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פר˜ ˜מג
}א{ ƒמז¿ מוֹ ר ל¿ ָדו ƒד י¿ הוָ ה ׁ ¿˘ ַמע ּ¿˙ ƒפ ָ ּל ˙ƒי ַה ֲאז ƒינָ ה ֶאל ַּ˙ ֲחנוּנַ י ֶ ּב ¡א ֻמנָ ¿˙ ָך ֲענֵ נ ƒי ¿ ּב ¿ ˆƒד ָ˜ ֶ˙ ָך:
}ב{ ו¿ ַאל ָּ˙בוֹ א ¿ב ƒמ ׁ ¿˘ ּ ָפט ֶא˙ ַע ¿ב ֶ ּד ָך ּƒכי ל ֹא יּ ַ ˆ¿ ƒד˜ ל¿ ָפנֶ ָ
יך כָ ל ָחי:
יבנ ƒי ¿ב ַמ ֲח ׁ ַ˘ ּƒכים ¿ּכ ֵמ ֵ˙י עוֹ לָ ם:
}ג{ ּƒכי ָר ַדף אוֹ יֵ ב נַ ¿פ ׁ ˘ƒי ּ ƒד ָּכא לָ ָא ֶרַ ıח ָ ּי ˙ƒי הוֹ ׁ ַ ˘ƒ
}ד{ וַ ַּ ˙¿ ˙ƒע ּ ֵטף ָעלַ י רו ּƒחי ¿ ּב˙וֹ כ ƒי י˙ּ ˘¿ ׁ ƒוֹ ֵמם לּ ƒ ƒבי:
י˙י ¿בכָ ל ּ ָפ ֳעלֶ ָך ¿ ּב ַמ ֲע˘ֵׂ ה יָ ֶד ָ
יך ֲא˘ׂ וֹ ֵח ַח:
}ה{ זָ כַ ¿ר ּ˙ƒי יָ ƒמים ƒמ ֶ ּ˜ ֶדם ָהגƒ ƒ
}ו{ ּ ֵפ ַר˘ׂ¿ ּ˙ƒי יָ ַדי ֵאלֶ ָ
יך נַ ¿פ ׁ ˘ƒי ¿ּכ ֶא ֶרֲ ıעיֵ ָפה ל¿ ָך ֶסלָ ה:
}ז{ ַמ ֵהר ֲענֵ נ ƒי י¿ הוָ ה ָּכל¿ ָ˙ה רו ּƒחי ַאל ַּ˙ ¿ס ֵּ˙ר ּ ָפנֶ ָ
יך ƒמ ּ ֶמ ּƒני ו¿ נ¿ ƒמ ׁ ַ˘ל¿ ּ˙ƒי ƒעם י ¿ֹר ֵדי בוֹ ר:
יענ ƒי ֶ ּד ֶר ¿ך ז ּו ֵאלֵ ¿ך ּƒכי ֵאלֶ ָ
א˙י נַ ¿פ ׁ ˘ƒי:
יך נָ ˘ָׂ ƒ
יענ ƒי ַבבּ ֶֹ˜ר ַח ¿ס ֶ ּד ָך ּƒכי ¿ב ָך ָב ָט ¿ח ּ˙ƒי הוֹ ƒד ֵ
}ח{ ַה ׁ ¿˘ ƒמ ֵ
}ט{ ַה ˆּ ƒילֵ נ ƒי ֵמא ֹי¿ ַבי י¿ הוָ ה ֵאלֶ ָ
יך כƒ ּ ƒס ˙ƒי:
}י{ לַ ּ ¿מ ֵדנ ƒי לַ ֲע˘ׂ וֹ ˙ ¿רˆוֹ נֶ ָך ּƒכי ַא ָּ˙ה ¡אלוֹ ָהי רו ֲּח ָך טוֹ ָבה ַּ˙נ¿ ֵחנ ƒי ¿ ּב ֶא ֶרƒ ıמ ׁי˘וֹ ר:
}יא{ ל¿ ַמ ַען ׁ ¿ ˘ƒמ ָך י¿ הוָ ה ּ¿˙ ַח ֵ ּינ ƒי ¿ ּב ¿ ˆƒד ָ˜ ¿˙ ָך ˙וֹ ˆƒיא ƒמ ָ ּˆ ָרה נַ ¿פ ׁ ˘ƒי:
}יב{ ו ¿ּב ַח ¿ס ¿ ּד ָך ַּ˙ ¿ˆ ƒמי˙ א ֹי¿ ָבי ו¿ ַה ֲא ַב ¿ד ָּ˙ ָּכל ˆ ֹרֲ ֵרי נַ ¿פ ׁ ˘ƒי ּƒכי ֲאנ ƒי ַע ¿ב ֶ ּד ָך:

