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פר˜ לח
}א{ ƒמז¿ מוֹ ר ל¿ ָדו ƒד ל¿ ַהז¿ ּƒכיר:
יחנ ƒי ו ַּב ֲח ָמ ¿˙ ָך ¿˙יַ ּ ¿ס ֵרנ ƒי:
}ב{ י¿ הוָ ה ַאל ¿ ּב ֶ˜ ¿ˆ ּ ¿פ ָך ˙וֹ כֵ ƒ
}ג{ ּƒכי ƒח ֶ ּˆ ָ
יך נֲ ƒח˙ ּו ƒבי וַ ּ˙ƒנ¿ ַח˙ ָעלַ י יָ ֶד ָך:
א˙י:
}ד{ ֵאין ¿מ˙ ֹם ּ ƒב ¿ב˘ָׂ ƒרי ƒמ ּ ¿פנֵ י זַ ¿ע ֶמ ָך ֵאין ׁ ָ˘לוֹ ם ַ ּב ֲע ָˆ ַמי ƒמ ּ ¿פנֵ י ַח ּ ָט ƒ
ֹא˘י ¿ּכ ַמ ּ ָ˘ׂ א כָ ֵבד י ƒכ¿ ¿ ּבד ּו ƒמ ּ ֶמ ּƒני:
}ה{ ּƒכי ֲעוֹ נ ַֹ˙י ָע ¿בר ּו ר ׁ ƒ
}ו{ ƒה ¿ב ƒא ׁי˘ ּו נָ ַמ ּ˜ ּו ַחבּ ּור ָֹ˙י ƒמ ּ ¿פנֵ י ƒא ַ ּול¿ ּ˙ƒי:
י˙י ׁ ַ˘ח ˙ֹƒי ַעד ¿מא ֹד ָּכל ַהיּוֹ ם ˜ ֵֹדר ƒה ָ ּלכ¿ ּ˙ƒי:
}ז{ נַ ֲעוֵ ƒ
}ח{ ּƒכי כ¿ ָסלַ י ָמל¿ א ּו נ˜¿ ƒלֶ ה ו¿ ֵאין ¿מ˙ ֹם ּ ƒב ¿ב˘ָׂ ƒרי:
י˙י ַעד ¿מא ֹד ׁ ָ˘ ַאג¿ ּ˙ƒי ƒמ ַּנ ֲה ַמ˙ לּ ƒ ƒבי:
}ט{ נ¿ פוּגוֹ ˙ƒי ו¿ נ¿ ƒד ֵּכ ƒ
}י{ ֲאד ֹנָ י נֶ ג¿ ¿ ּד ָך כָ ל ַּ˙ ֲאוָ ˙ƒי ו¿ ַאנ¿ ָח ˙ƒי ƒמ ּ ¿מ ָך ל ֹא נ¿ ƒס ָּ˙ ָרה:
}יא{ לּ ƒ ƒבי ¿ס ַח ¿ר ַחר ֲעזָ ַבנ ƒי כ ֹƒחי ו¿ אוֹ ר ֵעינַ י ַ ּגם ֵהם ֵאין ƒא ּ˙ƒי:
}יב{ א ֲֹה ַבי ו¿ ֵר ַעי ƒמ ֶּנגֶ ד נ ƒג¿ ƒעי יַ ֲעמ ֹד ּו ו ¿ּ˜רוֹ ַבי ֵמ ָרח ֹ˜ ָע ָמדוּ:
}יג{ וַ י¿ נַ ¿˜ ׁ˘ ּו ¿מ ַב ¿˜ ׁ ֵ˘י נַ ¿פ ׁ ˘ƒי ו¿ ד ¿ֹר ׁ ֵ˘י ָר ָע ˙ƒי ּ ƒד ¿ ּבר ּו ַהוּוֹ ˙ ו ּƒמ ¿רמוֹ ˙ ָּכל ַהיּוֹ ם יֶ ¿ה ּגוּ:
}יד{ וַ ֲאנ ƒי כ¿ ֵח ֵר ׁ˘ ל ֹא ֶא ׁ ¿˘ ָמע וּכ¿ ƒא ֵ ּלם ל ֹא י¿ ƒפ ַּ˙ח ּ ƒפיו:
}טו{ וָ ¡א ƒהי ¿ּכ ƒא ׁי˘ ֲא ׁ ֶ˘ר ל ֹא ׁ˘ ֵֹמ ַע ו¿ ֵאין ¿ ּב ƒפיו ּ˙וֹ כָ חוֹ ˙:
}טז{ ּƒכי ל¿ ָך י¿ הוָ ה הוֹ ָחל¿ ּ˙ƒי ַא ָּ˙ה ַ˙ ֲענֶ ה ֲאד ֹנָ י ¡אל ָֹהי:
}יז{ ּƒכי ָא ַמ ¿ר ּ˙ƒי ּ ֶפן י¿ ¿ׂ˘ ƒמח ּו ל ƒי ¿ ּבמוֹ ט ַרג¿ ל ƒי ָעלַ י ƒהג¿ ּ ƒדילוּ:
}יח{ ּƒכי ֲאנ ƒי ל¿ ֶˆלַ ע נָ כוֹ ן ו ַּמכ¿ אוֹ ƒבי נֶ ג¿ ּ ƒדי ָ˙ ƒמיד:
א˙י:
}יט{ ּƒכי ֲעוֹ נ ƒי ַא ּ ƒגיד ֶא ¿ד ַאג ֵמ ַח ּ ָט ƒ
}כ{ ו¿ א ֹי¿ ַבי ַח ּ ƒיים ָע ֵˆמ ּו ו¿ ַרבּ ּו ˘ׂ ֹנ¿ ַאי ׁ ָ˘ ֶ˜ר:
}כא{ ו ¿ּמ ׁ ַ˘ ¿ ּל ֵמי ָר ָעה ַּ˙ ַח˙ טוֹ ָבה י¿ ¿ׂ˘ ƒטנוּנ ƒי ַּ˙ ַח˙ )רדופי( ָר ¿ד ƒפי טוֹ ב:
}כב{ ַאל ַּ˙ ַעז¿ ֵבנ ƒי י¿ הוָ ה ¡אל ַֹהי ַאל ּ¿ ˙ƒר ַח˜ ƒמ ּ ֶמ ּƒני:
}כג{ חו ׁ ָּ˘ה ל¿ ֶעז¿ ָר ˙ƒי ֲאד ֹנָ י ּ¿˙ ׁ˘ו ָּע ˙ƒי:

