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פר˜ ב
}א{ לָ ּ ָמה ָרג¿ ׁ˘ ּו גוֹ י ƒם וּל¿ ֻא ּ ƒמים יֶ ¿ה ּג ּו ƒרי˜:
}ב{ י˙¿ ƒיַ ¿ ּˆב ּו ַמל¿ כֵ י ֶא ֶר ıו¿ רוֹ ז¿ נ ƒים נוֹ ¿סד ּו יָ ַחד ַעל י¿ הוָ ה ו¿ ַעל ¿מ ׁ ˘ƒיחוֹ :
}ג{ נ¿ נַ ּ¿˙ ָ˜ה ֶא˙ מוֹ ¿סרוֹ ֵ˙ימוֹ ו¿ נַ ׁ ¿˘ל ƒיכָ ה ƒמ ּ ֶמ ּנ ּו ֲעב ֵֹ˙ימוֹ :
}ד{ יוֹ ׁ ֵ˘ב ַ ּב ׁ ּ ָ˘ ַמי ƒם יָ ¿ׂ˘ ƒח˜ ֲאד ֹנָ י י ƒל¿ ַעג לָ מוֹ :
}ה{ ָאז י¿ ַד ֵ ּבר ֵאלֵ ימוֹ ¿ב ַא ּפוֹ ו ַּב ֲחרוֹ נוֹ י¿ ַב ֲהלֵ מוֹ :
}ו{ וַ ֲאנ ƒי נָ ַסכ¿ ּ˙ƒי ַמל¿ ּƒכי ַעל ˆƒיּוֹ ן ַהר ָ˜ ¿ד ׁ ˘ƒי:
}ז{ ֲא ַס ּ ¿פ ָרה ֶאל ח ֹ˜ י¿ הוָ ה ָא ַמר ֵאלַ י ¿ ּבנ ƒי ַא ָּ˙ה ֲאנ ƒי ַהיּוֹ ם י¿ ל¿ ƒד ָּ ˙ƒ
יך:
}ח{ ׁ ¿˘ ַאל ƒמ ּ ֶמ ּƒני ו¿ ֶא ּ¿˙נָ ה גוֹ י ƒם נַ ֲחלָ ֶ˙ ָך וַ ֲא ֻח ָ ּז ¿˙ ָך ַא ¿פ ֵסי ָא ֶר:ı
}ט{ ּ¿˙ר ֵֹעם ¿ ּב ׁ ֵ˘ ֶבט ַ ּב ¿רזֶ ל ּƒככ¿ ל ƒי יוֹ ֵˆר ּ¿˙נַ ּ ¿פ ֵˆם:
}י{ ו¿ ַע ָּ˙ה ¿מלָ כ ƒים ַה˘ׂ¿ ּƒכיל ּו ƒה ָ ּו ¿סר ּו ׁ˘ ¿ֹפ ֵטי ָא ֶר:ı
}יא{ ƒע ¿בד ּו ֶא˙ י¿ הוָ ה ¿ ּבי¿ ƒר ָאה ו¿ ג ƒיל ּו ּ ƒב ¿ר ָע ָדה:
ֹאבד ּו ֶד ֶר ¿ך ּƒכי י¿ ƒב ַער ּƒכ ¿מ ַעט ַא ּפוֹ ַא ׁ ¿˘ ֵרי ָּכל חוֹ ֵסי בוֹ :
}יב{ נַ ׁ ּ ¿˘˜ ּו ַבר ּ ֶפן יֶ ¡אנַ ף ו¿ ˙ ¿

