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1.1.5 

6b ( אמר רבי יצחקאמר רבי� בר רב אדא  ) � 7b (מלמד שגדולה שמושה יותר מלמודה) 

 י פסוק נ פרק ישעיהו :ֵ א)ָהיו ְוִיָ'ֵע� 'ה ְ ֵ�� ִיְבַטח לוֹ  ֹנַג$ ְוֵאי� ֲחֵ�ִכי� ָהַל# ֲאֶ�ר ַעְב!וֹ  ְ קֹול ֹ�ֵמעַ  'ה ְיֵרא ָבֶכ� ִמי .1

 ב פסוק נ פרק ישעיהו ... ִמְ.ד-ת ָיִדי ָקְצָרה ֲהָקצֹור עֹוֶנהעֹוֶנהעֹוֶנהעֹוֶנה    ְוֵאי�ְוֵאי�ְוֵאי�ְוֵאי�    ָקָראִתיָקָראִתיָקָראִתיָקָראִתי    ִאי�ִאי�ִאי�ִאי�    ְוֵאי�ְוֵאי�ְוֵאי�ְוֵאי�    ָ אִתיָ אִתיָ אִתיָ אִתי    ַמ!-עַ ַמ!-עַ ַמ!-עַ ַמ!-עַ  .2

 כז פסוק יט פרק בראשית :'ה ְ.ֵני ֶאת ָ��ָ��ָ��ָ��    ָעַמדָעַמדָעַמדָעַמד    ֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�ר    ַה3ָקֹו�ַה3ָקֹו�ַה3ָקֹו�ַה3ָקֹו�    ֶאלֶאלֶאלֶאל    ַ ֹ ֶקרַ ֹ ֶקרַ ֹ ֶקרַ ֹ ֶקר    2ְבָרָה�2ְבָרָה�2ְבָרָה�2ְבָרָה�    ַו1ְַ��0ֵַו1ְַ��0ֵַו1ְַ��0ֵַו1ְַ��0ֵ .3

 ל פסוק קו פרק תהלי� :ַה8ֵ3ַָפה ַו7ֵָעַצר ַוְיַפ6ֵלַוְיַפ6ֵלַוְיַפ6ֵלַוְיַפ6ֵל    ִ.יְנָחסִ.יְנָחסִ.יְנָחסִ.יְנָחס    ַו1ֲַעֹמדַו1ֲַעֹמדַו1ֲַעֹמדַו1ֲַעֹמד .4

 ג פסוק ו פרק הושע :;ֶר: יֹוֶרה 0ְַמְלקֹו� ָלנ- ַכ8ֶֶ�� ְוָיבֹוא מֹוָצאוֹ  ָנכֹו� 0ְַ�ַחר ''''הההה    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ָלַדַעתָלַדַעתָלַדַעתָלַדַעת    ִנְרְ!ָפהִנְרְ!ָפהִנְרְ!ָפהִנְרְ!ָפה    ְוֵנְדָעהְוֵנְדָעהְוֵנְדָעהְוֵנְדָעה .5

� ִיְתַה6ָכ-� ְרָ�ִעי� ָסִביב .6  ט פסוק יב פרק תהלי� :;ָד� ִלְבֵני ז=6-ת 0ְר=

 יב פסוק סו פרק תהלי� :ָלְרָוָיה ַו7ֹוִציֵאנ-    -ַב3ִַי�-ַב3ִַי�-ַב3ִַי�-ַב3ִַי�    ָבֵא�ָבֵא�ָבֵא�ָבֵא�    ָ אנ-ָ אנ-ָ אנ-ָ אנ-    ְלֹראֵ�נ-ְלֹראֵ�נ-ְלֹראֵ�נ-ְלֹראֵ�נ-    ֱאנֹו�ֱאנֹו�ֱאנֹו�ֱאנֹו�    ִהְר0ְַב7ָ ִהְר0ְַב7ָ ִהְר0ְַב7ָ ִהְר0ְַב7ָ  .7

 לו פסוק יח פרק א מלכי� ... ִיָ-ַדע ַה1ֹו� ְוִיBְָרֵאל ִיְצָחק 2ְבָרָה� ֱא)ֵהי 'ה ַו1ֹאַמר ַהAִָביא ֵאִל1ָה- ַו8ַ1ִ� ַה3ְִנָחהַה3ְִנָחהַה3ְִנָחהַה3ְִנָחה    ַ ֲעלֹותַ ֲעלֹותַ ֲעלֹותַ ֲעלֹות    ַוְיִהיַוְיִהיַוְיִהיַוְיִהי .8

 ב פסוק קמא פרק תהלי� :ָעֶרבָעֶרבָעֶרבָעֶרב    ִמְנַחתִמְנַחתִמְנַחתִמְנַחת    0ַַ.י0ַַ.י0ַַ.י0ַַ.י    ַמ2Bְתַמ2Bְתַמ2Bְתַמ2Bְת ְלָפֶניD ְקֹטֶרת 7ְִפ6ִָתי 07ִֹו� .9

 ד פסוק ה פרק תהלי� :ַוֲאַצֶ.ה ְלD ֶאֱעָר# ֹ ֶקר קֹוִליקֹוִליקֹוִליקֹוִלי    7ְִ�ַמע7ְִ�ַמע7ְִ�ַמע7ְִ�ַמע    ֹ ֶקרֹ ֶקרֹ ֶקרֹ ֶקר    ''''הההה .10

 ֶאת ָאִ�יב 0ִי 'ה ֵ ית 7ֹוָדה ְמִבִאי� ַחְס!וֹ  ְלעֹוָל� 0ִי 'ה טֹוב 0ִי ְצָבאֹותְצָבאֹותְצָבאֹותְצָבאֹות    ''''הההה    ֶאתֶאתֶאתֶאת    הֹוד-הֹוד-הֹוד-הֹוד-    ֹאְמִרי�ֹאְמִרי�ֹאְמִרי�ֹאְמִרי� קֹול 6ָ0ַה6ָ0ַה6ָ0ַה6ָ0ַה ְוקֹול ָחָת�ָחָת�ָחָת�ָחָת� קֹול BְִמָחהBְִמָחהBְִמָחהBְִמָחה ְוקֹול BBָֹו�BBָֹו�BBָֹו�BBָֹו� קֹול .11
 יא פסוק לג פרק ירמיהו: 'ה ;ַמר 0ְָבִראֹ�ָנה ָה;ֶר: ְ�ב-ת

 טז פסוק יט פרק שמות :ַ 3ֲַחֶנה ֲאֶ�ר ָהָע� 0ָל ַו1ֱֶחַרד ְמֹאד ָחָזק ֹ�ָפר ְוֹקלְוֹקלְוֹקלְוֹקל ָהָהר ַעל 0ֵָבד ְוָעָנ� -ְבָרִקי� ֹק)תֹק)תֹק)תֹק)ת ַוְיִהי ַהֹ ֶקר ִ ְהֹית ַהְ'ִליִ�י ַב1ֹו� ַוְיִהי .12

 יט פסוק יט פרק שמות :ְבקֹולְבקֹולְבקֹולְבקֹול ַיֲעֶנA- ְוָהֱא)ִהי� ְיַדֵ ר ֹמֶ�ה ְמֹאד ְוָחֵזק הֹוֵל# ַה'ֹוָפר קֹולקֹולקֹולקֹול ַוְיִהי .13

 יד פסוק כ פרק שמות :ֵמָרֹחק ַו1ַַעְמד- ַו1ָנ=ע- ָהָע� ַו1ְַרא ָעֵ�� ָהָהר ְוֶאת ַהֹ'ָפר קֹולקֹולקֹולקֹול ְוֵאת ַה6ִַ.יִד� ְוֶאת ַהFֹו)תַהFֹו)תַהFֹו)תַהFֹו)ת ֶאת ֹרִאי� ָהָע� ְוָכל .14

15. Gָמע ַה0ֹל ָ!ָבר סֹו�מֹור ִמְצֹוָתיו ְוֶאת ְיָרא ָהֱא)ִהי� ֶאת ִנְ�יג פסוק יב פרק קהלת :ָה;ָד� 0ָל ֶזה 0ִי ְ 

 טו פסוק לד פרק תהלי� :ְוָרְדֵפה-ְוָרְדֵפה-ְוָרְדֵפה-ְוָרְדֵפה-    ָ�לֹו�ָ�לֹו�ָ�לֹו�ָ�לֹו�    ַ Fֵ�Fֵ ַ�Fֵ ַ�Fֵ ַ� טֹוב ַוֲעBֵה ֵמָרע ס-ר .16

 יד פסוק ג פרק ישעיהו :ְ ָב7ֵיֶכ�ְ ָב7ֵיֶכ�ְ ָב7ֵיֶכ�ְ ָב7ֵיֶכ�    ֶהָעִניֶהָעִניֶהָעִניֶהָעִני    8ְֵזַלת8ְֵזַלת8ְֵזַלת8ְֵזַלת ַה0ֶֶר� ִ ַעְר�7ֶ ְוַא�7ֶ ְוBָָריו ַע3וֹ  ִזְקֵני ִע� ָיבֹוא ְ ִמְ�ָ.ט 'ה .17

 ז:נו ישעיהו :ָהַע3ִי� ְלָכל ִיFֵָרא 7ְִפ6ָה ֵ ית ֵביִתי 0ִי ִמְזְ ִחי ַעל ְלָרצֹו� ְוִזְבֵחיֶה� עֹו)ֵתיֶה� 7ְִפ6ִָתי7ְִפ6ִָתי7ְִפ6ִָתי7ְִפ6ִָתי ְ ֵבית ְו3ַBְִח7ִי� ָקְדִ�י ַהר ֶאל ַוֲהִביאֹוִתי� .18

 יד פסוק לג פרק שמות: ָל# ַוֲהִנֹחִתי ֵיֵלכ- ָ.ַני ַו1ֹאַמר .19

 יב פסוק ז פרק תהלי�: יֹו�יֹו�יֹו�יֹו�    ְ ָכלְ ָכלְ ָכלְ ָכל    ֹזֵע�ֹזֵע�ֹזֵע�ֹזֵע�    ְוֵאלְוֵאלְוֵאלְוֵאל ַצִ!יק �ֹוֵפט ֱא)ִהי� .20

21. �  טז פסוק כד פרק במדבר :ֵעיָנִי� -ְגל-י ֹנֵפל ֶיֱחֶזה ַ�ַ!י ַמֲחֵזה ֶעְליֹו�ֶעְליֹו�ֶעְליֹו�ֶעְליֹו�    ַ!ַעתַ!ַעתַ!ַעתַ!ַעת    ְוֹיֵדעַ ְוֹיֵדעַ ְוֹיֵדעַ ְוֹיֵדעַ  ֵאל ִאְמֵרי ֹ�ֵמעַ  ְנא=

 ה פסוק ו פרק מיכה :''''הההה    ִצְדקֹותִצְדקֹותִצְדקֹותִצְדקֹות    ַ!ַעתַ!ַעתַ!ַעתַ!ַעת    ְלַמַע�ְלַמַע�ְלַמַע�ְלַמַע� ַה8ְִל8ָל ַעד ַהִ'Hִי� ִמ� ְ עֹור ֶ � ִ ְלָע� ֹאתוֹ  ָעָנה -ֶמה מֹו;ב ֶמֶל# ָ ָלק 1ַָע: ַמה ָנא ְזָכר ַע3ִי .22

 ח פסוק כג פרק במדבר :'ה ָזַע� )א ֶאְזֹע� -ָמה ֵאל ַקֹ ה )א ֶאFֹב ָמה .23

 ו פסוק ל פרק תהלי� :ִרAָה ְוַלֹ ֶקר ֶ ִכי ָיִלי� ָ ֶעֶרב ִ ְרצֹונוֹ  ַח1ִי� ְ ַא.וֹ ְ ַא.וֹ ְ ַא.וֹ ְ ַא.וֹ     ֶרַגעֶרַגעֶרַגעֶרַגע    0ִי0ִי0ִי0ִי .24

 כ פסוק כו פרק ישעיהו: ָזַע�ָזַע�ָזַע�ָזַע�    ַיֲעָברַיֲעָברַיֲעָברַיֲעָבר    ַעדַעדַעדַעד    ֶרַגעֶרַגעֶרַגעֶרַגע    ִכְמַעטִכְמַעטִכְמַעטִכְמַעט    ֲחִביֲחִביֲחִביֲחִבי ַ ֲעֶדD ְ!ָלְתD -ְסֹגר ַבֲחָדֶריD ֹ א ַע3ִי ֵל# .25

 ט פסוק קמה פרק תהלי�: ַמֲעBָיוַמֲעBָיוַמֲעBָיוַמֲעBָיו    0ָל0ָל0ָל0ָל    ַעלַעלַעלַעל    ְוַרֲחָמיוְוַרֲחָמיוְוַרֲחָמיוְוַרֲחָמיו ַל0ֹל 'ה טֹוב .26

 כו פסוק יז פרק משלי: ֹיֶ�ר ַעל ְנִדיִבי� ְלַה0ֹות טֹובטֹובטֹובטֹוב    )א)א)א)א    ַלIִַ!יקַלIִַ!יקַלIִַ!יקַלIִַ!יק    ֲענֹו�ֲענֹו�ֲענֹו�ֲענֹו�    �8ַ�8ַ�8ַ�8ַ .27

 ט פסוק ב פרק הושע: ֵמָע7ָה ;ז ִלי טֹוב 0ִי ָהִרא�ֹו� ִאיִ�י ֶאל ְוָא�-ָבה ֵאְלָכה ְו;ְמָרה ִתְמָצא ְו)א -ִבְקָ�ַת� ֹאָת� ַתJִיג ְו)א ְמ2ֲהֶביהָ  ֶאת ְוִרְ!ָפה .28

 י פסוק יז פרק משלי: ֵמ;ה 0ְִסיל ֵמַה0ֹות ְבֵמִבי� 8ְָעָרה 7ֵַחת .29

 טז פסוק לג פרק שמות: ָהֲאָדָמה ְ.ֵני ַעל ֲאֶ�ר ָהָע� ִמ0ָל ְוַעD3ְ ֲאִני ְוִנְפִלינ- ִע3ָנ- ְ ֶלְכD7ְ ֲהלֹוא ְוַעD3ֶ ֲאִני ְ ֵעיֶניD ֵח� ָמָצאִתי 0ִי ֵאפֹוא ִיָ-ַדע -ַב3ֶה .30

 יג פסוק לג פרק שמות :ַהKֶה ַה8ֹוי ַעD3ְ 0ִי -ְרֵאה ְ ֵעיֶניD ֵח� ֶאְמָצא ְלַמַע� ְוֵאָדֲעD ְ!ָרֶכDְ!ָרֶכDְ!ָרֶכDְ!ָרֶכD    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ָנאָנאָנאָנא    הֹוִדֵעִניהֹוִדֵעִניהֹוִדֵעִניהֹוִדֵעִני ְ ֵעיֶניD ֵח� ָמָצאִתי ָנא ִא� ְוַע7ָה .31

 ז פסוק לד פרק שמות :ִרֵ ִעי� ְוַעל ִ�6ִֵ�י� ַעל ָבִני� ְ ֵני ְוַעל ָ ִני�ָ ִני�ָ ִני�ָ ִני�    ַעלַעלַעלַעל    ;בֹות;בֹות;בֹות;בֹות    ֲעֹו�ֲעֹו�ֲעֹו�ֲעֹו�    ֹ.ֵקדֹ.ֵקדֹ.ֵקדֹ.ֵקד ְיַנFֶה )א ְוַנFֵה ְוַחHָ;ה ָוֶפַ�ע ָעֹו� ֹנBֵא ָלֲאָלִפי� ֶחֶסד ֹנֵצר .32

 טז פסוק כד פרק דברי�: י-ָמת- ְ ֶחְטאוֹ  ִאי� ;בֹות;בֹות;בֹות;בֹות    ַעלַעלַעלַעל    י-ְמת-י-ְמת-י-ְמת-י-ְמת-    )א)א)א)א    -ָבִני�-ָבִני�-ָבִני�-ָבִני� ָ ִני� ַעל ;בֹות י-ְמת- )א .33

 יט פסוק לג פרק שמות :ֲאַרֵח�ֲאַרֵח�ֲאַרֵח�ֲאַרֵח�    ֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�ר    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ְוִרַחְמ7ִיְוִרַחְמ7ִיְוִרַחְמ7ִיְוִרַחְמ7ִי    ;ֹח�;ֹח�;ֹח�;ֹח�    ֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�ר    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ְוַחAִֹתיְוַחAִֹתיְוַחAִֹתיְוַחAִֹתי ְלָפֶניD 'ה ְבֵ�� ְוָקָראִתי ָ.ֶניD ַעל ט-ִבי 0ָל 2ֲעִביר ֲאִני ַו1ֹאֶמר .34

 כ פסוק לג פרק שמות :ָוָחי ָה;ָד� ִיְר2ִני )א 0ִי ָ.ָניָ.ָניָ.ָניָ.ָני    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ִלְרֹאתִלְרֹאתִלְרֹאתִלְרֹאת    ת-ַכלת-ַכלת-ַכלת-ַכל    )א)א)א)א ַו1ֹאֶמר .35

 ו פסוק ג פרק שמות :ָהֱא)ִהי�ָהֱא)ִהי�ָהֱא)ִהי�ָהֱא)ִהי�    ֶאלֶאלֶאלֶאל    ֵמַהִ יטֵמַהִ יטֵמַהִ יטֵמַהִ יט    ָיֵראָיֵראָיֵראָיֵרא    0ִי0ִי0ִי0ִי ָ.ָניוָ.ָניוָ.ָניוָ.ָניו    ֹמֶ�הֹמֶ�הֹמֶ�הֹמֶ�ה    ַו1ְַס7ֵרַו1ְַס7ֵרַו1ְַס7ֵרַו1ְַס7ֵר ַיֲעֹקב ֵוא)ֵהי ִיְצָחק ֱא)ֵהי 2ְבָרָה� ֱא)ֵהי ;ִביD ֱא)ֵהי ;ֹנִכי ַו1ֹאֶמר .36

 ל פסוק לד פרק שמות :ֵאָליוֵאָליוֵאָליוֵאָליו    ִמ8ֶֶ�תִמ8ֶֶ�תִמ8ֶֶ�תִמ8ֶֶ�ת    ַו1ִיְרא-ַו1ִיְרא-ַו1ִיְרא-ַו1ִיְרא- ָ.ָניו עֹור ָקַר� ְוִהAֵה ֹמֶ�ה ֶאת ִיBְָרֵאל ְ ֵני ְוָכל 2ֲהֹר� ַו1ְַרא .37

 כג פסוק לג פרק שמות: ֵיָרא- )א -ָפַני ֲאֹחָריֲאֹחָריֲאֹחָריֲאֹחָרי    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ְוָרִאיתָ ְוָרִאיתָ ְוָרִאיתָ ְוָרִאיתָ     0ִַ.י0ִַ.י0ִַ.י0ִַ.י    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ַוֲהִסֹרִתיַוֲהִסֹרִתיַוֲהִסֹרִתיַוֲהִסֹרִתי .38

39. Gי ֶהֶרAִ3ִֶמיֵד� ִמ�ָמ� ֶאת ְוֶאְמֶחה ְוַאְ�ה ַהָ'ָמִי� ִמ7ַַחת ְBֶהְוֶאֱעBֶהְוֶאֱעBֶהְוֶאֱעBְֶוֶאֱע    DאֹוְתDאֹוְתDאֹוְתDָוָרבָוָרבָוָרבָוָרב    ָעצ-�ָעצ-�ָעצ-�ָעצ-�    ְלגֹויְלגֹויְלגֹויְלגֹוי    אֹוְת    -A3ִֶמ-A3ִֶמ-A3ִֶמ-A3ֶיד פסוק ט פרק דברי� :ִמ 

 יז, טו:גכ  א"דהי :ְלָמְעָלהְלָמְעָלהְלָמְעָלהְלָמְעָלה    ָרב-ָרב-ָרב-ָרב-    ְרַחְבָיהְרַחְבָיהְרַחְבָיהְרַחְבָיה    -ְבֵני-ְבֵני-ְבֵני-ְבֵני ֲאֵחִרי� ָ ִני� ֶלֱאִליֶעֶזר ָהָיה ְו)א ָהֹרא� ְרַחְבָיה ֱאִליֶעֶזר ְבֵני ַו1ְִהי- ...ֶוֱאִליֶעֶזר 8ְֵרֹ�� ֹמֶ�ה ְ ֵני .40

 ז פסוק א פרק שמות: ֹאָת� ָה;ֶר: ַו3ָ7ִֵלא ְמֹאד ִ ְמֹאד ַו1ַַעְצמ- ַו1ְִר - ַו1ְִ�ְרצ- ָ.ר- ִיBְָרֵאל -ְבֵני .41

 ח פסוק טו פרק בראשית :ִאיָרֶ�Aָה 0ִי ֵאַדע ַ 3ָה 'ה ֲאֹדָניֲאֹדָניֲאֹדָניֲאֹדָני ַו1ֹאַמר .42

 יז פסוק ט פרק דניאל :ֲאֹדָניֲאֹדָניֲאֹדָניֲאֹדָני    ְלַמַע�ְלַמַע�ְלַמַע�ְלַמַע� ַהָ'ֵמ� ִמְקָ!ְ�D ַעל ָ.ֶניD ְוָהֵאר 7ֲַחנ-ָניו ְוֶאל ַעְבְ!D 7ְִפ6ַת ֶאל ֱא)ֵהינ- ְ�ַמע ְוַע7ָה .43

 לה פסוק כט פרק בראשית :ִמ6ֶֶדת ַו7ֲַעֹמד ְיה-ָדה ְ�מוֹ  ָקְר;ה �0ֵ ַעל ''''הההה    ֶאתֶאתֶאתֶאת    אֹוֶדהאֹוֶדהאֹוֶדהאֹוֶדה ַהַ.ַע� ַו7ֹאֶמר ֵ � ַו7ֵֶלד עֹוד ַו7ַַהר .44

 לג פסוק כה פרק בראשית :ְלַיֲעֹקב ְ ֹכָרתוֹ  ֶאת ַו1ְִמ0ֹר לוֹ  ַו1ִָ'ַבע 10ַֹו� 6ִי ִהָ'ְבָעה ַיֲעֹקב ַו1ֹאֶמר .45

 מא פסוק כז פרק בראשית :;ִחי ַיֲעֹקב ֶאת ְו2ַהְרָגה ;ִבי ֵאֶבל ְיֵמי ִיְקְרב- ְ ִל וֹ  ֵעBָו ַו1ֹאֶמר ;ִביו ֵ ֲרכוֹ  ֲאֶ�ר ַהְ ָרָכה ַעל ַיֲעֹקבַיֲעֹקבַיֲעֹקבַיֲעֹקב    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ֵעBָוֵעBָוֵעBָוֵעBָו    ַוBְ1ִֹט�ַוBְ1ִֹט�ַוBְ1ִֹט�ַוBְ1ִֹט� .46

 לו פסוק כז פרק בראשית :ְ ָרָכה 6ִי ;ַצְל7ָ  ֲה)א ַו1ֹאַמר ִ ְרָכִתי ָלַקח ַע7ָה ְוִהAֵה ָלָקח ְ ֹכָרִתי ֶאת ַפֲעַמִי� ֶזה ַו1ְַעְקֵבִני ַיֲעֹקב ְ�מוֹ  ָקָרא ֲהִכי ַו1ֹאֶמר .47

 א פסוק ה פרק א הימי� דברי :ַלְ ֹכָרה ְלִהְתַיֵחB ְו)א ִיBְָרֵאל ֶ � יֹוֵסGיֹוֵסGיֹוֵסGיֹוֵסG    ִלְבֵניִלְבֵניִלְבֵניִלְבֵני    ְ ֹכָרתוֹ ְ ֹכָרתוֹ ְ ֹכָרתוֹ ְ ֹכָרתוֹ     ִנ7ְָנהִנ7ְָנהִנ7ְָנהִנ7ְָנה    ;ִביו;ִביו;ִביו;ִביו    ְיצ-ֵעיְיצ-ֵעיְיצ-ֵעיְיצ-ֵעי    -ְבַח6ְלוֹ -ְבַח6ְלוֹ -ְבַח6ְלוֹ -ְבַח6ְלוֹ  ַהְ כֹור ה-א 0ִי ִיBְָרֵאל ְ כֹור ְרא-ֵב� -ְבֵני .48

 כא פסוק לז פרק בראשית :ָנֶפ� ַנA0ֶ- )א ַו1ֹאֶמר ִמ1ָָד�ִמ1ָָד�ִמ1ָָד�ִמ1ָָד�    ַוIִ1ֵַלה-ַוIִ1ֵַלה-ַוIִ1ֵַלה-ַוIִ1ֵַלה-    ְרא-ֵב�ְרא-ֵב�ְרא-ֵב�ְרא-ֵב�    ַו1ְִ�ַמעַו1ְִ�ַמעַו1ְִ�ַמעַו1ְִ�ַמע .49

 ט פסוק מו פרק תהלי� :ָ ;ֶר: ַ�3ֹותַ�3ֹותַ�3ֹותַ�3ֹות �Bָ ֲאֶ�ר 'ה ִמְפֲעלֹות ֲחז- ְלכ- .50

 בNא פסוק ג פרק תהלי� :ָעָלי ָקִמי� ַרִ י� ָצָרי ַר - ָמה 'ה :ְ נוֹ  2ְבָ�לֹו� ִמְ.ֵני ְ ָבְרחוֹ  ְלָדִוד ִמְזמֹורִמְזמֹורִמְזמֹורִמְזמֹור .51

3ִי� גֹוִי� ָרְג�- ָל3ָה .52  א פסוק ב פרק תהלי�: ִריק ֶיְה8- -ְלא=

 יא פסוק יב פרק ב שמואל :ַהKֹאת ַהֶ'ֶמ� ְלֵעיֵני ָנֶ�יD ִע� ְוָ�ַכב ְלֵרֶעיD ְוָנַת7ִי ְלֵעיֶניD ָנֶ�יD ֶאת ְוָלַקְח7ִי ִמֵ יֶתDִמֵ יֶתDִמֵ יֶתDִמֵ יֶתD    ָרָעהָרָעהָרָעהָרָעה    ָעֶליDָעֶליDָעֶליDָעֶליD    ֵמִקי�ֵמִקי�ֵמִקי�ֵמִקי�    ִהְנִניִהְנִניִהְנִניִהְנִני    ''''הההה    ;ַמר;ַמר;ַמר;ַמר    0ֹה0ֹה0ֹה0ֹה .53

 ד פסוק כח פרק משלי: ָב� ִיְת8ָר- תֹוָרה ְוֹ�ְמֵרי ָרָ�ע ְיַהְלל- תֹוָרה ֹעְזֵבי .54

 א פסוק לז פרק תהלי� :ַעְוָלה ְ ֹעBֵי 7ְַקAֵא 2ל ַ 3ְֵרִעי� 7ְִתַחר 2ל ְלָדִוד .55

 יז פסוק כג פרק משלי :ַה1ֹו� 0ָל 'ה ְ ִיְר2ת ִא� 0ִי ַ ַחHִָאי� ִלְ D ְיַקAֵא 2ל .56

 ה פסוק י פרק תהלי� :ָ ֶה� ָיִפיחַ  צֹוְרָריו 0ָל ִמAְֶג!וֹ  ִמְ�ָ.ֶטיD ָמרֹו� ֵעת ְ ָכל ְדָרָכיו ָיִחיל- .57

 יג פסוק א פרק חבקוק :ִמA3ֶ-ִמA3ֶ-ִמA3ֶ-ִמA3ֶ-    ַצִ!יקַצִ!יקַצִ!יקַצִ!יק    ָרָ�עָרָ�עָרָ�עָרָ�ע    ְ ַב6ַעְ ַב6ַעְ ַב6ַעְ ַב6ַע    7ֲַחִרי�7ֲַחִרי�7ֲַחִרי�7ֲַחִרי�     ֹוְגִדי� ֹוְגִדי� ֹוְגִדי� ֹוְגִדי�    ַתִ יטַתִ יטַתִ יטַתִ יט    ָל3ָהָל3ָהָל3ָהָל3ָה ת-ָכל )א ָעָמל ֶאל ְוַהִ יט ָרע ֵמְראֹות ֵעיַנִי� ְטהֹור .58

 לג פסוק לז פרק תהלי� :ְ ִהָ'ְפטוֹ  ַיְרִ�יֶעA- ְו)א ְבָידוֹ  ַיַעְזֶבA- )א 'ה .59

Aֶה )א .60  כא פסוק יב פרק משלי :ָרע ָמְלא- -ְרָ�ִעי� ;ֶו� 0ָל ַלIִַ!יק ְיא=

 י:ז ב"ש :ָ ִרא�ֹוָנה 0ֲַאֶ�ר )י"דה –ְלַבPתוֹ ְלַבPתוֹ ְלַבPתוֹ ְלַבPתוֹ ( ְלַעAֹותוֹ ְלַעAֹותוֹ ְלַעAֹותוֹ ְלַעAֹותוֹ  ַעְוָלה ְבֵני ֹיִסיפ- ְו)א עֹוד ִיְר8ַז ְו)א 7ְַח7ָיו ְוָ�ַכ� -ְנַטְע7ִיו ְלִיBְָרֵאל ְלַע3ִי ָמקֹו� ְוBְַמ7ִי .61

 יא פסוק ג פרק ב מלכי� :ֵאִל1ָה-ֵאִל1ָה-ֵאִל1ָה-ֵאִל1ָה-    ְיֵדיְיֵדיְיֵדיְיֵדי    ַעלַעלַעלַעל    ַמִי�ַמִי�ַמִי�ַמִי�    ָיַצקָיַצקָיַצקָיַצק    ֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�ר ָ�ָפט ֶ � ֱאִליָ�ע ֹ.ה ַו1ֹאֶמר ִיBְָרֵאל ֶמֶל# ֵמַעְבֵדי ֶאָחד ַו1ַַע� ... .62


