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      י  ּתּמּו  ח ּט אים  מן ' ָאנ כי  א ׂש מח  ּבה
 הן  ּב אין ,  ּכי  ּכל  ה ח סרֹונֹות  ׁש ּב אים  לָא דם,   הּנ ה י דּו ע,)ד" ּת ה ּלים ק( הָא רץ 

 ו  ה ּתּקּון הּוא  על , ׁשּנ  פלּו נ יצֹוצֹות ו נ  ח סרּו  מ ה ּׁש כינ ה  ּכּי דּו ע,  מ ח מת  ה ּש בי רה
,  אז י נ  ׁש למּו  ּכל  ה ח סרֹונֹות  מ ה ּׁש בי רה,  ׁש ּמ ׂש ּמ ח  את  ע צמֹו  ּב אל קיוי  די 

 הי נּו , י  ּתּמּו ו נ  ׁש למּו  ּכל  ה ח ט אים', ָאנ כי  א ׂש מח  ּבה  וזה,ו נ  ת ע ּלה  ּכל  הּנ יצֹוצֹות
 מן  "י  אנ י ּו בנ י  ׁשלמה  ח ּט איםו  הי י ת): "א א- מ ל כים( ה ח סרֹונֹות  ּכמֹו  ׁש ּכתּוב 

 , ּב חי נת  ה ּׁש כינ ה, ֹונ ה הי נּו  א רץ  ה ע לי,  הָא רץ
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