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מתלות לחירות עם משמעות
מ .נבון
שמות פרק טז
וּבין ִסינָי ַבּ ֲח ִמ ָשּׁה ָע ָשׂר
ילם ֵ
ֲדת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל ִמ ְד ַבּר ִסין ֲא ֶשׁר ֵבּין ֵא ִ
ילם ַו ָיּבֹאוּ ָכּל ע ַ
)א( וַיִּ ְסעוּ ֵמ ֵא ִ
אַהרֹן
ֲדת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעל מ ֶֹשׁה וְ ַעל ֲ
אתם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם) :ב( >וילינו< ו ִַיּלּוֹנוּ ָכּל ע ַ
יוֹם ַלח ֶֹדשׁ ַה ֵשּׁנִ י ְל ֵצ ָ
מוּתנוּ ְביַד ְיקֹוָק ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ְבּ ִשׁ ְב ֵתּנוּ ַעל ִסיר ַה ָבּ ָשׂר
ֹאמרוּ ֲא ֵל ֶהם ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמי יִ ֵתּן ֵ
ַבּ ִמּ ְד ָבּר) :ג( ַויּ ְ
אתם א ָֹתנוּ ֶאל ַה ִמּ ְד ָבּר ַהזֶּה ְל ָה ִמית ֶאת ָכּל ַה ָקּ ָהל ַהזֶּה ָבּ ָר ָעב :ס )ד(
הוֹצ ֶ
אָכ ֵלנוּ ֶל ֶחם ָלשׂ ַֹבע ִכּי ֵ
ְבּ ְ
ָצא ָה ָעם וְ ָל ְקטוּ ְדּ ַבר יוֹם ְבּיוֹמוֹ ְל ַמ ַען
ֹאמר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ִהנְ נִ י ַמ ְמ ִטיר ָל ֶכם ֶל ֶחם ִמן ַה ָשּׁ ָמיִ ם וְ י ָ
ַויּ ֶ
ָביאוּ וְ ָהיָה ִמ ְשׁנֶה ַעל ֲא ֶשׁר
תוֹר ִתי ִאם לֹא) :ה( וְ ָהיָה ַבּיּוֹם ַה ִשּׁ ִשּׁי וְ ֵה ִכינוּ ֵאת ֲא ֶשׁר י ִ
ֵל ְך ְבּ ָ
ַסּנּוּ ֲהי ֵ
ֲאנ ֶ
הוֹציא ֶא ְת ֶכם
יד ְע ֶתּם ִכּי יְ קֹוָק ִ
אַהרֹן ֶאל ָכּל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶע ֶרב וִ ַ
ֹאמר מ ֶֹשׁה וְ ֲ
יִ ְל ְקטוּ יוֹם יוֹם :ס )ו( ַויּ ֶ
ַחנוּ ָמה ִכּי
יכם ַעל יְ קֹוָק וְ נ ְ
יתם ֶאת ְכּבוֹד יְ קֹוָק ְבּ ָשׁ ְמעוֹ ֶאת ְתּ ֻלנּ ֵֹת ֶ
וּר ִא ֶ
ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם) :ז( וּבֹ ֶקר ְ
ֹאמר מ ֶֹשׁה ְבּ ֵתת יְ קֹוָק ָל ֶכם ָבּ ֶע ֶרב ָבּ ָשׂר ֶל ֱאכֹל ְו ֶל ֶחם ַבּבּ ֶֹקר ִל ְשׂבּ ַֹע ִבּ ְשׁמ ַֹע
>תלונו< ַת ִלּינוּ ָע ֵלינוּ) :ח( ַויּ ֶ
ֹאמר
יכם ִכּי ַעל יְ קֹוָק) :ט( ַויּ ֶ
ַחנוּ ָמה לֹא ָע ֵלינוּ ְת ֻלנּ ֵֹת ֶ
אַתּם ַמ ִלּינִ ם ָע ָליו וְ נ ְ
יְ קֹוָק ֶאת ְתּ ֻלנּ ֵֹתי ֶכם ֲא ֶשׁר ֶ
יכם) :י( וַיְ ִהי ְכּ ַד ֵבּר
ֲדת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִק ְרבוּ ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ִכּי ָשׁ ַמע ֵאת ְתּ ֻלנּ ֵֹת ֶ
אַהרֹן ֱאמֹר ֶאל ָכּל ע ַ
מ ֶֹשׁה ֶאל ֲ
אַהרֹן ֶאל ָכּל ע ַ
ֲ
ֲדת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וַיִּ ְפנוּ ֶאל ַה ִמּ ְד ָבּר וְ ִהנֵּה ְכּבוֹד יְ קֹוָק נִ ְראָה ֶבּ ָענָן :פ )יא( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל
ֹאכלוּ ָב ָשׂר וּ ַבבּ ֶֹקר
מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר) :יב( ָשׁ ַמ ְע ִתּי ֶאת ְתּלוּנֹּת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַדּ ֵבּר ֲא ֵל ֶהם ֵלאמֹר ֵבּין ָה ַע ְר ַבּיִ ם תּ ְ
וּבבּ ֶֹקר
ַתּ ַכס ֶאת ַה ַמּ ֲחנֶה ַ
ַתּ ַעל ַה ְשּׂ ָלו ו ְ
יכם) :יג( וַיְ ִהי ָב ֶע ֶרב ו ַ
יד ְע ֶתּם ִכּי ֲא ִני יְ קֹוָק ֱאל ֵֹה ֶ
ִתּ ְשׂ ְבּעוּ ָל ֶחם וִ ַ
ַתּ ַעל ִשׁ ְכ ַבת ַה ָטּל וְ ִהנֵּה ַעל ְפּנֵי ַה ִמּ ְד ָבּר ַדּק ְמ ֻח ְס ָפּס ַדּק ַכּ ְכּפֹר
ָהיְ ָתה ִשׁ ְכ ַבת ַה ַטּל ָס ִביב ַל ַמּ ֲחנֶה) :יד( ו ַ
ֹאמר מ ֶֹשׁה
ָדעוּ ַמה הוּא ַויּ ֶ
אָחיו ָמן הוּא ִכּי לֹא י ְ
ֹאמרוּ ִאישׁ ֶאל ִ
אָרץ) :טו( וַיִּ ְראוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַויּ ְ
ַעל ָה ֶ
אָכ ָלה) :טז( זֶה ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ קֹוָק ִל ְקטוּ ִמ ֶמּנּוּ ִאישׁ ְל ִפי
ָתן יְ קֹוָק ָל ֶכם ְל ְ
ֲא ֵל ֶהם הוּא ַה ֶלּ ֶחם ֲא ֶשׁר נ ַ
אָהלוֹ ִתּ ָקּחוּ) :יז( ַו ַיּעֲשׂוּ ֵכן ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וַיִּ ְל ְקטוּ
יכם ִאישׁ ַל ֲא ֶשׁר ְבּ ֳ
ֻלגּ ֶֹלת ִמ ְס ַפּר נ ְַפשׁ ֵֹת ֶ
אָכלוֹ ע ֶֹמר ַלגּ ְ
ְ
אָכלוֹ
ַה ַמּ ְר ֶבּה וְ ַה ַמּ ְמ ִעיט) :יח( ַו ָיּמֹדּוּ ָבע ֶֹמר ְולֹא ֶה ְע ִדּיף ַה ַמּ ְר ֶבּה וְ ַה ַמּ ְמ ִעיט לֹא ֶה ְח ִסיר ִאישׁ ְל ִפי ְ
ָשׁים
ַיּוֹתרוּ ֲאנ ִ
יוֹתר ִמ ֶמּנּוּ ַעד בּ ֶֹקר) :כ( וְ לֹא ָשׁ ְמעוּ ֶאל מ ֶֹשׁה ו ִ
ֹאמר מ ֶֹשׁה ֲא ֵל ֶהם ִאישׁ אַל ֵ
ָל ָקטוּ) :יט( ַויּ ֶ
ֲל ֶהם מ ֶֹשׁה) :כא( וַיִּ ְל ְקטוּ אֹתוֹ ַבּבּ ֶֹקר ַבּבּ ֶֹקר ִאישׁ ְכּ ִפי
תּוֹל ִעים וַיִּ ְבאַשׁ וַיִּ ְקצֹף ע ֵ
ִמ ֶמּנּוּ ַעד בּ ֶֹקר ַו ָיּרֻם ָ
יאי
ָמס) :כב( וַיְ ִהי ַבּיּוֹם ַה ִשּׁ ִשּׁי ָל ְקטוּ ֶל ֶחם ִמ ְשׁנֶה ְשׁנֵי ָהע ֶֹמר ָל ֶא ָחד ַו ָיּבֹאוּ ָכּל נְ ִשׂ ֵ
אָכלוֹ וְ ַחם ַה ֶשּׁ ֶמשׁ וְ נ ָ
ְ
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם הוּא ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ קֹוָק ַשׁ ָבּתוֹן ַשׁ ַבּת ק ֶֹדשׁ ַליקֹוָק ָמ ָחר ֵאת
ָה ֵע ָדה ַויַּגִּ ידוּ ְלמ ֶֹשׁה) :כג( ַויּ ֶ
ֲא ֶשׁר תֹּאפוּ ֵאפוּ וְ ֵאת ֲא ֶשׁר ְתּ ַב ְשּׁלוּ ַבּ ֵשּׁלוּ וְ ֵאת ָכּל ָהע ֵֹדף ַהנִּ יחוּ ָל ֶכם ְל ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת ַעד ַהבּ ֶֹקר) :כד( ַויַּנִּ יחוּ
ֹאמר מ ֶֹשׁה ִא ְכלֻהוּ ַהיּוֹם ִכּי
אֹתוֹ ַעד ַהבּ ֶֹקר ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה מ ֶֹשׁה וְ לֹא ִה ְב ִאישׁ וְ ִר ָמּה לֹא ָה ְי ָתה בּוֹ) :כה( ַויּ ֶ
יעי ַשׁ ָבּת לֹא יִ ְהיֶה
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ָמים ִתּ ְל ְק ֻטהוּ ַ
ַשׁ ָבּת ַהיּוֹם ַליקֹוָק ַהיּוֹם לֹא ִת ְמ ָצ ֻאהוּ ַבּ ָשּׂ ֶדה) :כו( ֵשׁ ֶשׁת י ִ
ֹאמר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ַעד אָנָה
ָצאוּ ִמן ָה ָעם ִל ְלקֹט וְ לֹא ָמ ָצאוּ :ס )כח( ַויּ ֶ
יעי י ְ
בּוֹ) :כז( וַיְ ִהי ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ָתן ָל ֶכם ַה ַשּׁ ָבּת ַעל ֵכּן הוּא נ ֵֹתן ָל ֶכם ַבּיּוֹם ַה ִשּׁ ִשּׁי
וֹתי וְ תוֹר ָֹתי) :כט( ְראוּ ִכּי יְ קֹוָק נ ַ
ֵמאַנְ ֶתּם ִל ְשׁמֹר ִמ ְצ ַ
יעי) :ל( וַיִּ ְשׁ ְבּתוּ ָה ָעם ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִעי:
ֵצא ִאישׁ ִמ ְמּקֹמוֹ ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
יוֹמיִ ם ְשׁבוּ ִאישׁ ַתּ ְח ָתּיו אַל י ֵ
ֶל ֶחם ָ
ֹאמר מ ֶֹשׁה זֶה
יחת ִבּ ְד ָבשׁ) :לב( ַויּ ֶ
ֶרע גַּד ָל ָבן וְ ַט ְעמוֹ ְכּ ַצ ִפּ ִ
)לא( וַיִּ ְק ְראוּ ֵבית יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ְשׁמוֹ ָמן וְ הוּא ְכּז ַ
יכם ְל ַמ ַען יִ ְראוּ ֶאת ַה ֶלּ ֶחם ֲא ֶשׁר ֶה ֱא ַכ ְל ִתּי
ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ קֹוָק ְמלֹא ָהע ֶֹמר ִמ ֶמּנּוּ ְל ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת ְלדֹר ֵֹת ֶ
אַחת וְ ֶתן ָשׁ ָמּה
אַהרֹן ַקח ִצנְ ֶצנֶת ַ
ֹאמר מ ֶֹשׁה ֶאל ֲ
יאי ֶא ְת ֶכם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם) :לג( ַויּ ֶ
הוֹצ ִ
ֶא ְת ֶכם ַבּ ִמּ ְד ָבּר ְבּ ִ
יחהוּ
יכם) :לד( ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ַויּ ִַנּ ֵ
ְמלֹא ָהע ֶֹמר ָמן וְ ַהנַּח אֹתוֹ ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ְל ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת ְלדֹר ֵֹת ֶ
נוֹשׁ ֶבת
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה ַעד בֹּאָם ֶאל ֶא ֶרץ ָ
אָכלוּ ֶאת ַה ָמּן ְ
וּבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ
אַהרֹן ִל ְפנֵי ָה ֵעדֻת ְל ִמ ְשׁ ָמ ֶרת) :לה( ְ
ֲ
יפה הוּא :פ
ֲשׂ ִרית ָה ֵא ָ
ָען) :לו( וְ ָהע ֶֹמר ע ִ
ֶאת ַה ָמּן אָ ְכלוּ ַעד בֹּאָם ֶאל ְק ֵצה ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
רש"י שמות פרק טז
למען אנסנו הילך בתורתי  -אם ישמרו מצות התלויות בו ,שלא יותירו ממנו ולא יצאו בשבת
ללקוט:
אבן עזרא שמות )הפירוש הארוך( פרק טז
וטעם אנסנו .שיצטרך אלי בכל יום:
רשב"ם שמות פרק טז
למען אנסנו  -מתוך שבכל יום ויום עיניהם תלויות למזונותיהם אלי ,מתוך כך יאמינו בי וילכו
בתורותי ,כמו שמפורש בפרשת והיה עקב ויענך וירעיבך ]וגו'[:
ספר מורה הנבוכים חלק שלישי פרק כד
"...למען אנסנו הילך בתורתי אם לא" ,רוצה בו שיבחן בזה כל בוחן ויראה אם ההמסר לעבודתו
מועיל ומספיק או אינו מספיק... ,
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רמב"ן שמות פרק טז
וככה אמר להם עוד )שם ב( וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך ה' אלהיך זה ארבעים שנה במדבר
למען ענותך ולמען נסותך לדעת את אשר בלבבך התשמור מצותיו אם לא ,כי היה יכול להוליכם
בדרך הערים אשר סביבותיהם והוליכם במדבר נחש שרף ועקרב )שם טו( ,ושלא יהיה להם לחם
רק מן השמים דבר יום ביומו ,לנסותם ולהטיב להם באחרונה ,שיאמינו בו לעולם .וכבר פירשתי
ענין הנסיון בפסוק והאלהים נסה את אברהם )בראשית כב א(.
רמב"ן בראשית פרק כב פסוק א
)א( והאלהים נסה את אברהם  -ענין הנסיון הוא לדעתי ,בעבור היות מעשה האדם רשות מוחלטת
בידו ,אם ירצה יעשה ואם לא ירצה לא יעשה ,יקרא "נסיון" מצד המנוסה ,אבל המנסה יתברך
יצוה בו להוציא הדבר מן הכח אל הפועל ,להיות לו שכר מעשה טוב לא שכר לב טוב בלבד .ודע כי
השם צדיק יבחן )תהלים יא ה( ,כשהוא יודע בצדיק שיעשה רצונו וחפץ להצדיקו יצוה אותו
בנסיון ,ולא יבחן את הרשעים אשר לא ישמעו .והנה כל הנסיונות שבתורה לטובת המנוסה:
דברים פרק ח
יר ְשׁ ֶתּם ֶאת
אתם וִ ִ
וּב ֶ
וּר ִבי ֶתם ָ
)א( ָכּל ַה ִמּ ְצוָה ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך ַהיּוֹם ִתּ ְשׁ ְמרוּן ַלעֲשׂוֹת ְל ַמ ַען ִתּ ְחיוּן ְ
אַר ָבּ ִעים
יך זֶה ְ
ֲך יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
ָכ ְר ָתּ ֶאת ָכּל ַה ֶדּ ֶר ְך ֲא ֶשׁר ה ִֹליכ ָ
יכם) :ב( וְ ז ַ
אָרץ ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע יְ קֹוָק ַל ֲאב ֵֹת ֶ
ָה ֶ
וֹתיו ִאם לֹא) :ג( וַיְ ַענְּ ָך
ָשׁנָה ַבּ ִמּ ְד ָבּר ְל ַמ ַען ַענּ ְֹת ָך ְל ַנסּ ְֹת ָך ָל ַד ַעת ֶאת ֲא ֶשׁר ִבּ ְל ָב ְב ָך ֲה ִת ְשׁמֹר >מצותו< ִמ ְצ ָ
ֲך ִכּי לֹא ַעל ַה ֶלּ ֶחם ְל ַבדּוֹ יִ ְחיֶה
הוֹדע ָ
יך ְל ַמ ַען ִ
ָדעוּן ֲאב ֶֹת ָ
ָד ְע ָתּ וְ לֹא י ְ
ַא ִכ ְל ָך ֶאת ַה ָמּן ֲא ֶשׁר לֹא י ַ
ַר ִע ֶב ָך ַויּ ֲ
ַויּ ְ
יך וְ ַר ְג ְל ָך לֹא ָב ֵצ ָקה זֶה
אָדם) :ד( ִשׂ ְמ ָל ְת ָך לֹא ָב ְל ָתה ֵמ ָע ֶל ָ
מוֹצא ִפי יְ קֹוָק יִ ְחיֶה ָה ָ
אָדם ִכּי ַעל ָכּל ָ
ָה ָ
ַסּ ֶר ָךּ) :ו( וְ ָשׁ ַמ ְר ָתּ ֶאת
יך ְמי ְ
ַסּר ִאישׁ ֶאת ְבּנוֹ יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
ָד ְע ָתּ ִעם ְל ָב ֶב ָך ִכּי ַכּ ֲא ֶשׁר ְיי ֵ
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה) :ה( וְ י ַ
ְ
ַח ֵלי
טוֹבה ֶא ֶרץ נ ֲ
יא ָך ֶאל ֶא ֶרץ ָ
יך ְמ ִב ֲ
וּליִ ְראָה אֹתוֹ) :ז( ִכּי יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
יך ָל ֶל ֶכת ִבּ ְד ָר ָכיו ְ
ִמ ְצוֹת יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
וּת ֵאנָה וְ ִרמּוֹן ֶא ֶרץ זֵית ֶשׁ ֶמן
ֶפן ְ
וּשׂע ָֹרה וְ ג ֶ
וּב ָהר) :ח( ֶא ֶרץ ִח ָטּה ְ
וּתהֹמֹת י ְֹצ ִאים ַבּ ִבּ ְק ָעה ָ
ָמיִ ם ֲע ָינֹת ְ
ֶיה ַב ְרזֶל
ֹאכל ָבּהּ ֶל ֶחם לֹא ֶת ְח ַסר כֹּל ָבּהּ ֶא ֶרץ ֲא ֶשׁר ֲא ָבנ ָ
וּד ָבשׁ) :ט( ֶא ֶרץ ֲא ֶשׁר לֹא ְב ִמ ְס ֵכּנֻת תּ ַ
ְ
ָתן ָל ְך:
אָרץ ַהטּ ָֹבה ֲא ֶשׁר נ ַ
יך ַעל ָה ֶ
וּב ַר ְכ ָתּ ֶאת יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
אָכ ְל ָתּ וְ ָשׂ ָב ְע ָתּ ֵ
יה ַתּ ְחצֹב נְ ח ֶֹשׁת) :י( וְ ַ
וּמ ֲה ָר ֶר ָ
ֵ
וּמ ְשׁ ָפּ ָטיו וְ ֻחקּ ָֹתיו ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך
וֹתיו ִ
יך ְל ִב ְל ִתּי ְשׁמֹר ִמ ְצ ָ
)יא( ִה ָשּׁ ֶמר ְל ָך ֶפּן ִתּ ְשׁ ַכּח ֶאת יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
ָהב יִ ְר ֶבּה
וּב ָק ְר ָך וְ צֹאנְ ָך יִ ְר ְבּיֻן וְ ֶכ ֶסף ְוז ָ
ָשׁ ְב ָתּ) :יג( ְ
וּב ִתּים ט ִֹבים ִתּ ְבנֶה וְ י ָ
ֹאכל וְ ָשׂ ָב ְע ָתּ ָ
ַהיּוֹם) :יב( ֶפּן תּ ַ
יא ָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ִמ ֵבּית
מּוֹצ ֲ
יך ַה ִ
ָלּ ְך וְ כֹל ֲא ֶשׁר ְל ָך יִ ְר ֶבּה) :יד( וְ ָרם ְל ָב ֶב ָך וְ ָשׁ ַכ ְח ָתּ ֶאת יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
מּוֹציא ְל ָך
ָחשׁ ָשׂ ָרף וְ ַע ְק ָרב וְ ִצ ָמּאוֹן ֲא ֶשׁר ֵאין ָמיִ ם ַה ִ
נּוֹרא נ ָ
ֲך ַבּ ִמּ ְד ָבּר ַה ָגּדֹל וְ ַה ָ
מּוֹליכ ָ
ֲב ִדים) :טו( ַה ִ
עָ
וּל ַמ ַען ַנסּ ֶֹת ָך
יך ְל ַמ ַען ַענּ ְֹת ָך ְ
ָדעוּן ֲאב ֶֹת ָ
ַמיִ ם ִמצּוּר ַה ַח ָלּ ִמישׁ) :טז( ַה ַמּ ֲא ִכ ְל ָך ָמן ַבּ ִמּ ְד ָבּר ֲא ֶשׁר לֹא י ְ
ָכ ְר ָתּ ֶאת
ָדי ָע ָשׂה ִלי ֶאת ַה ַח ִיל ַהזֶּה) :יח( וְ ז ַ
ְאָמ ְר ָתּ ִבּ ְל ָב ֶב ָך כּ ִֹחי וְ ע ֶֹצם י ִ
ית ָך) :יז( ו ַ
אַח ִר ֶ
יט ְב ָך ְבּ ֲ
ְל ֵה ִ
יך ַכּיּוֹם
יך ִכּי הוּא ַהנּ ֵֹתן ְל ָך כּ ַֹח ַלעֲשׂוֹת ָחיִ ל ְל ַמ ַען ָה ִקים ֶאת ְבּ ִריתוֹ ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע ַל ֲאב ֶֹת ָ
יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
ַהזֶּה :פ
תהילים פרק פא
)יד( לוַּ --ע ִמּי ,שׁ ֵֹמ ַע ִלי; יִ ְשׂ ָר ֵאלִ ,בּ ְד ָר ַכי יְ ַה ֵלּכוּ.
ָדי.
אָשׁיב י ִ
יהםִ ,
יע; וְ ַעל ָצ ֵר ֶ
אַכנִ ַ
יהם ְ
)טו( ִכּ ְמ ַעט ,אוֹיְ ֵב ֶ
עוֹלם.
יהי ִע ָתּם ְל ָ
)טז( ְמ ַשׂנְ ֵאי יְ הוָה ,יְ ַכ ֲחשׁוּ-לוֹ; וִ ִ
יע ָך.
אַשׂ ִבּ ֶ
וּמצּוּרְ ,דּ ַבשׁ ְ
ילהוֵּ ,מ ֵח ֶלב ִח ָטּה; ִ
ַא ִכ ֵ
)יז( ַויּ ֲ
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