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פר˜ ˜טו
}א{ ל ֹא לָ נ ּו י¿ הוָ ה ל ֹא לָ נ ּו ּƒכי ל¿ ׁ ¿ ˘ƒמ ָך ֵּ˙ן ָּכבוֹ ד ַעל ַח ¿ס ¿ ּד ָך ַעל ֲא ƒמ ֶּ˙ ָך:
יהם:
ֹאמר ּו ַהגּוֹ י ƒם ַא ֵ ּיה נָ א ¡אל ֵֹה ֶ
}ב{ לָ ּ ָמה י ¿
}ג{ וֵ אל ֵֹהינ ּו ַב ׁ ּ ָ˘ ָמי ƒם כּ ֹל ֲא ׁ ֶ˘ר ָח ֵפָ ıע˘ָׂ ה:
יהם ֶּכ ֶסף ו¿ זָ ָהב ַמ ֲע˘ֵׂ ה י¿ ֵדי ָא ָדם:
}ד{ ֲע ַˆ ֵ ּב ֶ
}ה{ ּ ֶפה לָ ֶהם ו¿ ל ֹא י¿ ַד ֵ ּבר ּו ֵעינַ י ƒם לָ ֶהם ו¿ ל ֹא י¿ ƒראוּ:
}ו{ ָאז¿ נַ י ƒם לָ ֶהם ו¿ ל ֹא יָ ˘¿ ׁ ƒמע ּו ַאף לָ ֶהם ו¿ ל ֹא י¿ ƒריחוּן:
יהם ו¿ ל ֹא י¿ ַה ֵ ּלכ ּו ל ֹא יֶ ¿ה ּג ּו ּ ƒבג¿ רוֹ נָ ם:
יהם ו¿ ל ֹא י¿ ƒמ ׁי˘וּן ַרג¿ לֵ ֶ
}ז{ י¿ ֵד ֶ
יהם כּ ֹל ֲא ׁ ֶ˘ר בּ ֵֹט ַח ָ ּב ֶהם:
}ח{ ¿ּכמוֹ ֶהם י¿ ƒהי ּו ע ֹ˘ֵׂ ֶ
}ט{ יָ ¿ׂ˘ ƒר ֵאל ¿ ּב ַטח ַ ּביהוָ ה ֶעז¿ ָרם ו ָּמגָּ ƒנם הוּא:
}י{ ֵ ּבי˙ ַא ֲהר ֹן ּ ƒב ¿טח ּו ַביהוָ ה ֶעז¿ ָרם ו ָּמגָּ ƒנם הוּא:
}יא{ י¿ ƒר ֵאי י¿ הוָ ה ּ ƒב ¿טח ּו ַביהוָ ה ֶעז¿ ָרם ו ָּמגָּ ƒנם הוּא:
}יב{ י¿ הוָ ה ז¿ כָ ָרנ ּו י¿ ָב ֵר ¿ך י¿ ָב ֵר ¿ך ֶא˙ ֵ ּבי˙ יָ ¿ׂ˘ ƒר ֵאל י¿ ָב ֵר ¿ך ֶא˙ ֵ ּבי˙ ַא ֲהר ֹן:
}יג{ י¿ ָב ֵר ¿ך י¿ ƒר ֵאי י¿ הוָ ה ַה ¿ ּ˜ ַט ּƒנים ƒעם ַה ¿ ּגד ֹל ƒים:
}יד{ י ֵֹסף י¿ הוָ ה ֲעלֵ יכֶ ם ֲעלֵ יכֶ ם ו¿ ַעל ¿ ּבנֵ יכֶ ם:
}טו{ ¿ ּברוּכ ƒים ַא ֶּ˙ם לַ יהוָ ה ע ֹ˘ֵׂ ה ׁ ָ˘ ַמי ƒם וָ ָא ֶר:ı
}טז{ ַה ׁ ּ ָ˘ ַמי ƒם ׁ ָ˘ ַמי ƒם לַ יהוָ ה ו¿ ָה ָא ֶר ıנָ ַ˙ן ל¿ ƒבנֵ י ָא ָדם:
}יז{ ל ֹא ַה ּ ֵמ ˙ƒים י¿ ַהל¿ ל ּו יָ ּה ו¿ ל ֹא ָּכל י ¿ֹר ֵדי דו ָּמה:
}יח{ וַ ֲאנַ ¿חנ ּו נ¿ ָב ֵר ¿ך יָ ּה ֵמ ַע ָּ˙ה ו¿ ַעד עוֹ לָ ם ַהל¿ לוּיָ ּה:

