
כּותכ ּׁובּוש  2 הק ַָּׁשַמִיםה ִּי־ַמלְ בָ ָֹבא׃ל ָרְ
  The verse from the Holy Bible quoted in Hebrew language above is 

taken from the Hebrew Bible, Salkinson-Ginsburg version. 

Matthew 3:13-17.
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Matthew 3:1-2.
יו  1 הִ יםב ַיְ מִ ֹבאו ֵָהםה ַּּיָ ןיו ַּיָ נָ לה ֹחָ או ְַמַטּבֵ ְקרָ רב ַּיִ ּבַ דְ הי ְמִ ַֹּיאַמר׃ו ְהּודָ
כּותכ ּׁובּוש  2 הק ַָּׁשַמִיםה ִּי־ַמלְ בָ ָֹבא׃ל ָרְ

  The verse from the Holy Bible quoted in Hebrew language above is 
taken from the Hebrew Bible, Salkinson-Ginsburg version. 

Matthew 3:13-17.
ילמ ֵׁשּועַי ָֹבאי ָזא  13 לִ ּגָ ןא ִן־הַ ּדֵ רְ ּיַ יל ֶל־הַ ןיו ְִפנֵ נָ לל ֹחָ ָּטבֵ דֹו׃ע ְהִ ַל־יָ
ר־ּבֹוו  14 ֲעצָ ןיו ַּיַ נָ לל ִיל ָכֹוןנ ֲֹלאה ֵאֹמרל ֹחָ ָּטבֵ ךָע ְהִ דְ הו ַל־יָ י׃א ָּאתָב ְַאּתָ ֵלָ
ןו  15 עַ יוא ַֹּיאֶמרו ֵׁשּועַי ַּיַ ףה ֵלָ הי ִּי־ֹכהכ ַּּיֹוםכ ֶרֶ אל ָנּול ֲָאתָ הכ ְַמּלֵ קָ דָ ףו ָל־צְ רֶ ַּיִ

ִֶּמּנּו׃מ
לו  16 ָּטבֵ ַמֵהרו ֵׁשּועַי ַּיִ לו ַיְ עַ ִיםמ ַּיַ ּמָ הו ִן־הַ ּנֵ חּו־לֹונ ְהִ או ַָּׁשַמִיםה ְִפתְ רְ ֶת־רּוחַא ַּיַ

יםא תי ֱֹלהִ דֶ הב ֹרֶ מּות־יֹונָ חו ִּדְ נַ יו׃ע ַּתָ ָלָ
הו  17 ּנֵ אק ֹלקו ְהִ יב ּאהו ֶהז ִָּׁשַמִיםמ ֹרֵ יי ְנִ ידִ הר ֹּוב ְדִ תָ ְַפִׁשי׃נ ָצְ

Matthew 4:4.
ןו  4 עַ םע ֹאל ִּיכ ָּתּובכ ַֹּיאַמרו ַּיַ חֶ ּלֶ ּדֹול ַל־הַ הי ְבַ יֶ םה ִחְ אע ִּיכ ָָאדָ ה׃פ ַל־ָּכל־מֹוצָ הֹוָ ִי־יְ

Matthew 4:17.
תמ  17 עֵ יאה ֵהָ לה ַהִ אֹמרו ְִקֹראל ֵׁשּועַי ֵחֵ ֵכיֶכםמ ּׁובּוש ְלֵ רְ כּותמ ִּיכ ִּדַ ַָּׁשַמִיםה ַלְ

הק בָ ָֹבא׃ל ָרְ
Matthew 7:13-14.

רב ֹּאּוב  13 רה ַַּׁשעַ בר ִּיכ ַּצָ רה ָחָ ךְו ַַּׁשעַ רֶ ּדֶ הר ְהַ בָ יָכהה ְחָ ּדֹוןא ַּמֹולִ ֲאבָ יםו ֶל־הָ ּבִ ְרַ
יםה ֵםה אִ ה׃ש ַּבָ ָּׁמָ

רו  14 רה ַּמה־ּצַ ךְו ַַּׁשעַ רֶ ּדֶ המ ְהַ רָ יָכהה ַה־ּצָ יםא ַּמֹולִ ּיִ חַ ֶאיהָו ֶל־הַ ֵם׃ה ְִסָּפרמ ְֵתימ ֹּמצְ

Matthew 7:21-23.
אכ ֹאל  21 ֹּקרֵ כּותל ָֹבאי ָדֹוןא ָדֹוןא ִיל ָל־הַ ֹעֶׂשהא ִּיכ ַָּׁשָמִיםה ְַמלְ יא ְצֹוןר ִם־הָ ָבִ

ַָּּׁשָמִים׃ב ֲֶׁשרא
הו  22 יָ יא ֹאְמרּוי ַהּואה ַּּיֹוםב ְהָ יםר ֵלַ יא ַּבִ יא ֲֹדנִ אנּונ ְִׁשְמךָב ֲֹלאה ֲֹדנִ ְׁשנּוג ְִּׁשְמךָב ִּבֵ ֵּרַ

יםש ִׁשְמךָו ֵׁדִ אֹותנ ִָׂשינּוע ּבְ ַּבֹות׃ר ְִפלָ
ידא ֹּהכ ָזא  23 מֹלאל ַּגִ יי ָהֶ ּתִ עְ ֶכםא ָדַ ימ ֶתְ ימ ּרּוסו ֵעֹודִ יפ ִֶּמּנִ ן׃א ֲֹּעלֵ ָוֵ

Matthew 7:26-27.
ֹּׁשֵמעַו  26 יל ְָכל־הַ רַ בָ הא ִדְ םא ֲַעֶׂשהי ְֹלאו ֵּלֶ בל ְִמַׁשלנ ֹתָ ר־לֵ הב ֲֶׁשרא ֲַחסַ ֵיתֹוב ָּנָ

חֹול׃ע ַל־הַ
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ֶׁשםה  27 ךְנ ַּגֶ הא ִּתַ צָ ינ ַרְ הג ְרּוחַו ְִׁשֹטפּוי ִַיםמ ֲַחלֵ עּוו ָָּאהב ְּדֹולָ ְפּגְ ִיתב ַּיִ ֹּפלו ַהּואה ַּבַ ַּיִ
יו הִ הל ַיְ ה׃ג ְַמֵּפלָ ְדֹולָ

Matthew 10:14-15.
יׁשו  14 ֱאֹסףל ֲֶׁשרא ְָכל־אִ ֶכםא ֹא־יֶ יֶכםל ְַקִׁשיבי ְֹלאו ֶתְ רֵ בְ ִיתמ ֶָכםל ְאּוצ ְדִ ּבַ ִן־הַ

ירמ ֹאו ַהּואה עִ יאה ִן־הָ םו ַהִ ּתֶ רְ עַ קא ּנְ ָאבָ למ ֶת־הָ יֶכם׃ר ֵעַ לֵ ַגְ
יא ֵָמןא  15 ידמ ֲנִ הי ֵָקלנ ֶָכםל ַּגִ ְׁשָּפטה ֹםיו ְִהיֶ ץל ַּמִ הו ְֹדםס ְֶארֶ ירל ֲֵאֶׁשרמ ֲַעֹמרָ ָעִ

ַֹּזאת׃ה
Matthew 10:22-23.

םו  22 יםש ְַאּתֶ אִ םל ְִּהיּות ְׂנֻ יש ֲַּעבּורב ְָכל־ָאדָ ֶּכהה ַךְא ְׁמִ ֵּקץע ְַמחַ ׃י ַד־הַ ֵׁשעַ ִּוָ
פּוו  23 ּדְ י־ִירְ ֶכםא ְכִ ירב ֶתְ תא ְּעִ ירא ֶָכםל ּסּונו ַחַ תא ֶל־עִ רֶ יא ֵָמןא ַחֶ ֹאל ֶָכםל ֵֹמרא ֲנִ

יע ֲַעֹברל ְַכּלּות ֵאלי ָרֵ ֹבאכ ַדע ְִׂשרָ ם׃ב ִּי־יָ ָאדָ ֶּן־הָ

Matthew 10:32-33.
יׁשכ ֵָכןל  32 יי ֲֶׁשרא ָּל־אִ נִ ירֵ יל ֲַאמִ םב ְִפנֵ ָאדָ י־הָ ּנּוא ְנֵ ירֶ יל ֲַאמִ יא ְִפנֵ ַָּׁשַמִיםב ָבִ

י׃ג ַּם־ָאֹנכִ
יׁשו  33 יי ֲֶׁשרא ְָכל־אִ ׁש־ּבִ יל ְַכחֶ םב ְִפנֵ ָאדָ י־הָ ׁש־ּבֹוא ְנֵ יל ֲַכחֶ יא ְִפנֵ י׃ג ַָּׁשַמִיםב ָבִ ַּם־ָאנִ

Matthew 10:37-38.
יוא ָֹאֵהבה  37 ּמֹוא ֹאו ֶת־ָאבִ ימ ֵֹתריו ֶת־אִ ּנּוא ִֶּמּנִ הש ֵינֶ ֹאֵהבו ִיל ֹׁוֶ נֹוא ְהָ ֹאו ֶת־ּבְ

ּתֹוא ימ ֵֹתריו ֶת־ּבִ ּנּוא ִֶּמּנִ הש ֵינֶ ִי׃ל ֹׁוֶ
יו  38 חל ֲֶׁשרא ּמִ בֹוא ֹא־ִיּקַ לָ ךְו ֶת־צְ לֵ יא ְיֵ ּנּוא ֲַחרָ הש ֵינֶ ִי׃ל ֹׁוֶ

All verses from the Holy Bible quoted in Hebrew language above are 
taken from the Hebrew Bible, Salkinson-Ginsburg version. 

Psalms 92:12.
אזני׃ ׁמענהתש מרעים עלי בקמים ׁוריבש עיני ותבט  12

    The verse of Holy Scripture quoted above is taken from the Hebrew 
Bible (Tanach).

John 8:12.
רו ֵׁשּועַי ַּיֹוֶסףו  12 ּבֵ דַ םא ַיְ יהֶ יא ֵאֹמרל ֲלֵ םה ֹראו ָֹנכִ ךְה ָעֹולָ יא ַֹהלֵ ךְי ֹאל ֲַחרַ ֵלֵ

ים׃ה ֹראו ִּי־לֹוכ ַֹּחֶׁשךְב ּיִ ַחַ

 The verse from the Holy Bible quoted in Hebrew language above is 
taken from the Hebrew Bible, Salkinson-Ginsburg version. 
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Matthew 11:20-24.
לה ָזא  20 ָּפהח ָֹגלל ֵחֵ יםע ֶרְ רִ עָ יונ ֹבר ְתֹוָכןב ֲַעׂשּונ ֲֶׁשרא ַל־הֶ אֹותָ ָׁבּו׃ש ְֹלאו ְִפלְ
יןכ ָךְל ֹיאו  21 זִ הב ָךְל ֹיאו ֹּורָ דָ יְ ידֹוןו ְצֹורב ֲַעׂשּונ ּלו ִּיכ ֵּית־צָ צִ אֹותה ּבְ ְפלָ ֲֶׁשרא ַּנִ

רכ ְּתֹוְכֶכןב ֲַעׂשּונ ֵָאֶפר׃ו ְַּׂשקב ָׁבּוש ְּבָ
יא ֶֶפסא  22 הי ֵָקלנ ֶָכןל ֵֹמרא ֲנִ ְׁשָּפטה ֹםיו ְִהיֶ ידֹוןו ְצֹורל ַּמִ צִ ֶָכן׃ל ֲֵאֶׁשרמ ּלְ
חּוםכ ְַאּתְו  23 ָּׁשַמִיםע ַֹמְמּתְרו ֲֶׁשרא ְַּפר־נַ ית ֶל־ְׁשאֹולא ַד־הַ דִ ְִסֹדםב ֲַעׂשּונ ּלו ִּיכ ּּורָ

אֹותה ְפלָ יב ֲַעׂשּונ ֲֶׁשרא ַּנִ הו ְּתֹוֵככִ ְמדָ ּהע ְעָ ּלָ ּיֹוםע ַל־ּתִ ה׃ה ַד־הַ ַּזֶ
יא ֶֶפסא  24 הי ֵָקלנ ֶָכןל ֵֹמרא ֲנִ ְׁשָּפטה ֹםיו ְִהיֶ ַמתל ַּמִ ֶָכן׃ל ֲֵאֶׁשרמ ְֹדםס ְַאדְ

All verses from the Holy Bible quoted in Hebrew language above are 
taken from the Hebrew Bible, Salkinson-Ginsburg version. 

Matthew 12:39-42.
ןו  39 עַ םא ַֹּיאֶמרו ַּיַ יהֶ ֵאףו ָער ֹּורד ֲלֵ ֵּקׁשמ ְּמנָ ן־לֹוי ֹאל ְאֹותו ֹתאו ְבַ תֶ יזו ִּנָ תִ ֹתאו ּלָ

היו יא׃ה ֹנָ בִ ַּנָ
הה ֲַּאֶׁשרכ ִּיכ  40 היו ָיָ יב ֹנָ גה ְִּמעֵ יםי ְֹׁלָׁשהש ַּדָ הי ֵּןכ ֵילֹותל ְּׁשֹלָׁשהו ָמִ םב ְִהיֶ ָאדָ ֶן־הָ

בב ץה ְּלֵ יםי ְֹׁלָׁשהש ָָארֶ ֵילֹות׃ל ְּׁשֹלָׁשהו ָמִ
ֵׁשיא  41 הנ ַנְ וֵ ְׁשָּפּטב ָקּומּוי ִינְ ּדֹורע ַּמִ הה ִם־הַ ִׁשיעּוו ַּזֶ רְ יַאתב ָׁבּוש ִּיכ ֹתֹוא ְיַ היו ְִּקרִ ֹנָ

הו ּנֵ הב ְֶׁשנֹוי ְהִ ה׃מ ָּדֹולג ָזֶ ִּיֹונָ
ַּכתמ  42 ְׁשָּפטב ָּקּוםת ֵּיָמןת ַלְ ּדֹורע ַּּמִ הה ִם־הַ ִׁשיעַו ַּזֶ רְ ץה ְִקצֹותמ ָָאהב ִּיכ ֹתֹוא ְתַ ָָארֶ

הו ְֹׁלֹמהש ְָכַמתח ְִׁשֹמעַל ּנֵ הב ְֶׁשנֹוי ְהִ ְִּׁשֹלֹמה׃מ ָּדֹולג ָזֶ

Matthew 13:3-9.
ָּׂשאו  3 יוד ַּיִ רָ יםב ְבָ יםר ְִּמָׁשלִ הה ַֹּיאַמרו ַּבִ עַה ִּנֵ אי ַּזֹורֵ ׃ל ָצָ ֹרעַ ִזְ
עֹוו  4 רְ זָ רפ ּבְ עמ ִּּזַ רַ ּזֶ דע ִן־הַ ךְה ַל־יַ רֶ ֹבאו ַּדָ ּנּו׃ו ַָּׁשַמִיםה ֹףעו ַּיָ ַֹּיאְכלֶ
ׁשו  5 עמ ְיֵ רַ ּזֶ ַמתע ַָפלנ ֲֶׁשרא ִן־הַ עס ַל־ַאדְ הה ְֹלאו ֶלַ ָמהא ֵּיד ָׁםש ָיָ ַמֵהרו ֲדָ ֹמחַל ַיְ ִצְ
ימ לִ הה ֲֶׁשרא ִּבְ ָמה׃א ֶֹמקע ֹלו ָיָ ֲדָ
יו  6 הִ ֹרחַכ ַיְ בו ֶַּׁשֶמׁשה ִּזְ רֵ ּצָ ׁשו ַּיִ יבָ ה־לֹוה ֹאל ִּיכ ַּיִ ׁשש ָיָ ְָמָּטה׃ל ֹׁרֶ
ׁשו  7 יםא ַָפלנ ֲֶׁשרא ְיֵ ֹּקצִ ֲעלּוו ֶל־הַ יםה ַּיַ עּוו ַֹּקצִ ּלְ בַ ֹתֹו׃א ַיְ
ׁשו  8 ָמהע ַָפלנ ֲֶׁשרא ְיֵ הטו ַל־ֲאדָ ׂשו ֹבָ עַ יםש ֵָאהמ ֶהז ְּבּוָאהת ַּיַ רִ הו ְׁעָ יםש ִִּׁׁשיםש ְזֶ רִ ְׁעָ
הו ים׃ש ְֹׁלִׁשיםש ְזֶ רִ ְׁעָ
ִיםא ֲֶׁשרא ִימ  9 נַ ְִׁשָמע׃י ְִׁשֹמעַל ֹלו ָזְ

Matthew 13:18-23.
אש ַל־ֵּכןע  18 םא ְִׁמעּו־נָ ׃ה ְַׁשלמ ֶתא ַּתֶ עַ ַּזֹורֵ
ֹּׁשֵמעַכ  19 רד ָּל־הַ כּותה ְּבַ ן־ּבֹוי ְֹלאו ַַּמלְ ּבֹונֶ או ִתְ עה ּבָ ַטףו ָרָ ענ ֲֶׁשרא ֵתא ְחָ רַ בֹוב ִזְ בָ ִּלְ

רּועַה ּאהו ֶהז דע ַּזָ ׃ה ַל־יַ ךְ רֶ ַּדָ
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עו  20 רָ זְ ּנִ ַמתע ְהַ עס ַל־ַאדְ רא ַֹּׁשֵמעַה ּאהו ֶהז ָלַ בָ ּדָ הו ֶת־הַ ד־ְמֵהרָ ּנּוי ְעַ לֶ ּבְ ה׃ב ְקַ ְִּׂשְמחָ
ׁשש ֵין־לֹוא ִּיכ ֶֶפסא  21 ְפׁשֹוב ֹׁרֶ ןו ְּנַ ער ּבִ יו ּאהו ֶגַ הת ְכִ הכ ְִקרֶ רָ פּוו ָל־צָ דְ ֹתֹוא ְרָ

רע בַ תֹוא ַל־ּדְ ע׃כ ִָּכֵׁשלי ֱמּונָ גַ ְּרָ
עו  22 רָ זְ ּנִ יםא ְהַ ֹּקצִ רא ַֹּׁשֵמעַה ֶהז ֶל־הַ בָ ּדָ תו ֶת־הַ ֲאגַ םה ְדַ הה ָעֹולָ יו ַּזֶ ְכלֵ ָֹעֶשרה ְנִ

יםמ עִ ּלְ רא ְבַ בָ ּדָ ַמח׃י ְֹלאו ֵת־הַ ֲַעֶׂשה־ּצֶ
עו  23 רָ זְ ּנִ הע ְהַ קָ לְ חֶ הה ַל־הַ רא ַֹּׁשֵמעַה ּאהו ַּטֹובָ בָ ּדָ ן־ּבֹוו ֶת־הַ ּבֹונֶ תְ יפ ְֹעֶׂשהו ּמִ ְרִ

יםש ֵָאהמ ֶהז ְֹנֵתןו ְבּוָאהת רִ הו ְׁעָ יםש ִִּׁׁשיםש ְזֶ רִ הו ְׁעָ ים׃ש ְֹׁלִׁשיםש ְזֶ רִ ְׁעָ

Matthew 13:24-30.
ָּׂשאו  24 םל ַּיִ יהֶ רא ָָׁשלמ ְִפנֵ הד ַֹּיאַמרו ַחֵ כּותמ ְָּמתָ יׁשל ַָּׁשַמִיםה ַלְ עַה ְאִ עז ַּזֹורֵ ֹבטו ֶרַ

הּו׃ב ְָּׂשדֵ
ְהיֹותו  25 ָׁשיוא ּבִ יםי ֲנָ בֹוא ָּאב ְֵׁשנִ עו ֹיְ רַ זְ יןזו ַּיִ יםה ְּתֹוךְב ֹנִ ּטִ ׃ו ַחִ ךְ לַ ַּיֵ
הה ָץצ ְַכֲאֶׁשרו  26 נֶ ָּטהו ַּקָ חִ יבא ְהַ אּונ ָבִ ין׃ג ָזא ִרְ ּזֹונִ ַּם־הַ
ׁשּוו  27 ּגְ יםה ַּיִ דִ םא ֲָעבָ יהֶ ינּוא ַֹּיאְמרּוו ֶל־ֲאֹדנֵ עה ֲֹדנֵ רַ ּתָז ֹבטו ֲֹלא־זֶ עְ ךָב ָרַ ֵּמַאִיןו ְָׂשדֶ

ין׃ה ָׁםש ַּזֹונִ
םא ַֹּיאֶמרו  28 יהֶ בא ִיׁשא ֲלֵ יוא ַֹּיאְמרּוו ֹאתז ָָׂשהע ֹיֵ יםה ֵלָ דִ ֹּפץה ֲָעבָ חְ ךְכ ֲתַ לֵ ִּי־נֵ

ם׃א ֲַעקֹורל ֹתָ
עֹודכ ֹאל ַֹּיאֶמרו  29 רּות ִּי־בְ ּקְ יןא ְּעַ ּזֹונִ ׁשּופ ֶת־הַ ָׁשרְ יםג ֶּן־ּתְ ּטִ חִ ם׃ע ַּם־הַ הֶ ִּמָ
יחּוה  30 םל ַּנִ לּוו ָהֶ דְ םש ְגָ יהֶ וי ְׁנֵ ּדָ ירע ַחְ צִ ּקָ תו ַד־הַ עֵ ירה ּלְ צִ יםל ַֹמרא ַּקָ רִ טּול ַּקֹוצְ ִּקְ

יןא ּזֹונִ הר ֶת־הַ מּוו ִאֹׁשנָ םא ְַאּלְ יםל ֹתָ ָפםל ֲַאֻלּמִ יםו ְָׂשרְ ּטִ חִ י׃א ְִספּוא ְֶאת־הַ נִ רְ ֶל־ּגָ

Matthew 13:36-43.
חש ָזא  36 םה ֶת־ֲהמֹוןא ֵׁשּועַי ִּׁלַ ֹבאו ָעָ הה ַּיָ תָ יְ ׁשּוו ַּבָ ּגְ יוא ַּיִ יות ֵלָ ידָ מִ ַֹּיאְמרּוו ַּלְ

אב יןה ֶת־ְמַׁשלא ָנּול ֶָּאר־נָ ה׃ב ַּזֹונִ ַָּּׂשדֶ
ןו  37 עַ םא ַֹּיאֶמרו ַּיַ יהֶ עַה ֲלֵ עה ַּזֹורֵ רַ ם׃ב ּאהו ַּטֹובה ַּזֶ ָאדָ ֶּן־הָ
הו  38 ָּׂשדֶ םה ּאהו ְהַ עו ָעֹולָ רַ ּזֶ יב ַּטֹובה ְהַ כּותה ְּנֵ יןו ַַּמלְ ּזֹונִ יב ְהַ עה ְּנֵ ה׃ה ָרַ ֵּמָ
בה  39 עַה ָֹאיֵ םא ַּזֹורֵ ירה ַָּׂשָטןה ּאהו ֹתָ צִ םה ֵץק ַּקָ יםו ָעֹולָ רִ ֹּקצְ ים׃ה ֵםה ְהַ ָאכִ ַַּמלְ
יןה ְַכֲאֶׁשרו  40 טּוי ַּזֹונִ יּוו ְֻלּקְ תל ְהָ הי ֵּןכ ֵׁשא ְַמֲאֹכלֶ םה ְֵּקץב ְִהיֶ ה׃ה ָעֹולָ ַּזֶ
םב  41 ָאדָ חי ֶּן־הָ ָאָכיוא ְִׁשלַ ירּוו ֶת־ַמלְ כּותֹומ ִּתֹוךְמ ְֵהסִ הכ ַלְ ְָכל־ֹעֶׂשהו ָּל־ַמְכֵׁשלָ

ה׃ע לָ ַוְ
יכּוו  42 ְׁשלִ םא ְהִ ַׁשןא ֹתָ בְ הי ָׁםש ֵׁשא ֶל־ּכִ יב ְִהיֶ ִים׃ש ֲַחֹרקו ְכִ ִּׁנָ
יםו  43 יקִ ּדִ ּצַ ירּוי ְהַ הִ כּותב ֶַּּׁשֶמׁשכ ָזא ַזְ םא ְַּמלְ יהֶ ִיםא ֲֶׁשרא ִימ ֲבִ נַ ְִׁשָמע׃י ְִׁשֹמעַל ֹלו ָזְ

Matthew 13:47-50.
הד ֹדעו  47 כּותמ ְָּמתָ תל ַָּׁשַמִיםה ַלְ ְכֹמרֶ יע ְּרּוָׂשהפ ְמִ םה ַל־ְּפנֵ ָּהב ֵָאְספּוי ֲֶׁשרא ַּיָ

יםמ ינִ ים׃ש ִּמִ ֹׁונִ
ָאּהו  48 לְ ּמָ הִ ּהא ְִמְׁשכּוי ּבְ חֹוףא ֹתָ ְׁשבּוו ֶל־הַ ֲחרּוו ְיֵ יםא ְִיבְ ּטֹובִ ְׂשּוָמםל ֶת־הַ

יםא ֵּכלִ יםו ֶל־הַ עִ רָ יכּוי ְֶאת־הָ ה׃חו ְַׁשלִ ּצָ
הי ָָּכהכ  49 םה ְֵּקץב ְִהיֶ יםה ִּיכ ָעֹולָ ָאכִ ילּוו ָֹבאּוי ַַּמלְ ּדִ בְ יםא ְהִ ָׁשעִ רְ ִּתֹוךְמ ֶת־הָ

5



ים׃ה יקִ ּדִ ַּצַ
יכּוו  50 ְׁשלִ םא ְהִ ַׁשןא ֹתָ בְ הי ָׁםש ֵׁשא ֶל־ּכִ יב ְִהיֶ ִים׃ש ֲַחֹרקו ְכִ ִּׁנָ

Matthew 16:2-4.
ןו  2 עַ םא ַֹּיאֶמרו ַּיַ יהֶ בל ֲלֵ רֶ ת־עֶ הה ֹּאְמרּות ְעֵ חיו ִּנֵ מּוא ִּיכ ָּאב ֹם־צַ ַָּׁשָמִים׃ה ָדְ
רו  3 ֹּבקֶ היו ֹּאְמרּות ּבַ רָ מּוא ִּיכ ַּיֹוםה ֹם־ְסעָ רּוו ַָּׁשָמִיםה ָדְ דָ יםח ְקָ פִ יםי ֲנֵ עִ םא ֹדְ ַּתֶ
ֹחןל יפ ִבְ ֹחןו ַָּׁשַמִיםה ְּנֵ בְ יםה ֹתֹותא ְלִ ּתִ ָּכלּו׃תו ֹאל ָעִ
ֵאףו ָער ֹּרד  4 ׁש־לֹומ ְּמנָ ּקֶ ן־לֹוי ֹאל ְאֹותו ֹתאו ְבַ תֶ יזו ִּנָ תִ היו ֹתאו ּלָ יאה ֹנָ בִ םו ַּנָ בֵ זְ עַ ַּיַ
ךְו לֶ ֹ׃לו ַּיֵ

Matthew 16:25-27.
ֵפץה ִימ ִּיכ  25 ילל ֶחָ ּצִ ְפׁשֹוא ְהַ ת־לֹות ֶת־נַ יו ִָּּכרֶ יתי ֲֶׁשרא ּמִ ְפׁשֹוא ְַכרִ יל ֶת־נַ ְַמֲענִ

ה׃י ֶאּנָ ְִמצָ
עמ ִּיכ  26 צַ יׁשל ַה־ּבֶ ה־ּלֹוי ִםא ְאִ ץא ְִקנֶ ָארֶ ְפׁשֹוו ֶת־ָּכל־הָ ת־לֹות ְנַ ןמ ֹאו ִָּכרֶ ּתֵ ִיׁשא ַה־ּיִ

יֹוןפ ְַפׁשֹו׃נ ִּדְ
ידע ִּיכ  27 םב ָתִ ָאדָ יוא ְִּכבֹודב ָֹבאל ֶּן־הָ ָאָכיוע ָבִ םי ְָאזו ִם־ַמלְ יׁשל ְַׁשּלֵ ְָכל־אִ

ְַּמֲעֵׂשהּו׃כ

Matthew 17:1-2.
יו  1 יםי ֵֶׁׁשתש ְַאֲחרֵ חל ָמִ ֲעֹקבו ֶת־ֶּפְטרֹוסא ִּתֹוא ֵׁשּועַי ָקַ ןו ְֶאת־יַ נָ יוא ְֶאת־יֹוחָ לו ָחִ עַ ַּיַ
םע הֶ םל ִּמָ ּדָ רא ְבַ ׃ג ֶל־הַ ָֹּבּהַ
הו  2 ּנֶ ְׁשּתַ םל ַּיִ יהֶ ינֵ יופ ְעֵ ירּוה ָּנָ הִ בּוָׁשיוו ֶַּּׁשֶמׁשכ ִזְ ינּוה ּלְ ּבִ ָּאֹור׃כ ִלְ

Matthew 17:5-6.
ּנּועו  5 רמ ֹדֶ ּבֵ הו ְדַ ּנֵ ןע ְהִ ירב ָנָ םע ֵֹכךְס ָּהִ יהֶ הו ֲלֵ ּנֵ אקו ְהִ ןמ ֹל־קֹורֵ נָ עָ יז ִן־הֶ נִ יי ֶה־ּבְ ידִ ְדִ
הר ֲֶׁשרא תָ יוא ֹּוב ְַפִׁשינ ָצְ ְִּׁשָמעּון׃ת ֵלָ
יםה ְִּׁשֹמעַכ  6 ידִ מִ לְ ְּפלּוו ַּתַ םע ַּיִ יהֶ אּוו ַל־ְּפנֵ ירְ ְֹאד׃מ ַּיִ

Matthew 19:16-19.
יׁשו  16 ה־אִ ּנֵ ׁשנ ְהִ יוא ִּגַ יר ַֹּיאַמרו ֵלָ הא ַּטֹובה ַּבִ ֶׂשהא ַּטֹובה ֵי־זֶ ֶׁשתל ֶעֱ יח ָרֶ ם׃עו ַּיֵ ֹלָ
יוא ַֹּיאֶמרו  17 הל ֵלָ ה־ּזֶ אתָק ָּמָ דא ִּיכ ֵין־טֹובא ֹבטו ִיל ָרָ יםה ּאהו ִם־ֶאחָ ֱָאֹלהִ

ְפּתָו ְכסַ ם־נִ יםא ָֹבאל ְאִ ּיִ חַ ֹות׃ה ֵתא ְֹׁמרש ֶל־הַ צְ ַּמִ
יוא ַֹּיאֶמרו  18 הה ֵי־ֹזהא ֵלָ ןו ֵּנָ עַ חת ֹאל ֵׁשּועַי ַּיַ צָ ָאףת ֹאל ִּרְ ֹנבת ֹאל ִּנְ הל ִּגְ ֲענֶ ֵדע ֹא־תַ

ר׃ש ָׁקֶ
דכ  19 יךָא ַּּבֵ ֶּמךָו ֶת־ָאבִ ּתָו ְֶאת־אִ בְ ֲעךָל ְָאהַ ׃כ ְרֵ ָּמֹוךָ

Matthew 21:33-41.
רא ָָׁשלמ ְִׁמעּוש  33 הה ִיׁשא ַחֵ ִיתב ָיָ ל־ּבַ םכ ַָטענ ֲֶׁשרא ַּעַ ֵקהּוו ֶּרֶ ּזְ עַ יבמ ַיְ בִ בו ִּסָ קֶ ְיֶ

בח ןו ֹּוב ָצֵ בֶ למ ַּיִ ּדָ ןו ְּתֹוכֹוב ִגְ תַ יםל ֹתֹוא ְנָ ךְו ַֹּנְטרִ לַ ץ׃ל ִחּוץמ ְהָ ָָארֶ
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ירה ֵתע ְֹּבאכ  34 צִ חש ַּבָ יוא ָׁלַ דָ יםא ֶת־ֲעבָ ֹּנְטרִ יאל ֶל־הַ בִ יֹו׃א ְהָ רְ ֶת־ּפִ
ְּפׂשּוו  35 תְ יםה ַּיִ יוב ַֹּנְטרִ דָ ּכּוו ֲַּעבָ דא ַּיַ םמ ֶת־ֶאחָ רו ֵהֶ גּוה ְֶאת־ַאחֵ רו ָרְ ִֵּקלּו׃ס ְֶאת־ַאחֵ
חו ַּיֹוֶסףו  36 ְׁשלַ יםע ַּיִ דִ יםא ֲבָ רִ יםר ֲחֵ יםמ ַּבִ אֹׁשנִ רִ םו ִן־הָ הֶ ם־לָ ֵן׃כ ָׂשּוע ְגַ
י־ֵכןו  37 חש ְַאֲחרֵ םא ָׁלַ יהֶ נֹוא ֲלֵ יא ַָמרא ִּיכ ֶת־ּבְ נִ אּו׃י ֶת־ּבְ ִירָ
יםו  38 ֹּנְטרִ םכ ְהַ אֹותָ ןא ִּרְ ּבֵ יוא ִיׁשא ַֹּיאְמרּוו ֶת־הַ הה ֶל־ָאחִ ׁשה ִּנֵ הּוו ְכּול ַּיֹורֵ גֵ רְ הַ ְנַ

ׁשו ירַ ֻרָּׁשתֹו׃א ָנּול ְנִ ֶת־יְ
ְּפׂשּוו  39 תְ יֻכהּוו ֹּוב ַּיִ ְׁשלִ חּוץא ַּיַ םל ֶל־מִ הּו׃ו ֶַּכרֶ גֻ רְ הַ ַּיַ
הו  40 ּתָ לב ְֹּבאכ ְעַ םה ַּעַ ֲעֶׂשהמ ַָּכרֶ יםל ַה־ּיַ ֵָהם׃ה ַֹּנְטרִ
יוא ַֹּיאְמרּוו  41 ידי ְַׁשֵמדה ֵלָ יא ְַׁשמִ נֵ לה ֶת־ּבְ עַ ּיַ לִ הה ַּבְ ןו ֵָאּלֶ תַ מֹוכ ְנָ יםל ַּרְ ְֹנְטרִ

יםא רִ נּוי ֲֶׁשרא ֲחֵ יֹוא ֹלו ִּתְ רְ ּתֹו׃ב ֶת־ּפִ ְּעִ

Matthew 24:3-14.
ּתֹוו  3 ִׁשבְ רע ּבְ יםה ַל־הַ יתִ ׁשּוו ַּזֵ ּגְ יוא ַּיִ יות ֵלָ ידָ מִ םל ַּלְ ּדָ אה ַֹּיאְמרּוו ְבַ ד־נָ ימ ָנּול ַּגֶ ָתַ
הת אנָ הא ְִּקרֶ ם׃ה ְֵקץו ֹּוֲאךָב ֹתאו ָּמהו ֵּלֶ ָעֹולָ
ןו  4 עַ םא ַֹּיאֶמרו ֵׁשּועַי ַּיַ יהֶ הפ ֶָכםל ִָּׁשְמרּוה ֲלֵ עֶ תְ ֶכםא ֶּן־יַ ִיׁש׃א ֶתְ
יםר ִּיכ  5 יא ֵאֹמרל ְִׁשֵמיב ָֹבאּוי ַּבִ ִׁשיחַה ּאהו ֲנִ עּוו ַּמָ תְ ים׃א ְהִ ּבִ ֶת־רַ
הו  6 יָ ְׁשְמעּוכ ְהָ ָמהמ ִּי־תִ חָ ָמהמ ְֻׁמעֹותש ֹאו ִלְ חָ ֵהלּוא ְאּור ִלְ ּבָ הכ ִּיכ ַל־ּתִ ָל־ֵאּלֶ
הת אנָ ֵַּקץ׃ה ֹאל ְעֹודו ְִּקרֶ
ָכהו ַל־ּגֹויע ֹּויג ָקּוםי ִּיכ  7 ָכהע ַּמְמלָ הו ַל־ַמְמלָ יָ בר ְהָ רו ָעָ בֶ ׁשו ְדֶ עַ ים׃ר ְִּמקֹומֹותב ְרַ ַּבִ
הו  8 ים׃ה ֵאִׁשיתר ַקר ְָכל־ֵאּלֶ לִ ֲַחבָ
יקּוי ָזא  9 יבמ ֶָכםל ָצִ בִ גּוו ִּסָ רְ יםו ֶָכםב ְהָ יםל ְִּהיּות ְּׂשנּואִ ּמִ עַ י׃ש ֲַּעבּורב ְָכל־הָ ְׁמִ

יםו  10 ּבִ ירּוו ָזא ִָּכְׁשלּוי ְרַ ְסּגִ הּוא ִיׁשא ְהִ עֵ יׁשו ֶת־רֵ יוא ְאִ אּו׃י ֶת־ָאחִ ְִׂשנָ
מּוו  11 יֵאינ ְקָ רש ְבִ יםר ֶׁקֶ עּוו ַּבִ תְ יםר ְהִ ם׃א ַּבִ יהֶ ֲַחרֵ
יו  12 הי ֲֶׁשרא ְַאֲחרֵ ּבֶ תא ָּפּוגת ַָּפַׁשעה ִרְ ים׃ר ֲַהבַ ַּבִ
ֶּכהה ַךְא  13 ֵּקץע ְַמחַ ׃י ּאהו ַד־הַ ֵׁשעַ ִּוָ
תו  14 ׂשֹורַ כּותה ּבְ את ַֹּזאתה ַַּמלְ רֵ ץב ִּּקָ ָארֶ דּותל ְָכל־הָ ּגֹוִיםל ְעֵ רו ְָכל־הַ ֵַּקץ׃ה ָֹבאי ְַאחַ

Matthew 24:21-22.
הת ָזא ִּיכ  21 הצ ְִּהיֶ הג ָרָ הל ָּמֹוהָכ ֲֶׁשרא ְדֹולָ תָ ְהיְ אִׁשיתמ ֹא־נִ םעו ְמֹותי ֵרֵ ּיֹוםו ֹלָ ד־הַ ְעַ

הה ף׃ל ְָכמֹוהָו ַּזֶ ֹא־ֹתסִ
או  22 רּוי ְלּולֵ יםה ְִקצְ מִ הה ַּיָ לי ֹאל ֵָאּלֶ צֵ ָׂשרכ ִּנָ ןל ַךְא ָּל־ּבָ יםה ְַמעַ ירִ חִ יםה ַּבְ מִ ַּיָ

הה רּו׃י ֵָאּלֶ ְִקצָ

Matthew 24:29-31.
יו  29 יםה ֹקצו ְַאֲחרֵ ּתִ הה ָעִ ֹאםפ ֵָאּלֶ ַׁשךְת ִּתְ חַו ֶַּׁשֶמׁשה ֶּחְ רֵ ּיָ יּהַי ֹאל ְהַ יםה ֹרֹואו ַּגִ ַּכֹוָכבִ

ָּׁשַמִיםמ ְִּפלּוי או ִן־הַ בָ רֹוםה ּצְ עּו׃י ַּמָ ָזֻ
ֶאהי ָזא  30 םב ֹתאו ֵרָ ָאדָ ְפדּוו ַָּּׁשָמִיםב ֶּן־הָ ְׁשְּפחֹותכ ְסָ ָמהה ָּל־מִ אּוו ֲָאדָ ְרָ

םא ָאדָ ן־הָ יב ָּאב ֶת־ּבֶ נֵ נְ רו ְֹּעזב ַָּׁשַמִיםה ְּעַ דָ הָ ָּדֹול׃ג ּבְ
חי ְהּואו  31 ָאָכיוא ְִׁשלַ קח ֹׁוָפרש ְּקֹולב ֶת־ַמלְ צּוו ָזָ ּבְ יוא ְקִ ירָ חִ עמ ֶת־ּבְ ּבַ ָרּוחֹותה ֵַארְ
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המ הע ַָּׁשַמִיםה ְִקצֵ ַָּׁשָמִים׃ה ַד־ְקצֵ

Matthew 24:35.
ץו ַָּׁשַמִיםה  35 ָארֶ יו ֲַעֹברּוי ְהָ רַ בָ ֲַעֹברּון׃י ֹאל ּדְ

Matthew 24:36-39.
דו  36 ל־מֹועֵ הו ַהּואה ַּיֹוםה ְעַ ָּׁשעָ יאה ְהַ עַי ִיׁשא ֵיןא ַהִ ָאךְמ ְֹלאו ֹדֵ יב ַָּּׁשַמִיםב ַלְ ּתִ ִּלְ

ּדֹו׃ל ָָאבה ְבַ
יֵמיו  37 ם׃ב ִּיַאתב ֵּןכ ֹחַנ ְכִ ָאדָ ֶּן־הָ
יל ֲַּאֶׁשרכ ִּיכ  38 ִׁשיםו ִָׁשיםנ ֲָּעלּוב ְָׁשתּוו ְָכלּוא ַַּמּבּולה ְֵמיי ְִפנֵ לּונ ְנָ עָ ּיֹוםע ִבְ ַד־הַ

אא ה׃א ֹחַנ ֲֶׁשר־ּבָ בָ ּתֵ ֶל־הַ
עּוי ֹאל ְֵהםו  39 אכ ַדע ָדְ ַמחו ַַּמּבּולה ִּי־בָ םא ַּיִ הת ֵּןכ ֶת־ֻּכּלָ ם׃ב ִּיַאתב ְִּהיֶ ָאדָ ֶּן־הָ

Matthew 24:44.
םג ֵָכןל  44 יםנ ֱיּוה ַּם־ַאּתֶ םב ִּיכ ְֹכנִ ָאדָ הב ָבֹואי ֶן־הָ ב׃ע ִָׂשמּות ֹאל ֲֶׁשרא ְָׁשעָ ַל־לֵ

Matthew 28:18-20.
ׁשו  18 ּגַ רו ֵׁשּועַי ַּיִ ּבֵ דַ םא ַיְ יהֶ ינ ֵאֹמרל ֲלֵ ן־לִ ְמָׁשלכ ִּתַ ץ׃ו ַָּּׁשַמִיםב ָּל־מִ ָארֶ ּבָ
יםא ְכּול  19 ּמִ עַ םל ֶל־ָּכל־הָ םו ְהֹוֹרתָ ֲעׂשתָ יםל ִיל ְלַ ידִ מִ לְ לו ְתַ ַטּבֵ םא ּלְ ָָאבה ְֵּׁשםב ֹתָ

ןו ּבֵ ׁש׃ה ְרּוחַו ְהַ ַֹּקדֶ
םו  20 ּתֶ ַּמדְ םא ְלִ יצ ֶת־ָּכל־ֲאֶׁשרא ְִׁשֹמרל ֹתָ יתִ ֶכםא ִּוִ הו ֶתְ ּנֵ יא ְהִ הא ָֹנכִ ֶכםע ְֶהיֶ ִּמָ

יתע יםה ַד־ַאֲחרִ תל ַָּׁשנִ םה ֵץק ְעֵ ֵָמן׃א ָעֹולָ

Luke 11:27-28.
יו  27 הִ רֹוכ ַיְ ּבְ יםא ְּדַ רִ בָ ּדְ הה ֶת־הַ ָּׂשאו ֵָאּלֶ תא ִָּׁשהא ַּתִ םה ִּתֹוךְמ ַחַ ּהא ָעָ ַֹּתאֶמרו ֶת־קֹולָ

יוא יא ֵלָ םר ְַׁשרֵ ךָהו ֶחֶ תְ ִיםו ֹרָ ָּׁשדַ ׃י ֲֶׁשרא ְהַ ְקּתָ ָנָ
יכ ַףא ַֹּיאַמרו  28 יםה ִּי־ַאְׁשרֵ רא ַֹּׁשְמעִ בַ יםה ֶת־ּדְ יםו ֱָאֹלהִ ֹתֹו׃א ְֹׁשְמרִ

John 3:13.
יׁשו  13 הל ְאִ לָ רֹוםל ֹא־עָ יב ַּמָ ּתִ דא ּאהו ִּלְ רַ רֹוםמ ֲֶׁשר־יָ םב ּאהו ֲֹלאה ִּמָ ָאדָ ֲֶׁשרא ֶּן־הָ

ַָּּׁשָמִים׃ב

John 14:15.
םא  15 ּתֶ בְ יא ִם־ֲאהַ יא ֹתִ צתַ ְִּׁשֹמרּו׃ת ֶת־ֹמְִ

John 14:21.
ימ ֲֶׁשרא ִימ  21 ֹותַ ןל ְֹׁשֵמרו ִּתֹוא ִצְ יי ֲֶׁשרא ּאהו ֶהז ֲַעׂשֹותָ נִ בַ יו ֱֶאהָ יל ָהּובא ְֹאֲהבִ ְָאבִ

יו הּוא ֲַאנִ יוו ֲֹהבֵ ע׃א ְֵאלָ ּדָ וַ ֶתְ

8



John 14:23-26.
ןו  23 עַ יוא ַֹּיאֶמרו ֵׁשּועַי ַּיַ יי ִּיכ ִיׁשא ֵלָ נִ בַ יא ְִׁשֹמרי ֱֶאהָ רַ בָ יו ֶת־ּדְ בי ְָאבִ יוו ֹתֹוא ֱֶאהַ ְֵאלָ

ִּתֹו׃א ְָׁשַכּנּוו ָֹבאנ
יׁשו  24 יי ֹאל ֲֶׁשרא ְאִ נִ בַ יא ְִׁשֹמרי ֹאל ּאהו ֱֶאהָ רָ בָ יםו ֶת־ּדְ רִ בָ ּדְ םש ֲֶׁשרא ְהַ ּתֶ ֹאל ְַׁמעְ

ימ ּבִ אּוי ִּלִ יא ִּיכ ָצָ ּפִ י׃ש ֲֶׁשרא ָָאבה ִם־מִ נִ חָ ְׁלָ
הא  25 יד ֶת־ֵאּלֶ ּתִ רְ יֶכםא ִּּבַ יש ְּעֹודב ֲלֵ ּתִ ֶכם׃ע ִׁבְ ִּמָ
יץו  26 ֵּמלִ ׁשה ּחַרו ּאהו ְהַ הּוא ַֹּקדֶ חֵ יב ָָאבה ֲֶׁשר־ִיְׁשלָ ֶכםי ְִּׁשמִ ֶּמדְ ְּכרּות ְָאזו ֶת־ֹּכלא ְלַ ִּזְ

יא ֹּלכ ּתִ דְ ּגַ ֶָכם׃ל ֲֶׁשר־הִ

John 15:10.
יא ִםא  10 ֹותַ צְ סּות ְִּׁשְמרּות ֶת־מִ יב ֶּחֱ תִ ידת ְַאֲהבָ יג ֲַּאֶׁשרכ ָּמִ ֹותמ ַּם־ֲאֹנכִ יא ִצְ ָבִ

יש ּתִ ֶסהו ַָׁמרְ תֹוב ְֶאחֱ יד׃ת ְַאֲהבָ ָּמִ

Revelation 19:11.
או  11 ָׁשַמִיםא ֵָארֶ יםנ ֶת־הַ חִ ה־סּוסו ְִפּתָ ּנֵ ןל ְהִ ֹרֵכבו ָבָ יוע ְהָ אנ ָלָ ָׁשרו ֱֶאָמןנ ְִקרָ ְיָ

ְׁשָּפטֹוו ְמּתֹוו ּמִ חַ לְ ים׃ב ּמִ ְֵּמיָׁשרִ

Revelation 19:13.
םמ ְבּוׁשל ֶֹטהע ְהּואו  13 םב ְָאּדָ אנ ְּׁשמֹוו ְּדָ רד ְִקרָ ים׃ה ְּבַ ֱָאֹלהִ

All verses from the Holy Bible quoted in Hebrew language above are 
taken from the Hebrew Bible, Salkinson-Ginsburg version. 
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Malachi 4:1-2.

כל־זדים והיו כתנור בער בא היום כי־הנה  1
אמר הבא היום אתם ולהט ׁקש ׁעהרש ׂהוכל־עש

וענף׃ ׁרׁשש להם לא־יעזב ׁראש צבאות יהוה
ומרפא צדקה ׁמׁשש ׁמיש יראי לכם וזרחה   2

 מרבק׃ כעגלי ׁתםופש ויצאתם בכנפיה
    The verses of Holy Scripture quoted above are taken from the Hebrew 
Bible (Tanach).

    It's extremely important for all of us to remember this:
      1)  We speak to Triune YHWH God by our prayers.
      2)  Triune YHWH God speaks to us by the words of 
Holy Scripture, in the Word of God written by His Son.
   So we must try to read His words and His Book just as
often as we possibly can… on a daily basis!! 
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Matthew 13:47-50.

הד ֹדעו  47 כּותמ ְָּמתָ תל ַָּׁשַמִיםה ַלְ ְכֹמרֶ יע ְּרּוָׂשהפ ְמִ םה ַל־ְּפנֵ ַּיָ
יםמ ָּהב ֵָאְספּוי ֲֶׁשרא ינִ ים׃ש ִּמִ ֹׁונִ

ָאּהו  48 לְ ּמָ הִ ּהא ְִמְׁשכּוי ּבְ חֹוףא ֹתָ ְׁשבּוו ֶל־הַ ֲחרּוו ְיֵ ְִיבְ
יםא ּטֹובִ יםא ְׂשּוָמםל ֶת־הַ ֵּכלִ יםו ֶל־הַ עִ רָ יכּוי ְֶאת־הָ ה׃חו ְַׁשלִ ּצָ

הי ָָּכהכ  49 יֶ םה ְֵּקץב ִהְ יםה ִּיכ ָעֹולָ ָאכִ ילּוו ָֹבאּוי ַַּמלְ ּדִ בְ ְהִ
יםא ָׁשעִ רְ ים׃ה ִּתֹוךְמ ֶת־הָ יקִ ּדִ ַּצַ

יכּוו  50 ְׁשלִ םא ְהִ ַׁשןא ֹתָ בְ הי ָׁםש ֵׁשא ֶל־ּכִ יֶ יב ִהְ ִים׃ש ֲַחֹרקו ְכִ ִּׁנָ

All verses from the Holy Bible quoted in Hebrew language above are 
taken from the Hebrew Bible, Salkinson-Ginsburg version. 
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Mark 4:26-29.

הנ ֹדעו ַֹּיאֶמרו  26 כּותמ ְִמָׁשלָ יםה ַלְ יׁשכ ֱָאֹלהִ עז ַָּׁשתה ָּאִ ֶרַ
ץ׃ב ָָּארֶ

־לֹוו  27 ךְ לַ םו ִיׁשֹוןל ְהָ הל ְקָ לָ עו ָיֹוםו ַיְ רַ ּזֶ ַמחי ְהַ לו ִצְ ּדָ ַךְא ְִיגְ
הנ ֵיָכהא ְׂשתָ ע׃י ֹאל ּאהו ָֹזאתכ ֶעֶ ֵדָ

ץה ִּיכ  28 יאת ָָארֶ ּהצ ֹּוצִ יהָמ ְִמחָ הא ֵֵאלֶ נֶ ּקָ הר ֶת־הַ ִאֹׁשנָ
י־ֵכןא תא ֲַחרֵ ִּׁשֹּבלֶ י־ֵכןו ֶת־הַ ָּטהא ַַאֲחרֵ חִ תב ֶת־הַ ָאה׃ה ִַּּׁשֹּבלֶ ְַּמלֵ

יׁשי ְָאזו  29 יףי ָחִ למ ָנִ בּוַאתע ַּגָ ָמהה ַל־ּתְ יר׃ק ַָׁשלב ִּיכ ַּקָ ָצִ

All verses from the Holy Bible quoted in Hebrew language above are 
taken from the Hebrew Bible, Salkinson-Ginsburg version. 
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