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פר˜ נט
}א{ לַ ¿מנַ ֵ ּˆ ַח ַאל ַּ˙ ׁ ¿˘ ֵח˙ ל¿ ָדו ƒד ƒמכ¿ ָּ˙ם ּ ƒב ׁ ¿˘ל ַֹח ׁ ָ˘אוּל וַ ּ ƒי ׁ ¿˘ ¿מר ּו ֶא˙ ַה ַ ּבי ˙ ƒלַ ֲה ƒמי˙וֹ :
}ב{ ַה ˆּ ƒילֵ נ ƒי ֵמא ֹי¿ ַבי ¡אל ָֹהי ּ ƒמ ƒמ ¿˙˜וֹ ¿מ ַמי ּ¿˙˘ַׂ ¿ ּג ֵבנ ƒי:
יענ ƒי:
}ג{ ַה ˆּ ƒילֵ נ ƒי ƒמ ּפ ֲֹעלֵ י ָאוֶ ן ו ֵּמ ַאנ¿ ׁ ֵ˘י ָד ƒמים הוֹ ׁ ֵ ˘ƒ
א˙י י¿ הוָ ה:
}ד{ ּƒכי ƒה ֵּנה ָא ¿רב ּו ל¿ נַ ¿פ ׁ ˘ƒי יָ גוּר ּו ָעלַ י ַעז ƒים ל ֹא ƒפ ׁ ¿˘ ƒעי ו¿ ל ֹא ַח ּ ָט ƒ
א˙י ו ¿ּר ֵאה:
}ה{ ¿ ּבל ƒי ָעוֹ ן י¿ רוּˆוּן ו¿ י ƒכּ וֹ נָ נ ּו עו ָּרה לָ ˜¿ ƒר ƒ
יˆה ל¿ ƒפ˜ֹד ָּכל ַהגּוֹ י ƒם ַאל ָּ˙ח ֹן ָּכל בּ ֹג¿ ֵדי
}ו{ ו¿ ַא ָּ˙ה י¿ הוָ ה ¡אל ֹƒהים ¿ˆ ָבאוֹ ˙ ¡אל ֵֹהי יָ ¿ׂ˘ ƒר ֵאל ָה ָ ˜ƒ
ָאוֶ ן ֶסלָ ה:
}ז{ יָ ׁ˘וּב ּו לָ ֶע ֶרב יֶ ¡המ ּו כַ ָּכלֶ ב ו ƒיסוֹ ¿בב ּו ƒעיר:
יהם ּƒכי ƒמי ׁ˘ ֵֹמ ַע:
יהם ֲח ָרבוֹ ˙ ¿ ּב˘ׂ¿ ƒפ˙וֹ ֵ˙ ֶ
}ח{ ƒה ֵּנה יַ ּ ƒביעוּן ¿ ּב ƒפ ֶ
}ט{ ו¿ ַא ָּ˙ה י¿ הוָ ה ַּ ¿ׂ˘˙ƒח˜ לָ מוֹ ּ˙ƒל¿ ַעג ל¿ כָ ל גּוֹ י ƒם:
}י{ ֻעזּוֹ ֵאלֶ ָ
יך ֶא ׁ ¿˘מ ָֹרה ּƒכי ¡אל ֹƒהים ƒמ˘ׂ¿ ַ ּג ּ ƒבי:
}יא{ ¡אל ֵֹהי )חסדו( ַח ¿ס ּ ƒדי י¿ ַ˜ ¿ ּד ֵמנ ƒי ¡אל ֹƒהים יַ ¿ר ֵאנ ƒי ¿ב ׁ˘ ¿ֹר ָרי:
יעמוֹ ¿ב ֵחיל¿ ָך ו¿ הוֹ ƒר ֵידמוֹ ָמגֵּ ƒננ ּו ֲאד ֹנָ י:
}יב{ ַאל ַּ˙ ַה ¿רגֵ ם ּ ֶפן יּ¿ ˘¿ ׁ ƒכח ּו ַע ּ ƒמי ֲהנֵ ƒ
}יג{ ַח ּ ַטא˙ ּ ƒפימוֹ ¿ ּד ַבר ˘ׂ¿ ָפ ֵ˙ימוֹ ו¿ יּ ָ ƒלכ¿ ד ּו ƒבג¿ אוֹ נָ ם ו ֵּמ ָאלָ ה ו ּƒמ ַּכ ַח ׁ˘ י¿ ַס ּ ֵפרוּ:
}יד{ ַּכ ֵ ּלה ¿ב ֵח ָמה ַּכ ֵ ּלה ו¿ ֵאינֵ מוֹ ו¿ יֵ ¿דע ּו ּƒכי ¡אל ֹƒהים מ ׁ ֵֹ˘ל ¿ ּביַ ֲע˜ֹב ל¿ ַא ¿פ ֵסי ָה ָא ֶרֶ ıסלָ ה:
}טו{ ו¿ יָ ׁ˘וּב ּו לָ ֶע ֶרב יֶ ¡המ ּו כַ ָּכלֶ ב ו ƒיסוֹ ¿בב ּו ƒעיר:
}טז{ ֵה ּ ָמה )ינועון( י¿ נ ƒיעוּן לֶ ¡אכ ֹל ƒאם ל ֹא יּ ¿ ¿ׂ˘ ƒבע ּו וַ ָ ּיל ƒינוּ:
י˙ ƒמ˘ׂ¿ ָ ּגב ל ƒי ו ָּמנוֹ ס ¿ ּביוֹ ם ַˆר ל ƒי:
}יז{ וַ ֲאנ ƒי ָא ׁ ˘ƒיר ֻע ֶ ּז ָך וַ ֲא ַר ֵּנן לַ בּ ֶֹ˜ר ַח ¿ס ֶ ּד ָך ּƒכי ָהיָ ƒ
}יח{ ֻע ּ ƒזי ֵאלֶ ָ
יך ֲאזַ ּ ֵמ ָרה ּƒכי ¡אל ֹƒהים ƒמ˘ׂ¿ ַ ּג ּ ƒבי ¡אל ֵֹהי ַח ¿ס ּ ƒדי:

