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פר˜ מב
}א{ לַ ¿מנַ ֵ ּˆ ַח ַמ˘ׂ¿ ּƒכיל ל¿ ƒבנֵ י ˜ ַֹרח:
}ב{ ¿ּכ ַא ָ ּיל ַּ˙ ֲער ֹג ַעל ֲא ƒפ ֵי˜י ָמי ƒם ֵּכן נַ ¿פ ׁ ˘ƒי ַ˙ ֲער ֹג ֵאלֶ ָ
יך ¡אל ֹƒהים:
}ג{ ָˆ ¿מ ָאה נַ ¿פ ׁ ˘ƒי לֵ אל ֹƒהים ל¿ ֵאל ָחי ָמ ַ˙י ָאבוֹ א ו¿ ֵא ָר ֶאה ּ ¿פנֵ י ¡אל ֹƒהים:
}ד{ ָהי¿ ָ˙ה ּ ƒלי ƒד ¿מ ָע ˙ƒי לֶ ֶחם יוֹ ָמם וָ לָ י¿ לָ ה ֶ ּב ¡אמ ֹר ֵאלַ י ָּכל ַהיּוֹ ם ַא ֵ ּיה ¡אל ֶֹה ָ
יך:
}ה{ ֵא ֶ ּלה ֶאז¿ ¿ּכ ָרה ו¿ ֶא ׁ ¿˘ ּ ¿פכָ ה ָעלַ י נַ ¿פ ׁ ˘ƒי ּƒכי ֶא ¡עבֹר ַ ּב ּ ָס ¿ך ֶא ַ ּד ֵ ּדם ַעד ֵ ּבי˙ ¡אל ֹƒהים ¿ ּב˜וֹ ל ƒר ָּנה
ו¿ ˙וֹ ָדה ָהמוֹ ן חוֹ גֵ ג:
}ו{ ַמה ּ˙ּ ˘¿ ׁ ˙ƒוֹ ֲח ƒחי נַ ¿פ ׁ ˘ƒי וַ ֶּ˙ ¡ה ƒמי ָעלָ י הוֹ ƒחיל ƒי לֵ אל ֹƒהים ּƒכי עוֹ ד אוֹ ֶד ּנ ּו י¿ ׁ˘וּעוֹ ˙ ּ ָפנָ יו:
}ז{ ¡אל ַֹהי ָעלַ י נַ ¿פ ׁ ˘ƒי ˙ּ ˘¿ ׁ ˙ƒוֹ ָחח ַעל ֵּכן ֶאז¿ ָּכ ¿ר ָך ֵמ ֶא ֶר ıיַ ¿ר ֵ ּדן ו¿ ֶח ¿רמוֹ נ ƒים ֵמ ַהר ƒמ ¿ˆ ָער:
יך ו¿ גַ ֶ ּל ָ
יך ָּכל ƒמ ׁ ¿˘ ָ ּב ֶר ָ
}ח{ ּ¿˙הוֹ ם ֶאל ּ¿˙הוֹ ם ˜וֹ ֵרא ל¿ ˜וֹ ל ˆƒנּוֹ ֶר ָ
יך ָעלַ י ָע ָברוּ:
}ט{ יוֹ ָמם י¿ ַˆ ֶ ּוה י¿ הוָ ה ַח ¿ס ּדוֹ ו ַּב ַ ּלי¿ לָ ה )˘ירה( ׁ ˘ƒירוֹ ƒע ּ ƒמי ּ¿˙ ƒפ ָ ּלה ל¿ ֵאל ַח ָ ּיי:
}י{ אוֹ ¿מ ָרה ל¿ ֵאל ַסל¿ ƒעי לָ ָמה ׁ ¿˘כַ ¿ח ָּ˙נ ƒי לָ ּ ָמה ˜ ֵֹדר ֵאלֵ ¿ך ¿ ּבלַ ַח ıאוֹ יֵ ב:
}יא{ ¿ ּב ֶר ַˆח ¿ ּב ַע ¿ˆמוֹ ַ˙י ֵח ¿רפוּנ ƒי ˆוֹ ¿ר ָרי ¿ ּב ָא ¿מ ָרם ֵאלַ י ָּכל ַהיּוֹ ם ַא ֵ ּיה ¡אל ֶֹה ָ
יך:
}יב{ ַמה ּ˙ּ ˘¿ ׁ ˙ƒוֹ ֲח ƒחי נַ ¿פ ׁ ˘ƒי ו ַּמה ֶּ˙ ¡ה ƒמי ָעלָ י הוֹ ƒחיל ƒי לֵ אל ֹƒהים ּƒכי עוֹ ד אוֹ ֶד ּנ ּו י¿ ׁ˘ ּוע ֹ˙ ּ ָפנַ י
וֵ אל ָֹהי:

