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פר˜ ˆד
}א{ ֵאל נ¿ ָ˜מוֹ ˙ י¿ הוָ ה ֵאל נ¿ ָ˜מוֹ ˙ הוֹ ƒפיַ ע:
}ב{ ƒה ָּנ˘ֵׂ א ׁ˘ ֵֹפט ָה ָא ֶרָ ıה ׁ ֵ˘ב ¿ ּגמוּל ַעל ֵ ּג ƒאים:
}ג{ ַעד ָמ ַ˙י ¿ר ׁ ָ˘ ƒעים י¿ הוָ ה ַעד ָמ ַ˙י ¿ר ׁ ָ˘ ƒעים יַ ֲעל ֹזוּ:
}ד{ יַ ּ ƒביע ּו י¿ ַד ¿ ּבר ּו ָע ָ˙˜ יַ ˙¿ ƒא ּ ¿מר ּו ָּכל ּפ ֲֹעלֵ י ָאוֶ ן:
}ה{ ַע ּ ¿מ ָך י¿ הוָ ה י¿ ַד ¿ּכא ּו ו¿ נַ ֲחלָ ¿˙ ָך י¿ ַע ּנוּ:
}ו{ ַאל¿ ָמנָ ה ו¿ גֵ ר יַ ֲהר ֹג ּו ו ƒי˙וֹ ƒמים י¿ ַר ֵ ּˆחוּ:
ֹאמר ּו ל ֹא י¿ ƒר ֶאה ָ ּי ּה ו¿ ל ֹא יָ ƒבין ¡אל ֵֹהי יַ ֲע˜ֹב:
}ז{ וַ ּי ¿
}ח{ ּ ƒבינ ּו בּ ֲֹע ƒרים ָ ּב ָעם וּכ¿ ƒסיל ƒים ָמ ַ˙י ַּ˙˘ׂ¿ ּƒכילוּ:
}ט{ ֲהנ ַֹטע א ֹזֶ ן ֲהל ֹא יָ ˘¿ ׁ ƒמע ƒאם י ֵֹˆר ַעי ƒן ֲהל ֹא יַ ּ ƒביט:
יח ַה ¿מלַ ּ ֵמד ָא ָדם ָ ּד ַע˙:
}י{ ֲהי ֵֹסר גּוֹ י ƒם ֲהל ֹא יוֹ כַ ƒ
}יא{ י¿ הוָ ה י ֵֹד ַע ַמ ¿ח ׁ ¿˘בוֹ ˙ ָא ָדם ּƒכי ֵה ּ ָמה ָה ֶבל:
}יב{ ַא ׁ ¿˘ ֵרי ַה ֶ ּג ֶבר ֲא ׁ ֶ˘ר ּ¿˙יַ ּ ¿ס ֶר ּנ ּו ָ ּי ּה ו ּƒמ ּ˙וֹ ָר ¿˙ ָך ¿˙לַ ּ ¿מ ֶד ּנוּ:
ימי ָרע ַעד יָּ ƒכ ֶרה לָ ָר ׁ ָ˘ע ׁ ָ˘ ַח˙:
}יג{ ל¿ ַה ׁ ¿˘ ˜ƒיט לוֹ ƒמ ֵ
}יד{ ּƒכי ל ֹא יּ ƒט ֹׁ˘ י¿ הוָ ה ַע ּמוֹ ו¿ נַ ֲחלָ ˙וֹ ל ֹא יַ ֲעז ֹב:
}טו{ ּƒכי ַעד ֶˆ ֶד˜ יָ ׁ˘וּב ƒמ ׁ ¿˘ ּ ָפט ו¿ ַא ֲח ָריו ָּכל יֵ ˘¿ ׁ ƒרי לֵ ב:
}טז{ ƒמי יָ ˜וּם ל ƒי ƒעם ¿מ ֵר ƒעים ƒמי י˙¿ ƒיַ ֵ ּˆב ל ƒי ƒעם ּפ ֲֹעלֵ י ָאוֶ ן:
}יז{ לוּלֵ י י¿ הוָ ה ֶעז¿ ָר ָ˙ה ּ ƒלי ּƒכ ¿מ ַעט ׁ ָ˘כ¿ נָ ה דו ָּמה נַ ¿פ ׁ ˘ƒי:
}יח{ ƒאם ָא ַמ ¿ר ּ˙ƒי ָמ ָטה ַרג¿ ל ƒי ַח ¿ס ¿ ּד ָך י¿ הוָ ה י¿ ƒס ָע ֵדנ ƒי:
}יט{ ¿ ּבר ֹב ˘ַׂ ¿ר ַע ּ ַפי ¿ ּב ¿ ˜ƒר ּ ƒבי ַּ˙נ¿ חו ֶּמ ָ
יך י¿ ׁ ַ˘ ַע ׁ ¿˘ע ּו נַ ¿פ ׁ ˘ƒי:
}כ{ ַהי¿ ָח ¿ב ¿ר ָך ּƒכ ּ ֵסא ַהוּוֹ ˙ י ֵֹˆר ָע ָמל ֲעלֵ י ח ֹ˜:
}כא{ יָ גוֹ ּד ּו ַעל נֶ ֶפ ׁ˘ ַˆ ּ ƒדי˜ ו¿ ָדם נָ ˜ƒי יַ ¿ר ׁ ˘ƒיעוּ:
}כב{ וַ י¿ ƒהי י¿ הוָ ה ל ƒי ל¿ ƒמ˘ׂ¿ ָ ּגב וֵ אל ַֹהי ל¿ ˆוּר ַמ ¿ח ƒסי:
י˙ם י¿ הוָ ה ¡אל ֵֹהינוּ:
י˙ם יַ ¿ˆ ƒמ ֵ
יהם ֶא˙ אוֹ נָ ם ו ¿ּב ָר ָע ָ˙ם יַ ¿ˆ ƒמ ֵ
}כג{ וַ ָ ּי ׁ ֶ˘ב ֲעלֵ ֶ

