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פר˜ ˜ט
}א{ לַ ¿מנַ ֵ ּˆ ַח ל¿ ָדו ƒד ƒמז¿ מוֹ ר ¡אל ֵֹהי ¿˙ ƒה ָ ּל ˙ƒי ַאל ֶּ˙ ¡ח ַר ׁ˘:
}ב{ ּƒכי ƒפי ָר ׁ ָ˘ע ו ּƒפי ƒמ ¿ר ָמה ָעלַ י ּ ָפ ָ˙ח ּו ּ ƒד ¿ ּבר ּו ƒא ּ˙ƒי ל¿ ׁ˘וֹ ן ׁ ָ˘ ֶ˜ר:
}ג{ ו¿ ƒד ¿ב ֵרי ˘ׂ ƒנ¿ ָאה ¿ס ָבבוּנ ƒי וַ ּ ƒי ָ ּל ֲחמוּנ ƒי ƒח ָּנם:
}ד{ ַּ˙ ַח˙ ַא ֲה ָב ˙ƒי י¿ ¿ׂ˘ ƒטנוּנ ƒי וַ ֲאנ ƒי ¿˙ ƒפ ָ ּלה:
}ה{ וַ ָ ּי˘ׂ ƒימ ּו ָעלַ י ָר ָעה ַּ˙ ַח˙ טוֹ ָבה ו¿ ˘ׂ ƒנ¿ ָאה ַּ˙ ַח˙ ַא ֲה ָב ˙ƒי:
}ו{ ַה ¿פ ֵ˜ד ָעלָ יו ָר ׁ ָ˘ע ו¿ ˘ָׂ ָטן יַ ֲעמ ֹד ַעל י¿ ƒמינוֹ :
}ז{ ¿ ּב ƒה ׁ ּ ָ˘ ¿פטוֹ יֵ ֵˆא ָר ׁ ָ˘ע ו ¿ּ˙ ƒפ ָ ּל˙וֹ ּ¿ ˙ƒהיֶ ה לַ ֲח ָט ָאה:
}ח{ י¿ ƒהי ּו יָ ָמיו ¿מ ַע ּ ƒטים ּ ¿פ ֻ˜ ָ ּד˙וֹ י˜ּ ַ ƒח ַא ֵחר:
}ט{ י¿ ƒהי ּו ָבנָ יו י¿ ˙וֹ ƒמים ו¿ ƒא ׁ ¿˘ ּ˙וֹ ַאל¿ ָמנָ ה:
יהם:
}י{ ו¿ נוֹ ַע יָ נוּע ּו ָבנָ יו ו¿ ׁ ֵ ˘ƒאל ּו ו¿ ָד ¿ר ׁ˘ ּו ֵמ ָח ¿רבוֹ ֵ˙ ֶ
}יא{ י¿ נַ ֵ ּ˜ ׁ˘ נוֹ ׁ ֶ˘ה ל¿ כָ ל ֲא ׁ ֶ˘ר לוֹ ו¿ יָ בֹ ּז ּו זָ ƒרים י¿ ג ƒיעוֹ :
}יב{ ַאל י¿ ƒהי לוֹ מ ׁ ֵֹ˘ ¿ך ָח ֶסד ו¿ ַאל י¿ ƒהי חוֹ נֵ ן ל ƒי˙וֹ ָמיו:
}יג{ י¿ ƒהי ַא ֲח ƒרי˙וֹ ל¿ ַהכ¿ ƒרי˙ ¿ ּבדוֹ ר ַא ֵחר יַ ּ ƒמח ׁ ¿˘ ָמם:
}יד{ יּ ָ ƒזכֵ ר ֲעוֹ ן ֲאב ָֹ˙יו ֶאל י¿ הוָ ה ו¿ ַח ּ ַטא˙ ƒא ּמוֹ ַאל ָּ ּ ˙ƒמח:
}טו{ י¿ ƒהי ּו נֶ גֶ ד י¿ הוָ ה ָּ˙ ƒמיד ו¿ יַ כ¿ ֵר˙ ֵמ ֶא ֶר ıז ƒכ¿ ָרם:
}טז{ יַ ַען ֲא ׁ ֶ˘ר ל ֹא זָ כַ ר ֲע˘ׂ וֹ ˙ ָח ֶסד וַ ּ ƒי ¿ר ּד ֹף ƒא ׁי˘ ָענ ƒי ו¿ ֶא ¿ביוֹ ן ו¿ נ ƒכ¿ ֵאה לֵ ָבב ל¿ מוֹ ֵ˙˙:
}יז{ וַ ֶ ּי ¡א ַהב ¿˜לָ לָ ה וַ ּ¿˙בוֹ ֵאה ּו ו¿ ל ֹא ָח ֵפּ ƒ ıב ¿ב ָרכָ ה וַ ּ¿ ˙ƒר ַח˜ ƒמ ּ ֶמ ּנוּ:
}יח{ וַ ּ ƒיל¿ ַ ּב ׁ˘ ¿˜לָ לָ ה ¿ּכ ַמ ּדוֹ וַ ָּ˙בֹא כַ ּ ַמי ƒם ¿ ּב ¿ ˜ƒרבּ וֹ ו¿ כַ ׁ ּ ֶ˘ ֶמן ¿ ּב ַע ¿ˆמוֹ ָ˙יו:
}יט{ ּ¿˙ ƒהי לוֹ ¿ּכ ֶבגֶ ד יַ ¿ע ֶטה וּל¿ ֵמזַ ח ָּ˙ ƒמיד יַ ¿ח ¿ ּג ֶר ָה:
}כ{ ז ֹא˙ ּ ¿פ ֻע ַ ּל˙ ˘ׂ ¿ֹטנַ י ֵמ ֵא˙ י¿ הוָ ה ו¿ ַה ּד ¿ֹב ƒרים ָרע ַעל נַ ¿פ ׁ ˘ƒי:
}כא{ ו¿ ַא ָּ˙ה י¿ הו ƒה ]אומרים:
אלוהים[ ֲאד ֹנָ י ֲע˘ֵׂ ה ƒא ּ˙ƒי ל¿ ַמ ַען ׁ ¿˘ ֶמ ָך ּƒכי טוֹ ב ַח ¿ס ¿ ּד ָך ַה ˆּ ƒילֵ נ ƒי:
}כב{ ּƒכי ָענ ƒי ו¿ ֶא ¿ביוֹ ן ָאנ ֹכ ƒי ו¿ לּ ƒ ƒבי ָחלַ ל ¿ ּב ¿ ˜ƒר ּ ƒבי:
}כג{ ¿ּכ ֵˆל ּƒכנ¿ טוֹ ˙וֹ נֶ ¡הלָ כ¿ ּ˙ƒי נ ƒנ¿ ַע ¿ר ּ˙ƒי ָּכ ַא ¿ר ֶ ּבה:
}כד{ ּ ƒב ¿ר ַּכי ָּכ ׁ ¿˘ל ּו ƒמ ּˆוֹ ם ו ¿ּב˘ָׂ ƒרי ָּכ ַח ׁ˘ ƒמ ׁ ּ ָ˘ ֶמן:
ֹא˘ם:
י˙י ֶח ¿ר ּ ָפה לָ ֶהם י¿ ƒראוּנ ƒי י¿ נ ƒיעוּן ר ׁ ָ
}כה{ וַ ֲאנ ƒי ָהיƒ ƒ
יענ ƒי כ¿ ַח ¿ס ֶ ּד ָך:
}כו{ ָעז¿ ֵרנ ƒי י¿ הוָ ה ¡אל ָֹהי הוֹ ׁ ֵ ˘ƒ
י˙ ּה:
}כז{ ו¿ יֵ ¿דע ּו ּƒכי יָ ¿ד ָך ּז ֹא˙ ַא ָּ˙ה י¿ הוָ ה ֲע˘ָׂ ƒ
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}כח{ י¿ ַ˜ל¿ ל ּו ֵה ּ ָמה ו¿ ַא ָּ˙ה ¿˙ ָב ֵר ¿ך ָ˜מ ּו וַ ֵ ּיב ֹׁ˘ ּו ו¿ ַע ¿ב ¿ ּד ָך יָ ¿ׂ˘ ƒמח:
}כט{ י ƒל¿ ¿ ּב ׁ˘ ּו ˘ׂ וֹ ¿טנַ י ¿ּכלָ ּ ƒמה ו¿ יַ ֲעט ּו כַ ¿מ ƒעיל ָ ּב ׁ ¿˘ ָּ˙ם:
}ל{ אוֹ ֶדה י¿ הוָ ה ¿מא ֹד ¿ ּב ƒפי ו ¿ּב˙וֹ ¿ך ַר ּ ƒבים ֲא ַהל¿ לֶ ּנוּ:
יע ƒמ ׁ ּ˘ ¿ֹפ ֵטי נַ ¿פ ׁ˘וֹ :
ימין ֶא ¿ביוֹ ן ל¿ הוֹ ׁ ַ ˘ƒ
}לא{ ּƒכי יַ ֲעמ ֹד לƒ ƒ

