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פר˜ סב
}א{ לַ ¿מנַ ֵ ּˆ ַח ַעל י¿ דוּ˙וּן ƒמז¿ מוֹ ר ל¿ ָדו ƒד:
}ב{ ַא ¿ך ֶאל ¡אל ֹƒהים ּדו ּƒמ ָ ּיה נַ ¿פ ׁ ˘ƒי ƒמ ּ ֶמ ּנ ּו י¿ ׁ˘ו ָּע ˙ƒי:
}ג{ ַא ¿ך הוּא ˆו ּƒרי וׁ ƒי˘ו ָּע ˙ƒי ƒמ˘ׂ¿ ַ ּג ּ ƒבי ל ֹא ֶא ּמוֹ ט ַר ָ ּבה:
}ד{ ַעד ָאנָ ה ּ¿˙הוֹ ¿˙˙ ּו ַעל ƒא ׁי˘ ּ¿˙ ָר ¿ ּˆח ּו כֻ ¿ ּלכֶ ם ¿ּכ ˜ƒיר נָ טוּי ָ ּג ֵדר ַה ¿ ּדחוּיָ ה:
יח י¿ ƒרˆ ּו כָ זָ ב ¿ ּב ƒפיו י¿ ָב ֵרכ ּו ו ¿ּב ¿ ˜ƒר ָ ּבם י¿ ַ˜ל¿ ל ּו ֶסלָ ה:
}ה{ ַא ¿ך ƒמ ּ ¿˘ׂ ֵא˙וֹ יָ ֲעˆ ּו ל¿ ַה ּ ƒד ַ
}ו{ ַא ¿ך לֵ אל ֹƒהים ּדוֹ ּ ƒמי נַ ¿פ ׁ ˘ƒי ּƒכי ƒמ ּ ֶמ ּנ ּו ּ˜¿ ˙ƒוָ ˙ƒי:
}ז{ ַא ¿ך הוּא ˆו ּƒרי וׁ ƒי˘ו ָּע ˙ƒי ƒמ˘ׂ¿ ַ ּג ּ ƒבי ל ֹא ֶא ּמוֹ ט:
}ח{ ַעל ¡אל ֹƒהים יƒ ˘¿ ׁ ƒעי וּכ¿ בוֹ ƒדי ˆוּר ֻע ּ ƒזי ַמ ¿ח ƒסי ֵ ּבאל ֹƒהים:
}ט{ ּ ƒב ¿טח ּו בוֹ ¿בכָ ל ֵע˙ ָעם ׁ ¿ ˘ƒפכ ּו ל¿ ָפנָ יו ל¿ ַב ¿בכֶ ם ¡אל ֹƒהים ַמ ֲח ֶסה ָ ּלנ ּו ֶסלָ ה:
}י{ ַא ¿ך ֶה ֶבל ¿ ּבנֵ י ָא ָדם ָּכזָ ב ¿ ּבנֵ י ƒא ׁי˘ ¿ ּבמ ֹאז¿ נַ י ƒם לַ ֲעלוֹ ˙ ֵה ּ ָמה ֵמ ֶה ֶבל יָ ַחד:
}יא{ ַאל ּ¿ ˙ƒב ¿טח ּו ¿בע ׁ ֶֹ˘˜ ו ¿ּבגָ זֵ ל ַאל ֶּ˙ ¿ה ָ ּבל ּו ַחי ƒל ּƒכי יָ נוּב ַאל ָּ˙ ׁ ˘ƒי˙ ּו לֵ ב:
}יב{ ַא ַח˙ ּ ƒד ֶ ּבר ¡אל ֹƒהים ׁ ¿˘ ַּ˙י ƒם ז ּו ׁ ָ˘ ָמ ¿ע ּ˙ƒי ּƒכי ע ֹז לֵ אל ֹƒהים:
}יג{ וּל¿ ָך ֲאד ֹנָ י ָח ֶסד ּƒכי ַא ָּ˙ה ¿˙ ׁ ַ˘ ֵ ּלם ל¿ ƒא ׁי˘ ¿ּכ ַמ ֲע˘ֵׂ הוּ:

