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פר˜ לז
}א{ ל¿ ָדו ƒד ַאל ַּ ˙¿ ˙ƒחר ַ ּב ּ ¿מ ֵר ƒעים ַאל ּ¿˙ ַ˜ ֵּנא ¿ ּבע ֹ˘ֵׂ י ַעו¿ לָ ה:
}ב{ ּƒכי כֶ ָח ˆƒיר ¿מ ֵה ָרה יָ ּ ƒמל ּו וּכ¿ יֶ ֶר˜ ֶ ּד ׁ ֶ˘א י ƒבּ וֹ לוּן:
}ג{ ¿ ּב ַטח ַ ּביהוָ ה וַ ֲע˘ֵׂ ה טוֹ ב ׁ ¿˘כָ ן ֶא ֶר ıו ¿ּר ֵעה ¡אמוּנָ ה:
}ד{ ו¿ ƒה ¿˙ ַע ַּנג ַעל י¿ הוָ ה ו¿ י˙ֶּ ƒן ל¿ ָך ƒמ ׁ ¿˘ ֲאל ֹ˙ לּ ֶ ƒב ָך:
}ה{ גּוֹ ל ַעל י¿ הוָ ה ַ ּד ¿ר ֶּכ ָך ו ¿ּב ַטח ָעלָ יו ו¿ הוּא יַ ֲע˘ֶׂ ה:
}ו{ ו¿ הוֹ ˆƒיא כָ אוֹ ר ¿ ˆƒד ֶ˜ ָך ו ּƒמ ׁ ¿˘ ּ ָפ ֶט ָך ַּכ ָ ּˆ ֳה ָרי ƒם:
יח ַ ּד ¿רכּ וֹ ¿ ּב ƒא ׁי˘ ע ֹ˘ֶׂ ה ¿מזּ ƒמוֹ ˙:
}ז{ ּדוֹ ם לַ יהוָ ה ו¿ ƒה ¿˙חוֹ לֵ ל לוֹ ַאל ַּ ˙¿ ˙ƒחר ¿ ּב ַמ ¿ˆלַ ƒ
}ח{ ֶה ֶרף ֵמ ַאף וַ ֲעז ֹב ֵח ָמה ַאל ַּ ˙¿ ˙ƒחר ַא ¿ך ל¿ ָה ֵר ַע:
˜וי י¿ הוָ ה ֵה ּ ָמה י¿ ƒיר ׁ˘ ּו ָא ֶר:ı
}ט{ ּƒכי ¿מ ֵר ƒעים יָּ ƒכ ֵר˙וּן ו¿ ֹ ֵ
}י{ ו¿ עוֹ ד ¿מ ַעט ו¿ ֵאין ָר ׁ ָ˘ע ו¿ ƒה ¿˙בּ וֹ נַ נ¿ ָּ˙ ַעל ¿מ˜וֹ מוֹ ו¿ ֵאינֶ ּנוּ:
}יא{ וַ ֲענָ ו ƒים י¿ ƒיר ׁ˘ ּו ָא ֶר ıו¿ ƒה ¿˙ ַע ¿ּנג ּו ַעל ר ֹב ׁ ָ˘לוֹ ם:
}יב{ ז ֵֹמם ָר ׁ ָ˘ע לַ ַ ּˆ ּ ƒדי˜ ו¿ ח ֵֹר˜ ָעלָ יו ׁ ָּ ˘ƒניו:
}יג{ ֲאד ֹנָ י יַ ¿ׂ˘ ƒח˜ לוֹ ּƒכי ָר ָאה ּƒכי יָ בֹא יוֹ מוֹ :
}יד{ ֶח ֶרב ּ ָפ ¿˙ח ּו ¿ר ׁ ָ˘ ƒעים ו¿ ָד ¿רכ ּו ַ˜ ׁ ¿˘ ָּ˙ם ל¿ ַה ּ ƒפיל ָענ ƒי ו¿ ֶא ¿ביוֹ ן ל¿ ƒטבוֹ ַח יֵ ˘¿ ׁ ƒרי ָד ֶר ¿ך:
}טו{ ַח ¿ר ָ ּבם ָּ˙בוֹ א ¿בלּ ָ ƒבם ו¿ ַ˜ ׁ ּ ¿˘˙וֹ ָ˙ם ַּ ˘ָ ּ ׁ ˙ƒב ¿רנָ ה:
}טז{ טוֹ ב ¿מ ַעט לַ ַ ּˆ ּ ƒדי˜ ֵמ ֲהמוֹ ן ¿ר ׁ ָ˘ ƒעים ַר ּ ƒבים:
}יז{ ּƒכי ז¿ רוֹ עוֹ ˙ ¿ר ׁ ָ˘ ƒעים ַּ ˘ָ ּ ׁ ˙ƒב ¿רנָ ה ו¿ סוֹ ֵמ ¿ך ַˆ ּ ƒד ƒי˜ים י¿ הוָ ה:
ימם ו¿ נַ ֲחלָ ָ˙ם ל¿ עוֹ לָ ם ּ¿ ˙ƒהיֶ ה:
}יח{ יוֹ ֵד ַע י¿ הוָ ה י¿ ֵמי ¿˙ ƒמ ƒ
ימי ¿ר ָעבוֹ ן יּ ָ ¿ׂ˘ ƒבעוּ:
}יט{ ל ֹא יֵ ב ֹׁ˘ ּו ¿ ּב ֵע˙ ָר ָעה ו ּƒב ֵ
ֹאבד ּו ו¿ א ֹי¿ ֵבי י¿ הוָ ה ּƒכ ַי˜ר ָּכ ƒרים ָּכל ּו ֶב ָע ׁ ָ˘ן ָּכלוּ:
}כ{ ּƒכי ¿ר ׁ ָ˘ ƒעים י ֵ
לוה ָר ׁ ָ˘ע ו¿ ל ֹא י¿ ׁ ַ˘ ֵ ּלם ו¿ ַˆ ּ ƒדי˜ חוֹ נֵ ן ו¿ נוֹ ֵ˙ן:
}כא{ ֹ ֶ
}כב{ ּƒכי ¿מב ָֹרכָ יו י¿ ƒיר ׁ˘ ּו ָא ֶר ıו ¿ּמ ֻ˜ ָ ּללָ יו יָּ ƒכ ֵר˙וּ:
}כג{ ֵמי¿ הוָ ה ƒמ ¿ˆ ֲע ֵדי גֶ ֶבר כּ וֹ נָ נ ּו ו¿ ַד ¿רכּ וֹ יֶ ¿ח ּ ָפ:ı
}כד{ ּƒכי יּ ƒפ ֹל ל ֹא יו ָּטל ּƒכי י¿ הוָ ה סוֹ ֵמ ¿ך יָ דוֹ :
י˙י ַˆ ּ ƒדי˜ נֶ ¡עזָ ב ו¿ זַ ¿רעוֹ ¿מ ַב ֶ ּ˜ ׁ˘ לָ ֶחם:
י˙י ַ ּגם זָ ַ˜נ¿ ּ˙ƒי ו¿ ל ֹא ָר ƒא ƒ
}כה{ נַ ַער ָהיƒ ƒ
}כו{ ָּכל ַהיּוֹ ם חוֹ נֵ ן ו ַּמל¿ וֶ ה ו¿ זַ ¿רעוֹ ל¿ ƒב ָרכָ ה:
}כז{ סוּר ֵמ ָרע וַ ֲע˘ֵׂ ה טוֹ ב ו ׁ ¿ּ˘כ ֹן ל¿ עוֹ לָ ם:
}כח{ ּƒכי י¿ הוָ ה א ֵֹהב ƒמ ׁ ¿˘ ּ ָפט ו¿ ל ֹא יַ ֲעז ֹב ֶא˙ ֲח ƒס ָידיו ל¿ עוֹ לָ ם נָ ˘¿ ׁ ƒמר ּו ו¿ זֶ ַרע ¿ר ׁ ָ˘ ƒעים נ ƒכ¿ ָר˙:
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יה:
}כט{ ַˆ ּ ƒד ƒי˜ים י¿ ƒיר ׁ˘ ּו ָא ֶר ıו¿ יּ¿ ˘¿ ׁ ƒכנ ּו לָ ַעד ָעלֶ ָ
}ל{ ּ ƒפי ַˆ ּ ƒדי˜ יֶ ¿ה ֶ ּגה ָחכ¿ ָמה וּל¿ ׁ˘וֹ נוֹ ּ¿˙ ַד ֵ ּבר ƒמ ׁ ¿˘ ּ ָפט:
}לא{ ּ˙וֹ ַר˙ ¡אל ָֹהיו ¿ ּבל ƒבּ וֹ ל ֹא ¿ ˙ƒמ ַעד ֲא ׁ ֻ˘ ָריו:
}לב{ ˆוֹ ֶפה ָר ׁ ָ˘ע לַ ַ ּˆ ּ ƒדי˜ ו ¿ּמ ַב ֵ ּ˜ ׁ˘ לַ ֲה ƒמי˙וֹ :
יע ּנ ּו ¿ ּב ƒה ׁ ּ ָ˘ ¿פטוֹ :
}לג{ י¿ הוָ ה ל ֹא יַ ַעז¿ ֶב ּנ ּו ¿ביָ דוֹ ו¿ ל ֹא יַ ¿ר ׁ ֶ ˘ƒ
}לד{ ַ˜ ֵ ּוה ֶאל י¿ הוָ ה ו ׁ ¿ּ˘מ ֹר ַ ּד ¿רכּ וֹ ו ƒירוֹ ƒמ ¿מ ָך לָ ֶר ׁ ֶ˘˙ ָא ֶרּ ¿ ıב ƒה ָּכ ֵר˙ ¿ר ׁ ָ˘ ƒעים ּ¿ ˙ƒר ֶאה:
י˙י ָר ׁ ָ˘ע ָע ƒרי ıו ּƒמ ¿˙ ָע ֶרה ¿ּכ ֶאז¿ ָרח ַר ֲענָ ן:
}לה{ ָר ƒא ƒ
}לו{ וַ ַ ּי ֲעבֹר ו¿ ƒה ֵּנה ֵאינֶ ּנ ּו וָ ֲא ַב ¿˜ ׁ ֵ˘ה ּו ו¿ ל ֹא נ¿ ƒמ ָˆא:
}לז{ ׁ ¿˘ ָמר ָּ˙ם ו ¿ּר ֵאה יָ ׁ ָ˘ר ּƒכי ַא ֲח ƒרי˙ ל¿ ƒא ׁי˘ ׁ ָ˘לוֹ ם:
}לח{ ּופ ׁ ¿ֹ˘ ƒעים נ¿ ˘¿ ׁ ƒמד ּו יַ ¿ח ָ ּדו ַא ֲח ƒרי˙ ¿ר ׁ ָ˘ ƒעים נ ƒכ¿ ָר ָ˙ה:
}לט{ ו ¿ּ˙ ׁ˘ו ַּע˙ ַˆ ּ ƒד ƒי˜ים ֵמי¿ הוָ ה ָמע ּו ָ ּזם ¿ ּב ֵע˙ ָˆ ָרה:
יעם ּƒכי ָחס ּו בוֹ :
}מ{ וַ ַ ּי ¿עז¿ ֵרם י¿ הוָ ה וַ י¿ ַפ ¿ ּל ֵטם י¿ ַפ ¿ ּל ֵטם ֵמ ¿ר ׁ ָ˘ ƒעים ו¿ יוֹ ׁ ֵ ˘ƒ

