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פר˜ כב
}א{ לַ ¿מנַ ֵ ּˆ ַח ַעל ַא ֶ ּילֶ ˙ ַה ׁ ּ ַ˘ ַחר ƒמז¿ מוֹ ר ל¿ ָדו ƒד:
}ב{ ֵאל ƒי ֵאל ƒי לָ ָמה ֲעזַ ¿ב ָּ˙נ ƒי ָרחוֹ ˜ ƒמ ׁי˘ו ָּע ˙ƒי ּ ƒד ¿ב ֵרי ׁ ַ˘ ֲאגָ ˙ƒי:
}ג{ ¡אל ַֹהי ֶא ¿˜ ָרא יוֹ ָמם ו¿ ל ֹא ַ˙ ֲענֶ ה ו¿ לַ י¿ לָ ה ו¿ ל ֹא דו ּƒמ ָ ּיה ל ƒי:
}ד{ ו¿ ַא ָּ˙ה ָ˜דוֹ ׁ˘ יוֹ ׁ ֵ˘ב ּ¿˙ ƒהלּ וֹ ˙ יָ ¿ׂ˘ ƒר ֵאל:
}ה{ ¿ ּב ָך ָ ּב ¿טח ּו ֲאב ֵֹ˙ינ ּו ָ ּב ¿טח ּו וַ ּ¿˙ ַפ ¿ ּל ֵטמוֹ :
}ו{ ֵאלֶ ָ
יך זָ ֲע˜ ּו ו¿ נ¿ ƒמלָ ט ּו ¿ ּב ָך ָב ¿טח ּו ו¿ ל ֹא בוֹ ׁ˘וּ:
}ז{ ו¿ ָאנ ֹכ ƒי ˙וֹ לַ ַע˙ ו¿ ל ֹא ƒא ׁי˘ ֶח ¿ר ּ ַפ˙ ָא ָדם ו ¿ּבזוּי ָעם:
ֹא˘:
}ח{ ָּכל ר ַֹאי יַ ל¿ ƒעג ּו ל ƒי יַ ¿פ ƒטיר ּו ¿ב˘ָׂ ָפה יָ נ ƒיע ּו ר ׁ
}ט{ ּגֹל ֶאל י¿ הוָ ה י¿ ַפ ¿ ּל ֵטה ּו יַ ˆּ ƒילֵ ה ּו ּƒכי ָח ֵפ ıבּ וֹ :
יחי ַעל ׁ ¿˘ ֵדי ƒא ּ ƒמי:
}י{ ּƒכי ַא ָּ˙ה ג ֹƒחי ƒמ ָ ּב ֶטן ַמ ¿ב ƒט ƒ
}יא{ ָעלֶ ָ
יך ָה ׁ ¿˘לַ כ¿ ּ˙ƒי ֵמ ָר ֶחם ƒמ ֶ ּב ֶטן ƒא ּ ƒמי ֵאל ƒי ָא ָּ˙ה:
}יב{ ַאל ּ¿ ˙ƒר ַח˜ ƒמ ּ ֶמ ּƒני ּƒכי ָˆ ָרה ¿˜רוֹ ָבה ּƒכי ֵאין עוֹ זֵ ר:
}יג{ ¿ס ָבבוּנ ƒי ּ ָפ ƒרים ַר ּ ƒבים ַא ּ ƒב ֵירי ָב ׁ ָ˘ן ּƒכ ּ¿˙רוּנ ƒי:
יהם ַא ¿ריֵ ה ט ֵֹרף ו¿ ׁ˘ ֵֹאג:
}יד{ ּ ָפˆ ּו ָעלַ י ּ ƒפ ֶ
}טו{ ַּכ ּ ַמי ƒם נַ ּ ˘¿ ׁ ƒפכ¿ ּ˙ƒי ו¿ ƒה ¿˙ ּ ָפ ¿רד ּו ָּכל ַע ¿ˆמוֹ ָ˙י ָהיָ ה לּ ƒ ƒבי ַּכ ּדוֹ נָ ג נָ ֵמס ¿ ּב˙וֹ ¿ך ֵמ ָעי:
}טז{ יָ ֵב ׁ˘ ַּכ ֶח ֶר˘ׂ כּ ֹƒחי וּל¿ ׁ˘וֹ נ ƒי ֻמ ¿ד ָ ּב˜ ַמל¿ ˜וֹ ָחי ו¿ לַ ֲע ַפר ָמוֶ ˙ ּ¿ ּ ˘¿ ׁ ˙ƒפ ֵ˙נ ƒי:
}יז{ ּƒכי ¿ס ָבבוּנ ƒי ¿ּכלָ ƒבים ֲע ַד˙ ¿מ ֵר ƒעים ƒה ˜ּ ƒיפוּנ ƒי ָּכ ֲא ƒרי יָ ַדי ו¿ ַרג¿ לָ י:
}יח{ ֲא ַס ּ ֵפר ָּכל ַע ¿ˆמוֹ ָ˙י ֵה ּ ָמה יַ ּ ƒביט ּו י¿ ƒרא ּו ƒבי:
}יט{ י¿ ַח ¿ ּל˜ ּו ¿בגָ ַדי לָ ֶהם ו¿ ַעל ל¿ בו ׁ ˘ּƒי יַ ּ ƒפיל ּו גוֹ ָרל:
}כ{ ו¿ ַא ָּ˙ה י¿ הוָ ה ַאל ּ¿ ˙ƒר ָח˜ ¡איָ לו ˙ּƒי ל¿ ֶעז¿ ָר ˙ƒי חו ׁ ָּ˘ה:
}כא{ ַה ˆּ ƒילָ ה ֵמ ֶח ֶרב נַ ¿פ ׁ ˘ƒי ƒמ ַ ּיד ֶּכלֶ ב י¿ ƒח ָיד ˙ƒי:
י˙נ ƒי:
יענ ƒי ƒמ ּ ƒפי ַא ¿ריֵ ה ו ּƒמ ַ ּ˜ ¿רנֵ י ֵר ƒמים ֲענָ ƒ
}כב{ הוֹ ׁ ֵ ˘ƒ
}כג{ ֲא ַס ּ ¿פ ָרה ׁ ¿ ˘ƒמ ָך ל¿ ֶא ָחי ¿ ּב˙וֹ ¿ך ָ˜ ָהל ֲא ַהל¿ לֶ ָּך:
}כד{ י¿ ƒר ֵאי י¿ הוָ ה ַהל¿ לוּה ּו ָּכל זֶ ַרע יַ ֲע˜ֹב ַּכ ¿ ּבדוּה ּו ו¿ גוּר ּו ƒמ ּ ֶמ ּנ ּו ָּכל זֶ ַרע יָ ¿ׂ˘ ƒר ֵאל:
}כה{ ּƒכי ל ֹא ָבזָ ה ו¿ ל ֹא ׁ ¡ ı˜ּ ַ ˘ƒענוּ˙ ָענ ƒי ו¿ ל ֹא ƒה ¿ס ּ˙ƒיר ּ ָפנָ יו ƒמ ּ ֶמ ּנ ּו ו ¿ּב ׁ ַ˘ ¿ ּועוֹ ֵאלָ יו ׁ ָ˘ ֵמ ַע:
}כו{ ֵמ ƒא ּ¿˙ ָך ¿˙ ƒה ָ ּל ˙ƒי ¿ ּב ָ˜ ָהל ָרב נ¿ ָד ַרי ֲא ׁ ַ˘ ֵ ּלם נֶ גֶ ד י¿ ֵר ָאיו:
}כז{ י ֹאכ¿ ל ּו ֲענָ ו ƒים ו¿ יּ ָ ¿ׂ˘ ƒבע ּו י¿ ַהל¿ ל ּו י¿ הוָ ה ּד ¿ֹר ׁ ָ˘יו י¿ ƒחי ל¿ ַב ¿בכֶ ם לָ ַעד:
}כח{ י ƒז¿ ¿ּכר ּו ו¿ יָ ׁ ֻ˘ב ּו ֶאל י¿ הוָ ה ָּכל ַא ¿פ ֵסי ָא ֶר ıו¿ יֲ ˙ַּ ˘¿ ׁ ƒחו ּו ל¿ ָפנֶ ָ
יך ָּכל ƒמ ׁ ¿˘ ּ ¿פחוֹ ˙ גּוֹ י ƒם:
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}כט{ כּ ƒי לַ יהוָ ה ַה ּ ¿מלוּכָ ה ּומ ׁ ֵֹ˘ל ַ ּבגּוֹ י ƒם:
}ל{ ָאכ¿ ל ּו וַ ּ ƒי ׁ ¿˘ ַּ˙ ֲח ּו ּו ָּכל ּ ƒד ׁ ¿˘נֵ י ֶא ֶר ıל¿ ָפנָ יו י ƒכ¿ ¿רע ּו ָּכל יוֹ ¿ר ֵדי ָע ָפר ו¿ נַ ¿פ ׁ˘וֹ ל ֹא ƒח ָ ּיה:
}לא{ זֶ ַרע יַ ַע ¿ב ֶד ּנ ּו י¿ ֻס ּ ַפר לַ אד ֹנָ י לַ ּדוֹ ר:
}לב{ יָ בֹא ּו ו¿ יַ ּ ƒגיד ּו ¿ ˆƒד ָ˜˙וֹ ל¿ ַעם נוֹ לָ ד ּƒכי ָע˘ָׂ ה:

