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" ְוזָ כַ רְ ָת אֶ ת יְ הוָה אֱ ל ֶֹהיךָ כִּ י הּוא ַהנ ֵֹּתן ְלךָ כ ַֹּח
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ַל ֲעׂשֹות ָחיִּ ל לְ ַמ ַען ָה ִקים אֶ ת ְברִ יתֹו אֲ ֶשר נִ ְש ַבע ַל ֲעׂשֹות ָחיִּ ל לְ ַמ ַען ָה ִקים אֶ ת ְברִ יתֹו אֲ ֶשר נִ ְש ַבע
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ַעל סֹוד ָעלֶ ה ָק ֵמלַ ,על נֹגַ ּה ְפרִ י בָ ֵשל ,
ַעל ַה ֵחרּות ַהזֹאת :לִ רְ אֹות ,לָ חּוש ,לִ נְ שֹם ,
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לְ בַ ל יִ ְהיֶ ה י ִֹומי ַהּיֹום כִ ְתמֹול ִשלְ שֹום .
לְ בַ ל יִ ְהיֶ ה ָעלַ י י ִֹומי ֶהרְ גֵ ל".
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