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פר˜ פה
}א{ לַ ¿מנַ ֵ ּˆ ַח ל¿ ƒבנֵ י ˜ ַֹרח ƒמז¿ מוֹ ר:
י˙ י¿ הוָ ה ַא ¿ר ֶˆ ָך ׁ ַ˘ ¿ב ָּ˙ )˘בו˙( ׁ ¿˘ ƒבי˙ יַ ֲע˜ֹב:
}ב{ ָר ָ ˆƒ
א˙ם ֶסלָ ה:
י˙ כָ ל ַח ּ ָט ָ
א˙ ֲעוֹ ן ַע ּ ֶמ ָך ּƒכ ּ ƒס ָ
}ג{ נָ ˘ָׂ ָ
}ד{ ָא ַס ¿פ ָּ˙ כָ ל ֶע ¿ב ָר ֶ˙ ָך ¡ה ׁ ˘ƒיבוֹ ָ˙ ֵמ ֲחרוֹ ן ַא ּ ֶפ ָך:
}ה{ ׁ˘ו ֵּבנ ּו ¡אל ֵֹהי יֵ ˘¿ ׁ ƒענ ּו ו¿ ָה ֵפר ַּכ ַע ¿ס ָך ƒע ּ ָמנוּ:
}ו{ ַהל¿ עוֹ לָ ם ֶּ˙ ¡אנַ ף ָ ּבנ ּו ּ¿ ˙ƒמ ׁ˘ ¿ֹך ַא ּ ¿פ ָך ל¿ ד ֹר וָ ד ֹר:
}ז{ ֲהל ֹא ַא ָּ˙ה ָּ˙ ׁ˘וּב ּ¿˙ ַח ֵ ּינ ּו ו¿ ַע ּ ¿מ ָך י¿ ¿ׂ˘ ƒמח ּו ָב ¿ך:
}ח{ ַה ¿ר ֵאנ ּו י¿ הוָ ה ַח ¿ס ֶ ּד ָך ו¿ יֶ ׁ ¿˘ ֲע ָך ּ˙ֶּ ˙ƒן לָ נוּ:
}ט{ ֶא ׁ ¿˘ ¿מ ָעה ַמה י¿ ַד ֵ ּבר ָה ֵאל י¿ הוָ ה ּƒכי י¿ ַד ֵ ּבר ׁ ָ˘לוֹ ם ֶאל ַע ּמוֹ ו¿ ֶאל ֲח ƒס ָידיו ו¿ ַאל יָ ׁ˘וּב ּו
ל¿ כ¿ ƒסלָ ה:
}י{ ַא ¿ך ָ˜רוֹ ב לֵ ƒיר ָאיו י˘¿ ׁ ƒעוֹ ל˘¿ ׁ ƒכּ ֹן ָּכבוֹ ד ¿ ּב ַא ¿ר ֵˆנוּ:
}יא{ ֶח ֶסד וֶ ¡א ֶמ˙ נ¿ ƒפ ָ ּג ׁ˘ ּו ֶˆ ֶד˜ ו¿ ׁ ָ˘לוֹ ם נָ ׁ ָ˘˜וּ:
}יב{ ¡א ֶמ˙ ֵמ ֶא ֶרָ ˆ¿ ˙ƒּ ıמח ו¿ ֶˆ ֶד˜ ƒמ ׁ ּ ָ˘ ַמי ƒם נ˜ָ ˘¿ ׁ ƒף:
}יג{ ַ ּגם י¿ הוָ ה י˙ֵּ ƒן ַה ּטוֹ ב ו¿ ַא ¿ר ֵˆנ ּו ּ˙ֵּ ˙ƒן י¿ בוּלָ ּה:
}יד{ ֶˆ ֶד˜ ל¿ ָפנָ יו י¿ ַה ֵ ּל ¿ך ו¿ יָ ˘ֵׂ ם ל¿ ֶד ֶר ¿ך ּ ¿פ ָע ָמיו:

