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פר˜ ˜לה
}א{ ַהל¿ לוּיָ ּה ַהל¿ ל ּו ֶא˙ ׁ ֵ˘ם י¿ הוָ ה ַהל¿ ל ּו ַע ¿ב ֵדי י¿ הוָ ה:
}ב{ ׁ ֶ˘ע ¿ֹמ ƒדים ¿ ּב ֵבי˙ י¿ הוָ ה ¿ ּב ַח ¿ˆרוֹ ˙ ֵ ּבי˙ ¡אל ֵֹהינוּ:
}ג{ ַהל¿ לוּיָ ּה ּƒכי טוֹ ב י¿ הוָ ה זַ ּ ¿מר ּו ל˘¿ ׁ ƒמוֹ ּƒכי נָ ƒעים:
}ד{ ּƒכי יַ ֲע˜ֹב ָ ּב ַחר לוֹ יָ ּה יָ ¿ׂ˘ ƒר ֵאל ל¿ ƒסגֻ ָ ּל˙וֹ :
}ה{ ּƒכי ֲאנ ƒי יָ ַד ¿ע ּ˙ƒי ּƒכי גָ דוֹ ל י¿ הוָ ה וַ ֲאד ֹנֵ ינ ּו ƒמ ָּכל ¡אל ֹƒהים:
}ו{ כּ ֹל ֲא ׁ ֶ˘ר ָח ֵפ ıי¿ הוָ ה ָע˘ָׂ ה ַ ּב ׁ ּ ָ˘ ַמי ƒם ו ָּב ָא ֶרּ ַ ıב ַ ּי ּ ƒמים ו¿ כָ ל ּ¿˙הוֹ מוֹ ˙:
}ז{ ַמ ֲעלֶ ה נ¿ ˘ׂƒ ƒאים ƒמ ¿˜ ֵˆה ָה ָא ֶרּ ¿ ıב ָר ˜ƒים לַ ּ ָמ ָטר ָע˘ָׂ ה מוֹ ֵˆא רו ַּח ֵמאוֹ ¿ˆרוֹ ָ˙יו:
}ח{ ׁ ֶ˘ ƒה ָּכה ¿ ּבכוֹ ֵרי ƒמ ¿ˆ ָרי ƒם ֵמ ָא ָדם ַעד ¿ ּב ֵה ָמה:
}ט{ ׁ ָ˘לַ ח א ֹ˙וֹ ˙ ּומ ¿ֹפ ˙ƒים ¿ ּב˙וֹ כֵ כ ƒי ƒמ ¿ˆ ָרי ƒם ¿ ּב ַפ ¿רע ֹה ו ¿ּבכָ ל ֲע ָב ָדיו:
}י{ ׁ ֶ˘ ƒה ָּכה גּוֹ י ƒם ַר ּ ƒבים ו¿ ָה ַרג ¿מלָ כ ƒים ֲעˆו ּƒמים:
}יא{ ל¿ ƒסיחוֹ ן ֶמלֶ ¿ך ָה ¡אמ ֹƒרי וּל¿ עוֹ ג ֶמלֶ ¿ך ַה ָ ּב ׁ ָ˘ן וּל¿ כ ֹל ַמ ¿מל¿ כוֹ ˙ ¿ּכנָ ַען:
}יב{ ו¿ נָ ַ˙ן ַא ¿ר ָˆם נַ ֲחלָ ה נַ ֲחלָ ה ל¿ יָ ¿ׂ˘ ƒר ֵאל ַע ּמוֹ :
}יג{ י¿ הוָ ה ׁ ¿ ˘ƒמ ָך ל¿ עוֹ לָ ם י¿ הוָ ה ז ƒכ¿ ¿ר ָך ל¿ ד ֹר וָ ד ֹר:
}יד{ ּƒכי יָ ƒדין י¿ הוָ ה ַע ּמוֹ ו¿ ַעל ֲע ָב ָדיו י˙¿ ƒנֶ ָחם:
}טו{ ֲע ַˆ ֵ ּבי ַהגּוֹ י ƒם ֶּכ ֶסף ו¿ זָ ָהב ַמ ֲע˘ֵׂ ה י¿ ֵדי ָא ָדם:
}טז{ ּ ֶפה לָ ֶהם ו¿ ל ֹא י¿ ַד ֵ ּבר ּו ֵעינַ י ƒם לָ ֶהם ו¿ ל ֹא י¿ ƒראוּ:
יהם:
}יז{ ָאז¿ נַ י ƒם לָ ֶהם ו¿ ל ֹא יַ ֲאז ƒינ ּו ַאף ֵאין יֶ ׁ˘ רו ַּח ¿ ּב ƒפ ֶ
יהם כּ ֹל ֲא ׁ ֶ˘ר בּ ֵֹט ַח ָ ּב ֶהם:
}יח{ ¿ּכמוֹ ֶהם י¿ ƒהי ּו ע ֹ˘ֵׂ ֶ
}יט{ ֵ ּבי˙ יָ ¿ׂ˘ ƒר ֵאל ָ ּב ¿רכ ּו ֶא˙ י¿ הוָ ה ֵ ּבי˙ ַא ֲהר ֹן ָ ּב ¿רכ ּו ֶא˙ י¿ הוָ ה:
}כ{ ֵ ּבי˙ ַה ֵ ּלו ƒי ָ ּב ¿רכ ּו ֶא˙ י¿ הוָ ה י¿ ƒר ֵאי י¿ הוָ ה ָ ּב ¿רכ ּו ֶא˙ י¿ הוָ ה:
}כא{ ָ ּברו ¿ּך י¿ הוָ ה ƒמ ˆּ ƒיּוֹ ן ׁ˘ ֹכֵ ן י¿ רו ׁ ָּ˘ ָƒלם ַהל¿ לוּיָ ּה:

