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פר˜ סט
}א{ לַ ¿מנַ ֵ ּˆ ַח ַעל ׁ˘וֹ ׁ ַ˘ ּƒנים ל¿ ָדו ƒד:
יענ ƒי ¡אל ֹƒהים ּƒכי ָבא ּו ַמי ƒם ַעד נָ ֶפ ׁ˘:
}ב{ הוֹ ׁ ֵ ˘ƒ
א˙י ¿ב ַמ ֲע ַמ ֵ ּ˜י ַמי ƒם ו¿ ׁ ˘ƒבּ ֹלֶ ˙ ׁ ¿˘ ָט ָפ ¿˙נ ƒי:
}ג{ ָט ַב ¿ע ּ˙ƒי ּ ƒביוֵ ן ¿מˆוּלָ ה ו¿ ֵאין ָמ ֳע ָמד ָ ּב ƒ
}ד{ יָ גַ ¿ע ּ˙ƒי ¿ב ָ˜ ¿ר ƒאי נַ ƒחר ¿ ּגרוֹ נ ƒי ָּכל ּו ֵעינַ י ¿מיַ ֵחל לֵ אל ָֹהי:
י˙י א ֹי¿ ַבי ׁ ֶ˘ ֶ˜ר ֲא ׁ ֶ˘ר ל ֹא גָ זַ ל¿ ּ˙ƒי ָאז
ֹא˘י ˘ׂ ֹנ¿ ַאי ƒח ָּנם ָע ¿ˆמ ּו ַמ ¿ˆ ƒמ ַ
}ה{ ַרבּ ּו ƒמ ּ ַ˘ׂ ֲערוֹ ˙ ר ׁ ƒ
ָא ׁ ˘ƒיב:
}ו{ ¡אל ֹƒהים ַא ָּ˙ה יָ ַד ¿ע ָּ˙ ל¿ ƒא ַ ּול¿ ּ˙ƒי ו¿ ַא ׁ ¿˘מוֹ ַ˙י ƒמ ּ ¿מ ָך ל ֹא נ ƒכ¿ ָחדוּ:
˜ו ָ
יך ֲאד ֹנָ י י¿ הו ƒה ]אומרים:
}ז{ ַאל יֵ ב ֹׁ˘ ּו ƒבי ֹ ֶ
אלוהים[ ¿ˆ ָבאוֹ ˙ ַאל יָּ ƒכל¿ מ ּו ƒבי ¿מ ַב ¿˜ ׁ ֶ˘ ָ
יך ¡אל ֵֹהי יָ ¿ׂ˘ ƒר ֵאל:
}ח{ ּƒכי ָעלֶ ָ
א˙י ֶח ¿ר ּ ָפה ּƒכ ּ ¿ס ָ˙ה כ¿ לָ ּ ƒמה ָפנָ י:
יך נָ ˘ָׂ ƒ
י˙י ל¿ ֶא ָחי ו¿ נָ כ¿ ƒרי ל¿ ƒבנֵ י ƒא ּ ƒמי:
}ט{ מוּזָ ר ָהיƒ ƒ
י˙ ָך ֲאכָ לָ ¿˙נ ƒי ו¿ ֶח ¿ר ּפוֹ ˙ חוֹ ¿ר ֶפ ָ
יך נָ ¿פל ּו ָעלָ י:
}י{ ּƒכי ˜ƒנ¿ ַא˙ ֵ ּב ¿
}יא{ וָ ֶא ¿ב ֶּכה ַב ּˆוֹ ם נַ ¿פ ׁ ˘ƒי וַ ּ¿˙ ƒהי לַ ֲח ָרפוֹ ˙ ל ƒי:
}יב{ וָ ֶא ּ¿˙נָ ה ל¿ בו ׁ ˘ּƒי ˘ָׂ ˜ וָ ¡א ƒהי לָ ֶהם ל¿ ָמ ׁ ָ˘ל:
}יג{ יָ ˘ׂ ƒיח ּו ƒבי י ׁ ¿ֹ˘ ֵבי ׁ ָ˘ ַער וּנ¿ ג ƒינוֹ ˙ ׁ˘וֹ ֵ˙י ׁ ֵ˘כָ ר:
}יד{ וַ ֲאנ ƒי ¿˙ ƒפ ָ ּל ˙ƒי ל¿ ָך י¿ הוָ ה ֵע˙ ָרˆוֹ ן ¡אל ֹƒהים ¿ ּב ָרב ַח ¿ס ֶ ּד ָך ֲענֵ נ ƒי ֶ ּב ¡א ֶמ˙ יֶ ˘¿ ׁ ƒע ָך:
}טו{ ַה ˆּ ƒילֵ נ ƒי ƒמ ּ ƒטיט ו¿ ַאל ֶא ¿ט ָ ּב ָעה ƒא ָּנ ¿ˆלָ ה ƒמ ּ˘ׂ ֹנ¿ ַאי ו ּƒמ ּ ַמ ֲע ַמ ֵ ּ˜י ָמי ƒם:
יה:
}טז{ ַאל ּ¿ ˘¿ ׁ ˙ƒט ֵפנ ƒי ׁ ˘ƒבּ ֹלֶ ˙ ַמי ƒם ו¿ ַאל ּ¿ ˙ƒבלָ ֵענ ƒי ¿מˆוּלָ ה ו¿ ַאל ֶּ˙ ¿א ַטר ָעלַ י ¿ ּב ֵאר ּ ƒפ ָ
}יז{ ֲענֵ נ ƒי י¿ הוָ ה ּƒכי טוֹ ב ַח ¿ס ֶ ּד ָך ¿ּכר ֹב ַר ֲח ֶמ ָ
יך ּ ¿פנֵ ה ֵאלָ י:
}יח{ ו¿ ַאל ַּ˙ ¿ס ֵּ˙ר ּ ָפנֶ ָ
יך ֵמ ַע ¿ב ֶ ּד ָך ּƒכי ַˆר ל ƒי ַמ ֵהר ֲענֵ נ ƒי:
}יט{ ָ˜ ¿ר ָבה ֶאל נַ ¿פ ׁ ˘ƒי ג¿ ָאלָ ּה ל¿ ַמ ַען א ֹי¿ ַבי ּ ¿פ ֵדנ ƒי:
}כ{ ַא ָּ˙ה יָ ַד ¿ע ָּ˙ ֶח ¿ר ּ ָפ ˙ƒי ו ָּב ׁ ¿˘ ּ˙ƒי וּכ¿ לָ ּ ƒמ ˙ƒי נֶ ג¿ ¿ ּד ָך ָּכל ˆוֹ ¿ר ָרי:
א˙י:
}כא{ ֶח ¿ר ּ ָפה ׁ ָ˘ ¿ב ָרה לּ ƒ ƒבי וָ ָאנו ׁ ָּ˘ה וָ ֲא ַ˜ ֶ ּוה לָ נוּד וָ ַאי ƒן ו¿ לַ ¿מנַ ֲח ƒמים ו¿ ל ֹא ָמ ָˆ ƒ
ֹא˘ ו¿ לָ ˆ¿ ƒמ ƒאי יַ ׁ ¿˘˜וּנ ƒי ח ֶֹמ:ı
}כב{ וַ ּ ƒי ּ¿˙נ ּו ¿ ּב ָברו ˙ּƒי ר ׁ
יהם ל¿ ָפח ו¿ ל˘¿ ׁ ƒלוֹ ƒמים ל¿ מוֹ ֵ˜ ׁ˘:
}כג{ י¿ ƒהי ׁ ֻ˘ל¿ ָחנָ ם ל¿ ƒפנֵ ֶ
יהם ָּ˙ ƒמיד ַה ¿מ ַעד:
יהם ֵמ ¿ראוֹ ˙ ו ָּמ ¿˙נֵ ֶ
