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ד 9 י ְמא ֹ֜ ילִִּ֨ ֹוןגִּ יּ֗ ת־צִּ ֵּ֤ה מַּ בַּ נ  ם הִּ ִִַּ֔ ת ְיֽרּוָשלַּ ַּ֣ י֙ בַּ יעִּ ִ֨ ע ֑הּוָהרִּ יק ְונֹוָשָׁ֖ ִּ֥ דִּ ך צַּ ֙ך ָיַּ֣בֹוא ָלִַ֔ ב  ְלכ  ַּ֣ י֙ ְור כ  א ָענִּ
ֹור ל־ֲחמִַ֔ רעַּ יִּ ָׁ֖ ל־עַּ ן־ֲאת ֽנֹותְועַּ ב10׃ בֶּ כֶּ ַּ֣ י־רֶּ תִּ ְכרַּ ם ְוסּו֙ס מִּ ְוהִּ יִּ ּ֗ ְפרַּ אֶּ ֽ שֶּ מ  ַּ֣ ְכְרָת֙ה קֶּ ם ְונִּ ִִַּ֔ ּוָשלַּ ת ירַּ֣

ם ּו  ד־ָיִַ֔ ָיַּ֣ם עַּ ֑ם ּוָמְשלֹ֙ו מִּ גֹויִּ ֹום לַּ ר ָשלָׁ֖ ִּ֥ בֶּ ה ְודִּ ְלָחָמִַ֔ ר מִּ ָנָהָׁ֖ ץמִּ רֶּ י־ָאֽ ְפס  ד־אַּ ְת 11׃ עַּ ַּ֣ ם־אַּ גַּ
ך ית ּ֗ ם־ְברִּ םְבדַּ יִּ ָׁ֖ ין מַּ ִּ֥ ֹור א  בִַ֔ ֙ך מִּ יִּ ִ֨ ירַּ י ֲאסִּ ְחתִּ ֵּ֤ ַַּּ֤ ּובּו 12ֽבֹו׃  שִּ ֹוןשׁ֚ ָצרִַ֔ י ְלבִּ ָׁ֖ יר  ְקוָ֑ ֲאסִּ תִּ ֹוםההַּ יּ֕ ם־הַּ גַּ

ך׃  יב ָלֽ ִּ֥ ָׁ֖ה ָאשִּ ְשנֶּ יד מִּ ִּ֥ גִּ י13מַּ ְכתִּ ִ֨ י־ָדרַּ ֽ ת כִּ שֶּ ׁ֚ ה קֶּ י ְיהּוָדּ֗ ַּ֣אתִּ לִֹּ֜  ַּ֤ יִּ ימִּ י ָבנִַּ֨ ֵּ֤ ְרתִּ ם ְוֽעֹורַּ יִּ ִַ֔ ְפרַּ ֹון אֶּ יִַ֔ ֙ך צִּ
ך ַ֖יִּ ָׁ֖ ל־ָבנַּ ב עַּ רֶּ ִּ֥ יך ְכחֶּ ָׁ֖ ְמתִּ ַ֖ן ְוַַּׂ ֽבֹור ָיָו֑ בָ 14׃ גִּ א כַּ ה ְוָיָצִּ֥ ַָֽ֖ראִֶַּ֔ ם י  ַּ֣ יהֶּ יה ָו֙ה ֲעל  ֽ ֙ה  וַּ אד ָנֵּ֤י ְיה וִּ ֽ ֑צֹו וַּ ק חִּ ָרָׁ֖

ן׃  יָמֽ ֹות ת  ֲערִּ֥ ֽ ך ְבסַּ ָׁ֖ ע ְוָהלַּ ְתָקִַ֔ ר יִּ ּׁשֹוָפַּ֣ ְכלּ֗ 15בַּ ֒ם ְוָאֽ יהֶּ ַַּ֣֖ן ֲעל  ְבשּ֙ו ְיה ָוַּ֣ה ְצָבאֹו֮ת ָיג  לַּ ּו ְוָכֽ ִַ֔ י־קֶּ ְבנ  עאַּ
ּו  ּו ָהמָׁ֖ ןְוָשתִּ֥ ק ְכמֹו־ָיַ֑֖יִּ ְזָרִַ֔ מִּ ְלאּ֙ו כַּ ֹותּוָמֽ יָׁ֖ ׃ מִּ ְכָזוִּ חַּ ֽ ם ְיה ָוָ֧ה 16ְזב  יָעָ֞ הֹושִּ םְוֽ ֶ֛ יהֶּ ֹוֱאֽלה  יִּ֥ ּוא בַּ הָׁ֖ ם הַּ

י  ׁ֚ ֑מֹו כִּ אן עַּ רְכצ ַּ֣ זֶּ י־נ ִַ֔ ְבנ  ֹות אַּ ְתנֹוְססָׁ֖ ֽ ְדָמֽתֹומִּ ל־אַּ י 17׃ עַּ ִּ֥ ֹוכִּ ה־ּטּובָׁ֖ ה־ָיְפ֑יֹומַּ ים  ָד ּומַּ ִַ֔ חּורִּ ֽ ָגן֙ בַּ
ֹוש  ירָׁ֖ בְותִּ ִּ֥ ְבֻתֽלֹות׃ְינֹוב 



נושאי הישועה
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[בוא המלך]
ד 9 י ְמא ֹ֜ ילִִּ֨ ֹוןגִּ יּ֗ ת־צִּ ך צַּ בַּ ֙ך ָיַּ֣בֹוא ָלִַ֔ ְלכ  ֵּ֤ה מַּ נ  ם הִּ ִִַּ֔ ת ְיֽרּוָשלַּ ַּ֣ י֙ בַּ יעִּ ִ֨ ב ָהרִּ ַּ֣ י֙ ְור כ  ע ֑הּוא ָענִּ יק ְונֹוָשָׁ֖ ִּ֥ ֹורדִּ ל־ֲחמִַ֔ רעַּ יִּ ָׁ֖ ל־עַּ ןְועַּ ׃  ־ֲאת ֽנֹותבֶּ
[שלום עולמי]
ב10 כֶּ ַּ֣ י־רֶּ תִּ ְכרַּ ְלָחָמִַ֔ ְוהִּ ת מִּ שֶּ ַּ֣ ְכְרָת֙ה קֶּ ם ְונִּ ִִַּ֔ ּוָשלַּ ירַּ֣ ם ְוסּו֙ס מִּ יִּ ּ֗ ְפרַּ אֶּ ֽ ד־ָיִַ֔ מ  ָיַּ֣ם עַּ ֑ם ּוָמְשלֹ֙ו מִּ גֹויִּ ֹום לַּ ר ָשלָׁ֖ ִּ֥ בֶּ נָ ה ְודִּ ר  ם ּומִּ ָהָׁ֖

ץ רֶּ י־ָאֽ ְפס  ד־אַּ ׃  עַּ
[פדיון אסירים]
ְת 11 ַּ֣ ם־אַּ ךגַּ ית ּ֗ ם־ְברִּ ם ֽבֹו׃ ְבדַּ יִּ ָׁ֖ ין מַּ ִּ֥ ֹור א  בִַ֔ ֙ך מִּ יִּ ִ֨ ירַּ י ֲאסִּ ְחתִּ ֵּ֤ ַַּּ֤ ּובּו 12 שִּ ֹוןשׁ֚ ָצרִַ֔ י ְלבִּ ָׁ֖ יר  ְקָו֑הֲאסִּ תִּ יּ֕ הַּ ם־הַּ ך׃  ֹוםגַּ יב ָלֽ ִּ֥ ָׁ֖ה ָאשִּ ְשנֶּ יד מִּ ִּ֥ גִּ מַּ
[ישראל כנשק]
י13 ְכתִּ ִ֨ י־ָדרַּ ֽ ת כִּ שֶּ ׁ֚ ה קֶּ י ְיהּוָדּ֗ ילִֹּ֜ ַּ֣אתִּ  ַּ֤ יִַ֔ מִּ ֙ך צִּ יִּ י ָבנִַּ֨ ֵּ֤ ְרתִּ ם ְוֽעֹורַּ יִּ ִַ֔ ְפרַּ ךֹון אֶּ ַ֖יִּ ָׁ֖ ל־ָבנַּ ב עַּ רֶּ ִּ֥ יך ְכחֶּ ָׁ֖ ְמתִּ ַ֖ן ְוַַּׂ ֽבֹור ָיָו֑ ׃  גִּ
[התגלות האל]
ְתָקִַ֔ 14 ר יִּ ּׁשֹוָפַּ֣ ֙ה בַּ אד ָנֵּ֤י ְיה וִּ ֽ ֑צֹו וַּ ק חִּ ָבָרָׁ֖ א כַּ ה ְוָיָצִּ֥ ַָֽ֖ראִֶַּ֔ ם י  ַּ֣ יהֶּ יה ָו֙ה ֲעל  ֽ יָמֽ וַּ ֹות ת  ֲערִּ֥ ֽ ך ְבסַּ ָׁ֖ ֒ם  15ן׃ ע ְוָהלַּ יהֶּ ַַּ֣֖ן ֲעל  ְיה ָוַּ֣ה ְצָבאֹו֮ת ָיג 
['משתה ניצחון']

ּו  ְכלּ֗ ְבשּ֙ו ְוָאֽ עְוָכֽ לַּ ִַ֔ י־קֶּ ְבנ  ּו אַּ ּו ָהמָׁ֖ ןְוָשתִּ֥ קְכמֹו־ָיַ֑֖יִּ ְזָרִַ֔ מִּ ְלאּ֙ו כַּ ֹותּוָמֽ יָׁ֖ ׃ ְכָזוִּ חַּ ֽ ְזב  מִּ
[ישועת האל]
ם ְיה ָוָ֧ה 16 יָעָ֞ הֹושִּ םְוֽ ֶ֛ יהֶּ י ֱאֽלה  ׁ֚ ֑מֹו כִּ אן עַּ ּוא ְכצ ַּ֣ הָׁ֖ ֹום הַּ יִּ֥ רבַּ זֶּ י־נ ִַ֔ ְבנ  ְתנֹוְס אַּ ֽ ֹות מִּ ְדָמֽתֹוסָׁ֖ ל־אַּ ׃  עַּ
[ישראל כתבואה]
י 17 ִּ֥ ֹוכִּ ה־ּטּובָׁ֖ ה־ָיְפ֑יֹומַּ ֹוש ּומַּ ירָׁ֖ ים ְותִּ ִַ֔ חּורִּ ֽ ב ָדָגן֙ בַּ ִּ֥ ְבֻתֽלֹות׃ְינֹוב 



היגדים סתומים
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[בוא המלך]
ד 9 י ְמא ֹ֜ ילִִּ֨ ֹוןגִּ יּ֗ ת־צִּ ך צַּ בַּ ֙ך ָיַּ֣בֹוא ָלִַ֔ ְלכ  ֵּ֤ה מַּ נ  ם הִּ ִִַּ֔ ת ְיֽרּוָשלַּ ַּ֣ י֙ בַּ יעִּ ִ֨ ב ָהרִּ ַּ֣ י֙ ְור כ  ע ֑הּוא ָענִּ יק ְונֹוָשָׁ֖ ִּ֥ ֹורדִּ ל־ֲחמִַ֔ רעַּ יִּ ָׁ֖ ל־עַּ ןְועַּ ׃  ־ֲאת ֽנֹותבֶּ
[שלום עולמי]
ב10 כֶּ ַּ֣ י־רֶּ תִּ ְכרַּ ְלָחָמִַ֔ ְוהִּ ת מִּ שֶּ ַּ֣ ְכְרָת֙ה קֶּ ם ְונִּ ִִַּ֔ ּוָשלַּ ירַּ֣ ם ְוסּו֙ס מִּ יִּ ּ֗ ְפרַּ אֶּ ֽ ד־ָיִַ֔ מ  ָיַּ֣ם עַּ ֑ם ּוָמְשלֹ֙ו מִּ גֹויִּ ֹום לַּ ר ָשלָׁ֖ ִּ֥ בֶּ נָ ה ְודִּ ר  ם ּומִּ ָהָׁ֖

ץ רֶּ י־ָאֽ ְפס  ד־אַּ ׃  עַּ
[פדיון אסירים]
ְת 11 ַּ֣ ם־אַּ ךגַּ ית ּ֗ ם־ְברִּ ם ֽבֹו׃ ְבדַּ יִּ ָׁ֖ ין מַּ ִּ֥ ֹור א  בִַ֔ ֙ך מִּ יִּ ִ֨ ירַּ י ֲאסִּ ְחתִּ ֵּ֤ ַַּּ֤ ּובּו 12שִּ ֹוןשׁ֚ ָצרִַ֔ י ְלבִּ ָׁ֖ יר  ְקָו֑הֲאסִּ תִּ יּ֕ הַּ ם־הַּ יד ֹוםגַּ ִּ֥ גִּ ך׃  מַּ יב ָלֽ ִּ֥ ָׁ֖ה ָאשִּ ְשנֶּ מִּ
[ישראל כנשק]
י13 ְכתִּ ִ֨ י־ָדרַּ ֽ ת כִּ שֶּ ׁ֚ ה קֶּ י ְיהּוָדּ֗ ילִֹּ֜ ַּ֣אתִּ  ַּ֤ יִַ֔ מִּ ֙ך צִּ יִּ י ָבנִַּ֨ ֵּ֤ ְרתִּ ם ְוֽעֹורַּ יִּ ִַ֔ ְפרַּ ךֹון אֶּ ַ֖יִּ ָׁ֖ ל־ָבנַּ ב עַּ רֶּ ִּ֥ יך ְכחֶּ ָׁ֖ ְמתִּ ַ֖ן ְוַַּׂ ֽבֹור ָיָו֑ ׃  גִּ
[התגלות האל]
ְתָקִַ֔ 14 ר יִּ ּׁשֹוָפַּ֣ ֙ה בַּ אד ָנֵּ֤י ְיה וִּ ֽ ֑צֹו וַּ ק חִּ ָבָרָׁ֖ א כַּ ה ְוָיָצִּ֥ ַָֽ֖ראִֶַּ֔ ם י  ַּ֣ יהֶּ יה ָו֙ה ֲעל  ֽ יָמֽ וַּ ֹות ת  ֲערִּ֥ ֽ ך ְבסַּ ָׁ֖ ֒ם  15ן׃ ע ְוָהלַּ יהֶּ ַַּ֣֖ן ֲעל  ְיה ָוַּ֣ה ְצָבאֹו֮ת ָיג 
['משתה ניצחון']

ְבשּ֙ו  ּו ְוָכֽ ְכלּ֗ עְוָאֽ לַּ ִַ֔ י־קֶּ ְבנ  ּו אַּ ּו ָהמָׁ֖ ןְוָשתִּ֥ קְכמֹו־ָיַ֑֖יִּ ְזָרִַ֔ מִּ ְלאּ֙ו כַּ ֹותּוָמֽ יָׁ֖ ׃ ְכָזוִּ חַּ ֽ ְזב  מִּ
[ישועת האל]
ם ְיה ָוָ֧ה 16 יָעָ֞ הֹושִּ םְוֽ ֶ֛ יהֶּ ֑מֹו ֱאֽלה  אן עַּ ּוא ְכצ ַּ֣ הָׁ֖ ֹום הַּ יִּ֥ י בַּ ׁ֚ רכִּ זֶּ י־נ ִַ֔ ְבנ  ְתנֹוְס אַּ ֽ ֹות מִּ ְדָמֽתֹוסָׁ֖ ל־אַּ ׃  עַּ
[ישראל כתבואה]
י 17 ִּ֥ ֹוכִּ ה־ּטּובָׁ֖ ה־ָיְפ֑יֹומַּ ֹוש ּומַּ ירָׁ֖ ים ְותִּ ִַ֔ חּורִּ ֽ ב ָדָגן֙ בַּ ִּ֥ ְבֻתֽלֹות׃ְינֹוב 



?רמז היסטורי
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[בוא המלך]
ד 9 י ְמא ֹ֜ ילִִּ֨ ֹוןגִּ יּ֗ ת־צִּ ך צַּ בַּ ֙ך ָיַּ֣בֹוא ָלִַ֔ ְלכ  ֵּ֤ה מַּ נ  ם הִּ ִִַּ֔ ת ְיֽרּוָשלַּ ַּ֣ י֙ בַּ יעִּ ִ֨ ב ָהרִּ ַּ֣ י֙ ְור כ  ע ֑הּוא ָענִּ יק ְונֹוָשָׁ֖ ִּ֥ ֹורדִּ ל־ֲחמִַ֔ רעַּ יִּ ָׁ֖ ל־עַּ ןְועַּ ׃  ־ֲאת ֽנֹותבֶּ
[שלום עולמי]
ב10 כֶּ ַּ֣ י־רֶּ תִּ ְכרַּ ְלָחָמִַ֔ ְוהִּ ת מִּ שֶּ ַּ֣ ְכְרָת֙ה קֶּ ם ְונִּ ִִַּ֔ ּוָשלַּ ירַּ֣ ם ְוסּו֙ס מִּ יִּ ּ֗ ְפרַּ אֶּ ֽ ד־ָיִַ֔ מ  ָיַּ֣ם עַּ ֑ם ּוָמְשלֹ֙ו מִּ גֹויִּ ֹום לַּ ר ָשלָׁ֖ ִּ֥ בֶּ נָ ה ְודִּ ר  ם ּומִּ ָהָׁ֖

ץ רֶּ י־ָאֽ ְפס  ד־אַּ ׃  עַּ
[פדיון אסירים]
ְת 11 ַּ֣ ם־אַּ ךגַּ ית ּ֗ ם־ְברִּ ם ֽבֹו׃ ְבדַּ יִּ ָׁ֖ ין מַּ ִּ֥ ֹור א  בִַ֔ ֙ך מִּ יִּ ִ֨ ירַּ י ֲאסִּ ְחתִּ ֵּ֤ ַַּּ֤ ּובּו 12 שִּ ֹוןשׁ֚ ָצרִַ֔ י ְלבִּ ָׁ֖ יר  ְקָו֑הֲאסִּ תִּ יּ֕ הַּ ם־הַּ ך׃  ֹוםגַּ יב ָלֽ ִּ֥ ָׁ֖ה ָאשִּ ְשנֶּ יד מִּ ִּ֥ גִּ מַּ
[ישראל כנשק]
י13 ְכתִּ ִ֨ י־ָדרַּ ֽ ת כִּ שֶּ ׁ֚ ה קֶּ י ְיהּוָדּ֗ ילִֹּ֜ ַּ֣אתִּ  ַּ֤ ם מִּ יִּ ִַ֔ ְפרַּ יִַ֔ אֶּ ֙ך צִּ יִּ י ָבנִַּ֨ ֵּ֤ ְרתִּ ךֹון ְוֽעֹורַּ ַ֖יִּ ָׁ֖ ל־ָבנַּ ַ֖ן עַּ ב  ָיָו֑ רֶּ ִּ֥ יך ְכחֶּ ָׁ֖ ְמתִּ ֽבֹורְוַַּׂ ׃  גִּ
[התגלות האל]
ְתָקִַ֔ 14 ר יִּ ּׁשֹוָפַּ֣ ֙ה בַּ אד ָנֵּ֤י ְיה וִּ ֽ ֑צֹו וַּ ק חִּ ָבָרָׁ֖ א כַּ ה ְוָיָצִּ֥ ַָֽ֖ראִֶַּ֔ ם י  ַּ֣ יהֶּ יה ָו֙ה ֲעל  ֽ יָמֽ וַּ ֹות ת  ֲערִּ֥ ֽ ך ְבסַּ ָׁ֖ ֒ם  15ן׃ ע ְוָהלַּ יהֶּ ַַּ֣֖ן ֲעל  ְיה ָוַּ֣ה ְצָבאֹו֮ת ָיג 
['משתה ניצחון']

ְבשּ֙ו  ּו ְוָכֽ ְכלּ֗ עְוָאֽ לַּ ִַ֔ י־קֶּ ְבנ  ּו אַּ ּו ָהמָׁ֖ ןְוָשתִּ֥ קְכמֹו־ָיַ֑֖יִּ ְזָרִַ֔ מִּ ְלאּ֙ו כַּ ֹותּוָמֽ יָׁ֖ ׃ ְכָזוִּ חַּ ֽ ְזב  מִּ
[ישועת האל]
ם ְיה ָוָ֧ה 16 יָעָ֞ הֹושִּ םְוֽ ֶ֛ יהֶּ י ֱאֽלה  ׁ֚ ֑מֹו כִּ אן עַּ ּוא ְכצ ַּ֣ הָׁ֖ ֹום הַּ יִּ֥ רבַּ זֶּ י־נ ִַ֔ ְבנ  ְתנֹוְס אַּ ֽ ֹות מִּ ְדָמֽתֹוסָׁ֖ ל־אַּ ׃  עַּ
[ישראל כתבואה]
י 17 ִּ֥ ֹוכִּ ה־ּטּובָׁ֖ ה־ָיְפ֑יֹומַּ ֹוש ּומַּ ירָׁ֖ ים ְותִּ ִַ֔ חּורִּ ֽ ב ָדָגן֙ בַּ ִּ֥ ְבֻתֽלֹות׃ְינֹוב 
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[בוא המלך]
ד 9 י ְמא ֹ֜ ילִִּ֨ ֹוןגִּ יּ֗ ת־צִּ ך צַּ בַּ ֙ך ָיַּ֣בֹוא ָלִַ֔ ְלכ  ֵּ֤ה מַּ נ  ם הִּ ִִַּ֔ ת ְיֽרּוָשלַּ ַּ֣ י֙ בַּ יעִּ ִ֨ ב ָהרִּ ַּ֣ י֙ ְור כ  ע ֑הּוא ָענִּ יק ְונֹוָשָׁ֖ ִּ֥ ֹורדִּ ל־ֲחמִַ֔ רעַּ יִּ ָׁ֖ ל־עַּ ןְועַּ ׃  ־ֲאת ֽנֹותבֶּ
[שלום עולמי]
ב10 כֶּ ַּ֣ י־רֶּ תִּ ְכרַּ םְוהִּ יִּ ּ֗ ְפרַּ אֶּ ֽ םְוסּו֙ס מ  ִִַּ֔ ּוָשלַּ ירַּ֣ ְלָחָמִַ֔ מִּ ת מִּ שֶּ ַּ֣ ְכְרָת֙ה קֶּ נָ ְונִּ ם ּומִּ ד־ָיִַ֔ ָיַּ֣ם עַּ ֑ם ּוָמְשלֹ֙ו מִּ גֹויִּ ֹום לַּ ר ָשלָׁ֖ ִּ֥ בֶּ ר  ה ְודִּ ָהָׁ֖

ץ רֶּ י־ָאֽ ְפס  ד־אַּ ׃  עַּ
[פדיון אסירים]
ְת 11 ַּ֣ ם־אַּ ךגַּ ית ּ֗ ם־ְברִּ ם ֽבֹו׃ ְבדַּ יִּ ָׁ֖ ין מַּ ִּ֥ ֹור א  בִַ֔ ֙ך מִּ יִּ ִ֨ ירַּ י ֲאסִּ ְחתִּ ֵּ֤ ַַּּ֤ ּובּו 12 שִּ ֹוןשׁ֚ ָצרִַ֔ י ְלבִּ ָׁ֖ יר  ְקָו֑הֲאסִּ תִּ יּ֕ הַּ ם־הַּ ך׃  ֹוםגַּ יב ָלֽ ִּ֥ ָׁ֖ה ָאשִּ ְשנֶּ יד מִּ ִּ֥ גִּ מַּ
[ישראל כנשק]
י13 ְכתִּ ִ֨ י־ָדרַּ ֽ י כִּ הלִֹּ֜ ת ְיהּוָדּ֗ שֶּ ׁ֚ יקֶּ ַּ֣אתִּ  ַּ֤ םמִּ יִּ ִַ֔ ְפרַּ יִַ֔ אֶּ ֙ך צִּ יִּ י ָבנִַּ֨ ֵּ֤ ְרתִּ ךֹון ְוֽעֹורַּ ַ֖יִּ ָׁ֖ ל־ָבנַּ ב עַּ רֶּ ִּ֥ יך ְכחֶּ ָׁ֖ ְמתִּ ַ֖ן ְוַַּׂ ֽבֹור ָיָו֑ ׃  גִּ
[התגלות האל]
ְתָקִַ֔ 14 ר יִּ ּׁשֹוָפַּ֣ ֙ה בַּ אד ָנֵּ֤י ְיה וִּ ֽ ֑צֹו וַּ ק חִּ ָבָרָׁ֖ א כַּ ה ְוָיָצִּ֥ ַָֽ֖ראִֶַּ֔ ם י  ַּ֣ יהֶּ יה ָו֙ה ֲעל  ֽ יָמֽ וַּ ֹות ת  ֲערִּ֥ ֽ ך ְבסַּ ָׁ֖ ֒ם  15ן׃ ע ְוָהלַּ יהֶּ ַַּ֣֖ן ֲעל  ְיה ָוַּ֣ה ְצָבאֹו֮ת ָיג 
['משתה ניצחון']

ְבשּ֙ו  ּו ְוָכֽ ְכלּ֗ עְוָאֽ לַּ ִַ֔ י־קֶּ ְבנ  ּו אַּ ּו ָהמָׁ֖ ןְוָשתִּ֥ קְכמֹו־ָיַ֑֖יִּ ְזָרִַ֔ מִּ ְלאּ֙ו כַּ ֹותּוָמֽ יָׁ֖ ׃ ְכָזוִּ חַּ ֽ ְזב  מִּ
[ישועת האל]
ם ְיה ָוָ֧ה 16 יָעָ֞ הֹושִּ םְוֽ ֶ֛ יהֶּ י ֱאֽלה  ׁ֚ ֑מֹו כִּ אן עַּ ּוא ְכצ ַּ֣ הָׁ֖ ֹום הַּ יִּ֥ רבַּ זֶּ י־נ ִַ֔ ְבנ  ְתנֹוְס אַּ ֽ ֹות מִּ ְדָמֽתֹוסָׁ֖ ל־אַּ ׃  עַּ
[ישראל כתבואה]
י 17 ִּ֥ ֹוכִּ ה־ּטּובָׁ֖ ה־ָיְפ֑יֹומַּ ֹוש ּומַּ ירָׁ֖ ים ְותִּ ִַ֔ חּורִּ ֽ ב ָדָגן֙ בַּ ִּ֥ ְבֻתֽלֹות׃ְינֹוב 
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[בוא המלך]
ד 9 י ְמא ֹ֜ ילִִּ֨ ֹוןגִּ יּ֗ ת־צִּ ך צַּ בַּ ֙ך ָיַּ֣בֹוא ָלִַ֔ ְלכ  ֵּ֤ה מַּ נ  ם הִּ ִִַּ֔ ת ְיֽרּוָשלַּ ַּ֣ י֙ בַּ יעִּ ִ֨ ע ֑הּוא ָהרִּ יק ְונֹוָשָׁ֖ ִּ֥ ב דִּ ַּ֣ י֙ ְור כ  ֹורָענִּ ל־ֲחמִַ֔ רעַּ יִּ ָׁ֖ ל־עַּ ןְועַּ ׃  ־ֲאת ֽנֹותבֶּ
[שלום עולמי]
ב10 כֶּ ַּ֣ י־רֶּ תִּ ְכרַּ םְוהִּ יִּ ּ֗ ְפרַּ אֶּ ֽ םְוסּו֙ס מ  ִִַּ֔ ּוָשלַּ ירַּ֣ ְלָחָמִַ֔ מִּ ת מִּ שֶּ ַּ֣ ְכְרָת֙ה קֶּ נָ ְונִּ ם ּומִּ ד־ָיִַ֔ ָיַּ֣ם עַּ ֑ם ּוָמְשלֹ֙ו מִּ גֹויִּ ֹום לַּ ר ָשלָׁ֖ ִּ֥ בֶּ ר  ה ְודִּ ָהָׁ֖

ץ רֶּ י־ָאֽ ְפס  ד־אַּ ׃  עַּ
[פדיון אסירים]
ְת 11 ַּ֣ ם־אַּ ךגַּ ית ּ֗ ם־ְברִּ ם ֽבֹו׃ ְבדַּ יִּ ָׁ֖ ין מַּ ִּ֥ ֹור א  בִַ֔ ֙ך מִּ יִּ ִ֨ ירַּ י ֲאסִּ ְחתִּ ֵּ֤ ַַּּ֤ ּובּו 12 שִּ ֹוןשׁ֚ ָצרִַ֔ י ְלבִּ ָׁ֖ יר  ְקָו֑הֲאסִּ תִּ יּ֕ הַּ ם־הַּ ך׃  ֹוםגַּ יב ָלֽ ִּ֥ ָׁ֖ה ָאשִּ ְשנֶּ יד מִּ ִּ֥ גִּ מַּ
[ישראל כנשק]
י13 ְכתִּ ִ֨ י־ָדרַּ ֽ י כִּ הלִֹּ֜ ת ְיהּוָדּ֗ שֶּ ׁ֚ יקֶּ ַּ֣אתִּ  ַּ֤ םמִּ יִּ ִַ֔ ְפרַּ יִַ֔ אֶּ ֙ך צִּ יִּ י ָבנִַּ֨ ֵּ֤ ְרתִּ ךֹון ְוֽעֹורַּ ַ֖יִּ ָׁ֖ ל־ָבנַּ ב עַּ רֶּ ִּ֥ יך ְכחֶּ ָׁ֖ ְמתִּ ַ֖ן ְוַַּׂ ֽבֹור ָיָו֑ ׃  גִּ
[התגלות האל]
ְתָקִַ֔ 14 ר יִּ ּׁשֹוָפַּ֣ ֙ה בַּ אד ָנֵּ֤י ְיה וִּ ֽ ֑צֹו וַּ ק חִּ ָבָרָׁ֖ א כַּ ה ְוָיָצִּ֥ ַָֽ֖ראִֶַּ֔ ם י  ַּ֣ יהֶּ יה ָו֙ה ֲעל  ֽ יָמֽ וַּ ֹות ת  ֲערִּ֥ ֽ ך ְבסַּ ָׁ֖ ֒ם  15ן׃ ע ְוָהלַּ יהֶּ ַַּ֣֖ן ֲעל  ְיה ָוַּ֣ה ְצָבאֹו֮ת ָיג 
[משתה ניצחון]

ְבשּ֙ו  ּו ְוָכֽ ְכלּ֗ עְוָאֽ לַּ ִַ֔ י־קֶּ ְבנ  ּו אַּ ּו ָהמָׁ֖ ןְוָשתִּ֥ קְכמֹו־ָיַ֑֖יִּ ְזָרִַ֔ מִּ ְלאּ֙ו כַּ ֹותּוָמֽ יָׁ֖ ׃ ְכָזוִּ חַּ ֽ ְזב  מִּ
[ישועת האל]
ם ְיה ָוָ֧ה 16 יָעָ֞ הֹושִּ םְוֽ ֶ֛ יהֶּ י ֱאֽלה  ׁ֚ ֑מֹו כִּ אן עַּ ּוא ְכצ ַּ֣ הָׁ֖ ֹום הַּ יִּ֥ רבַּ זֶּ י־נ ִַ֔ ְבנ  ְתנֹוְס אַּ ֽ ֹות מִּ ְדָמֽתֹוסָׁ֖ ל־אַּ ׃  עַּ
[ישראל כתבואה]
י 17 ִּ֥ ֹוכִּ ה־ּטּובָׁ֖ ה־ָיְפ֑יֹומַּ ֹוש ּומַּ ירָׁ֖ ים ְותִּ ִַ֔ חּורִּ ֽ ב ָדָגן֙ בַּ ִּ֥ ְבֻתֽלֹות׃ְינֹוב 

שופטים י
ָיַַָּ֣֖קם3 י וַּ ֑ ְלָעדִּ גִּ יר הַּ ָׁ֖ יו ָיאִּ ֲחָרִַ֔ ֽ ְשפ  אַּ יִּ ל֙ט וַּ ְַָׂרא ִַ֔ ת־יִּ ים ּוְש אֶּ ִּ֥ ְַׂרִּ ם  עֶּ יִּ ָׁ֖ תַּ

ה׃  ֹו4ָשָנֽ י־לָ֞ ְַ֖יהִּ ֽ י֙ם וַּ ְכבִּ ים ר ֽ ים ָבנִּּ֗ ַּ֣ ל־ְש  ְשלשִּ יםעַּ ַּ֣ יםלשִּ ִַ֔ ִּ֥ ֲעָירִּ ים  ּוְשלשִּ
ים ָׁ֖ ם ֲעָירִּ ֑ םָלהֶּ ּוָלהֶָּ֞ ְקְראַּ֣ ת׀ יִּ ּו ַּ֣ ׁ֚ חַּ יר עַּ ִּ֥ ָיאִּּ֗ ר ְבאֶּ ָׁ֖ ה ֲאשֶּ זִֶַּ֔ ֹום הַּ יַּ֣ ץ  ד הַּ רֶּ

ד׃   ְלָעֽ גִּ הַּ

א, מלכים א
ד 32 ך ָדוִּּ֗ לֶּ ַּ֣ מֶּ ר ׀ הַּ אמֶּ י ַּ֣ יוַּ ְראּו־לִָּ֞ ֹוקִּ יא וְ ְלָצדֵּ֤ ָנבִִַּ֔ ן הַּ ן֙ ּוְלָנָתַּ֣ כ ה  ְבָנָיָׁ֖הּו  ק הַּ לִּ

ע ן־ְיֽהֹוָיָד֑ ך׃ בֶּ לֶּ ֽ מֶּ י הַּ ִּ֥ ְפנ  אּו לִּ ָיב ָׁ֖ ם קְ 33וַּ ך ָלהֶּּ֗ לֶּ מֶֹּ֜ ר הַּ אמֶּ י ִ֨ ֙ם  וַּ ָמכֶּ ּו עִּ חֵּ֤
י ַּ֣ ְבד  ת־עַּ םאֶּ יכִֶַּ֔ נ  ֙ם ֲאד ֽ ְבתֶּ ְרכַּ ת־ְשל ְוהִּ האֶּ י מ ַּ֣ הְבנִִַּ֔ ְרָדָׁ֖ פִּ ל־הַּ יֲאשֶּ עַּ ֑ ר־לִּ

ֹו  ם א תָׁ֖ ִּ֥ ְדתֶּ ֽחֹוןְוֽהֹורַּ ל־גִּ כ  34׃ אֶּ ֹוק הַּ ם ָצדִ֨ ֹו ָשָׁ֠ ח א תַּ֣ ַּ֣ ֶ֛ ּוָמשַּ ָנבִּ ן הַּ ן ְוָנָתָ֧ יא  ה ֹ֜
ך  לֶּ ָׁ֖ לְלמֶּ ֑ ְַָׂרא  ל־יִּ ּׁשֹוָפִַ֔ עַּ ֙ם בַּ ְעתֶּ ךּוְתקַּ לֶּ ִּ֥ מֶּ י הַּ ָׁ֖ ם ְיחִּ ְרתֶּּ֕ ֲאמַּ ֽ ה׃ ר וַּ 35ְשלמ ֽ

ב  ַּ֣ יו ּוָב֙א ְוָישַּ ֲחָרּ֗ ֽ ם אַּ ַּ֣ יתֶּ ֲעלִּ ֽ ְסאִִַּ֔ וַּ ל־כִּ ּוא יעַּ ךְוהִּ֥ ְמלָׁ֖ י ְוא תֵּ֤ יִּ ְחָת֑ י֙ ֹו  תַּ יתִּ ִ֨ ּוִּ צִּ
יד  ֹות ָנגִִַּ֔ ְהיַּ֣ ֽ ללִּ ָׁ֖ ְַָׂרא  ל־יִּ העַּ ל־ְיהּוָדֽ ׃  ְועַּ
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[בוא המלך]
ד 9 י ְמא ֹ֜ ילִִּ֨ ֹוןגִּ יּ֗ ת־צִּ ך צַּ בַּ ֙ך ָיַּ֣בֹוא ָלִַ֔ ְלכ  ֵּ֤ה מַּ נ  ם הִּ ִִַּ֔ ת ְיֽרּוָשלַּ ַּ֣ י֙ בַּ יעִּ ִ֨ ע ֑הּוא ָהרִּ יק ְונֹוָשָׁ֖ ִּ֥ ב דִּ ַּ֣ י֙ ְור כ  ֹורָענִּ ל־ֲחמִַ֔ רעַּ יִּ ָׁ֖ ל־עַּ ןְועַּ ׃  ־ֲאת ֽנֹותבֶּ
[שלום עולמי]
ב10 כֶּ ַּ֣ י־רֶּ תִּ ְכרַּ םְוהִּ יִּ ּ֗ ְפרַּ אֶּ ֽ םְוסּו֙ס מ  ִִַּ֔ ּוָשלַּ ירַּ֣ ְלָחָמִַ֔ מִּ ת מִּ שֶּ ַּ֣ ְכְרָת֙ה קֶּ נָ ה ְונִּ ם ּומִּ ד־ָיִַ֔ ָיַּ֣ם עַּ ֑ם ּוָמְשלֹ֙ו מִּ גֹויִּ ֹום לַּ ר ָשלָׁ֖ ִּ֥ בֶּ ר  ְודִּ ָהָׁ֖

ץ רֶּ י־ָאֽ ְפס  ד־אַּ ׃  עַּ
[פדיון אסירים]
ְת 11 ַּ֣ ם־אַּ ךגַּ ית ּ֗ ם־ְברִּ ם ֽבֹו׃ ְבדַּ יִּ ָׁ֖ ין מַּ ִּ֥ ֹור א  בִַ֔ ֙ך מִּ יִּ ִ֨ ירַּ י ֲאסִּ ְחתִּ ֵּ֤ ַַּּ֤ ּובּו 12 שִּ ֹוןשׁ֚ ָצרִַ֔ י ְלבִּ ָׁ֖ יר  ְקָו֑הֲאסִּ תִּ יּ֕ הַּ ם־הַּ ך׃  ֹוםגַּ יב ָלֽ ִּ֥ ָׁ֖ה ָאשִּ ְשנֶּ יד מִּ ִּ֥ גִּ מַּ
[ישראל כנשק]
י13 ְכתִּ ִ֨ י־ָדרַּ ֽ י כִּ הלִֹּ֜ ת ְיהּוָדּ֗ שֶּ ׁ֚ יקֶּ ַּ֣אתִּ  ַּ֤ םמִּ יִּ ִַ֔ ְפרַּ יִַ֔ אֶּ ֙ך צִּ יִּ י ָבנִַּ֨ ֵּ֤ ְרתִּ ךֹון ְוֽעֹורַּ ַ֖יִּ ָׁ֖ ל־ָבנַּ ב עַּ רֶּ ִּ֥ יך ְכחֶּ ָׁ֖ ְמתִּ ַ֖ן ְוַַּׂ ֽבֹור ָיָו֑ ׃  גִּ
[התגלות האל]
ְתָקִַ֔ 14 ר יִּ ּׁשֹוָפַּ֣ ֙ה בַּ אד ָנֵּ֤י ְיה וִּ ֽ ֑צֹו וַּ ק חִּ ָבָרָׁ֖ א כַּ ה ְוָיָצִּ֥ ַָֽ֖ראִֶַּ֔ ם י  ַּ֣ יהֶּ יה ָו֙ה ֲעל  ֽ יָמֽ וַּ ֹות ת  ֲערִּ֥ ֽ ך ְבסַּ ָׁ֖ ֒ם  15ן׃ ע ְוָהלַּ יהֶּ ַַּ֣֖ן ֲעל  ְיה ָוַּ֣ה ְצָבאֹו֮ת ָיג 
['משתה ניצחון']

ְבשּ֙ו  ּו ְוָכֽ ְכלּ֗ עְוָאֽ לַּ ִַ֔ י־קֶּ ְבנ  ּו אַּ ּו ָהמָׁ֖ ןְוָשתִּ֥ קְכמֹו־ָיַ֑֖יִּ ְזָרִַ֔ מִּ ְלאּ֙ו כַּ ֹותּוָמֽ יָׁ֖ ׃ ְכָזוִּ חַּ ֽ ְזב  מִּ
[ישועת האל]
ם ְיה ָוָ֧ה 16 יָעָ֞ הֹושִּ םְוֽ ֶ֛ יהֶּ י ֱאֽלה  ׁ֚ ֑מֹו כִּ אן עַּ ּוא ְכצ ַּ֣ הָׁ֖ ֹום הַּ יִּ֥ רבַּ זֶּ י־נ ִַ֔ ְבנ  ְתנֹוְס אַּ ֽ ֹות מִּ ְדָמֽתֹוסָׁ֖ ל־אַּ ׃  עַּ
[ישראל כתבואה]
י 17 ִּ֥ ֹוכִּ ה־ּטּובָׁ֖ ה־ָיְפ֑יֹומַּ ֹוש ּומַּ ירָׁ֖ ים ְותִּ ִַ֔ חּורִּ ֽ ב ָדָגן֙ בַּ ִּ֥ ְבֻתֽלֹות׃ְינֹוב 

תהילים עב
ה1 ְשלמ ִ֨ ׀ לִּ

ים להִּּ֗ לֶּ ֱאֽ ַּ֣ יָך ְלמֶּ ְשָפטֶּ ִ֭ ן  מִּ ֑ ך ת 
ְתָךִּ֥  ְדְָקֽ ךְוצִּ לֶּ ֽ ן־מֶּ ׃ְלבֶּ

...
יו7 ח־ְבָיָמִּ֥ ְפרַּ ֽ יק  יִּ ֑ דִּ צַּ

ֹום  לּ֗ ב ָשָׁ֝ יְור ִּ֥ ִּ֥ ד־ְבלִּ ׃יָ עַּ חַּ ֽ ר 
ד־ָי֑ם  8 ָיַּ֣ם עַּ ְרְד מִּ י  ְוִ֭

ר  ָנָהּ֗ מִּ י־ָאֽ ּוָׁ֝ ְפס  ד־אַּ ץעַּ ׃רֶּ
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[בוא המלך]
ד 9 י ְמא ֹ֜ ילִִּ֨ ֹוןגִּ יּ֗ ת־צִּ ך צַּ בַּ ֙ך ָיַּ֣בֹוא ָלִַ֔ ְלכ  ֵּ֤ה מַּ נ  ם הִּ ִִַּ֔ ת ְיֽרּוָשלַּ ַּ֣ י֙ בַּ יעִּ ִ֨ ע ֑הּוא ָהרִּ יק ְונֹוָשָׁ֖ ִּ֥ ב דִּ ַּ֣ י֙ ְור כ  ֹורָענִּ ל־ֲחמִַ֔ רעַּ יִּ ָׁ֖ ל־עַּ ןְועַּ ׃  ־ֲאת ֽנֹותבֶּ
[שלום עולמי]
ב10 כֶּ ַּ֣ י־רֶּ תִּ ְכרַּ םְוהִּ יִּ ּ֗ ְפרַּ אֶּ ֽ םְוסּו֙ס מ  ִִַּ֔ ּוָשלַּ ירַּ֣ ְלָחָמִַ֔ מִּ ת מִּ שֶּ ַּ֣ ְכְרָת֙ה קֶּ נָ ה ְונִּ ם ּומִּ ד־ָיִַ֔ ָיַּ֣ם עַּ ֑ם ּוָמְשלֹ֙ו מִּ גֹויִּ ֹום לַּ ר ָשלָׁ֖ ִּ֥ בֶּ ר  ְודִּ ָהָׁ֖

ץ רֶּ י־ָאֽ ְפס  ד־אַּ ׃  עַּ
[פדיון אסירים]
ְת 11 ַּ֣ ם־אַּ ךגַּ ית ּ֗ ם־ְברִּ ם ֽבֹו׃ ְבדַּ יִּ ָׁ֖ ין מַּ ִּ֥ ֹור א  בִַ֔ ֙ך מִּ יִּ ִ֨ ירַּ י ֲאסִּ ְחתִּ ֵּ֤ ַַּּ֤ ּובּו 12 שִּ ֹוןשׁ֚ ָצרִַ֔ י ְלבִּ ָׁ֖ יר  ְקָו֑הֲאסִּ תִּ יּ֕ הַּ ם־הַּ ך׃  ֹוםגַּ יב ָלֽ ִּ֥ ָׁ֖ה ָאשִּ ְשנֶּ יד מִּ ִּ֥ גִּ מַּ
[ישראל כנשק]
י13 ְכתִּ ִ֨ י־ָדרַּ ֽ י כִּ הלִֹּ֜ ת ְיהּוָדּ֗ שֶּ ׁ֚ יקֶּ ַּ֣אתִּ  ַּ֤ םמִּ יִּ ִַ֔ ְפרַּ יִַ֔ אֶּ ֙ך צִּ יִּ י ָבנִַּ֨ ֵּ֤ ְרתִּ ךֹון ְוֽעֹורַּ ַ֖יִּ ָׁ֖ ל־ָבנַּ ב עַּ רֶּ ִּ֥ יך ְכחֶּ ָׁ֖ ְמתִּ ַ֖ן ְוַַּׂ ֽבֹור ָיָו֑ ׃  גִּ
[התגלות האל]
ְתָקִַ֔ 14 ר יִּ ּׁשֹוָפַּ֣ ֙ה בַּ אד ָנֵּ֤י ְיה וִּ ֽ ֑צֹו וַּ ק חִּ ָבָרָׁ֖ א כַּ ה ְוָיָצִּ֥ ַָֽ֖ראִֶַּ֔ ם י  ַּ֣ יהֶּ יה ָו֙ה ֲעל  ֽ יָמֽ וַּ ֹות ת  ֲערִּ֥ ֽ ך ְבסַּ ָׁ֖ ֒ם  15ן׃ ע ְוָהלַּ יהֶּ ַַּ֣֖ן ֲעל  ְיה ָוַּ֣ה ְצָבאֹו֮ת ָיג 
['משתה ניצחון']

ְבשּ֙ו  ּו ְוָכֽ ְכלּ֗ עְוָאֽ לַּ ִַ֔ י־קֶּ ְבנ  ּו אַּ ּו ָהמָׁ֖ ןְוָשתִּ֥ קְכמֹו־ָיַ֑֖יִּ ְזָרִַ֔ מִּ ְלאּ֙ו כַּ ֹותּוָמֽ יָׁ֖ ׃ ְכָזוִּ חַּ ֽ ְזב  מִּ
[ישועת האל]
ם ְיה ָוָ֧ה 16 יָעָ֞ הֹושִּ םְוֽ ֶ֛ יהֶּ י ֱאֽלה  ׁ֚ ֑מֹו כִּ אן עַּ ּוא ְכצ ַּ֣ הָׁ֖ ֹום הַּ יִּ֥ רבַּ זֶּ י־נ ִַ֔ ְבנ  ְתנֹוְס אַּ ֽ ֹות מִּ ְדָמֽתֹוסָׁ֖ ל־אַּ ׃  עַּ
[ישראל כתבואה]
י 17 ִּ֥ ֹוכִּ ה־ּטּובָׁ֖ ה־ָיְפ֑יֹומַּ ֹוש ּומַּ ירָׁ֖ ים ְותִּ ִַ֔ חּורִּ ֽ ב ָדָגן֙ בַּ ִּ֥ ְבֻתֽלֹות׃ְינֹוב 

"  יהודה"ו" ירושלים"כנגד 
רמז  -" אפרים"עומד 

לקיומן המקביל של שתי  
?  הממלכות
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[בוא המלך]
ד 9 י ְמא ֹ֜ ילִִּ֨ ֹוןגִּ יּ֗ ת־צִּ ך צַּ בַּ ֙ך ָיַּ֣בֹוא ָלִַ֔ ְלכ  ֵּ֤ה מַּ נ  ם הִּ ִִַּ֔ ת ְיֽרּוָשלַּ ַּ֣ י֙ בַּ יעִּ ִ֨ ע ֑הּוא ָהרִּ יק ְונֹוָשָׁ֖ ִּ֥ ב דִּ ַּ֣ י֙ ְור כ  ֹורָענִּ ל־ֲחמִַ֔ רעַּ יִּ ָׁ֖ ל־עַּ ןְועַּ ׃  ־ֲאת ֽנֹותבֶּ
[שלום עולמי]
ב10 כֶּ ַּ֣ י־רֶּ תִּ ְכרַּ םְוהִּ יִּ ּ֗ ְפרַּ אֶּ ֽ םְוסּו֙ס מ  ִִַּ֔ ּוָשלַּ ירַּ֣ ְלָחָמִַ֔ מִּ ת מִּ שֶּ ַּ֣ ְכְרָת֙ה קֶּ נָ ה ְונִּ ם ּומִּ ד־ָיִַ֔ ָיַּ֣ם עַּ ֑ם ּוָמְשלֹ֙ו מִּ גֹויִּ ֹום לַּ ר ָשלָׁ֖ ִּ֥ בֶּ ר  ְודִּ ָהָׁ֖

ץ רֶּ י־ָאֽ ְפס  ד־אַּ ׃  עַּ
[פדיון אסירים]
ְת 11 ַּ֣ ם־אַּ ךגַּ ית ּ֗ ם־ְברִּ ם ֽבֹו׃ ְבדַּ יִּ ָׁ֖ ין מַּ ִּ֥ ֹור א  בִַ֔ ֙ך מִּ יִּ ִ֨ ירַּ י ֲאסִּ ְחתִּ ֵּ֤ ַַּּ֤ ּובּו 12 שִּ ֹוןשׁ֚ ָצרִַ֔ י ְלבִּ ָׁ֖ יר  ְקָו֑הֲאסִּ תִּ יּ֕ הַּ ם־הַּ ך׃  ֹוםגַּ יב ָלֽ ִּ֥ ָׁ֖ה ָאשִּ ְשנֶּ יד מִּ ִּ֥ גִּ מַּ
[ישראל כנשק]
י13 ְכתִּ ִ֨ י־ָדרַּ ֽ י כִּ הלִֹּ֜ ת ְיהּוָדּ֗ שֶּ ׁ֚ יקֶּ ַּ֣אתִּ  ַּ֤ םמִּ יִּ ִַ֔ ְפרַּ יִַ֔ אֶּ ֙ך צִּ יִּ י ָבנִַּ֨ ֵּ֤ ְרתִּ ךֹון ְוֽעֹורַּ ַ֖יִּ ָׁ֖ ל־ָבנַּ ב עַּ רֶּ ִּ֥ יך ְכחֶּ ָׁ֖ ְמתִּ ַ֖ן ְוַַּׂ ֽבֹור ָיָו֑ ׃  גִּ
[התגלות האל]
ְתָקִַ֔ 14 ר יִּ ּׁשֹוָפַּ֣ ֙ה בַּ אד ָנֵּ֤י ְיה וִּ ֽ ֑צֹו וַּ ק חִּ ָבָרָׁ֖ א כַּ ה ְוָיָצִּ֥ ַָֽ֖ראִֶַּ֔ ם י  ַּ֣ יהֶּ יה ָו֙ה ֲעל  ֽ יָמֽ וַּ ֹות ת  ֲערִּ֥ ֽ ך ְבסַּ ָׁ֖ ֒ם  15ן׃ ע ְוָהלַּ יהֶּ ַַּ֣֖ן ֲעל  ְיה ָוַּ֣ה ְצָבאֹו֮ת ָיג 
['משתה ניצחון']

ְבשּ֙ו  ּו ְוָכֽ ְכלּ֗ עְוָאֽ לַּ ִַ֔ י־קֶּ ְבנ  ּו אַּ ּו ָהמָׁ֖ ןְוָשתִּ֥ קְכמֹו־ָיַ֑֖יִּ ְזָרִַ֔ מִּ ְלאּ֙ו כַּ ֹותּוָמֽ יָׁ֖ ׃ ְכָזוִּ חַּ ֽ ְזב  מִּ
[ישועת האל]
ם ְיה ָוָ֧ה 16 יָעָ֞ הֹושִּ םְוֽ ֶ֛ יהֶּ י ֱאֽלה  ׁ֚ ֑מֹו כִּ אן עַּ ּוא ְכצ ַּ֣ הָׁ֖ ֹום הַּ יִּ֥ רבַּ זֶּ י־נ ִַ֔ ְבנ  ְתנֹוְס אַּ ֽ ֹות מִּ ְדָמֽתֹוסָׁ֖ ל־אַּ ׃  עַּ
[ישראל כתבואה]
י 17 ִּ֥ ֹוכִּ ה־ּטּובָׁ֖ ה־ָיְפ֑יֹומַּ ֹוש ּומַּ ירָׁ֖ ים ְותִּ ִַ֔ חּורִּ ֽ ב ָדָגן֙ בַּ ִּ֥ ְבֻתֽלֹות׃ְינֹוב 

אין ציון ברור של גלות  
וגולים ונעדר המוטיב של  

.ישראלנדחיקיבוץ 
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[בוא המלך]
ד 9 י ְמא ֹ֜ ילִִּ֨ ֹוןגִּ יּ֗ ת־צִּ ך צַּ בַּ ֙ך ָיַּ֣בֹוא ָלִַ֔ ְלכ  ֵּ֤ה מַּ נ  ם הִּ ִִַּ֔ ת ְיֽרּוָשלַּ ַּ֣ י֙ בַּ יעִּ ִ֨ ע ֑הּוא ָהרִּ יק ְונֹוָשָׁ֖ ִּ֥ ב דִּ ַּ֣ י֙ ְור כ  ֹורָענִּ ל־ֲחמִַ֔ רעַּ יִּ ָׁ֖ ל־עַּ ןְועַּ ׃  ־ֲאת ֽנֹותבֶּ
[שלום עולמי]
ב10 כֶּ ַּ֣ י־רֶּ תִּ ְכרַּ םְוהִּ יִּ ּ֗ ְפרַּ אֶּ ֽ םְוסּו֙ס מ  ִִַּ֔ ּוָשלַּ ירַּ֣ ְלָחָמִַ֔ מִּ ת מִּ שֶּ ַּ֣ ְכְרָת֙ה קֶּ נָ ה ְונִּ ם ּומִּ ד־ָיִַ֔ ָיַּ֣ם עַּ ֑ם ּוָמְשלֹ֙ו מִּ גֹויִּ ֹום לַּ ר ָשלָׁ֖ ִּ֥ בֶּ ר  ְודִּ ָהָׁ֖

ץ רֶּ י־ָאֽ ְפס  ד־אַּ ׃  עַּ
[פדיון אסירים]
ְת 11 ַּ֣ ם־אַּ ךגַּ ית ּ֗ ם־ְברִּ ם ֽבֹו׃ ְבדַּ יִּ ָׁ֖ ין מַּ ִּ֥ ֹור א  בִַ֔ ֙ך מִּ יִּ ִ֨ ירַּ י ֲאסִּ ְחתִּ ֵּ֤ ַַּּ֤ ּובּו 12 שִּ ֹוןשׁ֚ ָצרִַ֔ י ְלבִּ ָׁ֖ יר  ְקָו֑הֲאסִּ תִּ יּ֕ הַּ ם־הַּ ך׃  ֹוםגַּ יב ָלֽ ִּ֥ ָׁ֖ה ָאשִּ ְשנֶּ יד מִּ ִּ֥ גִּ מַּ
[ישראל כנשק]
י13 ְכתִּ ִ֨ י־ָדרַּ ֽ י כִּ הלִֹּ֜ ת ְיהּוָדּ֗ שֶּ ׁ֚ יקֶּ ַּ֣אתִּ  ַּ֤ םמִּ יִּ ִַ֔ ְפרַּ יִַ֔ אֶּ ֙ך צִּ יִּ י ָבנִַּ֨ ֵּ֤ ְרתִּ ךֹון ְוֽעֹורַּ ַ֖יִּ ָׁ֖ ל־ָבנַּ ב עַּ רֶּ ִּ֥ יך ְכחֶּ ָׁ֖ ְמתִּ ַ֖ן ְוַַּׂ ֽבֹור ָיָו֑ ׃  גִּ
[התגלות האל]
ְתָקִַ֔ 14 ר יִּ ּׁשֹוָפַּ֣ ֙ה בַּ אד ָנֵּ֤י ְיה וִּ ֽ ֑צֹו וַּ ק חִּ ָבָרָׁ֖ א כַּ ה ְוָיָצִּ֥ ַָֽ֖ראִֶַּ֔ ם י  ַּ֣ יהֶּ יה ָו֙ה ֲעל  ֽ יָמֽ וַּ ֹות ת  ֲערִּ֥ ֽ ך ְבסַּ ָׁ֖ ֒ם  15ן׃ ע ְוָהלַּ יהֶּ ַַּ֣֖ן ֲעל  ְיה ָוַּ֣ה ְצָבאֹו֮ת ָיג 
[משתה ניצחון]

ְבשּ֙ו  ּו ְוָכֽ ְכלּ֗ עְוָאֽ לַּ ִַ֔ י־קֶּ ְבנ  ּו אַּ ּו ָהמָׁ֖ ןְוָשתִּ֥ קְכמֹו־ָיַ֑֖יִּ ְזָרִַ֔ מִּ ְלאּ֙ו כַּ ֹותּוָמֽ יָׁ֖ ׃ ְכָזוִּ חַּ ֽ ְזב  מִּ
[ישועת האל]
ם ְיה ָוָ֧ה 16 יָעָ֞ הֹושִּ םְוֽ ֶ֛ יהֶּ י ֱאֽלה  ׁ֚ ֑מֹו כִּ אן עַּ ּוא ְכצ ַּ֣ הָׁ֖ ֹום הַּ יִּ֥ רבַּ זֶּ י־נ ִַ֔ ְבנ  ְתנֹוְס אַּ ֽ ֹות מִּ ְדָמֽתֹוסָׁ֖ ל־אַּ ׃  עַּ
[ישראל כתבואה]
י 17 ִּ֥ ֹוכִּ ה־ּטּובָׁ֖ ה־ָיְפ֑יֹומַּ ֹוש ּומַּ ירָׁ֖ ים ְותִּ ִַ֔ חּורִּ ֽ ב ָדָגן֙ בַּ ִּ֥ ְבֻתֽלֹות׃ְינֹוב 

העתידית  המלךדמות
מושפעת ממוטיבים הקשורים  

.בדמותו של שלמה( אולי)
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[בוא המלך]
ד 9 י ְמא ֹ֜ ילִִּ֨ ֹוןגִּ יּ֗ ת־צִּ ך צַּ בַּ ֙ך ָיַּ֣בֹוא ָלִַ֔ ְלכ  ֵּ֤ה מַּ נ  ם הִּ ִִַּ֔ ת ְיֽרּוָשלַּ ַּ֣ י֙ בַּ יעִּ ִ֨ יק ָהרִּ ִּ֥ עדִּ ב ְונֹוָשָׁ֖ ַּ֣ י֙ ְור כ  ֹור֑הּוא ָענִּ ל־ֲחמִַ֔ רעַּ יִּ ָׁ֖ ל־עַּ ןְועַּ ׃  ־ֲאת ֽנֹותבֶּ
[שלום עולמי]
ב10 כֶּ ַּ֣ י־רֶּ תִּ ְכרַּ ְלָחָמִַ֔ ְוהִּ ת מִּ שֶּ ַּ֣ ְכְרָת֙ה קֶּ ם ְונִּ ִִַּ֔ ּוָשלַּ ירַּ֣ ם ְוסּו֙ס מִּ יִּ ּ֗ ְפרַּ אֶּ ֽ ד־ָיִַ֔ מ  ָיַּ֣ם עַּ ֑ם ּוָמְשלֹ֙ו מִּ גֹויִּ ֹום לַּ ר ָשלָׁ֖ ִּ֥ בֶּ נָ ה ְודִּ ר  ם ּומִּ ָהָׁ֖

ץ רֶּ י־ָאֽ ְפס  ד־אַּ ׃  עַּ
[פדיון אסירים]
ְת 11 ַּ֣ ם־אַּ ךגַּ ית ּ֗ ם־ְברִּ ם ֽבֹו׃ ְבדַּ יִּ ָׁ֖ ין מַּ ִּ֥ ֹור א  בִַ֔ ֙ך מִּ יִּ ִ֨ ירַּ י ֲאסִּ ְחתִּ ֵּ֤ ַַּּ֤ ּובּו 12שִּ ֹוןשׁ֚ ָצרִַ֔ י ְלבִּ ָׁ֖ יר  ְקָו֑הֲאסִּ תִּ יּ֕ הַּ ם־הַּ ך׃  ֹוםגַּ יב ָלֽ ִּ֥ ָׁ֖ה ָאשִּ ְשנֶּ יד מִּ ִּ֥ גִּ מַּ
[ישראל כנשק]
י־13 ֽ יכִּ ְכתִּ ִ֨ י ָדרַּ ת לִֹּ֜ שֶּ ׁ֚ ה קֶּ יְיהּוָדּ֗ ַּ֣אתִּ  ַּ֤ ם מִּ יִּ ִַ֔ ְפרַּ יאֶּ ֵּ֤ ְרתִּ יִַ֔ ְוֽעֹורַּ ֙ך צִּ יִּ ךֹון ָבנִַּ֨ ַ֖יִּ ָׁ֖ ל־ָבנַּ ַ֖ן עַּ יך ָיָו֑ ָׁ֖ ְמתִּ ב ְוַַּׂ רֶּ ִּ֥ ֽבֹורְכחֶּ ׃  גִּ
[התגלות האל]
ְתָקִַ֔ 14 ר יִּ ּׁשֹוָפַּ֣ ֙ה בַּ אד ָנֵּ֤י ְיה וִּ ֽ ֑צֹו וַּ ק חִּ ָבָרָׁ֖ א כַּ ה ְוָיָצִּ֥ ַָ֖ראִֶַּ֔ ֽ ם י  ַּ֣ יהֶּ יה ָו֙ה ֲעל  ֽ יָמֽ וַּ ֹות ת  ֲערִּ֥ ֽ ך ְבסַּ ָׁ֖ ֒ם  15ן׃ ע ְוָהלַּ יהֶּ ַ֖ן ֲעל  ַּ֣ ְיה ָוַּ֣ה ְצָבאֹו֮ת ָיג 
['משתה ניצחון']

ְבשּ֙ו  ּו ְוָכֽ ְכלּ֗ עְוָאֽ לַּ ִַ֔ י־קֶּ ְבנ  ּו אַּ ּו ָהמָׁ֖ ןְוָשתִּ֥ קְכמֹו־ָיַ֑֖יִּ ְזָרִַ֔ מִּ ְלאּ֙ו כַּ ֹותּוָמֽ יָׁ֖ ׃ ְכָזוִּ חַּ ֽ ְזב  מִּ
[ישועת האל]
ם ְיה ָוָ֧ה 16 יָעָ֞ הֹושִּ םְוֽ ֶ֛ יהֶּ ּוא ֱאֽלה  הָׁ֖ ֹום הַּ יִּ֥ י בַּ ׁ֚ ֑מֹו כִּ אן עַּ רְכצ ַּ֣ זֶּ י־נ ִַ֔ ְבנ  ְתנֹוְס אַּ ֽ ֹות מִּ ְדָמֽתֹוסָׁ֖ ל־אַּ ׃  עַּ
[ישראל כתבואה]
י 17 ִּ֥ ֹוכִּ ה־ּטּובָׁ֖ ה־ָיְפ֑יֹומַּ ֹוש ּומַּ ירָׁ֖ ים ְותִּ ִַ֔ חּורִּ ֽ ב ָדָגן֙ בַּ ִּ֥ ְבֻתֽלֹות׃ְינֹוב 
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[בוא המלך]
ד 9 י ְמא ֹ֜ ילִִּ֨ ֹוןגִּ יּ֗ ת־צִּ ך צַּ בַּ ֙ך ָיַּ֣בֹוא ָלִַ֔ ְלכ  ֵּ֤ה מַּ נ  ם הִּ ִִַּ֔ ת ְיֽרּוָשלַּ ַּ֣ י֙ בַּ יעִּ ִ֨ יק ָהרִּ ִּ֥ עדִּ ב ְונֹוָשָׁ֖ ַּ֣ י֙ ְור כ  ֹור֑הּוא ָענִּ ל־ֲחמִַ֔ רעַּ יִּ ָׁ֖ ל־עַּ ןְועַּ ׃  ־ֲאת ֽנֹותבֶּ
[שלום עולמי]
ב10 כֶּ ַּ֣ י־רֶּ תִּ ְכרַּ ְלָחָמִַ֔ ְוהִּ ת מִּ שֶּ ַּ֣ ְכְרָת֙ה קֶּ ם ְונִּ ִִַּ֔ ּוָשלַּ ירַּ֣ ם ְוסּו֙ס מִּ יִּ ּ֗ ְפרַּ אֶּ ֽ ד־ָיִַ֔ מ  ָיַּ֣ם עַּ ֑ם ּוָמְשלֹ֙ו מִּ גֹויִּ ֹום לַּ ר ָשלָׁ֖ ִּ֥ בֶּ נָ ה ְודִּ ר  ם ּומִּ ָהָׁ֖

ץ רֶּ י־ָאֽ ְפס  ד־אַּ ׃  עַּ
[פדיון אסירים]
ְת 11 ַּ֣ ם־אַּ ךגַּ ית ּ֗ ם־ְברִּ ם ֽבֹו׃ ְבדַּ יִּ ָׁ֖ ין מַּ ִּ֥ ֹור א  בִַ֔ ֙ך מִּ יִּ ִ֨ ירַּ י ֲאסִּ ְחתִּ ֵּ֤ ַַּּ֤ ּובּו 12שִּ ֹוןשׁ֚ ָצרִַ֔ י ְלבִּ ָׁ֖ יר  ְקָו֑הֲאסִּ תִּ יּ֕ הַּ ם־הַּ ך׃  ֹוםגַּ יב ָלֽ ִּ֥ ָׁ֖ה ָאשִּ ְשנֶּ יד מִּ ִּ֥ גִּ מַּ
[ישראל כנשק]
י־13 ֽ יכִּ ְכתִּ ִ֨ י ָדרַּ ת לִֹּ֜ שֶּ ׁ֚ ה קֶּ יְיהּוָדּ֗ ַּ֣אתִּ  ַּ֤ ם מִּ יִּ ִַ֔ ְפרַּ יאֶּ ֵּ֤ ְרתִּ יִַ֔ ְוֽעֹורַּ ֙ך צִּ יִּ ךֹון ָבנִַּ֨ ַ֖יִּ ָׁ֖ ל־ָבנַּ ַ֖ן עַּ יך ָיָו֑ ָׁ֖ ְמתִּ ב ְוַַּׂ רֶּ ִּ֥ ֽבֹורְכחֶּ ׃  גִּ
[התגלות האל]
ְתָקִַ֔ 14 ר יִּ ּׁשֹוָפַּ֣ ֙ה בַּ אד ָנֵּ֤י ְיה וִּ ֽ ֑צֹו וַּ ק חִּ ָבָרָׁ֖ א כַּ ה ְוָיָצִּ֥ ַָ֖ראִֶַּ֔ ֽ ם י  ַּ֣ יהֶּ יה ָו֙ה ֲעל  ֽ יָמֽ וַּ ֹות ת  ֲערִּ֥ ֽ ך ְבסַּ ָׁ֖ ֒ם  15ן׃ ע ְוָהלַּ יהֶּ ַ֖ן ֲעל  ַּ֣ ְיה ָוַּ֣ה ְצָבאֹו֮ת ָיג 
['משתה ניצחון']

ְבשּ֙ו  ּו ְוָכֽ ְכלּ֗ עְוָאֽ לַּ ִַ֔ י־קֶּ ְבנ  ּו אַּ ּו ָהמָׁ֖ ןְוָשתִּ֥ קְכמֹו־ָיַ֑֖יִּ ְזָרִַ֔ מִּ ְלאּ֙ו כַּ ֹותּוָמֽ יָׁ֖ ׃ ְכָזוִּ חַּ ֽ ְזב  מִּ
[ישועת האל]
ם ְיה ָוָ֧ה 16 יָעָ֞ הֹושִּ םְוֽ ֶ֛ יהֶּ ּוא ֱאֽלה  הָׁ֖ ֹום הַּ יִּ֥ י בַּ ׁ֚ ֑מֹו כִּ אן עַּ רְכצ ַּ֣ זֶּ י־נ ִַ֔ ְבנ  ְתנֹוְס אַּ ֽ ֹות מִּ ְדָמֽתֹוסָׁ֖ ל־אַּ ׃  עַּ
[ישראל כתבואה]
י 17 ִּ֥ ֹוכִּ ה־ּטּובָׁ֖ ה־ָיְפ֑יֹומַּ ֹוש ּומַּ ירָׁ֖ ים ְותִּ ִַ֔ חּורִּ ֽ ב ָדָגן֙ בַּ ִּ֥ ְבֻתֽלֹות׃ְינֹוב 

',הישועה היא מאת ה
.  ולא מאת המלך
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[בוא המלך]
ד 9 י ְמא ֹ֜ ילִִּ֨ ֹוןגִּ יּ֗ ת־צִּ ך צַּ בַּ ֙ך ָיַּ֣בֹוא ָלִַ֔ ְלכ  ֵּ֤ה מַּ נ  ם הִּ ִִַּ֔ ת ְיֽרּוָשלַּ ַּ֣ י֙ בַּ יעִּ ִ֨ ב ָהרִּ ַּ֣ י֙ ְור כ  ע ֑הּוא ָענִּ יק ְונֹוָשָׁ֖ ִּ֥ ֹורדִּ ל־ֲחמִַ֔ רעַּ יִּ ָׁ֖ ל־עַּ ןְועַּ ׃  ־ֲאת ֽנֹותבֶּ
[שלום עולמי]
ב10 כֶּ ַּ֣ י־רֶּ תִּ ְכרַּ ְלָחָמִַ֔ ְוהִּ ת מִּ שֶּ ַּ֣ ְכְרָת֙ה קֶּ ם ְונִּ ִִַּ֔ ּוָשלַּ ירַּ֣ ם ְוסּו֙ס מִּ יִּ ּ֗ ְפרַּ אֶּ ֽ ד־ָיִַ֔ מ  ָיַּ֣ם עַּ ֑ם ּוָמְשלֹ֙ו מִּ גֹויִּ ֹום לַּ ר ָשלָׁ֖ ִּ֥ בֶּ נָ ה ְודִּ ר  ם ּומִּ ָהָׁ֖

ץ רֶּ י־ָאֽ ְפס  ד־אַּ ׃  עַּ
[פדיון אסירים]
ְת 11 ַּ֣ ם־אַּ ךגַּ ית ּ֗ ם־ְברִּ ם ֽבֹו׃ ְבדַּ יִּ ָׁ֖ ין מַּ ִּ֥ ֹור א  בִַ֔ ֙ך מִּ יִּ ִ֨ ירַּ י ֲאסִּ ְחתִּ ֵּ֤ ַַּּ֤ ּובּו 12 שִּ ֹוןשׁ֚ ָצרִַ֔ י ְלבִּ ָׁ֖ יר  ְקָו֑הֲאסִּ תִּ יּ֕ הַּ ם־הַּ ך׃  ֹוםגַּ יב ָלֽ ִּ֥ ָׁ֖ה ָאשִּ ְשנֶּ יד מִּ ִּ֥ גִּ מַּ
[ישראל כנשק]
י13 ְכתִּ ִ֨ י־ָדרַּ ֽ ת כִּ שֶּ ׁ֚ ה קֶּ י ְיהּוָדּ֗ ילִֹּ֜ ַּ֣אתִּ  ַּ֤ יִַ֔ מִּ ֙ך צִּ יִּ י ָבנִַּ֨ ֵּ֤ ְרתִּ ם ְוֽעֹורַּ יִּ ִַ֔ ְפרַּ ךֹון אֶּ ַ֖יִּ ָׁ֖ ל־ָבנַּ ב עַּ רֶּ ִּ֥ יך ְכחֶּ ָׁ֖ ְמתִּ ַ֖ן ְוַַּׂ ֽבֹור ָיָו֑ ׃  גִּ
[התגלות האל]
ְתָקִַ֔ 14 ר יִּ ּׁשֹוָפַּ֣ ֙ה בַּ אד ָנֵּ֤י ְיה וִּ ֽ ֑צֹו וַּ ק חִּ ָבָרָׁ֖ א כַּ ה ְוָיָצִּ֥ ַָֽ֖ראִֶַּ֔ ם י  ַּ֣ יהֶּ יה ָו֙ה ֲעל  ֽ יָמֽ וַּ ֹות ת  ֲערִּ֥ ֽ ך ְבסַּ ָׁ֖ ֒ם  15ן׃ ע ְוָהלַּ יהֶּ ַַּ֣֖ן ֲעל  ְיה ָוַּ֣ה ְצָבאֹו֮ת ָיג 
['משתה ניצחון']

ְבשּ֙ו  ּו ְוָכֽ ְכלּ֗ עְוָאֽ לַּ ִַ֔ י־קֶּ ְבנ  ּו אַּ ּו ָהמָׁ֖ ןְוָשתִּ֥ קְכמֹו־ָיַ֑֖יִּ ְזָרִַ֔ מִּ ְלאּ֙ו כַּ ֹותּוָמֽ יָׁ֖ ׃ ְכָזוִּ חַּ ֽ ְזב  מִּ
[ישועת האל]
ם ְיה ָוָ֧ה 16 יָעָ֞ הֹושִּ םְוֽ ֶ֛ יהֶּ י ֱאֽלה  ׁ֚ ֑מֹו כִּ אן עַּ ּוא ְכצ ַּ֣ הָׁ֖ ֹום הַּ יִּ֥ רבַּ זֶּ י־נ ִַ֔ ְבנ  ְתנֹוְס אַּ ֽ ֹות מִּ ְדָמֽתֹוסָׁ֖ ל־אַּ ׃  עַּ
[ישראל כתבואה]
י 17 ִּ֥ ֹוכִּ ה־ּטּובָׁ֖ ה־ָיְפ֑יֹומַּ ֹוש ּומַּ ירָׁ֖ ים ְותִּ ִַ֔ חּורִּ ֽ ב ָדָגן֙ בַּ ִּ֥ ְבֻתֽלֹות׃ְינֹוב 
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ישועת האל:התוכן❑

עמום: רקע היסטורי❑

קלוש: עיגון במציאות❑

ציפייה אסכטולוגית:אופק רעיוני❑

מעורב: עיצוב סגנוני❑


