
  ישעיהו פרק מ
ַ ְ�ר� ַעל ֵלב ְיר�ָ�ַלִ� ְוִקְרא� ֵאֶליָה ) ב( :ַנֲחמ� ַנֲחמ� ַעִ�י יֹאַמר ֱאלֵֹהיֶכ�) א(

   :ִ#ְפַלִי� ְ�ָכל ַח*ֹאֶתיָה' ִ#י ָמְל'ה ְצָב'$ ִ#י ִנְרָצה ֲע%ָנ$ ִ#י ָלְקָחה ִמַ"ד ה
  

  א"תענית ב ע

 מאימתי מזכירי� גבורות  מאימתי מזכירי� גבורות  מאימתי מזכירי� גבורות  מאימתי מזכירי� גבורות ::::משנהמשנהמשנהמשנה
 רבי אליעזר אומר מיו� טוב  רבי אליעזר אומר מיו� טוב  רבי אליעזר אומר מיו� טוב  רבי אליעזר אומר מיו� טוב ????גשמי�גשמי�גשמי�גשמי�

ר ר ר ר  רבי יהושע אומ רבי יהושע אומ רבי יהושע אומ רבי יהושע אומ,,,,הראשו� של חגהראשו� של חגהראשו� של חגהראשו� של חג
 אמר לו  אמר לו  אמר לו  אמר לו ....מיו� טוב האחרו� של חגמיו� טוב האחרו� של חגמיו� טוב האחרו� של חגמיו� טוב האחרו� של חג

רבי יהושע הואיל ואי� הגשמי� אלא רבי יהושע הואיל ואי� הגשמי� אלא רבי יהושע הואיל ואי� הגשמי� אלא רבי יהושע הואיל ואי� הגשמי� אלא 
    ????סימ� קללה בחג למה הוא מזכירסימ� קללה בחג למה הוא מזכירסימ� קללה בחג למה הוא מזכירסימ� קללה בחג למה הוא מזכיר

אמר לו רבי אליעזר א� אני לא אמר לו רבי אליעזר א� אני לא אמר לו רבי אליעזר א� אני לא אמר לו רבי אליעזר א� אני לא 
אמרתי לשאול אלא להזכיר משיב אמרתי לשאול אלא להזכיר משיב אמרתי לשאול אלא להזכיר משיב אמרתי לשאול אלא להזכיר משיב 

 אמר לו  אמר לו  אמר לו  אמר לו ....הרוח ומוריד הגש� בעונתוהרוח ומוריד הגש� בעונתוהרוח ומוריד הגש� בעונתוהרוח ומוריד הגש� בעונתו
 אי� שואלי�  אי� שואלי�  אי� שואלי�  אי� שואלי� ;;;;א� כ� לעול� יהא מזכירא� כ� לעול� יהא מזכירא� כ� לעול� יהא מזכירא� כ� לעול� יהא מזכיר

    ....את הגשמי� אלא סמו� לגשמי�את הגשמי� אלא סמו� לגשמי�את הגשמי� אלא סמו� לגשמי�את הגשמי� אלא סמו� לגשמי�
 העובר לפני התיבה  העובר לפני התיבה  העובר לפני התיבה  העובר לפני התיבה רבי יהודה אומררבי יהודה אומררבי יהודה אומררבי יהודה אומר

 האחרו�  האחרו�  האחרו�  האחרו� ::::ביו� טוב האחרו� של חגביו� טוב האחרו� של חגביו� טוב האחרו� של חגביו� טוב האחרו� של חג
 ביו� טוב  ביו� טוב  ביו� טוב  ביו� טוב .... הראשו� אינו מזכיר הראשו� אינו מזכיר הראשו� אינו מזכיר הראשו� אינו מזכיר,,,,מזכירמזכירמזכירמזכיר

    ,,,, הראשו� מזכיר הראשו� מזכיר הראשו� מזכיר הראשו� מזכיר::::הראשו� של פסחהראשו� של פסחהראשו� של פסחהראשו� של פסח

 תנא  תנא  תנא  תנא ::::גמראגמראגמראגמרא    ;;;;האחרו� אינו מזכירהאחרו� אינו מזכירהאחרו� אינו מזכירהאחרו� אינו מזכיר
 מאימתי תנא  מאימתי תנא  מאימתי תנא  מאימתי תנא :::: דקתני דקתני דקתני דקתני,,,,היכא קאיהיכא קאיהיכא קאיהיכא קאי

הת� קאי דקתני מזכירי� גבורות הת� קאי דקתני מזכירי� גבורות הת� קאי דקתני מזכירי� גבורות הת� קאי דקתני מזכירי� גבורות 
גשמי� בתחיית המתי� ושואלי� גשמי� בתחיית המתי� ושואלי� גשמי� בתחיית המתי� ושואלי� גשמי� בתחיית המתי� ושואלי� 
בברכת השני� והבדלה בחונ� בברכת השני� והבדלה בחונ� בברכת השני� והבדלה בחונ� בברכת השני� והבדלה בחונ� 

 מאימתי מזכירי�  מאימתי מזכירי�  מאימתי מזכירי�  מאימתי מזכירי� ::::וקתניוקתניוקתניוקתני    ....הדעתהדעתהדעתהדעת
 מאי  מאי  מאי  מאי !!!! וליתני הת� וליתני הת� וליתני הת� וליתני הת�????גבורות גשמי�גבורות גשמי�גבורות גשמי�גבורות גשמי�

 אלא תנא  אלא תנא  אלא תנא  אלא תנא ????שנא דשבקיה עד הכאשנא דשבקיה עד הכאשנא דשבקיה עד הכאשנא דשבקיה עד הכא
מראש השנה סליק דתנ� ובחג נידוני� מראש השנה סליק דתנ� ובחג נידוני� מראש השנה סליק דתנ� ובחג נידוני� מראש השנה סליק דתנ� ובחג נידוני� 

 ואיידי דתנא ובחג נידוני�  ואיידי דתנא ובחג נידוני�  ואיידי דתנא ובחג נידוני�  ואיידי דתנא ובחג נידוני� ....על המי�על המי�על המי�על המי�
 תנא מאימתי מזכירי�  תנא מאימתי מזכירי�  תנא מאימתי מזכירי�  תנא מאימתי מזכירי� ....על המי�על המי�על המי�על המי�

 וליתני מאימתי  וליתני מאימתי  וליתני מאימתי  וליתני מאימתי ,,,,גבורות גשמי�גבורות גשמי�גבורות גשמי�גבורות גשמי�
 מאי גבורות  מאי גבורות  מאי גבורות  מאי גבורות ;;;;מזכירי� על הגשמי�מזכירי� על הגשמי�מזכירי� על הגשמי�מזכירי� על הגשמי�

י שיורדי� י שיורדי� י שיורדי� י שיורדי�  אמר רבי יוחנ� מפנ אמר רבי יוחנ� מפנ אמר רבי יוחנ� מפנ אמר רבי יוחנ� מפנ????גשמי�גשמי�גשמי�גשמי�
עשה גדלות עד עשה גדלות עד עשה גדלות עד עשה גדלות עד ''''    :::: שנאמר שנאמר שנאמר שנאמר,,,,בגבורהבגבורהבגבורהבגבורה

    ',',',',אי� חקר ונפלאות עד אי� מספראי� חקר ונפלאות עד אי� מספראי� חקר ונפלאות עד אי� מספראי� חקר ונפלאות עד אי� מספר
הנת� מטר על פני אר" הנת� מטר על פני אר" הנת� מטר על פני אר" הנת� מטר על פני אר" ''''    ::::וכתיבוכתיבוכתיבוכתיב

 מאי  מאי  מאי  מאי ....''''ושלח מי� על פני חוצותושלח מי� על פני חוצותושלח מי� על פני חוצותושלח מי� על פני חוצות
 אתיא  אתיא  אתיא  אתיא :::: אמר רבה בר שילא אמר רבה בר שילא אמר רבה בר שילא אמר רבה בר שילא????משמעמשמעמשמעמשמע

 חקר מברייתו של עול� כתיב  חקר מברייתו של עול� כתיב  חקר מברייתו של עול� כתיב  חקר מברייתו של עול� כתיב ,,,,חקרחקרחקרחקר
    ''''עשה גדלות עד אי� חקרעשה גדלות עד אי� חקרעשה גדלות עד אי� חקרעשה גדלות עד אי� חקר''''    ::::הכאהכאהכאהכא

הלוא ידעת א� לא הלוא ידעת א� לא הלוא ידעת א� לא הלוא ידעת א� לא ''''    ::::וכתיב הת�וכתיב הת�וכתיב הת�וכתיב הת�
 בורא קצות  בורא קצות  בורא קצות  בורא קצות ''''שמעת אלהי עול� השמעת אלהי עול� השמעת אלהי עול� השמעת אלהי עול� ה

האר" לא ייע� ולא ייגע אי� חקר האר" לא ייע� ולא ייגע אי� חקר האר" לא ייע� ולא ייגע אי� חקר האר" לא ייע� ולא ייגע אי� חקר 
מכי� הרי� בכחו מכי� הרי� בכחו מכי� הרי� בכחו מכי� הרי� בכחו ''''    :::: וכתיב וכתיב וכתיב וכתיב',',',',לתבונתולתבונתולתבונתולתבונתו

    ???? ומנא ל� דבתפלה ומנא ל� דבתפלה ומנא ל� דבתפלה ומנא ל� דבתפלה....''''נאזר בגבורהנאזר בגבורהנאזר בגבורהנאזר בגבורה
אלהיכ� אלהיכ� אלהיכ� אלהיכ� ' ' ' ' לאהבה את הלאהבה את הלאהבה את הלאהבה את ה''''    ::::דתניאדתניאדתניאדתניא

 איזו היא  איזו היא  איזו היא  איזו היא ----' ' ' ' ולעבדו בכל לבבבכ�ולעבדו בכל לבבבכ�ולעבדו בכל לבבבכ�ולעבדו בכל לבבבכ�
 הוי אומר זו  הוי אומר זו  הוי אומר זו  הוי אומר זו ????עבודה שהיא בלבעבודה שהיא בלבעבודה שהיא בלבעבודה שהיא בלב

        ....תפלהתפלהתפלהתפלה

  איוב פרק ה
ל ִמי ְקָרא ָנא ֲהֵי� ע%ֶנָ, ְוֶא) א(

ִ#י ֶלֱאִויל ַיֲהָרג ) ב( :ִמְ.דִֹ�י� ִ-ְפֶנה
ֲאִני ) ג( :ָ#ַע0 �פֶֹתה ָ-ִמית ִקְנ'ה

ָרִאיִתי ֱאִויל ַמְ�ִרי� ָוֶא.%ב ָנֵוה� 
ִיְרֲחק� ָבָניו ִמֶ"ַ�ע ְוִיַ ְ#א� ) ד( :ִפְתאֹ�

ֲאֶ�ר ְקִציר% ָרֵעב ) ה( :ַב3ַַער ְוֵאי2 ַמ1ִיל
ְוֶאל ִמ6ִ1ִי� ִיָ.ֵחה� ְוָ�45 ַצִ�י� יֹאֵכל 
ִ#י לֹא ֵיֵצא ֵמָעָפר 'ֶו2 ) ו( :ֵחיָל�

ִ#י 'ָד� ) ז( :�ֵמֲאָדָמה לֹא ִיְצַמח ָעָמל
) ח( :ְלָעָמל י�8ָד �ְבֵני ֶרֶ�4 ַיְגִ�יה� ע�4

א�ָל� ֲאִני ֶאְדרֹ� ֶאל ֵאל ְוֶאל ֱאלִֹהי� 
0ֶה ְגדֹל%ת ְוֵאי2 עֹ) ט( :'0ִי� ִ ְבָרִתי

ַה6ֵֹת2 ) י( :ֵחֶקר ִנְפָלא%ת ַעד ֵאי2 ִמְסָ:ר
ָמָטר ַעל ְ:ֵני 'ֶר> ְו�ֵֹלַח ַמִי� ַעל ְ:ֵני 

ָל��0 ְ�ָפִלי� ְלָמר%� ) יא( :ח�צ%ת
ֵמֵפר ַמְחְ�ב%ת ) יב( :ְוקְֹדִרי� 0ְָגב� ֶיַ�ע

"ָ� :הֲער�ִמי� ְולֹא ַתֲע0ֶיָנה ְיֵדיֶה� -ִ
לֵֹכד ֲחָכִמי� ְ�ָעְרָמ� ַוֲעַצת ִנְפָ-ִלי� ) יג(

י%ָמ� ְיַפְ<�� חֶ�ְ= ְוַכ8ְַיָלה ) יד( :ִנְמָהָרה
�� ַב1ֳָהָרִי��ַו"ַ�ע ֵמֶחֶרב ) טו( :ְיַמְ

ַוְ-ִהי ) טז( :ִמִ:יֶה� �ִמַ"ד ָחָזק ֶאְבי2%
) יז( :ַלַ ל ִ-ְקָוה ְועָֹלָתה ָקְפָצה ִ:יָה

6ֵה 5ְ�ֵרי ֱאנ%� י%ִכֶח�6 ֱאל%ַ$ �מ�ַסר ִה
�ַ י 5ל ִ-ְמ'סַ:   

  
  איוב פרק ט

'ְמָנ� ָיַדְעִ-י ) ב( :ַוַ"ַע2 ִא"%ב ַו"ֹאַמר) א(
ִא� ) ג( :ִכי ֵכ2 �ַמה ִ"ְצַ ק ֱאנ%� ִע� ֵאל

ַיְח:ֹ> ָלִריב ִע�% לֹא ַיֲעֶנ�6 5ַחת ִמ6ִי 
� ֵלָבב ְו5ִ�י> #ַֹח ִמי ֲחַכ) ד( :'ֶל4

  :ִהְקָ�ה ֵאָליו ַוִ"ְ�ָל�
ַהַ�ְעִ-יק ָהִרי� ְולֹא ָיָדע� ֲאֶ�ר ) ה(

ַהַ�ְרִ<יז ֶאֶר> ) ו( :ֲהָפָכ� ְ�5:%
) ז( :ִמְ�ק%ָמ$ ְוַע��ֶדיָה ִיְתַפ8ָצ�2

ָהאֵֹמר ַלֶחֶרס ְולֹא ִיְזָרח �ְבַעד #%ָכִבי� 
ֶטה ָ�ַמִי� ְלַב % ְוד%ֵרְ= ַעל נֹ) ח( :ַיְח-ֹ�

ע0ֶֹה ָע� ְ#ִסיל ְוִכיָמה ) ט( :ָ�ֳמֵתי ָי�
ע0ֶֹה ְגדֹל%ת ַעד ֵאי2 ) י( :ְוַחְדֵרי ֵתָמ2

ֵה2 ) יא( :ֵחֶקר ְוִנְפָלא%ת ַעד ֵאי2 ִמְסָ:ר
ַיֲעבֹר ָעַלי ְולֹא ֶאְרֶאה ְוַיֲחל4ֹ ְולֹא 'ִבי2 

�יֶב�6 ִמי יֹאַמר ֵה2 ַיְח-4ֹ ִמי ְי) יב( :ל%ִ
ֱאל%ַ$ לֹא ָיִ�יב ) יג( :ֵאָליו ַמה ַ-ֲע0ֶה

45 ) יד( :5:% ַ-ְחָ-יו ָ�ֲחח� עְֹזֵרי ָרַהב
) טו( :ִ#י 'נִֹכי ֶאֱעֶנ�6 ֶאְבֲחָרה ְדָבַרי ִע�%

ֲאֶ�ר ִא� ָצַדְקִ-י לֹא ֶאֱעֶנה ִלְמ�ְֹפִטי 
ֲעֵנִני לֹא ִא� ָקָראִתי ַוַ") טז( :ֶאְתַח26ָ

ֲאֶ�ר ) יז( :5ֲאִמי2 ִ#י ַיֲאִזי2 ק%ִלי
לֹא  :ִ�0ְָעָרה ְי��ֵפִני ְוִהְרָ�ה ְפָצַעי ִח�6ָ

  :ִיְ-ֵנִני ָהֵ�ב ר�ִחי ִ#י ַי0ְִ�ַעִני ַמְ�רִֹרי�

' ק%ל ק%ֵרא ַ�ִ�ְדָ�ר ַ:�6 ֶ ֶרְ= ה) ג(
ָ#ל ) ד( :נ�ַי3ְר� ָ�ֲעָרָבה ְמִס8ָה ֵלאלֵֹהי

ֶ<יא ִי0ֵ6ָא ְוָכל ַהר ְוִגְבָעה ִיְ�ָ:ל� ְוָהָיה 
) ה( :ֶהָעקֹב ְלִמי�%ר ְוָהְרָכִסי� ְלִבְקָעה

 ָכל ָ�0ָר ַיְחָ ו ִ#י ְוָרא� 'ְוִנְגָלה ְ#ב%ד ה
ק%ל אֵֹמר ְקָרא ְו'ַמר ) ו: (ִ ֵ�ר' ִ:י ה

ל ַחְס % ָמה ֶאְקָרא ָ#ל ַהָ�0ָר ָחִציר ְוָכ
ָיֵב� ָחִציר ָנֵבל ִצי> ) ז( :ְ#ִצי> ַהָ@ֶדה

 :ָנְ�ָבה �% 'ֵכ2 ָחִציר ָהָע�' ִ#י ר�ַח ה
ָיֵב� ָחִציר ָנֵבל ִצי> �ְדַבר ֱאלֵֹהינ� ) ח(

ַעל ַהר ָ<בַֹה ֲעִלי ָלְ= ) ט( :ָיק�� ְלע%ָל�
ְמַבֶ@ֶרת ִצ"2% ָהִריִמי ַב#ַֹח ק%ֵלְ= 

ֶרת ְיר�ָ�ָלִ� ָהִריִמי 5ל ִ-יָרִאי ְמַבֶ@
) י( :ִאְמִרי ְלָעֵרי ְיה�ָדה ִה6ֵה ֱאלֵֹהיֶכ�

 ְ�ָחָזק ָיב%א �ְזרֹע% 'הִה6ֵה ֲאדָֹני 
מְֹ�ָלה ל% ִה6ֵה 0ְָכר% ִא-% �ְפע8ָAת% 

ְ#רֶֹעה ֶעְדר% ִיְרֶעה ִ�ְזרֹע% ) יא( :ְלָפָניו
יק% ִיָ@א ָעל%ת ְיַקֵ�> ְטָלִאי� �ְבֵח

ִמי ָמַדד ְ�ָ�ֳעל% ַמִי� ) יב( :ְיַנֵהל
ְוָ�ַמִי� ַ�Bֶֶרת ִ-2#ֵ ְוָכל ַ�3ִָל� ֲעַפר 
ָה'ֶר> ְוָ�ַקל ַ�ֶ:ֶלס ָהִרי� �ְגָבע%ת 

' ִמי ִת2#ֵ ֶאת ר�ַח ה) יג( :ְ�מֹאְזָנִי�
ֶאת ִמי נ%ַע> ) יד( :ְוִאי� ֲעָצת% י%ִדיֶע�6

ְיִביֵנה� ַוְיַלְ�ֵדה� ְ�אַֹרח ִמְ�ָ:ט ַו
 :ַוְיַלְ�ֵדה� ַדַעת ְוֶדֶרְ= ְ-ב�נ%ת י%ִדיֶע�6

ֵה2 <%ִי� ְ#ַמר ִמְ ִלי �ְכַ�ַחק ) טו(
 :מֹאְזַנִי� ֶנְחָ�ב� ֵה2 ִאִ"י� ַ#ַ ק ִי*%ל

�ְלָבנ2% ֵאי2 ֵ י ָ�ֵער ְוַחָ"ת% ֵאי2 ֵ י ) טז(
ָ#ל ַה<%ִי� 5#ְִי2 ֶנְג % ֵמֶאֶפס ) יז( :ע%ָלה

ְוֶאל ִמי ְ-ַדְ�י�2 ) יח( :ָותֹה� ֶנְחְ�ב� ל%
ַהֶ:ֶסל ) יט( :ֵאל �ַמה ְ מ�ת ַ-ַעְרכ� ל%

ָנַסְ= ָחָר� ְוצֵֹרַ 4�Bָָהב ְיַרְ.ֶע�6 
ק%ת ֶ#ֶס4 צ%ֵר4 A2#ָ ) כ( :�ְרת Aַהְמס

ַקב ִיְבָחר ָחָר� ָחָכ� ְ-ר�ָמה ֵע> לֹא ִיְר
) כא( :ְיַבֶ.� ל% ְלָהִכי2 ֶ:ֶסל לֹא ִי�%ט

ַ<ד  Aָמע� ֲהל%א ה�ֲהל%א ֵתְדע� ֲהל%א ִתְ
ֵמרֹא� ָלֶכ� ֲהל%א ֲהִבינֶֹת� מ%ְסד%ת 

ַה"ֵ�ב ַעל ח�ג ָה'ֶר> ) כב( :ָה'ֶר>
ְויְֹ�ֶביָה ַ#ֲחָגִבי� ַה%6ֶטה ַכ ֹק ָ�ַמִי� 

ַה%6ֵת2 ) כג( :ְמָ-ֵח� ָ#אֶֹהל ָלָ�ֶבתַוִ"
 :ר%ְזִני� ְל'ִי2 �ְֹפֵטי ֶאֶר> ַ#-ֹה� ָע0ָה

45 ַ�ל ִנָ*ע� 45 ַ�ל זָֹרע� 45 ַ�ל ) כד(
�ֵֹר� ָ�'ֶר> ִ<ְזָע� ְוַג� ָנַ�4 ָ�ֶה� 

ְוֶאל ) כה( :ַוִ"ָב�� �ְסָעָרה ַ#ַ.� ִ-ָ@ֵא�
) כו( :י�ִני ְוֶאְ�ֶוה יֹאַמר ָקד%�ִמי ְתַדְ�

0ְא� ָמר%� ֵעיֵניֶכ� �ְרא� ִמי ָבָרא ֵא8ֶה 
 ��ֵ�ְ �8ָAַה�%ִציא ְבִמְסָ:ר ְצָב'� ְלכ
ִיְקָרא ֵמרֹב א%ִני� ְו5ִ�י> #ַֹח ִאי� לֹא 

ָלָ�ה תֹאַמר ַיֲעקֹב �ְתַדֵ�ר  )כז( :ֶנְעָ ר
�ֵמֱאלַֹהי ' ִ#י ֵמהִי0ְָרֵאל ִנְסְ-ָרה ַדְר

ֲהל%א ָיַדְעָ- ִא� ) כח( :ִמְ�ָ:ִטי ַיֲעב%ר
  ְקצ%ת �%ֵרא' ָ�ַמְעָ- ֱאלֵֹהי ע%ָל� ה לֹא

ָה'ֶר> לֹא ִייַע4 ְולֹא ִייָגע ֵאי2 ֵחֶקר 
נֵֹת2 ַלָ"ֵע4 #ַֹח �ְלֵאי2 ) כט( :ִלְתב�ָנת%

י� ְוִיֲעפ� ְנָעִר) ל( :א%ִני� ָעְצָמה ַיְרֶ�ה
) לא( :ְוִיָגע� �ַבח�ִרי� ָ#�%ל ִיָ#ֵ�ל�

ַיֲחִליפ� כַֹח ַיֲעל� ֵאֶבר 6ְ#ַָ�ִרי� ' ְוקֵוֹי ה
  :ָיר�צ� ְולֹא ִייָגע� ֵיְלכ� ְולֹא ִייָעפ�

  סהפרק תהלי� 
�8ַ ְל) ב( :ַלְמַנ1ֵַח ִמְזמ%ר ְלָדִוד ִ�יר) א( A�ָ= דAִמָ"ה ְתִה8ָה ֱאלִֹהי� ְ�ִצ"2% �ְלָ= ְי

ִ ְבֵרי ֲע%נֹת ָ<ְבר� ֶמ6ִי ְ:ָ�ֵעינ� ) ד( :ָיבֹא��ֵֹמַע ְ-ִפ8ָה ָעֶדיָ= ָ#ל ָ�0ָר ) ג( :ֶנֶדר
ב ֵ�יֶתָ= 5ְ�ֵרי ִ-ְבַחר �ְתָקֵרב ִיְ�2ֹ# ֲחֵצֶריָ= ִנ0ְְ�ָעה ְ�ט�) ה( :5ָ-ה ְתַכְ:ֵר�
נ%ָרא%ת ְ�ֶצֶדק ַ-ֲעֵננ� ֱאלֵֹהי ִיְ�ֵענ� ִמְבָטח ָ#ל ַקְצֵוי ֶאֶר> ְוָי� ) ו: (ְקדֹ� ֵהיָכֶלָ=

ַמְ�ִ�יַח ְ�א2% ַיִ�י� ְ�א2% ) ח( :ֵמִכי2 ָהִרי� ְ�כֹח% ֶנְאָזר ִ�ְגב�ָרה) ז( :ְרחִֹקי�
ִ�י� Aֵבי ְקָצ%ת ֵמא%תֶֹתיָ= מ%ָצֵאי בֶֹקר ָוֶעֶרב ַוִ"יְר) ט( :ַ<8ֵיֶה� ַוֲהמ2% ְלא�א� יְֹ

ָ:ַקְדָ- ָה'ֶר> ַוְ-�ְֹקֶקָה ַרַ�ת ַ-ְעְ�ֶר6ָה ֶ:ֶלג ֱאלִֹהי� ָמֵלא ָמִי� ָ-ִכי2 ) י( :ַ-ְרִני2
6ָה ִצְמָח$ ְ-ָלֶמיָה ַרֵ�ה ַנֵחת ְ<ד�ֶדָה ִ�ְרִביִבי� ְ-מְֹגֶג) יא( :ְ ָגָנ� ִ#י ֵכ2 ְ-ִכיֶנָה

ִיְרֲעפ� ְנא%ת ִמְדָ�ר ְוִגיל  :ִעַ*ְרָ- ְ�ַנת ט%ָבֶתָ= �ַמְעָ<ֶליָ= ִיְרֲעפ�2 ָ ֶ�2) יב( :ְ-ָבֵרְ=
  :ָלְב�� ָכִרי� ַה1ֹא2 ַוֲעָמִקי� ַיַעְטפ� ָבר ִיְתר%ֲעע� 45 ָיִ�יר� :ְ<ָבע%ת ַ-ְח<ְֹרָנה

 