}כד{ ֶּ˙ ¿ח ׁ ַ˘כ¿ נָ ה ֵעינֵ ֶ
יהם זַ ¿ע ֶמ ָך וַ ֲחרוֹ ן ַא ּ ¿פ ָך יַ ּ  ׂ˘ƒיגֵ ם:
}כה{ ׁ ¿˘ ָפ ¿ך ֲעלֵ ֶ
יהם ַאל י¿ ƒהי י ׁ ֵֹ˘ב:
}כו{ ּ¿˙ ƒהי ƒט ָיר ָ˙ם נ¿ ׁ ַ˘ ּ ָמה ¿ ּב ָא ֳהלֵ ֶ
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י˙ ָר ָדפ ּו ו¿ ֶאל ַמכ¿ אוֹ ב ֲחלָ לֶ ָ
יך י¿ ַס ּ ֵפרוּ:
}כז{ ּƒכי ַא ָּ˙ה ֲא ׁ ֶ˘ר ƒה ּƒכ ָ
}כח{ ּ¿˙נָ ה ָעוֹ ן ַעל ֲעוֹ נָ ם ו¿ ַאל יָ בֹא ּו ¿ ּב ¿ ˆƒד ָ˜ ֶ˙ ָך:
}כט{ יָ ּ ƒמח ּו ƒמ ּ ֵס ֶפר ַח ּ ƒיים ו¿ ƒעם ַˆ ּ ƒד ƒי˜ים ַאל יָּ ƒכ ֵ˙בוּ:
}ל{ וַ ֲאנ ƒי ָענ ƒי ו¿ כוֹ ֵאב י¿ ׁ˘ו ָּע ¿˙ ָך ¡אל ֹƒהים ּ¿˙˘ַׂ ¿ ּג ֵבנ ƒי:
}לא{ ֲא ַהל¿ לָ ה ׁ ֵ˘ם ¡אל ֹƒהים ¿ ּב ׁ ˘ƒיר וַ ֲאגַ ¿ ּדלֶ ּנ ּו ¿ב˙וֹ ָדה:
יטב לַ יהוָ ה ƒמ ׁ ּ˘וֹ ר ּ ָפר ַמ ¿˜ ƒרן ַמ ¿פ ƒריס:
}לב{ ו¿ ַ ˙ƒ
יחי ל¿ ַב ¿בכֶ ם:
}לג{ ָרא ּו ֲענָ ו ƒים יָ ¿ׂ˘ ƒמח ּו ּד ¿ֹר ׁ ֵ˘י ¡אל ֹƒהים וƒ ƒ
}לד{ ּƒכי ׁ˘ ֵֹמ ַע ֶאל ֶא ¿ביוֹ נ ƒים י¿ הוָ ה ו¿ ֶא˙ ֲא ƒס ָיריו ל ֹא ָבזָ ה:
}לה{ י¿ ַהל¿ לוּה ּו ׁ ָ˘ ַמי ƒם וָ ָא ֶר ıיַ ּ ƒמים ו¿ כָ ל ר ֵֹמ˘ׂ ָ ּבם:
יע ˆƒיּוֹ ן ו¿ י¿ ƒבנֶ ה ָע ֵרי י¿ הו ָּדה ו¿ יָ ׁ ¿˘ב ּו ׁ ָ˘ם וֵ ƒיר ׁ˘ו ָּה:
}לו{ ּƒכי ¡אל ֹƒהים יוֹ ׁ ַ ˘ƒ
}לז{ ו¿ זֶ ַרע ֲע ָב ָדיו י ƒנ¿ ָחלו ָּה ו¿ א ֲֹה ֵבי ׁ ¿˘מוֹ יּ¿ ˘¿ ׁ ƒכנ ּו ָב ּה:

