
ַח  יפּו כ ֹ֑ ים ַיֲחִלִ֣ ים ּוְלֻאִמִּ֖ יׁשּו ֵאַל֙י ִאִיִּ֔ ׁשו ַּ֙הֲחִרִ֤ ט  ִיגְּ ָּ֥ ו ַלִמְׁשפ  ִּ֖ רּו ַיְחד  ז ְיַדֵבִּ֔ ִ֣ ָבהא  ָרָֽ י  ׃ִנקְּ  ֵהִעיר ִּ֙מִ֤

ח ָרָ֔ ן ִמִמזְּ ְרְד ִיֵתִ֤ ים ַיִּ֔ ִכִ֣ ִ֤יו ּגֹוִי֙ם ּוְמל  נ  ן ְלפ  ֹו ִיֵתֵּ֨ הּו ְלַרְגלֹ֑ ֵאִ֣ ֶדק ִיְקר  ֹו׃ ֶצִּ֖ ף ַקְׁשתֶּֽ ִּ֖ ׁש ִנד  ֹו ְכַקָּ֥ ֙ר ַחְרבִּ֔ פ  ע   ֶכֶּֽ
ֹוא׃ א י בֶּֽ יו ל ָּ֥ ִּ֖ ַרח ְבַרְגל  ֹום א ָּ֥ לֹ֑ ֹור ׁש  ם ַיֲעבִ֣ יּ֙ ִיְרְדֵפִּ֖ אׁשֲּ֙אִנִ֤ אַּ֙הֹד֖רֹותֵּ֙מרֹֹ֑ הֹּ֙קֵרֵ֥ ָעָשָ֔ לּ֙וְּ י־ָפַעַ֣ ּ֙'הִמָֽ

וא׃ יםֲּ֙אִני־הָֽ ֶאת־ַאֲחֹרִנ֖ ֹוןּ֙וְּ ִּ֖  ִראׁשָ֔ א  ֹות ה  אּו ְקצָּ֥ ִּ֔ ּו ִאִיי֙ם ְוִייר  אִ֤ ּון׃ר  יֶּֽ ּו ַוֶיֱאת  ְרבִּ֖ דּו ק  ֹ֑ יׁש  ֶרץ ֶיֱחר  ִאָּ֥

ֶּֽק׃ ר ֲחז  יו י אַמָּ֥ ִחִּ֖ רּו ּוְלא  הּו ַיְעז ֹ֑ ַעם  ֶאת־ֵרֵעִּ֖ ֹ֑ ֹוֶלם פ  יׁש ֶאת־הִ֣ יק ַפִטִּ֖ ף ַמֲחִלָּ֥ ֵרִּ֔ ׁ֙ש ֶאת־צ  ר  ַוְיַחֵזִ֤ק ח 

ֹוט׃ )ס( א ִימֶּֽ ים ל ָּ֥ הּו ְבַמְסְמִרִּ֖ ּוא ַוְיַחְזֵקָּ֥ ֹוב הִּ֔ ֶב֙ק טִ֣ ר ַלֶד֙ ֵמִ֤  א 

 

י׃ְואַ  ֲהִבֶּֽ ם א  ָּ֥ ה  יָך ֶזִֶַּ֖֖רע ַאְבר  ר ְבַחְרִתֹ֑ ב ֲאֶׁשִ֣ י ַיֲעק ִּ֖ ל ַעְבִדִּ֔ ֵאִ֣ ֙ה ִיְשר  ֹות  ת  יָ֙ך ִמְקצִ֣ ר ֶהֱחַזְקִת֙ ֲאֶׁשִ֤

יָך  ה ְבַחְרִתִּ֖ ת  ַמר ְלָ֙ך ַעְבִדי־ַאִּ֔ א ִ֤ יָך ו  אִתֹ֑ יה  ְקר  ֶרץ ּוֵמֲאִציֶלִּ֖ א ִּ֔ יָךה  ִתָֽ ַאסְּ אּ֙מְּ ֵֹ֥ ל ֙א  ׃וְּ ַאל־ִתיר 

י  י אֱ ִכִ֣ י־ֲאִנִ֣ ע ִכֶּֽ ִּ֖ ִני ַאל־ִתְׁשת  ין קֹל-ִעְמָך־א ִּ֔ יָך ִביִמָּ֥ יָך ַאף־ְתַמְכִתִּ֖ יָ֙ך ַאף־ֲעַזְרִתִּ֔ יָך ִאַמְצִת֙

י׃ ָך׃ ִצְדִקֶּֽ י ִריֶבֶּֽ ּו ַאְנֵׁשָּ֥ ִין ְוי אְבדִּ֖ ּו ְכַאַ֛ ְהיָּ֥ ְך ִיֶּֽ ֹ֑ ים ב  ל ַהֶנֱחִרִ֣ ּו כ ִּ֖ ְלמִּ֔ ִ֣ ׁשּ֙ו ְוִיכ  ן ֵיב ֵּ֨ א  ֵהִ֤ ְתַבְקֵׁש֙ם ְול ִ֣

ָך׃תִ  י ִמְלַחְמֶתֶּֽ ֶפס ַאְנֵׁשָּ֥ ִין ּוְכֶאִּ֖ ּו ְכַאַ֛ ָך ִיְהיָּ֥ י ַמֻצֶתֹ֑ ם ַאְנֵׁשִּ֖ ֵאִּ֔ יּ֙כ ְמצ  יָךַּ֙מֲחִזַ֣יקּ֙קֹל-א ּּ֙֙ה'ִּ֗יֲּ֙אִנִ֛

ִמיֶנֶָֹ֑֑ךּ֙ יָך׃ )ס(יְּ י ֲעַזְרִתֶּֽ א ֲאִנָּ֥ ִּ֖ ר ְלָךַ֛ ַאל־ִתיר  ֵמָּ֥ א   ה 

 
י ֲעַזְר  ל ֲאִנִ֤ ֵאֹ֑ י ִיְשר  ב ְמֵתִּ֖ ֲעק ִּ֔ ַעת ַיֶּֽ יְרִא֙י תֹוַלִ֣ ֹוׁש  ה'ִתיְ֙ך ְנֻאם־ַאל־ִתֶּֽ ְך ְקדָּ֥ ֲאֵלִּ֖ ְוג 

ל׃ ֵאֶּֽ ק  ִיְשר  ד ִּ֔ ִרי֙ם ְות  ּוׁש ה  דִ֤ ֹות ת  יִפיֹ֑ ַעל ִפֶּֽ ׁש ַבִּ֖ ד ִּ֔ ּוץ ח  רִ֣ יְך ְלמֹוַר֙ג ח  ִהֵנִ֣ה ַשְמִתִּ֗

ים׃ ִשֶּֽ ץ ת  ֹות ַכמ ָּ֥ עִּ֖ י ּוְגב  ִגִ֣ ֙ה ת  ם ְוַאת  ֹ֑ יץ אֹות  ִפִ֣ ה ת  ִּ֖ ר  ם ּוְסע  ֵאִּ֔ ּוַח ִתש   ה'ל ַבֶּֽ ִתְזֵר֙ם ְורִ֣

ל׃ )פ( ֶּֽ ל ִתְתַהל  ֵאִּ֖ ֹוׁש ִיְשר   ִבְקדָּ֥

 

י  ה ֲאִנִ֤ ת  ֹ֑ א נ ׁש  ִ֣ מ  ִּ֖ם ַבצ  ִין ְלׁשֹונ  ַאִּ֔ ִי֙ם ו  ים ַמ֙ ים ְמַבְקִׁשָּ֥ ֶאְביֹוִנִ֜ ים ְוה  ֲעִנִיֵּ֨ ם אֱ  ’הה  י קֹל-ֶאֱעֵנִּ֔

ל  ֵאִּ֖ םִיְשר  ֵבָֽ אֶּ֙אֶעזְּ ֵֹ֥ ִיים֙  ׃ל ח ַעל־ְׁשפ  ֙ר  ֶאְפַתִ֤ ים ִמְדב  ִשִ֤ ֹות א  ֹות ַמְעי נֹ֑ עִּ֖ ֹוְך ְבק  ֹות ּוְבתָּ֥ רִּ֔ ְנה 

ִים׃ ֶּֽ ֵאי מ  ָּ֥ ִּ֖ה ְלמֹוצ  ֶרץ ִצי  ִים ְוֶאָּ֥ ים  ַלֲאַגם־ַמִּ֔ ִשִ֣ ֶמן א  ֹ֑ ץ ׁש  ס ְוֵעִ֣ ה ַוֲהַדִּ֖ ֶרז ִׁשט ִּ֔ ֙ר ֶאִ֣ ן ַבִמְדב  ֶאֵתִ֤

ו׃ ֶּֽ ּור ַיְחד  ר ּוְתַאשִּ֖ ָּ֥ ֹוׁש ִתְדה  ה ְברַ֛ ב ִּ֗ ֲער  ַען יִ  ב  ו ְלַמַ֧ ילּ֙ו ַיְחד ִּ֔ ימּו ְוַיְשִכ֙ ּו ְוי ִשִ֤ ּו ְוֵיְדעִּ֗ יַּ֙יד־ְראִ֣ ִכֵ֥

אתּּ֙֙ה' ֹֹ֑ ָתהּ֙ז שְּ ּה׃ָעַ֣ ֶּֽ א  ל ְבר  ֵאִּ֖ ֹוׁש ִיְשר   )פ( ּוְקדָּ֥

 

ו בֵ֥ ר ָקרְּ יְבֶכִּ֖ם י אַמִ֣ יׁשו ּ֙ 'ה ִרֶּֽ ב׃ ַהִג  ֶלְך ַיֲעק ֶּֽ ר ֶמָּ֥ ם י אַמִּ֖ ֹוֵתיֶכִּ֔ יׁשו ּ֙ ֲעֻצמִ֣ רּ֙ ַיִג  תֲּ֙אֶׁשַ֣ נוֵּ֙א֖ ידוָּ֙לָ֔ ַיִגַ֣ וְּ

ַּ֙הָב֖אֹותּ֙ ֹו ּ֙אֵ֥ ן ַּ֙אֲחִריָתָ֔ ה ָעַ֣ ֵנדְּ ּ֙וְּ נו  ִּ֙לֵב  יָמה ָנִשִ֤ ּ֙וְּ ידו ַּ֙הִגִּ֜ ָנה ֵּ֙ה֗ ה ָּ֙מַ֣ ּ֙׀ ֹות ָּ֙הִראֹׁשנַ֣ יָנה ֶרֹ֑ ִתקְּ

נו׃ ָֽ ִמיע  יבּו ְות   ַהׁשְּ ם ַאף־ֵתיִטִ֣ ים ַאֶתֹ֑ י ֱאֹלִהִּ֖ ה ִכָּ֥ ֹור ְוֵנְִֶ֣֖דע ִּ֔ חִּ֔ ֹות ְלא  ִתיִ֣ א  ידּ֙ו ה  ה ונרא ַהִּג֙ ע  ִּ֖ עּו ְוִנְׁשת  ֵרִּ֔

ו׃ ֶּֽ ה[ ַיְחד  ם׃ ]ְוִנְרֶאָּ֥ ֶכֶּֽ ר ב  ה ִיְבַחָּ֥ ִּ֖ ַפע תֹוֵעב  ֹ֑ ְלֶכִּ֖ם ֵמא  ע  ִין ּופ  ם ֵמַאִּ֔ ֹוִתי ֵהן־ַאֶתִ֣ את  ַהִעירִ֤ פֹו֙ן ַוַיִּ֔ ִמצ 

ֶמׁש ַרח־ֶׁש֖ ס־ִטֶּֽ  ִמִמזְּ ר ִיְרמ  ֹו יֹוֵצִּ֖ ֶמר ּוְכמָּ֥ ִני֙ם ְכמֹו־ח ִּ֔ א ְסג  י ְוי ב ִ֤ א ִבְׁשִמֹ֑ ִ֣ ּ֙מ יט׃ִיְקר  ידֵּ֙מרֹאׁש  ָֽי־ִהִגִ֤ ִ

יקּ֙ רַּ֙צִדֹ֑ נֹאַמַ֣ יםּ֙וְּ ָפִנ֖ ָעהּ֙וִמלְּ ֵנָדָ֔ ם׃וְּ ַע ִאְמֵריֶכֶּֽ ֵמִּ֖ ף ֵאין־ׁש  יַע ַאָּ֥ ין ַמְׁשִמִּ֔ ף ֵאִ֣ יד ַאַ֚ ף ֵאין־ַמִּגִּ֗ ֹון  ַאִ֣ ִראׁשָּ֥

ן׃ ר ֶאֵתֶּֽ ִם ְמַבֵשָּ֥ ַלִּ֖ ֹ֑ם ְוִלירּוׁש  ֹון ִהֵנִ֣ה ִהנ  ֶלה ְלִציִּ֖ יׁש ּוֵמֵאִּ֖ ין ִאִּ֔ ֶר֙א ְוֵאִ֣ יבּו  ְוֵא֙ ם ְוי ִׁשָּ֥ ֵלִּ֖ ץ ְוֶאְׁשא  ין יֹוֵעֹ֑ ְוֵאִ֣

ר׃ ֶּֽ ב  ם׃ )פ( ד  הּו ִנְסֵכיֶהֶּֽ ת ִּ֖ ּוַח ו  ם רָּ֥ ֶפס ַמֲעֵשיֶהֹ֑ ֶון ֶאִּ֖ ָּ֥ ם א  ן ֻכל ִּ֔  ֵהִ֣
 


