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מאמר זה מכיל יותר ממאה מ� הנבואות המשיחיות החשובות ביותר הנמצאות 
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 !המשיח

 ספר ישעיה פרק ט

4ֶֶלא י0ֵע3  ַו2ְִקָרא 1ְמ1ִ0ְכמ0 #ָלנ) ַוְ,ִהי ַהִ/ְשָֹרה ַעל#ַ,� ִנֵ+�ָלנ) # י'ַ&דֶיֶלד#ה   ִ"י
ֵק3 #ַהִ/ְשָֹרה )ְל1ָל�0 ֵאי�] ְלַמְרֵ+ה[ו    ְלַ�ְרֵ+ה : 1ָל1ָ�0ל1ָ�0ל1ָ�0ל####�0ַשֹרַשֹרַשֹרַשֹר ַעדַעדַעדַעד####ֲאִביֲאִביֲאִביֲאִבי ֵאל 0+5ִרֵאל 0+5ִרֵאל 0+5ִרֵאל 0+5ִר

ע0ָל� #)ִבְצָדָקה ֵמַעָ,ה ְוַעדַמְמַלְכ,0 ְלָהִכי� אָֹת; )ְלַסֲעָד; ְ+ִמ4ָ1ְט #ִ"ֵ:א ָדִוד ְוַעל#ַעל
:=ֹאת#ִקְנ>ת ְיהָֹוה ְצָבא0ת ַ,ֲעֶשֹה  

 

  ספר מיכה פרק ה
 ִלְהי0ת ֵיֵצאֵיֵצאֵיֵצאֵיֵצאִמְ/ָ� ִלי  ָצִעיר ִלְהי0ת ְ+>ְלֵפי ְיה)ָדה ֶלֶח� ֶאְפָרָתה#ֵ+יתא   ְו>ָ,ה 
ְוָרָעה ְ+עֹז ְיהָֹוה    ְוָעַמד ג  :ִמיֵמי ע0ָל�)מ0ָצאָֹתיו ִמֶ<ֶד�   ְ+ִיְשָֹרֵאלמ1ֵ0למ1ֵ0למ1ֵ0למ1ֵ0ל

:Aֶר#3>ְפֵסי#ַעָ,ה ִיְגַ@ל ַעד# ְוָי1ָב) ִ"יִ+ְגא�0 �1ֵ ְיהָֹוה ֱאלָֹהיו  

 

 ספר בראשית פרק יח

ְמָנ� ֵאֵלד ַוֲאִני ָזַקְנִ,י#יג   ַו2ֹאֶמר ְיהָוֹה ֶאל : >ְבָרָה� ָלָ/ה ֶ=ה ָצֲחָקה ָשָֹרה ֵלאמֹר ַה>B א'  

: ַל/0ֵעד 1A)ב ֵאֶליָ� ָ"ֵעת ַח2ָה )ְלָשָֹרה ֵב�ִי4ֵָלא ֵמיהָוֹה ָ@ָברֲהיד     

 

 ספר ישעיה פרק ז

:ִעָ/נ) ֵאלִעָ/נ) ֵאלִעָ/נ) ֵאלִעָ/נ) ֵאל ְוָקָראת 1ְמ0 ֵ+�ֵ+�ֵ+�ֵ+� ְויֶֹלֶדת ָהַעְלָמה ָהָרהיד  ָלֵכ� ִיֵ,� ֲאדָֹני ה)א ָלֶכ� א0ת ִהCֵה   

 

 ספר ישעיה פרק נט

ֲע0נֵֹתיֶכ� ָהי) #ב   ִ"י ִא�: ָכְבָדה Aְזנ0 ִמDְמ0ַע#הָֹוה ֵמה1ִ0יַע ְולֹאְי#ָקְצָרה ַיד#א   ֵה� לֹא
:ַמְבִ@ִלי� ֵ+יֵנֶכ� ְלֵבי� ֱאלֵֹהיֶכ� ְוַחEֹאוֵתיֶכ� ִהְסִ,יר) ָפִני� ִמֶ"� ִמDְמ0ַע  

 

 ספר דברי� פרק כד

:      ִאי1 ְ+ֶחְטא0 י)ָמת)Aב0ת #) ַעלי)ְמת#ָ+ִני� )ָבִני� לֹא#י)ְמת) Aב0ת ַעל#טז   לֹא  

 

 ספר יחזקאל פרק יח

:  ַהCֶֶפ1 ַהחֵֹטאת ִהיא ָתמ)ת  ...  ד  

 

 ספר דברי� פרק כז

:ָהָע� Aֵמ�#ַה=ֹאת ַלֲעש0ֹת א0ָת� ְוAַמר ָ"ל#ִ@ְבֵרי ַה,0ָרה#ָיִקי� ֶאת# ֲא1ֶר לֹאAר)רAר)רAר)רAר)רכו      
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 ספר ישעיה פרק סד

נ)#ה   ַוCְִהי ַכEֵָמא "'ָ&נ) )ְכֶבֶגד ִעִ@י� ָ"ל ָ&נ) ַוֲע0ֵננ) ָ"ר)ַח ִיFָא' :ִצְדקֵֹתינ) ַוCֶָבל ֶ"ָעֶלה "'  

 

 ספר ישעיה פרק ו

ָואַֹמר ִהְנִני  ָלנ)ָלנ)ָלנ)ָלנ)#ִמי ֶא1ְַלח )ִמי ֵיֶלְ�#ק0ל ֲאדָֹני אֵֹמר ֶאת#ח   ָוֶא1ְַמע ֶאת 
י  : ֵ,ָדע)#ָ,ִבינ) )ְרא) ָרא0 ְו>ל#ַו2ֹאֶמר ֵלְ� ְוAַמְרָ, ָלָע� ַהֶ=ה 1ְִמע) 1ָמ0ַע ְו>לט    :1ְָלֵחִני

ִיְרֶאה ְבֵעיָניו )ְבAְזָניו ִי1ְָמע )ְלָבב0 ָיִבי� #ָהָע� ַהֶ=ה ְוAְזָניו ַהְכֵ+ד ְוֵעיָניו ָה1ַע #�4ֶ ַה1ְֵמ� ֵלב
: ל0ְוָרָפאְוָרָפאְוָרָפאְוָרָפאָו1ָב   

 

ר ישעיה פרק אספ  

ַיְאִ@ימ) # ַ"Dִָני� ַ"Dֶֶלג ַיְלִ+ינ) ִא�ֲחָטֵאיֶכ�ִיְהי) #ָנא ְוִנָ)ְכָחה יֹאַמר ְיהָֹוה ִא�#יח   ְלכ)  
:,ֹאב) )1ְַמְעֶ,� ט)ב ָהAֶר3 ,ֹאֵכל)#יט   ִא�: ַכ,0ָלע ַ"Gֶֶמר ִיְהי)  

 

 ספר דניאל פרק יב

   : ְוֵאֶ&ה ַלֲחָרפ0ת ְלִדְרא�0 ע0ָל�ְלַח2ֵי ע0ָל�ְלַח2ֵי ע0ָל�ְלַח2ֵי ע0ָל�ְלַח2ֵי ע0ָל�ָעָפר ָיִקיצ) ֵאֶ&ה 1ֵ#ֵני >ְדַמתב   ְוַרִ+י� ִמ2ְ 

 

 ספר איוב פרק יט

:זֹאת )ִמְ+ָשִֹרי ֶאֱחֶזה ֱאל0ַ;#כו   ְו>ַחר ע0ִרי ִנְ<פ)   

 

 ספר דברי הימי� ב פרק כ

ַהֲאִמינּו ִבְנִבי�יו ְוַהְצִליחּו ַהֲאִמינּו ַּביהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם ְוֵת�ֵמנּו...  כ  

 

 ספר עמוס פרק  ג

:ֲעָבָדיו ַהCְִביִאי�ֲעָבָדיו ַהCְִביִאי�ֲעָבָדיו ַהCְִביִאי�ֲעָבָדיו ַהCְִביִאי�5ָ#ָלה ס0ד0 ֶאל#ז   ִ"י לֹא ַיֲעֶשֹה ֲאדָֹני ְיֶהִֹוה ָ@ָבר ִ"י ִא�   

 

 ספר ישעיה פרק נט

טז   : ֵאי� ִמ4ָ1ְט#ִ"י ְ+ֵעיָניו טו   ַוְ,ִהי ָהֱאֶמת ֶנְעֶ@ֶרת ְוָסר ֵמָרע ִמ0,1ְֵלל ַו2ְַרא ְיהָֹוה ַו2ֵַרע

ְוִצְדָקת0 ִהיא  ְזרֹע0ְזרֹע0ְזרֹע0ְזרֹע0ַו,1ַ0ע ל0  ֵאי� ַמְפ5ִיַע ַו0,1ְ2ִֵמ� ִ"י ֵאי� ִאי#1ַו2ְַרא ִ"י

ַו2ְִלַ+1 ִ+ְגֵדי  ְוכ0ַבע ְי1)ָעה ְ+רֹא01 יז   ַו2ְִלַ+1 ְצָדָקה ַ"Dְִרָי�: ְּסָמָכְתהו
ל0ת ְ"ַעל ְי1ֵַ&� ֵחָמה ְלָצָריו 5ְמ)ל : ַו2ַַעט ַ"ְמִעיל ִקְנAה1ֶת ָנָק� ִ,ְל+ֹ יח   ְ"ַעל 5ְמ'

ְ"ב0ד0 1ֶ#ֶמ1 ֶאת�1ֵ# ְיהָֹוה )ִמִ/ְזַרח#יט   ְוִייְרא) ִמַ/ֲעָרב ֶאת  :ְלאְֹיָביו ָלִא2ִי� 5ְמ)ל ְי1ֵַ&�
  ...כ   )ָבא ְלִצ�02 05ֵאל:  נְֹסָסה ב0ָיב0א ַכCָָהר ָצר ר)ַח ְיהָֹוה#ִ"י

 

 ספר ויקרא פרק יז

#ְלַכ4ֵר ַעלַהִ/ְזֵ+ַח #ַוֲאִני ְנַתִ,יו ָלֶכ� ַעל ִהוא ַ+ָ@�ַ+ָ@�ַ+ָ@�ַ+ָ@� ֶנֶפ1 ַהָ+ָשֹר#ִ"ייא   
:ַהָ@� ה)א ַ+Cֶֶפ1 ְיַכ4ֵרַהָ@� ה)א ַ+Cֶֶפ1 ְיַכ4ֵרַהָ@� ה)א ַ+Cֶֶפ1 ְיַכ4ֵרַהָ@� ה)א ַ+Cֶֶפ1 ְיַכ4ֵר#ִ"י ַנְפ1ֵֹתיֶכ�  

  
 ספר ישעיה פרק נב

Aֶר3 ֵאת #>ְפֵסי#ְוָרא) ָ"לַה05ִי� #ְלֵעיֵני ָ"ל ְזר0ַע ָקְד01ְזר0ַע ָקְד01ְזר0ַע ָקְד01ְזר0ַע ָקְד####01ֶאתֶאתֶאתֶאתָחַשBֹ ְיהָֹוה י   
:ְי1)ַעת ֱאלֵֹהינ)  
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 ספר ישעיה פרק נב

ִמ1ְַחת #יד   ַ"ֲא1ֶר 1ְָממ) ָעֶליָ� ַרִ+י� ֵ"�:  ָיר)� ְוִנFָא ְוָגַב; ְמאֹדַעְבִ@ייג   ִהCֵה ַיְשִֹ"יל  

 ָעָליו ִיְק4ְצ) ְמָלִכי� 4ִיֶה� ִ"י ֵ"� ַיֶ=ה 05ִי� ַרִ+י�טו   : ר0 ִמְ+ֵני Aָד�ֵמִאי1 ַמְרֵאה) ְותֲֹא
4ַר ָלֶה� ָרא) ַוֲא1ֶר לֹא#ֲא1ֶר לֹא 1ְָמע) ִהְת+0ָננ)#ס' :  

 

 ספר ישעיה פרק נג

ָעֵתנ) א   ִמי ֶהֱאִמי�  :ִמי ִנְגָלָתה# ַעל)ְזר0ַע ְיהָֹוה)ְזר0ַע ְיהָֹוה)ְזר0ַע ְיהָֹוה)ְזר0ַע ְיהָֹוהִל1ְמ'  
 

שעיה פרק נגספר י  

Cֶה ֵ"ה ֱאלִֹהי� )ְמע' : ד   Aֵכ� ֳחָלֵינ) ה)א ָנָשֹא )ַמְכאֵֹבינ) ְסָבָל� ַוֲאַנְחנ) ֲח1ְַבנ'ה) ָנג)ַע מ'  

 מ)ַסר 1ְל0ֵמנ) ָעָליו  ֵמֲע0נֵֹתינ)ְמד'ָ"אְמד'ָ"אְמד'ָ"אְמד'ָ"א  ִמ1ָ4ְֵענ)ְמחָֹללְמחָֹללְמחָֹללְמחָֹללְוה)א ה   

ָרת0 ִנְר4ָא ַויהָֹוה ִהְפ5ִיַע  ַ"Gֹא� ָ,ִעינ) ִאי1 ְלַדְר"0 4ִָנינ) ו   "'ָ&נ): ָלנ)#)ַבֲחב'
 ַצִ@יק ַעְבִ@יַצִ@יק ַעְבִ@יַצִ@יק ַעְבִ@יַצִ@יק ַעְבִ@ייא   ֵמֲעַמל ַנְפ01 ִיְרֶאה ִיְשָֹ+ע ְ+ַדְע,0 ַיְצִ@יק   :+0 ֵאת ֲע�0 "'ָ&נ)

:ָלַרִ+י� ַוֲע0נָֹת� ה)א ִיְס+ֹל  

 

 ספר תהילי� פרק צח

: ְֹיִמינ0 )ְזר0ַע ָקְד1וְיִמינ0 )ְזר0ַע ָקְד1וְיִמינ0 )ְזר0ַע ָקְד1וְיִמינ0 )ְזר0ַע ָקְד1ו&0 #ִנְפָלא0ת ָעָשֹה ה1ִ0יָעה1ִ#יר ָחָד1 ִ"י| הָֹוה א   ִמְזמ0ר 1ִיר) ַלי
ֶוֱאמ)ָנת0 ְלֵבית ִיְשָֹרֵאל | ג   ָזַכר ַחְס@0 : ב   ה0ִדיַע ְיהָֹוה ְי1)ָעת0 ְלֵעיֵני ַה05ִי� 5ִָ&ה ִצְדָקת0

:ינ)Aֶר3 ֵאת ְי1)ַעת ֱאלֵֹה#>ְפֵסי#ָכלָרא)   

 

 ספר ירמיה פרק לא

: ְ+ִרית ֲחָד1ָהְ+ִרית ֲחָד1ָהְ+ִרית ֲחָד1ָהְ+ִרית ֲחָד1ָהֵ+ית ְיה)ָדה #ֵ+ית ִיְשָֹרֵאל ְוֶאת#ְיהָֹוה ְוָכַרִ,י ֶאת#ל   ִהCֵה ָיִמי� ָ+ִאי� ְנא'�
#ֲאב0ָת� ְ+י�0 ֶהֱחִזיִקי ְבָיָד� ְלה0ִצי�A ֵמֶאֶר3 ִמְצָרִי� ֲא1ֶר#לא   לֹא ַכְ+ִרית ֲא1ֶר ָ"ַרִ,י ֶאת

�# ֵהֵפר) ֶאתֵהָ/ה #לב   ִ"י זֹאת ַהְ+ִרית ֲא1ֶר ֶאְכרֹת ֶאת: ְיהָֹוה#ְ+ִריִתי ְוAנִֹכי ָ+ַעְלִ,י ָב� ְנא'
� ִלָ+� #ְ+ִקְרָ+� ְוַעל ,0ָרִתי#ָנַתִ,י ֶאתְיהָֹוה #ֵ+ית ִיְשָֹרֵאל >ֲחֵרי ַה2ִָמי� ָהֵה� ְנא'

ֵרֵעה) #לג   ְולֹא ְיַלְ/ד) ע0ד ִאי1 ֶאת: ִלי ְלָע�#ָ/ה ִיְהי)ְוָהִייִתי ָלֶה� ֵלאלִֹהי� ְוֵהֶאְכֲ,ֶבCָה 
�#כ)ָ&� ֵיְדע) א0ִתי ְלִמְקַט�Cָ ְוַעד#ְיהָֹוה ִ"י#Aִחיו ֵלאמֹר ְ@ע) ֶאת#ְוִאי1 ֶאת ְיהָֹוה 5ְ#ד0ָל� ְנא'

]!!!!רית ד� חדשהרית ד� חדשהרית ד� חדשהרית ד� חדשהבבבבבאמצעות [...   :ע0ד#ֶאְסַלח ַלֲע0ָנ� )ְלַחEָאָת� לֹא ֶאְזָ"ר ִ"י  
 

 ספר זכריה פרק ט

ָלְ� ַצִ@יק ְונ1ָ0ע ה)א ָעִני ַמְלֵ"ְ� ָיב0א ִצ�02 ָהִריִעי ַ+ת ְיר)1ַָל� ִהCֵה #ט   5ִיִלי ְמאֹד ַ+ת
ָתה ֶרֶכב ֵמֶאְפַרִי� ְוס)ס ִמיר)1ַָל� ְוִנְכְר#י   ְוִהְכַרִ,י: ֲאתֹנ0ת#ַעִיר ֶ+�#ֲחמ0ר ְוַעל#ְורֵֹכב ַעל

>ְ, #יא   A :�5ֶַר#3>ְפֵסי#ָי� )ִמCָָהר ַעד#ֶק1ֶת ִמְלָחָמה ְוִדֶ+ר 1ָל�0 ַל05ִי� )ָמ1ְל0 ִמ�2ָ ַעד

: ִמ+0ר ֵאי� ַמִי� +1ִ0ַ&ְחִ,י ֲאִסיַריְ� ְ+ִריֵתְ�#ְ+ַד�  

 

 ספר תהילי� פרק קלח

ִׁשְמָך -ָּכל-ִהְגַּדְלָּת ַעל-ִּכיֲאִמֶּתָך -ַחְסְּדָך ְוַעל-ְׁשֶמָך ַעל-ה ֶאתֵהיַכל ָקְדְׁשָך ְואֹוֶד-ב   ֶאְׁשַּתֲחֶוה ֶאל
:ִאְמָרֶתָך  
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 ספר יחזקאל פרק לו

ְמא0ֵתיֶכ� )ִמָ"ל  5ִ&)ֵליֶכ� ֲאַטֵהר #כה   ְוָזַרְקִ,י ֲעֵליֶכ� ַמִי� ְטה0ִרי� )ְטַהְרֶ,� ִמ"ֹל ט'
ֵלב # ַוֲהִסרִֹתי ֶאתָד1 ְור)ַח ֲחָד1ָה ֶאֵ,� ְ+ִקְרְ+ֶכ�   ְוָנַתִ,י ָלֶכ� ֵלב ָחכו: ֶאְתֶכ�

ְוָעִשֹיִתי  ר)ִחי ֶאֵ,� ְ+ִקְרְ+ֶכ�ר)ִחי ֶאֵ,� ְ+ִקְרְ+ֶכ�ר)ִחי ֶאֵ,� ְ+ִקְרְ+ֶכ�ר)ִחי ֶאֵ,� ְ+ִקְרְ+ֶכ�####ְוֶאתְוֶאתְוֶאתְוֶאתכז   : ְוָנַתִ,י ָלֶכ� ֵלב ָ+ָשֹרָהֶאֶב� ִמְ+ַשְֹרֶכ� 
ַ<י ֵ,ֵלכ) )ִמ4ָ1ְַטי ִ,1ְְמר) ַוֲעִשֹיֶת�#ֵאת ֲא1ֶר Aֶר3 ֲא1ֶר ָנַתִ,י כח   ִוי1ְַבֶ,� ָ+: ְ+ח'

:ַלֲאבֵֹתיֶכ� ִוְהִייֶת� ִלי ְלָע� ְוAנִֹכי ֶאְהֶיה ָלֶכ� ֵלאלִֹהי�  

 

 ספר דברי� פרק יח

:ֵאָליו ִ,1ְָמע)� ִמִ<ְרְ+ָ� ֵמ>ֶחיָ� ָ"מִֹני ָיִקי� ְלָ� ְיהָוֹה ֱאלֶֹהיָ� ָנִביאטו      

# ְוִדֶ+ר ֲאֵליֶה� ֵאת ָ"לְוָנַתִ,י ְדָבַרי ְ+ִפיוA  �ָ0ִקי� ָלֶה� ִמֶ<ֶרב ֲאֵחיֶה� ָ"מָנִביאיח   

(C(ֶָבַרי ֲא1ֶר ְיַדֵ+ר ִ+1ְִמי #ִי1ְַמע ֶאל#ְוָהָיה ָהִאי1 ֲא1ֶר לֹאיט   : ֲא1ֶר ֲאַצ@ְ
:Aנִֹכי ֶאְדר1 ֵמִע/0  

 

 ספר ישעיה פרק סא

ֵלב #ה אִֹתי ְלַבFֵר ֲעָנִוי� 1ְָלַחִני ַלֲחב1ֹ ְלִנ1ְְ+ֵריא   ר)ַח ֲאדָֹני ְיֶהִוֹה ָעָלי ַיַע� ָמ1ַח ְיהָֹו
ָרצ�0 ַליהָֹוה ְוי�0 ָנָק� ֵלאלֵֹהינ) #ב   ִלְקרֹא 1ְַנת: ק0ַח#ִלְקרֹא ִל1ְב)ִי� ְ@ר0ר ְוַלֲאס)ִרי� 4ְַקח

:ֲאֵבִלי�#ְלַנֵח� ָ"ל  

 

 ספר ישעיה פרק לה

ִ,יָרא) ִהCֵה ֱאלֵֹהיֶכ� ָנָק� ָיב0א 5ְמ)ל ֱאלִֹהי� ה)א ָיב0א #ק) >לֵלב ִחְז#ד   ִאְמר) ְלִנְמֲהֵרי
ו   Aז ְיַדֵ&ג ָ">2ָל 4ִֵ:ַח ְוָתרֹ� : ה   Aז ִ,4ַָקְחָנה ֵעיֵני ִעְוִרי� ְוAְזֵני ֵחְר1ִי� ִ,4ַָתְחָנה: ְוי1ֲַֹעֶכ�

: )ְנָחִלי� ָ+ֲעָרָבהִנְבְקע) ַבִ/ְדָ+ר ַמִי�#ִ"י ְל�01 ִאֵ&�  

 

 ספר ירמיה פרק כג

 ְוִהְשִֹ"יל ֶמֶלְ�ֶמֶלְ�ֶמֶלְ�ֶמֶלְ�)ָמַלְ�  ֶצַמח ַצִ@יקֶצַמח ַצִ@יקֶצַמח ַצִ@יקֶצַמח ַצִ@יק ַוֲהִקמִֹתי ְלָדִודְיהָֹוה #ה   ִהCֵה ָיִמי� ָ+ִאי� ְנא'� 
#Dְמ0 ֲא1ֶר#הו   ְ+ָיָמיו ִ,ָ)1ַע ְיה)ָדה ְוִיְשָֹרֵאל ִי1ְ"ֹ� ָלֶבַטח ְוֶז: ְוָעָשֹה ִמ4ָ1ְט )ְצָדָקה ָ+Aֶר3

:ִצְדֵקנ)| ְיהָֹוה ִיְקְרא0   

 

 ספר ישעיה פרק ד

 )ְפִרי ָהAֶר3 ְלָגא�0 )ְלִתְפֶאֶרת ִלְצִבי )ְלָכב0ד ֶצַמח ְיהָֹוהֶצַמח ְיהָֹוהֶצַמח ְיהָֹוהֶצַמח ְיהָֹוהב   ַ+�02 ַהה)א ִיְהֶיה  
ַהָ"ת)ב 10# ֵיAֶמר ל0 ָ"לַהA1ְCִר ְ+ִצ�02 ְוַה0Cָתר ִ+יר)1ַָל� ָקד| ג   ְוָהָיה : ִלְפֵליַטת ִיְשָֹרֵאל
:ַלַח2ִי� ִ+יר)1ָָל�  

 

 ספר זכריה פרק ג

ַעָנא #ח   1ְַמע >ְנ1ֵי מ0ֵפת # ִ"י>ָ,ה ְוֵרֶעיָ� ַה1ְֹ2ִבי� ְלָפֶניָ� ַה"ֵֹה� ַה5ָד0ל | ְיה10'
:ֶצַמחֶצַמחֶצַמחֶצַמחַעְבִ@י ַעְבִ@י ַעְבִ@י ַעְבִ@י #ֶאתִהְנִני ֵמִביא # ִ"יֵהָ/ה  
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 ספר ירמיה פרק לג

�יד   ִה  ֵ+ית ִיְשָֹרֵאל #ַהָ@ָבר ַה0Eב ֲא1ֶר ִ@ַ+ְרִ,י ֶאל#ְיהָֹוה ַוֲהִקמִֹתי ֶאת#Cֵה ָיִמי� ָ+ִאי� ְנא'

ְוָעָשֹה     ֶצַמח ְצָדָקהֶצַמח ְצָדָקהֶצַמח ְצָדָקהֶצַמח ְצָדָקה>ְצִמיַח ְלָדִוד טו   ַ+2ִָמי� ָהֵה� )ָבֵעת ַהִהיא : ֵ+ית ְיה)ָדה#ְוַעל
#ֵה� ִ,ָ)1ַע ְיה)ָדה ִויר)1ַָל� ִ,1ְ"�0 ָלֶבַטח ְוֶזה ֲא1ֶרטז   ַ+2ִָמי� ָה: ִמ4ָ1ְט )ְצָדָקה ָ+Aֶר3

ִ"ֵ:א #ִיָ"ֵרת ְלָדִוד ִאי1 י1ֵב ַעל#כֹה Aַמר ְיהָֹוה לֹא#יז   ִ"י:  ִצְדֵקנ)ִצְדֵקנ)ִצְדֵקנ)ִצְדֵקנ)| | | | ְיהָֹוה ְיהָֹוה ְיהָֹוה ְיהָֹוה ָל; #ִיְקָרא
ַמֲעֶלה ע0ָלה )ַמְקִטיר ִמְנָחה ִיָ"ֵרת ִאי1 ִמְ&ָפָני #יח   ְוַל"ֲֹהִני� ַהְלִו�2ִ לֹא: ִיְשָֹרֵאל#ֵבית

ה� מזרעו של דוד המל� וה� , המל� הכה�המל� הכה�המל� הכה�המל� הכה�המשיח הוא המשיח הוא המשיח הוא המשיח הוא [[[[:  ַה2ִָמי�#ְועֶֹשֹה ֶ=ַבח ָ"ל
!]הכה� הגדול משבט אהרו�, מזרע צדוק  

 

 ספר ישעיה פרק ח

Cֵה Aנִֹכי ְוַהְיָלִדי�   ִהיח : ל#0יז   ְוִחִ"יִתי ַליהָֹוה ַהַ/ְסִ,יר 4ָָניו ִמֵ+ית ַיֲעקֹב ְוִקֵ)יִתי 
 ַהDֵֹכ� ֵמִע� ְיהָֹוה ְצָבא0ת ְ+ִיְשָֹרֵאל ְלאֹת0ת )ְלמ0ְפִתי� ִלי ְיהָֹוה#ֲא1ֶר ָנַת�
:    ְ+ַהר ִצ�02  

 

 ספר תהילי� פרק מה

#ִ,ְשָֹנא ֶר1ַע ַעלח   Aַהְבָ, Gֶֶדק ַו: ז   ִ"ְסֲאָ� ֱאלִֹהי� ע0ָל� ָוֶעד 1ֵֶבט ִמי1ֹר 1ֵֶבט ַמְלכ)ֶתָ�
:ְמ1ֲָחָ� ֱאלִֹהי� ֱאלֶֹהיָ� 1ֶֶמ� ָשֹש�0ֹ ֵמֲחֵבֶריָ�| ֵ"�   

 

 ספר ישעיה פרק מב

ז   ִלְפקַֹח : ו   ֲאִני ְיהָֹוה ְקָראִתיָ� ְבֶצֶדק ְו>ְחֵזק ְ+ָיֶדָ� ְוֶאGְָרָ� ְוֶאֶ,ְנָ� ִלְבִרית ָע� ְלא0ר 05ִי�
: ִמַ/ְס5ֵר >ִ:יר ִמֵ+ית ֶ"ֶלא י1ְֵבי ח1ְֶ�ֵעיַנִי� ִעְור0ת ְלה0ִציא  

 

 ספר ישעיה פרק מט

] ל0[ְל01ֵבב ַיֲעקֹב ֵאָליו ְוִיְשָֹרֵאל לֹא ְלֶעֶבד ל0 ְלֶעֶבד ל0 ְלֶעֶבד ל0 ְלֶעֶבד לA 0ַמר ְיהָֹוה יְֹצִרי ִמֶ+ֶט� | ה   ְוַעָ,ה  

ִ=י #ְלָהִקי� ֶאת ִלי ֶעֶבדל ִמְהי0ְתָ� ו   ַו2ֹאֶמר ָנֵק: ֵיAֵסB ְוֶאָ"ֵבד ְ+ֵעיֵני ְיהָֹוה ֵואלַֹהי ָהָיה ע'
 ְי1)ָעִתיְי1)ָעִתיְי1)ָעִתיְי1)ָעִתיִיְשָֹרֵאל ְלָה1ִיב )ְנַתִ,יָ� ְלא0ר 05ִי� ִלְהי0ת ] )ְנצ)ֵרי[1ְִבֵטי ַיֲעקֹב )ְנצ2ֵרי 

ֶנֶפ1 ִלְמָתֵעב 05י #ְיהָֹוה 5ֵֹאל ִיְשָֹרֵאל ְקד010 ִלְבזֹה#ז   "ֹה Aַמר:       ְקֵצה ָהAֶר#3ַעד
ְלֶעֶבד מ1ְִֹלי� ְמָלִכי� ִיְרא) ָוָקמ) ָשִֹרי� ְוִי1ְַ,ֲחו) ְלַמַע� ְיהָֹוה ֲא1ֶר ֶנֱאָמ� ְקד1ֹ ִיְשָֹרֵאל 

Kְָרָ� ְוֶאֶ,ְנָ� | ח   "ֹה : ַו2ְִבָחֶרGַָמר ְיהָֹוה ְ+ֵעת ָרצ�0 ֲעִניִתיָ� )ְבי�0 ְי1)ָעה ֲעַזְרִ,יָ� ְוֶאA
ט   ֵלאמֹר ַלֲאס)ִרי� ֵצא) ַלֲא1ֶר ַ+ח1ְֶֹ� : י� ֶאֶר3 ְלַהְנִחיל ְנָחל0ת 1ֵֹממ0תִלְבִרית ָע� ְלָהִק

:1ְָפִיי� ַמְרִעיָת�#ְ@ָרִכי� ִיְרע) )ְבָכל#ִה5ָל) ַעל  

 

 ספר ישעיה פרק ח

 ְלַפח )ְלמ0ֵק1 ְלי1ֵ0ב  ִל1ְֵני ָבֵ,י ִיְשָֹרֵאל)ְלצ)ר ִמְכ01ל  ֶנֶגB)ְלֶאֶב�)ְלֶאֶב�)ְלֶאֶב�)ְלֶאֶב�יד   ְוָהָיה ְלִמְקָ@1 
:    טו   ְוָכ1ְל) ָב� ַרִ+י� ְוָנְפל) ְוִנ1ְָ+ר) ְונ0ְק1) ְוִנְלָ"ד): ְיר)1ָָל�  

   
 ספר ישעיה פרק כח

ָ:ד  מ)ָסד מ)Cַ4ִת ִיְקַרתCַ4ִת ִיְקַרתCַ4ִת ִיְקַרתCַ4ִת ִיְקַרתֶאֶב� +ַֹח� טז   ָלֵכ� "ֹה Aַמר ֲאדָֹני ְיֶהִוֹה ִהְנִני ִיַ:ד ְ+ִצA �02ֶב�  
:ַהַ/ֲאִמי� לֹא ָיִחי1  
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 ספר תהילי� פרק קיח

כג   ֵמֵאת ְיהָֹוה ָהְיָתה =ֹאת ִהיא : ְלרֹאCָ4ִ 1הְלרֹאCָ4ִ 1הְלרֹאCָ4ִ 1הְלרֹאCָ4ִ 1הָהְיָתה   ָמֲאס) ַה+0ִני�ֶאֶב�ֶאֶב�ֶאֶב�ֶאֶב�כב   כב   כב   כב   
ה Cָא כה   CָAא ְיהָֹוה ה1ִ0יָע: ַה�02 ָעָשֹה ְיהָֹוה ָנִגיָלה ְוִנְשְֹמָחה ב#0כד   ֶזה: ִנְפָלאת ְ+ֵעיֵנינ)

: ֵ+ַרְכנ)ֶכ� ִמֵ+ית ְיהָֹוהכו   ָ+ר)ְ� ַהָ+א ְ+�1ֵ ְיהָֹוה: CָAא ְיהָֹוה ַהְצִליָחה Cָא  

 

 )בתרגו� לעברית (ספר דניאל פרק ב

ַוַ,ְ� ֶאת ַהGֶֶל� ַעל ַרְגָליו 1ֶל ַ+ְרֶזל ,  1ֶ&ֹא ְבָיַדִי�ֶאֶב�ֶאֶב�ֶאֶב�ֶאֶב�ַעד Cִ1ְֶכְרָתה , לד   ר0ֶאה ָהִייָת
ְוָהי) ְכמ3ֹ , ַהֶ"ֶסB ְוַהָ=ָהב, ַהCְח1ֶֹת, ַהֶחֶרN, לה   ֲאַזי ה)ַדק) ַהַ+ְרֶזל. ַוָ,ֶדק א0ָת�, ֶר1ְוֶח

 ֲא1ֶר ִהְ"ָתה ֶאת ְוָהֶאֶב�ְוָהֶאֶב�ְוָהֶאֶב�ְוָהֶאֶב�, ְוָכל ָמק�0 לֹא ִנְמָצא ָלֶה�, ִמ5ְָרנ0ת ַקִי3 ַוִ,Fָא א0ָת� ָהר)ַח

 .ְלAה ָ"ל ָהAֶר3ְלAה ָ"ל ָהAֶר3ְלAה ָ"ל ָהAֶר3ְלAה ָ"ל ָהAֶר3)ָמ)ָמ)ָמ)ָמ, , , , ָהְיָתה ְלַהר 5ָד0לָהְיָתה ְלַהר 5ָד0לָהְיָתה ְלַהר 5ָד0לָהְיָתה ְלַהר 5ָד0לַהGֶֶל� 
 

 ספר בראשית פרק מט

 �Dִָיְשָֹרֵאלֶאֶב�ֶאֶב�ֶאֶב�ֶאֶב�רֶֹעה כד   ַוֵ,1ֶב ְ+ֵאיָת� ַק0,1ְ ַו2ָפֹ=) ְזרֵֹעי ָיָדיו ִמיֵדי ֲאִביר ַיֲעקֹב ִמ :  

 

 ספר זכריה פרק ו

ֹ )ִמַ,ְחָ,יו 1ְמוַמח ַמח ַמח ַמח ִאי1 ֶצִאי1 ֶצִאי1 ֶצִאי1 ֶצ#יב   ְוAַמְרָ, ֵאָליו ֵלאמֹר "ֹה Aַמר ְיהָֹוה ְצָבא0ת ֵלאמֹר ִהCֵה

ִיFָא ה0ד ְוָי1ַב #ֵהיַכל ְיהָֹוה ְוה)א#יג   ְוה)א ִיְבֶנה ֶאת: ֵהיַכל ְיהָֹוה#ִיְצָמח )ָבָנה ֶאת
:1ְֵניֶה�1ְֵניֶה�1ְֵניֶה�1ְֵניֶה�ֵ+י�  ַוֲעַצת 1ָל�0 ִ,ְהֶיה ִ"ְסא#0ְוָהָיה כֵֹה� ַעל ִ"ְסא#0)ָמ1ַל ַעל  

 ]המל� הכה�[
 

 ספר ישעיה פרק מב

: )ְתִהָ&ִתי ַל4ְִסיִלי�ֶאֵ,�# ְל>ֵחר לֹא)ְכב0ִדי)ְכב0ִדי)ְכב0ִדי)ְכב0ִדי  ֲאִני ְיהָֹוה ה)א 1ְִמי ח    

 

 )בתרגו� לעברית(ספר דניאל פרק ז 

ְוַעד ,  ָ+א ָהָיהְ"ֶב� Aָד�ְ"ֶב� Aָד�ְ"ֶב� Aָד�ְ"ֶב� Aָד�יג   ר0ֶאה ָהִייִתי ְ+ֶחְזי0נ0ת ַהַ&ְיָלה ְוִהCֵה ִע� ַעְנֵני ַהDַָמִי� 

ְוָכל ,  )ַמְלכ)תִויָקרִויָקרִויָקרִויָקריד   ְול0 ִנַ,� 1ְִלט�0 .  )ְלָפָניו ִהְקִריב)ה), ִה5ִיַעַעִ,יק ַה2ִָמי�ַעִ,יק ַה2ִָמי�ַעִ,יק ַה2ִָמי�ַעִ,יק ַה2ִָמי�
/0ת ְוַהְ&01נ0ת א0ת0 ַיֲעבֹד), ָהַעִ/י�  –1ְִלט0נ0 1ְִלט�0 ע0ָל� ֲא1ֶר לֹא ַיֲעבֹר )ַמְלכ)ת0 , ָהא'

 .ֲא1ֶר לֹא ִ,Dֵָחת
 

ספר ישעיה פרק מח   

:   ֶאֵ,�# לֹאְל>ֵחרְל>ֵחרְל>ֵחרְל>ֵחר ְלַמֲעִני ֶאֱעֶשֹה ִ"י ֵאיְ� ֵיָחל )ְכב0ִדי יא   ְלַמֲעִני  

 

 ספר דניאל פרק ט

ִעי� Dִ1ִי� )1ְַנִי�    ְוֵאי� ל0 ְוָהִעיר ְוַה<ֶֹד1 ַי1ְִחית ַע� ָמ1ִיַחָמ1ִיַחָמ1ִיַחָמ1ִיַחִיָ"ֵרת כו   ְו>ֲחֵרי ַהDָב'

!] שנה2000הדבר התרחש לפני כ[ ...  ָנִגיד ַהָ+א  

 

פר תהילי� פרק טזס  

:ִתֵ,� ֲחִסיְדָ� ִלְרא0ת 1ַָחת#ַתֲעזֹב ַנְפ1ִי ִל1ְא0ל לֹא#לֹא| י   ִ"י    
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 ספר תהילי� פרק קי

 � :1ִAית אְֹיֶביָ� ֲהדֹ� ְלַרְגֶלי1ֵ#�ָב ִליִמיִני ַעד ַלאדִֹניַלאדִֹניַלאדִֹניַלאדִֹני| ְיהָֹוה א   ְלָדִוד ִמְזמ0ר ְנא'  

 

 ספר הושע פרק ה

(1A �ְר ָלֶה� ְי1ֲַחר'ְנִני#ְמק0ִמי ַעד ֲא1ֶר#ָבה ֶאלטו   ֵאֵלGַ+ַ ֶיְא1ְמ) )ִבְק1) ָפָני:  

 

 ספר מלאכי פרק ג

ָ ...)ַמְר4ֵא ִ+ְכָנֶפיה)ַמְר4ֵא ִ+ְכָנֶפיה)ַמְר4ֵא ִ+ְכָנֶפיה)ַמְר4ֵא ִ+ְכָנֶפיה1ֶֶמ1 ְצָדָקה כ   ְוָזְרָחה ָלֶכ� ִיְרֵאי 1ְִמי   

 

 ספר תהילי� פרק כד

ֶמֶלְ� ח   ִמי ֶזה : ֶמֶלְ� ַהָ"ב0דְתֵחי ע0ָל� ְוָיב0א ָרא1ֵיֶכ� ְוִהCְָשֹא) 4ִ| ז   ְשֹא) 1ְָעִרי� 
ָרא1ֵיֶכ� )ְשֹא) | ט   ְשֹא) 1ְָעִרי� :  ְיהָֹוה ִע=)ז ְוִג+0ר ְיהָֹוה 0+5ִר ִמְלָחָמהַהָ"ב0ד

תתתתְיהָֹוה ְצָבא0ְיהָֹוה ְצָבא0ְיהָֹוה ְצָבא0ְיהָֹוה ְצָבא0 ֶמֶלְ� ַהָ"ב0די   ִמי ה)א ֶזה : ֶמֶלְ� ַהָ"ב0ד4ְִתֵחי ע0ָל� ְוָיבֹא   
: ֶסָלהֶמֶלְ� ַהָ"ב0דֶמֶלְ� ַהָ"ב0דֶמֶלְ� ַהָ"ב0דֶמֶלְ� ַהָ"ב0ד  ה)א  

 

 ספר זכריה פרק ט

: יד   ַויהָֹוה ֲעֵליֶה� ֵיָרֶאה ְוָיָצא ַכָ+ָרק ִח0G ַואדָֹני ְיהִוֹה ַ+0Dָפר ִיְתָקע ְוָהַלְ� ְ+ַסֲער0ת ֵ,יָמ� 
ָיִי� )ָמְלא) ַ"ִ/ְזָרק #ָהמ) ְ"מ0ֶקַלע ְו1ָת) #טו   ְיהָֹוה ְצָבא0ת ָיֵג� ֲעֵליֶה� ְוAְכל) ְוָכְב1) >ְבֵני

ֵנֶזר #טז   ְוה1ִ0יָע� ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶה� ַ+�02 ַהה)א ְ"צֹא� ַע/0 ִ"י >ְבֵני: ְ"ָזִו02ת ִמְזֵ+ַח
:>ְדָמת#0ִמְתנ0ְסס0ת ַעל  

 

 ספר זכריה פרק יב

ְוִהִ+יט) ֵאַלי ֵאת ר)1ַָלִ� ר)ַח ֵח� ְוַתֲחנ)ִני� י1ֵ0ב ְי| ֵ+ית ָ@ִויד ְוַעל #י   ְו1ַָפְכִ,י ַעל 
:ַהְ+כ0ר#ַה2ִָחיד ְוָהֵמר ָעָליו ְ"ָהֵמר ַעל# ְוָסְפד) ָעָליו ְ"ִמְס4ֵד ַעלָ@ָקר)ָ@ָקר)ָ@ָקר)ָ@ָקר)#ֲא1ֶר  

 

   ספר בראשית פרק מט

 ְול0 ִיְ<ַהת 1ִילֹה1ִילֹה1ִילֹה1ִילֹהָיבֹא # )ְמחֵֹקק ִמֵ+י� ַרְגָליו ַעד ִ"יִמיה)ָדהִמיה)ָדהִמיה)ָדהִמיה)ָדה1ֵֶבט ָיס)ר #לֹא   י   
   :ַעִ/י�

 

 ספר משלי פרק ל

 ְּׁשמֹו-ַמה�ֶרץ -/ְפֵסי-ַּבִּׂשְמָלה ִמי ֵהִקים ָּכל| ַמִים -ְּבָחְפָניו ִמי ָצַרר| רּוַח -ַוֵּיַרד ִמי �ַסף| ָׁשַמִים -ד   ִמי ָעָלה

:ִּכי ֵתָדעְּבנֹו -ֶּׁשם-ּוַמה  

 

 ספר תהילי� פרק טז

:ֶנַצחֶנַצחֶנַצחֶנַצח ִ+יִמיְנָ�ִ+יִמיְנָ�ִ+יִמיְנָ�ִ+יִמיְנָ�ְנִעמ0ת  4ֶָניָ�#שַֹבע ְשָֹמח0ת ֶאת  אַֹרח ַח2ִי�ת0ִדיֵעִנייא     
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 ספר בראשית פרק יד

כֵֹה� ְלֵאל ְוה)א ה0ִציא ֶלֶח� ָוָיִי�    1ֵָל�ֶצֶדק ֶמֶלְ�ֶצֶדק ֶמֶלְ�ֶצֶדק ֶמֶלְ�ֶצֶדק ֶמֶלְ�####)ַמְלִ"י)ַמְלִ"י)ַמְלִ"י)ַמְלִ"ייח   
כ   )ָבר)ְ� ֵאל : � ָוAֶר3יט   ַוְיָבֲרֵכה) ַו2ֹאַמר ָ+ר)ְ� >ְבָר� ְלֵאל ֶעְלי�0 קֵֹנה 1ַָמִי: ֶעְלי�0

: [ל0 ַמֲעֵשֹר ִמ"ֹל#ִמ�5ֵ ָצֶריָ� ְ+ָיֶדָ� ַו2ִֶ,�#ֶעְלי�0 ֲא1ֶר  

 

 ספר יהושע פרק ה

ַע ִ+יִריח0 ַוFָ2ִא ֵעיָניו ַו2ְַרא ְוִהCֵה ִאי1 עֵֹמד ְלֶנְג@0 ְוַחְר+0 1ְל)ָפה #יג   ַוְיִהי ִ+ְהי0ת ְיה10'

ַע ֵאָליו ַו2ֹאֶמר ל0 ֲהָלנ) >ָ,ה ִא�ְ+ָיד0 #ֲאִני ַשֹרֲאִני ַשֹרֲאִני ַשֹרֲאִני ַשֹרלֹא ִ"י | יד   ַו2ֹאֶמר : ְלָצֵרינ)# ַו2ֵֶלְ� ְיה10'
ַע ֶאל ַעָ,ה ָבאִתי ְיהָֹוה#ְצָבא  ַו2ֹאֶמר ל0 ָמה ֲאדִֹני ַו1ְ2ִָ,ח)ַו1ְ2ִָ,ח)ַו1ְ2ִָ,ח)ַו1ְ2ִָ,ח)4ָָניו >ְרָצה #ַו42ִֹל ְיה10'

ַע 1ַל#ְצָבא ְיהָֹוה ֶאל#ר ַשֹרטו   ַו2ֹאֶמ: ַעְב@#0ְמַדֵ+ר ֶאל ַנַעְלָ� ֵמַעל ַרְגֶלָ� ִ"י ַהָ/ק�0 #ְיה10'
ַע ֵ"� :ֲא1ֶר >ָ,ה עֵֹמד ָעָליו קֶֹד1 ה)א ַו2ַַעשֹ ְיה10'  

 

 )בתרגו� לעברית(ספר דניאל פרק ג 
ֲהלֹא ֲאָנ1ִי� : ְוא0ֵמר ְלי0ֲעָציוע0ֶנה , כד   ֲאַזי ְנב)ַכְדֶנGַר ַהֶ/ֶלְ� ָ,ַמ; ְוָק� ְ+ִהְתַ+ֲהל)ת

כה   ע0ֶנה . ָנכ�0 ַהֶ/ֶלְ�: ע0ִני� ְוא0ְמִרי� ַלֶ/ֶלְ�! 1ְל1ָֹה ִה1ְַלְכנ) ְלת0ְ� ָהֵא1 ְ"פ)ִתי�
ָ,ִרי�: ְוא0ֵמר , ֶה�ְמַהְ&ִכי� ְ+ת0ְ� ָהֵא1 ְוַחָ+ָלה ֵאי� ָ+, ִהCֵה ֲאִני ר0ֶאה ֲאָנ1ִי� >ְרָ+ָעה מ'

 .ְלֶב� ֱאלִֹהי�ְלֶב� ֱאלִֹהי�ְלֶב� ֱאלִֹהי�ְלֶב� ֱאלִֹהי�)ַמְרֵאה) 1ֶל ָהְרִביִעי @0ֶמה 
 

 ספר דניאל פרק י

ו :  )ָמְתָניו ֲחג'ִרי� ְ+ֶכֶת� א)ָפזָלב)1 ַ+ִ@י� ֶאָחדֶאָחדֶאָחדֶאָחד####ִאי1ִאי1ִאי1ִאי1ֵעיַני ָוֵאֶרא ְוִהCֵה #ה   ָוֶאFָא ֶאת

 )ְזרֹעָֹתיו )ַמְר5ְלָֹתיו 4ִיֵדי ֵא1ְוֵעיָניו ְ"ַל )ָפָניו ְ"ַמְרֵאה ָבָרק )ְגִו2ָת0 ְכַתְר1ִי1  

ִיְקָרה #ֵאת ֲא1ֶריד   )ָבאִתי ַלֲהִביְנָ�   :ָקָלל ְוק0ל ְ@ָבָריו ְ"ק0ל ָהמ�0ְ"ֵעי� ְנח1ֶֹת 
ִ+ְכָתב ָהָר1)� #כא   ֲאָבל >5ִיד ְלָ� ֶאת  :ע0ד ָחז�0 ַל2ִָמי�#ִ"יְלַעְ/ָ� ְ+>ֲחִרית ַה2ִָמי� 

:    ִמיָכֵאל ַשְֹרֶכ�#ֵאֶ&ה ִ"י ִא�# ְוֵאי� ֶאָחד ִמְתַחֵ=ק ִעִ/י ַעלֶמתֱא  

 

 ספר ישעיה פרק טז

ְודֵֹר1  1ֵֹפטְ+אֶֹהל ָ@ִוד  ֶ+ֱאֶמת ִ"ֵ:א ְוָי1ַב ָעָליו ַ+ֶחֶסדה   ְוה)ַכ� 
 ]]]]ב� דודב� דודב� דודב� דוד, , , , המשיחהמשיחהמשיחהמשיח, , , , המל� הכה�המל� הכה�המל� הכה�המל� הכה�[[[[  :ִמ4ָ1ְט )ְמִהר ֶצֶדק

 ספר דניאל פרק יב

ה   ְוָרִאיִתי ֲאִני ָדִנ2ֵאל ְוִהCֵה 1ְַנִי� ֲאֵחִרי� עְֹמִדי� ֶאָחד ֵהCָה ִלְשַֹפת ַהְיאֹר ְוֶאָחד ֵהCָה 

ָמַתי #ֲא1ֶר ִמַ/ַעל ְלֵמיֵמי ַהְיאֹר ַעד ְלב)1 ַהַ+ִ@י� ָלִאי1ָלִאי1ָלִאי1ָלִאי1ו   ַו2ֹאֶמר : ִלְשַֹפת ַהְיאֹר

 ֲא1ֶר ִמַ/ַעל ְלֵמיֵמי ַהְיאֹר ְלב)1 ַהַ+ִ@י� | י1י1י1י1ָהִאָהִאָהִאָהִא#ָוֶא1ְַמע ֶאתז   : ֵק3 ַה4ְָלא0ת

 ִ"י ְלמ0ֵעד מ0ֲעִדי� ָוֵחִצי ַהDַָמִי� ַוDָ2ִַבע ְ+ֵחי ָהע0ָל�#ַו2ֶָר� ְיִמינ0 )ְשֹמֹאל0 ֶאל
:ֵאֶ&ה#קֶֹד1 ִ,ְכֶליָנה ָכל#ַע�#)ְכַכ&0ת ַנ34ֵ ַיד  
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 ספר דברי� פרק לב

ַעָ,ה ִ"י ֲאִני ֲאִני ה)א ְוֵאי� ֱאלִֹהי� ִעָ/ִדי ֲאִני Aִמית ַוֲאַח2ֶה ָמַחְצִ,י ַוֲאִני ֶאְר4ָא | לט   ְרא)  
:  ְוAַמְרִ,י ַחי Aנִֹכי ְלעָֹל�ָיִדיָיִדיָיִדיָיִדי1ַָמִי� #ֶאFָא ֶאל#ִ"ימ   ] ששי: [ְוֵאי� ִמ2ִָדי ַמGִיל

:4ָ1ְט ָיִדי 1ִAיב ָנָק� ְלָצָרי ְוִלְמַשְֹנ>י ֲא0C1ַ�&ֵ1ִַתי ְ+ַרק ַחְרִ+י ְותֹאֵחז ְ+ִמ#מא   ִא�  

 

 ספר בראשית פרק א

         ְ+ַצְלֵמנ) ִ"ְדמ)ֵתנ)  Aָד�ַנֲעֶשֹהַנֲעֶשֹהַנֲעֶשֹהַנֲעֶשֹה ַו2ֹאֶמר ֱאלִֹהי�כו   
:ָהAֶר#3שֹ ַעלָהֶרֶמשֹ ָהרֵֹמ#ָהAֶר3 )ְבָכל#ְוִיְר@) ִבְדַגת ַה�2ָ )ְבעB0 ַהDַָמִי� )ַבְ+ֵהָמה )ְבָכל  

 

 ספר בראשית פרק ג

ִי1ְַלח �4ֶ#|  ָלַדַעת ט0ב ָוָרע ְוַעָ,ה ִמֶ/C)ִמֶ/C)ִמֶ/C)ִמֶ/C)ְיהָוֹה ֱאלִֹהי� ֵה� ָהAָד� ָהָיה ְ">ַחד | כב   ַו2ֹאֶמר  
:ָיד0 ְוָלַקח �5ַ ֵמֵע3 ַהַח2ִי� ְוAַכל ָוַחי ְלעָֹל�  

 

 ספר בראשית פרק יא

:ֲא1ֶר לֹא ִי1ְְמע) ִאי1 ְשַֹפת ֵרֵעה)�1ָ ְשָֹפָת�  ָלהָלהָלהָלהֵנְרָדה ְוָנְבֵנְרָדה ְוָנְבֵנְרָדה ְוָנְבֵנְרָדה ְוָנְב ז   ָהָבה   
 

 ספר ישעיה פרק ו

: ָואַֹמר ִהְנִני 1ְָלֵחִניָלנ)ָלנ)ָלנ)ָלנ)#)ִמי ֵיֶלְ�ִמי ֶא1ְַלח #ק0ל ֲאדָֹני אֵֹמר ֶאת#ח   ָוֶא1ְַמע ֶאת   

 

 ספר דברי� פרק ו

:ָחדֶא| ְיהָוֹה  ֱאלֵֹהינ)  ֱאלֵֹהינ)  ֱאלֵֹהינ)  ֱאלֵֹהינ) ְיהָוֹהד   1ְַמע ִיְשָֹרֵאל    

 

 מגילת קהלת פרק יב

ָיבֹא) ְיֵמי ָהָרָעה ְוִה5ִיע) 1ִָני� # ַעד ֲא1ֶר לֹאִ+יֵמי ְ+ח)רֶֹתיָ� +0ְרֶאיָ�+0ְרֶאיָ�+0ְרֶאיָ�+0ְרֶאיָ�####ֶאת )ְזכֹרא   
:ִלי ָבֶה� ֵחֶפ#3ֲא1ֶר ,ֹאַמר ֵאי�  

 

 ספר תהילי� פרק קיט

:דֹר ֱאמ)ָנֶתָ� "0ַנְנָ, ֶאֶר3 ַוַ,ֲעמֹדצ   ְלדֹר ָו: פט   ְלע0ָל� ְיהָֹוה ְ@ָבְרָ� ִנGָב ַ+Dָָמִי�  

 

 ספר דברי� פרק לג

") ְלַרְגֶלָ� ִיFָא ִמַ@ְ+רֶֹתיָ�ְ+ָיֶדָ�ְ+ָיֶדָ�ְ+ָיֶדָ�ְ+ָיֶדָ�ְקד1ָֹיו #ָ"לג   >B חֵֹבב ַעִ/י�  : ְוֵה� ,'  

 

 ספר תהילי� פרק פט

ְזר0ִעי #ֲא1ֶר ָיִדי ִ,"�0 ִע/B< 0כב   :  ְ+1ֶֶמ� ָקְד1ִי ְמ1ְַחִ,יוָ@ִוד ַעְבִ@יכא   ָמָצאִתי    

(Cהכז   ה)א ִיְקָרֵאִני   :ְת>ְ/ֶצ,ָA ִביA כח   : ֵאִלי ְוצ)ר ְי1)ָעִתיB<# ִני ְ+כ0רA
ל0  ַחְסִ@י )ְבִריִתי ֶנֱאֶמֶנת #] ֶא1ְָמר[כט   ְלע0ָל� ֶא1ְָמור : Aֶר#3ֶאְ,ֵנה) ֶעְלי�0 ְלַמְלֵכי

לו   >ַחת ִנ1ְַ+ְעִ,י ְבָקְד1ִי   :ִ"יֵמי 1ָָמִי�ל   ְוַשְֹמִ,י ָלַעד ַזְרע0 ְוִכְסא0 : ל0

:ֶנְגִ@י ַכDֶֶמ1 ְוִכְסא0ְוִכְסא0ְוִכְסא0ְוִכְסא0לז   ַזְרע0 ְלע0ָל� ִיְהֶיה : ְלָדִוד ֲאַכֵ=ב#ִא�  
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 ספר בראשית פרק כב

ִבי ַו2ֹאֶמר ִהCִCֶי ְבִני ַו2ֹאֶמר ִהCֵה ָהֵא1 ְוָהֵעִצי� >ְבָרָה� Aִביו ַו2ֹאֶמר A#ז   ַו2ֹאֶמר ִיְצָחק ֶאל 

 ְלעָֹלה    &0 ַהFֶה&0 ַהFֶה&0 ַהFֶה&0 ַהFֶה#ֱאלִֹהי� ִיְרֶאה ַו2ֹאֶמר >ְבָרָה�ח   : ְו>2ֵה ַהFֶה ְלעָֹלה
: ְ+נ#0ת ִל1ְחֹט ֶאתַהַ/ֲאֶכֶל#ָיד0 ַו2ִַ<ח ֶאת#י   ַו1ְ2ִַלח >ְבָרָה� ֶאת   : ַו2ְֵלכ) 1ְֵניֶה� ַיְחָ@וְ+ִני

יב   : >ְבָרָה� ַו2ֹאֶמר ִהCִֵני| ַהDַָמִי� ַו2ֹאֶמר >ְבָרָה� # ִמ�ַמְל>ְ� ְיהָוֹהיא   ַו2ְִקָרא ֵאָליו 
ְיֵרא ֱאלִֹהי� #ַעָ,ה ָיַדְעִ,י ִ"י| ַ,ַעשֹ ל0 ְמא)ָמה ִ"י #ַהCַַער ְו>ל#ִ,1ְַלח ָיְדָ� ֶאל#ַו2ֹאֶמר >ל

ֵעיָניו ַו2ְַרא # יג   ַוFָ2ִא >ְבָרָה� ֶאת:ְיִחיְדָ� ִמֶ/Cִי#ִ+ְנָ� ֶאת#ְולֹא ָחַשְֹכָ, ֶאתה >ָ,

ָה>ִיל ַו2ֲַעֵלה) ְלעָֹלה ַ,ַחת # ַו2ֵֶלְ� >ְבָרָה� ַו2ִַ<ח ֶאתַ+ְ:ַבְ� ְ+ַקְרָניו >ַחר ֶנֱאַחז >ִיל#ְוִהCֵה
ִיְרֶאה ֲא1ֶר ֵיAֵמר ַה�02 ְ+ַהר ְיהָוֹה | ַהָ/ק�0 ַהה)א ְיהָוֹה #ָה� �1ֵיד   ַו2ְִקָרא >ְבָר: ְ+נ0

ַו2ֹאֶמר ִ+י טז   : ַהDָָמִי�#>ְבָרָה� 1ִֵנית ִמ�# ֶאלַמְל>ְ� ְיהָוֹהטו   ַו2ְִקָרא : ֵיָרֶאה
� ִ+ְנָ� #ְולֹא ָחַשְֹכָ, ֶאתה ַהָ@ָבר ַהֶ=# ִ"י ַיַע� ֲא1ֶר ָעִשֹיָת ֶאתְיהָוֹה#ִנ1ְַ+ְעִ,י ְנא'

ַזְרֲעָ� ְ"כ0ְכֵבי ַהDַָמִי� ְוַכח0ל ֲא1ֶר #ָבֵרְ� ֲאָבֶרְכָ� ְוַהְרָ+ה >ְרֶ+ה ֶאת#יז   ִ"י   :ְיִחיֶדָ�#ֶאת
ֶר3 ֵעֶקב ֲא1ֶר יח   ְוִהְתָ+ֲרכ) ְבַזְרֲעָ� "ֹל 05ֵיי ָהA: ְשַֹפת ַה�2ָ ְוִיַר1 ַזְרֲעָ� ֵאת 1ַַער אְֹיָביו#ַעל

:1ַָמְעָ, ְ+קִֹלי  

 

 ספר זכריה פרק יג

� ְיהָֹוה ְצָבא0ת  ֲעִמיִתי5ֶֶבר5ֶֶבר5ֶֶבר5ֶֶבר#ְוַעל    רִֹעירִֹעירִֹעירִֹעי#ז   ֶחֶרב ע)ִרי ַעל   ָהרֶֹעהָהרֶֹעהָהרֶֹעהָהרֶֹעה#ַהְ� ֶאת ְנא'
�#ח   ְוָהָיה ְבָכל: ַהGֲֹעִרי�#)ְתפ)ֶצי� ָ ַהGֹא� ַוֲה1ִבִֹתי ָיִדי ַעל ִי� ָ+; 1ְַנ#ְיהָֹוה 4ִי#ָהAֶר3 ְנא'
#ַהDְִל1ִית ָ+ֵא1 )ְצַרְפִ,י� ִ"ְצרBֹ ֶאת#ט   ְוֵהֵבאִתי ֶאת: ִיָ"ְרת) ִיְגָוע) ְוַהDְִל1ִית ִיָ)ֶתר ָ+;

ִיְקָרא ִב1ְִמי ַוֲאִני ֶאֱעֶנה אֹתA 0ַמְרִ,י ַעִ/י ה)א ְוה)א | ַהָ=ָהב ה)א #ַהֶ"ֶסB )ְבַחְנִ,י� ִ"ְבחֹ� ֶאת

:       ְיהָֹוה ֱאלָֹהיר יֹאַמ  

 

 ספר ישעיה פרק מ

ָ&ת0  מ1ְָֹלה ל0)ְזרֹע0)ְזרֹע0)ְזרֹע0)ְזרֹע0 ֲאדָֹני ְיֶהִוֹה ְ+ָחָזק ָיב0אי   ִהCֵה   ִהCֵה ְשָֹכר0 ִא,0 )ְפע'
    :    יא   ְ"רֶֹעה ֶעְדר0 ִיְרֶעה ִ+ְזרֹע0 ְיַקֵ+3 ְטָלִאי� )ְבֵחיק0 ִיFָא ָעל0ת ְיַנֵהל: ְלָפָניו

 

 ספר ישעיה פרק סג

ה   ְו>ִ+יט ְוֵאי� עֵֹזר ְוֶא0,1ְֵמ� ְוֵאי� ס0ֵמְ� : ד   ִ"י י�0 ָנָק� ְ+ִלִ+י )1ְַנת 5ְא)ַלי ָ+Aה

| ָצָרָת� #ט   ְ+ָכל: ְלמ1ִ0יַעַוְיִהי ָלֶה�  ... ח   : ַוֲחָמִתי ִהיא ְסָמָכְתִניַו,1ַ0ע ִלי ְזרִֹעי

ְ+>ֲהָבת0 )ְבֶחְמָלת0 ה)א ְגAָל� ַוְיַנEְֵל� )ַמְל>ְ� 4ָָניו ה1ִ0יָע� )ַמְל>ְ� 4ָָניו ה1ִ0יָע� )ַמְל>ְ� 4ָָניו ה1ִ0יָע� )ַמְל>ְ� 4ָָניו ה1ִ0יָע�  רָצ] ל0[לֹא 

:... ר)ַח ָקְד#01ֶאתי   ְוֵהָ/ה ָמר) ְוִעGְב) : ְיֵמי ע0ָל�#ַוְיַנFְֵא� ָ"ל  

 

 ספר תהילי� פרק פ

: ִאַ/ְצָ,ה ָ&ְ�ֵ+�ֵ+�ֵ+�ֵ+�#לָנְטָעה ְיִמיֶנָ� ְוַע#טז   ְוַכCָה ֲא1ֶר: )ְפקֹד 5ֶֶפ� זֹאת  

: ִאַ/ְצָ, ָ&A�ְָד�Aָד�Aָד�Aָד�####ֶ+�ֶ+�ֶ+�ֶ+�#ָ ַעלְיִמיֶנ� ִאי#1ָיְדָ� ַעל#יח   ְ,ִהי   
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 ספר דברי הימי� א פרק יז

א0ְיֶביָ� ָו>5ִד ָלְ� )ַבִית #ָ"ל#ַעִ/י ִיְשָֹרֵאל ְוִהְכַנְעִ,י ֶאת#י   )ְלִמ2ִָמי� ֲא1ֶר ִצִ)יִתי 1ְֹפִטי� ַעל 
ַזְרֲעָ� >ֲחֶריָ� #ֲאבֶֹתיָ� ַוֲהִקימ0ִתי ֶאת#ָמְלא) ָיֶמיָ� ָלֶלֶכת ִע�#יא   ְוָהָיה ִ"י: ְ&ָ� ְיהָֹוה#ֶנהִיְב

#ִ"ְסא0 ַעד#ִ&י ָ+ִית ְוכַֹנְנִ,י ֶאת#יב   ה)א ִיְבֶנה: ַמְלכ)ת#0ִמָ+ֶניָ� ַוֲהִכינ0ִתי ֶאת ֲא1ֶר ִיְהֶיה

Aִסיר ֵמִע/0 # ְוַחְסִ@י לֹאִ&י ְלֵב�ִ&י ְלֵב�ִ&י ְלֵב�ִ&י ְלֵב�####ְוה)א ִיְהֶיהְוה)א ִיְהֶיהְוה)א ִיְהֶיהְוה)א ִיְהֶיה &0 ְלAב#ֲאִני ֶאְהֶיהיג   : ע0ָל�

# ַעדְ+ֵביִתי )ְבַמְלכ)ִתיְ+ֵביִתי )ְבַמְלכ)ִתיְ+ֵביִתי )ְבַמְלכ)ִתיְ+ֵביִתי )ְבַמְלכ)ִתיְוַהֲעַמְדִ,יה) יד   : ַ"ֲא1ֶר ֲהִסיר0ִתי ֵמֲא1ֶר ָהָיה ְלָפֶניָ�
ָחז�0 טו   ְ"כֹל ַהְ@ָבִרי� ָהֵאֶ&ה )ְככֹל ֶה: ע0ָל�ע0ָל�ע0ָל�ע0ָל�####ְוִכְסא0 ִיְהֶיה ָנכ�0 ַעדְוִכְסא0 ִיְהֶיה ָנכ�0 ַעדְוִכְסא0 ִיְהֶיה ָנכ�0 ַעדְוִכְסא0 ִיְהֶיה ָנכ�0 ַעד    ָהע0ָל�ָהע0ָל�ָהע0ָל�ָהע0ָל�

:     ָ@ִויד#ַהֶ=ה ֵ"� ִ@ֶ+ר ָנָת� ֶאל  

   
 ספר תהילי� פרק ב

ז   ֲאַס4ְָרה ֶאל חֹק ְיהָוה Aַמר ֵאַלי ְ+ִני : ָקְד1ִי#ִצ�02 ַהר#ו   ַוֲאִני ָנַסְכִ,י ַמְלִ"י ַעל

ִיְבַער ִ"ְמַעט >04 #אְבד) ֶדֶרְ� ִ"יְותֹ| ֶיֱאַנB # �4ֶַברַברַברַבר####ַנDְק)ַנDְק)ַנDְק)ַנDְק)יב     :>ָ,ה ֲאִני ַה�02 ְיִלְדִ,יָ�

:ח0ֵסי ב#0>1ְֵרי ָ"ל  

 

  ספר ישעיה פרק יא

ר)ַח    ְוָנָחה ָעָליו ר)ַח ְיהָֹוה  ְוָנָחה ָעָליו ר)ַח ְיהָֹוה  ְוָנָחה ָעָליו ר)ַח ְיהָֹוה  ְוָנָחה ָעָליו ר)ַח ְיהָֹוהב: א   ְוָיָצא חֶֹטר ִמ5ֶַזע ִי1ָי ְוֵנֶצר ִמDָָר1ָיו ִיְפֶרה 
ג   ַוֲהִריח0 ְ+ִיְר>ת :  ְיהָֹוהר)ַח ַ@ַעת ְוִיְר>ת ר)ַח ֵעָצה )ְגב)ָרה ָחְכָמה )ִביָנה

ד   ְו1ַָפט ְ+ֶצֶדק ַ@ִ&י� : ְלִמ1ְַמע Aְזָניו י0ִכיַח#ְלַמְרֵאה ֵעיָניו ִי041ְט ְולֹא# ְולֹאְיהָֹוה
ָהָיה ה   ְו: ֶאֶר3 ְ+1ֵֶבט 4ִיו )ְבר)ַח ְשָֹפָתיו ָיִמית ָר1ָע#Aֶר3 ְוִהָ"ה#ְוה0ִכיַח ְ+ִמי01ר ְלַעְנֵוי

:ֶצֶדק ֵאז0ר ָמְתָניו ְוָהֱאמ)ָנה ֵאז0ר ֲחָלָציו  

 

 ספר תהילי� פרק ח

 ו   ַוְ,ַחְ:ֵרה) ְ/ַעט ֵמֱאלִֹהי�: Aָד� ִ"י ִתְפְקֶדC)#ִתְזְ"ֶרC) )ֶב�#ֱאנ10 ִ"י#ה   ָמה 

:ַרְגָליו#"ֹל 1ַָ,ה ַתַחת ַ,ְמ1ִיֵלה) ְ+ַמֲעֵשֹי ָיֶדיָ�ז   : ְוָכב0ד ְוָהָדר ְ,ַעEְֵרה)  

 

 ספר תהילי� פרק פב

: ֶעְלי�0 "'ְ&ֶכ�)ְבֵני)ְבֵני)ְבֵני)ְבֵני  ֱאלִֹהי� >ֶ,� ֱאלִֹהי� >ֶ,� ֱאלִֹהי� >ֶ,� ֱאלִֹהי� >ֶ,�ֲאִני Aַמְרִ,יו     

 

 ספר שמות פרק כג

: ַהָ/ק�0 ֲא1ֶר ֲהִכנִֹתי# ִל1ְָמְרָ� ַ+ָ@ֶרְ� ְוַלֲהִביֲאָ� ֶאל ְלָפֶניָ�ַמְלAְ�ַמְלAְ�ַמְלAְ�ַמְלAְ�כ   ִהCֵה Aנִֹכי 1ֵֹלַח  

: ְ+ִקְר+0ְ+ִקְר+0ְ+ִקְר+0ְ+ִקְר+1ְ0ִמי  ִ"י ַ,ֵ/ר +0 ִ"י לֹא ִיFָא ְלִפ1ְֲעֶכ�#ִהDֶָמר ִמ4ָָניו )1ְַמע ְ+קֹל0 >לכא   

אְֹיֶביָ� ְוַצְרִ,י # ְוָעִשֹיָת "ֹל ֲא1ֶר ֲאַדֵ+ר ְוAַיְבִ,י ֶאת1ָמ0ַע ִ,1ְַמע ְ+קֹל#0ִ"י ִא�כב   
ְלAִכי ְלָפֶניָ� ֶוֱהִביֲאָ� ֶאלֵיֵלְ� ַמ#כג   ִ"י: צְֹרֶריָ�#ֶאת  

 

 ספר הושע פרק יב

... ַו2'ָכלַמְלAְ�ַמְלAְ�ַמְלAְ�ַמְלAְ�#ֶאלַו2ַָשֹר ה   : ֱאלִֹהי�#)ְבא0נ0 ָשָֹרה ֶאתAִחיו #ד   ַ+ֶ+ֶט� ָעַקב ֶאת  

 



 12

 ספר שמות פרק ג

ִהCֵה ַהְ:ֶנה +ֵֹער ָ+ֵא1  ִמ,0ְ� ַהְ:ֶנה ַו2ְַרא ְוֵא#1 ֵאָליו ְ+ַלַ+תַמְל>ְ� ְיהָוֹהַמְל>ְ� ְיהָוֹהַמְל>ְ� ְיהָוֹהַמְל>ְ� ְיהָוֹהב   ַו2ֵָרא  
ָ"ל ָרה: ְוַהְ:ֶנה ֵאיֶנC) א' #ַהַ/ְרֶאה ַה5ָדֹל ַהֶ=ה ַמ@)ַע לֹא#Cָא ְוֶאְרֶאה ֶאת#ג   ַו2ֹאֶמר מ1ֶֹה Aס'

 ֱאלִֹהי� ִמ,0ְ� ַהְ:ֶנהַו2ְִקָרא ֵאָליו ד   ַו2ְַרא ְיהָוֹה ִ"י ָסר ִלְרא0ת : ִיְבַער ַהְ:ֶנה
ְנָעֶליָ� ֵמַעל ַרְגֶליָ� ִ"י #ִ,ְקַרב ֲהלֹ� 1ַל#ה   ַו2ֹאֶמר >ל:  ַו2ֹאֶמר ִהCִֵניֶמר מ1ֶֹה מ1ֶֹהַו2ֹא

ו   ַו2ֹאֶמר Aנִֹכי ֱאלֵֹהי Aִביָ� ֱאלֵֹהי : קֶֹד1 ה)א#ַהָ/ק�0 ֲא1ֶר >ָ,ה ע0ֵמד ָעָליו >ְדַמת
:ָהֱאלִֹהי�2ַ#ְסֵ,ר מ1ֶֹה 4ָָניו ִ"י ָיֵרא ֵמַהִ+יט ֶאל>ְבָרָה� ֱאלֵֹהי ִיְצָחק ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב ַו   

 

 ספר בראשית פרק לב

לֹא ֲא1ֵַ&ֲחָ� ִ"י    ... כז :ֹ ַעד ֲעל0ת ַהDַָחר ִע/וִאי1ִאי1ִאי1ִאי1ַוA2ֵֵבק  כה   ַו2ִָ)ֵתר ַיֲעקֹב ְלַב@0
ֱאלִֹהי� #ָשִֹריָת ִע�#ִיְשָֹרֵאל ִ"י#ד 1ְִמָ� ִ"י ִא�כט   ַו2ֹאֶמר לֹא ַיֲעקֹב ֵיAֵמר ע0  :ֵ+ַרְכָ,ִני#ִא�
ָרִאיִתי ֱאלִֹהי� 4ִָני� #ִ"ילא   ַו2ְִקָרא ַיֲעקֹב �1ֵ ַהָ/ק�0 4ְִניֵאל   :ֲאָנ1ִי� ַו,)ָכל#ְוִע�
:ַוִ,Cֵָצל ַנְפ1ִי 4ִָני�#ֶאל  

 

 ספר דברי� פרק ו

:ְמאֶֹדָ�#ַנְפ1ְָ� )ְבָכל#ְלָבְבָ� )ְבָכל# ְ+ָכל�ָ�ָ�ָָ�ה   ְוAַהְבָ, ֵאת ְיהָוֹה ֱאלֶֹהיה   ְוAַהְבָ, ֵאת ְיהָוֹה ֱאלֶֹהיה   ְוAַהְבָ, ֵאת ְיהָוֹה ֱאלֶֹהיה   ְוAַהְבָ, ֵאת ְיהָוֹה ֱאלֶֹהי   

 

 ספר שמות פרק כ

ְ,מ)ָנה ֲא1ֶר ַ+Dַָמִי� ִמַ/ַעל ַוֲא1ֶר ָ+Aֶר3 ִמָ,ַחת ַוֲא1ֶר ַ+ַ/ִי� #ַתֲעֶשֹה ְלָ� ֶפֶסל ְוָכל#ד   לֹא 

 ֱאלֶֹהיָ� ֵאל ַקCָאִ"י Aנִֹכי ְיהָוֹה ִת1ְַ,ֲחֶוה ָלֶה� ְולֹא ָתָעְבֵד� #ה   לֹא: ִמַ,ַחת ָלAֶר3

ו   ְועֶֹשֹה ֶחֶסד ַלֲאָלִפי� : ִרֵ+ִעי� ְלשְֹֹנAי1ִ#ֵ&1ִי� ְוַעל#ָ+ִני� ַעל4#ֵֹקד ֲעA �0בֹת ַעל
:  ְלאֲֹהַבי )ְל1ְֹמֵרי ִמְצ0ָתי  

 

 ספר מלאכי פרק ב

ְצָבא0ת #ִ"י ַמְל>ְ� ְיהָֹוהְק1) ִמ4ִיה) ַדַעת ְות0ָרה ְיַב# ִי1ְְמר)כֵֹה�ִשְֹפֵתי #ז   ִ"י
:ה)א  

 

 ספר משלי פרק כה

:ב   ְ"בֹד ֱאלִֹהי� ַהְסֵ,ר ָ@ָבר )ְכבֹד ְמָלִכי� ֲחקֹר ָ@ָבר  

 

 ספר ירמיה פרק א

:ְ@ָבִרי ַלֲעשֹֹת1#0ֵֹקד ֲאִני ַעל#יב   ַו2ֹאֶמר ְיהָֹוה ֵאַלי ֵהיַטְבָ, ִלְרא0ת ִ"י  

 
 ספר ישעיה פרק מ 

 : ֱאלֵֹהינּו ָיקּום ְלעֹוָלם-ּוְדַבר   ח   ָיֵבׁש ָחִציר ָנֵבל ִציץ

  


