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פר˜ עט
}א{ ƒמז¿ מוֹ ר ל¿ ָא ָסף ¡אל ֹƒהים ָ ּבא ּו גוֹ י ƒם ¿ ּבנַ ֲחלָ ֶ˙ ָך ƒט ּ ¿מא ּו ֶא˙ ֵהיכַ ל ָ˜ ¿ד ׁ ֶ˘ ָך ˘ָׂ מ ּו ֶא˙ י¿ רו ׁ ָּ˘ ַƒלם
ל¿ ƒע ּ ƒיים:
יך ַמ ֲאכָ ל ל¿ עוֹ ף ַה ׁ ּ ָ˘ ָמי ƒם ¿ ּב˘ַׂ ר ֲח ƒס ֶיד ָ
}ב{ נָ ¿˙נ ּו ֶא˙ נ¿ ƒבלַ ˙ ֲע ָב ֶד ָ
יך ל¿ ַחי¿ ˙וֹ ָא ֶר:ı
}ג{ ׁ ָ˘ ¿פכ ּו ָד ָמם ַּכ ּ ַמי ƒם ¿ס ƒביבוֹ ˙ י¿ רו ׁ ָּ˘ ָƒלם ו¿ ֵאין ˜וֹ ֵבר:
}ד{ ָהי ƒינ ּו ֶח ¿ר ּ ָפה ל˘¿ ׁ ƒכֵ נֵ ינ ּו לַ ַעג וָ ֶ˜לֶ ס ל¿ ƒס ƒביבוֹ ֵ˙ינוּ:
}ה{ ַעד ָמה י¿ הוָ ה ֶּ˙ ¡אנַ ף לָ נֶ ַˆח ּ¿ ˙ƒב ַער ¿ּכמוֹ ֵא ׁ˘ ˜ƒנ¿ ָא ֶ˙ ָך:
}ו{ ׁ ¿˘פ ¿ֹך ֲח ָמ ¿˙ ָך ֶאל ַהגּוֹ י ƒם ֲא ׁ ֶ˘ר ל ֹא י¿ ָדעו ָּך ו¿ ַעל ַמ ¿מלָ כוֹ ˙ ֲא ׁ ֶ˘ר ¿ ּב ׁ ¿ ˘ƒמ ָך ל ֹא ָ˜ ָראוּ:
}ז{ ּƒכי ָאכַ ל ֶא˙ יַ ֲע˜ֹב ו¿ ֶא˙ נָ וֵ ה ּו ֵה ׁ ַ˘ ּמוּ:
א˘ ֹנ ƒים ַמ ֵהר י¿ ַ˜ ¿ ּדמוּנ ּו ַר ֲח ֶמ ָ
יך ּƒכי ַדלּ וֹ נ ּו ¿מא ֹד:
}ח{ ַאל ּ˙ƒז¿ ָּכר לָ נ ּו ֲעוֹ נ ֹ˙ ƒר ׁ
ֹא˙ינ ּו ל¿ ַמ ַען ׁ ¿˘ ֶמ ָך:
}ט{ ָעז¿ ֵרנ ּו ¡אל ֵֹהי יֵ ˘¿ ׁ ƒענ ּו ַעל ¿ ּד ַבר ¿ּכבוֹ ד ׁ ¿˘ ֶמ ָך ו¿ ַה ˆּ ƒילֵ נ ּו ו¿ כַ ּ ֵפר ַעל ַח ּט ֵ
יהם יּ ָ ƒו ַדע )בגיים( ַ ּבגּוֹ י ƒם ל¿ ֵעינֵ ינ ּו נַ ˜¿ ƒמ˙ ַ ּדם ֲע ָב ֶד ָ
יך
ֹאמר ּו ַהגּוֹ י ƒם ַא ֵ ּיה ¡אל ֵֹה ֶ
}י{ לָ ּ ָמה י ¿
ַה ׁ ּ ָ˘פו ¿ּך:
}יא{ ָּ˙בוֹ א ל¿ ָפנֶ ָ
יך ֶאנ¿ ַ˜˙ ָא ƒסיר ¿ּכג ֶֹדל ז¿ רוֹ ֲע ָך הוֹ ֵ˙ר ¿ ּבנֵ י ¿˙מו ָּ˙ה:
}יב{ ו¿ ָה ׁ ֵ˘ב ל˘¿ ׁ ƒכֵ נֵ ינ ּו ׁ ¿ ˘ƒב ָע ַ˙י ƒם ֶאל ֵח ָי˜ם ֶח ¿ר ּ ָפ ָ˙ם ֲא ׁ ֶ˘ר ֵח ¿רפו ָּך ֲאד ֹנָ י:
י˙ ָך נוֹ ֶדה ¿ ּל ָך ל¿ עוֹ לָ ם ל¿ ד ֹר וָ ד ֹר נ¿ ַס ּ ֵפר ּ¿˙ ƒה ָ ּל ֶ˙ ָך:
}יג{ וַ ֲאנַ ¿חנ ּו ַע ּ ¿מ ָך ו¿ ˆ ֹאן ַמ ¿ר ƒע ֶ

