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פר˜ ˜ג
}א{ ל¿ ָדו ƒד ָ ּב ¿רכ ƒי נַ ¿פ ׁ ˘ƒי ֶא˙ י¿ הוָ ה ו¿ כָ ל ¿˜ ָר ַבי ֶא˙ ׁ ֵ˘ם ָ˜ ¿ד ׁ˘וֹ :
}ב{ ָ ּב ¿רכ ƒי נַ ¿פ ׁ ˘ƒי ֶא˙ י¿ הוָ ה ו¿ ַאל ּּ¿ ˘¿ ׁ ˙ƒכ ƒחי ָּכל ¿ ּגמוּלָ יו:
}ג{ ַה ּס ֹלֵ ַח ל¿ כָ ל ֲעוֹ נֵ כ ƒי ָהר ֵֹפא ל¿ כָ ל ַּ˙ ֲחלֻ ָאי¿ כ ƒי:
}ד{ ַהגּוֹ ֵאל ƒמ ׁ ּ ַ˘ ַח˙ ַח ָ ּיי¿ כ ƒי ַה ¿מ ַע ּ ¿ט ֵרכ ƒי ֶח ֶסד ו¿ ַר ֲח ƒמים:
}ה{ ַה ּ ַמ˘ׂ¿ ּ ƒביַ ע ַ ּב ּטוֹ ב ֶע ¿דיֵ ¿ך ַּ ˙¿ ˙ƒח ֵ ּד ׁ˘ ַּכ ֶּנ ׁ ֶ˘ר נ¿ עו ָּרי¿ כ ƒי:
}ו{ ע ֹ˘ֵׂ ה ¿ˆ ָד˜וֹ ˙ י¿ הוָ ה ו ּƒמ ׁ ¿˘ ּ ָפ ƒטים ל¿ כָ ל ֲע ׁ˘ו ˜ּƒים:
יע ¿ ּד ָרכָ יו ל¿ מ ׁ ֶֹ˘ה ל¿ ƒבנֵ י יָ ¿ׂ˘ ƒר ֵאל ֲעל ƒילוֹ ָ˙יו:
}ז{ יוֹ ƒד ַ
}ח{ ַרחוּם ו¿ ַח ּנוּן י¿ הוָ ה ֶא ֶר ¿ך ַא ּ ַפי ƒם ו¿ ַרב ָח ֶסד:
}ט{ ל ֹא לָ נֶ ַˆח יָ ƒריב ו¿ ל ֹא ל¿ עוֹ לָ ם יּ ƒטוֹ ר:
}י{ ל ֹא כַ ֲח ָט ֵאינ ּו ָע˘ָׂ ה לָ נ ּו ו¿ ל ֹא כַ ֲעוֹ נ ֵֹ˙ינ ּו ָ ּג ַמל ָעלֵ ינוּ:
}יא{ ּƒכי כ ƒג¿ ב ַֹּה ׁ ָ˘ ַמי ƒם ַעל ָה ָא ֶרּ ָ ıג ַבר ַח ¿ס ּדוֹ ַעל י¿ ֵר ָאיו:
}יב{ ּƒכ ¿רח ֹ˜ ƒמז¿ ָרח ƒמ ּ ַמ ֲע ָרב ƒה ¿ר ƒחי˜ ƒמ ּ ֶמ ּנ ּו ֶא˙ ּ ¿פ ׁ ָ˘ ֵעינוּ:
}יג{ ¿ּכ ַר ֵחם ָאב ַעל ָ ּבנ ƒים ƒר ַחם י¿ הוָ ה ַעל י¿ ֵר ָאיו:
}יד{ ּƒכי הוּא יָ ַדע יֵ ˆ¿ ƒרנ ּו זָ כוּר ּƒכי ָע ָפר ֲאנָ ¿חנוּ:
}טו{ ¡אנוֹ ׁ˘ ֶּכ ָח ˆƒיר יָ ָמיו ¿ּכ ˆƒיַ ıה ּ ָ˘ׂ ֶדה ֵּכן יָ ˆƒי:ı
}טז{ ּƒכי רו ַּח ָע ¿ב ָרה בּ וֹ ו¿ ֵאינֶ ּנ ּו ו¿ ל ֹא יַ ּƒכ ֶיר ּנ ּו עוֹ ד ¿מ˜וֹ מוֹ :
}יז{ ו¿ ֶח ֶסד י¿ הוָ ה ֵמעוֹ לָ ם ו¿ ַעד עוֹ לָ ם ַעל י¿ ֵר ָאיו ו¿ ¿ ˆƒד ָ˜˙וֹ ל¿ ƒבנֵ י ָבנ ƒים:
}יח{ ל¿ ׁ˘ ¿ֹמ ֵרי ¿ב ƒרי˙וֹ וּל¿ ז ֹכ¿ ֵרי ƒפ ֻ ּ˜ ָדיו לַ ֲע˘ׂ וֹ ָ˙ם:
}יט{ י¿ הוָ ה ַ ּב ׁ ּ ָ˘ ַמי ƒם ֵהכ ƒין ּƒכ ¿סאוֹ ו ַּמל¿ כוּ˙וֹ ַ ּבכּ ֹל ָמ ׁ ָ˘לָ ה:
}כ{ ָ ּב ¿רכ ּו י¿ הוָ ה ַמל¿ ָאכָ יו ּ ƒגבּ ֵֹרי כ ַֹח ע ֹ˘ֵׂ י ¿ד ָברוֹ ל˘¿ ׁ ƒמ ַֹע ¿ ּב˜וֹ ל ¿ ּד ָברוֹ :
}כא{ ָ ּב ¿רכ ּו י¿ הוָ ה ָּכל ¿ˆ ָב ָאיו ¿מ ׁ ָ˘ ¿ר ָ˙יו ע ֹ˘ֵׂ י ¿רˆוֹ נוֹ :
}כב{ ָ ּב ¿רכ ּו י¿ הוָ ה ָּכל ַמ ֲע˘ָׂ יו ¿ ּבכָ ל ¿מ˜ֹמוֹ ˙ ֶמ ¿מ ׁ ַ˘ל¿ ּ˙וֹ ָ ּב ¿רכ ƒי נַ ¿פ ׁ ˘ƒי ֶא˙ י¿ הוָ ה:

