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פר˜ נח
}א{ לַ ¿מנַ ֵ ּˆ ַח ַאל ַּ˙ ׁ ¿˘ ֵח˙ ל¿ ָדו ƒד ƒמכ¿ ָּ˙ם:
י˘ ƒרים ּ¿ ּ ˘¿ ׁ ˙ƒפט ּו ¿ ּבנֵ י ָא ָדם:
}ב{ ַה ֻא ¿מנָ ם ֵאלֶ ם ֶˆ ֶד˜ ּ¿˙ ַד ֵ ּברוּן ֵמ ׁ ָ
}ג{ ַאף ¿ ּבלֵ ב עוֹ ל ֹ˙ ּ¿ ˙ƒפ ָעלוּן ָ ּב ָא ֶרֲ ıח ַמס י¿ ֵדיכֶ ם ּ¿˙ ַפ ֵ ּלסוּן:
}ד{ ז ֹר ּו ¿ר ׁ ָ˘ ƒעים ֵמ ָר ֶחם ָּ˙ע ּו ƒמ ֶ ּב ֶטן ּד ¿ֹב ֵרי כָ זָ ב:
}ה{ ֲח ַמ˙ לָ מוֹ ּƒכ ¿דמוּ˙ ֲח ַמ˙ נָ ָח ׁ˘ ¿ּכמוֹ ֶפ ֶ˙ן ֵח ֵר ׁ˘ יַ ¿א ֵטם ָאז¿ נוֹ :
}ו{ ֲא ׁ ֶ˘ר ל ֹא יַ ˘¿ ׁ ƒמע ל¿ ˜וֹ ל ¿מלַ ֲח ׁ ˘ƒים חוֹ ֵבר ֲח ָב ƒרים ¿מ ֻח ָּכם:
}ז{ ¡אל ֹƒהים ֲה ָרס ׁ ֵּ ˘ƒנימוֹ ¿ ּב ƒפימוֹ ַמל¿ ּ¿˙עוֹ ˙ ¿ּכ ƒפ ƒירים נ¿ ˙ ֹ ıי¿ הוָ ה:
}ח{ יָ ּ ƒמ ֲאס ּו כ¿ מוֹ ַמי ƒם יַ ˙¿ ƒה ¿ ּלכ ּו לָ מוֹ י¿ ƒדר ¿ֹך )חˆו( ƒח ָ ּˆיו ¿ּכמוֹ י˙¿ ƒמ ֹלָ לוּ:
}ט{ ¿ּכמוֹ ׁ ַ˘ ¿ ּבלוּל ֶּ˙ ֶמס יַ ֲהל ¿ֹך נֵ ֶפל ֵא ׁ ֶ˘˙ ַ ּבל ָחז ּו ׁ ָ˘ ֶמ ׁ˘:
}י{ ¿ ּב ֶט ֶרם יָ ƒבינ ּו ּ ƒסיר ֵֹ˙יכֶ ם ָא ָטד ¿ּכמוֹ ַחי ¿ּכמוֹ ָחרוֹ ן יָ ¿ׂ˘ ƒע ֶר ּנוּ:
}יא{ יַ ¿ׂ˘ ƒמח ַˆ ּ ƒדי˜ ּƒכי ָחזָ ה נָ ָ˜ם ּ ¿פ ָע ָמיו י¿ ƒר ַחּ ¿ ıב ַדם ָה ָר ׁ ָ˘ע:
ֹאמר ָא ָדם ַא ¿ך ּ ¿פ ƒרי לַ ַ ּˆ ּ ƒדי˜ ַא ¿ך יֵ ׁ˘ ¡אל ֹƒהים ׁ˘ ¿ֹפ ƒטים ָ ּב ָא ֶר:ı
}יב{ ו¿ י ַ

