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פר˜ עג
}א{ ƒמז¿ מוֹ ר ל¿ ָא ָסף ַא ¿ך טוֹ ב ל¿ יָ ¿ׂ˘ ƒר ֵאל ¡אל ֹƒהים ל¿ ָב ֵרי לֵ ָבב:
}ב{ וַ ֲאנ ƒי ּƒכ ¿מ ַעט )נטוי( נָ ָטי ּו ַרג¿ לָ י ¿ּכ ַאי ƒן )˘פכה( ׁ ֻ˘ ּ ¿פכ ּו ֲא ׁ ֻ˘ ָרי:
א˙י ַ ּבהוֹ ל¿ ל ƒים ׁ ¿˘לוֹ ם ¿ר ׁ ָ˘ ƒעים ֶא ¿ר ֶאה:
}ג{ ּƒכי ֵּ ˜ƒנ ƒ
}ד{ ּƒכי ֵאין ַח ¿ר ֻˆבּ וֹ ˙ ל¿ מוֹ ָ˙ם ו ָּב ƒריא אוּלָ ם:
}ה{ ַ ּב ֲע ַמל ¡אנוֹ ׁ˘ ֵאינֵ מוֹ ו¿ ƒעם ָא ָדם ל ֹא י¿ נֻ ָ ּגעוּ:
}ו{ לָ כֵ ן ֲענָ ַ˜ ¿˙מוֹ גַ ֲאוָ ה יַ ֲע ָטף ׁ ˘ƒי˙ ָח ָמס לָ מוֹ :
}ז{ יָ ָˆא ֵמ ֵחלֶ ב ֵעינֵ מוֹ ָע ¿בר ּו ַמ˘ׂ¿ ּƒכיּוֹ ˙ לֵ ָבב:
}ח{ יָ ƒמי˜ ּו וַ ƒיד ¿ ּבר ּו ¿ב ָרע ע ׁ ֶֹ˘˜ ƒמ ּ ָמרוֹ ם י¿ ַד ֵ ּברוּ:
יהם וּל¿ ׁ˘וֹ נָ ם ֲּ ˙ƒהלַ ¿ך ָ ּב ָא ֶר:ı
}ט{ ׁ ַ˘ ּ˙ ּו ַב ׁ ּ ָ˘ ַמי ƒם ּ ƒפ ֶ
}י{ לָ כֵ ן )י˘יב( יָ ׁ˘וּב ַע ּמוֹ ֲהל ֹם ו ֵּמי ָמלֵ א יָ ּ ƒמˆ ּו לָ מוֹ :
}יא{ ו¿ ָא ¿מר ּו ֵאיכָ ה יָ ַדע ֵאל ו¿ יֵ ׁ˘ ֵ ּד ָעה ¿ב ֶעל¿ יוֹ ן:
}יב{ ƒה ֵּנה ֵא ֶ ּלה ¿ר ׁ ָ˘ ƒעים ו¿ ׁ ַ˘ל¿ וֵ י עוֹ לָ ם ƒה˘ׂ¿ ּג ּו ָחי ƒל:
י˙י ל¿ ָב ƒבי וָ ֶא ¿ר ַחּ ¿ ıבנ˜ּ ָ ƒיוֹ ן ַּכ ּ ָפי:
}יג{ ַא ¿ך ƒרי˜ זּƒ ƒכ ƒ
}יד{ וָ ¡א ƒהי נָ גו ַּע ָּכל ַהיּוֹ ם ו¿ ˙וֹ כַ ¿ח ּ˙ƒי לַ ¿ ּב ָ˜ ƒרים:
}טו{ ƒאם ָא ַמ ¿ר ּ˙ƒי ֲא ַס ּ ¿פ ָרה כ¿ מוֹ ƒה ֵּנה דוֹ ר ָ ּבנֶ ָ
יך ָבגָ ¿ד ּ˙ƒי:
}טז{ וָ ֲא ַח ׁ ּ ¿˘ ָבה לָ ַד ַע˙ ז ֹא˙ ָע ָמל )היא( הוּא ¿ב ֵעינָ י:
י˙ם:
}יז{ ַעד ָאבוֹ א ֶאל ƒמ ¿˜ ¿ ּד ׁ ֵ˘י ֵאל ָא ƒבינָ ה ל¿ ַא ֲח ƒר ָ
}יח{ ַא ¿ך ַ ּב ֲחלָ ˜וֹ ˙ ָּ˙ ׁ ˘ƒי˙ לָ מוֹ ƒה ּ ַפל¿ ָּ˙ם ל¿ ַמ ׁ ּ˘וּאוֹ ˙:
}יט{ ֵא ¿
יך ָהי ּו ל¿ ׁ ַ˘ ּ ָמה כ¿ ָרגַ ע ָספ ּו ַ˙ ּמ ּו ƒמן ַ ּב ָ ּלהוֹ ˙:
}כ{ ַּכ ֲחלוֹ ם ֵמ ָה ˜ƒיֲ ıאד ֹנָ י ָ ּב ƒעיר ַˆל¿ ָמם ּ¿ ˙ƒבזֶ ה:
}כא{ ּƒכי יַ ˙¿ ƒח ּ ֵמ ıל¿ ָב ƒבי ו¿ כ ƒל¿ יוֹ ַ˙י ֶא ׁ ¿˘ ּ˙וֹ נָ ן:
י˙י ƒע ּ ָמ ¿ך:
}כב{ וַ ֲאנ ƒי ַב ַער ו¿ ל ֹא ֵא ָדע ¿ ּב ֵהמוֹ ˙ ָהיƒ ƒ
}כג{ וַ ֲאנ ƒי ָ˙ ƒמיד ƒע ּ ָמ ¿ך ָא ַחז¿ ָּ˙ ¿ ּביַ ד י¿ ƒמינ ƒי:
}כד{ ַ ּב ֲע ָˆ ¿˙ ָך ַ˙נ¿ ֵחנ ƒי ו¿ ַא ַחר ָּכבוֹ ד ֵּ ˜ּ ָ ˙ƒחנ ƒי:
}כה{ ƒמי ל ƒי ַב ׁ ּ ָ˘ ָמי ƒם ו¿ ƒע ּ ¿מ ָך ל ֹא ָח ַפ ¿ˆ ּ˙ƒי ָב ָא ֶר:ı
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}כו{ ָּכלָ ה ׁ ¿˘ ֵא ƒרי וּל¿ ָב ƒבי ˆוּר ל¿ ָב ƒבי ו¿ ֶחל¿ ˜ƒי ¡אל ֹƒהים ל¿ עוֹ לָ ם:
}כז{ ּƒכי ƒה ֵּנה ¿ר ֵח ֶ˜ ָ
ֹאבד ּו ƒה ¿ˆ ַמ ָּ˙ה ָּכל זוֹ נֶ ה ƒמ ּ ֶמ ָּך:
יך י ֵ
הוה ]אומרים :אלוהים[ ַמ ¿ח ƒסי ל¿ ַס ּ ֵפר ָּכל
}כח{ וַ ֲאנ ƒי ˜ƒרֲ ַב˙ ¡אל ֹƒהים ל ƒי טוֹ ב ׁ ַ˘ ּ˙ƒי ַ ּבאד ֹנָ י י¿ ֹ ƒ
ַמל¿ ֲאכוֹ ֶ˙ ָ
יך:

