Okna hlavního sálu Šachovy synagogy
Východní stěna

hz<-hNEhi ~yliY"a;h' rp,[ol. Aa ybic.li ydIAd hm,AD Song of Solomon 2:9
`~yKir;x]h;-!mi #ycime tAnL{x]h-; !mi x;yGIv.m; Wnlet.K' rx;a; dmeA[
Píseń písní 2:9 Gazele se podobá můj milý nebo kolouškovi. Hle, právě stojí za naší zídkou, nahlíží do
oken, dívá se mřížováním.

[mv
!wyl[ $lm ydv
Slyš
Všemohoucí je nejvyšším králem

l[; ab't'K. ~yvir-> yDI [d;y> ydIK. laYEnId'w> Daniel 6:11
~l,v.Wry> dg<n< HteyLi[iB. Hle !x'ytiP. !yWIk;w> Htey>b;l.
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aLec;m.W yhiAkr>B-i l[; %reB' aWh am'Ayb. ht'l'T. !ynIm.zIw>
dbe[' aw"h-] yDI lbeq\-lK' Hhel'a/ ~d'q\ adeAmW
s `hn"D> tm;d>q-; !mi
BKR Daniel 6:10 Daniel pak, když se dověděl, že jest vydán mandát, všel do domu
svého, kdež otevřená byla okna v pokoji jeho proti Jeruzalému, a třikrát za den klekal
na kolena svá, a modlíval se a vyznával se Bohu svému, tak jakož prvé to činíval.
Severní stěna

`~ymijua] ~ypiquv. ynEALx; tyIB'l; f[;Y:w: 1 Kings 6:4
1 Královská 6:4 V domě dal udělat také okna se zužujícím se ostěním.

[mv
tybr[ hxnm tyrxv
Slyš
Šacharit mincha arvit
(ranní, odpolední a večerní modlitba)
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`xt'P' ~yIm;v' ytel.d;w> l[;M'mi ~yqix'v. wc;y>w: Psalm 78:23
Žalmy 78:23 Přesto vydal příkaz mračnům shůry, zotevíral vrata nebes

[mv
~lw[ ~wrm !kwv
Slyš
Přebývající neustále vyvyšuje
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Ady"-l[; !['v.nI %l,M,l-; rv,a] vyliV'h; ![;Y:w: WTT 2 Kings 7:2
tABrua] hf,[o hw"hy> hNEhi rm;aYOw: ~yhil{a/h' vyai-ta,
ha,ro hk'N>hi rm,aYOw: hZ<h; rb'D'h; hy<h.yIh] ~yIm;V'B;
s `lkeato al{ ~V'miW ^yn<y[eB.
2 Královská 7:2 Nato odpověděl štítonoš, o jehož ruku se král opíral, muži Božímu: "I kdyby
Hospodin otevřel nebeské propustě, jakpak se toto slovo uskuteční?" Prorok řekl: "Hle, uvidíš

[mv
$td[ llpm t[v
Slyš,
Který každou chvíli (zkoumá) skutky tvé obce
Západní stěna

tyBe-la, rfe[]M;h;-lK'-ta, Waybih' WTT Malachi 3:10
rm;a' tazOB' an" ynIWnx'b.W ytiybeB. @r,j, yhiywI rc'Aah'
tABrua] tae ~k,l' xT;p.a, al{-~ai tAab'c. hw"hy>
`yd'-yliB.-d[; hk'r'B. ~k,l' ytiqoyrIh]w: ~yIm;V'h;
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Malachiáš 3:10 Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Až bude ta potrava v mém
domě, pak to se mnou zkuste, praví Hospodin zástupů: Neotevřu vám snad nebeské
průduchy a nevyleji na vás požehnání? A bude po nedostatku.

[mv
yn[ xyvm xlv
Slyš,
Pošle mesiáše poníženým

tAYli[]w: tADmi tyBe yLi-hn<b.a, rmeaoh' WTT Jeremiah 22:14
`rv;V'B; x;Avm'W zr,a'B' !Wps'w> yn"ALx; Al [r;q'w> ~yxiW"rum.
Jeremjáš 22:14 Kdo říká: »Vystavím si rozměrný dům s prostornými pokojíky na střeše,
prorazím si v něm okna, obložím jej cedrem a natřu rudkou.

[mv
$ry[ vdqm llkv
Slyš,
Který zdokonaluje svatyně tvého města
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