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              ?א� היודעי� את� מיהו.  יודעי� כי ימינו אלה ה� ימי� של חבלי משיחאת�
 . � אודות המשיח"מהתנ  קטעי נבואה160  +� זו מכילה מקטנהחוברת 

. ישראל האמיתי משיח משיח משיח משיחשישוע הואשישוע הואשישוע הואשישוע הואה� מראי� בבירור  . קראו אות�  

 
 ספר ישעיה פרק ט

2ֶֶלא י.ֵע1  ַו0ְִקָרא ְ/מ.ִ/ְכמ. �ָלנ% ַוְ*ִהי ַהִ-ְשָֹרה ַעל� ִנַ*'ֵ('ָלנ% � י$ַ#דֶיֶלד�  ִ יה 
ֵק1 �ַהִ-ְשָֹרה %ְלָ/ל.� ֵאי'] ְלַמְרֵ(ה[ו    ְלַ�ְרֵ(ה : ָ/ל.�ָ/ל.�ָ/ל.�ָ/ל.�����ַשֹרַשֹרַשֹרַשֹר ַעדַעדַעדַעד����ֲאִביֲאִביֲאִביֲאִבי ֵאל 3ִ(.רֵאל 3ִ(.רֵאל 3ִ(.רֵאל 3ִ(.ר

ע.ָל� �ָת: %ְלַסֲעָד: ְ(ִמְ/2ָט %ִבְצָדָקה ֵמַעָ*ה ְוַעדַמְמַלְכ*. ְלָהִכי' אֹ�ִ 8ֵא ָדִוד ְוַעל�ַעל
:>ֹאת�ִקְנ;ת ְיהָֹוה ְצָבא.ת ַ*ֲעֶשֹה  

 

 ספר מיכה פרק ה

 ִלְהי.ת ֵיֵצאֵיֵצאֵיֵצאֵיֵצאִמְ-ָ� ִלי  ָצִעיר ִלְהי.ת ְ(;ְלֵפי ְיה%ָדה ֶלֶח� ֶאְפָרָתה�ֵ(יתא   ְו;ָ*ה 
ְוָרָעה ְ(עֹז ְיהָֹוה ג   ְוָעַמד   :ִמיֵמי ע.ָל�יו ִמֶ=ֶד� %מ.ָצאָֹת  ְ(ִיְשָֹרֵאלמ.ֵ/למ.ֵ/למ.ֵ/למ.ֵ/ל

:Aֶר�1;ְפֵסי�ַעָ*ה ִיְגַ@ל ַעד� ְוָיָ/ב% ִ יִ(ְגא.' ֵ/� ְיהָֹוה ֱאלָֹהיו  

 

 ספר בראשית פרק יח

ְמָנ� ֵא�יג   ַו0ֹאֶמר ְיהָוֹה ֶאל : ֵלד ַוֲאִני ָזַקְנִ*י;ְבָרָה� ָלָ-ה ֶ>ה ָצֲחָקה ָשָֹרה ֵלאמֹר ַה;B א$  

: ַל-.ֵעד A/%ב ֵאֶליָ� ָ ֵעת ַח0ָה %ְלָשָֹרה ֵב'ֲהִי2ֵָלא ֵ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 ִהCֵה   

 

  נטספר ישעיה פרק

ֲע.נֵֹתיֶכ� ָהי% �ב   ִ י ִא�: ָכְבָדה Aְזנ. ִמDְמ.ַע�ְיהָֹוה ֵמה.ִ/יַע ְולֹא�ָקְצָרה ַיד�א   ֵה' לֹא
:ַמְבִ@ִלי� ֵ(יֵנֶכ� ְלֵבי' ֱאלֵֹהיֶכ� ְוַחEֹאוֵתיֶכ� ִהְסִ*יר% ָפִני� ִמֶ � ִמDְמ.ַע  

 

 ספר דברי� פרק כד

:      ִאי/ ְ(ֶחְטא. י%ָמת%Aב.ת �י%ְמת% ַעל�ָ(ִני� %ָבִני� לֹא�ַעלי%ְמת% Aב.ת �טז   לֹא  

 

 ספר יחזקאל פרק יח

:  ַהCֶֶפ/ ַהחֵֹטאת ִהיא ָתמ%ת  ... ד  

 

 ספר דברי� פרק כז

:� Aֵמ'ָהָע�ַה>ֹאת ַלֲעשֹ.ת א.ָת� ְוAַמר ָ ל�ִ@ְבֵרי ַה*.ָרה�ָיִקי� ֶאת� ֲאֶ/ר לֹאAר%רAר%רAר%רAר%רכו      
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 ספר ישעיה פרק סד

נ%�ה   ַוCְִהי ַכEֵָמא  $ָ#נ% %ְכֶבֶגד ִעִ@י� ָ ל ָ#נ% ַוֲע.ֵננ% ָ ר%ַח ִיFָא$ :ִצְדקֵֹתינ% ַוCֶָבל ֶ ָעֶלה  $  

 

 ספר ישעיה פרק ו

ַמר ִהְנִני ָואֹ ָלנ%ָלנ%ָלנ%ָלנ%�ִמי ֶאְ/ַלח %ִמי ֵיֶלְ��ק.ל ֲאדָֹני אֵֹמר ֶאת�ח   ָוֶאְ/ַמע ֶאת 
   : ֵ*ָדע%�ָ*ִבינ% %ְרא% ָרא. ְו;ל�ט   ַו0ֹאֶמר ֵלְ� ְוAַמְרָ* ָלָע� ַהֶ>ה ִ/ְמע% ָ/מ.ַע ְו;ל :ְ/ָלֵחִני

 ִיְרֶאה ְבֵעיָניו %ְבAְזָניו ִיְ/ָמע %ְלָבב.�ָהָע� ַהֶ>ה ְוAְזָניו ַהְכֵ(ד ְוֵעיָניו ָהַ/ע 2ֶ'�י   ַהְ/ֵמ' ֵלב
: ל.ְוָרָפאְוָרָפאְוָרָפאְוָרָפאָיִבי' ָוָ/ב   

 

 ספר ישעיה פרק א

ַיְאִ@ימ% � ַ Dִָני� ַ Dֶֶלג ַיְלִ(ינ% ִא�ֲחָטֵאיֶכ�ִיְהי% �ָנא ְוִנָ%ְכָחה יֹאַמר ְיהָֹוה ִא��יח   ְלכ%  
:*ֹאב% %ְ/ַמְעֶ*� ט%ב ָהAֶר1 *ֹאֵכל%�יט   ִא�: ַכ*.ָלע ַ Gֶֶמר ִיְהי%  

 

דניאל פרק יבספר   

   : ְוֵאֶ#ה ַלֲחָרפ.ת ְלִדְרא.' ע.ָל�ְלַח0ֵי ע.ָל�ְלַח0ֵי ע.ָל�ְלַח0ֵי ע.ָל�ְלַח0ֵי ע.ָל�ָעָפר ָיִקיצ% ֵאֶ#ה �ב   ְוַרִ(י� ִמ0ְֵ/ֵני ;ְדַמת 

 

 ספר איוב פרק יט

:זֹאת %ִמְ(ָשִֹרי ֶאֱחֶזה ֱאל.ַ:�כו   ְו;ַחר ע.ִרי ִנְ=פ%   

 

 ספר דברי הימי� ב פרק כ

: ַהֲאִמינּו ִבְנִבי�יו ְוַהְצִליחּו ַּביהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם ְוֵת�ֵמנּוַהֲאִמינּו ...  כ   

   

 ספר עמוס פרק  ג

:ֲעָבָדיו ַהCְִביִאי�ֲעָבָדיו ַהCְִביִאי�ֲעָבָדיו ַהCְִביִאי�ֲעָבָדיו ַהCְִביִאי��3ָָלה 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/ ַזְרָע: ה %ֵבי' ַזְרֲעָ� %ֵבי'Aִ/ית ֵ(יְנָ� %ֵבי' ָהִאDָ| טו   ְוֵאיָבה 
:ָעֵקבָעֵקבָעֵקבָעֵקב ְ*/%ֶפC%ְ*/%ֶפC%ְ*/%ֶפC%ְ*/%ֶפC%ְו;ָ*ה   

 

 ספר ישעיה פרק נט

:ֵאי' ִמְ/2ָט�ִ יטו   ַוְ*ִהי ָהֱאֶמת ֶנְעֶ@ֶרת ְוָסר ֵמָרע ִמְ/*.ֵלל ַו0ְַרא ְיהָֹוה ַו0ֵַרע ְ(ֵעיָניו   

ְוִצְדָקת. ִהיא  ְזרֹע.ְזרֹע.ְזרֹע.ְזרֹע.ַו*.ַ/ע ל.  ֵאי' ַמְפ3ִיַע0ְִ/*.ֵמ� ִ י  ַוֵאי' ִאי/�ַו0ְַרא ִ יטז   
ַו0ְִלַ(/ ִ(ְגֵדי  ְוכ.ַבע ְי/%ָעה ְ(רֹא/. יז   ַו0ְִלַ(/ ְצָדָקה ַ Dְִרָי': ְּסָמָכְתהו

ל.ת ְ ַעל ְי: ַו0ַַעט ַ ְמִעיל ִקְנAהָנָק� ִ*ְל(ֶֹ/ת  ַ/ֵ#� ֵחָמה ְלָצָריו 3ְמ%ל יח   ְ ַעל 3ְמ$
ְ ב.ד. �ֶ/ֶמ/ ֶאת�ֵ/� ְיהָֹוה %ִמִ-ְזַרח�יט   ְוִייְרא% ִמַ-ֲעָרב ֶאת  :ְלאְֹיָביו ָלִא0ִי� 3ְמ%ל ְיַ/ֵ#�

  ...כ   %ָבא ְלִצ0.' 3.ֵאל: ָיב.א ַכCָָהר ָצר ר%ַח ְיהָֹוה נְֹסָסה ב.�ִ י

 

 ספר ויקרא פרק יז

�ְלַכ2ֵר ַעלַהִ-ְזֵ(ַח �ַוֲאִני ְנַתִ*יו ָלֶכ� ַעל ִהוא ַ(ָ@�ַ(ָ@�ַ(ָ@�ַ(ָ@� ֶנֶפ/ ַהָ(ָשֹר�ִ ייא   
:ַהָ@� ה%א ַ(Cֶֶפ/ ְיַכ2ֵרַהָ@� ה%א ַ(Cֶֶפ/ ְיַכ2ֵרַהָ@� ה%א ַ(Cֶֶפ/ ְיַכ2ֵרַהָ@� ה%א ַ(Cֶֶפ/ ְיַכ2ֵר�ִ י ַנְפ/ֵֹתיֶכ�  
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 ספר ישעיה פרק נב

ֵאת Aֶר1 �;ְפֵסי�ְוָרא% ָ לַה3.ִי� �ְלֵעיֵני ָ ל ְזר.ַע ָקְד/.ְזר.ַע ָקְד/.ְזר.ַע ָקְד/.ְזר.ַע ָקְד/.����ֶאתֶאתֶאתֶאתָחַשBֹ ְיהָֹוה י   
יד   ַ ֲאֶ/ר ָ/ְממ% :  ָיר%� ְוִנFָא ְוָגַב: ְמאֹדַעְבִ@ייג   ִהCֵה ַיְשִֹ יל   :ְי/%ַעת ֱאלֵֹהינ%

 ָעָליו ֵ ' ַיֶ>ה 3.ִי� ַרִ(י�טו   : ִמְ/ַחת ֵמִאי/ ַמְרֵאה% ְותֲֹאר. ִמְ(ֵני Aָד��ָעֶליָ� ַרִ(י� ֵ '
2ַר ָלֶה� ָרא% ַוֲאֶ/ר לֹא�� ִ י ֲאֶ/ר לֹאִיְק2ְצ% ְמָלִכי� 2ִיֶה :ָ/ְמע% ִהְת(.ָננ%�ס$  

 

 ספר ישעיה פרק נג

ָעֵתנ% א   ִמי ֶהֱאִמי'    :ִמי ִנְגָלָתה� ַעל%ְזר.ַע ְיהָֹוה%ְזר.ַע ְיהָֹוה%ְזר.ַע ְיהָֹוה%ְזר.ַע ְיהָֹוהִלְ/מ$

 ֵ Cֶהד   Aֵכ' ֳחָלֵינ% ה%א ָנָשֹא %ַמְכאֵֹבינ% ְסָבָל� ַוֲאַנְחנ% ֲחַ/ְבנ$ה% ָנג%ַע מ$ : ה ֱאלִֹהי� %ְמע$  

 מ%ַסר ְ/ל.ֵמנ% ָעָליו  ֵמֲע.נֵֹתינ%ְמד$ָ אְמד$ָ אְמד$ָ אְמד$ָ א  ִמ2ְָ/ֵענ%ְמחָֹללְמחָֹללְמחָֹללְמחָֹללְוה%א ה   

ָרת. ִנְר2ָא ַויהָֹוה ִהְפ3ִיַע ו    $ָ#נ% ַ Gֹא' ָ*ִעינ% ִאי/ ְלַדְר . 2ִָנינ% : ָלנ%�%ַבֲחב$
 ַצִ@יק ַעְבִ@יַצִ@יק ַעְבִ@יַצִ@יק ַעְבִ@יַצִ@יק ַעְבִ@יל ַנְפ/. ִיְרֶאה ִיְשָֹ(ע ְ(ַדְע*. ַיְצִ@יק יא   ֵמֲעַמ  :(. ֵ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@. : ָוה ְי/%ָעת. ְלֵעיֵני ַה3.ִי� #ָ3ִה ִצְדָקת.ב   ה.ִדיַע ְיהֹ

:Aֶר1 ֵאת ְי/%ַעת ֱאלֵֹהינ%�;ְפֵסי�ָכלָרא%   

 

 ספר ירמיה פרק לא

: ְ(ִרית ֲחָדָ/הְ(ִרית ֲחָדָ/הְ(ִרית ֲחָדָ/הְ(ִרית ֲחָדָ/הית ְיה%ָדה ֵ(�ֵ(ית ִיְשָֹרֵאל ְוֶאת�ְיהָֹוה ְוָכַרִ*י ֶאת�ל   ִהCֵה ָיִמי� ָ(ִאי� ְנא$�
�ֲאב.ָת� ְ(י.� ֶהֱחִזיִקי ְבָיָד� ְלה.ִציA� ֵמֶאֶר1 ִמְצָרִי� ֲאֶ/ר�לא   לֹא ַכְ(ִרית ֲאֶ/ר ָ ַרִ*י ֶאת

��ֵהָ-ה ֵהֵפר% ֶאת �תלב   ִ י זֹאת ַהְ(ִרית ֲאֶ/ר ֶאְכרֹת ֶא: ְיהָֹוה�ְ(ִריִתי ְוAנִֹכי ָ(ַעְלִ*י ָב� ְנא$
ִלָ(� �ְ(ִקְרָ(� ְוַעל *.ָרִתי�ָנַתִ*י ֶאתְיהָֹוה �ֵ(ית ִיְשָֹרֵאל ;ֲחֵרי ַה0ִָמי� ָהֵה� ְנא$�

ֵרֵעה% �לג   ְולֹא ְיַלְ-ד% ע.ד ִאי/ ֶאת: ִלי ְלָע��ְוָהִייִתי ָלֶה� ֵלאלִֹהי� ְוֵהָ-ה ִיְהי%ֶאְכֲ*ֶבCָה 
��כ%ָ#� ֵיְדע% א.ִתי ְלִמְקַטCָ� ְוַעד�ְיהָֹוה ִ י�Aִחיו ֵלאמֹר ְ@ע% ֶאת�ְוִאי/ ֶאת ְיהָֹוה �3ְד.ָל� ְנא$

]!!!!ברית ד� חדשהברית ד� חדשהברית ד� חדשהברית ד� חדשהבאמצעות [...   :ע.ד�ֶאְסַלח ַלֲע.ָנ� %ְלַחEָאָת� לֹא ֶאְזָ ר ִ י  

 

 ספר זכריה פרק ט

ָלְ� ַצִ@יק ְונ.ָ/ע ה%א ָעִני  ָיב.א ַמְלֵ ְ�ִצ0.' ָהִריִעי ַ(ת ְיר%ָ/ַל� ִהCֵה �ט   3ִיִלי ְמאֹד ַ(ת
ֶרֶכב ֵמֶאְפַרִי� ְוס%ס ִמיר%ָ/ַל� ְוִנְכְרָתה �י   ְוִהְכַרִ*י: ֲאתֹנ.ת�ַעִיר ֶ('�ֲחמ.ר ְוַעל�ְורֵֹכב ַעל

                  :Aֶר�1;ְפֵסי�ָי� %ִמCָָהר ַעד�ֶקֶ/ת ִמְלָחָמה ְוִדֶ(ר ָ/ל.� ַל3.ִי� %ָמְ/ל. ִמ0ָ� ַעד

: ִמ(.ר ֵאי' ַמִי� (.ִ/ַ#ְחִ*י ֲאִסיַריְ� ְ(ִריֵתְ��ְ(ַד�;ְ* �יא   3ַ�  

 

 ספר תהילי� פרק קלח

   ִהְגַּדְלָּת-ִּכי ֲאִמֶ*ָ��ַחְסְ@ָ� ְוַעל�ְ/ֶמָ� ַעל�ֵהיַכל ָקְדְ/ָ� ְוא.ֶדה ֶאת�ב   ֶאְ/ַ*ֲחֶוה ֶאל
:ָךִׁשְמָך ִאְמָרֶת-ָּכל-ַעל  
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 ספר יחזקאל פרק לו

ְמא.ֵתיֶכ� %ִמָ ל  %#3ִֵליֶכ� ֲאַטֵהר �כה   ְוָזַרְקִ*י ֲעֵליֶכ� ַ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  ר%ִחי ֶאֵ*' ְ(ִקְרְ(ֶכ�ר%ִחי ֶאֵ*' ְ(ִקְרְ(ֶכ�ר%ִחי ֶאֵ*' ְ(ִקְרְ(ֶכ�ר%ִחי ֶאֵ*' ְ(ִקְרְ(ֶכ�����ְוֶאתְוֶאתְוֶאתְוֶאתכז   : ָנַתִ*י ָלֶכ� ֵלב ָ(ָשֹרְוָהֶאֶב' ִמְ(ַשְֹרֶכ� 
ַ=י ֵ*ֵלכ% %ִמְ/2ַָטי ִ*ְ/ְמר% ַוֲעִשֹיֶת��ֵאת ֲאֶ/ר כח   ִויַ/ְבֶ*� ָ(Aֶר1 ֲאֶ/ר ָנַתִ*י : ְ(ח$

:י�ַלֲאבֵֹתיֶכ� ִוְהִייֶת� ִלי ְלָע� ְוAנִֹכי ֶאְהֶיה ָלֶכ� ֵלאלִֹה  
 

 ספר דברי� פרק יח

:ֵאָליו ִ*ְ/ָמע%' ִמִ=ְרְ(ָ� ֵמ;ֶחיָ� ָ מִֹני ָיִקי� ְלָ� ְיהָוֹה ֱאלֶֹהיָ� ָנִביאטו      

� ְוִדֶ(ר ֲאֵליֶה� ֵאת ָ לְוָנַתִ*י ְדָבַרי ְ(ִפיו Aִקי� ָלֶה� ִמֶ=ֶרב ֲאֵחיֶה� ָ מ.ָ� ָנִביאיח   

%C%ֶָבַרי ֲאֶ/ר ְיַדֵ(ר ִ(ְ/ִמי �ִיְ/ַמע ֶאל�ָיה ָהִאי/ ֲאֶ/ר לֹאְוָהיט   : ֲאֶ/ר ֲאַצ@ְ
:Aנִֹכי ֶאְדר/ ֵמִע-.  

 

ספר ישעיה פרק ט ,  ספר ישעיה פרק ח  

                                                                      :ֶ@ֶרְ� ַה0ָ� ֵעֶבר ַה0ְַרֵ@' 3ְִליל ַה3.ִי� ...  כג
:א   ָהָע� ַההְֹלִכי� ַ(חֶֹ/ְ� ָרא% א.ר 3ָד.ל יְֹ/ֵבי ְ(ֶאֶר1 ַצְלָמֶות א.ר ָנַג: ֲעֵליֶה�  

 

 ספר ישעיה פרק סא

ֵלב �א   ר%ַח ֲאדָֹני ְיֶהִוֹה ָעָלי ַיַע' ָמַ/ח ְיהָֹוה אִֹתי ְלַבFֵר ֲעָנִוי� ְ/ָלַחִני ַלֲחבֹ/ ְלִנְ/ְ(ֵרי
ָרצ.' ַליהָֹוה ְוי.� ָנָק� ֵלאלֵֹהינ% �ב   ִלְקרֹא ְ/ַנת: ק.ַח�א ִלְ/ב%ִי� ְ@ר.ר ְוַלֲאס%ִרי� 2ְַקחִלְקרֹ

:ֲאֵבִלי��ְלַנֵח� ָ ל  
 

ִ*יָרא% ִהCֵה ֱאלֵֹהיֶכ� ָנָק� ָיב.א �ֵלב ִחְזק% ;ל� ד   ִאְמר% ְלִנְמֲהֵרי   ספר ישעיה פרק לה
      :ה   Aז ִ*2ַָקְחָנה ֵעיֵני ִעְוִרי� ְוAְזֵני ֵחְרִ/י� ִ*2ַָתְחָנה:  ָיב.א ְויַֹ/ֲעֶכ�3ְמ%ל ֱאלִֹהי� ה%א

:ִנְבְקע% ַבִ-ְדָ(ר ַמִי� %ְנָחִלי� ָ(ֲעָרָבה�ו   Aז ְיַדֵ#ג ָ ;0ָל 8ֵ2ִַח ְוָתרֹ' ְל/.' ִאֵ#� ִ י  
 

:   ִ*ְרֶאיָנה ֶאֶר1 ַמְרַחִ=י�ֶ*ֱחֶזיָנה ֵעיֶניָ�  י.ֶמֶלְ� ְ(ָיְפ   יז    ספר ישעיה פרק לג
   

 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$� 
�Dְמ. ֲאֶ/ר�ְוִיְשָֹרֵאל ִיְ/ ֹ' ָלֶבַטח ְוֶזהו   ְ(ָיָמיו ִ*ָ%ַ/ע ְיה%ָדה : ְוָעָשֹה ִמְ/2ָט %ְצָדָקה ָ(Aֶר1

:ִצְדֵקנ%| ְיהָֹוה ִיְקְרא.   

 

 %ְפִרי ָהAֶר1 ִלְצִבי %ְלָכב.ד ֶצַמח ְיהָֹוהֶצַמח ְיהָֹוהֶצַמח ְיהָֹוהֶצַמח ְיהָֹוהב   ַ(0.� ַהה%א ִיְהֶיה     ד  ספר ישעיה פרק 
ִצ0.' ְוַהC.ָתר ִ(יר%ָ/ַל� ָקד./ ֵיAֶמר ַהA/ְCִר ְ(| ג   ְוָהָיה : ְלָגא.' %ְלִתְפֶאֶרת ִלְפֵליַטת ִיְשָֹרֵאל

:ַהָ ת%ב ַלַח0ִי� ִ(יר%ָ/ָל��ל. ָ ל  
 

 ספר בראשית פרק יב

ָהAֶר1 ֲאֶ/ר �ְלָ� ֵמ;ְרְצָ� %ִמ-.ַלְדְ*ָ� %ִמֵ(ית Aִביָ� ֶאל�;ְבָר� ֶלְ��א   ַו0ֹאֶמר ְיהָוֹה ֶאל
Mָג.י 3ָד.ל ַוֲאָבֶרְכָ� ַוֲאַגְ@ָלה ְ/ֶמָ� ֶוְהֵיה ְ(ָרָכהְוֶאֶעְשָֹ� ְלב      : ;ְרֶא:  

: ֹל ִמְ/2ְחֹת ָהֲאָדָמה ְבָ�ְבָ�ְבָ�ְבָ�ְוִנְבְרכ% %ְמַקֶ#ְלָ� Aאֹר ג   ַוֲאָבְרָכה ְמָבֲרֶכיָ�   
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 ספר ירמיה פרק לג

ֵ(ית ִיְשָֹרֵאל �ר ִ@ַ(ְרִ*י ֶאלַהָ@ָבר ַהE.ב ֲאֶ/�ְיהָֹוה ַוֲהִקמִֹתי ֶאת�יד   ִהCֵה ָיִמי� ָ(ִאי� ְנא$� 

ְוָעָשֹה     ֶצַמח ְצָדָקהֶצַמח ְצָדָקהֶצַמח ְצָדָקהֶצַמח ְצָדָקה;ְצִמיַח ְלָדִוד טו   ַ(0ִָמי� ָהֵה� %ָבֵעת ַהִהיא : ֵ(ית ְיה%ָדה�ְוַעל
�טז   ַ(0ִָמי� ָהֵה� ִ*ָ%ַ/ע ְיה%ָדה ִויר%ָ/ַל� ִ*ְ/ .' ָלֶבַטח ְוֶזה ֲאֶ/ר: ִמְ/2ָט %ְצָדָקה ָ(Aֶר1

ִ 8ֵא �ִיָ ֵרת ְלָדִוד ִאי/ יֵ/ב ַעל�כֹה Aַמר ְיהָֹוה לֹא�יז   ִ י:  ִצְדֵקנ%ִצְדֵקנ%ִצְדֵקנ%ִצְדֵקנ%| | | | ְיהָֹוה ְיהָֹוה ְיהָֹוה ְיהָֹוה ָל: �ִיְקָרא
ִיָ ֵרת ִאי/ ִמְ#ָפָני ַמֲעֶלה ע.ָלה %ַמְקִטיר ִמְנָחה �יח   ְוַל ֲֹהִני� ַהְלִו0ִ� לֹא: ִיְשָֹרֵאל�ֵבית

ה' מזרעו של דוד המל� וה' , המל� הכה'המל� הכה'המל� הכה'המל� הכה'יח הוא יח הוא יח הוא יח הוא המשהמשהמשהמש[[[[:  ַה0ִָמי��ְועֶֹשֹה ֶ>ַבח ָ ל
!]הכה' הגדול משבט אהרו', מזרע צדוק  

 

          : ל.�יז   ְוִחִ יִתי ַליהָֹוה ַהַ-ְסִ*יר 2ָָניו ִמֵ(ית ַיֲעקֹב ְוִקֵ%יִתי       ספר ישעיה פרק ח
 ְ(ִיְשָֹרֵאל ת %ְלמ.ְפִתי�ְלאֹת. ִלי ְיהָֹוה�  ִהCֵה Aנִֹכי ְוַהְיָלִדי� ֲאֶ/ר ָנַת'יח 

:     ַהDֵֹכ' ְ(ַהר ִצ0.'ֵמִע� ְיהָֹוה ְצָבא.ת  

 

 ספר תהילי� פרק מה

ח   Aַהְבָ* Gֶֶדק ַ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/2ָט  ָ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 ָרצ1% לֹא ִיְ/(.ר : ַיְ/ִמיַע ַ(ח1% ק.ל.�ב   לֹא ִיְצַעק ְולֹא ִיFָא ְולֹא: ַל3.ִי� י.ִציא

ָיִשֹי� �ַעד ד   לֹא ִיְכֶהה ְולֹא ָיר1%  :ֶלֱאֶמת י.ִציא ִמְ/2ָטִפְ/ָ*ה ֵכָהה לֹא ְיַכֶ(Cָה %
ְו;ְחֵזק  ְקָראִתיָ� ְבֶצֶדקו   ֲאִני ְיהָֹוה   :%ְלת.ָרת. ִא0ִי� ְיַיֵחיל% ָ(Aֶר1 ִמְ/2ָט

ִלְפקַֹח ֵעיַנִי� ִעְור.ת ְלה.ִציא ז   : 3.ִי�ְלא.ר  ְ(ָיֶדָ� ְוֶאGְָרָ� ְוֶאֶ*ְנָ� ִלְבִרית ָע�
:ִמַ-ְס3ֵר ;8ִיר ִמֵ(ית ֶ ֶלא יְ/ֵבי חֶ/ְ�  

 

 ספר ישעיה פרק מט

] ל.[ְל/.ֵבב ַיֲעקֹב ֵאָליו ְוִיְשָֹרֵאל לֹא ֹ ֹ ֹ ֹ ְלֶעֶבד לוְלֶעֶבד לוְלֶעֶבד לוְלֶעֶבד לוAַמר ְיהָֹוה יְֹצִרי ִמֶ(ֶט' | ה   ְוַעָ*ה  

ִ>יֵיAֵסB ְוֶאָ ֵבד ְ(ֵעיֵני �ְלָהִקי� ֶאת ִלי ֶעֶבדו   ַו0ֹאֶמר ָנֵקל ִמְהי.ְתָ� :  ְיהָֹוה ֵואלַֹהי ָהָיה ע$
 ְי/%ָעִתיְי/%ָעִתיְי/%ָעִתיְי/%ָעִתיִיְשָֹרֵאל ְלָהִ/יב %ְנַתִ*יָ� ְלא.ר 3.ִי� ִלְהי.ת ] %ְנצ%ֵרי[ִ/ְבֵטי ַיֲעקֹב %ְנצ0ֵרי 

 ִלְמָתֵעב 3.י ֶנֶפ/�ִלְבזֹהל ְקד./. ְיהָֹוה 3ֵֹאל ִיְשָֹרֵא�ז    ֹה Aַמר:  ְקֵצה ָהAֶר�1ַעד

 ְ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� ְ(ֵעת ָרצ.' ֲעִניִתיA�ַָמר ְיהָֹוה | ח    ֹה : ַו0ְִבָחֶרMַָו0ְִבָחֶרMַָו0ְִבָחֶרMַָו0ְִבָחֶרMִָיְשָֹרֵאל 
ט   ֵלאמֹר :  ְלָהִקי� ֶאֶר1 ְלַהְנִחיל ְנָחל.ת /ֵֹממ.תְוֶאֶ*ְנָ� ִלְבִרית ָע�ְוֶאֶ*ְנָ� ִלְבִרית ָע�ְוֶאֶ*ְנָ� ִלְבִרית ָע�ְוֶאֶ*ְנָ� ִלְבִרית ָע�ְוֶאGְָרָ� 

:ְ/ָפִיי� ַמְרִעיָת��ְ@ָרִכי� ִיְרע% %ְבָכל�ַלֲאס%ִרי� ֵצא% ַלֲאֶ/ר ַ(חֶֹ/ְ� ִה3ָל% ַעל  
 

 ִלְ/ֵני ָבֵ*י ִיְשָֹרֵאל %ְלצ%ר ִמְכ/.ל  ֶנֶגB%ְלֶאֶב'%ְלֶאֶב'%ְלֶאֶב'%ְלֶאֶב'יד   ְוָהָיה ְלִמְקָ@/    ספר ישעיה פרק ח
:    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'  Aֶב' ִהְנִני ִי8ַד ְ(ִצ0.'טז   ָלֵכ'  ֹה Aַמר ֲאדָֹני ְיֶהִוֹה      ספר ישעיה פרק כח
: מ%ָסד מ8ָ%ד ַהַ-ֲאִמי' לֹא ָיִחי/Cַ2ִת ִיְקַרתCַ2ִת ִיְקַרתCַ2ִת ִיְקַרתCַ2ִת ִיְקַרת (ַֹח'  

  

 ספר תהילי� פרק קיח

כג   ֵמֵאת ְיהָֹוה ָהְיָתה >ֹאת ִהיא : ְלרֹא/ Cָ2ִהְלרֹא/ Cָ2ִהְלרֹא/ Cָ2ִהְלרֹא/ Cָ2ִהָהְיָתה   ָמֲאס% ַה(.ִני�ֶאֶב'ֶאֶב'ֶאֶב'ֶאֶב'            כב
כה   CָAא ְיהָֹוה ה.ִ/יָעה Cָא : ְוִנְשְֹמָחה ב.ַה0.� ָעָשֹה ְיהָֹוה ָנִגיָלה �כד   ֶזה: ִנְפָלאת ְ(ֵעיֵנינ%

: ֵ(ַרְכנ%ֶכ� ִמֵ(ית ְיהָֹוה   ָ(ר%ְ� ַהָ(א ְ(ֵ/� ְיהָֹוהכו: CָAא ְיהָֹוה ַהְצִליָחה Cָא  
 

 )בתרגו� לעברית (ספר דניאל פרק ב

ְ� ֶאת ַהGֶֶל� ַעל ַרְגָליו ֶ/ל ַ(ְרֶזל ַוַ*,  ֶ/#ֹא ְבָיַדִי�ֶאֶב'ֶאֶב'ֶאֶב'ֶאֶב'ַעד ֶ/Cְִכְרָתה , לד   ר.ֶאה ָהִייָת
ְוָהי% ְכמ1ֹ , ַהֶ ֶסB ְוַהָ>ָהב, ַהCְחֶֹ/ת, ַהֶחֶרP, לה   ֲאַזי ה%ַדק% ַהַ(ְרֶזל. ַוָ*ֶדק א.ָת', ְוֶחֶר/

ְ ָתה ֶאת  ֲאֶ/ר ִהְוָהֶאֶב'ְוָהֶאֶב'ְוָהֶאֶב'ְוָהֶאֶב', ְוָכל ָמק.� לֹא ִנְמָצא ָלֶה�, ִמ3ְָרנ.ת ַקִי1 ַוִ*Fָא א.ָת� ָהר%ַח

 .%ָמְלAה ָ ל ָהAֶר%1ָמְלAה ָ ל ָהAֶר%1ָמְלAה ָ ל ָהAֶר%1ָמְלAה ָ ל ָהAֶר1, , , , ָהְיָתה ְלַהר 3ָד.לָהְיָתה ְלַהר 3ָד.לָהְיָתה ְלַהר 3ָד.לָהְיָתה ְלַהר 3ָד.לַהGֶֶל� 
 

 ספר בראשית פרק מט

 �Dִָיְשָֹרֵאלֶאֶב'ֶאֶב'ֶאֶב'ֶאֶב'רֶֹעה כד   ַוֵ*ֶ/ב ְ(ֵאיָת' ַקְ/*. ַו0ָפֹ>% ְזרֵֹעי ָיָדיו ִמיֵדי ֲאִביר ַיֲעקֹב ִמ :  
 

]המל� הכה'[       ספר זכריה פרק ו  

ַע ְוַשְֹמָ* ְ(רֹא/ ֲעָטר.תְוָזָהב ְוָעִשֹיָת � ֶכֶסBיא   ְוָלַקְחָ* ַעְיה./$ ַעְיה./$ ַעְיה./$ :ְיה.ָצָדק ַה ֵֹה' ַה3ָד.לְיה.ָצָדק ַה ֵֹה' ַה3ָד.לְיה.ָצָדק ַה ֵֹה' ַה3ָד.לְיה.ָצָדק ַה ֵֹה' ַה3ָד.ל����ֶ('ֶ('ֶ('ֶ(' ְיה./$  

ֹ %ִמַ*ְחָ*יו ְ/מוִאי/ ֶצַמח ִאי/ ֶצַמח ִאי/ ֶצַמח ִאי/ ֶצַמח �יב   ְוAַמְרָ* ֵאָליו ֵלאמֹר  ֹה Aַמר ְיהָֹוה ְצָבא.ת ֵלאמֹר ִהCֵה

ִיFָא ה.ד ְוָיַ/ב �ֵהיַכל ְיהָֹוה ְוה%א�א ִיְבֶנה ֶאתיג   ְוה%: ֵהיַכל ְיהָֹוה�ִיְצָמח %ָבָנה ֶאת
:ְ/ֵניֶה�ְ/ֵניֶה�ְ/ֵניֶה�ְ/ֵניֶה�ֵ(י'  ַוֲעַצת ָ/ל.� ִ*ְהֶיה ִ ְסא.�ְוָהָיה כֵֹה' ַעל ִ ְסא.�%ָמַ/ל ַעל  

 

: %ְתִהָ#ִתי ַל2ְִסיִלי�ֶאֵ*'� ְל;ֵחר לֹא%ְכב.ִדי%ְכב.ִדי%ְכב.ִדי%ְכב.ִדיח  ֲאִני ְיהָֹוה ה%א ְ/ִמי   ספר ישעיה פרק מב  
 

Cְח%ִ ְ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$
3ְַל#ָ3ַיו , ִ ְסא. ְ/ִביִבי� ֶ/ל ֵא/, ְלב%/. ְ ֶ/ֶלג ָלָב' %Pְַער רֹא/. ְ ֶצֶמר ָנִקי, ָיַ/ב ָיִמי�ָיִמי�ָיִמי�ָיִמי�

ֶאֶלB ֲאָלִפי� ְיַ/ְ-/%ה% ְוִר(. ְרָבב.ת , ְ� ְוי.ֵצא ִמְ#ָפָניוי   ָנָהר ֶ/ל ֵא/ ִנְמָ/.  ֵא/ @.ֶלֶקת
יג   ר.ֶאה ָהִייִתי ְ(ֶחְזי.נ.ת ַהַ#ְיָלה ְוִהCֵה ִע� ַעְנֵני .  ַהִ@י' ָיַ/ב %ְסָפִרי� ִנְפָ*ח%, ְלָפָניו ַיֲעמֹד%

יד   ְול. ִנַ*' . %ְלָפָניו ִהְקִריב%ה%,  ִה3ִיַעִמי�ִמי�ִמי�ִמי�ַעִ*יק ַה0ַָעִ*יק ַה0ַָעִ*יק ַה0ַָעִ*יק ַה0ְָוַעד ,  ָ(א ָהָיהְ ֶב' Aָד�ְ ֶב' Aָד�ְ ֶב' Aָד�ְ ֶב' Aָד�ַהDַָמִי� 

-.ת ְוַהְ#/.נ.ת א.ת. ַיֲעבֹד%, ְוָכל ָהַעִ-י�,  %ַמְלכ%תִויָקרִויָקרִויָקרִויָקרִ/ְלט.'  ִ/ְלט.נ. ִ/ְלט.' , ָהא$
 . ֲאֶ/ר לֹא ִ*Dֵָחת–ע.ָל� ֲאֶ/ר לֹא ַיֲעבֹר %ַמְלכ%ת. 

 

:   ֶאֵ*'� לֹאְל;ֵחרְל;ֵחרְל;ֵחרְל;ֵחרְלַמֲעִני ְלַמֲעִני ֶאֱעֶשֹה ִ י ֵאיְ� ֵיָחל %ְכב.ִדי    יא   ספר ישעיה פרק מח
  

ִעי� ִ/Dִי� %ְ/ַנִי�      ספר דניאל פרק ט  ְוֵאי' ל. ָמִ/יַחָמִ/יַחָמִ/יַחָמִ/יַחִיָ ֵרת כו   ְו;ֲחֵרי ַהDָב$
]!!!! שנה שנה שנה שנה2000200020002000פני כפני כפני כפני כהדבר התרחש להדבר התרחש להדבר התרחש להדבר התרחש ל[ ...    ְוָהִעיר ְוַה=ֶֹד/ ַיְ/ִחית ַע� ָנִגיד ַהָ(א  

 

:ִ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

 � :Aִ/ית אְֹיֶביָ� ֲהדֹ� ְלַרְגֶליָ��ֵ/ב ִליִמיִני ַעד ַלאדִֹניַלאדִֹניַלאדִֹניַלאדִֹני| ְיהָֹוה א   ְלָדִוד ִמְזמ.ר ְנא$  

 

  הספר הושע פרק

:ֶיְאְ/מ% %ִבְק/% ָפָני ַ(Gַר ָלֶה� ְיַ/ֲחר$ְנִני�ְמק.ִמי ַעד ֲאֶ/ר�טו   ֵאֵלְ� A/%ָבה ֶאל  

 

...ִ(ְכָנֶפיָהִ(ְכָנֶפיָהִ(ְכָנֶפיָהִ(ְכָנֶפיָה%ַמְר2ֵא %ַמְר2ֵא %ַמְר2ֵא %ַמְר2ֵא ֶ/ֶמ/ ְצָדָקה כ  ְוָזְרָחה ָלֶכ� ִיְרֵאי ְ/ִמי    ספר מלאכי פרק ג  

 

 ספר משלי פרק ל

�ַ(Fְִמָלה ִמי ֵהִקי� ָ ל| ַמִי� �ְ(ָחְפָניו ִמי ָצַרר| ר%ַח �ד ִמי AַסBַו0ֵַר| ָ/ַמִי� �ד   ִמי ָעָלה

:ִ י ֵתָדעְ(נ. ְ(נ. ְ(נ. ְ(נ. ����Dֶ�Dֶ�Dֶ�Dֶ�����%ַמה%ַמה%ַמה%ַמה Dְמ.�ַמהAֶר1 �;ְפֵסי  

 

 ספר תהילי� פרק כד

ֶמֶלְ� ֶזה ח   ִמי : ֶמֶלְ� ַהָ ב.דָראֵ/יֶכ� ְוִהCְָשֹא% 2ְִתֵחי ע.ָל� ְוָיב.א | ז   ְשֹא% ְ/ָעִרי� 
ָראֵ/יֶכ� %ְשֹא% | ט   ְשֹא% ְ/ָעִרי� :  ְיהָֹוה ִע>%ז ְוִג(.ר ְיהָֹוה 3ִ(.ר ִמְלָחָמהַהָ ב.ד

ְיהָֹוה ְצָבא.תְיהָֹוה ְצָבא.תְיהָֹוה ְצָבא.תְיהָֹוה ְצָבא.ת ֶמֶלְ� ַהָ ב.די   ִמי ה%א ֶזה : ֶמֶלְ� ַהָ ב.ד2ְִתֵחי ע.ָל� ְוָיבֹא   

: ֶסָלהֶמֶלְ� ַהָ ב.דֶמֶלְ� ַהָ ב.דֶמֶלְ� ַהָ ב.דֶמֶלְ� ַהָ ב.ד  ה%א  

 

  טספר זכריה פרק

 ְוָהַלְ� ַואדָֹני ְיהִוֹה ַ(D.ָפר ִיְתָקע ְוָיָצא ַכָ(ָרק ִחG.  ֲעֵליֶה� ֵיָרֶאהַויהָֹוהיד    

ֶקַלע ְוָ/ת% ָהמ% � ְוAְכל% ְוָכְב/% ;ְבֵני ָיֵג' ֲעֵליֶה�ְיהָֹוה ְצָבא.תטו   : ְ(ַסֲער.ת ֵ*יָמ'

 טז   ְוה.ִ/יָע� ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶה� ַ(0.�: 0.ת ִמְזֵ(ַחָיִי' %ָמְלא% ַ ִ-ְזָרק ְ ָזִו�ְ מ.
:;ְדָמת.�ֵנֶזר ִמְתנ.ְסס.ת ַעל�ַהה%א ְ צֹא' ַע-. ִ י ;ְבֵני  

 

 ספר זכריה פרק יב

  ֵאתַליַליַליַליאֵאֵאֵֵאְוִהִ(יט% י.ֵ/ב ְיר%ָ/ַלִ� ר%ַח ֵח' ְוַתֲחנ%ִני� | ֵ(ית ָ@ִויד ְוַעל �י   ְוָ/ַפְכִ*י ַעל 

יא   ַ(0.� : ַהְ(כ.ר�ַה0ִָחיד ְוָהֵמר ָעָליו ְ ָהֵמר ַעל� ְוָסְפד% ָעָליו ְ ִמְס2ֵד ַעלָ@ָקר%ָ@ָקר%ָ@ָקר%ָ@ָקר%�ֲאֶ/ר

...יב   ְוָסְפָדה ָהAֶר1:  ְ ִמְס2ַד ֲהַדְדִר-.' ְ(ִבְקַעת ְמִג@.'ִיְגַ@ל ַהִ-ְס2ֵד ִ(יר%ָ/ַל�ַהה%א   

 

גספר זכריה פרק י  

: %ְלִנָ@הְלַחEַאתְלַחEַאתְלַחEַאתְלַחEַאת ְלֵבית ָ@ִויד %ְליְֹ/ֵבי ְיר%ָ/ָל�  ִנְפָ*חָמק.רִיְהֶיה א   ַ(0.� ַ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   
  

ק טזספר תהילי� פר  

:ֶנַצחֶנַצחֶנַצחֶנַצח ִ(יִמיְנָ�ִ(יִמיְנָ�ִ(יִמיְנָ�ִ(יִמיְנָ�ְנִעמ.ת  2ֶָניָ��שַֹבע ְשָֹמח.ת ֶאת ת.ִדיֵעִני אַֹרח ַח0ִי�יא     


