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פר˜ ˆא
}א{ י ׁ ֵֹ˘ב ¿ ּב ֵס ֶ˙ר ֶעל¿ יוֹ ן ¿ ּב ֵˆל ׁ ַ˘ ַ ּדי י˙¿ ƒלוֹ נָ ן:
}ב{ א ַֹמר לַ יהוָ ה ַמ ¿ח ƒסי ו ¿ּמˆו ָּד ˙ƒי ¡אל ַֹהי ֶא ¿ב ַטח בּ וֹ :
}ג{ ּƒכי הוּא יַ ˆּ ƒיל¿ ָך ƒמ ּ ַפח יָ ˜ו ּׁ˘ ƒמ ֶ ּד ֶבר ַהוּוֹ ˙:
}ד{ ¿ ּב ֶא ¿ב ָר˙וֹ יָ ֶס ¿ך לָ ¿ך ו¿ ַ˙ ַח˙ ¿ּכנָ ָפיו ֶּ˙ ¿ח ֶסה ָּ ˆƒנה ו¿ ס ֵֹח ָרה ֲא ƒמ ּ˙וֹ :
}ה{ ל ֹא ָ ˙ƒירא ƒמ ּ ַפ ַחד לָ י¿ לָ ה ֵמ ֵח ıיָ עוּף יוֹ ָמם:
}ו{ ƒמ ֶ ּד ֶבר ָ ּבא ֶֹפל יַ ֲהל ¿ֹך ƒמ ֶ ּ˜ ֶטב יָ ׁ˘וּד ָˆ ֳה ָרי ƒם:
ימינֶ ָך ֵאלֶ ָ
יך ל ֹא יּ ָ ƒג ׁ˘:
}ז{ יּ ƒפ ֹל ƒמ ּ ¿ ˆּ ƒד ָך ֶאלֶ ף ו ¿ּר ָב ָבה ƒמ ƒ
}ח{ ַר˜ ¿ ּב ֵעינֶ ָ
יך ַ˙ ּ ƒביט ו¿ ׁ ּ ֻ ˘ƒל ַמ˙ ¿ר ׁ ָ˘ ƒעים ּ¿ ˙ƒר ֶאה:
}ט{ ּƒכי ַא ָּ˙ה י¿ הוָ ה ַמ ¿ח ƒסי ֶעל¿ יוֹ ן ˘ַׂ ¿מ ָּ˙ ¿מעוֹ נֶ ָך:
}י{ ל ֹא ¿˙ ֻא ֶּנה ֵאלֶ ָ
יך ָר ָעה ו¿ נֶ גַ ע ל ֹא יַ ˜¿ ƒרב ¿ ּב ָא ֳהלֶ ָך:
}יא{ ּƒכי ַמל¿ ָאכָ יו י¿ ַˆ ֶ ּוה ָ ּל ¿ך לָ ˘¿ ׁ ƒמ ¿ר ָך ¿ ּבכָ ל ¿ ּד ָרכֶ ָ
יך:
}יב{ ַעל ַּכ ּ ַפי ƒם י ׂ˘ָ ּ ƒאוּנ¿ ָך ּ ֶפן ּּ ˙ƒגֹף ָ ּב ֶא ֶבן ַרג¿ לֶ ָך:
}יג{ ַעל ׁ ַ˘ ַחל וָ ֶפ ֶ˙ן ּ¿ ˙ƒדר ¿ֹך ּ¿ ˙ƒרמ ֹס ¿ּכ ƒפיר ו¿ ַ˙ ּƒנין:
}יד{ ּƒכי ƒבי ָח ׁ ַ˘˜ וַ ֲא ַפ ¿ ּל ֵטה ּו ֲא˘ַׂ ¿ ּג ֵבה ּו ּƒכי יָ ַדע ׁ ¿˘ ƒמי:
}טו{ יָ ˜¿ ƒר ֵאנ ƒי ו¿ ֶא ¡ענֵ ה ּו ƒע ּמוֹ ָאנ ֹכ ƒי ¿ב ָˆ ָרה ֲא ַח ¿ ּל ֵˆה ּו וַ ֲאכַ ¿ ּב ֵדהוּ:
יעה ּו ו¿ ַא ¿ר ֵאה ּו ּ ƒב ׁי˘ו ָּע ˙ƒי:
}טז{ א ֶֹר ¿ך יָ ƒמים ַא˘ׂ¿ ּ ƒב ֵ

