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פר˜ נז
}א{ לַ ¿מנַ ֵ ּˆ ַח ַאל ַּ˙ ׁ ¿˘ ֵח˙ ל¿ ָדו ƒד ƒמכ¿ ָּ˙ם ¿ ּב ָב ¿רחוֹ ƒמ ּ ¿פנֵ י ׁ ָ˘אוּל ַ ּב ּ ¿מ ָע ָרה:
}ב{ ָח ֵּננ ƒי ¡אל ֹƒהים ָח ֵּננ ƒי ּƒכי ¿ב ָך ָח ָסיָ ה נַ ¿פ ׁ ˘ƒי ו ¿ּב ֵˆל ¿ּכנָ ֶפ ָ
יך ֶא ¿ח ֶסה ַעד יַ ֲעבֹר ַהוּוֹ ˙:
}ג{ ֶא ¿˜ ָרא לֵ אל ֹƒהים ֶעל¿ יוֹ ן לָ ֵאל ּג ֵֹמר ָעלָ י:
יענ ƒי ֵח ֵרף ׁ˘ ֲֹא ƒפי ֶסלָ ה י˘¿ ׁ ƒלַ ח ¡אל ֹƒהים ַח ¿ס ּדוֹ וַ ֲא ƒמ ּ˙וֹ :
}ד{ י˘¿ ׁ ƒלַ ח ƒמ ׁ ּ ָ˘ ַמי ƒם ו¿ יוֹ ׁ ֵ ˘ƒ
יהם ֲחנ ƒי˙ ו¿ ƒח ˆּ ƒים וּל¿ ׁ˘וֹ נָ ם ֶח ֶרב
}ה{ נַ ¿פ ׁ ˘ƒי ¿ ּב˙וֹ ¿ך ל¿ ָב ƒאם ֶא ׁ ¿˘ ¿ּכ ָבה ל ֲֹה ƒטים ¿ ּבנֵ י ָא ָדם ׁ ֵּ ˘ƒנ ֶ
ַח ָ ּדה:
}ו{ רו ָּמה ַעל ַה ׁ ּ ָ˘ ַמי ƒם ¡אל ֹƒהים ַעל ָּכל ָה ָא ֶרּ¿ ıכבוֹ ֶד ָך:
יחה נָ ¿פל ּו ¿ב˙וֹ כָ ּה ֶסלָ ה:
}ז{ ֶר ׁ ֶ˘˙ ֵהכ ƒינ ּו ל¿ ƒפ ָע ַמי ָּכ ַפף נַ ¿פ ׁ ˘ƒי ָּכר ּו ל¿ ָפנַ י ׁ ָ ˘ƒ
}ח{ נָ כוֹ ן לּ ƒ ƒבי ¡אל ֹƒהים נָ כוֹ ן לּ ƒ ƒבי ָא ׁ ָ ˘ƒירה וַ ֲאזַ ּ ֵמ ָרה:
}ט{ עו ָּרה כ¿ בוֹ ƒדי עו ָּרה ַה ֵּנ ֶבל ו¿ כ ƒנּוֹ ר ָא ƒע ָירה ׁ ּ ָ˘ ַחר:
}י{ אוֹ ¿ד ָך ָב ַע ּ ƒמים ֲאד ֹנָ י ֲאזַ ּ ֶמ ¿ר ָך ַ ּבל¿ ֻא ּ ƒמים:
}יא{ ּƒכי גָ ד ֹל ַעד ׁ ָ˘ ַמי ƒם ַח ¿ס ֶ ּד ָך ו¿ ַעד ׁ ¿˘ ָח ˜ƒים ֲא ƒמ ֶּ˙ ָך:
}יב{ רו ָּמה ַעל ׁ ָ˘ ַמי ƒם ¡אל ֹƒהים ַעל ָּכל ָה ָא ֶרּ¿ ıכבוֹ ֶד ָך:

