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פר˜ לט
}א{ לַ ¿מנַ ֵ ּˆ ַח )לידי˙ון( ל ƒידוּ˙וּן ƒמז¿ מוֹ ר ל¿ ָדו ƒד:
}ב{ ָא ַמ ¿ר ּ˙ƒי ֶא ׁ ¿˘ ¿מ ָרה ¿ד ָרכַ י ֵמ ֲחטוֹ א ƒבל¿ ׁ˘וֹ נ ƒי ֶא ׁ ¿˘ ¿מ ָרה ל¿ ƒפי ַמ ¿חסוֹ ם ¿ ּבע ֹד ָר ׁ ָ˘ע ל¿ נֶ ג¿ ּ ƒדי:
י˙י ƒמ ּטוֹ ב וּכ¿ ֵא ƒבי נֶ ¿ע ָּכר:
}ג{ נֶ ¡אלַ ¿מ ּ˙ƒי דו ּƒמ ָ ּיה ֶה ¡ח ׁ ֵ˘ ƒ
}ד{ ַחם לּ ƒ ƒבי ¿ ּב ¿ ˜ƒר ּ ƒבי ַ ּב ֲהג ƒיג ƒי ¿ ˙ƒב ַער ֵא ׁ˘ ּ ƒד ַ ּב ¿ר ּ˙ƒי ּ ƒבל¿ ׁ˘וֹ נ ƒי:
יענ ƒי י¿ הוָ ה ˆּ ƒ ˜ƒי ו ּƒמ ַ ּד˙ יָ ַמי ַמה ƒהיא ֵא ¿ד ָעה ֶמה ָח ֵדל ָאנ ƒי:
}ה{ הוֹ ƒד ֵ
}ו{ ƒה ֵּנה ¿ט ָפחוֹ ˙ נָ ַ˙ ָּ˙ה יָ ַמי ו¿ ֶחל¿ ּ ƒדי כ¿ ַאי ƒן נֶ ג¿ ֶ ּד ָך ַא ¿ך ָּכל ֶה ֶבל ָּכל ָא ָדם נˆּ ָ ƒב ֶסלָ ה:
}ז{ ַא ¿ך ¿ ּב ֶˆלֶ ם יַ ˙¿ ƒה ֶ ּל ¿ך ƒא ׁי˘ ַא ¿ך ֶה ֶבל יֶ ¡ה ָמיוּן יˆ¿ ƒבּ ֹר ו¿ ל ֹא יֵ ַדע ƒמי א ¿ֹס ָפם:
י˙י ֲאד ֹנָ י ּ˙וֹ ַחל¿ ּ˙ƒי ל¿ ָך ƒהיא:
}ח{ ו¿ ַע ָּ˙ה ַמה ּ ƒ ˜ּ ƒו ƒ
ימנ ƒי:
}ט{ ƒמ ָּכל ּ ¿פ ׁ ָ˘ ַעי ַה ˆּ ƒילֵ נ ƒי ֶח ¿ר ּ ַפ˙ נָ ָבל ַאל ּ¿˙˘ֵׂ ƒ
י˙:
}י{ נֶ ¡אלַ ¿מ ּ˙ƒי ל ֹא ֶא ¿פ ַּ˙ח ּ ƒפי ּƒכי ַא ָּ˙ה ָע˘ָׂ ƒ
י˙י:
}יא{ ָה ֵסר ֵמ ָעלַ י נ ƒג¿ ֶע ָך ƒמ ּ˙ƒג¿ ַר˙ יָ ¿ד ָך ֲאנ ƒי כָ לƒ ƒ
}יב{ ¿ ּב˙וֹ כָ חוֹ ˙ ַעל ָעוֹ ן יַ ּ ƒס ¿ר ָּ˙ ƒא ׁי˘ וַ ֶּ˙ ֶמס ָּכ ָע ׁ˘ ֲחמוּדוֹ ַא ¿ך ֶה ֶבל ָּכל ָא ָדם ֶסלָ ה:
}יג{ ׁ ¿ ˘ƒמ ָעה ¿˙ ƒפ ָ ּל ˙ƒי י¿ הוָ ה ו¿ ׁ ַ˘ו¿ ָע ˙ƒי ַה ֲאז ƒינָ ה ֶאל ּ ƒד ¿מ ָע ˙ƒי ַאל ֶּ˙ ¡ח ַר ׁ˘ ּƒכי גֵ ר ָאנ ֹכ ƒי ƒע ּ ָמ ¿ך
ּ˙וֹ ׁ ָ˘ב ¿ּככָ ל ֲאבוֹ ָ˙י:
}יד{ ָה ׁ ַ˘ע ƒמ ּ ֶמ ּƒני ו¿ ַא ¿בל ƒיגָ ה ¿ ּב ֶט ֶרם ֵאלֵ ¿ך ו¿ ֵאינֶ ּƒני:

