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פר˜ ס
}א{ לַ ¿מנַ ֵ ּˆ ַח ַעל ׁ˘ו ׁ ַּ˘ן ֵעדוּ˙ ƒמכ¿ ָּ˙ם ל¿ ָדו ƒד ל¿ לַ ּ ֵמד:
}ב{ ¿ ּב ַה ּˆוֹ ˙וֹ ֶא˙ ֲא ַרם נַ ֲה ַרי ƒם ו¿ ֶא˙ ֲא ַרם ˆוֹ ָבה וַ ָ ּי ׁ ָ˘ב יוֹ ָאב וַ ַ ּי ¿ך ֶא˙ ¡אדוֹ ם ¿ ּבגֵ יא ֶמלַ ח ׁ ¿˘נֵ ים
ָע˘ָׂ ר ָאלֶ ף:
}ג{ ¡אל ֹƒהים ז¿ נַ ¿ח ָּ˙נ ּו ¿פ ַר ¿ˆ ָּ˙נ ּו ָאנַ ¿פ ָּ˙ ּ¿˙ ׁ˘וֹ ֵבב לָ נוּ:
יה כ ƒי ָמ ָטה:
}ד{ ƒה ¿ר ַע ׁ ¿˘ ָּ˙ה ֶא ֶר¿ ּ ıפ ַˆ ¿מ ָּ˙ ּה ¿ר ָפה ׁ ¿˘ ָב ֶר ָ
י˙נ ּו יַ י ƒן ַּ˙ ¿ר ֵעלָ ה:
י˙ה ַע ּ ¿מ ָך ָ˜ ׁ ָ˘ה ƒה ׁ ¿˘ ָ ˜ƒ
}ה{ ƒה ¿ר ƒא ָ
}ו{ נָ ַ˙ ָּ˙ה ּ ƒל ֵיר ֶא ָ
יך ֵּנס ל¿ ƒה ¿˙נוֹ ֵסס ƒמ ּ ¿פנֵ י ˜ ׁ ֶֹ˘ט ֶסלָ ה:
}ז{ ל¿ ַמ ַען יֵ ָחל¿ ˆוּן י¿ ƒד ֶיד ָ
יעה י¿ ƒמינ¿ ָך )ועננו( וַ ֲענֵ נ ƒי:
יך הוֹ ׁ ָ ˘ƒ
}ח{ ¡אל ֹƒהים ּ ƒד ֶ ּבר ¿ ּב ָ˜ ¿ד ׁ˘וֹ ֶא ¿על ֹזָ ה ֲא ַח ¿ ּל ָ˜ה ׁ ¿˘כֶ ם ו¿ ֵע ֶמ˜ ֻסכּ וֹ ˙ ֲא ַמ ֵ ּדד:
ֹא˘י י¿ הו ָּדה ¿מח ¿ֹ˜ ˜ƒי:
}ט{ ל ƒי ג ƒל¿ ָעד ו¿ ל ƒי ¿מנַ ׁ ּ ֶ˘ה ו¿ ֶא ¿פ ַרי ƒם ָמעוֹ ז ר ׁ ƒ
}י{ מוֹ ָאב ƒסיר ַר ¿ח ˆƒי ַעל ¡אדוֹ ם ַא ׁ ¿˘ל¿ ƒ
יך נַ ֲעל ƒי ָעלַ י ּ ¿פלֶ ׁ ֶ˘˙ ƒה ¿˙ר ָֹע ƒעי:
}יא{ ƒמי י ֹƒבלֵ נ ƒי ƒעיר ָמˆוֹ ר ƒמי נָ ַחנ ƒי ַעד ¡אדוֹ ם:
}יב{ ֲהל ֹא ַא ָּ˙ה ¡אל ֹƒהים ז¿ נַ ¿ח ָּ˙נ ּו ו¿ ל ֹא ֵ˙ ֵˆא ¡אל ֹƒהים ¿ ּב ¿ ˆƒבאוֹ ֵ˙ינוּ:
}יג{ ָה ָבה ָ ּלנ ּו ֶעז¿ ָר˙ ƒמ ָ ּˆר ו¿ ׁ ָ˘ו¿ א ּ¿˙ ׁ˘ו ַּע˙ ָא ָדם:
}יד{ ֵ ּבאל ֹƒהים נַ ֲע˘ֶׂ ה ָחי ƒל ו¿ הוּא יָ בוּס ָˆ ֵרינוּ:

