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פר˜ פג
א{ ׁ ˘ƒיר ƒמז¿ מוֹ ר ל¿ ָא ָסף:
}ב{ ¡אל ֹƒהים ַאל ֳּד ƒמי לָ ¿ך ַאל ֶּ˙ ¡ח ַר ׁ˘ ו¿ ַאל ֹּ˜˘¿ ׁ ˙ƒט ֵאל:
יך יֶ ¡ה ָמיוּן ו ¿ּמ˘ַׂ נ¿ ֶא ָ
}ג{ ּƒכי ƒה ֵּנה אוֹ י¿ ֶב ָ
ֹא˘:
יך נָ ˘ׂ¿ א ּו ר ׁ
}ד{ ַעל ַע ּ ¿מ ָך יַ ֲע ƒרימ ּו סוֹ ד ו¿ י˙¿ ƒיָ ֲעˆ ּו ַעל ¿ˆפוּנֶ ָ
יך:
}ה{ ָא ¿מר ּו ל¿ כ ּו ו¿ נַ כ¿ ƒח ֵידם ƒמגּוֹ י ו¿ ל ֹא יּ ָ ƒזכֵ ר ׁ ֵ˘ם יָ ¿ׂ˘ ƒר ֵאל עוֹ ד:
}ו{ ּƒכי נוֹ ֲעˆ ּו לֵ ב יַ ¿ח ָ ּדו ָעלֶ ָ
יך ¿ ּב ƒרי˙ י ƒכ¿ ר ֹ˙וּ:
}ז{ ָא ֳהלֵ י ¡אדוֹ ם ו¿ י¿ ˘¿ ׁ ƒמ ֵעאל ƒים מוֹ ָאב ו¿ ַהג¿ ƒרים:
}ח{ ¿ ּג ָבל ו¿ ַע ּמוֹ ן וַ ֲע ָמלֵ ˜ ּ ¿פלֶ ׁ ֶ˘˙ ƒעם י ׁ ¿ֹ˘ ֵבי ˆוֹ ר:
}ט{ ַ ּגם ַא ׁ ּ˘וּר נ ƒל¿ וָ ה ƒע ּ ָמם ָהי ּו ז¿ רוֹ ַע ל¿ ƒבנֵ י לוֹ ט ֶסלָ ה:
יס ָרא כ¿ יָ ƒבין ¿ ּבנַ ַחל ׁ ˜ƒי˘וֹ ן:
}י{ ֲע˘ֵׂ ה לָ ֶהם ¿ּכ ƒמ ¿דיָ ן ¿ּכ ƒס ¿
}יא{ נ¿ ˘¿ ׁ ƒמד ּו ¿ב ֵעין ּד ֹאר ָהי ּו ּד ֶֹמן לָ ֲא ָד ָמה:
יבמוֹ ¿ּכע ֵֹרב ו¿ כ ƒז¿ ֵאב וּכ¿ זֶ ַבח וּכ¿ ַˆל¿ ֻמ ָּנע ָּכל נ¿ ƒסיכֵ מוֹ :
י˙מוֹ נ¿ ƒד ֵ
}יב{ ׁ ֵ ˘ƒ
}יג{ ֲא ׁ ֶ˘ר ָא ¿מר ּו נ ƒירֲ ׁ ָ˘ה ָ ּלנ ּו ֵא˙ נ¿ אוֹ ˙ ¡אל ֹƒהים:
י˙מוֹ כַ ַ ּגל¿ ַ ּגל ¿ּכ ַ˜ ׁ˘ ל¿ ƒפנֵ י רו ַּח:
}יד{ ¡אל ַֹהי ׁ ֵ ˘ƒ
}טו{ ¿ּכ ֵא ׁ˘ ּ¿ ˙ƒב ַער יָ ַער וּכ¿ לֶ ָה ָבה ּ¿˙לַ ֵהט ָה ƒרים:
}טז{ ֵּכן ּ¿ ˙ƒר ¿ ּד ֵפם ¿ ּב ַס ֲע ֶר ָך ו ¿ּבסו ָּפ ¿˙ ָך ¿˙ ַב ֲהלֵ ם:
יב ¿˜ ׁ˘ ּו ׁ ¿ ˘ƒמ ָך י¿ הוָ ה:
יהם ָ˜לוֹ ן וַ ƒ
}יז{ ַמ ֵ ּלא ¿פנֵ ֶ
ֹאבדוּ:
}יח{ יֵ ב ֹׁ˘ ּו ו¿ יּ ָ ƒב ֲהל ּו ֲע ֵדי ַעד ו¿ יַ ¿ח ּ ¿פר ּו ו¿ י ֵ
}יט{ ו¿ יֵ ¿דע ּו ּƒכי ַא ָּ˙ה ׁ ¿ ˘ƒמ ָך י¿ הוָ ה ל¿ ַב ֶ ּד ָך ֶעל¿ יוֹ ן ַעל ָּכל ָה ָא ֶר:ı

