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ֹצא ְלָפֶני< ֶחֶסד ָחָטאנּו ְל< נֹוֲאִמים. ִלְמ ֲאֶׁשר ֵהם ִמִ@ְצֹוֶתי< ֲ=ֻרִ@ים. ְוָלׁשּוב ֵאֶלי< ַמֲ=ִריִמים. 
ְוִתְתַנֵהג ים: ְוִתְزDֹר ָלמֹו ְׁשבּוַ=ת ֲאבֹוָתם ַהְּתִמיִמים, ְוִאם ְּתַפֵּלׂש ַמֲ=ֵׂשימֹו ִיְהיּו ִנְכָלִמ  ְוַרֲחִמים,

ֲאֶׁשר ֵהם ִמEִיֶנ< ַחִּתים ְודֹוְמִמים. Dִי ַתְצEִיק ִעם ַزְרָ=ם ְּבִמEַת ַרֲחִמים, ּוְבׁשּוָרם ַמְלֲאֵכי ְמרֹוִמים. 
יעּו ְלַאEְֶר< ִׁשיר ִמיעּו ְלַאEְֶר< ִׁשיר ְנִעיִמים.ִיְפְצחּו ֶפה ְוִיְהיּו ְמרֹוְמִמים. ְוַיׁשְ ַּבִדין ִנְכָּתִמים,  ְוַיְׁשִמֽ

ֶדל ַחְסEְ< ֵמַ=ל ְמרֹוִמים. ְנִעיִמים. ּוְלַהְגִּביר Dֲֹח< קֹול ַמְרִעיִמים.  ָמה ַאEִיר ִׁשְמ< ְּבָכל ֲהדֹוִמים. ְוֹגֽ
ֶרH ָיִמ  ָּטה ִעם ְצָבא ְמרֹוִמים. ְלַהֲ=ִריץ ְלַהְקEִיׁש ים. Dִי לֹא ִתְزַנח ְלעֹוָלִמים. ְולֹא ִתְקֹצף ְלֹאֽ ֵרי ַמֽ ְוָדֽ

  ְוִׁשּלּוׁש ְקֻדּׁשֹות ַמְפִציִחים ּוְמרֹוְמִמים. ְלַ=ִּתיק יֹוִמין.


