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פר˜ פו
}א{ ּ¿˙ ƒפ ָ ּלה ל¿ ָדו ƒד ַה ּ ֵטה י¿ הוָ ה ָאז¿ נ¿ ָך ֲענֵ נ ƒי ּƒכי ָענ ƒי ו¿ ֶא ¿ביוֹ ן ָאנ ƒי:
}ב{ ׁ ָ˘ ¿מ ָרה נַ ¿פ ׁ ˘ƒי ּƒכי ָח ƒסיד ָאנ ƒי הוֹ ׁ ַ˘ע ַע ¿ב ¿ ּד ָך ַא ָּ˙ה ¡אל ַֹהי ַהבּ וֹ ֵט ַח ֵאלֶ ָ
יך:
}ג{ ָח ֵּננ ƒי ֲאד ֹנָ י ּƒכי ֵאלֶ ָ
יך ֶא ¿˜ ָרא ָּכל ַהיּוֹ ם:
}ד{ ˘ַׂ ּ ֵמ ַח נֶ ֶפ ׁ˘ ַע ¿ב ֶ ּד ָך ּƒכי ֵאלֶ ָ
יך ֲאד ֹנָ י נַ ¿פ ׁ ˘ƒי ֶא ּ ָ˘ׂ א:
}ה{ ּƒכי ַא ָּ˙ה ֲאד ֹנָ י טוֹ ב ו¿ ַס ָ ּלח ו¿ ַרב ֶח ֶסד ל¿ כָ ל ˜ ¿ֹר ֶא ָ
יך:
יבה ¿ ּב˜וֹ ל ַּ˙ ֲחנוּנוֹ ָ˙י:
}ו{ ַה ֲאז ƒינָ ה י¿ הוָ ה ּ¿˙ ƒפ ָ ּל ˙ƒי ו¿ ַה ¿˜ ׁ ָ ˘ƒ
}ז{ ¿ ּביוֹ ם ָˆ ָר ˙ƒי ֶא ¿˜ ָר ֶא ָּך ּƒכי ַ˙ ֲענֵ נ ƒי:
}ח{ ֵאין ָּכמוֹ ָך ָב ¡אל ֹƒהים ֲאד ֹנָ י ו¿ ֵאין ¿ּכ ַמ ֲע˘ֶׂ ָ
יך:
י˙ יָ בוֹ א ּו ו¿ יֲ ˙ַּ ˘¿ ׁ ƒחו ּו ל¿ ָפנֶ ָ
יך ֲאד ֹנָ י ו ƒיכַ ¿ ּבד ּו לֶ ˘¿ ׁ ƒמ ָך:
}ט{ ָּכל גּוֹ י ƒם ֲא ׁ ֶ˘ר ָע˘ָׂ ƒ
}י{ ּƒכי גָ דוֹ ל ַא ָּ˙ה ו¿ ע ֹ˘ֵׂ ה נ¿ ƒפלָ אוֹ ˙ ַא ָּ˙ה ¡אל ֹƒהים ל¿ ַב ֶ ּד ָך:
}יא{ הוֹ ֵרנ ƒי י¿ הוָ ה ַ ּד ¿ר ֶּכ ָך ֲא ַה ֵ ּל ¿ך ַ ּב ֲא ƒמ ֶּ˙ ָך יַ ֵחד ל¿ ָב ƒבי ל¿ י¿ ƒר ָאה ׁ ¿˘ ֶמ ָך:
}יב{ אוֹ ¿ד ָך ֲאד ֹנָ י ¡אל ַֹהי ¿ ּבכָ ל ל¿ ָב ƒבי וַ ֲאכַ ¿ ּב ָדה ׁ ¿ ˘ƒמ ָך ל¿ עוֹ לָ ם:
}יג{ ּƒכי ַח ¿ס ¿ ּד ָך ָ ּגדוֹ ל ָעלָ י ו¿ ƒה ַ ּˆל¿ ָּ˙ נַ ¿פ ׁ ˘ƒי ƒמ ׁ ּ ¿˘אוֹ ל ַּ˙ ¿ח ּּ ָ ˙ƒיה:
יˆים ּ ƒב ¿˜ ׁ˘ ּו נַ ¿פ ׁ ˘ƒי ו¿ ל ֹא ˘ָׂ מו ָּך ל¿ נֶ ג¿ ָ ּדם:
}יד{ ¡אל ֹƒהים זֵ ƒדים ָ˜מ ּו ָעלַ י וַ ֲע ַד˙ ָע ƒר ƒ
}טו{ ו¿ ַא ָּ˙ה ֲאד ֹנָ י ֵאל ַרחוּם ו¿ ַח ּנוּן ֶא ֶר ¿ך ַא ּ ַפי ƒם ו¿ ַרב ֶח ֶסד וֶ ¡א ֶמ˙:
יעה ל¿ ֶבן ֲא ָמ ֶ˙ ָך:
}טז{ ּ ¿פנֵ ה ֵאלַ י ו¿ ָח ֵּננ ƒי ּ¿˙נָ ה ֻע ¿ ּז ָך ל¿ ַע ¿ב ֶ ּד ָך ו¿ הוֹ ׁ ָ ˘ƒ
}יז{ ֲע˘ֵׂ ה ƒע ּ ƒמי אוֹ ˙ ל¿ טוֹ ָבה ו¿ י¿ ƒרא ּו ˘ׂ ֹנ¿ ַאי ו¿ יֵ ב ֹׁ˘ ּו ּƒכי ַא ָּ˙ה י¿ הוָ ה ֲעזַ ¿ר ַּ˙נ ƒי ו¿ נַ ƒח ¿מ ָּ˙נ ƒי:

