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פר˜ ˆז
}א{ י¿ הוָ ה ָמלָ ¿ך ָּ˙גֵ ל ָה ָא ֶר ıי¿ ¿ׂ˘ ƒמח ּו ƒא ּ ƒיים ַר ּ ƒבים:
יביו ֶˆ ֶד˜ ו ּƒמ ׁ ¿˘ ּ ָפט ¿מכוֹ ן ּƒכ ¿סאוֹ :
}ב{ ָענָ ן וַ ֲע ָר ֶפל ¿ס ƒב ָ
}ג{ ֵא ׁ˘ ל¿ ָפנָ יו ֵּ˙לֵ ¿ך ו ¿ּ˙לַ ֵהט ָס ƒביב ָˆ ָריו:
}ד{ ֵה ƒאיר ּו ¿ב ָר ָ˜יו ֵּ˙ ֵבל ָר ֲא ָ˙ה וַ ָּ˙ ֵחל ָה ָא ֶר:ı
}ה{ ָה ƒרים ַּכ ּדוֹ נַ ג נָ ַמ ּס ּו ƒמ ּ ƒל ¿פנֵ י י¿ הוָ ה ƒמ ּ ƒל ¿פנֵ י ֲאדוֹ ן ָּכל ָה ָא ֶר:ı
}ו{ ƒה ּ ƒגיד ּו ַה ׁ ּ ָ˘ ַמי ƒם ¿ ˆƒד˜וֹ ו¿ ָרא ּו כָ ל ָה ַע ּ ƒמים ¿ּכבוֹ דוֹ :
}ז{ יֵ ב ֹׁ˘ ּו ָּכל ע ¿ֹב ֵדי ֶפ ֶסל ַה ּ ƒמ ¿˙ ַהל¿ ל ƒים ָ ּב ¡אל ƒיל ƒים ƒה ׁ ¿˘ ַּ˙ ֲחו ּו לוֹ ָּכל ¡אל ֹƒהים:
}ח{ ׁ ָ˘ ¿מ ָעה וַ ַּ ¿ׂ˘˙ƒמח ˆƒיּוֹ ן וַ ָּ˙גֵ ל¿ נָ ה ¿ ּבנוֹ ˙ י¿ הו ָּדה ל¿ ַמ ַען ƒמ ׁ ¿˘ ּ ָפ ֶט ָ
יך י¿ הוָ ה:
י˙ ַעל ָּכל ¡אל ֹƒהים:
}ט{ ּƒכי ַא ָּ˙ה י¿ הוָ ה ֶעל¿ יוֹ ן ַעל ָּכל ָה ָא ֶר¿ ıמא ֹד נַ ֲעלֵ ָ
}י{ א ֲֹה ֵבי י¿ הוָ ה ˘ׂ ƒנ¿ א ּו ָרע ׁ˘ ֵֹמר נַ ¿פ ׁ˘וֹ ˙ ֲח ƒס ָידיו ƒמ ַ ּיד ¿ר ׁ ָ˘ ƒעים יַ ˆּ ƒילֵ ם:
}יא{ אוֹ ר זָ ֻר ַע לַ ַ ּˆ ּ ƒדי˜ וּל¿ יֵ ˘¿ ׁ ƒרי לֵ ב ˘ׂ¿ ƒמ ָחה:
}יב{ ˘ׂ¿ ƒמח ּו ַˆ ּ ƒד ƒי˜ים ַ ּביהוָ ה ו¿ הוֹ ד ּו ל¿ זֵ כֶ ר ָ˜ ¿ד ׁ˘וֹ :

