מיהו המשיח
של ישראל?
 86קטעי תנ''ך
נבחרים על משיח ישראל

המשיח
ה כִּ יֶ -ילֶד יֻלַּד-לָנוּ בֵּ ן נִתַּ ן-לָנוּ
ו ְשׁמ ֹו פֶּ לֶא יוֹעֵ ץ אֵ ל גִּ בּוֹר
אֲבִ י-עַ ד ַֹשר-שָׁ לוֹם:
אֵ ין-
לְ םַ ְרבֵּ ה הַ ִמּ ְֹש ָרה וּלְ שָׁ לוֹם
קֵ ץ עַ ל-כִּ סֵּ א ָדוִ ד וְ עַ ל-מַ ְמלַכְ תּ ֹו ...
ספר ישעיה פרק ט

יד הִ נֵּה הָ עַ לְ מָ ה הָ ָרה וְ ֹיל ֶֶדת בֵּ ן
וְ קָ ָראת ְשׁמ ֹו עִ מָּ נוּ אֵ ל:
ספר ישעיה פרק ז

י

וְ הִ בִּ יטוּ אֵ לַי אֵ ת אֲשֶׁ רָ -דּקָ רוּ
ספר זכריה פרק יב
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מיהו המשיח של ישראל?
אנשים יהודים רבים מאמינים כי אלה הם הימים שבהם יבוא המשיח ,אבל
האם אתה יודע מי הוא? חוברת קטנה זו מכילה  86קטעי נבואה מהתנ"ך
אודות המשיח .קראו אותם .הם מראים בבירור מיהו משיח ישראל האמיתי.
ספר ישעיה פרק ט

]המשיח![

ה כִּ יֶ -י ֶלד יֻלַּד-לָנוּ בֵּ ן נִתַּ ן-לָנוּ וַ תְּ הִ י הַ מִּ ְֹש ָרה עַ לִ -שׁכְ מ ֹו וַיִּ ְק ָרא ְשׁמ ֹו פֶּ לֶא יוֹעֵ ץ אֵ ל
שר-שָׁ לוֹם :ו לְ םַ ְרבֵּ ה ]לְ מַ ְרבֵּ ה[ הַ ִמּ ְֹש ָרה וּלְ שָׁ לוֹם אֵ ין-קֵ ץ עַ ל-כִּ סֵּ א
גִּ בּוֹר אֲבִ י-עַ ד ַֹ
ָדוִ ד וְ עַ ל-מַ ְמלַכְ תּ ֹו לְ הָ כִ ין אֹ תָ הּ וּלְ סַ ע ֲָדהּ בְּ ִמ ְשׁפָּ ט וּבִ צְ ָדקָ ה מֵ עַ תָּ ה וְ עַ ד-ע ֹולָם ִקנְאַת יְהֹ וָה
צְ בָ אוֹת תַּ ֲע ֶֹשה-זֹּאת:
]המשיח![
ספר מיכה פרק ה
ְהוּדה ִמ ְמּ לִ י יֵצֵ א לִ הְ י ֹות מוֹשֵׁ ל
א וְ אַ תָּ ה בֵּ ית-לֶחֶ ם אֶ פְ ָרתָ ה צָ עִ יר לִ הְ יוֹת בְּ אַלְ פֵ י י ָ
בְּ ִי ְֹש ָראֵ ל וּמוֹצָ אֹ תָ יו ִמקֶּ ֶדם ִמימֵ י ע ֹולָם :ג וְ עָ מַ ד וְ ָרעָ ה בְּ עֹ ז ְי ֹהוָה בִּ גְ אוֹן שֵׁ ם
אָרץ:
הוָה אֱהָ יו וְ יָשָׁ בוּ כִּ י-עַ תָּ ה יִגְ ַדּל עַ ד-אַפְ סֵ יֶ -
ְי ֹ
ספר בראשית פרק יח
יג ַויֹּאמֶ ר יְה ֹוָה אֶ ל-אַבְ ָרהָ ם לָמָּ ה זֶּה צָ ֲחקָ ה ָֹש ָרה לֵאמֹ ר הַ אַף א ְֻמנָם אֵ לֵד ַו ֲאנִי זָקַ נְתִּ י:
היִפָּ לֵא מֵ יה ֹוָה ָדּבָ ר לַמּוֹעֵ ד אָ שׁוּב אֵ לֶי כָּעֵ ת חַ יָּה וּלְ ָֹש ָרה בֵ ן:
יד ֲ
]המשיח![
ספר ישעיה פרק ז
יד ָלכֵן יִתֵּ ן אֲדֹ נָי הוּא ָלכֶם אוֹת הִ ֵנּה הָ עַ לְ מָ ה הָ ָרה וְ ֹיל ֶֶדת בֵּ ן וְ קָ ָראת ְשׁמ ֹו עִ מָּ נוּ אֵ ל:
)תהילים ] (22:17המשיח![
ספר זכריה פרק יב
י וְ שָׁ פַ כְ תִּ י עַ ל-בֵּ ית ָדּוִ יד וְ עַ ל | יוֹשֵׁ ב יְרוּשָׁ ִ ַלם רוּחַ חֵ ן וְ תַ חֲנוּנִים וְ הִ בִּ יטוּ

אֵ לַי אֵ ת

ָדּקָ רוּ

וְ סָ פְ דוּ עָ לָיו כְּ ִמסְ פֵּ ד עַ ל-הַ יּ ִָחיד וְ הָ מֵ ר עָ לָיו כְּ הָ מֵ ר עַ ל-הַ בְּ כוֹר :יא בַּ יּוֹם
אֲשֶׁ ר-
אָרץ...
הַ הוּא יִגְ ַדּל הַ ִמּסְ פֵּ ד בִּ ירוּשָׁ לַם כְּ ִמסְ פַּ ד ה ֲַד ְד ִרמּוֹן בְּ בִ ְקעַ ת ְמגִ דּוֹן :יב וְ סָ פְ ָדה הָ ֶ
]המשיח![

ספר דניאל פרק ז )בתרגום לעברית(
וּשׂעַ ר
הנְּחוּ וְ עַ תִּ יק י ִָמים יָשַׁ ב ,לְ בוּשׁ ֹו כְּ שֶׁ לֶג לָבָ ן ְ
ט רוֹאֶ ה הָ יִיתִ י עַ ד אֲשֶׁ ר כִּ סְ אוֹת ֻ
רֹאשׁ ֹו כְּ צֶ מֶ ר נ ִָקי ,כִּ סְ א ֹו ְשׁבִ יבִ ים שֶׁ ל אֵ שׁ ,גַּלְ ַגּלָּיו אֵ שׁ דּ ֹולֶקֶ ת .י נָהָ ר שֶׁ ל אֵ שׁ נ ְִמשָׁ  וְ יוֹצֵ א
ִמלְּ פָ נָיו ,אֶ לֶף ֲאלָפִ ים יְשַׁ ְמּשׁוּהוּ וְ ִרבּ ֹו ְרבָ בוֹת לְ פָ נָיו ַיעֲמֹ דוּ ,הַ ִדּין יָשַׁ ב וּסְ פָ ִרים נִפְ תָּ חוּ.
אָדם בָּ א הָ יָה ,וְ עַ ד עַ תִּ יק
יג רוֹאֶ ה הָ יִיתִ י בְּ חֶ זְ יוֹנוֹת הַ ַלּ ְילָה וְ הִ נֵּה עִ ם עַ ְננֵי הַ שָּׁ מַ יִם כְּ בֶ ן ָ
הַ יּ ִָמים הִ גִּ יעַ  ,וּלְ פָ נָיו הִ ְק ִריבוּהוּ .יד וְ ל ֹו נִתַּ ן ִשׁלְ טוֹן וִ יקָ ר וּמַ לְ כוּת ,וְ כָל הָ עַ ִמּים ,הָ אֻמּוֹת
וְ הַ לְּ שׁוֹנוֹת אוֹת ֹו ַי ֲעבֹדוִּ ,שׁלְ טוֹנ ֹו שִׁ לְ טוֹן ע ֹולָם אֲשֶׁ ר א ַיעֲבֹ ר וּמַ לְ כוּת ֹו – אֲשֶׁ ר א תִּ שָּׁ חֵ ת.
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ספר בראשית פרק מט )במדבר ] (24:17המשיח![
וּמחֹ קֵ ק ִמבֵּ ין ַרגְ לָיו עַ ד כִּ יָ -יבֹא ִשׁיה וְ ל ֹו י ְִקּהַ ת עַ ִמּים:
יהוּדה ְ
י א-יָסוּר שֵׁ בֶ ט ִמ ָ

וְ אַח ֲֵרי הַ שָּׁ בֻעִ ים ִשׁ ִשּׁים ְוּשׁ ַניִם ִיכָּרֵ ת מָ ִשׁיחַ וְ אֵ ין ל ֹו

ספר דניאל פרק ט כו
וְ הָ עִ יר וְ הַ קֹּ ֶדשׁ י ְַשׁ ִחית עַ ם נָגִ יד הַ בָּ א ] ...הדבר התרחש לפני כ 2000שנה![

ספר דניאל פרק ג )בתרגום לעברית( ]המשיח![
כד ֲאזַי נְבוּכ ְַדנֶצַּ ר הַ מֶּ לֶ תָּ מַ הּ וְ קָ ם בְּ הִ תְ בַּ הֲלוּת ,ע ֹונֶה וְ אוֹמֵ ר לְ י ֹועֲצָ יו :הֲא ֲאנָשִׁ ים ְשׁשָׁ ה
הִ ְשׁלַכְ נוּ לְ תוֹ הָ אֵ שׁ כְּ פוּתִ ים! ע ֹונִים וְ או ְֹמ ִרים לַמֶּ לֶ :נָכוֹן הַ מֶּ לֶ .כה ע ֹונֶה וְ אוֹמֵ ר :הִ נֵּה ֲאנִי
אַרבָּ עָ ה מֻ תָּ ִריםְ ,מהַ לְּ כִ ים בְּ תוֹ הָ אֵ שׁ וְ חַ בָּ לָה אֵ ין בָּ הֶ ם ,וּמַ ְראֵ הוּ שֶׁ ל הָ ְרבִ יעִ י
רוֹאֶ ה ֲאנ ִָשׁים ְ
דּוֹמֶ ה לְ בֶ ן אֱהִ ים.
]המשיח![

ספר תהילים פרק קי
א לְ ָדוִ ד ִמזְ מוֹר ְנאֻם ְי ֹהוָה

ימינִי עַ ד-אָ ִשׁית אֹ יְבֶ יֲ הדֹם לְ ַרגְ לֶי:
לַא ֹדנִי שֵׁ ב לִ ִ

]המשיח![
ספר משלי פרק ל
ד ִמי עָ לָה-שָׁ מַ יִם | וַ יּ ֵַרד ִמי אָסַ ף-רוּחַ | בְּ חָ פְ נָיו ִמי צָ ַרר-מַ יִם | בַּ ִשּׂ ְמלָה ִמי הֵ ִקים כָּל-אַפְ סֵ י-
שּׁמ ֹו וּמַ ה-שֶּׁ ם-בְּ נ ֹו כִּ י תֵ ָדע:
אָ ֶרץ מַ הְ -
]המשיח![
ספר דברים פרק יח
שׁמָ עוּן:
טו נָבִ יא ִמ ִקּ ְרבְּ  מֵ אַחֶ י כָּמֹ נִי י ִָקים לְ  יְה ָֹוה אֱהֶ י אֵ לָיו תִּ ְ
אָקים לָהֶ ם ִמקֶּ ֶרב אֲחֵ יהֶ ם כָּמוֹ וְ נָתַ תִּ י ְדבָ ַרי בְּ פִ יו וְ ִדבֶּ ר ֲאלֵיהֶ ם אֵ ת כָּל-אֲשֶׁ ר
יח נָבִ יא ִ
אֲצַ וֶּנּוּ :יט וְ הָ יָה הָ ִאישׁ אֲשֶׁ ר א-י ְִשׁמַ ע אֶ לְ -דּבָ ַרי אֲשֶׁ ר י ְַדבֵּ ר בִּ ְשׁ ִמי אָנֹ כִ י
אֶ ְדרשׁ מֵ עִ מּ ֹו:
)ישעיהו ] (5,6 :63המשיח![
ספר ישעיה פרק נט
טו וַתְּ הִ י הָ אֱמֶ ת נֶעְ ֶדּ ֶרת וְ סָ ר מֵ ָרע ִמ ְשׁתּ ֹולֵל ַויּ ְַרא יְהֹ ָוה ַויּ ֵַרע בְּ עֵ ינָיו כִּ י-אֵ ין ִמ ְשׁפָּט :טז
ַויּ ְַרא כִּ י-אֵ ין אִ ישׁ וַיִּ ְשׁתּוֹמֵ ם כִּ י אֵ ין מַ פְ גִּ יעַ וַתּוֹשַׁ ע ל ֹו זְ רֹע ֹו וְ צִ ְדקָ ת ֹו הִ יא סְ מָ כָתְ הוּ:
יז וַיִּ לְ בַּ שׁ צְ ָדקָ ה כּ ִַשּׁ ְריָן וְ כוֹבַ ע יְשׁוּעָ ה בְּ רֹאשׁ ֹו וַ יִּ לְ בַּ שׁ בִּ גְ ֵדי נָקָ ם תִּ לְ בֹּשֶׁ ת
ַויַּעַ ט כּ ְַמעִ יל ִקנְאָה :יח כְּ עַ ל גְּ מֻ לוֹת כְּ עַ ל יְשַׁ לֵּם חֵ מָ ה לְ צָ ָריו גְּ מוּל לְ אֹ יְבָ יו לָאִ יִּ ים גְּ מוּל יְשַׁ לֵּם:
וּמ ִמּזְ ַרח-שֶׁ מֶ שׁ אֶ ת-כְּ בוֹד ֹו כִּ י-יָבוֹא ַכנָּהָ ר צָ ר רוּחַ יְהֹ ָוה
יט וְ י ְִיראוּ ִממַּ ע ֲָרב אֶ ת-שֵׁ ם יְהֹ וָה ִ
נֹ סְ סָ ה ב ֹו :כ וּבָ א לְ צִ יּוֹן גּוֹאֵ ל ...
]המשיח הצלוב ![
ספר זכריה פרק ט
ט גִּ ילִ י ְמאֹ ד בַּ ת-צִ יּוֹן הָ ִריעִ י בַּ ת יְרוּשָׁ לַם הִ נֵּה מַ לְ כֵּ יָבוֹא לָ צַ ִדּיק וְ נוֹשָׁ ע הוּא עָ נִי
וְ ֹרכֵב עַ ל-חֲמוֹר וְ עַ ל-עַ יִר בֶּ ן-אֲתֹ נוֹת :י וְ הִ כְ ַרתִּ יֶ -רכֶב מֵ אֶ פְ ַריִם וְ סוּס ִמירוּשָׁ לַם וְ נִכְ ְרתָ ה קֶ שֶׁ ת
ִמלְ חָ מָ ה וְ ִדבֶּ ר שָׁ לוֹם לַגּ ֹויִם וּמָ ְשׁל ֹו ִמיָּם עַ ד-יָם ִוּמנָּהָ ר עַ ד-אַפְ סֵ יֶ -אָרץ :יא גַּם-אַ תְּ בְּ ַדם-
יריִ מבּוֹר אֵ ין מַ יִם בּ ֹו:
בְּ ִריתֵ ִ שׁלּ ְַחתִּ י אֲסִ ַ
4

]המשיח הצלוב ![
ספר ישעיה פרק נב
אָרץ אֵ ת
י חָ ַֹשף ְיהֹוָ ה אֶ ת-זְ רוֹעַ קָ ְדשׁ ֹו לְ עֵ ינֵי כָּל-הַ גּ ֹויִם וְ ָראוּ כָּל-אַפְ סֵ יֶ -
יְשׁוּעַ ת אֱהֵ ינוּ :יג הִ נֵּה ַי ְֹשכִּ יל עַ בְ ִדּי ָירוּם וְ נִשָּׂ א וְ גָבַ הּ ְמאֹ ד :יד ַכּאֲשֶׁ ר שָׁ ְממוּ עָ לֶי
אָדם :טו כֵּן ַיזֶּה גּ ֹויִם ַרבִּ ים עָ לָיו י ְִקפְּ צוּ
ַרבִּ ים כֵּןִ -מ ְשׁחַ ת מֵ אִ ישׁ מַ ְראֵ הוּ וְ תֹ אֲר ֹו ִמבְּ נֵי ָ
ְמלָכִ ים פִּ יהֶ ם כִּ י אֲשֶׁ ר א-סֻפַּ ר לָהֶ ם ָראוּ ַואֲשֶׁ ר א-שָׁ ְמעוּ הִ תְ בּ ֹונָנוּ:
ספר במדבר פרק כא
ח ַויֹּאמֶ ר יְהֹ וָ ה אֶ ל-מֹ שֶׁ ה ֲע ֵֹשה לְ ָֹ ש ָרף וְ ִֹשים אֹ ת ֹו עַ ל-נֵס וְ הָ יָה כָּל-הַ נָּשׁוּ וְ ָראָה
ש מֹ שֶׁ ה נְחַ שׁ נְחשֶׁ ת וַ ְי ִֹשמֵ הוּ עַ ל-הַ נֵּס וְ הָ יָה אִ ם-נָשַׁ  הַ נָּחָ שׁ אֶ ת-
אֹ ת ֹו ָוחָ י :ט וַ יַּעַ ֹ
אִ ישׁ וְ הִ בִּ יט אֶ ל-נְחַ שׁ הַ נְּחשֶׁ ת וָחָ י:
]המשיח הצלוב ![

ספר תהילים פרק כב
עזַבְ תָּ נִי ָרחוֹק ִמישׁוּעָ תִ י ִדּבְ ֵרי שַׁ ֲאגָתִ י :ג אֱהַ י אֶ ְק ָרא
ב אֵ לִ י אֵ לִ י לָמָ ה ֲ
דוּמיָּה לִ י :ד וְ אַ תָּ ה קָ דוֹשׁ יוֹשֵׁ ב תְּ הִ לּוֹת ִי ְֹש ָראֵ ל :ה בְּ  בָּ ְטחוּ
יוֹמָ ם וְ א תַ ֲענֶה וְ ַל ְילָה וְ אִ -
ֲא ֹבתֵ ינוּ בָּ ְטחוּ וַ תְּ פַ לְּ טֵ מ ֹו :ו אֵ לֶיָ זעֲקוּ וְ נ ְִמלָטוּ בְּ  בָ ְטחוּ וְ א-בוֹשׁוּ :ז וְ אָנֹ כִ י ת ֹולַעַ ת וְ א-
אָדם וּבְ זוּי עָ ם :ח כָּל-רֹאַי יַלְ עִ גוּ לִ י ַיפְ ִטירוּ בְ ָֹשפָ ה ָינִיעוּ רֹאשׁ :ט גֹּ ל אֶ ל-יְהֹ וָה
אִ ישׁ חֶ ְרפַּ ת ָ
יחי עַ לְ -שׁ ֵדי אִ ִמּי :יא עָ לֶי הָ ְשׁלַכְ תִּ י
יְפַ לְּ טֵ הוּ יַצִּ ילֵהוּ כִּ י חָ פֵ ץ בּ ֹו :י כִּ י-אַ תָּ ה גֹ ִחי ִמבָּ טֶ ן מַ בְ ִט ִ
מֵ ָרחֶ ם ִמבֶּ טֶ ן אִ ִמי אֵ לִ י אָ תָּ ה :יב אַל-תִּ ְרחַ ק ִממֶּ נִּי כִּ י-צָ ָרה ְקרוֹבָ ה כִּ י-אֵ ין ע ֹוזֵר :יג סְ בָ בוּנִי
אַריֵה טֹ ֵרף וְ שֹׁאֵ ג:
פָּ ִרים ַרבִּ ים אַ בִּ ירֵ י בָ שָׁ ן כִּ תְּ רוּנִי :יד פָּ צוּ עָ לַי פִּ יהֶ ם ְ
טו כַּמַּ יִם נ ְִשׁפַּ כְ ִתּי וְ הִ תְ פָּ ְרדוּ כָּל-עַ צְ מוֹתָ י הָ יָה לִ בִּ י כַּדּ ֹונָג נָמֵ ס בְּ תוֹ מֵ עָ י:
מֻדבָּ ק מַ לְ קוֹחָ י וְ ַלעֲפַ ר-מָ וֶת תִּ ְשׁפְּ תֵ נִי:
ש | כֹּ ִחי וּלְ שׁ ֹונִי ְ
טז יָבֵ שׁ כַּחֶ ֶר ֹ

יז כִּ י-סְ בָ בוּנִי כְּ לָבִ ים ע ֲַדת ְמ ֵרעִ ים הִ ִקּיפוּנִי ָכּא ֲִרי י ַָדי וְ ַרגְ לָי

:

בוּשׁי יַפִּ ילוּ
יְחַ לְּ קוּ בְ ג ַָדי לָהֶ ם וְ עַ ל-לְ ִ

יח אֲסַ פֵּ ר כָּל-עַ צְ מוֹתָ י הֵ מָּ ה יַבִּ יטוּ י ְִראוּ-בִ י :יט
גו ָֹרל :כ וְ אַ תָּ ה יְהֹ וָה אַל-תִּ ְרחָ ק ֱאיָלוּתִ י לְ עֶ זְ ָרתִ י חוּשָׁ ה :כא הַ צִּ ילָה מֵ חֶ ֶרב נַפְ ִשׁי ִמיַּדֶ -כּלֶב
וּמקַּ ְרנֵי ֵר ִמים ֲענִיתָ נִי :כג אֲסַ פְּ ָרה ִשׁ ְמ לְ אֶ חָ י בְּ תוֹ קָ הָ ל
אַריֵה ִ
י ְִח ָידתִ י :כב הו ִֹשׁיעֵ נִי ִמפִּ י ְ
אֲהַ לְ ֶל ָךּ :כד י ְִראֵ י יְהֹ וָה | הַ לְ לוּהוּ כָּל-ז ֶַרע ַיעֲקֹ ב כַּבְּ דוּהוּ וְ גוּרוּ ִממֶּ נוּ כָּל-ז ֶַרע ִי ְֹש ָראֵ ל :כה
כִּ י א-בָ זָה וְ א ִשׁקַּ ץ עֱנוּת עָ נִי וְ א-הִ סְ תִּ יר פָּ נָיו ִממֶּ נּוּ וּבְ שַׁ וְּ ע ֹו אֵ לָיו שָׁ מֵ עַ  :כו מֵ אִ תְּ  תְ הִ לָּתִ י
בְּ קָ הָ ל ָרב נ ְָד ַרי אֲשַׁ לֵּם ֶנגֶד י ְֵראָיו :כז יֹאכְ לוּ ֲענָוִ ים | וְ ִי ְֹשבָּ עוּ יְהַ לְ לוּ ְי ֹהוָה דּ ְֹרשָׁ יו י ְִחי
אָרץ וְ י ְִשׁתַּ חֲווּ לְ פָ ֶני
לְ בַ בְ כֶם לָעַ ד :כח יִזְ כְּ רוּ | וְ יָשֻׁבוּ אֶ לְ -י ֹה ָוה כָּל-אַפְ סֵ יֶ -
כָּלִ -מ ְשׁפְּ חוֹת גּ ֹויִם :כט כִּ י לַיהֹ וָה הַ מְּ לוּכָה וּמשֵׁ ל בַּ גּ ֹויִם:
ל אָכְ לוּ וַיִּ ְשׁתַּ חֲווּ | כָּלִ -דּ ְשׁנֵי-אֶ ֶרץ לְ פָ נָיו יִכְ ְרעוּ כָּל-יו ְֹר ֵדי עָ פָ ר וְ נַפְ שׁ ֹו א ִחיָּה:
לא ז ֶַרע יַעַ בְ ֶדנּוּ ְיסֻפַּ ר לַא ֹדנָי לַדּוֹר :לב ָי ֹבאוּ וְ יַגִּ ידוּ צִ ְדקָ ת ֹו לְ עַ ם נ ֹולָד כִּ י עָ ָֹשה:
ספר ישעיה פרק א
יח לְ כוּ-נָא וְ נִוָּכְ חָ ה יֹאמַ ר יְהֹ וָ ה אִ ם-יִהְ יוּ חֲטָ אֵ יכֶם כַּשָּׁ נִים כַּשֶּׁ לֶג יַלְ בִּ ינוּ אִ ם-יַאְ ִדּימוּ כַתּ ֹולָע
וּמ ִריתֶ ם
אָרץ תֹּ אכֵלוּ :כ וְ אִ ם-תְּ מָ אֲנוּ ְ
וּשׁמַ עְ תֶּ ם טוּב הָ ֶ
כַּצֶּ מֶ ר יִהְ יוּ :יט אִ ם-תֹּ אבוּ ְ
חֶ ֶרב תְּ אֻכְּ לוּ כִּ י פִּ י יְהֹ ָוה ִדּבֵּ ר:
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ספר ישעיה פרק נג
א ִמי הֶ א ֱִמין לִ ְשׁמֻ עָ תֵ נוּ וּזְ רוֹעַ יְהֹוָ ה עַ לִ -מי נִגְ לָתָ ה:
וּמ ֻענֶּה:
ד אָכֵן ֳח ָליֵנוּ הוּא ָנ ָֹשא וּמַ כְ אֹ בֵ ינוּ סְ בָ לָם ַו ֲאנ ְַחנוּ ֲחשַׁ בְ נֻהוּ נָגוּעַ מֻ כֵּה אֱהִ ים ְ
ה וְ הוּא ְמחֹ לָל ִמפְּ שָׁ עֵ נוּ ְמדֻ כָּא מֵ ֲעוֹנֹ תֵ ינוּ מוּסַ ר ְשׁלוֹמֵ נוּ עָ לָיו
וּבַ ֲחב ָֻרת ֹו נ ְִרפָּ א-לָנוּ :ו ֻכּלָּנוּ ַכּ ֹצּאן תָּ עִ ינוּ אִ ישׁ לְ ַד ְרכּ ֹו פָּ נִינוּ וַי ֹהוָה הִ פְ גִּ יעַ
אֵ ת ֲעוֹן ֻכּלָּנוּ :יא מֵ עֲמַ ל נַפְ שׁ ֹו י ְִראֶ ה ִי ְֹשבָּ ע בְּ ַדעְ תּ ֹו יַצְ ִדּיק צַ ִדּיק עַ בְ ִדּי ל ַָרבִּ ים
וַ ֲעוֹנֹ תָ ם הוּא יִסְ בֹּל:

בּ ֹו

ספר ירמיה פרק לא
ל הִ נֵּה י ִָמים בָּ אִ ים ְנ ֻאם-יְהֹ וָה וְ כ ַָרתִּ י אֶ ת-בֵּ ית ִי ְֹש ָראֵ ל וְ אֶ ת-בֵּ ית י ָ
ְהוּדה בְּ ִרית ח ֲָדשָׁ ה:
לא א כַבְּ ִרית אֲשֶׁ ר כּ ַָרתִּ י אֶ ת-אֲבוֹתָ ם בְּ יוֹם הֶ חֱזִ ִיקי בְ י ָָדם לְ הוֹצִ יאָם מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם אֲשֶׁ ר-הֵ מָּ ה
הֵ פֵ רוּ אֶ ת-בְּ ִריתִ י וְ אָנֹ כִ י בָּ עַ לְ תִּ י בָ ם ְנ ֻאם-יְהֹ ָוה :לב כִּ י ֹזאת הַ בְּ ִרית אֲשֶׁ ר אֶ כְ רֹת אֶ ת-בֵּ ית ִי ְֹש ָראֵ ל
אַ ֲח ֵרי הַ יּ ִָמים הָ הֵ ם ְנאֻם-יְהֹ ָוה נָתַ תִּ י אֶ ת-תּו ָֹרתִ י בְּ ִק ְרבָּ ם וְ עַ ל-לִ בָּ ם אֶ כְ תֲּבֶ נָּה וְ הָ יִיתִ י
אָחיו לֵאמֹ ר
לָהֶ ם לֵאהִ ים וְ הֵ מָּ ה יִהְ יוּ-לִ י לְ עָ ם :לג וְ א ְיל ְַמּדוּ עוֹד אִ ישׁ אֶ תֵ -רעֵ הוּ וְ אִ ישׁ אֶ תִ -
ְדּעוּ אֶ ת-יְהֹ ָוה כִּ י-כוּלָּם י ְֵדעוּ אוֹתִ י לְ ִמ ְקטַ נָּם וְ עַ ד-גְּ ד ֹולָם ְנאֻם-יְהֹ וָ ה כִּ י אֶ סְ לַח ַל ֲע ֹונָם
וּלְ חַ טָּ אתָ ם א אֶ זְ כָּר-עוֹד ...] :באמצעות ברית דם חדשה![
]המשיח![
ספר בראשית פרק ג
טו וְ אֵ יבָ ה | אָ ִשׁית בֵּ ינְ וּבֵ ין הָ אִ שָּׁ ה וּבֵ ין ז ְַרעֲ וּבֵ ין
וְ אַ תָּ ה תְּ שׁוּפֶ נּוּ עָ קֵ ב:

ז ְַרעָ הּ הוּא יְשׁוּפְ  רֹאשׁ

ספר ויקרא פרק יז
שר בַּ ָדּם הִ וא ַו ֲאנִי נְתַ תִּ יו ָלכֶם עַ ל-הַ ִמּזְ בֵּ חַ
יא כִּ י-נֶפֶ שׁ הַ בָּ ָֹ
כִּ י-הַ ָדּם הוּא בַּ נֶּפֶ שׁ ְיכַפֵּ ר:

לְ כַפֵּ ר עַ ל-נַפְ שֹׁתֵ יכֶם

ספר יחזקאל פרק לו
וּמכָּל-גִּ לּוּלֵיכֶם אֲטַ הֵ ר אֶ תְ כֶם:
וּטהַ ְרתֶּ ם ִמכֹּ ל טֻ ְמאוֹתֵ יכֶם ִ
כה וְ ז ַָר ְקתִּ י ֲעלֵיכֶם מַ יִם ְטהו ִֹרים ְ
כו וְ נָתַ תִּ י ָלכֶם לֵב חָ ָדשׁ וְ רוּחַ ח ֲָדשָׁ ה אֶ תֵּ ן בְּ ִק ְרבְּ כֶם ַוהֲסִ ֹרתִ י אֶ ת-לֵב הָ אֶ בֶ ן
רוּחי אֶ תֵּ ן בְּ ִק ְרבְּ כֶם וְ עָ ִֹשיתִ י אֵ ת אֲשֶׁ ר-
ִמבְּ ַֹש ְרכֶם וְ נָתַ ִתּי ָלכֶם לֵב בָּ ָֹשר :כז וְ אֶ תִ -
אָרץ אֲשֶׁ ר נָתַ תִּ י ַל ֲא ֹבתֵ יכֶם וִ הְ יִיתֶ ם לִ י
וּמ ְשׁפָּ טַ י תִּ ְשׁ ְמרוּ וַ ֲע ִֹשיתֶ ם :כח וִ ישַׁ בְ תֶּ ם בָּ ֶ
בְּ חֻ קַּ י תֵּ לֵכוּ ִ
לְ עָ ם וְ אָנֹ כִ י אֶ הְ יֶה ָלכֶם לֵאהִ ים:
]המשיח![

ספר תהילים פרק קיח
כב אֶ בֶ ן מָ אֲסוּ הַ בּ ֹונִים הָ יְתָ ה לְ רֹאשׁ פִּ נָּה :כג מֵ אֵ ת יְהֹ וָ ה הָ יְתָ ה זֹּאת הִ יא נִפְ לָאת
בְּ עֵ ינֵינוּ :כד זֶה-הַ יּוֹם עָ ָֹשה יְהֹ וָה נָגִ ילָה וְ ִנ ְֹש ְמחָ ה ב ֹו :כה אָ נָּא יְהֹ וָה הו ִֹשׁיעָ ה נָּא אָ נָּא יְהֹ וָה
הַ צְ לִ יחָ ה נָּא :כו בָּ רוּ הַ בָּ א בְּ שֵׁ ם ְי ֹהוָה בֵּ ַרכְ נוּכֶם ִמבֵּ ית יְהֹ וָה:
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ספר ישעיה פרק סג
ד כִּ י יוֹם נָקָ ם בְּ לִ בִּ י ְוּשׁנַת גְּ אוּלַי בָּ אָה :ה וְ אַ בִּ יט וְ אֵ ין עֹ זֵר וְ אֶ ְשׁתּוֹמֵ ם וְ אֵ ין סוֹמֵ  וַתּוֹשַׁ ע
לִ י זְ רֹעִ י ַוחֲמָ תִ י הִ יא סְ מָ כָתְ נִי :ח ַ ...ויְהִ י לָהֶ ם לְ מו ִֹשׁיעַ  :ט בְּ כָל-צָ ָרתָ ם | א ]ל ֹו[
ֹשׁיעָ ם בְּ אַהֲבָ ת ֹו וּבְ חֶ ְמלָת ֹו הוּא גְ אָלָם ַו ְינ ְַטּלֵם ַו ְינ ְַשּׂאֵ ם כָּל-יְמֵ י
צָ ר וּמַ לְ אַ  פָּ נָיו הו ִ
ע ֹולָם :י וְ הֵ מָּ ה מָ רוּ וְ עִ צְּ בוּ אֶ ת-רוּחַ קָ ְדשׁ ֹו: ...
]המשיח הצלוב![
ספר זכריה פרק יג
עוּרי עַ ל-רֹעִ י וְ עַ ל-גֶּבֶ ר ע ֲִמיתִ י ְנאֻם יְהֹ וָה צְ בָ אוֹת הַ  אֶ ת-הָ רֹעֶ ה
ז חֶ ֶרב ִ
אָרץ ְנאֻם-יְהֹ וָה פִּ יְ -שׁ ַניִם בָּ הּ
וּתְ פוּצֶ ין ָ הַ צֹּאן ַוה ֲִשׁבֹתִ י ָי ִדי עַ ל-הַ צֹּ ע ֲִרים :ח וְ הָ יָה בְ כָל-הָ ֶ
ִיכּ ְָרתוּ יִגְ וָעוּ וְ הַ ְשּׁלִ ִשׁית ִיוָּתֶ ר בָּ הּ :ט וְ הֵ בֵ אתִ י אֶ ת-הַ ְשּׁלִ ִשׁית בָּ אֵ שׁ וּצְ ַרפְ תִּ ים כִּ צְ רֹף אֶ ת-הַ כֶּסֶ ף
וּבְ חַ נְתִּ ים כִּ בְ חֹ ן אֶ ת-הַ זָּהָ ב הוּא | ִי ְק ָרא בִ ְשׁ ִמי ַו ֲאנִי אֶ ֱענֶה אֹ ת ֹו אָמַ ְרתִּ י עַ ִמּי הוּא וְ הוּא יֹאמַ ר
הוָה אֱהָ י:
ְי ֹ
]המשיח![

ספר ישעיה פרק מב
רוּחי עָ לָיו ִמ ְשׁפָּ ט
א הֵ ן עַ בְ ִדּי אֶ תְ מָ -בּ ֹו בְּ ִח ִירי ָרצְ תָ ה נַפְ ִשׁי נָתַ תִּ י ִ
לַגּ ֹויִם יוֹצִ יא :ב א יִצְ עַ ק וְ א יִשָּׂ א וְ א-י ְַשׁ ִמיעַ בַּ חוּץ קוֹל ֹו :ג קָ נֶה ָרצוּץ א י ְִשׁבּוֹר
אָרץ
וּפִ ְשׁתָּ ה כֵהָ ה א ְיכַבֶּ נָּה ֶלאֱמֶ ת יוֹצִ יא ִמ ְשׁפָּ ט :ד א יִכְ הֶ ה וְ א יָרוּץ עַ דָ -י ִֹשים בָּ ֶ
אַחזֵק בְּ י ֶָד
ִמ ְשׁפָּ ט וּלְ תו ָֹרת ֹו אִ יִּ ים ְייַחֵ ילוּ :ו ֲאנִי יְהֹ וָה ְק ָראתִ י בְ צֶ ֶדק וְ ְ
וְ אֶ צָּ ְר וְ אֶ תֶּ נְ לִ בְ ִרית עָ ם לְ אוֹר גּ ֹויִם :ז לִ פְ קֹ חַ עֵ י ַניִם עִ וְ רוֹת לְ הוֹצִ יא ִממַּ סְ גֵּר
ישׁבֵ י חשֶׁ :
אַ סִּ יר ִמבֵּ ית ֶכּלֶא ְ
]המשיח![
ספר ישעיה פרק מט )ישעיהו (11:10
ה וְ עַ תָּ ה | אָמַ ר יְהֹ וָה יֹצְ ִרי ִמבֶּ טֶ ן לְ עֶ בֶ ד לוֹ לְ שׁוֹבֵ ב ַיעֲקֹ ב אֵ לָיו וְ ִי ְֹש ָראֵ ל א ]ל ֹו[ יֵאָסֵ ף
וְ אֶ כָּבֵ ד בְּ עֵ ינֵי יְהֹ וָה וֵאהַ י הָ יָה עֻזִּ י :ו ַויֹּאמֶ ר נָקֵ ל ִמהְ יוֹתְ  לִ י עֶ בֶ ד לְ הָ ִקים אֶ תִ -שׁבְ טֵ י

ְציּרי ]וּנְצוּ ֵרי[ ִי ְֹש ָראֵ ל לְ הָ ִשׁיב וּנְתַ תִּ י לְ אוֹר גּ ֹויִם לִ הְ יוֹת יְשׁוּעָ תִ י עַ דְ -קצֵ ה
ַיעֲקֹ ב וּנ ֵ
אָרץ :ז כֹּה אָמַ ר-יְהֹ וָה גֹּ אֵ ל ִי ְֹש ָראֵ ל ְקדוֹשׁ ֹו לִ בְ זֹה-נֶפֶ שׁ לִ ְמתָ עֵ ב גּוֹי לְ עֶ בֶ ד מֹ ְשׁלִ ים
הָ ֶ
ְמלָכִ ים י ְִראוּ וָ קָ מוּ ָֹש ִרים וְ י ְִשׁתַּ חֲווּ לְ מַ עַ ן יְהֹ ָוה אֲשֶׁ ר ֶנאֱמָ ן ְק ֹדשׁ ִי ְֹש ָראֵ ל וַ יִּ בְ חָ ֶר ָךּ :ח כֹּה |
אָמַ ר יְהֹ וָ ה בְּ עֵ ת ָרצוֹן ֲענִיתִ י וּבְ יוֹם יְשׁוּעָ ה ֲעז ְַרתִּ י וְ אֶ צָּ ְר וְ אֶ תֶּ נְ לִ בְ ִרית עָ ם
ֲסוּרים צֵ אוּ ַלאֲשֶׁ ר בַּ חֹ שֶׁ  הִ גָּלוּ עַ לְ -דּ ָרכִ ים
לְ הָ ִקים אֶ ֶרץ לְ הַ נ ְִחיל נְחָ לוֹת שֹׁמֵ מוֹת :ט לֵאמֹ ר ַלא ִ
י ְִרעוּ וּבְ כָלְ -שׁפָ יִים מַ ְרעִ יתָ ם:
]המשיח![
ספר זכריה פרק ג
ו ַויָּעַ ד מַ לְ אַ ְ י ֹהוָ ה בִּ יהוֹשֻׁ עַ לֵאמֹ ר :ח ְשׁמַ ע-נָא יְהוֹשֻׁעַ | הַ כֹּ הֵ ן הַ גָּדוֹל אַ תָּ ה וְ ֵרעֶ י
הַ יּ ְֹשׁבִ ים לְ פָ נֶי כִּ י-אַנְשֵׁ י מוֹפֵ ת הֵ מָּ ה כִּ י-הִ ְננִי מֵ בִ יא אֶ ת-עַ בְ ִדּי צֶ מַ ח:
ט כִּ י | הִ נֵּה הָ אֶ בֶ ן אֲשֶׁ ר נָתַ תִּ י לִ פְ נֵי יְהוֹשֻׁ עַ עַ ל-אֶ בֶ ן אַחַ ת ִשׁבְ עָ ה עֵ י ָניִם הִ ְננִי ְמפַ תֵּ חַ
אָרץ-הַ הִ יא בְּ יוֹם אֶ חָ ד:
פִּ תֻּחָ הּ ְנאֻם יְהֹ ָוה צְ בָ אוֹת וּמַ ְשׁתִּ י אֶ תֲ -עוֹן הָ ֶ
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ספר זכריה פרק ו
יא וְ לָקַ ְחתָּ כֶסֶ ף-וְ זָהָ ב וְ עָ ִֹשיתָ עֲטָ רוֹת וְ ַֹש ְמתָּ בְּ רֹאשׁ יְה ֹושֻׁעַ בֶּ ן-יְהוֹצָ ָדק הַ כֹּ הֵ ן הַ גָּדוֹל:
מו וּ ִמתַּ ְחתָּ יו
שׁ ֹ
יב וְ אָמַ ְרתָּ אֵ לָיו לֵאמֹ ר כֹּ ה אָמַ ר יְהֹ ָוה צְ בָ אוֹת לֵאמֹ ר הִ נֵּה-אִ ישׁ צֶ מַ ח ְ
יִצְ מָ ח וּבָ נָה אֶ ת-הֵ יכַל יְהֹ ָוה :יג וְ הוּא יִבְ נֶה אֶ ת-הֵ יכַל יְהֹ וָה וְ הוּא-יִשָּׂ א הוֹד וְ יָשַׁ ב
שׁנֵיהֶ ם:
וּמָ שַׁ ל עַ ל-כִּ סְ א ֹו וְ הָ יָה כֹהֵ ן עַ ל-כִּ סְ א ֹו וַ עֲצַ ת שָׁ לוֹם תִּ הְ יֶה בֵּ ין ְ
ספר דברים פרק ו

ד

ְשׁמַ ע ִי ְֹש ָראֵ ל יְה ָֹוה אֱהֵ ינוּ יְה ֹוָה |

אֶ חָ ד:

ספר בראשית פרק כב
ז ַויֹּאמֶ ר יִצְ חָ ק אֶ ל-אַבְ ָרהָ ם אָבִ יו וַ יֹּאמֶ ר אָבִ י וַ יֹּאמֶ ר הִ ֶנּנִּי בְ נִי ַויֹּאמֶ ר הִ נֵּה הָ אֵ שׁ וְ הָ עֵ צִ ים וְ אַ יֵּה

אֱהִ ים י ְִראֶ ה-לּ ֹו הַ שֶּׂ ה

לְ עֹ לָה בְּ נִי ַויֵּלְ כוּ
הַ שֶּׂ ה לְ עֹ לָה :ח ַויֹּאמֶ ר אַבְ ָרהָ ם
ְשׁנֵיהֶ ם י ְַח ָדּו :י וַיִּ ְשׁלַח אַבְ ָרהָ ם אֶ ת-יָד ֹו וַיִּ קַּ ח אֶ ת-הַ מַּ ֲא ֶכלֶת לִ ְשׁחֹ ט אֶ ת-בְּ נ ֹו :יא וַיִּ ְק ָרא
אֵ לָיו מַ לְ אַ  יְה ֹוָה ִמן-הַ שָּׁ מַ יִם וַ יֹּאמֶ ר אַבְ ָרהָ ם | אַבְ ָרהָ ם ַויֹּאמֶ ר הִ ֵנּנִי :יב ַויֹּאמֶ ר אַל-
תִּ ְשׁלַח י ְָד אֶ ל-הַ נַּעַ ר וְ אַל-תַּ עַ ֹש ל ֹו ְמאוּמָ ה כִּ י | עַ תָּ ה י ַָדעְ תִּ י כִּ י-יְרֵ א אֱהִ ים אַ תָּ ה וְ א חָ ַֹשכְ תָּ
אֶ ת-בִּ נְ אֶ ת-י ְִח ְידִ ממֶּ נִּי :יג וַ יִּ שָּׂ א אַבְ ָרהָ ם אֶ ת-עֵ י ָניו וַ יּ ְַרא וְ הִ נֵּה-אַיִל אַחַ ר ֶנאֱחַ ז
בַּ סְּ בַ  בְּ קַ ְרנָיו ַו ֵיּלֶ אַבְ ָרהָ ם וַיִּ קַּ ח אֶ ת-הָ אַיִל ַו ַיּ ֲעלֵהוּ לְ עֹ לָה תַּ חַ ת בְּ נ ֹו :יד וַיִּ ְק ָרא אַבְ ָרהָ ם
שֵׁ ם-הַ מָּ קוֹם הַ הוּא יְה ָֹוה | י ְִראֶ ה אֲשֶׁ ר יֵאָמֵ ר הַ יּוֹם בְּ הַ ר יְה ָֹוה י ֵָראֶ ה :טו וַיִּ ְק ָרא מַ לְ אַ 
ִשׁבַּ עְ תִּ י ְנאֻם-יְה ָ ֹוה כִּ י
יְה ֹוָה אֶ ל-אַבְ ָרהָ ם שֵׁ נִית ִמן-הַ שָּׁ מָ יִם :טז וַ יֹּאמֶ ר בִּ י נ ְ
יד :יז כִּ י-בָ ֵר אֲבָ ֶרכְ 
יַעַ ן אֲשֶׁ ר עָ ִֹשיתָ אֶ ת-הַ ָדּבָ ר הַ זֶּה וְ א חָ ַֹשכְ תָּ אֶ ת-בִּ נְ אֶ ת-י ְִח ֶ
וְ הַ ְרבָּ ה אַ ְרבֶּ ה אֶ ת-ז ְַרעֲ כְּ כוֹכְ בֵ י הַ שָּׁ מַ יִם וְ כַחוֹל אֲשֶׁ ר עַ לְֹ -שפַ ת הַ יָּם וְ י ִַרשׁ ז ְַרעֲ אֵ ת שַׁ עַ ר
אָרץ עֵ קֶ ב אֲשֶׁ ר שָׁ מַ עְ תָּ בְּ קֹ לִ י:
אֹ יְבָ יו :יח וְ הִ תְ בָּ רֲ כוּ בְ ז ְַרעֲ כֹּ ל גּ ֹויֵי הָ ֶ
]המשיח![
ספר תהילים פרק מ
וּמנְחָ ה | א-חָ פַ צְ תָּ אָזְ ַניִם כּ ִָריתָ לִּ י ע ֹולָה וַ חֲטָ אָה א שָׁ אָלְ תָּ  :ח אָז אָמַ ְרתִּ י
ז זֶבַ ח ִ
שוֹת ְרצ ֹונְ אֱהַ י חָ פָ צְ תִּ י
הִ נֵּה-בָ אתִ י בִּ ְמגִ לַּת-סֵ פֶ ר כָּתוּב עָ לָי :ט ַל ֲע ֹ
וְ תו ָֹרתְ  בְּ תוֹ מֵ עָ י :י בִּ שַּׂ ְרתִּ י צֶ ֶדק | בְּ קָ הָ ל ָרב הִ נֵּה ְֹשפָ תַ י א אֶ כְ לָא יְהֹ ָוה אַ תָּ ה
י ָָדעְ תָּ  :יא צִ ְדקָ תְ  א-כִ סִּ יתִ י | בְּ תוֹ לִ בִּ י אֱמוּנָתְ  וּתְ שׁוּעָ תְ  אָמָ ְרתִּ י א-כִ חַ ְדתִּ י חַ סְ ְדַּ וא ֲִמתְּ 
לְ קָ הָ ל ָרב :
ספר תהילים פרק ב ו וַ ֲאנִי נָסַ כְ תִּ י מַ לְ כִּ י עַ ל-צִ יּוֹן הַ ר-קָ ְד ִשׁי :ז אֲסַ פְּ ָרה אֶ ל חֹ ק
יְהוָ ה אָמַ ר אֵ לַי בְּ נִי אַ תָּ ה ֲאנִי הַ יּוֹם יְלִ ְדתִּ י :יב נַשְּׁ קוּ-בַ ר פֶּ ןֶ -י ֱאנַף | וְ תֹ אבְ דוּ ֶד ֶר כִּ י-יִבְ עַ ר
]המשיח![
כִּ ְמעַ ט אַ פּ ֹו אַ ְשׁ ֵרי כָּל-חוֹסֵ י ב ֹו:
ספר בראשית פרק יב
אַראֶ ָךּ:
אָרץ אֲשֶׁ ר ְ
וּמבֵּ ית אָבִ י אֶ ל-הָ ֶ
וּממּ ֹול ְַדתְּ ִ 
אַרצְ ִ 
א וַ יֹּאמֶ ר יְה ֹוָה אֶ ל-אַבְ ָרם לֶ-לְ  מֵ ְ
ב וְ אֶ עֶ ְֹש לְ גוֹי גָּדוֹל ַואֲבָ ֶרכְ ַ ו ֲאג ְַדּלָה ְשׁמֶ  וֶהְ יֵה בְּ ָרכָה :ג ַואֲבָ ְרכָה
וּמקַ לֶּלְ  אָאֹ ר וְ נִבְ ְרכוּ בְ  כֹּ ל ִמ ְשׁפְּ חֹ ת הָ א ֲָדמָ ה:
ְמבָ רֲ כֶיְ 
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]המשיח בהתגלמותו מראש![

וּמַ לְ כִּ י-צֶ ֶדק מֶ לֶ שָׁ לֵם הוֹצִ יא לֶחֶ ם ָו ָייִן וְ הוּא כֹ הֵ ן לְ אֵ ל
אָרץ :כ וּבָ רוּ אֵ ל עֶ לְ יוֹן
עֶ לְ יוֹן :יט ַויְבָ רֲ כֵהוּ ַויֹּאמַ ר בָּ רוּ אַבְ ָרם לְ אֵ ל עֶ לְ יוֹן קֹ נֵה שָׁ מַ יִם ָו ֶ
אֲשֶׁ רִ -מגֵּן צָ ֶרי בְּ י ֶָד וַ יִּ תֶּ ן-ל ֹו מַ ֲע ֵֹשר ִמכֹּ ל:
]המשיח בהתגלמותו מראש![
ספר בראשית פרק לב )הושע (4 :13
מּו עַ ד עֲלוֹת הַ שָּׁ חַ ר :כז  ...א אֲשַׁ ֵלּחֲ כִּ י אִ ם-
כה וַיִּ וָּתֵ ר ַיעֲקֹ ב לְ בַ דּ ֹו ַויֵּאָבֵ ק אִ ישׁ עִ ֹ
בֵּ ַרכְ תָּ נִי :כט ַויֹּאמֶ ר א ַיעֲקֹ ב יֵאָמֵ ר עוֹד ִשׁ ְמ כִּ י אִ םִ -י ְֹש ָראֵ ל כִּ יָֹ -ש ִריתָ עִ ם-אֱהִ ים וְ עִ ם-
ֲאנ ִָשׁים וַתּוּכָל :לא וַ יִּ ְק ָרא ַיעֲקֹ ב שֵׁ ם הַ מָּ קוֹם פְּ נִיאֵ ל כִּ יָ -ראִ יתִ י אֱהִ ים פָּ נִים
אֶ ל-פָּ נִים וַ תִּ נָּצֵ ל נַפְ ִשׁי:
]המשיח בהתגלמותו מראש![
ספר שמות פרק ג
ב וַ יּ ֵָרא מַ לְ אַ  יְה ֹוָה אֵ לָיו בְּ לַבַּ ת-אֵ שׁ מִ תּוֹ הַ סְּ נֶה ַויּ ְַרא וְ הִ נֵּה הַ סְּ נֶה בֹּעֵ ר בָּ אֵ שׁ
וְ הַ סְּ נֶה אֵ ינֶנּוּ ֻאכָּל :ג ַויֹּאמֶ ר מֹ שֶׁ ה אָס ָֻרה-נָּא וְ אֶ ְראֶ ה אֶ ת-הַ מַּ ְראֶ ה הַ ָגּדֹל הַ זֶּה מַ דּוּעַ א-יִבְ עַ ר
הַ סְּ נֶה :ד ַויּ ְַרא יְה ֹוָה כִּ י סָ ר לִ ְראוֹת וַ יִּ ְק ָרא אֵ לָיו אֱהִ ים ִמתּוֹ הַ סְּ נֶה וַ יֹּאמֶ ר מֹ שֶׁ ה
מֹ שֶׁ ה וַ יֹּאמֶ ר הִ ֵנּנִי :ה וַ יֹּאמֶ ר אַל-תִּ ְק ַרב הֲם שַׁ ל-נְעָ לֶי מֵ עַ ל ַרגְ לֶי כִּ י הַ מָּ קוֹם אֲשֶׁ ר אַ תָּ ה
אַדמַ ת-קֹ ֶדשׁ הוּא :ו ַויֹּאמֶ ר אָנֹ כִ י אֱהֵ י אָבִ י אֱהֵ י אַבְ ָרהָ ם אֱהֵ י יִצְ חָ ק וֵאהֵ י
עוֹמֵ ד עָ לָיו ְ
ַיעֲקֹ ב ַויַּסְ תֵּ ר מֹ שֶׁ ה פָּ נָיו כִּ י יָרֵ א מֵ הַ בִּ יט אֶ ל-הָ אֱהִ ים:
]המשיח בהתגלמותו מראש![
ספר שמות פרק כג
שׁלֵחַ מַ לְ אָ  לְ פָ נֶי לִ ְשׁמָ ְר בַּ ָדּ ֶר וְ ַלהֲבִ יאֲ אֶ ל-הַ מָּ קוֹם אֲשֶׁ ר הֲכִ נֹ תִ י:
כ הִ נֵּה אָנֹ כִ י ֹ
שׁ ִמי בְּ ִק ְרבּ ֹו:
כא הִ שָּׁ מֶ ר ִמפָּ נָיו ְוּשׁמַ ע בְּ קֹ ל ֹו אַל-תַּ מֵּ ר בּ ֹו כִּ י א יִשָּׂ א לְ פִ ְשׁ ֲעכֶם כִּ י ְ
כב כִּ י אִ ם-שָׁ מוֹעַ תִּ ְשׁמַ ע בְּ קֹ ל ֹו וְ עָ ִֹשיתָ כֹּ ל אֲשֶׁ ר א ֲַדבֵּ ר וְ אָיַבְ תִּ י אֶ ת-אֹ יְבֶ י וְ צַ ְרתִּ י אֶ ת-
צֹ ְר ֶרי :כג כִּ יֵ -ילֵ מַ לְ אָכִ י לְ פָ נֶיֶ והֱבִ יאֲ אֶ ל
]המשיח בהתגלמותו מראש![
ספר יהושע פרק ה
יג ַויְהִ י בִּ הְ יוֹת יְהוֹשֻׁ עַ בִּ ִיריח ֹו ַויִּ שָּׂ א עֵ ינָיו וַ יּ ְַרא וְ הִ נֵּה-אִ ישׁ עֹ מֵ ד לְ נֶגְ דּ ֹו וְ חַ ְרבּ ֹו ְשׁלוּפָ ה בְּ יָד ֹו
ַו ֵיּלֶ יְהוֹשֻׁ עַ אֵ לָיו ַויֹּאמֶ ר ל ֹו ֲהלָנוּ אַ תָּ ה אִ ם-לְ צָ רֵ ינוּ :יד ַויֹּאמֶ ר | א כִּ י ֲאנִי ַֹשר-צְ בָ א-
אַרצָ ה ַויִּ ְשׁתָּ חוּ ַויֹּאמֶ ר ל ֹו מָ ה ֲא ֹדנִי ְמ ַדבֵּ ר אֶ ל-
ְי ֹהוָה עַ תָּ ה בָ אתִ י וַיִּ פֹּ ל יְה ֹו ֻשׁעַ אֶ ל-פָּ נָיו ְ
עַ בְ דּ ֹו :טו ַויֹּאמֶ ר ַֹשר-צְ בָ א יְהֹ וָה אֶ ל-יְהוֹשֻׁעַ שַׁ ל-נַעַ לְ  מֵ עַ ל ַרגְ לֶ כִּ י הַ מָּ קוֹם אֲשֶׁ ר אַ תָּ ה עֹ מֵ ד
ש יְהוֹשֻׁ עַ כֵּן:
עָ לָיו קֹ ֶדשׁ הוּא ַויַּעַ ֹ
]המשיח בהתגלמותו מראש![
ספר שופטים פרק יג
הוָה אֶ ל-הָ אִ שָּׁ ה ַויֹּאמֶ ר אֵ לֶיהָ הִ נֵּה-נָא אַ תְּ -עֲקָ ָרה וְ א ָיל ְַדתְּ וְ הָ ִרית וְ ָיל ְַדתְּ
ג ַויּ ֵָרא מַ לְ אַ ְ -י ֹ
בֵּ ן :יח וַ יֹּאמֶ ר ל ֹו מַ לְ אַ ְ י ֹהוָה לָמָּ ה זֶּה תִּ שְׁ אַל לִ ְשׁ ִמי וְ הוּא-פֶ לִ אי:
הוָה בְּ לַהַ ב הַ ִמּזְ בֵּ חַ ...
כ ַויְהִ י בַ עֲלוֹת הַ לַּהַ ב מֵ עַ ל הַ ִמּזְ בֵּ חַ הַ שָּׁ מַ יְמָ ה ַויַּעַ ל מַ לְ אַ ְ -י ֹ
כב ַויֹּאמֶ ר מָ נוֹחַ אֶ ל-אִ שְׁ תּ ֹו מוֹת נָמוּת כִּ י אֱהִ ים ָראִ ינוּ] :ספר ישעיה פרק ט ,ה[
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]המשיח בהתגלמותו מראש![
ספר הושע פרק יב
אָחיו וּבְ אוֹנ ֹו ָֹש ָרה אֶ ת-אֱהִ ים :ה ַו ָיּ ַֹשר אֶ ל-מַ לְ אָ ַ ויֻּכָל...
ד בַּ בֶּ טֶ ן עָ קַ ב אֶ תִ -
ספר במדבר פרק כד
ֲשׁוּרנּוּ וְ א קָ רוֹב ָדּ ַר כּ ֹוכָב ִמ ַיּעֲקֹ ב וְ קָ ם שֵׁ בֶ ט
יז אֶ ְראֶ נּוּ וְ א עַ תָּ ה א ֶ
ִמיִּ ְֹ
ש ָראֵ ל וּמָ חַ ץ פַּ אֲתֵ י מוֹאָב : ...
]המשיח בהתגלמותו מראש![

]המשיח הוא בן דוד![
ספר ירמיה פרק כג
ה הִ נֵּה י ִָמים בָּ אִ ים ְנאֻם-יְהֹ וָ ה ַוה ֲִקמֹ תִ י לְ ָדוִ ד צֶ מַ ח צַ ִדּיק וּמָ לַ מֶ לֶ וְ הִ ְֹשכִּ יל
ְהוּדה וְ ִי ְֹש ָראֵ ל י ְִשׁכֹּ ן לָבֶ טַ ח וְ זֶהְ -שּׁמ ֹו אֲשֶׁ ר-
אָרץ :ו בְּ יָמָ יו תִּ וָּ שַׁ ע י ָ
וְ עָ ָֹשה ִמ ְשׁפָּ ט וּצְ ָדקָ ה בָּ ֶ
י ְִק ְרא ֹו יְהֹ וָה | צִ ְדקֵ נוּ:
ספר ירמיה פרק לג ]המשיח בא מהמשפחה מסוג דודוהכהן הגדול צדוק של אהרון![
יד הִ נֵּה י ִָמים בָּ אִ ים ְנאֻם-יְהֹ ָוה וַ ה ֲִקמֹ תִ י אֶ ת-הַ ָדּבָ ר הַ טּוֹב אֲשֶׁ ר ִדּבַּ ְרתִּ י אֶ ל-בֵּ ית ִי ְֹש ָראֵ ל וְ עַ ל-
ְהוּדה :טו בַּ יּ ִָמים הָ הֵ ם וּבָ עֵ ת הַ הִ יא אַצְ ִמיחַ לְ ָדוִ ד צֶ מַ ח צְ ָדקָ ה וְ עָ ָֹשה ִמ ְשׁפָּ ט
בֵּ ית י ָ
ְהוּדה וִ ירוּשָׁ לַם תִּ ְשׁכּוֹן לָבֶ טַ ח וְ זֶה אֲשֶׁ ר-י ְִק ָרא-לָהּ
אָרץ :טז בַּ יּ ִָמים הָ הֵ ם תִּ וָּשַׁ ע י ָ
וּצְ ָדקָ ה בָּ ֶ
הוָה | צִ ְדקֵ נוּ :יז כִּ י-כֹ ה אָמַ ר יְהֹ ָוה אִ -יכָּרֵ ת לְ ָדוִ ד אִ ישׁ ישֵׁ ב עַ ל-כִּ סֵּ א בֵ יתִ -י ְֹש ָראֵ ל:
ְי ֹ
יח וְ לַכֹּ ֲהנִים הַ לְ וִ יִּ ם אִ -יכָּרֵ ת אִ ישׁ ִמלְּ פָ נָי מַ ֲעלֶה ע ֹולָה וּמַ ְק ִטיר ִמנְחָ ה וְ עֹ ֶֹשה זֶּבַ ח כָּל-הַ יּ ִָמים:
]המשיח הוא המלך הכהן ,הן מזרעו של דוד המלך והן מזרע צדוק,

הכהן הגדול משבט אהרון![
ספר זכריה פרק ט )ישעיהו ] (27:13ה ' והמשיח![
הוָה ֲעלֵיהֶ ם י ֵָראֶ ה וְ יָצָ א כַבָּ ָרק ִחצּ ֹו וַ א ֹדנָי יְה ִ ֹוה בַּ שּׁוֹפָ ר יִתְ קָ ע וְ הָ לַ
יד ַוי ֹ
הוָה צְ בָ אוֹת ָיגֵן ֲעלֵיהֶ ם וְ אָכְ לוּ וְ כָבְ שׁוּ אַבְ נֵי-קֶ לַע וְ שָׁ תוּ הָ מוּ כְּ מ ֹו-
בְּ סַ עֲרוֹת תֵּ ימָ ן :טו ְי ֹ
הוָה אֱהֵ יהֶ ם בַּ יּוֹם הַ הוּא כְּ ֹצאן
ָייִן וּמָ לְ אוּ כּ ִַמּזְ ָרק כְּ זָוִ יּ ֹות ִמזְ בֵּ חַ  :טז וְ הו ִֹשׁיעָ ם ְי ֹ
אַדמָ ת ֹו:
עַ מּ ֹו כִּ י אַבְ נֵיֵ -נזֶר ִמתְ נוֹסְ סוֹת עַ לְ -
]המשיח ,מלך הכבוד![
ספר תהילים פרק כד
ז ְֹשאוּ ְשׁעָ ִרים | ָראשֵׁ יכֶם וְ הִ ָנּ ְֹשאוּ פִּ תְ חֵ י ע ֹולָם וְ יָבוֹא מֶ לֶ הַ כָּבוֹד :ח ִמי זֶה מֶ לֶ
הַ כָּבוֹד ְיהֹוָה עִ זּוּז וְ גִ בּוֹר ְי ֹהוָ ה גִּ בּוֹר ִמלְ חָ מָ ה :ט ְֹשאוּ ְשׁעָ ִרים | ָראשֵׁ יכֶם וּ ְֹשאוּ פִּ תְ חֵ י
ע ֹולָם וְ ָי ֹבא מֶ לֶ הַ כָּבוֹד :י ִמי הוּא זֶה מֶ לֶ הַ כָּבוֹד ְי ֹהוָה צְ בָ אוֹת
הוּא מֶ לֶ הַ כָּב ֹוד סֶ לָה:
ספר ישעיה פרק טז
ה וְ הוּכַן בַּ חֶ סֶ ד

]המשיח  -מלך והכהן הגדול![

כִּ סֵּ א וְ יָשַׁ ב עָ לָיו בֶּ אֱמֶ ת בְּ אֹ הֶ ל ָדּוִ ד שֹׁפֵ ט וְ דֹרֵ שׁ
וּמהִ ר צֶ ֶדק] :המלך הכהן ,המשיח ,בן דוד[
ִמ ְשׁפָּ ט ְ
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]המשיח בהתגלמותו מראש![
ספר דניאל פרק י
ה וָ אֶ שָּׂ א אֶ ת-עֵ ינַי ָואֵ ֶרא וְ הִ נֵּה אִ ישׁ-אֶ חָ ד לָבוּשׁ בַּ ִדּים וּמָ תְ נָיו ֲחג ִֻרים בְּ כֶתֶ ם אוּפָ ז:
ידי אֵ שׁ וּזְ רֹעֹ תָ יו וּמַ ְרגְּ תָ יו כְּ עֵ ין
ו וּגְ וִ יָּת ֹו כְ תַ ְר ִשׁישׁ וּפָ נָיו כְּ מַ ְראֵ ה בָ ָרק וְ עֵ ינָיו כְּ לַפִּ ֵ
נְחֹ שֶׁ ת קָ לָל וְ קוֹל ְדּבָ ָריו כְּ קוֹל הָ מוֹן :יד וּבָ אתִ י ַלהֲבִ ינְ אֵ ת אֲשֶׁ ר-י ְִק ָרה לְ עַ מְּ 
בְּ אַח ֲִרית הַ יּ ִָמים כִּ י-עוֹד חָ זוֹן ַליּ ִָמים :כא אֲבָ ל אַ גִּ יד לְ  אֶ ת-הָ ָרשׁוּם בִּ כְ תָ ב אֱמֶ ת וְ אֵ ין
אֶ חָ ד ִמתְ חַ זֵּק עִ ִמּי עַ ל-אֵ לֶּה כִּ י אִ םִ -מיכָאֵ ל ַֹש ְרכֶם:
]המשיח בהתגלמותו מראש![
ספר דניאל פרק יב
ה וְ ָראִ יתִ י ֲאנִי ָד ִניֵּאל וְ הִ נֵּה ְשׁ ַניִם אֲחֵ ִרים עֹ ְמ ִדים אֶ חָ ד הֵ נָּה לִ ְֹשפַ ת הַ יְאֹ ר וְ אֶ חָ ד הֵ נָּה לִ ְֹשפַ ת
הַ יְאֹ ר :ו ַויֹּאמֶ ר לָאִ ישׁ לְ בוּשׁ הַ בַּ ִדּים אֲשֶׁ ר ִממַּ עַ ל לְ מֵ ימֵ י הַ יְאֹ ר עַ ד-מָ תַ י קֵ ץ הַ פְּ לָאוֹת:
ז וָאֶ ְשׁמַ ע אֶ ת-הָ אִ ישׁ | לְ בוּשׁ הַ בַּ ִדּים אֲשֶׁ ר ִממַּ עַ ל לְ מֵ ימֵ י הַ יְאֹ ר וַ יּ ֶָרם י ְִמינ ֹו
וּ ְֹשמֹ אל ֹו אֶ ל-הַ שָּׁ מַ יִם וַ יִּ שָּׁ בַ ע בְּ חֵ י הָ ע ֹולָם כִּ י לְ מוֹעֵ ד מ ֹוע ֲִדים וָחֵ צִ י וּכְ כַלּוֹת נַפֵּ ץ יַד-
)דברים (32:40
עַ ם-קֹ ֶדשׁ תִּ כְ לֶינָה כָל-אֵ לֶּה:
ספר ישעיה פרק יא )ישעיהו ] (1 :61המשיח![
א וְ יָצָ א חֹ טֶ ר ִמ ֶגּזַע יִשָׁ י וְ נֵצֶ ר ִמשָּׁ ָרשָׁ יו יִפְ ֶרה :ב וְ נָחָ ה עָ לָיו רוּחַ ְי ֹהוָה רוּחַ חָ כְ מָ ה
בוּרה רוּחַ ַדּעַ ת וְ י ְִראַת ְי ֹהוָה :ג ַוה ֲִריח ֹו בְּ י ְִראַת ְי ֹהוָה
וּבִ ינָה רוּחַ עֵ צָ ה וּגְ ָ
וְ א-לְ מַ ְראֵ ה עֵ ינָיו י ְִשׁפּוֹט וְ א-לְ ִמ ְשׁמַ ע אָזְ נָיו יוֹכִ יחַ  :ד וְ שָׁ פַ ט בְּ צֶ ֶדק ַדּלִּ ים וְ הוֹכִ יחַ בְּ ִמישׁוֹר
אָרץ וְ הִ כָּה-אֶ ֶרץ בְּ שֵׁ בֶ ט פִּ יו וּבְ רוּחַ ְֹשפָ תָ יו י ִָמית ָרשָׁ ע :ה וְ הָ יָה צֶ ֶדק אֵ זוֹר מָ תְ נָיו
לְ עַ ְנ ֵויֶ -
וְ הָ אֱמוּנָה אֵ זוֹר ֲחלָצָ יו:
ספר תהילים פרק פט )גם ישעיהו ] (1-3 : 61המשיח![
כא מָ צָ אתִ י ָדּוִ ד עַ בְ ִדּי בְּ שֶׁ מֶ ן קָ ְד ִשׁי ְמשַׁ ְחתִּ יו :כב אֲשֶׁ ר י ִָדי תִּ כּוֹן עִ מּ ֹו אַף-זְ רוֹעִ י
תְ אַ ְמּצֶ נּוּ :כז הוּא י ְִק ָראֵ נִי אָבִ י אָ תָּ ה אֵ לִ י וְ צוּר יְשׁוּעָ תִ י :כח אַף-אָנִי בְּ כוֹר
אָרץ :כט לְ ע ֹולָם אֶ שְׁ מָ ור ]אֶ ְשׁמָ ר[ -ל ֹו חַ סְ ִדּי וּבְ ִריתִ י ֶנאֱמֶ נֶת ל ֹו:
אֶ תְּ נֵהוּ עֶ לְ יוֹן לְ מַ לְ כֵיֶ -
ש ְמתִּ י לָעַ ד ז ְַרע ֹו וְ כִ סְ א ֹו כִּ ימֵ י שָׁ מָ יִם :לו אַחַ ת נ ְִשׁבַּ עְ תִּ י בְ קָ ְד ִשׁי אִ ם-לְ ָדוִ ד
ל וְ ַֹ
ֲא ַכזֵּב :לז

ז ְַרע ֹו לְ ע ֹולָם יִהְ יֶה וְ כִ סְ א ֹו כַשֶּׁ מֶ שׁ

נֶגְ ִדּי:

]המשיח הוא בן דוד![
ספר דברי הימים א פרק יז
י וּלְ ִמיּ ִָמים אֲשֶׁ ר צִ וִּ יתִ י שֹׁפְ ִטים עַ ל-עַ ִמּי ִי ְֹש ָראֵ ל וְ הִ כְ נַעְ תִּ י אֶ ת-כָּל-א ֹויְבֶ י וָאַ גִּ ד לָ וּבַ יִת
יִבְ נֶה-לְּ  יְהֹ וָה :יא וְ הָ יָה כִּ י-מָ לְ אוּ יָמֶ יָ ל ֶלכֶת עִ םֲ -אבֹתֶ יַ וה ֲִקימוֹתִ י אֶ ת-ז ְַרעֲ אַח ֲֶרי אֲשֶׁ ר
ִמבָּ נֶיַ והֲכִ ינוֹתִ י אֶ ת-מַ לְ כוּת ֹו :יב הוּא יִבְ נֶה-לִּ י בָּ יִת וְ כֹ ַננְתִּ י אֶ ת-כִּ סְ א ֹו עַ ד-ע ֹולָם :יג יִהְ יֶה
אנִי אֶ הְ יֶה-לּ ֹו לְ אָב וְ הוּא יִהְ יֶה-לִּ י לְ בֵ ן וְ חַ סְ ִדּי א-אָסִ יר מֵ עִ מּ ֹו ַכּאֲשֶׁ ר הֲסִ ירוֹתִ י
ֲ
מֵ אֲשֶׁ ר הָ יָה לְ פָ נֶי :יד וְ הַ עֲמַ ְדתִּ יהוּ בְּ בֵ יתִ י וּבְ מַ לְ כוּתִ י עַ ד-הָ ע ֹולָם וְ כִ סְ א ֹו
יִהְ יֶה נָכוֹן עַ ד-ע ֹולָם :טו כְּ כֹ ל הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּה וּכְ כֹ ל הֶ חָ זוֹן הַ זֶּה כֵּן ִדּבֶּ ר נָתָ ן אֶ לָ -דּוִ יד:
ספר תהילים פרק טז י כִּ י | א-תַ עֲזֹ ב נַפְ ִשׁי לִ ְשׁאוֹל א-תִ תֵּ ן חֲסִ ְיד לִ ְראוֹת שָׁ חַ ת:
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]המשיח הצלוב![
ספר ישעיה פרק נג
הוָה עַ לִ -מי נִגְ לָתָ ה :ב ַויַּעַ ל כַּיּ ֹונֵק לְ פָ נָיו וְ ַכשּׁ ֶֹרשׁ מֵ אֶ ֶרץ
א ִמי הֶ א ֱִמין לִ ְשׁמֻ עָ תֵ נוּ וּזְ רוֹעַ ְי ֹ
צִ יָּה א-תֹ אַר ל ֹו וְ א הָ ָדר וְ נ ְִראֵ הוּ וְ א-מַ ְראֶ ה וְ נ ְֶח ְמדֵ הוּ :ג נִבְ זֶה ַוח ֲַדל אִ ישִׁ ים אִ ישׁ מַ כְ אֹ בוֹת
וִ ידוּעַ חֹ לִ י וּכְ מַ סְ תֵּ ר פָּ נִים ִממֶּ נּוּ נִבְ זֶה וְ א ֲחשַׁ בְ נֻהוּ :ד אָכֵן ֳח ָליֵנוּ הוּא ָנ ָֹשא וּמַ כְ אֹ בֵ ינוּ
סְ בָ לָם ַו ֲאנ ְַחנוּ חֲשַׁ בְ נֻהוּ נָגוּעַ מֻ כֵּה אֱהִ ים ְוּמ ֻענֶּה :ה וְ הוּא ְמחֹ לָל ִמפְּ שָׁ עֵ נוּ ְמדֻ כָּא

וּבַ ֲחב ָֻרת ֹו

נ ְִרפָּ א-לָנוּ :ו ֻכּלָּנוּ ַכּצֹּאן תָּ עִ ינוּ
מֵ ֲעוֹנֹ תֵ ינוּ מוּסַ ר ְשׁלוֹמֵ נוּ עָ לָיו
ש וְ הוּא ַנ ֲענֶה וְ א יִפְ תַּ ח-
כּלָּנוּ :ז ִנ ַגּ ֹ
אִ ישׁ לְ ַד ְרכּ ֹו פָּ נִינוּ וַי ֹהוָה הִ פְ גִּ יעַ בּ ֹו אֵ ת ֲעוֹן ֻ
וּמ ִמּ ְשׁפָּ ט
ח מֵ עֹ צֶ ר ִ
פִּ יו כַּשֶּׂ ה לַטֶּ בַ ח יוּבָ ל וּכְ ָרחֵ ל לִ פְ נֵי גֹ זְ זֶיהָ ֶנ ֱאלָמָ ה וְ א יִפְ תַּ ח פִּ יו:
שוֹחֵ חַ כִּ י נִגְ זַר מֵ אֶ ֶרץ חַ יִּ ים ִמפֶּ שַׁ ע עַ ִמּי ֶנגַע לָמ ֹו :ט וַיִּ תֵּ ן אֶ תְ -רשָׁ עִ ים
לֻקָּ ח וְ אֶ ת-דּוֹר ֹו ִמי ְי ֹ
שה וְ א ִמ ְרמָ ה בְּ פִ יו :י וַ יהֹ וָה חָ פֵ ץ ַדּכְּ א ֹו
ִקבְ ר ֹו וְ אֶ ת-עָ ִשׁיר בְּ מֹ תָ יו עַ ל א-חָ מָ ס עָ ָֹ
הֶ חֱלִ י אִ ם-תָּ ִֹשים אָ שָׁ ם נַפְ שׁ ֹו י ְִראֶ ה ז ֶַרע ַיא ֲִרי י ִָמים וְ חֵ פֶ ץ יְהֹ וָה בְּ יָד ֹו יִצְ לָח :יא מֵ עֲמַ ל נַפְ שׁ ֹו
י ְִראֶ ה ִי ְֹשבָּ ע בְּ ַדעְ תּ ֹו יַצְ ִדּיק
ל ַָרבִּ ים ַו ֲעוֹנֹ תָ ם הוּא יִסְ בֹּל :יב ָלכֵן אֲחַ לֶּק-ל ֹו
ֲצוּמים יְחַ לֵּק שָׁ לָל תַּ חַ ת אֲשֶׁ ר הֶ ע ֱָרה לַמָּ וֶת נַפְ שׁ ֹו וְ אֶ ת-פֹּ ְשׁעִ ים נ ְִמנָה וְ הוּא חֵ ְטא-
בָ ַרבִּ ים וְ אֶ ת-ע ִ
ַרבִּ ים ָנ ָֹשא וְ לַפֹּ ְשׁעִ ים יַפְ גִּ יעַ :

צַ ִדּיק עַ בְ ִדּי

ספר ישעיה פרק סא )ישעיהו ] (1-3 :11המשיח![
א רוּחַ ֲא ֹדנָי יְהֶ ִ ֹוה עָ לָי יַעַ ן מָ שַׁ ח יְהֹ וָ ה אֹ תִ י לְ בַ שֵּׂ ר ֲענָוִ ים ְשׁלָחַ נִי ַל ֲחבֹשׁ לְ נ ְִשׁבְּ ֵרי-לֵב לִ ְקרֹא
ֲסוּרים פְּ קַ ח-קוֹחַ  :ב לִ ְקרֹא ְשׁנַתָ -רצוֹן לַיהֹ ָוה וְ יוֹם נָקָ ם לֵאהֵ ינוּ לְ נַחֵ ם ָכּל-
לִ ְשׁבוּיִם ְדּרוֹר וְ ַלא ִ
אֲבֵ לִ ים:
ספר דניאל פרק ב )בתרגום לעברית(
]המשיח![
לד רוֹאֶ ה הָ יִיתָ  ,עַ ד שֶׁ נִּכְ ְרתָ ה אֶ בֶ ן שֶׁ א בְ י ַָדיִם ,וַתַּ  אֶ ת הַ צֶּ לֶם עַ ל ַרגְ לָיו שֶׁ ל בַּ ְרזֶל וְ חֶ ֶרשׁ,
ַותָּ ֶדק אוֹתָ ן .לה ֲאזַי הוּדַ קוּ הַ בַּ ְרזֶל ,הַ חֶ ֶרשׂ ,הַ נְּחֹ שֶׁ ת ,הַ כֶּסֶ ף וְ הַ זָּהָ ב ,וְ הָ יוּ כְ מֹ ץ ִמגּ ְָרנוֹת קַ יִץ
ַותִּ שָּׂ א אוֹתָ ם הָ רוּחַ  ,וְ כָל מָ קוֹם א נ ְִמצָ א לָהֶ ם ,וְ הָ אֶ בֶ ן אֲשֶׁ ר הִ כְּ תָ ה אֶ ת הַ צֶּ לֶם הָ יְתָ ה לְ הַ ר
אָרץ.
גָּדוֹל ,וּמָ לְ אָה כָּל הָ ֶ
]המשיח![

)דניאל (02:34
ספר ישעיה פרק כח
טז ָלכֵן כֹּ ה אָמַ ר ֲא ֹדנָי יְהֶ ִ ֹוה ִהנְנִי יִסַּד ְבּצִיּוֹן אָבֶן אֶ בֶן
מוּסָ ד מוּסָּ ד הַ מַּ א ֲִמין א י ִָחישׁ:

בֹּחַן ִפּנַּת י ִ ְק ַרת

]המשיח![
)דניאל (02:34
ספר ישעיה פרק ח
יד וְ הָ יָה לְ ִמ ְק ָדּשׁ וּלְ אֶ בֶ ן ֶנגֶף וּלְ צוּר ִמכְ שׁוֹל לִ ְשׁנֵי בָ תֵּ י ִי ְֹש ָראֵ ל לְ פַ ח וּלְ מוֹקֵ שׁ לְ יוֹשֵׁ ב
יְרוּשָׁ לָם :טו וְ כ ְָשׁלוּ בָ ם ַרבִּ ים וְ נָפְ לוּ וְ נ ְִשׁבָּ רוּ וְ נו ְֹקשׁוּ וְ נִלְ כָּדוּ:
]המשיח![

ספר חגי פרק ב
וּמלֵּאתִ י אֶ ת-הַ בַּ יִת הַ זֶּה כָּבוֹד אָמַ ר יְהֹ ָוה
ז וְ הִ ְרעַ ְשׁתִּ י אֶ ת-כָּל-הַ גּ ֹויִם וּבָ אוּ חֶ ְמ ַדּת כָּל-הַ גּ ֹויִם ִ
צְ בָ אוֹת :ט גָּדוֹל יִהְ יֶה כְּ בוֹד הַ בַּ יִת הַ זֶּה הָ אַחֲרוֹן ִמן-הָ ִראשׁוֹן אָמַ ר יְהֹ וָה צְ בָ אוֹת
וּבַ מָּ קוֹם הַ זֶּה אֶ תֵּ ן שָׁ לוֹם ְנאֻם יְהֹ וָה צְ בָ אוֹת) :השלום יבוא רק משר השלום(
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]המשיח![

ספר ישעיה פרק יא

י ְו ָהיָה בַּיּוֹם הַהוּא שׁ ֶֹרשׁ י ִשַׁ י אֲ שֶׁר ע ֹ ֵמד ְלנֵס ַע ִמּים ֵאלָיו גּוֹי ִם י ִדְ ר ֹשׁוּ
הי ְתָ ה מְ נֻחָתוֹ כָּבוֹד :יא ְו ָהי ָה | בַּיּוֹם הַהוּא יוֹסִיף אֲ דֹנָי | שֵׁ נִית י ָדוֹ לִקְנוֹת אֶ ת-
ְו ָ
שּׁ ֵאר ֵמאַשּׁוּר וּ ִמ ִמּצ ְַרי ִם וּ ִמפַּתְ רוֹס וּ ִמכּוּשׁ וּ ֵמעֵילָם וּ ִמשִּׁ נְעָר וּ ֵמ ֲחמָת
שׁר י ִ ָ
שְׁ אָר עַמּוֹ ֲא ֶ
וּ ֵמאִ יּ ֵי ַהיּ ָם:
]טבע השילוש של אלוהים![

ספר בראשית פרק א

אָדם בְּ צַ לְ מֵ נוּ כִּ ְדמוּתֵ נוּ
שה ָ
ַויֹּאמֶ ר אֱהִ ים ַנ ֲע ֶֹ

כו
אָרץ:
ש עַ ל-הָ ֶ
ש הָ רֹמֵ ֹ
אָרץ וּבְ כָל-הָ ֶרמֶ ֹ
וְ י ְִרדּוּ בִ ְדגַת הַ יָּם וּבְ עוֹף הַ שָּׁ מַ יִם וּבַ בְּ הֵ מָ ה וּבְ כָל-הָ ֶ
]טבע השילוש של אלוהים![
ספר בראשית פרק ג
אָדם הָ יָה כְּ אַחַ ד ִממֶּ נּוּ ל ַָדעַ ת טוֹב וָ ָרע וְ עַ תָּ ה |
כב וַ יֹּאמֶ ר | יְה ָֹוה אֱהִ ים הֵ ן הָ ָ
פֶּ ן-י ְִשׁלַח יָד ֹו וְ לָקַ ח גַּם מֵ עֵ ץ הַ חַ יִּ ים וְ אָכַל וָחַ י לְ עֹ לָם:
ספר בראשית פרק יא
ז

]טבע השילוש של אלוהים![

הָ בָ ה נ ְֵר ָדה וְ נָבְ לָה

ספר ישעיה פרק ו
ח

שָׁ ם ְֹשפָ תָ ם אֲשֶׁ ר א י ְִשׁ ְמעוּ אִ ישׁ ְֹשפַ ת ֵרעֵ הוּ:

]טבע השילוש של אלוהים![

וָ אֶ ְשׁמַ ע אֶ ת-קוֹל ֲא ֹדנָי אֹ מֵ ר אֶ תִ -מי אֶ ְשׁלַח ִוּמי ֵילֶ-לָנוּ

ספר ישעיה פרק מח טז

וָאֹ מַ ר הִ ְננִי ְשׁלָחֵ נִי:

 ...וְ עַ תָּ ה ֲא ֹדנָי יְהֶ ִ ֹוה ְשׁלָחַ נִי וְ רוּח ֹו] :אלוהים![

ספר תהילים פרק ח
אָדם כִּ י תִ פְ ְק ֶדנּוּ :ו וַתְּ חַ סְּ רֵ הוּ ְמּעַ ט מֵ אֱהִ ים וְ כָבוֹד
ה מָ ה-אֱנוֹשׁ כִּ י-תִ זְ כְּ ֶרנּוּ וּבֶ ןָ -
שי י ֶָדי כֹּ ל שַׁ תָּ ה תַ חַ תַ -רגְ לָיו:
וְ הָ ָדר תְּ עַ ְטּ ֵרהוּ :ז תַּ ְמ ִשׁילֵהוּ בְּ מַ ֲע ֵֹ
ספר הושע פרק ב
א וְ הָ יָה ִמסְ פַּ ר בְּ נֵיִ -י ְֹש ָראֵ ל כְּ חוֹל הַ יָּם אֲשֶׁ ר א-יִמַּ ד וְ א יִסָּ פֵ ר וְ הָ יָה בִּ ְמקוֹם אֲשֶׁ ר-יֵאָמֵ ר לָהֶ ם
א-עַ ִמּי אַ תֶּ ם יֵאָמֵ ר לָהֶ ם בְּ נֵי אֵ ל-חָ י:
ספר תהילים פרק פב ו

ֲאנִי אָמַ ְרתִּ י אֱהִ ים אַ תֶּ ם וּבְ נֵי עֶ לְ יוֹן כֻּלְּ כֶם

:

ספר דברים פרק ו
ה וְ אָהַ בְ תָּ אֵ ת יְה ֹוָה אֱהֶ י בְּ כָל-לְ בָ בְ  וּבְ כָל-נַפְ ְשׁ וּבְ כָלְ -מאֹ ֶד:
)דברים (8,12 : 7

ספר ירמיה פרק לא
ב מֵ ָרחוֹק יְהֹ ָוה נ ְִראָה לִ י וְ אַהֲבַ ת
ספר תהילים פרק נ

ה

ע ֹולָם אֲהַ בְ תִּ י עַ ל-כֵּן ְמשַׁ כְ תִּ י

חָ סֶ ד:

אִ סְ פוּ-לִ י חֲסִ ָידי כּ ְֹרתֵ י בְ ִריתִ י ֲעלֵי-זָבַ ח:
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ספר ישעיה פרק נא

ו ...וִ ישׁוּעָ תִ י לְ ע ֹולָם תִּ הְ יֶה וְ צִ ְדקָ תִ י א תֵ חָ ת

:

ספר ישעיה פרק נט
א הֵ ן א-קָ צְ ָרה יַד-יְהֹ וָה מֵ הו ִֹשׁיעַ וְ א-כָבְ ָדה אָזְ נ ֹו ִמ ְשּׁמוֹעַ  :ב כִּ י אִ םֲ -עוֹנֹ תֵ יכֶם הָ יוּ
מַ בְ ִדּלִ ים בֵּ י ֵנכֶם לְ בֵ ין אֱהֵ יכֶם וְ חַ טֹּאותֵ יכֶם הִ סְ תִּ ירוּ פָ נִים ִמכֶּם ִמ ְשּׁמוֹעַ :
ספר דברים פרק כד )ספר יחזקאל פרק יח ,ד(
יוּמתוּ עַ ל-אָבוֹת אִ ישׁ בְּ חֶ ְטא ֹו יוּמָ תוּ:
יוּמתוּ אָבוֹת עַ ל-בָּ נִים וּבָ נִים אְ -
טז אְ -
ספר תהילים פרק יד ג הַ כֹּ ל סָ ר י ְַח ָדּו ֶנ ֱאלָחוּ אֵ ין עֹ ֵֹשה-טוֹב אֵ ין גַּם-אֶ חָ ד:
ספר דברים פרק כז
שוֹת אוֹתָ ם וְ אָמַ ר כָּל-הָ עָ ם אָמֵ ן:
כו אָרוּר אֲשֶׁ ר א-י ִָקים אֶ תִ -דּבְ רֵ י הַ תּו ָֹרה-הַ זֹּאת ַל ֲע ֹ
ספר ישעיה פרק סד )קהלת (7:20
ה ַונְּהִ י כַטָּ מֵ א ֻכּלָּנוּ וּכְ בֶ גֶד עִ ִדּים כָּל-צִ ְדקֹ תֵ ינוּ ַונָּבֶ ל כֶּעָ לֶה ֻכּלָּנוּ וַ ֲע ֹונֵנוּ כָּרוּחַ יִשָּׂ אֻנוּ:
]המשיח![
ספר הושע פרק ה
טו אֵ לֵ אָ שׁוּבָ ה אֶ לְ -מקו ִֹמי עַ ד אֲשֶׁ ר-יֶאְ ְשׁמוּ וּבִ ְקשׁוּ פָ נָי בַּ צַּ ר לָהֶ ם יְשַׁ חֲרֻ ְננִי:
ספר דניאל פרק יב
אַדמַ ת-עָ פָ ר י ִָקיצוּ אֵ לֶּה לְ חַ יֵּי ע ֹולָם וְ אֵ לֶּה ַלח ֲָרפוֹת לְ ִד ְראוֹן ע ֹולָם:
ב וְ ַרבִּ ים ִמיְּ שֵׁ נֵי ְ
ספר במדבר פרק כג )שמואל א (15:29 1-
אָדם וְ יִתְ נֶחָ ם הַ הוּא אָמַ ר וְ א ַי ֲע ֶֹשה וְ ִדבֶּ ר וְ א י ְִקימֶ נָּה:
יט א ִאישׁ אֵ ל וִ י ַכזֵּב וּבֶ ןָ -
ספר תהילים פרק קלח ב אֶ ְשׁתַּ ֲחוֶה אֶ ל-הֵ יכַל קָ ְד ְשׁ וְ או ֶֹדה אֶ תְ -שׁמֶ  עַ ל-חַ סְ ְדּ
ְרתֶ ָך:
שׁמְָך ִאמ ָ
וְ עַ ל-א ֲִמתֶּ  כִּיִ -הגְדַּ לְתָּ עַל-כָּלִ -
שֹת ֹו:
ספר ירמיה פרק א יב וַ יֹּאמֶ ר יְהֹ וָ ה אֵ לַי הֵ יטַ בְ תָּ לִ ְראוֹת כִּ י-שֹׁקֵ ד ֲאנִי עַ לְ -דּבָ ִרי ַל ֲע ֹ
ספר מלאכי פרק ב
ִשׁ ְמרוַּ -דעַ ת וְ תו ָֹרה יְבַ ְקשׁוּ ִמפִּ יהוּ כִּ י מַ לְ אַ ְ י ֹהוָ ה-צְ בָ אוֹת הוּא:
ז כִּ יִֹ -שפְ תֵ י כֹ הֵ ן י ְ

בעלון הזה מופיעים  86פסוקים מהתנ''ך המוכיחים בוודאות שישוע
הוא המשיח של ישראל והעמים.
ספר תהילים פרק קיט

פט

לְ ע ֹולָם ְי ֹהוָה ְדּבָ ְר נִצָּ ב בַּ שָּׁ מָ יִם:

 16דצמבר 24) 2014 ,כסלו  :חגי  (18,19 :2ירושלים ,ישראל
ספר ישעיה פרק מ

ח יָבֵ שׁ חָ צִ יר נָבֵ ל צִ יץ וּדְ בַר-אֱ ֹלהֵינוּ י ָקוּם לְעוֹלָם:
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המשיח
אָדם בָּ א הָ יָה ,וְ עַ ד עַ תִּ יק הַ יּ ִָמים
כְּ בֶ ן ָ

יג
יד וְ ל ֹו נִתַּ ן ִשׁלְ טוֹן וִ יקָ ר וּמַ לְ כוּת ,וְ כָל הָ עַ ִמּים,
הָ אֻמּ ֹות וְ הַ לְּ שׁוֹנוֹת אוֹת ֹו ַי ֲעבֹדוִּ ,שׁלְ טוֹנ ֹו ִשׁלְ טוֹן ע ֹולָם
אֲשֶׁ ר א ַי ֲעבֹר וּמַ לְ כוּת ֹו – אֲשֶׁ ר א תִּ שָּׁ חֵ ת.
ספר דניאל פרק ז )בתרגום לעברית(

ד

מַ הְ -שּׁמ ֹו וּמַ ה-שֶּׁ ם-בְּ נ ֹו
ספר משלי פרק ל

יד וַ י ֹהוָה ֲעלֵיהֶ ם י ֵָראֶ ה וְ יָצָ א כַבָּ ָרק ִחצּ ֹו
וַ א ֹדנָי יְה ִ ֹוה בַּ שּׁוֹפָ ר יִתְ קָ ע
טו יְהֹ וָ ה צְ בָ אוֹת ָיגֵן ֲעלֵיהֶ ם
טז וְ הו ִֹשׁיעָ ם יְהֹ וָה אֱהֵ יהֶ ם בַּ יּוֹם הַ הוּא
ספר זכריה פרק ט

י ִמי הוּא זֶה מֶ לֶ הַ כָּבוֹד
י ְהֹוָה ְצבָאוֹת הוּא מֶ לְֶך ַהכָּבוֹד
ספר תהילים פרק כד
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המשיח
ד אָ ֵכן ֳח ָליֵנוּ הוּא ָנ ָֹשא וּמַ כְ אֹ בֵ ינוּ סְ בָ לָם :...
ה וְ הוּא ְמחֹ לָל ִמפְּ שָׁ עֵ נוּ
ְמדֻ כָּא מֵ ֲעוֹנֹ תֵ ינוּ מוּסַ ר ְשׁלוֹמֵ נוּ עָ לָיו
וּבַ ֲחב ָֻרת ֹו נ ְִרפָּ א-לָנוּ:
ו ֻכּלָּנוּ ַכּצֹּאן תָּ עִ ינוּ אִ ישׁ לְ ַד ְרכּ ֹו פָּ נִינוּ
וַ י ֹהוָה הִ פְ גִּ יעַ בּ ֹו אֵ ת ֲעוֹן ֻכּלָּנוּ:
ח  ...כִּ י נִגְ זַר מֵ אֶ ֶרץ חַ יִּ ים ִמפֶּ שַׁ ע עַ ִמּי ֶנגַע לָמ ֹו:
י וַ יהֹ וָה חָ פֵ ץ ַדּכְּ א ֹו הֶ חֱלִ י ִאם-תָּ ִֹשים אָ שָׁ ם נַפְ שׁ ֹו
יא מֵ עֲמַ ל נַפְ שׁ ֹו י ְִראֶ ה ִי ְֹשבָּ ע בְּ ַדעְ תּ ֹו
יַצְ ִדּיק צַ ִדּיק עַ בְ ִדּי ל ַָרבִּ ים ַו ֲעוֹנֹ תָ ם הוּא יִסְ בֹּל:
ֲצוּמים יְחַ לֵּק שָׁ לָל
יב ָלכֵן אֲחַ לֶּק-ל ֹו בָ ַרבִּ ים וְ אֶ ת-ע ִ
תַּ חַ ת אֲשֶׁ ר הֶ ע ֱָרה לַמָּ וֶ ת נַפְ שׁ ֹו וְ אֶ ת-פֹּ ְשׁעִ ים נ ְִמנָה וְ הוּא
חֵ ְטאַ -רבִּ ים ָנ ָֹשא וְ לַפֹּ ְשׁעִ ים יַפְ גִּ יעַ :
ספר ישעיה פרק נג

ח ַויֹּאמֶ ר אַבְ ָרהָ ם
אֱהִ ים י ְִראֶ ה-לּ ֹו הַ שֶּׂ ה לְ עֹ לָה בְּ נִי
ספר בראשית פרק כב
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