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פר˜ לה
יבי ל¿ ַחם ֶא˙ ל ֲֹח ָמי:
יבה י¿ הוָ ה ֶא˙ י¿ ƒר ַ
}א{ ל¿ ָדו ƒד ƒר ָ
}ב{ ַה ֲחזֵ ˜ ָמגֵ ן ו¿ ָּ ˆƒנה ו¿ ˜ו ָּמה ¿ ּב ֶעז¿ ָר ˙ƒי:
}ג{ ו¿ ָה ֵר˜ ֲחנ ƒי˙ ו ¿ּסגֹר לַ ˜¿ ƒרא˙ ר ¿ֹד ָפי ¡אמ ֹר ל¿ נַ ¿פ ׁ ˘ƒי י¿ ׁ ֻ˘ ָע ֵ˙ ¿ך ָאנ ƒי:
}ד{ יֵ ב ֹׁ˘ ּו ו¿ יָּ ƒכל¿ מ ּו ¿מ ַב ¿˜ ׁ ֵ˘י נַ ¿פ ׁ ˘ƒי יּ ƒס ֹג ּו ָאחוֹ ר ו¿ יַ ¿ח ּ ¿פר ּו ח ׁ ¿ֹ˘ ֵבי ָר ָע ˙ƒי:
}ה{ י¿ ƒהי ּו ¿ּכמ ֹ ıל¿ ƒפנֵ י רו ַּח ו ַּמל¿ ַא ¿ך י¿ הוָ ה ּדוֹ ֶחה:
}ו{ י¿ ƒהי ַד ¿ר ָּכם ח ׁ ֶֹ˘ ¿ך וַ ֲחלַ ¿˜לַ ּ˜וֹ ˙ ו ַּמל¿ ַא ¿ך י¿ הוָ ה ר ¿ֹד ָפם:
}ז{ ּƒכי ƒח ָּנם ָט ¿מנ ּו ל ƒי ׁ ַ˘ ַח˙ ƒר ׁ ¿˘ ָּ˙ם ƒח ָּנם ָח ¿פר ּו ל¿ נַ ¿פ ׁ ˘ƒי:
}ח{ ּ¿˙בוֹ ֵאה ּו ׁ˘וֹ ָאה ל ֹא יֵ ָדע ו¿ ƒר ׁ ¿˘ ּ˙וֹ ֲא ׁ ֶ˘ר ָט ַמן ּ˙ƒל¿ ¿ּכדוֹ ¿ ּב ׁ˘וֹ ָאה יָ ּ ƒפל ָ ּב ּה:
}ט{ ו¿ נַ ¿פ ׁ ˘ƒי ָּ˙ג ƒיל ַ ּביהוָ ה ָּ˙˘ׂ ƒי˘ׂ ּ ƒב ׁי˘ו ָּע˙וֹ :
ֹאמ ¿רנָ ה י¿ הוָ ה ƒמי כָ מוֹ ָך ַמ ˆּ ƒיל ָענ ƒי ֵמ ָחזָ ˜ ƒמ ּ ֶמ ּנ ּו ו¿ ָענ ƒי ו¿ ֶא ¿ביוֹ ן ƒמ ּגֹז¿ לוֹ :
}י{ ָּכל ַע ¿ˆמוֹ ַ˙י ּ˙ ַ
}יא{ י¿ ˜וּמוּן ֵע ֵדי ָח ָמס ֲא ׁ ֶ˘ר ל ֹא יָ ַד ¿ע ּ˙ƒי יָ ˘¿ ׁ ƒאלוּנ ƒי:
}יב{ י¿ ׁ ַ˘ ¿ ּלמוּנ ƒי ָר ָעה ַּ˙ ַח˙ טוֹ ָבה ׁ ¿˘כוֹ ל ל¿ נַ ¿פ ׁ ˘ƒי:
י˙י ַב ּˆוֹ ם נַ ¿פ ׁ ˘ƒי ו ¿ּ˙ ƒפ ָ ּל ˙ƒי ַעל ֵח ƒי˜י ָ˙ ׁ˘וּב:
}יג{ וַ ֲאנ ƒי ַ ּב ֲחלוֹ ָ˙ם ל¿ בו ׁ ˘ּƒי ˘ָׂ ˜ ƒע ֵּנ ƒ
}יד{ ¿ּכ ֵר ַע ¿ּכ ָאח ל ƒי ƒה ¿˙ ַה ָ ּלכ¿ ּ˙ƒי ַּכ ֲא ֶבל ֵאם ˜ ֵֹדר ׁ ַ˘חוֹ ˙ƒי:
}טו{ ו ¿ּב ַˆל¿ ƒעי ˘ָׂ ¿מח ּו ו¿ נֶ ¡א ָספ ּו נֶ ֶא ¿ספ ּו ָעלַ י נֵ כ ƒים ו¿ ל ֹא יָ ַד ¿ע ּ˙ƒי ָ˜ ¿רע ּו ו¿ ל ֹא ָד ּמוּ:
}טז{ ¿ ּב ַחנ¿ ֵפי לַ ֲעגֵ י ָמעוֹ ג ָחר ֹ˜ ָעלַ י ׁ ֵּ ˘ƒנימוֹ :
יהם ƒמ ¿ּכ ƒפ ƒירים י¿ ƒח ָיד ˙ƒי:
יבה נַ ¿פ ׁ ˘ƒי ƒמ ׁ ּ˘ ֵֹא ֶ
}יז{ ֲאד ֹנָ י ַּכ ּ ָמה ּ¿ ˙ƒר ֶאה ָה ׁ ָ ˘ƒ
}יח{ אוֹ ¿ד ָך ¿ ּב ָ˜ ָהל ָרב ¿ ּב ַעם ָעˆוּם ֲא ַהל¿ לֶ ָּך:
}יט{ ַאל י¿ ¿ׂ˘ ƒמח ּו ל ƒי א ֹי¿ ַבי ׁ ֶ˘ ֶ˜ר ˘ׂ ֹנ¿ ַאי ƒח ָּנם י¿ ˜¿ ƒרˆ ּו ָעי ƒן:
}כ{ ּƒכי ל ֹא ׁ ָ˘לוֹ ם י¿ ַד ֵ ּבר ּו ו¿ ַעל ƒרג¿ ֵעי ֶא ֶרּ ƒ ıד ¿ב ֵרי ƒמ ¿רמוֹ ˙ יַ ֲח ׁ˘ ֹבוּן:
יהם ָא ¿מר ּו ֶה ָאח ֶה ָאח ָר ֲא ָ˙ה ֵעינֵ ינוּ:
}כא{ וַ ַ ּי ¿ר ƒחיב ּו ָעלַ י ּ ƒפ ֶ
י˙ה י¿ הוָ ה ַאל ֶּ˙ ¡ח ַר ׁ˘ ֲאד ֹנָ י ֲאל ּ¿ ˙ƒר ַח˜ ƒמ ּ ֶמ ּƒני:
}כב{ ָר ƒא ָ
יבי:
יˆה ל¿ ƒמ ׁ ¿˘ ּ ָפ ƒטי ¡אל ַֹהי וַ אד ֹנָ י ל¿ ƒר ƒ
}כג{ ָה ƒע ָירה ו¿ ָה ָ ˜ƒ
}כד{ ׁ ָ˘ ¿פ ֵטנ ƒי כ¿ ¿ ˆƒד ¿˜ ָך י¿ הוָ ה ¡אל ָֹהי ו¿ ַאל י¿ ¿ׂ˘ ƒמח ּו ל ƒי:
ֹאמר ּו ּ ƒב ַ ּל ֲענוּהוּ:
ֹאמר ּו ¿בלּ ָ ƒבם ֶה ָאח נַ ¿פ ׁ ֵ˘נ ּו ַאל י ¿
}כה{ ַאל י ¿
}כו{ יֵ ב ֹׁ˘ ּו ו¿ יַ ¿ח ּ ¿פר ּו יַ ¿ח ָ ּדו ˘ׂ¿ ֵמ ֵחי ָר ָע ˙ƒי י ƒל¿ ¿ ּב ׁ˘ ּו ב ׁ ֶֹ˘˙ וּכ¿ לָ ּ ƒמה ַה ּ ַמג¿ ּ ƒדיל ƒים ָעלָ י:
ֹאמר ּו ָ˙ ƒמיד י ƒג¿ ַ ּדל י¿ הוָ ה ֶה ָח ֵפ˘¿ ׁ ıלוֹ ם ַע ¿ב ּדוֹ :
}כז{ יָ ר ֹ ּנ ּו ו¿ י¿ ¿ׂ˘ ƒמח ּו ֲח ֵפ ֵˆי ¿ ˆƒד ˜ƒי ו¿ י ¿
}כח{ וּל¿ ׁ˘וֹ נ ƒי ֶּ˙ ¿ה ֶ ּגה ¿ ˆƒד ֶ˜ ָך ָּכל ַהיּוֹ ם ּ¿˙ ƒה ָ ּל ֶ˙ ָך:

