
ןָנַחְתֶאָו - תֹורְּבִדַה תֶרֶֹשַע  
 

 ץֶרֶאֵמ ;יִתאֵצֹוה רֶׁשֲא ;יֶה:ֱא 'ה יִכֹנָא
   .םיִדָבֲע תיֵּבִמ םִיַרְצִמ

 
 ֹאל .יָנָּפ לַע םיִרֵחֲא םיִה:ֱא ;ְל הֶיְהִיֹאל
 םִיַמָּׁשַּב רֶׁשֲא הָנּומְּת לָּכ לֶסֶפ ;ְל הֶׂשֲעַת
 םִיַּמַּב רֶׁשֲאַו תַחָּתִמ ץֶרָאָּב רֶׁשֲאַו לַעַּמִמ
 ֹאלְו םֶהָל הֶוֲחַּתְׁשִת ֹאל  .ץֶרָאָל תַחַּתִמ
 ןֹוֲע דֵקֹּפ אָּנַק לֵא ;יֶה:ֱא 'ה יִכֹנָא יִּכ  .םֵדְבָעָת

ְו םיִעֵּבִר לַעְו םיִׁשֵּלִׁש לַע ֹו םיִנָּב לַע ת בָא
 יֵרְמֹׁשְלּו יַבֲהֹאְל םיִפָלֲאַל דֶסֶח הֶׂשֹעְו  .יָאְנֹׂשְל

.)יָתֹוְצִמ( ותוצמ   
 

 ֹאל יִּכ .אְוָּׁשַל ;יֶה:ֱא 'ה םֵׁש תֶא אָּׂשִת ֹאל
   .אְוָּׁשַל ֹומְׁש תֶא אָּׂשִי רֶׁשֲא תֵא 'ה הֶּקַנְי
 

רֹומָׁש  ֹוׁשְּדַקְל תָּבַּׁשַה םֹוי תֶא 'ה ;ְּוִצ רֶׁשֲאַּכ
;יֶה:ֱא לָּכ ָתיִׂשָעְו דֹבֲעַּת םיִמָי תֶׁשֵׁש  .

 ֹאל .;יֶה:ֱא 'הַל תָּבַׁש יִעיִבְּׁשַה םֹויְו .;ֶּתְכאַלְמ
 ;ְּדְבַעְו ;ֶּתִבּו ;ְנִבּו הָּתַא הָכאָלְמ לָכ הֶׂשֲעַת

;ֶּתְמֶהְּב לָכְו ;ְרֹמֲחַו ;ְרֹוׁשְו  ;ְרֵגְו  ;ֶתָמֲאַו
 ;יֶרָעְׁשִּב רֶׁשֲא 2ְתָמֲאַו 2ְּדְבַע ַחּונָי ןַעַמְל

2ֹומָּכ . םִיַרְצִמ ץֶרֶאְּב ָתיִיָה דֶבֶע יִּכ ָּתְרַכָזְו
 הָקָזֲח דָיְּב םָּׁשִמ 2יֶהHֱא 'ה 2ֲאִצֹּיַו ַעֹרְזִבּו

 םֹוי תֶא תֹוׂשֲעַל 2יֶהHֱא 'ה 2ְּוִצ ןֵּכ לַע הָיּוטְנ
 . תָּבַּׁשַה  

 
'ה   ;ֶּמִא תֶאְו ;יִבָא תֶא דֵּבַּכ ;ְּוִצ רֶׁשֲאַּכ

Yָל בַטיִי ןַעַמְלּו  לַע ;יֶה:ֱא  ;יֶמָי ןֻכיִרֲאַי ןַעַמְל
   .Yָל ןֵתֹנ ;יֶה:ֱא 'ה רֶׁשֲא הָמָדֲאָה

 
   חָצְרִת ֹאל

 
ָאְנִת ֹאל  ף  ְו

 
 ְו  בֹנְגִת ֹאל

 
אְוָׁש    ְו דֵע ;ֲעֵרְב הֶנֲעַת ֹאל

 
תיֵּב  ;ֶעֵר הֶּוַאְתִת  ְו ֹאל תֶׁשֵא  .;ֶעֵר  דֹמְחַת ֹאלְו

ּוהֵדָׂש  רֶׁשֲא לֹכְו ֹורֹמֲחַו ֹורֹוׁש ֹותָמֲאַו ֹוּדְבַעְו
.;ֶעֵרְל  

 
 
 

 

 ֹורְתִי - תֹורְּבִדַה תֶרֶֹשַע
 
 ץֶרֶאֵמ ;יִתאֵצֹוה רֶׁשֲא ;יֶה:ֱא 'ה יִכֹנָא
   םיִדָבֲע תיֵּבִמ םִיַרְצִמ
 
 ֹאל .יָנָּפ לַע םיִרֵחֲא םיִה:ֱא ;ְל הֶיְהִי ֹאל
 םִיַמָּׁשַּב רֶׁשֲא הָנּומְּת לָכְו לֶסֶפ ;ְל הֶׂשֲעַת
 םִיַּמַּב רֶׁשֲאַו תַחָּתִמ ץֶרָאָּב רֶׁשֲאַו לַעַּמִמ
 ֹאלְו םֶהָל הֶוֲחַּתְׁשִת ֹאל  .ץֶרָאָל תַחַּתִמ
 ןֹוֲע דֵקֹּפ אָּנַק לֵא ;יֶה:ֱא 'ה יִכֹנָא יִּכ  .םֵדְבָעָת
  .יָאְנֹׂשְל םיִעֵּבִר לַעְו םיִׁשֵּלִׁש לַע םיִנָּב לַע תֹבָא
  .יָתֹוְצִמ יֵרְמֹׁשְלּו יַבֲהֹאְל םיִפָלֲאַל דֶסֶח הֶׂשֹעְו
 
 
 ֹאל יִּכ .אְוָּׁשַל ;יֶה:ֱא 'ה םֵׁש תֶא אָּׂשִת ֹאל
 .אְוָּׁשַל ֹומְׁש תֶא אָּׂשִי רֶׁשֲא תֵא 'ה הֶּקַנְי
 
 םיִמָי תֶׁשֵׁש  .ֹוׁשְּדַקְל תָּבַּׁשַה םֹוי תֶא רֹוכָז
 יִעיִבְּׁשַה םֹויְו  .;ֶּתְכאַלְמ לָּכ ָתיִׂשָעְו דֹבֲעַּת
 הָכאָלְמ לָכ הֶׂשֲעַת ֹאל  .;יֶה:ֱא 'הַל  תָּבַׁש
 ;ְרֵגְו ;ֶּתְמֶהְבּו ;ְתָמֲאַו ;ְּדְבַע ;ֶּתִבּו ;ְנִבּו הָּתַא
 תֶא 'ה הָׂשָע םיִמָי תֶׁשֵׁש יִּכ .;יֶרָעְׁשִּב רֶׁשֲא
 רֶׁשֲא לָּכ תֶאְו םָּיַה תֶא ץֶרָאָה תֶאְו םִיַמָּׁשַה
 םֹוי תֶא 'ה Nַרֵּב ןֵּכ לַע יִעיִבְּׁשַה םֹוּיַּב חַנָּיַו םָּב
   .ּוהֵׁשְּדַקְיַו תָּבַּׁשַה
 
 
 
 ;יֶמָי ןּוכִרֲאַי ןַעַמְל ;ֶּמִא תֶאְו ;יִבָא תֶא דֵּבַּכ
 .Yָל ןֵתֹנ ;י-ֶה:ֱא 'ה רֶׁשֲא הָמָדֲאָה לַע
 
 
  חָצְרִת ֹאל
 
   ףָאְנִת ֹאל
 
   בֹנְגִת ֹאל
 
 רֶקָׁש דֵע ;ֲעֵרְב הֶנֲעַת ֹאל
 
 ;ֶעֵר תֶׁשֵא דֹמְחַת ֹאל .;ֶעֵר תיֵּב דֹמְחַת ֹאל
  .;ֶעֵרְל רֶׁשֲא לֹכְו ֹורֹמֲחַו ֹורֹוׁשְו ֹותָמֲאַו ֹוּדְבַעְו
 
 

 
 


