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  מקורות – מעוז צור
  

 .ְלָך ָנֶאה ְלַׁשֵּבחַ , 1ָמעֹוז צּור ְיׁשּוָעִתי
 5.6ְנַזֵּבחַ  4ְוָׁשם ּתֹוָדה ,3ֵּבית ְּתִפיָלִתי 2ִּתּכֹון

 .8ִמָּצר ַהְמַנֵּבחַ , 7ְלֵעת ָּתִכין ַמְטֵּבחַ 
  11.12ֲחנּוַּכת ַהִּמְזֵּבחַ , 10ְּבִׁשיר ִמְזמֹור 9ֶאְגמֹור ָאז

                                                 
 ְלצּור ָמעֹוזַהֵּטה ֵאַלי ָאְזְנָך ְמֵהָרה ַהִּציֵלִני ֱהֵיה ִלי  ):ג, הלים לאת( 1 

  :ְלהֹוִׁשיֵעִניְלֵבית ְמצּודֹות 

  :ְמִׁשיחֹו הּוא ּוָמעֹוז ְיׁשּועֹותעֹז ָלמֹו ' ה) ח ,תהלים כח(    

ת ְקטֶֹרת ְלָפֶניָך ַמְׂשַאת ַּכַּפי ִמְנחַ  ִּתּכֹון ְּתִפָּלִתי) ב, תהלים קמא(  2
  :ָעֶרב

 ָּפַעְלָּת ְּתִבֵאמֹו ְוִתָּטֵעמֹו ְּבַהר ַנֲחָלְתָך ָמכֹון ְלִׁשְבְּתךָ  )ז, שמות טו(     
  :ָיֶדיךָ  ּכֹוֲננּו' ִמְּקָדׁש ה' ה

 ְּבֵבית ְּתִפָּלִתיְדִׁשי ְוִׂשַּמְחִּתים ַוֲהִביאֹוִתים ֶאל ַהר ָק ) ז, ישעיהו נו(  3
א ְלָכל עֹולֵֹתיֶהם ְוִזְבֵחיֶהם ְלָרצֹון ַעל ִמְזְּבִחי ִּכי ֵביִתי ֵּבית ְּתִפָּלה ִיָּקרֵ 

  :ָהַעִּמים

בטלין וקרבן תודה אינו לעתיד לבא כל הקרבנות  )ז, ר ט"ויק(  4
וקול קול ששון וקול שמחה קול חתן ) ירמיה לג(ד "הה ... בטל

זו הודאה ומביאין ' באות וגו- צ' כלה קול אומרים הודו את ה
  :זה קרבן' תודה בית ה

  :ֶאְקָרא 'הּוְבֵׁשם  ֶאְזַּבח ֶזַבח ּתֹוָדה- ְלךָ  )ז, תהלים קטז(  5

ר חמשה תלמידים היו לו "ת.) ס סנהדרין מג"חסרונות הש(  6
. הל תודה יהרג הכתיב מזמור לתוד"א, אתיוהו לתודה' לישו וכו

  .יכבדנני זובח תודהדכתיב , ל אין תודה יהרג"א

ְרׁשּו ַּבֲעֹון ֲאבֹוָתם ַּבל ָיֻקמּו ְויָ  ָהִכינּו ְלָבָניו ַמְטֵּבחַ ) כא, ישעיהו יד(  7
  :ָאֶרץ ּוָמְלאּו ְפֵני ֵתֵבל ָעִרים

כלבין ברומי ר תנחום בר מריון אית "א) ו, בראשית רבה כב(  8
  .]ברומא שיודעים להתעסקיש כלבים ה[=דידעין למשתדלא 

ממשלת רומי זו . עניים מרודים.) י מסכת בבא בתרא דף ט"רש(    
  :שאנו צריכין הבו הבושצועקת תמיד 

מחזיק באזני ) עה ג(אמרו בבראשית רבה ) ד, ן בראשית לב"רמב(
לדרכו היה מהלך והיית , ה"אמר לו הקב). משלי כו יז(' וגוכלב 

ועל דעתי גם זה :  עבדך יעקבמשלח אצלו ואומר לו כה אמר 
כי מלכי בית שני באו , אדוםירמוז כי אנחנו התחלנו נפילתנו ביד 

, ומהם שבאו ברומה) ספר החשמונאים א ח( הרומייםבברית עם 
  .והיא היתה סבת נפילתם בידם

 אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק שמונה.) ערכין י(  9
ושמונה שמונה ימי החג  הללגומר בהן את העשר ימים שהיחיד 

  .ט של עצרת"ויו הראשון של פסח ם טובויו ימי חנוכה

   :ַהַּבִית ְלָדִוד ִמְזמֹור ִׁשיר ֲחֻנַּכת) א, תהלים ל(  10

 ְּביֹום ִהָּמַׁשח ֲחֻנַּכת ַהִּמְזֵּבחַ ַוַּיְקִריבּו ַהְּנִׂשִאים ֵאת  )י, במדבר ז(  11
  : ְרָּבָנם ִלְפֵני ַהִּמְזֵּבחַ ָק -ֶאת אתֹו ַוַּיְקִריבּו ַהְּנִׂשיִאם

ש בן לקיש פתר קריא "ר )ד, מדרש רבה בראשית פרשה ב(  12
ראיתי ) ד ירמיה(שנאמר  גלות בבלבגליות והארץ היתה תהו זה 
ויבהילו להביא ) אסתר ו( גלות מדיאת הארץ והנה תהו ובהו זה 

שהחשיכה עיניהם של ישראל  גלות יוןוחושך זה  את המן
כתבו על קרן השור שאין לכם  ן שהיתה אומרת להםבגזירותיה
שאין  הרשעה גלות ממלכתי ישראל על פני תהום זה קחלק באל

להם חקר כמו התהום מה התהום הזה אין לו חקר אף הרשעים 

 .14ִחי ָּכָלהְּבָיגֹון ּכֹ, 13ָרעֹות ָׂשְבָעה ַנְפִׁשי
 .16ְּבִׁשְעּבּוד ַמְלכּות ֶעְגָלה ,15ַחַּיי ֵמֲררּו

 .18ַהְּסֻגָּלה הֹוִציא ֶאת, 17ּוְבָידֹו ַהְּגדֹוָלה
  .19ָיְרדּו ְּכֶאֶבן ִּבְמצּוָלה, ְוכֹל ַזְרעֹו, ֵחיל ַּפְרעֹה

  
 .22ְוַגם ָׁשם לֹא ָׁשַקְטִּתי, 21ֱהִביַאִני 20ְּדִביר קְֹדׁשֹו

 .24ִּכי ָזִרים ָעַבְדִּתי, ִניְוִהְגלַ 23ּוָבא נֹוֵגׂש
 .26ֶׁשָעַבְרִּתי ִּכְמַעט, 25ְוֵיין ַרַעל ָמַסְכִּתי

 .נֹוָׁשְעִּתי 28ְלֵקץ ִׁשְבִעים, 27ְזֻרָּבֶבל, ֵקץ ָּבֶבל

                                                                                       
ורוח אלהים מרחפת זה רוחו של מלך המשיח היאך מה דאת  כן

 באיזו זכות ממשמשת ובאה' ונחה עליו רוח ה )ישעיה יא(אמר 
שנאמר  התשובה שנמשלה כמים בזכותהמרחפת על פני המים 

  .שפכי כמים לבך) איכה ב(

  :ְוַחַּיי ִלְׁשאֹול ִהִּגיעּו ָׂשְבָעה ְבָרעֹות ַנְפִׁשיִּכי ) ד, תהלים פח(  13

ֲעֹוִני ַחַּיי ּוְׁשנֹוַתי ַּבֲאָנָחה ָּכַׁשל ּבַ ָכלּו ְבָיגֹון ִּכי ) יא, תהלים לא(  14
  : ָעֵׁשׁשּו ַוֲעָצַמיכִֹחי 

ִנים ַּבֲעבָדה ָקָׁשה ְּבחֶֹמר ּוִבְלבֵ  ַחֵּייֶהם-ַוְיָמֲררּו ֶאת )יד, שמות א(  15
  : ָעְבדּו ָבֶהם ְּבָפֶרְך -ֲעבָדָתם ֲאֶׁשר-ֲעבָדה ַּבָּׂשֶדה ֵאת ָּכל- ּוְבָכל

  :ְיֵפה ִפָּיה ִמְצָרִים ֶקֶרץ ִמָּצפֹון ָּבא ָבא ֶעְגָלה) כ, ירמיהו מו(  16

' ֲאֶׁשר ָעָׂשה ה ַהָּיד ַהְּגדָלה-ַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת )לא, דשמות י(  17
  : ּוְבמֶׁשה ַעְבּדֹו ַוַּיֲאִמינּו ַּביהָוה' ה-ְּבִמְצַרִים ַוִּייְראּו ָהָעם ֶאת

ֶאת  ְוַעָּתה ִאם ָׁשמֹוַע ִּתְׁשְמעּו ְּבקִֹלי ּוְׁשַמְרֶּתם) ה, שמות יט(  18
  :ִמָּכל ָהַעִּמים ִּכי ִלי ָּכל ָהָאֶרץ הְסֻגּלָ ְּבִריִתי ִוְהִייֶתם ִלי 

  :ָיְרדּו ִבְמצֹולֹת ְּכמֹו ָאֶבןְּתהֹמֹת ְיַכְסֻימּו ) ה, שמות טו(  19

ְמקֹומֹו -ֶאל' ה- ֲארֹון ְּבִרית-ַהּכֲהִנים ֶאת ַוָּיִבאּו )ח ,מלכים א(  20
  :ִביםַּתַחת ַּכְנֵפי ַהְּכרּו- קֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים ֶאל-ַהַּבִית ֶאל ְּדִביר- ֶאל

ו ַהֶּמֶלְך ֲחָדָרי ֱהִביַאִניָמְׁשֵכִני ַאֲחֶריָך ָּנרּוָצה  )ד, שיר השירים א(  21
  : ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה ָּבְך ַנְזִּכיָרה דֶדיָך ִמַּיִין ֵמיָׁשִרים ֲאֵהבּוךָ 

  :ַנְחִּתי ַוָּיבא רֶגז -ְולֹא ָׁשַקְטִּתי- ְולֹאלֹא ָׁשַלְוִּתי  )וכ, איוב ג(  22

ֶמֶלְך ָּבֶבל ְוָאָמְרָּת ֵאיְך -ְוָנָׂשאָת ַהָּמָׁשל ַהֶּזה ַעל )ד, ה ידישעי(  23
  : ָׁשְבָתה ַמְדֵהָבה נֵגׂשָׁשַבת 

ינּו ֵק ֱאלֹ' ְוָהָיה ִּכי תֹאְמרּו ַּתַחת ֶמה ָעָׂשה ה) יט, ירמיהו פרק ה(  24
ַּתַעְבדּו ֱאלֵֹהי ָלנּו ֶאת ָּכל ֵאֶּלה ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ַּכֲאֶׁשר ֲעַזְבֶּתם אֹוִתי וַ 

  : ְּבֶאֶרץ לֹא ָלֶכם ַּתַעְבדּו ָזִריםֵנָכר ְּבַאְרְצֶכם ֵּכן 

  :ַיִין ַּתְרֵעָלהִהְרִאיָתה ַעְּמָך ָקָׁשה ִהְׁשִקיָתנּו ) ה, תהלים ס(  25

ֵמֶהם ַעד ֶׁשָּמָצאִתי ֵאת  ִּכְמַעט ֶׁשָעַבְרִּתי) ד, שיר השירים ג(  26
ְוֶאל  יו ְולֹא ַאְרֶּפּנּו ַעד ֶׁשֲהֵביאִתיו ֶאל ֵּבית ִאִּמיֶׁשָאֲהָבה ַנְפִׁשי ֲאַחְזִּת 

  :ֶחֶדר הֹוָרִתי

 ְזֻרָּבֶבל-ֶאל' ה - ַוַּיַען ַוּיאֶמר ֵאַלי ֵלאמר ֶזה ְּדַבר ) ן, זכריה ד(  27
  :ָבאֹות - ְצ '  ְּברּוִחי ָאַמר  ה- ֵלאמר לֹא ְבַחִיל ְולֹא ְבכַח ִּכי ִאם

ה ִׁשְבִעים ָׁשנָ ִּכי ְלִפי ְמלֹאת ְלָבֶבל ' ר הכה ָאַמ - ִּכי )י, ירמיה כט(  28
- ְּדָבִרי ַהּטֹוב ְלָהִׁשיב ֶאְתֶכם ֶאל- ַוֲהִקמִתי ֲעֵליֶכם ֶאת ֶאְפקד ֶאְתֶכם
  :ַהָּמקֹום ַהֶּזה
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 .31ִּבֵּקׁש ֲאָגִגי ֶּבן ַהְּמָדָתא 29,30ְּכרֹות קֹוַמת ְּברֹוׁש
 .33ָּתהְוַגֲאָותֹו ִנְׁשּבָ , 32מֹוֵקׁשַפח ּולְ לְ  ְוִנְהָיָתה ּלֹו
37 .36ָמִחיתָ  ְׁשמֹו 35ְואֹוֵיב, ִנֵׂשאתָ  34רֹאׁש ְיִמיִני

 

  .39ְוִקְנָיָניו ַעל ָהֵעץ ָּתִליתָ  38רֹב ָּבָניו
  

 .41ֲאַזי ִּביֵמי ַחְׁשַמִּנים, 40ְיָוִנים ִנְקְּבצּו ָעַלי
 .44ְוִטְּמאּו ּכֹל ַהְּׁשָמִּנים, 43ִמְגָּדַלי חֹומֹות 42ּוָפְרצּו

                                                 
ַוּתֹאֶמר ְּברֹב ִרְכִּבי ֲאִני ' ְּבַיד ֲעָבֶדיָך ֵחַרְפָּת ה) כד, ישעיהו לז (  29

 ְּברָֹׁשיוֲאָרָזיו ִמְבַחר  ְוֶאְכרֹת קֹוַמתֵתי ְלָבנֹון ָעִליִתי ְמרֹום ָהִרים ַיְרְּכ 
  :ְוָאבֹוא ְמרֹום ִקּצֹו ַיַער ַּכְרִמּלֹו

ז "תחת הנעצוץ תחת המן הרשע שעשה עצמו ע:) מגילה י(  30
 ברוש זה מרדכידכתיב ובכל הנעצוצים ובכל הנהלולים יעלה 

שנקרא ראש לכל הבשמים שנאמר ואתה קח לך בשמים ראש מר 
  .דרור ומתרגמינן מרי דכי

- תַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ֶא  -ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִּגַּדל )א, אסתר ג(  31
ַהָּׂשִרים - ִּכְסאֹו ֵמַעל ָּכל- ַוְיַנְּׂשֵאהּו ַוָּיֶׂשם ֶאת ַהְּמָדָתא ָהֲאָגִגי-ָהָמן ֶּבן

  :ֲאֶׁשר ִאּתֹו

  :ְלמֹוֵקׁשְוִלְׁשלֹוִמים  ְלָפחם ְיִהי ֻׁשְלָחָנם ִלְפֵניהֶ  )כג, תהלים סט(  32

א "ר מה ראתה אסתר שזימנה את המן ר"ת:) מגילה טו(         
  .שנאמר יהי שלחנם לפניהם לפח פחים טמנה לואומר 

ן ְוִנְׁשַּבת ְּגאֹוּוְמַׁשָּמה  ָהָאֶרץ ְׁשָמָמה-ְוָנַתִּתי ֶאת )כח, יחזקאל לג(  33
  :ֵאין עֹוֵברְוָׁשְממּו ָהֵרי ִיְׂשָרֵאל ֵמ  ֻעָּזּה

ֳּדַכי ֶּבן ִאיׁש ְיהּוִדי ָהָיה ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ּוְׁשמֹו ָמְר ) ה, אסתר ב(  34
  :ְיִמיִניָיִאיר ֶּבן ִׁשְמִעי ֶּבן ִקיׁש ִאיׁש 

ָהָרע ַהֶּזה ְוָהָמן  ָהָמן ְואֹוֵיבַוּתאֶמר ֶאְסֵּתר ִאיׁש ַצר  )ו, אסתר ז( 35
  :ַּמְלָּכהִנְבַעת ִמִּלְפֵני ַהֶּמֶלְך ְוַה 

  :ְלעֹוָלם ָוֶעד ְׁשָמם ָמִחיתָ ָּגַעְרָּת גֹוִים ִאַּבְדָּת ָרָׁשע  )ו, תהלים ט(  36

ים מֶׁשה ְּכתֹב זאת ִזָּכרֹון ַּבֵּסֶפר ְוִׂש -ֶאל' ַוּיאֶמר ה )ד, שמות יז(  37
  :ֵזֶכר ֲעָמֵלק ִמַּתַחת ַהָּׁשָמִים-ֶאת ָמחֹה ֶאְמֶחה- ְּבָאְזֵני ְיהֹוֻׁשַע ִּכי

 - ְוֵאת ְורב ָּבָניוְּכבֹוד ָעְׁשרֹו - ֶאת ַוְיַסֵּפר ָלֶהם ָהָמן )יא, אסתר ה(  38
  :ַהָּׂשִרים ְוַעְבֵדי ַהֶּמֶלְך -ֲאֶׁשר ִּגְּדלֹו ַהֶּמֶלְך ְוֵאת ֲאֶׁשר ִנְּׂשאֹו ַעל- ָּכל

  .על העץאותו ואת בניו  ותלו") על הניסים"תפילת (  39

ַהַּמֲחֶנה - ְיהֹוֻׁשַע ֶאל-ִגְבעֹון ֶאל - ַוִּיְׁשְלחּו ַאְנֵׁשי )ו, יהושע י(  40
 ֵאֵלינּו ְמֵהָרה ְוהֹוִׁשיָעה ֶּתֶרף ָיֶדיָך ֵמֲעָבֶדיָך ֲעֵלה-ַהִּגְלָּגָלה ֵלאמר ַאל

  :ַמְלֵכי ָהֱאמִרי יְׁשֵבי ָהָהר- ָּכל ִנְקְּבצּו ֵאֵלינּוָּלנּו ְוָעְזֵרנּו ִּכי 

 ִמְצָרִים ּכּוׁש ָּתִריץ ָיָדיוִמִּני  ַחְׁשַמִּניםֶיֱאָתיּו ) לב, תהלים סח(  41
  :יםִק ֵלאל

- ושלשטפחים ' לפנים ממנו סורג גבוה י) ג, משנה מידות ב(  42
חזרו וגדרום וגזרו כנגדן - היו בו שפרצום מלכי יון עשרה פרצות

  .לפנים- ג השתחויות"י

ָּכֶסף  חֹוָמה ִהיא ִנְבֶנה ָעֶליָה ִטיַרת-ִאם )י-ט, שיר השירים ח(  43
ָאז  ַּכִּמְגָּדלֹותְוָׁשַדי  חֹוָמהֲאִני : ת ִהיא ָנצּור ָעֶליָה לּוַח ָאֶרזֶּדלֶ - ְוִאם

  :ְּכמֹוְצֵאת ָׁשלֹום ָהִייִתי ְבֵעיָניו

אם תחזק באמונתה וביראתה . אם חומה היא) י שם"רש(    
שלא להיות כנגדם כחומת נחשת שלא יכנסו לתוכה רוצה לומר 

נבנה עליה טירת : להםולא תתפתה  יבואו בה תתחתן בם והם לא

 .45ֵנס ְלׁשֹוַׁשִּנים ַנֲעָׂשה, ּוִמּנֹוַתר ַקְנַקִּנים
  .ּוְרָנִנים ָקְבעּו ְּבִׁשיר, ְיֵמי ְׁשמֹוָנה, 46ְּבֵני ִביָנה

  
 .ַהְּיׁשּוָעה 48ְוָקֵרב ֵקץ, 47ֲחׂשֹף ְזרֹוַע קְֹדֶׁשךָ 

 .50ֵמֻאָּמה ָהְרָׁשָעה ,49ֲעָבֶדיךָ  )םּדַ (ְנקֹם ִנְקַמת 
 .53ָהָרָעה ִליֵמי 52ְוֵאין ֵקץ, ָעהְיׁשּוהַ  51ִּכי ָאְרָכה ָלנּו
  .56ִׁשְבָעה ָהֵקם ָלנּו רֹוִעים, 55ְּבֵצל ַצְלמֹון ,54ְּדֵחה ַאְדמֹון

                                                                                       
נהיה לה לעיר מבצר ולכתר ולנוי ונבנה לה את עיר הקדש . כסף

  :חזקה באהבת דודי. חומהאני ...  :ובית הבחירה

אלו בתי  כמגדלותזו כנסת ישראל ושדי  חומהאני .) ב ח"ב(  
  .כנסיות ובתי מדרשות

ה בכסליו יומי דחנוכה "מאי חנוכה דתנו רבנן בכ:) שבת כא(  44
א אינון דלא למספד בהון ודלא להתענות בהון שכשנכנסו תמני

שבהיכל וכשגברה מלכות בית טמאו כל השמנים יוונים להיכל 
חשמונאי ונצחום בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה 
מונח בחותמו של כהן גדול ולא היה בו אלא להדליק יום אחד 

 עוםקבלשנה אחרת  שמונה ימיםוהדליקו ממנו  נעשה בו נס
  .ועשאום ימים טובים בהלל והודאה

