֹו֗תיִמֲ֝ה־לֶאְו הָ֑וְ
 לֵּ֣בַקְו הָצֵ֭ע עַ֣מְׁש :ףִֽסֹוּת דֹו֣עְו ליִּ֗צַּ֝ת־םִא יִּ֥כ ׁשֶנֹ֑ע אֵׂשֹ֣נ הָמֵ֭ח ]לָד ְּֽג[ לָר ְּֽג
 הָ֗וֹהְ֝י תַ֥צֲעַֽו ׁשיִ֑א־בֶלְּב תֹו֣בָׁשֲחַֽמ תֹוּ֣בַר :ךָךֶֽתיִרֲחַֽאְּב םַּ֥כְחֶּת ןַעַ֗מְ֝ל רָ֑סּומ
 םיִּ֑יַחְל הָ֣וֹהְי תַ֣אְרִי :בָֽזָּכ ׁשיִ֥אֵמ ׁשָ֝ר בֹו֥טְו ֹוּ֑דְסַח םָ֣דָא תַ֣וֲאַּֽת :םּוֽקָת איִ֣ה
ֹל ּוהיִּ֝֗פ־לֶא־םַּג תַחָּ֑לַּצַּב ֹודָ֭י לֵ֣צָע ןַ֤מָ֘ט :עָֽר דֶקָּ֥פִי־לַּב ןיִ֗לָ֝י ַעֵ֥בָׂשְו  :הָּנֶֽביִׁשְי א֣
 ןֵּ֝֗ב םֵ֑א ַחיִ֣רְבַי בָ֭א־דֶּדַׁשְֽמ :תַעָּֽד ןיִ֥בָי ןֹו֗בָנְ֝ל ַחיִ֥כֹוהְו םִ֑רְעַי יִתֶ֣פּו הֶּכַּ֭ת ץֵ֣ל
 לַעַּיִלְּ֭ב דֵ֣ע :תַעָֽד־יֵרְמִאֵֽמ תֹו֗גְׁשִ֝ל רָ֑סּומ ַעֹ֣מְׁשִל יִנְּ֭ב־לַדֲֽח :ריִּֽפְחַמּו ׁשיִ֥בֵמ
 וֵ֣גְל תֹו֗מֻלֲהַֽמּ֝ו םיִ֑טָפְׁש םיִ֣צֵּלַל ּונֹו֣כָנ :ןֶוָֽא־עַּלַבְי םיִ֗עָׁשְ֝ר יִ֥פּו טָּ֑פְׁשִמ ץיִ֣לָי



ֹל ֹוּ֝֗ב הֶגֹׁ֥ש־לָכְו רָ֑כֵׁש הֶ֣מֹה ןיַּיַ֭ה ץֵ֣ל :םיִֽליִסְּכ  תַמיֵ֣א ריִפְּכַּ֭כ םַהַ֣נ :םָּֽכְחֶי א֣
 :עָּֽלַּגְתִי ליִ֗וֱ֝א־לָכְו ביִ֑רֵמ תֶבֶׁ֣ש ׁשיִאָ֭ל דֹו֣בָּכ :ֹוֽׁשְפַנ אֵ֥טֹוח ֹו֗רְּבַעְתִ֝מ ךְךֶלֶ֑מ
־בֶלְב הָ֣צֵע םיִּקֻמֲ֭ע םִיַ֣מ :ןִיָֽאָו ריִ֣צָּקַּב ]לַ֖אָׁשְו[ לַ֖אָׁשְי ׁשֹ֑רֲחַֽי־ֹאל לֵ֣צָע ףֶרֹחֵ֭מ
 יִ֣מ םיִ֗נּומֱ֝א ׁשיִ֥אְו ֹוּ֑דְסַח ׁשיִ֣א אָרְקִ֭י םָ֗דָא־בָר :הָּנֶֽלְדִי הָ֣נּובְּת ׁשיִ֖אְו ׁשיִ֑א
 ןיִ֑ד־אֵּסִּכ־לַע בֵׁ֥שֹוי ךְךֶלֶ֗מ :ויָֽרֲחַֽא ויָ֣נָב יֵ֖רְׁשַא קיִּ֑דַצ ֹוּ֣מֻתְּב ךְךֵּ֣לַהְתִמ :אָֽצְמִי
ֹי־יִֽמ :עָֽר־לָּכ ויָ֣ניֵעְב הֶ֖רָזְמ ָו ןֶבֶ֣א :יִֽתאָּטַחֵֽמ יִּתְרַ֗הָ֝ט יִּ֑בִל יִתיִּ֣כִז רַמא֭  ןֶבֶא֭
 ךְך ַ֖ז־םִא רַעָ֑נ־רֶּכַנְתִי ויָלָלֲעַֽמְּ֭ב םַּ֣ג :םֶֽהיֵנְׁש־םַּג הָ֗וֹהְ֝י תַ֥בֲעֹוּֽת הָ֑פיֵאְו הָ֣פיֵא
 בַ֣הֱאֶּֽת־לַא :םֶֽהיֵנְׁש־םַג הָׂ֥שָע הָ֗וֹהְ֝י הָ֑אֹר ןִיַ֣עְו תַעַמֹׁ֭ש ןֶזֹ֣א :ֹוֽלֳעָּפ רָׁ֣שָי־םִאְו

ַר עַ֣ר :םֶחָֽל־עַֽבְֽׂש ךָךיֶ֣ניֵע חַ֖קְּפ ׁשֵ֑רָּוִּת־ןֶּפ הָנֵׁ֭ש  זָ֣א ֹו֗֝ל לֵ֥זֹאְו הֶ֑נֹוּקַה רַ֣מֹאי ע֭
ָז ׁשֵ֣י :לָּֽלַהְתִי  בַרָ֣ע־יִּֽכ ֹודְגִּ֭ב־חַקְֽל :תַעָֽד־יֵתְפִׂש רָ֗קְ֝י יִ֥לְכּו םיִ֑ניִנְּפ־בָרְו בָה֭
 ּוהיִ֥פ־אֵלָּֽמִי רַ֗חַאְ֝ו רֶקָׁ֑ש םֶחֶ֣ל ׁשיִאָ֭ל בֵ֣רָע :ּוהֵֽלְבַח ]הָּ֣יִרְכָנ[ םָּ֣יִרְכָנ דַ֖עְבּו ר ָ֑ז
 ךְךֵ֣לֹוה דֹוּ֭ס־הֶלֹוּֽג :הָֽמָחְלִמ הֵׂ֣שֲע תֹו֗לֻּבְחַתְבּ֝ו ןֹוּ֑כִת הָ֣צֵעְּב תֹובָׁשֲחַֽ֭מ :ץָֽצָח
ֹל ויָ֗תָפְׂ֝ש הֶ֥תֹפְלּו ליִ֑כָר  ןּוׁ֥שיֱאֶּב ֹו֗רֵ֝נ ךְךַ֥עְדִי ֹוּ֑מִאְו ויִ֣בָא לֵּלַקְ֭מ :בָֽרָעְתִת א֣
ֹל ּהָ֗תיִרֲחַֽאְ֝ו הָ֑נֹׁשאִֽרָּב ]תֶלֶ֣הֹבְמ[ תֶלֶ֣חֹבְמ הָלֲחַֽ֭נ :ךְךֶׁשֹֽח ]ןּוׁ֥שֱאֶּב[  :ךְךָֽרֹבְת א֣
 ק עָ֑ר־הָמְּלַׁשֲא רַ֥מֹאּת־לַא ַֽל הֵּ֥וַ  ןֶבָ֑אָו ןֶבֶ֣א הָוֹהְ֭י תַ֣בֲעֹוּֽת :ךְךָֽל עַֽׁשֹ֣יְו הָ֗וֹהי֝
ֹמּו  ׁשֵ֣קֹומ :ֹוּֽכְרַּד ןיִ֥בָּי־הַמ םָ֗דָאְ֝ו רֶבָ֑ג־יֵדֲעְֽצִמ הָ֥וֹהְיֵֽמ :בֹוֽט־ֹאל הָ֣מְרִמ יֵ֖נְזאֽ
 םֶ֣היֵלֲע בֶׁשָּ֖יַו םָ֑כָח ךְךֶלֶ֣מ םיִעָׁשְ֭ר הֶ֣רָזְמ :רֵּֽקַבְל םיִ֣רָדְנ רַ֖חַאְו ׁשֶדֹ֑ק עַֽלָ֣י םָדָ֭א
ֶו דֶסֶ֣ח :ןֶטָֽב־יֵרְדַח־לָּכ ׂשֵ֗פֹ֝ח םָ֑דָא תַ֣מְׁשִנ הָוֹהְ֭י ר ֵ֣נ :ןָֽפֹוא  ךְךֶלֶ֑מ־ּורְּצִי תֶמֱא֭
 קְז רַ֖דֲהַֽו םָ֑חֹּכ םיִ֣רּוחַּב תֶרֶ֣אְפִּת :ֹוֽאְסִּכ דֶסֶ֣חַּב דַ֖עָסְו  תֹו֣רֻּבַח :הָֽביֵׂש םיִ֣נֵ
־דַיְּב ךְךֶלֶ֭מ־בֶל םִיַ֣מ־יֵגְלַּפ :ןֶטָֽב־יֵרְדַח תֹוּ֗כַמּ֝ו עָ֑רְּב ]קּו֣רְמַּת[ קּי֣רְמַּת עַצֶּ֭פ
 תֹוּ֣בִל ןֵ֖כֹתְו ויָ֑ניֵעְּב רָׁ֣שָי ׁשיִ֭א ךְךֶרֶּ֣ד־לָּכ :ּוּנֶּֽטַי ץֹּ֣פְחַי רֶׁ֖שֲא־לָּכ־לַע הָ֑וֹהְי
 ר ִ֖נ בֵ֑ל־בַחְרּו םִיַניֵ֭ע םּו֣ר :חַבָּֽזִמ הָ֣וֹהיַֽל רָ֖חְבִנ טָּ֑פְׁשִמּו הָ֣קָדְצ הֹׂשֲ֭ע :הָֽוֹהְי
 לַעֹּ֣פ :רֹוֽסְחַמְל־ךְךַא ץָ֝֗א־לָכְו רָ֑תֹומְל־ךְךַא ץּורָ֭ח תֹו֣בְׁשְחַמ :תאָּֽטַח םיִ֣עָׁשְר
 ּו֗נֲאֵֽ֝מ יִּ֥כ םֵ֑רֹוגְי םיִ֥עָׁשְר־דֹֽׁש :תֶוָֽמ־יֵׁשְקַבְמ ףָּ֗דִ֝נ לֶבֶ֥ה רֶקָׁ֑ש ןֹוׁ֣שְלִּב תֹורָצֹֽ֭א
־לַע תֶבֶׁ֥שָל בֹו֗ט :ֹוֽלֳעָּפ רָׁ֥שָי ךְךַ֗זְ֝ו ר ָ֑זָו ׁשיִ֣א ךְךֶרֶּ֣ד ךְךַּ֬פְכַפֲה :טָּֽפְׁשִמ תֹוׂ֥שֲעַֽל
ָר ׁשֶפֶ֣נ :רֶבָֽח תיֵ֥בּו ]םיִ֗נָיְדִ֝מ[ םיִנָוְדִמ תֶׁשֵ֥אֵמ גָּ֑ג־תַּנִּפ ־ֹאל עָ֑ר־הָתְּוִא עָׁש֭



 :תַעָּֽד־חַּקִי םָ֗כָחְ֝ל ליִּ֥כְׂשַהְבּו יִתֶּ֑פ־םַּכְחֶי ץֵ֭ל־ׁשָנֲעַּֽב :ּוהֵֽעֵר ויָ֣ניֵעְּב ןַ֖חֻי
־םַּג לָּ֑ד־תַקֲעַּֽזִמ ֹונְזָ֭א םֵ֣טֹא :עָֽרָל םיִ֣עָׁשְר ףֵּ֖לַסְמ עָׁ֑שָר תיֵ֣בְל קיִּדַ֭צ ליִּ֣כְׂשַמ
ֹלְו אָ֗רְקִ֝י אּו֥ה  :הָּֽזַע הָ֥מֵח קֵ֗חַּ֝ב דַחֹׁ֥שְו ףָ֑א־הֶּפְכִי רֶתֵּסַּ֭ב ןָּ֣תַמ :הֶֽנָעֵי א֣
 לֵּ֑כְׂשַה ךְךֶרֶּ֣דִמ הֶעֹוּ֭ת םָ֗דָא :ןֶוָֽא יֵלֲעֹֽ֣פְל הָּ֗תִחְמּ֝ו טָּ֑פְׁשִמ תֹוׂ֣שֲע קיִּדַּצַ֭ל הָ֣חְמִׂש
ֹל ןֶמֶׁ֗שָ֝ו ןִי ַ֥י בֵ֥הֹא הָ֑חְמִׂש בֵ֣הֹא רֹוסְחַ֭מ ׁשיִ֣א :ַחּוֽנָי םיִ֣אָפְר לַ֖הְקִּב  :ריִֽׁשֲעַֽי א֣
 תֶׁשֵ֖אֵמ רָּ֑בְדִמ ץֶרֶ֣אְּב תֶבֶׁ֥ש בֹו֗ט :דֵֽגֹוּב םיִ֣רָׁשְי תַחַ֖תְו עָׁ֑שָר קיִּ֣דַּצַל רֶפֹּ֣כ
ָו דָ֣מְחֶנ ׀ רָ֤צֹוא :סַעָֽכָו ]םיִ֣נָיְדִמ[ םיִ֣נָוְדִמ  םָ֣דָא ליִ֖סְכּו םָ֑כָח הֵ֣וְנִּב ןֶמֶׁש֭
 הָ֣לָע םיִרֹּבִּ֭ג ריִ֣ע :דֹוֽבָכְו הָ֥קָדְצ םיִּ֗יַ֝ח אָ֥צְמִי דֶסָ֑חָו הָ֣קָדְצ ףֵדֹ֭ר :ּוּנֶֽעְּלַבְי
ֹּיַ֝ו םָ֑כָח  ץֵ֣ל ריִהָ֭י דֵ֣ז :ֹוֽׁשְפַנ תֹו֣רָּצִמ רֵ֖מֹׁש ֹו֑נֹוׁשְלּו ויִּ֭פ רֵ֣מֹׁש :הָֽחֶטְבִמ זֹ֣ע דֶר֗
־לָּכ :תֹוֽׂשֲעַֽל ויָ֣דָי ּו֖נֲאֵֽמ־יִּֽכ ּוּנֶ֑תיִמְּת לֵ֣צָע תַ֣וֲאַּֽת :ןֹוֽדָז תַ֥רְבֶעְּב הֶׂ֗שֹו֝ע ֹו֑מְׁש
ֹלְו ןֵּ֗תִ֝י קיִּ֥דַצְו הָ֑וֲאַֽת הָּ֣וַאְתִה םֹוּיַ֭ה ־יִּֽכ ףַ֝֗א הָ֑בֵעֹוּֽת םיִעָׁשְ֭ר חַבֶ֣ז :ךְךֹֽׂשְחַי א֣
 עָׁ֣שָר ׁשיִ֣א זֵ֬עֵה :רֵּֽבַדְי חַצֶ֥נָל ַעֵ֗מֹוׁ֝ש ׁשיִ֥אְו דֵ֑בֹאי םיִ֥בָזְּכ־דֵע :ּוּנֶֽאיִבְי הָּ֥מִזְב
 ןיֵ֥אְו הָ֑נּובְּת ןיֵ֣אְו הָמְכָ֭ח ןיֵ֣א :]ֹוּֽכְרַּד[ ויֹּֽכְרַּד ]ןיִ֬בָי[ ןיִ֬כָי ׀ אּו֤ה רָׁ֗שָיְ֝ו ויָ֑נָפְּב
 םֵׁ֭ש רָ֣חְבִנ :הָֽעּוׁשְּתַה הָ֗וֹהיַֽלְ֝ו הָ֑מָחְלִמ םֹו֣יְל ןָכּו֭מ סּו֗ס :הָֽוֹהְי דֶג ֶ֣נְל הָ֗צֵ֝ע
 םּו֤רָע :הָֽוֹהְי םָּ֣לֻכ הֵׂ֖שֹע ּוׁשָּ֑גְפִנ ׁשָ֣רָו ריִׁ֣שָע :בֹוֽט ןֵ֣ח בָ֗הָּזִמּ֝ו ףֶסֶּ֥כִמ בָ֑ר רֶׁשֹ֣עֵמ
 הָ֑וֹהְי תַ֣אְרִי הָוָנֲ֭ע בֶקֵ֣ע :ּוׁשָֽנֱעֶנְֽו ּו֥רְבָֽע םיִ֗יָתְפּ֝ו ]רָּ֑תְסִנְו[ רָּ֑תְסִיְו הָ֣עָר הָ֣אָר ׀
 ךְךֹ֣נֲח :םֶֽהֵמ קַ֥חְרִי ֹוׁ֗שְפַ֝נ רֵ֥מֹוׁש ׁשֵּ֑קִע ךְךֶרֶ֣דְּב םיִחַּ֭פ םיִּ֣נִצ :םיִּֽיַחְו דֹו֣בָכְו רֶׁשֹ֖ע
ֹל ןיִ֗קְזַ֝י־יִּֽכ םַּ֥ג ֹוּ֑כְרַד יִּ֣פ־לַע רַעַּנַ֭ל  לֹוׁ֑שְמִי םיִׁ֣שָרְּב ריִׁשָ֭ע :הָּנֶּֽמִמ רּו֥סָי־אֽ
 :הֶֽלְכִי ֹו֣תָרְבֶע טֶבֵׁ֖שְו ןֶוָ֑א ]רָצְקִי[ רוָצְקִי הָלְוַ֭ע ַעֵ֣רֹוז :הֶֽוְלַמ ׁשיִ֣אְל הֶֹ֗ו֝ל דֶבֶ֥עְו
 ןיִּ֣ד תֹּ֗בְׁשִיְ֝ו ןֹו֑דָמ אֵ֣צֵיְו ץֵ֭ל ׁשֵ֥ר ָּ֣ג :לָּֽדַל ֹו֣מְחַּלִמ ןַ֖תָנ־יִּֽכ ךְךָ֑רֹבְי אּו֣ה ןִיַ֭ע־בֹוֽט
 תַעָ֑ד ּורְצָ֣נ הָוֹהְ֭י יֵ֣ניֵע :ךְךֶלֶֽמ ּוהֵ֥עֵר ויָ֗תָפְׂ֝ש ןֵ֥ח בֵ֑ל ]רָהְט[ רוָהְט בֵ֥הֹא :ןֹוֽלָקְו
 הָּקֻמֲ֭ע הָ֣חּוׁש :ַחֵֽצָרֵֽא תֹו֗בֹחְ֝ר ךְךֹו֥תְּב ץּו֑חַב יִ֣רֲא לֵצָ֭ע רַ֣מָא :דֵֽגֹב יֵ֥רְבִּד ףֵּ֗לַסְיַ֝ו
 רָ֗סּו֝מ טֶבֵׁ֥ש רַעָ֑נ־בֶלְב הָ֣רּוׁשְק תֶלֶּוִ֭א :םָֽׁש ]לָּפִי[ לוָּפִי הָ֗וֹהְ֝י םּו֥עְז תֹו֑רָז יִּ֣פ
 ֗ךָךְנְזָא טַ֥ה :רֹוֽסְחַמְל־ךְךַא ריִׁ֗שָעְ֝ל ןֵ֥תֹנ ֹו֑ל תֹוּ֣בְרַהְל לָּ֭ד קֵֽׁשֹ֣ע :ּוּנֶּֽמִמ הָּנֶ֥קיִחְרַי
 ךָך ֶ֑נְטִבְּב םֵ֣רְמְׁשִת־יִּֽכ םיִעָ֭נ־יִּֽכ :יִּֽתְעַדְל תיִׁ֥שָּת ֗ךָךְּבִלְ֝ו םיִ֑מָכֲח יֵ֣רְבִּד עַמְׁשּ֭ו
 :הָּתָֽא־ףַא םֹוּ֣יַה ךָךיִּ֖תְעַדֹוֽה ךָךֶ֑חַטְבִמ הָוֹהיַּ֭ב תֹו֣יְהִל :ךָךיֶֽתָפְׂש־לַע וָּ֗דְחַ֝י ּונֹּ֥כִי



ֹלֲה  יֵ֣רְמִא ְטְׁשֹ֭ק ֗ךָךֲעֽיִֽדֹוהְל :תַעָֽדָו תֹו֣צֵעֹ֖מְּב ]םיִׁ֑שיִלָׁש[ םוִׁ֑שִלָׁש ךָךְ֭ל יִּתְבַ֣תָכ א֤
־לַאְו אּו֑ה־לַד יִּ֣כ לָּ֭ד־לָזְגִּת־לַא :ךָךיֶֽחְלֹֽׁשְל תֶ֗מֱ֝א םיִ֥רָמֲא ביִׁ֥שָהְל תֶ֑מֱא
־לַא :ׁשֶפָֽנ םֶ֣היֵעְבֹֽק־תֶא עַ֖בָקְו םָ֑ביִר ביִ֣רָי הָוֹהְ֭י־יִּֽכ :רַעָּֽׁשַב יִ֣נָע אֵּ֖כַדְּת
ֹל תֹו֗מֵ֝ח ׁשיִ֥א־תֶאְו ףָ֑א לַעַּ֣ב־תֶא עַרְתִּ֭ת  וָ֑תֹחְרֹֽא ףַ֥לֱאֶּת־ןֶּפ :אֹוֽבָת א֣
 :תֹוֽאָּׁשַמ םיִ֗בְרֹֽעַּ֝ב ףָ֑כ־יֵעְקֹֽתְב יִ֥הְּת־לַא :ךָךֶֽׁשְפַנְל ׁשֵ֣קֹומ ָּ֖תְחַקָלְו ]ויָ֑תֹחְרֹֽא[
 םָ֑לֹוע לּו֣בְּג גֵּסַּ֭ת־לַא :ךָךיֶּֽתְחַּתִמ ֗ךָךְבָּכְׁשִ֝מ חַּ֥קִי־הָּמָֽל םֵּ֑לַׁשְל ֥ךָךְל־ןיֵא־םִא
 בָּ֑צַיְתִי םיִ֥כָלְמ־יֵֽנְפִל ֹוּ֗תְכאַלְמִּב ריִ֤הָ֘מ ׀ ׁשיִ֤א ָתיִ֡זָח :ךָךיֶֽתֹובֲא ּוׂ֣שָע רֶׁ֖שֲא
 רֶׁ֥שֲא־תֶא ןיִ֗בָּ֝ת ןיִּ֥ב לֵׁ֑שֹומ־תֶא םֹו֣חְלִל בֵׁשֵ֭ת־יִּֽכ :םיִּֽכֻׁשֲח יֵ֥נְפִל בֵּצַיְתִ֝י־לַּב
 ויָ֑תֹוּמַעְטַמְֽל וָאְתִּ֭ת־לַא :הָּתָֽא ׁשֶפֶ֣נ לַעַּ֖ב־םִא ךָךֶ֑עֹלְּב ןיִּ֣כַׂש ָּ֣תְמַׂשְו :ךָךיֶֽנָפְל
 ]ףיִעָ֤תֲֽה[ ףוִעָ֤תֲֽה :לָֽדֲח ֥ךָךְתָֽניִּבִֽמ ריִׁ֑שֲעַֽהְֽל עַ֥גיִּת־לַא :םיִֽבָזְּכ םֶחֶ֣ל אּו֗הְ֝ו
 :םִיָֽמָּׁשַה ]ףּו֥עָי[ ףּי֥עָו רֶׁשֶ֗נְּ֝כ םִיַ֑פָנְכ ֹוּ֣ל־הֶׂשֲעַֽי הׂ֣שָע יִּ֤כ ּוּנֶ֥ניֵ֫אְֽו ֹוּ֗ב ךָךיֶ֥ניֵע
־ֹוֽמְּכ ׀ יִּ֤כ :ויָֽתֹּמַעְטַמְל ]ויָ֗אְתִּ֝ת[ וָ֗אְתִּ֝ת־לַאְו ןִיָ֑ע עַ֣ר םֶחֶ֭ל־תֶא םַ֗חְלִּת־לַא
ֹי הֵתְׁשּ֭ו לֹו֣כֱא אּו֥ה־ןֶּ֫כ ֹוׁ֗שְפַנְּב רַ֥עָׁש  ָּתְלַ֥כָא־ךָךְּתִּֽפ :ךְךָּֽמִע־לַּב ֹוּ֗בִלְ֝ו ךְךָ֑ל רַמא֣
 לֶכֵׂ֣שְל זּו֗בָ֝י־יִּֽכ רֵּ֑בַדְּת־לַא ליִסְ֭כ יֵ֣נְזָאְּב :םיִֽמיִעְּנַה ךָךיֶ֥רָבְּד ָּתַ֗חִׁשְ֝ו הָּנֶ֑איִקְת
ֹבָּת־לַא םיִ֗מֹותְ֝י יֵ֥דְׂשִבּו םָ֑לֹוע לּו֣בְּג גֵּסַּ֭ת־לַא :ךָךיֶּֽלִמ ־אּוֽה קָ֑זָח םָ֥לֲאֹֽג־יִּֽכ :אֽ
־לַא :תַעָֽד־יֵרְמִאְל ךָךֶ֗נְזָאְ֝ו ךָךֶּ֑בִל רָ֣סּוּמַל הָאיִ֣בָה :ךְךָּֽתִא םָ֣ביִר־תֶא ביִ֖רָי
ֹל טֶבֵּׁ֗שַ֝ב ּוּנֶּ֥כַת־יִּֽכ רָ֑סּומ רַעַּ֣נִמ עַ֣נְמִּת  ֹוׁ֗שְפַנְ֝ו ּוּנֶּ֑כַּת טֶבֵּׁ֣שַּב הָּתַ֭א :תּוֽמָי א֣
 יָ֑תֹויְלִכ הָנְזֹ֥לֲעַֽתְו :יִנָֽא־םַג יִּ֣בִל חַ֖מְׂשִי ךָךֶּ֑בִל םַ֣כָח־םִא יִנְּ֭ב :ליִּֽצַּת לֹו֥אְּׁשִמ
 קְי־לַא :םיִֽרָׁשיֵֽמ ךָךיֶ֗תָפְׂ֝ש רֵּ֥בַדְּב  הָ֗וֹהְ֝י־תַאְרִיְּב־םִא יִּ֥כ םיִ֑אָּטַחַּֽב ךָךְּבִ֭ל אֵּ֣נַ
ֹל ֗ךָךְתָוְקִתְ֝ו תיִ֑רֲחַֽא ׁשֵ֣י־םִא יִּ֭כ :םֹוּֽיַה־לָּכ  םָ֑כֲחַֽו יִ֣נְב הָּ֣תַא־עַמְׁש :תֵֽרָּכִת א֣
 לֵלֹוזְ֭ו אֵ֣בֹס־יִּֽכ :ֹומָֽל רָׂ֣שָב יֵ֖לְלֹֽזְּב ןִי ָ֑י־יֵאְבֹֽסְב יִ֥הְּת־לַא :ךָךֶּֽבִל ךְךֶרֶּ֣דַּב רֵּׁ֖שַאְו
 ק ָֽז־יִּֽכ זּו֗בָּ֝ת־לַאְו ךָךֶ֑דָלְי הֶ֣ז ךָךיִבָאְ֭ל עַ֣מְׁש :הָֽמּונ ׁשיִּ֥בְלַּת םיִ֗עָרְקּ֝ו ׁשֵ֑רָּוִי  הָ֥נְ
 ]ליִגָ֭י[ לוִגָ֭י ]ליִּ֣ג[ לוִּ֣ג :הָֽניִבּו רָ֣סּומּו הָ֖מְכָח רֹּ֑כְמִּת־לַאְו הֵנְ֭ק תֶ֣מֱא :ךָךֶּֽמִא
 לֵ֗גָתְ֝ו ךָךֶּ֑מִאְו ךָךיִ֥בָא־חַֽמְׂשִי :ֹוּֽב ]חַמְׂשִי[ חַמְׂשִיו םָ֗כָ֝ח ]דֵ֥לֹויְו[ דֵ֥לֹוְי	קיִּ֑דַצ יִ֣בֲא
 הָ֣חּוׁש־יִּֽכ :]הָנְֹֽרְּצִּת[ הָנְצֹרִּת יַ֥כָרְּד ךָךיֶ֗ניֵעְ֝ו יִ֑ל ֣ךָךְּבִל יִנְ֭ב הָ֣נְּת :ךָךֶּֽתְדַלֹוֽי
 םָ֥דָאְּב םיִ֗דְגֹוֽבּ֝ו בֹ֑רֱאֶּֽת ףֶתֶ֣חְּכ איִ֭ה־ףַא :הָּֽיִרְכָנ הָ֗רָ֝צ רֵ֥אְבּו הָ֑נֹוז הָּ֣קֻמֲע



 םיִ֣עָצְּפ יִמְ֭ל ַחיִׂ֗ש יִ֥מְל ׀ ]םיִ֨נָיְדִמ[ םיִ֨נָוְדִמ יִ֤מְל יֹו֡בֲא יִ֢מְל יֹו֥א יִ֨מְל :ףִֽסֹוּת
־לַא :ךְךָֽסְמִמ רֹו֥קְחַל םיִ֗אָּבַ֝ל ןִי ָּ֑יַה־לַע םיִ֥רֲחַֽאְמַֽל :םִי ָֽניֵע תּו֥לִלְ֬כַח יִ֗מְ֝ל םָּ֑נִח
 ֹותיִרֲחַֽ֭א :םיִֽרָׁשיֵמְּב ךְךֵּ֗לַהְתִ֝י ֹו֑ניֵע ]סֹוּ֣כַּב[ סיֹּ֣כַּב ןֵּ֣תִי־יִּֽכ םָּ֥דַ֫אְתִי יִּ֢כ ֘ןִיַי אֶרֵּ֥ת
 ָתיִיָהְ֭ו :תֹוֽכֻּפְהַּת רֵּ֥בַדְי ֗ךָךְּבִלְ֝ו תֹו֑רָז ּו֣אְרִי ךָךיֶניֵ֭ע :ׁשִֽרְפַי יִ֥נֹעְפִצְכּו ךְךָּׁ֑שִי ׁשָ֣חָנְּכ
ֹרְּב בֵ֗כֹׁשְכּ֝ו םָ֑י־בֶלְּב בֵ֣כֹׁשְּכ  יִּתְעָ֥דָ֫י־לַּב יִנּו֗מָלֲה ֘יִתיִלָח־לַב יִנּוּ֥כִה :לֵּֽבִח ׁשא֣
 וָ֗אְתִּ֝ת־לַאְו הָ֑עָר יֵׁ֣שְנַאְּב אֵּנַקְּ֭ת־לַא :דֹוֽע ּוּנֶׁ֥שְקַבֲא ףיִ֗סֹו֝א ץיִ֑קָא יַ֥תָמ
 :הָנְרֵּֽבַדְּת םֶ֥היֵתְפִׂש לָ֗מָעְ֝ו םָּ֑בִל הֶּ֣גְהֶי דֹׁ֖ש־יִּכ :םָּֽתִא תֹו֥יְהִֽל ]ויָ֗אְתִּ֝ת[
 רָ֣קָי ןֹו֖ה־לָּכ ּו֑אְלָּמִי םיִ֣רָדֲח תַעַדְבּ֭ו :ן ָֽנֹוּכְתִי הָ֗נּובְתִבּ֝ו תִיָּ֑ב הֶנָּ֣בִי הָמְכָחְּ֭ב
 ֣ךָךְּל־הֶׂשֲעַּֽת תֹולֻּבְחַתְ֭ב יִּ֣כ :ַחֹּֽכ־ץֶּמַאְמ תַעַּ֝֗ד ׁשיִ֥אְו זֹו֑עַּב םָ֥כָח־רֶבֶּֽג :םיִֽעָנְו
ֹל רַעַּׁ֗שַּ֝ב תֹו֑מְכָח ליִ֣וֱאֶֽל תֹו֣מאָר :ץֵֽעֹוי בֹ֣רְּב הָ֗עּוׁשְתּ֝ו הָ֑מָחְלִמ ־חַּתְפִי א֣
 קִי תֹוּ֥מִזְמ־לַעַּֽב ֹו֗֝ל ַעֵ֑רָהְל בֵּׁ֥שַחְמ :ּוהיִּֽפ  תַ֖בֲעֹוֽתְו תאָּ֑טַח תֶלֶּ֣וִא תַּ֣מִז :ּואָֽרְ
 גֶרֶ֗הַ֝ל םיִ֥טָמּו תֶוָּ֑מַל םיִ֣חֻקְל לֵּצַ֭ה :הָכֶֽחֹּכ רַ֣צ הָ֗רָצ םֹו֥יְּב ָתיִּפַרְתִ֭ה :ץֵֽל םָ֣דָאְל
ֹל ֘ןֵה רַ֗מֹאת־יִּֽכ :ךְךֹוֽׂשְחַּת־םִא  ןיִ֗בָי־אּוֽה ׀ תֹוּ֨בִל ןֵ֤כֹ֘ת־ֹאלֲה הֶ֥ז ּו֫נְעַ֢דָי־אֽ
 תֶפֹ֥נְו בֹו֑ט־יִּכ ׁשַבְ֭ד יִ֣נְּב־לָכֱא :ֹוֽלֳעָפְּכ םָ֣דָאְל ביִׁ֖שֵהְו עָ֑דֵי אּו֣ה ךָךְׁשְפַ֭נ רֵ֣צֹנְו
 ֗ךָךְתָוְקִתְ֝ו תיִ֑רֲחַֽא ׁשֵ֣יְו ָתאָצָ֭מ־םִא ךָךֶׁ֥שְפַ֫נְל הָ֗מְכָח הֶ֥עְּד ׀ ןֵּ֤כ :ךָךֶּֽכִח־לַע קֹו֗תָ֝מ
ֹל ָר בֹ֣רֱאֶּת־לַא :תֵֽרָּכִת א֣  לֹוּ֣פִי ׀ עַבֶׁ֨ש יִּ֤כ :ֹוֽצְבִר דֵּ֥דַׁשְּת־לַֽא קיִּ֑דַצ הֵ֣וְנִל עָׁש֭
 חָ֑מְׂשִּת־לַא ]ךָךְבִיֹו֭א[ ךָךיְבִיֹו֭א לֹ֣פְנִּב :הָֽעָרְב ּו֥לְׁשָּֽכִי םיִ֗עָׁשְרּ֝ו םָ֑קָו קיִּ֣דַצ
־לַא :ֹוּֽפַא ויָ֣לָעֵמ ביִׁ֖שֵהְו ויָ֑ניֵעְּב עַ֣רְו הָוֹהְ֭י הֶ֣אְרִי־ןֶּפ :ךָךֶּֽבִל לֵ֥גָי־לַא ֹו֗לְׁשָּכִבּ֝ו
ֹל ׀ יִּ֤כ :םיִֽעָׁשְרָּֽב אֵּ֗נַקְּ֝ת־לַא םיִ֑עֵרְּמַּב רַ֥חְתִּת  ר ֵ֖נ עָ֑רָל תיִ֣רֲחַֽא הֶ֣יְהִֽת־אֽ
־יִּֽכ :בָֽרָעְתִּת־לַא םיִ֗נֹוׁ֝ש־םִע ךְךֶלֶ֑מָו יִ֣נְּב הָ֣וֹהְי־תֶא אָ֥רְי :ךְךָֽעְדִי םיִ֣עָׁשְר
 םיִ֖נָּפ־רֵּכַֽה םיִ֑מָכֲחַֽל הֶּלֵ֥א־םַּג :ַעֵֽדֹוי יִ֣מ םֶ֗היֵנְׁ֝ש דיִ֥פּו םָ֑דיֵא םּו֣קָי םֹאְתִ֭פ
 :םיִּֽמֻאְל ּוהּו֥מָעְזִי םיִּ֑מַע ּוהֻ֥בְּקִי הָּתָ֥א קיִּ֢דַצ ֘עָׁשָרְל ׀ רֵ֨מֹ֤א :בֹוֽט־לַּב טָּ֣פְׁשִמְּב
 םיִ֥רָבְּד ביִׁ֗שֵ֝מ קָּׁ֑שִי םִיַ֥תָפְׂש :בֹוֽט־תַּכְרִב אֹו֥בָּת םֶ֗היֵלֲעַֽ֝ו םָ֑עְנִי םיִ֥חיִכֹוּֽמַלְו
־לַא :ךָךֶֽתיֵב ָתיִ֥נָבּו רַ֗חַ֝א ךְךָ֑ל הֶ֣דָּׂשַּב ּהָ֣דְּתַעְו ךָךֶּ֗תְכאַלְמ ׀ ץּו֨חַּב ןֵ֤כָ֘ה :םיִֽחֹכְנ
 ןֵּ֤כ יִ֭ל־הָׂשָֽע רֶׁ֣שֲאַּֽכ רַ֗מֹאּת־לַא :ךָךיֶֽתָפְׂשִּב ָתיִּ֗תִפֲהַֽ֝ו ךָךֶ֑עֵרְּב םָּ֣נִח־דֵֽע יִ֣הְּת
 םֶרֶּ֝֗כ־לַעְו יִּתְרַ֑בָע לֵ֣צָע־ׁשיִֽא הֵ֣דְׂש־לַע :ֹוֽלֳעָֽפְּכ ׁשיִ֣אָל ביִׁ֖שָא ֹוּ֑ל־הֶׂשֱעֶֽא



 ויָ֣נָבֲא רֶד ֶ֖גְו םיִּ֑לֻרֲח ויָ֣נָפ ּוּ֣סָּכ םיִ֗נֹׁשְּמִק ׀ ֹוּ֨לֻכ הָ֤לָ֘ע הֵּ֨נִהְו :בֵֽל־רַסֲח םָ֥דָא
 טַ֣עְמ תֹונֵׁ֭ש טַ֣עְמ :רָֽסּומ יִּתְחַ֥קָל יִתיִ֗אָ֝ר יִּ֑בִל תיִׁ֣שָא יִכֹנָֽ֭א הֶ֣זֱחֶאָו :הָסָֽרֱהֶֽנ
 ׁשיִ֣אְּכ ךָךיֶ֗רֹסְחַמּ֝ו ךָךֶׁ֑שיֵר ךְךֵּ֥לַהְתִמ־אָֽבּו :בָּֽכְׁשִל םִיַ֣דָי קֻּ֖בִח ׀ טַ֓עְמ תֹו֑מּונְּת
 :הָֽדּוהְי־ךְךֶלֶֽמ הָּ֬יִקְזִח ׀ יֵׁ֤שְנַא ּוקיִּ֗תְעֶ֝ה רֶׁ֥שֲא הֹ֑מֹלְׁש יֵ֣לְׁשִמ הֶּלֵ֭א־םַּג :ן ֵֽגָמ
 ץֶרָ֣אָו םּורָ֭ל םִיַ֣מָׁש :רָֽבָּד רֹ֣קֲח םיִ֗כָלְ֝מ דֹ֥בְכּו רָ֑בָּד רֵּ֣תְסַה םיִהֹלֱ֭א דֹ֣בְּכ
ָר ֹו֣גָה :יִלֶּֽכ ףֵ֣רֹּצַל אֵ֖צֵּיַו ףֶסָּ֑כִמ םיִ֣גיִס ֹו֣גָה :רֶקֵֽח ןיֵ֣א םיִ֗כָלְ֝מ בֵ֥לְו קֶמֹ֑עָל  עָׁש֭
־לַא םיִ֗לֹדְּ֝ג םֹו֥קְמִבּו ךְךֶלֶ֑מ־יֵנְפִל רַּ֥דַהְתִּת־לַא :ֹוֽאְסִּכ קֶדֶּ֣צַּב ןֹוּ֖כִיְו ךְךֶלֶ֑מ־יֵנְפִל
 ּו֣אָר רֶׁ֖שֲא ביִ֑דָנ יֵ֣נְפִל ךָךְליִּ֣פְׁשַהֵֽמ֭◌ הָּנֵ֥ה הֵ֫לֲע ֗ךָךְל־רָמֲא בֹו֥ט יִּ֤כ :דֹֽמֲעַּֽת
 :ךָךֶֽעֵר ֣ךָךְתֹֽא םיִ֖לְכַהְּב ּהָ֑תיִרֲחַֽאְּב הֶׂשֲעַּֽת הַמ ןֶּ֣פ רֵ֥הַ֫מ בִ֗רָל אֵ֥צֵּת־לַא :ךָךיֶֽניֵע
ֹל ֗ךָךְתָּֽבִדְ֝ו ַעֵ֑מֹׁש ֥ךָךְדֶּסַחְי־ןֶּֽפ :לָֽגְּת־לַא רֵ֣חַא דֹו֖סְו ךָךֶ֑עֵר־תֶא ביִ֣ר ךָךְביִ֭ר  א֣
ָז יֵ֣חּוּפַּת :בּוֽׁשָת ָז םֶז ֶ֣נ :ויָֽנְפָא־לַע רֻ֥בָּד רָ֗בָּ֝ד ףֶסָּ֑כ תֹוּ֥יִּכְׂשַמְּב בָה֭ ־יִלֲחַֽו בָה֭
 ןָמֱאֶ֭נ ריִ֣צ ריִ֗צָק םֹו֬יְּב ׀ גֶלֶׁ֨ש־תַּנִצְּכ :תַעָֽמֹׁש ןֶזֹ֥א־לַע םָ֗כָ֝ח ַחיִ֥כֹומ םֶתָ֑כ
־תַּתַמְּב לֵּ֗לַהְתִ֝מ ׁשיִ֥א ןִיָ֑א םֶׁשֶ֣גְו ַחּורְ֭ו םיִ֣איִׂשְנ :ביִֽׁשָי ויָ֣נֹדֲא ׁשֶפֶ֖נְו ויָ֑חְלֹֽׁשְל
 לֹ֣כֱא ָתאָצָ֭מ ׁשַ֣בְּד :םֶר ָּֽג־רָּבְׁשִּת הָּ֗כַ֝ר ןֹוׁ֥שָלְו ןיִ֑צָק הֶּ֣תֻפְי םִיַּפַ֭א ךְךֶרֹ֣אְּב :רֶקָֽׁש
ַר רַ֣קֹה :ֹוֽתאֵקֲהַֽו ּוּנֶ֗עָּבְׂשִּ֝ת־ןֶּפ ָּך ֶּ֑יַּד  :ךָךֶֽאֵנְׂשּו ֗ךָךֲעָּֽבְׂשִ֝י־ןֶּפ ךָךֶ֑עֵר תיֵּ֣בִמ ךָךְלְג֭
 תֶדָ֑עּומ לֶגֶ֣רְו הָעֹ֭ר ןֵׁ֣ש :רֶקָֽׁש דֵ֣ע ּוהֵ֗עֵרְ֝ב הֶ֥נֹע־ׁשיִֽא ןּו֑נָׁש ץֵ֣חְו בֶרֶחְ֭ו ץיִ֣פֵמ
 רָׁ֥שְו רֶתָ֑נ־לַע ץֶמֹ֣ח הָרָ֭ק םֹו֣יְּב ׀ דֶגֶּ֨ב־הֶדֲעַֽמ :הָֽרָצ םֹו֣יְּב דֵ֗גֹוּ֝ב חָ֥טְבִמ
 ּוהֵ֥קְׁשַה אֵ֗מָ֝צ־םִאְו םֶחָ֑ל ּוהֵ֣לִכֲאַֽה ךָךֲאַֽנׂ֭ש בֵ֣עָר־םִא :עָֽר־בֶל לַ֣ע םיִ֗רִּׁשַּ֝ב
 לֵֽלֹו֣חְּת ןֹופָ֭צ ַחּו֣ר :ךְךָֽל־םֶּלַׁשְי הָ֗וֹהיַֽ֝ו ֹוׁ֑שֹאר־לַע הֶ֣תֹח הָּתַ֭א םיִ֗לָחֶֽג יִּ֤כ :םִיָֽמ
 םיִ֗נָוְדִ֝מ תֶׁשֵ֥אֵמ גָּ֑ג־תַּנִּפ־לַע תֶבֶׁ֥ש בֹו֗ט :רֶתָֽס ןֹוׁ֣שְל םיִ֗מָעְזִ֝נ םיִ֥נָפּו םֶׁשָּ֑ג
 ץֶרֶ֥אֵמ הָ֗בֹו֝ט הָ֥עּומְׁשּו הָ֑פֵיֲע ׁשֶפֶ֣נ־לַע םיִרָ֭ק םִיַ֣מ :רֶבָֽח תיֵ֥בּו ]םיִ֗נָיְדִ֝מ[
 ׁשַ֣בְּד לֹ֤כָ֘א :עָֽׁשָר־יֵֽנְפִל טָ֣מ קיִּ֗דַ֝צ תָ֑חְׁשָמ רֹו֣קָמּו ׂשָּפְרִ֭נ ן ָ֣יְעַמ :קָֽחְרֶמ
ֹל תֹוּ֣בְרַה  ׀ רֶׁ֤שֲא ׁשיִ֝֗א הָ֑מֹוח ןיֵ֣א הָצּורְּ֭פ ריִ֣ע :דֹוֽבָּכ םָ֣דֹבְּכ רֶקֵ֖חְו בֹו֑ט־אֽ
ֹל ןֵּ֤כ ריִ֑צָּקַּב רָ֥טָּמַכְו ץִיַּ֗קַּב ׀ גֶלֶּׁ֤שַּכ :ֹוֽחּורְל רָ֣צְעַמ ןיֵ֖א  :דֹוֽבָּכ ליִ֣סְכִל הֶ֖ואָנ־אֽ
ֹל םָּ֗נִ֝ח תַ֥לְלִק ןֵּ֥כ ףּו֑עָל רֹו֣רְּדַּכ דּונָ֭ל רֹוּ֣פִּצַּכ ֹבָת ]ֹו֣ל[ א֣  גֶתֶ֣מ סּוּסַ֭ל טֹוׁ֣ש :אֽ
 :הָּתָֽא־םַג ֹוּ֥ל־הֶוְׁשִּת־ןֶּֽפ ֹוּ֑תְלַּוִאְּכ ליִסְּ֭כ ןַעַּ֣ת־לַא :םיִֽליִסְּכ וֵ֣גְל טֶבֵׁ֗שְ֝ו רֹו֑מֲחַֽל



ַר הֶּ֣צַקְמ :ויָֽניֵעְּב םָ֣כָח הֶ֖יְהִֽי־ןֶּפ ֹוּ֑תְלַּוִאְּכ ליִסְ֭כ הֵ֣נֲע  ַחֵ֖לֹׁש הֶ֑תֹׁש סָ֣מָח םִיַלְג֭
 ןֶבֶ֭א רֹו֣רְצִּכ :םיִֽליִסְכ יִ֣פְּב לָׁ֗שָמּ֝ו ַחֵּ֑סִּפִמ םִיַקֹׁ֭ש ּו֣יְלַּד :ליִֽסְּכ־דַיְּב םיִ֣רָבְּד
 :םיִֽליִסְכ יִ֣פְּב לָׁ֗שָמּ֝ו רֹוּ֑כִׁש־דַיְב הָ֣לָע ַחֹו֭ח :דֹוֽבָּכ ליִ֣סְכִל ןֵ֖תֹונ־ןֵּֽכ הָ֑מֵּגְרַמְּב
 הֶ֥נֹוׁש ליִ֗סְּ֝כ ֹו֑אֵק־לַע בָׁ֣ש בֶלֶכְּ֭כ :םיִֽרְבֹֽע רֵ֥כֹׂשְו ליִ֗סְּ֝כ רֵ֥כֹׂשְו לֹּ֑כ־לֵֽלֹוֽחְמ בַ֥ר
 קִּת ויָ֑ניֵעְּב םָ֣כָח ׁשיִ֭א ָתיִ֗אָר :ֹוּֽתְלַּוִאְב  לַחַׁ֣ש לֵצָ֭ע רַ֣מָא :ּוּנֶּֽמִמ ליִ֣סְכִל הָ֖וְ
 ןַ֤מָ֘ט :ֹוֽתָּטִמ־לַע לֵ֗צָעְ֝ו ּהָ֑ריִצ־לַע בֹוּ֣סִּת תֶלֶּדַ֭ה :תֹוֽבֹחְרָֽה ןיֵּ֣ב יִ֗רֲ֝א ךְךֶרָּ֑דַּב
 הָ֗עְבִּׁשִ֝מ ויָ֑ניֵעְּב לֵ֣צָע םָ֣כָח :ויִּֽפ־לֶא ּהָ֥ביִׁשֲהַֽל הָ֗אְלִ֝נ תַחָּ֑לַּצַּב ֹודָ֭י לֵ֣צָע
ֹּל ביִ֥ר־לַע רֵּ֗בַעְתִ֝מ רֵ֥בֹע בֶלָ֑כ־יֵנְזָאְּב קיִ֥זֲחַֽמ :םַעָֽט יֵביִׁ֣שְמ  ַּהֵלְהַלְתִמְּֽ֭כ :ֹוֽל־אֽ
 :יִנָֽא קֵ֥חַׂשְמ־ֹאלֲה רַ֗מָאְ֝ו ּוהֵ֑עֵר־תֶא הָּ֣מִר ׁשיִ֭א־ןֵּֽכ :תֶוָֽמָו םיִּ֥צִח םיִּ֗קִז הֶ֥רֹּיַה
 םיִ֣צֵעְו םיִלָחֶֽגְ֭ל םָ֣חֶּפ :ןֹוֽדָמ קֹּ֥תְׁשִי ןָּ֗גְרִ֝נ ןיֵ֥אְבּו ׁשֵ֑א־הֶּבְכִּת םיִצֵ֭ע סֶפֶ֣אְּב
 םֵ֗הְ֝ו םיִ֑מֲהַֽלְתִמְּכ ןָּגְרִ֭נ יֵ֣רְבִּד :ביִֽר־רַחְרַחְל ]םיִ֗נָיְדִ֝מ[ םיִ֗נָוְדִ֝מ ׁשיִ֥אְו ׁשֵ֑אְל
 :עָֽר־בֶלְו םיִ֣קְלֹּד םִיַ֖תָפְׂש ׂשֶרָ֑ח־לַע הֶּ֣פֻצְמ םיִגיִ֭ס ףֶסֶּ֣כ :ןֶטָֽב־יֵרְדַח ּו֥דְר ָֽי
־לַא ֹולֹו֭ק ן ֵּ֣נַחְי־יִּֽכ :הָֽמְרִמ תיִׁ֥שָי ֹוּ֗בְרִקְבּ֝ו אֵ֑נֹוׂש רֵ֣כָּנִי ]ויָתָפְׂשִּ֭ב[ וָתָפְׂשִּ֭ב
 ֹו֣תָעָר הֶ֖לָּגִּת ןֹו֑אָּׁשַמְּב הָאְנִׂ֭ש הֶּ֣סַּכִּת :ֹוּֽבִלְּב תֹו֣בֵעֹוּֽת עַבֶׁ֖ש יִּ֤כ ֹוּ֑ב־ןֶמֲאַּֽת
 ויָּ֑כַד אָ֣נְׂשִי רֶקֶׁ֭ש־ןֹוׁשְֽל :בּוֽׁשָּת ויָ֥לֵא ןֶבֶ֝א לֵ֥לֹ֥גְו לֹּ֑פִי ּהָּ֣ב תַחַּׁ֭ש הֶרֹּ֣כ :לָֽהָקְב
 דֶלֵּ֥י־הַמ עַ֗דֵ֝ת־ֹאל יִּ֤כ רָ֑חָמ םֹו֣יְּב לֵּלַהְתִּ֭ת־לַֽא :הֶֽחְדִמ הֶׂ֥שֲעַֽי קָ֗לָ֝ח הֶ֥פּו
ֹלְו ר ָ֣ז ֣ךָךְלֶּלַהְי :םֹוֽי  סַעַ֥כְו לֹו֑חַה לֶטֵ֣נְו ןֶבֶ֭א דֶבֹּ֣כ :ךָךיֶֽתָפְׂש־לַאְו יִ֗רְכָ֝נ ךָךיִ֑פ־אֽ
 :הָֽאְנִק יֵ֥נְפִל דֹמֲעַֽ֝י יִ֥מּו ףָ֑א ףֶטֶׁ֣שְו הָמֵ֭ח תּוּ֣יִרְזְכַא :םֶֽהיֵנְּׁשִמ דֵ֥בָּכ ליִ֗וֱ֝א
 תֹו֗רָּתְעַנְ֝ו בֵ֑הֹוא יֵ֣עְצִּפ םיִנָמֱאֶ֭נ :תֶרָּֽתֻסְמ הָ֥בֲהַֽאֵֽמ הָּ֑לֻגְמ תַחַ֣כֹוּת הָבֹו֭ט
 רֹוּפִצְּ֭כ :קֹוֽתָמ רַ֥מ־לָּכ הָ֗בֵעְ֝ר ׁשֶפֶ֥נְו תֶפֹ֑נ סּו֣בָּת הָעֵבְׂ֭ש ׁשֶפֶ֣נ :אֵֽנֹוׂש תֹו֥קיִׁשְנ
 ק־ןִמ תֶדֶ֣דֹונ  קֶתֶ֥מּו בֵ֑ל־חַּֽמַׂשְי תֶרֹטְקּ֭ו ןֶמֶׁ֣ש :ֹוֽמֹוקְּמִמ דֵ֥דֹונ ׁשיִ֝֗א ןֵּכ ּהָּ֑נִ
ֹזֲעַּֽת־לַא ךָךיִ֡בָא ]ַעֵ֢רְו[ הַעֵ֢רְו ׀ ֙ךָךֲעֵֽר :ׁשֶפָֽנ־תַצֲעֵֽמ ּוהֵ֗עֵ֝ר ־לַא ךָךיִ֗חָא תיֵ֥בּו ב֗
 יִּ֑בִל חַּ֣מַׂשְו יִנְּ֭ב םַ֣כֲח :קֹוֽחָר חָ֥אֵמ בֹו֗רָ֝ק ןֵ֥כָׁש בֹו֥ט ךָךֶ֑דיֵא םֹו֣יְּב אֹובָּ֭ת
־חַק :ּוׁשָֽנֱעֶנ ּו֥רְבָֽע םִ֗יאָתְּ֝פ רָּ֑תְסִנ הָ֣עָר הָ֣אָר םּו֤רָע :רָֽבָד יִ֣פְרֹֽח הָביִׁ֖שָאְו
 רֶקֹּ֣בַּב לֹודָּ֭ג לֹו֣קְּב ׀ ּוהֵ֨עֵר ךְךֵ֤רָ֘בְמ :ּוהֵֽלְבַח הָּ֣יִרְכָנ דַ֖עְבּו ר ָ֑ז בַרָ֣ע־יִּכ ֹודְגִּ֭ב
 ]םיִ֗נָיְדִ֝מ[ םיִ֗נָוְדִ֝מ תֶׁשֵ֥אְו ריִ֑רְגַס םֹו֣יְּב דֵרֹו֭ט ףֶלֶּ֣ד :ֹוֽל בֶׁשָ֥חֵּת הָ֗לָלְ֝ק םיֵּ֑כְׁשַה



 קִי ֹו֣ניִמְי ןֶמֶׁ֖שְו ַחּו֑ר־ןַפָֽצ ָהיֶ֥נְפֹֽצ :הָֽוָּתְׁשִנ  דַחַ֣י ׁשיִ֗אְ֝ו דַחָ֑י לֶ֣זְרַבְּב לֶ֣זְרַּב :אָֽרְ
 םיִ֣נָּפַה םִיַּמַּ֭כ :דָּֽבֻכְי ויָ֣נֹדֲא רֵ֖מֹׁשְו ּהָ֑יְרִּפ לַ֣כֹאי הָנֵאְּ֭ת רֵ֣צֹנ :ּוהֵֽעֵר־יֵֽנְּפ
ַֽו לֹו֣אְׁש :םָֽדָאָֽל םָ֗דָאָֽ֝ה־בֵֽל ןֵּ֤כ םיִ֑נָּפַל ַֽו[ הֹּדַבֲא֭ ֹל ]ֹוּדַבֲא֭  יֵ֥ניֵעְו הָנְעַּ֑בְׂשִּת א֣
ֹל םָ֗דָאָֽ֝ה ־םִא :ֹוֽלָלֲהַֽמ יִ֣פְל ׁשיִ֗אְ֝ו בָ֑הָּזַל רּו֣כְו ףֶסֶּכַ֭ל ףֵ֣רְצַמ :הָנְעַּֽבְׂשִת א֣
ֹל יִ֑לֱעַּֽב תֹופיִרָֽ֭ה ךְךֹו֣תְּב ׁשֵּ֡תְכַּמַּֽב ׀ ליִ֨וֱאָה־תֶא ׁשֹוּ֤תְכִּת  ויָ֗לָעֵֽ֝מ רּו֥סָת־אֽ
ֹל יִּ֤כ :םיִֽרָדֲעַֽל ֗ךָךְּבִ֝ל תיִׁ֥ש ךָך ֶ֑נֹאצ יֵ֣נְּפ עַדֵּ֭ת ַעֹ֣דָי :ֹוּֽתְלַּוִא ־םִאְו ןֶסֹ֑ח םָ֣לֹועְל א֣
 :םיִֽרָה תֹו֥בְּׂשִע ּו֗פְסֶאֶֽנְ֝ו אֶׁשֶ֑ד־הָאְרִנְו ריִצָ֭ח הָ֣לָּג :]רֹוֽדָו[ רֹוָֽד	רֹו֣דְל רֶזֵ֝֗נ
 םֶחֶ֣לְל ךָךְמְחַלְֽ֭ל םיִּ֗זִע בֵ֬לֲח ׀ יֵ֤דְו :םיִֽדּוּתַע הֶ֗דָׂ֝ש ריִ֥חְמּו ךָךֶׁ֑שּובְלִל םיִׂ֥שָבְּכ
 עַֽׁשֶ֣פְּב :חָֽטְבִי ריִ֥פְכִּכ םיִ֗קיִּדַצְ֝ו עָׁ֑שָר ףֵ֣דֹר־ןיֵֽאְו ּוסָ֣נ :ךָךיֶֽתֹורֲעַֽנְל םיִּ֗יַחְ֝ו ךָךֶ֑תיֵּב
ֹי ןיִ֥בֵמ םָ֥דָאְבּו ָהיֶ֑רָׂש םיִּ֣בַר ץֶרֶ֭א ָר רֶבֶּ֣ג :ךְךיִֽרֲאַֽי ןֵּ֣כ ַעֵ֗ד֝  רָ֥טָמ םיִּ֑לַּד קֵׁ֣שֹעְו ׁש֭
־יֵׁשְנַא :םָֽב ּור ָּ֥גְתִי הָ֗רֹו֝ת יֵ֥רְמֹֽׁשְו עָׁ֑שָר ּו֣לְלַֽהְי הָרֹו֭ת יֵ֣בְזֹֽע :םֶחָֽל ןיֵ֣אְו ףֵ֗חֹ֝ס
ָר ֹל ע֭ ָר־בֹוֽט :לֹֽכ ּוניִ֥בָי הָ֗וֹהְ֝י יֵׁ֥שְקַבְמּו טָּ֑פְׁשִמ ּוניִ֣בָי־אֽ  ׁשֵּ֥קִעֵמ ֹוּ֑מֻתְּב ךְךֵ֣לֹוה ׁש֭
 הֶּ֣בְרַמ :ויִֽבָא םיִ֥לְכַי םיִ֗לְלֹוֽ֝ז הֶ֥עֹרְו ןיִ֑בֵמ ןֵּ֣ב הָרֹוּ֭ת רֵ֣צֹונ :ריִֽׁשָע אּו֣הְו םִיַ֗כָרְּ֝ד
 ַעֹ֣מְּׁשִמ ֹונְזָ֭א ריִ֣סֵמ :ּוּנֶֽצְּבְקִי םיִּ֣לַּד ן ֵ֖נֹוחְל ]תיִּ֑בְרַתְו[ תיִּ֑בְרַתבְו ךְךֶׁשֶ֣נְּב ֹונֹו֭ה
 לֹוּ֑פִי־אּוֽה ֹו֥תּוחְׁשִּב עָ֗ר ךְךֶרֶ֥דְּב ׀ םיִ֨רָׁשְי הֶּ֤גְׁשַמ :הָֽבֵעֹוּת ֹו֗תָּלִפְּ֝ת־םַּֽג הָ֑רֹוּת
 קְחַי ןיִ֣בֵמ לַ֖דְו ריִׁ֑שָע ׁשיִ֣א ויָניֵעְּ֭ב םָ֣כָח :בֹוֽט־ּולֲחְֽנִי םיִ֗מיִמְתּ֝ו  ץֹ֣לֲעַּֽב :ּוּנֶֽרְ
ֹל ויָעָׁשְ֭פ הֶּ֣סַכְמ :םָֽדָא ׂשַּ֥פֻחְי םיִ֗עָׁשְ֝ר םּו֥קְבּו תֶרָ֑אְפִת הָּ֣בַר םיִקיִּדַ֭צ  א֣
 לֹוּ֥פִי ֹוּ֗בִ֝ל הֶׁ֥שְקַמּו דיִ֑מָּת דֵ֣חַפְמ םָדָ֭א יֵ֣רְׁשַא :םָֽחֻרְי בֵ֣זֹעְו הֶ֖דֹומּו ַחיִ֑לְצַי
 תֹונּובְּ֭ת רַ֣סֲח דיִ֗גָנ :לָּֽד־םַע לַ֣ע עָׁ֗שָ֝ר לֵׁ֥שֹומ קֵ֑קֹוׁש בֹ֣דְו םֵהֹ֭נ־יִרֲא :הָֽעָרְּב
־דַע ׁשֶפָ֑נ־םַדְּב קֻׁ֣שָע םָדָ֭א :םיִֽמָי ךְךיִ֥רֲאַֽי עַצֶ֝֗ב ]אֵנׂ֥ש[ יאֵנׂ֥ש תֹוּ֑קַׁשֲעַֽמ בַ֥רְו
 :תָֽחֶאְּב לֹוּ֥פִי םִיַ֗כָרְּ֝ד ׁשַ֥קְעֶנְו ַעֵׁ֑שָּוִי םיִמָּ֭ת ךְךֵ֣לֹוה :ֹוֽב־ּוכְמְתִי־לַא סּו֗נָ֝י רֹוּ֥ב
־בַר תֹונּומֱ֭א ׁשיִ֣א :ׁשיִֽר־עַּבְׂשִֽי םיִ֗קֵ֝ר ףֵּ֥דַרְמּו םֶחָ֑ל־עַּבְׂשִֽי ֹותָמְדַ֭א דֵ֣בֹע
ֹל ריִׁ֗שֲעַֽהְ֝ל ץָ֥אְו תֹו֑כָרְּב ֹל םיִ֥נָּפ־רֵּכַֽה :הֶֽקָּנִי א֣ ־עַׁשְפִי םֶחֶ֗֝ל־תַּפ־לַעְו בֹו֑ט־אֽ
ֹלְו ןִיָ֑ע עַ֣ר ׁשיִ֭א ןֹו֗הַל לָ֥הֳבִֽנ :רֶבָּֽג  יַרֲחַֽ֭א םָ֣דָא ַחיִ֤כֹו֘מ :ּוּנֶֽאֹבְי רֶסֶ֥ח־יִּֽכ עַ֗דֵ֝י־אֽ
 אּו֝֗ה רֵ֥בָח עַׁשָּ֑פ־ןיֵֽא רֵ֥מֹאְו ֹוּ֗מִאְו ויִ֤בָ֘א ׀ לֵ֤זֹוּג :ןֹוֽׁשָל קיִ֥לֲחַּֽמִֽמ אָ֑צְמִי ןֵ֣ח
 ֹוּבִלְּ֭ב ַחֵ֣טֹוּב :ןָּֽׁשֻדְי הָ֣וֹהְי־לַע ַחֵ֖טֹבּו ןֹו֑דָמ הֶ֣רָגְי ׁשֶפֶ֭נ־בַחְר :תיִֽחְׁשַמ ׁשיִ֣אְל



 ויָ֗ניֵ֝ע םיִ֥לְעַמּו רֹו֑סְחַמ ןיֵ֣א ׁשָרָ֭ל ןֵ֣תֹונ :טֵֽלָּמִי אּו֣ה הָ֗מְכָחְּ֝ב ךְךֵ֥לֹוהְו ליִ֑סְכ אּו֣ה
 ׁשיִ֣א :םיִֽקיִּדַצ ּוּ֥בְרִי םָ֗דְבָאְבּ֝ו םָ֑דָא רֵ֣תָּסִי םיִעָׁשְ֭ר םּו֣קְּב :תֹוֽרֵאְמ־בַר
 םָ֑עָה חַ֣מְׂשִי םיִקיִּדַ֭צ תֹו֣בְרִּב :אֵּֽפְרַמ ןיֵ֣אְו רֵ֗בָּׁשִ֝י עַתֶּ֥פ ףֶרֹ֑ע־הֶׁשְקַמ תֹוחָכֹוּֽ֭ת
־דֶּבַאְי תֹו֗נֹו֝ז הֶ֥עֹרְו ויִ֑בָא חַּ֣מַׂשְי הָמְכָ֭ח בֵ֣הֹא־ׁשיִֽא :םָֽע חַֽנָ֣אֵי עָׁ֗שָ֝ר לֹׁ֥שְמִבּו
־לַע קיִ֣לֲחַֽמ רֶבֶּ֭ג :הָּנֶֽסְרֶהֶֽי תֹו֣מּורְּת ׁשיִ֖אְו ץֶרָ֑א דיִ֣מֲעַֽי טָּפְׁשִמְּ֭ב ךְךֶלֶ֗מ :ןֹוֽה
 :ַחֵֽמָׂשְו ןּו֥רָי קיִּ֗דַצְ֝ו ׁשֵ֑קֹומ עָ֣ר ׁשיִ֭א עַֽׁשֶ֤פְּב :ויָֽמָעְּפ־לַע ׂשֵ֥רֹוּפ תֶׁשֶ֝֗ר ּוהֵ֑עֵר
ֹל עָׁ֗שָ֝ר םיִּ֑לַּד ןיִּ֣ד קיִּדַ֭צ ַעֵ֣דֹי  םיִ֗מָכֲחַֽ֝ו הָ֑יְרִק ּוחיִ֣פָי ןֹוצָ֭ל יֵׁ֣שְנַא :תַעָּֽד ןיִ֥בָי־אֽ
 יֵׁ֣שְנַא :תַחָֽנ ןיֵ֣אְו קַ֗חָׂשְ֝ו זַ֥גָרְו ליִ֑וֱא ׁשיִ֣א־תֶא טָּפְׁשִ֭נ םָ֗כָח־ׁשיִֽא :ףָֽא ּוביִׁ֥שָי
 םָ֗כָחְ֝ו ליִ֑סְכ איִ֣צֹוי ֹוחּו֭ר־לָּכ :ֹוֽׁשְפַנ ּוׁ֥שְקַבְי םיִ֗רָׁשיִֽ֝ו םָ֑ת־ּואְנְׂשִי םיִמָ֭ד
 ׁשָ֤ר :םיִֽעָׁשְר ויָ֥תְרָֽׁשְמ־לָּכ רֶקָׁ֑ש־רַבְּד־לַע ביִׁ֣שְקַמ לֵׁשֹ֭מ :הָּנֶֽחְּבַׁשְי רֹו֥חָאְּב
 םיִּ֑לַּד תֶ֣מֱאֶּֽב טֵ֣פֹוׁש ךְךֶלֶ֤מ :הָֽוֹהְי םֶ֣היֵנְׁש יֵ֖ניֵע־ריִאֵ֤מ ּוׁשָּ֑גְפִנ םיִ֣כָכְּת ׁשיִ֣אְו
 תֹו֣בְרִּב :ֹוּֽמִא ׁשיִ֥בֵמ חָּ֗לֻׁשְ֝מ רַעַ֥נְו הָ֑מְכָח ןֵּ֣תִי תַחַכֹותְ֭ו טֶבֵׁ֣ש :ןֹוּֽכִי דַ֥עָל ֹו֗אְסִּ֝כ
 ןֵּ֖תִיְו ךָךֶ֑חיִניִֽו ךָךְנִּ֭ב רֵּ֣סַי :ּוֽאְרִי םָּ֥תְלַּפַמְּֽב םיִ֗קיִּדַצְ֝ו עַׁשָּ֑פ־הֶּבְרִי םיִעָׁשְ֭ר
ֹל םיִרָבְדִּ֭ב :ּוהֵֽרְׁשַא הָ֣רֹוּת רֵ֖מֹׁשְו םָ֑ע עַֽרָּ֣פִי ןֹוזָ֭ח ןיֵ֣אְּב :ךָךֶֽׁשְפַנְל םיִּ֣נַדֲעַֽמ ־אֽ
 קִּת ויָ֑רָבְדִּב ץָ֣א ׁשיִ֭א ָתיִ֗זָח :הֶֽנֲעַֽמ ןיֵ֣אְו ןיִ֗בָ֝י־יִּֽכ דֶבָ֑ע רֶסָּ֣וִי  :ּוּנֶּֽמִמ ליִ֣סְכִל הָ֖וְ
 הָ֣מֵח לַעַ֖בּו ןֹו֑דָמ הֶ֣רָגְי ףַ֭א־ׁשיִֽא :ןֹוֽנָמ הֶ֥יְהִי ֹו֗תיִרֲחַֽאְ֝ו ֹוּ֑דְבַע רַעֹּ֣נִמ קֵּ֣נַפְמ
 בָּנַּ֭ג־םִע קֵ֣לֹוח :דֹוֽבָּכ ךְךֹ֥מְתִי ַחּו֝֗ר־לַפְׁשּו ּוּנֶ֑ליִּפְׁשַּת םָדָ֭א תַ֣וֲאַּֽג :עַׁשָּֽפ־בַר
ֹלְו עַ֗מְׁשִ֝י הָ֥לָא ֹוׁ֑שְפַנ אֵ֣נֹוׂש  הָ֣וֹהיַּֽב ַחֵ֖טֹובו ׁשֵ֑קֹומ ןֵּ֣תִי םָדָ֭א תַּ֣דְרֶח :דיִּֽגַי א֣
ַר :בָּֽגֻׂשְי  םיִקיִּדַ֭צ תַ֣בֲעֹוּֽת :ׁשיִֽא־טַּפְׁשִמ הָ֗וֹהְיֵמּ֝ו לֵׁ֑שֹומ־יֵנְּפ םיִׁ֣שְקַבְמ םיִּב֭
 םֻ֣אְנ אָּׂ֥שַּ֫מַה הֶ֗קָי־ןִּב רּו֥גָא ׀ יֵ֤רְבִּד :ךְךֶרָּֽד־רַׁשְי עָׁ֣שָר תַ֖בֲעֹוֽתְו לֶוָ֑ע ׁשיִ֣א
ֹלְו ׁשיִ֑אֵמ יִ֣כֹנָֽא רַעַ֣ב יִּ֤כ :לָֽכֻאְו לֵ֣איִתיִ֖אְל לֵ֑איִתיִֽאְל רֶבֶּגַ֭ה  םָ֣דָא תַ֖ניִב־אֽ
ֹלְו :יִֽל  יִ֤מ דַ֡רֵּיַו ׀ םִיַ֨מָׁש־הָֽלָע יִ֤מ :עָֽדֵא םיִׁ֣שֹדְק תַעַ֖דְו הָ֑מְכָח יִּתְדַ֥מָל־אֽ
־הַמ ץֶרָ֑א־יֵסְפַא־לָּכ םיִ֣קֵה יִ֭מ הָ֗לְמִּׂשַּב ׀ םִיַ֨מ־רַרָֽצ יִ֤מ ויָ֡נְפָחְּב ׀ ַחּו֨ר־ףַסָֽא
 םיִ֥סֹחַֽל אּו֝֗ה ן ֵ֥גָמ הָ֑פּורְצ ַּהֹו֣לֱא תַ֣רְמִא־לָּכ :עָֽדֵת יִּ֣כ ֹו֗נְּ֝ב־םֶּׁש־הַמּו ֹו֥מְּׁש
 ךְךָּ֑תִאֵֽמ יִּתְלַ֣אָׁש םִיַּתְׁ֭ש :ָּתְבָֽזְכִנְו ֣ךָךְּב ַחיִ֖כֹוי־ןֶּפ ויָ֑רָבְּד־לַע ְףְסֹוּ֥ת־לַא :ֹוּֽב
ָו ׁשאֵ֣ר יִּנֶּ֗מִמ קֵ֬חְרַה בָ֡זָּכ־רַבְדּֽו ׀ אְוָׁ֤ש :תּוֽמָא םֶרֶ֣טְּב יִּנֶּ֗מִ֝מ עַ֥נְמִּת־לַא  רֶׁשֹע֭



 הָ֥ו֫הְי יִ֥מ יִּתְרַ֗מָאְו ֘יִּתְׁשַחִכְו ׀ עַּ֨בְׂשֶא ןֶּ֥פ :יִּֽקֻח םֶחֶ֣ל יִנֵ֗פיִרְטַ֝ה יִ֑ל־ןֶּתִּת־לַא
 ]ויָ֑נֹדֲֽא[ וָ֑נֹדֲֽא־לֶא דֶבֶ֭ע ןֵׁ֣שְלַּת־לַא :יָֽהֹלֱא םֵׁ֣ש יִּתְׂשַ֗פָתְ֝ו יִּתְבַ֑נָגְו ׁשֵ֥רָּוִא־ןֶֽפּו
ֹל ֹוּ֗מִ֝א־תֶאְו לֵּ֑לַקְי ויִ֣בָא רֹוּ֭ד :ָּתְמָֽׁשָאְו ֥ךָךְלֶּלַקְי־ןֶּפ  ויָ֑ניֵעְּב רֹו֣הָט רֹוּ֭ד :ךְךֵֽרָבְי א֣
ֹל ֹו֗תָאֹּֽצִמּ֝ו  ֘ויָּנִׁש תֹו֣בָרֲח ׀ רֹוּ֤ד :ּואֵֽׂשָּנִי ויָּ֗פַעְפַעְ֝ו ויָ֑ניֵע ּו֣מָר־הָֽמ רֹוּ֭ד :ץָֽחֻר א֣
 יֵּ֥תְׁש ׀ הָ֨קּולֲעַֽל :םָֽדָאֵֽמ םיִ֗נֹויְבֶאְ֝ו ץֶרֶ֑אֵמ םיִּ֣יִנֲע לֹ֣כֱאֶל ויָ֥תֹ֫עְּלַתְֽמ תֹו֢לָכֲאַֽמּֽו
ֹל הָּנֵ֭ה ׁשֹו֣לָׁש בַ֥ה בַ֢ה ֘תֹונָב ֹל עַּ֗בְרַ֝א הָנְעַּ֑בְׂשִת א֣  רֶ֫צֹ֢עְו ֘לֹואְׁש :ןֹוֽה ּורְמָ֥א־אֽ
ֹל ץֶרֶ֭א םַחָ֥ר ֹל ׁשֵ֗אְ֝ו םִיַּ֑מ הָעְבָׂ֣ש־אֽ  זּו֢בָתְו ֘בָאְל גַ֣עְלִּֽת ׀ ןִיַ֤ע :ןֹוֽה הָרְמָ֥א־אֽ
ֹיְֽו לַחַ֑נ־יֵבְרֹֽע ָהּו֥רְּקִי םֵ֥א־תַ֫הְּקיִֽל  ּו֣אְלְפִנ הָּמֵ֭ה הָׁ֣שלְׁש :רֶׁשָֽנ־יֵנְב ָהּו֥לְכאֽ
ֹל ]הָ֗עָּבְרַאְ֝ו[ ָ֗עָּבְרַאְ֝ו יִּנֶּ֑מִמ  יֵ֫לֲע ׁשָ֗חָנ ךְךֶרֶּ֥ד ֘םִיַמָּׁשַּב ׀ רֶׁשֶּ֨נַה ךְךֶרֶּ֤ד :םיִּֽתְעַדְי א֣
 הָלְכָֽ֖א תֶפָ֥אָ֫נְמ הָּׁ֗שִא ךְךֶרֶּ֥ד ׀ ןֵּ֤כ :הָֽמְלַעְּב רֶבֶּ֣ג ךְךֶרֶ֖דְו םָ֑י־בֶלְב הָּ֥יִנֳא־ךְךֶרֶּֽד רּו֥צ
ֹל הָ֗רְמָאְ֝ו ָהיִ֑פ הָתֲחָ֣מּו  עַּ֗בְרַ֝א תַחַ֥תְו ץֶרֶ֑א הָזְגָ֣ר ׁשֹולָׁ֭ש תַחַּ֣ת :ןֶוָֽא יִּתְלַ֥עָפ־אֽ
ֹל  הָאּונְׂ֭ש תַחַּ֣ת :םֶחָֽל־עַּבְׂשִי יִּ֣כ לָ֗בָנְ֝ו ךְךֹו֑לְמִי יִּ֣כ דֶבֶ֭ע תַחַּ֣ת :תֵֽאְׂש לַ֥כּות־אֽ
 הָּמֵ֗הְ֝ו ץֶרָ֑א־יֵּנַטְק םֵ֭ה הָעָּ֣בְרַא :ּהָּֽתְרִבְּג ׁשַ֥ריִת־יִּֽכ הָ֗חְפִׁשְ֝ו לֵ֑עָּבִת יִּ֣כ
־ֹאל םַ֣ע םיִּנַפְׁ֭ש :םָֽמְחַל ץִיַּ֣קַב ּוניִ֖כָּיַו זָ֑ע־ֹאל םַ֣ע םיִלָמְּנַ֭ה :םיִֽמָּכֻחְמ םיִ֥מָכֲח
 תיִמָמְׂ֭ש :ֹוּֽלֻּכ ץֵ֣צֹח אֵ֖צֵּיַו הֶּ֑בְרַאָֽל ןיֵ֣א ךְךֶלֶ֭מ :םָֽתיֵּב עַלֶּ֣סַב ּומיִׂ֖שָּיַו םּו֑צָע
 הָ֗עָּבְרַאְ֝ו דַעָ֑צ יֵביִ֣טיֵמ הָּמֵ֭ה הָׁ֣שלְׁש :ךְךֶלֶֽמ יֵלְכיֵ֣הְּב איִ֗הְ֝ו ׂשֵּ֑פַתְּת םִיַ֣דָיְּב
ֹלְו הָ֑מֵהְּבַּב רֹוּ֣בִּג ׁשִיַ֭ל :תֶכָֽל יֵבִ֥טיֵמ ־ֹוא םִי ַ֣נְתָמ ריִ֣זְרַז :לֹֽכ־יֵנְּפִמ בּוׁ֗שָ֝י־אֽ
 ץיִ֢מ יִּ֤כ :הֶֽפְל דָ֣י ָתֹוּ֗מַ֝ז־םִאְו אֵּׂ֑שַנְתִהְב ָּתְלַ֥בָנ־םִא :ֹוּֽמִע םּו֥קְלַא ךְךֶלֶ֗מּ֝ו ׁשִיָ֑ת
 יֵרְבִּ֭ד :ביִֽר איִצֹו֣י םִיַּ֗פַ֝א ץיִ֥מּו םָ֑ד איִצֹו֣י ףַ֭א־ץיִמּֽו הָ֗אְמֶח איִ֤צֹו֘י בָ֡לָח
־רַּב הֶמּ֝ו יִ֑נְטִּב־רַּב־הַֽמּו יִרְּ֭ב־הַמ :ֹוּֽמִא ּוּתַ֥רְּסִי־רֶׁשֲא אָּׂ֗שַ֝מ ךְךֶלֶ֑מ לֵ֣אּומְל
 לֵ֗אֹומְֽל ׀ םיִ֨כָלְמַל לַ֤א :ןיִֽכָלְמ תֹו֥חְמַל ךָךיֶ֗כָרְדּ֝ו ךָךֶ֑ליֵח םיִׁ֣שָּנַל ןֵּ֣תִּת־לַא :יָֽרָדְנ
 קָּ֑קֻחְמ חַּ֣כְׁשִיְו הֶּתְׁשִ֭י־ןֶּפ :רָֽכֵׁש ]יֵ֣א[ וֵ֣א םיִ֗נְזֹוֽרְלּ֝ו ןִי ָ֑י־ֹותְׁש םיִכָלְמַ֭ל לַ֣א
 חַּ֣כְׁשִיְו הֶּתְׁשִ֭י :ׁשֶפָֽנ יֵרָ֣מְל ןִיַיְ֝ו דֵ֑בֹואְל רָ֣כֵׁש־ּונְּת :יִנֹֽע־יֵנְּב־לָּכ ןיִּ֣ד הֶּנַׁשיִֽ֝ו
ֹל ֹו֗לָמֲעַֽ֝ו ֹוׁ֑שיִר ־חַתְּפ :ףֹוֽלֲח יֵ֥נְּב־לָּכ ןיִּ֝֗ד־לֶא םֵּ֑לִאְל ךָךיִּ֥פ־חַתְּפ :דֹוֽע־רָּכְזִי א֣
 םיִ֣ניִנְּפִמ קֹ֖חָרְו אָ֑צְמִי יִ֣מ לִיַ֭ח תֶׁשֵ֣א :ןֹוֽיְבֶאְו יִ֥נָע ןיִ֗דְ֝ו קֶדֶ֑צ־טָפְׁש ךָךיִּ֥פ
ֹל לָ֗לָׁשְ֝ו ּהָ֑לְעַּב בֵ֣ל ּהָּ֭ב חַטָּ֣ב :ּהָֽרְכִמ ֹלְו בֹו֣ט ּוהְתַ֣לָמְּג :רָֽסְחֶי א֣  יֵ֣מְי לֹּ֝֗כ עָ֑ר־אֽ



 רֵ֑חֹוס תֹוּ֣יִנֳאָּֽכ הָתְיָֽ֭ה :ָהיֶּֽפַּכ ץֶפֵ֣חְּב ׂשַעַּ֗תַ֝ו םיִּ֑תְׁשִפּו רֶמֶ֣צ הָׁשְרָּֽ֭ד :ָהיֶּֽיַח
 קֹ֗חְ֝ו ּהָ֑תיֵבְל ףֶרֶ֣ט ןֵּ֣תִּתַו הָלְיַ֗ל דֹו֬עְּב ׀ םָקָּ֤תַו :ּהָֽמְחַל איִ֥בָּת קָ֗חְרֶּמִ֝מ
 זֹו֣עְב הָ֣רְגָֽח :םֶרָּֽכ ]הָעְטָ֣נ[ ָעְטָ֣נ ָהיֶּ֗פַ֝כ יִ֥רְּפִמ ּוהֵ֑חָּקִּתַו הֶדָׂ֭ש הָ֣מְמָֽז :ָהיֶֽתֹרֲעַֽנְל
ֹל ּהָ֑רְחַס בֹו֣ט־יִּֽכ הָמֲעָֽ֭ט :ָהיֶֽתֹעֹורְז ץֵּ֗מַאְּתַ֝ו ָהיֶ֑נְתָמ  ]הָלְיַּ֣לַב[ ָלְיַּ֣לַב הֶּ֖בְכִי־אֽ
 ָהיֶ֗דָיְ֝ו יִ֑נָעֶֽל הָׂ֣שְרָּֽפ ּהָּפַּ֭כ :ךְךֶלָֽפ ּוכְמָּ֣ת ָהיֶּ֗פַכְ֝ו רֹוׁ֑שיִּכַב הָ֣חְּלִׁש ָהיֶדָ֭י :ּהָֽרֵנ
ֹל :ןֹוֽיְבֶאָֽל הָ֥חְּלִׁש  :םיִֽנָׁש ׁשֻ֥בָל ּהָ֗תיֵּ֝ב־לָכ יִּ֥כ גֶלָּׁ֑שִמ ּהָ֣תיֵבְל אָ֣ריִת־אֽ
 ֹוּ֗תְבִׁשְּ֝ב ּהָ֑לְעַּב םיִ֣רָעְּׁשַּב עָ֣דֹונ :ּהָֽׁשּובְל ןָ֣מָּגְרַאְו ׁשֵׁ֖ש ּהָּ֑ל־הָתְׂשָֽע םיִּ֥דַבְרַמ
 רָ֥דָהְו־זֹוע :יִֽנֲעַֽנְּכַֽל הָ֥נְתָֽנ רֹו֗גֲחַֽ֝ו רֹּ֑כְמִּתַו הָתְׂשָֽ֭ע ןיִ֣דָס :ץֶרָֽא־יֵנְקִז־םִע
־לַע דֶסֶ֝֗ח־תַרֹוֽתְו הָ֑מְכָחְב הָ֣חְתָּֽפ ָהיִּ֭פ :ןֹוֽרֲחַֽא םֹו֣יְל קַ֗חְׂשִּתַ֝ו ּהָׁ֑שּובְל
ֹל תּו֗לְצַ֝ע םֶחֶ֥לְו ּהָ֑תיֵּב ]תֹו֣כיִלֲֽה[ תֹוכִליֲֽה הָּיִפֹו֭צ :ּהָֽנֹוׁשְל  ּומָ֣ק :לֵֽכֹאת א֣
־לַע תיִ֥לָע ְּתַ֗אְ֝ו לִיָ֑ח ּוׂשָ֣ע תֹונָּ֭ב תֹוּ֣בַר :ּהָֽלְלַהְי ַֽו ּהָ֗לְעַּ֝ב ָהּו֑רְּׁשַאְי ַֽו ָהיֶנָ֭ב
 ּהָ֭ל־ּונְּת :לָּֽלַהְתִת איִ֣ה הָ֗וֹהְ֝י־תַאְר ִֽי הָּׁ֥שִא יִפֹּ֑יַה לֶבֶ֣הְו ןֵחַ֭ה רֶקֶׁ֣ש :הָנָּֽלֻּכ
 ֹו֑מְׁש בֹוּ֣יִא ץּו֖ע־ץֶרֶֽאְב הָ֥יָה ׁשיִ֛א :ָהיֶֽׂשֲעַֽמ םיִ֣רָעְּׁשַב ָהּו֖לְלַהיִֽו ָהיֶ֑דָי יִ֣רְּפִמ
 הָ֥עְבִׁש ֹו֛ל ּודְלָּ֥וִּיַו :עָֽרֵמ רָ֥סְו םיִ֖הֹלֱא אֵ֥ריִו רָׁ֛שָיְו םָּ֧ת אּו֗הַה ׁשיִ֣אָה ׀ הָ֣יָהְו
ֹצ־יֵפְלַא תַ֨עְבִׁש ּוהֵנְקִ֠מ יִ֣הְיַו :תֹוֽנָּב ׁשֹו֥לָׁשְו םיִ֖נָב  םיִּ֗לַמְג יֵ֣פְלַא תֶׁש֧לְׁשּו ןא֝
 ֙יִהְיַו דֹ֑אְמ הָּ֣בַר הָּ֖דֻבֲעַֽו תֹו֔נֹותֲא תֹו֣אֵמ ׁשֵ֣מֲחַֽו ֙רָקָּב־דֶמֶֽצ תֹו֤אֵמ ׁשֵ֨מֲחַֽו
 ׁשיִ֣א תיֵּ֖ב הֶּ֔תְׁשִמ ּוׂ֣שָעְו ֙ויָנָב ּו֤כְלָֽהְו :םֶדֶֽק־יֵנְּב־לָּכִמ לֹו֖דָּג אּו֔הַה ׁשיִ֣אָה
 יִּ֣כ יִ֡הְיַו :םֶֽהָּמִע תֹוּ֖תְׁשִלְו לֹ֥כֱאֶל םֶ֔היֵתֹֽיְחַא תֶׁש֣לְׁשִל ּ֙ואְרָֽקְו ּו֗חְלָֽׁשְו ֹו֑מֹוי
 ֘תֹולֹע הָ֣לֱעֶהְו ֘רֶקֹּבַּב םיִּ֣כְׁשִהְו םֵׁ֗שְּדַקְי ַֽו בֹוּ֣יִא חַ֧לְׁשִּיַו הֶּ֝תְׁשִּמַה יֵ֨מְי֩ ּופיִּקִה
 הָכָּ֛כ םָ֑בָבְלִּב םיִ֖הֹלֱא ּו֥כְרֵבּו יַ֔נָב ּו֣אְטָח ֙יַלּוא בֹוּ֔יִא רַ֣מָא יִּ֚כ ֒םָּלֻּכ רַּ֣פְסִמ
 הָ֑וֹהְי־לַע בֵּ֖צַיְתִהְל םיִ֔הֹלֱאָֽה יֵ֣נְּב ּ֙ואֹ֨בָּיַו םֹוּ֔יַה יִ֣הְיַו :םיִֽמָּיַה־לָּכ בֹוּ֖יִא הֶׂ֥שֲעַֽי
ֹּיַו :םָֽכֹותְּב ןָ֖טָּׂשַה־םַג אֹו֥בָּיַו ֹבָּת ןִיַ֣אֵמ ןָ֖טָּׂשַה־לֶא הָ֛וֹהְי רֶמא֧  ןָ֤טָּׂשַה ןַעַּ֨יַו א֑
ֹּיַו :ּהָּֽב ךְךֵּ֖לַהְתִהֵֽמּו ץֶרָ֔אָּב טּוּׁ֣שִמ רַ֔מֹאּיַו ֙הָוֹהְי־תֶא  ןָ֔טָּׂשַה־לֶא ֙הָוֹהְי רֶמא֤
 אֵ֥רְי רָׁ֛שָיְו םָּ֧ת ׁשיִ֣א ץֶרָ֔אָּב ּ֙והֹ֨מָּכ ןיֵ֤א יִּ֣כ בֹוּ֑יִא יִּ֣דְבַע־לַע ֖ךָךְּבִל ָּתְמַׂ֥שֲה
 :םיִֽהֹלֱא בֹוּ֖יִא אֵ֥רָי םָּ֔נִחַ֣ה רַ֑מֹאּיַו הָ֖וֹהְי־תֶא ןָ֛טָּׂשַה ןַעַּ֧יַו :עָֽרֵמ רָ֥סְו םיִ֖הֹלֱא
ֹלֲה  ביִ֑בָּסִמ ֹו֖ל־רֶׁשֲא־לָּכ דַ֥עְבּו ֹו֛תיֵּב־דַעְבּו ֹודֲ֧עַֽב ָּתְכַׂ֣ש ]הָּתַ֠א[ ָּתַ֠א אֽ



 קִמּו ָּתְכַ֔רֵּב ֙ויָדָי הֵׂ֤שֲעַֽמ ־לָכְּב עַ֖גְו ֔ךָךְד ָֽי אָ֣נ־חַֽלְֽׁש ֙םָלּואְו :ץֶרָֽאָּב ץַ֥רָּפ ּוהֵ֖נְ
ֹל־םִא ֹו֑ל־רֶׁשֲא ֹּיַו :ָּךֶֽכְרָֽבְי ךָךיֶ֖נָּפ־לַע א֥ ־לָכ הֵּ֤נִה ןָ֗טָּׂשַה־לֶא הָ֝וֹהְי רֶמא֨
 יִ֖הְיַו :הָֽוֹהְי יֵ֥נְּפ םִ֖עֵמ ןָ֔טָּׂשַה ֙אֵצֵּיַו ךָךֶ֑דָי חַ֖לְׁשִּת־לַא ויָ֔לֵא קַ֣ר ךָךֶ֔דָיְּב ֹ֙ול־רֶׁשֲא
 אָּ֥ב ךְךָ֛אְלַמּו :רֹוֽכְּבַה םֶ֥היִחֲא תיֵ֖בְּב ןִיַ֔י םיִ֣תֹׁשְו ֙םיִלְכֹֽא ויָ֤תֹנְבּו ויָ֨נָבּו םֹוּ֑יַה
 לֹּ֤פִּתַו :םֶֽהיֵדְי־לַע תֹו֥עֹר תֹו֖נֹתֲאָֽהְו תֹוׁ֔שְרֹֽח ּו֣יָה ֙רָקָּבַה רַ֑מֹאּיַו בֹוּ֖יִא־לֶא
 דיִּ֥גַהְל יִּ֖דַבְל יִ֛נֲא־קַר הָ֧טְלָּֽמִאָֽו בֶרָ֑ח־יִפְל ּוּ֣כִה םיִ֖רָעְּנַה־תֶאְו םֵ֔חָּקִּתַו ֙אָבְׁש
 רַ֥עְבִּתַו םִיַ֔מָּׁשַה־ןִמ ֙הָלְפָֽנ םיִ֗הֹלֱא ׁשֵ֣א ֒רַמֹאּיַו אָּ֣ב ֘הֶזְו רֵּ֗בַדְמ הֶ֣ז ׀ דֹו֣ע :ךְךָֽל
ֹּצַּב ֹּתַו םיִ֖רָעְּנַבּו ןא֛  הֶ֣ז ׀ דֹו֣ע :ךְךָֽל דיִּ֥גַהְל יִּ֖דַבְל יִ֛נֲא־קַר הָ֧טְלָּֽ֨מִאָֽו םֵ֑לְכאֽ
 ֙םיִּלַמְּגַה־לַע ּו֤טְׁשְפִּיַו םיִׁ֗שאָר הָׁ֣שלְׁש ׀ ּומָׂ֣ש םיִּ֞דְׂשַּכ ֒רַמֹאּיַו אָּ֣ב ֘הֶזְו רֵּ֗בַדְמ
 :ךְךָֽל דיִּ֥גַהְל יִּ֖דַבְל יִ֛נֲא־קַר הָ֧טְלָּֽ֨מִאָֽו בֶרָ֑ח־יִפְל ּוּ֣כִה םיִ֖רָעְּנַה־תֶאְו םּו֔חָּקִּיַו
 תיֵ֖בְּב ןִיַ֔י םיִ֣תֹׁשְו ֙םיִלְכֹֽא ךָךיֶ֤תֹונְבּו ךָךיֶ֨נָּב רַ֑מֹאּיַו אָּ֣ב הֶ֖זְו רֵּ֔בַדְמ הֶ֣ז דַ֚ע
 ֙עַּבְרַאְּב ֙עַּגִּיַו רָּ֗בְדִּמַה רֶבֵ֣עֵמ ׀ הָאָּ֣ב הָ֝לֹודְּג ַחּו֨ר ֩הֵּנִהְו :רֹוֽכְּבַה םֶ֥היִחֲא
 :ךְךָֽל דיִּ֥גַהְל יִּ֖דַבְל יִ֛נֲא־קַר הָ֧טְלָּֽ֨מִאָֽו ּותּו֑מָּיַו םיִ֖רָעְּנַה־לַע לֹּ֥פִּיַו תִיַּ֔בַה תֹוּ֣נִּפ
 קִּיַו ֙בֹוּיִא םָק ָּ֤יַו  ֩רֶמֹאּיַו :ּוחָּֽתְׁשִּיַו הָצְרַ֖א לֹּ֥פִּיַו ֹוׁ֑שֹאר־תֶא זָג ָּ֖יַו ֹו֔לִעְמ־תֶֽא עַ֣רְ
 חָ֑קָל הָ֖וֹהיַֽו ןַ֔תָנ הָ֣וֹהְי הָּמָׁ֔ש בּוׁ֣שָא ֙םֹרָעְו יִּ֗מִא ןֶטֶּ֣בִמ ]יִתאָ֨צָי[ יִתָ֨צָי םֹ֨רָע
ֹז־לָכְּב :ךְךָֽרֹבְמ הָ֖וֹהְי םֵׁ֥ש יִ֛הְי ֹל תא֖ ֹלְו בֹוּ֑יִא אָ֣טָח־אֽ  :םיִֽהֹלאֵֽל הָ֖לְפִּת ןַ֥תָנ־אֽ
 םָ֔כֹתְּב ֙ןָטָּׂשַה־םַג אֹו֤בָּיַו הָ֑וֹהְי־לַע בֵּ֖צַיְתִהְל םיִ֔הֹלֱאָֽה יֵ֣נְּב ּ֙ואֹ֨בָּיַו םֹוּ֔יַה יִ֣הְיַו
ֹּיַו :הָֽוֹהְי־לַע בֵּ֖צַיְתִהְל ֹבָּת הֶּ֖זִמ יֵ֥א ןָ֔טָּׂשַה־לֶא ֙הָוֹהְי רֶמא֤ ־תֶא ןָ֤טָּׂשַה ןַעַּ֨יַו א֑
ֹּיַו :ּהָּֽב ךְךֵּ֖לַהְתִהֵֽמּו ץֶרָ֔אָּב טֻּׁ֣שִמ רַ֔מֹאּיַו ֙הָוֹהְי  ָּתְמַׂ֣שֲה ןָ֗טָּׂשַה־לֶא הָ֝וֹהְי רֶמא֨
 רָ֣סְו םיִ֖הֹלֱא אֵ֥רְי רָׁ֛שָיְו םָּ֧ת ׁשיִ֣א ץֶרָ֗אָּב ּוהֹ֝מָּכ ןיֵ֨א֩ יִּכ ֒בֹוּיִא יִּ֣דְבַע־לֶא ֘ךָךְּבִל
 הָ֖וֹהְי־תֶא ןָ֛טָּׂשַה ןַעַּ֧יַו :םָּֽנִח ֹו֥עְּלַבְל ֹו֖ב יִנֵ֥תיִסְּתַו ֹו֔תָּמֻתְּב קיִ֣זֲחַֽמ ּ֙וּנֶ֨דֹעְו עָ֑רֵמ
 אָ֣נ־חַֽלְֽׁש ֙םָלּוא :ֹוֽׁשְפַנ דַ֥עְּב ןֵּ֖תִי ׁשיִ֔אָל רֶׁ֣שֲא֙ לֹכְו רֹו֗ע־דַעְּב רֹו֣ע רַ֑מֹאּיַו
ֹל־םִא ֹו֑רָׂשְּב־לֶאְו ֹו֖מְצַע־לֶא עַ֥גְו ֔ךָךְד ָֽי ֹּיַו :ָּךֶֽכְרָֽבְי ךָךיֶ֖נָּפ־לֶא א֥  הָ֛וֹהְי רֶמא֧
 הָ֑וֹהְי יֵ֣נְּפ תֵ֖אֵמ ןָ֔טָּׂשַה ֙אֵצֵּיַו :רֹֽמְׁש ֹוׁ֥שְפַנ־תֶא ךְךַ֖א ךָךֶ֑דָיְב ֹוּ֣נִה ןָ֖טָּׂשַה־לֶא
 ׂשֶרֶ֔ח ֹו֣ל־חַּֽק ִּֽיַו :ֹוֽדֳקְדָק ]דַ֥עְו[ דְַ֥ע	ֹו֖לְגַר ףַּ֥כִמ עָ֔ר ןיִ֣חְׁשִּב ֙בֹוּיִא־תֶא ךְך ַּ֤יַו
ֹּתַו :רֶפֵֽאָה־ךְךֹוֽתְּב בֵׁ֥שי אּו֖הְו ֹוּ֑ב דֵ֖רָּגְתִהְל  קיִ֣זֲחַֽמ ֖ךָךְדֹֽע ֹוּ֔תְׁשִא ֹ֙ול רֶמא֤



ֹּיַו :תֻֽמָו םיִ֖הֹלֱא ךְךֵ֥רָּב ךָךֶ֑תָּמֻתְּב  םַּ֣ג יִרֵּ֔בַדְּת ֙תֹולָבְּנַה תַ֤חַא רֵּ֞בַדְּכ ָהיֶ֗לֵא רֶמא֣
ֹל עָ֖רָה־תֶאְו םיִ֔הֹלֱאָֽה תֵ֣אֵמ֙ לֵּבַקְנ בֹוּ֗טַה־תֶא ֹז־לָכְּב לֵּ֑בַקְנ א֣  אָ֥טָח־ֹאל תא֛
 הָאָּ֣בַה ֘תֹאּזַה הָ֣עָרָֽה־לָּכ תֵ֣א בֹוּ֗יִא יֵ֣עֵר ׀ תֶׁש֣לְׁש ּו֞עְמְׁשִּיַו :ויָֽתָפְׂשִּב בֹוּ֖יִא
 יִ֑תָמֲעַּֽנַה רַ֖פֹוצְו יִ֔חּוּׁשַה דַּ֣דְלִבּו ֙יִנָמיֵּֽתַה זַ֤פיִלֱא ֹו֔מֹקְּמִמ ׁשיִ֣א ּ֙ואֹ֨בָּיַו ֒ויָלָע
ֹלְו ֙קֹוחָרֵֽמ םֶ֤היֵניֵע־תֶא ּו֨אְׂשִּיַו :ֹוֽמֲחַֽנְלּו ֹו֖ל־דּוֽנָל אֹו֥בָל וָּ֔דְחַי ּו֣דֲעָּֽוִּיַו  א֣
 םֶ֖היֵׁשאָֽר־לַע רָ֛פָע ּו֥קְרְזִּיַו ֹו֔לִעְמ ׁשיִ֣א ּ֙ועְרְקִּיַו ּוּ֑כְבִּיַו םָ֖לֹוק ּו֥אְׂשִּיַו ּוהֻ֔ריִּכִה
 ֙ויָלֵא רֵ֤בֹּד־ןיֵֽאְו תֹו֑ליֵל תַ֣עְבִׁשְו םיִ֖מָי תַ֥עְבִׁש ץֶרָ֔אָל ֹ֙וּתִא ּו֤בְׁשֵּֽיַו :הָמְיָֽמָּׁשַה
 לֵּ֖לַקְיַו ּוהיִּ֔פ־תֶא ֙בֹוּיִא חַ֤תָּפ ןֵ֗כ־יֵרֲחַֽא :דֹֽאְמ בֵ֖אְּכַה לַ֥דָג־יִּֽכ ּו֔אָר יִּ֣כ רָ֔בָּד
ֹי :רַמֹאּיַֽו בֹוּ֗יִא ןַעַּ֥יַו :ֹוֽמֹוי־תֶא  :רֶבָֽג הָרֹ֣ה רַ֗מָ֝א הָלְיַּ֥לַהְו ֹוּ֑ב דֶלָּ֣וִא םֹו֖י דַבא֣
 :הָֽרָהְנ ויָ֣לָע עַ֖פֹוּת־לַֽאְו לַעָּ֑מִמ ַּהֹו֣לֱא ּוהֵׁ֣שְרְדִי־לַֽא ךְךֶׁש֥ח יִ֫הְֽי אּו֗הַה םֹוּ֥יַה
 הָלְיַּ֥לַה :םֹוֽי יֵריִ֥רְמִּכ ּוהֻ֗תֲעַֽבְ֝י הָ֑נָנֲע ויָ֣לָע־ןָּכְׁשִּֽת תֶוָמְלַצְ֭ו ךְךֶׁש֣ח ּוהֻ֡לָאְגִי
ֹבָי־לַא םיִ֗חָרְ֝י רַּ֥פְסִמְּב הָ֑נָׁש יֵ֣מיִּב ְּדַחִ֭י־לַא לֶפֹ֥א ּו֫הֵ֢חָּקִי ֘אּוהַה  הֵּ֤נִה :אֽ
ֹבָּת־לַא דּו֑מְלַג יִ֣הְי אּוהַ֭ה הָלְיַּ֣לַה  םיִ֗דיִתֲעָֽ֝ה םֹו֑י־יֵרְרֹֽא ּוהֻ֥בְּקִי :ֹוֽב הָ֣נָנְר א֖
 :רַחָֽׁש־יֵּפַעְפַעְּב הֶ֗אְרִ֝י־לַאְו ןִיַ֑אָו רֹו֥אְל־וַקְי ֹוּ֥פְׁשִ֫נ יֵ֢בְכֹוּֽכ ּ֘וכְׁשְחֶי :ןָֽתָיְוִל רֵ֥רֹע
ֹל יִּ֤כ ֹּל הָּמָ֤ל :יָֽניֵעֵמ לָ֗מָ֝ע רֵּ֥תְסַּיַו יִ֑נְטִב יֵ֣תְלַּד רַגָ֭ס א֣  ןֶטֶּ֖בִמ תּו֑מָא םֶחֶ֣רֵמ א֣
 הָּתַ֭ע־יִּֽכ :קָֽניִא יִּ֣כ םִיַ֗דָּׁ֝ש־הַמּו םִיָּ֑כְרִב יִנּו֣מְּדִק ַעּוּדַ֭מ :עָֽוְגֶאְו יִתאָ֣צָי

 םיִ֖נֹּבַה ץֶרָ֑א יֵצֲעֹֽ֣יְו םיִכָלְ֭מ־םִע :יִֽל ַֽחּו֬נָי ׀ זָ֤א יִּתְנַׁ֗שָ֝י טֹו֑קְׁשֶאְו יִּתְבַ֣כָׁש
 לֶפֵ֣נְכ ֹו֚א :ףֶסָּֽכ םֶ֣היֵּתָּב םיִ֖אְלַמְמַֽה םֶ֑הָל בָ֣הָז םיִרָׂ֭ש־םִע ֹו֣א :ֹומָֽל תֹו֣בָרֳח
ֹל ןּומָ֭ט  ּוחּו֗נָ֝י םָׁ֥שְו זֶגֹ֑ר ּולְדָ֣ח םיִעָׁשְ֭ר םָׁ֣ש :רֹוֽא ּואָ֥ר־ֹאל םיִ֗לְלֹֽעְּ֝כ הֶ֑יְהֶֽא א֣
ֹל ּו֑נָנֲאַֽׁש םיִ֣ריִסֲא דַחַ֭י :ַחֹֽכ יֵעיִ֣גְי  אּו֑ה םָׁ֣ש לֹודָגְ֭ו ןֹ֣טָק :ׂשֵֽגֹנ לֹו֣ק ּו֗עְמָֽׁ֝ש א֥
 םיִּ֣כַחְמַֽה :ׁשֶפָֽנ יֵרָ֣מְל םיִּ֗יַחְ֝ו רֹו֑א לֵ֣מָעְל ןֵּ֣תִי הָּמָ֤ל :ויָֽנֹדֲאֵֽמ יִׁ֥שְפָח דֶבֶ֗עְ֝ו
־ּואְצְמִי יִּ֣כ ּוׂשיִׂ֗שָ֝י ליִ֑ג־יֵלֱא םיִ֥חֵמְּׂשַה :םיִֽנֹומְטַּמִמ ּוהֻ֗רְּפְחַּיַ֝ו ּוּנֶ֑ניֵאְו תֶוָּ֣מַל
 יִ֣תָחְנַא יִמְחַ֭ל יֵ֣נְפִל־יִּֽכ :ֹוֽדֲעַּֽב ַּהֹו֣לֱא ךְךֶסָּ֖יַו הָרָּ֑תְסִנ ֹוּ֣כְרַּד־רֶׁשֲא רֶבֶגְ֭ל :רֶבָֽק
ֹבָת ֹגָ֝י רֶׁ֥שֲאַֽו יִנֵ֑יָתֱאֶּיַו יִּתְדַחָּ֭פ דַחַ֣פ יִּ֤כ :יָֽתֹגֲאַֽׁש םִיַּ֗מַ֝כ ּו֥כְּתִּיַו א֑  :יִֽל ֹאבָ֣י יִּתְר֗
ֹל ֹלְו ׀ יִּתְוַ֨לָׁש א֤ ַו :זֶגֹֽר ֹאבָּ֥יַו יִּתְחָ֗נ־ֹאלְֽו יִּתְטַ֥קָׁש־אֽ  יִ֗נָמיֵּֽתַה זַ֥פיִלֱא ןַעַּי֭
 םיִּ֑בַר ָּתְרַּ֣סִי הֵּנִ֭ה :לָֽכּוי יִ֣מ ןיִּ֗לִמְּ֝ב רֹ֥צְעַו הֶ֑אְלִת ךָךיֶ֣לֵא רָ֣בָד הָּ֬סִנֲה :רַֽמֹאּיַו



 ׀ הָּ֨תַע יִּ֤כ :ץֵּֽמַאְּת תֹו֣עְרֹּֽכ םִיַּ֖כְרִבּו ךָךיֶּ֑לִמ ןּו֣מיִקְי לֵׁשֹוּ֖כ :קֵּֽזַחְּת תֹו֣פָר םִיַ֖דָיְו
ֹלֲה :לֵֽהָּבִּתַו ךָךיֶ֗דָ֝ע עַּ֥גִּת אֶלֵּ֑תַו ךָךיֶ֣לֵא אֹו֣בָּת  קִּ֝ת ךָךֶ֑תָלְסִּכ ךָךְתָֽאְרִ֭י א֣  םֹ֣תְו ֗ךָךְתָֽוְ
ָר רֶׁ֣שֲאַּֽכ :ּודָֽחְכִנ םיִ֥רָׁשְי הֹ֗פיֵאְ֝ו דָ֑בָא יִ֣קָנ אּו֣ה יִ֤מ אָ֗נ־רָכְז :ךָךיֶֽכָרְּד  יִתיִא֭
 :ּוֽלְכִי ֹוּ֣פַא ַחּו֖רֵמּו ּודֵ֑בֹאי ַּהֹו֣לֱא תַ֣מְׁשִּנִמ :ּוהֻֽרְצְקִי לָ֣מָע יֵ֖עְרֹֽזְו ןֶוָ֑א יֵׁשְרֹ֣ח
 יֵ֥נְבּו ףֶרָ֑ט־יִלְּבִמ דֵ֣בֹא ׁשִיַ֭ל :ּועָּֽתִנ םיִ֣ריִפְכ יֵּ֖נִׁשְו לַחָׁ֑ש לֹו֣קְו הֵיְרַ֭א תַ֣גֲאַֽׁש
 תֹו֣נֹויְזֶחֵֽמ םיִּפִעְׂשִּ֭ב :ּוֽהְנֶֽמ ץֶמֵׁ֣ש יִ֗נְזָ֝א חַּ֥קִּתַו בָּ֑נֻגְי רָ֣בָּד יַלֵאְ֭ו :ּודָֽרָּפְתִי איִ֗בָ֝ל
 :דיִֽחְפִה יַ֣תֹומְצַע בֹ֖רְו הָ֑דָעְרּו יִנַאָרְ֭ק דַחַּ֣פ :םיִֽׁשָנֲא־לַע הָ֗מֵּדְרַּ֝ת לֹ֥פְנִּב הָלְיָ֑ל
 ּוהֵ֗אְרַמ ריִּ֬כַא־ֹאלְֽו ׀ דֹ֤מֲעַֽי :יִֽרָׂשְּב תַ֥רֲעַֽׂש רֵּ֗מַסְּ֝ת ףֹ֑לֲחַֽי יַ֣נָּפ־לַע ַחּורְ֭ו
 ּוהֵׂ֗שֹעֵֽ֝מ םִ֥א קָּ֑דְצִי ַהֹו֣לֱאֵֽמ ׁשֹונֱאַֽ֭ה :עָֽמְׁשֶא לֹו֣קָו הָ֖מָמְּד יָ֑ניֵע דֶג ֶ֣נְל הָנּומְּ֭ת
ֹל ויָדָבֲעַּֽ֭ב ןֵ֣ה :רֶבָּֽג־רַהְטִי  יֵ֬נְכֹֽׁש ׀ ףַ֤א :הָֽלֳהָּֽת םיִׂ֥שָי ויָ֗כָאְלַמְבּ֝ו ןיִ֑מֲאַֽי א֣
 יִ֥לְּבִמ ּוּתַּ֑כֻי בֶרֶ֣עָל רֶקֹּ֣בִמ :ׁשָֽע־יֵנְפִל םּו֗אְּכַדְ֝י םָ֑דֹוסְי רָ֥פָעֶּֽב־רֶׁשֲא רֶמֹ֗ח־יֵּתָֽב
ֹלֲה :ּודֵֽבֹאי חַצֶ֥נָל םיִׂ֗שֵ֝מ ֹלְו ּותּו֗מָ֝י םָּ֑ב םָ֣רְתִי עַּ֣סִנ־אֽ  אָ֭נ־אָרְֽק :הָֽמְכָחְב א֣
 תיִ֥מָּת הֶ֗תֹפּ֝ו ׂשַעָּ֑כ־גָרֲהַֽי ליִוֱאֶ֭ל יִּ֣כ :הֶֽנְפִּת םיִׁ֣שֹדְּקִמ יִ֖מ־לֶאְו ָּך ֶ֑נֹוע ׁשֵ֣יֲה
ָר־יִנֲא :הָֽאְנִק  עַׁשֶּ֑יִמ ויָ֣נָב ּו֣קֲחְֽרִי :םֹֽאְתִפ ּוהֵ֣וָנ בֹוּ֖קֶאָֽו ׁשיִ֑רְׁשַמ ליִ֣וֱא יִתיִא֭
 ּוהֵ֑חָּקִי םיִּ֥נִּצִמ־לֶאְו לֵ֗כֹאי בֵ֤עָ֘ר ׀ ֹו֨ריִצְק רֶׁ֤שֲא :ליִּֽצַמ ןיֵ֣אְו רַעַּׁ֗שַ֝ב ּו֥אְּכַּדִיְו
ֹל הָ֗מָדֲאֵֽמּ֝ו ןֶוָ֑א רָ֣פָעֵֽמ אֵ֣צֵי־ֹאל ׀ יִּ֤כ :םָֽליֵח םיִּ֣מַצ ףַ֖אָׁשְו ־יִּֽכ :לָֽמָע חַ֥מְצִי־אֽ
־לֶאְו לֵ֑א־לֶא ׁשֹ֣רְדֶא יִנֲ֭א םָ֗לּוא :ףּוֽע ּוהיִּ֥בְגַי ףֶׁשֶ֝֗ר־יֵנְבּו דָּ֑לּוי לָ֣מָעְל םָדָ֭א
 :רָּֽפְסִמ ןיֵ֥א־דַע תֹו֗אָלְפִ֝נ רֶקֵ֑ח ןיֵ֣אְו תֹולֹדְ֭ג הֶׂ֣שֹע :יִֽתָרְבִּד םיִׂ֥שָא םיִ֗הֹלֱ֝א
 םֹו֑רָמְל םיִ֣לָפְׁש םּוׂ֣שָל :תֹוֽצּוח יֵ֥נְּפ־לַע םִיַ֝מ ַחֵֽלֹׁ֥שְו ץֶרָ֑א־יֵנְּפ־לַע רָטָ֭מ ןֵ֣תֹּנַה
 :הָּֽיִׁשּת םֶ֗היֵדְ֝י הָניֶׂ֥שֲעַֽת־ֹאלְֽו םיִ֑מּורֲע תֹו֣בְׁשְחַמ רֵפֵ֭מ :עַׁשֶֽי ּובְגָׂ֣ש םיִ֗רְדֹֽקְ֝ו
 הָלְיַּ֗לַכְ֝ו ךְךֶׁש֑ח־ּוׁשְּגַפְי םָ֥מֹוי :הָרָֽהְמִנ םיִ֣לָּתְפִנ תַ֖צֲעַֽו םָ֑מְרָעְּב םיִ֣מָכֲח דֵ֣כֹל
 קִּת לַּ֣דַל יִ֣הְּתַו :ןֹוֽיְבֶא קָ֣זָח דַּ֖יִמּו םֶ֑היִּפִמ בֶרֶחֵ֭מ עַׁשּ֣יַו :םִיָֽרֳהָּֽצַב ּוׁ֥שְׁשַמְֽי  הָ֑וְ
־לַא יַּ֗דַׁ֝ש רַ֥סּומּו ַּהֹו֑לֱא ּוּנֶ֣חִכֹוֽי ׁשֹונֱ֭א יֵ֣רְׁשַא הֵּ֤נִה :ָהיִּֽפ הָצְפָ֣ק הָתָ֗לֹעְ֝ו
 תֹורָ֭צ ׁשֵׁ֣שְּב :הָניֶּֽפְרִּת ]ויָ֥דָיְו[ וָ֥דָיְו ץַ֗חְמִ֝י ׁשָּ֑בְחֶיְו ביִ֣אְכַי אּו֣ה יִּ֤כ :סָֽאְמִּת
ֹל ׀ עַבֶׁ֓שְבּו ָּךֶ֑ליִּצַי  :בֶרָֽח יֵדיִ֣מ הָ֗מָחְלִמְבּ֝ו תֶוָּ֑מִמ ֣ךָךְדָּֽפ בָעָרְּ֭ב :עָֽר ֣ךָךְּב עַּ֖גִי־אֽ
ֹלְו אֵ֑בָחֵּֽת ןֹוׁשָ֭ל טֹוׁ֣שְּב  תַּ֥יַחֵֽמּו קָ֑חְׂשִּת ןָ֣פָכְלּו דֹׁ֣שְל :אֹוֽבָי יִּ֣כ דֹּׁ֗שִ֝מ אָ֥ריִת־אֽ



 :ךְךָֽל־הָמְלְׁשָה הֶ֗דָּׂשַ֝ה תַּ֥יַחְו ךָךֶ֑תיִרְב הֶ֣דָּׂשַה יֵ֣נְבַא־םִע יִּ֤כ :אָֽריִּת־לַא ץֶרָ֗אָ֝ה
ֹלְו ךָךְוָ֝נ ָּ֥תְדַקָפּֽו ךָךֶ֑לֳהָא םֹו֣לָׁש־יִּכ ָּתְעַד ָֽיְ֭ו ְֽו :אָֽטֱחֶת א֣  ךָךֶ֑עְרַז בַ֣ר־יִּכ ָּתְעַדָי֭
־הֵּנִה :ֹוּֽתִעְּב ׁשיִ֣דָּג תֹו֖לֲעַּֽכ רֶבָ֑ק־יֵלֱא חַלֶ֣כְב אֹו֣בָּת :ץֶרָֽאָה בֶׂשֵ֣עְּכ ךָךיֶ֗אָצֱאֶצְ֝ו
ֹז  לֹו֣קָׁש ּו֗ל :רַֽמֹאּיַו בֹוּ֗יִא ןַעַּ֥יַו :ךְךָֽל־עַד הָּ֥תַאְו הָּנֶ֗עָמְׁ֝ש איִ֑ה־ןֶּכ ָהּו֥נְרַקֲח תא֭
 םיִּ֣מַי לֹו֣חֵמ הָּ֗תַע־יִּֽכ :דַחָֽי־ּואְׂשִי םִי ַ֥נְזֹאמְּֽב ]יִ֗תָּוַהְ֝ו[ יִ֗תָּיַהְ֝ו יִׂ֑שְעַּכ לֵ֣קָּׁשִי
 יֵ֖תּועִּב יִ֑חּור הָ֣תֹׁש םָתָמֲ֭ח רֶׁ֣שֲא יִ֗דָּמִע יַּ֡דַׁש יֵּ֢צִח יִּ֤כ :ּועָֽל יַ֥רָבְּד ןֵּ֝֗כ־לַע דָּ֑בְכִי
 לֵ֣כָאֵֽיֲה :ֹוֽליִלְּב־לַע רֹוּׁ֝֗ש־הֶעְגִי םִ֥א אֶׁשֶ֑ד־יֵלֲע אֶרֶּ֥פ־קַהְנִיֲה :יִנּוֽכְרַעַֽי ַּהֹו֣לֱא
 הָּמֵ֝֗ה יִׁ֑שְפַנ ַעֹוּ֣גְנִל הָ֣נֲאֵֽמ :תּוֽמָּלַח ריִ֣רְּב םַעַ֝֗ט־ׁשֶי־םִא חַלֶ֑מ־יִלְּבִמ לֵפָּ֭ת
 ַּהֹולֱ֭א לֵ֣אֹיְו :ַּהֹוֽלֱא ןֵּ֥תִי יִ֗תָוְקִתְ֝ו יִ֑תָלֱאֶֽׁש אֹו֣בָּת ןֵּתִ֭י־יִֽמ :יִֽמְחַל יֵ֥וְדִּכ
ֹל הָליִחְ֭ב הָ֣דְּלַסֲאַֽו יִ֗תָמָ֤חֶֽ֘נ ׀ דֹו֨ע יִהְתּֽו :יִנֵֽעְּצַביִֽו ֹו֗דָ֝י רֵּ֥תַי יִנֵ֑אְּכַדיִֽו  לֹו֑מְחַי א֣
ֹל־יִּֽכ  ךְךיִ֥רֲאַֽא־יִּֽכ יִּ֗צִּ֝ק־הַמּו לֵ֑חַיֲא יִּכ יִ֥חֹּכ־הַמ :ׁשֹוֽדָק יֵ֥רְמִא יִּתְדַ֗חִ֝כ א֥
 הָּ֗יִׁשֻֽתְ֝ו יִ֑ב יִ֣תָרְזֶע ןיֵ֣א םִ֬אַה :ׁשּוֽחָנ יִ֥רָׂשְּב־םִא יִ֑חֹּכ םיִ֣נָבֲא ַחֹּ֣כ־םִא :יִֽׁשְפַנ
 לַחָ֑נ־ֹומְכ ּו֣דְגָּֽב יַחַ֭א :בֹוֽזֲעַֽי יַּ֣דַׁש תַ֖אְרִיְו דֶסָ֑ח ּוהֵ֣עֵרֵֽמ סָּ֣מַל :יִּנֶּֽמִמ הָ֥חְּדִנ
 ּו֣בְרֹֽזְי תֵעְּ֭ב :גֶלָֽׁש־םֶּלַעְתִי ֹומיֵ֗לָ֝ע חַרָ֑ק־יִּנִמ םיִ֥רְדֹּֽקַה :ּורֹֽבֲעַֽי םיִ֣לָחְנ קיִ֖פֲאַּֽכ
 :ּודֵֽבֹאיְו ּוהֹּ֣תַב ּו֖לֲעַֽי םָּ֑כְרַּד תֹו֣חְרָא ּותְפָּֽלִ֭י :םָֽמֹוקְּמִמ ּו֥כֲעְֽדִנ ֹוּ֗מֻחְּ֝ב ּותָ֑מְצִנ
 ָהיֶ֗דָ֝ע ּואָּ֥ב חָ֑טָב־יִֽכ ּוׁשֹּ֥ב :ֹומָֽל־ּוּוִק אָ֗בְׁ֝ש תֹ֥כיִלֲה אָ֑מֵּת תֹו֣חְרָא ּוטיִּבִ֭ה
ֹל םֶתיִ֣יֱה הָּתַ֭ע־יִּֽכ :ּורָּֽפְחֶּיַו  ּובָ֣ה יִּתְרַמָ֭א־יִכֲה :ּואָֽריִּתַו תַ֗תֲ֝ח ּו֥אְרִּֽת ]ֹו֑ל[ א֑
 יִנּורֹו֭ה :יִנּוּֽדְפִּת םיִ֣ציִרָֽע דַּ֖יִמּו רָ֑צ־דַּיִמ יִנּו֥טְּלַמּו :יִֽדֲעַֽב ּו֥דֲחִֽׁש םֶ֗כֲחֹּֽכִמּ֝ו יִ֑ל
 ַחיִ֖כֹוּי־הַמּו רֶׁשֹ֑י־יֵרְמִא ּו֥צְרְמִּנ־הַמ :יִֽל ּוניִ֥בָה יִתיִ֗גָּׁ֝ש־הַמּו ׁשיִ֑רֲחַֽא יִ֣נֲאַֽו
 םֹו֥תָי־לַע־ףַא :ׁשָֽאֹונ יֵ֥רְמִא ַחּו֗רְלּ֝ו ּובֹׁ֑שְחַּת םיִּ֣לִמ חַ֣כֹוהְלַֽה :םֶּֽכִמ ַחֵ֣כֹוה
 :בֵּֽזַכֲא־םִא םֶ֗כיֵנְּ֝פ־לַעְו יִ֑ב־ּונְפ ּוליִ֣אֹוה הָּתַעְ֭ו :םֶֽכֲעֽיֵֽר־לַע ּו֗רְכִתְ֝ו ּוליִּ֑פַּת
 הָ֑לְוַע יִ֥נֹוׁשְלִּב־ׁשֵֽיֲה :ּהָֽב־יִקְדִצ דֹו֝ע ]ּובּוׁ֥שְו[ ּיבֻׁ֥שְו הָ֑לְוַע יִ֣הְּת־לַא אָ֭נ ּובֻׁ֣ש
ֹל יִּ֗כִ֝ח־םִא ֹלֲה :תֹוּֽוַה ןיִ֥בָי־אֽ  ריִ֣כָׂש יֵ֖מיִכְו ץֶרָ֑א ]יֵלֲֽע[ ֵלֲֽע ׁשֹו֣נֱאֶל אָ֣בָצ־אֽ
 קְי ריִ֗כָׂשְכּ֝ו לֵ֑צ־ףַאְׁשִי דֶבֶ֥עְּכ :ויָֽמָי  אְוָׁ֑ש־יֵחְרַי יִ֭ל יִּתְלַ֣חְנָה ןֵּ֤כ :ֹוֽלֳעָפ הֶּ֥וַ
 בֶרָ֑ע־דַּדִמּו םּוקָ֭א יַ֣תָמ יִּתְרַ֗מָאְו יִּתְבַ֗כָׁש־םִא :יִֽל־ּוּנִמ לָ֗מָ֝ע תֹו֥ליֵלְו
 עַ֗גָ֝ר יִ֥רֹוע רָ֑פָע ]ׁשּו֣גְו[ ׁשּי֣גְו הָּמִ֭ר יִ֣רָׂשְּב ׁשַ֤בָ֘ל :ףֶׁשָֽנ־יֵדֲע םיִ֣דֻדְנ יִּתְעַ֖בָׂשְו



 קִּת סֶפֶ֣אְּב ּו֗לְכִּיַ֝ו גֶרָ֑א־יִּנִמ ּוּלַ֭ק יַ֣מָי :סֵֽאָּמִּיַו  בּוׁ֥שָת־ֹאל יָּ֑יַח ַחּו֣ר־יִּכ רֹכְ֭ז :הָֽוְ
ֹל :בֹוֽט תֹו֥אְרִל יִ֗ניֵ֝ע  ךְךַ֑לֵּיַו ןָנָ֭ע הָ֣לָּכ :יִּנֶֽניֵאְו יִּ֣ב ךָךיֶ֖ניֵע יִאֹ֑ר ןיֵ֣ע יִנֵרּוׁשְ֭ת־אֽ
ֹל לֹו֗אְׁ֝ש דֵ֥רֹוי ןֵּ֥כ ֹל :הֶֽלֲעַֽי א֣ ֹלְו ֹו֑תיֵבְל דֹו֣ע בּוׁ֣שָי־אֽ  :ֹוֽמֹוקְמ דֹו֣ע ּוּנֶ֖ריִּכַי־אֽ
ֹל ֘יִנֲא־םַּג  יִנָ֭א־םָיֲה :יִֽׁשְפַנ רַ֣מְּב הָחיִׂ֗שָ֝א יִ֑חּור רַ֣צְּב הָרְּבַדֲֽ֭א יִּ֥פ־ךְךָׂ֫שֱחֶא א֤
 יִ֗חיִׂשְ֝ב אָּׂ֥שִי יִׂ֑שְרַע יִנֵ֣מֲחַֽנְּת יִּתְרַמָ֭א־יִּֽכ :רָֽמְׁשִמ יַ֣לָע םיִׂ֖שָת־יִּֽכ ןיִּ֑נַּת־םִא
 תֶוָ֝֗מ יִׁ֑שְפַנ קָ֣נֲחַֽמ רַ֣חְבִּתַו :יִּנַֽתֲעַֽבְּת תֹו֥נֹיְזֶחֵֽמּו תֹו֑מֹלֲחַֽב יִנַּ֥תַּתִחְו :יִֽבָּכְׁשִמ
ֹל יִּתְסַאָ֭מ :יָֽתֹומְצַעֵֽמ  ׁשֹונֱ֭א־הָֽמ :יָֽמָי לֶבֶ֥ה־יִּֽכ יִּנֶּ֗מִ֝מ לַ֥דֲח הֶ֑יְחֶֽא םָ֣לֹעְל־אֽ
 קְבִל ּוּנֶ֥דְקְפִּתַו :ךָךֶּֽבִל ויָ֣לֵא תיִׁ֖שָת־יִֽכְו ּוּנֶ֑לְּדַגְת יִּ֣כ  :ּוּנֶֽנָחְבִּת םיִ֗עָגְרִ֝ל םיִ֑רָ
ֹל הָּמַּ֭כ ֹל יִּנֶּ֑מִמ הֶ֣עְׁשִת־אֽ  ֘ךְךָל ׀ לַ֨עְפֶא הָ֤מ יִתאָ֡טָח :יִּֽקֻר יִ֥עְלִּב־דַע יִנֵּ֗פְרַ֝ת־אֽ
ֹל ׀ הֶ֤מּו :אָּֽׂשַמְל יַ֣לָע הֶ֖יְהֶֽאָו ךְךָ֑ל עָּ֣גְפִמְל יִנַּ֣תְמַׂש הָמָ֤ל םָ֥דָ֫אָֽה רֵ֢צֹנ  אָּׂ֣שִת־אֽ
ַו :יִּנֶֽניֵאְו יִנַּ֣תְרֲחִֽׁשְו בָּ֑כְׁשֶא רָ֣פָעֶֽל הָּתַ֭ע־יִּֽכ יִ֥נֹ֫וֲע־תֶא ריִ֢בֲעַֽתְו ֙יִעְׁשִפ  ןַעַּי֭
 לֵאַ֭ה :ךָךיִֽפ־יֵרְמִא ריִּבַּ֝כ ַחּו֥רְו הֶּלֵ֑א־לֶּלַמְּת ןָ֥א־דַע :רַֽמֹאיַו יִ֗חּוּׁשַה דַּ֥דְלִּב
־דַיְּב םֵ֗חְּלַׁשְיַ֝ו ֹו֑ל־ּואְטָֽח ךָךיֶ֥נָּב־םִא :קֶדֶֽצ־תֵּֽוַעְי יַּ֗דַׁ֝ש־םִאְו טָּ֑פְׁשִמ תֵּ֣וַעְי
 הָּתָ֥א רָׁ֗שָיְו ךְך ַ֥ז־םִא :ן ָּֽנַחְתִּת יַּ֗דַׁ֝ש־לֶאְו לֵ֑א־לֶא רֵ֣חַׁשְּת הָּתַ֭א־םִא :םָֽעְׁשִּפ
 ֗ךָךְתיִֽרֲחַֽאְ֝ו רָ֑עְצִמ ֣ךָךְתיִֽׁשאֵר הָ֣יָהְו :ךָךֶֽקְדִצ תַ֣וְנ םַּ֗לִׁשְ֝ו ךָךיֶ֑לָע ריִ֣עָי הָּתַ֭ע־יִּֽכ
 לֹו֣מְת־יִּֽכ :םָֽתֹובֲא רֶקֵ֣חְל ןֵ֗נֹוכְ֝ו ןֹוׁ֑שיִר רֹ֣דְל אָ֭נ־לַאְׁש־יִּֽכ :דֹֽאְמ הֶּ֥גְׂשִי
ֹלְו ּונְחַנֲ֭א ֹי ךָךּורֹו֭י םֵ֣ה־ֹאלֲה :ץֶרָֽא־יֵלֲע ּוניֵ֣מָי לֵ֖צ יִּ֤כ עָ֑דֵנ א֣  םָּ֗בִּלִמּ֝ו ךְךָ֑ל ּורְמא֣
ֹלְּב אֶמֹּ֭ג־הֶאְגִיֲה :םיִּֽלִמ ּואִ֥צֹוי  ֹוּבִאְ֭ב ּוּנֶ֣דֹע :םִיָֽמ־יִלְב ּוחָ֥א־1הֶּגְׂשִי הָּ֑צִב א֣
ֹל  קִתְו לֵ֑א יֵחְכֹׁ֣ש־לָּכ תֹוחְרָ֭א ןֵּ֗כ :ׁשָֽביִי ריִ֣צָח־לָכ יֵ֖נְפִלְו ףֵ֑טָּקִי א֣  ף ֵ֣נָח תַ֖וְ
ֹלְו ֹותיֵּ֭ב־לַע ןֵ֣עָּׁשִי :ֹוֽחַטְבִמ ׁשיִ֗בָּכַ֝ע תיֵ֥בּו ֹו֑לְסִּכ טֹו֥קָי־רֶׁשֲא :דֵֽבֹאּת  דֹ֑מֲעַֽי א֣
ֹלְו ֹוּ֝֗ב קיִ֥זֲחַֽי ־לַע :אֵֽצֵת ֹוּ֥תְקַנֹוֽי ֹו֗תָּנַּ֝ג־לַ֥עְו ׁשֶמָׁ֑ש־יֵנְפִל אּו֖ה בֹ֣טָר :םּוֽקָי א֣
ֹל ֹוּ֝֗ב ׁשֶחִ֥כְו ֹו֑מֹוקְּמִמ ּוּנֶ֥עְּלַבְי־םִא :הֶֽזֱחֶי םיִ֣נָבֲא תיֵּ֖ב ּוכָּ֑בֻסְי ויָׁ֣שָרָֽׁש לַּ֭ג  א֣
ֹל לֵ֭א־ןֶה :ּוחָֽמְצִי רֵ֥חַא רָ֗פָעֵֽמּ֝ו ֹוּ֑כְרַּד ׂשֹוׂ֣שְמ אּו֭ה־ןֶה :ךָךיִֽתיִאְר ־סַאְמִי א֣
ֹלְו םָּ֑ת  :הָֽעּורְת ךָךיֶ֥תָפְׂשּו ךָךיִּ֑פ קֹו֣חְׂש הֵּ֣לַמְי־דַע :םיִֽעֵרְמ־דַיְּב קיִ֗זֲחַֽ֝י א֥
ֹּיַו בֹוּ֗יִא ןַעַּ֥יַו :ּוּנֶֽניֵא םיִ֣עָׁשְר לֶהֹ֖אְו תֶׁשֹ֑ב־ּוׁשְּבְלִי ךָךיֶ֥אְנֹֽׂש  יִּתְעַ֣דָי םָנְמָ֭א :רַמאֽ
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ֹל ֹוּ֑מִע ביִ֣רָל ץֹּפְחַ֭י־םִא :לֵֽא־םִע ׁשֹו֣נֱא קַּ֖דְצִּי־הַמּו ןֵ֑כ־יִכ  תַ֥חַא ּוּנֶ֗נֲעַֽ֝י־אֽ
 םיִרָ֭ה קיִּ֣תְעַּמַה :םָֽלְׁשִּיַו ויָ֗לֵ֝א הָׁ֥שְקִה־יִמ ַחֹּ֑כ ץיִּ֣מַאְו בָבֵ֭ל םַ֣כֲח :ףֶלָֽא־יִּנִמ
ֹלְו  :ןּוֽצָּלַפְתִי ָהיֶ֗דּוּמַעְ֝ו ּהָ֑מֹוקְּמִמ ץֶרֶ֭א זיִּ֣גְרַּמַה :ֹוּֽפַאְּב םָ֣כָפֲה רֶׁ֖שֲא ּועָ֑דָי א֣
ֹלְו סֶרֶחַ֭ל רֵ֣מֹאָֽה ־לַע ךְךֵ֗רֹודְ֝ו ֹוּ֑דַבְל םִיַ֣מָׁש הֶ֣טֹנ :םֹּֽתְחַי םיִ֣בָכֹוּֽכ דַ֖עְבּו חָ֑רְזִי א֣
 רֶקֵ֑ח ןיֵ֣א־דַע תֹולֹדְ֭ג הֶׂ֣שֹע :ןָֽמֵת יֵ֥רְדַחְו הָ֗מיִכְו ליִ֥סְּכ ׁשָ֭ע־הֶׂשֹֽע :םָֽי־יֵתֳמָּֽב
ֹלְו יַלָ֭ע רֹ֣בֲעַֽי ןֵ֤ה :רָּֽפְסִמ ןיֵ֥א־דַע תֹו֗אָלְפִנְו  :ֹוֽל ןיִ֥בָא־ֹאלְֽו ףֹ֗לֲחַֽיְ֝ו הֶ֑אְרֶא א֣
ֹל ַּהֹולֱ֭א :הֶֽׂשֲעַּֽת־הַֽמ ויָ֗לֵ֝א רַ֥מֹאי־יִֽמ ּוּנֶ֑ביִׁשְי יִ֣מ ףֹּתְחַ֭י ןֵ֣ה  ֹוּ֑פַא ביִׁ֣שָי־אֽ
 :ֹוּֽמִע יַ֣רָבְד הָ֖רֲחְֽבֶא ּוּנֶ֑נֱעֶֽא יִ֣כֹנָֽא־יִּכ ףַ֭א :בַהָֽר יֵרְזֹ֣ע ּו֗חֲחָֽׁ֝ש ]ויָּ֥תְחַּת[ וָּ֥תְחַּת
ֹל יִּתְקַדָ֭צ־םִא רֶׁ֣שֲא  ק־םִא :ן ָּֽנַחְתֶא יִ֗טְפֹֽׁשְמִ֝ל הֶ֑נֱעֶא א֣ ֹל יִנֵ֑נֲעַּֽיַו יִתאָ֥רָ ־אֽ
ֹל :םָּֽנִח יַ֣עָצְפ הָּ֖בְרִהְו יִנֵ֑פּוׁשְי הָ֥רָעְׂשִּב־רֶׁשֲא :יִֽלֹוק ןיִ֥זֲאַֽי־יִּֽכ ןיִ֗מֲאַֽ֝א ־אֽ
 טָּ֗פְׁשִמְ֝ל־םִאְו הֵּ֑נִה ץיִּ֣מַא ַחֹ֣כְל־םִא :םיִֽרֹרְּמַמ יִנַ֗עִּבְׂשַ֝י יִּ֥כ יִ֑חּור בֵׁ֣שָה יִנֵנְּתִ֭י
ֹל יִנָ֭א־םָּֽת :יִנֵֽׁשְקְעַּיַו יִנָ֝֗א־םָּת יִנֵ֑עיִׁשְרַי יִּ֣פ קָּדְצֶ֭א־םִא :יִנֵֽדיִעֹוֽי יִ֣מ  עַ֥דֵא־אֽ
־םִא :הֶּֽלַכְמ אּו֣ה עָׁ֗שָרְ֝ו םָּ֥ת יִּתְרַ֑מָא ןֵּ֥כ־לַע איִ֥ה תַ֗חַֽא :יָּֽיַח סַ֥אְמֶא יִׁ֗שְפַנ
 קְנ תַּ֖סַמְל םֹ֑אְתִּפ תיִ֣מָי טֹוׁ֭ש  ָהיֶ֥טְפֹֽׁש־יֵנְּפ עָׁ֗שָר־דַיְֽב הָ֬נְּתִנ ׀ ץֶרֶ֤א :גָֽעְלִי םִּ֣יִ
ֹל־םִא הֶּ֑סַכְי ֹל ּו֗חְרָּֽ֝ב ץָ֑ר־יִּנִמ ּוּלַ֭ק יַ֣מָיְו :אּוֽה־יִמ אֹו֣פֵא א֖  :הָֽבֹוט ּו֥אָר־אֽ
 יִ֑חיִׂש הָ֣חְּכְׁשֶא יִרְמָ֭א־םִא :לֶכֹֽא־יֵלֲע ׂשּו֥טָי רֶׁשֶ֗נְּ֝כ הֶ֑בֵא תֹוּ֣יִנֳא־םִע ּופְלָֽ֭ח
ֹל־יִּכ יִּתְעַ֗דָ֝י יָ֑תֹבְּצַע־לָכ יִּתְרֹ֥גָי :הָגיִֽלְבַאְו יַ֣נָפ הָ֖בְזֶעֶֽא  יִ֥כֹנָֽא :יִנֵּֽקַנְת א֥
 רֹ֣בְּב יִתֹוּ֗כִזֲהַֽ֝ו גֶלָׁ֑ש ]יֵמְב[ וֵמְב יִּתְצַ֥חָרְתִה־םִא :עָֽגיִא לֶבֶ֣ה הֶּ֝֗ז־הָּמָֽל עָׁ֑שְרֶא
 ּוּנֶ֑נֱעֶֽא יִנֹו֣מָּכ ׁשיִ֣א־ֹאל־יִּֽכ :יָֽתֹומְלַׂש יִנּו֗בֲעִֽתְ֝ו יִנֵ֑לְּבְטִּת תַחַּׁ֣שַּב זָ֭א :יָּֽפַּכ
ֹל :טָּֽפְׁשִּמַּב וָּ֗דְחַ֝י אֹו֥בָנ  יַ֣לָעֵֽמ רֵ֣סָי :ּוניֵֽנְׁש־לַע ֹו֣דָי תֵׁ֖שָי ַחיִ֑כֹומ ּוניֵ֣ניֵּב־ׁשֵֽי א֣
ֹלְו הָרְּבַדַ֭א :יִּנַֽתֲעַֽבְּת־לַא ֹו֗תָמֵֽאְ֝ו ֹו֑טְבִׁש  :יִֽדָּמִע יִ֗כֹנָ֝א ןֵ֥כ־ֹאל־יִּֽכ ּוּנֶ֑אָריִֽא א֣
 ַּהֹולֱ֭א־לֶא רַ֣מֹא :יִֽׁשְפַנ רַ֣מְּב ֗הָרְּבַדֲ֝א יִ֑חיִׂש יַ֣לָע הָ֣בְזֶעֶֽא יָּ֥יַ֫חְּב יִׁ֗שְפַנ הָ֥טְק ָֽנ
 סַאְמִ֭ת יִּ֣כ קֹׁ֗שֲעַֽת־יִּֽכ ׀ ךָךְל בֹו֤טֲה :יִנֵֽביִרְּת־הַמ לַ֣ע יִנֵ֗עיִדֹוֽ֝ה יִנֵ֑עיִׁשְרַּת־לַא
 ׁשֹו֣נֱא תֹו֖אְרִּכ־םִא ךְךָ֑ל רָׂ֣שָב יֵ֣ניֵעַֽה :ָּתְעָֽפֹוה םיִ֣עָׁשְר תַ֖צֲע־לַעְו ךָךיֶּ֑פַּכ ַעיִ֣גְי
 יִ֑נֹוֲעַֽל ׁשֵּ֥קַבְת־יִּֽכ :רֶבָֽג יֵמיִּ֣כ ךָךיֶ֗תֹונְׁ֝ש־םִא ךָךיֶ֑מָי ׁשֹו֣נֱא יֵ֣מיִכֲה :הֶֽאְרִּת
ֹל־יִּכ ךָךְּתְעַּ֭ד־לַע :ׁשֹוֽרְדִת יִ֥תאָּטַחְלּ֭ו  ךָךיֶ֣דָי :ליִּֽצַמ ֣ךָךְד ָּֽיִמ ןיֵ֖אְו עָׁ֑שְרֶא א֣



־לֶאְֽו יִנָ֑תיִׂשֲע רֶמֹ֣חַכ־יִּֽכ אָ֭נ־רָכְז :יִנֵֽעְּלַבְּתַו ביִ֗בָ֝ס דַחַ֥י יִנּוׂ֑שֲעַּֽיַו יִנּובְּצִ֭ע
ֹלֲה :יִנֵֽביִׁשְּת רָ֥פָע  יִנֵׁ֑שיִּבְלַּת רָׂשָבּ֭ו רֹו֣ע :יִנֵֽאיִּפְקַּת הָּ֗נִבְּגַכְ֝ו יִנֵ֑כיִּתַּת בָלָחֶֽ֭כ א֣
ָו םיִּ֣יַח :יִנֵֽכְכׂשְּת םיִ֗דיִגְ֝ו תֹו֥מָצֲעַֽבּו  הָ֥רְמָֽׁש ֗ךָךְתָּֽדֻקְפּ֝ו יִ֑דָּמִע ָתיִׂ֣שָע דֶסֶח֭
ֹז־יִּכ יִּתְעַ֗דָ֝י ךָךֶ֑בָבְלִב ָּתְנַ֣פָצ הֶּלֵאְ֭ו :יִֽחּור  יִנָּ֑תְרַמְׁשּו יִתאָ֥טָח־םִא :ךְךָּֽמִע תא֥
ֹל יִ֗נֹוֲעֵֽמּ֝ו ֹל יִּתְקַדָצְ֭ו יִ֗ל יַ֬לְלַא יִּתְעַׁ֡שָר־םִא :יִנֵּֽקַנְת א֣  עַ֥בְׂש יִׁ֑שֹאר אָּׂ֣שֶא־אֽ
 ךָךיֶ֨דֵע ׁשֵּ֬דַחְּת :יִֽב־אָּלַּפְתִּת בֹׁ֗שָתְ֝ו יִנֵ֑דּוצְּת לַחַּׁ֣שַּכ הֶאְגִיְ֭ו :יִֽיְנָע הֵ֥אְרּו ןֹו֗לָ֝ק
 עַ֗וְגֶ֝א יִנָ֑תאֵצֽה םֶחֶרֵ֭מ הָּמָ֣לְו :יִּֽמִע אָ֣בָצְו תֹו֖פיִלֲח יִ֑דָּמִע ֣ךָךְׂשַעַּֽכ בֶרֶ֣תְו יִּ֗דְגֶנ ׀
ֹל ןִיַ֣עְו ֹל רֶׁ֣שֲאַּֽכ :יִנֵֽאְרִת־אֽ ֹלֲה :לָֽבּוא רֶבֶּ֥קַל ןֶטֶּ֗בִ֝מ הֶ֑יְהֶא יִתיִ֣יָה־אֽ  טַ֣עְמ־אֽ
ֹלְו ךְךֵלֵ֭א םֶרֶ֣טְּב :טָֽעְּמ הָגיִ֥לְבַאְו יִּנֶּ֗מִ֝מ ]תיִׁ֥שְו[ תיִׁ֥שְי ]לָ֑דֲחַֽו[ לָ֑דֲחַֽי יַ֣מָי  א֣
ֹלְו תֶוָמְלַ֭צ לֶפֹ֗א־ֹוֽמְּכ ׀ הָתָ֝פיֵע ץֶרֶ֤א :תֶוָֽמְלַצְו ךְךֶׁש֣ח ץֶרֶ֖א־לֶא בּוׁ֑שָא ־אֽ
ַו :לֶפֹֽא־ֹומְּכ עַפֹּ֥תַו םיִ֗רָדְס ֹּיַו יִ֗תָמֲעַּֽנַה רַ֥פֹצ ןַעַּי֭ ֹל םיִרָבְּ֭ד בֹ֣רֲה :רַמאֽ  הֶ֑נָעֵֽי א֣
ַו :םִֽלְכַמ ןיֵ֣אְו גַ֗עְלִּתַ֝ו וׁשיִ֑רֲחַֽי םיִ֣תְמ ךָךיֶּדַּ֭ב :קָּֽדְצִי םִיַ֣תָפְׂש ׁשיִ֖א־םִאְו  רֶמֹאּת֭
 ויָ֣תָפְׂש חַּ֖תְפִיְו רֵּ֑בַּד ַּהֹו֣לֱא ןֵּ֣תִי־יִֽמ םָ֗לּואְֽו :ךָךיֶֽניֵעְב יִתיִ֥יָה רַ֗בּ֝ו יִ֑חְקִל ךְך ַ֣ז
 ֥ךָךְל הֶּׁ֥שַי־יִּֽכ עַ֡דְו הָּ֥יִׁ֫שּותְֽל םִיַ֢לְפִכ־יִּֽכ ֘הָמְכָח תֹו֣מֻלֲעַּֽת ׀ ךָךְל־דֶּגַיְו :ךְךָּֽמִע
 יֵ֣הְבָּג :אָֽצְמִּת יַּ֣דַׁש תיִ֖לְכַּת־דַע םִ֤א אָ֑צְמִּת ַּהֹו֣לֱא רֶקֵ֣חַה :ךָך ֶֽנֹוֲעֵֽמ ַהֹו֗לֱ֝א
 הָ֗בָחְרּ֝ו ּהָּ֑דִמ ץֶרֶ֣אֵמ הָּ֣כֻרֲא :עָֽדֵּת־הַמ לֹו֗אְּׁשִ֝מ הָּ֥קֻמֲע לָ֣עְפִּת־הַמ םִיַמָׁ֭ש
 אְוָׁ֑ש־יֵתְמ עַ֣דָי אּו֭ה־יִּכ :ּוּנֶֽביִׁשְי יִ֣מּו ליִ֗הְקַיְ֝ו ריִּ֑גְסַיְו ףֹ֥לֲחַֽי־םִא :םָֽי־יִּנִמ
ֹלְו ןֶוָ֝֗א־אְרַּיַו  הָּתַ֭א־םִא :דֵֽלָּוִי םָ֥דָא אֶרֶּ֝֗פ רִיַ֥עְו בֵ֑בָּלִי בּובָ֭נ ׁשיִ֣אְו :ן ָֽנֹוּבְתִי א֣
 ןֵּ֖כְׁשַּת־לַאְו ּוהֵ֑קיִחְרַה ךָךְד ָֽיְּ֭ב ןֶוָ֣א־םִא :ךָךֶּֽפַּכ ויָ֣לֵא ָּ֖תְׂשַרָפּו ךָךֶּ֑בִל ָתֹו֣ניִכֲה
ֹלְו קָ֗צֻ֝מ ָתיִ֥יָהְו םּוּ֑מִמ ךָךיֶ֣נָפ אָּׂ֣שִּת ׀ זָ֤א־יִּֽכ :הָֽלְוַע ךָךיֶ֣לָהֹֽאְּב ־יִּֽכ :אָֽריִת א֣
 רֶקֹּ֥בַּכ הָפֻ֗עָּ֝ת דֶלָ֑ח םּו֣קָי םִיַרֳהָּצִמּֽ֭ו :רֹּֽכְזִת ּו֣רְבָֽע םִיַ֖מְּכ חָּ֑כְׁשִּת לָ֣מָע הָּתַ֭א
 קִּת ׁשֵ֣י־יִּכ ָּתְחַטָבּֽ֭ו :הֶֽיְהִּת ְֽו :בָּֽכְׁשִּת חַטֶ֥בָל ָּ֗תְרַפָֽחְ֝ו הָ֑וְ  דיִ֑רֲחַֽמ ןיֵ֣אְו ָּתְצַבָר֭
־חַּפַֽמ םָ֗תָוְקִתְ֝ו םֶ֑הְנִמ דַ֣בָא סֹונָמּ֭ו הָניֶ֥לְכִּ֫ת םיִ֗עָׁשְר יֵ֥ניֵעְו :םיִּֽבַר ךָךיֶ֣נָפ ּוּ֖לִחְו
ֹּיַו בֹוּ֗יִא ןַעַּ֥יַו :ׁשֶפָֽנ  יִ֤ל־םַּג :הָֽמְכָח תּו֥מָּת םֶ֗כָּמִעְ֝ו םָ֑ע־םֶּתַא יִּ֣כ םָנְמָ֭א :רַמאֽ
ֹל םֶ֨כֹומְּֽכ ׀ בָ֨בֵל  ׀ ּוהֵ֨עֵרְל קֹ֤חְׂש :הֶּלֵֽא־ֹומְּכ ןיֵ֥א־יִמ־תֶאְו םֶּ֑כִמ יִ֣כֹנָֽא לֵ֣פֹנ־אֽ
 ן ָ֑נֲאַֽׁש תּוּ֣תְׁשַעְל זּוּ֭ב דיִּ֣פַל :םיִֽמָּת קיִּ֥דַצ קֹו֗חְׂ֝ש ּוהֵ֑נֲעַּֽיַו ַּהֹולֱאֶ֭ל אֵ֣רֹק הֶ֗יְהֶֽא



 רֶׁ֤שֲאַֽל לֵ֑א יֵזיִּ֣גְרַמְל תֹוחֻּטַבּֽ֭ו םיִ֗דְדֹֽׁשְל ׀ םיִ֨לָהֹֽא ּויָ֤לְׁשִי :לֶגָֽר יֵדֲעֹו֣מְל ןֹו֗כָ֝נ
 :ךְךָֽל־דֶּגַיְו םִיַ֗מָּׁשַ֝ה ףֹו֥עְו ָּךֶ֑רֹתְו תֹו֣מֵהְב אָ֣נ־לַאְׁש םָ֗לּואְֽו :ֹוֽדָיְּב ַּהֹו֣לֱא איִ֖בֵה
ֹל יִ֭מ :םָּֽיַה יֵ֣גְּד ֗ךָךְ֝ל ּו֥רְּפַסיִֽו ָּךֶ֑רֹתְו ץֶרָ֣אָל ַחיִׂ֣ש ֹו֤א ־דַי יִּ֥כ הֶּלֵ֑א־לָכְּב עַ֣דָי־אֽ
ֹּז הָתְׂשָ֣ע הָוֹהְ֝י ־ֹאלֲה :ׁשיִֽא־רַׂשְּב־לָּכ ַחּו֗רְ֝ו יָ֑ח־לָּכ ׁשֶפֶ֣נ ֹודָיְּ֭ב רֶׁ֣שֲא :תאֽ
 :הָֽנּובְּת םיִ֣מָי ךְךֶרֹ֖אְו הָ֑מְכָח םיִׁ֥שיִׁשיִּֽב :ֹוֽל־םַעְטִי לֶכֹ֣א ךְךֵ֗חְ֝ו ןָ֑חְבִּת ןיִּ֣לִמ ןֶזֹ֭א
ַֽי ןֵ֣ה :הָֽנּובְתּו הָ֥צֵע ֹו֗֝ל הָ֑רּובְגּו הָ֣מְכָח ֹוּמִ֭ע ֹלְו סֹורֲה֭  ׁשיִ֝֗א־לַע רֹּ֥גְסִי הֶ֑נָּבִי א֣
ֹלְו  הָּ֑יִׁשּוֽתְו זֹ֣ע ֹוּמִ֭ע :ץֶרָֽא־ּוכְפַהַֽיְו םֵ֗חְּלַׁשיִֽ֝ו ּוׁשָ֑בִיְו םִיַּ֣מַּב רֹ֣צְעַי ןֵ֤ה :ַחֵֽתָּפִי א֣
 ַחֵּ֑תִּפ םיִ֣כָלְמ רַ֣סּומ :לֵֽלֹוהְי םיִ֥טְפֹׁשְֽו לָ֑לֹוׁש םיִ֣צֲעֹוֽי ךְךיִ֣לֹומ :הֶּֽגְׁשַמּו גֵ֥גֹׁש ֹו֗֝ל
 הָפָׂ֭ש ריִ֣סֵמ :ףֵּֽלַסְי םיִ֣נָתֵֽאְו לָ֑לֹוׁש םיִ֣נֲהֹּֽכ ךְךיִ֣לֹומ :םֶֽהיֵנְתָמְּב רֹו֗זֵ֝א רֹ֥סְאֶּיַו
 קְז םַעַ֖טְו םיִ֑נָמֱאֶנְל  :הָּֽפִר םיִ֣קיִפֲא ַחיִ֖זְמּו םיִ֑ביִדְנ־לַע זּוּ֭ב ךְךֵ֣פֹוׁש :חָּֽקִי םיִ֣נֵ
 ַחֵ֥טֹׁש םֵ֑דְּבַאְיַו םִיֹוּגַ֭ל איִּ֣גְׂשַמ :תֶוָֽמְלַצ רֹו֣אָל אֵ֖צֹּיַו ךְךֶׁש֑ח־יִּנִמ תֹוקֻמֲ֭ע הֶּ֣לַגְמ
ֹל ּוהֹ֣תְּב םֵ֗עְתַּיַ֝ו ץֶרָ֑אָה־םַע יֵׁ֣שאָר בֵ֭ל ריִ֗סֵמ :םֵֽחְנַּיַו םִ֗יֹוּגַ֝ל ־ּוׁשְׁשַֽמְי :ךְךֶרָֽד־אֽ
 :ּהָֽל ןֶבָּ֥תַו יִ֗נְזָ֝א הָ֥עְמָֽׁש יִ֑ניֵע הָ֣תֲאָֽר לֹּ֖כ־ןֶה :רֹוּֽכִּׁשַּכ םֵ֗עְתַּיַ֝ו רֹו֑א־ֹאלְו ךְךֶׁש֥ח
ֹל יִנָ֑א־םַג יִּתְעַ֣דָי םֶכְּתְעַדְּֽ֭כ  רֵּ֑בַדֲא יַּ֣דַׁש־לֶא יִנֲ֭א םָ֗לּוא :םֶּֽכִמ יִ֣כֹנָֽא לֵ֖פֹנ־אֽ
 ןֵּתִ֭י־יִֽמ :םֶֽכְּלֻּכ לִ֣לֱא יֵ֖אְפֹר רֶקָׁ֑ש־יֵלְפֹֽט םֶּ֥תַא םָ֗לּואְֽו :ץָּֽפְחֶא לֵ֣א־לֶא ַחֵ֖כֹוהְו
 יַ֣תָפְׂש תֹו֖בִרְו יִּ֑תְחַכֹוֽת אָ֥נ־ּועְמִׁש :הָֽמְכָחְל םֶ֣כָל יִ֖הְתּו ןּוׁ֑שיִרֲחַּֽת ׁשֵ֣רֲחַֽה
 לֵ֥אָל־םִא ןּו֑אָּׂשִּת ויָ֥נָפֲה :הָּֽיִמְר ּו֥רְּבַדְּֽת ֹו֗לְ֝ו הָ֑לְוַע ּו֣רְּבַדְּת לֵאְלַֽ֭ה :ּוביִֽׁשְקַה
 ַחֵ֣כֹוה :ֹוֽב ּוּלֵ֥תָהְּת ׁשֹו֗נֱאֶּ֝ב לֵ֥תָהְּכ־םִא םֶ֑כְתֶא רֹ֣קְחַי־יִּֽכ בֹוטֲ֭ה :ןּוֽביִרְּת
ֹלֲה :ןּוֽאָּׂשִּת םיִ֥נָּפ רֶתֵּ֗סַּ֝ב־םִא םֶ֑כְתֶא ַחיִ֣כֹוי  ֹוּ֗דְחַפּ֝ו םֶ֑כְתֶא תֵ֣עַבְּת ֹותֵאְׂ֭ש א֣
 יִּנֶּמִ֭מ ּוׁשיִ֣רֲחַֽה :םֶֽכיֵּבַּג רֶמֹ֝֗ח־יֵּבַגְל רֶפֵ֑א־יֵלְׁשִמ םֶכיֵנֹֽרְכִ֭ז :םֶֽכיֵלֲע לֹּ֥פִי
 םיִׂ֥שָא יִׁ֗שְפַנְ֝ו יָּ֑נִׁשְב יִ֣רָׂשְב אָּׂ֣שֶא ׀ הָ֤מ־לַע :הָֽמ יַ֣לָע רֹ֖בֲעַֽיְו יִנָ֑א־הָרְּבַדֲאַֽו
ֹל יִנֵלְטְקִ֭י ןֵ֣ה :יִּֽפַכְּב  יִ֥ל־אּוה־םַּג :ַחיִֽכֹוא ויָ֥נָּפ־לֶא יַ֗כָרְּ֝ד־ךְךַא לֵ֑חַיֲא ]ֹו֣ל[ א֣
ֹל־יִּכ הָ֑עּוׁשיִֽל  :םֶֽכיֵנְזָאְּב יִ֗תָוֲחַֽאְ֝ו יִ֑תָּלִמ ַעֹומָׁ֭ש ּו֣עְמִׁש :אֹוֽבָי ף ֵ֥נָח ויָ֗נָפְ֝ל א֥
־יִּֽכ יִ֑דָּמִע ביִ֣רָי אּו֭ה־יִמ :קָּֽדְצֶא יִ֥נֲא־יִּֽכ יִּתְעַ֗דָ֝י טָּ֑פְׁשִמ יִּתְכַ֣רָע אָ֭נ־הֵּנִה
ֹל ךָךיֶ֗נָּפִ֝מ זָ֥א יִ֑דָּמִע ׂשַעַּ֣ת־לַא םִיַּתְׁ֭ש־ךְךַא :עָֽוְגֶאְו ׁשיִ֣רֲחַֽא הָּ֖תַע  :רֵֽתָּסֶא א֣
 רֵּ֗בַדֲ֝א ֹו֥א הֶ֑נֱעֶֽא יִ֣כֹנָֽאְו אָרְקּ֭ו :יִּנַֽתֲעַֽבְּת־לַא ֗ךָךְתָֽמֵ֥אְ֝ו קַ֑חְרַה יַ֣לָעֵֽמ ךָךְּפַּ֭כ



 ךָךיֶ֥נָפ־הָּמָֽל :יִנֵֽעיִדֹֽה יִ֗תאָּטַחְ֝ו יִ֥עְׁשִּפ תֹו֑אָּטַחְו תֹו֣נֹוֲע יִ֭ל הָּ֣מַּכ :יִנֵֽביִׁשֲהַֽו
 :ףֹּֽדְרִּת ׁשֵ֣בָי ׁשַ֖ק־תֶאְו ץֹו֑רֲעַּֽת ףָּ֣דִנ הֶ֣לָעֶה :ךְךָֽל בֵ֣יֹואְל יִנֵ֖בְׁשְחַתְו ריִּ֑תְסַת
 יַ֗לְגַר ׀ דַּ֨סַּב םֵׂ֤שָ֘תְו :יָֽרּועְנ תֹו֥נֹוֲע יִנֵׁ֗שיִרֹוֽתְ֝ו תֹו֑רֹרְמ יַ֣לָע בֹּ֣תְכִת־יִּֽכ
 דֶגֶ֗בְּ֝כ הֶ֑לְבִי בָ֣קָרְּכ אּוהְ֭ו :הֶּֽקַחְתִּת יַ֗לְגַ֝ר יֵׁ֥שְרָׁש־לַע יָ֑תֹוחְרָא־לָּכ רֹו֥מְׁשִתְו
 חַ֥רְבִּיַו לָּ֑מִּיַו אָצָ֭י ץיִ֣צְּכ :זֶגֹֽר־עַ֣בְׂשּֽו םיִ֗מָ֝י רַ֥צְק הָּׁ֑שִא דּו֣לְי םָדָ֭א :ׁשָֽע ֹולָ֣כֲא
ֹלְו לֵּ֗צַּ֝כ ־יִֽמ :ךְךָּֽמִע טָּ֣פְׁשִמְב איִ֖בָת יִ֤תֹ֘אְו ךָך ֶ֑ניֵע ָּתְחַ֣קָּפ הֶ֭ז־לַע־ףַא :דֹוֽמֲעַֽי א֣
ֹל אֵ֗מָּטִמ רֹוהָ֭ט ןֵּ֣תִי  וָּ֥קֻח ךְךָּ֑תִא ויָׁ֥שָדֳח־רַּפְסִֽמ ויָ֗מָי ׀ םיִ֨צּורֲח םִ֥א :דָֽחֶא א֣
ֹלְו ָתיִׂ֗שָ֝ע ]ויָּ֥קֻח[  יִּ֤כ :ֹוֽמֹוי ריִ֥כָׂשְּכ הֶ֗צְרִ֝י־דַע לָּ֑דְחֶיְו ויָ֣לָעֵמ הֵ֣עְׁש :רֹֽבֲעַֽי א֣
 קִּ֫ת ץֵ֗עָל ׁשֵ֥י ֹל ֹוּ֗תְקַנֹֽיְ֝ו ףיִ֑לֲחַֽי דֹו֣עְו תֵרָּכִ֭י־םִֽא הָ֥וְ  ץֶרָ֣אָּב ןיִ֣קְזַי־םִא :לָּֽדְחֶת א֣

 רֶבֶ֣גְו :עַטָֽנ־ֹומְּכ ריִ֣צָק הָׂ֖שָעְו ַחִ֑רְפַי םִיַ֣מ ַחיֵ֣רֵמ :ֹוֽעְזִּג תּו֥מָי רָ֗פָעֶבּ֝ו ֹוׁ֑שְרָׁש
 ׁשיִ֥אְו :ׁשֵֽבָיְו בַ֥רֱחֶי רָ֗הָנְ֝ו םָ֑י־יִּנִמ םִיַ֭מ־ּולְזָֽא :ֹוּֽיַאְו םָ֣דָא עַ֖וְגִּיַו ׁשָ֑לֱחֶּֽיַו תּומָ֭י

ֹל םִיַמָׁ֭ש יִּ֣תְלִּב־דַע םּו֥קָ֫י־ֹאלְֽו בַ֗כָׁש ֹלְו ּוציִ֑קָי א֣  ׀ ןֵּ֨תִי יִ֤מ :םָֽתָנְּׁשִמ ּורֹ֗עֵ֝י א֥
־םִא :יִנֵֽרְּכְזִתְו קֹ֣ח יִ֖ל תיִֽׁשָּ֤ת ךָךֶּ֑פַא בּוׁ֣ש־דַע יִנֵריִּתְסַּ֭ת יִנֵ֗נִּפְצַּת לֹו֬אְׁשִּב
 יִ֣כֹנָֽאְו אָרְקִּ֭ת :יִֽתָפיִלֲח אֹוּ֝֗ב־דַע לֵ֑חַיֲא יִ֣אָבְצ יֵ֣מְי־לָּכ הֶ֥יְחִ֫יֲה רֶבֶּ֗ג תּו֥מָי
ֹל רֹוּ֑פְסִּת יַ֣דָעְצ הָּתַ֭ע־יִּֽכ :ףֹֽסְכִת ךָךיֶ֣דָי הֵׂ֖שֲעַֽמְֽל ָּך ֶ֑נֱעֶֽא ־לַע רֹו֗מְׁשִ֝ת־אֽ
 רּו֗צְ֝ו לֹוּ֑בִי לֵ֣פֹונ־רַה םָלּואְ֭ו :יִֽנֹוֲע־לַע לֹּ֗פְטִּתַ֝ו יִ֑עְׁשִּפ רֹו֣רְצִּב םֻ֣תָח :יִֽתאָּטַח
 קִתְו ץֶרָ֑א־רַפֲע ָהיֶ֥חיִפְס־ףֹֽטְׁשִּת םִיַ֗מ ּוקֲחָֽׁ֥ש ׀ םיִ֤נָבֲא :ֹוֽמֹקְּמִמ קַּ֥תְעֶי  תַ֖וְ
 ויָנָ֭ב ּו֣דְּבְכִי :ּוהֵֽחְּלַׁשְּתַו ויָ֗נָ֝פ הֶּ֥נַׁשְמ ךְךֹ֑לֲהַּֽי ַֽו חַצֶנָ֭ל ּוהֵ֣פְקְתִּת :ָּתְדָֽבֱאֶה ׁשֹו֣נֱא
ֹלְו  :לָֽבֱאֶּת ויָ֥לָע ֹוׁ֗שְפַנְ֝ו בָ֑אְכִי ויָ֣לָע ֹורָׂשְּ֭ב־ךְךַא :ֹומָֽל ןיִ֥בָי־ֹאלְֽו ּו֗רֲעְֽצִיְ֝ו עָ֑דֵי א֣
ַו  :ֹוֽנְטִּב םיִ֣דָק אֵּ֖לַמיִֽו ַחּו֑ר־תַעַֽד הֶ֥נֲעַֽי םָ֗כָחֶֽה :רַֽמֹאּיַו יִ֗נָמיֵּֽתַה זַ֥פיִלֱא ןַעַּי֭
ֹל רָבָדְּ֭ב ַחֵ֣כֹוה  עַ֥רְגִתְו הָ֑אְרִי רֵ֣פָּת הָּתַ֭א־ףַא :םָּֽב ליִ֥עֹוי־ֹאל םיִּ֗לִמּ֝ו ןֹוּ֑כְסִי א֣
 ךָךיִ֣פ ֣ךָךֲעֽיִֽׁשְרַי :םיִֽמּורֲע ןֹוׁ֣שְל רַ֗חְבִתְ֝ו ךָךיִ֑פ ֣ךָךְנֹֽוֲע ףֵּ֣לַאְי־יִּֽכ :לֵֽא־יֵנְפִל הָ֗חיִׂ֝ש
ֹלְו  :ָּתְלָֽלֹוח תֹו֣עָבְג יֵ֖נְפִלְו דֵ֑לָּוִּת םָדָ֭א ןֹוׁ֣שיאִרֲה :ךְךָֽב־ּונֲעַֽי ךָךיֶ֗תָפְׂשּ֝ו יִנָ֑א־אֽ
ֹלְו ָּתְעַדָּ֭י־הַמ :הָֽמְכָח ךָךיֶ֣לֵא עַ֖רְגִתְו עָ֑מְׁשִּת ַּהֹו֣לֱא דֹו֣סְבַה ־ֹאלְֽו ןיִ֗בָּ֝ת עָ֑דֵנ א֣
 ךָךְּמִ֭מ טַ֣עְמַה :םיִֽמָי ךָךיִ֣בָאֵֽמ ריִּ֖בַּכ ּונָּ֑ב ׁשיִׁ֣שָי־םַּג בָׂ֣ש־םַּג :אּוֽה ּונָּ֥מִע
־יִּֽכ :ךָךיֶֽניֵע ןּו֥מְזְרִּי־הַמּֽו ךָךֶּ֑בִל ֥ךָךֲחָּֽקִּי־הַמ :ךְךָּֽמִע טַ֥אָל רָ֗בָדְ֝ו לֵ֑א תֹו֣מוֻחְנַּת



 קַּ֗דְצִ֝י־יִֽכְו הֶּ֑כְזִי יִּ֥כ ׁשֹו֥נֱא־הָֽמ :ןיִּֽלִמ ךָךיִּ֣פִמ ָתאֵ֖צֹהְו ךָךֶ֑חּור לֵ֣א־לֶא ביִׁ֣שָת
ֹל ]ויָׁשדְקִּ֭ב[ וָׁשדְקִּ֭ב ןֵ֣ה :הָּֽׁשִא דּו֣לְי ֹל םִיַ֗מָׁשְ֝ו ןיִ֑מֲאַֽי א֣  ףַ֭א :ויָֽניֵעְב ּוּ֥כַז־אֽ
 יִתיִ֗זָ֝ח־הֶֽזְו יִ֑ל־עַֽמְֽׁש ֥ךָךְוַחֲא :הָֽלְוַע םִיַּ֣מַכ הֶ֖תֹׁש־ׁשיִֽא חָ֑לֱאֶנְֽו בָ֥עְתִנ־יִּֽכ
ֹלְו ּודיִּ֑גַי םיִ֥מָכֲח־רֶׁשֲא :הָרֵּֽפַסֲאַֽו  הָ֣נְּתִנ םָּדַבְ֭ל םֶ֣הָל :םָֽתֹובֲאֵֽמ ּו֗דֲחִֽ֝כ א֥
ֹלְו ץֶרָ֑אָה ָר יֵ֣מְי־לָּכ :םָֽכֹותְּב ר ָ֣ז רַבָ֖ע־אֽ  םיִ֗נָׁ֝ש רַּ֥פְסִמּו לֵ֑לֹוחְתִמ אּו֣ה עָׁש֭
 בּוׁ֭ש ןיִ֣מֲאַֽי־ֹאל :ּוּנֶֽאֹובְי דֵ֥דֹוׁש םֹו֗לָּׁשַּ֝ב ויָ֑נְזָאְּב םיִ֥דָחְּפ־לֹוֽק :ץיִֽרָעֶֽל ּו֥נְּפְצִנ
־יִּֽכ ׀ עַ֓דָי הֵּ֑יַא םֶחֶּ֣לַל אּו֣ה דֵ֤דֹ֘נ :בֶרָֽח־יֵלֱא אּו֣ה ]יּו֖פָצְו[ ּו֖פָצְו ךְךֶׁש֑ח־יִּנִמ
 :רֹוֽדיִּכַל דיִ֬תָע ׀ ךְךֶלֶ֤מְּכ ּוהֵ֗פְקְתִּ֝ת הָ֑קּוצְמּו רַ֣צ ּוהֻתֲעַֽבְֽ֭י :ךְךֶׁשֽח םֹו֣י ֹו֣דָיְּב ןֹו֖כָנ
 :ויָּֽנִגָֽמ יֵּ֥בַּג יִ֗בֲעַּֽ֝ב ראָּ֑וַצְּב ויָ֣לֵא ץּו֣רָי :רָּֽבַּגְתִי יַּ֗דַׁ֝ש־לֶאְו ֹו֑דָי לֵ֣א־לֶא הָ֣טָנ־יִּֽכ
 םיִּתָּ֭ב תֹו֗דָחְכִנ םיִ֤רָ֘ע ׀ ןֹוּ֤כְׁשִּיַו :לֶסָֽכ־יֵלֲע הָ֣מיִּפ ׂשַעַּ֖יַו ֹוּ֑בְלֶחְּב ויָ֣נָפ הָּ֣סִכ־יִּֽכ
ֹל :םיִּֽלַגְל ּו֣דְּתַעְתִה רֶׁ֖שֲא ֹומָ֑ל ּובְׁשֵ֣י־ֹאל ֹלְו רַׁשְעֶ֖י־אֽ ֹלְו ֹו֑ליֵח םּו֣קָי־אֽ ־אֽ
ֹל :םָֽלְנִמ ץֶרָ֣אָל הֶּ֖טִי  ַחּו֣רְּב רּו֗סָיְ֝ו תֶבָ֑הְלַׁש ׁשֵּ֣בַיְּת ֹוּתְקַנֹֽ֭י ךְךֶׁש֗ח־יִּנִמ ׀ רּו֨סָי־אֽ
 ֹומֹו֭י־ֹאלְּֽב :ֹוֽתָרּומְת הֶ֥יְהִּת אְוָׁ֝֗ש־יִּֽכ הָ֑עְתִנ ]אוָּׁ֣שַּב[ וָּׁ֣שַּב ןֵ֣מֲאַֽי־לַא :ויִּֽפ
ֹל ֹו֗תָּפִכְ֝ו אֵ֑לָּמִּת  תַ֣דֲע־יִּֽכ :ֹוֽתָּצִנ תִיַּ֗זַּ֝כ ךְךֵ֥לְׁשַיְו ֹו֑רְסִּב ןֶפֶּ֣גַּכ סֹ֣מְחַי :הָנָֽנֲעַֽר א֣
 ןיִ֥כָּת םָ֗נְטִבּ֝ו ןֶוָ֑א דֹֽלָ֣יְו לָמָ֭ע הֹ֣רָה :דַחֹֽׁש־יֵלֳהָֽא הָ֥לְכָֽא ׁשֵ֗אְ֝ו דּו֑מְלַּג ף ֵ֣נָח
ֹּיַו בֹוּ֗יִא ןַעַּ֥יַו :הָֽמְרִמ  ץֵ֥קֲה :םֶֽכְּלֻּכ לָ֣מָע יֵ֖מֲחַֽנְמ תֹוּ֑בַר הֶּלֵ֣אְכ יִּתְעַ֣מָׁש :רַמאֽ
 ׁשֵ֢י־ּו֤ל הָרֵּ֥בַ֫דֲא םֶ֢כָּכ ֘יִכֹנָֽא ׀ םַּ֤ג :הֶֽנֲעַֽת יִּ֣כ ֗ךָךְציִֽרְמַּ֝י־הַמ ֹו֥א ַחּו֑ר־יֵרְבִדְל
 :יִֽׁשֹאר ֹו֣מְּב םֶ֗כיֵלֲ֝ע הָעיִ֥נָאְו םיִּ֑לִמְּב םֶ֣כיֵלֲע הָריִּ֣בְחַא יִׁ֗שְפַנ תַחַּ֤ת םֶ֡כְׁשְפַנ
 יִ֑בֵאְּכ ךְךֵׂ֣שָחֵֽי־ֹאל הָרְּבַדֲ֭א־םִֽא :ךְךֹֽׂשְחַי יַ֣תָפְׂש דיִ֖נְו יִ֑פ־ֹומְּב םֶ֥כְצִּמַאֲא
ַו :יִֽתָדֲע־לָּכ ָתֹוּ֗מִׁשֲ֝ה יִנָ֑אְלֶה הָּ֥תַע־ךְךַא :ךְךֹֽלֲהַֽי יִּ֥נִמ־הַמ הָ֗לְּדְחַאְ֝ו  יִנֵטְמְקִּת֭
 ויָּ֑נִׁשְּב יַ֣לָע קַ֣רָח יִנֵ֗מְטְׂשִּיַו ׀ ףַ֨רָט ֹוּ֤פַא :הֶֽנֲעַֽי יַ֥נָפְּב יִׁ֗שֲחַֽ֝כ יִּ֥ב םָק ָּ֥יַו הָ֑יָה דֵ֣עְל
 יַ֥לָע דַחַ֝֗י יָ֑יָחְל ּוּ֣כִה הָּפְרֶחְּ֭ב םֶ֗היִפְּב ׀ יַ֨לָע ּו֬רֲעָּֽפ :יִֽל ויָ֣ניֵע ׁשֹו֖טְלִי ׀ יִ֓רָצ
 ׀ יִתיִ֨יָה וֵ֤לָׁ֘ש :יִנֵֽטְרִי םיִ֣עָׁשְר יֵ֖דְי־לַעְו ליִ֑וֲע לֶ֣א לֵ֭א יִנֵ֣ריִּגְסַי :ןּוֽאָּלַמְתִי
 ויָּ֗בַר ׀ יַ֨לָע ּוּבֹ֤סָ֘י :הָֽרָּטַמְל ֹו֗֝ל יִנֵ֥מיִקְיַו יִנֵ֑צְּפְצַפְיַו יִּפְרָעְּ֭ב זַ֣חָאְו יִנֵ֗רְּפְרַפְיַו
ֹלְו יַתֹויְלִּ֭כ חַּ֣לַפְי  ץֶרָ֑פ־יֵנְּפ־לַע ץֶרֶ֭פ יִנֵ֣צְרְפִי :יִתָֽרֵֽרְמ ץֶרָ֗אָ֝ל ךְךֹּ֥פְׁשִי לֹו֑מְחַי א֣
 הֻרְמְרַמֳ֭ח יַ֣נָּפ :יִֽנְרַק רָ֣פָעֶב יִּתְלַ֖לֹעְו יִּ֑דְלִג יֵ֣לֲע יִּתְרַפָּ֭ת קַׂ֣ש :רֹוּֽבִגְּכ יַ֣לָע ץֻ֖רָי



 :הָּֽכַז יִ֥תָּלִפְתּו יָּ֑פַכְּב סָ֣מָח־ֹאל לַ֭ע :תֶוָֽמְלַצ יַּ֣פַעְפַע לַ֖עְו יִכֶ֑ב־יִּנִמ ]וֻרְמְרַמֳ֭ח[
 יִ֑דֵע םִיַ֣מָּׁשַב־הֵּנִה הָּתַ֭ע־םַּג :יִֽתָקֲעַֽזְל םֹו֗קָ֝מ יִ֥הְי־לַאְֽו יִ֑מָד יִּ֣סַכְּת־לַא ץֶרֶ֭א
־םִע רֶבֶ֣גְל חַ֣כֹויְו :יִֽניֵע הָ֥פְלָּֽד ַּהֹו֗לֱ֝א־לֶא יָ֑עֵר יַ֥ציִלְמ :םיִֽמֹורְּמַּב יִ֗דֲהָֽׂשְ֝ו
ֹל חַרֹ֖אְו ּויָ֑תֱאֶי רָּ֣פְסִמ תֹו֣נְׁש־יִּֽכ :ּוהֵֽעֵרְל םָ֥דָא־ןֶבּֽו ַּהֹו֑לֱא  :ךְךֹֽלֱהֶא בּוׁ֣שָא־אֽ
ֹל־םִא :יִֽל םיִ֥רָבְק ּוכָ֗עְזִנ יַ֥מָי הָלָּבֻ֭ח יִ֣חּור  ןַ֥לָּת םָ֗תֹורְּמַהְבּ֝ו יִ֑דָּמִע םיִלֻתֲ֭ה א֣
 לֶכָּׂ֑שִמ ָּתְנַ֣פָצ םָּבִ֭ל־יִּֽכ :ַעֵֽקָּתִי יִ֥דָיְל אּו֝֗ה יִמ ךְךָּ֑מִע יִנֵ֣בְרָע אָּ֭נ־הָמיִֽׂש :יִֽניֵע
ֹל ןֵּ֝֗כ־לַע ְֽו :הָנֶֽלְכִּת ויָ֣נָב יֵ֖ניֵעְו םיִ֑עֵר דיִּ֣גַי קֶלֵחְ֭ל :םֵֽמֹורְת א֣  לֹׁ֣שְמִל יִנַגִּצִה֭
 ּוּמֹׁ֣שָי :םָּֽלֻּכ לֵּ֣צַּכ יַ֖רֻציִֽו יִ֑ניֵע ׂשַעַּ֣כִמ ּהַכֵּ֣תַו :הֶֽיְהֶֽא םיִ֣נָפְל תֶפֹ֖תְו םיִּ֑מַע
ֹז־לַע םיִ֣רָׁשְי  םִיַ֗דָ֝י־רָהֳטּֽו ֹוּ֑כְרַּד קיִּ֣דַצ זֵ֣חֹאיְו :רָֽרֹעְתִי ף ֵ֥נָח־לַע יִ֗קָנְ֝ו תא֑
ֹלְו אָ֑נ ּואֹ֣בּו ּובֻׁשָּ֭ת םָּ֣לֻּכ םָ֗לּואְֽו :ץֶמֹֽא ףיִ֥סֹי  ּורְבָֽ֭ע יַ֣מָי :םָ֣כָח םֶ֣כָב אָ֖צְמֶא־אֽ
־םִא :ךְךֶׁשֽח־יֵנְּפִמ בֹו֥רָק רֹו֝֗א ּומיִׂ֑שָי םֹו֣יְל הָלְיַ֭ל :יִֽבָבְל יֵׁ֣שָרֹוֽמ ּו֑קְּתִנ יַ֣תֹּמִז
 יִּ֥מִא הָּתָ֑א יִבָ֣א יִתאָרָ֭ק תַחַּׁ֣שַל :יָֽעּוצְי יִּתְדַּ֥פִר ךְךֶׁש֗חַּ֝ב יִ֑תיֵּב לֹו֣אְׁש הֶּוַקֲ֭א
 הָנְדַ֑רֵּת לֹ֣אְׁש יֵּ֣דַּב :הָּנֶֽרּוׁשְי יִ֣מ יִ֗תָוְקִתְ֝ו יִ֑תָוְקִת ֹו֣פֵא הֵּיַאְ֭ו :הָּֽמִרָֽל יִ֗תֹחֲאַֽ֝ו
ַו :תַחָֽנ רָ֣פָע־לַע דַחַ֖י־םִא  ןּו֣מיִׂשְּת ׀ הָנָ֤א־דַע :רַֽמֹאּיַו יִ֗חֻּׁשַה דַּ֥דְלִּב ןַעַּי֭
 :םֶֽכיֵניֵֽעְּב ּוניִ֗מְטִ֝נ הָ֑מֵהְּבַכ ּונְבַׁ֣שְחֶנ ַעּוּדַ֭מ :רֵּֽבַדְנ רַ֥חַאְו ּוניִ֗בָּ֝ת ןיִּ֑לִמְל יֵ֣צְנִק
 םיִ֣עָׁשְר רֹו֣א םַּ֤ג :ֹוֽמֹקְּמִמ רּו֝֗צ־קַּתְעֶיְו ץֶרָ֑א בַזָ֣עֵּת ךָךְנַעַמְלַ֭ה ֹוּ֥פַ֫אְּב ֹוׁ֗שְפַנ ףֵ֥רֹֽט
ֹלְו ךְךָ֑עְדִי ֵֽי :ךְךָֽעְדִי ויָ֥לָע ֹו֗רֵנְ֝ו ֹו֑לֳהָֽאְּב ךְךַׁ֣שָח רֹו֭א :ֹוּֽׁשִא ביִ֣בְׁש ּהַּ֗גִ֝י־אֽ  יֵ֣דֲעַֽצ ּורְצ֭
 זֵ֣חֹאי :ךְךָּֽלַהְתִי הָ֗כָבְׂ֝ש־לַעְו ויָ֑לְגַרְּב תֶׁשֶ֣רְּב חַּ֣לֻׁש־יִּֽכ :ֹוֽתָצֲע ּוהֵ֥כיִלְׁשַתְֽו ֹו֑נֹוא
 ביִבָ֭ס :ביִֽתָנ יֵ֣לֲע ֹוּ֗תְדֻּכְלַמּ֝ו ֹו֑לְבַח ץֶרָ֣אָּב ןּו֣מָט :םיִּֽמַצ ויָ֣לָע קֵ֖זֲחַֽי חָּ֑פ בֵ֣קָעְּב
ֹי :ֹוֽעְלַצְל ןֹו֥כָנ דיֵ֗אְ֝ו ֹו֑נֹא בֵ֥עָר־יִֽהְי :ויָֽלְגַרְל ּוהֻ֥ציִפֱהֶו תֹו֑הָּלַב ּוהֻ֣תֲעִּֽב  לַכא֭
 ךְךֶלֶ֣מְל ּוהֵ֗דִעְצַתְ֝ו ֹו֑חַטְבִמ ֹולֳהָֽאֵ֭מ קֵ֣תָּנִי :תֶוָֽמ רֹו֣כְּב ויָּ֗דַּ֝ב לַ֥כֹאי ֹו֑רֹוע יֵּ֣דַּב
 ויָׁ֣שָרָֽׁש תַחַּתִ֭מ :תיִֽרְפָג ּוהֵ֣וָנ־לַע הֶ֖רֹזְי ֹו֑ל־יִלְּבִמ ֹולֳהָֽאְּ֭ב ןֹוּ֣כְׁשִּת :תֹוֽהָּלַּב
 :ץּוֽח־יֵנְּפ־לַע ֹו֗֝ל םֵׁ֥ש־ֹאלְו ץֶרָ֑א־יִּנִמ דַבָ֭א־ֹורְכִֽז :ֹוֽריִצְק לַּ֥מִי לַעַּ֗מִמּ֝ו ּוׁשָ֑בִי
ֹל :ּוהֻּֽדִנְי לֵ֥בֵּתִמּו ךְךֶׁש֑ח־לֶא רֹו֣אֵמ ּוהֻפְּדְהֶ֭י  ןיֵ֥אְו ֹוּ֑מַעְּב דֶכֶ֣נ־ֹאלְו ֹו֣ל ןיִ֤נ א֘

 הֶּלֵ֭א־ךְךַא :רַעָֽׂש ּוזֲחָ֣א םיִ֗נֹמְדַקְ֝ו םיִ֑נֹרֲחַֽא ּוּמַׁ֣שָנ ֹומֹו֖י־לַע :ויָֽרּוגְמִּב דיִ֗רָׂ֝ש
 ןּו֣יְגֹוּֽת הָנָ֭א־דַע :רַֽמֹאּיַו בֹוּ֗יִא ןַעַּ֥יַו :לֵֽא עַֽדָי־ֹאל םֹו֣קְמ הֶ֗זְ֝ו לָּ֑וַע תֹו֣נְּכְׁשִמ



ֹל יִנּו֑מיִלְכַּת םיִמָעְּ֭פ רֶׂשֶ֣ע הֶ֤ז :םיִּֽלִמְב יִנַ֥נּואּכַדְתּֽו יִׁ֑שְפַנ ־ּורְּכְהַּת ּוׁשֹ֗בֵ֝ת־אֽ
 ּוליִּ֑דְגַּת יַ֣לָע םָנְמָ֭א־םִא :יִֽתָגּוֽׁשְמ ןיִ֥לָּת יִּ֗תִ֝א יִתיִ֑גָׁש םָ֥נְמָא־ףַאְו :יִֽל
 ןֵ֤ה :ףיִּֽקִה יַ֥לָע ֹו֗דּוצְמּ֝ו יִנָ֑תְּוִע ַּהֹו֣לֱא־יִּכ ֹופֵ֭א־ּועְּֽד :יִֽתָּפְרֶח יַ֗לָ֝ע ּוחיִ֥כֹותְו
ֹלְו סָמָ֭ח קַ֣עְצֶא ֹלְו רַדָ֭ג יִ֣חְרָא :טָּֽפְׁשִמ ןיֵ֣אְו עַּ֗וַׁשֲ֝א הֶ֑נָעֵֽא א֣  לַ֥עְו רֹו֑בֱעֶא א֣
 יִנֵ֣צְּתִי :יִֽׁשֹאר תֶרֶ֣טֲע רַסָּ֗יַ֝ו טיִׁ֑שְפִה יַ֣לָעֵֽמ יִדֹובְּ֭כ :םיִֽׂשָי ךְךֶׁש֣ח יַ֗תֹוביִֽתְ֝נ
 ׀ דַחַּ֤י :ויָֽרָצְכ ֹו֣ל יִנֵ֖בְׁשְחַּיַו ֹוּ֑פַא יַ֣לָע רַחַּ֣יַו :יִֽתָוְקִּת ץֵ֗עָּ֝כ עַּ֥סַּיַו ךְךַ֑לֵאָֽו ביִבָ֭ס
 קיִ֑חְרִה יַ֣לָעֵמ יַחַ֭א :יִֽלֳהָֽאְל ביִ֣בָס ּו֖נֲחַּֽיַו םָּ֑כְרַּד יַ֣לָע ּוּלֹ֣סָּיַו ויָ֗דּודְג ּואֹ֤בָ֘י
 יַתֹהְמַאְ֭ו יִ֣תיֵב יֵ֤רָּ֘ג :יִנּוֽחֵכְׁש יַ֖עָּדֻיְמּֽו יָ֑בֹורְק ּו֥לְדָֽח :יִּנֶּֽמִמ ּור ָ֥ז־ךְךַא יַ֗עְדֹֽיְ֝ו
ֹלְו יִתאָרָ֭ק יִּ֣דְבַעְל :םֶֽהיֵניֵֽעְב יִתיִ֥יָה יִ֗רְכָ֝נ יִנֻ֑בְׁשְחַּת ר ָ֣זְל  יִ֝֗פ־ֹומְּב הֶ֑נֲעַֽי א֣
 יִ֑ב ּוסֲאָ֣מ םיִליִוַ֖ע־םַּג :יִֽנְטִב יֵ֥נְבִל יִ֗תֹּנַחְ֝ו יִּ֑תְׁשִאְל הָר ָ֣ז יִֽחּו֭ר :ֹוֽל־ןֶּנַחְתֶא
 יִ֣רֹועְּב :יִֽב־ּוכְּפְהֶנ יִּתְבַ֗הָ֝א־הֶֽזְו יִ֑דֹוס יֵ֣תְמ־לָּכ יִנּובֲעִּֽ֭ת :יִֽב־ּורְּבַדְיַו הָמּו֗קָ֝א
־דַי יִּ֥כ יָ֑עֵר םֶּ֣תַא יִנֻּ֣נָח יִנֻּ֬נָח :יָּֽנִׁש רֹו֣עְּב הָ֗טְּלַמְתֶאָֽ֝ו יִ֑מְצַע הָ֣קְבָּֽד יִרָׂשְבִבּ֭ו
ֹל יִ֗רָׂשְּבִמּ֝ו לֵ֑א־ֹומְכ יִנֻ֣פְּדְרִּת הָּמָ֭ל :יִּֽב הָעְג ָ֣נ ַּהֹו֗לֱ֝א  ֹופֵ֭א ןֵּ֣תִי־יִֽמ :ּועָּֽבְׂשִת א֣
 :ןּוֽבְצָֽחֵי רּוּ֥צַּב דַ֗עָ֝ל תֶרָ֑פֹעְו לֶ֥זְרַּב־טֵעְּב :ּוקָֽחֻיְו רֶפֵּ֣סַּב ןֵּ֖תִי־יִֽמ יָּ֑לִמ ןּו֣בְתָּֽכִיְו
ֹז־ּופְּקִנ יִֽרֹו֖ע רַ֣חַאְו :םּוֽקָי רָ֥פָע־לַע ןֹו֗רֲחַֽאְ֝ו יָ֑ח יִלֲאֹּֽ֣ג יִּתְעַדָ֭י יִ֣נֲאַֽו  תא֑
 יַ֣תֹיְלִכ ּו֖לָּכ ר ָ֑ז־ֹאלְו ּו֣אָר יַ֣ניֵעְו יִּ֗ל־הֶזֱחֶֽא ׀ יִ֨נֲא רֶׁ֤שֲא :ַּהֹוֽלֱא הֶ֥זֱחֶֽא יִ֗רָׂשְּבִמּ֝ו
ֹת יִּ֣כ :יִֽקֵחְּב ־יֵנְּפִמ ׀ םֶ֨כָל ּורּוּ֤ג :יִֽב־אָצְמִנ רָ֗בָּ֝ד ׁשֶרֹׁ֥שְו ֹו֑ל־ףָּדְרִּנ־הַמ ּורְמאֽ֖
ַו :]ןּוּֽדַׁש[ ןּיּֽדַׁש ןּו֣עְדֵּֽת ןַעַ֖מְל בֶרָ֑ח תֹו֣נֹוֲע הָמֵ֭ח־יִּֽכ בֶרֶ֗ח  יִ֗תָמֲעַּֽנַה רַ֥פֹוצ ןַעַּי֭
ֹּיַו  ַחּו֗רְ֝ו עָ֑מְׁשֶא יִ֣תָּמִלְּכ רַ֣סּומ :יִֽב יִׁשּו֣ח רּו֗בֲעַֽבּ֝ו יִנּו֑ביִׁשְי יַּ֣פִעְׂש ןֵכָ֭ל :רַמאֽ
ֹזֲה :יִנֵֽנֲעַֽי יִ֥תָניִּֽבִמ  תַ֣נְנִר יִּ֤כ :ץֶרָֽא־יֵלֲע םָ֣דָא םיִׂ֖ש יִּ֤נִמ דַ֑ע־יִּנִמ ָּתְעַדָ֭י תא֣
 ֹוׁ֗שֹארְ֝ו ֹו֑איִׂש םִיַ֣מָּׁשַל הֶ֣לֲעַֽי־םִא :עַגָֽר־יֵדֲע ף ֵ֣נָח תַ֖חְמִׂשְו בֹו֑רָּקִמ םיִעָׁשְ֭ר
ֹי ויָ֗אֹ֝ר דֵ֑בֹאי חַצֶ֣נָל ֹולְלֶגְּֽ֭כ :ַעיִּֽגַי בָ֥עָל ֹלְו ףּועָ֭י םֹו֣לֲחַּֽכ :ֹוּֽיַא ּו֥רְמאֽ  ּוהּו֑אָצְמִי א֣
ֹלְו ּוּתַפָזְׁ֭ש ןִיַ֣ע :הָלְיָֽל ןֹו֥יְזֶחְּכ דַּ֗דֻיְ֝ו  ויָנָּ֭ב :ֹוֽמֹוקְמ ּוּנֶ֥רּוׁשְּת דֹו֝֗ע־ֹאלְו ףיִ֑סֹות א֣
־לַע ֹוּ֗מִעְ֝ו ]ויָ֑מּולֲֽע[ וָ֑מּולֲֽע ּו֣אְלָֽמ ויָתֹומְצַ֭ע :ֹוֽנֹוא הָנְבֵׁ֥שָּת ויָ֗דָיְ֝ו םיִּ֑לַד ּוּ֣צַרְי
 ָהיֶלָ֭ע לֹ֣מְחַי :ֹוֽנֹוׁשְל תַחַּ֣ת הָּנֶ֗דיִחְכַ֝י הָ֑עָר ויִ֣פְּב קיִּ֣תְמַּת־םִא :בָּֽכְׁשִּת רָ֥פָע
ֹלְו  םיִ֣נָתְּפ תַ֖רֹורְמ ךְךָּ֑פְהֶנ ויָ֣עֵמְּב ֹומְחַ֭ל :ֹוּֽכִח ךְךֹו֣תְּב הָּנֶ֑עָנְמִיְ֝ו הָּנֶ֑בְזַעַֽי א֣



ֹר :לֵֽא ּוּנֶׁ֥שִרֹֽי ֹו֗נְטִּבִ֝מ ּוּנֶ֑אִקְיַו עַלָּ֭ב לִיַ֣ח :ֹוּֽבְרִקְּב  ּוהֵ֗גְרַהַּֽ֝ת קָ֑ניִי םיִ֥נָתְּפ־ׁשאֽ
ֹלְו עָגָ֭י ביִׁ֣שֵמ :הָֽאְמֶחְו ׁשַ֣בְּד יֵ֗לֲחַֽ֝נ יֵ֥רֲהַֽנ תֹוּ֑גַלְפִב אֶר ֵ֥י־לַא :הֶֽעְפֶא ןֹוׁ֣שְל  א֣
ֹלְו ֹו֗תָרּוֽמְּ֝ת ליֵ֥חְּכ עָ֑לְבִי ֹלְו לַ֗זָּ֝ג תִיַּ֥ב םיִּ֑לַּד בַ֣זָע ץַּצִ֭ר־יִּֽכ :סֹֽלֲעַֽי א֣  :ּוהֵֽנְבִי א֣
ֹל ׀ יִּ֤כ ֹל ֹו֗דּומֲחַּֽ֝ב ֹו֑נְטִבְּב וֵ֣לָׁש עַ֣דָי־אֽ ֹל ןֵּ֝֗כ־לַע ֹו֑לְכָאְל דיִ֥רָׂש־ןיֵֽא :טֵּֽלַמְי א֣ ־אֽ
ֹלְמִּב :ֹוֽבּוט ליִ֥חָי  ֹו֗נְטִב אֵּ֬לַמְל ׀ יִ֤הְי :ּוּנֶֽאֹבְּת לֵ֣מָע דַ֖י־לָּכ ֹו֑ל רֶצֵ֣י ֹוקְפִׂ֭ש תוא֣
 ּוהֵ֗פְלְחַּ֝ת לֶ֑זְרַּב קֶׁשֵּ֣נִמ חַרְבִ֭י :ֹוֽמּוחְלִּב ֹומיֵ֗לָ֝ע רֵ֥טְמַיְו ֹוּ֑פַא ןֹו֣רֲח ֹוּ֖ב־חַּלַׁשְֽי
־לָּכ :םיִֽמֵא ויָ֥לָע ךְךֹ֗לֲהַֽי ֹו֥תָרֹֽרְּמִמ קָרָבּ֭ו הָ֥וֵּ֫גִמ אֵ֢צֵּיַו ֘ףַלָׁש :הָֽׁשּוחְנ תֶׁשֶ֣ק
ֹל ׁשֵ֣א ּוהֵלְכָאְּ֭ת ויָ֥נּוּ֫פְצִל ןּו֢מָט ֘ךְךֶׁשח  םִיַ֣מָׁש ּוּ֣לַגְי :ֹוֽלֳהָאְּב דיִ֣רָׂש עַר ֵ֖י חָּ֑פֻנ־אֽ
־קֶלֵֽח ׀ הֶ֤ז :ֹוּֽפַא םֹו֣יְּב תֹו֗רָּגִ֝נ ֹו֑תיֵּב לּו֣בְי לֶגִ֭י :ֹוֽל הָ֥מָ֘מֹוֽקְתִמ ץֶרֶ֗אְ֝ו ֹו֑נֹוֲע
ָר םָ֣דָא  ַעֹומָׁ֭ש ּו֣עְמִׁש :רַֽמֹאּיַו בֹוּ֗יִא ןַעַּ֥יַו :לֵֽאֵמ ֹו֣רְמִא תַ֖לֲחַֽנְו םיִ֑הֹלֱאֵמ עָׁש֭
ֹז־יִהְתּו יִ֑תָּלִמ  :גיִֽעְלַת יִ֣רְּבַּד רַ֖חַאְו רֵּ֑בַדֲא יִ֣כֹנָֽאְו יִנּואָׂ֭ש :םֶֽכיֵתֹֽמּו֥חְנַּת תא֗֝
 ּומיִׂ֖שְו ּוּמַׁ֑שָהְו יַ֥לֵא־ּוֽנְּפ :יִֽחּור רַ֥צְקִת־ֹאל ַעּוּ֗דַ֝מ־םִאְו יִ֑חיִׂש םָ֣דָאְל יִכֹנָֽאֶ֭ה
 ּו֑יְחִֽי םיִ֣עָׁשְר ַעּוּ֣דַמ :תּוֽצָּלַּפ יִ֗רָׂשְּ֝ב זַ֥חָאְו יִּתְלָ֑הְבִנְו יִּתְרַ֥כָז־םִאְו :הֶּֽפ־לַע דָ֣י
 :םֶֽהיֵניֵעְל םֶ֗היֵאָֽצֱאֶצְ֝ו םָּ֑מִע םֶ֣היֵנְפִל ןֹו֣כָנ םָ֤עְרַז :לִיָֽח ּורְבָּ֥ג־םַּג ּו֗קְתָ֝ע
ֹלְו דַחָּ֑פִמ םֹו֣לָׁש םֶ֣היֵּתָּֽב ֹלְו רַּבִ֭ע ֹו֣רֹוׁש :םֶֽהיֵלֲע ַּהֹו֣לֱא טֶבֵׁ֖ש א֤  טֵּ֥לַפְּת לִ֑עְגַי א֣
ֹלְו ֹו֗תָרָּֽ֝פ  ףֹ֣תְּכ ּואְׂשִ֭י :ןּוֽדֵּקַרְי םֶ֗היֵדְלַיְ֝ו םֶ֑היֵליִֽוֲע ןֹאּצַ֭כ ּו֣חְּלַׁשְי :לֵּֽכַׁשְת א֣
 :ּוּתַֽחֵי לֹו֣אְׁש עַגֶ֗רְבּ֝ו םֶ֑היֵמְי בֹוּ֣טַב ]ּוּ֣לַכְי[ ּוּ֣לַבְי :בָֽגּוע לֹו֣קְל ּו֗חְמְׂשִיְ֝ו רֹוּ֑נִכְו
ֹּיַו ֹל ךָךיֶ֗כָרְּ֝ד תַעַ֥דְו ּוּנֶּ֑מִמ רּו֣ס לֵאָ֭ל ּו֣רְמאֽ  ּוּנֶ֑דְבַעַֽנ־יִּֽכ יַּ֥דַׁש־הַמ :ּונְצָֽפָח א֣
ֹל ןֵ֤ה :ֹוּֽב־עַּגְפִנ יִּ֣כ ליִ֗עֹוּ֝נ־הַמּו  הָּ֤מַּכ :יִּנֶֽמ הָקֲחָ֣ר םיִ֗עָׁשְ֝ר תַ֥צֲע םָ֑בּוט םָ֣דָיְב א֣
ֹבָיְו ךְךָ֗עְדִי םיִ֤עָׁ֘שְר־ר ֵֽנ ׀  ןֶבֶ֥תְּכ ּו֗יְהִֽי :ֹוּֽפַאְּב קֵּ֥לַחְי םיִ֗לָבֲ֝ח םָ֑דיֵא ֹומיֵ֣לָע א֣
 :עָֽדֵיְו ויָ֣לֵא םֵּ֖לַׁשְי ֹו֑נֹוא ויָ֥נָבְל־ןֹּֽפְצִי ַּהֹו֗לֱא :הָֽפּוס ּוּתַ֥בָנְּג ץֹ֗מְכּ֝ו ַחּו֑ר־יֵנְפִל
 ויָ֑רֲחַֽא ֹו֣תיֵבְּב ֹו֣צְפֶח־הַֽמ יִּ֤כ :הֶּֽתְׁשִי יַּ֣דַׁש תַ֖מֲחֵֽמּו ֹו֑דיִּכ ]ויָ֣ניֵע[ וָ֣ניֵע ּו֣אְרִי
 תּומָ֭י הֶ֗ז :טֹוּֽפְׁשִי םיִ֥מָר אּו֗הְ֝ו תַעָּ֑ד־דֶּמַלְי לֵ֥אְלַה :ּוצָּֽצֻח ויָׁ֣שָדֳח רַּ֖פְסִמּו
 :הֶּֽקֻׁשְי ויָ֣תֹומְצַע ַחֹ֖מּו בָ֑לָח ּו֣אְלָֽמ ויָניִטֲ֭ע :ויֵֽלָׁשְו ן ַ֥נֲאְֽלַׁש ֹוּ֗לֻּ֝כ ֹוּ֑מֻּת םֶצֶ֣עְּב
ֹלְו הָ֑רָמ ׁשֶפֶ֣נְּב תּומָ֭י הֶ֗זְו  הֶּ֥סַכְּת הָּ֗מִרְ֝ו ּובָּ֑כְׁשִי רָ֣פָע־לַע דַחַ֭י :הָֽבֹוּטַּב לַ֗כָ֝א־אֽ
ֹת יִּ֤כ :ּוסֹֽמְחַּת יַ֥לָע תֹוּ֗מִזְמּ֝ו םֶ֑כיֵתֹוֽבְׁשְחַמ יִּתְעַדָ֭י ןֵ֣ה :םֶֽהיֵלֲע  הֵּ֥יַא ּו֗רְמאֽ



ֹלֲה :םיִֽעָׁשְר תֹו֬נְּכְׁשִמ ׀ לֶהֹ֤א הֵּ֗יַאְ֝ו ביִ֑דָנ־תיֵֽב  ךְךֶרָ֑ד יֵרְבֹו֣ע םֶּתְלֶאְׁ֭ש א֣
ֹל םָ֗תֹתֹאְ֝ו  דיִּ֣גַי־יִֽמ :ּולָֽבּוי תֹו֣רָבֲע םֹו֖יְל עָ֑ר ךְךֶׂשָ֣חֵי דיֵ֭א םֹו֣יְל יִּ֤כ :ּורֵּֽכַנְת א֣
 ׁשיִ֥דָּג־לַעְֽו לָ֑בּוי תֹו֣רָבְקִל אּוהְ֭ו :ֹוֽל־םֶּלַׁשְי יִ֣מ הָׂ֗שָ֝ע־אּוהְו ֹוּ֑כְרַּד ויָ֣נָּפ־לַע
 :רָּֽפְסִמ ןיֵ֣א ויָ֗נָפְלּ֝ו ךְךֹוׁ֑שְמִי םָ֣דָא־לָּכ ויָרֲחַֽאְ֭ו לַחָ֥נ יֵ֫בְגִר ֹו֗ל־ּוקְתָֽמ :דֹוֽקְׁשִי
ַו :לַעָֽמ־רַאְׁשִנ םֶ֗כיֵתֹֽבּוׁשְתּ֝ו לֶבָ֑ה יִנּו֣מֲחַֽנְּת ךְךיֵאְ֭ו  :רַֽמֹאּיַו יִ֗נָמֵּֽתַה זַ֥פיִלֱא ןַעַּי֭
־םִאְו קָּ֑דְצִת יִּ֣כ יַּדַׁשְ֭ל ץֶפֵ֣חַה :ליִּֽכְׂשַמ ֹומיֵ֣לָע ןֹּ֖כְסִי־יִּֽכ רֶבָּ֑ג־ןָּכְסִי לֵ֥אְלַה
ֹלֲה :טָּֽפְׁשִּמַּב ֗ךָךְּמִ֝ע אֹו֥בָי ךָךֶ֑חיִכֹֽי ךָךְתָ֣אְרִּיִמֲ֭ה :ךָךיֶֽכָרְּד םֵּ֥תַת־יִּֽכ עַצֶּ֝֗ב  ֣ךָךְתָֽעָר א֣
 :טיִֽׁשְפַּת םיִּ֣מּורֲע יֵ֖דְגִבּו םָּ֑נִח ךָךיֶ֣חַא לֹּ֣בְחַת־יִּֽכ :ךָךיֶֽתֹנֹֽוֲעַֽל ץֵ֝֗ק־ןיֵֽאְו הָּ֑בַר
 אּוׂ֥שְנּו ץֶרָ֑אָה ֹו֣ל ַעֹורְ֭ז ׁשיִ֣אְו :םֶחָֽל־עַנְמִּת בֵ֗עָרֵֽמּ֝ו הֶ֑קְׁשַּת ף ֵ֣יָע םִיַ֭מ־ֹאל
 ןֵּ֭כ־לַע :אָּֽכֻדְי םיִ֣מֹתְי תֹו֖עֹרְזּו םָ֑קיֵר ָּתְחַּ֣לִׁש תֹונָמְלַ֭א :ּהָּֽב בֶׁשֵ֣י םיִ֗נָ֝פ
ֹל ךְךֶׁש֥ח־ֹוא :םֹֽאְתִּפ דַחַּ֣פ ךָךְלֶהַֽביִ֝ו םיִ֑חַפ ךָךיֶ֣תֹוביִֽבְס  םִיַ֥מ־תַעְפִׁשְֽו הֶ֑אְרִת א֥
ֹר הֵ֤אְרּו םִיָ֑מָׁש ּהַבֹּ֣ג ַּהֹולֱ֭א־ֹאלֲֽה :ָּךֶּֽסַכְּת ְֽו :ּוּמָֽר־יִּכ םיִ֣בָכֹוּֽכ ׁשא֖ ־הַמ ָּתְרַמָא֭
ֹלְו ֹו֖ל־רֶתֵֽס םיִ֣בָע :טֹוּֽפְׁשִי לֶ֣פָרֲע דַ֖עְבַה לֵ֑א עַד ָּ֣י  םִיַ֗מָׁ֝ש גּו֥חְו הֶ֑אְרִי א֣
 תֵ֑ע־ֹאלְו ּו֥טְּמֻק־רֶׁשֲא :ןֶוָֽא־יֵתְמ ּו֣כְרָּֽד רֶׁ֖שֲא רֹ֑מְׁשִּת םָ֣לֹוע חַרֹ֣אַה :ךְךָּֽלַהְתִי
 אּו֤הְו :ֹומָֽל יַּ֣דַׁש לַ֖עְפִּי־הַֽמּו ּוּנֶּ֑מִמ רּו֣ס לֵאָ֭ל םיִ֣רְמֹֽאָה :םָֽדֹוסְי קַ֥צּוי רָ֗הָ֝נ
 יִ֗קָנְ֝ו ּוחָ֑מְׂשִיְו םיִ֣קיִּדַצ ּו֣אְרִי :יִּנֶֽמ הָקֲחָ֣ר םיִ֗עָׁשְ֝ר תַ֥צֲעַֽו בֹו֑ט םֶ֣היֵּתָֽב אֵּ֣לִמ
ֹל־םִא :ֹומָֽל־גַעְלִי  םָ֑לְׁשּו ֹוּ֑מִע אָ֣נ־ןֶּכְסַה :ׁשֵֽא הָלְכָ֣א םָ֗רְתִיְ֝ו ּונָ֑מיִק דַ֣חְכִנ א֣
־םִא :ךָךֶֽבָבְלִּב ויָ֗רָמֲ֝א םיִׂ֥שְו הָ֑רֹוּת ויִּ֣פִמ אָ֣נ־חַק :הָֽבֹוט ֥ךָךְתָאֹובְּֽת םֶ֗הָּ֝ב
 רּו֖צְבּו רֶצָּ֑ב רָ֥פָע־לַע־תיִׁשְו :ךָךֶֽלֳהָֽאֵמ הָ֗לְוַ֝ע קיִ֥חְרַּת הֶ֑נָּבִּת יַּדַׁ֭ש־דַע בּוׁ֣שָּת
 יַּ֣דַׁש־לַע זָ֭א־יִּכ :ךְךָֽל תֹו֣פָעֹוּֽת ףֶסֶ֖כְו ךָךיֶ֑רָצְּב יַּ֣דַׁש הָ֣יָהְו :ריִֽפֹוא םיִ֣לָחְנ
 :םֵּֽלַׁשְת ךָךיֶ֥רָדְנּו ָּךֶ֑עָמְׁשִיְו ויָלֵ֭א ריִּ֣תְעַּת :ךָךיֶֽנָּפ ַּהֹו֣לֱא־לֶא אָּׂ֖שִתְו גָּ֑נַעְתִּת
ֹּתַו ּוליִּפְׁשִ֭ה־יִּֽכ :רֹוֽא ּהַג ָ֣נ ךָךיֶ֗כָרְּ֝ד־לַעְו ךְךָ֑ל םָק ָ֣יְו רֶמֹ֖א־רַזְגִתְֽו  חַׁ֖שְו הָ֑וֵּג רֶמא֣
 םֹוּיַ֭ה־םַּג :רַֽמֹאּיַו בֹוּ֗יִא ןַעַּ֥יַו :ךָךיֶּֽפַּכ רֹ֣בְּב טַ֗לְמִנְ֝ו יִ֑קָנ־יִֽא טֵּ֥לַמְי :ַעִֽׁשֹוי םִי ַ֣ניֵע
־דַע אֹו֗בָ֝א ּוהֵ֑אָצְמֶאְו יִּתְעַדָ֭י ןֵּ֣תִי־יִֽמ :יִֽתָחְנַא־לַע הָ֥דְבָּכ יִ֗דָ֝י יִ֑חִׂש יִ֣רְמ
 יִנֵ֑נֲעַֽי םיִּ֣לִמ הָעְדֵֽ֭א :תֹוֽחָכֹוֽת אֵּ֥לַמֲא יִ֗פּ֝ו טָּ֑פְׁשִמ ויָ֣נָפְל הָ֣כְרֶעֶֽא :ֹוֽתָנּוֽכְּת
ֹּי־הַמ הָניִ֗בָאְ֝ו ֹל יִ֑דָּמִע ביִ֣רָי ַחֹּ֖כ־בָרְּבַה :יִֽל רַמא֥  םָׁ֗ש :יִּֽב םִׂ֥שָי אּו֝֗ה־ךְךַא א֥



־ֹאלְֽו רֹו֗חָאְ֝ו ּוּנֶ֑ניֵאְו ךְךֹ֣לֱהֶא םֶדֶ֣ק ןֵ֤ה :יִֽטְפֹּֽׁשִמ חַצֶ֗נָ֝ל הָ֥טְּלַפֲאַֽו ֹוּ֑מִע חָ֣כֹונ רָׁשָ֭י
ֹמְׂש :ֹוֽל ןיִ֥בָא ֹלְו ןיִ֗מָ֝י ףֹ֥טְעַי זַחָ֑א־ֹאלְו ֹו֣תׂשֲעַּֽב לוא֣  ךְךֶרֶּ֣ד עַדָ֭י־יִּכ :הֶֽאְרֶא א֣
ֹלְו יִּתְרַ֣מָׁש ֹוּ֖כְרַּד יִ֑לְגַר הָ֣זֲחָֽא ֹורֻׁשֲאַּֽ֭ב :אֵֽצֵא בָ֥הָּזַּכ יִנַ֗נָחְּ֝ב יִ֑דָּמִע  :טָֽא־אֽ
ֹלְו ויָתָפְׂ֭ש תַ֣וְצִמ  יִ֣מּו דָחֶאְ֭ב אּו֣הְו :ויִֽפ־יֵרְמִא יִּתְנַ֥פָצ יִּ֗קֻחֵ֝מ ׁשיִ֑מָא א֣
 ןֵּ֭כ־לַע :ֹוּֽמִע תֹוּ֣בַר הָּנֵ֖הָכְו יִּ֑קֻח םיִ֣לְׁשַי יִּ֭כ :ׂשַעָּֽיַו הָ֣תְּוִא ֹוׁ֖שְפַנְו ּוּנֶ֑ביִׁשְי
ֹל־יִּֽכ :יִנָֽליִהְבִה יַּ֗דַׁשְ֝ו יִּ֑בִל ךְךַ֣רֵה לֵאְ֭ו :ּוּנֶּֽמִמ דַ֥חְפֶאְו ןֵ֗נֹוּבְתֶ֝א לֵ֑הָּבֶא ויָ֣נָּפִמ  א֣
 וָ֗עְדֹיְ֝ו םיִּ֑תִע ּו֣נְּפְצִנ־ֹאל יַּדַּׁשִ֭מ ַעּוּ֗דַמ :לֶפֹֽא־הָּסִּכ יַ֗נָּפִמּ֝ו ךְךֶׁש֑ח־יֵנְּפִמ יִּתַמְצִ֭נ
 ּוגָ֑הְנִי םיִ֣מֹותְי רֹו֣מֲח :ּוֽעְרִּיַו ּו֗לְזָּֽ֝ג רֶדֵ֥ע ּוגיִּׂ֑שַי תֹו֥לֻבְּג :ויָֽמָי ּוזָ֥ח־ֹאל ]ויָ֗עְדֹֽיְ֝ו[
 ןֵ֤ה :ץֶרָֽא ]־יֵּיִנֲֽע[ יֵּוִנֲֽע ּו֗אְּבֻ֝ח דַחַ֥י ךְךֶרָּ֑דִמ םיִ֣נֹיְבֶא ּוּ֣טַי :הָֽנָמְלַא רֹוׁ֣ש ּו֗לְּבְחַ֝י
 :םיִֽרָעְּנַל םֶחֶ֗֝ל ֹו֥ל הָ֥בָרֲע ףֶרָּ֑טַל יֵ֣רֲחַֽׁשְמ םָלֳעָֽפְּ֭ב ּו֣אְצָֽי רָּ֗בְדִּמַּֽב ׀ םיִ֨אָרְּפ
 ׁשּו֑בְל יִ֣לְּבִמ ּוניִלָ֭י םֹו֣רָע :ּוׁשֵּֽקַלְי עָׁ֣שָר םֶרֶ֖כְו ]ּורֹו֑צְקִי[ ּוריֹ֑צְקִי ֹו֣ליִלְּב הֶדָּׂשַּ֭ב
 ּקַּב תּו֗סְּ֝כ ןיֵ֥אְו  ּולְזְגִ֭י :רּוֽצ־ּוקְּבִח הֶ֗סְחַ֝מ יִ֥לְּבִמּֽו ּובָ֑טְרִי םיִ֣רָה םֶר ֶּ֣זִמ :הָֽרָ
 :רֶמֹֽע ּואְׂשָ֣נ םיִ֗בֵעְרּ֝ו ׁשּו֑בְל יִ֣לְּב ּוכְּלִ֭ה םֹו֣רָע :ּולֹּֽבְחַי יִ֥נָע־לַעְֽו םֹו֑תָי דֹּׁ֣שִמ
־ׁשֶפֶֽנְו ּוקָ֗אְנִי ׀ םיִ֨תְמ ריִ֤עֵ֘מ :ּואָֽמְצִּיַו ּו֗כְרָּֽ֝ד םיִ֥בָקְי ּוריִ֑הְצַי םָ֥תֹרּוֽׁש־ןיֵּב
ֹל רֹו֥א־יֵ֫דְרֹמְּֽב ּ֘ויָה ׀ הָּמֵ֤ה :הָֽלְפִּת םיִׂ֥שָי־ֹאל ַּהֹו֗לֱאֶ֝ו ַעֵּ֑וַׁשְּת םיִ֥לָלֲח  ּוריִּ֥כִה־אֽ
ֹלְו ויָ֑כָרְד  הָלְיַּ֗לַבּ֝ו ןֹו֑יְבֶאְו יִ֥נָע־לָטְקִי ַחֵ֗צֹור םּו֤קָ֘י רֹו֡אָל :ויָֽתֹביִתְנִּב ּו֗בְׁשָֽ֝י א֥
 םיִ֣נָּפ רֶתֵ֖סְו ןִיָ֑ע יִנֵ֣רּוׁשְת־ֹאל רֹמאֵ֭ל ףֶׁשֶ֣נ הָרְמָׁ֤ש ׀ ףֵ֨אֹנ ןיֵ֤עְו :בָּֽנַּגַכ יִ֣הְי
 רֶקֹּ֣ב ׀ וָּ֨דְחַי יִּ֤כ :רֹוֽא ּועְד ָ֥י־ֹאל ֹומָ֗ל־ּומְּתִח םָ֥מֹוי םיִּ֥תָּ֫ב ךְךֶׁש֗חַּב רַ֥תָח :םיִֽׂשָי
 לַּ֣לֻקְּת םִיַ֗מ־יֵנְּפ־לַע ׀ אּו֤ה־לַק :תֶוָֽמְלַצ תֹו֥הְלַּב ריִּ֗כַ֝י יִּ֥כ תֶוָ֑מְלַצ ֹומָ֣ל
ֹל ץֶרָ֑אָּב םָ֣תָקְלֶח  לֹו֣אְׁש גֶלֶׁ֗ש־יֵמיֵֽמ ּו֥לְזְגִי םֹ֗ח־םַג הָּ֤יִצ :םיִֽמָרְּכ ךְךֶרֶּ֣ד הֶנְפִ֝י־אֽ
ֹל דֹו֥ע הָּ֗מִר ֹו֤קָ֘תְמ ׀ םֶחֶ֨ר ּוהֵ֤חָּ֘כְׁשִי :ּואָֽטָח  הֶ֣עֹר :הָֽלְוַע ץֵ֣עָּכ רֵ֖בָּׁשִּתַו רֵ֑כָּזִי־אֽ
ֹל הָרָקֲ֭ע ֹל הָ֗נָמְלַאְ֝ו דֵ֑לֵת א֣  ןיִ֥מֲאַֽי־ֹאלְֽו םּו֗קָ֝י ֹו֑חֹכְּב םיִ֣ריִּבַא ךְךַׁ֣שָמּו :ביִֽטֵיְי א֣
 ּוּנֶ֗ניֵאְֽו ׀ טַ֨עְמ ּוּמֹו֤ר :םֶֽהיֵכְרַּד־לַע ּוהיֵ֗ניֵעְ֝ו ןֵ֑עָּׁשִיְו חַטֶבָ֭ל ֹו֣ל־ןֶּתִי :ןיִּֽיַחַּֽב
ֹרְכּו ןּו֑צְפָּקִי לֹּ֥כַּכ ּו֗כְּמֻהְֽו ֹל־םִאְו :ּולָּֽמִי תֶלֹּ֣בִׁש ׁשא֖  םֵׂ֥שָיְו יִנֵ֑ביִזְכַי יִ֣מ ֹופֵ֭א א֣
ַו :יִֽתָּלִמ לַ֗אְ֝ל  םֹו֗לָׁ֝ש הֶׂ֥שֹע ֹוּ֑מִע דַחַ֣פָו לֵׁ֣שְמַה :רַֽמֹאּיַו יִ֗חֻּׁשַה דַּ֥דְלִּב ןַעַּי֭
ֹל יִ֝֗מ־לַעְו ויָ֑דּודְגִל רָּפְסִ֭מ ׁשֵ֣יֲה :ויָֽמֹורְמִּב  ׁשֹו֣נֱא קַּ֣דְצִּי־הַמּו :ּוהֵֽרֹוא םּו֥קָי־אֽ



ֹלְו ַחֵרָ֭י־דַע ןֵ֣ה :הָּֽׁשִא דּו֣לְי הֶּ֗כְזִּ֝י־הַמּו לֵ֑א־םִע ֹל םיִ֗בָכֹוֽכְ֝ו ליִ֑הֲאַֽי א֣  ּוּ֥כַז־אֽ
ֹּיַו בֹוּ֗יִא ןַעַּ֥יַו :הָֽעֵלֹוּֽת םָ֗דָ֝א־ןֶבּו הָּ֑מִר ׁשֹו֣נֱא־יִּֽכ ףַ֭א :ויָֽניֵעְב  ָּתְר ַ֥זָע־הֶֽמ :רַֽמאֽ
ֹלְל ָּתְצַעָּ֭י־הַמ :זֹֽע־ֹאל ַעֹו֣רְז ָּתְעַׁ֗שֹו֝ה ַחֹ֑כ־ֹאלְל  בֹ֥רָל הָּ֗יִׁשֻֽתְ֝ו הָ֑מְכָח א֣
 ּולָ֑לֹוחְי םיִ֥אָפְרָֽה :ָּךֶּֽמִמ הָ֥אְצָֽי יִ֝מ־תַמְׁשִנְו ןיִּ֑לִמ ָּתְד ַּ֣גִה יִ֭מ־תֶא :ָּתְעָֽדֹוה
 ןֹו֣פָצ הֶ֣טֹנ :ןֹוּֽדַבֲאָֽל תּו֗סְּ֝כ ןיֵ֥אְו ֹוּ֑דְגֶנ לֹו֣אְׁש םֹו֣רָע :םֶֽהיֵנְכְֹֽׁשְו םִיַ֝֗מ תַחַּ֥תִמ
ֹלְו ויָ֑בָעְּב םִיַ֥מ־רֵרֹֽצ :הָֽמיִלְּב־לַע ץֶרֶ֝֗א הֶלֹּ֥ת ּוהֹּ֑ת־לַע  :םָּֽתְחַּת ן ָ֣נָע עַ֖קְבִנ־אֽ
 רֹו֣א תיִ֖לְכַּת־דַע םִיָ֑מ־יֵנְּפ־לַע גָ֭ח קֹ֣ח :ֹוֽנָנֲע ויָ֣לָע זֵׁ֖שְרַּפ הֵּ֑סִכ־יֵנְּפ זֵ֥חַאְמ
 םָּ֑יַה עַ֣גָר ֹוחֹכְּ֭ב :ֹוֽתָרֲעַּֽגִמ ּו֗הְמְתִיְ֝ו ּופָ֑פֹורְי םִיַ֣מָׁש יֵ֣דּוּמַע :ךְךֶׁשֽח־םִע
 ׁשָ֥חָנ ֹו֗דָ֝י הָלְלֹֽח הָ֑רְפִׁש םִיַ֣מָׁש ֹוחּורְּ֭ב :בַהָֽר ץַחָ֣מ ]ֹו֗תָנּובְתִבּ֝ו[ ֹו֗תָנבוְתִבּ֝ו
 םַעַ֥רְו ֹוּ֑ב־עַמְׁשִנ רָבָּ֭ד ץֶמֵּׁ֣ש־הַמּו ]ויָ֗כָרְּד[ וָ֗כָרְּד תֹו֬צְק ׀ הֶּלֵ֤א־ןֶה :ַחיִֽרָּב
 לֵ֭א־יַח :רַֽמֹאּיַו ֹו֗לָׁשְמ תֵ֥אְׂש בֹוּיִ֭א ףֶסֹּ֣יַו :ן ָֽנֹוּבְתִי יִ֣מ ]ויָ֗תֹורּובְּ֝ג[ וָ֗תֹרּובְּ֝ג
 :יִּֽפַאְּב ַּהֹו֣לֱא ַחּו֖רְו יִ֑ב יִ֣תָמְׁשִנ דֹו֣ע־לָכ־יִּֽכ :יִֽׁשְפַנ רַ֥מֵה יַּ֗דַׁשְ֝ו יִ֑טָּפְׁשִמ ריִ֣סֵה
־םִא ֘יִּל הָליִ֣לָח :הָּֽיִמְר הֶּ֥גְהֶי־םִא יִ֗נֹוׁשְלּ֝ו הָ֑לְוַע יַ֣תָפְׂש הָנְרֵּ֣בַדְּת־םִא
ֹל עָ֑וְגֶא־דַע םֶ֥כְתֶ֫א קיִּ֢דְצַא ֹלְו יִּתְקַזֱחֶ֭ה יִ֣תָקְדִצְּב :יִּנֶּֽמִמ יִ֣תָּמֻּת ריִ֖סָא־אֽ  א֣
־הַמ יִּ֤כ :לָּֽוַעְכ יִ֥מְמֹוֽקְתִמּו יִ֑בְיֹ֣א עָׁשָרְ֭כ יִ֣הְי :יָֽמָּיִמ יִ֗בָבְ֝ל ףַ֥רֱחֶי־ֹאל ָהֶּ֑פְרַא
 קִּת  אֹו֖בָת־יִּֽכ לֵ֑א ׀ עַ֥מְׁשִי ֹותָקֲעַֽצֲֽ֭ה :ֹוֽׁשְפַנ ַּהֹו֣לֱא לֶׁשֵ֖י יִּ֤כ עָ֑צְבִי יִּ֣כ ףֵנָ֭ח תַ֣וְ
 קִי גָּ֑נַעְתִי יַּ֥דַׁש־לַע־םִא :הָֽרָצ ויָ֣לָע ־דַיְּב םֶ֣כְתֶא הֶ֣רֹוא :תֵֽע־לָכְּב ַּהֹו֣לֱא אָ֖רְ
ֹל יַּ֗דַׁ֝ש־םִע רֶׁ֥שֲא לֵ֑א  לֶבֶ֣ה הֶּ֝֗ז־הָּמָלְו םֶ֑תיִזֲח םֶ֣כְּלֻּכ םֶּ֣תַא־ןֵה :דֵֽחַכֲא א֣
־םִא :ּוחָּֽקִי יַּ֥דַּׁשִמ םיִ֗ציִרָ֝ע תַ֥לֲחַֽנְֽו לֵ֑א־םִע ׀ עָׁ֥שָר םָ֖דָא־קֶלֵֽח ׀ הֶ֤ז :ּולָּֽבְהֶּת
ֹל ויָ֗אָצֱאֶצְ֝ו בֶרָ֑ח־ֹומְל ויָ֣נָב ּוּ֣בְרִי  ּורֵ֑בָּקִי תֶוָּ֣מַּב ויָדיִרְׂ֭ש :םֶחָֽל־ּועְּבְׂשִי א֣
ֹל ויָ֗תֹנְמְלַאְ֝ו  ןיִכָ֭י :ׁשּוּֽבְלַמ ןיִ֥כָי רֶמֹ֗חַכְ֝ו ףֶסָּ֑כ רָ֣פָעֶּכ רֹּ֣בְצִי־םִא :הָניֶּֽכְבִת א֣
 ריִׁ֣שָע :רֵֽצֹנ הָׂ֥שָע הָּ֗כֻסְכּ֝ו ֹו֑תיֵּב ׁשָ֣עָכ הָ֣נָּב :קֹֽלֲחַֽי יִ֥קָנ ףֶסֶ֗כְ֝ו ׁשָּ֑בְלִי קיִּ֣דַצְו
ֹלְו בַּכְׁשִ֭י  ּוּתַ֥בָנְּג הָלְיַ֗֝ל תֹו֑הָּלַּב םִיַּמַ֭כ ּוהֵ֣גיִּׂשַּת :ּוּנֶֽניֵאְו חַ֣קָּפ ויָ֖ניֵע ףֵ֑סָאֵי א֣
ֹלְו ויָלָ֭ע ךְךֵ֣לְׁשַיְו :ֹוֽמֹקְּמִמ ּוהֵ֗רֲעָֽׂשיִֽ֝ו ךְךַ֑לֵיְו םיִ֣דָק ּוהֵ֣אָּׂשִי :הָֽפּוס  ֹו֗דָּיִ֝מ לֹ֑מְחַי א֣
 אָ֑צֹומ ףֶסֶּ֣כַל ׁשֵ֣י יִּ֤כ :ֹוֽמֹקְּמִמ ויָ֗לָ֝ע קֹ֥רְׁשִיְו ֹומיֵּ֑פַכ ֹומיֵ֣לָע קֹּ֣פְׂשִי :חָֽרְבִי ַחֹו֥רָּב
 ךְךֶׁש֗חַל םָׂ֤ש ׀ ץֵ֤ק :הָֽׁשּוחְנ קּו֥צָי ןֶבֶ֗אְ֝ו חָּ֑קֻי רָ֣פָעֵֽמ לֶזְרַּ֭ב :ּוּקֹֽזָי בָ֥הָּזַל םֹו֗קָמּ֝ו



 רָּ֗ג־םִעֵֽמ ׀ לַחַ֨נ ץַרָּ֤פ :תֶוָֽמְלַצְו לֶפֹ֣א ןֶבֶ֖א רֵ֑קֹוח אּו֣ה תיִלְכַּ֭ת־לָכְלּֽו
 ָהיֶּ֗תְחַתְ֝ו םֶחָ֑ל־אֵצֵֽי הָּנֶּ֥מִמ ץֶרֶ֗א :ּועָֽנ ׁשֹו֣נֱאֵמ ּוּלַּ֖ד לֶגָ֑ר־יִּנִמ םיִ֥חָּכְׁשִּנַה
ֹל ביִתָ֭נ :ֹוֽל בָ֣הָז תֹ֖רְפַעְו ָהיֶ֑נָבֲא ריִּ֥פַס־םֹוֽקְמ :ׁשֵֽא־ֹומְּכ ךְךַּ֥פְהֶנ  טִיָ֑ע ֹועָ֣דְי־אֽ
ֹלְו ֹל :הָּֽיַא ןיֵ֣ע ּוּתַ֗פָזְׁ֝ש א֥ ֹל ץַחָׁ֑ש־יֵנְב ּוהוֻ֥כיִרְדִה־אֽ  :לַחָֽׁש ויָ֣לָע הָ֖דָע־אֽ
 רָ֗קְ֝י־לָכְו ַעֵּ֑קִּב םיִ֣רֹאְי תֹורּוּצַּ֭ב :םיִֽרָה ׁשֶרֹּׁ֣שִמ ךְךַ֖פָה ֹו֑דָי חַ֣לָׁש ׁשיִמָּלַחַּֽב֭◌
ְֽו :רֹוֽא אִצֹ֣י ּהָ֗מֻלֲעַֽתְ֝ו ׁשֵּ֑בִח תֹו֣רָהְנ יִכְּבִ֭מ :ֹוֽניֵע הָ֥תֲאָֽר  אֵ֑צָּמִּת ןִיַ֣אֵמ הָמְכָחַה֭
ֹל :הָֽניִּב םֹו֣קְמ הֶ֝ז יֵ֥אְו ֹלְו ּהָּ֑כְרֶע ׁשֹו֣נֱא עַ֣דָי־אֽ  :םיִּֽיַחַֽה ץֶרֶ֣אְּב אֵ֗צָּמִ֝ת א֥
ֹל רַמָ֭א םֹו֣הְּת ֹל :יִֽדָּמִע ןיֵ֣א רַ֗מָ֝א םָ֥יְו איִ֑ה־יִב א֣ ֹלְו ָהיֶּ֑תְחַּת רֹו֣גְס ןַּ֣תֻי־אֽ  א֥
ֹל :ּהָֽריִחְמ ףֶסֶּ֣כ לֵ֗קָּׁשִ֝י ־ֹאל :ריִּֽפַסְו רָ֣קָי םַהֹׁ֖שְּב ריִ֑פֹוא םֶתֶ֣כְּב הֶּלֻסְ֭ת א֣
ָז הָּנֶ֣כְרַעַי ֹל ׁשיִבָגְ֭ו תֹו֣מאָר :זָֽפ־יִלְּכ ּהָ֣תָרּו֖מְתּו תיִ֑כֹוכְזּו בָה֭  ךְךֶׁשֶ֥מּו רֵ֑כָּזִי א֣
ַֽי־ֹאל :םיִֽניִנְּפִמ הָ֗מְכָ֝ח ֹל רֹו֗הָ֝ט םֶתֶ֥כְּב ׁשּוּ֑כ־תַדְטִּפ הָּנֶכְרַע֭  :הֶּֽלֻסְת א֣
ְֽו ְֽו :הָֽניִּב םֹו֣קְמ הֶ֝֗ז יֵ֥אְו אֹו֑בָּת ןִיַ֣אֵמ הָמְכָחַה֭  ףֹו֖עֵמּו יָ֑ח־לָכ יֵ֣ניֵעֵֽמ הָמְלֶעֶנ֭
ָו ןֹוּ֣דַבֲא :הָרָּֽתְסִנ םִיַ֣מָּׁשַה  ןיִ֣בֵה םיִהֹלֱ֭א :ּהָֽעְמִׁש ּונְעַ֥מָׁש ּוניֵ֗נְזָאְּ֝ב ּו֑רְמָֽא תֶוָמ֭
־לָּכ תַחַּ֖ת טיִּ֑בַי ץֶרָ֣אָה־תֹוֽצְקִל אּו֖ה־יִּכ :ּהָֽמֹוקְמ־תֶא עַ֥דָי אּו֗הְ֝ו ּהָּ֑כְרַּד
 קֹ֑ח רָ֣טָּמַל ֹו֣תׂשֲעַּֽב :הָּֽדִמְּב ןֵּ֥כִּת םִיַ֗מּ֝ו לָ֑קְׁשִמ ַחּו֣רָל תֹוׂ֣שֲעַֽל :הֶֽאְרִי םִיַ֣מָּׁשַה
ָר זָ֣א :תֹוֽלֹק זיִ֥זֲחַֽל ךְךֶרֶ֗דְ֝ו  קֲח־םַגְו ּהָ֗ניִכֱ֝ה ּהָ֑רְּפַסְיַו ּהָא֭ ֹּיַו :ּהָֽרָ  םָ֗דָאָֽל ׀ רֶמא֤
 ֹו֗לָׁשְמ תֵ֥אְׂש בֹוּיִ֭א ףֶסֹּ֣יַו :הָֽניִּב עָ֣רֵמ רּו֖סְו הָ֑מְכָח איִ֣ה יָנֹדֲ֭א תַ֣אְרִי ןֵ֤ה
ֹּיַו  יִׁ֑שֹאר יֵ֣לֲע ֹורֵ֭נ ֹוּ֣לִהְּב :יִנֵֽרְמְׁשִי ַּהֹו֣לֱא יֵ֗מיִּ֝כ םֶדֶ֑ק־יֵחְרַיְכ יִנֵ֥נְּתִי־יִֽמ :רַמאֽ
 דֹו֣עְּב :יִֽלֳהָא יֵ֣לֲע ַּהֹו֗לֱ֝א דֹו֥סְּב יִּ֑פְרָח יֵ֣מיִּב יִתיִיָ֭ה רֶׁ֣שֲאַּֽכ :ךְךֶׁשֽח ךְךֶלֵ֣א ֹורֹואְ֝ל
־יֵגְלַּפ יִ֗דָּמִ֝ע קּו֥צָי רּו֥צְו הָ֑מֵחְּב יַ֣כיִלֲה ץֹ֣חְרִּב :יָֽרָעְנ יַ֣תֹוביִ֖בְס יִ֑דָּמִע יַּדַׁ֭ש
 ּואָּ֑בְחֶנְו םיִ֣רָעְנ יִנּו֣אָר :יִֽבָׁשֹוֽמ ןיִ֥כָא בֹו֗חְרָּֽ֝ב תֶרָ֑ק־יֵלֲע רַעַׁ֣ש יִתאֵ֣צְּב :ןֶמָֽׁש
 םיִ֥דיִגְנ־לֹוֽק :םֶֽהיִפְל ּומיִׂ֥שָי ףַ֗כְ֝ו םיִּ֑לִמְב ּו֣רְצָֽע םיִרָׂ֭ש :ּודָֽמָע ּומָ֣ק םיִׁשיִׁשיִֽ֝ו
 הָ֗תֲאָֽ֝ר ןִיַ֥עְו יִנֵ֑רְּׁשַאְּתַו הָעְמָֽׁ֭ש ןֶזֹ֣א יִּ֤כ :הָקֵֽבָּד םָּ֥כִחְל םָ֗נֹוׁשְלּ֝ו ּואָּ֑בְחֶנ
ֹבָּת יַ֣לָע דֵבֹ֭א תַּ֣כְרִּב :ֹוֽל ר ֵ֥זֹע־ֹאלְֽו םֹו֗תָיְ֝ו ַעֵּ֑וַׁשְמ יִ֣נָע טֵּלַמֲ֭א־יִּֽכ :יִנֵֽדיִעְּתַו  א֑
 םִי ַ֣ניֵע :יִֽטָּפְׁשִמ ףיִ֗נָצְ֝ו ליִ֥עְמִּכ יִנֵׁ֑שָּבְלִּיַו יִּתְׁשַבָ֭ל קֶדֶ֣צ :ן ִֽנְרַא הָ֣נָמְלַא בֵ֖לְו
ֹל בִ֖רְו םיִ֑נֹויְבֶאָֽל יִֽכֹנָֽ֭א בָ֣א :יִנָֽא ַחֵּ֣סִּפַל םִיַ֖לְגַרְו ר ֵּ֑וִעַֽל יִתיִיָ֭ה  יִּתְעַ֣דָי־אֽ



 קְחֶא ָֽו :ּוהֵֽרְ ָֽו :ףֶרָֽט ךְךיִ֥לְׁשַא ויָּ֗נִּׁשִמּ֝ו לָּ֑וַע תֹו֣עְּלַתְמ הָרְּבַׁשֲא֭  ק־םִע רַמֹא֭  יִּ֣נִ
 יִדֹובְּ֭כ :יִֽריִצְקִּב ןיִ֥לָי לַ֗טְ֝ו םִיָ֑מ־יֵלֱא ַחּו֣תָפ יִׁ֣שְרָׁש :םיִֽמָי הֶּ֥בְרַא לֹו֗חַכְ֝ו עָ֑וְגֶא
 יֵ֣רֲחַֽא :יִֽתָצֲע ֹו֣מְל ּו֗מְּדִיְ֝ו ּוּלֵ֑חִיְו ּו֥עְמָׁש־יִֽל :ףיִֽלֲחַֽת יִ֥דָיְּב יִּ֗תְׁשַקְ֝ו יִ֑דָּמִע ׁשָ֣דָח
ֹל יִרָבְ֭ד  :ׁשֹוֽקְלַמְל ּו֥רֲעָּֽפ םֶ֗היִפּ֝ו יִ֑ל רָ֣טָּמַכ ּו֣לֲחִֽיְו :יִֽתָּלִמ ףֹּ֥טִּת ֹומיֵ֗לָעְ֝ו ּו֑נְׁשִי א֣
ֹל םֶהֵלֲ֭א קַ֣חְׂשֶא ֹל יַ֗נָּ֝פ רֹו֥אְו ּוניִ֑מֲאַֽי א֣ ֹר בֵׁ֢שֵאְו ֘םָּכְרַּד רַ֣חְבֶא :ןּוֽליִּפַי א֣  ׁשא֥
 םיִ֥ריִעְצ ֘יַלָע ּו֣קֲחָֽׂש ׀ הָּ֤תַעְו :םֵֽחַנְי םיִ֣לֵבֲא רֶׁ֖שֲאַּֽכ דּו֑דְּגַּב ךְךֶלֶ֣מְּכ ןֹוּכְׁשֶאְ֭ו
 םֶהיֵדְ֭י ַחֹּ֣כ־םַּג :יִֽנֹאצ יֵ֥בְלַּכ־םִע תיִׁ֗שָ֝ל םָ֑תֹובֲא יִּתְסַ֥אָמ־רֶׁשֲא םיִ֥מָ֫יְל יִּנֶּ֗מִמ
 הָ֥אֹוׁש ׁשֶמֶ֝֗א הָּ֑יִצ םיִ֥קְרֹֽעָה דּו֥מְלַּ֫ג ןָ֗פָכְבּו רֶסֶ֥חְּב :חַלָּֽכ דַבָ֣א ֹומיֵ֗לָ֝ע יִּ֑ל הָּמָ֣ל
 ּוׁשָ֑רֹגְי וֵּ֥ג־ןִמ :םָֽמְחַל םיִ֣מָתְר ׁשֶרֹׁ֖שְו ַחיִׂ֑ש־יֵלֲע ַחּוּ֣לַמ םיִ֣פְטֹּֽקַה :הָֽאֹׁשְמּו
 םיִ֥חיִׂש־ןיֵּֽב :םיִֽפֵכְו רָ֣פָע יֵ֖רֹח ןֹּ֑כְׁשִל םיִ֣לָחְנ ץּו֣רֲעַּֽב :בָּֽנַּגַּכ ֹומיֵ֗לָ֝ע ּועיִ֥רָי
 :ץֶרָֽאָה־ןִמ ּו֗אְּכִ֝נ םֵׁ֑ש־יִלְב יֵ֣נְּב־םַּג לָבָ֭נ־יֵנְּֽב :ּוחָּֽפֻסְי לּו֣רָח תַחַּ֖ת ּוקָ֑הְנִי
־ֹאל יַ֗נָּפִמּ֝ו יִּנֶ֑מ ּוקֲחָֽ֣ר יִנּובֲעִּֽ֭ת :הָּֽלִמְל םֶ֣הָל יִ֖הֱאָֽו יִתיִ֑יָה םָ֣תָניִֽגְנ הָּתַעְ֭ו
 חַ֢חְרִּפ ֘ןיִמָי־לַע :ּוחֵּֽלִׁש יַ֥נָּפִמ ןֶסֶ֗רְ֝ו יִנֵּ֑נַעְיַו חַּתִ֭פ ]יִ֣רְתִי[ וִ֣רְתִי־יִּֽכ :קֹֽר ּוכְׂשָ֥ח
 יִתָּיַהְל יִ֥תָ֫ביִתְֽנ ּו֗סְתָֽנ :םָֽדיֵא תֹו֥חְרָא יַ֗לָ֝ע ּוּלֹ֥סָּיַו ּוחֵּ֑לִׁש יַ֥לְגַר ּומּו֥קָ֫י
ֹל ּוליִ֑עֹי ]־יִֽתָּוַהְל[  :ּולָּֽגְלַּגְתִה הָ֗אֹׁ֝ש תַחַּ֥ת ּויָ֑תֱאֶי בָ֣חָר ץֶרֶ֣פְּכ :ֹומָֽל ר ֵ֣זֹע א֖
 יַלָ֭ע הָּ֗תַעְו :יִֽתָעֻֽׁשְי הָ֥רְבָֽע בָ֗עְכּ֝ו יִ֑תָבִֽדְנ ַחּורָּ֭כ ףֹּ֣דְרִּת תֹו֥הָּ֫לַּב יַ֗לָע ךְךַּ֥פְהָה
ֹי יִׁ֑שְפַנ ךְךֵּ֣פַּתְׁשִּת ֹל יַ֗קְרֹֽעְ֝ו יָ֑לָעֵֽמ רַּ֣קִנ יַמָצֲ֭ע הָלְיַ֗ל :יִנֹֽע־יֵמְי יִנּ֣וזֲחֽא֖  א֣
 רֶמֹ֑חַל יִנַ֥רֹה :יִנֵֽרְזַאַֽי יִּ֣תְנָּתֻכ יִ֖פְּכ יִׁ֑שּובְל ׂשֵּ֣פַחְתִי ַחֹּ֖כ־בָרְּב :ןּוֽבָּכְׁשִי
ֹלְו ךָךיֶלֵ֭א עַּ֣וַׁשֲא :רֶפֵֽאָו רָ֥פָעֶּֽכ לֵּׁ֗שַמְתֶאָֽ֝ו  ךְךֵ֣פָהֵּֽת :יִּֽב ןֶנֹּ֥בְתִּתַו יִּתְדַ֗מָ֝ע יִנֵ֑נֲעַֽת א֣
 הָּֽוִׁשֻּת יִנֵ֗גְגֹמְתּ֝ו יִנֵ֑ביִּכְרַּת ַחּו֖ר־לֶא יִנֵ֣אָּׂשִּת :יִנֵֽמְטְׂשִת ֣ךָךְדָי םֶצֹ֖עְּב יִ֑ל ר ָ֣זְכַאְל
ֹל ךְךַ֣א :יָֽח־לָכְל דֵ֣עֹומ תיֵ֖בּו יִנֵ֑ביִׁשְּת תֶוָ֣מ יִּתְעַדָ֭י־יִּֽכ :]הָּֽיִׁשֻּת[  יִעְ֭ב־אֽ
ֹל־םִא :ַעּוֽׁש ןֶ֥הָל ֹו֗דיִפְּ֝ב־םִא דָ֑י־חַלְׁשִי  יִׁ֗שְפַ֝נ הָ֥מְגָֽע םֹו֑י־הֵׁשְקִל יִתיִכָ֭ב א֣
 ּו֥חְּתֻר יַ֖עֵמ :לֶפֹֽא ֹאבָּ֥יַו רֹו֗אְ֝ל הָ֥לֲחַֽיֲאַֽו עָ֑ר ֹאבָּ֣יַו יִתיִּוִ֭ק בֹו֣ט יִּ֤כ :ןֹוֽיְבֶאָֽל
ֹלְּב יִּתְכַּלִ֭ה רֵ֣דֹק :יִנֹֽע־יֵמְי יִנֻ֥מְּדִק ּוּמָ֗ד־ֹאלְו  :ַעֵּֽוַׁשֲא לָ֣הָּקַב יִּתְמַ֖ק הָּ֑מַח א֣
־יִּנִמ הָרָ֝֗ח־יִמְצַעְו יָ֑לָעֵֽמ רַ֣חָׁש יִרֹו֖ע :הָֽנֲעַֽי תֹו֥נְבִל ַעֵ֗רְ֝ו םיִּ֑נַתְל יִתיִ֣יָה חָ֭א
 ןֵ֗נֹוּבְתֶ֝א הָ֥מּו יָ֑ניֵעְל יִּתַ֣רָּכ תיִרְּ֭ב :םיִֽכֹּב לֹו֣קְל יִ֗בָגֻעְ֝ו יִ֑רֹּנִּכ לֶבֵאְ֭ל יִ֣הְיַו :בֶרֹֽח



 דיֵ֥א־ֹאלֲה :םיִֽמֹרְּמִמ יַּ֗דַׁ֝ש תַ֥לֲחַֽנְֽו לַעָּ֑מִמ ַּהֹו֣לֱא קֶלֵ֣ח ׀ הֶ֤מּו :הָֽלּותְּב־לַע
־םִא :רֹוּֽפְסִי יַ֥דָעְצ־לָכְֽו יָ֑כָרְד הֶ֣אְרִי אּו֖ה־ֹאלֲה :ןֶוָֽא יֵלֲעֹֽ֣פְל רֶכֶ֗נְ֝ו לָּ֑וַעְל
ֹמְב יִנֵ֥לְקְׁשִי :יִֽלְגַר הָ֣מְרִמ־לַע ׁשַחַּ֖תַו אְוָׁ֑ש־םִע יִּתְכַ֥לָה  עַ֥דֵיְו קֶדֶ֑צ־יֵנְזאֽ
 קַבָּ֣ד יַּ֗פַכְבּ֝ו יִּ֑בִל ךְךַ֣לָה יַניֵ֭ע רַ֣חַאְו ךְךֶרָּ֥דַ֫ה יִ֢נִמ ֘יִרֻּׁשַא הֶּ֣טִּת םִ֥א :יִֽתָּמֻּת ַּהֹו֗לֱ֝א
 הָּׁ֑שִא־לַע יִּבִ֭ל הָּ֣תְפִנ־םִא :ּוׁשָֽרֹׁשְי יַ֥אָצֱאֶצְֽו לֵ֑כֹאי רֵ֣חַאְו הָעְרְזֶ֭א :םּואֽמ
 אוִ֥ה־יִּכ :ןיִֽרֵחֲא ןּו֥עְרְכִי ָהיֶ֗לָעְ֝ו יִּ֑תְׁשִא רֵ֣חַאְל ןַ֣חְטִּת :יִּתְבָֽרָא יִ֣עֵר חַתֶּ֖פ־לַעְו
־לָכְבּו לֵ֑כֹאּת ןֹוּ֣דַבֲא־דַע איִ֭ה ׁשֵ֣א יִּ֤כ :םיִֽליִלְּפ ןֹ֥וָע ]אּו֗הְ֝ו[ אּי֗הְ֝ו הָּ֑מִז ]איִ֥ה[
 הָ֣מּו :יִֽדָּמִע םָ֗בִרְּ֝ב יִ֑תָמֲאַֽו יִּדְבַ֭ע טַּ֣פְׁשִמ סַ֗אְמֶא־םִא :ׁשֵֽרָׁשְת יִ֣תָאּו֖בְּת
 ּוהָׂ֑שָע יִנֵׂ֣שֹע ןֶטֶּבַ֭ב־ֹאלֲֽ֝ה :ּוּנֶֽביִׁשֲא הָ֣מ דֹ֗קְפִ֝י־יִֽכְו לֵ֑א םּו֣קָי־יִּֽכ הֶׂשֱעֶֽ֭א
 לַ֣כֹאְו :הֶּֽלַכֲא הָ֣נָמְלַא יֵ֖ניֵעְו םיִּ֑לַּד ץֶפֵ֣חֵמ עַנְמֶ֭א־םִא :דָֽחֶא םֶחֶ֥רָּב ּוּנֶ֗נּוכְיַ֝ו
ֹלְו יִּ֑דַבְל יִּ֣תִּפ  יִּ֣מִא ןֶטֶּ֖בִמּו בָ֑אְכ יִנַ֣לֵדְּג יַרּועְּנִ֭מ יִּ֣כ :הָּנֶּֽמִמ םֹו֣תָי לַ֖כָא־אֽ
ֹל־םִא :ןֹוֽיְבֶאָֽל תּו֗סְּ֝כ ןיֵ֥אְו ׁשּו֑בְל יִ֣לְּבִמ דֵבֹו֖א הֶ֣אְרֶא־םִא :הָּנֶֽחְנַא  יִנּו֣כְרֵֽב א֣
 הֶ֥אְרֶא־יִּֽכ יִ֑דָי םֹו֣תָי־לַע יִתֹו֣פיִנֲה־םִא :םָּֽמַחְתִי יַׂשָבְּ֝כ זֵּ֥גִמּו ]ויָ֑צָלֲֽח[ וָ֑צָלֲֽח
 ּקִמ יִ֗עֹרְזֶאְ֝ו לֹוּ֑פִת הָ֣מְכִּׁשִמ יִפֵתְּ֭כ :יִֽתָרְזֶע רַעַּׁ֗שַ֝ב  יַלֵ֭א דַחַ֣פ יִּ֤כ :רֵֽבָּׁשִת הָ֥נָ
ֹל ֹו֗תֵאְּׂשִמּ֝ו לֵ֑א דיֵ֣א  :יִֽחַטְבִמ יִּתְרַ֥מָא םֶתֶּ֗כַלְ֝ו יִ֑לְסִּכ בָ֣הָז יִּתְמַׂ֣ש־םִא :לָֽכּוא א֣
 לֵ֑הָי יִּ֣כ רֹו֖א הֶ֣אְרֶא־םִא :יִֽדָי הָ֥אְצָֽמ ריִּ֗בַ֝כ־יִֽכְו יִ֑ליֵח בַ֣ר־יִּכ חַמְׂשֶ֭א־םִא
־יִּֽכ יִ֑ליִלְּפ ןֹ֣וָע אּו֖ה־םַּג :יִֽפְל יִ֣דָי קַּׁ֖שִּתַו יִּ֑בִל רֶתֵּ֣סַּב ְּתְפִּ֣יַו :ךְךֵֽלֹה רָ֥קָי ַחֵ֗רָיְ֝ו
 :עָֽר ֹואָ֥צְמ־יִּכ יִּתְרַ֗רֹעְתִהְ֝ו יִ֑אְנַׂשְמ דיִ֣פְּב חַמְׂשֶ֭א־םִא :לַעָּֽמִמ לֵ֣אָל יִּתְׁשַ֖חִכ
ֹלְו ֹטֲחַֽל יִּתַ֣תָנ־אֽ ֹל־םִא :ֹוֽׁשְפַנ הָ֣לָאְּב לֹ֖אְׁשִל יִּ֑כִח א֣ ־יִֽמ יִ֑לֳהָא יֵ֣תְמ ּורְמָֽ֭א א֣
ֹל ֹו֗רָׂשְּבִ֝מ ןֵּ֥תִי ֹל ץּוחַּ֭ב :עָּֽבְׂשִנ א֣  יִתיִּ֣סִּכ־םִא :חָּֽתְפֶא חַרֹ֥אָל יַ֗תָלְּ֝ד ר ֵּ֑ג ןיִ֣לָי־אֽ
 תֹו֥חָּפְׁשִמ־זּוֽבּו הָּ֗בַר ןֹו֤מָ֘ה ׀ ץֹו֨רֱעֶֽא יִּ֤כ :יִנֹֽוֲע יִּ֣בֻחְּב ןֹו֖מְטִל יָ֑עָׁשְּפ םָ֣דָאְכ
 יִנֵ֑נֲעַֽי יַּ֣דַׁש יִוָּ֭ת־ןֶה יִ֗ל ַעֵ֤מֹׁ֘ש ׀ יִ֨ל־ןֶּתִי יִ֤מ :חַתָֽפ אֵצֵ֥א־ֹאל םֹּ֗דֶאָֽ֝ו יִנֵּ֑תִחְי
ֹל־םִא :יִֽביִר ׁשיִ֣א בַ֗תָּ֝כ רֶפֵ֥סְו  :יִֽל תֹו֣רָטֲע ּוּנֶ֖דְנֶעֶֽא ּוּנֶ֑אָּׂשֶא יִמְכִׁ֭ש־לַע א֣
 דַחַ֗יְ֝ו קָ֑עְזִת יִ֣תָמְדַא יַלָ֭ע־םִא :ּוּנֶֽבְרָֽקֲא דיִ֗גָ֝נ־ֹומְּכ ּוּנֶ֑דיִּגַא יַדָעְ֭צ רַּ֣פְסִמ
 תַחַּ֤ת :יִּתְחָּֽפִה ָהיֶ֣לָעְּב ׁשֶפֶ֖נְו ףֶסָ֑כ־יִלְב יִּתְלַ֣כָא ּהָחֹּ֖כ־םִא :ןּוֽיָּכְבִי ָהיֶ֥מָלְּת
 תֶׁש֤לְׁש ּו֡תְּבְׁשִּיַו :בֹוּֽיִא יֵ֥רְבִּד ּוּמַּ֝֗ת הָׁ֑שְאָב הָ֥רֹעְׂש־תַחַֽתְו ַחֹו֗ח אֵצֵ֥י ׀ הָּ֨טִח



 ׀ ףַ֨א רַחִּ֤יַו :ויָֽניֵעְּב קיִּ֣דַצ אּו֖ה יִּ֤כ בֹוּ֑יִא־תֶא תֹו֣נֲעֵֽמ הֶּלֵאָ֭ה םיִׁ֣שָנֲאָֽה
 ֹוׁ֗שְפַ֝נ ֹו֥קְּדַצ־לַע ֹוּ֑פַא הָ֣רָח בֹוּיִאְּ֭ב םָ֥ר תַ֫חַּ֢פְׁשִּמִמ ֘יִזּוּבַה לֵ֣אְכַרַּֽב־ןֶב אּו֣היִלֱא
 ּועיִׁ֗שְרַּיַ֝ו הֶ֑נֲעַֽמ ּו֣אְצָֽמ־ֹאל רֶׁ֣שֲא לַ֤ע ֹוּ֥פַ֫א הָ֢רָח ֘ויָעֵר תֶׁש֣לְׁשִבּו :םיִֽהֹלֱאֵֽמ
 :םיִֽמָיְל ּוּנֶּ֣מִמ הָּמֵ֖ה־םיִנֵק ְֽז יִּ֤כ םיִ֑רָבְדִּב בֹוּיִ֭א־תֶא הָּ֣כִח ּו֗היִלֱאֶֽו :בֹוּֽיִא־תֶא
 ׀ ןַעַּ֤יַו :ֹוּֽפַא רַחִּ֥יַו םיִׁ֗שָנֲאָֽה תֶׁש֥לְׁש יִפְּ֭ב הֶ֗נֲעַֽמ ןיֵ֤א יִּ֘כ אּו֗היִלֱא אְר ַּ֤יַו
ֹּיַו יִ֗זּוּבַה לֵ֥אְכַרַּֽב־ןֶב אּו֖היִלֱא  ןֵּ֖כ־לַע םיִׁ֑שיִׁשְי םֶּ֣תַאְו םיִמָיְ֭ל יִ֣נֲא ריִ֤עָ֘צ רַ֥מא֫
ֹּוַחֵֽמ ׀ אָ֓ריִאָֽו יִּתְלַ֥חָז  ּועיִ֥דֹי םיִ֗נָׁ֝ש בֹ֥רְו ּורֵּ֑בַדְי םיִ֣מָי יִּתְרַמָ֭א :םֶֽכְתֶא יִ֣עֵּד ת֖
ֹל :םֵֽניִבְּת יַּ֣דַׁש תַ֖מְׁשִנְו ׁשֹו֑נֱאֶב איִ֣ה־ַחּוֽר ןֵכָ֭א :הָֽמְכָח  ּומָּ֑כְחֶי םיִּ֥בַר־אֽ
 ןֵ֤ה :יִנָֽא־ףַא יִ֣עֵּד הֶּ֖וַחֲא יִּ֑ל־הָעְמִׁש יִּתְרַמָ֭א ןֵ֣כָל :טָּֽפְׁשִמ ּוניִ֥בָי םיִ֗נֵקְזּ֝ו
 םֶ֗כיֵדָֽעְו :ןיִּֽלִמ ןּו֥רְקְחַּת־דַע םֶ֑כיֵתֹֽנּובְּת־דַע ןיִזָ֭א םֶ֗כיֵרְבִדְֽל יִּתְלַ֨חֹוה
ֹּת־ןֶּפ :םֶּֽכִמ ויָ֣רָמֲא הֶ֖נֹוע ַחיִ֑כֹומ בֹוּ֣יִאְל ןיֵ֣א הֵּ֤נִהְו ן ָ֥נֹוּ֫בְתֶא ֽ  ּונאָ֣צָמ ּורְמא֭
ֹלְו :ׁשיִֽא־ֹאל ּוּנֶ֣פְּדִי לֵ֖א הָ֑מְכָח ֹל םֶ֗כיֵרְמִאְבּ֝ו ןיִּ֑לִמ יַ֣לֵא ךְךַ֣רָע־אֽ  :ּוּנֶֽביִׁשֲא א֣
ֹל־יִּכ יִּתְלַחֹוהְ֭ו :םיִּֽלִמ םֶ֣הֵמ ּוקיִּ֖תְעֶה דֹו֑ע ּונָ֣ע־ֹאל ּוּתַ֭ח  ּו֗דְמָֽ֝ע יִּ֥כ ּורֵּ֑בַדְי א֣
 םיִּ֑לִמ יִתֵ֣לָמ יִּ֭כ :יִנָֽא־ףַא יִ֣עֵד הֶּ֖וַחֲא יִ֑קְלֶח יִ֣נֲא־ףַא הֶ֣נֲעַֽא :דֹוֽע ּונָ֥ע־ֹאל
 :ַעֵֽקָּבִי םיִׁ֗שָדֲ֝ח תֹו֥בֹאְּכ ַחֵ֑תָּפִי־ֹאל ןִי ַ֥יְּכ יִ֗נְטִב ֚הֵּנִה :יִֽנְטִּב ַחּו֣ר יִנְתַ֗קיִצֱ֝ה
־לֶאְו ׁשיִ֑א־יֵנְפ אָּׂ֣שֶא אָ֭נ־לַא :הֶֽנֱעֶֽאְו יַ֣תָפְׂש חַּ֖תְפֶא יִ֑ל־חַֽוְרִיְו הָ֥רְּבַדֲא
ֹל םָ֗דָ֝א ֹל יִּ֤כ :הֶּֽנַכֲא א֣ ־עַמְֽׁש םָ֗לּואְֽו :יִנֵֽׂשֹע יִנֵ֥אָּׂשִי טַ֗עְמִּ֝כ הֶּ֑נַכֲא יִּתְעַ֣דָי א֣
 :יִּֽכִחְב יִ֣נֹוׁשְל הָ֖רְּבִּד יִ֑פ יִּתְחַ֣תָּפ אָ֭נ־הֵּנִה :הָניִֽזֲאַֽה יַ֥רָבְּד־לָכְֽו יָּ֑לִמ בֹוּ֣יִא אָ֣נ
 יַּ֣דַׁש תַ֖מְׁשִנְו יִנְתָׂ֑שָע לֵ֥א־ַחּוֽר :ּולֵּֽלִמ רּו֥רָּב יַ֗תָפְׂ֝ש תַעַ֥דְו יָ֑רָמֲא יִּ֥בִל־רֶׁשֹֽי
 לֵ֑אָל ךָךיִ֣פְכ יִנֲ֣א־ןֵה :הָבָּֽצַיְתִה יַ֗נָפְ֝ל הָ֥כְרֶע יִנֵ֑ביִׁשֲה לַ֥כּוּת־םִא :יִנֵּֽיַחְּת
ֹל יִתָמֵֽ֭א הֵּ֣נִה :יִנָֽא־םַג יִּתְצַ֥רֹק רֶמֹ֗חֵ֝מ ֹל ךָךיֶ֥לָע יִּ֗פְכַאְ֝ו ָּךֶ֑תֲעַֽבְת א֣  :דָּֽבְכִי־אֽ
ֹלְו יִ֑כֹנָֽא ףַ֥ח עַׁשָ֥פ יִ֫לְּֽב יִ֗נֲא ךְך ַ֥ז :עָֽמְׁשֶא ןיִּ֣לִמ לֹו֖קְו יָ֑נְזָאְב ָּתְרַ֣מָא ךְךַ֭א  ןֹ֣וָע א֖
־לָּכ רֹ֗מְׁשִ֝י יָ֑לְגַר דַּ֣סַּב םֵׂ֣שָי :ֹוֽל בֵ֣יֹואְל יִנֵ֖בְׁשְחַי אָ֑צְמִי יַ֣לָע תֹואּונְּ֭ת ןֵ֣ה :יִֽל
ֹז־ןֶה :יָֽתֹחְרָא ֹל תא֣  ויָ֣לֵא ַעּוּדַ֭מ :ׁשֹוֽנֱאֵֽמ ַּהֹו֗לֱ֝א הֶּ֥בְרִי־יִּֽכ ָּך ֶ֑נֱעֶא ָּתְקַ֣דָצ־אֽ
ֹל ויָ֗רָבְּ֝ד־לָכ יִּ֥כ ָתֹו֑ביִר ֹל םִיַּ֗תְׁשְבּ֝ו לֵ֑א־רֶּבַדְי תַ֥חַאְב־יִּֽכ :הֶֽנֲעַֽי־א֣  א֣
 יֵ֣לֲע תֹו֗מּונְתִּ֝ב םיִׁ֑שָנֲא־לַע הָמֵּדְרַּ֭ת לֹ֣פְנִּב הָלְיַ֗ל ןֹו֬יְזֶח ׀ םֹו֤לֲחַּֽב :הָּנֶֽרּוׁשְי



 הָ֖וֵגְו הֶׂ֑שֲעַֽמ םָ֣דָא ריִסָהְ֭ל :םֹּֽתְחַי םָ֣רָסֹֽמְבּו םיִׁ֑שָנֲא ןֶזֹ֣א הֶלְגִ֭י זָ֣א :בָּֽכְׁשִמ
 בֹואְכַמְּ֭ב חַ֣כּוהְו :חַלָּֽׁשַּב רֹ֥בֲעֵֽמ ֹו֗תָּיַחְ֝ו תַחָׁ֑ש־יִּנִמ ֹוׁשְפַ֭נ ךְךׂ֣שְחַי :הֶּֽסַכְי רֶבֶּ֣גִמ
 לַ֥כֲאַֽמ ֹוׁ֗שְפַנְ֝ו םֶחָ֑ל ֹו֣תָּיַח ּוּתַ֣מֲהִֽזְו :ןָֽתֵא ויָ֣מָצֲע ]בֹו֖רְו[ ביֹ֖רְו ֹו֑בָּכְׁשִמ־לַע
ֹל ויָ֗תֹמְצַ֝ע ]ּוּ֥פֻׁשְו[ ּיּ֥פֻׁשְו יִאֹ֑רֵמ ֹו֣רָׂשְּב לֶכִ֣י :הָֽוֲאַּֽת  קִּתַו :ּוֽאֻר א֣  תַחַּׁ֣שַל בַ֣רְ
 דיִּ֖גַהְל ףֶלָ֑א־יִּנִמ דָ֥חֶא ץיִ֗לֵמ ךְךָ֗אְלַמ ׀ ויָ֨לָע ׁשֵ֤י־םִא :םיִֽתִמְמַֽל ֹו֗תָּיַחְ֝ו ֹוׁ֑שְפַנ
ֹּיַו ּוּנֶּ֗נֻחְי ַֽו :ֹוֽרְׁשָי םָ֣דָאְל  ׁשַ֣פֲטֻֽר :רֶפֹֽכ יִתאָ֥צָמ תַחָׁ֗ש תֶדֶ֥רֵמ ּוהֵעָדְּ֭פ רֶמא֗
 ויָנָּ֭פ אְר ַּ֣יַו ּוהֵ֗צְרִּיַו ׀ ַּהֹו֨לֱא־לֶא רַּ֤תְעֶי :ויָֽמּולֲע יֵ֥מיִל בּוׁ֗שָ֝י רַעֹּ֑נִמ ֹו֣רָׂשְּב
ֹּיַו םיִׁ֗שָנֲא־לַע ׀ רֹׁ֤שָי :ֹוֽתָקְדִצ ׁשֹו֗נֱאֶ֝ל בֶׁשָּ֥יַו הָ֑עּורְתִּב  רָׁ֥שָיְו יִתאָטָ֭ח רֶמא֗
 ]ֹותָּיַחְ֝ו[ יֹתָּיַחְ֝ו תַחָּׁ֑שַּב רֹ֣בֲעֵֽמ ]ֹוׁשְפַ֭נ[ יֹׁשְפַ֭נ הָ֣דָּפ :יִֽל הָוָׁ֥ש־ֹאלְו יִתיֵ֗וֱעֶה
 ביִׁ֣שָהְל :רֶבָּֽג־םִע ׁשֹו֣לָׁש םִיַ֖מֲעַּֽפ לֵ֑א־לַעְפִי הֶּלֵ֭א־לָּכ־ןֶה :הֶֽאְרִּת רֹו֥אָּב
 יִ֥כֹנָֽאְו ׁשֵ֗רֲחַֽ֝ה יִ֑ל־עַֽמְֽׁש בֹוּ֥יִא בֵׁ֖שְקַה :םיִּיַחַֽה רֹו֣אְּב רֹו֗אֵ֝ל תַחָׁ֑ש־יִּנִמ ֹוׁשְפַ֭נ
 הָּ֥תַא ןִיַ֭א־םִא :ָּךֶֽקְּדַצ יִּתְצַ֥פָח־יִּֽכ רֵּ֗בַּ֝ד יִנֵ֑ביִׁשֲה ןיִּ֥לִמ־ׁשֵי־םִא :רֵּֽבַדֲא
 יָּ֑לִמ םיִ֣מָכֲח ּו֣עְמִׁש :רַֽמֹאּיַו אּו֗היִלֱא ןַעַּ֥יַו :הָֽמְכָח ֥ךָךְפֶּלַאֲאַֽו ׁשֵ֗רֲחַֽ֝ה יִ֑ל־עַֽמְֽׁש
־הָרֲחְֽבִנ טָּ֥פְׁשִמ :לֹֽכֱאֶל םַ֥עְטִי ךְךֵ֗חְ֝ו ןָ֑חְבִּת ןיִּ֣לִמ ןֶזֹ֭א־יִּכ :יִֽל ּוניִ֥זֲאַֽה םיִ֗עְדֹֽיְ֝ו
־לַע :יִֽטָּפְׁשִמ ריִ֥סֵה לֵ֗אְ֝ו יִּתְקַ֑דָצ בֹוּ֣יִא רַמָ֭א־יִּֽכ :בֹוּֽט־הַמ ּוניֵ֣ניֵב הָ֖עְד ֵֽנ ּונָּ֑ל
 :םִיָּֽמַּכ גַעַּ֥ל־הֶּתְׁשִי בֹוּ֑יִאְּכ רֶבֶ֥ג־יִמ :עַׁשָֽפ־יִלְב יִּ֣צִח ׁשּו֖נָא בֵּ֑זַכֲא יִ֥טָּפְׁשִמ
ֹל רַמָ֭א־יִּֽכ :עַׁשֶֽר־יֵׁשְנַא־םִע תֶכֶ֗לָלְ֝ו ןֶוָ֑א יֵלֲעֹּֽ֣פ־םִע הָרְבֶחְ֭ל חַ֣רָאְו ־ןָּכְסִי א֣
 עַׁשֶ֗רֵמ לֵ֥אָל הָלִ֖לָח יִ֥ל ּו֫עְמִׁש בָ֗בֵל יֵׁ֥שֲנַֽא ׀ ןֵ֤כָל :םיִֽהֹלֱא־םִע ֹו֗תֹצְרִּ֝ב רֶבָּ֑ג
 לֵ֥א םָ֗נְמָא־ףַא :ּוּנֶֽאִצְמַי ׁשיִ֝֗א חַרֹ֥אְכּו ֹו֑ל־םֶּלַׁשְי םָדָ֭א לַעֹ֣פ יִּ֤כ :לֶוָֽעֵמ יַּ֥דַׁשְו
ֹל ֹל יַּ֗דַׁשְ֝ו ַעיִׁ֑שְרַי־אֽ  לֵ֥בֵּת םָׂ֝֗ש יִ֥מּו הָצְרָ֑א ויָ֣לָע דַ֣קָפ־יִֽמ :טָּֽפְׁשִמ תֵּ֥וַעְי־אֽ
 דַחָ֑י רָׂ֣שָּב־לָּכ עַ֣וְגִי :ףֹֽסֱאֶי ויָ֥לֵא ֹו֗תָמְׁשִנְ֝ו ֹו֥חּור ֹוּ֑בִל ויָ֣לֵא םיִׂ֣שָי־םִא :ּהָּֽלֻּכ
ֹּז־הָעְמִׁש הָניִּ֥ב־םִאְו :בּוֽׁשָי רָ֥פָע־לַע םָ֗דָאְ֝ו  ףַ֬אַה :יָּֽלִמ לֹו֣קְל הָניִ֗זֲאַֽ֝ה תא֑

 עָׁ֗שָ֝ר לַעָּ֑יִלְּב ךְךֶלֶ֣מְל רֹ֣מֲאַֽה :ַעיִֽׁשְרַּת ריִּ֣בַּכ קיִּ֖דַצ־םִאְו ׁשֹו֑בֲחַֽי טָּ֣פְׁשִמ אֵ֣נֹוׂש
ֹל רֶׁ֤שֲא :םיִֽביִדְנ־לֶא ֹלְו םיִ֗רָׂש יֵ֥נְּפ ׀ אָׂ֨שָנ־אֽ ־יִּכ לָ֑ד־יֵנְפִל ַעֹוׁ֖ש־רַּכִנ א֣
 ריִּ֗בַ֝א ּוריִ֥סָיְו ּורֹ֑בֲעַֽיְו םָ֣ע ּוׁ֣שֲעֹֽגְי הָלְיָ֥ל תֹו֢צֲחַֽו ּ֘ותֻמָי ׀ עַגֶ֤ר :םָּֽלֻּכ ויָ֣דָי הֵׂ֖שֲעַֽמ
ֹל  ןיֵ֣אְו ךְךֶׁש֖ח־ןיֵֽא :הֶֽאְרִי ויָ֖דָעְצ־לָכְֽו ׁשיִ֑א־יֵכְרַּד־לַע ויָניֵ֭ע־יִּֽכ :דָֽיְב א֣



ֹל יִּ֤כ :ןֶוָֽא יֵלֲעֹּֽ֣פ םָׁ֝֗ש רֶתָּ֥סִהְל תֶוָ֑מְלַצ  לֵ֝֗א־לֶא ךְךֹ֥לֲהַֽל דֹו֑ע םיִׂ֣שָי ׁשיִ֭א־לַע א֣
ֹל םיִ֣ריִּבַּכ ַעֹ֣רָי :טָּֽפְׁשִּמַּב  ריִּכַ֭י ןֵ֗כָל :םָּֽתְחַּת םיִ֣רֵחֲא דֵ֖מֲעַּֽיַו רֶקֵ֑ח־אֽ
 רֶׁ֣שֲא :םיִֽאֹר םֹו֥קְמִּב םָ֗קָפְס םיִ֥עָׁשְר־תַחַּֽת :ּואָּֽכַּדִיְו הָלְיַ֗֝ל ךְךַפָ֥הְו םֶ֑היֵדָּֽבְעַמ
ֹל ויָ֗כָרְּ֝ד־לָכְו ויָ֑רֲחַֽאֵֽמ ּורָ֣ס ןֵּ֭כ־לַע  לָּ֑ד־תַקֲעַֽצ ויָלָ֭ע איִ֣בָהְל :ּוליִּֽכְׂשִה א֣
 ּוּנֶ֑רּוׁשְי יִ֣מּו םיִנָּ֭פ רֵּ֣תְסַיְו ַעִׁ֗שְרַי יִ֥מּו ׀ טִ֨קְׁשַי אּו֤הְו :עָֽמְׁשִי םיִּ֣יִנֲע תַ֖קֲעַֽצְו
 רַ֥מָאֶֽה לֵ֭א־לֶא יִּ֣כ :םָֽע יֵׁשְקֹּ֥מִמ ףֵ֗נָח םָ֥דָא ךְךֹלְּמִ֭מ :דַחָֽי םָ֣דָא־לַעְו יֹוּ֖ג־לַעְו
ֹל יִתאָׂ֗שָנ ֹל יִּתְלַ֗עָּ֝פ לֶוָ֥ע־םִא יִנֵ֑רֹה הָּ֣תַא הֶזֱחֶ֭א יֵ֣דֲעְֽלִּב :לֹּֽבְחֶא א֣  :ףיִֽסֹא א֣
 :רֵּֽבַד ָּתְעַ֥דָי־הַמּו יִנָ֑א־ֹאלְו רַ֣חְבִת הָּ֣תַא־יִּֽכ ָּתְסַ֗אָמ־יִּֽכ הָּנֶ֨מְלַׁשְי ֬ךָךְּמִעֵמֲה
ֹי בָבֵ֭ל יֵׁ֣שְנַא  ויָ֗רָבְדּ֝ו רֵּ֑בַדְי תַעַ֣דְב־ֹאל בֹוּיִ֭א :יִֽל ַֽעֵ֥מֹׁש םָ֗כָ֝ח רֶבֶ֥גְו יִ֑ל ּורְמא֣
ֹל ֹי יִּ֥כ :ןֶוָֽא־יֵׁשְנַאְּב תֹ֗בֻׁשְּ֝ת־לַע חַצֶ֑נ־דַע בֹוּ֣יִא ןֵ֣חָּבִי יִ֗בָא :ליֵּֽכְׂשַהְב א֣  ףיִ֤ס֘
 :רַֽמֹאּיַו ּו֗היִלֱא ןַעַּ֥יַו :לֵֽאָל ויָ֣רָמֲא בֶר ֶ֖יְו קֹוּ֑פְסִי ּוניֵ֣ניֵּב עַׁשֶ֭פ ֹו֣תאָּטַח־לַע
ֹת־יִּֽכ :לֵֽאֵמ יִ֥קְדִצ ָּתְרַ֗מָ֝א טָּ֑פְׁשִמְל ָּתְבַׁ֣שָח תֹאזֲ֭ה  הָ֥מ ךְךָ֑ל־ןָּכְסִּי־הַמ רַמא֖
 הֵ֑אְרּו םִיַ֣מָׁש טֵּ֣בַה :ךְךָּֽמִע ךָךיֶ֥עֵר־תֶאְֽו ןיִּ֑לִמ ֣ךָךְביִֽׁשֲא יִנֲ֭א :יִֽתאָּטַחֵֽמ ליִ֗עֹ֝א
־הַמ ךָךיֶ֗עָׁשְ֝פ ּוּ֥בַרְו ֹוּ֑ב־לָעְפִּת־הַמ ָתאָטָ֭ח־םִא :ָּךֶּֽמִמ ּו֥הְבָּֽג םיִ֗קָחְׁ֝ש רּוׁ֥שְו
 ךָךֹו֥מָּכ־ׁשיִֽאְל :חָּֽקִי ֥ךָךְד ָּֽיִמ־הַמ ֹו֖א ֹו֑ל־ןֶּתִּת־הַמ ָּתְקַדָ֭צ־םִא :ֹוּֽל־הֶׂשֲעַּֽת
ֹלְֽו :םיִּֽבַר ַעֹו֣רְּזִמ ּו֖עְּוַׁשְי ּוקיִ֑עְזַי םיִ֣קּוׁשֲע בֹרֵ֭מ :ךָךֶֽתָקְדִצ םָ֗דָ֝א־ןֶבְלּו ךָךֶ֑עְׁשִר ־אֽ
 ףֹו֖עֵמּו ץֶרָ֑א תֹו֣מֲהַּֽבִמ ּונֵפְּלַ֭מ :הָלְיָּֽלַּב תֹו֣רִמְז ןֵ֖תֹנ יָׂ֑שֹע ַּהֹו֣לֱא הֵּיַ֭א רַ֗מָא
ֹלְו ּוקֲעְֽצִ֭י םָׁ֣ש :ּונֵֽמְּכַחְי םִיַ֣מָּׁשַה ֹל אְוָׁ֭ש־ךְךַא :םיִֽעָר ןֹו֣אְּג יֵ֗נְּפִ֝מ הֶ֑נֲעַֽי א֣ ־אֽ
ֹל יַּ֗דַׁשְ֝ו לֵ֑א ׀ עַ֥מְׁשִי ֹת־יִּכ ףַ֣א :הָּנֶֽרּוׁשְי א֣ ֹל רַמא֖  ויָ֗נָפְ֝ל ןיִּ֥ד ּוּנֶ֑רּוׁשְת א֣
ֹלְו ֹוּ֑פַא דַ֣קָּפ ןִיַ֭א־יִּכ הָּ֗תַעְו :ֹוֽל לֵֽלֹו֥חְתּו  לֶבֶ֣ה בֹוּיִאְ֭ו :דֹֽאְמ ׁשַּ֣פַּב עַ֖דָי־אֽ
 ריֵעְ֭ז יִ֣ל־רַּתַּֽכ :רַֽמֹאּיַו אּו֗היִלֱא ףֶסֹּ֥יַו :רִּֽבְכַי ןיִּ֥לִמ תַעַ֝֗ד־יִלְבִּב ּוהיִּ֑פ־הֶצְפִי
־יִּֽכ :קֶדֶֽצ־ןֶּתֶא יִ֗לֲעֹֽפְלְ֝ו קֹו֑חָרֵמְל יִעֵ֭ד אָּׂ֣שֶא :םיִּֽלִמ ַּהֹו֣לֱאֶל דֹו֖ע יִּ֤כ ָּך ֶּ֑וַחֲאַֽו
ֹלְו ריִּבַּ֭כ לֵ֣א־ןֶה :ךְךָּֽמִע תֹו֣עֵּד םיִ֖מְּת יָּ֑לִמ רֶקֶׁ֣ש־ֹאל םָנְמָ֭א  ריִּ֗בַּ֝כ סָ֑אְמִי א֣
ֹל :בֵֽל ַחֹּ֣כ ֹל :ןֵּֽתִי םיִּ֣יִנֲע טַּ֖פְׁשִמּו עָׁ֑שָר הֶּ֥יַחְי־אֽ ־תֶאְו ויָ֥ניֵ֫ע קיִּ֗דַּצִמ עַ֥רְגִי־אֽ
־יֵלְבַחְּב ןּו֗דְכָּֽלִ֝י םיִּ֑קִּזַּב םיִ֥רּוסֲא־םִאְו :ּוהָּֽבְגִּיַו חַצֶ֗נָ֝ל םֵ֥ביִׁשֹּֽיַו אֵּ֑סִּכַל םיִ֥כָלְמ
ֹּיַ֝ו רָ֑סּוּמַל םָנְזָ֭א לֶג ִּ֣יַו :ּורָּֽבַּגְתִי יִּ֣כ םֶ֗היֵעְׁשִפּ֝ו םָ֑לֳעָּפ םֶ֣הָל דֵּ֣גַּיַו :יִנֹֽע ־יִּֽכ רֶמא֗



 :םיִֽמיִעְּנַּב םֶ֗היֵנְׁשּ֝ו בֹוּ֑טַּב םֶ֣היֵמְי ּוּ֣לַכְי ּודֹ֥בֲ֫עַֽי ְֽו ּו֗עְמְׁשִי־םִא :ןֶוָֽאֵמ ןּו֥בֻׁשְי
ֹל־םִאְו  ףָ֑א ּומיִׂ֣שָי בֵ֭ל־יֵפְנַחְֽו :תַעָֽד־יִלְבִּכ ּו֗עְוְגִיְ֝ו ּורֹ֑בֲעַֽי חַלֶׁ֣שְּב ּועְמְׁשִ֭י א֣
ֹל  ֹו֑יְנָעְב יִ֣נָע ץֵּ֣לַחְי :םיִֽׁשֵדְּקַּב םָ֗תָּיַחְ֝ו םָׁ֑שְפַנ רַעֹּ֣נַּב תֹ֣מָּת :םָֽרָסֲא יִּ֣כ ּו֗עְּוַׁשְ֝י א֥
ַר רָ֗צ־יִּפִמ ׀ ֙ךָךְתיִֽסֲה ףַ֤אְו :םָֽנְזָא ץַחַּ֣לַּב לֶג ִ֖יְו ֹל בַח֭  תַחַ֥נְו ָהיֶּ֑תְחַּת קָ֣צּומ־אֽ

־ןֶּפ הָמֵ֭ח־יִּכ :ּוכֹֽמְתִי טָּ֣פְׁשִמּו ןיִּ֖ד ָתאֵ֑לָמ עָׁ֥שָר־ןיִֽדְו :ןֶׁשָֽד אֵלָ֣מ ֗ךָךְנָחְלֻׁ֝ש
ֹל ךָךֲעּֽוׁ֖ש ךְךֹ֣רֲעַֽיֲה :ָּךֶּֽטַי־לַא רֶפֹּ֝֗כ־בָרְו קֶפָ֑סְב ֣ךָךְתיִֽסְי  :ַחֹֽכ־יֵּצַמֲאַֽמ לֹ֗כְ֝ו רָ֑צְב א֣
־יִּ֥כ ןֶוָ֑א־לֶא ןֶפֵּ֣ת־לַא רֶמָּֽׁשִ֭ה :םָּֽתְחַּת םיִּ֣מַע תֹו֖לֲעַֽל הָלְיָּ֑לַה ףַ֥אְׁשִּת־לַא
 ויָ֣לָע דַ֣קָפ־יִֽמ :הֶֽרֹומ ּוהֹ֣מָכ יִ֖מ ֹו֑חֹכְּב ביִּ֣גְׂשַי לֵ֭א־ןֶה :יִנֹֽעֵמ ָּתְרַ֥חָּב הֶ֝֗ז־לַע
 :םיִֽׁשָנֲא ּו֣רְרֹֽׁש רֶׁ֖שֲא ֹו֑לֳעָפ איִּ֣גְׂשַת־יִּֽכ רֹכְ֭ז :הָֽלְוַע ָּתְלַ֥עָּפ רַ֗מָ֝א־יִֽמּו ֹוּ֑כְרַּד
ֹלְו איִּגַׂ֭ש לֵ֣א־ןֶה :קֹוֽחָרֵֽמ טיִּ֥בַי ׁשֹו֗נֱ֝א ֹו֑ב־ּוזָֽח םָ֥דָא־לָּכ  ויָ֣נָׁש רַּ֖פְסִמ עָ֑דֵנ א֣
ֹזָי םִיָ֑מ־יֵפְטִנ עַ֣רָגְי יִּ֭כ :רֶקֵֽח־ֹאלְו  ּו֗פֲעְֽרִ֝י םיִ֑קָחְׁש ּו֥לְּזִי־רֶֽׁשֲא :ֹוֽדֵאְל רָ֣טָמ ּוּק֖
 ויָ֣לָע ׂשַ֣רָּפ־ןֵֽה :ֹוֽתָּכֻס תֹו֗אֻׁשְּ֝ת בָ֑ע־יֵׂשְרְפִמ ןיִבָ֭י־םִא ףַ֣א :בָֽר םָ֬דָא ׀ יֵ֤לֲע
 םִיַּ֥פַּכ־לַע :ריִּֽבְכַמְל לֶכֹ֥א־ןֶּתִֽי םיִּ֑מַע ןיִ֣דָי םָ֭ב־יִּכ :הָּֽסִּכ םָּ֣יַה יֵׁ֖שְרָׁשְו ֹו֑רֹוא
־ףַא :הֶֽלֹוע־לַע ףַ֣א הֶ֗נְקִ֝מ ֹו֑עֵר ויָ֣לָע דיִּ֣גַי :ַעיִּֽגְפַמְב ָהיֶ֣לָע וַ֖צְיַו רֹו֑א־הָּסִּכ
 :אֵֽצֵי ויִּ֥פִמ הֶגֶ֗הְ֝ו ֹו֑לֹק זֶגֹ֣רְּב ַעֹו֣מָׁש ּו֤עְמִׁש :ֹוֽמֹוקְּמִמ רַּ֗תִיְ֝ו יִּ֑בִל דַ֣רֱחֶי תֹאזְ֭ל
 לֹו֗ק־גַאְׁשִי ׀ ויָ֤רֲחַֽא :ץֶרָֽאָה תֹו֥פְנַּכ־לַע ֹו֗רֹואְ֝ו ּוהֵ֑רְׁשִי םִיַ֥מָּׁשַה־לָּכ־תַחַּֽת
ֹלְו ֹו֑נֹואְּג לֹו֣קְּב םֵעְרַ֭י  תֹו֑אָלְפִנ ֹולֹוקְּ֭ב לֵ֣א םֵ֤עְרַי :ֹוֽלֹוק עַ֥מָּׁשִי־יִּֽכ םֵ֗בְּקַעְ֝י א֥
ֹלְו תֹו֗לֹדְ֝ג הֶׂ֥שֹע  םֶׁשֶ֗גְ֝ו רָ֑טָמ םֶׁשֶ֥גְו ץֶרָ֥א אֵ֫וֱה רַ֗מֹאי ׀ גֶלֶּׁ֨שַל יִּ֤כ :עָֽדֵנ א֣
 הָּ֣יַח אֹו֣בָּתַו :ּוהֵֽׂשֲעַֽמ יֵׁ֥שְנַא־לָּכ תַעַ֗דָ֝ל םֹוּ֑תְחַי םָ֥דָא־לָּכ־דַיְּב :ֹוּֽזֻע תֹו֥רְטִמ
 ק םיִ֥רָזְּמִמּו הָ֑פּוס אֹו֣בָּת רֶדֶחַ֭ה־ןִמ :ןֹּֽכְׁשִת ָהיֶ֣תֹונֹוֽעְמִבּו בֶרָ֑א־ֹומְב  :הָֽרָ
 ן ַ֣נֲע ץיִ֗פָ֝י בָ֑ע ַחיִ֣רְטַי יִרְּ֭ב־ףַא :קָֽצּומְּב םִיַ֣מ בַחֹ֖רְו חַרָ֑ק־ןֶּתִי לֵ֥א־תַמְׁשִּנִמ
 רֶׁ֥שֲא לֹּ֖כ םָ֑לֳעָֽפְל ]ויָ֣תֹלּוּבְחַתְּב[ וָ֣תֹלּוּבְחַתְּב ךְךֵּ֣פַהְתִמ ׀ תֹוּ֨בִסְמ אּו֤הְו :ֹוֽרֹוא
 :ּוהֵֽאִצְמַי דֶסֶ֗חְ֝ל־םִא ֹו֑צְרַאְל־םִא טֶבֵׁ֥שְל־םִא :הָצְרָֽא לֵ֣בֵת יֵ֖נְּפ־לַע ׀ םֵּ֓וַצְי
ֹּז הָניִ֣זֲאַֽה  ַּהֹו֣לֱא־םּוֽׂשְּב עַדֵתֲ֭ה :לֵֽא תֹו֬אְלְפִנ ׀ ן ֵ֤נֹוּבְתִהְו דֹ֗מֲ֝ע בֹוּ֑יִא תא֣
 :םיִֽעֵּד םיִ֣מְּת תֹו֗אְלְפִ֝מ בָ֑ע־יֵׂשְלְפִמ־לַע עַדֵתֲ֭ה :ֹוֽנָנֲע רֹו֣א ַעיִ֗פֹוהְ֝ו םֶ֑היֵלֲע
 םיִ֗קָזֲ֝ח םיִ֑קָחְׁשִל ֹוּמִ֭ע ַעיִ֣קְרַּת :םֹוֽרָּדִמ ץֶרֶ֝֗א טִ֥קְׁשַהְּב םיִּ֑מַח ךָךיֶ֥דָגְּב־רֶׁשֲא



ֹּנ־הַמ ּונֵעיִדֹוֽ֖ה :קָֽצּומ יִ֥אְרִּכ ֹל ֹו֑ל רַמא֣  יִּ֣כ ֹו֖ל־רַּפֻסְיַֽה :ךְךֶׁשֽח־יֵנְּפִמ ךְךֹ֗רֲעַֽ֝נ־א֥
ֹל ׀ הָּ֤תַעְו :עָּֽלֻבְי יִּ֣כ ׁשיִ֝֗א רַמָ֥א־םִא רֵּ֑בַדֲא  םיִ֑קָחְּׁשַּב אּו֭ה ריִ֣הָּב רֹו֗א ּואָ֤ר א֘
ֹל יַּ֣דַׁש :דֹוֽה אָרֹו֣נ ַּהֹו֗לֱ֝א־לַע הֶ֑תֱאֶֽי בָ֣הָז ןֹופָּצִ֭מ :םֵֽרֲהַֽטְּתַו הָ֗רְבָֽ֝ע ַחּו֥רְו ־אֽ
ֹל הָ֗קָדְ֝צ־בֹרְו טָּ֥פְׁשִמּו ַחֹ֑כ־איִּגַׂש ּוהֻנאָצְ֭מ  םיִׁ֑שָנֲא ּוהּו֣אֵרְי ןֵכָ֭ל :הֶּֽנַעְי א֣
 ]הָ֗רָעְּסַה ׀ ןִ֥מ[ הָ֗רָעְּסַה׀נִ֥מ בֹוּיִ֭א־תֶא הָ֣וֹהְי־ןַעַּֽיַו :בֵֽל־יֵמְכַח־לָּכ הֶ֗אְרִ֝י־ֹאל
 ךָךיֶ֑צָלֲח רֶבֶ֣גְכ אָ֣נ־רָזֱא :תַעָֽד־יִלְּֽב ןיִּ֗לִמְב הָ֥צֵע ךְךיִׁ֖שְחַמ ׀ הֶ֨ז יִ֤מ :רַֽמֹאּיַו
־יִמ :הָֽניִב ָּתְעַ֥דָי־םִא דֵּ֗גַ֝ה ץֶרָ֑א־יִדְסָיְּב ָתיִיָ֭ה הֹ֣פיֵא :יִנֵֽעיִדֹוהְו ֗ךָךְלָאְׁשֶאְ֝ו

־יִֽמ ֹו֥א ּועָּ֑בְטָה ָהיֶ֣נָדֲא הָ֭מ־לַע :וָּֽק ָהיֶ֣לָע הָ֖טָנ־יִֽמ ֹו֤א עָ֑דֵת יִּ֣כ ָהיֶּדַמְ֭מ םָׂ֣ש
 ךְךֶסָּ֣יַו :םיִֽהֹלֱא יֵ֥נְּב־לָּכ ּועיִ֗רָּיַ֝ו רֶקֹ֑ב יֵבְכֹוּ֣כ דַחַ֭י־ןָרְּב :ּהָֽתָּנִּפ ןֶבֶ֣א הָ֗רָֽ֝י
 רֹּ֣בְׁשֶאָֽו :ֹוֽתָּלֻתֲח לֶ֗פָרֲעַֽ֝ו ֹוׁ֑שֻבְל ן ָ֣נָע יִ֣מּוׂשְּב :אֵֽצֵי םֶחֶ֥רֵמ ֹו֗חיִגְּ֝ב םָ֑י םִיַ֣תָלְדִּב
ֹלְו אֹובָ֭ת הֹּ֣פ־דַע רַ֗מֹאָו :םִיָֽתָלְדּו ַחיִ֣רְּב םיִׂ֗שָאָֽ֝ו יִּ֑קֻח ויָ֣לָע ֹפּו ףיִ֑סֹת א֣  א֥
 ]רַחַּׁ֣שַה הָּתְעַּ֖דִי[ רַחַּׁ֣ש ַהָּתְעַּ֖דִי רֶקֹּ֑ב ָתיִּ֣וִצ ךָךיֶמָּיִמֲ֭ה :ךָךיֶּֽלַּג ןֹו֥אְגִּב תיִׁ֗שָ֝י
 םָ֑תֹוח רֶמֹ֣חְּכ ךְךֵּפַהְתִּ֭ת :הָּנֶּֽמִמ םיִ֣עָׁשְר ּו֖רֲעָּֽנִיְו ץֶרָ֑אָה תֹו֣פְנַכְּב זֹחֱאֶ֭ל :ֹוֽמֹקְמ
 ָתאָבֲ֭ה :רֵֽבָּׁשִּת הָ֗מָ֝ר ַעֹו֥רְזּו םָ֑רֹוא םיִ֣עָׁשְרֵמ עַ֣נָּמִיְו :ׁשּוֽבְל ֹו֣מְּכ ּו֗בְּצַיְתִֽיְ֝ו
 יֵ֖רֲעַֽׁשְו תֶוָ֑מ־יֵרֲעַֽׁש ךָךְ֭ל ּו֣לְגִנֲה :ָּתְכָּֽלַהְתִה םֹו֗הְּ֝ת רֶקֵ֥חְבּו םָ֑י־יֵכְבִנ־דַע
 הֶ֣ז־יֵא :ּהָּֽלֻכ ָּתְעַ֥דָי־םִא דֵּ֗גַ֝ה ץֶרָ֑א־יֵבֲחַֽר־דַע ָּתְנַנֹּבְתִ֭ה :הֶֽאְרִּת תֶוָ֣מְלַצ
 ןיִבָ֝ת יִ֥כְו ֹו֑לּובְּג־לֶא ּוּנֶחָּקִ֭ת יִּ֣כ :ֹוֽמֹקְמ הֶ֥ז־יֵא ךְךֶׁש֗חְ֝ו רֹו֑א־ןָּכְׁשִי ךְךֶרֶּדַ֭ה
 תֹו֣רְצֹֽא־לֶא ָתאָבֲ֭ה :םיִּֽבַר ךָךיֶ֣מָי רַּ֖פְסִמּו דֵ֑לָּוִּת זָ֣א־יִּכ ָּתְעַדָ֭י :ֹוֽתיֵּב תֹו֥ביִתְנ
 :הָֽמָחְלִמּו בָ֗רְ֝ק םֹו֥יְל רָ֑צ־תֶעְל יִּתְכַׂ֥שָח־רֶׁשֲא :הֶֽאְרִּת דָ֣רָּב תֹו֖רְצֹואְו גֶלָׁ֑ש
 ךְךֶרֶ֗דְ֝ו הָ֑לָעְּת ףֶטֶּׁ֣שַל גַּ֣לִפ־יִֽמ :ץֶרָֽא־יֵלֲע םיִ֣דָק ץֵ֖פָי רֹו֑א קֶלָ֣חֵי ךְךֶרֶּדַ֭ה הֶ֣ז־יֵא
ֹל ץֶרֶ֣א־לַע ריִטְמַהְ֭ל :תֹוֽלֹק זיִ֥זֲחַֽל ֹל רָּ֗בְדִ֝מ ׁשיִ֑א־אֽ  ַעיִּ֣בְׂשַהְל :ֹוּֽב םָ֥דָא־אֽ
־יֵלְגֶא דיִ֗לֹו֝ה־יִמ ֹו֥א בָ֑א רָ֥טָּמַל־ׁשֵיֲה :אֶׁשֶֽד אָצֹ֣מ ַחיִ֗מְצַהְלּ֝ו הָ֑אֹׁשְמּו הָאֹׁ֖ש
 יֵ֥נְפּו ּואָּ֑בַחְתִי םִיַ֣מ ןֶבֶאָּ֭כ :ֹוֽדָלְי יִ֣מ םִיַ֗מָׁ֝ש רֹ֥פְכּו חַרָּ֑קַה אָ֣צָי יִ֭מ ןֶטֶּ֣בִמ :לָֽט
 איִ֣צֹתֲה :ַחֵּֽתַפְּת ליִ֣סְּכ תֹו֖כְׁשֽמ־ֹוֽא הָ֑מיִּכ תֹוּ֣נַדֲעַֽמ רֵּׁשַקְתַ֭ה :ּודָּֽכַלְתִי םֹו֗הְ֝ת
 םיִׂ֖שָּת־םִא םִיָ֑מָׁש תֹוּ֣קֻח ָּתְעַדָיֲ֭ה :םֵֽחְנַת ָהיֶ֥נָּב־לַע ׁשִיַ֗עְ֝ו ֹוּ֑תִעְּב תֹו֣רָּזַמ
 םיִ֣קָרְּב חַּ֣לַׁשְתַֽה :ָּךֶּֽסַכְּת םִיַ֥מ־תַעְפִׁשְֽו ךָךֶ֑לֹוק בָ֣עָל םיִ֣רָתֲה :ץֶרָֽאָב ֹו֣רָטְׁשִמ



ֹיְו ּוכֵ֑לֵיְו  :הָֽניִב יִוְכֶּׂ֣שַל ןַ֖תָנ־יִֽמ ֹו֤א הָ֑מְכָח תֹו֣חֻּטַּב תָׁ֭ש־יִמ :ּונֵּֽנִה ֣ךָךְל ּו֖רְמאֽ
 קָ֑צּוּמַל רָפָ֭ע תֶקֶ֣צְּב :ביִּֽכְׁשַי יִ֣מ םִיַ֗מָׁ֝ש יֵ֥לְבִנְו הָ֑מְכָחְּב םיִ֣קָחְׁש רֵּ֣פַסְי־יִֽמ
 ּוחֹׁ֥שָי־יִּכ :אֵּֽלַמְּת םיִ֣ריִפְּכ תַּ֖יַחְו ףֶרָ֑ט איִ֣בָלְל דּו֣צָתֲה :ּוקָּֽבֻדְי םיִ֥בָגְרּו
־לֶא ]ויָדָלְ֭י[ וָדָלְ֭י־יִּֽכ ֹו֥דיֵ֫צ בֵ֗רֹעָל ןיִ֥כָי יִ֤מ :בֶרָֽא־ֹומְל הָּ֣כֻּסַב ּו֖בְׁשֵֽי תֹו֑נֹועְּמַב
 תֹו֣לָּיַא לֵ֖לֹח עַלָ֑ס־יֵלֲעַֽי תֶדֶ֣ל תֵ֭ע ָּתְעַ֗דָיֲה :לֶכֹֽא־יִלְבִל ּו֗עְתִ֝י ּועֵּ֑וַׁשְי לֵ֣א
 ןֶ֣היֵדְלַי הָנְעַרְכִּ֭ת :הָנָּֽתְדִל תֵ֣ע ָּתְעַ֗דָיְ֝ו הָנאֶּ֑לַמְּת םיִ֣חָרְי רֹּ֣פְסִּת :רֹֽמְׁשִּת
 ּובָׁ֥ש־ֹאלְו ּו֗אְצָֽ֝י רָּ֑בַב ּוּ֣בְרִי םֶהיֵנְ֭ב ּו֣מְלְחַי :הָנְחַּֽלַׁשְּת םֶ֥היֵלְבֶח הָנְחַּ֑לַפְּת
 הָ֣בָרֲע יִּתְמַׂ֣ש־רֶׁשֲא :ַחֵּֽתִפ יִ֣מ דֹו֗רָ֝ע תֹו֥רְסֹֽמּו יִׁ֑שְפָח אֶרֶּ֣פ חַּ֣לִׁש־יִֽמ :ֹומָֽל
ֹל ׂשֵ֗גֹו֝נ תֹו֥אֻׁשְּת הָ֑יְרִק ןֹו֣מֲהַֽל קַחְׂשִ֭י :הָחֵֽלְמ ויָ֥תֹונְּכְׁשִמּֽו ֹו֑תיֵב  :עָֽמְׁשִי א֣
ֹיֲה :ׁשֹוֽרְדִי קֹו֣רָי־לָּכ רַ֖חַאְו ּוהֵ֑עְרִמ םיִ֣רָה רּו֣תְי  ןיִ֗לָ֝י־םִא ךָךֶ֑דְבָע םיֵּ֣ר הֶבא֣
ֵר־רָׁשְקִתֲה :ךָךֶֽסּובֲא־לַע  :ךָךיֶֽרֲחַֽא םיִ֣קָמֲע דֵּ֖דַׂשְי־םִא ֹו֑תֹבֲע םֶלֶ֣תְּב םי֭
ֹזֲעַֽתְו ֹו֑חֹּכ בַ֣ר־יִּכ ֹוּ֖ב־חַטְבִתֲה  ]ביִׁ֣שָי[ בוִׁ֣שָי־יִּכ ֹוּ֖ב ןיִ֣מֲאַֽתֲה :ךָךֶֽעיִגְי ויָ֣לֵא ב֖
 בֹ֣זֲעַֽת־יִּכ :הָֽצֹנְו הָ֥דיִסֲח הָ֗רְבֶ֝א־םִא הָסָ֑לֱעֶנ םיִ֥נָנְר־ףַנְּכ :ףֹֽסֱאֶי ֥ךָךְנְרָג ְֽו ךָךֶ֑עְרַז
ַו :םֵּֽמַחְּת רָ֥פָע־לַעְֽו ָהיֶ֑צֵּב ץֶרָ֣אָל  הֶ֣דָּׂשַה תַּ֖יַחְו ָהֶ֑רּוזְּת לֶגֶ֣ר־יִּכ חַּכְׁשִּת֭
 ַּהֹו֣לֱא ּהָּׁ֣שִה־יִּֽכ :דַחָֽפ־יִלְּב ּהָ֣עיִגְי קיִ֖רְל ּהָ֑ל־ֹאלְּל ָהיֶ֣נָּב ַחיִׁ֣שְקִה :ָהֶֽׁשּודְּת
 :ֹוֽבְכֹֽרְלּו סּוּ֗סַ֝ל קַ֥חְׂשִּת איִ֑רְמַּת םֹו֣רָּמַּב תֵעָּ֭כ :הָֽניִּבַּב ּהָ֗֝ל קַלָ֥ח־ֹאלְו הָ֑מְכָח
 ֹו֣רְחַנ דֹו֖ה הֶּ֑בְרַאָּֽכ ּוּנֶׁשיִעְרַתֲ֭ה :הָֽמְעַר ֹו֣ראָּוַצ ׁשיִּ֖בְלַתֲה הָ֑רּובְּג סּוּ֣סַל ןֵּ֣תִתֲה
ֹלְו דַחַפְ֭ל קַ֣חְׂשִי :קֶׁשָֽנ־תאַרְקִל אֵ֗צֵ֝י ַחֹ֣כְּב ׂשיִׂ֣שָיְו קֶמֵעָ֭ב ּו֣רְּפְחַי :הָֽמיֵא  א֣
ֹלְו תָ֑חֵי  ׂשַעַ֣רְּב :ןֹוֽדיִכְו תיִ֣נֲח בַהַ֖ל הָּ֑פְׁשַא הֶ֣נְרִּת ויָלָ֭ע :בֶרָֽח־יֵנְּפִמ בּוׁ֗שָ֝י א֥
ֹלְו ץֶרָ֑א־אֶּמַגְי זֶגֹרְ֭ו ֹי ׀ רָ֨פֹׁש יֵ֤דְּב :רָֽפֹוׁש לֹו֥ק־יִּכ ןיִ֗מֲאַֽ֝י־אֽ  חָ֗אֶה רַ֤מא֘
 ׂשֹ֖רְפִי ץֵ֑נ־רֶבֲאַֽי ךָךְתָ֣ניִּבִמֲ֭ה :הָֽעּורְתּו םיִרָׂ֝ש םַעַ֥ר הָ֑מָחְלִמ ַחיִ֣רָי קֹוחָרֵמּ֭ו
 ןֹּכְׁשִ֭י עַלֶ֣ס :ֹוּֽנִק םיִ֥רָי יִ֗כְ֝ו רֶׁשָ֑נ ַּהיִּ֣בְגַי ךָךיִּ֭פ־לַע־םִא :ןָֽמיֵתְל ]ויָ֣פָנְּכ[ וָ֣פָנְּכ
 :ּוטיִּֽבַי ויָ֥ניֵע קֹו֗חָרֵמְ֝ל לֶכֹ֑א רַפָ֣ח םָּׁשִ֭מ :הָֽדּוצְמּו עַלֶ֝֗ס־ןֶׁש־לַֽע ן ָ֑נֹלְתִיְו
־תֶא הָ֥וֹהְי ןַעַּ֖יַו :אּוֽה םָׁ֣ש םיִ֗לָלֲ֝ח רֶׁ֥שֲאַֽבּו םָ֑ד־ּועְלַעְי ]ויָ֥חֹרְפֶאְו[ וָ֥חֹרְפֶאְו
־תֶא בֹוּ֥יִא ןַעַּ֖יַו :הָּנֶֽנֲעַֽי ַּהֹו֣לֱא ַחיִ֖כֹומ רֹוּ֑סִי יַּ֣דַׁש־םִע בֹרֲ֭ה :רַֽמֹאּיַו בֹוּ֗יִא
ֹלְו יִּתְרַּבִּ֭ד תַ֣חַא :יִֽפ־ֹומְל יִּתְמַׂ֣ש יִ֗דָ֝י ָּךֶ֑ביִׁשֲא הָ֣מ יִתֹּלַ֭ק ןֵ֣ה :רַֽמֹאּיַו הָ֗וֹהְי  א֣



ֹלְו םִיַּ֗תְׁשּ֝ו הֶ֑נֱעֶֽא  ]הָ֗רָעְּס ׀ ןִ֥מ[ הָ֗רָעְּס׀נִ֥מ בֹוּיִ֭א־תֶא הָ֣וֹהְי־ןַעַּֽיַו :ףיִֽסֹוא א֣
 יִ֑טָּפְׁשִמ רֵ֣פָּת ףַאַ֭ה :יִנֵֽעיִדֹוהְו ֗ךָךְלָֽאְׁשֶ֝א ךָךיֶ֑צָלֲח רֶבֶ֣גְכ אָ֣נ־רָזֲא :רַֽמֹאּיַו
 אָ֣נ הֵ֥דֲע :םֵֽעְרַת ּוהֹ֥מָּכ לֹו֗קְבּ֝ו ךְךָ֑ל ׀ לֵ֥אָּכ ַעֹו֖רְז־םִאְו :קָּֽדְצִּת ןַעַ֣מְל יִנֵ֗עיִׁשְרַּ֝ת
 הֶ֗אֵּ֝ג־לָכ הֵ֥אְרּו ךָךֶּ֑פַא תֹו֣רְבֶע ץֵפָ֭ה :ׁשָּֽבְלִּת רָ֣דָהְו דֹו֖הְו ּהַבֹ֑גָו ןֹו֣אָג
 רָ֣פָעֶּֽב םֵ֣נְמָט :םָּֽתְחַּת םיִ֣עָׁשְר ךְךֹ֖דֲהַֽו ּוהֵ֑עיִנְכַה הֶאֵּ֭ג־לָכ הֵ֣אְר :ּוהֵֽליִּפְׁשַהְו
 אָ֣נ־הֵּנִה :ךָך ֶֽניִמְי ֣ךָךְל ַעִׁ֖שֹות־יִּֽכ ָּךֶ֑דֹוא יִ֥נֲא־םַגְו :ןּוֽמָּטַּב ׁשֹ֣בֲח םֶ֗היֵנְּ֝פ דַחָ֑י
 ֹו֗נֹאְ֝ו ויָ֑נְתָמְב ֹו֣חֹכ אָ֣נ־הֵּנִה :לֵֽכֹאי רָ֥קָּבַּכ ריִ֗צָ֝ח ךְךָּ֑מִע יִתיִׂ֣שָע־רֶׁשֲא תֹומֵהְ֭ב
 ויָמָצֲ֭ע :ּוגָֽרׂשְי ]ויָ֣דֲחַֽפ[ וָ֣דֲחַֽפ יֵ֖דיִּג זֶרָ֑א־ֹומְכ ֹו֣בָנְז ץֹּ֣פְחַי :ֹוֽנְטִב יֵ֥ריִרְׁשִּב
 ׁשֵּ֥גַי ֹוׂשֹעָ֝ה לֵ֑א־יֵכְרַּד תיִׁ֣שאֵר אּו֖ה :לֶֽזְרַּב ליִ֥טְמִּכ ויָ֗מָרְּ֝ג הָׁ֑שּוחְנ יֵ֣קיִפֲא
־תַחַּֽת :םָֽׁש־ּוקֲחַֽׂשְי הֶ֗דָּׂשַ֝ה תַּ֥יַח־לָכְֽו ֹו֑ל־ּואְׂשִי םיִ֣רָה לּו֭ב־יִּכ :ֹוּֽבְרַח
 ק רֶתֵ֖סְּב בָּ֑כְׁשִי םיִ֥לֱאֶֽצ  :לַחָֽנ־יֵבְרַע ּוהּוּ֗בֻסְ֝י ֹו֑לְלִצ םיִ֣לֱאֶצ ּוהֻּ֣כֻסְי :הָּֽצִבּו הֶ֣נָ
ֹל רָהָ֭נ קֹׁ֣שֲעַֽי ןֵ֤ה  ּוּנֶ֑חָּקִי ויָ֥ניֵעְּב :ּוהיִּֽפ־לֶא ןֵּ֣דְרַי ַחיִ֖גָי־יִּֽכ ׀ חַ֓טְבִי זֹוּ֑פְחַי א֣
 םיִׂ֣שָתֲה :ֹוֽנֹׁשְל ַעיִ֥קְׁשַּת לֶבֶ֗חְבּ֝ו הָּ֑כַחְּב ןָ֣תָיְוִל ךְךֹׁ֣שְמִּת :ףָֽא־בָקְנִי םיִׁ֗שְקֹוֽמְּ֝ב
 ךָךיֶ֣לֵא רֵּ֖בַדְי־םִא םיִ֑נּונֲחַּֽת ךָךיֶלֵ֭א הֶּ֣בְרַיֲה :ֹויֱחֶֽל בֹּ֥קִּת ַחֹו֗חְבּ֝ו ֹוּ֑פַאְּב ןֹ֣מְגַא
 רֹוּ֑פִּצַּכ ֹוּ֖ב־קֶחַׂשְתַֽה :םָֽלֹוע דֶבֶ֣עְל ּוּנֶ֗חָּקִּ֝ת ךְךָּ֑מִע תיִ֣רְּב תֹ֣רְכִיֲה :תֹוּֽכַר
 אֵּ֣לַמְתַֽה :םיִֽנֲעַֽנְּכ ןיֵּ֣ב ּוהּו֗צֱחֶ֝י םיִ֑רָּבַח ויָלָ֭ע ּו֣רְכִי :ךָךיֶֽתֹורֲעַֽנְל ּוּנֶ֗רְׁשְקִתְ֝ו
־לַא הָ֗מָחְלִ֝מ רֹ֥כְז ךָךֶּ֑פַּכ ויָ֥לָע־םיִֽׂש :ֹוֽׁשֹאר םיִ֣גָּד לַ֖צְלִצְבּו ֹו֑רֹוע תֹוּ֣כֻׂשְב
ֹל :לָֽטֻי ויָ֣אְרַמ־לֶא םַ֖גֲה הָבָ֑זְכִנ ֹוּ֥תְלַחֹּת־ןֵה :ףַֽסֹוּת  יִ֥מּו ּוּנֶ֑רּועְי יִּ֣כ רָזְכַ֭א־אֽ
 ֹאל :אּוֽה־יִל םִיַ֣מָּׁשַה־לָּכ תַחַּ֖ת םֵּ֑לַׁשֲאַֽו יִנַמיִּדְקִ֭ה יִ֣מ :בָּֽצַיְתִי יַ֥נָפְל אּו֝֗ה
 לֶפֶ֥כְּב ֹוׁ֑שּובְל יֵ֣נְּפ הָּלִ֭ג־יִֽמ :ֹוּֽכְרֶע ןיִ֣חְו תֹו֗רּובְּ֝ג־רַבְדּו ויָּ֑דַּב ׁשיִ֥רֲחַֽא ]ֹול[
ַּֽג :הָֽמיֵא ויָּ֣נִׁש תֹו֖ביִבְס ַחֵּ֑תִפ יִ֣מ ויָנָ֭פ יֵ֣תְלַּד :אֹוֽבָי יִ֣מ ֹו֗נְסִ֝ר  יֵ֣קיִפֲא הָוֲא֭
ֹל ַחּו֗רְ֝ו ּוׁשַּ֑גִי דָ֣חֶאְּב דָ֣חֶא :רָֽצ םָ֥תֹוח רּו֗גָ֝ס םיִּ֑נִגָֽמ ־ׁשיִֽא :םֶֽהיֵניֵֽב אֹו֥בָי־אֽ
ֹלְו ּו֗דְּכַלְתִ֝י ּוקָּ֑בֻדְי ּוהיִ֥חָאְּב ־יֵּפַעְפַעְּכ ויָ֗ניֵעְ֝ו רֹו֑א לֶהָּ֣ת ויָתֹׁשיִטֲ֭ע :ּודָֽרָּפְתִי א֣
 דּו֖דְּכ ןָׁ֑שָע אֵ֣צֵי ויָריִחְּנִ֭מ :ּוטָּֽלַמְתִי ׁשֵ֝֗א יֵדֹו֥דיִּכ ּוכֹ֑לֲהַֽי םיִ֣דיִּפַל ויִּפִ֭מ :רַחָֽׁש
 ויָ֗נָפְלּ֝ו זֹ֑ע ןיִ֣לָי ֹוראָּוַצְּֽ֭ב :אֵֽצֵי ויִּ֥פִמ בַהַ֗לְ֝ו טֵ֑הַלְּת םיִ֣לָחֶּג ֹוׁשְפַ֭נ :ןֹֽמְגַאְו ַחּו֣פָנ
 ןֶבָ֑א־ֹומְּכ קּו֣צָי ֹוּבִ֭ל :טֹוּֽמִי־לַּב ויָ֗לָ֝ע קּו֥צָי ּוקֵ֑בָד ֹו֣רָׂשְב יֵ֣לְּפַמ :הָֽבָאְּד ץּו֥דָּת



 בֶרֶ֭ח ּוהֵ֣גיִּׂשַמ :ּואָּֽטַחְתִי םיִ֗רָבְּׁשִ֝מ םיִ֑לֵא ּורּו֣גָי ֹותֵּׂשִ֭מ :תיִּֽתְחַּת חַלֶ֣פְּכ קּו֗צָיְ֝ו
ֹל :הָֽׁשּוחְנ ןֹו֣בָּקִר ץֵ֖עְל לֶ֑זְרַּב ןֶבֶ֣תְל בֹׁ֣שְחַי :הָֽיְרִׁשְו עָּ֣סַמ תיִ֖נֲח םּו֑קָת יִ֣לְּב ־אֽ
 קַ֗חְׂשִיְ֝ו חָ֑תֹות ּו֣בְׁשְחֶנ ׁשַקְּ֭כ :עַלָֽק־יֵנְבַא ֹו֥ל־ּוכְּפְהֶנ ׁשַ֗קְ֝ל תֶׁשָ֑ק־ןֶב ּוּנֶ֥חיִרְבַי
 ריִּ֣סַּכ ַחיִּ֣תְרַי :טיִֽט־יֵלֲע ץּו֣רָח דַּ֖פְרִי ׂשֶרָ֑ח יֵדּוּ֣דַח ויָּתְחַּ֭ת :ןֹוֽדיִּכ ׁשַעַ֣רְל
־ןיֵֽא :הָֽביֵׂשְל םֹו֣הְּת בֹׁ֖שְחַי ביִ֑תָנ ריִ֣אָי ויָרֲחַֽ֭א :הָֽחָקְרֶּמַּכ םיִׂ֥שָי םָ֝֗י הָ֑לּוצְמ
־לָּכ־לַע ךְךֶלֶ֣מ אּו֝֗ה הֶ֑אְרִי ַּהֹ֥בָּג־לָּכ־תֵֽא :תָֽח־יִלְבִל ּוׂ֗שָעֶֽ֝ה ֹו֑לְׁשָמ רָ֥פָע־לַע
־ֹאלְו לָ֑כּוּת לֹ֣כ־יִּכ ]יִּתְעַדָ֭י[ ִּתְעַדָ֭י :רַֽמֹאּיַו הָ֗וֹהְי־תֶא בֹוּ֥יִא ןַעַּ֖יַו :ץַחָֽׁש־יֵנְּב
ֹלְו יִּתְדַּגִ֭ה ןֵ֣כָל תַעָ֥ד יִ֫לְּֽב הָ֗צֵע םיִ֥לְעַמ ׀ הֶ֨ז יִ֤מ :הָּֽמִזְמ ֣ךָךְּמִמ רֵ֖צָּבִי  ןיִ֑בָא א֣
ֹלְו יִּנֶּ֗מִ֝מ תֹו֥אָלְפִנ  :יִנֵֽעיִדֹוהְו ֗ךָךְלָאְׁשֶ֝א רֵּ֑בַדֲא יִ֣כֹנָֽאְו אָ֭נ־עַֽמְֽׁש :עָֽדֵא א֣
 רָ֥פָע־לַע יִּתְמַ֑חִנְו סַ֣אְמֶא ןֵּ֭כ־לַע :ךָךְתָֽאָר יִ֥ניֵע הָּ֗תַעְ֝ו ךָךיִּ֑תְעַמְׁש ןֶזֹ֥א־עַמֵֽׁשְל
ֹּיַו בֹוּ֑יִא־לֶא הֶּלֵ֖אָה םיִ֥רָבְּדַה־תֶא הָ֛וֹהְי רֶּ֧בִּד רַ֨חַא יִ֗הְיַו :רֶפֵֽאָו  הָ֝וֹהְי רֶמא֨
ֹל יִּ֠כ ךָךיֶ֗עֵר יֵ֣נְׁשִבּו ֙ךָךְב יִּ֤פַא הָ֨רָח יִ֗נָמיֵּֽתַה זַ֣פיִלֱא־לֶא  הָ֖נֹוכְנ יַ֛לֵא םֶּ֥תְרַּבִּד א֣
־לֶא ׀ ּו֣כְלּו םיִ֝ליֵא הָ֨עְבִׁשְו ֩םיִרָפ־הָֽעְבִׁש םֶ֣כָל־ּוֽחְק הָּ֡תַעְו :בֹוּֽיִא יִּ֥דְבַעְּכ
־םִא יִּ֧כ םֶ֑כיֵלֲע לֵּ֖לַּפְתִי יִּ֔דְבַע בֹוּ֣יִאְו םֶ֔כְדַעַּֽב ֙הָלֹוע םֶ֤תיִלֲעַֽהְו בֹוּ֗יִא יִּ֣דְבַע
ֹל יִּ֠כ הָ֔לָבְנ ֙םֶכָּמִע תֹוׂ֤שֲע יִּ֞תְלִבְל אָּׂ֗שֶא ויָ֣נָּפ  יִּ֥דְבַעְּכ הָ֖נֹוכְנ יַ֛לֵא םֶּ֥תְרַּבִד א֣
 רֶׁ֛שֲאַּֽכ ּוׂ֔שֲעַּֽי ַֽו יִ֔תָמֲעַּ֣נַה ֙רַפֹצ יִ֗חּוּׁשַה דַּ֣דְלִבּו יִ֝נָמיֵּֽתַה זַ֨פיִלֱא ּ֩וכְלֵּֽיַו :בֹוּֽיִא
 תּי֣בְׁש־תֶא בָׁ֚ש הָ֗וֹהיַֽו :בֹוּֽיִא יֵ֥נְּפ־תֶא הָ֖וֹהְי אָּׂ֥שִּיַו הָ֑וֹהְי םֶ֖היֵלֲא רֶּ֥בִּד
 בֹוּ֖יִאְל רֶׁ֥שֲא־לָּכ־תֶא הָ֛וֹהְי ףֶסֹּ֧יַו ּוהֵ֑עֵר דַ֣עְּב ֹו֖לְלַּפְתִֽהְּב בֹוּ֔יִא ]תּו֣בְׁש[
 םיִ֗נָפְל ויָ֣עְדֹֽי־לָכְו ]ויָ֝תֹויְחַא[ ויָ֝תֹיְחַא־לָכְו ויָ֨חֶא־לָּכ ויָלֵ֠א ּואֹ֣בָּיַו :הֶֽנְׁשִמְל
 איִ֥בֵה־רֶׁשֲא הָ֔עָרָ֣ה־לָּכ לַ֚ע ֹו֔תֹא ּו֣מֲחַֽנְיַו ֹ֙ול ּודֻ֤נָּיַו ֹ֒ותיֵבְּב ֘םֶחֶל ֹוּ֣מִע ּו֨לְכֹאּיַו
 ךְךַ֛רֵּב הָ֗וֹהיַֽו :דָֽחֶא בָ֖הָז םֶז ֶ֥נ ׁשיִ֕אְו תָ֔חֶא הָ֣טיִׂשְק ׁשיִ֚א ֹו֗ל־ּונְּתִּיַו ויָ֑לָע הָ֖וֹהְי
ֹצ ףֶלֶ֝א רָׂ֨שָע ֩הָעָּבְרַא ֹו֡ל־יִהְי ַֽו ֹו֑תִׁשאֵֽרֵמ בֹוּ֖יִא תיִ֥רֲחַֽא־תֶא  תֶׁשֵׁ֤שְו ןא֗
 םיִ֖נָב הָנָ֥עְבִׁש ֹו֛ל־יִהְי ַֽו :תֹוֽנֹותֲא ףֶלֶ֥אְו רָ֖קָּב דֶמֶ֥צ־ףֶלֶֽאְו םיִּ֔לַמְּג ֙םיִפָלֲא
 קִּיַו :תֹוֽנָּב ׁשֹו֥לָׁשְו  םֵׁ֥שְו הָ֑עיִצְק תיִ֖נֵּׁשַה םֵׁ֥שְו הָ֔מיִמְי ֙תַחַאָֽה־םֵֽׁש אָ֤רְ
ֹלְו :ךְךּוּֽפַה ןֶרֶ֥ק תיִׁ֖שיִלְּׁשַה  ץֶרָ֑אָה־לָכְּב בֹוּ֖יִא תֹו֥נְבִּכ תֹו֛פָי םיִׁ֥שָנ אָ֝צְמִנ א֨
ֹז־יֵרֲחַֽא ֙בֹוּיִא יִ֤חְיַו :םֶֽהיֵחֲא ךְךֹו֥תְּב הָ֖לֲחַֽנ םֶ֛היִבֲא םֶ֧הָל ןֵּ֨תִּיַו  הָ֥אֵמ תא֔



 :תֹוֽרֹּד הָ֖עָּבְרַא ויָ֔נָב יֵ֣נְּב־תֶאְו ֙ויָנָּב־תֶא ]הֶ֚אְרִּיַו[ ֶ֚אְרִּיַו הָ֑נָׁש םיִ֖עָּבְרַאְו
 תֹו֣קיִׁשְּנִמ ֙יִנֵ֨קָּׁשִי :הֹֽמֹלְׁשִל רֶׁ֥שֲא םיִ֖ריִּׁשַה ריִׁ֥ש :םיִֽמָי עַ֥בְׂשּו ןֵ֖קָז בֹוּ֔יִא תָמָּ֣יַו
 ןֵּ֖כ־לַע ךָךֶ֑מְׁש קַ֣רּוּת ןֶמֶׁ֖ש םיִ֔בֹוט ךָךיֶ֣נָמְׁש ַ֙חיֵ֨רְל :ןִי ָּֽיִמ ךָךיֶ֖דֹּד םיִ֥בֹוט־יִּֽכ ּוהיִּ֔פ
 הָליִ֤גָנ ויָ֗רָדֲח ךְךֶלֶּ֜מַה יִנַ֨איִבֱה הָצּו֑רָּנ ךָךיֶ֣רֲחַֽא יִנֵ֖כְׁשָמ :ךָךּוֽבֵהֲא תֹו֥מָלֲע
 תֹו֖נְּב הָ֔ואָנְֽו ֙יִנֲא הָ֤רֹוחְׁש :ךָךּוֽבֵהֲא םיִ֖רָׁשיֵמ ןִיַּ֔יִמ ֙ךָךיֶ֨דֹד הָריִּ֤כְזַנ ךְךָּ֔ב ֙הָחְמְׂשִנְו
 תֶרֹ֔חְרַחְׁש יִ֣נֲאֶֽׁש ֙יִנּו֨אְרִּת־לַא :הֹֽמֹלְׁש תֹו֖עיִריִּכ רָ֔דֵק יֵ֣לֳהָאְּכ ֑ם�ָלָׁשּוֽרְי

 יִּ֖לֶׁש יִ֥מְרַּכ םיִ֔מָרְּכַה־תֶא הָ֣רֵטֹנ ֙יִנֻ֨מָׂש יִ֗ב־ּורֲחִֽנ יִּ֣מִא יֵ֧נְּב ׁשֶמָּׁ֑שַה יִנְתַ֖פָזְּׁשֶׁש
ֹל  םִיָ֑רֳהָּצַּֽב ץיִּ֣בְרַּת הָ֖כיֵא הֶ֔עְרִת הָ֣כיֵא יִׁ֔שְפַנ ֙הָבֲהָֽאֶׁ֤ש יִּ֗ל הָדיִּ֣גַה :יִּתְרָֽטָנ א֥
ֹל־םִא :ךָךיֶֽרֵבֲח יֵ֥רְדֶע לַ֖ע הָ֔יְטֹ֣עְּכ ֙הֶיְהֶֽא הָ֤מָּלַׁש  םיִׁ֑שָּנַּב הָ֖פָּיַה ךְךָ֔ל ֙יִעְדֵת א֤
ֹּצַה יֵ֣בְקִעְּב ךְךָ֞ל־יִאְֽצ  ֙יִתָסֻסְל :םיִֽעֹרָה תֹו֥נְּכְׁשִמ לַ֖ע ךְךִיַ֔תֹּיִדְּג־תֶא ֙יִעְרּו ןא֗
 יֵ֤רֹוּת :םיִֽזּורֲחַּֽב ךְךֵ֖ראָּוַצ םיִ֔רֹּתַּב ֙ךְךִיַ֨יָחְל ּו֤ואָנ :יִֽתָיְעַר ךְךיִ֖תיִּמִּד הֹ֔עְרַפ יֵ֣בְכִרְּב
 :ֹוֽחיֵר ןַ֥תָנ יִּ֖דְרִנ ֹוּ֔בִסְמִּב ֙ךְךֶלֶּ֨מַהֶׁ֤ש־דַע :ףֶסָּֽכַה תֹוּ֥דֻקְנ םִ֖ע ךְךָּ֔ל־הֶׂשֲעַֽנ ֙בָהָז
 ןיֵ֥ע יֵ֖מְרַכְּב יִ֔ל ֙יִדֹוּד ׀ רֶפֹּ֤כַה לֹּ֨כְׁשֶא :ןיִֽלָי יַ֖דָׁש ןיֵּ֥ב יִ֔ל ֙יִדֹוּד ׀ רֹּ֤מַה רֹו֨רְצ
 םיִ֔עָנ ףַ֣א ֙יִדֹוד הֶ֤פָי ֙ךָךְּנִה :םיִֽנֹוי ךְךִי ַ֥ניֵע הָ֖פָי ךְך ָּ֥נִה יִ֔תָיְעַר ֙הָפָי ךְך ָּ֤נִה :יִד ֶּֽג
 ֙יִנֲא :םיִֽתֹורְּב ]ּונֵ֖טיִהָר[ ּונֵ֖טיִחָר םיִ֔זָרֲא ּ֙וניֵּ֨תָּב תֹו֤רֹק :הָֽנָנֲעַֽר ּונֵׂ֖שְרַע־ףַא
 ןיֵּ֥ב יִ֖תָיְעַר ןֵּ֥כ םיִ֔חֹוחַה ןיֵּ֣ב ֙הָּנַׁשֹוֽׁשְּכ :םיִֽקָמֲעָֽה תַּ֖נַׁשֹוֽׁש ןֹו֔רָּׁשַה תֶלֶּ֣צַבֲח
 יִּתְבַׁ֔שָיְו יִּתְדַּ֣מִח ֹ֙וּלִצְּב םיִ֑נָּבַה ןיֵּ֣ב יִ֖דֹוּד ןֵּ֥כ רַעַּ֔יַה יֵ֣צֲעַּֽב ַ֙חּוּ֨פַתְּכ :תֹוֽנָּבַה
 ֙יִנּו֨כְּמַס :הָֽבֲהַֽא יַ֖לָע ֹו֥לְגִדְו ןִיָּ֔יַה תיֵּ֣ב־לֶא ֙יִנַ֨איִבֱה :יִּֽכִחְל קֹו֥תָמ ֹו֖יְרִפּו
 יִׁ֔שֹארְל תַחַּ֣ת ֹ֙ולֹאמְׂש :יִנָֽא הָ֖בֲהַֽא תַ֥לֹוח־יִּכ םיִ֑חּוּפַּתַּב יִנּו֖דְּפַר תֹוׁ֔שיִׁשֲאָּֽב
 תֹו֣לְיַאְּב ֹו֖א תֹו֔אָבְצִּב ֙םִַ֨לָׁשּוֽרְי תֹו֤נְּב םֶ֜כְתֶא יִּתְעַּ֨בְׁשִה :יִנֵֽקְּבַחְּת ֹו֖ניִמיִו
 יִ֔דֹוּד לֹו֣ק :ץָּֽפְחֶּתֶׁש דַ֥ע הָ֖בֲהַֽאָה־תֶא ּו֛רְרֹוֽעְּת־םִאְֽו ׀ ּוריִ֧עָּת־םִא הֶ֑דָּׂשַה
 ֹו֖א יִ֔בְצִל ֙יִדֹוד הֶ֤מֹוּד :תֹוֽעָבְּגַה־לַע ץֵּ֖פַקְמ םיִ֔רָהֶ֣ה־לַע ֙גֵּלַדְמ אָּ֑ב הֶ֖ז־הֵּנִה
־ןִמ ץיִ֖צֵמ תֹו֔נֹ ּלֲחַֽה־ןִמ ַ֙חיִּ֨גְׁשַמ ּונֵ֔לְתָּכ רַ֣חַא ֙דֵמֹוע הֶ֤ז־הֵּנִה םיִ֑לָּיַאָֽה רֶפֹ֣עְל
 הֵּ֥נִה־יִּֽכ :ךְךָֽל־יִכְלּו יִ֖תָפָי יִ֥תָיְעַר ךְךָ֛ל יִמּו֥ק יִ֑ל רַמָ֣אְו יִ֖דֹוד הָ֥נָע :םיִּֽכַרֲחַֽה
 ריִ֖מָּזַה תֵ֥ע ץֶרָ֔אָב ּו֣אְרִנ ֙םיִנָּצִּנַה :ֹוֽל ךְךַ֥לָה ףַ֖לָח םֶׁשֶּ֕גַה רָ֑בָע ]ויָ֖תְּסַה[ וָ֖תְּסַה
 רַ֖דָמְס ׀ םיִ֥נָפְּגַהְו ָהיֶּ֔גַפ הָ֣טְנָֽח ֙הָנֵאְּתַה :ּונֵֽצְרַאְּב עַ֥מְׁשִנ רֹוּ֖תַה לֹו֥קְו ַעיִּ֑גִה



 ֙רֶתֵ֨סְּב עַלֶּ֗סַה יֵ֣וְגַחְּב יִ֞תָנֹוי :ךְךָֽל־יִכְלּו יִ֖תָפָי יִ֥תָיְעַר ]ךְךָ֛ל[ יְכָ֛ל יִמּו֥ק ַחיֵ֑ר ּונְתָ֣נ
 בֵ֖רָע ךְךֵ֥לֹוק־יִּכ ךְךֵ֑לֹוק־תֶא יִניִ֖עיִמְׁשַה ךְךִיַ֔אְרַמ־תֶא ֙יִניִ֨אְרַה הָ֔גֵרְדַּמַה
 םיִ֑מָרְּכ םיִ֣לְּבַחְמ םיִּ֖נַטְק םיִ֥לָעּוֽׁש םיִ֔לָעּוֽׁש ּ֙ונָ֨ל־ּוזֱחֶֽא :הֶֽואָנ ךְךיֵ֥אְרַמּו
 ּוסָ֖נְו םֹוּ֔יַה ַ֙חּו֨פָּיֶׁש דַ֤ע :םיִּֽנַׁשֹוּׁשַּב הֶ֖עֹרָה ֹו֔ל יִ֣נֲאַֽו ֙יִל יִ֥דֹוּד :רַֽדָמְס ּוניֵ֖מָרְכּו
־לַע :רֶתָֽב יֵרָ֥ה־לַע םיִ֖לָּיַאָה רֶפֹ֥עְל ֹו֛א יִ֗בְצִל יִ֜דֹוד ֙ךָךְל־הֵמְּד ֩בֹס םיִ֑לָלְּצַה
ֹלְו ויִּ֖תְׁשַּקִּב יִׁ֑שְפַנ הָ֖בֲהָֽאֶׁש תֵ֥א יִּתְׁשַּ֕קִּב תֹו֔ליֵּלַּב ֙יִבָּכְׁשִמ  :ויִֽתאָצְמ א֥
 הָ֖בֲהָֽאֶׁש תֵ֥א הָׁ֕שְקַבֲא תֹו֔בֹחְרָ֣בּו ֙םיִקָוְּׁשַּב ריִ֗עָב הָ֣בְבֹוסֲאַֽו אָּ֜נ הָמּו֨קָא
ֹלְו ויִּ֖תְׁשַּקִּב יִׁ֑שְפַנ  תֵ֛א ריִ֑עָּב םיִ֖בְבֹּסַה םיִ֔רְמֹּׁ֣שַה ֙יִנּו֨אָצְמ :ויִֽתאָצְמ א֥
 הָ֖בֲהָֽאֶׁש תֵ֥א יִתאָ֔צָּמֶֽׁש דַ֣ע םֶ֔הֵמ יִּתְרַ֣בָעֶׁש ֙טַעְמִּכ :םֶֽתיִאְר יִׁ֖שְפַנ הָ֥בֲהָֽאֶׁש
ֹלְו ֙ויִּתְזַחֲא יִׁ֑שְפַנ  :יִֽתָרֹוה רֶדֶ֖ח־לֶאְו יִּ֔מִא תיֵּ֣ב־לֶא ֙ויִתאיֵבֲהֶֽׁ֤ש־דַע ּוּנֶּ֔פְרַא א֣
 ּוריִ֧עָּת־םִא הֶ֑דָּׂשַה תֹו֣לְיַאְּב ֹו֖א תֹו֔אָבְצִּב ֙םִַ֨לָׁשּוֽרְי תֹו֤נְּב םֶ֜כְתֶא יִּתְעַּ֨בְׁשִה
ֹז יִ֣מ :ץָּֽפְחֶּתֶׁש דַ֥ע הָ֖בֲהַֽאָה־תֶא ּו֛רְרֹוֽעְּת־םִאְֽו ׀  רָּ֔בְדִּמַה־ןִמ ֙הָלֹע תא֗
 ֹ֙ותָּטִמ הֵּ֗נִה :לֵֽכֹור תַ֥קְבַא לֹּ֖כִמ הָ֔נֹובְלּו ֙רֹומ תֶרֶּ֤טֻקְמ ןָׁ֑שָע תֹו֖רְמֽיִֽתְּכ
 יֵ֖דְּמֻלְמ בֶרֶ֔ח יֵזֻ֣חֲא ֙םָלֻּכ :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֖רֹּבִּגִמ ּהָ֑ל ביִ֣בָס םיִ֖רֹּבִּג םיִּׁ֥שִׁש הֹ֔מֹלְׁשִּלֶׁש
 ךְךֶלֶּ֣מַה ֹ֙ול הָׂשָ֤ע ןֹו֗יְרִּפַא :תֹוֽליֵּלַּב דַחַּ֖פִמ ֹו֔כֵרְי־לַע ֹ֙וּבְרַח ׁשיִ֤א הָ֑מָחְלִמ
 ֹ֙וכֹוּת ןָ֑מָּגְרַא ֹו֖בָּכְרֶמ בָ֔הָז ֹו֣תָדיִפְר ףֶסֶ֔כ הָׂשָ֣ע ֙ויָדּוּמַע :ןֹוֽנָבְּלַה יֵ֖צֲעֵֽמ הֹ֔מֹלְׁש
 הֹ֑מֹלְׁש ךְךֶלֶּ֣מַּב ןֹוּ֖יִצ תֹו֥נְּב הָניֶ֛אְרּֽו ׀ הָניֶ֧אְצ :ִםָֽלָׁשּוֽרְי תֹו֖נְּבִמ הָ֔בֲהַֽא ףּו֣צָר
 ֙יִתָיְעַר הָ֤פָי ךְךָּ֨נִה :ֹוּֽבִל תַ֥חְמִׂש םֹו֖יְבּו ֹו֔תָּנֻתֲח םֹו֣יְּב ֹ֙וּמִא ֹוּ֤ל־הָרְּטִעֶׁש הָ֗רָטֲעָּֽב
 רַ֥הֵמ ּוׁ֖שְלָּגֶׁש םיִּ֔זִעָֽה רֶדֵ֣עְּכ ֙ךְךֵרְעַׂש ךְךֵ֑תָּמַצְל דַעַּ֖בִמ םיִ֔נֹוי ךְךִי ַ֣ניֵע הָ֔פָי ךְך ָּ֣נִה
 הָ֖לֻּכַׁשְו תֹו֔מיִאְתַמ ֙םָּלֻּכֶׁש הָ֑צְחַרָה־ןִמ ּו֖לָעֶׁש תֹו֔בּוצְּקַה רֶדֵ֣עְּכ ֙ךְךִיַּ֨נִׁש :דָֽעְלִּג
 ךְךֵ֔תָּקַר ֙ןֹוּמִרָֽה חַלֶ֤פְּכ הֶ֑ואָנ ךְךיֵ֖רָּבְדִמּו ךְךִיַ֔תֹתְפִׂש ֙יִנָּׁשַה טּו֤חְּכ :םֶֽהָּב ןיֵ֥א
 ויָ֔לָע יּו֣לָּת ֙ןֵגָּמַה ףֶלֶ֤א תֹוּ֑יִּפְלַתְל יּו֖נָּב ךְךֵ֔ראָּוַצ ֙דיִוָּד לַ֤דְּגִמְּכ :ךְךֵֽתָּמַצְל דַעַּ֖בִמ
 םיִ֖עֹורָה הָּ֑יִבְצ יֵ֣מֹואְּת םיִ֖רָפֳע יֵ֥נְׁשִּכ ךְךִיַ֛דָׁש יֵ֥נְׁש :םיִֽרֹוּבִּגַה יֵ֥טְלִׁש לֹּ֖כ
־לֶאְו רֹוּ֔מַה רַ֣ה־לֶא ֙יִל ךְךֶּלֵ֤א םיִ֑לָלְּצַה ּוסָ֖נְו םֹוּ֔יַה ַ֙חּו֨פָּיֶׁש דַ֤ע :םיִּֽנַׁשֹוּׁשַּב
 יִּ֖תִא הָּ֔לַּכ ֙ןֹונָבְּלִמ יִּ֤תִא :ךְךָּֽב ןיֵ֥א םּו֖מּו יִ֔תָיְעַר ֙הָפָי ךְךָּ֤לֻּכ :הָֽנֹובְּלַה תַ֖עְבִּג
ֹרֵמ ׀ יִרּוׁ֣שָּת יִאֹו֑בָּת ןֹו֣נָבְּלִמ ֹרֵמ הָ֗נָמֲא ׁשא֣  תֹו֣נֹעְּמִמ ןֹו֔מְרֶחְו ֙ריִנְׂש ׁשא֤



 ]תַ֣חַאְּב[ דַ֣חַאְּב ֙יִניִּ֨תְבַּבִל הָּ֑לַכ יִ֣תֹחֲא יִנִּ֖תְבַּבִל :םיִֽרֵמְנ יֵ֖רְרַהֵֽמ תֹו֔יָרֲא
 ֙ךְךִיַ֨דֹד ּובֹּ֤ט־הַמ הָּ֑לַכ יִ֣תֹחֲא ךְךִיַ֖דֹד ּו֥פָּי־הַמ :ךְךִי ָֽנֹרְּוַּצִמ קָ֖נֲע דַ֥חַאְּב ךְךִיַ֔ניֵעֵמ
 ֙בָלָחְו ׁשַ֤בְּד הָּ֑לַּכ ךְךִיַ֖תֹותְפִׂש הָנְפֹּ֥טִּת תֶפֹ֛נ :םיִֽמָׂשְּב־לָּכִמ ךְךִי ַ֖נָמְׁש ַחיֵ֥רְו ןִיַּ֔יִמ
 לּו֖עָנ לַּ֥ג הָּ֑לַכ יִ֣תֹחֲא לּו֖עָנ ׀ ן ַּ֥ג :ןֹוֽנָבְל ַחיֵ֥רְּכ ךְךִיַ֖תֹמְלַׂש ַחיֵ֥רְו ךְךֵ֔נֹוׁשְל תַחַּ֣ת
 :םיִֽדָרְנ־םִע םיִ֖רָפְּכ םיִ֑דָגְמ יִ֣רְּפ םִ֖ע םיִ֔נֹוּמִר סֵּ֣דְרַּפ ֙ךְךִיַ֨חָלְׁש :םּוֽתָח ן ָ֥יְעַמ
 יֵׁ֥שאָר־לָּכ םִ֖ע תֹו֔לָהֲאַֽו רֹ֚מ הָ֑נֹובְל יֵ֣צֲע־לָּכ םִ֖ע ןֹו֔מָּנִקְו ֙הֶנָק םֹּ֗כְרַכְו ׀ ְּדְר ֵ֣נ
 יִאֹו֣בּו ֙ןֹופָצ יִרּו֤ע :ןֹוֽנָבְל־ןִמ םיִ֖לְזֹנְו םיִּ֑יַח םִיַ֣מ רֵ֖אְּב םיִּ֔נַּג ן ַ֣יְעַמ :םיִֽמָׂשְב
ֹבָי ויָ֑מָׂשְב ּו֣לְּזִי יִּ֖נַג יִחיִ֥פָה ןָ֔מיֵת  ֘יִּנַגְל יִתאָּ֣ב :ויָֽדָגְמ יִ֥רְּפ לַ֖כֹאיְו ֹוּ֔נַגְל ֙יִדֹוד א֤
 יִ֖ניֵי יִתיִ֥תָׁש יִׁ֔שְבִּד־םִע ֙יִרְעַי יִּתְלַ֤כָא יִ֔מָׂשְּב־םִע ֙יִרֹומ יִתיִ֤רָא ֒הָּלַכ יִ֣תֹחֲא
 יִ֣דֹוּד ׀ לֹו֣ק רֵ֑ע יִּ֣בִלְו הָ֖נֵׁשְי יִ֥נֲא :םיִֽדֹוּד ּו֖רְכִׁשְו ּו֥תְׁש םיִ֔עֵר ּו֣לְכִא יִ֑בָלֲח־םִע
 יַ֖תֹוּצֻּוְק לָ֔ט־אָלְמִנ ֙יִׁשֹאּרֶׁש יִ֔תָּמַת יִ֣תָנֹוי ֙יִתָיְעַר יִ֤תֹחֲא יִ֞ל־יִחְתִּפ קֵ֗פֹוד
 יַ֖לְגַר־תֶא יִּתְצַ֥חָר הָּנֶׁ֑שָּבְלֶא הָכָ֖כיֵא יִּ֔תְנָּתֻּכ־תֶא ֙יִּתְטַׁ֨שָּפ :הָלְיָֽל יֵסיִ֥סְר
 ַחֹּ֣תְפִל יִ֖נֲא יִּֽתְמַ֥ק :ויָֽלָע ּו֥מָה יַ֖עֵמּו רֹ֔חַה־ןִמ ֹ֙ודָי חַ֤לָׁש יִ֗דֹוּד :םֵֽפְּנַטֲא הָכָ֥כיֵא
 ֙יִנֲא יִּֽתְחַ֤תָּפ :לּוֽעְנַּמַה תֹוּ֥פַּכ לַ֖ע רֵ֔בֹע רֹו֣מ ֙יַתֹעְּבְצֶאְו רֹו֗מ־ּופְטָֽנ יַ֣דָיְו יִ֑דֹודְל
ֹלְו ּ֙והיִּ֨תְׁשַּקִּב ֹו֔רְּבַדְב הָ֣אְצָֽי ֙יִׁשְפַנ רָ֑בָע קַ֣מָח יִ֖דֹודְו יִ֔דֹודְל  ּוהיִ֔תאָצְמ א֣
ֹלְו ויִ֖תאָרְק  ּו֤אְׂשָנ יִנּו֑עָצְפ יִנּוּ֣כִה ריִ֖עָּב םיִ֥בְבֹּסַה םיִ֛רְמֹּׁשַה יִנֻ֧אָצְמ :יִנָֽנָע א֥
־םִֽא ֑ם�ָלָׁשּוֽרְי תֹו֣נְּב םֶ֖כְתֶא יִּתְעַּ֥בְׁשִה :תֹוֽמֹחַה יֵ֖רְמֹׁש יַ֔לָעֵֽמ ֙יִדיִדְר־תֶא
 דֹוּ֔דִמ ךְךֵ֣דֹוּד־הַמ :יִנָֽא הָ֖בֲהַֽא תַ֥לֹוחֶׁש ֹו֔ל ּודיִּ֣גַּת־הַמ יִ֔דֹוּד־תֶא ּ֙ואְצְמִּת
 לּו֖גָּד םֹו֔דָאְו ֙חַצ יִ֥דֹוּד :ּונָּֽתְעַּבְׁשִה הָכָּ֖כֶׁש דֹוּ֔דִמ ךְךֵ֣דֹוּד־הַמ םיִׁ֑שָּנַּב הָ֖פָּיַה
 םיִ֖נֹויְּכ ויָ֕ניֵע :בֵֽרֹועָּכ תֹו֖רֹחְׁש םיִ֔לַּתְלַּת ֙ויָתֹוּצֻוְק זָּ֑פ םֶתֶּ֣כ ֹוׁ֖שֹאר :הָֽבָבְרֵמ
 םֶׂשֹּ֔בַה תַ֣גּורֲעַּֽכ ֙וָיָחְל :תאֵּֽלִמ־לַע תֹו֖בְׁשֹֽי בָ֔לָחֶּֽב ֙תֹוצֲחֹֽר םִיָ֑מ יֵקיִ֣פֲא־לַע
 בָ֔הָז יֵ֣ליִלְּג ֙ויָדָי :רֵֽבֹע רֹו֥מ תֹו֖פְטֹנ םיִּ֔נַׁשֹוֽׁש ֙ויָתֹותְפִׂש םיִ֑חָקְרֶמ תֹו֖לְּדְגִמ
 ׁשֵׁ֔ש יֵדּוּ֣מַע ֙ויָקֹוׁש :םיִֽריִּפַס תֶפֶּ֖לֻעְמ ןֵׁ֔ש תֶׁשֶ֣ע ֙ויָעֵמ ׁשיִׁ֑שְרַּתַּב םיִ֖אָּלֻמְמ
 ֹוּ֖לֻכְו םיִּ֔קַּתְמַֽמ ֹ֙וּכִח :םיִֽזָרֲאָּֽכ רּו֖חָּב ןֹו֔נָבְּלַּכ ּ֙והֵ֨אְרַמ זָ֑פ־יֵנְדַא־לַע םיִ֖דָּסֻיְמ
 םיִׁ֑שָּנַּב הָ֖פָּיַה ךְךֵ֔דֹוּד ךְךַ֣לָה הָנָ֚א :ִםָֽלָׁשּוֽרְי תֹו֖נְּב יִ֔עֵר הֶ֣זְו ֙יִדֹוד הֶ֤ז םיִּ֑דַמֲחַֽמ
 ֙תֹועְרִל םֶׂשֹּ֑בַה תֹו֖גּורֲעַֽל ֹוּ֔נַגְל דַ֣רָי ֙יִדֹוּד :ךְךָּֽמִע ּוּנֶׁ֖שְקַבְנּו ךְךֵ֔דֹוד הָ֣נָּפ הָנָ֚א



 ְּתַ֤א הָ֨פָי :םיִּֽנַׁשֹוּׁשַּב הֶ֖עֹרָה יִ֔ל יִ֣דֹודְו ֙יִדֹודְל יִ֤נֲא :םיִּֽנַׁשֹוֽׁש טֹ֖קְלִלְו םיִּ֔נַּגַּב
 םֵ֖הֶׁ֥ש יִּ֔דְגֶּנִמ ֙ךְךִיַ֨ניֵע יִּבֵ֤סָה :תֹוֽלָּגְדִּנַּכ הָּ֖מֻיֲא ֑ם�ָלָׁשּוריִּכ הָ֖ואָנ הָ֔צְרִתְּכ ֙יִתָיְעַר
 םיִ֔לֵחְרָֽה רֶדֵ֣עְּכ ֙ךְךִיַּ֨נִׁש :דָֽעְלִּגַה־ןִמ ּוׁ֖שְלָּגֶׁש םיִּ֔זִעָֽה רֶדֵ֣עְּכ ֙ךְךֵרְעַׂש יִנֻ֑ביִהְרִה
 ֙ןֹוּמִרָה חַלֶ֤פְּכ :םֶֽהָּב ןיֵ֥א הָ֖לֻּכַׁשְו תֹו֔מיִאְתַמ ֙םָּלֻּכֶׁש הָ֑צְחַרָה־ןִמ ּו֖לָעֶׁש
 תֹו֖מָלֲעַֽו םיִׁ֑שְגַליִּֽפ םיִ֖נֹמְׁשּו תֹו֔כָלְּמ ֙הָּמֵ֨ה םיִּׁ֥שִׁש :ךְךֵֽתָּמַצְל דַעַּ֖בִמ ךְךֵ֔תָּקַר
 ּהָּ֑תְדַלֹוֽיְל איִ֖ה הָ֥רָּב ּהָּ֔מִאְל ֙איִה תַ֥חַא יִ֔תָּמַת יִ֣תָנֹוי ֙איִה תַ֥חַא :רָּֽפְסִמ ןיֵ֥א
ֹז־יִמ :ָהּוֽלְלַהְי ַֽו םיִׁ֖שְגַליִֽפּו תֹו֥כָלְמ ָהּו֔רְּׁשַאְי ַֽו ֙תֹונָב ָהּו֤אָר  הָ֖פָקְׁשִּנַה תא֥
 יִּתְדַ֔רָי ֙זֹוגֱא תַּ֤נִּג־לֶא :תֹוֽלָּגְדִּנַּכ הָּ֖מֻיֲא הָּ֔מַחַּֽכ ֙הָרָּב הָ֗נָבְּלַכ הָ֣פָי רַחָׁ֑ש־ֹומְּכ
ֹל :םיִֽנֹּמִרָה ּוצֵ֖נֵה ןֶפֶּ֔גַה הָ֣חְרָֽפֲה ֙תֹואְרִל לַחָּ֑נַה יֵּ֣בִאְּב תֹו֖אְרִל  יִׁ֣שְפַנ יִּתְעַ֔דָי א֣
־הֶזֱחֶנְו יִבּוׁ֖ש יִבּוׁ֥ש תיִּ֔מַלּוּׁ֣שַה ֙יִבּוׁ֨ש יִבּוׁ֤ש :ביִֽדָנ־יִּמַע תֹו֖בְּכְרַמ יִנְתַ֔מָׂש
־תַּב םיִ֖לָעְּנַּב ךְךִיַ֛מָעְפ ּו֧פָּי־הַמ :םִי ָֽנֲחַּֽמַֽה תַ֖לֹחְמִּכ תיִּ֔מַלּוּׁ֣שַּב ּ֙וזֱחֶּת־הַֽמ ךְךָּ֑ב
־לַא רַהַּ֔סַה ן ַּ֣גַא ֙ךְךֵרְרָׁש :ןָּֽמָא יֵ֥דְי הֵׂ֖שֲעַֽמ םיִ֔אָלֲח ֹו֣מְּכ ךְךִיַ֔כֵרְי יֵ֣קּוּמַח ביִ֑דָנ
 םיִ֖רָפֳע יֵ֥נְׁשִּכ ךְךִיַ֛דָׁש יֵ֥נְׁש :םיִּֽנַׁשֹוּׁשַּב הָ֖גּוס םיִּ֔טִח תַ֣מֵרֲע ֙ךְךֵנְטִּב גֶזָּ֑מַה רַ֖סְחֶי
־תַּב ֙רַעַׁ֨ש־לַע ןֹוּ֗בְׁשֶחְּב תֹו֣כֵרְּב ךְךִיַ֜ניֵע ןֵּׁ֑שַה לַּ֣דְגִמְּכ ךְךֵ֖ראָּוַצ :הָּֽיִבְצ יֵ֥מֳאָּת
 תַּ֥לַדְו לֶ֔מְרַּכַּכ ֙ךְךִיַ֨לָע ךְךֵׁ֤שֹאר :קֶׂשָּֽמַד יֵ֥נְּפ הֶ֖פֹוצ ןֹו֔נָבְּלַה לַּ֣דְגִמְּכ ֙ךְךֵּפַא םיִּ֔בַר
 הָ֖בֲהַֽא ְּתְמַ֔עָּנ־הַמּו ֙תיִפָּי־הַמ :םיִֽטָהְרָּב רּו֥סָא ךְךֶלֶ֖מ ןָ֑מָּגְרַאָּכ ךְךֵׁ֖שֹאר
ֹז :םיִֽגּונֲעַּֽתַּב  הֶ֣לֱעֶא ֙יִּתְרַ֨מָא :תֹוֽלֹּכְׁשַאְל ךְךִיַ֖דָׁשְו רָ֔מָתְל הָ֣תְמָּֽד ֙ךְךֵתָמֹוֽק תא֤
 ךְךֵּ֖פַא ַחיֵ֥רְו ןֶפֶּ֔גַה תֹו֣לְּכְׁשֶאְּכ ֙ךְךִיַ֨דָׁש אָ֤נ־ּויְהִֽיְו ויָּ֑נִסְנַסְּב הָ֖זֲחֹֽא רָ֔מָתְב
 :םיִֽנֵׁשְי יֵ֥תְפִׂש בֵ֖בֹוּד םיִ֑רָׁשיֵמְל יִ֖דֹודְל ךְךֵ֥לֹוה בֹוּ֛טַה ןיֵ֥יְּכ ךְךֵּ֕כִחְו :םיִֽחּוּפַּתַּכ
 ֙הָמיִּ֨כְׁשַנ :םיִֽרָפְּכַּב הָניִ֖לָנ הֶ֔דָּׂשַה אֵ֣צֵנ ֙יִדֹוד הָ֤כְל :ֹוֽתָקּוׁשְּת יַ֖לָעְו יִ֔דֹודְל יִ֣נֲא
 ןֵּ֥תֶא םָׁ֛ש םיִ֑נֹוּמִרָה ּוצֵ֖נֵה רַ֔דָמְּסַה חַּ֣תִּפ ֙ןֶפֶּ֨גַה הָ֤חְרָּֽפ םִא הֶ֞אְרִנ םיִ֔מָרְּכַל
־םַּג םיִׁ֖שָדֲח םיִ֔דָגְמ־לָּכ ּ֙וניֵ֨חָתְּפ־לַעְו ַחיֵ֗ר־ּונְתָֽנ םיִ֣אָדּוּדַֽה :ךְךָֽל יַ֖דֹּד־תֶא
 ֙ץּוחַב ֤ךָךֲאָֽצְמֶֽא יִּ֑מִא יֵ֣דְׁש קֵ֖נֹוי יִ֔ל חָ֣אְּכ ֙ךָךְנֶּתִי יִ֤מ :ךְךָֽל יִּתְנַ֥פָצ יִ֖דֹוּד םיִ֑נָׁשְי
 ֙ךָךְקְׁשַא יִנֵ֑דְּמַלְּת יִּ֖מִא תיֵּ֥ב־לֶא ֛ךָךֲאֽיִֽבֲא ֗ךָךְגָֽהְנֶא :יִֽל ּוזּו֥בָי־ֹאל םַּ֖ג ֔ךָךְקָּׁ֣שֶא
 יִּתְעַּ֥בְׁשִה :יִנֵֽקְּבַחְּת ֹו֖ניִמיִֽו יִׁ֔שֹאר תַחַּ֣ת ֹ֙ולֹאמְׂש :יִֽנֹּמִר סיִ֖סֲעֵֽמ חַקֶ֔רָה ןִי ַּ֣יִמ
 דַ֥ע הָ֖בֲהַֽאָה־תֶא ּו֛רְרֹֽעְּת־הַמּֽו ׀ ּוריִ֧עָּת־הַמ ֑ם�ָלָׁשּוֽרְי תֹו֣נְּב םֶ֖כְתֶא



ֹז יִ֣מ :ץָּֽפְחֶּתֶׁש  ַ֙חּוּ֨פַּתַה תַחַּ֤ת ּהָ֑דֹוּד־לַע תֶקֶּ֖פַרְתִמ רָּ֔בְדִּמַה־ןִמ ֙הָלֹע תא֗
־לַע םָ֜תֹוחַֽכ יִנֵ֨מיִׂש :ךָךְתַֽדָלְי הָ֥לְּבִח הָּמָׁ֖ש ךָךֶּ֔מִא ךָךְתַ֣לְּבִח הָּמָׁ֚ש ךָךיִּ֔תְרַרֹוֽע
 ָהיֶ֕פָׁשְר הָ֑אְנִק לֹו֖אְׁשִכ הָׁ֥שָק הָ֔בֲהַֽא ֙תֶוָּ֨מַכ הָּ֤זַע־יִּֽכ ךָךֶ֔עֹורְז־לַע ֙םָתֹוחַּֽכ ךָךֶּ֗בִל
ֹל םיִּ֗בַר םִיַ֣מ :הָֽיְתֶבֶ֥הְלַׁש ׁשֵ֖א יֵּ֕פְׁשִר  תֹו֖רָהְנּו הָ֔בֲהַֽאָֽה־תֶא תֹוּ֣בַכְל ּ֙ולְכּוֽי א֤
ֹל  תֹו֥חָא :ֹוֽל ּוזּו֥בָי זֹוּ֖ב הָ֔בֲהַֽאָּב ֹ֙ותיֵּב ןֹו֤ה־לָּכ־תֶא ׁשיִ֜א ןֵּ֨תִי־םִא ָהּו֑פְטְׁשִי א֣
־םִא :ּהָּֽב־רַּבֻדְּיֶׁש םֹוּ֖יַּב ּונֵ֔תֹחֲאַֽל ֙הֶׂשֲעַּֽנ־הַֽמ ּהָ֑ל ןיֵ֣א םִיַ֖דָׁשְו הָּ֔נַטְק ּ֙ונָ֨ל
 :זֶרָֽא ַחּו֥ל ָהיֶ֖לָע רּו֥צָנ איִ֔ה תֶלֶּ֣ד־םִאְו ףֶסָּ֑כ תַריִ֣ט ָהיֶ֖לָע הֶ֥נְבִנ איִ֔ה הָ֣מֹוח
 הָ֤יָה םֶרֶּ֣כ :םֹוֽלָׁש תֵ֥אְצֹומְּכ ויָ֖ניֵעְב יִתיִ֥יָה זָ֛א תֹו֑לָּדְגִּמַּכ יַ֖דָׁשְו הָ֔מֹוח יִ֣נֲא
 :ףֶסָּֽכ ףֶלֶ֥א ֹו֖יְרִפְּב אִ֥בָי ׁשיִ֛א םיִ֑רְטֹּנַל םֶרֶּ֖כַה־תֶא ןַ֥תָנ ןֹו֔מָה לַעַ֣בְּב ֙הֹמֹלְׁשִל
 תֶבֶׁ֣שֹוּיַה :ֹוֽיְרִּפ־תֶא םיִ֥רְטֹנְל םִיַ֖תאָמּו הֹ֔מֹלְׁש ֙ךָךְל ףֶלֶ֤אָה יָ֑נָפְל יִּ֖לֶׁש יִ֥מְרַּכ
 ֙יִבְצִל ֤ךָךְל־הֵמְדּֽו יִ֗דֹוּד ׀ חַ֣רְּב :יִניִֽעיִמְׁשַה ךְךֵ֖לֹוקְל םיִ֥ביִׁשְקַמ םיִ֛רֵבֲח םיִּ֗נַּגַּב
 יִ֥הְיַו םיִ֔טְפֹּׁשַה טֹ֣פְׁש ֙יֵמְיִּב יִ֗הְיַו תור :םיִֽמָׂשְב יֵ֥רָה לַ֖ע םיִ֔לָּיַאָֽה רֶפֹ֣עְל ֹו֚א
 ֹוּ֖תְׁשִאְו אּו֥ה בָ֔אֹומ יֵ֣דְׂשִּב ֙רּוגָל הָ֗דּוהְי םֶחֶ֣ל תיֵּ֧בִמ ׁשיִ֜א ךְךֶלֵּ֨יַו ץֶרָ֑אָּב בָ֖עָר
 ןֹו֤לְחַמ ׀ ויָ֣נָב־יֵֽנְׁש םֵׁ֥שְו יִ֜מֳעָנ ֹוּ֨תְׁשִא ֩םֵׁשְו ךְךֶלֶ֡מיִלֱֽא ׁשיִ֣אָה םֵׁ֣שְו :ויָֽנָב יֵ֥נְׁשּו
 תָמָּ֥יַו :םָֽׁש־ּויְהִּֽיַו בָ֖אֹומ־יֵדְׂש ּואֹ֥בָּיַו הָ֑דּוהְי םֶחֶ֖ל תיֵּ֥בִמ םיִ֔תָרְפֶא ֙ןֹויְלִכְו
 תֹוּ֔יִבֲאֹֽמ ֙םיִׁשָנ םֶ֗הָל ּו֣אְׂשִּיַו :ָהיֶֽנָב יֵ֥נְׁשּו איִ֖ה רֵ֥אָּׁשִּתַו יִ֑מֳעָנ ׁשיִ֣א ךְךֶלֶ֖מיִלֱא
־םַג ּותּו֥מָּיַו :םיִֽנָׁש רֶׂשֶ֥עְּכ םָׁ֖ש ּובְׁשֵּ֥יַו תּו֑ר תיִ֖נֵּׁשַה םֵׁ֥שְו הָּ֔פְרָע ֙תַחַאָֽה םֵׁ֤ש
 ֙איִה םָקָּ֤תַו :ּהָֽׁשיִאֵמּו ָהיֶ֖דָלְי יֵ֥נְּׁשִמ הָּׁ֔שִאָֽה ֙רֵאָּׁשִּתַו ןֹו֑יְלִכְו ןֹו֣לְחַמ םֶ֖היֵנְׁש
־תֶא ֙הָוֹהְי דַ֤קָפ־יִּֽכ בָ֔אֹומ הֵ֣דְׂשִּב ֙הָעְמָֽׁש יִּ֤כ בָ֑אֹומ יֵ֣דְּׂשִמ בָׁשָּ֖תַו ָהיֶ֔תֹּלַכְו
 ָהיֶ֖תֹּלַכ יֵּ֥תְׁשּו הָּמָׁ֔ש־הָתְיָה רֶׁ֣שֲא ֙םֹוקָּמַה־ןִמ אֵ֗צֵּתַו :םֶחָֽל םֶ֖הָל תֵ֥תָל ֹוּ֔מַע
ֹּתַו :הָֽדּוהְי ץֶרֶ֥א־לֶא בּוׁ֖שָל ךְךֶרֶּ֔דַב הָנְכַ֣לֵּתַו ּהָּ֑מִע  ָהיֶ֔תֹּלַכ יֵּ֣תְׁשִל ֙יִמֳעָנ רֶמא֤
 רֶׁ֧שֲאַּֽכ דֶסֶ֔ח ֙םֶכָּמִע הָ֤וֹהְי ]ׂשַעַ֣י[ הׂשַעַ֣י ּהָּ֑מִא תיֵ֣בְל הָּׁ֖שִא הָנְבֹׁ֔ש הָנְכֵ֣ל
 תיֵּ֣ב הָּׁ֖שִא הָ֔חּונְמ ָ◌	ןאֶ֣צְמּו םֶ֔כָל ֙הָוֹהְי ןֵּ֤תִי :יִֽדָּמִעְו םיִ֖תֵּמַה־םִע םֶ֛תיִׂשֲע
 בּוׁ֖שָנ ךְךָּ֥תִא־יִּכ ּהָּ֑ל־הָנְרַ֖מֹאּתַו :הָניֶּֽכְבִּתַו ןָ֖לֹוק הָנאֶּׂ֥שִּתַו ןֶ֔הָל קַּׁ֣שִּתַו ּהָׁ֑שיִא
ֹּתַו :ךְךֵּֽמַעְל  יַ֔עֵמְּֽב ֙םיִנָב יִ֤ל־דֹוֽעַֽה יִּ֑מִע הָנְכַ֖לֵת הָּמָ֥ל יַ֔תֹנְב הָנְבֹׁ֣ש ֙יִמֳעָנ רֶמא֤
 ֙יִּתְרַ֨מָא יִּ֤כ ׁשיִ֑אְל תֹו֣יְהִמ יִּתְנַ֖קָז יִּ֥כ ָ◌	ןְכֵ֔ל ֙יַתֹנְב הָנְבֹׁ֤ש :םיִֽׁשָנֲאַֽל םֶ֖כָל ּו֥יָהְו



 הָנְרֵּ֗בַׂשְּת ׀ ןֵ֣הָלֲה :םיִֽנָב יִּתְדַ֥לָי םַ֖גְו ׁשיִ֔אְל ֙הָלְיַּ֨לַה יִתיִ֤יָה םַּ֣ג הָ֔וְקִת יִ֣ל־ׁשֶי
 יִ֤ל־רַמ־יִּֽכ יַ֗תֹנְּב לַ֣א ׁשיִ֑אְל תֹו֣יֱה יִּ֖תְלִבְל הָנֵ֔גָעֵּֽת ֙ןֵהָלֲה ּולָּ֔דְגִי רֶׁ֣שֲא דַ֚ע
 ֙הָּפְרָע קַּׁ֤שִּתַו דֹו֑ע הָניֶּ֖כְבִּתַו ןָ֔לֹוק הָנֶּׂ֣שִּתַו :הָֽוֹהְי־דַי יִ֖ב הָ֥אְצָי־יִּֽכ םֶּ֔כִמ ֙דֹאְמ
ֹּתַו :ּהָּֽב הָקְבָּ֥ד תּו֖רְו ּהָ֔תֹומֲחַֽל ־לֶאְו ּהָּ֖מַע־לֶא ךְךֵּ֔תְמִבְי הָבָׁ֣ש ֙הֵּנִה רֶמא֗
ֹּתַו :ךְךֵּֽתְמִבְי יֵ֥רֲחַֽא יִבּוׁ֖ש ָהיֶ֑הֹלֱא  בּוׁ֣שָל ךְךֵ֖בְזָעְל יִ֔ב־יִעְּגְפִּת־לַא ֙תּור רֶמא֤
 ךְךִיַ֖הֹלאֵו יִּ֔מַע ךְךֵּ֣מַע ןיִ֔לָא ֙יִניִ֨לָּת רֶׁ֤שֲאַֽבּו ךְךֵ֗לֵא יִ֜כְלֵּת רֶׁ֨שֲא־לֶא יִּ֠כ ךְךִיָ֑רֲחַֽאֵמ
 יִּ֣כ ףיִ֔סֹי הֹ֣כְו ֙יִל הָ֥וֹהְי הֶׂ֨שֲעַֽי ֩הֹּכ רֵ֑בָּקֶא םָׁ֖שְו תּו֔מָא ֙יִתּו֨מָּת רֶׁ֤שֲאַּֽב :יָֽהֹלֱא
 לַּ֖דְחֶּתַו ּהָּ֑תִא תֶכֶ֣לָל איִ֖ה תֶצֶּ֥מַאְתִמ־יִּֽכ אֶרֵּ֔תַו :ךְך ֵֽניֵבּו יִ֥ניֵּב דיִ֖רְפַי תֶוָּ֔מַה
 תיֵּ֣ב ֙הָנָ֨אֹבְּכ יִ֗הְיַו םֶחָ֑ל תיֵּ֣ב הָנָ֖אֹּב־דַע םֶ֔היֵּתְׁש הָנְכַ֣לֵּתַו :ָהיֶֽלֵא רֵּ֥בַדְל
ֹזֲה הָנְרַ֖מֹאּתַו ןֶ֔היֵלֲע ֙ריִעָה־לָּכ םֹ֤הֵּתַו םֶחֶ֔ל ֹּתַו :יִֽמֳעָנ תא֥ ־לַא ןֶ֔היֵלֲא רֶמא֣
 קִּת  ק יִ֑מֳעָנ יִ֖ל הָנאֶ֥רְ  הָ֣אֵלְמ ֙יִנֲא :דֹֽאְמ יִ֖ל יַּ֛דַׁש רַ֥מֵה־יִּכ אָ֔רָמ ֙יִל ָ◌	ןאֶ֤רְ
 קִת הָּמָ֣ל הָ֑וֹהְי יִנַ֣ביִׁשֱה םָ֖קיֵרְו יִּתְכַ֔לָה  יַּ֖דַׁשְו יִ֔ב הָנָ֣ע ֙הָוֹהיַֽו יִ֔מֳעָנ ֙יִל הָנאֶ֤רְ
 בָ֑אֹומ יֵ֣דְּׂשִמ הָבָּׁ֖שַה ּהָּ֔מִע ּ֙הָתָּלַכ הָּ֤יִבֲאֹוּֽמַה תּו֨רְו יִ֗מֳעָנ בָׁשָּ֣תַו :יִֽל עַֽרֵ֥ה
 ּהָׁ֗שיִאְל ]עַ֣דֹומ[ עַ֣דיֹמ יִ֞מֳעָנְלּֽו :םיִֽרֹעְׂש ריִ֥צְק תַּ֖לִחְתִּב םֶחֶ֔ל תיֵּ֣ב ּואָּ֚ב הָּמֵ֗הְו
 הָּ֜יִבֲאֹוּֽמַה תּו֨ר ֩רֶמֹאּתַו :זַעֹּֽב ֹו֖מְׁשּו ךְךֶלֶ֑מיִלֱא תַחַּ֖פְׁשִּמִמ לִיַ֔ח רֹוּ֣בִּג ׁשיִ֚א
 ןֵ֖ח־אָצְמֶא רֶׁ֥שֲא רַ֕חַא םיִ֔לֳּבִּׁשַב הָ֣טֳקַלֲאַֽו ֙הֶדָּׂשַה אָּ֤נ־הָכְלֵֽא יִ֗מֳעָנ־לֶֽא
ֹּתַו ויָ֑ניֵעְּב  םיִ֑רְצֹּקַה יֵ֖רֲחַֽא הֶ֔דָּׂשַּב טֵּ֣קַלְּתַו ֙אֹובָּתַו ךְךֶלֵּ֤תַו :יִּֽתִב יִ֥כְל ּהָ֖ל רֶמא֥
 אָּ֚ב זַעֹ֗ב־הֵּנִהְו :ךְךֶלֶֽמיִלֱא תַחַּ֥פְׁשִּמִמ רֶׁ֖שֲא זַעֹ֔בְל ֙הֶדָּׂשַה תַ֤קְלֶח ָהֶ֔רְקִמ רֶק ִּ֣יַו
ֹּיַו םֶחֶ֔ל תיֵּ֣בִמ ֹּיַו םֶ֑כָּמִע הָ֣וֹהְי םיִ֖רְצֹוּקַל רֶמא֥ ֹּיַו :הָֽוֹהְי ֥ךָךְכֶרָבְי ֹו֖ל ּורְמא֥  רֶמא֤
ֹּזַה הָ֥רֲעַּֽנַה יִ֖מְל םיִ֑רְצֹוּֽקַה־לַע בָּ֖צִּנַה ֹו֔רֲעַֽנְל ֙זַעֹּ֨ב ־לַע בָּ֥צִּנַה רַעַּ֛נַה ןַעַּ֗יַו :תאֽ
 :בָֽאֹומ הֵ֥דְּׂשִמ יִ֖מֳעָנ־םִֽע הָבָּׁ֥שַה איִ֔ה ֙הָּיִבֲאֹוֽמ הָ֤רֲעַֽנ רַ֑מֹאּיַו םיִ֖רְצֹוּקַה
ֹּתַו  דֹו֗מֲעַּֽתַֽו אֹו֣בָּתַו םיִ֑רְצֹוּקַה יֵ֖רֲחַֽא םיִ֔רָמֳעָֽב יִּ֣תְפַסָאְו ֙אָּנ־הָטֳקַלֲא רֶמא֗
 אֹו֧לֲה תּו֜ר־לֶא זַעֹּ֨ב ֩רֶמֹאּיַו :טָֽעְמ תִיַּ֖בַה ּהָּ֥תְבִׁש הֶ֛ז הָּתַ֔ע־דַעְו ֙רֶקֹּ֨בַה זָ֤אֵמ
ֹל םַ֛גְו רֵ֔חַא הֶ֣דָׂשְּב ֙טֹקְלִל ֙יִכְלֵּת־לַא יִּ֗תִּב ְּתַעַ֣מָׁש  הֹ֥כְו הֶּ֑זִמ יִ֖רּובֲעַֽת א֥
 אֹו֥לֲה ןֶ֔היֵרֲחַֽא ְּתְכַ֣לָהְו ֙ןּורֹצְקִי־רֶׁשֲא הֶ֤דָּׂשַּב ךְךִיַ֜ניֵע :יָֽתֹרֲעַֽנ־םִע ןיִ֖קָּבְדִת
 תיִ֕תָׁשְו םיִ֔לֵּכַה־לֶא ְּ֙תְכַלָהְו תִ֗מָצְו ךְךֵ֑עְגָנ יִּ֣תְלִבְל םיִ֖רָעְּנַה־תֶא יִתיִּ֛וִצ



ֹּתַו הָצְרָ֑א ּוחַּ֖תְׁשִּתַו ָהיֶ֔נָּפ־לַע֙ לֹּפִּתַו :םיִֽרָעְּנַה ןּו֖בֲאְֽׁשִי רֶׁ֥שֲאֵֽמ  ויָ֗לֵא רֶמא֣
ֹּיַו ֙זַעֹּ֨ב ןַעַּ֤יַו :הָּֽיִרְכָנ יִ֖כֹנָאְו יִנֵ֔ריִּכַהְל ֙ךָךיֶ֨ניֵעְּב ןֵ֤ח יִתאָ֨צָמ ַ֩עּוּדַמ  דֵּ֨גֻה ּהָ֔ל רֶמא֣
 ךְךיִ֣בָא יִ֞בְזַעַּֽתַו ךְךֵׁ֑שיִא תֹו֣מ יֵ֖רֲחַֽא ךְךֵ֔תֹומֲח־תֶא ֙תיִׂשָע־רֶׁשֲא לֹּ֤כ יִ֗ל דַּ֜גֻה
 :םֹוֽׁשְלִׁש לֹו֥מְּת ְּתַעַ֖דָי־ֹאל רֶׁ֥שֲא םַ֕ע־לֶא יִ֔כְלֵּ֣תַו ךְךֵּ֔תְדַלֹוֽמ ֙ץֶרֶ֨אְו ךְךֵּ֗מִאְו
 לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא ֙הָוֹהְי םִ֤עֵמ הָ֗מֵלְׁש ךְךֵּ֜תְרֻּכְׂשַמ יִ֨הְתּו ךְךֵ֑לֳעָּפ הָ֖וֹהְי םֵּ֥לַׁשְי
 יִּ֣כ ֙יִנֹדֲא ךָךיֶ֤ניֵעְּב ןֵ֨ח־אָצְמֶא רֶמֹאּתַ֠ו :ויָֽפָנְּכ־תַחַּֽת תֹו֥סֲחַֽל תאָּ֖ב־רֶׁשֲא
ֹל ֙יִכֹנָאְו ךָךֶ֑תָחְפִׁש בֵ֣ל־לַע ָּתְרַּ֖בִד יִ֥כְו יִנָּ֔תְמַחִֽנ  :ךָךיֶֽתֹחְפִׁש תַ֖חַאְּכ הֶ֔יְהֶֽא א֣
 ךְךֵּ֖תִּפ ְּתְלַ֥בָטְו םֶחֶּ֔לַה־ןִמ ְּתְלַ֣כָאְו ֙םֹלֲה יִֽׁשּ֤ג לֶכֹ֗אָה תֵ֣עְל זַעֹ֜ב הָ֨ל ֩רֶמֹאּיַו
ֹּתַו יִ֔לָק ּהָ֣ל־טָּבְצִּיַו םיִ֔רְצֹוּֽקַה דַּ֣צִמ ֙בֶׁשֵּ֨תַו ץֶמֹ֑חַּב  םָקָּ֖תַו :רַֽתֹּתַו עַּ֖בְׂשִּתַו לַכא֥
ֹלְו טֵּ֖קַלְּת םיִ֛רָמֳעָֽה ןיֵּ֧ב םַּ֣ג רֹ֗מאֵל ויָ֜רָעְנ־תֶא זַעֹּ֨ב֩ וַצְיַו טֵּ֑קַלְל  :ָהּוֽמיִלְכַת א֥
ֹלְו הָ֖טְּקִלְו םֶּ֥תְבַזֲעַֽו םיִ֑תָבְּצַה־ןִמ ּהָ֖ל ּוּלֹׁ֥שָּת־לֹׁש םַ֛גְו  טֵּ֥קַלְּתַו :ּהָֽב־ּורֲעְֽגִת א֥
 ֙אָּׂשִּתַו :םיִֽרֹעְׂש הָ֥פיֵאְּכ יִ֖הְיַו הָטֵּ֔קִל־רֶׁשֲא תֵ֣א ֙טֹּבְחַּתַו בֶרָ֑עָה־דַע הֶ֖דָּׂשַּב
־רֶׁשֲא תֵ֥א ּהָ֔ל־ןֶּתִּתַו ֙אֵצֹוּתַו הָטֵּ֑קִל־רֶׁשֲא תֵ֣א ּהָ֖תֹומֲח אֶרֵּ֥תַו ריִ֔עָה אֹו֣בָּתַו
 יִ֥הְי תיִׂ֔שָע הָנָ֣אְו ֙םֹוּיַה ְּתְטַּ֤קִל הֹ֨פיֵא ּהָ֜תֹומֲח ּהָ֨ל ֩רֶמֹאּתַו :ּהָֽעְבָּׂשִמ הָרִ֖תֹוה
ֹּתַו ֹוּ֔מִע ֙הָתְׂשָע־רֶׁשֲא תֵ֤א ּהָ֗תֹומֲחַֽל דֵּ֣גַּתַו ךְךּו֑רָּב ךְךֵ֖ריִּכַמ  ׁ֙שיִאָה םֵׁ֤ש רֶמא֗
ֹּתַו :זַעֹּֽב םֹוּ֖יַה ֹוּ֛מִע יִתיִׂ֧שָע רֶׁ֨שֲא  הָ֔וֹהיַל ֙אּוה ךְךּו֥רָּב ּהָ֗תָּלַכְל יִ֜מֳעָנ רֶמא֨
ֹּתַו םיִ֑תֵּמַה־תֶאְו םיִּ֖יַחַה־תֶא ֹוּ֔דְסַח בַ֣זָע־ֹאל ֙רֶׁשֲא  בֹו֥רָק יִ֗מֳעָנ ּהָ֣ל רֶמא֧
ֹּתַו :אּוֽה ּונֵ֖לֲאֹּֽגִֽמ ׁשיִ֔אָה ּ֙ונָ֨ל ־םִע יַ֗לֵא רַ֣מָא־יִּכ ׀ םַּ֣ג הָּ֑יִבֲאֹוּֽמַה תּו֣ר רֶמא֖
ֹּתַו :יִֽל־רֶׁשֲא ריִ֖צָּקַה־לָּכ תֵ֥א ּוּ֔לִּכ־םִא דַ֣ע ןיִ֔קָּבְדִּת ֙יִל־רֶׁשֲא םיִ֤רָעְּנַה  רֶמא֥
ֹלְו ויָ֔תֹורֲעַ֣נ־םִע ֙יִאְצֵת יִּ֤כ יִּ֗תִּב בֹו֣ט ּהָ֑תָּלַּכ תּו֣ר־לֶא יִ֖מֳעָנ  ךְךָ֖ב־ּועְּגְפִי א֥
 ריִ֣צְקּו םיִ֖רֹעְּׂשַה־ריִֽצְק תֹו֥לְּכ־דַע טֵּ֔קַלְל ֙זַעֹּ֨ב תֹו֥רֲעַֽנְּב קַּ֞בְדִּתַו :רֵֽחַא הֶ֥דָׂשְּב
ֹּתַו :ּהָֽתֹומֲח־תֶא בֶׁשֵּ֖תַו םיִּ֑טִחַֽה ֹלֲה יִּ֞תִּב ּהָ֑תֹומֲח יִ֣מֳעָנ ּהָ֖ל רֶמא֥ ־ׁשֶּקַבֲא א֧
ֹלֲה הָּ֗תַעְו :ךְךָֽל־בַטיִֽי רֶׁ֥שֲא ַחֹו֖נָמ ךְךָ֛ל ־תֶא תיִ֖יָה רֶׁ֥שֲא ּונָּ֔תְעַדֹֽמ ֙זַעֹ֨ב א֥
 ְּתְמַׂ֧שְו ְּתְכַ֗סָו ׀ ְּתְצַ֣חָרְו :הָלְיָּֽלַה םיִ֖רֹעְּׂשַה ןֶרֹּ֥ג־תֶא הֶ֛רֹז אּו֗ה־הֵּנִה ויָ֑תֹורֲעַֽנ
 דַ֥ע ׁשיִ֔אָל יִ֣עְדָּוִּת־לַא ןֶרֹּ֑גַה ]ְּתְדַ֣רָיְו[ יְּתְדַ֣רָיְו ךְךִיַ֖לָע ]ךְךִיַ֛תֹלְמִׂש[ ִךְך	ַתֹלְמִׂש
 םָׁ֔ש־בַּכְׁשִי רֶׁ֣שֲא ֙םֹוקָּמַה־תֶא ְּ֙תַעַ֨דָיְו ֹו֗בְכָׁשְב יִ֣היִו :תֹוּֽתְׁשִלְו לֹ֥כֱאֶל ֹו֖תֹּלַּכ



 :ןיִֽׂשֲעַּֽת רֶׁ֥שֲא תֵ֖א ךְךָ֔ל דיִּ֣גַי ֙אּוהְו ]ְּתְבָ֑כָׁשְו[ יְּתְבָ֑כָׁשְו ויָ֖תֹלְּגְרַמ תיִּ֥לִגְו תאָ֛בּו
ֹּתַו  ׂשַעַּ֕תַו ןֶרֹּ֑גַה דֶרֵּ֖תַו :הֶֽׂשֱעֶֽא ]יַ֖לֵא[ ֖◌ַ◌	ֵ◌	יִ֥רְמֹאּת־רֶׁשֲא לֹּ֛כ ָהיֶ֑לֵא רֶמא֖
ֹּיַו :ּהָֽתֹומֲח הָּתַּ֖וִצ־רֶׁשֲא לֹ֥כְּכ ֹבָּיַו ֹוּ֔בִל בַ֣טיִּיַו ְּ֙תְׁשֵּיַו זַעֹּ֤ב לַכא֨  הֵ֣צְקִּב בַּ֖כְׁשִל א֕
ֹבָּתַו הָ֑מֵרֲעָֽה  דַ֥רֱחֶּיַו הָלְיַּ֔לַה יִ֣צֲחַּֽב ֙יִהְיַו :בָּֽכְׁשִּתַו ויָ֖תֹלְּגְרַמ לַ֥גְּתַו טָּ֔לַב א֣
ֹּיַו :ויָֽתֹלְּגְרַמ תֶבֶ֖כֹׁש הָּׁ֔שִא הֵּ֣נִהְו תֵ֑פָּלִּיַו ׁשיִ֖אָה ֹּתַו ְּתָ֑א־יִמ רֶמא֖  ֙יִכֹנָא רֶמא֗
ֹּיַו :הָּתָֽא לֵ֖אֹג יִּ֥כ ֔ךָךְתָ֣מֲא־לַע ֙ךָךֶ֨פָנְכ ָּ֤תְׂשַרָפּו ךָךֶ֔תָמֲא תּו֣ר  ְּתַ֤א הָ֨כּורְּב רֶמא֗
 ֙יֵרֲחַֽא תֶכֶ֗ל־יִּתְלִבְל ןֹוׁ֑שאִרָה־ןִמ ןֹו֖רֲחַֽאָה ךְךֵּ֥דְסַח ְּתְבַ֛טיֵה יִּ֔תִּב ֙הָוֹהיַֽל
 יִ֖רְמֹאּת־רֶׁשֲא לֹּ֥כ יִ֔אְריִּ֣ת־לַא ֙יִּתִּב הָּ֗תַעְו :ריִֽׁשָע־םִאְו לַּ֖ד־םִא םיִ֔רּוחַּ֣בַה
 יִּ֥כ םָ֔נְמָא יִּ֣כ ֙הָּתַעְו :ְּתָֽא לִיַ֖ח תֶׁשֵ֥א יִּ֛כ יִּ֔מַע רַעַׁ֣ש־לָּכ ַ֙עֵ֨דֹוי יִּ֤כ ךְךָּ֑ל־הֶׂשֱעֶֽא
 הָלְיַּ֗לַה ׀ יִניִ֣ל :יִּנֶּֽמִמ בֹו֥רָק לֵ֖אֹּג ׁשֵ֥י םַ֛גְו יִכֹ֑נָא לֵ֖אֹג םא ):ירק אלו ביתכ(
ֹל־םִאְו לָ֔אְגִי ֙בֹוט ךְךֵ֥לָאְגִי־םִא ֙רֶקֹּ֨בַב הָ֤יָהְו  יִכֹ֖נָא ךְךיִּ֥תְלַאְגּו ךְךֵ֛לֳאָֽגְל ץֹּ֧פְחַי א֨
 םָקָּ֕תַו רֶקֹּ֔בַה־דַע ]֙ויָתֹולְּגְרַמ[ ֙וָתֹלְּגְרַמ בַּ֤כְׁשִּתַו :רֶקֹּֽבַה־דַע יִ֖בְכִׁש הָ֑וֹהְי־יַח
ֹּיַו ּוהֵ֑עֵר־תֶא ׁשיִ֖א ריִּ֥כַי ]םֶרֶ֛טְּב[ םוֶרֶ֛טְּב  הָּׁ֥שִאָה הָאָ֥ב־יִּכ עַ֔דָּוִי־לַא ֙רֶמא֨
ֹּיַו :ןֶרֹּֽגַה ֹּתַו ּהָ֖ב־יִזֳחֶֽאְו ךְךִיַ֛לָע־רֶׁשֲא תַחַּ֧פְטִּמַה יִבָ֠ה רֶמא֗ ־ׁשֵׁש דָמָּ֤יַו ּהָּ֑ב זֶחא֣
ֹבָּיַו ָהיֶ֔לָע תֶׁשָּ֣יַו ֙םיִרֹעְׂש ֹּתַו ּהָ֔תֹומֲח־לֶא ֙אֹובָּתַו :ריִֽעָה א֖  יִּ֑תִּב ְּתַ֣א־יִמ רֶמא֖
ֹּתַו :ׁשיִֽאָה ּהָ֖ל־הָׂשָֽע רֶׁ֥שֲא־לָּכ תֵ֛א ּהָ֔ל־דֶּגַּ֨תַו  הֶּלֵ֖אָה םיִ֥רֹעְּׂשַה־ׁשֵׁש רֶמא֕
ֹּתַו :ךְךֵֽתֹומֲח־לֶא םָ֖קיֵר יִאֹו֥בָּת־לַא ]יַ֔לֵא[ ֔◌ַ◌	ֵ◌	רַ֣מָא יִּ֚כ יִ֑ל ןַתָ֣נ  יִ֣בְׁש ֙רֶמא֨
ֹל יִּ֣כ רָ֑בָּד לֹּ֣פִי ךְךיֵ֖א ןיִ֔עְדֵּֽת רֶׁ֣שֲא דַ֚ע יִּ֔תִב  הָּ֥לִּכ־םִא־יִּֽכ ׁשיִ֔אָה ֙טֹקְׁשִי א֤
־רֶּבִּד רֶׁ֣שֲא ֙רֵבֹע לֵ֤אֹּגַה הֵּ֨נִהְו ֒םָׁש בֶׁשֵּ֣יַו ֘רַעַּׁשַה הָ֣לָע זַעֹ֨בּו :םֹוּֽיַה רָ֖בָּדַה
ֹּיַו זַעֹּ֔ב  םיִׁ֛שָנֲא הָ֧רָׂשֲע חַּ֞קִּיַו :בֵֽׁשֵּיַו רַסָּ֖יַו יִ֑נֹמְלַא יִ֣נֹלְּפ הֹּ֖פ־הָבְׁש הָרּו֥ס רֶמא֛
 קִּזִמ ֹּיַו ריִ֖עָה יֵ֥נְ ֹּיַו :ּובֵֽׁשֵּיַו הֹ֑פ־ּובְׁש רֶמא֣  רֶׁ֥שֲא הֶ֔דָּׂשַה ֙תַקְלֶח לֵ֔אֹּגַל ֙רֶמא֨
 הֶ֧לְגֶא יִּתְרַ֜מָא יִ֨נֲאַֽו :בָֽאֹומ הֵ֥דְּׂשִמ הָבָּׁ֖שַה יִ֔מֳעָנ הָ֣רְכָמ ךְךֶלֶ֑מיִלֱאֶל ּוניִ֖חָאְל
 קִז דֶג ֶ֣נְו ֘םיִבְׁשּיַֽה דֶג ֶ֥נ הֵנְ֠ק רֹ֗מאֵל ֣ךָךְנְזָא ֹל־םִאְו לָ֔אְּג֙ לַאְגִּת־םִא ֒יִּמַע יֵ֣נְ  א֨
ֹּיַו ךָךיֶ֑רֲחַֽא יִ֖כֹנָאְו לֹו֔אְגִל ֙ךָךְתָֽלּוז ןיֵ֤א יִּ֣כ ]֙הָעְדֵֽאְו[ ָ֙עְדֵֽאְו יִּ֗ל הָדיִּ֣גַה לַ֜אְגִי  רֶמא֖
ֹּיַו :לָֽאְגֶא יִ֥כֹנָא  תּו֣ר תֵאֵמּ֠ו יִ֑מֳעָנ דַּ֣יִמ הֶ֖דָּׂשַה ֥ךָךְתֹונְק־םֹויְּב זַעֹּ֔ב רֶמא֣
 :ֹוֽתָלֲחַֽנ־לַע תֵּ֖מַה־םֵׁש םיִ֥קָהְל ]הָתיִ֔נָק[ יָתיִ֔נָק ֙תֵּמַה־תֶׁשֵֽא הָּ֤יִבֲאֹוּֽמַה



ֹּיַו ֹל לֵ֗אֹּגַה רֶמא֣ ־לַאְּג יִ֑תָלֲחַֽנ־תֶא תיִ֖חְׁשַא־ןֶּפ יִ֔ל ]לָאְגִל[ לוָאְגִל֙ לַכּוא א֤
־לַע לֵ֜אָרְׂשִיְּב םיִ֨נָפְל ֩תֹאזְו :לֹֽאְגִל לַ֖כּוא־ֹאל יִּ֥כ יִ֔תָּלֻאְּג־תֶא ֙הָּתַא ֤ךָךְל
 קְל ֙הָרּומְּתַה־לַעְו הָּ֤לּואְּגַה ֹזְו ּוהֵ֑עֵרְל ןַ֣תָנְו ֹו֖לֲעַֽנ ׁשיִ֛א ףַ֥לָׁש רָ֔בָּד־לָּכ םֵּ֣יַ  תא֥
ֹּיַו :לֵֽאָרְׂשִיְּב הָ֖דּועְּתַה  זַעֹּ֨ב ֩רֶמֹאּיַו :ֹוֽלֲעַֽנ ףֹ֖לְׁשִּיַו ךְךָ֑ל־הֵנְק זַעֹ֖בְל לֵ֛אֹּגַה רֶמא֧
 ךְךֶלֶ֔מיִלֱאֶֽל רֶׁ֣שֲא־לָּכ־תֶא ֙יִתיִ֨נָק יִּ֤כ םֹוּ֔יַה ֙םֶּתַא םיִ֤דֵע םָ֗עָה־לָכְו םיִ֜נֵקְּזַל
 תֶׁשֵ֨א ֩הָּיִבֲאֹּֽמַה תּו֣ר־תֶא םַ֣גְו :יִֽמֳעָנ דַּ֖יִמ ןֹו֑לְחַמּו ןֹו֖יְלִכְל רֶׁ֥שֲא־לָּכ תֵ֛אְו
 ק ןֹו֜לְחַמ ־םֵׁש תֵ֧רָּכִי־ֹאלְו ֹו֔תָלֲחַ֣נ־לַע ֙תֵּמַה־םֵֽׁש םיִ֤קָהְל הָּׁ֗שִאְל יִ֣ל יִתיִ֧נָ
ֹּיַו :םֹוּֽיַה םֶּ֖תַא םיִ֥דֵע ֹו֑מֹוקְמ רַעַּׁ֣שִמּו ויָ֖חֶא םִ֥עֵמ תֵּ֛מַה  םָ֧עָה־לָּכ ּו֜רְמא֨
 קְּזַהְו רַעַּׁ֛שַּב־רֶׁשֲא  ךָךֶ֗תיֵּב־לֶא הָ֣אָּבַה הָּׁ֜שִאָה־תֶֽא הָ֨וֹהְי ֩ןֵּתִי םיִ֑דֵע םיִ֖נֵ
 הָתָ֔רְפֶאְּב לִיַ֣ח־הֵׂשֲעַֽו לֵ֔אָרְׂשִי תיֵּ֣ב־תֶא ֙םֶהיֵּתְׁש ּו֤נָּב רֶׁ֨שֲא ֙הָאֵלְכּו ׀ לֵ֤חָרְּכ
 הָ֑דּוהיִֽל רָ֖מָת הָ֥דְלָי־רֶׁשֲא ץֶרֶּ֔פ תיֵ֣בְּכ ֙ךָךְתיֵֽב יִ֤היִו :םֶחָֽל תיֵ֥בְּב םֵׁ֖ש־אָרְקּו
ֹּזַה הָ֖רֲעַּֽנַֽה־ןִמ ֔ךָךְל ֙הָוֹהְי ןֵּ֤תִי רֶׁ֨שֲא עַרֶּ֗זַה־ןִמ  ֙תּור־תֶא זַעֹּ֤ב חַּ֨קִּיַו :תאֽ
ֹבָּיַו הָּׁ֔שִאְל ֹו֣ל־יִהְּתַו  הָנְרַ֤מֹאּתַו :ןֵּֽב דֶלֵּ֥תַו ןֹו֖יָרֵה ּהָ֛ל הָ֥וֹהְי ןֵּ֨תִּיַו ָהיֶ֑לֵא א֖
ֹל רֶׁשֲ֠א הָ֔וֹהְי ךְךּו֣רָב יִ֔מֳעָנ־לֶֽא ֙םיִׁשָּנַה  ּקִיְו םֹוּ֑יַה לֵ֖אֹּג ךְךָ֛ל תיִּ֥בְׁשִה א֣  ֹו֖מְׁש אֵ֥רָ
־רֶׁשֲֽא ךְךֵ֤תָּלַכ יִּ֣כ ךְךֵ֑תָביֵׂש־תֶא לֵּ֖כְלַכְלּו ׁשֶפֶ֔נ ביִׁ֣שֵמְל ֙ךְךָל הָיָ֤הְו :לֵֽאָרְׂשִיְּב
־תֶא יִ֤מֳעָנ חַּ֨קִּתַו :םיִֽנָּב הָ֖עְבִּׁשִמ ךְךָ֔ל הָבֹו֣ט ֙איִה־רֶׁשֲא ּוּתַ֔דָלְי ֙ךְךֶתַ֨בֵהֲא
 ֙םֵׁש תֹו֥נֵכְּׁשַה ֹו֨ל ֩הָנאֶרְקִּתַו :תֶנֶֽמֹאְל ֹו֖ל־יִהְּתַו ּהָ֔קיֵחְב ּוהֵ֣תִׁשְּתַו ֙דֶלֶּ֨יַה
 קִּתַו יִ֑מֳעָנְל ןֵּ֖ב־דַּלֻי רֹ֔מאֵל  ֙הֶּלֵ֨אְו :דִֽוָד יִ֥בֲא יַׁ֖שִי־יִבֲא אּו֥ה דֵ֔בֹוע ֹ֙ומְׁש הָֽנאֶ֤רְ
 דיִ֥לֹוה םָ֖רְו םָ֔ר־תֶא דיִ֣לֹוה ֙ןֹורְצֶחְו :ןֹוֽרְצֶח־תֶא דיִ֥לֹוה ץֶרֶּ֖פ ץֶרָּ֔פ תֹו֣דְלֹוּת
 :הָֽמְלַׂש־תֶא דיִ֥לֹוה ןֹוׁ֖שְחַנְו ןֹוׁ֔שְחַנ־תֶא דיִ֣לֹוה ֙בָדָניִּֽמַעְו :בָֽדָניִּֽמַע־תֶא
 יָׁ֔שִי־תֶא דיִ֣לֹוה ֙דֵבֹעְו :דֵֽבֹוע־תֶא דיִ֥לֹוה זַעֹ֖בּו זַעֹּ֔ב־תֶא דיִ֣לֹוה ֙ןֹומְלַׂשְו
 הָ֑נָמְלַאְּכ הָ֖תְיָה םָ֔ע יִתָּ֣בַר ֙ריִעָה דָ֗דָב הָ֣בְׁשָי ׀ הָ֣כיֵא :דִֽוָּד־תֶא דיִ֥לֹוה יַׁ֖שִיְו
 ּ֙הָתָעְמִדְו הָלְיַּ֗לַּב הֶּ֜כְבִת ֹו֨כָּב :סַֽמָל הָ֖תְיָה תֹו֔ניִדְּמַּב ֙יִתָ֨רָׂש םִ֗יֹוּגַב יִתָּ֣בַר
 ּהָ֖ל ּויָ֥ה ּהָ֔ב ּודְגָּ֣ב ָ֙היֶ֨עֵר־לָּכ ָהיֶ֑בֲהֹֽא־לָּכִמ םֵ֖חַנְמ ּהָ֥ל־ןיֵֽא ּהָ֔יֱחֶֽל לַ֣ע
ֹל םִ֔יֹוּגַב הָ֣בְׁשָי איִ֚ה הָ֔דֹבֲע בֹ֣רֵמּו ֙יִנֹ֨עֵמ הָ֤דּוהְי הָ֨תְלָּֽג :םיִֽבְיֹאְל  הָ֖אְצָמ א֥
 יֵ֣אָּב ֙יִלְּבִמ תֹו֗לֵבֲא ןֹוּ֜יִצ יֵ֨כְרַּד :םיִֽרָצְּמַה ןיֵּ֥ב ָהּו֖גיִּׂשִה ָהיֶ֥פְדֹר־לָּכ ַחֹו֑נָמ



 :ּהָֽל־רַמ איִ֥הְו תֹו֖גּוּנ ָהיֶ֥תֹלּותְּב םיִ֑חָנֱאֶנ ָהיֶ֖נֲהֹּֽכ ןיִ֔מֵמֹוֽׁש ָ֙היֶ֨רָעְׁש־לָּכ דֵ֔עֹומ
 ּו֥כְלָה ָהיֶ֛לָלֹוע ָהיֶ֑עָׁשְּפ־בֹר לַ֣ע ּהָ֖גֹוה הָ֥וֹהְי־יִּֽכ ּו֔לָׁש ָהיֶ֣בְיֹא ׁ֙שֹארְל ָהיֶ֤רָצ ּו֨יָה
 ֙םיִלָּיַאְּכ ָהיֶ֗רָׂש ּו֣יָה ּהָ֑רָדֲה־לָּכ ןֹוּ֖יִצ ]תַּבִמ[ תַּב ןִמ אֵ֥צֵּיַו :רָֽצ־יֵנְפִל יִ֖בְׁש
 ּ֙הָיְנָע יֵ֤מְי םַ֗לָׁשּוֽרְי הָ֣רְכָֽז :ףֵֽדֹור יֵ֥נְפִל ַחֹ֖כ־ֹאלְב ּו֥כְלֵּיַו הֶ֔עְרִמ ּו֣אְצָמ־ֹאל
 ֙רֵזֹוע ןיֵ֤אְו רָ֗צ־דַיְּב ּהָּ֣מַע לֹ֧פְנִּב םֶדֶ֑ק יֵמיִ֣מ ּו֖יָה רֶׁ֥שֲא ָהיֶ֔דֻמֲחַֽמ לֹּ֚כ ָהיֶ֔דּורְמּו
 הָ֣דיִנְל ןֵּ֖כ־לַע םַ֔לָׁשּו֣רְי ֙הָאְטָֽח אְטֵ֤ח :ָהֶּֽתַּבְׁשִמ לַ֥ע ּו֖קֲחָֽׂש םיִ֔רָצ ָהּו֣אָר ּהָ֔ל
 :רֹוֽחָא בָׁשָּ֥תַו הָ֖חְנֶאֶנ איִ֥ה־םַּג ּהָ֔תָוְרֶע ּו֣אָר־יִּכ ָ֙הּו֨ליִּזִה ָהיֶ֤דְּבַכְמ־לָּֽכ הָתָ֑יָה
ֹל ָהיֶ֗לּוׁשְּב ּהָ֣תָאְמֻט  הֵ֤אְר ּהָ֑ל םֵ֖חַנְמ ןיֵ֥א םיִ֔אָלְּפ דֶרֵּ֣תַו ּהָ֔תיִרֲחַֽא ֙הָרְכָֽז א֤
 הָ֤תֲאָֽר־יִּֽכ ָהיֶּ֑דַמֲחַֽמ־לָּכ לַ֖ע רָ֔צ ׂשַרָּ֣פ ֹ֙ודָי :בֵֽיֹוא ליִּ֖דְגִה יִּ֥כ יִ֔יְנָע־תֶא ֙הָוֹהְי
 ֙םיִחָנֱאֶנ ּהָּ֤מַע־לָּכ :ךְךָֽל לָ֖הָּקַב ּואֹ֥בָי־ֹאל הָתיִּ֔וִצ רֶׁ֣שֲא ּהָׁ֔שָּדְקִמ ּואָּ֣ב ֙םִיֹוג
 הֵ֤אְר ׁשֶפָ֑נ ביִׁ֣שָהְל לֶכֹ֖אְּב ]םֶ֛היֵּדַמֲחַֽמ[ םֶ֛היֵּדוַמֲחַֽמ ּו֧נְתָנ םֶחֶ֔ל םיִׁ֣שְּקַבְמ
 ּו֗אְרּו ּוטיִּ֣בַה ֒ךְךֶרֶד יֵרְבֹ֣ע־לָּכ ֘םֶכיֵלֲא אֹו֣ל :הָֽלֵלֹוז יִתיִ֖יָה יִּ֥כ הָטיִּ֔בַהְֽו ֙הָוֹהְי
 :ֹוּֽפַא ןֹו֥רֲח םֹו֖יְּב הָ֔וֹהְי הָ֣גֹוה ֙רֶׁשֲא יִ֑ל לַ֖לֹוע רֶׁ֥שֲא יִ֔בֹאְכַמְּכ ֙בֹואְכַמ ׁשֵ֤י־םִא
 רֹו֔חָא יִנַ֣ביִׁשֱה ֙יַלְגַרְל תֶׁשֶ֤ר ׂשַ֨רָּפ הָּנֶּ֑דְרִּיַו יַ֖תֹמְצַעְּב ׁשֵ֥א־חַלָֽׁש םֹו֛רָּמִמ
־לַע ּו֥לָע ּו֛גְרָּ֥תְׂשִי ֹו֗דָיְּב יַ֨עָׁשְּפ לֹ֨ע ֩דַקְׂשִנ :הָֽוָּד םֹוּ֖יַה־לָּכ הָ֔מֵמֹֽׁש ֙יִנַ֨נָתְנ
 ׀ יַ֤ריִּבַא־לָכ הָּ֨לִס :םּוֽק לַ֥כּוא־ֹאל יֵ֖דיִּב יָ֔נֹדֲא יִנַ֣נָתְנ יִ֑חֹּכ ליִׁ֣שְכִה יִ֖ראָּוַצ
 ק יִּ֔בְרִקְּב ֙יָנֹדֲא ־תַּב תַ֖לּותְבִל יָ֔נֹדֲא ךְךַ֣רָּד תַּ֚ג יָ֑רּוחַּב רֹּ֣בְׁשִל דֵ֖עֹומ יַ֛לָע אָ֥רָ
 םֵ֖חַנְמ יִּנֶּ֛מִמ קַ֥חָר־יִּֽכ םִיַּ֔מ הָדְרֹ֣י ֙יִניֵע ׀ יִ֤ניֵע הָּ֗יִכֹוב יִ֣נֲא ׀ הֶּלֵ֣א־לַע :הָֽדּוהְי
 ֙םֵחַנְמ ןיֵ֤א ָהיֶ֗דָיְּב ןֹוּ֜יִצ הָׂ֨שְרֵּֽפ :בֵֽיֹוא רַ֖בָג יִּ֥כ םיִ֔מֵמֹוֽׁש ֙יַנָב ּו֤יָה יִׁ֑שְפַנ ביִׁ֣שֵמ
 קיִּ֥דַצ :םֶֽהיֵניֵּב הָּ֖דִנְל םַ֛לָׁשּוֽרְי הָ֧תְיָה ויָ֑רָצ ויָ֣ביִבְס בֹ֖קֲעַֽיְל הָ֛וֹהְי הָּ֧וִצ ּהָ֔ל
 יִ֔בֹאְכַמ ּ֙ואְרּו ]םיִּ֗מַעָֽה[ םיִּ֗מַָֽע־לָכ אָ֣נ־ּועְמִׁש יִתיִ֑רָמ ּוהיִ֣פ יִּ֣כ הָ֖וֹהְי אּו֛ה
 ק :יִבֶּֽׁשַב ּו֥כְלָה יַ֖רּוחַבּו יַ֥תֹלּותְּב  קְזּו יַ֥נֲהֹּֽכ יִנּוּ֔מִר הָּמֵ֣ה ֙יַבֲהַֽאְמַֽל יִתאָ֤רָ  יַ֖נֵ
 ֙יִל־רַצ־יִּֽכ הָ֤וֹהְי הֵ֨אְר :םָֽׁשְפַנ־תֶא ּוביִׁ֖שָיְו ֹומָ֔ל֙ לֶכֹ֨א ּוׁ֥שְקִב־יִּֽכ ּועָ֑וָּג ריִ֣עָּב
 תִיַּ֥בַּב בֶרֶ֖ח־הָלְּכִׁש ץּו֥חִמ יִתיִ֑רָמ ֹו֖רָמ יִּ֥כ יִּ֔בְרִקְּב ֙יִּבִל ךְךַּ֤פְהֶנ ּורָ֔מְרַמֳח יַ֣עֵמ
 יִּ֥כ ּוׂשָׂ֔ש ֙יִתָעָֽר ּו֤עְמָׁש יַ֜בְיֹ֨א־לָּכ יִ֔ל ֙םֵחַנְמ ןיֵ֤א יִנָ֗א הָ֣חָנֱאֶנ יִּ֧כ ּו֞עְמָׁש :תֶוָּֽמַּכ
 ק־םֹוי ָתאֵ֥בֵה ָתיִׂ֑שָע הָּ֖תַא ֹבָּת :יִנֹוֽמָכ ּו֥יְהִֽיְו ָתאָ֖רָ  ֙ךָךיֶ֨נָפְל םָ֤תָעָר־לָכ א֨



 :יָּֽוַד יִּ֥בִלְו יַ֖תֹחְנַא תֹוּ֥בַר־יִּֽכ יָ֑עָׁשְּפ־לָּכ לַ֣ע יִ֖ל ָּתְלַ֛לֹוע רֶׁ֥שֲאַּֽכ ֹומָ֔ל לֵ֣לֹועְו
 תֶרֶ֖אְפִּת ץֶרֶ֔א ֙םִיַ֨מָּׁשִמ ךְךיִ֤לְׁשִה ןֹוּ֔יִצ־תַּב־תֶא ֙יָנֹדֲא ׀ ֹוּ֤פַאְּב ביִ֨עָי ֩הָכיֵא
ֹלְו[ אְֹ֣ל	יָ֜נֹדֲא עַּ֨לִּב :ֹוּֽפַא םֹו֥יְּב ויָ֖לְגַר־םֹדֲה רַ֥כָז־ֹאלְו לֵ֑אָרְׂשִי  תֵ֚א לַ֗מָח ]א֣
 לֵּ֥לִח ץֶרָ֑אָל ַעיִּ֣גִה הָ֖דּוהְי־תַב יֵ֥רְצְבִמ ֹו֛תָרְבֶעְּב סַ֧רָה בֹ֔קֲעַֽי תֹו֣אְנ־לָּכ
 יֵ֣נְּפִמ ֹו֖ניִמְי רֹו֛חָא ביִׁ֥שֵה לֵ֔אָרְׂשִי ןֶרֶ֣ק לֹּ֚כ ףַ֗א־יִרֳחָּֽב עַ֣דָּג :ָהיֶֽרָׂשְו הָ֖כָלְמַמ
 בָּ֤צִנ בֵ֗יֹואְּכ ֹוּ֜תְׁשַק ךְךַ֨רָּד :ביִֽבָס הָ֖לְכָא הָ֔בָהֶֽל ׁשֵ֣אְּכ ֙בֹקֲעַֽיְּב רַ֤עְבִּיַו בֵ֑יֹוא
 הָ֨יָה :ֹוֽתָמֲח ׁשֵ֖אָּכ ךְךַ֥פָׁש ןֹוּ֔יִצ־תַּב֙ לֶהֹ֨אְּב ןִיָ֑ע־יֵּדַמֲחַֽמ לֹּ֖כ גֹ֔רֲהַּֽי ַֽו רָ֔צְּכ ֹ֙וניִמְי
־תַבְּב ֙בֶרֶּ֨יַו ויָ֑רָצְבִמ תֵ֖חִׁש ָהיֶ֔תֹונְמְרַא־לָּכ ֙עַּלִּב לֵ֔אָרְׂשִי עַּ֣לִּב ֙בֵיֹואְּכ ׀ יָ֤נֹדֲא
 ֙ןֹוּיִצְּב ׀ הָ֤וֹהְי חַּ֨כִׁש ֹו֑דֲעֹוֽמ תֵ֖חִׁש ֹוּ֔כֻׂש ֙ןַּגַּכ סֹ֤מְחַּיַו :הָּֽיִנֲאַֽו הָּ֖יִנֲאַּֽת הָ֔דּוהְי
 ֹוׁ֔שָּדְקִמ רֵ֣אִנ ֹ֙וחְּבְזִמ ׀ יָ֤נֹדֲא חַ֨נָז :ןֵֽהֹכְו ךְךֶלֶ֥מ ֹוּ֖פַא־םַעַֽזְּב ץַ֥אְנִיַו תָּ֔בַׁשְו דֵ֣עֹומ
 :דֵֽעֹומ םֹו֥יְּכ הָ֖וֹהְי־תיֵבְּב ּו֥נְתָנ לֹו֛ק ָהיֶ֑תֹונְמְרַא תֹ֖מֹוח בֵ֔יֹוא־דַיְּב ֙ריִּגְסִה
 ַעֵּ֑לַּבִמ ֹו֖דָי ביִׁ֥שֵה־ֹאל וָ֔ק הָטָ֣נ ןֹוּ֔יִצ־תַּב תַ֣מֹוח ֙תיִחְׁשַהְל ׀ הָ֤וֹהְי בַׁ֨שָח
 ָהיֶ֑חיִרְּב רַּ֖בִׁשְו דַּ֥בִא ָהיֶ֔רָעְׁש ֙ץֶרָ֨אָב ּו֤עְבָט :ּולָֽלְמֻא וָּ֥דְחַי הָ֖מֹוחְו לֵ֥ח־לֶבֲאַּֽיַו
 ּו֨בְׁשֵי :הָֽוֹהְיֵמ ןֹו֖זָח ּו֥אְצָמ־ֹאל ָהיֶ֕איִבְנ־םַּג הָ֔רֹוּת ןיֵ֣א ֙םִיֹוּגַב ָהיֶ֤רָׂשְו ּהָּ֨כְלַמ
 קִז ּ֙ומְּדִי ץֶרָ֤אָל  ּודיִ֤רֹוה םיִּ֑קַׂש ּו֖רְגָח םָׁ֔שֹאר־לַע ֙רָפָע ּו֤לֱעֶֽה ןֹוּ֔יִצ־תַב יֵ֣נְ
 ךְךַּ֤פְׁשִנ יַ֔עֵמ ּו֣רְמְרַמֳח ֙יַניֵע תֹו֤עָמְּדַב ּו֨לָּכ :םָֽלָׁשּוֽרְי תֹ֖לּותְּב ןָׁ֔שֹאר ֙ץֶרָ֨אָל
 ֙םָתֹּמִאְל :הָֽיְרִק תֹו֖בֹחְרִּב קֵ֔נֹויְו֙ לֵלֹוע ףֵ֤טָעֵּֽב יִּ֑מַע־תַּב רֶבֶׁ֖ש־לַע יִ֔דֵבְּכ ֙ץֶרָ֨אָל
ֹי ־לֶא םָׁ֔שְפַנ ךְךֵּ֣פַּתְׁשִהְּב ריִ֔ע תֹו֣בֹחְרִּב֙ לָלָחֶּֽכ םָ֤פְּטַעְתִֽהְּב ןִי ָ֑יָו ן ָ֣גָּד הֵּ֖יַא ּו֔רְמאֽ
 ֙ךְךָּל־הֶוְׁשַא הָ֤מ םַ֔לָׁשּו֣רְי ֙תַּבַה ךְךָּ֗ל־הֶּמַדֲא הָ֣מ ךְךֵ֞דיִעֲא־הָֽמ :םָֽתֹּמִא קיֵ֖ח
 ּוזָ֤ח ךְךִיַ֗איִבְנ :ךְךָֽל־אָּפְרִי יִ֥מ ךְךֵ֖רְבִׁש םָּ֛יַּכ לֹו֥דָג־יִּֽכ ןֹוּ֑יִצ־תַּב תַ֖לּותְּב ךְךֵ֔מֲחַֽנֲאַֽו
ֹלְו לֵ֔פָתְו אְוָׁ֣ש ֙ךְךָל  ךְךָ֔ל ּוזֱחֶּ֣יַו ]ךְךֵ֑תּובְׁש[ ךְךֵ֑תּיבְׁש ביִׁ֣שָהְל ךְך ֵ֖נֹוֲע־לַע ּוּ֥לִג־אֽ
 ּועִ֣נָּיַו ּ֙וקְרָֽׁש ךְךֶרֶ֔ד יֵרְבֹ֣ע־לָּכ ֙םִיַּ֨פַּכ ךְךִיַ֤לָע ּו֨קְפָֽס :םיִֽחּוּדַמּו אְוָׁ֖ש תֹו֥אְׂשַמ
ֹזֲה םָ֑לָׁשּוֽרְי תַּ֖ב־לַע םָׁ֔שֹאר ֹּיֶׁש ריִ֗עָה תא֣ ֹי תַליִ֣לְּכ ּ֙ורְמאֽ ־לָכְל ׂשֹוׂ֖שָמ יִפ֔
 ךְךַ֣א ּונְעָּ֑לִּב ּו֖רְמָא ןֵׁ֔ש־ּוקְרַחַּֽיַו ּ֙וקְרָֽׁש ךְךִיַ֔בְיֹו֣א־לָּכ ֙םֶהיִּפ ךְךִיַ֤לָע ּו֨צָּפ :ץֶרָֽאָה
 רֶׁ֣שֲא ֹ֙ותָרְמֶא עַּ֤צִּב םָ֗מָז רֶׁ֣שֲא הָ֜וֹהְי הָׂ֨שָע :ּוניִֽאָר ּונאָ֥צָמ ּוהֻ֖ניִּוִּקֶׁש םֹוּ֛יַה הֶ֥ז
ֹלְו סַ֖רָה םֶדֶ֔ק־יֵמיִֽמ הָּ֣וִצ  קַ֥עָצ :ךְךִיָֽרָצ ןֶרֶ֥ק םיִ֖רֵה בֵ֔יֹוא ֙ךְךִיַ֨לָע חַּ֤מַׂשְיַו לָ֑מָח א֣



־לַֽא הָלְיַ֔לָו םָ֣מֹוי ֙הָעְמִּד לַחַּ֤נַכ יִדיִ֨רֹוה ןֹוּיִ֠צ־תַּב תַ֣מֹוח יָ֑נֹדֲא־לֶא םָּ֖בִל
 ׁ֙שֹארְל ]הָלְיַּ֗לַב[ ָלְיַּ֗לַב יִּנֹ֣ר ׀ יִמּו֣ק :ךְך ֵֽניֵע־תַּב םֹּ֖דִּת־לַא ךְךָ֔ל ֙תַגּופ יִ֤נְּתִּת
 ׁ֙שֶפֶ֨נ־לַע ךְךִיַּ֗פַּכ ויָ֣לֵא יִ֧אְׂש יָ֑נֹדֲא יֵ֣נְּפ חַכֹ֖נ ךְךֵּ֔בִל ֙םִיַּ֨מַכ יִ֤כְפִׁש תֹו֔רֻמְׁשַא
ֹרְּב בָ֖עָרְּב םיִ֥פּוטֲעָֽה ךְךִיַ֔לָלֹוֽע  יִ֖מְל הָטיִּ֔בַהְֽו ֙הָוֹהְי הֵ֤אְר :תֹוֽצּוח־לָּכ ׁשא֥
 ׁשַּ֥דְקִמְּב גֵ֛רָהֵי־םִא םיִ֔חֻּפִט יֵ֣לֲלֹֽע ֙םָיְרִּפ םיִׁ֤שָנ הָנְלַ֨כֹאּת־םִא הֹּ֑כ ָּתְלַ֣לֹוע
 ּו֣לְפָנ יַ֖רּוחַבּו יַ֥תֹלּותְּב ןֵ֔קָזְו רַעַ֣נ ֙תֹוצּוח ץֶרָ֤אָל ּו֨בְכָׁש :איִֽבָנְו ןֵ֥הֹּכ יָ֖נֹדֲא
ֹל ָּתְחַ֖בָט ךָךֶּ֔פַא םֹו֣יְּב ָּ֙תְגַ֨רָה בֶרָ֑חֶב  ֙יַרּוגְמ דֵ֤עֹומ םֹו֨יְכ ֩אָרְקִּת :ָּתְלָֽמָח א֥
ֹלְו ביִ֔בָּסִמ  יִ֥בְיֹא יִתיִּ֖בִרְו יִּתְחַּ֥פִט־רֶׁשֲא דיִ֑רָׂשְו טיִ֣לָּפ הָ֖וֹהְי־ףַא םֹו֥יְּב הָ֛יָה א֥
 :רֹוֽא־ֹאלְו ךְךֶׁש֥ח ךְךַ֖לֹּיַו גַ֛הָנ יִ֥תֹוא :ֹוֽתָרְבֶע טֶבֵׁ֖שְּב יִ֔נֳע הָ֣אָר ֙רֶבֶּ֨גַה יִ֤נֲא :םָּֽלִכ
 הָ֥נָּב :יָֽתֹומְצַע רַּ֖בִׁש יִ֔רֹועְו ֙יִרָׂשְב הָּ֤לִּב :םֹוּֽיַה־לָּכ ֹו֖דָי ךְךֹ֥פֲהַֽי בֻׁ֛שָי יִּ֥ב ךְךַ֣א
ֹר ףַּ֖קַּיַו יַ֛לָע ֹלְו יִ֛דֲעַּֽב רַ֧דָּג :םָֽלֹוע יֵ֥תֵמְּכ יִנַ֖ביִׁשֹוה םיִּ֥כַׁשֲחַֽמְּב :הָֽאָלְתּו ׁשא֥  א֥
 תיִ֔זָגְּב ֙יַכָרְּד רַ֤דָּג :יִֽתָּלִפְּת םַ֖תָׂש ַעֵּ֔וַׁשֲאַֽו ֙קַעְזֶא יִּ֤כ םַּ֣ג :יִּֽתְׁשָחְנ דיִּ֥בְכִה אֵ֖צֵא
 רֵ֛רֹוס יַ֥כָרְּד :םיִֽרָּתְסִמְּב ]יִ֖רֲֽא[ היִ֖רֲֽא יִ֔ל ֙אּוה בֵ֥רֹא בֹּ֣ד :הָּֽוִע יַ֖תֹביִתְנ
 יָ֔תֹויְלִכְּב ֙איִבֵה :ץֵֽחַל אָ֖רָּטַּמַּכ יִנֵ֔ביִּצַּיַו ֹ֙ותְׁשַק ךְךַ֤רָּד :םֵֽמֹׁש יִנַ֥מָׂש יִנֵ֖חְּׁשַפְי ַֽו
 םיִ֖רֹורְּמַב יִנַ֥עיִּבְׂשִה :םֹוּֽיַה־לָּכ םָ֖תָניִגְנ יִּ֔מַע־לָכְל ֙קֹחְּׂש יִתיִ֤יָה :ֹוֽתָּפְׁשַא יֵ֖נְּב
 יִׁ֖שְפַנ םֹו֛לָּׁשִמ חַ֧נְזִּתַו :רֶפֵֽאָּב יִנַׁ֖שיִּפְכִה יָּ֔נִׁש ֙ץָצָחֶּֽב סֵ֤רְגַּיַו :הָֽנֲעַֽל יִנַ֥וְרִה
 הָ֥נֲעַֽל יִ֖דּורְמּו יִ֥יְנָע־רָכְז :הָֽוֹהְיֵמ יִּ֖תְלַחֹותְו יִ֔חְצִנ דַ֣בָא ֙רַמֹאָו :הָֽבֹוט יִתיִׁ֥שָנ
ֹרָו ֹז :יִֽׁשְפַנ יַ֖לָע ]ַחֹוׁ֥שָתְו[ ַחיֹׁ֥שָתְו רֹוּ֔כְזִּת רֹו֣כָז :ׁשאֽ ־לַע יִּ֖בִל־לֶא ביִׁ֥שָא תא֛
 םיִ֔רָקְּבַל ֙םיִׁשָדֲח :ויָֽמֲחַֽר ּו֖לָכ־ֹאל יִּ֥כ ּונְמָ֔ת־ֹאל יִּ֣כ ֙הָוֹהְי יֵ֤דְסַֽח :ליִֽחֹוא ןֵּ֥כ
 וָֹ֔וקְל ֙הָוֹהְי בֹו֤ט :ֹוֽל ליִ֥חֹוא ןֵּ֖כ־לַע יִׁ֔שְפַנ הָ֣רְמָא ֙הָוֹהְי יִ֤קְלֶח :ךָךֶֽתָנּומֱא הָּ֖בַר
 לֹ֖ע אָּׂ֥שִי־יִּֽכ רֶבֶּ֔גַל בֹו֣ט :הָֽוֹהְי תַ֖עּוׁשְתִל םָ֔מּודְו֙ ליִחָיְו בֹו֤ט :ּוּנֶֽׁשְרְדִּת ׁשֶפֶ֖נְל
 קִּת ׁשֵ֥י יַ֖לּוא ּוהיִּ֔פ ֙רָפָעֶּֽב ןֵּ֤תִי :ויָֽלָע לַ֖טָנ יִּ֥כ םֹּ֔דִיְו ֙דָדָּב בֵׁ֤שֵי :ויָֽרּועְנִּב  :הָֽוְ
ֹל יִּ֣כ :הָּֽפְרֶחְּב עַּ֥בְׂשִי יִחֶ֖ל ּוהֵּ֛כַמְל ןֵּ֧תִי  הָ֔גֹוה־םִא יִּ֣כ :יָֽנֹדֲא םָ֖לֹועְל חַ֛נְזִי א֥
ֹל יִּ֣כ :]ויָֽדָסֲֽח[ וָֽדָסֲֽח בֹ֥רְּכ םַ֖חִרְו  תַחַּ֣ת ֙אֵּכַדְל :ׁשיִֽא־יֵנְּב הֶּ֖גַּיַו ֹוּ֔בִּלִמ ֙הָּנִע א֤
 ֙םָדָא תֵּ֤וַעְל :ןֹוֽיְלֶע יֵ֥נְּפ דֶג ֶ֖נ רֶבָּ֔ג־טַּפְׁשִמ ֙תֹוּטַהְל :ץֶרָֽא יֵריִ֥סֲא לֹּ֖כ ויָ֔לְגַר
ֹל יָ֖נֹדֲא ֹו֔ביִרְּב ֹל יָ֖נֹדֲא יִהֶּ֔תַו ֙רַמָא הֶ֤ז יִ֣מ :הָֽאָר א֥ ֹל ֙ןֹויְלֶע יִּ֤פִמ :הָּֽוִצ א֥  א֣



 :]ויָֽאָטֲֽח[ וָֽאָטֲֽח־לַע רֶבֶּ֖ג יָ֔ח םָ֣דָא ֙ןֵנֹואְתִּי־הַמ :בֹוּֽטַהְו תֹו֖עָרָה אֵ֔צֵת
־לֶא םִיָּ֔פַּכ־לֶא ּ֙ונֵ֨בָבְל אָּׂ֤שִנ :הָֽוֹהְי־דַע הָבּוׁ֖שָנְו הָרֹ֔קְחַנְֽו ּ֙וניֵ֨כָרְד הָׂ֤שְּפְחַנ
ֹל הָּ֖תַא ּוניִ֔רָמּו ּ֙ונְעַׁ֨שָפ ּונְחַ֤נ :םִיָֽמָּׁשַּב לֵ֖א  ּונֵ֔פְּדְרִּתַֽו ֙ףַאָב הָתֹּ֤כַס :ָּתְחָֽלָס א֥
ֹל ָּתְגַ֖רָה  ּונֵ֖מיִׂשְּת סֹו֛אָמּו יִ֧חְס :הָּֽלִפְּת רֹו֖בֲעֵֽמ ךְךָ֔ל ֙ןָנָעֶֽב הָתֹוּ֤כַס :ָּתְלָֽמָח א֥
 תאֵּׁ֥שַה ּונָ֖ל הָיָ֥ה תַחַ֛פָו דַחַּ֧פ :ּוניֵֽבְיֹא־לָּכ םֶ֖היִּפ ּוניֵ֛לָע ּו֥צָּפ :םיִּֽמַעָה בֶרֶ֥קְּב
ֹלְו הָ֛רְּגִנ יִ֧ניֵע :יִּֽמַע־תַּב רֶבֶׁ֖ש־לַע יִ֔ניֵע דַ֣רֵּת ֙םִיַ֨מ־יֵגְלַּפ :רֶבָּֽׁשַהְו  הֶ֖מְדִת א֥
 לֹּ֖כִמ יִׁ֔שְפַנְל הָ֣לְלֹוֽע ֙יִניֵע :םִיָֽמָּׁשִמ הָ֖וֹהְי אֶרֵ֔יְו ףיִ֣קְׁשַי־דַע :תֹוֽגֻפֲה ןיֵ֥אֵמ
 :יִּֽב ןֶבֶ֖א־ּוּדַּיַו יָּ֔יַח ֙רֹוּבַב ּו֤תְמָֽצ :םָּֽנִח יַ֥בְיֹא רֹוּ֖פִּצַּכ יִנּו֛דָצ דֹו֥צ :יִֽריִע תֹו֥נְּב
 ק :יִּתְר ָֽזְגִנ יִּתְרַ֥מָא יִׁ֖שֹאר־לַע םִיַ֥מ־ּופָֽצ  :תֹוּֽיִּתְחַּת רֹוּ֖בִמ הָ֔וֹהְי ֙ךָךְמִׁש יִתאָ֤רָ
 ָּךֶ֔אָרְקֶא םֹו֣יְּב ָּ֙תְבַ֨רָק :יִֽתָעְוַׁשְל יִ֖תָחְוַרְל ֛ךָךְנְזָא םֵ֧לְעַּת־לַא ָּתְעָ֑מָׁש יִ֖לֹוק
 יִ֔תָתָּ֣וַע ֙הָוֹהְי הָתיִ֤אָר :יָּֽיַח ָּתְלַ֥אָּג יִׁ֖שְפַנ יֵ֥ביִר יָ֛נֹדֲא ָּתְבַ֧ר :אָֽריִּת־לַא ָּתְרַ֖מָא
 ֙םָתָּפְרֶח ָּתְעַ֤מָׁש :יִֽל םָ֖תֹבְׁשְחַמ־לָּכ םָ֔תָמְקִנ־לָּכ ֙הָתיִ֨אָר :יִֽטָּפְׁשִמ הָ֖טְפָׁש
 םָּ֤תְבִׁש :םֹוּֽיַה־לָּכ יַ֖לָע םָ֔נֹויְגֶהְו ֙יַמָק יֵ֤תְפִׂש :יָֽלָע םָ֖תֹבְׁשְחַמ־לָּכ הָ֔וֹהְי
 :םֶֽהיֵדְי הֵׂ֥שֲעַֽמְּכ הָ֖וֹהְי לּו֛מְּג םֶ֥הָל ביִׁ֨שָּת :םָֽתָניִּגְנַמ יִ֖נֲא הָטיִּ֔בַה ֙םָתָמיִֽקְו
 יֵ֥מְׁש תַחַּ֖תִמ םֵ֔דיִמְׁשַתְו ֙ףַאְּב ףֹּ֤דְרִּת :םֶֽהָל ֖ךָךְתָֽלֲאַּֽת בֵ֔ל־תַּנִגְמ ֙םֶהָל ןֵּ֤תִּת
ֹרְּב ׁשֶדֹ֔ק־יֵנְבַא ֙הָנְכֵּ֨פַּתְׁשִּת בֹוּ֑טַה םֶתֶּ֣כַה אֶ֖נְׁשִי בָ֔הָז םַ֣עּוי ֙הָכיֵא :הָֽוֹהְי  ׁשא֖
 ׂשֶרֶ֔ח־יֵלְבִנְל ּ֙ובְׁשְחֶנ הָ֤כיֵא זָּ֑פַּב םיִ֖אָּלֻסְמַה םיִ֔רָקְיַה ֙ןֹוּיִצ יֵ֤נְּב :תֹוֽצּוח־לָּכ
 יִּ֣מַע־תַּב ןֶ֑היֵרּוּג ּוקיִ֖ניֵה דַׁ֔ש ּוצְלָ֣ח ]֙םיִּנַּת[ ֙ןיִּנַּת־םַּג :רֵֽצֹוי יֵ֥דְי הֵׂ֖שֲעַֽמ
 ֙םיִלָלֹוֽע אָ֑מָּצַּב ֹוּ֖כִח־לֶא קֵ֛נֹוי ןֹוׁ֥שְל קַ֨בָּד :רָּֽבְדִּמַּב ]םיִ֖נֵעְיַּכ[ םיִ֖נֵע ְיַּכ רָ֔זְכַאְל
 ֙םיִנֻמֱאָה תֹו֑צּוחַּב ּוּמַׁ֖שָנ םיִּ֔נַדֲעַֽ֣מְל ֙םיִלְכֹֽאָה :םֶֽהָל ןיֵ֥א ׂשֵ֖רֹּפ םֶחֶ֔ל ּולֲאָֽׁ֣ש
 הָ֣כּופֲהַֽה םֹ֑דְס תאַּ֖טַחֵֽמ יִּ֔מַע־תַּב ןֹ֣וֲע֙ לַּדְגִּיַו :תֹוּֽתַּפְׁשַא ּו֖קְּבִח עָ֔לֹות יֵ֣לֲע
 ֙םֶצֶ֨ע ּומְדָ֤א בָ֑לָחֵמ ּו֖חַצ גֶלֶּׁ֔שִמ ָ֙היֶ֨ריִזְנ ּוּ֤כַז :םִיָֽדָי ּהָ֖ב ּולָ֥ח־ֹאלְו עַגָ֔ר־ֹומְכ
ֹל םָ֔רֳאָּֽת ֙רֹוחְּׁשִמ ךְךַׁ֤שָח :םָֽתָרְזִּג ריִּ֖פַס םיִ֔ניִנְּפִמ  ֙םָרֹוע דַ֤פָצ תֹו֑צּוחַּב ּו֖רְּכִנ א֥
 ּ֙ובּו֨זָי םֵ֤הֶׁ֣ש בָ֑עָר יֵ֖לְלַחֵֽמ בֶרֶ֔ח־יֵלְלַח ּ֙ויָה םיִ֤בֹוט :ץֵֽעָכ הָ֥יָה ׁשֵ֖בָי םָ֔מְצַע־לַע
 ֙תֹורָבְל ּו֤יָה ןֶ֑היֵדְלַי ּו֖לְּׁשִּב תֹוּ֔יִנָ֣מֲחַֽר ֙םיִׁשָנ יֵ֗דְי :יָֽדָׂש תֹ֖בּונְּתִמ םיִ֔רָּקֻדְמ
 ׁשֵ֣א־תֶּצַּיַו ֹוּ֑פַא ןֹו֣רֲח ךְךַ֖פָׁש ֹו֔תָמֲח־תֶא ֙הָוֹהְי הָּ֤לִּכ :יִּֽמַע־תַּב רֶבֶׁ֖שְּב ֹומָ֔ל



ֹּתַו ןֹוּ֔יִצְּב ֹל :ָהיֶֽתֹדֹוסְי לַכא֖  יִּ֤כ לֵ֑בֵת יֵ֣בְׁשֹֽי ]לֹּ֖כ[ לֹּ֖כו ץֶרֶ֔א־יֵכְלַמ ּ֙וניִ֨מֱאֶה א֤
ֹּטַחֵֽמ :םָֽלָׁשּוֽרְי יֵ֖רֲעַֽׁשְּב בֵ֔יֹואְו רַ֣צ ֹ֙אבָי  םיִ֥כְפֹּׁשַה ָהיֶ֑נֲהֹּֽכ תֹו֖נֹוֲע ָהיֶ֔איִבְנ תא֣
ֹלְּב םָּ֑דַּב ּו֖לֲאֹֽגְנ תֹו֔צּוחַּֽב ֙םיִרְוִע ּו֤עָנ :םיִֽקיִּדַצ םַּ֥ד ּהָּ֖בְרִקְּב  ּו֖עְּגִי ּו֔לְכּוֽי א֣
 ּועָ֑נ־םַּג ּו֖צָנ יִּ֥כ ּועָּ֔גִּת־לַא ּ֙ורּו֨ס ּורּו֤ס ֹומָ֗ל ּואְרָ֣ק אֵ֞מָט ּורּו֣ס :םֶֽהיֵׁשֻבְלִּב
ֹל םִ֔יֹוּגַּב ּ֙ורְמָֽא ֹל םָ֔קְּלִח ֙הָוֹהְי יֵ֤נְּפ :רּוֽגָל ּופיִ֖סֹוי א֥  יֵ֤נְּפ םָ֑טיִּבַהְל ףיִ֖סֹוי א֥
ֹל ֙םיִנֲהֹֽכ  קְז ּואָׂ֔שָנ א֣  קְזּו[ םיִ֖נֵ ֹל ]םיִ֖נֵ  הָניֶ֣לְכִּת ]ּ֙וניֵ֨דֹוע[ ֙הֻניֵ֨דֹוע :ּונָֽנָח א֥
ֹל יֹוּ֖ג־לֶא ּוניִּ֔פִצ ּונֵ֣תָּיִּפִצְּב לֶבָ֑ה ּונֵ֖תָרְזֶע־לֶא ּוניֵ֔ניֵע  ּוניֵ֔דָעְצ ּו֣דָצ :ַעִֽׁשֹוי א֥
 ק ּוניֵ֑תֹבֹחְרִּב תֶכֶּ֖לִמ  ּוניֵ֔פְדֹר ּ֙ויָה םיִּ֤לַק :ּוניֵּֽצִק אָ֥ב־יִּכ ּוניֵ֖מָי ּו֥אְלָמ ּוניֵּ֛צִק בַ֥רָ
 ַחיִׁ֣שְמ ּ֙וניֵּ֨פַא ַחּו֤ר :ּונָֽל ּובְרָ֥א רָּ֖בְדִּמַּב ּונֻ֔קָלְּד םיִ֣רָהֶה־לַע םִיָ֑מָׁש יֵ֖רְׁשִּנִמ
 ֙יִחְמִׂשְו יִׂשיִׂ֤ש :םִֽיֹוּגַב הֶ֥יְחִֽנ ֹוּ֖לִצְּב ּונְרַ֔מָא רֶׁ֣שֲא םָ֑תֹותיִחְׁשִּב דַּ֖כְלִנ הָ֔וֹהְי
 יִ֖רְּכְׁשִּת סֹוּ֔כ־רָבֲעַּֽת ֙ךְךִיַ֨לָע־םַּג ץּו֑ע ץֶרֶ֣אְּב ]תֶבֶׁ֖שֹוי[ יתֶבֶׁ֖שֹוי םֹו֔דֱא־תַּב
ֹל ןֹוּ֔יִצ־תַּב ֙ךְךֵנֹוֲע־םַּת :יִֽרָעְתִתְו  םֹו֔דֱא־תַּב ֙ךְךֵנֹוֲע דַ֤קָּפ ךְךֵ֑תֹולְגַהְל ףיִ֖סֹוי א֥
־תֶא הֵ֥אְרּו ]הָטיִּ֖בַה[ ָטיִּ֖בַה ּונָ֔ל הָיָ֣ה־הֶֽמ ֙הָוֹהְי רֹ֤כְז :ךְךִיָֽתֹאּטַח־לַע הָּ֖לִּג
 ]ןיֵ֣אְו[ ןיְֵ֣א	ּ֙וניִ֨יָה םיִ֤מֹותְי :םיִֽרְכָנְל ּוניֵּ֖תָּב םיִ֔רָזְל הָ֣כְפֶהֶֽנ ּ֙ונֵ֨תָלֲחַֽנ :ּונֵֽתָּפְרֶח
 לַ֤ע :ּואֹֽבָי ריִ֥חְמִּב ּוניֵ֖צֵע ּוניִ֔תָׁש ףֶסֶ֣כְּב ּ֙וניֵ֨מיֵמ :תֹוֽנָמְלַאְּכ ּוניֵ֖תֹּמִא בָ֔א
ֹלְו[ אְֹ֥ל	ּונְעַ֖גָי ּונְפָּ֔דְרִנ ּ֙ונֵ֨ראָּוַצ  ַֽעֹּ֥בְׂשִל רּוּׁ֖שַא דָ֔י ּוּנַ֣תָנ ֙םִיַ֨רְצִמ :ּונָֽל־חַֽנּוֽה ]א֥
 :ּונְלָֽבָס םֶ֥היֵתֹנֹוֲע ]ּונְחַ֖נֲאַֽו[ ּונְחַ֖נֲ◌ַא	 ]םָ֔ניֵאְו[ םָ֔ניְֵא	ּ֙ואְטָֽח ּוניֵ֤תֹבֲא :םֶחָֽל
 בֶרֶ֥ח יֵ֖נְּפִמ ּונֵ֔מְחַל איִ֣בָנ ּ֙ונֵׁ֨שְפַנְּב :םָֽדָּיִמ ןיֵ֥א קֵ֖רֹּפ ּונָ֔ב ּולְׁשָ֣מ ֙םיִדָבֲע
 תֹ֖לֻתְּב ּוּ֔נִע ןֹוּ֣יִצְּב ֙םיִׁשָנ :בָֽעָר תֹו֥פֲעְֽלַז יֵ֖נְּפִמ ּורָ֔מְכִנ רּוּ֣נַתְּכ ּ֙ונֵ֨רֹוע :רָּֽבְדִּמַה
 קְז יֵ֥נְּפ ּו֔לְתִנ םָ֣דָיְּב ֙םיִרָׂש :הָֽדּוהְי יֵ֥רָעְּב ֹל םיִ֖נֵ  ּואָׂ֔שָנ ןֹו֣חְט ֙םיִרּוחַּב :ּורָּֽדְהֶנ א֥
 ׂשֹוׂ֣שְמ ֙תַבָׁש :םָֽתָניִגְּנִמ םיִ֖רּוחַּב ּותָ֔בָׁש רַעַּׁ֣שִמ ֙םיִנֵקְז :ּולָֽׁשָּכ ץֵ֥עָּב םיִ֖רָעְנּו
 :ּונאָֽטָח יִּ֥כ ּונָ֖ל אָ֥נ־יֹוֽא ּונֵׁ֔שֹאר תֶרֶ֣טֲע ֙הָלְפָֽנ :ּונֵֽלֹחְמ לֶבֵ֖אְל ךְךַּ֥פְהֶנ ּונֵּ֔בִל
 םֵ֔מָּׁשֶׁש ֙ןֹוּיִצ־רַה לַ֤ע :ּוניֵֽניֵע ּו֥כְׁשָח הֶּלֵ֖א־לַע ּונֵּ֔בִל ֙הֶוָד הָ֤יָה הֶ֗ז־לַע
 ֙חַצֶ֨נָל הָּמָ֤ל :רֹוֽדָו רֹו֥דְל ֖ךָךֲאְֽסִּכ בֵׁ֔שֵּת םָ֣לֹועְל ֙הָוֹהְי הָּ֤תַא :ֹוֽב־ּוכְּלִה םיִ֖לָעּוׁש
 ]הָבּוׁ֔שָנְֽו[ ָבּוׁ֔שָנְֽו ֙ךָךיֶ֨לֵא ׀ הָ֤וֹהְי ּונֵ֨ביִׁשֲה :םיִֽמָי ךְךֶרֹ֥אְל ּונֵ֖בְזַעַּֽת ּונֵ֔חָּכְׁשִּת
 ֙יֵרְבִּד :דֹֽאְמ־דַע ּוניֵ֖לָע ָּתְפַ֥צָק ּונָּ֔תְסַאְמ סֹ֣אָמ־םִא יִּ֚כ :םֶדֶֽקְּכ ּוניֵ֖מָי ׁשֵּ֥דַח



 םיִ֖לָבֲה לֵ֥בֲה תֶלֶ֔הֹק רַ֣מָא ֙םיִלָבֲה לֵ֤בֲה :םָֽלָׁשּוריִּב ךְךֶלֶ֖מ דִ֔וָּד־ןֶּב תֶלֶ֣הֹק
 ֙ךְךֵלֹה רֹוּ֤ד :ׁשֶמָּֽׁשַה תַחַּ֥ת לֹ֖מֲעַּֽיֶֽׁש ֹו֔לָמֲע־לָכְּב םָ֑דָאָֽל ןֹו֖רְתִּי־הַמ :לֶבָֽה לֹּ֥כַה
 ֹו֔מֹוקְמ־לֶ֨אְו ׁשֶמָּׁ֑שַה אָ֣בּו ׁשֶמֶּׁ֖שַה חַ֥רָזְו :תֶדָֽמֹע םָ֥לֹועְל ץֶרָ֖אָהְו אָּ֔ב רֹו֣דְו

 ךְךֵ֣לֹוה ֙בֵבֹס ׀ בֵ֤בֹוס ןֹו֑פָצ־לֶא בֵ֖בֹוסְו םֹו֔רָּד־לֶא ךְךֵלֹוה :םָֽׁש אּו֖ה ַֽחֵ֥רֹוז ףֵ֛אֹוׁש
 ּוּנֶ֣ניֵא םָּ֖יַהְו םָּ֔יַה־לֶא םיִ֣כְלֹֽה ֙םיִלָחְּנַה־לָּכ :ַחּוֽרָה בָׁ֥ש ויָ֖תֹביִֽבְס־לַעְו ַחּו֔רָה
 םיִ֣רָבְּדַה־לָּכ :תֶכָֽלָל םיִ֖בָׁש םֵ֥ה םָׁ֛ש םיִ֔כְלֹֽה ֙םיִלָחְּנַהֶׁ֤ש םֹו֗קְמ־לֶא אֵ֑לָמ
ֹל םיִ֔עֵגְי ֹלְו תֹו֔אְרִל ֙ןִיַ֨ע עַּ֥בְׂשִת־ֹאל רֵּ֑בַדְל ׁשיִ֖א לַ֥כּוי־אֽ  ןֶזֹ֖א אֵ֥לָּמִת־אֽ
־לָּכ ןיֵ֥אְו הֶׂ֑שָעֵּֽיֶׁש אּו֖ה הָׂ֔שֲעַּֽנֶּׁש־הַמּו הֶ֔יְהִּֽיֶׁש אּו֣ה ֙הָיָהֶּֽׁש־הַמ :ַעֹֽמְּׁשִמ
 הָ֣יָה ֙רָבְּכ אּו֑ה ׁשָ֣דָח הֶ֖ז־הֵאְר רַ֥מֹאּיֶׁש רָ֛בָּד ׁשֵ֥י :ׁשֶמָּֽׁשַה תַחַּ֥ת ׁשָ֖דָח
 ּו֗יְהִּֽיֶׁש םיִ֜נֹרֲחַֽאָֽל םַ֨גְו םיִ֑נֹׁשאִֽרָל ןֹו֖רְכִז ןיֵ֥א :ּונֵֽנָפְּלִמ הָ֖יָה רֶׁ֥שֲא םיִ֔מָלֹֽעְל
ֹל ־לַע ךְךֶלֶ֛מ יִתיִ֥יָה תֶלֶ֗הֹק יִ֣נֲא :הָֽנֹרֲחַֽאָֽל ּו֖יְהִּֽיֶׁש םִ֥ע ןֹו֔רָּכִז ֙םֶהָל הֶ֤יְהִֽי־אֽ
 רֶׁ֥שֲא־לָּכ לַ֛ע הָ֔מְכָחַּֽב ֙רּותָלְו ׁשֹו֤רְדִל יִּ֗בִל־תֶא יִּתַ֣תָנְו :םָֽלָׁשּוריִּב לֵ֖אָרְׂשִי
 :ֹוּֽב תֹו֥נֲעַֽל םָ֖דָאָֽה יֵ֥נְבִל םיִ֛הֹלֱא ןַ֧תָנ עָ֗ר ן ַ֣יְנִע ׀ אּו֣ה םִיָ֑מָּׁשַה תַחַּ֣ת הָׂ֖שֲעַֽנ
 תּו֥עְרּו לֶבֶ֖ה לֹּ֛כַה הֵּ֥נִהְו ׁשֶמָּׁ֑שַה תַחַּ֣ת ּוׂ֖שֲעַּֽנֶֽׁש םיִׂ֔שֲעַּֽמַה־לָּכ־תֶא ֙יִתיִ֨אָר
ֹל תָּ֖וֻעְמ :ַחּוֽר ֹל ןֹו֖רְסֶחְו ןֹ֑קְתִל לַ֣כּוי־אֽ ־םִע יִ֤נֲא יִּתְרַּ֨בִּד :תֹוֽנָּמִהְל לַ֥כּוי־אֽ
 יַ֖נָפְל הָ֥יָה־רֶׁשֲא־לָּכ לַ֛ע הָ֔מְכָח ֙יִּתְפַ֨סֹוהְו יִּתְלַּ֤דְגִה הֵּ֨נִה יִ֗נֲא רֹ֔מאֵל ֙יִּבִל
 הָ֔מְכָח תַעַ֣דָל ֙יִּבִל הָ֤נְּתֶאָֽו :תַעָֽדָו הָ֥מְכָח הֵּ֖בְרַה הָ֥אָר יִּ֛בִלְו םָ֑לָׁשּוֽרְי־לַע
 הָ֖מְכָח בֹ֥רְּב יִּ֛כ :ַחּוֽר ןֹו֥יְעַר אּו֖ה הֶ֥ז־םַּגֶׁש יִּתְעַ֕דָי תּו֑לְכִׂשְו תֹו֖לֵלֹֽה תַעַ֥דְו
 הָ֛כְּסַנֲא אָּ֛נ־הָכְל יִּ֔בִלְּב ֙יִנֲא יִּתְרַ֤מָא :בֹוֽאְכַמ ףיִ֥סֹוי תַעַּ֖ד ףיִ֥סֹויְו סַעָּ֑כ־בָר
 לָ֑לֹוהְמ יִּתְרַ֣מָא קֹו֖חְׂשִל :לֶבָֽה אּו֖ה־םַג הֵּ֥נִהְו בֹו֑טְב הֵ֣אְרּו הָ֖חְמִׂשְב
 גֵ֤הֹנ יִּ֞בִלְו יִ֑רָׂשְּב־תֶא ןִי ַּ֖יַּב ךְךֹוׁ֥שְמִל יִּ֔בִלְב יִּתְרַּ֣ת :הָֽׂשֹע הֹּ֥ז־הַמ הָ֖חְמִׂשְלּו
 רֶׁ֤שֲא ֙םָדָאָֽה יֵ֤נְבִל בֹו֜ט הֶ֨ז־יֵא הֶ֗אְרֶא־רֶׁשֲא דַ֣ע תּו֔לְכִסְּב זֹ֣חֱאֶלְו ֙הָמְכָחַּֽב
 םיִּ֔תָּב ֙יִל יִתיִ֤נָּב יָׂ֑שֲעַֽמ יִּתְלַּ֖דְגִה :םֶֽהיֵּיַח יֵ֥מְי רַּ֖פְסִמ םִיַ֔מָּׁשַה תַחַּ֣ת ּ֙וׂשֲעַֽי
 :יִרֶּֽפ־לָּכ ץֵ֥ע םֶ֖הָב יִּתְעַ֥טָנְו םיִ֑סֵּדְרַפּו תֹוּ֖נַּג יִ֔ל יִתיִׂ֣שָע :םיִֽמָרְּכ יִ֖ל יִּתְעַ֥טָנ
 םיִ֣דָבֲע ֙יִתיִ֨נָק :םיִֽצֵע ַחֵ֥מֹוצ רַעַ֖י םֶ֔הֵמ תֹו֣קְׁשַהְל םִיָ֑מ תֹו֣כֵרְּב יִ֖ל יִתיִׂ֥שָע
ֹצָו רָ֨קָב ֩הֶנְקִמ םַּ֣ג יִ֑ל הָיָ֣ה תִיַ֖ב־יֵנְבּו תֹו֔חָפְׁשּו  ּו֥יָהֶֽׁש לֹּ֛כִמ יִ֔ל הָיָ֣ה ֙הֵּבְרַה ןא֤



 יִתיִׂ֨שָע תֹו֑ניִדְּמַהְו םיִ֖כָלְמ תַּ֥לֻגְסּו בָ֔הָזְו ףֶסֶּ֣כ־םַּג ֙יִל יִּתְסַ֤נָּכ :םָֽלָׁשּוריִּב יַ֖נָפְל
 יִּתְפַ֔סֹוהְו יִּתְלַ֣דָגְו :תֹוּֽדִׁשְו הָּ֥דִׁש םָ֖דָאָה יֵ֥נְּב תֹו֛גֻנֲעַֽתְו תֹו֗רָׁשְו םיִ֣רָׁש יִ֜ל
 יַ֔ניֵע ּו֣לֲאָֽׁש רֶׁ֣שֲא֙ לֹכְו :יִּֽל הָדְמָ֥ע יִ֖תָמְכָח ףַ֥א םָ֑לָׁשּוריִּב יַ֖נָפְל הָ֥יָהֶֽׁש לֹּ֛כִמ
ֹל ֹל םֶ֑הֵמ יִּתְלַ֖צָא א֥ ־לָּכִמ ַ֙חֵ֨מָׂש יִּ֤בִל־יִּֽכ הָ֗חְמִׂש־לָּכִמ יִּ֜בִל־תֶא יִּתְעַ֨נָמ־אֽ
 יַ֔דָי ּוׂ֣שָעֶֽׁש ֙יַׂשֲעַֽמ־לָכְּב יִ֗נֲא יִֽתיִ֣נָפּו :יִֽלָמֲע־לָּכִמ יִ֖קְלֶח הָ֥יָה־הֶזְו יִ֔לָמֲע
 תַחַּ֥ת ןֹו֖רְתִי ןיֵ֥אְו ַחּו֔ר תּו֣עְרּו֙ לֶבֶ֨ה לֹּ֥כַה הֵּ֨נִהְו תֹוׂ֑שֲעַֽל יִּתְלַ֣מָעֶׁש לָ֖מָעֶֽבּו
 םָ֗דָאָֽה הֶ֣מ ׀ יִּ֣כ תּו֑לְכִסְו תֹו֖לֵלֹוֽהְו הָ֔מְכָח תֹו֣אְרִל ֙יִנֲא יִֽתיִ֤נָפּו :ׁשֶמָּֽׁשַה
 ןֹו֛רְתִי ׁשֵּ֥יֶׁש יִנָ֔א יִתיִ֧אָרְו :ּוהּוֽׂשָע רָ֖בְּכ־רֶׁשֲא תֵ֥א ךְךֶלֶּ֔מַה יֵ֣רֲחַֽא ֙אֹובָּיֶׁש
 ֹוׁ֔שֹארְּב ויָ֣ניֵע ֙םָכָחֶֽה :ךְךֶׁשֹֽחַה־ןִמ רֹו֖אָה ןֹו֥רְתיִּֽכ תּו֑לְכִּסַה־ןִמ הָ֖מְכָחַֽל
 קִּמֶׁש יִנָ֔א־םַג יִּתְעַ֣דָיְו ךְךֵ֑לֹוה ךְךֶׁשֹ֣חַּב ליִ֖סְּכַהְו  קִי דָ֖חֶא הֶ֥רְ  :םָּֽלֻּכ־תֶא הֶ֥רְ
 קִמְּכ יִּ֗בִלְּב יִ֜נֲא יִּֽתְרַ֨מָאְו  זָ֣א יִ֖נֲא יִּתְמַ֛כָח הָּמָ֧לְו יִנֵ֔רְקִי יִ֣נֲא־םַּג֙ ליִסְּכַה הֵ֤רְ
 םָ֑לֹועְל ליִ֖סְּכַה־םִע םָ֛כָחֶֽל ןֹו֧רְכִז ןיֵ֨א ֩יִּכ :לֶבָֽה הֶ֖ז־םַּגֶׁש יִּ֔בִלְב יִּתְרַּ֣בִדְו רֵ֑תֹי
 :ליִֽסְּכַה־םִע םָ֖כָחֶֽה תּו֥מָי ךְךיֵ֛אְו חָּ֔כְׁשִנ לֹּ֣כַה ֙םיִאָּבַה םיִ֤מָּיַה רָ֞בְּכֶׁשְּב
 לֹּ֥כַה־יִּֽכ ׁשֶמָּׁ֑שַה תַחַּ֣ת הָׂ֖שֲעַּֽנֶׁש הֶׂ֔שֲעַּֽמַה ֙יַלָע עַ֤ר יִּ֣כ םיִּ֔יַחַ֣ה־תֶא ֙יִתאֵ֨נָׂשְו
 ׁשֶמָּׁ֑שַה תַחַּ֣ת לֵ֖מָע יִ֥נֲאֶֽׁש יִ֔לָמֲע־לָּכ־תֶא ֙יִנֲא יִתאֵ֤נָׂשְו :ַחּוֽר תּו֥עְרּו לֶבֶ֖ה
 ֙טַלְׁשִיְו לָ֔כָס ֹו֣א ֙הֶיְהִֽי םָ֤כָחֶֽה ַעֵ֗דֹוי יִ֣מּו :יָֽרֲחַֽא הֶ֥יְהִּֽיֶׁש םָ֖דָאָֽל ּוּנֶ֔חיִּנַאֶׁ֣ש
 יִ֖נֲא יִתֹוּ֥בַסְו :לֶבָֽה הֶ֖ז־םַּג ׁשֶמָּׁ֑שַה תַחַּ֣ת יִּתְמַ֖כָחֶֽׁשְו יִּתְלַ֥מָעֶֽׁש יִ֔לָמֲע־לָכְּב
 םָ֗דָא ׁשֵ֣י־יִּֽכ :ׁשֶמָּֽׁשַה תַחַּ֥ת יִּתְלַ֖מָעֶֽׁש לָ֔מָעֶ֣ה־לָּכ לַ֚ע יִּ֑בִל־תֶא ׁשֵ֣אַיְל
ֹּלֶׁש םָ֞דָאְלּו ןֹו֑רְׁשִכְבּו תַעַ֖דְבּו הָ֥מְכָחְּב ֹו֛לָמֲעֶֽׁש ־םַּג ֹו֔קְלֶח ּוּנֶ֣נְּתִי ֹ֙וּב־לַמָֽע א֤
 אּו֥הֶׁש ֹוּ֑בִל ןֹו֖יְעַרְבּו ֹו֔לָמֲע־לָכְּב ֙םָדָאָֽל ֤הֶֹוה־הֶֽמ יִּ֠כ :הָּֽבַר הָ֥עָרְו לֶבֶ֖ה הֶ֥ז
ֹל הָלְיַּ֖לַּב־םַּג ֹו֔נָיְנִע ֙סַעַ֨כָו םיִ֗בֹאְכַמ ויָ֣מָי־לָכ יִּ֧כ :ׁשֶמָּֽׁשַה תַחַּ֥ת לֵ֖מָע  בַ֣כָׁש־אֽ
 ֹוׁ֛שְפַנ־תֶא הָ֧אְרֶהְו הָ֔תָׁשְו לַ֣כֹאּיֶׁש ֙םָדָאָּֽב בֹו֤ט־ןיֵֽא :אּוֽה לֶבֶ֥ה הֶ֖ז־םַּג ֹוּ֑בִל
 יִ֥מּו לַ֛כֹאי יִ֥מ יִּ֣כ :איִֽה םיִ֖הֹלֱאָה דַּ֥יִמ יִּ֛כ יִנָ֔א יִתיִ֣אָר ֙הֹז־םַּג ֹו֑לָמֲעַּֽב בֹו֖ט
 ֩אֶטֹוחַֽלְו הָ֑חְמִׂשְו תַעַ֖דְו הָ֥מְכָח ןַ֛תָנ ויָ֔נָפְל בֹוּ֣טֶׁש ֙םָדָאְל יִּ֤כ :יִּנֶּֽמִמ ץּו֥ח ׁשּו֖חָי
 תּו֥עְרּו לֶבֶ֖ה הֶ֥ז־םַּג םיִ֔הֹלֱאָֽה יֵ֣נְפִל ֙בֹוטְל ֙תֵתָל סֹו֗נְכִלְו ףֹו֣סֱאֶל ןָ֜יְנִע ןַ֨תָנ
 תֵ֣ע תּו֑מָל תֵ֣עְו תֶדֶ֖לָל תֵ֥ע :םִיָֽמָּׁשַה תַחַּ֥ת ץֶפֵ֖ח־לָכְל תֵ֥עְו ןָ֑מְז לֹּ֖כַל :ַחּוֽר



 :תֹוֽנְבִל תֵ֥עְו ץֹו֖רְפִל תֵ֥ע אֹוּ֔פְרִל תֵ֣עְו ֙גֹורֲהַֽל תֵ֤ע :ַעּוֽטָנ רֹו֥קֲעַֽל תֵ֖עְו תַעַ֔טָל
 תֵ֖עְו םיִ֔נָבֲא ךְךיִ֣לְׁשַהְל תֵ֚ע :דֹוֽקְר תֵ֥עְו דֹו֖פְס תֵ֥ע קֹו֔חְׂשִל תֵ֣עְו ֙תֹוּכְבִל תֵ֤ע
 תֵ֥ע דֵּ֔בַאְל תֵ֣עְו ׁ֙שֵּקַבְל תֵ֤ע :קֵּֽבַחֵמ קֹ֥חְרִל תֵ֖עְו קֹו֔בֲחַֽל תֵ֣ע םיִ֑נָבֲא סֹו֣נְּכ
 :רֵּֽבַדְל תֵ֥עְו תֹוׁ֖שֲחַֽל תֵ֥ע רֹוּ֔פְתִל תֵ֣עְו ַ֙עֹו֨רְקִל תֵ֤ע :ךְךיִֽלְׁשַהְל תֵ֥עְו רֹו֖מְׁשִל
ֹנְׂשִל תֵ֣עְו ֙בֹהֱאֶֽל תֵ֤ע  רֶׁ֖שֲאַּֽב הֶׂ֔שֹועָֽה ֙ןֹורְתִּי־הַמ :םֹוֽלָׁש תֵ֥עְו הָ֖מָחְלִמ תֵ֥ע א֔
 :ֹוּֽב תֹו֥נֲעַֽל םָ֖דָאָֽה יֵ֥נְבִל םיִ֛הֹלֱא ןַ֧תָנ רֶׁ֨שֲא ןָ֗יְנִעָֽה־תֶא יִתיִ֣אָר :לֵֽמָע אּו֥ה
ֹל רֶׁ֧שֲא יִ֞לְּבִמ םָּ֔בִלְּב ןַ֣תָנ ֙םָלֹעָֽה־תֶא םַּ֤ג ֹוּ֑תִעְב הֶ֣פָי הָׂ֖שָע לֹּ֥כַה־תֶא ־אֽ
ֹרֵמ םיִ֖הֹלֱאָה הָׂ֥שָע־רֶׁשֲא הֶׂ֛שֲעַּֽמַה־תֶא םָ֗דָאָֽה אָ֣צְמִי  יִּתְעַ֕דָי :ףֹוֽס־דַעְו ׁשא֥
 לַ֣כֹאּיֶׁש ֙םָדָאָה־לָּכ םַ֤גְו :ויָּֽיַחְּב בֹו֖ט תֹוׂ֥שֲעַֽלְו ַחֹו֔מְׂשִל־םִא יִּ֣כ םָּ֑ב בֹו֖ט ןיֵ֥א יִּ֛כ
 רֶׁ֨שֲא־לָּכ יִּ֠כ יִּתְעַ֗דָי :איִֽה םיִ֖הֹלֱא תַּ֥תַמ ֹו֑לָמֲע־לָכְּב בֹו֖ט הָ֥אָרְו הָ֔תָׁשְו
 ַעֹ֑רְגִל ןיֵ֣א ּוּנֶּ֖מִמּו ףיִ֔סֹוהְל ןיֵ֣א ֙ויָלָע םָ֔לֹועְל הֶ֣יְהִֽי אּו֚ה ֙םיִהֹלֱאָה הֶׂ֤שֲעַֽי
 רָ֣בְּכ תֹו֖יְהִֽל רֶׁ֥שֲאַֽו אּו֔ה רָ֣בְּכ ֙הָיָהֶּֽׁש־הַמ :ויָֽנָפְּלִמ ּו֖אְר ִּֽיֶׁש הָׂ֔שָע םיִ֣הֹלֱאָהְו
 םֹו֤קְמ ׁשֶמָּׁ֑שַה תַחַּ֣ת יִתיִ֖אָר דֹו֥עְו :ףָּֽדְרִנ־תֶא ׁשֵּ֥קַבְי םיִ֖הֹלֱאָהְו הָ֑יָה
־תֶא יִּ֔בִלְּב ֙יִנֲא יִּתְרַ֤מָא :עַׁשָֽרָה הָּמָׁ֥ש קֶדֶּ֖צַה םֹו֥קְמּו עַׁשֶ֔רָה הָּמָׁ֣ש ֙טָּפְׁשִּמַה
 הֶׂ֖שֲעַּֽמַֽה־לָּכ לַ֥עְו ץֶפֵ֔ח־לָכְל תֵ֣ע־יִּכ םיִ֑הֹלֱאָה טֹּ֖פְׁשִי עָׁ֔שָרָ֣ה־תֶאְו ֙קיִּדַּצַה
 תֹו֕אְרִלְו םיִ֑הֹלֱאָה םָ֖רָבְל םָ֔דָאָֽה יֵ֣נְּב ֙תַרְבִּד־לַע יִּ֔בִלְּב ֙יִנֲא יִּתְרַ֤מָא :םָֽׁש
 קִמּו םָ֜דָאָֽה־יֵנְֽב הֶ֨רְקִמ ֩יִּכ :םֶֽהָל הָּמֵ֖ה הָ֥מֵהְּב־םֶהְׁש  קִמּו הָ֗מֵהְּבַה הֶ֣רְ  הֶ֤רְ
 ֙הָמֵהְּבַה־ןִמ םָ֤דָאָֽה רַ֨תֹומּו לֹּ֑כַל דָ֖חֶא ַחּו֥רְו הֶ֔ז תֹו֣מ ןֵּ֣כ ֙הֶז תֹו֥מְּכ םֶ֔הָל ֙דָחֶא
 לֹּ֖כַהְו רָ֔פָעֶֽה־ןִמ הָ֣יָה֙ לֹּכַה דָ֑חֶא םֹו֣קָמ־לֶא ךְךֵ֖לֹוה לֹּ֥כַה :לֶבָֽה לֹּ֖כַה יִּ֥כ ןִיָ֔א
 הָ֔מֵהְּבַה ַ֙חּו֨רְו הָלְעָ֑מְל איִ֖ה הָ֥לֹעָֽה םָ֔דָאָֽה יֵ֣נְּב ַחּו֚ר ַעֵ֗דֹוי יִ֣מ :רָֽפָעֶֽה־לֶא בָׁ֥ש
 ֙םָדָאָה חַ֤מְׂשִי רֶׁ֨שֲאֵֽמ ֙בֹוט ןיֵ֥א יִּ֣כ יִתיִ֗אָרְו :ץֶרָֽאָל הָּטַ֥מְל איִ֖ה תֶדֶ֥רֹּיַה
 יִּֽתְבַׁ֣שְו :ויָֽרֲחַֽא הֶ֥יְהִּיֶׁש הֶ֖מְּב תֹו֔אְרִל ּ֙וּנֶ֨איִבְי יִ֤מ יִּ֣כ ֹו֑קְלֶח אּו֖ה־יִּכ ויָׂ֔שֲעַֽמְּֽב
 תַ֣עְמִּד ׀ הֵּ֣נִהְו ׁשֶמָּׁ֑שַה תַחַּ֣ת םיִׂ֖שֲעַֽנ רֶׁ֥שֲא םיִ֔קֻׁשֲעָ֣ה־לָּכ־תֶא ֙הֶאְרֶֽאָו יִ֗נֲא
 ַחֵּ֧בַׁשְו :םֵֽחַנְמ םֶ֖הָל ןיֵ֥אְו ַחֹּ֔כ ֙םֶהיֵקְׁשֹֽע דַּ֤יִמּו םֵ֔חַנְמ ֙םֶהָל ןיֵ֤אְו םיִ֗קֻׁשֲעָֽה
 ֙בֹוטְו :הָנֶֽדֲע םיִּ֖יַח הָּמֵ֥ה רֶׁ֛שֲא םיִּ֔יַחַ֣ה־ןִמ ּותֵ֑מ רָ֣בְּכֶׁש םיִ֖תֵּמַה־תֶא יִ֛נֲא
ֹל ןֶ֖דֲע־רֶׁשֲא תֵ֥א םֶ֔היֵנְּׁשִמ ֹל רֶׁ֤שֲא הָ֑יָה א֣  רֶׁ֥שֲא עָ֔רָה הֶׂ֣שֲעַּֽמַה־תֶא ֙הָאָר־אֽ



 הֶׂ֔שֲעַּֽמַֽה ןֹו֣רְׁשִּכ־לָּכ ֙תֵאְו לָ֗מָע־לָּכ־תֶא יִ֜נֲא יִֽתיִ֨אָרְו :ׁשֶמָּֽׁשַה תַחַּ֥ת הָׂ֖שֲעַֽנ
־תֶא קֵ֣בֹח֙ ליִסְּכַה :ַחּוֽר תּו֥עְרּו לֶבֶ֖ה הֶ֥ז־םַּג ּוהֵ֑עֵרֵֽמ ׁשיִ֖א־תַאְנִק איִ֥ה יִּ֛כ
ֹלְמ בֹו֕ט :ֹוֽרָׂשְּב־תֶא לֵ֖כֹאְו ויָ֔דָי ֹלְּמִמ תַחָ֑נ ףַ֖כ א֥  :ַחּוֽר תּו֥עְרּו לָ֖מָע םִי ַ֛נְפָח א֥
 חָ֣אָו ןֵּ֧ב םַּ֣ג יִ֜נֵׁש ןיֵ֨אְו ֩דָחֶא ׁשֵ֣י :ׁשֶמָּֽׁשַה תַחַּ֥ת לֶבֶ֖ה הֶ֥אְרֶאָֽו יִ֛נֲא יִּתְבַׁ֧שְו
 יִ֣נֲא ׀ יִ֣מְלּו רֶׁשֹ֑ע עַּ֣בְׂשִת־ֹאל ]ֹו֖ניֵע[ ויֹ֖ניֵע־םַּג ֹו֔לָמֲע־לָכְל ֙ץֵק ןיֵ֥אְו ֹו֗ל־ןיֵֽא
 םִי ַ֖נְּׁשַה םיִ֥בֹוט :אּוֽה עָ֖ר ן ַ֥יְנִעְו לֶבֶ֛ה הֶ֥ז־םַּג הָ֔בֹוּטִמ ֙יִׁשְפַנ־תֶא רֵּ֤סַחְמּו לֵ֗מָע
 םיִ֣קָי דָ֖חֶאָֽה ּולֹּ֔פִי־םִא יִּ֣כ :םָֽלָמֲעַּֽב בֹו֖ט רָ֥כָׂש םֶ֛הָל־ׁשֵֽי רֶׁ֧שֲא דָ֑חֶאָה־ןִמ
 םִי ַ֖נְׁש ּו֥בְּכְׁשִי־םִא םַּ֛ג :ֹוֽמיִקֲהַֽל יִ֖נֵׁש ןיֵ֥אְו לֹוּ֔פִּיֶׁש ֙דָחֶאָֽה ֹו֗ליִ֣אְו ֹו֑רֵבֲח־תֶא
 ֹוּ֑דְגֶנ ּו֣דְמַעַֽי םִי ַ֖נְּׁשַה דָ֔חֶאָֽה ֹ֙ופְקְתִי־םִֽאְו :םָֽחֵי ךְךיֵ֥א דָ֖חֶאְלּו םֶ֑הָל םַ֣חְו
ֹל ׁשָּ֔לֻׁשְמַֽה ֙טּוחַהְו  ליִ֔סְכּו ֙ןֵקָז ךְךֶלֶּ֤מִמ םָ֑כָחְו ןֵּ֖כְסִמ דֶלֶ֥י בֹו֛ט :קֵֽתָּנִי הָ֖רֵהְמִב א֥
ֹל רֶׁ֛שֲא  ֹו֖תּוכְלַמְּב םַּ֥ג יִּ֛כ ךְךֹ֑לְמִל אָ֣צָי םיִ֖רּוסָֽה תיֵּ֛בִמ־יִּֽכ :דֹוֽע רֵ֖הָּזִהְל עַ֥דָי־אֽ
 יִ֔נֵּׁשַה דֶלֶּ֣יַה םִ֚ע ׁשֶמָּׁ֑שַה תַחַּ֣ת םיִ֖כְּלַהְמַֽה םיִּ֔יַחַ֣ה־לָּכ־תֶא ֙יִתיִ֨אָר :ׁשָֽר דַ֥לֹונ
 םַּ֥ג םֶ֔היֵנְפִל ֙הָיָה־רֶׁשֲא לֹ֤כְל םָ֗עָה־לָכְל ץֵ֣ק־ןיֵֽא :ויָּֽתְחַּת דֹ֖מֲעַֽי רֶׁ֥שֲא
ֹל םיִ֖נֹורֲחַֽאָֽה  ]֗ךָךְלְגַר[ ֗ךָךיְלְגַר רֹ֣מְׁש :ַחּוֽר ןֹו֥יְעַרְו לֶבֶ֖ה הֶ֥ז־םַג־יִּֽכ ֹו֑ב־ּוחְמְׂשִי א֣
־יִּֽכ חַבָ֑ז םיִ֖ליִסְּכַה תֵּ֥תִמ ַעֹ֔מְׁשִל בֹו֣רָקְו םיִ֔הֹלֱאָה תיֵּ֣ב־לֶא ֙ךְךֵלֵּת רֶׁ֤שֲאַּֽכ
 איִ֥צֹוהְל רֵ֛הַמְי־לַא ֧ךָךְּבִלְו ךָךיִּ֜פ־לַע לֵ֨הַבְּת־לַא :עָֽר תֹוׂ֥שֲעַֽל םיִ֖עְדֹוֽי םָ֥ניֵא
 ּו֥יְהִֽי ןֵּ֛כ־לַֽע ץֶרָ֔אָה־לַע הָּ֣תַאְו ֙םִיַ֨מָּׁשַּב םיִ֤הֹלֱאָה יִּ֣כ םיִ֑הֹלֱאָה יֵ֣נְפִל רָ֖בָד
 ֩רֶׁשֲאַּֽכ :םיִֽרָבְּד בֹ֥רְּב ליִ֖סְּכ לֹו֥קְו ן ָ֑יְנִע בֹ֣רְּב םֹו֖לֲחַֽה אָּ֥ב יִּ֛כ :םיִּֽטַעְמ ךָךיֶ֖רָבְד
־רֶׁשֲא תֵ֥א םיִ֑ליִסְּכַּב ץֶפֵ֖ח ןיֵ֥א יִּ֛כ ֹו֔מְּלַׁשְל ֙רֵחַאְּת־לַא םיִ֗הֹלאֵֽל רֶדֶ֜נ רֹּ֨דִּת
ֹל רֶׁ֣שֲא בֹו֖ט :םֵּֽלַׁש רֹּ֖דִּת ֹלְו רֹוּ֖דִּתֶּׁשִמ רֹּ֑דִת־אֽ  ֙ךָךיִּ֨פ־תֶא ןֵּ֤תִּת־לַא :םֵּֽלַׁשְת א֥
 ףֹ֤צְקִי הָּמָ֣ל איִ֑ה הָ֖גָגְׁש יִּ֥כ ךְךָ֔אְלַּמַה יֵ֣נְפִל ֙רַמֹאּת־לַאְו ךָךֶ֔רָׂשְּב־תֶא איִ֣טֲחַֽל
 םיִ֔לָבֲהַֽו ֙תֹומֹלֲח בֹ֤רְב יִּ֣כ :ךָךיֶֽדָי הֵׂ֥שֲעַֽמ־תֶא לֵּ֖בִחְו ךָךֶ֔לֹוק־לַע ֙םיִהֹלֱאָֽה
 ֙קֶדֶ֨צָו טָּ֤פְׁשִמ לֶזֵ֨גְו ׁשָ֠ר קֶׁשֹ֣ע־םִא :אָֽרְי םיִ֖הֹלֱאָה־תֶא יִּ֥כ הֵּ֑בְרַה םיִ֖רָבְדּו
 םיִ֖הֹבְגּו רֵ֔מֹׁש ַּ֙הֹ֨בָּג לַ֤עֵמ ַּהֹ֜בָג יִּ֣כ ץֶפֵ֑חַה־לַע ּהַ֖מְתִּת־לַא הָ֔ניִדְּמַב הֶ֣אְרִּת
ֹל ֙ףֶסֶּ֨כ בֵ֥הֹא :דָֽבֱעֶנ הֶ֖דָׂשְל ךְךֶלֶ֥מ ]אּו֑ה[ אּי֑ה לֹּ֣כַּב ץֶרֶ֖א ןֹו֥רְתִיְו :םֶֽהיֵלֲע ־אֽ
ֹל ןֹו֖מָהֶּֽב בֵ֥הֹא־יִֽמּו ףֶסֶּ֔כ עַּ֣בְׂשִי  ּוּ֖בַר הָ֔בֹוּטַה ֙תֹובְרִּב :לֶבָֽה הֶ֖ז־םַּג הָ֑אּובְת א֣



 תַ֣נְׁש ֙הָקּותְמ :ויָֽניֵע ]תּו֥אְר[ תּי֥אְר־םִא יִּ֖כ ָהיֶ֔לָעְבִל ֙ןֹורְׁשִּכ־הַמּו ָהיֶ֑לְכֹוֽא
 :ןֹוֽׁשיִל ֹו֖ל ַֽחיִּ֥נַמ ּוּנֶ֛ניֵא ריִׁ֔שָעֶֽל ֙עָבָּׂשַהְו לֵ֑כֹאי הֵּ֖בְרַה־םִאְו טַ֥עְמ־םִא דֵ֔בֹעָֽה
 דַ֛בָאְו :ֹוֽתָעָרְל ויָ֖לָעְבִל רּו֥מָׁש רֶׁשֹ֛ע ׁשֶמָּׁ֑שַה תַחַּ֣ת יִתיִ֖אָר הָ֔לֹוח הָ֣עָר ׁשֵ֚י
 ןֶטֶּ֣בִמ ֙אָצָי רֶׁ֤שֲאַּֽכ :הָמּוֽאְמ ֹו֖דָיְּב ןיֵ֥אְו ןֵּ֔ב דיִ֣לֹוהְו עָ֑ר ן ַ֣יְנִעְּב אּו֖הַה רֶׁשֹ֥עָה
ֹל ֙הָמּו֨אְמּו אָּ֑בֶׁשְּכ תֶכֶ֖לָל בּוׁ֥שָי םֹו֛רָע ֹוּ֔מִא ־םַגְו :ֹוֽדָיְּב ךְךֵ֖לֹּיֶׁש ֹו֔לָמֲעַֽב אָּׂ֣שִי־אֽ
 םַּ֥ג :ַחּוֽרָל לֹ֖מֲעַּֽיֶֽׁש ֹו֔ל ןֹו֣רְתִּי־הַמּו ךְךֵ֑לֵי ןֵּ֣כ אָּ֖בֶׁש תַּ֥מֻע־לָּכ הָ֔לֹוח הָ֣עָר ֙הֹז
 יִנָ֗א יִתיִ֣אָר־רֶׁשֲא הֵּ֞נִה :ףֶצָֽקָו ֹו֥יְלָחְו הֵּ֖בְרַה סַ֥עָכְו לֵ֑כֹאי ךְךֶׁשֹ֣חַּב ויָ֖מָי־לָּכ
 לֹ֣מֲעַּֽיֶׁש ׀ ֹו֣לָמֲע־לָכְּב הָ֜בֹוט תֹו֨אְרִלְו תֹוּתְׁשִלְ֠ו־לֹוכֶאֶֽל הֶ֣פָי־רֶׁשֲא בֹו֣ט
 אּו֥ה־יִּכ םיִ֖הֹלֱאָה ֹו֥ל־ןַתָֽנ־רֶׁשֲא ]ויָּ֛יַח[ וָּ֛יַח־יֵמְי רַּ֧פְסִמ ׁשֶמֶּׁ֗שַה־תַחַּֽת
 לֹ֤כֱאֶל ֹו֨טיִלְׁשִהְו םיִ֜סָכְנּו רֶׁשֹ֨ע ֩םיִהֹלֱאָה ֹו֣ל־ןַתָֽנ רֶׁ֣שֲא םָ֡דָאָֽה־לָּכ םַּ֣ג :ֹוֽקְלֶח
ֹז ֹו֑לָמֲעַּֽב ַחֹ֖מְׂשִלְו ֹו֔קְלֶח־תֶא תאֵׂ֣שָלְו ּ֙וּנֶּ֨מִמ ֹל יִּ֚כ :איִֽה םיִ֖הֹלֱא תַּ֥תַמ ה֕  א֣
 רֶׁ֥שֲא הָ֔עָר ׁשֵ֣י :ֹוּֽבִל תַ֥חְמִׂשְּב הֶ֖נֲעַֽמ םיִ֛הֹלֱאָה יִּ֧כ ויָּ֑יַח יֵ֣מְי־תֶא רֹּ֖כְזִי הֵּ֔בְרַה
 םיִ֡הֹלֱאָה ֹו֣ל־ןֶּתִי רֶׁ֣שֲא ׁשיִ֣א :םָֽדָאָֽה־לַע איִ֖ה הָּ֥בַרְו ׁשֶמָּׁ֑שַה תַחַּ֣ת יִתיִ֖אָר
ֹלְו הֶּ֗וַאְתִי־רֶֽׁשֲא לֹּ֣כִמ ׀ ֹוׁ֣שְפַנְל רֵ֥סָח ּוּנֶ֨ניֵאְֽו דֹו֜בָכְו םיִ֨סָכְנּו ֩רֶׁשֹע  ּוּנֶ֤טיִלְׁשַי־אֽ
ֹי יִ֖רְכָנ ׁשיִ֥א יִּ֛כ ּוּנֶּ֔מִמ לֹ֣כֱאֶל ֙םיִהֹלֱאָֽה ־םִא :אּוֽה עָ֖ר יִ֥לֳחָֽו לֶבֶ֛ה הֶ֥ז ּוּנֶ֑לְכאֽ
ֹל ֹ֙וׁשְפַנְו ויָ֗נָׁש־יֵֽמְי ּו֣יְהִּֽיֶׁש ׀ בַ֣רְו הֶ֜יְחִֽי תֹוּ֨בַר ֩םיִנָׁשְו הָ֡אֵמ ׁשיִ֣א דיִ֣לֹוי ־אֽ
ֹל הָ֖רּובְק־םַגְו הָ֔בֹוּטַה־ןִמ עַּ֣בְׂשִת  :לֶפָּֽנַה ּוּנֶּ֖מִמ בֹו֥ט יִּתְרַ֕מָא ֹוּ֑ל הָתְיָ֣ה־אֽ
ֹל ׁשֶמֶׁ֥ש־םַּג :הֶּֽסֻכְי ֹו֥מְׁש ךְךֶׁשֹ֖חַבּו ךְךֵ֑לֵי ךְךֶׁשֹ֣חַבּו אָּ֖ב לֶבֶ֥הַב־יִּֽכ ֹלְו הָ֖אָר־אֽ  א֣
ֹל הָ֖בֹוטְו םִיַ֔מֲעַּֽפ ֙םיִנָׁש ףֶלֶ֤א הָ֗יָח ּוּ֣לִאְו :הֶּֽזִמ הֶ֖זָל תַחַ֥נ עָ֑דָי ֹלֲה הָ֑אָר א֣  א֛
ֹל ׁשֶפֶּ֖נַה־םַגְו ּוהיִ֑פְל םָ֖דָאָֽה לַ֥מֲע־לָּכ :ךְךֵֽלֹוה לֹּ֥כַה דָ֖חֶא םֹו֥קָמ־לֶא  :אֵֽלָּמִת א֥
 בֹו֛ט :םיִּֽיַחַֽה דֶג ֶ֥נ ךְךֹ֖לֲהַֽל ַעֵ֔דֹוי יִ֣נָעֶּֽל־הַמ ליִ֑סְּכַה־ןִֽמ םָ֖כָחֶֽל רֵ֥תֹוּי־הַמ יִּ֛כ
 קִנ ֙רָבְּכ הָ֗יָהֶּֽׁש־הַמ :ַחּוֽר תּו֥עְרּו לֶבֶ֖ה הֶ֥ז־םַּג ׁשֶפָ֑נ־ךְךָלֲהֵֽמ םִי ַ֖ניֵע הֵ֥אְרַמ  אָ֣רְ
ֹלְו םָ֑דָא אּו֣ה־רֶׁשֲא עָ֖דֹונְו ֹו֔מְׁש  :ּוּנֶּֽמִמ ]ףיִּ֖קַּתֶׁש[ ףיִּ֖קַּתהֶׁש םִע ןיִ֔דָל לַ֣כּוי־אֽ
 בֹוּ֨ט־הַמ ַ֩עֵדֹוי־יִֽמ יִּ֣כ :םָֽדָאָֽל רֵ֖תֹּי־הַמ לֶבָ֑ה םיִּ֣בְרַמ הֵּ֖בְרַה םיִ֥רָבְּד־ׁשֵֽי יִּ֛כ
־הַמ םָ֔דָאָֽל דיִּ֣גַי־יִֽמ ֙רֶׁשֲא לֵּ֑צַּכ םֵׂ֣שֲעַֽיְו ֹו֖לְבֶה יֵּ֥יַח־יֵמְי רַּ֛פְסִמ םיִּ֗יַחַּֽב םָ֜דָאָֽל
 :ֹוֽדְלָּוִה םֹוּ֖יִמ תֶוָּ֔מַה םֹו֣יְו בֹו֑ט ןֶמֶּׁ֣שִמ םֵׁ֖ש בֹו֥ט :ׁשֶמָּֽׁשַה תַחַּ֥ת ויָ֖רֲחַֽא הֶ֥יְהִּֽי



־לָּכ ףֹו֣ס אּו֖ה רֶׁ֕שֲאַּֽב הֶּ֔תְׁשִמ תיֵּ֣ב־לֶא ֙תֶכֶּ֨לִמ לֶבֵ֗א־תיֵּֽב־לֶא תֶכֶ֣לָל בֹו֞ט
 בֵ֤ל :בֵֽל בַטיִ֥י םיִ֖נָּפ ַעֹ֥רְב־יִּֽכ קֹו֑חְּׂשִמ סַעַּ֖כ בֹו֥ט :ֹוּֽבִל־לֶא ןֵּ֥תִי יַ֖חַהְו םָ֑דָאָה
 םָ֑כָח תַ֣רֲעַּֽג ַעֹ֖מְׁשִל בֹו֕ט :הָֽחְמִׂש תיֵ֥בְּב םיִ֖ליִסְּכ בֵ֛לְו לֶבֵ֔א תיֵ֣בְּב ֙םיִמָכֲח
 ליִ֑סְּכַה קֹ֣חְׂש ןֵּ֖כ ריִּ֔סַה תַחַּ֣ת ֙םיִריִּסַה לֹו֤קְכ יִּ֣כ :םיִֽליִסְּכ ריִׁ֥ש ַעֵ֖מֹׁש ׁשיִ֕אֵמ
 תיִ֥רֲחַֽא בֹו֛ט :הָֽנָּתַמ בֵ֖ל־תֶא דֵּ֥בַאיִֽו םָ֑כָח לֵ֣לֹוהְי קֶׁשֹ֖עָה יִּ֥כ :לֶבָֽה הֶ֖ז־םַגְו
 יִּ֣כ סֹו֑עְכִל ֖ךָךֲחּֽוֽרְּב לֵ֥הַבְּת־לַא :ַחּוֽר־ּהַבְּגִמ ַחּו֖ר־ךְךֶרֶֽא בֹו֥ט ֹו֑תיִׁשאֵֽרֵמ רָ֖בָּד
 ּו֥יָה םיִ֔נֹׁשאִ֣רָה ֙םיִמָּיַהֶׁ֤ש הָ֔יָה הֶ֣מ ֙רַמֹאּת־לַא :ַחּוֽנָי םיִ֖ליִסְּכ קיֵ֥חְּב סַעַ֔כ
ֹל יִּ֛כ הֶּלֵ֑אֵמ םיִ֖בֹוט  רֵ֖תֹיְו הָ֑לֲחַֽנ־םִע הָ֖מְכָח הָ֥בֹוט :הֶֽז־לַע ָּתְלַ֥אָׁש הָ֖מְכָחֵֽמ א֥
 הֶּ֥יַחְּת הָ֖מְכָחַֽה תַעַּ֔ד ןֹו֣רְתִיְו ףֶסָּ֑כַה לֵ֣צְּב הָ֖מְכָחַֽה לֵ֥צְּב יִּ֛כ :ׁשֶמָּֽׁשַה יֵ֥אֹרְל
 :ֹוֽתְּוִע רֶׁ֥שֲא תֵ֖א ןֵּ֔קַתְל֙ לַכּוי יִ֤מ יִּ֣כ םיִ֑הֹלֱאָה הֵׂ֣שֲעַֽמ־תֶא הֵ֖אְר :ָהיֶֽלָעְב
 הָׂ֣שָע ֙הֶז־תַּמֻעְל הֶ֤ז־תֶא םַּ֣ג הֵ֑אְר הָ֖עָר םֹו֥יְבּו בֹו֔טְב הֵ֣יֱה ֙הָבֹוט םֹו֤יְּב
ֹּלֶׁש תַ֗רְבִּד־לַע םיִ֔הֹלֱאָֽה  יִתיִ֖אָר לֹּ֥כַה־תֶא :הָמּוֽאְמ ויָ֖רֲחַֽא םָ֛דָאָֽה אָ֧צְמִי א֨
 יִ֤הְּת־לַא :ֹוֽתָעָרְּב ךְךיִ֖רֲאַֽמ עָׁ֔שָר ׁשֵ֣יְו ֹו֔קְדִצְּב דֵ֣בֹא ֙קיִּדַצ ׁשֵ֤י יִ֑לְבֶה יֵ֣מיִּב
־לַאְו הֵּ֖בְרַה עַׁ֥שְרִּת־לַא :םֵֽמֹוּׁשִּת הָּמָ֖ל רֵ֑תֹוי םַּ֖כַחְתִּת־לַאְו הֵּ֔בְרַה ֙קיִּדַצ
ֹלְּב תּו֖מָת הָּמָ֥ל לָ֑כָס יִ֣הְּת ־לַא הֶּ֖זִמ־םַגְו הֶ֔זָּב זֹ֣חֱאֶּת רֶׁ֣שֲא בֹו֚ט :ךָךֶּֽתִע א֥
 םָ֑כָחֶל זֹ֣עָּת הָ֖מְכָחַֽה :םָּֽלֻּכ־תֶא אֵ֥צֵי םיִ֖הֹלֱא אֵ֥רְי־יִּֽכ ךָךֶ֑דָי־תֶא חַּ֣נַּת
־הֶׂשֲעַֽי רֶׁ֥שֲא ץֶרָ֑אָּב קיִּ֖דַצ ןיֵ֥א םָ֔דָא יִּ֣כ :ריִֽעָּב ּו֖יָה רֶׁ֥שֲא םיִ֔טיִּלַׁש ֙הָרָׂשֲעֵֽמ
ֹלְו בֹוּ֖ט ֹל רֶׁ֥שֲא ךָךֶּ֑בִל ןֵּ֖תִּת־לַא ּורֵּ֔בַדְי רֶׁ֣שֲא ֙םיִרָבְּדַה־לָכְל םַּ֤ג :אָֽטֱחֶי א֥ ־אֽ
 ָּ֖תַא־םַּג רֶׁ֥שֲא ךָךֶּ֑בִל עַ֣דָי תֹוּ֖בַר םיִ֥מָעְּפ־םַּג יִּ֛כ :ךָךֶֽלְלַקְמ ֖ךָךְּדְבַע־תֶֽא עַ֥מְׁשִת
ֹז־לָּכ :םיִֽרֵחֲא ָּתְלַּ֥לִק ]הָּ֖תַא[  איִ֖הְו הָמָּ֔כְחֶא יִּתְרַ֣מָא הָ֑מְכָחַֽב יִתיִּ֣סִנ ה֖
 ֙יִּבִלְו יִ֤נֲא יִֽתֹוּ֨בַס :ּוּנֶֽאָצְמִי יִ֥מ קֹ֖מָע ׀ קֹ֥מָעְו הָ֑יָהֶּֽׁש־הַמ קֹו֖חָר :יִּנֶּֽמִמ הָ֥קֹוחְר
 :תֹוֽלֵלֹוֽה תּו֖לְכִּסַהְו לֶסֶּ֔כ עַׁשֶ֣ר ֙תַעַ֨דָלְו ןֹוּ֑בְׁשֶחְו הָ֖מְכָח ׁשֵּ֥קַבּו רּו֔תָלְו תַעַ֣דָל
 ּהָּ֖בִל םיִ֛מָרֲחַֽו םיִ֧דֹוצְמ איִ֨ה־רֶׁשֲא ֙הָּׁשִאָֽה־תֶא תֶוָּ֗מִמ רַ֣מ יִ֜נֲא אֶ֨צֹומּו
 הֶ֣ז ֙הֵאְר :ּהָּֽב דֶכָּ֥לִי אֵ֖טֹוחְו הָּנֶּ֔מִמ טֵ֣לָּמִי ֙םיִהֹלֱאָה יֵ֤נְפִל בֹו֞ט ָהיֶ֑דָי םיִ֣רּוסֲא
ֹצְמִל תַ֖חַאְל תַ֥חַא תֶלֶ֑הֹק הָ֖רְמָֽא יִתאָ֔צָמ  יִׁ֖שְפַנ הָׁ֥שְקִּב־דֹוֽע רֶׁ֛שֲא :ןֹוּֽבְׁשֶח א֥
ֹלְו ֹל הֶּלֵ֖א־לָכְב הָּׁ֥שִאְו יִתאָ֔צָמ ֙ףֶלֶ֨אֵמ דָ֤חֶא םָ֞דָא יִתאָ֑צָמ א֣  ֙דַבְל :יִתאָֽצָמ א֥



 ּוׁ֖שְקִב הָּמֵ֥הְו רָׁ֑שָי םָ֖דָאָֽה־תֶא םיִ֛הֹלֱאָה הָׂ֧שָע רֶׁ֨שֲא יִתאָ֔צָמ הֶ֣ז־הֵאְר
 ויָ֔נָּפ ריִ֣אָּת ֙םָדָא תַ֤מְכָח רָ֑בָּד רֶׁשֵּ֣פ ַעֵ֖דֹוי יִ֥מּו םָ֔כָחֶ֣הְּכ־יִ֚מ :םיִּֽבַר תֹו֥נֹבְּׁשִח
 לֵ֤הָּבִּת־לַא :םיִֽהֹלֱא תַ֥עּובְׁש תַ֖רְבִּד לַ֕עְו רֹו֔מְׁש ךְךֶלֶ֣מ־יִּפ ֙יִנֲא :אֶּֽנֻׁשְי ויָ֖נָּפ זֹ֥עְו
־רַבְּד רֶׁ֥שֲאַּֽב :הֶֽׂשֲעַֽי ץֹּ֖פְחַי רֶׁ֥שֲא־לָּכ יִּ֛כ עָ֑ר רָ֣בָדְּב דֹ֖מֲעַּֽת־לַֽא ךְךֵ֔לֵּת ֙ויָנָּפִמ
ֹי יִ֥מּו ןֹו֑טְלִׁש ךְךֶלֶ֖מ ֹל הָ֔וְצִמ רֵ֣מֹוׁש :הֶֽׂשֲעַּֽת־הַֽמ ֹו֖ל־רַמאֽ  תֵ֣עְו עָ֑ר רָ֣בָּד עַ֖דֵי א֥
 הָּ֥בַר םָ֖דָאָה תַ֥עָר־יִּֽכ טָּ֑פְׁשִמּו תֵ֣ע ׁשֵ֖י ץֶפֵ֔ח־לָכְל יִּ֣כ :םָֽכָח בֵ֥ל עַ֖דֵי טָּ֔פְׁשִמּו
 םָ֞דָא ןיֵ֣א :ֹוֽל דיִּ֥גַי יִ֖מ הֶ֔יְהִֽי רֶׁ֣שֲאַּֽכ יִּ֚כ הֶ֑יְהִּֽיֶּׁש־הַמ ַעֵ֖דֹי ּוּנֶ֥ניֵא־יִּֽכ :ויָֽלָע
 תַחַ֖לְׁשִמ ןיֵ֥אְו תֶוָּ֔מַה םֹו֣יְּב ֙ןֹוטְלִׁש ןיֵ֤אְו ַחּו֔רָה־תֶא אֹו֣לְכִל ַ֙חּו֨רָּב טיִּ֤לַׁש
ֹלְו הָ֑מָחְלִּמַּב  יִּ֔בִל־תֶא ןֹו֣תָנְו ֙יִתיִ֨אָר הֶ֤ז־לָּכ־תֶא :ויָֽלָעְּב־תֶא עַׁשֶ֖ר טֵּ֥לַמְי־אֽ
 עַ֥רְל םָ֖דָאְּב םָ֛דָאָֽה טַ֧לָׁש רֶׁ֨שֲא תֵ֗ע ׁשֶמָּׁ֑שַה תַחַּ֣ת הָׂ֖שֲעַֽנ רֶׁ֥שֲא הֶׂ֔שֲעַֽמ־לָֽכְל
 ּו֥חְּכַּתְׁשִיְו ּוכֵּ֔לַהְי ׁ֙שֹודָק םֹו֤קְּמִמּו ּואָ֗בָו םיִ֜רֻבְק םיִ֨עָׁשְר ֩יִתיrִאָר ןֵ֡כְבּו :ֹוֽל
 הָ֖עָרָֽה הֵׂ֥שֲעַֽמ םָ֔גְתִפ הָׂ֣שֲעַֽנ־ןיֵא ֙רֶׁשֲא :לֶבָֽה הֶ֖ז־םַּג ּוׂ֑שָע־ןֵּכ רֶׁ֣שֲא ריִ֖עָב
 עָ֛ר הֶׂ֥שֹע אֶ֗טֹח רֶׁ֣שֲא :עָֽר תֹוׂ֥שֲעַֽל םֶ֖הָּב םָ֛דָאָֽה־יֵנְּֽב בֵ֧ל אֵ֞לָמ ןֵּ֡כ־לַע הָ֑רֵהְמ
 רֶׁ֥שֲא םיִ֔הֹלֱאָה יֵ֣אְרִיְל ֙בֹוּט־הֶיְהִֽי רֶׁ֤שֲא יִנָ֔א ַעֵ֣דֹוי־םַּג יִּ֚כ ֹו֑ל ךְךיִ֣רֲאַֽמּו תַ֖אְמ
ֹל ֙בֹוטְו :ויָֽנָפְּלִמ ּו֖אְריִֽי ֹלְו עָׁ֔שָרָֽל הֶ֣יְהִֽי־אֽ  ּוּנֶ֥ניֵא רֶׁ֛שֲא לֵּ֑צַּכ םיִ֖מָי ךְךיִ֥רֲאַֽי־אֽ
 םיִ֗קיִּדַצ ׁשֵ֣י ׀ רֶׁ֣שֲא ֒ץֶרָאָה־לַע הָׂ֣שֲעַֽנ רֶׁ֣שֲא ֘לֶבֶה־ׁשֶי :םיִֽהֹלֱא יֵ֥נְפִּלִמ אֵ֖רָי
 הֵׂ֣שֲעַֽמְּכ םֶ֖הֵלֲא ַעיִּ֥גַּמֶׁש םיִ֔עָׁשְר ׁשֵ֣יְו םיִ֔עָׁשְרָֽה הֵׂ֣שֲעַֽמְּכ ֙םֶהֵלֲא ַעיִּ֤גַמ רֶׁ֨שֲא
־ןיֵֽא רֶׁ֨שֲא הָ֔חְמִּׂשַה־תֶא ֙יִנֲא יִּֽתְחַּ֤בִׁשְו :לֶבָֽה הֶ֖ז־םַּגֶׁש יִּתְרַ֕מָא םיִ֑קיִּדַּצַה
 ּוּנֶ֣וְלִי אּו֞הְו ַחֹו֑מְׂשִלְו תֹוּ֖תְׁשִלְו לֹ֥כֱאֶל־םִא יִּ֛כ ׁשֶמֶּׁ֔שַה תַחַּ֣ת ֙םָדָאָֽל בֹו֤ט
־תֶא יִּתַ֤תָנ רֶׁ֨שֲאַּֽכ :ׁשֶמָּֽׁשַה תַחַּ֥ת םיִ֖הֹלֱאָה ֹו֥ל־ןַתָֽנ־רֶׁשֲא ויָּ֛יַח יֵ֥מְי ֹו֗לָמֲעַֽב
 ֙םֹוּיַּב םַ֤ג יִּ֣כ ץֶרָ֑אָה־לַע הָׂ֖שֲעַֽנ רֶׁ֥שֲא ןָ֔יְנִעָ֣ה־תֶא ֙תֹואְרִלְו הָ֔מְכָח תַעַ֣דָל ֙יִּבִל
ֹל ֩יִּכ ֒םיִהֹלֱאָה הֵׂ֣שֲעַֽמ־לָּכ־תֶא ֘יִתיִאָרְו :הֶֽאֹר ּוּנֶ֥ניֵא ויָ֖ניֵעְּב הָ֕נֵׁש הָלְיַּ֔לַבּו  א֨
 רֶׁ֨שֲא לֶׁשְּ֠ב ׁשֶמֶּׁ֔שַה־תַחַֽת הָׂ֣שֲעַֽנ רֶׁ֣שֲא ֙הֶׂשֲעַּֽמַֽה־תֶא ֙אֹוצְמִל םָ֗דָאָה לַ֜כּוי
ֹלְו ׁשֵּ֖קַבְל םָ֛דָאָה לֹ֧מֲעַֽי ֹל תַעַ֔דָל ֙םָכָחֶֽה רַ֤מֹאי־םִא םַ֨גְו אָ֑צְמִי א֣  לַ֖כּוי א֥
ֹצְמִל  םיִ֧קיִּדַּצַה רֶׁ֨שֲא הֶ֔ז־לָּכ־תֶא רּו֣בָלְו ֙יִּבִל־לֶא יִּתַ֤תָנ הֶ֞ז־לָּכ־תֶא יִּ֣כ :אֽ
 םָ֔דָאָֽה ַ֙עֵ֨דֹוי ןיֵ֤א הָ֗אְנִׂש־םַג הָ֣בֲהַֽא־םַּג םיִ֑הֹלֱאָה דַ֣יְּב םֶ֖היֵדָבֲעַֽו םיִ֛מָכֲחַֽהְו



 רֹו֣הָּטַלְו ֙בֹוּטַל ֙עָׁשָרָלְו קיִּ֤דַּצַל דָ֜חֶא הֶ֨רְקִמ לֹּ֗כַל רֶׁ֣שֲאַּֽכ לֹּ֞כַה :םֶֽהיֵנְפִל לֹּ֖כַה
 הָ֥עּובְׁש רֶׁ֖שֲאַּֽכ עָּ֕בְׁשִּנַה אֶ֔טֹחַּֽכ ֙בֹוּטַּכ ַחֵ֑בֹז ּוּנֶ֣ניֵא רֶׁ֖שֲאַֽלְו ַחֵ֔בֹּזַלְו אֵ֔מָּטַלְו
 קִמ־יִּֽכ ׁשֶמֶּׁ֔שַה תַחַּ֣ת ֙הָׂשֲעַֽנ־רֶֽׁשֲא לֹ֤כְּב עָ֗ר ׀ הֶ֣ז :אֵֽרָי  םַ֣גְו לֹּ֑כַל דָ֖חֶא הֶ֥רְ
 :םיִֽתֵּמַה־לֶא ויָ֖רֲחַֽאְו םֶ֔היֵּיַחְּב ֙םָבָבְלִּב תֹו֤לֵלֹוֽהְו עָ֨ר־אֵלָֽמ םָדָאָ֠ה־יֵנְּֽב בֵ֣ל
 אּו֣ה ֙יַח בֶלֶ֤כְל־יִּֽכ ןֹו֑חָּטִּב ׁשֵ֣י םיִּ֖יַחַֽה־לָּכ לֶ֥א ]רַּ֔בֻחְי[ רַ֔חֻבְי רֶׁ֣שֲא ֙יִמ־יִּכ
 םיִ֣עְדֹוֽי םָ֧ניֵא םיִ֞תֵּמַהְו ּותֻ֑מָּיֶׁש םיִ֖עְדֹוֽי םיִּ֛יַחַֽה יִּ֧כ :תֵּֽמַה הֵ֖יְרַאָֽה־ןִמ בֹו֔ט
 םָ֛תָאְנִׂש־םַּג םָ֧תָבֲהַֽא םַּ֣ג :םָֽרְכִז חַּ֖כְׁשִנ יִּ֥כ רָ֔כָׂש ֙םֶהָל דֹו֤ע־ןיֵֽאְו הָמּו֗אְמ
 הָׂ֖שֲעַֽנ־רֶֽׁשֲא לֹ֥כְּב םָ֔לֹועְל ֙דֹוע םֶ֥הָל־ןיֵֽא קֶלֵ֨חְו הָדָ֑בָא רָ֣בְּכ םָ֖תָאְנִק־םַּג
 רָ֔בְכ יִּ֣כ ךָך ֶ֑ניֵי בֹו֖ט־בֶלְב הֵ֥תֲׁשּו ךָךֶ֔מְחַל ֙הָחְמִׂשְּב לֹ֤כֱא ךְךֵ֣ל :ׁשֶמָּֽׁשַה תַחַּ֥ת
 ֥ךָךְׁשֹאר־לַע ןֶמֶׁ֖שְו םיִ֑נָבְל ךָךיֶ֖דָגְב ּו֥יְהִי תֵ֕ע־לָכְּב :ךָךיֶֽׂשֲעַֽמ־תֶא םיִ֖הֹלֱאָה הָ֥צָר
 רֶׁ֤שֲא ךָךֶ֔לְבֶה יֵּ֣יַח ֙יֵמְי־לָּכ ָּתְבַ֗הָא־רֶׁשֲא הָּׁ֣שִא־םִע םיִּ֜יַח הֵ֨אְר :רָֽסְחֶי־לַא
־רֶׁשֲא ֔ךָךְלָ֣מֲעַֽבּו םיִּ֔יַחַּֽב ֙ךָךְקְלֶח אּו֤ה יִּ֣כ ךָךֶ֑לְבֶה יֵ֣מְי לֹּ֖כ ׁשֶמֶּׁ֔שַה תַחַּ֣ת ֙ךָךְל־ןַתָֽנ
 ֩יִּכ הֵׂ֑שֲע ֖ךָךֲחֹֽכְּב תֹוׂ֥שֲעַֽל ֛ךָךְד ָֽי אָ֧צְמִּת רֶׁ֨שֲא לֹּ֠כ :ׁשֶמָּֽׁשַה תַחַּ֥ת לֵ֖מָע הָּ֥תַא
 יִּתְבַׁ֜ש :הָּמָֽׁש ךְךֵ֥לֹה הָּ֖תַא רֶׁ֥שֲא לֹו֕אְׁשִּב הָ֔מְכָחְו תַעַ֣דְו ֙ןֹוּבְׁשֶחְו הֶׂ֤שֲעַֽמ ןיֵ֨א
ֹלְו ץֹו֜רֵּמַה םיִּ֨לַּקַל ֹ֩אל יִּ֣כ ׁשֶמֶּׁ֗שַה־תַחַֽת הֹ֣אָרְו  םַגְ֠ו הָ֗מָחְלִּמַה םיִ֣רֹוּבִּגַל א֧
ֹל ֹל םַ֨גְו ֙םֶחֶ֨ל םיִ֥מָכֲחַֽל א֣ ֹל םַ֛גְו רֶׁשֹ֔ע ֙םיִנֹבְּנַל א֤  עַגֶ֖פָו תֵ֥ע־יִּכ ןֵ֑ח םיִ֖עְדֹּֽיַל א֥
 קִי ֹל ֩םַּג יִּ֡כ :םָּֽלֻּכ־תֶא הֶ֥רְ  ֙םיִזָחֱאֶּֽנֶׁש ֙םיִגָּדַּכ ֹוּ֗תִע־תֶא םָ֜דָאָֽה עַ֨דֵי־אֽ
 הָ֔עָר תֵ֣עְל םָ֔דָאָֽה יֵ֣נְּב ֙םיִׁשָקּוֽי םֵ֗הָּכ חָּ֑פַּב תֹו֖זֻחֲאָֽה םיִ֔רֳּפִּצַ֨כְו הָ֔עָר הָ֣דֹוצְמִּב
 איִ֖ה הָ֥לֹודְגּו ׁשֶמָּׁ֑שַה תַחַּ֣ת הָ֖מְכָח יִתיִ֥אָר הֹ֛ז־םַּג :םֹֽאְתִּפ םֶ֖היֵלֲע לֹוּ֥פִּתֶׁשְּכ
 הָ֥נָבּו ּהָ֔תֹא בַ֣בָסְו֙ לֹודָּג ךְךֶלֶ֤מ ָהיֶ֜לֵא־אָֽבּו טָ֑עְמ ּהָּ֖ב םיִׁ֥שָנֲאַֽו הָּ֔נַטְק ריִ֣ע :יָֽלֵא
 ריִ֖עָה־תֶא אּו֥ה־טַּלִמּו םָ֔כָח ֙ןֵּכְסִמ ׁשיִ֤א ּהָ֗ב אָצָ֣מּו :םיִֽלֹדְּג םיִ֥דֹוצְמ ָהיֶ֖לָע
ֹל ֙םָדָאְו ֹו֑תָמְכָחְּב  הָ֥בֹוט יִנָ֔א יִּתְרַ֣מָאְו :אּוֽהַה ןֵּ֖כְסִּמַה ׁשיִ֥אָה־תֶא רַ֔כָז א֣
 יֵ֣רְבִּד :םיִֽעָמְׁשִנ םָ֥ניֵא ויָ֖רָבְדּו הָ֔יּוזְּב ֙ןֵּכְסִּמַה תַ֤מְכָחְו הָ֑רּובְּגִמ הָ֖מְכָח
 ק יֵ֣לְּכִמ הָ֖מְכָח הָ֥בֹוט :םיִֽליִסְּכַּב לֵׁ֖שֹומ תַ֥קֲעַּֽזִמ םיִ֑עָמְׁשִנ תַחַ֖נְּב םיִ֔מָכֲח  בָ֑רְ
 רָ֛קָי ַחֵ֑קֹור ןֶמֶׁ֣ש ַעיִּ֖בַי ׁשיִ֥אְבַי תֶוָ֔מ יֵבּו֣בְז :הֵּֽבְרַה הָ֥בֹוט דֵּ֥בַאְי דָ֔חֶא אֶ֣טֹוחְו
־םַגְו :ֹוֽלֹאמְׂשִל ליִ֖סְּכ בֵ֥לְו ֹו֔ניִמיִֽל ֙םָכָח בֵ֤ל :טָֽעְמ תּו֥לְכִס דֹו֖בָּכִמ הָ֥מְכָחֵֽמ



 ַחּו֤ר־םִא :אּוֽה לָ֥כָס לֹּ֖כַל רַ֥מָאְו רֵ֑סָח ֹוּ֣בִל ךְךֵ֖לֹה ]לָ֥כָּסֶׁשְּכ[ לָ֥כָּסהֶׁשְּכ ךְךֶרֶּ֛דַּב
 ׁשֵ֣י :םיִֽלֹודְּג םיִ֥אָטֲח ַחיִּ֖נַי אֵּ֔פְרַמ יִּ֣כ חַּ֑נַּת־לַא ֖ךָךְמֹוֽקְמ ךָךיֶ֔לָע הֶ֣לֲעַּֽת֙ לֵׁשֹוּמַה
 לֶכֶּ֔סַה ןַּ֣תִנ :טיִּֽלַּׁשַה יֵ֥נְפִּלִמ אָ֖צֹּיֶׁש הָ֕גָגְׁשִּכ ׁשֶמָּׁ֑שַה תַחַּ֣ת יִתיִ֖אָר הָ֔עָר
 םיִ֛רָׂשְו םיִ֑סּוס־לַע םיִ֖דָבֲע יִתיִ֥אָר :ּובֵֽׁשֵי לֶפֵּׁ֥שַּב םיִ֖ריִׁשֲעַֽו םיִּ֑בַר םיִ֖מֹורְּמַּב
 :ׁשָֽחָנ ּוּנֶ֥כְּׁשִי רֵ֖דָּג ץֵ֥רֹפּו לֹוּ֑פִי ֹוּ֣ב ץָּ֖מּוּג רֵ֥פֹח :ץֶרָֽאָה־לַע םיִ֖דָבֲעַּֽכ םיִ֥כְלֹֽה
 ֙אּוהְו לֶ֗זְרַּבַה הָ֣הֵק־םִא :םָּֽב ןֶכָּ֥סִי םיִ֖צֵע ַעֵ֥קֹוּב םֶ֑הָּב בֵ֖צָעֵֽי םיִ֔נָבֲא ַעיִּ֣סַמ
 ׁשָ֖חָּנַה ךְךֹּׁ֥שִי־םִא :הָֽמְכָח ריֵׁ֖שְכַה ןֹו֥רְתִיְו רֵּ֑בַגְי םיִ֖לָיֲחַֽו לַ֔קְלִק םיִ֣נָפ־ֹאל
 ליִ֖סְּכ תֹו֥תְפִׂשְו ןֵ֑ח םָ֖כָח־יִֽפ יֵ֥רְבִּד :ןֹוֽׁשָּלַה לַעַ֖בְל ןֹו֔רְתִי ןיֵ֣אְו ׁשַחָ֑ל־אֹולְּב
 לָ֖כָּסַהְו :הָֽעָר תּו֖לֵלֹוֽה ּוהיִּ֔פ תיִ֣רֲחַֽאְו תּו֑לְכִס ּוהיִ֖פ־יֵרְבִּד תַּ֥לִחְּת :ּוּנֶֽעְּלַבְּת
 דיִּ֥גַי יִ֖מ ויָ֔רֲחַֽאֵֽמ ֙הֶיְהִֽי רֶׁ֤שֲאַֽו הֶ֔יְהִּֽיֶׁש־הַמ ֙םָדָאָֽה עַ֤דֵי־ֹאל םיִ֑רָבְד הֶּ֣בְרַי
ֹל רֶׁ֥שֲא ּוּנֶ֑עְּגַיְּת םיִ֖ליִסְּכַה לַ֥מֲע :ֹוֽל  ץֶרֶ֫א ךְךָ֣ל־יִא :ריִֽע־לֶא תֶכֶ֥לָל עַ֖דָי־אֽ
 ֙ךְךִיַ֨רָׂשְו םיִ֑רֹוח־ןֶּב ךְךֵּ֖כְלַּמֶׁש ץֶרֶ֔א ךְךיֵ֣רְׁשַא :ּולֵֽכֹאי רֶקֹּ֥בַּב ךְךִיַ֖רָׂשְו רַעָ֑נ ךְךֵּ֖כְלַּמֶׁש
ֹלְו הָ֖רּובְגִּב ּולֵ֔כֹאי תֵ֣עָּב  קְּמַה ךְךַּ֣מִי םִיַּ֖תְלַצֲעַּֽב :יִֽתְּׁשַב א֥  םִיַ֖דָי תּו֥לְפִׁשְבּו הֶ֑רָ
 :לֹּֽכַה־תֶא הֶ֥נֲעַֽי ףֶסֶּ֖כַהְו םיִּ֑יַח חַּ֣מַׂשְי ןִי ַ֖יְו םֶחֶ֔ל םיִׂ֣שֹע ֙קֹוחְׂשִל :תִיָּֽבַה ףֹ֥לְדִי
 ףֹו֤ע יִּ֣כ ריִׁ֑שָע לֵּ֖לַקְּת־לַא ֔ךָךְבָּ֣כְׁשִמ ֙יֵרְדַחְבּו לֵּ֔לַקְּת־לַא ךְךֶלֶ֚מ ֗ךָךֲעָּֽדַמְּב םַּ֣ג
 ֖ךָךְמְחַל חַּ֥לַׁש :רָֽבָּד דיִּ֥גַי ]םִיַ֖פָנְּכ[ םִיַ֖פָנְּכה לַעַ֥בּו לֹוּ֔קַה־תֶא ךְךיִ֣לֹוי ֙םִיַ֨מָּׁשַה
 הָ֑נֹומְׁשִל םַ֣גְו הָ֖עְבִׁשְל קֶלֵ֥ח־ןֶּת :ּוּנֶֽאָצְמִּת םיִ֖מָּיַה בֹ֥רְב־יִּֽכ םִיָּ֑מַה יֵ֣נְּפ־לַע
ֹל יִּ֚כ ־לַע ֙םֶׁשֶּ֨ג םיִ֥בָעֶֽה ּו֨אְלָּֽמִי־םִא :ץֶרָֽאָה־לַע הָ֖עָר הֶ֥יְהִּֽי־הַמ עַ֔דֵת א֣
 םָׁ֥ש ץֵ֖עָה לֹוּ֥פִּיֶׁש םֹו֛קְמ ןֹו֑פָּצַּב םִ֣אְו םֹו֖רָּדַּב ץֵ֛ע לֹוּ֥פִי־םִאְו ּוקיִ֔רָי ץֶרָ֣אָה
ֹל ַחּו֖ר רֵ֥מֹׁש :אּוֽהְי ֹל םיִ֖בָעֶב הֶ֥אֹרְו עָ֑רְזִי א֣  ַ֙עֵ֨דֹוי ֤ךָךְניֵֽא רֶׁ֨שֲאַּֽכ :רֹוֽצְקִי א֥
ֹל הָכָּ֗כ הָ֑אֵלְּמַה ןֶטֶ֣בְּב םיִ֖מָצֲעַּֽכ ַחּו֔רָה ךְךֶרֶּ֣ד־הַמ  הֵׂ֣שֲעַֽמ־תֶא ֙עַדֵת א֤
 חַּ֣נַּת־לַא בֶרֶ֖עָלְו ךָךֶ֔עְרַז־תֶא עַ֣רְז ֙רֶקֹּ֨בַּב :לֹּֽכַה־תֶא הֶׂ֖שֲעַֽי רֶׁ֥שֲא םיִ֔הֹלֱאָֽה
 :םיִֽבֹוט דָ֖חֶאְּכ םֶ֥היֵנְׁש־םִאְו הֶ֔ז־ֹוא הֶ֣זֲה ֙רַׁשְכִי הֶ֤ז יֵ֣א עֵ֜דֹוי ֙ךָךְניֵֽא ֩יִּכ ךָךֶ֑דָי
 הֵּ֛בְרַה םיִ֥נָׁש־םִא יִּ֣כ :ׁשֶמָּֽׁשַה־תֶא תֹו֥אְרִל םִי ַ֖ניֵעַֽל בֹו֥טְו רֹו֑אָה קֹו֖תָמּו
 אָּ֥בֶׁש־לָּכ ּו֖יְהִֽי הֵּ֥בְרַה־יִּֽכ ךְךֶׁשֹ֔חַה יֵ֣מְי־תֶא ֙רֹּכְזִיְו חָ֑מְׂשִי םָּ֣לֻכְּב םָ֖דָאָה הֶ֥יְחִי
 יֵ֣כְרַדְּב ֙ךְךֵּלַהְו ךָךֶ֔תֹורּוֽחְב יֵ֣מיִּב ֙ךָךְּבִל ֤ךָךְביִֽטיִֽו ךָךיֶ֗תּודְלַיְּב רּו֣חָּב חַ֧מְׂש :לֶבָֽה



 רֵ֥סָהְו :טָּֽפְׁשִּמַּב םיִ֖הֹלֱאָה ֥ךָךֲאֽיִֽבְי הֶּלֵ֛א־לָּכ־לַע יִּ֧כ עָ֕דְו ךָךיֶ֑ניֵע יֵ֖אְרַמְבּו ֔ךָךְּבִל
־תֶא ֙רֹכְזּו :לֶבָֽה תּו֖רֲחַּֽׁשַֽהְו תּו֥דְלַּיַה־יִּֽכ ךָךֶ֑רָׂשְּבִמ הָ֖עָר רֵ֥בֲעַֽהְו ךָךֶּ֔בִּלִמ ֙סַעַּ֨כ
ֹל רֶׁ֤שֲא דַ֣ע ךָךיֶ֑תֹרּוחְּב יֵ֖מיִּב ךָךיֶ֔אְרֹוּ֣ב  רֶׁ֣שֲא םיִ֔נָׁש ּועיִּ֣גִהְו הָ֔עָרָֽה יֵ֣מְי ּ֙ואֹ֨בָי־אֽ
ֹל רֶׁ֨שֲא דַ֠ע :ץֶפֵֽח םֶ֖הָב יִ֥ל־ןיֵֽא רַ֔מֹאּת  ַחֵ֖רָּיַהְו רֹו֔אָהְו ׁ֙שֶמֶּׁ֨שַה ךְךַׁ֤שְחֶת־אֽ
 ּו֖תְּוַעְתִֽהְו תִיַּ֔בַה יֵ֣רְמֹֽׁש ּ֙ועֻ֨זָּיֶׁש םֹוּ֗יַּב :םֶׁשָּֽגַה רַ֥חַא םיִ֖בָעֶֽה ּובָׁ֥שְו םיִ֑בָכֹוּֽכַהְו
 ּו֤רְּגֻסְו :תֹוּֽבֻרֲאָּֽב תֹו֖אֹֽרָה ּו֥כְׁשָֽחְו ּוטֵ֔עִמ יִּ֣כ ֙תֹונֲחֹּֽטַה ּו֤לְטָבּו לִיָ֑חֶה יֵׁ֣שְנַא
 תֹו֥נְּב־לָּכ ּוחַּׁ֖שִיְו רֹוּ֔פִּצַה לֹו֣קְל ֙םּוקָיְו הָ֑נֲחַּֽטַֽה לֹו֣ק לַ֖פְׁשִּב קּוּׁ֔שַּב ֙םִיַ֨תָלְד
 בָ֔גָחֶֽה לֵּ֣בַּתְסִיְו ֙דֵקָּׁשַה ץאֵ֤נָיְו ךְךֶרֶּ֔דַּב םיִּ֣תַחְתַחְו ּ֙ואָ֨רִי ַּהֹ֤בָּגִמ םַּ֣ג :ריִּֽׁשַה
 :םיִֽדְפֹוּסַה קּוּׁ֖שַב ּו֥בְבָסְו ֹו֔מָלֹוע תיֵּ֣ב־לֶא ֙םָדָאָֽה ךְךֵ֤לֹה־יִּֽכ הָ֑נֹוּיִבֲאָֽה רֵ֖פָתְו
ֹל רֶׁ֤שֲא דַ֣ע ־לַע ֙דַּכ רֶבָּׁ֤שִתְו בָ֑הָּזַה תַּ֣לֻּג ץֻ֖רָתְו ףֶסֶּ֔כַה לֶבֶ֣ח ]֙קֵתָר ֵֽי[ ֙קֵחָרֵי־אֽ
 ַחּו֣רָהְו הָ֑יָהֶֽׁשְּכ ץֶרָ֖אָה־לַע רָ֛פָעֶֽה בֹׁ֧שָיְו :רֹוּֽבַה־לֶא לַּ֖גְלַּגַה ץֹ֥רָנְו ַעּוּ֔בַּמַה
 :לֶבָֽה לֹּ֥כַה תֶלֶ֖הֹוּקַה רַ֥מָא םיִ֛לָבֲה לֵ֧בֲה :ּהָֽנָתְנ רֶׁ֥שֲא םיִ֖הֹלֱאָה־לֶא בּוׁ֔שָּת
 ןֵּ֖קִּת רֵּ֔קִחְו ן ֵּ֣זִאְו םָ֔עָה־תֶא ֙תַעַּ֨ד־דַּמִל דֹו֗ע םָ֑כָח תֶלֶ֖הֹק הָ֥יָהֶׁש רֵ֕תֹיְו
ֹצְמִל תֶלֶ֔הֹק ׁשֵּ֣קִּב :הֵּֽבְרַה םיִ֥לָׁשְמ ֹי בּו֥תָכְו ץֶפֵ֑ח־יֵרְבִּד א֖  :תֶֽמֱא יֵ֥רְבִּד רֶׁש֖
 הֶ֥עֹרֵֽמ ּו֖נְּתִנ תֹוּ֑פֻסֲא יֵ֣לֲעַּֽב םיִ֖עּוטְנ תֹו֥רְמְׂשַמְכּֽו תֹו֔נֹבְרָּ֣דַּכ ֙םיִמָכֲח יֵ֤רְבִּד
 הֵּ֖בְרַה גַהַ֥לְו ץֵ֔ק ןיֵ֣א ֙הֵּבְרַה םיִ֤רָפְס תֹוׂ֨שֲע רֵ֑הָּזִה יִ֣נְּב הָּמֵ֖הֵמ רֵ֥תֹיְו :דָֽחֶא
 רֹו֔מְׁש ויָ֣תֹוְצִמ־תֶאְו ֙אָרְי םיִ֤הֹלֱאָה־תֶא עָ֑מְׁשִנ לֹּ֣כַה רָ֖בָּד ףֹו֥ס :רָֽׂשָּב תַ֥עִגְי
 םָ֑לְעֶנ־לָּכ לַ֣ע טָּ֖פְׁשִמְב אִ֥בָי םיִ֛הֹלֱאָה הֶׂ֔שֲעַֽמ־לָּכ־תֶא יִּ֤כ :םָֽדָאָה־לָּכ הֶ֖ז־יִּכ
 ּוּדֹ֣הֵמ ֙ךְךֵלֹּמַה ׁשֹו֗רֵוְׁשַחֲא אּו֣ה ׁשֹו֑רֵוְׁשַחֲא יֵ֣מיִּב יִ֖הְיַו :עָֽר־םִאְו בֹו֖ט־םִא
 ךְךֶלֶּ֣מַה ׀ תֶבֶׁ֣שְּכ םֵ֑הָה םיִ֖מָּיַּב :הָֽניִדְמ הָ֖אֵמּו םיִ֥רְׂשֶעְו עַבֶׁ֛ש ׁשּוּ֔כ־דַעְו
 ֹו֔כְלָמְל ׁ֙שֹולָׁש תַ֤נְׁשִּב :הָֽריִּבַה ןַׁ֥שּוׁשְּב רֶׁ֖שֲא ֹו֔תּוכְלַמ אֵּ֣סִּכ לַ֚ע ׁשֹו֗רֵוְׁשַחֲא
 יֵ֥רָׂשְו םיִ֛מְּתְרַּפַֽה יַ֗דָמּו סַ֣רָּפ ׀ ליֵ֣ח ויָ֑דָבֲעַֽו ויָ֖רָׂש־לָכְל הֶּ֔תְׁשִמ הָׂ֣שָע
 תֶרֶ֖אְפִּת רָ֔קְי־תֶ֨אְו ֹו֔תּוכְלַמ דֹו֣בְּכ ֙רֶׁש֨ע־תֶא ֹו֗תֹאְרַהְּב :ויָֽנָפְל תֹו֖ניִדְּמַה
 הָׂ֣שָע הֶּלֵ֗אָה םיִ֣מָּיַה ׀ תאֹו֣לְמִבּו :םֹוֽי תַ֖אְמּו םיִ֥נֹומְׁש םיִּ֔בַר םיִ֣מָי ֹו֑תָּלּודְּג
 הֶּ֖תְׁשִמ ןָ֛טָק־דַעְו לֹודָּ֧גִמְל הָ֜ריִּבַה ןַׁ֨שּוׁשְּב ֩םיִאְצְמִּנַה םָ֣עָה־לָכְל ךְךֶלֶּ֡מַה
־יֵלְבַחְּב ֙זּוחָא תֶלֵ֗כְתּו סַּ֣פְרַּכ ׀ רּו֣ח :ךְךֶלֶּֽמַה ןַ֖תיִּב תַּ֥נִּג רַ֕צֲחַּֽב םיִ֑מָי תַ֣עְבִׁש



 תַ֥פְצִֽר לַ֛ע ףֶסֶ֗כָו בָ֣הָז ׀ תֹוּ֣טִמ ׁשֵׁ֑ש יֵדּוּ֣מַעְו ףֶסֶ֖כ יֵליִ֥לְּג־לַע ןָ֔מָּגְרַאְו ץּו֣ב
 ןיֵ֥יְו םיִ֑נֹוׁש םיִ֣לֵּכִמ םיִ֖לֵכְו בָ֔הָז יֵ֣לְכִּב ֙תֹוקְׁשַהְו :תֶרָֽחֹסְו רַ֥דְו ׁשֵׁ֖שָו־טַהַּב
 לַ֚ע ךְךֶלֶּ֗מַה דַּ֣סִי ׀ ןֵ֣כ־יִּכ סֵ֑נֹא ןיֵ֣א תָּ֖דַכ הָּ֥יִתְּׁשַהְו :ךְךֶלֶּֽמַה דַ֥יְּכ בָ֖ר תּו֛כְלַמ
 הֵּ֣תְׁשִמ הָ֖תְׂשָע הָּ֔כְלַּמַה יִּ֣תְׁשַו םַּ֚ג :ׁשיִֽאָו־ׁשיִא ןֹו֖צְרִּכ תֹוׂ֖שֲעַֽל ֹו֔תיֵּב בַ֣ר־לָּכ
־בֵל בֹו֥טְּכ יִ֔עיִבְּׁשַה ֙םֹוּיַּב :ׁשֹוֽרֵוְׁשַחֲא ךְךֶלֶּ֥מַל רֶׁ֖שֲא תּו֔כְלַּמַה תיֵּ֚ב םיִׁ֑שָנ
 סַּ֔כְרַכְו רַ֣תֵז ֙אָתְגַבֲאַֽו אָ֤תְגִּב אָ֜נֹובְרַח אָ֨תְּזִּב ןָמּוהְמִ֠ל רַ֡מָא ןִי ָּ֑יַּב ךְךֶלֶּ֖מַה
־תֶא איִבָהְ֠ל :ׁשֹוֽרֵוְׁשַחֲא ךְךֶלֶּ֥מַה יֵ֖נְּפ־תֶא םיִ֔תְרָׁ֣שְמַה םיִ֔סיִרָּ֣סַה ֙תַעְבִׁש
־תֶא ֙םיִרָּׂשַהְו םיִּ֤מַעָֽה תֹו֨אְרַהְל תּו֑כְלַמ רֶתֶ֣כְּב ךְךֶלֶּ֖מַה יֵ֥נְפִל הָּ֛כְלַּמַה יִּ֧תְׁשַו
 ךְךֶלֶּ֔מַה רַ֣בְדִּב ֙אֹובָל יִּ֗תְׁשַו הָּ֣כְלַּמַה ןֵ֞אָמְּתַו :איִֽה הֶ֖אְרַמ תַ֥בֹוט־יִּֽכ ּהָ֔יְפָי
ֹּיַו :ֹוֽב הָ֥רֲעָּֽב ֹו֖תָמֲחַֽו דֹ֔אְמ ֙ךְךֶלֶּ֨מַה ףֹ֤צְקִּיַו םיִ֑סיִרָּסַה דַ֣יְּב רֶׁ֖שֲא  ךְךֶלֶּ֔מַה רֶמא֣
 בֹ֣רָּקַהְו :ןיִֽדָו תָּ֥ד יֵ֖עְדֹי־לָּכ יֵ֕נְפִל ךְךֶלֶּ֔מַה רַ֣בְּד ֙ןֵכ־יִּכ םיִּ֑תִעָֽה יֵ֣עְדֹי םיִ֖מָכֲחַֽל
 ׀ יֵ֣רָׂש תַ֞עְבִׁש ןָ֑כּומְמ אָ֖נְסְרַמ סֶרֶ֥מ ׁשיִׁ֔שְרַת אָתָ֣מְדַא ֙רָתֵׁש אָ֤נְׁשְרַּכ ויָ֗לֵא
 תֹוׂ֔שֲעַּֽל־הַֽמ ֙תָדְּכ :תּוֽכְלַּמַּב הָ֖נֹׁשאִר םיִ֥בְׁשּיַה ךְךֶלֶּ֔מַה יֵ֣נְּפ ֙יֵאֹר יַ֗דָמּו סַ֣רָּפ
ֹל רֶׁ֣שֲא ׀ לַ֣ע יִּ֑תְׁשַו הָּ֖כְלַּמַּב  דַ֖יְּב ׁשֹו֔רֵוְׁשַחֲא ךְךֶלֶּ֣מַה ֙רַמֲאַֽמ־תֶֽא הָ֗תְׂשָע־אֽ
ֹּיַו :םיִֽסיִרָּסַה ֹל םיִ֔רָּׂשַהְו ֙ךְךֶלֶּ֨מַה יֵ֤נְפִל ]ןָ֗כּומְמ[ ןָ֗כֻמוְמ רֶמא֣  ֙ךְךֶלֶּ֨מַה־לַע א֤
 רֶׁ֕שֲא םיִּ֔מַעָ֣ה־לָּכ־לַעְו ֙םיִרָּׂשַה־לָּכ־לַע יִּ֤כ הָּ֑כְלַּמַה יִּ֣תְׁשַו הָ֖תְוָע ֹוּ֔דַבְל
 םיִׁ֔שָּנַה־לָּכ־לַע ֙הָּכְלַּמַה־רַבְד אֵ֤צֵי־יִּֽכ :ׁשֹוֽרֵוְׁשַחֲא ךְךֶלֶּ֥מַה תֹו֖ניִדְמ־לָכְּב
־תֶא איִ֨בָהְל רַ֞מָא ׁשֹו֡רֵוְׁשַחֲא ךְךֶלֶּ֣מַה םָ֗רְמָאְּב ןֶ֑היֵניֵעְּב ןֶ֖היֵלְעַּב תֹו֥זְבַהְל
 יַ֗דָמּו־סַרָּֽפ תֹו֣רָׂש ׀ הָנְרַ֣מֹאּת הֶּ֜זַה םֹוּ֨יַהְֽו :הָאָֽב־ֹאלְו ויָ֖נָפְל הָּ֛כְלַּמַה יִּ֧תְׁשַו
־לַע־םִא :ףֶצָֽקָו ןֹו֥יָּזִּב יַ֖דְכּו ךְךֶלֶּ֑מַה יֵ֣רָׂש לֹ֖כְל הָּ֔כְלַּמַה רַ֣בְּד־תֶא ּ֙ועְמָֽׁש רֶׁ֤שֲא
ֹלְו יַ֖דָמּו־סַרָֽפ יֵ֥תָדְּב בֵ֛תָּכִיְו ויָ֔נָפְּלִמ ֙תּוכְלַמ־רַבְד אֵ֤צֵי בֹו֗ט ךְךֶלֶּ֣מַה  רֹו֑בֲעַֽי א֣
ֹל רֶׁ֨שֲא  ךְךֶלֶּ֔מַה ןֵּ֣תִי ּ֙הָתּוכְלַמּו ׁשֹו֔רֵוְׁשַחֲא ךְךֶלֶּ֣מַה ֙יֵנְפִל יִּ֗תְׁשַו אֹו֜בָת־אֽ
 ֹו֔תּוכְלַמ־לָכְּב ֙הֶׂשֲעַֽי־רֶֽׁשֲא ךְךֶלֶּ֤מַה םָ֨גְתִּפ ֩עַמְׁשִנְו :הָּנֶּֽמִמ הָ֥בֹוּטַה ּהָ֖תּועְרִל
 ֙בַטיִּיַו :ןָֽטָק־דַעְו לֹו֖דָּגִמְל ןֶ֔היֵלְעַבְל ֙רָקְי ּו֤נְּתִי םיִׁ֗שָּנַה־לָכְו איִ֑ה הָּ֖בַר יִּ֥כ
 ֙םיִרָפְס חַ֤לְׁשִּיַו :ןָֽכּומְמ רַ֥בְדִּכ ךְךֶלֶּ֖מַה ׂשַעַּ֥יַו םיִ֑רָּׂשַהְו ךְךֶלֶּ֖מַה יֵ֥ניֵעְּב רָ֔בָּדַה
 ֹו֑נֹוׁשְלִּכ םָ֖עָו םַ֥ע־לֶאְו ּהָ֔בָתְכִּכ ֙הָניִדְמּו הָ֤ניִדְמ־לֶא ךְךֶלֶּ֔מַה תֹו֣ניִדְמ־לָּכ־לֶא



 הֶּלֵ֔אָה םיִ֣רָבְּדַה ֙רַחַא :ֹוּֽמַע ןֹוׁ֥שְלִּכ רֵּ֖בַדְמּו ֹו֔תיֵבְּב רֵ֣רׂש ׁ֙שיִא־לָּכ תֹו֤יְהִל
 תֵ֥אְו הָתָׂ֔שָע־רֶׁשֲא תֵ֣אְו ֙יִּתְׁשַו־תֶא רַ֤כָז ׁשֹו֑רֵוְׁשֲחַֽא ךְךֶלֶּ֣מַה תַ֖מֲח ךְךֹׁ֕שְּכ
 תֹו֥רָעְנ ךְךֶלֶּ֛מַל ּוׁ֥שְקַבְי ויָ֑תְרָׁשְמ ךְךֶלֶּ֖מַה־יֵֽרֲעַֽנ ּו֥רְמֹאּיַו :ָהיֶֽלָע ר ַ֖זְגִנ־רֶׁשֲא
 ֹ֒ותּוכְלַמ תֹו֣ניִדְמ־לָכְּב ֘םיִדיִקְּפ ךְךֶלֶּ֣מַה דֵ֨קְפַיְו :הֶֽאְרַמ תֹו֥בֹוט תֹו֖לּותְּב
 תיֵּ֣ב־לֶא ֙הָריִּבַה ןַׁ֤שּוׁש־לֶא הֶ֜אְרַמ תַ֨בֹוט הָלּותְ֠ב־הָֽרֲעַֽנ־לָּכ־תֶא ּו֣צְּבְקִיְו
 הָ֗רֲעַּֽנַֽהְו :ןֶֽהיֵקּורְמַּת ןֹו֖תָנְו םיִׁ֑שָּנַה רֵ֣מֹׁש ךְךֶלֶּ֖מַה סיִ֥רְס אֶ֛גֵה דַ֥י־לֶא םיִׁ֔שָּנַה
 ךְךֶלֶּ֖מַה יֵ֥ניֵעְּב רָ֛בָּדַה בַ֧טיִּיַו יִּ֑תְׁשַו תַחַּ֣ת ךְךֹ֖לְמִּת ךְךֶלֶּ֔מַה יֵ֣ניֵעְּב ֙בַטיִּת רֶׁ֤שֲא
 יִ֛עְמִׁש־ןֶּב ריִ֧אָי ןֶּ֣ב יַ֗כֳּדְרָמ ֹו֣מְׁשּו הָ֑ריִּבַה ןַׁ֣שּוׁשְּב הָ֖יָה יִ֔דּוהְי ׁשיִ֣א :ןֵּֽכ ׂשַעַּ֥יַו
 םִ֖ע הָ֔תְלְגָה רֶׁ֣שֲא ֙הָלֹּגַה־םִע םִיַ֔לָׁשּו֣ריִמ ֙הָלְגָה רֶׁ֤שֲא :יִֽניִמְי ׁשיִ֥א ׁשיִ֖ק־ןֶּב
־תֶא ןֵ֜מֹא יִ֨הְיַו :לֶֽבָּב ךְךֶלֶ֥מ רַּ֖צאֶנְדַכּובְנ הָ֔לְגֶה רֶׁ֣שֲא הָ֑דּוהְי־ךְךֶלֶֽמ הָ֣יְנָכְי
 תַ֣בֹוטְו ֙רַאֹּ֨ת־תַפְי הָ֤רֲעַּֽנַהְו םֵ֑אָו בָ֣א ּהָ֖ל ןיֵ֥א יִּ֛כ ֹו֔דֹּד־תַּב ֙רֵּתְסֶא איִ֤ה הָּ֗סַדֲה
־רַבְּד עַ֤מָּׁשִהְּב יִ֗הְיַו :תַֽבְל ֹו֖ל יַ֛כֳּדְרָמ ּהָ֧חָקְל ּהָּ֔מִאְו ָ֙היִ֨בָא תֹו֤מְבּו הֶ֔אְרַמ
 חַ֤קָּלִּתַו יָ֑גֵה דַ֣י־לֶא הָ֖ריִּבַה ןַׁ֥שּוׁש־לֶא תֹוּ֛בַר תֹו֥רָעְנ ץֵ֞בָּקִהְבּֽו ֹו֔תָדְו ֙ךְךֶלֶּ֨מַה
 ֘ויָניֵעְב הָ֣רֲעַּֽנַה בַ֨טיִּתַו :םיִֽׁשָּנַה רֵ֥מֹׁש יַ֖גֵה דַ֥י־לֶא ךְךֶלֶּ֔מַה תיֵּ֣ב־לֶא ֙רֵּתְסֶא
 עַבֶׁ֣ש ֙תֵאְו ּהָ֔ל תֵ֣תָל ָ֙הֶ֨תֹונָמ־תֶאְו ָהיֶ֤קּורְמַּת־תֶא לֵהַבְיַ֠ו ֒ויָנָפְל דֶסֶ֣ח אָּׂ֣שִּתַו
 תיֵּ֥ב בֹו֖טְל ָהיֶ֛תֹורֲעַֽנ־תֶאְו ָהֶּ֧נַׁשְיַו ךְךֶלֶּ֑מַה תיֵּ֣בִמ ּהָ֖ל־תֶתָֽל תֹו֥יֻאְרָה תֹו֔רָעְּנַה
 ָהיֶ֖לָע הָּ֥וִצ יַ֛כֳּדְרָמ יִּ֧כ ּהָּ֑תְדַלֹוֽמ־תֶאְו ּהָּ֖מַע־תֶא רֵּ֔תְסֶא הָדיִּ֣גִה־ֹאל :םיִֽׁשָּנַה
 םיִׁ֑שָּנַה־תיֵּב רַ֣צֲח יֵ֖נְפִל ךְךֵּ֔לַהְתִמ ֙יַכֳּדְרָמ םֹו֔יָו םֹו֣י־לָכְבּו :דיִּֽגַת־ֹאל רֶׁ֥שֲא
 אֹו֣בָל הָ֜רֲעַֽנְו הָ֨רֲעַֽנ ֩רֹּת ַעיִּ֡גַהְבּו :ּהָּֽב הֶׂ֖שָעֵּי־הַמּו רֵּ֔תְסֶא םֹו֣לְׁש־תֶא ֙תַעַ֨דָל
 יִּ֛כ ׁשֶדֹ֔ח רָׂ֣שָע םיֵ֣נְׁש ֙םיִׁשָּנַה תַ֤דְּכ ּהָ֜ל תֹו֨יֱה ֩ץֵּקִמ ׁשֹו֗רֵוְׁשַחֲא ךְךֶלֶּ֣מַה־לֶא ׀
 ֙םיִׁשָדֳח הָּׁ֤שִׁשְו רֹּ֔מַה ןֶמֶׁ֣שְּב ֙םיִׁשָדֳח הָּׁ֤שִׁש ןֶ֑היֵקּורְמ יֵ֣מְי ּו֖אְלְמִי ןֵּ֥כ
 רֶׁ֨שֲא־לָּכ ֩תֵא ךְךֶלֶּ֑מַה־לֶא הָ֣אָּב הָ֖רֲעַּֽנַֽה הֶ֕זָבּו :םיִֽׁשָּנַה יֵ֖קּורְמַתְבּו םיִ֔מָׂשְּבַּב
 איִ֣ה ׀ בֶרֶ֣עָּב :ךְךֶלֶּֽמַה תיֵּ֥ב־דַע םיִׁ֖שָּנַה תיֵּ֥בִמ ּהָּ֔מִע אֹו֣בָל ּ֙הָל ןֵֽתָּ֤נִי רַ֜מֹאּת
 ךְךֶלֶּ֖מַה סיִ֥רְס זַ֛גְׁשֲעַֽׁש דַ֧י־לֶא יִ֔נֵׁש ֙םיִׁשָּנַה תיֵּ֤ב־לֶא הָ֞בָׁש איִ֣ה רֶקֹּבַבּ֠ו הָ֗אָב
 ךְךֶלֶּ֖מַה ּהָּ֛ב ץֵ֥פָח־םִא יִּ֣כ ךְךֶלֶּ֔מַה־לֶא ֙דֹוע אֹו֥בָת־ֹאל םיִׁ֑שְגַליִּֽפַה רֵ֣מֹׁש
־חַֽקָל ֩רֶׁשֲא יַ֡כֳּדְרָמ דֹּ֣ד לִיַ֣חיִבֲא־תַּב רֵּ֣תְסֶא־רֹּת ַעיִּ֣גַהְבּו :םֵֽׁשְב הָ֥אְרְקִנְו



ֹל ךְךֶלֶּ֗מַה־לֶא אֹו֣בָל תַ֜בְל ֹו֨ל  יַ֥גֵה רַ֛מֹאי רֶׁ֥שֲא־תֶא םִ֣א יִּ֠כ רָ֔בָּד ֙הָׁשְקִב א֤
 :ָהיֶֽאֹר־לָּכ יֵ֖ניֵעְּב ןֵ֔ח תאֵׂ֣שֹנ ֙רֵּתְסֶא יִ֤הְּתַו םיִׁ֑שָּנַה רֵ֣מֹׁש ךְךֶלֶּ֖מַה־סיִרְס
 יִ֖ריִׂשֲעָֽה ׁשֶדֹ֥חַּב ֹו֔תּוכְלַמ תיֵּ֣ב־לֶא ׁ֙שֹורֵוְׁשַחֲא ךְךֶלֶּ֤מַה־לֶא רֵּ֜תְסֶא חַ֨קָּלִּתַו
־לָּכִמ ֙רֵּתְסֶא־תֶא ךְךֶלֶּ֤מַה בַ֨הֱאֶּיַו :ֹוֽתּוכְלַמְל עַבֶׁ֖ש־תַנְׁשִּב תֵ֑בֵט ׁשֶדֹ֣ח־אּוה
 ֙תּוכְלַמ־רֶתֶּֽכ םֶׂשָּ֤יַו תֹו֑לּותְּבַה־לָּכִמ ויָ֖נָפְל דֶסֶ֛חָו ןֵ֥ח־אָּׂשִּתַו םיִׁ֔שָּנַה
 ֙ויָרָׂש־לָכְל לֹו֗דָג הֶּ֣תְׁשִמ ךְךֶלֶּ֜מַה ׂשַעַּ֨יַו :יִּֽתְׁשַו תַחַּ֥ת ָהֶ֖כיִלְמַּיַו ּהָׁ֔שֹארְּב
 :ךְךֶלֶּֽמַה דַ֥יְּכ תֵ֖אְׂשַמ ןֵּ֥תִיַו הָׂ֔שָע ֙תֹוניִדְּמַל הָ֤חָנֲהַֽו רֵּ֑תְסֶא הֵּ֣תְׁשִמ תֵ֖א ויָ֔דָבֲעַֽו
 תֶד ֶּ֤גַמ רֵּ֗תְסֶא ןיֵ֣א :ךְךֶלֶּֽמַה־רַעַֽׁשְּב בֵׁ֥שי יַ֖כֳּדְרָמּו תיִ֑נֵׁש תֹו֖לּותְּב ץֵ֥בָּקִהְבּו
 רֵּ֣תְסֶא ֙יַכֳּדְרָמ רַ֤מֲאַֽמ־תֶאְו יָ֑כֳּדְרָמ ָהיֶ֖לָע הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ ּהָּ֔מַע־תֶאְו ּ֙הָּתְדַלֹוֽמ
 ךְךֶלֶּ֑מַה־רַעַֽׁשְּב בֵׁ֣שי יַ֖כֳּדְרָמּו םֵ֔הָה םיִ֣מָּיַּב :ֹוּֽתִא הָ֖נְמָאְב הָ֥תְיָה רֶׁ֛שֲאַּֽכ הָׂ֔שֹע
 דָ֔י ַחֹ֣לְׁשִל ּ֙וׁשְקַבְיַו ףַּ֔סַה יֵ֣רְמֹּׁשִמ ֙ךְךֶלֶּ֨מַה יֵ֤סיִרָס־יֵֽנְׁש ׁשֶרֶ֜תָו ןָ֨תְגִּב ֩ףַצָק
ֹּתַו הָּ֑כְלַּמַה רֵּ֣תְסֶאְל דֵּ֖גַּיַו יַ֔כֳּדְרָמְל ֙רָבָּדַה עַ֤דָּוִּיַו :ׁשר ֵֽוְׁשַחֲא ךְךֶלֶּ֖מַּב  רֶמא֧
 ץֵ֑ע־לַע םֶ֖היֵנְׁש ּו֥לָּתִּיַו אֵ֔צָּמִּיַו ֙רָבָּדַה ׁשַּ֤קֻבְיַו :יָֽכֳּדְרָמ םֵׁ֥שְּב ךְךֶלֶּ֖מַל רֵּ֛תְסֶא
 ךְךֶלֶּ֨מַה֩ לַּדִּג הֶּלֵ֗אָה םיִ֣רָבְּדַה ׀ רַ֣חַא :ךְךֶלֶּֽמַה יֵ֥נְפִל םיִ֖מָּיַה יֵ֥רְבִּד רֶפֵ֛סְּב בֵ֗תָּכִּיַו
 לַ֕עֵמ ֹו֔אְסִּכ־תֶא ֙םֶׂשָּ֨יַו ּוהֵ֑אְּׂשַנְי ַֽו יִ֖גָגֲאָֽה אָתָ֛דְּמַה־ןֶּֽב ןָ֧מָה־תֶא ׁשֹו֜רֵוְׁשַחֲא
 םיִ֤עְרֹּכ ךְךֶלֶּ֗מַה רַעַׁ֣שְּב־רֶׁשֲא ךְךֶלֶּ֜מַה יֵ֨דְבַע־לָכְו :ֹוּֽתִא רֶׁ֥שֲא םיִ֖רָּׂשַה־לָּכ
ֹל יַ֔כֳּדְרָ֨מּו ךְךֶלֶּ֑מַה ֹו֣ל־הָּוִצ ןֵ֖כ־יִּכ ןָ֔מָהְל ֙םיִוֲחַּֽתְׁשִֽמּו ֹלְו עַ֖רְכִי א֥  :הֶֽוֲחַּֽתְׁשִֽי א֥
ֹּיַו  תֵ֖א רֵ֔בֹוע הָּ֣תַא ַ֙עּוּ֨דַמ יָ֑כֳּדְרָמְל ךְךֶלֶּ֖מַה רַעַׁ֥שְּב־רֶׁשֲא ךְךֶלֶּ֛מַה יֵ֥דְבַע ּו֜רְמא֨
ֹלְו םֹו֔יָו םֹו֣י ֙ויָלֵא ]םָ֤רְמָאְּכ[ םָ֤רְמָאְּב יִ֗הְיַו :ךְךֶלֶּֽמַה תַ֥וְצִמ  םֶ֑היֵלֲא עַ֖מָׁש א֥
 אּו֥ה־רֶׁשֲא םֶ֖הָל דיִּ֥גִה־יִּֽכ יַ֔כֳּדְרָמ יֵ֣רְבִּד ּ֙ודְמַעַֽיֲה ֙תֹואְרִל ןָ֗מָהְל ּודיִּ֣גַּיַו
 :הָֽמֵח ןָ֖מָה אֵ֥לָּמִּיַו ֹו֑ל הֶ֖וֲחַּֽתְׁשִֽמּו ַעֵ֥רֹּכ יַ֔כֳּדְרָמ ןיֵ֣א־יִּכ ןָ֔מָה אְר ַּ֣יַו :יִֽדּוהְי
 ׁשֵּ֣קַבְיַו יָ֑כֳּדְרָמ םַ֣ע־תֶא ֹו֖ל ּודיִּ֥גִה־יִּֽכ ֹוּ֔דַבְל יַ֣כֳּדְרָמְּב ֙דָי חֹ֤לְׁשִל ויָ֗ניֵעְּב זֶבִּ֣יַו
 םַ֥ע ׁשֹו֖רֵוְׁשַחֲא תּו֥כְלַמ־לָכְּב רֶׁ֛שֲא םיִ֛דּוהְּיַה־לָּכ־תֶא דיִ֧מְׁשַהְל ןָ֗מָה
 ךְךֶלֶּ֖מַל הֵ֔רְׂשֶע םיֵּ֣תְׁש ֙תַנְׁשִּב ןָ֔סיִנ ׁשֶדֹ֣ח־אּוה ֙ןֹוׁשאִרָה ׁשֶדֹ֤חַּב :יָֽכֳּדְרָמ
 ׁשֶדֹ֥חְל ׁשֶדֹ֛חֵמּו םֹו֛יְל ׀ םֹוּ֧יִמ ןָ֗מָה יֵ֣נְפִל לָ֜רֹוּגַה אּו֨ה ֩רּוּפ ליִּ֣פִה ׁשֹו֑רֵוְׁשַחֲא
ֹּיַו :רָֽדֲא ׁשֶדֹ֥ח־אּוה רָׂ֖שָע־םיֵנְׁש  דָ֗חֶא־םַע ֹו֣נְׁשֶי ׁשֹו֔רֵוְׁשַחֲא ךְךֶלֶּ֣מַל ֙ןָמָה רֶמא֤



 םָ֗ע־לָּכִמ תֹו֣נֹׁש םֶ֞היֵתָדְו ךָךֶ֑תּוכְלַמ תֹו֣ניִדְמ לֹ֖כְּב םיִּ֔מַעָֽה ןיֵּ֣ב ֙דָרֹפְמּו ר ָּ֤זֻפְמ
 ךְךֶלֶּ֣מַה־לַע־םִא :םָֽחיִּנַהְל הֶֹ֖וׁש־ןיֵא ךְךֶלֶּ֥מַלְו םיִׂ֔שֹע םָ֣ניֵא ֙ךְךֶלֶּ֨מַה יֵ֤תָּד־תֶאְו
 יֵׂ֣שֹע ֙יֵדְי־לַע֙ לֹוקְׁשֶא ףֶסֶּ֗כ־רַּכִּכ םיִ֜פָלֲא תֶרֶׂ֨שֲעַֽו םָ֑דְּבַאְל בֵ֖תָּכִי בֹו֔ט
 ֹו֑דָי לַ֣עֵמ ֹוּ֖תְעַּבַט־תֶא ךְךֶלֶּ֛מַה רַסָּ֧יַו :ךְךֶלֶּֽמַה יֵ֥זְנִּג־לֶא איִ֖בָהְל הָ֔כאָלְּמַה
ֹּיַו :םיִֽדּוהְּיַה רֵ֥רֹצ יִ֖גָגֲאָֽה אָתָ֛דְּמַה־ןֶּֽב ןָ֧מָהְל ּהָ֗נְּתִּי ַֽו  ןָ֔מָהְל ֙ךְךֶלֶּ֨מַה רֶמא֤
 ׁשֶדֹ֣חַּב ךְךֶלֶּ֜מַה יֵ֨רְפֹס ּ֩ואְרָּקִּיַו :ךָךיֶֽניֵעְּב בֹוּ֥טַּכ ֹוּ֖ב תֹוׂ֥שֲעַֽל םָ֕עָהְו ךְךָ֑ל ןּו֣תָנ ףֶסֶּ֖כַה
 לֶ֣א ןָ֡מָה הָּ֣וִצ־רֶׁשֲא־לָכְּֽכ בֵ֣תָּכִּיַו ֹ֒וּב ֘םֹוי רָׂ֣שָע הָׁ֨שֹולְׁשִּב ןֹוׁ֗שאִרָה
 ֙םַע יֵרָׂ֤ש־לֶאְו הָ֗ניִדְמּו הָ֣ניִדְמ־לַע ׀ רֶׁ֣שֲא תֹו֞חַּפַה־לֶאְֽו ךְךֶלֶּמַ֠ה־יֵֽנְּפְרַּדְׁשַחֲא
 ׁ֙שרֵוְׁשַחֲא ךְךֶלֶּ֤מַה םֵׁ֨שְּב ֹו֑נֹוׁשְלִּכ םָ֖עָו םַ֥עְו ּהָ֔בָתְכִּכ ֙הָניִדְמּו הָ֤ניִדְמ םָ֔עָו
 תֹו֣ניִדְמ־לָּכ־לֶא ֘םיִצָרָה דַ֣יְּב םיִ֜רָפְס ַחֹו֨לְׁשִנְו :ךְךֶלֶּֽמַה תַעַּ֥בַטְּב םָּ֖תְחֶנְו בָּ֔תְכִנ
 ֙םיִׁשָנְו ףַ֤ט ןֵ֨קָז־דַעְו רַעַּ֨נִמ םיִדּוהְּיַ֠ה־לָּכ־תֶא דֵּ֣בַאְלּו גֹ֣רֲהַֽל דיִ֡מְׁשַהְל ֒ךְךֶלֶּמַה
 םָ֖לָלְׁשּו רָ֑דֲא ׁשֶדֹ֣ח־אּוה רָׂ֖שָע־םיֵנְׁש ׁשֶדֹ֥חְל רָׂ֛שָע הָׁ֥שֹולְׁשִּב דָ֔חֶא םֹו֣יְּב
 םיִּ֑מַעָֽה־לָכְל יּו֖לָּג הָ֔ניִדְמּו הָ֣ניִדְמ־לָכְּב ֙תָּד ןֵֽתָּ֤נִהְל בָ֗תְּכַה ןֶגֶׁ֣שְתַּפ :זֹוֽבָל
 הָ֖נְּתִנ תָּ֥דַהְו ךְךֶלֶּ֔מַה רַ֣בְדִּב ֙םיִפּוחְד ּו֤אְצָי םיִ֞צָרָֽה :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַל םיִ֖דִתֲע תֹו֥יְהִל
 יַ֗כֳּדְרָמּו :הָכֹוֽבָנ ןָׁ֖שּוׁש ריִ֥עָהְו תֹוּ֔תְׁשִל ּו֣בְׁשָי ֙ןָמָהְו ךְךֶלֶּ֤מַהְו הָ֑ריִּבַה ןַׁ֣שּוׁשְּב
 קִּיַו הָׂ֔שֲעַֽנ רֶׁ֣שֲא־לָּכ־תֶא ֙עַדָי  ֙אֵצֵּיַו רֶפֵ֑אָו קַׂ֖ש ׁשַּ֥בְלִּיַו ויָ֔דָגְּב־תֶא ֙יַכֳּדְרָמ עַ֤רְ
 ןיֵ֥א יִּ֣כ ךְךֶלֶּ֑מַה־רַעַֽׁש יֵ֣נְפִל דַ֖ע אֹו֕בָּיַו :הָֽרָמּו הָ֖לֹדְג הָ֥קָעְז קַ֛עְזִּיַו ריִ֔עָה ךְךֹו֣תְּב
 רֶׁ֨שֲא ֙םֹוקְמ הָ֗ניִדְמּו הָ֣ניִדְמ־לָכְבּו :קָֽׂש ׁשּו֥בְלִּב ךְךֶלֶּ֖מַה רַעַׁ֥ש־לֶא אֹו֛בָל
 רֶפֵ֔אָו קַׂ֣ש דֵּ֑פְסִמּו יִ֖כְבּו םֹו֥צְו םיִ֔דּוהְּיַל֙ לֹודָּג לֶבֵ֤א ַעיִּ֔גַמ ֹ֙ותָדְו ךְךֶלֶּ֤מַה־רַבְּד
 ּהָ֔ל ּודיִּ֣גַּיַו ָ֙היֶ֨סיִרָסְו רֵּ֤תְסֶא תֹו֨רֲעַֽנ ]הָנאֹובָּתַ֠ו[ הָניאֹובָּתַ֠ו :םיִּֽבַרָֽל עַּ֖צֻי
 ריִ֥סָהְלּו יַ֗כֳּדְרָמ־תֶֽא ׁשיִּ֣בְלַהְל םיִ֜דָגְּב חַ֨לְׁשִּתַו דֹ֑אְמ הָּ֖כְלַּמַה לַ֥חְלַחְתִּתַו

ֹלְו ויָ֖לָעֵמ ֹוּ֛קַׂש  דיִ֣מֱעֶה רֶׁ֣שֲא ֙ךְךֶלֶּ֨מַה יֵ֤סיִרָּסִמ ךְךָ֜תֲהַֽל רֵּ֨תְסֶא ֩אָרְקִּתַו :לֵּֽבִק א֥
־לֶֽא ךְךָ֖תֲה אֵ֥צֵּיַו :הֶּֽז־הַמ־לַעְו הֶּ֖ז־הַמ תַעַ֥דָל יָ֑כֳּדְרָמ־לַֽע ּוהֵּ֖וַצְּתַו ָהיֶ֔נָפְל
־לָּכ תֵ֖א יַ֔כֳּדְרָמ ֹו֣ל־דֶּגַּיַו :ךְךֶלֶּֽמַה־רַעַֽׁש יֵ֥נְפִל רֶׁ֖שֲא ריִ֔עָה בֹו֣חְר־לֶא יָ֑כֳּדְרָמ
 ק רֶׁ֣שֲא  ךְךֶלֶּ֛מַה יֵ֥זְנִּג־לַע לֹוקְׁשִ֠ל ֙ןָמָה רַ֤מָא רֶׁ֨שֲא ףֶסֶּ֗כַה תַׁ֣שָרָּפ ׀ תֵ֣אְו ּוהָ֑רָ
 ןָׁ֤שּוׁשְּב ןַּ֨תִנ־רֶׁשֲא תָּדַ֠ה־בָֽתְּכ ןֶגֶׁ֣שְתַּפ־תֶאְו :םָֽדְּבַאְל ]םיִ֖דּוהְּיַּב[ םייִ֖דּוהְּיַּב



 אֹו֨בָל ָהיֶ֗לָע תֹוּ֣וַצְלּו ּהָ֑ל דיִּ֣גַהְלּו רֵּ֖תְסֶא־תֶא תֹו֥אְרַהְל ֹו֔ל ןַתָ֣נ ֙םָדיִמְׁשַהְל
 דֵּ֣גַּיַו ךְךָ֑תֲה אֹו֖בָּיַו :ּהָּֽמַע־לַע ויָ֖נָפְּלִמ ׁשֵּ֥קַבְלּו ֹו֛ל־ןֶּנַחְתִֽהְל ךְךֶלֶּ֧מַה־לֶא
ֹּתַו :יָֽכֳּדְרָמ יֵ֥רְבִּד תֵ֖א רֵּ֔תְסֶאְל ־לָּכ :יָֽכֳּדְרָמ־לֶֽא ּוהֵּ֖וַצְּתַו ךְךָ֔תֲהַֽל ֙רֵּתְסֶא רֶמא֤
 רֶׁ֣שֲא הָּׁ֡שִאְו ׁשיִ֣א־לָּכ רֶׁ֣שֲא םיִ֗עְדֹוֽי ךְךֶלֶּ֜מַה תֹו֨ניִדְמ־םַעְו ךְךֶלֶּ֡מַה יֵ֣דְבַע
ֹל רֶׁ֣שֲא תיִ֜מיִנְּפַה רֵ֨צָחֶה־לֶא ֩ךְךֶלֶּמַה־לֶא־אֹוֽבָי  תיִ֔מָהְל ֹ֙ותָּד תַ֤חַא אֵ֗רָּקִי־אֽ
ֹל יִ֗נֲאַֽו הָ֑יָחְו בָ֖הָּזַה טיִ֥בְרַׁש־תֶא ךְךֶלֶּ֛מַה ֹו֥ל־טיִׁשֹוֽי רֶׁ֨שֲאֵֽמ דַבְ֠ל  ֙יִתאֵ֨רְקִנ א֤
 :רֵּֽתְסֶא יֵ֥רְבִּד תֵ֖א יָ֔כֳּדְרָמְל ּודיִּ֣גַּיַו :םֹוֽי םיִׁ֥שֹולְׁש הֶ֖ז ךְךֶלֶּ֔מַה־לֶא אֹו֣בָל
ֹּיַו  ךְךֶלֶּ֖מַה־תיֵּב טֵ֥לָּמִהְל ךְךֵׁ֔שְפַנְב יִּ֣מַדְּת־לַא רֵּ֑תְסֶא־לֶא ביִׁ֣שָהְל יַ֖כֳּדְרָמ רֶמא֥
 דֹו֤מֲעַֽי הָ֞לָּצַהְו חַוֶ֣ר ֒תֹאּזַה תֵ֣עָּב ֘יִׁשיִרֲחַּֽת ׁשֵ֣רֲחַֽה־םִא יִּ֣כ :םיִֽדּוהְּיַה־לָּכִמ
ֹזָּכ תֵ֣עְל־םִא ַעֵ֔דֹוי יִ֣מּו ּודֵ֑בֹאּת ךְךיִ֖בָא־תיֵבּו ְּתַ֥אְו רֵ֔חַא םֹו֣קָּמִמ ֙םיִדּוהְּיַל  תא֔
ֹּתַו :תּוֽכְלַּמַל ְּתַעַּ֖גִה ־לָּכ־תֶא סֹו֨נְּכ ֩ךְךֵל :יָֽכֳּדְרָמ־לֶֽא ביִׁ֥שָהְל רֵּ֖תְסֶא רֶמא֥
 תֶׁש֤לְׁש ּוּ֜תְׁשִּת־לַאְו ּו֨לְכֹאּת־לַאְו יַלָ֠ע ּומּו֣צְו ןָׁ֗שּוׁשְּב םיִ֣אְצְמִּנַֽה םיִ֜דּוהְּיַה
 רֶׁ֣שֲא ֙ךְךֶלֶּ֨מַה־לֶא אֹו֤בָא ןֵ֞כְבּו ןֵּ֑כ םּו֣צָא יַ֖תֹרֲעַֽנְו יִ֥נֲא־םַּג םֹו֔יָו הָלְיַ֣ל ֙םיִמָי
ֹל  הָ֥תְּוִצ־רֶׁשֲא לֹ֛כְּכ ׂשַעַּ֕יַו יָ֑כָּדְרָמ רֹ֖בֲעַּֽי ַֽו :יִּתְדָֽבָא יִּתְדַ֖בָא רֶׁ֥שֲאַֽכְו תָּ֔דַכ־אֽ
 רַ֤צֲחַּֽב דֹ֞מֲעַּֽתַֽו תּו֔כְלַמ ֙רֵּתְסֶא ׁשַּ֤בְלִּתַו יִׁ֗שיִלְּׁשַה םֹוּ֣יַּב ׀ יִ֣הְיַו :רֵּֽתְסֶא ויָ֖לָע
 ֹ֙ותּוכְלַמ אֵּ֤סִּכ־לַע בֵׁ֞שֹוי ךְךֶלֶּמַהְ֠ו ךְךֶלֶּ֑מַה תיֵּ֣ב חַכֹ֖נ תיִ֔מיִנְּפַה ֙ךְךֶלֶּ֨מַה־תיֵּב
 הָּ֗כְלַּמַה רֵּ֣תְסֶא־תֶא ךְךֶלֶּ֜מַה תֹו֨אְרִכ֩ יִהְיַו :תִיָּֽבַה חַתֶּ֥פ חַכֹ֖נ תּו֔כְלַּמַה תיֵ֣בְּב
 ֙בָהָּזַה טיִ֤בְרַׁש־תֶא רֵּ֗תְסֶאְל ךְךֶלֶּ֜מַה טֶׁשֹוּ֨יַו ויָ֑ניֵעְּב ןֵ֖ח הָ֥אְׂשָנ רֵ֔צָחֶּֽב ֙תֶדֶ֨מֹע
 קִּתַו ֹו֔דָיְּב רֶׁ֣שֲא ֹרְּב עַּ֖גִּתַו רֵּ֔תְסֶא בַ֣רְ ֹּיַו :טיִֽבְרַּׁשַה ׁשא֥ ־הַמ ךְךֶלֶּ֔מַה ּ֙הָל רֶמא֤
ֹּתַו :ךְךָֽל ןֵֽתָּ֥נִיְו תּו֖כְלַּמַה יִ֥צֲח־דַע ךְךֵ֛תָׁשָּקַּב־הַמּו הָּ֑כְלַּמַה רֵּ֣תְסֶא ךְךָּ֖ל  רֶמא֣
־רֶׁשֲא הֶּ֖תְׁשִּמַה־לֶא םֹוּ֔יַה ֙ןָמָהְו ךְךֶלֶּ֤מַה אֹו֨בָי בֹו֑ט ךְךֶלֶּ֖מַה־לַע־םִא רֵּ֔תְסֶא
ֹּיַו :ֹוֽל יִתיִׂ֥שָע ֹבָּיַו רֵּ֑תְסֶא רַ֣בְּד־תֶא תֹוׂ֖שֲעַֽל ןָ֔מָה־תֶא ּ֙ורֲהַֽמ ךְךֶלֶּ֔מַה רֶמא֣  א֤
ֹּיַו :רֵּֽתְסֶא הָ֥תְׂשָע־רֶׁשֲא הֶּ֖תְׁשִּמַה־לֶא ןָ֔מָהְו ֙ךְךֶלֶּ֨מַה  ֙רֵּתְסֶאְל ךְךֶלֶּ֤מַה רֶמא֨
 תּו֖כְלַּמַה יִ֥צֲח־דַע ךְךֵ֛תָׁשָּקַּב־הַמּו ךְךָ֑ל ןֵֽתָּ֣נִיְו ךְךֵ֖תָלֵאְּׁש־הַמ ןִיַּ֔יַה הֵּ֣תְׁשִמְּב
 יֵ֣ניֵעְּב ןֵ֜ח יִתאָ֨צָמ־םִא :יִֽתָׁשָּקַבּו יִ֖תָלֵאְׁש רַ֑מֹאּתַו רֵּ֖תְסֶא ןַעַּ֥תַו :ׂשָֽעֵתְו
 אֹו֧בָי יִ֑תָׁשָּקַּב־תֶא תֹוׂ֖שֲעַֽלְו יִ֔תָלֵ֣אְׁש־תֶא ֙תֵתָל בֹו֔ט ֙ךְךֶלֶּ֨מַה־לַע־םִאְו ךְךֶלֶּ֗מַה



 :ךְךֶלֶּֽמַה רַ֥בְדִּכ הֶׂ֖שֱעֶֽא רָ֥חָמּו םֶ֔הָל הֶׂ֣שֱעֶֽא רֶׁ֣שֲא ֙הֶּתְׁשִּמַה־לֶא ןָ֗מָהְו ךְךֶלֶּ֣מַה
 רַעַׁ֣שְּב יַ֜כֳּדְרָמ־תֶֽא ןָ֨מָה ֩תֹואְרִכְו בֵ֑ל בֹו֣טְו ַחֵ֖מָׂש אּו֔הַה םֹוּ֣יַּב ֙ןָמָה אֵ֤צֵּיַו
 ןָ֔מָה קַּ֣פַאְתִּיַו :הָֽמֵח יַ֖כֳּדְרָמ־לַֽע ןָ֛מָה אֵ֥לָּמִּיַו ּוּנֶּ֔מִמ עָ֣ז־ֹאלְו ֙םָק־ֹאלְו ךְךֶלֶּ֗מַה
 םֶ֥הָל רֵּ֨פַסְיַו :ֹוּֽתְׁשִא ׁשֶר ֶ֥ז־תֶאְו ויָ֖בֲהֹֽא־תֶא אֵ֥בָּיַו חַ֛לְׁשִּיַו ֹו֑תיֵּב־לֶא אֹו֖בָּיַו
 רֶׁ֣שֲא תֵ֣אְו ֙ךְךֶלֶּ֨מַה ֹו֤לְּדִּג רֶׁ֨שֲא־לָּכ ֩תֵאְו ויָ֑נָּב בֹ֣רְו ֹו֖רְׁשָע דֹו֥בְּכ־תֶא ןָ֛מָה
 רֵּ֨תְסֶא ֩הָאיִבֵה־ֹאל ףַ֣א ֒ןָמָה ֘רֶמֹאּיַו :ךְךֶלֶּֽמַה יֵ֥דְבַעְו םיִ֖רָּׂשַה־לַע ֹו֔אְּׂשִנ
 רָ֛חָמְל־םַגְו יִ֑תֹוא־םִא יִּ֣כ הָתָׂ֖שָע־רֶׁשֲא הֶּ֥תְׁשִּמַה־לֶא ךְךֶלֶּ֛מַה־םִע הָּ֧כְלַּמַה
 ֙הֶאֹר יִ֤נֲא רֶׁ֨שֲא תֵ֗ע־לָכְּב יִ֑ל הֶֹ֖וׁש ּוּנֶ֥ניֵא הֶ֕ז־לָכְו :ךְךֶלֶּֽמַה־םִע ּהָ֖ל־אּורָֽק יִ֥נֲא
ֹּתַו :ךְךֶלֶּֽמַה רַעַׁ֥שְּב בֵׁ֖שֹוי יִ֔דּוהְּיַה יַ֣כֳּדְרָמ־תֶא ־לָכְו ֹוּ֜תְׁשִא ׁשֶרֶ֨ז ֹ֩ול רֶמא֣
־תֶֽא ּו֤לְתִיְו ךְךֶלֶּ֗מַל רֹ֣מֱא ׀ רֶקֹּ֣בַבּו ֒הָּמַא םיִּׁ֣שִמֲח ַּהֹ֣בָּג ֘ץֵע־ּוׂשֲעַֽי ויָ֗בֲהֹֽא
ֹבּו ויָ֔לָע ֙יַכֳּדְרָמ  ןָ֖מָה יֵ֥נְפִל רָ֛בָּדַה בַ֧טיִּיַו ַחֵ֑מָׂש הֶּ֖תְׁשִּמַה־לֶא ךְךֶלֶּ֥מַה־םִע־אֽ
ֹּיַו ךְךֶלֶּ֑מַה תַ֣נְׁש הָ֖דְדָנ אּו֔הַה הָלְיַּ֣לַּב :ץֵֽעָה ׂשַעַּ֥יַו  רֶפֵ֤ס־תֶא איִ֞בָהְל רֶמא֗
 ֩רֶׁשֲא בּו֗תָכ אֵ֣צָּמִּיַו :ךְךֶלֶּֽמַה יֵ֥נְפִל םיִ֖אָרְקִנ ּו֥יְהִּיַו םיִ֔מָּיַה יֵ֣רְבִּד ֙תֹונֹרְכִּזַה
 רֶׁ֤שֲא ףַּ֑סַה יֵ֖רְמֹּׁשִמ ךְךֶלֶּ֔מַה יֵ֣סיִרָס ֙יֵנְׁש ׁשֶרֶ֗תָו אָנָ֣תְגִּב־לַע יַ֜כֳּדְרָמ דיִּ֨גִה
ֹּיַו :ׁשֹוֽרֵוְׁשַחֲא ךְךֶלֶּ֖מַּב דָ֔י ַחֹ֣לְׁשִל ּ֙וׁשְקִּב  הָּ֛לּודְגּו רָ֧קְי הָׂ֞שֲעַּֽנ־הַֽמ ךְךֶלֶּ֔מַה רֶמא֣
ֹּיַו הֶ֑ז־לַע יַ֖כֳּדְרָמְל ֹּיַו :רָֽבָּד ֹוּ֖מִע הָׂ֥שֲעַֽנ־ֹאל ויָ֔תְרָׁ֣שְמ ֙ךְךֶלֶּ֨מַה יֵ֤רֲעַֽנ ּו֜רְמא֨  רֶמא֥
 ךְךֶלֶּ֔מַל רֹ֣מאֵל הָ֔נֹוציִ֣חַה ֙ךְךֶלֶּ֨מַה־תיֵּב רַ֤צֲחַֽל אָּ֗ב ןָ֣מָהְו רֵ֑צָחֶב יִ֣מ ךְךֶלֶּ֖מַה
ֹּיַו :ֹוֽל ןיִ֥כֵה־רֶׁשֲא ץֵ֖עָה־לַע יַ֔כֳּדְרָמ־תֶֽא ֙תֹולְתִל  ויָ֔לֵא ֙ךְךֶלֶּ֨מַה יֵ֤רֲעַֽנ ּו֜רְמא֨
ֹּיַו רֵ֑צָחֶּב דֵ֣מֹע ןָ֖מָה הֵּ֥נִה ֹּיַו ֒ןָמָה ֘אֹובָּיַו :אֹוֽבָי ךְךֶלֶּ֖מַה רֶמא֥  ךְךֶלֶּ֔מַה ֹ֙ול רֶמא֤
ֹּיַו ֹו֑רָקיִּב ץֵ֣פָח ךְךֶלֶּ֖מַה רֶׁ֥שֲא ׁשיִ֕אָּב תֹוׂ֕שֲעַֽל־הַמ  ץֹּ֥פְחַי יִ֞מְל ֹוּ֔בִלְּב ֙ןָמָה רֶמא֤
ֹּיַו :יִּנֶּֽמִמ רֵ֥תֹוי רָ֖קְי תֹוׂ֥שֲעַֽל ךְךֶלֶּ֛מַה  ךְךֶלֶּ֖מַה רֶׁ֥שֲא ׁשיִ֕א ךְךֶלֶּ֑מַה־לֶא ןָ֖מָה רֶמא֥
 בַ֤כָר רֶׁ֨שֲא סּו֗סְו ךְךֶלֶּ֑מַה ֹוּ֖ב־ׁשַבָֽל רֶׁ֥שֲא תּו֔כְלַמ ׁשּו֣בְל ּ֙ואיִ֨בָי :ֹוֽרָקיִּב ץֵ֥פָח
־לַע סּוּ֗סַהְו ׁשּו֜בְּלַה ןֹו֨תָנְו :ֹוֽׁשֹארְּב תּו֖כְלַמ רֶתֶּ֥כ ןַּ֛תִנ רֶׁ֥שֲאַֽו ךְךֶלֶּ֔מַה ֙ויָלָע
 ץֵ֣פָח ךְךֶלֶּ֖מַה רֶׁ֥שֲא ׁשיִ֔אָה־תֶא ּ֙וׁשיִּ֨בְלִהְו םיִ֔מְּתְרַּפַֽה ֙ךְךֶלֶּ֨מַה יֵ֤רָּׂשִמ ׁשיִ֞א־דַי
 ׁשיִ֔אָל הֶׂ֣שָעֵי הָכָּ֚כ ויָ֔נָפְל ּו֣אְרָקְו ריִ֔עָה בֹו֣חְרִּב ֙סּוּסַה־לַע ּוהֻ֤ביִּכְרִהְו ֹו֑רָקיִּֽב
ֹּיַו :ֹוֽרָקיִּב ץֵ֥פָח ךְךֶלֶּ֖מַה רֶׁ֥שֲא ־תֶאְו ׁשּו֤בְּלַה־תֶא חַ֣ק רֵהַ֠מ ןָ֗מָהְל ךְךֶלֶּ֜מַה רֶמא֨



־לַא ךְךֶלֶּ֑מַה רַעַׁ֣שְּב בֵׁ֖שֹוּיַה יִ֔דּוהְּיַה יַ֣כֳּדְרָמְל ֙ןֵכ־הֵׂשֲעַֽו ָּתְרַּ֔בִּד רֶׁ֣שֲאַּֽכ ֙סּוּסַה
 ׁשֵּ֖בְלַּיַו סּוּ֔סַה־תֶאְו ׁשּו֣בְּלַה־תֶא ֙ןָמָה חַּ֤קִּיַו :ָּתְרַּֽבִּד רֶׁ֥שֲא לֹּ֖כִמ רָ֔בָּד לֵּ֣פַּת
 קִּיַו ריִ֔עָה בֹו֣חְרִּב ּ֙והֵ֨ביִּכְרַּיַו יָ֑כֳּדְרָמ־תֶֽא  רֶׁ֥שֲא ׁשיִ֔אָל הֶׂ֣שָעֵי הָכָּ֚כ ויָ֔נָפְל אָ֣רְ
 ֹו֔תיֵּב־לֶא ףַ֣חְדִנ ֙ןָמָהְו ךְךֶלֶּ֑מַה רַעַׁ֣ש־לֶא יַ֖כֳּדְרָמ בָׁשָּ֥יַו :ֹוֽרָקיִּב ץֵ֥פָח ךְךֶלֶּ֖מַה
ֹר יּו֥פֲחַֽו לֵ֖בָא  רֶׁ֣שֲא־לָּכ תֵ֖א ויָ֔בֲהֹֽ֣א־לָכְלּו ֹ֙וּתְׁשִא ׁשֶר ֶ֤זְל ןָ֜מָה רֵּ֨פַסְיַו :ׁשאֽ
 ק ֹּיַו ּוהָ֑רָ p֩רֶׁשֲא יַ֞כֳּדְרָמ םיִ֡דּוהְּיַה עַר ֶּ֣זִמ םִ֣א ֹוּ֗תְׁשִא ׁשֶר ֶ֣זְו ויָ֜מָכֲח ֹו֨ל ּ֩ורְמא 
 םיִ֣רְּבַדְמ ֙םָדֹוע :ויָֽנָפְל לֹוּ֖פִּת לֹו֥פָנ־יִּֽכ ֹו֔ל לַ֣כּות־ֹאל ֙ויָנָפְל לֹּ֤פְנִל ָתֹוּ֨לִחַה
־רֶׁשֲא הֶּ֖תְׁשִּמַה־לֶא ןָ֔מָה־תֶא איִ֣בָהְל ּ֙ולִ֨הְבַּיַו ּועיִּ֑גִה ךְךֶלֶּ֖מַה יֵ֥סיִרָסְו ֹוּ֔מִע
ֹבָּיַו :רֵּֽתְסֶא הָ֥תְׂשָע  ֩רֶמֹאּיַו :הָּֽכְלַּמַה רֵּ֥תְסֶא־םִע תֹוּ֖תְׁשִל ןָ֔מָהְו ֙ךְךֶלֶּ֨מַה א֤
 הָּ֖כְלַּמַה רֵּ֥תְסֶא ךְךֵ֛תָלֵאְּׁש־הַמ ןִיַּ֔יַה הֵּ֣תְׁשִמְּב ֙יִנֵּׁשַה םֹוּ֤יַּב םַּ֣ג רֵּ֜תְסֶאְל ךְךֶלֶּ֨מַה
 ֙הָּכְלַּמַה רֵּ֤תְסֶא ןַעַּ֨תַו :ׂשָֽעֵתְו תּו֖כְלַּמַה יִ֥צֲח־דַע ךְךֵ֛תָׁשָּקַּב־הַמּו ךְךָ֑ל ןֵֽתָּ֣נִתְו
 יִ֤ל־ןֶתָּֽנִּת בֹו֑ט ךְךֶלֶּ֖מַה־לַע־םִאְו ךְךֶלֶּ֔מַה ֙ךָךיֶ֨ניֵעְּב ןֵ֤ח יִתאָ֨צָמ־םִא רַ֔מֹאּתַו
 גֹו֣רֲהַֽל דיִ֖מְׁשַהְל יִּ֔מַעְו יִ֣נֲא ּ֙ונְרַּ֨כְמִנ יִּ֤כ :יִֽתָׁשָּקַבְּב יִּ֖מַעְו יִ֔תָלֵ֣אְׁשִּב ֙יִׁשְפַנ
 קֶז ֵ֥נְּב הֶֹ֖וׁש רָּ֛צַה ןיֵ֥א יִּ֣כ יִּתְׁשַ֔רֱחֶה ּ֙ונְרַּ֨כְמִנ תֹו֤חָפְׁשִלְו םיִ֨דָבֲעַֽל ּוּלִאְ֠ו דֵּ֑בַאְלּו
ֹּיַו :ךְךֶלֶּֽמַה ֹּיַו ׁשֹו֔רֵוְׁשַחֲא ךְךֶלֶּ֣מַה ֙רֶמא֨ ־יֵֽאְו ֙הֶז אּו֥ה יִ֣מ הָּ֑כְלַּמַה רֵּ֣תְסֶאְל רֶמא֖
ֹּתַו :ןֵּֽכ תֹוׂ֥שֲעַֽל ֹוּ֖בִל ֹו֥אָלְמ־רֶׁשֲא אּו֔ה הֶ֣ז  ןָ֥מָה בֵ֔יֹואְו רַ֣צ ׁשיִ֚א רֵּ֔תְסֶא רֶמא֣
 ֹ֙ותָמֲחַּֽב םָ֤ק ךְךֶלֶּ֜מַהְו :הָּֽכְלַּמַהְו ךְךֶלֶּ֖מַה יֵ֥נְפִּלִמ תַ֔עְבִנ ןָ֣מָהְו הֶּ֑זַה עָ֖רָה
 רֵּ֣תְסֶאֵֽמ ֹ֙וׁשְפַנ־לַע ׁשֵּ֤קַבְל דַ֗מָע ןָ֣מָהְו ןָ֑תיִּבַה תַּ֖נִּג־לֶא ןִיַּ֔יַה הֵּ֣תְׁשִּמִמ
 תַּ֨נִּגִמ ֩בָׁש ךְךֶלֶּ֡מַהְו :ךְךֶלֶּֽמַה תֵ֥אֵמ הָ֖עָרָה ויָ֛לֵא הָ֥תְלָכ־יִּֽכ הָ֔אָר יִּ֣כ הָּ֔כְלַּמַה
 ָהיֶ֔לָע רֵּ֣תְסֶא רֶׁ֣שֲא ֙הָּטִּמַה־לַע לֵ֔פֹנ ֙ןָמָהְו ןִיַּ֗יַה הֵּ֣תְׁשִמ ׀ תיֵּ֣ב־לֶא ןָ֜תיִּבַה
ֹּיַו  ךְךֶלֶּ֔מַה יִּ֣פִמ ֙אָצָי רָ֗בָּדַה תִיָּ֑בַּב יִּ֖מִע הָּ֛כְלַּמַה־תֶא ׁשֹוּ֧בְכִל םַגֲ֠ה ךְךֶלֶּ֔מַה רֶמא֣
ֹּיַו :ּוֽפָח ןָ֖מָה יֵ֥נְפּו ־הֵּנִה םַּ֣ג ךְךֶלֶּ֗מַה יֵ֣נְפִל םיִ֜סיִרָּסַה־ןִמ דָ֨חֶא הָנֹובְרַ֠ח רֶמא֣
 ןָ֔מָה תיֵ֣בְּב ֙דֵמֹע ךְךֶלֶּ֗מַה־לַע בֹו֣ט־רֶּבִּד רֶׁ֧שֲא יַ֞כֳּדְרָמְֽל ןָ֟מָה הָׂ֢שָע־רֶׁשֲא ץֵ֣עָה
ֹּיַו הָּ֑מַא םיִּׁ֣שִמֲח ַּהֹ֖בָּג  ץֵ֖עָה־לַע ןָ֔מָה־תֶא ּ֙ולְתִּיַו :ויָֽלָע ּוהֻ֥לְּת ךְךֶלֶּ֖מַה רֶמא֥
 ךְךֶלֶּ֤מַה ןַ֞תָנ אּו֗הַה םֹוּ֣יַּב :הָכָֽכָׁש ךְךֶלֶּ֖מַה תַ֥מֲחַֽו יָ֑כֳּדְרָמְל ןיִ֣כֵה־רֶׁשֲא
 ]םיִ֑דּוהְּיַה[ םייִ֑דּוהְּיַה רֵ֣רֹצ ןָ֖מָה תיֵּ֥ב־תֶא הָּ֔כְלַּמַה רֵּ֣תְסֶאְל ׁ֙שֹורֵוְׁשַחֲא



־תֶא ךְךֶלֶּ֜מַה רַסָּ֨יַו :ּהָֽל־אּוה הַ֥מ רֵּ֖תְסֶא הָדיִּ֥גִה־יִּֽכ ךְךֶלֶּ֔מַה יֵ֣נְפִל אָּ֚ב יַ֗כֳּדְרָמּו
 יַ֖כֳּדְרָמ־תֶֽא רֵּ֛תְסֶא םֶׂשָּ֧תַו יָ֑כֳּדְרָמְל ּהָ֖נְּתִּי ַֽו ןָ֔מָהֵֽמ ֙ריִבֱעֶֽה רֶׁ֤שֲא ֹוּ֗תְעַּבַט
 ְּךְבֵּ֣תַו ויָ֑לְגַר יֵ֣נְפִל לֹּ֖פִּתַו ךְךֶלֶּ֔מַה יֵ֣נְפִל ֙רֵּבַדְּתַו רֵּ֗תְסֶא ףֶסֹוּ֣תַו :ןָֽמָה תיֵּ֥ב־לַע
־לַע בַׁ֖שָח רֶׁ֥שֲא ֹוּ֔תְבַׁשֲחַֽמ ֙תֵאְו יִ֔גָגֲאָֽה ןָ֣מָה ֙תַעָר־תֶא ֙ריִבֲעַֽהְל ֹו֗ל־ןֶּנַחְתִּתַו
 דֹ֖מֲעַּֽתַֽו רֵּ֔תְסֶא םָקָּ֣תַו בָ֑הָּזַה טִ֣בְרַׁש תֵ֖א רֵּ֔תְסֶאְל ֙ךְךֶלֶּ֨מַה טֶׁשֹוּ֤יַו :םיִֽדּוהְּיַה
 רֵׁ֤שָכְו ויָ֗נָפְל ןֵ֣ח יִתאָ֧צָמ־םִאְו בֹו֜ט ךְךֶלֶּ֨מַה־לַע־םִא רֶמֹאּתַ֠ו :ךְךֶלֶּֽמַה יֵ֥נְפִל
 םיִ֗רָפְּסַה־תֶא ביִׁ֣שָהְל בֵ֞תָּכִי ויָ֑ניֵעְּב יִ֖נֲא הָ֥בֹוטְו ךְךֶלֶּ֔מַה יֵ֣נְפִל ֙רָבָּדַה
 רֶׁ֖שֲא םיִ֔דּוהְּיַה־תֶא ֙דֵּבַאְל בַ֗תָּכ רֶׁ֣שֲא יִ֔גָגֲאָֽה ֙אָתָ֨דְּמַה־ןֶּֽב ןָ֤מָה תֶבֶׁ֜שֲחַֽמ
־תֶא אָ֣צְמִי־רֶׁשֲא הָ֖עָרָּב יִתיִ֔אָר ְֽו֙ לַכּוא הָ֤כָכיֵא יִּ֠כ :ךְךֶלֶּֽמַה תֹו֥ניִדְמ־לָכְּב
ֹּיַו :יִּֽתְדַלֹומ ןַ֖דְבָאְּב יִתיִ֔אָר ְֽו֙ לַכּוא הָ֤כָכיֵֽאְו יִּ֑מַע  ׁ֙שרֵוְׁשַחֲא ךְךֶלֶּ֤מַה רֶמא֨
 ֹ֙ותֹאְו רֵּ֗תְסֶאְל יִּתַ֣תָנ ןָ֜מָה־תיֵב הֵּ֨נִה יִ֑דּוהְּיַה יַ֖כֳּדְרָמְלּֽו הָּ֔כְלַּמַה רֵּ֣תְסֶאְל
־לַע ּו֨בְתִּכ םֶּתַאְ֠ו :]םיִֽדּוהְּיַּב[ םייִֽדּוהְּיַּב ֹו֖דָי חַ֥לָׁש־רֶׁשֲא לַ֛ע ץֵ֔עָה־לַע ּו֣לָּת
 בָ֞תְכ־יִּֽכ ךְךֶלֶּ֑מַה תַעַּ֣בַטְּב ּו֖מְתִחְו ךְךֶלֶּ֔מַה םֵׁ֣שְּב ֙םֶכיֵניֵֽעְּב בֹוּ֤טַּכ םיִ֜דּוהְּיַה
 ּו֣אְרָּקִּיַו :ביִֽׁשָהְל ןיֵ֥א ךְךֶלֶּ֖מַה תַעַּ֥בַטְּב םֹוּ֛תְחַנְו ךְךֶלֶּ֗מַה־םֵׁשְּב בָּ֣תְכִנ־רֶׁשֲא
 הָׁ֣שֹולְׁשִּב ןָ֗ויִס ׁשֶדֹ֣ח־אּוה יִׁ֜שיִלְּׁשַה ׁשֶדֹ֨חַּב איִהַ֠ה־תֵעָּֽב ךְךֶלֶּ֣מַה־יֵֽרְפֹס
 לֶ֣אְו םיִ֡דּוהְּיַה־לֶא יַ֣כֳּדְרָמ הָּ֣וִצ־רֶׁשֲא־לָכְּֽכ בֵ֣תָּכִּיַו ֹ֒וּב ֘םיִרְׂשֶעְו
 עַבֶׁ֣ש ׁשּוּ֗כ־דַעְו ּוּדֹ֣הֵמ ׀ רֶׁ֣שֲא תֹו֜ניִדְּמַה יֵ֨רָׂשְו ֩תֹוחַּפַהְו־םיִֽנְּפְרַּדְׁשַחֲאָֽה
־לֶ֨אְו ֹו֑נֹׁשְלִּכ םָ֖עָו םַ֥עְו ּהָ֔בָתְכִּכ ֙הָניִדְמּו הָ֤ניִדְמ הָ֔ניִדְמ ֙הָאֵמּו םיִ֤רְׂשֶעְו
 תַעַּ֣בַטְּב םֹּ֖תְחַּיַו ׁש֔רֵוְׁשַחֲא ךְךֶלֶּ֣מַה ֙םֵׁשְּב בֹּ֗תְכִּיַו :םָֽנֹוׁשְלִכְו םָ֖בָתְכִּכ םיִ֔דּוהְּיַה
 יֵ֥נְּב םיִ֔נָרְּתְׁשַחֲאָֽה ׁ֙שֶכֶ֨רָה יֵ֤בְכֹר םיִ֜סּוּסַּב םיִ֨צָרָה ֩דַיְּב םיִ֡רָפְס חַ֣לְׁשִּיַו ךְךֶלֶּ֑מַה
 ֘לֵהָּקִהְל ריִ֗עָו־ריִע־לָכְּב רֶׁ֣שֲא ׀ םיִ֣דּוהְּיַל ךְךֶלֶּ֜מַה ןַ֨תָנ ֩רֶׁשֲא :םיִֽכָּמַרָֽה
 הָ֛ניִדְמּו םַ֧ע ליֵ֨ח־לָּכ־תֶא דֵּ֜בַאְלּו גֹ֨רֲהַֽלְו ֩דיִמְׁשַהְל ֒םָׁשְפַנ־לַע דֹ֣מֲעַֽלְו
 ךְךֶלֶּ֣מַה תֹו֖ניִדְמ־לָכְּב דָ֔חֶא םֹו֣יְּב :זֹוֽבָל םָ֖לָלְׁשּו םיִׁ֑שָנְו ףַ֣ט םָ֖תֹא םיִ֥רָּצַה
 ןֶגֶׁ֣שְתַּפ :רָֽדֲא ׁשֶדֹ֥ח־אּוה רָׂ֖שָע־םיֵנְׁש ׁשֶדֹ֥חְל רָׂ֛שָע הָׁ֥שֹולְׁשִּב ׁשֹו֑רֵוְׁשַחֲא
 תֹו֨יְהִלְו םיִּ֑מַעָה־לָכְל יּו֖לָּג הָ֔ניִדְמּו הָ֣ניִדְמ־לָכְּב ֙תָּד ןֵֽתָּ֤נִהְל בָ֗תְּכַה
 :םֶֽהיֵבְיֹאֵמ םֵ֖קָּנִהְל הֶּ֔זַה םֹוּ֣יַל ]֙םיִדיִתֲֽע[ ֙םיִדוִתֲֽע ]םיִ֤דּוהְּיַה[ םייִ֤דּוהְּיַה



 ךְךֶלֶּ֑מַה רַ֣בְדִּב םיִ֖פּוחְדּו םיִ֥לָהֹבְמ ּו֛אְצָֽי םיִ֔נָרְּתְׁשַחֲאָֽה ׁ֙שֶכֶ֨רָה יֵ֤בְכֹר םיִ֞צָרָה
 ֙תּוכְלַמ ׁשּו֤בְלִּב ךְךֶלֶּ֗מַה יֵ֣נְפִּלִמ ׀ אָ֣צָי יַ֞כֳּדְרָמּו :הָֽריִּבַה ןַׁ֥שּוׁשְּב הָ֖נְּתִנ תָּ֥דַהְו
 הָ֖לֲהָֽצ ןָׁ֔שּוׁש ריִ֣עָהְו ןָ֑מָּגְרַאְו ץּוּ֖ב ךְךיִ֥רְכַתְו הָ֔לֹודְּג ֙בָהָז תֶרֶ֤טֲעַֽו רּו֔חָו תֶלֵ֣כְּת
 הָ֜ניִדְמּו הָ֨ניִדְמ־לָכְבּו :רָֽקיִו ןׂ֖שָׂשְו הָ֑חְמִׂשְו הָ֖רֹוא הָ֥תְיָֽה םיִ֕דּוהְּיַל :הָחֵֽמָׂשְו
 ֙ןֹוׂשָׂשְו הָ֤חְמִׂש ַעיִּ֔גַמ ֹ֙ותָדְו ךְךֶלֶּ֤מַה־רַבְּד רֶׁ֨שֲא ֙םֹוקְמ ריִ֗עָו ריִ֣ע־לָכְבּו
־דַחַּֽפ לַ֥פָנ־יִּֽכ םיִ֔דֲהַֽיְתִֽמ ֙ץֶרָ֨אָה יֵּ֤מַעֵֽמ םיִּ֞בַרְו בֹו֑ט םֹו֣יְו הֶּ֖תְׁשִמ םיִ֔דּוהְּיַל
 ֙םֹוי רָׂ֥שָע הָׁ֨שֹולְׁשִּב רָ֗דֲא ׁשֶדֹ֣ח־אּוה ׁשֶדֹ֜ח רָׂ֨שָע ֩םיֵנְׁשִבּו :םֶֽהיֵלֲע םיִ֖דּוהְּיַה
 יֵ֤בְיֹא ּו֜רְּבִׂש רֶׁ֨שֲא םֹוּ֗יַּב תֹוׂ֑שָעֵהְל ֹו֖תָדְו ךְךֶלֶּ֛מַה־רַבְּד ַעיִּ֧גִה רֶׁ֨שֲא ֹוּ֔ב
 הָּמֵ֖ה םיִ֛דּוהְּיַה ּו֧טְלְׁשִי רֶׁ֨שֲא אּו֔ה ךְךֹו֣פֲהַֽנְו םֶ֔הָּב טֹו֣לְׁשִל ֙םיִדּוהְּיַה
 ׁשֹו֔רֵוְׁשַחֳא ךְךֶלֶּ֣מַה ֙תֹוניִדְמ־לָכְּב םֶ֗היֵרָעְּב םיִ֜דּוהְּיַה ּו֨לֲהְֽקִנ :םֶֽהיֵאְנׂשְּב
־לַע םָּ֖דְחַּפ לַ֥פָנ־יִּֽכ םֶ֔היֵנְפִל דַ֣מָע־ֹאל ׁ֙שיִאְו םָ֑תָעָֽר יֵׁ֖שְקַבְמִּב דָ֔י ַחֹ֣לְׁשִל
 ֙הָכאָלְּמַה יֵׂ֤שֹעְו תֹו֗חַּפַהְו םיִ֣נְּפְרַּדְׁשַחֲאָֽהְו תֹו֜ניִדְּמַה יֵ֨רָׂש־לָכְו :םיִּֽמַעָה־לָּכ
־יִּֽכ :םֶֽהיֵלֲע יַ֖כֳּדְרָמ־דַחַּֽפ לַ֥פָנ־יִּֽכ םיִ֑דּוהְּיַה־תֶא םיִ֖אְּׂשַנְמ ךְךֶלֶּ֔מַל רֶׁ֣שֲא
 יַ֖כֳּדְרָמ ׁשיִ֥אָה־יִּֽכ תֹו֑ניִדְּמַה־לָכְּב ךְךֵ֣לֹוה ֹו֖עְמָׁשְו ךְךֶלֶּ֔מַה תיֵ֣בְּב ֙יַכֳּדְרָמ לֹודָ֤ג
 ּוׂ֥שֲעַּֽיַו ןָ֑דְבַאְו גֶרֶ֖הְו בֶרֶ֥ח־תַּכַמ םֶ֔היֵבְיֹ֣א־לָכְּב ֙םיִדּוהְּיַה ּוּ֤כַּיַו :לֹוֽדָגְו ךְךֵ֥לֹוה
 תֹו֖אֵמ ׁשֵ֥מֲח דֵּ֔בַאְו ֙םיִדּוהְּיַה ּו֤גְרָה הָ֗ריִּבַה ןַׁ֣שּוׁשְבּו :םָֽנֹוצְרִּכ םֶ֖היֵאְנׂשְב
 תֵ֥אְו אָתָ֛רֹוּפ ׀ תֵ֧אְו :אָתָּֽפְסַא ׀ תֵ֥אְו ןֹו֖פְלַּֽד ׀ תֵ֥אְו אָתָּ֛דְנַׁשְרַּפ ׀ תֵ֧אְו :ׁשיִֽא
 יַ֖דִרֲא ׀ תֵ֥אְו יַ֔סיִרֲא ׀ תֵ֣אְו ֙אָּתְׁשַ֨מְרַּפ ׀ תֵ֤אְו :אָתָֽדיִרֲא ׀ תֵ֥אְו אָ֖יְלַדֲא ׀
ֹל הָּ֔זִּבַ֨בּו ּוגָ֑רָה םיִ֖דּוהְּיַה רֵ֥רֹצ אָתָ֛דְּמַה־ןֶּֽב ןָ֧מָה יֵ֨נְּב תֶרֶׂשֲ֠ע :אָתָֽזְיַו ׀ תֵ֥אְו  א֥

 יֵ֥נְפִל הָ֖ריִּבַה ןַׁ֥שּוׁשְּב םיִ֛גּורֲהַֽה רַּ֧פְסִמ אָּ֣ב אּו֗הַה םֹוּ֣יַּב :םָֽדָי־תֶא ּו֖חְלָׁש
ֹּיַו :ךְךֶלֶּֽמַה  םיִ֨דּוהְּיַה ּ֩וגְרָה הָ֡ריִּבַה ןַׁ֣שּוׁשְּב הָּ֗כְלַּמַה רֵּ֣תְסֶאְל ךְךֶלֶּ֜מַה רֶמא֨
 הֶ֣מ ךְךֶלֶּ֖מַה תֹו֥ניִדְמ רָ֛אְׁשִּב ןָ֔מָה־יֵֽנְּב תֶרֶׂ֣שֲע ֙תֵאְו ׁשיִ֗א תֹו֣אֵמ ׁשֵ֧מֲח דֵּ֜בַאְו
ֹּתַו :ׂשָֽעֵתְו דֹו֖ע ךְךֵ֥תָׁשָּקַּב־הַמּו ךְךָ֔ל ןֵֽתָּ֣נִיְו ֙ךְךֵתָלֵֽאְּׁש־הַמּו ּוׂ֑שָע  ֙רֵּתְסֶא רֶמא֤
 תַ֣דְּכ תֹוׂ֖שֲעַֽל ןָׁ֔שּוׁשְּב רֶׁ֣שֲא ֙םיִדּוהְּיַל רָ֗חָמ־םַּג ןֵ֣תָּנִי בֹו֔ט ךְךֶלֶּ֣מַה־לַע־םִא
ֹּיַו :ץֵֽעָה־לַע ּו֥לְתִי ןָ֖מָה־יֵֽנְּב תֶרֶׂ֥שֲע תֵ֛אְו םֹוּ֑יַה  ןֵּ֔כ תֹוׂ֣שָעֵֽהְל ֙ךְךֶלֶּ֨מַה רֶמא֤
 םייִ֣דּוהְּיַה ּו֞לֲהָּֽק ִּֽיַו :ּוֽלָּת ןָ֖מָה־יֵֽנְּב תֶרֶׂ֥שֲע תֵ֛אְו ןָׁ֑שּוׁשְּב תָּ֖ד ןֵ֥תָּנִּתַו



 ּו֣גְרַהַּֽיַו רָ֔דֲא ׁשֶדֹ֣חְל ֙רָׂשָע הָ֤עָּבְרַא םֹו֣יְּב םַּ֠ג ןָׁ֗שּוׁשְּב־רֶׁשֲא ]םיִ֣דּוהְּיַה[
ֹל הָּ֔זִּבַ֨בּו ׁשיִ֑א תֹו֖אֵמ ׁש֥לְׁש ןָׁ֔שּוׁשְב  םיִ֡דּוהְּיַה רָ֣אְׁשּו :םָֽדָי־תֶא ּו֖חְלָׁש א֥
 ֙גֹרָהְו םֶ֔היֵבְיֹ֣אֵמ ַ֙חֹו֨נְו םָׁ֗שְפַנ־לַע דֹ֣מָעְו ׀ ּו֣לֲהְֽקִנ ךְךֶלֶּ֜מַה תֹו֨ניִדְמִּב ֩רֶׁשֲא
ֹל הָּ֔זִּבַ֨בּו ףֶלָ֑א םיִ֖עְבִׁשְו הָּׁ֥שִמֲח םֶ֔היֵאְנׂ֣שְּב  הָׁ֥שלְׁש־םֹויְּב :םָֽדָי־תֶא ּו֖חְלָֽׁש א֥
 :הָֽחְמִׂשְו הֶּ֥תְׁשִמ םֹו֖י ֹו֔תֹא הׂ֣שָעְו ֹוּ֔ב ֙רָׂשָע הָ֤עָּבְרַאְּב ַחֹו֗נְו רָ֑דֲא ׁשֶדֹ֣חְל רָׂ֖שָע
 הָ֥עָּבְרַאְבּו ֹוּ֔ב ֙רָׂשָע הָׁ֤שלְׁשִּב ּ֙ולֲהְֽקִנ ןָׁ֗שּוׁשְּב־רֶׁשֲא ]םיִ֣דּוהְּיַהְו[ םייִ֣דּוהְּיַהְו
 ןֵּ֞כ־לַע :הָֽחְמִׂשְו הֶּ֥תְׁשִמ םֹו֖י ֹו֔תֹא הׂ֣שָעְו ֹוּ֔ב ֙רָׂשָע הָּׁ֤שִמֲחַּֽב ַחֹו֗נְו ֹוּ֑ב רָׂ֖שָע
 םֹו֣י תֵ֠א םיִׂ֗שֹע ֒תֹוזָרְּפַה יֵ֣רָעְּב ֘םיִבְׁשּיַה ]םיִ֗זָרְּפַה[ םיִ֗זוָרְּפַה םיִ֣דּוהְּיַה
 ׁשיִ֥א תֹו֖נָמ ַחֹו֥לְׁשִמּו בֹו֑ט םֹו֣יְו הֶּ֖תְׁשִמּו הָ֥חְמִׂש רָ֔דֲא ׁשֶדֹ֣חְל ֙רָׂשָע הָ֤עָּבְרַא
־לָּכ־לֶא םיִ֜רָפְס חַ֨לְׁשִּיַו הֶּלֵ֑אָה םיִ֖רָבְּדַה־תֶא יַ֔כֳּדְרָמ בֹּ֣תְכִּיַו :ּוהֵֽעֵרְל
 :םיִֽקֹוחְרָהְו םיִ֖בֹורְּקַה ׁשֹו֔רֵוְׁשַחֲא ךְךֶלֶּ֣מַה ֙תֹוניִדְמ־לָכְּב ֙רֶׁשֲא םיִ֗דּוהְּיַה
־םֹוי תֵ֛אְו רָ֔דֲא ׁשֶדֹ֣חְל ֙רָׂשָע הָ֤עָּבְרַא םֹו֣י תֵ֠א םיִׂ֗שֹע תֹו֣יְהִל ֒םֶהיֵלֲע ֘םֵּיַקְל
 ֙םיִדּוהְּיַה םֶ֤הָב ּוחָ֨נ־רֶׁשֲא םיִ֗מָּיַּכ :הָֽנָׁשְו הָ֖נָׁש־לָכְּב ֹוּ֑ב רָׂ֖שָע הָּׁ֥שִמֲח
 בֹו֑ט םֹו֣יְל לֶבֵ֖אֵמּו הָ֔חְמִׂשְל ֙ןֹוגָּיִמ םֶ֤הָל ךְךַּ֨פְהֶנ ֩רֶׁשֲא ׁשֶדֹ֗חַהְו םֶ֔היֵבְיֹו֣אֵמ
 תֹו֖נָּתַמּו ּוהֵ֔עֵרְל ׁשיִ֣א ֙תֹונָמ ַחֹו֤לְׁשִמּו הָ֔חְמִׂשְו הֶּ֣תְׁשִמ ֙יֵמְי םָ֗תֹוא תֹוׂ֣שֲעַֽל
 בַ֥תָּכ־רֶׁשֲא תֵ֛אְו תֹוׂ֑שֲעַֽל ּוּלֵ֖חֵה־רֶׁשֲא תֵ֥א םיִ֔דּוהְּיַה֙ לֵּבִקְו :םיִֽנֹיְבֶאָֽל
־לַע בַׁ֥שָח םיִ֔דּוהְּיַה־לָּכ ֙רֵרֹצ יִ֗גָגֲאָֽה אָתָ֜דְּמַה־ןֶּֽב ןָ֨מָה ֩יִּכ :םֶֽהיֵלֲא יַ֖כֳּדְרָמ
 יֵ֣נְפִל ּ֘הָאֹבְבּו :םָֽדְּבַאְלּֽו םָּ֖מֻהְל לָ֔רֹוּגַה אּו֣ה ֙רּוּפ לִּ֥פִהְו םָ֑דְּבַאְל םיִ֖דּוהְּיַה
 םיִ֖דּוהְּיַה־לַע בַׁ֥שָח־רֶׁשֲא הָ֛עָרָה ֹוּ֧תְבַׁשֲחַֽמ בּוׁ֞שָי רֶפֵּ֔סַה־םִע רַ֣מָא ֒ךְךֶלֶּמַה
 הֶּלֵ֤אָה םיִ֨מָּיַל ּ֩ואְרָֽק ןֵּ֡כ־לַע :ץֵֽעָה־לַע ויָ֖נָּב־תֶאְו ֹו֛תֹא ּו֥לָתְו ֹוׁ֑שֹאר־לַע
ֹּזַה תֶר ֶּ֣גִאָה יֵ֖רְבִּד־לָּכ־לַע ןֵּ֕כ־לַע רּוּ֔פַה םֵׁ֣ש־לַע ֙םיִרּופ ־לַע ּו֣אָר־הָֽמּו תא֑
־לַעְו ׀ םֶ֨היֵלֲע ׀ ֩םיִדּוהְּיַה ]ּו֣לְּבִקְו[ ֻ֣לְּבִקְו ּו֣מְּיִק :םֶֽהיֵלֲא ַעיִּ֖גִה הָ֥מּו הָכָּ֔כ
ֹלְו ֙םֶהיֵלֲע םיִ֤וְלִּנַה־לָּכ לַ֨עְו םָ֜עְרַז  ֙םיִמָּיַה יֵ֤נְׁש תֵ֣א םיִׂ֗שֹע תֹו֣יְהִל רֹו֔בֲעַֽי א֣
 םיִׂ֜שֲעַֽנְו םיִ֨רָּכְזִנ הֶּלֵאָ֠ה םיִ֣מָּיַהְו :הָֽנָׁשְו הָ֖נָׁש־לָכְּב םָּ֑נַמְזִכְו םָ֖בָתְכִּכ הֶּלֵ֔אָה
 םיִ֣רּוּפַה יֵ֞מיִו ריִ֑עָו ריִ֣עְו הָ֖ניִדְמּו הָ֥ניִדְמ הָ֔חָּפְׁשִמּו ֙הָחָּפְׁשִמ רֹו֗דָו רֹוּ֣ד־לָכְּב
ֹל הֶּלֵ֗אָה  רֵּ֨תְסֶא בֹּתְכִּתַ֠ו :םָֽעְרַּזִמ ףּו֥סָי־ֹאל םָ֖רְכִזְו םיִ֔דּוהְּיַה ךְךֹוּ֣תִמ ּ֙ורְבַעַֽי א֤



 תֶר ֶּ֧גִא תֵ֣א םֵּ֗יַקְל ףֶקֹּ֑ת־לָּכ־תֶא יִ֖דּוהְּיַה יַ֥כֳּדְרָמּו לִיַ֛חיִבֲא־תַב הָּ֧כְלַּמַה
ֹּזַה םיִ֛רּוּפַה  עַבֶׁ֨ש־לֶא םיִ֗דּוהְּיַה־לָּכ־לֶא םיִ֜רָפְס חַ֨לְׁשִּיַו :תיִֽנֵּׁשַה תא֖
־תֵא םֵּ֡יַקְל :תֶֽמֱאֶו םֹו֖לָׁש יֵ֥רְבִּד ׁשֹו֑רֵוְׁשַחֲא תּו֖כְלַמ הָ֔ניִדְמ ֙הָאֵמּו םיִ֤רְׂשֶעְו
 רֵּ֣תְסֶאְו ֙יִדּוהְּיַה יַ֤כֳּדְרָמ םֶ֜היֵלֲע םַּ֨יִק ֩רֶׁשֲאַּֽכ םֶ֗היֵּנַמְזִּב הֶּלֵ֜אָה םיִ֨רֻּפַה ֩יֵמְי
 :םָֽתָקֲעַֽזְו תֹו֖מֹּצַה יֵ֥רְבִּד םָ֑עְרַז־לַעְו םָׁ֖שְפַנ־לַע ּו֥מְּיִק רֶׁ֛שֲאַֽכְו הָּ֔כְלַּמַה
 ךְךֶלֶּ֨מַה ֩םֶׂשָּיַו :רֶפֵּֽסַּב בָּ֖תְכִנְו הֶּלֵ֑אָה םיִ֖רֻּפַה יֵ֥רְבִּד םַּ֕יִק רֵּ֔תְסֶא רַ֣מֲאַֽמּו
 ֹ֙וּפְקָת הֵׂ֤שֲעַֽמ־לָכְו :םָּֽיַה יֵּ֥יִאְו ץֶרָ֖אָה־לַע סַ֛מ ׀ ]ׁשֹו֧רֵוְׁשַחֲֽא[ ׀ׁשֵ֧ר	ְׁשַחֲֽא
־לַע םיִ֗בּותְּכ םֵ֣ה־אֹולֲה ךְךֶלֶּ֑מַה ֹו֖לְּדִּג רֶׁ֥שֲא יַ֔כֳּדְרָמ תַּ֣לֻדְּג ֙תַׁשָרָפּו ֹו֔תָרּו֣בְגּו
 ךְךֶלֶּ֣מַל ֙הֶנְׁשִמ יִ֗דּוהְּיַה יַ֣כֳּדְרָמ ׀ יִּ֣כ :סָֽרָפּו יַ֥דָמ יֵ֖כְלַמְל םיִ֔מָּיַה יֵ֣רְבִּד ֙רֶפֵ֨ס
 םֹו֖לָׁש רֵ֥בֹדְו ֹוּ֔מַעְל ֙בֹוט ׁשֵ֥רֹּד ויָ֑חֶא בֹ֣רְל יּו֖צָרְו םיִ֔דּוהְּיַל֙ לֹודָגְו ׁשֹו֔רֵוְׁשַחֲא
 רַּ֧צאֶנְדַכּוֽבְנ אָּ֣ב הָ֑דּוהְי־ךְךֶלֶֽמ םיִ֣קָיֹוֽהְי תּו֖כְלַמְל ׁשֹו֔לָׁש תַ֣נְׁשִּב :ֹוֽעְרַז־לָכְל
 הָ֗דּוהְי־ךְךֶלֶֽמ םיִ֣קָיֹוֽהְי־תֶא ֹו֜דָיְּב יָ֨נֹדֲא ֩ןֵּתִּיַו :ָהיֶֽלָע רַצָּ֥יַו םַ֖לָׁשּוֽרְי לֶ֛בָּב־ךְךֶלֶֽמ
 םיִ֣לֵּכַה־תֶאְו ויָ֑הֹלֱא תיֵּ֣ב רָ֖עְנִׁש־ץֶרֶֽא םֵ֥איִבְיַו םיִ֔הֹלֱאָֽה־תיֵֽב יֵ֣לְּכ ֙תָצְקִמּו
ֹּיַו :ויָֽהֹלֱא רַ֥צֹוא תיֵּ֖ב איִ֔בֵה  יֵ֧נְּבִמ איִ֞בָהְל ויָ֑סיִרָֽס בַ֣ר זַ֖נְּפְׁשַאְל ךְךֶלֶּ֔מַה רֶמא֣
 ֩םּואמ־לָּכ םֶ֣הָּב־ןיֵֽא רֶׁ֣שֲא םיִ֣דָלְי :םיִֽמְּתְרַּפַה־ןִמּו הָ֖כּולְּמַה עַר ֶּ֥זִמּו לֵ֛אָרְׂשִי
 ֙רֶׁשֲאַֽו עָּ֔דַמ יֵ֣ניִבְמּו ֙תַעַ֨ד יֵעְדֹ֤יְו הָ֗מְכָח־לָכְּב םיִ֣ליִּכְׂשַמּו הֶ֜אְרַמ יֵ֨בֹוטְו ]֩םּומ[
 םֶ֨הָל ֩ןַמְיַו :םיִּֽדְׂשַּכ ןֹוׁ֥שְלּו רֶפֵ֖ס םָ֥דְּמְלֲלּֽו ךְךֶלֶּ֑מַה לַ֣כיֵהְּב דֹ֖מֲעַֽל םֶ֔הָּב ַחֹּ֣כ
 ׁשֹו֑לָׁש םיִ֣נָׁש םָ֖לְּדַגְלּו ויָּ֔תְׁשִמ ןיֵּ֣יִמּו ֙ךְךֶלֶּ֨מַה גַּ֤ב־תַּפִמ ֹו֗מֹויְּב םֹו֣י־רַבְּד ךְךֶלֶּ֜מַה
 הָ֔יְנַנֲח לאֵּ֣יִנָּֽד הָ֑דּוהְי יֵ֣נְּבִמ םֶ֖הָב יִ֥הְיַו :ךְךֶלֶּֽמַה יֵ֥נְפִל ּו֖דְמַעַֽי םָ֔תָצְקִ֨מּו
 לאֵּ֜יִנָֽדְל םֶׂשָּ֨יַו תֹו֑מֵׁש םיִ֖סיִרָּֽסַה רַׂ֥ש םֶ֛הָל םֶׂשָּ֧יַו :הָֽיְרַזֲעַֽו לֵ֖אָׁשיִֽמ
 םֶׂשָּ֤יַו :ֹוֽגְנ דֵ֥בֲע הָ֖יְרַזֲעַֽלְו ךְךַׁ֔שיֵמ לֵ֣אָׁשיִֽמְלּו ךְךַ֔רְדַׁש ֙הָיְנַנֲחַֽלְו רַּ֗צאַׁשְטְלֵּ֣ב
ֹל רֶׁ֧שֲא ֹוּ֔בִל־לַע֙ לאֵּיִנָּֽד  ׁ֙שֵּקַבְיַו ויָּ֑תְׁשִמ ןיֵ֣יְבּו ךְךֶלֶּ֖מַה גַּ֥ב־תַפְּב לַ֛אָּגְתִי־אֽ
ֹל רֶׁ֖שֲא םיִ֔סיִרָּֽסַה רַּׂ֣שִמ  דֶסֶ֖חְל לאֵּ֔יִנָּ֣ד־תֶא ֙םיִהֹלֱאָֽה ןֵּ֤תִּיַו :לָֽאָּגְתִי א֥
ֹּיַו :םיִֽסיִרָּֽסַה רַׂ֥ש יֵ֖נְפִל םיִ֑מֲחַֽרְלּו  ֙יִנֲא אֵ֤רָי לאֵּ֔יִנָ֣דְל ֙םיִסיִרָּֽסַה רַׂ֤ש רֶמא֨
 ֩הָּמָל רֶׁ֡שֲא םֶ֑כיֵּתְׁשִמ־תֶאְו םֶ֖כְלַכֲאַֽמ־תֶא הָּ֔נִמ רֶׁ֣שֲא ךְךֶלֶּ֔מַה יִ֣נֹדֲא־תֶא
 יִׁ֖שֹאר־תֶא םֶּ֥תְבַּיִחְו םֶ֔כְליִֽגְּכ רֶׁ֣שֲא ֙םיִדָלְיַֽה־ןִמ םיִ֗פֲעֹֽז םֶ֜כיֵנְּפ־תֶא הֶ֨אְרִי



ֹּיַו :ךְךֶלֶּֽמַל  לאֵּ֣יִנָּֽד־לַע םיִ֔סיִרָּֽסַה רַׂ֣ש ֙הָּנִמ רֶׁ֤שֲא רַ֑צְלֶּמַה־לֶא לאֵּ֖יִנָּֽד רֶמא֥
־ןִמ ּונָ֜ל־ּונְּתִיְו הָ֑רָׂשֲע םיִ֣מָי ךָךיֶ֖דָבֲע־תֶא אָ֥נ־סַנ :הָֽיְרַזֲעַֽו לֵ֖אָׁשיִֽמ הָ֔יְנַנֲח
ֹנְו םיִ֛עֹֽרֵּזַה  םיִ֔דָלְיַה ֙הֵאְרַמּו ּוניֵ֔אְרַמ ֙ךָךיֶ֨נָפְל ּו֤אָר ֵֽיְו :הֶּֽתְׁשִנְו םִיַ֥מּו הָ֖לְכאֽ
 םֶ֖הָל עַ֥מְׁשִּיַו :ךָךיֶֽדָבֲע־םִע הֵׂ֖שֲע הֵ֔אְרִּת רֶׁ֣שֲאַֽכְו ךְךֶלֶּ֑מַה גַּ֣ב־ְתַּפ תֵ֖א םיִ֔לְכֹ֣אָה
 בֹו֔ט ֙םֶהיֵאְרַמ הָ֤אְרִנ הָ֔רָׂשֲע םיִ֣מָי ֙תָצְקִמּו :הָֽרָׂשֲע םיִ֥מָי םֵּ֖סַנְיַו הֶּ֑זַה רָ֣בָּדַל
 רַ֗צְלֶּמַה יִ֣הְיַו :ךְךֶלֶּֽמַה גַּ֥ב־ְתַּפ תֵ֖א םיִ֔לְכֹ֣אָה םיִ֔דָלְיַה־לָּ֨כ־ןִמ רָׂ֑שָּב יֵ֖איִרְבּו
 ֙הֶּלֵ֨אָה םיִ֤דָלְיַהְו :םיִֽנֹעְר ֵֽז םֶ֖הָל ןֵ֥תֹנְו םֶ֑היֵּתְׁשִמ ןיֵ֖יְו םָ֔גָּב־ְתַּפ־תֶא ֙אֵׂשֹנ
 ןיִ֔בֵה לאֵּ֣יִנָֽדְו הָ֑מְכָחְו רֶפֵ֣ס־לָכְּב לֵּ֖כְׂשַהְו עָּ֥דַמ םיִ֛הֹלֱאָֽה םֶ֧הָל ןַ֨תָנ םָּ֔תְעַּבְרַא
 ֙םֵאיִבְיַו םָ֑איִבֲהַֽל ךְךֶלֶּ֖מַה רַ֥מָא־רֶׁשֲא םיִ֔מָּיַה ֙תָצְקִמְלּו :תֹוֽמֹלֲחַֽו ןֹו֖זָח־לָכְּב
ֹלְו ֒ךְךֶלֶּמַה ֘םָּתִא רֵּ֣בַדְיַו :רַּֽצֶנְדַכֻֽבְנ יֵ֖נְפִל םיִ֔סיִרָּֽסַה רַׂ֣ש  םָּ֔לֻּכִמ ֙אָצְמִנ א֤
 הָ֔ניִּב תַ֣מְכָח ֙רַבְּד לֹ֗כְו :ךְךֶלֶּֽמַה יֵ֥נְפִל ּו֖דְמַעַּֽיַו הָ֑יְרַזֲעַֽו לֵ֖אָׁשיִֽמ הָ֔יְנַנֲח לאֵּ֣יִנָֽדְּכ
 םיִ֔פָּׁשַאָֽה ֙םיִּמֻטְרַחַֽה־לָּכ לַ֤ע תֹו֗דָי רֶׂשֶ֣ע םֵ֞אָצְמִּיַו ךְךֶלֶּ֑מַה םֶ֖הֵמ ׁשֵּ֥קִּב־רֶׁשֲא
 תַ֣נְׁשִבּו :ךְךֶלֶּֽמַה ׁשֶרֹו֥כְל תַ֖חַא תַ֥נְׁש־דַע לאֵּ֔יִנָּֽד ֙יִהְי ַֽו :ֹוֽתּוכְלַמ־לָכְּב רֶׁ֖שֲא
 ֹו֖תָנְׁשּו ֹו֔חּור םֶעָּ֣פְתִּתַו תֹו֑מֹלֲח רַּ֖צֶנְדַכֻֽבְנ םַ֥לָח רַּ֔צֶנְדַכֻֽבְנ ֙תּוכְלַמְל םִיַּ֗תְׁש
ֹּיַו :ויָֽלָע הָ֥תְיְהִֽנ ֹרְקִל ךְךֶלֶּמַ֠ה רֶמא֣  ֙םיִפְּׁשַכְמַֽלְו םיִ֗פָּׁשַאָֽלְו םיִּ֜מֻטְרַחַֽל א֨
ֹּיַו :ךְךֶלֶּֽמַה יֵ֥נְפִל ּו֖דְמַעַּֽיַו ּואֹ֕בָּיַו ויָ֑תֹמֹֽלֲח ךְךֶלֶּ֖מַל דיִּ֥גַהְל םיִּ֔דְׂשַּכַלְו  םֶ֛הָל רֶמא֧
 םיִּ֛דְׂשַּכַה ּו֧רְּבַדְיַו :םֹוֽלֲחַֽה־תֶא תַעַ֖דָל יִ֔חּור םֶעָּ֣פִּתַו יִּתְמָ֑לָח םֹו֣לֲח ךְךֶלֶּ֖מַה
 אָ֥רְׁשִפּו ]ךְךָ֖דְבַעְל[ ךְךיָ֖דְבַעְל אָ֛מְלֶח רַ֥מֱא יִ֔יֱח ןיִ֣מְלָעְל ֙אָּכְלַמ תיִ֑מָרֲא ךְךֶלֶּ֖מַל
 אָ֤ל ןֵ֣ה אָּ֑דְזַא יִּ֣נִמ הָ֖תְּלִמ ]יֵ֔אָּדְׂשַכְל[ אֵ֔יָּדְׂשַכְל רַ֣מָאְו ֙אָּכְלַמ הֵ֤נָע :אֵּֽוַחְנ
 ןֵ֨הְו :ןּוֽמָׂשְּתִי יִ֥לָוְנ ןֹו֖כיֵּתָבּו ןּו֔דְבַעְתִּת ֙ןיִמָּדַה ּהֵ֔רְׁשִפּו אָ֣מְלֶח ֙יִנַּ֨נּועְדֹוֽהְת
 ןֵ֛הָל יָ֑מָדֳק־ןִמ ןּו֖לְּבַקְּת איִּ֔גַׂש רָ֣קיִו ֙הָּבְזִבְנּו ן ָ֤נְּתַמ ןֹ֔וֲחַֽהְּֽת ּ֙הֵרְׁשִפּו אָ֤מְלֶח
 יִהֹו֖דְבַעְל רַ֥מאֵי אָ֛מְלֶח אָּ֕כְלַמ ןיִ֑רְמָאְו תּו֖נָיְנִת ֹו֥נֲע :יִנֹֽוֲחַֽה ּהֵ֖רְׁשִפּו אָ֥מְלֶח
 ןּוּ֣תְנַא אָ֖נָּדִע יִּ֥ד הָ֔נֲא עַ֣דָי ֙ביִּצַי־ןִמ רַ֔מָאְו ֙אָּכְלַמ הֵ֤נָע :הֵֽוֲחַֽהְנ הָ֥רְׁשִפּו
 אָ֨ל ֩אָמְלֶח־ןֵה יִּ֣ד :אָֽתְּלִמ יִּ֥נִמ אָּ֖דְזַא יִּ֥ד ןֹו֔תיֵזֲח יִּ֣ד֙ לֵבֳק־לָּכ ןיִ֑נְבָֽז
 ]֙ןּוּתְנִמְּדְזִה[ ֙ןּוּתְנִמְ◌ְזִה ֙הָתיִחְׁשּו הָ֤בְדִכ הָּ֨לִמּו ןֹו֗כְתָֽד איִ֣ה־הָדֲח יִנַּ֜נֻעְדֹוֽהְת
 ּהֵ֖רְׁשִפ יִּ֥ד עַּ֕דְנִאְו יִ֔ל ּורַ֣מֱא ֙אָמְלֶח ןֵ֗הָל אֵּ֑נַּתְׁשִי אָ֖נָּדִע יִּ֥ד דַ֛ע יַ֔מָדָֽק רַ֣מאֵמְל



־לַע ׁ֙שָנֲא יַ֤תיִא־אָֽל ןיִ֔רְמָ֣אְו ֙אָּכְלַמ־םָדֳק ]יֵ֤אָּדְׂשַכ[ ֵ֤איָּדְׂשַכ ֹו֨נֲע :יִנַּֽנֻוֲחַֽהְּת
 טיִּ֔לַׁשְו בַ֣ר ֙ךְךֶלֶ֨מ־לָּכ יִּ֚ד לֵ֗בֳק־לָּכ הָ֑יָוֲחַֽהְל לַ֖כּוי אָּ֔כְלַמ תַּ֣לִמ יִּ֚ד אָּ֔תְׁשֶּבַי
֙ לֵאָׁש הָּ֤כְלַמ־יִֽד אָ֨תְּלִמּו :יָּֽדְׂשַכְו ףַׁ֥שָאְו םֹּ֖טְרַח־לָכְל לֵ֔אְׁש אָ֣ל ֙הָנְדִכ הָּ֤לִמ
־םִע ןֹו֔הְרָ֣דְמ יִּ֚ד ןיִ֔הָלֱא ןֵ֣הָל אָּ֑כְלַמ םָ֣דֳק ּהָּ֖נִּוַחְי יִּ֥ד יַ֔תיִא אָ֣ל ֙ןָרֳחָֽאְו הָ֔ריִּקַי
 הָ֔דָבֹו֣הְל ֙רַמֲאַֽו איִּ֑גַׂש ףַ֣צְקּו סַ֖נְּב אָּ֕כְלַמ הָ֔נְּד לֵ֣בֳק־לָּכ :יִהֹוֽתיִא אָ֥ל אָ֖רְׂשִּב
 יִהֹו֖רְבַחְו לאֵּ֥יִנָּֽד ֹו֛עְבּו ןיִ֑לְּטַקְתִֽמ אָּ֖יַמיִּֽכַחְו תַ֔קְפֶנ אָ֣תָדְו :לֶֽבָב יֵ֥מיִּכַח לֹ֖כְל
 אָּ֑כְלַמ יִּ֣ד אָּ֖יַחָּֽבַט־בַר ךְךֹו֕יְרַאְל םֵ֔עְטּו אָ֣טֵע ֙ביִתֲה לאֵּ֗יִנָּֽד ןִיַ֣דאֵּב :הָֽלָטְקְתִהְל
־לַע אָּ֔כְלַמ־יִֽד אָ֣טיִּלַׁש ֙ךְךֹויְרַאְל רַ֗מָאְו הֵ֣נָע :לֶֽבָּב יֵ֖מיִּכַחְל הָ֔לָּטַקְל קַ֣פְנ יִּ֚ד
 :לאֵּֽיִנָֽדְל ךְךֹו֖יְרַא עַ֥דֹוה אָ֔תְּלִמ ןִיַ֣דֱא אָּ֑כְלַמ םָ֣דֳק־ןִמ הָ֖פְצְחַהְמ אָ֛תָד הָ֥מ
 :אָּֽכְלַמְל הָ֥יָוֲחַֽהְל אָ֖רְׁשִפּו ּהֵ֔ל־ןִּתְנִי ןָ֣מְז יִּ֚ד אָּ֑כְלַמ־ןִמ אָ֣עְבּו לַ֖ע לאֵּ֔יִנָ֣דְו
 :עַֽדֹוה אָ֥תְּלִמ יִהֹו֖רְבַח הָ֛יְרַזֲעַֽו לֵ֧אָׁשיִֽמ הָיְנַנֲחַֽלְ֠ו לַ֑זֲא ּהֵ֣תְיַבְל לאֵּ֖יִנָּֽד ןִיַ֥דֱא
 לאֵּ֣יִנָּֽד ֙ןּודְבֹֽהְי אָ֤ל יִּ֣ד הָ֑נְּד אָ֖זָר־לַע אָּ֔יַמְׁש ּהָ֣לֱא ֙םָדֳק־ןִמ ֙אֵעְבִמְל ןיִ֗מֲחַֽרְו
 יִ֑לֲג אָ֣זָר אָ֖יְליֵֽל־יִֽד אָ֥וְזֶחְּב לאֵּ֛יִנָֽדְל ןִיַ֗דֱא :לֶֽבָב יֵ֥מיִּכַח רָ֖אְׁש־םִע יִהֹו֔רְבַחְו
 ֙אָהָלֱא־יִּֽד ּהֵ֤מְׁש אֵ֨וֱהֶֽל רַ֔מָאְו֙ לאֵּיִנָֽד הֵ֤נָע :אָּֽיַמְׁש ּהָ֥לֱאֶל ךְךִ֖רָּב לאֵּ֔יִנָּֽד ֙ןִיַ֨דֱא
 אּוהְ֠ו :איִֽה ּהֵ֥ל־יִּֽד אָ֖תְרּובְגּו אָ֛תְמְכָח יִּ֧ד אָ֑מְלָֽע־דַ֣עְו אָ֖מְלָֽע־ןִמ ךְךַ֔רָבְמ
 ֙אָתְמְכָח בֵ֤הָי ןיִ֑כְלַמ םיֵ֣קָהְמּו ןיִ֖כְלַמ הֵּ֥דְעַהְמ אָּ֔יַנְמִזְו ֙אָּיַנָּֽדִע אֵ֤נְׁשַהְמ
 הָ֣מ ֙עַדָי אָ֑תָרְּתַסְמּו אָ֖תָקיִּֽמַע אֵ֥לָּג אּו֛ה :הָֽניִב יֵ֥עְד ָֽיְל אָ֖עְּדְנַמּו ןיִ֔מיִּכַחְל
 ֙חַּבַׁשְמּו אֵ֤דֹוהְמ יִ֗תָהָֽבֲא ּהָ֣לֱא ׀ ךְךָ֣ל :אֵֽרְׁש ּהֵּ֥מִע ]אָ֖רֹוהְנּו[ אָ֖ריֹהְנּו אָ֔כֹוׁשֲחַֽב
־יִּֽד ךְךָּ֔נִמ אָניֵ֣עְב־יִּֽד ֙יִנַּ֨תְעַדֹוֽה ןַ֤עְכּו יִ֑ל ְּתְבַ֣הְי אָ֖תְרּובְגּו אָ֛תְמְכָח יִּ֧ד הָ֔נֲא
 אָּ֔כְלַמ יִּ֣נַמ יִּ֚ד ךְךֹו֔יְרַא־לַע לַ֣ע֙ לאֵּיִנָּֽד הָ֗נְּד לֵ֣בֳק־לָּכ :אָנֶּֽתְעַדֹוֽה אָּ֖כְלַמ תַּ֥לִמ
 ֙יִנְלֵ֨עַה דֵ֔בֹוהְּת־לַא֙ לֶבָב יֵ֤מיִּכַחְל ּהֵ֗ל־רַמֲא ןֵ֣כְו ׀ לַ֣זֲא לֶ֑בָב יֵ֣מיִּכַחְל הָ֖דָבֹוֽהְל
 לאֵּ֖יִנָֽדְל לֵ֥עְנַה הָ֔לָהְּבְתִהְּב ֙ךְךֹויְרַא ןִיַ֤דֱא :אֵּֽוַחֲא אָּ֥כְלַמְל אָ֖רְׁשִפּו אָּ֔כְלַמ םָ֣דֳק
 יִּ֥ד דּו֔הְי יִּ֣ד ֙אָתּולָֽג יֵ֤נְּב־ןִמ ֙רַבְּג תַחַּ֤כְׁשַה־יִּֽד ּהֵ֗ל־רַמֲא ןֵ֣כְו אָּ֑כְלַמ םָ֣דֳק
 רַּ֑צאַׁשְטְלֵּב ּהֵ֖מְׁש יִּ֥ד לאֵּ֔יִנָֽדְל רַ֣מָאְו ֙אָּכְלַמ הֵ֤נָע :עַֽדֹוהְי אָּ֥כְלַמְל אָ֖רְׁשִפ
 לאֵּ֛יִנָֽד הֵ֧נָע :ּהֵֽרְׁשִפּו תיֵ֖זֲח־יִֽד אָ֥מְלֶח יִנַ֛תֻעָדֹוֽהְל לֵ֗הָּכ ]ךְךָ֣תיִאַה[ ךְךיָ֣תיִאַה
 ןיִ֔רְז ָּֽג ֙ןיִּמֻטְרַח ןיִ֗פְׁשָֽא ןיִ֣מיִּכַח אָ֧ל לֵ֔אָׁש אָּ֣כְלַמ־יִּֽד ֙אָזָר רַ֑מָאְו אָּ֖כְלַמ םָ֥דֳק



 ֙אָּכְלַמְל עַ֗דֹוהְו ןיִ֔זָר אֵ֣לָּג ֙אָּיַמְׁשִּב ּהָ֤לֱא יַ֞תיִא םַ֡רְּב :אָּֽכְלַמְל הָ֥יָוֲחַֽהְל ןיִ֖לְכָֽי
 ךְךָ֖בְּכְׁשִמ־לַֽע ךְךָׁ֛שאֵר יֵ֥וְזֶחְו ךְךָ֨מְלֶח אָּ֑יַמֹוי תיִ֣רֲחַֽאְּב אֵ֖וֱהֶֽל יִּ֥ד הָ֛מ רַּ֔צֶנְדַכּוֽבְנ
 אֵ֖וֱהֶֽל יִּ֥ד הָ֛מ ּוקִ֔לְס ךְךָ֣בְּכְׁשִמ־לַע ֙ךְךָנֹויְעַר אָּ֗כְלַמ ]ְּתְנַ֣א[ הְּתְנַ֣א :אּוֽה הָ֥נְּד
 יַ֥תיִא־יִּֽד ֙הָמְכָחְב אָ֤ל הָ֗נֲאַֽו :אֵֽוֱהֶֽל יִ֥ד־הָמ ךְךָ֖עְדֹוֽה אָּ֛יַזָֽר אֵ֧לָגְו הָ֑נְד יֵ֣רֲחַֽא
 אָּ֣כְלַמְל ֙אָרְׁשִפ יִּ֤ד ֙תַרְבִּד־לַע ןֵ֗הָל יִ֑ל יִ֣לֱּג הָ֖נְד אָ֥זָר אָּ֔יַּיַח־לָּכ־ןִמ ֙יִּב
 םֵ֥לְצ ּו֨לֲאַֽו ָ֙תְיַ֨וֲה הֵ֤זָח אָּ֗כְלַמ ]ְּתְנַ֣א[ הְּתְנַ֣א :עַּֽדְנִּת ךְךָ֖בְבִל יֵ֥נֹויְעַרְו ןּו֔עְדֹוֽהְי
 אָ֗מְלַצ אּו֣ה :ליִֽחְּד ּהֵ֖וֵרְו ךְךָ֑לְבָקְל םֵ֣אָק ריִּ֖תַי ּהֵ֥ויִזְו בַ֛ר ןֵּ֥כִּד אָ֨מְלַצ איִּ֔גַׂש ֙דַח
 :ׁשָֽחְנ יִּ֥ד ּהֵ֖תָכְרַיְו יִהֹו֥עְמ ףַ֑סְכ יִּ֣ד יִהֹו֖עָרְדּו יִהֹו֥דֲח בָ֔ט בַ֣הְד־יִּֽד ּ֙הֵׁשאֵר
 :ףַֽסֲח יִּ֥ד ]ןיֵ֖הְּנִמּו[ ןוֵ֖הְּנִמּו לֶ֔זְרַפ יִּ֣ד ]֙ןיֵהְּנִמ[ ֙ןוֵהְּנִמ יִהֹו֕לְגַר לֶ֑זְרַפ יִּ֣ד יִהֹו֖קָׁש
 יִהֹו֔לְגַר־לַע ֙אָמְלַצְל תָ֤חְמּו ןִיַ֔דיִב אָ֣ל־יִּד ֙ןֶבֶ֨א תֶר ֶ֤זְּגְתִה יִּ֣ד דַ֠ע ָתְיַ֗וֲה הֵ֣זָח
 אָׁ֜שָחְנ אָּ֨פְסַח ֩אָלְזְרַּפ הָ֡דֲחַֽכ ּוקָּ֣ד ןִיַ֣דאֵּב :ןֹוּֽמִה תֶקֵּ֖דַהְו אָּ֑פְסַחְו אָ֖לְזְרַפ יִּ֥ד
־אָֽל רַ֖תֲא־לָכְו אָ֔חּור ֙ןֹוּמִה אָׂ֤שְנּו טִיַ֔ק־יֵרְּדִא־ןִמ רּו֣עְּכ ֹ֙ווֲהַֽו אָ֗בֲהַֽדְו אָּ֣פְסַּכ
 :אָֽעְרַא־לָּכ תָ֥לְמּו בַ֖ר רּו֥טְל תַ֛וֲה אָ֗מְלַצְל תָ֣חְמ־יִּֽד ׀ אָ֣נְבַאְו ןֹו֑הְל חַ֣כֲּתְׁשִה
 אָּ֑יַכְלַמ ךְךֶלֶ֖מ אָּ֔כְלַמ ]ְּתְנַ֣א[ הְּתְנַ֣א :אָּֽכְלַמ־םָדֳק רַ֥מאֵנ ּהֵ֖רְׁשִפּו אָ֔מְלֶח הָ֣נְּד
 קיִֽו אָּ֥פְקָתְו אָ֛נְסִח אָ֥תּוכְלַמ אָּ֔יַמְׁש ּהָ֣לֱא יִּ֚ד  ןיִ֣רְאָֽד יִּ֣ד־לָכְבּו :ךְךָֽל־בַהְי אָ֖רָ
 ןֹו֑הְּלָכְּב ךְךָ֖טְלְׁשַהְו ךְךָ֔דיִּב בַ֣הְי ֙אָּיַמְׁש־ףֹוֽעְו אָ֤רָּב תַ֨ויֵח אָׁשָנֲ֠א־יֵנְּֽב ]ןיִ֣רְיָֽד[
 אעַ֣רֲֽא יִ֖רֳחָֽא ּו֥כְלַמ םּו֛קְּת ךְךָ֗רְתַבּו :אָֽבֲהַֽד יִּ֥ד הָׁ֖שאֵר אּו֔ה ]ְּתְנַ֣א[ הְּתְנַא
־לָכְּב טַ֖לְׁשִת יִּ֥ד אָׁ֔שָחְנ יִּ֣ד ֙יִרֳחָֽא ]הָ֤אָתיִלְת[ ֤אָיָתיִלְת ּו֨כְלַמּו ךְך ָּ֑נִמ ]עַ֣רֲֽא[
 יִּ֤ד לֵ֗בֳק־לָּכ אָ֑לְזְרַפְּכ הָ֖פיִּקַת אֵ֥וֱהֶּת ]הָ֔אָעיִ֣בְר[ הָ֔יָעיִ֣בְר ּ֙וכְלַמּו :אָֽעְרַא
־יִֽדְו :ַעֹֽרֵתְו קִּ֥דַּת ןיֵּ֖לִא־לָּכ עַ֥עָרְמ־יִּֽד אָ֛לְזְרַפְכּו אָּלֹּ֔כ֙ לֵׁשָחְו קֵּ֤דַהְמ ֙אָלְזְרַפ
 ]ןיֵ֣הְּנִמּו[ ןוֵ֣הְּנִמּו ֙רָחֶפ־יִּֽד ףַ֤סֲח ]ןֵ֞הְּנִמ[ ןוֵ֞הְּנִמ אָ֗תָעְּבְצֶאְו אָּ֣יַלְגַר הָתְיַ֜זֲח
 יִּ֣ד֙ לֵבֳק־לָּכ ּהַ֑ב־אֵוֱהֶֽל אָ֖לְזְרַפ־יִֽד אָ֥תְּבְצִנ־ןִמּו הֵ֔וֱהֶּֽת ֙הָגיִלְפ ּו֤כְלַמ לֶ֔זְרַּפ
 לֶ֖זְרַּפ ]ןיֵ֥הְּנִמ[ ןוֵ֥הְּנִמ אָּ֔יַלְגַר ֙תָעְּבְצֶאְו :אָֽניִט ףַ֥סֲחַּֽב בַ֖רָעְמ אָ֔לְזְרַּ֨פ הָתְיַ֔זֲח
 הֵ֥וֱהֶּֽת ּהַּ֖נִמּו הָ֔פיִּקַת הֵ֣וֱהֶּֽת ֙אָתּוכְלַמ תָ֤צְק־ןִמ ףַ֑סֲח ]ןיֵ֣הְּנִמּו[ ןוֵ֣הְּנִמּו
 עַ֣רְזִּב ֙ןֹוֱהֶֽל ןיִ֤בְרָֽעְתִמ אָ֔ניִט ףַ֣סֲחַּֽב ֙בַרָעְמ ֙אָלְזְרַּפ ָתְיַ֗זֲח ]יִ֣דְו[ יְִ֣ד :הָֽריִבְת
־םִע בַ֖רָעְתִמ אָ֥ל אָ֔לְזְרַפ יִ֣דְכ־אֵֽה הָ֑נְּד־םִע הָ֣נְּד ןיִ֖קְבָּֽד ןֹ֥וֱהֶֽל־אָלְו אָׁ֔שָנֲא



 אָ֣ל ֙ןיִמְלָֽעְל יִּ֤ד ּ֙וכְלַמ אָּ֤יַמְׁש ּהָ֨לֱא ֩םיִקְי ןּוּ֗נִא אָּ֣יַכְלַמ יִּ֧ד ןֹו֞היֵמֹוֽיְבּו :אָּֽפְסַח
 אָ֔תָוְכְלַמ ןיֵּ֣לִא־לָּכ ֙ףיֵסָתְו קִּ֤דַּת קִ֑בְּתְׁשִת אָ֣ל ןָ֖רֳחָֽא םַ֥עְל הָ֔תּוכְלַ֨מּו לַּ֔בַחְתִת
 אָ֣ל־יִּד ןֶבֶ֜א תֶרֶ֨זְּגְתִא ֩אָרּוּטִמ יִּ֣ד ָתְיַ֡זֲח־יִּֽד לֵ֣בֳק־לָּכ :אָּֽיַמְלָֽעְל םּו֥קְּת איִ֖הְו
 אָּ֔כְלַמְל עַ֣דֹוה ֙בַר ּהָ֥לֱא אָ֔בֲהַֽדְו אָּ֣פְסַּכ ֙אָּפְסַח אָׁ֤שָחְנ אָ֨לְזְרַּפ תֶקֶּדַהְ֠ו ןִיַ֗דיִב
 אָּ֤כְלַמ ןִיַדאֵּ֠ב :ּהֵֽרְׁשִּפ ןַ֥מיֵהְמּו אָ֖מְלֶח ביִּ֥צַיְו הָ֑נְד יֵ֣רֲחַֽא אֵ֖וֱהֶֽל יִּ֥ד הָ֛מ
 הָכָּ֥סַנְל רַ֖מֲא ןיִ֔חֹחיִ֣נְו ֙הָחְנִמּו דִ֑גְס לאֵּ֖יִנָֽדְלּו יִהֹוּ֔פְנַא־לַע לַ֣פְנ ֙רַּצֶנְדַכּוֽבְנ
 ןיִ֛הָלֱא ּהָ֧לֱא אּו֣ה ןֹו֗כֲהָֽלֱא יִּ֣ד ֙טֹׁשְק־ןִמ רַ֗מָאְו לאֵּ֜יִנָֽדְל אָּ֨כְלַמ ֩הֵנָע :ּהֵֽל
 לאֵּ֣יִנָֽדְל אָּ֜כְלַמ ןִיַ֨דֱא :הָֽנְד אָ֥זָר אֵ֖לְגִמְל ָּתְלֵ֔כְי יִּ֣ד ןיִ֑זָר הֵ֣לָגְו ןיִ֖כְלַמ אֵ֥רָמּו
־בַרְו לֶ֑בָּב תַ֣ניִדְמ־לָּכ לַ֖ע ּהֵ֔טְלְׁשַ֨הְו ּהֵ֔ל־בַהְי ֙ןָאיִּגַׂש ןָ֤בְרְבַר ןָ֨נְּתַמּו יִּ֗בַר
 יִּ֚ד ֙אָּתְדיִֽבֲע לַ֤ע יִּ֗נַמּו אָּ֔כְלַמ־ןִמ אָ֣עְּב֙ לאֵּיִנָֽדְו :לֶֽבָב יֵ֥מיִּכַח־לָּכ לַ֖ע ןיִ֔נְגִס
 רַּ֣צֶנְדַכּוֽבְנ :אָּֽכְלַמ עַ֥רְתִּב לאֵּ֖יִנָֽדְו ֹו֑גְנ דֵ֣בֲעַֽו ךְךַׁ֖שיֵמ ךְךַ֥רְדַׁשְל לֶ֔בָּב תַ֣ניִדְמ
 ּ֙הֵמיִקֲא תִׁ֑ש ןיִּ֣מַא ּהֵ֖יָתְּפ ןיִּ֔תִׁש ןיִּ֣מַא ּ֙הֵמּור בַ֔הְד־יִּֽד םֵ֣לְצ ֙דַבֲע אָּ֗כְלַמ
 ׀ ׁשַ֣נְכִמְל חַ֡לְׁש אָּ֡כְלַמ רַּ֣צֶנְדַכּוֽבְנּו :לֶֽבָּב תַ֖ניִדְמִּב אָ֔רּוּד תַ֣עְקִבְּב
 לֹ֖כְו אֵ֔יָּתְפִּת ֙אָּיַרְבָֽתְּד אָּ֤יַרְבָֽ֨דְג ֩אָּיַרְז ָּֽגְרַדֲא אָ֡תָוֲחַֽפּו אָּ֣יַנְגִס אָּ֡יַנְּפְרַּדְׁשַחֲאַֽל
 ןִיַ֡דאֵּב :אָּֽכְלַמ רַּ֥צֶנְדַכּוֽבְנ םיֵ֖קֲה יִּ֥ד אָ֔מְלַצ תַּ֣כֻנֲחַֽל ֙אֵתֵמְל אָ֑תָניִֽדְמ יֵ֣נֹטְלִׁש
 אָּ֜יַרְבָ֨תְּד ֩אָּיַרְבָֽדְג אָּ֣יַרְז ָּֽגְרַדֲא אָ֡תָוֲחַֽפּו אָּ֣יַנְגִס אָּ֡יַנְּפְרַּדְׁשַחֲא ןיִׁ֡שְּנַּכְתִֽמ
 אָּ֑כְלַמ רַּ֣צֶנְדַכּוֽבְנ םיֵ֖קֲה יִּ֥ד אָ֔מְלַצ תַּ֣כֻנֲחַֽל אָ֔תָניִֽדְמ יֵ֣נֹטְלִׁש֙ לֹכְו אֵ֗יָּתְפִּת
 ק אָ֖זֹורָֽכְו :רַּֽצֶנְדַכּובְנ םיֵ֖קֲה יִּ֥ד אָ֔מְלַצ לֵ֣בֳקָֽל ]֙ןיִמְיָֽקְו[ ֙ןיִמְאָֽקְו  לִיָ֑חְב אֵ֣רָ
 אָ֣נְרַק לָ֣ק ןּו֡עְמְׁשִת־יִּֽד אָ֡נָּדִעְּב :אָּֽיַנָּׁשִלְו אָּ֖יַּמֻא אָּ֔יַמְמַע ֙ןיִרְמָֽא ןֹו֤כְל
 אָ֑רָמְז יֵ֣נְז לֹ֖כְו הָ֔יְנֹּ֣פְמּוֽס ֙ןיִרֵּתְנַסְּפ אָ֤כְּבַס ]סֹו֨רְתַק[ סֹו֨רְתיַק אָתיִקֹוֽרְׁשַ֠מ
 לֵּ֖פִי אָ֥ל־יִּד־ןַמּו :אָּֽכְלַמ רַּ֥צֶנְדַכּוֽבְנ םיֵ֖קֲה יִּ֥ד אָ֔בֲהַּֽד םֶלֶ֣צְל ֙ןּודְּגְסִתְו ןּו֤לְפִּת
־ּהֵּב הָ֡נְּד לֵ֣בֳק־לָּכ :אָּֽתְדִֽקָי אָ֖רּונ ןּוּ֥תַא־אֹוֽגְל אֵ֔מְרְתִי אָ֣תֲעַֽׁש־ּהַּב דֻּ֑גְסִיְו
 ]סֹו֤רְתַק[ סֹ֤רְתיַק אָ֜תיִקֹו֨רְׁשַמ ֩אָנְרַק לָ֣ק אָּ֡יַמְמַע־לָּכ ןיִ֣עְמָֽׁש יִ֣דְּכ אָ֡נְמִז

 ֙ןיִדְגָֽס אָּ֗יַנָּֽׁשִלְו אָּ֣יַמֻא אָּ֜יַמְמַע־לָּכ ןיִ֨לְפָֽנ אָ֑רָמְז יֵ֣נְז לֹ֖כְו ןיִ֔רֵטְנַסְּפ ֙אָכְּבַׂש
 ק אָ֔נְמִז־ּהֵּֽב ֙הָנְּד לֵ֤בֳק־לָּכ :אָּֽכְלַמ רַּ֥צֶנְדַכּוֽבְנ םיֵ֖קֲה יִּ֥ד אָ֔בֲהַּֽד םֶלֶ֣צְל  ּובִ֖רְ
 אָּ֑כְלַמ רַּ֖צֶנְדַכּוֽבְנִל ןיִ֔רְמָ֣אְו ֹ֙ונֲע :אֵֽיָדּוֽהְי יִּ֥ד ןֹו֖היֵצְרַק ּולַ֥כֲאַֽו ןיִ֑אָּדְׂשַּכ ןיִ֣רְבֻּג



 עַ֡מְׁשִי־יִּֽד ׁשָ֡נֱא־לָכ יִּ֣ד ֒םֵעְּט ָּתְמָׂ֣ש ֘אָּכְלַמ ]ְּתְנַ֣א[ הְּתְנַ֣א :יִֽיֱח ןיִ֥מְלָֽעְל אָּ֖כְלַמ
 הָ֔יְנֹּ֣פּיסְו ֙ןיִרֵּתְנַסְפ אָ֤כְּבַׂש ]סֹו֨רְתַק[ סֹ֨רְתיַק אָתיִקֹרְׁשַ֠מ אָ֣נְרַק לָ֣ק
 דֻּ֑גְסִיְו לֵּ֖פִי אָ֥ל־יִּד־ןַמּו :אָֽבֲהַּֽד םֶלֶ֥צְל דֻּ֖גְסִיְו לֵּ֥פִי אָ֑רָמְז יֵ֣נְז לֹ֖כְו ]הָ֔יְנֹּ֣פּוסְו[
 ֙ןֹוהְתָֽי ָתיִּ֤נַמ־יִּֽד ןִ֗יאָדּוֽהְי ןיִ֣רְבֻּג יַ֞תיִא :אָּֽתְדִק ָֽי אָ֖רּונ ןּוּ֥תַא־אֹוֽגְל אֵ֕מְרְתִי
 ּוֽמָׂ֨ש־אָל ךְךֵּ֗לִא אָּ֣יַרְבֻּג ֹו֑גְנ דֵ֣בֲעַֽו ךְךַׁ֖שיֵמ ךְךַ֥רְדַׁש לֶ֔בָּב תַ֣ניִדְמ ֙תַדיִבֲע־לַע
 יִּ֥ד אָ֛בֲהַּֽד םֶלֶ֧צְלּו ןיִ֔חְלָֽפ אָ֣ל ]֙ךְךָהָלאֵֽל[ ֙ךְךיָהָלאֵֽל םֵ֔עְט ֙אָּכְלַמ ]ךְךָ֤לֲֽע[ ךְךיָ֤לֲֽע
 ךְךַ֥רְדַׁשְל הָ֔יָתְיַהְל ֙רַמֲא הָ֔מֲחַֽו זַ֣גְרִּב ֙רַּצֶנְדַכּוֽבְנ ןִיַ֤דאֵּב :ןיִֽדְגָס אָ֥ל ָּתְמיֵ֖קֲה
 ֙רַּצֶנְדַכֻֽבְנ הֵ֤נָע :אָּֽכְלַמ םָ֥דֳק ּויָ֖תיֵה ךְךֵּ֔לִא אָּ֣יַרְבֻּג ֙ןִיַ֨דאֵּב ֹו֑גְנ דֵ֣בֲעַֽו ךְךַׁ֖שיֵמ
 ןיִ֔חְלָּֽפ ֙ןֹוכיֵתיִֽא אָ֤ל יַ֗הָלאֵֽל ֹו֑גְנ דֵ֣בֲעַֽו ךְךַׁ֖שיֵמ ךְךַ֥רְדַׁש אָּ֕דְצַה ןֹו֔הְל רַ֣מָאְו
 אָ֡נָּדִעְב יִּ֣ד ןיִ֗דיִתֲע ןֹו֣כיֵתיִֽא ןֵ֧ה ןַ֞עְּכ :ןיִֽדְגָֽס אָ֥ל תֶמיֵ֖קֲה יִּ֥ד אָ֛בֲהַּֽד םֶלֶ֧צְלּו
 ֩ןיִרֵּתְנַסְּפ אָ֡כְּבַׂש ]סֹ֣רְתַק[ סֹ֣רְתיַק אָ֣תיִקֹוֽרְׁשַמ אָ֣נְרַק לָ֣ק ןּו֡עְמְׁשִת־יִּֽד
 אָ֣ל ֙ןֵהְו ֒תֵדְבַע־יִֽד אָ֣מְלַצְל ֘ןּודְּגְסִתְו ןּו֣לְּפִּת אָ֗רָמְז יֵ֣נְז ׀ לֹ֣כְו הָ֜יְנֹּ֨פְמּוסְו
 יִּ֥ד ּהָ֔לֱא אּו֣ה־ןַמּו אָּ֑תְדִק ָֽי אָ֖רּונ ןּוּ֥תַא־אֹוֽגְל ןֹו֔מְרְתִת הָ֣תֲעַֽׁש־ּהַּב ןּו֔דְּגְסִת
 רַּ֔צֶנְדַכּוֽבְנ אָּ֑כְלַמְל ןיִ֖רְמָֽאְו ֹו֔גְנ דֵ֣בֲעַֽו ֙ךְךַׁשיֵמ ךְךַ֤רְדַׁש ֹו֗נֲע :יָֽדְי־ןִמ ןֹו֖כְנִבְזיֵֽׁשְי
־יִּֽד ֙אָנָ֨הָלֱא יַ֗תיִא ןֵ֣ה :ךְךָֽתּובָֽתֲהַֽל םָ֖גְתִּפ הָ֛נְּד־לַע אָנְחַ֧נֲא ןיִ֨חְׁשַח־אָֽל
 אָּ֖כְלַמ ךְךָ֥דְי־ןִמּו אָּ֛תְדִק ָֽי אָ֧רּונ ןּוּ֨תַא־ןִמ אָנַ֑תּובָֽזיֵׁשְל לִ֖כָי ןיִ֔חְלָֽפ אָנְחַ֣נֲא
 אָני֣תיִא־אָֽל ]֙ךְךָהָלאֵֽל[ ֙ךְךיָהָלאֵֽל יִּ֤ד אָּ֑כְלַמ ךְךָ֖ל־אֵוֱהֶֽל ַעיִ֥דְי אָ֔ל ןֵ֣הְו :בִֽזיֵׁשְי
 רַּ֜צֶנְדַכּוֽבְנ ןִיַ֨דאֵּב :דֻּֽגְסִנ אָ֥ל ָּתְמיֵ֖קֲה יִּ֥ד אָ֛בֲהַּֽד םֶלֶ֧צְלּו ןיִ֔חְלָֽפ ]אָנָ֣תיִא[
 ֹו֑גְנ דֵ֣בֲעַֽו ךְךַׁ֖שיֵמ ךְךַ֥רְדַׁש־לַע ]יִּ֔נַּתְׁשֶא[ וִּ֔נַּתְׁשֶא ֙יִהֹוּ֨פְנַא םֵ֤לְצּו אָ֗מֱח יִ֣לְמְתִה
־יֵרָּֽבִּג ןיִ֤רְבֻגְלּו :ּהֵֽיְזֵֽמְל הֵ֖זֲח יִּ֥ד לַ֛ע הָ֔עְבִׁש־דַ֨ח אָ֔נּוּתַאְל אֵ֣זֵמְל ֙רַמָאְו הֵ֤נָע
 ןּוּ֥תַאְל אֵ֕מְרִמְל ֹו֑גְנ דֵ֣בֲעַֽו ךְךַׁ֖שיֵמ ךְךַ֥רְדַׁשְל הָ֔תָּפַכְל ֙רַמֲא ּהֵ֔לְיַחְב יִּ֣ד֙ לִיַ֨ח
 ]ןֹו֔היֵׁשְּטַּפ[ ןֹו֔היֵׁשיְּטַּפ ֙ןֹוהיֵלָּֽבְרַסְּב ּ֙ותִ֨פְּכ ךְךֵּ֗לִא אָּ֣יַרְבֻּג ןִיַ֜דאֵּב :אָּֽתְדִק ָֽי אָ֖רּונ
 הָ֗נְּד לֵ֣בֳק־לָּכ :אָּֽתְדִק ָֽי אָ֖רּונ ןּוּ֥תַא־אֹוֽגְל ויִ֕מְרּו ןֹו֑היֵׁשּובְלּו ןֹו֖הְתָֽלְּבְרַכְו
 ּ֙וקִּ֨סַה יִּ֤ד ךְךֵּ֗לִא אָּ֣יַרְבֻּג אָריִּ֑תַי הֵ֣זֵא אָ֖נּוּתַאְו הָ֔פְצְחַמ ֙אָּכְלַמ תַּ֤לִמ יִּ֞ד־ןִמ
 ֙ךְךֵּלִא אָּ֤יַרְבֻגְו :אָֽרּונ יִּ֥ד אָ֖ביִבְׁש ןֹוּ֔מִה לִּ֣טַק ֹו֔גְנ דֵ֣בֲעַֽו ֙ךְךַׁשיֵמ ךְךַ֤רְדַׁשְל
 :ןיִֽתְּפַכְמ אָּ֖תְדִק ָֽי אָ֥רּונ־ןּוּֽתַא־אֹוֽגְל ּולַ֛פְנ ֹו֑גְנ דֵ֣בֲעַֽו ךְךַׁ֖שיֵמ ךְךַ֥רְדַׁש ןֹו֔הֵּתָ֣לְּת



 ֩אָלֲה יִהֹו֗רְבָּֽדַהְל רַ֜מָאְו הֵ֨נָע הָ֑לָהְּבְתִהְּב םָ֣קְו ּהַ֖וְּת אָּ֔כְלַמ רַּ֣צֶנְדַכּוֽבְנ ֙ןִיַ֨דֱא
 אָ֖ביִּצַי אָּ֔כְלַמְל ֙ןיִרְמָאְו ןִי ַ֤נָע ןיִ֔תְּפַכְמ ֙אָרּונ־אֹוגְל אָניֵ֤מְר הָ֜תָלְּת ןיִ֨רְבֻג
 אָ֔רּונ־אֹוֽגְּב ןיִ֣כְלְהַמ ֙ןִיַ֨רְׁש הָ֗עְּבְרַא ןיִ֣רְבֻּג הֵ֜זָח הָ֨נֲא־אָֽה רַ֗מָאְו הֵ֣נָע :אָּֽכְלַמ
 :ןיִֽהָלֱא־רַבְל הֵ֖מָּד ]הָ֔אָעיִבְר[ אָ֔יָעיִבְר יִּ֣ד ּ֙הֵוֵרְו ןֹו֑הְּב יַ֣תיִא־אָֽל ל֖בֲחַֽו
 ק ןִיַ֜דאֵּב  ךְךַׁ֧שיֵמ ךְךַ֨רְדַׁש רַ֗מָאְו הֵ֣נָע ֒אָּתְדִק ָֽי אָ֣רּונ ןּוּ֣תַא ֘עַרְתִל רַּ֗צֶנְדַכּוֽבְנ בֵ֣רְ
 ךְךַ֥רְדַׁש ןיִ֗קְפָֽנ ןִיַ֣דאֵּב ֹו֑תֱאֶו ּוקֻּ֣פ ]הָ֖אָּלִע[ ָ֖איָּלִע אָ֥הָלֱא־יִּֽד יִהֹו֛דְבַע ֹו֛גְנ־דֵבֲעַֽו
 ֘אָתָוֲחַֽפּו אָּ֣יַנְגִֽס אָּ֞יַנְּפְרַּדְׁשַחֲא ןיִׁשְּנַּכְתִֽמּ֠ו :אָֽרּונ אֹוּ֥ג־ןִמ ֹו֖גְנ דֵ֥בֲעַֽו ךְךַׁ֛שיֵמ
 רַ֤עְׂשּו ןֹו֗הְמְׁשֶגְּב אָ֜רּונ טֵ֨לְׁש־אָֽל ֩יִּד ךְךֵּ֡לִא אָּ֣יַרְבֻגְל ןִי ַ֣זָח ֒אָּכְלַמ יֵ֣רְבָּֽדַהְו
 הֵ֨נָע :ןֹוֽהְּב תָ֖דֲע אָ֥ל רּו֔נ ַחיֵ֣רְו ֹו֑נְׁש אָ֣ל ןֹו֖היֵלָּֽבְרַסְו ךְךַ֔רָחְתִה אָ֣ל ֙ןֹוהְׁשאֵֽר
 חַ֤לְׁש־יִּֽד ֹו֔גְנ דֵ֣בֲעַֽו ֙ךְךַׁשיֵמ ךְךַ֤רְדַׁש־יִּֽד ֙ןֹוהֲהָֽלֱא ךְךיִ֤רְּב רַ֗מָאְו רַּ֜צֶנְדַכּוֽבְנ
 ּובַ֣היִו ויִּ֔נַׁש ֙אָּכְלַמ תַּ֤לִמּו יִהֹו֑לֲע ּוצִ֖חְרְתִה יִּ֥ד יִהֹו֔דְבַעְל בִ֣זיֵׁשְו ּ֙הֵכֲאְֽלַמ
 :ןֹוֽהֲהָֽלאֵל ןֵ֖הָל ּהָ֔לֱא־לָכְל ֙ןּודְּגְסִי־אָֽלְו ןּו֤חְלְפִי־אָֽל יִּ֠ד ]ןֹו֗הְמְׁשֶג[ ןֹו֗היְמְׁשֶג
 ןֹו֗הֲהָֽלֱא לַ֣ע ]֙וֻלָׁש[ ֙הֻלָׁש רַ֤מאֵי־יִּֽד ןָּׁ֗שִלְו הָּ֜מֻא םַ֨ע־לָכ ֩יִּד ֒םֵעְט םיִׂ֣ש ֘יִּנִמּו
 לֵ֗בֳק־לָּכ הֵּ֑וַּתְׁשִי יִ֣לָוְנ ּהֵ֖תְיַבּו דֵ֔בֲעְֽתִי ןיִ֣מָּדַה אֹו֔גְנ דֵ֣בֲעַֽו ֙ךְךַׁשיֵמ ךְךַ֤רְדַׁש־יִּֽד
 חַ֛לְצַה אָּ֗כְלַמ ןִיַ֣דאֵּב :הָֽנְדִּכ הָ֖לָּצַהְל לֻּ֥כִי־יִּֽד ןָ֔רֳחָֽא הָ֣לֱא ֙יַתיִא אָ֤ל יִּ֣ד
 אָּ֞יַמְמַע־לָכְל אָּ֗כְלַמ רַּ֣צֶנְדַכּוֽבְנ :לֶֽבָּב תַ֥ניִדְמִּב ֹו֖גְנ דֵ֥בֲעַֽו ךְךַׁ֛שיֵמ ךְךַ֥רְדַׁשְל
 ֙אָּיַתָֽא :אֵּֽגְׂשִי ןֹו֥כְמָֽלְׁש אָ֖עְרַא־לָכְּב ]ןיִ֥רְיָד[ ןיִ֥רְאָד־יִּֽד אָּ֛יַנָּֽׁשִלְו אָּ֧יַמֻא
 ֙יִהֹו֨תָא :הָֽיָוֲחַֽהְל יַ֖מָדֳֽק רַ֥פְׁש ]הָ֑אָּלִע[ ָ֑איָּלִע אָ֖הָלֲא יִּ֔מִע דַ֣בֲע יִּ֚ד אָּ֔יַהְמִתְו
־םִע ּהֵ֖נָטְלָׁשְו םַ֔לָע תּו֣כְלַמ ּ֙הֵתּוכְלַמ ןיִ֑פיִּקַת הָ֣מְּכ יִהֹו֖הְמִתְו ןיִ֔בְרְבַר הָ֣מְּכ
 תיֵ֖זֲח םֶלֵ֥ח :יִֽלְכיֵהְּב ן ַ֖נְעַֽרְו יִ֔תיֵבְּב ֙תיֵוֲה הֵ֤לְׁש רַּ֗צֶנְדַכּוֽבְנ הָ֣נֲא :רָֽדְו רָּ֥ד
 םֵ֔עְט םיִׂ֣ש ֙יִּנִמּו :יִנַּֽנֻלֲהַֽבְי יִׁ֖שאֵר יֵ֥וְזֶחְו יִ֔בְּכְׁשִמ־לַֽע ֙ןיִרֹהְרַהְו יִנַּ֑נִלֲחַֽדיִו
 ןילִּ֗לָע ןִיַ֣דאֵּב :יִנַּֽנֻעְדֹוֽהְי אָ֖מְלֶח רַׁ֥שְפ־יִּֽד לֶ֑בָב יֵ֣מיִּכַח לֹ֖כְל יַ֔מָדָֽק הָ֣לָעְנַהְל
 ֙הָנֲא רַ֤מָא אָ֗מְלֶחְו אָּ֑יַרְז ָֽגְו ]יֵ֖אָּדְׂשַּכ[ ֵ֖איָּדְׂשַּכ אָּ֔יַפְׁשָֽא ֙אָּיַמֻטְרַח ]ןיִּ֗לָע[
 ּהֵ֤מְׁש־יִּֽד לאֵּ֜יִנָּֽד יַ֨מָדָֽק֩ לַע ןיֵ֡רֳחָֽא דַ֣עְו :יִֽל ןיִ֥עְדֹוֽהְמ־אָל ּהֵ֖רְׁשִפּו ןֹו֔היֵמָ֣דֳק
 יִהֹו֥מָדָֽק אָ֖מְלֶחְו ּהֵּ֑ב ןיִׁ֖שיִּדַק ןיִ֥הָלֱא־ַחּוֽר יִ֛דְו יִ֔הָלֱא םֻׁ֣שְּכ ֙רַּצאַׁשְטְלֵּב
 ֙ןיִׁשיִּדַק ןיִ֤הָלֱא ַחּו֣ר יִּ֠ד תֵ֗עְדִי הָ֣נֲא ׀ יִּ֣ד ֒אָּיַמֻטְרַח בַ֣ר ֘רַּצאַׁשְטְלֵּב :תֵֽרְמַא



 יִׁ֖שאֵר יֵ֥וְזֶחְו :רַֽמֱא ּהֵ֖רְׁשִפּו תיֵ֛זֲח־יִֽד יִ֧מְלֶח יֵ֨וְזֶח ךְךָ֑ל סֵ֣נָא־אָֽל זָ֖ר־לָכְו ךְךָּ֔ב
 אָ֖נָליִֽא הָ֥בְר :איִּֽגַׂש ּהֵ֥מּורְו אָ֖עְרַא אֹו֥גְּב ןָ֛ליִא ּו֥לֲאַֽו תיֵ֔וֲה הֵ֣זָח יִ֑בְּכְׁשִמ־לַע
 ּהֵּ֣בְנִאְו ֙ריִּפַׁש ּהֵ֤יְפֳע :אָֽעְרַא־לָּכ ףֹו֥סְל ּהֵ֖תֹוזֲחַֽו אָּ֔יַמְׁשִל אֵ֣טְמִי ּ֙הֵמּורְו ףִ֑קְתּו

 ]֙ןָרֻדְי[ ֙ןוָרֻדְי ֙יִהֹו֨פְנַעְבּו אָ֗רָּב תַ֣ויֵח ׀ לֵ֣לְטַּת יִהֹו֜תֹחְּת ּהֵ֑ב־אָּלֹ֖כְל ןֹו֨זָמּו איִּ֔גַׂש
 יִ֑בְּכְׁשִמ־לַע יִׁ֖שאֵר יֵ֥וְזֶחְּב תיֵ֛וֲה הֵ֥זָח :אָֽרְׂשִּב־לָּכ ןיִ֥זְּתִי ּהֵּ֖נִמּו אָּ֔יַמְׁש יֵ֣רֲּפִצ
 ּוצִּ֣צַקְו ֙אָנָליִֽא ּוּדֹּ֤ג רַ֗מָא ןֵ֣כְו לִיַ֜חְב אֵ֨רָק :תִֽחָנ אָּ֖יַמְׁש־ןִמ ׁשיִּ֔דַקְו ריִ֣ע ּ֙ולֲאַֽו
־ןִמ אָּ֖יַרֲּפִצְו יִהֹוּ֔תְחַּת־ןִמ ֙אָתְויֵֽח דֻ֤נְּת ּהֵּ֑בְנִא ּורַּ֣דַבּו ּהֵ֖יְפֳע ּורַּ֥תַא יִהֹו֔פְנַע
 ׁשָ֔חְנּו לֶ֣זְרַפ־יִּֽד ֙רּוסֱאֶֽבּו ּוקֻ֔בְׁש אָ֣עְרַאְּב ֙יִהֹוׁ֨שְרָׁש רַּ֤קִע םַ֨רְּב :יִהֹוֽפְנַע
 :אָֽעְרַא בַׂ֥שֲעַּֽב ּהֵ֖קָלֲח אָ֥תְויֵֽח־םִעְו עַּ֔בַטְצִי ֙אָּיַמְׁש לַ֤טְבּו אָ֑רָב יִּ֣ד אָ֖אְתִדְּב
 ןיִ֖נָּֽדִע הָ֥עְבִׁשְו ּהֵ֑ל בִ֣הְיְתִי אָ֖ויֵח בַ֥בְלּו ןֹוּ֔נַׁשְי ]אָׁ֣שָנֲֽא[ אָׁ֣שוָנְא־ןִמ ּ֙הֵבְבִל
 תַ֡רְבִּד־דַע אָ֑תְלֵֽאְׁש ןיִׁ֖שיִּדַק רַ֥מאֵמּו אָ֔מָגְתִּפ ֙ןיִריִע תַ֤רֵזְגִּב :יִהֹוֽלֲע ןּו֥פְלְחַי
־ןַמְלּו ]אָׁ֗שָנֲֽא[ אָׁ֗שוָנְא תּו֣כְלַמְּב ]הָ֜אָּלִע[ ָ֜איָּלִע טיִּ֨לַׁש־יִּֽד אָּיַּיַ֠ח ןּו֣עְּדְנִי יִּ֣ד
 הָ֖נֲא תיֵ֔זֲח אָ֣מְלֶח ֙הָנְּד :]ּהַֽלֲֽע[ ּהיַלֲֽע םיִ֥קְי םיִׁ֖שָנֲא לַ֥פְׁשּו ּהַּ֔נִנְּתִי ֙אֵּבְצִי יִּ֤ד
 ׀ יִּ֣ד֙ לֵבֳק־לָּכ רַ֗מֱא ׀ אֵ֣רְׁשִּפ רַּ֜צאַׁשְטְלֵּב ]ְּתְנַ֨אְו[ הְּתְנַ֨אְו רַּ֑צֶנְדַכּוֽבְנ אָּ֣כְלַמ
 יִּ֛ד לֵ֔הָּכ ]ְּתְנַ֣אְו[ הְּתְנַ֣אְו יִנַ֔תֻעָ֣דֹוהְל ֙אָרְׁשִּפ ןיִ֤לְכָֽי־אָל יִ֗תּוכְלַמ יֵ֣מיִּכַח־לָּכ
 ֙םַמֹוּתְׁשֶא רַּ֗צאַׁשְטְלֵּב ּהֵ֣מְׁש־יִּֽד לאֵּ֜יִנָּֽד ןִיַ֨דֱא :ךְךָּֽב ןיִׁ֖שיִּדַק ןיִ֥הָלֱא־ַחּוֽר
 ֙אֵרְׁשִפּו אָ֤מְלֶח ֙רַּצאַׁשְטְלֵּב רַ֗מָאְו אָּ֜כְלַמ הֵ֨נָע ּהֵּ֑נֻלֲהַֽבְי יִהֹ֖נֹיְעַרְו הָ֔דֲח הָ֣עָׁשְּכ
 ]ךְךָ֖אְנָֽׂשְל[ ךְךיָ֖אְנָֽׂשְל אָ֥מְלֶח ]יִ֕רָמ[ יאִ֕רָמ רַ֔מָאְו ֙רַּצאַׁשְטְלֵב הֵ֤נָע ךְךָ֔לֲהַֽבְי־לַא
 אֵ֣טְמִי ּ֙הֵמּורְו ףִ֑קְתּו הָ֖בְר יִּ֥ד ָתְיַ֔זֲח יִּ֣ד ֙אָנָליִֽא :]ךְךָֽרָעְל[ ךְךיָֽרָעְל ּהֵ֥רְׁשִפּו
 ּהֵ֑ב־אָּלֹ֖כְל ןֹו֨זָמּו איִּ֔גַׂש ּהֵּ֣בְנִאְו ֙ריִּפַׁש ּהֵ֤יְפָעְו :אָֽעְרַא־לָכְל ּהֵ֖תֹוזֲחַֽו אָּ֔יַמְׁשִל
 ]ְּתְנַא[ הְּתְנַא :אָּֽיַמְׁש יֵ֥רֲּפִצ ן ָ֖נְּכְׁשִי יִהֹו֕פְנַעְבּו אָ֔רָּב תַ֣ויֵח ֙רּודְּת יִהֹו֗תֹחְּת
 ךְך ָ֖נָטְלָׁשְו אָּ֔יַמְׁשִל תַ֣טְמּו ֙תָבְר ךְךָ֤תּובְרּו ְּתְפֵ֑קְתּו ]תַ֖בְר[ תיַ֖בְר יִּ֥ד אָּ֔כְלַמ אּו֣ה
ֹּג ֩רַמָאְו אָּ֡יַמְׁש־ןִמ ׀ תִ֣חָנ ׁשיִּ֣דַקְו ריִ֣ע אָּ֡כְלַמ הָ֣זֲח יִ֣דְו :אָֽעְרַא ףֹו֥סְל  ּוּד֨
 לֶ֣זְרַפ־יִּֽד ֙רּוסֱאֶֽבּו ּוקֻ֔בְׁש אָ֣עְרַאְּב ֙יִהֹוׁ֨שְרָׁש רַּ֤קִע םַ֨רְּב יִהּו֗לְּבַחְו אָ֜נָליִֽא
 דַ֛ע ּהֵ֔קָלֲח ֙אָרָּב תַ֤ויֵח־םִעְו עַּ֗בַטְצִי אָּ֣יַמְׁש לַ֧טְבּו אָ֑רָב יִּ֣ד אָ֖אְתִדְּב ׁשָ֔חְנּו
 ]֙הָאָּלִע[ ָ֙איָּלִע תַ֤רֵזְגּו אָּ֑כְלַמ אָ֖רְׁשִפ הָ֥נְּד :יִהֹוֽלֲע ןּו֥פְלְחַי ןיִ֖נָּֽדִע הָ֥עְבִׁש־יִּֽד



 תַ֣ויֵח־םִעְו אָׁ֡שָנֲא־ןִמ ןיִ֣דְרָֽט ךְךָ֣לְו :אָּֽכְלַמ ]יִ֥רָמ[ יאִ֥רָמ־לַע תָ֖טְמ יִּ֥ד איִ֔ה
 ןיִ֔עְּבַצְמ ךְךָ֣ל ֙אָּיַמְׁש לַּ֤טִמּו ןּו֗מֲעַֽטְי ךְךָ֣ל ׀ ןיִ֣רֹותְכ אָּ֥בְׂשִעְו ךְךָ֜רֹדְמ הֵ֨וֱהֶֽל ֩אָרָּב
 ]֙הָאָּלִע[ ָ֙איָּלִע טיִּ֤לַׁש־יִּֽד עַּ֗דְנִת יִּ֣ד ׀ דַ֣ע ךְךיָ֑לֲע ןּו֣פְלְחַי ןיִ֖נָּֽדִע הָ֥עְבִׁשְו
 ֙יִהֹוׁ֨שְרָׁש רַּ֤קִע קַּ֞בְׁשִמְל ּורַ֗מֲא יִ֣דְו :ּהַּֽנִנְּתִי אֵּ֖בְצִי יִּ֥ד־ןַמְלּו אָׁ֔שָנֲא תּו֣כְלַמְּב
 אָּ֗כְלַמ ןֵ֣הָל :אָּֽיַמְׁש ןִ֖טִּלַׁש יִּ֥ד עַּ֔דְנִת יִּ֣ד־ןִמ הָ֑מָּיַק ךְךָ֣ל ךְךָ֖תּוכְלַמ אָ֔נָליִֽא יִּ֣ד
 ןֵ֛ה ןִי ָ֑נֲע ןַ֣חִמְּב ךְךָ֖תָי ָֽוֲעַֽו קֻ֔רְפ הָ֣קְדִצְּב ]֙ךְךָאָטֲחַֽו[ ֙ךְךָיָטֲחַֽו ךְךיָ֔לֲע רַּ֣פְׁשִי ֙יִּכְלִמ
 ןיִ֖חְרַי תָ֥צְקִל :אָּֽכְלַמ רַּ֖צֶנְדַכּוֽבְנ־לַע אָ֔טְּמ אָּלֹּ֣כ :ךְךָֽתְוֵֽלְׁשִל הָ֖כְרַא הֵ֥וֱהֶּֽת
 אָ֥לֲה רַ֔מָאְו ֙אָּכְלַמ הֵ֤נָע :הָֽוֲה ךְךֵּ֥לַהְמ לֶ֖בָב יִּ֥ד אָ֛תּוכְלַמ לַ֧כיֵה־לַע רַׂ֑שֲע־יֵֽרְּת
 רָ֥קיִלְו יִ֖נְסִח ףָ֥קְתִּב ּו֔כְלַמ תיֵ֣בְל ּ֙הַתְיַנֱב הָ֤נֲא־יִּֽד אָ֑תְּבַר לֶ֣בָּב איִ֖ה־אָד
 רַּ֣צֶנְדַכּובְנ ֙ןיִרְמָֽא ךְךָ֤ל לַ֑פְנ אָּ֣יַמְׁש־ןִמ לָ֖ק אָּ֔כְלַמ םֻ֣פְּב ֙אָתְּלִמ דֹו֗ע :יִֽרְדַה
 ךְךָ֗רֹדְמ אָ֣רָּב תַ֧ויֵח־םִעְֽו ןיִ֜דְרָֽט ךְךָ֨ל ֩אָׁשָנֲא־ןִמּו :ךְך ָּֽנִמ תָ֥דֲע אָ֖תּוכְלַמ אָּ֔כְלַמ
־יִּֽד עַּ֗דְנִת־יִּֽד דַ֣ע ךְךיָ֑לֲע ןּו֣פְלְחַי ןיִ֖נָּֽדִע הָ֥עְבִׁשְו ןּו֔מֲעַֽטְי ךְךָ֣ל ֙ןיִרֹותְכ אָּ֤בְׂשִע
 אָ֗תֲעַֽׁש ּהַּ֣ב :ּהַּֽנִנְּתִי אֵּ֖בְצִי־יִּֽד ןַ֥מְלּו אָׁ֔שָנֲא תּו֣כְלַמְּב ]֙הָאָּלִע[ ָ֙איָּלִע טיִּ֤לַׁש
 לַּ֥טִמּו לֻ֔כאֵי ֙ןיִרֹותְכ אָּ֤בְׂשִעְו דיִ֔רְט אָׁ֣שָנֲא־ןִמּו ֒רַּצֶנְדַכּוֽבְנ־לַע תַפָ֣ס ֘אָתְּלִמ
 תָ֣צְקִלְו :ןיִֽרְּפִצְכ יִהֹו֥רְפִטְו הָ֖בְר ןיִ֥רְׁשִנְּכ ּהֵ֛רְעַׂש יִּ֥ד דַ֣ע עַּ֑בַטְצִי ּהֵ֣מְׁשִּג אָּ֖יַמְׁש
 ָ֙איָּלִעְלּו בּו֔תְי יַ֣לֲע ֙יִעְּדְנַמּו תֵ֗לְטִנ אָּ֣יַמְׁשִל ׀ יַ֣נְיַע רַּ֜צֶנְדַכּוֽבְנ הָ֨נֲא ֩אָּיַמֹוֽי
 םַ֔לָע ןָ֣טְלָׁש ּ֙הֵנָטְלָׁש יִּ֤ד תֵ֑רְּדַהְו תֵ֣חְּבַׁש אָ֖מְלָע יַ֥חְלּו תֵ֔כְרָּֽב ]֙הָאָּלִעְלּו[
 ּהֵ֗יְּבְצִמְכּו ןיִ֔ביִׁשֲח הָ֣לְּכ ֙אָעְרַא ]יֵ֤רְיָּֽד[ יֵ֤רְאָּד־לָכְו :רָֽדְו רָּ֥ד־םִע ּהֵ֖תּוכְלַמּו
 רַמאֵ֥יְו ּהֵ֔דיִב אֵ֣חַמְי־יִּֽד ֙יַתיִא אָ֤לְו אָ֑עְרַא ]יֵ֖רְיָֽדְו[ יֵ֖רְאָֽדְו אָּ֔יַמְׁש ליֵ֣חְּב ֙דֵבָע
 ֙יִוִזְו יִ֤רְדַה יִ֜תּוכְלַמ רַ֨קיִלְו יַ֗לֲע בּו֣תְי ׀ יִ֣עְּדְנַמ אָ֞נְמִז־ּהֵּֽב :ְּתְדַֽבֲע הָ֥מ ּהֵ֖ל
 הָ֖ריִּתַי ּו֥בְרּו תַ֔נְקְתָה יִ֣תּוכְלַמ־לַעְו ןֹו֑עַבְי יַ֖נָבְרְבַרְו יַ֥רְבָּֽדַה יִ֕לְו יַ֔לֲע בּו֣תְי
 יִּ֤ד אָּ֔יַמְׁש ךְךֶלֶ֣מְל ֙רַּדַהְמּו םֵ֤מֹורְמּו חַּ֨בַׁשְמ רַּ֗צֶנְדַכּוֽבְנ הָ֣נֲא ןַ֞עְּכ :יִֽל־תַפֲסּֽוֽ֥ה
 :הָֽלָּפְׁשַהְל לִ֖כָי הָ֔וֵגְּב ןיִ֣כְלְהַמ ֙יִדְו ןיִּ֑ד ּהֵ֖תָחְרֹֽאְו טֹוׁ֔שְק ֙יִהֹו֨דָבֲעַֽמ־לָכ
 אָ֥רְמַח אָּ֖פְלַא לֵ֥בֳקָֽלְו ףַ֑לֲא יִהֹו֖נָבְרְבַרְל בַ֔ר םֶ֣חְל ֙דַבֲע אָּ֗כְלַמ רַּ֣צאַׁשְלֵּב
 יִּ֤ד אָּ֔פְסַכְו אָ֣בֲהַּֽד ֙יֵנאָמְל ֙הָיָתְיַהְל אָ֗רְמַח םֵ֣עְטִּב ׀ רַ֣מֲא רַּ֞צאַׁשְלֵּב :הֵֽתָׁש
 ֙אָּכְלַמ ןֹו֗הְּב ןֹוּ֣תְׁשִיְו םֶ֑לְׁשּוֽריִב יִּ֣ד אָ֖לְכיֵֽה־ןִמ יִהּו֔בֲא רַּ֣צֶנְדַכּוֽבְנ ֙קֵּפְנַה



־ןִמ ּוקִּ֗פְנַה יִּ֣ד אָ֔בֲהַֽד יֵ֣נאָמ ֙ויִתְיַה ןִיַ֗דאֵּב :ּהֵֽתָנֵֽחְלּו ּהֵ֖תָלְגֵֽׁש יִהֹו֔נָבְרְבַרְו
 יִהֹו֔נָבְרְבַרְו ֙אָּכְלַמ ןֹו֗הְּב ויִּ֣תְׁשִאְו םֶ֑לְׁשּוֽריִב יִּ֣ד אָ֖הָלֱא תיֵ֥ב־יִּד אָ֛לְכיֵֽה
 אָׁ֥שָחְנ אָּ֛פְסַכְו אָ֧בֲהַּֽד יֵ֞הָלאֵֽל ּוחַּבַׁשְ֠ו אָ֑רְמַח ויִּ֖תְׁשִא :ּהֵֽתָנֵֽחְלּו ּהֵ֖תָלְגֵֽׁש
 ֙ןָבְתָֽכְו ׁשָ֔נֱא־דַי יִּ֣ד ֙ןָעְּבְצֶא ]֙הָקַ֨פְנ[ ֙וָקַ֨פְנ הָ֗תֲעַֽׁש־ּהַּב :אָֽנְבַאְו אָ֥עָא אָ֖לְזְרַפ
 אָ֖דְי סַּ֥פ הֵ֔זָח אָּ֣כְלַמּו אָּ֑כְלַמ יִּ֣ד אָ֖לְכיֵֽה לַ֥תְכ־יִּֽד אָ֕ריִּג־לַע אָּ֔תְׁשַרְבֶנ לֵ֣בֳקָֽל
 ּ֙הֵצְרַח יֵ֤רְטִקְו ּהֵּ֑נּולֲהַֽבְי יִהֹ֖נֹיְעַרְו יִהֹו֔נְׁש יִהֹ֣ויִז ֙אָּכְלַמ ןִיַ֤דֱא :הָֽבְתָֽכ יִּ֥ד
 ק :ןָֽׁשְק ָֽנ אָ֖דְל אָּ֥ד ּהֵ֔תָּבֻכְרַ֨אְו ןִיַ֔רָּתְׁשִמ  אָּ֔יַפְׁשָ֣אְל ֙הָלָעֶֽהְל לִיַ֔חְּב ֙אָּכְלַמ אֵ֤רָ
 ׁשָנֱ֠א־לָכ יִּ֣ד לֶ֗בָב יֵ֣מיִּכַחְל ׀ רַ֣מָאְו אָּ֜כְלַמ הֵ֨נָע אָּ֑יַרְז ָֽגְו ]יֵ֖אָּדְׂשַּכ[ ֵא֖יָּדְׂשַּכ
 ]אָ֤כיִנְמַֽהְו[ אָ֤כִנוְמַֽהְו ׁשַּ֗בְלִי אָ֣נָוְּגְרַא יִנַּ֔נִּוַחְי ּ֙הֵרְׁשִפּו הָ֗נְד הָ֣בָתְּכ הֵ֞רְקִי־יִּֽד
 לֹּ֖כ ]ןיִּ֔לָֽע[ ןילִּ֔לָֽע ֙ןִיַ֨דֱא :טַֽלְׁשִי אָ֖תּוכְלַמְב יִּ֥תְּלַתְו ּהֵ֔ראְּוַצ־לַע ֙אָבֲהַֽד־יִד
 הָ֥עָדֹוֽהְל ]ּהֵ֖רְׁשִפּו[ אֵ֖רְׁשִפּו אֵ֔רְקִמְל ֙אָבָתְּכ ןיִ֤לֲהָֽכ־אָלְו אָּ֑כְלַמ יֵ֣מיִּכַח
 יִהֹו֑לֲע ןִי ַ֣נָׁש יִהֹ֖ויִזְו לַ֔הָּבְתִמ איִּ֣גַׂש ֙רַּצאַׁשְלֵב אָּ֤כְלַמ ןִיַדֱ֠א :אָּֽכְלַמְל
 תיֵ֥בְל יִהֹו֔נָבְרְבַרְו ֙אָּכְלַמ יֵּ֤לִמ לֵ֨בֳקָֽל אָ֕תְּכְלַמ :ןיִֽׁשְּבַּתְׁשִמ יִהֹו֖נָבְרְבַרְו
־לַֽא יִ֔יֱח ןיִ֣מְלָֽעְל ֙אָּכְלַמ תֶרֶ֗מֲאַֽו אָ֜תְּכְלַמ תָ֨נֲע ]תַּ֑לַע[ תלַּ֑לַע אָ֖יְּתְׁשִמ
 ַחּו֣ר יִּ֠ד ךְךָ֗תּוכְלַמְּב רַ֜בְּג יַ֨תיִא :ֹוּֽנַּתְׁשִי־לַא ]ךְך ָ֖ויִזְו[ ךְךיָ֖ויִזְו ךְךָ֔נֹויְעַר ֙ךְךּולֲהַֽבְי
 ןיִ֖הָלֱא־תַמְכָחְּכ הָ֥מְכָחְו ּו֛נָתְלְכָׂשְו ּו֧ריִהַֽנ ךְךּו֗בֲא יֵ֣מֹויְבּו ּ֒הֵּב ֘ןיִׁשיִּדַק ןיִ֣הָלֱא
 ןיִ֔רְז ָֽג ֙ןיִאָּדְׂשַּכ ןיִ֗פְׁשָֽא ןיִּ֣מֻטְרַח בַ֧ר ךְךּו֔בֲא ֙רַּצֶנְדַכֻֽבְנ אָּ֤כְלַמּו ּהֵּ֑ב תַחַ֣כְּתְׁשִה
 רַּׁ֣שַפְמ ּו֡נָתְלְכָׂשְו עַּ֡דְנַמּו הָ֡ריִּתַי ׀ ַחּו֣ר יִּ֣ד לֵ֡בֳק־לָּכ :אָּֽכְלַמ ךְךּו֥בֲא ּהֵ֖מיִקֲה
 אָּ֥כְלַמ־יִּֽד לאֵּ֔יִנָֽדְּב ּ֙הֵּב תַחַ֤כְּתְׁשִה ןיִ֗רְטִק אֵ֣רָׁשְמּו ןָ֜דיִחֲא תַ֨יָוֲחֲֽאַֽו ֩ןיִמְלֶח
 קְתִי לאֵּ֥יִנָּֽד ןַ֛עְּכ רַּ֑צאַׁשְטְלֵּב ּהֵ֖מְׁש־םָׂש  לאֵּ֔יִנָּֽד ֙ןִיַ֨דאֵּב :הֵֽוֲחַֽהְי הָ֥רְׁשִפּו יֵ֖רְ
־יִּֽד֙ לאֵּיִנָֽד אּו֤ה ]ְּתְנַא[ הְּתְנַא לאֵּ֗יִנָֽדְל רַ֣מָאְו אָּ֜כְלַמ הֵ֨נָע אָּ֑כְלַמ םָ֣דֳק לַ֖עֻה
 ךְךיָ֔לֲֽע תֵ֣עְמִׁשְו :דּוֽהְי־ןִמ יִבַ֖א אָּ֥כְלַמ יִ֛תְיַה יִּ֥ד דּו֔הְי יִּ֣ד ֙אָתּולָֽג יֵ֤נְּב־ןִמ
 :ךְךָּֽב תַחַ֥כְּתְׁשִה הָ֖ריִּתַי הָ֥מְכָחְו ּו֛נָתְלְכָׂשְו ּו֧ריִהַנְו ךְךָּ֑ב ןיִ֖הָלֱא ַחּו֥ר יִּ֛ד ]ךְךָ֔לֲֽע[
 ּהֵ֖רְׁשִפּו ןֹו֔רְקִי ֙הָנְד הָ֤בָתְכ־יִּֽד אָּ֔יַפְׁשָ֣א ֙אָּיַמיִּֽכַח יַ֗מָדָֽק ּוּלַ֣עֻה ןַ֞עְכּו
 ]ךְךָ֔לֲֽע[ ךְךיָ֔לֲֽע תֵ֣עְמִׁש ֙הָנֲאַֽו :הָֽיָוֲחַֽהְל אָ֖תְּלִמ־רַׁשְּפ ןיִ֥לֲהָֽכ־אָלְו יִנַ֑תֻעָֽדֹוהְל
 ]לּוּ֨כִּת[ לֻּ֨כוִּת ֩ןֵה ןַ֡עְּכ אֵ֑רְׁשִמְל ןיִ֣רְטִקְו רַׁ֖שְפִמְל ןיִ֛רְׁשִּפ ]לּוּ֥כיִת[ לֻּ֥כוִת־יִּֽד



 ]אָ֤כיִנְמַֽהְו[ אָ֤כִנוְמַֽהְו ׁשַּ֗בְלִת אָ֣נָוְּגְרַא יִנַ֔תֻעָ֣דֹוהְל ּ֙הֵרְׁשִפּו אֵ֗רְקִמְל אָ֜בָתְּכ
 ֙רַמָאְו לאֵּ֗יִנָֽד הֵ֣נָע ןִיַ֜דאֵּב :טַֽלְׁשִּת אָ֖תּוכְלַמְב אָּ֥תְלַתְו ךְךָ֔ראְּוַצ־לַע ֙אָבֲהַֽד־יִד
 קֶא ֙אָבָתְּכ םַ֗רְּב בַ֑ה ןָ֣רֳחָֽאְל ךְךָ֖תָיְּבְזָ֥בְנּו ןָ֔יְוֶהֶֽל ךְךָ֣ל ֙ךְךָתָנְּתַמ אָּ֔כְלַמ םָ֣דֳק  אֵ֣רְ
 ]הָ֔אָּלִע[ ָא֔יָּלִע ֙אָהָלֱא אָּ֑כְלַמ ]ְּתְנַ֖א[ הְּתְנַ֖א :ּהֵּֽנִעְדֹוֽהֲא אָ֖רְׁשִפּו אָּ֔כְלַמְל
 קֽיִו ֙אָתּובְרּו אָ֤תּוכְלַמ  יִּ֣ד ֙אָתּובְר־ןִמּו :ךְךּוֽבֲא רַּ֥צֶנְדַכֻֽבְנִל בַ֖הְי אָ֔רְדַהְו אָ֣רָ
 יִהֹו֑מָדֳק־ןִמ ןיִ֖לֲחָֽדְו ]ןיִ֥עְי ָֽז[ ןיִ֥עְאָֽז ֹו֛וֲה אָּ֔יַנָּֽׁשִלְו ֙אָּיַמֻא אָּ֗יַמְמַע לֹּ֣כ ּהֵ֔ל־בַהְי
 הָ֣וֲה ֙אֵבָצ הָ֤וֲה־יִֽדְו אֵ֔חַמ הָ֣וֲה ֙אֵבָצ הָ֤וֲה־יִֽדְו לֵ֗טָק הָ֣וֲה אֵ֜בָצ אָ֨וֲה־יִּֽד
 הָ֑דָזֲהַֽל תַ֣פְקִּֽת ּהֵ֖חּורְו ּהֵ֔בְבִֽל םִ֣ר ֙יִדְכּו :לִּֽפְׁשַמ אָ֥וֲה אֵ֖בָצ אָ֥וֲה־יִֽדְו םיִ֔רָמ
 קיִֽו ּהֵ֔תּוכְלַמ אֵ֣סְרָּכ־ןִמ ֙תַחְנָה  דיִ֜רְט אָׁ֨שָנֲא ֩יֵנְּב־ןִמּו :ּהֵּֽנִמ ּויִּ֥דְעֶה הָ֖רָ
 ֙ןיִרֹותְכ אָּ֤בְׂשִע ּהֵ֔רֹודְמ ֙אָּיַדָֽרֲע־םִעְו ]ויִּ֗וַׁש[ יִּ֗וַׁש אָ֣תְויֵֽח־םִע ׀ ּהֵ֣בְבִלְו
 ָ֙איָּלִע אָ֤הָלֱא טיִּ֞לַׁש־יִּֽד עַ֗דְי־יִּֽד דַ֣ע עַּבַטְצִי ּהֵ֣מְׁשִּג אָּ֖יַמְׁש לַּ֥טִמּו ּהֵּ֔נּומֲעַ֣טְי
 הְּתְנַ֤אְו :]ּהַֽלֲֽע[ ּהיַֽלֲֽע םיֵ֥קָהְי הֵּ֖בְצִי יִּ֥ד־ןַמְלּו אָׁ֔שָנֲא תּו֣כְלַמְּב ]֙הָאָּלִע[
 :ָּתְעַֽדְי הָ֖נְּד־לָכ יִּ֥ד לֵ֕בֳק־לָּכ ךְךָ֑בְבִֽל ְּתְלֵּ֖פְׁשַה אָ֥ל רַּ֔צאַׁשְלֵּב ּ֙הֵרְּב ]ְּתְנַ֤אְו[
 הְּתְנַ֨אְו ךְךיָ֗מָדָֽק ויִ֣תְיַה ּהֵ֜תְיַב־יִֽד אָּ֨יַנאָֽמְלּו ָּתְמַ֡מֹורְתִה ׀ אָּ֣יַמְׁש אֵ֣רָמ־לַעְו
 אָּ֣פְסַכ יֵ֣הָלאֵֽלְו ֒ןֹוהְּב ןִיַ֣תָׁש ֘אָרְמַח ֘ךְךָתָנֵֽחְלּו ךְךָ֣תָלְגֵֽׁש ךְךיָ֜נָבְרְבַרְו ]ְּתְנַ֨אְו[
 ןיִ֖עְד ָֽי אָ֥לְו ןיִ֛עְמָֽׁש־אָלְו ןִי ַ֧זָח־אָֽל יִּ֠ד אָ֗נְבַאְו אָ֣עָא אָ֜לְזְרַפ אָׁ֨שָחְנ אָבֲהַֽדְ֠ו

 ֙ןִיַ֨דאֵּב :ָּתְרַּֽדַה אָ֥ל ּהֵ֖ל ךְךָ֥תָחְרֹא־לָכְו ּהֵ֛דיִּב ךְךָ֥תְמְׁשִנ־יִּֽד אָ֞הָלאֵֽלְו ָּתְחַּ֑בַׁש
 יִּ֣ד אָ֖בָתְכ הָ֥נְדּו :םיִֽׁשְר הָ֖נְד אָ֥בָתְכּו אָ֑דְי־יִֽד אָּ֣סַּפ ַחיִ֖לְׁש יִהֹו֔מָדֳק־ןִמ
 אָ֥הָלֱא־הָֽנְמ אֵ֕נְמ אָ֑תְּלִמ־רַֽׁשְּפ הָ֖נְּד :ןיִֽסְרַפּו לֵ֥קְּת אֵ֖נְמ אֵ֥נְמ םיִׁ֑שְר
ֹמְב הָּתְליִ֥קְּת לֵ֑קְּת :ּהַֽמְלְׁשַהְו ךְךָ֖תּוכְלַמ  סֵ֑רְּפ :ריִּֽסַח ְּתַחַ֥כְּתְׁשִהְו אָ֖יְנַזאֽ
 ּוׁשיִּ֤בְלַהְו רַּ֗צאַׁשְלֵּב רַ֣מֲא ׀ ןִיַ֣דאֵּב :סָֽרָפּו יַ֥דָמְל תַ֖ביִהיִֽו ךְךָ֔תּוכְלַמ ֙תַסיִרְּפ
 ּוזִ֣רְכַהְו ּהֵ֑ראְּוַצ־לַֽע אָ֖בֲהַֽד־יִֽד ]אָ֥כיִנְמַֽהְו[ אָ֥כִנוְמַֽהְו אָ֔נָוְּגְרַא֙ לאֵּיִנָֽדְל
 רַּ֖צַׁשאְלֵּב ליִ֕טְק אָ֔יְליֵ֣לְּב ּהֵּ֚ב :אָֽתּוכְלַמְּב אָּ֖תְלַּת טיִּ֛לַׁש אֵ֥וֱהֶֽל־יִּד יִהֹו֔לֲע
 ןיִ֖נְׁש רַ֥בְּכ אָ֑תּוכְלַמ לֵּ֖בַק ]הָ֔אָדָֽמ[ ָ֔איָדָֽמ ׁ֙שֶוָ֨יְרָֽדְו :]הָֽאָּדְׂשַכ[ ָֽאיָּדְׂשַכ אָּ֥כְלַמ
 הָ֣אְמ אָּ֖יַנְּפְרַּדְׁשַחֲאַֽל אָ֔תּוכְלַמ־לַע ֙םיִקֲהַֽו ׁשֶוָ֔יְרָּֽד םָ֣דֳק ֙רַפְׁש :ןיֵּֽתְרַתְו ןיִּ֥תִׁש
 דַ֣ח לאֵּ֖יִנָֽד יִּ֥ד הָ֔תָלְּת ןיִ֣כְרָֽס ֙ןֹוהְּנִמ אָּלֵ֤עְו :אָֽתּוכְלַמ־לָכְּב ןֹ֖וֱהֶל יִּ֥ד ןיִ֑רְׂשֶעְו



 אֵ֥וֱהֶֽל־אָל אָּ֖כְלַמּו אָ֔מְעַט ֙ןֹוהְל ןיִ֤בֲהָֽי ןיֵּ֗לִא אָּ֣יַנְּפְרַּדְׁשַחֲא ןֹ֞וֱהֶֽל־יִּֽד ןֹו֑הְּנִמ
 יִּ֣ד לֵ֗בֳק־לָּכ אָּ֑יַנְּפְרַּדְׁשַחֲאַֽו אָּ֖יַכְרָֽס־לַע חַּ֔צַנְתִמ אָ֣וֲה הָ֔נְּד לאֵּ֣יִנָּֽד ֙ןִיַ֨דֱא :קִֽזָנ
 אָּ֜יַכְרָֽס ןִיַ֨דֱא :אָֽתּוכְלַמ־לָּכ־לַע ּהֵ֖תּומָקֲהַֽל תיִׁ֔שֲע אָּ֣כְלַמּו ּהֵּ֔ב ֙אָריִּתַי ַחּו֤ר
 הָּ֨לִע־לָכְו אָ֑תּוכְלַמ דַּ֣צִמ לאֵּ֖יִנָֽדְל הָ֥חָּכְׁשַהְל הָּ֛לִע ןִיַ֧עָב ֹו֨וֲה אָּ֗יַנְּפְרַּדְׁשַחֲאַֽו
 הָ֔תיִחְׁשּו ּ֙ולָׁש־לָכְו אּו֔ה ןַ֣מיֵהְמ־יִּֽד֙ לֵבֳק־לָּכ הָ֗חָּכְׁשַהְל ןיִ֣לְכָי־אָל הָ֜תיִחְׁשּו
 לאֵּ֥יִנָֽדְל חַּ֛כְׁשַהְנ אָ֧ל יִּ֣ד ןיִ֔רְמָֽא ֙ךְךֵּלִא אָּ֤יַרְבֻּג ןִיַדֱ֠א :יִהֹוֽלֲע תַחַ֖כְּתְׁשִה אָ֥ל
 אָּ֤יַכְרָֽס ןִיַדֱ֠א :ּהֵֽהָלֱא תָ֥דְּב יִהֹו֖לֲע אָֽנְחַּ֥כְׁשַה ןֵ֕הָל אָּ֑לִע־לָּכ הָ֖נְּד
 ןיִ֥מְלָֽעְל אָּ֖כְלַמ ׁשֶו ָ֥יְרָּֽד ּהֵ֔ל ןיִ֣רְמָֽא ֙ןֵכְו אָּ֑כְלַמ־לַע ּוׁשִּ֖גְרַה ןֵּ֔לִא ֙אָּיַנְּפְרַּדְׁשַחֲאַֽו
 אָ֔תָוֲחַֽפּו אָּ֣יַרְבָּֽדַה ֙אָּיַנְּפְרַּדְׁשַחֲאַֽו אָּ֤יַנְגִס אָ֗תּוכְלַמ יֵ֣כְרָֽס ׀ לֹּ֣כ ּוטַ֜עָיְתִא :יִֽיֱח
 ׁשָ֜נֱאֶֽו ּהָ֨לֱא־לָּכ־ןִמ ּועָ֠ב הֵ֣עְבִי־יִּֽד־לָכ יִּ֣ד רָ֑סֱא הָ֖פָּקַתְלּו אָּ֔כְלַמ ֙םָיְק הָ֤מָּיַקְל
ֹגְל אֵ֕מְרְתִי אָּ֔כְלַמ ךְך ָּ֣נִמ ֙ןֵהָל ןיִ֗תָלְּת ןיִ֣מֹוי־דַע  םיִ֥קְּת אָּ֔כְלַמ ןַ֣עְּכ :אָֽתָו ָֽיְרַא ב֖
 :אֵּֽדְעֶת אָ֥ל־יִּד סַ֖רָפּו יַ֥דָמ־תָֽדְּכ הָ֛יָנְׁשַהְל אָ֧ל יִּ֣ד אָ֑בָתְּכ םֻׁ֣שְרִתְו אָ֖רָסֱא
־יִּֽד עַ֜דְי יִ֨דְּכ לאֵּיִנָֽדְ֠ו :אָֽרָסֱאֶֽו אָ֖בָתְּכ םַׁ֥שְר ׁשֶוָ֔יְרָּֽד ֙אָּכְלַמ הָ֑נְּד לֵ֖בֳק־לָּכ
 ֩ןיִנְמִזְו םֶ֑לְׁשּוֽרְי דֶג ֶ֖נ ּהֵ֔תיִּלִעְּב ּ֙הֵל ןָ֥חיִתְּפ ןיִּ֨וַכְו ּהֵ֔תְיַבְל לַ֣ע ֙אָבָתְּכ םיִׁ֤שְר
־לָּכ ּהֵ֔הָלֱא םָ֣דֳק ֙אֵדֹומּו אֵּ֤לַצְמּו יִהֹו֗כְרִּב־לַע ךְךֵ֣רָּב ׀ אּו֣ה אָ֜מֹויְב הָ֨תָלְּת
 ּוחַּ֖כְׁשַהְו ּוׁשִּ֔גְרַה ֙ךְךֵּלִא אָּ֤יַרְבֻּג ןִיַדֱ֠א :הָֽנְּד תַ֖מְדַק־ןִמ דֵ֔בָע אָ֣וֲה־יִּֽד֙ לֵבֳק
 ֘אָּכְלַמ־םָֽדֳק ןיִ֥רְמָֽאְו ּוביִ֨רְק ןִיַדאֵּ֠ב :ּהֵֽהָלֱא םָ֥דֳק ן ֵּ֖נַחְתִמּו הֵ֥עָּב לאֵּ֑יִנָֽדְל
 ּהָ֨לֱא־לָּכ־ןִמ ֩אֵעְבִי־יִּֽד ׁשָ֡נֱא־לָכ יִּ֣ד ָּתְמַׁ֗שְר רָ֣סֱא אָ֧לֲה ֒אָּכְלַמ רָ֣סֱא־לַע
 אָּ֜כְלַמ הֵ֨נָע אָ֑תָו ָֽיְרַא בֹו֖גְל אֵ֕מְרְתִי אָּ֔כְלַמ ךְך ָּ֣נִמ ֙ןֵהָל ןיִ֗תָלְּת ןיִ֣מֹוי־דַע ׁשָ֜נֱאֶֽו
 ֘ןיִרְמָֽאְו ֹו֣נֲע ןִיַדאֵּ֠ב :אֵּֽדְעֶת אָ֥ל־יִּד סַ֖רָפּו יַ֥דָמ־תָֽדְּכ אָ֛תְּלִמ אָ֧ביִּצַי רַ֗מָאְו
 ֙אָּכְלַמ ךְךיָ֤לֲע םָׂ֨ש־אָל דּו֗הְי יִּ֣ד אָ֜תּולָֽג יֵ֨נְּב־ןִמ ֩יִּד לאֵּ֡יִנָֽד יִּ֣ד ֒אָּכְלַמ םָ֣דֳק
 ןִיַ֨דֱא :ּהֵֽתּועָּב אֵ֖עָּב אָ֔מֹויְּב ֙הָתָלְּת ןיִ֤נְמִזְו ָּתְמַׁ֑שְר יִּ֣ד אָ֖רָסֱא־לַעְו םֵ֔עְט
 ּהֵ֑תּובָֽזיֵׁשְל לָּ֖ב םָׂ֥ש לאֵּ֛יִנָּֽד לַ֧עְו יִהֹו֔לֲע ׁשֵ֣אְּב ֙איִּגַׂש עַ֗מְׁש אָ֣תְּלִמ יִ֧דְּכ אָּ֜כְלַמ
 ּוׁשִּ֖גְרַה ךְךֵּ֔לִא אָּ֣יַרְבֻּג ֙ןִיַ֨דאֵּב :ּהֵֽתּולָּצַהְל רַּ֖דַּתְׁשִמ הָ֥וֲה אָׁ֔שְמִׁש יֵ֣לָעֶֽמ ֙דַעְו
 רָ֥סֱא־לָכ־יִּֽד סַ֔רָפּו יַ֣דָמְל ֙תָד־יִּד ֙אָּכְלַמ עַּ֤ד אָּ֗כְלַמְל ןיִ֣רְמָֽאְו אָּ֑כְלַמ־לַע
 קּו  לאֵּ֔יִנָ֣דְל ֙ויִתְיַהְו רַ֗מֲא אָּ֣כְלַמ ןִיַ֜דאֵּב :הָֽיָנְׁשַהְל אָ֥ל םיֵ֖קָהְי אָּ֥כְלַמ־יִּֽד םָ֛יְ



־חַֽלָּֽפ הְּתְנַ֤א יִּ֣ד ךְךָ֗הָלֱא לאֵּ֔יִנָֽדְל רַ֣מָאְו ֙אָּכְלַמ הֵ֤נָע אָ֑תָו ָֽיְרַא יִּ֣ד אָּ֖בֻגְל ֹו֕מְרּו
 אָּ֑בֻּג םֻּ֣פ־לַע תַ֖מֻׂשְו הָ֔דֲח ןֶבֶ֣א ֙תִיָ֨תיֵהְו :ךְך ָּֽנִבְזיֵׁשְי אּו֖ה אָ֔ריִדְתִּב ּ֙הֵל
 :לאֵּֽיִנָֽדְּב ּו֖בְצ אֵ֥נְׁשִת־אָל יִּ֛ד יִהֹו֔נָבְרְבַר ֙תָקְזִעְבּו ּהֵ֗תְקְזִעְּב אָּ֜כְלַמ ּהַ֨מְתַחְו
 תַּ֥דַנ ּהֵּ֖תְנִׁשְו יִהֹו֑מָדָֽק לֵ֣עְנַה־אָֽל ן ָ֖וֲחַֽדְו תָ֔וְט תָ֣בּו ּ֙הֵלְכיֵֽהְל אָּ֤כְלַמ לַ֨זֲא ןִיַדֱ֠א
־יִֽד אָּ֥בֻגְל הָ֔לָהְּבְתִ֨הְבּו אָ֑הְגָנְּב םּו֣קְי אָ֖רָּפְרַפְׁשִּב אָּ֔כְלַמ ןִיַ֣דאֵּב :יִהֹוֽלֲע
 רַ֣מָאְו אָּ֜כְלַמ הֵ֨נָע קִ֑עְז ביִ֖צֲע לָ֥קְּב לאֵּ֔יִנָ֣דְל אָּ֔בֻגְל ּהֵ֣בְרְקִמְכּו :לַֽזֲא אָ֖תָו ָֽיְרַא
 לִ֥כְיַה אָ֔ריִדְתִּב ּ֙הֵל־חַלָּֽפ הְּתְנַ֤א יִּ֣ד ךְךָ֗הָלֱא אָּ֔יַח אָ֣הָלֱא ֙דֵבֲע֙ לאֵּיִנָּֽד לאֵּ֗יִנָֽדְל
 :יִֽיֱח ןיִ֥מְלָֽעְל אָּ֖כְלַמ לִּ֑לַמ אָּ֖כְלַמ־םִע לאֵּ֔יִנָּֽד ֙ןִיַ֨דֱא :אָֽתָו ָֽיְרַא־ןִמ ךְךָ֖תּובָֽזיֵׁשְל
 ֙יִהֹו֨מָדָֽק יִּ֤ד לֵ֗בֳק־לָּכ יִנּו֑לְּבַח אָ֣לְו אָ֖תָו ָֽיְרַא םֻּ֥פ ר ַ֛גֲסּֽו ּהֵ֗כֲאְֽלַמ חַ֣לְׁש יִ֞הָלֱא
 אָּ֗כְלַמ ןִיַ֣דאֵּב :תֵֽדְבַע אָ֥ל הָ֖לּובֲח אָּ֔כְלַמ ֙ךְךיָמָדָֽק ףַ֤אְו יִ֔ל תַחַ֣כְּתְׁשִה ּ֙וכָז

 אָּ֗בֻּג־ןִמ לאֵּ֜יִנָּֽד קַּ֨סֻהְו אָּ֑בֻּג־ןִמ הָ֣קָסְנַהְל רַ֖מֲא לאֵּ֔יִנָ֣דְלּו יִהֹו֔לֲע בֵ֣אְט ֙איִּגַׂש
 אָּ֤יַרְבֻּג ויִ֞תְיַהְו אָּ֗כְלַמ רַ֣מֲאַֽו :ּהֵֽהָלאֵּֽב ןִ֥מיֵה יִּ֖ד ּהֵּ֔ב חַ֣כְּתְׁשִה־אָל֙ לָבֲח־לָכְו
 ןֹו֑היֵׁשְנּו ןֹו֣היֵנְּב ןּוּ֖נִא ֹו֔מְר ֙אָתָו ָֽיְרַא בֹ֤גְלּו לאֵּ֔יִנָֽד יִּ֣ד ֙יִהֹו֨צְרַק ּולַ֤כֲא־יִּֽד ֙ךְךֵּלִא
 :ּוקִּֽדַה ןֹו֖היֵמְרַּג־לָכְו אָ֔תָו ָ֣יְרַא ֙ןֹוהְב ּוטִ֤לְׁש־יִּֽד דַ֠ע אָּ֗בֻּג תיִ֣עְרַאְל ֹו֞טְמ־אָלְו
 ]ןיִ֥רְיָֽד[ ןיִ֥רְאָֽד־יִּֽד אָּ֛יַנָּֽׁשִלְו אָּ֧יַמֻא אָּ֞יַמְמַע־לָכְֽל בַתְּ֠כ אָּ֗כְלַמ ׁשֶו ָ֣יְרָּֽד ןִיַ֜דאֵּב
 יִ֗תּוכְלַמ ןָ֣טְלָׁש־לָכְּב ׀ יִּ֣ד ֒םֵעְט םיִׂ֣ש ֘יַמָדֳק־ןִמ :אֵּֽגְׂשִי ןֹו֥כְמָֽלְׁש אָ֖עְרַא־לָכְּב
 אָ֣הָלֱא ׀ אּו֣ה־יִּד לאֵּ֑יִנָֽד־יִּד ּהֵ֣הָלֱא םָ֖דֳק־ןִמ ןיִ֔לֲחָ֣דְו ]֙ןיִעְֽיָז[ ֙ןיעאז ןֹ֤וֱֽהֶל
 בִ֣זיֵׁשְמ :אָֽפֹוס־דַע ּהֵ֖נָטְלָׁשְו לַּ֔בַחְתִת אָ֣ל־יִּד ּ֙הֵתּוכְלַמּו ןיִ֔מְלָ֣עְל ֙םָּיַקְו אָּ֗יַח
 דַ֖י־ןִמ לאֵּ֔יִנָֽדְל ביִ֣זיֵׁש יִּ֚ד אָ֑עְרַאְבּו אָּ֖יַמְׁשִּב ןיִ֔הְמִתְו ןיִ֣תָא ֙דֵבָעְו לִּצַ֗מּו
 אָֽיָסְרַּפ ׁשֶרֹוּ֥כ תּו֖כְלַמְבּו ׁשֶו ָ֑יְרָּֽד תּו֣כְלַמְּב חַ֖לְצַה הָ֔נְּד לאֵּ֣יִנָֽדְו :אָֽתָו ָֽיְרַא
 יֵ֥וְזֶחְו הָ֔זֲח םֶלֵ֣ח֙ לאֵּיִנָּֽד לֶ֔בָּב ךְךֶלֶ֣מ ֙רַּצַׁשאְלֵבְל הָ֗דֲח תַ֣נְׁשִּב :]הָֽאָסְרַּפ[
֙ לאֵּיִנָֽד הֵ֤נָע :רַֽמֲא ןיִּ֖לִמ ׁשאֵ֥ר בַ֔תְכ אָ֣מְלֶח ֙ןִיַ֨דאֵּב ּהֵ֑בְּכְׁשִמ־לַֽע ּהֵׁ֖שאֵר
 אָּ֥מַיְל ןָ֖חיִגְמ אָּ֔יַמְׁש יֵ֣חּור ֙עַּבְרַא ּו֗רֲאַֽו אָ֑יְליֵֽל־םִע יִ֖וְזֶחְּב תיֵ֛וֲה הֵ֥זָח רַ֔מָאְו
 אָ֣תְיָמְדַק :אָּֽד־ןִמ אָּ֥ד ן ָ֖יְנָֽׁש אָּ֑מַי־ןִמ ןָ֖קְלָֽס ןָ֔בְרְבַר ֙ןָויֵח עַּ֤בְרַאְו :אָּֽבַר
 תַליִ֣טְנּו ]ּהַּ֜פַג[ ּהיַּ֜פַג ּוטיִ֨רְּמ־יִּֽד ֩דַע תיֵ֡וֲה הֵ֣זָח ּהַ֑ל רַׁ֖שְנ־יִּֽד ןיִּ֥פַגְו הֵ֔יְרַאְכ
 ֩הָויֵח ּו֣רֲאַֽו :ּהַֽל ביִ֥הְי ׁשָ֖נֱא בַ֥בְלּו תַ֔מיִקֳה ׁשָ֣נֱאֶּכ ֙ןִיַ֨לְגַר־לַעְו אָ֗עְרַא־ןִמ



 ּהיַּ֑נִׁש ןיֵּ֣ב ּהַּ֖מֻפְּב ןיִ֛עְלִע תָ֥לְתּו תַ֔מִקֳה ֙דַח־רַטְׂשִלְו בֹ֗דְל הָ֣יְמָּֽד הָ֜נָיְנִת יִ֨רֳחָֽא
 ּו֤רֲאַֽו תיֵ֗וֲה הֵ֣זָח הָ֜נְּד רַ֨תאָּב :איִּֽגַׂש רַׂ֥שְּב יִלֻ֖כֲא יִֽמּו֥ק ּהַ֔ל ןיִ֣רְמָֽא ֙ןֵכְו ]ּהַּ֑נִׁש[
 ֙ןיִׁשאֵר הָ֤עְּבְרַאְו ]ּהַּ֑בַּג[ ּהיַּ֑בַּג־לַע ףֹו֖ע־יִּד עַּ֛בְרַא ןיִּ֥פַּג ּהַ֨לְו רַ֔מְנִּכ ֙יִרֳחָֽא
 הָ֣ויֵח ּו֣רֲאַֽו אָ֗יְליֵֽל יֵ֣וְזֶחְּב תיֵ֜וֲה הֵ֨זָח ֩הָנְּד רַ֣תאָּב :ּהַֽל ביִ֥הְי ןָ֖טְלָׁשְו אָ֔תְויֵ֣חְל
 ּ֙הַל לֶ֥זְרַפ־יִּֽד ןִיַּ֨נִׁשְו הָריִּ֗תַי אָ֜פיִּקַתְו יִ֨נָתְמיֵֽאְו ֩הָליִחְּד ]הָ֡אָעיִבְֽר[ אָ֡יָעיִבְֽר
־ןִמ הָ֗יְּנַׁשְמ איִ֣הְו הָ֑סְפָֽר ]ּהַ֣לְגַרְּב[ ּהיַ֣לְגַרְּב אָ֖רָאְׁשּו הָ֔קְּדַמּו הָ֣לְכָֽא ןָ֔בְרְבַר
 אָּ֗יַנְרַקְּב תיֵ֜וֲה לַּ֨כַּתְׂשִמ :ּהַֽל רַׂ֖שֲע ןִי ַ֥נְרַקְו ]ּהַ֔מָדָֽק[ ּהיַ֔מָדָֽק יִּ֣ד ֙אָתָויֵֽח־לָּכ
 אָ֔תָיָ֣מְדַק ֙אָּיַנְרַק־ןִמ תָ֗לְתּו ]ןֵ֔היֵניֵּֽב[ ןוֵ֔היֵניֵּֽב תָ֣קְלִס ֙הָריֵעְז יִ֤רֳחָֽא ןֶרֶ֣ק ּולֲאַֽ֠ו
 ֙אָׁשָנֲא יֵ֤נְיַעְּכ ןיִ֜נְיַע ּו֨לֲאַֽו ]ּהַ֑מָדֳק[ ּהיַ֑מָדֳק־ןִמ ]הָרַ֖קֲעְֽתֶא[ וָרַ֖קֲעְֽתֶא
 ןיִ֖מֹוי קיִּ֥תַעְו ויִ֔מְר ֙ןָוָסְרָכ יִּ֤ד דַ֣ע תיֵ֗וֲה הֵ֣זָח :ןָֽבְרְבַר לִּ֥לַמְמ םֻ֖פּו אָ֔ד־אָנְרַקְּב
־יִּד ןיִ֣ביִבְׁש ּ֙הֵיְסְרָּכ אֵ֔קְנ רַ֣מֲעַּֽכ ּ֙הֵׁשאֵר רַ֤עְׂשּו רָּ֗וִח גַ֣לְתִּכ ׀ ּהֵׁ֣שּובְל בִ֑תְי
 ֙םיִפְלַא ףֶלֶ֤א יִהֹו֔מָדֳק־ןִמ ֙קֵפָנְו דֵ֤גָנ רּו֗נ־יִּד רַ֣הְנ :קִֽלָּד רּו֥נ יִהֹוּ֖לִּגְלַּג רּו֔נ
 ןיִ֥רְפִסְו בִ֖תְי אָ֥ניִּד ןּו֑מּוקְי יִהֹו֣מָדָֽק ]ןָ֖בְבִר[ ן ָ֖וְבִר ֹוּ֥בִרְו ּהֵּ֔נּוׁשְּמַׁשְי ]֙ןיִפְלַא[
 הֵ֣זָח אָ֑לֱּלַמְמ אָ֖נְרַק יִּ֥ד אָ֔תָבְרְבַר אָּ֣יַּלִמ֙ לָק־ןִמ ןִיַ֗דאֵּב תיֵ֔וֲה הֵ֣זָח :ּוחיִֽתְּפ
 ֙רָאְׁשּו :אָּֽׁשֶא תַ֥דֵקיִֽל תַ֖ביִהיִֽו הַ֔מְׁשִּג דַ֣בּוהְו ֙אָתְויֵֽח תַ֤ליִטְק יִּ֨ד ֩דַע תיֵ֡וֲה
 הֵ֤זָח :ןָּֽדִעְו ןַ֥מְז־דַע ןֹו֖הְל תַביִ֥הְי ןיִּ֛יַחְב הָ֧כְרַאְו ןֹו֑הְנָֽטְלָׁש ויִּ֖דְעֶה אָ֔תָויֵח
 קיִּ֤תַע־דַעְו אָ֑וֲה הֵ֣תָא ׁשָ֖נֱא רַ֥בְּכ אָּ֔יַמְׁש יֵ֣נָנֲע־םִע ּ֙ורֲאַֽו אָ֔יְליֵֽל יֵ֣וְזֶחְּב ֙תיֵוֲה
 אָּ֗יַמְמַע לֹ֣כְו ּו֔כְלַמּו רָ֣קיִו ֙ןָטְלָׁש ביִ֤הְי ּהֵ֨לְו :יִהּוֽבְרְקַה יִהֹו֖מָדְקּו הָ֔טְמ ֙אָּיַמֹוֽי
־יִּד ּהֵ֖תּוכְלַמּו הֵּ֔דְעֶי אָ֣ל־יִּד ֙םַלָע ןָ֤טְלָׁש ּהֵ֞נָטְלָׁש ןּו֑חְלְפִי ּהֵ֣ל אָּ֖יַנָּֽׁשִלְו אָּ֛יַמֻא
 :יִנַּֽנֻלֲהַֽבְי יִׁ֖שאֵר יֵ֥וְזֶחְו הֶ֑נְדִנ אֹו֣גְּב לאֵּ֖יִנָֽד הָ֥נֲא יִ֛חּור תַּ֥יִרְּכְתֶא :לַּֽבַחְתִת אָ֥ל
 יִ֕ל־רַמֲאַֽו הָ֑נְּד־לָּכ־לַֽע ּהֵּ֖נִמ אֵ֥עְבֶא אָ֥ביִּצַיְו אָּ֔יַמֲאָ֣ק־ןִמ ֙דַח־לַע תֵ֗בְרִק
 הָ֥עְּבְרַא עַּ֑בְרַא ןיִּ֖נִא יִּ֥ד אָ֔תָבְרְבַר אָ֣תָויֵֽח ֙ןיֵּלִא :יִנַּֽנִעְדֹוֽהְי אָּ֖יַּלִמ רַׁ֥שְפּו
 ןּו֤נְסְחַיְו ןיִ֑נֹויְלֶע יֵׁ֖שיִּדַק אָ֔תּוכְלַמ ֙ןּולְּבַקיִֽו :אָֽעְרַא־ןִמ ןּו֥מּוקְי ןיִ֖כְלַמ
 ֙אָתְויֵֽח־לַע אָ֔בָּצַיְל ֙תיִבְצ ןִיַ֗דֱא :אָּֽיַמְלָֽע םַ֥לָע דַ֖עְו אָ֔מְלָ֣ע־דַע ֙אָתּוכְלַמ
 ]ּהַּ֤נִׁש[ ּהיַּ֤נִׁש הָריִּ֗תַי הָ֣ליִחְּד ןוֵ֑הְּלָּכ) 'ו ריתי(־ןִמ הָ֖יְנָֽׁש תָ֥וֲה־יִּֽד אָ֔תְיָ֣עיִבְר
 ּהיַ֥לְגַרְּב אָ֖רָאְׁשּו הָ֔קְּדַמ הָ֣לְכָֽא ׁשָ֔חְנ־יִּֽד ]ּהַ֣רְפִטְו[ ּהיַ֣רְפִטְו֙ לֶזְרַפ־יִּֽד



 וָלַ֥פְנּו תַ֔קְלִס יִּ֣ד ֙יִרֳחָֽאְו ּהַׁ֔שאֵרְב יִּ֣ד ֙רַׂשֲע אָּ֤יַנְרַק־לַעְו :הָֽסְפָֽר ]ּהַ֥לְגַרְּב[
 ןָ֔בְרְבַר לִּ֣לַמְמ ֙םֻפְו ּהַ֗ל ןיִ֣נְיַעְו ןֵּ֜כִד אָ֨נְרַקְו תָ֑לְּת ]ּהַ֖מָדֳק[ ּהיַ֖מָדֳק־ןִמ ]הָלַ֥פְנּו[
 ק אָ֥דְבָֽע ןֵּ֔כִד אָ֣נְרַקְו תיֵ֔וֲה הֵ֣זָח :ּהַֽתָרְבַח־ןִמ בַ֥ר ּהַ֖וְזֶחְו  ןיִׁ֑שיִּדַק־םִע בָ֖רְ
 אָ֣נְמִזְו ןיִ֑נֹויְלֶע יֵׁ֖שיִּדַקְל בִ֔הְי אָ֣ניִדְו אָּ֔יַמֹוֽי ֙קיִּתַע הָ֗תֲא־יִּֽד דַ֣ע :ןֹוֽהְל הָ֖לְכָֽיְו
 ֙היָעיִבְר ּו֤כְלַמ אָ֔תְיָ֣עיִבְר ֙אָתְויֵֽח ֒רַמֲא ֘ןֵּכ :ןיִֽׁשיִּדַק ּונִ֥סֱחֶה אָ֖תּוכְלַמּו הָ֔טְמ
 אָ֔עְרַא־לָּכ֙ לֻכאֵתְו אָ֑תָוְכְלַמ־לָּכ־ןִמ אֵ֖נְׁשִת יִּ֥ד אָ֔עְרַאְב אֵ֣וֱהֶּת ]֙הָאָעיִבְר[
 קְּדַתְו ּהַּ֖נִׁשּודְתּו  ןּו֑מֻקְי ןיִ֖כְלַמ הָ֥רְׂשַע אָ֔תּוכְלַמ ּ֙הַּנִמ רַׂ֔שֲע אָּ֣יַנְרַקְו :ּהַּֽנִ
 ןיִּ֗לִמּו :לִּֽפְׁשַהְי ןיִ֖כְלַמ הָ֥תָלְתּו אֵ֔יָמְדַק־ןִמ ֙אֵנְׁשִי אּו֤הְו ןֹ֗היֵרֲחַֽא םּו֣קְי ןָ֞רֳחָֽאְו
 ןיִ֣נְמִז ֙הָיָנְׁשַהְל רַּ֗בְסִיְו אֵּ֑לַבְי ןיִ֖נֹויְלֶע יֵׁ֥שיִּדַקְלּו לִּ֔לַמְי ]֙הָאָּלִע[ ָ֙איָּלִע דַ֤צְל
 ּהֵ֣נָטְלָׁשְו בִּ֑תִי אָ֖ניִדְו :ןָּֽדִע גַ֥לְפּו ןיִ֖נָּֽדִֽעְו ןָּ֥דִע־דַע ּהֵ֔דיִּב ןּו֣בֲהַֽיְתִיְו תָ֔דְו
 יִּ֚ד אָ֗תּובְרּו אָ֜נָטְלָׁשְו אָ֨תּוכְלַמּו :אָֽפֹוס־דַע הָ֖דָבֹוֽהְלּו הָ֥דָמְׁשַהְל ןּוּ֔דְעַהְי
 תּו֣כְלַמ ּ֙הֵתּוכְלַמ ןיִ֑נֹויְלֶע יֵׁ֣שיִּדַק םַ֖עְל תַ֕ביִהְי אָּ֔יַמְׁש־לָּכ תֹו֣חְּת ֙תָוְכְלַמ
 הָ֨נֲא אָ֑תְּלִמ־יִֽד אָ֣פֹוס הָּ֖כ־דַע :ןּוֽעְּמַּתְׁשִֽיְו ןּו֖חְלְפִי ּהֵ֥ל אָּ֔יַנָ֣טְלָׁש֙ לֹכְו םַ֔לָע
 :תֵֽרְטִנ יִּ֥בִלְּב אָ֖תְּלִמּו יַ֔לֲע ןֹוּ֣נַּתְׁשִי ֙יַויִזְו יִנַּ֗נֻלֲהַֽבְי יַ֣נֹויְעַר ׀ איִּ֣גַׂש לאֵּ֜יִנָֽד
 יֵ֛רֲחַֽא לאֵּ֔יִנָֽד יִ֣נֲא ֙יַלֵא הָ֤אְרִנ ןֹו֞זָח ךְךֶלֶּ֑מַה רַּ֣צַׁשאְלֵּב תּו֖כְלַמְל ׁשֹו֔לָׁש תַ֣נְׁשִּב
 הָ֔ריִּבַה ןַׁ֣שּוׁשְּב ֙יִנֲאַֽו יִ֔תֹאְרִּב ֙יִהְיַו ֒ןֹוזָחֶּֽב ֘הֶאְרֶאָֽו :הָּֽלִחְּתַּב יַ֖לֵא הָ֥אְרִּנַה
 אָּׂ֤שֶאָו :יָֽלּוא לַ֥בּוא־לַע יִתיִ֖יָה יִ֥נֲאַֽו ןֹו֔זָחֶּֽב ֙הֶאְרֶאָֽו הָ֑ניִדְּמַה םָ֣ליֵעְּב רֶׁ֖שֲא
 םִי ַ֣נָרְּקַהְו םִי ָ֑נָרְק ֹו֣לְו לָ֖בֻאָֽה יֵ֥נְפִל דֵ֛מֹע דָ֗חֶא לִיַ֣א ׀ הֵּ֣נִהְו הֶ֔אְרֶאָֽו ֙יַניֵע
־תֶא יִתיִ֣אָר :הָֽנֹרֲחַֽאָּב הָ֖לֹע הָ֔הֹבְּגַ֨הְו תיִ֔נֵּׁשַה־ןִמ הָ֣הֹבְּג ֙תַחַאָֽהְו תֹו֗הֹבְּג
 ליִּ֖צַמ ןיֵ֥אְו ויָ֔נָפְל ּו֣דְמַעַֽי־ֹאל ֙תֹוּיַח־לָכְו הָּבְגֶ֗נָו הָנֹו֜פָצְו הָּמָ֨י ַ֩חֵּגַנְמ לִיַ֡אָה
־ןִמ אָּ֤ב ֙םיִּזִעָֽה־ריִפְצ הֵּ֤נִהְו ןיִ֗בֵמ יִתיִ֣יָה ׀ יִ֣נֲאַֽו :ליִּֽדְגִהְו ֹו֖נֹצְרִכ הָׂ֥שָעְו ֹו֑דָּיִמ
 :ויָֽניֵע ןיֵּ֥ב תּו֖זָח ןֶרֶ֥ק ריִ֔פָּצַ֨הְו ץֶרָ֑אָּב ַעֵ֖גֹונ ןיֵ֥אְו ץֶרָ֔אָה־לָכ יֵ֣נְּפ־לַע ֙בָרֲעַּֽמַה
ֹבָּיַו  ויָ֖לֵא ץָר ָּ֥יַו לָ֑בֻאָֽה יֵ֣נְפִל דֵ֖מֹע יִתיִ֔אָר רֶׁ֣שֲא םִיַ֔נָרְּקַה לַעַּ֣ב֙ לִיַ֨אָה־דַע א֗
 לִיַ֔אָה־תֶא ךְך ַּ֣יַו ֙ויָלֵא רַ֤מְרַמְתִּיַו לִיַ֗אָה לֶצֵ֣א ׀ ַעיִּ֣גַמ ויִ֞תיִאְרּו :ֹוֽחֹּכ תַ֥מֲחַּֽב
 ֙הָצְרַ֨א ּוהֵ֤כיִלְׁשַּיַו ויָ֑נָפְל דֹ֣מֲעַֽל לִיַ֖אָּב ַחֹ֛כ הָיָ֥ה־ֹאלְו ויָ֔נָרְק יֵּ֣תְׁש־תֶא ֙רֵּבַׁשְיַו
ֹלְו ּוהֵ֔סְמְרִּיַו  דֹ֑אְמ־דַע ליִּ֣דְגִה םיִּ֖זִעָֽה ריִ֥פְצּו :ֹוֽדָּיִמ לִיַ֖אָל ליִּ֛צַמ הָ֥יָה־אֽ



 עַּ֖בְרַאְל ָהיֶּ֔תְחַּת ֙עַּבְרַא תּו֤זָח הָנֶ֜לֲעַּֽתַו הָ֔לֹדְּגַה ןֶרֶּ֣קַה ֙הָרְּבְׁשִנ ֹו֗מְצָעְכּו
 רֶתֶ֛י־לַּדְגִּתַו הָ֑ריִעְּצִמ תַ֖חַא־ןֶרֶֽק אָ֥צָי םֶ֔הֵמ תַ֣חַאָֽה־ןִמּו :םִיָֽמָּׁשַה תֹו֥חּור
 הָצְרַ֛א לֵּ֥פַּתַו םִיָ֑מָּׁשַה אָ֣בְצ־דַע לַּ֖דְגִּתַו :יִבֶּֽצַה־לֶאְו חָ֖רְזִּמַה־לֶאְו בֶג ֶּ֥נַה־לֶא
 םיַ֣רֻה ּ֙וּנֶּ֨מִמּו ליִּ֑דְגִה אָ֖בָּצַה־רַׂש דַ֥עְו :םֵֽסְמְרִּתַֽו םיִ֖בָכֹוּֽכַה־ןִמּו אָ֥בָּצַה־ןִמ
 עַׁשָ֑פְּב דיִ֖מָּתַה־לַע ןֵ֥תָּנִּת אָ֛בָצְו :ֹוֽׁשָּדְקִמ ןֹו֥כְמ ךְךַ֖לְׁשֻהְו דיִ֔מָּתַה ]םַ֣רֻה[
 רֵּ֑בַדְמ ׁשֹו֖דָק־דָחֶֽא הָ֥עְמְׁשֶאָֽו :הָחיִֽלְצִהְו הָ֖תְׂשָעְו הָצְרַ֔א ֙תֶמֱא ךְךֵ֤לְׁשַתְו
 םֵ֔מֹׁש עַׁשֶּ֣פַהְו ֙דיִמָּתַה ןֹו֤זָחֶֽה יַ֞תָמ־דַע רֵּ֗בַדְמַֽה יִ֣נֹומְלַּפַל ׁשֹו֜דָק דָ֨חֶא ֩רֶמֹאּיַו
ֹּיַו :סָֽמְרִמ אָ֖בָצְו ׁשֶדֹ֥קְו תֵּ֛ת  תֹו֑אֵמ ׁש֣לְׁשּו םִיַּ֖פְלַא רֶקֹּ֔ב בֶרֶ֣ע דַ֚ע יַ֔לֵא רֶמא֣
 הֵּ֛נִהְו הָ֔ניִב הָׁ֣שְקַבֲאָֽו ןֹו֑זָחֶֽה־תֶא לאֵּ֖יִנָֽד יִ֥נֲא יִ֛תֹאְרִּב יִ֗הְיַו :ׁשֶדֹֽק קַּ֖דְצִנְו
 רַ֔מֹאּיַו ֙אָרְקִּיַו יָ֑לּוא ןיֵּ֣ב םָ֖דָא־לֹוֽק עַ֥מְׁשֶאָֽו :רֶבָֽג־הֵאְרַמְּכ יִּ֖דְגֶנְל דֵ֥מֹע
 הָ֖לְּפֶאָֽו יִּתַ֔עְבִנ ֹו֣אֹבְבּו יִ֔דְמָע לֶצֵ֣א ֹ֙אבָּיַו :הֶֽאְרַּמַה־תֶא זָּ֖לַהְל ןֵ֥בָה לֵ֕איִרְבַּג
ֹּיַו יָ֑נָּפ־לַע  יִּתְמַּ֥דְרִנ יִּ֔מִע ֹו֣רְּבַדְבּו :ןֹוֽזָחֶה ץֵ֥ק־תֶעְל יִּ֖כ םָ֔דָא־ןֶּב ןֵ֣בָה ֙יַלֵא רֶמא֤
ֹּיַו :יִֽדְמָע־לַע יִנֵ֖דיִמֲעַּֽיַו יִּ֔ב־עַּגִּ֨יַו הָצְרָ֑א יַ֖נָּפ־לַע  תֵ֥א ֔ךָךֲעֽיִֽדֹומ יִ֣נְנִֽה ֙רֶמא֨
 לַעַּ֣ב ָתיִ֖אָר־רֶֽׁשֲא לִיַ֥אָה :ץֵֽק דֵ֥עֹומְל יִּ֖כ םַעָּ֑זַה תיִ֣רֲחַֽאְּב הֶ֖יְהִֽי־רֶׁשֲא
 רֶׁ֣שֲא ֙הָלֹודְּגַה ןֶרֶּ֤קַהְו ן ָ֑וָי ךְךֶלֶ֣מ ריִ֖עָּׂשַה ריִ֥פָּצַהְו :סָֽרָפּו יַ֥דָמ יֵ֖כְלַמ םִי ָ֑נָרְּקַה
 ָהיֶּ֑תְחַּת עַּ֖בְרַא הָנְדֹ֥מֲעַּֽתַו תֶרֶּ֔בְׁשִּנַ֨הְו :ןֹוֽׁשאִרָֽה ךְךֶלֶּ֥מַה אּו֖ה ויָ֔ניֵע־ןיֵּֽב
ֹלְו הָנְדֹ֖מֲעַֽי יֹוּ֥גִמ תֹו֛יֻכְלַמ עַּ֧בְרַא  םֵ֖תָהְּכ םָ֔תּוכְלַמ ֙תיִרֲחַֽאְבּו :ֹוֽחֹכְב א֥
ֹלְו ֹ֙וחֹּכ םַ֤צָעְו :תֹוֽדיִח ןיִ֥בֵמּו םיִ֖נָּפ־זַע ךְךֶלֶ֥מ דֹ֛מֲעַֽי םיִ֑עְׁשּֽפַה  ֹו֔חֹכְב א֣
־לַעְו :םיִֽׁשדְק־םַעְו םיִ֖מּוצֲע תיִ֥חְׁשִהְו הָׂ֑שָעְו ַחיִ֣לְצִהְו תיִ֖חְׁשַי תֹו֥אָלְפִנְו

־לַ֤עְו םיִּ֑בַר תיִ֣חְׁשַי הָ֖וְלַׁשְבּו ליִּ֔דְגַי ֹו֣בָבְלִבּו ֹו֔דָיְּב ֙הָמְרִמ ַחיִ֤לְצִהְו ֹו֗לְכִׂש
 רַ֖מֱאֶֽנ רֶׁ֥שֲא רֶקֹּ֛בַהְו בֶרֶ֧עָה הֵ֨אְרַמּו :רֵֽבָּׁשִי דָ֖י סֶפֶ֥אְבּו דֹ֔מֲעַֽי ֙םיִרָׂש־רַׂש
 יִתיֵ֤יְהִֽנ לאֵּ֗יִנָֽד יִ֣נֲאַֽו :םיִּֽבַר םיִ֥מָיְל יִּ֖כ ןֹו֔זָחֶֽה םֹ֣תְס ֙הָּתַאְו אּו֑ה תֶ֣מֱא
 הֶ֖אְרַּמַה־לַע םֵ֥מֹוּתְׁשֶאָֽו ךְךֶלֶּ֑מַה תֶכאֶ֣לְמ־תֶא הֶׂ֖שֱעֶֽאָו םּו֕קָאָֽו םיִ֔מָי ֙יִתיֵ֨לֱחֶֽנְו
 ךְךַ֔לְמָה רֶׁ֣שֲא יָ֑דָמ עַר ֶּ֣זִמ ׁשֹו֖רֵוְׁשַחֲא־ןֶּב ׁשֶו ָ֛יְרָֽדְל תַ֗חַא תַ֣נְׁשִּב :ןיִֽבֵמ ןיֵ֥אְו
 רַּ֣פְסִמ םיִ֑רָפְּסַּב יִתֹ֖ניִּב לאֵּ֔יִנָּֽד ֙יִנֲא ֹו֔כְלָמְל ֙תַחַא תַ֤נְׁשִּב :םיִּֽדְׂשַּכ תּו֥כְלַמ לַ֖ע
ֹּלַמְל איִ֔בָּנַה הָ֣יִמְרִי־לֶא ֙הָוֹהְי־רַבְד הָ֤יָה רֶׁ֨שֲא םיִ֗נָּׁשַה  תֹו֥בְרָחְל תוא֛



 הָּ֖לִפְּת ׁשֵּ֥קַבְל םיִ֔הֹלֱאָֽה ֙יָנֹדֲא־לֶא יַ֗נָּפ־תֶא הָ֣נְּתֶאָֽו :הָֽנָׁש םיִ֥עְבִׁש םַ֖לָׁשּוֽרְי
 אָּ֤נָ֥א הָ֗רְמֹֽאָו הֶּ֑דַוְתֶאָֽו יַ֖הֹלֱא הָ֥וֹהיַֽל הָ֛לְלַּפְתֶאָֽו :רֶפֵֽאָו קַׂ֥שְו םֹו֖צְּב םיִ֑נּונֲחַֽתְו
 :ויָֽתֹוְצִמ יֵ֥רְמֹֽׁשְלּו ויָ֖בֲהֹֽאְל דֶסֶ֔חַהְֽו ֙תיִרְּבַה רֵ֤מֹׁש אָ֔רֹוּנַהְו֙ לֹודָּגַה לֵ֤אָה ֙יָנֹדֲא
ֹלְו :ךָךיֶֽטָּפְׁשִּמִמּו ךָךֶ֖תֹוְצִּמִמ רֹו֥סְו ּונְדָ֑רָמּו ]ּונְעַׁ֣שְרִה[ ּונְעַׁ֣שְרִהו ּוניִ֖וָעְו ּונאָ֥טָח  א֤
 ּוניֵ֖רָׂש ּוניֵ֥כָלְמ־לֶא ֔ךָךְמִׁשְּב ּ֙ורְּבִּד רֶׁ֤שֲא םיִ֔איִבְּנַה ךָךיֶ֣דָבֲע־לֶא ּ֙ונְעַ֨מָׁש
 םֹוּ֣יַּכ םיִ֖נָּפַה תֶׁשֹּ֥ב ּונָ֛לְו הָ֔קָדְּצַה ֙יָנֹדֲא ֤ךָךְל :ץֶרָֽאָה םַ֥ע־לָּכ לֶ֖אְו ּוניֵ֑תֹבֲאַֽו
 םיִ֗קֹחְרָֽהְו םיִ֣בֹרְּקַה לֵ֞אָרְׂשִי־לָכְלּו םַ֔לָׁשּוֽרְי יֵ֣בְׁשֹֽיְלּו ֙הָדּוהְי ׁשיִ֤אְל הֶּ֑זַה
 תֶׁשּ֣ב ּונָ֚ל הָ֗וֹהְי :ךְךָֽב־ּולֲעָֽמ רֶׁ֥שֲא םָ֖לֲעַֽמְּב םָׁ֔ש םָּ֣תְחַּדִה רֶׁ֣שֲא ֙תֹוצָרֲאָֽה־לָכְּב
 ּוניֵ֔הֹלֱא יָ֣נֹדאַֽל :ךְךָֽל ּונאָ֖טָח רֶׁ֥שֲא ּוניֵ֑תֹבֲאַֽלְו ּוניֵ֖רָׂשְל ּוניֵ֥כָלְמִל םיִ֔נָּפַה
ֹלְו :ֹוּֽב ּונְדַ֖רָמ יִּ֥כ תֹו֑חִלְּסַהְו םיִ֖מֲחַֽרָה  תֶכֶ֤לָל ּוניֵ֑הֹלֱא הָ֣וֹהְי לֹו֖קְּב ּונְעַ֔מָׁש א֣
־תֶא ּ֙ורְבָֽע לֵ֗אָרְׂשִי־לָכְו :םיִֽאיִבְּנַה ויָ֥דָבֲע דַ֖יְּב ּוניֵ֔נָפְל ןַ֣תָנ רֶׁ֣שֲא ֙ויָתֹרֹוֽתְּב
 רֶׁ֤שֲא הָ֗עֻבְּׁשַהְו הָ֣לָאָֽה ּוניֵ֜לָע ךְךַּ֨תִּתַו ךָךֶ֑לֹקְּב ַעֹו֣מְׁש יִּ֖תְלִבְל רֹו֕סְו ךָךֶ֔תָרֹוּ֣ת
 ויֹ֣רָבְּד־תֶא םֶקָּ֜יַו :ֹוֽל ּונאָ֖טָח יִּ֥כ םיִ֔הֹלֱאָֽה־דֶבֶֽע הֶׁ֣שֹמ ֙תַרֹותְּב ֙הָבּותְּכ
 הָ֣עָר ּוניֵ֖לָע איִ֥בָהְל ּונּו֔טָפְׁש רֶׁ֣שֲא ּ֙וניֵ֨טְפֹֽׁש לַ֤עְו ּוניֵ֗לָע רֶּ֣בִּד־רֶׁשֲא ׀ ]ֹו֣רָבְּד[
ֹל רֶׁ֣שֲא הָ֑לֹדְג  :םָֽלָׁשּוֽריִּב הָ֖תְׂשֶעֶנ רֶׁ֥שֲאַּֽכ םִיַ֔מָּׁשַה־לָּכ תַחַּ֚ת הָ֗תְׂשֶעֶֽנ־אֽ
ֹּזַה הָ֥עָרָֽה־לָּכ תֵ֛א הֶׁ֔שֹמ תַ֣רֹותְּב ֙בּותָּכ רֶׁ֤שֲאַּֽכ ֹלְו ּוניֵ֑לָע הָאָּ֣ב תא֖  ּוניִּ֜לִח־אֽ
 ֙הָוֹהְי דֹ֤קְׁשִּיַו :ךָךֶּֽתִמֲאַּֽב ליִּ֖כְׂשַהְלּו ּונֵ֔נֹוֲעֵֽמ ֙בּוׁשָל ּוניֵ֗הֹלֱא הָ֣וֹהְי ׀ יֵ֣נְּפ־תֶא
 רֶׁ֣שֲא ֙ויָׂשֲעַֽמ־לָּכ־לַע ּוניֵ֗הֹלֱא הָ֣וֹהְי קיִּ֞דַצ־יִּֽכ ּוניֵ֑לָע ָהֶ֖איִבְיַו הָ֔עָרָה־לַע
ֹלְו הָׂ֔שָע  ֜ךָךְּמַע־תֶֽא ָתאֵ֨צֹוה ֩רֶׁשֲא ּוניֵ֗הֹלֱא יָ֣נֹדֲא ׀ הָּ֣תַעְו :ֹוֽלֹקְּב ּונְעַ֖מָׁש א֥
 יָ֗נֹדֲא :ּונְעָֽׁשָר ּונאָ֖טָח הֶּ֑זַה םֹוּ֣יַּכ םֵׁ֖ש ֥ךָךְל־ׂשַעַּֽתַו הָ֔קָזֲח דָ֣יְּב ֙םִיַ֨רְצִמ ץֶרֶ֤אֵמ
 יִּ֤כ ךָךֶׁ֑שְדָק־רַה םַ֖לָׁשּוֽרְי ֥ךָךְריִֽעֵמ ֔ךָךְתָ֣מֲחַֽו ֙ךָךְּפַא אָ֤נ־בָׁשָֽי ֙ךָךֶ֨תֹקְדִצ־לָכְּכ
 הָּ֣תַעְו :ּוניֵֽתֹביִֽבְס־לָכְל הָּ֖פְרֶחְל ֛ךָךְּמַעְו םַ֧לָׁשּוֽרְי ּוניֵ֔תֹבֲא תֹו֣נֹוֲעַֽבּו ּ֙וניֵ֨אָטֲחַֽב
 ֖ךָךְׁשָּדְקִמ־לַע ךָךיֶ֔נָּפ רֵ֣אָהְו ויָ֔נּונֲחַּֽת־לֶאְו ֙ךָךְּדְבַע תַּ֤לִפְּת־לֶא ּוניֵ֗הֹלֱא עַ֣מְׁש ׀
 ֙הֵאְרּו ךָךיֶ֗ניֵע ]חַ֣קְּפ[ החַ֣קְּפ ֒עָמֲׁשּֽו ֘ךָךְנְזָא ׀ יַ֥הֹלֱא הֵּ֨טַה :יָֽנֹדֲא ןַעַ֖מְל םֵ֑מָּׁשַה
 קִנ־רֶׁשֲא ריִ֕עָהְו ּוניֵ֔תֹמְמֹֽׁש ֹל ׀ יִּ֣כ ָהיֶ֑לָע ֖ךָךְמִׁש אָ֥רְ  ּונְחַ֨נֲא ּוניֵ֗תֹקְדִצ־לַע א֣
 ׀ יָ֣נֹדֲא ֙הָעָ֨מְׁש ׀ יָ֤נֹדֲא :םיִּֽבַרָה ךָךיֶ֥מֲחַֽר־לַע יִּ֖כ ךָךיֶ֔נָפְל ּ֙וניֵ֨נּונֲחַּֽת םיִ֤ליִּפַמ



 אָ֔רְקִנ ֣ךָךְמִׁש־יִּֽכ יַ֔הֹלֱא ֣ךָךְנֲעַֽמְל רַ֑חַאְּת־לַא הֵׂ֖שֲעַֽו הָביִׁ֥שְקַה יָ֛נֹדֲא הָחָ֔לְס
 תאַּ֖טַחְו יִ֔תאָּטַח ֙הֶּדַוְתִמּו לֵּ֔לַּפְתִמּו ֙רֵּבַדְמ יִ֤נֲא דֹו֨עְו :ךָךֶּֽמַע־לַעְו ֖ךָךְריִֽע־לַע
 דֹו֛עְו :יָֽהֹלֱא ׁשֶדֹ֥ק־רַה לַ֖ע יַ֔הֹלֱא הָ֣וֹהְי ֙יֵנְפִל יִ֗תָּנִחְּת ליִּ֣פַמּו לֵ֑אָרְׂשִי יִּ֣מַע
 ףָ֔עיִּב ףָ֣עֻמ ֙הָּלִחְּתַּב ןֹו֤זָחֶֽב יִתיִ֨אָר ֩רֶׁשֲא לֵ֡איִרְבַּג ׁשיִ֣אָהְו הָּ֑לִפְּתַּב רֵּ֖בַדְמ יִ֥נֲא
 יִתאָ֖צָי הָּ֥תַע לאֵּ֕יִנָּֽד רַ֕מֹאּיַו יִּ֑מִע רֵּ֣בַדְיַו ןֶבָּ֖יַו :בֶרָֽע־תַחְנִמ תֵ֖עְּכ יַ֔לֵא ַעֵ֣גֹנ
 יִּ֥כ דיִּ֔גַהְל יִתאָּ֣ב ֙יִנֲאַֽו רָ֗בָד אָ֣צָי ךָךיֶ֜נּונֲחַּֽת תַּ֨לִחְתִּב :הָֽניִב ֥ךָךְליִּֽכְׂשַהְל
 ֣ךָךְּמַע־לַע ךְךַּ֥תְחֶנ םיִ֜עְבִׁש םיִ֨עֻבָֽׁש :הֶֽאְרַּמַּב ןֵ֖בָהְו רָ֔בָּדַּב ֙ןיִבּו הָּתָ֑א תֹו֖דּומֲח
 רֵּ֣פַכְלּו ]֙תאָּטַח[ ֙תואָּטַח ]םֵ֤תָהְלּו[ םֵ֤תָחְלּו עַׁשֶּ֜פַה אֵּ֨לַכְל ךָךֶׁ֗שְדָק ריִ֣ע־לַעְו ׀
 עַ֨דֵתְו :םיִֽׁשָדָֽק ׁשֶדֹ֥ק ַחֹׁ֖שְמִלְו איִ֔בָנְו ןֹו֣זָח ֙םֹּתְחַלְו םיִ֑מָלֹֽע קֶדֶ֣צ איִ֖בָהְלּו ןֹ֔וָע
 םיִ֖עֻבָֽׁש דיִ֔גָנ ַחיִׁ֣שָמ־דַע ֙םַ֨לָׁשּוֽרְי תֹו֤נְבִלְו ֙ביִׁשָהְל רָ֗בָד אָ֣צֹמ־ןִמ לֵּ֜כְׂשַתְו

 :םיִּֽתִעָה קֹו֖צְבּו ץּו֔רָחְו בֹו֣חְר ֙הָתְנְבִנְו ֙בּוׁשָּת םִיַ֗נְׁשּו םיִּׁ֣שִׁש םיִ֞עֻבָֽׁשְו הָ֑עְבִׁש
 תיִחְׁשַ֠י ׁשֶדֹּ֜קַהְו ריִ֨עָהְו ֹו֑ל ןיֵ֣אְו ַחיִׁ֖שָמ תֵ֥רָּכִי םִיַ֔נְׁשּו םיִּׁ֣שִׁש ֙םיִעֻבָּֽׁשַה יֵ֤רֲחַֽאְו
 ריִּ֥בְגִהְו :תֹוֽמֵמֹֽׁש תֶצֶ֖רֱחֶֽנ הָ֔מָחְלִמ ץֵ֣ק ֙דַעְו ףֶטֶּׁ֔שַב ֹוּ֣צִקְו ֙אָּבַה דיִ֤גָנ םַ֣ע
 ף ַ֤נְּכ לַ֨עְו הָ֗חְנִמּו חַבֶ֣ז ׀ תיִּ֣בְׁשַי ַעּו֜בָּׁשַה יִ֨צֲחַֽו דָ֑חֶא ַעּו֣בָׁש םיִּ֖בַרָֽל תיִ֛רְּב
 ׁ֙שֶרֹו֨כְל ׁשֹו֗לָׁש תַ֣נְׁשִּב :םֵֽמֹוׁש־לַע ךְךַּ֖תִּת הָ֔צָרֱחֶ֣נְו ֙הָלָּכ־דַעְו םֵ֔מֹׁשְמ ֙םיִצּוּקִׁש
 קִנ־רֶֽׁשֲא לאֵּ֔יִנָֽדְל הָ֣לְגִנ ֙רָבָּד סַ֔רָּפ ךְךֶלֶ֣מ  ֙רָבָּדַה תֶ֤מֱאֶֽו רַּ֑צאַׁשְטְלֵּב ֹו֖מְׁש אָ֥רְ
֙ לאֵּיִנָֽד יִ֤נֲא םֵ֑הָה םיִ֖מָּיַּב :הֶֽאְרַּמַּב ֹו֖ל הָניִ֥בּו רָ֔בָּדַה־תֶא ֙ןיִבּו לֹו֔דָג אָ֣בָצְו
ֹל תֹו֞דֻמֲח םֶחֶ֣ל :םיִֽמָי םיִ֖עֻבָֽׁש הָׁ֥שלְׁש לֵּ֔בַאְתִמ יִתיִ֣יָה  ןִי ַ֛יָו רָׂ֥שָבּו יִּתְלַ֗כָא א֣
ֹל ֹלְמ־דַע יִּתְכָ֑ס־ֹאל ךְךֹו֣סְו יִּ֖פ־לֶא אָ֥ב־אֽ  םֹו֛יְבּו :םיִֽמָי םיִ֖עֻבָֽׁש תֶׁשֹ֥לְׁש תא֕
 אּו֥ה לֹו֖דָּגַה רָ֛הָּנַה דַ֧י לַ֣ע יִתיִ֛יָה יִ֗נֲאַֽו ןֹוׁ֑שאִרָֽה ׁשֶדֹ֣חַל הָ֖עָּבְרַאְו םיִ֥רְׂשֶע
 ויָ֥נְתָמּו םיִּ֑דַּב ׁשּו֣בָל דָ֖חֶא־ׁשיִֽא הֵּ֥נִהְו אֶרֵ֔אָו ֙יַניֵע־תֶא אָּׂ֤שֶאָֽו :לֶקָּֽדִח
 יֵדיִּ֣פַלְּכ ֙ויָניֵעְו ֙קָרָב הֵ֤אְרַמְּכ ויָ֞נָפּו ׁשיִׁ֗שְרַתְכ ֹו֣תָּיִוְגּו :זָֽפּוא םֶתֶ֥כְּב םיִ֖רֻגֲח
 ֩יִתיִאָרְו :ןֹוֽמָה לֹו֥קְּכ ויָ֖רָבְּד לֹו֥קְו לָ֑לָק תֶׁשֹ֣חְנ ןיֵ֖עְּכ ויָ֔תֹלְּגְרַמּו ֙ויָתֹעֹֽרְזּו ׁשֵ֔א
ֹל יִּ֔מִע ּו֣יָה רֶׁ֣שֲא ֙םיִׁשָנֲאָֽהְו הָ֔אְרַּמַה־תֶא ֙יִּדַבְל לאֵּ֤יִנָֽד יִ֨נֲא ־תֶא ּו֖אָר־אֽ
 יִּתְרַ֣אְׁשִנ ֙יִנֲאַֽו :אֵֽבָחֵֽהְּב ּו֖חְרְבִּי ַֽו םֶ֔היֵלֲע הָ֣לְפָנ ֙הָלֹדְג הָ֤דָרֲח לָ֗בֲא הָ֑אְרַּמַה
ֹּזַה ֙הָלֹדְּגַה הָ֤אְרַּמַה־תֶא הֶ֗אְרֶאָֽו יִּ֔דַבְל ֹלְו תא֔  ךְךַּ֤פְהֶנ יִ֗דֹוהְו חֹּ֑כ יִּ֖ב רַ֥אְׁשִנ־אֽ



ֹלְו תיִ֔חְׁשַמְל ֙יַלָע  לֹו֣ק־תֶא ֙יִעְמָׁשְכּו ויָ֑רָבְּד לֹו֣ק־תֶא עַ֖מְׁשֶאָֽו :ַחֹּֽכ יִּתְרַ֖צָע א֥
 יִנֵ֥עיִנְּתַו יִּ֑ב הָעְג ָ֣נ דָ֖י־הֵּנִהְו :הָצְרָֽא יַ֥נָפּו יַ֖נָּפ־לַע םָּ֥דְרִנ יִתיִ֛יָה יִ֗נֲאַֽו ויָ֔רָבְּד
ֹּיַו :יָֽדָי תֹוּ֥פַכְו יַּ֖כְרִּב־לַע  ֩רֶׁשֲא םיִ֜רָבְּדַּב ןֵ֨בָה תֹודֻמֲ֠ח־ׁשיִֽא לאֵּ֣יִנָּֽד יַ֡לֵא רֶמא֣
 יִּ֛מִע ֹו֥רְּבַדְבּו ךָךיֶ֑לֵא יִּתְחַּ֣לֻׁש הָּ֖תַע יִּ֥כ ךְךֶ֔דְמָע־לַע דֹ֣מֲעַֽו ֙ךָךיֶ֨לֵא רֵ֤בֹד יִ֨כֹנָֽא
ֹּיַו :דיִֽעְרַמ יִּתְדַ֥מָע הֶּ֖זַה רָ֥בָּדַה־תֶא ־ןִמ ׀ יִּ֣כ֒ לאֵּיִנָֽד אָ֣ריִּת־לַא ֘יַלֵא רֶמא֣
 ּו֣עְמְׁשִנ ךָךיֶ֖הֹלֱא יֵ֥נְפִל תֹוּ֛נַעְתִהְלּו ןיִ֧בָהְל ֛ךָךְּבִל־תֶא ָּתַ֧תָנ רֶׁ֨שֲא ןֹוׁ֗שאִרָה םֹוּ֣יַה
 דָ֣חֶאְו םיִ֣רְׂשֶע ֙יִּדְגֶנְל דֵ֤מֹע סַ֗רָּפ תּו֣כְלַמ ׀ רַׂ֣שְו :ךָךיֶֽרָבְדִּב יִתאָ֖ב־יִנֲאַֽו ךָךיֶ֑רָבְד
 םָׁ֔ש יִּתְרַ֣תֹונ ֙יִנֲאַֽו יִנֵ֑רְזָעְל אָּ֣ב םיִ֖נֹׁשאִרָֽה םיִ֥רָּׂשַה דַ֛חַא לֵ֗אָכיִֽמ הֵּ֣נִהְו םֹו֔י
 קִי־רֶֽׁשֲא תֵ֛א ֔ךָךְניִ֣בֲהַֽל ֙יִתאָ֨בּו :סָֽרָפ יֵ֥כְלַמ לֶצֵ֖א  םיִ֑מָּיַה תיִ֣רֲחַֽאְּב ֖ךָךְּמַעְל הָ֥רְ
 הָצְרַ֖א יַ֛נָפ יִּתַ֧תָנ הֶּלֵ֑אָה םיִ֖רָבְּדַּכ יִּ֔מִע ֹו֣רְּבַדְבּו :םיִֽמָּיַל ןֹו֖זָח דֹו֥ע־יִּכ
 ֙הָרְּבַדֲאָֽו יִּ֗פ־חַּתְפֶאָֽו יָ֑תָפְׂש־לַע ַעֵ֖גֹנ םָ֔דָא יֵ֣נְּב ֙תּומְדִּכ הֵּ֗נִהְו :יִּתְמָֽלֱאֶֽנְו
ֹלְו יַ֔לָע ֙יַריִצ ּו֤כְפֶהֶֽנ ֙הָאְרַּמַּב יִ֗נֹדֲא יִּ֔דְגֶנְל דֵ֣מֹעָֽה־לֶא ֙הָרְמֹֽאָו  :ַחֹּֽכ יִּתְרַ֖צָע א֥
 יִּ֣ב־דָמֲעַֽי־ֹאל ֙הָּתַ֨עֵמ יִ֤נֲאַֽו הֶ֑ז יִנֹ֣דֲא־םִע רֵּ֖בַדְל הֶ֔ז ֙יִנֹדֲא דֶבֶ֤ע לַ֗כּוי ךְךיֵ֣הְו
ֹל הָ֖מָׁשְנּו ַחֹּ֔כ ֹּיַו :יִנֵֽקְּזַחְי ַֽו םָ֖דָא הֵ֥אְרַמְּכ יִּ֛ב־עַּגִּיַו ףֶסֹּ֧יַו :יִֽב־הָרֲאְֽׁשִנ א֥  רֶמא֜
 יִּתְקַּ֔זַחְתִה ֙יִּמִע ֹו֤רְּבַדְכּֽו קָ֑זֲחַֽו קַ֣זֲח ךְךָ֖ל םֹו֥לָׁש תֹו֛דֻמֲח־ׁשיִֽא אָ֧ריִּת־לַא
ֹּיַו :יִנָּֽתְקַּזִח יִּ֥כ יִ֖נֹדֲא רֵּ֥בַדְי הָ֛רְמֹ֥אָֽו  הָּ֣תַעְו ךָךיֶ֔לֵא יִתאָּ֣ב־הָּמָֽל ָּ֙תְעַ֨דָיֲה רֶמא֗
 ֔ךָךְל דיִּ֣גַא֙ לָבֲא :אָּֽב ן ָ֖וָי־רַׂש הֵּ֥נִהְו אֵ֔צֹוי יִ֣נֲאַֽו סָ֑רָּפ רַׂ֣ש־םִע םֵ֖חָּלִהְל בּוׁ֔שָא
 לֵ֖אָכיִמ־םִא יִּ֥כ הֶּלֵ֔א־לַע ֙יִּמִע קֵּ֤זַחְתִמ דָ֜חֶא ןיֵ֨אְו תֶ֑מֱא בָ֖תְכִּב םּוׁ֥שָרָֽה־תֶא
 הָּ֕תַעְו :ֹוֽל זֹו֖עָמְלּו קיִ֥זֲחַֽמְל יִ֛דְמָע יִ֑דָּמַה ׁשֶו ָ֖יְרָֽדְל תַ֔חַא תַ֣נְׁשִּב ֙יִנֲאַֽו :םֶֽכְרַׂש
 ריִׁ֤שֲעַֽי ֙יִעיִבְרָֽהְו סַ֗רָפְל םיִ֣דְמֹֽע םיִ֜כָלְמ הָׁ֨שלְׁש ֩דֹוע־הֵּנִה ךְךָ֑ל דיִּ֣גַא תֶ֖מֱא
 ךְךֶלֶ֣מ דַ֖מָעְו :ן ָֽוָי תּו֥כְלַמ תֵ֖א לֹּ֔כַה ריִ֣עָי ֹו֔רְׁשָעְב ֹו֣תָקְזֶחְכּו לֹּ֔כִמ֙ לֹודָּג־רֶׁשֹֽע
 ץָ֕חֵתְו ֹו֔תּוכְלַמ רֵ֣בָּׁשִּת ֹ֙ודְמָעְכּו :ֹוֽנֹוצְרִּכ הָׂ֖שָעְו בַ֔ר לָׁ֣שְמִמ֙ לַׁשָמּו רֹוּ֑בִּג
ֹלְו םִיָ֑מָּׁשַה תֹו֣חּור עַּ֖בְרַאְל ֹלְו ֹו֗תיִרֲחַֽאְל א֣  ׁ֙שֵתָּנִת יִּ֤כ לָׁ֔שָמ רֶׁ֣שֲא ֹ֙ולְׁשָמְכ א֤
 ֙ויָלָע קַ֤זֱחֶֽיְו ויָ֑רָׂש־ןִמּו בֶג ֶּ֖נַה־ךְךֶלֶֽמ קַ֥זֱחֶֽיְו :הֶּלֵֽא־דַבְּלִמ םיִ֖רֵחֲאַֽלְו ֹו֔תּוכְלַמ
 ֙אֹובָּת בֶגֶּ֗נַה־ךְךֶלֶֽמ תַ֣בּו ּורָּ֔בַחְתִי ֙םיִנָׁש ץֵ֤קְלּו :ֹוּֽתְלַׁשְמֶמ בַ֖ר לָׁ֥שְמִמ לָׁ֔שָמּו
ֹלְו םיִ֑רָׁשיֵֽמ תֹוׂ֖שֲעַֽל ןֹו֔פָּצַה ךְךֶלֶ֣מ־לֶא ֹלְו ַעֹו֗רְּזַה ַחֹוּ֣כ רֹ֞צְעַת־אֽ  ֹו֔עֹרְזּו ֙דֹמֲעַֽי א֤



 ֹוּ֑נַּכ ָהיֶׁ֖שָרָֽׁש רֶצֵּ֥נִמ דַ֛מָעְו :םיִּֽתִעָּֽב ּהָ֖קִזֲחַֽמּו ּהָ֔דְלֹּ֣יַהְו ָ֙היֶ֨איִבְמּו איִ֤ה ןֵ֨תָּנִתְו
ֹבָיְו  םַ֣גְו :קיִֽזֱחֶֽהְו םֶ֖הָב הָׂ֥שָעְו ןֹו֔פָּצַה ךְךֶלֶ֣מ ֙זֹועָמְּב ֹ֙אבָיְו לִיַ֗חַה־לֶא א֣
 םִיָ֑רְצִמ אִ֣בָי יִ֖בְּׁשַּב בָ֛הָזְו ףֶסֶּ֧כ םָ֜תָּדְמֶח יֵ֨לְּכ־םִע ֩םֶהיֵכִֽסְנ־םִע םֶ֡היֵהֹֽלֱא
־לֶא בָׁ֖שְו בֶגֶּ֔נַה ךְךֶלֶ֣מ ֙תּוכְלַמְּב אָ֗בּו :ןֹוֽפָּצַה ךְךֶלֶּ֖מִמ דֹ֔מֲעַֽי םיִ֣נָׁש ֙אּוהְו
 ףַ֣טָׁשְו אֹו֖ב אָ֥בּו םיִּ֔בַר םיִ֣לָיֲח ֙ןֹומֲה ּ֙ופְסָֽאְו ּו֗רָּגְתִי ]ויָ֣נָבּו[ וָ֣נָבּו :ֹוֽתָמְדַא
 אָ֕צָיְו בֶגֶּ֔נַה ךְךֶלֶ֣מ ֙רַמְרַמְתִיְו :]ֹוּֽזֻעָֽמ[ הֹּֽזֻעָֽמ־דַע ]הֶ֖רָּגְתִיְו[ וֶ֖רָּגְתִיְו בֹׁ֥שָיְו רָ֑בָעְו
 אָּׂ֥שִנְו :ֹוֽדָיְּב ןֹו֖מָהֶֽה ןַּ֥תִנְו בָ֔ר ןֹו֣מָה ֙דיִמֱעֶֽהְו ןֹו֑פָּצַה ךְךֶלֶ֣מ־םִע ֹוּ֖מִע םַ֥חְלִנְו
ֹלְו תֹו֖אֹּבִר ליִּ֛פִהְו ֹו֑בָבְל ]םָ֣רְו[ םוָ֣רְי ןֹו֖מָהֶֽה  דיִ֣מֱעֶֽהְו ןֹו֔פָּצַה ךְךֶלֶ֣מ ֙בָׁשְו :זֹוֽעָי א֥
 ׁשּו֥כְרִבּו לֹו֖דָּג לִיַ֥חְּב אֹו֔ב אֹובָ֣י ֙םיִנָׁש םיִּ֤תִעָֽה ץֵ֨קְלּו ןֹוׁ֑שאִרָֽה־ןִמ בַ֖ר ןֹו֔מָה
 ּו֛אְּׂשַּנִֽי ֗ךָךְּמַע יֵ֣ציִרָּֽפ ׀ יֵ֣נְבּו בֶג ֶּ֑נַה ךְךֶלֶ֣מ־לַע ּו֖דְמַעַֽי םיִּ֥בַר םֵ֔הָה םיִּ֣תִעָֽבּו :בָֽר
 תֹו֑רָצְבִמ ריִ֣ע דַ֖כָלְו הָ֔לְלֹוֽס ֙ךְךֹּפְׁשִיְו ןֹו֔פָּצַה ךְךֶלֶ֣מ ֹ֙אבָיְו :ּולָֽׁשְכִנְו ןֹו֖זָח דיִ֥מֲעַֽהְל
ֹל ֙בֶגֶּ֨נַה תֹו֤עֹרְזּו  ֙ויָלֵא אָּ֤בַה ׂשַעַ֨יְו :דֹֽמֲעַֽל ַחֹּ֖כ ןיֵ֥אְו ויָ֔רָחְבִמ ֙םַעְו ּודֹ֔מֲעַֽי א֣
 ויָנָּ֠פ ׀ םֵׂ֣שָיְו :ֹוֽדָיְב הָ֥לָכְו יִ֖בְּצַה־ץֶרֶֽאְּב דֹ֥מֲעַֽיְו ויָ֑נָפְל דֵ֖מֹוע ןיֵ֥אְו ֹו֔נֹוצְרִּכ
 ֹו֣ל־ןֶּתִי ֙םיִׁשָּנַה תַ֤בּו הָׂ֑שָעְו ֹוּ֖מִע םיִ֥רָׁשֽיִו ֹו֛תּוכְלַמ־לָּכ ףֶקֹ֧תְּב אֹו֞בָל
ֹלְו ּהָ֔תיִחְׁשַהְל  דַ֣כָלְו םיִּ֖יִאְל ויָ֛נָּפ ]םֵׂ֧שָיְו[ בֵׁ֧שָיְו :הֶֽיְהִת ֹו֥ל־ֹאלְו דֹ֖מֲעַֽת א֥
 יֵּ֖זּועָֽמְל ויָ֔נָּפ בֵׁ֣שָיְו :ֹוֽל ביִׁ֥שָי ֹו֖תָּפְרֶח יִּ֥תְלִּב ֹו֔ל ֹ֙ותָּפְרֶח ןיִ֤צָק תיִּ֨בְׁשִהְו םיִּ֑בַר
ֹלְו לַ֖פָנְו לַׁ֥שְכִנְו ֹו֑צְרַא  תּו֑כְלַמ רֶדֶ֣ה ׂשֵ֖גֹונ ריִ֥בֲעַֽמ ֹוּ֛נַּכ־לַע דַ֧מָעְו :אֵֽצָּמִי א֥
ֹלְו רֵ֔בָּׁשִי ֙םיִדָחֲא םיִ֤מָיְבּו ֹלְו םִיַּ֖פַאְב א֥  הֶ֔זְבִנ ֹ֙וּנַּכ־לַע דַ֤מָעְו :הָֽמָחְלִמְב א֥
 :תֹוּֽקַלְקַלֲחַּֽב תּו֖כְלַמ קיִ֥זֱחֶהְו הָ֔וְלַׁשְב אָ֣בּו תּו֑כְלַמ דֹו֣ה ויָ֖לָע ּו֥נְתָֽנ־ֹאלְו
 תּו֥רְּבַחְתִה־ןִמּו :תיִֽרְּב דיִ֥גְנ םַ֖גְו ּורֵ֑בָּׁשִיְו ויָ֖נָפְּלִמ ּו֥פְטָּֽׁשִי ףֶטֶּׁ֛שַה תֹו֥עֹרְזּו
 ֒אֹובָי ֘הָניִדְמ יֵּ֣נַמְׁשִמְבּו הָ֞וְלַׁשְּב :יֹוּֽג־טַעְמִּב םַ֖צָעְו הָ֥לָעְו הָ֑מְרִמ הֶׂ֣שֲעַֽי ויָ֖לֵא
ֹל רֶׁ֨שֲא הָׂ֗שָעְו  רֹו֑זְבִי םֶ֣הָל ׁשּו֖כְרּו לָ֛לָׁשְו הָּ֧זִּב ויָ֔תֹבֲא תֹו֣בֲאַֽו ֙ויָתֹבֲא ּוׂ֤שָע־אֽ
 ֘בֶגֶּנַה ךְךֶלֶ֣מ־לַע ֹו֜בָבְלּו ֹו֨חֹּכ ֩רֵעָיְו :תֵֽע־דַעְו ויָ֖תֹבְׁשְחַמ בֵּׁ֥שַחְי םיִ֛רָצְבִמ לַ֧עְו
ֹלְו דֹ֑אְמ־דַע םּו֖צָעְו לֹו֥דָּג־לִיַֽחְּב הָ֔מָחְלִּמַל ֙הֶרָּגְתִי בֶגֶּ֗נַה ךְךֶלֶ֣מּו֒ לֹודָּג לִיַ֣חְּב  א֣
 ףֹו֑טְׁשִי ֹו֣ליֵחְו ּוהּו֖רְּבְׁשִי ֹו֛גָּב־תַפ יֵ֧לְכֹֽאְו :תֹוֽבָׁשֲחַֽמ ויָ֖לָע ּו֥בְׁשְחַי־יִּֽכ דֹ֔מֲעַֽי
 בָ֣זָּכ דָ֖חֶא ןָ֥חְלֻׁש־לַעְו עָ֔רֵמְל םָ֣בָבְל ֙םיִכָלְּמַה םֶ֤היֵנְׁשּו :םיִּֽבַר םיִ֥לָלֲח ּו֖לְפָֽנְו



ֹלְו ּורֵּ֑בַדְי  ֹו֖בָבְלּו לֹו֔דָּג ׁשּו֣כְרִּב ֹ֙וצְרַא בֹׁ֤שָיְו :דֵֽעֹוּמַל ץֵ֖ק דֹו֥ע־יִּכ חָ֔לְצִת א֣
ֹלְו בֶג ֶּ֑נַב אָ֣בּו בּוׁ֖שָי דֵ֥עֹוּמַל :ֹוֽצְרַאְל בָׁ֥שְו הָׂ֖שָעְו ׁשֶדֹ֑ק תיִ֣רְּב־לַע  הֶ֥יְהִֽת־אֽ
־תיִֽרְּב־לַע םַ֥עָזְו בָׁ֛שְו הָ֔אְכִנְו ֙םיִּתִּכ םיִּ֤יִצ ֹו֜ב ּואָ֨בּו :הָֽנֹרֲחַֽאָכְו הָ֖נֹׁשאִֽרָכ
 ּו֞לְּלִחְו ּודֹ֑מֲעַֽי ּוּנֶּ֣מִמ םיִ֖עֹרְזּו :ׁשֶדֹֽק תיִ֥רְּב יֵ֖בְזֹֽע־לַע ןֵ֔בָיְו בָׁ֣שְו הָׂ֑שָעְו ׁשֶדֹו֖ק
 תיִ֔רְב יֵ֣עיִׁשְרַמּו :םֵֽמֹׁשְמ ץּוּ֥קִּׁשַה ּו֖נְתָֽנְו דיִ֔מָּתַה ּוריִ֣סֵהְו ֙זֹועָּמַה ׁשָּ֤דְקִּמַה
 םיִּ֑בַרָֽל ּוניִ֖בָי םָ֔ע יֵליִּ֣כְׂשַמּו :ּוֽׂשָעְו ּוקִ֥זֲחַֽי ויָ֖הֹלֱא יֵ֥עְדֹֽי םַ֛עְו תֹוּ֑קַלֲחַּֽב ףיִ֖נֲחַֽי
 טָ֑עְמ רֶזֵ֣ע ּו֖רְזָֽעֵי םָ֔לְׁשָּ֣כִהְבּו :םיִֽמָי הָּ֖זִבְבּו יִ֥בְׁשִּב הָ֛בָהֶֽלְבּו בֶרֶ֧חְּב ּו֞לְׁשְכִנְו
 םֶ֛הָּב ףֹו֥רְצִל ּו֗לְׁשָּֽכִי םיִ֣ליִּכְׂשַּמַה־ןִמּו :תֹוּֽקַלְקַלֲחַּֽב םיִּ֖בַר םֶ֛היֵלֲע ּו֧וְלִנְו
 םֵ֤מֹורְתִיְו ךְךֶלֶּ֗מַה ֹו֜נֹצְרִכ הָׂ֨שָעְו :דֵֽעֹוּמַל דֹו֖ע־יִּכ ץֵ֑ק תֵ֣ע־דַע ןֵּ֖בְלַלְו רֵ֥רָבְלּו
 םַעַ֔ז הָלָּ֣כ־דַע ַ֙חיִ֨לְצִהְו תֹו֑אָלְפִנ רֵּ֖בַדְי םיִ֔לֵא לֵ֣א֙ לַעְו לֵ֔א־לָּכ־לַע֙ לֵּדַּגְתִיְו
ֹל ֙ויָתֹבֲא יֵ֤הֹלֱא־לַעְו :הָתָֽׂשֱעֶֽנ הָ֖צָרֱחֶֽנ־יִּֽכ ־לַעְו םיִׁ֛שָנ תַּ֥דְמֶח־לַעְו ןיִ֔בָי א֣
ֹל ַּהֹו֖לֱא־לָּכ  ַּהֹו֜לֱאֶֽלְו דֵּ֑בַכְי ֹוּ֖נַּכ־לַע םיִּ֔זֻעָֽמ ַּ֙הֹ֨לֱאֶֽלְו :לָּֽדַּגְתִי לֹּ֖כ־לַע יִּ֥כ ןיִ֑בָי א֣
ֹל רֶׁ֧שֲא  קְי ןֶבֶ֥אְבּו ףֶסֶ֛כְבּו בָ֧הָזְּב דֵּ֛בַכְי ויָ֗תֹבֲא ּוהֻ֣עָדְי־אֽ  הָׂ֞שָעְו :תֹוֽדֻמֲחַֽבּו הָ֖רָ
 ֙םָליִׁשְמִהְו דֹו֑בָכ הֶּ֣בְרַי ]ריִּ֖כַי[ ריִּ֖כַה רֶׁ֥שֲא רָ֔כֵנ ַּהֹו֣לֱא־םִע ֙םיִּזֻעָֽמ יֵ֤רְצְבִמְל
 רֵ֨עָּתְׂשִיְו בֶגֶּ֔נַה ךְךֶלֶ֣מ ֹ֙וּמִע חַּ֤גַנְתִי ץֵ֗ק תֵ֣עְבּו :ריִֽחְמִּב קֵּ֥לַחְי הָ֖מָדֲאַֽו םיִּ֔בַרָּֽב
 ףַ֥טָׁשְו תֹו֖צָרֲאַֽב אָ֥בּו תֹוּ֑בַר תֹוּ֖יִנֳאָֽבּו םיִׁ֔שָרָ֣פְבּו ֙בֶכֶ֨רְּב ןֹו֗פָּצַה ךְךֶלֶ֣מ ויָ֜לָע
 בָ֔אֹומּו םֹו֣דֱא ֹו֔דָּיִמ ּו֣טְלָּֽמִי ֙הֶּלֵ֨אְו ּולֵׁ֑שָּכִי תֹוּ֖בַרְו יִ֔בְּצַה ץֶרֶ֣אְּב ֙אָבּו :רָֽבָעְו
ֹל םִיַ֔רְצִמ ץֶרֶ֣אְו תֹו֑צָרֲאַּֽב ֹו֖דָי חַ֥לְׁשִיְו :ןֹוּֽמַע יֵ֥נְּב תיִׁ֖שאֵרְו  :הָֽטיֵלְפִל הֶ֖יְהִֽת א֥
 םיִׁ֖שֻכְו םיִ֥בֻלְו םִיָ֑רְצִמ תֹו֣דֻמֲח לֹ֖כְבּו ףֶסֶּ֔כַהְו בָ֣הָּזַה ֙יֵּנַמְכִמְּב לַׁ֗שָמּו
 דיִ֥מְׁשַהְל הָ֔לֹדְג אָ֣מֵחְּב ֙אָצָיְו ןֹו֑פָּצִמּו חָ֖רְזִּמִמ ּוהֻ֔לֲהַֽבְי תֹו֣עֻמְׁשּו :ויָֽדָעְצִמְּב
־דַע ֙אָבּו ׁשֶדֹ֑ק־יִבְצ־רַהְל םיִּ֖מַי ןיֵּ֥ב ֹו֔נְדַּפַא יֵ֣לֳהָֽא ֙עַּטִיְו :םיִּֽבַר םיִ֖רֲחַֽהְלּו
 יֵ֣נְּב־לַע ֘דֵמֹעָֽה לֹו֗דָּגַה רַּׂ֣שַה לֵ֜אָכיִֽמ דֹ֨מֲעַֽי ֩איִהַה תֵ֣עָבּו :ֹוֽל ר ֵ֖זֹוע ןיֵ֥אְו ֹוּ֔צִק
ֹל רֶׁ֤שֲא הָ֔רָצ תֵ֣ע ֙הָתְיָֽהְו ֒ךָךֶּמַע  תֵ֤עָבּו איִ֑הַה תֵ֣עָה דַ֖ע יֹוּ֔ג תֹו֣יְהִֽמ ֙הָתְיְהִנ־אֽ
 רָ֖פָע־תַמְדַא יֵ֥נֵׁשְּיִמ םיִּ֕בַרְו :רֶפֵּֽסַּב בּו֥תָּכ אָ֖צְמִּנַה־לָּכ ֔ךָךְּמַע טֵ֣לָּמִי ֙איִהַה
 ּורִ֖הְזַי םיִ֔לִּכְׂשַּמַ֨הְו :םָֽלֹוע ןֹו֥אְרִדְל תֹו֖פָרֲחַֽל הֶּלֵ֥אְו םָ֔לֹוע יֵּ֣יַחְל הֶּלֵ֚א ּוציִ֑קָי
 םֹ֧תְס לאֵּ֗יִנָֽד הָּ֣תַאְו :דֶֽעָו םָ֥לֹועְל םיִ֖בָכֹוּֽכַּכ םיִּ֔בַרָֽה ֙יֵקיִּדְצַמּו ַעיִ֑קָרָֽה רַהֹ֣זְּכ



 ֙יִתיִ֨אָרְו :תַעָּֽדַה הֶּ֥בְרִתְו םיִּ֖בַר ּו֥טְטֹֽׁשְי ץֵ֑ק תֵ֣ע־דַע רֶפֵּ֖סַה םֹ֥תֲחַֽו םיִ֛רָבְּדַה
 דָ֥חֶאְו רֹ֔אְיַה תַ֣פְׂשִל ֙הָּנֵ֨ה דָ֥חֶא םיִ֑דְמֹֽע םיִ֖רֵחֲא םִי ַ֥נְׁש הֵּ֛נִהְו לאֵּ֔יִנָֽד יִ֣נֲא
ֹּיַו :רֹֽאְיַה תַ֥פְׂשִל הָּנֵ֖ה  רֹ֑אְיַה יֵ֣מיֵמְל לַעַּ֖מִמ רֶׁ֥שֲא םיִּ֔דַּבַה ׁשּו֣בְל ׁ֙שיִאָל רֶמא֗
 ֘לַעַּמִמ רֶׁ֣שֲא םיִּ֗דַּבַה ׁשּו֣בְל ׀ ׁשיִ֣אָה־תֶא עַ֞מְׁשֶאָֽו :תֹוֽאָלְּפַה ץֵ֥ק יַ֖תָמ־דַע
 ֩יִּכ םָ֑לֹועָֽה יֵ֣חְּב עַ֖בָּׁשִּיַו םִיַ֔מָּׁשַה־לֶא ֹ֙ולֹאמְׂשּו ֹו֤ניִמְי םֶרָּ֨יַו ֒רֹאְיַה יֵ֣מיֵמְל
 יִ֥נֲאַֽו :הֶּלֵֽא־לָכ הָניֶ֥לְכִּת ׁשֶדֹ֖ק־םַע־דַי ץֵּ֥פַנ תֹוּ֛לַכְכּו יִצֵ֗חָו םיִ֜דֲעֹוֽמ דֵ֨עֹומְל
ֹלְו יִּתְעַ֖מָׁש ֹּיַו :הֶּלֵֽא תיִ֖רֲחַֽא הָ֥מ יִ֕נֹדֲא הָ֔רְמֹ֣אָו ןיִ֑בָא א֣ ־יִּֽכ לאֵּ֑יִנָּֽד ךְךֵ֣ל רֶמא֖
 םיִּ֔בַר ּ֙ופְרָּֽצִיְו ּו֤נְּבַלְתִיְו ּורְרָּֽבְתִ֠י :ץֵֽק תֵ֥ע־דַע םיִ֖רָבְּדַה םיִ֛מֻתֲחַֽו םיִ֧מֻתְס
ֹלְו םיִ֔עָׁשְר ּועיִׁ֣שְרִהְו  רַ֣סּוה ֙תֵעֵמּו :ּוניִֽבָי םיִ֖לִּכְׂשַּמַהְו םיִ֑עָׁשְר־לָּכ ּוניִ֖בָי א֥
 הֶּ֖כַחְמַֽה יֵ֥רְׁשַא :םיִֽעְׁשִתְו םִיַ֥תאָמ ףֶלֶ֖א םיִ֕מָי םֵ֑מֹׁש ץּוּ֣קִׁש תֵ֖תָלְו דיִ֔מָּתַה
 ַחּו֛נָתְו ץֵּ֑קַל ךְךֵ֣ל הָּ֖תַאְו :הָּֽׁשִמֲחַֽו םיִׁ֥שלְׁש תֹו֖אֵמ ׁש֥לְׁש ףֶלֶ֕א םיִ֕מָיְל ַעיִּ֑גַיְו
־רַבְּד תֹו֥לְכִל סַ֔רָּפ ךְךֶלֶ֣מ ׁ֙שֶרֹו֨כְל תַ֗חַא תַ֣נְׁשִבּו :ןיִֽמָּיַה ץֵ֥קְל ֖ךָךְלָֽרֹגְל דֹ֥מֲעַֽתְו
־לָכְּב֙ לֹוק־רֶבֲעַּֽיַו סַ֔רָּפ־ךְךֶלֶֽמ ׁשֶרֹּ֣כ ַ֙חּו֨ר־תֶא הָ֗וֹהְי ריִ֣עֵה הָ֑יְמְרִי יִּ֣פִמ הָ֖וֹהְי
 ץֶרָ֔אָה תֹו֣כְלְמַמ לֹּ֚כ סַ֔רָּפ ךְךֶלֶ֣מ ׁשֶרֹּ֚כ רַ֗מָא הֹּ֣כ :רֹֽמאֵל בָּ֖תְכִמְּב־םַגְו ֹו֔תּוכְלַמ
 םַ֖לָׁשּוריִּב תִיַ֔ב ֹו֣ל־תֹוֽנְבִל ֙יַלָע דַ֤קָפ־אּוֽהְו םִיָ֑מָּׁשַה יֵ֣הֹלֱא הָ֖וֹהְי יִ֔ל ןַתָ֣נ
 רֶׁ֣שֲא םַ֖לָׁשּוֽריִל לַעַ֕יְו ֹוּ֔מִע ֙ויָהֹלֱא יִ֤הְי ֹוּ֗מַע־לָּכִמ םֶ֣כָב־יִֽמ :הָֽדּוהיִּֽב רֶׁ֥שֲא
 :םָֽלָׁשּוֽריִּב רֶׁ֥שֲא םיִ֖הֹלֱאָֽה אּו֥ה לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא ֙הָוֹהְי תיֵּ֤ב־תֶא ןֶבִ֗יְו הָ֑דּוהיִּֽב
 ֹו֔מֹקְמ יֵׁ֣שְנַא ּ֙והּו֨אְּׂשַנְי ֒םָׁש־ר ָֽג אּו֣ה רֶׁ֣שֲא ֘תֹומֹקְּמַה־לָּכִֽמ רָ֗אְׁשִּנַה־לָכְו
 רֶׁ֥שֲא םיִ֖הֹלֱאָֽה תיֵ֥בְל הָ֔בָדְּנַ֨ה־םִע הָ֑מֵהְבִבּו ׁשּו֣כְרִבּו בָ֖הָזְבּו ףֶסֶ֥כְּב
 לֹ֨כְל םִּ֑יִוְלַֽהְו םיִ֖נֲהֹּֽכַהְו ןִ֔מָיְנִבּו ֙הָדּוהיִֽל תֹו֗בָאָֽה יֵׁ֣שאָר ּומּו֜קָּיַו :םָֽלָׁשּוֽריִּב
 :םָֽלָׁשּוֽריִּב רֶׁ֥שֲא הָ֖וֹהְי תיֵּ֥ב־תֶא תֹו֔נְבִל תֹו֣לֲעַֽל ֹו֔חּור־תֶא ֙םיִהֹלֱאָֽה ריִ֤עֵה
 הָ֖מֵהְּבַבּו ׁשּו֥כְרָּֽב בָ֛הָּזַּב ףֶסֶ֧כ־יֵלְכִּב םֶ֔היֵדיִֽב ּו֣קְּזִח ֙םֶהיֵתֹֽביִבְס־לָכְו
 הָ֑וֹהְי־תיֵֽב יֵ֣לְּכ־תֶא איִ֖צֹוה ׁשֶרֹוּ֔כ ךְךֶלֶּ֣מַהְו :בֵּֽדַנְתִה־לָּכ־לַע דַ֖בְל תֹו֑נָּדְגִּמַבּו
 ׁשֶרֹוּ֚כ םֵ֗איִצֹוּֽיַו :ויָֽהֹלֱא תיֵ֥בְּב םֵ֖נְּתִּיַו םַ֔לָׁשּו֣ריִמ ֙רַּצֶנְדַכּוֽבְנ איִ֤צֹוה רֶׁ֨שֲא
 :הָֽדּוהיִֽל איִׂ֖שָּנַה רַּ֔צַּבְׁשֵׁשְל ֙םֵרְּפְסִּיַו רָּ֑בְזִּגַה תָ֣דְרְתִמ דַ֖י־לַע סַ֔רָּפ ךְךֶלֶ֣מ
 הָ֥עְׁשִּת םיִ֖פָלֲחַֽמ ףֶלָ֔א ֙ףֶסֶ֨כ־יֵלְטְרַגֲא םיִׁ֗שלְׁש בָ֜הָז יֵ֨לְטְרַגֲא םָ֑רָּפְסִמ הֶּלֵ֖אְו



 הָ֑רָׂשֲעַֽו תֹו֖אֵמ עַּ֥בְרַא םיִ֔נְׁשִמ ֙ףֶסֶ֨כ יֵרֹו֤פְּכ םיִׁ֔שלְׁש ֙בָהָז יֵ֤רֹופְּכ :םיִֽרְׂשֶעְו
 תֹו֑אֵמ עַּ֣בְרַאְו םיִ֖פָלֲא תֶׁשֵ֥מֲח ףֶסֶּ֔כַלְו בָ֣הָּזַל ֙םיִלֵּכ־לָּכ :ףֶלָֽא םיִ֖רֵחֲא םיִ֥לֵּכ
 יֵ֣נְּב ׀ הֶּלֵ֣אְו :םָֽלָׁשּוריִל לֶ֖בָּבִמ הָ֔לֹוּגַה תֹו֣לָעֵֽה םִ֚ע רַּ֗צַּבְׁשֵׁש הָ֣לֱעֶֽה לֹּ֞כַה
־ךְךֶלֶֽמ ]רַּ֥צֶנְדַכּוֽבְנ[ רוַּ֥צֶנְדַכּובְנ הָ֛לְגֶה רֶׁ֥שֲא הָ֔לֹוּגַה יִ֣בְּׁשִמ ֙םיִלֹעָֽה הָ֗ניִדְּמַה
 לֶ֗בָּבֻרְז־םִע ּואָּ֣ב־רֶׁשֲא :ֹוֽריִעְל ׁשיִ֥א הָ֖דּוהיִֽו םַ֥לָׁשּוֽריִל ּובּוׁ֛שָּיַו לֶ֑בָבְל לֶ֖בָּב
 רַּ֕פְסִמ הָ֑נֲעַּֽב םּו֣חְר יַ֖וְגִּב רָּ֥פְסִמ ןָׁ֛שְלִּב יַ֥כֳּדְרָמ הָ֜יָלֵֽעְֽר הָ֨יָרְׂש הָיְמֶחְ֠נ ַעּוׁ֡שֵי
 הָ֔יְטַפְׁש יֵ֣נְּב :םִי ָֽנְׁשּו םיִ֥עְבִׁש הָ֖אֵמ םִיַּ֕פְלַא ׁשֹ֔עְרַפ יֵ֣נְּב :לֵֽאָרְׂשִי םַ֥ע יֵׁ֖שְנַא
־יֵֽנְּב :םיִֽעְבִׁשְו הָּׁ֥שִמֲח תֹו֖אֵמ עַ֥בְׁש חַ֔רָא יֵ֣נְּב :םִי ָֽנְׁשּו םיִ֥עְבִׁש תֹו֖אֵמ ׁש֥לְׁש
 םָ֔ליֵע יֵ֣נְּב :רָֽׂשָע םיֵ֥נְׁשּו תֹו֖אֵמ הֶ֥נֹמְׁש םִיַּ֕פְלַא בָ֑אֹוי ַעּוׁ֖שֵי יֵ֥נְבִל בָ֛אֹומ תַ֥חַפ
 :הָּֽׁשִמֲחַֽו םיִ֥עָּבְרַאְו תֹו֖אֵמ עַׁ֥שְּת אּוּ֔תַז יֵ֣נְּב :הָֽעָּבְרַאְו םיִּׁ֥שִמֲח םִיַ֖תאָמ ףֶלֶ֕א
 יֵ֣נְּב :םִי ָֽנְׁשּו םיִ֥עָּבְרַא תֹו֖אֵמ ׁשֵׁ֥ש יִ֔נָב יֵ֣נְּב :םיִּֽׁשִׁשְו תֹו֖אֵמ עַ֥בְׁש יָּ֔כַז יֵ֣נְּב
 :םִי ָֽנְׁשּו םיִ֥רְׂשֶע םִיַ֖תאָמ ףֶלֶ֕א דָּ֔גְזַע יֵ֣נְּב :הָֽׁשלְׁשּו םיִ֥רְׂשֶע תֹו֖אֵמ ׁשֵׁ֥ש יָ֔בֵב
 :הָּֽׁשִׁשְו םיִּׁ֥שִמֲח םִיַּ֖פְלַא יָ֔וְגִב יֵ֣נְּב :הָּֽׁשִׁשְו םיִּׁ֥שִׁש תֹו֖אֵמ ׁשֵׁ֥ש םָ֔קיִנֹ֣דֲא ֙יֵנְּב
 קְזִחיִֽל רֵ֥טָא־יֵֽנְּב :הָֽעָּבְרַאְו םיִּׁ֥שִמֲח תֹו֖אֵמ עַּ֥בְרַא ןיִ֔דָע יֵ֣נְּב  םיִ֥עְׁשִּת הָּ֖יִ
 םיֵ֥נְׁשּו הָ֖אֵמ הָ֔רֹוי יֵ֣נְּב :הָֽׁשלְׁשּו םיִ֥רְׂשֶע תֹו֖אֵמ ׁש֥לְׁש יָ֔צֵב יֵ֣נְּב :הָֽנֹמְׁשּו
 יֵ֣נְּב :הָּֽׁשִמֲחַֽו םיִ֥עְׁשִּת רָּ֖בִג יֵ֥נְּב :הָֽׁשלְׁשּו םיִ֥רְׂשֶע םִיַ֖תאָמ םֻׁ֔שָח יֵ֣נְּב :רָֽׂשָע
 יֵׁ֣שְנַא :הָּֽׁשִׁשְו םיִּׁ֥שִמֲח הָ֖פֹטְנ יֵׁ֥שְנַא :הָֽׁשלְׁשּו םיִ֥רְׂשֶע הָ֖אֵמ םֶחָ֔ל תיֵ֣ב
 תַ֤יְרִק יֵ֨נְּב :םִי ָֽנְׁשּו םיִ֥עָּבְרַא תֶוָ֖מְזַע יֵ֥נְּב :הָֽנֹמְׁשּו םיִ֥רְׂשֶע הָ֖אֵמ תֹו֔תָנֲע
 עַבָ֔גָו ֙הָמָרָֽה יֵ֤נְּב :הָֽׁשלְׁשּו םיִ֥עָּבְרַאְו תֹו֖אֵמ עַ֥בְׁש תֹו֔רֵאְבּו הָ֣ריִפְּכ ֙םיִרָע
־תיֵֽב יֵׁ֤שְנַא :םִי ָֽנְׁשּו םיִ֥רְׂשֶע הָ֖אֵמ סָ֔מְכִמ יֵׁ֣שְנַא :דָֽחֶאְו םיִ֥רְׂשֶע תֹו֖אֵמ ׁשֵׁ֥ש
 ׁשיִּ֔בְגַמ יֵ֣נְּב :םִי ָֽנְׁשּו םיִּׁ֥שִמֲח ֹו֖בְנ יֵ֥נְּב :הָֽׁשלְׁשּו םיִ֥רְׂשֶע םִיַ֖תאָמ יָ֔עָהְו֙ לֵא
 יֵ֣נְּב :הָֽעָּבְרַאְו םיִּׁ֥שִמֲח םִיַ֖תאָמ ףֶלֶ֕א רֵ֔חַא םָ֣ליֵע ֙יֵנְּב :הָּֽׁשִׁשְו םיִּׁ֥שִמֲח הָ֖אֵמ
 םיִ֥רְׂשֶע תֹו֖אֵמ עַ֥בְׁש ֹו֔נֹואְו דיִ֣דָח ֙דֹל־יֵנְּב :םיִֽרְׂשֶעְו תֹו֖אֵמ ׁש֥לְׁש םִ֔רָח
 תֶׁש֣לְׁש הָ֔אָנְס יֵ֣נְּב :הָּֽׁשִמֲחַֽו םיִ֥עָּבְרַא תֹו֖אֵמ ׁש֥לְׁש ֹו֔חֵרְי יֵ֣נְּב :הָּֽׁשִמֲחַֽו
 תֹו֖אֵמ עַׁ֥שְּת ַעּוׁ֔שֵי תיֵ֣בְל ֙הָיְעַֽדְי יֵ֤נְּב םיִ֑נֲהֹּֽכַה :םיִֽׁשלְׁשּו תֹו֖אֵמ ׁשֵׁ֥שְו םיִ֔פָלֲא
 םִיַ֖תאָמ ףֶלֶ֕א רּו֔חְׁשַפ יֵ֣נְּב :םִי ָֽנְׁשּו םיִּׁ֥שִמֲח ףֶלֶ֖א רֵּ֔מִא יֵ֣נְּב :הָֽׁשלְׁשּו םיִ֥עְבִׁש



 לֵ֛איִמְדַקְו ַעּוׁ֧שֵי־יֵנְּב םִּ֑יִוְלַה :רָֽׂשָע הָ֥עְבִׁשְו ףֶלֶ֖א םִ֔רָח יֵ֣נְּב :הָֽעְבִׁשְו םיִ֥עָּבְרַא
 :הָֽנֹמְׁשּו םיִ֥רְׂשֶע הָ֖אֵמ ףָ֔סָא יֵ֣נְּב םיִ֑רְרֹֽׁשְמַֽה :הָֽעָּבְרַאְו םיִ֥עְבִׁש הָ֖יְוַדֹוה יֵ֥נְבִל
 יֵ֣נְּב אָ֖טיִטֲח יֵ֥נְּב בּוּ֔קַע־יֵֽנְּב ןֹו֣מְלַט־יֵֽנְּב ֙רֵטָא־יֵֽנְּב םּוּ֤לַׁש־יֵנְּב םיִ֗רֲעֹּֽׁשַה יֵ֣נְּב
 יֵ֥נְּב אָ֖פּוׁשֲח־יֵנְב אָ֥חיִצ־יֵֽנְּב םיִ֑ניִתְּנַה :הָֽעְׁשִתְו םיִׁ֥שלְׁש הָ֖אֵמ לֹּ֕כַה יָ֑בֹׁש
 :בּוּֽקַע יֵ֥נְּב הָ֖בָגֲח־יֵֽנְב הָ֥נָבְל־יֵֽנְּב :ןֹוֽדָפ יֵ֥נְּב אָ֖הֲעֽיִֽס־יֵנְּֽב סֹ֥רֵק־יֵֽנְּב :תֹוֽעָּבַט
־יֵֽנְּב :הָֽיָאְר יֵ֥נְּב רַחַ֖ג־יֵנְּב לֵּ֥דִג־יֵֽנְּב :ן ָֽנָח יֵ֥נְּב ]יַ֖מְלַׁש[ יַ֖לְמַׁש־יֵֽנְּב בָ֥גָח־יֵֽנְּב
־יֵֽנְב הָ֥נְסַא־יֵֽנְּב :יָֽסֵב יֵ֥נְּב ַחֵ֖סָפ־יֵֽנְב אָּ֥זֻע־יֵֽנְּב :םָּֽזַג יֵ֥נְּב אָ֖דֹוקְנ־יֵֽנְּב ןיִ֥צְר
־יֵֽנְּב :רּוֽחְרַח יֵ֥נְּב אָ֖פּוקֲח־יֵֽנְּב קּוּ֥בְקַב־יֵֽנְּב :]םיִֽסּופְנ[ םיִֽסּיפְנ יֵ֥נְּב םיִ֖נּועְמ
 יֵ֥נְּב :חַמָֽת־יֵנְּב אָ֖רְסיִֽס־יֵנְּֽב סֹו֥קְרַב־יֵֽנְּב :אָֽׁשְרַח יֵ֥נְּב אָ֖דיִחְמ־יֵֽנְּב תּו֥לְצַב
 :אָֽדּורְפ יֵ֥נְּב תֶרֶ֖פֹּסַה־יֵֽנְּב יַ֥טֹס־יֵֽנְּב הֹ֑מֹלְׁש יֵ֣דְבַע יֵ֖נְּב :אָֽפיִטֲח יֵ֥נְּב ַחיִ֖צְנ
 םיִ֖יָבְּצַה תֶרֶ֥כֹּפ יֵ֛נְּב ליִּ֗טַח־יֵֽנְב הָ֣יְטַפְׁש יֵ֧נְּב :לֵּֽדִג יֵ֥נְּב ןֹו֖קְרַד־יֵֽנְב הָ֥לְעַי־יֵֽנְּב
 :םִי ָֽנְׁשּו םיִ֥עְׁשִּת תֹו֖אֵמ ׁש֥לְׁש הֹ֑מֹלְׁש יֵ֣דְבַע יֵ֖נְבּו םיִ֔ניִתְּנַה־לָּ֨כ :יִֽמָא יֵ֥נְּב
ֹלְו רֵּ֑מִא ןָּ֖דַא בּו֥רְּכ אָׁ֔שְרַח לֵּ֣ת ֙חַלֶ֨מ לֵּ֥תִמ ֙םיִלֹעָֽה הֶּלֵ֗אְו  דיִּ֤גַהְל ּו֗לְכָֽי א֣
 אָ֑דֹוקְנ יֵ֣נְּב הָּ֖יִבֹוֽט־יֵנְב הָ֥יָלְד־יֵֽנְּב :םֵֽה לֵ֖אָרְׂשִּיִמ םִ֥א םָ֔עְרַזְו ֙םָתֹובֲא־תיֵּֽב
 יַּ֗לִזְרַב יֵ֣נְּב ץֹוּ֑קַה יֵ֣נְּב הָּ֖יַבֳח יֵ֥נְּב םיִ֔נֲהֹּֽ֣כַה ֙יֵנְּבִמּו :םִי ָֽנְׁשּו םיִּׁ֥שִמֲח תֹו֖אֵמ ׁשֵׁ֥ש
 ּקִּיַו הָּׁ֔שִא ֙יִדָעְלִּגַה יַּ֤לִזְרַּב תֹו֞נְּבִמ חַקָ֠ל רֶׁ֣שֲא  ּוׁ֧שְקִּב הֶּלֵ֗א :םָֽמְׁש־לַע אֵ֖רָ
ֹלְו םיִׂ֖שְחַיְתִּמַה םָ֛בָתְכ ֹּיַו :הָּֽנֻהְּכַה־ןִמ ּו֖לֲאֹֽגְיַו ּואָ֑צְמִנ א֣  ֙אָתָׁ֨שְרִּתַה רֶמא֤
ֹי־ֹאל רֶׁ֥שֲא םֶ֔הָל  :םיִּֽמֻתְלּו םיִ֥רּואְל ןֵ֖הֹּכ דֹ֥מֲע דַ֛ע םיִׁ֑שָדֳּקַה ׁשֶדֹּ֣קִמ ּו֖לְכאֽ
 דַבְּלִ֠מ :םיִּֽׁשִׁש תֹו֥אֵמ־ׁשֽלְׁש םִיַּ֖פְלַא אֹוּ֔בִר עָּ֣בְרַא דָ֑חֶאְּכ לָ֖הָּקַה־לָּכ
 הָ֑עְבִׁשְו םיִׁ֣שֹלְׁש תֹו֖אֵמ ׁש֥לְׁש םיִ֔פָלֲא תַ֣עְבִׁש הֶּלֵ֔א ֙םֶהיֵתֹֽהְמַאְו םֶ֤היֵדְבַע
 הָּׁ֑שִׁשְו םיִׁ֣שֹלְׁש תֹו֖אֵמ עַ֥בְׁש םֶ֕היֵסּוֽס :םִיָֽתאָמ תֹו֖רְרֹֽׁשְמּו םיִ֥רְרֹֽׁשְמ םֶ֛הָלְו
 םיִׁ֣שֹלְׁש תֹו֖אֵמ עַּ֥בְרַא םֶ֔היֵּלַ֨מְּג :הָּֽׁשִמֲחַֽו םיִ֥עָּבְרַא םִיַ֖תאָמ םֶ֕היֵדְרִּפ
 תֹו֔בָאָֽה ֙יֵׁשאָרֵֽמּו :םיִֽרְׂשֶעְו תֹו֖אֵמ עַ֥בְׁש םיִ֔פָלֲא תֶׁשֵׁ֣ש םיִ֕רֹמֲח הָּׁ֑שִמֲחַֽו
 ֹו֖דיִמֲעַֽהְל םיִ֔הֹלֱאָֽה תיֵ֣בְל ּ֙ובְּדַנְתִה םָ֑לָׁשּוֽריִּב רֶׁ֣שֲא הָ֖וֹהְי תיֵ֥בְל םָ֕אֹובְּב
ֹּבִר־ׁשֵׁש ֙םיִנֹומְּכְרַּד בָ֗הָז ֒הָכאָלְּמַה רַ֣צֹואְל ּ֘ונְתָֽנ םָ֗חֹכְּכ :ֹוֽנֹוכְמ־לַע  תוא֣
 םיִ֣נֲהֹּֽכַה ּו֣בְׁשֵּֽיַו :הָֽאֵמ םיִ֖נֲהֹּֽכ תֹ֥נְתָכְו םיִ֑פָלֲא תֶׁשֵ֣מֲח םיִ֖נָמ ףֶסֶ֕כְו ףֶלֶ֔אָו



 לֵ֖אָרְׂשִי־לָכְו םֶ֑היֵרָֽעְּב םיִ֖ניִתְּנַהְו םיִ֛רֲעֹוּֽׁשַהְו םיִ֧רְרֹֽׁשְמַֽהְו םָ֞עָה־ןִמּו םִּיִוְלַֽהְ֠ו
 ׁשיִ֥אְּכ םָ֛עָה ּו֥פְסָֽאֵּיַו םיִ֑רָעֶּֽב לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥נְבּו יִ֔עיִבְּׁשַה ׁשֶדֹ֣חַה ֙עַּגִּיַו :םֶֽהיֵרָֽעְּב
־ןֶּב לֶ֤בָּבֻרְזּו םיִ֗נֲהֹּֽכַה ויָ֣חֶאְו קָ֜דָצֹוֽי־ןֶּב ַעּוׁ֨שֵי ֩םָקָּיַו :םָֽלָׁשּוֽרְי־לֶא דָ֖חֶא
 תֹו֔לֹע ֙ויָלָע תֹו֤לֲעַֽהְל לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא חַּ֖בְזִמ־תֶא ּו֕נְבִּיַו ויָ֔חֶאְו֙ לֵאיִּתְלַאְׁש
 ]ויָ֔תֹנֹו֣כְמ[ וָתֹנֹוכְמ לַע ַ֙חֵּ֨בְזִּמַה ּוניִ֤כָּיַו :םיִֽהֹלֱאָֽה־ׁשיִֽא הֶׁ֥שֹמ תַ֖רֹותְּב בּו֕תָּכַּכ
 תֹו֖לֹע הָ֔וֹהיַֽל ֙תֹולֹע ויָ֤לָע ]ּו֨לֲעַּֽיַו[֙ ֻלֲעַּֽיַו תֹו֑צָרֲאָֽה יֵּ֖מַעֵֽמ םֶ֔היֵלֲע הָ֣מיֵאְּב יִּ֚כ
 רָּ֔פְסִמְּב ֙םֹויְּב םֹו֤י תַ֨לֹעְו בּו֑תָּכַּכ תֹוּ֖כֻּסַה גַ֥ח־תֶא ּוׂ֛שֲעַּֽיַו :בֶרָֽעָלְו רֶקֹּ֥בַל
 יֵ֥דֲעֹוֽמ־לָכְלּו םיִׁ֔שָדֳחֶ֣לְו ֙דיִמָּת תַ֤לֹע ןֵ֞כ יֵרֲחַֽאְו :ֹוֽמֹויְּב םֹו֥י־רַבְּד טַּ֖פְׁשִמְּכ
 יִ֔עיִבְּׁשַה ׁשֶדֹ֣חַל ֙דָחֶא םֹוּ֤יִמ :הָֽוֹהיַֽל הָ֖בָדְנ בֵּ֥דַנְתִמ לֹ֛כְלּו םיִׁ֑שָּדֻקְמַֽה הָ֖וֹהְי
ֹל הָ֖וֹהְי לַ֥כיֵהְו הָ֑וֹהיַֽל תֹו֖לֹע תֹו֥לֲעַֽהְל ּוּלֵ֕חֵה  םיִ֖בְצֹֽחַל ףֶסֶ֔כ־ּונְּתִּ֨יַו :דָּֽסֻי א֥
־ןִמ םיִ֤זָרֲא יֵ֨צֲע ֩איִבָהְל םיִ֔רֹּצַלְו ֙םיִנֹדִּֽצַל ןֶמֶׁ֗שָו הֶּ֜תְׁשִמּו לָ֨כֲאַֽמּו םיִׁ֑שָרָֽחֶלְו
 תיִ֗נֵּׁשַה הָ֣נָּׁשַבּו :םֶֽהיֵלֲע סַ֖רָּפ־ךְךֶלֶֽמ ׁשֶרֹוּ֥כ ןֹו֛יְׁשִרְּכ אֹו֔פָי םָ֣י־לֶא ֙ןֹונָבְּלַה
־ןֶב לֶ֣בָּבֻרְז ּוּלֵ֡חֵה יִ֑נֵּׁשַה ׁשֶדֹ֖חַּב םַ֔לָׁשּו֣ריִל ֙םיִהֹלֱאָֽה תיֵּ֤ב־לֶא םָ֞אֹובְל
 ֙םיִאָּבַה־לָכְו םִּ֗יִוְלַֽהְו םיִ֣נֲהֹּֽכַה ׀ םֶ֣היֵחֲא רָ֥אְׁשּו קָ֜דָצֹוֽי־ןֶּב ַעּוׁ֨שֵיְו לֵאיִּתְלַאְׁ֠ש
־לַע ַחֵּ֖צַנְל הָלְעַ֔מָו ֙הָנָׁש םיִ֤רְׂשֶע ןֶּ֨בִמ םִּ֗יִוְלַֽה־תֶא ּודיִ֣מֲעַּֽיַו םַ֔לָׁשּוֽרְי יִ֣בְּׁשַהֵֽמ
 ֙הָדּוהְי־יֵֽנְּב ויָ֤נָבּו לֵ֨איִמְדַק ויָחֶאְ֠ו ויָ֣נָּב ַעּוׁ֡שֵי דֹ֣מֲעַּֽיַו :הָֽוֹהְי־תיֵּֽב תֶכאֶ֥לְמ
 םֶ֥היֵנְּב דָ֔דָנֵֽח ֙יֵנְּב םיִ֑הֹלֱאָֽה תיֵ֣בְּב הָ֖כאָלְּמַה הֵׂ֥שֹע־לַע ַחֵּ֛צַנְל דָ֔חֶאְּכ
 םיִׁ֜שָּבֻלְמ םיִ֨נֲהֹּֽכַה֩ ּודיִמֲעַּֽיַו הָ֑וֹהְי לַ֣כיֵה־תֶא םיִ֖נֹּבַה ּו֥דְּסִיְו :םִּֽיִוְלַה םֶ֖היֵחֲאַֽו
 דיִ֥וָּד יֵ֖דְי־לַע הָ֔וֹהְי־תֶא֙ לֵּלַהְל םִיַּ֔תְלִצְמַּֽב ֙ףָסָא־יֵֽנְּב םִּ֤יִוְלַֽהְו תֹו֗רְצֹֽצֲחַּֽב
־לַע ֹוּ֖דְסַח םָ֥לֹועְל־יִּֽכ בֹו֔ט יִּ֣כ ֙הָוֹהיַֽל תֹ֤דֹוהְבּו לֵּ֨לַהְּב ּונֲעַּֽיַ֠ו :לֵֽאָרְׂשִי־ךְךֶלֶֽמ
־תיֵּב דַ֥סּוה לַ֖ע הָ֔וֹהיַֽל֙ לֵּלַהְב הָ֤לֹודְג הָ֨עּורְת֩ ּועיִרֵה םָ֡עָה־לָכְו לֵ֑אָרְׂשִי
־תֶא ּו֜אָר רֶׁ֨שֲא םיִ֗נֵקְּזַה תֹו֜בָאָֽה יֵׁ֨שאָרְו ֩םִּיִוְלַֽהְו םיִ֣נֲהֹּֽכַהֵמ םיִּ֡בַרְו :הָֽוֹהְי
 םיִּ֛בַרְו לֹו֑דָּג לֹו֣קְּב םיִ֖כֹּב םֶ֔היֵניֵ֣עְּב ֙תִיַּ֨בַה הֶ֤ז ֹו֔דְסָיְּב ֙ןֹוׁשאִרָֽה תִיַּ֤בַה
 הָ֔חְמִּׂשַה תַ֣עּורְּת לֹו֚ק ֙םיִריִּכַמ םָ֗עָה ןיֵ֣אְו :לֹוֽק םיִ֥רָהְל הָ֖חְמִׂשְב הָ֥עּורְתִּב
־דַע עַ֖מְׁשִנ לֹוּ֥קַהְו הָ֔לֹודְג הָ֣עּורְּת ֙םיִעיִרְמ םָ֗עָה יִּ֣כ םָ֑עָה יִ֣כְּב לֹו֖קְל
 הָ֖וֹהיַֽל לָ֔כיֵה םיִ֣נֹוּב ֙הָלֹוּגַה יֵ֤נְב־יִּֽכ ןִ֑מָיְנִבּו הָ֖דּוהְי יֵ֥רָצ ּו֔עְמְׁשִּיַו :קֹוֽחָרֵֽמְל



ֹּיַו תֹו֗בָאָֽה יֵׁ֣שאָר־לֶאְו לֶ֜בָּבֻרְז־לֶא ּוׁ֨שְּגִּיַו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥הֹלֱא  הֶ֣נְבִנ ֙םֶהָל ּו֤רְמאֽ
ֹלְו םֶ֑כיֵהֹֽלאֵל ׁשֹו֖רְדִנ םֶ֔כָכ יִּ֣כ םֶ֔כָּמִע  ֙ןֹּדַח רַ֤סֵא ֙יֵמיִמ םיִ֗חְבֹֽז ּונְחַ֣נֲא ׀ ]ֹו֣לְו[ א֣
 יֵׁ֤שאָר רָ֨אְׁשּו ַעּוׁ֗שֵיְו לֶ֜בָּבֻרְז םֶ֨הָל ֩רֶמֹאּיַו :הֹּֽפ ּונָ֖תֹא הֶ֥לֲעַּֽמַה רּוּׁ֔שַא ךְךֶלֶ֣מ
ֹל לֵ֔אָרְׂשִיְל ֙תֹובָאָֽה  הֶ֗נְבִנ דַחַ֜י ּונְחַ֨נֲא ֩יִּכ ּוניֵ֑הֹלאֵֽל תִיַּ֖ב תֹו֥נְבִל ּונָ֔לָו םֶכָ֣ל־אֽ
 ץֶרָ֔אָה־םַע ֙יִהְיַו :סָֽרָּפ־ךְךֶלֶֽמ ׁשֶרֹוּ֥כ ךְךֶלֶּ֖מַה ּונָּ֔וִצ רֶׁ֣שֲאַּֽכ לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא ֙הָוֹהיַֽל
 םיִ֧רְכֹֽסְו :תֹוֽנְבִל םָ֖תֹוא ]םיִ֥לֲהַֽבְמּו[ םיִ֥הֲלַֽבְמּו הָ֑דּוהְי־םַע יֵ֣דְי םיִּ֖פַרְמ
 ׁשֶו ָ֥יְרָּֽד תּו֖כְלַמ־דַעְו סַ֔רָּפ ךְךֶלֶ֣מ ׁשֶרֹוּ֚כ יֵ֗מְי־לָּכ םָ֑תָצֲע רֵ֣פָהְל םיִ֖צֲעֹוֽי םֶ֛היֵלֲע
 יֵ֥בְׁשֹֽי־לַע הָ֔נְטִׂש ּו֣בְתָּכ ֹו֑תּוכְלַמ תַּ֖לִחְתִּב ׁשֹו֔רֵוְׁשַחֲא ֙תּוכְלַמְבּו :סָֽרָּפ ךְךֶלֶ֥מ
 רָ֣אְׁשּו֙ לֵאְבָֽט תָ֤דְרְתִמ םָ֜לְׁשִּב בַ֨תָּכ אָּתְׂשַׁ֗שְחַּתְרַא יֵ֣מיִבּו :םָֽלָׁשּוֽריִו הָ֖דּוהְי
 תיִ֖מָרֲא בּו֥תָּכ ןָ֔וְּתְׁשִּנַֽה ֙בָתְכּו סָ֑רָּפ ךְךֶלֶ֣מ אְּתְׂשַׁ֖שְחַּתְרַא לַע ]ויָ֔תֹוָֽנְּכ[ וָ֔תֹוָנְּכ
־לַע הָ֖דֲח הָ֥רְּגִא ּובַ֛תְּכ אָ֔רְפָֽס ֙יַׁשְמִׁשְו םֵ֗עְט־לֵֽעְּב םּו֣חְר :תיִֽמָרֲא םָּ֥גְרֻתְמּו
 ֙יַׁשְמִׁשְו םֵ֗עְט־לֵֽעְּב םּו֣חְר ןִיַ֜דֱא :אָמֵֽנְּכ אָּ֖כְלַמ אְּתְׂשַׁ֥שְחַּתְרַאְל םֶ֑לְׁשּורְי
 ֵ֤יָוֳּכְרַא אֵ֗יָסְרָפֲא אֵ֣יָלְּפְרַט אֵ֞יָכְתַסְרַפֲאַֽו אֵיָניִּ֠ד ןֹו֑הְתָֽוָנְּכ רָ֖אְׁשּו אָ֔רְפָֽס
 ֙יִלְגַה יִּ֤ד אָּ֗יַּמֻא רָ֣אְׁשּו :אֵֽיָמְלֵֽע ]אֵ֖יָהֶּֽד[ אֵ֖וָהֶּֽד אֵ֔יָכְנַׁשּוֽׁש ֙אֵיָלְבַב ]אֵ֤יָוְּכְרַא[
 הָ֖רֲהַֽנ־רַבֲע רָ֥אְׁשּו ןִיָ֑רְמָֽׁש יִּ֣ד הָ֖יְרִקְּב ֹוּ֔מִה בֵ֣תֹוהְו אָ֔ריִּקַיְו אָּ֣בַר ֙רַּפַנְסָא
 אָּ֑כְלַמ אְּתְׂשַׁ֖שְחַּתְרַא־לַע יִהֹו֔לֲע ּוחַ֣לְׁש יִּ֚ד אָּ֔תְרַּגִא ןֶגֶׁ֣שְרַּפ ֙הָנְּד :תֶנֶֽעְכּו
 ּ֙וקִ֨לְס יִּ֤ד אֵ֗יָדּוֽהְי יִּ֣ד אָּ֔כְלַמְל אֵ֣וֱהֶֽל ַ֙עיִ֨דְי :תֶנֶֽעְכּו הָ֖רֲהַֽנ־רַבֲע ׁשָ֥נֱא ךְךיָ֛דְבַע
 ָּ֣יַרּוׁשְו ןִיַ֔נָּב ֙אָּתְׁשֹֽיִֽבּו אָּ֤תְדָֽרָמ אָ֨תְיְרִק םֶ֑לְׁשּוֽריִל ֹו֖תֲא אָניֵ֥לֲע ךְךָ֔תָוְל־ןִמ
 ןֵ֣ה יִּ֠ד אָּ֔כְלַמְל אֵ֣וֱהֶֽל ַ֙עיִ֨דְי ןַ֗עְּכ :ּוטיִֽחַי אָּ֖יַּׁשֻאְו ]ּולִ֔לְכַׁש[ ּולִ֔לְכַׁשא ]אָּ֣יַרּוֽׁשְו[
 ןּו֔נְּתְנִי אָ֣ל ֙ךְךָלֲהַֽו ֹו֤לְב הָּ֨דְנִמ ןּו֑לְלְכַּתְׁשִי אָּ֖יַרּוֽׁשְו אֵ֔נְּבְתִּת ֙ךְךָד אָ֥תְיְרִק
 תַ֣וְרַעְו אָנְחַ֔לְמ ֙אָלְכיֵֽה חַ֤לְמ־יִּֽד֙ לֵבֳק־לָּכ ןַ֗עְּכ :קִֽזְנַהְּת םיִ֖כְלַמ םֹ֥תְּפַאְו
 ֩רַּקַבְי יִּ֡ד :אָּֽכְלַמְל אָנְעַ֥דֹוהְו אָנְחַ֖לְׁש הָ֕נְּד־לַע אֵ֑זֱחֶֽמְל אָנָ֖ל ךְךיִ֥רֲא־אָֽל אָּ֔כְלַמ
 אָ֨תְיְרִק ֩יִּד ֒עַּדְנִתְו ֘אָּיַנָֽרְכָּד רַ֣פְסִּב חַּכְׁשַהְתּ֠ו ךְךָ֗תָהָֽבֲא יִּ֣ד אָּ֜יַנָֽרְכָּד רַ֨פְסִּב
 תָ֖מֹוי־ןִמ ּהַּ֔וַגְּב ןיִ֣דְבָֽע ֙רּוּדַּתְׁשֶאְו ןָ֔נִדְמּו ֙ןיִכְלַמ תַ֤קְזְנַהְמּו אָ֗דָרָֽמ אָ֣יְרִק ךְךָ֜ד
 ןֵ֣ה יִּ֠ד אָּ֔כְלַמְל ֙הָנְחַ֨נֲא ןיִ֤עְדֹוֽהְמ :תַֽבְרָחָֽה ךְךָ֖ד אָ֥תְיְרִק הָ֕נְּד־לַע אָ֑מְלָֽע
 אָ֥ל אָ֔רֲהַֽנ רַ֣בֲעַּֽב ֙קָלֲח הָ֔נְּד לֵ֣בֳקָל ןּו֑לְלְכַּתְׁשִֽי הָּ֖יַרּוֽׁשְו אֵ֔נְּבְתִּת ֙ךְךָד אָ֥תְיְרִק



 ֙רָאְׁשּו אָ֔רְפָֽס יַׁ֣שְמִׁשְו ֙םֵעְט־לֵֽעְּב םּו֤חְר־לַע אָּ֗כְלַמ חַ֣לְׁש אָ֞מָגְתִּפ :ךְךָֽל יַ֖תיִא
־יִּֽד אָ֕נָוְּתְׁשִנ :תֶֽעְכּו םָ֖לְׁש הָ֛רֲהַֽנ־רַבֲע רָ֧אְׁשּו ןִיָ֑רְמָֽׁשְּב ןיִ֖בְתָֽי יִּ֥ד ןֹו֔הְתָ֣וָנְּכ
 ק ׁשַ֥רָפְמ אָניֶ֑לֲע ןּוּ֖תְחַלְׁש  יִּ֚ד ּוחַּ֔כְׁשַהְו ּורַּ֣קַבּו ֒םֵעְט םיִׂ֣ש ֘יִּנִמּו :יָֽמָדָק יִ֖רֱ
 רּוּ֖דַּתְׁשֶאְו דַ֥רְמּו הָ֑אְּׂשַנְתִמ ןיִ֖כְלַמ־לַע אָ֔מְלָֽע ֙תָמֹוי־ןִמ ךְךָ֔ד אָ֣תְיְרִק
 הָ֑רֲהַֽנ רַ֣בֲע לֹ֖כְּב ןיִ֔טיִּלַׁ֨שְו םֶ֔לְׁשּו֣רְי־לַע ֹ֙ווֲה ןיִ֗פיִּקַּת ןיִ֣כְלַמּו :ּהַּֽב־דֶבֲעְֽתִמ
 ךְךֵּ֑לִא אָּ֣יַרְבֻּג אָ֖לָּטַבְל םֵ֔עְּט ּומיִׂ֣ש ֙ןַעְּכ :ןֹוֽהְל בֵ֥הְיְתִמ ךְךָ֖לֲהַֽו ֹו֛לְב הָּ֥דִמּו
 דַּ֣בְעֶמְל ּו֖לָׁש ֹו֛וֱה ןיִ֥ריִהְזּו :םָֽׂשְּתִי אָ֥מְעַט יִּ֖נִמ־דַע אֵ֔נְּבְתִת אָ֣ל ֙ךְךָד אָ֥תְיְרִקְו
 ֙אָנָוְּתְׁשִנ ןֶגֶׁ֤שְרַּפ יִּ֞ד־ןִמ ןִיַ֗דֱא :ןיִֽכְלַמ תַ֖קָזְנַהְל אָ֔לָבֲח אֵּ֣גְׂשִי ֙הָמְל הָ֑נְּד־לַע
 ק אָּ֔כְלַמ אְּתְׂשַׁ֣שְחַּתְרַא יִּ֚ד  ּולַ֨זֲא ןֹו֑הְתָֽוָנְכּו אָ֖רְפָֽס יַׁ֥שְמִׁשְו םּו֛חְר־םָדֳק יִ֧רֱ
 ֙תַלֵטְּב ןִיַ֗דאֵּב :לִיָֽחְו עָ֥רְדֶאְּב ֹוּ֖מִה ּולִּ֥טַבּו אֵ֔יָדּו֣הְי־לַע ֙םֶלְׁשּוֽריִל ּו֤ליִהְבִב
 תּו֖כְלַמְל ןיֵּ֔תְרַּת תַ֣נְׁש דַ֚ע אָ֔לְטָּֽב ֙תָוֲהַֽו םֶ֑לְׁשּוֽריִּב יִּ֖ד אָ֔הָלֱא־תיֵּֽב תַ֣דיִבֲע
 אָּ֔יאַּיִבְנ ֙אֹוּדִע־רַב הָ֤יְרַכְזּו ]אָּ֗יִבְנ[ האָּ֗יִבְנ יַּ֣גַח יִּ֞בַנְתִהְו :סָֽרָּפ־ךְךֶלֶֽמ ׁשֶו ָ֥יְרָּד
 ּומָ֠ק ןִיַ֡דאֵּב :ןֹוֽהיֵלֲע לֵ֖אָרְׂשִי ּהָ֥לֱא םֻׁ֛שְּב םֶ֑לְׁשּוֽריִבּו דּו֖היִב יִּ֥ד אֵ֔יָדּו֣הְי־לַע
 יִּ֣ד אָ֖הָלֱא תיֵּ֥ב אֵ֔נְבִמְל ויִ֣רָׁשְו קָ֔דָצֹוֽי־רַּב ַעּוׁ֣שֵיְו֙ לֵאיִּתְלַאְׁש־רַּב לֶ֤בָּבֻרְז
 הָ֨תֲא ֩אָנְמִז־ּהֵּֽב :ןֹוֽהְל ןיִ֥דֲעַֽסְמ אָ֖הָלֱא־יִֽד הָּ֥יאַּיִבְנ ןֹו֛הְּמִעְו םֶ֑לְׁשּוֽריִב
־ןַמ םֹ֔הְל ןיִ֣רְמָֽא ֙ןֵכְו ןֹו֑הְתָֽוָנְכּו יַ֖נְזֹוּֽב רַ֥תְׁשּו הָ֛רֲהַֽנ־רַבֲע תַ֧חַּפ יַנְּתַּ֠ת ןֹו֜היֵלֲע
 אָמֵ֖נְּכ ןִיַ֥דֱא :הָֽלָלְכַׁשְל הָ֖נְד אָ֥נְרַּׁשֻאְו אֵ֔נְּבִל ֙הָנְד אָ֤תְיַּב םֵ֗עְט םֹ֜כְל םָׂ֨ש
 םֹ֗הֲהָֽלֱא ןיֵ֣עְו :ןִי ַֽנָּב אָ֖נָיְנִב הָ֥נְד־יִּֽד אָּ֔יַרְבֻּג תָ֣הָמְׁש ֙ןּוּנִא־ןַמ םֹ֑הְּל אָנְרַ֣מֲא
 ןִיַ֛דֱאֶֽו ךְךָ֑הְי ׁשֶו ָ֣יְרָֽדְל אָ֖מְעַט־דַע ֹוּ֔מִה ּולִּ֣טַב־אָלְו אֵ֔יָדּוֽהְי יֵ֣בָׂש־לַע ֙תָוֲה
־רַבֲע תַ֣חַּפ ׀ יַ֣נְּתַּת חַ֞לְׁש־יִּֽד אָּתְרַּגִ֠א ןֶגֶׁ֣שְרַּפ :הָֽנְּד־לַע אָ֖נָוְּתְׁשִנ ןּו֥ביִתְי
 :אָּֽכְלַמ ׁשֶו ָ֖יְרָּֽד־לַע הָ֑רֲהַֽנ רַ֣בֲעַּֽב יִּ֖ד אֵ֔יָכְסְרַ֨פֲא ּהֵ֔תָו ָ֣נְכּו ֙יַנְזֹוּֽב רַ֤תְׁשּו הָ֗רֲהַֽנ
 :אָּלֹֽכ אָ֥מָלְׁש אָּ֖כְלַמ ׁשֶו ָ֥יְרָֽדְל ּהֵּ֔וַגְּב ביִ֣תְּכ ֙הָנְדִכְו יִהֹו֑לֲע ּוחַ֣לְׁש אָ֖מָגְתִּפ
 אּו֤הְו אָּ֔בַר אָ֣הָלֱא ֙תיֵבְל ֙אָּתְניִֽדְמ דּו֤היִל אָנְלַ֜זֲא־יִּֽד אָּ֗כְלַמְל אֵ֣וֱהֶל ׀ ַעיִ֣דְי
 אָ֖דְבַעְתִמ אָנְרַּ֥פְסָא ךְךָ֛ד אָּתְדיִ֥בֲעַֽו אָּ֑יַלְתֻכְּב םָׂ֣שְּתִמ עָ֖אְו לָ֔לְּג ןֶבֶ֣א ֙אֵנְּבְתִמ
 םָׂ֨ש־ןַמ םֹ֑הְּל אָנְרַ֣מֲא אָמֵ֖נְּכ ךְךֵּ֔לִא אָּ֣יַבָֽׂשְל ֙אָנְלֵ֨אְׁש ןִיַ֗דֱא :םֹֽהְדֶיְּב חַ֥לְצַמּו
 םֹ֛הְתָהָֽמְׁש ףַ֧אְו :הָֽלָלְכַׁשְל הָ֖נְד אָ֥נְרַּׁשֻאְו הָ֔יְנְבִמְל ֙הָנְד אָ֤תְיַּב םֵ֗עְט םֹ֜כְל



 אָמֵ֥נְכּו :םֹֽהיֵׁשאָֽרְב יִּ֥ד אָּ֖יַרְבֻּג־םֻׁש בֻּ֥תְכִנ יִּ֛ד ךְךָ֑תּועָדֹוֽהְל םֹ֖הְל אָנְלֵ֥אְׁש
 אָ֗עְרַאְו אָּ֜יַמְׁש ּהָ֨לֱא־יִֽד ֩יִהֹודְבַע ֹוּ֡מִה אָנְחַ֣נֲא רַ֑מֵמְל אָנּו֣ביִתֲה אָ֖מָגְתִפ
 בַ֔ר֙ לֵאָרְׂשִיְל ךְךֶלֶ֤מּו ןָ֔איִּגַׂש ןיִ֣נְׁש ֙הָנְּד תַ֤מְדַּקִמ הֵ֜נְב אָ֨וֲה־יִּֽד ֙אָתְיַּב ןִי ַ֤נָבּו
 דַ֛יְּב ֹוּ֔מִה בַ֣הְי אָּ֔יַמְׁש ּהָ֣לֱאֶל ֙אָנַ֨תֳהָֽבֲא ּוזִּ֤גְרַה יִּ֨ד־ןִמ ןֵ֗הָל :ּהֵֽלְלְכַׁשְו יִהָ֖נְּב
 יִ֥לְגַה הָּ֖מַעְו ּהֵ֔רְתַס ֙הָנְד הָ֤תְיַבּו ]הָ֑אָּדְסַּכ[ ָ֑איָּדְסַּכ לֶ֖בָּב־ךְךֶלֶֽמ רַּ֥צֶנְדַכּוֽבְנ
 םֵ֔עְט םָׂ֣ש ֙אָּכְלַמ ׁשֶרֹוּ֤כ לֶ֑בָב יִּ֣ד אָּ֖כְלַמ ׁשֶרֹו֥כְל הָ֔דֲח תַ֣נְׁשִּב ֙םַרְּב :לֶֽבָבְל
 יִּ֣ד ֒אָּפְסַכְו הָ֣בֲהַֽד יִּ֣ד ֘אָהָלֱא־תיֵֽב־יִד אָּ֣יַנאָֽמ ףַאְ֠ו :אֵֽנְּבִל הָ֖נְד אָ֥הָלֱא־תיֵּב
 לֶ֑בָב יִּ֣ד אָ֖לְכיֵֽהְל ֹוּ֔מִה לֵ֣ביֵהְו םֶ֔לְׁשּוֽריִב יִּ֣ד ֙אָלְכיֵֽה־ןִמ ֙קֵּפְנַה רַּ֗צֶנְדַכּוֽבְנ
 יִּ֥ד ּהֵ֔מְׁש רַּ֣צַּבְׁשֵׁשְל ּ֙וביִ֨היִו לֶ֔בָב יִּ֣ד ֙אָלְכיֵֽה־ןִמ אָּ֗כְלַמ ׁשֶרֹוּ֣כ ֹוּ֜מִה קֵּ֨פְנַה
 אָ֖לְכיֵֽהְּב ֹוּ֔מִה תֵ֣חֲא־לֶזֵֽא אֵׂ֚ש אָּ֔יַנאָֽמ ]לֵ֚א[ הלֵ֚א ׀ ּהֵ֓ל־רַמֲאַֽו :ּהֵֽמָׂש הָ֖חֶפ
 אָ֗תֲא ךְךֵּ֔ד רַּ֣צַּבְׁשֵׁש ֙ןִיַ֨דֱא :ּהֵֽרְתַא־לַע אֵ֥נְּבְתִי אָ֖הָלֱא תיֵ֥בּו םֶ֑לְׁשּוֽריִב יִּ֣ד
 אָ֥לְו אֵ֖נְּבְתִמ ןַ֛עְּכ־דַעְו ןִיַ֧דֱא־ןִמּו םֶ֑לְׁשּוֽריִב יִּ֣ד אָ֖הָלֱא תיֵ֥ב־יִּד אָּ֛יַּׁשֻא בַ֧הְי

 יִּ֣ד ֘הָּמַת אָּ֣כְלַמ־יִּֽד אָּ֜יַזְנִּג תיֵ֨בְּב רַּקַּבְתִ֠י בָ֗ט אָּ֣כְלַמ־לַע ןֵ֧ה ןַ֞עְכּו :םִֽלְׁש
 ךְךֵ֖ד אָ֥הָלֱא־תיֵּֽב אֵ֛נְבִמְל םֵ֔עְט םיִׂ֣ש ֙אָּכְלַמ ׁשֶרֹוּ֤כ־ןִמ־יִּֽד יַ֗תיִא ןֵ֣ה֒ לֶבָבְּב
 םָׂ֣ש אָּ֖כְלַמ ׁשֶו ָ֥יְרָּֽד ןִיַ֛דאֵּב :אָניֶֽלֲע חַ֥לְׁשִי הָ֖נְּד־לַע אָּ֛כְלַמ תּו֥עְרּו םֶ֑לְׁשּוֽריִּב
 חַ֣כְּתְׁשִהְו :לֶֽבָבְּב הָּ֖מַּת ןיִ֥תֲחַֽהְמ אָּ֛יַזְנִג יִּ֧ד אָּ֗יַרְפִס תיֵ֣בְּב ׀ ּורַּ֣קַבּו םֵ֑עְט
 ּהַּ֖וַגְּב ביִ֥תְּכ־ןֵכְו הָ֑דֲח הָּ֣לִגְמ אָּ֖תְניִדְמ יַ֥דָמְּב יִּ֛ד אָ֛תְריִֽבְּב אָ֗תְמְחַאְּב
 אָ֤הָלֱא־תיֵּֽב ֒םֵעְט םָׂ֣ש ֘אָּכְלַמ ׁשֶרֹוּ֣כ אָּ֗כְלַמ ׁשֶרֹו֣כְל הָ֜דֲח תַ֨נְׁשִּב :הָֽנֹורְכִּד
 ּ֙הֵמּור ןיִ֑לְבֹוֽסְמ יִהֹוּׁ֖שֻאְו ןיִ֔חְבִּד ןיִ֣חְבָֽד־יִּד ֙רַתֲא אֵ֔נְּבְתִי אָ֣תְיַּב ֙םֶלְׁשּוֽריִב
 עָ֣א־יִּד ךְךָּ֖בְדִנְו אָ֔תָלְּת֙ לָלְּג ןֶבֶ֤א־יִּד ןיִ֞כָּבְדִנ :ןיִּֽתִׁש ןיִּ֥מַא ּהֵ֖יָתְּפ ןיִּ֔תִׁש ןיִּ֣מַא
 הָ֣בֲהַֽד יִּ֣ד ֘אָהָלֱא־תיֵֽב יֵ֣נאָמ ףַאְ֠ו :בִֽהְיְתִּת אָּ֖כְלַמ תיֵּ֥ב־ןִמ אָ֔תְקְפִ֨נְו תַ֑דֲח
 לֶ֑בָבְל לֵ֣ביֵהְו םֶ֖לְׁשּוֽריִב־יִֽד אָ֥לְכיֵֽה־ןִמ קֵּ֛פְנַה רַּ֗צֶנְדַכּוֽבְנ יִּ֣ד ֒אָּפְסַכְו
 ןַ֡עְּכ :אָֽהָלֱא תיֵ֥בְּב תֵ֖חַתְו ּהֵ֔רְתַאְל ֙םֶלְׁשּוֽריִב־יִֽד אָ֤לְכיֵֽהְל ךְךָהיִ֠ו ןּו֗ביִתֲהַֽי
 הָ֑רֲהַֽנ רַ֣בֲעַּֽב יִּ֖ד אֵ֔יָכְסְרַפֲא ןֹו֔הְתָ֣וָנְכּו ֙יַנְזֹוּֽב רַ֤תְׁש הָ֜רֲהַֽנ־רַבֲע תַ֨חַּפ יַנְּתַּ֠ת
 יֵ֣בָׂשְלּו ֙אֵיָדּוֽהְי תַ֤חַּפ ךְךֵ֑ד אָ֣הָלֱא־תיֵּֽב תַ֖דיִבֲעַֽל ּוקֻ֕בְׁש :הָּֽמַּת־ןִמ ֹו֖וֲה ןיִ֥קיִחַר
־יִד אָ֣מְל ֒םֵעְט םיִׂ֣ש ֘יִּנִמּו :ּהֵֽרְתַא־לַע ןֹו֥נְבִי ךְךֵ֖ד אָ֥הָלֱא־תיֵּֽב אֵ֔יָדּוֽהְי



 יִּ֚ד אָּ֗כְלַמ יֵ֣סְכִּנִמּו ךְךֵ֑ד אָ֣הָלֱא־תיֵּֽב אֵ֖נְבִמְל ךְךֵּ֔לִא ֙אֵיָדּוֽהְי יֵ֤בָׂש־םִע ןּו֗דְבַעַֽת
 אָ֥ל־יִּד ךְךֵּ֖לִא אָּ֥יַרְבֻגְל אָ֛בֲהַֽיְתִמ אֵ֧וֱהֶּֽת אָ֛תְקְפִנ אָנְרַּ֗פְסָא הָ֔רֲהַֽנ רַ֣בֲע ֙תַּדִמ
 אָּיַמְׁש ּהָ֢לֱאֶֽל ׀ ן ָ֣וָלֲעַֽל ׀ ןיִ֣רְּמִאְו ןיִ֣רְכִדְו ןיִ֣רֹות יֵ֣נְבּו ןָ֡חְׁשַח הָ֣מּו :אָֽלָּטַבְל
 בֵ֥הְיְתִמ אֵ֨וֱהֶֽל ֙םֶלְׁשּוֽריִב־יִד אָּ֤יַנֲהָּֽכ רַ֨מאֵמְּכ חַׁ֗שְמּו רַ֣מֲח ׀ חַ֣לְמ ןיִ֞טְנִח
 אָּ֑יַמְׁש ּהָ֣לֱאֶֽל ןיִ֖חֹוחיִֽנ ןיִ֛בְרְקַהְמ ןֹ֧וֱהֶֽל־יִּד :ּוֽלָׁש אָ֥ל־יִּד םֹו֖יְּב ׀ םֹו֥י םֹ֛הְל
 ֙אֵנְׁשַהְי יִּ֤ד ׁשָ֗נֱא־לָכ יִּ֣ד ֒םֵעְט םיִׂ֣ש ֘יִּנִמּו :יִהֹוֽנְבּו אָּ֖כְלַמ יֵּ֥יַחְל ןִיַּ֕לַצְמּו
 ּו֥לָוְנ ּהֵ֛תְיַבּו יִהֹ֑לֲע אֵ֣חְמְתִי ףיִ֖קְזּו ּהֵ֔תְיַּב־ןִמ ֙עָא חַ֥סְנְתִי הָ֔נְד אָ֣מָגְתִּפ
 ׀ יִּ֣ד ֙םַעְו ךְךֶלֶ֤מ־לָּכ רַּ֞גַמְי הָּ֗מַּת ּהֵ֣מְׁש ןִּ֧כַׁש יִּ֣ד אָ֞הָלאֵֽו :הָֽנְּד־לַע דֵ֖בֲעְֽתִי
 ׁ֙שֶוָ֨יְרָד הָ֤נֲא םֶ֑לְׁשּוֽריִב־יִּֽד ךְךֵ֖ד אָ֥הָלֱא־תיֵּֽב הָ֛לָּבַחְל הָ֛יָנְׁשַהְל ּהֵ֗דְי חַ֣לְׁשִי

 יַ֖נְזֹוּֽב רַ֥תְׁש הָ֛רֲהַֽנ־רַבֲע תַ֧חַּפ יַ֞נְּתַּת ןִיַדֱ֠א :דִֽבֲעְֽתִי אָנְרַּ֖פְסָא םֵ֔עְט תֶמָׂ֣ש
 יֵ֤בָׂשְו :ּודַֽבֲע אָנְרַּ֥פְסָא אָמֵ֖נְּכ אָּ֛כְלַמ ׁשֶו ָ֧יְרָּֽד חַ֞לְׁש־יִּֽד לֵ֗בֳקָֽל ןֹו֑הְתָֽוָנְכּו
 ֹו֣נְבּו אֹוּ֑דִע־רַּב הָ֖יְרַכְזּו ]אָּ֔יִבְנ[ האָּ֔יִבְנ יַּ֣גַח ֙תַאּובְנִּב ןיִ֔חְלְצַמּו ןִי ַ֣נָּב ֙אֵיָדּוֽהְי
 ךְךֶלֶ֥מ אְּתְׂשַׁ֖שְחַּתְרַאְו ׁשֶוָ֔יְרָֽדְו ׁשֶרֹוּ֣כ ֙םֵעְּטִמּו לֵ֔אָרְׂשִי ּהָ֣לֱא ֙םַעַ֨ט־ןִמ ּולִ֗לְכַׁשְו
 תֵׁ֔ש־תַנְׁש איִ֣ה־יִּד רָ֑דֲא חַ֣ריִל הָ֖תָלְּת םֹו֥י דַ֛ע הָ֔נְד הָ֣תְיַּב ֙איִציֵׁשְו :סָֽרָּפ
־יֵנְּב רָ֣אְׁשּו אֵ֜יָוֵֽלְו אָּ֨יַנֲהָּֽכ לֵאָרְׂשִ֠י־יֵֽנְב ּודַ֣בֲעַֽו :אָּֽכְלַמ ׁשֶו ָ֥יְרָּֽד תּו֖כְלַמְל
 ֒הָנְד אָ֣הָלֱא־תיֵּֽב ֘תַּכֻנֲחַֽל ּובִ֗רְקַהְו :הָֽוְדֶחְּב הָ֖נְד אָ֥הָלֱא־תיֵּֽב תַּ֛כֻנֲח אָ֗תּולָֽג
 ָ֤איָּטַחְל ןיִּ֜זִע יֵ֨ריִפְצּו הָ֑אְמ עַּ֣בְרַא ןיִ֖רְּמִא ןִיַ֔תאָמ ןיִ֣רְכִּד הָ֔אְמ ןיִ֣רֹוּת
 אָּ֜יַנֲהָֽכ ּומיִ֨קֲהַֽו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥טְבִׁש ן ָ֖יְנִמְל רַׂ֔שֲע־יֵֽרְּת֙ לֵאָרְׂשִי־לָּכ־לַע ]הָ֤אָּטַחְל[
 רַ֥פְס בָ֖תְכִּכ םֶ֑לְׁשּוֽריִב יִּ֣ד אָ֖הָלֱא תַ֥דיִבֲע־לַע ןֹו֔הְתָֽקְלְחַמְּב ֙אֵיָוֵֽלְו ןֹו֗הְתָּֽגֻלְפִּב
 יִּ֣כ :ןֹוֽׁשאִרָֽה ׁשֶדֹ֥חַל רָׂ֖שָע הָ֥עָּבְרַאְּב חַסָּ֑פַה־תֶא הָ֖לֹוּגַה־יֵֽנְב ּוׂ֥שֲעַּֽיַו :הֶֽׁשֹמ
 יֵ֣נְּב־לָכְל ֙חַסֶּ֨פַה ּו֤טֲחְֽׁשִּיַו םיִ֑רֹוהְט םָּ֣לֻּכ דָ֖חֶאְּכ םִּ֛יִוְלַֽהְו םיִ֧נֲהֹּֽכַה ּו֞רֲהַּֽטִה
ֹּיַו :םֶֽהָלְו םיִ֖נֲהֹּֽכַה םֶ֥היֵחֲאַֽלְו הָ֔לֹוּגַה  הָ֔לֹוּגַהֵֽמ ֙םיִבָּׁשַה לֵ֗אָרְׂשִי־יֵֽנְב ּו֣לְכאֽ
 ּוׂ֧שֲעַּֽיַו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥הֹלֱא הָ֖וֹהיַֽל ׁש֕רְדִל םֶ֑הֵלֲא ץֶרָ֖אָה־ֵֽיֹוּג תַ֥אְמֻּטִמ לָּ֛דְבִּנַה לֹ֗כְו
 ֙רּוּׁשַא־ךְךֶלֶֽמ בֵ֤ל בֵ֞סֵהְֽו הָ֗וֹהְי םָ֣חְּמִׂש ׀ יִּ֣כ הָ֑חְמִׂשְּב םיִ֖מָי תַ֥עְבִׁש תֹוּ֛צַמ־גַח
 ֙רַחַאְו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥הֹלֱא םיִ֖הֹלֱאָֽה־תיֵּב תֶכאֶ֥לְמִּב םֶ֔היֵדְי קֵּ֣זַחְל םֶ֔היֵלֲע
־ןֶּב הָ֔יָרְׂש־ןֶּב ֙אָרְזֶע סָ֑רָּפ־ךְךֶלֶֽמ אְּתְסַׁ֣שְחַּתְרַא תּו֖כְלַמְּב הֶּלֵ֔אָה םיִ֣רָבְּדַה



 קְלִח־ןֶּב הָ֖יְרַזֲע  הָ֖יְרַזֲע־ןֶב הָ֥יְרַמֲא־ןֶּב :בּוֽטיִחֲא־ןֶּב קֹו֖דָצ־ןֶּב םּוּ֥לַׁש־ןֶּב :הָּֽיִ
 רָ֔זָעְלֶא־ןֶּב ֙סָחְניִּֽפ־ןֶּב ַעּוׁ֗שיִבֲא־ןֶּב :יִּֽקֻּב־ןֶּב יִּ֖זֻע־ןֶב הָ֥יְחַֽרְז־ןֶּב :תֹוֽיָרְמ־ןֶּב
ֹרָה ןֵ֖הֹּכַה ןֹ֥רֲהַֽא־ןֶּב  תַ֣רֹותְּב ֙ריִהָמ רֵ֤פֹס־אּוֽהְו לֶ֔בָּבִמ הָ֣לָע ֙אָרְזֶע אּו֤ה :ׁשאֽ
 ֙ויָהֹלֱא הָ֤וֹהְי־דַיְּכ ךְךֶלֶּ֗מַה ֹו֣ל־ןֶּתִּיַו לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא הָ֖וֹהְי ןַ֥תָנ־רֶׁשֲא הֶׁ֔שֹמ
 םיִ֧רְרֹֽׁשְמַֽהְו םִּ֜יִוְלַֽהְו םיִ֨נֲהֹּֽכַה־ןִמּו לֵאָרְׂשִ֠י־יֵֽנְּבִמ ּו֣לֲעַּֽיַו :ֹוֽתָׁשָּֽקַּב לֹּ֖כ ויָ֔לָע
 :ךְךֶלֶּֽמַה אְּתְסַׁ֥שְחַּתְרַאְל עַבֶׁ֖ש־תַנְׁשִּב םָ֑לָׁשּוֽרְי־לֶא םיִ֖ניִתְּנַהְו םיִ֛רֲעֹּֽׁשַהְו
ֹבָּיַו  ֙דָחֶאְּב יִּ֗כ :ךְךֶלֶּֽמַל תיִ֖עיִבְּׁשַה תַ֥נְׁש איִ֛ה יִׁ֑שיִמֲחַֽה ׁשֶדֹ֣חַּב םַ֖לָׁשּוֽרְי א֥
־לֶא אָּ֚ב יִׁ֗שיִמֲחַֽה ׁשֶדֹ֣חַל דָ֞חֶאְבּו לֶ֑בָּבִמ הָ֖לֲעַּֽמַֽה דֻ֔סְי אּו֣ה ןֹוׁ֔שאִרָֽה ׁשֶדֹ֣חַל
 תַ֥רֹוּת־תֶא ׁשֹ֛רְדִל ֹו֔בָבְל ןיִ֣כֵה ֙אָרְזֶע יִּ֤כ :ויָֽלָע הָ֥בֹוּטַה ויָ֖הֹלֱא־דַיְּכ םַ֔לָׁשּו֣רְי
 רֶׁ֤שֲא ןָ֗וְּתְׁשִּנַה ןֶגֶׁ֣שְרַּפ ׀ הֶ֣זְו :טָּֽפְׁשִמּו קֹ֥ח לֵ֖אָרְׂשִיְּב דֵּ֥מַלְלּו תׂ֑שֲעַֽלְו הָ֖וֹהְי
 הָ֛וֹהְי־תֹֽוְצִמ יֵ֧רְבִּד רֵ֞פֹס רֵ֑פֹּסַה ןֵ֖הֹּכַה אָ֥רְזֶעְל אְּתְסַׁ֔שְחַּתְרַא ךְךֶלֶּ֣מַה ֙ןַתָנ
 אָ֜תָּד רַ֨פָס אָנֲהָֽ֠כ אָ֣רְזֶעְל אָּ֑יַכְלַמ ךְךֶלֶ֖מ אְּתְסַׁ֔שְחַּתְרַ֨א :לֵֽאָרְׂשִי־לַע ויָּ֖קֻחְו
־ןִמ ֩יִתּוכְלַמְּב בַּ֣דַנְתִמ־לָכ יִּ֣ד ֒םֵעְט םיִׂ֣ש ֘יִּנִמ :תֶנֶֽעְכּו ריִ֖מְּג אָּ֛יַמְׁש ּהָ֧לֱא־יִּֽד
־ןִמ ֩יִּד לֵ֗בֳק־לָּכ :ךְךָֽהְי ךְךָּ֖מִע םֶ֛לְׁשּוֽריִֽל ךְךָ֧הְמִל אֵ֗יָוֵֽלְו יִהֹו֣נֲהָֽכְו לֵ֜אָרְׂשִי אָּ֨מַע
 ּקַבְל ַחיִ֔לְׁש ֙יִהֹ֨טֲעָֽי תַ֤עְבִׁשְו אָּ֜כְלַמ םָ֨דֳק  תָ֥דְּב םֶ֑לְׁשּוֽריִלְו דּו֖הְי־לַע הַָ֥רָ
 ּהָ֣לֱאֶֽל ּ֙ובַּ֨דַנְתִה יִהֹו֗טֲעָֽיְו אָּ֣כְלַמ־יִּֽד בַ֑הְדּו ףַ֣סְּכ הָ֖לָביֵֽהְלּו :ךְךָֽדיִב יִּ֥ד ךְךָ֖הָלֱא
 תַ֣ניִדְמ לֹ֖כְּב חַּ֔כְׁשַהְת יִּ֣ד בַ֔הְדּו ףַ֣סְּכ֙ לֹכְו :ּהֵֽנְּכְׁשִמ םֶ֖לְׁשּוֽריִב יִּ֥ד לֵ֔אָרְׂשִי
 :םֶֽלְׁשּוֽריִב יִּ֥ד םֹ֖הֲהָֽלֱא תיֵ֥בְל ןיִ֔בְּדַנְתִמ ֙אָּיַנֲהָֽכְו אָּ֤מַע תּו֨בָּדַנְתִה ֩םִע לֶ֑בָּב
 ןֹו֖הְתָֽחְנִמּו ןיִ֔רְּמִא ֙ןיִרְכִּד ןיִ֤רֹוּת הָ֗נְד אָּ֣פְסַכְּב אֵ֜נְקִת אָנְרַּ֨פְסָא ֩הָנְּד לֵ֣בֳק־לָּכ
 קְתּו ןֹו֑היֵּכְסִנְו  ֩יִד הָ֣מּו :םֶֽלְׁשּוריִב יִּ֥ד םֹ֖כֲהָֽלֱא תיֵּ֥ב יִּ֛ד הָ֔חְּבְדַמ־לַֽע ֹוּ֔מִה בֵ֣רָ
 םֹ֖כֲהָֽלֱא תּו֥עְרִּכ דַּ֑בְעֶמְל הָ֖בֲהַֽדְו אָּ֥פְסַּכ רָ֛אְׁשִּב בַ֗טיִי ךְךיָ֜חֶא־לַעְו ךְךיָ֨לֲע
 ּהָ֥לֱא םָ֖דֳק םֵ֕לְׁשַה ךְךָ֑הָלֱא תיֵּ֣ב ןָ֖חְלָפְל ךְךָ֔ל ןיִ֣בֲהַֽיְתִמ־יִּֽד ֙אָּיַנאָֽמּו :ןּוֽדְבַעַּֽת
 יֵ֥זְנִּג תיֵּ֖ב־ןִמ ןֵּ֕תְנִּת ןַּ֑תְנִמְל ךְךָ֖ל־לֶּפִי יִּ֥ד ךְךָ֔הָלֱא תיֵּ֣ב ֙תּוחְׁשַח רָ֗אְׁשּו :םֶֽלְׁשּורְי
 רַ֣בֲעַּֽב יִּ֖ד אָּ֔יַרְבַּזִּג֙ לֹכְל םֵ֔עְט םיִׂ֣ש ֙אָּכְלַמ אְּתְסַׁ֤שְחַּתְרַא הָ֞נֲא יִּנִמּ֠ו :אָּֽכְלַמ
 אָּ֔יַמְׁש ּהָ֣לֱא־יִּֽד ֙אָתָּד רַ֤פָס הָ֜נֲהָֽכ אָ֨רְזֶע ןֹוכְנֶלֲאְֽׁשִ֠י יִּ֣ד־לָכ יִּ֣ד הָ֑רֲהַֽנ
 ֙רַמֲח־דַעְו הָ֔אְמ ןיִ֣רֹוּכ ֙ןיִטְנִח־דַעְו ֒הָאְמ ןיִ֣רְּכַּכ ֘ףַסְּכ־דַע :דִֽבֲעְֽתִי אָנְרַּ֖פְסָא



 ֙םַעַ֨ט־ןִמ יִּ֗ד־לָּכ :בָֽתְכ אָ֥ל־יִּד חַ֖לְמּו הָ֑אְמ חַׁ֖שְמ ןיִּ֥תַּב־דַעְו הָ֔אְמ ןיִּ֣תַּב
־לַע ףַ֔צְק ֙אֵוֱהֶֽל הָ֤מְל־יִּֽד אָּ֑יַמְׁש ּהָ֣לֱא תיֵ֖בְל אָּ֔דְזַרְדַא ֙דֵבֲעְֽתִי אָּ֔יַמְׁש ּהָ֣לֱא
 ֙אָּיַעָֽרָת אָּ֤יַרָּ֨מַז אֵיָוֵֽלְ֠ו אָּ֣יַנֲהָּֽכ־לָכ יִּ֣ד ןיִ֗עְדֹוֽהְמ םֹ֣כְלּו :יִהֹוֽנְבּו אָּ֖כְלַמ תּו֥כְלַמ
 אֵ֥מְרִמְל טיִּ֖לַׁש אָ֥ל ךְךָ֔לֲהַֽו ֹ֙ולְב הָּ֤דְנִמ הָ֑נְד אָ֣הָלֱא תיֵּ֖ב יֵ֔חְלָ֣פּו אָּ֔יַניִ֣תְנ
 ןֹ֤וֱהֶֽל־יִּד ןיִ֗נָּיַדְו ןיִ֞טְפָֽׁש יִּנֶ֣מ ֙ךְךָדיִב־יִּֽד ךְךָ֤הָלֱא תַ֨מְכָחְּכ אָ֗רְזֶע ְּתְנַ֣אְו :םֹֽהיֵלֲע
 א֥◌ָ֥ל יִ֧דְו ךְךָ֑הָלֱא יֵ֣תָּד יֵ֖עְדָי־לָכְל הָ֔רֲהַֽנ רַ֣בֲעַּֽב יִּ֚ד ֙אָּמַע־לָכְל ]֙ןיִנְיאָּד[ ֙ןיִנְאָּד
 אָּ֔כְלַמ יִּ֣ד ֙אָתָדְו ךְךָ֗הָלֱא־יִֽד אָ֣תָּד דֵ֜בָע אֵ֨וֱהֶל ֩אָל־יִּד־לָכְו :ןּוֽעְדֹוהְּת עַ֖דָי
־ןֵה ]יִׁ֔שרְׁשִל[ וִׁ֔שרְׁשִל ןֵ֣ה ֙תֹומְל ןֵ֤ה ּהֵּ֑נִמ דֵ֖בֲעְֽתִמ אֵ֥וֱהֶֽל הָ֕ניִּד אָנְרַּ֕פְסָא
 בֵ֣לְּב ֙תֹאזָּכ ןַ֤תָנ רֶׁ֨שֲא ּוניֵ֑תֹובֲא יֵ֣הֹלֱא הָ֖וֹהְי ךְךּו֥רָּב :ןיִֽרּוסֱאֶֽלְו ןיִ֖סְכִנ ׁשָ֥נֲעַֽל
 ֙ךְךֶלֶּ֨מַה יֵ֤נְפִל דֶסֶ֗ח־הָּטִה יַ֣לָעְו :םָֽלָׁשּוריִּב רֶׁ֥שֲא הָ֖וֹהְי תיֵּ֥ב־תֶא רֵ֕אָפְל ךְךֶלֶּ֔מַה
 יַ֔לָע ֙יַהֹלֱא הָ֤וֹהְי־דַיְּכ יִּתְקַּ֗זַחְתִה יִ֣נֲאַֽו םיִ֑רֹּבִּגַה ךְךֶלֶּ֖מַה יֵ֥רָׂש־לָכְלּו ויָ֔צֲעֹוֽיְו
 םָׂ֑שְחַיְתִהְו םֶ֖היֵתֹֽבֲא יֵׁ֥שאָר הֶּלֵ֛אְו :יִּֽמִע תֹו֥לֲעַֽל םיִׁ֖שאָר לֵ֛אָרְׂשִּיִמ הָ֧צְּבְקֶאָֽו
 םֹׁ֔שְר ֵּֽג ֙סָחְניִֽפ יֵ֤נְּבִמ :לֶֽבָּבִמ ךְךֶלֶּ֖מַה אְּתְסַׁ֥שְחַּתְרַא תּו֛כְלַמְּב יִּ֗מִע םיִ֣לֹעָֽה
 הָ֑יְרַכְז ׁש֖עְֹרַפ יֵ֥נְּבִמ הָ֔יְנַכְׁש יֵ֣נְּבִמ :ׁשּוּֽטַח דיִ֖וָד יֵ֥נְּבִמ לאֵּ֑יִנָּֽד רָ֖מָתיִֽא יֵ֥נְּבִמ
־ןֶּב יַ֖ניֵעֹוֽהְיְלֶא בָ֔אֹומ תַ֣חַּפ ֙יֵנְּבִמ :םיִּֽׁשִמֲחַֽו הָ֥אֵמ םיִ֖רָכְזִל ׂשֵ֥חַיְתִה ֹוּ֛מִעְו
 תֹו֖אֵמ ׁש֥לְׁש ֹוּ֕מִעְו לֵ֑איִזֲחַֽי־ןֶּב הָ֖יְנַכְׁש יֵ֥נְּבִמ :םיִֽרָכְּזַה םִיַ֥תאָמ ֹוּ֖מִעְו הָ֑יְחַֽרְז
 םָ֔ליֵע יֵ֣נְּבִמּו :םיִֽרָכְּזַה םיִּׁ֥שִמֲח ֹוּ֖מִעְו ןָ֑תָנֹוי־ןֶּב דֶבֶ֖ע ןיִ֔דָע יֵ֣נְּבִמּו :םיִֽרָכְּזַה
 לֵ֑אָכיִֽמ־ןֶּב הָ֖יְדַבְז הָ֔יְטַפְׁש יֵ֣נְּבִמּו :םיִֽרָכְּזַה םיִ֥עְבִׁש ֹוּ֖מִעְו הָ֑יְלַתֲע־ןֶּב הָ֖יְעַֽׁשְי
 הָ֥נֹמְׁשּו םִיַ֛תאָמ ֹוּ֕מִעְו לֵ֑איִחְי־ןֶּב הָ֖יְדַבֹֽע בָ֔אֹוי יֵ֣נְּבִמ :םיִֽרָכְּזַה םיִ֥נֹמְׁש ֹוּ֖מִעְו
 :םיִֽרָכְּזַה םיִּׁ֖שִׁשְו הָ֥אֵמ ֹוּ֕מִעְו הָ֑יְפִסֹוֽי־ןֶּב תיִ֖מֹולְׁש יֵ֥נְּבִמּו :םיִֽרָכְּזַה רָׂ֖שָע
 ן ָ֖נָחֹוֽי דָּ֔גְזַע יֵ֣נְּבִמּו :םיִֽרָכְּזַה הָ֖נֹמְׁשּו םיִ֥רְׂשֶע ֹוּ֕מִעְו יָ֑בֵּב־ןֶּב הָ֖יְרַכְז יַ֔בֵב יֵ֣נְּבִמּו
 הֶּלֵ֣אְו ֒םיִנֹרֲחַֽא ֘םָקיִנֹֽדֲא יֵ֣נְּבִמּו :םיִֽרָכְּזַה הָ֖רָׂשֲעַֽו הָ֥אֵמ ֹוּ֕מִעְו ןָ֑טָּקַה־ןֶּב
 יַ֣תּוע יַ֖וְגִב יֵ֥נְּבִמּו :םיִֽרָכְּזַה םיִּׁ֥שִׁש םֶ֖הָּמִעְו הָ֑יְעַמְׁשּו לֵ֣איִעְי טֶלֶ֖פיִלֱא םָ֔תֹומְׁש
 אָ֔וֲהַֽא־לֶֽא אָּ֣בַה ֙רָהָּנַה־לֶא םֵ֗צְּבְקֶאָֽו :םיִֽרָכְּזַה םיִ֥עְבִׁש ֹוּ֖מִעְו ]רּוּ֑כַזְו[ דּוּ֑בַזְו
 יִתאָ֥צָמ־ֹאל יִ֖וֵל יֵ֥נְּבִמּו םיִ֔נֲהֹּֽ֣כַבּו ֙םָעָב הָניִ֤בָאָֽו הָׁ֑שלְׁש םיִ֣מָי םָׁ֖ש הֶ֥נֲחַּֽנַו

 ןָ֧תָנְלֶאְלּו ביִ֜רָיְלּו ןָ֨תָנְלֶאְלּו הָיְעַמְׁשִ֠ל לֵ֡איִרֲאַֽל רֶזֶ֡עיִלֱאֶֽל הָ֡חְלְׁשֶאָו :םָֽׁש



 האֶ֤צַּוֲאַֽו :םיִֽניִבְמ ןָ֖תָנְלֶאְלּו ביִ֥רָיֹוֽיְלּו םיִׁ֑שאָר םָּ֖לֻׁשְמִלְו הָ֥יְרַכְזִלְו ןָ֛תָנְלּו
ֹרָה ֹוּ֣דִא־לַע ֙םָתֹוא ]הֶּ֤וַצֲאַֽו[  םיִ֜רָבְּד םֶ֨היִפְּב ֩הָמיִׂשָאָֽו םֹו֑קָּמַה אָ֖יְפִסָֽכְּב ׁשא֔
 ּונָ֥ל־איִבָֽהְל םֹו֔קָּמַה אָ֣יְפִסָֽכְּב ]֙םיִניִתְּנַה[ ֙םיִנוִתְּנַה ויִ֤חָא ֹוּ֨דִא־לֶא רֵּבַדְ֠ל
 לֶכֶׂ֔ש ׁשיִ֣א ּ֙וניֵ֨לָע הָ֤בֹוּטַה ּוניֵ֨הֹלֱא־דַיְּכ ּונָ֜ל ּואיִ֨בָּיַו :ּוניֵֽהֹלֱא תיֵ֥בְל םיִ֖תְרָׁשְמ
־תֶאְו :רָֽׂשָע הָ֥נֹמְׁש ויָ֖חֶאְו ויָ֥נָבּו הָ֛יְבֵרֵֽׁשְו לֵ֑אָרְׂשִי־ןֶּב יִ֖וֵל־ןֶּב יִ֔לְחַמ יֵ֣נְּבִמ
 םיִ֗ניִתְּנַה־ןִמּו :םיִֽרְׂשֶע םֶ֖היֵנְבּו ויָ֥חֶא יִ֑רָרְמ יֵ֣נְּבִמ הָ֖יְעַׁשְי ֹוּ֥תִאְו הָ֔יְבַׁשֲח
 ּו֥בְּקִנ םָּ֖לֻּכ םיִ֑רְׂשֶעְו םִיַ֣תאָמ םיִ֖ניִתְנ םִּ֔יִוְלַֽה תַ֣דֹבֲעַֽל ֙םיִרָּׂשַהְו דיִ֤וָּד ןַ֨תָּנֶׁש
 ׁשֵּ֤קַבְל ּוניֵ֑הֹלֱא יֵ֣נְפִל תֹוּ֖נַעְתִהְל אָ֔וֲהַֽא רָ֣הָּנַה־לַע ֙םֹוצ םָׁ֥ש אָ֨רְקֶאָו :תֹוֽמֵׁשְב
 ֙ךְךֶלֶּ֨מַה־ןִמ לֹו֤אְׁשִל יִּתְׁשְֹ֗ב יִּ֣כ :ּונֵֽׁשּוכְר־לָכְלּו ּונֵּ֖פַטְלּו ּונָ֥ל הָ֔רָׁשְי ךְךֶרֶּ֣ד ּ֙וּנֶּ֨מִמ
 ּוניֵ֤הֹלֱא־דַי רֹ֗מאֵל ךְךֶלֶּ֜מַל ּונְרַ֨מָא־יִּֽכ ךְךֶרָּ֑דַּב בֵ֖יֹואֵֽמ ּונֵ֥רְזָעְל םיִׁ֔שָרָפּו לִיַ֣ח
 הָׁ֥שְקַבְּנַו הָמּו֛צָּנַו :ויָֽבְזֹע־לָּכ לַ֖ע ֹוּ֔פַאְו ֹוּ֣זֻעְו הָ֔בֹוטְל ֙ויָׁשְקַבְמ־לָּכ־לַע
ֹז־לַע ּוניֵ֖הֹלֱאֵֽמ  רָׂ֑שָע םיֵ֣נְׁש םיִ֖נֲהֹּֽכַה יֵ֥רָּׂשִמ הָליִּ֛דְבַאָֽו :ּונָֽל רֵ֖תָעֵּֽיַו תא֑
 םֶ֔הָל ]הָ֣לֳקְׁשֶאָֽו[ הָ֣לוֳקְׁשֶאָֽו :הָֽרָׂשֲע םֶ֖היֵחֲאֵֽמ םֶ֥הָּמִעְו הָ֔יְבַׁשֲח הָיְבֵֽרֵׁשְל
 ֙ךְךֶלֶּ֨מַה ּ֙ומיִ֨רֵהַֽה ּוניֵ֗הֹלֱא־תיֵּֽב תַ֣מּורְּת םיִ֑לֵּכַה־תֶאְו בָ֖הָּזַה־תֶאְו ףֶסֶּ֥כַה־תֶא
־ׁשֵֽׁש ֙םיִרָּכִּכ ףֶסֶּ֗כ םָ֜דָי־לַע הָ֨לֲקְֽׁשֶאָֽו :םיִֽאָצְמִּנַה לֵ֖אָרְׂשִי־לָכְו ויָ֔רָׂשְו ויָ֣צֲעֹֽיְו
 ֙בָהָז יֵ֤רֹפְכּו :רָּֽכִכ הָ֥אֵמ בָ֖הָז םיִ֑רָּכִכְל הָ֖אֵמ ףֶסֶ֥כ־יֵלְכּו םיִּׁ֔שִמֲחַֽו תֹו֣אֵמ
 :בָֽהָּזַּכ תֹ֖דּומֲח םִיַ֔נְׁש ֙הָבֹוט בָ֤הְצֻמ תֶׁש֜חְנ יֵ֨לְכּו ףֶלָ֑א םיִ֖נֹכְרַדֲאַֽל םיִ֔רְׂשֶע
 הָ֔בָדְנ ֙בָהָּזַהְו ףֶסֶּ֤כַהְו ׁשֶדֹ֑ק םיִ֖לֵּכַהְו הָ֔וֹהיַֽל ׁ֙שֶדֹ֨ק םֶּ֥תַא םֶ֗הֵלֲא הָ֣רְמֹֽאָו
 םיִ֧נֲהֹּֽכַה יֵ֨רָׂש ֩יֵנְפִל ּו֡לְקְׁשִּת־דַע ּו֗רְמִׁשְו ּו֣דְקִׁש :םֶֽכיֵתֹֽבֲא יֵ֥הֹלֱא הָ֖וֹהיַֽל
 ּ֙ולְּבִקְו :הָֽוֹהְי תיֵּ֥ב תֹו֖כְׁשִּלַה םָ֑לָׁשּוריִּב לֵ֖אָרְׂשִיְל תֹו֥בָאָֽה־יֵֽרָׂשְו םִּ֛יִוְלַֽהְו
 תיֵ֥בְל םַ֖לָׁשּוריִל איִ֥בָהְל םיִ֑לֵּכַהְו בָ֖הָּזַהְו ףֶסֶּ֥כַה לַ֛קְׁשִמ םִּ֔יִוְלַֽהְו םיִ֣נֲהֹּֽכַה
 םָ֑לָׁשּוֽרְי תֶכֶ֖לָל ןֹוׁ֔שאִרָֽה ׁשֶדֹ֣חַל ֙רָׂשָע םיֵ֤נְׁשִּב אָ֗וֲהַֽא רַ֣הְּנִמ הָ֞עְּסִּנַו :ּוניֵֽהֹלֱא
 אֹו֖בָּנַו :ךְךֶרָּֽדַה־לַע בֵ֖רֹואְו בֵ֛יֹוא ףַּ֥כִמ ּונֵ֔ליִּצַּ֨יַו ּוניֵ֔לָע הָ֣תְיָה ּ֙וניֵ֨הֹלֱא־דַיְו
 בָ֨הָּזַהְו ֩ףֶסֶּכַה לַ֣קְׁשִנ יִ֡עיִבְרָה םֹוּ֣יַבּו :הָֽׁשלְׁש םיִ֥מָי םָׁ֖ש בֶׁשֵּ֥נַו םָ֑לָׁשּוֽרְי
־ןֶּב ר ָ֣זָעְלֶא ֹוּ֖מִעְו ןֵ֔הֹּכַה ֙הָּיִרּוֽא־ןֶּב תֹו֤מֵרְמ־דַי לַ֠ע ּוניֵ֗הֹלֱא תיֵ֣בְּב םיִ֜לֵּכַהְו
 לָ֖קְׁשִמְּב רָּ֥פְסִמְּב :םִּֽיִוְלַה יּוּ֖נִּב־ןֶב הָ֥יְדַעֹוֽנְו ַעּוׁ֛שֵי־ןֶּב דָ֧בָזֹוֽי םֶ֞הָּמִעְו סָ֑חְניִּֽפ



 קִה הָ֜לֹוּגַה־יֵֽנְב יִ֨בְּׁשַהֵֽמ םיִאָּבַ֠ה :איִֽהַה תֵ֥עָּב לָ֖קְׁשִּמַה־לָּכ בֵ֥תָּכִּיַו לֹּ֑כַל  ּוביִ֥רְ
 םיִ֣עְׁשִּת ׀ םיִ֣ליֵא֙ לֵאָרְׂשִי־לָּכ־לַע רָׂ֤שָע־םיֵֽנְׁש םיִ֨רָּפ לֵ֗אָרְׂשִי יֵ֣הֹלאֵֽל ׀ תֹו֣לֹע
 הָ֥לֹוע לֹּ֖כַה רָׂ֑שָע םיֵ֣נְׁש תאָּ֖טַח יֵ֥ריִפְצ הָ֔עְבִׁשְו םיִ֣עְבִׁש ֙םיִׂשָבְּכ הָּׁ֗שִׁשְו
 רָ֑הָּנַה רֶבֵ֣ע תֹו֖וֲחַֽפּו ךְךֶלֶּ֔מַה ֙יֵנְּפְרַּדְׁשַחֲאַֽל ךְךֶלֶּ֗מַה יֵ֣תָּד־תֶא ׀ ּו֣נְּתִּיַו :הָֽוֹהיַֽל
 ֙םיִרָּׂשַה יַ֤לֵא ּוׁ֨שְּגִנ הֶּלֵ֗א תֹוּ֣לַכְכּו :םיִֽהֹלֱאָֽה־תיֵּֽב־תֶאְו םָ֖עָה־תֶא ּו֥אְּׂשִנְו
ֹל רֹ֔מאֵל  תֹו֑צָרֲאָֽה יֵּ֖מַעֵֽמ םִּ֔יִוְלַֽהְו םיִ֣נֲהֹּֽכַהְו֙ לֵאָרְׂשִי םָ֤עָה ּו֞לְּדְבִנ־אֽ
 יִ֖רְצִּמַה יִ֔בָאֹּ֣מַה ֙יִנֹּמַעָֽה יִ֗סּובְיַה יִּ֣זִרְּפַה יִּ֜תִחַֽה יִ֨נֲעַֽנְּכַל םֶהיֵתֹֽבֲעֹוֽתְּ֠כ
 יֵּ֖מַעְּב ׁשֶדֹּ֔קַה עַר ֶ֣ז ּ֙ובְרָֽעְתִהְו םֶ֔היֵנְבִלְו ֙םֶהָל םֶ֗היֵתֹֽנְּבִמ ּו֣אְׂשָנ־יִּֽכ :יִֽרֹמֱאָהְו
־תֶא ֙יִעְמָׁשְכּו :הָֽנֹוׁשאִֽר הֶּ֖זַה לַעַּ֥מַּב הָ֛תְיָ֥ה םיִ֗נָגְּסַהְו םיִ֣רָּׂשַה דַ֧יְו תֹו֑צָרֲאָֽה
 ק הֶּ֔זַה רָ֣בָּדַה  יִ֔נָקְזּו ֙יִׁשֹאר רַ֤עְּׁשִמ הָ֞טְרְמֶאָֽו יִ֑ליִעְמּו יִ֖דְגִּב־תֶא יִּתְעַ֥רָ
 לַעַ֣מ לַ֖ע לֵ֔אָרְׂשִי־יֵֽהֹלֱא יֵ֣רְבִדְּב ֙דֵרָח לֹּ֤כ ּו֗פְסָֽאֵי יַ֣לֵאְו :םֵֽמֹוׁשְמ הָ֖בְׁשֵֽאָו
 יִּתְמַ֚ק בֶרֶ֗עָה תַ֣חְנִמְבּו :בֶרָֽעָה תַ֥חְנִמְל דַ֖ע םֵ֔מֹוׁשְמ בֵׁ֣שי ֙יִנֲאַֽו הָ֑לֹוּגַה
־לֶא יַּ֖פַכ הָׂ֥שְרְפֶאָֽו יַּ֔כְרִּב־לַע ֙הָעְרְכֶאָֽו יִ֑ליִעְמּו יִ֖דְגִב יִ֥עְרָֽקְבּו יִ֔תיִנֲעַּֽתִמ
 יִּ֣כ ךָךיֶ֑לֵא יַ֖נָּפ יַ֛הֹלֱא םיִ֧רָהְל יִּתְמַ֔לְכִנְו יִּתְׁשֹּ֣ב ֙יַהֹלֱא הָ֗רְמֹֽאָו :יָֽהֹלֱא הָ֥וֹהְי
ֹּר הָלְעַ֣מְל ּ֙ובָר ּוניֵ֤תֹנֹֽוֲע  ּוניֵ֗תֹבֲא יֵ֣מיִמ :םִיָֽמָּׁשַל דַ֥ע הָ֖לְד ָֽג ּונֵ֥תָמְׁשַאְו ׁשא֔
 ּוניֵ֨כָלְמ ּ֩ונְחַנֲא ּונַּ֡תִנ ּוניֵ֡תֹנֹֽוֲעַֽבּו הֶּ֑זַה םֹוּ֣יַה דַ֖ע הָ֔לֹדְג הָ֣מְׁשַאְּב ּ֙ונְחַ֨נֲא
 םֹוּ֥יַהְּכ םיִ֖נָּפ תֶׁשֹ֥בְבּו הָּ֛זִּבַבּו יִ֧בְּׁשַּב בֶרֶ֜חַּב תֹו֗צָרֲאָֽה יֵ֣כְלַמ ׀ דַ֣יְּב ּוניֵ֜נֲהֹֽכ
 ּ֙ונָ֨ל ריִ֥אְׁשַהְל ּוניֵ֗הֹלֱא הָ֣וֹהְי ׀ תֵ֣אֵמ הָּ֜נִחְת הָ֨תְיָֽה ֩עַגֶר־טַעְמִּכ הָּ֡תַעְו :הֶּֽזַה
 ּונֵּ֧תִתְלּו ּוניֵ֔הֹלֱא ּ֙וניֵ֨ניֵע ריִ֤אָהְל ֹוׁ֑שְדָק םֹו֣קְמִּב דֵ֖תָי ּונָ֥ל־תֶתָֽלְו הָ֔טיֵלְּפ
ֹל ּונֵ֔תֻדְבַעְבּו ּונְחַ֔נֲא םיִ֣דָבֲע־יִּֽכ :ּונֵֽתֻדְבַעְּב טַ֖עְמ הָ֛יְחִֽמ  ּוניֵ֑הֹלֱא ּונָ֖בָזֲע א֥
 ּ֙וניֵ֨הֹלֱא תיֵּ֤ב־תֶא םֵ֞מֹורְל הָ֗יְחִֽמ ּונָ֣ל־תֶתָֽל סַ֜רָפ יֵ֨כְלַמ ֩יֵנְפִל דֶסֶ֡ח ּוניֵ֣לָע־טַּיַו
־הַמ הָּ֛תַעְו :םָֽלָׁשּוריִבּו הָ֖דּוהיִּֽב רֵ֔דָג ּונָ֣ל־תֶתָֽלְו ויָ֔תֹבְרָח־תֶא דיִ֣מֲעַֽהְלּו
ֹז־יֵרֲחַֽא ּוניֵ֖הֹלֱא רַ֥מֹאּנ  ךָךיֶ֣דָבֲע דַ֨יְּב ָתיִּ֗וִצ רֶׁ֣שֲא :ךָךיֶֽתֹוְצִמ ּונְבַ֖זָע יִּ֥כ תא֑
 תַּ֖דִנְּב איִ֔ה ֙הָּדִנ ץֶרֶ֤א ּהָּ֔תְׁשִרְל ֙םיִאָּב םֶּ֤תַא רֶׁ֨שֲא ץֶרָ֗אָה ֒רֹמאֵל ֘םיִאיִבְּנַה
 הָּתַעְ֠ו :םָֽתָאְמֻטְּב הֶּ֖פ־לֶא הֶּ֥פִמ ָהּו֛אְלִמ רֶׁ֥שֲא םֶ֗היֵתֹֽבֲעֹוֽתְּב תֹו֑צָרֲאָֽה יֵּ֣מַע
ֹלְו םֶ֔כיֵנְבִל ּו֣אְׂשִּת־לַא ֙םֶהיֵתֹֽנְבּו םֶ֗היֵנְבִל ּו֣נְּתִּת־לַא םֶ֞כיֵתֹוֽנְּֽב  ּוׁ֧שְרְדִת־אֽ



 ץֶרָ֔אָה בּו֣ט־תֶא ֙םֶּתְלַכֲאַֽו ּו֗קְזֶחֶּֽת ןַעַ֣מְל םָ֑לֹוע־דַע םָ֖תָבֹוטְו םָ֛מֹלְׁש
 םיִ֔עָרָֽה ּ֙וניֵׂ֨שֲעַֽמְּב ּוניֵ֔לָע אָּ֣בַה־לָּכ ֙יֵרֲחַֽאְו :םָֽלֹוע־דַע םֶ֖כיֵנְבִל םֶּ֥תְׁשַרֹוֽהְו
 ּונָּ֛ל הָּתַ֥תָנְו ּונֵ֔נֹוֲעֵֽמ ֙הָּטַ֨מְל ָּֽתְכַׂ֤שָח ּוניֵ֗הֹלֱא הָּ֣תַא ׀ יִּ֣כ הָ֑לֹדְּגַה ּונֵ֖תָמְׁשַאְבּו
ֹזָּכ הָ֖טיֵלְּפ  הֶּלֵ֑אָה תֹו֖בֵעֹּֽתַה יֵּ֥מַעְּב ןֵּ֔תַחְתִהְלּ֨ו ךָךיֶ֔תֹוְצִמ רֵ֣פָהְל ֙בּוׁשָנֲה :תאֽ
֙ לֵאָרְׂשִי יֵ֤הֹלֱא הָ֞וֹהְי :הָֽטיֵלְפּו תיִ֖רֵאְׁש ןיֵ֥אְל הֵּ֔לַּכ־דַע ּ֙ונָּ֨ב־ףַנֱאֶֽת אֹו֤לֲה
 יִּ֣כ ּוניֵ֔תָמְׁשַאְּב ֙ךָךיֶ֨נָפְל ּו֤נְנִה הֶּ֑זַה םֹוּ֣יַהְּכ הָ֖טיֵלְפ ּונְרַ֥אְׁשִנ־יִּֽכ הָּתַ֔א קיִּ֣דַצ
ֹז־לַע ךָךיֶ֖נָפְל דֹו֛מֲעַֽל ןיֵ֥א  לֵּ֔פַנְתִמּו ֙הֶכֹּב ֹו֔תֹּדַוְתִ֨הְכּו ֙אָרְזֶע לֵּ֤לַּפְתִהְכּו :תאֽ
 ֙םיִׁשָנְו םיִׁ֤שָנֲא דֹ֗אְמ־בַר לָ֣הָק לֵ֜אָרְׂשִּיִמ ויָ֨לֵא ּ֩וצְּבְקִנ םיִ֑הֹלֱאָה תיֵּ֣ב יֵ֖נְפִל
 ֙םָלוֵע יֵ֤נְּבִמ לֵ֜איִחְי־ןֶב הָ֨יְנַכְׁש ֩ןַעַּיַו :הֶכֶֽב־הֵּבְרַה םָ֖עָה ּו֥כָב־יִּֽכ םיִ֔דָליִֽו
ֹּיַו ]֙םָליֵע[  יֵּ֣מַעֵֽמ תֹוּ֖יִרְכָנ םיִׁ֥שָנ בֶׁשֹּ֛נַו ּוניֵ֔הֹלאֵֽב ּונְלַ֣עָמ ּ֙ונְחַ֨נֲא אָ֔רְזֶעְל רֶמא֣
 קִמ־ׁשֵי הָּ֛תַעְו ץֶרָ֑אָה ֹז־לַע לֵ֖אָרְׂשִיְל הֶ֥וְ  ּוניֵהֹלאֵ֠ל תיִ֣רְּב־תָרְכִנ הָּ֣תַעְו :תאֽ
 ּוניֵ֑הֹלֱא תַ֣וְצִמְּב םיִ֖דֵרֲחַֽהְו יָ֔נֹדֲא תַ֣צֲעַּֽב ֙םֶהֵמ דָ֤לֹוּנַהְו םיִׁ֜שָנ־לָכ איִ֨צֹוהְל
 אָ֡רְזֶע םָק ָּ֣יַו :הֵֽׂשֲעַֽו קַ֖זֲח ךְךָּ֑מִע ּונְחַ֣נֲאַֽו רָ֖בָּדַה ךָךיֶ֥לָע־יִּֽכ םּו֛ק :הֶֽׂשָעֵי הָ֖רֹוּתַכְו
 :ּועֵֽבָּׁשִּיַו הֶּ֖זַה רָ֥בָּדַּכ תֹוׂ֛שֲעַֽל לֵ֗אָרְׂשִי־לָכְו םִּ֜יִוְלַֽה םיִ֨נֲהֹּֽכַה ֩יֵרָׂש־תֶא עַּ֣בְׁשַּיַו
 ביִׁ֑שָיְלֶא־ןֶּב ן ָ֣נָחֹוֽהְי תַּ֖כְׁשִל־לֶא ךְךֶלֵּ֕יַו םיִ֔הֹלֱאָֽה תיֵּ֣ב ֙יֵנְפִּלִמ אָ֗רְזֶע םָק ָּ֣יַו
ֹל םֶחֶ֤ל םָׁ֗ש ךְךֶלֵּ֣יַו ֹל םִיַ֣מּו֙ לַכָא־אֽ  :הָֽלֹוּגַה לַעַ֥מ־לַע לֵּ֖בַאְתִמ יִּ֥כ הָ֔תָׁש־אֽ
 רֶׁ֨שֲא֩ לֹכְו :םָֽלָׁשּוֽרְי ץֵ֖בָּקִהְל הָ֔לֹוּגַה יֵ֣נְּב֙ לֹכְל םַ֗לָׁשּוֽריִו הָ֣דּוהיִּֽב לֹו֜ק ּוריִ֨בֲעַּֽיַו
ֹל  אּו֥הְו ֹוׁ֑שּוכְר־לָּכ םַ֖רֳחָֽי םיִ֔נֵקְּזַהְו ֙םיִרָּׂשַה תַ֤צֲעַּֽכ םיִ֗מָּיַה תֶׁש֣לְׁשִל אֹו֜בָי־אֽ
 תֶׁש֣לְׁשִל םַ֜לָׁשּוֽרְי ׀ ןִ֨מָיְנִבּו ֩הָדּוהְי־יֵֽׁשְנַא־לָכ ּו֣צְבָּקִּיַו :הָֽלֹוּגַה לַ֥הְּקִמ לֵ֖דָּבִי
 תיֵּ֣ב ֙בֹוחְרִּב םָ֗עָה־לָכ ּו֣בְׁשֵּֽיַו ׁשֶדֹ֑חַּב םיִ֣רְׂשֶעְּב יִ֖עיִׁשְּתַה ׁשֶדֹ֥ח אּו֛ה םיִ֗מָּיַה
ֹּיַו ֙ןֵהֹּכַה אָ֤רְזֶע םָקָּ֨יַו :םיִֽמָׁשְּגַהֵמּו רָ֖בָּדַה־לַע םיִ֥דיִעְרַמ םיִ֔הֹלֱאָֽה  רֶמא֣
 :לֵֽאָרְׂשִי תַ֥מְׁשַא־לַע ףיִ֖סֹוהְל תֹוּ֑יִרְכָנ םיִׁ֣שָנ ּוביִׁ֖שָּתַו םֶּ֔תְלַעְמ םֶּ֣תַא םֶ֔הֵלֲא
 ץֶרָ֔אָה יֵּ֣מַעֵֽמ ּ֙ולְדָּֽבִהְו ֹו֑נֹוצְר ּוׂ֣שֲעַֽו םֶ֖כיֵתֹבֲא־יֵֽהֹלֱא הָ֥וֹהיַֽל הָ֛דֹות ּו֥נְּת הָּ֗תַעְו
ֹּיַו לָ֛הָּקַה־לָֽכ ּו֧נְעַּֽיַו :תֹוּֽיִרְכָּנַה םיִׁ֖שָּנַה־ןִמּו  ֥ךָךיְרָֽבְדִּכ ןֵּ֛כ לֹו֑דָּג לֹו֣ק ּו֖רְמאֽ
 דֹו֣מֲעַֽל ַחֹּ֖כ ןיֵ֥אְו םיִ֔מָׁשְּג תֵ֣עָהְו ֙בָר םָ֥עָה לָ֞בֲא :תֹוֽׂשֲעַֽל ּוניֵ֖לָע ]֥ךָךְרָֽבְדִּכ[
ֹל הָ֗כאָלְּמַהְו ץּו֑חַּב ֹלְו ֙דָחֶא םֹו֤יְל־אֽ  :הֶּֽזַה רָ֥בָּדַּב ַעֹׁ֖שְפִל ּוניִּ֥בְרִה־יִּֽכ םִיַ֔נְׁשִל א֣



 ֙תֹוּיִרְכָנ םיִׁ֤שָנ ביִׁ֞שֹהַֽה ּוניֵ֗רָעֶּב רֶׁ֣שֲא ׀ לֹ֣כְו לָ֞הָּקַה־לָכְֽל ּוניֵרָׂ֠ש אָ֣נ־ּודְמֲעַֽי
 ןֹו֤רֲח ביִׁ֞שָהְל דַ֠ע ָהיֶ֑טְפֹֽׁשְו ריִ֖עָו ריִ֥ע־יֵנְקִז םֶ֛הָּמִעְו םיִ֔נָּמֻזְמ םיִּ֣תִעְל ֹ֙אבָי
 קִּת־ןֶב הָ֥יְזְחַיְו לֵ֛אהָׂשֲע־ןֶּב ןָ֧תָנֹוֽי ךְךַ֣א :הֶּֽזַה רָ֥בָּדַל דַ֖ע ּוּנֶּ֔מִמ ּ֙וניֵ֨הֹלֱא־ףַא  הָ֖וְ
ֹז־לַע ּו֣דְמָֽע ֩ ּולְדָּֽבִּיַו ֒הָלֹוּגַה יֵ֣נְּב ֘ןֵכ־ּוׂשֲעַּֽיַו :םֻֽרָזֲע יִ֖וֵּלַה יַ֥תְּבַׁשְו םָּ֛לֻׁשְמּו תא֑
 ּו֗בְׁשֵּֽיַו תֹו֑מֵׁשְּב םָּ֣לֻכְו םָ֖תֹבֲא תיֵ֥בְל תֹו֛בָאָֽה יֵׁ֧שאָר םיִׁ֨שָנֲא ןֵ֜הֹּכַה אָ֨רְזֶע
 ּוביִׁ֖שֹהַֽה םיִׁ֕שָנֲא לֹּ֔כַב ּוּ֣לַכְיַו :רָֽבָּדַה ׁשֹו֖יְרַדְל יִ֔ריִׂשֲעָֽה ׁשֶדֹ֣חַל ֙דָחֶא םֹו֤יְּב
 רֶׁ֥שֲא םיִ֔נֲהֹּֽכַה יֵ֣נְּבִמ ֙אֵצָּמִּיַו :ןֹוֽׁשאִרָֽה ׁשֶדֹ֥חַל דָ֖חֶא םֹו֥י דַ֛ע תֹוּ֑יִרְכָנ םיִׁ֣שָנ
 ביִ֖רָיְו רֶזֶ֔עיִלֱאֶֽו ֙הָיֵׂשֲעַֽמ ויָ֔חֶאְו ֙קָדָצֹוֽי־ןֶּב ַעּוׁ֤שֵי ֙יֵנְּבִמ תֹוּ֑יִרְכָנ םיִׁ֣שָנ ּוביִׁ֖שֹה
ֹצ־ליֵֽא םיִ֥מֵׁשֲאַֽו םֶ֑היֵׁשְנ איִ֣צֹוהְל םָ֖דָי ּו֥נְּתִּיַו :הָֽיְלַדְגּו  :םָֽתָמְׁשַא־לַע ןא֖
 לֵ֖איִחיִֽו הָ֔יְעַֽמְׁשּו ֙הָּיִלֵֽאְו הָ֤יֵׂשֲעַֽמ םִ֑רָח יֵ֖נְּבִמּו :הָֽיְדַבְזּו יִנָ֖נֲח רֵּ֔מִא יֵ֣נְּבִמּו
 :הָֽׂשָעְלֶאְו דָ֖בָזֹוֽי לֵ֔אְנַתְנ לאֵ֣עָמְׁשִי ֙הָיֵׂשֲעַֽמ יַ֤ניֵעֹוֽיְלֶא רּו֑חְׁשַּפ יֵ֖נְּבִמּו :הָּֽיִזֻעְו
 :רֶזֶֽעיִלֱאֶֽו הָ֖דּוהְי הָ֥יְחַתְּפ אָ֔טיִלְק אּו֣ה ֙הָיָלֵֽקְו יִ֗עְמִׁשְו דָ֣בָזֹוֽי םִּ֑יִוְלַֽה־ןִמּו
 יֵ֣נְּבִמ לֵ֑אָרְׂשִּיִמּו :יִֽרּואְו םֶלֶ֖טָו םֻּ֥לַׁש םיִ֔רֲעֹּֽׁ֣שַה־ןִמּו ביִׁ֑שָיְלֶא םיִ֖רְרֹֽׁשְמַֽה־ןִמּו
 םָ֑ליֵע יֵ֖נְּבִמּו :הָֽיָנְבּו הָּ֖יִּכְלַמּו רָ֔זָעְלֶאְו ןִ֣מָּיִמּו ֙הָּיִּכְלַמּו הָּ֤יִּזִיְו הָיְמַ֠ר ׁשֹ֡עְרַפ
 יַ֤נֵעֹוֽיְלֶא אּוּ֑תַז יֵ֖נְּבִמּו :הָּֽיִלֵאְו תֹו֖מֵריִֽו יִּ֔דְבַעְו לֵ֣איִחיִֽו ֙הָיְרַכְז הָ֤יְנַּתַמ
 :יָֽלְתַע יַּ֥בַז הָ֖יְנַנֲח ן ָ֥נָחֹוֽהְי יָ֑בֵּב יֵ֖נְּבִמּו :אָֽזיִזֲעַֽו דָ֖בָזְו תֹו֔מֵריִֽו הָ֣יְנַּתַמ ֙ביִׁשָיְלֶא
 תַ֥חַּפ יֵ֛נְּבִמּו :]תֹוֽמָרְו[ תֹוֽמָרְי לָ֥אְׁשּו בּוׁ֖שָי הָ֔יָדֲעַֽו ֙ךְךּוּלַמ םָּ֤לֻׁשְמ יִ֑נָּב יֵ֖נְּבִמּו
 םִ֑רָח יֵ֖נְבּו :הֶּֽׁשַנְמּו יּוּ֖נִבּו לֵ֔אְלַצְב הָ֣יְנַּתַמ ֙הָיֵׂשֲעַֽמ הָ֤יָנְּב לָ֑לְכּו אָ֣נְדַע בָ֖אֹומ
 םֻׁ֑שָח יֵ֖נְּבִמ :הָֽיְרַמְׁש ךְךּוּ֖לַמ ןִ֥מָיְנִּב :ןֹוֽעְמִׁש הָ֥יְעַמְׁש הָּ֖יִּכְלַמ הָּ֛יִּׁשִי רֶזֶ֧עיִלֱא
 םָ֖רְמַע יַ֥דֲעַֽמ יִ֔נָב יֵ֣נְּבִמ :יִֽעְמִׁש הֶּׁ֖שַנְמ יַ֥מֵרְי טֶלֶ֔פיִלֱא דָ֣בָז ֙הָּתַּתַמ יַ֤נְּתַמ
 יַ֖נְּתַמ הָ֥יְנַּתַמ :ביִֽׁשָיְלֶא תֹו֖מֵרְמ הָ֥יְנַו :]ּוהּוֽלְּכ[ ּיהּוֽלְּכ הָ֖יְדֵֽב הָ֥יָנְּב :לֵֽאּואְו
 יַׁ֖שָׁש יַ֥בְדַנְכַמ :הָֽיָדֲעַֽו ןָ֖תָנְו הָ֥יְמֶלֶֽׁשְו :יִֽעְמִׁש יּוּ֖נִבּו יִ֥נָבּו :]יָֽׂשֲעַֽיְו[ וָֽׂשֲעַֽיְו

 לֵ֤איִעְי ֹו֑בְנ יֵ֖נְּבִמ :ףֵֽסֹוי הָ֖יְרַמֲא םּוּ֥לַׁש :הָֽיְרַמְׁש ּוהָ֖יְמֶלֶֽׁשְו לֵ֥אְרַזֲע :יָֽרָׁש
 םיִׁ֣שָנ ]ּו֖אְׂשָנ[ ּי֖אְׂשָנ הֶּלֵ֕א־לָּכ :הָֽיָנְּב לֵ֖אֹויְו ]יַּ֥דַי[ וַּ֥דַי אָ֔ניִבְז דָ֣בָז ֙הָיְתִּתַמ
 יִ֤הְיַו הָ֑יְלַכֲח־ןֶּב הָ֖יְמֶחְנ יֵ֥רְבִּד :םיִֽנָּב ּומיִׂ֖שָּיַו םיִׁ֔שָנ םֶ֣הֵמ ׁשֵ֣יְו תֹוּ֑יִרְכָנ
ֹבָּיַו :הָֽריִּבַה ןַׁ֥שּוׁשְּב יִתיִ֖יָה יִ֥נֲאַֽו םיִ֔רְׂשֶע תַ֣נְׁש ]֙ויֵלְסִּכ[ ֙וֵלְסִּכ־ׁשֶדֹֽחְב  יִנָ֜נֲח א֨



־רֶׁשֲא הָ֛טיֵלְּפַה םיִ֧דּוהְּיַה־לַע םֵ֞לָאְׁשֶאָו הָ֑דּוהיִֽמ םיִׁ֖שָנֲאַֽו אּו֥ה יַ֛חַאֵֽמ דָ֧חֶא
ֹּיַו :םָֽלָׁשּוֽרְי־לַעְו יִבֶּׁ֖שַה־ןִמ ּו֥רֲאְֽׁשִנ ־ןִמ ּו֤רֲאְֽׁשִנ רֶׁ֨שֲא םיִ֞רָאְׁשִּנַֽה ֒יִל ּ֘ורְמאֽ
 תֶצָ֔רֹפְמ ֙םַ֨לָׁשּוֽרְי תַ֤מֹוחְו הָּ֑פְרֶחְבּו הָ֖לֹדְג הָ֥עָרְּב הָ֔ניִדְּמַּב םָׁ֣ש ֙יִבְּׁשַה
 הֶּ֔כְבֶאָֽו ֙יִּתְבַׁ֨שָי הֶּלֵ֗אָה םיִ֣רָבְּדַה־תֶא ׀ יִ֣עְמָׁשְּכ יִ֞הְיַו :ׁשֵֽאָב ּו֥תְּצִנ ָהיֶ֖רָעְׁשּו
 ֙הָוֹהְי אָּ֤נָ֣א רַ֗מֹאָֽו :םִיָֽמָּׁשַה יֵ֥הֹלֱא יֵ֖נְפִל לֵּ֔לַּפְתִמּו ֙םָצ יִ֥הֱאָֽו םיִ֑מָי הָ֖לְּבַאְתֶאָֽו
 יֵ֥רְמֹׁשְלּו ויָ֖בֲהֹֽאְל דֶסֶ֔חָו ֙תיִרְּבַה רֵ֤מֹׁש אָ֑רֹוּנַהְו לֹו֖דָּגַה לֵ֥אָה םִיַ֔מָּׁשַה יֵ֣הֹלֱא
 ֡ךָךְּדְבַע תַּ֣לִפְּת־לֶא ַעֹ֣מְׁשִל תֹוחּותְפ ךָךיֶ֢ניֵעְו תֶבֶּׁ֣שַק־ֽךָךְנְזָא אָ֣נ יִ֣הְּת :ויָֽתֹוְצִמ
 ךָךיֶ֑דָבֲע לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥נְּב־לַע הָלְיַ֔לָו םָ֣מֹוי ֙םֹוּיַה ךָךיֶ֤נָפְל לֵּ֨לַּפְתִמ֩ יִכֹנָֽא רֶׁ֣שֲא
ֹּטַח־לַע הֶּ֗דַוְתִמּו  יִ֖בָא־תיֵֽבּו יִ֥נֲאַֽו ךְךָ֔ל ּונאָ֣טָח רֶׁ֣שֲא֙ לֵאָרְׂשִי־יֵֽנְּב תוא֤
ֹלְו ךְךָ֑ל ּונְלַ֣בָח לֹ֖בֲח :ּונאָֽטָח ־תֶאְו ֙םיִּקֻחַֽה־תֶאְו תֹ֗וְצִּמַה־תֶא ּונְרַ֣מָׁש־אֽ
 ָתיִּ֛וִצ רֶׁ֥שֲא רָ֔בָּדַה־תֶא ֙אָנ־רָכְז :ךָךֶּֽדְבַע הֶׁ֥שֹמ־תֶא ָתיִּ֖וִצ רֶׁ֥שֲא םיִ֔טָּפְׁשִּמַה
 םֶּ֣תְבַׁשְו :םיִּֽמַעָּב םֶ֖כְתֶא ץיִ֥פָא יִ֕נֲא ּולָ֔עְמִּת םֶּ֣תַא רֹ֑מאֵל ֖ךָךְּדְבַע הֶׁ֥שֹמ־תֶא
 ֙םִיַ֨מָּׁשַה הֵ֤צְקִּב םֶ֜כֲחַּֽד ִֽנ הֶ֨יְהִֽי־םִא םָ֑תֹא םֶ֖תיִׂשֲעַֽו יַ֔תֹוְצִמ ֙םֶּתְרַמְׁשּו יַ֔לֵא
 ןֵּ֥כַׁשְל יִּתְרַ֔חָּב רֶׁ֣שֲא םֹו֔קָּמַה־לֶא ]֙םיִתֹואיִֽבֲהַֽו[ ֙םיִתֹאוִֽבֲהַֽו םֵ֔צְּבַקֲא םָּׁ֣שִמ
 :הָֽקָזֲחַֽה ֖ךָךְדָיְבּו לֹו֔דָּגַה ֣ךָךֲחֹֽכְּב ָ֙תיִ֨דָּפ רֶׁ֤שֲא ךָךֶּ֑מַעְו ךָךיֶ֖דָבֲע םֵ֥הְו :םָֽׁש יִ֖מְׁש־תֶא
 ךָךיֶ֗דָבֲע תַּ֣לִפְּת־לֶאְו ֜ךָךְּדְבַע תַּ֨לִפְּת־לֶא תֶבֶּׁשַ֠ק־ֽךָךְנְזָא אָ֣נ יִ֣הְּת יָ֗נֹדֲא אָּ֣נָֽא
 םיִ֔מֲחַֽרְל ּוהֵ֣נְתּו םֹוּ֔יַה ֙ךָךְּדְבַעְל אָּ֤נ־הָחיִֽלְצַהְו ךָךֶ֔מְׁש־תֶא הָ֣אְרִיְל ֙םיִצֵפֲחַֽה
 תַ֥נְׁש ןָ֗סיִנ ׁשֶדֹ֣חְּב ׀ יִ֣הְיַו :ךְךֶלֶּֽמַל הֶ֖קְׁשַמ יִתיִ֥יָה יִ֛נֲאַֽו הֶּ֑זַה ׁשיִ֣אָה יֵ֖נְפִל
 ךְךֶלֶּ֔מַל הָ֣נְּתֶאָו ֙ןִיַּ֨יַה־תֶא אָּׂ֤שֶאָֽו ויָ֑נָפְל ןִי ַ֣י ךְךֶלֶּ֖מַה אְּתְסַׁ֥שְחַּתְרַאְל םיִ֛רְׂשֶע
ֹלְו  ֣ךָךְניֵֽא ֙הָּתַאְו םיִ֗עָר ךָךיֶ֣נָּפ ׀ ַעּוּ֣דַמ ךְךֶלֶּ֜מַה יִ֨ל ֩רֶמֹאּיַו :ויָֽנָפְל עַ֖ר יִתיִ֥יָה־אֽ
 ךְךֶלֶּ֖מַה ךְךֶלֶּ֔מַל רַ֣מֹאָֽו :דֹֽאְמ הֵּ֥בְרַה אָ֖ריִאָֽו בֵ֑ל ַעֹ֣ר םִ֖א־יִּכ הֶ֔ז ןיֵ֣א הֶ֔לֹוח
 הָ֔בֵרֲח ֙יַתֹבֲא תֹו֤רְבִק־תיֵּֽב ריִ֜עָה רֶׁ֨שֲא יַ֗נָפ ּו֣עְר ֵֽי־ֹאל ַעּוּ֨דַמ הֶ֑יְחִֽי םָ֣לֹועְל
ֹּיַו :ׁשֵֽאָב ּו֥לְּכֻא ָהיֶ֖רָעְׁשּו  לֵּ֔לַּפְתֶאָֽו ׁשֵּ֑קַבְמ הָּ֣תַא הֶּ֖ז־הַמ־לַע ךְךֶלֶּ֔מַה ֙יִל רֶמא֤
 ֖ךָךְּדְבַע בַ֥טיִי־םִאְו בֹו֔ט ךְךֶלֶּ֣מַה־לַע־םִא ךְךֶלֶּ֔מַל רַ֣מֹאָֽו :םִיָֽמָּׁשַה יֵ֥הֹלֱא־לֶא
 ֩רֶמֹאּיַו :הָּנֶֽנְבֶאְו יַ֖תֹבֲא תֹו֥רְבִק ריִ֛ע־לֶא הָ֗דּוהְי־לֶא יִנֵ֣חָלְׁשִּת רֶׁ֧שֲא ךָךיֶ֑נָפְל
 בַ֤טיִּיַו בּוׁ֑שָּת יַ֣תָמּו ֖ךָךְכָלֲהַֽמ הֶ֥יְהִי יַ֛תָמ־דַע ֹו֗לְצֶא תֶבֶׁ֣שֹוי ׀ לַ֣גֵּׁשַהְו ךְךֶלֶּ֜מַה יִ֨ל



 בֹו֔ט ךְךֶלֶּ֣מַה־לַע־םִא ֒ךְךֶלֶּמַל ֘רַמֹואָֽו :ןָֽמְז ֹו֖ל הָ֥נְּתֶאָֽו יִנֵ֔חָלְׁשִּיַו ֙ךְךֶלֶּ֨מַה־יֵֽנְפִל
 אֹו֖בָא־רֶׁשֲא דַ֥ע יִנּו֔ריִבֲעַֽי ֙רֶׁשֲא רָ֑הָּנַה רֶבֵ֣ע תֹו֖וֲחַּֽפ־לַע יִ֔ל־ּונְּתִי ֙תֹורְּגִא
 יִ֣ל־ןֶּתִי רֶׁ֣שֲא ךְךֶלֶּ֗מַל רֶׁ֣שֲא סֵּ֜דְרַּפַה רֵ֨מֹׁש ֩ףָסָא־לֶא תֶרֶּ֡גִאְו :הָֽדּוהְי־לֶא
־רֶׁשֲא תִיַּ֖בַלְו ריִ֔עָה תַ֣מֹוחְלּו ֙תִיַּ֨בַל־רֶׁשֲא הָ֤ריִּבַה יֵ֨רֲעַֽׁש־תֶא תֹורָקְ֠ל םיִ֡צֵע
 ֙תֹווֲחַּֽפ־לֶא אֹו֗בָאָֽו :יָֽלָע הָ֥בֹוּטַה יַ֖הֹלֱא־דַיְּכ ךְךֶלֶּ֔מַה יִ֣ל־ןֶּתִּיַו ויָ֑לֵא אֹו֣בָא
 לִיַ֖ח יֵרָׂ֥ש ךְךֶלֶּ֔מַה ֙יִּמִע חַ֤לְׁשִּיַו ךְךֶלֶּ֑מַה תֹו֣רְּגִא תֵ֖א םֶ֔הָל הָ֣נְּתֶאָֽו רָ֔הָּנַה רֶבֵ֣ע
 הָ֣עָר םֶ֖הָל עַר ֵּ֥יַו יִ֔נֹּמַעָֽה דֶבֶ֣עָה ֙הָּיִבֹוֽטְו יִ֗נֹרֹֽחַה טַּ֣לַבְנַס עַ֞מְׁשִּיַו :םיִֽׁשָרָֽפּו
 םָ֑לָׁשּוֽרְי־לֶא אֹו֖בָאָֽו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְבִל הָ֖בֹוט ׁשֵּ֥קַבְל םָ֔דָא אָּ֥ב־רֶׁשֲא הָ֑לֹדְג
ֹלְו ֒יִּמִע ֘טַעְמ ׀ םיִׁ֣שָנֲאַֽו ֘יִנֲא הָלְיַ֗ל ׀ םּו֣קָאָו :הָֽׁשלְׁש םיִ֥מָי םָׁ֖ש־יִהֱאָֽו ־אֽ
 יִּ֔מִע ןיֵ֣א ֙הָמֵהְבּו םָ֑לָׁשּוריִל תֹוׂ֖שֲעַֽל יִּ֔בִל־לֶא ןֵ֣תֹנ ֙יַהֹלֱא הָ֗מ םָ֔דָאְל יִּתְד ַּ֣גִה
 ֙יֵנְּפ־לֶאְו הָלְיַ֗ל איַּ֜גַה־רַעַֽׁשְב הָ֨אְצֵֽאָו :ּהָּֽב בֵ֥כֹר יִ֖נֲא רֶׁ֥שֲא הָ֔מֵהְּבַה־םִא יִּ֚כ
־רֶׁשֲא ֙םַ֨לָׁשּוֽרְי תֹ֤מֹוחְּב רֵ֜בׂש יִ֨הֱאָו תֹּ֑פְׁשַאָֽה רַעַׁ֖ש־לֶאְו ןיִּ֔נַּתַה ןיֵ֣ע
 ןִיַ֔עָה רַעַׁ֣ש־לֶא ֙רֹבֱעֶֽאָו :ׁשֵֽאָב ּו֥לְּכֻא ָהיֶ֖רָעְׁשּו ]םיִ֔צּורְּפ םֵ֣ה[ םיִ֔צּורְּפמֵ֣ה
֙ לַחַּ֨נַב הֶ֤לֹע יִ֨הֱאָֽו :יָּֽתְחַּת רֹ֥בֲעַֽל הָ֖מֵהְּבַל םֹו֥קָמ־ןיֵֽאְו ךְךֶלֶּ֑מַה תַ֖כֵרְּב־לֶאְו
 םיִ֗נָגְּסַהְו :בּוֽׁשָאָֽו אְי ַּ֖גַה רַעַׁ֥שְּב אֹו֛בָאָֽו בּוׁ֗שָאָֽו הָ֑מֹוחַּֽב רֵ֖בׂש יִ֥הֱאָֽו הָלְיַ֔ל
ֹל  םיִ֗נָגְּסַלְו םיִ֣רֹחַֽלְו םיִ֜נֲהֹּֽכַלְו םיִ֨דּוהְּיַלְו הֶׂ֑שֹע יִ֣נֲא הָ֖מּו יִּתְכַ֔לָה הָנָ֣א ּ֙ועְד ָֽי א֤
ֹל ןֵּ֖כ־דַע הָ֔כאָלְּמַה הֵׂ֣שֹע ֙רֶתֶ֨יְלּו  ֙םיִאֹר םֶּ֤תַא םֶ֗הֵלֲא רַ֣מֹואָֽו :יִּתְד ַּֽגִה א֥
 ּו֗כְל ׁשֵ֑אָב ּו֣תְּצִנ ָהיֶ֖רָעְׁשּו הָ֔בֵרֲח ֙םַ֨לָׁשּוֽרְי רֶׁ֤שֲא ּהָ֔ב ּונְחַ֣נֲא רֶׁ֣שֲא ֙הָעָרָֽה
ֹלְו םַ֔לָׁשּוֽרְי תַ֣מֹוח־תֶא ֙הֶנְבִנְו  דַ֣י־תֶא םֶ֜הָל דיִּ֨גַאָֽו :הָּֽפְרֶח דֹו֖ע הֶ֥יְהִנ־אֽ
ֹּיַו יִ֑ל־רַמָֽא רֶׁ֣שֲא ךְךֶלֶּ֖מַה יֵ֥רְבִּד־ףַאְו יַ֔לָע הָ֣בֹוט ֙איִה־רֶׁשֲא יַ֗הֹלֱא  םּו֣קָנ ּ֙ורְמאֽ
 דֶבֶ֣עָה ׀ הָּ֣יִבֹטְו יִ֜נֹרֹֽחַה טַּ֨לַבְנַס ֩עַמְׁשִּיַו :הָֽבֹוּטַל םֶ֖היֵדְי ּו֥קְּזַחְיַו ּוניִ֔נָבּו
ֹּיַו ּוניֵ֑לָע ּו֖זְבִּיַו ּונָ֔ל ּוגִ֣עְלַּיַו יִ֔בְרַעָֽה ֙םֶׁשֶ֨גְו יִ֗נֹוּמַעָֽה  רֶׁ֣שֲא ֙הֶּזַה רָ֤בָּדַה־הָֽמ ּו֗רְמאֽ
 ֙םֶהָל רַ֤מֹואָֽו רָ֗בָּד םָ֜תֹוא ביִׁ֨שָאָֽו :םיִֽדְרֹמ םֶּ֥תַא ךְךֶלֶּ֖מַה לַ֥עַה םיִׂ֔שֹע םֶּ֣תַא
 קֶלֵ֧ח־ןיֵֽא םֶ֗כָלְו ּוניִ֑נָבּו םּו֣קָנ ויָ֖דָבֲע ּונְחַ֥נֲאַֽו ּונָ֔ל ַֽחיִ֣לְצַי אּו֚ה םִיַ֔מָּׁשַה יֵ֣הֹלֱא
 ּ֙ונְבִּיַו םיִ֗נֲהֹּֽכַה ויָ֣חֶאְו לֹו֜דָּגַה ןֵ֨הֹּכַה ֩ביִׁשָיְלֶא םָקָּ֡יַו :םָֽלָׁשּוריִּב ןֹו֖רָּכִזְו הָ֛קָדְצּו
ֹּצַה רַעַׁ֣ש־תֶא  ֙הָאֵּמַה לַּ֤דְגִמ־דַעְו ויָ֑תֹתְלַּד ּודיִ֖מֲעַּֽיַו ּוהּוׁ֔שְּדִק הָּמֵ֣ה ןא֔



 רּוּ֖כַז הָ֔נָב ֹו֣דָי־לַעְו ֹו֑חֵרְי יֵׁ֣שְנַא ּו֖נָב ֹו֥דָי־לַעְו :לֵֽאְנַנֲח לַּ֥דְגִמ דַ֖ע ּוהּוׁ֔שְּדִק
 ּ֙ודיִ֨מֲעַּֽיַו ּוהּו֔רֵק הָּמֵ֣ה הָ֑אָנְּסַה יֵ֣נְּב ּו֖נָּב םיִ֔גָּדַה רַעַׁ֣ש ֙תֵאְו :יִֽרְמִא־ןֶּב
 ץֹוּ֔קַה־ןֶּב ֙הָּיִרּוֽא־ןֶּב תֹו֤מֵרְמ קיִ֗זֱחֶה םָ֣דָי־לַעְו :ויָֽחיִרְבּו ויָ֖לּועְנַמ ויָ֔תֹתְלַּד
 קֹו֖דָצ קיִ֔זֱחֶֽה םָ֣דָי־לַעְו לֵ֑אְבַזיֵֽׁשְמ־ןֶּב הָ֖יְכֶרֶּֽב־ןֶּב םָּ֥לֻׁשְמ קיִ֔זֱחֶה םָ֣דָי־לַעְו
ֹל ֙םֶהיֵריִּֽדַאְו םיִ֑עֹוקְּתַה ּוקיִ֣זֱחֶֽה םָ֖דָי־לַעְו :אָֽנֲעַּֽב־ןֶּֽב  םָ֔רָּוַצ ּואיִ֣בֵה־אֽ
־ןֶּב םָּ֖לֻׁשְמּו ַחֵ֔סָּפ־ןֶּב ֙עָדָיֹוֽי ּוקיִ֗זֱחֶֽה הָ֜נָׁשְיַה רַעַׁ֨ש ֩תֵאְו :םֶֽהיֵנֹדֲא תַ֖דֹבֲעַּֽב
 קיִ֜זֱחֶֽה םָ֨דָי־לַעְו :ויָֽחיִרְבּו ויָ֖לֻעְנַמּו ויָ֔תֹתְלַּד ּ֙ודיִ֨מֲעַּֽיַו ּוהּו֔רֵק הָּמֵ֣ה הָ֑יְדֹוֽסְּב
 רֶבֵ֥ע תַ֖חַּפ אֵּ֕סִכְל הָּ֑פְצִּמַהְו ןֹו֖עְבִג יֵׁ֥שְנַא יִ֔תֹנֹ֣רֵּמַה ֙ןֹודָיְו יִ֗נֹעְבִּגַה הָ֣יְטַלְמ
 הָ֖יְנַנֲח קיִ֔זֱחֶה ֹו֣דָי־לַעְו םיִ֔פְרֹוֽצ ֙הָיֲהְֽרַח־ןֶּֽב לֵ֤איִּזֻע קיִ֗זֱחֶֽה ֹו֣דָי־לַע :רָֽהָּנַה
 הָ֣יָפְר ֙קיִזֱחֶֽה םָ֤דָי־לַעְו :הָֽבָחְרָֽה הָ֥מֹוחַֽה דַ֖ע םַ֔לָׁשּו֣רְי ּ֙ובְזַעַּֽיַו םיִ֑חָּקַרָֽה־ןֶּב
 דֶג ֶ֣נְו ףַ֖מּורֲח־ןֶב הָ֥יָדְי קיִ֛זֱחֶֽה םָ֧דָי־לַעְו :םָֽלָׁשּוֽרְי ךְךֶלֶּ֥פ יִ֖צֲח רַׂ֕ש רּו֔ח־ןֶב
־ןֶב הָּ֣יִּכְלַמ ֙קיִזֱחֶֽה תיִ֗נֵׁש הָּ֣דִמ :הָֽיְנְבַׁשֲח־ןֶּב ׁשּוּ֖טַח קיִ֔זֱחֶה ֹו֣דָי־לַעְו ֹו֑תיֵּב
 ֙םּוּלַׁש קיִ֗זֱחֶֽה ֹו֣דָי־לַעְו :םיִֽרּוּנַּתַה לַּ֥דְגִמ תֵ֖אְו בָ֑אֹומ תַ֣חַּפ־ןֶּב בּוּׁ֖שַחְו םִ֔רָח
 קיִ֣זֱחֶה אְיַּ֜גַה רַעַׁ֨ש ֩תֵא :ויָֽתֹונְבּו אּו֖ה םָ֑לָׁשּוֽרְי ךְךֶלֶּ֣פ יִ֖צֲח רַׂ֕ש ׁשֵ֔חֹוּלַה־ןֶּב
 ֙הָּמַא ףֶלֶ֤אְו ויָ֑חיִרְבּו ויָ֖לֻעְנַמ ויָ֔תֹתְלַּד ּ֙ודיִ֨מֲעַּֽיַו ּוהּו֔נָב הָּמֵ֣ה ַ֒חֹונָז יֵ֣בְׁשֹֽיְו ֘ןּונָח
 בָ֔כֵר־ןֶב הָּ֣יִּכְלַמ ֙קיִזֱחֶֽה תֹוּ֗פְׁשַאָֽה רַעַׁ֣ש ׀ תֵ֣אְו :תֹוֽפְׁשָֽה רַעַׁ֥ש דַ֖ע הָ֔מֹוחַּֽב
 ֩תֵאְו :ויָֽחיִרְבּו ויָ֖לֻעְנַמ ויָ֔תֹתְלַּד ֙דיִמֲעַֽיְו ּוּנֶ֔נְבִי אּו֣ה םֶרָּ֑כַה־תיֵּֽב ךְךֶלֶּ֣פ רַׂ֖ש
 ּוּנֶ֣לְלַטיִֽו ּ֙וּנֶ֨נְבִי אּו֤ה ֒הָּפְצִּמַה ךְךֶלֶּ֣פ רַׂ֣ש ֘הֶזֹח־לָּכ־ןֶּב ןּוּ֣לַׁש קיִזֱחֶֽ֠ה ןִיַ֜עָה רַעַׁ֨ש
־ןַגְל ֙חַלֶּׁ֨שַה תַ֤כֵרְּב תַ֞מֹוח תֵאְ֠ו ויָ֑חיִרְבּו ויָ֖לֻעְנַמ ויָ֔תֹתְלַּד ]֙דיִמֲעַֽיְו[ ֙ודיִמֲעַֽיְו
־ןֶב הָ֣יְמֶחְנ ֙קיִזֱחֶֽה ויָ֤רֲחַֽא :דיִֽוָּד ריִ֥עֵמ תֹו֖דְרֹוּֽיַה תֹו֔לֲעַּֽמַה־דַעְו ךְךֶלֶּ֔מַה
 הָ֔יּוׂשֲעָֽה ֙הָכֵרְּבַה־דַעְו דיִ֔וָד יֵ֣רְבִק ֙דֶגֶ֨נ־דַע רּו֑צ־תיֵּֽב ךְךֶלֶּ֣פ יִ֖צֲח רַׂ֕ש קּוּ֔בְזַע
 קיִ֗זֱחֶה ֹו֣דָי־לַע יִ֑נָּב־ןֶּב םּו֣חְר םִּ֖יִוְלַֽה ּוקיִ֥זֱחֶה ויָ֛רֲחַֽא :םיִֽרֹּבִּגַה תיֵּ֥ב דַ֖עְו
־ןֶּב יַּ֖וַּב םֶ֔היֵחֲא ּוקיִ֣זֱחֶֽה ֙ויָרֲחַֽא :ֹוּֽכְלִפְל הָ֖ליִעְק ךְךֶלֶ֥פ־יִצֲח־רַׂש הָ֛יְבַׁשֲח
 הָּ֣דִמ הָּ֖פְצִּמַה רַׂ֥ש ַעּוׁ֛שֵי־ןֶּב רֶזֵ֧ע ֹו֜דָי־לַע קֵּ֨זַחְיַו :הָֽליִעְק ךְךֶלֶּ֥פ יִ֖צֲח רַׂ֕ש דָ֑דָנֵֽח
 ]יַּ֖כַז[ יַּ֖בַז־ןֶּב ךְךּו֥רָּב קיִ֛זֱחֶֽה הָ֧רֱחֶֽה ויָ֨רֲחַֽא :ַעֹֽצְקִּמַה קֶׁשֶּ֖נַה תֹ֥לֲע דֶגֶּ֕נִמ תיִ֑נֵׁש
 ויָ֣רֲחַֽא :לֹוֽדָּגַה ןֵ֖הֹּכַה ביִׁ֔שָיְלֶא תיֵּ֣ב ֙חַתֶּ֨פ־דַע ַעֹו֔צְקִּמַ֨ה־ןִמ תיִ֑נֵׁש הָּ֣דִמ



־דַעְו ביִׁ֔שָיְלֶא תיֵּ֣ב ֙חַתֶּ֨פִמ תיִ֑נֵׁש הָּ֣דִמ ץֹוּ֖קַה־ןֶּב הָּ֛יִרּוֽא־ןֶּב תֹו֧מֵרְמ קיִ֗זֱחֶֽה
 ויָ֨רֲחַֽא :רָּֽכִּכַה יֵׁ֥שְנַא םיִ֖נֲהֹּֽכַה ּוקיִ֥זֱחֶֽה ויָ֛רֲחַֽאְו :ביִֽׁשָיְלֶא תיֵּ֥ב תיִ֖לְכַּת
־ןֶּב הָ֛יֵׂשֲעַֽמ־ןֶב הָ֧יְרַזֲע קיִ֗זֱחֶה ויָ֣רֲחַֽא םָ֑תיֵּב דֶג ֶ֣נ בּוּׁ֖שַחְו ןִ֛מָיְנִּב קיִ֧זֱחֶֽה
 הָ֔יְרַזֲע תיֵּ֣בִמ תיִ֑נֵׁש הָּ֣דִמ דָ֖דָנֵח־ןֶּב יּוּ֛נִּב קיִ֗זֱחֶֽה ויָ֣רֲחַֽא :ֹוֽתיֵּב לֶצֵ֥א הָ֖יְנָֽנֲע
 ֙אֵצֹוּיַה לָּ֗דְגִּמַהְו ַ֒עֹוצְקִּמַה דֶג ֶּ֣נִמ ֘יַזּוא־ןֶּב לָ֣לָּפ :הָּֽנִּפַה־דַעְו ַעֹו֖צְקִּמַה־דַע
 :ׁשֹֽעְרַּפ־ןֶב הָ֥יָדְּפ ויָ֖רֲחַֽא הָ֑רָּטַּמַה רַ֣צֲחַֽל רֶׁ֖שֲא ןֹו֔יְלֶעָֽה ֙ךְךֶלֶּ֨מַה תיֵּ֤בִמ
 :אֵֽצֹוּיַה לָּ֖דְגִּמַהְו חָ֔רְזִּמַל ֙םִיַּ֨מַה רַעַׁ֤ש דֶגֶ֜נ דַ֠ע לֶפֹ֑עָּב םיִ֖בְׁשֹֽי ּו֥יָה םיִ֔ניִתְּנַ֨הְו
 דַ֖עְו אֵ֔צֹוּיַה֙ לֹודָּגַה לָּ֤דְגִּמַה דֶגֶּ֜נִמ תיִ֑נֵׁש הָּ֣דִמ םיִ֖עֹקְּתַה ּוקיִ֥זֱחֶֽה ויָ֛רֲחַֽא
 :ֹוֽתיֵּב דֶג ֶ֥נְל ׁשיִ֖א םיִ֔נֲהֹּֽ֣כַה ּ֙וקיִ֨זֱחֶֽה םיִ֗סּוּסַה רַעַׁ֣ש ׀ לַ֣עֵמ :לֶפֹֽעָה תַ֥מֹוח
 הָ֔יְנַכְׁש־ןֶב הָ֣יְעַמְׁש ֙קיִזֱחֶֽה ויָ֤רֲחַֽאְו ֹו֑תיֵּב דֶג ֶ֣נ רֵּ֖מִא־ןֶּב קֹו֥דָצ קיִ֛זֱחֶֽה ויָ֧רֲחַֽא
־ןֶּב ןּו֧נָחְו הָ֗יְמֶלֶֽׁש־ןֶב הָ֣יְנַנֲח קיִ֜זֱחֶה ]ויָ֨רֲחַֽא[ יָ֨רֲחַֽא :חָֽרְזִּמַה רַעַׁ֥ש רֵ֖מֹׁש
 יָ֣רֲחַֽא :ֹוֽתָּכְׁשִנ דֶג ֶ֖נ הָ֔יְכֶרֶּ֣ב־ןֶּב ֙םָּלֻׁשְמ קיִ֗זֱחֶה ויָ֣רֲחַֽא יִ֑נֵׁש הָּ֣דִמ יִּׁ֖שִּׁשַה ףָ֛לָצ
 רַעַׁ֣ש דֶגֶ֚נ םיִ֑לְכֹֽרָהְו םיִ֖ניִתְּנַה תיֵּ֥ב־דַע יִ֔פְרֹּ֣צַה־ןֶּב ֙הָּיִּכְלַמ קיִ֗זֱחֶֽה ]ויָ֣רֲחַֽא[
ֹּצַה רַעַׁ֣שְל ֙הָּנִּפַה תַּ֤יִלֲע ןיֵ֨בּו :הָּֽנִּפַה תַּ֥יִלֲע דַ֖עְו דָ֔קְפִּמַה  םיִ֖פְרֹּֽצַה ּוקיִ֥זֱחֶֽה ןא֔
 רַחִּ֣יַו הָ֔מֹוחַ֣ה־תֶא ֙םיִנֹוב ּונְחַ֤נֲא־יִּֽכ טַּ֗לַבְנַס עַ֣מָׁש רֶׁ֧שֲאַּֽכ יִ֞הְיַו :םיִֽלְכֹֽרָהְו
ֹּיַו :םיִֽדּוהְּיַה־לַע גֵ֖עְלַּיַו הֵּ֑בְרַה סַ֖עְכִּיַו ֹו֔ל  ןֹו֔רְמֹֽׁש֙ ליֵחְו ויָ֗חֶא יֵ֣נְפִל ׀ רֶמא֣
ֹּיַו  םֹוּ֔יַב ּוּ֣לַכְיַה ּ֙וחָּ֨בְזִיֲה םֶ֤הָל ּו֨בְזַעַֽיֲה םיִׂ֑שֹע םיִ֖לָלֵמֲאָֽה םיִ֥דּוהְּיַה הָ֛מ רֶמא֕
 ֹו֑לְצֶא יִ֖נֹּמַעָֽה הָּ֥יִבֹוֽטְו :תֹוֽפּורְׂש הָּמֵ֥הְו רָ֖פָעֶֽה תֹו֥מֵרֲעֵֽמ םיִ֛נָבֲאָֽה־תֶא ּוּ֧יַחְיַה
ֹּיַו  עַ֤מְׁש :םֶֽהיֵנְבַא תַ֥מֹוח ץַ֖רָפּו לָ֔עּוׁש הֶ֣לֲעַֽי־םִא םיִ֔נֹוּב םֵ֣ה־רֶׁשֲא םַּ֚ג רֶמא֗
 ץֶרֶ֥אְּב הָּ֖זִבְל םֵ֥נְתּו םָׁ֑שֹאר־לֶא םָ֖תָּפְרֶח בֵׁ֥שָהְו הָ֔זּוב ּוניִ֣יָה־יִּֽכ ּ֙וניֵ֨הֹלֱא
 ּוסיִ֖עְכִה יִּ֥כ הֶ֑חָּמִּת־לַא ךָךיֶ֣נָפְּלִמ םָ֖תאָּטַחְו םָ֔נֹוֲע־לַע ֙סַכְּת־לַאְו :הָֽיְבִׁש
 יִ֧הְיַו ּהָ֑יְצֶח־דַע הָ֖מֹוחַֽה־לָּכ רֵׁ֥שָּקִּתַו הָ֔מֹוחַ֣ה־תֶא ֙הֶנְבִּנַו :םיִֽנֹוּבַה דֶג ֶ֥נְל
 םיִ֜נֹּמַעָֽהְו םיִ֨בְרַעָֽהְו הָּיִבֹוֽטְ֠ו טַּ֡לַבְנַס עַ֣מָׁש רֶׁ֣שֲאַּֽכ יִ֣הְיַו :תֹוֽׂשֲעַֽל םָ֖עָל ב֥◌ֵ֥ל
 םיִ֖צֻרְּפַה ּוּלֵ֥חֵה־יִּֽכ םַ֔לָׁשּוֽרְי תֹו֣מֹחְל ֙הָכּורֲא הָ֤תְלָֽע־יִּכ םיִ֗דֹוּדְׁשַאָֽהְו
 םָ֑לָׁשּוריִּב םֵ֣חָּלִהְל אֹו֖בָל וָּ֔דְחַי ֙םָּלֻכ ּו֤רְׁשְקִּיַו :דֹֽאְמ םֶ֖הָל רַחִּ֥יַו םֵ֑תָּסִהְל
 םָ֥מֹוי םֶ֛היֵלֲע רָ֧מְׁשִמ דיִ֨מֲעַּֽנַו ּוניֵ֑הֹלֱא־לֶא לֵּ֖לַּפְתִּנַו :הָֽעֹוּת ֹו֖ל תֹוׂ֥שֲעַֽלְו



ֹּיַו :םֶֽהיֵנְּפִמ הָלְיַ֖לָו ֹל ּ֙ונְחַנֲ֨אַֽו הֵּ֑בְרַה רָ֖פָעֶֽהְו לָּ֔בַּסַה ַחֹּ֣כ֙ לַׁשָּכ הָ֗דּוהְי רֶמא֣  א֣
ֹל ּוניֵ֗רָצ ּו֣רְמֹאּיַו :הָֽמֹוחַּב תֹו֖נְבִל לַ֔כּונ ֹלְו ּ֙ועְד ֵֽי א֤  אֹו֥בָנ־רֶׁשֲא דַ֛ע ּו֔אְרִי א֣
 םיִ֔דּוהְּיַה ּואָּ֣ב־רֶׁשֲאַּֽכ ֙יִהְי ַֽו :הָֽכאָלְּמַה־תֶא ּונְתַּ֖בְׁשִהְו םּו֑נְגַרֲהַֽו םָ֖כֹוּת־לֶא
ֹּיַו םָ֑לְצֶא םיִ֖בְׁשּֽיַה  ּובּוׁ֥שָּת־רֶׁשֲא תֹו֖מֹקְּמַה־לָּכִמ םיִ֔מָעְּפ רֶׂשֶ֣ע ּ֙ונָ֨ל ּורְמא֤
 ]םיִ֑חיִחְּצַּב[ םייִ֑חִחְּצַּב הָ֖מֹוחַֽל יֵ֥רֲחַֽאֵמ םֹו֛קָּמַל תֹוּ֧יִּתְחַּתִמ דיִ֞מֲעַֽאָו :ּוניֵֽלָע
 :םֶֽהיֵתֹֽתְּׁשַקְו םֶ֖היֵחְמָר םֶ֛היֵתֹֽבְרַח־םִע תֹו֔חָּפְׁשִמְל ֙םָעָה־תֶא דיִ֤מֲעַֽאָו
 ּו֖אְריִּֽת־לַא םָ֔עָה רֶתֶ֣י־לֶאְו ֙םיִנָגְּסַה־לֶאְו םיִ֤רֹחַֽה־לֶא רַ֞מֹאָֽו םּו֗קָאָֽו אֶרֵ֣אָו
 םֶ֣כיֵנְּב ֙םֶכיֵחֲא־לַע ּו֗מֲחָּֽלִהְו ּורֹ֔כְז ֙אָרֹוּנַהְו לֹו֤דָּגַה יָ֞נֹדֲא־תֶא םֶ֑היֵנְּפִמ
 רֶפָּ֥יַו ּונָ֔ל עַֽדֹו֣נ־יִּכ ּ֙וניֵ֨בְיֹוא ּו֤עְמָֽׁש־רֶׁשֲאַּֽכ יִ֞הְיַו :םֶֽכיֵּתָֽבּו םֶ֖כיֵׁשְנ םֶ֔כיֵתֹֽנְבּו
 :ֹוּֽתְכאַלְמ־לֶא ׁשיִ֖א הָ֔מֹוחַ֣ה־לֶא ּ֙ונָּ֨לֻּכ ]בָׁשָּ֤נַו[ בוָׁשָּ֤נַו םָ֑תָצֲע־תֶא םיִ֖הֹלֱאָֽה
 ֙םיִקיִזֲחַֽמ םָ֗יְצֶחְו ֒הָכאָלְּמַּב םיִׂ֣שֹע ֘יַרָעְנ יִ֣צֲח אּו֗הַה םֹוּ֣יַה־ןִמ ׀ יִ֣הְיַו
 :הָֽדּוהְי תיֵּ֥ב־לָּכ יֵ֖רֲחַֽא םיִ֔רָּׂשַ֨הְו םיִ֑נֹיְרִּׁשַהְו תֹו֖תָׁשְּקַהְו םיִּ֔נִגָּֽמַה םיִ֣חָמְרָֽהְו
 הָ֔כאָלְּמַב הֶׂ֣שֹע ֹ֙ודָי תַ֤חַאְּב םיִׂ֑שְמֹֽע לֶבֵּ֖סַּב םיִ֥אְׂשֹּֽנַהְו הָ֛מֹוחַּב םיִ֧נֹוּבַה
 םיִ֑נֹובּו ויָ֖נְתָמ־לַע םיִ֥רּוסֲא ֹוּ֛בְרַח ׁשיִ֥א םיִ֔נֹוּבַ֨הְו :חַלָּֽׁשַה תֶק ֶ֥זֲחַֽמ תַ֖חַאְו
 םָ֔עָה רֶתֶ֣י־לֶאְו ֙םיִנָגְּסַה־לֶאְו םיִ֤רֹֽחַה־לֶא רַ֞מֹאָֽו :יִֽלְצֶא רָ֖פֹוּׁשַּב ַעֵ֥קֹוּתַהְו
 ׁשיִ֥א םיִ֖קֹוחְר הָ֔מֹוחַ֣ה־לַע ֙םיִדָרְפִנ ּונְחַ֗נֲאַֽו הָ֑בָחְרּו הֵּ֖בְרַה הָ֥כאָלְּמַה
 ּוניֵ֑לֵא ּו֣צְבָּֽקִּת הָּמָׁ֖ש רָ֔פֹוּׁשַה לֹו֣ק־תֶא ּ֙ועְמְׁשִּת רֶׁ֤שֲא םֹו֗קְמִּב :ויִֽחָאֵֽמ
 םיִ֔חָמְרָּֽב ֙םיִקיִזֲחַֽמ םָ֗יְצֶחְו הָ֑כאָלְּמַּב םיִׂ֣שֹע ּונְחַ֖נֲאַֽו :ּונָֽל םֶחָּ֥לִי ּוניֵ֖הֹלֱא
 ׁשיִ֣א םָ֔עָל יִּתְרַ֣מָא ֙איִהַה תֵ֤עָּב םַּ֣ג :םיִֽבָכֹוּכַה תאֵ֥צ דַ֖ע רַחַּׁ֔שַה תֹו֣לֲעֵֽמ
 ןיֵ֨אְו :הָֽכאָלְמ םֹוּ֥יַהְו רָ֖מְׁשִמ הָלְיַּ֛לַה ּונָ֧ל־ּויָֽהְו םָ֑לָׁשּוֽרְי ךְךֹו֣תְּב ּוניִ֖לָי ֹו֔רֲעַֽנְו
 ּוניֵ֑דָגְּב םיִ֖טְׁשֽפ ּונְחַ֥נֲא־ןיֵֽא יַ֔רֲחַֽא רֶׁ֣שֲא ֙רָמְׁשִּמַה יֵׁ֤שְנַאְו יַ֗רָעְנּו יַ֣חַאְו יִ֜נֲא
 םֶ֖היֵחֲא־לֶא הָ֑לֹודְּג םֶ֖היֵׁשְנּו םָ֛עָה תַ֥קֲעַֽצ יִ֨הְּתַו :םִיָּֽמַה ֹו֥חְלִׁש ׁשיִ֖א
 ן ָ֖גָד הָ֥חְקִנְו םיִּ֑בַר ּונְחַ֣נֲא ּוניֵ֖תֹנְבּו ּוניֵ֥נָּב םיִ֔רְמֹֽא רֶׁ֣שֲא ׁ֙שֵיְו :םיִֽדּוהְּיַה
ֹנְו  םיִ֑בְרֹע ּונְחַ֣נֲא ּוניֵּ֖תָבּו ּוניֵ֥מָרְכּו ּוניֵ֛תֹדְׂש םיִ֔רְמֹֽא רֶׁ֣שֲא ׁ֙שֵיְו :הֶֽיְחִֽנְו הָ֥לְכאֽ
 ּוניֵ֖תֹדְׂש ךְךֶלֶּ֑מַה תַּ֣דִמְל ףֶסֶ֖כ ּוניִ֥וָל םיִ֔רְמֹא רֶׁ֣שֲא ׁ֙שֵיְו :בָֽעָרָּב ן ָ֖גָד הָ֥חְקִנְו
 םיִׁשְבֹֽ֠כ ּונְחַ֣נֲא הֵּ֣נִהְו ּוניֵ֑נָּב םֶ֖היֵנְבִּכ ּונֵ֔רָׂשְּב ּ֙וניֵ֨חַא רַׂ֤שְבִּכ הָּ֗תַעְו :ּוניֵֽמָרְכּו



 ּונֵ֔דָי לֵ֣אְל ןיֵ֣אְו ֙תֹוׁשָּבְכִנ ּוניֵ֤תֹנְּבִמ ׁשֵ֨יְו םיִ֗דָבֲעַֽל ּוניֵ֜תֹנְּב־תֶאְו ּוניֵ֨נָּב־תֶא
 םָ֔תָקֲעַֽז־תֶא ֙יִּתְעַ֨מָׁש רֶׁ֤שֲאַּֽכ דֹ֑אְמ יִ֖ל רַחִּ֥יַו :םיִֽרֵחֲאַֽל ּוניֵ֖מָרְכּו ּוניֵ֥תֹדְׂשּו
 םיִ֔נָגְּסַה־תֶאְו םיִ֣רֹחַֽה־תֶא ֙הָביִ֨רָאָֽו יַ֗לָע יִּ֜בִל ךְךֵ֨לָּמִּיַו :הֶּלֵֽאָה םיִ֥רָבְּדַה תֵ֖אְו
 הָּ֥לִהְק םֶ֖היֵלֲע ןֵּ֥תֶאָֽו ]םיִׁ֑שנ[ םיאִׁ֑שנ םֶּ֣תַא ויִ֖חָאְּב־ׁשיִֽא אָּׁ֥שַמ םֶ֔הָל הָ֣רְמֹֽאָו
 ֙םִיֹוּגַל םיִ֤רָּכְמִּנַה םיִ֜דּוהְּיַה ּוניֵ֨חַא־תֶא ּוניִנָ֠ק ּונְחַ֣נֲא םֶ֗הָל הָ֣רְמֹֽאָו :הָֽלֹודְג
ֹלְו ּוׁשיִ֔רֲחַּֽיַו ּונָ֑ל־ּורְּכְמִנְו םֶ֖כיֵחֲא־תֶא ּו֥רְּכְמִּת םֶּ֛תַא־םַגְו ּונָ֔ב יֵ֣דְּכ  ּו֖אְצָמ א֥
 תַ֤אְרִיְּב אֹו֞לֲה םיִׂ֑שֹע םֶּ֣תַא־רֶׁשֲא רָ֖בָּדַה בֹו֥ט־ֹאל ]רַ֕מֹאָֽו[ רַ֕מֹאיָֽו :רָֽבָּד
 םֶ֖הָּב םיִׁ֥שנ יַ֔רָעְנּו יַ֣חַא ֙יִנֲא־םַגְו :ּוניֵֽבְיֹוֽא םִ֥יֹוּגַה תַּ֖פְרֶחֵֽמ ּוכֵ֔לֵּת ּ֙וניֵ֨הֹלֱא
 םֶ֛היֵתֹֽדְׂש םֹוּ֗יַהְּכ םֶ֜הָל אָ֨נ ּ֩וביִׁשָה :הֶּֽזַה אָּׁ֥שַּמַה־תֶא אָּ֖נ־הָבְזַעַֽנ ן ָ֑גָדְו ףֶסֶּ֣כ
 רֶׁ֥שֲא רָ֔הְצִּיַהְו ׁשֹו֣ריִּתַה ֙ןָגָּדַהְו ףֶסֶּ֤כַה תַ֨אְמּו םֶ֑היֵּתָֽבּו םֶ֖היֵתיֵֽז םֶ֥היֵמְרַּכ
ֹל ֙םֶהֵמּו ביִׁ֗שָנ ּו֣רְמֹאּיַֽו :םֶֽהָּב םיִׁ֥שֹנ םֶּ֖תַא  הָּ֣תַא רֶׁ֖שֲאַּֽכ הֶׂ֔שֲעַֽנ ןֵּ֣כ ׁשֵּ֔קַבְנ א֣
 יִ֣נְצָח־םַּג :הֶּֽזַה רָ֥בָּדַּכ תֹוׂ֖שֲעַֽל םֵ֔עיִּבְׁשַאָֽו םיִ֔נֲהֹּֽ֣כַה־תֶא ֙אָרְקֶאָֽו רֵ֑מֹוא
ֹל רֶׁ֨שֲא ׁ֩שיִאָה־לָּכ־תֶא םיִ֟הֹלֱאָֽה רֵ֢עַנְי הָכָּ֣כ הָ֡רְמֹֽאָו יִּתְרַ֗עָנ ־תֶא םיִ֜קָי־אֽ
ֹּיַו קֵ֑רָו רּו֖עָנ הֶ֥יְהִֽי הָכָ֛כְו ֹו֔עיִגיִ֣מּו ֹ֙ותיֵּבִמ הֶּ֗זַה רָ֣בָּדַה  ןֵ֗מָא לָ֜הָּקַה־לָֽכ ּו֨רְמאֽ
 יִ֗תֹא הָּ֣וִצ־רֶׁשֲא ׀ םֹוּ֣יִמ םַּ֞ג :הֶּֽזַה רָ֥בָּדַּכ םָ֖עָה ׂשַעַּ֥יַו הָ֔וֹהְי־תֶא ּ֙ולְלַֽהְיַו
 ֙םִיַּ֨תְׁשּו םיִׁ֤שלְׁש תַ֨נְׁש דַעְ֠ו םיִ֗רְׂשֶע תַ֣נְּׁשִמ ֒הָדּוהְי ץֶרֶ֣אְּב ֘םָחֶּפ תֹו֣יְהִֽל
ֹל הָחֶּ֖פַה םֶחֶ֥ל יַ֔חַאְו יִ֣נֲא הֵ֑רְׂשֶע םיֵּ֣תְׁש םיִ֖נָׁש ךְךֶלֶּ֔מַה אְּתְסַׁ֣שְחַּתְרַאְל  א֥
 םֶ֜הֵמ ּו֨חְקִּיַו םָ֗עָה־לַע ּודיִּ֣בְכִה יַ֜נָפְל־רֶׁשֲא םיִ֨נֹׁשאִֽרָה ֩תֹוחַּפַהְו :יִּתְלַֽכָא
 ֙יִנֲאַֽו םָ֑עָה־לַע ּו֣טְלָֽׁש םֶ֖היֵרֲעַֽנ םַּ֥ג םיִ֔עָּבְרַא םיִ֣לָקְׁש־ףֶסֶּֽכ ֙רַחַא ֙ןִיַ֨יָו םֶחֶ֤לְּב
ֹל  יִּתְקַ֔זֱחֶֽה ֙תֹאּזַה הָ֤מֹוחַה תֶכאֶ֨לְמִּב םַגְ֠ו :םיִֽהֹלֱא תַ֥אְרִי יֵ֖נְּפִמ ןֵ֔כ יִתיִׂ֣שָע־אֽ
ֹל הֶ֖דָׂשְו  ק א֣  םיִ֜נָגְּסַהְו םיִ֨דּוהְּיַהְו :הָֽכאָלְּמַה־לַע םָׁ֖ש םיִ֥צּובְק יַ֔רָעְנ־לָכְו ּוניִ֑נָ
־לַע ּוניֵ֖תֹביִֽבְס־רֶׁשֲא םִ֥יֹוּגַה־ןִמ ּוניֵ֛לֵא םיִ֥אָּבַהְו ׁשיִ֗א םיִּׁ֣שִמֲחַֽו הָ֧אֵמ
ֹצ דָ֞חֶא רֹוׁ֣ש דָ֗חֶא םֹו֣יְל הֶׂ֜שֲעַֽנ הָ֨יָה ֩רֶׁשֲאַֽו :יִֽנָחְלֻׁש  ֙םיִרֳּפִצְו תֹו֤רֻרְּב־ׁשֵֽׁש ןא֠
ֹל ֙הָחֶּפַה םֶחֶ֤ל הֶ֗ז־םִעְו הֵּ֑בְרַהְל ןִי ַ֖י־לָכְּב םיִ֛מָי תֶרֶׂ֧שֲע ןיֵ֨בּו יִ֔ל־ּוׂשֲעַֽנ  א֣
 לֹּ֥כ הָ֑בֹוטְל יַ֖הֹלֱא יִּ֥ל־הָרְכָז :הֶּֽזַה םָ֥עָה־לַע הָ֖דֹבֲעָֽה הָ֥דְבָֽכ־יִּכ יִּתְׁשַּ֔קִב
 םֶׁשֶ֨גְלּו הָּיִבֹוֽטְ֠ו טַּ֣לַבְנַסְל עַ֣מְׁשִנ רֶׁ֣שֲאַֽכ יִ֣הְיַו :הֶּֽזַה םָ֥עָה־לַע יִתיִׂ֖שָע־רֶׁשֲא



־דַע םַּ֚ג ץֶרָּ֑פ ּהָּ֖ב רַתֹו֥נ־ֹאלְו הָ֔מֹוחַ֣ה־תֶא ֙יִתיִ֨נָב יִּ֤כ ּוניֵ֗בְיֹֽא רֶתֶ֣יְלּו יִ֜בְרַעָֽה
 יַ֣לֵא ֙םֶׁשֶ֨גְו טַּ֤לַבְנַס חַ֨לְׁשִּיַו :םיִֽרָעְּׁשַב יִּתְדַ֥מֱעֶֽה־ֹאל תֹו֖תָלְּד איִ֔הַה תֵ֣עָה
 תֹוׂ֥שֲעַֽל םיִ֔בְׁשֹֽח ֙הָּמֵ֨הְו ֹו֑נֹוא תַ֣עְקִבְּב םיִ֖ריִפְּכַּב וָּ֛דְחַי הָ֥דֲעָּֽו ִֽנְו הָ֕כְל רֹ֔מאֵל
ֹלְו הֶׂ֔שֹע יִ֣נֲא ֙הָלֹודְג הָ֤כאָלְמ רֹ֔מאֵל ֙םיִכָאְלַמ םֶ֤היֵלֲע הָ֨חְלְׁשֶאָֽו :הָֽעָר יִ֖ל  א֥
 ּו֥חְלְׁשִּיַו :םֶֽכיֵלֲא יִּ֖תְדַר ָֽיְו ָהֶּ֔פְרַא רֶׁ֣שֲאַּֽכ ֙הָכאָלְּמַה תַּ֤בְׁשִת הָּמָ֣ל תֶדֶ֑רָל לַ֖כּוא
 יַ֨לֵא ֩חַלְׁשִּיַו :הֶּֽזַה רָ֥בָּדַּכ םָ֖תֹוא ביִׁ֥שָאָֽו םיִ֑מָעְּפ עַּ֣בְרַא הֶּ֖זַה רָ֥בָּדַּכ יַ֛לֵא
 בּו֣תָּכ :ֹוֽדָיְּב הָ֖חּותְּפ תֶר ֶּ֥גִאְו ֹו֑רֲעַֽנ־תֶא תיִׁ֖שיִמֲח םַעַּ֥פ הֶּ֛זַה רָ֥בָּדַּכ טַּ֜לַבְנַס
 הָּ֥תַא ןֵּ֛כ־לַע דֹו֔רְמִל םיִ֣בְׁשֹֽח ֙םיִדּוהְּיַהְו הָּ֤תַא רֵ֔מֹא ּו֣מְׁשַגְו ֙עָמְׁשִנ םִ֤יֹוּגַּב ּהָּ֗ב
 םיִ֡איִבְנ־םַגְו :הֶּלֵֽאָה םיִ֖רָבְּדַּכ ךְךֶלֶ֔מְל ֙םֶהָל ֤הֶֹוה הָּ֗תַאְו הָ֑מֹוחַֽה הֶ֖נֹוב
 ךְךֶלֶּ֔מַל עַ֣מָּׁשִי ֙הָּתַעְו הָ֔דּוהיִּֽב ךְךֶלֶ֚מ רֹ֗מאֵל םַ֜לָׁשּוריִב ךָךיֶ֨לָע ֹ֩ארְקִל ָּתְדַ֣מֱעֶֽה
ֹל רֹ֔מאֵל ֙ויָלֵא הָ֤חְלְׁשֶאָֽו :וָּֽדְחַי הָ֖צֲעָּֽו ִֽנְו הָ֔כְל הָּ֣תַעְו הֶּלֵ֑אָה םיִ֣רָבְּדַּכ  ֙הָיְהִֽנ א֤
 םָּ֗לֻכ יִּ֣כ :]םָֽדֹוב[ םאָֽדֹוב הָּ֥תַא ֖ךָךְּבִּלִֽמ יִּ֥כ רֵ֑מֹוא הָּ֣תַא רֶׁ֖שֲא הֶּלֵ֔אָה םיִ֣רָבְּדַּכ
ֹלְו הָ֖כאָלְּמַה־ןִמ םֶ֛היֵדְי ּוּ֧פְרִי רֹ֔מאֵל ּ֙ונָ֨תֹוא םיִ֤אְר ָֽיְמ  קֵּ֥זַח הָּ֖תַעְו הֶׂ֑שָעֵֽת א֣
 רּו֑צָע אּו֣הְו לֵ֖אְבַטיֵֽהְמ־ןֶּב הָ֛יָלְּד־ןֶב הָ֧יְעַֽמְׁש תיֵּ֣ב יִתאָ֗ב יִנֲ֣אַֽו :יָֽדָי־תֶא
ֹּיַו  לָ֔כיֵהַֽה תֹו֣תְלַּד ֙הָרְּגְסִנְו לָ֗כיֵהַֽה ךְךֹוּ֣ת־לֶא םיִ֜הֹלֱאָֽה תיֵּ֨ב־לֶא ֩דֵעָּוִנ רֶמא֡
 יִ֥מּו חָ֔רְבִי ֙יִנֹו֨מָּכ ׁשיִ֤אַה הָ֗רְמֹֽאָו :ךָך ֶֽגְרָהְל םיִ֥אָּב הָלְיַ֖לְו ךָךֶ֔גְרָהְל םיִ֣אָּב יִּ֚כ
ֹל יָ֑חָו לָ֖כיֵהַֽה־לֶא אֹו֥בָי־רֶׁשֲא יִנֹו֛מָכ ֹל הֵּ֥נִהְו הָריִּ֕כַאָֽו :אֹוֽבָא א֖  םיִ֖הֹלֱא־אֽ
 אּו֔ה ֙רּוכָׂש ןַעַ֤מְל :ֹוֽרָכְׂש טַּ֖לַבְנַסְו הָּ֥יִבֹוֽטְו יַ֔לָע רֶּ֣בִּד ֙הָאּובְּנַה יִּ֤כ ֹו֑חָלְׁש
 :יִנּוֽפְרָֽחְי ןַעַ֖מְל עָ֔ר םֵׁ֣שְל ֙םֶהָל הָ֤יָהְו יִתאָ֑טָחְו ןֵּ֖כ־הֶׂשֱעֶֽאְו אָ֥ריִא־ןַעַֽמְל
 רֶתֶ֣יְלּו ֙הָאיִבְּנַה הָ֤יְדַעֹוֽנְל םַ֨גְו הֶּלֵ֑א ויָׂ֣שֲעַֽמְּכ טַּ֖לַבְנַסְלּו הָּ֥יִבֹוֽטְל יַ֛הֹלֱא הָ֧רְכָז
 הָּׁ֖שִמֲחַֽו םיִ֥רְׂשֶעְּב הָ֔מֹוחַֽה ֙םַלְׁשִּתַו :יִֽתֹוא םיִ֥אְר ָֽיְמ ּו֖יָה רֶׁ֥שֲא םיִ֔איִבְּנַה
־לָּכ ּו֗אְר ִּֽיַו ּוניֵ֔בְיֹו֣א־לָּכ ּ֙ועְמָֽׁש רֶׁ֤שֲאַּֽכ יִ֗הְיַו :םֹוֽי םִי ַ֖נְׁשּו םיִּׁ֥שִמֲחַֽל לּו֑לֱאֶֽל
 ּוניֵ֔הֹלֱא תֵ֣אֵמ יִּ֚כ ּו֔עְד ֵּ֣יַו םֶ֑היֵניֵֽעְּב דֹ֖אְמ ּו֥לְּפִּיַו ּוניֵ֔תֹביִֽבְס רֶׁ֣שֲא ֙םִיֹוּגַה
ֹּזַה הָ֥כאָלְּמַה הָ֖תְׂשֶעֶֽנ  םֶ֔היֵתֹ֣רְּגִא ֙הָדּוהְי יֵ֤רֹח םיִּ֞בְרַמ םֵ֗הָה םיִ֣מָּיַּב ׀ םַּ֣ג :תאֽ
 יֵ֤לֲעַּֽב הָ֗דּוהיִּֽב םיִּ֣בַר־יִּֽכ :םֶֽהיֵלֲא תֹו֥אָּב הָּ֖יִבֹוֽטְל רֶׁ֥שֲאַֽו הָּ֑יִבֹוֽט־לַע תֹו֖כְלֹוֽה
־תַּב־תֶא חַ֕קָל ֹו֔נְּב ן ָ֣נָחֹוֽהיִו חַ֑רָא־ןֶב הָ֣יְנַכְׁשִל אּו֖ה ןָ֥תָח־יִּכ ֹו֔ל ֙הָעּובְׁש



 ֹו֑ל םיִ֖איִצֹוֽמ ּו֥יָה יַ֕רָבְדּו יַ֔נָפְל ֙םיִרְמֹֽא ּו֤יָה ויָ֗תֹבֹוֽט םַּ֣ג :הָֽיְכֶרֶּֽב ןֶּ֥ב םָּ֖לֻׁשְמ
 דיִ֖מֲעַֽאָו הָ֔מֹוחַֽה ֙הָתְנְבִנ רֶׁ֤שֲאַּֽכ יִ֗הְיַו :יִנֵ֖אְר ָֽיְל הָּ֖יִבֹוֽט חַ֥לָׁש תֹו֛רְּגִא
 יִ֗חָא יִנָ֣נֲח־תֶא הֶּ֞וַצֲאָֽו :םִּֽיִוְלַֽהְו םיִ֖רְרֹׁשְמַֽהְו םיִ֥רֲעֹוּֽׁשַה ּו֛דְקָּֽפִּיַו תֹו֑תָלְּדַה
־תֶא אֵ֥רָיְו תֶ֔מֱא ׁשיִ֣אְּכ ֙אּוה־יִּכ םָ֑לָׁשּוֽרְי־לַע הָ֖ריִּבַה רַׂ֥ש הָ֛יְנַנֲח־תֶאְו
ֹל םֶ֗הָל ]רַ֣מֹאָו[ רַ֣מֹאיָו :םיִּֽבַרֵֽמ םיִ֖הֹלֱאָֽה  םֹ֣ח־דַע ֙םַ֨לָׁשּוֽרְי יֵ֤רֲעַֽׁש ּו֞חְתָּֽפִי א֣
 יֵ֣בְׁשֹֽי ֙תֹורְמְׁשִמ דיֵ֗מֲעַֽהְו ּוזֹ֑חֱאֶֽו תֹו֖תָלְּדַה ּופיִ֥גָי םיִ֛דְמֹֽע םֵ֥ה דַ֨עְו ׁשֶמֶּׁ֔שַה
 םָ֥עָהְו הָ֔לֹודְגּו ֙םִיַ֨דָי תַ֤בֲחַֽר ריִ֞עָהְו :ֹוֽתיֵּב דֶג ֶ֥נ ׁשיִ֖אְו ֹו֔רָמְׁשִמְּב ׁשיִ֚א םַ֔לָׁשּוֽרְי
 םיִ֧רֹחַֽה־תֶא הָ֞צְּבְקֶאָֽו יִּ֔בִל־לֶא ֙יַהֹלֱא ןֵּ֤תִּיַו :םִֽיּונְּב םיִּ֖תָּב ןיֵ֥אְו ּהָ֑כֹותְּב טַ֖עְמ
 הָ֔נֹוׁשאִֽרָּב םיִ֣לֹועָֽה ׂ֙שַחַּ֨יַה רֶפֵ֤ס אָ֗צְמֶאָֽו ׂשֵ֑חַיְתִהְל םָ֖עָה־תֶאְו םיִ֛נָגְּסַה־תֶאְו
 הָ֔לְגֶה רֶׁ֣שֲא הָ֔לֹוּגַה יִ֣בְּׁשִמ ֙םיִלֹעָֽה הָ֗ניִדְּמַה יֵ֣נְּב ׀ הֶּלֵ֣א :ֹוּֽב בּו֥תָּכ אָ֖צְמֶאָו
־םִע םיִ֣אָּבַה :ֹוֽריִעְל ׁשיִ֥א הָ֖דּוהיִֽלְו םַ֛לָׁשּוריִֽל ּובּוׁ֧שָּיַו לֶ֑בָּב ךְךֶלֶ֣מ רַּ֖צֶנְדַכּוֽבְנ
 יַ֖וְגִּב תֶרֶּ֥פְסִמ ןָׁ֛שְלִּב יַ֥כֳּדְרָמ יִנָ֜מֲחַֽנ הָ֨יְמַעַֽר הָיְרַזֲ֠ע הָ֡יְמֶחְנ ַעּוׁ֡שֵי לֶ֗בָּבֻרְז
 םיִ֥עְבִׁשְו הָ֖אֵמ םִיַּ֕פְלַא ׁש֔עְרַפ יֵ֣נְּב :לֵֽאָרְׂשִי םַ֥ע יֵׁ֖שְנַא רַּ֕פְסִמ הָ֑נֲעַּֽב םּו֣חְנ
 תֹו֖אֵמ ׁשֵׁ֥ש חַ֔רָא יֵ֣נְּב :םִי ָֽנְׁשּו םיִ֥עְבִׁש תֹו֖אֵמ ׁש֥לְׁש הָ֔יְטַפְׁש יֵ֣נְּב :םִי ָֽנְׁשּו
 תֹו֖אֵמ הֶ֥נֹמְׁשּו םִיַּ֕פְלַא בָ֑אֹויְו ַעּוׁ֖שֵי יֵ֥נְבִל בָ֛אֹומ תַ֥חַפ־יֵֽנְּב :םִי ָֽנְׁשּו םיִּׁ֥שִמֲח
 הֶ֥נֹמְׁש אּוּ֔תַז יֵ֣נְּב :הָֽעָּבְרַאְו םיִּׁ֥שִמֲח םִיַ֖תאָמ ףֶלֶ֕א םָ֔ליֵע יֵ֣נְּב :רָֽׂשָע הָ֥נֹמְׁש
 תֹו֖אֵמ ׁשֵׁ֥ש יּוּ֔נִב יֵ֣נְּב :םיִּֽׁשִׁשְו תֹו֖אֵמ עַ֥בְׁש יָּ֔כַז יֵ֣נְּב :הָּֽׁשִמֲחַֽו םיִ֥עָּבְרַא תֹו֖אֵמ
 םִיַּ֕פְלַא דָּ֔גְזַע יֵ֣נְּב :הָֽנֹמְׁשּו םיִ֥רְׂשֶע תֹו֖אֵמ ׁשֵׁ֥ש יָ֔בֵב יֵ֣נְּב :הָֽנֹמְׁשּו םיִ֥עָּבְרַא
 יֵ֣נְּב :הָֽעְבִׁשְו םיִּׁ֥שִׁש תֹו֖אֵמ ׁשֵׁ֥ש םָ֔קיִנֹ֣דֲא ֙יֵנְּב :םִי ָֽנְׁשּו םיִ֥רְׂשֶע תֹו֖אֵמ ׁש֥לְׁש
־יֵֽנְּב :הָּֽׁשִמֲחַֽו םיִּׁ֥שִמֲח תֹו֖אֵמ ׁשֵׁ֥ש ןיִ֔דָע יֵ֣נְּב :הָֽעְבִׁשְו םיִּׁ֥שִׁש םִיַּ֖פְלַא יָ֔וְגִב
 קְזִחְל רֵ֥טָא  :הָֽנֹמְׁשּו םיִ֥רְׂשֶע תֹו֖אֵמ ׁש֥לְׁש םֻׁ֔שָח יֵ֣נְּב :הָֽנֹמְׁשּו םיִ֥עְׁשִּת הָּ֖יִ
 יֵ֥נְּב :רָֽׂשָע םיֵ֥נְׁש הָ֖אֵמ ףיִ֔רָח יֵ֣נְּב :הָֽעָּבְרַאְו םיִ֥רְׂשֶע תֹו֖אֵמ ׁש֥לְׁש יָ֔צֵב יֵ֣נְּב
 :הָֽנֹמְׁשּו םיִ֥נֹמְׁש הָ֖אֵמ הָ֔פֹטְנּו ֙םֶחֶ֨ל־תיֵֽב יֵׁ֤שְנַא :הָּֽׁשִמֲחַֽו םיִ֥עְׁשִּת ןֹו֔עְבִג
 :םִי ָֽנְׁשּו םיִ֥עָּבְרַא תֶוָ֖מְזַע־תיֵֽב יֵׁ֥שְנַא :הָֽנֹמְׁשּו םיִ֥רְׂשֶע הָ֖אֵמ תֹו֔תָנֲע יֵׁ֣שְנַא
 יֵׁ֤שְנַא :הָֽׁשלְׁשּו םיִ֥עָּבְרַא תֹו֖אֵמ עַ֥בְׁש תֹו֔רֵאְבּו הָ֣ריִפְּכ ֙םיִרָעְי תַ֤יְרִק יֵׁ֨שְנַא
 :םִי ָֽנְׁשּו םיִ֥רְׂשֶעְו הָ֖אֵמ סָ֔מְכִמ יֵׁ֣שְנַא :דָֽחֶאְו םיִ֥רְׂשֶע תֹו֖אֵמ ׁשֵׁ֥ש עַבָ֔גָו ֙הָמָרָֽה



 םיִּׁ֥שִמֲח רֵ֖חַא ֹו֛בְנ יֵׁ֥שְנַא :הָֽׁשלְׁשּו םיִ֥רְׂשֶע הָ֖אֵמ יָ֔עָהְו֙ לֵא־תיֵֽב יֵׁ֤שְנַא
 ׁש֥לְׁש םִ֔רָח יֵ֣נְּב :הָֽעָּבְרַאְו םיִּׁ֥שִמֲח םִיַ֖תאָמ ףֶלֶ֕א רֵ֔חַא םָ֣ליֵע ֙יֵנְּב :םִי ָֽנְׁשּו
 דיִ֣דָח ֙דֹל־יֵנְּב :הָּֽׁשִמֲחַֽו םיִ֥עָּבְרַא תֹו֖אֵמ ׁש֥לְׁש ֹו֔חֵרְי יֵ֣נְּב :םיִֽרְׂשֶעְו תֹו֖אֵמ
 תֹו֖אֵמ עַׁ֥שְּת םיִ֔פָלֲא תֶׁש֣לְׁש הָ֔אָנְס יֵ֣נְּב :דָֽחֶאְו םיִ֥רְׂשֶעְו תֹו֖אֵמ עַ֥בְׁש ֹו֔נֹואְו
 :הָֽׁשלְׁשּו םיִ֥עְבִׁש תֹו֖אֵמ עַׁ֥שְּת ַעּוׁ֔שֵי תיֵ֣בְל ֙הָיְעַדְי יֵ֤נְּב םיִ֑נֲהֹּֽכַה :םיִֽׁשלְׁשּו
 :הָֽעְבִׁשְו םיִ֥עָּבְרַא םִיַ֖תאָמ ףֶלֶ֕א רּו֔חְׁשַפ יֵ֣נְּב :םִי ָֽנְׁשּו םיִּׁ֥שִמֲח ףֶלֶ֖א רֵּ֔מִא יֵ֣נְּב
 הָ֖וְדֹוֽהְל יֵ֥נְבִל לֵ֛איִמְדַקְל ַעּוׁ֧שֵי־יֵֽנְּב םִּ֑יִוְלַֽה :רָֽׂשָע הָ֥עְבִׁש ףֶלֶ֖א םִ֔רָח יֵ֣נְּב
 םיִ֗רֲעֹּֽׁשַה :הָֽנֹמְׁשּו םיִ֥עָּבְרַא הָ֖אֵמ ףָ֔סָא יֵ֣נְּב םיִ֑רְרֹֽׁשְמַֽה :הָֽעָּבְרַאְו םיִ֥עְבִׁש
 הָ֖אֵמ יָ֑בֹׁש יֵ֣נְּב אָ֖טיִטֲח יֵ֥נְּב בּוּ֔קַע־יֵֽנְּב ןֹ֣מְלַט־יֵֽנְּב ֙רֵטָא־יֵֽנְּב םּוּ֤לַׁש־יֵֽנְּב
 סֹ֥ריֵק־יֵנְּב :תֹוֽעָּבַט יֵ֥נְּב אָ֖פֻׂשֲח־יֵֽנְב אָ֥חִצ־יֵֽנְּב םיִ֑ניִתְּנַה :הָֽנֹמְׁשּו םיִׁ֥שלְׁש
 לֵּ֖דִג־יֵֽנְּב ן ָ֥נָח־יֵֽנְּב :יָֽמְלַׂש יֵ֥נְּב אָ֖בָגֲח־יֵֽנְב הָ֥נָבְל־יֵֽנְּב :ןֹוֽדָפ יֵ֥נְּב אָ֖עיִס־יֵֽנְּב
 :ַחֵֽסָפ יֵ֥נְּב אָּ֖זֻע־יֵֽנְּב םָּ֥זַג־יֵֽנְּב :אָֽדֹוקְנ יֵ֥נְּב ןיִ֖צְר־יֵֽנְב הָ֥יָאְר־יֵֽנְּב :רַחָֽג־יֵנְּב
 אָ֖פּוקֲח־יֵֽנְּב קּוּ֥בְקַב־יֵֽנְּב :]םיִֽסְׁשֹֽיִֽפְנ[ םיִֽסְׁשוִֽפְנ יֵ֥נְּב םיִ֖נּועְמ־יֵֽנְּב יַ֥סֵב־יֵֽנְּב
 אָ֖רְסיִֽס־יֵנְּֽב סֹו֥קְרַב־יֵֽנְּב :אָֽׁשְרַח יֵ֥נְּב אָ֖דיִחְמ־יֵֽנְּב תיִ֥לְצַב־יֵֽנְּב :רּוֽחְרַח יֵ֥נְּב
 תֶרֶ֖פֹס־יֵֽנְּב יַ֥טֹוס־יֵֽנְּב הֹ֑מֹלְׁש יֵ֣דְבַע יֵ֖נְּב :אָֽפיִטֲח יֵ֥נְּב ַחיִ֖צְנ יֵ֥נְּב :חַמָֽת־יֵנְּב
 יֵ֛נְּב ליִּ֗טַח־יֵֽנְב הָ֣יְטַפְׁש יֵ֧נְּב :לֵּֽדִג יֵ֥נְּב ןֹו֖קְרַד־יֵֽנְב אָ֥לְעַי־יֵֽנְּב :אָֽדיִרְפ יֵ֥נְּב
 תֹו֖אֵמ ׁש֥לְׁש הֹ֑מֹלְׁש יֵ֣דְבַע יֵ֖נְבּו םיִ֔ניִתְּנַ֨ה־לָּכ :ןֹוֽמָא יֵ֥נְּב םיִ֖יָבְּצַה תֶרֶ֥כֹּפ
 רֵּ֑מִאְו ןֹוּ֖דַא בּו֥רְּכ אָׁ֔שְרַח לֵּ֣ת ֙חַלֶ֨מ לֵּ֥תִמ ֙םיִלֹועָֽה הֶּלֵ֗אְו :םִי ָֽנְׁשּו םיִ֥עְׁשִּת
ֹלְו ־יֵֽנְב הָ֥יָלְד־יֵֽנְּב :םֵֽה לֵ֖אָרְׂשִּיִמ םִ֥א םָ֔עְרַזְו ֙םָתֹובֲא־תיֵּֽב דיִּ֤גַהְל ּו֗לְכָֽי א֣
 הָּ֖יַבֳח יֵ֥נְּב םיִ֔נֲהֹּֽ֣כַה־ןִמּו :םִי ָֽנְׁשּו םיִ֥עָּבְרַאְו תֹו֖אֵמ ׁשֵׁ֥ש אָ֑דֹוקְנ יֵ֣נְּב הָּ֖יִבֹוֽט
 ּקִּיַו הָּׁ֔שִא ֙יִדָעְלִּגַה יַּ֤לִזְרַּב תֹו֞נְּבִמ חַקָ֠ל רֶׁ֣שֲא יַּ֗לִזְרַב יֵ֣נְּב ץֹוּ֑קַה יֵ֣נְּב ־לַע אֵ֖רָ
ֹלְו םיִׂ֖שְחַיְתִּמַה םָ֛בָתְכ ּוׁ֧שְקִּב הֶּלֵ֗א :םָֽמְׁש  :הָּֽנֻהְּכַה־ןִמ ּו֖לֲאֹֽגְיַו אָ֑צְמִנ א֣
ֹּיַו ֹל רֶׁ֥שֲא םֶ֔הָל ֙אָתָׁ֨שְרִּתַה רֶמא֤ ֹי־אֽ  ןֵ֖הֹּכַה דֹ֥מֲע דַ֛ע םיִׁ֑שָדֳּקַה ׁשֶדֹּ֣קִמ ּו֖לְכאֽ
 תֹו֥אֵמ־ׁשֽלְׁש םִיַּ֖פְלַא אֹוּ֔בִר עָּ֣בְרַא דָ֑חֶאְּכ לָ֖הָּקַה־לָּכ :םיִּֽמֻתְו םיִ֥רּואְל
 תֹו֖אֵמ ׁש֥לְׁש םיִ֔פָלֲא תַ֣עְבִׁש הֶּלֵ֔א ֙םֶהיֵתֹֽהְמַאְו םֶ֤היֵדְבַע דַבְּלִ֠מ :םיִּֽׁשִׁשְו

 :הָּֽׁשִמֲחַֽו םיִ֥עָּבְרַאְו םִיַ֖תאָמ תֹו֔רְרֹׁ֣שְמּו ֙םיִרְרֹֽׁשְמ םֶ֗הָלְו הָ֑עְבִׁשְו םיִׁ֣שלְׁש



 :הָּֽׁשִמֲחַֽו םיִ֥עָּבְרַא םִיַ֖תאָמ םֶ֕היֵדְרִּפ הָּׁ֑שׁשְו םיִׁ֣שֹלְׁש תֹו֖אֵמ עַ֥בְׁש םֶ֕היֵסּוֽס
 םיִ֔פָלֲא תֶׁשֵׁ֣ש םיִ֕רֹמֲח הָּׁ֑שִמֲחַֽו םיִׁ֣שלְׁש תֹו֖אֵמ עַּ֥בְרַא םיִּ֕לַמְּג ש"מב ןייע
 אָתָׁ֜שְרִּתַה הָ֑כאָלְּמַל ּו֖נְתָנ תֹו֔בָאָֽה יֵׁ֣שאָר ֙תָצְקִמּו :םיִֽרְׂשֶעְו תֹו֖אֵמ עַ֥בְׁש
 םיִׁ֖שלְׁש םיִ֔נֲהֹּֽכ ֙תֹונְתָּכ םיִּׁ֔שִמֲח תֹו֣קָרְזִמ ֙ףֶלֶ֨א םיִ֥נֹמְּכְרַּד בָ֞הָז רָ֗צֹואָל ןַ֣תָנ
 םיִ֖נֹומְּכְרַּד בָ֕הָז הָ֔כאָלְּמַה רַ֣צֹואְל ּ֙ונְתָֽנ תֹו֗בָאָֽה יֵׁ֣שאָרֵֽמּו :תֹוֽאֵמ ׁשֵ֥מֲחַֽו

 בָ֗הָז ֒םָעָה תיִ֣רֵאְׁש ּ֘ונְתָֽנ רֶׁ֣שֲאַֽו :םִיָֽתאָמּו םִיַּ֥פְלַא םיִ֖נָמ ףֶסֶ֕כְו תֹוּ֑בִר יֵּ֣תְׁש
 :הָֽעְבִׁשְו םיִּׁ֥שִׁש םיִ֖נֲהֹּֽכ תֹ֥נְתָכְו םִיָּ֑פְלַא םיִ֣נָמ ףֶסֶ֖כְו אֹוּ֔בִר יֵּ֣תְׁש ֙םיִנֹומְּכְרַּד
־לָכְו םיִ֛ניִתְּנַהְו םָ֧עָה־ןִמּו םיִ֨רְרֹֽׁשְמַֽהְו ֩םיִרֲעֹוּֽׁשַהְו םִּ֡יִוְלַֽהְו םיִ֣נֲהֹּֽכַה ּו֣בְׁשֵּֽיַו
־לָכ ּו֤פְסָֽאֵּיַו :םֶֽהיֵרָֽעְּב לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥נְבּו יִ֔עיִבְּׁשַה ׁשֶדֹ֣חַה ֙עַּגִּיַו םֶ֑היֵרָֽעְּב לֵ֖אָרְׂשִי
ֹּיַו םִיָּ֑מַה־רַעַֽׁש יֵ֣נְפִל רֶׁ֖שֲא בֹו֔חְרָ֣ה־לֶא דָ֔חֶא ׁשיִ֣אְּכ ֙םָעָה  אָ֣רְזֶעְל ּ֙ורְמאֽ
 איִ֣בָּיַו :לֵֽאָרְׂשִי־תֶא הָ֖וֹהְי הָּ֥וִצ־רֶׁשֲא הֶׁ֔שֹמ תַ֣רֹוּת ֙רֶפֵ֨ס־תֶא איִ֗בָהְל רֵ֔פֹּסַה
 ַעֹ֑מְׁשִל ןיִ֣בֵמ לֹ֖כְו הָּׁ֔שִא־דַעְו ׁשיִ֣אֵמ֙ לָהָּקַה יֵ֤נְפִל הָ֞רֹוּתַה־תֶֽא ןֵהֹּכַ֠ה אָ֣רְזֶע
־רַעַֽׁש יֵ֣נְפִל ׀ רֶׁ֣שֲא בֹו֜חְרָה יֵ֨נְפִל ֹ֩וב־אָרְקִּיַו :יִֽעיִבְּׁשַה ׁשֶדֹ֥חַל דָ֖חֶא םֹו֥יְּב
 יֵ֥נְזָאְו םיִ֑ניִבְּמַהְו םיִׁ֖שָּנַהְו םיִׁ֥שָנֲאָֽה דֶג ֶ֛נ םֹוּ֔יַה תיִ֣צֲחַֽמ־דַע ֙רֹואָה־ןִמ םִיַּ֗מַה
 ּוׂ֣שָע רֶׁ֣שֲא ֘ץֵע־לַּדְגִמ־לַע רֵ֗פֹּסַה אָ֣רְזֶע דֹ֞מֲעַּֽיַו :הָֽרֹוּתַה רֶפֵ֥ס־לֶא םָ֖עָה־לָכ
 קְלִחְו הָּ֧יִרּוֽאְו הָיָנֲעַֽ֠ו עַמֶׁ֡שְו הָ֡יְתִּתַמ ֹו֡לְצֶא דֹ֣מֲעַּֽיַו ֒רָבָּדַל ־לַע הָ֖יֵׂשֲעַֽמּו הָּ֛יִ
 :םָּֽלֻׁשְמ הָ֥יְרַכְז הָנָּ֖דַּבְׁשַחְו םֻׁ֥שָחְו הָּ֛יִּכְלַמּו לֵ֧אָׁשיִֽמּו הָיָדְּ֠פ ֹו֗לֹאמְּׂשִמּו ֹו֑ניִמְי
 ּו֥דְמָֽע ֹו֖חְתִפְכּו הָ֑יָה םָ֖עָה־לָּכ לַ֥עֵמ־יִּֽכ םָ֔עָה־לָכ יֵ֣ניֵעְל ֙רֶפֵּ֨סַה אָ֤רְזֶע חַּ֨תְפִּיַו
 ׀ ןֵ֤מָא םָ֜עָה־לָכ ּו֨נֲעַּֽיַו לֹו֑דָּגַה םיִ֖הֹלֱאָה הָ֥וֹהְי־תֶא אָ֔רְזֶע ךְךֶרָ֣בְיַו :םָֽעָה־לָכ
 יִ֡נָבּו ַעּוׁ֡שֵיְו :הָצְרָֽא םִיַּ֥פַא הָ֖וֹהיַל ּ֛ווֲחַּֽתְׁשִּיַו ּו֧דְּקִּיַו םֶ֔היֵדְי לַעֹ֣מְּב ֙ןֵמָא
 ן ָ֤נָח דָ֨בָזֹוֽי ֩הָיְרַזֲע אָ֣טיִלְק הָ֡יֵׂשֲעַֽמ הָּ֡יִדֹוֽה ׀ יַ֣תְּבַׁש בּוּ֡קַע ןיִ֡מָי ׀ הָ֣יְבֵֽרֵׁשְו
 רֶפֵּ֛סַב ּו֥אְרְקִּיַו :םָֽדְמָע־לַע םָ֖עָהְו הָ֑רֹוּתַל םָ֖עָה־תֶא םיִ֥ניִבְמ םִּ֔יִוְלַהְו ֙הָיאָלְּפ
 קִּמַּב ּוניִ֖בָּיַו לֶכֶׂ֔ש םֹוׂ֣שְו ׁשָ֑רֹפְמ םיִ֖הֹלֱאָֽה תַ֥רֹותְּב ֹּיַו :אָֽרְ  אּו֣ה הָ֣יְמֶחְנ רֶמא֣
 םָ֗עָה־לָכְל םָ֜עָה־תֶא םיִ֨ניִבְּמַה ֩םִּיִוְלַהְו רֵ֡פֹּסַה ׀ ןֵ֣הֹּכַה אָ֣רְזֶעְו אָתָׁ֡שְרִּתַה
־לָּכ ֙םיִכֹוב יִּ֤כ ּוּ֑כְבִּת־לַאְו ּו֖לְּבַאְתִּֽת־לַא םֶ֔כיֵהֹֽלֱא הָ֣וֹהיַל ֙אּוה־ׁשֹֽדָק םֹוּ֤יַה
ֹּיַו :הָֽרֹוּתַה יֵ֥רְבִּד־תֶא םָ֖עְמָׁשְּכ םָ֔עָה  ּו֣תְׁשּו םיִּ֜נַמְׁשַמ ּו֨לְכִא ּ֩וכְל םֶ֡הָל רֶמא֣



 ּובֵ֔צָעֵּ֣ת־לַאְו ּוניֵ֑נֹדֲאַֽל םֹוּ֖יַה ׁשֹו֥דָק־יִּֽכ ֹו֔ל ןֹו֣כָנ ןיֵ֣אְל ֙תֹונָמ ּו֤חְלִׁשְו םיִּ֗קַּתְמַמ
־יִּֽכ ּוּסַ֔ה רֹ֣מאֵל ֙םָעָה־לָכְל םיִׁ֤שְחַמ םִּ֞יִוְלַֽהְו :םֶֽכְּזֻעָֽמ איִ֥ה הָ֖וֹהְי תַ֥וְדֶח־יִּֽכ
 תֹו֔נָמ חַּ֣לַׁשְלּו ֙תֹוּתְׁשִלְו לֹ֤כֱאֶֽל םָ֜עָה־לָכ ּו֨כְלֵּֽיַו :ּובֵֽצָעֵּֽת־לַאְו ׁשֹ֑דָק םֹוּ֖יַה
 יִ֡נֵּׁשַה םֹוּ֣יַבּו :םֶֽהָל ּועיִ֖דֹוה רֶׁ֥שֲא םיִ֔רָבְּדַּב ּ֙וניִ֨בֵה יִּ֤כ הָ֑לֹודְג הָ֣חְמִׂש תֹוׂ֖שֲעַֽלְו
 רֵ֑פֹּסַה אָ֖רְזֶע־לֶא םִּ֔יִוְלַֽהְו ֙םיִנֲהֹּֽכַה םָ֗עָה־לָכְל תֹו֜בָאָֽה יֵׁ֨שאָר ּ֩ופְסֶאֶֽנ
־דַיְּב ֙הָוֹהְי הָּ֤וִצ רֶׁ֨שֲא הָ֑רֹוּתַּב בּו֣תָּכ ּו֖אְצְמִּיַו :הָֽרֹוּתַה יֵ֥רְבִּד־לֶא ליִּ֖כְׂשַהְלּו
 רֶׁ֣שֲאַֽו :יִֽעיִבְּׁשַה ׁשֶדֹ֥חַּב גָ֖חֶּב תֹוּ֛כֻּסַּב לֵ֧אָרְׂשִי־יֵֽנְב ּו֨בְׁשֵֽי ֩רֶׁשֲא הֶׁ֔שֹמ
 ּ֙ואיִ֨בָהְו רָ֗הָה ּו֣אְצ ֒רֹמאֵל םַ֣לָׁשּוריִבּו ֘םֶהיֵרָֽע־לָכְּב לֹו֥ק ּוריִ֨בֲעַֽיְו ּועיִ֗מְׁשַי
 תֹּ֖כֻס תׂ֥שֲעַֽל תֹ֑בָע ץֵ֣ע יֵ֖לֲעַֽו םיִ֔רָמְת יֵ֣לֲעַֽו ֙סַדֲה יֵ֤לֲעַֽו ןֶמֶׁ֔ש ץֵ֣ע־יֵלֲעַֽו ֙תִיַ֨ז־יֵלֲע
 םֶ֔היֵתֹ֣רְצַחְבּו ֹ֙וּגַּג־לַע ׁשיִ֤א תֹוּ֜כֻס םֶ֨הָל ּ֩וׂשֲעַּֽיַו ּ֒ואיִבָּיַו ֘םָעָה ּו֣אְצֵּיַו :בּוֽתָּכַּכ
 ּוׂ֣שֲעַּֽיַו :םִיָֽרְפֶא רַעַׁ֥ש בֹו֖חְרִבּו םִיַּ֔מַה רַעַׁ֣ש ֙בֹוחְרִבּו םיִ֑הֹלֱאָֽה תיֵּ֣ב תֹו֖רְצַחְבּו
ֹל יִּ֣כ ֒תֹוּכֻּסַב ּו֣בְׁשֵּֽיַו ֘תֹוּכֻס ׀ יִ֥בְּׁשַה־ןִמ םיִ֨בָּׁשַה לָהָּקַ֠ה־לָכ  ֩יֵמיִמ ּוׂ֡שָע־אֽ
 :דֹֽאְמ הָ֥לֹודְּג הָ֖חְמִׂש יִ֥הְּתַו אּו֑הַה םֹוּ֣יַה דַ֖ע לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ֙ןֵּכ ןּו֥נ־ןִּב ַעּוׁ֨שֵי
 םֹוּ֣יַה דַ֖ע ןֹוׁ֔שאִרָֽה ֙םֹוּיַה־ןִמ םֹו֔יְּב ׀ םֹו֣י ֙םיִהֹלֱאָֽה תַ֤רֹוּת רֶפֵ֨סְּב אָרְקִּיַ֠ו
 ֩םֹויְבּו :טָּֽפְׁשִּמַּכ תֶרֶ֖צֲע יִ֛ניִמְּׁשַה םֹוּ֧יַבּו םיִ֔מָי תַ֣עְבִׁש ֙גָח־ּוׂשֲעַּֽיַו ןֹו֑רֲחַֽאָה
 הָ֖מָדֲאַֽו םיִּ֔קַׂשְבּו םֹו֣צְּב֙ לֵאָרְׂשִי־יֵֽנְב ּו֤פְסֶאֶֽנ הֶּ֗זַה ׁשֶדֹ֣חַל הָ֜עָּבְרַאְו םיִ֨רְׂשֶע
ֹּטַח־לַע ּ֙וּדַוְתִּיַו ּו֗דְמַעַּֽיַו רָ֑כֵנ יֵ֣נְּב לֹּ֖כִמ לֵ֔אָרְׂשִי עַר ֶ֣ז ּ֙ולְדָּֽבִּיַו :םֶֽהיֵלֲע  םֶ֔היֵתא֣
 םֶ֖היֵהֹלֱא הָ֛וֹהְי תַ֧רֹוּת רֶפֵ֨סְּב ּו֗אְרְקִּיַו םָ֔דְמָע־לַע ּ֙ומּו֨קָּיַו :םֶֽהיֵתֹֽבֲא תֹו֖נֹוֲעַֽו
־לַע םָקָּ֜יַו :םֶֽהיֵהֹֽלֱא הָ֖וֹהיַֽל םיִ֔וֲחַּֽתְׁשִֽמּו םיִּ֣דַוְתִמ ֙תיִעִבְרּו םֹוּ֑יַה תיִ֣עִבְר
 ּ֙וקֲעְֽזִּיַו יִנָ֑נְכ יִ֣נָּב הָ֖יְבֵרֵֽׁש יִּ֥נֻּב הָ֛יְנַבְׁש לֵ֧איִמְדַק יִ֜נָבּו ַעּוׁ֨שֵי םִּ֗יִוְלַֽה הֵ֣לֲעַֽמ
ֹּיַו :םֶֽהיֵהֹֽלֱא הָ֖וֹהְי־לֶא לֹו֔דָּג לֹו֣קְּב  יִ֨נָּב לֵאיִמְדַקְ֠ו ַעּוׁ֣שֵי םִּ֡יִוְלַֽה ּו֣רְמאֽ
 םֶ֔כיֵהֹֽלֱא הָ֣וֹהְי־תֶא ּ֙וכְרָּֽב ּומּו֗ק הָ֔יְחַתְפ הָ֣יְנַבְׁש ֙הָּיִדֹוֽה הָ֤יְבֵרֵֽׁש הָ֜יְנְבַׁשֲח
 :הָּֽלִהְתּו הָ֖כָרְּב־לָּכ־לַע םַ֥מֹורְמּו ךָךֶ֔דֹובְּכ םֵׁ֣ש ּ֙וכְרָֽביִו םָ֑לֹועָֽה־דַע םָ֖לֹועָֽה־ןִמ
 םִיַ֜מָּׁשַה יֵ֨מְׁש ֩םִיַמָּׁשַה־תֶא ָתיִׂ֡שָע ]הָּ֣תַא[ ָּ֣תַא ֒ךָךֶּדַבְל ֘הָוֹהְי אּו֣ה־הָּתַא
 הֶּ֣יַחְמ הָּ֖תַאְו םֶ֔הָּב רֶׁ֣שֲא־לָכְו ֙םיִּמַּיַה ָ֙היֶ֨לָע רֶׁ֤שֲא־לָכְו ץֶרָ֜אָה םָ֗אָבְצ־לָכְו
 רֶׁ֤שֲא םיִ֔הֹלֱאָֽה הָ֣וֹהְי ֙אּוה־הָּתַא :םיִֽוֲחַּֽתְׁשִמ ֥ךָךְל םִיַ֖מָּׁשַה אָ֥בְצּו םָּ֑לֻּכ־תֶא



־תֶא ָתאָ֣צָמּו :םָֽהָרְבַא ֹו֖מְּׁש ָּתְמַׂ֥שְו םיִּ֑דְׂשַּכ רּו֣אֵמ ֹו֖תאֵצֹוֽהְו םָ֔רְבַאְּב ָּ֙תְרַ֨חָּב
 יִּ֜תִחַה יִ֨נֲעַֽנְּכַה ֩ץֶרֶא־תֶא תֵ֡תָל תיִ֗רְּבַה ֹוּ֜מִע תֹו֨רָכְו ֒ךָךיֶנָפְל ןָ֣מֱאֶֽנ ֹ֘ובָבְל
 קיִּ֖דַצ יִּ֥כ ךָךיֶ֔רָבְּד־תֶא ֙םֶקָּ֨תַו ֹו֑עְרַזְל תֵ֣תָל יִׁ֖שָּגְרִּגַהְו יִ֥סּובְיַהְו יִּ֛זִרְּפַהְו יִ֧רֹמֱאָֽה
 :ףּוֽס־םַי־לַע ָּתְעַ֖מָׁש םָ֥תָקֲעַֽז־תֶאְו םִיָ֑רְצִמְּב ּוניֵ֖תֹבֲא יִ֥נֳע־תֶא אֶרֵּ֥תַו :הָּתָֽא
 יִּ֥כ ָּתְעַ֔דָי יִּ֣כ ֹו֔צְרַא םַ֣ע־לָכְבּו ֙ויָדָבֲע־לָכְבּו הֹ֤עְרַפְּב םיִ֜תְפֹֽמּו תֹ֨תֹא ןֵּתִּתַ֠ו
 ּו֥רְבַעַּֽיַו םֶ֔היֵנְפִל ָּתְעַ֣קָּב ֙םָּיַהְו :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַהְּכ םֵׁ֖ש ֥ךָךְל־ׂשַעַּֽתַו םֶ֑היֵלֲע ּודיִ֖זֵה
 םִיַ֥מְּב ןֶבֶ֖א־ֹומְּכ תֹ֛לֹוצְמִב ָּתְכַ֧לְׁשִה םֶ֜היֵפְדֹ֨ר־תֶאְֽו הָׁ֑שָּבַּיַּב םָּ֖יַה־ךְךֹותְב
־תֶא םֶ֔הָל ריִ֣אָהְל הָלְיַ֔ל ׁ֙שֵא דּוּ֥מַעְבּו םָ֑מֹוי םָ֖תיִחְנִה ןָ֔נָע דּוּ֣מַעְבּו :םיִּֽזַע
 ןֵּ֨תִּתַו םִיָ֑מָּׁשִמ םֶ֖הָּמִע רֵּ֥בַדְו ָּתְדַ֔רָי ֙יַניִס־רַה לַ֤עְו :ּהָֽב־ּוכְלֵֽי רֶׁ֥שֲא ךְךֶרֶּ֖דַה
 תַּ֥בַׁש־תֶאְו :םיִֽבֹוט תֹ֖וְצִמּו םיִּ֥קֻח תֶ֔מֱא תֹו֣רֹותְו ֙םיִרָׁשְי םיִ֤טָּפְׁשִמ םֶ֜הָל
 :ךָךֶּֽדְבַע הֶׁ֥שֹמ דַ֖יְּב םֶ֔הָל ָתיִּ֣וִצ הָ֔רֹותְו ֙םיִּקֻחְו תֹו֤וְצִמּו םֶ֑הָל ָּתְעַ֣דֹוה ֖ךָךְׁשְדָק
 םָ֑אָמְצִל םֶ֖הָל ָתאֵ֥צֹוה עַלֶּ֛סִמ םִיַ֗מּו םָ֔בָעְרִל ֙םֶהָל הָּתַ֤תָנ םִיַ֜מָּׁשִמ םֶחֶלְ֠ו
ֹּתַו  :םֶֽהָל תֵ֥תָל ֖ךָךְד ָֽי־תֶא ָתאָׂ֥שָנ־רֶׁשֲא ץֶרָ֔אָה־תֶא תֶׁשֶ֣רָל ֙אֹובָל םֶ֗הָל רֶמא֣
ֹלְו םָּ֔פְרָע־תֶא ּ֙וׁשְקַּיַו ּודיִ֑זֵה ּוניֵ֖תֹבֲאַֽו םֵ֥הְו  ּו֣נֲאָֽמְיַו :ךָךיֶֽתֹוְצִמ־לֶא ּו֖עְמָֽׁש א֥
־ּונְּתִּיַו םָּ֔פְרָע־תֶא ּ֙וׁשְקַּיַו םֶ֔הָּמִע ָתיִׂ֣שָע רֶׁ֣שֲא ֙ךָךיֶ֨תֹאְלְפִנ ּו֤רְכָֽז־ֹאלְו ַעֹ֗מְׁשִל
ֹר ־ךְךֶרֶֽא םּו֛חַרְו ןּוּ֧נַח תֹו֜חיִלְס ַּהֹו֨לֱא ֩הָּתַאְו םָ֑יְרִמְּב םָ֖תֻדְבַעְל בּוׁ֥שָל ׁשא֛
ֹלְו ]דֶסֶ֖ח[ דֶסֶ֖חו־בַרְו םִיַּ֥פַא ֹּיַו הָ֔כֵּסַמ לֶגֵ֣ע ֙םֶהָל ּוׂ֤שָע־יִּֽכ ףַ֗א :םָּֽתְבַזֲע א֥  ּו֔רְמא֣
 ךָךיֶ֣מֲחַֽרְּב ֙הָּתַאְו :תֹוֽלֹדְּג תֹו֖צָאֶנ ּוׂ֔שֲעַּֽי ַֽו םִיָ֑רְצִּמִמ ֖ךָךְלֶעֶֽה רֶׁ֥שֲא ךָךיֶ֔הֹלֱא הֶ֣ז
ֹל םיִּ֔בַרָֽה  ֙םָמֹויְּב םֶ֤היֵלֲעֵֽמ רָ֨ס־ֹאל ןָנָעֶֽ֠ה דּוּ֣מַע־תֶא רָּ֑בְדִּמַּב םָּ֖תְבַזֲע א֥
 רֶׁ֥שֲא ךְךֶרֶּ֖דַה־תֶאְו םֶ֔הָל ריִ֣אָהְל ֙הָלְיַ֨לְּב ׁשֵ֤אָה דּוּ֨מַע־תֶאְו ךְךֶרֶּ֔דַהְּב םָ֣תֹחְנַהְל
ֹל ֙ךָךְנַמּו םָ֑ליִּכְׂשַהְל ָּתַ֖תָנ הָ֔בֹוּטַה ֙ךָךֲחּֽוֽרְו :ּהָֽב־ּוכְלֵֽי  םִיַ֛מּו םֶ֔היִּפִמ ָּתְעַ֣נָמ־אֽ
ֹל רָּ֖בְדִּמַּב םָּ֥תְלַּכְלִּכ הָ֛נָׁש םיִ֥עָּבְרַאְו :םָֽאָמְצִל םֶ֖הָל הָּתַ֥תָנ  ּורֵ֑סָח א֣
ֹל ֙םֶהיֵתֹֽמְלַׁש ֹל םֶ֖היֵלְגַרְו ּו֔לָב א֣  םיִ֔מָמֲעַֽו ֙תֹוכָלְמַמ םֶ֤הָל ןֵּ֨תִּתַו :ּוקֵֽצָב א֥
 ץֶרֶ֖א־תֶאְו ןֹוּ֔בְׁשֶח ךְךֶלֶ֣מ ֙ץֶרֶ֨א־תֶאְו ןֹו֔חיִס ץֶרֶ֣א־תֶא ּוׁ֞שְריִּֽיַו הָ֑אֵפְל םֵ֖קְלְחַּתַו
 ץֶרָ֔אָה־לֶא ֙םֵאיִבְּתַו םִיָ֑מָּׁשַה יֵ֖בְכֹֽכְּכ ָתיִּ֔בְרִה םֶ֣היֵנְבּו :ןָֽׁשָּבַה־ךְךֶלֶֽמ גֹו֥ע
 ץֶרָ֔אָה־תֶא ּוׁ֣שְריִּֽיַו ֙םיִנָּבַה ּואֹ֤בָּיַו :תֶׁשָֽרָל אֹו֥בָל םֶ֖היֵתֹֽבֲאַֽל ָּתְרַ֥מָא־רֶׁשֲא



 ֙םֶהיֵכְלַמ־תֶאְו םָ֑דָיְּב םֵ֖נְּתִּתַֽו םיִ֔נֲעֽ ַ֣נְּכַה ֙ץֶרָ֨אָה יֵ֤בְׁשֹֽי־תֶא םֶ֜היֵנְפִל עַ֨נְכַּתַו
 הָ֣מָדֲאַֽו ֘תֹורֻצְּב םיִ֣רָע ּו֞דְּכְלִּיַו :םָֽנֹוצְרִּכ םֶ֖הָּב תֹוׂ֥שֲעַֽל ץֶרָ֔אָה יֵ֣מְמַע־תֶאְו

 ץֵ֥עְו םיִ֛תיֵזְו םיִ֧מָרְּכ םיִ֜בּוצֲח תֹו֨רֹּב בּו֠ט־לָּכ־םיִֽאֵלְמ םיִּ֣תָּב ּוׁ֡שְריִּֽיַו ֒הָנֵמְׁש
ֹּיַו בֹ֑רָל לָ֖כֲאַֽמ  ּו֜דְרְמִּיַו ּו֨רְמַּיַו :לֹוֽדָּגַה ֥ךָךְבּוֽטְּב ּו֖נְּדַעְתִּיַו ּוניִ֔מְׁשַּיַו ּ֙ועְּבְׂשִּיַו ּו֤לְכאֽ
 םָ֖ב ּודיִ֥עֵה־רֶׁשֲא ּוגָ֔רָה ךָךיֶ֣איִבְנ־תֶאְו םָּ֔וַג יֵ֣רֲחַֽא ֙ךָךְתָֽרֹוּת־תֶא ּוכִ֤לְׁשַּיַו ךְךָּ֗ב
 םֶ֑הָל ּורֵ֖צָּיַו םֶ֔היֵרָֽצ דַ֣יְּב ֙םֵנְּתִּתַו :תֹֽלֹודְּג תֹו֖צָאֶנ ּוׂ֔שֲעַּֽיַו ךָךיֶ֑לֵא םָ֣ביִׁשֲהַֽל
 ןֵּ֤תִּת םיִּ֔בַרָֽה ךָךיֶ֣מֲחַֽרְכּו עָ֔מְׁשִּת םִיַ֣מָּׁשִמ ֙הָּתַאְו ךָךיֶ֔לֵא ּו֣קֲעְֽצִי ֙םָתָרָצ תֵ֤עְבּו
 עַ֖ר תֹוׂ֥שֲעַֽל ּובּוׁ֕שָי םֶ֔הָל ַחֹו֣נְכּו :םֶֽהיֵרָצ דַּ֥יִמ םּו֖עיִׁשֹוֽיְו םיִ֔עיִׁשֹוֽמ ֙םֶהָל
 םִיַ֧מָּׁשִמ הָּ֞תַאְו ךָךּו֔קָעְזִּיַו ּ֙ובּוׁ֨שָּיַו םֶ֔הָב ּוּ֣דְרִּיַו ֙םֶהיֵבְיֹֽא דַ֤יְּב םֵ֞בְזַעַּֽתַו ךָךיֶ֑נָפְל
 ךָךֶ֗תָרֹוּֽת־לֶא םָ֣ביִׁשֲהַֽל םֶ֜הָּב דַעָּ֨תַו :םיִּֽתִע תֹוּ֥בַר ךָךיֶ֖מֲחַֽרְּֽכ םֵ֥ליִּצַתְו עַ֛מְׁשִּת
ֹלְו ּודיִ֜זֵה הָּמֵ֨הְו  הֶׂ֥שֲעַֽי־רֶׁשֲא םָ֔ב־ּואְטָֽח ךָךיֶ֣טָּפְׁשִמְבּו ֙ךָךיֶ֨תֹוְצִמְל ּו֤עְמָׁש־אֽ
ֹלְו ּוׁ֖שְקִה םָּ֥פְרָעְו תֶרֶ֔רֹוס ֙ףֵתָכ ּו֤נְּתִּיַו םֶ֑הָב הָ֣יָחְו םָ֖דָא  ךְךֹׁ֤שְמִּתַו :ּועֵֽמָׁש א֥
ֹלְו ךָךיֶ֖איִבְנ־דַיְּב ֛ךָךֲחּֽורְּב םָּ֧ב דַעָּ֨תַו תֹוּ֔בַר םיִ֣נָׁש ֙םֶהיֵלֲע  םֵ֔נְּתִּתַו ּוניִ֑זֱאֶֽה א֣
ֹל םיִּ֛בַרָה ךָךיֶ֧מֲחַֽרְבּו :תֹֽצָרֲאָֽה יֵּ֥מַע דַ֖יְּב ֹלְו הָ֖לָּכ םָ֥תיִׂשֲע־אֽ  יִּ֛כ םָּ֑תְבַזֲע א֣
 רֵ֣מֹוׁש ֘אָרֹוּנַהְו רֹוּ֣בִּגַה לֹו֜דָּגַה לֵ֨אָה ּוניֵהֹלֱ֠א הָּ֣תַעְו :הָּתָֽא םּו֖חַרְו ןּוּ֥נַח־לֵֽא
 ּונְתַאָצְ֠מ־רֶׁשֲא הָ֣אָלְּתַה־לָּכ תֵ֣א ךָךיֶ֡נָפְל טַ֣עְמִי־לַא ֒דֶסֶחַהְו תיִ֣רְּבַה
 יֵ֣כְלַמ ֙יֵמיִמ ךָךֶּ֑מַע־לָכְלּו ּוניֵ֖תֹבֲאַֽלְו ּונֵ֥איִבְנִלְו ּוניֵ֛נֲהֹֽכְלּו ּוניֵ֧רָׂשְל ּוניֵ֨כָלְמִל
 ָתיִׂ֖שָע תֶ֥מֱא־יִּֽכ ּוניֵ֑לָע אָּ֣בַה־לָּכ לַ֖ע קיִּ֔דַצ הָּ֣תַאְו :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַה דַ֖ע רּוּׁ֔שַא
ֹל ּוניֵ֔תֹבֲאַֽו ּוניֵ֣נֲהֹּֽכ ּ֙וניֵ֨רָׂש ּוניֵ֤כָלְמ־תֶאְו :ּונְעָֽׁשְרִה ּונְחַ֥נֲאַֽו  ךָךֶ֑תָרֹוּֽת ּוׂ֖שָע א֥
ֹלְו  ֩םָתּוכְלַמְּב םֵ֣הְו :םֶֽהָּב ָתֹ֖דיִעַֽה רֶׁ֥שֲא ךָךיֶ֔תֹוְדֵ֣עְלּו ךָךיֶ֔תֹוְצִמ־לֶא ּ֙וביִׁ֨שְקִה א֤
 ָּתַ֥תָנ־רֶׁשֲא הָ֛נֵמְּׁשַהְו הָ֧בָחְרָֽה ץֶרֶ֨אְבּו םֶ֗הָל ָּתַ֣תָנ־רֶׁשֲא בָ֜רָה ֙ךָךְבּוֽטְבּו
ֹל םֶ֖היֵנְפִל  םֹוּ֖יַה ּונְחַ֥נֲא הֵּ֛נִה :םיִֽעָרָֽה םֶ֖היֵלְלַעַּֽמִמ ּובָׁ֔ש־ֹאלְֽו ךָךּו֑דָבֲע א֣
 הֵּ֛נִה ּהָ֔בּוט־תֶאְו ּ֙הָיְרִּפ־תֶא לֹ֤כֱאֶֽל ּוניֵ֗תֹבֲאַֽל הָּתַ֣תָנ־רֶׁשֲא ץֶרָ֨אָהְו םיִ֑דָבֲע
 ּוניֵ֖לָע הָּתַ֥תָנ־רֶׁשֲא םיִ֛כָלְּמַל הָּ֗בְרַמ ּהָ֣תָאּוֽבְתּו :ָהיֶֽלָע םיִ֖דָבֲע ּונְחַ֥נֲא
 :ּונְחָֽנֲא הָ֖לֹודְג הָ֥רָצְבּו םָ֔נֹוצְרִּכ ּ֙ונֵּ֨תְמֶהְבִבּו םיִ֤לְׁשֹֽמ ּוניֵתֹּיִוְּ֠ג לַ֣עְו ּוניֵ֑תוֹאּטַחְּב
ֹז־לָכְבּו  :ּוניֵֽנֲהֹּֽכ ּונֵּ֖יִוְל ּוניֵ֥רָׂש םּו֔תָחֶֽה֙ לַעְו םיִ֑בְתֹֽכְו הָ֖נָמֲא םיִ֥תְרֹּֽכ ּונְחַ֛נֲא תא֕



 קְדִצְו הָ֖יְלַכֲח־ןֶּב אָתָׁ֛שְרִּתַה הָ֧יְמֶחְנ םיִ֑מּותֲחַֽה לַ֖עְו  הָ֖יְרַזֲע הָ֥יָרְׂש :הָּֽיִ
 :הָֽיְדַבֹֽע תֹו֖מֵרְמ םִ֥רָח :ךְךּוּֽלַמ הָ֖יְנַבְׁש ׁשּוּ֥טַח :הָּֽיִּכְלַמ הָ֖יְרַמֲא רּו֥חְׁשַּפ :הָֽיְמְרִי
 הֶּלֵ֖א הָ֑יְעַֽמְׁש יַּ֖גְלִב הָ֥יְזַעַֽמ :ןִֽמָּיִמ הָּ֖יִבֲא םָּ֥לֻׁשְמ :ךְךּוֽרָּב ןֹו֖תְּנִּג לאֵּ֥יִנָּֽד
 םֶ֑היֵחֲאַֽו :לֵֽאיִמְדַק דָ֖דָנֵֽח יֵ֥נְּבִמ יּוּ֕נִּב הָ֔יְנַזֲא־ןֶּב ַ֙עּוׁ֨שֵיְו םִּ֑יִוְלַֽהְו :םיִֽנֲהֹּֽכַה
 הָ֖יְבֵרֵֽׁש רּוּ֥כַז :הָֽיְבַׁשֲח בֹו֖חְר אָ֥כיִמ :ן ָֽנָח הָ֥יאָלְּפ אָ֖טיִלְק הָּ֛יִדֹוֽה הָ֧יְנַבְׁש
 :יִֽנָּב אּוּ֖תַז םָ֥ליֵע בָ֔אֹומ תַ֣חַּפ ׁ֙שֹעְרַּפ םָ֑עָה יֵׁ֖שאָר :ּוניִֽנְּב יִ֖נָב הָּ֥יִדֹוֽה :הָֽיְנַבְׁש
 קְזִח רֵ֥טָא :ןיִֽדָע יַ֖וְגִב הָּ֥יִנֹֽדֲא :יָֽבֵּב דָּ֖גְזַע יִּ֥נֻּב  :יָֽצֵּב םֻׁ֖שָח הָּ֥יִדֹוֽה :רּוּֽזַע הָּ֖יִ
 :ַעּוּֽדַי קֹו֖דָצ לֵ֥אְבַזיֵֽׁשְמ :ריִֽזֵח םָּ֖לֻׁשְמ ׁשָ֥עיִּפְגַמ :]יָֽביֵנ[ יָֽבוֵנ תֹו֖תָנֲע ףיִ֥רָח
 םּו֥חְר :קֵֽבֹוׁש אָ֖חְלִּפ ׁשֵ֥חֹוּלַה :בּוּֽׁשַח הָ֖יְנַנֲח ַעֵׁ֥שֹוה :הָֽיָנֲע ן ָ֖נָח הָ֥יְטַלְּפ
 םיִ֣נֲהֹּֽכַה םָ֡עָה רָ֣אְׁשּו :הָֽנֲעַּֽב םִ֖רָח ךְךּוּ֥לַמ :ן ָֽנָע ן ָ֖נָח הָּ֥יִחֲאַֽו :הָֽיֵׂשֲעַֽמ הָ֖נְבַׁשֲח
־לֶא ֙תֹוצָרֲאָֽה יֵּ֤מַעֵֽמ לָּ֞דְבִּנַה־לָכְו םיִ֗ניִתְּנַה םיִ֜רְרֹֽׁשְמַֽה םיִ֨רֲעֹוּֽׁשַה םִּיִוְלַ֠ה
־לַע םיִ֣קיִזֲחַֽמ :ןיִֽבֵמ ַעֵ֥דֹוי לֹּ֖כ םֶ֑היֵתֹנְבּו םֶ֣היֵנְּב םֶ֖היֵׁשְנ םיִ֔הֹלֱאָֽה תַ֣רֹוּת
 רֶׁ֣שֲא םיִ֔הֹלֱאָֽה תַ֣רֹותְּב ֙תֶכֶ֨לָל הָ֗עּובְׁשִבּו הָ֣לָאְּב םיִ֞אָבּו ֒םֶהיֵריִּֽדַא ֘םֶהיֵחֲא
 הָ֣וֹהְי ֙תֹוְצִמ־לָּכ־תֶא תֹוׂ֗שֲעַֽלְו רֹו֣מְׁשִלְו םיִ֑הֹלֱאָֽה־דֶבֶֽע הֶׁ֣שֹמ דַ֖יְּב הָ֔נְּתִנ
ֹל רֶׁ֛שֲאַֽו :ויָּֽקֻחְו ויָ֖טָּפְׁשִמּו ּוניֵ֔נֹדֲא ־תֶאְו ץֶרָ֑אָה יֵּ֣מַעְל ּוניֵ֖תֹנְּב ןֵּ֥תִנ־אֽ
ֹל םֶ֔היֵתֹ֣נְּב  רֶבֶׁ֜ש־לָכְו תֹו֨חָּקַּמַה־תֶא ֩םיִאיִבְמַֽה ץֶרָ֡אָה יֵּ֣מַעְו :ּוניֵֽנָבְל חַּ֖קִנ א֥
ֹל רֹוּ֔כְמִל ֙תָּבַּׁשַה םֹו֤יְּב  הָ֥נָּׁשַה־תֶא ׁשֹּ֛טִנְו ׁשֶדֹ֑ק םֹו֣יְבּו תָּ֖בַּׁשַּב םֶ֛הֵמ חַּ֥קִנ־אֽ
 תיִׁ֥שִלְׁש ּוניֵ֛לָע תֵ֥תָל תֹ֬וְצִמ ּ֙וניֵ֨לָע ּונְדַ֤מֱעֶֽהְו :דָֽי־לָכ אָּׁ֥שַמּו תיִ֖עיִבְּׁשַה
 דיִ֣מָּתַה תַ֣חְנִמּו תֶכֶ֡רֲעַּֽמַה םֶחֶ֣לְל :ּוניֵֽהֹלֱא תיֵּ֥ב תַ֖דֹבֲעַֽל הָ֑נָּׁשַּב לֶקֶּׁ֖שַה
 רֵּ֖פַכְל תֹו֔אָּטַחַ֣לְו ֙םיִׁשָדֳּקַלְו םיִ֗דֲעֹוּֽמַל םיִׁ֜שָדֳחֶֽה תֹו֨תָּבַּׁשַה דיִמָּתַ֠ה תַ֣לֹועְלּו
 םיִ֗צֵעָֽה ןַּ֣בְרֻק־לַע ּונְלַּ֜פִה תֹו֨לָרֹוּגַהְו :ּוניֵֽהֹלֱא־תיֵּֽב תֶכאֶ֥לְמ לֹ֖כְו לֵ֑אָרְׂשִי־לַע
 םיִּ֥תִעְל ּוניֵ֛תֹבֲא־תיֵֽבְל ּוניֵ֧הֹלֱא תיֵ֨בְל איִבָהְ֠ל ֒םָעָהְו ֘םִּיִוְלַֽה םיִ֣נֲהֹּֽכַה
 :הָֽרֹוּתַּב בּו֖תָּכַּכ ּוניֵ֔הֹלֱא הָ֣וֹהְי ֙חַּבְזִמ־לַע רֵ֗עַבְל הָ֑נָׁשְב הָ֣נָׁש םיִ֖נָּמֻזְמ
 תיֵ֖בְל הָ֑נָׁשְב הָ֣נָׁש ץֵ֖ע־לָכ יִ֥רְּפ־לָּכ יֵ֛רּוּכִבּו ּונֵ֗תָמְדַא יֵ֣רּוּכִּב־תֶא איִ֞בָהְלּו
 ּוניֵ֜רָקְב יֵ֨רֹוכְּב־תֶאְו הָ֑רֹוּתַּב בּו֖תָּכַּכ ּוניֵּ֔תְמֶהְבּו ּ֙וניֵ֨נָּב תֹו֤רֹכְּב־תֶאְו :הָֽוֹהְי
־תֶאְו :ּוניֵֽהֹלֱא תיֵ֥בְּב םיִ֖תְרָׁשְמַֽה םיִ֔נֲהֹּֽ֣כַל ּוניֵ֔הֹלֱא תיֵ֣בְל ֙איִבָהְל ּוניֵ֗נֹאצְו



 ֙םיִנֲהֹּֽכַל איִ֤בָנ רָ֗הְצִיְו ׁשֹו֣ריִּת ץֵ֜ע־לָכ יִ֨רְפּו ּוניֵתֹמּוֽרְתּ֠ו ּוניֵ֣תֹסיִֽרֲע תיִׁ֣שאֵר
 םיִ֔רְּׂשַעְמַֽה םִּ֔יִוְלַֽה ֙םֵהְו םִּ֑יִוְלַֽל ּונֵ֖תָמְדַא רַׂ֥שְעַמּו ּוניֵ֔הֹלֱא־תיֵּב תֹו֣כְׁשִל־לֶא
 םִּ֞יִוְלַֽהְו םִּ֑יִוְלַֽה רֵׂ֣שְעַּב םִּ֖יִוְלַֽה־םִע ןֹ֛רֲהַֽא־ןֶּֽב ןֵ֧הֹּכַה הָ֨יָהְו :ּונֵֽתָדֹֽבֲע יֵ֥רָע לֹ֖כְּב
 יִּ֣כ :רָֽצֹואָה תיֵ֥בְל תֹו֖כָׁשְּלַה־לֶא ּוניֵ֔הֹלֱא תיֵ֣בְל ֙רֵׂשֲעַּֽמַה רַׂ֤שֲעַֽמ־תֶא ּו֨לֲעַֽי
 ׁשֹו֣ריִּתַה ֘ןָגָּדַה תַ֣מּורְּת־תֶא יִ֗וֵּלַה יֵ֣נְבּו לֵ֜אָרְׂשִי־יֵֽנְב ּואיִ֨בָי תֹוכָׁשְּלַ֠ה־לֶא
 םיִ֑רְרֹֽׁשְמַֽהְו םיִ֖רֲעֹוּֽׁשַהְו םיִ֔תְרָׁ֣שְמַֽה ֙םיִנֲהֹּֽכַהְו ׁשָּ֔דְקִּמַה יֵ֣לְּכ ֙םָׁשְו ֒רָהְצִּיַהְו
ֹלְו ֹזֲעַֽנ א֥  םָעָ֠ה רָ֣אְׁשּו םָ֑לָׁשּוריִּב םָ֖עָה־יֵֽרָׂש ּו֥בְׁשֵּֽיַו :ּוניֵֽהֹלֱא תיֵּ֥ב־תֶא ב֖
 ׁשֶדֹּ֔קַה ריִ֣ע ֙םַ֨לָׁשּוֽריִּב ֙תֶבֶׁ֨שָל הָ֗רָׂשֲעָֽה־ןִמ דָ֣חֶא ׀ איִ֣בָהְל תֹו֜לָרֹוֽג ּוליִּ֨פִה
 תֶבֶׁ֖שָל םיִ֔בְּדַנְתִּֽמַה םיִׁ֔שָנֲאָֽה֙ לֹכְל םָ֑עָה ּו֖כְרָֽבְיַו :םיִֽרָעֶּֽב תֹו֖דָּיַה עַׁשֵ֥תְו
 ּו֞בְׁשָֽי הָ֗דּוהְי יֵ֣רָעְבּו םָ֑לָׁשּוריִּב ּו֖בְׁשָֽי רֶׁ֥שֲא הָ֔ניִדְּמַה יֵׁ֣שאָר ֙הֶּלֵ֨אְו :םָֽלָׁשּוריִּב
 יֵ֥דְבַע יֵ֖נְבּו םיִ֔ניִתְּנַהְו םִּ֣יִוְלַֽהְו ֙םיִנֲהֹּֽכַה לֵ֤אָרְׂשִי םֶ֔היֵרָ֣עְּב ֹ֙ותָּזֻחֲאַּֽב ׁשיִ֤א
 הָ֨יָתֲע הָדּוהְ֠י יֵ֣נְּבִמ ןִ֑מָיְנִב יֵ֣נְּבִמּו הָ֖דּוהְי יֵ֥נְּבִמ ּו֔בְׁשָֽי ֙םַ֨לָׁשּוֽריִבּו :הֹֽמֹלְׁש
 :ץֶרָֽפ־יֵנְּבִמ לֵ֖אְלַלֲהַֽמ־ןֶב הָ֥יְטַפְׁש־ןֶּב הָ֛יְרַמֲא־ןֶב הָ֧יְרַכְז־ןֶּב הָּ֜יִּזֻע־ןֶב
 הָ֖יְרַכְז־ןֶּב ביִ֛רָיֹוֽי־ןֶב הָ֧יָדֲע־ןֶב הָ֨יָזֲח־ןֶּב הֶזֹ֠ח־לָּכ־ןֶּב ךְךּו֣רָּב־ןֶב הָ֣יֵׂשֲעַֽמּו
 הָ֖נֹמְׁשּו םיִּׁ֥שִׁש תֹו֛אֵמ עַּ֥בְרַא םָ֑לָׁשּוריִּב םיִ֖בְׁשּֽיַה ץֶרֶ֕פ־יֵנְּב־לָּכ :יִֽנֹלִּׁשַה־ןֶּב
 הָ֧יָלֹוק־ןֶב ֩הָיָדְּפ־ןֶּב דֵ֡עֹוי־ןֶּב םָּ֡לֻׁשְמ־ןֶּב אֻּ֡לַס ןִ֑מָיְנִב יֵ֣נְּב הֶּלֵ֖אְו :לִיָֽח־יֵׁשְנַא
 םיִ֥רְׂשֶע תֹו֖אֵמ עַׁ֥שְּת יָּ֑לַס יַּ֣בַּג ויָ֖רֲחַֽאְו :הָֽיְעַׁשְי־ןֶּב לֵ֖איִתיִֽא־ןֶּב הָ֛יֵֽׂשֲעַֽמ־ןֶב
 ריִ֖עָה־לַע הָ֛אּונְּסַה־ןֶב הָ֧דּוהיִֽו םֶ֑היֵלֲע דיִ֣קָּפ יִ֖רְכִז־ןֶּב לֵ֥אֹויְו :הָֽנֹמְׁשּו
 םָּ֣לֻׁשְמ־ןֶּב הָּ֜יִקְלִח־ןֶב הָ֨יָרְׂש :ןיִֽכָי ביִ֖רָיֹוֽי־ןֶב הָ֥יְעַדְי םיִ֑נֲהֹּֽכַה־ןִמ :הֶֽנְׁשִמ
 הֵׂ֤שֹע םֶ֗היֵחֲאַֽו :םיִֽהֹלֱאָֽה תיֵּ֥ב דִ֖גְנ בּו֔טיִחֲא־ןֶּב ֙תֹויָרְמ־ןֶּב קֹו֗דָצ־ןֶּב
 ֙הָיְלַלְּפ־ןֶּב םָ֤חֹרְי־ןֶּב הָיָדֲעַֽ֠ו םִי ָ֑נְׁשּו םיִ֣רְׂשֶע תֹו֖אֵמ הֶ֥נֹמְׁש תִיַּ֔בַל ֙הָכאָלְּמַה
 םִיַ֖תאָמ תֹו֔בָאְל םיִׁ֣שאָר ֙ויָחֶאְו :הָּֽיִּכְלַמ־ןֶּב רּו֖חְׁשַּפ־ןֶּב הָ֔יְרַכְז־ןֶב יִ֣צְמַא־ןֶּב
 :רֵּֽמִא־ןֶּב תֹו֖מֵּלִׁשְמ־ןֶּב יַ֥זְחַא־ןֶּב לֵ֛אְרַזֲע־ןֶּב יַ֧סְׁשַמֲעַֽו םִי ָ֑נְׁשּו םיִ֣עָּבְרַא
־ןֶּב לֵ֖איִּדְבַז םֶ֔היֵלֲע דיִ֣קָפּו הָ֑נֹמְׁשּו םיִ֣רְׂשֶע הָ֖אֵמ לִיַ֔ח יֵרֹּ֣בִּג ֙םֶהיֵחֲאַֽו
 :יִּֽנּוּב־ןֶּב הָ֖יְבַׁשֲח־ןֶּב םָ֥קיִרְזַע־ןֶּב בּוּׁ֛שַח־ןֶב הָ֧יְעַמְׁש םִּ֑יִוְלַה־ןִֽמּו :םיִֽלֹודְּגַה
 :םִּֽיִוְלַֽה יֵׁ֖שאָרֵמ םיִ֔הֹלֱאָֽה תיֵ֣בְל ֙הָנֹציִֽחַה הָ֤כאָלְּמַה־לַע דָ֨בָזֹוֽיְו יַ֨תְּבַׁשְו



ֹר ףָ֜סָא־ןֶב יִּ֨דְבַז־ןֶּב הָכיִ֠מ־ןֶב הָ֣יְנַּתַמּו  הָּ֔לִפְּתַל הֶ֣דֹוהְי ֙הָּלִחְּתה ׁשא֗
 קֻּבְקַבּו  :]ןּוֽתּודְי[ ןּוֽתּידְי־ןֶּב לָ֖לָּג־ןֶּב ַעּוּ֔מַׁש־ןֶּב ֙אָּדְבַעְו ויָ֑חֶאֵֽמ הֶ֣נְׁשִמ הָ֖יְ
 ןֹו֔מְלַט בּוּ֣קַע ֙םיִרֲעֹוּֽׁשַהְו :הָֽעָּבְרַאְו םיִ֥נֹמְׁש םִיַ֖תאָמ ׁשֶדֹּ֔קַה ריִ֣עְּב ֙םִּיִוְלַֽה־לָּכ
 םיִ֤נֲהֹּֽכַה לֵ֜אָרְׂשִי רָ֨אְׁשּו :םִי ָֽנְׁשּו םיִ֥עְבִׁש הָ֖אֵמ םיִ֑רָעְּׁשַּב םיִ֣רְמֹּֽׁשַה םֶ֖היֵחֲאַֽו
 אָ֥חיִצְו לֶפֹ֑עָּב םיִ֣בְׁשֹֽי םיִ֖ניִתְּנַהְו :ֹוֽתָלֲחַֽנְּב ׁשיִ֖א הָ֔דּוהְי יֵ֣רָע־לָכְּב ֙םִּיִוְלַֽה
־ןֶּב הָ֔יְבַׁשֲח־ןֶּב ֙יִנָּב־ןֶב יִּ֤זֻע םַ֔לָׁשּו֣ריִּב ֙םִּיִוְלַֽה דיִ֤קְפּו :םיִֽניִתְּנַה־לַע אָּ֖פְׁשִגְו
־יִּֽכ :םיִֽהֹלֱאָֽה־תיֵּב תֶכאֶ֥לְמ דֶג ֶ֖נְל םיִ֔רְרֹׁ֣שְמַֽה ֙ףָסָא יֵ֤נְּבִמ אָ֑כיִמ־ןֶּב הָ֖יְנַּתַמ
־ןֶּב הָ֨יְחַתְפּו :ֹוֽמֹויְּב םֹו֥י־רַבְּד םיִ֖רְרֹֽׁשְמַֽה־לַע הָ֥נָמֲאַֽו םֶ֑היֵלֲע ךְךֶלֶּ֖מַה תַ֥וְצִמ
 םיִ֖רֵצֲחַֽה־לֶאְו :םָֽעָל רָ֖בָּד־לָכְל ךְךֶלֶּ֔מַה דַ֣יְל ֙הָדּוהְי־ןֶּב חַר ֶ֤ז־יֵנְּבִמ לֵ֜אְבַזיֵֽׁשְמ
 ָהיֶ֔תֹנְבּו ֙ןֹביִדְבּו ָהיֶ֔תֹנְבּו ֙עַּבְרַאָֽה תַ֤יְרִקְּב ּו֞בְׁשָֽי הָ֗דּוהְי יֵ֣נְּבִמ םָ֑תֹדְׂשִּב
 רֵ֥אְבִבּו לָ֛עּוׁש רַ֥צֲחַֽבּו :טֶלָּֽפ תיֵ֥בְבּו הָ֖דָלֹמְבּו ַעּוׁ֥שֵיְבּו :ָהיֶֽרֵצֲחַֽו לֵ֖אְצְבַקיִֽבּו

 :תּוֽמְרַיְבּו הָ֖עְרָצְבּו ןֹוּ֛מִר ןיֵ֥עְבּו :ָהיֶֽתֹנְבִבּו הָ֖נֹכְמִבּו גַ֥לְקִֽצְבּו :ָהיֶֽתֹנְבּו עַבֶׁ֖ש
 עַבֶׁ֖ש־רֵֽאְּבִמ ּו֥נֲחַּֽיַו ָהיֶ֑תֹנְבּו הָ֖קֵזֲע ָהיֶ֔תֹדְׂשּו ׁ֙שיִכָל םֶ֔היֵרְצַחְו ֙םָּלֻדֲע ַחֹ֤נָז
 תֹו֥תָנֲע :ָהיֶֽתֹנְבּו לֵ֖א־תיֵֽבּו הָּ֔יַעְו ׂשָ֣מְכִמ עַבָּ֑גִמ ןִ֖מָיְנִב יֵ֥נְבּו :םֹּֽנִה־איֵּֽג־דַע
 :םיִֽׁשָרֲחַֽה יֵּ֥ג ֹו֖נֹואְו דֹ֥ל :טָּֽלַבְנ םיִ֖עֹבְצ דיִ֥דָח :םִיָּֽתִּג הָ֖מָר ׀ רֹו֥צָח :הָֽיְנָֽנֲע בֹ֖נ
 ּו֛לָע רֶׁ֥שֲא םִּ֔יִוְלַֽהְו םיִ֣נֲהֹּֽכַה ֙הֶּלֵ֨אְו :ןיִֽמָיְנִבְל הָ֖דּוהְי תֹו֥קְלְחַמ םִּ֔יִוְלַה־ןִמּו
 ךְךּוּ֖לַמ הָ֥יְרַמֲא :אָֽרְזֶע הָ֖יְמְרִי הָ֥יָרְׂש ַעּוׁ֑שֵיְו לֵ֖איִּתְלַאְׁש־ןֶּב לֶ֥בָּבֻרְז־םִע
 :הָּֽגְלִּב הָ֖יְדַעַֽמ ןיִ֥מָּיִמ :הָּֽיִבֲא יֹו֖תְּנִג אֹוּ֥דִע :תֹֽמֵרְמ םֻ֖חְר הָ֥יְנַכְׁש :ׁשּוּֽטַח
 קְלִח קֹו֔מָע ּוּ֣לַס :הָֽיְעַדְי ביִ֖רָיֹוֽיְו הָ֥יְעַמְׁש  םיִ֛נֲהֹּֽכַה יֵׁ֧שאָר הֶּלֵ֣א הָ֑יְעַדְי הָּ֖יִ
 הָ֑יְנַּתַמ הָ֣דּוהְי הָ֖יְבֵרֵֽׁש לֵ֥איִמְדַק יּוּ֛נִּב ַעּוׁ֧שֵי םִּ֗יִוְלַֽהְו :ַעּוֽׁשֵי יֵ֥מיִּב םֶ֖היֵחֲאַֽו
 :תֹוֽרָמְׁשִמְל םָּ֖דְגֶנְל םֶ֛היֵחֲא ]יִּ֧נֻעְו[ וִּ֧נֻעְו הָ֨יְקֻּבְקַבּו :ויָֽחֶאְו אּו֥ה תֹו֖דְּיֻה־לַע
־תֶא ביִׁ֖שָיְלֶאְו ביִׁ֔שָיְלֶא־תֶא דיִ֣לֹוה ֙םיִקָיֹוֽיְו םיִ֑קָיֹוֽי־תֶא דיִ֣לֹוה ַעּוׁ֖שֵיְו
 ּו֥יָה םיִ֔קָיֹוֽי ֙יֵמיִבּו :ַעּוּֽדַי־תֶא דיִ֥לֹוה ןָ֖תָנֹויְו ןָ֔תָנֹוי־תֶא דיִ֣לֹוה ֙עָדָיֹוֽיְו :עָֽדָיֹוי
 םָּ֔לֻׁשְמ אָ֣רְזֶעְל :הָֽיְנַנֲח הָ֖יְמְרִיְל הָ֔יָרְמ הָ֣יָרְׂשִל תֹו֑בָאָה יֵׁ֣שאָר םיִ֖נֲהֹֽכ
 אָ֔נְדַע םִ֣רָחְל :ףֵֽסֹוי הָ֖יְנַבְׁשִל ןָ֔תָנֹוֽי ]ּ֙וכיִ֨לְמִל[ ּ֙יכוִ֨לְמִל :ן ָֽנָחֹוֽהְי הָ֖יְרַמֲאַֽל
 יִ֑רְכִז הָּ֖יִבֲאַֽל :םָּֽלֻׁשְמ ןֹו֥תְּנִגְל הָ֖יְרַכְז ]אֹוּ֥דִעְל[ איֹּ֥דִעְל :יָֽקְלֶח תֹו֖יָרְמִל



 יַ֔נְּתַמ ביִ֣רָיֹוֽיְלּו :ןָֽתָנֹוהְי הָ֖יְעַמְׁשִל ַעּוּ֔מַׁש הָּ֣גְלִבְל :יָֽטְלִּפ הָ֖יְדַעֹוֽמְל ןיִ֔מָיְנִ֨מְל
 קְלִחְל :רֶבֵֽע קֹו֥מָעְל יָּ֖לַק יַּ֥לַסְל :יִּֽזֻע הָ֖יְעַדיִֽל  :לֵֽאְנַתְנ הָ֖יְעַדיִֽל הָ֔יְבַׁשֲח הָּ֣יִ
 םיִ֔נֲהֹּֽ֣כַהְו תֹו֑בָא יֵׁ֣שאָר םיִ֖בּותְּכ ַעּוּ֔דַיְו ֙ןָנָחֹוֽיְו עָ֤דָיֹוֽי ביִׁ֜שָיְלֶא יֵ֨מיִּב ֩םִּיִוְלַֽה
 יֵ֣רְבִּד רֶפֵ֖ס־לַע םיִ֕בּותְּכ תֹו֔בָאָֽה יֵׁ֣שאָר ֙יִוֵל יֵ֤נְּב :יִֽסְרָּֽפַה ׁשֶו ָ֥יְרָּֽד תּו֖כְלַמ־לַע
 ַעּוׁ֤שֵיְו הָ֨יְבֵרֵֽׁש הָ֨יְבַׁשֲח םִּיִוְלַֽ֠ה יֵׁ֣שאָרְו :ביִֽׁשָיְלֶא־ןֶּב ן ָ֥נָחֹוֽי יֵ֖מְי־דַעְו םיִ֑מָּיַה
 םיִ֑הֹלֱאָֽה־ׁשיִא דיִ֣וָּד תַ֖וְצִמְּב תֹו֔דֹוהְל לֵּ֣לַהְל םָּ֔דְגֶנְל םֶ֣היֵחֲאַֽו֙ לֵאיִמְדַק־ןֶּב
 קֻּֽבְקַבּו הָ֧יְנַּתַמ :רָֽמְׁשִמ תַּ֥מֻעְל רָ֖מְׁשִמ  בּוּ֑קַע ןֹו֣מְלַט םָּ֖לֻׁשְמ הָ֥יְדַבֹֽע הָ֛יְ
־ןֶּב ַעּוׁ֖שֵי־ןֶּב םיִ֥קָיֹוֽי יֵ֛מיִּב הֶּלֵ֕א :םיִֽרָעְּׁשַה יֵּ֖פֻסֲאַּֽב רָ֔מְׁשִמ ֙םיִרֲעֹוֽׁש םיִ֤רְמֹֽׁש
 םַ֗לָׁשּוֽרְי תַ֣מֹוח תַּ֞כֻנֲחַֽבּו :רֵֽפֹוּסַה ןֵ֖הֹּכַה אָ֥רְזֶעְו הָ֔חֶּפַה הָ֣יְמֶחְנ ֙יֵמיִבּו קָ֑דָצֹוֽי
 הָּ֤כֻנֲח תׂ֨שֲעַֽל םָ֑לָׁשּוֽריִל םָ֖איִבֲהַֽל םָ֔תֹמֹו֣קְמ־לָּכִמ ֙םִּיִוְלַה־תֶא ּוׁ֤שְקִּב
 יֵ֖נְּב ּו֔פְסָ֣אֵּיַו :תֹוֽרֹּנִכְבּו םיִ֥לָבְנ םִיַּ֖תְלִצְמ ריִׁ֔שְבּו תֹו֣דֹותְבּו ֙הָחְמִׂשְו
 לָּ֔גְלִּגַה ֙תיֵּבִמּו :יִֽתָפֹֽטְנ יֵ֖רְצַח־ןִמּו םַ֔לָׁשּוֽרְי תֹו֣ביִבְס ֙רָּכִּכַה־ןִמּו םיִ֑רְרֹֽׁשְמַֽה
 :םָֽלָׁשּוֽרְי תֹו֖ביִבְס םיִ֔רְרֹׁ֣שְמַה ֙םֶהָל ּו֤נָּב םיִ֗רֵצֲח יִּ֣כ תֶוָ֑מְזַעְו עַבֶּ֖ג תֹו֥דְּׂשִמּו
 :הָֽמֹוחַֽה־תֶאְו םיִ֖רָעְּׁשַה־תֶאְו םָ֔עָה־תֶא ּ֙ורֲהַֽטְיַו םִּ֑יִוְלַֽהְו םיִ֖נֲהֹּֽכַה ּו֔רֲהַּֽטִּיַו
 תֹ֨לֹודְּג ֩תֹדֹות יֵּ֣תְׁש הָדיִ֡מֲעַֽאָו הָ֑מֹוחַל לַ֖עֵמ הָ֔דּוהְי יֵ֣רָׂש־תֶא ֙הֶלֲעַֽאָו
 הָ֔יְעַׁשֹוֽה ֙םֶהיֵרֲחַֽא ךְךֶלֵּ֤יַו :תֹּֽפְׁשַאָה רַעַׁ֖שְל הָ֔מֹוחַל לַ֣עֵמ ֙ןיִמָּיַל תֹ֤כֻלֲהַֽתְו
 :הָֽיְמְרִיְו הָ֖יְעַמְׁשּו ןִ֔מָיְנִבּו ֙הָדּוהְי :םָּֽלֻׁשְמּו אָ֖רְזֶע הָ֥יְרַזֲעַֽו :הָֽדּוהְי יֵ֥רָׂש יִ֖צֲחַֽו
־ןֶּב ֙הָיְנַּתַמ־ןֶב הָ֗יְעַמְׁש־ןֶּב ןָ֜תָנֹוֽי־ןֶב הָ֨יְרַכְז תֹו֑רְצֹֽצֲחַּֽב םיִ֖נֲהֹּֽכַה יֵ֥נְּבִמּו
 לֵ֤אְנַתְנ יַ֞עָמ יַ֡לֲלִּֽג יַ֡לֲלִֽמ לֵ֡אְרַזֲעַֽו הָ֡יְעַמְׁש ויָ֡חֶאְו :ףָֽסָא־ןֶּב רּוּ֖כַז־ןֶּב הָ֔יָכיִ֣מ
֩ לַעְו :םֶֽהיֵנְפִל רֵ֖פֹוּסַה אָ֥רְזֶעְו םיִ֑הֹלֱאָֽה ׁשיִ֣א דיִ֖וָּד ריִׁ֥ש־יֵלְכִּב יִנָ֔נֲח ֙הָדּוהיִֽו

 תיֵ֣בְל֙ לַעֵמ הָ֑מֹוחַֽל הֶ֖לֲעַּֽמַּב דיִ֔וָּד ריִ֣ע ֙תֹולֲעַֽמ־לַֽע ּ֙ולָע םָּ֗דְגֶנְו ןִיַ֜עָה רַעַׁ֨ש
 יִ֣נֲאַֽו לאֹו֖מְל תֶכֶ֥לֹוהַֽה תיִ֛נֵּׁשַה הָ֧דֹוּתַהְו :חָֽרְזִמ םִיַּ֖מַה רַעַׁ֥ש דַ֛עְו דיִ֔וָּד
 הָ֥מֹוחַה דַ֖עְו םיִ֔רּוּנַּתַה לַּ֣דְגִמְל֙ לַעֵמ הָ֗מֹוחַהְל לַ֣עֵמ םָ֜עָה יִ֨צֲחַֽו ָהיֶ֑רֲחַֽא
 לַּ֤דְגִמּו םיִ֗גָּדַה רַעַׁ֣ש־לַעְו הָ֜נָׁשְיַה רַעַׁ֨ש־לַעְו םִיַרְפֶ֠א־רַעַֽׁשְל לַ֣עֵמּו :הָֽבָחְרָה
ֹּצַה רַעַׁ֣ש דַ֖עְו הָ֔אֵּמַה לַּ֣דְגִמּו֙ לֵאְנַנֲח  הָנְדֹ֛מֲעַּֽתַו :הָֽרָּטַּמַה רַעַׁ֖שְּב ּו֔דְמָ֣עְו ןא֑
 םיִ֡קָיְלֶא םיִ֡נֲהֹּֽ֣כַהְו :יִּֽמִע םיִ֖נָגְּסַה יִ֥צֲחַֽו יִ֕נֲאַֽו םיִ֑הֹלֱאָה תיֵ֣בְּב תֹ֖דֹוּתַה יֵּ֥תְׁש



 הָ֨יֵׂשֲעַֽמּו :תֹוֽרְצֹֽצֲחַּֽב הָ֖יְנַנֲח הָ֥ירַכְז יַ֛ניֵעֹוֽיְלֶא הָ֧יָכיִמ ןיִמָיְנִ֠מ הָ֡יֵׂשֲעַֽמ
 םיִ֔רְרֹׁ֣שְמַה ּ֙ועיִ֨מְׁשַּיַו רֶזָ֑עָו םָ֣ליֵעְו הָּ֖יִּכְלַמּו ן ָ֥נָחֹוֽהיִו יִּ֛זֻעְו ר ָ֧זָעְלֶאְו הָ֜יְעַמְׁשּו
 ֙םיִהֹלֱאָֽה יִּ֤כ ּוחָ֗מְׂשִּיַו םיִ֜לֹודְּג םיִ֨חָבְז אּוהַ֠ה םֹוּ֣יַב ּו֣חְּבְזִּיַו :דיִֽקָּפַה הָ֖יְחַרְזִיְו

 תַ֥חְמִׂש עַ֛מָּׁשִּתַו ּוחֵ֑מָׂש םיִ֖דָלְיַהְו םיִׁ֛שָּנַה םַ֧גְו הָ֔לֹודְג הָ֣חְמִׂש ֙םָחְּמִׂש
 תֹו֥רָצֹו֨אָל תֹו֗כָׁשְּנַה־לַע םיִׁ֜שָנֲא אּו֨הַה ֩םֹוּיַב ּו֣דְקָּֽפִּיַו :קֹוֽחָרֵמ םַ֖לָׁשּוֽרְי
 הָ֔רֹוּתַה תֹו֣אָנְמ ֙םיִרָעֶֽה יֵ֤דְׂשִל םֶ֜הָּב סֹו֨נְכִל ֒תֹורְׂשַעַּֽמַלְו תיִׁ֣שאֵרָֽל ֘תֹומּורְּתַל
 :םיִֽדְמֹֽעָה םִּ֖יִוְלַה־לַעְו םיִ֥נֲהֹּֽכַה־לַע הָ֔דּוהְי תַ֣חְמִׂש יִּ֚כ םִּ֑יִוְלַֽלְו םיִ֖נֲהֹּֽכַל
 םיִ֑רֲעֹּֽׁשַהְו םיִ֖רְרֹֽׁשְמַֽהְו הָ֗רֳהָּֽטַה תֶרֶ֣מְׁשִמּו ֙םֶהיֵהֹֽלֱא תֶרֶ֤מְׁשִמ ּו֞רְמְׁשִּיַו
 ]֙יֵׁשאָר[ ֵׁ֙שאָר םֶדֶּ֑קִמ ףָ֖סָאְו דיִ֛וָּד יֵ֥מיִב־יִּֽכ :ֹוֽנְב הֹ֥מֹלְׁש דיִ֖וָּד תַ֥וְצִמְּכ
 יֵ֣מיִבּו לֶ֜בָּבֻרְז יֵ֨מיִּב֩ לֵאָרְׂשִי־לָכְו :םיִֽהֹלאֵֽל תֹו֖דֹהְו הָּ֥לִהְּת־ריִֽׁשְו םיִ֔רְרֹֽׁשְמַֽה
 ֙םיִׁשִּדְקַמּו ֹו֑מֹויְּב םֹו֣י־רַבְּד םיִ֖רֲעֹּֽׁשַהְו םיִ֥רְרֹֽׁשְמַֽה תֹו֛יָנְמ םיִ֛נְתֹֽנ הָ֗יְמֶחְנ
 קִנ אּו֗הַה םֹוּ֣יַּב :ןֹֽרֲהַֽא יֵ֛נְבִל םיִׁ֖שִּדְקַמ םִּ֔יִוְלַֽהְו םִּ֔יִוְֽלַל  יֵ֣נְזָאְּב הֶׁ֖שֹמ רֶפֵ֥סְּב אָ֛רְ
־דַע םיִ֖הֹלֱאָֽה לַ֥הְקִּב יִ֛בָאֹמּו יִ֧נֹּמַע אֹו֨בָי־ֹאל רֶׁשֲ֠א ֹוּ֔ב בּו֣תָּכ ֙אָצְמִנְו םָ֑עָה
ֹל יִּ֣כ :םָֽלֹוע  ֙םָעְלִּב־תֶא ויָ֤לָע רֹּ֨כְׂשִּיַו םִיָּ֑מַבּו םֶחֶּ֣לַּב לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥נְּב־תֶא ּו֛מְּדִק א֧
 ּוליִּ֥דְבַּיַו הָ֑רֹוּתַה־תֶא םָ֣עְמָׁשְּכ יִ֖הְיַו :הָֽכָרְבִל הָ֖לָלְּקַה ּוניֵ֛הֹלֱא ךְךֹ֧פֲהַּֽיַו ֹו֔לְלַֽקְל
 ּוניֵ֑הֹלֱא־תיֵּֽב תַּ֣כְׁשִלְּב ןּו֖תָנ ןֵ֔הֹּכַה ֙ביִׁשָיְלֶא הֶּ֔זִמ יֵ֣נְפִלְו :לֵֽאָרְׂשִּיִמ בֶרֵ֖ע־לָכ
 הָ֨חְנִּמַה־תֶא םיִנְתֹֽ֠נ םיִ֟נָפְל ּו֢יָה םָׁ֣שְו הָ֗לֹודְג הָּ֣כְׁשִל ֹו֜ל ׂשַעַּ֨יַו :הָּֽיִבֹוטְל בֹו֖רָק
 םיִ֖רְרֹֽׁשְמַֽהְו םִּ֔יִוְלַה ֙תַוְצִמ רָ֔הְצִּיַהְו ׁשֹו֣ריִּתַה ֙ןָגָּדַה רַׂ֤שְעַמּו םיִ֗לֵּכַהְו הָ֜נֹובְּלַה
ֹל הֶ֕ז־לָכְבּו :םיִֽנֲהֹּֽכַה תַ֖מּורְתּו םיִ֑רֲעֹּֽׁשַהְו  ֩תַנְׁשִּב יִּ֡כ םָ֑לָׁשּוֽריִּב יִתיִ֖יָה א֥

 םיִ֖מָי ץֵ֥קְלּו ךְךֶלֶּ֔מַה־לֶא יִתאָּ֣ב֙ לֶבָּב־ךְךֶלֶֽמ אְּתְסַׁ֤שְחַּתְרַאְל םִיַּ֜תְׁשּו םיִׁ֨שלְׁש
 ֙ביִׁשָיְלֶא הָׂ֤שָע רֶׁ֨שֲא הָ֗עָרָב הָניִ֣בָאָו םָ֑לָׁשּוֽריִל אֹו֖בָאָֽו :ךְךֶלֶּֽמַה־ןִמ יִּתְלַ֥אְׁשִנ
 הָכיִ֜לְׁשַאָֽו דֹ֑אְמ יִ֖ל עַֽר ֵּ֥יַו :םיִֽהֹלֱאָה תיֵּ֥ב יֵ֖רְצַחְּב הָּ֔כְׁשִנ ֹ֙ול תֹוׂ֥שֲעַֽל הָּ֔יִבֹו֣טְל
 תֹו֑כָׁשְּלַה ּו֖רֲהַֽטְיַו הָ֔רְמֹ֣אָו :הָּֽכְׁשִּלַה־ןִמ ץּו֖חַה הָּ֛יִבֹוֽט־תיֵב יֵ֧לְּכ־לָּכ־תֶֽא
 תֹו֥יָנְמ־יִּֽכ הָ֔עְדֵ֣אָו :הָֽנֹובְּלַהְו הָ֖חְנִּמַה־תֶא םיִ֔הֹלֱאָה תיֵּ֣ב ֙יֵלְּכ םָּׁ֗ש הָביִׁ֣שָאָֽו
ֹל םִּ֖יִוְלַה  :הָֽכאָלְּמַה יֵׂ֥שֹע םיִ֖רְרֹׁשְמַהְו םִּ֥יִוְלַה ּוהֵ֛דָׂשְל־ׁשיִא ּו֧חְרְבִּיַו הָנָּ֑תִנ א֣
 םֵ֔צְּבְקֶ֨אָֽו םיִ֑הֹלֱאָה־תיֵּב בַ֣זֱעֶנ ַעּוּ֖דַמ הָ֔רְמֹ֣אָו םיִ֔נָגְּסַה־תֶא ֙הָביִ֨רָאָֽו



 רָ֖הְצִּיַהְו ׁשֹו֥ריִּתַהְו ן ָ֛גָּדַה רַׂ֧שְעַמ ּואיִ֜בֵה הָ֗דּוהְי־לָכְו :םָֽדְמָע־לַע םֵ֖דִמֲעַֽאָו
־ןִמ ֙הָיָדְפּו רֵ֗פֹוּסַה קֹו֣דָצְו ןֵ֜הֹּכַה הָ֨יְמֶלֶֽׁש תֹורָצֹו֠א־לַע הָ֣רְצֹוֽאָו :תֹוֽרָצֹוֽאָל
 םֶ֖היֵלֲעַֽו ּובָׁ֔שְחֶנ ֙םיִנָמֱאֶנ יִּ֤כ הָ֑יְנַּתַמ־ןֶּב רּוּ֖כַז־ןֶּב ן ָ֥נָח םָ֔דָי־לַעְו םִּ֔יִוְלַֽה
ֹז־לַע יַ֖הֹלֱא יִּ֥ל־הָרְכָז :םֶֽהיֵחֲאַֽל קֹ֥לֲחַֽל  יִתיִׂ֛שָע רֶׁ֥שֲא יַ֗דָסֲח חַמֶּ֣ת־לַאְו תא֑
 ׀ תֹוּ֣תִּג םיִ֣כְרֹֽד ׀ הָ֣דּוהיִֽב יִתיִ֣אָר הָּמֵ֡הָה םיִ֣מָּיַּב :ויָֽרָמְׁשִמְבּו יַ֖הֹלֱא תיֵ֥בְּב
 ֙םיִנֵאְתּו םיִ֤בָנֲע ןִיַ֜י־ףַאְו םיִרֹמֲחַֽה־לַע םיִ֢סְמֹֽעְו תֹו֣מֵרֲעָֽה םיִ֣איִבְמּו תָּ֡בַּׁשַּב
 :דִיָֽצ םָ֥רְכִמ םֹו֖יְּב דיִ֕עָאָֽו תָּ֑בַּׁשַה םֹו֣יְּב םַ֖לָׁשּוֽרְי םיִ֥איִבְמּו אָּׂ֔שַמ־לָכְו
 הָ֖דּוהְי יֵ֥נְבִל תָּ֛בַּׁשַּב םיִ֧רְכֹומּו רֶכֶ֑מ־לָכְו גאָּ֖ד םיִ֥איִבְמ ּהָ֔ב ּובְׁשָ֣י ֙םיִרֹּצַהְו
 ֙הֶּזַה עָ֤רָה רָ֨בָּדַה־הָֽמ םֶ֗הָל הָ֣רְמֹֽאָו הָ֑דּוהְי יֵ֣רֹח תֵ֖א הָביִ֕רָאָו :םָֽלָׁשּוריִבּו
 םֶ֔כיֵתֹ֣בֲא ּ֙וׂשָע הֹ֤כ אֹו֨לֲה :תָּֽבַּׁשַה םֹו֥י־תֶא םיִ֖לְּלַחְמּו םיִׂ֔שֹע םֶּ֣תַא רֶׁ֣שֲא
ֹּזַה הָ֣עָרָה־לָּכ תֵ֚א ּוניֵ֗לָע ּוניֵ֜הֹלֱא אֵ֨בָּיַו ֹּזַה ריִ֣עָה לַ֖עְו תא֔  םֶּ֞תַאְו תא֑
 יֵ֨רֲעַֽׁש ּ֩ולְלָֽצ רֶׁ֣שֲאַּֽכ יִ֡הְיַו :תָּֽבַּׁשַה־תֶא לֵּ֖לַחְל לֵ֔אָרְׂשִי־לַע ֙ןֹורָח םיִ֤פיִסֹוֽמ
ֹל ֙רֶׁשֲא הָ֔רְמֹ֣אָו תֹו֔תָלְּדַה ּו֣רְגָּסִּיַו ֙הָרְמֹֽאָו תָּ֗בַּׁשַה יֵ֣נְפִל םַ֜לָׁשּוֽרְי  םּו֔חָּתְפִי א֣
 םֹו֥יְּב אָּׂ֖שַמ אֹו֥בָי־ֹאל םיִ֔רָעְּׁשַה־לַע ֙יִּתְדַ֨מֱעֶֽה יַ֗רָעְּנִמּו תָּ֑בַּׁשַה רַ֣חַא דַ֖ע
 :םִיָּֽתְׁשּו םַעַּ֥פ םָ֖לָׁשּוריִל ץּו֥חִמ רָּ֛כְמִמ־לָכ יֵ֧רְכֹֽמּו םיִ֜לְכֹֽרָה ּוניִ֨לָּיַו :תָּֽבַּׁשַה
 ּו֕נְׁשִּת־םִא הָ֔מֹוחַה דֶג ֶ֣נ ֙םיִנֵל םֶּ֤תַא ַעּוּ֜דַמ ֙םֶהיֵלֲא הָ֤רְמֹֽאָו םֶ֗הָב הָדיִ֣עָאָֽו
 ּו֤יְהִֽי רֶׁ֨שֲא םִּ֗יִוְלַֽל הָ֣רְמֹֽאָו :תָּֽבַּׁשַּב ּואָ֖ב־ֹאל איִ֔הַה תֵ֣עָה־ןִמ םֶ֑כָּב חַ֣לְׁשֶא דָ֖י
־הָרְכָז ֙תֹאז־םַּג תָּ֑בַּׁשַה םֹו֣י־תֶא ׁשֵּ֖דַקְל םיִ֔רָעְּׁשַה םיִ֣רְמֹֽׁש ֙םיִאָבּו ֙םיִרֲהַּֽטִמ
 ֙םיִדּוהְּיַה־תֶא יִתיִ֤אָר םֵ֗הָה םיִ֣מָּיַּב ׀ םַּ֣ג :ךָךֶּֽדְסַח בֹ֥רְּכ יַ֖לָע הָסּו֥חְו יַ֔הֹלֱא יִּ֣ל
 :תֹוּֽיִבֲאֹוֽמ ]תֹוּ֖יִנֳּמַע[ תֹוּ֖יִנוֳּמַע ]תֹוּ֔יִדֳּדְׁשַא[ תֹוּ֔יִדוֳּדְׁשַא ֙םיִׁשָנ ּוביִׁ֗שֹה
 םַ֥ע ןֹוׁ֖שְלִכְו תיִ֑דּוהְי רֵּ֣בַדְל םיִ֖ריִּכַמ םָ֥ניֵאְו תיִ֔דֹוּדְׁשַא רֵּ֣בַדְמ ֙יִצֲח םֶ֗היֵנְבּו
 םֵ֣עיִּבְׁשַאָֽו םֵ֑טְרְמֶאָֽו םיִׁ֖שָנֲא םֶ֛הֵמ הֶּ֥כַאָו םֵ֔לְלַֽקֲאָֽו ֙םָּמִע ביִ֤רָאָֽו :םָֽעָו
 םֶ֖כיֵנְבִל םֶ֔היֵתֹ֣נְּבִמ ּ֙ואְׂשִּת־םִאְו םֶ֔היֵנְבִל ֙םֶכיֵתֹֽנְב ּו֤נְּתִּת־םִא םיִ֗הֹלאֵּֽב
ֹל ֩םיִּבַרָֽה םִ֣יֹוּגַבּו לֵ֡אָרְׂשִי־ךְךֶלֶֽמ הֹ֣מֹלְׁש־אָֽטָח הֶּלֵ֣א־לַע אֹו֣לֲה :םֶֽכָלְו  הָ֨יָה־אֽ
־םַּג לֵ֑אָרְׂשִי־לָּכ־לַע ךְךֶלֶ֖מ םיִ֔הֹלֱא ּוהֵ֣נְּתִּיַו הָ֔יָה ֙ויָהֹלאֵֽל בּו֤הָאְו ּוהֹ֗מָּכ ךְךֶלֶ֜מ
 הָ֤עָרָה־לָּכ תֵ֣א ֙תֹׂשֲעַֽל עַ֗מְׁשִנֲה םֶ֣כָלְו :תֹוּֽיִרְכָּנַה םיִׁ֖שָּנַה ּואיִ֔טֱחֶה ֹו֣תֹוא



ֹּזַה ֙הָלֹודְּגַה ־ןֶּב עָ֤דָיֹוֽי יֵ֨נְּבִמּו :תֹוּֽיִרְכָנ םיִׁ֥שָנ ביִׁ֖שֹהְל ּוניֵ֑הֹלאֵּֽב לֹ֖עְמִל תא֔
 םֶ֖הָל הָ֥רְכָז :יָֽלָעֵמ ּוהֵ֖חיִרְבַאָֽו יִ֑נֹרֹֽחַה טַּ֣לַבְנַסְל ןָ֖תָח לֹו֔דָּגַה ןֵ֣הֹּכַה ֙ביִׁשָיְלֶא
 רָ֑כֵנ־לָּכִמ םיִּ֖תְרַהִֽטְו :םִּֽיִוְלַהְו הָּ֖נֻהְּכַה תיִ֥רְבּו הָּ֔נֻהְּכַה יֵ֣לֳאָּֽג לַ֚ע יָ֑הֹלֱא
 םיִ֛צֵעָֽה ןַּ֧בְרֻקְלּו :ֹוּֽתְכאַלְמִּב ׁשיִ֥א םִּ֖יִוְלַֽלְו םיִ֥נֲהֹּֽכַל תֹו֛רָמְׁשִמ הָדיִ֧מֲעַֽאָו
 ן ָ֥ניֵק :ׁשֹוֽנֱא תֵׁ֖ש םָ֥דָא :הָֽבֹוטְל יַ֖הֹלֱא יִּ֥ל־הָרְכָז םיִ֑רּוּכִּבַלְו תֹו֖נָּמֻזְמ םיִּ֥תִעְּב
 גֹו֔גָמּו רֶמֹּ֣ג תֶפֶ֔י יֵ֣נְּב :תֶפָֽיָו םָ֥ח םֵׁ֖ש ַחֹ֥נ :ךְךֶמָֽל חַלֶׁ֖שּותְמ ךְךֹו֥נֲח :דֶר ָֽי לֵ֖אְלַלֲהַֽמ
 ן ָ֖וָי יֵ֥נְבּו :הָֽמְרַגֹוֽתְו תַ֖פיִדְו זַ֥נְּכְׁשַא רֶמֹּ֑ג יֵ֖נְבּו :סָֽריִתְו ךְךֶׁשֶ֖מּו לָ֑בֻתְו ן ָ֣וָיְו יַ֖דָמּו
 יֵ֣נְבּו :ןַעָֽנְכּו טּוּ֥פ םִיַ֖רְצִמּו ׁשּוּ֥כ םָ֑ח יֵ֖נְּב :םיִֽנָֽדֹוֽרְו םיִּ֖תִּכ הָׁשיִׁ֑שְרַתְו הָׁ֣שיִלֱא
 ׁשּו֖כְו :ןָֽדְדּו אָ֥בְׁש אָ֖מְעַר יֵ֥נְבּו אָ֑כְּתְבַסְו אָ֖מְעַרְו אָּ֥תְבַסְו הָ֔ליִוֲחַֽו ֙אָבְס ׁשּו֔כ
 םייִ֧דּול־תֶא דַ֞לָי םִיַ֡רְצִמּו :ץֶרָֽאָּב רֹוּ֖בִּג תֹו֥יְהִֽל לֵ֔חֵה אּו֣ה דֹו֑רְמִנ־תֶא דַ֣לָי
־תֶאְו םיִ֞סֻרְתַּפ־תֶאְֽו :םיִֽחֻּתְפַנ־תֶאְו םיִ֖בָהְל־תֶאְו םיִ֛מָנֲע־תֶאְו ]םיִ֧דּול[
 ןֹו֥דיִצ־תֶא דַ֛לָי ןַעַ֗נְכּו :םיִֽרֹּתְפַּכ־תֶאְו םיִּ֖תְׁשִלְּפ םָּׁ֛שִמ ּו֥אְצָֽי רֶׁ֨שֲא םיִ֗חֻלְסַּכ
 יִּ֥וִחַֽה־תֶאְו :יִֽׁשָּגְרִּגַה תֵ֖אְו יִ֔רֹמֱאָֽה־תֶאְו ֙יִסּובְיַה־תֶאְו :תֵֽח־תֶאְו ֹו֖רֹכְּב
 יֵ֣נְּב :יִֽתָמֲחַֽה־תֶאְו יִ֖רָמְּצַה־תֶאְו יִ֥דָוְרַאָֽה־תֶאְו :יִֽניִּסַה־תֶאְו יִ֖קְרַעָֽה־תֶאְו

 דַׁ֖שְכַּפְרַאְו :ךְךֶׁשֶֽמָו רֶתֶ֥גְו לּו֖חְו ץּו֥עְו םָ֑רֲאַֽו דּו֣לְו דַׁ֖שְכַּפְרַאְו רּוּׁ֔שַאְו םָ֣ליֵע םֵׁ֔ש
 דָ֞חֶאָֽה םֵׁ֣ש םיִ֑נָב יֵ֣נְׁש דַּ֖לֻי רֶבֵ֥עְלּו :רֶבֵֽע־תֶא דַ֥לָי חַלֶׁ֖שְו חַלָׁ֑ש־תֶא דַ֣לָי
 דָ֖דֹומְלַא־תֶא דַ֔לָי ןָ֣טְקָיְו :ןָֽטְקָי ויִ֖חָא םֵׁ֥שְו ץֶרָ֔אָה הָ֣גְלְפִנ ֙ויָמָיְב יִּ֤כ גֶלֶּ֗פ
־תֶאְו לָ֖זּוא־תֶאְו םָ֥רֹודֲה־תֶאְו :חַר ָֽי־תֶאְו תֶוָ֖מְרַצֲח־תֶאְו ףֶלָׁ֑ש־תֶאְו
 הָ֖ליִוֲח־תֶאְו ריִ֥פֹוא־תֶאְו :אָֽבְׁש־תֶאְו לֵ֖אָמיִֽבֲא־תֶאְו לָ֥ביֵע־תֶאְו :הָֽלְקִּד
 גּו֥רְׂש :ּוֽעְר גֶלֶּ֖פ רֶבֵ֥ע :חַלָֽׁש דַׁ֖שְכַּפְרַא םֵׁ֥ש :ןָֽטְקָי יֵ֥נְּב הֶּלֵ֖א־לָּכ בָ֑בֹוי־תֶאְו
 הֶּלֵ֖א :לאֵֽעָמְׁשִיְו קָ֖חְצִי םָ֔הָרְבַא ֙יֵנְּב :םָֽהָרְבַא אּו֥ה םָ֖רְבַא :חַרָּֽת רֹו֖חָנ
 הָ֔מּודְו עָ֣מְׁשִמ :םָֽׂשְבִמּו לֵ֖אְּבְדַאְו רָ֥דֵקְו תֹו֔יָבְנ֙ לאֵעָמְׁשִי רֹו֤כְּב םָ֑תֹודְלֹּֽת
 יֵ֨נְבּו :לאֵֽעָמְׁשִי יֵ֥נְּב םֵ֖ה הֶּלֵ֥א הָמְדֵ֑קָו ׁשיִ֖פָנ רּו֥טְי :אָֽמיֵתְו דַ֥דֲח אָּׂ֖שַמ
 ַחּוׁ֑שְו קָּ֣בְׁשִיְו ן ָ֖יְדִמּו ןָ֥דְמּו ןָׁ֛שְקָיְו ןָ֧רְמִז־תֶא הָ֞דְלָֽי םָ֗הָרְבַא ׁשֶגֶ֣ליִּפ הָ֜רּוטְק
־לָּכ הָ֑עָּדְלֶאְו עָ֖דיִבֲאַֽו ךְךֹו֔נֲחַֽו ֙רֶפֵ֨עָו הָ֤פיֵע ןָ֗יְדִמ יֵ֣נְבּו :ןָֽדְדּו אָ֥בְׁש ןָׁ֖שְקָי יֵ֥נְבּו
 יֵ֖נְּב :לֵֽאָרְׂשִיְו וָׂ֖שֵע קָ֔חְצִי יֵ֣נְּב קָ֑חְצִי־תֶא םָ֖הָרְבַא דֶלֹוּ֥יַו :הָֽרּוטְק יֵ֥נְּב הֶּלֵ֖א



 םָּ֔תְעַגְו יִ֣פְצ ֙רָמֹואְו ןָ֤מיֵּת זָ֑פיִלֱא יֵ֖נְּב :חַרֹֽקְו םָ֥לְעַיְו ׁשּו֖עיִו לֵ֥אּועְר זָ֛פיִלֱא וָׂ֑שֵע
 ק  ןָ֥טֹול ריִ֔עֵׂש יֵ֣נְבּו :הָּֽזִמּו הָּ֥מַׁש חַר ֶ֖ז תַחַ֥נ לֵ֑אּועְר יֵ֖נְּב :קֵֽלָמֲעַֽו עָ֖נְמִתְו זַ֥נְ
 תֹו֥חֲאַֽו םָ֑מֹוהְו יִ֣רֹח ןָ֖טֹול יֵ֥נְבּו :ןָֽׁשיִדְו רֶצֵ֖אְו ןֹׁ֥שיִדְו הָ֑נֲעַֽו ןֹו֣עְבִצְו לָ֖בֹוׁשְו
 הָּ֥יַא ןֹו֖עְבִצ יֵ֥נְבּו םָ֑נֹואְו יִ֣פְׁש לָ֖ביֵעְו תַחַ֛נָמּו ן ָ֧יְלַע לָ֔בֹוׁש יֵ֣נְּב :עָֽנְמִּת ןָ֖טֹול
 רֶצֵ֔א־יֵנְּֽב :ןָֽרְכּו ןָ֥רְתִיְו ןָּ֖בְׁשֶאְו ןָ֥רְמַח ןֹוׁ֔שיִד יֵ֣נְבּו ןֹוׁ֑שיִּד הָ֖נֲע יֵ֥נְּב :הָֽנֲעַֽו
 ץֶרֶ֣אְּב ּ֙וכְלָֽמ רֶׁ֤שֲא םיִ֗כָלְּמַה הֶּלֵ֣אְו :ןָֽרֲאַֽו ץּו֥ע ןֹוׁ֖שיִד יֵ֥נְּב ןָ֖קֲעַֽי ן ָ֖וֲעַֽזְו ןָ֥הְלִּב
 :הָבָֽהְנִּד ֹו֖ריִע םֵׁ֥שְו רֹו֔עְּב־ןֶּב עַלֶּ֚ב לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְבִל ךְךֶלֶ֖מ־ךְךָלְמ יֵ֥נְפִל םֹו֔דֱא
 ויָּ֔תְחַּת ךְךֹ֣לְמִּיַו בָ֑בֹוי תָמָּ֖יַו :הָֽרְצָּבִמ חַר ֶ֖ז־ןֶּב בָ֥בֹוי ויָּ֔תְחַּת ךְךֹ֣לְמִּיַו עַלָּ֑ב תָמָּ֖יַו
 הֶּ֤כַּמַה דַ֗דְּב־ןֶּב דַ֣דֲה ויָּ֜תְחַּת ךְךֹ֨לְמִּיַו םָׁ֑שּוח תָמָּ֖יַו :יִֽנָמיֵּֽתַה ץֶרֶ֥אֵמ םָׁ֖שּוח
 ויָּ֔תְחַּת ךְךֹ֣לְמִּיַו דָ֑דֲה תָמָּ֖יַו :]תיִֽוֲֽע[ תוִֽיֲֽע ֹו֖ריִע םֵׁ֥שְו בָ֔אֹומ הֵ֣דְׂשִּב ֙ןָיְדִמ־תֶא
 :רָֽהָּנַה תֹו֥בֹחְרֵֽמ לּו֖אָׁש ויָּ֔תְחַּת ךְךֹ֣לְמִּיַו הָ֑לְמַׂש תָמָּ֖יַו :הָֽקֵרְׂשַּמִמ הָ֖לְמַׂש
 ךְךֹ֤לְמִּיַו ןָ֔נָח לַעַּ֣ב ֙תָמָּ֨יַו :רֹוּֽבְכַע־ןֶּב ן ָ֖נָח לַעַּ֥ב ויָּ֔תְחַּת ךְךֹ֣לְמִּיַו לּו֑אָׁש תָמָּ֖יַו
 יֵ֥מ תַּ֖ב דֵ֔רְטַמ־תַּב֙ לֵאְבַטיֵֽהְמ ֹוּ֤תְׁשִא םֵׁ֨שְו יִעָּ֑פ ֹו֖ריִע םֵׁ֥שְו דַ֔דֲה ֙ויָּתְחַּת
 ףּוּ֥לַא ]הָ֖וְלַע[ הָ֖יְלַע ףּוּ֥לַא עָ֛נְמִּת ףּוּ֥לַא םֹו֔דֱא יֵ֣פּוּלַא ּ֙ויְהִּֽיַו דָ֑דֲה תָמָּ֖יַו :בָֽהָז
 ק ףּוּ֥לַא :ןֹֽניִּפ ףּוּ֥לַא הָ֖לֵא ףּוּ֥לַא הָ֛מָביִֽלֳהָֽא ףּוּ֧לַא :תֵֽתְי  ףּוּ֥לַא ןָ֖מיֵּת ףּוּ֥לַא זַ֛נְ
 לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב הֶּלֵ֖א :םֹוֽדֱא יֵ֥פּוּלַא הֶּלֵ֖א םָ֑ריִע ףּוּ֣לַא לֵ֖איִּדְגַמ ףּוּ֥לַא :רָֽצְבִמ
ָּד :ןּוֽלֻבְזּו רָ֖כׂשָׂשִי הָ֔דּוהיִֽו יִ֣וֵל ֙ןֹועְמִׁש ןֵ֤בּואְר  :רֵֽׁשָאְו דָּ֥ג יִ֖לָּתְפַנ ןִ֔מָיְנִבּו ףֵ֣סֹוי ן֚
 רֵ֣ע יִ֞הְיַו תיִ֑נֲעַֽנְּכַֽה ַעּוׁ֖ש־תַּבִמ ֹו֔ל דַלֹו֣נ ֙הָׁשֹולְׁש הָ֔לֵׁשְו ֙ןָנֹואְו רֵ֤ע הָ֗דּוהְי יֵ֣נְּב
 ץֶרֶּ֣פ־תֶא ֹוּ֖ל הָדְלָ֥י ֹו֔תָּלַּכ ֙רָמָתְו :ּוהֵֽתיִמְיַו הָ֖וֹהְי יֵ֥ניֵעְּב עַ֛ר הָ֗דּוהְי רֹו֣כְּב ׀
 יִרְמִ֠ז חַרֶ֗ז יֵ֣נְבּו :לּוֽמָחְו ןֹו֥רְצֶח ץֶרֶ֖פ־יֵנְּב :הָּֽׁשִמֲח הָ֖דּוהְי יֵ֥נְּב־לָּכ חַר ָ֑ז־תֶאְו
 לֵ֔אָרְׂשִי רֵ֣כֹוע ֙רָכָע יִ֑מְרַּכ יֵ֖נְבּו :הָּֽׁשִמֲח םָּ֥לֻּכ עַרָ֖דָו לֹּ֥כְלַכְו ןָ֛מיֵהְו ןָ֧תיֵאְו
־תֶא ֹו֑ל־דַלֹוֽנ רֶׁ֣שַא ןֹו֖רְצֶח יֵ֥נְבּו :הָֽיְרַזֲע ןָ֖תיֵא יֵ֥נְבּו :םֶרֵֽחַּב לַ֖עָמ רֶׁ֥שֲא
 דיִ֣לֹוה ֙בָדָניִּֽמַעְו בָ֑דָניִּֽמַע־תֶא דיִ֣לֹוה םָ֖רְו :יָֽבּולְּכ־תֶאְו םָ֖ר־תֶאְו לֵ֥אְמְחַרְי
 דיִ֥לֹוה אָ֖מְלַׂשְו אָ֔מְלַׂש־תֶא דיִ֣לֹוה ֙ןֹוׁשְחַנְו :הָֽדּוהְי יֵ֥נְּב איִׂ֖שְנ ןֹוׁ֔שְחַנ־תֶא
 דיִ֥לֹוה יַׁ֛שיִאְו :יָֽׁשִי־תֶא דיִ֥לֹוה דֵ֖בֹועְו דֵ֔בֹוע־תֶא דיִ֣לֹוה ֙זַעֹ֨בּו :זַעֹּֽב־תֶא
 יִ֔עיִבְרָֽה֙ לֵאְנַתְנ :יִֽׁשִֹלְּׁשַה אָ֖עְמִׁשְו יִ֔נֵּׁשַה ֙בָדָניִֽבֲאַֽו בָ֑איִלֱא־תֶא ֹו֖רֹכְּב־תֶא



 יֵ֣נְבּו לִי ָ֑גיִבֲאַֽו הָ֣יּורְצ םֶ֖היֵתֹֽיְחַאְו :יִֽעִבְּׁשַה דיִ֖וָּד יִּׁ֔שִּׁשַה םֶצֹ֚א :יִֽׁשיִמֲחַֽה יַּ֖דַר
 יִ֣בֲאַֽו אָׂ֑שָמֲע־תֶא הָ֖דְלָי לִיַ֕גיִבֲאַֽו :הָֽׁשֹלְׁש לֵ֖א־הָׂשֲעַֽו בָ֥אֹויְו יַׁ֛שְבַא הָ֗יּורְצ
־תֶאְו הָּׁ֖שִא הָ֥בּוזֲע־תֶא דיִ֛לֹוה ןֹו֗רְצֶח־ןֶּב בֵ֣לָכְו :יִֽלאֵעְמְׁשִּיַה רֶתֶ֖י אָׂ֔שָמֲע
־תֶא ֙בֵלָכ ֹו֤ל־חַּקִּיַו הָ֑בּוזֲע תָמָּ֖תַו :ןֹוּֽדְרַאְו בָ֖בֹוׁשְו רֶׁשֵ֥י ָהיֶ֔נָב הֶּלֵ֣אְו תֹו֑עיִרְי
־תֶא דיִ֥לֹוה יִ֖רּואְו יִ֔רּוא־תֶא דיִ֣לֹוה ֙רּוחְו :רּוֽח־תֶא ֹו֖ל דֶלֵּ֥תַו תָ֔רְפֶא
־ןֶּב אּו֖הְו ּהָ֔חָקְל אּו֣הְו דָ֔עְלִג יִ֣בֲא ֙ריִכָמ־תַּב־לֶא ֙ןֹורְצֶח אָּ֤ב רַ֗חַאְו :לֵֽאְלַצְּב
 םיִ֤רְׂשֶע ֹו֗ל־יִהְי ַֽו ריִ֑אָי־תֶא דיִ֣לֹוה בּו֖גְׂשּו :בּוֽגְׂש־תֶא ֹו֖ל דֶלֵּ֥תַו הָ֑נָׁש םיִּׁ֣שִׁש
ֹּוַח־תֶא םָרֲאַֽ֠ו־רּוֽׁשְּג חַּ֣קִּיַו :דָֽעְלִּגַה ץֶרֶ֖אְּב םיִ֔רָע ׁ֙שֹולָׁשְו  םָּ֛תִאֵֽמ ריִ֧אָי ת֨
 ק־תֶא  רַ֥חַאְו :דָֽעְלִג־יִֽבֲא ריִ֥כָמ יֵ֖נְּב הֶּלֵ֕א־לָּכ ריִ֑ע םיִּׁ֣שִׁש ָהיֶ֖תֹונְּב־תֶאְו תָ֥נְ
 יִ֥בֲא רּו֖חְׁשַא־תֶא ֹו֔ל דֶלֵּ֣תַו הָּ֔יִבֲא ֙ןֹורְצֶח תֶׁשֵ֤אְו הָתָ֑רְפֶא בֵ֣לָכְּב ןֹו֖רְצֶח־תֹוֽמ
 םֶצֹ֖אָו ןֶרֹ֛אָו הָ֥נּובּו םָ֑ר ׀ רֹו֣כְּבַה ןֹו֖רְצֶח רֹו֥כְּב לֵ֛אְמְחַרְי־יֵֽנְב ּו֧יְהִּֽיַו :ַעֹוֽקְת
 ּו֥יְהִּֽיַו :םָֽנֹוא םֵ֥א איִ֖ה הָ֑רָטֲע ּהָ֣מְׁשּו לֵ֖אְמְחַריִֽל תֶרֶ֛חַא הָּׁ֥שִא יִ֨הְּתַו :הָּֽיִחֲא
 יֵ֣נְבּו עָ֑דָיְו יַּ֣מַׁש םָ֖נֹוא־יֵֽנְב ּו֥יְהִּֽיַו :רֶקֵֽעָו ןיִ֖מָיְו ץַעַ֥מ לֵ֑אְמְחַרְי רֹו֣כְּב םָ֖ר־יֵנְב
 ןָּ֖בְחַא־תֶא ֹו֔ל דֶלֵּ֣תַו לִיָ֑היִבֲא רּוׁ֖שיִבֲא תֶׁשֵ֥א םֵׁ֛שְו :רּוֽׁשיִבֲאַֽו בָ֖דָנ יַּ֔מַׁש
ֹל דֶלֶ֖ס תָמָּ֥יַו םִיָּ֑פַאְו דֶלֶ֣ס בָ֖דָנ יֵ֥נְבּו :דיִֽלֹומ־תֶאְו  יִ֑עְׁשִי םִיַּ֖פַא יֵ֥נְבּו :םיִֽנָב א֥
 תָמָּ֥יַו ןָ֑תָנֹוֽיְו רֶתֶ֖י יַּ֔מַׁש יִ֣חֲא ֙עָדָי יֵ֤נְבּו :יָֽלְחַא ןָׁ֖שֵׁש יֵ֥נְבּו ןָׁ֔שֵׁש ֙יִעְׁשִי יֵ֤נְבּו
ֹל רֶתֶ֖י ֹלְו :לֵֽאְמְחַרְי־יֵֽנְּב ּו֖יָה הֶּלֵ֥א אָ֑זָזְו תֶלֶּ֣פ ןָ֖תָנֹוֽי יֵ֥נְבּו :םיִֽנָב א֥  הָ֧יָה־אֽ
־תֶא ןָׁ֧שֵׁש ןֵּ֨תִּיַו :עָֽחְרַי ֹו֥מְׁשּו יִ֖רְצִמ דֶבֶ֥ע ןָׁ֛שֵׁשְלּו תֹו֑נָּב־םִא יִּ֣כ םיִ֖נָּב ןָׁ֛שֵׁשְל
 ןָ֖תָנְו ןָ֔תָנ־תֶא דיִ֣לֹה ֙יַּתַעְו :יָּֽתַע־תֶא ֹו֖ל דֶלֵּ֥תַו הָּׁ֑שִאְל ֹוּ֖דְבַע עָ֥חְרַיְל ֹוּ֛תִּב
 ֙דֵבֹועְו :דֵֽבֹוע־תֶא דיִ֥לֹוה לָ֖לְפֶאְו לָ֔לְפֶא־תֶא דיִ֣לֹוה ֙דָבָזְו :דָֽבָז־תֶא דיִ֥לֹוה
 ץֶלֶ֖חְו ץֶלָ֔ח־תֶא דיִ֣לֹה ֙הָיְרַזֲעַֽו :הָֽיְרַזֲע־תֶא דיִ֥לֹוה אּו֖הֵיְו אּו֔הֵי־תֶא דיִ֣לֹוה
 :םּוּֽלַׁש־תֶא דיִ֥לֹה יַ֖מְסִסְו יָ֔מְסִֽס־תֶא דיִ֣לֹה ֙הָׂשָעְלֶאְו :הָֽׂשָעְלֶא־תֶא דיִ֥לֹה
 יִ֣חֲא ֙בֵלָכ יֵ֤נְבּו :עָֽמָׁשיִֽלֱא־תֶא דיִ֥לֹה הָ֖יְמַקיִֽו הָ֔יְמַקְי־תֶא דיִ֣לֹוה ֙םּוּלַׁשְו
 ןֹו֑רְבֶח יֵ֖נְבּו :ןֹוֽרְבֶח יִ֥בֲא הָׁ֖שֵרָֽמ יֵ֥נְבּו ףיִ֑ז־יִבֲא אּו֣ה ֹו֖רֹכְּב עָׁ֥שיֵמ לֵ֔אְמְחַרְי
 דיִ֥לֹוה םֶקֶ֖רְו םָ֑עְקְרָי יִ֣בֲא םַחַ֖ר־תֶא דיִ֔לֹוה עַמֶׁ֣שְו :עַמָֽׁשָו םֶקֶ֥רְו ַחֻּ֖פַתְו חַרֹ֥ק
 הָ֛דְלָֽי בֵ֔לָּכ ׁשֶגֶ֣ליִּפ ֙הָפיֵעְו :רּוֽצ־תיֵֽב יִ֥בֲא ןֹו֖עָמּו ןֹו֑עָמ יַּ֖מַׁש־ןֶבּו :יָּֽמַׁש־תֶא



 םָ֛תֹויְו םֶגֶ֧ר יָּ֑דְהָי יֵ֖נְבּו :זֵֽזָּג־תֶא דיִ֥לֹה ןָ֖רָחְו זֵ֑זָּג־תֶאְו אָ֖צֹומ־תֶאְו ןָ֥רָח־תֶא
 דֶלֵּ֗תַו :הָֽנֲחְֽרִּת־תֶאְו רֶבֶׁ֖ש דַלָ֥י הָ֔כֲעַֽמ ֙בֵלָּכ ׁשֶגֶ֤לִּפ :ףַעָֽׁשָו הָ֥פיֵעְו טֶלֶ֖פָו ןָׁ֥שיֵגְו

 :הָֽסְכַע בֵ֖לָּכ־תַבּו אָ֑עְבִג יִ֣בֲאַֽו הָ֖נֵּבְכַמ יִ֥בֲא אָ֛וְׁש־תֶא הָּ֔נַמְדַמ יִ֣בֲא ףַעַׁ֚ש
 ֙אָמְלַׂש :םיִֽרָעְי תַ֥יְרִק יִ֖בֲא לָ֕בֹוׁש הָתָ֑רְפֶא רֹו֣כְּב רּו֖ח־ןֶּב בֵ֔לָכ יֵ֣נְּב ּ֙ויָה הֶּלֵ֤א
 םיִ֑רָעְי תַ֣יְרִק יִ֖בֲא לָ֔בֹוׁשְל ֙םיִנָב ּו֤יְהִּֽיַו :רֵֽדָּג־תיֵֽב יִ֥בֲא ףֵ֖רָח םֶחָ֔ל־תיֵֽב יִ֣בֲא
 יִ֖תָמֻּֽׁשַהְו יִ֔תּוּפַהְו ֙יִרְתִּיַה םיִ֔רָעְי תַ֣יְרִק ֙תֹוחְּפְׁשִמּו :תֹוֽחֻנְּמַה יִ֥צֲח הֶ֖אֹרָֽה
 ֙םֶחֶ֨ל תיֵּ֥ב אָ֗מְלַׂש יֵ֣נְּב :יִֽלֻֽאָּ֖תְׁשֶאָֽהְו יִ֔תָעְרָּ֣צַה ּ֙ואְצָֽי הֶּלֵ֗אֵמ יִ֑עָרְׁשִּמַהְו
 ֙םיִרְפֹוֽס תֹו֤חְּפְׁשִמּו :יִֽעְרָּצַה יִּ֖תְחַנָּֽמַה יִ֥צֲחַֽו בָ֑אֹוי תיֵּ֣ב תֹו֖רְטַע יִ֔תָפֹו֣טְנּו
 םיִ֔אָּבַה םיִ֣ניִּקַה הָּמֵ֚ה םיִ֑תָכּוֽׂש םיִ֖תָעְמִׁש םיִ֥תָעְרִּת ץֵּ֔בְעַי ]יֵ֣בְׁשֹֽי[ וֵ֣בְׁשֹֽי
 רֹו֣כְּבַה ןֹו֑רְבֶחְּב ֹו֖ל־דַלֹוֽנ רֶׁ֥שֲא דיִ֔וָד יֵ֣נְּב ּ֙ויָה הֶּלֵ֤אְו :בָֽכֵר־תיֵֽב יִ֥בֲא תַּ֖מַחֵֽמ
 ֙יִׁשִלְּׁשַה :תיִֽלְמְרַּכַה לִי ַ֖גיִבֲאַֽל לאֵּ֔יִנָּ֣ד ֙יִנֵׁש תיִ֔לאֵעְרְזִּיַה ֙םַעֹ֨ניִחֲאַֽל ןֹ֗נְמַא ׀
 :תיִּֽגַח־ןֶב הָּ֥יִנֹֽדֲא יִ֖עיִבְרָֽה רּוׁ֑שְּג ךְךֶלֶ֣מ יַ֖מְלַּת־תַּב הָ֔כֲעַֽמ־ןֶּב םֹו֣לָׁשְבַאְל
 ֹו֣ל־דַלֹוֽנ ֙הָּׁשִׁש :ֹוּֽתְׁשִא הָ֥לְגֶעְל םָ֖עְרְתִי יִּׁ֥שִּׁשַה לָ֑טיִבֲאַֽל הָ֖יְטַפְׁש יִׁ֥שיִמֲחַֽה
 הָ֔נָׁש ׁ֙שֹולָׁשְו םיִׁ֤שֹלְׁשּו םיִׁ֑שָדֳח הָּׁ֣שִׁשְו םיִ֖נָׁש עַבֶׁ֥ש םָׁ֔ש־ךְךָלְמִּ֨יַו ןֹו֔רְבֶחְב
 ֙הֹמֹלְׁשּו ןָ֤תָנְו בָ֞בֹוׁשְו אָעְמִׁ֠ש םָ֑לָׁשּוֽריִּב ֹו֖ל־ּודְּלּונ הֶּלֵ֥אְו :םָֽלָׁשּוֽריִּב ךְךַ֖לָמ
 גֶפֶ֖נְו ּהַגֹ֥נְו :טֶלָֽפיִלֱאֶֽו עָ֖מָׁשיִֽלֱאֶו רָ֥חְבִיְו :לֵֽאיִּמַע־תַּב ַעּוׁ֖ש־תַבְל הָ֔עָּבְרַא
־יֵנְּֽב דַ֥בְּלִמ דיִ֑וָד יֵ֣נְּב לֹּ֖כ :הָֽעְׁשִּת טֶלֶ֖פיִלֱאֶֽו עָ֛דָיְלֶאְו עָ֧מָׁשיִֽלֱאֶֽו :ַעיִֽפָיְו
 טָ֥פָׁשֹוֽהְי ֹו֖נְב אָ֥סָא ֹו֛נְב הָּ֥יִבֲא םָ֑עְבַחְר הֹ֖מֹלְׁש־ןֶבּו :םָֽתֹוחֲא רָ֥מָתְו םיִׁ֖שְגַליִֽפ
 :ֹוֽנְּב םָ֥תֹוי ֹו֖נְב הָ֥יְרַזֲע ֹו֛נְב ּוהָ֧יְצַמֲא :ֹוֽנְּב ׁשָ֥אֹוי ֹו֖נְב ּוהָ֥יְזַחֲא ֹו֛נְּב םָ֥רֹוי :ֹוֽנְּב
 קְזִח ֹו֛נְּב זָ֥חָא ֹי ֹו֖נְּב ןֹו֥מָא :ֹוֽנְב הֶּׁ֥שַנְמ ֹו֖נְב ּוהָּ֥יִ ֹי ֙יֵנְבּו :ֹוֽנְב ּוהָּ֥יִׁשאֽ  ּוהָּ֔יִׁשאֽ
 יֵ֖נְבּו :םּוּֽלַׁש יִ֖עיִבְרָֽה ּוהָּ֔יִקְדִצ ֙יִׁשִלְּׁשַה םיִ֑קָיֹוֽהְי יִ֖נֵּׁשַה ןָ֔נָחֹוֽי ֙רֹוכְּבַה
 קְדִצ ֹו֖נְב הָ֥יְנָכְי םיִ֑קָיֹוֽהְי  םָ֥ריִּכְלַמּו :ֹוֽנְּב לֵ֖איִּתְלַאְׁש רִּ֔סַא הָ֣יְנָכְי ֙יֵנְבּו :ֹוֽנְב הָּ֥יִ
־ןֶבּו יִ֑עְמִׁשְו לֶ֖בָּבֻרְז הָ֔יָדְפ יֵ֣נְבּו :הָֽיְבַדְנּו עָ֖מָׁשֹוֽה הָ֥יְמַקְי רַּ֑צַאְנֶׁשְו הָ֖יָדְפּו
 הָ֛יְדַסֲחַֽו הָ֧יְכֶרֶֽבּו לֶהֹאָ֠ו הָ֡בֻׁשֲחַֽו :םָֽתֹוחֲא תיִ֖מֹלְׁשּו הָ֔יְנַנֲחַֽו םָּ֣לֻׁשְמ֙ לֶבָּבֻרְז
 יֵ֥נְּב ןָ֔נְרַא יֵ֣נְּב ֙הָיָפְר יֵ֤נְּב הָ֑יְעַׁשיִֽו הָ֣יְטַלְּפ הָ֖יְנַנֲח־ןֶבּו :ׁשֵֽמָח דֶסֶ֖ח בַׁשּו֥י
 ַחיִ֧רָבּו לָאְגִיְ֠ו ׁשּוּ֡טַח הָ֗יְעַמְׁש יֵ֣נְבּו הָ֑יְעַמְׁש הָ֖יְנַכְׁש יֵ֥נְבּו :הָֽיְנַכְׁש יֵ֥נְּב הָ֖יְדַבֹֽע



 קְזִחְו יַ֧ניֵעֹוֽיְלֶא הָ֗יְרַעְנ־ןֶבּו :הָּֽׁשִׁש טָ֖פָׁשְו הָ֛יְרַעְנּו  יֵ֣נְבּו :הָֽׁשֹלְׁש םָ֖קיִרְזַעְו הָּ֛יִ
 יִנָ֖נֲעַֽו הָ֛יָלְדּו ן ָ֧נָחֹוֽיְו בּוּקַעְ֠ו הָ֡יָלְפּו ביִׁ֡שָיְלֶאְו ]ּוהָ֡יְוַדֹוֽה[ ּוהָוְ֡יַדֹֽה יַ֗ניֵעֹוֽיְלֶא
 דיִ֣לֹה֙ לָבֹוׁש־ןֶב הָ֤יָאְרּו :לָֽבֹוׁשְו רּו֥חְו יִ֖מְרַכְו ןֹו֛רְצֶח ץֶרֶּ֧פ הָ֑דּוהְי יֵ֖נְּב :הָֽעְבִׁש
 :יִֽתָעְרָּצַה תֹו֥חְּפְׁשִמ הֶּלֵ֖א דַהָ֑ל־תֶאְו יַ֖מּוחֲא־תֶא דיִ֔לֹה תַ֣חַיְו תַחַ֔י־תֶא
֙ לֵאּונְפּו :יִנֹוּֽפְלֶלְצַה םָ֖תֹוחֲא םֵׁ֥שְו ׁשָּ֑בְדִיְו אָ֖מְׁשִיְו לאֶ֥עְרְזִי םָ֔טיֵע יִ֣בֲא ֙הֶּלֵ֨אְו
 :םֶחָֽל תיֵּ֥ב יִ֖בֲא הָתָ֔רְפֶא רֹו֣כְּב ֙רּוח־יֵנְב הֶּלֵ֤א הָׁ֑שּוח יִ֣בֲא רֶזֵ֖עְו רֹ֔דְג יִ֣בֲא
־תֶא ֙הָרֲעַֽנ ֹו֤ל דֶלֵּ֨תַו :הָֽרֲעַֽנְו הָ֖אְלֶח םיִׁ֑שָנ יֵּ֣תְׁש ּו֖יָה ַעֹו֔קְת יִ֣בֲא ֙רּוחְׁשַאְלּו
 יֵ֖נְבּו :הָֽרֲעַֽנ יֵ֥נְּב הֶּלֵ֖א יִ֑רָּתְׁשַחֲאָֽה־תֶאְו יִ֖נְמיֵּֽת־תֶאְו רֶפֵ֔ח־תֶאְו םָּ֣זֻחֲא
 הָ֑בֵבֹּֽצַה־תֶאְו בּו֖נָע־תֶא דיִ֔לֹוה ץֹו֣קְו :ן ָֽנְתֶאְו ]רַחֹ֖צְו[ רַחֹ֖צְי תֶרֶ֥צ הָ֑אְלֶח
 ֹו֤מְׁש הָ֨אְרָֽק ֹוּ֗מִאְו ויָ֑חֶאֵֽמ דָּ֖בְכִנ ץֵּ֔בְעַי יִ֣הְיַו :םֻֽרָה־ןֶּב לֵ֖חְרַחֲא תֹ֥חְּפְׁשִמּו
 קִּיַו :בֶצֹֽעְּב יִּתְדַ֖לָי יִּ֥כ רֹ֔מאֵל ֙ץֵּבְעַי ־םִא רֹ֗מאֵל לֵ֜אָרְׂשִי יֵ֨הֹלאֵֽל ץֵּבְעַ֠י אָ֣רְ
 יִּ֣תְלִבְל הָ֖עָרֵֽמ ָתיִׂ֥שָעְו יִּ֔מִע ֙ךָךְדָי הָ֤תְיָֽהְו ֙יִלּובְּג־תֶא ָתיִּ֤בְרִהְו יִנֵ֜כְרָֽבְּת ךְךֵ֨רָּב
 ריִ֑חְמ־תֶא דיִ֣לֹוה הָ֖חּוׁש־יִֽחֲא בּו֥לְכּו :לָֽאָׁש רֶׁ֥שֲא־תֵֽא םיִ֖הֹלֱא אֵ֥בָּיַו יִּ֑בְצָע
 הָּ֖נִחְּת־תֶאְו ַחֵ֔סָּפ־תֶאְו ֙אָפָר תיֵּ֤ב־תֶא דיִ֞לֹוה ןֹוּ֗תְׁשֶאְו :ןֹוּֽתְׁשֶא יִ֥בֲא אּו֖ה
 לֵ֖איִנְתָע יֵ֥נְבּו הָ֑יָרְׂשּו לֵ֖איִנְתָע זַ֔נְק יֵ֣נְבּו :הָֽכֵר יֵׁ֥שְנַא הֶּלֵ֖א ׁשָ֑חָנ־ריִֽע יִ֣בֲא
 איֵּ֣ג ֙יִבֲא ֙בָאֹוי־תֶא דיִ֤לֹוה הָ֗יָרְׂשּו הָ֑רְפָע־תֶא דיִ֣לֹוה יַ֖תֹנֹוֽעְמּו :תַֽתֲח
 הָ֖לֵא יֵ֥נְבּו םַעָ֑נָו הָ֖לֵא ּוריִ֥ע הֶּ֔נֻפְי־ןֶּב בֵ֣לָּכ ֙יֵנְבּו :ּוֽיָה םיִׁ֖שָרֲח יִּ֥כ םיִׁ֔שָרֲח
 קּו  רֶפֵ֣עְו דֶרֶ֖מּו רֶתֶ֥י הָ֔רְזֶע־ןֶבּו :לֵֽאְרַׂשֲאַֽו אָ֖יְריִּֽת הָ֔פיִזְו ףיִ֣ז לֵ֑אְלֶּלַהְי יֵ֖נְבּו :זַֽנְ
 ֹוּ֣תְׁשִאְו :ַעֹֽמְּתְׁשֶא יִ֥בֲא חַּ֖בְׁשִי־תֶאְו יַּ֔מַׁש־תֶאְו םָ֣יְרִמ־תֶא ֙רַהַּ֨תַו ןֹו֑לָיְו
 לֵ֖איִתּוֽקְי־תֶאְו ֹו֔כֹוׂש יִ֣בֲא ֙רֶבֶ֨ח־תֶאְו ֙רֹודְג יִ֤בֲא דֶרֶ֨י־תֶא הָ֞דְלָֽי הָּ֗יִדֻהְיַה
 הָּ֔יִדֹוֽה תֶׁשֵ֣א ֙יֵנְבּו :דֶרָֽמ חַ֖קָל רֶׁ֥שֲא הֹ֔עְרַּפ־תַב הָ֣יְתִּב ֙יֵנְּב הֶּלֵ֗אְו ַחֹו֑נָז יִ֣בֲא
 ןֹו֣נְמַא ןֹו֔מיִׁש יֵ֣נְבּו :יִֽתָכֲעַּֽמַה ַעֹ֖מְּתְׁשֶאְו יִ֑מְרַּגַה הָ֖ליִעְק יִ֥בֲא םַחַ֔נ תֹו֣חֲא
־ןֶב הָ֣לֵׁש ֙יֵנְּב :תֵֽחֹוז־ןֶבּו תֵ֖חֹוז יִ֔עְׁשִי יֵ֣נְבּו ]ןֹו֑ליִתְו[ ןֹו֑לוִתְו ן ָ֖נָח־ןֶּב הָּ֔נִרְו
 ץֻּ֖בַה תַ֥דֹבֲע־תיֵּֽב תֹו֛חְּפְׁשִמּו הָׁ֑שֵרָֽמ יִ֣בֲא הָּ֖דְעַלְו הָ֔כֵל יִ֣בֲא רֵ֚ע הָ֔דּוהְי
 יִבֻׁ֣שָיְו בָ֖אֹומְל ּו֥לֲעָּֽב־רֶׁשֲא ףָ֛רָׂשְו ׁשָ֧אֹויְו אָ֗בֵזֹֽכ יֵׁ֣שְנַאְו םיִ֞קֹויְו :ַעֵּֽבְׁשַא תיֵ֥בְל
 ךְךֶלֶּ֥מַה־םִע הָ֑רֵדְגּו םיִ֖עָטְנ יֵ֥בְׁשֹֽיְו םיִ֔רְצֹוּ֣יַה הָּמֵ֚ה :םיִֽקיִּתַע םיִ֖רָבְּדַהְו םֶחָ֑ל



 ֹו֛נְּב םֻּ֥לַׁש :לּוֽאָׁש חַר ֶ֥ז ביִ֖רָי ןיִ֔מָיְו לֵ֣אּומְנ ןֹו֑עְמִׁש יֵ֖נְּב :םָֽׁש ּובְׁשָ֥י ֹוּ֖תְכאַלְמִּב
 :ֹוֽנְב יִ֥עְמִׁש ֹו֖נְּב רּוּ֥כַז ֹו֛נְּב לֵ֥אּוּמַח עָ֑מְׁשִמ יֵ֖נְבּו :ֹוֽנְּב עָ֥מְׁשִמ ֹו֖נְּב םָׂ֥שְבִמ
֙ לֹכְו םיִּ֑בַר םיִ֣נָּב ןיֵ֖א ויָ֕חֶאְלּו ׁשֵׁ֔ש תֹו֣נָבּו ֙רָׂשָע הָּׁ֤שִׁש םיִ֨נָּב יִ֞עְמִׁשְלּו
ֹל םָּ֔תְחַּפְׁשִמ  רַ֥צֲחַֽו הָ֖דָלֹוֽמּו עַבֶׁ֥ש־רֵֽאְבִּב ּו֛בְׁשֵּֽיַו :הָֽדּוהְי יֵ֥נְּב־דַע ּוּ֖בְרִה א֥
 תיֵ֤בְבּו :גָֽלְקיִצְבּו הָ֖מְרָחְבּו לֵ֥אּותְבִבּו :דָֽלֹותְבּו םֶצֶ֖עְבּו הָ֥הְלִבְבּו :לָֽעּוׁש
 ךְךֹ֥לְמ־דַע םֶ֖היֵרָע הֶּלֵ֥א םִיָ֑רֲעַֽׁשְבּו יִ֖אְרִּב תיֵ֥בְבּו םיִ֔סּוס רַ֣צֲחַֽבּו ֙תֹובָּכְרַמ
 םֶ֗היֵרְצַח־לָכְו :ׁשֵֽמָח םיִ֖רָע ןָׁ֑שָעְו ןֶכֹ֖תְו ןֹוּ֥מִר ןִיַ֔עָו םָ֣טיֵע ֙םֶהיֵרְצַחְו :דיִֽוָּד
ֹז לַעָּ֑ב־דַע הֶּלֵ֖אָה םיִ֥רָעֶֽה תֹו֛ביִבְס רֶׁ֧שֲא  :םֶֽהָל םָׂ֖שְחַיְתִֽהְו םָ֔תֹבְׁשֹוֽמ תא֚
־ןֶּב הָ֖יָרְׂש־ןֶּב הָ֔יְבִׁשֹו֣י־ןֶּב ֙אּוהֵיְו לֵ֑אֹויְו :הָֽיְצַמֲא־ןֶּב הָׁ֖שֹויְו ךְךֵ֔לְמַיְו בָ֣בֹוׁשְמּו
 :הָֽיָנְבּו לֵ֖אִמיִׂשיִֽו לֵ֛איִדֲעַֽו הָ֧יָׂשֲעַֽו הָיָחֹוֽׁשיִ֠ו הָבֹ֡קֲעַֽיְו יַ֡ניֵעֹוֽיְלֶאְו :לֵֽאיִׂשֲע
 םיִ֣אָּבַה הֶּלֵ֚א :הָֽיְעַמְׁש־ןֶּב יִ֖רְמִׁש־ןֶב הָ֥יָדְי־ןֶּב ןֹוּ֛לַא־ןֶב יִ֧עְפִׁש־ןֶב אָ֨זיִזְו
 אֹו֣בְמִל ּ֙וכְלֵּֽיַו :בֹוֽרָל ּו֖צְרָּֽפ םֶ֔היֵתֹו֣בֲא ֙תיֵבּו םָ֑תֹוחְּפְׁשִמְּב םיִ֖איִׂשְנ תֹו֔מֵׁשְּב
 בֹו֔טָו ןֵ֣מָׁש ֙הֶעְרִמ ּו֤אְצְמִּיַו :םָֽנֹאצְל הֶ֖עְרִמ ׁשֵּ֥קַבְל אְי ָּ֑גַה חַ֣רְזִמְל דַ֖ע רֹ֔דְג
 ּואֹ֡בָּיַו :םיִֽנָפְל םָׁ֖ש םיִ֥בְׁשֹּיַה םָ֔ח־ןִמ יִּ֣כ הָ֑וֵלְׁשּו תֶטֶ֖קֹׁשְו םִיַ֔דָי תַ֣בֲחַֽר ֙ץֶרָ֨אָהְו
 קְזִחְי ׀ יֵ֣מיִּב תֹו֜מֵׁשְּב םיִ֨בּותְּכַה ֩הֶּלֵא  םֶ֜היֵלֳהָֽא־תֶא ּוּ֨כַּיַו הָ֗דּוהְי־ךְךֶלֶֽמ ּוהָּ֣יִ
 הֶּ֔זַה םֹוּ֣יַה־דַע ֙םֻמיִרֲחַּֽיַו הָּמָׁ֔ש־ּואְצְמִנ רֶׁ֤שֲא ]םיִ֨נּועְּמַה[ םיִ֨נּיעְּמַה־תֶאְו
 רַ֣הְל ּ֙וכְלָֽה ןֹו֗עְמִׁש יֵ֣נְּב־ןִמ ׀ םֶ֣הֵמּו :םָֽׁש םָ֖נֹאצְל הֶ֥עְרִמ־יִּֽכ םֶ֑היֵּתְחַּת ּו֖בְׁשֵּֽיַו

 יִ֖עְׁשִי יֵ֥נְּב לֵ֛איִּזֻעְו הָ֧יָפְרּו הָיְרַעְנּ֠ו הָ֡יְטַלְפּו תֹו֑אֵמ ׁשֵ֣מֲח םיִׁ֖שָנֲא ריִ֔עֵׂש
 :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַה דַ֖ע םָׁ֔ש ּובְׁשֵ֣יַו קֵ֑לָמֲעַֽל הָ֖טֵלְּפַה תיִ֥רֵאְׁש־תֶא ּוּ֕כַּיַו :םָֽׁשֹארְּב
 ֙הָנְּתִנ ויִ֔בָא יֵ֣עּוצְי ֹ֙ולְּלַחְבּֽו ֒רֹוכְּבַה אּו֣ה־יִּֽכ ֘לֵאָרְׂשִי־רֹוֽכְּב ןֵ֥בּואְר יֵ֨נְבּו
ֹלְו לֵ֑אָרְׂשִי־ןֶּב ףֵ֖סֹוי יֵ֥נְבִל ֹו֔תָרֹ֣כְּב  רַ֣בָּג ֙הָדּוהְי יִּ֤כ :הָֽרֹכְּבַל ׂשֵ֖חַיְתִהְל א֥
 אּוּ֖לַפּו ךְךֹו֥נֲח לֵ֑אָרְׂשִי רֹו֣כְּב ןֵ֖בּואְר יֵ֥נְּב :ףֵֽסֹויְל הָ֖רֹכְּבַהְו ּוּנֶּ֑מִמ דיִ֖גָנְלּו ויָ֔חֶאְּב
 הָ֥יָאְר ֹו֛נְב הָ֥כיִמ :ֹוֽנְב יִ֥עְמִׁש ֹו֖נְּב גֹוּ֥ג ֹו֛נְב הָ֥יְעַמְׁש לֵ֑אֹוי יֵ֖נְּב :יִֽמְרַכְו ןֹו֥רְצֶח
 אּו֥ה רֻּׁ֑שַא ךְךֶלֶ֣מ רֶסֶ֖אְנְלִּפ תַ֥גְּלִּת הָ֔לְגֶה רֶׁ֣שֲא ֹו֔נְב הָ֣רֵאְּב :ֹוֽנְּב לַעַּ֥ב ֹו֖נְב
ֹרָה םָ֑תֹודְלֹֽתְל ׂשֵ֖חַיְתִהְּב ויָ֔תֹחְּפְׁשִמְל ֙ויָחֶאְו :יִֽנֵבּואֽרָל איִׂ֖שָנ  לֵ֖איִעְי ׁשא֥
 לַעַ֥בּו ֹו֖בְנ־דַעְו רֵ֔עֹרֲעַּֽב בֵׁ֣שֹוי אּו֚ה לֵ֑אֹוי־ןֶּב עַמֶׁ֖ש־ןֶּב זָ֔זָע־ןֶּב ֙עַלֶ֨בּו :ּוהָֽיְרַכְזּו



 ּו֖בָר םֶ֛היֵנְקִמ יִּ֧כ תָ֑רְּפ רָ֖הָּנַה־ןִמְל הָרָּ֔בְדִמ אֹו֣בְל־דַע ֙בַׁשָי חָ֗רְזִּמַלְו :ןֹוֽעְמ
 ּ֙ובְׁשֵּֽיַו םָ֑דָיְּב ּו֖לְּפִּיַו םיִ֔אִרְגַהַֽה־םִע ֙הָמָחְלִמ ּוׂ֤שָע לּו֗אָׁש יֵ֣מיִבּו :דָֽעְלִּג ץֶרֶ֥אְּב
 ןָׁ֖שָּבַה ץֶרֶ֥אְּב ּו֛בְׁשָֽי םָּ֗דְגֶנְל דָ֣ג־יֵנְבּו :דָֽעְלִּגַל חָ֥רְזִמ יֵ֖נְּפ־לָּכ־לַע םֶ֔היֵלֳהָ֣אְּב
ֹרָה לֵ֣אֹוי :הָֽכְלַס־דַע  תיֵ֣בְל םֶ֞היֵחֲאַֽו :ןָֽׁשָּבַּב טָ֖פָׁשְו יַ֥נְעַיְו הֶ֑נְׁשִּמַה םָ֖פָׁשְו ׁשא֔
 יֵ֣נְּב ׀ הֶּלֵ֣א :הָֽעְבִׁש רֶבֵ֖עָו ַעיִ֥זְו ןָּ֛כְעַיְו יַ֧רֹויְו עַבֶׁשְ֠ו םָּ֡לֻׁשְמּו לֵ֡אָכיִֽמ םֶ֗היֵתֹוֽבֲא
־ןֶּב ֹוּ֖דְחַי־ןֶּב יַׁ֥שיִׁשְי־ןֶּב לֵ֛אָכיִֽמ־ןֶּב דָ֧עְלִּג־ןֶּב ַחֹורָ֠י־ןֶּב יִ֡רּוח־ןֶּב לִיַ֗חיִבֲא
ֹר יִ֔נּוּג־ןֶּב לֵ֣איִּדְבַע־ןֶּב ֙יִחֲא :זּוּֽב  ןָׁ֖שָּבַּב דָ֥עְלִּגַּב ּו֛בְׁשֵּֽיַו :םָֽתֹובֲא תיֵ֥בְל ׁשא֖
 םָ֣תֹוי יֵ֖מיִּב ּוׂ֔שְחַיְתִה ֙םָּלֻּכ :םָֽתֹואְצֹוּֽת־לַע ןֹו֖רָׁש יֵׁ֥שְרְגִמ־לָכְבּו ָהיֶ֑תֹנְבִבּו
־טֶבֵֽׁש יִ֥צֲחַֽו יִ֜דָגְו ןֵ֨בּואְר־יֵֽנְּב :לֵֽאָרְׂשִי־ךְךֶלֶֽמ םָ֥עְבָר ָֽי יֵ֖מיִבּו הָ֑דּוהְי־ךְךֶלֶֽמ
 הָ֑מָחְלִמ יֵ֖דּומְלּו תֶׁשֶ֔ק יֵכְרֹ֣דְו ֙בֶרֶ֨חְו ן ֵ֤גָמ יֵ֨אְׂשֹֽנ םיִׁשָנֲ֠א֒ לִיַח־יֵנְּב־ןִמ ֘הֶּׁשַנְמ
 הָ֖מָחְלִמ ּוׂ֥שֲעַּֽיַו :אָֽבָצ יֵ֥אְצֹֽי םיִּׁ֖שִׁשְו תֹו֥אֵמ־עַבְׁשּו ףֶלֶ֛א הָ֥עָּבְרַאְו םיִ֨עָּבְרַא
 ֙םָדָיְב ּו֤נְתָּֽנִּיַו םֶ֔היֵלֲע ּו֣רְזָֽעֵּיַו :בָֽדֹונְו ׁשיִ֖פָנְו רּו֥טיִו םיִ֑איִרְגַהַֽה־םִע
־יִּכ םֶ֖הָל רֹוּ֥תְעַנְו הָ֔מָחְלִּמַּב ּ֙וקֲעָֽז םיִ֤הֹלאֵֽל יִּ֠כ םֶ֑הָּמִעֶׁ֣ש לֹ֖כְו םיִ֔איִרְגַהַֽה
ֹצְו ֙ףֶלֶ֨א םיִּׁ֥שִמֲח םֶ֞היֵּלַמְּֽג םֶהיֵנְקִ֠מ ּוּ֣בְׁשִּיַו :ֹוֽב ּוחְטָ֥ב  ֙םיִּׁשִמֲחַֽו םִיַ֤תאָמ ןא֗
 יִּ֥כ ּולָ֔פָנ ֙םיִּבַר םיִ֤לָלֲח־יִּֽכ :ףֶלָֽא הָאֵ֥מ םָ֖דָא ׁשֶפֶ֥נְו םִיָּ֑פְלַא םיִ֖רֹומֲחַֽו ףֶלֶ֔א
 הֶּׁ֔שַנְמ טֶבֵׁ֣ש ֙יִצֲח יֵ֗נְבּו :הָֽלֹּגַה־דַע םֶ֖היֵּתְחַת ּו֥בְׁשֵּֽיַו הָ֑מָחְלִּמַה םיִ֖הֹלֱאָֽהֵמ
 הֶּלֵ֖אְו :ּוֽבָר הָּמֵ֥ה ןֹו֖מְרֶח־רַהְו ריִ֥נְׂשּו ןֹו֛מְרֶח לַעַּ֧ב־דַע ןָׁ֞שָּבִמ ץֶרָ֑אָּב ּו֖בְׁשָֽי
 הָ֜יְוַדֹוֽהְו הָ֨יְמְרִיְו לֵאיִרְזַעְ֠ו לֵ֡איִלֱאֶֽו יִ֡עְׁשִיְו רֶפֵ֡עְו םָ֑תֹובֲא־תיֵֽב יֵׁ֣שאָר
 ּו֔לֲעְֽמִּ֨יַו :םָֽתֹובֲא תיֵ֥בְל םיִׁ֖שאָר תֹו֔מֵׁש יֵׁ֣שְנַא לִיַ֔ח יֵרֹוּ֣בִּג ֙םיִׁשָנֲא לֵ֗איִּדְחַיְו
 םיִ֖הֹלֱא דיִ֥מְׁשִה־רֶׁשֲא ץֶרָ֔אָה־יֵּֽמַע יֵ֣הֹלֱא ֙יֵרֲחַֽא ּו֗נְזִּיַו םֶ֑היֵתֹבֲא יֵ֖הֹלאֵּֽב
 תַ֤גְּלִּת ַ֙חּו֨ר־תֶאְו רּוּׁ֗שַא־ךְךֶלֶֽמ לּוּ֣פ ׀ ַחּו֣ר־תֶא לֵ֜אָרְׂשִי יֵ֨הֹלֱא ֩רַעָּיַו :םֶֽהיֵנְּפִמ
 םֵאיִבְיַ֠ו הֶּׁ֑שַנְמ טֶבֵׁ֣ש יִ֖צֲחַֽלְו יִ֔דָּגַלְו יִ֣נֵבּואֽרָל ֙םֵלְגַּיַו רּוּׁ֔שַא ךְךֶלֶ֣מ ֙רֶסֶ֨נְלִּפ
 :יִֽרָרְמּו תָ֖הְק ןֹׁ֕שְר ֵּֽג יִ֑וֵל יֵ֖נְּב :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַה דַ֖ע ןָ֔זֹוּג רַ֣הְנּו ֙אָרָהְו רֹו֤בָחְו חַ֨לְחַל
 םָ֑יְרִמּו הֶׁ֖שֹמּו ןֹ֥רֲהַֽא םָ֔רְמַע יֵ֣נְבּו :לֵֽאיִּזֻעְו ןֹו֖רְבֶחְו רָ֔הְצִי םָ֣רְמַע תָ֑הְק יֵ֖נְבּו
 סָ֔חְניִּֽפ־תֶא דיִ֣לֹוה ֙רָזָעְלֶא :רָֽמָתיִֽאְו ר ָ֖זָעְלֶא אּו֔היִבֲאַֽו ֙בָדָנ ןֹ֔רֲהַֽא יֵ֣נְבּו
־תֶא דיִ֥לֹוה יִּ֖קֻבּו יִּ֔קֻּב־תֶא דיִ֣לֹוה ַ֙עּוׁ֨שיִבֲאַֽו :ַעּוֽׁשיִבֲא־תֶא דיִ֥לֹה סָ֖חְניִּֽפ



 דיִ֣לֹוה ֙תֹויָרְמ :תֹוֽיָרְמ־תֶא דיִ֥לֹוה הָ֖יְחַרְזּו הָ֔יְחַרְז־תֶא דיִ֣לֹוה ֙יִּזֻעְו :יִּֽזֻע
 קֹו֔דָצ־תֶא דיִ֣לֹוה ֙בּוטיִחֲאַֽו :בּוֽטיִחֲא־תֶא דיִ֥לֹוה הָ֖יְרַמֲאַֽו הָ֔יְרַמֲא־תֶא
 דיִ֥לֹוה הָ֖יְרַזֲעַֽו הָ֔יְרַזֲע־תֶא דיִ֣לֹוה ֙ץַעַ֨מיִחֲאַֽו :ץַעָֽמיִחֲא־תֶא דיִ֥לֹוה קֹו֖דָצְו
 הָ֥נָּב־רֶׁשֲא תִיַּ֕בַּב ןֵ֔הִּכ רֶׁ֣שֲא אּו֚ה הָ֑יְרַזֲע־תֶא דיִ֣לֹוה ן ָ֖נָחֹוֽיְו :ן ָֽנָחֹוֽי־תֶא
 :בּוֽטיִחֲא־תֶא דיִ֥לֹוה הָ֖יְרַמֲאַֽו הָ֑יְרַמֲא־תֶא הָ֖יְרַזֲע דֶלֹוּ֥יַו :םָֽלָׁשּוֽריִּב הֹ֖מֹלְׁש
־תֶא דיִ֣לֹוה ֙םּוּלַׁשְו :םּוּֽלַׁש־תֶא דיִ֥לֹוה קֹו֖דָצְו קֹו֔דָצ־תֶא דיִ֣לֹוה ֙בּוטיִחֲאַֽו
 קְלִחְו הָּ֔יִקְלִח  הָ֖יָרְׂשּו הָ֔יָרְׂש־תֶא דיִ֣לֹוה ֙הָיְרַזֲעַֽו :הָֽיְרַזֲע־תֶא דיִ֥לֹוה הָּ֖יִ
 םָ֑לָׁשּוֽריִו הָ֖דּוהְי־תֶא הָ֔וֹהְי תֹו֣לְגַהְּב ךְךַ֔לָה קָ֣דָצֹוֽהיִו :קָֽדָצֹוֽהְי־תֶא דיִ֥לֹוה
 םֹוׁ֖שְר ֵֽג־יֵנְּֽב תֹו֥מְׁש הֶּלֵ֛אְו :יִֽרָרְמּו תָ֖הְק םֹׁ֕שְר ֵּֽג יִ֑וֵל יֵ֖נְּב :רַּֽצאֶנְדַכֻבְנ דַ֖יְּב
 יִ֣לְחַמ יִ֖רָרְמ יֵנְּב :לֵֽאיִּזֻעְו ןֹו֖רְבֶחְו רָ֔הְצִיְו םָ֣רְמַע תָ֑הְק יֵ֖נְבּו :יִֽעְמִׁשְו יִ֥נְבִל
 הָּ֥מִז ֹו֖נְּב תַחַ֥י ֹו֛נְב יִ֥נְבִל םֹוׁ֑שְר ֵֽגְל :םֶֽהיֵתֹבֲאַֽל יִ֖וֵּלַה תֹו֥חְּפְׁשִמ הֶּלֵ֛אְו יִׁ֑שֻמּו
 חַרֹ֥ק ֹו֛נְּב בָ֥דָניִּֽמַע תָ֑הְק יֵ֖נְּב :ֹוֽנְּב יַ֥רְתָֽאְי ֹו֖נְּב חַר ֶ֥ז ֹו֔נְב ֹוּ֣דִע ֹ֙ונְּב חָ֤אֹוי :ֹוֽנְב
 קְלֶא :ֹוֽנְּב ריִּ֥סַא ֹו֖נְּב  לֵ֣איִרּוֽא ֹ֙ונְּב תַחַּ֤ת :ֹוֽנְּב ריִּ֥סַאְו ֹו֖נְּב ףָ֥סָיְבֶאְו ֹו֛נְב הָ֥נָ
 קְלֶא :תֹוֽמיִחֲאַֽו יַׂ֖שָמֲע הָ֔נָקְלֶא ֙יֵנְבּו :ֹוֽנְּב לּו֥אָׁשְו ֹו֖נְב הָּ֥יִּזֻע ֹו֔נְּב  ]֙יֵנְּב[ ֙וֵנְּב הָ֑נָ
 קְלֶא ֹו֖נְּב םָ֥חֹרְי ֹו֛נְּב בָ֥איִלֱא :ֹוֽנְּב תַחַ֥נְו ֹו֖נְּב יַ֥פֹוצ הָ֔נָקְלֶא  יֵ֧נְבּו :ֹוֽנְב הָ֥נָ
 :ֹוֽנְב הָּ֥זֻע ֹו֖נְב יִ֥עְמִׁש ֹו֛נְב יִ֥נְבִל יִ֑לְחַמ יִ֖רָרְמ יֵ֥נְּב :הָּֽיִבֲאַֽו יִ֖נְׁשַו רֹ֥כְּבַה לֵ֛אּומְׁש
 ריִׁ֖ש־יֵדְי־לַע דיִ֛וָּד דיִ֥מֱעֶֽה רֶׁ֨שֲא הֶּלֵ֗אְו :ֹוֽנְב הָ֥יָׂשֲע ֹו֖נְב הָּ֥יִּגַח ֹו֛נְב אָ֥עְמִׁש
 ריִּׁ֔שַּב ֙דֵעֹומ־לֶהֹֽא ןַּ֤כְׁשִמ יֵ֨נְפִל םיִ֜תְרָֽׁשְמ ּו֨יְהִּֽיַו :ןֹוֽרָאָה ַחֹו֖נְּמִמ הָ֑וֹהְי תיֵּ֣ב
־לַע םָ֖טָּפְׁשִמְכ ּו֥דְמַעַּֽיַו םָ֑לָׁשּוֽריִּב הָ֖וֹהְי תיֵּ֥ב־תֶא הֹ֛מֹלְׁש תֹו֧נְּב־דַע
 לֵ֖אֹוי־ןֶּב רֵ֔רֹוׁשְמַֽה ֙ןָמיֵה יִ֔תָהְּקַה ֙יֵנְּבִמ םֶ֑היֵנְבּו םיִ֖דְמֹֽעָה הֶּלֵ֥אְו :םָֽתָדֹוֽבֲע
־ןֶּב ]֙ףּוצ[ ֙ףּיצ־ןֶּב :ַחֹוּֽת־ןֶּב לֵ֖איִלֱא־ןֶּב םָ֔חֹרְי־ןֶּב ֙הָנָקְלֶא־ןֶּב :לֵֽאּומְׁש־ןֶּב
־ןֶּב :הָֽיְנַפְצ־ןֶּב הָ֖יְרַזֲע־ןֶּב לֵ֔אֹוי־ןֶּב ֙הָנָקְלֶא־ןֶּב :יָֽׂשָמֲע־ןֶּב תַחַ֖מ־ןֶּב הָ֔נָקְלֶא
 :לֵֽאָרְׂשִי־ןֶּב יִ֖וֵל־ןֶּב תָ֔הְק־ןֶּב רָ֣הְצִי־ןֶּב :חַרֹֽק־ןֶּב ףָ֖סָיְבֶא־ןֶּב ריִּ֔סַא־ןֶּב ֙תַחַּ֨ת
־ןֶּב לֵ֥אָכיִֽמ־ןֶּב :אָֽעְמִׁש־ןֶּב ּוהָ֖יְכֶרֶּֽב־ןֶּב ףָ֥סָא ֹו֑ניִמְי־לַע דֵ֖מֹעָֽה ףָ֔סָא ויִ֣חָאְו
־ןֶּב הָּ֖מִז־ןֶּב ןָ֥תיֵא־ןֶּב :הָֽיָדֲע־ןֶּב חַר ֶ֖ז־ןֶב יִ֥נְתֶא־ןֶּב :הָּֽיִּכְלַמ־ןֶּב הָ֖יֵׂשֲעַּֽב
ֹמְּׂשַה־לַע םֶ֖היֵחֲא יִ֛רָרְמ יֵ֧נְבּו :יִֽוֵל־ןֶּב םֹׁ֖שְר ֵּֽג־ןֶּב תַחַ֥י־ןֶּב :יִֽעְמִׁש  ֙ןָתיֵא לוא֑



 קְלִח־ןֶּב הָ֖יְצַמֲא־ןֶב הָ֥יְבַׁשֲח־ןֶּב :ךְךּוּֽלַמ־ןֶּב יִּ֖דְבַע־ןֶּב יִׁ֔שיִק־ןֶּב  יִ֥צְמַא־ןֶּב :הָּֽיִ
 םִּ֑יִוְלַֽה םֶ֖היֵחֲאַֽו :יִֽוֵל־ןֶּב יִ֖רָרְמ־ןֶּב יִׁ֔שּומ־ןֶּב ֙יִלְחַמ־ןֶּב :רֶמָֽׁש־ןֶּב יִ֖נָּב־ןֶב
־לַע םיִ֨ריִטְקַמ ויָ֜נָבּו ןֹ֨רֲהַֽאְו :םיִֽהֹלֱאָֽה תיֵּ֥ב ןַּ֖כְׁשִמ תַ֔דֹובֲע־לָֹ֨כְל םיִ֕נּותְנ
־לַע ֙רֵּפַכְלּו םיִׁ֑שָדֳּקַה ׁשֶדֹ֣ק תֶכאֶ֖לְמ לֹ֕כְל תֶרֹ֔טְּקַה חַּ֣בְזִמ־לַעְו ֙הָלֹועָֽה חַּ֤בְזִמ
 ֹו֛נְּב ר ָ֥זָעְלֶא ןֹ֑רֲהַֽא יֵ֣נְּב הֶּלֵ֖אְו :םיִֽהֹלֱאָֽה דֶבֶ֥ע הֶׁ֖שֹמ הָּ֔וִצ רֶׁ֣שֲא֙ לֹכְּכ לֵ֔אָרְׂשִי
 הָ֥יְרַמֲא ֹו֛נְּב תֹו֥יָרְמ :ֹוֽנְב הָ֥יְחַרְז ֹו֖נְב יִּ֥זֻע ֹו֛נְב יִּ֥קֻּב :ֹוֽנְּב ַעּוׁ֥שיִבֲא ֹו֖נְּב סָ֥חְניִּֽפ
 םָ֖תֹוריִֽטְל םָ֔תֹובְׁשֹוֽמ ֙הֶּלֵ֨אְו :ֹוֽנְּב ץַעַ֥מיִחֲא ֹו֖נְּב קֹו֥דָצ :ֹוֽנְּב בּו֥טיִחֲא ֹו֖נְב
 םֶ֛הָל ּו֥נְּתִּיַו :לָֽרֹוּגַה הָ֥יָה םֶ֖הָל יִּ֥כ יִ֔תָהְּקַה תַ֣חַּפְׁשִמְל ֙ןֹרֲהַֽא יֵ֤נְבִל םָ֑לּובְגִּב
 ריִ֖עָה הֵ֥דְׂש־תֶאְו :ָהיֶֽתֹביִֽבְס ָהיֶׁ֖שָרְגִמ־תֶאְו הָ֑דּוהְי ץֶרֶ֣אְּב ןֹו֖רְבֶח־תֶא
 טָ֔לְקִּמַה יֵ֣רָע־תֶא ּ֙ונְתָֽנ ןֹ֗רֲהַֽא יֵ֣נְבִלְו :הֶּֽנֻפְי־ןֶּב בֵ֥לָכְל ּו֖נְתָנ ָהיֶ֑רֵצֲח־תֶאְו
־תֶאְו ַעֹ֖מְּתְׁשֶא־תֶֽאְו רִּ֥תַי־תֶאְו ָהיֶׁ֑שָרְגִמ־תֶאְו הָ֖נְבִל־תֶאְו ןֹו֥רְבֶח־תֶא
 ֙ןָׁשָע־תֶאְו :ָהיֶֽׁשָרְגִמ־תֶאְו ריִ֖בְּד־תֶא ָהיֶׁ֔שָרְגִמ־תֶאְו ֙זֵליִח־תֶאְו :ָהיֶֽׁשָרְגִמ
 עַבֶּ֤ג־תֶא ןִ֗מָיְנִב הֵּ֣טַּמִמּו :ָהיֶֽׁשָרְגִמ־תֶאְו ׁשֶמֶׁ֖ש תיֵּ֥ב־תֶאְו ָהיֶׁ֔שָרְגִמ־תֶאְו
 ָהיֶׁ֑שָרְגִמ־תֶאְו תֹו֖תָנֲע־תֶאְו ָהיֶׁ֔שָרְגִמ־תֶאְו תֶמֶ֣לָע־תֶאְו ָ֙היֶׁ֨שָרְגִמ־תֶאְו
 םיִ֗רָתֹוּֽנַה תָ֜הְק יֵ֨נְבִלְו :םֶֽהיֵתֹוֽחְּפְׁשִמְּב ריִ֖ע הֵ֥רְׂשֶע־ׁשֹלְׁש םֶ֛היֵרָע־לָּכ
 יֵ֨נְבִלְו :רֶׂשָֽע םיִ֥רָע לָ֖רֹוּגַּב הֶּׁ֛שַנְמ יִ֧צֲח הֵּ֨טַמ תיִצֲחַּֽמִֽ֠מ הֶּ֡טַּמַה תַחַּ֣פְׁשִּמִמ
 הֵּ֤טַּמִמּו יִ֗לָּתְפַנ הֵּ֣טַּמִמּו רֵׁ֜שָא הֵּ֨טַּמִמּו רָכׂשָׂשִ֠י הֵ֣טַּמִמ םָ֗תֹוחְּפְׁשִמְל םֹוׁ֜שְר ֵֽג
 ןֵבּואְ֠ר הֵּ֣טַּמִמ םָ֗תֹוחְּפְׁשִמְל יִ֜רָרְמ יֵ֨נְבִל :הֵֽרְׂשֶע ׁשֹ֥לְׁש םיִ֖רָע ןָׁ֔שָּבַּב ֙הֶּׁשַנְמ
 לֵ֖אָרְׂשִי־יֵֽנְב ּו֥נְּתִּיַו :הֵֽרְׂשֶע םיֵּ֥תְׁש םיִ֖רָע לָ֔רֹוּגַּב ֙ןּוֻלֻבְז הֵּ֤טַּמִמּו דָ֞ג־הֵּטַּמִמּו
 ֙הָדּוהְי־יֵֽנְב הֵּ֤טַּמִמ לָ֗רֹוּגַב ּו֣נְּתִּיַו :םֶֽהיֵׁשְרְגִמ־תֶאְו םיִ֖רָעֶֽה־תֶא םִּ֑יִוְלַֽל
 ּו֥אְרְקִי־רֶׁשֲא הֶּלֵ֔אָה םיִ֣רָעֶה תֵ֚א ןִ֑מָיְנִב יֵ֣נְּב הֵּ֖טַּמִמּו ןֹו֔עְמִׁש־יֵֽנְב הֵּ֣טַּמִמּו
 :םִיָֽרְפֶא הֵּ֖טַּמִמ םָ֔לּובְג יֵ֣רָע ֙יִהְיַו תָ֑הְק יֵ֣נְּב תֹו֖חְּפְׁשִּמִמּו :תֹוֽמֵׁשְּב םֶ֖הְתֶא
־תֶאְו םִיָ֑רְפֶא רַ֣הְּב ָהיֶׁ֖שָרְגִמ־תֶאְו םֶ֥כְׁש־תֶא טָ֛לְקִּמַה יֵ֧רָע־תֶא םֶ֜הָל ּו֨נְּתִּיַו
־תֶאְו ןֹו֖רֹוח תיֵּ֥ב־תֶאְו ָהיֶׁ֔שָרְגִמ־תֶאְו ֙םָעְמְקָי־תֶאְו :ָהיֶֽׁשָרְגִמ־תֶאְו רֶז ֶּ֖ג
 :ָהיֶֽׁשָרְגִמ־תֶאְו ןֹוּ֖מִר־תַּג־תֶאְו ָהיֶׁ֔שָרְגִמ־תֶאְו ֙ןֹולָּיַא־תֶאְו :ָהיֶֽׁשָרְגִמ
־תֶאְו םָ֖עְלִּב־תֶאְו ָהיֶׁ֔שָרְגִמ־תֶאְו ֙רֵנָע־תֶא הֶּׁ֔שַנְמ הֵּ֣טַמ ֙תיִצֲחַּֽמִמּו



 ֙יִצֲח תַחַּ֗פְׁשִּמִמ ֒םֹוׁשְר ֵּֽג ֘יֵנְבִל :םיִֽרָתֹוּֽנַה תָ֖הְק־יֵֽנְבִל תַחַּ֥פְׁשִמְל ָהיֶׁ֑שָרְגִמ
־תֶאְו תֹו֖רָּתְׁשַע־תֶאְו ָהיֶׁ֑שָרְגִמ־תֶאְו ןָׁ֖שָּבַּב ןָ֥לֹוּג־תֶא הֶּׁ֔שַנְמ הֵּ֣טַמ
־תֶאְו תַ֖רְבָּד־תֶא ָהיֶׁ֑שָרְגִמ־תֶאְו ׁשֶדֶ֖ק־תֶא רָ֔כׂשָׂשִי הֵּ֣טַּמִמּו :ָהיֶֽׁשָרְגִמ
 הֵּ֣טַּמִמּו :ָהיֶֽׁשָרְגִמ־תֶאְו םֵ֖נָע־תֶאְו ָהיֶׁ֔שָרְגִמ־תֶאְו ֙תֹומאָר־תֶאְו :ָהיֶֽׁשָרְגִמ
 ֙קֹקּוח־תֶאְו :ָהיֶֽׁשָרְגִמ־תֶאְו ןֹוּ֖דְבַע־תֶאְו ָהיֶׁ֑שָרְגִמ־תֶאְו לָׁ֖שָמ־תֶא רֵׁ֔שָא
֙ ליִלָּגַּב ׁשֶדֶ֤ק־תֶא יִ֗לָּתְפַנ הֵּ֣טַּמִמּו :ָהיֶֽׁשָרְגִמ־תֶאְו בֹ֖חְר־תֶאְו ָהיֶׁ֔שָרְגִמ־תֶאְו
 :ָהיֶֽׁשָרְגִמ־תֶאְו םִיַ֖תָיְרִק־תֶאְו ָהיֶׁ֑שָרְגִמ־תֶאְו ןֹוּ֖מַח־תֶאְו ָהיֶׁ֔שָרְגִמ־תֶאְו
 רֹו֖בָּת־תֶא ָהיֶׁ֑שָרְגִמ־תֶאְו ֹו֖נֹוּמִר־תֶא ןּוֻ֔לֻבְז הֵּ֣טַּמִמ ֒םיִרָתֹוּֽנַה ֘יִרָרְמ יֵ֣נְבִל
 רֶצֶּ֥ב־תֶא ןֵ֔בּואְר הֵּ֣טַּמִמ ֒ןֵּדְרַּיַה חַ֣רְזִמְל ֹ֘וחֵרְי ןֵּ֣דְרַיְל רֶבֵ֜עֵמּו :ָהיֶֽׁשָרְגִמ־תֶאְו
־תֶאְו ֙תֹומֵדְק־תֶאְו :ָהיֶֽׁשָרְגִמ־תֶאְו הָצְהַ֖י־תֶאְו ָהיֶׁ֑שָרְגִמ־תֶאְו רָּ֖בְדִּמַּב
 דָ֖עְלִּגַּב תֹו֥מאָר־תֶא דָ֔ג־הֵּטַּמִ֨מּו :ָהיֶֽׁשָרְגִמ־תֶאְו תַעַ֖פיֵמ־תֶאְו ָהיֶׁ֔שָרְגִמ
 ָהיֶׁ֔שָרְגִמ־תֶאְו ֙ןֹוּבְׁשֶח־תֶאְו :ָהיֶֽׁשָרְגִמ־תֶאְו םִי ַ֖נֲחַֽמ־תֶֽאְו ָהיֶׁ֑שָרְגִמ־תֶאְו
 ]בּוׁ֥שָי[ בּיׁ֥שָי הָ֛אּופּו עָ֧לֹוּת רָ֗כׂשָׂשִי יֵ֣נְבִלְו :ָהיֶֽׁשָרְגִמ־תֶאְו ריֵ֖זְעַי־תֶאְו
 לֵ֗אּומְׁשּו םָׂ֜שְבִיְו יַ֨מְחַיְו לֵאיִריִֽ֠ו הָ֡יָפְרּו יִּ֡זֻע עָ֗לֹות יֵ֣נְבּו :הָֽעָּבְרַא ןֹו֖רְמִׁשְו
 דיִ֔וָד יֵ֣מיִּב ֙םָרָּפְסִמ םָ֑תֹודְלֹֽתְל לִיַ֖ח יֵרֹוּ֥בִּג עָ֔לֹותְל ֙םָתֹובֲא־תיֵֽבְל םיִׁ֤שאָר
 לֵ֡אָכיִֽמ הָ֗יְחַרְזִי יֵ֣נְבּו הָ֑יְחַרְזִי יִּ֖זֻע יֵ֥נְבּו :תֹוֽאֵמ ׁשֵׁ֥שְו ףֶלֶ֖א־םִי ַֽנְׁשּו םיִֽרְׂ֣שֶע
 תיֵ֣בְל םָ֜תֹודְלֹֽתְל םֶ֨היֵלֲעַֽו :םָּֽלֻּכ םיִׁ֥שאָר הָּׁ֖שִמֲח הָּ֛יִּׁשִי לֵ֧אֹויְו הָיְדַבֹֽעְ֠ו
 :םיִֽנָבּו םיִׁ֖שָנ ּוּ֥בְרִה־יִּֽכ ףֶלָ֑א הָּׁ֖שִׁשְו םיִׁ֥שֹלְׁש הָ֔מָחְלִמ אָ֣בְצ ֙יֵדּודְּג םָ֗תֹובֲא
 ףֶלֶ֔א ֙הָעְבִׁשְו םיִ֤נֹומְׁש םיִ֑לָיֲח יֵ֖רֹוּבִּג רָ֔כׂשָׂשִי תֹו֣חְּפְׁשִמ֙ לֹכְל םֶ֗היֵחֲאַֽו
 יִּ֡זֻעְו ןֹוּ֡בְצֶא עַלֶ֗ב יֵ֣נְבּו :הָֽׁשֹלְׁש לֵ֖אֲעֽיִֽדיִו רֶכֶ֛בָו עַלֶּ֧ב ןִ֗מָיְנִּב :לֹּֽכַל םָׂ֖שְחַיְתִה
 םָׂ֗שְחַיְתִהְו םיִ֑לָיֲח יֵ֖רֹוּבִּג תֹו֔בָא תיֵּ֣ב ֙יֵׁשאָר הָּׁ֗שִמֲח יִ֜ריִעְו תֹו֨מיִריִֽו לֵאיִּזֻעְ֠ו
 רֶזֶעיִלֱאֶֽ֠ו ׁשָ֡עֹויְו הָ֡ריִמְז רֶכֶ֗ב יֵ֣נְבּו :הָֽעָּבְרַאְו םיִׁ֖שֹלְׁשּו ףֶלֶ֔א ֙םִיַ֨נְׁשּו םיִ֤רְׂשֶע
 :רֶכָֽב־יֵנְּב הֶּלֵ֖א־לָּכ תֶמָ֑לָעְו תֹו֖תָנֲעַֽו הָּ֔יִבֲאַֽו תֹו֣מֵריִֽו ֙יִרְמָעְו יַ֤ניֵעֹוֽיְלֶאְו
 ףֶלֶ֖א םיִ֥רְׂשֶע לִיָ֑ח יֵ֖רֹוּבִּג םָ֔תֹובֲא תיֵּ֣ב ֙יֵׁשאָר םָ֗תֹודְלֹֽתְל םָׂ֣שְחַיְתִהְו
 דּו֤הֵאְו ןִמָיְנִבּ֠ו ]ׁשּו֡עְי[ ׁשּי֡עְי ןָ֗הְלִב יֵ֣נְבּו ןָ֑הְלִּב לֵ֖אֲעֽיִֽדְי יֵ֥נְבּו :םִיָֽתאָמּו
 תֹו֔בָאָֽה יֵׁ֣שאָרְל֙ לֵאֲעֽיִֽדְי יֵ֤נְּב הֶּלֵ֨א־לָּכ :רַחָֽׁשיִחֲאַֽו ׁשיִׁ֖שְרַתְו ןָ֔תיֵזְו ֙הָנֲעַֽנְכּֽו



 םִּ֤פֻׁשְו :הָֽמָחְלִּמַל אָ֖בָצ יֵ֥אְצֹֽי םִיַ֔תאָמּו ֙ףֶלֶ֨א רָׂ֥שָע־הָֽעְבִׁש םיִ֑לָיֲח יֵ֖רֹוּבִּג
 יֵ֥נְּב םּוּ֖לַׁשְו רֶצֵ֥יְו יִ֛נּוגְו לֵ֧איִצֲחַֽי יִ֗לָּתְפַנ יֵ֣נְּב :רֵֽחַא יֵ֥נְּב םִׁ֖שֻח ריִ֔ע יֵ֣נְּב ֙םִּפֻחְו
־תֶא הָ֕דְלָי הָּ֔יִּמַרֲאָֽה ֹ֙וׁשְגַליִּֽפ הָדָ֑לָֽי רֶׁ֣שֲא לֵ֖איִרְׂשַא הֶּׁ֔שַנְמ יֵ֣נְּב :הָֽהְלִב
 הָ֔כֲעַֽמ ֹ֙ותֹחֲא םֵׁ֤שְו םיִּ֔פֻׁשְלּו םיִּ֣פֻחְל ֙הָּׁשִא חַ֤קָל ריִ֞כָמּו :דָֽעְלִג יִ֥בֲא ריִ֖כָמ
 ןֵּ֔ב ֙ריִכָמ־תֶׁשֵֽא הָ֤כֲעַֽמ דֶלֵּ֨תַו :תֹוֽנָּב דָ֖חְפָלְצִל הָנֶ֥יְהִּֽתַו דָ֑חְפָלְצ יִ֖נֵּׁשַה םֵׁ֥שְו
 קִּתַו  ןָ֑דְּב םָ֖לּוא יֵ֥נְבּו :םֶקָֽרָו םָ֥לּוא ויָ֖נָבּו ׁשֶרָׁ֑ש ויִ֖חָא םֵׁ֥שְו ׁשֶרֶּ֔פ ֹ֙ומְׁש אָ֤רְ
 דֹו֔הְׁשֹיִ֣א־תֶא ֙הָדְלָֽי תֶכֶ֑לֹּמַה ֹו֖תֹחֲאַֽו :הֶּֽׁשַנְמ־ןֶּב ריִ֖כָמ־ןֶּב דָ֔עְלִג יֵ֣נְּב הֶּלֵ֚א
 :םָֽעיִנֲאַֽו יִ֖חְקִלְו םֶכֶׁ֔שָו ן ָ֣יְחַא עָ֑דיִמְׁש יֵ֣נְּב ּו֖יְהִּֽיַו :הָֽלְחַמ־תֶאְו רֶזֶ֖עיִבֲא־תֶאְו
 דָ֥בָזְו :ֹוֽנְּב תַחַ֥תְו ֹו֖נְב הָ֥דָעְלֶאְו ֹו֔נְּב תַחַ֣תְו ֹ֙ונְּב דֶרֶ֤בּו חַלָ֑תּוׁש םִיַ֖רְפֶא יֵ֥נְבּו
 ּו֔דְר ָֽי יִּ֣כ ץֶרָ֔אָּב םיִ֣דָלֹוּֽנַה ֙תַג־יֵׁשְנַא םּו֗גָרֲהַֽו דָ֑עְלֶאְו רֶזֶ֣עְו ֹו֖נְּב חַלֶ֥תּוׁשְו ֹו֛נְּב
 ויָ֖חֶא ּואֹ֥בָּיַו םיִּ֑בַר םיִ֣מָי םֶ֖היִבֲא םִיַ֥רְפֶא לֵּ֛בַאְתִּיַו :םֶֽהיֵנְקִמ־תֶא תַחַ֖קָל
 קִּיַו ןֵּ֑ב דֶלֵּ֣תַו רַהַּ֖תַו ֹוּ֔תְׁשִא־לֶא ֹ֙אבָּיַו :ֹוֽמֲחַֽנְל  הָ֖עָרְב יִּ֥כ הָ֔עיִרְּב ֹ֙ומְׁש־תֶא אָ֤רְ
 ןֹו֑יְלֶעָֽה־תֶאְו ןֹוּ֖תְחַּתַה ןֹו֛רֹוח־תיֵּֽב־תֶא ןֶבִּ֧תַו הָ֔רֱאֶֽׁש ֹוּ֣תִבּו :ֹוֽתיֵבְּב הָ֥תְיָֽה
 דּו֥היִּמַע ֹו֛נְּב ןָּ֥דְעַל :ֹוֽנְּב ןַחַ֥תְו ֹו֖נְּב חַלֶ֛תְו ףֶׁשֶ֧רְו ֹו֗נְּב חַפֶ֣רְו :הָֽרֱאֶֽׁש ן ֵּ֥זֻא תֵ֖אְו
 לֵ֖א־תיֵּֽב םָ֔תֹובְׁשֹ֣מּו ֙םָתָּזֻחֲאַֽו :ֹוֽנְּב ַעֻׁ֥שֹוהְי ֹו֖נְּב ןֹו֥נ :ֹוֽנְּב עָ֥מָׁשיִֽלֱא ֹו֖נְּב
 הָּ֖יַע־דַע ָהיֶ֔תֹנְבּו םֶ֣כְׁשּו ָ֙היֶ֨תֹנְבּו רֶז ֶּ֤ג בָ֗רֲעַּֽמַלְו ןָ֔רֲעַֽנ חָ֣רְזִּמַלְו ָהיֶ֑תֹנְבּו
 ֹוּ֥דִגְמ ָהיֶ֔תֹנְבּו ךְך ַ֣נְעַּת ָ֙היֶ֨תֹנְבּו ןָ֤אְׁש־תיֵּֽב הֶּׁ֗שַנְמ־יֵֽנְב יֵ֣דְי־לַעְו :ָהיֶֽתֹנְבּו
 הָ֧נְמִי רֵׁ֗שָא יֵ֣נְּב :לֵֽאָרְׂשִי־ןֶּב ףֵ֖סֹוי יֵ֥נְּב ּו֔בְׁשָֽי ֙הֶּלֵ֨אְּב ָהיֶ֑תֹונְבּו רֹוּ֣ד ָהיֶ֖תֹונְבּו
 יִ֥בֲא אּו֖ה לֵ֑איִּכְלַמּו רֶבֶ֖ח הָ֔עיִרְב יֵ֣נְבּו :םָֽתֹוחֲא חַרֶׂ֥שְו הָ֖עיִרְבּו יִ֥וְׁשִיְו הָ֛וְׁשִיְו
 תֵ֖אְו םָ֑תֹוח־תֶאְו רֵ֖מֹוׁש־תֶאְו טֵ֔לְפַי־תֶא דיִ֣לֹוה רֶבֶ֨חְו :]תִי ָֽזְרִב[ תִו ָֽזְרִב
 רֶמָׁ֑ש יֵ֖נְבּו :טֵֽלְפַי יֵ֥נְּב הֶּלֵ֖א תָ֑וְׁשַעְו לָ֖הְמִבּו ךְךַ֥סָּפ טֵ֔לְפַי יֵ֣נְבּו :םָֽתֹוחֲא אָ֥עּוׁש
 עָ֖נְמִיְו חַ֥פֹוצ ויִ֑חָא םֶלֵ֖ה־ןֶבּו :םָֽרֲאַֽו ]הָּ֥בֻחְו[ הָּ֥בֻחְי ]הָּ֖גְהָרְו[ הָּ֖גְהוָרְו יִ֥חֲא
 אָּ֧מַׁשְו דֹו֗הָו רֶצֶּ֣ב :הָֽרְמִיְו יִ֥רֵבּו לָ֖עּוׁשְו רֶפֶ֛נְרַחְו ַחּו֧ס חָ֑פֹוצ יֵ֖נְּב :לָֽמָעְו ׁשֶלֵׁ֥שְו
 חַ֥רָא אָּ֑לֻע יֵ֖נְבּו :אָֽרְאַו הָּ֖פְסִפּו הֶּ֥נֻפְי רֶתֶ֑י יֵ֖נְבּו :אָֽרֵאְבּו ןָ֖רְתִיְו הָׁ֛שְלִׁשְו
 יֵ֣רֹוּבִּג ֙םיִרּורְּב תֹו֤בָאָֽה־תיֵב יֵׁ֨שאָר רֵׁשָ֠א־יֵֽנְב הֶּלֵ֣א־לָּכ :אָֽיְצִרְו לֵ֖איִּנַחְו
 םיִׁ֔שָנֲא םָ֣רָּפְסִמ הָ֔מָחְלִּמַּב ֙אָבָּצַּב םָׂ֤שְחַיְתִהְו םיִ֑איִׂשְּנַה יֵׁ֖שאָר םיִ֔לָיֲח



 חַ֖רְחַאְו יִ֔נֵּׁשַה֙ לֵּבְׁשַא ֹו֑רֹכְּב עַלֶּ֣ב־תֶא דיִ֖לֹוה ןִ֔מָיְנִ֨בּו :ףֶלָֽא הָּׁ֖שִׁשְו םיִ֥רְׂשֶע
 אָ֖רֵגְו רָּ֥דַא עַלָ֑בְל םיִ֖נָב ּו֥יְהִּֽיַו :יִֽׁשיִמֲחַֽה אָ֖פָרְו יִ֔עיִבְרָֽה ֙הָחֹונ :יִֽׁשיִלְּׁשַה
 דּו֑חֵא יֵ֣נְּב הֶּלֵ֖אְו :םָֽרּוחְו ןָ֖פּופְׁשּו אָ֥רֵגְו :ַחֹוֽחֲאַֽו ןָ֖מֲעַֽנְו ַעּוׁ֥שיִבֲאַֽו :דּוֽהיִבֲאַֽו
 אָ֖רֵגְו הָּ֛יִחֲאַֽו ןָ֧מֲעַֽנְו :תַחָֽנָמ־לֶא םּו֖לְגַּיַו עַבֶ֔ג יֵבְׁשֹו֣יְל ֙תֹובָא יֵׁ֤שאָר םֵ֞ה הֶּלֵ֣א
 בָ֔אֹומ הֵ֣דְׂשִּב ֙דיִלֹוה םִיַ֗רֲחַֽׁשְו :דֻֽחיִחֲא־תֶאְו אָּ֖זֻע־תֶא דיִ֥לֹוהְו םָ֑לְגֶה אּו֣ה
־תֶא ֹוּ֑תְׁשִא ׁשֶדֹ֣ח־ןִמ דֶלֹוּ֖יַו :ויָֽׁשָנ אָ֖רֲעַּֽב־תֶאְו םיִׁ֥שּוח םָ֑תֹא ֹו֖חְלִׁש־ןִמ
־תֶאְו הָ֖יְכָֽׂש־תֶאְו ץּו֥עְי־תֶאְו :םָּֽכְלַמ־תֶאְו אָׁ֖שיֵמ־תֶאְו אָ֔יְבִצ־תֶאְו ֙בָבֹוי
־תֶאְו בּו֖טיִבֲא־תֶא דיִ֥לֹוה םיִׁ֛שֻחֵֽמּו :תֹוֽבָא יֵׁ֥שאָר ויָ֖נָב הֶּלֵ֥א הָ֑מְרִמ
 דֹ֖ל־תֶאְו ֹו֔נֹוא־תֶא הָ֣נָּב אּו֚ה דֶמָׁ֑שָו םָ֖עְׁשִמּו רֶבֵ֥ע לַעַּ֔פְלֶא יֵ֣נְבּו :לַעָּֽפְלֶא
 ּוחיִ֖רְבִה הָּמֵ֥ה ןֹו֑לָּיַא יֵ֖בְׁשֹוֹֽיְל תֹו֔בָאָֽה יֵׁ֣שאָר הָּמֵ֚ה עַמֶׁ֔שָו הָ֣עִרְבּו :ָהיֶֽתֹנְבּו
 הָּ֛פְׁשִיְו לֵ֧אָכיִֽמּו :רֶדָֽעָו דָ֖רֲעַֽו הָ֥יְדַבְזּו :תֹוֽמֵריִו קָׁ֖שָׁש ֹו֥יְחַאְו :תַֽג יֵבְׁשֹו֥י־תֶא
 בָ֖בֹויְו הָ֛איִלְזִיְו יַ֧רְמְׁשִיְו :רֶבָֽחָו יִ֥קְזִחְו םָּ֖לֻׁשְמּו הָ֥יְדַבְזּו :הָֽעיִרְב יֵ֥נְּב אָ֖חֹויְו
 הָ֛יאָרְבּו הָ֧יָדֲעַֽו :לֵֽאיִלֱאֶֽו יַ֖תְּלִצְו יַ֥נֵעיִֽלֱאֶו :יִּֽדְבַזְו יִ֖רְכִזְו םיִ֥קָיְו :לַעָּֽפְלֶא יֵ֥נְּב
 הָ֥יְנַנֲחַֽו :ן ָֽנָחְו יִ֖רְכִזְו ןֹוּ֥דְבַעְו :לֵֽאיִלֱאֶֽו רֶבֵ֖עָו ןָּ֥פְׁשִיְו :יִֽעְמִׁש יֵ֥נְּב תָ֖רְמִׁשְו
 הָ֖יְרַחְׁשּו יַ֥רְׁשְמַׁשְו :קָֽׁשָׁש יֵ֥נְּב ]לֵ֖אּונְפּו[ לֵ֖אּינְפּו הָ֥יְּדְפִיְו :הָּֽיִתֹֽתְנַעְו םָ֖ליֵעְו
 םָ֖תֹודְלֹֽתְל תֹו֛בָא יֵׁ֥שאָר הֶּלֵ֣א :םָֽחֹרְי יֵ֥נְּב יִ֖רְכִזְו הָּ֛יִלֵֽאְו הָ֧יְׁשֶרֲעַֽיְו :הָֽיְלַתֲעַֽו
 ֹוּ֖תְׁשִא םֵׁ֥שְו ןֹו֑עְבִג יִ֣בֲא ּו֖בְׁשָֽי ןֹו֥עְבִגְבּו :םָֽלָׁשּוֽריִב ּו֥בְׁשָֽי הֶּלֵ֖א םיִׁ֑שאָר
 :רֶכָֽזָו ֹו֖יְחַאְו רֹו֥דְגּו :בָֽדָנְו לַעַ֥בּו ׁשיִ֖קְו רּו֥צְו ןֹוּ֑דְבַע רֹו֖כְּבַה ֹו֥נְבּו :הָֽכֲעַֽמ
־םִע םַ֖לָׁשּוֽריִב ּו֥בְׁשָֽי םֶ֛היֵחֲא דֶג ֶ֧נ הָּמֵ֗ה־ףַאְו הָ֑אְמִׁש־תֶא דיִ֣לֹוה תֹו֖לְקִמּו
־תֶא דיִ֤לֹוה לּו֗אָׁשְו לּו֑אָׁש־תֶא דיִ֣לֹוה ׁשיִ֖קְו ׁשיִ֔ק־תֶא דיִ֣לֹוה ֙רֵנְו :םֶֽהיֵחֲא
 ביִ֣רְמ ןָ֖תָנֹוֽהְי־ןֶבּו :לַעָּֽבְׁשֶא־תֶאְו בָ֖דָניִֽבֲא־תֶאְו ַעּוׁ֔ש־יִּכְלַמ־תֶאְו ֙ןָתָנֹוֽהְי
 :זָֽחָאְו ַעֵ֥רְאַתְו ךְךֶלֶ֖מָו ןֹו֥תיִּפ הָ֑כיִמ יֵ֖נְבּו :הָֽכיִמ־תֶא דיִ֥לֹוה לַעַּ֖ב ביִ֥רְמּו לַעָּ֑ב
־תֶאְו תֶוָ֖מְזַע־תֶאְו תֶמֶ֥לָע־תֶא דיִ֛לֹוה הָּ֗דַעֹוֽהיִו הָּ֔דַעֹוֽהְי־תֶא דיִ֣לֹוה ֙זָחָאְו
 הָׂ֥שָעְלֶא ֹו֛נְב הָ֥פָר אָ֑עְנִּב־תֶא דיִ֣לֹוה אָ֖צֹומּו :אָֽצֹומ־תֶא דיִ֥לֹוה יִ֖רְמִזְו יִ֑רְמִז
 לאֵ֣עָמְׁשִיְו ּ֙ורְכֹּ֨ב ׀ םָ֥קיִרְזַע םָ֗תֹומְׁש הֶּלֵ֣אְו ֒םיִנָב הָּׁ֣שִׁש ֘לֵצָאְלּו :ֹוֽנְּב לֵ֥צָא ֹו֖נְב
 ֹו֔רֹכְּב םָ֣לּוא ויִ֑חָא קֶׁשֵ֣ע יֵ֖נְבּו :לַֽצָא יֵ֥נְּב הֶּלֵ֖א־לָּכ ן ָ֑נָחְו הָ֖יְדַבֹֽעְו הָ֔יְרַעְׁשּו



 יֵכְרֹּ֣ד לִיַ֜ח־יֵרֹוּֽבִּג םיִׁ֨שָנֲא םָלּו֠א־יֵֽנְב ּו֣יְהִּי ַֽו :יִֽׁשִלְּׁשַה טֶלֶ֖פיִלֱאֶֽו יִ֔נֵּׁשַה ׁ֙שּועְי
־לָכְו :ןִֽמָיְנִב יֵ֥נְּבִמ הֶּלֵ֖א־לָּכ םיִּׁ֑שִמֲחַֽו הָ֖אֵמ םיִ֔נָב יֵ֣נְבּו ֙םיִנָּב םיִּ֤בְרַמּו תֶׁשֶ֗ק
 ּו֥לְגָה הָ֛דּוהיִֽו לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣כְלַמ רֶפֵ֖ס־לַע םיִ֔בּותְּכ םָּ֣נִהְו ּוׂ֔שְחַיְתִה֙ לֵאָרְׂשִי
֙ לֵאָרְׂשִי םֶ֑היֵרָעְּב םָ֖תָּזֻחֲאַּֽב רֶׁ֥שֲא םיִ֔נֹׁשאִ֣רָה ֙םיִבְׁשֹוּֽיַהְו :םָֽלֲעַֽמְּב לֶ֖בָבְל
 ןִ֑מָיְנִב יֵ֣נְּב־ןִמּו הָ֖דּוהְי יֵ֥נְּב־ןִמ ּו֔בְׁשָֽי ֙םַ֨לָׁשּוֽריִבּו :םיִֽניִתְּנַהְו םִּ֖יִוְלַֽה םיִ֔נֲהֹּֽ֣כַה
 ןִמיִ֔נָּב־ןֶב יִ֣רְמִא־ןֶּב ֙יִרְמָע־ןֶּב דּו֤היִּמַע־ןֶּב יַ֨תּוע :הֶּֽׁשַנְמּו םִיַ֖רְפֶא יֵ֥נְּב־ןִמּו
־יֵנְּב־ןִמּו :ויָֽנָבּו רֹו֖כְּבַה הָ֥יָׂשֲע יִ֔נֹוליִּׁ֣שַה־ןִמּו :הָֽדּוהְי־ןֶּב ץֶרֶ֖פ־יֵנְּב ]ןִמ יִ֔נָּב[
 םָּ֔לֻׁשְמ־ןֶּב ֙אּוּלַס ןִ֑מָיְנִּב יֵ֖נְּב־ןִמּו :םיִֽעְׁשִתְו תֹו֥אֵמ־ׁשֵֽׁש םֶ֖היֵחֲאַֽו לֵ֑אּועְי חַר ֶ֖ז
 ֙םָּלֻׁשְמּו יִ֑רְכִמ־ןֶּב יִּ֖זֻע־ןֶב הָ֥לֵאְו םָ֔חֹרְי־ןֶּב ֙הָיְנְבִיְו :הָֽאֻנְּסַה־ןֶּב הָ֖יְוַדֹוֽה־ןֶּב
 תֹו֖אֵמ עַׁ֥שְּת םָ֔תֹדְלֹו֣תְל ֙םֶהיֵחֲאַֽו :הָּֽיִנְבִי־ןֶּב לֵ֖אּועְר־ןֶּב הָ֔יְטַפְׁש־ןֶּב
־ןִמּו :םֶֽהיֵתֹֽבֲא תיֵ֥בְל תֹו֖בָא יֵׁ֥שאָר םיִׁ֔שָנֲא הֶּלֵ֣א־לָּכ הָּׁ֑שִׁשְו םיִּׁ֣שִמֲחַֽו
 קֹו֗דָצ־ןֶּב םָּ֣לֻׁשְמ־ןֶּב הָּ֜יִקְלִח־ןֶב הָ֨יְרַזֲעַֽו :ןיִֽכָיְו ביִ֖רָיֹוֽהיִו הָ֥יְעַֽדְי םיִ֑נֲהֹּֽכַה
 רּו֖חְׁשַּפ־ןֶּב םָ֔חֹרְי־ןֶּב ֙הָיָדֲעַֽו :םיִֽהֹלֱאָֽה תיֵּ֥ב דיִ֖גְנ בּו֔טיִחֲא־ןֶּב ֙תֹויָרְמ־ןֶּב
 :רֵּֽמִא־ןֶּב תיִ֖מֵּלִׁשְמ־ןֶּב םָּ֥לֻׁשְמ־ןֶּב הָר ֵ֛זְחַי־ןֶּב לֵ֧איִדֲע־ןֶּב יַׂ֨שְעַמּו הָּ֑יִּכְלַמ־ןֶּב
 ליֵ֔ח יֵרֹוּ֣בִּג םיִּׁ֑שִׁשְו תֹו֖אֵמ עַ֥בְׁשּו ףֶלֶ֕א םָ֔תֹובֲא תיֵ֣בְל ֙םיִׁשאָר םֶ֗היֵחֲאַֽו
 םָ֥קיִרְזַע־ןֶּב בּוּׁ֛שַח־ןֶב הָ֧יְעַמְׁש םִּ֑יִוְלַֽה־ןִמּו :םיִֽהֹלֱאָֽה־תיֵּֽב תַ֥דֹובֲע תֶכאֶ֖לְמ
 יִ֖רְכִז־ןֶּב אָ֔כיִמ־ןֶּב ֙הָיְנַּתַמּו לָ֑לָגְו ׁשֶרֶ֖ח רַּ֥קַּבְקַבּו :יִֽרָרְמ יֵ֥נְּב־ןִמ הָ֖יְבַׁשֲח־ןֶּב
־ןֶּב ֙אָסָא־ןֶב הָ֤יְכֶרֶבּו ןּו֑תּודְי־ןֶּב לָ֖לָּג־ןֶּב הָ֔יְעַֽמְׁש־ןֶּב ֙הָיְדַבֹֽעְו :ףָֽסָא־ןֶּב
 ןָ֑מיִחֲאַֽו ןֹ֖מְלַטְו בּוּ֔קַעְו םּוּ֣לַׁש ֙םיִרֲעֹֽוּׁשַהְו :יִֽתָפֹוֽטְנ יֵ֥רְצַחְּב בֵׁ֖שֹוּיַה הָ֔נָקְלֶא
ֹרָה םּוּ֖לַׁש םֶ֥היִחֲאַֽו  םיִ֔רֲעֹּֽׁ֣שַה הָּמֵ֚ה הָחָ֑רְזִמ ךְךֶלֶּ֖מַה רַעַׁ֥שְּב הָּנֵ֔ה־דַעְֽו :ׁשאֽ
 ויִ֣בָא־תיֵֽבְל ויָ֧חֶאְֽו חַרֹ֜ק־ןֶּב ףָ֨סָיְבֶא־ןֶּב אֵרֹו֠ק־ןֶּב םּוּ֣לַׁשְו :יִֽוֵל יֵ֥נְּב תֹו֖נֲחַֽמְל
 הֵ֣נֲחַֽמ־לַע ֙םֶהיֵתֹֽבֲאַֽו לֶהֹ֑אָל םיִּ֖פִּסַה יֵ֥רְמֹֽׁש הָ֔דֹובֲעָֽה תֶכאֶ֣לְמ לַ֚ע םיִ֗חְרָּקַה
 ׀ הָ֥וֹהְי םיִ֖נָפְל םֶ֛היֵלֲע הָ֧יָה דיִ֨גָנ רָ֗זָעְלֶא־ןֶּב סָ֣חְניִֽפּו :אֹוֽבָּמַה יֵ֖רְמֹֽׁש הָ֔וֹהְי
 םיִ֣רֲעֹֽׁשְל ֙םיִרּורְּבַה םָּ֤לֻּכ :דֵֽעֹומ לֶהֹ֥אְל חַתֶּ֖פ רֵ֥עֹׁש הָ֔יְמֶלֶֽׁשְמ ןֶּ֣ב ֙הָיְרַכְז :ֹוּֽמִע
 דיִ֛וָּד דַּ֥סִי הָּמֵ֣ה םָׂ֔שְחַיְתִה ֙םֶהיֵרְצַחְב הָּמֵ֤ה רָׂ֑שָע םיֵ֣נְׁשּו םִיַ֖תאָמ םיִּ֔פִּסַּב
־תיֵ֥בְל הָ֛וֹהְי־תיֵֽבְל םיִ֧רָעְּׁשַה־לַע םֶ֜היֵנְבּו םֵ֨הְו :םָֽתָנּוֽמֱאֶּֽב הֶ֖אֹֽרָה לֵ֥אּומְׁשּו



 הָנֹו֥פָצ הָּמָ֖י חָ֥רְזִמ םיִ֑רֲעֹּֽׁשַה ּו֖יְהִֽי תֹו֔חּור עַּ֣בְרַאְל :תֹוֽרָמְׁשִמְל לֶהֹ֖אָה
 :הֶּלֵֽא־םִע תֵ֖ע־לֶא תֵ֥עֵמ םיִ֛מָּיַה תַ֧עְבִׁשְל אֹו֨בָל םֶ֜היֵרְצַחְּב םֶ֨היֵחֲאַֽו :הָּבְג ֶֽנָו
 תֹו֔כָׁשְּלַה־לַע ּ֙ויָהְו םִּ֑יִוְלַֽה םֵ֖ה םיִ֔רֲעֹּֽׁשַה יֵ֣רֹּבִּג ֙תַעַּ֨בְרַא הָּמֵ֗ה הָ֞נּומֱאֶֽב יִּ֣כ
 םֶ֣היֵלֲע־יִּֽכ ּוניִ֑לָי םיִ֖הֹלֱאָֽה־תיֵּֽב תֹו֥ביִבְסּו :םיִֽהֹלֱאָֽה תיֵּ֥ב תֹו֖רְצֹֽאָה לַ֥עְו
 יִּ֚כ הָ֑דֹובֲעָֽה יֵ֣לְּכ־לַע םֶ֖הֵמּו :רֶקֹּֽבַל רֶקֹּ֥בַלְו ַחֵּ֖תְפַּמַה־לַע םֵ֥הְו תֶרֶ֔מְׁשִמ
 יֵ֣לְּכ־לָּכ לַ֖עְו םיִ֔לֵּכַה־לַע ֙םיִּנֻמְמ םֶ֗הֵמּו :םּוֽאיִצֹוֽי רָּ֖פְסִמְבּו םּו֔איִבְי רָּ֣פְסִמְּב
 םיִ֔נֲהֹּֽ֣כַה ֙יֵנְּב־ןִמּו :םיִֽמָׂשְּבַהְו הָ֖נֹובְּלַהְו ןֶמֶּׁ֔שַהְו ןִי ַּ֣יַהְו ֙תֶלֹּ֨סַה־לַעְו ׁשֶדֹּ֑קַה
 יִ֑חְרָּקַה םֻּ֣לַׁשְל רֹו֖כְּבַה אּו֥ה םִּ֔יִוְלַה־ןִמ ֙הָיְתִּתַמּו :םיִֽמָׂשְּבַל תַחַ֖קְרִּמַה יֵ֥חְקֹֽר
 םֶחֶ֣ל־לַע םֶ֖היֵחֲא־ןִמ יִ֛תָהֳּקַה יֵ֧נְּב־ןִמּו :םיִּֽתִבֲחַֽה הֵׂ֥שֲעַֽמ לַ֖ע הָ֕נּומֱאֶּב
 םִּ֛יִוְלַֽל תֹו֧בָא יֵׁ֨שאָר םיִרְרֹֽׁשְמַ֠ה הֶּלֵ֣אְו :תָּֽבַׁש תַּ֥בַׁש ןיִ֖כָהְל תֶכָ֑רֲעַּֽמַה
 יֵׁ֨שאָר ֩הֶּלֵא :הָֽכאָלְּמַּב םֶ֖היֵלֲע הָלְיַ֛לָו םָ֥מֹוי־יִּֽכ ]םיִ֑רּוטְּפ[ םיִ֑רּיטְּפ תֹ֖כָׁשְּלַּב
 ּו֥בְׁשָֽי ןֹו֛עְבִגְבּו :םָֽלָׁשּוֽריִב ּו֥בְׁשָֽי הֶּלֵ֖א םיִׁ֑שאָר םָ֖תֹודְלֹֽתְל םִּ֛יִוְלַֽל תֹו֧בָאָה
 רּו֣צְו ןֹוּ֑דְבַע רֹו֖כְּבַה ֹו֥נְבּו :הָֽכֲעַֽמ ֹוּ֖תְׁשִא םֵׁ֥שְו ]לֵ֑איִעְי[ לֵ֑אוִעְי ןֹו֖עְבִג־יִֽבֲא
־תֶא דיִ֣לֹוה תֹו֖לְקִמּו :תֹוֽלְקִמּו הָ֖יְרַכְזּו ֹו֔יְחַאְו רֹו֣דְגּו :בָֽדָנְו ר ֵ֖נְו לַעַ֥בּו ׁשיִ֔קְו

 דיִ֣לֹוה ֙רֵנְו :םֶֽהיֵחֲא־םִע םַ֖לָׁשּוֽריִב ּו֥בְׁשָֽי םֶ֛היֵחֲא דֶג ֶ֧נ םֵ֗ה־ףַאְו םָ֑אְמִׁש
־יִּכְלַמ־תֶאְו ֙ןָתָנֹוֽהְי־תֶא דיִ֤לֹוה לּו֗אָׁשְו לּו֑אָׁש־תֶא דיִ֣לֹוה ׁשיִ֖קְו ׁשיִ֔ק־תֶא
 לַעַ֖ב־יִרְמּו לַעָּ֑ב ביִ֣רְמ ןָ֖תָנֹוֽהְי־ןֶבּו :לַעָּֽבְׁשֶא־תֶאְו בָ֖דָניִֽבֲא־תֶאְו ַעּוׁ֔ש
 הָ֔רְעַי־תֶא דיִ֣לֹוה ֙זָחָאְו :ַעֵֽרְחַתְו ךְךֶלֶ֖מָו ןֹו֥תיִּפ הָ֑כיִמ יֵ֖נְבּו :הָֽכיִמ־תֶא דיִ֥לֹוה
 :אָֽצֹומ־תֶא דיִ֥לֹוה יִ֖רְמִזְו יִ֑רְמִז־תֶאְו תֶוָ֖מְזַע־תֶאְו תֶמֶ֥לָע־תֶא דיִ֛לֹוה הָ֗רְעַיְו
 הָּׁ֣שִׁש ֘לֵצָאְלּו :ֹוֽנְּב לֵ֥צָא ֹו֖נְב הָׂ֥שָעְלֶא ֹו֛נְב הָ֥יָפְרּו אָ֑עְנִּב־תֶא דיִ֣לֹוה אָ֖צֹומּו
 הֶּלֵ֖א ן ָ֑נָחְו הָ֖יְדַבֹֽעְו הָ֔יְרַעְׁשּו לאֵ֣עָמְׁשִיְו ּ֙ורְכֹּ֨ב ׀ םָ֥קיִרְזַע םָ֗תֹומְׁש הֶּלֵ֣אְו ֒םיִנָב
 םיִּ֔תְׁשִלְפ יֵ֣נְּפִמ֙ לֵאָרְׂשִי־ׁשיִֽא סָנָּ֤יַו לֵ֑אָרְׂשִיְב ּו֣מֲחְֽלִנ םיִּ֖תְׁשִלְפּו :לַֽצָא יֵ֥נְּב
 ּוּ֣כַּיַו ויָ֑נָב יֵ֣רֲחַֽאְו לּו֖אָׁש יֵ֥רֲחַֽא םיִּ֔תְׁשִלְפ ּו֣קְּבְדַּיַו :ַעֹּֽבְלִּג רַ֥הְּב םיִ֖לָלֲח ּו֥לְּפִּיַו
 דַּ֤בְכִּתַו :לּוֽאָׁש יֵ֥נְּב ַעּוׁ֖ש־יִּכְלַמ־תֶאְו בָ֛דָניִֽבֲא־תֶאְו ןָ֧תָנֹוֽי־תֶא םיִּ֗תְׁשִלְפ
ֹּיַו :םיִֽרֹוּיַה־ןִמ לֶחָּ֖יַו תֶׁשָּ֑קַּב םיִ֣רֹוּמַה ּוהֻ֖אָצְמִּיַו לּו֔אָׁש־לַע ֙הָמָחְלִּמַה  רֶמא֣
 קָדְו ׀ ֣ךָךְּבְרַח ףֹ֥לְׁש ויָ֜לֵכ אֵׂ֨שֹנ־לֶא֩ לּואָׁש  ֙הֶּלֵ֨אָה םיִ֤לֵרֲעָֽה ּואֹ֜בָי־ןֶּפ ּהָ֗ב יִנֵ֣רְ



ֹלְו יִ֔ב־ּולְּלַעְתִהְו  בֶרֶ֔חַה־תֶא֙ לּואָׁש חַּ֤קִּיַו דֹ֑אְמ אֵ֖רָי יִּ֥כ ויָ֔לֵכ אֵׂ֣שֹנ ֙הָבָא א֤
 :תֹֽמָּיַו בֶרֶ֖חַה־לַע אּו֛ה־םַּג לֹּ֥פִּיַו לּו֑אָׁש תֵ֣מ יִּ֣כ ויָ֖לֵכ־אֵֽׂשֹנ אְר ַּ֥יַו :ָהיֶֽלָע לֹּ֖פִּיַו
 לֵ֤אָרְׂשִי ׁשיִ֨א־לָּכ ּואְרִּיַ֠ו :ּותֵֽמ וָּ֥דְחַי ֹו֖תיֵּב־לָכְו ויָ֔נָּב תֶׁשֹ֣לְׁשּו֙ לּואָׁש תָמָּ֤יַו
 ּואֹ֣בָּיַו ּוסֻ֔נָּיַו ֙םֶהיֵרָע ּו֤בְזַעַּֽיַו ויָ֑נָבּו לּו֣אָׁש ּותֵ֖מ־יִכְו ּוסָ֔נ יִּ֣כ ֙קֶמֵ֨עָּב־רֶׁשֲא
 םיִ֑לָלֲחַֽה־תֶא טֵּׁ֖שַפְל םיִּ֔תְׁשִלְפ ּואֹ֣בָּיַו תָ֔רֳחָּמִֽמ ֙יִהְיַו :םֶֽהָּב ּו֖בְׁשֵּֽיַו םיִּ֔תְׁשִלְפ
־תֶא ּו֥אְׂשִּיַו ּוהֻ֔טיִׁשְפַּ֨יַו :ַעֹּֽבְלִּג רַ֥הְּב םיִ֖לְפֹֽנ ויָ֔נָּב־תֶאְו֙ לּואָׁש־תֶא ּו֤אְצְמִּי ַֽו
 םֶ֖היֵּבַצֲע־תֶא רֵּׂ֛שַבְל ביִ֗בָס םיִּ֜תְׁשִלְּפ־ץֶרֶֽאְב ּו֨חְּלַׁשְיַו ויָ֑לֵּכ־תֶאְו ֹוׁ֖שֹאר
 :ןֹוֽגָּד תיֵּ֥ב ּו֖עְקָֽת ֹוּ֥תְלָּגְלֻּג־תֶאְו םֶ֑היֵהֹֽלֱא תיֵּ֖ב ויָ֔לֵּכ־תֶא ּ֙ומיִׂ֨שָּיַו :םָֽעָה־תֶאְו
־לָּכ ּ֘ומּוקָּיַו :לּוֽאָׁשְל םיִּ֖תְׁשִלְפ ּוׂ֥שָע־רֶׁשֲא־לָּכ תֵ֛א דָ֑עְלִּג ׁשיֵ֣בָי לֹּ֖כ ּו֔עְמְׁשִּיַו
 ּו֨רְּבְקִּיַו הָׁשיֵ֑בָי םּו֖איִבְיַו ויָ֔נָּב תֹ֣פּוּג ֙תֵאְו לּו֗אָׁש תַ֣פּוּג־תֶא ּו֞אְׂשִּיַו֒ לִיַח ׁשיִ֣א
 לּו֗אָׁש תָמָּ֣יַו :םיִֽמָי תַ֥עְבִׁש ּומּו֖צָּיַו ׁשֵ֔בָיְּב ֙הָלֵאָה תַחַּ֤ת םֶ֜היֵתֹוֽמְצַע־תֶא
ֹל רֶׁ֣שֲא הָ֖וֹהְי רַ֥בְּד־לַע הָ֔וֹהיַּֽב לַ֣עָמ רֶׁ֣שֲא ֹ֙ולֲעַֽמְּב  לֹו֥אְׁשִל־םַגְו רָ֑מָׁש־אֽ
ֹלְו :ׁשֹוֽרְדִל בֹו֖אָּב ־ןֶּב דיִ֖וָדְל הָ֔כּולְּמַה־תֶא ֙בֵּסַּיַו ּוהֵ֑תיִמְיַו הָ֖וֹהיַּֽב ׁשַ֥רָד־אֽ
 ֖ךָךְרָֽׂשְבּו ֥ךָךְמְצַע הֵּ֛נִה רֹ֑מאֵל הָנֹו֣רְבֶח דיִ֖וָּד־לֶא לֵ֛אָרְׂשִי־לָכ ּו֧צְבָּֽקִּיַו :יָֽׁשִי
 איִ֥צֹוּמַה הָּ֛תַא ךְךֶלֶ֔מ לּו֣אָׁש תֹו֣יְהִּֽב םַּ֚ג םֹוׁ֗שְלִׁש־םַּג לֹו֣מְּת־םַּג :ּונְחָֽנֲא
־תֶא ֙יִּמַע־תֶא הֶ֤עְרִת הָּ֨תַא ֗ךָךְל ךָךיֶ֜הֹלֱא הָ֨וֹהְי ֩רֶמֹאּיַו לֵ֑אָרְׂשִי־תֶא איִ֖בֵּמַהְו
־לֶא לֵ֤אָרְׂשִי יֵ֨נְקִז־לָּכ ּואֹבָּיַ֠ו :לֵֽאָרְׂשִי יִּ֥מַע לַ֖ע דיִ֔גָנ הֶ֣יְהִּֽת ֙הָּתַאְו לֵ֔אָרְׂשִי
־תֶא ּו֨חְׁשְמִּיַו הָ֑וֹהְי יֵ֣נְפִל ןֹו֖רְבֶחְּב תיִ֛רְּב דיִ֥וָּד םֶ֨הָל ֩תֹרְכִּיַו הָנֹו֔רְבֶח ֙ךְךֶלֶּ֨מַה
 לֵ֛אָרְׂשִי־לָכְו דיִ֧וָּד ךְךֶלֵּ֨יַו :לֵֽאּומְׁש־דַיְּב הָ֖וֹהְי רַ֥בְדִּכ לֵ֔אָרְׂשִי־לַע ֙ךְךֶלֶ֨מְל דיִ֤וָּד
ֹּיַו :ץֶרָֽאָה יֵ֖בְׁשֹֽי יִ֔סּובְיַה ֙םָׁשְו סּו֑בְי איִ֣ה םַ֖לָׁשּוֽרְי  דיִ֔וָדְל ֙סּובְי יֵ֤בְׁשֹֽי ּו֜רְמא֨
ֹל ֹּיַו :דיִֽוָּד ריִ֥ע איִ֖ה ןֹוּ֔יִצ תַ֣דֻצְמ־תֶא ֙דיִוָּד דֹּ֤כְלִּיַו הָּנֵ֑ה אֹו֖בָת א֥  דיִ֔וָּד רֶמא֣
ֹרְל הֶ֥יְהִֽי הָ֔נֹוׁשאִ֣רָּב ֙יִסּובְי הֵּ֤כַמ־לָּכ ־ןֶּב בָ֥אֹוי הָ֛נֹוׁשאִֽרָּב לַעַּ֧יַו רָׂ֑שְלּו ׁשא֖
ֹרְל יִ֥הְיַו הָ֖יּורְצ  ןֶבִּ֤יַו :דיִֽוָּד ריִ֥ע ֹו֖ל־ּואְרָֽק ןֵּ֥כ־לַע דָ֑צְמַּב דיִ֖וָּד בֶׁשֵּ֥יַו :ׁשאֽ
 ךְךֶלֵּ֥יַו :ריִֽעָה רָ֥אְׁש־תֶא הֶּ֖יַחְי בָ֕אֹויְו ביִ֑בָּסַה־דַעְו אֹוּ֖לִּמַה־ןִמ ביִ֔בָּסִמ ֙ריִעָה
 דיִ֔וָדְל רֶׁ֣שֲא ֙םיִרֹּבִּגַה יֵׁ֤שאָר הֶּלֵ֨אְו :ֹוּֽמִע תֹו֖אָבְצ הָ֥וֹהיַֽו לֹו֑דָגְו ךְךֹו֣לָה דיִ֖וָּד
־לַע הָ֖וֹהְי רַ֥בְדִּכ ֹו֑כיִלְמַהְל לֵ֖אָרְׂשִי־לָּכ־םִע ֹו֛תּוכְלַמְב ֹוּ֧מִע םיִ֨קְּזַחְתִּֽמַה



ֹר יִ֗נֹומְכַח־ןֶּב םָ֣עְבָׁשָֽי דיִ֑וָדְל רֶׁ֣שֲא םיִ֖רֹּבִּגַה רַּ֥פְסִמ הֶּלֵ֛אְו :לֵֽאָרְׂשִי  ׁשא֚
 לָ֖לָח תֹו֥אֵמ־ׁשֹלְׁש־לַע ֹו֛תיִנֲח־תֶא רֵ֧רֹוע־אּוֽה ]םיִׁ֔שיִלָּׁ֣שַה[ םיִׁ֔שוִלָּׁ֣שַה
 :םיִֽרֹּבִּגַה הָׁ֥שֹולְׁשִּב אּו֖ה יִ֑חֹוחֲאָֽה ֹו֖דֹוּד־ןֶּב ר ָ֥זָעְלֶא ויָ֛רֲחַֽאְו :תָֽחֶא םַעַ֥פְּב
 יִ֛הְּתַו הָ֔מָחְלִּמַל םָׁ֣ש־ּופְסֶאֶֽנ ֙םיִּתְׁשִלְּפַהְו םיִּ֗מַּד סַּ֣פַּב דיִ֜וָּד־םִע הָ֨יָה־אּוֽה
־ךְךֹוֽתְב ּו֤בְּצַיְתִּיַו :םיִּֽתְׁשִלְפ יֵ֥נְּפִמ ּוסָ֖נ םָ֥עָהְו םיִ֑רֹועְׂש הָ֣אֵלְמ הֶ֖דָּׂשַה תַ֥קְלֶח
 ּו֡דְר ֵּֽיַו :הָֽלֹודְג הָ֥עּוׁשְּת הָ֖וֹהְי עַׁשֹוּ֥יַו םיִּ֑תְׁשִלְּפ־תֶא ּוּ֖כַּיַו ָהּו֔ליִּצַּיַו ֙הָקְלֶחַֽה
ֹר םיִׁ֨שֹולְּׁשַה־ןִמ ֩הָׁשֹולְֽׁש  הֵ֣נֲחַֽמּו םָּ֑לֻדֲע תַ֖רָעְמ־לֶא דיִ֔וָּד־לֶא ֙רֻּצַה־לַע ׁשא֤
 תיֵ֥בְּב זָ֖א םיִּ֔תְׁשִלְּפ ביִ֣צְנּו הָ֑דּוצְּמַּב זָ֣א דיִ֖וָדְו :םיִֽאָפְר קֶמֵ֥עְּב הָ֖נֹח םיִּ֔תְׁשִלְפ
 רֶׁ֥שֲא םֶחֶ֖ל־תיֵּֽב רֹוּ֥בִמ םִיַ֔מ יִנֵ֣קְׁשַי יִ֚מ רַ֑מֹאּיַו דיִ֖וָּד ]ויָ֥אְתִּיַו[ וָ֥אְתִּיַו :םֶחָֽל
 ֙םֶחֶ֨ל־תיֵּֽב רֹוּ֤בִמ ֙םִיַ֨מ־ּובֲאְֽׁשִּיַו םיִּ֗תְׁשִלְפ הֵ֣נֲחַֽמְּב הָׁ֜שֹלְּׁשַה ּו֨עְקְבִּיַו :רַעָּֽׁשַּב
ֹלְו דיִ֑וָּד־לֶא ּואִ֣בָּיַו ּו֖אְׂשִּיַו רַעַּׁ֔שַּב רֶׁ֣שֲא  םָ֖תֹא ךְךֵּ֥סַנְיַו םָ֔תֹוּתְׁשִל ֙דיִוָד הָ֤בָא־אֽ
ֹּיַו :הָֽוֹהיַל ֹז תֹוׂ֣שֲעֵֽמ יַ֜הֹלֱאֵֽמ יִּ֨ל ֩הָליִלָח רֶמא֡  הֶּלֵ֨אָה ֩םיִׁשָנֲאָֽה םַ֣דֲה תא֗
ֹלְו םּו֔איִבֱה םָ֣תֹוׁשְפַנְב יִּ֣כ ֙םָתֹוׁשְפַנְב הֶּ֤תְׁשֶא  ּוׂ֔שָע הֶּלֵ֣א םָ֑תֹוּתְׁשִל הָ֖בָא א֥
ֹר ֙הָיָה אּו֚ה בָ֗אֹוי־יִֽחֲא יַׁ֣שְבַאְו :םיִֽרֹוּבִּגַה תֶׁשֹ֖לְׁש  רֵ֣רֹוע ֙אּוהְו הָׁ֔שֹולְּׁשַה ׁשא֣
 הָׁ֤שֹולְּׁשַה־ןִמ :הָֽׁשֹולְּׁשַּב םֵׁ֖ש ]ֹולְו[ ֹאלְו לָ֑לָח תֹו֖אֵמ ׁשֹ֥לְׁש־לַע ֹו֔תיִנֲח־תֶא
ֹל הָׁ֖שֹולְּׁשַה־דַעְו רָׂ֑שְל םֶ֖הָל יִ֥הְיַו דָּ֔בְכִנ ֙םִיַ֨נְּׁשַב  עָ֧דָיֹוֽהְי־ןֶב הָ֨יָנְּב :אָֽב־אֽ
 בָ֔אֹומ֙ לֵאיִרֲא יֵ֤נְׁש תֵ֣א הָּ֗כִה אּו֣ה לֵ֑אְצְבַק־ןִֽמ םיִ֖לָעְּפ־בַר לִיַ֛ח־ׁשיִֽא־ןֶּב
־תֶא ֩הָּכִה אּו֣הְו :גֶלָּֽׁשַה םֹו֥יְּב רֹוּ֖בַה ךְךֹו֥תְּב יִ֛רֲאָֽה־תֶֽא הָּ֧כִהְו דַ֞רָי אּוהְ֠ו
 םיִ֔גְרֹֽא רֹו֣נְמִּכ ֙תיִנֲח יִ֤רְצִּמַה דַ֨יְבּו הָּ֗מַאָּֽב ׁשֵ֣מָח ׀ הָּ֣דִמ ׁשיִ֥א יִ֜רְצִּמַה ׁשיִ֨אָה
 הֶּלֵ֣א :ֹוֽתיִנֲחַּֽב ּוהֵ֖גְרַהַּֽיַו יִ֔רְצִּמַה דַּ֣יִמ ֙תיִנֲחַֽה־תֶא לֹ֤זְגִּיַו טֶבָּׁ֑שַּב ויָ֖לֵא דֶר ֵּ֥יַו
 ֹוּ֤נִה םיִׁ֗שֹולְּׁשַה־ןִמ :םיִֽרֹּבִּגַה הָׁ֥שֹולְׁשִּב םֵׁ֖ש ֹו֥לְו עָ֑דָיֹוֽהְי־ןֶּב ּוהָ֖יָנְּב הָׂ֔שָע
 יֵ֖רֹוּבִגְו :ֹוּֽתְעַמְׁשִמ־לַע דיִ֖וָד ּוהֵ֥מיִׂשְיַו אָ֑ב־ֹאל הָׁ֖שֹלְּׁשַה־לֶאְו אּו֔ה ֙דָּבְכִנ
 יִ֔רֹורֲהַֽה ֙תֹוּמַׁש :םֶחָֽל תיֵּ֥בִמ ֹו֖דֹוּד־ןֶּב ן ָ֥נָחְלֶא בָ֔אֹוי יִ֣חֲא֙ לֵאהָׂשֲע םיִ֑לָיֲחַֽה
 יִ֔תָׁשֻ֣חַה ֙יַכְּבִס :יִֽתֹותְּנֲעָֽה רֶזֶ֖עיִבֲא יִ֔עֹוקְּתַה ׁ֙שֵּקִע־ןֶב אָ֤ריִע :יִֽנֹולְּפַה ץֶלֵ֖ח
 יַ֗ביִר־ןֶּב יַ֣תיִא :יִֽתָפֹוֽטְּנַה הָ֖נֲעַּֽב־ןֶּֽב דֶלֵ֥ח יִ֔תָפֹ֣טְּנַה ֙יַרְהַמ :יִֽחֹוחֲאָֽה יַ֖ליִע
 :יִֽתָבְרַעָֽה לֵ֖איִבֲא ׁשַעָ֔ג יֵלֲחֽ ַּ֣נִמ ֙יַרּוח :יִֽנֹתָֽעְרִּפַה הָ֖יָנְּב ןִ֔מָיְנִב יֵ֣נְּב ֙תַעְבִּגִמ



 הֵ֖גָׁש־ןֶּב ןָ֥תָנֹוֽי יִ֔נֹוזִּ֣גַה ֙םֵׁשָה יֵ֗נְּב :יִֽנֹבְלַעַּֽׁשַה אָּ֖בְחַיְלֶא יִ֔מּורֲחַּֽבַה ֙תֶוָ֨מְזַע
 הָּ֖יִחֲא יִ֔תָרֵ֣כְּמַה רֶפֵ֚ח :רּוֽא־ןֶּב לַ֥פיִלֱא יִ֖רָרֲהַֽה רָ֛כָׂש־ןֶּב םָ֧איִחֲא :יִֽרָרֲהַֽה
 קֶלֶ֖צ :יִֽרְגַה־ןֶּב רָ֖חְבִמ ןָ֔תָנ יִ֣חֲא֙ לֵאֹוי :יָּֽבְזֶא־ןֶּב יַ֖רֲעַֽנ יִ֔לְמְרַּכַֽה ֹ֙ורְצֶח :יִֽנֹלְּפַה
 :יִֽרְתִּיַה בֵ֖רָּג יִ֔רְתִּיַה ֙אָריִע :הָֽיּורְצ־ןֶּב בָ֥אֹוי יֵ֖לְּכ אֵׂ֕שֹנ יִ֔תֹרֵּ֣בַה ֙יַרְחַנ יִ֑נֹוּמַעָֽה
ֹר יִ֗נֵבּואֽרָה אָ֜זיִׁש־ןֶב אָ֨ניִדֲע :יָֽלְחַא־ןֶּב דָ֖בָז יִּ֔תִחַה ֙הָּיִרּוֽא  יִ֖נֵבּואֽרָל ׁשא֛
 ֙עָמָׁש יִ֑תָרְּתְׁשֲעָֽה אָּ֖יִּזֻע :יִֽנְתִּמַה טָ֖פָׁשֹוֽיְו הָ֔כֲעַֽמ־ןֶּב ֙ןָנָח :םיִֽׁשֹלְׁש ויָ֥לָעְו
 ויִ֖חָא אָ֥חֹיְו יִ֔רְמִׁש־ןֶּב֙ לֵאֲעֽיִֽדְי :יִֽרֵעֹֽרֲעָֽה םָ֥תֹוח יֵ֖נְּב ]לֵ֔איִעיִֽו[ לֵ֔אוִעיִֽו
 :יִֽבָאֹוּֽמַה הָ֖מְתִיְו םַעָ֑נְלֶא יֵ֣נְּב הָ֖יְוַׁשֹוֽיְו יַ֥ביִריִֽו םיִ֔וֲחַּֽמַֽה֙ לֵאיִלֱא :יִֽציִּתַה
 דֹו֣ע גָ֔לְקיִצְל ֙דיִוָּד־לֶא םיִ֤אָּבַה הֶּלֵ֗אְו :הָֽיָבֹֽצְּמַה לֵ֖איִׂשֲעַֽיְו דֵ֔בֹועְו לֵ֣איִלֱא
 תֶׁשֶ֗ק יֵקְׁשֹ֣נ :הָֽמָחְלִּמַה יֵ֖רְזֹֽע םיִ֔רֹוּבִּגַּב ֙הָּמֵ֨הְו ׁשיִ֑ק־ןֶּב לּו֣אָׁש יֵ֖נְּפִמ רּו֔צָע
 :ןִֽמָיְנִּבִמ לּו֖אָׁש יֵ֥חֲאֵֽמ תֶׁשָּ֑קַּב םיִּ֖צִחַֽבּו םיִ֔נָבֲאָּֽב ֙םיִלאִמְׂשַמּו םיִ֤ניִמְיַמ
ֹרָה  יֵ֣נְּב טֶלֶ֖פָו ]לֵ֥איִזיִֽו[ לֵ֥אוִזיִֽו יִ֔תָעְבִּגַה הָ֣עָמְּׁשַה ֙יֵנְּב ׁשָ֗אֹויְו רֶזֶ֜עיִחֲא ׁשא֨
־לַעְו םיִׁ֖שֹלְּׁשַּב רֹוּ֥בִּג יִ֛נֹועְבִּגַה הָ֧יְעַֽמְׁשִֽיְו :יִֽתֹתְּנֲעָֽה אּו֖הֵיְו הָ֕כָרְבּו תֶוָ֑מְזַע
 ֙תֹומיִריִֽו יַ֤זּועְלֶא :יִֽתָרֵֽדְּגַה דָ֖בָזֹוֽיְו ןָ֔נָחֹו֣יְו֙ לֵאיִזֲחַֽיְו הָ֤יְמְרִיְו םיִֽׁשֹלְּׁשַה
 לֵ֧אְרַזֲעַֽו ּוהָּיִּׁשִיְ֠ו הָ֡נָקְלֶא :]יִֽפּורֲחַֽה[ יִֽפּירֲחַֽה ּוהָ֖יְטַפְׁשּו ּוהָ֔יְרַמְׁשּו הָ֣יְלַעְבּו
־ןִמּו :רֹוֽדְּגַה־ןִמ םָ֖חֹרְי יֵ֥נְּב הָ֛יְדַבְזּו הָ֧לאֵעֹוֽיְו :םיִֽחְרָּקַה םָ֖עְבָׁשָֽיְו רֶזֶ֛עֹויְו
 הָ֔מָחְלִּמַל ֙אָבָצ יֵׁ֤שְנַא לִיַ֗חַה יֵ֣רֹּבִּג הָרָּ֜בְדִמ דַ֨צְמַל ֩דיִוָּד־לֶא ּו֣לְּדְבִנ יִ֡דָּגַה
 רֶזֵ֖ע :רֵֽהַמְל םיִ֖רָהֶֽה־לַע םִ֥יאָבְצִכְו םֶ֔היֵנְּפ ֙הֵיְרַא יֵ֤נְפּו חַמֹ֑רָו הָּ֖נִצ יֵ֥כְרֹֽע
ֹרָה  :יִֽׁשִמֲחַֽה הָ֖יְמְרִי יִ֔עיִבְרָֽה ֙הָּנַמְׁשִמ :יִֽׁשִלְּׁשַה בָ֖איִלֱא יִ֔נֵּׁשַה ֙הָיְדַבֹֽע ׁשא֑
 ּ֙והָ֨יְמְרִי :יִֽעיִׁשְּתַה דָ֖בָזְלֶא יִ֔ניִמְּׁשַה ֙ןָנָחֹוֽי :יִֽעִבְּׁשַה לֵ֖איִלֱא יִּׁ֔שִּׁשַה ֙יַּתַע
 ֙הָאֵמְל דָ֤חֶא אָ֑בָּצַה יֵׁ֣שאָר דָ֖ג־יֵנְּבִמ הֶּלֵ֥א :רָֽׂשָע יֵּ֥תְׁשַע יַּ֖נַּבְכַמ יִ֔ריִׂשֲעָֽה
 ןֹוׁ֔שאִרָֽה ׁשֶדֹ֣חַּב ֙ןֵּדְרַּיַה־תֶא ּו֤רְבָֽע רֶׁ֨שֲא םֵ֗ה הֶּלֵ֣א :ףֶלָֽאְל לֹו֖דָּגַהְו ןָ֔טָּקַה
 חָ֖רְזִּמַל םיִ֔קָמֲעָֽה־לָּכ־תֶא ּ֙וחיִ֨רְבַּיַו ]ויָ֑תֹודְּג[ ויָ֑תיֹדְּג־לָּכ־לַע אֵּ֖לַמְמ אּו֥הְו
 ֘דיִוָד אֵ֣צֵּיַו :דיִֽוָדְל דָ֖צְמַל־דַע הָ֔דּוהיִֽו ֙ןִמָיְנִב יֵ֤נְּב־ןִמ ּואֹ֗בָּיַו :בָֽרֲעַּֽמַלְו
ֹּיַו ֙ןַעַּ֨יַו ֒םֶהיֵנְפִל  םֶ֛כיֵלֲע יִּ֧ל־הֶיְהִֽי יִנֵ֔רְזָעְל ֙יַלֵא םֶ֤תאָּב םֹו֞לָׁשְל־םִא םֶ֔הָל רֶמא֣
ֹלְּב יַ֗רָצְל יִנַ֣תֹוּמַרְל־םִאְו דַחָ֑יְל בָ֖בֵל  ּוניֵ֖תֹובֲא יֵ֥הֹלֱא אֶר ֵ֛י יַּ֔פַכְּב ֙סָמָח א֤



ֹר ֘יַׂשָמֲע־תֶא הָׁ֗שְבָֽל ַחּו֣רְו :חַֽכֹויְו  ֙דיִוָד ֤ךָךְל ]֒םיִׁשיִלָּֽׁשַה[ ֒םיִׁשוִלָּֽׁשַה ׁשא֣
 םֵ֣לְּבַקְיַו ךָךיֶ֑הֹלֱא ֖ךָךְר ָֽזֲע יִּ֥כ ךָךֶ֔רְזֹ֣עְל ֙םֹולָׁשְו ֗ךָךְל םֹו֜לָׁש ׀ םֹו֨לָׁש יַׁ֔שִי־ןֶב ֣ךָךְּמִעְו
 םיִּ֧תְׁשִלְּפ־םִע ֹו֨אֹבְּב דיִ֗וָּד־לַע ּו֣לְפָֽנ הֶּׁ֞שַנְּמִמּו :דּוֽדְּגַה יֵׁ֥שאָרְּב םֵ֖נְּתִּיַו דיִ֔וָּד
ֹלְו הָ֖מָחְלִּמַל לּו֛אָׁש־לַע  רֹ֔מאֵל ֙םיִּתְׁשִלְפ יֵ֤נְרַס ּוהֻ֜חְּלִׁש הָ֗צֵעְב יִּ֣כ םֻ֑רָזֲע א֣
 הֶּׁ֡שַנְּמִמ ׀ ויָ֣לָע ּו֣לְפָֽנ גַ֗לְקיִֽצ־לֶא ֹוּ֣תְכֶלְּב :לּוֽאָׁש ויָ֥נֹדֲא־לֶא לֹוּ֖פִי ּוניֵׁ֕שאָרְּב
 םיִ֖פָלֲאָֽה יֵׁ֥שאָר יָ֑תְּלִצְו אּו֖היִלֱאֶֽו דָ֔בָזֹוֽיְו לֵ֣אָכיִֽמּו֙ לֵאֲעֽיִֽדיִו דָ֤בָזֹוֽיְו חַנְדַ֠ע
 ּו֥יְהִּֽיַו םָּ֑לֻּכ לִיַ֖ח יֵרֹוּ֥בִג־יִּֽכ דּו֔דְּגַה־לַע ֙דיִוָּד־םִע ּו֤רְזָֽע הָּמֵ֗הְו :הֶּֽׁשַנְמִל רֶׁ֥שֲא
 לֹו֖דָג הֶ֥נֲחַֽמְל־דַע ֹו֑רְזָעְל דיִ֖וָּד־לַע ּואֹ֥בָי םֹו֔יְּב םֹו֣י־תֶעְל יִּ֚כ :אָֽבָּצַּב םיִ֖רָׂש
 הָנֹו֑רְבֶח דיִ֖וָּד־לַע ּואָּ֥ב אָ֔בָּצַל ֙ץּולָחֶֽה יֵׁ֤שאָר יֵ֞רְּפְסִמ הֶּלֵאְ֠ו :םיִֽהֹלֱא הֵ֥נֲחַֽמְּכ
 תֶׁשֵׁ֧ש חַמֹ֑רָו הָּ֖נִצ יֵ֥אְׂשֹֽנ הָ֔דּוהְי יֵ֣נְּב :הָֽוֹהְי יִ֥פְּכ ויָ֖לֵא לּו֛אָׁש תּו֥כְלַמ בֵ֞סָהְל
 אָ֔בָּצַל֙ לִיַ֨ח יֵרֹוּ֤בִּג ןֹו֗עְמִׁש יֵ֣נְּב־ןִמ :אָֽבָצ יֵ֥צּולֲח תֹו֖אֵמ הֶ֥נֹומְׁשּו םיִ֛פָלֲא
 עָ֖דָיֹוֽהיִו :תֹוֽאֵמ ׁשֵׁ֥שְו םיִ֖פָלֲא תַעַּ֥בְרַא יִ֔וֵּלַה ֙יֵנְּב־ןִמ :הָֽאֵמּו םיִ֖פָלֲא תַ֥עְבִׁש
 לִיָ֑ח רֹוּ֣בִּג רַעַ֖נ קֹו֥דָצְו :תֹוֽאֵמ עַ֥בְׁשּו םיִ֖פָלֲא תֶׁשֹ֥לְׁש ֹוּ֕מִעְו ןֹ֑רֲהַֽאְל דיִ֣גָּנַה
 תֶׁשֹ֣לְׁש לּו֖אָׁש יֵ֥חֲא ןִ֛מָיְנִב יֵ֧נְּב־ןִמּו :םִי ָֽנְׁשּו םיִ֥רְׂשֶע םיִ֖רָׂש ויִ֥בָא־תיֵֽבּו
 םִיַ֔רְפֶא יֵ֣נְּב־ןִמּו :לּוֽאָׁש תיֵּ֥ב תֶרֶ֖מְׁשִמ םיִ֕רְמֹֽׁש םָ֔תיִּבְרַמ ֙הָּנֵ֨ה־דַעְו םיִ֑פָלֲא
 ֙יִצֲחֵֽמּו :םָֽתֹובֲא תיֵ֥בְל תֹו֖מֵׁש יֵׁ֥שְנַא לִיַ֔ח יֵרֹוּ֣בִּג תֹו֑אֵמ הֶ֣נֹומְׁשּו ףֶלֶ֖א םיִ֥רְׂשֶע
־תֶא ךְךיִ֥לְמַהְל אֹו֖בָל תֹו֔מֵׁשְּב ּ֙ובְּקִנ רֶׁ֤שֲא ףֶלָ֑א רָׂ֖שָע הָ֥נֹומְׁש הֶּׁ֔שַנְמ הֵּ֣טַמ
 לֵ֑אָרְׂשִי הֶׂ֣שֲעַּֽי־הַמ תַעַ֖דָל םיִּ֔תִעָֽל ֙הָניִב יֵ֤עְדֹוֽי רָ֗כׂשָּׂשִי יֵ֣נְּבִמּו :דיִֽוָּד
 יֵ֧כְרֹֽע אָ֗בָצ יֵ֣אְצֹוֽי ןּו֞לֻבְּזִמ :םֶֽהיִּפ־לַע םֶ֖היֵחֲא־לָכְו םִיַ֔תאָמ םֶ֣היֵׁשאָֽר
 יִ֖לָּתְפַּנִמּו :בֵֽלָו בֵ֥ל־ֹאלְּב רֹ֖דֲעַֽלְו ףֶלָ֑א םיִּׁ֣שִמֲח הָ֖מָחְלִמ יֵ֥לְּכ־לָכְּב הָ֛מָחְלִמ
 יֵ֣כְרֹֽע ֙יִנָּֽדַה־ןִמּו :ףֶלָֽא הָ֖עְבִׁשְו םיִׁ֥שֹלְׁש תיִ֔נֲחַֽו הָּ֣נִצְּב ֙םֶהָּמִעְו ףֶלָ֑א םיִ֣רָׂש
 ךְךֹ֥רֲעַֽל אָ֛בָצ יֵ֥אְצֹוֽי רֵׁ֗שָאֵֽמּו :תֹוֽאֵמ ׁשֵׁ֥שְו ףֶלֶ֖א הָ֥נֹומְׁשּו־םיִֽרְׂשֶע הָ֔מָחְלִמ
 טֶבֵׁ֣ש ׀ יִ֣צֲחַֽו יִ֜דָּגַהְו יִ֨נֵבּואֽרָה־ןִמ ןֵּדְרַּיַ֠ל רֶבֵ֣עֵמּו :ףֶלָֽא םיִ֥עָּבְרַא הָ֖מָחְלִמ
 יֵׁ֣שְנַא הֶּלֵ֜א־לָּכ :ףֶלָֽא םיִ֖רְׂשֶעְו הָ֥אֵמ הָ֔מָחְלִמ אָ֣בְצ ֙יֵלְּכ֙ לֹכְּב הֶּׁ֗שַנְמ
־לַע דיִ֖וָּד־תֶא ךְךיִ֥לְמַהְל הָנֹו֔רְבֶח ּואָּ֣ב ֙םֵלָׁש בָ֤בֵלְּב ֒הָכָרֲעַֽמ יֵ֣רְדֹֽע ֘הָמָחְלִמ
־ּויְהִּֽיַו :דיִֽוָּד־תֶא ךְךיִ֥לְמַהְל דָ֖חֶא בֵ֥ל לֵ֛אָרְׂשִי תיִ֧רֵׁש־לָּכ םַגְ֠ו לֵ֑אָרְׂשִי־לָּכ



 םַ֣גְו :םֶֽהיֵחֲא םֶ֖הָל ּוניִ֥כֵה־יִּֽכ םיִ֑תֹוׁשְו םיִ֖לְכֹֽא הָׁ֔שֹולְׁש םיִ֣מָי ֙דיִוָּד־םִע םָׁ֤ש
 םיִ֣רֹומֲחַּֽב םֶחֶ֡ל םיִ֣איִבְמ יִ֗לָּתְפַנְו ןּו֜לֻבְזּו רָ֨כׂשָׂשִי־דַע םֶהיֵלֲ֠א־םיִבֹורְּקַה
 רָ֥קָבּו ןֶמֶׁ֛שְו ןִי ַ֧יְו םיִ֜קֻּמִצְו םיִ֨לֵבְּד חַמֶ֠ק לָ֡כֲאַֽמ רָ֡קָּבַבּו ׀ םיִ֣דָרְּפַבּו םיִּ֣לַמְּגַבּו
ֹצְו  תֹו֖אֵּמַהְו םיִ֛פָלֲאָֽה יֵ֧רָׂש־םִע דיִ֗וָּד ץַ֣עָּוִּיַו :לֵֽאָרְׂשִיְּב הָ֖חְמִׂש יִּ֥כ בֹ֑רָל ןא֖
ֹּיַו :דיִֽגָנ־לָכְל  הָ֣וֹהְי־ןִמּו בֹו֜ט םֶ֨כיֵלֲע־םִא לֵ֗אָרְׂשִי לַ֣הְק ׀ לֹ֣כְל דיִ֜וָּד רֶמא֨
 םֶ֛הָּמִעְו לֵ֔אָרְׂשִי תֹו֣צְרַא֙ לֹכְּב םיִ֗רָאְׁשִּנַה ּוניֵ֣חַא־לַע הָ֞חְלְׁשִנ ֙הָצְרְפִנ ּוניֵ֗הֹלֱא
 ּוניֵ֖הֹלֱא ןֹו֥רֲא־תֶא הָּבֵ֛סָנְו :ּוניֵֽלֵא ּו֖צְבָּֽקִיְו םֶ֑היֵׁשְרְגִמ יֵ֣רָעְּב םִּ֖יִוְלַֽהְו םיִ֥נֲהֹּֽכַה
ֹל־יִּכ ּוניֵ֑לֵא ֹּיַו :לּוֽאָׁש יֵ֥מיִּב ּוהֻ֖נְׁשַרְד א֥  רַׁ֥שָי־יִּֽכ ןֵּ֑כ תֹוׂ֣שֲעַֽל לָ֖הָּקַה־לָכ ּו֥רְמאֽ
 םִיַ֖רְצִמ רֹו֥חיִׁש־ןִמ לֵ֔אָרְׂשִי־לָּכ־תֶא ֙דיִוָּד לֵ֤הְקַּיַו :םָֽעָה־לָכ יֵ֥ניֵעְּב רָ֖בָּדַה
 דיִ֤וָּד לַעַּ֨יַו :םיִֽרָעְי תַ֖יְרִּקִמ םיִ֔הֹלֱאָֽה ןֹו֣רֲא־תֶא ֙איִבָהְל תָ֑מֲח אֹו֣בְל־דַעְו
 ֩תֵא םָּׁ֗שִמ תֹו֣לֲעַֽהְל הָ֑דּוהיִֽל רֶׁ֣שֲא םיִ֖רָעְי תַ֥יְרִק־לֶא הָתָ֔לֲעַּֽב֙ לֵאָרְׂשִי־לָכְו
 קִנ־רֶׁשֲא םיִ֖בּורְּכַה בֵׁ֥שֹוי הָ֛וֹהְי ׀ םיִ֧הֹלֱאָֽה ןֹו֨רֲא  ןֹו֤רֲא־תֶא ּוביִּ֜כְרַּיַו :םֵֽׁש אָ֥רְ
 :הָֽלָגֲעַּֽב םיִ֖גֲהֹֽנ ֹו֔יְחַאְו אָּ֣זֻעְו בָ֑דָניִֽבֲא תיֵּ֖בִמ הָׁ֔שָדֲח הָ֣לָגֲע־לַע ֙םיִהֹלֱאָֽה
 ֙תֹורֹּנִכְבּו םיִ֤ריִׁשְבּו זֹ֑ע־לָכְּב םיִ֖הֹלֱאָֽה יֵ֥נְפִל םיִ֛קֲחַֽׂשְמ לֵ֗אָרְׂשִי־לָכְו דיִ֣וָדְו
 אָּ֜זֻע חַ֨לְׁשִּיַו ןֹ֑דיִּכ ןֶרֹּ֣ג־דַע ּואֹ֖בָּיַו :תֹוֽרְצֹצֲחַֽבּו םִיַּ֖תְלִצְמִבּו םיִּ֔פֻתְבּו םיִ֣לָבְנִבּו
 ּוהֵּ֕כַּיַו אָּ֔זֻעְּב ֙הָוֹהְי ףַ֤א־רַחִּֽיַו :רָֽקָּבַה ּו֖טְמָֽׁש יִּ֥כ ןֹו֔רָאָ֣ה־תֶא ֙זֹחֱאֶֽל ֹו֗דָי־תֶא
־יִּֽכ דיִ֔וָדְל רַחִּ֣יַו :םיִֽהֹלֱא יֵ֥נְפִל םָׁ֖ש תָמָּ֥יַו ןֹו֑רָאָֽה־לַע ֹו֖דָי חַ֥לָׁש־רֶׁשֲא לַ֛ע
 אָ֤ריִּיַו :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַה דַ֖ע אָּ֔זֻע ץֶרֶּ֣פ ֙אּוהַה םֹו֤קָּמַל אָ֞רְקִּיַו אָּ֑זֻעְּב ץֶרֶּ֖פ הָ֛וֹהְי ץַ֧רָפ
 :םיִֽהֹלֱאָֽה ןֹו֥רֲא תֵ֖א יַ֔לֵא איִ֣בָא ךְךיֵ֚ה רֹ֑מאֵל אּו֖הַה םֹוּ֥יַּב םיִ֔הֹלֱאָֽה־תֶא ֙דיִוָד
ֹלְו ־דֵֽבֹע־תיֵּֽב־לֶא ּוהֵּ֕טַּיַו דיִ֑וָּד ריִ֣ע־לֶא ויָ֖לֵא ןֹו֛רָאָֽה־תֶא דיִ֧וָּד ריִ֨סֵה־אֽ
 הָׁ֣שֹלְׁש ֹו֖תיֵבְּב םֹ֛דֱא דֵ֥בֹע תיֵּ֨ב־םִע םיִ֜הֹלֱאָֽה ןֹו֨רֲא ֩בֶׁשֵּיַו :יִּֽתִּגַה םֹ֖דֱא
 חַלְׁשִּיַ֠ו :ֹוֽל־רֶׁשֲא־לָּכ־תֶאְו םֹ֖דֱא־דֵֽבֹע תיֵּ֥ב־תֶא הָ֛וֹהְי ךְךֶרָ֧בְיַו םיִׁ֑שָדֳח
 יֵׁ֖שָרָֽחְו ריִ֔ק יֵׁ֣שָרָֽחְו םיִ֔זָרֲא יֵ֣צֲעַֽו ֒דיִוָּד־לֶא ֘םיִכָאְלַמ רֹ֥צ־ךְךֶלֶֽמ ]םָ֨רּוח[ םָ֨רּיח
־יִּֽכ לֵ֑אָרְׂשִי־לַע ךְךֶלֶ֖מְל הָ֛וֹהְי ֹו֧ניִכֱה־יִּֽכ דיִ֔וָּד עַד ֵּ֣יַו :תִיָּֽב ֹו֖ל תֹו֥נְבִל םיִ֑צֵע
 םיִׁ֖שָנ דֹו֛ע דיִ֥וָּד חַּ֨קִּיַו :לֵֽאָרְׂשִי ֹוּ֥מַע רּו֖בֲעַּֽב ֹו֔תּוכְלַמ ֙הָלְעַ֨מְל תאֵּׂ֤שִנ
־ּויָֽה רֶׁ֥שֲא םיִ֔דּולְיַֽה תֹו֣מְׁש ֙הֶּלֵ֨אְו :תֹוֽנָבּו םיִ֥נָּב דֹו֖ע דיִ֛וָּד דֶלֹוּ֧יַו םָ֑לָׁשּוֽריִּב



 ּהַגֹ֥נְו :טֶלָּֽפְלֶאְו ַעּוׁ֖שיִלֱאֶֽו רָ֥חְבִיְו :הֹֽמֹלְׁשּו ןָ֖תָנ בָ֔בֹוׁשְו ַעּוּ֣מַׁש םָ֑לָׁשּוֽריִּב ֹו֖ל
 חַׁ֨שְמִנ־יִּֽכ םיִּ֗תְׁשִלְפ ּו֣עְמְׁשִּיַו :טֶלָֽפיִלֱאֶֽו עָ֖דָיְלֶעְבּו עָ֥מָׁשיִלֱאֶֽו :ַעיִֽפָיְו גֶפֶ֖נְו
 עַ֣מְׁשִּיַו דיִ֑וָּד־תֶא ׁשֵּ֣קַבְל םיִּ֖תְׁשִלְּפ־לָכ ּו֥לֲעַּֽיַו לֵ֔אָרְׂשִי־לָּכ־לַע ֙ךְךֶלֶ֨מְל דיִ֤וָּד
 דיִ֤וָּד לַ֨אְׁשִּיַו :םיִֽאָפְר קֶמֵ֥עְּב ּו֖טְׁשְפִּי ַֽו ּואָּ֑ב םיִּ֖תְׁשִלְפּו :םֶֽהיֵנְפִל אֵ֖צֵּיַו דיִ֔וָּד
ֹּיַו יִ֑דָיְּב םָּ֖תַתְנּו ]םיִּ֔תְׁשִלְּפ[ םייִּ֔תְׁשִלְּפ־לַע ֙הֶלֱעֶֽאַה רֹ֔מאֵל ֙םיִהֹלאֵּֽב  ֹו֤ל רֶמא֨
ֹּיַו ֒דיִוָּד םָׁ֣ש םֵּ֣כַּיַו ֘םיִצָרְּפ־לַעַֽבְּב ּו֥לֲעַּֽיַו :ךָךֶֽדָיְּב םיִּ֖תַתְנּו הֵ֔לֲע ֙הָוֹהְי  דיִ֔וָּד רֶמא֣
 אּו֖הַה םֹו֥קָּמַה־םֵֽׁש ּו֛אְרָֽק ןֵּ֗כ־לַע םִיָ֑מ ץֶרֶ֣פְּכ יִ֖דָיְּב יַ֛בְיֹוֽא־תֶא םיִ֧הֹלֱאָֽה ץַ֨רָּפ
ֹּיַו םֶ֑היֵהֹֽלֱא־תֶא םָׁ֖ש־ּובְזַעַּֽיַו :םיִֽצָרְּפ לַעַּ֥ב  ּופיִ֤סֹּיַו :ׁשֵֽאָּב ּו֖פְרָּֽׂשִּיַו דיִ֔וָּד רֶמא֣
ֹּיַו םיִ֔הֹלאֵּֽב ֙דיִוָּד דֹו֤ע לַ֨אְׁשִּיַו :קֶמֵֽעָּב ּו֖טְׁשְפִּיַו םיִּ֔תְׁשִלְּפ ֙דֹוע  ֹ֙ול רֶמא֤
ֹל םיִ֔הֹלֱאָֽה  :םיִֽאָכְּבַה לּוּ֥מִמ םֶ֖הָל ָתאָ֥בּו םֶ֔היֵלֲעֵֽמ ֙בֵסָה םֶ֑היֵרֲחַֽא הֶ֖לֲעַֽת א֥
־יִּֽכ הָ֑מָחְלִּמַב אֵ֣צֵּת זָ֖א םיִ֔אָכְּבַה יֵׁ֣שאָרְּב ֙הָדָעְּצַה לֹו֤ק־תֶא ֞ךָךֲעְֽמָׁשְּֽכ יִהיִ֠ו
 ּוהָּ֖וִצ רֶׁ֥שֲאַּֽכ דיִ֔וָּד ׂשַעַּ֣יַו :םיִּֽתְׁשִלְפ הֵ֥נֲחַֽמ־תֶא תֹוּ֖כַהְל ךָךיֶ֔נָפְל ֙םיִהֹלֱאָֽה אָ֤צָי
 דיִ֖וָּד־םֵֽׁש אֵ֥צֵּיַו :הָרְז ָּֽג־דַעְו ןֹו֖עְבִּגִמ םיִּ֔תְׁשִלְפ הֵ֣נֲחַֽמ־תֶא ּ֙וּכַּיַו םיִ֑הֹלֱאָֽה
 ריִ֣עְּב םיִּ֖תָב ֹו֥ל־ׂשַעַּֽיַו :םִֽיֹוּגַה־לָּכ־לַע ֹוּ֖דְחַּפ־תֶא ןַ֥תָנ הָ֛וֹהיַֽו תֹו֑צָרֲאָֽה־לָכְּב
ֹל דיִ֔וָּד רַ֣מָא זָ֚א :לֶהֹֽא ֹו֖ל־טֶּיַו םיִ֔הֹלֱאָֽה ןֹו֣רֲאַֽל ֙םֹוקָמ ןֶכָּ֤יַו דיִ֑וָּד  ֙תאֵׂשָל א֤
 ןֹו֧רֲא־תֶא תאֵׂ֞שָל הָ֗וֹהְי רַ֣חָּב ׀ םָ֣ב־יִּכ םִּ֑יִוְלַה־םִא יִּ֖כ םיִ֔הֹלֱאָֽה ןֹו֣רֲא־תֶא
 םָ֑לָׁשּוֽרְי־לֶא לֵ֖אָרְׂשִי־לָּכ־תֶא דיִ֛וָּד לֵ֥הְקַּיַו :םָֽלֹוע־דַע ֹו֖תְרָֽׁשְלּו הָ֛וֹהְי
 יֵ֥נְּב־תֶא דיִ֛וָּד ףֹ֥סֱאֶּֽיַו :ֹוֽל ןיִ֥כֵה־רֶׁשֲא ֹו֖מֹוקְמ־לֶא הָ֔וֹהְי ןֹו֣רֲא־תֶא ֙תֹולֲעַֽהְל
 יֵ֖נְבִל :םיִֽרְׂשֶעְו הָ֥אֵמ ויָ֖חֶאְו רָּׂ֔שַה לֵ֣איִרּוֽא תָ֑הְק יֵ֖נְבִל :םִּֽיִוְלַֽה־תֶאְו ןֹ֖רֲהַֽא
 ויָ֖חֶאְו רָּׂ֔שַה לֵ֣אֹוי םֹׁ֑שְר ֵּֽג יֵ֖נְבִל :םיִֽרְׂשֶעְו םִיַ֥תאָמ ויָ֖חֶאְו רָּׂ֔שַה הָ֣יָׂשֲע יִ֑רָרְמ
 ןֹו֑רְבֶח יֵ֖נְבִל :םִיָֽתאָמ ויָ֥חֶאְו רָּׂ֖שַה הָ֥יְעַמְׁש ןָ֑פָציִֽלֱא יֵ֖נְבִל :םיִֽׁשֹלְׁשּו הָ֥אֵמ
 הָ֖אֵמ ויָ֕חֶאְו רָּׂ֔שַה בָ֣דָניִּֽמַע לֵ֑איִּזֻע יֵ֖נְבִל :םיִֽנֹומְׁש ויָ֥חֶאְו רָּׂ֖שַה לֵ֥איִלֱא
 קִּיַו :רָֽׂשָע םיֵ֥נְׁשּו  לֵ֤איִרּואְל םִּ֗יִוְלַֽלְו םיִ֑נֲהֹּֽכַה רָ֖תָיְבֶאְלּו קֹו֥דָצְל דיִ֔וָד אָ֣רְ
ֹּיַו :בָֽדָניִּֽמַעְו לֵ֖איִלֱאֶֽו הָ֔יְעַמְׁש לֵ֣אֹויְו ֙הָיָׂשֲע  תֹו֖בָאָֽה יֵׁ֥שאָר םֶּ֛תַא םֶ֔הָל רֶמא֣
 לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא ֙הָוֹהְי ןֹו֤רֲא תֵ֣א םֶ֗תיִלֲעַֽהְו םֶ֔כיֵחֲאַֽו םֶּ֣תַא ּ֙וׁשְּדַקְתִה םִּ֑יִוְלַֽל
ֹל הָ֖נֹוׁשאִֽרָּבַמְל יִּ֛כ :ֹוֽל יִתֹו֖ניִכֲה־לֶא ֹל־יִּכ ּונָּ֔ב ּ֙וניֵ֨הֹלֱא הָ֤וֹהְי ץַ֨רָּפ םֶּ֑תַא א֣  א֥



 הָ֖וֹהְי ןֹו֥רֲא־תֶא תֹו֕לֲעַֽהְל םִּ֑יִוְלַֽהְו םיִ֖נֲהֹּֽכַה ּוׁ֔שְּדַקְתִּיַו :טָּֽפְׁשִּמַּכ ּוהֻ֖נְׁשַרְד
 הֶׁ֖שֹמ הָּ֥וִצ רֶׁ֛שֲאַּֽכ םיִ֔הֹלֱאָֽה ןֹו֣רֲא תֵ֚א םִּ֗יִוְלַֽה־יֵנְב ּו֣אְׂשִּיַו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥הֹלֱא
ֹּיַו :םֶֽהיֵלֲע תֹו֖טֹּמַּב םָ֥פֵתְכִּב הָ֑וֹהְי רַ֣בְדִּכ  דיִ֗מֲעַֽהְל ֒םִּיִוְלַֽה יֵ֣רָׂשְל ֘דיִוָּד רֶמא֣
 םיִ֥עיִמְׁשַמ םִיָּ֑תְלִּצְמּו תֹו֖רֹּנִכְו םיִ֥לָבְנ ריִׁ֛ש־יֵלְכִּב םיִ֔רְרֹׁ֣שְמַֽה ֙םֶהיֵחֲא־תֶא
 ףָ֖סָא ויָ֔חֶא־ןִ֨מּו לֵ֔אֹוי־ןֶּב ןָ֣מיֵה תֵ֚א םִּ֗יִוְלַֽה ּודיִ֣מֲעַּֽיַו :הָֽחְמִׂשְל לֹו֖קְּב־םיִֽרָהְל
 םֶ֣היֵחֲא םֶ֖הָּמִעְו :ּוהָֽיָׁשּוֽק־ןֶּב ןָ֖תיֵא םֶ֔היֵחֲא ֙יִרָרְמ יֵ֤נְּב־ןִמּו ּוהָ֑יְכֶרֶּֽב־ןֶּב
 ּוהָ֡יָנְבּו בָ֡איִלֱא יִּ֡נֻעְו ׀ לֵ֣איִחיִֽו תֹו֡מָריִֽמְׁשּו לֵ֡איִזֲעַֽיְו ןֵּ֡ב ּוהָ֡יְרַכְז םיִ֑נְׁשִּמַה
 :םיִֽרֲעֹּֽׁשַה לֵ֖איִעיִֽו םֹ֛דֱא דֵ֥בֹעְו ּוהָ֨יֵנְקִמּו ּוהֵ֜לְפיִֽ֨לֱאֶֽו ּ֩והָיְתִּתַמּו ּוהָ֡יֵׂשֲעַֽמּו
 לֵ֜איִזֲעַֽו הָ֨יְרַכְזּו :ַעיִֽמְׁשַהְל תֶׁשֹ֖חְנ םִיַּ֥תְלִצְמִּב ןָ֑תיֵאְו ףָ֖סָא ןָ֥מיֵה םיִ֔רְרֹֽׁשְמַֽהְו
 :תֹוֽמָלֲע־לַע םיִ֖לָבְנִּב ּוהָ֑יָנְבּו ּוהָ֖יֵׂשֲעַֽמּו בָ֔איִלֱאֶֽו יִּ֣נֻעְו֙ לֵאיִחיִֽו תֹו֤מָריִֽמְׁשּו
־לַע תֹו֥רֹּנִכְּב ּוהָ֑יְזַזֲעַֽו לֵ֖איִעיִֽו םֹ֔דֱא דֵ֣בֹעְו ּ֙והָ֨יֵנְקִמּו ּוהֵ֗לְפיִֽלֱאֶֽו ּוהָ֣יְתִּתַמּו
 :אּוֽה ןיִ֖בֵמ יִּ֥כ אָּׂ֔שַּמַּב ֙רֹסָי אָּׂ֑שַמַּב םִּ֖יִוְלַֽה־רַׂש ּוהָ֥יְנַנְכּו :ַחֵּֽצַנְל תיִ֖ניִמְּׁשַה
 ּוהָיְרַכְזּ֠ו יַׂ֡שָמֲעַֽו לֵ֡אְנַתְנּו טָ֡פָׁשֹוֽיְו ּוהָ֡יְנַבְׁשּו :ןֹוֽרָאָל םיִ֖רֲעֹֽׁש הָ֔נָקְלֶאְו ֙הָיְכֶרֶֽבּו
 ןֹו֣רֲא יֵ֖נְפִל תֹו֔רְצֹֽצֲחַּֽב ]֙םיִרְצְחַמ[ ֙םיִרצְצְחַמ םיִ֔נֲהֹּֽ֣כַה ֙רֶזֶ֨עיִלֱאֶֽו ּוהָ֤יָנְבּו
 קִזְו דיִ֛וָד יִ֥הְיַו :ןֹוֽרָאָֽל םיִ֖רֲעֹֽׁש הָּ֔יִחיִֽו ֙םֹדֱא דֵ֤בֹעְו םיִ֑הֹלֱאָֽה  יֵ֣רָׂשְו לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥נְ
 םֹ֖דֱא־דֵֽבֹע תיֵּ֥ב־ןִמ הָ֛וֹהְי־תיִֽרְּב ןֹו֧רֲא־תֶא תֹו֞לֲעַֽהְֽל םיִ֗כְלֹֽהַה םיִ֑פָלֲאָֽה
 ּו֥חְּבְזִּיַו הָ֑וֹהְי־תיִֽרְּב ןֹו֣רֲא יֵ֖אְׂשֹֽנ םִּ֔יִוְלַה־תֶ֨א םיִ֔הֹלֱאָֽה רֹ֣זְעֶּֽב ֙יִהְיַו :הָֽחְמִׂשְּב
 ֙םִּיִוְלַֽה־לָכְו ץּוּ֗ב ליִ֣עְמִּב ׀ לָּ֣בְרֻכְמ דיִ֞וָדְו :םיִֽליֵא הָ֥עְבִׁשְו םיִ֖רָפ־הָֽעְבִׁש
־לַעְו םיִ֑רְרֹֽׁשְמַֽה אָּׂ֖שַּמַה רַּׂ֥שַה הָ֛יְנַנְכּו םיִ֔רְרֹׁ֣שְמַֽהְו ןֹו֔רָאָֽה־תֶא םיִ֣אְׂשֹּֽנַה
 ֙הָעּורְתִּב הָ֔וֹהְי־תיִֽרְּב ןֹו֣רֲא־תֶא ֙םיִלֲעַֽמ לֵ֗אָרְׂשִי־לָכְו :דָּֽב דֹו֥פֵא דיִ֖וָּד
 ֙ןֹורֲא יִ֗הְיַו :תֹוֽרֹּנִכְו םיִ֖לָבְנִּב םיִ֕עִמְׁשַמ םִיָּ֑תְלִצְמִבּו תֹו֖רְצֹֽצֲחַֽבּו רָ֔פֹוׁש לֹו֣קְבּו
 ןֹוּ֗לַחַֽה דַ֣עְּב ׀ הָ֣פְקְׁשִנ לּו֜אָׁש־תַּב לַ֨כיִמּו דיִ֑וָּד ריִ֣ע־דַע אָּ֖ב הָ֔וֹהְי־תיִֽרְּב
 ןֹו֣רֲא־תֶא ּ֙ואיִ֨בָּיַו :ּהָּֽבִלְּב ֹו֖ל זֶבִּ֥תַו קֵ֔חַׂשְמּו דֵּ֣קַרְמ ֙דיִוָּד ךְךֶלֶּ֤מַה־תֶא אֶרֵּ֨תַו
 קַּיַו דיִ֑וָּד ֹו֖ל־הָטָֽנ רֶׁ֥שֲא לֶהֹ֔אָה ךְךֹו֣תְּב ֹו֔תֹא ּוגיִּ֣צַּיַו םיִ֔הֹלֱאָֽה  תֹו֥לֹע ּוביִ֛רְ
־תֶא ךְךֶרָ֥בְיַו םיִ֑מָלְּׁשַהְו הָ֖לֹעָֽה תֹו֥לֲעַֽהֵמ דיִ֔וָּד לַ֣כְיַו :םיִֽהֹלֱאָֽה יֵ֥נְפִל םיִ֖מָלְׁשּו
־רַּכִּכ ׁ֙שיִאְל הָּׁ֑שִא־דַעְו ׁשיִ֖אֵמ לֵ֔אָרְׂשִי ׁשיִ֣א־לָכְל ֙קֵּלַחְיַו :הָֽוֹהְי םֵׁ֥שְּב םָ֖עָה



 םיִ֑תְרָֽׁשְמ םִּ֖יִוְלַֽה־ןִמ הָ֛וֹהְי ןֹו֧רֲא יֵ֨נְפִל ןֵּ֞תִּיַו :הָֽׁשיִׁשֲאַֽו רָּ֖פְׁשֶאְו םֶחֶ֔ל
ֹרָה ףָ֥סָא :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥הֹלֱא הָ֖וֹהיַֽל לֵּ֔לַהְלּו תֹו֣דֹוהְלּו ֙ריִּכְזַהְלּו  ּוהֵ֣נְׁשִמּו ׁשא֖
 םֹ֜דֱא דֵ֨בֹעְו ּ֩והָיָנְבּו בָ֡איִלֱאֶֽו הָ֡יְתִּתַמּו לֵ֡איִחיִֽו תֹו֡מָריִֽמְׁשּו לֵ֡איִעְי הָ֑יְרַכְז
 לֵ֖איִזֲחַֽיְו ּוהָ֥יָנְבּו :ַעיִֽמְׁשַמ םִיַּ֥תְלִצְמַּֽב ףָ֖סָאְו תֹו֔רֹּנִכְבּו ֙םיִלָבְנ יֵ֤לְכִּב לֵ֗איִעיִֽו
 ןַ֤תָנ זָ֣א אּו֗הַה םֹוּ֣יַּב :םיִֽהֹלֱאָֽה־תיִֽרְּב ןֹו֥רֲא יֵ֖נְפִל דיִ֔מָּת תֹו֣רְצֹֽצֲחַּֽב םיִ֑נֲהֹּֽכַה
ֹרָּב ֙דיִוָּד  ֹו֔מְׁשִב ּו֣אְרִק ֙הָוֹהיַֽל ּו֤דֹוה :ויָֽחֶאְו ףָ֖סָא־דַיְּב הָ֑וֹהיַֽל תֹו֖דֹהְל ׁשא֔
 ּ֙ולְלַֽהְתִה :ויָֽתֹאְלְפִנ־לָכְּב ּוחיִׂ֖ש ֹו֔ל־ּורְּמַז ֹ֙ול ּוריִׁ֤ש :ויָֽתֹליִלֲע םיִּ֖מַעָֽב ּועיִ֥דֹוה
 :דיִֽמָּת ויָ֖נָפ ּוׁ֥שְּקַּב ֹוּ֔זֻעְו ֙הָוֹהְי ּוׁ֤שְרִּד :הָֽוֹהְי יֵׁ֥שְקַבְמ בֵ֖ל חַ֕מְׂשִי ֹוׁ֔שְדָק םֵׁ֣שְּב
ֶז :ּוהיִֽפ־יֵטְּפְׁשִמּו ויָ֖תְפֹֽמ הָׂ֔שָע רֶׁ֣שֲא ֙ויָתֹאְלְפִנ ּו֗רְכִז  יֵ֥נְּב ֹוּ֔דְבַע לֵ֣אָרְׂשִי עַר֚
 ֹו֔תיִרְּב ֙םָלֹועְל ּו֤רְכִז :ויָֽטָּפְׁשִמ ץֶרָ֖אָה־לָכְּב ּוניֵ֔הֹלֱא הָ֣וֹהְי אּו֚ה :ויָֽריִחְּב בֹ֖קֲעַֽי
 ָהֶ֤דיִמֲעַּיַו :קָֽחְצִיְל ֹו֖תָעּוֽבְׁשּו םָ֔הָרְבַא־תֶא ֙תַרָּכ רֶׁ֤שֲא :רֹוּֽד ףֶלֶ֥אְל הָּ֖וִצ רָ֥בָּד
 לֶבֶ֖ח ןַעָ֔נְּכ־ץֶרֶֽא ןֵּ֣תֶא ֙ךָךְל רֹ֗מאֵל :םָֽלֹוע תיִ֥רְּב לֵ֖אָרְׂשִיְל קֹ֔חְל ֙בֹקֲעַֽיְל
 יֹוּ֔ג־לֶא יֹוּ֣גִמ ּ֙וכְּלַהְתִּיַו :ּהָּֽב םיִ֥רָגְו טַ֖עְמִּכ רָּ֔פְסִמ יֵ֣תְמ ֙םֶכְתֹוֽיְהִּֽב :םֶֽכְתַלֲחַֽנ
ֹל :רֵֽחַא םַ֥ע־לֶא הָ֖כָלְמַּמִמּו  :םיִֽכָלְמ םֶ֖היֵלֲע חַכֹוּ֥יַו םָ֔קְׁשָעְל ׁ֙שיִאְל ַחיִּ֤נִה־אֽ
 ּו֥רְּׂשַּב ץֶרָ֔אָה־לָּכ ֙הָוֹהיַֽל ּוריִׁ֤ש :ּועֵֽרָּת־לַא יַ֖איִבְנִבּו יָ֔חיִׁשְמִּב ּ֙ועְּגִּת־לַא
 ֩יִּכ :ויָֽתֹאְלְפִנ םיִּ֖מַעָֽה־לָכְּב ֹו֔דֹובְּכ־תֶא ֙םִיֹוּגַב ּו֤רְּפַס :ֹוֽתָעּוֽׁשְי םֹו֖י־לֶא־םֹוּֽיִמ
 ֙םיִּמַעָה יֵ֤הֹלֱא־לָּכ יִּ֠כ :םיִֽהֹלֱא־לָּכ־לַע אּו֖ה אָ֥רֹונְו דֹ֔אְמ֙ לָּלֻהְמּו הָ֤וֹהְי לֹו֨דָג
 ּו֤בָה :ֹוֽמֹקְמִּב הָ֖וְדֶחְו זֹ֥ע ויָ֔נָפְל ֙רָדָהְו דֹו֤ה :הָֽׂשָע םִיַ֥מָׁש הָ֖וֹהיַֽו םיִ֔ליִלֱא
 ּו֤אְׂש ֹו֑מְׁש דֹו֣בְּכ הָ֖וֹהיַֽל ּו֥בָה :זֹֽעָו דֹו֥בָּכ הָ֖וֹהיַֽל ּו֥בָה םיִּ֔מַע תֹו֣חְּפְׁשִמ ֙הָוֹהיַֽל
 ץֶרָ֔אָה־לָּכ ֙ויָנָפְּלִמ ּוליִ֤ח :ׁשֶדֹֽק־תַרְדַהְּב הָ֖וֹהיַל ּו֥וֲחַּֽתְׁשִה ויָ֔נָפְל ּואֹ֣בּו ֙הָחְנִמ
ֹיְו ץֶרָ֔אָה לֵ֣גָתְו ֙םִיַ֨מָּׁשַה ּו֤חְמְׂשִי :טֹוּֽמִּת־לַּב לֵ֖בֵּת ןֹוּ֥כִּת־ףַא  םִ֖יֹוּגַב ּו֥רְמאֽ
 יֵ֣צֲע ּו֖נְּנַרְי זָ֥א :ֹוּֽב־רֶׁשֲא־לָכְו הֶ֖דָּׂשַה ץֹ֥לֲעַֽי ֹו֔אֹולְמּו ֙םָּיַה םַ֤עְרִי :ךְךָֽלָמ הָ֥וֹהְי
 יִּ֥כ בֹו֔ט יִּ֣כ ֙הָוֹהיַֽל ּו֤דֹוה :ץֶרָֽאָה־תֶא טֹוּ֥פְׁשִל אָ֖ב־יִּֽכ הָ֔וֹהְי יֵ֣נְפִּלִמ רַעָּ֑יַה
 םִ֑יֹוּגַה־ןִמ ּונֵ֖ליִּצַהְו ּונֵ֥צְּבַקְו ּונֵ֔עְׁשִי יֵ֣הֹלֱא ּ֙ונֵ֨עיִׁשֹוֽה ּו֕רְמִאְו :ֹוּֽדְסַח םָ֖לֹועְל
־ןִמ לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא ֙הָוֹהְי ךְךּו֤רָּב :ךָךֶֽתָּלִהְתִּב ַחֵּ֖בַּתְׁשִהְל ךָךֶׁ֔שְדָק םֵׁ֣שְל ֙תֹודֹהְל
ֹּיַו םָ֑לֹעָֽה דַ֣עְו םָ֖לֹועָֽה  ֙יֵנְפִל םָׁ֗ש־בָזֲעַּֽיַו :הָֽוֹהיַֽל לֵּ֖לַהְו ןֵ֔מָא ֙םָעָה־לָכ ּו֤רְמאֽ



 םֹו֥י־רַבְדִל דיִ֖מָּת ןֹו֛רָאָֽה יֵ֧נְפִל תֵ֞רָׁשְל ויָ֑חֶאְלּו ףָ֖סָאְל הָ֔וֹהְי־תיִֽרְּב ןֹו֣רֲא
 הָ֖סֹחְו ןּו֛תיִדְי־ןֶּב םֹ֧דֱא דֵ֨בֹעְו הָ֑נֹומְׁשּו םיִּׁ֣שִׁש םֶ֖היֵחֲאַֽו םֹ֛דֱא דֵ֥בֹעְו :ֹוֽמֹויְּב
 רֶׁ֥שֲא הָ֖מָּבַּב הָ֑וֹהְי ןַּ֣כְׁשִמ יֵ֖נְפִל םיִ֔נֲהֹּֽ֣כַה ֙ויָחֶאְו ןֵ֗הֹּכַה קֹו֣דָצ ׀ תֵ֣אְו :םיִֽרֲעֹֽׁשְל
 בֶרָ֑עָלְו רֶקֹּ֣בַל דיִ֖מָּת הָ֛לֹעָֽה חַּ֧בְזִמ־לַע הָ֜וֹהיַל תֹו֨לֹע ֩תֹולֲעַֽהְֽל :ןֹוֽעְבִגְּב
 ןּו֔תּודיִֽו ןָ֣מיֵה ֙םֶהָּמִעְו :לֵֽאָרְׂשִי־לַע הָּ֖וִצ רֶׁ֥שֲא הָ֔וֹהְי תַ֣רֹותְּב ֙בּותָּכַה־לָכְלּו
 :ֹוּֽדְסַח םָ֖לֹועְל יִּ֥כ הָ֔וֹהיַֽל ֙תֹודֹהְל תֹו֑מֵׁשְּב ּו֖בְּקִנ רֶׁ֥שֲא םיִ֔רּורְּבַה ֙רָאְׁשּו
 םיִ֑הֹלֱאָֽה ריִׁ֣ש יֵ֖לְכּו םיִ֔עיִמְׁשַמְל ֙םִיַּ֨תְלִצְמּו תֹו֤רְצֹֽצֲח ןּו֜תּודיִֽו ןָ֨מיֵה ֩םֶהָּמִעְו
־תֶא ךְךֵ֥רָבְל דיִ֖וָּד בֹּ֥סִּיַו ֹו֑תיֵבְל ׁשיִ֣א םָ֖עָה־לָכ ּו֥כְלֵּֽיַו :רַעָּֽׁשַל ןּו֖תּודְי יֵ֥נְבּו
ֹּיַו ֹו֑תיֵבְּב דיִ֖וָּד בַׁ֥שָי רֶׁ֛שֲאַּֽכ יִ֕הְיַו :ֹוֽתיֵּב  הֵּ֨נִה איִ֗בָּנַה ןָ֣תָנ־לֶא דיִ֜וָּד רֶמא֨
ֹּיַו :תֹוֽעיִרְי תַחַּ֥ת הָ֖וֹהְי־תיִֽרְּב ןֹו֥רֲאַֽו םיִ֔זָרֲאָֽה תיֵ֣בְּב ֙בֵׁשֹוי יִ֤כֹנָֽא  ֙ןָתָנ רֶמא֤
 אּו֑הַה הָלְיַּ֣לַּב יִ֖הְיַו :ךְךָּֽמִע םיִ֖הֹלֱאָֽה יִּ֥כ הֵׂ֑שֲע ֖ךָךְבָֽבְלִּב רֶׁ֥שֲא לֹּ֛כ דיִ֔וָּד־לֶא
 רַ֣מָא הֹּ֖כ יִּ֔דְבַע דיִ֣וָּד־לֶא ָּ֙תְרַמָֽאְו ךְךֵ֤ל :רֹֽמאֵל ןָ֖תָנ־לֶא םיִ֔הֹלֱא־רַבְּד ֙יִהְיַו
ֹל הָ֑וֹהְי ֹל יִּ֣כ :תֶבָֽׁשָל תִיַּ֖בַה יִּ֥ל־הֶנְבִּת הָּ֛תַא א֥  םֹוּ֗יַה־ןִמ תִיַ֔בְּב ֙יִּתְבַׁ֨שָי א֤
 לֶהֹ֖א־לֶא לֶהֹ֥אֵמ הֶ֛יְהֶֽאָו הֶּ֑זַה םֹוּ֣יַה דַ֖ע לֵ֔אָרְׂשִי־תֶא ֙יִתיֵ֨לֱעֶֽה רֶׁ֤שֲא
 ֙דַחַא־תֶא יִּתְרַּ֗בִּד רָ֣בָדֲה֒ לֵאָרְׂשִי־לָכְּב ֘יִּתְכַּלַהְתִה־רֶׁשֲא לֹ֣כְּב :ןָּֽכְׁשִּמִמּו

ֹל הָּמָ֛ל רֹ֑מאֵל יִּ֖מַע־תֶא תֹו֥עְרִל יִתיִּ֛וִצ רֶׁ֥שֲא לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣טְפֹֽׁש  יִ֖ל םֶ֥תיִנְב־אֽ
 יִ֤נֲא תֹו֔אָבְצ הָ֣וֹהְי ֙רַמָא הֹּ֤כ דיִ֗וָדְל יִּ֣דְבַעְל רַ֜מֹאת הֹּ֨כ הָּתַעְ֠ו :םיִֽזָרֲא תיֵּ֥ב
ֹּצַה יֵ֖רֲחַֽא־ןִמ הֶ֔וָּנַה־ןִמ ֙ךָךיִּ֨תְחַקְל  הֶ֣יְהֶֽאָו :לֵֽאָרְׂשִי יִּ֥מַע לַ֖ע דיִ֔גָנ תֹו֣יְהִֽל ןא֑
 םֵׁ֔ש ֙ךָךְל יִתיִׂ֤שָעְו ךָךיֶ֑נָּפִמ ךָךיֶ֖בְיֹוא־לָּכ־תֶא תיִ֥רְכַאָֽו ָּתְכַ֔לָה רֶׁ֣שֲא֙ לֹכְּב ֗ךָךְּמִע
 ןַ֣כָׁשְו ּ֙והיִּ֨תְעַטְנּו לֵ֤אָרְׂשִי יִּ֨מַעְל םֹוקָ֠מ יִּ֣תְמַׂשְו :ץֶרָֽאָּב רֶׁ֥שֲא םיִ֖לֹודְּגַה םֵׁ֥שְּכ
ֹלְו ויָּ֔תְחַּת ֹלְו דֹו֑ע זַּ֖גְרִי א֥  :הָֽנֹוׁשאִֽרָּב רֶׁ֖שֲאַּֽכ ֹו֔תֹּלַבְל ֙הָלְוַע־יֵֽנְב ּופיִ֤סֹוי־אֽ
 ךָךיֶ֑בְיֹוֽא־לָּכ־תֶא יִּתְעַ֖נְכִהְו לֵ֔אָרְׂשִי יִּ֣מַע־לַע ֙םיִטְפֹֽׁש יִתיִּ֤וִצ רֶׁ֨שֲא םיִ֗מָּיִמְלּו
 ךָךיֶ֔תֹבֲא־םִע תֶכֶ֣לָֽל ֙ךָךיֶ֨מָי ּו֤אְלָמ־יִּכ הָ֗יָהְו :הָֽוֹהְי ֥ךָךְּל־הֶנְבִֽי תִיַ֖בּו ךְךָ֔ל דִּ֣גַאָֽו
 :ֹוֽתּוכְלַמ־תֶא יִ֖תֹוניִֽכֲהַֽו ךָךיֶ֑נָּבִמ הֶ֖יְהִֽי רֶׁ֥שֲא ךָךיֶ֔רֲחַֽא ֙ךָךֲעְֽרַז־תֶֽא יִ֤תֹומיִֽקֲהַֽו
 אּו֖הְו בָ֔אְל ֹוּ֣ל־הֶיְהֶֽא ֙יִנֲא :םָֽלֹוע־דַע ֹו֖אְסִּכ־תֶא יִּ֥תְנַנֹֽכְו תִיָּ֑ב יִּ֖ל־הֶנְבִי אּו֥ה
ֹל ֙יִּדְסַחְו ןֵ֑בְל יִּ֣ל־הֶיְהִֽי  :ךָךיֶֽנָפְל הָ֖יָה רֶׁ֥שֲאֵֽמ יִתֹו֔ריִסֲה רֶׁ֣שֲאַּֽכ ֹוּ֔מִעֵֽמ ריִ֣סָא־אֽ



 :םָֽלֹוע־דַע ןֹו֖כָנ הֶ֥יְהִֽי ֹו֕אְסִכְו םָ֑לֹועָֽה־דַע יִ֖תּוכְלַמְבּו יִ֥תיֵבְּב ּוהיִּ֛תְדַמֲעַֽהְו
 ךְךֶלֶּ֣מַה ֹ֙אבָּיַו :דיִֽוָּד־לֶא ןָ֖תָנ רֶּ֥בִּד ןֵּ֛כ הֶּ֑זַה ןֹו֣זָחֶֽה לֹ֖כְכּו הֶּלֵ֔אָה םיִ֣רָבְּדַה֙ לֹכְּכ
ֹּיַו הָ֑וֹהְי יֵ֣נְפִל בֶׁשֵּ֖יַו דיִ֔וָּד  יִנַ֖תֹאיִֽבֲה יִּ֥כ יִ֔תיֵב יִ֣מּו ֙םיִהֹלֱא הָ֤וֹהְי יִ֞נֲא־יִֽמ רֶמא֗
ֹז ןַ֨טְקִּתַו :םֹֽלֲה־דַע  קֹו֑חָרֵֽמְל ֖ךָךְּדְבַע־תיֵּֽב־לַע רֵּ֥בַדְּתַו םיִ֔הֹלֱא ֙ךָךיֶ֨ניֵעְּב תא֤
 ךָךיֶ֖לֵא דיִ֛וָּד דֹו֥ע ףיִ֨סֹוּי־הַמ :םיִֽהֹלֱא הָ֥וֹהְי הָ֖לֲעַּֽמַה םָ֛דָאָֽה רֹו֧תְּכ יִנַ֗תיִאְרּו
 ֔ךָךְּבִלְכּֽו ֙ךָךְּדְבַע רּו֤בֲעַּֽב הָ֕וֹהְי :ָּתְעָֽדָי ֥ךָךְּדְבַע־תֶא הָּ֖תַאְו ךָךֶּ֑דְבַע־תֶא דֹו֣בָכְל
ֹּזַה הָּ֖לּודְּגַה־לָּכ תֵ֥א ָתיִׂ֕שָע  ךָךֹו֔מָּכ ןיֵ֣א ֙הָוֹהְי :תֹוּֽלֻדְּגַה־לָּכ־תֶא ַעיִ֖דֹהְל תא֑
 יֹוּ֥ג לֵ֔אָרְׂשִי ֣ךָךְּמַעְּכ ֙יִמּו :ּוניֵֽנְזָאְּב ּונְעַ֖מָׁש־רֶׁשֲא לֹ֥כְּב ךָךֶ֑תָלּוֽז םיִ֖הֹלֱא ןיֵ֥אְו
 תֹוּ֣לֻדְּג םֵׁ֚ש ֙ךָךְל םּוׂ֤שָל םָ֗ע ֹו֣ל תֹוּ֧דְפִל םיִ֜הֹלֱאָֽה ךְךַ֨לָה ֩רֶׁשֲא ץֶרָ֑אָּב דָ֖חֶא
 ֙ךָךְּמַע־תֶא ןֵּתִּתַ֠ו :םִֽיֹוּג םִיַ֖רְצִּמִמ ָתיִ֥דָּפ־רֶׁשֲא ֛ךָךְּמַע יֵ֧נְּפִמ ׁשֵ֗רָגְל תֹו֔אָרֹוֽנְו
 הָ֔וֹהְי הָּ֣תַעְו :םיִֽהֹלאֵֽל םֶ֖הָל ָתיִ֥יָה הָ֔וֹהְי הָּ֣תַאְו םָ֑לֹוע־דַע םָ֖עְל ֛ךָךְל ׀ לֵ֧אָרְׂשִי
 רֶׁ֥שֲאַּֽכ הֵׂ֖שֲעַֽו םָ֑לֹוע־דַע ןֵ֖מָאֵֽי ֹו֔תיֵּב־לַעְו ֙ךָךְּדְבַע־לַע ָּתְרַּ֤בִּד רֶׁ֨שֲא רָ֗בָּדַה
 לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא ֙תֹואָבְצ הָ֤וֹהְי רֹ֔מאֵל ֙םָלֹוע־דַע ֤ךָךְמִׁש לַּ֨דְגִיְו ןֵמָאֵיְ֠ו :ָּתְרַּֽבִּד
 ָ֙תיִ֨לָּג יַ֗הֹלֱא הָּ֣תַא ׀ יִּ֣כ :ךָךיֶֽנָפְל ןֹו֥כָנ ֖ךָךְּדְבַע דיִ֥וָּד־תיֵבּו לֵ֑אָרְׂשִיְל םיִ֖הֹלֱא
 הָּ֣תַעְו :ךָךיֶֽנָפְל לֵּ֖לַּפְתִהְל ֔ךָךְּדְבַע אָ֣צָמ ֙ןֵּכ־לַע תִיָּ֑ב ֹו֖ל תֹו֥נְבִל ֔ךָךְּדְבַע ןֶזֹ֣א־תֶא
ֹּזַה הָ֖בֹוּטַה ֔ךָךְּדְבַע־לַע ֙רֵּבַדְּתַו םיִ֑הֹלֱאָֽה אּו֖ה־הָּתַא הָ֔וֹהְי  הָּ֗תַעְו :תאֽ
 ָּתְכַ֔רֵּב ֙הָוֹהְי הָּ֤תַא־יִּֽכ ךָךיֶ֑נָפְל םָ֖לֹועְל תֹו֥יְהִֽל ֔ךָךְּדְבַע תיֵּ֣ב־תֶא ֙ךְךֵרָבְל ָּ֙תְלַ֨אֹוה
־תֶא חַּ֛קִּיַו םֵ֑עיִנְכַּיַו םיִּ֖תְׁשִלְּפ־תֶא דיִ֛וָּד ךְך ַּ֥יַו ןֵ֔כ־יֵרֲחַֽא ֙יִהְיַו :םָֽלֹועְל ךְךָ֖רֹבְמּו
 דיִ֔וָדְל םיִ֣דָבֲע ֙בָאֹומ ּו֤יְהִּֽיַו בָ֑אֹומ־תֶא ךְך ַּ֖יַו :םיִּֽתְׁשִלְּפ דַּ֥יִמ ָהיֶ֖תֹנְבּו תַּ֥ג
 ביִּ֥צַהְל ֹוּ֕תְכֶלְּב הָתָ֑מֲח הָ֖בֹוצ־ךְךֶלֶֽמ רֶזֶ֥עְדַדֲה־תֶא דיִ֛וָּד ךְך ַּ֥יַו :הָֽחְנִמ יֵ֖אְׂשֹֽנ
 םיִׁ֔שָרָּֽפ ֙םיִפָלֲא תַ֤עְבִׁשְו בֶכֶ֗ר ףֶלֶ֣א ּוּנֶּ֜מִמ דיִ֨וָּד ֩דֹּכְּלִּיַו :תָֽרְּפ־רַהְנִּֽב ֹו֖דָי
 הָאֵ֥מ ּוּנֶּ֖מִמ רֵ֥תֹוּיַו בֶכֶ֔רָה־לָּכ־תֶא ֙דיִוָּד רֵּ֤קַעְי ַֽו יִ֑לְגַר ׁשיִ֣א ףֶלֶ֖א םיִ֥רְׂשֶעְו
 םָ֔רֲאַּֽב ֙דיִוָּד ךְך ַּ֤יַו הָ֑בֹוצ ךְךֶלֶ֣מ רֶזֶ֖עְדַדֲהַֽל רֹו֕זְעַֽל קֶׂשֶ֔מְרַּד םַ֣רֲא ֹ֙אבָּיַו :בֶכָֽר
 דיִ֔וָדְל ֙םָרֲא יִ֤הְיַו קֶׂשֶ֔מְרַּד םַ֣רֲאַּֽב ֙דיִוָּד םֶׂשָּ֤יַו :ׁשיִֽא ףֶלֶ֖א םִי ַ֥נְׁשּו־םיִֽרְׂשֶע
 תֵ֚א דיִ֗וָּד חַּ֣קִּיַו :ךְךָֽלָה רֶׁ֥שֲא לֹ֖כְּב דיִ֔וָדְל ֙הָוֹהְי עַׁשֹוּ֤יַו הָ֑חְנִמ יֵ֣אְׂשֹֽנ םיִ֖דָבֲע
 ֙ןּוּכִמּו תַ֤חְבִּטִמּו :םָֽלָׁשּוֽרְי םֵ֖איִבְיַו רֶזָ֑עְדַדֲה יֵ֣דְבַע לַ֖ע ּו֔יָה רֶׁ֣שֲא בָ֔הָּזַה יֵ֣טְלִׁש



 םָ֤י־תֶא הֹ֗מֹלְׁש הָׂ֣שָע ׀ ּהָּ֣ב דֹ֑אְמ הָּ֣בַר תֶׁשֹ֖חְנ דיִ֛וָּד חַ֥קָל רֶזֶ֔עְדַדֲה יֵ֣רָע
 יִּ֚כ תָ֑מֲח ךְךֶלֶ֣מ ּועֹּ֖ת עַ֕מְׁשִּיַו :תֶׁשֹֽחְּנַה יֵ֥לְּכ תֵ֖אְו םיִ֔דּוּמַעָֽה־תֶאְו ֙תֶׁשֹ֨חְּנַה
 ֹו֣נְּב־םָרֹוֽדֲה־תֶא חַ֣לְׁשִּיַו :הָֽבֹוצ־ךְךֶלֶֽמ רֶזֶ֥עְדַדֲה ליֵ֖ח־לָּכ־תֶא דיִ֔וָד הָּ֣כִה
 םַ֤חְלִנ רֶׁ֨שֲא֩ לַע ֹו֗כְרָבְלּו םֹו֜לָׁשְל ֹו֨ל ]לָאְׁשִל[ לוָאְׁשִל דיִוָּ֠ד־ךְךֶלֶּֽמַה־לֶא
 ףֶסֶ֖כָו בָ֥הָז יֵ֛לְּכ לֹ֗כְו רֶזָ֑עְדַדֲה הָ֣יָה ּועֹּ֖ת תֹו֥מֲחְֽלִמ ׁשיִ֛א־יִּכ ּוהֵּ֔כַּיַו ֙רֶזֶ֨עְדַדֲהַּֽב
 רֶׁ֥שֲא בָ֔הָּזַהְו ֙ףֶסֶּ֨כַה־םִע הָ֔וֹהיַֽל ֙דיִוָּד ךְךֶלֶּ֤מַה ׁשיִּ֞דְקִה םָ֗תֹא־םַּג :תֶׁשֹֽחְנּו
 :קֵֽלָמֲעֵֽמּו םיִּ֖תְׁשִלְּפִמּו ןֹוּ֔מַע יֵ֣נְּבִמּו ֙בָאֹוּמִמּו םֹו֤דֱאֵֽמ םִ֑יֹוּגַה־לָּכִמ אָׂ֖שָנ
 םֶׂשָּ֤יַו :ףֶלָֽא רָׂ֖שָע הָ֥נֹומְׁש חַלֶּ֔מַה איֵ֣גְּב ֙םֹודֱא־תֶא הָּ֤כִה הָ֗יּורְצ־ןֶּב יַׁ֣שְבַאְו
 לֹ֖כְּב דיִ֔וָּד־תֶא ֙הָוֹהְי עַׁשֹוּ֤יַו דיִ֑וָדְל םיִ֣דָבֲע םֹו֖דֱא־לָכ ּו֥יְהִּֽיַו םיִ֔ביִצְנ ֙םֹודֱאֶּֽב
־לָכְל הָ֖קָדְצּו טָּ֥פְׁשִמ הֶׂ֛שֹע יִ֗הְיַו לֵ֑אָרְׂשִי־לָּכ־לַע דיִ֖וָּד ךְךֹ֥לְמִּיַו :ךְךָֽלָה רֶׁ֥שֲא
־ןֶּב קֹו֧דָצְו :ריִּֽכְזַמ דּו֖ליִחֲא־ןֶּב טָ֥פָׁשֹוֽהיִו אָ֑בָּצַה־לַע הָ֖יּורְצ־ןֶּב בָ֥אֹויְו :ֹוּֽמַע
 עָ֔דָיֹו֣הְי־ןֶּב ּ֙והָ֨יָנְבּו :רֵֽפֹוס אָׁ֖שְוַׁשְו םיִ֑נֲהֹּֽכ רָ֖תָיְבֶא־ןֶּב ךְךֶלֶ֥מיִבֲאַֽו בּו֛טיִחֲא
 ןֵ֔כ־יֵרֲחַֽא ֙יִהְיַו :ךְךֶלֶּֽמַה דַ֥יְל םיִ֖נֹׁשאִֽרָה דיִ֥וָד־יֵֽנְבּו יִ֑תֵלְּפַהְו יִ֖תֵרְּכַה־לַע
ֹּיַו :ויָּֽתְחַּת ֹו֖נְּב ךְךֹ֥לְמִּיַו ןֹוּ֑מַע־יֵֽנְּב ךְךֶלֶ֣מ ׁשָ֖חָנ תָמָּ֕יַו  ׀ דֶסֶ֣ח־הֶׂשֱעֶֽא דיִ֜וָּד רֶמא֨
 ֹו֣מֲחַֽנְל םיִ֖כָאְלַמ דיִ֛וָּד חַ֥לְׁשִּיַו דֶסֶ֔ח ֙יִּמִע ויִ֤בָא הָׂ֨שָע־יִּֽכ ׁשָ֗חָנ־ןֶּב ןּו֣נָח־םִע
ֹּיַו :ֹוֽמֲחַֽנְל ןּו֖נָח־לֶא ןֹוּ֛מַע־יֵֽנְּב ץֶרֶ֧א־לֶא דיִ֜וָד יֵ֨דְבַע֩ ּואֹבָּיַו ויִ֑בָא־לַע  ּ֩ורְמאֽ
 ֖ךָךְל חַ֥לָׁש־יִּֽכ ךָךיֶ֔ניֵעְּב ֙ךָךיִ֨בָא־תֶא דיִ֤וָּד דֵּ֨בַכְמַֽה ןּו֗נָחְל ןֹוּ֜מַע־יֵֽנְב יֵ֨רָׂש
ֹלֲה םיִ֑מֲחַֽנְמ  חַּ֨קִּיַו :ךָךיֶֽלֵא ויָ֖דָבֲע ּואָּ֥ב ץֶרָ֔אָה֙ לֵּגַרְלּו ךְךֹ֤פֲהַֽלְו רֹ֨קְחַל רּובֲעַּֽ֠ב א֡
 הָ֑עָׂשְפִּמַה־דַע יִצֵ֖חַּב םֶ֛היֵוְדַמ־תֶא תֹ֧רְכִּיַו םֵ֔חְּלַגְיַו ֙דיִוָד יֵ֤דְבַע־תֶא ןּו֜נָח
 ּו֥יָה־יִּכ םָ֔תאָרְקִל חַ֣לְׁשִּיַו ֙םיִׁשָנֲאָֽה־לַע דיִ֤וָדְל ּודיִּ֨גַּיַו ּ֩וכְלֵּיַו :םֵֽחְּלַׁשְיַו
ֹּיַו דֹ֑אְמ םיִ֣מָלְכִנ םיִׁ֖שָנֲאָֽה  םֶ֖כְנַקְז חַּ֥מַצְי־רֶׁשֲא דַ֛ע ֹו֔חֵריִֽב ּו֣בְׁש ֙ךְךֶלֶּ֨מַה רֶמא֤
 ןֹוּ֜מַע יֵ֨נְבּו ןּונָ֠ח חַ֣לְׁשִּיַו דיִ֑וָּד־םִע ּוׁ֖שֲאָּֽבְתִה יִּ֥כ ןֹוּ֔מַע יֵ֣נְּב ּ֙ואְרִּיַו :םֶּֽתְבַׁשְו
 בֶכֶ֖ר הָ֔בֹוּצִמּו ֙הָכֲעַֽמ םַ֤רֲא־ןִמּו םִיַ֜רֲהַֽנ םַ֨רֲא־ןִמ םֶהָ֠ל רֹּ֣כְׂשִל ףֶסֶּ֗כ־רַּכִּֽכ ףֶלֶ֣א
־תֶאְו ֙הָכֲעַֽמ ךְךֶלֶ֤מ־תֶאְו בֶכֶ֗ר ףֶלֶ֜א םיִׁ֨שֹלְׁשּו ֩םִיַנְׁש םֶ֡הָל ּו֣רְּכְׂשִּיַו :םיִֽׁשָרָפּו
 :הָֽמָחְלִּמַל ּואֹ֖בָּיַו םֶ֔היֵרָ֣עֵמ ּ֙ופְסֶאֶֽנ ןֹוּ֗מַע יֵ֣נְבּו אָ֑בְדיֵֽמ יֵ֣נְפִל ּו֖נֲחַּֽיַו ּואֹ֕בָּיַו ֹוּ֔מַע
 ןֹוּ֔מַע יֵ֣נְּב ּ֙ואְצֵּֽיַו :םיִֽרֹוּבִּגַה אָ֖בָצ־לָּכ תֵ֥אְו בָ֔אֹוי־תֶא ֙חַלְׁשִּיַו דיִ֑וָּד עַ֖מְׁשִּיַו



 בָ֗אֹוי אְר ַּ֣יַו :הֶֽדָּׂשַּב םָּ֖דַבְל ּואָּ֔ב־רֶׁשֲא םיִ֣כָלְּמַהְו ריִ֑עָה חַתֶּ֣פ הָ֖מָחְלִמ ּו֥כְרַעַּֽיַו
 לֵ֔אָרְׂשִיְּב ֙רּוחָּב־לָּכִמ רַ֗חְבִּיַו רֹו֑חָאְו םיִ֣נָּפ ויָ֖לֵא הָ֛מָחְלִּמַה־יֵֽנְפ הָ֧תְיָֽה־יִּכ
 קִל ךְךֹ֖רֲעַּֽיַו  קִל ּו֔כְרַעַּ֣יַו ויִ֑חָא יַׁ֣שְבַא דַ֖יְּב ןַ֕תָנ םָ֔עָה רֶתֶ֣י ֙תֵאְו :םָֽרֲא תאַ֥רְ  תאַ֖רְ
ֹּיַו :ןֹוּֽמַע יֵ֥נְּב  ןֹוּ֛מַע יֵ֥נְּב־םִאְו הָ֑עּוׁשְתִל יִּ֖ל ָתיִ֥יָהְו םָ֔רֲא ֙יִּנֶּ֨מִמ קַ֤זֱחֶּֽת־םִא רֶמא֗
 ּוניֵ֑הֹלֱא יֵ֣רָע דַ֖עְבּו ּונֵּ֔מַע־דַעְּב ֙הָקְּזַחְתִנְו קַ֤זֲח :ךָךיִּֽתְעַׁשֹוֽהְו ֖ךָךְּמִמ ּו֥קְזֶחֶֽי
 םָ֖רֲא יֵ֥נְפִל ֹוּ֛מִע־רֶׁשֲא םָ֧עָהְו בָ֜אֹוי ׁשַּ֨גִּיַו :הֶֽׂשֲעַֽי ויָ֖ניֵעְּב בֹוּ֥טַה הָ֔וֹהיַֽו
 ֙יֵנְּפִמ םֵ֗ה־םַג ּוסּו֣נָּיַו םָ֔רֲא סָ֣נ־יִּכ ּ֙ואָר ןֹוּ֤מַע יֵ֨נְבּו :ויָֽנָּפִמ ּוסּו֖נָּיַו הָ֑מָחְלִּמַל
ֹבָּיַו הָריִ֑עָה ּואֹ֖בָּיַו ויִ֔חָא יַׁ֣שְבַא  יֵ֣נְפִל ּ֘ופְּגִנ יִּ֣כ םָ֗רֲא אְר ַּ֣יַו :םָֽלָׁשּוֽרְי בָ֖אֹוי א֥
 ךְךַ֛פֹוׁשְו רָ֑הָּנַה רֶבֵ֣עֵמ רֶׁ֖שֲא םָ֔רֲא־תֶא ּואיִ֣צֹוּיַו םיִ֔כָאְלַמ ּ֙וחְלְׁשִּי ַֽו֒ לֵאָרְׂשִי

 רֹ֣בֲעַּֽיַו֙ לֵאָרְׂשִי־לָּכ־תֶא ףֹ֤סֱאֶּֽיַו דיִ֗וָדְל דַּ֣גֻּיַו :םֶֽהיֵנְפִל רֶזֶ֖עְדַדֲה אָ֥בְצ־רַׂש
ֹבָּיַו ןֵּ֔דְרַּיַה  קִל דיִ֜וָּד ךְךֹ֨רֲעַּֽיַו םֶ֑הֵלֲא ךְךֹ֖רֲעַּֽי ַֽו םֶ֔הֵלֲא א֣  הָ֔מָחְלִמ ֙םָרֲא תאַ֤רְ
 ֙םיִפָלֲא תַ֤עְבִׁש םָ֗רֲאֵֽמ דיִ֜וָּד גֹ֨רֲהַּֽיַו֒ לֵאָרְׂשִי יֵ֣נְפִּלִמ ֘םָרֲא סָנָּ֣יַו :ֹוּֽמִע ּו֖מֲחָּֽלִּיַו
 יֵ֣דְבַע ּו֞אְרִּיַו :תיִֽמֵה אָ֖בָּצַה־רַׂש ךְךַ֥פֹוׁש תֵ֛אְו יִ֑לְגַר ׁשיִ֣א ףֶלֶ֖א םיִ֥עָּבְרַאְו בֶכֶ֔ר
ֹלְו ּוהֻ֑דְבַעַּֽיַו דיִ֖וָּד־םִע ּומיִ֥לְׁשַּיַו לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְפִל ּ֙ופְּגִנ יִּ֤כ רֶזֶ֗עְדַדֲה  םָ֔רֲא הָ֣בָא־אֽ
 תאֵ֣צ ׀ תֵ֣עְל הָ֜נָׁשַה תַ֨בּוׁשְּת ֩תֵעְל יִ֡הְיַו :דֹוֽע ןֹוּ֖מַע־יֵֽנְּב־תֶא ַעיִׁ֥שֹוהְל
 ֹ֙אבָּיַו ןֹוּ֗מַע־יֵֽנְּב ץֶרֶ֣א־תֶא ׀ תֵ֣חְׁשַּיַו אָ֜בָּצַה ליֵ֨ח־תֶא ֩בָאֹוי גַ֣הְנִּיַו םיִ֗כָלְּמַה
 חַּ֣קִּיַו :ָהֶֽסְרֶהֶּֽיַו הָּ֖בַר־תֶא בָ֛אֹוי ךְך ַּ֥יַו םָ֑לָׁשּוֽריִּב בֵׁ֣שֹי דיִ֖וָדְו הָּ֔בַר־תֶא רַצָּ֣יַו
 ןֶבֶ֣א ּ֙הָבּו בָ֗הָז־רַּכִּכ לַ֣קְׁשִמ ׀ ּהָ֣אָצְמִּיַו ֹוׁ֜שֹאר לַ֨עֵמ ֩םָּכְלַמ־תֶרֶֽטֲע־תֶא דיִ֣וָּד
ֹר־לַע יִ֖הְּתַו הָ֔רָקְי  םָ֨עָה־תֶאְו :דֹֽאְמ הֵּ֥בְרַה איִ֖צֹוה ריִ֛עָה לַ֥לְׁשּו דיִ֑וָּד ׁשא֣
 דיִ֔וָד הֶׂ֣שֲעַֽי ֙ןֵכְו תֹו֔רֵגְּמַבּו֙ לֶזְרַּבַה יֵ֤ציִרֲחַֽבּו הָ֜רֵגְּמַּב רַׂשָּ֨יַו איִ֗צֹוה ּהָּ֜ב־רֶׁשֲא
 דֹ֧מֲעַּֽתַו ןֵ֔כיֵרֲחַֽא ֙יִהְיַו :םָֽלָׁשּוֽרְי םָ֖עָה־לָכְו דיִ֛וָּד בָׁשָּ֧יַו ןֹוּ֑מַע־יֵֽנְב יֵ֣רָע לֹ֖כְל
 יֵ֥דִליִֽמ יַּ֛פִס־תֶא יִ֗תָׁשֻחַֽה יַ֣כְּבִס הָּ֞כִה זָ֣א םיִּ֑תְׁשִלְּפ־םִע רֶז ֶ֖גְּב הָ֛מָחְלִמ
 רוִ֗עָי־ןֶּב ן ָ֣נָחְלֶא ךְךַּ֞יַו םיִּ֑תְׁשִלְּפ־תֶא הָ֖מָחְלִמ דֹו֥ע־יִהְּתַו :ּועֵֽנָּכִּיַו םיִ֖אָפְרָֽה
 דֹו֥ע־יִהְּתַו :םיִֽגְרֹא רֹו֖נְמִּכ ֹו֔תיִנֲח ץֵ֣עְו יִּ֔תִּגַה תָ֣יְלָּג ֙יִחֲא ֙יִמְחַל־תֶא ]ריִ֗עָי[
־םַגְו עַּ֔בְרַאְו םיִ֣רְׂשֶע ׁ֙שֵׁשָו־ׁשֵֽׁש ויָ֤תֹעְּבְצֶאְו הָּ֗דִמ ׁשיִ֣א ׀ יִ֣הְיַו תַ֑גְּב הָ֖מָחְלִמ
 :דיִֽוָד יִ֥חֲא אָ֖עְמִׁש־ןֶּב ןָ֔תָנֹו֣הְי ּ֙והֵּ֨כַּיַו לֵ֑אָרְׂשִי־תֶא ףֵ֖רָחְיַו :אָֽפָרָֽהְל דַ֥לֹונ אּו֖ה



־לַע ןָ֖טָׂש דֹ֥מֲעַּֽיַו :ויָֽדָבֲע־דַיְבּו דיִ֖וָּד־דַיְב ּו֥לְּפִּיַו תַ֑גְּב אָ֖פָרָֽהְל ּו֥דְּלּוֽנ לֵ֛א
ֹּיַו :לֵֽאָרְׂשִי־תֶא תֹו֖נְמִל דיִ֔וָּד־תֶא ֙תֶסָּ֨יַו לֵ֑אָרְׂשִי ־לֶאְו ֙בָאֹוי־לֶא דיִ֤וָּד רֶמא֨

 הָ֖עְדֵֽאְו יָ֔לֵא ּואיִ֣בָהְו ןָּ֑ד־דַעְו עַבֶׁ֖ש רֵ֥אְּבִמ לֵ֔אָרְׂשִי־תֶא ּ֙ורְפִס ּו֗כְל םָ֔עָה יֵ֣רָׂש
ֹּיַו :םָֽרָּפְסִמ־תֶא  ֹ֙אלֲה םיִ֔מָעְפ הָ֣אֵמ ֙םֵהָּכ ׀ ֹוּ֤מַע־לַע הָ֨וֹהְי ֩ףֵסֹוי בָ֗אֹוי רֶמא֣
 הֶ֥יְהִֽי הָּמָ֛ל יִ֔נֹדֲא ֙תֹאז ׁשֵּ֥קַבְי הָּמָ֣ל םיִ֑דָבֲעַֽל יִ֖נֹדאַֽל םָּ֥לֻּכ ךְךֶלֶּ֔מַה יִ֣נֹדֲא
־לָכְּב ֙ךְךֵּלַהְתִּיַו בָ֗אֹוי אֵ֣צֵּיַו בָ֑אֹוי־לַע קַ֣זָח ךְךֶלֶּ֖מַה־רַבְדּו :לֵֽאָרְׂשִיְל הָ֖מְׁשַאְל
ֹבָּיַו לֵ֔אָרְׂשִי  יִ֣הְיַו דיִ֑וָּד־לֶא םָ֖עָה־דַקְפִמ רַּ֥פְסִמ־תֶא בָ֛אֹוי ןֵּ֥תִּיַו :םָֽלָׁשּוֽרְי א֖
 תֹו֨אֵמ ֩עַּבְרַא הָ֕דּוהיִֽו בֶרֶ֔ח ףֵ֥לֹׁ֣ש ׁ֙שיִא ףֶלֶ֤א הָ֨אֵמּו ֩םיִפָלֲא ףֶלֶ֣א לֵ֡אָרְׂשִי־לָכ
ֹל ןִ֔מָיְנִבּו ֙יִוֵלְו :בֶרָֽח ףֵ֣לֹׁ֥ש ׁשיִ֖א ףֶלֶ֛א םיִ֥עְבִׁשְו  בַ֥עְתִנ־יִּֽכ םָ֑כֹותְּב דַ֖קָפ א֥
־תֶא ךְך ַּ֖יַו הֶּ֑זַה רָ֖בָּדַה־לַע םיִ֔הֹלֱאָֽה יֵ֣ניֵעְּב ֙עַרֵּ֨יַו :בָֽאֹוי־תֶא ךְךֶלֶּ֖מַה־רַבְּד
ֹּיַו :לֵֽאָרְׂשִי  רָ֣בָּדַה־תֶא יִתיִׂ֖שָע רֶׁ֥שֲא דֹ֔אְמ יִתאָ֣טָח םיִ֔הֹלֱאָֽה־לֶא ֙דיִוָּד רֶמא֤
־לֶא ֙הָוֹהְי רֵּ֤בַדְיַו :דֹֽאְמ יִּתְלַּ֖כְסִנ יִּ֥כ ֔ךָךְּדְבַע ןֹו֣וֲע־תֶא ֙אָנ־רֶבֲעַֽה הָּ֗תַעְו הֶּ֑זַה
 ׁשֹו֕לָׁש הָ֔וֹהְי רַ֣מָא הֹּ֚כ רֹ֗מאֵל דיִ֜וָּד־לֶא ָּ֙תְרַּבִדְו ֩ךְךֵל :רֹֽמאֵל דיִ֖וָד הֵ֥זֹח דָּ֔ג
 דיִ֑וָּד־לֶא דָ֖ג ֹאבָּ֥יַו :ךְךָּֽל־הֶׂשֱעֶֽאְו הָּנֵ֖הֵמ תַ֥חַא ֛ךָךְל־רַחְּב ךָךיֶ֑לָע הֶ֣טֹנ יִ֖נֲא
ֹּיַו  הָׁ֨שֹלְׁש־םִאְו בָ֗עָר םיִ֜נָׁש ׁשֹו֨לָׁש־םִא :ךְךָֽל־לֶּבַק הָ֖וֹהְי רַ֥מָא־הֹּֽכ ֹו֛ל רֶמא֥
 בֶרֶ֣ח םיpִמָ֠י תֶׁשֹ֣לְׁש־םִאְו ֒תֶגֶּׂשַמְל ׀ ךָךיֶ֣בְיֹוֽא בֶרֶ֣חְו ֘ךָךיֶרָצ־יֵֽנְּפִמ הֶּ֥פְסִנ םיִׁ֜שָדֳח
 הֵ֔אְר הָּ֣תַעְו לֵ֑אָרְׂשִי לּו֣בְּג־לָכְּב תיִ֖חְׁשַמ הָ֔וֹהְי ךְךַ֣אְלַמּו ץֶרָ֔אָּב ֙רֶבֶ֨דְו הָ֤וֹהְי
ֹּיַו :רָֽבָּד יִ֖חְלֹֽׁש־תֶא ביִׁ֥שָא־הָמ  אָּ֣נ־הָלְּפֶא דֹ֑אְמ יִ֣ל־רַצ דָּ֖ג־לֶא דיִ֛וָּד רֶמא֧
 רֶבֶּ֖ד הָ֛וֹהְי ןֵּ֧תִּיַו :לֹּֽפֶא־לַא םָ֖דָא־דַיְבּו דֹ֔אְמ ֙ויָמֲחַֽר םיִּ֤בַר־יִּֽכ הָ֗וֹהְי־דַיְב
 ׀ ךְךָ֥אְלַמ ׀ םיִ֨הֹלֱאָֽה ֩חַלְׁשִּיַו :ׁשיִֽא ףֶלֶ֖א םיִ֥עְבִׁש לֵ֔אָרְׂשִּיִמ֙ לֹּפִּיַו לֵ֑אָרְׂשִיְּב
ֹּיַו הָ֔עָרָֽה־לַע םֶחָּ֣נִּיַו ֙הָוֹהְי הָ֤אָר תיִ֗חְׁשַהְכּו ּ֒הָתיִחְׁשַהְל ִ֘ם	ַלָׁשּוֽריִל  רֶמא֨
ֹּג־םִע דֵ֔מֹע ֙הָוֹהְי ךְךַ֤אְלַמּו ךָךֶ֑דָי ףֶרֶ֣ה הָּ֖תַע בַ֔ר ֙תיִחְׁשַּמַה ךְךָ֤אְלַּמַל  ן ָ֥נְרָא ןֶר֖
 ןיֵ֣בּו ֙ץֶרָ֨אָה ןיֵּ֤ב דֵ֗מֹע ֙הָוֹהְי ךְךַ֤אְלַמ־תֶא אְרַּ֞יַו ויָ֗ניֵע־תֶא דיִ֜וָד אָּׂ֨שִּיַו :יִֽסּובְיַה
 קְּזַהְו דיִ֧וָּד לֹּ֨פִּיַו םָ֑לָׁשּוֽרְי־לַע הָ֖יּוטְנ ֹו֔דָיְּב ֙הָפּולְׁש ֹוּ֤בְרַחְו םִיַ֔מָּׁשַה  םיִ֛נֵ
ֹּיַו :םֶֽהיֵנְּפ־לַע םיִּ֖קַּׂשַּב םיִּ֥סֻכְמ  יִּתְרַ֜מָא יִ֨נֲא ֹ֩אלֲה םיִ֡הֹלֱאָֽה־לֶא דיִ֣וָּד רֶמא֣
ֹּצַה הֶּלֵ֥אְו יִתֹו֔עֵרֲה ַעֵ֣רָהְו ֙יִתאָ֨טָח־רֶׁשֲא אּו֤ה־יִנֲאַֽו םָ֗עָּב תֹו֣נְמִל  ּוׂ֑שָע הֶ֣מ ןא֖



ֹל ֖ךָךְּמַעְבּו יִ֔בָא תיֵ֣בְבּו יִּ֚ב ֙ךָךְד ָֽי אָ֤נ יִ֨הְּת יַ֗הֹלֱא הָ֣וֹהְי  הָ֛וֹהְי ךְךַ֧אְלַמּו :הָֽפֵּגַמְל א֥
ֹגְּב הָ֔וֹהיַֽל ַ֙חֵּ֨בְזִמ םיִ֤קָהְל דיִ֗וָד הֶ֣לֲעַֽי ׀ יִּ֣כ דיִ֑וָדְל רֹ֣מאֵל דָּ֖ג־לֶא רַ֥מָא  ןֶר֖
 ןָ֗נְרָא בָׁשָּ֣יַו :הָֽוֹהְי םֵׁ֥שְּב רֶּ֖בִּד רֶׁ֥שֲא דָּ֔ג־רַבְדִּב ֙דיִוָּד לַעַּ֤יַו :יִֽסֻבְיַה ן ָ֥נְרָא
ֹבָּיַו :םיִּֽטִח ׁשָּ֥ד ן ָ֖נְרָאְו םיִ֑אְּבַחְתִמ ֹוּ֖מִע ויָ֛נָּב תַעַּ֧בְרַאְו ךְךָ֔אְלַּמַה־תֶא ֙אְרַּיַו  א֥
ֹּגַה־ןִמ ֙אֵצֵּיַו דיִ֔וָד־תֶא אְר ַּ֣יַו ֙ןָנְרָא טֵּ֤בַּיַו ן ָ֑נְרָא־דַע דיִ֖וָד  דיִ֛וָדְל ּוחַּ֧תְׁשִּיַו ןֶר֔
ֹּיַו :הָצְרָֽא םִיַּ֖פַא  ַחֵּ֖בְזִמ ֹוּ֥ב־הֶנְבֶאְו ןֶרֹּ֔גַה םֹו֣קְמ ֙יִּל־הָנְּת ןָ֗נְרָא־לֶא דיִ֜וָּד רֶמא֨
ֹּיַו :םָֽעָה לַ֥עֵמ הָ֖פֵּגַּמַה רַ֥צָעֵֽתְו יִ֔ל ּוהֵ֣נְּת ֙אֵלָמ ףֶסֶ֤כְּב הָ֑וֹהיַֽל ־לֶא ן ָ֤נְרָא רֶמא֨
 תֹו֗לֹעָֽל רָ֜קָּבַה יִּתַ֨תָנ ֩הֵאְר ויָ֑ניֵעְּב בֹוּ֣טַה ךְךֶלֶּ֖מַה יִ֥נֹדֲא ׂשַעַ֛יְו ךְךָ֔ל־חַֽק ֙דיִוָּד
ֹּיַו :יִּתָֽתָנ לֹּ֥כַה הָ֖חְנִּמַל םיִּ֥טִחַֽהְו םיִ֛צֵעָֽל םיִּ֧גִרֹוּֽמַהְו  ןָ֔נְרָאְל ֙דיִוָּד ךְךֶלֶּ֤מַה רֶמא֨
ֹל  קֶא הֹ֥נָק־יִּֽכ א֕ ֹל יִּ֠כ אֵ֑לָמ ףֶסֶ֣כְּב הֶ֖נְ  תֹו֥לֲעַֽהְו הָ֔וֹהיַל ֙ךָךְל־רֶׁשֲא אָּׂ֤שֶא־אֽ
 ֩ןֶבִּיַו :תֹוֽאֵמ ׁשֵׁ֥ש לַ֖קְׁשִמ בָ֔הָז יֵ֣לְקִׁש םֹו֑קָּמַּב ן ָ֖נְרָאְל דיִ֛וָּד ןֵּ֥תִּיַו :םָּֽנִח הָ֖לֹוע
 ׁ֙שֵאָב ּוהֵ֤נֲעַּֽיַו הָ֔וֹהְי־לֶא ֙אָרְקִּיַו םיִ֑מָלְׁשּו תֹו֖לֹע לַעַּ֥יַו הָ֔וֹהיַֽל ַ֙חֵּ֨בְזִמ דיִ֤וָּד םָׁ֨ש
ֹּיַו :הָֽלֹעָֽה חַּ֥בְזִמ לַ֖ע םִיַ֔מָּׁשַה־ןִמ  :ּהָֽנָדְנ־לֶא ֹוּ֖בְרַח בֶׁשָּ֥יַו ךְךָ֔אְלַּמַל ֙הָוֹהְי רֶמא֤
ֹגְּב הָ֔וֹהְי ּוהָ֣נָע־יִּֽכ ֙דיִוָּד תֹו֤אְרִּב איִ֔הַה תֵ֣עָּב  :םָֽׁש חַּ֖בְזִּיַו יִ֑סּובְיַה ן ָ֣נְרָא ןֶר֖
 הָ֖מָּבַּב איִ֑הַה תֵ֣עָּב הָ֖לֹועָֽה חַּ֥בְזִמּו רָּ֛בְדִּמַב הֶׁ֧שֹמ הָׂ֨שָע־רֶׁשֲא הָוֹהְ֠י ןַּ֣כְׁשִמּו
ֹלְו :ןֹוֽעְבִגְּב  בֶרֶ֖ח יֵ֕נְּפִמ תַ֔עְבִנ יִּ֣כ םיִ֑הֹלֱא ׁשֹ֣רְדִל ויָ֖נָפְל תֶכֶ֥לָל דיִ֛וָּד לֹ֥כָי־אֽ
ֹּיַו :הָֽוֹהְי ךְךַ֥אְלַמ  הָ֖לֹעְל ַחֵּ֥בְזִּמ־הֶזְו םיִ֑הֹלֱאָֽה הָ֣וֹהְי תיֵּ֖ב אּו֔ה הֶ֣ז דיִ֔וָּד רֶמא֣
ֹּיַו :לֵֽאָרְׂשִיְל  דֵ֣מֲעַּֽיַו לֵ֑אָרְׂשִי ץֶרֶ֣אְּב רֶׁ֖שֲא םיִ֔רֵּגַה־תֶא ֙סֹונְכִל דיִ֔וָּד רֶמא֣
 םיִ֞רְמְסִּמַל בֹרָ֠ל ׀ לֶ֣זְרַבּו :םיִֽהֹלֱאָֽה תיֵּ֥ב תֹו֖נְבִל תיִ֔זָג יֵ֣נְבַא ֙בֹוצְחַל םיִ֗בְצֹֽח
 יֵ֥צֲעַֽו :לָֽקְׁשִמ ןיֵ֥א בֹ֖רָל תֶׁשֹ֥חְנּו דיִ֑וָּד ןיִ֣כֵה תֹו֖רְּבַחְמַֽלְו םיִ֛רָעְּׁשַה תֹו֧תְלַדְל
 :דיִֽוָדְל בֹ֖רָל םיִ֛זָרֲא יֵ֧צֲע םיִ֜רֹּצַהְו םיִ֨נֹדיִּֽצַה ּואיִבֵ֠ה יִּֽכ רָּ֑פְסִמ ןיֵ֣אְל םיִ֖זָרֲא
ֹּיַו  הָלְעַ֜מְל ׀ ליִּ֨דְגַהְל הָ֗וֹהיַֽל־תֹוֽנְבִל תִיַּ֜בַהְו ֒ךְךָרָו רַעַ֣נ ֘יִנְב הֹ֣מֹלְׁש דיִ֗וָּד רֶמא֣
 :ֹוֽתֹומ יֵ֥נְפִל בֹ֖רָל דיִ֛וָּד ןֶכָּ֧יַו ֹו֑ל אָּ֖נ הָניִ֥כָא תֹו֔צָרֲאָ֣ה־לָכְל ֙תֶרֶ֨אְפִתְלּו םֵׁ֤שְל
 קִּיַו ֹּיַו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥הֹלֱא הָ֖וֹהיַֽל תִיַּ֔ב־תֹוֽנְבִל ּ֙והֵּ֨וַצְיַו ֹו֑נְב הֹ֣מֹלְׁשִל אָ֖רְ  דיִ֖וָּד רֶמא֥
 יִ֨הְיַו :יָֽהֹלֱא הָ֥וֹהְי םֵׁ֖שְל תִיַּ֔ב תֹו֣נְבִל יִ֔בָבְל־םִע הָ֣יָה ֙יִנֲא ]יִ֕נְּב[ וִ֕נְּב הֹ֑מֹלְׁשִל
ֹל ָתיִׂ֑שָע תֹו֖לֹדְּג תֹו֥מָחְלִמּו ָּתְכַ֔פָׁש ֙בֹרָל םָּ֤ד רֹ֔מאֵל ֙הָוֹהְי־רַבְּד יַ֤לָע  הֶ֥נְבִת־אֽ



 אּו֤ה ךְךָ֗ל דָ֣לֹונ ןֵ֞ב־הֵּנִה :יָֽנָפְל הָצְרַ֖א ָּתְכַ֥פָׁש םיִּ֔בַר םיִ֣מָּד יִּ֚כ יִ֔מְׁשִל ֙תִיַ֨ב
 ֹו֔מְׁש הֶ֣יְהִֽי ֙הֹמֹלְׁש יִּ֤כ ביִ֑בָּסִמ ויָ֖בְיֹוֽא־לָּכִמ ֹו֛ל יִתֹו֥חִנֲהַֽו הָ֔חּונְמ ׁשיִ֣א ֙הֶיְהִֽי
־הֶיְהִֽי ֙אּוהְו יִ֔מְׁשִל ֙תִיַ֨ב הֶ֥נְבִי־אּוֽה :ויָֽמָיְּב לֵ֖אָרְׂשִי־לַע ןֵּ֥תֶא טֶקֶׁ֛שָו םֹו֥לָׁשְו
 הָּ֣תַע :םָֽלֹוע־דַע לֵ֖אָרְׂשִי־לַע ֹו֛תּוכְלַמ אֵּ֧סִּכ יִ֜תֹוניִ֨כֲהַֽו בָ֑אְל ֹו֖ל־יִנֲאַֽו ןֵ֔בְל יִּ֣ל
 :ךָךיֶֽלָע רֶּ֥בִּד רֶׁ֖שֲאַּֽכ ךָךיֶ֔הֹלֱא הָ֣וֹהְי תיֵּ֚ב ָ֙תיִ֨נָבּו ָּ֗תְחַלְצִהְו ךְךָּ֑מִע הָ֖וֹהְי יִ֥הְי יִ֔נְב
 הָ֥וֹהְי תַ֖רֹוּת־תֶא רֹו֕מְׁשִלְו לֵ֑אָרְׂשִי־לַע ֖ךָךְּוַציִֽו הָ֔ניִבּו לֶכֵׂ֣ש ֙הָוֹהְי ֤ךָךְּל־ןֶּתִֽי ךְךַ֣א
 םיִ֔טָּפְׁשִּמַה־תֶאְו םיִּ֣קֻחַֽה־תֶא ֙תֹוׂשֲעַֽל רֹו֗מְׁשִּת־םִא ַחיִ֔לְצַּת זָ֣א :ךָךיֶֽהֹלֱא
 :תָֽחֵּת־לַאְו אָ֖ריִּת־לַא ץָ֔מֱאֶֽו קַ֣זֲח לֵ֑אָרְׂשִי־לַע הֶׁ֖שֹמ־תֶא הָ֛וֹהְי הָּ֧וִצ רֶׁ֨שֲא
 ףֶלֶ֤א ףֶסֶ֗כְו ֙ףֶלֶ֨א־הָאֵֽמ םיִ֤רָּכִּכ בָ֞הָז הָ֗וֹהְי־תיֵֽבְל יִתֹו֣ניִכֲה יִ֜יְנָעְב הֵּ֨נִהְו
 ֙םיִ֛נָבֲאַֽו םיִ֧צֵעְו הָ֑יָה בֹ֖רָל יִּ֥כ לָ֔קְׁשִמ ןיֵ֣א֙ לֶזְרַּבַלְו תֶׁשֹ֤חְּנַלְו םיִ֔רָּכִּכ ֙םיִפָלֲא
 ץֵ֑עָו ןֶבֶ֖א יֵׁ֥שָרָֽחְו םיִ֕בְצֹֽח הָ֔כאָלְמ יֵׂ֣שֹע ֙בֹרָל ֤ךָךְמִעְו :ףיִֽסֹוּת םֶ֥היֵלֲעַֽו יִתֹו֖ניִכֲה
 םּו֣ק רָּ֑פְסִמ ןיֵ֣א לֶ֖זְרַּבַלְו תֶׁשֹ֥חְּנַלְו ףֶסֶּ֛כַל בָ֥הָּזַל :הָֽכאָלְמ־לָכְּב םָ֖כָח־לָכְו
ֹזֲעַֽל לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣רָׂש־לָכְל ֙דיִוָּד וַ֤צְיַו :ךְךָּֽמִע הָ֖וֹהְי יִ֥היִו הֵׂ֔שֲעַֽו  :ֹוֽנְב הֹ֥מֹלְׁשִל ר֖
ֹלֲה  יֵ֣בְׁשֹֽי תֵ֚א יִ֗דָיְּב ןַ֣תָנ ׀ יִּ֣כ ביִ֑בָּסִמ םֶ֖כָל ַחיִ֥נֵהְו םֶ֔כָּמִע ֙םֶכיֵהֹֽלֱא הָ֤וֹהְי א֨
 םֶ֔כְׁשְפַנְו ֙םֶכְבַבְל ּו֤נְּת הָּ֗תַע :ֹוּֽמַע יֵ֥נְפִלְו הָ֖וֹהְי יֵ֥נְפִל ץֶרָ֛אָה הָׁ֥שְּבְכִנְו ץֶרָ֔אָה
 איִ֞בָהְל םיִ֔הֹלֱאָֽה הָ֣וֹהְי ׁ֙שַּדְקִמ־תֶא ּ֙ונְבּו ּומּו֗קְו םֶ֑כיֵהֹֽלֱא הָ֣וֹהיַֽל ׁשֹו֖רְדִל
 :הָֽוֹהְי־םֵֽׁשְל הֶ֥נְבִּנַה תִיַּ֖בַל םיִ֔הֹלֱאָֽה ׁשֶדֹ֣ק ֙יֵלְכּו הָ֗וֹהְי־תיִֽרְּב ןֹו֣רֲא־תֶא
־תֶא ֙ףֹסֱאֶּֽיַו :לֵֽאָרְׂשִי־לַע ֹו֖נְב הֹ֥מֹלְׁש־תֶא ךְךֵ֛לְמַּיַו םיִ֑מָי עַ֣בָׂשְו ןֵ֖קָז דיִ֥וָדְו
 הָ֖נָׁש םיִׁ֥שֹלְׁש ןֶּ֛בִמ םִּ֔יִוְלַֽה ּ֙ורְפָּֽסִּיַו :םִּֽיִוְלַֽהְו םיִ֖נֲהֹּֽכַהְו לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣רָׂש־לָּכ
 הֶּלֵ֗אֵמ :ףֶלָֽא הָ֖נֹומְׁשּו םיִׁ֥שֹלְׁש םיִ֔רָבְגִל ֙םָתֹלְּגְלֻגְל םָ֤רָּפְסִמ יִ֨הְיַו הָלְעָ֑מָו
 םיִ֖טְפֹֽׁשְו םיִ֥רְטֹֽׁשְו ףֶלָ֑א הָ֖עָּבְרַאְו םיִ֥רְׂשֶע הָ֔וֹהְי־תיֵּֽב תֶכאֶ֣לְמ־לַע ַ֙חֵּ֨צַנְל
 הָ֔וֹהיַֽל םיִ֣לְּלַהְמ ֙םיִפָלֲא תַעַּ֤בְרַאְו םיִ֑רֲעֹֽׁש םיִ֖פָלֲא תַעַּ֥בְרַאְו :םיִֽפָלֲא תֶׁשֵׁ֥ש
 תָ֥הְק ןֹוׁ֖שְר ֵֽגְל יִ֔וֵל יֵ֣נְבִל תֹו֑קְלְחַמ דיִ֖וָּד םֵ֥קְלָֽחֶּיַו :לֵּֽלַהְל יִתיִׂ֖שָע רֶׁ֥שֲא םיִ֕לֵּכַּב
ֹרָה ןָּ֗דְעַל יֵ֣נְּב :יִֽעְמִׁשְו ןָּ֥דְעַל יִּ֖נֻׁשְר ֵּֽגַל :יִֽרָרְמּו  :הָֽׁשֹלְׁש לֵ֖אֹויְו םָ֥תֵזְו לֵ֛איִחְי ׁשא֧
 תֹו֖בָאָֽה יֵׁ֥שאָר הֶּלֵ֛א הָׁ֑שֹלְׁש ןָ֖רָהְו לֵ֛איִזֲחַֽו ]תיִ֧מֹולְׁש[ תוִ֧מֹלְׁש יִ֗עְמִׁש יֵ֣נְּב
 :הָֽעָּבְרַא יִ֖עְמִׁש־יֵֽנְב הֶּלֵ֥א הָ֑עיִרְבּו ׁשּו֖עיִו אָ֔ניִז תַחַ֣י יִ֔עְמִׁש יֵ֣נְבּו :ןָּֽדְעַלְל



ֹרָה תַחַ֣י־יִהְי ַֽו ֹל ֙הָעיִרְבּו ׁשּו֤עיִו יִ֑נֵּׁשַה הָ֖זיִזְו ׁשא֔  תיֵ֣בְל ּ֙ויְהִּֽיַו םיִ֔נָב ּוּ֣בְרִה־אֽ
 יֵ֥נְּב :הָֽעָּבְרַא לֵ֖איִּזֻעְו ןֹו֥רְבֶח רָ֛הְצִי םָ֧רְמַע תָ֗הְק יֵ֣נְּב :תָֽחֶא הָּ֖דֻקְפִל בָ֔א
־דַע ֙ויָנָבּו־אּוֽה םיִׁ֤שָדָֽק ׁשֶדֹ֨ק ֹ֩וׁשיִּדְקַהְֽל ןֹ֡רֲהַֽא לֵ֣דָּבִּיַו הֶׁ֑שֹמּו ןֹ֣רֲהַֽא םָ֖רְמַע
 ׁשיִ֣א הֶׁ֖שֹמּו :םָֽלֹוע־דַע ֹו֖מְׁשִּב ךְךֵ֥רָבְלּו ֹו֛תְרָֽׁשְל הָ֧וֹהְי יֵ֨נְפִל ֩ריִטְקַהְל םָ֔לֹוע
 יֵ֥נְּב :רֶזֶֽעיִלֱאֶֽו םֹוׁ֖שְר ֵּֽג הֶׁ֔שֹמ יֵ֣נְּב :יִֽוֵּלַה טֶבֵׁ֥ש־לַע ּו֖אְרָּֽקִי ויָ֕נָּב םיִ֑הֹלֱאָֽה
ֹרָה לֵ֥אּובְׁש םֹוׁ֖שְר ֵֽג ֹרָה הָ֣יְבַחְר רֶזֶ֖עיִלֱא־יֵֽנְב ּו֥יְהִּֽיַו :ׁשאֽ  הָ֤יָה־ֹאלְו ׁשא֑
 תיִ֥מֹלְׁש רָ֖הְצִי יֵ֥נְּב :הָלְעָֽמְל ּו֥בָר הָ֖יְבַחְר יֵ֥נְבּו םיִ֔רֵחֲא םיִ֣נָּב ֙רֶזֶ֨עיִלֱאֶֽל
ֹרָה  םָ֖עְמַקיִֽו יִׁ֔שיִלְּׁשַה֙ לֵאיִזֲחַֽי יִ֔נֵּׁשַה הָ֣יְרַמֲא ׁ֙שֹארָה ּוהָּ֤יִרְי ןֹו֑רְבֶח יֵ֖נְּב :ׁשאֽ
ֹרָה הָ֣כיִמ לֵ֑איִּזֻע יֵ֖נְּב :יִֽעיִבְרָֽה  יִׁ֔שּומּו יִ֣לְחַמ ֙יִרָרְמ יֵ֤נְּב :יִֽנֵּׁשַה הָּ֖יִּׁשִיְו ׁשא֔
 תֹו֑נָּב־םִא יִּ֣כ םיִ֖נָּב ֹו֛ל ּויָ֥ה־ֹאלְו רָ֔זָעְלֶא ֙תָמָּ֨יַו :ׁשיִֽקְו ר ָ֥זָעְלֶא יִ֖לְחַמ יֵ֥נְּב
 הֶּלֵ֣א :הָֽׁשֹולְׁש תֹו֖מֵריִֽו רֶדֵ֛עְו יִ֥לְחַמ יִׁ֗שּומ יֵ֣נְּב :םֶֽהיֵחֲא ׁשיִ֖ק־יֵֽנְּב םּו֥אָּׂשִּיַו
 ֙תֹומֵׁש רַּ֤פְסִמְּב םֶ֗היֵדּוֽקְפִל תֹו֣בָאָֽה יֵׁ֧שאָר םֶ֜היֵתֹוֽבֲא תיֵ֨בְל ֩יִוֵל־יֵֽנְב
 :הָלְעָֽמָו הָ֖נָׁש םיִ֥רְׂשֶע ןֶּ֛בִמ הָ֑וֹהְי תיֵּ֣ב תַ֖דֹבֲעַֽל הָ֔כאָלְּמַה ֙הֵׂשֹע םָ֔תֹלְּגְלֻגְל
־דַע םַ֖לָׁשּוֽריִּב ןֹּ֥כְׁשִּיַו ֹוּ֑מַעְל לֵ֖אָרְׂשִי־יֵֽהֹלֱא הָ֥וֹהְי ַחיִ֛נֵה דיִ֔וָּד רַ֣מָא יִּ֚כ
 יִּ֣כ :ֹוֽתָדֹֽבֲעַֽל ויָ֖לֵּכ־לָּכ־תֶאְו ןָּ֛כְׁשִּמַה־תֶא תאֵׂ֧שָל־ןיֵֽא םִּ֑יִוְלַֽל םַ֖גְו :םָֽלֹועְל
 :הָלְעָֽמְלּו הָ֖נָׁש םיִ֥רְׂשֶע ןֶּ֛בִמ יִ֑וֵל־יֵֽנְּב רַּ֣פְסִמ הָּמֵ֖ה םיִ֔נֹורֲחַֽ֣אָה ֙דיִוָד יֵ֤רְבִדְב
 תֹו֔כָׁשְּלַה־לַעְו ֙תֹורֵצֲחַֽה־לַע הָ֔וֹהְי תיֵּ֣ב ֙תַדֹבֲעַֽל ןֹ֗רֲהַֽא־יֵֽנְּב דַ֣יְל םָ֞דָמֲעַֽמ יִּ֣כ
 תֶכֶ֜רֲעַּמַֽה םֶחֶ֨לְלּו :םיִֽהֹלֱאָֽה תיֵּ֥ב תַ֖דֹבֲע הֵׂ֔שֲעַֽמּו ׁשֶדֹ֑ק־לָכְל תַ֖רֳהָֽט־לַעְו
 :הָּֽדִמּו הָ֖רּוׂשְמ־לָכְלּו תֶכָּ֑בְרֻּמַלְו תַ֖בֲחַּֽמַלְו תֹוּ֔צַּמַה יֵ֣קיִקְרִלְו ֙הָחְנִמְל תֶלֹ֤סְלּו
 ֙תֹולֹע תֹו֤לֲעַֽה לֹ֨כְלּו :בֶרָֽעָל ןֵ֖כְו הָ֑וֹהיַֽל לֵּ֖לַהְלּו תֹו֥דֹהְל רֶקֹּ֔בַּב רֶקֹּ֣בַּב ֙דֹמֲעַֽלְו
 יֵ֥נְפִל דיִ֖מָּת םֶ֛היֵלֲע טָּ֧פְׁשִמְּכ רָּ֨פְסִמְּב םיִ֑דֲעֹּֽמַלְו םיִׁ֖שָדֳחֶֽל תֹו֔תָּבַּׁשַל הָ֔וֹהיַֽל
 תֶרֶ֕מְׁשִמּו ׁשֶדֹּ֔קַה תֶרֶ֣מְׁשִמ ֙תֵאְו דֵ֗עֹומ־לֶהֹֽא תֶרֶ֣מְׁשִמ־תֶא ּו֞רְמָֽׁשְו :הָֽוֹהְי
 ןֹ֔רֲהַֽא יֵ֣נְּב םָ֑תֹוקְלְחַמ ןֹ֖רֲהַֽא יֵ֥נְבִלְו :הָֽוֹהְי תיֵּ֥ב תַ֖דֹבֲעַֽל םֶ֑היֵחֲא ןֹ֖רֲהַֽא יֵ֥נְּב
 םיִ֖נָבּו םֶ֔היִבֲא יֵ֣נְפִל ֙אּוהיִבֲאַֽו בָ֤דָנ תָמָּ֨יַו :רָֽמָתיִאְו ר ָ֖זָעְלֶא אּו֔היִבֲאַֽו ֙בָדָנ
ֹל  רָ֔זָעְלֶא יֵ֣נְּב־ןִמ ֙קֹודָצְו דיִ֔וָּד םֵ֣קְלָחֶּֽיַו :רָֽמָתיִֽאְו ר ָ֖זָעְלֶא ּו֔נֲהַֽכְי ַֽו םֶ֑הָל ּו֣יָה־אֽ
 םיִּ֞בַר רָ֡זָעְלֶא־יֵֽנְֽב ּו֣אְצָּֽמִּיַו :םָֽתָדֹֽבֲעַּֽב םָ֖תָּדֻקְפִל רָ֑מָתיִֽא יֵ֣נְּב־ןִמ ךְךֶלֶ֖מיִחֲאַֽו



־תיֵֽבְל םיִׁ֤שאָר רָ֜זָעְלֶא יֵ֨נְבִל םּו֑קְלְחַּיַו רָ֖מָתיִֽא יֵ֥נְּב־ןִמ םיִ֛רָבְּגַה יֵׁ֧שאָרְל
 תֹו֖לָרֹוֽגְּב םּו֥קְלְחַּיַו :הָֽנֹומְׁש םָ֖תֹובֲא תיֵ֥בְל רָ֛מָתיִֽא יֵ֧נְבִלְו רָׂ֔שָע הָּׁ֣שִׁש ֙תֹובָא
 יֵ֥נְבִבּו ר ָ֖זָעְלֶא יֵ֥נְּבִמ םיִ֔הֹלֱאָֽה יֵ֣רָׂשְו ׁ֙שֶדֹ֨ק־יֵרָֽׂש ּו֤יָה־יִּֽכ הֶּלֵ֑א־םִע הֶּלֵ֣א
 ךְךֶלֶּ֤מַה יֵ֨נְפִל יִ֗וֵּלַה־ןִמ רֵ֜פֹוּסַה לֵ֨אְנַתְנ־ןֶב ֩הָיְעַמְֽׁש םֵ֡בְּתְכִּיַו :רָֽמָתיִא
 םיִ֖נֲהֹּֽכַל תֹו֔בָאָֽה ֙יֵׁשאָרְו רָ֔תָיְבֶא־ןֶּב ֙ךְךֶלֶ֨מיִחֲאַֽו ןֵ֔הֹּכַה קֹו֣דָצְו ֙םיִרָּׂשַהְו
 לָ֤רֹוּגַה אֵ֞צֵּיַו :רָֽמָתיִֽאְל זֻ֖חָא ׀ זֻ֥חָאְו רָ֔זָעְלֶאְל ֙זֻחָא דָ֗חֶא בָ֣א־תיֵּֽב םִּ֑יִוְלַֽלְו
 :יִֽעִבְרָֽה םיִ֖רֹעְׂשִל יִׁ֔שיִלְּׁשַה ֙םִרָחְל :יִֽנֵּׁשַה הָ֖יְעַדיִֽל ביִ֔רָיֹו֣היִל ֙ןֹוׁשאִרָֽה
 ַ֙עּוׁ֨שֵיְל :יִֽניִמְּׁשַה הָּ֖יִבֲאַֽל יִ֔עִבְּׁשַה ֙ץֹוּקַהְל :יִּֽׁשִּׁשַה ןִ֖מָּיִמְל יִׁ֔שיִמֲחַֽה ֙הָּיִּכְלַמְל
 :רָֽׂשָע םיֵ֥נְׁש םיִ֖קָיְל רָׂ֔שָע יֵּ֣תְׁשַע ֙ביִׁשָיְלֶאְל :יִֽרִׂשֲעָֽה ּוהָ֖יְנַכְׁשִל יִ֔עִׁשְּתַה
 רֵּ֖מִאְל רָׂ֔שָע הָּׁ֣שִמֲח ֙הָּגְלִבְל :רָֽׂשָע הָ֥עָּבְרַא בָ֖אְבֶׁשֶֽיְל רָׂ֔שָע הָׁ֣שֹלְׁש ֙הָּפֻחְל
 הָ֣עְׁשִּת ֙הָיְחַתְפִל :רָֽׂשָע הָ֥נֹומְׁש ץֵּ֖צִּפַהְל רָׂ֔שָע הָ֣עְבִׁש ֙ריִזֵחְל :רָֽׂשָע הָּׁ֥שִׁש
 :םיִֽרְׂשֶעְו םִי ַ֥נְׁש לּו֖מָגְל םיִ֔רְׂשֶעְו דָ֣חֶא ֙ןיִכָיְל :םיִֽרְׂשֶעָֽה לאֵ֖קְזֶחיִֽל רָׂ֔שָע
 םָ֞תָּדֻקְפ הֶּלֵ֣א :םיִֽרְׂשֶעְו הָ֥עָּבְרַא ּוהָ֖יְזַעַֽמְל םיִ֔רְׂשֶעְו הָׁ֣שֹלְׁש ּ֙והָ֨יָלְדִל
 ּוהָּ֔וִצ רֶׁ֣שֲאַּֽכ םֶ֑היִבֲא ןֹ֣רֲהַֽא דַ֖יְּב םָ֔טָּפְׁשִמְּכ ֙הָוֹהְי־תיֵֽבְל אֹו֤בָל םָ֗תָדֹֽבֲעַֽל
 לֵ֖אָבּוֽׁש יֵ֥נְבִל לֵ֔אָבּוֽׁש ֙םָרְמַע יֵ֤נְבִל םיִ֑רָתֹוּֽנַה יִ֖וֵל יֵ֥נְבִלְו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥הֹלֱא הָ֖וֹהְי
ֹרָה ּוהָ֔יְבַחְר יֵ֣נְבִל ּוהָ֑יְבַחְרִל :ּוהָֽיְּדְחֶי  יֵ֥נְבִל תֹו֑מֹלְׁש יִ֖רָהְצִּיַל :הָּֽיִּׁשִי ׁשא֖

 :יִֽעיִבְרָֽה םָ֖עְמַקְי יִׁ֔שיִלְּׁשַה֙ לֵאיִזֲחַֽי יִ֔נֵּׁשַה ּ֙והָ֨יְרַמֲא ּוהָּ֑יִרְי יֵ֖נְבּו :תַחָֽי תֹו֖מֹלְׁש
 הָּ֖יִּׁשִי יֵ֥נְבִל הָּ֔יִּׁשִי ֙הָכיִמ יִ֤חֲא :]ריִֽמָׁש[ רוִֽמָׁש הָ֖כיִמ יֵ֥נְבִל הָ֔כיִמ֙ לֵאיִּזֻע יֵ֤נְּב
 ֹו֔נְב ּוהָּ֣יִזֲעַֽיְל יִ֨רָרְמ יֵ֤נְּב :ֹוֽנְב ּוֽהָּ֖יִזֲעַֽי יֵ֖נְּב יִׁ֔שּומּו יִ֣לְחַמ ֙יִרָרְמ יֵ֤נְּב :ּוהָֽיְרַכְז
 ׁשיִ֥ק־יֵנְּב ׁשיִ֖קְל :םיִֽנָּב ֹו֖ל הָיָ֥ה־ֹאלְו רָ֔זָעְלֶא ֙יִלְחַמְל :יִֽרְבִעְו רּוּ֖כַזְו םַהֹׁ֥שְו
 תיֵ֥בְל םִּ֖יִוְלַֽה יֵ֥נְּב הֶּלֵ֛א תֹו֑מיִריִֽו רֶדֵ֖עְו יִ֥לְחַמ יִׁ֔שּומ יֵ֣נְבּו :לֵֽאְמְחַרְי
 דיִ֤וָד יֵ֨נְפִל ןֹ֗רֲהַֽא־יֵֽנְּב םֶ֣היֵחֲא ׀ תַּ֣מֻעְל תֹו֜לָרֹוּֽג םֵ֨ה־םַג ּ֩וליִּפַּיַו :םֶֽהיֵתֹֽבֲא
ֹרָה תֹו֣בָא םִּ֑יִוְלַֽלְו םיִ֖נֲהֹּֽכַל תֹו֔בָאָֽה ֙יֵׁשאָרְו ךְךֶלֶ֔מיִחֲאַֽו קֹו֣דָצְו ֙ךְךֶלֶּ֨מַה  ׁשא֔
 ןָ֣מיֵהְו ֙ףָסָא יֵ֤נְבִל הָ֗דֹבֲעַֽל אָ֜בָּצַה יֵ֨רָׂשְו ֩דיִוָּד לֵּ֣דְבַּיַו :ןָֽטָּקַה ויִ֥חָא תַּ֖מֻעְל
 םָ֔רָּפְסִמ ֙יִהְיַו םִיָּ֑תְלִצְמִבּו םיִ֖לָבְנִּב תֹו֥רֹּנִכְּב ]םיִ֛אְּבִּנַה[ םיִ֛איְּבִּנַה ןּו֔תּודיִֽו
 יֵ֣נְּב הָלֵ֖אְרַׂשֲאַֽו הָ֥יְנַתְנּו ףֵ֛סֹויְו רּוּ֧כַז ףָ֗סָא יֵ֣נְבִל :םָֽתָדֹֽבֲעַֽל הָ֖כאָלְמ יֵׁ֥שְנַא



 יִ֡רְצּו ּוהָ֡יְלַדְּג ןּו֡תּודְי יֵ֣נְּב ןּו֑תּודיִֽל :ךְךֶלֶּֽמַה יֵ֥דְי־לַע אָּ֖בִּנַה ףָ֔סָא־דַי לַ֚ע ףָ֑סָא
 אָּ֕בִּנַה רֹוּ֔נִּכַּב ֙ןּותּודְי םֶ֤היִבֲא יֵ֨דְי֩ לַע הָּׁ֗שִׁש ּוהָ֜יְתִּתַמּו ּוהָ֨יְבַׁשֲח ּוהָיְעַׁשיִֽ֠ו
 לֵ֨אּובְׁש לֵאיִּזֻ֠ע ּוהָ֡יְנַּתַמ ּוהָּ֡יִּקֻּב ןָ֡מיֵה יֵ֣נְּב ןָ֑מיֵהְל :הָֽוֹהיַל לֵּ֖לַהְו תֹו֥דֹה־לַע
 יִתֹוּ֔לַמ הָׁשָ֣קְּבְׁשָי רֶזֶ֔ע יִּתְמַ֣מֹרְו ֙יִּתְלַּ֨דִג הָתָ֤איִלֱא יִנָ֗נֲח הָ֣יְנַנֲח תֹו֜מיִריִֽו
 םיִ֖הֹלֱאָֽה יֵ֥רְבִדְּב ךְךֶלֶּ֛מַה הֵ֥זֹח ןָ֗מיֵהְל םיִ֜נָב הֶּלֵ֨א־לָּכ :תֹוֽאיִזֲחַֽמ ריִ֖תֹוה
־לָּכ :ׁשֹוֽלָׁש תֹו֥נָבּו רָׂ֖שָע הָ֥עָּבְרַא םיִ֛נָּב ןָ֗מיֵהְל םיִ֜הֹלֱאָֽה ןֵּ֨תִּיַו ןֶרָ֑ק םיִ֣רָהְל
 תַ֖דֹבֲעַֽל תֹו֔רֹּנִכְו םיִ֣לָבְנ ֙םִיַּ֨תְלִצְמִּב הָ֗וֹהְי תיֵּ֣ב ריִּׁ֜שַּב םֶ֨היִבֲא֩ יֵדְי־לַע הֶּלֵ֣א
־םִע ֙םָרָּפְסִמ יִ֤הְיַו :ןָֽמיֵהְו ןּו֖תּודיִֽו ףָ֥סָא ךְךֶלֶּ֔מַה יֵ֣דְי לַ֚ע םיִ֑הֹלֱאָֽה תיֵּ֣ב
 ּוליִּ֜פַּיַו :הָֽנֹומְׁשּו םיִ֥נֹומְׁש םִיַ֖תאָמ ןיִ֔בֵּמַ֨ה־לָּכ הָ֑וֹהיַֽל ריִׁ֖ש־יֵדְּמֻלְמ םֶ֔היֵחֲא
 לָ֧רֹוּגַה אֵ֞צֵּיַו :דיִֽמְלַּת־םִע ןיִ֖בֵמ לֹו֔דָּגַּכ ןֹ֣טָּקַּכ ֙תַּמֻעְל תֶרֶ֗מְׁשִמ תֹו֣לָרֹוּֽג
 :רָֽׂשָע םיֵ֥נְׁש ויָ֖נָבּו ויָ֥חֶאְו־אּוֽה יִ֔נֵּׁשַה ּ֙והָ֨יְלַדְּג ףֵ֑סֹויְל ףָ֖סָאְל ןֹוׁ֛שאִרָֽה
 םיֵ֥נְׁש ויָ֖חֶאְו ויָ֥נָּב יִ֔רְצִּיַל ֙יִעיִבְרָֽה :רָֽׂשָע םיֵ֥נְׁש ויָ֖חֶאְו ויָ֥נָּב רּוּ֔כַז יִׁ֣שִלְּׁשַה
 ויָ֖חֶאְו ויָ֥נָּב ּוהָּ֔יִּקֻב יִּׁ֣שִּׁשַה :רָֽׂשָע םיֵ֥נְׁש ויָ֖חֶאְו ויָ֥נָּב ּוהָ֔יְנַתְנ יִׁ֣שיִמֲחַֽה :רָֽׂשָע
 ּוהָ֔יְעַׁשְי יִ֣ניִמְּׁשַה :רָֽׂשָע םיֵ֥נְׁש ויָ֖חֶאְו ויָ֥נָּב הָלֵ֔אְרַׂשְי יִ֣עִבְּׁשַה :רָֽׂשָע םיֵ֥נְׁש
 יִ֣ריִׂשֲעָֽה :רָֽׂשָע םיֵ֥נְׁש ויָ֖חֶאְו ויָ֥נָּב ּוהָ֔יְנַּתַמ יִ֣עיִׁשְּתַה :רָֽׂשָע םיֵ֥נְׁש ויָ֖חֶאְו ויָ֥נָּב
 :רָֽׂשָע םיֵ֥נְׁש ויָ֖חֶאְו ויָ֥נָּב לֵ֔אְרַזֲע רָׂ֣שָע־יֵּֽתְׁשַע :רָֽׂשָע םיֵ֥נְׁש ויָ֖חֶאְו ויָ֥נָּב יִ֔עְמִׁש
 לֵ֔אָבּוֽׁש ֙רָׂשָע הָׁ֤שֹלְׁשִל :רָֽׂשָע םיֵ֥נְׁש ויָ֖חֶאְו ויָ֥נָּב הָ֔יְבַׁשֲחַֽל ֙רָׂשָע םיֵ֤נְּׁשַה
 :רָֽׂשָע םיֵ֥נְׁש ויָ֖חֶאְו ויָ֥נָּב ּוהָ֔יְתִּתַמ ֙רָׂשָע הָ֤עָּבְרַאְל :רָֽׂשָע םיֵ֥נְׁש ויָ֖חֶאְו ויָ֥נָּב
 ויָ֥נָּב ּוהָ֔יְנַנֲחַֽל ֙רָׂשָע הָּׁ֤שִׁשְל :רָֽׂשָע םיֵ֥נְׁש ויָ֖חֶאְו ויָ֥נָּב תֹו֔מֵריִֽל ֙רָׂשָע הָּׁ֤שִמֲחַֽל
 :רָֽׂשָע םיֵ֥נְׁש ויָ֖חֶאְו ויָ֥נָּב הָׁשָ֔קְּבְׁשָיְל ֙רָׂשָע הָ֤עְבִׁשְל :רָֽׂשָע םיֵ֥נְׁש ויָ֖חֶאְו
 ויָ֥נָּב יִתֹוּ֔לַמְל ֙רָׂשָע הָ֤עְׁשִתְל :רָֽׂשָע םיֵ֥נְׁש ויָ֖חֶאְו ויָ֥נָּב יִנָ֔נֲחַֽל ֙רָׂשָע הָ֤נֹומְׁשִל
 דָ֤חֶאְל :רָֽׂשָע םיֵ֥נְׁש ויָ֖חֶאְו ויָ֥נָּב הָתָּ֔יִלֱאֶֽל ֙םיִרְׂשֶעְל :רָֽׂשָע םיֵ֥נְׁש ויָ֖חֶאְו
 ויָ֥נָּב יִּתְלַּ֔דִגְל ֙םיִרְׂשֶעְו םִי ַ֤נְׁשִל :רָֽׂשָע םיֵ֥נְׁש ויָ֖חֶאְו ויָ֥נָּב ריִ֔תֹוהְל ֙םיִרְׂשֶעְו
 :רָֽׂשָע םיֵ֥נְׁש ויָ֖חֶאְו ויָ֥נָּב תֹו֔איִזֲחַֽ֣מְל ֙םיִרְׂשֶעְו הָׁ֤שֹלְׁשִל :רָֽׂשָע םיֵ֥נְׁש ויָ֖חֶאְו
 תֹו֖קְלְחַמְל :רָֽׂשָע םיֵ֥נְׁש ויָ֖חֶאְו ויָ֥נָּב רֶזָ֔ע יִּתְמַ֣מֹורְל ֙םיִרְׂשֶעְו הָ֤עָּבְרַאְל
 םיִ֑נָּב ּוהָ֖יְמֶלֶֽׁשְמִלְו :ףָֽסָא יֵ֥נְּב־ןִמ אֵ֖רֹק־ןֶב ּוהָ֥יְמֶלֶֽׁשְמ םיִ֕חְרָּקַל םיִ֑רֲעֹֽׁשְל



 םָ֤ליֵע :יִֽעיִבְרָֽה לֵ֖איִנְתַי יִׁ֔שיִלְּׁשַה ּ֙והָ֨יְדַבְז יִ֔נֵּׁשַה לֵ֣אֲעֽיִֽדְי ֙רֹוכְּבַה ּוהָ֤יְרַכְז
 הָ֤יְעַֽמְׁש םיִ֑נָּב םֹ֖דֱא דֵ֥בֹעְלּו :יִֽעיִבְׁשַה יַ֖ניֵעֹוֽהְיְלֶא יִּׁ֔שִּׁשַה ן ָ֣נָחֹוֽהְי ֙יִׁשיִמֲחַֽה
 :יִֽׁשיִמֲחַֽה לֵ֖אְנַתְנּו יִ֔עיִבְרָֽה רָ֣כָׂשְו ֙יִׁשִלְּׁשַה חָ֤אֹוי יִ֔נֵּׁשַה דָ֣בָזֹוֽהְי ֙רֹוכְּבַה
 :םיִֽהֹלֱא ֹו֖כְרֵֽב יִּ֥כ יִ֑ניִמְּׁשַה יַ֖תְּלֻעְּפ יִ֔עיִבְּׁשַה רָ֣כׂשָׂשִי ֙יִּׁשִּׁשַה לֵ֤איִּמַע
 :הָּמֵֽה לִיַ֖ח יֵרֹוּ֥בִג־יִּֽכ םֶ֑היִבֲא תיֵ֣בְל םיִ֖לָׁשְמִּמַה םיִ֔נָּב דַ֣לֹונ ֹ֙ונְב הָ֤יְעַֽמְׁשִלְו
 :ּוהָֽיְכַמְסּו ּו֖היִלֱא לִיָ֑ח־יֵנְּב ויָ֖חֶא דָ֛בָזְלֶא דֵ֧בֹועְו לֵ֨אָפְרּו יִנְתָ֠ע הָ֗יְעַמְׁש יֵ֣נְּב
 הָ֑דֹבֲעַֽל ַחֹּ֖כַּב לִיַ֥ח־ׁשיִֽא םֶ֔היֵחֲאַֽו ֙םֶהיֵנְבּו הָּמֵ֤ה םֹ֗דֱא דֵ֣בֹע ׀ יֵ֣נְּבִמ הֶּלֵ֜א־לָּכ
 הָ֥נֹומְׁש לִיָ֖ח־יֵנְּב םיִ֛חַאְו םיִ֧נָּב ּוהָ֗יְמֶלֶֽׁשְמִלְו :םֹֽדֱא דֵ֥בֹעְל םִי ַ֖נְׁשּו םיִּׁ֥שִׁש
ֹל יִּ֣כ ׁ֙שֹארָה יִ֤רְמִׁש םיִ֑נָּב יִ֖רָרְמ־יֵֽנְּב־ןִמ הָ֥סֹחְלּו :רָֽׂשָע  רֹו֔כְב הָ֣יָה־אֽ
ֹרְל ּוהיִ֖בָא ּוהֵ֥מיִׂשְיַו  קְלִח :ׁשאֽ  יִ֑עִבְרָֽה ּוהָ֖יְרַכְז יִׁ֔שִלְּׁשַה ּוהָ֣יְלַבְט ֙יִנֵּׁשַה ּוהָּ֤יִ
 יֵׁ֧שאָרְל םיִ֜רֲעֹּֽׁשַה תֹו֨קְלְחַמ הֶּלֵאְ֠ל :רָֽׂשָע הָׁ֥שֹלְׁש הָ֖סֹחְל םיִ֛חַאְו םיִ֧נָּב־לָּכ
 ןֹ֧טָּקַּכ תֹו֜לָרֹוֽג ּוליִּ֨פַּיַו :הָֽוֹהְי תיֵ֥בְּב תֵ֖רָׁשְל םֶ֑היֵחֲא תַּ֣מֻעְל תֹו֖רָמְׁשִמ םיִ֛רָבְּגַה
 ּוהָ֨יְרַכְזּו ּוהָ֑יְמֶלֶֽׁשְל הָחָ֖רְזִמ לָ֛רֹוּגַה לֹּ֧פִּיַו :רַעָֽׁשָו רַעַׁ֥שְל םָ֖תֹובֲא תיֵ֥בְל לֹו֛דָּגַּכ
 הָּבְג ֶ֑נ םֹ֖דֱא דֵ֥בֹעְל :הָנֹוֽפָצ ֹו֖לָרֹוֽג אֵ֥צֵּיַו תֹו֔לָרֹוּֽג ּ֙וליִּ֨פִה לֶכֶׂ֗שְּב ׀ ץֵ֣עֹוי ֹו֜נְב
 הָּ֖לִסְמַּֽב תֶכֶּ֔לַׁש רַעַׁ֣ש םִ֚ע בָ֔רֲעַּֽמַל ֙הָסֹחְלּו םיִּ֤פֻׁשְל :םיִּֽפֻסֲאָֽה תיֵּ֥ב ויָ֖נָבְלּו
 הָ֔עָּבְרַא ֙םֹוּיַל הָנֹו֤פָּצַל ֒הָּׁשִׁש םִּ֣יִוְלַֽה ֘חָרְזִּמַל :רָֽמְׁשִמ תַּ֥מֻעְל רָ֖מְׁשִמ הָ֑לֹועָֽה
 ֙הָעָּבְרַא בָ֑רֲעַּֽמַל רָּ֖בְרַּפַל :םִי ָֽנְׁש םִי ַ֥נְׁש םיִּ֖פֻסֲאָֽלְו הָ֑עָּבְרַא םֹוּ֖יַל הָּבְג ֶּ֥נַל
 :יִֽרָרְמ יֵ֥נְבִלְו יִ֖חְרָּקַה יֵ֥נְבִל םיִ֔רֲעֹּֽׁ֣שַה ֙תֹוקְלְחַמ הֶּלֵ֗א :רָּֽבְרַּפַל םִי ַ֖נְׁש הָּ֔לִסְמַֽל
 ןָּדְעַ֠ל יֵ֣נְּב :םיִֽׁשָדֳּקַה תֹו֖רְצֹֽאְלּו םיִ֔הֹלֱאָֽה תיֵּ֣ב ֙תֹורְצֹוֽא־לַע הָּ֗יִחֲא םִּ֑יִוְלַֽהְו
 יִ֑לֵאיִֽחְי יֵ֖נְּב :יִֽלֵאיִֽחְי יִּ֖נֻׁשְר ֵּֽגַה ןָּ֥דְעַלְל תֹו֛בָאָֽה יֵׁ֧שאָר ןָּ֗דְעַלְל יִּ֜נֻׁשְר ֵּֽגַה יֵ֨נְּב
 יִ֖נֹורְבֶחַֽל יִ֔רָהְצִּיַל ֙יִמָרְמַעָֽל :הָֽוֹהְי תיֵּ֥ב תֹו֖רְצֹֽא־לַע ויִ֔חָא לֵ֣אֹויְו ֙םָתֵז
 רֶזֶ֑עיִלֱאֶֽל ויָ֖חֶאְו :תֹוֽרָצֹֽאָה־לַע דיִ֖גָנ הֶׁ֔שֹמ־ןֶּב םֹוׁ֣שְר ֵּֽג־ןֶּב֙ לֵאֻבְׁשּו :יִֽלֵאיִּֽזָעָֽל
 :ֹוֽנְּב ]תיִ֥מֹלְׁשּו[ תוִ֥מֹלְׁשּו ֹו֖נְב יִ֥רְכִזְו ֹו֔נְּב םָ֣רֹיְו ֹ֙ונְב ּוהָ֤יְעַׁשיִֽו ֹו֜נְב ּוהָ֨יְבַחְר
 ךְךֶלֶּ֗מַה דיִ֣וָּד ׁשיִּ֜דְקִה רֶׁ֨שֲא ֙םיִׁשָדֳּקַה תֹו֤רְצֹֽא־לָּכ לַ֣ע ויָ֗חֶאְו תֹו֣מֹלְׁש אּו֧ה
־ןִמּו תֹו֥מָחְלִּמַה־ןִמ :אָֽבָּצַה יֵ֥רָׂשְו תֹו֖אֵּמַהְו םיִ֥פָלֲאָֽה־יֵרָֽׂשְל תֹו֛בָאָֽה יֵׁ֧שאָרְו
 לּו֣אָׁשְו ֙הֶאֹרָֽה לֵ֤אּומְׁש ׁשיִּ֜דְקִהַֽה לֹ֨כְו :הָֽוֹהְי תיֵ֥בְל קֵּ֖זַחְל ּוׁשיִּ֑דְקִה לָ֖לָּׁשַה



 תיִ֖מֹלְׁש־דַי לַ֥ע ׁשיִּ֔דְקַּמַה לֹּ֚כ הָ֑יּורְצ־ןֶּב בָ֖אֹויְו רֵ֔נ־ןֶּב ר ֵ֣נְבַאְו ׁשיִ֔ק־ןֶּב
 םיִ֖רְטֹֽׁשְל לֵ֔אָרְׂשִי־לַע ֙הָנֹוציִֽחַה הָ֤כאָלְּמַל ויָ֗נָבּו ּוהָ֣יְנַנְּכ יִ֞רָהְצִּיַל :ויָֽחֶאְו
 תַּ֣דֻקְּפ לַ֚ע תֹו֗אֵמ־עַבְׁשּו ףֶלֶ֣א לִיַ֜ח־יֵנְּב ויָ֨חֶאְו֩ ּוהָיְבַׁשֲח יִ֡נֹורְבֶחַל :םיִֽטְפֹֽׁשְלּו
 ֙יִנֹורְבֶחַֽל :ךְךֶלֶּֽמַה תַ֖דֹבֲעַֽלְו הָ֔וֹהְי תֶכאֶ֣לְמ֙ לֹכְל הָבָ֑רְעַֽמ ןֵּ֖דְרַּיַל רֶבֵ֥עֵמ לֵ֔אָרְׂשִי
ֹרָה הָּ֣יִרְי  ֙דיִוָּד תּו֤כְלַמְל םיִ֜עָּבְרַאָֽה תַ֨נְׁשִּב תֹו֑בָאְל ויָ֖תֹדְלֹֽתְל יִ֥נֹורְבֶחַֽל ׁשא֔
 םִיַּ֛פְלַא לִיַ֗ח־יֵנְּב ויָ֣חֶאְו :דָֽעְלִּג ריֵ֥זְעַיְּב לִיַ֖ח יֵרֹוּ֥בִּג םֶ֛הָב אֵ֥צָּמִּיַו ּוׁשָ֔רְדִנ
 ֙יִדָּגַהְו יִ֤נֵבּואֽרָה־לַע ךְךֶלֶּ֗מַה דיִ֣וָּד םֵ֞דיִקְפַּיַו תֹו֑בָאָֽה יֵׁ֣שאָר תֹו֖אֵמ עַ֥בְׁשּו
 ׀ לֵ֣אָרְׂשִי יֵ֣נְבּו :ךְךֶלֶּֽמַה רַ֥בְדּו םיִ֖הֹלֱאָֽה רַ֥בְּד־לָכְל יִּׁ֔שַנְמַֽה טֶבֵׁ֣ש ֙יִצֲחַֽו
 םיִ֨תְרָֽׁשְמַֽה ֩םֶהיֵרְטֹֽׁשְו תֹו֡אֵּמַהְו ׀ םיִ֣פָלֲאָֽה יֵ֣רָׂשְו תֹו֣בָאָֽה יֵׁ֣שאָר םָ֡רָּפְסִמְֽל
 יֵׁ֣שְדָח לֹ֖כְל ׁשֶדֹ֔חְּב ׁשֶדֹ֣ח ֙תאֵצֹּיַהְו הָ֤אָּבַה תֹו֗קְלְחַּמַה רַ֣בְּד ׀ לֹ֣כְל ךְךֶלֶּ֜מַה־תֶא
 ֙הָנֹוׁשאִרָה תֶקֹ֤לֲחַּֽמַה לַ֞ע :ףֶלָֽא הָ֖עָּבְרַאְו םיִ֥רְׂשֶע תַ֔חַאָֽה ֙תֶקֹ֨לֲחַּֽמַה הָ֑נָּׁשַה
 :ףֶלָֽא הָ֖עָּבְרַאְו םיִ֥רְׂשֶע ֹוּ֔תְקֻלֲחַֽמ֙ לַעְו לֵ֑איִּדְבַז־ןֶּב םָ֖עְבָׁשָֽי ןֹוׁ֔שאִרָֽה ׁשֶדֹ֣חַל
ֹרָה ץֶרֶ֗פ־יֵנְּב־ןִמ  ׀ תֶקֹ֣לֲחַֽמ לַ֞עְו :ןֹוֽׁשאִרָֽה ׁשֶדֹ֥חַל תֹו֖אָבְּצַה יֵ֥רָׂש־לָכְל ׁשא֛
 ֹוּ֔תְקֻלֲחַֽמ֙ לַעְו דיִ֑גָּנַה תֹו֖לְקִמּו ֹוּ֔תְקֻלֲחַ֣מּו ֙יִחֹוחֲאָֽה יַ֤דֹוּד יִ֗נֵּׁשַה ׁשֶדֹ֣חַה
־ןֶב ּוהָ֧יָנְּב יִׁ֔שיִלְּׁשַה ׁשֶדֹ֣חַל ֙יִׁשיִלְּׁשַה אָ֤בָּצַה רַׂ֣ש :ףֶלָֽא הָ֖עָּבְרַאְו םיִ֥רְׂשֶע
ֹר ןֵ֖הֹּכַה עָ֛דָיֹוֽהְי  רֹוּ֥בִּג ּוהָ֛יָנְב אּו֧ה :ףֶלָֽא הָ֖עָּבְרַאְו םיִ֥רְׂשֶע ֹוּ֔תְקֻלֲחַֽמ֙ לַעְו ׁשא֑
 יִ֗עיִבְרָֽה ׁשֶדֹ֣חַל יִ֞עיִבְרָֽה :ֹוֽנְּב דָ֖בָזיִּֽמַע ֹוּ֔תְקֻלֲחַֽ֣מּו םיִׁ֑שֹלְּׁשַה־לַעְו םיִׁ֖שֹלְּׁשַה
 הָ֖עָּבְרַאְו םיִ֥רְׂשֶע ֹוּ֔תְקֻלֲחַֽמ֙ לַעְו ויָ֑רֲחַֽא ֹו֖נְב הָ֥יְדַבְזּו בָ֔אֹוי יִ֣חֲא֙ לֵאהָׂשֲע
 ֹוּ֔תְקֻלֲחַֽמ֙ לַעְו חָ֑רְזִּיַה תּו֣הְמַׁש רַּׂ֖שַה יִׁ֔שיִמֲחַֽה ׁשֶדֹ֣חַל ֙יִׁשיִמֲחַֽה :ףֶלָֽא
֙ לַעְו יִ֑עֹוקְּתַה ׁשֵּ֖קִע־ןֶב אָ֥ריִע יִּׁ֔שִּׁשַה ׁשֶדֹ֣חַל ֙יִּׁשִּׁשַה :ףֶלָֽא הָ֖עָּבְרַאְו םיִ֥רְׂשֶע
 יִ֖נֹולְּפַה ץֶלֵ֥ח יִ֔עיִבְּׁשַה ׁשֶדֹ֣חַל ֙יִעיִבְּׁשַה :ףֶלָֽא הָ֖עָּבְרַאְו םיִ֥רְׂשֶע ֹוּ֔תְקֻלֲחַֽמ
 ׁשֶדֹ֣חַל ֙יִניִמְּׁשַה :ףֶלָֽא הָ֖עָּבְרַאְו םיִ֥רְׂשֶע ֹוּ֔תְקֻלֲחַֽמ֙ לַעְו םִיָ֑רְפֶא יֵ֣נְּב־ןִמ
 :ףֶלָֽא הָ֖עָּבְרַאְו םיִ֥רְׂשֶע ֹוּ֔תְקֻלֲחַֽמ֙ לַעְו יִ֑חְרַּזַל יִ֖תָׁשֻחַֽה יַ֥כְּבִס יִ֔ניִמְּׁשַה
֙ לַעְו ]יִ֑ניִמְי ןֵּ֣בַל[ יִ֑ניִמְינֵּ֣בַל יִ֖תֹתְּנַעָֽה רֶזֶ֥עיִבֲא יִ֔עיִׁשְּתַה ׁשֶדֹ֣חַל ֙יִעיִׁשְּתַה
 יִ֖תָפֹוֽטְּנַה יַ֥רְהַֽמ יִ֔ריִׂשֲעָֽה ׁשֶדֹ֣חַל ֙יִריִׂשֲעָֽה :ףֶלָֽא הָ֖עָּבְרַאְו םיִ֥רְׂשֶע ֹוּ֔תְקֻלֲחַֽמ
 רָׂ֣שָע־יֵּ֣תְׁשַעְל ֙רָׂשָע־יֵּֽתְׁשַע :ףֶלָֽא הָ֖עָּבְרַאְו םיִ֥רְׂשֶע ֹוּ֔תְקֻלֲחַֽמ֙ לַעְו יִ֑חְרַּזַל



 הָ֖עָּבְרַאְו םיִ֥רְׂשֶע ֹוּ֔תְקֻלֲחַֽמ֙ לַעְו םִיָ֑רְפֶא יֵ֣נְּב־ןִמ יִ֖נֹתָֽעְרִּפַה הָ֥יָנְּב ׁשֶדֹ֔חַה
֙ לַעְו לֵ֑איִנְתָעְל יִ֖תָפֹוֽטְּנַה יַּ֥דְלֶח ׁשֶדֹ֔חַה רָׂ֣שָע םיֵ֣נְׁשִל ֙רָׂשָע םיֵ֤נְּׁשַה :ףֶלָֽא
 רֶזֶ֖עיִלֱא דיִ֔גָנ יִ֣נֵבּואֽרָל לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣טְבִׁש֙ לַעְו :ףֶלָֽא הָ֖עָּבְרַאְו םיִ֥רְׂשֶע ֹוּ֔תְקֻלֲחַֽמ
 ןֹ֥רֲהַֽאְל לֵ֖אּומְק־ןֶב הָ֥יְבַׁשֲח יִ֛וֵלְל :הָֽכֲעַֽמ־ןֶּֽב ּוהָ֖יְטַפְׁש יִ֔נֹועְמִּׁ֨שַל יִ֑רְכִז־ןֶּב
 ןֻ֕לּובְזִל :לֵֽאָכיִמ־ןֶּב יִ֖רְמָע רָ֔כׂשָׂשִ֨יְל דיִ֑וָד יֵ֣חֲאֵֽמ ּו֖היִלֱא הָ֕דּוהיִֽל :קֹוֽדָצ
 ַעֵׁ֖שֹוה םִיַ֔רְפֶא יֵ֣נְבִל :לֵֽאיִרְזַע־ןֶּב תֹו֖מיִרְי יִ֔לָּתְפַ֨נְל ּוהָ֑יְדַבֹֽע־ןֶּב ּוהָ֖יְעַמְׁשִי
 ֹוּ֖דִי הָדָ֔עְלִּג ֙הֶּׁשַנְמַֽה יִ֤צֲחַֽל :ּוהָֽיָדְּפ־ןֶּב לֵ֖אֹוי הֶּׁ֔שַנְמ טֶבֵׁ֣ש ֙יִצֲחַֽל ּוהָ֑יְזַזֲע־ןֶּב
 יֵ֖רָׂש הֶּלֵ֕א םָ֑חֹרְי־ןֶּב לֵ֖אְרַזֲע ןָ֕דְל :ר ֵֽנְבַא־ןֶּב לֵ֖איִׂשֲעַֽי ןִ֔מָיְנִבְל ּוהָ֑יְרַכְז־ןֶּב
ֹלְו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥טְבִׁש  יִּ֚כ הָּטָ֑מְלּו הָ֖נָׁש םיִ֥רְׂשֶע ןֶּ֛בִמְל םָ֔רָּפְסִמ ֙דיִוָד אָׂ֤שָנ־אֽ
 לֵ֤חֵה הָ֜יּורְצ־ןֶּב בָ֨אֹוי :םִיָֽמָּׁשַה יֵ֥בְכֹוֽכְּכ לֵ֖אָרְׂשִי־תֶא תֹוּ֥בְרַהְל הָ֔וֹהְי רַ֣מָא
ֹלְו ֙תֹונְמִל ֹזָב יִ֥הְיַו הָּ֔לִכ א֣ ֹלְו לֵ֑אָרְׂשִי־לַע ףֶצֶ֖ק תא֛  רַּ֥פְסִמְּב רָּ֔פְסִּמַה ֙הָלָע א֤
 לַ֣עְו לֵ֑איִדֲע־ןֶּב תֶוָ֖מְזַע ךְךֶלֶּ֔מַה תֹו֣רְצֹֽא֙ לַעְו :דיִֽוָּד ךְךֶלֶּ֥מַל םיִ֖מָּיַה־יֵֽרְבִּד
 ֙יֵׂשֹע לַ֗עְו :ּוהָּֽיִּזֻע־ןֶּב ןָ֖תָנֹוֽהְי תֹו֔לָּדְגִּמַבּו ֙םיִרָפְּכַבּו םיִ֤רָעֶּֽב הֶ֞דָּׂשַּב תֹו֡רָצֹֽאָה
 יִ֖עְמִׁש םיִ֔מָרְּכַ֨ה־לַעְו :בּוֽלְּכ־ןֶּב יִ֑רְזֶע הָ֑מָדֲאָֽה תַ֖דֹבֲעַֽל הֶ֔דָּׁשַה תֶכאֶ֣לְמ
 םיִ֤תיֵּזַה־לַעְו :יִֽמְפִּׁשַה יִּ֖דְבַז ןִיַּ֔יַה תֹו֣רְצֹֽאְל ֙םיִמָרְּכַּבֶׁש לַ֤עְו יִ֑תָמָרָֽה
־לַעְו :ׁשָֽעֹוי ןֶמֶּׁ֖שַה תֹו֥רְצֹֽא־לַעְו יִ֑רֵדְּגַה ן ָ֖נָח לַעַּ֥ב הָ֔לֵפְּׁשַּב רֶׁ֣שֲא ֙םיִמְקִּׁשַהְו
 טָ֖פָׁש םיִ֔קָמֲעָּֽב ֙רָקָּבַה־לַעְו יִ֑נֹורָּֽׁשַה ]יַ֖טְרִׁש[ יַ֖רְטִׁש ןֹו֔רָּׁשַּב םיִ֣עֹרָֽה ֘רָקָּבַה
 :יִֽתֹנֹֽרֵּמַה ּוהָ֖יְּדְחֶי תֹו֔נֹתֲאָֽ֣ה־לַעְו יִ֑לֵעְמְׁשִּיַה ליִ֖בֹוא םיִּ֔לַמְּגַ֨ה־לַעְו :יָֽלְדַע־ןֶּב
ֹּצַה־לַעְו  ןָ֤תָנֹוֽהיִו :דיִֽוָּד ךְךֶלֶּ֥מַל רֶׁ֖שֲא ׁשּו֔כְרָֽה יֵ֣רָׂש ֙הֶּלֵ֨א־לָּכ יִ֑רְגַהַֽה זיִ֣זָי ןא֖
 :ךְךֶלֶּֽמַה יֵ֥נְּב־םִע יִ֖נֹומְכַח־ןֶּב לֵ֥איִחיִֽו אּו֑ה רֵ֖פֹוסְו ןיִ֥בֵמ־ׁשיִֽא ץֵ֔עֹוי ֙דיִוָּד־דֹוּֽד
 עָ֤דָיֹוֽהְי לֶפֹ֗תיִחֲא יֵ֣רֲחַֽאְו :ךְךֶלֶּֽמַה ַעֵ֥ר יִּ֖כְרַאָֽה יַׁ֥שּוחְו ךְךֶלֶּ֑מַל ץֵ֣עֹוי לֶפֹ֖תיִחֲאַֽו
 יֵ֣רָׂש־לָּכ־תֶא דיִ֣וָּד לֵ֣הְקַּיַו :בָֽאֹוי ךְךֶלֶּ֖מַל אָ֥בָצ־רַׂשְו רָ֔תָיְבֶאְו ּ֙והָ֨יָנְּב־ןֶּב
 יֵ֣רָׂשְו ךְךֶלֶּ֟מַה־תֶא םיִ֢תְרָֽׁשְמַֽה תֹו֣קְלְחַּמַה יֵ֣רָׂשְו םיִ֣טָבְּׁשַה יֵ֣רָׂש לֵ֡אָרְׂשִי
־םִע ויָ֜נָבְלּו ךְךֶלֶּ֨מַל ֩הֶנְקִמּו־ׁשּוֽכְר־לָכ יֵ֣רָׂשְו תֹו֡אֵּמַה יֵ֣רָׂשְו םיִ֣פָלֲאָֽה
־לַע ֙ךְךֶלֶּ֨מַה דיִ֤וָּד םָקָּ֨יַו :םָֽלָׁשּוֽרְי־לֶא לִיָ֖ח רֹוּ֥בִּג־לָכְלּו םיִ֛רֹוּבִּגַהְו םיִ֧סיִרָּֽסַה
ֹּיַו ויָ֔לְגַר  ןֹו֣רֲאַֽל הָ֜חּונְמ תיֵּ֨ב ֩תֹונְבִל יִ֡בָבְל־םִע יִ֣נֲא יִּ֑מַעְו יַ֣חַא יִנּו֖עָמְׁש רֶמא֕



 יִ֔ל רַמָ֣א ֙םיִהֹלֱאָֽהְו :תֹוֽנְבִל יִתֹו֖ניִכֲהַֽו ּוניֵ֔הֹלֱא יֵ֣לְגַר ֙םֹדֲהַֽלְו הָ֗וֹהְי־תיִֽרְּב
ֹל  הָ֣וֹהְי רַ֡חְבִּיַו :ָּתְכָֽפָׁש םיִ֥מָדְו הָּתַ֖א תֹו֛מָחְלִמ ׁשיִ֧א יִּ֣כ יִ֑מְׁשִל תִיַ֖ב הֶ֥נְבִת־אֽ
 יִּ֤כ םָ֔לֹועְל֙ לֵאָרְׂשִי־לַע ךְךֶלֶ֤מְל תֹו֨יְהִל יִ֗בָא־תיֵּֽב לֹּ֣כִמ יִּ֜ב לֵ֨אָרְׂשִי ֩יֵהֹלֱא
 ךְךיִ֖לְמַהְל הָ֔צָר יִּ֣ב יִ֔בָא יֵ֣נְבִבּו יִ֑בָא תיֵּ֣ב הָ֖דּוהְי תיֵ֥בְבּו דיִ֔גָנְל רַ֣חָּב ֙הָדּוהיִֽב
 הֹ֣מֹלְׁשִּב ֙רַחְבִּיַו הָ֑וֹהְי יִ֖ל ןַתָ֥נ םיִ֔נָּב םיִּ֣בַר יִּ֚כ יַ֔נָּב־לָּ֨כִמּו :לֵֽאָרְׂשִי־לָּכ־לַע
ֹּיַו :לֵֽאָרְׂשִי־לַע הָ֖וֹהְי תּו֥כְלַמ אֵּ֛סִּכ־לַע תֶבֶׁ֗שָל יִ֔נְב  ֔ךָךְנִב הֹ֣מֹלְׁש יִ֔ל רֶמא֣
 :בָֽאְל ֹוּ֥ל־הֶיְהֶֽא יִ֖נֲאַֽו ןֵ֔בְל ֙יִל ֹו֥ב יִּתְרַ֨חָב־יִּֽכ יָ֑תֹורֵֽצֲחַֽו יִ֖תיֵב הֶ֥נְבִי־אּוֽה
 םֹוּ֥יַּכ יַ֖טָּפְׁשִמּו יַ֥תֹוְצִמ תֹוׂ֛שֲעַֽל קַ֗זֱחֶֽי־םִא םָ֑לֹועְל־דַע ֹו֖תּוכְלַמ־תֶא יִ֥תֹוניִכֲהַֽו
 ּוׁ֔שְרִדְו ּו֣רְמִׁש ּוניֵ֔הֹלֱא יֵ֣נְזָאְבּו ֙הָוֹהְי־לַהְק לֵ֤אָרְׂשִי־לָכ יֵ֨ניֵעְל הָּתַעְ֠ו :הֶּֽזַה
 םֶּ֛תְלַחְנִהְו הָ֔בֹוּטַה ץֶרָ֣אָה־תֶא ּ֙וׁשְריִּֽת ןַעַ֤מְל םֶ֑כיֵהֹלֱא הָ֣וֹהְי תֹ֖וְצִמ־לָּכ
 ךָךיִ֜בָא יֵ֨הֹלֱא־תֶא ֩עַּד יִ֡נְב־הֹֽמֹלְׁש הָּ֣תַאְו :םָֽלֹוע־דַע םֶ֖כיֵרֲחַֽא םֶ֥כיֵנְבִל
 רֶצֵ֥י־לָכְו הָ֔וֹהְי ׁשֵ֣רֹוּד ֙תֹובָבְל־לָכ יִּ֤כ הָ֔צֵפֲח ׁשֶפֶ֣נְבּו ֙םֵלָׁש בֵ֤לְּב ּוהֵ֗דְבָֽעְו
 ׀ הֵ֣אְר :דַֽעָל ֥ךָךֲחֽיִֽנְזַי ּוּנֶ֖בְזַעַּֽת־םִאְו ךְךָ֔ל אֵצָּ֣מִי ּ֙וּנֶׁ֨שְרְדִּת־םִֽא ןיִ֑בֵמ תֹו֖בָׁשֲחַֽמ
 דיִ֣וָּד ןֵּ֣תִּיַו :הֵֽׂשֲעַֽו קַ֥זֲח ׁשָּ֖דְקִּמַל תִיַּ֥ב־תֹוֽנְבִל ֛ךָךְּב רַחָּ֧ב הָ֛וֹהְי־יִּֽכ הָּ֗תַע
 ויָ֥רָדֲחַֽו ויָ֛תֹּיִלֲעַֽו ויָּ֧כַזְנַגְו ויָּ֜תָּ֨ב־תֶאְו ֩םָלּואָֽה תיִ֣נְבַּת־תֶא ֹו֡נְב הֹ֣מֹלְׁשִל
־תיֵּֽב תֹו֧רְצַחְל ֹוּ֔מִע ַ֙חּו֨רָב הָ֤יָה רֶׁ֨שֲא֩ לֹּכ תיִ֗נְבַתְו :תֶרֹּֽפַּכַה תיֵ֥בּו םיִ֖מיִנְּפַה
 :םיִֽׁשָדֳּקַה תֹו֖רְצֹֽאְלּו םיִ֔הֹלֱאָֽה תיֵּ֣ב ֙תֹורְצֹֽאְל ביִ֑בָס תֹו֖כָׁשְּלַה־לָכְלּו הָ֛וֹהְי
 יֵ֖לְּכ־לָכְלּו הָ֑וֹהְי־תיֵּֽב תַ֣דֹובֲע תֶכאֶ֖לְמ־לָכְלּו םִּ֔יִוְלַֽהְו םיִ֣נֲהֹּֽכַה ֙תֹוקְלְחַמְלּו
 לֹ֨כְל הָ֑דֹובֲעַֽו הָ֣דֹובֲע יֵ֖לְּכ־לָכְל בָ֔הָּזַל֙ לָקְׁשִּמַּב בָ֤הָּזַל :הָֽוֹהְי־תיֵּֽב תַ֥דֹובֲע
 בָ֗הָּזַה תֹו֣רֹנְמִל לָ֞קְׁשִמּו :הָֽדֹובֲעַֽו הָ֥דֹובֲע יֵ֖לְּכ־לָכְל לָ֔קְׁשִמְּב ֙ףֶסֶּ֨כַה יֵ֤לְּכ
֙ לָקְׁשִמְּב ףֶסֶּ֤כַה תֹו֨רֹנְמִלְו ָהיֶ֑תֹר ֵֽנְו הָ֖רֹונְמּו הָ֥רֹונְמ־לַקְׁשִמְּב בָ֔הָז ֙םֶהיֵתֹֽרֵנְו
 תֹו֥נֲחְֽלֻׁשְל לָ֛קְׁשִמ בָ֥הָּזַה־תֶאְו :הָֽרֹונְמּו הָ֥רֹונְמ תַ֖דֹובֲעַּֽכ ָהיֶ֔תֹר ֵֽנְו הָ֣רֹונְמִל
 תֹו֛קָרְזִּמַהְו תֹו֧גָלְזִּמַהְו :ףֶסָּֽכַה תֹו֥נֲחְֽלֻׁשְל ףֶסֶ֖כְו ןָ֑חְלֻׁשְו ןָ֣חְלֻׁשְל תֶכֶ֖רֲעַּֽמַה
 ףֶסֶּ֛כַה יֵ֥רֹופְכִלְו רֹו֔פְכּו רֹו֣פְכִל֙ לָקְׁשִמְּב בָ֤הָּזַה יֵ֨רֹופְכִלְו רֹו֑הָט בָ֣הָז תֹ֖וָׂשְּקַהְו
 תיִ֣נְבַתְלּו לָ֑קְׁשִמַּב קָּ֖קֻזְמ בָ֥הָז תֶרֹ֛טְּקַה חַּ֧בְזִמְלּו :רֹוֽפְכּו רֹו֥פְכִל לָ֖קְׁשִמְּב
 לֹּ֥כַה :הָֽוֹהְי־תיִֽרְּב ןֹו֥רֲא־לַע םיִ֖כְכֹֽסְו םיִׂ֔שְרֹ֣פְל ֙בָהָז םיִ֤בֻרְּכַה הָ֗בָּכְרֶמַה



ֹּיַו :תיִֽנְבַּתַה תֹו֥כֲאְֽלַמ לֹּ֖כ ליִּ֑כְׂשִה יַ֣לָע הָ֖וֹהְי דַּ֥יִמ בָ֛תְכִּב  הֹ֣מֹלְׁשִל דיִ֜וָּד רֶמא֨
 ךְךָּ֔מִע ֙יַהֹלֱא םיִ֤הֹלֱא הָ֨וֹהְי ֩יִּכ תָ֑חֵּת־לַאְו אָ֖ריִּת־לַא הֵׂ֔שֲעַֽו ֙ץַמֱאֶֽו קַ֤זֲח ֹו֗נְב
ֹל ֹלְו ֙ךָךְּפְרַי א֤  הֵּ֗נִהְו :הָֽוֹהְי־תיֵּֽב תַ֥דֹובֲע תֶכאֶ֖לְמ־לָּכ תֹו֕לְכִל־דַע ָּךֶ֔בְזַעַֽי א֣
 הָ֜כאָלְמ־לָכְב ֙ךָךְּמִעְו םיִ֑הֹלֱאָֽה תיֵּ֣ב תַ֖דֹובֲע־לָכְל םִּ֔יִוְלַֽהְו םיִ֣נֲהֹּֽכַה ֙תֹוקְלְחַמ
ֹּיַו :ךָךיֶֽרָבְּד־לָכְל םָ֖עָה־לָכְו םיִ֥רָּׂשַהְו הָ֔דֹובֲע־לָכְל ֙הָמְכָחַּֽב ביִ֤דָנ־לָכְל  רֶמא֨
 ךְךָ֑רָו רַעַ֣נ םיִ֖הֹלֱא ֹוּ֥ב־רַחָּֽב דָ֛חֶא יִ֧נְב הֹ֨מֹלְׁש לָ֔הָּקַה־לָכְל ֙ךְךֶלֶּ֨מַה דיִ֤וָּד
ֹל יִּ֣כ הָ֔לֹודְג הָ֣כאָלְּמַהְו  יִ֞חֹּכ־לָכְכּו :םיִֽהֹלֱא הָ֥וֹהיַֽל יִּ֖כ הָ֔ריִּבַה ֙םָדָאְל א֤
 תֶׁשֹ֗חְּנַל תֶׁשֹ֣חְּנַהְו ףֶסֶּ֜כַל ףֶסֶּ֨כַהְו בָהָּזַ֠ל ׀ בָ֣הָּזַה יַ֗הֹלֱא־תיֵֽבְל יִתֹו֣ניִכֲה
 הָ֗מְקִרְו ךְךּו֣פ־יֵנְבַא םיִ֜אּוּלִמּו םַהֹׁ֨ש־יֵנְבַא םיִ֑צֵעָֽל םיִ֖צֵעָֽהְו לֶ֔זְרַּבַל֙ לֶזְרַּבַה
 קְי ןֶבֶ֧א לֹ֨כְו  הָּ֖לֻגְס יִ֥ל־ׁשֶי יַ֔הֹלֱא תיֵ֣בְּב ֙יִתֹוצְרִּב דֹו֗עְו :בֹֽרָל ׁשִיַׁ֖ש־יֵנְבַאְו הָ֛רָ
 :ׁשֶדֹּֽקַה תיֵ֥בְל יִתֹו֖ניִכֲה־לָּכִמ הָלְעַ֔מְל ֙יַהֹלֱא־תיֵֽבְל יִּתַ֤תָנ ףֶסָ֑כָו בָ֣הָז

 קָּ֔קֻזְמ ֙ףֶסֶּ֨כ־רַּכִּכ םיִ֤פָלֲא תַ֨עְבִׁשְו ריִ֑פֹוא בַ֣הְּזִמ בָ֖הָז יֵ֥רְּכִּכ םיִ֛פָלֲא תֶׁשֹ֧לְׁש
 םיִׁ֑שָרָֽח דַ֣יְּב הָ֖כאָלְמ־לָכְלּו ףֶסֶּ֔כַל ףֶסֶּ֣כַלְו ֙בָהָּזַל בָ֤הָּזַל :םיִּֽתָּבַה תֹו֥ריִק ַחּו֖טָל
ֹּלַמְל בֵּ֔דַנְתִמ יִ֣מּו  ׀ יֵ֣רָׂשְו תֹו֜בָאָֽה יֵ֨רָׂש ּ֩ובְּדַנְתִּיַו :הָֽוֹהיַֽל םֹוּ֖יַה ֹו֛דָי תוא֥

 ּו֞נְּתִּיַו :ךְךֶלֶּֽמַה תֶכאֶ֥לְמ יֵ֖רָׂשְלּו תֹו֔אֵּמַהְו ֙םיִפָלֲאָֽה יֵ֤רָׂשְו לֵ֗אָרְׂשִי יֵ֣טְבִׁש
 ףֶסֶ֗כְו ֹ֒וּבִר םיִ֣נֹּכְרַדֲאַֽו ֘םיִפָלֲא־תֶׁשֵֽמֲח םיִ֣רָּכִּכ בָ֞הָז םיִ֗הֹלֱאָֽה־תיֵּֽב תַ֣דֹובֲעַֽל
־הָאֵֽמ לֶ֖זְרַבּו םיִ֑רָּכִּכ םיִ֖פָלֲא תַ֥נֹומְׁשּו ֹוּ֛בִר תֶׁשֹ֕חְנּו םיִ֔פָלֲא תֶרֶׂ֣שֲע ֙םיִרָּכִּכ
 לֵ֖איִחְי־דַי לַ֥ע הָ֑וֹהְי־תיֵּב רַ֣צֹואְל ּו֖נְתָֽנ םיִ֔נָבֲא ֹ֙וּתִא אָ֤צְמִּנַהְו :םיִֽרָּכִּכ ףֶלֶ֥א
 ֙םַגְו הָ֑וֹהיַל ּו֖בְּדַנְתִֽה םֵ֔לָׁש בֵ֣לְּב יִּ֚כ םָ֔בְּדַנְתִֽה־לַע ֙םָעָה ּו֤חְמְׂשִּיַו :יִּֽנֻׁשְר ֵּֽגַה
 לָ֑הָּקַה־לָּכ יֵ֖ניֵעְל הָ֔וֹהְי־תֶא ֙דיִוָּד ךְךֶרָ֤בְיַו :הָֽלֹודְג הָ֥חְמִׂש חַ֖מָׂש ךְךֶלֶּ֔מַה דיִ֣וָּד
ֹּיַו  ֣ךָךְל :םָֽלֹוע־דַעְו םָ֖לֹועֵֽמ ּוניִ֔בָא לֵ֣אָרְׂשִי ֙יֵהֹלֱא ֙הָוֹהְי הָּ֤תַא ךְךּו֨רָּב דיִ֗וָּד רֶמא֣
 ץֶרָ֑אָבּו םִיַ֣מָּׁשַּב לֹ֖כ־יִּֽכ דֹו֔הַהְו חַצֵּ֣נַהְו ֙תֶרֶ֨אְפִּתַהְו הָ֤רּובְּגַהְו הָּ֨לֻדְּגַה הָוֹהְ֠י
ֹרְל ׀ לֹ֥כְל אֵּׂ֖שַנְתִּמַהְו הָ֔כָלְמַּמַה ֙הָוֹהְי ֤ךָךְל  ךָךיֶ֔נָפְּלִמ ֙דֹובָּכַהְו רֶׁשֹ֤עָהְו :ׁשאֽ
 הָּ֣תַעְו :לֹּֽכַל קֵּ֖זַחְלּו לֵּ֥דַגְל ֔ךָךְד ָ֣יְבּו הָ֑רּובְגּו ַחֹּ֣כ ֖ךָךְד ָֽיְבּו לֹּ֔כַּב לֵׁ֣שֹומ ֙הָּתַאְו
 יִּ֔מַע יִ֣מּו ֙יִנֲא יִ֤מ יִ֨כְו :ךָךֶּֽתְרַאְפִּת םֵׁ֥שְל םיִ֖לְלַֽהְמּו ךְךָ֑ל ּונְחַ֖נֲא םיִ֥דֹומ ּוניֵ֔הֹלֱא
ֹזָּכ בֵּ֖דַנְתִהְל ַחֹּ֔כ רֹ֣צְעַנ־יִּכ  םיִ֨רֵג־יִּֽכ :ךְךָֽל ּוּנַ֥תָנ ֖ךָךְד ָּֽיִמּו לֹּ֔כַה ֣ךָךְּמִמ־יִּֽכ תא֑



 קִמ ןיֵ֥אְו ץֶרָ֖אָה־לַע ּוניֵ֛מָי ׀ לֵּ֧צַּכ ּוניֵ֑תֹבֲא־לָכְּכ םיִ֖בָׁשֹוֽתְו ךָךיֶ֛נָפְל ּונְחַ֧נֲא  :הֶֽוְ
 ךָךֶׁ֑שְדָק םֵׁ֣שְל תִיַ֖ב ֥ךָךְל־תֹוֽנְבִל ּונֹ֔ניִכֲה רֶׁ֣שֲא ֙הֶּזַה ןֹו֤מָהֶֽה לֹּ֣כ ּוניֵ֔הֹלֱא הָ֣וֹהְי
 םיִ֖רָׁשיֵֽמּו בָ֔בֵל ןֵ֣חֹּב ֙הָּתַא יִּ֤כ יַ֔הֹלֱא יִּתְעַ֣דָיְו :לֹּֽכַה ֥ךָךְלּו ]אּו֖ה[ אּי֖ה ֥ךָךְדָּיִמ
 הֹ֔פ־ּואְצְמִּנַה ֙ךָךְּמַע הָּ֗תַעְו הֶּלֵ֔א־לָכ יִּתְבַּ֣דַנְתִה ֙יִבָבְל רֶׁשֹ֤יְּב יִ֗נֲא הֶ֑צְרִּת
֙ לֵאָרְׂשִיְו קָ֤חְצִי םָ֞הָרְבַא יֵהֹלֱ֠א הָ֗וֹהְי :ךְךָֽל־בֶּדַנְתִֽהְל הָ֖חְמִׂשְב יִתיִ֥אָר
ֹּז־הָרְמָׁש ּוניֵ֔תֹבֲא  :ךָךיֶֽלֵא םָ֖בָבְל ןֵ֥כָהְו ךָךֶּ֑מַע בַ֣בְל תֹו֖בְׁשְחַמ רֶצֵ֥יְל םָ֔לֹועְל תא֣
 לֹּ֔כַה תֹוׂ֣שֲעַֽלְו ךָךיֶּ֑קֻחְו ךָךיֶ֖תֹוְדֵֽע ךָךיֶ֔תֹוְצִמ ֙רֹומְׁשִל םֵ֔לָׁש בָ֣בֵל ןֵּ֚ת יִ֗נְב הֹ֣מֹלְׁשִלְו
ֹּיַו :יִתֹוֽניִכֲה־רֶׁשֲא הָ֥ריִּבַה תֹו֖נְבִלְו ־תֶא אָ֖נ־ּוכְרָּֽב לָ֔הָּקַה־לָכְל ֙דיִוָּד רֶמא֤
 ּו֛וֲחַּֽתְׁשִּֽיַו ּו֧דְּקִּיַו םֶ֔היֵתֹֽבֲא יֵ֣הֹלֱא ֙הָוֹהיַֽל לָ֗הָּקַה־לָֽכ ּו֣כְרָֽבְיַו םֶ֑כיֵהֹֽלֱא הָ֣וֹהְי
 םֹוּ֣יַה ֘תַרֳחָֽמְֽל הָ֗וֹהיַל תֹו֜לֹע ּו֨לֲעַּֽיַו םיִחָבְ֠ז ׀ הָ֣וֹהיַֽל ּו֣חְּבְזִּיַו :ךְךֶלֶּֽמַלְו הָ֖וֹהיַל
־לָכְל בֹ֖רָל םיִ֥חָבְזּו םֶ֑היֵּכְסִנְו ףֶלֶ֖א םיִׂ֥שָבְּכ ףֶלֶ֛א םיִ֧לֵא ףֶלֶ֜א םיִ֨רָּפ ֒אּוהַה
ֹּיַו :לֵֽאָרְׂשִי  ּוכיִ֤לְמַּיַו הָ֑לֹודְג הָ֣חְמִׂשְּב אּו֖הַה םֹוּ֥יַּב הָ֛וֹהְי יֵ֧נְפִל ּוּ֜תְׁשִּיַו ּו֨לְכאֽ

 הֹמֹלְׁ֠ש בֶׁשֵּ֣יַו :ןֵֽהֹכְל קֹו֖דָצְלּו דיִ֥גָנְל הָ֛וֹהיַֽל ּו֧חְׁשְמִּיַו דיִ֔וָּד־ןֶב הֹ֣מֹלְׁשִל ֙תיִנֵׁש
 :לֵֽאָרְׂשִי־לָּכ ויָ֖לֵא ּו֥עְמְׁשִּיַו חַ֑לְצַּיַו ויִ֖בָא דיִ֥וָּד־תַחַּֽת ךְךֶלֶ֛מְל ׀ הָ֧וֹהְי אֵּ֨סִּכ־לַע
 הֹ֥מֹלְׁש תַחַּ֖ת דָ֔י ּונְתָ֣נ דיִ֑וָּד ךְךֶלֶּ֣מַה יֵ֖נְּב־לָּכ םַ֕גְו םיִ֔רֹּבִּגַהְו ֙םיִרָּׂשַה־לָכְו
 דֹו֣ה ֙ויָלָע ןֵּ֤תִּיַו לֵ֑אָרְׂשִי־לָּכ יֵ֖ניֵעְל הָלְעַ֔מְל ֙הֹמֹלְׁש־תֶא הָ֤וֹהְי לֵּ֨דַגְיַו :ךְךֶלֶּֽמַה
ֹל רֶׁשֲ֠א תּו֔כְלַמ  ךְךַ֖לָמ יָׁ֔שִי־ןֶּב ֙דיִוָדְו :לֵֽאָרְׂשִי־לַע ויָ֖נָפְל ךְךֶלֶ֛מ־לָּכ־לַע הָ֧יָה־אֽ
 ןֹו֤רְבֶחְּב הָ֑נָׁש םיִ֖עָּבְרַא לֵ֔אָרְׂשִי־לַע ֙ךְךַלָמ רֶׁ֤שֲא םיִ֗מָּיַהְו :לֵֽאָרְׂשִי־לָּכ־לַע
 הָ֔בֹוט הָ֣ביֵׂשְּב ֙תָמָּ֨יַו :ׁשֹוֽלָׁשְו םיִׁ֥שֹלְׁש ךְךַ֖לָמ םַ֥לָׁשּוֽריִבּו םיִ֔נָׁש עַבֶׁ֣ש ֙ךְךַלָמ
 ךְךֶלֶּ֔מַה דיִ֣וָּד ֙יֵרְבִדְו :ויָּֽתְחַּת ֹו֖נְב הֹ֥מֹלְׁש ךְךֹ֛לְמִּיַו דֹו֑בָכְו רֶׁשֹ֣ע םיִ֖מָי עַ֥בְׂש
 ֙יֵרְבִּד־לַעְו הֶ֔אֹרָֽה לֵ֣אּומְׁש ֙יֵרְבִּד־לַע םיִ֗בּותְּכ םָּ֣נִה םיִ֑נֹרחֲאָֽהְו םיִ֖נֹׁשאִֽרָה
 רֶׁ֨שֲא םיִּ֗תִעָֽהְו ֹו֑תָרּוֽבְגּו ֹו֖תּוכְלַמ־לָּכ םִ֥ע :הֶֽזֹחַֽה דָּ֥ג יֵ֖רְבִּד־לַעְו איִ֔בָּנַה ןָ֣תָנ
־ןֶב הֹ֥מֹלְׁש קֵּ֛זַחְתִּיַו :תֹוֽצָרֲאָֽה תֹו֥כְלְמַמ־לָּכ לַ֖עְו לֵ֔אָרְׂשִי־לַעְו ֙ויָלָע ּו֤רְבָֽע
ֹּיַו :הָלְעָֽמְל ּוהֵ֖לְּדַגְי ַֽו ֹוּ֔מִע ֙ויָהֹלֱא הָ֤וֹהיַֽו ֹו֑תּוכְלַמ־לַע דיִ֖וָּד ־לָכְל הֹ֣מֹלְׁש רֶמא֣
 לֵ֖אָרְׂשִי־לָכְל איִׂ֥שָנ לֹ֛כְלּו םיִ֗טְפֹּֽׁשַלְו תֹו֜אֵּמַהְו םיִ֨פָלֲאָֽה ֩יֵרָׂשְל לֵ֡אָרְׂשִי
 םָׁ֣ש־יִּכ ןֹו֑עְבִגְּב רֶׁ֣שֲא הָ֖מָּבַל ֹוּ֔מִע לָ֣הָּקַה־לָכְו ֙הֹמֹלְׁש ּו֗כְלֵּֽיַו :תֹוֽבָאָֽה יֵׁ֥שאָר



 לָ֗בֲא :רָּֽבְדִּמַּב הָ֖וֹהְי־דֶבֶֽע הֶׁ֥שֹמ הָׂ֛שָע רֶׁ֥שֲא םיִ֔הֹלֱאָֽה ֙דֵעֹומ לֶהֹ֤א הָ֗יָה
 לֶהֹ֖א ֹו֛ל־הָטָֽנ יִּ֧כ דיִ֑וָּד ֹו֖ל ןיִ֥כֵהַּֽב םיִ֔רָעְי תַ֣יְרִּקִמ ֙דיִוָד הָ֤לֱעֶֽה ֙םיִהֹלֱאָֽה ןֹו֤רֲא
 יֵ֖נְפִל םָׂ֕ש רּו֔ח־ןֶב יִ֣רּוא־ןֶּב֙ לֵאְלַצְּב ֙הָׂשָע רֶׁ֤שֲא תֶׁשֹ֗חְּנַה חַּ֣בְזִמּו :םָֽלָׁשּוֽריִּב
 ֙תֶׁשֹ֨חְּנַה חַּ֤בְזִמ־לַע םָׁ֜ש הֹ֨מֹלְׁש֩ לַעַּיַו :לָהָּֽקַהְו הֹ֖מֹלְׁש ּוהֵׁ֥שְרְדִּיַו הָ֑וֹהְי ןַּ֣כְׁשִמ
 הָ֥אְרִנ אּו֔הַה הָלְיַּ֣לַּב :ףֶלָֽא תֹו֖לֹע ויָ֛לָע לַעַּ֧יַו דֵ֑עֹומ לֶהֹ֣אְל רֶׁ֖שֲא הָ֔וֹהְי יֵ֣נְפִל
ֹּיַו הֹ֑מֹלְׁשִל םיִ֖הֹלֱא ֹּיַו :ךְךָֽל־ןֶּתֶא הָ֥מ לַ֖אְׁש ֹו֔ל רֶמא֣  םיִ֔הֹלאֵֽל ֙הֹמֹלְׁש רֶמא֤
 הָ֣וֹהְי ֙הָּתַע :ויָּֽתְחַּת יִנַּ֖תְכַלְמִהְו לֹו֑דָּג דֶסֶ֣ח יִ֖בָא דיִ֥וָּד־םִע ָתיִׂ֛שָע הָּ֗תַא
 רַ֥פֲעַּֽכ בַ֖ר םַ֕ע־לַע יִנַּ֔תְכַלְמִה ֙הָּתַא יִּ֤כ יִ֑בָא דיִ֣וָּד םִ֖ע ֔ךָךְרָ֣בְּד ֙ןֵמָאֵֽי םיִ֔הֹלֱא
 יִ֣מ־יִּכ הָאֹו֑בָאְו הֶּ֖זַה־םָעָֽה יֵ֥נְפִל הָ֛אְצֵֽאְו יִ֔ל־ןֶּת ֙עָּדַמּו הָ֤מְכָח הָּ֗תַע :ץֶרָֽאָה
ֹּיַו :לֹוֽדָּגַה הֶּ֖זַה ֥ךָךְּמַע־תֶא טֹּ֔פְׁשִי  הָ֨תְיָה ֩רֶׁשֲא ןַעַ֣י הֹ֡מֹלְׁשִל ׀ םיִ֣הֹלֱא־רֶמא֣
ֹז ֹלְו ךָךֶ֗בָבְל־םִע תא֜ ־םַגְו ךָךיֶ֔אְנֽׂש ׁשֶפֶ֣נ ֙תֵאְו ֙דֹובָכְו םיִ֤סָכְנ רֶׁשֹ֣ע ָּתְלַאָׁ֠ש א֥
ֹל םיִּ֖בַר םיִ֥מָי  יִּ֔מַע־תֶא ֙טֹוּפְׁשִּת רֶׁ֤שֲא עָּ֔דַמּו הָ֣מְכָח ֙ךָךְל־לַאְׁשִּתַו ָּתְלָ֑אָׁש א֣
־ןֶּתֶא ֙דֹובָכְו םיִ֤סָכְנּו רֶׁשֹ֨עְו ךְךָ֑ל ןּו֣תָנ עָּ֖דַּמַהְו הָ֥מְכָחַֽה :ויָֽלָע ךָךיִּ֖תְכַלְמִה רֶׁ֥שֲא
ֹל ׀ רֶׁ֣שֲא ךְךָ֔ל ֹל ךָךיֶ֖רֲחַֽאְו ךָךיֶ֔נָפְל רֶׁ֣שֲא ֙םיִכָלְּמַל ןֵ֗כ הָיָ֣ה־אֽ ֹבָּיַו :ןֵּֽכ־הֶיְהִֽי א֥  א֨
־לַע ךְךֹ֖לְמִּיַו דֵ֑עֹומ לֶהֹ֣א יֵ֖נְפִּלִמ םַ֔לָׁשּוֽרְי ֙ןֹועְבִגְּב־רֶׁשֲא הָ֤מָּבַל הֹ֜מֹלְׁש
 בֶכֶ֔ר ֙תֹואֵמ־עַּבְרַאְו ףֶלֶ֤א ֹו֗ל־יִהְי ַֽו ֒םיִׁשָרָֽפּו בֶכֶ֣ר ֘הֹמֹלְׁש ףֹ֣סֱאֶּֽיַו :לֵֽאָרְׂשִי
 ןֵּ֨תִּיַו :םָֽלָׁשּוֽריִּב ךְךֶלֶּ֖מַה־םִעְו בֶכֶ֔רָה יֵ֣רָעְּב ֙םֵחיִּנַּיַו םיִׁ֑שָרָּֽפ ףֶלֶ֖א רָׂ֥שָע־םיֵֽנְׁשּו
 ןַ֛תָנ םיִ֗זָרֲאָֽה־תֶאְו םיִ֑נָבֲאָּֽכ םַ֖לָׁשּוֽריִּב בָ֛הָּזַה־תֶאְו ףֶסֶּ֧כַה־תֶא ךְךֶלֶּ֜מַה
 םִיָ֑רְצִּמִמ הֹ֖מֹלְׁשִל רֶׁ֥שֲא םיִ֛סּוּסַה אָ֧צֹומּו :בֹֽרָל הָ֖לֵפְּׁשַּב־רֶׁשֲא םיִ֥מְקִּׁשַּכ
 קִמ ךְךֶלֶּ֔מַה יֵ֣רֲחֹֽס אֵ֕וְקִמּו  ֙הָבָּכְרֶמ םִיַ֤רְצִּמִמ ּואיִ֨צֹוּיַו ּולֲעַּֽיַ֠ו :ריִֽחְמִּב ּו֖חְקִי אֵ֥וְ
 יֵ֥כְלַמּו םיִּ֛תִחַֽה יֵ֧כְלַמ־לָכְל ןֵכְ֠ו הָ֑אֵמּו םיִּׁ֣שִמֲחַּֽב סּו֖סְו ףֶסֶּ֔כ תֹו֣אֵמ ׁשֵׁ֣שְּב
ֹּיַו :ּואיִֽצֹוי םָ֥דָיְּב םָ֖רֲא  :ֹוֽתּוכְלַמְל תִיַ֖בּו הָ֔וֹהְי םֵׁ֣שְל ֙תִיַּ֨ב תֹו֥נְבִל הֹ֗מֹלְׁש רֶמא֣
 רָ֑הָּב בֵ֣צֹח ׁשיִ֖א ףֶלֶ֛א םיִ֥נֹומְׁשּו לָּ֔בַס ׁשיִ֣א ֙ףֶלֶ֨א םיִ֥עְבִׁש הֹ֜מֹלְׁש רֹּ֨פְסִּיַו
 םָ֥רּוח־לֶא הֹ֔מֹלְׁש חַ֣לְׁשִּיַו :תֹוֽאֵמ ׁשֵׁ֥שְו םיִ֖פָלֲא תֶׁשֹ֥לְׁש םֶ֔היֵלֲע םיִ֣חְּצַנְמּו
־תֹוֽנְבִל םיִ֔זָרֲא ֹו֣ל־חַֽלְׁשִּתַו יִ֔בָא דיִ֣וָּד־םִע ָ֙תיִׂ֨שָע רֶׁ֤שֲאַּֽכ רֹ֑מאֵל רֹ֖צ־ךְךֶלֶֽמ
 ֹו֡ל ׁשיִּ֣דְקַהְל יָ֗הֹלֱא הָ֣וֹהְי ׀ םֵׁ֣שְל תִיַּ֜ב־הֶנֹוֽב יִ֨נֲא ֩הֵּנִה :ֹוּֽב תֶבֶׁ֥שָל תִיַ֖ב ֹו֥ל



 בֶרֶ֔עָלְו רֶקֹּ֣בַל ֙תֹולֹעְו דיִ֤מָּת תֶכֶ֨רֲעַֽמּו ֩םיִּמַס־תֶרֹֽטְק ויָ֣נָפְל ריִ֣טְקַהְל
ֹז םָ֖לֹועְל ּוניֵ֑הֹלֱא הָ֣וֹהְי יֵ֖דֲעֹוֽמְלּו םיִׁ֔שָדֳחֶ֣לְו ֙תֹותָּבַּׁשַל  :לֵֽאָרְׂשִי־לַע תא֥
־רָצֲעַֽי יִ֤מּו :םיִֽהֹלֱאָֽה־לָּכִמ ּוניֵ֖הֹלֱא לֹו֥דָג־יִּֽכ לֹו֑דָּג הֶ֖נֹוב יִ֥נֲא־רֶׁשֲא תִיַּ֛בַהְו
ֹל םִיַ֖מָּׁשַה יֵ֥מְׁשּו םִיַ֛מָּׁשַה יִּ֧כ תִיַ֔ב ֹו֣ל־תֹוֽנְבִל ַ֙חֹּ֨כ  רֶׁ֣שֲא ֙יִנֲא יִ֤מּו ּוהֻ֑לְּכְלַכְי א֣
 ֩תֹוׂשֲעַֽל םָ֡כָח־ׁשיִֽא יִ֣ל־חַלְֽׁש הָּ֡תַעְו :ויָֽנָפְל ריִ֥טְקַהְל־םִא יִּ֖כ תִיַ֔ב ֹוּ֣ל־הֶנְבֶא
 ַחֵּ֣תַפְל ַעֵ֖דֹיְו תֶלֵ֔כְתּו ליִ֣מְרַכְו ֙ןָוְּגְרַאָֽבּו לֶ֗זְרַּבַבּו תֶׁשֹ֣חְּנַבּו ףֶסֶּ֜כַבּו בָ֨הָּזַּב
 :יִֽבָא דיִ֥וָּד ןיִ֖כֵה רֶׁ֥שֲא םַ֔לָׁשּוֽריִבּו הָ֣דּוהיִּֽב ֙יִּמִע רֶׁ֤שֲא םיִ֗מָכֲחַֽה־םִע םיִ֑חּוּתִּפ
 רֶׁ֤שֲא יִּתְעַ֔דָי יִ֣נֲא יִּ֚כ ֒ןֹונָבְּלַהֵֽמ ֘םיִּמּוּגְלַאְו םיִׁ֣שֹורְּב םיִ֜זָרֲא יֵ֨צֲע ֩יִל־חַֽלְׁשּֽו
 םיִ֖צֵע יִ֛ל ןיִ֥כָהְלּו :ךָךיֶֽדָבֲע־םִע יַ֖דָבֲע הֵּ֥נִהְו ןֹו֑נָבְל יֵ֣צֲע תֹו֖רְכִל םיִ֔עְדֹוֽי ֙ךָךיֶ֨דָבֲע
 ׀ יֵ֣תְרֹֽכְֽל ׀ םיִ֣בְטֹֽחַל הֵּ֣נִהְו :אֵֽלְפַהְו לֹו֥דָּג הֶ֖נֹוב יִ֥נֲא־רֶׁשֲא תִיַּ֛בַה יִּ֥כ בֹ֑רָל
 םיִ֖רֹּכ םיִ֕רֹעְׂשּו ףֶלֶ֔א םיִ֣רְׂשֶע ֙םיִרֹּכ ךָךיֶ֗דָבֲעַֽל תֹוּ֜כַמ ׀ םיִּ֨טִח ֩יִּתַתָנ םיִ֡צֵעָֽה
ֹּיַו :ףֶלָֽא םיִ֥רְׂשֶע םיִּ֖תַּב ןֶמֶׁ֕שְו ףֶלֶ֔א םיִ֣רְׂשֶע ֙םיִּתַּב ןִיַ֗יְו ףֶלָ֑א םיִ֣רְׂשֶע  רֶמא֨
 ֥ךָךְנָתְנ ֹוּ֔מַע־תֶא ֙הָוֹהְי תַ֤בֲהַֽאְּב הֹ֑מֹלְׁש־לֶא חַ֖לְׁשִּיַו בָ֔תְכִּב ֙רֹצ־ךְךֶלֶֽמ םָ֤רּוח
־תֶא הָׂ֔שָע רֶׁ֣שֲא לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא ֙הָוֹהְי ךְךּו֤רָּב ֒םָרּוח ֘רֶמֹאּיַו :ךְךֶלֶֽמ םֶ֖היֵלֲע
 הָ֔ניִבּו לֶכֵׂ֣ש ַ֙עֵ֨דֹוי םָ֗כָח ןֵּ֣ב ךְךֶלֶּ֜מַה דיִ֨וָדְל ֩ןַתָנ רֶׁ֣שֲא ץֶרָ֑אָה־תֶאְו םִיַ֖מָּׁשַה
 ַעֵ֛דֹוי םָ֛כָח־ׁשיִֽא יִּתְחַ֧לָׁש הָּ֗תַעְו :ֹוֽתּוכְלַמְל תִיַ֖בּו הָ֔וֹהיַֽל ֙תִיַּ֨ב־הֶנְבִֽי רֶׁ֤שֲא
 תֹוׂ֣שֲעַֽל ַעֵ֡דֹוי יִ֡רֹצ־ׁשיִֽא ויִ֣בָאְו ןָּ֗ד תֹו֣נְּב־ןִמ הָּׁ֞שִא־ןֶּב :יִֽבָא םָ֥רּוחְל הָ֖ניִּב
 ץּוּ֣בַבּו ֙תֶלֵ֨כְּתַּב ןָ֤מָּגְרַאָּב םיִ֗צֵעָבּו םיִ֣נָבֲאָּֽב לֶ֜זְרַּבַּב תֶׁשֹ֨חְּנַּב ףֶסֶּכַבּ֠ו בָ֣הָּזַּב
־םִע ֹ֙ול־ןֶתָּֽנִי רֶׁ֤שֲא תֶבָׁ֑שֲחַֽמ־לָּכ בֹׁ֖שְחַלְו ַחּוּ֔תִּפ־לָּכ ַ֙חֵּ֨תַפְלּו ליִ֔מְרַּכַבּו
 ֙ןִיַּ֨יַהְו ןֶמֶּׁ֤שַה םיִ֜רֹעְׂשַהְו םיִּ֨טִחַֽה הָּתַעְ֠ו :ךָךיִֽבָא דיִ֥וָּד יִ֖נֹדֲא יֵ֔מְכַחְֽו ךָךיֶ֔מָכֲח
־לָכְּכ ֙ןֹונָבְּלַה־ןִמ םיִ֤צֵע תֹ֨רְכִנ ּונְחַנֲאַֽ֠ו :ויָֽדָבֲעַֽל חַ֖לְׁשִי יִ֔נֹדֲא רַ֣מָא־רֶׁשֲא
 רֹּ֣פְסִּיַו :םָֽלָׁשּוֽרְי םָ֖תֹא הֶ֥לֲעַּֽת הָּ֛תַאְו ֹו֑פָי םָ֣י־לַע תֹו֖דֹסְפַר ֛ךָךְל םֵ֥איִבְנּו ךָךֶּ֔כְרָצ
 רֶׁ֥שֲא רָ֔פְּסַה יֵ֣רֲחַֽא לֵ֔אָרְׂשִי ץֶרֶ֣אְּב ֙רֶׁשֲא ֙םיִריֵּגַה םיִׁ֤שָנֲאָֽה־לָּכ הֹ֗מֹלְׁש
 :תֹוֽאֵמ ׁשֵׁ֥שְו םיִ֖פָלֲא תֶׁשֹ֥לְׁשּו ףֶלֶ֔א ֙םיִּׁשִמֲחַֽו הָ֤אֵמ ּו֗אְצָּֽמִּיַו ויִ֑בָא דיִ֣וָּד םָ֖רָפְס
 ֙םיִפָלֲא תֶׁשֹ֤לְׁשּו רָ֑הָּב בֵ֣צֹח ףֶלֶ֖א םיִ֥נֹמְׁשּו לָּ֔בַס ֙ףֶלֶ֨א םיִ֥עְבִׁש םֶ֗הֵמ ׂשַעַּ֣יַו
־תיֵּֽב־תֶא תֹו֤נְבִל הֹ֗מֹלְׁש לֶחָּ֣יַו :םָֽעָה־תֶא דיִ֥בֲעַֽהְל םיִ֖חְּצַנְמ תֹו֔אֵמ ׁשֵׁ֣שְו



 ֙ןיִכֵה רֶׁ֤שֲא ּוהיִ֑בָא דיִ֣וָדְל הָ֖אְרִנ רֶׁ֥שֲא הָּ֔יִרֹוּ֣מַה ֙רַהְּב םַ֔לָׁשּוֽריִּב ֙הָוֹהְי
ֹגְּב דיִ֔וָּד םֹו֣קְמִּב  תַ֥נְׁשִּב יִ֔נֵּׁשַּב ֙יִנֵּׁשַה ׁשֶדֹ֤חַּב תֹו֞נְבִל לֶחָּיַ֠ו :יִֽסּובְיַה ן ָ֥נְרָא ןֶר֖
 ךְךֶרֹ֡אָה םיִ֑הֹלֱאָֽה תיֵּ֣ב־תֶא תֹו֖נְבִל הֹ֔מֹלְׁש דַ֣סּוה ֙הֶּלֵ֨אְו :ֹוֽתּוכְלַמְל עַּ֖בְרַא
 ֩רֶׁשֲא םָ֡לּואָֽהְו :םיִֽרְׂשֶע תֹוּ֥מַא בַחֹ֖רְו םיִּׁ֔שִׁש תֹוּ֣מַא ֙הָנֹוׁשאִֽרָה הָּ֤דִּמַּב תֹוּ֞מַא
ֹּגַהְו םיִ֔רְׂשֶע תֹוּ֣מַא ֙תִיַּ֨בַה־בַחֹֽר יֵ֤נּפ־לַע ךְךֶרֹ֜אָה יֵ֨נְּפ־לַע  םיִ֑רְׂשֶעְו הָ֣אֵמ ּהַב֖
 ּוהֵּ֖פַחְיַו םיִׁ֔שֹורְּב ץֵ֣ע ֙הָּפִח לֹו֗דָּגַה תִיַּ֣בַה ׀ תֵ֣אְו :רֹוֽהָט בָ֥הָז הָמיִ֖נְּפִמ ּוהֵּ֥פַצְיַו
 קְי ןֶבֶ֥א תִיַּ֛בַה־תֶא ףַ֧צְיַו :תֹוֽרְׁשְרַׁשְו םיִ֖רֹמִּת ויָ֛לָע לַעַ֧יַו בֹו֑ט בָ֣הָז  הָ֖רָ
 ויָ֥תֹוריִֽקְו םיִּ֛פִּסַה תֹו֧רֹּקַה תִיַּ֜בַה־תֶא ףַ֨חְיַו :םִי ָֽוְרַּפ בַ֥הְז בָ֖הָּזַהְו תֶרָ֑אְפִתְל
 ׁשֶדֹ֣ק־תיֵּֽב־תֶא ׂ֙שַעַּ֨יַו :תֹוֽריִּקַה־לַע םיִ֖בּורְּכ חַּ֥תִפּו בָ֑הָז ויָ֖תֹותְלַדְו
 םיִ֑רְׂשֶע תֹוּ֣מַא ֹוּ֖בְחָרְו םיִ֔רְׂשֶע תֹוּ֣מַא ֙תִיַּ֨בַה־בַחֹֽר יֵ֤נְּפ־לַע ֹוּ֞כְרָא םיִׁ֔שָדֳּקַה
 םיִּׁ֣שִמֲח םיִ֖לָקְׁשִל תֹו֥רְמְסִמְל לָ֛קְׁשִמּו :תֹוֽאֵמ ׁשֵׁ֥ש םיִ֖רָּכִכְל בֹו֔ט בָ֣הָז ּ֙והֵּ֨פַחְיַו
 םִיַ֔נְׁש םיִ֣בּורְּכ ֙םיִׁשָדֳּקַה ׁשֶדֹ֤ק־תיֵֽבְּב ׂשַעַּ֜יַו :בָֽהָז הָּ֥פִח תֹוּ֖יִלֲעָֽהְו בָ֑הָז
 םיִ֑רְׂשֶע תֹוּ֣מַא םָּ֖כְרָא םיִ֔בּורְּכַה ֙יֵפְנַכְו :בָֽהָז םָ֖תֹא ּוּ֥פַצְיַו םיִ֑עֻצֲעַֽצ הֵׁ֖שֲעַֽמ
 ׁשֵ֔מָח תֹוּ֣מַא ֙תֶרֶ֨חַאָֽה ף ָ֤נָּכַהְו תִיַּ֔בַה ריִ֣קְל ֙תַעַּ֨גַמ ׁשֵ֗מָח תֹוּ֣מַאְל דָ֜חֶאָֽה ףַ֨נְּכ
 ריִ֣קְל ַעיִּ֖גַמ ׁשֵ֔מָח תֹוּ֣מַא ֙דָחֶאָֽה בּו֤רְּכַה ףַ֨נְכּו :רֵֽחַאָֽה בּו֥רְּכַה ף ַ֖נְכִל ַעיִּ֕גַמ
 ֙יֵפְנַּכ :רֵֽחַאָֽה בּו֥רְּכַה ף ַ֖נְכִל הָ֕קֵבְּד ׁשֵ֔מָח תֹוּ֣מַא ֙תֶרֶ֨חַאָֽה ף ָ֤נָּכַהְו תִיָּ֑בַה
 םֶ֥היֵנְפּו םֶ֖היֵלְגַר־לַע םיִ֥דְמֹֽע םֵ֛הְו םיִ֑רְׂשֶע תֹוּ֣מַא םיִׂ֖שְרֹּֽפ הֶּלֵ֔אָה םיִ֣בּורְּכַה
 :םיִֽבּורְּכ ויָ֖לָע לַעַּ֥יַו ץּו֑בּו ליִ֣מְרַכְו ןָ֖מָּגְרַאְו תֶלֵ֥כְּת תֶכֹ֔רָּפַה־תֶא ׂ֙שַעַּ֨יַו :תִיָּֽבַל
־רֶׁשֲא תֶפֶּ֥צַהְו ךְךֶרֹ֑א ׁשֵ֖מָחְו םיִׁ֥שֹלְׁש תֹוּ֕מַא םִיַ֔נְׁש םיִ֣דּוּמַע ֙תִיַּ֨בַה יֵ֤נְפִל ׂשַעַּ֜יַו
ֹר־לַע ןֵּ֖תִּיַו ריִ֔בְּדַּב ֙תֹורְׁשְרַׁש ׂשַעַּ֤יַו :ׁשֵֽמָח תֹוּ֥מַא ֹוׁ֖שֹאר־לַע  םיִ֑דֻּמַעָֽה ׁשא֣
 לָ֔כיֵהַֽה יֵ֣נְּפ־לַע ֙םיִדּוּמַעָֽה־תֶא םֶק ָּ֤יַו :תֹוֽרְׁשְרַּׁשַּב ןֵּ֖תִּיַו הָ֔אֵמ ֙םיִנֹוּמִר ׂשַעַּ֤יַו
ֹמְּׂשַהֵֽמ דָ֣חֶאְו ןיִ֖מָּיִמ דָ֥חֶא  קִּיַו לוא֑  םֵׁ֥שְו ןיִ֔כָי ]֙יִנָמְיַה[ ֙יִניָמְיַה־םֵֽׁש אָ֤רְ
 ֹוּ֑בְחָר הָּ֖מַא םיִ֥רְׂשֶעְו ֹוּ֔כְרָא ֙הָּמַא םיִ֤רְׂשֶע תֶׁשֹ֔חְנ חַּ֣בְזִמ ׂשַעַּ֨יַו :זַעֹּֽב יִ֖לאָמְּׂשַה
־לֶא ֹו֨תָפְּׂשִמ הָּמַאָּֽ֠ב רֶׂשֶ֣ע קָ֑צּומ םָּ֖יַה־תֶא ׂשַעַּ֥יַו :ֹוֽתָמֹוק תֹוּ֖מַא רֶׂשֶ֥עְו

 ֹו֖תֹא בֹ֥סָי הָּ֔מַאָּֽב םיִׁ֣שֹלְׁש ֙וָקְו ֹו֔תָמֹוֽק ֙הָּמַאָּֽב ׁשֵ֤מָחְו ביִ֗בָס ׀ לֹו֣גָע ֹו֜תָפְׂש
 הָּ֔מַאָּֽב רֶׂשֶ֚ע ֹו֔תֹא םיִ֣בְבֹוֽס ֙ביִבָס ׀ ביִ֤בָס ֹו֜ל תַחַּ֨ת ֩םיִרָקְּב תּו֣מְדּו :ביִֽבָס



־לַע דֵ֞מֹוע :ֹוּֽתְקַצֻֽמְּב םיִ֖קּוצְי רָ֔קָּבַה ֙םיִרּוט םִי ַ֤נְׁש ביִ֑בָס םָּ֖יַה־תֶא םיִ֥פיִּקַמ
 םיִ֣נֹּפ ׀ הָׁ֣שֹלְׁשּו הָּמָ֜י םיִ֨נֹפ ֩הָׁשֹולְׁשּו הָנֹו֡פָצ ׀ םיִ֣נֹפ הָׁ֣שֹלְׁש רָ֗קָּב רָׂ֣שָע םיֵ֧נְׁש
 :הָתְיָּֽב םֶ֖היֵרֹֽחֲא־לָכְו הָלְעָ֑מְלִמ םֶ֖היֵלֲע םָּ֥יַהְו הָחָ֔רְזִמ םיִ֣נֹּפ ֙הָׁשֹלְׁשּו הָּבְגֶ֗נ
 תֶׁשֹ֥לְׁש םיִּ֔תַּב קיִ֣זֲחַֽמ הָּ֑נַׁשֹוֽׁש חַרֶּ֖פ סֹוּ֔כ־תַפְׂש הֵׂ֣שֲעַֽמְּכ ֹ֙ותָפְׂשּו חַפֶ֔ט ֹו֣יְבָעְו
֙ לוֹאמְּׂשִמ הָּׁ֤שִמֲחַֽו ןיִ֜מָּיִמ הָּׁ֨שִמֲח ןֵּתִּיַ֠ו ֒הָרָׂשֲע ֘םיִרֹוּיִּכ ׂשַעַּ֣יַו :ליִֽכָי םיִ֖פָלֲא
 :ֹוּֽב םיִ֖נֲהֹּֽכַל הָ֥צְחָרְל םָּ֕יַהְו םָ֑ב ּוחיִ֣דָי הָ֖לֹועָֽה הֵׂ֥שֲעַֽמ־תֶא םֶ֔הָב הָ֣צְחָרְל
 ׁשֵ֥מָחְו ןיִ֖מָּיִמ ׁשֵ֥מָח לָ֔כיֵהַּֽב ֙ןֵּתִּיַו םָ֑טָּפְׁשִמְּכ רֶׂשֶ֖ע בָ֛הָּזַה תֹו֧רֹנְמ־תֶא ׂשַעַּיַ֠ו
ֹמְּׂשִמ  הָּׁ֣שִמֲחַֽו ןיִ֖מָּיִמ הָּׁ֥שִמֲח לָ֔כיֵהַּֽב ֙חַּנַּיַו ֒הָרָׂשֲע ֘תֹונָחְלֻׁש ׂשַעַּ֣יַו :לואֽ
ֹמְּׂשִמ  הָ֑לֹודְּגַה הָ֖רָזֲעָֽהְו םיִ֔נֲהֹּֽכַה רַ֣צֲח ׂ֙שַעַּ֨יַו :הָֽאֵמ בָ֖הָז יֵ֥קְרְזִמ ׂשַעַּ֛יַו לוא֑
 תיִ֛נָמְיַה ףֶתֶּ֧כִמ ןַ֞תָנ םָּ֗יַה־תֶאְו :תֶׁשֹֽחְנ הָּ֥פִצ םֶ֖היֵתֹוֽתְלַדְו הָ֛רָזֲעַֽל תֹו֧תָלְדּו
 תֹו֑קָרְזִּמַה־תֶאְו םיִ֖עָּיַה־תֶאְו תֹו֔ריִסַ֨ה־תֶא םָ֔רּוח ׂשַעַּ֣יַו :הָּבְג ֶֽנ לּוּ֥מִמ הָמְדֵ֖ק
 תיֵ֥בְּב הֹ֖מֹלְׁש ךְךֶלֶּ֥מַל הָׂ֛שָע רֶׁ֥שֲא הָ֔כאָלְּמַה־תֶא ֙תֹוׂשֲעַֽל ]םָ֗רּוח[ םָ֗רּיח לַ֣כְיַו
ֹר־לַע תֹו֛רָתֹּֽכַהְו תֹוּ֧לֻּגַהְו םִיַ֔נְׁש םיִ֣דּוּמַע :םיִֽהֹלֱאָֽה  םִיָּ֑תְׁש םיִ֖דּוּמַעָֽה ׁשא֥
ֹר־לַע רֶׁ֖שֲא תֹו֔רָתֹּֽכַה תֹוּ֣לֻּג ֙יֵּתְׁש־תֶא תֹוּ֗סַכְל םִיַּ֔תְׁש תֹו֣כָבְּׂשַהְו  ׁשא֥
 םיִ֤רּוט םִיַ֨נְׁש תֹו֑כָבְּׂשַה יֵּ֣תְׁשִל תֹו֖אֵמ עַּ֥בְרַא םיִ֛נֹוּמִרָֽה־תֶאְו :םיִֽדּוּמַעָֽה
 יֵ֥נְּפ־לַע רֶׁ֖שֲא תֹו֔רָתֹּֽכַה תֹוּ֣לֻּג ֙יֵּתְׁש־תֶא תֹוּ֗סַכְל תָ֔חֶאָֽה הָ֣כָבְּׂשַל ֙םיִנֹוּמִר
־תֶא :תֹוֽנֹכְּמַה־לַע הָׂ֖שָע תֹו֥רֹּיִּכַה־תֶאְו הָׂ֑שָע תֹו֖נֹכְּמַה־תֶאְו :םיִֽדּוּמַעָֽה
 םיִ֤עָּיַה־תֶאְו תֹוריִּסַ֠ה־תֶאְו :ויָּֽתְחַּת רָׂ֖שָע־םיֵֽנְׁש רָ֥קָּבַה־תֶאְו דָ֑חֶא םָּ֖יַה
 תיֵ֣בְל הֹ֖מֹלְׁש ךְךֶלֶּ֥מַל ויִ֛בָא םָ֥רּוח הָׂ֞שָע םֶ֔היֵלְּכ־לָּכ־תֶאְו ֙תֹוגָלְזִּמַה־תֶאְו
 תֹוּ֖כֻס ןיֵּ֥ב הָ֑מָדֲאָֽה יִ֖בֲעַּֽב ךְךֶלֶּ֔מַה םָ֣קָצְי ֙ןֵּדְרַּיַה רַּ֤כִכְּב :קּוֽרָמ תֶׁשֹ֖חְנ הָ֑וֹהְי
ֹל יִּ֛כ דֹ֑אְמ בֹ֣רָל הֶּלֵ֖אָה םיִ֥לֵּכַה־לָּכ הֹ֛מֹלְׁש ׂשַעַּ֧יַו :הָתָֽדֵרְצ ןיֵ֥בּו  רַ֖קְחֶנ א֥
 ֙תֵאְו םיִ֑הֹלֱאָֽה תיֵּ֣ב רֶׁ֖שֲא םיִ֔לֵּכַה־לָּכ תֵ֚א הֹ֔מֹלְׁש ׂשַעַּ֣יַו :תֶׁשֹֽחְּנַה לַ֥קְׁשִמ
 תֹו֞רֹנְּמַה־תֶאְו :םיִֽנָּפַה םֶחֶ֥ל םֶ֖היֵלֲעַֽו תֹו֔נָחְלֻּׁשַה־תֶאְו בָ֔הָּזַה חַּ֣בְזִמ
 תֹו֛רֵּנַהְו חַרֶּ֧פַהְו :רּוֽגָס בָ֥הָז ריִ֖בְּדַה יֵ֥נְפִל טָּ֛פְׁשִּמַּכ םָ֧רֲעַֽבְל םֶ֗היֵתֹֽרֵנְו
 תֹוּ֥פַּכַהְו תֹו֛קָרְזִּמַהְו תֹו֧רְּמַזְמַֽהְו :בָֽהָז תֹו֥לְכִמ אּו֖ה בָ֑הָז םִיַ֖חָקְלֶּמַהְו
 םיִׁ֗שָדֳּקַה ׁשֶדֹ֣קְל תֹוּ֜יִמיִֽנְּפַה ויָ֨תֹותְלַּד תִיַּבַ֠ה חַתֶ֣פּו רּו֑גָס בָ֣הָז תֹוּ֖תְחַּמַהְו



 תיֵ֣בְל הֹ֖מֹלְׁש הָׂ֥שָע־רֶׁשֲא הָ֔כאָלְּמַה־לָּכ ֙םַלְׁשִּתַו :בָֽהָז לָ֖כיֵהַל תִיַּ֛בַה יֵ֥תְלַדְו
־תֶאְו ֙בָהָּזַה־תֶאְו ףֶסֶּ֤כַה־תֶאְו ויִ֗בָא דיִ֣וָּד ׀ יֵׁ֣שְדָק־תֶא הֹ֜מֹלְׁש אֵ֨בָּיַו הָ֑וֹהְי
 קִז־תֶא הֹ֜מֹלְׁש ליֵ֨הְקַי ֩זָא :םיִֽהֹלֱאָֽה תיֵּ֥ב תֹו֖רְצֹֽאְּב ןַ֕תָנ םיִ֔לֵּכַה־לָּכ  יֵ֣נְ
 םָ֑לָׁשּוֽרְי־לֶא לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥נְבִל תֹו֛בָאָֽה יֵ֧איִׂשְנ תֹוּ֜טַּמַה יֵׁ֨שאָר־לָּכ־תֶאְו לֵ֗אָרְׂשִי
 ךְךֶלֶּ֛מַה־לֶא ּו֧לֲהָּֽקִּיַו :ןֹוּֽיִצ איִ֥ה דיִ֖וָּד ריִ֥עֵמ הָ֛וֹהְי־תיִֽרְּב ןֹו֧רֲא־תֶא תֹו֞לֲעַֽהְֽל
 קִז לֹּ֖כ ּואֹ֕בָּיַו :יִֽעִבְּׁשַה ׁשֶדֹ֥חַה אּו֖ה גָ֑חֶּב לֵ֖אָרְׂשִי ׁשיִ֥א־לָּכ  ּו֥אְׂשִּיַו לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְ
 יֵ֥לְּכ־לָּכ־תֶאְו דֵ֔עֹומ לֶהֹ֣א־תֶאְו ֙ןֹורָאָֽה־תֶא ּו֤לֲעַּֽיַו :ןֹוֽרָאָֽה־תֶא םִּ֖יִוְלַֽה
 תַ֧דֲע־לָכְו הֹ֗מֹלְׁש ךְךֶלֶּ֣מַהְו :םִּֽיִוְלַה םיִ֖נֲהֹּֽכַה םָ֔תֹא ּו֣לֱעֶֽה לֶהֹ֑אָּב רֶׁ֣שֲא ׁשֶדֹּ֖קַה
ֹצ ֙םיִחְּבַזְמ ןֹו֑רָאָֽה יֵ֣נְפִל ויָ֖לָע םיִ֥דָעֹוּֽנַה לֵ֛אָרְׂשִי ֹל רֶׁ֧שֲא רָ֔קָבּו ןא֣  ּו֛רְפָּֽסִי־אֽ
ֹלְו ־לֶא ֹו֛מֹוקְמ־לֶא הָ֧וֹהְי־תיִרְּב ןֹו֨רֲא־תֶא םיִנֲהֹּֽכַ֠ה ּואיִ֣בָּיַו :בֹֽרֵמ ּו֖נָּמִי א֥
 ֙םיִבּורְּכַה ּו֤יְהִּֽיַו :םיִֽבּורְּכַה יֵ֥פְנַּכ תַחַּ֖ת־לֶא םיִׁ֑שָדֳּקַה ׁשֶדֹ֣ק־לֶא תִיַּ֖בַה ריִ֥בְּד
 ויָּ֖דַּב־לַעְו ןֹו֥רָאָֽה־לַע םיִ֛בּורְּכַה ּוּ֧סַכְיַו ןֹו֑רָאָֽה םֹו֖קְמ־לַע םִיַ֔פָנְּכ םיִׂ֣שְרֹּֽפ
 ריִ֔בְּדַה יֵ֣נְּפ־לַע ֙ןֹורָאָֽה־ןִמ םיִּ֤דַּבַה יֵׁ֨שאָר֩ ּואָר ֵּֽיַו ֒םיִּדַּבַה ּ֘וכיִרֲאַּֽיַו :הָלְעָֽמְלִמ
ֹלְו ַר ןֹו֔רָאָּֽב ןיֵ֚א :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַה דַ֖ע םָׁ֔ש־יִהְי ַֽו הָצּו֑חַה ּו֖אָר ֵֽי א֥  תֹו֔חֻּלַה יֵ֣נְׁש ק֚
 םָ֖תאֵצְּב לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְּב־םִע ֙הָוֹהְי תַ֤רָּכ רֶׁ֨שֲא בֵ֑רֹחְּב הֶׁ֖שֹמ ןַ֥תָנ־רֶׁשֲא
 ֙םיִאְצְמִּנַֽה םיִ֤נֲהֹּֽכַה־לָּכ יִּ֠כ ׁשֶדֹּ֑קַה־ןִמ םיִ֖נֲהֹּֽכַה תאֵ֥צְּב יִ֕הְיַו :םִיָֽרְצִּמִמ
 ןָ֣מיֵהְל ףָ֡סָאְל םָּ֡לֻכְל םיִ֣רְרֹֽׁשְמַֽה םִּ֣יִוְלַֽהְו :תֹוֽקְלְחַמְל רֹו֥מְׁשִל ןיֵ֖א ּוׁשָּ֔דַקְתִה
 תֹו֔רֹּנִכְו םיִ֣לָבְנִבּו ֙םִיַּ֨תְלִצְמִּב ץּוּ֗ב םיִׁ֣שָּבֻלְמ םֶ֜היֵחֲאַֽלְו םֶ֨היֵנְבִלְו ןּותֻדיִ֠ל
 ]םיִ֖רְצְחַמ[ םירִ֖רְצְחַמ םיִ֔רְׂשֶעְו הָ֣אֵמְל ֙םיִנֲהֹּֽכ םֶ֤הָּמִעְו ַחֵּ֑בְזִּמַל חָ֣רְזִמ םיִ֖דְמֹֽע
־לֹוֽק ַעיִ֣מְׁשַהְל םיִ֜רֲרֹֽׁשְמַֽלְו ]םיִ֨רְּצַחְמַֽל[ םיִ֨רצְּצַחְמַֽל דָחֶאְ֠כ יִ֣הְיַו :תֹוֽרְצֹֽצֲחַּֽב
 יֵ֣לְכִבּו םִיַּ֜תְלִצְמִבּו תֹו֨רְצֹֽצֲחַּֽב לֹו֠ק םיִ֣רָהְכּו ֒הָוֹהיַֽל ֘תֹודֹהְלּו לֵּ֣לַהְל דָ֗חֶא
 :הָֽוֹהְי תיֵּ֥ב ן ָ֖נָע אֵ֥לָמ תִיַּ֛בַהְו ֹוּ֑דְסַח םָ֖לֹועְל יִּ֥כ בֹו֔ט יִּ֣כ ֙הָוֹהיַל לֵּ֤לַהְבּו ריִּׁ֗שַה
־תֶא הָ֖וֹהְי־דֹוֽבְכ אֵ֥לָמ־יִּֽכ ן ָ֑נָעֶֽה יֵ֣נְּפִמ תֵ֖רָׁשְל דֹו֥מֲעַֽל םיִ֛נֲהֹּֽכַה ּו֧לְכָֽי־ֹאלְו
 יִתיִ֖נָּב יִ֛נֲאַֽו :לֶֽפָרֲעַּֽב ןֹוּ֖כְׁשִל רַ֔מָא הָ֣וֹהְי הֹ֑מֹלְׁש רַ֣מָא זָ֖א :םיִֽהֹלֱאָֽה תיֵּ֥ב
 תֵ֖א ךְךֶרָ֕בְיַו ויָ֔נָּפ־תֶא ֙ךְךֶלֶּ֨מַה בֵּ֤סַּיַו :םיִֽמָלֹוֽע ֖ךָךְּתְבִׁשְל ןֹו֥כָמּו ךְךָ֑ל לֻ֖בְז־תיֵֽב
ֹּיַו :דֵֽמֹוע לֵ֖אָרְׂשִי לַ֥הְק־לָכְו לֵ֑אָרְׂשִי לַ֣הְק־לָּכ  יֵ֣הֹלֱא ֙הָוֹהְי ךְךּו֤רָּב רֶמא֗



 רֶׁ֨שֲא םֹוּ֗יַה־ןִמ :רֹֽמאֵל אֵּ֖לִמ ויָ֥דָיְבּו יִ֑בָא דיִ֣וָּד תֵ֖א ויִ֔פְּב רֶּ֣בִד ֙רֶׁשֲא לֵ֔אָרְׂשִי
ֹל ֒םִיַרְצִמ ץֶרֶ֣אֵמ ֘יִּמַע־תֶא יִתאֵ֣צֹוה  לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣טְבִׁש֙ לֹּכִמ ריִ֗עְב יִּֽתְרַ֣חָב־אֽ
ֹלְו םָׁ֑ש יִ֖מְׁש תֹו֥יְהִֽל תִיַּ֔ב תֹו֣נְבִל  יִּ֥מַע־לַע דיִ֖גָנ תֹו֥יְהִֽל ׁשיִ֔אְב יִּתְרַ֣חָב־אֽ
 יִּ֥מַע־לַע תֹו֖יְהִֽל דיִ֔וָדְּב רַ֣חְבֶאָֽו םָׁ֑ש יִ֖מְׁש תֹו֥יְהִֽל םַ֔לָׁשּו֣ריִּב ֙רַחְבֶאָֽו :לֵֽאָרְׂשִי
 :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥הֹלֱא הָ֖וֹהְי םֵׁ֥שְל תִיַּ֔ב תֹו֣נְבִל יִ֑בָא דיִ֣וָּד בַ֖בְל־םִע יִ֕הְיַו :לֵֽאָרְׂשִי
ֹּיַו  יִ֑מְׁשִל תִיַּ֖ב תֹו֥נְבִל ֔ךָךְבָ֣בְל־םִע ֙הָיָה רֶׁ֤שֲא ןַעַ֗י יִ֔בָא דיִ֣וָּד־לֶא ֙הָוֹהְי רֶמא֤
ֹל הָּ֔תַא קַ֣ר :ךָךֶֽבָבְל־םִע הָ֖יָה יִּ֥כ ָתֹו֔ביִטֱה  אֵ֣צֹוּיַה ֙ךָךְנִב יִּ֤כ תִיָּ֑בַה הֶ֖נְבִת א֥
 םּו֡קָאָֽו רֵּ֑בִּד רֶׁ֣שֲא ֹו֖רָבְּד־תֶא הָ֔וֹהְי םֶק ָּ֣יַו :יִֽמְׁשִל תִיַּ֖בַה הֶ֥נְבִי־אּוֽה ךָךיֶ֔צָלֲחֵֽמ
 תִיַּ֔בַה הֶ֣נְבֶאָֽו הָ֔וֹהְי רֶּ֣בִּד ֙רֶׁשֲאַּֽכ לֵ֗אָרְׂשִי אֵּ֣סִּכ־לַע ׀ בֵׁ֣שֵאָֽו יִ֜בָא דיִ֨וָּד ֩תַחַּת
 הָ֑וֹהְי תיִ֣רְּב םָׁ֖ש־רֶׁשֲא ןֹו֔רָאָ֣ה־תֶא ֙םָׁש םיִׂ֥שָאָֽו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥הֹלֱא הָ֖וֹהְי םֵׁ֥שְל
 לֵ֑אָרְׂשִי לַ֣הְק־לָּכ דֶג ֶ֖נ הָ֔וֹהְי חַּ֣בְזִמ ֙יֵנְפִל דֹ֗מֲעַּֽיַו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב־םִע תַ֖רָּכ רֶׁ֥שֲא
 ׁשֵ֨מָח ֒הָרָזֲעָֽה ךְךֹו֣תְּב ּ֘והֵנְּתִּיַו תֶׁשֹ֗חְנ רֹוּ֣יִּכ הֹ֜מֹלְׁש הָׂ֨שָע־יִּֽכ :ויָּֽפַּכ ׂשֹ֖רְפִּיַו
 ךְךַ֤רְבִּיַו ויָ֗לָע דֹ֣מֲעַּֽיַו ֹו֑תָמֹוֽק ׁשֹו֖לָׁש תֹוּ֥מַאְו ֹוּ֔בְחָר ֙תֹוּמַא ׁשֵ֤מָחְו ֹוּ֗כְרָא תֹוּ֜מַא
 יֵ֤הֹלֱא הָ֞וֹהְי רַ֗מֹאּיַו :הָמְיָֽמָּׁשַה ויָּ֖פַּכ ׂשֹ֥רְפִּיַו לֵ֔אָרְׂשִי לַ֣הְק־לָּכ דֶגֶ֚נ ֙ויָּכְרִּב־לַע
 ךָךיֶ֕דָבֲעַֽל דֶסֶ֔חַהְֽו ֙תיִרְּבַה רֵ֤מֹׁש ץֶרָ֑אָבּו םִיַ֖מָּׁשַּב םיִ֔הֹלֱא ךָךֹו֣מָּכ־ןיֵֽא֙ לֵאָרְׂשִי
־רֶׁשֲא תֵ֥א יִ֔בָא דיִ֣וָּד ֙ךָךְּדְבַעְל ָּתְרַ֗מָׁש רֶׁ֣שֲא :םָּֽבִל־לָכְּב ךָךיֶ֖נָפְל םיִ֥כְלֹֽהַה
 יֵ֣הֹלֱא ׀ הָ֣וֹהְי הָּ֞תַעְו :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַּכ ָתאֵּ֖לִמ ֥ךָךְד ָֽיְבּו ךָךיִ֛פְּב רֵּ֥בַדְּתַו ֹו֑ל ָּתְרַּ֖בִּד
ֹל רֹ֔מאֵל ֹ֙וּל ָּתְרַּ֤בִּד רֶׁ֨שֲא ֩תֵא ֙יִבָא דיִ֤וָד ֙ךָךְּדְבַעְל רֹמְׁ֠ש לֵ֗אָרְׂשִי  ֥ךָךְל תֵ֨רָּכִי־אֽ
 ֙תֶכֶ֨לָל םָּ֗כְרַּד־תֶא ךָךיֶ֜נָב ּו֨רְמְׁשִי־םִא קַ֠ר לֵ֑אָרְׂשִי אֵּ֣סִּכ־לַע בֵׁ֖שֹוי יַ֔נָפְּלִמ ׁ֙שיִא
 רֶׁ֥שֲא ֔ךָךְרָ֣בְּד ֙ןֵמָאֵֽי לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא הָ֖וֹהְי הָּ֕תַעְו :יָֽנָפְל ָּתְכַ֖לָה רֶׁ֥שֲאַּֽכ יִ֔תָרֹו֣תְּב
 הֵּנִ֠ה ץֶרָ֑אָה־לַע םָ֖דָאָֽה־תֶא םיִ֛הֹלֱא בֵׁ֧שֵי םָ֔נְמֻאַֽה יִּ֚כ :דיִֽוָדְל ֥ךָךְּדְבַעְל ָּתְרַּ֖בִּד
ֹל ֙םִיַ֨מָּׁשַה יֵ֤מְׁשּו םִיַ֜מָׁש  ָתיִ֜נָפּו :יִתיִֽנָּב רֶׁ֥שֲא הֶּ֖זַה תִיַּ֥בַה־יִּֽכ ףַ֕א ךָךּו֔לְּכְלַכְי א֣
־לֶאְו ֙הָּנִרָה־לֶא ַעֹ֤מְׁשִל יָ֑הֹלֱא הָ֣וֹהְי ֹו֖תָּנִחְּת־לֶאְו ֛ךָךְּדְבַע תַּ֧לִפְּת־לֶא
 ֙הֶּזַה תִיַּ֤בַה־לֶא תֹו֜חֻתְפ ךָךיֶ֨ניֵע ֩תֹויְהִֽל :ךָךיֶֽנָפְל לֵּ֥לַּפְתִמ ֖ךָךְּדְבַע רֶׁ֥שֲא הָּ֔לִפְּתַה
־לֶא ַ֙עֹו֨מְׁשִל םָׁ֑ש ֖ךָךְמִׁש םּוׂ֥שָל ָּתְרַ֔מָא רֶׁ֣שֲא םֹו֔קָּמַ֨ה־לֶא הָלְיַ֔לָו םָ֣מֹוי
 ֙ךָךְּדְבַע יֵ֤נּונֲחַּֽת־לֶא ָּ֜תְעַמָׁ֨שְו :הֶּֽזַה םֹו֖קָּמַה־לֶא ֔ךָךְּדְבַע לֵּ֣לַּפְתִי רֶׁ֣שֲא הָּ֔לִפְּתַה



 םֹו֤קְּמִמ עַ֞מְׁשִּת הָּתַאְ֠ו הֶּ֑זַה םֹו֣קָּמַה־לֶא ּו֖לְלַּפְתִֽי רֶׁ֥שֲא לֵ֔אָרְׂשִי ֣ךָךְּמַעְו
 ֹו֥ב־אָׁשָֽנְו ּוהֵ֔עֵרְל ׁ֙שיִא אָ֥טֱחֶֽי־םִא :ָּתְחָֽלָסְו ָּ֖תְעַמָֽׁשְו םִיַ֔מָּׁשַה־ןִמ ֙ךָךְּתְבִׁש
־ןִמ עַ֣מְׁשִּת ׀ הָּ֣תַאְו :הֶּֽזַה תִיַּ֥בַּב ֖ךָךֲחַּֽבְזִמ יֵ֥נְפִל הָ֛לָא אָ֗בּו ֹו֑תֹלֲאַֽהְל הָ֖לָא
 ֹוׁ֑שֹארְּב ֹוּ֖כְרַּד תֵ֥תָל עָׁ֔שָרְל ביִׁ֣שָהְל ךָךיֶ֔דָבֲע־תֶא ָּ֣תְטַפָֽׁשְו ָ֙תיִׂ֨שָעְו םִיַ֗מָּׁשַה
 יִּ֣כ בֵ֖יֹוא יֵ֥נְפִל לֵ֛אָרְׂשִי ֧ךָךְּמַע ףֵ֞גָּנִי־םִאְֽו :ֹוֽתָקְדִצְּכ ֹו֖ל תֶתָ֥ל קיִּ֔דַצ קיִּ֣דְצַהְלּו
 :הֶּֽזַה תִיַּ֥בַּב ךָךיֶ֖נָפְל ּו֛נְּנַחְתִֽהְו ּו֧לְלַּפְתִֽהְו ךָךֶ֔מְׁש־תֶא ּו֣דֹוהְו ּ֙ובָׁ֨שְו ךְךָ֑ל־ּואְטֶחֶֽי
־לֶא ֙םָתֹוביֵֽׁשֲהַֽו לֵ֑אָרְׂשִי ֣ךָךְּמַע תאַּ֖טַחְל ָּ֔תְחַלָ֣סְו םִיַ֔מָּׁשַה־ןִמ עַ֣מְׁשִּת ֙הָּתַאְו
ֹלְו םִיַ֛מָּׁשַה רֵ֧צָעֵֽהְּב :םֶֽהיֵתֹבֲאַֽלְו םֶ֖הָל הָּתַ֥תָנ־רֶׁשֲא הָ֔מָדֲאָֽ֣ה  רָ֖טָמ הֶ֥יְהִֽי־אֽ
 םָ֥תאָּטַחֵֽמ ךָךֶ֔מְׁש־תֶא ּו֣דֹוהְו ֙הֶּזַה םֹו֤קָּמַה־לֶא ּו֞לְלַּֽפְתִֽהְו ךְךָ֑ל־ּואְטֶחֶֽי יִּ֣כ
 ֣ךָךְּמַעְו ֙ךָךיֶ֨דָבֲע תאַּ֤טַחְל ָּ֜תְחַלָ֨סְו םִיַ֗מָּׁשַה עַ֣מְׁשִּת ׀ הָּ֣תַאְו :םֵֽנֲעַֽת יִּ֥כ ןּו֖בּוׁשְי
־לַע ֙רָטָמ הָּ֤תַתָנְו ּהָ֑ב־ּוכְלֵֽי רֶׁ֣שֲא הָ֖בֹוּטַה ךְךֶרֶּ֥דַה־לֶא םֵ֛רֹות יִּ֥כ לֵ֔אָרְׂשִי
 הֶיְהִֽ֠י־יִּכ רֶבֶּ֣ד ץֶרָ֗אָב הֶ֣יְהִֽי־יִּכ בָ֞עָר :הָֽלֲחַֽנְל ֖ךָךְּמַעְל הָּתַ֥תָנ־רֶׁשֲא ֔ךָךְצְרַא
־לָּכ ויָ֑רָעְׁש ץֶרֶ֣אְּב ויָ֖בְיֹֽא ֹו֛ל־רַצָֽי יִּ֧כ הֶ֔יְהִֽי יִּ֣כ֙ ליִסָחְו הֶּ֤בְרַא ןֹו֜קָר ֵֽיְו ןֹו֨פָּדִׁש
 ֣ךָךְּמַע לֹ֖כְלּו םָ֔דָאָ֣ה־לָכְל ֙הֶיְהִֽי רֶׁ֤שֲא הָּ֗נִחְּת־לָכ הָּ֣לִפְּת־לָּכ :הָֽלֲחַֽמ־לָֽכְו עַג ֶ֖נ
 הָּתַאְ֠ו :הֶּֽזַה תִיַּ֥בַה־לֶא ויָּ֖פַּכ ׂשַ֥רָפּו ֹו֔בֹאְכַמּו ֹ֙ועְגִנ ׁשיִ֤א ּו֗עְד ֵֽי רֶׁ֣שֲא לֵ֑אָרְׂשִי
 רֶׁ֥שֲא ויָ֔כָרְּד־לָכְּכ ׁ֙שיִאָל הָּ֤תַתָנְו ָּ֔תְחַלָ֣סְו ֙ךָךֶּ֨תְבִׁש ןֹו֤כְמ םִיַ֜מָּׁשַה־ןִמ עַ֨מְׁשִּת
 ךָךּו֗אָריִֽי ןַעַ֣מְל :םָֽדָאָה יֵ֥נְּב בַ֖בְל־תֶא ָּתְעַ֔דָי ֣ךָךְּדַבְל ֙הָּתַא־יִּֽכ ֹו֑בָבְל־תֶא עַ֖דֵּת
 הָּתַ֖תָנ רֶׁ֥שֲא הָ֑מָדֲאָֽה יֵ֣נְּפ־לַע םיִּ֖יַח םֵ֥ה־רֶׁשֲא םיִ֔מָּיַ֨ה־לָּכ ךָךיֶ֔כָרְדִּב ֙תֶכֶ֨לָל
ֹל רpֶׁשֲ֠א יִ֗רְכָּנַה־לֶא םַ֣גְו :ּוניֵֽתֹבֲאַֽל  ץֶרֶ֣אֵמ ׀ אָ֣בּו ֒אּוה ֘לֵאָרְׂשִי ֣ךָךְּמַעֵֽמ א֥
 ּו֖לְלַּפְתִהְו ּואָ֥בּו הָ֑יּוטְּנַה ֖ךָךֲעֹוֽרְזּו הָ֔קָזֲחַֽה ֣ךָךְד ָֽיְו֙ לֹודָּגַה ֤ךָךְמִׁש ןַעַ֨מְל הָ֗קֹוחְר
 לֹ֛כְּכ ָתיִׂ֕שָעְו ךָךֶּ֔תְבִׁש ןֹו֣כְּמִמ ֙םִיַ֨מָּׁשַה־ןִמ עַ֤מְׁשִּת הָּ֞תַאְו :הֶּֽזַה תִיַּ֥בַה־לֶא
 קִי־רֶׁשֲא  הָ֤אְרִיְלּו ךָךֶ֗מְׁש־תֶא ץֶרָ֜אָה יֵּ֨מַע־לָכ ּ֩ועְד ֵֽי ןַעַ֣מְל יִ֑רְכָּנַה ךָךיֶ֖לֵא אָ֥רְ
 :יִתיִֽנָּב רֶׁ֥שֲא הֶּ֖זַה תִיַּ֥בַה־לַע אָ֔רְקִנ ֣ךָךְמִׁש־יִּֽכ תַעַ֕דָלְו לֵ֔אָרְׂשִי ֣ךָךְּמַעְּכ ֙ךָךְתֹֽא
 ךָךיֶ֗לֵא ּו֣לְלַּֽפְתִהְו םֵ֑חָלְׁשִּת רֶׁ֣שֲא ךְךֶרֶּ֖דַּב ויָ֔בְיֹ֣א־לַע ֙הָמָחְלִּמַל ֤ךָךְּמַע אֵ֨צֵי־יִּֽכ
 ָּ֙תְעַמָֽׁשְו :ךָךֶֽמְׁשִל יִתיִ֥נָּב־רֶׁשֲא תִיַּ֖בַהְו ּהָּ֔ב ָּתְרַ֣חָּב רֶׁ֣שֲא ֙תֹאּזַה ריִ֤עָה ךְךֶרֶּ֣ד
 יִּ֣כ ךְךָ֗ל־ּואְטֶחֶֽי יִּ֣כ :םָֽטָּפְׁשִמ ָתיִׂ֖שָעְו םָ֑תָּנִחְּת־תֶאְו םָ֖תָּלִפְּת־תֶא םִיַ֔מָּׁשַה־ןִמ



ֹל רֶׁ֣שֲא ֙םָדָא ןיֵ֤א  םֶ֛היֵבֹוֽׁש םּו֧בָׁשְו בֵ֑יֹוא יֵ֣נְפִל םָּ֖תַתְנּו םָ֔ב ָּ֣תְפַנָֽאְו אָ֔טֱחֶֽי־אֽ
 םָׁ֑ש־ּוּבְׁשִנ רֶׁ֣שֲא ץֶרָ֖אָּב םָ֔בָבְל־לֶא ּ֙וביִׁ֨שֵהְו :הָֽבֹורְק ֹו֥א הָ֖קֹוחְר ץֶרֶ֥א־לֶא
 ּובָׁ֣שְו :ּונְעָֽׁשָרְו ּוניִ֖וֱעֶֽה ּונאָ֥טָח רֹ֔מאֵל ֙םָיְבִׁש ץֶרֶ֤אְּב ךָךיֶ֗לֵא ּו֣נְּנַחְתִהְו ׀ ּובָׁ֣שְו
 ּו֗לְלַּֽפְתִהְו םָ֑תֹא ּו֣בָׁש־רֶׁשֲא םָ֖יְבִׁש ץֶרֶ֥אְּב םָׁ֔שְפַנ־לָכְבּו ֙םָּבִל־לָכְּב ךָךיֶ֗לֵא
 יִתיִ֥נָּב־רֶׁשֲא תִיַּ֖בַלְו ָּתְרַ֔חָּב רֶׁ֣שֲא ֙ריִעָהְו םָ֔תֹובֲאַֽל הָּתַ֣תָנ רֶׁ֣שֲא ֙םָצְרַא ךְךֶרֶּ֤ד
 םֶ֔היֵתֹּ֣נִחְּת־תֶאְו ֙םָתָּלִפְּת־תֶא ֗ךָךְּתְבִׁש ןֹו֣כְּמִמ םִיַ֜מָּׁשַה־ןִמ ָּ֙תְעַמָֽׁשְו :ךָךֶֽמְׁשִל
 אָ֤נ־ּויְהִֽי יַ֗הֹלֱא הָּ֣תַע :ךְךָֽל־ּואְטָֽח רֶׁ֥שֲא ֖ךָךְּמַעְל ָּ֥תְחַלָֽסְו םָ֑טָּפְׁשִמ ָתיִׂ֖שָעְו
 הָ֤וֹהְי הָ֞מּוק הָּ֗תַעְו :הֶּֽזַה םֹו֥קָּמַה תַּ֖לִפְתִל תֹו֑בֻּׁשַק ךָךיֶ֖נְזָאְו תֹו֔חֻתְּפ ֙ךָךיֶ֨ניֵע
 הָ֔עּוׁשְת ּוׁ֣שְּבְלִי ֙םיִהֹלֱא הָ֤וֹהְי ךָךיֶ֜נֲהֹּֽכ ךָך ֶּ֑זֻע ןֹו֣רֲאַֽו הָּ֖תַא ךָךֶ֔חּונְֽל ֙םיִהֹלֱא
 יֵ֖דְסַחְל הָ֕רְכָז ךָךיֶ֑חיִׁשְמ יֵ֣נְּפ בֵׁ֖שָּת־לַא םיִ֔הֹלֱא הָ֣וֹהְי :בֹוּֽטַב ּו֥חְמְׂשִי ךָךיֶ֖דיִסֲחַֽו
ֹּתַו םִיַ֔מָּׁשַהֵֽמ ֙הָדְר ָֽי ׁשֵ֗אָהְו לֵּ֔לַּפְתִהְל ֙הֹמֹלְׁש תֹוּ֤לַכְכּו :ךָךֶּֽדְבַע דיִ֥וָּד  לַכא֥
ֹלְו :תִיָּֽבַה־תֶא אֵ֥לָמ הָ֖וֹהְי דֹו֥בְכּו םיִ֑חָבְּזַהְו הָ֖לֹעָֽה  אֹו֖בָל םיִ֔נֲהֹּֽ֣כַה ּ֙ולְכָֽי א֤
 לֵ֗אָרְׂשִי יֵ֣נְּב ׀ לֹ֣כְו :הָֽוֹהְי תיֵּ֥ב־תֶא הָ֖וֹהְי־דֹוֽבְכ אֵ֥לָמ־יִּֽכ הָ֑וֹהְי תיֵּ֣ב־לֶא
־לַע הָצְרַ֤א םִיַּ֨פַא֩ ּועְרְכִּיַו תִיָּ֑בַה־לַע הָ֖וֹהְי דֹו֥בְכּו ׁשֵאָה תֶדֶ֣רְּב ֙םיִאֹר
־לָכְו ךְךֶלֶּ֖מַהְו :ֹוּֽדְסַח םָ֖לֹועְל יִּ֥כ בֹו֔ט יִּ֣כ ֙הָוֹהיַֽל תֹו֤דֹוהְו ּו֔וֲחַּֽתְׁשִּיַו ֙הָפְצִֽרָה
 םיִ֤רְׂשֶע רָ֗קָּבַה חַבֶ֣ז־תֶא ֘הֹמֹלְׁש ךְךֶלֶּ֣מַה חַּ֞בְזִּיַו :הָֽוֹהְי יֵ֥נְפִל חַבֶ֖ז םיִ֥חְבֹֽז םָ֑עָה
ֹצְו ףֶלֶ֔א ֙םִיַ֨נְׁשּו  ךְךֶלֶּ֖מַה םיִ֔הֹלֱאָֽה תיֵּ֣ב־תֶא ּ֙וכְנְחַּי ַֽו ףֶלָ֑א םיִ֖רְׂשֶעְו הָ֥אֵמ ןא֕
 ֙הָוֹהְי ריִׁ֤ש־יֵלְכִּב םִּ֞יִוְלַֽהְו םיִ֗דְמֹֽע םָ֣תֹורְמְׁשִמ־לַע םיִ֞נֲהֹּֽכַהְו :םָֽעָה־לָכְו
 םָ֑דָיְּב דיִ֖וָּד לֵּ֥לַהְּב ֹוּ֔דְסַח םָ֣לֹועְל־יִּֽכ ֙הָוֹהיַֽל תֹו֤דֹהְל ךְךֶלֶּ֗מַה דיִ֣וָּד הָׂ֜שָע רֶׁ֨שֲא
 הֹ֗מֹלְׁש ׁשֵּ֣דַקְיַו :םיִֽדְמֹֽע לֵ֖אָרְׂשִי־לָכְו םָּ֔דְגֶנ ]םיִ֣רְצְחַמ[ םירִ֣צְצְחַמ ֙םיִנֲהֹּֽכַהְו
 יֵ֣בְלֶח תֵ֖אְו תֹו֔לֹעָֽה ֙םָׁש הָׂשָ֤ע־יִּכ הָ֔וֹהְי־תיֵֽב יֵ֣נְפִל ֙רֶׁשֲא ֙רֵצָחֶֽה ךְךֹוּ֤ת־תֶא
ֹל הֹ֔מֹלְׁש הָׂ֣שָע רֶׁ֣שֲא ֙תֶׁשֹ֨חְּנַה חַּ֤בְזִמ־יִּֽכ םיִ֑מָלְּׁשַה ־תֶא ליִ֛כָהְל לֹו֗כָי א֣
 איִ֜הַה תֵ֨עָּב גָחֶ֠ה־תֶא הֹ֣מֹלְׁש ׂשַעַּ֣יַו :םיִֽבָלֲחַֽה־תֶאְו הָ֖חְנִּמַה־תֶאְו הָ֥לֹעָֽה
 לַחַ֥נ־דַע תָ֖מֲח אֹו֥בְּלִמ דֹ֑אְמ לֹו֣דָּג לָ֖הָק ֹוּ֔מִע לֵ֣אָרְׂשִי־לָכְו ֙םיִמָי תַ֤עְבִׁש
 םיִ֔מָי תַ֣עְבִׁש ּ֙וׂשָע ַחֵּ֗בְזִּמַה תַּ֣כֻנֲח ׀ יִּ֣כ תֶרָ֑צֲע יִ֖ניִמְּׁשַה םֹוּ֥יַּב ּוׂ֛שֲעַּֽיַו :םִיָֽרְצִמ
־תֶא חַּ֥לִׁש יִ֔עיִבְּׁשַה ׁשֶדֹ֣חַל ֙הָׁשֹלְׁשּו םיִ֤רְׂשֶע םֹו֨יְבּו :םיִֽמָי תַ֥עְבִׁש גָ֖חֶהְו



 דיִ֣וָדְל ֙הָוֹהְי הָׂ֤שָע רֶׁ֨שֲא הָ֗בֹוּטַה־לַע בֵ֔ל יֵבֹו֣טְו ֙םיִחֵמְׂש םֶ֑היֵלֳהָֽאְל םָ֖עָה
 ךְךֶלֶּ֑מַה תיֵּ֣ב־תֶאְו הָ֖וֹהְי תיֵּ֥ב־תֶא הֹ֛מֹלְׁש לַ֧כְיַו :ֹוּֽמַע לֵ֖אָרְׂשִיְלּו הֹ֔מֹלְׁשִלְו
 אָ֧רֵּיַו :ַחיִֽלְצִה ֹו֖תיֵֽבְבּו הָ֛וֹהְי־תיֵבְּב תֹוׂ֧שֲעַֽל הֹ֗מֹלְׁש בֵ֣ל־לַע אָּ֜בַה־לָּכ תֵ֨אְו
ֹּיַו הָלְיָּ֑לַּב הֹ֖מֹלְׁש־לֶא הָ֛וֹהְי  םֹו֥קָּמַּב יִּתְרַ֜חָבּו ךָךֶ֔תָּלִפְּת־תֶא ֙יִּתְעַ֨מָׁש ֹו֗ל רֶמא֣
 בָ֖גָח־לַע הֶּ֥וַצֲא־ןֵֽהְו רָ֔טָמ הֶ֣יְהִֽי־ֹאלְו ֙םִיַ֨מָּׁשַה רֹ֤צֱעֶֽא ןֵ֣ה :חַבָֽז תיֵ֥בְל יִ֖ל הֶּ֛זַה
 יִ֣מְׁש־אָרְק ִֽנ רֶׁ֧שֲא יִּ֜מַע ּו֨עְנָּֽכִיְו :יִּֽמַעְּב רֶבֶּ֖ד חַּ֥לַׁשֲא־םִאְו ץֶרָ֑אָה לֹו֣כֱאֶֽל
־ןִמ עַ֣מְׁשֶא ֙יִנֲאַֽו םיִ֑עָרָֽה םֶ֣היֵכְרַּדִמ ּובֻׁ֖שָיְו יַ֔נָפ ּוׁ֣שְקַביִֽו ּ֙ולְלַּֽפְתִֽיְו םֶ֗היֵלֲע
 תֹו֔חֻתְפ ּו֣יְהִֽי ֙יַניֵע הָּ֗תַע :םָֽצְרַא־תֶא אָּ֖פְרֶאְו םָ֔תאָּטַחְל ֙חַלְסֶאְו םִיַ֔מָּׁשַה
 תִיַּ֣בַה־תֶא ֙יִּתְׁשַּ֨דְקִהְו יִּתְרַ֤חָּב הָּ֗תַעְו :הֶּֽזַה םֹו֥קָּמַה תַּ֖לִפְתִל תֹו֑בֻּׁשַק יַ֖נְזָאְו
 הָּ֞תַאְו :םיִֽמָּיַה־לָּכ םָׁ֖ש יִּ֛בִלְו יַ֧ניֵע ּו֨יָהְו םָ֑לֹוע־דַע םָׁ֖ש יִ֥מְׁש־תֹויְהִֽל הֶּ֔זַה
 יַּ֥קֻחְו ךָךיִ֑תיִּוִצ רֶׁ֣שֲא לֹ֖כְּכ תֹוׂ֕שֲעַֽלְו ךָךיִ֔בָא דיִ֣וָּד ֙ךְךַלָה רֶׁ֤שֲאַּֽכ יַ֗נָפְל ךְךֵ֣לֵּת־םִא
 ֙ךָךיִ֨בָא דיִ֤וָדְל יִּתַ֗רָּכ רֶׁ֣שֲאַּֽכ ךָךֶ֑תּוכְלַמ אֵּ֣סִּכ תֵ֖א יִ֔תֹומיִ֣קֲהַֽו :רֹוֽמְׁשִּת יַ֖טָּפְׁשִמּו
ֹל רֹ֔מאֵל  ֙םֶּתְבַזֲעַֽו םֶּ֔תַא ןּו֣בּוׁשְּת־םִאְו :לֵֽאָרְׂשִיְּב לֵׁ֖שֹומ ׁשיִ֔א ֙ךָךְל תֵ֤רָּכִי־אֽ
 םיִ֔רֵחֲא םיִ֣הֹלֱא ֙םֶּתְדַבֲעַֽו םֶּ֗תְכַלֲהַֽו םֶ֑כיֵנְפִל יִּתַ֖תָנ רֶׁ֥שֲא יַ֔תֹוְצִמּו יַ֣תֹוּקֻח
 תִיַּ֤בַה־תֶאְו םֶ֔הָל יִּתַ֣תָנ רֶׁ֣שֲא ֙יִתָמְדַא לַ֤עֵמ םיִּ֗תְׁשַתְנּו :םֶֽהָל םֶ֖תיִוֲחַּֽתְׁשִהְו
 הָ֖ניִנְׁשִלְו לָׁ֥שָמְל ּוּנֶ֛נְּתֶאְו יָ֑נָּפ לַ֣עֵמ ךְךיִ֖לְׁשַא יִ֔מְׁשִל יִּתְׁשַּ֣דְקִה רֶׁ֣שֲא ֙הֶּזַה
 רַ֗מָאְו םֹּׁ֑שִי ויָ֖לָע רֵ֥בֹע־לָכְל ןֹו֔יְלֶע הָ֣יָה רֶׁ֣שֲא ֙הֶּזַה תִיַּ֤בַהְו :םיִּֽמַעָֽה־לָכְּב
ֹּזַה ץֶרָ֥אָל הָכָּ֔כ ֙הָוֹהְי הָׂ֤שָע הֶּ֨מַּב  ּו֜בְזָֽע רֶׁ֨שֲא֩ לַע ּו֗רְמָֽאְו :הֶּֽזַה תִיַּ֥בַלְו תא֖
 םיִ֣הֹלאֵּב ּ֙וקיִ֨זֲחַּֽיַו ֒םִיַרְצִמ ץֶרֶ֣אֵמ ֘םָאיִצֹוֽה רֶׁ֣שֲא םֶ֗היֵתֹבֲא יֵ֣הֹלֱא ׀ הָ֣וֹהְי־תֶא
 הָ֖עָרָה־לָּכ תֵ֥א םֶ֔היֵלֲע איִ֣בֵה ֙ןֵּכ־לַע םּו֑דְבַעַּֽיַו םֶ֖הָל ּו֥וֲחַּֽתְׁשִּיַו םיִ֔רֵחֲא
ֹּזַה ־תֶאְו הָ֖וֹהְי תיֵּ֥ב־תֶא הֹ֛מֹלְׁש הָ֧נָּב רֶׁ֨שֲא הָ֗נָׁש םיִ֣רְׂשֶע ׀ ץֵּ֣קִמ יִ֞הְיַו :תאֽ
 םָׁ֖ש בֶׁשֹוּ֥יַו םָ֑תֹא הֹ֖מֹלְׁש הָ֥נָּב הֹ֔מֹלְׁשִל ֙םָרּוח ןַ֤תָנ רֶׁ֨שֲא םיִ֗רָעֶֽהְו :ֹוֽתיֵּב
 רֹ֖מְדַּת־תֶא ןֶבִּ֥יַו :ָהיֶֽלָע קַ֖זֱחֶּֽיַו הָ֔בֹוצ תָ֣מֲח ֙הֹמֹלְׁש ךְךֶלֵּ֤יַו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב־תֶא
 ֙ןֹורֹוח תיֵּ֤ב־תֶא ןֶבִּ֜יַו :תָֽמֲחַּֽב הָ֖נָּב רֶׁ֥שֲא תֹו֔נְּכְסִּמַה יֵ֣רָע־לָּכ ֙תֵאְו רָּ֑בְדִּמַּב
־תֶאְו :ַחיִֽרְבּו םִיַ֥תָלְּד תֹו֖מֹוח רֹו֔צָמ יֵ֣רָע ןֹוּ֑תְחַּתַה ןֹו֖רֹוח תיֵּ֥ב־תֶאְו ןֹו֔יְלֶעָֽה
 בֶכֶ֔רָה יֵ֣רָע־לָּכ ֙תֵאְו הֹ֔מֹלְׁשִל ּו֣יָה רֶׁ֣שֲא ֙תֹונְּכְסִּמַה יֵ֤רָע־לָּכ תֵ֨אְו תָ֗לֲעַּֽב



 ֙םַ֨לָׁשּוֽריִּב תֹו֤נְבִל ֙קַׁשָח רֶׁ֤שֲא הֹ֗מֹלְׁש קֶׁשֵ֣ח־לָּכ ׀ תֵ֣אְו םיִׁ֑שָרָּֽפַה יֵ֣רָע תֵ֖אְו
 ֙יִּזִרְּפַהְו יִ֤רֹמֱאָֽהְו יִּ֜תִחַֽה־ןִמ רָ֨תֹוּנַה םָעָ֠ה־לָּכ :ֹוּֽתְלַׁשְמֶמ ץֶרֶ֥א לֹ֖כְבּו ןֹו֔נָבְּלַבּו
ֹל רֶׁ֛שֲא יִ֔סּובְיַהְו יִּ֣וִחַֽהְו  ֙םֶהיֵרֲחַֽא ּו֤רְתֹונ רֶׁ֨שֲא םֶ֗היֵנְּב־ןִמ :הָּמֵֽה לֵ֖אָרְׂשִּיִמ א֥
ֹל רֶׁ֥שֲא ץֶרָ֔אָּב ־ןִמּו :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַה דַ֖ע סַ֔מְל ֙הֹמֹלְׁש םֵ֤לֲעַּֽיַו לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣נְּב םּוּ֖לִכ־אֽ
ֹל רֶׁשֲ֠א לֵ֔אָרְׂשִי ֙יֵנְּב  יֵׁ֤שְנַא הָּמֵ֜ה־יִּכ ֹוּ֑תְכאַלְמִל םיִ֖דָבֲעַֽל הֹ֛מֹלְׁש ןַ֧תָנ־אֽ
 ]םיִ֛בָּצִּנַה[ םיִ֛ביָּצִּנַה יֵ֤רָׂש הֶּלֵ֨אְו :ויָֽׁשָרָֽפּו ֹוּ֖בְכִר יֵ֥רָׂשְו ויָׁ֔שיִלָֽׁש יֵ֣רָׂשְו ֙הָמָחְלִמ
 הֹ֗עְרַּפ־תַּב־תֶאְו :םָֽעָּב םיִ֖דֹרָֽה םִיָ֑תאָמּו םיִּׁ֣שִמֲח הֹ֖מֹלְׁש ךְךֶלֶּ֥מַל־רֶׁשֲא
ֹל רַ֗מָא יִּ֣כ ּהָ֑ל־הָנָּֽב רֶׁ֣שֲא תִיַּ֖בַל דיִ֔וָּד ריִ֣עֵמ ֙הֹמֹלְׁש הָ֤לֱעֶֽה  הָּׁ֥שִא בֵׁ֨שֵת־אֽ
 ןֹו֥רֲא םֶ֖היֵלֲא הָאָּ֥ב־רֶׁשֲא הָּמֵ֔ה ׁשֶדֹ֣ק־יִּכ לֵ֔אָרְׂשִי־ךְךֶלֶֽמ דיִ֣וָּד ֙תיֵבְּב ֙יִל
 יֵ֥נְפִל הָ֖נָּב רֶׁ֥שֲא הָ֔וֹהְי חַּ֣בְזִמ לַ֚ע הָ֑וֹהיַֽל תֹו֖לֹע הֹ֛מֹלְׁש הָ֧לֱעֶֽה זָ֣א :הָֽוֹהְי
 םיִׁ֔שָדֳחֶ֣לְו ֙תֹותָּבַּׁשַל הֶׁ֔שֹמ תַ֣וְצִמְּכ ֙תֹולֲעַֽהְל םֹו֗יְּב םֹו֣י־רַבְדִבּו :םָֽלּואָֽה
 גַ֥חְבּו תֹו֖עֻבָּֽׁשַה גַ֥חְבּו תֹוּ֛צַּמַה גַ֧חְּב הָ֑נָּׁשַּב םיִ֖מָעְּפ ׁשֹו֥לָׁש תֹו֔דֲעֹוּֽ֣מַלְו
 םָ֗תָדֹֽבֲע־לַע םיִ֜נֲהֹּֽכַה תֹו֨קְלְחַמ־תֶא ויִבָ֠א־דיִוָּֽד טַּ֣פְׁשִמְּכ דֵ֣מֲעַּֽיַו :תֹוּֽכֻּסַה
 ֹו֔מֹויְּב םֹו֣י־רַבְדִל ֙םיִנֲהֹּֽכַה דֶג ֶ֤נ תֵ֜רָׁשְלּו לֵּ֨לַהְל םָתֹורְמְׁשִ֠מ־לַע םִּ֣יִוְלַֽהְו
 :םיִֽהֹלֱאָֽה־ׁשיִא דיִ֥וָּד תַ֖וְצִמ ןֵ֔כ יִּ֣כ רַעָׁ֑שָו רַעַׁ֣שְל םָ֖תֹוקְלְחַמְּב םיִ֥רֲעֹּֽׁשַהְו
ֹלְו ־לָּכ ֙ןֹּכִּתַו :תֹוֽרָצֹֽאָלְו רָ֖בָּד־לָכְל םִּ֛יִוְלַֽהְו םיִ֧נֲהֹּֽכַה־לַע ךְךֶלֶּ֜מַה תַ֨וְצִמ ּ֩ורָס א֣
 :הָֽוֹהְי תיֵּ֥ב םֵ֖לָׁש ֹו֑תֹלְּכ־דַעְו הָ֖וֹהְי־תיֵּֽב דַּ֥סּומ םֹוּ֛יַה־דַע הֹ֔מֹלְׁש תֶכאֶ֣לְמ
 :םֹוֽדֱא ץֶרֶ֥אְּב םָּ֖יַה תַ֥פְׂש־לַע תֹו֛ליֵא־לֶאְו רֶבֶּ֧ג־ןֹוֽיְצֶעְל הֹ֜מֹלְׁש ךְךַ֨לָה ֩זָא
־םִע ּואֹ֜בָּיַו ֒םָי יֵעְדֹו֣י ֘םיִדָבֲעַֽו ]תֹוּ֗יִנֳא[ תֹוּ֗יִנוֳא ויָ֜דָבֲע־דַיְּב םָ֨רּוח ֹ֩ול־חַֽלְׁשִּֽיַו
 ּואיִ֖בָּיַו בָ֑הָז רַּ֣כִּכ םיִּׁ֖שִמֲחַֽו תֹו֥אֵמ־עַּבְרַא םָּׁ֔שִמ ּו֣חְקִּיַו הָריִ֔פֹוא ֙הֹמֹלְׁש יֵ֤דְבַע
 ֩תֹוּסַנְל אֹו֣בָּתַו ֒הֹמֹלְׁש עַמֵׁ֣ש־תֶא ֘הָעְמָֽׁש אָ֗בְׁש־תַּכְלַֽמּו :הֹֽמֹלְׁש ךְךֶלֶּ֥מַה־לֶא
 םיִ֧מָׂשְּב םיִ֨אְׂשֹֽנ םיִּלַמְגּ֠ו דֹ֡אְמ דֵ֣בָּכ לִיַ֣חְּב םַ֗לָׁשּוֽריִּב תֹו֜דיִחְב הֹ֨מֹלְׁש־תֶא
 קְי ןֶבֶ֣אְו בֹ֖רָל בָ֛הָזְו  הָ֖יָה רֶׁ֥שֲא־לָּכ תֵ֛א ֹוּ֔מִע רֵּ֣בַדְּתַו הֹ֔מֹלְׁש־לֶא ֙אֹובָּתַו הָ֑רָ
ֹלְו ָהיֶ֑רָבְּד־לָּכ־תֶא הֹ֖מֹלְׁש ּהָ֥ל־דֶּגַּיַו :ּהָֽבָבְל־םִע  הֹ֔מֹלְּׁשִמ ֙רָבָּד םַ֤לְעֶנ־אֽ
 רֶׁ֥שֲא תִיַּ֖בַהְו הֹ֑מֹלְׁש תַ֣מְכָח תֵ֖א אָ֔בְׁש־תַּכְלַמ ֙אֶרֵּ֨תַו :ּהָֽל דיִּ֖גִה א֥◌ֹ֥ל רֶׁ֧שֲא
 ֙ויָקְׁשַמּו םֶ֗היֵׁשּוּֽבְלַמּו ויָ֜תְרָֽׁשְמ דַ֨מֲעַֽמּו ֩ויָדָבֲע בַׁ֣שֹומּו ֹו֡נָחְלֻׁש לַ֣כֲאַֽמּו :הָֽנָּב



 :ַחּוֽר ּהָּ֖ב דֹו֛ע הָיָ֥ה־ֹאלְו הָ֑וֹהְי תיֵּ֣ב הֶ֖לֲעַֽי רֶׁ֥שֲא ֹו֔תָּיִלֲעַֽו םֶ֔היֵׁשּוּ֣בְלַמּו
ֹּתַו ־לַעְו ךָךיֶ֖רָבְּד־לַע יִ֑צְרַאְּב יִּתְעַ֖מָׁש רֶׁ֥שֲא רָ֔בָּדַה ֙תֶמֱא ךְךֶלֶּ֔מַה־לֶא ֙רֶמא֨
ֹלְו :ךָךֶֽתָמְכָח  ֙הֵּנִהְו יַ֔ניֵע הָניֶ֣אְרִּתַו ֙יִתאָּ֨ב־רֶׁשֲא דַ֤ע םֶ֗היֵרְבִדְל יִּתְנַ֣מֱאֶֽה־אֽ
ֹל  :יִּתְעָֽמָׁש רֶׁ֥שֲא הָ֖עּומְּׁשַה־לַע ָּתְפַ֕סָי ךָךֶ֑תָמְכָח תיִּ֣בְרַמ יִ֖צֲח יִ֔ל־דַּגֻה א֣
־תֶא םיִ֖עְמֹֽׁשְו דיִ֔מָּת ֙ךָךיֶ֨נָפְל םיִ֤דְמֹֽעָה הֶּלֵ֑א ךָךיֶ֣דָבֲע יֵ֖רְׁשַאְו ךָךיֶׁ֔שָנֲא יֵ֣רְׁשַא
 ךְךֶלֶ֔מְל ֹ֙ואְסִּכ־לַע ֤ךָךְּתִתְל ֗ךָךְּב ץֵ֣פָח ׀ רֶׁ֣שֲא ךְךּו֔רָּב ֙ךָךיֶ֨הֹלֱא הָ֤וֹהְי יִ֨הְי :ךָךֶֽתָמְכָח
 ֤ךָךְנֶּתִּיַו םָ֔לֹועְל ֹו֣דיִמֲעַֽהְל֙ לֵאָרְׂשִי־תֶא ךָךיֶ֤הֹלֱא תַ֨בֲהַֽאְּב ךָךיֶ֑הֹלֱא הָ֖וֹהיַֽל
 רַּ֣כִּכ ׀ םיִ֣רְׂשֶעְו הָ֥אֵמ ךְךֶלֶּ֜מַל ןֵּ֨תִּתַו :הָֽקָדְצּו טָּ֥פְׁשִמ תֹוׂ֖שֲעַֽל ךְךֶלֶ֔מְל ֙םֶהיֵלֲע
 קְי ןֶבֶ֣אְו דֹ֖אְמ בֹ֥רָל םיִ֛מָׂשְבּו בָ֗הָז ֹלְו הָ֑רָ  הָ֥נְתָֽנ־רֶׁשֲא אּו֔הַה םֶׂשֹּ֣בַּכ ֙הָיָה א֤
־רֶׁשֲא הֹ֔מֹלְׁש יֵ֣דְבַעְו ]֙םָרּוח[ ֙םָרּיח יֵ֤דְבַע־םַגְו :הֹֽמֹלְׁש ךְךֶלֶּ֥מַל אָ֖בְׁש־תַּכְלַמ
 קְי ןֶבֶ֥אְו םיִּ֖מּוּגְלַא יֵ֥צֲע ּואיִ֛בֵה ריִ֑פֹואֵֽמ בָ֖הָז ּואיִ֥בֵה ־תֶא ךְךֶלֶּמַ֠ה ׂשַעַּ֣יַו :הָֽרָ
 םיִ֑רָּׁשַל םיִ֖לָבְנּו תֹו֥רֹּנִכְו ךְךֶלֶּ֔מַה תיֵ֣בְלּו ֙הָוֹהְי־תיֵֽבְל תֹוּ֤לִסְמ םיִּ֜מּוּגְלַאָֽה יֵ֨צֲע
ֹלְו  אָ֗בְׁש־תַּכְלַֽמְל ןַ֣תָנ הֹ֜מֹלְׁש ךְךֶלֶּ֨מַהְו :הָֽדּוהְי ץֶרֶ֥אְּב םיִ֖נָפְל םֵ֛הָכ ּו֥אְרִנ־אֽ
 ךְךֹ֛פֲהַּֽתַו ךְךֶלֶּ֑מַה־לֶא הָאיִ֣בֵה־רֶׁשֲא דַ֖בְּלִמ הָלָ֔אָׁש רֶׁ֣שֲא ּ֙הָצְפֶח־לָּכ־תֶא
 הָ֣נָׁשְּב הֹ֖מֹלְׁשִל אָּ֥ב־רֶׁשֲא בָ֔הָּזַה לַ֣קְׁשִמ ֙יִהְיַו :ָהיֶֽדָבֲעַֽו איִ֥ה ּהָ֖צְרַאְל ךְךֶלֵּ֥תַו
 םיִ֖רֲחֹּֽסַהְו םיִ֛רָּתַה יֵׁ֧שְנַאֵֽמ דַ֞בְל :בָֽהָז יֵ֥רְּכִּכ ׁשֵׁ֖שָו םיִּׁ֥שִׁשְו תֹו֛אֵמ ׁשֵׁ֥ש תָ֑חֶא
 ׂשַעַּ֨יַו :הֹֽמֹלְׁשִל ףֶסֶ֖כָו בָ֥הָז םיִ֛איִבְמ ץֶרָ֔אָה תֹו֣חַפּו ֙בַרֲע יֵ֤כְלַמ־לָכְו םיִ֑איִבְמ
־לַע הֶ֖לֲעַֽי טּו֔חָׁש בָ֣הָז ֙תֹואֵמ ׁשֵׁ֤ש טּו֑חָׁש בָ֣הָז הָּ֖נִצ םִיַ֥תאָמ הֹ֛מֹלְׁש ךְךֶלֶּ֧מַה
 הֶ֖לֲעַֽי בָ֔הָז ֙תֹואֵמ ׁשֹ֤לְׁש טּו֔חָׁש בָ֣הָז ֙םיִּנִגָֽמ תֹו֤אֵמ־ׁשֹלְׁשּו :תָֽחֶאָֽה הָּ֥נִּצַה
 ןֵׁ֖ש־אֵּסִּכ ךְךֶלֶּ֛מַה ׂשַעַּ֧יַו :ןֹוֽנָבְּלַה רַעַ֥י תיֵ֖בְּב ךְךֶלֶּ֔מַה םֵ֣נְּתִּיַו תָ֑חֶאָֽה ן ֵ֣גָּמַה לַע
 םיִ֔זָחֳאָֽמ ֙אֵּסִּכַל בָ֤הָּזַּב ׁשֶבֶ֨כְו אֵּסִּכַ֠ל תֹו֣לֲעַֽמ ׁשֵׁ֣שְו :רֹוֽהָט בָ֥הָז ּוהֵּ֖פַצְיַו לֹו֑דָּג
 :תֹוֽדָּיַה לֶצֵ֥א םיִ֖דְמֹֽע תֹו֔יָרֲא םִי ַ֣נְׁשּו תֶבָּׁ֑שַה םֹו֣קְמ־לַע הֶּ֖זִמּו הֶּ֥זִמ תֹו֛דָיְו
 הָׂ֥שֲעַֽנ־ֹאל הֶּ֑זִמּו הֶּ֣זִמ תֹו֖לֲעַּֽמַה ׁשֵׁ֥ש־לַע םָׁ֛ש םיִ֥דְמֹֽע תֹו֗יָרֲא רָׂ֣שָע םיֵ֧נְׁשּו
 רַעַ֥י־תיֵּֽב יֵ֛לְּכ לֹ֗כְו בָ֔הָז ֙הֹמֹלְׁש ךְךֶלֶּ֤מַה הֵ֨קְׁשַמ יֵ֞לְּכ לֹכְ֠ו :הָֽכָלְמַמ־לָכְל ןֵ֖כ
 ֙ךְךֶלֶּ֨מַל תֹוּ֤יִנֳא־יִּֽכ :הָמּוֽאְמִל הֹ֖מֹלְׁש יֵ֥מיִּב בָׁ֛שְחֶנ ףֶסֶּ֗כ ןיֵ֣א רּו֑גָס בָ֣הָז ןֹו֖נָבְּלַה
 תֹוּ֣יִנֳא ׀ הָנאֹו֣בָּת םיִ֜נָׁש ׁשֹו֨לָׁשְל ֩תַחַא םָ֑רּוח יֵ֣דְבַע םִ֖ע ׁשיִׁ֔שְרַּת תֹו֣כְלֹֽה



 הֹ֔מֹלְׁש ךְךֶלֶּ֣מַה֙ לַּדְגִּיַו :םיִּֽיִּכּוֽתְו םיִ֖פֹוקְו םיִּ֥בַהְנֶׁש ףֶסֶ֔כָו בָ֣הָז ֙תֹואְׂשֹֽנ ׁשיִׁ֗שְרַּת
 יֵ֣נְּפ־תֶא םיִׁ֖שְקַבְמ ץֶרָ֔אָה יֵ֣כְלַמ֙ לֹכְו :הָֽמְכָחְו רֶׁשֹ֖עְל ץֶרָ֑אָה יֵ֣כְלַמ לֹּ֖כִמ
 ׁשיִ֣א םיִ֣איִבְמ םֵ֣הְו :ֹוּֽבִלְּב םיִ֖הֹלֱאָֽה ןַ֥תָנ־רֶׁשֲא ֹו֔תָמְכָח־תֶא ַ֙עֹ֨מְׁשִל הֹ֑מֹלְׁש
־רַבְּד םיִ֑דָרְפּו םיִ֖סּוס םיִ֔מָׂשְבּו קֶׁשֶ֣נ ֙תֹומָלְׂשּו בָ֤הָז יֵ֨לְכּו ֩ףֶסֶכ יֵ֣לְּכ ֹו֡תָחְנִמ
 תֹו֔בָּכְרַמּו ֙םיִסּוס תֹו֤יְרֻא םיִ֨פָלֲא ֩תַעַּבְרַא הֹ֜מֹלְׁשִל יִ֨הְיַו :הָֽנָׁשְּב הָ֖נָׁש
 יִ֥הְיַו :םָֽלָׁשּוֽריִּב ךְךֶלֶּ֖מַה־םִעְו בֶכֶ֔רָה יֵ֣רָעְּב ֙םֵחיִּנַּיַו םיִׁ֑שָרָּֽפ ףֶלֶ֖א רָׂ֥שָע־םיֵֽנְׁשּו
 ןֵּ֨תִּיַו :םִיָֽרְצִמ לּו֥בְּג דַ֖עְו םיִּ֔תְׁשִלְּפ ץֶרֶ֣א־דַעְו ֙רָהָּנַה־ןִמ םיִ֑כָלְּמַה־לָכְּב לֵׁ֖שֹומ
־רֶׁשֲא םיִ֥מְקִּׁשַּכ ןַ֛תָנ םיִ֗זָרֲאָֽה תֵ֣אְו םיִ֑נָבֲאָּֽכ םַ֖לָׁשּוֽריִּב ףֶסֶּ֛כַה־תֶא ךְךֶלֶּ֧מַה
 ֙רָאְׁשּו :תֹוֽצָרֲאָֽה־לָּכִמּו הֹ֖מֹלְׁשִל םִיַ֛רְצִּמִמ םיִ֧סּוס םיִ֨איִצֹוֽמּו :בֹֽרָל הָ֖לֵפְּׁשַּב
 ןָ֣תָנ ֙יֵרְבִּד־לַע םיִ֗בּותְּכ םֵ֣ה־ֹאלֲה םיִ֑נֹורֲחַֽאָהְו םיִ֖נֹׁשאִֽרָה הֹ֔מֹלְׁש יֵ֣רְבִּד
 םָ֖עְבָר ָֽי־לַע הֶ֔זֹחַה ]ֹוּ֣דְעֶי[ יֹּ֣דְעֶי ֙תֹוזֲחַֽבּו יִ֗נֹוליִּֽׁשַה הָּ֣יִחֲא תַ֞אּובְנ־לַעְו איִ֔בָּנַה
 בַּ֤כְׁשִּיַו :הָֽנָׁש םיִ֥עָּבְרַא לֵ֖אָרְׂשִי־לָּכ־לַע םַ֛לָׁשּוֽריִֽב הֹ֧מֹלְׁש ךְךֹ֨לְמִּיַו :טָֽבְנ־ןֶּב
 :ויָּֽתְחַּת ֹו֖נְּב םָ֥עְבַחְר ךְךֹ֛לְמִּיַו ויִ֑בָא דיִ֣וָּד ריִ֖עְּב ּוהֻ֕רְּבְקִּיַו ויָ֔תֹבֲא־םִע ֙הֹמֹלְׁש
 ַעֹ֨מְׁשִּכ יִ֞הְיַו :ֹוֽתֹא ךְךיִ֥לְמַהְל לֵ֖אָרְׂשִי־לָכ ּואָּ֥ב םֶ֛כְׁש יִּ֥כ הָמֶ֑כְׁש םָ֖עְבַחְר ךְךֶלֵּ֥יַו
 בָׁשָּ֥יַו ךְךֶלֶּ֑מַה הֹ֣מֹלְׁש יֵ֖נְּפִמ חַ֔רָּב רֶׁ֣שֲא םִיַ֔רְצִמְב אּו֣הְו ֙טָבְנ־ןֶּב םָ֤עְבָר ָֽי
ֹבָּיַו ֹו֔ל־ּואְרְקִּיַו ּ֙וחְלְׁשִּיַו :םִיָֽרְצִּמִמ םָ֖עְבָר ָֽי  ּו֔רְּבַדְי ַֽו לֵ֑אָרְׂשִי־לָכְו םָ֖עְבָר ָֽי א֥
 ךָךיִ֜בָא תַ֨דֹבֲעֵֽמ֩ לֵקָה הָּ֡תַעְו ּונֵּ֑לֻע־תֶא הָׁ֣שְקִה ךָךיִ֖בָא :רֹֽמאֵל םָ֖עְבַחְר־לֶא
ֹּיַו :ָּךֶֽדְבַעַֽנְו ּוניֵ֖לָע ןַ֥תָנ־רֶׁשֲא דֵ֛בָּכַה ֹוּ֧לֻעֵֽמּו הָׁ֗שָּקַה  תֶׁשֹ֥לְׁש דֹו֛ע םֶ֗הֵלֲא רֶמא֣
 ּו֣יָה־רֶׁשֲא ֙םיִנֵקְּזַה־תֶא םָ֗עְבַחְר ךְךֶלֶּ֣מַה ץַ֞עָּוִּיַו :םָֽעָה ךְךֶלֵּ֖יַו יָ֑לֵא ּובּוׁ֣שְו םיִ֖מָי
 ביִׁ֥שָהְל םיִ֔צָעֹוֽנ םֶּ֣תַא ךְךיֵ֚א רֹ֑מאֵל יַ֖ח ֹו֥תֹיְהִּֽב ויִ֔בָא הֹ֣מֹלְׁש ֙יֵנְפִל םיִ֔דְמֹֽע
 םָ֔תיִצְרּו ֙הֶּזַה םָ֤עָהְל בֹו֜טְל הֶ֨יְהִּֽת־םִא רֹ֗מאֵל ויָ֜לֵא ּו֨רְּבַדְיַו :רָֽבָּד הֶּ֖זַה־םָעָֽל
 תַ֥צֲע־תֶא בֹ֛זֲעַּֽיַו :םיִֽמָּיַה־לָּכ םיִ֖דָבֲע ֛ךָךְל ּו֥יָהְו םיִ֑בֹוט םיִ֣רָבְּד םֶ֖הֵלֲא ָּ֥תְרַּבִדְו
 קְּזַה  :ויָֽנָפְל םיִ֖דְמֹֽעָה ֹוּ֔תִא ּו֣לְד ָּֽג רֶׁ֣שֲא ֙םיִדָלְיַה־תֶא ץַ֗עָּוִּיַו ּוהֻ֑צָעְי רֶׁ֣שֲא םיִ֖נֵ
ֹּיַו  ּו֤רְּבִּד רֶׁ֨שֲא הֶּ֑זַה םָ֣עָה־תֶא רָ֖בָּד ביִׁ֥שָנְו םיִ֔צָעֹוֽנ םֶּ֣תַא הָ֚מ םֶ֗הֵלֲא רֶמא֣
 ֙םיִדָלְיַה ֹוּ֗תִא ּו֣רְּבַדְיַו :ּוניֵֽלָע ךָךיִ֖בָא ןַ֥תָנ־רֶׁשֲא לֹ֔עָה־ןִמ֙ לֵקָה רֹ֔מאֵל ֙יַלֵא
 ֙ךָךיִ֨בָא רֹ֗מאֵל ךָךיֶ֜לֵא ּו֨רְּבִּד־רֶׁשֲא ֩םָעָל רַ֡מֹאת הֹּ֣כ ֒רֹמאֵל ֹ֘וּתִא ּו֣לְד ָּֽג רֶׁ֨שֲא



 יֵ֥נְתָּמִמ הָ֖בָע יִּ֥נֳטָֽק םֶ֔הֵלֲא רַ֣מֹאּת הֹּ֚כ ּוניֵ֑לָעֵֽמ לֵ֣קָה הָּ֖תַאְו ּונֵּ֔לֻע־תֶא דיִּ֣בְכִה
 רַּ֤סִי יִ֗בָא םֶ֑כְּלֻע־לַע ףיִ֣סֹא יִ֖נֲאַֽו דֵ֔בָּכ לֹ֣ע ֙םֶכיֵלֲע סיִ֤מְעֶֽה ֙יִבָא הָּ֗תַעְו :יִֽבָא
ֹבָּיַו :םיִּֽבַרְקַעָּֽב יִ֖נֲאַֽו םיִ֔טֹוּׁשַּב ֙םֶכְתֶא  םֹוּ֣יַּב םָ֖עְבַחְר־לֶא םָ֛עָה־לָכְו םָ֧עְבָר ָֽי א֨
 ךְךֶלֶּ֖מַה םֵ֥נֲעַּֽיַו :יִֽׁשִלְּׁשַה םֹוּ֥יַּב יַ֖לֵא ּובּוׁ֥ש רֹ֔מאֵל ֙ךְךֶלֶּ֨מַה רֶּ֤בִּד רֶׁ֨שֲאַּֽכ יִׁ֑שִלְּׁשַה
 קְּזַה תַ֥צֲע תֵ֖א םָ֔עְבַחְר ךְךֶלֶּ֣מַה ֙בֹזֲעַּֽיַו הָׁ֑שָק  תַ֤צֲעַּֽכ םֶ֗הֵלֲא רֵּ֣בַדְיַו :םיִֽנֵ
 ֙םֶכְתֶא רַּ֤סִי יִ֗בָא ויָ֑לָע ףיִ֣סֹא יִ֖נֲאַֽו םֶ֔כְּלֻע־תֶֽא ֙דיִּבְכַא רֹ֔מאֵל ֙םיִדָלְיַה
ֹלְו :םיִּֽבַרְקֲעָּֽב יִ֖נֲאַֽו םיִ֔טֹוּׁשַּב  ֙הָּבִסְנ הָ֤תְיָֽה־יִּכ םָ֑עָה־לֶא ךְךֶלֶּ֖מַה עַ֥מָׁש־אֽ
 ּוהָּ֣יִחֲא ֙דַיְּב ֙רֶּבִּד רֶׁ֤שֲא ֹו֗רָבְּד־תֶא הָ֜וֹהְי םיִ֨קָה ֩ןַעַמְל םיִ֔הֹלֱאָֽה םִ֣עֵמ
ֹל יִּ֠כ לֵ֗אָרְׂשִי־לָכְו :טָֽבְנ־ןֶּב םָ֖עְבָר ָֽי־לֶא יִ֔נֹולִּֽׁשַה  ֒םֶהָל ֘ךְךֶלֶּמַה עַ֣מָׁש־אֽ
־ןֶבְּב הָ֣לֲחַֽנ־ֹאלְו דיִ֜וָדְּב קֶלֵ֨ח ּ֩ונָּל־הַמ רֹ֡מאֵל ׀ ךְךֶלֶּ֣מַה־תֶא םָ֣עָה ּוביִׁ֣שָּיַו
 לֵ֖אָרְׂשִי־לָּכ ךְךֶלֵּ֥יַו דיִ֑וָּד ֖ךָךְתיֵֽב הֵ֥אְר הָּ֕תַע לֵ֔אָרְׂשִי ֙ךָךיֶ֨לָהֹֽאְל ׁשיִ֤א יַׁ֗שִי
 :םָֽעְבַחְר םֶ֖היֵלֲע ךְךֹ֥לְמִּיַו הָ֑דּוהְי יֵ֣רָעְּב םיִ֖בְׁשֹּֽיַה לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣נְבּו :ויָֽלָהֹֽאְל
 לֵ֛אָרְׂשִי־יֵֽנְב ֹו֧ב־ּומְּגְרִּיַו סַּ֔מַה־לַע רֶׁ֣שֲא ֙םָרֹדֲה־תֶא םָ֗עְבַחְר ךְךֶלֶּ֣מַה חַ֞לְׁשִּיַו
 :םָֽלָׁשּוֽרְי סּו֖נָל הָ֔בָּכְרֶּמַּב תֹו֣לֲעַֽל ֙ץֵּמַאְתִה םָ֗עְבַחְר ךְךֶלֶּ֣מַהְו תֹ֑מָּיַו ןֶבֶ֖א
ֹבָּיַו :הֶּֽזַה םֹוּ֥יַה דַ֖ע דיִ֔וָּד תיֵ֣בְּב֙ לֵאָרְׂשִי ּו֤עְׁשְפִּיַו ֩ לֵהְקַּיַו ִ֒ם	ַלָׁשּוֽרְי ֘םָעְבַחְר א֣
 ֙םֵחָּלִהְל הָ֑מָחְלִמ הֵׂ֣שֹע רּו֖חָּב ףֶלֶ֛א םיִ֥נֹומְׁשּו הָ֨אֵמ ןִ֗מָיְנִבּו הָ֜דּוהְי תיֵּ֨ב־תֶא
־לֶא הָ֔וֹהְי־רַבְּד ֙יִהְיַו :םָֽעְבַחְרִל הָ֖כָלְמַּמַה־תֶא ביִׁ֥שָהְל לֵ֔אָרְׂשִי־םִע
 הָ֑דּוהְי ךְךֶלֶ֣מ הֹ֖מֹלְׁש־ןֶּב םָ֥עְבַחְר־לֶא רֹ֕מֱא :רֹֽמאֵל םיִ֖הֹלֱאָֽה־ׁשיִא ּוהָ֥יְעַמְׁש
ֹלְו ּ֩ולֲעַֽת־ֹאל הָ֡וֹהְי רַ֣מָא הֹּ֣כ :רֹֽמאֵל ןִ֖מָיְנִבּו הָ֥דּוהיִּֽב לֵ֔אָרְׂשִי־לָּכ֙ לֶאְו ־אֽ
 ּ֙ועְמְׁשִּיַו הֶּ֑זַה רָ֣בָּדַה הָ֖יְהִֽנ יִּ֛תִאֵֽמ־יִּכ ֹו֔תיֵבְל ׁשיִ֣א ּובּוׁ֚ש םֶ֗כיֵחֲא־םִע ּו֜מֲחָּֽ֨לִת
 ןֶבִּ֧יַו םָ֑לָׁשּוֽריִּב םָ֖עְבַחְר בֶׁשֵּ֥יַו :םָֽעְבָר ָֽי־לֶא תֶכֶּ֥לִמ ּובֻׁ֖שָּיַו הָ֔וֹהְי יֵ֣רְבִּד־תֶא
־תֶאְו :ַעֹוֽקְּת־תֶאְו םָ֖טיֵע־תֶאְו םֶחֶ֛ל־תיֵּֽב־תֶא ןֶבִּ֧יַו :הָֽדּוהיִּֽב רֹו֖צָמְל םיִ֛רָע
־תֶאְו :ףיִֽז־תֶאְו הָׁ֖שֵרָֽמ־תֶאְו תַּ֥ג־תֶאְו :םָּֽלֻדֲע־תֶאְו ֹו֖כֹוׂש־תֶאְו רּו֥צ־תיֵּֽב
 ןֹו֔רְבֶח־תֶאְו ןֹו֔לָּיַא־תֶאְו ֙הָעְרָצ־תֶאְו :הָֽקֵזֲע־תֶאְו ׁשיִ֖כָל־תֶאְו םִיַ֥רֹודֲא
 ֙םֶהָּב ןֵּ֤תִּיַו תֹו֑רֻצְּמַה־תֶא קֵּ֖זַחְיַו :תֹוֽרֻצְמ יֵ֖רָע ןִ֑מָיְנִבְבּו הָ֖דּוהיִּֽב רֶׁ֥שֲא
 םֵ֖קְּזַחְיַו םיִ֔חָמְרּו תֹוּ֣נִצ ֙ריִעָו ריִ֤ע־לָכְבּו :ןִי ָֽיָו ןֶמֶׁ֥שְו לָ֖כֲאַֽמ תֹו֥רְצֹֽאְו םיִ֔דיִגְנ



 לֵ֑אָרְׂשִי־לָכְּב רֶׁ֖שֲא םִּ֔יִוְלַֽהְו ֙םיִנֲהֹּֽכַהְו :ןִֽמָיְנִבּו הָ֥דּוהְי ֹו֖ל־יִהְי ַֽו דֹ֑אְמ הֵּ֣בְרַהְל
 ּו֥כְלֵּֽיַו םָ֔תָּזֻחֲאַֽו ֙םֶהיֵׁשְרְגִמ־תֶא םִּ֗יִוְלַה ּו֣בְזָֽע־יִּכ :םָֽלּובְּג־לָּכִמ ויָ֖לָע ּו֥בְּצַיְתִֽה
 ֹ֙ול־דֶמֲעַּֽיַו :הָֽוֹהיַל ןֵ֖הַּכִמ ויָ֔נָבּו ֙םָעְבָר ָֽי םָ֤חיִנְזִה־יִּֽכ םָ֑לָׁשּוֽריִֽלְו הָ֖דּוהיִֽל
 יֵ֣טְבִׁש֙ לֹּכִמ םֶ֗היֵרֲחַֽאְו :הָֽׂשָע רֶׁ֥שֲא םיִ֖לָגֲעָֽלְו םיִ֑ריִעְּׂשַלְו תֹו֖מָּבַל םיִ֔נֲהֹּֽכ
 םַ֔לָׁשּו֣רְי ּואָּ֚ב לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא הָ֖וֹהְי־תֶא ׁשֵּ֕קַבְל םָ֔בָבְל־תֶא ֙םיִנְתֹּֽנַה לֵ֔אָרְׂשִי
־תֶא ּו֛צְּמַאְיַו הָ֔דּוהְי תּו֣כְלַמ־תֶא ּ֙וקְּזַחְיַו :םֶֽהיֵתֹוֽבֲא יֵ֥הֹלֱא הָ֖וֹהיַֽל ַחֹוּ֕בְזִל
 םיִ֥נָׁשְל הֹ֖מֹלְׁשּו דיִ֛וָּד ךְךֶרֶ֧דְּב ּו֗כְלָֽה יִּ֣כ ׁשֹו֑לָׁש םיִ֣נָׁשְל הֹ֖מֹלְׁש־ןֶּב םָ֥עְבַחְר
 דיִ֑וָּד־ןֶּב תֹו֖מיִרְי ]תַּב[ ןַּב תַ֔לֲחָ֣מ־תֶא הָּׁ֔שִא ֙םָעְבַחְר ֹו֤ל־חַּֽק ִּֽיַו :ׁשֹוֽלָׁש
 הָ֖יְרַמְׁש־תֶאְו ׁשּו֥עְי־תֶא םיִ֑נָּב ֹו֖ל דֶלֵּ֥תַו :יָֽׁשִי־ןֶּב בָ֖איִלֱא־תַּב לִיַ֕היִבֲא
 ֙הָּיִבֲא־תֶא ֹו֗ל דֶלֵּ֣תַו םֹו֑לָׁשְבַא־תַּב הָ֖כֲעַֽמ־תֶא חַ֔קָל ָהיֶ֣רֲחַֽאְו :םַהָֽז־תֶאְו
־תַב הָ֣כֲעַֽמ־תֶא םָ֜עְבַחְר בַ֨הֱאֶּֽיַו :תיִֽמֹלְׁש־תֶאְו אָ֖זיִז־תֶאְו יַּ֔תַע־תֶאְו
 םיִׁ֖שְגַליִֽפּו אָׂ֔שָנ ֙הֵרְׂשֶע־הֶֽנֹומְׁש םיִׁ֤שָנ יִּ֠כ ויָׁ֔שְגַליִֽפּו ֙ויָׁשָנ־לָּכִמ םֹו֗לָׁשְבַא
ֹרָל דֵ֨מֲעַּֽיַו :תֹוֽנָּב םיִּׁ֥שִׁשְו םיִ֖נָּב הָ֛נֹומְׁשּו םיִ֧רְׂשֶע דֶלֹוּ֗יַו םיִּׁ֑שִׁש  םָ֛עְבַחְר ׁשא֧
 ויָ֜נָּב־לָּכִמ ץֹ֨רְפִּיַו ֩ןֶבָּיַו :ֹוֽכיִלְמַהְל יִּ֖כ ויָ֑חֶאְּב דיִ֣גָנְל הָ֖כֲעַֽמ־ןֶב הָּ֥יִבֲא־תֶא
 בֹ֑רָל ןֹו֖זָּמַה םֶ֛הָל ןֵּ֥תִּיַו תֹו֔רֻצְּמַה יֵ֣רָע֙ לֹכְל ןִ֗מָיְנִבּו הָ֣דּוהְי תֹו֧צְרַא־לָכְֽל
 תַ֣רֹוּת־תֶא בַ֖זָע ֹו֔תָקְזֶחְכּו ֙םָעְבַחְר תּו֤כְלַמ ןיִ֞כָהְּכ יִ֗הְיַו :םיִֽׁשָנ ןֹו֥מֲה לַ֖אְׁשִּיַו
 קַׁ֥שיִׁש הָ֛לָע םָ֔עְבַחְר ךְךֶלֶּ֣מַל ֙תיִׁשיִמֲחַֽה הָ֤נָּׁשַּב יִ֞הְיַו :ֹוּֽמִע לֵ֖אָרְׂשִי־לָכְו הָ֑וֹהְי
 םיִּׁ֥שִׁשְבּו בֶכֶ֔ר ֙םִיַ֨תאָמּו ףֶלֶ֤אְּב :הָֽוֹהיַּֽב ּו֖לֲעָֽמ יִּ֥כ םָ֑לָׁשּוֽרְי־לַע םִיַ֖רְצִמ־ךְךֶלֶֽמ
 םיִּ֖יִּכֻס םיִ֥בּול םִיַ֔רְצִּמִמ ֹ֙וּמִע ּואָּ֤ב־רֶׁשֲא םָ֞עָל רָּ֗פְסִמ ןיֵ֣אְו םיִׁ֑שָרָּֽפ ףֶלֶ֖א
ֹבָּיַו הָ֑דּוהיִֽל רֶׁ֣שֲא תֹו֖רֻצְּמַה יֵ֥רָע־תֶא דֹּ֛כְלִּיַו :םיִֽׁשּוכְו  :םָֽלָׁשּוֽרְי־דַע א֖
 םַ֖לָׁשּוֽרְי־לֶא ּו֥פְסֶאֶֽנ־רֶׁשֲא הָ֔דּוהְי יֵ֣רָׂשְו םָ֔עְבַחְר־לֶא אָּ֣ב ֙איִבָּנַה הָ֤יְעַמְׁשּו
ֹּיַו קָׁ֑שיִׁש יֵ֣נְּפִמ  יִ֛נֲא־ףַאְו יִ֔תֹא םֶּ֣תְבַזֲע ֙םֶּתַא הָ֗וֹהְי רַ֣מָא־הֹּכ םֶ֜הָל רֶמא֨
ֹּיַו ךְךֶלֶּ֑מַהְו לֵ֖אָרְׂשִי־יֵֽרָׂש ּו֥עְנָּֽכִּיַו :קָֽׁשיִׁש־דַיְּב םֶ֖כְתֶא יִּתְבַ֥זָע  ׀ קיִּ֥דַצ ּו֖רְמאֽ
 ּו֖עְנְכִנ רֹ֛מאֵל ׀ הָ֧יְעַמְׁש־לֶא ֙הָוֹהְי־רַבְד ֩הָיָה ּועָ֔נְכִנ יִּ֣כ ֙הָוֹהְי תֹו֤אְרִבּו :הָֽוֹהְי
ֹל ֹלְו הָ֔טיֵלְפִל ֙טַעְמִּכ םֶ֤הָל יִּ֨תַתָנְו םֵ֑תיִחְׁשַא א֣  םַ֖לָׁשּוֽריִּב יִ֛תָמֲח ךְךַּ֧תִת־אֽ
 תֹו֥כְלְמַמ תַ֖דֹובֲעַֽו יִ֔תָדֹו֣בֲע ּ֙ועְדֵיְו םיִ֑דָבֲעַֽל ֹו֖ל־ּויְהִֽי יִּ֥כ :קָֽׁשיִׁש־דַיְּב



־תיֵּב תֹו֣רְצֹֽא־תֶא חַּ֞קִּיַו ִ֒ם	ַלָׁשּוֽרְי־לַע ֘םִיַרְצִמ־ךְךֶלֶֽמ קַׁ֥שיִׁש לַעַּ֨יַו :תֹוֽצָרֲאָֽה
 רֶׁ֥שֲא בָ֔הָּזַה יֵּ֣נִגָֽמ־תֶא ֙חַּקִּיַו חָ֑קָל לֹּ֖כַה־תֶא ךְךֶלֶּ֔מַה תיֵּ֣ב ֙תֹורְצֹֽא־תֶאְו הָ֗וֹהְי
 ֙דַי־לַע דיִ֗קְפִהְו תֶׁשֹ֑חְנ יֵּ֖נִגָֽמ םֶ֔היֵּתְחַּת ֙םָעְבַחְר ךְךֶלֶּ֤מַה ׂשַעַּ֨יַו :הֹֽמֹלְׁש הָׂ֖שָע
 הָ֑וֹהְי תיֵּ֣ב ךְךֶלֶּ֖מַה אֹו֥ב־יֵּדִמ יִ֛הְיַו :ךְךֶלֶּֽמַה תיֵּ֥ב חַתֶּ֖פ םיִ֔רְמֹּׁ֣שַה םיִ֔צָרָֽה יֵ֣רָׂש
־ףַא ּ֙וּנֶּ֨מִמ בָׁ֤ש ֹו֗עְנָּֽכִהְבּו :םיִֽצָרָֽה אָּ֥ת־לֶא םּו֖בִׁשֱהֶֽו םּו֔אָׂשְנּו ֙םיִצָרָֽה ּואָּ֤ב
ֹלְו הָ֔וֹהְי  ךְךֶלֶּ֧מַה קֵּ֞זַחְתִּיַו :םיִֽבֹוט םיִ֥רָבְּד הָ֖יָה הָ֔דּוהיִּֽב ֙םַגְו הָ֑לָכְל תיִ֖חְׁשַהְל א֥
 ֹו֜כְלָמְּב םָ֨עְבַחְר ֩הָנָׁש תַ֣חַאְו םיִ֣עָּבְרַא־ןֶב יִּ֣כ ךְךֹ֑לְמִּיַו םַ֖לָׁשּוֽריִּב םָ֛עְבַחְר
־תֶא םּוׂ֨שָל הָ֜וֹהְי רַ֨חָּב־רֶׁשֲא ריִעָ֠ה םַ֗לָׁשּוֽריִּב ךְךַ֣לָמ ׀ הָ֣נָׁש הֵ֥רְׂשֶע עַ֨בֲׁשּֽו

ֹל יִּ֣כ עָ֑רָה ׂשַעַּ֖יַו :תיִֽנֹּמַעָֽה הָ֖מֲעַֽנ ֹוּ֔מִא םֵׁ֣שְו לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣טְבִׁש֙ לֹּכִמ ֙םָׁש ֹו֥מְׁש  א֤
־ֹאלֲה םיִ֔נֹורֲחַ֣אָהְו ֙םיִנֹׁשאִֽרָה םָ֗עְבַחְר יֵ֣רְבִדְו :הָֽוֹהְי־תֶא ׁשֹו֖רְדִל ֹוּ֔בִל ֙ןיִכֵה
 תֹו֧מֲחְֽלִמּו ׂשֵ֑חַיְתִהְל הֶ֖זֹחַֽה ֹוּ֥דִעְו איִ֛בָּנַה הָ֧יְעַמְׁש יֵ֨רְבִדְּב םיִ֜בּותְּכ םֵ֨ה
 דיִ֑וָּד ריִ֣עְּב רֵ֖בָּקִּיַו ויָ֔תֹבֲא־םִע ֙םָעְבַחְר בַּ֤כְׁשִּיַו :םיִֽמָּיַה־לָּכ םָ֖עְבָר ָֽיְו םָ֛עְבַחְר
 ךְךֹ֥לְמִּיַו םָ֑עְבָר ָֽי ךְךֶלֶּ֣מַל הֵ֖רְׂשֶע הֶ֥נֹומְׁש תַ֛נְׁשִּב :ויָּֽתְחַּת ֹו֖נְב הָּ֥יִבֲא ךְךֹ֛לְמִּיַו
־תַב ּוהָ֥יָכיִֽמ ֹוּ֔מִא םֵׁ֣שְו םַ֔לָׁשּו֣ריִּב ֙ךְךַלָמ םיִ֗נָׁש ׁשֹו֣לָׁש :הָֽדּוהְי־לַע הָּ֖יִבֲא
 הָּ֜יִבֲא רֹ֨סְאֶּיַו :םָֽעְבָר ָֽי ןיֵ֥בּו הָּ֖יִבֲא ןיֵּ֥ב הָ֛תְיָֽה הָ֥מָחְלִמּו הָ֑עְבִּג־ןִמ לֵ֖איִרּוֽא
 רּו֑חָּב ׁשיִ֣א ףֶלֶ֖א תֹו֥אֵמ־עַּבְרַא הָ֔מָחְלִמ יֵ֣רֹוּבִּג֙ לִיַ֨חְּב הָ֗מָחְלִּמַה־תֶא
 :לִיָֽח רֹוּ֥בִּג רּו֖חָּב ׁשיִ֥א ףֶלֶ֛א תֹו֥אֵמ הֶ֨נֹומְׁשִּב הָ֔מָחְלִמ ֹ֙וּמִע ךְךַ֤רָע םָ֗עְבָר ָֽיְו
ֹּיַו םִיָ֑רְפֶא רַ֣הְּב רֶׁ֖שֲא םִיַ֔רָמְצ רַ֣הְל֙ לַעֵמ הָּ֗יִבֲא םָק ָּ֣יַו  םָ֥עְבָר ָֽי יִנּו֖עָמְׁש רֶמא֕
ֹלֲה :לֵֽאָרְׂשִי־לָכְו  דיִ֛וָדְל הָ֧כָלְמַמ ןַ֨תָנ לֵ֗אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא ׀ הָ֣וֹהְי יִּ֞כ תַעַ֔דָל ֙םֶכָל א֤
 דֶבֶ֖ע טָ֔בְנ־ןֶּב םָ֣עְבָר ָֽי ֙םָקָּ֨יַו :חַלֶֽמ תיִ֥רְּב ויָ֖נָבְלּו ֹו֥ל םָ֑לֹועְל לֵ֖אָרְׂשִי־לַע
 לַעַּ֔יִלְב יֵ֣נְּב ֙םיִקֵר םיִׁ֤שָנֲא ויָ֗לָע ּו֣צְבָּֽקִּיַו :ויָֽנֹדֲא־לַע דֹ֖רְמִּיַו דיִ֑וָּד־ןֶב הֹ֣מֹלְׁש
ֹלְו בָ֔בֵל־ךְךַרְו ֙רַעַ֨נ הָיָ֤ה םָ֗עְבַחְרּו הֹ֑מֹלְׁש־ןֶּב םָ֣עְבַחְר־לַע ּו֖צְּמַאְתִּיַו  קַּ֖זַחְתִה א֥
 דיִ֑וָד יֵ֣נְּב דַ֖יְּב הָ֔וֹהְי תֶכֶ֣לְמַמ ֙יֵנְפִל ֙קֵּזַחְתִהְל םיִ֗רְמֹֽא םֶּ֣תַא ׀ הָּ֣תַעְו :םֶֽהיֵנְפִל
ֹלֲה :םיִֽהֹלאֵֽל םָ֖עְבָר ָֽי םֶ֛כָל הָׂ֥שָע רֶׁ֨שֲא בָ֔הָז יֵ֣לְגֶע ֙םֶכָּמִעְו בָ֔ר ןֹו֣מָה ֙םֶּתַאְו  א֤
 יֵּ֣מַעְּכ ֙םיִנֲהֹּֽכ םֶ֤כָל ּוׂ֨שֲעַּֽתַו םִּ֑יִוְלַֽהְו ןֹ֖רֲהַֽא יֵ֥נְּב־תֶא הָ֔וֹהְי יֵ֣נֲהֹּֽכ־תֶא ֙םֶּתְחַּדִה
ֹלְל ןֵ֖הֹכ הָ֥יָהְו הָ֔עְבִׁש םִ֣ליֵאְו ֙רָקָּב־ןֶּב רַ֤פְּב ֹו֜דָי אֵּ֨לַמְל אָּ֗בַה־לָּכ תֹו֔צָרֲאָֽה  א֥



ֹלְו ּוניֵ֖הֹלֱא הָ֥וֹהְי ּונְחַ֛נֲאַֽו :םיִֽהֹלֱא  יֵ֣נְּב ֙הָוֹהיַֽל םיִ֤תְרָֽׁשְמ ֞םיִנֲהֹֽכְו ּוהֻ֑נְבַזֲע א֣
־בֶרֶ֗עָבּו רֶקֹּ֣בַּב־רֶקֹּֽבַּב תֹו֣לֹע הָ֡וֹהיַֽל םיִ֣רִטְקַמּו :תֶכאָֽלְמַּב םִּ֖יִוְלַֽהְו ןֹ֔רֲהַֽא
 בָ֤הָּזַה תַ֨רֹונְמּו רֹו֗הָּטַה ןָ֣חְלֻּׁשַה־לַע םֶחֶ֜ל תֶכֶ֨רֲעַֽמּו ֩םיִּמַס־תֶרֹֽטְקּו בֶרֶ֣עָּב
 ּוניֵ֑הֹלֱא הָ֣וֹהְי תֶרֶ֖מְׁשִמ־תֶא ּונְחַ֔נֲא םיִ֣רְמֹֽׁש־יִּֽכ בֶרֶ֔עָּב בֶרֶ֣עָּב ֙רֵעָבְל ָ֙היֶ֨תֹר ֵֽנְו
ֹרָב ּונָּ֨מִע ֩הֵּנִהְו :ֹוֽתֹא םֶּ֥תְבַזֲע םֶּ֖תַאְו  תֹו֥רְצֹֽצֲחַֽו ויָ֛נֲהֹֽכְו ׀ םיִ֧הֹלֱאָֽה ׁשא֜
־יֵֽהֹלֱא הָ֥וֹהְי־םִע ּו֛מֲחָּֽלִּת־לַא לֵ֗אָרְׂשִי יֵ֣נְּב םֶ֑כיֵלֲע ַעיִ֣רָהְל הָ֖עּורְּתַה
ֹל־יִּכ םֶ֖כיֵתֹֽבֲא  םֶ֑היֵרֲחַֽאֵֽמ אֹו֖בָל בָ֔רְאַּֽמַה־תֶא ֙בֵסֵה םָ֗עְבָר ָֽיְו :ּוחיִֽלְצַת א֥
 ֙הָמָחְלִּמַה םֶ֤הָל הֵּ֨נִהְו הָ֗דּוהְי ּו֣נְפִּיַו :םֶֽהיֵרֲחַֽאֵמ בָ֖רְאַּֽמַהְו הָ֔דּוהְי יֵ֣נְפִל ּ֙ויְהִּֽיַו
 :תֹוֽרְצֹצֲחַּֽב ]םיִ֖רְצְחַמ[ םירִ֖צְצְחַמ םיִ֔נֲהֹּֽ֣כַהְו הָ֑וֹהיַֽל ּו֖קֲעְֽצִּיַו רֹו֔חָאְו םיִ֣נָּפ
 ֙םָעְבָר ָֽי־תֶא ף ַ֤גָנ םיִ֗הֹלֱאָֽהְו הָ֔דּוהְי ׁשיִ֣א ַ֙עיִ֨רָהְּב יִ֗הְיַו הָ֑דּוהְי ׁשיִ֣א ּועיִ֖רָּיַו
 םֵ֥נְּתִּיַו הָ֑דּוהְי יֵ֣נְּפִמ לֵ֖אָרְׂשִי־יֵֽנְב ּוסּו֥נָּיַו :הָֽדּוהיִֽו הָּ֖יִבֲא יֵ֥נְפִל לֵ֔אָרְׂשִי־לָכְו
 לֵ֔אָרְׂשִּיִמ ֙םיִלָלֲח ּו֤לְּפִּיַו הָּ֑בַר הָּ֣כַמ ֹוּ֖מַעְו הָּ֥יִבֲא םֶ֛הָב ּוּ֥כַּיַו :םָֽדָיְּב םיִ֖הֹלֱא
 יֵ֣נְּב ּ֙וצְמֶאֶּֽיַו איִ֑הַה תֵ֣עָּב לֵ֖אָרְׂשִי־יֵֽנְב ּו֥עְנָּֽכִּיַו :רּוֽחָּב ׁשיִ֥א ףֶלֶ֖א תֹו֥אֵמ־ׁשֵֽמֲח
 ֒םָעְבָר ָֽי יֵ֣רֲחַֽא ֘הָּיִבֲא ףֹּ֣דְרִּיַו :םֶֽהיֵתֹוֽבֲא יֵ֥הֹלֱא הָ֖וֹהְי־לַע ּו֔נֲעְֽׁשִנ יִּ֣כ הָ֔דּוהְי
 ָהיֶ֑תֹונְּב־תֶאְו הָ֖נָׁשְי־תֶאְו ָהיֶ֔תֹונְּב־תֶאְו֙ לֵא־תיֵּֽב־תֶא םיִ֔רָע ּ֙וּנֶּ֨מִמ דֹּ֤כְלִּיַו
ֹלְו :ָהיֶֽתֹנְבּו ]ןִיַ֖רְפֶע[ ןִוַ֖רְפֶע־תֶאְו  ּוהָּ֑יִבֲא יֵ֣מיִּב דֹו֖ע םָ֛עְבָר ָֽי־ַחֹּֽכ רַ֧צָע־אֽ
 דֶלֹוּ֗יַו הֵ֑רְׂשֶע עַּ֣בְרַא םיִׁ֖שָנ ֹו֔ל־אָּׂשִּ֨יַו ּוהָּ֔יִבֲא קֵּ֣זַחְתִּיַו :תֹֽמָּיַו הָ֖וֹהְי ּוהֵ֥פְּגִּיַו
 ויָ֑רָבְדּו ויָ֖כָרְדּו הָּ֔יִבֲא יֵ֣רְבִּד ֙רֶתֶ֨יְו :תֹוֽנָּב הֵ֖רְׂשֶע ׁשֵׁ֥שְו םיִ֔נָּב ֙םִיַ֨נְׁשּו םיִ֤רְׂשֶע
 ריִ֣עְּב ֹ֙ותֹא ּו֤רְּבְקִּיַו ויָ֗תֹבֲא־םִע הָּ֜יִבֲא בַּ֨כְׁשִּיַו :ֹוּֽדִע איִ֥בָּנַה ׁשַ֖רְדִמְּב םיִ֕בּותְּכ
 ֙אָסָא ׂשַעַּ֤יַו :םיִֽנָׁש רֶׂשֶ֥ע ץֶרָ֖אָה הָ֥טְקָׁש ויָ֛מָיְּב ויָּ֑תְחַּת ֹו֖נְב אָ֥סָא ךְךֹ֛לְמִּיַו דיִ֔וָּד
 תֹו֑מָּבַהְו רָ֖כֵּנַה תֹו֥חְּבְזִמ־תֶא רַסָּ֛יַו :ויָֽהֹלֱא הָ֥וֹהְי יֵ֖ניֵעְּב רָׁ֔שָּיַהְו בֹוּ֣טַה
ֹּיַו :םיִֽרֵׁשֲאָֽה־תֶא עַּ֖דַגְיַו תֹו֔בֵּצַּמַה־תֶא ֙רֵּבַׁשְיַו ־תֶא ׁשֹו֕רְדִל הָ֔דּוהיִֽל ֙רֶמא֨
 הָ֔דּוהְי יֵ֣רָע־לָּכִמ ֙רַסָּ֨יַו :הָֽוְצִּמַהְו הָ֥רֹוּתַה תֹוׂ֖שֲעַֽלְו םֶ֑היֵתֹוֽבֲא יֵ֣הֹלֱא הָ֖וֹהְי
 הָ֖רּוצְמ יֵ֥רָע ןֶבִּ֛יַו :ויָֽנָפְל הָ֖כָלְמַּמַה טֹ֥קְׁשִּתַו םיִ֑נָּמַחַֽה־תֶאְו תֹו֖מָּבַה־תֶא
 ַחיִ֥נֵה־יִּֽכ הֶּלֵ֔אָה םיִ֣נָּׁשַּב ֙הָמָחְלִמ ֹוּ֤מִע־ןיֵֽאְו ץֶרָ֗אָה הָ֣טְקָֽׁש־יִּכ הָ֑דּוהיִּֽב
ֹּיַו :ֹוֽל הָ֖וֹהְי  ֘םיִלָּדְגִמּו הָ֣מֹוח בֵ֨סָנְו הֶּלֵ֗אָה םיִ֣רָעֶֽה־תֶא ׀ הֶ֣נְבִנ הָ֜דּוהיִֽל רֶמא֨



 ּונְׁשַ֕רָּד ּוניֵ֔הֹלֱא הָ֣וֹהְי־תֶא ּ֙ונְׁשַ֨רָד יִּ֤כ ּוניֵ֗נָפְל ץֶרָ֜אָה ּוּנֶ֨דֹוע ֒םיִחיִרְבּו םִיַ֣תָלְּד
 ֙הָדּוהיִֽמ ֒חַמֹרָו הָּ֣נִצ אֵׂ֣שֹנ ֘לִיַח אָ֔סָאְל יִ֣הְיַו :ּוחיִֽלְצַּיַו ּו֖נְבִּיַו ביִ֑בָּסִמ ּונָ֖ל חַֽנָּ֥יַו

 ףֶלָ֑א םיִ֖נֹומְׁשּו םִיַ֥תאָמ תֶׁשֶ֔ק יֵכְרֹ֣דְו ֙ןֵגָמ יֵ֤אְׂשֹֽנ ןִ֗מָיְנִּבִמּו ףֶלֶ֔א תֹו֣אֵמ ׁשֹ֣לְׁש
 םיִ֔פָלֲא ףֶלֶ֣א֙ לִיַ֨חְּב יִׁ֗שּוּכַה חַר ֶ֣ז םֶ֜היֵלֲא אֵ֨צֵּיַו :לִיָֽח יֵרֹוּ֥בִּג הֶּלֵ֖א־לָּכ
ֹבָּיַו תֹו֑אֵמ ׁשֹ֣לְׁש תֹו֖בָּכְרַמּו  הָ֔מָחְלִמ ּ֙וכְרַעַּֽיַו ויָ֑נָפְל אָ֖סָא אֵ֥צֵּיַו :הָֽׁשֵרָמ־דַע א֖
־ןיֵֽא הָ֗וֹהְי ֒רַמֹאּיַו ֘ויָהֹלֱא הָ֣וֹהְי־לֶא אָ֜סָא אָ֨רְקִּיַו :הָֽׁשֵרָמְל הָתַ֖פְצ איֵ֥גְּב
 ֣ךָךְמִׁשְבּו ּוּנַ֔עְׁשִנ ךָךיֶ֣לָע־יִּֽכ ּ֙וניֵ֨הֹלֱא הָ֤וֹהְי ּונֵ֜רְזָע ַחֹּ֔כ ןיֵ֣אְל ֙בַר ןיֵּ֥ב ֙רֹוזְעַל ֤ךָךְּמִע
 ףֹּ֤גִּיַו :ׁשֹוֽנֱא ֖ךָךְּמִע רֹ֥צְעַי־לַא הָּתַ֔א ּ֙וניֵ֨הֹלֱא הָ֤וֹהְי הֶּ֑זַה ןֹו֖מָהֶֽה־לַע ּונאָ֔ב
 אָ֜סָא םֵ֨פְּדְרִּיַו :םיִֽׁשּוּכַה ּוסֻ֖נָּיַו הָ֑דּוהְי יֵ֣נְפִלְו אָ֖סָא יֵ֥נְפִל םיִׁ֔שּוּכַה־תֶא ֙הָוֹהְי
 ּו֥רְּבְׁשִנ־יִּֽכ הָ֔יְחִֽמ םֶ֣הָל־ןיֵֽאְל ֙םיִׁשּוּכִמ לֹּ֤פִּיַו ֒רָרְגִל־דַע ֹ֘וּמִע־רֶׁשֲא םָ֣עָהְו
 ֙םיִרָעֶֽה־לָּכ תֵ֤א ּוּ֗כַּיַו :דֹֽאְמ הֵּ֥בְרַה לָ֖לָׁש ּו֥אְׂשִּיַו ּוהֵ֑נֲחַֽמ יֵ֣נְפִלְו הָ֖וֹהְי־יֵֽנְפִל
 הָּ֥זִב־יִּֽכ םיִ֔רָעֶ֣ה־לָּכ־תֶא ּ֙וּזֹ֨בָּיַו םֶ֑היֵלֲע הָ֖וֹהְי־דַחַֽפ הָ֥יָה־יִּֽכ רָ֔רְּג תֹו֣ביִבְס
 קִמ יֵ֥לֳהָֽא־םַגְו :םֶֽהָב הָ֥תְיָה הָּ֖בַר ֹצ ּוּ֨בְׁשִּיַו ּוּ֑כִה הֶ֖נְ  ּובֻׁ֖שָּיַו םיִּ֔לַמְגּו ֙בֹרָל ןא֤
 ֒אָסָא יֵ֣נְפִל ֘אֵצֵּיַו :םיִֽהֹלֱא ַחּו֥ר ויָ֖לָע הָ֥תְיָֽה דֵ֔דֹוע־ןֶּב ּ֙והָ֨יְרַזֲעַֽו :םָֽלָׁשּוֽרְי
ֹּיַו  ֹוּ֔מִע םֶ֣כְתֹוֽיְהִּֽב ֙םֶכָּמִע הָ֤וֹהְי ןִ֑מָיְנִבּו הָ֣דּוהְי־לָכְו אָ֖סָא יִנּו֕עָמְׁש ֹו֔ל רֶמא֣
 םיִּ֖בַר םיִ֥מָיְו :םֶֽכְתֶא בֹ֥זֲעַֽי ּוהֻ֖בְזַעַּֽת־םִאְו םֶ֔כָל אֵ֣צָּמִי ּ֙והֻׁ֨שְרְדִּת־םִאְו
ֹלְל לֵ֑אָרְׂשִיְל ֹלְלּו תֶ֗מֱא יֵ֣הֹלֱא ׀ א֣ ֹלְלּו הֶ֖רֹומ ןֵ֥הֹּכ א֛  ֹו֔ל־רַּצַּב ֙בָׁשָּ֨יַו :הָֽרֹות א֥
 םֹו֖לָׁש ןיֵ֥א םֵ֔הָה םיִּ֣תִעָֽבּו :םֶֽהָל אֵ֥צָּמִּיַו ּוהֻׁ֖שְקַבְיַו לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא הָ֖וֹהְי־לַע
 יֹו֖גְּב־יֹוֽג ּו֥תְּתֻכְו :תֹוֽצָרֲאָֽה יֵ֖בְׁשֹֽי־לָּכ לַ֥ע תֹוּ֔בַר תֹ֣מּוהְמ יִּ֚כ אָּ֑בַלְו אֵ֣צֹוּיַל
 יִּ֛כ םֶ֑כיֵדְי ּוּ֖פְרִי־לַאְו ּו֔קְזִח םֶּ֣תַאְו :הָֽרָצ־לָכְּב םָ֖מָמֲה םיִ֥הֹלֱא־יִּֽכ ריִ֑עְּב ריִ֣עְו
 ֒איִבָּנַה דֵ֣דֹע ֘הָאּובְּנַהְו הֶּלֵ֗אָה םיִ֣רָבְּדַה אָ֜סָא ַעֹ֨מְׁשִכְו :םֶֽכְתַּלֻעְפִל רָ֖כָׂש ׁשֵ֥י
 דַ֖כָל רֶׁ֥שֲא םיִ֔רָעֶ֣ה־ןִמּו ןִ֔מָיְנִבּו ֙הָדּוהְי ץֶרֶ֤א־לָּכִמ ֙םיִצּוּקִּׁשַה רֵ֤בֲעַּֽיַו קַּ֗זַחְתִה
־תֶא ץֹּ֗בְקִּיַו :הָֽוֹהְי םָ֥לּוא יֵ֖נְפִל רֶׁ֕שֲא הָ֔וֹהְי חַּ֣בְזִמ־תֶא ׁ֙שֵּדַחְיַו םִיָ֑רְפֶא רַ֣הֵמ
 ויָ֤לָע ּו֨לְפָֽנ־יִּכ ןֹו֑עְמִּׁשִמּו הֶּׁ֖שַנְמּו םִיַ֥רְפֶאֵֽמ םֶ֔הָּמִע ֙םיִרָּגַהְו ןִ֔מָיְנִבּו ֙הָדּוהְי־לָּכ
 ׁשֶדֹ֣חַּב םַ֖לָׁשּוֽרְי ּו֥צְבָּֽקִּיַו :ֹוּֽמִע ויָ֖הֹלֱא הָ֥וֹהְי־יִּֽכ םָ֕תֹאְרִּב בֹ֔רָל֙ לֵאָרְׂשִּיִמ
 אּו֔הַה םֹוּ֣יַּב ֙הָוֹהיַֽל ּו֤חְּבְזִּיַו :אָֽסָא תּו֥כְלַמְל הֵ֖רְׂשֶע־ׁשֵֽמֲח תַ֥נְׁשִל יִׁ֑שיִלְּׁשַה



ֹצְו תֹו֔אֵמ עַ֣בְׁש ֙רָקָּב ּואיִ֑בֵה לָ֖לָּׁשַה־ןִמ  תיִ֔רְּבַב ּואֹ֣בָּיַו :םיִֽפָלֲא תַ֥עְבִׁש ןא֖
 רֶׁ֧שֲא לֹ֨כְו :םָֽׁשְפַנ־לָכְבּו םָ֖בָבְל־לָכְּב םֶ֑היֵתֹוֽבֲא יֵ֣הֹלֱא הָ֖וֹהְי־תֶא ׁשֹו֕רְדִל
ֹל ־דַעְו ׁשיִ֖אֵמְל לֹו֔דָּג־דַעְו ֙ןֹטָק־ןִמְל תָ֑מּוי לֵ֖אָרְׂשִי־יֵֽהֹלֱא הָ֥וֹהיַֽל ׁש֛רְדִי־אֽ
 :תֹוֽרָפֹוֽׁשְבּו תֹו֖רְצֹֽצֲחַֽבּו הָ֑עּורְתִבּו לֹו֖דָּג לֹו֥קְּב הָ֔וֹהיַל ּ֙ועְבָּֽׁשִּיַו :הָּֽׁשִא
 םָ֣נֹוצְר־לָכְבּו ּועָּ֔בְׁשִנ ֙םָבָבְל־לָכְב יִּ֤כ הָ֗עּובְּׁשַה־לַע הָ֜דּוהְי־לָכ ּו֨חְמְׂשִּיַו
 ךְךֶלֶּ֗מַה אָ֣סָא ׀ םֵ֣א הָ֞כֲעַֽמ־םַגְו :ביִֽבָּסִמ םֶ֖הָל הָ֛וֹהְי חַנָּ֧יַו םֶ֑הָל אֵ֖צָּמִּיַו ּוהֻׁ֔שְקִּב
־תֶא ֙אָסָא תֹ֤רְכִּיַו תֶצָ֑לְפִמ הָ֖רֵׁשֲאַֽל הָ֥תְׂשָֽע־רֶׁשֲא הָ֔ריִבְּגִמ ּ֙הָריִסֱה
־בַבְל קַ֧ר לֵ֑אָרְׂשִּיִמ ּורָ֖ס־ֹאל תֹו֔מָּבַ֨הְו :ןֹוֽרְדִק לַחַ֥נְּב ףֹ֖רְׂשִּיַו קֶדָּ֕יַו ּהָּ֔תְצַלְפִמ
 םיִ֑הֹלֱאָֽה תיֵּ֣ב ויָׁ֖שָדָֽקְו ויִ֛בָא יֵׁ֥שְדָק־תֶא אֵ֞בָּיַו :ויָֽמָי־לָּכ םֵ֖לָׁש הָ֥יָה אָ֛סָא
ֹל הָ֖מָחְלִמּו :םיִֽלֵכְו בָ֖הָזְו ףֶסֶּ֥כ  תּו֥כְלַמְל ׁשֵ֖מָחְו םיִׁ֥שֹלְׁש־תַנְׁש דַ֛ע הָתָ֑יָה א֣
־לַע֙ לֵאָרְׂשִי־ךְךֶלֶֽמ אָׁ֤שְעַּב הָ֕לָע אָ֔סָא תּו֣כְלַמְל ׁ֙שֵׁשָו םיִׁ֤שֹלְׁש תַ֨נְׁשִּב :אָֽסָא
 אֵ֨צֹּיַו :הָֽדּוהְי־ךְךֶלֶֽמ אָ֖סָאְל אָ֔בָו אֵ֣צֹוי תֵּ֚ת יִּ֗תְלִבְל הָ֑מָרָֽה־תֶא ןֶבִּ֖יַו הָ֔דּוהְי
 ךְךֶלֶ֣מ ֙דַדֲה־ןֶּב־לֶא חַ֗לְׁשִּיַו ךְךֶלֶּ֑מַה תיֵ֣בּו הָ֖וֹהְי תיֵּ֥ב תֹו֛רְצֹֽאֵמ בָ֗הָזְו ףֶסֶּ֣כ אָ֜סָא
 הֵּ֨נִה ךָךיִ֑בָא ןיֵ֣בּו יִ֖בָא ןיֵ֥בּו ךָךֶ֔ניֵבּו יִ֣ניֵּב ֙תיִרְּב :רֹֽמאֵל קֶׂשֶ֖מְרַדְּב בֵׁ֥שֹוּיַה םָ֔רֲא
 הֶ֖לֲעַֽיְו לֵ֔אָרְׂשִי ךְךֶלֶ֣מ ֙אָׁשְעַּב־תֶא ֗ךָךְתיִֽרְּב רֵ֣פָה ךְךֵ֞ל בָ֔הָזְו ףֶסֶּ֣כ ֙ךָךְל יִּתְחַ֤לָׁש
־רֶׁשֲא םיִ֤לָיֲחַֽה יֵ֨רָׂש־תֶא חַלְׁשִּיַ֠ו אָ֗סָא ךְךֶלֶּ֣מַה־לֶא דַ֜דֲה־ןֶּב עַ֨מְׁשִּיַו :יָֽלָעֵמ
־לָּכ תֵ֥אְו םִיָ֑מ לֵ֣בָא תֵ֖אְו ןָּ֔ד־תֶאְו ןֹוּ֣יִע־תֶא ּ֙וּכַּיַו לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣רָע־לֶא ֹ֙ול
 תֵּ֖בְׁשַּיַו הָ֑מָרָֽה־תֶא תֹו֖נְּבִמ לַּ֕דְחֶּיַו אָׁ֔שְעַּב ַעֹ֣מְׁשִּכ ֙יִהְיַו :יִֽלָּתְפַנ יֵ֥רָע תֹו֖נְּכְסִמ
 ֙הָמָרָֽה יֵ֤נְבַא־תֶא ּו֞אְׂשִּיַו הָ֔דּוהְי־לָּכ־תֶא ֙חַקָל ךְךֶלֶּ֗מַה אָ֣סָאְו :ֹוּֽתְכאַלְמ־תֶא
 תֵ֣עָבּו :הָּֽפְצִּמַה־תֶאְו עַבֶּ֖ג־תֶא םֶ֔הָּב ןֶבִּ֣יַו אָׁ֑שְעַּב הָ֖נָּב רֶׁ֥שֲא ָהיֶ֔צֵע־תֶאְו
ֹּיַו הָ֑דּוהְי ךְךֶלֶ֣מ אָ֖סָא־לֶא הֶ֔אֹרָֽה יִנָ֣נֲח אָּ֚ב איִ֗הַה ־לַע ֜ךָךְנֶעָּׁ֨שִהְּב ויָ֗לֵא רֶמא֣
ֹלְו ֙םָרֲא ךְךֶלֶ֤מ  םָ֖רֲא־ךְךֶלֶֽמ ליֵ֥ח טַ֛לְמִנ ןֵּ֗כ־לַע ךָךיֶ֔הֹלֱא הָ֣וֹהְי־לַע ָּ֙תְנַ֨עְׁשִנ א֤
ֹלֲה :ךָךֶֽדָּיִמ  הֵּ֣בְרַהְל םיִׁ֖שָרָֽפְלּו בֶכֶ֥רְל בֹ֛רָל ׀ לִיַ֧חְל ּו֨יָה םיִ֗בּוּלַהְו םיִׁ֣שּוּכַה ׀ א֧
־לָכְּב תֹו֤טְטֹֽׁשְמ ויָ֞ניֵע הָ֗וֹהְי יִּ֣כ :ךָךֶֽדָיְּב םָ֥נָתְנ הָ֖וֹהְי־לַע ֥ךָךְנֶעָּֽׁשִהְבּו דֹ֑אְמ
ֹז־לַע ָּתְלַּ֣כְסִנ ויָ֖לֵא םֵ֛לָׁש םָ֥בָבְל־םִע קֵּזַחְתִהְ֠ל ֙ץֶרָ֨אָה  ֖ךָךְּמִע ׁשֵ֥י הָּתַ֔עֵמ יִּ֣כ תא֑
 ֹוּ֖מִע ףַעַ֥זְב־יִּֽכ תֶכֶּ֔פְהַּמַה תיֵּ֣ב ּ֙והֵ֨נְּתִּי ַֽו הֶ֗אֹרָה־לֶא אָ֜סָא סַ֨עְכִּיַו :תֹוֽמָחְלִמ



ֹז־לַע  םיִ֖נֹוׁשאִֽרָה אָ֔סָא יֵ֣רְבִּד ֙הֵּנִהְו :איִֽהַה תֵ֥עָּב םָ֖עָה־ןִמ אָ֛סָא ץֵּ֥צַרְיַו תא֑
 אֶ֣לֱחֶּֽיַו :לֵֽאָרְׂשִיְו הָ֖דּוהיִֽל םיִ֔כָלְּמַה רֶפֵ֣ס־לַע ֙םיִבּותְּכ םָּ֤נִה םיִ֑נֹורֲחַֽאָהְו
־םַגְו ֹו֑יְלָח הָלְעַ֖מְל־דַע ויָ֔לְגַרְּב ֹ֙ותּוכְלַמְל עַׁשֵ֤תָו םיִׁ֨שֹולְׁש ֩תַנְׁשִּב אָ֡סָא
ֹל ֹ֙ויְלָחְּב  תָמָּ֕יַו ויָ֑תֹבֲא־םִע אָ֖סָא בַּ֥כְׁשִּיַו :םיִֽאְֹפ ֽרָּב יִּ֖כ הָ֔וֹהְי־תֶא ׁשַ֣רָד־אֽ
 ריִ֣עְּב ֹ֘ול־הָרָּֽכ רֶׁ֣שֲא ויָ֗תֹרְבִקְב ּוהֻ֣רְּבְקִּיַו :ֹוֽכְלָמְל תַ֖חַאְו םיִ֥עָּבְרַא תַ֛נְׁשִּב
 תַחַ֣קְרִמְּב םיִ֖חָּקֻרְמ םיִ֔נְזּו םיִ֣מָׂשְּב ֙אֵּלִמ רֶׁ֤שֲא ֙בָּכְׁשִּמַּב ּוהֻ֗ביִּכְׁשַּיַו ֒דיִוָּד
 ויָּ֑תְחַּת ֹו֖נְּב טָ֥פָׁשֹוֽהְי ךְךֹ֛לְמִּיַו :דֹֽאְמִל־דַע הָ֥לֹודְּג הָ֖פֵרְׂש ֹו֥ל־ּופְרְׂשִּיַו הֶׂ֑שֲעַֽמ
 ֙םיִביִצְנ ןֵּ֤תִּיַו תֹו֑רֻצְּבַה הָ֖דּוהְי יֵ֥רָע־לָכְּב לִיַ֔ח־ןֶּתִּ֨יַו :לֵֽאָרְׂשִי־לַע קֵּ֖זַחְתִּיַו
 טָ֑פָׁשֹוֽהְי־ם�ֹע הָ֖וֹהְי יִ֥הְיַו :ויִֽבָא אָ֥סָא דַ֖כָל רֶׁ֥שֲא םִיַ֔רְפֶא יֵ֣רָעְבּו הָ֔דּוהְי ץֶרֶ֣אְּב
ֹלְו םיִ֔נֹׁשאִ֣רָה ֙ויִבָא דיִ֤וָּד יֵ֞כְרַדְּב ךְךַ֗לָה יִּ֣כ  ֙ויִבָא יֵ֤הֹלאֵֽל יִּ֠כ :םיִֽלָעְּבַל ׁשַ֖רָד א֥
ֹלְו ךְךָ֑לָה ויָ֖תֹוְצִמְבּו ׁשָ֔רָּד  ֹו֔דָיְּב ֙הָכָלְמַּמַה־תֶא הָ֤וֹהְי ןֶכָּ֨יַו :לֵֽאָרְׂשִי הֵׂ֥שֲעַֽמְּכ א֖
 ֹוּ֖בִל ּהַּ֥בְגִּיַו :בֹֽרָל דֹו֖בָכְו־רֶׁשֹֽע ֹו֥ל־יִהְי ַֽו טָ֑פָׁשֹוֽהיִל הָ֖חְנִמ הָ֛דּוהְי־לָכ ּו֧נְּתִּיַו
 תַ֨נְׁשִבּו :הָֽדּוהיִֽמ םיִ֖רֵׁשֲאָֽה־תֶאְו תֹו֥מָּבַה־תֶא ריִ֛סֵה דֹו֗עְו הָ֑וֹהְי יֵ֣כְרַדְּב
 לֵ֖אְנַתְנִלְו הָ֔יְרַכְזִלְו הָ֣יְדַבֹֽעְלּו֙ לִיַ֨ח־ןֶבְל ֙ויָרָׂשְל חַ֤לָׁש ֹו֗כְלָמְל ׁשֹו֜לָׁש
 ּוהָ֡יְדַבְזּו ּוהָ֡יְנַתְנּו ּוהָ֡יְעַֽמְֽׁש םִּ֗יִוְלַה םֶ֣הָּמִעְו :הָֽדּוהְי יֵ֥רָעְּב דֵּ֖מַלְל ּוהָ֑יָכיִֽמְלּו
 הָּ֖יִנֹוֽדֲא בֹו֥טְו ּוהָּ֛יִבֹוֽטְו ּוהָּ֧יִנֹֽ֨דֲאַֽו ֩ןָתָנֹוֽהיִו ]תֹו֡מָריִֽמְׁשּו[ תֹו֡מיָרִֽמְׁשּו לֵ֡אהָׂשֲעַֽו
 רֶפֵ֖ס םֶ֔הָּמִ֨עְו הָ֔דּוהיִּֽב ּ֙ודְּמַלְי ַֽו :םיִֽנֲהֹּֽכַה םָ֖רֹוהיִֽו עָ֥מָׁשיִֽלֱא םֶ֛הָּמִעְו םִּ֑יִוְלַֽה
 לַ֚ע הָ֗וֹהְי דַחַּ֣פ ׀ יִ֣הְיַו :םָֽעָּב ּו֖דְּמַלְי ַֽו הָ֔דּוהְי יֵ֣רָע־לָכְּב ּ֙וּבֹ֨סָּיַו הָ֑וֹהְי תַ֣רֹוּת
ֹלְו הָ֑דּוהְי תֹו֣ביִבְס רֶׁ֖שֲא תֹו֔צָרֲאָֽה תֹו֣כְלְמַמ־לָּכ  :טָֽפָׁשֹוֽהְי־םִע ּו֖מֲחְֽלִנ א֥
 םיִ֗איִבְרַעָֽה םַּ֣ג אָּׂ֑שַמ ףֶסֶ֣כְו הָ֖חְנִמ טָ֛פָׁשֹוֽהיִל םיִ֧איִבְמ םיִּ֗תְׁשִלְּפ־ןִמּו
ֹצ ֹ֙ול םיִ֥איִבְמ  תַ֥עְבִׁש םיִׁ֕שָיְתּו תֹו֔אֵמ עַ֣בְׁשּו ֙םיִפָלֲא תַ֤עְבִׁש םיִ֔ליֵא ןא֔
 הָ֛דּוהיִּֽב ןֶבִּ֧יַו הָלְעָ֑מְל־דַע לֵ֖דָגְו ךְךֵ֥לֹה טָ֛פָׁשֹוֽהְי יִ֧הְיַו :תֹוֽאֵמ עַ֥בְׁשּו םיִ֖פָלֲא
 יֵׁ֧שְנַאְו הָ֑דּוהְי יֵ֣רָעְּב ֹו֖ל הָיָ֥ה הָּ֛בַר הָ֥כאָלְמּו :תֹוֽנְּכְסִמ יֵ֥רָעְו תֹוּ֖יִנָֽריִּב
 ֙הָדּוהיִֽל םֶ֑היֵתֹוֽבֲא תיֵ֣בְל םָ֖תָּדֻקְפ הֶּלֵ֥אְו :םָֽלָׁשּוֽריִּב לִיַ֖ח יֵרֹוּ֥בִּג הָ֛מָחְלִמ
 ֹו֖דָי־לַעְו :ףֶלָֽא תֹו֖אֵמ ׁשֹ֥לְׁש לִיַ֔ח יֵרֹוּ֣בִּג ֹ֙וּמִעְו רָּׂ֔שַה הָ֣נְדַע םיִ֔פָלֲא יֵ֣רָׂש
 יִ֔רְכִז־ןֶב הָ֣יְסַמֲע ֹ֙ודָי־לַעְו :ףֶלָֽא םיִ֖נֹומְׁשּו םִיַ֥תאָמ ֹוּ֕מִעְו רָּׂ֑שַה ן ָ֣נָחֹוֽהְי



 לִיַ֖ח רֹוּ֥בִּג ןִ֔מָיְנִּב־ןִ֨מּו :לִיָֽח רֹוּ֥בִּג ףֶלֶ֖א םִיַ֥תאָמ ֹוּ֛מִעְו הָ֑וֹהיַֽל בֵּ֖דַנְתִּמַה
־הָֽאֵמ ֹוּ֛מִעְו דָ֑בָזֹוֽהְי ֹו֖דָי־לַעְו :ףֶלָֽא םִיַ֥תאָמ ן ֵ֖גָמּו תֶׁשֶ֥ק־יֵקְׁשֹֽנ ֹוּ֛מִעְו עָ֑דָיְלֶא
 ןַ֥תָנ־רֶׁשֲא דַ֞בְּלִמ ךְךֶלֶּ֑מַה־תֶא םיִ֣תְרָֽׁשְמַֽה הֶּלֵ֖א :אָֽבָצ יֵ֥צּולֲח ףֶלֶ֖א םיִ֥נֹומְׁשּו
 בֹ֑רָל דֹו֖בָכְו רֶׁשֹ֥ע טָ֛פָׁשֹוֽהיִל יִ֧הְיַו :הָֽדּוהְי־לָכְּב רָ֖צְבִּמַה יֵ֥רָעְּב ךְךֶלֶּ֛מַה
 בָ֜אְחַא ֹו֨ל־חַּבְזִּיַו ןֹו֔רְמֹׁ֣שְל ֙בָאְחַא־לֶא םיִ֤נָׁש ץֵ֨קְל ֩דֶרֵּיַו :בָֽאְחַאְל ןֵּ֖תַחְתִּיַו
ֹצ ֹּיַו :דָֽעְלִּג תֹו֥מָר־לֶא תֹו֖לֲעַֽל ּוהֵ֕תיִסְיַו ֹוּ֑מִע רֶׁ֣שֲא םָ֖עָלְו בֹ֔רָל ֙רָקָבּו ןא֤  רֶמא֜
 דָ֑עְלִּג תֹ֣מָר יִּ֖מִע ךְךֵ֥לֵתֲה הָ֔דּוהְי ךְךֶלֶ֣מ ֙טָפָׁשֹוֽהְי־לֶא לֵ֗אָרְׂשִי־ךְךֶלֶֽמ ׀ בָ֣אְחַא
ֹּיַו ֹּיַו :הָֽמָחְלִּמַּב ֖ךָךְּמִעְו יִּ֔מַע ֣ךָךְּמַעְכּו ֙ךָךֹו֨מָכ יִנֹו֤מָּכ ֹו֗ל רֶמא֣ ־לֶא טָ֖פָׁשֹוֽהְי רֶמא֥
־תֶֽא לֵ֜אָרְׂשִי־ךְךֶלֶֽמ ץֹּ֨בְקִּיַו :הָֽוֹהְי רַ֥בְּד־תֶא םֹוּ֖יַכ אָ֥נ־ׁשָרְּד לֵ֑אָרְׂשִי ךְךֶלֶ֣מ
ֹּיַו ׁ֒שיִא תֹו֣אֵמ עַּ֣בְרַא ֘םיִאִבְּנַה  הָ֖מָחְלִּמַל דָ֛עְלִּג תֹ֥מָר־לֶא ךְךֵ֞לֵנֲה םֶ֗הֵלֲא רֶמא֣
ֹּיַו לָּ֑דְחֶא־םִא ֹּיַו :ךְךֶלֶּֽמַה דַ֥יְּב םיִ֖הֹלֱאָֽה ןֵּ֥תִיְו הֵ֔לֲע ּו֣רְמאֽ  ןיֵ֨אַה טָ֔פָׁשֹו֣הְי ֙רֶמא֨
ֹּיַו :ֹוֽתֹאֵֽמ הָׁ֖שְרְדִנְו דֹו֑ע הָ֖וֹהיַֽל איִ֛בָנ הֹּ֥פ  טָ֡פָׁשֹוֽהְי־לֶֽא ׀ לֵ֣אָרְׂשִי־ךְךֶלֶֽמ רֶמא֣
 אֵּ֨בַנְתִמ ּוּנֶניֵ֠א יִּ֣כ ּוהיִ֗תאֵנְׂש יִ֣נֲאַֽו ֹו֜תֹאֵֽמ הָ֨וֹהְי־תֶא ׁ֩שֹורְדִל דָ֡חֶא־ׁשיִֽא דֹו֣ע
ֹּיַו אָ֑לְמִי־ןֶב ּוהְיָ֣כיִמ אּו֖ה הָ֔עָרְל ויָ֣מָי־לָכ יִּ֣כ ֙הָבֹוטְל יַ֤לָע ־לַא טָ֔פָׁשֹו֣הְי ֙רֶמא֨
ֹּיַו דָ֑חֶא סיִ֖רָס־לֶא לֵ֔אָרְׂשִי ךְךֶלֶ֣מ ֙אָרְקִּיַו :ןֵּֽכ ךְךֶלֶּ֖מַה רַ֥מֹאי  ּוְהָ֥כיִמ רֵ֖הַמ רֶמא֕
 ׁשיִ֨א ֩םיִבְׁשֹוֽי הָ֡דּוהְי־ךְךֶלֶֽמ טָ֣פָׁשֹוֽהיִו לֵ֡אָרְׂשִי ךְךֶלֶ֣מּו :אָֽלְמִי־ןֶב ]ּוהְיָ֥כיִמ[
ֹגְּב םיִ֣בְׁשֹוֽיְו ֙םיִדָגְּב םיִׁ֤שָּבֻלְמ ֹו֜אְסִּכ־לַע  םיִ֔איִבְּנַ֨ה־לָכְו ןֹו֑רְמֹֽׁש רַעַׁ֣ש חַתֶּ֖פ ןֶר֔
 קְדִצ ֹו֛ל ׂשַעַּ֥יַו :םֶֽהיֵנְפִל םיִ֖אְּבַנְתִֽמ ֹּיַו לֶ֣זְרַב יֵ֣נְרַק הָ֖נֲעַֽנְּכ־ןֶב ּוהָּ֥יִ ־הֹּֽכ ֙רֶמא֨
 ןֵּ֖כ םיִ֥אְּבִנ םיִ֔אִבְּנַ֨ה־לָכְו :םָֽתֹוּלַּכ־דַע םָ֖רֲא־תֶא חַּ֥גַנְּת הֶּלֵ֛אְּב הָ֔וֹהְי רַ֣מָא
־רֶׁשֲא ךְךָ֞אְלַּמַהְו :ךְךֶלֶּֽמַה דַ֥יְּב הָ֖וֹהְי ןַ֥תָנְו חַ֔לְצַהְו ֙דָעְלִּג תֹ֤מָר הֵ֞לֲע רֹ֑מאֵל
ֹרְקִל ׀ ךְךַ֣לָה  דָ֥חֶא־הֶּֽפ םיִ֛אִבְּנַה יֵ֧רְבִּד הֵּ֞נִה רֹ֔מאֵל ֙ויָלֵא רֶּ֤בִּד ּוהְיָ֗כיִמְל א֣
ֹּיַו :בֹוּֽט ָּתְרַּ֥בִדְו םֶ֖הֵמ דַ֥חַאְּכ ֛ךָךְרָֽבְד אָ֧נ־יִהיִֽו ךְךֶלֶּ֑מַה־לֶא בֹו֖ט  ּוהְיָ֑כיִמ רֶמא֖
ֹּיַו ֒ךְךֶלֶּמַה־לֶא ֹ֘אבָּיַו :רֵּֽבַדֲא ֹו֥תֹא יַ֖הֹלֱא רַ֥מֹאי־רֶׁשֲא־תֶא יִּ֛כ הָ֕וֹהְי־יַח  רֶמא֨
ֹּיַו לָּ֑דְחֶא־םִא הָ֖מָחְלִּמַל דָ֛עְלִּג תֹ֥מָר־לֶא ךְךֵ֞לֵנֲה ֙הָכיִמ ויָ֗לֵא ךְךֶלֶּ֜מַה  ּו֣לֲע ֙רֶמא֨
ֹּיַו :םֶֽכְדֶיְּב ּו֖נְתָּֽנִיְו ּוחיִ֔לְצַהְו  יִ֣נֲא םיִ֖מָעְפ הֶּ֥מַּכ־דַע ךְךֶלֶּ֔מַה ֙ויָלֵא רֶמא֤
ֹל רֶׁשֲ֠א ךָךֶ֑עיִּבְׁשַמ ֹּיַו :הָֽוֹהְי םֵׁ֥שְּב תֶ֖מֱא־קַר יַ֛לֵא רֵּ֧בַדְת־אֽ ־תֶא יִתיִ֤אָר רֶמא֗



ֹּצַּכ םיִ֔רָהֶֽה־לַע םיִ֣צֹופְנ֙ לֵאָרְׂשִי־לָּכ ֹּיַו הֶ֑עֹר ןֶ֖הָל־ןיֵֽא רֶׁ֥שֲא ןא֕  ֙הָוֹהְי רֶמא֤
ֹל ֹּיַו :םֹוֽלָׁשְּב ֹו֖תיֵבְל־ׁשיִֽא ּובּוׁ֥שָי הֶּלֵ֔אָל םיִ֣נֹדֲא־אֽ ־לֶא לֵ֖אָרְׂשִי־ךְךֶלֶֽמ רֶמא֥
ֹל ךָךיֶ֔לֵא יִּתְרַ֣מָא ֹ֙אלֲה טָ֑פָׁשֹוֽהְי ֹּיַו :עָֽרְל־םִא יִּ֥כ בֹו֖ט יַ֛לָע אֵּ֥בַנְתִי־אֽ  ןֵ֖כָל רֶמא֕

 ֙םִיַ֨מָּׁשַה אָ֤בְצ־לָכְו ֹו֔אְסִּכ־לַע בֵׁ֣שֹוי ֙הָוֹהְי־תֶא יִתיִ֤אָר הָ֑וֹהְי־רַבְד ּו֣עְמִׁש
ֹּיַו :ֹוֽלֹאמְׂשּו ֹו֖ניִמְי־לַע םיִ֔דְמֹֽע ־ךְךֶלֶֽמ בָ֣אְחַא־תֶא ֙הֶּתַפְי יִ֤מ הָ֗וֹהְי רֶמא֣
ֹּיַו דָ֑עְלִּג תֹו֣מָרְּב לֹּ֖פִיְו לַעַ֕יְו לֵ֔אָרְׂשִי ֶז רֶמא֗  אֵ֣צֵּיַו :הָכָּֽכ רֵ֥מֹא הֶ֖זְו הָכָּ֔כ רֵ֣מֹא ה֚
ֹּיַו הָ֔וֹהְי יֵ֣נְפִל ֙דֹמֲעַּֽיַו ַחּו֗רָה ֹּיַו ּוּנֶּ֑תַפֲא יִ֣נֲא רֶמא֖  :הָּֽמַּב ויָ֖לֵא הָ֛וֹהְי רֶמא֧
ֹּיַו ֹּיַו ויָ֑איִבְנ־לָּכ יִ֖פְּב רֶקֶׁ֔ש ַחּו֣רְל ֙יִתיִ֨יָהְו ֙אֵצֵא רֶמא֗  לָ֔כּוּת־םַגְו ֙הֶּתַפְּת רֶמא֗
 הָ֔וֹהיַֽו הֶּלֵ֑א ךָךיֶ֣איִבְנ יִ֖פְּב רֶקֶׁ֔ש ַחּו֣ר ֙הָוֹהְי ןַ֤תָנ הֵּ֨נִה הָּ֗תַעְו :ןֵֽכ־הֵׂשֲעַֽו אֵ֖צ
 קְדִצ ׁ֙שַּגִּיַו :הָֽעָר ךָךיֶ֖לָע רֶּ֥בִּד  יִחֶּ֑לַה־לַע ּוהְיָ֖כיִמ־תֶא ךְך ַּ֥יַו הָ֔נֲעַֽנְּכ־ןֶב ּוהָּ֣יִ
ֹּיַו ֹּיַו :ךְךָֽתֹא רֵּ֥בַדְל יִּ֖תִאֵמ הָ֛וֹהְי־ַחּוֽר רַ֧בָע ֙ךְךֶרֶּ֨דַה הֶ֤ז יֵ֣א רֶמא֗  ּוהְיָ֔כיִמ רֶמא֣
ֹּיַו :אֵֽבָחֵֽהְל רֶדֶ֖חְּב רֶדֶ֥ח אֹו֛בָּת רֶׁ֥שֲא אּו֑הַה םֹוּ֣יַּב הֶ֖אֹר ֥ךָךְּנִה  ךְךֶלֶ֣מ ֙רֶמא֨
־ןֶּב ׁשָ֖אֹוי־לֶאְו ריִ֑עָה־רַׂש ןֹו֣מָא־לֶא ּוהֻ֖ביִׁשֲהַֽו ּוהְיָ֔כיִמ־תֶא ּ֙וחְק לֵ֔אָרְׂשִי
 םֶחֶ֤ל ּוהֻ֜לִכֲאַֽהְו אֶלֶּ֑כַה תיֵּ֣ב הֶ֖ז ּומיִׂ֥ש ךְךֶלֶּ֔מַה רַ֣מָא הֹּ֚כ םֶּ֗תְרַמֲאַֽו :ךְךֶלֶּֽמַה
ֹּיַו :םֹוֽלָׁשְב יִ֥בּוׁש דַ֖ע ץַחַ֔ל םִיַ֣מּו ֙ץַחַ֨ל  םֹו֔לָׁשְּב ֙בּוׁשָּת בֹוׁ֤ש־םִא ּוהְיָ֔כיִמ רֶמא֣
ֹל ֹּיַו יִּ֑ב הָ֖וֹהְי רֶּ֥בִּד־אֽ  טָ֥פָׁשֹוֽהיִו לֵ֛אָרְׂשִי־ךְךֶלֶֽמ לַעַּ֧יַו :םָּֽלֻּכ םיִּ֥מַע ּו֖עְמִׁש רֶמא֕
 ׂ֙שֵּפַחְתִה טָ֗פָׁשֹוֽהְי־לֶא לֵ֜אָרְׂשִי ךְךֶלֶ֨מ ֩רֶמֹאּיַו :דָֽעְלִּג תֹ֥מָר־לֶא הָ֖דּוהְי־ךְךֶלֶֽמ
 :הָֽמָחְלִּמַּב ּואֹ֖בָּיַו לֵ֔אָרְׂשִי ךְךֶלֶ֣מ ׂ֙שֵּפַחְתִּיַו ךָךיֶ֑דָגְּב ׁשַ֣בְל הָּ֖תַאְו הָ֔מָחְלִּמַב אֹו֣בָו
ֹל רֹ֔מאֵל ֹ֙ול־רֶׁשֲא בֶכֶ֤רָה יֵ֨רָׂש־תֶא ֩הָּוִצ םָ֡רֲא ךְךֶלֶ֣מּו  ןֹ֖טָּקַה־תֶא ּו֔מֲחָּֽ֣לִּת א֚
־תֶא בֶכֶ֜רָה יֵ֨רָׂש ֩תֹואְרִּכ יִ֡הְיַו :ֹוּֽדַבְל לֵ֖אָרְׂשִי ךְךֶלֶ֥מ־תֶא־םִא יִּ֛כ לֹו֑דָּגַה־תֶא
 קַ֤עְזִּיַו םֵ֑חָּלִהְל ויָ֖לָע ּוּבֹ֥סָּיַו אּו֔ה לֵ֣אָרְׂשִי־ךְךֶלֶֽמ ּ֙ורְמָֽא הָּמֵ֤הְו טָ֗פָׁשֹוֽהְי
 יִּ֥כ בֶכֶ֔רָה יֵ֣רָׂש ֙תֹואְרִּכ יִ֗הְיַו :ּוּנֶּֽמִמ םיִ֖הֹלֱא םֵ֥תיִסְיַו ֹו֔רָזֲע הָ֣וֹהיַֽו ֙טָפָׁשֹוֽהְי
ֹל ־תֶא ֙ךְךַּיַו ֹוּ֔מֻתְל ֙תֶׁשֶּ֨קַּב ךְךַׁ֤שָמ ׁשיִ֗אְו :ויָֽרֲחַֽאֵמ ּובֻׁ֖שָּיַו לֵ֑אָרְׂשִי ךְךֶלֶ֣מ הָ֖יָה־אֽ
ֹּיַו ן ָ֑יְרִּׁשַה ןיֵ֣בּו םיִ֖קָבְּדַה ןיֵּ֥ב לֵ֔אָרְׂשִי ךְךֶלֶ֣מ  ]֛ךָךְד ָֽי[ ֛ךָךיְד ָֽי ךְךֹ֧פֲה בָּ֗כַרָֽל רֶמא֣
 ךְךֶלֶ֣מּו אּו֔הַה םֹוּ֣יַּב ֙הָמָחְלִּמַה לַעַּ֤תַו :יִתיֵֽלֳחָֽה יִּ֥כ הֶ֖נֲחַּֽמַה־ןִמ יִנַ֥תאֵצֹוהְו
 אֹוּ֥ב תֵ֖עְל תָמָּ֕יַו בֶרָ֑עָה־דַע םָ֖רֲא חַכֹ֥נ הָ֛בָּכְרֶּמַּב דיִ֧מֲעַֽמ הָ֨יָה לֵ֗אָרְׂשִי



 אֵ֣צֵּיַו :םָֽלָׁשּוֽריִֽל םֹו֖לָׁשְּב ֹו֛תיֵּב־לֶא הָ֧דּוהְי־ךְךֶלֶֽמ טָ֨פָׁשֹוֽהְי בָׁשָּיַ֠ו :ׁשֶמָּֽׁשַה
ֹּיַו ֒הֶזֹחַֽה ֘יִנָ֘נֲח־ןֶב אּו֣הֵי ויָ֗נָּפ־לֶא ֹזְעַל עָׁ֣שָרָֽלֲה טָ֔פָׁשֹוֽהְי ךְךֶלֶּ֣מַה־לֶא ֙רֶמא֨  ר֔
 םיִ֖בֹוט םיִ֥רָבְּד לָ֕בֲא :הָֽוֹהְי יֵ֖נְפִּלִמ ףֶצֶּ֔ק ךָךיֶ֣לָע ֙תֹאזָבּו בָ֑הֱאֶּֽת הָ֖וֹהְי יֵ֥אְנֽׂשְלּו
 ׁשֹ֥רְדִל ֖ךָךְבָֽבְל ָתֹו֥ניִכֲהַֽו ץֶרָ֔אָה־ןִמ ֙תֹורֵׁשֲאָֽה ָּתְרַ֤עִב־יִּֽכ ךְךָּ֑מִע ּו֣אְצְמִנ
 רַ֣ה־דַע ֙עַבֶׁ֨ש רֵ֥אְּבִמ םָ֗עָב אֵ֣צֵּיַו בָׁשָּ֜יַו םָ֑לָׁשּוֽריִּב טָ֖פָׁשֹוֽהְי בֶׁשֵּ֥יַו :םיִֽהֹלֱאָֽה
־לָכְּב ץֶרָ֗אָּב םיִ֜טְפֹֽׁש דֵ֨מֲעַּֽיַו :םֶֽהיֵתֹובֲא יֵ֥הֹלֱא הָ֖וֹהְי־לֶא םֵ֕ביִׁשְיַו םִיַ֔רְפֶא
ֹּיַו :ריִֽעָו ריִ֥עְל תֹו֖רֻצְּבַה הָ֛דּוהְי יֵ֧רָע  םֶּ֣תַא־הָֽמ ּ֙ואְר םיִ֗טְפֹּֽׁשַה־לֶא רֶמא֣
ֹל יִּ֣כ םיִׂ֔שֹע  יִ֥הְי הָּ֕תַעְו :טָּֽפְׁשִמ רַ֥בְדִּב םֶ֖כָּמִעְו הָ֑וֹהיַֽל יִּ֣כ ּו֖טְּפְׁשִּת םָ֛דָאְל א֧
ֹּׂשַמּו הָ֛לְוַע ּוניֵ֗הֹלֱא הָ֣וֹהְי־םִע ןיֵ֞א־יִּכ ּוׂ֔שֲעַֽו ּו֣רְמִׁש םֶ֑כיֵלֲע הָ֖וֹהְי־דַחַֽפ  א֥
 םיִ֗נֲהֹּֽכַהְו םִּ֣יִוְלַה־ןִמ טָ֜פָׁשֹוֽהְי דיִ֨מֱעֶֽה ִם	ַלָׁשּוֽריִּ֠ב םַ֣גְו :דַחֹֽׁש־חַּקִמּו םיִ֖נָפ
 וַ֥צְיַו :םָֽלָׁשּוֽרְי ּובֻׁ֖שָּיַו ביִ֑רָלְו הָ֖וֹהְי טַּ֥פְׁשִמְל לֵ֔אָרְׂשִיְל ֙תֹובָאָֽה יֵׁ֤שאָרֵֽמּו
 ֩ביִר־לָכְו :םֵֽלָׁש בָ֥בֵלְבּו הָ֖נּומֱאֶּֽב הָ֔וֹהְי תַ֣אְרִיְּב ֙ןּוׂשֲעַֽת הֹּ֤כ רֹ֑מאֵל םֶ֖היֵלֲע
 הָ֣רֹוּת־ןיֵּֽב ֘םָדְל ׀ םָּ֣ד־ןיֵּֽב םֶ֗היֵרָֽעְּב םיִ֣בְׁשֹּֽיַה ׀ םֶ֣כיֵחֲאֵֽמ םֶ֜כיֵלֲע אֹו֨בָי־רֶׁשֲא
ֹלְו םָ֔תֹא םֶּ֣תְרַהְזִהְו ֒םיִטָּפְׁשִמְלּו םיִּ֣קֻחְל ֘הָוְצִמְל  ףֶצֶ֥ק־הָיָֽהְו הָ֔וֹהיַֽל ּ֙ומְׁשְאֶי א֤
ֹלְו ןּוׂ֖שֲעַֽת הֹּ֥כ םֶ֑כיֵחֲא־לַעְו םֶ֖כיֵלֲע ֹרָה ֩ןֵהֹכ ּוהָ֣יְרַמֲא הֵּ֡נִהְו :ּומָֽׁשְאֶת א֥  ׁשא֨
 לֹ֣כְל ֙הָדּוהְי־תיֵֽבְל דיִ֤גָּנַה לאֵ֜עָמְׁשִי־ןֶב ּוהָ֨יְדַבְזּו הָ֗וֹהְי־רַבְּד לֹ֣כְל םֶ֜כיֵלֲע
 :בֹוּֽטַה־םִע הָ֖וֹהְי יִ֥היִו ּוׂ֔שֲעַֽו ּו֣קְזִח םֶ֑כיֵנְפִל םִּ֖יִוְלַֽה םיִ֥רְטֹֽׁשְו ךְךֶלֶּ֔מַה־רַבְּד
 טָ֖פָׁשֹוֽהְי־לַע םיִ֛נֹוּמַעָֽהֵמ ׀ םֶ֧הָּמִעְו ןֹוּ֜מַע יֵ֨נְבּו ֩בָאֹומ־יֵֽנְב ּואָּ֣ב ןֵ֡כיֵרֲחַֽא יִ֣הְיַו
 םָּ֖יַל רֶבֵ֥עֵמ בָ֛ר ןֹו֥מָה ךָךיֶ֔לָע אָּ֣ב רֹ֔מאֵל ֙טָפָׁשֹוֽהיִל ּודיִּ֤גַּיַו ּואֹ֗בָּיַו :הָֽמָחְלִּמַל
 ויָ֖נָּפ־תֶא טָ֛פָׁשֹוֽהְי ןֵּ֧תִיַו אָ֕רִּיַו :יִד ֶּֽג ןיֵ֥ע איִ֖ה רָ֔מָּת ןֹו֣צְצַֽחְּב ֙םָּנִהְו םָ֑רֲאֵֽמ
 הָ֑וֹהְיֵֽמ ׁשֵּ֖קַבְל הָ֔דּוהְי ּו֣צְבָּֽקִּיַו :הָֽדּוהְי־לָּכ־לַע םֹו֖צ־אָרְקִּיַו הָ֑וֹהיַל ׁשֹו֣רְדִל
 הָ֛דּוהְי לַ֧הְקִּב טָ֗פָׁשֹוֽהְי דֹ֣מֲעַּֽיַו :הָֽוֹהְי־תֶא ׁשֵּ֥קַבְל ּואָּ֖ב הָ֔דּוהְי יֵ֣רָע־לָּכִמ םַּ֚ג
 ּ֙וניֵ֨תֹבֲא יֵ֤הֹלֱא הָ֞וֹהְי רַ֗מֹאּיַו :הָֽׁשָדֲחַֽה רֵ֥צָחֶֽה יֵ֖נְפִל הָ֑וֹהְי תיֵ֣בְּב םַ֖לָׁשּוֽריִו
ֹלֲה  ֙ךָךְד ָֽיְבּו םִ֑יֹוּגַה תֹו֣כְלְמַמ לֹ֖כְּב לֵׁ֔שֹומ הָּ֣תַאְו םִיַ֔מָּׁשַּב ֙םיִהֹלֱא אּו֤ה־הָּֽתַא א֨
ֹלֲה :בֵּֽצַיְתִהְל ֖ךָךְּמִע ןיֵ֥אְו הָ֔רּובְגּו ַחֹּ֣כ  ֙יֵבְׁשֹֽי־תֶא ָּ֙תְׁשַ֨רֹוה ּוניֵ֗הֹלֱא הָּ֣תַא ׀ א֣
ֹּזַה ץֶרָ֣אָה  :םָֽלֹועְל ֖ךָךְבַהֹֽא םָ֥הָרְבַא עַר ֶ֛זְל ּהָ֗נְּתִּתַו לֵ֑אָרְׂשִי ֣ךָךְּמַע יֵ֖נְפִּלִמ תא֔



 הָ֗עָר ּוניֵ֜לָע אֹו֨בָּת־םִא :רֹֽמאֵל ֥ךָךְמִׁשְל ׁשָּ֖דְקִמ ּהָּ֛ב ׀ ֧ךָךְל ּו֨נְבִּיַו ּהָ֑ב־ּו֖בְׁשֵּֽיַו
 תִיַּ֣בַּב ֖ךָךְמִׁש יִּ֥כ ךָךיֶ֔נָפְלּו ֙הֶּזַה תִיַּ֤בַה ֙יֵנְפִל הָ֞דְמַעַֽנ ֒בָעָרְו רֶבֶ֣דְו ֘טֹופְׁש ֘בֶרֶח
 בָ֜אֹומּו ןֹוּ֨מַע־יֵֽנְב ֩הֵּנִה הָּ֡תַעְו :ַעיִֽׁשֹותְו עַ֥מְׁשִתְו ּונֵ֖תָרָּֽצִמ ךָךיֶ֛לֵא קַ֥עְזִנְו הֶּ֑זַה
ֹל רֶׁשֲ֠א ריִ֗עֵׂש־רַהְו  םִיָ֑רְצִמ ץֶרֶ֣אֵמ םָ֖אֹבְּב םֶ֔הָב אֹו֣בָל֙ לֵאָרְׂשִיְל הָּתַ֤תָנ־אֽ
ֹלְו םֶ֖היֵלֲעֵֽמ ּורָ֥ס יִּ֛כ  ּונֵׁ֔שְר ָ֣גְל ֙אֹובָל ּוניֵ֑לָע םיִ֖לְמֹּֽג םֵ֔ה־הֵּנִ֨הְו :םּוֽדיִמְׁשִה א֥
ֹלֲה ּ֙וניֵ֨הֹלֱא :ּונָּֽתְׁשַרֹוֽה רֶׁ֥שֲא ֖ךָךְתָּֽׁשֻרְּיִמ  יֵנְפִ֠ל ַחֹּ֔כ ּ֙ונָּ֨ב ןיֵ֥א יִּ֣כ םָּ֔ב־טָּפְׁשִת א֣
ֹל ּונְחַ֗נֲאַֽו ּוניֵ֑לָע אָּ֣בַה הֶּ֖זַה בָ֛רָה ןֹו֥מָהֶֽה  :ּוניֵֽניֵע ךָךיֶ֖לָע יִּ֥כ הֶׂ֔שֲעַּֽנ־הַמ ֙עַדֵנ א֤
־ןֶּב לֵ֡איִזֲחַֽיְו :םֶֽהיֵנְבּו םֶ֥היֵׁשְנ םָּ֖פַט־םַּג הָ֑וֹהְי יֵ֣נְפִל םיִ֖דְמֹֽע הָ֔דּוהְי־לֹ֨כְו
 ַחּו֣ר ֙ויָלָע הָ֤תְיָֽה ףָ֑סָא יֵ֣נְּב־ןִמ יִ֖וֵּלַה הָ֛יְנַּתַמ־ןֶּב לֵ֧איִעְי־ןֶּב הָיָנְּ֠ב־ןֶּב ּוהָ֡יְרַכְז
ֹּיַו :לָֽהָּקַה ךְךֹו֖תְּב הָ֔וֹהְי  ךְךֶלֶּ֖מַהְו םַ֔לָׁשּוֽרְי יֵ֣בְׁשֹֽיְו ֙הָדּוהְי־לָכ ּוביִׁ֤שְקַה רֶמא֗
 ןֹו֤מָהֶֽה יֵ֨נְּפִמ ּ֙וּתַ֨חֵּת־לַאְו ּו֤אְריִּֽת־לַא םֶּתַ֠א םֶ֗כָל הָ֜וֹהְי רַ֨מָא־הֹּֽכ טָ֑פָׁשֹוהְי
ֹל יִּ֣כ הֶּ֔זַה ֙בָרָה  םיִ֖לֹע םָּ֥נִה םֶ֔היֵלֲע ּו֣דְר ֙רָחָמ :םיִֽהֹלאֵֽל יִּ֥כ הָ֖מָחְלִּמַה םֶ֛כָל א֥
ֹל :לֵֽאּורְי רַּ֥בְדִמ יֵ֖נְּפ לַחַּ֔נַה ףֹו֣סְּב ֙םָתֹא םֶ֤תאָצְמּו ץיִּ֑צַה הֵ֣לֲעַֽמְּב  םֶ֖כָל א֥
ֹזָּב םֵ֣חָּלִהְל  הָ֣דּוהְי םֶ֜כָּמִע הָ֨וֹהְי ֩תַעּוׁשְי־תֶא ּו֣אְרּו ּו֡דְמִע ּו֣בְּצַיְתִֽה תא֑
 דֹּ֧קִּיַו :םֶֽכָּמִע הָ֖וֹהיַֽו םֶ֔היֵנְפִל ּו֣אְצ ֙רָחָמ ּוּתַ֔חֵּת־לַאְו ּ֙ואְריִּֽת־לַא םַ֗לָׁשּוֽריִו
 הָ֔וֹהְי יֵ֣נְפִל ּ֙ולְפָֽנ םַ֗לָׁשּוֽרְי יֵ֣בְׁשֹֽיְו הָ֞דּוהְי־לָכְו הָצְרָ֑א םִיַּ֖פַא טָ֛פָׁשֹוֽהְי
 םיִ֑חְרָּקַה יֵ֣נְּב־ןִמּו םיִ֖תָהְּקַה יֵ֥נְּב־ןִמ םִּ֛יִוְלַֽה ּומֻ֧קָּיַו :הָֽוֹהיַל תֹ֖וֲחַּֽתְׁשִֽהְל
 ּו֖אְצֵּֽיַו רֶקֹּ֔בַב ּומיִּ֣כְׁשַּיַו :הָלְעָֽמְל לֹו֖דָּג לֹו֥קְּב לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא ֙הָוֹהיַל לֵּ֤לַהְל
ֹּיַו טָ֗פָׁשֹוֽהְי דַ֣מָע םָ֞תאֵצְבּו ַעֹו֑קְּת רַּ֣בְדִמְל  יֵ֣בְׁשֹֽיְו ֙הָדּוהְי יִנּו֗עָמְׁש ֙רֶמא֨
 :ּוחיִֽלְצַהְו ויָ֖איִבְנִב ּוניִ֥מֲאַֽה ּונֵ֔מָאֵ֣תְו ֙םֶכיֵהֹֽלֱא הָ֤וֹהיַּֽב ּוניִ֜מֲאַֽה םַ֔לָׁשּוֽרְי
 ֙תאֵצְּב ׁשֶדֹ֑ק־תַרְדַהְל םיִ֖לְלַֽהְמּו הָ֔וֹהיַל ֙םיִרְרֹֽׁשְמ דֵ֤מֲעַּֽיַו םָ֔עָה־לֶא ֙ץַעָּוִּיַו
 הָּ֜נִרְב ּוּלֵ֨חֵה ֩תֵעְבּו :ֹוּֽדְסַח םָ֖לֹועְל יִּ֥כ הָ֔וֹהיַֽל ּו֣דֹוה ֙םיִרְמֹֽאְו ץּו֔לָחֶֽה יֵ֣נְפִל
 םיִ֥אָּבַה ריִ֛עֵׂש־רַהְו בָ֧אֹומ ןֹוּ֜מַע יֵ֨נְּב־לַע םיִבְרָֽאְ֠מ ׀ הָ֣וֹהְי ןַ֣תָנ הָּ֗לִהְתּו
 םיִ֣רֲחַֽהְל ריִ֖עֵׂש־רַה יֵ֥בְׁשֹֽי־לַע בָ֛אֹומּו ןֹוּ֧מַע יֵ֨נְּב ּודְמַעַּֽיַ֠ו :ּופֵֽגָּנִּיַו הָ֖דּוהיִֽל
 הָ֛דּוהיִֽו :תיִֽחְׁשַמְל ּוהֵ֖עֵרְּב־ׁשיִא ּו֥רְזָֽע ריִ֔עֵׂש יֵ֣בְׁשֹוֽיְּב ֙םָתֹוּלַכְכּו דיִ֑מְׁשַהְלּו
 ןיֵ֥אְו הָצְרַ֖א םיִ֥לְפֹֽנ םיִ֛רָגְּפ םָּ֧נִהְו ןֹו֔מָהֶ֣ה־לֶא ּ֙ונְפִּיַו רָּ֑בְדִּמַל הֶּ֖פְצִּמַה־לַע אָּ֥ב



ֹבָּיַו :הָֽטיֵלְּפ  ׁשּו֤כְרּו בֹ֜רָל םֶ֨הָב ּ֩ואְצְמִּיַו ֒םָלָלְׁש־תֶא זֹ֣בָל ֹ֘וּמַעְו טָ֣פָׁשֹוֽהְי א֨
 םיִ֥זְזֹּֽב הָׁ֛שֹולְׁש םיִ֧מָי ּו֞יְהִּֽיַו אָּׂ֑שַמ ןיֵ֣אְל םֶ֖הָל ּו֥לְּצַנְיַו תֹו֔דֻמֲח יֵ֣לְכּו ֙םיִרָגְפּו
 ּו֣כְרֵּֽב םָׁ֖ש־יִּכ הָ֔כָרְּב קֶמֵ֣עְל ּ֙ולֲהְֽקִנ יִ֗עִבְרָֽה םֹוּ֣יַבּו :אּוֽה־בַר יִּ֥כ לָ֖לָּׁשַה־תֶא
 :םֹוּֽיַה־דַע הָ֖כָרְּב קֶמֵ֥ע אּו֛הַה םֹו֥קָּמַה םֵׁ֨ש־תֶא ּו֞אְרָֽק ןֵּ֡כ־לַע הָ֑וֹהְי־תֶא
 םַ֖לָׁשּוֽרְי־לֶא בּוׁ֥שָל םָׁ֔שֹארְּב טָ֣פָׁשֹוהיִֽו ֙םַ֨לָׁשּוֽריִו הָ֤דּוהְי ׁשיִ֨א־לָּכ ּובֻׁשָּיַ֠ו
 תֹו֖רֹּנִכְבּו םיִ֥לָבְנִּב םַ֔לָׁשּוֽרְי ּ֙ואֹ֨בָּיַו :םֶֽהיֵבְיֹוֽאֵמ הָ֖וֹהְי םָ֥חְמִׂש־יִּֽכ הָ֑חְמִׂשְּב
 תֹו֑צָרֲאָֽה תֹו֣כְלְמַמ־לָּכ לַ֖ע םיִ֔הֹלֱא דַחַּ֣פ ֙יִהְיַו :הָֽוֹהְי תיֵּ֖ב־לֶא תֹו֑רְצֹֽצֲחַֽבּו
 חַנָּ֧יַו טָ֑פָׁשֹוֽהְי תּו֣כְלַמ טֹ֖קְׁשִּתַו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥בְיֹוא םִ֖ע הָ֔וֹהְי םַ֣חְלִנ יִּ֚כ םָ֕עְמָׁשְּב
 הָ֜נָׁש ׁשֵ֨מָחְו ֩םיִׁשלְׁש־ןֶּב הָ֑דּוהְי־לַע טָ֖פָׁשֹוֽהְי ךְךֹ֥לְמִּיַו :ביִֽבָּסִמ ויָ֖הֹלֱא ֹו֥◌֥ל
 :יִֽחְלִׁש־תַּב הָ֖בּוזֲע ֹוּ֔מִא םֵׁ֣שְו םַ֔לָׁשּוֽריִּב ךְךַ֣לָמ ֙הָנָׁש ׁשֵ֤מָחְו םיִ֨רְׂשֶעְו ֹו֗כְלָמְּב
 ךְךַ֥א :הָֽוֹהְי יֵ֥ניֵעְּב רָׁ֖שָּיַה תֹוׂ֥שֲעַֽל הָּנֶּ֑מִמ רָ֣ס־ֹאלְו אָ֖סָא ויִ֥בָא ךְךֶרֶ֛דְּב ךְךֶלֵּ֗יַו
ֹל תֹו֖מָּבַה ֹל ֙םָעָה דֹו֤עְו ּורָ֑ס־אֽ  ֙רֶתֶ֨יְו :םֶֽהיֵתֹבֲא יֵ֖הֹלאֵֽל םָ֔בָבְל ּוניִ֣כֵה־אֽ
 יִנָ֔נֲח־ןֶב אּו֣הֵי ֙יֵרְבִדְּב םיִ֗בּותְּכ םָּ֣נִה םיִ֑נֹרֲחַֽאָהְו םיִ֖נֹׁשאִֽרָה טָ֔פָׁשֹוֽהְי יֵ֣רְבִּד
־ךְךֶלֶֽמ טָ֣פָׁשֹוֽהְי ֙רַּבַחְתֶא ןֵ֗כ־יֵרֲחַֽאְו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥כְלַמ רֶפֵ֖ס־לַע הָ֔לֲעֹֽה רֶׁ֣שֲא
 ֹוּ֔מִע ּוהֵ֣רְּבַחְיַו :תֹוֽׂשֲעַֽל ַעיִׁ֥שְרִה אּו֖ה לֵ֑אָרְׂשִי־ךְךֶלֶֽמ הָ֣יְזַחֲא םִ֖ע הָ֔דּוהְי
 רֶזֶ֤עיִלֱא אֵּ֞בַנְתִּיַו :רֶבָּֽג ןֹו֥יְצֶעְּב תֹוּ֖יִנֳא ּוׂ֥שֲעַּֽיַו ׁשיִׁ֑שְרַּת תֶכֶ֣לָל תֹוּ֖יִנֳא תֹוׂ֥שֲעַֽל
 ֙הָוֹהְי ץַ֤רָּפ ּוהָ֗יְזַחֲא־םִע ֣ךָךְרֶּבַחְתִֽהְּכ רֹ֑מאֵל טָ֖פָׁשֹוֽהְי־לַע הָׁ֔שֵרָּ֣מִמ ּ֙והָ֨וָדֹּד־ןֶּב
ֹלְו תֹוּ֔יִנֳא ּו֣רְבָּֽׁשִּיַו ךָךיֶׂ֔שֲעַֽמ־תֶֽא  בַּ֤כְׁשִּיַו :ׁשיִֽׁשְרַּת־לֶא תֶכֶ֥לָל ּו֖רְצָֽע א֥
 ֹו֖נְּב םָ֥רֹוהְי ךְךֹ֛לְמִּיַו דיִ֑וָּד ריִ֣עְּב ויָ֖תֹבֲא־םִע רֵ֥בָּקִּיַו ויָ֔תֹבֲא־םִע ֙טָפָׁשֹוֽהְי
 לֵ֖אָכיִֽמּו ּוהָ֔יְרַזֲעַֽו ּוהָ֣יְרַכְזּו֙ לֵאיִחיִֽו הָ֤יְרַזֲע טָ֗פָׁשֹוֽהְי יֵ֣נְּב םיִ֞חַא־ֹוֽלְו :ויָּֽתְחַּת
 תֹו֨נָּתַמ םֶהיִבֲ֠א ׀ םֶ֣הָל ןֵּ֣תִּיַו :לֵֽאָרְׂשִי־ךְךֶלֶֽמ טָ֖פָׁשֹוֽהְי יֵ֥נְּב הֶּלֵ֕א־לָּכ ּוהָ֑יְטַפְׁשּו
 הָ֛כָלְמַּמַה־תֶאְו הָ֑דּוהיִּֽב תֹו֖רֻצְמ יֵ֥רָע־םִע תֹו֔נָּדְגִמְלּו ֙בָהָזְלּו ףֶסֶ֤כְל תֹוּ֜בַר
 קַּ֔זַחְתִּיַו ֙ויִבָא תֶכֶ֤לְמַמ־לַע םָ֜רֹוהְי םָקָּ֨יַו :רֹוֽכְּבַה אּו֥ה־יִּכ םָ֖רֹוהיִֽל ןַ֥תָנ
 הָ֖נָׁש םִיַּ֛תְׁשּו םיִׁ֥שֹלְׁש־ןֶּב :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥רָּׂשִמ םַ֖גְו בֶרָ֑חֶּב ויָ֖חֶא־לָּכ־תֶא גֹ֥רֲהַּֽיַו
 לֵ֗אָרְׂשִי יֵ֣כְלַמ ׀ ךְךֶרֶ֣דְּב ךְךֶלֵּ֜יַו :םָֽלָׁשּוֽריִּב ךְךַ֖לָמ םיִ֔נָׁש הֶ֣נֹומְׁשּו ֹו֑כְלָמְּב םָ֣רֹוהְי
 יֵ֥ניֵעְּב עַ֖רָה ׂשַעַּ֥יַו הָּׁ֑שִא ֹוּ֖ל הָתְיָ֥ה בָ֔אְחַא־תַּב יִּ֚כ בָ֔אְחַא תיֵּ֣ב ּ֙וׂשָע רֶׁ֤שֲאַּֽכ



ֹלְו :הָֽוֹהְי  תַ֖רָּכ רֶׁ֥שֲא תיִ֔רְּבַה ןַעַ֣מְל דיִ֔וָּד תיֵּ֣ב־תֶא ֙תיִחְׁשַהְל הָ֗וֹהְי הָ֣בָא־אֽ
 םֹו֔דֱא עַׁ֣שָּפ ֙ויָמָיְּב :םיִֽמָּיַה־לָּכ ויָ֖נָבְלּו ריִ֛נ ֹו֥ל תֵ֨תָל רַ֗מָא רֶׁ֣שֲאַֽכְו דיִ֑וָדְל
־לָכְו ויָ֔רָׂש־םִע ֙םָרֹוהְי רֹ֤בֲעַּֽיַו :ךְךֶלֶֽמ םֶ֖היֵלֲע ּוכיִ֥לְמַּיַו הָ֑דּוהְי־דַי תַחַּ֖תִמ
 :בֶכָֽרָה יֵ֥רָׂש תֵ֖אְו ויָ֔לֵא בֵ֣בֹוּסַה ֙םֹודֱא־תֶא ךְךַּ֗יַו הָלְיַ֔ל םָ֣ק ֙יִהְיַו ֹוּ֑מִע בֶכֶ֖רָה
 תֵ֥עָּב הָ֛נְבִל עַׁ֥שְפִּת זָ֣א הֶּ֔זַה םֹוּ֣יַה דַ֚ע הָ֗דּוהְי־דַי תַחַּ֣תִמ םֹו֜דֱא עַׁ֨שְפִּיַו
 תֹו֖מָב הָׂ֥שָע אּו֛ה־םַּג :ויָֽתֹבֲא יֵ֥הֹלֱא הָ֖וֹהְי־תֶא בַ֔זָע יִּ֣כ ֹו֑דָי תַחַּ֣תִמ איִ֖הַה
ֹבָּיַו :הָֽדּוהְי־תֶא חַּ֖דַּיַו םַ֔לָׁשּוֽרְי יֵ֣בְׁשֹֽי־תֶא ֙ןֶזֶּ֨יַו הָ֑דּוהְי יֵ֣רָהְּב  בָּ֔תְכִמ ֙ויָלֵא א֤
 רֶׁ֤שֲא תַחַּ֗ת ךָךיִ֔בָא דיִ֣וָּד ֙יֵהֹלֱא הָ֗וֹהְי רַ֣מָא ׀ הֹּ֣כ רֹ֑מאֵל איִ֖בָּנַה ּוהָּ֥יִלֵֽאֵמ
ֹל  ֙ךְךֶרֶ֨דְּב ךְךֶלֵּ֗תַו :הָֽדּוהְי ךְךֶלֶ֥מ אָ֥סָא יֵ֖כְרַדְבּו ךָךיִ֔בָא טָ֣פָׁשֹוֽהְי ֙יֵכְרַדְּב ָּ֙תְכַ֨לָה־אֽ
 בָ֑אְחַא תיֵּ֣ב תֹו֖נְזַהְּכ םַ֔לָׁשּוֽרְי יֵ֣בְׁשֹֽי־תֶאְו ֙הָדּוהְי־תֶא הֶ֤נְזַּתַו לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣כְלַמ
 הָ֥פֵּגַמ ף ֵ֛גֹנ הָ֗וֹהְי הֵּ֣נִה :ָּתְגָֽרָה ֖ךָךְּמִמ םיִ֥בֹוּטַה ךָךיִ֛בָא־תיֵּב ךָךיֶ֧חַא־תֶא םַ֨גְו
 הֵ֣לֲחַֽמְּב םיִּ֖בַר םיִ֥יָלֳחָּֽב הָּ֛תַאְו :ךָךֶֽׁשּוכְר־לָכְבּו ךָךיֶׁ֖שָנְבּו ךָךיֶ֥נָבְבּו ךָךֶּ֑מַעְּב הָ֖לֹודְג
 םָ֗רֹוהְי־לַע הָ֜וֹהְי רַעָּ֨יַו :םיִֽמָי־לַע םיִ֖מָי יִלֹ֔חַה־ןִמ ֙ךָךיֶ֨עֵמ ּו֤אְצֵֽי־דַע ךָךיֶ֑עֵמ
 ֙הָדּוהיִֽב ּו֤לֲעַּֽיַו :םיִֽׁשּוּכ דַ֥י־לַע רֶׁ֖שֲא םיִ֔בְרַעָ֣הְו ֙םיִּתְׁשִלְּפַה ַחּו֤ר תֶ֣א
ֹלְו ויָׁ֑שָנְו ויָ֖נָּב־םַגְו ךְךֶלֶּ֔מַה־תיֵֽבְל אָ֣צְמִּנַה ׁ֙שּוכְרָֽה־לָּכ תֵ֤א ּוּ֗בְׁשִּיַו ָהּו֔עָקְבִּיַו  א֤
ֹז־לָּכ יֵ֖רֲחַֽאְו :ויָֽנָּב ןֹ֥טְק זָ֖חָאֹוֽהְי־םִא יִּ֥כ ןֵּ֔ב ֹ֙ול־רַאְׁשִנ  ויָ֛עֵמְּב ׀ הָ֧וֹהְי ֹו֨פָגְנ תא֑
 םִיַ֗נְׁש ׀ םיִ֣מָיְל ץֵּ֜קַה תאֵ֨צ ֩תֵעְכּו םיִ֡מָּיִמ ׀ םיִ֣מָיְל יִ֣הְיַו :אֵּֽפְרַמ ןיֵ֥אְל יִ֖לֳחָֽל
ֹלְו םיִ֑עָר םיִ֣אֻלֲחַֽתְּב תָמָּ֖יַו ֹו֔יְלָח־םִע ֙ויָעֵמ ּו֤אְצָֽי  הָ֖פֵרְׂש ֹוּ֛מַע ֹו֥ל ּוׂשָ֨ע־אֽ
 ךְךַ֖לָמ םיִ֔נָׁש הֶ֣נֹומְׁשּו ֹו֔כְלָמְב הָ֣יָה ֙םִיַּ֨תְׁשּו םיִׁ֤שֹלְׁש־ןֶּב :ויָֽתֹבֲא תַ֥פֵרְׂשִּכ
ֹלְּב ֙ךְךֶלֵּ֨יַו םָ֑לָׁשּוֽריִּב ֹלְו דיִ֔וָּד ריִ֣עְּב ּ֙והֻ֨רְּבְקִּי ַֽו הָּ֔דְמֶח א֣  :םיִֽכָלְּמַה תֹו֥רְבִקְּב א֖
 ֙םיִנֹׁשאִֽרָה־לָכ יִּ֤כ ויָּ֔תְחַּת ֙ןֹטָּקַה ֹו֤נְב ּוהָ֨יְזַחֲא־תֶא םַ֜לָׁשּוֽרְי יֵ֨בְׁשֹוֽי ּ֩וכיִלְמַּיַו
 :הָֽדּוהְי ךְךֶלֶ֥מ םָ֖רֹוהְי־ןֶב ּוהָ֥יְזַחֲא ךְךֹ֛לְמִּיַו הֶ֑נֲחַּֽמַל םיִ֖בְרַעָֽב אָּ֥בַה דּו֔דְּגַה גַ֣רָה
 םֵׁ֣שְו םָ֑לָׁשּוֽריִּב ךְךַ֖לָמ תַ֔חַא הָ֣נָׁשְו ֹו֔כְלָמְב ּוהָ֣יְזַחֲא ֙הָנָׁש םִיַּ֤תְׁשּו םיִ֨עָּבְרַא ְןֶּב
 הָ֥תְיָֽה ֹוּ֛מִא יִּ֥כ בָ֑אְחַא תיֵּ֣ב יֵ֖כְרַדְּב ךְךַ֔לָה אּו֣ה־םַּג :יִֽרְמָע־תַּב ּוהָ֖יְלַתֲע ֹוּ֔מִא
 ֹו֣ל־ּויָה הָּמֵ֜ה־יִּכ בָ֑אְחַא תיֵ֣בְּכ הָ֖וֹהְי יֵ֥ניֵעְּב עַ֛רָה ׂשַעַּ֧יַו :ַעיִֽׁשְרַהְל ֹוּ֖תְצַעֹוֽי
 םָ֨רֹוהְי־תֶא ֩ךְךֶלֵּיַו ֒ךְךַלָה ֘םָתָצֲעַּֽב םַּ֣ג :ֹוֽל תיִ֥חְׁשַמְל ויִ֖בָא תֹו֥מ יֵ֛רֲחַֽא םיִ֗צֲעֹוֽי



 ּוּ֥כַּיַו דָ֑עְלִּג תֹו֣מָרְּב םָ֖רֲא־ךְךֶלֶֽמ לֵ֥אָזֲח־לַע הָ֛מָחְלִּמַל לֵ֗אָרְׂשִי ךְךֶלֶ֣מ בָ֜אְחַא־ןֶּב
 הָ֔מָרָֽב ּוהֻּ֣כִה רֶׁ֣שֲא ֙םיִּכַּמַה יִּ֤כ לאֶ֗עְרְזִיְב אֵּ֣פַרְתִהְל בָׁשָּ֜יַו :םָֽרֹוי־תֶא םיִּ֖מַרָֽה
 דַ֡רָי הָ֗דּוהְי ךְךֶלֶ֣מ םָ֜רֹוהְי־ןֶב ּוהָ֨יְרַזֲעַֽו םָ֑רֲא ךְךֶלֶ֣מ לֵ֖אהָזֲח־תֶא ֹו֔מֲחָּֽ֣לִהְּב
 ֙הָתְיָֽה םיִ֗הֹלֱאֵֽמּו :אּוֽה הֶ֥לֹח־יִּֽכ לאֶ֖עְרְזִיְּב בָ֛אְחַא־ןֶּב םָ֧רֹוהְי־תֶא תֹו֞אְרִל
־ןֶב אּו֣הֵי־לֶא ֙םָרֹוהְי־םִע אָ֤צָי ֹו֗אֹבְבּו םָ֑רֹוי־לֶא אֹו֖בָל ּוהָ֔יְזַחֲא תַ֣סּובְּת
 אּו֖הֵי טֵ֥פָּׁשִהְּכ יִ֕הְיַו :בָֽאְחַא תיֵּ֥ב־תֶא תיִ֖רְכַהְל הָ֔וֹהְי ֹו֣חָׁשְמ רֶׁ֣שֲא יִׁ֔שְמִנ
 םיִ֥תְרָֽׁשְמ ּוהָ֛יְזַחֲא יֵ֧חֲא יֵ֨נְבּו הָ֜דּוהְי יֵ֨רָׂש־תֶא ֩אָצְמִּיַו בָ֑אְחַא תיֵּ֣ב־םִע
 ןֹו֗רְמֹֽׁשְב אֵּ֣בַחְתִמ אּו֧הְו ּוהֻ֜דְּכְלִּיַו ּוהָ֨יְזַחֲא־תֶא ׁ֩שֵּקַבְיַו :םֵֽגְרַהַּֽיַו ּוהָ֖יְזַחֲאַֽל
־רֶׁשֲא אּו֔ה טָ֣פָׁשֹוֽהְי־ןֶּב ּ֙ורְמָֽא יִּ֤כ ּוהֻ֔רְּבְקִּיַו ּ֒והֻתִמְי ַֽו ֘אּוהֵי־לֶא ּוהֻ֣אִבְי ַֽו
 :הָֽכָלְמַמְל ַחֹּ֖כ רֹ֥צְעַֽל ּוהָ֔יְזַחֲא תיֵ֣בְל ֙ןיֵאְו ֹו֑בָבְל־לָכְּב הָ֖וֹהְי־תֶא ׁשַ֥רָּד
 עַר ֶ֥ז־לָּכ־תֶא רֵּ֛בַדְּתַו םָקָּ֗תַו ּהָ֑נְּב תֵ֣מ יִּ֣כ הָ֖תֲאָֽר ּוהָ֔יְזַחֲא םֵ֣א ּ֙והָ֨יְלַתֲעַֽו
־ןֶּב ׁשָ֣אֹוי־תֶא ךְךֶלֶּ֜מַה־תַּב תַ֨עְבַׁשֹוֽהְי ֩חַּקִּתַו :הָֽדּוהְי תיֵ֥בְל הָ֖כָלְמַּמַה
 ֹוּ֖תְקִניֵֽמ־תֶאְו ֹו֛תֹא ןֵּ֥תִּתַו םיִ֔תָמּוּ֣מַה ֙ךְךֶלֶּ֨מַה־יֵֽנְּב ךְךֹוּ֤תִמ ֹ֙ותֹא בֹ֤נְגִּתַו ּוהָ֗יְזַחֲא
 עָ֨דָיֹוֽהְי ֩תֶׁשֵא םָ֡רֹוֽהְי ךְךֶלֶּ֣מַה־תַּב תַ֣עְבַׁשֹוֽהְי ּוהֵ֡ריִּתְסַּתַו תֹוּ֑טִּמַה רַ֣דֲחַּֽב
ֹלְו ּוהָ֖יְלַתֲע יֵ֥נְּפִמ ּוהָ֛יְזַחֲא תֹו֧חֲא הָ֨תְיָֽה ֩איִה יִּ֣כ ןֵ֜הֹּכַה  יִ֤הְיַו :ּוהְתָֽתיִמֱה א֥
 :ץֶרָֽאָה־לַע תֶכֶ֥לֹמ הָ֖יְלַתֲעַֽו םיִ֖נָׁש ׁשֵׁ֣ש אֵּ֖בַחְתִמ םיִ֔הֹלֱאָֽה תיֵ֣בְּב ֙םָּתִא
־ןֶב ּוהָ֣יְרַזֲעַֽל תֹו֡אֵּמַה יֵ֣רָׂש־תֶא חַּ֣קִּיַו עָ֗דָיֹוֽהְי קַּ֣זַחְתִה תיִ֜עִבְּׁשַה הָ֨נָּׁשַבּו
 ּוהָ֛יָדֲע־ןֶב ּוהָ֧יֵׂשֲעַֽמ־תֶאְו דֵ֜בֹוע־ןֶב ּוהָ֨יְרַזֲעַֽלְו ןָנָחֹוהְ֠י־ןֶּב לאֵ֣עָמְׁשִיְלּו םָ֡חֹרְי
 ֙םִּיִוְלַֽה־תֶא ּו֤צְּבְקִּיַו הָ֔דּוהיִּֽב ּ֙וּבֹ֨סָּיַו :תיִֽרְּבַב ֹוּ֥מִע יִ֖רְכִז־ןֶּב טָ֥פָׁשיִֽלֱא־תֶאְו
־לָּכ תֹ֨רְכִּיַו :םָֽלָׁשּוֽרְי־לֶא ּואֹ֖בָּיַו לֵ֑אָרְׂשִיְל תֹו֖בָאָֽה יֵׁ֥שאָרְו הָ֔דּוהְי יֵ֣רָע־לָּכִמ
ֹּיַו ךְךֶלֶּ֑מַה־םִע םיִ֖הֹלֱאָֽה תיֵ֥בְּב תיִ֛רְּב לָ֥הָּקַה  ךְךֹ֔לְמִי ֙ךְךֶלֶּ֨מַה־ןֶב הֵּ֤נִה םֶ֗הָל רֶמא֣
 םֶּ֜כִמ תיִׁ֨שִלְּׁשַה ּוׂ֑שֲעַּֽת רֶׁ֣שֲא רָ֖בָּדַה הֶ֥ז :דיִֽוָד יֵ֥נְּב־לַע הָ֖וֹהְי רֶּ֥בִּד רֶׁ֛שֲאַּֽכ
 ךְךֶלֶּ֔מַה תיֵ֣בְּב ֙תיִׁשִלְּׁשַהְו :םיִּֽפִּסַה יֵ֖רֲעֹֽׁשְל םִּ֔יִוְלַֽלְו ֙םיִנֲהֹּֽכַל תָּ֗בַּׁשַה יֵ֣אָּב
־תיֵֽב אֹו֣בָי־לַאְו :הָֽוֹהְי תיֵּ֥ב תֹו֖רְצַחְּב םָ֔עָה־לָכְו דֹו֑סְיַה רַעַׁ֣שְּב תיִׁ֖שִלְּׁשַהְו
־לָכְו הָּמֵ֑ה ׁשֶדֹ֣ק־יִּכ ּואֹ֖בָי הָּמֵ֥ה םִּ֔יִוְלַֽל םיִ֣תְרָֽׁשְמַֽהְו ֙םיִנֲהֹּֽכַה־םִא יִּ֤כ הָ֗וֹהְי
 ויָ֣לֵכְו ׁשיִ֚א ביִ֗בָס ךְךֶלֶּ֜מַה־תֶא םִּ֨יִוְלַֽה ּ֩ופיִּקִהְו :הָֽוֹהְי תֶרֶ֥מְׁשִמ ּו֖רְמְׁשִי םָ֔עָה



 םִּ֜יִוְלַה ּוׂ֨שֲעַּֽיַו :ֹוֽתאֵצְבּו ֹו֥אֹבְּב ךְךֶלֶּ֖מַה־תֶא ּו֥יְהִֽו תָ֑מּוי תִיַּ֖בַה־לֶא אָּ֥בַהְו ֹו֔דָיְּב
 יֵ֣אָּב ויָׁ֔שָנֲא־תֶא ׁשיִ֣א ּ֙וחְקִּיַו ֒ןֵהֹּכַה עָ֣דָיֹוֽהְי ֘הָּוִצ־רֶׁשֲא לֹ֣כְּכ הָ֗דּוהְי־לָכְו
ֹל יִּ֧כ תָּ֑בַּׁשַה יֵ֣אְצֹוֽי םִ֖ע תָּ֔בַּׁשַה  ֩ןֵּתִּיַו :תֹוֽקְלְחַּמַה־תֶא ןֵ֖הֹּכַה עָ֥דָיֹוֽהְי רַ֛טָפ־אֽ
 םיִ֔טָלְּׁשַה־תֶאְו ֙תֹוּנִגָּמַה־תֶאְו ֙םיִתיִנֲחַֽה־תֶא תֹו֗אֵּמַה יֵ֣רָׂשְל ןֵ֜הֹּכַה עָ֨דָיֹוֽהְי
 ֹו֣חְלִׁש ׀ ׁשיִ֣אְו םָ֜עָה־לָּכ־תֶא דֵ֨מֲעַּֽיַו :םיִֽהֹלֱאָֽה תיֵּ֥ב רֶׁ֖שֲא דיִ֑וָּד ךְךֶלֶּ֣מַל רֶׁ֖שֲא
 תִיָּ֑בַלְו ַחֵּ֖בְזִּמַל תיִ֔לאָמְּׂשַה ֙תִיַּ֨בַה ףֶתֶּ֤כ־דַע ֙תיִנָמְיַה תִיַּ֤בַה ףֶתֶּ֨כִמ ֹו֗דָיְב
־תֶאְו ֙רֶזֵּ֨נַה־תֶא ֙ויָלָע ּו֤נְּתִּיַו ךְךֶלֶּ֗מַה־ןֶּב־תֶא ּואיִ֣צֹוּיַו :ביִֽבָס ךְךֶלֶּ֖מַה־לַע
ֹּיַו ויָ֔נָבּו עָ֣דָיֹוֽהְי ּ֙והֻ֨חָׁשְמִּיַו ֹו֑תֹא ּוכיִ֖לְמַּיַו תּו֔דֵעָ֣ה  עַ֣מְׁשִּתַו :ךְךֶלֶּֽמַה יִ֥חְי ּו֖רְמאֽ
 םָ֖עָה־לֶא אֹו֥בָּתַו ךְךֶלֶּ֑מַה־תֶא םיִ֖לְלַֽהְמַֽהְו םיִ֔צָרָֽה ֙םָעָה לֹו֤ק־תֶא ּוהָ֗יְלַתֲע
 םיִ֣רָּׂשַהְו אֹו֗בָּמַּב ֹו֜דּוּמַע־לַע דֵ֨מֹוע ֩ךְךֶלֶּמַה הֵּ֣נִהְו אֶרֵּ֡תַו :הָֽוֹהְי תיֵּ֥ב
 ֙םיִרְרֹוֽׁשְמַֽהְו תֹו֔רְצֹ֣צֲחַּֽב ַ֙עֵ֨קֹותְו ַחֵ֗מָׂש ץֶרָ֜אָה םַ֨ע־לָכְו ֒ךְךֶלֶּמַה־לַע ֘תֹורְצֹֽצֲחַֽהְו
 קִּתַו לֵּ֑לַהְל םיִ֖עיִדֹוֽמּו ריִּׁ֔שַה יֵ֣לְכִּב ֹּתַו ָהיֶ֔דָגְּב־תֶא ּ֙והָ֨יְלַתֲע עַ֤רְ  רֶׁשֶ֥ק רֶמא֖
ֹּיַו לִיַ֗חַה יֵ֣דּוקְּפ ׀ תֹו֣אֵּמַה יֵ֥רָׂש־תֶא ןֵ֜הֹּכַה עָ֨דָיֹוֽהְי ֩אֵצֹוּיַו :רֶׁשָֽק  ֙םֶהֵלֲא רֶמא֤
 ןֵ֔הֹּכַה רַ֣מָא יִּ֚כ בֶרָ֑חֶּב תַ֣מּוי ָהיֶ֖רֲחַֽא אָּ֥בַהְו תֹו֔רֵדְּׂשַה תיֵּ֣בִמ־לֶא ָ֙הּו֨איִצֹוֽה
ֹל  םיִ֖סּוּסַה־רַעַֽׁש אֹו֥בְמ־לֶא אֹו֛בָּתַו םִיַ֔דָי ּ֙הָל ּומיִׂ֤שָּיַו :הָֽוֹהְי תיֵּ֥ב ָהּו֖תיִמְת א֥
 ןיֵ֣בּו םָ֖עָה־לָּכ ןיֵ֥בּו ֹו֕ניֵּב תיִ֔רְּב ֙עָדָיֹוֽהְי תֹ֤רְכִּיַו :םָֽׁש ָהּו֖תיִמְיַו ךְךֶלֶּ֑מַה תיֵּ֣ב
־תֶאְו ּוהֻ֔צְּתִּי ַֽו֙ לַעַּ֨בַה־תיֵּֽב םָ֤עָה־לָכ ּואֹ֨בָּיַו :הָֽוֹהיַֽל םָ֖עְל תֹו֥יְהִֽל ךְךֶלֶּ֑מַה
 :תֹוֽחְּבְזִּמַה יֵ֥נְפִל ּו֖גְרָֽה לַעַּ֔בַה ןֵ֣הֹּכ ֙ןָּתַמ תֵ֗אְו ּורֵּ֑בִׁש ויָ֖מָלְצ־תֶאְו ויָ֥תֹחְּבְזִמ
־לַע ֘דיִוָּד קַ֣לָח רֶׁ֣שֲא ֘םִּיִוְלַֽה םיִ֣נֲהֹּֽכַה דַ֨יְּב הָ֗וֹהְי תיֵּ֣ב תֹּ֜דֻקְּפ עָ֨דָיֹוֽהְי ֩םֶׂשָּיַו
 לַ֖ע ריִׁ֑שְבּו הָ֣חְמִׂשְּב הֶׁ֖שֹמ תַ֥רֹותְּב בּו֛תָּכַּכ הָ֗וֹהְי תֹו֣לֹע תֹו֞לֲעַֽהְֽל ֒הָוֹהְי תיֵּ֣ב
ֹלְו הָ֑וֹהְי תיֵּ֣ב יֵ֖רֲעַֽׁש־לַע םיִ֔רֲעֹוּֽׁ֣שַה ֙דֵמֲעַּֽיַו :דיִֽוָד יֵ֥דְי ֹבָי־אֽ ־לָכְל אֵ֖מָט א֥
 ׀ תֵ֣אְו םָ֜עָּב םיִ֨לְׁשֹוּֽמַה־תֶאְו ֩םיִריִּדַאָֽה־תֶאְו תֹו֡אֵּמַה יֵ֣רָׂש־תֶא חַּ֣קִּיַו :רָֽבָּד
 ןֹו֖יְלֶעָֽה רַעַׁ֥ש־ךְךֹוֽתְּב ּואֹ֛בָּיַו הָ֔וֹהְי תיֵּ֣בִמ ֙ךְךֶלֶּ֨מַה־תֶא דֶרֹוּ֤יַו ץֶרָ֗אָה םַ֣ע־לָּכ
־םַע־לָכ ּו֥חְמְׂשִּיַו :הָֽכָלְמַּמַה אֵּ֥סִּכ לַ֖ע ךְךֶלֶּ֔מַה־תֶא ּ֙וביִׁ֨שֹוּיַו ךְךֶלֶּ֑מַה תיֵּ֣ב
 ׁשָ֣אֹי ֙םיִנָׁש עַבֶׁ֤ש־ןֶּב :בֶרָֽחֶב ּותיִ֥מֵה ּוהָ֖יְלַתֲע־תֶאְו הָטָ֑קָׁש ריִ֣עָהְו ץֶרָ֖אָה
 ׂשַעַּ֧יַו :עַבָֽׁש רֵ֥אְּבִמ הָ֖יְבִצ ֹוּ֔מִא םֵׁ֣שְו םָ֑לָׁשּוֽריִּֽב ךְךַ֖לָמ הָ֔נָׁש םיִ֣עָּבְרַאְו ֹו֔כְלָמְּב



 םיִׁ֣שָנ עָ֖דָיֹוֽהְי ֹו֥ל־אָּׂשִּיַו :ןֵֽהֹּכַה עָ֥דָיֹוֽהְי יֵ֖מְי־לָּכ הָ֑וֹהְי יֵ֣ניֵעְּב רָׁ֖שָּיַה ׁשָ֛אֹוי
־תֶא ׁשֵּ֖דַחְל ׁשָ֔אֹוי בֵ֣ל־םִע ֙הָיָה ןֵ֑כ־יֵרֲחַֽא יִ֖הְיַו :תֹוֽנָבּו םיִ֥נָּב דֶלֹוּ֖יַו םִיָּ֑תְׁש
ֹּיַו ֒םִּיִוְלַֽהְו םיִ֣נֲהֹּֽכַה־תֶא ֘ץֹּבְקִּיַו :הָֽוֹהְי תיֵּ֥ב  הָ֟דּוהְי יֵ֢רָעְל ּו֣אְצ םֶ֡הָל רֶמא֣
 הָ֔נָׁשְּב ֙הָנָׁש יֵּ֤דִמ םֶ֗כיֵהֹֽלֱא תיֵּ֣ב־תֶא ׀ קֵּ֣זַחְל ףֶסֶּ֜כ לֵ֨אָרְׂשִי־לָּכִמ֩ ּוצְבִקְו
ֹלְו רָ֑בָּדַל ּו֣רֲהַֽמְּת םֶּ֖תַאְו  קִּיַו :םִּֽיִוְלַֽה ּו֖רֲהִֽמ א֥  ׁ֒שֹארָה עָ֣דָיֹוֽהיִל ֘ךְךֶלֶּמַה אָ֣רְ
ֹּיַו ֹל ַ֙עּוּ֨דַמ ֹו֗ל רֶמא֣ ־תֶא םַ֗לָׁשּוֽריִמּו הָ֣דּוהיִֽמ איִ֞בָהְל םִּ֔יִוְלַֽה־לַע ָּתְׁשַ֣רָד־אֽ
 ּ֙והָ֨יְלַתֲע יִּ֤כ :תּוֽדֵעָֽה לֶהֹ֖אְל לֵ֑אָרְׂשִיְל לָ֖הָּקַהְו הָ֔וֹהְי־דֶבֶֽע הֶׁ֣שֹמ ֙תַאְׂשַמ
 ּוׂ֖שָע הָ֔וֹהְי־תיֵֽב יֵׁ֣שְדָק־לָּכ ֙םַגְו םיִ֑הֹלֱאָֽה תיֵּ֣ב־תֶא ּו֖צְרָֽפ ָהיֶ֥נָּב תַעַׁ֔שְרִּמַה
ֹּיַו :םיִֽלָעְּבַל  :הָצּוֽח הָ֖וֹהְי־תיֵּֽב רַעַׁ֥שְּב ּוהֻ֛נְּתִּיַו דָ֑חֶא ןֹו֣רֲא ּוׂ֖שֲעַּֽיַו ךְךֶלֶּ֔מַה רֶמא֣
־דֶבֶֽע הֶׁ֧שֹמ תַ֞אְׂשַמ ֙הָוֹהיַֽל איִ֤בָהְל םַ֗לָׁשּוֽריִבּו הָ֣דּוהיִּֽב לֹו֞ק־ּונְּתִּיַו
 ּואיִ֛בָּיַו םָ֑עָה־לָכְו םיִ֖רָּׂשַה־לָכ ּו֥חְמְׂשִּיַו :רָּֽבְדִּמַּב לֵ֖אָרְׂשִי־לַע םיִ֛הֹלֱאָֽה
 ֘ךְךֶלֶּמַה תַּ֣דֻקְּפ־לֶא ןֹו֜רָאָֽה־תֶא איִ֨בָי ֩תֵעְּב יִ֡הְיַו :הֵּֽלַכְל־דַע ןֹו֖רָאָֽל ּוכיִ֥לְׁשַּיַו
ֹרָה ןֵ֣הֹּכ ֙דיִקְפּו ֙ךְךֶלֶּ֨מַה רֵ֤פֹוס אָ֨בּו ףֶסֶּ֗כַה בַ֣ר־יִּכ םָ֞תֹואְרִכְו ֒םִּיִוְלַֽה דַ֣יְּב  ׁשא֔
 םֹו֔יְּב ׀ םֹו֣יְל ּ֙וׂשָע הֹּ֤כ ֹו֑מֹקְמ־לֶא ּוהֻ֣ביִׁשיִֽו ּוהֻ֖אָּׂשִיְו ןֹו֔רָאָ֣ה־תֶא ּ֙ורָ֨עיִו
 תַ֣דֹובֲע ֙תֶכאֶ֨לְמ ֙הֵׂשֹוע־לֶא עָ֗דָיֹוֽהיִו ךְךֶלֶּ֜מַה ּוהֵ֨נְּתִּיַו :בֹֽרָל ףֶסֶ֖כ־ּופְסַאַּֽיַו
 יֵׁ֤שָרָֽחְל םַגְ֠ו הָ֑וֹהְי תיֵּ֣ב ׁשֵּ֖דַחְל םיִׁ֔שָרָֽחְו םיִ֣בְצֹֽח ֙םיִרְכֹֽׂש ּו֤יְהִּֽיַו הָ֔וֹהְי־תיֵּֽב
 הָ֛כּורֲא לַעַּ֧תַו הָ֔כאָלְּמַה יֵׂ֣שֹע ּ֙וׂשֲעַּֽיַו :הָֽוֹהְי תיֵּ֥ב־תֶא קֵּ֖זַחְל תֶׁשֹ֔חְנּו֙ לֶזְרַב
 :ּוהֻֽצְּמַאְיַו ֹוּ֖תְנֻּכְתַמ־לַע םיִ֛הֹלֱאָֽה תיֵּ֧ב־תֶא ּודיִ֜מֲעַּֽיַו םָ֑דָיְּב הָ֖כאָלְּמַל
 םיִ֤לֵכ ּוהֵׂ֨שֲעַּֽיַו ףֶסֶּ֗כַה רָ֣אְׁש־תֶא עָ֜דָיֹוֽהיִו ךְךֶלֶּ֨מַה ֩יֵנְפִל ּואיִ֣בֵה םָ֡תֹוּלַכְכּו
 תֹו֤לֹע םיִ֨לֲעַֽמ ּויְהִּֽיַ֠ו ףֶסָ֑כָו בָ֖הָז יֵ֥לְכּו תֹוּ֔פַכְו תֹו֣לֲעַֽהְו תֵ֔רָׁש יֵ֣לְּכ ֙הָוֹהְי־תיֵֽבְל
־ןֶּב תֹ֑מָּיַו םיִ֖מָי עַּ֥בְׂשִּיַו עָ֛דָיֹוֽהְי ןַ֧קְזִּיַו :עָֽדָיֹוֽהְי יֵ֥מְי לֹּ֖כ דיִ֔מָּת ֙הָוֹהְי־תיֵֽבְּב
 הָׂ֤שָע־יִּֽכ םיִ֑כָלְּמַה־םִע דיִ֖וָּד־ריִֽעְב ּוהֻ֥רְּבְקִּיַו :ֹוֽתֹומְּב הָ֖נָׁש םיִׁ֛שֹלְׁשּו הָ֧אֵמ
 הָ֔דּוהְי יֵ֣רָׂש ּואָּ֚ב עָ֔דָיֹו֣הְי ֙תֹומ יֵ֥רֲחַֽאְו :ֹוֽתיֵבּו םיִ֖הֹלֱאָֽה םִ֥עְו לֵ֔אָרְׂשִיְּב ֙הָבֹוט
 יֵ֣הֹלֱא ֙הָוֹהְי תיֵּ֤ב־תֶא ּו֗בְזַעַּֽיַו :םֶֽהיֵלֲא ךְךֶלֶּ֖מַה עַ֥מָׁש זָ֛א ךְךֶלֶּ֑מַל ּו֖וֲחַּֽתְׁשִּֽיַו
 ֙הָדּוהְי־לַע ףֶצֶ֗ק יִהְי ַֽו םיִּ֑בַצֲעָֽה־תֶאְו םיִ֖רֵׁשֲאָֽה־תֶא ּו֥דְבַעַּֽיַו םֶ֔היֵתֹוֽבֲא
ֹז םָ֖תָמְׁשַאְּב םַ֔לָׁשּו֣ריִו  ּודיִ֥עָּיַו הָ֑וֹהְי־לֶא םָ֖ביִׁשֲהַֽל םיִ֔אִבְנ ֙םֶהָּב חַ֤לְׁשִּיַו :תאֽ



ֹלְו םָ֖ב  דֹ֖מֲעַּֽיַו ןֵ֔הֹּכַה עָ֣דָיֹוֽהְי־ןֶּב ֙הָיְרַכְז־תֶא ֙הָׁשְבָֽל םיִ֗הֹלֱא ַחּו֣רְו :ּוניִֽזֱאֶֽה א֥
ֹּיַו םָ֑עָל לַ֣עֵמ  תֹ֤וְצִמ־תֶא םיִ֜רְבֹֽע םֶּ֨תַא ֩הָמָל םיִ֗הֹלֱאָֽה רַ֣מָא ׀ הֹּ֣כ םֶ֜הָל רֶמא֨
ֹלְו ֙הָוֹהְי  ויָ֔לָע ּו֣רְׁשְקִּיַו :םֶֽכְתֶא בֹ֥זֲעַּֽיַו הָ֖וֹהְי־תֶא םֶּ֥תְבַזֲע־יִּֽכ ּוחיִ֔לְצַת א֣
ֹלְו :הָֽוֹהְי תיֵּ֥ב רַ֖צֲחַּֽב ךְךֶלֶּ֑מַה תַ֣וְצִמְּב ןֶבֶ֖א ּוהֻ֥מְּגְרִּיַו  ךְךֶלֶּ֗מַה ׁשָ֣אֹוי רַ֞כָז־אֽ
 אֶר ֵ֥י רַ֔מָא ֹו֣תֹומְכּו ֹו֑נְּב־תֶא גֹ֖רֲהַּֽיַו ֹוּ֔מִע ֙ויִבָא עָ֤דָיֹוֽהְי הָׂ֜שָע רֶׁ֨שֲא ֙דֶסֶ֨חַה
־לֶא ּואֹ֗בָּיַו ֒םָרֲא ליֵ֣ח ֘ויָלָע הָ֣לָע הָ֗נָּׁשַה תַ֣פּוקְתִל ׀ יִ֣הְיַו :ׁשֹֽרְדִיְו הָ֖וֹהְי
 ּו֖חְּלִׁש םָ֥לָלְׁש־לָכְו םָ֑עֵמ םָ֖עָה יֵ֥רָׂש־לָּכ־תֶא ּותיִ֛חְׁשַּיַו םַ֔לָׁשּו֣ריִו ֙הָדּוהְי
֙ לִיַ֨ח םָ֥דָיְּב ןַ֨תָנ ֙הָוֹהיַֽו םָ֗רֲא ליֵ֣ח ׀ ּואָּ֣ב םיִׁ֜שָנֲא רַ֨עְצִמְב ֩יִּכ :קֶׂשָֽמְרַּד ךְךֶלֶ֥מְל
 :םיִֽטָפְׁש ּוׂ֥שָע ׁשָ֖אֹוי־תֶאְו םֶ֑היֵתֹוֽבֲא יֵ֣הֹלֱא הָ֖וֹהְי־תֶא ּו֔בְזָֽע יִּ֣כ דֹ֔אְמ בֹ֣רָל
 ויָ֜לָע ּו֨רְּׁשַקְתִֽה ֒םיִּבַר ]םִיּ֣ולֲחַֽמְּב[ םיִ֣יֻלֲחַֽמְּב ֹ֘ותֹא ּו֣בְזָֽע־יִּכ ּוּנֶּ֗מִמ םָּ֣תְכֶלְבּו
 ריִ֣עְּב ּ֙והֻ֨רְּבְקִּיַו תֹ֑מָּיַו ֹו֖תָּטִמ־לַע ּוהֻ֥גְרַהַּֽיַו ןֵ֔הֹּכַה עָ֣דָיֹוֽהְי ֙יֵנְּב ֙יֵמְדִּב ויָ֗דָבֲע
ֹלְו דיִ֔וָּד ־ןֶּב דָ֗בָז ויָ֑לָע םיִ֣רְּׁשַקְתִּֽמַה הֶּלֵ֖אְו :םיִֽכָלְּמַה תֹו֥רְבִקְּב ּוהֻ֖רָבְק א֥
 אָּׂ֣שַּמַה ]בֶר ִ֧י[ בֶר ִ֧ו ויָ֞נָבּו :תיִֽבָאֹוּֽמַה תיִ֖רְמִׁש־ןֶּב דָ֔בָזֹוֽהיִו תיִ֔נֹוּמַעָֽה ֙תָעְמִׁש
 ךְךֹ֛לְמִּיַו םיִ֑כָלְּמַה רֶפֵ֣ס ׁשַ֖רְדִמ־לַע םיִ֔בּותְּכ םָּ֣נִה םיִ֔הֹלֱאָֽה תיֵּ֣ב ֙דֹוסיִו ויָ֗לָע
 ֙עַׁשֵ֨תָו םיִ֣רְׂשֶעְו ּוהָ֔יְצַמֲא ךְךַ֣לָמ ֙הָנָׁש ׁשֵ֤מָחְו םיִ֨רְׂשֶע־ןֶּב :ויָּֽתְחַּת ֹו֖נְב ּוהָ֥יְצַמֲא
 יֵ֣ניֵעְּב רָׁ֖שָּיַה ׂשַעַּ֥יַו :םִיָֽלָׁשּוֽריִמ ןָּ֖דַעֹוֽהְי ֹוּ֔מִא םֵׁ֣שְו םָ֑לָׁשּוֽריִּב ךְךַ֖לָמ הָ֔נָׁש
ֹל קַ֕ר הָ֑וֹהְי ־תֶא ֙גֹרֲהַּֽיַו ויָ֑לָע הָ֖כָלְמַּמַה הָ֥קְזָֽח רֶׁ֛שֲאַּֽכ יִ֕הְיַו :םֵֽלָׁש בָ֥בֵלְּב א֖
ֹל םֶ֖היֵנְּב־תֶאְו :ויִֽבָא ךְךֶלֶּ֥מַה־תֶא םיִּ֖כַּמַה ויָ֔דָבֲע  הָ֡רֹוּתַּב בּו֣תָּכַכ יִּ֣כ תיִ֑מֵה א֣
ֹל רֹ֗מאֵל הָ֜וֹהְי הָּ֨וִצ־רֶׁשֲא ֩הֶׁשֹמ רֶפֵ֣סְּב  ֙םיִנָבּו ֙םיִנָּב־לַע תֹו֤בָא ּותּו֨מָי־אֽ
 הָ֔דּוהְי־תֶא ּ֙והָ֨יְצַמֲא ץֹּ֤בְקִּיַו :ּותּוֽמָי ֹו֖אְטֶחְּב ׁשיִ֥א יִּ֛כ תֹו֔בָא־לַע ּותּו֣מָי־ֹאל
 ןִ֑מָיְנִבּו הָ֖דּוהְי־לָכְל תֹו֔אֵּמַה יֵ֣רָׂשְלּו ֙םיִפָלֲאָֽה יֵ֤רָׂשְל תֹו֗בָא־תיֵֽבְל םֵ֣דיִמֲעַּֽיַו
 אֵ֣צֹוי ֙רּוחָּב ףֶלֶ֤א תֹו֨אֵמ־ׁשֹֽלְׁש םֵ֞אָצְמִּיַו הָלְעַ֔מָו ֙הָנָׁש םיִ֤רְׂשֶע ןֶּ֨בִמְל םֵ֗דְקְפִּיַו
־רַּכִכ הָ֥אֵמְּב לִיָ֖ח רֹוּ֥בִּג ףֶלֶ֛א הָאֵ֥מ לֵ֗אָרְׂשִּיִמ רֹּ֣כְׂשִּיַו :הָּֽנִצְו חַמֹ֥ר זֵ֖חֹא אָ֔בָצ
 לֵ֑אָרְׂשִי אָ֣בְצ ֖ךָךְּמִע אֹו֥בָי־לַא ךְךֶלֶּ֕מַה רֹ֔מאֵל ֙ויָלֵא אָּ֤ב םיִ֗הֹלֱאָֽה ׁשיִ֣אְו :ףֶסָּֽכ
ֹּב־םִא יִּ֚כ :םִיָֽרְפֶא יֵ֥נְּב לֹּ֖כ לֵ֔אָרְׂשִי־םִע ֙הָוֹהְי ןיֵ֤א יִּ֣כ  קַ֣זֲח הֵׂ֖שֲע הָּ֔תַא א֣
 רֹו֥זְעַל םיִ֖הֹלאֵּֽב ַחֹּ֛כ־ׁשֶי יִּ֥כ בֵ֔יֹוא יֵ֣נְפִל ֙םיִהֹלֱאָֽה ֤ךָךְליִֽׁשְכַי הָ֑מָחְלִּמַל



ֹּיַו :ליִֽׁשְכַהְלּו  רָּ֔כִּכַה תַ֣אְמִל ֙תֹוׂשֲעַּֽל־הַמּו םיִ֔הֹלֱאָֽה ׁשיִ֣אְל ּ֙והָ֨יְצַמֲא רֶמא֤
ֹּיַו לֵ֑אָרְׂשִי דּו֣דְגִל יִּתַ֖תָנ רֶׁ֥שֲא  ֖ךָךְל תֶתָ֥ל הָ֔וֹהיַֽל ׁשֵ֚י םיִ֔הֹלֱאָֽה ׁשיִ֣א ֙רֶמא֨
 תֶכֶ֖לָל םִיַ֔רְפֶאֵֽמ ֙ויָלֵא אָּ֤ב־רֶׁשֲא ֙דּודְּגַהְל ּוהָ֗יְצַמֲא םֵ֣ליִּדְבַּיַו :הֶּֽזִמ הֵּ֥בְרַה
 ּ֙והָ֨יְצַמֲאַֽו :ףָֽא־יִרֳחָּֽב םָ֖מֹוקְמִל ּובּוׁ֥שָּיַו הָ֔דּוהיִּֽב ֙דֹאְמ םָּ֤פַא רַחִּ֨יַו םָ֑מֹוקְמִל
 תֶרֶׂ֥שֲע ריִ֖עֵׂש־יֵֽנְּב־תֶא ךְך ַּ֥יַו חַלֶּ֑מַה איֵּ֣ג ךְךֶלֵּ֖יַו ֹוּ֔מַע־תֶא ֙גַהְנִּיַו קַּ֔זַחְתִה
ֹרְל םּו֖איִבְיַו הָ֔דּוהְי יֵ֣נְּב ּ֙ובָׁש םיִּ֗יַח םיִ֜פָלֲא תֶרֶׂ֨שֲעַֽו :םיִֽפָלֲא  עַלָּ֑סַה ׁשא֣
 ּ֙והָ֨יְצַמֲא ביִׁ֤שֵה רֶׁ֨שֲא דּו֗דְּגַה יֵ֣נְבּו :ּועָֽקְבִנ םָּ֥לֻכְו עַלֶּ֖סַה־ׁשֹארֵֽמ םּו֛כיִלְׁשַּיַו
 ּוּ֤כַּיַו ןֹו֑רֹוח תיֵּ֣ב־דַעְו ןֹו֖רְמֹּֽׁשִמ הָ֔דּוהְי יֵ֣רָעְּב ּ֙וטְׁשְפִּיַו הָ֔מָחְלִּמַל ֹ֙וּמִע תֶכֶּ֤לִמ
 תֹוּ֣כַהֵֽמ ּ֙והָ֨יְצַמֲא אֹו֤ב יֵ֨רֲחַֽא יִ֗הְיַו :הָּֽבַר הָּ֥זִּב ּוּזֹ֖בָּיַו םיִ֔פָלֲא תֶׁש֣לְׁש ֙םֶהֵמ
 םֶ֥היֵנְפִלְו םיִ֑הֹלאֵל ֹו֖ל םֵ֥דיִמֲעַּֽיַו ריִ֔עֵׂש יֵ֣נְּב ֙יֵהֹלֱא־תֶא אֵ֗בָּיַו םיִ֔מֹודֲא־תֶא
ֹּיַו איִ֔בָנ ֙ויָלֵא חַ֤לְׁשִּיַו ּוהָ֑יְצַמֲאַּֽב הָ֖וֹהְי ףַ֥א־רַחִּֽיַו :רֵּֽטַקְי םֶ֥הָלְו הֶ֖וֲחַּֽתְׁשִֽי  רֶמא֣
ֹל רֶׁ֛שֲא םָ֔עָה יֵ֣הֹלֱא־תֶא ָּ֙תְׁשַ֨רָד הָּמָ֤ל ֹו֗ל  ׀ יִ֣הְיַו :ךָךֶֽדָּיִמ םָּ֖מַע־תֶא ּוליִּ֥צִה־אֽ
ֹּיַו ויָ֗לֵא ֹו֣רְּבַדְּב  לַּ֣דְחֶּיַו ךָךּוּ֑כַי הָּמָ֣ל ֖ךָךְל־לַֽדֲח ךָךּוּ֔נַתְנ ֙ךְךֶלֶּ֨מַל ץֵ֤עֹויְלַה ֹ֙ול רֶמא֤
ֹּיַו איִ֗בָּנַה ֹּז ָתיִׂ֣שָע־יִּֽכ ךָךֶ֔תיִחְׁשַהְל ֙םיִהֹלֱא ץַ֤עָי־יִּֽכ יִּתְעַ֗דָי ֙רֶמא֨ ֹלְו תא֔  א֥
 זָ֧חָאֹוֽהְי־ןֶּב ׁשָ֨אֹוי־לֶא חַלְׁשִּיַ֠ו הָ֔דּוהְי ךְךֶלֶ֣מ ּ֙והָ֨יְצַמֲא ץַ֗עָּוִּיַו :יִֽתָצֲעַֽל ָּתְעַ֖מָׁש
־ךְךֶלֶֽמ ׁשָ֣אֹוי חַ֞לְׁשִּיַו :םיִֽנָפ הֶ֥אָרְתִנ ]הָ֖כְל[ ֖ךָךְל רֹ֑מאֵל לֵ֖אָרְׂשִי ךְךֶלֶ֥מ אּו֛הֵי־ןֶּב
־לֶא חַלָׁ֠ש ןֹו֗נָבְּלַּב רֶׁ֣שֲא ַחֹו֜חַה ֒רֹמאֵל ֘הָדּוהְי־ךְךֶלֶֽמ ּוהָ֣יְצַמֲא־לֶא לֵ֗אָרְׂשִי
 תַּ֤יַח רֹ֞בֲעַּֽתַו הָּׁ֑שִאְל יִ֖נְבִל ֛ךָךְּתִּב־תֶא הָ֧נְּת רֹ֔מאֵל ֙ןֹונָבְּלַּב רֶׁ֤שֲא זֶרֶ֜אָה
 םֹו֔דֱא־תֶא ָ֙תיִּ֨כִה הֵּ֤נִה ָּתְרַ֗מָא :ַחֹוֽחַה־תֶא סֹ֖מְרִּתַו ןֹו֔נָבְּלַּב רֶׁ֣שֲא ֙הֶדָּׂשַה
 הָּ֖תַא ָּ֔תְלַפָ֣נְו הָ֔עָרְּב ֙הֶרָּגְתִת הָּמָ֤ל ךָךֶ֔תיֵבְּב הָ֣בְׁש ֙הָּתַע דיִּ֑בְכַהְל ֖ךָךְּבִל ֥ךָךֲאָֽׂשְנּו
ֹלְו :ךְךָּֽמִע הָ֥דּוהיִֽו  יִּ֣כ דָ֑יְּב םָּ֣תִּת ןַעַ֖מְל איִ֔ה ֙םיִהֹלֱאָֽהֵמ יִּ֤כ ּוהָ֔יְצַמֲא עַ֣מָׁש־אֽ
 אּו֖ה םיִ֔נָפ ּו֣אָרְתִּיַו֙ לֵאָרְׂשִי־ךְךֶלֶֽמ ׁשָ֤אֹוי לַעַּ֨יַו :םֹוֽדֱא יֵ֥הֹלֱא תֵ֖א ּוׁ֔שְרָֽד
 יֵ֣נְפִל הָ֖דּוהְי ףֶג ָּ֥נִּיַו :הָֽדּוהיִֽל רֶׁ֥שֲא ׁשֶמֶׁ֖ש תיֵ֥בְּב הָ֑דּוהְי־ךְךֶלֶֽמ ּוהָ֣יְצַמֲאַֽו
־ןֶּב ׁשָ֣אֹוי־ןֶּב הָ֜דּוהְי־ךְךֶלֶֽמ ּוהָ֨יְצַמֲא ֩תֵאְו :ויָֽלָהֹֽאְל ׁשיִ֥א ּוסֻ֖נָּיַו לֵ֑אָרְׂשִי
 ץֹ֞רְפִּיַו םַ֔לָׁשּוֽרְי ּ֙והֵ֨איִבְיַו ׁשֶמָׁ֑ש תיֵ֣בְּב לֵ֖אָרְׂשִי־ךְךֶלֶֽמ ׁשָ֥אֹוי ׂשַ֛פָּת זָ֗חָאֹוֽהְי
־לָכְו :הָּֽמַא תֹו֖אֵמ עַּ֥בְרַא הֶ֔נֹוּפַה רַעַׁ֣ש־דַע ֙םִיַ֨רְפֶא רַעַּׁ֤שִמ םַ֗לָׁשּוֽרְי תַ֣מֹוחְּב



 םֹו֗דֱא דֵ֣בֹע־םִע םיִ֜הֹלֱאָֽה־תיֵֽבְּב םיִ֨אְצְמִּנַה םיִלֵּכַ֠ה־לָּכ תֵ֣אְו ףֶסֶּ֡כַהְו בָ֣הָּזַה
 ּוהָ֤יְצַמֲא יִ֨חְיַו :ןֹוֽרְמֹׁש בָׁשָּ֖יַו תֹו֑בֻרֲעַּֽתַה יֵ֣נְּב תֵ֖אְו ךְךֶלֶּ֔מַה תיֵּ֣ב ֙תֹורְצֹֽא־תֶאְו
 ׁשֵ֥מֲח לֵ֑אָרְׂשִי ךְךֶלֶ֣מ זָ֖חָאֹוֽהְי־ןֶּב ׁשָ֥אֹוי תֹו֔מ יֵ֣רֲחַֽא הָ֔דּוהְי ךְךֶלֶ֣מ ׁ֙שָאֹוי־ןֶב
 םָּ֣נִה ֹ֙אלֲה םיִ֑נֹורֲחַֽאָֽהְו םיִ֖נֹׁשאִֽרָה ּוהָ֔יְצַמֲא יֵ֣רְבִּד ֙רֶתֶ֨יְו :הָֽנָׁש הֵ֖רְׂשֶע
 יֵ֣רֲחַֽאֵמ ּ֙והָ֨יְצַמֲא רָ֤ס־רֶׁשֲא תֵ֗עֵמּו :לֵֽאָרְׂשִיְו הָ֖דּוהְי־יֵֽכְלַמ רֶפֵ֛ס־לַע םיִ֔בּותְּכ
 הָׁשיִ֔כָל ויָרֲחַֽא ּו֤חְלְׁשִּיַו הָׁשיִ֑כָל סָנָּ֣יַו םַ֖לָׁשּוֽריִּב רֶׁשֶ֛ק ויָ֥לָע ּו֨רְׁשְקִּיַו הָ֔וֹהְי
 :הָֽדּוהְי ריִ֥עְּב ויָ֖תֹבֲא־םִע ֹו֛תֹא ּו֥רְּבְקִּיַו םיִ֑סּוּסַה־לַע ּוהֻ֖אָּׂשִּיַו :םָֽׁש ּוהֻ֖תיִמְיַו
 ֹו֔תֹא ּוכיִ֣לְמַּיַו הָ֑נָׁש הֵ֖רְׂשֶע ׁשֵׁ֥ש־ןֶּב אּו֕הְו ּוהָּ֔יִּזֻע־תֶא ֙הָדּוהְי םַ֤ע־לָּכ ּו֞חְקִּיַו
־בַֽכְׁש יֵ֥רֲחַֽא הָ֑דּוהיִֽל ָהֶ֖ביִׁשְיַו תֹו֔ליֵא־תֶא הָ֣נָּב אּו֚ה :ּוהָֽיְצַמֲא ויִ֥בָא תַחַּ֖ת
 ֙םִיַּ֨תְׁשּו םיִּׁ֤שִמֲחַֽו ֹו֔כְלָמְב ּוהָּ֣יִּזֻע ֙הָנָׁש הֵ֤רְׂשֶע ׁשֵׁ֨ש־ןֶּב :ויָֽתֹבֲא־םִע ךְךֶלֶּ֖מַה
 רָׁ֖שָּיַה ׂשַעַּ֥יַו :םָֽלָׁשּוֽרְי־ןִמ ]הָ֖יְלָכְי[ הָ֖יְליָכְי ֹוּ֔מִא םֵׁ֣שְו םָ֑לָׁשּוֽריִּב ךְךַ֖לָמ הָ֔נָׁש
 יֵ֣מיִּב םיִ֔הֹלֱא ׁשֹ֣רְדִל ֙יִהְיַו :ויִֽבָא ּוהָ֥יְצַמֲא הָׂ֖שָע־רֶׁשֲא לֹ֥כְּכ הָ֑וֹהְי יֵ֣ניֵעְּב
 :םיִֽהֹלֱאָֽה ֹו֖חיִלְצִה הָ֔וֹהְי־תֶא ֹוׁ֣שְרָּד ֙יֵמיִבּו םיִ֑הֹלֱאָֽה תֹ֣אְרִּב ןיִ֖בֵּמַה ּוהָ֔יְרַכְז
 תַ֣מֹוח תֵ֖אְו הֶ֔נְבַי תַ֣מֹוח ֙תֵאְו תַּ֗ג תַמֹו֣ח־תֶא ץֹ֞רְפִּיַו םיִּ֔תְׁשִלְּפַּב םֶחָּ֣לִּיַו ֙אֵצֵּיַו
־לַע םיִ֜הֹלֱאָֽה ּוהֵ֨רְזְעַּיַו :םיִּֽתְׁשִלְּפַבּו דֹוּ֖דְׁשַאְּב םיִ֔רָע הֶ֣נְבִּיַו דֹוּ֑דְׁשַא
 ּו֧נְּתִּיַו :םיִֽנּועְּמַהְו לַעָּ֖ב־רּוֽגְּב םיִ֥בְׁשֹּֽיַה ]םיִ֛בְרַעָֽה[ םייִ֛בְרַעָֽה־לַעְו םיִּ֧תְׁשִלְּפ
־דַע קיִ֖זֱחֶֽה יִּ֥כ םִיַ֔רְצִמ אֹו֣בְל־דַע ֹ֙ומְׁש ךְךֶלֵּ֤יַו ּוהָּ֑יִּזֻעְל הָ֖חְנִמ םיִ֛נֹוּמַעָֽה
 אְי ַּ֖גַה רַעַׁ֥ש־לַעְו הָּ֛נִּפַה רַעַׁ֧ש־לַע םַ֔לָׁשּו֣ריִּב ֙םיִלָּדְגִמ ּוהָּ֤יִּזֻע ןֶבִּ֨יַו :הָלְעָֽמְל
־הֶנְקִמ יִּ֤כ םיִּ֔בַר תֹו֣רֹּב ֙בֹצְחַיַו רָּ֗בְדִּמַּב םיִ֜לָּדְגִמ ןֶבִּ֨יַו :םֵֽקְּזַחְי ַֽו ַעֹו֑צְקִּמַה־לַעְו
 בֵ֥הֹא־יִּֽכ לֶ֔מְרַּכַבּו ֙םיִרָהֶּֽב םיִ֗מְרֹֽכְו םיִ֣רָּכִא רֹוׁ֑שיִּמַבּו הָ֖לֵפְּׁשַבּו ֹו֔ל הָיָ֣ה ֙בַר
 ֙רַּפְסִמְּב דּו֗דְגִל אָ֣בָצ יֵ֧אְצֹוֽי הָ֜מָחְלִמ הֵׂ֨שֹע֩ לִיַח ּוהָּ֡יִּזֻעְל יִ֣הְיַו :הָֽיָה הָ֖מָדֲא
 ּוהָ֔יְנַנֲח־דַי לַ֚ע רֵ֑טֹוּׁשַה ּוהָ֖יֵׂשֲעַֽמּו רֵ֔פֹוּסַה ]לֵ֣איִעְי[ לֵ֣אוִעְי ֙דַיְּב םָ֔תָּדֻקְּפ
 :תֹוֽאֵמ ׁשֵׁ֥שְו םִיַּ֖פְלַא לִיָ֔ח יֵרֹוּ֣בִגְל ֙תֹובָאָֽה יֵׁ֤שאָר רַּ֞פְסִמ לֹּ֠כ :ךְךֶלֶּֽמַה יֵ֖רָּׂשִמ
 יֵׂ֥שֹוע תֹו֔אֵמ ׁשֵ֣מֲחַֽו ֙םיִפָלֲא תַ֤עְבִׁשְו ףֶלֶ֗א תֹו֣אֵמ ׁשֹ֧לְׁש אָ֜בָצ ליֵ֨ח ֩םָדָי־לַעְו
 אָ֗בָּצַה־לָכְל ּוהָּ֜יִּזֻע םֶ֨הָל ֩ןֶכָּיַו :בֵֽיֹואָֽה־לַע ךְךֶלֶּ֖מַל רֹ֥זְעַל לִיָ֑ח ַחֹ֣כְּב הָ֖מָחְלִמ
 ׀ ׂשַעַּ֣יַו :םיִֽעָלְק יֵ֖נְבַאְלּו תֹו֑תָׁשְקּו תֹו֖נֹיְרִׁשְו םיִ֔עָבֹו֣כְו ֙םיִחָמְרּו םיִּ֤נִגָֽמ



 תֹוּ֔נִּפַה־לַעְו ֙םיִלָּדְגִּמַה־לַע תֹו֤יְהִֽל בֵׁ֗שֹוח תֶבֶׁ֣שֲחַֽמ תֹו֜נֹבְּׁשִח םַ֨לָׁשּוֽריִּב
 ר ֵ֖זָעֵֽהְל איִ֥לְפִה־יִּֽכ קֹו֔חָרֵ֣מְל־דַע ֹ֙ומְׁש אֵ֤צֵּיַו תֹו֑לֹדְּג םיִ֖נָבֲאָֽבּו םיִּ֔צִחַּֽב ֙אֹוריִל
 ֹ֙אבָּיַו ויָ֑הֹלֱא הָ֣וֹהיַּֽב לַ֖עְמִּיַו תיִ֔חְׁשַהְל־דַע ֹ֙וּבִל ּהַ֤בָּג ֹו֗תָקְזֶחְכּו :קָֽזָח־יִּֽכ דַ֥ע
ֹבָּיַו :תֶרֹֽטְּקַה חַּ֥בְזִמ־לַע ריִ֖טְקַהְל הָ֔וֹהְי לַ֣כיֵה־לֶא  ןֵ֑הֹּכַה ּוהָ֣יְרַזֲע ויָ֖רֲחַֽא א֥
ֹּיַו ךְךֶלֶּ֗מַה ּוהָּ֣יִּזֻע־לַע ּו֞דְמַעַּֽיַו :לִיָֽח־יֵנְּב םיִ֖נֹומְׁש הָ֛וֹהיַֽל ׀ םיִ֧נֲהֹּֽכ ֹוּ֞מִעְו  ּורְמא֤
ֹל ֹ֙ול  םיִׁ֖שָּדֻקְמַֽה ןֹ֛רֲהַֽא־יֵנְּב םיִ֧נֲהֹּֽכַל יִּ֣כ הָ֔וֹהיַֽל ֙ריִטְקַהְל ּוהָּ֗יִּזֻע ֣ךָךְל־אֽ
ֹלְו ָּתְלַ֔עָמ יִּ֣כ ׁ֙שָּדְקִּמַה־ןִמ אֵ֤צ ריִ֑טְקַהְל  ֙ףַעְזִּיַו :םיִֽהֹלֱא הָ֥וֹהְיֵֽמ דֹו֖בָכְל ֥ךָךְל־אֽ
 ֹו֜חְצִמְב הָ֨חְר ָֽז תַעַרָּצַהְ֠ו םיִ֗נֲהֹּֽכַה־םִע ֹוּ֣פְעַזְבּו ריִ֑טְקַהְל תֶרֶ֖טְקִמ ֹו֥דָיְבּו ּוהָּ֔יִּזֻע
 ןֵ֨הֹכ ּ֩והָיְרַזֲע ויָ֡לֵא ןֶפִּ֣יַו :תֶרֹֽטְּקַה חַּ֥בְזִמְל לַ֖עֵמ הָ֔וֹהְי תיֵ֣בְּב ֙םיִנֲהֹּֽכַה יֵ֤נְפִל
ֹרָה  ֙אּוה־םַגְו םָּׁ֑שִמ ּוהּו֖לִהְבַּיַו ֹו֔חְצִמְּב ֙עָרֹצְמ אּו֤ה־הֵּנִהְו םיִ֗נֲהֹּֽכַה־לָכְו ׁשא֜
 בֶׁשֵּ֜יַו ֹו֗תֹומ םֹו֣י־דַע ׀ עָ֣רֹצְמ ךְךֶלֶּ֜מַה ּוהָּ֨יִּזֻע ֩יִהְיַו :הָֽוֹהְי ֹו֖עְּגִנ יִּ֥כ תאֵ֔צָל ףַ֣חְדִנ
 תיֵּ֣ב־לַע ֹ֙ונְּב םָ֤תֹויְו הָ֑וֹהְי תיֵּ֣בִמ ר ַ֖זְגִנ יִּ֥כ עָ֔רֹצְמ ]֙תיִׁשְפָחַֽה[ ֙תוִׁשְפָחַֽה תיֵּ֤ב
 םיִ֑נֹרֲחַֽאָהְו םיִ֖נֹׁשאִֽרָה ּוהָּ֔יִּזֻע יֵ֣רְבִּד ֙רֶתֶ֨יְו :ץֶרָֽאָה םַ֥ע־תֶא טֵ֖פֹוׁש ךְךֶלֶּ֔מַה
־םִע ֹו֤תֹא ּו֨רְּבְקִּיַו ויָ֗תֹבֲא־םִע ּוהָּ֜יִּזֻע בַּ֨כְׁשִּיַו :איִֽבָּנַה ץֹו֖מָא־ןֶב ּוהָ֥יְעַׁשְי בַ֛תָּכ
 םָ֥תֹוי ךְךֹ֛לְמִּיַו אּו֑ה עָ֣רֹוצְמ ּו֖רְמָֽא יִּ֥כ םיִ֔כָלְּמַל רֶׁ֣שֲא ֙הָרּובְּקַה הֵ֤דְׂשִּב ֙ויָתֹבֲא
 ךְךַ֖לָמ הָ֔נָׁש הֵ֣רְׂשֶע־ׁשֵׁשְו ֹו֔כְלָמְּב םָ֣תֹוי ֙הָנָׁש ׁשֵ֤מָחְו םיִ֨רְׂשֶע־ןֶּב :ויָּֽתְחַּת ֹו֖נְּב
 לֹ֤כְּכ הָ֗וֹהְי יֵ֣ניֵעְּב רָׁ֜שָּיַה ׂשַעַּ֨יַו :קֹוֽדָצ־תַּב הָׁ֖שּוֽרְי ֹוּ֔מִא םֵׁ֣שְו םָ֑לָׁשּוֽריִּב
 :םיִֽתיִחְׁשַמ םָ֖עָה דֹו֥עְו הָ֑וֹהְי לַ֣כיֵה־לֶא אָ֖ב־ֹאל קַ֕ר ויִ֔בָא ּוהָּ֣יִּזֻע ֙הָׂשָע־רֶׁשֲא
 םיִ֥רָעְו :בֹֽרָל הָ֖נָּב לֶפֹ֛עָה תַ֥מֹוחְבּו ןֹו֑יְלֶעָֽה הָ֖וֹהְי־תיֵּֽב רַעַׁ֥ש־תֶא הָ֛נָּב אּו֗ה
 ךְךֶלֶ֣מ־םִע םַ֞חְלִנ אּוהְ֠ו :םיִֽלָּדְגִמּו תֹוּ֖יִנָריִּֽב הָ֔נָּב םיִׁ֣שָרֳחֶֽבּו הָ֑דּוהְי־רַהְּב הָ֖נָּב
 ףֶסֶּ֔כ־רַּכִּכ ֙הָאֵמ איִ֗הַה הָ֣נָּׁשַּב ןֹוּ֜מַע־יֵֽנְב ֹו֨ל־ּונְּתִּיַו ֒םֶהיֵלֲע קַ֣זֱחֶּֽיַו ֘ןֹוּמַע־יֵֽנְּב
ֹז םיִ֑פָלֲא תֶרֶׂ֣שֲע םיִ֖רֹועְׂשּו םיִּ֔טִח ֙םיִרֹּכ םיִ֤פָלֲא תֶרֶׂ֨שֲעַֽו  יֵ֣נְּב ֹ֙ול ּוביִׁ֤שֵה תא֗
 הָ֥וֹהְי יֵ֖נְפִל ויָ֔כָרְּד ןיִ֣כֵה יִּ֚כ םָ֑תֹוי קֵּ֖זַחְתִּיַו :תיִֽׁשִלְּׁשַהְו תיִ֖נֵּׁשַה הָ֥נָּׁשַבּו ןֹוּ֔מַע
 רֶפֵ֥ס־לַע םיִ֔בּותְּכ םָּ֣נִה ויָ֑כָרְדּו ויָ֖תֹמֲחְֽלִמ־לָכְו םָ֔תֹוי יֵ֣רְבִּד ֙רֶתֶיְו :ויָֽהֹלֱא
 הֵ֣רְׂשֶע־ׁשֵֽׁשְו ֹו֑כְלָמְב הָ֣יָה הָ֖נָׁש ׁשֵ֛מָחְו םיִ֧רְׂשֶע־ןֶּב :הָֽדּוהיִֽו לֵ֖אָרְׂשִי־יֵֽכְלַמ
 דיִ֑וָּד ריִ֣עְּב ֹו֖תֹא ּו֥רְּבְקִּיַו ויָ֔תֹבֲא־םִע ֙םָתֹוי בַּ֤כְׁשִּיַו :םָֽלָׁשּוֽריִּב ךְךַ֖לָמ הָ֔נָׁש



 הָ֔נָׁש הֵ֣רְׂשֶע־ׁשֵֽׁשְו ֹו֔כְלָמְּב זָ֣חָא ֙הָנָׁש םיִ֤רְׂשֶע־ןֶּב :ויָּֽתְחַּת ֹו֖נְּב זָ֥חָא ךְךֹ֛לְמִּיַו
ֹלְו םָ֑לָׁשּוֽריִּב ךְךַ֖לָמ  יֵ֖כְרַדְּב ךְךֶלֵּ֕יַו :ויִֽבָא דיִ֥וָדְּכ הָ֖וֹהְי יֵ֥ניֵעְּב רָׁ֛שָּיַה הָׂ֧שָע־אֽ
 םֹּ֑נִה־ןֶב איֵ֣גְּב ריִ֖טְקִה אּו֥הְו :םיִֽלָעְּבַל הָׂ֖שָע תֹו֛כֵּסַמ םַ֧גְו לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣כְלַמ
 יֵ֥נְּב יֵ֖נְּפִמ הָ֔וֹהְי ׁשיִ֣רֹה ֙רֶׁשֲא םִ֔יֹוּגַה ֙תֹובֲעֹֽתְּכ ׁשֵ֔אָּב ֙ויָנָּב־תֶא רֵ֤עְבַּיַו
 ּוהֵ֜נְּתִּיַו :ן ָֽנֲעַֽר ץֵ֥ע־לָּכ תַחַ֖תְו תֹו֑עָבְּגַה־לַעְו תֹו֖מָּבַּב רֵּ֛טַקְיַו ַחֵּ֧בַזְי ַֽו :לֵֽאָרְׂשִי
 ּואיִ֖בָּיַו הָ֔לֹודְג הָ֣יְבִׁש ּ֙וּנֶּ֨מִמ ּוּ֤בְׁשִּיַו ֹו֔ב־ּוּכַּ֨יַו ֒םָרֲא ךְךֶלֶ֣מ דַ֣יְּב ֘ויָהֹלֱא הָ֣וֹהְי
־ןֶּב חַקֶּ֨פ ֩גֹרֲהַּֽיַו :הָֽלֹודְג הָּ֥כַמ ֹוּ֖ב־ךְךַּיַו ןָּ֔תִנ֙ לֵאָרְׂשִי ךְךֶלֶ֤מ־דַיְּב םַגְ֠ו קֶׂשָ֑מְרַּד
 םָ֕בְזָעְּב לִיָ֑ח־יֵֽנְּב לֹּ֣כַה דָ֖חֶא םֹו֥יְּב ףֶלֶ֛א םיִ֥רְׂשֶעְו הָ֨אֵמ הָ֗דּוהיִּֽב ּוהָ֜יְלַמְר
־ןֶּב ּ֙והָ֨יֵׂשֲעַֽמ־תֶא םִיַ֗רְפֶא רֹוּ֣בִּג ׀ יִ֣רְכִז גֹ֞רֲהַּֽיַו :םָֽתֹובֲא יֵ֥הֹלֱא הָ֖וֹהְי־תֶא
 קְלֶא־תֶאְו תִיָּ֑בַה דיִ֣גְנ םָ֖קיִרְזַע־תֶאְו ךְךֶלֶּ֔מַה ־יֵֽנְב ּ֩וּבְׁשִּיַו :ךְךֶלֶּֽמַה הֵ֥נְׁשִמ הָ֖נָ
 םֶ֑הֵמ ּו֣זְזָּֽב בָ֖ר לָ֥לָׁש־םַגְו תֹו֔נָבּו םיִ֣נָּב ֙םיִׁשָנ ףֶלֶ֗א םִיַ֣תאָמ םֶ֜היֵחֲאֵֽמ לֵ֨אָרְׂשִי
 יֵ֤נְפִל אֵ֗צֵּיַו ֹ֒ומְׁש דֵ֣דֹע ֘הָוֹהיַֽל איִ֥בָנ הָ֨יָה םָׁשְ֠ו :ןֹוֽרְמֹֽׁשְל לָ֖לָּׁשַה־תֶא ּואיִ֥בָּיַו
ֹּיַו ןֹו֔רְמֹֽׁשְל אָּ֣בַה ֙אָבָּצַה ־לַע םֶ֛כיֵתֹוֽבֲא־יֵֽהֹלֱא הָ֧וֹהְי תַ֨מֲחַּֽב הֵּנִ֠ה םֶ֗הָל רֶמא֣
־יֵֽנְב הָּתַעְ֠ו :ַעיִּֽגִה םִיַ֖מָּׁשַל דַ֥ע ףַעַ֔זְּב םָ֣ב־ּוגְרַהַּֽתַו םֶ֑כְדֶיְּב םָ֣נָתְנ הָ֖דּוהְי
ֹלֲה םֶ֑כָל תֹו֖חָפְׁשִלְו םיִ֥דָבֲעַֽל ׁשֹּ֛בְכִל םיִ֔רְמֹֽא םֶּ֣תַא ֙םַ֨לָׁשּוֽריִו הָ֤דּוהְי ־קַר א֤
 הָ֔יְבִּׁשַה ּ֙וביִׁ֨שָהְו יִנּו֔עָמְׁש הָּ֣תַעְו :םֶֽכיֵהֹֽלֱא הָ֖וֹהיַֽל תֹו֔מָׁשֲא םֶ֣כָּמִע ֙םֶּתַא
 יֵׁ֣שאָרֵֽמ םיִׁ֜שָנֲא ּומֻ֨קָּיַו :םֶֽכיֵלֲע הָ֖וֹהְי־ףַא ןֹו֥רֲח יִּ֛כ םֶ֑כיֵחֲאֵֽמ םֶ֖תיִבְׁש רֶׁ֥שֲא
 םֻּ֔לַׁש־ןֶּב ּ֙והָּ֨יִקְזִחיִֽו תֹו֔מֵּלִׁשְמ־ןֶב ּוהָ֣יְכֶרֶּֽב ֙ןָנָחֹוֽהְי־ןֶב ּוהָ֤יְרַזֲע םִיַ֗רְפֶא־יֵֽנְב
ֹּיַו :אָֽבָּצַה־ןִמ םיִ֖אָּבַה־לַע יָ֑לְדַח־ןֶּב אָׂ֖שָמֲעַֽו ֹל םֶ֗הָל ּו֣רְמאֽ ־תֶא ּואיִ֤בָת־אֽ
 ּוניֵ֖תֹאּטַח־לַע ףיִ֥סֹהְל םיִ֔רְמֹֽא םֶּ֣תַא ּ֙וניֵ֨לָע הָ֤וֹהְי תַ֨מְׁשַאְל ֩יִּכ הָּנֵ֔ה ֙הָיְבִּׁשַה
 ץּו֗לָחֶֽה בֹ֣זֲעַּֽיַו :לֵֽאָרְׂשִי־לַע ףָ֖א ןֹו֥רֲחַֽו ּונָ֔ל ֙הָמְׁשַא הָּ֤בַר־יִּֽכ ּוניֵ֑תָמְׁשַא־לַעְו
־רֶׁשֲא ֩םיִׁשָנֲאָֽה ּומֻ֣קָּיַו :לָֽהָּקַה־לָכְו םיִ֖רָּׂשַה יֵ֥נְפִל הָּ֔זִּבַה־תֶאְו ֙הָיְבִּׁשַה־תֶא
֒ לָלָּׁשַה־ןִמ ּוׁשיִּ֣בְלִה ֘םֶהיֵּמֻרֲעַֽמ־לָכְו הָ֗יְבִּׁשַב ּוקיִ֣זֲחַּֽיַו תֹו֜מֵׁשְב ּו֨בְּקִנ
 לֵׁ֔שֹוּכ־לָכְל ֙םיִרֹמֲחַּֽב םּו֤לֲהַֽנְיַו םּו֗כֻסְיַו םּו֜קְׁשַּיַו םּו֨לִכֲאַּֽיַו םּולִעְנַּיַ֠ו םּוׁ֣שִּבְלַּיַו
 איִ֗הַה תֵ֣עָּב :ןֹוֽרְמֹֽׁש ּובּוׁ֖שָּיַו םֶ֑היֵחֲא לֶצֵ֣א םיִ֖רָמְּתַה־ריִֽע ֹו֥חֵרְי םּו֛איִבְיַו

 ּוּ֥כַּיַו ּואָּ֑ב םיִ֖מֹודֲא דֹו֥עְו :ֹוֽל רֹ֥זְעַל רּוּׁ֖שַא יֵ֥כְלַמ־לַע זָ֛חָא ךְךֶלֶּ֧מַה חַ֞לָׁש



 ֒הָדּוהיִֽל ֘בֶגֶּנַהְו הָ֣לֵפְּׁשַה יֵ֨רָעְּב ּו֗טְׁשָּֽפ םיִּ֣תְׁשִלְפּו :יִבֶֽׁש־ּוּבְׁשִּיַו הָ֖דּוהיִֽב
 ָ֙היֶ֨תֹונְבּו ֹו֤כֹוׂש־תֶאְו תֹו֗רֵדְּגַה־תֶאְו ןֹו֜לָּיַא־תֶאְו ׁשֶמֶׁ֨ש־תיֵּֽב־תֶא ּודְּכְלִּיַ֠ו
 ֙הָוֹהְי ַעיִ֤נְכִה־יִּֽכ :םָֽׁש ּו֖בְׁשֵּֽיַו ָהיֶ֑תֹנְּב־תֶאְו ֹו֖זְמִּג־תֶאְו ָהיֶ֔תֹונְבּו הָ֣נְמִּת־תֶאְו
 לַעַ֖מ לֹו֥עָמּו הָ֔דּוהיִּֽב ַ֙עיִ֨רְפִה יִּ֤כ לֵ֑אָרְׂשִי־ךְךֶלֶֽמ זָ֣חָא רּו֖בֲעַּֽב הָ֔דּוהְי־תֶא
ֹבָּיַו :הָֽוֹהיַּֽב ֹלְו ֹו֖ל רַצָּ֥יַו רּוּׁ֑שַא ךְךֶלֶ֣מ רֶסֶ֖אְנְלִּפ תַ֥גְּלִּת ויָ֔לָע א֣  קַ֤לָח־יִּֽכ :ֹוֽקָזֲח א֥
ֹלְו רּוּׁ֔שַא ךְךֶלֶ֣מְל ֙ןֵּתִּיַו םיִ֑רָּׂשַהְו ךְךֶלֶּ֖מַה תיֵּ֥ב־תֶאְו הָ֔וֹהְי תיֵּ֣ב־תֶא ֙זָחָא  א֥
 חַּ֗בְזִּיַו :זָֽחָא ךְךֶלֶּ֥מַה אּו֖ה הָ֑וֹהיַּֽב לֹו֣עְמִל ףֶסֹוּ֖יַו ֹו֔ל רֵ֣צָה ֙תֵעְבּו :ֹוֽל הָ֖רְזֶעְל
ֹּיַו ֹ֒וּב םיִּ֣כַּמַה ֘קֶׂשֶמְרַד יֵ֣הֹלאֵֽל  םָ֔תֹוא םיִ֣רְזְעַמ םֵ֚ה ֙םָרֲא־יֵֽכְלַמ יֵ֤הֹלֱא יִּ֠כ רֶמא֗
 זָ֜חָא ףֹ֨סֱאֶּֽיַו :לֵֽאָרְׂשִי־לָכְלּו ֹו֖ליִׁשְכַהְל ֹו֥ל־ּויָֽה םֵ֛הְו יִנּו֑רְזְעַיְו ַחֵּ֖בַזֲא םֶ֥הָל
ֹּגְסִּיַו םיִ֔הֹלֱאָֽה־תיֵֽב יֵ֣לְּכ־תֶא ֙ץֵּצַקְיַו םיִ֗הֹלֱאָֽה־תיֵֽב יֵ֣לְּכ־תֶא  תֹו֣תְלַּד־תֶא ר֖
 ֙הָדּוהיִֽל ריִ֤עָו ריִ֨ע־לָכְבּו :םָֽלָׁשּוֽריִּב הָּ֖נִּפ־לָכְּב תֹו֛חְּבְזִמ ֹו֧ל ׂשַעַּ֨יַו הָ֑וֹהְי־תיֵּֽב
 רֶתֶ֤יְו :ויָֽתֹבֲא יֵ֥הֹלֱא הָ֖וֹהְי־תֶא סֵ֕עְכַּיַו םיִ֑רֵחֲא םיִ֣הֹלאֵֽל רֵּ֖טַקְל תֹו֔מָב הָׂ֣שָע
 יֵ֥כְלַמ רֶפֵ֥ס־לַע םיִ֔בּותְּכ םָּ֣נִה םיִ֑נֹורֲחַֽאָהְו םיִ֖נֹׁשאִֽרָה ויָ֔כָרְּד־לָכְו ֙ויָרָבְּד
ֹל יִּ֚כ םַ֔לָׁשּו֣ריִּב ֙ריִעָב ּוהֻ֤רְּבְקִיַו ויָ֗תֹבֲא־םִע זָ֜חָא בַּ֨כְׁשִּיַו :לֵֽאָרְׂשִיְו הָ֖דּוהְי  א֣
 קְזִחְי ךְךֹ֛לְמִּיַו לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣כְלַמ יֵ֖רְבִקְל ּוהֻ֔איִבֱה  קְזִחְי :ויָּֽתְחַּת ֹו֖נְב ּוֽהָּ֥יִ  ךְךַ֗לָמ ּוהָּ֣יִ
 ֹוּ֔מִא םֵׁ֣שְו םָ֑לָׁשּוֽריִּב ךְךַ֖לָמ הָ֔נָׁש ֙עַׁשֵ֨תָו םיִ֤רְׂשֶעְו הָ֔נָׁש ׁ֙שֵמָחְו םיִ֤רְׂשֶע־ןֶּב
 :ויִֽבָא דיִ֥וָּד הָׂ֖שָע־רֶׁשֲא לֹ֥כְּכ הָ֑וֹהְי יֵ֣ניֵעְּב רָׁ֖שָּיַה ׂשַעַּ֥יַו :ּוהָֽיְרַכְז־תַּב הָּ֖יִבֲא
־תיֵּֽב תֹו֥תְלַּד־תֶא חַ֛תָּפ ןֹוׁ֗שאִרָֽה ׁשֶדֹ֣חַּב ֹו֜כְלָמְל הָ֨נֹוׁשאִֽרָה ֩הָנָּׁשַב אּו֣ה
 :חָֽרְזִּמַה בֹו֥חְרִל םֵ֖פְסַאַּֽיַו םִּ֑יִוְלַֽה־תֶאְו םיִ֖נֲהֹּֽכַה־תֶא אֵ֥בָּיַו :םֵֽקְּזַחְיַו הָ֖וֹהְי
ֹּיַו  יֵ֣הֹלֱא ֙הָוֹהְי תיֵּ֤ב־תֶא ּ֙וׁשְּדַקְו ּוׁ֗שְּדַקְתִֽה הָּ֣תַע םִּ֑יִוְלַֽה יִנּו֣עָמְׁש םֶ֖הָל רֶמא֥
 עַ֛רָה ּוׂ֥שָעְו ּוניֵ֗תֹבֲא ּו֣לֲעָֽמ־יִּכ :ׁשֶדֹּֽקַה־ןִמ הָּ֖דִּנַה־תֶא ּואיִ֥צֹוהְו םֶ֔כיֵתֹֽבֲא
 םַּ֣ג :ףֶרֹֽע־ּונְּתִּיַו הָ֖וֹהְי ןַּ֥כְׁשִּמִמ םֶ֛היֵנְפ ּוּבֵּ֧סַּיַו ּוהֻ֑בְזַעַּֽיַו ּוניֵ֖הֹלֱא־הָוֹהְי יֵ֥ניֵעְּב
ֹל תֶרֹ֖טְקּו תֹו֔רֵּנַה־תֶא ּ֙וּבַכְיַו םָ֗לּואָֽה תֹו֣תְלַּד ּו֞רְגָֽס ֹל ֙הָלֹעְו ּוריִ֑טְקִה א֣ ־אֽ
 םֵ֤נְּתִּיַו םָ֑לָׁשּוֽריִו הָ֖דּוהְי־לַע הָ֔וֹהְי ףֶצֶ֣ק ֙יִהְיַו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֖הֹלאֵֽל ׁשֶדֹּ֔קַב ּו֣לֱעֶֽה
 ּו֥לְפָֽנ הֵּ֛נִהְו :םֶֽכיֵניֵֽעְּב םיִ֖אֹר םֶּ֥תַא רֶׁ֛שֲאַּֽכ הָ֔קֵרְׁשִלְו הָּ֣מַׁשְל ]֙הָוֲעַֽזְל[ ֙הָעֲו ַֽזְל
ֹז־לַע יִ֖בְּׁשַּב ּוניֵׁ֛שָנְו ּוניֵ֧תֹונְבּו ּוניֵ֨נָבּו בֶרָ֑חֶּב ּוניֵ֖תֹובֲא  יִ֔בָבְל־םִע ֙הָּתַע :תאֽ



־לַא הָּ֖תַע יַ֕נָּב :ֹוּֽפַא ןֹו֥רֲח ּוּנֶּ֖מִמ בֹׁ֥שָיְו לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא הָ֖וֹהיַֽל תיִ֔רְּב תֹו֣רְכִל
 םיִ֥תְרָֽׁשְמ ֹו֖ל תֹו֥יְהִֽלְו ֹו֔תְרָׁ֣שְל ֙ויָנָפְל דֹ֤מֲעַֽל הָ֗וֹהְי רַ֣חָּב םֶ֞כָב־יִּֽכ ּו֑לָּׁשִּת
 ֒יִתָהְּקַה יֵ֣נְּב־ןִמ ּ֘והָיְרַזֲע־ןֶּב לֵ֣אֹויְו יַׂ֞שָמֲע־ןֶּב תַחַ֣מ םִּיִוְלַֽ֠ה ּומֻ֣קָּיַו :םיִֽרִטְקַמּו
־ןֶּב ֙חָאֹוי יִּ֔נֻׁשְר ֵּ֣גַה־ןִמּו לֵ֑אְלֶּלַהְי־ןֶּב ּוהָ֖יְרַזֲעַֽו יִּ֔דְבַע־ןֶּב ׁשיִ֚ק יִ֔רָרְמ יֵ֣נְּב־ןִמּו
 ףָ֔סָא יֵ֣נְּב־ןִמּו ]לֵ֑איִעיִֽו[ לֵ֑אוִעיִֽו יִ֖רְמִׁש ןָ֔פָציִ֣לֱא ֙יֵנְּב־ןִמּו :חָֽאֹוי־ןֶּב ןֶדֵ֖עְו הָּ֔מִז
 ןּו֔תּודְי יֵ֣נְּב־ןִמּו יִ֑עְמִׁשְו ]לֵ֣איִחְי[ לֵ֣אוִחְי ןָ֖מיֵה יֵ֥נְּב־ןִמּו :ּוהָֽיְנַּתַמּו ּוהָ֖יְרַכְז

 ךְךֶלֶּ֖מַה־תַוְצִמְכ ּואֹ֥בָּיַו ּוׁ֔שְּדַקְתִּֽיַו ֙םֶהיֵחֲא־תֶא ּו֤פְסַאַּֽיַו :לֵֽאיִּזֻעְו הָ֖יְעַמְׁש
 ֒רֵהַטְל ֘הָוֹהְי־תיֵֽב הָמיִ֣נְפִל םיִנֲהֹּֽכַ֠ה ּואֹ֣בָּיַו :הָֽוֹהְי תיֵּ֥ב רֵ֖הַטְל הָ֑וֹהְי יֵ֣רְבִדְּב
 הָ֑וֹהְי תיֵּ֣ב רַ֖צֲחַֽל הָ֔וֹהְי לַ֣כיֵהְּב ּ֙ואְצָֽמ רֶׁ֤שֲא ֙הָאְמֻּטַה־לָּכ תֵ֤א ּואיִ֗צֹוּיַו
 ֘ןֹוׁשאִרָֽה ׁשֶדֹ֣חַל דָ֞חֶאְּב ּוּלֵחָּיַ֠ו :הָצּוֽח ןֹו֖רְדִק־לַחַֽנְל איִ֥צֹוהְל םִּ֔יִוְלַֽה ּ֙ולְּבַקְיַו
 הָ֖וֹהְי־תיֵּֽב־תֶא ּוׁ֥שְּדַקְיַו הָ֔וֹהְי םָ֣לּואְל ּואָּ֚ב ׁשֶדֹ֗חַל הָ֣נֹומְׁש םֹו֧יְבּו ׁ֒שֵּדַקְל
־לֶא ֙הָמיִ֨נְפ ּואֹו֤בָּיַו :ּוּֽלִּכ ןֹוׁ֖שאִרָה ׁשֶדֹ֥חַל רָׂ֛שָע הָּׁ֥שִׁש םֹו֨יְבּו הָ֑נֹומְׁש םיִ֣מָיְל
 קְזִח ֹּיַו ךְךֶלֶּ֔מַה ּוהָּ֣יִ ־תֶאְו ֙הָלֹועָֽה חַּ֤בְזִמ־תֶא הָ֑וֹהְי תיֵּ֣ב־לָּכ־תֶא ּונְרַ֖הִט ּו֔רְמא֣
 רֶׁ֣שֲא םיִ֗לֵּכַה־לָּכ תֵ֣אְו :ויָֽלֵּכ־לָּכ־תֶאְו תֶכֶ֖רֲעַּֽמַה ןַ֥חְלֻׁש־תֶאְו ויָ֔לֵּכ־לָּכ
 חַּ֥בְזִמ יֵ֖נְפִל םָּ֕נִהְו ּונְׁשָּ֑דְקִהְו ּוּנַ֣כֵה ֹו֖לֲעַֽמְּב ֹו֛תּוכְלַמְּב זָ֧חָא ךְךֶלֶּ֨מַה ַ֩חיִנְזִה
 קְזִחְי ֙םֵּכְׁשַּיַו :הָֽוֹהְי  :הָֽוֹהְי תיֵּ֥ב לַעַּ֖יַו ריִ֑עָה יֵ֣רָׂש תֵ֖א ףֹ֕סֱאֶּיַו ךְךֶלֶּ֔מַה ּוהָּ֣יִ
 ֙הָעְבִׁש םיִּ֤זִע יֵ֨ריִפְצּו הָ֗עְבִׁש םיִׂ֣שָבְכּו הָ֜עְבִׁש םיִ֨ליֵאְו ֩הָעְבִׁש־םיִֽרָפ ּואיִ֣בָּיַו
ֹּיַו הָ֑דּוהְי־לַעְו ׁשָּ֖דְקִּמַה־לַעְו הָ֥כָלְמַּמַה־לַע תאָּ֔טַחְל  ֙ןֹרֲהַֽא יֵ֤נְבִל רֶמא֗
־תֶא ֙םיִנֲהֹּֽכַה ּו֤לְּבַקְיַו רָ֔קָּבַה ּ֙וטֲחְֽׁשִּי ַֽו :הָֽוֹהְי חַּ֥בְזִמ־לַע תֹו֖לֲעַֽהְל םיִ֔נֲהֹּֽ֣כַה
 ּ֙וטֲחְֽׁשִּי ַֽו הָחֵּ֔בְזִּמַה ֙םָּדַה ּו֤קְרְזִּי ַֽו םיִ֗לֵאָֽה ּו֣טֲחְֽׁשִּי ַֽו הָחֵּ֑בְזִּמַה ּו֖קְרְזִּי ַֽו םָּ֔דַה
 ךְךֶלֶּ֖מַה יֵ֥נְפִל תאָּ֔טַחַֽה יֵ֣ריִעְׂש־תֶא ּ֙וׁשיִּ֨גַּיַו :הָחֵּֽבְזִּמַה םָּ֖דַה ּו֥קְרְזִּי ַֽו םיִׂ֔שָבְּכַה
 ֙םָמָּד־תֶא ּו֤אְּטַחְי ַֽו םיִ֔נֲהֹּֽ֣כַה ֙םּוטָחְׁשִּי ַֽו :םֶֽהיֵלֲע םֶ֖היֵדְי ּו֥כְמְסִּי ַֽו לָ֑הָּקַהְו
 הָ֖לֹועָֽה ךְךֶלֶּ֔מַה רַ֣מָא֙ לֵאָרְׂשִי־לָכְל יִּ֤כ לֵ֑אָרְׂשִי־לָּכ־לַע רֵּ֖פַכְּל הָחֵּ֔בְזִּמַה
 תֹו֔רֹּנִכְבּו םיִ֣לָבְנִּב ֙םִיַּ֨תְלִצְמִּב הָ֗וֹהְי תיֵּ֣ב םִּ֜יִוְלַֽה־תֶא דֵ֨מֲעַּֽיַו :תאָּֽטַחַֽהְו
־דַיְּב הָ֖וְצִּמַה הָ֛וֹהְי־דַיְב יִּ֧כ איִ֑בָּנַה ןָ֣תָנְו ךְךֶלֶּ֖מַה־הֵֽזֹח דָ֥גְו דיִ֛וָּד תַ֥וְצִמְּב
ֹּיַו :תֹוֽרְצֹֽצֲחַּֽב םיִ֖נֲהֹּֽכַהְו דיִ֔וָד יֵ֣לְכִּב ֙םִּיִוְלַֽה ּו֤דְמַעַּֽיַו :ויָֽאיִבְנ  ּוהָּ֔יִקְזִח ֙רֶמא֨



 תֹו֔רְצֹ֣צֲחַֽהְו ֙הָוֹהְי־ריִֽׁש לֵ֤חֵה הָ֗לֹועָֽה לֵ֣חֵה תֵ֞עְבּו ַחֵּ֑בְזִּמַהְל הָ֖לֹעָֽה תֹו֥לֲעַֽהְל
 רֵ֔רֹוׁשְמ ריִּׁ֣שַהְו םיִ֔וֲחַּֽתְׁשִֽמ֙ לָהָּקַה־לָכְו :לֵֽאָרְׂשִי־ךְךֶלֶֽמ דיִ֥וָּד יֵ֖לְּכ יֵ֔דְי־לַ֨עְו
 תֹו֑לֲעַֽהְל תֹוּ֖לַכְכּו :הָֽלֹעָה תֹו֥לְכִל דַ֖ע לֹּ֕כַה ]םיִ֑רְצְחַמ[ םיִ֑רצְצְחַמ תֹו֖רְצֹֽצֲחַֽהְו
 ךְךֶלֶּ֤מַה ּוהָּ֨יִקְזִחְי רֶמֹאּיַ֠ו :ּוֽוֲחַּֽתְׁשִּֽיַו ֹוּ֖תִא םיִ֥אְצְמִּנַה־לָֽכְו ךְךֶלֶּ֛מַה ּו֗עְרָּכ
־דַע ּ֙ולְלַהְי ַֽו הֶ֑זֹחַֽה ףָ֣סָאְו דיִ֖וָד יֵ֥רְבִדְּב הָ֔וֹהיַֽל֙ לֵּלַהְל םִּ֔יִוְלַֽל ֙םיִרָּׂשַהְו
ֹּיַו ּוהָּ֜יִקְזִחְי ןַעַּ֨יַו :ּוֽוֲחַּֽתְׁשִּֽיַו ּו֖דְּקִּי ַֽו הָ֔חְמִׂשְל  הָ֔וֹהיַֽל ֙םֶכְדֶי םֶ֤תאֵּלִמ הָּ֨תַע רֶמא֗
 תֹו֔דֹותְו םיִ֣חָבְז֙ לָהָּקַה ּואיִ֤בָּיַו הָ֑וֹהְי תיֵ֣בְל תֹו֖דֹותְו םיִ֥חָבְז ּואיִ֛בָהְו ּוׁשֹּ֧ג
 םיִ֔עְבִׁש רָ֣קָּב֒ לָהָּקַה ּואיִ֣בֵה רֶׁ֣שֲא ֘הָלֹעָֽה רַּ֣פְסִמ יִ֞הְיַו :תֹוֽלֹע בֵ֖ל ביִ֥דְנ־לָכְו
 ׁשֵׁ֣ש ֙רָקָּב םיִׁ֑שָדֳּקַהְֽו :הֶּלֵֽא־לָּכ הָ֖וֹהיַֽל הָ֥לֹעְל םִיָ֑תאָמ םיִׂ֣שָבְּכ הָ֖אֵמ םיִ֥ליֵא
ֹצְו תֹו֔אֵמ ֹלְו טָ֔עְמִל ּו֣יָה ֙םיִנֲהֹּֽכַה קַ֤ר :םיִֽפָלֲא תֶׁשֹ֥לְׁש ןא֖  טיִׁ֖שְפַהְל ּו֔לְכָֽי א֣
 דַ֣עְו ֙הָכאָלְּמַה תֹו֤לְּכ־דַע םִּ֗יִוְלַֽה םֶ֣היֵחֲא םּו֞קְּזַחְּי ַֽו תֹו֑לֹעָֽה־לָּכ־תֶא
 הָ֨לֹע־םַגְו :םיִֽנֲהֹּֽכַהֵֽמ ׁשֵּ֖דַקְתִהְל בָ֔בֵל יֵ֣רְׁשִי ֙םִּיִוְלַֽה יִּ֤כ םיִ֔נֲהֹּֽכַה ּוׁ֣שְּדַקְתִי
 חַ֤מְׂשִּיַו :הָֽוֹהְי־תיֵּב תַ֥דֹובֲע ןֹוּ֖כִּתַו הָ֑לֹעָֽל םיִ֖כָסְּנַבּו םיִ֛מָלְּׁשַה יֵ֧בְלֶחְּב בֹ֜רָל
 :רָֽבָּדַה הָ֥יָה םֹ֖אְתִפְּב יִּ֥כ םָ֑עָל םיִ֖הֹלֱאָֽה ןיִ֥כֵהַֽה לַ֛ע םָ֔עָה־לָכְו ּ֙והָּ֨יִקְזִחְי
 םִיַ֣רְפֶא־לַע ֙בַתָּכ ֙תֹורְּגִא־םַגְו הָ֗דּוהיִֽו לֵ֣אָרְׂשִי־לָּכ־לַע ּוהָּ֜יִקְזִחְי חַ֨לְׁשִּיַו
 :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥הֹלֱא הָ֖וֹהיַל חַסֶּ֔פ תֹוׂ֣שֲעַֽל םָ֑לָׁשּוֽריִּב הָ֖וֹהְי־תיֵֽבְל אֹו֥בָל הֶּׁ֔שַנְמּו
 יִּ֣כ :יִֽנֵּׁשַה ׁשֶדֹ֥חַּב חַסֶּ֖פַה תֹוׂ֥שֲעַֽל םָ֑לָׁשּוֽריִּב לָ֖הָּקַה־לָכְו ויָ֛רָׂשְו ךְךֶלֶּ֧מַה ץַ֨עָּוִּיַו
ֹל ־ֹאל םָ֖עָהְו יַּ֔דַמְל ּוׁ֣שְּדַקְתִה־ֹאל ֙םיִנֲהֹּֽכַה יִּ֤כ איִ֑הַה תֵ֣עָּב ֹו֖תׂשֲעַֽל ּו֛לְכָֽי א֧
 ּודיִ֣מֲעַּֽיַו :לָֽהָּקַה־לָּכ יֵ֖ניֵעְבּו ךְךֶלֶּ֑מַה יֵ֣ניֵעְּב רָ֖בָּדַה רַׁ֥שיִּיַו :םָֽלָׁשּוֽריִל ּו֖פְסֶאֶֽנ
 חַסֶּ֛פ תֹוׂ֥שֲעַֽל אֹו֕בָל ןָּ֔ד־דַעְו עַבֶׁ֣ש־רֵֽאְּבִמ֙ לֵאָרְׂשִי־לָכְּב לֹו֤ק ריִ֨בֲעַֽהְל רָ֗בָד
ֹל יִּ֣כ םָ֑לָׁשּוֽריִּב לֵ֖אָרְׂשִי־יֵֽהֹלֱא הָ֥וֹהיַֽל  םיִ֨צָרָֽה ּ֩וכְלֵּֽיַו :בּוֽתָּכַּכ ּוׂ֖שָע בֹ֛רָל א֥
 רֹ֑מאֵל ךְךֶלֶּ֖מַה תַ֥וְצִמְכּו הָ֔דּוהיִֽו֙ לֵאָרְׂשִי־לָכְּב ויָ֗רָׂשְו ךְךֶלֶּ֣מַה דַּ֧יִמ תֹו֜רְּגִאָּֽב
־לֶא ֙בֹׁשָיְו לֵ֔אָרְׂשִיְו קָ֣חְצִי ֙םָהָרְבַא ֙יֵהֹלֱא הָ֗וֹהְי־לֶא ּובּוׁ֚ש לֵ֗אָרְׂשִי יֵ֣נְּב
 ֙םֶכיֵתֹוֽבֲאַּֽכ ּו֗יְהִּֽת־לַאְו :רּוּֽׁשַא יֵ֥כְלַמ ףַּ֖כִמ םֶ֔כָל תֶרֶ֣אְׁשִּנַה הָ֔טיֵלְּפַה
 םֶּ֥תַא רֶׁ֖שֲאַּֽכ הָּ֔מַׁשְל םֵ֣נְּתִּיַו םֶ֑היֵתֹוֽבֲא יֵ֣הֹלֱא הָ֖וֹהיַּֽב ּו֔לֲעָֽמ רֶׁ֣שֲא םֶ֔כיֵחֲאַ֣כְו
 ֹ֙וׁשָּדְקִמְל ּואֹ֤בּו הָ֗וֹהיַֽל דָ֣י־ּונְּת םֶ֑כיֵתֹוֽבֲאַּֽכ םֶ֖כְּפְרָע ּוׁ֥שְקַּת־לַא הָּ֕תַע :םיִֽאֹר



 יִּ֣כ :ֹוּֽפַא ןֹו֥רֲח םֶּ֖כִמ בֹׁ֥שָיְו םֶ֔כיֵהֹֽלֱא הָ֣וֹהְי־תֶא ּ֙ודְבִעְו םָ֔לֹועְל ׁשיִּ֣דְקִה רֶׁ֣שֲא
 ץֶרָ֣אָל בּוׁ֖שָלְו םֶ֔היֵבֹוֽׁש יֵ֣נְפִל ֙םיִמֲחַֽרְל םֶ֤כיֵנְבּו םֶ֨כיֵחֲא הָ֗וֹהְי־לַע םֶ֞כְבּוֽׁשְב
ֹּזַה ֹלְו םֶ֔כיֵהֹֽלֱא הָ֣וֹהְי ֙םּוחַרְו ןּוּ֤נַח־יִּֽכ תא֑  ּובּוׁ֖שָּת־םִא םֶּ֔כִמ ֙םיִנָּפ ריִ֤סָי־אֽ
 ןּו֑לֻבְז־דַעְו הֶּׁ֖שַנְמּו םִיַ֥רְפֶא־ץֶרֶֽאְּב ריִ֛עָל ׀ ריִ֧עֵמ םיִ֨רְבֹֽע םיִ֜צָרָֽה ּו֨יְהִּֽיַו :ויָֽלֵא
 ןּו֑לֻבְּזִמּו הֶּׁ֖שַנְמּו רֵׁ֥שָאֵֽמ םיִׁ֛שָנֲא ךְךַ֧א :םָּֽב םיִ֖גִעְלַמּו םֶ֔היֵלֲע םיִ֣קיִחְׂשַמ ּ֙ויְהִּֽיַו
 בֵ֣ל םֶ֖הָל תֵ֥תָל םיִ֔הֹלֱאָֽה דַ֣י ֙הָתְיָֽה הָ֗דּוהיִּֽב םַּ֣ג :םָֽלָׁשּוֽריִל ּואֹ֖בָּיַו ּו֔עְנְכִנ
 בָ֔ר־םַע ֙םַ֨לָׁשּוֽרְי ּו֤פְסָֽאֵּיַו :הָֽוֹהְי רַ֥בְדִּב םיִ֖רָּׂשַהְו ךְךֶלֶּ֛מַה תַ֥וְצִמ תֹוׂ֞שֲעַֽל דָ֑חֶא
־תֶא ּ֙וריִ֨סָּיַו ּומֻ֕קָּיַו :דֹֽאְמ בֹ֥רָל לָ֖הָק יִ֑נֵּׁשַה ׁשֶדֹ֣חַּב תֹוּ֖צַּמַה גַ֥ח־תֶא תֹוׂ֛שֲעַֽל
 לַחַ֥נְל ּוכיִ֖לְׁשַּיַו ּוריִ֔סֵה ֙תֹורְּטַקְמַֽה־לָּכ תֵ֤אְו םָ֑לָׁשּוֽריִּב רֶׁ֖שֲא תֹו֔חְּבְזִּמַה
 םִּ֤יִוְלַֽהְו םיִ֨נֲהֹּֽכַהְו יִ֑נֵּׁשַה ׁשֶדֹ֣חַל רָׂ֖שָע הָ֥עָּבְרַאְּב חַסֶּ֔פַה ּו֣טֲחְֽׁשִּיַו :ןֹוֽרְדִק
 םָ֔טָּפְׁשִמְּכ ֙םָדְמָע־לַע ּו֤דְמַעַּֽיַו :הָֽוֹהְי תיֵּ֥ב תֹו֖לֹע ּואיִ֥בָּיַו ּוׁ֔שְּדַקְתִּֽיַו ּ֙ומְלְכִנ
־יִּֽכ :םִּֽיִוְלַה דַּ֖יִמ םָּ֔דַה־תֶא םיִ֣קְרֹֽז ֙םיִנֲהֹּֽכַה םיִ֑הֹלֱאָה־ׁשיִֽא הֶׁ֣שֹמ תַ֖רֹותְּכ
ֹל רֶׁ֣שֲא לָ֖הָּקַּב תַּ֥בַר ֹל֙ לֹכְל םיִ֗חָסְּפַה תַ֣טיִחְׁש־לַע םִּ֞יִוְלַֽהְו ּוׁשָּ֑דַקְתִה־אֽ  א֣
 רָ֤כׂשָּׂשִי הֶּׁ֜שַנְמּו םִיַ֨רְפֶאֵֽמ תַּבַ֠ר םָ֡עָה תיִּ֣בְרַמ יִּ֣כ :הָֽוֹהיַֽל ׁשיִּ֖דְקַהְל רֹו֔הָט
ֹל ֙ןּולֻבְזּו ֹלְּב חַסֶּ֖פַה־תֶא ּו֥לְכָֽא־יִּכ ּורָ֔הֶּטִה א֣  קְזִחְי לֵּ֨לַּפְתִה ֩יִּכ בּו֑תָּכַכ א֣  ּוהָּ֤יִ
 ׀ םיִ֥הֹלֱאָֽה ׁשֹו֛רְדִל ןיִ֔כֵה ֹו֣בָבְל־לָּכ :דַֽעְּב רֵּ֥פַכְי בֹוּ֖טַה הָ֥וֹהְי רֹ֔מאֵל ֙םֶהיֵלֲע
ֹלְו ויָ֑תֹובֲא יֵ֣הֹלֱא הָ֖וֹהְי  אָּ֖פְרִּיַו ּוהָּ֔יִקְזִחְי־לֶא ֙הָוֹהְי עַ֤מְׁשִּיַו :ׁשֶדֹּֽקַה תַ֥רֳהָֽטְּכ א֖
 תֹוּ֛צַּמַה גַ֧ח־תֶא םַ֜לָׁשּוֽריִּב םיִ֨אְצְמִּנַה לֵאָרְׂשִ֠י־יֵֽנְב ּוׂ֣שֲעַּֽיַו :םָֽעָה־תֶא
 םיִ֛נֲהֹּֽכַהְו םִּ֧יִוְלַֽה םֹו֞יְּב ׀ םֹו֣י הָוֹהיַ֠ל םיִ֣לְלַהְמּֽו הָ֑לֹודְג הָ֣חְמִׂשְּב םיִ֖מָי תַ֥עְבִׁש
 בֹו֖ט־לֶכֵֽׂש םיִ֥ליִּכְׂשַּמַה םִּ֔יִוְלַֽה־לָּכ ֙בֵל־לַע ּוהָּ֗יִקְזִחְי רֵּ֣בַדְיַו :הָֽוֹהיַל זֹ֖ע־יֵלְכִּב
ֹּיַו הָ֑וֹהיַֽל  םיִּ֔דַוְתִ֨מּו םיִ֔מָלְׁש יֵ֣חְבִז ֙םיִחְּבַזְמ םיִ֔מָּיַה תַ֣עְבִׁש ֙דֵעֹוּמַה־תֶא ּו֤לְכאֽ
 םיִ֑רֵחֲא םיִ֖מָי תַ֥עְבִׁש תֹוׂ֕שֲעַֽל לָ֔הָּקַה־לָּכ ּ֙וצֲעָּֽוִּיַו :םֶֽהיֵתֹובֲא יֵ֥הֹלֱא הָ֖וֹהיַֽל
 קְזִח יִּ֣כ :הָֽחְמִׂש םיִ֖מָי־תַעְבִׁש ּוׂ֥שֲעַּֽיַו  ףֶלֶ֣א לָ֜הָּקַל םיִ֨רֵה הָדּוהְ֠י־ךְךֶלֶֽמ ּוהָּ֣יִ
ֹצְו ףֶלֶ֔א םיִ֣רָּפ֙ לָהָּקַל ּומיִ֤רֵה םיִ֞רָּׂשַהְו ֒ןֹאצ םיִ֣פָלֲא תַ֣עְבִׁשְו ֘םיִרָּפ  תֶרֶׂ֣שֲע ןא֖
 םִּ֔יִוְלַֽהְו ֙םיִנֲהֹּֽכַהְו הָ֗דּוהְי לַ֣הְק־לָּכ ׀ ּו֣חְמְׂשִּיַו :בֹֽרָל םיִ֖נֲהֹֽכ ּוׁ֥שְּדַקְתִּֽיַו םיִ֑פָלֲא
 םיִ֖בְׁשֹוּֽיַהְו לֵ֔אָרְׂשִי ץֶרֶ֣אֵמ ֙םיִאָּבַה םיִ֗רֵּגַהְו לֵ֑אָרְׂשִּיִמ םיִ֣אָּבַה לָ֖הָּקַה־לָכְו



 ךְךֶלֶ֣מ ֙דיִוָּד־ןֶב הֹ֤מֹלְׁש יֵ֞מיִמ יִּ֠כ םָ֑לָׁשּוֽריִּב הָ֖לֹודְג הָ֥חְמִׂש יִ֛הְּתַו :הָֽדּוהיִּֽב
ֹל לֵ֔אָרְׂשִי ֹזָכ א֥  םָ֔עָה־תֶא ּו֣כְרָֽבְיַו ֙םִּיִוְלַֽה םיִ֤נֲהֹּֽכַה ּומֻ֜קָּיַו :םָֽלָׁשּוֽריִּב תא֖
ֹז־לָּכ תֹוּ֣לַכְכּו :םִיָֽמָּׁשַל ֹוׁ֖שְדָק ןֹו֥עְמִל םָ֛תָּלִפְת אֹו֧בָּתַו םָ֑לֹוקְּב עַ֖מָּׁשִּיַו  תא֗
 ּו֣עְּדַגְיַו תֹו֣בֵּצַּמַה ּו֣רְּבַׁשְיַו ֒הָדּוהְי יֵ֣רָעְל ֘םיִאְצְמִּנַֽה לֵ֥אָרְׂשִי־לָכ ּו֨אְצָֽי
 ןִ֛מָיְנִבּו הָ֧דּוהְי־לָּכִמ תֹ֞חְּבְזִּמַה־תֶאְו תֹומָּבַ֠ה־תֶא ּו֣צְּתַנְיַו םיִ֡רֵׁשֲאָֽה
 ֹו֖תָּזֻחֲאַֽל ׁשיִ֥א לֵ֛אָרְׂשִי יֵ֧נְּב־לָּכ ּובּוׁ֜שָּיַו הֵּ֑לַכְל־דַע הֶּׁ֖שַנְמּו םִיַ֥רְפֶאְבּו
 םָ֞תֹוקְלְחַמ־לַע םִּיִוְלַֽהְ֠ו םיִ֣נֲהֹּֽכַה תֹו֣קְלְחַמ־תֶא ּוהָּ֡יִקְזִחְי דֵ֣מֲעַּֽיַו :םֶֽהיֵרָֽעְל
 לֵּ֔לַהְלּו תֹו֣דֹהְלּו ֙תֵרָׁשְל םיִ֑מָלְׁשִלְו הָ֖לֹעְל םִּ֔יִוְלַֽלְו ֙םיִנֲהֹּֽכַל ֹו֗תָדֹֽבֲע יִ֣פְּכ ׀ ׁשיִ֣א
 רֶקֹּ֣בַה ֙תֹולֹעְל תֹו֗לֹעָֽל ֹוׁ֜שּוכְר־ןִמ ךְךֶלֶּ֨מַה ֩תָנְמּו :הָֽוֹהְי תֹו֥נֲחַֽמ יֵ֖רֲעַֽׁשְּב
 :הָֽוֹהְי תַ֥רֹותְּב בּו֖תָּכַּכ םיִ֑דֲעֹּֽמַלְו םיִׁ֣שָדֳחֶֽלְו תֹו֖תָּבַּׁשַל תֹו֔לֹעָ֣הְו בֶרֶ֔עָהְו
ֹּיַו  ּו֖קְזֶחֶי ןַעַ֥מְל םִּ֑יִוְלַהְו םיִ֖נֲהֹּֽכַה תָ֥נְמ תֵ֕תָל םַ֔לָׁשּוֽרְי יֵ֣בְׁשֹויְל ֙םָעָל רֶמא֤
 ֙רָהְצִיְו ׁשֹו֤ריִּת ןָ֗גָּד תיִׁ֣שאֵר֙ לֵאָרְׂשִי־יֵֽנְב ּוּ֤בְרִה רָ֗בָּדַה ץֹ֣רְפִכְו :הָֽוֹהְי תַ֥רֹותְּב
 הָ֗דּוהיִֽו לֵ֣אָרְׂשִי יֵ֧נְבּו :ּואיִֽבֵה בֹ֖רָל לֹּ֛כַה רַׂ֥שְעַמּו הֶ֑דָׂש תַ֣אּובְּת לֹ֖כְו ׁשַ֔בְדּו
ֹצָו ֙רָקָּב רַׂ֤שְעַמ םֵ֗ה־םַּג ֒הָדּוהְי יֵ֣רָעְּב ֘םיִבְׁשֹוּֽיַה  םיִׁ֔שָדָֽק רַׂ֣שְעַמּו ןא֔
 יִׁ֔שִלְּׁשַה ׁ֙שֶדֹ֨חַּב :תֹוֽמֵרֲע תֹו֥מֵרֲע ּו֖נְּתִּיַו ּואיִ֕בֵה םֶ֑היֵהֹֽלֱא הָ֣וֹהיַֽל םיִׁ֖שָּדֻקְמַֽה
 קְזִחְי ּ֙ואֹ֨בָּיַו :ּוּֽלִּכ יִ֖עיִבְּׁשַה ׁשֶדֹ֥חַבּו דֹוּ֑סיִל תֹו֖מֵרֲעָֽה ּוּלֵ֥חֵה  םיִ֔רָּׂשַהְו ּוהָּ֣יִ
 ּוהָּ֗יִקְזִחְי ׁשֹ֣רְדִּיַו :לֵֽאָרְׂשִי ֹוּ֥מַע תֵ֖אְו הָ֔וֹהְי־תֶא ּ֙וכְרָֽבְי ַֽו תֹו֑מֵרֲעָֽה־תֶא ּו֖אְרִּיַו
ֹּיַו :תֹוֽמֵרֲעָֽה־לַע םִּ֖יִוְלַֽהְו םיִ֛נֲהֹּֽכַה־לַע ֹרָה ןֵ֛הֹּכַה ּוהָ֧יְרַזֲע ויָ֗לֵא רֶמא֣  ׁשא֖
 ֙רֵתֹוהְו ַעֹו֤בָׂשְו לֹו֨כָא הָ֗וֹהְי־תיֵֽב איִ֣בָל הָ֜מּורְּתַה לֵ֨חָהֵֽמ רֶמֹאּיַ֠ו קֹו֑דָצ תיֵ֣בְל
ֹּיַו :הֶּֽזַה ןֹו֥מָהֶֽה־תֶא רָ֖תֹוּנַהְו ֹוּ֔מַע־תֶא ךְךַ֣רֵּב ֙הָוֹהְי יִּ֤כ בֹו֔רָל־דַע  רֶמא֣
 רֵׂ֛שֲעַּֽמַהְו הָ֧מּורְּתַה־תֶא ּואיִ֨בָּיַו :ּוניִֽכָּיַו הָ֖וֹהְי תיֵ֥בְּב תֹו֛כָׁשְל ןיִ֧כָהְל ּוהָּ֗יִקְזִחְי
 ּוהיִ֖חָא יִ֥עְמִׁשְו יִ֔וֵּלַה ]ּוהָ֣יְנַנָּכ[ ּוהָ֣יְנַנוָּכ ֙דיִגָנ םֶ֤היֵלֲעַֽו הָ֑נּומֱאֶּֽב םיִׁ֖שָדֳּקַהְו
 ּוהָ֔יְכַמְסִיְו לֵ֣איִלֱאֶֽו ֙דָבָזֹוֽיְו תֹו֤מיִריִֽו לֵ֜אהָׂשֲעַֽו תַחַ֨נְו ּוהָיְזַזֲעַֽ֠ו לֵ֡איִחיִֽו :הֶֽנְׁשִמ
 ֙דַקְפִמְּב ויִ֔חָא יִ֣עְמִׁשְו ]ּ֙והָ֨יְנַנָּכ[ ּ֙והָ֨יְנַנוָּכ דַּ֤יִמ םיִ֗דיִקְּפ ּוהָ֑יָנְבּו תַחַ֖מּו
 קְזִחְי  ֙יִוֵּלַה הָ֤נְמִי־ןֶב אֵ֨רֹוקְו :םיִֽהֹלֱאָֽה־תיֵּֽב דיִ֥גְנ ּוהָ֖יְרַזֲעַֽו ךְךֶלֶּ֔מַה ּוהָּ֣יִ
 יֵׁ֖שְדָקְו הָ֔וֹהְי תַ֣מּורְּת ֙תֵתָל םיִ֑הֹלֱאָֽה תֹו֣בְדִנ לַ֖ע הָחָ֔רְזִּמַל רֵ֣עֹוּׁשַה



 יֵ֥רָעְּב ּוהָ֛יְנַכְׁשּו ּוהָ֧יְרַמֲא ּוהָ֜יְעַמְׁשּו ַעּוׁ֨שֵיְו ןִמָיְנִמּ֠ו ןֶדֵ֣ע ֹו֡דָי־לַעְו :םיִֽׁשָדֳּקַה
 םָׂ֣שְחַיְתִֽה דַ֞בְּלִמ :ןָֽטָּקַּכ לֹו֖דָּגַּכ תֹו֔קְלְחַמְּב ֙םֶהיֵחֲאַֽל תֵ֤תָל הָ֑נּומֱאֶּב םיִ֖נֲהֹּֽכַה
 םֹו֣י־רַבְדִל הָ֖וֹהְי־תיֵֽבְל אָּ֥בַה־לָכְל הָלְעַ֔מְלּו ֙םיִנָׁש ׁשֹו֤לָׁש ןֶּ֨בִמ םיִ֗רָכְזִל
 תיֵ֣בְל ֙םיִנֲהֹּֽכַה ׂשֵ֤חַיְתִֽה תֵ֨אְו :םֶֽהיֵתֹוֽקְלְחַמְּכ םָ֖תֹורְמְׁשִמְּב םָ֔תָדֹו֣בֲעַֽל ֹו֑מֹויְּב
 םֶ֖היֵתֹוֽרְמְׁשִמְּב הָלְעָ֑מְלּו הָ֖נָׁש םיִ֥רְׂשֶע ןֶּ֛בִמ םִּ֔יִוְלַ֨הְו םֶ֔היֵתֹוֽבֲא
־לָכְל םֶ֖היֵתֹוֽנְבּו םֶ֥היֵנְבּו םֶ֛היֵׁשְנ םָּ֧פַט־לָכְּב ׂשֵ֗חַיְתִֽהְלּו :םֶֽהיֵתֹוֽקְלְחַמְּב
 ׁשַ֤רְגִמ יֵ֨דְׂשִּב םיִ֜נֲהֹּֽכַה ןֹ֨רֲהַֽא ֩יֵנְבִלְו :ׁשֶדֹֽק־ּוׁשְּדַקְתִֽי םָ֖תָנּוֽמֱאֶֽב יִּ֥כ לָ֑הָק
 ֙רָכָז־לָכְל תֹו֗נָמ תֵ֣תָל תֹו֑מֵׁשְּב ּו֖בְּקִנ רֶׁ֥שֲא םיִׁ֕שָנֲא ריִ֔עָו ריִ֣ע־לָכְּב ֙םֶהיֵרָֽע
ֹזָּכ ׂשַעַּ֧יַו :םִּֽיִוְלַּֽב ׂשֵ֖חַיְתִֽה־לָכְלּו םיִ֔נֲהֹּֽ֣כַּב  קְזִחְי תא֛  ׂשַעַּ֨יַו הָ֑דּוהְי־לָכְּב ּוהָּ֖יִ
 ׀ לֵ֣חֵה־רֶׁשֲא הֶׂ֞שֲעַֽמ־לָֽכְבּו :ויָֽהֹלֱא הָ֥וֹהְי יֵ֖נְפִל תֶ֔מֱאָ֣הְו ֙רָׁשָּיַהְו בֹוּ֤טַה
 הָׂ֖שָע ֹו֥בָבְל־לָכְּב ויָ֑הֹלאֵֽל ׁשֹ֖רְדִל הָ֔וְצִּמַבּו ֙הָרֹוּתַבּו םיִ֗הֹלֱאָֽה־תיֵּֽב תַ֣דֹובֲעַּֽב
ֹבָּיַו רּוּׁ֑שַא־ךְךֶלֶֽמ ביִ֣רֵחְנַס אָּ֖ב הֶּלֵ֔אָה ֙תֶמֱאָֽהְו םיִ֤רָבְּדַה יֵ֨רֲחַֽא :ַחיִֽלְצִהְו  א֣
ֹּיַו תֹו֔רֻצְּבַה םיִ֣רָעֶֽה־לַע ֙ןַחִּ֨יַו הָ֗דּוהיִֽב  ּוהָּ֔יִקְזִחְי ֙אְרַּיַו :ויָֽלֵא םָ֥עְקִבְל רֶמא֖
 ויָ֔רֹּבִגְו ֙ויָרָׂש־םִע ץַ֗עָּוִּיַו :םָֽלָׁשּוֽרְי־לַע הָ֖מָחְלִּמַל ויָ֕נָפּו ביִ֑רֵחְנַס אָ֖ב־יִּכ
 בָ֔ר־םַע ּו֣צְבָּֽקִּיַו :ּוהּוֽרְזְעַּיַו ריִ֑עָל ץּו֣חִמ רֶׁ֖שֲא תֹו֔נָיֲעָֽה יֵ֣מיֵמ־תֶא ֙םֹוּתְסִל
 הָּמָ֤ל רֹ֑מאֵל ץֶרָ֖אָה־ךְךֹוֽתְּב ףֵ֥טֹוּׁשַה לַחַּ֛נַה־תֶאְו תֹו֔נָיְעַּמַה־לָּכ־תֶא ּ֙ומְּתְסִּיַו
 הָ֨מֹוחַֽה־לָּכ־תֶא ֩ןֶבִּיַו קַּ֡זַחְתִּיַו :םיִּֽבַר םִיַ֥מ ּו֖אְצָֽמּו רּוּׁ֔שַא יֵ֣כְלַמ ּ֙ואֹו֨בָי
 אֹוּ֖לִּמַה־תֶא קֵּ֥זַחְיַו תֶרֶ֔חַא הָ֣מֹוחַֽה ֙הָצּו֨חַלְו תֹו֗לָּדְגִּמַה־לַע לַעַּ֣יַו הָ֜צּורְּפַה
 םֵ֣צְּבְקִּיַו םָ֑עָה־לַע תֹו֖מָחְלִמ יֵ֥רָׂש ןֵּ֛תִּיַו :םיִּֽנִגָֽמּו בֹ֖רָל חַלֶׁ֛ש ׂשַעַּ֥יַו דיִ֑וָּד ריִ֣ע
־לַא ּו֔צְמִאְו ּו֣קְזִח :רֹֽמאֵל םָ֖בָבְל־לַע רֵּ֥בַדְיַו ריִ֔עָה רַעַׁ֣ש ֙בֹוחְר־לֶא ויָ֗לֵא
־יִּֽכ ֹוּ֑מִע־רֶׁשֲא ןֹו֣מָהֶֽה־לָּכ יֵ֖נְפִּלִמּו רּוּׁ֔שַא ךְךֶלֶ֣מ ֙יֵנְּפִמ ּוּתַ֗חֵּת־לַאְו ּו֣אְריִּֽת
 םֵ֖חָּלִהְלּו ּונֵ֔רְזָעְל ּ֙וניֵ֨הֹלֱא הָ֤וֹהְי ּונָּ֜מִעְו רָׂ֔שָּב ַעֹו֣רְז ֹ֙וּמִע :ֹוּֽמִעֵֽמ בַ֖ר ּונָּ֥מִע
 קְזִחְי יֵ֖רְבִּד־לַע םָ֔עָה ּו֣כְמָּֽסִּיַו ּונֵ֑תֹמֲחְֽלִמ  חַלָׁ֠ש הֶ֗ז רַחַ֣א :הָֽדּוהְי־ךְךֶלֶֽמ ּוהָּ֥יִ
 ֹוּ֑מִע ֹוּ֖תְלַׁשְמֶמ־לָכְו ׁשיִ֔כָל־לַע ֙אּוהְו הָמְיַ֔לָׁשּו֣רְי ֙ויָדָבֲע רּוּׁ֤שַא־ךְךֶלֶֽמ ביִ֨רֵחְנַס
 רַ֔מָא הֹּ֣כ :רֹֽמאֵל םַ֖לָׁשּוֽריִּב רֶׁ֥שֲא הָ֛דּוהְי־לָּכ־לַעְו הָ֔דּוהְי ךְךֶלֶ֣מ ּ֙והָּ֨יִקְזִחְי־לַע
ֹלֲה :םָֽלָׁשּוֽריִּב רֹו֖צָמְּב םיִ֥בְׁשֹֽיְו םיִ֔חְטֹּֽב םֶּ֣תַא ֙הָמ־לַע רּוּׁ֑שַא ךְךֶלֶ֣מ ביִ֖רֵחְנַס  א֤



 הָ֣וֹהְי רֹ֑מאֵל אָ֖מָצְבּו בָ֥עָרְּב תּו֛מָל םֶ֔כְתֶא תֵ֣תָל םֶ֔כְתֶא תיִּ֣סַמ ּ֙והָּ֨יִקְזִחְי
 ויָ֖תֹמָּֽב־תֶא ריִ֥סֵה ּוהָּ֔יִקְזִחְי ֙אּוה־ֹאלֲה :רּוּֽׁשַא ךְךֶלֶ֥מ ףַּ֖כִמ ּונֵ֕ליִּצַי ּוניֵ֔הֹלֱא
ֹּיַו ויָ֑תֹחְּבְזִמ־תֶאְו  דָ֛חֶא ַחֵּ֧בְזִמ יֵ֨נְפִל רֹ֔מאֵל ֙םַ֨לָׁשּוֽריִלְו הָ֤דּוהיִֽל רֶמא֨
ֹלֲה :ּוריִֽטְקַּת ויָ֥לָעְו ּו֖וֲחַּֽתְׁשִּֽת  יֵּ֣מַע לֹ֖כְל יַ֔תֹובֲאַֽו יִ֣נֲא ֙יִתיִׂ֨שָע הֶ֤מ ּו֗עְדֵֽת א֣
 יִ֠מ :יִֽדָּיִמ םָ֖צְרַא־תֶא ליִּ֥צַהְל תֹו֔צָרֲאָֽה ֵ֣יֹוּג ֙יֵהֹלֱא ּו֗לְכָֽי לֹו֣כָיֲה תֹו֑צָרֲאָֽה
־תֶא ליִּ֥צַהְל לֹו֔כָי רֶׁ֣שֲא יַ֔תֹובֲא ּומיִ֣רֱחֶֽה רֶׁ֣שֲא ֙הֶּלֵ֨אָה םִ֤יֹוּגַה יֵ֞הֹלֱא־לָכְּֽב
 םֶ֨כְתֶא ֩איִּׁשַי־לַא הָּ֡תַעְו :יִֽדָּיִמ םֶ֖כְתֶא ליִּ֥צַהְל םֶ֔כיֵהֹֽלֱא֙ לַכּוי יִּ֤כ יִ֑דָּיִמ ֹוּ֖מַע
ֹל־יִּכ ֹ֒ול ּוניִ֣מֲאַּֽת־לַאְו ֘תֹאזָּכ םֶ֣כְתֶא תיִּ֨סַי־לַאְו ּוהָּ֜יִקְזִח  ַּ֙הֹו֨לֱא־לָּכ לַ֗כּוי א֣
ֹל םֶ֔כיֵהֹֽלֱֽא יִּ֣כ ףַ֚א יָ֑תֹובֲא דַּ֣יִמּו יִ֖דָּיִמ ֹוּ֛מַע ליִּ֥צַהְל הָ֔כָלְמַמּו יֹוּ֣ג־לָּכ  ּוליִּ֥צַי־אֽ
 קְזִחְי לַ֖עְו םיִ֑הֹלֱאָֽה הָ֖וֹהְי־לַע ויָ֔דָבֲע ּו֣רְּבִּד ֙דֹועְו :יִֽדָּיִמ םֶ֖כְתֶא  :ֹוּֽדְבַע ּוהָּ֥יִ
 יֵ֤יֹוּג יֵ֞הֹלאֵּֽכ רֹ֗מאֵל ויָ֜לָע רֹ֨מאֵלְו לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא הָ֖וֹהיַֽל ףֵ֕רָחְל בַ֔תָּכ םיִ֣רָפְסּו
ֹל רֶׁ֨שֲא ֙תֹוצָרֲאָֽה ֹל ןֵּ֣כ יִ֔דָּיִמ ֙םָּמַע ּוליִּ֤צִה־אֽ  קְזִחְי יֵ֧הֹלֱא ליִּ֞צַי־אֽ  ֹוּ֖מַע ּוהָּ֛יִ
 הָ֔מֹוחַֽה־לַע רֶׁ֣שֲא ֙םַ֨לָׁשּוֽרְי םַ֤ע־לַע תיִ֗דּוהְי לֹו֜דָּג־לֹוֽקְב ּו֨אְרְקִּיַו :יִֽדָּיִמ
 לַ֗עְּכ םָ֑לָׁשּוֽרְי יֵ֖הֹלֱא־לֶא ּו֔רְּבַדְי ַֽו :ריִֽעָה־תֶא ּו֥דְּכְלִי ןַעַ֖מְל םָ֑לֲהַֽבְלּו םָ֖אְר ָֽיְל
 קְזִחְי לֵּ֞לַּפְתִּיַו :םָֽדָאָֽה יֵ֥דְי הֵׂ֖שֲעַֽמ ץֶרָ֔אָה יֵּ֣מַע ֙יֵהֹלֱא  ּוהָ֧יְעַׁשיִֽו ךְךֶלֶּ֗מַה ּוהָּ֣יִ
ֹז־לַע איִ֖בָּנַה ץֹו֛מָא־ןֶב ־לָּכ דֵ֞חְכַּיַו ךְךָ֔אְלַמ ֙הָוֹהְי חַ֤לְׁשִּיַו :םִיָֽמָּׁשַה ּו֖קֲעְֽזִּי ַֽו תא֑
 ֹ֙אבָּיַו ֹו֗צְרַאְל םיִ֜נָּפ תֶׁשֹ֨בְּב ֩בָׁשָּיַו רּוּׁ֑שַא ךְךֶלֶ֣מ הֵ֖נֲחַֽמְּב רָׂ֔שְו דיִ֣גָנְו֙ לִיַ֨ח רֹוּ֥בִּג
 הָ֨וֹהְי ֩עַׁשֹוּיַו :בֶרָֽחֶב ּוהֻ֥ליִּפִה םָׁ֖ש ויָ֔עֵמ ]יֵ֣איִציִֽמּו[ וֵ֣איִציִֽמּו ויָ֔הֹלֱא תיֵּ֣ב
 לֹּ֑כ־דַּיִמּו רּוּׁ֖שַא־ךְךֶלֶֽמ ביִ֥רֵחְנַס דַּ֛יִמ םַ֗לָׁשּוֽרְי יֵ֣בְׁשֹֽי ׀ תֵ֣אְו ּוהָּ֜יִקְזִחְי־תֶא
 תֹו֔נָּדְגִ֨מּו םַ֔לָׁשּו֣ריִל ֙הָוֹהיַֽל הָ֤חְנִמ םיִ֨איִבְמ םיִּבַרְ֠ו :ביִֽבָּסִמ םֵ֖לֲהַֽנְיַו
 קְזִחיִֽל  םֵ֔הָה םיִ֣מָּיַּב :ןֵֽכ־יֵרֲחַֽאֵֽמ םִ֖יֹוּגַה־לָכ יֵ֥ניֵעְל אֵּׂ֛שַּנִּיַו הָ֑דּוהְי ךְךֶלֶ֣מ ּוהָּ֖יִ
 קְזִחְי הָ֥לָח ֹּיַו הָ֔וֹהְי־לֶא֙ לֵּלַּפְתִּיַו תּו֑מָל־דַע ּוהָּ֖יִ ֹלְו :ֹוֽל ןַתָ֥נ תֵ֖פֹומּו ֹו֔ל רֶמא֣ ־אֽ
 הָ֖דּוהְי־לַעְו ףֶצֶ֔ק ֙ויָלָע יִ֤הְיַו ֹוּ֑בִל ּהַ֖בָג יִּ֥כ ּוהָּ֔יִקְזִחְי ביִׁ֣שֵה ֙ויָלָע לֻ֤מְגִכ
 ֙םֶהיֵלֲע אָ֤ב־ֹאלְו םָ֑לָׁשּוֽרְי יֵ֣בְׁשֹֽיְו אּו֖ה ֹוּ֔בִל ּהַבֹ֣גְּב ּ֙והָּ֨יִקְזִחְי עַ֤נָּכִּיַו :םָֽלָׁשּוֽריִו
 קְזִחְי יֵ֖מיִּב הָ֔וֹהְי ףֶצֶ֣ק  קְזִחיִֽל יִ֧הְיַו :ּוהָּֽיִ  דֹ֑אְמ הֵּ֣בְרַה דֹו֖בָכְו רֶׁשֹ֥ע ּוהָּ֛יִ
 יֵ֥לְּכ לֹ֖כְלּו םיִּ֔נִגָ֣מְלּו ֙םיִמָׂשְבִלְו הָ֗רָקְי ןֶבֶ֣אְלּו בָ֜הָזְלּו ףֶסֶ֨כְל ֹו֠ל־הָׂשָֽע תֹו֣רָצֹוֽאְו



 הָ֔מֵהְבּו הָ֣מֵהְּב־לָכְל ֙תֹוָרֻֽאְו רָ֑הְצִיְו ׁשֹו֣ריִתְו ן ָ֖גָּד תַ֥אּובְתִל תֹו֔נְּכְסִ֨מּו :הָּֽדְמֶח
ֹצ־הֵנְקִמּו ֹו֔ל הָׂשָ֣ע ֙םיִרָעְו :תֹוֽרֵוֲאַֽל םיִ֖רָדֲעַֽו  ֹ֙ול־ןַתָֽנ יִּ֤כ בֹ֑רָל רָ֖קָבּו ןא֥
 ןֹו֔יְלֶעָֽה ֙ןֹוחיִג יֵ֤מיֵמ אָ֞צֹומ־תֶא ֙םַתָס ּוהָּ֗יִקְזִחְי אּו֣הְו :דֹֽאְמ בַ֥ר ׁשּו֖כְר םיִ֔הֹלֱא
 קְזִחְי חַ֥לְצַּיַו דיִ֑וָּד ריִ֣עְל הָבָ֖רְעַּמ־הָּטַֽמְל םֵ֥רְּׁשיַּי ַֽו  ןֵ֞כְו :ּוהֵֽׂשֲעַֽמ־לָכְּב ּוהָּ֖יִ
 ֹו֖בָזֲע ץֶרָ֔אָב הָ֣יָה רֶׁ֣שֲא ֙תֵפֹוּמַה ׁשֹ֔רְדִל ֙ויָלָע םיִ֤חְּלַׁשְמַֽה לֶ֗בָב יֵ֣רָׂש ׀ יֵ֣ציִלְמִּב
 קְזִחְי יֵ֥רְבִּד רֶתֶ֛יְו :ֹוֽבָבְלִּב־לָּכ תַעַ֖דָל ֹו֔תֹוּסַ֨נְל םיִ֑הֹלֱאָֽה  םָּ֣נִה ויָ֑דָסֲחַֽו ּוהָּ֖יִ
 :לֵֽאָרְׂשִיְו הָ֖דּוהְי־יֵֽכְלַמ רֶפֵ֥ס־לַע איִ֔בָּנַה ֙ץֹומָא־ןֶב ּוהָ֤יְעַׁשְי ןֹו֞זֲחַּֽב םיִ֗בּותְּכ
־ּוׂשָֽע ֙דֹובָכְו ֒דיִוָד־יֵֽנְב יֵ֣רְבִק ֘הֵלֲעַֽמְּֽב ּ֘והֻרְּבְקִּיַו ויָ֗תֹבֲא־םִע ּוהָּ֜יִקְזִחְי בַּ֨כְׁשִּיַו
 םיֵּ֥תְׁש־ןֶּב :ויָּֽתְחַּת ֹו֖נְב הֶּׁ֥שַנְמ ךְךֹ֛לְמִּיַו םָ֑לָׁשּוֽרְי יֵ֣בְׁשֹֽיְו הָ֖דּוהְי־לָּכ ֹו֔תֹומְב ֹו֣ל
 ׂשַעַּ֥יַו :םָֽלָׁשּוֽריִּב ךְךַ֖לָמ הָ֔נָׁש ׁ֙שֵמָחְו םיִּׁ֤שִמֲחַֽו ֹו֑כְלָמְב הֶּׁ֣שַנְמ הָ֖נָׁש הֵ֛רְׂשֶע
 :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב יֵ֖נְּפִמ הָ֔וֹהְי ׁשיִ֣רֹוה ֙רֶׁשֲא םִ֔יֹוּגַה ֙תֹובֲעֹוֽתְּכ הָ֑וֹהְי יֵ֣ניֵעְּב עַ֖רָה
 קְזִחְי ץַּ֖תִנ רֶׁ֥שֲא תֹו֔מָּבַה־תֶא ֙ןֶבִּ֨יַו בָׁשָּ֗יַו  ֙םיִלָעְּבַל תֹו֤חְּבְזִמ םֶקָּ֨יַו ויִ֑בָא ּוהָּ֣יִ
 תֹו֖חְּבְזִמ הָ֥נָבּו :םָֽתֹא דֹ֖בֲעַּֽיַו םִיַ֔מָּׁשַה אָ֣בְצ־לָכְל ּ֙וחַּ֨תְׁשִּיַו תֹו֔רֵׁשֲא ׂשַעַּ֣יַו
 תֹו֖חְּבְזִמ ןֶבִּ֥יַו :םָֽלֹועְל יִ֖מְּׁש־הֶיְהִֽי םַ֥לָׁשּוֽריִּב הָ֔וֹהְי רַ֣מָא ֙רֶׁשֲא הָ֑וֹהְי תיֵ֣בְּב
 ׁ֙שֵאָּב ויָ֤נָּב־תֶא ריִ֨בֱעֶה ֩אּוהְו :הָֽוֹהְי־תיֵּֽב תֹו֥רְצַח יֵּ֖תְׁשִּב םִיָ֑מָּׁשַה אָ֣בְצ־לָכְל
 עַ֛רָה תֹוׂ֥שֲעַֽל הָּ֗בְרִה יִ֑נֹועְּדִיְו בֹו֖א הָׂשָ֥עְו ףֵּׁ֔שִכְֽו ׁ֙שֵחִנְו ן ֵ֤נֹועְו םֹּ֔נִה־ןֶב יֵ֣גְּב
 םיִ֗הֹלֱאָֽה תיֵ֣בְּב הָׂ֑שָע רֶׁ֣שֲא לֶמֶּ֖סַה לֶסֶּ֥פ־תֶא םֶׂשָּ֕יַו :ֹוֽסיִעְכַהְל הָ֖וֹהְי יֵ֥ניֵעְּב
 רֶׁ֤שֲא םַ֗לָׁשּוֽריִבּו הֶּ֜זַה תִיַּ֨בַּב ֹו֔נְב הֹ֣מֹלְׁש־לֶאְו ֙דיִוָּד־לֶא ֙םיִהֹלֱא רַ֤מָא רֶׁ֨שֲא
ֹלְו :םֹוֽליֵעְל יִ֖מְׁש־תֶא םיִׂ֥שָא לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣טְבִׁש֙ לֹּכִמ ֙יִּתְרַ֨חָּב  ֙ריִסָהְל ףיִ֗סֹוא א֣
־םִא ׀ קַ֣ר םֶ֑כיֵתֹוֽבֲאַֽל יִּתְדַ֖מֱעֶֽה רֶׁ֥שֲא הָ֔מָדֲאָֽה֙ לַעֵמ לֵ֔אָרְׂשִי לֶגֶ֣ר־תֶא
 םיִ֖טָּפְׁשִּמַהְו םיִּ֥קֻחַֽהְו הָ֛רֹוּתַה־לָכְל םיִ֔תיִּוִצ רֶׁ֣שֲא־לָּכ תֵ֚א תֹוׂ֗שֲעַֽל ּו֣רְמְׁשִי
 םִ֔יֹוּגַ֨ה־ןִמ עָ֔ר תֹוׂ֣שֲעַֽל םָ֑לָׁשּוֽרְי יֵ֣בְׁשֹֽיְו הָ֖דּוהְי־תֶא הֶּׁ֔שַנְמ עַתֶּ֣יַו :הֶֽׁשֹמ־דַיְּב
 ֹוּ֖מַע־לֶאְו הֶּׁ֥שַנְמ־לֶא הָ֛וֹהְי רֵּ֧בַדְיַו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥נְּב יֵ֖נְּפִמ הָ֔וֹהְי דיִ֣מְׁשִה ֙רֶׁשֲא
ֹלְו  רּוּׁ֔שַא ךְךֶלֶ֣מְל ֙רֶׁשֲא ֙אָבָּצַה יֵ֤רָׂש־תֶא םֶ֗היֵלֲע הָ֜וֹהְי אֵ֨בָּיַו :ּוביִֽׁשְקִה א֥
 רֵ֣צָהְכּו :הָלֶֽבָּב ּוהֻ֖כיִלֹוּֽיַו םִיַּ֔תְׁשֻחְנַּֽב ּ֙והֻ֨רְסַאַּֽיַו םיִ֑חֹחַּֽב הֶּׁ֖שַנְמ־תֶא ּו֥דְּכְלִּיַו
 לֵּ֣לַּפְתִּיַו :ויָֽתֹבֲא יֵ֥הֹלֱא יֵ֖נְפִּלִמ דֹ֔אְמ עַ֣נָּכִּיַו ויָ֑הֹלֱא הָ֣וֹהְי יֵ֖נְּפ־תֶא הָּ֕לִח ֹו֔ל



 הֶּׁ֔שַנְמ עַד ֵּ֣יַו ֹו֑תּוכְלַמְל םַ֖לָׁשּוֽרְי ּוהֵ֥ביִׁשְי ַֽו ֹו֔תָּנִחְּת עַ֣מְׁשִּיַו ֹ֙ול רֶתָ֤עֵּיַו ויָ֗לֵא
 דיִ֡וָּד־ריִֽעְל ׀ הָ֣נֹוציִֽח הָ֣מֹוח הָ֣נָּב ןֵ֡כ־יֵרֲחַֽאְו :םיִֽהֹלֱאָֽה אּו֥ה הָ֖וֹהְי יִּ֥כ
 דֹ֑אְמ ָהֶ֖היִּבְגַּיַו לֶפֹ֔עָל בַ֣בָסְו ֙םיִגָּדַה רַעַׁ֤שְב אֹו֨בָלְו לַחַּ֜נַּב ןֹו֨חיִגְל ֩הָבָרְעַמ
 רָ֤כֵּנַה יֵ֨הֹלֱא־תֶא רַסָּיַ֠ו :הָֽדּוהיִּֽב תֹו֖רֻצְּבַה םיִ֥רָעֶה־לָכְּב לִיַ֛ח־יֵרָֽׂש םֶׂשָּ֧יַו
 הָ֖וֹהְי־תיֵּֽב רַ֥הְּב הָ֛נָּב רֶׁ֥שֲא תֹו֗חְּבְזִּמַה־לָכְו הָ֔וֹהְי תיֵּ֣בִמ֙ לֶמֶּ֨סַה־תֶאְו
 ויָ֔לָע חַּ֣בְזִּיַו הָ֔וֹהְי חַּ֣בְזִמ־תֶא ]֙ןֶבִּ֨יַו[ ֙ןֶכִּ֨יַו :ריִֽעָל הָצּו֥ח ךְךֵ֖לְׁשַּיַו םָ֑לָׁשּוֽריִבּו
ֹּיַו הָ֑דֹותְו םיִ֖מָלְׁש יֵ֥חְבִז  :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥הֹלֱא הָ֖וֹהְי־תֶא דֹו֕בֲעַֽל הָ֔דּוהיִֽל ֙רֶמא֨
 ֘הֶּׁשַנְמ יֵ֣רְבִּד רֶתֶ֨יְו :םֶֽהיֵהֹֽלֱא הָ֥וֹהיַֽל קַ֖ר תֹו֑מָּבַּב םיִ֖חְבֹֽז םָ֔עָה דֹו֣ע֙ לָבֲא
 יֵ֣הֹלֱא הָ֖וֹהְי םֵׁ֥שְּב ויָ֔לֵא םיִ֣רְּבַדְמַֽה םיִ֔זֹחַֽה ֙יֵרְבִדְו ֒ויָהֹלֱא־לֶא ֹו֣תָּלִפְתּו
 ֹו֣תאָּטַח־לָכְו ֹ֘ול־רֶתָֽעֵהְו ֹו֣תָּלִפְתּו :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥כְלַמ יֵ֖רְבִּד־לַע םָּ֕נִה לֵ֑אָרְׂשִי
 יֵ֖נְפִל םיִ֔לִסְּפַהְו םיִ֣רֵׁשֲאָֽה ֙דיִמֱעֶֽהְו ֙תֹומָּב םֶ֤הָב הָ֨נָּב ֩רֶׁשֲא תֹו֗מֹקְּמַהְו ֹ֒ולְעַמּו
 ּוהֻ֖רְּבְקִּיַו ויָ֔תֹבֲא־םִע ֙הֶּׁשַנְמ בַּ֤כְׁשִּיַו :יָֽזֹוח יֵ֥רְבִּד לַ֖ע םיִ֔בּותְּכ םָּ֣נִה ֹו֑עְנָּֽכִה
 ֹו֑כְלָמְּב ןֹו֣מָא הָ֖נָׁש םִיַּ֛תְׁשּו םיִ֧רְׂשֶע־ןֶּב :ויָּֽתְחַּת ֹו֖נְּב ןֹו֥מָא ךְךֹ֛לְמִּיַו ֹו֑תיֵּב
 הֶּׁ֣שַנְמ הָׂ֖שָע רֶׁ֥שֲאַּֽכ הָ֔וֹהְי יֵ֣ניֵעְּב ֙עַרָה ׂשַעַּ֤יַו :םָֽלָׁשּוֽריִּב ךְךַ֖לָמ םיִ֔נָׁש םִיַּ֣תְׁשּו
ֹלְו :םֵֽדְבַעַּֽיַו ןֹו֖מָא חַּ֥בִז ויִ֔בָא הֶּׁ֣שַנְמ ֙הָׂשָע רֶׁ֤שֲא םיִ֗ליִסְּפַה־לָכְלּו ויִ֑בָא  א֤
 :הָֽמְׁשַא הָּ֥בְרִה ןֹו֖מָא אּו֥ה יִּ֛כ ויִ֑בָא הֶּׁ֣שַנְמ עַ֖נָּכִהְּכ הָ֔וֹהְי יֵ֣נְפִּלִמ ֙עַנְכִנ
 םיִ֖רְׁשֹּֽקַה־לָּכ תֵ֥א ץֶרָ֔אָה־םַע ּ֙וּכַּיַו :ֹוֽתיֵבְּב ּוהֻ֖תיִמְיַו ויָ֔דָבֲע ֙ויָלָע ּו֤רְׁשְקִּיַו
ֹי־תֶא ץֶרָ֛אָה־םַע ּוכיִ֧לְמַּיַו ןֹו֑מָא ךְךֶלֶּ֣מַה־לַע  הֶ֥נֹומְׁש־ןֶּב :ויָּֽתְחַּת ֹו֖נְב ּוהָּ֥יִׁשאֽ
ֹי םיִ֖נָׁש  רָׁ֖שָּיַה ׂשַעַּ֥יַו :םָֽלָׁשּוֽריִּב ךְךַ֖לָמ הָ֔נָׁש ֙תַחַאְו םיִׁ֤שֹלְׁשּו ֹו֑כְלָמְב ּוהָּ֣יִׁשאֽ
ֹמְׂשּו ןיִ֥מָי רָ֖ס־ֹאלְו ויִ֔בָא דיִ֣וָּד ֙יֵכְרַדְּב ךְךֶלֵּ֗יַו הָ֑וֹהְי יֵ֣ניֵעְּב  הֶ֨נֹומְׁשִבּו :לואֽ
 ׀ םיֵּ֧תְׁשִבּו ויִ֑בָא דיִ֣וָּד יֵ֖הֹלאֵֽל ׁשֹו֕רְדִל לֵ֕חֵה רַעַ֔נ ּוּנֶ֣דֹוע ֙אּוהְו ֹו֗כְלָמְל םיִ֜נָׁש
 םיִ֔רֵׁשֲאָֽ֣הְו ֙תֹומָּבַה־ןִמ םַ֔לָׁשּו֣ריִו ֙הָדּוהְי־תֶא רֵ֔הַטְל֙ לֵחֵה הָ֗נָׁש הֵ֣רְׂשֶע
־רֶׁשֲא םיִ֛נָּמַחַֽהְו םיִ֔לָעְּבַה תֹו֣חְּבְזִמ תֵ֚א ויָ֗נָפְל ּו֣צְּתַנְיַו :תֹוֽכֵּסַּמַהְו םיִ֖לִסְּפַהְו
 ֙קֹרְזִּיַו קַ֔דֵהְו רַּ֣בִׁש ֙תֹוכֵּסַּמַהְו םיִ֤לִסְּפַהְו םיִרֵׁשֲאָֽהְ֠ו ַעֵּ֑דִּג םֶ֖היֵלֲעֵֽמ הָלְעַ֥מְל
 םיָ֑תֹוחְּבְזִמ־לַע ףַ֖רָׂש םיִ֔נֲהֹּֽכ ֙תֹומְצַעְו :םֶֽהָל םיִ֖חְבֹּֽזַה םיִ֔רָבְּקַה יֵ֣נְּפ־לַע
 םִיַ֛רְפֶאְו הֶּׁ֧שַנְמ יֵ֨רָעְבּו :םָֽלָׁשּוֽרְי תֶאְו הָ֖דּוהְי־תֶא רֵ֥הַטְיַו ]םָ֑תֹוחְּבְזִמ[



־תֶא ץֵּ֣תַנְיַו :ביִֽבָס ]םֶ֖היֵתֹֽבְרַחְּב[ םֶ֖היֵתֹֽב ְרַחְּב יִ֑לָּתְפַנ־דַעְו ןֹו֖עְמִׁשְו
־לָכְּב עַּ֖דִּג םיִ֥נָּמַחַֽה־לָכְו קַ֔דֵהְל תַּ֣תִּכ ֙םיִלִסְּפַהְו םיִ֤רֵׁשֲאָֽה־תֶאְו תֹו֗חְּבְזִּמַה
 ץֶרָ֖אָה רֵ֥הַטְל ֹו֔כְלָמְל ֙הֵרְׂשֶע הֶ֤נֹומְׁש תַ֨נְׁשִבּו :םָֽלָׁשּוֽריִל בָׁשָּ֖יַו לֵ֑אָרְׂשִי ץֶרֶ֣א
 חָ֤אֹוי תֵאְ֠ו ריִ֗עָה־רַׂש ּוהָ֣יֵׂשֲעַֽמ־תֶאְו ּוהָ֜יְלַצֲא־ןֶּב ןָ֨פָׁש־תֶא חַלָׁ֠ש תִיָּ֑בַהְו
 קְלִח־לֶא ּואֹ֜בָּיַו :ויָֽהֹלֱא הָ֥וֹהְי תיֵּ֖ב־תֶא קֵּ֕זַחְל ריִּ֔כְזַּמַה ֙זָחָאֹוֽי־ןֶּב  ןֵ֣הֹּכַה ׀ ּוהָּ֣יִ
 יֵ֨רְמֹֽׁש ֩םִּיִוְלַה־ּופְסָֽא רֶׁ֣שֲא ֒םיִהֹלֱא־תיֵֽב אָ֣בּוּמַה ֘ףֶסֶּכַה־תֶא ּ֘ונְּתִּיַו לֹו֗דָּגַה
 ןִ֑מָיְנִבּו הָ֖דּוהְי־לָּכִמּו לֵ֔אָרְׂשִי תיִ֣רֵאְׁש֙ לֹּכִמּו םִיַ֗רְפֶאְו הֶּׁ֣שַנְמ דַּ֧יִמ ףַּ֜סַה
 תיֵ֣בְּב םיִ֖דָקְפֻּמַה הָ֔כאָלְּמַה הֵׂ֣שֹע ֙דַי־לַע ּו֗נְּתִּיַו :םָֽלָׁשּוֽרְי ]ּובֻׁ֖שָּיַו[ ּיבֻׁ֖שָּיַו
 קֵּ֖זַחְלּו קֹוּ֥דְבִל הָ֔וֹהְי תיֵ֣בְּב ֙םיִׂשֹע רֶׁ֤שֲא הָ֗כאָלְּמַה יֵׂ֣שֹוע ֹו֜תֹא ּו֨נְּתִּיַו הָ֑וֹהְי
 תֹו֑רְּבַחְמַֽל םיִ֖צֵעְו בֵ֔צְחַמ יֵ֣נְבַא ֙תֹונְקִל םיִ֔נֹּבַלְו ֙םיִׁשָרָֽחֶל ּו֗נְּתִּיַו :תִיָּֽבַה
 םיִׂ֨שֹע ֩םיִׁשָנֲאָֽהְו :הָֽדּוהְי יֵ֥כְלַמ ּותיִ֖חְׁשִה רֶׁ֥שֲא םיִּ֔תָּ֣בַה־תֶא ֙תֹורָקְלּו
 יִ֔רָרְמ יֵ֣נְּב־ןִמ ֙םִּיִוְלַֽה ּוהָ֤יְדַבֹֽעְו תַחַ֣י םיִדָקְפֻ֠מ ׀ םֶ֣היֵלֲעַֽו הָ֗כאָלְּמַּב הָ֜נּומֱאֶּֽב
 לַ֣עְו :ריִֽׁש־יֵלְכִּב ןיִ֖בֵמ־לָּכ םִּ֔יִוְלַֽ֨הְו ַחֵּ֑צַנְל םיִ֖תָהְּקַה יֵ֥נְּב־ןִמ םָּ֛לֻׁשְמּו הָ֧יְרַכְזּו
 םיִ֥רְפֹוֽס םִּ֔יִוְלַֽהֵמּו הָ֑דֹובֲעַֽו הָ֖דֹובֲעַֽל הָ֔כאָלְמ הֵׂ֣שֹע֙ לֹכְל ֙םיִחְּצַנְמּו םיִ֗לָּבַּסַה
 קְלִח ֙אָצָמ הָ֑וֹהְי תיֵּ֣ב אָ֖בּוּמַה ףֶסֶּ֔כַה־תֶא םָ֣איִצֹוֽהְבּו :םיִֽרֲעֹוֽׁשְו םיִ֖רְטֹֽׁשְו  ּוהָּ֣יִ
ֹּיַו ּוהָּ֗יִקְלִח ןַעַּ֣יַו :הֶֽׁשֹמ־דַיְּב הָ֖וֹהְי־תַרֹוּֽת רֶפֵ֥ס־תֶא ןֵ֔הֹּכַה  ןָ֣פָׁש־לֶא ֙רֶמא֨
 קְלִח ןֵּ֧תִּיַו הָ֑וֹהְי תיֵ֣בְּב יִתאָ֖צָמ הָ֛רֹוּתַה רֶפֵ֧ס רֵ֔פֹוּסַה ־לֶא רֶפֵּ֖סַה־תֶא ּוהָּ֛יִ
 רֹ֑מאֵל רָ֖בָּד ךְךֶלֶּ֛מַה־תֶא דֹו֧ע בֶׁשָּ֨יַו ךְךֶלֶּ֔מַה־לֶא ֙רֶפֵּ֨סַה־תֶא ןָ֤פָׁש אֵ֨בָּיַו :ןָֽפָׁש
־תיֵֽבְּב אָ֣צְמִּנַה ףֶסֶּ֖כַה־תֶא ּוכיִּ֕תַּיַו :םיִֽׂשֹע םֵ֥ה ךָךיֶ֖דָבֲע־דַיְּב ןַּ֥תִנ־רֶׁשֲא לֹּ֛כ
 ֙רֵפֹוּסַה ןָ֤פָׁש דֵּ֞גַּיַו :הָֽכאָלְּמַה יֵׂ֥שֹוע דַ֖י־לַעְו םיִ֔דָקְפֻּמַה ֙דַי־לַע ּוהּו֗נְּתִּיַו הָ֑וֹהְי
 קְלִח יִ֔ל ןַתָ֣נ רֶפֵ֚ס רֹ֔מאֵל ךְךֶלֶּ֣מַל  ֙יִהְיַו :ךְךֶלֶּֽמַה יֵ֥נְפִל ןָ֖פָׁש ֹו֥ב־אָרְקִּיַו ןֵ֑הֹּכַה ּוהָּ֖יִ
 קִּיַו הָ֑רֹוּתַה יֵ֣רְבִּד תֵ֖א ךְךֶלֶּ֔מַה ַעֹ֣מְׁשִּכ ־תֶא ךְךֶלֶּ֡מַה וַ֣צְי ַֽו :ויָֽדָגְּב־תֶא עַ֖רְ
 רֵ֗פֹוּסַה ןָ֣פָׁש ׀ תֵ֣אְו הָ֜כיִמ־ןֶּב ןֹוּ֨דְבַע־תֶאְו ןָפָׁ֠ש־ןֶּב םָ֣קיִחֲא־תֶאְו ּוהָּ֡יִקְלִח
 ֙רָאְׁשִּנַה ֙דַעְבּו יִ֗דֲעַּֽב הָ֜וֹהְי־תֶא ּוׁ֨שְרִד ּ֩וכְל :רֹֽמאֵל ךְךֶלֶּ֖מַה־דֶבֶֽע הָ֥יָׂשֲע תֵ֛אְו
 ֙הָוֹהְי־תַמֲח הָ֤לֹודְג־יִּֽכ אָ֑צְמִנ רֶׁ֣שֲא רֶפֵּ֖סַה יֵ֥רְבִּד־לַע הָ֔דּוהיִֽבּו לֵ֣אָרְׂשִיְּב
 תֹוׂ֕שֲעַֽל הָ֔וֹהְי רַ֣בְּד־תֶא ּ֙וניֵ֨תֹובֲא ּו֤רְמָֽׁש־ֹאל רֶׁ֨שֲא֩ לַע ּונָ֔ב הָ֣כְּתִנ רֶׁ֣שֲא



 הָּ֨דְלֻח־לֶא ךְךֶלֶּ֗מַה רֶׁ֣שֲאַֽו ּוהָּ֜יִקְלִח ךְךֶלֵּ֨יַו :הֶּֽזַה רֶפֵּ֥סַה־לַע בּו֖תָּכַה־לָכְּכ
 םיִ֔דָגְּבַה רֵ֣מֹוׁש ֙הָרְסַח־ןֶּב ]תַ֗הְקָּת[ תַ֗הְקוָּת־ןֶּב םֻּ֣לַׁש ׀ תֶׁשֵ֣א הָ֜איִבְּנַה
ֹזָּכ ָהיֶ֖לֵא ּו֥רְּבַדְיַו הֶ֑נְׁשִּמַּב םַ֖לָׁשּוֽריִּב תֶבֶׁ֥שֹוי איִ֛הְו ֹּתַו :תאֽ ־הֹּֽכ םֶ֔הָל רֶמא֣
 רַ֣מָא הֹּ֚כ :יָֽלֵא םֶ֖כְתֶא חַ֥לָׁש־רֶׁשֲא ׁשיִ֔אָל ּו֣רְמִא לֵ֑אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא הָ֖וֹהְי רַ֥מָא
 ֙תֹולָאָֽה־לָּכ תֵ֤א ויָ֑בְׁשֹוֽי־לַעְו הֶּ֖זַה םֹו֥קָּמַה־לַע הָ֛עָר איִ֥בֵמ יִ֨נְנִֽה הָ֔וֹהְי
 יִנּו֗בָזֲע רֶׁ֣שֲא ׀ תַחַּ֣ת :הָֽדּוהְי ךְךֶלֶ֥מ יֵ֖נְפִל ּו֔אְרָֽק רֶׁ֣שֲא רֶפֵּ֔סַה־לַע תֹו֣בּותְּכַה
 םֶ֑היֵדְי יֵׂ֣שֲעַֽמ לֹ֖כְּב יִנֵ֔סיִעְכַה ֙ןַעַ֨מְל םיִ֔רֵחֲא םיִ֣הֹלאֵֽל ]ּ֙ורְּטַקְיַו[ ּ֙וריְּטַקְיַו
ֹלְו הֶּ֖זַה םֹו֥קָּמַּב יִ֛תָמֲח ךְךַּ֧תִתְו  ֙םֶכְתֶא ַחֵ֤לֹּׁשַה הָ֗דּוהְי ךְךֶלֶ֣מ־לֶאְו :הֶּֽבְכִת א֥
ֹת הֹּ֥כ הָ֔וֹהיַּֽב ׁשֹו֣רְדִל  םיִ֖רָבְּדַה לֵ֔אָרְׂשִי יֵ֣הֹלֱא ֙הָוֹהְי רַ֤מָא־הֹּֽכ ויָ֑לֵא ּו֖רְמאֽ
 ֙ויָרָבְּד־תֶא ֤ךָךֲעְֽמָׁשְּב םיִ֗הֹלֱא יֵ֣נְפִּלִמ ׀ עַ֣נָּכִּתַו ֜ךָךְבָֽ֨בְל־ךְךַר ןַעַ֠י :ָּתְעָֽמָׁש רֶׁ֥שֲא
 קִּתַו יַ֔נָפְל עַ֣נָּכִּתַו ויָ֔בְׁשֹֽי־לַעְו ֙הֶּזַה םֹו֤קָּמַה־לַע  יָ֑נָפְל ְּךְבֵּ֣תַו ךָךיֶ֖דָגְּב־תֶא עַ֥רְ
־לֶא ָּ֣תְפַסֱאֶֽנְו ךָךיֶ֗תֹבֲא־לֶא ֜ךָךְפִֽסֹא יִ֨נְנִֽה :הָֽוֹהְי־םֻאְנ יִּתְעַ֖מָׁש יִ֥נֲא־םַגְו
ֹלְו ֒םֹולָׁשְּב ֘ךָךיֶתֹרְבִק ־לַע איִ֛בֵמ יִ֥נֲא רֶׁ֨שֲא הָ֔עָרָֽה֙ לֹכְּב ךָךיֶ֔ניֵע הָניֶ֣אְרִת־אֽ
 ףֹ֕סֱאֶּֽיַו ךְךֶלֶּ֑מַה חַ֖לְׁשִּיַו :רָֽבָּד ךְךֶלֶּ֖מַה־תֶא ּוביִׁ֥שָּיַו ויָ֑בְׁשֹֽי־לַעְו הֶּ֖זַה םֹו֥קָּמַה
 קִז־לָּכ־תֶא  הָ֜דּוהְי ׁשיִ֨א־לָכְו הָוֹהְ֠י־תיֵּֽב ךְךֶלֶּ֣מַה לַעַּ֣יַו :םָֽלָׁשּוֽריִו הָ֖דּוהְי יֵ֥נְ
 קִּיַו ןָ֑טָק־דַעְו לֹו֣דָּגִמ םָ֖עָה־לָכְו םִּ֔יִוְלַֽהְו ֙םיִנֲהֹּֽכַהְו םַ֗לָׁשּוֽרְי יֵ֣בְׁשֹֽיְו  אָ֣רְ
 ךְךֶלֶּ֜מַה דֹ֨מֲעַּֽיַו :הָֽוֹהְי תיֵּ֥ב אָ֖צְמִּנַה תיִ֔רְּבַה רֶפֵ֣ס ֙יֵרְבִּד־לָּכ־תֶא םֶ֗היֵנְזָאְב
־תֶא רֹו֤מְׁשִלְו הָ֗וֹהְי יֵ֣רֲחַֽא תֶכֶ֜לָל ֒הָוֹהְי יֵ֣נְפִל ֘תיִרְּבַה־תֶֽא תֹ֣רְכִיַו ֹו֗דְמָע־לַע
 תיִ֔רְּבַה יֵ֣רְבִּד־תֶא ֙תֹוׂשֲעַֽל ֹוׁ֑שְפַנ־לָכְבּו ֹו֖בָבְל־לָֽכְּב ויָּ֔קֻחְו ויָ֣תֹוְדֵֽעְו ֙ויָתֹוְצִמ
 ּ֙וׂשֲעַּֽיַו ןִ֑מָיְנִבּו םַ֖לָׁשּוֽריִב אָ֥צְמִּנַה־לָּכ תֵ֛א דֵ֕מֲעַּֽיַו :הֶּֽזַה רֶפֵּ֥סַה־לַע םיִ֖בּותְּכַה
ֹי רַסָּ֨יַו :םֶֽהיֵתֹוֽבֲא יֵ֥הֹלֱא םיִ֖הֹלֱא תיִ֥רְבִּכ םַ֔לָׁשּוֽרְי יֵ֣בְׁשֹוֽי ־לָּכ־תֶא ּוהָּ֜יִׁשאֽ
 ֙אָצְמִּנַה־לָּכ־תֶא דֵ֗בֲעַּֽיַו֒ לֵאָרְׂשִי יֵ֣נְבִל רֶׁ֣שֲא ֘תֹוצָרֲאָֽה־לָּכִמ תֹו֗בֵעֹוּֽתַה
ֹל ויָ֕מָי־לָּכ םֶ֑היֵהֹֽלֱא הָ֣וֹהְי־תֶא דֹו֖בֲעַֽל לֵ֔אָרְׂשִיְּב  יֵ֥הֹלֱא הָ֖וֹהְי יֵ֕רֲחַֽאֵמ ּורָ֔ס א֣
ֹי ׂשַעַּ֨יַו :םֶֽהיֵתֹוֽבֲא  הָ֥עָּבְרַאְּב חַסֶּ֔פַה ּו֣טֲחְֽׁשִּיַו הָ֑וֹהיַֽל חַסֶּ֖פ םַ֛לָׁשּוֽריִב ּוהָּ֧יִׁשאֽ
 תַ֖דֹובֲעַֽל םֵ֔קְּזַחְי ַֽו םָ֑תֹורְמְׁשִמ־לַע םיִ֖נֲהֹּֽכַה דֵ֥מֲעַּֽיַו :ןֹוֽׁשאִרָֽה ׁשֶדֹ֥חַל רָׂ֖שָע
ֹּיַו :הָֽוֹהְי תיֵּ֥ב  םיִׁ֣שֹודְּקַה לֵ֜אָרְׂשִי־לָכְל ]םיִ֨ניִבְּמַה[ םיִ֨נוִבְּמַה םִּיִוְלַֽ֠ל רֶמא֣



 ךְךֶלֶ֣מ ֙דיִוָּד־ןֶב הֹ֤מֹלְׁש הָ֜נָּב רֶׁ֨שֲא תִיַּבַּ֠ב ׁ֙שֶדֹּ֨קַה־ןֹוֽרֲא־תֶא ּו֤נְּת הָ֗וֹהיַֽל
 ֹוּ֥מַע תֵ֖אְו םֶ֔כיֵהֹֽלֱא הָ֣וֹהְי־תֶא ּ֙ודְבִע הָּ֗תַע ףֵ֑תָּכַּב אָּׂ֖שַמ םֶ֥כָל־ןיֵֽא לֵ֔אָרְׂשִי
 ךְךֶלֶ֣מ ֙דיִוָּד בָ֗תְכִּב םֶ֑כיֵתֹוֽקְלְחַמְּכ םֶ֖כיֵתֹֽבֲא־תיֵֽבְל ]ּוניִ֥כָהְו[ ּונוִ֥כָהְו :לֵֽאָרְׂשִי
 םֶ֖כיֵחֲאַֽל תֹו֔בָאָֽה תיֵּ֣ב ֙תֹוּגֻלְפִל ׁשֶדֹּ֗קַב ּו֣דְמִעְו :ֹוֽנְב הֹ֥מֹלְׁש בַּ֖תְכִמְבּו לֵ֔אָרְׂשִי
 ּוניִ֣כָהְו ּ֙וׁשְּדַקְתִֽהְו חַסָּ֑פַה ּו֖טֲחַֽׁשְו :םִּֽיִוְלַֽל בָ֖א־תיֵּֽב תַּ֥קֻלֲחַֽו םָ֑עָה יֵ֣נְּב
ֹי םֶר ָּ֣יַו :הֶֽׁשֹמ־דַיְּב הָ֖וֹהְי־רַבְדִּכ תֹוׂ֥שֲעַֽל םֶ֔כיֵחֲאַֽל ֹצ םָ֟עָה יֵ֢נְבִל ּוהָּ֣יִׁשאֽ  ןא֞
 רָ֖קָבּו ףֶלֶ֔א םיִׁ֣שֹלְׁש ֙רַּפְסִמְל אָ֗צְמִּנַה־לָכְל ֒םיִחָסְּפַל לֹּ֣כַה ֘םיִּזִע־יֵֽנְבּו םיִׂ֣שָבְּכ
 םִּ֖יִוְלַֽלְו םיִ֥נֲהֹּֽכַל םָ֛עָל הָ֥בָדְנִל ויָ֞רָׂשְו :ךְךֶלֶּֽמַה ׁשּו֥כְרֵֽמ הֶּלֵ֖א םיִ֑פָלֲא תֶׁשֹ֣לְׁש
 םיִ֗חָסְּפַל ּו֣נְתָֽנ םיִ֞נֲהֹּֽכַל םיִ֔הֹלֱאָֽה תיֵּ֣ב ֙יֵדיִגְנ לֵ֗איִחיִֽו ּוהָ֜יְרַכְזּו הָּ֨יִקְלִח ּומיִ֑רֵה
 ּוהָ֨יְעַֽמְׁשּו ]ּוהָיְנַנָֽכְ֠ו[ ּוהָיְנַנוָֽכְ֠ו :תֹוֽאֵמ ׁשֹ֥לְׁש רָ֖קָבּו תֹו֔אֵמ ׁשֵׁ֣שְו ֙םִיַּ֨פְלַא
 ֙םיִחָסְּפַל םִּ֤יִוְלַֽל ּומיִ֨רֵה םִּ֑יִוְלַֽה יֵ֣רָׂש דָ֖בָזֹוֽיְו לֵ֛איִעיִֽו ּוהָ֧יְבַׁשֲחַֽו ויָ֗חֶא לֵ֜אְנַתְנּו
־לַע םיִ֧נֲהֹּֽכַה ּו֨דְמַעַּֽיַו הָ֑דֹובֲעָֽה ןֹוּ֖כִּתַו :תֹוֽאֵמ ׁשֵ֥מֲח רָ֖קָבּו םיִ֔פָלֲא תֶׁשֵ֣מֲח
 ּו֤קְרְזִּיַו חַסָּ֑פַה ּו֖טֲחְֽׁשִּיַו :ךְךֶלֶּֽמַה תַ֥וְצִמְּכ םָ֖תֹוקְלְחַמ־לַע םִּ֥יִוְלַֽהְו םָ֛דְמָע
־תיֵֽבְל תֹוּ֤גַלְפִמְל םָּתִתְ֠ל הָלֹ֜עָֽה ּוריִ֨סָּיַו :םיִֽטיִׁשְפַמ םִּ֖יִוְלַֽהְו םָ֔דָּיִמ ֙םיִנֲהֹּֽכַה
 ּו֥לְּׁשַבְי ַֽו :רָֽקָּבַל ןֵ֖כְו הֶׁ֑שֹמ רֶפֵ֣סְּב בּו֖תָּכַּכ הָ֔וֹהיַֽל ֙ביִרְקַהְל םָ֔עָה יֵ֣נְבִל ֙תֹובָא
 ּוציִ֖רָּיַו תֹו֔חָלֵּ֣צַבּו ֙םיִדָוְּדַבּו תֹו֤ריִּסַּב ּו֗לְּׁשִּב םיִׁ֣שָדֳּקַהְו טָּ֑פְׁשִּמַּכ ׁשֵ֖אָּב חַסֶּ֛פַה
 תֹו֛לֲעַֽהְּב ןֹ֔רֲהַֽא יֵ֣נְּב ֙םיִנֲהֹּֽכַה יִּ֤כ םיִ֔נֲהֹּֽ֣כַלְו ֙םֶהָל ּוניִ֤כֵה רַ֗חַאְו :םָֽעָה יֵ֥נְּב־לָכְל
 :ןֹֽרֲהַֽא יֵ֥נְּב םיִ֖נֲהֹּֽכַלְו םֶ֔הָל ּוניִ֣כֵה ֙םִּיִוְלַֽהְו הָלְיָ֑ל־דַע םיִ֖בָלֲחַֽהְו הָ֥לֹועָֽה
 הֵ֣זֹוח ֙ןּותֻדיִֽו ןָ֤מיֵהְו ףָ֞סָאְו ֙דיִוָּד תַ֤וְצִמְּכ םָ֗דָמֲעַֽמ־לַע ףָ֜סָא־יֵֽנְּב םיִ֨רְרֹֽׁשְמַֽהְו
 םֶ֥היֵחֲא־יִּֽכ םָ֔תָדֹֽבֲע לַ֣עֵמ ֙רּוסָל םֶ֗הָל ןיֵ֣א רַעַׁ֑שָו רַעַׁ֣שְל םיִ֖רֲעֹּֽׁשַהְו ךְךֶלֶּ֔מַה
 חַסֶּ֔פַה תֹוׂ֣שֲעַֽל ֙אּוהַה םֹוּ֤יַּב הָ֜וֹהְי תַ֨דֹובֲע־לָּכ ןֹוּכִּתַ֠ו :םֶֽהָל ּוניִ֥כֵה םִּ֖יִוְלַֽה
ֹי ךְךֶלֶּ֥מַה תַ֖וְצִמְּכ הָ֑וֹהְי חַּ֣בְזִמ לַ֖ע תֹו֔לֹע תֹו֣לֲעַֽהְו  לֵ֧אָרְׂשִי־יֵֽנְב ּוׂ֨שֲעַּֽיַו :ּוהָּֽיִׁשאֽ
־ֹאלְו :םיִֽמָי תַ֥עְבִׁש תֹוּ֖צַּמַה גַ֥ח־תֶאְו איִ֑הַה תֵ֣עָּב חַסֶּ֖פַה־תֶא םיִ֛אְצְמִּנַה
ֹל ׀ לֵ֣אָרְׂשִי יֵ֣כְלַמ־לָכְו איִ֑בָּנַה לֵ֣אּומְׁש יֵ֖מיִמ לֵ֔אָרְׂשִיְּב ּ֙והֹ֨מָּכ חַסֶ֤פ הָׂ֨שֲעַֽנ ־אֽ
ֹי הָׂ֣שָע־רֶׁשֲא חַסֶּ֣פַּכ ּוׂ֡שָע ֽ  לֵ֣אָרְׂשִיְו ֙הָדּוהְי־לָכְו םִּ֤יִוְלַֽהְו םיִ֨נֲהֹּֽכַהְו ּוהָּיִׁשא֠
ֹי תּו֖כְלַמְל הָ֔נָׁש ֙הֵרְׂשֶע הֶ֤נֹומְׁשִּב :םָֽלָׁשּוֽרְי יֵ֖בְׁשֹוֽיְו אָ֔צְמִּנַה  הָׂ֖שֲעַֽנ ּוהָּ֑יִׁשאֽ



ֹז־לָכ יֵ֣רֲחַֽא :הֶּֽזַה חַסֶּ֥פַה ֹי ןיִ֤כֵה רֶׁ֨שֲא תא֗ ־ךְךֶלֶֽמ ֹו֧כְנ הָ֞לָע תִיַּ֔בַה־תֶא ּ֙והָּ֨יִׁשאֽ
ֹי ֹו֖תאָרְקִל אֵ֥צֵּיַו תָ֑רְּפ־לַע ׁשיִ֖מְּכְרַכְּב םֵ֥חָּלִהְל םִיַ֛רְצִמ  ויָ֣לֵא חַ֣לְׁשִּיַו :ּוהָּֽיִׁשאֽ
ֹל הָ֗דּוהְי ךְךֶלֶ֣מ ךְךָ֜לָו יִּ֨ל־הַמ ׀ ֩רֹמאֵל ׀ םיִ֣כָאְלַמ ־לֶא יִּ֚כ ֙םֹוּיַה הָּ֤תַא ךָךיֶ֨לָע־אֽ
־לַאְו יִּ֖מִע־רֶׁשֲא םיִ֥הֹלֱאֵֽמ ֛ךָךְל־לַֽדֲח יִנֵ֑לֲהַֽבְל רַ֣מָא םיִ֖הֹלאֵֽו יִּ֔תְמַחְלִמ תיֵּ֣ב
ֹלְו :ךָךֶֽתיִחְׁשַי ֹי ֩בֵסֵה־אֽ ֹלְו ׂשֵּ֔פַחְתִה ֹ֙וּב־םֶחָּֽלִהְל יִּ֤כ ּוּנֶּ֗מִמ ויָ֜נָפ ּוהָּ֨יִׁשאֽ  עַ֛מָׁש א֥
ֹבָּיַו םיִ֑הֹלֱא יִּ֣פִמ ֹו֖כְנ יֵ֥רְבִּד־לֶא  ךְךֶלֶּ֖מַל םיִ֔רֹּיַה ּ֙ורֹּיַו :ֹוּֽדִגְמ תַ֥עְקִבְּב םֵ֖חָּלִהְל א֕
ֹּיַו ּוהָּ֑יִׁשֹאי  ּוהֻ֨ריִבֲעַּֽיַו :דֹֽאְמ יִתיֵ֖לֳחָֽה יִּ֥כ יִנּו֔ריִבֲעַֽה ֙ויָדָבֲעַֽל ךְךֶלֶּ֤מַה רֶמא֨
 ּ֙והֻ֨כיִלֹוּֽיַו ֹ֒ול־רֶׁשֲא ֘הֶנְׁשִּמַה בֶכֶ֣ר לַ֣ע ּ֘והֻביִּכְרַּיַו הָ֗בָּכְרֶּמַה־ןִמ ויָ֜דָבֲע
 םיִ֖לְּבַאְתִֽמ םַ֔לָׁשּו֣ריִו ֙הָדּוהְי־לָכְו ויָ֑תֹבֲא תֹו֣רְבִקְּב רֵ֖בָּקִּיַו תָמָּ֕יַו םַ֔לָׁשּו֣רְי
ֹי־לַע ּ֘והָיְמְרִי ן ֵ֣נֹוקְיַו :ּוהָּֽיִׁשֹאי־לַע  תֹורָּׁשַהְ֠ו ׀ םיִ֣רָּׁשַה־לָכ ּו֣רְמֹאּיַו ּ֒והָּיִׁשאֽ
ֹי־לַע םֶ֤היֵתֹו֨ניִקְּב  םיִ֖בּותְּכ םָּ֥נִהְו לֵ֑אָרְׂשִי־לַע קֹ֖חְל םּו֥נְּתִּיַו םֹוּ֔יַה־דַע ּ֙והָּ֨יִׁשאֽ
ֹי יֵ֥רְבִּד רֶתֶ֛יְו :תֹוֽניִּקַה־לַע  ויָ֕רָבְדּו :הָֽוֹהְי תַ֥רֹותְּב בּו֖תָּכַּכ ויָ֑דָסֲחַֽו ּוהָּ֖יִׁשאֽ
 :הָֽדּוהיִֽו לֵ֖אָרְׂשִי־יֵֽכְלַמ רֶפֵ֥ס־לַע םיִ֔בּותְּכ םָּ֣נִה םיִ֑נֹרֲחַֽאָהְו םיִ֖נֹׁשאִֽרָה
ֹי־ןֶּב זָ֖חָאֹוֽהְי־תֶא ץֶרָ֔אָה־םַע ּ֙וחְקִּיַו  ויִ֖בָא־תַחַֽת ּוהֻ֥כיִלְמַּיַו ּוהָּ֑יִׁשאֽ
 ךְךַ֖לָמ םיִׁ֔שָדֳח הָׁ֣שלְׁשּו ֹו֑כְלָמְּב זָ֣חָאֹוֽי הָ֖נָׁש םיִ֛רְׂשֶעְו ׁשֹו֧לָׁש־ןֶּב :םָֽלָׁשּוֽריִּב
־רַּכִכ הָ֥אֵמ ץֶרָ֔אָה־תֶא ׁ֙שנֲעַּֽיַו םָ֑לָׁשּוֽריִּב םִיַ֖רְצִמ־ךְךֶלֶֽמ ּוהֵ֥ריִסְיַו :םָֽלָׁשּוֽריִּב
 ֙הָדּוהְי־לַע ויִ֗חָא םיִ֣קָיְלֶא־תֶא םִיַ֜רְצִמ־ךְךֶלֶֽמ ךְךֵ֨לְמַּיַו :בָֽהָז רַּ֥כִכְו ףֶסֶּ֖כ
 ּוהֵ֖איִבְיַו ֹו֔כְנ חַ֣קָל ֙ויִחָא זָ֤חָאֹוֽי־תֶאְו םיִ֑קָיֹוֽהְי ֹו֖מְׁש־תֶא בֵּ֥סַּיַו םַ֔לָׁשּו֣ריִו
 ךְךַ֖לָמ הָ֔נָׁש ֙הֵרְׂשֶע תַ֤חַאְו ֹו֔כְלָמְּב םיִ֣קָיֹוֽהְי ֙הָנָׁש ׁשֵ֤מָחְו םיִ֨רְׂשֶע־ןֶּב :הָמְיָֽרְצִמ
 לֶ֑בָּב ךְךֶלֶ֣מ רַּ֖צאֶנְדַכּוֽבְנ הָ֔לָע ויָ֣לָע :ויָֽהֹלֱא הָ֥וֹהְי יֵ֖ניֵעְּב עַ֔רָה ׂשַעַּ֣יַו םָ֑לָׁשּוֽריִּב
 רַּ֖צאֶנְדַכּוֽבְנ איִ֥בֵה הָ֔וֹהְי תיֵּ֣ב ֙יֵלְּכִמּו :הָלֶֽבָּב ֹו֖כיִלֹֽהְל םִיַּ֔תְׁשֻחְנַּֽב ּ֙והֵ֨רְסַאַּֽיַו
 ֙הָׂשָע־רֶׁשֲא ויָ֤תֹבֲעֹֽתְו םיִ֜קָיֹוֽהְי יֵ֨רְבִּד ֩רֶתֶיְו :לֶֽבָבְּב ֹו֖לָכיֵֽהְּב םֵ֥נְּתִּיַו לֶ֑בָבְל
 ןיִ֥כָיֹוֽהְי ךְךֹ֛לְמִּיַו הָ֑דּוהיִֽו לֵ֖אָרְׂשִי יֵ֥כְלַמ רֶפֵ֛ס־לַע םיִ֗בּותְּכ םָּ֣נִה ויָ֔לָע אָ֣צְמִּנַהְו
 תֶרֶׂ֣שֲעַֽו ֙םיִׁשָדֳח הָׁ֤שֹלְׁשּו ֹו֔כְלָמְּב ןיִ֣כָיֹוֽהְי ֙םיִנָׁש הֶ֤נֹומְׁש־ןֶּב :ויָּֽתְחַּת ֹו֖נְּב
 ֙חַלָׁש הָ֗נָּׁשַה תַ֣בּוׁשְתִלְו :הָֽוֹהְי יֵ֥ניֵעְּב עַ֖רָה ׂשַעַּ֥יַו םָ֑לָׁשּוֽריִּב ךְךַ֖לָמ םיִ֔מָי
־תֶא ֙ךְךֵלְמַּיַו הָ֑וֹהְי־תיֵּֽב תַּ֣דְמֶח יֵ֖לְּכ־םִע הָלֶ֔בָב ּוהֵ֣אִבְיַו רַּ֔צאֶנְדַכּוֽבְנ ךְךֶלֶּ֣מַה



 קְדִצ  קְדִצ הָ֖נָׁש תַ֛חַאְו םיִ֧רְׂשֶע־ןֶּב :םָֽלָׁשּוֽריִו הָ֖דּוהְי־לַע ויִ֔חָא ּוהָּ֣יִ  ּוהָּ֣יִ
 ויָ֑הֹלֱא הָ֣וֹהְי יֵ֖ניֵעְּב עַ֔רָה ׂשַעַּ֣יַו :םָֽלָׁשּוֽריִּב ךְךַ֖לָמ הָ֔נָׁש ֙הֵרְׂשֶע תַ֤חַאְו ֹו֑כְלָמְב
ֹל  דָ֔רָמ ֙רַּצאֶנְדַכּוֽבְנ ךְךֶלֶּ֤מַּב םַגְ֠ו :הָֽוֹהְי יִּ֥פִמ איִ֖בָּנַה ּוהָ֥יְמְרִי יֵ֛נְפִּלִמ עַ֗נְכִנ א֣
־לֶא בּוּׁ֕שִמ ֹו֔בָבְל־תֶא ץֵּ֣מַאְיַו ֹ֙וּפְרָע־תֶא ׁשֶק ֶּ֤יַו םיִ֑הֹלאֵּֽב ֹו֖עיִּבְׁשִה רֶׁ֥שֲא
 ]לָעְמִל[ לוָעְמִל ּוּ֣בְרִה ֙םָעָהְו םיִ֤נֲהֹּֽכַה יֵ֨רָׂש־לָּכ םַּ֠ג :לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥הֹלֱא הָ֖וֹהְי
 :םָֽלָׁשּוֽריִּב ׁשיִּ֖דְקִה רֶׁ֥שֲא הָ֔וֹהְי תיֵּ֣ב־תֶא ּ֙ואְּמַטְיַו םִ֑יֹוּגַה תֹו֣בֲעֹּֽת לֹ֖כְּכ לַעַ֔מ
 לַ֥מָח־יִּֽכ ַחֹו֑לָׁשְו םֵּ֣כְׁשַה ויָ֖כָאְלַמ דַ֥יְּב םֶ֛היֵלֲע םֶ֧היֵתֹוֽבֲא יֵ֨הֹלֱא ֩הָוֹהְי חַ֡לְׁשִּיַו
 ויָ֔רָבְּד םיִ֣זֹובּו םיִ֔הֹלֱאָֽה יֵ֣כֲאְֽלַמְּב ֙םיִביִעְלַמ ּו֤יְהִּֽיַו :ֹוֽנֹועְמ־לַעְו ֹוּ֖מַע־לַע
 לַעַּ֨יַו :אֵּֽפְרַמ ןיֵ֥אְל־דַע ֹוּ֖מַעְּב הָ֛וֹהְי־תַמֲח תֹו֧לֲע דַ֠ע ויָ֑אִבְנִּב םיִ֖עְּתְעַּתִמּו
 תיֵ֣בְּב ֙בֶרֶ֨חַּב םֶ֤היֵרּוֽחַּב גֹ֨רֲהַּֽיַו ]םיִּ֗דְׂשַּכ[ םייִּ֗דְׂשַּכ ךְךֶלֶ֣מ־תֶא םֶ֜היֵלֲע
ֹלְו םָׁ֔שָּדְקִמ  יֵ֞לְּכ לֹכְ֠ו :ֹוֽדָיְּב ןַ֥תָנ לֹּ֖כַה ׁשֵׁ֑שָיְו ןֵ֣קָז הָ֖לּותְבּו רּו֥חָּב־לַע לַ֛מָח א֥
 ויָ֑רָׂשְו ךְךֶלֶּ֖מַה תֹו֥רְצֹאְו הָ֔וֹהְי תיֵּ֣ב ֙תֹורְצֹֽאְו םיִּ֔נַטְּקַהְו םיִ֣לֹדְּגַה ֙םיִהֹלֱאָֽה תיֵּ֤ב
 םָ֑לָׁשּוֽרְי תַ֣מֹוח תֵ֖א ּו֔צְּתַנְי ַֽו םיִ֔הֹלֱאָֽה תיֵּ֣ב־תֶא ּ֙ופְרְׂשִּיַו :לֶֽבָב איִ֥בֵה לֹּ֖כַה
 תיִ֥רֵאְּׁשַה לֶג ֶּ֛יַו :תיִֽחְׁשַהְל ָהיֶּ֖דַמֲחַֽמ יֵ֥לְּכ־לָכְו ׁשֵ֔אָב ּו֣פְרָֽׂש ָ֙היֶ֨תֹונְמְרַא־לָכְו
 :סָֽרָּפ תּו֥כְלַמ ךְךֹ֖לְמ־דַע םיִ֔דָבֲעַֽל ֙ויָנָבְלּו ֹו֤ל־ּויְהִּֽיַו לֶ֑בָּב־לֶא בֶרֶ֖חַה־ןִמ
ֹּלַמְל ־לָּכ ָהיֶ֑תֹותְּבַׁש־תֶא ץֶרָ֖אָה הָ֥תְצָֽר־דַע ּוהָ֔יְמְרִי יִ֣פְּב ֙הָוֹהְי־רַבְּד תוא֤
ֹּלַמְל הָתָ֔בָׁש ֙הָּמַּׁשָה יֵ֤מְי  ךְךֶלֶ֣מ ׁ֙שֶרֹו֨כְל תַ֗חַא תַ֣נְׁשִבּו :הָֽנָׁש םיִ֥עְבִׁש תוא֖
־ךְךֶלֶֽמ ׁשֶרֹוּ֣כ ַ֙חּו֨ר־תֶא הָ֗וֹהְי ריִ֣עֵה ּוהָ֑יְמְרִי יִ֣פְּב הָ֖וֹהְי־רַבְּד תֹו֥לְכִל סַ֔רָּפ
 ךְךֶלֶ֣מ ׀ ׁשֶרֹוּ֣כ רַ֞מָא־הֹּֽכ :רֹֽמאֵל בָּ֖תְכִמְּב־םַגְו ֹו֔תּוכְלַמ־לָכְּב֙ לֹוק־רֶבֲעַּֽיַו סַ֔רָּפ
 ֙יַלָע דַ֤קָפ־אּוֽהְו םִיַ֔מָּׁשַה יֵ֣הֹלֱא ֙הָוֹהְי יִ֗ל ןַתָ֣נ ֙ץֶרָ֨אָה תֹו֤כְלְמַמ־לָּכ סַ֗רָּפ
 ויָ֛הֹלֱא הָ֧וֹהְי ֹוּ֗מַע־לָּכִמ םֶ֣כָב־יִֽמ הָ֑דּוהיִּֽב רֶׁ֣שֲא םַ֖לָׁשּוֽריִּב תִיַ֔ב ֹו֣ל־תֹוֽנְבִל
  :לַעָֽיְו ֹוּ֖מִע
 


