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פר˜ עא
י˙י ַאל ֵאבוֹ ׁ ָ˘ה ל¿ עוֹ לָ ם:
}א{ ¿ ּב ָך י¿ הוָ ה ָח ƒס ƒ
יענ ƒי:
}ב{ ¿ ּב ¿ ˆƒד ָ˜ ¿˙ ָך ַּ˙ ˆּ ƒילֵ נ ƒי ו ¿ּ˙ ַפ ¿ ּל ֵטנ ƒי ַה ּ ֵטה ֵאלַ י ָאז¿ נ¿ ָך ו¿ הוֹ ׁ ֵ ˘ƒ
יענ ƒי ּƒכי ַסל¿ ƒעי ו ¿ּמˆו ָּד ˙ƒי ָא ָּ˙ה:
י˙ ל¿ הוֹ ׁ ֵ ˘ƒ
}ג{ ¡היֵ ה ל ƒי ל¿ ˆוּר ָמעוֹ ן לָ בוֹ א ָּ˙ ƒמיד ּ ƒ ˆƒו ָ
}ד{ ¡אל ַֹהי ּ ַפ ¿ ּל ֵטנ ƒי ƒמ ַ ּיד ָר ׁ ָ˘ע ƒמ ַּכף ¿מ ַע ֵ ּול ו¿ חוֹ ֵמ:ı
}ה{ ּƒכי ַא ָּ˙ה ˜¿ ˙ƒוָ ˙ƒי ֲאד ֹנָ י י¿ הו ƒה ]אומרים:
אלוהים[ ƒמ ¿ב ַט ƒחי ƒמ ¿ּנעו ָּרי:
}ו{ ָעלֶ ָ
יך נ¿ ƒס ַמכ¿ ּ˙ƒי ƒמ ֶ ּב ֶטן ƒמ ּ ¿מ ֵעי ƒא ּ ƒמי ַא ָּ˙ה גוֹ ז ƒי ¿ ּב ָך ¿˙ ƒה ָ ּל ˙ƒי ָ˙ ƒמיד:
י˙י ל¿ ַר ּ ƒבים ו¿ ַא ָּ˙ה ַמ ֲח ƒסי ע ֹז:
}ז{ ¿ּכמוֹ ֵפ˙ ָהיƒ ƒ
}ח{ יָ ּ ƒמלֵ א ƒפי ּ¿˙ ƒה ָ ּל ֶ˙ ָך ָּכל ַהיּוֹ ם ּ¿ ˙ƒפ ַא ¿ר ֶּ˙ ָך:
}ט{ ַאל ַּ˙ ׁ ¿˘ל ƒיכֵ נ ƒי ל¿ ֵע˙ ז˜¿ ƒנָ ה ּƒככ¿ לוֹ ˙ כּ ֹƒחי ַאל ַּ˙ ַעז¿ ֵבנ ƒי:
}י{ ּƒכי ָא ¿מר ּו אוֹ י¿ ַבי ל ƒי ו¿ ׁ˘ ¿ֹמ ֵרי נַ ¿פ ׁ ˘ƒי נוֹ ֲעˆ ּו יַ ¿ח ָ ּדו:
}יא{ לֵ אמ ֹר ¡אל ֹƒהים ֲעזָ בוֹ ƒר ¿דפ ּו ו¿ ¿ ˙ƒפ˘ׂ וּה ּו ּƒכי ֵאין ַמ ˆּ ƒיל:
}יב{ ¡אל ֹƒהים ַאל ּ¿ ˙ƒר ַח˜ ƒמ ּ ֶמ ּƒני ¡אל ַֹהי ל¿ ֶעז¿ ָר ˙ƒי )חי˘ה( חו ׁ ָּ˘ה:
}יג{ יֵ ב ֹׁ˘ ּו י ƒכ¿ ל ּו ˘ׂ ¿ֹטנֵ י נַ ¿פ ׁ ˘ƒי יַ ֲעט ּו ֶח ¿ר ּ ָפה וּכ¿ לָ ּ ƒמה ¿מ ַב ¿˜ ׁ ֵ˘י ָר ָע ˙ƒי:
}יד{ וַ ֲאנ ƒי ָּ˙ ƒמיד ֲאיַ ֵחל ו¿ הוֹ ַס ¿פ ּ˙ƒי ַעל ָּכל ּ¿˙ ƒה ָ ּל ֶ˙ ָך:
}טו{ ּ ƒפי י¿ ַס ּ ֵפר ¿ ˆƒד ָ˜ ֶ˙ ָך ָּכל ַהיּוֹ ם ּ¿˙ ׁ˘ו ָּע ֶ˙ ָך ּƒכי ל ֹא יָ ַד ¿ע ּ˙ƒי ¿ספ ֹרוֹ ˙:
}טז{ ָאבוֹ א ּ ƒבג¿ ֻברוֹ ˙ ֲאד ֹנָ י י¿ הו ƒה ]אומרים:
אלוהים[ ַאז¿ ּƒכיר ¿ ˆƒד ָ˜ ¿˙ ָך ל¿ ַב ֶ ּד ָך:
}יז{ ¡אל ֹƒהים לַ ּ ƒמ ¿ד ַּ˙נ ƒי ƒמ ¿ּנעו ָּרי ו¿ ַעד ֵה ָּנה ַא ּ ƒגיד נ¿ ƒפל¿ אוֹ ֶ˙ ָ
יך:
יבה ¡אל ֹƒהים ַאל ַּ˙ ַעז¿ ֵבנ ƒי ַעד ַא ּ ƒגיד ז¿ רוֹ ֲע ָך ל¿ דוֹ ר ל¿ כָ ל יָ בוֹ א ¿ ּגבו ָּר ֶ˙ ָך:
}יח{ ו¿ גַ ם ַעד ז˜¿ ƒנָ ה ו¿ ˘ֵׂ ָ
י˙ ג¿ ד ֹלוֹ ˙ ¡אל ֹƒהים ƒמי כָ מוֹ ָך:
}יט{ ו¿ ¿ ˆƒד ָ˜ ¿˙ ָך ¡אל ֹƒהים ַעד ָמרוֹ ם ֲא ׁ ֶ˘ר ָע˘ָׂ ƒ
י˙נ ƒי ָˆרוֹ ˙ ַרבּ וֹ ˙ ו¿ ָרעוֹ ˙ ָּ˙ ׁ˘וּב )˙חיינו( ּ¿˙ ַח ֵ ּיינ ƒי ו ּƒמ ּ¿˙ה ֹמוֹ ˙
}כ{ ֲא ׁ ֶ˘ר )הראי˙נו( ƒה ¿ר ƒא ַ
ָה ָא ֶר˘ׁ ˙ָּ ıוּב ַּ˙ ֲעלֵ נ ƒי:
}כא{ ֶּ˙ ֶרב ¿ ּג ֻד ָ ּל ˙ƒי ו¿ ּ ˙ƒס ֹב ּ¿˙נַ ֲח ֵמנ ƒי:
}כב{ ַ ּגם ֲאנ ƒי אוֹ ¿ד ָך ƒבכ¿ ל ƒי נֶ ֶבל ֲא ƒמ ּ¿˙ ָך ¡אל ָֹהי ֲאזַ ּ ¿מ ָרה ל¿ ָך ¿בכ ƒנּוֹ ר ¿˜דוֹ ׁ˘ יָ ¿ׂ˘ ƒר ֵאל:
י˙:
}כג{ ּ¿˙ ַר ֵּנ ָּנה ˘ׂ¿ ָפ ַ˙י ּƒכי ֲאזַ ּ ¿מ ָרה ָ ּל ¿ך ו¿ נַ ¿פ ׁ ˘ƒי ֲא ׁ ֶ˘ר ּ ָפ ƒד ָ
}כד{ ַ ּגם ל¿ ׁ˘וֹ נ ƒי ָּכל ַהיּוֹ ם ֶּ˙ ¿ה ֶ ּגה ¿ ˆƒד ָ˜ ֶ˙ ָך ּƒכי ב ֹׁ˘ ּו כ ƒי ָח ¿פר ּו ¿מ ַב ¿˜ ׁ ֵ˘י ָר ָע ˙ƒי:

