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פר˜ ה
}א{ לַ ¿מנַ ֵ ּˆ ַח ֶאל ַה ¿ּנ ƒחילוֹ ˙ ƒמז¿ מוֹ ר ל¿ ָדו ƒד:
}ב{ ֲא ָמ ַרי ַה ֲאז ƒינָ ה י¿ הוָ ה ּ ƒבינָ ה ֲהג ƒיג ƒי:
יבה ל¿ ˜וֹ ל ׁ ַ˘ו¿ ƒעי ַמל¿ ּƒכי וֵ אל ָֹהי ּƒכי ֵאלֶ ָ
יך ֶא ¿˙ ּ ַפ ָ ּלל:
}ג{ ַה ¿˜ ׁ ָ ˘ƒ
}ד{ י¿ הוָ ה בּ ֶֹ˜ר ַּ ˘¿ ׁ ˙ƒמע ˜וֹ ל ƒי בּ ֶֹ˜ר ֶא ¡ע ָר ¿ך ל¿ ָך וַ ֲא ַˆ ּ ֶפה:
}ה{ ּƒכי ל ֹא ֵאל ָח ֵפֶ ıר ׁ ַ˘ע ָא ָּ˙ה ל ֹא י¿ גֻ ¿ר ָך ָרע:
}ו{ ל ֹא י˙¿ ƒיַ ¿ ּˆב ּו הוֹ ל¿ ל ƒים ל¿ נֶ גֶ ד ֵעינֶ ָ
א˙ ָּכל ּפ ֲֹעלֵ י ָאוֶ ן:
יך ˘ָׂ נֵ ָ
}ז{ ּ¿˙ ַא ֵ ּבד ּד ¿ֹב ֵרי כָ זָ ב ƒא ׁי˘ ָ ּד ƒמים ו ּƒמ ¿ר ָמה י¿ ָ˙ ֵעב י¿ הוָ ה:
י˙ ָך ֶא ׁ ¿˘ ַּ˙ ֲחוֶ ה ֶאל ֵהיכַ ל ָ˜ ¿ד ׁ ¿˘ ָך ¿ ּבי¿ ƒר ָא ֶ˙ ָך:
}ח{ וַ ֲאנ ƒי ¿ ּבר ֹב ַח ¿ס ¿ ּד ָך ָאבוֹ א ֵב ֶ
}ט{ י¿ הוָ ה נ¿ ֵחנ ƒי ¿ב ¿ ˆƒד ָ˜ ֶ˙ ָך ל¿ ַמ ַען ׁ˘וֹ ¿ר ָרי )הו˘ר( ַהי¿ ׁ ַ˘ר ל¿ ָפנַ י ַ ּד ¿ר ֶּכ ָך:
}י{ ּƒכי ֵאין ¿ ּב ƒפיה ּו נ¿ כוֹ נָ ה ¿ ˜ƒר ָ ּבם ַהוּוֹ ˙ ֶ˜ ֶבר ּ ָפ˙ו ַּח ¿ ּגרוֹ נָ ם ל¿ ׁ˘וֹ נָ ם יַ ֲחל ƒי˜וּן:
יחמוֹ ּƒכי ָמר ּו ָב ¿ך:
יהם ַה ּ ƒד ֵ
יהם ¿ ּבר ֹב ּ ƒפ ׁ ¿˘ ֵע ֶ
ימם ¡אל ֹƒהים י¿ ּ ƒפל ּו ƒמ ּמ ֲֹעˆוֹ ֵ˙ ֶ
}יא{ ַה ֲא ׁ ֵ ˘ƒ
}יב{ ו¿ י¿ ¿ׂ˘ ƒמח ּו כָ ל חוֹ ֵסי ָב ¿ך ל¿ עוֹ לָ ם י¿ ַר ֵּננ ּו ו¿ ָ˙ ֵס ¿ך ָעלֵ ימוֹ ו¿ יַ ¿על¿ ˆ ּו ¿ב ָך א ֲֹה ֵבי ׁ ¿˘ ֶמ ָך:
}יג{ ּƒכי ַא ָּ˙ה ּ¿˙ ָב ֵר ¿ך ַˆ ּ ƒדי˜ י¿ הוָ ה ַּכ ָּ ˆּ ƒנה ָרˆוֹ ן ַּ˙ ¿ע ¿ט ֶר ּנוּ:

