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ב ֹק י ַיֲע ְבדִּ ָרא ַע י תִּ ל־   ַא

 (ל', י)

 

ַיד  לֹו מִּ ב ּוְגָא ת־ַיֲעקֹ י־ָפָדה ה' ֶא כִּ
ֶמּנּו  ָחָזק מִּ

 (א, י"ל)

 

 

ר ַעם  כֹה ָאַמר ה' ָב ְד ַבמִּ ֵחן  ָצא  ָמ
ב ָה  ֶר ָח יֵדי  רִּ לְש ָרֵא ְש ֹו יִּ יע גִּ ְלַהְר ְך    לֹו

 (א, א"ל)

ל  קֹום־ַהֶזה ... קֹו ַבָמ ַמע  ש ָ עֹוד יִּ
ל  קֹו ְו ָתן  ָח ל  ֹו ק ָחה  ְמ ל שִּ ֹו ק ְו ֹון  ָשש

ָלה   ַכ

 (יא-ג, י"ל)

כֹה ָאַמר  י  'כִּ ת א   ה ָבאֹו ֹלֵהי -ְצ
ת  ֹו ְוָשד ים  תִּ ָב ּו  ָקנ ֹוד יִּ ל ע ָרֵא ְש יִּ

ץ ַהזֹאת ֶר ָבָא ים  ָרמִּ ְכ  ּו

וב, "ל)   (ט

 

ְך  ְוֵעיַניִּ י  כִּ ֶב ְך מִּ ֵל ֹו ק י  ְנעִּ ' מִּ ר ה ֹכה ָאַמ
ְך ְנֻאם־ ָלֵת ְפֻע לִּ ר  ָכ י ֵיש ָש כִּ ְמָעה  דִּ מִּ

ָוה  ְק ְוֵיש־תִּ ב׃  ֹוֵי ץ א ֶר ּו ֵמֶא ב ְוָש  ' ה
ָב  ּו  ְוָשב  ' ְך ְנֻאם־ה ֵת י רִּ ים ְלַאֲח נִּ

ָלם ְגבּו  לִּ

 (טז-א, טו"ל) 

ֶלד  ם ֶי ם אִּ ַריִּ ְפ י ֶא לִּ ר  י קִּ ֵבן ַי ֲה
ר  ֹכ ֹו ָז ב י  רִּ ְב י ַד ֵד י־מִּ כִּ ים  ַשֲעֻשעִּ

ֹו  ל ּו ֵמַעי  ֵכן ָהמ ל־ ֹוד ַע ּו ע ֶרּנ ְכ ֶאְז
ֵחם ֲא  ֲחֶמּנּוַר  ' ְנֻאם־ה ַר

 (א, יט"ל) 
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צוג יומי בתנ"ך הר פרק ה ימוד ה  לל

 
 

 

   

   

 

 

 
 

 

 

ָלם  ֹו ת ע ְוַאֲהַב י  לִּ ְרָאה  ' נִּ ק ה ֹו ח ָר ֵמ
ֹוד  ָחֶסד׃ ע ְך  י תִּ ְכ ֵכן ְמַש ל־ ְך ַע י תִּ ֲאַהְב

ְך  ְבֵנ ֹוד ֶא ל ע ָרֵא ְש ת יִּ ַל תּו ת ְב ְבֵני ְונִּ
ל  ֹו ְמח בִּ ת  ָצא ְוָי ְך  ַפיִּ ֻת י  ַתְעדִּ

ים׃ קִּ ֲח   ְמַש
 

 (ג-ב, א"ל)
 

י בִּ י ֵמ ְננִּ פֹון הִּ ָתם ֵמֶאֶרץ ָצ א אֹו
ר  ֵּו ָבם עִּ ץ  ֶר ֵתי ָא ְכ ְר ַי ים מִּ תִּ ַבְצ קִּ ְו

ל  ָגדֹו ל  ָקָה ו  ְחָד ת ַי ֶלֶד ְוֹי ַח ָהָרה  ֵס פִּ ּו
בּו ֵהָּנה:  ים ָישּו ּונִּ ֲחנ ַת ּוְב ּו  בֹא י ָי כִּ ְב בִּ

ם  ֵלי ַמיִּ ֲח ל־ַנ ֵכם ֶא י לִּ ֵלם אֹו י בִּ אֹו
ָכְש  ֹלא יִּ ר  ְך ָיָש ֶר ָבּהְבֶד  לּו 

  
 (ח-א, ז"ל)

 
ָלם  ֻכ ְך  ַריִּ ָצ ל  ְוָכ ּו  ל ְך ֵיָאֵכ ַליִּ ְֹכ ל א ָכ

ָסה  ְמשִּ לִּ ְך  ּו ֹשאַסיִּ ּו ְוָהי כ ֵל י ֵי בִּ ַבש ְ
ַבז: ָל ֵתן  ְך ֶא ֹבְזַזיִּ ל  ָכ  ְו

 (טזל', )

 

ל  ּו ֶא ר ְוָנֲה ֹון  י צִּ ֹום  ר ְמ בִּ ּו  ְּננ רִּ ְו ּו  ָבא ּו
ב  'טּו ר ה ְצָה ל יִּ ְוַע רֹש  י תִּ ל  ְוַע ָגן  ל ָד ַע

ְפָשם וְ  ָתה ַנ ְוָהְי ר  ָק ָב ּו ֹצאן  ְבֵני  ל  ַע
ֹוד: ָבה ע ְלַדֲא ּו  פ י ֹוסִּ ְוֹלא י ֶוה  ָר ַגן    ְכ

 (א, יא"ל)
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