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פר˜ י
}א{ לָ ָמה י¿ הוָ ה ַּ˙ ֲעמ ֹד ¿ ּב ָרחוֹ ˜ ַּ˙ ¿על ƒים ל¿ ƒע ּ˙וֹ ˙ ַ ּב ָ ּˆ ָרה:
}ב{ ¿ ּבגַ ֲאוַ ˙ ָר ׁ ָ˘ע י¿ ƒדלַ ˜ ָענ ƒי י¿ ˙ָּ ƒפ˘ׂ ּו ּ ƒב ¿מזּ ƒמוֹ ˙ ז ּו ָח ׁ ָ˘בוּ:
}ג{ ּƒכי ƒה ֵ ּלל ָר ׁ ָ˘ע ַעל ַּ˙ ֲאוַ ˙ נַ ¿פ ׁ˘וֹ ּוב ֵֹˆ ַע ֵ ּב ֵר ¿ך נֵ ƒא ıי¿ הוָ ה:
}ד{ ָר ׁ ָ˘ע ¿ּכג ַֹב ּה ַא ּפוֹ ַ ּבל י¿ ƒדר ֹׁ˘ ֵאין ¡אל ֹƒהים ָּכל ¿מזּ ƒמוֹ ָ˙יו:
}ה{ יָ ƒחיל ּו )דרכו( ¿ד ָרכָ יו ¿ ּבכָ ל ֵע˙ ָמרוֹ ם ƒמ ׁ ¿˘ ּ ָפ ֶט ָ
יח ָ ּב ֶהם:
יך ƒמ ֶּנג¿ ּדוֹ ָּכל ˆוֹ ¿ר ָריו יָ ƒפ ַ
}ו{ ָא ַמר ¿ ּבל ƒבּ וֹ ַ ּבל ֶא ּמוֹ ט ל¿ ד ֹר וָ ד ֹר ֲא ׁ ֶ˘ר ל ֹא ¿ב ָרע:
}ז{ ָאלָ ה ּ ƒפיה ּו ָמלֵ א ו ּƒמ ¿רמוֹ ˙ וָ ˙ ¿ֹך ַּ˙ ַח˙ ל¿ ׁ˘וֹ נוֹ ָע ָמל וָ ָאוֶ ן:
}ח{ יֵ ׁ ֵ˘ב ¿ ּב ַמ ¿א ַרב ֲח ֵˆ ƒרים ַ ּב ּ ƒמ ¿ס ָּ˙ ƒרים יַ ֲהר ֹג נָ ˜ƒי ֵעינָ יו ל¿ ֵחל¿ כָ ה יּ ˆ¿ ƒפ ֹנוּ:
}ט{ יֶ ¡אר ֹב ַ ּב ּ ƒמ ¿ס ָּ˙ר ¿ּכ ַא ¿ריֵ ה ¿ב ֻסכּ ֹה יֶ ¡אר ֹב לַ ֲחטוֹ ף ָענ ƒי יַ ¿חט ֹף ָענ ƒי ¿ ּב ָמ ׁ ¿˘כוֹ ¿ב ƒר ׁ ¿˘ ּ˙וֹ :
}י{ )ודכה( י¿ ƒד ֶּכה יָ ׁ˘ ַֹח ו¿ נָ ַפל ַ ּב ֲעˆו ָּמיו )חלכאים( ֵחיל ָּכ ƒאים:
}יא{ ָא ַמר ¿ ּבל ƒבּ וֹ ׁ ָ˘כַ ח ֵאל ƒה ¿ס ּ˙ƒיר ּ ָפנָ יו ַ ּבל ָר ָאה לָ נֶ ַˆח:
}יב{ ˜ו ָּמה י¿ הוָ ה ֵאל נ¿ ˘ָׂ א יָ ֶד ָך ַאל ַּּ ˘¿ ׁ ˙ƒכח )עניים( ֲענָ ו ƒים:
}יג{ ַעל ֶמה נֵ ƒאָ ıר ׁ ָ˘ע ¡אל ֹƒהים ָא ַמר ¿ ּבל ƒבּ וֹ ל ֹא ּ¿ ˙ƒדר ֹׁ˘:
}יד{ ָר ƒא ָ˙ה ּƒכי ַא ָּ˙ה ָע ָמל וָ כַ ַעס ַּ˙ ּ ƒביט לָ ֵ˙˙ ¿ ּביָ ֶד ָך ָעלֶ ָ
י˙
יך יַ ֲעז ֹב ֵחלֶ כָ ה יָ ˙וֹ ם ַא ָּ˙ה ָהיָ ƒ
עוֹ זֵ ר:
}טו{ ׁ ¿˘בֹר ז¿ רוֹ ַע ָר ׁ ָ˘ע וָ ָרע ּ¿ ˙ƒדרוֹ ׁ˘ ƒר ׁ ¿˘עוֹ ַבל ּ¿ ˙ƒמ ָˆא:
}טז{ י¿ הוָ ה ֶמלֶ ¿ך עוֹ לָ ם וָ ֶעד ָא ¿בד ּו גוֹ י ƒם ֵמ ַא ¿רˆוֹ :
}יז{ ַּ˙ ֲאוַ ˙ ֲענָ ו ƒים ׁ ָ˘ ַמ ¿ע ָּ˙ י¿ הוָ ה ָּ˙כ ƒין לּ ָ ƒבם ַּ˙ ¿˜ ׁ ˘ƒיב ָאז¿ נֶ ָך:
}יח{ לּ ˘¿ ׁ ƒפ ֹט יָ ˙וֹ ם וָ ָד ¿ך ַ ּבל יוֹ ƒסיף עוֹ ד לַ ֲער ֹ¡ ıאנוֹ ׁ˘ ƒמן ָה ָא ֶר:ı

