
 ???? המשיח המשיח המשיח המשיחמיהומיהומיהומיהו
 

              ?א� היודעי	 את	 מיהו.  יודעי	 כי ימינו אלה ה	 ימי	 של חבלי משיחאת	
 . � אודות המשיח"מהתנ  קטעי נבואה133 �מ  זו מכילה קטנהחוברת 

 .ה	 מראי	 בבירור מיהו משיח ישראל האמיתי . קראו אות	
 

 ספר ישעיה פרק ט

ֶ/ֶלא י+ֵע.  ַוִ-ְקָרא ְ,מ+ִ,ְכמ+ �ָלנ" ַוְ'ִהי ַהִ*ְשָֹרה ַעל� ִנַ'$ֵ&$ָלנ" � י!ַ דֶיֶלד�ה   ִ�י
ֵק. �ַהִ*ְשָֹרה "ְלָ,ל+	 ֵאי$] ְלַמְרֵ&ה[ו    ְלַ	ְרֵ&ה : ָ,ל+	ָ,ל+	ָ,ל+	ָ,ל+	����ַשֹרַשֹרַשֹרַשֹר ַעדַעדַעדַעד����ֲאִביֲאִביֲאִביֲאִבי ֵאל 0ִ&+רֵאל 0ִ&+רֵאל 0ִ&+רֵאל 0ִ&+ר

ע+ָל	 �ט "ִבְצָדָקה ֵמַעָ'ה ְוַעדַמְמַלְכ'+ ְלָהִכי$ אָֹת6 "ְלַסֲעָד6 ְ&ִמְ,ָ/�ִ�5ֵא ָדִוד ְוַעל�ַעל
:9ֹאת�ִקְנ8ת ְיהָֹוה ְצָבא+ת ַ'ֲעֶשֹה  

 

 ספר מיכה פרק ה

 ִלְהי+ת ֵיֵצאֵיֵצאֵיֵצאֵיֵצאִמְ*ָ� ִלי  ָצִעיר ִלְהי+ת ְ&8ְלֵפי ְיה"ָדה ֶלֶח	 ֶאְפָרָתה�ֵ&יתא   ְו8ָ'ה 
ְוָרָעה ְ&עֹז ְיהָֹוה ג   ְוָעַמד   :ִמיֵמי ע+ָל	"מ+ָצאָֹתיו ִמֶ:ֶד	   ְ&ִיְשָֹרֵאלמ+ֵ,למ+ֵ,למ+ֵ,למ+ֵ,ל

:<ֶר.�8ְפֵסי�ַעָ'ה ִיְגַ=ל ַעד� ְוָיָ,ב" ִ�יִ&ְגא+$ ֵ,	 ְיהָֹוה ֱאלָֹהיו  

 

 ספר בראשית פרק יח

ְמָנ	 ֵאֵלד ַוֲאִני ָזַקְנִ'י�יג   ַו-ֹאֶמר ְיהָוֹה ֶאל : 8ְבָרָה	 ָלָ*ה 9ֶה ָצֲחָקה ָשָֹרה ֵלאמֹר ַה8? א!  

: ַל*+ֵעד <,"ב ֵאֶליָ� ָ�ֵעת ַחָ-ה "ְלָשָֹרה ֵב$ֲהִיָ/ֵלא ֵמיהָוֹה ָ=ָבריד     

 

 ספר ישעיה פרק ז

:ִעָ*נ" ֵאלִעָ*נ" ֵאלִעָ*נ" ֵאלִעָ*נ" ֵאל ְוָקָראת ְ,מ+ ֵ&$ֵ&$ֵ&$ֵ&$ ְויֶֹלֶדת ָהַעְלָמה ָהָרהיד  ָלֵכ$ ִיֵ'$ ֲאדָֹני ה"א ָלֶכ	 א+ת ִהֵ@ה   

 

 ספר ישעיה פרק נט

ֲע+נֵֹתיֶכ	 ָהי" �ב   ִ�י ִא	: ָכְבָדה <ְזנ+ ִמAְמ+ַע�הָֹוה ֵמה+ִ,יַע ְולֹאְי�ָקְצָרה ַיד�א   ֵה$ לֹא
:ַמְבִ=ִלי	 ֵ&יֵנֶכ	 ְלֵבי$ ֱאלֵֹהיֶכ	 ְוַחBֹאוֵתיֶכ	 ִהְסִ'יר" ָפִני	 ִמֶ�	 ִמAְמ+ַע  

 

 ספר דברי	 פרק כד

:      ִאי, ְ&ֶחְטא+ י"ָמת"<ב+ת �ת" ַעלי"ְמ�ָ&ִני	 "ָבִני	 לֹא�י"ְמת" <ב+ת ַעל�טז   לֹא  

 

 ספר יחזקאל פרק יח

:  ַהֶ@ֶפ, ַהחֵֹטאת ִהיא ָתמ"ת  ... ד  

 

 ספר דברי	 פרק כז

:ָהָע	 <ֵמ$�ַה9ֹאת ַלֲעשֹ+ת א+ָת	 ְו<ַמר ָ�ל�ִ=ְבֵרי ַה'+ָרה�ָיִקי	 ֶאת� ֲאֶ,ר לֹא<ר"ר<ר"ר<ר"ר<ר"רכו      
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 ספר ישעיה פרק סד

נ"�ה   ַוְ@ִהי ַכBֵָמא �!ָ נ" "ְכֶבֶגד ִעִ=י	 ָ�ל ָ נ" ַוֲע+ֵננ" ָ�ר"ַח ִיCָא! !�:ִצְדקֵֹתינ" ַוָ@ֶבל ֶ�ָעֶלה   

 

 ספר ישעיה פרק ו

ָואַֹמר ִהְנִני  ָלנ"ָלנ"ָלנ"ָלנ"�ִמי ֶאְ,ַלח "ִמי ֵיֶלְ��ק+ל ֲאדָֹני אֵֹמר ֶאת�ח   ָוֶאְ,ַמע ֶאת 
   : ֵ'ָדע"�ָ'ִבינ" "ְרא" ָרא+ ְו8ל�ַו-ֹאֶמר ֵלְ� ְו<ַמְרָ' ָלָע	 ַה9ֶה ִ,ְמע" ָ,מ+ַע ְו8לט    :ְ,ָלֵחִני

ִיְרֶאה ְבֵעיָניו "ְב<ְזָניו ִיְ,ָמע "ְלָבב+ �ָהָע	 ַה9ֶה ְו<ְזָניו ַהְכֵ&ד ְוֵעיָניו ָהַ,ע ֶ/$�י   ַהְ,ֵמ$ ֵלב
: ל+ְוָרָפאְוָרָפאְוָרָפאְוָרָפאָיִבי$ ָוָ,ב   

 

 ספר ישעיה פרק א

ַיְאִ=ימ" � ַ�Aִָני	 ַ�Aֶֶלג ַיְלִ&ינ" ִא	ֲחָטֵאיֶכ	ִיְהי" �ָנא ְוִנָ"ְכָחה יֹאַמר ְיהָֹוה ִא	�יח   ְלכ"  
:'ֹאב" "ְ,ַמְעֶ'	 ט"ב ָה<ֶר. 'ֹאֵכל"�יט   ִא	: ַכ'+ָלע ַ�Dֶֶמר ִיְהי"  

 

 ספר דניאל פרק יב

   : ְוֵאֶ ה ַלֲחָרפ+ת ְלִדְרא+$ ע+ָל	ְלַחֵ-י ע+ָל	ְלַחֵ-י ע+ָל	ְלַחֵ-י ע+ָל	ְלַחֵ-י ע+ָל	ָעָפר ָיִקיצ" ֵאֶ ה �ִמְ-ֵ,ֵני 8ְדַמתב   ְוַרִ&י	  

 

 ספר איוב פרק יט

:זֹאת "ִמְ&ָשִֹרי ֶאֱחֶזה ֱאל+�6ַכו   ְו8ַחר ע+ִרי ִנְ:פ"   

 

 ספר דברי הימי	 ב פרק כ

ַהֲאִמינּו ִבְנִבי�יו ְוַהְצִליחּו ּוַהֲאִמינּו ַּביהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם ְוֵת�ֵמנ...  כ  

   

 ספר עמוס פרק  ג

:ֲעָבָדיו ַהְ@ִביִאי	ֲעָבָדיו ַהְ@ִביִאי	ֲעָבָדיו ַהְ@ִביִאי	ֲעָבָדיו ַהְ@ִביִאי	�0ָָלה ס+ד+ ֶאל�ז   ִ�י לֹא ַיֲעֶשֹה ֲאדָֹני ְיֶהִֹוה ָ=ָבר ִ�י ִא	   
 

 ספר בראשית פרק ג

 ה"א ְי,"ְפָ� רֹא,ה"א ְי,"ְפָ� רֹא,ה"א ְי,"ְפָ� רֹא,ה"א ְי,"ְפָ� רֹא,6  ַזְרָע<ִ,ית ֵ&יְנָ� "ֵבי$ ָהִאAָה "ֵבי$ ַזְרֲעָ� "ֵבי$| טו   ְוֵאיָבה 
:ָעֵקבָעֵקבָעֵקבָעֵקב ְ',"ֶפ@"ְ',"ֶפ@"ְ',"ֶפ@"ְ',"ֶפ@"ְו8ָ'ה   

 

 ספר ישעיה פרק נט

     :ֵאי$ ִמְ,ָ/ט�ִ�יטו   ַוְ'ִהי ָהֱאֶמת ֶנְעֶ=ֶרת ְוָסר ֵמָרע ִמְ,'+ֵלל ַוַ-ְרא ְיהָֹוה ַוֵ-ַרע ְ&ֵעיָניו 

ְוִצְדָקת+ ִהיא  ְזרֹע+ְזרֹע+ְזרֹע+ְזרֹע+ַו'+ַ,ע ל+  0ִיַעֵאי$ ַמְפ ַוִ-ְ,'+ֵמ	 ִ�י ֵאי$ ִאי,�ַוַ-ְרא ִ�יטז   
ַוִ-ְלַ&, ִ&ְגֵדי  ְוכ+ַבע ְי,"ָעה ְ&רֹא,+ יז   ַוִ-ְלַ&, ְצָדָקה ַ�Aְִרָי$: ְּסָמָכְתהו

ל+ת ְ�ַעל ְיַ,ֵ 	 ֵחָמה ְלָצָריו 0ְמ: ַוַ-ַעט ַ�ְמִעיל ִקְנ<הָנָק	 ִ'ְל&ֶֹ,ת  "ל יח   ְ�ַעל 0ְמ!
�ב+ד+ �ֶ,ֶמ, ֶאת�ֵ,	 ְיהָֹוה "ִמִ*ְזַרח�יט   ְוִייְרא" ִמַ*ֲעָרב ֶאת  :ְלאְֹיָביו ָלִאִ-י	 0ְמ"ל ְיַ,ֵ 	ְ

  ...כ   "ָבא ְלִצ-+$ 0+ֵאל: ָיב+א ַכָ@ָהר ָצר ר"ַח ְיהָֹוה נְֹסָסה ב+�ִ�י

 

 ספר ויקרא פרק יז

�ְלַכֵ/ר ַעלַהִ*ְזֵ&ַח �ַוֲאִני ְנַתִ'יו ָלֶכ	 ַעל ִהוא ָ=	ָ=	ָ=	ָ=	&ַ&ַ&ַַ& ֶנֶפ, ַהָ&ָשֹר�ִ�ייא   
:ַהָ=	 ה"א ַ&ֶ@ֶפ, ְיַכֵ/רַהָ=	 ה"א ַ&ֶ@ֶפ, ְיַכֵ/רַהָ=	 ה"א ַ&ֶ@ֶפ, ְיַכֵ/רַהָ=	 ה"א ַ&ֶ@ֶפ, ְיַכֵ/ר�ִ�י ַנְפ,ֵֹתיֶכ	  
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 ספר ישעיה פרק נב

<ֶר. ֵאת �8ְפֵסי�ְוָרא" ָ�לַה0+ִי	 �ְלֵעיֵני ָ�ל ְזר+ַע ָקְד,+ְזר+ַע ָקְד,+ְזר+ַע ָקְד,+ְזר+ַע ָקְד,+����ֶאתֶאתֶאתֶאתָחַשֹ? ְיהָֹוה י   
יד   ַ�ֲאֶ,ר ָ,ְממ" :  ָיר"	 ְוִנCָא ְוָגַב6 ְמאֹדַעְבִ=יג   ִהֵ@ה ַיְשִֹ�יל י  :ְי,"ַעת ֱאלֵֹהינ"

$� ָעָליו ֵ�$ ַי9ֶה 0+ִי	 ַרִ&י	טו   : ִמְ,ַחת ֵמִאי, ַמְרֵאה" ְותֲֹאר+ ִמְ&ֵני <ָד	�ָעֶליָ� ַרִ&י	 ֵ
ַ/ר ָלֶה�ִיְקְ/צ" ְמָלִכי	 ִ/יֶה	 ִ�י ֲאֶ,ר לֹא :ָ,ְמע" ִהְת&+ָננ"�	 ָרא" ַוֲאֶ,ר לֹאס!  

 

 ספר ישעיה פרק נג

ָעֵתנ" א   ִמי ֶהֱאִמי$    :ִמי ִנְגָלָתה� ַעל"ְזר+ַע ְיהָֹוה"ְזר+ַע ְיהָֹוה"ְזר+ַע ְיהָֹוה"ְזר+ַע ְיהָֹוהִלְ,מ!

ֶ@ה �ה ֱאלִֹהי	 "ְמע!ֵ : ד   <ֵכ$ ֳחָלֵינ" ה"א ָנָשֹא "ַמְכאֵֹבינ" ְסָבָל	 ַוֲאַנְחנ" ֲחַ,ְבנ!ה" ָנג"ַע מ!  

 מ"ַסר ְ,ל+ֵמנ" ָעָליו  ֵמֲע+נֵֹתינ"ְמד!ָ�אְמד!ָ�אְמד!ָ�אְמד!ָ�א  ִמְ/ָ,ֵענ"ְמחָֹללְמחָֹללְמחָֹללְמחָֹללְוה"א ה   

ָרת+ ִנְרָ/א ַויהָֹוה ִהְפ0ִיַע ו   �!ָ נ" ַ�Dֹא$ ָ'ִעינ" ִאי, ְלַדְר�+ ָ/ִנינ" : ָלנ"�"ַבֲחב!
 ַצִ=יק ַעְבִ=יַצִ=יק ַעְבִ=יַצִ=יק ַעְבִ=יַצִ=יק ַעְבִ=י ְ&ַדְע'+ ַיְצִ=יק יא   ֵמֲעַמל ַנְפ,+ ִיְרֶאה ִיְשָֹ&ע  :&+ ֵאת ֲע+$ �!ָ נ"

:ָלַרִ&י	 ַוֲע+נָֹת	 ה"א ִיְס&ֹל  

 

 ספר תהילי	 פרק צח

: ְֹיִמינ+ "ְזר+ַע ָקְד,וְיִמינ+ "ְזר+ַע ָקְד,וְיִמינ+ "ְזר+ַע ָקְד,וְיִמינ+ "ְזר+ַע ָקְד,ו + �ִנְפָלא+ת ָעָשֹה ה+ִ,יָעה�ִ,יר ָחָד, ִ�י| א   ִמְזמ+ר ִ,יר" ַליהָֹוה 
ֶוֱאמ"ָנת+ ְלֵבית ִיְשָֹרֵאל | ג   ָזַכר ַחְס=+ : 0+ִי	 0ִָ ה ִצְדָקת+ב   ה+ִדיַע ְיהָֹוה ְי,"ָעת+ ְלֵעיֵני ַה

:<ֶר. ֵאת ְי,"ַעת ֱאלֵֹהינ"�8ְפֵסי�ָכלָרא"   

 

 ספר ירמיה פרק לא

: ההההְ&ִרית ֲחָדָ,ְ&ִרית ֲחָדָ,ְ&ִרית ֲחָדָ,ְ&ִרית ֲחָדָ,ֵ&ית ְיה"ָדה �ֵ&ית ִיְשָֹרֵאל ְוֶאת�ְיהָֹוה ְוָכַרִ'י ֶאת�ל   ִהֵ@ה ָיִמי	 ָ&ִאי	 ְנא!	
�ֲאב+ָת	 ְ&י+	 ֶהֱחִזיִקי ְבָיָד	 ְלה+ִצי<	 ֵמֶאֶר. ִמְצָרִי	 ֲאֶ,ר�לא   לֹא ַכְ&ִרית ֲאֶ,ר ָ�ַרִ'י ֶאת

	�ֵהָ*ה ֵהֵפר" ֶאת �לב   ִ�י זֹאת ַהְ&ִרית ֲאֶ,ר ֶאְכרֹת ֶאת: ְיהָֹוה�ְ&ִריִתי ְו<נִֹכי ָ&ַעְלִ'י ָב	 ְנא!
	ֵ&ית ִיְשָֹרֵאל 8ֲחֵרי  ִלָ&	 �ְ&ִקְרָ&	 ְוַעל '+ָרִתי�ָנַתִ'י ֶאתְיהָֹוה �ַהָ-ִמי	 ָהֵה	 ְנא!

ֵרֵעה" �לג   ְולֹא ְיַלְ*ד" ע+ד ִאי, ֶאת: ִלי ְלָע	�ְוָהִייִתי ָלֶה	 ֵלאלִֹהי	 ְוֵהָ*ה ִיְהי"ֶאְכֲ'ֶבָ@ה 
	� א+ִתי ְלִמְקַטָ@	 ְוַעדכ"ָ 	 ֵיְדע"�ְיהָֹוה ִ�י�<ִחיו ֵלאמֹר ְ=ע" ֶאת�ְוִאי, ֶאת ְיהָֹוה �0ְד+ָל	 ְנא!

]!!!!ברית ד	 חדשהברית ד	 חדשהברית ד	 חדשהברית ד	 חדשהבאמצעות [...   :ע+ד�ֶאְסַלח ַלֲע+ָנ	 "ְלַחBָאָת	 לֹא ֶאְזָ�ר ִ�י  
 

 ספר זכריה פרק ט

ע ה"א ָעִני ָלְ� ַצִ=יק ְונ+ָ,ַמְלֵ�ְ� ָיב+א ִצ-+$ ָהִריִעי ַ&ת ְיר"ָ,ַל	 ִהֵ@ה �ט   0ִיִלי ְמאֹד ַ&ת
ֶרֶכב ֵמֶאְפַרִי	 ְוס"ס ִמיר"ָ,ַל	 ְוִנְכְרָתה �י   ְוִהְכַרִ'י: ֲאתֹנ+ת�ַעִיר ֶ&$�ֲחמ+ר ְוַעל�ְורֵֹכב ַעל

8ְ' �יא   0ַ	: <ֶר.�8ְפֵסי�ָי	 "ִמָ@ָהר ַעד�ֶקֶ,ת ִמְלָחָמה ְוִדֶ&ר ָ,ל+	 ַל0+ִי	 "ָמְ,ל+ ִמָ-	 ַעד

: ִמ&+ר ֵאי$ ַמִי	 &+ִ,ַ ְחִ'י ֲאִסיַריְ� יֵתְ�ְ&ִר�ְ&ַד	  

 

 ספר תהילי	 פרק קלח

   ִהְגַּדְלָּת-ִּכי ֲאִמֶ'ָ��ַחְסְ=ָ� ְוַעל�ְ,ֶמָ� ַעל�ֵהיַכל ָקְדְ,ָ� ְוא+ֶדה ֶאת�ב   ֶאְ,ַ'ֲחֶוה ֶאל
:ִׁשְמָך ִאְמָרֶתָך-ָּכל-ַעל  
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 ספר יחזקאל פרק לו

ְמא+ֵתיֶכ	 "ִמָ�לכה   ְוָזַרְקִ'י ֲע  0ִ "ֵליֶכ	 ֲאַטֵהר �ֵליֶכ	 ַמִי	 ְטה+ִרי	 "ְטַהְרֶ'	 ִמ�ֹל ט!
ֵלב � ַוֲהִסרִֹתי ֶאת   ְוָנַתִ'י ָלֶכ	 ֵלב ָחָד, ְור"ַח ֲחָדָ,ה ֶאֵ'$ ְ&ִקְרְ&ֶכ	כו: ֶאְתֶכ	

ְוָעִשֹיִתי  י ֶאֵ'$ ְ&ִקְרְ&ֶכ	י ֶאֵ'$ ְ&ִקְרְ&ֶכ	י ֶאֵ'$ ְ&ִקְרְ&ֶכ	י ֶאֵ'$ ְ&ִקְרְ&ֶכ	ר"ִחר"ִחר"ִחר"ִח����ְוֶאתְוֶאתְוֶאתְוֶאתכז   : ְוָנַתִ'י ָלֶכ	 ֵלב ָ&ָשֹרָהֶאֶב$ ִמְ&ַשְֹרֶכ	 
ַ:י ֵ'ֵלכ" "ִמְ,ָ/ַטי ִ'ְ,ְמר" ַוֲעִשֹיֶת	�ֵאת ֲאֶ,ר כח   ִויַ,ְבֶ'	 ָ&<ֶר. ֲאֶ,ר ָנַתִ'י : ְ&ח!

:ַלֲאבֵֹתיֶכ	 ִוְהִייֶת	 ִלי ְלָע	 ְו<נִֹכי ֶאְהֶיה ָלֶכ	 ֵלאלִֹהי	  

 

 ספר דברי	 פרק יח

:ֵאָליו ִ'ְ,ָמע"$ְ&ָ� ֵמ8ֶחיָ� ָ�מִֹני ָיִקי	 ְלָ� ְיהָוֹה ֱאלֶֹהיָ�  ִמִ:ְרָנִביאטו      

� ְוִדֶ&ר ֲאֵליֶה	 ֵאת ָ�לְוָנַתִ'י ְדָבַרי ְ&ִפיו <ִקי	 ָלֶה	 ִמֶ:ֶרב ֲאֵחיֶה	 ָ�מ+ָ� ָנִביאיח   

י ֲאֶ,ר ְיַדֵ&ר ִ&ְ,ִמי ְ=ָבַר�ִיְ,ַמע ֶאל�ְוָהָיה ָהִאי, ֲאֶ,ר לֹאיט   : ֲאֶ,ר ֲאַצֶ"@"
:<נִֹכי ֶאְדר, ֵמִע*+  

 

 ספר ישעיה פרק סא

ֵלב �א   ר"ַח ֲאדָֹני ְיֶהִוֹה ָעָלי ַיַע$ ָמַ,ח ְיהָֹוה אִֹתי ְלַבCֵר ֲעָנִוי	 ְ,ָלַחִני ַלֲחבֹ, ְלִנְ,ְ&ֵרי
ָרצ+$ ַליהָֹוה ְוי+	 ָנָק	 ֵלאלֵֹהינ" �א ְ,ַנתב   ִלְקרֹ: ק+ַח�ִלְקרֹא ִלְ,ב"ִי	 ְ=ר+ר ְוַלֲאס"ִרי	 ְ/ַקח

:ֲאֵבִלי	�ְלַנֵח	 ָ�ל  

 

 ספר ישעיה פרק לה

       ִ'יָרא" ִהֵ@ה ֱאלֵֹהיֶכ	 ָנָק	 ָיב+א 0ְמ"ל ֱאלִֹהי	 ה"א �ֵלב ִחְזק" 8ל�ד   ִאְמר" ְלִנְמֲהֵרי
:ְוִרי	 ְו<ְזֵני ֵחְרִ,י	 ִ'ָ/ַתְחָנהה   <ז ִ'ָ/ַקְחָנה ֵעיֵני ִע:  ְויַֹ,ֲעֶכ	 ָיב+א  

:ִנְבְקע" ַבִ*ְדָ&ר ַמִי	 "ְנָחִלי	 ָ&ֲעָרָבה�ו   <ז ְיַדֵ ג ָ�8ָ-ל ִ/5ֵַח ְוָתרֹ$ ְל,+$ ִאֵ 	 ִ�י  

 

 ספר ישעיה פרק לג

ִ'ְרֶאיָנה ֶאֶר. ַמְרַחִ:י	ֶ'ֱחֶזיָנה ֵעיֶניָ�  ֶמֶלְ� ְ&ָיְפי+   יז :   

 

 ספר ירמיה פרק כג

 ְוִהְשִֹ�יל ֶמֶלְ�ֶמֶלְ�ֶמֶלְ�ֶמֶלְ�"ָמַלְ�  ֶצַמח ַצִ=יקֶצַמח ַצִ=יקֶצַמח ַצִ=יקֶצַמח ַצִ=יק ַוֲהִקמִֹתי ְלָדִודְיהָֹוה �ה   ִהֵ@ה ָיִמי	 ָ&ִאי	 ְנא!	 
�Aְמ+ ֲאֶ,ר�ו   ְ&ָיָמיו ִ'ָ"ַ,ע ְיה"ָדה ְוִיְשָֹרֵאל ִיְ,�ֹ$ ָלֶבַטח ְוֶזה: ְוָעָשֹה ִמְ,ָ/ט "ְצָדָקה ָ&<ֶר.

:ִצְדֵקנ"| ְיהָֹוה + ִיְקְרא  

 

 ספר ישעיה פרק ד

 "ְפִרי ָה<ֶר. ְלָגא+$ "ְלִתְפֶאֶרת ִלְצִבי "ְלָכב+ד ֶצַמח ְיהָֹוהֶצַמח ְיהָֹוהֶצַמח ְיהָֹוהֶצַמח ְיהָֹוהב   ַ&-+	 ַהה"א ִיְהֶיה  
�ת"ב ַה�ַהִ@ְ,<ר ְ&ִצ-+$ ְוַה@+ָתר ִ&יר"ָ,ַל	 ָקד+, ֵי<ֶמר ל+ ָ�ל| ג   ְוָהָיה : ִלְפֵליַטת ִיְשָֹרֵאלָ
:ַלַחִ-י	 ִ&יר"ָ,ָל	  

 

 ספר זכריה פרק ג

ַעָנא �ח   ְ,ַמע 8ְנֵ,י מ+ֵפת � ִ�י8ָ'ה ְוֵרֶעיָ� ַה-ְֹ,ִבי	 ְלָפֶניָ� ַה�ֵֹה$ ַה0ָד+ל | ְיה+,!
:ֶצַמחֶצַמחֶצַמחֶצַמחַעְבִ=י ַעְבִ=י ַעְבִ=י ַעְבִ=י �ֶאתִהְנִני ֵמִביא � ִ�יֵהָ*ה  
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 ספר ירמיה פרק לג

ֵ&ית ִיְשָֹרֵאל �ַהָ=ָבר ַהB+ב ֲאֶ,ר ִ=ַ&ְרִ'י ֶאל�ְיהָֹוה ַוֲהִקמִֹתי ֶאת�	יד   ִהֵ@ה ָיִמי	 ָ&ִאי	 ְנא! 

ְוָעָשֹה     ֶצַמח ְצָדָקהֶצַמח ְצָדָקהֶצַמח ְצָדָקהֶצַמח ְצָדָקה8ְצִמיַח ְלָדִוד טו   ַ&ָ-ִמי	 ָהֵה	 "ָבֵעת ַהִהיא : ֵ&ית ְיה"ָדה�ְוַעל
�ִויר"ָ,ַל	 ִ'ְ,�+$ ָלֶבַטח ְוֶזה ֲאֶ,רטז   ַ&ָ-ִמי	 ָהֵה	 ִ'ָ"ַ,ע ְיה"ָדה : ִמְ,ָ/ט "ְצָדָקה ָ&<ֶר.

�5ֵא �ִיָ�ֵרת ְלָדִוד ִאי, יֵ,ב ַעל�כֹה <ַמר ְיהָֹוה לֹא�יז   ִ�י:  ִצְדֵקנ"ִצְדֵקנ"ִצְדֵקנ"ִצְדֵקנ"| | | | ְיהָֹוה ְיהָֹוה ְיהָֹוה ְיהָֹוה ָל6 �ִיְקָראִ
 ִמְנָחה ִיָ�ֵרת ִאי, ִמְ ָפָני ַמֲעֶלה ע+ָלה "ַמְקִטיר�יח   ְוַל�ֲֹהִני	 ַהְלִוִ-	 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 [[[[:  ַהָ-ִמי	�ְועֶֹשֹה 9ֶַבח ָ�ל
!]הכה$ הגדול משבט אהרו$, מזרע צדוק  

 

          : ל+�יז   ְוִחִ�יִתי ַליהָֹוה ַהַ*ְסִ'יר ָ/ָניו ִמֵ&ית ַיֲעקֹב ְוִקֵ"יִתי       ספר ישעיה פרק ח
 ְ&ִיְשָֹרֵאל ְלאֹת+ת "ְלמ+ְפִתי	 ִלי ְיהָֹוה�י ְוַהְיָלִדי	 ֲאֶ,ר ָנַת$  ִהֵ@ה <נִֹכיח 

:     ַהAֵֹכ$ ְ&ַהר ִצ-+$ֵמִע	 ְיהָֹוה ְצָבא+ת  

 

 ספר תהילי	 פרק מה

ח   <ַהְבָ' Dֶֶדק ַוִ'ְשָֹנא :  ֵ,ֶבט ִמי,ֹר ֵ,ֶבט ַמְלכ"ֶתָ�ִ�ְסֲאָ� ֱאלִֹהי	 ע+ָל	 ָוֶעדז   

:ֶ,ֶמ$ ָשֹשֹ+$ ֵמֲחֵבֶריָ� ֱאלִֹהי	 ֱאלֶֹהיָ�ֱאלִֹהי	 ֱאלֶֹהיָ�ֱאלִֹהי	 ֱאלֶֹהיָ�ֱאלִֹהי	 ֱאלֶֹהיָ�ְמָ,ֲחָ� | ֵ�$ �ֶרַ,ע ַעל  

 

 ספר ישעיה פרק מב

ִמְ,ָ/ט  ָנַתִ'י ר"ִחי ָעָליו ְ&ִחיִרי ָרְצָתה ַנְפִ,יְ&ִחיִרי ָרְצָתה ַנְפִ,יְ&ִחיִרי ָרְצָתה ַנְפִ,יְ&ִחיִרי ָרְצָתה ַנְפִ,י&+ �ַעְבִ=י ֶאְתָמְ�ַעְבִ=י ֶאְתָמְ�ַעְבִ=י ֶאְתָמְ�ַעְבִ=י ֶאְתָמְ�ֵה$ א   
ג   ָקֶנה ָרצ". לֹא ִיְ,&+ר : ח". ק+ל+ַיְ,ִמיַע ַ&�ב   לֹא ִיְצַעק ְולֹא ִיCָא ְולֹא: ַל0+ִי	 י+ִציא

ָיִשֹי	 �ַעד ד   לֹא ִיְכֶהה ְולֹא ָיר".  :ֶלֱאֶמת י+ִציא ִמְ,ָ/ט"ִפְ,ָ'ה ֵכָהה לֹא ְיַכֶ&ָ@ה 
ְו8ְחֵזק  ְקָראִתיָ� ְבֶצֶדקו   ֲאִני ְיהָֹוה   :"ְלת+ָרת+ ִאִ-י	 ְיַיֵחיל" ָ&<ֶר. ִמְ,ָ/ט

ִלְפקַֹח ֵעיַנִי	 ִעְור+ת ְלה+ִציא ז   : ְלא+ר 0+ִי	  ְוֶאDְָרָ� ְוֶאֶ'ְנָ� ִלְבִרית ָע	ְ&ָיֶדָ�
:ִמַ*ְס0ֵר 5ִ8יר ִמֵ&ית ֶ�ֶלא יְ,ֵבי חֶ,ְ�  

 

 ספר ישעיה פרק מט

] ל+[ָֹרֵאל לֹא ְל,+ֵבב ַיֲעקֹב ֵאָליו ְוִיְשֹ ֹ ֹ ֹ ְלֶעֶבד לוְלֶעֶבד לוְלֶעֶבד לוְלֶעֶבד לו<ַמר ְיהָֹוה יְֹצִרי ִמֶ&ֶט$ | ה   ְוַעָ'ה  

9ִי �ְלָהִקי	 ֶאת ִלי ֶעֶבדו   ַו-ֹאֶמר ָנֵקל ִמְהי+ְתָ� : ֵי<ֵס? ְוֶאָ�ֵבד ְ&ֵעיֵני ְיהָֹוה ֵואלַֹהי ָהָיה ע!
 ְי,"ָעִתיְי,"ָעִתיְי,"ָעִתיְי,"ָעִתיִיְשָֹרֵאל ְלָהִ,יב "ְנַתִ'יָ� ְלא+ר 0+ִי	 ִלְהי+ת ] "ְנצ"ֵרי[ִ,ְבֵטי ַיֲעקֹב "ְנצ-ֵרי 

 ִלְמָתֵעב 0+י ֶנֶפ,�ִלְבזֹהְיהָֹוה 0ֵֹאל ִיְשָֹרֵאל ְקד+,+ �ז   �ֹה <ַמר:  <ֶר.ְקֵצה ָה�ַעד

 ְמָלִכי	 ִיְרא" ָוָקמ" ָשִֹרי	 ְוִיְ,ַ'ֲחו" ְלַמַע$ ְיהָֹוה ֲאֶ,ר ֶנֱאָמ$ ְקדֹ, ְלֶעֶבד מְֹ,ִלי	

 "ְבי+	 ְי,"ָעה ֲעַזְרִ'יָ�"ְבי+	 ְי,"ָעה ֲעַזְרִ'יָ�"ְבי+	 ְי,"ָעה ֲעַזְרִ'יָ�"ְבי+	 ְי,"ָעה ֲעַזְרִ'יָ� צ+$ ֲעִניִתיָ�ְ&ֵעת ָר<ַמר ְיהָֹוה | ח   �ֹה : ַוִ-ְבָחֶרJַָוִ-ְבָחֶרJַָוִ-ְבָחֶרJַָוִ-ְבָחֶרJִָיְשָֹרֵאל 
ט   ֵלאמֹר  :  ְלָהִקי	 ֶאֶר. ְלַהְנִחיל ְנָחל+ת ,ֵֹממ+תְוֶאֶ'ְנָ� ִלְבִרית ָע	ְוֶאֶ'ְנָ� ִלְבִרית ָע	ְוֶאֶ'ְנָ� ִלְבִרית ָע	ְוֶאֶ'ְנָ� ִלְבִרית ָע	ְוֶאDְָרָ� 

:ְ,ָפִיי	 ַמְרִעיָת	�ְ=ָרִכי	 ִיְרע" "ְבָכל�ַלֲאס"ִרי	 ֵצא" ַלֲאֶ,ר ַ&חֶֹ,ְ� ִה0ָל" ַעל  
 

 ִלְ,ֵני ָבֵ'י ִיְשָֹרֵאל "ְלצ"ר ִמְכ,+ל  ֶנֶג?"ְלֶאֶב$"ְלֶאֶב$"ְלֶאֶב$"ְלֶאֶב$יד   ְוָהָיה ְלִמְקָ=,    ק חספר ישעיה פר
:    טו   ְוָכְ,ל" ָב	 ַרִ&י	 ְוָנְפל" ְוִנְ,ָ&ר" ְונ+ְק," ְוִנְלָ�ד": ְלַפח "ְלמ+ֵק, ְלי+ֵ,ב ְיר"ָ,ָל	  
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ֶאֶב$  <ֶב$ ִהְנִני ִי5ַד ְ&ִצ-+$ַמר ֲאדָֹני ְיֶהִוֹה טז   ָלֵכ$ �ֹה <     ספר ישעיה פרק כח
: מ"ָסד מ"5ָד ַהַ*ֲאִמי$ לֹא ָיִחי,ִ/ַ@ת ִיְקַרתִ/ַ@ת ִיְקַרתִ/ַ@ת ִיְקַרתִ/ַ@ת ִיְקַרת &ַֹח$  

  

 ספר תהילי	 פרק קיח

כג   ֵמֵאת ְיהָֹוה ָהְיָתה 9ֹאת ִהיא : ְלרֹא, ִ/ָ@הְלרֹא, ִ/ָ@הְלרֹא, ִ/ָ@הְלרֹא, ִ/ָ@הָהְיָתה   ָמֲאס" ַה&+ִני	ֶאֶב$ֶאֶב$ֶאֶב$ֶאֶב$            כב
כה   <ָ@א ְיהָֹוה ה+ִ,יָעה ָ@א : ַה-+	 ָעָשֹה ְיהָֹוה ָנִגיָלה ְוִנְשְֹמָחה ב+�כד   ֶזה: ינ"ִנְפָלאת ְ&ֵעיֵנ

: ֵ&ַרְכנ"ֶכ	 ִמֵ&ית ְיהָֹוה  ָ&ר"ְ� ַהָ&א ְ&ֵ,	 ְיהָֹוהכו : <ָ@א ְיהָֹוה ַהְצִליָחה ָ@א  
 

 )בתרגו	 לעברית (ספר דניאל פרק ב

ַוַ'ְ� ֶאת ַהDֶֶל	 ַעל ַרְגָליו ֶ,ל ַ&ְרֶזל ,  ֶ, ֹא ְבָיַדִי	ֶאֶב$ֶאֶב$ֶאֶב$ֶאֶב$ד ֶ,ִ@ְכְרָתה ַע, לד   ר+ֶאה ָהִייָת
ְוָהי" ְכמֹ. , ַהֶ�ֶס? ְוַה9ָָהב, ַהְ@חֶֹ,ת, ַהֶחֶרM, לה   ֲאַזי ה"ַדק" ַהַ&ְרֶזל. ַוָ'ֶדק א+ָת$, ְוֶחֶר,

 ֲאֶ,ר ִהְ�ָתה ֶאת ְוָהֶאֶב$ְוָהֶאֶב$ְוָהֶאֶב$ְוָהֶאֶב$, ל ָמק+	 לֹא ִנְמָצא ָלֶה	ְוָכ, ִמ0ְָרנ+ת ַקִי. ַוִ'Cָא א+ָת	 ָהר"ַח

 ."ָמְל<ה ָ�ל ָה<ֶר."ָמְל<ה ָ�ל ָה<ֶר."ָמְל<ה ָ�ל ָה<ֶר."ָמְל<ה ָ�ל ָה<ֶר., , , , ָהְיָתה ְלַהר 0ָד+לָהְיָתה ְלַהר 0ָד+לָהְיָתה ְלַהר 0ָד+לָהְיָתה ְלַהר 0ָד+לַהDֶֶל	 
 

 ספר בראשית פרק מט

 	Aִָיְשָֹרֵאלֶאֶב$ֶאֶב$ֶאֶב$ֶאֶב$רֶֹעה כד   ַוֵ'ֶ,ב ְ&ֵאיָת$ ַקְ,'+ ַוָ-פ9ֹ" ְזרֵֹעי ָיָדיו ִמיֵדי ֲאִביר ַיֲעקֹב ִמ :  
 

]המל� הכה$[        זכריה פרק וספר  

ַע ְוַשְֹמָ' ְ&רֹא, ֲעָטר+תְוָזָהב ְוָעִשֹיָת �  ְוָלַקְחָ' ֶכֶס? יא ַעְיה+,! ַעְיה+,! ַעְיה+,! :ְיה+ָצָדק ַה�ֵֹה$ ַה0ָד+לְיה+ָצָדק ַה�ֵֹה$ ַה0ָד+לְיה+ָצָדק ַה�ֵֹה$ ַה0ָד+לְיה+ָצָדק ַה�ֵֹה$ ַה0ָד+ל����ֶ&$ֶ&$ֶ&$ֶ&$ ְיה+,!  

ו ֹ "ִמַ'ְחָ'יְ,מוִאי, ֶצַמח ִאי, ֶצַמח ִאי, ֶצַמח ִאי, ֶצַמח �יב   ְו<ַמְרָ' ֵאָליו ֵלאמֹר �ֹה <ַמר ְיהָֹוה ְצָבא+ת ֵלאמֹר ִהֵ@ה

ִיCָא ה+ד ְוָיַ,ב �ֵהיַכל ְיהָֹוה ְוה"א�יג   ְוה"א ִיְבֶנה ֶאת: ֵהיַכל ְיהָֹוה�ִיְצָמח "ָבָנה ֶאת
:ְ,ֵניֶה	ְ,ֵניֶה	ְ,ֵניֶה	ְ,ֵניֶה	ֵ&י$  ַוֲעַצת ָ,ל+	 ִ'ְהֶיה ִ�ְסא+�ְוָהָיה כֵֹה$ ַעל ִ�ְסא+�"ָמַ,ל ַעל  

 

: "ְתִהָ ִתי ַלְ/ִסיִלי	ֶאֵ'$�ְל8ֵחר לֹא "ְכב+ִדי"ְכב+ִדי"ְכב+ִדי"ְכב+ִדיח  ֲאִני ְיהָֹוה ה"א ְ,ִמי   ספר ישעיה פרק מב  
 

ְ@ח"ִ�ְסא+תִ�ְסא+תִ�ְסא+תִ�ְסא+ת ט   ר+ֶאה ָהִייִתי ַעד ֲאֶ,ר  )בתרגו	 לעברית(ספר דניאל פרק ז  ְוַעִ'יק ְוַעִ'יק ְוַעִ'יק ְוַעִ'יק   ה!
יו 0ְַל0ַָ , ִ�ְסא+ ְ,ִביִבי	 ֶ,ל ֵא,, ְלב",+ ְ�ֶ,ֶלג ָלָב$ "Mְַער רֹא,+ ְ�ֶצֶמר ָנִקי, ָיַ,ב ָיִמי	ָיִמי	ָיִמי	ָיִמי	

ֶאֶל? ֲאָלִפי	 ְיַ,ְ*,"ה" ְוִר&+ ְרָבב+ת , י   ָנָהר ֶ,ל ֵא, ִנְמָ,ְ� ְוי+ֵצא ִמְ ָפָניו. ֵא, =+ֶלֶקת
יג   ר+ֶאה ָהִייִתי ְ&ֶחְזי+נ+ת ַהַ ְיָלה ְוִהֵ@ה ִע	 ַעְנֵני .  ַהִ=י$ ָיַ,ב "ְסָפִרי	 ִנְפָ'ח", ְלָפָניו ַיֲעמֹד"

יד   ְול+ ִנַ'$ . "ְלָפָניו ִהְקִריב"ה",  ִה0ִיַעַעִ'יק ַהָ-ִמי	ַעִ'יק ַהָ-ִמי	ַעִ'יק ַהָ-ִמי	ַעִ'יק ַהָ-ִמי	ְוַעד ,  ָ&א ָהָיהְ�ֶב$ <ָד	ְ�ֶב$ <ָד	ְ�ֶב$ <ָד	ְ�ֶב$ <ָד	ִי	 ַהAַָמ

*+ת ְוַהְ ,+נ+ת א+ת+ ַיֲעבֹד", ְוָכל ָהַעִ*י	,  "ַמְלכ"תִויָקרִויָקרִויָקרִויָקרִ,ְלט+$  ִ,ְלט+נ+ ִ,ְלט+$ , ָהא!
 . ֲאֶ,ר לֹא ִ'Aֵָחת– ע+ָל	 ֲאֶ,ר לֹא ַיֲעבֹר "ַמְלכ"ת+

 

:   ֶאֵ'$� לֹאְל8ֵחרְל8ֵחרְל8ֵחרְל8ֵחרְלַמֲעִני ְלַמֲעִני ֶאֱעֶשֹה ִ�י ֵאיְ� ֵיָחל "ְכב+ִדי    יא   ספר ישעיה פרק מח  
  

ִעי	 ִ,Aִי	 "ְ,ַנִי	      ספר דניאל פרק ט  ְוֵאי$ ל+ ָמִ,יַחָמִ,יַחָמִ,יַחָמִ,יַחִיָ�ֵרת כו   ְו8ֲחֵרי ַהAָב!
]!!!! שנה שנה שנה שנה2000200020002000הדבר התרחש לפני כהדבר התרחש לפני כהדבר התרחש לפני כהדבר התרחש לפני כ[ ...    ַיְ,ִחית ַע	 ָנִגיד ַהָ&אְוָהִעיר ְוַה:ֶֹד,   

 

:ִתֵ'$ ֲחִסיְדָ� ִלְרא+ת ָ,ַחת�ַתֲעזֹב ַנְפִ,י ִלְ,א+ל לֹא�לֹא| י   ִ�י    ספר תהילי	 פרק טז  
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 ספר תהילים פרק קי

 	 :ִ,ית אְֹיֶביָ� ֲהדֹ	 ְלַרְגֶליָ�<�ֵ,ב ִליִמיִני ַעד ַלאדִֹניַלאדִֹניַלאדִֹניַלאדִֹני| ְיהָֹוה א   ְלָדִוד ִמְזמ+ר ְנא!  

 

 ספר הושע פרק ה

:ֶיְאְ,מ" "ִבְק," ָפָני ַ&Dַר ָלֶה	 ְיַ,ֲחר!ְנִני�ְמק+ִמי ַעד ֲאֶ,ר�טו   ֵאֵלְ� <,"ָבה ֶאל  

 

...ִ&ְכָנֶפיָהִ&ְכָנֶפיָהִ&ְכָנֶפיָהִ&ְכָנֶפיָה"ַמְרֵ/א "ַמְרֵ/א "ַמְרֵ/א "ַמְרֵ/א ֶ,ֶמ, ְצָדָקה כ  ְוָזְרָחה ָלֶכ	 ִיְרֵאי ְ,ִמי    ספר מלאכי פרק ג  

 

 ספר משלי פרק ל

�ַ&Cְִמָלה ִמי ֵהִקי	 ָ�ל| ַמִי	 �ְ&ָחְפָניו ִמי ָצַרר| ר"ַח �ַוֵ-ַרד ִמי <ַס?| ָ,ַמִי	 �ד   ִמי ָעָלה

�י ֵתָדעְ&נ+ ְ&נ+ ְ&נ+ ְ&נ+ ����Aֶ	Aֶ	Aֶ	Aֶ	����"ַמה"ַמה"ַמה"ַמה Aְמ+�ַמה<ֶר. �8ְפֵסיִ:  

 

 ספר תהילי	 פרק כד

ֶמֶלְ� ח   ִמי ֶזה : ֶמֶלְ� ַהָ�ב+דְתֵחי ע+ָל	 ְוָיב+א ָראֵ,יֶכ	 ְוִהָ@ְשֹא" ִ/| ז   ְשֹא" ְ,ָעִרי	 
ָראֵ,יֶכ	 "ְשֹא" | ט   ְשֹא" ְ,ָעִרי	 :  ְיהָֹוה ִע9"ז ְוִג&+ר ְיהָֹוה 0ִ&+ר ִמְלָחָמהַהָ�ב+ד

תתתתְיהָֹוה ְצָבא+ְיהָֹוה ְצָבא+ְיהָֹוה ְצָבא+ְיהָֹוה ְצָבא+ ֶמֶלְ� ַהָ�ב+די   ִמי ה"א ֶזה : ֶמֶלְ� ַהָ�ב+דִ/ְתֵחי ע+ָל	 ְוָיבֹא   

: ֶסָלהֶמֶלְ� ַהָ�ב+דֶמֶלְ� ַהָ�ב+דֶמֶלְ� ַהָ�ב+דֶמֶלְ� ַהָ�ב+ד  ה"א  

 

 ספר זכריה פרק ט

 ְוָהַלְ� ַואדָֹני ְיהִוֹה ַ&A+ָפר ִיְתָקע ְוָיָצא ַכָ&ָרק ִחD+  ֲעֵליֶה	 ֵיָרֶאהַויהָֹוהיד    

ָהמ" ֶקַלע ְוָ,ת" � ְו<ְכל" ְוָכְב," 8ְבֵני ָיֵג$ ֲעֵליֶה	ְיהָֹוה ְצָבא+תטו   : ְ&ַסֲער+ת ֵ'יָמ$

 טז   ְוה+ִ,יָע	 ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶה	 ַ&-+	: ָיִי$ "ָמְלא" ַ�ִ*ְזָרק ְ�ָזִו-+ת ִמְזֵ&ַח�ְ�מ+
:8ְדָמת+�ֵנֶזר ִמְתנ+ְסס+ת ַעל�ַהה"א ְ�צֹא$ ַע*+ ִ�י 8ְבֵני  

 

 ספר זכריה פרק יב

  ֵאתֵאַליֵאַליֵאַליֵאַליְוִהִ&יט" ר"ָ,ַלִ	 ר"ַח ֵח$ ְוַתֲחנ"ִני	 י+ֵ,ב ְי| ֵ&ית ָ=ִויד ְוַעל �י   ְוָ,ַפְכִ'י ַעל 

יא   ַ&-+	 : ַהְ&כ+ר�ַהָ-ִחיד ְוָהֵמר ָעָליו ְ�ָהֵמר ַעל� ְוָסְפד" ָעָליו ְ�ִמְסֵ/ד ַעלָ=ָקר"ָ=ָקר"ָ=ָקר"ָ=ָקר"�ֲאֶ,ר

...יב   ְוָסְפָדה ָה<ֶר.: $ ְ�ִמְסַ/ד ֲהַדְדִר*+$ ְ&ִבְקַעת ְמִג=+ִיְגַ=ל ַהִ*ְסֵ/ד ִ&יר"ָ,ַל	ַהה"א   

 

 ספר זכריה פרק יג

: "ְלִנָ=הְלַחBַאתְלַחBַאתְלַחBַאתְלַחBַאת ְלֵבית ָ=ִויד "ְליְֹ,ֵבי ְיר"ָ,ָל	  ִנְפָ'חָמק+רִיְהֶיה א   ַ&-+	 ַהה"א   

 

   ספר בראשית פרק מט

 : ְול+ ִיְ:ַהת ַעִ*י	ִ,ילֹהִ,ילֹהִ,ילֹהִ,ילֹהָיבֹא � "ְמחֵֹקק ִמֵ&י$ ַרְגָליו ַעד ִ�יִמיה"ָדהִמיה"ָדהִמיה"ָדהִמיה"ָדהֵ,ֶבט ָיס"ר �לֹא  י   
  

 ספר תהילי	 פרק טז

:ֶנַצחֶנַצחֶנַצחֶנַצח ִ&יִמיְנָ�ִ&יִמיְנָ�ִ&יִמיְנָ�ִ&יִמיְנָ�ְנִעמ+ת  ָ/ֶניָ��שַֹבע ְשָֹמח+ת ֶאת ת+ִדיֵעִני אַֹרח ַחִ-י	יא     
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 ספר בראשית פרק יד

כֵֹה$ ְלֵאל ְוה"א ה+ִציא ֶלֶח	 ָוָיִי$    ָ,ֵל	ֶצֶדק ֶמֶלְ�ֶצֶדק ֶמֶלְ�ֶצֶדק ֶמֶלְ�ֶצֶדק ֶמֶלְ�����"ַמְלִ�י"ַמְלִ�י"ַמְלִ�י"ַמְלִ�י  יח
כ   "ָבר"ְ� ֵאל : ְיָבֲרֵכה" ַו-ֹאַמר ָ&ר"ְ� 8ְבָר	 ְלֵאל ֶעְלי+$ קֵֹנה ָ,ַמִי	 ָו<ֶר.יט   ַו: ֶעְלי+$

: [ל+ ַמֲעֵשֹר ִמ�ֹל�ִמ$0ֵ ָצֶריָ� ְ&ָיֶדָ� ַוִ-ֶ'$�ֶעְלי+$ ֲאֶ,ר  

 

 ספר יהושע פרק ה

ַע ִ&יִריח+ ַוִ-Cָא ֵעיָניו ַוַ- ִאי, עֵֹמד ְלֶנְג=+ ְוַחְר&+ ְ,ל"ָפה �ְרא ְוִהֵ@היג   ַוְיִהי ִ&ְהי+ת ְיה+,!

ַע ֵאָליו ַו-ֹאֶמר ל+ ֲהָלנ" 8ָ'ה ִא	 �ֲאִני ַשֹרֲאִני ַשֹרֲאִני ַשֹרֲאִני ַשֹרלֹא ִ�י | יד   ַו-ֹאֶמר : ְלָצֵרינ"�ְ&ָיד+ ַוֵ-ֶלְ� ְיה+,!
ַע ֶאל ַעָ'ה ָבאִתי ְיהָֹוה�ְצָבא  ַו-ֹאֶמר ל+ ָמה ֲאדִֹני ח"ח"ח"ח"ַוִ-ְ,ָ'ַוִ-ְ,ָ'ַוִ-ְ,ָ'ַוִ-ְ,ָ'ָ/ָניו 8ְרָצה �ַוִ-/ֹל ְיה+,!

ַע ַ,ל�ְצָבא ְיהָֹוה ֶאל�טו   ַו-ֹאֶמר ַשֹר: ַעְב=+�ְמַדֵ&ר ֶאל ַנַעְלָ� ֵמַעל ַרְגֶלָ� ִ�י ַהָ*ק+	 �ְיה+,!
$�ַע ֵ :ֲאֶ,ר 8ָ'ה עֵֹמד ָעָליו קֶֹד, ה"א ַוַ-ַעשֹ ְיה+,!  

 

 )בתרגו	 לעברית(ספר דניאל פרק ג 
ֲהלֹא ֲאָנִ,י	 : ע+ֶנה ְוא+ֵמר ְלי+ֲעָציו, י ְנב"ַכְדֶנDַר ַהֶ*ֶלְ� ָ'ַמ6 ְוָק	 ְ&ִהְתַ&ֲהל"תכד   ֲאַז

כה   ע+ֶנה . ָנכ+$ ַהֶ*ֶלְ�: ע+ִני	 ְוא+ְמִרי	 ַלֶ*ֶלְ�! ְ,לָֹ,ה ִהְ,ַלְכנ" ְלת+ְ� ָהֵא, ְ�פ"ִתי	
ָ'ִרי	ִהֵ@ה ֲאִני ר+ֶאה ֲאָנִ,י	 : ְוא+ֵמר , ְמַהְ ִכי	 ְ&ת+ְ� ָהֵא, ְוַחָ&ָלה ֵאי$ ָ&ֶה	, 8ְרָ&ָעה מ!

 .ְלֶב$ ֱאלִֹהי	ְלֶב$ ֱאלִֹהי	ְלֶב$ ֱאלִֹהי	ְלֶב$ ֱאלִֹהי	"ַמְרֵאה" ֶ,ל ָהְרִביִעי =+ֶמה 
 

 ספר דניאל פרק י

  : "ָמְתָניו ֲחג!ִרי	 ְ&ֶכֶת	 א"ָפזָלב", ַ&ִ=י	 ֶאָחדֶאָחדֶאָחדֶאָחד����ִאי,ִאי,ִאי,ִאי,ֵעיַני ָוֵאֶרא ְוִהֵ@ה �ה   ָוֶאCָא ֶאת

 "ְזרֹעָֹתיו "ַמְר0ְלָֹתיו ְוֵעיָניו ְ�ַלִ/יֵדי ֵא, "ָפָניו ְ�ַמְרֵאה ָבָרק "ְגִוָ-ת+ ְכַתְרִ,י,  ו

ִיְקָרה �ֵאת ֲאֶ,ריד   "ָבאִתי ַלֲהִביְנָ�   :ָקָלל ְוק+ל ְ=ָבָריו ְ�ק+ל ָהמ+$ְ�ֵעי$ ְנחֶֹ,ת 
ִ&ְכָתב ָהָר,"	 �כא   ֲאָבל 0ִ8יד ְלָ� ֶאת  :ז+$ ַלָ-ִמי	ע+ד ָח�ִ�יְלַעְ*ָ� ְ&8ֲחִרית ַהָ-ִמי	 

:    ִמיָכֵאל ַשְֹרֶכ	�ֵאֶ ה ִ�י ִא	� ְוֵאי$ ֶאָחד ִמְתַח9ֵק ִעִ*י ַעלֱאֶמת  

 

 ספר ישעיה פרק טז

ְודֵֹר,  ,ֵֹפטְ&אֶֹהל ָ=ִוד  ֶ&ֱאֶמת ִ�5ֵא ְוָיַ,ב ָעָליו ַ&ֶחֶסדה   ְוה"ַכ$ 
 ]]]]ב$ דודב$ דודב$ דודב$ דוד, , , , המשיחהמשיחהמשיחהמשיח, , , , המל� הכה$המל� הכה$המל� הכה$המל� הכה$[[[[  :ָ/ט "ְמִהר ֶצֶדקִמְ,

 ספר דניאל פרק יב

ה   ְוָרִאיִתי ֲאִני ָדִנֵ-אל ְוִהֵ@ה ְ,ַנִי	 ֲאֵחִרי	 עְֹמִדי	 ֶאָחד ֵהָ@ה ִלְשַֹפת ַהְיאֹר ְוֶאָחד ֵהָ@ה 

ָמַתי �ְלֵמיֵמי ַהְיאֹר ַעדֲאֶ,ר ִמַ*ַעל  ְלב", ַהַ&ִ=י	 ָלִאי,ָלִאי,ָלִאי,ָלִאי,ו   ַו-ֹאֶמר : ִלְשַֹפת ַהְיאֹר

 ֲאֶ,ר ִמַ*ַעל ְלֵמיֵמי ַהְיאֹר ְלב", ַהַ&ִ=י	 | ָהִאי,ָהִאי,ָהִאי,ָהִאי,�ָוֶאְ,ַמע ֶאתז   : ֵק. ַהְ/ָלא+ת

�י ְלמ+ֵעד מ+ֲעִדי	 ָוֵחִצי ַהAַָמִי	 ַוִ-Aַָבע ְ&ֵחי ָהע+ָל	�ַוָ-ֶר	 ְיִמינ+ "ְשֹמֹאל+ ֶאלִ 
:ֵאֶ ה�קֶֹד, ִ'ְכֶליָנה ָכל�	ַע�"ְכַכ +ת ַנֵ/. ַיד  



 9

 ספר דברי	 פרק לב

ַעָ'ה ִ�י ֲאִני ֲאִני ה"א ְוֵאי$ ֱאלִֹהי	 ִעָ*ִדי ֲאִני <ִמית ַוֲאַחֶ-ה ָמַחְצִ'י ַוֲאִני ֶאְרָ/א | לט   ְרא"  
:  <נִֹכי ְלעָֹל	 ְו<ַמְרִ'י ַחיָיִדיָיִדיָיִדיָיִדיָ,ַמִי	 �ֶאCָא ֶאל�ִ�ימ   ] ששי: [ְוֵאי$ ִמָ-ִדי ַמDִיל

:ַ,@+ִתי ְ&ַרק ַחְרִ&י ְותֹאֵחז ְ&ִמְ,ָ/ט ָיִדי <ִ,יב ָנָק	 ְלָצָרי ְוִלְמַשְֹנ8י ֲאַ,ֵ 	�מא   ִא	  

 

 ספר בראשית פרק א

         ְ&ַצְלֵמנ" ִ�ְדמ"ֵתנ"  <ָד	ַנֲעֶשֹהַנֲעֶשֹהַנֲעֶשֹהַנֲעֶשֹה ַו-ֹאֶמר ֱאלִֹהי	  כו 
:ָה<ֶר.�ָהֶרֶמשֹ ָהרֵֹמשֹ ַעל�ָה<ֶר. "ְבָכל�? ַהAַָמִי	 "ַבְ&ֵהָמה "ְבָכלְוִיְר=" ִבְדַגת ַהָ-	 "ְבע+  

 

 ספר בראשית פרק ג

ִיְ,ַלח �ֶ/$|  ָלַדַעת ט+ב ָוָרע ְוַעָ'ה ִמֶ*@"ִמֶ*@"ִמֶ*@"ִמֶ*@"ְיהָוֹה ֱאלִֹהי	 ֵה$ ָה<ָד	 ָהָיה ְ�8ַחד | כב   ַו-ֹאֶמר  
:<ַכל ָוַחי ְלעָֹל	ָיד+ ְוָלַקח 0ַ	 ֵמֵע. ַהַחִ-י	 ְו  

 

 ספר בראשית פרק יא

:ֲאֶ,ר לֹא ִיְ,ְמע" ִאי, ְשַֹפת ֵרֵעה"ָ,	 ְשָֹפָת	  ֵנְרָדה ְוָנְבָלהֵנְרָדה ְוָנְבָלהֵנְרָדה ְוָנְבָלהֵנְרָדה ְוָנְבָלה   ָהָבהז    
 

 ספר ישעיה פרק ו

: ָואַֹמר ִהְנִני ְ,ָלֵחִניָלנ"ָלנ"ָלנ"ָלנ"�"ִמי ֵיֶלְ�ִמי ֶאְ,ַלח �ק+ל ֲאדָֹני אֵֹמר ֶאת�ח   ָוֶאְ,ַמע ֶאת   
 

         : ְור"ח+ְור"ח+ְור"ח+ְור"ח+ ְ,ָלַחִניְ,ָלַחִניְ,ָלַחִניְ,ָלַחִני ֲאדָֹני ְיֶהִוֹהֲאדָֹני ְיֶהִוֹהֲאדָֹני ְיֶהִוֹהֲאדָֹני ְיֶהִוֹהְוַעָ'ה   ... טז   ישעיה פרק מחספר 

 

:ֶאָחד| ְיהָוֹה  ֱאלֵֹהינ"  ֱאלֵֹהינ"  ֱאלֵֹהינ"  ֱאלֵֹהינ" ְיהָוֹה  ְ,ַמע ִיְשָֹרֵאלד     ספר דברי	 פרק ו  

  

 מגילת קהלת פרק יב

ֵמי ָהָרָעה ְוִה0ִיע" ָ,ִני	 ָיבֹא" ְי� ַעד ֲאֶ,ר לֹאִ&יֵמי ְ&ח"רֶֹתיָ� &+ְרֶאיָ�&+ְרֶאיָ�&+ְרֶאיָ�&+ְרֶאיָ�����ֶאת "ְזכֹרא   
:ִלי ָבֶה	 ֵחֶפ.�ֲאֶ,ר 'ֹאַמר ֵאי$  

 

 ספר חגי פרק ב

 <ַמר ַהַ&ִית ַה9ֶה ָ�ב+דַהַ&ִית ַה9ֶה ָ�ב+דַהַ&ִית ַה9ֶה ָ�ב+דַהַ&ִית ַה9ֶה ָ�ב+ד����"ִמֵ אִתי ֶאת"ִמֵ אִתי ֶאת"ִמֵ אִתי ֶאת"ִמֵ אִתי ֶאתַה0+ִי	 ַה0+ִי	 ַה0+ִי	 ַה0+ִי	 ����"ָבא" ֶחְמַ=ת ָ�ל"ָבא" ֶחְמַ=ת ָ�ל"ָבא" ֶחְמַ=ת ָ�ל"ָבא" ֶחְמַ=ת ָ�לַה0+ִי	 �ָ�ל�ז   ְוִהְרַעְ,ִ'י ֶאת
ָהִרא,+$ <ַמר ְיהָֹוה � ַה9ֶה ָה8ֲחר+$ ִמ$ִית0ָד+ל ִיְהֶיה ְ�ב+ד ַהַ&ט      :ְיהָֹוה ְצָבא+ת

	 ְיהָֹוה ְצָבא+תָ,ל+	ָ,ל+	ָ,ל+	ָ,ל+	"ַבָ*ק+	 ַה9ֶה ֶאֵ'$  ְצָבא+ת  )השלו	 יבוא רק משר השלו	(:  ְנא!
   

 ספר תהילי	 פרק פט

ְזר+ִעי ��+$ ִע*+ 8?כב   ֲאֶ,ר ָיִדי ִ':  ְ&ֶ,ֶמ$ ָקְדִ,י ְמַ,ְחִ'יוָ=ִוד ַעְבִ=יכא   ָמָצאִתי    

<ִני ְ&כ+ר �8?כח   : ְי,"ָעִתי ְוצ"ר ֵאִלי  <ָ'ה<ִביכז   ה"א ִיְקָרֵאִני   :ְת8ְ*ֶצ@"
ל+  ַחְסִ=י "ְבִריִתי ֶנֱאֶמֶנת �] ֶאְ,ָמר[כט   ְלע+ָל	 ֶאְ,ָמור : <ֶר.�ֶאְ'ֵנה" ֶעְלי+$ ְלַמְלֵכי

לו   8ַחת ִנְ,ַ&ְעִ'י ְבָקְדִ,י   :ִ�יֵמי ָ,ָמִי	 ָלַעד ַזְרע+ ְוִכְסא+   ְוַשְֹמִ'יל : ל+

:ֶנְגִ=י ַכAֶֶמ, ְוִכְסא+ְוִכְסא+ְוִכְסא+ְוִכְסא+  ַזְרע+ ְלע+ָל	 ִיְהֶיה לז : ְלָדִוד ֲאַכ9ֵב�ִא	  
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 ספר בראשית פרק כב

ִהֶ@ִ@י ְבִני ַו-ֹאֶמר ִהֵ@ה ָהֵא, ְוָהֵעִצי	 8ְבָרָה	 <ִביו ַו-ֹאֶמר <ִבי ַו-ֹאֶמר �ז   ַו-ֹאֶמר ִיְצָחק ֶאל 

 ְלעָֹלה     + ַהCֶה + ַהCֶה + ַהCֶה + ַהCֶה�ֱאלִֹהי	 ִיְרֶאה ַו-ֹאֶמר 8ְבָרָה	ח   : ְו8ֵ-ה ַהCֶה ְלעָֹלה
: ְ&נ+�ַהַ*ֲאֶכֶלת ִלְ,חֹט ֶאת�ָיד+ ַוִ-ַ:ח ֶאת�י   ַוִ-ְ,ַלח 8ְבָרָה	 ֶאת   : ַוֵ-ְלכ" ְ,ֵניֶה	 ַיְחָ=וְ&ִני

יב   : 8ְבָרָה	 ַו-ֹאֶמר ִהֵ@ִני| ַהAַָמִי	 ַו-ֹאֶמר 8ְבָרָה	 � ִמ$ַמְל8ְ� ְיהָוֹהיא   ַוִ-ְקָרא ֵאָליו 
ְיֵרא ֱאלִֹהי	 �ַעָ'ה ָיַדְעִ'י ִ�י| ַ'ַעשֹ ל+ ְמא"ָמה ִ�י �ַהַ@ַער ְו8ל�ִ'ְ,ַלח ָיְדָ� ֶאל�ַו-ֹאֶמר 8ל

ֵעיָניו ַוַ-ְרא � יג   ַוִ-Cָא 8ְבָרָה	 ֶאת:ְיִחיְדָ� ִמֶ*ִ@י�ִ&ְנָ� ֶאת�ָ' ֶאתְולֹא ָחַשְֹכ8ָ'ה 

ָה8ִיל ַוַ-ֲעֵלה" ְלעָֹלה ַ'ַחת � ַוֵ-ֶלְ� 8ְבָרָה	 ַוִ-ַ:ח ֶאתַ&5ְַבְ� ְ&ַקְרָניו 8ַחר ֶנֱאַחז 8ִיל�ְוִהֵ@ה
ִיְרֶאה ֲאֶ,ר ֵי<ֵמר ַה-+	 ְ&ַהר ְיהָוֹה | +	 ַהה"א ְיהָוֹה ַהָ*ק�יד   ַוִ-ְקָרא 8ְבָרָה	 ֵ,	: ְ&נ+

ַו-ֹאֶמר ִ&י טז   : ַהAָָמִי	�8ְבָרָה	 ֵ,ִנית ִמ$� ֶאלַמְל8ְ� ְיהָוֹהטו   ַוִ-ְקָרא : ֵיָרֶאה
	 ִ&ְנָ� �ָ' ֶאתְולֹא ָחַשְֹכַהָ=ָבר ַה9ֶה � ִ�י ַיַע$ ֲאֶ,ר ָעִשֹיָת ֶאתְיהָוֹה�ִנְ,ַ&ְעִ'י ְנא!

ַזְרֲעָ� ְ�כ+ְכֵבי ַהAַָמִי	 ְוַכח+ל ֲאֶ,ר �ָבֵרְ� ֲאָבֶרְכָ� ְוַהְרָ&ה 8ְרֶ&ה ֶאת�יז   ִ�י   :ְיִחיֶדָ��ֶאת
ר יח   ְוִהְתָ&ֲרכ" ְבַזְרֲעָ� �ֹל 0+ֵיי ָה<ֶר. ֵעֶקב ֲאֶ,: ְשַֹפת ַהָ-	 ְוִיַר, ַזְרֲעָ� ֵאת ַ,ַער אְֹיָביו�ַעל

:ָ,ַמְעָ' ְ&קִֹלי  

 

 ספר זכריה פרק יג

	 ְיהָֹוה ְצָבא+ת  ֲעִמיִתי0ֶֶבר0ֶֶבר0ֶֶבר0ֶֶבר�ְוַעל    רִֹעירִֹעירִֹעירִֹעי�ז   ֶחֶרב ע"ִרי ַעל   ָהרֶֹעהָהרֶֹעהָהרֶֹעהָהרֶֹעה�ַהְ� ֶאת ְנא!
	�ח   ְוָהָיה ְבָכל: ַהDֲֹעִרי	�"ְתפ"ֶצי$ ָ ַהDֹא$ ַוֲהִ,בִֹתי ָיִדי ַעל ְ,ַנִי	 ָ&6 �ְיהָֹוה ִ/י�ָה<ֶר. ְנא!

��ַהAְִלִ,ית ָ&ֵא, "ְצַרְפִ'י	 ִ�ְצרֹ? ֶאת�ט   ְוֵהֵבאִתי ֶאת: ְרת" ִיְגָוע" ְוַהAְִלִ,ית ִיָ"ֶתר ָ&6ִיָ
ִיְקָרא ִבְ,ִמי ַוֲאִני ֶאֱעֶנה אֹת+ <ַמְרִ'י ַעִ*י ה"א ְוה"א | ַה9ָָהב ה"א �ַהֶ�ֶס? "ְבַחְנִ'י	 ִ�ְבחֹ$ ֶאת

:       ָהיְיהָֹוה ֱאלֹיֹאַמר   

 

 ספר ישעיה פרק מ

ִהֵ@ה ִ'יָרִאי ִאְמִרי ְלָעֵרי ְיה"ָדה �ָהִריִמי 8לָהִריִמי ַב�ַֹח ק+ֵלְ� ְמַבCֶֶרת ְיר"ָ,ָל	   ... ט
 ִהֵ@ה ְשָֹכר+  מְֹ,ָלה ל+"ְזרֹע+"ְזרֹע+"ְזרֹע+"ְזרֹע+ ֲאדָֹני ְיֶהִוֹה ְ&ָחָזק ָיב+אי   ִהֵ@ה   :ֱאלֵֹהיֶכ	
 ָ : יא   ְ�רֶֹעה ֶעְדר+ ִיְרֶעה ִ&ְזרֹע+ ְיַקֵ&. ְטָלִאי	 "ְבֵחיק+ ִיCָא ָעל+ת ְיַנֵהל: ת+ ְלָפָניוִא'+ "ְפע!

  
 ספר ישעיה פרק סג

ה   ְו8ִ&יט ְוֵאי$ עֵֹזר ְוֶאְ,'+ֵמ	 ְוֵאי$ ס+ֵמְ� : ד   ִ�י י+	 ָנָק	 ְ&ִלִ&י "ְ,ַנת 0ְא"ַלי ָ&<ה

| ָצָרָת	 �ט   ְ&ָכל: ְלמ+ִ,יַעַוְיִהי ָלֶה	  ... ח   : ַוֲחָמִתי ִהיא ְסָמָכְתִניי ְזרִֹעיַו'+ַ,ע ִל

ְ&8ֲהָבת+ "ְבֶחְמָלת+ ה"א ְג<ָל	 ַוְיַנBְֵל	 "ַמְל8ְ� ָ/ָניו ה+ִ,יָע	 "ַמְל8ְ� ָ/ָניו ה+ִ,יָע	 "ַמְל8ְ� ָ/ָניו ה+ִ,יָע	 "ַמְל8ְ� ָ/ָניו ה+ִ,יָע	  ָצר] ל+[לֹא 

:... ר"ַח ָקְד,+�תֶאי   ְוֵהָ*ה ָמר" ְוִעDְב" : ְיֵמי ע+ָל	�ַוְיַנCְֵא	 ָ�ל  

 

 ספר תהילי	 פרק פ

: ִאַ*ְצָ'ה ָ ְ�ֵ&$ֵ&$ֵ&$ֵ&$�ָנְטָעה ְיִמיֶנָ� ְוַעל�טז   ְוַכָ@ה ֲאֶ,ר: "ְפקֹד 0ֶֶפ$ זֹאת    ...טו         

...ָנס+ג ִמֶ*Jָ �יט   ְולֹא   : ִאַ*ְצָ' ָ ְ�<ָד	<ָד	<ָד	<ָד	����ֶ&$ֶ&$ֶ&$ֶ&$�ָ ַעלְיִמיֶנ� ִאי,�ָיְדָ� ַעל�יח   ְ'ִהי   
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 ספר דברי הימי	 א פרק יז

א+ְיֶביָ� ָו0ִ8ד ָלְ� "ַבִית �ָ�ל�ַעִ*י ִיְשָֹרֵאל ְוִהְכַנְעִ'י ֶאת�י   "ְלִמָ-ִמי	 ֲאֶ,ר ִצִ"יִתי ,ְֹפִטי	 ַעל 
 8ֲחֶריָ� ַזְרֲעָ��ֲאבֶֹתיָ� ַוֲהִקימ+ִתי ֶאת�ָמְלא" ָיֶמיָ� ָלֶלֶכת ִע	�יא   ְוָהָיה ִ�י: ְ ָ� ְיהָֹוה�ִיְבֶנה

�ְסא+ ַעד�ִ י ָ&ִית ְוכַֹנְנִ'י ֶאת�יב   ה"א ִיְבֶנה: ַמְלכ"ת+�ִמָ&ֶניָ� ַוֲהִכינ+ִתי ֶאת ֲאֶ,ר ִיְהֶיהִ�

<ִסיר ֵמִע*+ � ְוַחְסִ=י לֹאִ י ְלֵב$ִ י ְלֵב$ִ י ְלֵב$ִ י ְלֵב$����ְוה"א ִיְהֶיהְוה"א ִיְהֶיהְוה"א ִיְהֶיהְוה"א ִיְהֶיה  + ְל<ב�ֲאִני ֶאְהֶיהיג   : ע+ָל	

� ַעדְ&ֵביִתי "ְבַמְלכ"ִתיְ&ֵביִתי "ְבַמְלכ"ִתיְ&ֵביִתי "ְבַמְלכ"ִתיְ&ֵביִתי "ְבַמְלכ"ִתיְוַהֲעַמְדִ'יה"    יד: ה ְלָפֶניָ�ַ�ֲאֶ,ר ֲהִסיר+ִתי ֵמֲאֶ,ר ָהָי
טו   ְ�כֹל ַהְ=ָבִרי	 ָהֵאֶ ה "ְככֹל ֶהָחז+$ : ע+ָל	ע+ָל	ע+ָל	ע+ָל	����ְוִכְסא+ ִיְהֶיה ָנכ+$ ַעדְוִכְסא+ ִיְהֶיה ָנכ+$ ַעדְוִכְסא+ ִיְהֶיה ָנכ+$ ַעדְוִכְסא+ ִיְהֶיה ָנכ+$ ַעד    ָהע+ָל	ָהע+ָל	ָהע+ָל	ָהע+ָל	

:     ָ=ִויד�ַה9ֶה ֵ�$ ִ=ֶ&ר ָנָת$ ֶאל  

 

:ֶאָחד�ט+ב ֵאי$ 0ַ	�ָלח" ֵאי$ עֵֹשֹהג   ַה�ֹל ָסר ַיְחָ=ו ֶנֱא   ספר תהילי	 פרק יד  
  

 ספר תהילי	 פרק נג

: ט+ב ֵאי$ 0ַ	 ֶאָחד�ד   �! + ָסג ַיְחָ=ו ֶנֱאָלח" ֵאי$ עֵֹשֹה  :ט+ב�ָעֶול ֵאי$ עֵֹשֹה...   ב 
 

    מגילת קהלת פרק ז

:ֱחָטאB+ב ְולֹא ֶי�כ   ִ�י <ָד	 ֵאי$ ַצִ=יק ָ&<ֶר. ֲאֶ,ר ַיֲעֶשֹה   

 

      ספר תהילי	 פרק ב

ז   ֲאַסְ/ָרה ֶאל חֹק ְיהָוה <ַמר ֵאַלי ְ&ִני : ָקְדִ,י�ִצ-+$ ַהר�   ַוֲאִני ָנַסְכִ'י ַמְלִ�י ַעלו

 ִיְבַער ִ�ְמַעט 8/+�ְותֹאְבד" ֶדֶרְ� ִ�י| ֶיֱאַנ? � ֶ/$ַברַברַברַבר����ַנAְק"ַנAְק"ַנAְק"ַנAְק"יב     :8ָ'ה ֲאִני ַה-+	 ְיִלְדִ'יָ�

:ח+ֵסי ב+�8ְ,ֵרי ָ�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 ִמ0ֶַזע ִיָ,י ְוֵנֶצר ִמAָָרָ,יו ִיְפֶרה
   ַוֲהִריח+ ְ&ִיְר8ת ג: ר"ַח ַ=ַעת ְוִיְר8ת ְיהָֹוה ר"ַח ֵעָצה "ְגב"ָרה ָחְכָמה "ִביָנה

ד   ְוָ,ַפט ְ&ֶצֶדק ַ=ִ י	 : ְלִמְ,ַמע <ְזָניו י+ִכיַח�ְלַמְרֵאה ֵעיָניו ִיְ,/+ט ְולֹא� ְולֹאהְיהָֹו
                 :ֶאֶר. ְ&ֵ,ֶבט ִ/יו "ְבר"ַח ְשָֹפָתיו ָיִמית ָרָ,ע�<ֶר. ְוִהָ�ה�ְוה+ִכיַח ְ&ִמי,+ר ְלַעְנֵוי

:יו ְוָהֱאמ"ָנה ֵאז+ר ֲחָלָציוה   ְוָהָיה ֶצֶדק ֵאז+ר ָמְתָנ  

  

 ספר תהילי	 פרק פב

: ֶעְלי+$ �!ְ ֶכ	"ְבֵני"ְבֵני"ְבֵני"ְבֵני  ֱאלִֹהי	 8ֶ'	 ֱאלִֹהי	 8ֶ'	 ֱאלִֹהי	 8ֶ'	 ֱאלִֹהי	 8ֶ'	ֲאִני <ַמְרִ'יו     

 

 ספר תהילי	 פרק ח

   ַוְ'ַח5ְֵרה" ְ*ַעט ֵמֱאלִֹהי	ו : <ָד	 ִ�י ִתְפְקֶד@"�ִתְזְ�ֶר@" "ֶב$�ֱאנ+, ִ�י�ה   ָמה 

:ַרְגָליו��ֹל ַ,ָ'ה ַתַחתַ'ְמִ,יֵלה" ְ&ַמֲעֵשֹי ָיֶדיָ� ז   : ְוָהָדר ְ'ַעBְֵרה"ְוָכב+ד   

 

 ספר הושע פרק ב

ֵי<ֵמר �ִיַ*ד ְולֹא ִי5ֵָפר ְוָהָיה ִ&ְמק+	 ֲאֶ,ר�ִיְשָֹרֵאל ְ�ח+ל ַהָ-	 ֲאֶ,ר לֹא�א   ְוָהָיה ִמְסַ/ר ְ&ֵני

:ָחיָחיָחיָחי����ְ&ֵני ֵאלְ&ֵני ֵאלְ&ֵני ֵאלְ&ֵני ֵאל<ֵמר ָלֶה	 8ֶ'	 ֵיַעִ*י �ָלֶה	 לֹא  



 12

 ספר בראשית פרק לב

לֹא ֲאַ,ֵ ֲחָ� ִ�י    ... כז :ֹ ַעד ֲעל+ת ַהAַָחר ִע*וִאי,ִאי,ִאי,ִאי,ַוֵ-<ֵבק     ַוִ-ָ"ֵתר ַיֲעקֹב ְלַב=+כה
ֱאלִֹהי	 �ָשִֹריָת ִע	�ִיְשָֹרֵאל ִ�י�כט   ַו-ֹאֶמר לֹא ַיֲעקֹב ֵי<ֵמר ע+ד ִ,ְמָ� ִ�י ִא	  :ֵ&ַרְכָ'ִני�ִא	
ָרִאיִתי ֱאלִֹהי	 ָ/ִני	 �ִ�ילא   ַוִ-ְקָרא ַיֲעקֹב ֵ,	 ַהָ*ק+	 ְ/ִניֵאל   :ֲאָנִ,י	 ַו'"ָכל�ְוִע	  

:ַוִ'ָ@ֵצל ַנְפִ,י ָ/ִני	�ֶאל  

 

 ספר הושע פרק יב

... ַו-!ָכלַמְל<ְ�ַמְל<ְ�ַמְל<ְ�ַמְל<ְ��ֶאלַשֹר ַוָ-ה   : ֱאלִֹהי	�"ְבא+נ+ ָשָֹרה ֶאת<ִחיו �ד   ַ&ֶ&ֶט$ ָעַקב ֶאת  

 

 ספר שמות פרק ג

 ִמ'+ְ� ַה5ְֶנה ַוַ-ְרא ְוִהֵ@ה ַה5ְֶנה &ֵֹער ָ&ֵא, ֵא,� ֵאָליו ְ&ַלַ&תַמְל8ְ� ְיהָוֹהַמְל8ְ� ְיהָוֹהַמְל8ְ� ְיהָוֹהַמְל8ְ� ְיהָוֹה   ַוֵ-ָרא ב
�לָ ָרה: ְוַה5ְֶנה ֵאיֶנ@" א! �ל ַה9ֶה ַמ="ַע לֹאַהַ*ְרֶאה ַה0ָדֹ�ָ@א ְוֶאְרֶאה ֶאת�ג   ַו-ֹאֶמר מֶֹ,ה <ס!

 ֱאלִֹהי	 ִמ'+ְ� ַה5ְֶנהַוִ-ְקָרא ֵאָליו ד   ַוַ-ְרא ְיהָוֹה ִ�י ָסר ִלְרא+ת : ִיְבַער ַה5ְֶנה
ְנָעֶליָ� ֵמַעל ַרְגֶליָ� ִ�י �ִ'ְקַרב ֲהלֹ	 ַ,ל�ה   ַו-ֹאֶמר 8ל:  ַו-ֹאֶמר ִהֵ@ִניַו-ֹאֶמר מֶֹ,ה מֶֹ,ה

ו   ַו-ֹאֶמר <נִֹכי ֱאלֵֹהי <ִביָ� ֱאלֵֹהי : קֶֹד, ה"א�ָ'ה ע+ֵמד ָעָליו 8ְדַמתַהָ*ק+	 ֲאֶ,ר 8
:ָהֱאלִֹהי	�8ְבָרָה	 ֱאלֵֹהי ִיְצָחק ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב ַוַ-ְסֵ'ר מֶֹ,ה ָ/ָניו ִ�י ָיֵרא ֵמַהִ&יט ֶאל  

 

 ספר שמות פרק כג

: ַהָ*ק+	 ֲאֶ,ר ֲהִכנִֹתי� ִלְ,ָמְרָ� ַ&ָ=ֶרְ� ְוַלֲהִביֲאָ� ֶאלָ� ְלָפֶניַמְל<ְ�ַמְל<ְ�ַמְל<ְ�ַמְל<ְ�כ   ִהֵ@ה <נִֹכי ,ֵֹלַח  

: ְ&ִקְר&+ְ&ִקְר&+ְ&ִקְר&+ְ&ִקְר&+ְ,ִמי  ִ�י ַ'ֵ*ר &+ ִ�י לֹא ִיCָא ְלִפְ,ֲעֶכ	�כא   ִהAֶָמר ִמָ/ָניו "ְ,ַמע ְ&קֹל+ 8ל

אְֹיֶביָ� ְוַצְרִ'י �ֵ&ר ְו<ַיְבִ'י ֶאת ְוָעִשֹיָת �ֹל ֲאֶ,ר ֲאַדָ,מ+ַע ִ'ְ,ַמע ְ&קֹל+�ִ�י ִא	כב   
ֵיֵלְ� ַמְל<ִכי ְלָפֶניָ� ֶוֱהִביֲאָ� ֶאל�כג   ִ�י: צְֹרֶריָ��ֶאת  

 

 ספר שופטי	 פרק יג

ֲעָקָרה ְולֹא ָיַלְדְ' ְוָהִרית �ָנא 8ְ'�ָהִאAָה ַו-ֹאֶמר ֵאֶליָה ִהֵ@ה�ֶאלְיהָֹוה �ַמְל8ְ�ג   ַוֵ-ָרא 

   : ֶפִלאיֶפִלאיֶפִלאיֶפִלאי�ִלְ,ִמי ְוה"א ָלָ*ה 9ֶה ִ'ְ,8ל ַו-ֹאֶמר ל+ ַמְל8ְ� ְיהָֹוהיח      : ֵ&$ְוָיַלְדְ'

...  ְ&ַלַהב ַהִ*ְזֵ&ַחְיהָֹוה�ַמְל8ְ�כ   ַוְיִהי ַבֲעל+ת ַהַ ַהב ֵמַעל ַהִ*ְזֵ&ַח ַהAַָמְיָמה ַוַ-ַעל    

]ה, ספר ישעיה פרק ט  [:ִ�י ֱאלִֹהי	 ָרִאינ"ָנמ"ת ִאְ,'+ מ+ת �כב   ַו-ֹאֶמר ָמנ+ַח ֶאל  

 

 ספר הושע פרק יג

: 8ִי$ ִ&ְלִ'י"מ+ִ,יַע"מ+ִ,יַע"מ+ִ,יַע"מ+ִ,יַע ד   ְו<נִֹכי ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָ� ֵמֶאֶר. ִמְצָרִי	 ֵואלִֹהי	 ז"ָלִתי לֹא ֵתָדע   

 

 ספר זכריה פרק יב

       ַל	 ְוָהָיה ַהִ@ְכָ,ל ָ&ֶה	 ַ&-+	 ַהה"א ְ�ָדִוידח   ַ&-+	 ַהה"א ָיֵג$ ְיהָֹוה ְ&ַעד י+ֵ,ב ְיר"ָ, 

:  ִלְפֵניֶה	ְ�ַמְל8ְ� ְיהָֹוה"ֵבית ָ=ִויד ֵ�אלִֹהי	    
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 ספר שמות פרק כ

:ָ/ָני�ִיְהֶיה ְלָ� ֱאלִֹהי	 ֲאֵחִרי	 ַעל�לֹאג      

ִי	 ִמַ*ַעל ַוֲאֶ,ר ָ&<ֶר. ִמָ'ַחת ַוֲאֶ,ר ַ&ַ*ִי	 ְ'מ"ָנה ֲאֶ,ר ַ&Aַָמ�ַתֲעֶשֹה ְלָ� ֶפֶסל ְוָכל�ד   לֹא

 ֱאלֶֹהיָ� ֵאל ַקָ@אִ�י <נִֹכי ְיהָוֹה ִתְ,ַ'ֲחֶוה ָלֶה	 ְולֹא ָתָעְבֵד	 �ה   לֹא: ִמַ'ַחת ָל<ֶר.

 ַלֲאָלִפי	    ְועֶֹשֹה ֶחֶסדו: ִרֵ&ִעי	 ְלשְֹֹנ<י�ִ,ֵ ִ,י	 ְוַעל�ָ&ִני	 ַעל�/ֵֹקד ֲע+$ <בֹת ַעל
:  ְלאֲֹהַבי "ְל,ְֹמֵרי ִמְצ+ָתי  

 

 ספר הושע פרק יג

: ... ֱאִהי ְדָבֶריָ� ָמֶות ֱאִהי ָקָטְבָ� ְ,א+ל ִמַ-ד ְ,א+ל ֶאְפֵ=	 ִמָ*ֶות ֶאְג<ֵל	יד     

 

 ספר ישעיה פרק כו

           ָפר ִ�י ַטל א+רֹת ַטֶ ָ� ָהִקיצ" ְוַרְ@נ" ,ְֹכֵני ָעִיְחי" ֵמֶתיָ� ְנֵבָלִתי ְיק"מ"$יט   

:  ָו<ֶר. ְרָפִאי	 ַ'ִ/יל  

 

 ספר דברי	 פרק ו

:ְמאֶֹדָ��ַנְפְ,ָ� "ְבָכל�ְלָבְבָ� "ְבָכל� ְ&ָכל   ְו<ַהְבָ' ֵאת ְיהָוֹה ֱאלֶֹהיָ�   ְו<ַהְבָ' ֵאת ְיהָוֹה ֱאלֶֹהיָ�   ְו<ַהְבָ' ֵאת ְיהָוֹה ֱאלֶֹהיָ�   ְו<ַהְבָ' ֵאת ְיהָוֹה ֱאלֶֹהיָ�ה   

 

 ספר ירמיה פרק לא

: ָחֶסדֵ�$ ְמַ,ְכִ'יְ��ַעל יְ� ֲאַהְבִ'ְו8ֲהַבת ע+ָל	ְו8ֲהַבת ע+ָל	ְו8ֲהַבת ע+ָל	ְו8ֲהַבת ע+ָל	ב   ֵמָרח+ק ְיהָֹוה ִנְר<ה ִלי   

 

 מגילת שיר השירי	 פרק ב

:ְוִדְגל+ ָעַלי 8ֲהָבהֵ&ית ַהָ-ִי$ �ד   ֱהִבי8ִני ֶאל  

 

 ספר ישעיה פרק יב

     : ִלי ִלי,"ָעה�ְיהָֹוה ַוְיִהיב   ִהֵ@ה ֵאל ְי,"ָעִתי ֶאְבַטח ְולֹא ֶאְפָחד ִ�י ָע9ִי ְוִזְמָרת ָי6  

:ִמַ*ַעְיֵני ַהְי,"ָעה ַמִי	 ְ&ָשֹשֹ+$�"ְ,8ְבֶ'	  ג   

 

 ספר תהילי	 פרק קג

:ְ/ָ,ֵעינ"�ִהְרִחיק ִמֶ*@" ֶאתיב   ִ�ְרחֹק ִמְזָרח ִמַ*ֲעָרב   

 

 ספר ישעיה פרק כה

 ֵ'ה ְ,ָמִרי	ִמְ,ֵ'ה ְ,ָמִני	 ִמְ,ָהַעִ*י	 ָ&ָהר ַה9ֶה �ו   ְוָעָשֹה ְיהָֹוה ְצָבא+ת ְלָכל 

ָחִי	 ְ,ָמִרי	 ְמז!ָ:ִקי	 �ל�ַה +ט ַעל| ַה +ט �ז   "ִבַ ע ָ&ָהר ַה9ֶה ְ/ֵני: ְ,ָמִני	 ְממ!ָ�
"ָמָחה  ִ&ַ ע ַהָ*ֶות ָלֶנַצחִ&ַ ע ַהָ*ֶות ָלֶנַצחִ&ַ ע ַהָ*ֶות ָלֶנַצחִ&ַ ע ַהָ*ֶות ָלֶנַצחח   : ַה0+ִי	�ָ�ל�ָהַעִ*י	 ְוַהַ*5ֵָכה ַהְ@ס"ָכה ַעל
          ָה<ֶר.�	 ְוֶחְרַ/ת ַע*+ ָיִסיר ֵמַעל ָ�לָ/ִני�ֲאדָֹני ְיֶהִוֹה ִ=ְמָעה ֵמַעל ָ�ל

ֶזה ְיהָֹוה  ְוי+ִ,יֵענ"ט   ְו<ַמר ַ&-+	 ַהה"א ִהֵ@ה ֱאלֵֹהינ" ֶזה ִקִ"ינ" ל+ :   ִ�י ְיהָֹוה ִ=ֵ&ר
...  ַה9ֶהָ&ָהר ְיהָֹוהְיהָֹוהְיהָֹוהְיהָֹוה����ַידַידַידַידָתנ"ַח �ִ�יי   : ָנִגיָלה ְוִנְשְֹמָחה ִ&י,"ָעת+ ִקִ"ינ" ל+  
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 ספר דברי	 פרק כט

                              :ב   ַהַ*5+ת ַה0ְדֹלֹת ֲאֶ,ר ָרא" ֵעיֶניָ� ָהאֹתֹת ְוַה*ְֹפִתי	 ַה0ְדִֹלי	 ָהֵה	
:ָנַת$ ְיהָֹוה ָלֶכ	 ֵלב ָלַדַעת ְוֵעיַנִי	 ִלְרא+ת ְו<ְזַנִי	 ִלְ,מַֹע ַעד ַה-+	 ַה9ֶה�ְולֹאג     

 

פר ישעיה פרק כטס  

ָראֵ,יֶכ	 �ַהְ@ִביִאי	 ְוֶאת�ֵעיֵניֶכ	 ֶאת�ָנַסְ� ֲעֵליֶכ	 ְיהָֹוה ר"ַח ַ'ְרֵ=ָמה ַוְיַעDֵ	 ֶאת�י   ִ�י
יג   ַו-ֹאֶמר ֲאדָֹני ַיַע$ ִ�י ִנ0ַ, ָהָע	 ַה9ֶה ְ&ִפיו "ִבְשָֹפָתיו ִ�ְ&ד"ִני ְוִל&+ ִרַחק   :ַהחִֹזי	 ִ�5ָה

:ִ@י ַוְ'ִהי ִיְר<ָת	 אִֹתי ִמְצַות ֲאָנִ,י	 ְמל!ָ*ָדהִמֶ*  

 

 ספר ישעיה פרק נג

ָעֵתנ"  ב   ַוַ-ַעל ַ�-+ֵנק ְלָפָניו ְוַכAֶֹר, : ִמי ִנְגָלָתה� ַעל"ְזר+ַע ְיהָֹוה"ְזר+ַע ְיהָֹוה"ְזר+ַע ְיהָֹוה"ְזר+ַע ְיהָֹוהא   ִמי ֶהֱאִמי$ ִלְ,מ!
ג   ִנְבֶזה ַוֲחַדל ִאיִ,י	 : ְרֶאה ְוֶנְחְמֵדה"ַמ�ת8ֹר ל+ ְולֹא ָהָדר ְוִנְרֵאה" ְולֹא�ֵמֶאֶר. ִצָ-ה לֹא

<ֵכ$ ֳחָלֵינ" ה"א ד   : ִאי, ַמְכאֹב+ת ִויד"ַע חִֹלי "ְכַמְסֵ'ר ָ/ִני	 ִמֶ*@" ִנְבֶזה ְולֹא ֲחַ,ְבנ!ה"
ֶ@ה"ַמְכאֵֹבינ" ְסָבָל	 ָנָשֹא �ה ֱאלִֹהי	 "ְמע!ֵ ְמחָֹלל ְמחָֹלל ְמחָֹלל ְמחָֹלל ְוה"א ה   :  ַוֲאַנְחנ" ֲחַ,ְבנ!ה" ָנג"ַע מ!

ָרת+ מ"ַסר ְ,ל+ֵמנ" ָעָליוֵמֲע+נֵֹתינ" ֵמֲע+נֵֹתינ" ֵמֲע+נֵֹתינ" ֵמֲע+נֵֹתינ" ְמד!ָ�א     ִמְ/ָ,ֵענ"ִמְ/ָ,ֵענ"ִמְ/ָ,ֵענ"ִמְ/ָ,ֵענ" ָרת+"ַבֲחב! ָרת+"ַבֲחב! ָרת+"ַבֲחב!  :ָלנ"ָלנ"ָלנ"ָלנ"���� ִנְרָ/א ִנְרָ/א ִנְרָ/א ִנְרָ/א"ַבֲחב!

             :ַויהָֹוה ִהְפ0ִיַע &+ ֵאת ֲע+$ �!ָ נ"ו   �!ָ נ" ַ�Dֹא$ ָ'ִעינ" ִאי, ְלַדְר�+ ָ/ִנינ" 
ִ/יו ַ�Cֶה ַלBֶַבח י"ָבל "ְכָרֵחל ִלְפֵני גְֹזֶזיָה ֶנֱאָלָמה ְולֹא ִיְפַ'ח �ֶנה ְולֹא ִיְפַ'חז   ִנ0ַשֹ ְוה"א ַנֲע

=+ר+ ִמי ְישֹ+ֵחַח ִ�י ִנְגַזר ֵמֶאֶר. ַחִ-י	 ִמֶ/ַ,ע ַעִ*י ֶנַגע �ח   ֵמעֶֹצר "ִמִ*ְ,ָ/ט ל!ָ:ח ְוֶאת: ִ/יו
ָחָמס ָעָשֹה ְולֹא ִמְרָמה �ַעל לֹאָעִ,יר ְ&מָֹתיו �ִעי	 ִקְבר+ ְוֶאתְרָ,�ט   ַוִ-ֵ'$ ֶאת  :ָלמ+

ָ'ִשֹי	 <ָ,	 ַנְפ,+ ִיְרֶאה ֶזַרע ַיֲאִריְ� ָיִמי	 ְוֵחֶפ. �י   ַויהָֹוה ָחֵפ. ַ=ְ�א+ ֶהֱחִלי ִא	: ְ&ִפיו

 ָלַרִ&י	 ַצִ=יק ַעְבִ=יַצִ=יק ַעְבִ=יַצִ=יק ַעְבִ=יַצִ=יק ַעְבִ=יַדְע'+ ַיְצִ=יק יא   ֵמֲעַמל ַנְפ,+ ִיְרֶאה ִיְשָֹ&ע ְ&: ְיהָֹוה ְ&ָיד+ ִיְצָלח
ֲעצ"ִמי	 ְיַחֵ ק ָ,ָלל ַ'ַחת ֲאֶ,ר ֶהֱעָרה �ל+ ָבַרִ&י	 ְוֶאת�יב   ָלֵכ$ ֲאַחֶ ק: ַוֲע+נָֹת	 ה"א ִיְס&ֹל
:       ַרִ&י	 ָנָשֹא ְוַל/ְֹ,ִעי	 ַיְפ0ִיַע�/ְֹ,ִעי	 ִנְמָנה ְוה"א ֵחְטא�ַלָ*ֶות ַנְפ,+ ְוֶאת  

 

:ְ=ָבִרי ַלֲעשֹֹת+�,ֵֹקד ֲאִני ַעל�יב  ַו-ֹאֶמר ְיהָֹוה ֵאַלי ֵהיַטְבָ' ִלְרא+ת ִ�י    ספר ירמיה פרק א  

 

 ספר יחזקאל פרק מד

ל ִיְשָֹרֵא�ִמְ,ֶמֶרת ִמְקָ=ִ,י ִ&ְתע+ת ְ&ֵני� ֲאֶ,ר ָ,ְמר" ֶאתְ&ֵני ָצד+ק ַהְלִוִ-	 ְוַה�ֲֹהִני	טו   

	 ֲאדָֹני ְיהִֹוהָוָד	ָוָד	ָוָד	ָוָד	 ִלי ֵחֶלב ְלַהְקִריבְלַהְקִריבְלַהְקִריבְלַהְקִריבֵמָעַלי ֵהָ*ה ִיְקְרב" ֵאַלי ְלָ,ְרֵתִני ְוָעְמד" ְלָפַני  :  ְנא!
ְלָחִני ְלָ,ְרֵתִני ְוָ,ְמר" ֶאת�ִמְקָ=ִ,י ְוֵהָ*ה ִיְקְרב" ֶאל�טז   ֵהָ*ה ָיבֹא" ֶאל :ִמְ,ַמְרִ'י�,!  

 

 ספר ישעיה פרק כב

:"ָפַתח ְוֵאי$ סֵֹגר ְוָסַגר ְוֵאי$ /ֵֹתַח ִ,ְכמ+�ַעלָ=ִוד �ָנַתִ'י ַמְפֵ'ַח ֵ&יתכב   ְו  

  ...<ִביו�ְ�ב+ד ֵ&ית| ָעָליו �ֹל כד   ְוָתל"   :ְוָהָיה ְלִכ5ֵא ָכב+ד ְלֵבית <ִביו   ...כג
 

 ספר משלי פרק כה

:ָלִכי	 ֲחקֹר ָ=ָבר  ְ�בֹד ֱאלִֹהי	 ַהְסֵ'ר ָ=ָבר "ְכבֹד ְמב   
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   ספר הושע פרק ג

 ְוֵאי$ ַמDֵָבה ְוֵאי$ ְוֵאי$ ֶזַבח ֵאי$ ֶמֶלְ� ְוֵאי$ ָשֹרָיִמי	 ַרִ&י	 ֵיְ,ב" ְ&ֵני ִיְשָֹרֵאל | ד   ִ�י 
ב" ְ&ֵני ִיְשָֹרֵאל : ֵאפ+ד "ְתָרִפי	  ד ַמְלָ�	ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶה	 ְוֵאת ָ=ִו�"ִבְק," ֶאתה   8ַחר ָי,!
:       ְ&8ֲחִרית ַהָ-ִמי	ט"ב+ � ְוֶאלְיהָֹוה�"ָפֲחד" ֶאל  

 

 ספר עמוס פרק  ט

�ת ָ=ִויד�<ִקי	 ֶאתיא   ַ&-+	 ַהה"א ַ �ת ָ=ִוידס!ַ �ת ָ=ִוידס!ַ �ת ָ=ִוידס!ַ  ִ/ְרֵציֶה$ ַוֲהִרסָֹתיו�ְוָגַדְרִ'י ֶאת   ַה@ֶֹפֶלתס!
ִנְקָרא �ַה0+ִי	 ֲאֶ,ר�ְ,ֵאִרית ֱאד+	 ְוָכל�תיב   ְלַמַע$ ִייְר," ֶא: <ִקי	 "ְבִניִתיָה ִ�יֵמי ע+ָל	

	 	  :ְיהָֹוה עֶֹשֹה 9ֹאת�ְ,ִמי ֲעֵליֶה	 ְנא! ְיהָֹוה ְוִנ0ַ, ח+ֵר, ַ&:ֵֹצר�יג  ִהֵ@ה ָיִמי	 ָ&ִאי	 ְנא!  

�יד   ְוַ,ְבִ'י ֶאת :ַגְגָנהַה0ְָבע+ת ִ'ְתמ+�ְודֵֹרְ� ֲעָנִבי	 ְ&מֵֹ,ְ� ַה9ַָרע ְוִהBִיפ" ֶהָהִרי	 ָעִסיס ְוָכל
 ְולֹא ִיָ@ְת," ע+ד ֵמַעל 8ְדָמָת	8ְדָמָת	 �"ְנַטְעִ'י	 ַעלטו   ...  ְ,ב"ת ַעִ*י ִיְשָֹרֵאל

:ֲאֶ,ר ָנַתִ'י ָלֶה	 <ַמר ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָ�  

 

 ספר ירמיה פרק ל

: ָצָרה ִהיא ְלַיֲעקֹב "ִמֶ*ָ@ה ִיָ"ֵ,ַע�ֵעתְוז   ה+י ִ�י ָגד+ל ַה-+	 ַהה"א ֵמ8ִי$ ָ�מֹה" 
 	 �ְיהָֹוה ְצָבא+ת ֶאְ,&ֹר ע! + ֵמַעל ַצָ"אֶרָ� "מ+ְסר+ֶתיָ� ֲאַנֵ'ק ְולֹא| ח   ְוָהָיה ַב-+	 ַהה"א ְנא!

: ר <ִקי	 ָלֶה	ֲאֶ, ָ=ִוד ַמְלָ�	ָ=ִוד ַמְלָ�	ָ=ִוד ַמְלָ�	ָ=ִוד ַמְלָ�	  ְוֵאתְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶה	ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶה	ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶה	ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶה	ֵאת     ְוָעְבד"ְוָעְבד"ְוָעְבד"ְוָעְבד"ט   : ב+ ע+ד ָזִרי	�ַיַעְבד"  

 

 ספר הושע פרק יא

     : ְוֶיֶחְרד" ָבִני	 ִמָ-	ה"א ִיְ,8ג�ִ�י ְ�8ְרֵיה ִיְ,<ג 8ֲחֵרי ְיהָֹוה ֵיְלכ"י   
	�יא   ֶיֶחְרד" ְכִצ/+ר ִמִ*ְצַרִי	 "ְכי+ָנה ֵמֶאֶר. A8"ר ְוה+ַ,ְבִ'י	 ַעל :       ְיהָֹוה�ָ&ֵ'יֶה	 ְנא!  

 

:ָיָדְעִ'י� ַ&לְוֵאי$ צ"רֲהֵי, ֱאל+6ַ ִמַ&ְלָעַדי    ...ח   ספר ישעיה פרק מד  

 

  :ִ'ְרַע. א+ֵיב ְיהָוֹה ְיִמיְנָ�ְיִמיְנָ�ְיִמיְנָ�ְיִמיְנָ� ְיהָֹוה ֶנְאָ=ִרי ַ&�ַֹח ְיִמיְנָ�ְיִמיְנָ�ְיִמיְנָ�ְיִמיְנָ�  ו ספר שמות פרק טו

 

 ספר ירמיה פרק כג

: ְיפֵֹצ. ָסַלעי,י,י,י,"ְכַפBִ"ְכַפBִ"ְכַפBִ"ְכַפBִ ְיהָֹוה� ְנא!	ָ�ֵא,ָ�ֵא,ָ�ֵא,ָ�ֵא,ֲהל+א כֹה ְדָבִרי כט     

 

 ספר דברי	 פרק לג

�" ְלַרְגֶלָ� ִיCָא ִמַ=ְ&רֶֹתיָ�ְקדָֹ,יו ְ&ָיֶדָ��ָ�לג   8? חֵֹבב ַעִ*י	   : ְוֵה	 '!  

 

:ָ&ַנִיְ� ִל*"ֵדי ְיהָֹוה ְוַרב ְ,ל+	 ָ&ָנִיְ��יג   ְוָכל   ספר ישעיה פרק נד  
 

: ְוָרע" ֶאְתֶכ	 ֵ=ָעה ְוַהְשֵֹ�ילרִֹעי	 ְ�ִלִ&יי ָלֶכ	 טו   ְוָנַתִ'    ספר ירמיה פרק ג  
 

: ְוִצְדָקִתי לֹא ֵתָחתִוי,"ָעִתי ְלע+ָל	 ִ'ְהֶיהִוי,"ָעִתי ְלע+ָל	 ִ'ְהֶיהִוי,"ָעִתי ְלע+ָל	 ִ'ְהֶיהִוי,"ָעִתי ְלע+ָל	 ִ'ְהֶיה... ו    ספר ישעיה פרק נא  

: ְיַיֵחל"$ְזרִֹעי� ַעִ*י	 ִיְ,/ֹט" ֵאַלי ִאִ-י	 ְיַק"" ְוֶאל"ְזרַֹעי  ... ה  
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 ספר ישעיה פרק נה

�ָעָשֹה ֶאת�ָי,"ב ֵאַלי ֵריָק	 ִ�י ִא	�ֵ�$ ִיְהֶיה ְדָבִרי ֲאֶ,ר ֵיֵצא ִמִ/י לֹא   יא
ְבִשְֹמָחה ֵתֵצא" "ְבָ,ל+	 '"ָבל"$ �יב   ִ�י  :ֲאֶ,ר ָחַפְצִ'י ְוִהְצִליַח ֲאֶ,ר ְ,ַלְחִ'יו

:ָכ?� ַהCֶָדה ִיְמֲחא"ֲעֵצי�ֶהָהִרי	 ְוַה0ְָבע+ת ִיְפְצח" ִלְפֵניֶכ	 ִרָ@ה ְוָכל  

 

  ספר ישעיה פרק סא      

ְמִעיל  ֶיַ,ע�ִ�י ִהְלִ&יַ,ִני ִ&ְגֵדיי   שֹ+שֹ <ִשֹישֹ ַ&יהָֹוה ָ'ֵגל ַנְפִ,י ֵ&אלַֹהי 
�ָחָת$ ְיַכֵה$ ְ/ֵאר ְוַכַ�ָ ה ַ'ְעֶ=ה ֵכֶליָהְצָדָקה ְיָעָטִני ֶ:  

 

:ָה<ֶר.�ָ�ל�ְיהָוֹה ֶאת�ֵלא ְכב+ד<ִני ְוִיָ*�ְוא"ָל	 ַחיכא             ספר במדבר פרק יד   

 

�ָ ה ָיִשֹישֹ ָעַלִיְ� ֱאלָֹהִיְ��"ְמשֹ+שֹ ָחָת$ ַעל ... ה   ספר ישעיה פרק סבַ:  

 

 ספר ישעיה פרק לה

            : 0ְא"ִלי	ְוָהְלכ" ָ,	...  ט   ...  ָוֶדֶרְ� ְוֶדֶרְ� ַה:ֶֹדשָ,	 ַמְסל"ל �ח   ְוָהָיה

ב"$ "ָבא" ִצ-+$ "ְפד"ֵיי"ְפד"ֵיי"ְפד"ֵיי"ְפד"ֵייי     רֹאָ,	רֹאָ,	רֹאָ,	רֹאָ,	����ְוִשְֹמַחת ע+ָל	 ַעלְוִשְֹמַחת ע+ָל	 ַעלְוִשְֹמַחת ע+ָל	 ַעלְוִשְֹמַחת ע+ָל	 ַעל    ְ&ִרָ@הְ&ִרָ@הְ&ִרָ@הְ&ִרָ@ה ְיהָֹוה ְי,!

:       ְוָנס" ָיג+$ ַוֲאָנָחה ָשֹשֹ+$ ְוִשְֹמָחה ַיCִיג"ָשֹשֹ+$ ְוִשְֹמָחה ַיCִיג"ָשֹשֹ+$ ְוִשְֹמָחה ַיCִיג"ָשֹשֹ+$ ְוִשְֹמָחה ַיCִיג"   

  

 ספר במדבר פרק כג

:ה"א <ַמר ְולֹא ַיֲעֶשֹה ְוִדֶ&ר ְולֹא ְיִקיֶמָ@ה<ָד	 ְוִיְתֶנָח	 ַה� "ֶב$לֹא ִאי, ֵאל ִויַכ9ֵביט     

 

:ָזַבחָזַבחָזַבחָזַבח����ֲעֵליֲעֵליֲעֵליֲעֵליִלי ֲחִסיָדי �ְֹרֵתי ְבִריִתי �ִאְספ"  ה      ספר תהילי	 פרק נ             

 

�י ַדַעת ְות+ָרה ְיַבְק," ִמִ/יה" � ִיְ,ְמר"כֵֹה$ִשְֹפֵתי � ִ�יז     ספר מלאכי פרק בִ
:ְצָבא+ת ה"א�הַמְל8ְ� ְיהָֹו  

 

ַהה"א ַ&-+	  ָה<ֶר.�ָ�ל�ְוָהָיה ְיהָֹוה ְלֶמֶלְ� ַעלט      ספר זכריה פרק יד
:"ְ,מ+ ֶאָחד ִיְהֶיה ְיהָֹוה ֶאָחדִיְהֶיה ְיהָֹוה ֶאָחדִיְהֶיה ְיהָֹוה ֶאָחדִיְהֶיה ְיהָֹוה ֶאָחד  

 

:ע+ָל	ע+ָל	ע+ָל	ע+ָל	� ֵמַעָ'ה ְוַעדְ&ַהר ִצ-+$ְ&ַהר ִצ-+$ְ&ַהר ִצ-+$ְ&ַהר ִצ-+$"ָמַלְ� ְיהָֹוה ֲעֵליֶה	  ...ז  ספר מיכה פרק ד  
 

 ספר תהילי	 פרק קיט

: צ   ְלדֹר ָודֹר ֱאמ"ָנֶתָ� �+ַנְנָ' ֶאֶר. ַוַ'ֲעמֹד:+ָל	 ְיהָֹוה ְ=ָבְרָ� ִנDָב ַ&Aָָמִי	ְלעפט     

 
                                  Jerusalem, Israel   22/2/2010     

 ספר ישעיה פרק מ 

:ָלםְלעֹוָיקּום ֱאלֵֹהינּו -ּוְדַבר   ָיֵב, ָחִציר ָנֵבל ִצי. ח   