 :ָהֲעָמִקים ׁשֹוַׁשַּנתֲאִני ֲחַבֶּצֶלת ַהָּׁשרֹון ) ב- א, שיר השירים ב(  45
  :ֵּבין ַהחֹוִחים ֵּכן ַרְעָיִתי ֵּבין ַהָּבנֹות ְּכׁשֹוַׁשָּנה

אמר רבא לא משכחת צורבא מרבנן דמורי אלא .) יומא כו(  46
י דכתיב יורו משפטיך לו משבט יששכראו  משבט לוידאתי 

 יודעי בינהבני יששכר מו) לג, א יב"דהי(ליעקב יששכר דכתב 
  .לעתים לדעת מה יעשה ישראל

ל ְלֵעיֵני ָּכל ַהּגֹוִים ְוָראּו ּכָ  ְזרֹוַע ָקְדׁשֹוֶאת ' ה ָחַׂשף) י, ישעיהו נב(  47
  : ינּוֵק ַאְפֵסי ָאֶרץ ֵאת ְיׁשּוַעת ֱאלֹ

ת ְנִני מֹוִדיֲעָך ֵאת ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ְּבַאֲחִריַוּיֹאֶמר ִה ) יט, דניאל ח(  48
  :ֵקץַהָּזַעם ִּכי ְלמֹוֵעד 

 ְוָנָקם ָיִׁשיבַדם ֲעָבָדיו ִיּקֹום ַהְרִנינּו גֹוִים ַעּמֹו ִּכי ) מג, דברים לב(  49
  :ְלָצָריו ְוִכֶּפר ַאְדָמתֹו ַעּמֹו

  .הרשעה ממלכתעל פני תהום זה גלות  )ד, ב רבה בראשית(  50

ֶמֶלְך ָׁשם ַהָּיִמים ַוַּיְׁשֵקף ֲאִבי לֹו-ָאְרכּו- ַוְיִהי ִּכי )ח, בראשית כו(  51
ה ְּפִלְׁשִּתים ְּבַעד ַהַחּלֹון ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ִיְצָחק ְמַצֵחק ֵאת ִרְבָק  ֶמֶלְך 

  :ִאְׁשּתֹו

ִּכֵּסא ָדִוד - ַעל ֵקץ-ֵאיןְרֵּבה ַהִּמְׂשָרה ּוְלָׁשלֹום ]ַמ [לְ  )ו, ישעיה ט(  52
- ה ְוַעדַמְמַלְכּתֹו ְלָהִכין אָתּה ּוְלַסֲעָדּה ְּבִמְׁשָּפט ּוִבְצָדָקה ֵמַעָּת -לְועַ 

  : ּזאת- ָבאֹות  ַּתֲעֶׂשה- ְצ '  ִקְנַאת  ה עֹוָלם

- אּבֹוְרֶאיָך ִּביֵמי ְּבֻחרֹוֶתיָך ַעד ֲאֶׁשר לֹ- ּוְזכר ֶאת )א, קהלת יב(  53
  :ִלי ָבֶהם ֵחֶפץ-ּתאַמר ֵאיןְוִהִּגיעּו ָׁשִנים ֲאֶׁשר  ְיֵמי ָהָרָעהָיבאּו 

ֻּכּלֹו ְּכַאֶּדֶרת ֵׂשָער  ַאְדמֹוִניַוֵּיֵצא ָהִראׁשֹון ) כה, בראשית כה(  54
  :ַוִּיְקְראּו ְׁשמֹו ֵעָׂשו

ש "ר חמא ברבי חנינא כל הקורא ק"א:) מסכת ברכות דף טו(  55
) טו, תהלים סח(באותיותיה מצננין לו גיהנם שנאמר  ומדקדק
בפרש אלא בפרש  אל תקרי :ַּדי ְמָלִכים ָּבּה ַּתְׁשֵלג ְּבַצְלמֹון-ְּבָפֵרׂש ַׁש 

  :אלא בצלמות בצלמוןאל תקרי 

 ְדרְֹך ְוָהָיה ֶזה ָׁשלֹום ַאּׁשּור ִּכי ָיבֹוא ְבַאְרֵצנּו ְוִכי יִ ) ד, מיכה ה(  56
  :ּוְׁשמָֹנה ְנִסיֵכי ָאָדם ִׁשְבָעה רִֹעיםְּבַאְרְמנֹוֵתינּו ַוֲהֵקמֹנּו ָעָליו 


