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פר˜ ˆ
י˙ ָ ּלנ ּו ¿ ּבד ֹר וָ ד ֹר:
}א{ ּ¿˙ ƒפ ָ ּלה ל¿ מ ׁ ֶֹ˘ה ƒא ׁי˘ ָה ¡אל ֹƒהים ֲאד ֹנָ י ָמעוֹ ן ַא ָּ˙ה ָהיָ ƒ
}ב{ ¿ ּב ֶט ֶרם ָה ƒרים יֻ ָ ּלד ּו וַ ּ¿˙חוֹ לֵ ל ֶא ֶר ıו¿ ֵ˙ ֵבל ו ֵּמעוֹ לָ ם ַעד עוֹ לָ ם ַא ָּ˙ה ֵאל:
ֹאמר ׁ˘וּב ּו ¿בנֵ י ָא ָדם:
}ג{ ָּ˙ ׁ ֵ˘ב ¡אנוֹ ׁ˘ ַעד ַ ּד ָּכא וַ ּ˙ ֶ
}ד{ ּƒכי ֶאלֶ ף ׁ ָ˘נ ƒים ¿ ּב ֵעינֶ ָ
יך ¿ּכיוֹ ם ֶא ¿˙מוֹ ל ּƒכי יַ ֲעבֹר ו¿ ַא ׁ ¿˘מו ָּרה ַב ָ ּלי¿ לָ ה:
}ה{ ז¿ ַר ¿מ ָּ˙ם ׁ ֵ˘נָ ה י¿ ƒהי ּו ַ ּבבּ ֶֹ˜ר ֶּכ ָח ˆƒיר יַ ֲחל ֹף:
}ו{ ַ ּבבּ ֶֹ˜ר יָ ˆƒי ıו¿ ָחלָ ף לָ ֶע ֶרב י¿ מוֹ לֵ ל ו¿ יָ ֵב ׁ˘:
}ז{ ּƒכי כָ ל ƒינ ּו ¿ב ַא ּ ֶפ ָך ו ַּב ֲח ָמ ¿˙ ָך נ¿ ƒב ָהל¿ נוּ:
}ח{ )˘˙( ׁ ַ˘ ָּ˙ה ֲעוֹ נ ֵֹ˙ינ ּו ל¿ נֶ ג¿ ֶ ּד ָך ֲעלֻ ֵמנ ּו ל¿ ƒמאוֹ ר ּ ָפנֶ ָ
יך:
}ט{ ּƒכי כָ ל יָ ֵמינ ּו ּ ָפנ ּו ¿ב ֶע ¿ב ָר ֶ˙ ָך ּƒכ ּ ƒלינ ּו ׁ ָ˘נֵ ינ ּו כ¿ מוֹ ֶהגֶ ה:
}י{ י¿ ֵמי ׁ ¿˘נוֹ ֵ˙ינ ּו ָב ֶהם ׁ ¿ ˘ƒב ƒעים ׁ ָ˘נָ ה ו¿ ƒאם ּ ƒבג¿ ב ּור ֹ˙ ׁ ¿˘מוֹ נ ƒים ׁ ָ˘נָ ה ו¿ ָר ¿ה ָ ּבם ָע ָמל וָ ָאוֶ ן ּƒכי גָ ז
ƒח ׁי˘ וַ ָּנ ֻע ָפה:
}יא{ ƒמי יוֹ ֵד ַע ע ֹז ַא ּ ֶפ ָך וּכ¿ י¿ ƒר ָא ¿˙ ָך ֶע ¿ב ָר ֶ˙ ָך:
}יב{ ל¿ ƒמנוֹ ˙ יָ ֵמינ ּו ֵּכן הוֹ ַדע ו¿ נָ ƒבא ל¿ ַבב ָחכ¿ ָמה:
}יג{ ׁ˘ו ָּבה י¿ הוָ ה ַעד ָמ ָ˙י ו¿ ƒה ָּנ ֵחם ַעל ֲע ָב ֶד ָ
יך:
}יד{ ˘ַׂ ¿ ּב ֵענ ּו ַבבּ ֶֹ˜ר ַח ¿ס ֶ ּד ָך וּנ¿ ַר ¿ּננָ ה ו¿ נ¿ ¿ׂ˘ ƒמ ָחה ¿ ּבכָ ל יָ ֵמינוּ:
י˙נ ּו ׁ ¿˘נוֹ ˙ ָר ƒאינ ּו ָר ָעה:
}טו{ ˘ַׂ ּ ¿מ ֵחנ ּו ּƒכימוֹ ˙ ƒע ּƒנ ָ
}טז{ יֵ ָר ֶאה ֶאל ֲע ָב ֶד ָ
יהם:
יך ָפ ֳעלֶ ָך וַ ֲה ָד ¿ר ָך ַעל ¿ ּבנֵ ֶ
יהי נ ַֹעם ֲאד ֹנָ י ¡אל ֵֹהינ ּו ָעלֵ ינ ּו ו ַּמ ֲע˘ֵׂ ה יָ ֵדינ ּו כּ וֹ נ¿ נָ ה ָעלֵ ינ ּו ו ַּמ ֲע˘ֵׂ ה יָ ֵדינ ּו כּ וֹ נ¿ נֵ הוּ:
}יז{ וƒ ƒ

