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 המשיח
 

ָלנּו-ֵּבן ִנַּתן ָלנּו - ֶיֶלד יַֻּלד-  ִּכיה  
         ֵאל ִּגּבֹור ְׁשמֹו ֶּפֶלא יֹוֵעץ  ו

ר ַעד-ֲאִבי  :ָׁשלֹום- ֹשַ  
ָרה ּוְלָׁשלֹום     ְלַםְרֵּבה -ֵאין            ַהִּמֹשְ
  ...ַמְמַלְכּתוֹ -ִּכֵּסא ָדִוד ְוַעל-ֵקץ ַעל

 ספר ישעיה פרק ט 

    

  ֵּבןֵּבןֵּבןֵּבן ִהֵּנה ָהַעְלָמה ָהָרה ְוֹיֶלֶדת יד
:ְוָקָראת ְׁשמֹו ִעָּמנּו ֵאל          

  ספר ישעיה פרק ז

 

ָּדָקרּו-ְוִהִּביטּו ֵאַלי ֵאת ֲאֶׁשר  י  
     ספר זכריה פרק יב
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 ? של ישראל המשיחמיהו       
 

     אבל ,ם יבוא המשיחההימים שב ים מאמינים כי אלה הםאנשים יהודים רב
   ך"מהתנ  קטעי נבואה86 זו מכילה קטנהחוברת   ?האם אתה יודע מי הוא

 . ישראל האמיתי משיחמיהו  הם מראים בבירור .קראו אותם .אודות המשיח

 
!]המשיח[                                   ספר ישעיה פרק ט  

ָרה ַעל- ָלנּו ֵּבן ִנַּתן-ד יַֻּלדֶילֶ -ה   ִּכי  ֵאלִׁשְכמֹו ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו ֶּפֶלא יֹוֵעץ -ָלנּו ַוְּתִהי ַהִּמֹשְ
ר ַעד- ֲאִבי ִּגּבֹור ָרה ּוְלָׁשלֹום ֵאין] ְלַמְרֵּבה[ ו    ְלַםְרֵּבה :ָׁשלֹום-ֹשַ ִּכֵּסא - ֵקץ ַעל- ַהִּמֹשְ

עֹוָלם ִקְנַאת ְיֹהָוה - ַסֲעָדּה ְּבִמְׁשָּפט ּוִבְצָדָקה ֵמַעָּתה ְוַעדַמְמַלְכּתֹו ְלָהִכין ֹאָתּה ּולְ - ָדִוד ְוַעל
ה :ֹּזאת- ְצָבאֹות ַּתֲעֹשֶ  

 
!]המשיח[                                     ספר מיכה פרק ה  

 מֹוֵׁשלת ִלְהיוֹ ִלי ֵיֵצא ִמְּמ ִעיר ִלְהיֹות ְּבַאְלֵפי ְיהּוָדה  צָ ֶלֶחם ֶאְפָרָתה-ֵּביתא   ְוַאָּתה 
ָרֵאל ְוָרָעה ְּבֹעז ְיֹהָוה ִּבְגאֹון ֵׁשם ג   ְוָעַמד   :ִמיֵמי עֹוָלםּומֹוָצֹאָתיו ִמֶּקֶדם  ְּבִיֹשְ

:ָאֶרץ- ַאְפֵסי- ַעָּתה ִיְגַּדל ַעד-  ְוָיָׁשבּו ִּכיְיֹהָוה ֱאָהיו  
 

 ספר בראשית פרק יח
ה ֶאל ָרה ֵלאֹמר ַהַאף ֻאְמָנם ֵאֵלד ַוֲאִני ָזַקְנִּתיַאְבָרָהם ָלָּמה ֶּזה ָצחֲ - יג   ַוֹּיאֶמר ְיהֹוָ : ָקה ֹשָ  

ה ָּדָבריד    ָרה ֵבןֲהִיָּפֵלא ֵמיהֹוָ : ַלּמֹוֵעד ָאׁשּוב ֵאֶלי ָּכֵעת ַחָּיה ּוְלֹשָ  
 

!]המשיח[                                    ספר ישעיה פרק ז  

:ִעָּמנּו ֵאלְוָקָראת ְׁשמֹו  ֵּבןת  ְוֹיֶלֶד ָהַעְלָמה ָהָרהה יד  ָלֵכן ִיֵּתן ֲאֹדָני הּוא ָלֶכם אֹות ִהּנֵ   
 

!]המשיח[       )22:17תהילים (        ספר זכריה פרק יב  

ם רּוַח ֵחן ְוַתֲחנּוִנים | ֵּבית ָּדִויד ְוַעל - י   ְוָׁשַפְכִּתי ַעל    ֵאתֵאַליְוִהִּביטּו יֹוֵׁשב ְירּוָׁשַלִ

יא   ַּבּיֹום : ַהְּבכֹור- ַהָּיִחיד ְוָהֵמר ָעָליו ְּכָהֵמר ַעל- ָעָליו ְּכִמְסֵּפד ַעל ְוָסְפדּוָּדָקרּו- ֲאֶׁשר

...יב   ְוָסְפָדה ָהָאֶרץ:  ְּכִמְסַּפד ֲהַדְדִרּמֹון ְּבִבְקַעת ְמִגּדֹוןִיְגַּדל ַהִּמְסֵּפד ִּבירּוָׁשַלםַההּוא   
 

  !]המשיח[        )בתרגום לעברית(ספר דניאל פרק ז 

ְלבּוׁשֹו ְּכֶׁשֶלג ָלָבן ּוְׂשַער ,  ָיַׁשבְוַעִּתיק ָיִמים ִּכְסאֹות ֻהְּנחּו  רֹוֶאה ָהִייִתי ַעד ֲאֶׁשר ט 
י   ָנָהר ֶׁשל ֵאׁש ִנְמָׁש ְויֹוֵצא . ַּגְלַּגָּליו ֵאׁש ּדֹוֶלֶקת, ִּכְסאֹו ְׁשִביִבים ֶׁשל ֵאׁש, ֹראׁשֹו ְּכֶצֶמר ָנִקי

  .ַהִּדין ָיַׁשב ּוְסָפִרים ִנְפָּתחּו, ים ְיַׁשְּמׁשּוהּו ְוִרּבֹו ְרָבבֹות ְלָפָניו ַיֲעֹמדּוֶאֶלף ֲאָלפִ , ִמְּלָפָניו

ַעִּתיק ְוַעד ,  ָּבא ָהָיהְּכֶבן ָאָדםיג   רֹוֶאה ָהִייִתי ְּבֶחְזיֹונֹות ַהַּלְיָלה ְוִהֵּנה ִעם ַעְנֵני ַהָּׁשַמִים 
ָהֻאּמֹות , ְוָכל ָהַעִּמים,  ּוַמְלכּותִויָקריד   ְולֹו ִנַּתן ִׁשְלטֹון . הּוּוְלָפָניו ִהְקִריבּו,  ִהִּגיעַ ַהָּיִמים

  . ֲאֶׁשר א ִּתָּׁשֵחת–ִׁשְלטֹונֹו ִׁשְלטֹון עֹוָלם ֲאֶׁשר א ַיֲעֹבר ּוַמְלכּותֹו , ְוַהְּלׁשֹונֹות אֹותֹו ַיֲעֹבדּו
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      !]המשיח[      )24:17במדבר (      ספר בראשית פרק מט
   : ְולֹו ִיְּקַהת ַעִּמיםָיֹבא ִׁשיה- ּוְמֹחֵקק ִמֵּבין ַרְגָליו ַעד ִּכי ֵׁשֶבט ִמיהּוָדהָיסּור -א  י   

 

   ְוֵאין לוֹ  ִיָּכֵרת ָמִׁשיחַ כו   ְוַאֲחֵרי ַהָּׁשֻבִעים ִׁשִּׁשים ּוְׁשַנִים      ספר דניאל פרק ט
!] שנה2000הדבר התרחש לפני כ[ ...    אְוָהִעיר ְוַהֹּקֶדׁש ַיְׁשִחית ַעם ָנִגיד ַהּבָ   

 
  !]המשיח[       )בתרגום לעברית(ספר דניאל פרק ג 

ֲהא ֲאָנִׁשים ְׁשָׁשה : עֹוֶנה ְואֹוֵמר ְליֹוֲעָציו, כד   ֲאַזי ְנבּוַכְדֶנַּצר ַהֶּמֶל ָּתַמּה ְוָקם ְּבִהְתַּבֲהלּות
ִהֵּנה ֲאִני : כה   עֹוֶנה ְואֹוֵמר. ָנכֹון ַהֶּמֶל: ם ְואֹוְמִרים ַלֶּמֶלעֹוִני! ִהְׁשַלְכנּו ְלתֹו ָהֵאׁש ְּכפּוִתים
ּוַמְרֵאהּו ֶׁשל ָהְרִביִעי , ְמַהְּלִכים ְּבתֹו ָהֵאׁש ְוַחָּבָלה ֵאין ָּבֶהם, רֹוֶאה ֲאָנִׁשים ַאְרָּבָעה ֻמָּתִרים

  .ְלֶבן ֱאִהיםּדֹוֶמה 
 

!]המשיח[       ספר תהילים פרק קי  

:ָאִׁשית ֹאְיֶבי ֲהֹדם ְלַרְגֶלי- ב ִליִמיִני ַעד ׁשֵ ַלאֹדִני  ְיֹהָוהא   ְלָדִוד ִמְזמֹור ְנֻאם   
 

!]המשיח[          ספר משלי פרק ל  
- ַאְפֵסי-ַּבִּׂשְמָלה ִמי ֵהִקים ָּכל| ַמִים - ְּבָחְפָניו ִמי ָצַרר| רּוַח - ַוֵּיַרד ִמי ָאַסף| ָׁשַמִים -ד   ִמי ָעָלה

:ִּכי ֵתָדעְּבנֹו -ֶּׁשם-ּוַמה ְּׁשמוֹ - ַמהֶרץ ָא  
 

!]המשיח[        ספר דברים פרק יח  

ה ֱאֶהי ָנִביאטו     :ֵאָליו ִּתְׁשָמעּון ִמִּקְרְּב ֵמַאֶחי ָּכֹמִני ָיִקים ְל ְיהֹוָ  

ֲאֶׁשר -  ְוִדֶּבר ֲאֵליֶהם ֵאת ָּכליוְוָנַתִּתי ְדָבַרי ְּבפִ  ָאִקים ָלֶהם ִמֶּקֶרב ֲאֵחיֶהם ָּכמֹו ָנִביאיח   

ְּדָבַרי ֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ִּבְׁשִמי ָאֹנִכי - ִיְׁשַמע ֶאל- ְוָהָיה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר איט   : ֲאַצֶּוּנּו
:ֶאְדרׁש ֵמִעּמוֹ   

 
     !]המשיח[      )5,6: 63ישעיהו (         ספר ישעיה פרק נט

טז   : ֵאין ִמְׁשָּפט-ִּכיֵמָרע ִמְׁשּתֹוֵלל ַוַּיְרא ְיֹהָוה ַוֵּיַרע ְּבֵעיָניו טו   ַוְּתִהי ָהֱאֶמת ֶנְעֶּדֶרת ְוָסר 

:  ְּוִצְדָקתֹו ִהיא ְסָמָכְתהו ְזֹרעוֹ ַוּתֹוַׁשע לֹו  ֵאין ַמְפִּגיעַ  ַוִּיְׁשּתֹוֵמם ִּכי ֵאין ִאיׁש-ַוַּיְרא ִּכי

ַוִּיְלַּבׁש ִּבְגֵדי ָנָקם ִּתְלֹּבֶׁשת  ֹראׁשוֹ ְוכֹוַבע ְיׁשּוָעה ּבְ     ַוִּיְלַּבׁש ְצָדָקה ַּכִּׁשְרָיןיז
 :יח   ְּכַעל ְּגֻמלֹות ְּכַעל ְיַׁשֵּלם ֵחָמה ְלָצָריו ְּגמּול ְלֹאְיָביו ָלִאִּיים ְּגמּול ְיַׁשֵּלם: ַוַּיַעט ַּכְמִעיל ִקְנָאה

ָיבֹוא ַכָּנָהר ָצר רּוַח ְיֹהָוה -ֹודֹו ִּכיְּכב-ֶׁשֶמׁש ֶאת- ֵׁשם ְיֹהָוה ּוִמִּמְזַרח- יט   ְוִייְראּו ִמַּמֲעָרב ֶאת 
  ...כ   ּוָבא ְלִצּיֹון ּגֹוֵאל: ֹנְסָסה בוֹ 

 
!] המשיח הצלוב[                     ספר זכריה פרק ט  

  ִני ָל ַצִּדיק ְונֹוָׁשע הּוא עָ ַמְלֵּכ ָיבֹוא ִצּיֹון ָהִריִעי ַּבת ְירּוָׁשַלם ִהֵּנה - ט   ִּגיִלי ְמֹאד ַּבת
ֶרֶכב ֵמֶאְפַרִים ְוסּוס ִמירּוָׁשַלם ְוִנְכְרָתה ֶקֶׁשת - י   ְוִהְכַרִּתי: ֲאֹתנֹות- ַעִיר ֶּבן- ֲחמֹור ְוַעל- ְוֹרֵכב ַעל

-ְּבַדםַאְּת - יא   ַּגם: ָאֶרץ- ַאְפֵסי-ָים ּוִמָּנָהר ַעד-ִמְלָחָמה ְוִדֶּבר ָׁשלֹום ַלּגֹוִים ּוָמְׁשלֹו ִמָּים ַעד
ִׁש  ְּבִריֵתִמּבֹור ֵאין ַמִים ּבוֹ  ַּלְחִּתי ֲאִסיַרי:  
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!] המשיח הצלוב[                           ספר ישעיה פרק נב  

ף ְיֹהָוה י    ָאֶרץ ֵאת -ַאְפֵסי- ְוָראּו ָּכלַהּגֹוִים - ְלֵעיֵני ָּכל ְזרֹוַע ָקְדׁשוֹ - ֶאתָחֹשַ
ִּכיל   :ְיׁשּוַעת ֱאֵהינּו יד   ַּכֲאֶׁשר ָׁשְממּו ָעֶלי : רּום ְוִנָּׂשא ְוָגַבּה ְמֹאד יָ ַעְבִּדייג   ִהֵּנה ַיֹשְ

 ָעָליו ִיְקְּפצּו ֵּכן ַיֶּזה ּגֹוִים ַרִּביםטו   : ִמְׁשַחת ֵמִאיׁש ַמְרֵאהּו ְוֹתֲארֹו ִמְּבֵני ָאָדם-ַרִּבים ֵּכן
:ְתּבֹוָננּוָׁשְמעּו הִ - ֻסַּפר ָלֶהם ָראּו ַוֲאֶׁשר א- ְמָלִכים ִּפיֶהם ִּכי ֲאֶׁשר א  

 

 ספר במדבר פרק כא
ה ְל ֹמֶׁשה - ח   ַוֹּיאֶמר ְיֹהָוה ֶאל ָרףֲעֹשֵ ים ֹאתֹו ַעל ֹשָ ְוָרָאה ַהָּנׁשּו -  ְוָהָיה ָּכלֵנס-ְוֹשִ

ֵמהּו ַעל ְנַחׁש ְנחֶׁשתט   ַוַּיַעֹש ֹמֶׁשה : ָוָחיֹאתֹו  - ָנַׁש ַהָּנָחׁש ֶאת-  ְוָהָיה ִאםַהֵּנס-ַוְיֹשִ

:ָוָחיְנַחׁש ַהְּנחֶׁשת - ִהִּביט ֶאלִאיׁש וְ   
 

!] המשיח הצלוב[                        ספר תהילים פרק כב  

ג   ֱאַהי ֶאְקָרא   :ָרחֹוק ִמיׁשּוָעִתי ִּדְבֵרי ַׁשֲאָגִתי ֵאִלי ֵאִלי ָלָמה ֲעַזְבָּתִניב   
ָרֵאלד   ְואַ : דּוִמָּיה ִלי- יֹוָמם ְוא ַתֲעֶנה ְוַלְיָלה ְוא ה   ְּב ָּבְטחּו : ָּתה ָקדֹוׁש יֹוֵׁשב ְּתִהּלֹות ִיֹשְ

- ז   ְוָאֹנִכי תֹוַלַעת ְוא: בֹוׁשּו-ו   ֵאֶלי ָזֲעקּו ְוִנְמָלטּו ְּב ָבְטחּו ְוא: ֲאֹבֵתינּו ָּבְטחּו ַוְּתַפְּלֵטמוֹ 
ָפה ָיִניעּו ֹראׁשֹרַאי ַיְלִעגּו ִלי יַ -ח   ָּכל: ִאיׁש ֶחְרַּפת ָאָדם ּוְבזּוי ָעם ְיֹהָוה -ט   ֹּגל ֶאל: ְפִטירּו ְבֹשָ

יא   ָעֶלי ָהְׁשַלְכִּתי : ְׁשֵדי ִאִּמי-ַאָּתה ֹגִחי ִמָּבֶטן ַמְבִטיִחי ַעל-י   ִּכי: ְיַפְּלֵטהּו ַיִּציֵלהּו ִּכי ָחֵפץ ּבוֹ 
יג   ְסָבבּוִני : ֵאין עֹוֵזר- ָרה ְקרֹוָבה ִּכיצָ - ִּתְרַחק ִמֶּמִּני ִּכי-יב   ַאל: ֵמָרֶחם ִמֶּבֶטן ִאִמי ֵאִלי ָאָּתה

:יד   ָּפצּו ָעַלי ִּפיֶהם ַאְרֵיה ֹטֵרף ְוֹׁשֵאג: ָּפִרים ַרִּבים ַאִּביֵרי ָבָׁשן ִּכְּתרּוִני  
  :ַעְצמֹוָתי ָהָיה ִלִּבי ַּכּדֹוָנג ָנֵמס ְּבתֹו ֵמָעי-   ַּכַּמִים ִנְׁשַּפְכִּתי ְוִהְתָּפְרדּו ָּכלטו 
: ָמֶות ִּתְׁשְּפֵתִני-ֹּכִחי ּוְלׁשֹוִני ֻמְדָּבק ַמְלקֹוָחי ְוַלֲעַפר| ָיֵבׁש ַּכֶחֶרֹש    טז  

    : ָּכֲאִרי ָיַדי ְוַרְגָלי  ְסָבבּוִני ְּכָלִבים ֲעַדת ְמֵרִעים ִהִּקיפּוִני- ִּכייז    

ְלבּוִׁשי ַיִּפילּו - קּו ְבָגַדי ָלֶהם ְוַעלְיַחּלְ יט   : ִבי- ַעְצמֹוָתי ֵהָּמה ַיִּביטּו ִיְראּו- יח  ֲאַסֵּפר ָּכל
ֶּכֶלב - כא   ַהִּציָלה ֵמֶחֶרב ַנְפִׁשי ִמַּיד: ִּתְרָחק ֱאָילּוִתי ְלֶעְזָרִתי חּוָׁשה-כ   ְוַאָּתה ְיֹהָוה ַאל: גֹוָרל

 ִׁשְמ ְלֶאָחי ְּבתֹו ָקָהל כג   ֲאַסְּפָרה: כב   הֹוִׁשיֵעִני ִמִּפי ַאְרֵיה ּוִמַּקְרֵני ֵרִמים ֲעִניָתִני: ְיִחיָדִתי
ָרֵאל- ֶזַרע ַיֲעֹקב ַּכְּבדּוהּו ְוגּורּו ִמֶּמנּו ָּכל- ַהְללּוהּו ָּכל| כד   ִיְרֵאי ְיֹהָוה : ֲאַהְלֶלּךָ   כה     :ֶזַרע ִיֹשְ

כו   ֵמִאְּת ְתִהָּלִתי :  ָׁשֵמעַ ִהְסִּתיר ָּפָניו ִמֶּמּנּו ּוְבַׁשְּועֹו ֵאָליו- ָבָזה ְוא ִׁשַּקץ ֱענּות ָעִני ְוא- ִּכי א
ָּבעּו | כז   ֹיאְכלּו ֲעָנִוים : ְּבָקָהל ָרב ְנָדַרי ֲאַׁשֵּלם ֶנֶגד ְיֵרָאיו ֹּדְרָׁשיו ְיִחי  ְיַהְללּו ְיֹהָוהְוִיֹשְ

י ָאֶרץ ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָפנֶ -ַאְפֵסי- ְיֹהָוה ָּכל- ְוָיֻׁשבּו ֶאל| ִיְזְּכרּו כח   : ְלַבְבֶכם ָלַעד
                     : ִּכי ַליֹהָוה ַהְּמלּוָכה ּומֵׁשל ַּבּגֹוִיםכט   : ִמְׁשְּפחֹות ּגֹוִים- ָּכל

        :יֹוְרֵדי ָעָפר ְוַנְפׁשֹו א ִחָּיה-ְלָפָניו ִיְכְרעּו ָּכלֶאֶרץ - ִּדְׁשֵני-ָּכל| ל   ָאְכלּו ַוִּיְׁשַּתֲחוּו 

ה:  ַלאֹדָני ַלּדֹורֶזַרע ַיַעְבֶדּנּו ְיֻסַּפרלא      : לב   ָיֹבאּו ְוַיִּגידּו ִצְדָקתֹו ְלַעם נֹוָלד ִּכי ָעֹשָ
 

 ספר ישעיה פרק א
ַיְאִּדימּו ַכּתֹוָלע - ַּכָּׁשִנים ַּכֶּׁשֶלג ַיְלִּבינּו ִאםֲחָטֵאיֶכםִיְהיּו - ָנא ְוִנָּוְכָחה ֹיאַמר ְיֹהָוה ִאם- יח   ְלכּו  

           ְּתָמֲאנּו ּוְמִריֶתם - כ   ְוִאם  :ֹּתאבּו ּוְׁשַמְעֶּתם טּוב ָהָאֶרץ ֹּתאֵכלּו- יט   ִאם: ַּכֶּצֶמר ִיְהיּו
:ֶחֶרב ְּתֻאְּכלּו ִּכי ִּפי ְיֹהָוה ִּדֵּבר  
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!]המשיח הצלוב[                           ספר ישעיה פרק נג  

  :ָלָתה ִנגְ ִמי- ַעלּוְזרֹוַע ְיֹהָוהִלְׁשֻמָעֵתנּו א   ִמי ֶהֱאִמין 
א ּוַמְכֹאֵבינּו ְסָבָלם ַוֲאַנְחנּו ֲחַׁשְבנֻהּו ָנגּוַע ֻמֵּכה ֱאִהים ּוְמֻעֶּנה : ד   ָאֵכן ֳחָלֵינּו הּוא ָנֹשָ  

 מּוַסר ְׁשלֹוֵמנּו ָעָליו  ֵמֲעֹוֹנֵתינּוְמֻדָּכא ְוהּוא ְמֹחָלל ִמְּפָׁשֵענּוה   

ַויֹהָוה ִהְפִּגיַע ּבוֹ אן ָּתִעינּו ִאיׁש ְלַדְרּכֹו ָּפִנינּו ו   ֻּכָּלנּו ַּכּצֹ : ָלנּו- ּוַבֲחֻבָרתֹו ִנְרָּפא
ָּבע ְּבַדְעּתֹו ַיְצִּדיק   :ֵאת ֲעֹון ֻּכָּלנּו ָלַרִּבים  ַצִּדיק ַעְבִּדייא   ֵמֲעַמל ַנְפׁשֹו ִיְרֶאה ִיֹשְ

:ַוֲעֹוֹנָתם הּוא ִיְסֹּבל  

 
 ספר ירמיה פרק לא

ָרֵאל ְוֶאת- ְיֹהָוה ְוָכַרִּתי ֶאת- םל   ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים ְנאֻ     : ְּבִרית ֲחָדָׁשהֵּבית ְיהּוָדה - ֵּבית ִיֹשְ
ֵהָּמה - ֲאבֹוָתם ְּביֹום ֶהֱחִזיִקי ְבָיָדם ְלהֹוִציָאם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֲאֶׁשר- לא   א ַכְּבִרית ֲאֶׁשר ָּכַרִּתי ֶאת

ָרֵאל -לב   ִּכי ֹזאת ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ֶאְכֹרת ֶאת: ְיֹהָוה- םְּבִריִתי ְוָאֹנִכי ָּבַעְלִּתי ָבם ְנאֻ -ֵהֵפרּו ֶאת ֵּבית ִיֹשְ
ְוָהִייִתי ִלָּבם ֶאְכֲּתֶבָּנה -ְּבִקְרָּבם ְוַעל ּתֹוָרִתי-ָנַתִּתי ֶאתְיֹהָוה -ַאֲחֵרי ַהָּיִמים ָהֵהם ְנֻאם

ָאִחיו ֵלאֹמר -ֵרֵעהּו ְוִאיׁש ֶאת- יׁש ֶאתלג   ְוא ְיַלְּמדּו עֹוד אִ : ִלי ְלָעם- ָלֶהם ֵלאִהים ְוֵהָּמה ִיְהיּו
ֶאְסַלח ַלֲעֹוָנם  ִּכיְיֹהָוה -ְּגדֹוָלם ְנֻאם- כּוָּלם ֵיְדעּו אֹוִתי ְלִמְקַטָּנם ְוַעד-ְיֹהָוה ִּכי-ְּדעּו ֶאת

!]באמצעות ברית דם חדשה[...   :עֹוד-ּוְלַחָּטאָתם א ֶאְזָּכר     
 

  !]המשיח[           ספר בראשית פרק ג

 הּוא ְיׁשּוְפ ֹראׁש ַזְרָעּה ָאִׁשית ֵּביְנ ּוֵבין ָהִאָּׁשה ּוֵבין ַזְרֲע ּוֵבין| טו   ְוֵאיָבה 
:ְּתׁשּוֶפּנּו ָעֵקבְוַאָּתה   

 
 ספר ויקרא פרק יז

רֶנֶפׁש - ִּכייא     יֶכםַנְפֹׁשתֵ - ְלַכֵּפר ַעלַהִּמְזֵּבַח - ַוֲאִני ְנַתִּתיו ָלֶכם ַעל ַּבָּדם ִהוא ַהָּבֹשָ

:ַהָּדם הּוא ַּבֶּנֶפׁש ְיַכֵּפר-ִּכי  
 

 ספר יחזקאל פרק לו
  : ִּגּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם- כה   ְוָזַרְקִּתי ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרֶּתם ִמֹּכל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ּוִמָּכל 

ֵלב ָהֶאֶבן - ֲהִסֹרִתי ֶאת וַ    ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש ְורּוַח ֲחָדָׁשה ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכםכו

ְרֶכם  רִמְּבֹשַ יִתי ֵאת ֲאֶׁשר רּוִחי ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם-ְוֶאתכז   : ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֵלב ָּבֹשָ - ְוָעֹשִ
יֶתם  ִלי כח   ִויַׁשְבֶּתם ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ַלֲאֹבֵתיֶכם ִוְהִייֶתם: ְּבֻחַּקי ֵּתֵלכּו ּוִמְׁשָּפַטי ִּתְׁשְמרּו ַוֲעֹשִ

:ְלָעם ְוָאֹנִכי ֶאְהֶיה ָלֶכם ֵלאִהים  
  

!]המשיח[            ספר תהילים פרק קיח  

כג   ֵמֵאת ְיֹהָוה ָהְיָתה ֹּזאת ִהיא ִנְפָלאת : ְלֹראׁש ִּפָּנהָהְיָתה  ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים            כב
ְמ -כד   ֶזה: ְּבֵעיֵנינּו ה ְיֹהָוה ָנִגיָלה ְוִנֹשְ כה   ָאָּנא ְיֹהָוה הֹוִׁשיָעה ָּנא ָאָּנא ְיֹהָוה : ָחה בוֹ ַהּיֹום ָעֹשָ

: ֵּבַרְכנּוֶכם ִמֵּבית ְיֹהָוה   ָּברּו ַהָּבא ְּבֵׁשם ְיֹהָוהכו: ַהְצִליָחה ָּנא  
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!]המשיח[               ספר ישעיה פרק סג  

ַוּתֹוַׁשע  ְוֵאין ֹעֵזר ְוֶאְׁשּתֹוֵמם ְוֵאין סֹוֵמ ה   ְוַאִּביט: ד   ִּכי יֹום ָנָקם ְּבִלִּבי ּוְׁשַנת ְּגאּוַלי ָּבָאה
] לוֹ [א | ָצָרָתם -ט   ְּבָכל: ְלמֹוִׁשיעַ ַוְיִהי ָלֶהם  ... ח   : ַוֲחָמִתי ִהיא ְסָמָכְתִניִלי ְזֹרִעי

ְיֵמי - ֵאם ָּכלְּבַאֲהָבתֹו ּוְבֶחְמָלתֹו הּוא ְגָאָלם ַוְיַנְּטֵלם ַוְיַנְּׂש ּוַמְלַא ָּפָניו הֹוִׁשיָעם  ָצר

:... רּוַח ָקְדׁשוֹ - ֶאתי   ְוֵהָּמה ָמרּו ְוִעְּצבּו : עֹוָלם  

 
!]המשיח הצלוב[               ספר זכריה פרק יג  

     ָהֹרֶעה- ַה ֶאת ְנֻאם ְיֹהָוה ְצָבאֹות ֶּגֶבר ֲעִמיִתי- ְוַעלֹרִעי- ז   ֶחֶרב עּוִרי ַעל 
 ְׁשַנִים ָּבּה - ְיֹהָוה ִּפי- ָהָאֶרץ ְנֻאם-ח   ְוָהָיה ְבָכל: ַהֹּצֲעִרים- ִדי ַעלּוְתפּוֶצין  ָ ַהֹּצאן ַוֲהִׁשֹבִתי יָ 

ַהֶּכֶסף - ַהְּׁשִלִׁשית ָּבֵאׁש ּוְצַרְפִּתים ִּכְצֹרף ֶאת- ט   ְוֵהֵבאִתי ֶאת: ִיָּכְרתּו ִיְגָועּו ְוַהְּׁשִלִׁשית ִיָּוֶתר ָּבּה
ְקָרא ִבְׁשִמי ַוֲאִני ֶאֱעֶנה ֹאתֹו ָאַמְרִּתי ַעִּמי הּוא ְוהּוא ֹיאַמר יִ | ַהָּזָהב הּוא -ּוְבַחְנִּתים ִּכְבֹחן ֶאת

:       ְיֹהָוה ֱאָהי  
 

!]המשיח[               ספר ישעיה פרק מב  

ִמְׁשָּפט  ָנַתִּתי רּוִחי ָעָליו ּבֹו ְּבִחיִרי ָרְצָתה ַנְפִׁשי-ַעְבִּדי ֶאְתָמֵהן א   
ג   ָקֶנה ָרצּוץ א ִיְׁשּבֹור : ַיְׁשִמיַע ַּבחּוץ קֹולוֹ -א ִיְצַעק ְוא ִיָּׂשא ְואב   : ַלּגֹוִים יֹוִציא

ים ָּבָאֶרץ -ַעד ד   א ִיְכֶהה ְוא ָירּוץ  :ֶלֱאֶמת יֹוִציא ִמְׁשָּפטּוִפְׁשָּתה ֵכָהה א ְיַכֶּבָּנה  ָיֹשִ
ְוַאְחֵזק ְּבָיֶד  ְקָראִתי ְבֶצֶדק ְיֹהָוה ו   ֲאִני  :ּוְלתֹוָרתֹו ִאִּיים ְיַיֵחילּו ִמְׁשָּפט

ִלְפֹקַח ֵעיַנִים ִעְורֹות ְלהֹוִציא ִמַּמְסֵּגר ז   : ְלאֹור ּגֹוִים ְוֶאָּצְר ְוֶאֶּתְנ ִלְבִרית ָעם
ַאִּסיר ִמֵּבית ֶּכֶלא יְׁשֵבי חֶׁש:  

 
    !]המשיח[         )11:10ישעיהו (       ספר ישעיה פרק מט

ָרֵאל א    ֹ ְלֶעֶבד לוָאַמר ְיֹהָוה ֹיְצִרי ִמֶּבֶטן |    ְוַעָּתה ה  ֵיָאֵסף ] לוֹ [ְלׁשֹוֵבב ַיֲעֹקב ֵאָליו ְוִיֹשְ

ִׁשְבֵטי - ְלָהִקים ֶאת ִלי ֶעֶבדו   ַוֹּיאֶמר ָנֵקל ִמְהיֹוְת : ְוֶאָּכֵבד ְּבֵעיֵני ְיֹהָוה ֵואַהי ָהָיה ֻעִּזי
ָרֵאל ְלָהִׁשיב ּוְנַתִּתי ְלאֹור ּגֹוִים ִלְהיֹות ] ֵריּוְנצּו[ַיֲעֹקב ּוְנצּיֵרי  ְקֵצה -ַעדְיׁשּוָעִתי ִיֹשְ

ָרֵאל ְקדֹוׁשֹו - ז   ֹּכה ָאַמר:  ָהָאֶרץ  ְלֶעֶבד ֹמְׁשִלים ִלְמָתֵעב ּגֹוי ֶנֶפׁש-ִלְבֹזהְיֹהָוה ֹּגֵאל ִיֹשְ

ִרים ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלַמַען ְיהֹ  ָרֵאל ְמָלִכים ִיְראּו ָוָקמּו ֹשָ | ח   ֹּכה : ַוִּיְבָחֶרּךָ ָוה ֲאֶׁשר ֶנֱאָמן ְקֹדׁש ִיֹשְ

 ְוֶאֶּתְנ ִלְבִרית ָעםּוְביֹום ְיׁשּוָעה ֲעַזְרִּתי ְוֶאָּצְר  ְּבֵעת ָרצֹון ֲעִניִתיָאַמר ְיֹהָוה 
ְּדָרִכים - ַּבֹחֶׁש ִהָּגלּו ַעלט   ֵלאֹמר ַלֲאסּוִרים ֵצאּו ַלֲאֶׁשר : ְלָהִקים ֶאֶרץ ְלַהְנִחיל ְנָחלֹות ֹׁשֵממֹות

:ְׁשָפִיים ַמְרִעיָתם- ִיְרעּו ּוְבָכל  
 

!]המשיח[                 ספר זכריה פרק ג  
ַאָּתה ְוֵרֶעי  ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול | ְיהֹוֻׁשעַ ָנא - ח   ְׁשַמע  : ִּביהֹוֻׁשַע ֵלאֹמרַמְלַא ְיֹהָוהו   ַוָּיַעד 

ֶצַמחַעְבִּדי -ֶאתִהְנִני ֵמִביא -  ִּכיַאְנֵׁשי מֹוֵפת ֵהָּמה-י ּכִ ַהֹּיְׁשִבים ְלָפֶני:                 

    ֶאֶבן ַאַחת ִׁשְבָעה ֵעיָנִים ִהְנִני ְמַפֵּתחַ -  ַעל ָנַתִּתי ִלְפֵני ְיהֹוֻׁשעַ ֲאֶׁשרִהֵּנה ָהֶאֶבן | ט   ִּכי 
:ַהִהיא ְּביֹום ֶאָחד- ָהָאֶרץֲעֹון-ּוַמְׁשִּתי ֶאתִּפֻּתָחּה ְנֻאם ְיֹהָוה ְצָבאֹות   
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           !]המשיחו  המלך הכהן[                          ספר זכריה פרק ו
יָת - יא   ְוָלַקְחָּת ֶכֶסף ְמָּת ְּבֹראׁש ֲעָטרֹותְוָזָהב ְוָעֹשִ :ְיהֹוָצָדק ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול-ֶּבן ְיהֹוֻׁשעַ  ְוֹשַ  

ִמַּתְחָּתיו ֹ ּוִאיׁש ֶצַמח ְׁשמו-  ָאַמר ְיֹהָוה ְצָבאֹות ֵלאֹמר ִהֵּנהיב   ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ֵלאֹמר ֹּכה

ִיָּׂשא הֹוד ְוָיַׁשב - ֵהיַכל ְיֹהָוה ְוהּוא- יג   ְוהּוא ִיְבֶנה ֶאת: ֵהיַכל ְיֹהָוה-ִיְצָמח ּוָבָנה ֶאת
:ְׁשֵניֶהםֵּבין  ַוֲעַצת ָׁשלֹום ִּתְהֶיה ִּכְסאוֹ -ְוָהָיה ֹכֵהן ַעל ִּכְסאוֹ -ּוָמַׁשל ַעל  

 

ָרֵאל ד     ספר דברים פרק ו ה   ְׁשַמע ִיֹשְ ה ֱאֵהינּו ְיהֹוָ :ֶאָחד| ְיהֹוָ  
 

 ספר בראשית פרק כב
ְוַאֵּיה ַאְבָרָהם ָאִביו ַוֹּיאֶמר ָאִבי ַוֹּיאֶמר ִהֶּנִּני ְבִני ַוֹּיאֶמר ִהֵּנה ָהֵאׁש ְוָהֵעִצים - ז   ַוֹּיאֶמר ִיְצָחק ֶאל 

 ַוֵּיְלכּו  ְּבִניְלֹעָלה ּלֹו ַהֶּׂשה-ֱאִהים ִיְרֶאה ַוֹּיאֶמר ַאְבָרָהם ח   :ַהֶּׂשה ְלֹעָלה
יא   ַוִּיְקָרא : ְּבנוֹ -ַהַּמֲאֶכֶלת ִלְׁשֹחט ֶאת- ָידֹו ַוִּיַּקח ֶאת-י   ַוִּיְׁשַלח ַאְבָרָהם ֶאת   :ְׁשֵניֶהם ַיְחָּדו

הֵאָליו  - יב   ַוֹּיאֶמר ַאל: ַאְבָרָהם ַוֹּיאֶמר ִהֵּנִני| ְבָרָהם ַהָּׁשַמִים ַוֹּיאֶמר ַא-  ִמןַמְלַא ְיהֹוָ

ְכּתָ ְיֵרא ֱאִהים ַאָּתה - ַעָּתה ָיַדְעִּתי ִּכי| ַּתַעֹש לֹו ְמאּוָמה ִּכי - ַהַּנַער ְוַאל- ִּתְׁשַלח ָיְד ֶאל ְוא ָחֹשַ
 ַאַחר ֶנֱאַחז ַאִיל- יו ַוַּיְרא ְוִהֵּנהֵעינָ -  יג   ַוִּיָּׂשא ַאְבָרָהם ֶאת:ְיִחיְד ִמֶּמִּני- ִּבְנ ֶאת-ֶאת

יד   ַוִּיְקָרא ַאְבָרָהם : ָהַאִיל ַוַּיֲעֵלהּו ְלֹעָלה ַּתַחת ְּבנוֹ - ַוֵּיֶל ַאְבָרָהם ַוִּיַּקח ֶאתַּבְּסַב ְּבַקְרָניו

ה - ֵׁשם ה ֵיָרֶאה| ַהָּמקֹום ַההּוא ְיהֹוָ ַמְלַא טו   ַוִּיְקָרא : ִיְרֶאה ֲאֶׁשר ֵיָאֵמר ַהּיֹום ְּבַהר ְיהֹוָ
ה ה-ַוֹּיאֶמר ִּבי ִנְׁשַּבְעִּתי ְנֻאםטז   : ַהָּׁשָמִים- ַאְבָרָהם ֵׁשִנית ִמן-  ֶאלְיהֹוָ  ִּכי ְיהֹוָ

יָת ֶאת ְכָּת ֶאתַהָּדָבר ַהֶּזה - ַיַען ֲאֶׁשר ָעֹשִ ָבֵר ֲאָבֶרְכ - יז   ִּכי   :ְיִחיֶד-ִּבְנ ֶאת-ְוא ָחֹשַ
ַפת ַהָּים ְוִיַרׁש ַזְרֲע ֵאת ַׁשַער - ַזְרֲע ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ְוַכחֹול ֲאֶׁשר ַעל- ְרֶּבה ֶאתְוַהְרָּבה ַא ֹשְ

:יח   ְוִהְתָּבֲרכּו ְבַזְרֲע ֹּכל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ ֵעֶקב ֲאֶׁשר ָׁשַמְעָּת ְּבֹקִלי: ֹאְיָביו  
 

!]המשיח[                  ספר תהילים פרק מ  
       ח   ָאז ָאַמְרִּתי: ָחַפְצָּת ָאְזַנִים ָּכִריָת ִּלי עֹוָלה ַוֲחָטָאה א ָׁשָאְלּתָ - א| ח ּוִמְנָחה ז   ֶזבַ 

  ט   ַלֲעֹשֹות ְרצֹוְנ ֱאַהי ָחָפְצִּתי  :ֵסֶפר ָּכתּוב ָעָלי- ָבאִתי ִּבְמִגַּלת-ִהֵּנה

ָפַתי א ֶאְכָלא ְיֹהָוה ַאָּתה | י   ִּבַּׂשְרִּתי ֶצֶדק : ְותֹוָרְת ְּבתֹו ֵמָעי ְּבָקָהל ָרב ִהֵּנה ֹשְ
ִכַחְדִּתי ַחְסְּד ַוֲאִמְּת - ְּבתֹו ִלִּבי ֱאמּוָנְת ּוְתׁשּוָעְת ָאָמְרִּתי א| ִכִּסיִתי - יא   ִצְדָקְת א: ָיָדְעּתָ 

: ְלָקָהל ָרב  
 

ז   ֲאַסְּפָרה ֶאל ֹחק : ָקְדִׁשי-ִצּיֹון ַהר- ִּכי ַעל   ַוֲאִני ָנַסְכִּתי ַמלְ ו   ספר תהילים פרק ב

ִּכי| ֶיֱאַנף - ן ּפֶ ַבר-ַנְּׁשקּויב     :ְיהָוה ָאַמר ֵאַלי ְּבִני ַאָּתה ֲאִני ַהּיֹום ְיִלְדִּתי ִיְבַער - ְוֹתאְבדּו ֶדֶר

!]המשיח[         :חֹוֵסי בוֹ - ַאְׁשֵרי ָּכלִּכְמַעט ַאּפֹו   
 

יבספר בראשית פרק   
ה ֶאל    : ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאְרֶאּךָ - ְל ֵמַאְרְצ ּוִמּמֹוַלְדְּת ּוִמֵּבית ָאִבי ֶאל- ַאְבָרם ֶל- א   ַוֹּיאֶמר ְיהֹוָ

 ְלגֹוי ָּגדֹול ַוֲאָבֶרְכ ַוֲאַגְּדָלה ְׁשֶמ ֶוְהֵיה ְּבָרָכהב       ַוֲאָבְרָכה  ג:ְוֶאֶעֹשְ
 ָאֹאר ְמָבֲרֶכי ְוִנְבְרכּו ּוְמַקֶּלְל ֹּכל ִמְׁשְּפֹחת ָהֲאָדָמהְב:  
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!]המשיח בהתגלמותו מראש[                   ספר בראשית פרק יד  

ֹכֵהן ְלֵאל ְוהּוא הֹוִציא ֶלֶחם ָוָיִין   ֶצֶדק ֶמֶל ָׁשֵלם-ּוַמְלִּכי  יח
כ   ּוָברּו ֵאל ֶעְליֹון : ל ֶעְליֹון ֹקֵנה ָׁשַמִים ָוָאֶרץט   ַוְיָבֲרֵכהּו ַוֹּיאַמר ָּברּו ַאְבָרם ְלאֵ י: ֶעְליֹון

ר ִמֹּכל- ִמֵּגן ָצֶרי ְּבָיֶד ַוִּיֶּתן- ֲאֶׁשר : לֹו ַמֲעֹשֵ  
 

!]המשיח בהתגלמותו מראש[        )4: 13הושע (     ספר בראשית פרק לב  

- א ֲאַׁשֵּלֲח ִּכי ִאם   ... כז :ד ֲעלֹות ַהָּׁשַחרֹ עַ ִעּמו ִאיׁשַוֵּיָאֵבק     ַוִּיָּוֵתר ַיֲעֹקב ְלַבּדוֹ כה
ָרֵאל ִּכי- כט   ַוֹּיאֶמר א ַיֲעֹקב ֵיָאֵמר עֹוד ִׁשְמ ִּכי ִאם  :ֵּבַרְכָּתִני ִריָת ִעם- ִיֹשְ - ֱאִהים ְוִעם- ֹשָ

יִתי ֱאִהים ָּפִנים ָראִ - ִּכילא   ַוִּיְקָרא ַיֲעֹקב ֵׁשם ַהָּמקֹום ְּפִניֵאל   :ֲאָנִׁשים ַוּתּוָכל  
:ַוִּתָּנֵצל ַנְפִׁשי ָּפִנים-ֶאל  

 
!]המשיח בהתגלמותו מראש[                  ספר שמות פרק ג  

הַוֵּיָרא    ב  ִמּתֹו ַהְּסֶנה ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ַהְּסֶנה ֹּבֵער ָּבֵאׁש ֵאׁש-ַלַּבת ֵאָליו ּבְ ַמְלַא ְיהֹוָ
ִיְבַער - ַהַּמְרֶאה ַהָּגֹדל ַהֶּזה ַמּדּוַע א-ָּנא ְוֶאְרֶאה ֶאת-  ג   ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ָאֻסָרה:ְוַהְּסֶנה ֵאיֶנּנּו ֻאָּכל

ה ִּכי ָסר ִלְראֹות : ַהְּסֶנה  ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ֱאִהים ִמּתֹו ַהְּסֶנהַוִּיְקָרא ֵאָליו ד   ַוַּיְרא ְיהֹוָ
ְנָעֶלי ֵמַעל ַרְגֶלי ִּכי ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאָּתה - ְקַרב ֲהם ַׁשלּתִ -ה   ַוֹּיאֶמר ַאל:  ַוֹּיאֶמר ִהֵּנִניֹמֶׁשה

ו   ַוֹּיאֶמר ָאֹנִכי ֱאֵהי ָאִבי ֱאֵהי ַאְבָרָהם ֱאֵהי ִיְצָחק ֵואֵהי : ֹקֶדׁש הּוא- עֹוֵמד ָעָליו ַאְדַמת
:יםָהֱאהִ -ַיֲעֹקב ַוַּיְסֵּתר ֹמֶׁשה ָּפָניו ִּכי ָיֵרא ֵמַהִּביט ֶאל  

 
                 !]המשיח בהתגלמותו מראש[               ספר שמות פרק כג

       :ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ֲהִכֹנִתי-ִלְׁשָמְר ַּבָּדֶר ְוַלֲהִביֲא ֶאל  ְלָפֶניַמְלָאכ   ִהֵּנה ָאֹנִכי ֹׁשֵלַח  

        :ְּבִקְרּבוֹ ְׁשִמי  ִּכי ֹו ִּכי א ִיָּׂשא ְלִפְׁשֲעֶכםַּתֵּמר ּב- כא   ִהָּׁשֶמר ִמָּפָניו ּוְׁשַמע ְּבֹקלֹו ַאל

יָת ֹּכל ֲאֶׁשר ֲאַדֵּבר ְוָאַיְבִּתי ֶאתָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע ְּבֹקלוֹ - ִּכי ִאםכב    - ֹאְיֶבי ְוַצְרִּתי ֶאת-  ְוָעֹשִ
ֶאל- כג   ִּכי: ֹצְרֶרי ֶוֱהִביֲא ַמְלָאִכי ְלָפֶני ֵיֵל  

 
!]המשיח בהתגלמותו מראש[                פרק הספר יהושע  

ִאיׁש ֹעֵמד ְלֶנְגּדֹו ְוַחְרּבֹו ְׁשלּוָפה ְּבָידוֹ -יג   ַוְיִהי ִּבְהיֹות ְיהֹוֻׁשַע ִּביִריחֹו ַוִּיָּׂשא ֵעיָניו ַוַּיְרא ְוִהֵּנה

רִּכי א |    ַוֹּיאֶמר יד: ְלָצֵרינּו-ַוֵּיֶל ְיהֹוֻׁשַע ֵאָליו ַוֹּיאֶמר לֹו ֲהָלנּו ַאָּתה ִאם -ְצָבא-ֲאִני ֹשַ
-  ַוֹּיאֶמר לֹו ָמה ֲאֹדִני ְמַדֵּבר ֶאלָּפָניו ַאְרָצה ַוִּיְׁשָּתחּו-ַוִּיֹּפל ְיהֹוֻׁשַע ֶאל ַעָּתה ָבאִתי ְיֹהָוה

ר: ַעְבּדוֹ  קֹום ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹעֵמד ַנַעְל ֵמַעל ַרְגֶל ִּכי ַהּמָ - ְיהֹוֻׁשַע ַׁשל- ְצָבא ְיֹהָוה ֶאל- טו   ַוֹּיאֶמר ֹשַ
:ָעָליו ֹקֶדׁש הּוא ַוַּיַעֹש ְיהֹוֻׁשַע ֵּכן  

 
!]המשיח בהתגלמותו מראש[             ספר שופטים פרק יג  

ֲעָקָרה ְוא ָיַלְדְּת ְוָהִרית ְוָיַלְדּתְ - ָנא ַאּתְ -ָהִאָּׁשה ַוֹּיאֶמר ֵאֶליָה ִהֵּנה- ֶאלְיֹהָוה -ַמְלַאג   ַוֵּיָרא 

    :ֶפִלאי-ְוהּואִלְׁשִמי  ָלָּמה ֶּזה ִּתְׁשַאל ַוֹּיאֶמר לֹו ַמְלַא ְיֹהָוהיח      :ןּבֵ 

...  ְּבַלַהב ַהִּמְזֵּבחַ ְיֹהָוה-ַמְלַאכ   ַוְיִהי ַבֲעלֹות ַהַּלַהב ֵמַעל ַהִּמְזֵּבַח ַהָּׁשַמְיָמה ַוַּיַעל    

]ה, ספר ישעיה פרק ט  [:ִּכי ֱאִהים ָרִאינּות ִאְׁשּתֹו מֹות ָנמּו- כב   ַוֹּיאֶמר ָמנֹוַח ֶאל  
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     !]המשיח בהתגלמותו מראש[               ספר הושע פרק יב

ָרה ֶאתָאִחיו -ד   ַּבֶּבֶטן ָעַקב ֶאת ר ה   : ֱאִהים-ּוְבאֹונֹו ֹשָ ...ַוּיָֻכל ַמְלָא-ֶאלַוָּיֹשַ  
 

!] מראשהמשיח בהתגלמותו[            ספר במדבר פרק כד  

 ֵׁשֶבטְוָקם   ִמַּיֲעֹקבּכֹוָכבָּדַר  ְוא ָקרֹוב    ֲאׁשּוֶרּנּו  ְוא ַעָּתהֶאְרֶאּנּו  יז  
ָרֵאל :  ...  ּוָמַחץ ַּפֲאֵתי מֹוָאבִמִּיֹשְ  

 
]! דודהוא בןהמשיח [          ספר ירמיה פרק כג  

ִּכיל  ּוָמַל ֶמֶל ֶצַמח ַצִּדיק דְלָדוִ ַוֲהִקֹמִתי ְיֹהָוה - ה   ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים ְנֻאם  ְוִהֹשְ
ה ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ָּבָאֶרץ ָרֵאל ִיְׁשֹּכן ָלֶבַטח ְוֶזה: ְוָעֹשָ - ְּׁשמֹו ֲאֶׁשר- ו   ְּבָיָמיו ִּתָּוַׁשע ְיהּוָדה ְוִיֹשְ

:ִצְדֵקנּו| ְיֹהָוה ִיְקְראֹו   

 
     ]!גדול צדוק של אהרוןדודוהכהן ה המשיח בא מהמשפחה מסוג[    ספר ירמיה פרק לג

ָרֵאל ְוַעל- ַהָּדָבר ַהּטֹוב ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ֶאל- ְיֹהָוה ַוֲהִקֹמִתי ֶאת- יד   ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים ְנֻאם  - ֵּבית ִיֹשְ

ה ִמְׁשָּפט     ֶצַמח ְצָדָקהַאְצִמיַח ְלָדִוד טו   ַּבָּיִמים ָהֵהם ּוָבֵעת ַהִהיא : ֵּבית ְיהּוָדה ְוָעֹשָ
ָלּה - ִיְקָרא- טז   ַּבָּיִמים ָהֵהם ִּתָּוַׁשע ְיהּוָדה ִוירּוָׁשַלם ִּתְׁשּכֹון ָלֶבַטח ְוֶזה ֲאֶׁשר: ָדָקה ָּבָאֶרץּוצְ 

ָרֵאל- ִּכֵּסא ֵבית- ִיָּכֵרת ְלָדִוד ִאיׁש יֵׁשב ַעל- ֹכה ָאַמר ְיֹהָוה א-  יז   ִּכי: ִצְדֵקנּו| ְיֹהָוה      :ִיֹשְ
ה ֶּזַבח ָּכל- ִּים איח   ְוַלֹּכֲהִנים ַהְלוִ  : ַהָּיִמים- ִיָּכֵרת ִאיׁש ִמְּלָפָני ַמֲעֶלה עֹוָלה ּוַמְקִטיר ִמְנָחה ְוֹעֹשֶ

          ,     הן מזרעו של דוד המלך והן מזרע צדוק, המלך הכהןהמשיח הוא [ 
!]הכהן הגדול משבט אהרון  

 
!]והמשיח'  ה [      )27:13ישעיהו (     ספר זכריה פרק ט  

ה ַּבּׁשֹוָפר ִיְתָקע ְוָיָצא ַכָּבָרק ִחּצֹו  ֲעֵליֶהם ֵיָרֶאהַויֹהָוהיד      ְוָהַל ַואֹדָני ְיהֹוִ

- ֶקַלע ְוָׁשתּו ָהמּו ְּכמוֹ -  ְוָאְכלּו ְוָכְבׁשּו ַאְבֵני ָיֵגן ֲעֵליֶהםְיֹהָוה ְצָבאֹותטו   : ְּבַסֲערֹות ֵּתיָמן

 ַההּוא ְּכֹצאן    ְוהֹוִׁשיָעם ְיֹהָוה ֱאֵהיֶהם ַּבּיֹוםטז: ת ִמְזֵּבחַ ָיִין ּוָמְלאּו ַּכִּמְזָרק ְּכָזִוּיוֹ 
:ַאְדָמתוֹ - ֵנֶזר ִמְתנֹוְססֹות ַעל- ַעּמֹו ִּכי ַאְבֵני  

 
!]מלך הכבוד,המשיח [            ספר תהילים פרק כד  

אּו ְׁשָעִרים  אּו ִּפְתֵחי עֹוָלם ְוָיבֹוא | ז   ֹשְ ֶמֶל ח   ִמי ֶזה : ֶל ַהָּכבֹודמֶ ָראֵׁשיֶכם ְוִהָּנֹשְ
אּו ְׁשָעִרים :  ְיֹהָוה ִעּזּוז ְוִגּבֹור ְיֹהָוה ִּגּבֹור ִמְלָחָמהַהָּכבֹוד אּו ִּפְתֵחי | ט   ֹשְ ָראֵׁשיֶכם ּוֹשְ

ְיֹהָוה ְצָבאֹות ַהָּכבֹודֶמֶל י   ִמי הּוא ֶזה : ֶמֶל ַהָּכבֹודעֹוָלם ְוָיֹבא      
: ֶסָלהדֶמֶל ַהָּכבוֹ   הּוא  

 
         !] הגדולהכהןו מלך - המשיח [                ספר ישעיה פרק טז

ְוֹדֵרׁש  ֹׁשֵפטְּבֹאֶהל ָּדִוד  ֶּבֱאֶמת ִּכֵּסא ְוָיַׁשב ָעָליו ַּבֶחֶסדה   ְוהּוַכן 
 ]בן דוד, המשיח, המלך הכהן[  :ִמְׁשָּפט ּוְמִהר ֶצֶדק
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!]גלמותו מראשהמשיח בהת[             ספר דניאל פרק י  

        : ּוָמְתָניו ֲחֻגִרים ְּבֶכֶתם אּוָפזָלבּוׁש ַּבִּדים ֶאָחד-ִאיׁשֵעיַני ָוֵאֶרא ְוִהֵּנה -ה   ָוֶאָּׂשא ֶאת

 ּוְזֹרֹעָתיו ּוַמְרְּגָתיו ְּכֵעין ְוֵעיָניו ְּכַלִּפיֵדי ֵאׁש ּוָפָניו ְּכַמְרֵאה ָבָרק ּוְגִוָּיתֹו ְכַתְרִׁשיׁש  ו

ִיְקָרה ְלַעְּמ -ֵאת ֲאֶׁשריד   ּוָבאִתי ַלֲהִביְנ   :ָקָלל ְוקֹול ְּדָבָריו ְּכקֹול ָהמֹוןת ְנֹחׁשֶ 
 ְוֵאין ִּבְכָתב ֱאֶמתָהָרׁשּום - כא   ֲאָבל ַאִּגיד ְל ֶאת  :עֹוד ָחזֹון ַלָּיִמים- ִּכיְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים 

ְרֶכםִמ - ֵאֶּלה ִּכי ִאם- ֶאָחד ִמְתַחֵּזק ִעִּמי ַעל :    יָכֵאל ֹשַ  
 

!]המשיח בהתגלמותו מראש[            ספר דניאל פרק יב  
ַפת  ַפת ַהְיֹאר ְוֶאָחד ֵהָּנה ִלֹשְ ה   ְוָרִאיִתי ֲאִני ָדִנֵּיאל ְוִהֵּנה ְׁשַנִים ֲאֵחִרים ֹעְמִדים ֶאָחד ֵהָּנה ִלֹשְ

 : ָמַתי ֵקץ ַהְּפָלאֹות-ַּמַעל ְלֵמיֵמי ַהְיֹאר ַעדֲאֶׁשר ִמ בּוׁש ַהַּבִּדים ָלִאיׁש לְ ו   ַוֹּיאֶמר : ַהְיֹאר

ַוָּיֶרם ְיִמינוֹ  ֲאֶׁשר ִמַּמַעל ְלֵמיֵמי ַהְיֹאר ְלבּוׁש ַהַּבִּדים | ָהִאיׁש-ָוֶאְׁשַמע ֶאתז   
ֹמאלֹו ֶאל - ץ ַיד ִּכי ְלמֹוֵעד מֹוֲעִדים ָוֵחִצי ּוְכַכּלֹות ַנּפֵ ַהָּׁשַמִים ַוִּיָּׁשַבע ְּבֵחי ָהעֹוָלם-ּוֹשְ

)32:40דברים (        :ֵאֶּלה- ֹקֶדׁש ִּתְכֶליָנה ָכל- ַעם  
 

!]המשיח[     )1: 61ישעיהו (     ספר ישעיה פרק יא   

רּוַח ָחְכָמה  ְוָנָחה ָעָליו רּוַח ְיֹהָוה        ב: א   ְוָיָצא ֹחֶטר ִמֶּגַזע ִיָׁשי ְוֵנֶצר ִמָּׁשָרָׁשיו ִיְפֶרה
      ַוֲהִריחֹו ְּבִיְרַאת ְיֹהָוהג: רּוַח ַּדַעת ְוִיְרַאת ְיֹהָוה הרּוַח ֵעָצה ּוְגבּוָר  ּוִביָנה

ד   ְוָׁשַפט ְּבֶצֶדק ַּדִּלים ְוהֹוִכיַח ְּבִמיׁשֹור : ְלִמְׁשַמע ָאְזָניו יֹוִכיחַ - ְלַמְרֵאה ֵעיָניו ִיְׁשּפֹוט ְוא- ְוא
ה   ְוָהָיה ֶצֶדק ֵאזֹור ָמְתָניו : ָפָתיו ָיִמית ָרָׁשעֶאֶרץ ְּבֵׁשֶבט ִּפיו ּוְברּוַח ֹשְ -ָאֶרץ ְוִהָּכה-ְלַעְנֵוי

:ְוָהֱאמּוָנה ֵאזֹור ֲחָלָציו  
  

!]המשיח[     )1-3 : 61גם ישעיהו (     ספר תהילים פרק פט  
י ְזרֹועִ -כב   ֲאֶׁשר ָיִדי ִּתּכֹון ִעּמֹו ַאף:  ְּבֶׁשֶמן ָקְדִׁשי ְמַׁשְחִּתיוָּדִוד ַעְבִּדיכא   ָמָצאִתי    

ָאִני ְּבכֹור -ַאףכח   : ְיׁשּוָעִתי ְוצּור ֵאִלי  ָאָּתהָאִביכז   הּוא ִיְקָרֵאִני   :ְתַאְּמֶצּנּו
 : לֹו  ַחְסִּדי ּוְבִריִתי ֶנֱאֶמֶנת לוֹ -] ֶאְׁשָמר[כט   ְלעֹוָלם ֶאְׁשָמור : ָאֶרץ-ֶאְּתֵנהּו ֶעְליֹון ְלַמְלֵכי

ְמִּתי ָלַעד ַזְרעֹו ְוִכְסאוֹ ל  ְלָדִוד - לו   ַאַחת ִנְׁשַּבְעִּתי ְבָקְדִׁשי ִאם  :ִּכיֵמי ָׁשָמִים   ְוֹשַ

:ֶנְגִּדי ַכֶּׁשֶמׁש ִיְהֶיה ְוִכְסאוֹ    ַזְרעֹו ְלעֹוָלם  לז :ֲאַכֵּזב  
 

]! דודהוא בןהמשיח [          ספר דברי הימים א פרק יז  
ָרֵאל ְוִהְכַנְעִּתי ֶאתַעִּמי יִ - י   ּוְלִמָּיִמים ֲאֶׁשר ִצִּויִתי ֹׁשְפִטים ַעל  אֹוְיֶבי ָוַאִּגד ָל ּוַבִית - ָּכל- ֹשְ

ַזְרֲע ַאֲחֶרי ֲאֶׁשר - ֲאֹבֶתי ַוֲהִקימֹוִתי ֶאת- ָמְלאּו ָיֶמי ָלֶלֶכת ִעם- יא   ְוָהָיה ִּכי: ְּל ְיֹהָוה- ִיְבֶנה
יג   : עֹוָלם- ִּכְסאֹו ַעד- ִּלי ָּבִית ְוֹכַנְנִּתי ֶאת- יב   הּוא ִיְבֶנה: ַמְלכּותוֹ - ִמָּבֶני ַוֲהִכינֹוִתי ֶאת ִיְהֶיה

ָאִסיר ֵמִעּמֹו ַּכֲאֶׁשר ֲהִסירֹוִתי -  ְוַחְסִּדי אִּלי ְלֵבן-ְוהּוא ִיְהֶיה ּלֹו ְלָאב-ֲאִני ֶאְהֶיה

ְוִכְסאוֹ  ָהעֹוָלם-ְּבֵביִתי ּוְבַמְלכּוִתי ַעדְוַהֲעַמְדִּתיהּו    יד: ֵמֲאֶׁשר ָהָיה ְלָפֶני
: ָּדִויד- טו   ְּכֹכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ּוְכֹכל ֶהָחזֹון ַהֶּזה ֵּכן ִּדֶּבר ָנָתן ֶאל:עֹוָלם-ִיְהֶיה ָנכֹון ַעד  

 

:ִתֵּתן ֲחִסיְד ִלְראֹות ָׁשַחת- ַתֲעֹזב ַנְפִׁשי ִלְׁשאֹול א- א| י   ִּכי    ספר תהילים פרק טז  
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!]המשיח הצלוב[                                                                                          ספר ישעיה פרק נג  

ב   ַוַּיַעל ַּכּיֹוֵנק ְלָפָניו ְוַכֹּׁשֶרׁש ֵמֶאֶרץ : ִמי ִנְגָלָתה- ַעלּוְזרֹוַע ְיֹהָוהא   ִמי ֶהֱאִמין ִלְׁשֻמָעֵתנּו 
בֹות ג   ִנְבֶזה ַוֲחַדל ִאיִׁשים ִאיׁש ַמְכאֹ : ַמְרֶאה ְוֶנְחְמֵדהּו- ֹתַאר לֹו ְוא ָהָדר ְוִנְרֵאהּו ְוא- ִצָּיה א

אד   : ִוידּוַע ֹחִלי ּוְכַמְסֵּתר ָּפִנים ִמֶּמּנּו ִנְבֶזה ְוא ֲחַׁשְבנֻהּו ּוַמְכֹאֵבינּו  ָאֵכן ֳחָלֵינּו הּוא ָנֹשָ
ְמֻדָּכא     ִמְּפָׁשֵענּוְמֹחָלל ְוהּוא ה   :  ַוֲאַנְחנּו ֲחַׁשְבנֻהּו ָנגּוַע ֻמֵּכה ֱאִהים ּוְמֻעֶּנהְסָבָלם

ו   ֻּכָּלנּו ַּכֹּצאן ָּתִעינּו      :ָלנּו-  ִנְרָּפאּוַבֲחֻבָרתוֹ  ַסר ְׁשלֹוֵמנּו ָעָליוֵמֲעֹוֹנֵתינּו מּו

- ז   ִנַּגֹש ְוהּוא ַנֲעֶנה ְוא ִיְפַּתח  :ַויֹהָוה ִהְפִּגיַע ּבֹו ֵאת ֲעֹון ֻּכָּלנּוִאיׁש ְלַדְרּכֹו ָּפִנינּו 
 ח   ֵמֹעֶצר ּוִמִּמְׁשָּפט         :ֹגְזֶזיָה ֶנֱאָלָמה ְוא ִיְפַּתח ִּפיוִּפיו ַּכֶּׂשה ַלֶּטַבח יּוָבל ּוְכָרֵחל ִלְפֵני 

ְרָׁשִעים - ט   ַוִּיֵּתן ֶאת      :ּדֹורֹו ִמי ְיֹשֹוֵחַח ִּכי ִנְגַזר ֵמֶאֶרץ ַחִּיים ִמֶּפַׁשע ַעִּמי ֶנַגע ָלמוֹ - ֻלָּקח ְוֶאת
י   ַויֹהָוה ָחֵפץ ַּדְּכאוֹ     :ה ְוא ִמְרָמה ְּבִפיוָחָמס ָעשָֹ -ַעל אָעִׁשיר ְּבֹמָתיו - ִקְברֹו ְוֶאת
ים ָאָׁשם ַנְפׁשֹו ִיְרֶאה ֶזַרע ַיֲאִרי ָיִמים ְוֵחֶפץ ְיֹהָוה ְּבָידֹו ִיְצָלח- ֶהֱחִלי ִאם יא   ֵמֲעַמל ַנְפׁשוֹ : ָּתֹשִ

ָּבע ְּבַדְעּתֹו ַיְצִּדיק  לוֹ - יב   ָלֵכן ֲאַחֶּלק: ָתם הּוא ִיְסֹּבלָלַרִּבים ַוֲעֹונֹ  ַצִּדיק ַעְבִּדיִיְרֶאה ִיֹשְ
- ֹּפְׁשִעים ִנְמָנה ְוהּוא ֵחְטא-ֲעצּוִמים ְיַחֵּלק ָׁשָלל ַּתַחת ֲאֶׁשר ֶהֱעָרה ַלָּמֶות ַנְפׁשֹו ְוֶאת- ָבַרִּבים ְוֶאת

א ְוַלֹּפְׁשִעים ַיְפִּגיעַ  :       ַרִּבים ָנֹשָ  
   

!]המשיח[    )  1-3: 11ישעיהו (      ספר ישעיה פרק סא  
ה ָעָלי ַיַען ָמַׁשח ְיֹהָוה ֹאִתי ְלַבֵּׂשר ֲעָנִוים ְׁשָלַחִני ַלֲחֹבׁש ְלִנְׁשְּבֵרי ֵלב ִלְקֹרא -א   רּוַח ֲאֹדָני ְיֶהֹוִ

-לָרצֹון ַליֹהָוה ְויֹום ָנָקם ֵלאֵהינּו ְלַנֵחם ּכָ - ב   ִלְקֹרא ְׁשַנת: קֹוחַ - ִלְׁשבּוִים ְּדרֹור ְוַלֲאסּוִרים ְּפַקח
:ֲאֵבִלים  

 
  !]המשיח[              )בתרגום לעברית (ספר דניאל פרק ב

, ַוַּת ֶאת ַהֶּצֶלם ַעל ַרְגָליו ֶׁשל ַּבְרֶזל ְוֶחֶרׁש,  ֶׁשא ְבָיַדִיםֶאֶבןַעד ֶׁשִּנְכְרָתה , לד   רֹוֶאה ָהִייתָ 
ְוָהיּו ְכֹמץ ִמָּגְרנֹות ַקִיץ , ַהֶּכֶסף ְוַהָּזָהב, ֶׁשתַהְּנחֹ , ַהֶחֶרׂש, לה   ֲאַזי הּוַדקּו ַהַּבְרֶזל. ַוָּתֶדק אֹוָתן

ָהְיָתה ְלַהר  ֲאֶׁשר ִהְּכָתה ֶאת ַהֶּצֶלם ְוָהֶאֶבן, ְוָכל ָמקֹום א ִנְמָצא ָלֶהם, ַוִּתָּׂשא אֹוָתם ָהרּוחַ 
  .ּוָמְלָאה ָּכל ָהָאֶרץ, ָּגדֹול

 
!]יחהמש[  )      02:34דניאל (         ספר ישעיה פרק כח  

ה          ִּפּנַת יְִקַרת ּבַֹחןֶאֶבן  ָאֶבן ִהנְנִי יִַּסד ְּבִצּיֹון טז   ָלֵכן ֹּכה ָאַמר ֲאֹדָני ְיֶהֹוִ

:מּוָסד מּוָּסד ַהַּמֲאִמין א ָיִחיׁש  
 

!]המשיח[         )02:34דניאל (           ספר ישעיה פרק ח  
ָרֵאל ְלַפח ּוְלמֹוֵקׁש ְליֹוֵׁשב צּור ִמְכׁשֹולּולְ  ֶנֶגףּוְלֶאֶבן יד   ְוָהָיה ְלִמְקָּדׁש   ִלְׁשֵני ָבֵּתי ִיֹשְ

:    טו   ְוָכְׁשלּו ָבם ַרִּבים ְוָנְפלּו ְוִנְׁשָּברּו ְונֹוְקׁשּו ְוִנְלָּכדּו: ְירּוָׁשָלם  
 

!]המשיח[                   ספר חגי פרק ב  
 ָאַמר ְיֹהָוה ַהַּבִית ַהֶּזה ָּכבֹודַהַּבִית ַהֶּזה ָּכבֹודַהַּבִית ַהֶּזה ָּכבֹודַהַּבִית ַהֶּזה ָּכבֹוד- ּוִמֵּלאִתי ֶאתַהּגֹוִים - ֶחְמַּדת ָּכלּוָבאּוַהּגֹוִים -ָּכל-ז   ְוִהְרַעְׁשִּתי ֶאת

 ָהִראׁשֹון ָאַמר ְיֹהָוה ְצָבאֹות-  ַהֶּזה ָהַאֲחרֹון ִמןָּגדֹול ִיְהֶיה ְּכבֹוד ַהַּבִיתט      :ְצָבאֹות

) רק משר השלוםהשלום יבוא(:  ְנֻאם ְיֹהָוה ְצָבאֹותָׁשלֹוםּוַבָּמקֹום ַהֶּזה ֶאֵּתן   
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!]המשיח[               ספר ישעיה פרק יא  

  ּגֹויִם יְִדרֹׁשּוֵאָליועֵֹמד ְלנֵס ַעִּמים  ֲאֶׁשר ׁשֶֹרׁש יִַׁשיי   ְוָהיָה ַּבּיֹום ַההּוא  

-ֶאתֵׁשנִית יָדֹו ִלְקנֹות | ַּבּיֹום ַההּוא יֹוִסיף ֲאדֹנָי |  יא   ְוָהיָה  :ְמנָֻחתֹו ָּכבֹודְוָהיְָתה 

ְׁשָאר ַעּמֹו ֲאֶׁשר יִָּׁשֵאר ֵמַאּׁשּור ּוִמִּמְצַריִם ּוִמַּפְתרֹוס ּוִמּכּוׁש ּוֵמֵעיָלם ּוִמִּׁשנְָער ּוֵמֲחָמת 
:ּוֵמִאּיֵי ַהּיָם  

 

]!שילוש של אלוהיםהטבע [            ספר בראשית פרק א  

ה ַוֹּיאֶמר ֱאִהים   כו               נּוְּבַצְלֵמנּו ִּכְדמּותֵ  ָאָדם ַנֲעֹשֶ
:ָהָאֶרץ-ָהֶרֶמֹש ָהֹרֵמֹש ַעל- ָהָאֶרץ ּוְבָכל- ְוִיְרּדּו ִבְדַגת ַהָּים ּוְבעֹוף ַהָּׁשַמִים ּוַבְּבֵהָמה ּוְבָכל  

 

   ]!שילוש של אלוהיםהטבע [            ספר בראשית פרק ג

ה ֱאִהים ֵהן ָהָאָדם ָהָיה ְּכַאַחד | כב   ַוֹּיאֶמר                    | ָלַדַעת טֹוב ָוָרע ְוַעָּתה ּנּוִמּמֶ ְיהֹוָ
:ִיְׁשַלח ָידֹו ְוָלַקח ַּגם ֵמֵעץ ַהַחִּיים ְוָאַכל ָוַחי ְלֹעָלם- ֶּפן  

 

]!שילוש של אלוהיםהטבע [          ספר בראשית פרק יא  

ָפָתם  ֵנְרָדה ְוָנְבָלה   ָהָבהז   ַפת ָׁשם ֹשְ :ֵרֵעהּוֲאֶׁשר א ִיְׁשְמעּו ִאיׁש ֹשְ  
 

]!שילוש של אלוהיםהטבע [               ספר ישעיה פרק ו  

: ָוֹאַמר ִהְנִני ְׁשָלֵחִניָלנּו-ּוִמי ֵיֶלִמי ֶאְׁשַלח - קֹול ֲאֹדָני ֹאֵמר ֶאת- ח   ָוֶאְׁשַמע ֶאת   
 

ה   ... טז      מחספר ישעיה פרק           !]אלוהים[ : ְורּוחוֹ ְׁשָלַחִניְוַעָּתה ֲאֹדָני ְיֶהֹוִ
 

 ספר תהילים פרק ח

ְוָכבֹוד    ַוְּתַחְּסֵרהּו ְּמַעט ֵמֱאִהיםו : ָאָדם ִּכי ִתְפְקֶדּנּו-ִתְזְּכֶרּנּו ּוֶבן-ֱאנֹוׁש ִּכי- ה   ָמה 
י ָיֶדי ז   : ְוָהָדר ְּתַעְּטֵרהּו :ַרְגָליו-ֹּכל ַׁשָּתה ַתַחתַּתְמִׁשיֵלהּו ְּבַמֲעֹשֵ  

 

 ספר הושע פרק ב
ָרֵאל ְּכחֹול ַהָּים ֲאֶׁשר א- ָהָיה ִמְסַּפר ְּבֵניא   וְ  ֵיָאֵמר ָלֶהם - ִיַּמד ְוא ִיָּסֵפר ְוָהָיה ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר- ִיֹשְ

:ָחי-ָלֶהם ְּבֵני ֵאלַאֶּתם ֵיָאֵמר ַעִּמי - א  
 

:ֶעְליֹון ֻּכְּלֶכםֲאִני ָאַמְרִּתי ֱאִהים ַאֶּתם ּוְבֵני  ו                    ספר תהילים פרק פב   
  

 ספר דברים פרק ו

ה ֱאֶהי            ה  :ְמֹאֶד- ַנְפְׁש ּוְבָכל-ְלָבְב ּוְבָכל-ְּבָכל ְוָאַהְבָּת ֵאת ְיהֹוָ  
 

)8,12 : 7דברים (        ספר ירמיה פרק לא  

:ָחֶסד ֵּכן ְמַׁשְכִּתי-ַעל  ֲאַהְבִּתיְוַאֲהַבת עֹוָלםב   ֵמָרחֹוק ְיֹהָוה ִנְרָאה ִלי   
 

:ָזַבח-ֲעֵליִלי ֲחִסיָדי ֹּכְרֵתי ְבִריִתי - ִאְספּו  ה      ספר תהילים פרק נ  
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:ְדָקִתי א ֵתָחתִויׁשּוָעִתי ְלעֹוָלם ִּתְהֶיה ְוצִ ... ו    ספר ישעיה פרק נא  
 

 ספר ישעיה פרק נט
 ֲעֹוֹנֵתיֶכם ָהיּו - ב   ִּכי ִאם: מֹועַ ָכְבָדה ָאְזנֹו ִמְּׁש - ְיֹהָוה ֵמהֹוִׁשיַע ְוא- ָקְצָרה ַיד- א   ֵהן א

:ַמְבִּדִלים ֵּביֵנֶכם ְלֵבין ֱאֵהיֶכם ְוַחֹּטאוֵתיֶכם ִהְסִּתירּו ָפִנים ִמֶּכם ִמְּׁשמֹועַ   
 

)ד ,ספר יחזקאל פרק יח    (ספר דברים פרק כד  
:      יׁש ְּבֶחְטאֹו יּוָמתּואִ ָאבֹות - יּוְמתּו ַעל- ָּבִנים ּוָבִנים א- יּוְמתּו ָאבֹות ַעל- טז   א  

 

הג   ַהֹּכל ָסר ַיְחָּדו ֶנֱאָלחּו    ספר תהילים פרק יד :ֶאָחד- טֹוב ֵאין ַּגם- ֵאין ֹעֹשֵ  
 

 ספר דברים פרק כז
:ָהָעם ָאֵמן- ַהֹּזאת ַלֲעֹשֹות אֹוָתם ְוָאַמר ָּכל-ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה- ָיִקים ֶאת-  ֲאֶׁשר אָארּורכו      

 

)7:20קהלת (       עיה פרק סד ישספר  
:ִצְדֹקֵתינּו ַוָּנֶבל ֶּכָעֶלה ֻּכָּלנּו ַוֲעֹוֵננּו ָּכרּוַח ִיָּׂשֻאנּו- ה   ַוְּנִהי ַכָּטֵמא ֻּכָּלנּו ּוְכֶבֶגד ִעִּדים ָּכל  

 

!]המשיח[             ספר הושע פרק ה  
:ִבְקׁשּו ָפָני ַּבַּצר ָלֶהם ְיַׁשֲחֻרְנִניֶיְאְׁשמּו ּו- ְמקֹוִמי ַעד ֲאֶׁשר- טו   ֵאֵל ָאׁשּוָבה ֶאל  

 

 ספר דניאל פרק יב
   : ְוֵאֶּלה ַלֲחָרפֹות ְלִדְראֹון עֹוָלםְלַחֵּיי עֹוָלםָעָפר ָיִקיצּו ֵאֶּלה -ב   ְוַרִּבים ִמְּיֵׁשֵני ַאְדַמת 

 

)15:29 1- שמואל א (      ספר במדבר פרק כג  
ה ְוִדֶּבר ְוא ְיִקיֶמָּנה-ֶבן ּוא ִאיׁש ֵאל ִויַכֵּזביט    :ָאָדם ְוִיְתֶנָחם ַההּוא ָאַמר ְוא ַיֲעֹשֶ  

 

            ַחְסְּד- ְׁשֶמ ַעל-ֵהיַכל ָקְדְׁש ְואֹוֶדה ֶאת-ב   ֶאְׁשַּתֲחֶוה ֶאל   ספר תהילים פרק קלח

:ִׁשְמA ִאְמָרֶתA-ָּכל- ַעל ִהגְַּדְלּתָ - ִּכי ֲאִמֶּת-ְוַעל  
 

:ְּדָבִרי ַלֲעשֹ ֹתוֹ - ֹׁשֵקד ֲאִני ַעל-יב  ַוֹּיאֶמר ְיֹהָוה ֵאַלי ֵהיַטְבָּת ִלְראֹות ִּכי    ירמיה פרק אספר   
 

 ספר מלאכי פרק ב

ְפֵתי ֹכֵהן ִיְׁשְמרּו-ִּכיז    :ְצָבאֹות הּוא-ַמְלַא ְיֹהָוה ְיַבְקׁשּו ִמִּפיהּו ִּכי ַדַעת ְותֹוָרה- ֹשִ  
 

שישוע בוודאות המוכיחים ך''פסוקים מהתנ  86בעלון הזה מופיעים   
. והעמיםראל ישהוא המשיח של  

 

:ְלעֹוָלם ְיֹהָוה ְּדָבְר ִנָּצב ַּבָּׁשָמִיםפט        ספר תהילים פרק קיט     
 

  ישראל,ירושלים   )18,19: 2חגי :  כסלו 24(  2014  , דצמבר16    
                                                                         

 ספר ישעיה פרק מ                     

:ְלעֹוָלםיָקּום ֱאBֵהינּו -ּוְדַבר   ָיֵבׁש ָחִציר ָנֵבל ִציץ ח   
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 המשיח
 

ְוַעד ַעִּתיק ַהָּיִמים, ְּכֶבן ָאָדם ָּבא ָהָיה     יג         
   ,ְוָכל ָהַעִּמים, ְולֹו ִנַּתן ִׁשְלטֹון ִויָקר ּוַמְלכּות  יד
ִׁשְלטֹונֹו ִׁשְלטֹון עֹוָלם , ת ְוַהְּלׁשֹונֹות אֹותֹו ַיֲעֹבדּוָהֻאּמוֹ 

  . ֲאֶׁשר א ִּתָּׁשֵחת–ֲאֶׁשר א ַיֲעֹבר ּוַמְלכּותֹו 
  ) בתרגום לעברית(פר דניאל פרק ז ס

  

  ְּבנוֹ - ֶּׁשם- ְּׁשמֹו ּוַמה- ַמה  ד
   ספר משלי פרק ל

  
  ּצֹו ַויֹהָוה ֲעֵליֶהם ֵיָרֶאה ְוָיָצא ַכָּבָרק ִח   יד

ה ַּבּׁשֹוָפר ִיְתָקע   ַואֹדָני ְיהֹוִ
    ְיֹהָוה ְצָבאֹות ָיֵגן ֲעֵליֶהם   טו

  טז   ְוהֹוִׁשיָעם ְיֹהָוה ֱאֵהיֶהם ַּבּיֹום ַההּוא
  ספר זכריה פרק ט

  

   ִמי הּוא ֶזה ֶמֶל ַהָּכבֹודי
ֶמֶלD ַהָּכבֹוד הּוא יְהָֹוה ְצָבאֹות  

 ספר תהילים פרק כד
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 המשיח
 

א ּוַמְכֹאֵבינּו ְסָבָלםד  ָאכֵ  :  ...ן ֳחָלֵינּו הּוא ָנֹשָ  
 ה   ְוהּוא ְמֹחָלל ִמְּפָׁשֵענּו 

 ְמֻדָּכא ֵמֲעֹוֹנֵתינּו מּוַסר ְׁשלֹוֵמנּו ָעָליו

     :ָלנּו- ּוַבֲחֻבָרתֹו ִנְרָּפא 
 ו   ֻּכָּלנּו ַּכֹּצאן ָּתִעינּו ִאיׁש ְלַדְרּכֹו ָּפִנינּו

    : ֵאת ֲעֹון ֻּכָּלנּוַויֹהָוה ִהְפִּגיַע ּבוֹ 
:ִּכי ִנְגַזר ֵמֶאֶרץ ַחִּיים ִמֶּפַׁשע ַעִּמי ֶנַגע ָלמוֹ ... ח   

ים ָאָׁשם ַנְפׁשוֹ - י  ַויֹהָוה ָחֵפץ ַּדְּכאֹו ֶהֱחִלי ִאם ָּתֹשִ  
ָּבע ְּבַדְעּתוֹ  יא   ֵמֲעַמל ַנְפׁשֹו ִיְרֶאה ִיֹשְ  
:ם הּוא ִיְסֹּבל ַיְצִּדיק ַצִּדיק ַעְבִּדי ָלַרִּבים ַוֲעֹוֹנתָ   

ֲעצּוִמים ְיַחֵּלק ָׁשָלל -לֹו ָבַרִּבים ְוֶאת-יב   ָלֵכן ֲאַחֶּלק
ֹּפְׁשִעים ִנְמָנה ְוהּוא - ַּתַחת ֲאֶׁשר ֶהֱעָרה ַלָּמֶות ַנְפׁשֹו ְוֶאת

א ְוַלֹּפְׁשִעים ַיְפִּגיעַ -ֵחְטא :       ַרִּבים ָנֹשָ  
 ספר ישעיה פרק נג

 

 ח   ַוֹּיאֶמר ַאְבָרָהם 
ּלֹו ַהֶּׂשה ְלֹעָלה ְּבִני-ִהים ִיְרֶאהֱא  

 ספר בראשית פרק כב
 


