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פר˜ כה
}א{ ל¿ ָדו ƒד ֵאלֶ ָ
יך י¿ הוָ ה נַ ¿פ ׁ ˘ƒי ֶא ּ ָ˘ׂ א:
}ב{ ¡אל ַֹהי ¿ ּב ָך ָב ַט ¿ח ּ˙ƒי ַאל ֵאבוֹ ׁ ָ˘ה ַאל יַ ַעל¿ ˆ ּו א ֹי¿ ַבי ל ƒי:
˜ו ָ
יך ל ֹא יֵ ב ֹׁ˘ ּו יֵ ב ֹׁ˘ ּו ַהבּ וֹ ג¿ ƒדים ֵר ָי˜ם:
}ג{ ַ ּגם ָּכל ֹ ֶ
יענ ƒי א ¿ֹרחוֹ ֶ˙ ָ
}ד{ ¿ ּד ָרכֶ ָ
יך לַ ּ ¿מ ֵדנ ƒי:
יך י¿ הוָ ה הוֹ ƒד ֵ
י˙י ָּכל ַהיּוֹ ם:
}ה{ ַה ¿ד ƒריכֵ נ ƒי ַב ֲא ƒמ ֶּ˙ ָך ו¿ לַ ּ ¿מ ֵדנ ƒי ּƒכי ַא ָּ˙ה ¡אל ֵֹהי יƒ ˘¿ ׁ ƒעי אוֹ ¿˙ ָך ּ ƒ ˜ƒו ƒ
יך י¿ הוָ ה וַ ֲח ָס ֶד ָ
}ו{ ז¿ כ ֹר ַר ֲח ֶמ ָ
יך ּƒכי ֵמעוֹ לָ ם ֵה ּ ָמה:
}ז{ ַח ּט ֹאו˙ נ¿ עו ַּרי ו ¿ּפ ׁ ָ˘ ַעי ַאל ּ˙ƒז¿ כּ ֹר ¿ּכ ַח ¿ס ¿ ּד ָך ז¿ כָ ר ל ƒי ַא ָּ˙ה ל¿ ַמ ַען טו ¿ּב ָך י¿ הוָ ה:
}ח{ טוֹ ב ו¿ יָ ׁ ָ˘ר י¿ הוָ ה ַעל ֵּכן יוֹ ֶרה ַח ּ ָט ƒאים ַ ּב ָ ּד ֶר ¿ך:
}ט{ יַ ¿ד ֵר ¿ך ֲענָ ו ƒים ַ ּב ּ ƒמ ׁ ¿˘ ּ ָפט ו ƒילַ ּ ֵמד ֲענָ ו ƒים ַ ּד ¿רכּ וֹ :
}י{ ָּכל ָא ¿רחוֹ ˙ י¿ הוָ ה ֶח ֶסד וֶ ¡א ֶמ˙ ל¿ נ ¿ֹˆ ֵרי ¿ב ƒרי˙וֹ ו¿ ֵעד ָֹ˙יו:
}יא{ ל¿ ַמ ַען ׁ ¿ ˘ƒמ ָך י¿ הוָ ה ו¿ ָסלַ ¿ח ָּ˙ לַ ֲעוֹ נ ƒי ּƒכי ַרב הוּא:
}יב{ ƒמי זֶ ה ָה ƒא ׁי˘ י¿ ֵרא י¿ הוָ ה יוֹ ֶר ּנ ּו ¿ ּב ֶד ֶר ¿ך י¿ ƒב ָחר:
}יג{ נַ ¿פ ׁ˘וֹ ¿ ּבטוֹ ב ָּ˙ל ƒין ו¿ זַ ¿רעוֹ יַ ƒיר ׁ˘ ָא ֶר:ı
יעם:
}יד{ סוֹ ד י¿ הוָ ה לֵ ƒיר ָאיו ו ¿ּב ƒרי˙וֹ ל¿ הוֹ ƒד ָ
}טו{ ֵעינַ י ָּ˙ ƒמיד ֶאל י¿ הוָ ה ּƒכי הוּא יוֹ ˆƒיא ֵמ ֶר ׁ ֶ˘˙ ַרג¿ לָ י:
}טז{ ּ ¿פנֵ ה ֵאלַ י ו¿ ָח ֵּננ ƒי ּƒכי יָ ƒחיד ו¿ ָענ ƒי ָאנ ƒי:
יאנ ƒי:
}יז{ ָˆרוֹ ˙ ל¿ ָב ƒבי ƒה ¿ר ƒחיב ּו ƒמ ּ ¿מˆוּ˜וֹ ַ˙י הוֹ ֵ ˆƒ
ֹאו˙י:
}יח{ ¿ר ֵאה ָענ¿ י ƒי וַ ֲע ָמל ƒי ו¿ ˘ָׂ א ל¿ כָ ל ַח ּט ָ
}יט{ ¿ר ֵאה אוֹ י¿ ַבי ּƒכי ָרבּ ּו ו¿ ˘ׂ ƒנ¿ ַא˙ ָח ָמס ˘ׂ¿ נֵ אוּנ ƒי:
י˙י ָב ¿ך:
}כ{ ׁ ָ˘ ¿מ ָרה נַ ¿פ ׁ ˘ƒי ו¿ ַה ˆּ ƒילֵ נ ƒי ַאל ֵאבוֹ ׁ˘ ּƒכי ָח ƒס ƒ
י˙ ָ
יך:
}כא{ ּ˙ ֹם וָ י ׁ ֶֹ˘ר יˆּ ¿ ƒרוּנ ƒי ּƒכי ּ ƒ ˜ƒו ƒ
}כב{ ּ ¿פ ֵדה ¡אל ֹƒהים ֶא˙ יָ ¿ׂ˘ ƒר ֵאל ƒמכּ ֹל ָˆרוֹ ָ˙יו:

