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המקרא מן דוגמאות

ֹאת͏ֹו ͏ָּבָרא ֱאֹלִהים ͏ְּבֶצֶלם ͏ְּבַצְלמ͏ֹו ָהָאָדם ֶאת ֱאֹלִהים ַו͏ִּיְבָרא כז-כח א בראשית
͏ּוְרב͏ּו ͏ְּפר͏ּו ֱאֹלִהים ָלֶהם ַו͏ּיֹאֶמר ֱאֹלִהים ֹאָתם ַוְיָבֶרְך ֹאָתם׃ ͏ָּבָרא ͏ּוְנֵקָבה ָזָכר
ָהרֶֹמ͏ֶׂשת ַח͏ָּיה ͏ּוְבָכל ַה͏ָּׁשַמִים ͏ּוְבע͏ֹוף ַה͏ָּים ͏ִּבְדַגת ͏ּוְרד͏ּו ְוִכְב͏ֻׁשָה ָהָאֶרץ ֶאת ͏ּוִמְלא͏ּו

ָהָאֶרץ׃ ͏ַעל
͏ּוִמְלא͏ּו ͏ּוְרב͏ּו ͏ְּפר͏ּו ָלֶהם ַו͏ּיֹאֶמר ͏ָּבָניו ְוֶאת ֹנַח ֶאת ֱאֹלִהים ַוְיָבֶרְך א ט בראשית

ָהָאֶרץ׃ ֶאת
ְרָבָבה ְלַאְלֵפי ֲהִיי ַא͏ְּת ֲאחֵֹתנ͏ּו ָל͏ּה ַו͏ּיֹאְמר͏ּו ִרְבָקה ֶאת ַוְיָבֲרכ͏ּו ס כד בראשית

͏ׂשְֹנָאיו׃ ͏ַׁש͏ַער ֵאת ַזְר͏ֵעְך ְוִייַר͏ׁש

͏ַּכ͏ָּפיו׃ ַו͏ִּיְפר͏ֹׂש ִי͏ְׂשָרֵאל ְקַהל ͏ָּכל ֶנֶגד ה׳ ִמְז͏ַּבח ִלְפֵני ַו͏ַּי͏ֲעֹמד יב-טו ו ב הימים דברי
ְוָחֵמ͏ׁש ָאְר͏ּכ͏ֹו ַא͏ּמ͏ֹות ָחֵמ͏ׁש ָה͏ֲעָזָרה ͏ְּבת͏ֹוְך ַו͏ִּי͏ְּתֵנה͏ּו ְנחֹ͏ֶׁשת ͏ִּכ͏ּי͏ֹור ͏ְׁשֹלֹמה ͏ָע͏ָׂשה ͏ִּכי
ְקַהל ͏ָּכל ֶנֶגד ͏ִּבְר͏ָּכיו ͏ַעל ַו͏ִּיְבַרְך ͏ָעָליו ַו͏ַּי͏ֲעֹמד ק͏ֹוָמת͏ֹו ͏ָׁשל͏ֹו͏ׁש ְוַא͏ּמ͏ֹות ָרְח͏ּב͏ֹו ַא͏ּמ͏ֹות
ֱאֹלִהים ͏ָּכמ͏ֹוָך ֵאין ִי͏ְׂשָרֵאל ֱאֹלֵהי ה׳ ַו͏ּיֹאַמר ַה͏ָּׁשָמְיָמה׃ ͏ַּכ͏ָּפיו ַו͏ִּיְפר͏ֹׂש ִי͏ְׂשָרֵאל
ִל͏ָּבם׃ ͏ְּבָכל ְלָפֶניָך ַההְֹלִכים ַל͏ֲעָבֶדיָך ְוַהֶחֶסד ַה͏ְּבִרית ͏ׁשֵֹמר ͏ּוָבָאֶרץ ͏ַּב͏ָּׁשַמִים
͏ּוְבָיְדָך ͏ְּבִפיָך ַו͏ְּתַד͏ֵּבר ל͏ֹו ͏ִּד͏ַּבְר͏ָּת ֲא͏ֶׁשר ֵאת ָאִבי ͏ָּדִויד ְל͏ַעְב͏ְּדָך ͏ָׁשַמְר͏ָּת ֲא͏ֶׁשר

ַה͏ֶּזה ͏ַּכ͏ּי͏ֹום ִמ͏ֵּלאָת
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͏ָּבר͏ּוְך ͏ָּדִויד ַו͏ּיֹאֶמר ַה͏ָּקָהל ͏ָּכל ְל͏ֵעיֵני ה׳ ֶאת ͏ָּדִויד ַוְיָבֶרְך י-יד כט א הימים דברי
ְוַה͏ְּגב͏ּוָרה ַה͏ְּגֻד͏ָּלה ה׳ ְלָך ע͏ֹוָלם׃ ְו͏ַעד ֵמע͏ֹוָלם ָאִבינ͏ּו ִי͏ְׂשָרֵאל ֱאֹלֵהי ה׳ ַא͏ָּתה
ְוַה͏ִּמְתַנ͏ֵּׂשא ַה͏ַּמְמָלָכה ה׳ ְלָך ͏ּוָבָאֶרץ ͏ַּב͏ָּׁשַמִים כֹל ͏ִּכי ְוַהה͏ֹוד ְוַה͏ֵּנַצח ְוַה͏ִּתְפֶאֶרת
͏ּוְגב͏ּוָרה ͏ּכַֹח ͏ּוְבָיְדָך ͏ַּב͏ּכֹל מ͏ֹו͏ֵׁשל ְוַא͏ָּתה ִמ͏ְּלָפֶניָך ְוַה͏ָּכב͏ֹוד ְוָהע͏ֶֹׁשר ְלרֹא͏ׁש׃ ְלכֹל
ְל͏ֵׁשם ͏ּוְמַהְלִלים ָלְך ֲאַנְחנ͏ּו מ͏ֹוִדים ֱאֹלֵהינ͏ּו ַל͏ּכֹל׃ְו͏ַע͏ָּתה ͏ּוְלַח͏ֵּזק ְלַג͏ֵּדל ͏ּוְבָיְדָך
ַה͏ּכֹל ִמ͏ְּמָך ͏ִּכי ͏ָּכזֹאת ְלִהְתַנ͏ֵּדב ͏ּכַֹח ַנ͏ְעצֹר ͏ִּכי ͏ַע͏ִּמי ͏ּוִמי ֲאִני ִמי ְוִכי ͏ִּתְפַאְר͏ֶּתָך׃

ָלְך׃ ָנַת͏ּנ͏ּו ͏ּוִמ͏ָּיְדָך
ְוֵלְך ַה͏ֶּזה ַה͏ָּדָבר ֶאת ͏ָע͏ִׂשיִתי ָנא ִה͏ֵּנה י͏ֹוָאב ֶאל ַה͏ֶּמֶלְך ַו͏ּיֹאֶמר כא-כב יד ב שמואל
ֶאת ַוְיָבֶרְך ַו͏ִּי͏ְׁש͏ַּתח͏ּו ַאְרָצה ͏ָּפָניו ֶאל י͏ֹוָאב ַו͏ִּי͏ֹּפל ַאְב͏ָׁשל͏ֹום׃ ֶאת ַה͏ַּנ͏ַער ֶאת ָה͏ֵׁשב
ֲא͏ֶׁשר ַה͏ֶּמֶלְך ֲאדִֹני ͏ְּב͏ֵעיֶניָך ֵחן ָמָצאִתי ͏ִּכי ͏ַעְב͏ְּדָך ָיַדע ַה͏ּי͏ֹום י͏ֹוָאב ַו͏ּיֹאֶמר ַה͏ֶּמֶלְך

͏ַעְב͏ֶּדָך׃ ͏ְּדַבר ֶאת ַה͏ֶּמֶלְך ͏ָע͏ָׂשה

ָאִביָך ͏ּוִמ͏ֵּבית ͏ּוִמ͏ּמ͏ֹוַלְד͏ְּתָך ֵמַאְרְצָך ְלָך ֶלְך ַאְבָרם ֶאל ה׳ ַו͏ּיֹאֶמר א-ג יב בראשית
ֶוְהֵיה ͏ְׁשֶמָך ַוֲאַג͏ְּדָלה ַוֲאָבֶרְכָך ͏ָּגד͏ֹול ְלג͏ֹוי ְוֶא͏ֶע͏ְׂשָך ַאְרֶא͏ָּך׃ ֲא͏ֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאל
ָהֲאָדָמה׃ ִמ͏ְׁש͏ְּפחֹת ͏ּכֹל ְבָך ְוִנְבְרכ͏ּו ָאֹאר ͏ּוְמַק͏ֶּלְלָך ְמָבְרֶכיָך ַוֲאָבֲרָכה ͏ְּבָרָכה׃

לֹא ל͏ֹו ַו͏ּיֹאֶמר ַוְיַצ͏ֵּוה͏ּו ֹאת͏ֹו ַוְיָבֶרְך ַי͏ֲעקֹב ֶאל ִיְצָחק ַו͏ִּיְקָרא א-ד כח בראשית
ְוַקח ִא͏ֶּמָך ֲאִבי ְבת͏ּוֵאל ͏ֵּביָתה ֲאָרם ͏ַּפ͏ֶּדָנה ֵלְך ק͏ּום ͏ְּכָנ͏ַען׃ ִמ͏ְּבנ͏ֹות ִא͏ָּׁשה ִת͏ַּקח
ְוַיְר͏ֶּבָך ְוַיְפְרָך ֹאְתָך ְיָבֵרְך ͏ַׁש͏ַּדי ְוֵאל ִא͏ֶּמָך׃ ֲאִחי ָלָבן ִמ͏ְּבנ͏ֹות ִא͏ָּׁשה ִמ͏ָּׁשם ְלָך
ְלִר͏ְׁש͏ְּתָך ִא͏ָּתְך ͏ּוְלַזְר͏ֲעָך ְלָך ַאְבָרָהם ͏ִּבְר͏ַּכת ֶאת ְלָך ְוִי͏ֶּתן ͏ַע͏ִּמים׃ ִלְקַהל ְוָהִייָת

ְלַאְבָרָהם׃ ֱאֹלִהים ָנַתן ֲא͏ֶׁשר ְמֻגֶריָך ֶאֶרץ ֶאת


