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פר˜ מח
}א{ ׁ ˘ƒיר ƒמז¿ מוֹ ר ל¿ ƒבנֵ י ˜ ַֹרח:
}ב{ ָ ּגדוֹ ל י¿ הוָ ה ו ¿ּמ ֻה ָ ּלל ¿מא ֹד ¿ ּב ƒעיר ¡אל ֵֹהינ ּו ַהר ָ˜ ¿ד ׁ˘וֹ :
}ג{ י¿ ֵפה נוֹ ף ¿מ˘ׂ וֹ ˘ׂ ָּכל ָה ָא ֶרַ ıהר ˆƒיּוֹ ן יַ ¿ר ¿ּכ ֵ˙י ָˆפוֹ ן ¿ ˜ƒריַ ˙ ֶמלֶ ¿ך ָרב:
יה נוֹ ַדע ל¿ ƒמ˘ׂ¿ ָ ּגב:
}ד{ ¡אל ֹƒהים ¿ ּב ַא ¿ר ¿מנוֹ ֶ˙ ָ
}ה{ ּƒכי ƒה ֵּנה ַה ּ ¿מלָ כ ƒים נוֹ ֲעד ּו ָע ¿בר ּו יַ ¿ח ָ ּדו:
}ו{ ֵה ּ ָמה ָרא ּו ֵּכן ָּ˙ ָמה ּו נ¿ ƒב ֲהל ּו נֶ ¿ח ּ ָפזוּ:
}ז{ ¿ר ָע ָדה ֲא ָחזָ ַ˙ם ׁ ָ˘ם ƒחיל ַּכיּוֹ לֵ ָדה:
}ח{ ¿ ּברו ַּח ָ˜ ƒדים ּ¿˙ ׁ ַ˘ ֵ ּבר ֳאנ ƒיּוֹ ˙ ַּ˙ ¿ר ׁ ׁ ˘ƒי˘:
}ט{ ַּכ ֲא ׁ ֶ˘ר ׁ ָ˘ ַמ ¿ענ ּו ֵּכן ָר ƒאינ ּו ¿ ּב ƒעיר י¿ הוָ ה ¿ˆ ָבאוֹ ˙ ¿ ּב ƒעיר ¡אל ֵֹהינ ּו ¡אל ֹƒהים י¿ כוֹ נ¿ נֶ ָה ַעד עוֹ לָ ם
ֶסלָ ה:
}י{ ּ ƒד ּ ƒמינ ּו ¡אל ֹƒהים ַח ¿ס ֶ ּד ָך ¿ ּב ֶ˜ ֶרב ֵהיכָ לֶ ָך:
}יא{ ¿ּכ ׁ ¿ ˘ƒמ ָך ¡אל ֹƒהים ֵּכן ּ¿˙ ƒה ָ ּל ¿˙ ָך ַעל ַ˜ ¿ˆוֵ י ֶא ֶרֶ ˆֶ ıד˜ ָמל¿ ָאה י¿ ƒמינֶ ָך:
}יב{ יַ ¿ׂ˘ ƒמח ַהר ˆƒיּוֹ ן ָּ˙גֵ ל¿ נָ ה ¿ ּבנוֹ ˙ י¿ הו ָּדה ל¿ ַמ ַען ƒמ ׁ ¿˘ ּ ָפ ֶט ָ
יך:
יה:
}יג{ ס ֹבּ ּו ˆƒיּוֹ ן ו¿ ַה ˜ּ ƒיפו ָּה ƒס ¿פר ּו ƒמג¿ ָ ּדלֶ ָ
יה ל¿ ַמ ַען ּ¿˙ ַס ּ ¿פר ּו ל¿ דוֹ ר ַא ֲחרוֹ ן:
}יד{ ׁ ˘ƒי˙ ּו לּ ¿ ƒבכֶ ם ל¿ ֵחילָ ה ּ ַפ ּ ¿סג ּו ַא ¿ר ¿מנוֹ ֶ˙ ָ
}טו{ ּƒכי זֶ ה ¡אל ֹƒהים ¡אל ֵֹהינ ּו עוֹ לָ ם וָ ֶעד הוּא י¿ נַ ֲהגֵ נ ּו ַעל מוּ˙:

