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פר˜ ˜ד
}א{ ָ ּב ¿רכ ƒי נַ ¿פ ׁ ˘ƒי ֶא˙ י¿ הוָ ה י¿ הוָ ה ¡אל ַֹהי ָ ּג ַדל¿ ָּ˙ ּ ¿מא ֹד הוֹ ד ו¿ ָה ָדר לָ ָב ׁ ¿˘ ָּ˙:
יעה:
}ב{ ע ֶֹטה אוֹ ר ַּכ ּ ַ˘ׂ ל¿ ָמה נוֹ ֶטה ׁ ָ˘ ַמי ƒם ַּכי¿ ƒר ָ
}ג{ ַה ¿מ ָ˜ ֶרה ַב ּ ַמי ƒם ֲעל ƒיּוֹ ָ˙יו ַה ּ ָ˘ׂ ם ָע ƒבים ¿רכוּבוֹ ַה ¿מ ַה ֵ ּל ¿ך ַעל ַּכנ¿ ֵפי רו ַּח:
}ד{ ע ֹ˘ֶׂ ה ַמל¿ ָאכָ יו רוּחוֹ ˙ ¿מ ׁ ָ˘ ¿ר ָ˙יו ֵא ׁ˘ ל ֵֹהט:
יה ַ ּבל ּּ ˙ƒמוֹ ט עוֹ לָ ם וָ ֶעד:
}ה{ יָ ַסד ֶא ֶרַ ıעל ¿מכוֹ נֶ ָ
}ו{ ּ¿˙הוֹ ם ַּכ ¿ ּלבו ּׁ˘ ּƒכ ּ ƒסי˙וֹ ַעל ָה ƒרים יַ ַע ¿מד ּו ָמי ƒם:
}ז{ ƒמן ַ ּג ֲע ָר ¿˙ ָך י¿ נוּסוּן ƒמן ˜וֹ ל ַר ַע ¿מ ָך יֵ ָח ֵפזוּן:
}ח{ יַ ֲעל ּו ָה ƒרים יֵ ¿רד ּו ¿ב ָ˜עוֹ ˙ ֶאל ¿מ˜וֹ ם זֶ ה יָ ַס ¿ד ָּ˙ לָ ֶהם:
}ט{ ¿ ּגבוּל ˘ַׂ ¿מ ָּ˙ ַ ּבל יַ ֲעבֹרוּן ַ ּבל י¿ ׁ˘וּבוּן ל¿ כַ ּסוֹ ˙ ָה ָא ֶר:ı
}י{ ַה ¿מ ׁ ַ˘ ֵ ּל ַח ַמ ¿עיָ נ ƒים ַ ּב ¿ּנ ָחל ƒים ֵ ּבין ָה ƒרים י¿ ַה ֵ ּלכוּן:
}יא{ יַ ׁ ¿˘˜ ּו ָּכל ַחי¿ ˙וֹ ˘ָׂ ָדי יּ ¿ ˘¿ ׁ ƒבר ּו ¿פ ָר ƒאים ¿ˆ ָמ ָאם:
יהם עוֹ ף ַה ׁ ּ ָ˘ ַמי ƒם י˘¿ ׁ ƒכּ וֹ ן ƒמ ֵ ּבין ֳע ָפאי ƒם י˙¿ּ ƒנ ּו ˜וֹ ל:
}יב{ ֲעלֵ ֶ
}יג{ ַמ ׁ ¿˘ ֶ˜ה ָה ƒרים ֵמ ֲעל ƒיּוֹ ָ˙יו ƒמ ּ ¿פ ƒרי ַמ ֲע˘ֶׂ ָ
יך ּּ ַ ¿ׂ˘˙ƒבע ָה ָא ֶר:ı
יח ָח ˆƒיר לַ ¿ ּב ֵה ָמה ו¿ ֵע˘ֶׂ ב לַ ֲעב ַֹד˙ ָה ָא ָדם ל¿ הוֹ ˆƒיא לֶ ֶחם ƒמן ָה ָא ֶר:ı
}יד{ ַמ ¿ˆ ƒמ ַ
}טו{ ו¿ יַ י ƒן י¿ ˘ַׂ ּ ַמח ל¿ ַבב ¡אנוֹ ׁ˘ ל¿ ַה ¿ˆ ƒהיל ּ ָפנ ƒים ƒמ ׁ ּ ָ˘ ֶמן ו¿ לֶ ֶחם ל¿ ַבב ¡אנוֹ ׁ˘ י¿ ƒס ָעד:
}טז{ יּ ¿ ¿ׂ˘ ƒבע ּו ֲע ֵˆי י¿ הוָ ה ַא ¿רזֵ י ל¿ ָבנוֹ ן ֲא ׁ ֶ˘ר נָ ָטע:
י˙ ּה:
}יז{ ֲא ׁ ֶ˘ר ׁ ָ˘ם ֳ ּ ˆƒפ ƒרים י¿ ַ˜ ֵּננ ּו ֲח ƒס ָידה ¿ ּברוֹ ׁ ˘ƒים ֵ ּב ָ
}יח{ ָה ƒרים ַה ¿ ּגב ֹƒהים לַ ¿ ּי ֵעל ƒים ¿סלָ ƒעים ַמ ¿ח ֶסה לַ ׁ ¿˘ ַפ ּƒנים:
}יט{ ָע˘ָׂ ה יָ ֵר ַח ל¿ מוֹ ֲע ƒדים ׁ ֶ˘ ֶמ ׁ˘ יָ ַדע ¿מבוֹ אוֹ :
יהי לָ י¿ לָ ה בּ וֹ ¿ ˙ƒרמ ֹ˘ׂ ָּכל ַחי¿ ˙וֹ יָ ַער:
}כ{ ָּ˙ ׁ ֶ˘˙ ח ׁ ֶֹ˘ ¿ך וƒ ƒ
}כא{ ַה ¿ּכ ƒפ ƒירים ׁ˘ ֲֹאג ƒים לַ ּ ָט ֶרף וּל¿ ַב ֵ ּ˜ ׁ˘ ֵמ ֵאל ָאכ¿ לָ ם:
}כב{ ּ˙ƒז¿ ַרח ַה ׁ ּ ֶ˘ ֶמ ׁ˘ יֵ ָא ֵספוּן ו¿ ֶאל ¿מעוֹ נ ָֹ˙ם י¿ ƒר ָ ּבˆוּן:
}כג{ יֵ ֵˆא ָא ָדם ל¿ ָפ ֳעלוֹ ו¿ לַ ֲעב ָֹד˙וֹ ֲע ֵדי ָע ֶרב:
}כד{ ָמה ַרבּ ּו ַמ ֲע˘ֶׂ ָ
י˙ ָמל¿ ָאה ָה ָא ֶר˜ƒ ıנ¿ יָ נֶ ָך:
יך י¿ הוָ ה ֻּכ ָ ּלם ¿ ּב ָחכ¿ ָמה ָע˘ָׂ ƒ
}כה{ זֶ ה ַה ָ ּים ָ ּגדוֹ ל ו ¿ּר ַחב יָ ָדי ƒם ׁ ָ˘ם ֶר ֶמ˘ׂ ו¿ ֵאין ƒמ ¿ס ּ ָפר ַחיּוֹ ˙ ¿˜ ַטנּוֹ ˙ ƒעם ¿ ּגד ֹלוֹ ˙:
}כו{ ׁ ָ˘ם ֳאנ ƒיּוֹ ˙ י¿ ַה ֵ ּלכוּן ל ƒו¿ יָ ָ˙ן זֶ ה יָ ַˆ ¿ר ָּ˙ ל¿ ˘ַׂ ֶח˜ בּ וֹ :
}כז{ ֻּכ ָ ּלם ֵאלֶ ָ
יך י¿ ˘ַׂ ֵ ּברוּן לָ ֵ˙˙ ָאכ¿ לָ ם ¿ ּב ƒע ּ˙וֹ :
}כח{ ּ˙ֵּ ˙ƒן לָ ֶהם י ƒל¿ ˜ֹטוּן ּ¿ ˙ƒפ ַּ˙ח יָ ¿ד ָך יּ ¿ ¿ׂ˘ ƒבעוּן טוֹ ב:
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}כט{ ַּ˙ ¿ס ּ˙ƒיר ּ ָפנֶ ָ
יך יּ ָ ƒב ֵהלוּן ּ˙ ֵֹסף רו ָּחם י ƒג¿ וָ עוּן ו¿ ֶאל ֲע ָפ ָרם י¿ ׁ˘וּבוּן:
}ל{ ּ¿˙ ׁ ַ˘ ַ ּלח רו ֲּח ָך יּ ָ ƒב ֵראוּן ו ¿ּ˙ ַח ֵ ּד ׁ˘ ּ ¿פנֵ י ֲא ָד ָמה:
}לא{ י¿ ƒהי כ¿ בוֹ ד י¿ הוָ ה ל¿ עוֹ לָ ם יַ ¿ׂ˘ ƒמח י¿ הוָ ה ¿ ּב ַמ ֲע˘ָׂ יו:
}לב{ ַה ּ ַמ ּ ƒביט לָ ָא ֶר ıוַ ּ¿ ˙ƒר ָעד יּ ַ ƒגע ֶ ּב ָה ƒרים ו¿ יֶ ¡ע ׁ ָ˘נוּ:
}לג{ ָא ׁ ָ ˘ƒירה לַ יהוָ ה ¿ ּב ַח ָ ּיי ֲאזַ ּ ¿מ ָרה לֵ אל ַֹהי ¿ ּבעוֹ ƒדי:
יחי ָאנ ֹכ ƒי ֶא˘ׂ¿ ַמח ַ ּביהוָ ה:
}לד{ יֶ ¡ע ַרב ָעלָ יו ˘ׂƒ ƒ
}לה{ יּ ˙ַּ ƒמ ּו ַח ּ ָט ƒאים ƒמן ָה ָא ֶר ıו ¿ּר ׁ ָ˘ ƒעים עוֹ ד ֵאינָ ם ָ ּב ¿רכ ƒי נַ ¿פ ׁ ˘ƒי ֶא˙ י¿ הוָ ה ַהל¿ לוּיָ ּה:

