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פר˜ לב
}א{ ל¿ ָדו ƒד ַמ˘ׂ¿ ּƒכיל ַא ׁ ¿˘ ֵרי נ¿ ˘ׂ וּי ּ ֶפ ׁ ַ˘ע ¿ּכסוּי ֲח ָט ָאה:
}ב{ ַא ׁ ¿˘ ֵרי ָא ָדם ל ֹא יַ ¿ח ׁ˘ ֹב י¿ הוָ ה לוֹ ָעוֹ ן ו¿ ֵאין ¿ ּברוּחוֹ ¿ר ƒמ ָ ּיה:
}ג{ ּƒכי ֶה ¡ח ַר ׁ ¿˘ ּ˙ƒי ָ ּבל ּו ֲע ָˆ ָמי ¿ ּב ׁ ַ˘ ֲאגָ ˙ƒי ָּכל ַהיּוֹ ם:
}ד{ ּƒכי יוֹ ָמם וָ לַ י¿ לָ ה ּ˙ƒכ¿ ַ ּבד ָעלַ י יָ ֶד ָך נֶ ¿ה ּ ַפ ¿ך ל¿ ׁ ַ˘ ּ ƒדי ¿ ּב ַח ¿רבֹנֵ י ַ˜יֶ ı ƒסלָ ה:
א˙ ֲעוֹ ן
י˙י ָא ַמ ¿ר ּ˙ƒי אוֹ ֶדה ֲעלֵ י ¿פ ׁ ָ˘ ַעי לַ יהוָ ה ו¿ ַא ָּ˙ה נָ ˘ָׂ ָ
יע ָך וַ ֲעוֹ נ ƒי ל ֹא כƒ ּ ƒס ƒ
א˙י אוֹ ƒד ֲ
}ה{ ַח ּ ָט ƒ
א˙י ֶסלָ ה:
ַח ּ ָט ƒ
}ו{ ַעל ז ֹא˙ יַ ּ ˙¿ ƒפ ֵ ּלל ָּכל ָח ƒסיד ֵאלֶ ָ
יך ל¿ ֵע˙ ¿מˆ ֹא ַר˜ ל¿ ׁ ֵ˘ ֶטף ַמי ƒם ַר ּ ƒבים ֵאלָ יו ל ֹא יַ ּ ƒגיעוּ:
}ז{ ַא ָּ˙ה ֵס ֶ˙ר ל ƒי ƒמ ַ ּˆר ֵּ ˆּ ¿ ˙ƒרנ ƒי ָר ֵּני ַפ ֵ ּלט ּ¿˙סוֹ ¿ב ֵבנ ƒי ֶסלָ ה:
יע ָˆה ָעלֶ ָ
יך ֵעינ ƒי:
}ח{ ַא˘ׂ¿ ּƒכיל¿ ָך ו¿ אוֹ ¿ר ָך ¿ ּב ֶד ֶר ¿ך ז ּו ֵ˙לֵ ¿ך ƒא ֲ
}ט{ ַאל ּ¿ ˙ƒהי ּו ¿ּכסוּס ¿ּכ ֶפ ֶרד ֵאין ָה ƒבין ¿ ּב ֶמ ֶ˙ג וָ ֶר ֶסן ֶע ¿דיוֹ ל¿ ƒבלוֹ ם ַ ּבל ¿˜ר ֹב ֵאלֶ ָ
יך:
}י{ ַר ּ ƒבים ַמכ¿ אוֹ ƒבים לָ ָר ׁ ָ˘ע ו¿ ַהבּ וֹ ֵט ַח ַ ּביהוָ ה ֶח ֶסד י¿ סוֹ ¿ב ֶב ּנוּ:
}יא{ ˘ׂ¿ ƒמח ּו ַביהוָ ה ו¿ ג ƒיל ּו ַˆ ּ ƒד ƒי˜ים ו¿ ַה ¿רנ ƒינ ּו ָּכל יֵ ˘¿ ׁ ƒרי לֵ ב:

