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נוכל לא שני ומצד אחר, משמח מאורע ככל בכתה לעבור

ישמו בריבה הילדי ע להעמי
על נדבר ,הילדי על ח רוש ישאיר שהמאורע כדי
ורה היתה אשר מאר יצא של ע  הדול הלא
אחד עבד אילו היה ולא ,רבי ושומרי דלימ בחומות,
על נדבר מכ יותר ועוד ע אי מש לצאת שהצליח
שה מתלה מצרי שביציאת בה, שכינו הנלאה המתנה
נת  כ ומתו נבחר, לע לו להיות העמי מכל בנו בחר

הנבחרת לאר הביאנו ו תורתו את לנו
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