אלהא דמאיר ענני בזכות הצדיק רבי מאיר בעל הנס
תשי אהבה ושלו בנינו )פלוני בר פלונית ואשתו פלונית בת פלונית(
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ֵיה ְֵ ,עינֵי ִ ְפ ָחה ֶאל יַד ְִ /ב ְר ֵָ +,ֵ -.עינֵינ* ֶאל ְיהֹוָה
אתי ֶאת ֵעינַי ַה ְֹ ִבי ַ ָ ָמיִִ :ה)ֵה ְכ ֵעינֵי ֲע ָב ִדי ֶאל יַד ֲאד%נ ֶ
ִָ #
ִיר ַה ַ' ֲעל%ת ֵא ֶלי ָ $נ ָ
י%ני:
ַפ ֵנ* ַה ַַ 3עג ַה ַ ֲאנ ִַ)י ַה*ז ִל ְג ֵאי ִ
ְח)ֵנ*ָ :ח)ֵנ* ְיהֹוָה ָח)ֵנ* ִ,י ַרב ַָ #ב ְענ* ב*זַ :ר ַת ְָ #ב ָעה ָ -3נ ְ
ֱאל ֵֹהינ* ַעד ֶ ָ
÷"úéáä íåìù" úåéúåà – èé

ת%ר ֶת ָ$
ָ
%ר ִני יְ הֹוָה ֶֶ 9ר ְ< $ח ֶAי ָ $וְ ֶא ְֶ Dר)ָה ֵע ֶקבֲ :ה ִבינ ִֵני וְ ֶא ְָ Dרה
*מ ְָ 9ב ְר ַָ >ָ $חד ִל ִי4 ##ָ :נ ִֹכי ַעל ִא ְמ ָר ֶת ָ $ה ֵ
פ*ני ִח)ָ ִ
ִ #רי ְר ָד ִ
ָ
%תי ָ,ִ $י בָ %ח ָפ ְצ ִ.יַ :הט ִל ִי
יכ ִני ִ ְנ ִתיב ִמ ְצ ֶ
4ה ְב ִ.יַ ֶ :בע ַ  %וְ ֶא ְ ְמ ֶר)ָה ְב ָכל ֵלבַ :ה ְד ִר ֵ
%.ר ְת ָָ $
ָא ַת ֵע ָבה ָ
ֵאתי ו ֲ
מ%צא ָ ָלל ָרבֶ ֶ :קר ָ#נ ִ
ְֵ ,
%תי ָ $וְ 7ל ֶאל ָ ַצעַ :ה ֲע ֵבר ֵעינַי ֵמ ְרא%ת ָוְ א ִ ְד ָר ֶכ ַָ $ח ִֵני:
ת%ר ֶת ָ $וְ ֵאיָ +למֶ %אל ֵע ְד ֶ
ָ
ִה ְַ 3ל ִ.י ַָ $על ִמ ְ ְ> ֵטי ִצ ְד ֶק ָָ :$לָ %רב ְלא ֲֹה ֵבי
4ת ַָ :$ה ֲע ֵבר ֶח ְר ָ> ִתי ֲא ֶר ָיג ְֹר ִ.י ִ,י
יִר ֶ
ָה ֵק ְל ַע ְב ְִ $ָ 9א ְמ ָר ֶת ֲָ $א ֶר ְל ְ
ַפ ִי
יתיְ ָ :מ ָרה נ ְ
%תי ָָ $ע ִִ #
*מ ְצ ֶ
י*ע ְת ְָ $יהֹוָה ִ
ִמ ְכ%לְ ַ #ִ :ר ִ.י ִל ָ
7ב ִ.י ְל ִפ <ֶ Aדי ִָ ְ $צ ְד ָק ְת ַָ $ח ִֵני:
ט%ביִ :ה ֵ)ה ְָ .
ִמ ְ ָ> ֶטי ִָ $
*Aדי ָ $וְ ֵעד ֶֹתי ָ,ִ $י ָכל ְָ 9ר ַכי נ ְֶג ֶ:$ָ 9
ֵעד ֶֹתי ָָ $וא ֲֹה ֵב ְמאֹדַ ָ :מ ְר ִ.י ִפ ֶ
4רחִ %ל ְמֹר ְִ ,ד ָב ֶר ָָ ְ :$כל ִל ִי ְד ַר ְ ִ.י ָ7 $ל
ַער ֶאת ְ
ָת ָ%, $נ ְַנ ֶָ .א ֶר= ַ ֶ'ה יְ ַז ֶ,ה ) ַ
ע%ל ְיהֹוָה ְָ 9ב ְר ִָ $נ ָDב ַ ָ ָמיְִ :לדֹר ָודֹר ֱאמ*נ ֶ
ְל ָ
ר*$
%תי ִָ ְ :$ל ִי ָצ ַפ ְנ ִ.י ִא ְמ ָר ֶת ְָ $ל ַמ ַע +לֹא ֶא ֱח ָטא ָל ְְ ָ :$
ת%ר ְת ִֵָ /ְ .ַ $ני ִמ ִ' ְצ ֶ
ָ
ל*לי
ֲַ .עמֹדְ :ל ִמ ְ ָ> ֶטי ָָ $ע ְמד* ַה ,ִ %י ַהֹ,ל ֲע ָב ֶדי ֵָ :$
וַ
.7ה יְ הֹוָה ַל ְ' ֵד ִני <ח ֶAי ָָ #ְ ִ :$פ ַתי ִס ַ> ְר ִ.י ֹ,ל ִמ ְ ְ> ֵטי ִפי ֶָ ְ :$ד ֶר ְ$
ָ
*Aדי ָ,ִ $י ָב
ע%ל לֹא ֶא ְ ַ,ח ִ> ֶ
4ב ְד ִ.י ְב ָע ְניִ יְ :ל ָ
ַ ֲע < ָעי 4ז ַ
יטה א ְֹרח ֶֹתי ָ:$
ָ 7
יחה וְ ִ
ָ #4
*Aדי ִָ $
%תי ָ.ִ #ְ Eַ $י ְַ ,על ָ,ל הִ ְ :+%פ ֶ
ֵע ְד ֶ
ֵ 7ד ִני
*Aדי ָָ $ד ָר ְ ִ.יִ :לי ִק** ְר ָ ִעי ְל ְ
יע ִני ִ,י ִפ ֶ
הֵ %
ית ִניְ :ל ֲָ $א ִני ִ
ִח ִ ָ
ָת ְָ $מאֹד:
יתי ֵק= ְר ָח ָבה ִמ ְצו ְ
ֵעד ֶֹתי ֶָ $א ְת%נְָ :+ל ָכל ְִ .כ ָלה ָר ִא ִ
ְ <חֶֹ Aתי ֶָ $א ְ ֲַ .ע ָע לֹא ֶא ְ ַ,ח ְָ 9ב ֶר ָ:$
א*ני
יִר ִ
יְר ֶאי ְָ $
%תי ֵָ :$
ַיְכ%ננ* ִני ֲה ִבינ ִֵני וְ ֶא ְל ְמ ָדה ִמ ְצ ֶ
*#ני ו ְ
*ע ְת ִָ ,ְ $א ְמ ָר ֶת ָ :$וְ ֶא ֱענֶה ח ְֹר ִפי ָד ָבר ִ,י ָי ֶדי ָָ $ע ִ
וִִוִוויב <ֹא ִני ֲח ָס ֶד ָ $יְ הֹוָה ְָ .
ֶאמ*נָה
ָד ְע ִ.י יְ הֹוָה ִ,י ֶצ ֶדק ִמ ְ ָ> ֶטי ָ $ו ֱ
יִח ְל ִ.י :י ַ
ָב ַט ְח ִ.י ִ ְד ָב ֶר ָ :$וְ 7ל ַDֵ .ל ִמ ִ>י ְד ַבר ֱא ֶמת ַעד ְמאֹד ִ,י ְל ִמ ְ ָ> ֶט ָ $וְ יִ ְָ #מח* ִ,י ִל ְד ָב ְר ָָ $
ֹא*ני ַר ֲח ֶמי ָ$
ַח ֵמ ִני ְִ ,א ְמ ָר ְת ְָ $ל ַע ְב ֶ :$ָ 9יְ ב ִ
ית ִני :יְ ִהי נָא ַח ְס ְְ $ָ 9לנ ֲ
ָעד :וְ ֶא ְת ַה ְָ 3כה ָב ְר ָח ָבה ִ,י ִע ִ) ָ
ע%ל ו ֶ
ת%ר ְת ָָ $ת ִמיד ְל ָ
יִח ְל ִ.י :וְ ֶא ְ ְמ ָרה ָ
ָ
יח
ַ #4
ת*ני ֲא ִני ִ
ֵדי ִ,י ֶ ֶקר ִע*ְ ִ
ת%ר ְת ֲָ ַ $ע < ָעיֵ :יבֹ* ז ִ
ַא ַד ְ ָרה ְב ֵעד ֶֹתי ֶָ $נגֶד ְמ ָל ִכי וְ לֹא ֵאב :%וְ ֶא ְחיֶה ִ,י ָ
ִפ <ֶ Aדי ָָ $ד ָר ְ ִ.י :ו ֲ
יְר ֶאי ָ $וְ י ְֹד ֵעי ֵעד ֶֹתי ָ :$יְ ִהי ִל ִי ָת ִמי ְ <ח ֶAי ָ$
*Aדי ָ :$יָ*ב* ִלי ֵ
ְ ִפ ֶ
%תי ֲָ $א ֶר
4ה ְב ִ.י :וְ ֶא ָ#א ַכ ַ>י ֶאל ִמ ְצ ֶ
%תי ֲָ $א ֶר ָ
וְ ֶא ְ ֲַ .ע ַע ְ ִמ ְצ ֶ
ְל ַמ ַע +לֹא ֵאב:%
יחה ְב <ח ֶAי ָ:$
ָ #4
4ה ְב ִ.י וְ ִ
ָ
ָתי ְל ָפנֶי ָ$
ָתי ְל ָפנֶי ְָ $יהֹוָה ְִ ,ד ָב ְר ֲָ $ה ִבינ ִֵני.ָ :ב%א ְת ִח) ִ
ְִ .ק ַרב ִר) ִ
%ת ָ$
ֹיְבי ְַ .ח ְֵ ,מ ִני ִמ ְצ ֶ
יח ִתיֵ :מא ַ
ת%ר ֶת ָ,ָ $ל ַה ִ %היא ִָ #
4ה ְב ִ.י ָ
ָמה ַ
יל ִניְ ַ .ַ :ענָה ְָ #פ ַתי ְִ .ה ָ3ה ִ,י ְת ַל ְ' ֵד ִני <ח ֶAי ַָ .ַ :$ע+
יחה ִליִ ,ְ :א ְמ ָר ְת ַָ $ה ִֵ D
%תי ָָ #ִ $
ע%ל ִהיא ִליִ :מ ָ,ל ְמ ַל ְ' ַדי ִה ְְ ,ַ #ל ִ.י ִ,י ֵע ְד ֶ
ִ,י ְל ָ
*Aדי ָ$
%תי ֶָ Dֶ $דקִ .ְ :הי י ְָד ְָ $ל ָעזְ ֵר ִני ִ,י ִפ ֶ
%ני ִא ְמ ָר ֶת ָ,ִ $י ָכל ִמ ְצ ֶ
אתי ַר ְג ָלי ְל ִ
ָצ ְר ִ.יִ :מ ָ,ל א ַֹרח ָרע ִָ ,ל ִ
*Aדי ָ $נ ָ
ִמ ְֵ Bק ִני ֶא ְת%נָ,ִ +י ִפ ֶ
ַפ ִי
ת%ר ְת ֲָ ַ $ע < ָעיִ .ְ :חי נ ְ
*ע ְת ָ $יְ הֹוָה וְ ָ
7ב ִ.י ִלי ָ
ֵת ִניַ :מה ָב ָח ְר ִ.יְ .ָ :
.7ה ה%ר ָ
ְל ַמ ַעֶ +א ְמֹר ְָ 9ב ֶר ִָ :$מ ִ' ְ ָ> ֶטי ָ $לֹא ָס ְר ִ.י ִ,י ָ
%תי ָ$
יתי ְ#ֶ ,ה א ֵֹבד ַ ֵַ Aע ְב ֶ,ִ $ָ 9י ִמ ְצ ֶ
<ניִ .ָ :ע ִ
ַעזְ ר ִ
*מ ְ ָ> ֶט ָ $י ְ
*ת ַה ְל ֶל ִָ F
ְ
ֵאתי
*Aדי ֶָ $א ְת%נַָ +על ֵ#ָ +,נ ִ
ִ) ְמ ְלצ* ְל ִח ִ,י ִא ְמ ָר ֶת ִָ $מ ְַ 9ב ְל ִפיִ :מ ִ> ֶ
לֹא ָ ָכ ְח ִ.י:
ָ,ל א ַֹרח ָ ֶקר:
ï"áîøä úøâà
ָצל ִמַ +ה ַַ ,עסִ ֶ ,היא
*בזֶה ִ.נ ֵ
*ב ָכל ֵעתָ ,
4ד ְ
ַחת ְל ָכל ָ
ַהג ִָ .מיד ְל ַד ֵר ָ,ל ְָ 9ב ֶרי ְָ $נ ַ
%.רת ִא ֶ' ְָ .ִ .$תנ ֵ
4בי ָ ,$וְ 7ל ִַ %6.
מ*סר ִ
ְ ַמע ְ ִני ַ
ֶא ַמר ָה ֵסר ַַ ,עס ִמ ִ ,$ָ ֶ 3וְ ַה ֲעבֵר
%ל ִטיֶ ,% +נ ֱ
ֵיה)ָ ְ
%,עס ָ,ל ִמינֵי ִ /
%תינ* זִ ְכר%נָ ִל ְב ָר ָכה,ָ ,ל ַה ֵ
4מר* ַר ֵ
4ד .וְ ֵכְ +
ִמ ָ9ה ָר ָעה ְל ַה ֲח ִטיא ְנֵי ָ
ט%בה
ָצל ִמַ +ה ַַ ,עס ֲַ .ע ֶלה ַעל ִל ְ ִָ $מ ַ9ת ָה ֲע ָנוָה ֶ ִהיא ִמ ָ9ה ָ
ֶא ַמר וְ גַ ָר ָע ְליָ %ר ָעה .וְ ַכ ֲא ֶר ִ.נ ֵ
ֵיהנֶָ ,נ ֱ
ָר ָעה ִמ ְ ֶָ #ר ָ ,$וְ ֵאיָ +ר ָעה ֶא ָלא ִ /
יִר7ת יְ הֹוָה:
ֶא ַמר ֵע ֶקב ֲע ָנוָה ְ
ִמ ָ,ל ַה ִ'%9ת ט%ב%תֶ ,נ ֱ
ת%ל ָעה ְ ַח ֶי ָ ,$וְ ,ִ ;7י
.7ה ִר ָ'ה וְ ֵ
ה%ל ְ ,$וְ ֶ ָ
.7ה ֵ
*לָ +4
אתְ ,
יִר4ה,ִ ,י ִת ֵֶ +.אל ִל ְ ִָ .ָ $מידֵ ,מ7יִ ָ ָ +
*ב ֲעב*ר ָה ֲע ָנוָה ֲַ .ע ֶלה ַעל ִל ְ ִָ $מ ַ9ת ַה ְ
ַ
ל*,ִ ;7 ,$י ִל%ת ְנֵי
יְכ ְל ְָ ,
* ֵמי ַה ָ ַמיִ לֹא ַ
ֶא ַמר ִה)ֵה ַה ָ ַמיִ ְ
י9ִ +.י +וְ ֶח ְִ ,+%ל ְפנֵי ֶמ ֶל ְַ $ה ָ,ב%דֶ ,נ ֱ
.7ה ָע ִתיד ִל ֵ
מ%ת ְ ,$וְ ִל ְפנֵי ִמי ָ
ְב ָ
*ב ִמ%9ת
%ר ֶא ָ $וְ ִת ְמ%ר ִמַ +ה ֵח ְטאְ ,
ירא ִמ ְ
4ר= ֲא ִני ָמ ֵלא ְנ <א יְ הֹוָה וְ ַכ ֲא ֶר ְַ .ח%ב ֶאת ָ,ל ֵא ֶ3הָ .ִ ,
ֶא ַמר ֲהלֹא ֶאת ַה ָ ַמיִ  וְ ֶאת ָה ֶ
4ד ,וְ נ ֱ
ָ
*מַ +ה ֵח ְטא4 ,ז ִֶ ְ .רה ָע ֶלי ָ$
*ל ִה ְת ָ> ֵחד ִמ ֶ')* )מהשי"ת( ִ
4ד ְ
ִ %מ ָ,ל ָ
ָה ֵא ֶ3ה ְִ .היֶה ֵָ #מ ַח ְ ֶח ְל ֶק ָ ,$וְ ַכ ֲא ֶר ְִ .ת ַנ ֵהג ְ ִמ ַ9ת ָה ֲע ָנוָה ְל ִה ְת ֵ
ע%ל ַה ָא:
ב%ד ,-וְ ַח ֵי ָ
ר*ח ַה ְ ִכינָה ,וְ זִ יו ְָ ,
ַ
ֶא ַמר יְ הֹוָה ָמ ָל ְ$
מ%רד ה*א ְ ַמ ְלכ*ת ָ ַמיִ,ִ ,י ִמ ְת ָ> ֵאר ה*א ִ ְלב* ַמ ְלכ*ת ָ ַמיִֶ ,נ ֱ
ָאה ְ ִלַ %על ַה ְ ִרי%תֵ ,
*ר ֵאה,ִ ,י ַה ִ' ְתֶ /
וְ ַע ָ.ה ְ ִני ַדע ְ
ע%ר וְ ַה ָ,ב%ד
ֶא ַמר וְ ָה ֶ
*מ ֲע ִיר ,וְ ִא ְ ָכב%דֲ ,הלֹא ֵלאל ִֹהי ה*אֶ ,נ ֱ
מ%רי ַ
ע%ר ,יְ הֹוָה ִ
4דִ ,א ְ ֶ
ָאה ֵלב ָה ָ
יִתֶ /
*ב ֶ'ה ְ
ֵ/א*ת ָל ֵב וגו'ַ .
ִAחִ .נ ְמ ָצא ַהֹ,ל ָוֶה ִל ְפנֵי ַה ָ'ק,ִ ,%י
ֶא ָמ ִני ,וְ ַט ַע זְ ֵק ִני י ַ
יִ $מ ְת ָ> ֵאר ִ ְכב%ד ק%נ .%וְ ִא ִמ ְת ָ> ֵאר ְ ָח ְכ ָמהֵ ,מ ִסיר ָָ #פה ְלנ ֱ
ִמ ְָ 3פנֶי ָ ,$וְ ֵא ְ
ַהג ְ ִמ ַ9ת ָה ֲע ָנוָה ָל ֶל ֶכת ָ-
יְ .ִ $תנ ֵ
ֲַ #א ַָ $ה ָ'קַ :%על ֲֵ +,א ָפ ֵר ְל ֵָ $א ְ
יָ ְ -פ ִליָ ,ל ֵכַ +ה ְ ִ>יל ַע ְצ ְמ ָ $וִ ינ ְ
*ב ְרצ%נַ %מ ְג ִ ַ
ֵאיִ ,
ְבַ %>7מ ְ ִ>יל ִ /
4ד יִ ְהיֶה
4ד ְ ַד ֶ ְר ִָ $ע' ,%וְ ָכל ָ
4ר= וְ ִל ְ ְָ $ל ַמ ְע ָלה ,וְ 7ל ִַ .יט ִ ְפנֵי ָ
ֹא ָ,ָ $פ*; ,וְ ֵעינֶי ָ $י ִַיט* ְל ַמ ָ6ה ָל ֶ
ַחת ,וְ ר ְ
ִָ .מיד,ָ .ל ְָ 9ב ֶרי ָ $יִ ְהי* ְנ ַ
.7ה ַח ָב ִמ ֶ')*
.7ה ָע ִיר אָ %ח ָכ ִמ ֶ')*ֲ ,ח%ב ְ ִל ְ ָ,ִ $י ָ
ָ/ד%ל ִמ ְ' ֵָ ְ $עינֶי ָ ,$וְ ִא ָח ָכ אָ %ע ִיר ה*אָ ,ע ֶלי ְָ $ל ַכ ְד .%וְ ִא ָר ה*א ,וְ ָ
.7ה ֵמזִ יד:
ח%טא ה*א %גֵג וְ ָ
ַ,אי ִמ ְ' ִָ ֶ ,$א ה*א ֵ
וְ ה*א ז ַ
* ִכינָתָ %ע ֶלי ָ,ִ .$י ְ,ב%דָ %מלֵא
ר* $ה*אְ ,
ע%מד ִל ְפנֵי ַה ָקדְ ָ %
.7ה ֵ
*ב ָכל ֵעתֲ ,ח%ב ְ ִל ָ ְִ ,ְ $איָ *3
ב%תי ְָ $
*מ ְח ְ ֶ
*מ ֲע ֶ#י ַָ $
ְ ָכל ְָ 9ב ֶרי ַָ $
ע%מד ִל ְפנֵי
ַחת ְֵ ,
4ד ,וְ ִא יִ ְק ָר ֲא ִָ $אי 7ל ֲַ .ענֵה* ְק%ל ָרַ ,רק ְנ ַ
יִר4ה ְֶ ,ע ֶבד ִל ְפנֵי ַר ,%וְ ִת ְת ַ ֵ ִמ ָ,ל ָ
*ב ְ
ימה ְ
*ד ָב ֶרי ָ $יִ ְהי* ְ ֵא ָ
ע%לְ ,
ָה ָ
*.כל
יְמ ,-וְ ַכ ֲא ֶר ָ.ק* ִמַ +ה ֵֶ Cפרַ .ְ ,ח ֵ>ֲ ַ #א ֶר ָל ַמ ְִ .ָ 9א יֵ ָ 9ָ %בר ֲא ֶר ַ
*.כל ְל ַק ָ
%.רה ָת ִמיד ֲא ֶר ַ
ָהיר ִל ְקר%ת ַ ָ
ֶהוֵי ִ B
ַר :%ו ֱ
ע%ל ִמ ִל ְ ֵָ ְ $עת ַה ְִ .פ ָ3ה ,וְ ָה ֵכִ +ל ְ ִָ $ל ְפנֵי
*בה :וְ ָה ֵסר ָ,ל ִד ְב ֵרי ָה ָ
ָמי ְָ ִ $ת ָ
*בזֶה י ְִהי* ָ,ל י ֶ
*ב ֶע ֶרבָ ,
*ת ַפ ְ ֵ> ְ ַמ ֲע ֶ#י ֶָֹ ַ $קר ָ
ְל ַק ְמְ ,%
*בזֶה
יְמי ַח ֵי ֶה ְב ֶל ָָ ְ $כל ָד ָבר וְ ָד ָבר וְ לֹא ֶת ֱח ָטאָ ,
יא)* ִמ ִ>י ָ ,$וְ ֵכֲ .ַ +ע ֶ#ה ָ,ל ֵ
%.צ ֶ
ק%ד ֶ ִ
ַח%ב ַה ִ*9ר ֶ
ר* $ה*א ,וְ ַט ֵהר ַר ְעי%נֶי ָ ,$ו ֲ
ַה ָמקְ ָ %
ֶא ַמר ִָ .כיִ +ל ָ
ר* $ה*אֶ ,נ ֱ
*מ <ק ֶ ֶלת ִל ְפנֵי ַה ָ'קְ ָ %
*מ <כ ֶ*נֶת ְ
*נ ִק ָה ְ
*ב ָרה ְ
ַ,ה ָ
*ת ִפ ְָ 3ת ְָ .ִ $היֶה ז ָ
ְ ִריְ ,
ב%תי ָ $י ָ
*מ ְח ְ ֶ
*מ ֲע ֶ#י ַָ $
יִ ְהי* ְָ 9ב ֶרי ַָ $
יח ְ ָכל
יִת ָ ַר ְְ ,$ל ַמ ַעְ .ַ +צ ִל ַ
7חר ַה ֵ ְ
ְמ -וְ ָל ֶל ֶכת ִָ .ָ -מיד ַ
ב*ע וְ לֹא ִת ְפח%תְ ,ל ַק ָ
7חת ַ ָ ַ
ֶרת ַהֹBאת ַ> ַע ַ
ְַ .ק ִיב 4זְ נֶי ְָ .ִ :$ק ָרא ָה ִאֶ /
4מֶ +ס ָלה:
ע%ל ֵ
ַע ֶלה ַעל ִל ְ ִָ $ל ְא%ל ַעד ָ
ַענ* ִָ $מַ +ה ָ ַמיִ ֲַ ,א ֶר י ֲ
*ב ָכל יְ .ִ ֶ %ק ָר ֶא ָ)ה י ֲ
יקיְ ,
ע%ל ַה ָא ַה ָDפ*ַ +ל ִַ 9ִ D
ְָ 9ר ֶכי ָ $וְ ִתזְ ֶ,ה ְל ָ
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