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ץ  ארץ לוםם בא י שא הי יה ה וי למם לץך שה י מץ ימי י בי הי יה וי
And it came to be in the days of King Shelemoh, and there was shalom in the land.

ייד־  נאתוםת לה יר ענ עי ה בא תא יה ה הא חא פא שה יןנאחילומי יאמי נה ץ בי רץ אץ ת בה רא  פה
And a family was in the city Anatot, next to wadi Prat in the land of Binyamin.

ת ן ובי ם בי אי ה אב וה חא פא שה ולאמי
And the family had a father, a mother; a son, and a daughter.

ים קי מא ענ ל־הא כא ים ובה רי הא ל־הץ ל כא אן עי י צם ם רםעי הי וה
And they were herders of flocks on all the hills, and in all the valleys.

ת רא ל פה ייד־נאחי אן לה צם ם־הי ת עי בי הי ן וה בי ב הי רץ עץ כו בא לה הי תה יי וה
And the son and the daughter walked around in the evening with the flock next 

to Wadi Prat.

ק מץ עי ך בא שץ י חם הי יה ה וי ש יאמא מץ שץ יאבםא הי וי
And the sun went down towards the sea; and there was darkness in the valley.

גוםת  רי דה מי הי מםאולוה ין ושה דו ליאמי מה  עא
And the cliffs stood to the left and right.

ד חא ד אץ חי ם אץ יי מי שא או בי רה ים ני בי כא כום הי וה
And the stars appeared in the sky, one by one.

ינץיהא ת־עי ת אץ בי א הי שא תי וי
And the daughter lifted her eyes,



ם  יי מי שא ים  בי מי דמ ים אנ ני נא ענ ים וה בי כא כום חי וה רי יא ניה הי הי וה
And look, the moon and stars, and red clouds in the sky.

ל נאחי ן־הי צםאן מי תו הי שה יי וי
And the flock drank form the wadi.

ים ני בא ל־אנ ת עי בי הי ן וה בי בו הי יישה וי
And the son and the daughter sat on stones.

ה  בא לי ה בה וא יאהמ ת לי בי ר הי אמץ תם וי
And the daughter said to Yahuwah in her heart:

לץה אי ים הא רי בא דה ל הי ניה כא הי
"Behold, all these things!"

כמלאם י מי ני נאה אנ טי קה
"I am smaller than them all."

י ני רץ כה זה י תי י כי ני ה אנ ה מי וא יאהמ
"Yahuwah, what am I that you remember me?"

בום  לי ה בה וא יאהמ ן לי בי ר הי יםאמץ וי
And the son said to Yahuwah in his heart:

ץ ארץ ל־הא כא ך בה מה יר שי די ה־אי ה מא וא יאהמ
"Yahuwah, how majestic is Your Name in all the earth!"

ם יי מא שא ל־הי ך עי דה נאה הום ר תה שץ אנ
"That you put your splendor on the skies."

ך צץ ארה י בה כי ן אנם טם ר קא ק ניעי רי
"I am only a small boy in Your land."

י ני דץ קה פה י תי י כי ני ה־אנ מי
"What am I, that you make account of me?"

ד סץ י חץ ן־לי תץ י תי י כי ני ה־אנ ומא
"And what am I, that you give me loving-commitment?"

י  רי חי אחנ רי יא ד הי יירץ הוי גא רי דה מי הי
And the moon went down behind the cliff.



אםד ק מה מץ עי ך בא שץ חם ד הי בי כה יי וי
And the darkness became very heavy in the valley.

ת בי הי ן וה בי מו הי יאקמ וי
And the son and the daughter got up.

ם נייהץ או שה רה יי וי
And they both feared.

ה ה־ניענשץ ר מי ן ליאמם בי אל הי שה יי וי
And the son asked, saying, "What will we do?"

ן אוםר  י איי ת כי יי בא ל לאשוב לי לא נוכי
"We aren't able to return to the house, because there isn't light."

צםאן ת־הי ר אץ מם שה ינו לי לי עא
"We have to guard the flock."

מםאול ין ושה ת יאמי בי א הי רץ תי וי
And the daughter looked right and left.

יהא אחי ר לה אמץ תם וי
And she said to her brother:

היניה מהעאראה גהדםלאה
"Look! A big cave!"

ה רא עא מה י הי תי כה רה צםאן אל־יי ם־הי ם עי נייהץ כו שה יילה וי
And the two of them went with the flock into the recesses of the cave.

נו ישא יי וי
And they slept.

חוץ דוםל בי עו קוםל גא מה שה יי לאה וי יה לי י הי צי חנ י בי הי יה וי
And it came to be the middle of the night, and they heard a big (“loud”) voice outside!

ן הוא איי עו מי לא יאדה וה
And they didn't know where it was from.

ה זץ ן הנ בי אל הי שה יי יוי תי עה מי  קוםל דםב שא
And the son asked, “Is that the voice of a bear I hear?”

ה  זץ ת הנ בי אל הי שה תי ייה קוםלוי י ארה תי עה מי שא
And the daughter asked, “Is that the voice of a lion I hear?”



אםד או מה רה יי וי
And they greatly feared.

ה וא יאהמ ם לי נייהץ רו שה יםאמה וי
And they both said to Yahuwah:

ה וא נו נאא יאהמ יעי הוםשי
“Save us please, Yahuwah!”

להך יוםם ולהך לאיהלאה
“To You is the day, and to You is the night.”

ה רא עא מה ח הי תי פץ קוםל מי א הי רא קה יי וי
And the voice called out from the entrance of the cave.

י ני א בה רא קה יי םוי תץ ה אי יפם י אי תי  בי
And it called out, “My son! My daughter! Where are you?!”

ם לוםם לאכץ שא הנ
“Is there peace to you? (are you OK?)”

י ני םבה תץ ה אי יפם י אי תי  בי
"My son! My daughter! Where are you?!”

ם יהץ בי ת־קוםל אנ עו אץ מה שה יי וי
And they heard their father's voice.

יו לא צו אי יארמ וי
And they ran to him.

ה רא עא מה ן־הי צםאן מי הי אב וה ת הא בי הי ן וה בי או הי יאצה וה
And the son, the daughter, the father, and the flock came out of the cave.

ם  יתא ל־בי ר אץ נאהא ייד הי כו לה יילה וי
And they walked along the wadi, to their house.

ק  מץ עי ר בא חי י שא הי יה וי
And it came to be dawn in the valley.

ם   נייהץ ל־פה ש עי מץ שץ ח הי רי זה תי וי
And the sun shone on their faces.

ם הץ רא ר קא שץ ל־אנ ת כא ם אי יהץ בי דו ליאנ גי יי וי
And they told their father everything that had happened.



בום לי ה בה וא יאהמ אב  לי ר הא יםאמץ וי
And the father said to Yahuwah in his heart:

תא עםז דה סי ים יי קי נה ים ים וה לי לה י עום פי מי
"From the mouths of babes and infants you have founded strength."

ץ ארץ ל־הא כא ך בה מה יר שי די ה־אי ניינו מא דם ה אנ וא יאהמ
"Yahuwah our Master, how majestic is Your Name in all the earth."

See Psalm 8
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