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פר˜ פא
}א{ לַ ¿מנַ ֵ ּˆ ַח ַעל ַה ּ ƒג ּ˙ƒי˙ ל¿ ָא ָסף:
}ב{ ַה ¿רנ ƒינ ּו לֵ אל ֹƒהים ע ּו ֵ ּזנ ּו ָה ƒריע ּו לֵ אל ֵֹהי יַ ֲע˜ֹב:
}ג{ ˘ׂ¿ א ּו ז¿ ƒמ ָרה ו ¿ּ˙נ ּו ˙ ֹף ּƒכנּוֹ ר נָ ƒעים ƒעם נָ ֶבל:
}ד{ ּ˜¿ ˙ƒע ּו ַבח ֶֹד ׁ˘ ׁ˘וֹ ָפר ַ ּב ֵּכ ֶסה ל¿ יוֹ ם ַח ֵ ּגנוּ:
}ה{ ּƒכי ח ֹ˜ ל¿ יָ ¿ׂ˘ ƒר ֵאל הוּא ƒמ ׁ ¿˘ ּ ָפט לֵ אל ֵֹהי יַ ֲע˜ֹב:
}ו{ ֵעדוּ˙ ּ ƒביהוֹ ֵסף ˘ָׂ מוֹ ¿ ּב ֵˆא˙וֹ ַעל ֶא ֶרƒ ıמ ¿ˆ ָרי ƒם ˘ׂ¿ ַפ˙ ל ֹא יָ ַד ¿ע ּ˙ƒי ֶא ׁ ¿˘ ָמע:
}ז{ ֲה ƒסירוֹ ˙ƒי ƒמ ּ ֵס ֶבל ׁ ˘ƒכ¿ מוֹ ַּכ ּ ָפיו ƒמ ּדוּד ַּ˙ ֲעב ¿ֹרנָ ה:
יבה ֶסלָ ה:
א˙ וָ ֲא ַח ¿ ּל ֶˆ ָּך ֶא ֶענ¿ ָך ¿ ּב ֵס ֶ˙ר ַר ַעם ֶא ¿ב ָחנ¿ ָך ַעל ֵמי ¿מ ƒר ָ
}ח{ ַ ּב ָ ּˆ ָרה ָ˜ ָר ָ
}ט{ ׁ ¿˘ ַמע ַע ּ ƒמי ו¿ ָא ƒע ָידה ָ ּב ¿ך יָ ¿ׂ˘ ƒר ֵאל ƒאם ַּ ˘¿ ׁ ˙ƒמע ל ƒי:
}י{ ל ֹא י¿ ƒהיֶ ה ¿ב ָך ֵאל זָ ר ו¿ ל ֹא ֲ ˙ַּ ˘¿ ׁ ˙ƒחוֶ ה ל¿ ֵאל נֵ כָ ר:
יך ַה ּ ַמ ַעל¿ ָך ֵמ ֶא ֶרƒ ıמ ¿ˆ ָרי ƒם ַה ¿ר ֶחב ּ ƒפ ָ
}יא{ ָאנ ֹכ ƒי י¿ הוָ ה ¡אל ֶֹה ָ
יך וַ ֲא ַמל¿ ֵאהוּ:
}יב{ ו¿ ל ֹא ׁ ָ˘ ַמע ַע ּ ƒמי ל¿ ˜וֹ ל ƒי ו¿ יָ ¿ׂ˘ ƒר ֵאל ל ֹא ָא ָבה ל ƒי:
יהם:
}יג{ וָ ֲא ׁ ַ˘ ¿ ּל ֵחה ּו ּ ƒב ׁ ¿˘ ƒרירוּ˙ לּ ָ ƒבם יֵ ל¿ כ ּו ¿ ּבמוֹ ֲעˆוֹ ֵ˙ ֶ
}יד{ ל ּו ַע ּ ƒמי ׁ˘ ֵֹמ ַע ל ƒי יָ ¿ׂ˘ ƒר ֵאל ּ ƒב ¿ד ָרכַ י י¿ ַה ֵ ּלכוּ:
יהם ָא ׁ ˘ƒיב יָ ƒדי:
יע ו¿ ַעל ָˆ ֵר ֶ
יהם ַאכ¿ נַ ƒ
}טו{ ּƒכ ¿מ ַעט אוֹ י¿ ֵב ֶ
יהי ƒע ָּ˙ם ל¿ עוֹ לָ ם:
}טז{ ¿מ˘ַׂ נ¿ ֵאי י¿ הוָ ה י¿ כַ ֲח ׁ˘ ּו לוֹ וƒ ƒ
יע ָך:
}יז{ וַ ַ ּי ֲאכ ƒילֵ ה ּו ֵמ ֵחלֶ ב ƒח ּ ָטה ו ּƒמ ּˆוּר ¿ ּד ַב ׁ˘ ַא˘ׂ¿ ּ ƒב ֶ

