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ֶ?ֶרק א

ְוַהDֶֶלOָ 0ִוד ָזֵק4 ָ*א ַ*Mִָמי@ ַוְיַכLֻה!  א. 
ַ*ְ*ָגִדי@ ְוQא ִיַח@ ל5:

ַלאדִֹני  ְיַבְק6!  ָבָדיו  A/ ל5  ַוMֹאְמר!  ב. 
ָרה ְבת!ָלה ְוָ/ְמָדה ִלְפֵני  A/ֶל0 ַנDֶַה
ְו6ְָכָבה  ;ֶֹכֶנת  !ְתִהי־ל5  ַהDֶֶל0 

ְבֵחיֶקU ְוַח@ ַלאדִֹני ַהDֶֶל0:

8ְב!ל  ְ*כֹל  ָיָפה  ָרה  A/ַנ ַוְיַבְק6!  ג. 
ִבי6ַג  Aֶאת־א ַוMְִמְצא!  ִיWְָרֵאל 

ַהY!ַנDִית ַוMִָבא! ֹאָתX ַלDֶֶל0:
ַו2ְִהי  ַ/ד־ְמֹאד  ָיָפה  ָרה  A/Zְַוַה ד. 
ְוַהDֶֶל0  ַו6ָ2ְְרֵתה!  ;ֶֹכֶנת  ַלDֶֶל0 

:X/ָא ְיָדQ

ֵלאמֹר  ִמְתַנֵ]א  ֶב4־ַח8ִית  דִֹנMָה  Aַוא ה. 
ִני ֶאְמ0Q ַוW/ַMַ ל5 ֶרֶכב !ָפָר6ִי@  Aא

ִמYִי@ ִאי6 ָרִצי@ ְלָפָניו: Aַוח
ֵלאמֹר  ִמMָָמיו  ָאִביו  ָצב5  A/א־Qְו ו. 
ְוַג@־ה!א ט5ב־ ָ/Wִיָת  ָ=ָכה   /ַ!Oַמ

ֵרי  Aַאח ָיְלָדה  ְוֹאת5  ְמֹאד  2ַֹאר 
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ַאְב6ָל5@:

ֶ*4־ְצר!ָיה  י5ָאב   @/ִ ְדָבָריו  ַוMְִהי!  ז. 
ֵרי  Aַאח ַוMְַ/ְזר!  ַה=ֵֹה4  ֶאְבָיָתר  ְוִ/@ 

דִֹנMָה: Aא
ֶב4־ְיה5ָיָדע  !ְבָנָיה!  ַה=ֵֹה4  ְוָצד5ק  ח. 
ְוָנָת4 ַהZִָביא ְו6ְִמִ/י ְוֵרִ/י ְוַה8ִ*5ִרי@ 

דִֹנMָה!: Aא ָהי! ִ/@־אQ 6ֶר ְלָדִוד Aא
!ְמִריא  !ָבָקר  צֹא4  דִֹנMָה!  Aא ַוMְִזַ*ח  ט. 
ֵ/י4  6ֶר־ֵאֶצל  Aא ַה_ֶֹחֶלת  ֶאֶב4   @/ִ
ְ*ֵני  ֶאת־ָ=ל־ֶאָחיו  ַוMְִקָרא  רֵֹגל 
ַ/ְבֵדי  ְיה!ָדה  !ְלָכל־ַאְנ6ֵי  ַהDֶֶל0 

ַהDֶֶל0:
ְוֶאת־ !ְבָנָיה!  ַהZִָביא  ְוֶאת־ָנָת4  י. 

Qא  ָאִחיו  ְוֶאת־Q6ְמֹה  ַה8ִ*5ִרי@ 
ָקָרא:

ֵא@־ ֶאל־ַ*ת־6ֶַבע  ָנָת4  ַוMֹאֶמר  יא. 

ִ=י  6ַָמַ/2ְ  ל5א  Aה ֵלאמֹר  Q6ְמֹה 
דֵֹנינ!  Aַוא ֶב4־ַח8ִית  דִֹנMָה!  Aא ָמַל0 

ָדִוד Qא ָיָדע:
ְוַ/2ָה ְלִכי ִאיָ/ֵצ0 ָנא ֵ/ָצה !ַמְ?ִטי  יב. 

ֶאת־ַנְפ06ֵ ְוֶאת־ֶנֶפ6 ְ*ֵנQ6ְ 0מֹה:

ְלִכי !בִֹאי ֶאל־ַהDֶֶלOָ 0ִוד ְוָאַמְר2ְ  יג. 
ַהDֶֶל0  דִֹני  Aא Qא־ַא2ָה  Aה ֵאָליו 
ָמְתU ֵלאמֹר ִ=י־Q6ְמֹה  Aִנ6ְַ*ְ/2ָ ַלא
ַ/ל־ ֵי6ֵב  ְוה!א  ַרי  Aַאח  0Qִיְמ ְבֵנ0 

דִֹנMָה!: Aָמַל0 א /ַ!Oִאי !ַמ;ְ=ִ
ִהZֵה ע5ָד0 ְמַדֶ*ֶרת 6ָ@ ִ/@־ַהDֶֶל0  יד. 
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ַרִי0 !ִמֵ?אִתי ֶאת־ Aִני ָאב5א ַאח Aַוא
Oְָבָרִי0:

ֶאל־ַהDֶֶל0  ַבת־6ֶַבע  ַו2ָבֹא  טו. 
ִבי6ַג  Aֶל0 ָזֵק4 ְמֹאד ַואDֶַהַחְדָרה ְוַה

ַהY!ַנDִית ְמ6ַָרת ֶאת־ַהDֶֶל0:
ַלDֶֶל0  ַו2ַ6ְ2ִח!  ַ*ת־6ֶַבע  ַו2ִ`ֹד  טז. 

ַוMֹאֶמר ַהDֶֶל0 ַמה־ָ?0:

ִנ6ְַ*ְ/2ָ  ַא2ָה  דִֹני  Aא ל5  ַו2ֹאֶמר  יז. 
ָמֶתU ִ=י־Q6ְמֹה  Aַלא UֶהיQ aיהָֹוה א*ַ
ַ/ל־ ֵי6ֵב  ְוה!א  ָרי  Aַאח  0Qִיְמ ְבֵנ0 

ִ=ְ;ִאי:
ְוַ/2ָה  ָמָל0  דִֹנMָה  Aא ִהZֵה  ְוַ/2ָה  יח. 

דִֹני ַהDֶֶלQ 0א ָיָדְ/2ָ: Aא
ָלרֹב  !ְמִריא־ְוצֹא4  56ר  ַוMְִזַ*ח  יט. 

!ְלֶאְבָיָתר  ַהDֶֶל0  ְלָכל־ְ*ֵני  ַוMְִקָרא 
ַה=ֵֹה4 !ְליָֹאב Wַר ַהbָָבא ְוִלQ6ְמֹה 

ַ/ְבQ UOְא ָקָרא:

ָכל־ ֵ/יֵני  ַהDֶֶל0  דִֹני  Aא ְוַא2ָה  כ. 
ִיWְָרֵאל ָ/ֶליU ְלַה8ִיד ָלֶה@ ִמי ֵי6ֵב 

ָריו: Aֶל0 ַאחDֶדִֹני־ַה Aא אLֵ=ִל־/ַ
ִ/@־ דִֹני־ַהDֶֶל0  Aא ִ=6ְַכב  ְוָהָיה  כא. 

Q6ְמֹה  !ְבִני  ִני  Aא ְוָהִייִתי  בָֹתיו  Aא
ַחcִָאי@:

ִ/@־ַהDֶֶל0  ְמַדֶ*ֶרת  ע5ֶדZָה  ְוִהZֵה  כב. 

ְוָנָת4 ַהZִָביא ָ*א:
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ָנָת4  ִהZֵה  ֵלאמֹר  ַלDֶֶל0  ַו8ִMַיד!  כג. 
ַו2ַ6ְMִח!  ַהDֶֶל0  ִלְפֵני  ַוMָבֹא  ַהZִָביא 

ַלDֶֶל0 ַ/ל־ַאָ>יו ָאְרָצה:
ַא2ָה  ַהDֶֶל0  דִֹני  Aא ָנָת4  ַוMֹאֶמר  כד. 

ָרי ְוה!א  A0 ַאחQה! ִיְמMָדִֹנ Aָאַמְר2ָ א
ֵי6ֵב ַ/ל־ִ=ְ;ִאי:

!ְמִריא־ 56ר  ַוMְִזַ*ח   @5Mַה ָיַרד  ִ=י  כה. 

ְוצֹא4 ָלרֹב ַוMְִקָרא ְלָכל־ְ*ֵני ַהDֶֶל0 
ַה=ֵֹה4  !ְלֶאְבָיָתר  ַהbָָבא  !ְלWֵָרי 
ְוִהZָ@ ֹאְכִלי@ ְו6ִֹתי@ ְלָפָניו ַוMֹאְמר! 

דִֹנMָה!: Aֶל0 אDְֶיִחי ַה

ַה=ֵֹה4  !ְלָצדֹק   UOִֶני־ַ/ְב Aא ְוִלי  כו. 
ְוִלQ6ְמֹה  ֶב4־ְיה5ָיָדע  ְוִלְבָנָיה! 

ַ/ְבQ UOְא ָקָרא:
דִֹני ַהDֶֶל0 ִנְהָיה ַהOָָבר  Aִא@ ֵמֵאת א כז. 
 dעבדי UOְא ה5ַדְ/2ָ ֶאת־ַ/ְבQַהֶ_ה ְו
דִֹני־ַהDֶֶל0  Aא ַ/ל־ִ=Lֵא  ֵי6ֵב  ִמי 

ָריו: Aַאח

ִקְרא!־ ַוMֹאֶמר  Oִָוד  ַהDֶֶל0   4/ַMַַו כח. 

ַהDֶֶל0  ִלְפֵני  ַו2ָבֹא  ְלַבת־6ַָבע  ִלי 
מֹד ִלְפֵני ַהDֶֶל0: A/2ַַו

ַחי־ְיהָֹוה  ַוMֹאַמר  ַהDֶֶל0  ַוYָMִַבע  כט. 

6ֶר־ָ>ָדה ֶאת־ַנְפ6ִי ִמָ=ל־ָצָרה: Aא
Qֵהי  a6ֶר ִנ6ְַ*ְ/2ִי ָל0 ַ*יהָֹוה א Aי ַ=א=ִ ל. 
ְבֵנ0  ִ=י־Q6ְמֹה  ֵלאמֹר  ִיWְָרֵאל 
ַ/ל־ִ=ְ;ִאי  ֵי6ֵב  ְוה!א  ַרי  Aַאח  0Qִיְמ

Wֶה ַה5M@ ַהֶ_ה: a/2ְַח2ָי ִ=י ֵ=4 ֶא
 eֶאֶר ַאַ>ִי@  ַ*ת־6ֶַבע  ַו2ִ`ֹד  לא. 
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