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 ר, חֹוָאלְ ים ּונִ פָ אל, לְ מְֹׂש ין ּוִמ יְ ה, ִל ָט ַמ לְ ה ּולָ עְ ַמ : ְל הרָ ֹוּתַה ר ֵמ סּוא לָ ע לֹֻש יהֹור ִל ַמ ה' ָא .א

 ל.קֹוְמ רַ ים, ְּב ִר ְט ֹוׁשים, הַ ִׂש גְ נֹו: הַ ןדֵ ְר יַ ת ַה ים אֶ ִר ְב עֹום ֶׁש עָ לָ  יעַ ִד הֹוְל  עַ ֻש הֹוה יְ יוָ י ִצ ת ִמ אֶ  .ב

 ד.חָ ם ֶא ים, יֹוִמ יָ  3ים, ִמ יָ  7 ד:עֹון ְּב דֵ ְר יַ ת ַה אֶ  רּוְב עֲ י יַ ַת ָמ  .ג

י, לִ ָּת ְפ ן, נַ לּובּור, זְ כָ ְׂש ָׂש ה, יִ דָ הּוי, יְ וִ ן, לֵ עֹוְמ ן, ִׁש בֵ אּו: ְר ןדֵ ְר יַ ח ַה רַ זְ ִמ ר ְּב גּולָ  צּוים רָ ִט בָ ה ְׁש יזֶ אֵ  .ד

 ין.ִמ יָ נְ ם, ִּב יִ רַ פְ ה, ֶא ֶׁש נַ ר, ְמ ֵׁש ד, ָאגָ 

 ם.חֵ לָ ִה לְ  אּובֹויָ ה, ֶׁש רָ ֹוּת דּוְמ ְל יִ ה, ֶׁש ָק דָ ְצ  נּוְּת יִ : ֶׁש ּלולָ ים ַה ִט בָ ְׁש ם ַה ה ִע ֶש ה מֹנָ ְּת ה ֶה ַמ  .ה

 .הרָ עָ ְמ ג, ּבַ גָ ל הַ ת, עַ ֶס ּפֶ ְר ִמ ט, ּבַ לָ ְק ִמ : ּבַ יםלִ גְ רַ ְמ ת ַה ב ֵא חָ ה רָ יָאִּב חֱ ן ֶה יכַ ֵה   .ו

 ים.ִח ְר ֹום ּבהֵ ים, ֶׁש ִר ֹויּבם גִ הֵ ים, ֶׁש ִד חֲ פַ ם ְמ הֵ : ֶׁש ץרֶ ָאי ָה בֵ ְׁש ל יֹוים עַ לִ גְ רַ ְמ י ַה נֵ ְׁש  עּוְמ ה ָׁש ַמ  .ז

ים ִר חֵ אֲ לַ  לּוגַ ם יְ ה, ִא רָ ה זָ דָ בֹועֲ  דּוְב עֲ ם יַ : ִא בחָ רָ ה לְ ָח ָט ְב ַה ת ַה ים אֶ יֵ ַק ים לְ יִב יָ חֲ  יּוְה א יִ י לַֹת ָמ  .ח

 ץ.חּוּבַ  יּוְה ם יִ ת, ִא לֶ דֶ ת הַ ֵא  רּוגְ ְס יִ א ם לֹה, ִא חָ ָט ְב הַ ת הַ ֶא 

 ר.חֹוב, ָׁש הֹוק, צָ רֹום, יָ דֹו: ָאןלֹוחַ ר ּבַ ּוׁשָק ט ַה חּוה ַה יָ ע ָה בַ זה צֶ יֶ אֵ  .ט

ים פִ לָ ת ַאֶׁש לֹה, ְׁש ָמ ים ַאיִ ּפַ לְ ה, ַאָמ ף ַאלֶ ֶא  ן:רֹוָאל לָ אֵ רָ ְׂש ם יִ ין עַ ת ּבֵ יֹוְה יך לִ ִר ק צָ חָ ְר ה ֶמ ָמ ּכַ  .י

 ה.ָמ ַא

 .עַ סֹונְ לִ  ילּוִח ְּת ִה ים נִ הֲ ּכֹהַ ֶׁש ְּכ ן, דֵ ְר יַ ּבַ  דּוְמ ים עָ נִ הֲ ּכֹהַ ֶׁש ר, ְּכ פָ ֹוּׁשּבַ  עּוְק ָּת ֶׁש ְּכ  ן:דֵ ְר יַ י ַה ֵמ  תּוְר ְכ י נִ ַת ָמ  .יא

 ש.בֵ ט יָ עַ ְמ י, ִּכ רֵ ְמ גַ א ְל לֵ יק, ָמ י רֵ ִצ : חֲ ןַמ זְ  תֹואֹוה ְּב יָ ן ָה דֵ ְר יַ ַה  .יב

 ד.חָ ד ֶא צַ ים, ִמ ִד דָ ע ְצ ּבַ ְר ַאים, ֵמ ִד דָ י ְצ נֵ ְׁש : ִמ דּוְמ ן עָ דֵ ְר יַ ל ַה ם ֶׁש יִ ַמ ַה  .יג

 ת. דֶ רֶ לָ  יכּוִׁש ְמ , ִה ּוׁשְּב יַ ְּת ה, ִה לָ עְ ַמ ְל  לּו: עָ ןדֵ ְר יַ ל ַה ה ֶׁש ידָ ִר יְ ך ַה ֵׁש ְמ ֶה ְּב ם ֶׁש יִ ַמ ַה  .יד

 ר.ָׂש ד עָ חַ ר, ַאָׂש ים עָ נֵ ים, ְׁש ִר ְׂש ה, עֶ רָ ָׂש : עֲ יםנִ בָ אֲ  ימּוִר ים ֵה ִׁש נָ ה אֲ ָמ ּכַ  .טו

 ם.יִ רַ ְצ ִמ ן, ְּב דֵ ְר יַ ך הַ תֹום, ְּב יִ לַ ָׁש ירּול, ִּב גָ ְל גִ : ּבַ יםנִ בָ אֲ  עַ ֻׁש ֹוהיד יְ ִמ עֱ ת ֶה מֹוקֹוה ְמ ָמ כַ ְּב  .טז

 ב.רָ עֲ ח, ַמ רָ זְ ד: ִמ צַ ְל  רּוְב עָ ן, וְ דֵ ְר יַ ל ַה ב  ֶׁש רָ עֲ ח, ַמ רָ זְ : ִמ דצַ ְּב  יּול ָה אֵ רָ ְׂש ם יִ עַ  .יז

 ם.ָת ים אֹוִר ן הֵ רֹוָא, ָה היָ נִ אֳ ה, ְּב יָ ִח ְׂש : ִּב ןדֵ ְר יַ ת ַה אֵ  רּוְב ן עָ רֹוָאים ָה ִא ְׂש ים נֹונִ הֲ ּכַֹה  .יח


