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  :הקדשה

 ושחרר אותי משנים ריפא אותי, אשר הושיע אותי, קדוש ישראל, למושיעי האוהב והנאמן תמיד

שלוותו ושמחתו ולהושיע , ואשר ממשיך לברך אותי מדי יום עם אהבתו, כה ארוכות של הרס

  !אותי מאויביי

תמכת . מתנתו המיוחדת והנפלאה של אלהים עבורי, פריל כריסטין, לאשתי האוהבת והנאמנה

  יברך אותך .נות העמוקות יותר שבספר זהתובתרמת לרבות מן ה. כך-בי ועודדת אותי כל

  .על היותך עזר כה נפלא כנגדי, בשפע, אלהים

תודה לך על שתרגמת בקפידה את הלימוד . ידידתי המיוחדת ומתרגמת ספר זה, לרּבקה פריי

  :התורני שבגרסה האנגלית של ספר המובאות

]THE DAY GOD SHOWED UP IN THE ISRAELI KNESSET [  

כמו גם יהודים רבים בתפוצות ידעו , אלים רביםעל מנת שיהודים ישר, לשפה העברית ולתורה

  .ובעלת משמעות אמיתית, אישית, את קדוש ישראל בדרך חדשה
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  :משה אומר

  :קריאת שמע

  !"ד ִיְׂשָרֵאל ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ְיהָוה ֶאָחעְׁשַמ"

   ֵאת ְיהָוה ֱאלֶֹהיָךְוָאַהְבָּת"

  ְמאֶֹדָך-ַנְפְׁשָך ּוְבָכל-ּוְבָכלְלָבְבָך -ְּבָכל

  "ְלָבֶבָך-ַעל  ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹוםָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ְוָהיּו

  'ה-'ד: 'דברים ו

  ְׁשֵני ֵעִדים ִּפי-ַעל"

  אֹו

  ֵעִדים-ִּפי ְׁשלָֹׁשה-ַעל

   "!ָיקּום ָּדָבר

  ו"ט: ט"דברים י
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  !נשחת-דבר אלהים הבלתי

  :עיהויש

  'ח: 'ישעיהו מ" ֱאלֵֹהינּו ָיקּום ְלעֹוָלם-ּוְדַבר"

  :דוד

   " ָודֹר ֱאמּוָנֶתָךְלדֹר  ִנָּצב ַּבָּׁשָמִיםְיהָוה ְּדָבְרָך ְלעֹוָלם"

  'צ-ט"פ: ט"תהלים קי

    ִׁשְמָך ְלעֹוָלםְיהָוה"

  ג"י: ה"תהלים קל" ָודֹר- ִזְכְרָך ְלדֹר ְיהָוה

  ְׁשֶמָך- ָך ְואֹוֶדה ֶאתֵהיַכל ָקְדְׁש-  ֶאלֶאְׁשַּתֲחֶוה"

  :ֲאִמֶּתָך- ַחְסְּדָך ְוַעל- ַעל

  !"ִׁשְמָך ִאְמָרֶתָך-ָּכל-ִהְגַּדְלָּת ַעל-ִּכי

  'ב: ח"תהלים קל

  :משה

  ָאָדם ְוִיְתֶנָחם- ִאיׁש ֵאל ִויַכֵּזב ּוֶבןלֹא"

  " ְולֹא ְיִקיֶמָּנהְוִדֶּברַההּוא ָאַמר ְולֹא ַיֲעֶׂשה 

  ט"י: ג"במדבר כ

  :שמואל

  " ְלִהָּנֵחםִּכי לֹא ָאָדם הּוא :  ֵנַצח ִיְׂשָרֵאל לֹא ְיַׁשֵּקר ְולֹא ִיָּנֵחםַגם ְו"

  ט"כ: ו"ט' שמואל א
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  :ירמיהו

  "ַלֲעׂשֹתוְּדָבִרי -ׁשֵֹקד ֲאִני ַעל- ְיהָוה ֵאַלי ֵהיַטְבָּת ִלְראֹות ִּכיַוּיֹאֶמר"

  ב"י: 'ירמיהו א

  :משה

  ֶאְתֶכם ַלֲעׂשֹותְמַלֵּמדַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ָאנִֹכי -ים ְוֶאלַהֻחִּק-  ִיְׂשָרֵאל ְׁשַמע ֶאלְוַעָּתה"

   :ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְיהָוה ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתיֶכם נֵֹתן ָלֶכם-ֶאתְלַמַען ִּתְחיּו ּוָבאֶתם ִויִרְׁשֶּתם 

   ִתְגְרעּו ִמֶּמּנּוְולֹאַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם - ַעל  תִֹספּולֹא

   " ְמַצֶּוה ֶאְתֶכםָאנִֹכיִמְצֹות ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ֲאֶׁשר - ֶאתִלְׁשמֹר

  'ב-'א: 'דברים ד

  :שלמה

   :ִאְמַרת ֱאלֹוַּה ְצרּוָפה ָמֵגן הּוא ַלחִֹסים ּבֹו-ָּכל"

  " ְוִנְכָזְבָּתיֹוִכיַח ְּבָך - ְּדָבָריו ֶּפן-ּתֹוְסְּף ַעל- ַאל

  'ו- 'ה: 'משלי ל

  :משה

  ַּבִּמְדָּבר  ָׁשָנהַאְרָּבִעיםֶרְך ֲאֶׁשר הֹוִליְכָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֶזה ַהֶּד-ָּכל- ֶאתְוָזַכְרָּת"

   :לֹא-ִאם ֲאֶׁשר ִּבְלָבְבָך ֲהִתְׁשמֹר ִמְצֹוָתו-ֶאתְלַמַען ַעּנְֹתָך ְלַנּסְֹתָך ָלַדַעת 

  ִּכי ֲאבֶֹתיָך ְלַמַען הֹוִדיֲעָך ָיְדעּוןָיַדְעָּת ְולֹא - ַהָּמן ֲאֶׁשר לֹא- ַוַּיְרִעֶבָך ַוַּיֲאִכְלָך ֶאתַוְיַעְּנָך

  ָהָאָדםַהֶּלֶחם ְלַבּדֹו ִיְחֶיה -לֹא ַעל

  ְיהָוה-מֹוָצא ִפי-ָּכל-ִּכי ַעל

   "ִיְחֶיה ָהָאָדם
  'ג-'ב: 'דברים ח
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  :משה

   ָנַתִּתי ְלָפֶניָך ַהּיֹוםְרֵאה  :ַלֲעׂשֹתֹוְּבִפיָך ּוִבְלָבְבך  ָקרֹוב ֵאֶליָך ַהָּדָבר ְמאֹד-ִּכי"

  ַהּיֹום ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ֲאֶׁשר  :ָהָרע-ַהָּמֶות ְוֶאת- ְוֶאתַהּטֹוב -ַחִּיים ְוֶאתַה-ֶאת

   ְוֻחּקָֹתיו ּוִמְׁשָּפָטיוִמְצֹוָתיו ָלֶלֶכת ִּבְדָרָכיו ְוִלְׁשמֹר ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך- ְלַאֲהָבה ֶאת

  "ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה-ָבאַאָּתה - ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשרֱאלֶֹהיָךּוֵבַרְכָך ְיהָוה  ְוָחִייָת ְוָרִביָת

  ז"ט-ד"י: 'דברים ל

  :דוד

   " ִׁשְבָעָתִיםְמֻזָּקק ָצרּוף ַּבֲעִליל ָלָאֶרץ ֶּכֶסף  ֲאָמרֹות ְטהֹרֹות ְיהָוהִאְמרֹות"

  'ז: ב"תהלים י

  "ָלך-ְלַמַען לֹא ֶאֱחָטאִאְמָרֶתָך  ָצַפְנִּתי ְּבִלִּבי"

  " ְואֹור ִלְנִתיָבִתיְדָבֶרָךְלַרְגִלי -ֵנר"

  ה"ק, א"י: ט"תהלים קי 

   :ֲאַׁשֵּקר ֶּבֱאמּוָנִתי-ָאִפיר ֵמִעּמֹו ְולֹא- לֹאְוַחְסִּדי"

   :ְלָדִוד ֲאַכֵּזב-ִאם  ִנְׁשַּבְעִּתי ְבָקְדִׁשיַאַחת : ֲאַׁשֶּנהֲאַחֵּלל ְּבִריִתי ּומֹוָצא ְׂשָפַתי לֹא -לֹא

  " ַכֶּׁשֶמׁש ֶנְגִּדיְוִכְסאֹו ְלעֹוָלם ִיְהֶיה ַזְרעֹו

  ז"ל-ד"ל: ט"הלים פת

  :שלמה

   :ְלָבֶבָךַיִּליזּו ֵמֵעיֶניָך ָׁשְמֵרם ְּבתֹוְך -ַאל : ָאְזֶנָך- ַלֲאָמַרי ַהטִלְדָבַרי ַהְקִׁשיָבה ְּבִני"

  ִלֶּבָךִמְׁשָמר ְנצֹר -ִמָּכל : ְּבָׂשרֹו ַמְרֵּפא-ּוְלָכל ֵהם ְלמְֹצֵאיֶהםַחִּיים -ִּכי

  "  ִמֶּמָּךַהְרֵחק ִמְּמָך ִעְּקׁשּות ֶּפה ּוְלזּות ְׂשָפַתִים ָהֵסר:  ִמֶּמּנּו ּתֹוְצאֹות ַחִּיים-ִּכי

  ד"כ-'כ: 'משלי ד

  "ֵיָחֶבל לֹוְלָדָבר  ָּבז"

  ג"י: ג" משלי י
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  :ישעיהו

  "  ָחֵפץ ְלַמַען ִצְדקֹו ַיְגִּדיל ּתֹוָרה ְוַיְאִּדירְיהָוה"

  א"כ: ב"ישעיהו מ

 : ֵּתָחּתּו- ּוִמִּגֻּדפָֹתם ַאלֱאנֹוׁשִּתיְראּו ֶחְרַּפת -י ְבִלָּבם ַאל ֵאַלי יְֹדֵעי ֶצֶדק ַעם ּתֹוָרִתִׁשְמעּו"

"  ְלדֹור ּדֹוִריםִויׁשּוָעִתי ָעׁש ְוַכֶּצֶמר יֹאְכֵלם ָסס ְוִצְדָקִתי ְלעֹוָלם ִּתְהֶיה יֹאְכֵלם ַכֶּבֶגד ִּכי

  'ח-'ז: א"ישעיהו נ

 ֲאֶׁשר ָחַפְצִּתי- ָעָׂשה ֶאת-ִאםב ֵאַלי ֵריָקם ִּכי ָיׁשּו-  ֲאֶׁשר ֵיֵצא ִמִּפי לֹאְדָבִרי ִיְהֶיה ֵּכן"

  "ְוִהְצִליַח ֲאֶׁשר ְׁשַלְחִּתיו

  א"י: ה"ישעיהו נ 

  :ירמיהו

  "  ְיפֵֹצץ ָסַלעּוְכַפִּטיׁשְיהָוה - ְנֻאםְדָבִרי ָּכֵאׁש כֹה ֲהלֹוא"

  ט"כ: ג"ירמיהו כ

  :יחזקאל

   ֱאמֹר ֲאֵליֶהם ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוהָלֵכן"

   "ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוהֲאֶׁשר ֲאַדֵּבר ָּדָבר ְוֵיָעֶׂשה  ְּדָבָרי- ָּכלִתָּמֵׁשְך עֹוד - אלֹ

  ח"כ: ב"יחזקאל י

  :הושע

  "  ַעִּמי ִמְּבִלי ַהָּדַעת ִנְדמּו"

  'ו: 'הושע ד
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  :הבטחות ברית התורה של אלהים לכל היהודים

   !זכותו של כל יהודי לחיות בארץ ישראל

  " ִעָּמִדיַאֶּתםֵגִרים ְותֹוָׁשִבים -ִּכי ִלי ָהָאֶרץ-ִּכי ֵכר ִלְצִמֻתת לֹא ִתָּמְוָהָאֶרץ"

  ג"כ: ה"ויקרא כ

ִמְּנַהר ָהָאֶרץ ַהּזֹאת -  ֶאתָנַתִּתיְלַזְרֲעָך ְּבִרית ֵלאמֹר  ַאְבָרם- ַההּוא ָּכַרת ְיהָוה ֶאתַּבּיֹום"

ַהִחִּתי -ְוֶאת  :ַהַּקְדמִֹניַהְּקִנִּזי ְוֵאת -י ְוֶאתַהֵּקיִנ-ֶאת  :ְּפָרת-ְנַהרַהָּנָהר ַהָּגדֹל - ִמְצַרִים ַעד

" ַהְיבּוִסי-ַהִּגְרָּגִׁשי ְוֶאת-ְוֶאתַהְּכַנֲעִני -ָהֱאמִֹרי ְוֶאת-ְוֶאת  :ָהְרָפִאים-ְוֶאתַהְּפִרִּזי -ְוֶאת

  ב"כ-ח"י: ו"בראשית ט

ִׁשְמָך ַאְבָרם ְוָהָיה -ִיָּקֵרא עֹוד ֶאת-ְולֹא  : ִהֵּנה ְבִריִתי ִאָּתְך ְוָהִייָת ְלַאב ֲהמֹון ּגֹוִיםֲאִני"

  אְֹתָך ִּבְמאֹד ְמאֹד ּוְנַתִּתיָך ְלגֹוִיםְוִהְפֵרִתי  :ֲהמֹון ּגֹוִים ְנַתִּתיָך- ִּכי ַאבַאְבָרָהםִׁשְמָך 

 רָֹתם ַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ְלדֹּוֵביןְּבִריִתי ֵּביִני ּוֵביֶנָך - ֶאתַוֲהִקמִֹתי  :ֵיֵצאוּוְמָלִכים ִמְּמָך 

   : ַאֲחֶריָךּוְלַזְרֲעָך ִלְהיֹות ְלָך ֵלאלִֹהיםִלְבִרית עֹוָלם 

ַלֲאֻחַּזת עֹוָלם  ֶאֶרץ ְּכַנַען-  ֵאת ֶאֶרץ ְמֻגֶריָך ֵאת ָּכלַאֲחֶריָך ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ְוָנַתִּתי

   : ָלֶהם ֵלאלִֹהיםְוָהִייִתי

 זֹאת  :ְלדֹרָֹתםַאָּתה ְוַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך   ִתְׁשמֹרְּבִריִתי-ַאְבָרָהם ְוַאָּתה ֶאת- ֶאל ֱאלִֹהים ַוּיֹאֶמר

 ֵאת ּוְנַמְלֶּתם  :ָזָכר- ָלֶכם ָּכלִהּמֹול ּוֵבין ַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ּוֵביֵניֶכםְּבִריִתי ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמרּו ֵּביִני 

  "  ֵּביִני ּוֵביֵניֶכםְּבִריתְוָהָיה ְלאֹות ְּבַׂשר ָעְרַלְתֶכם 

  א"י-'ד: ז"בראשית י

 ְיהָוה- ִּבי ִנְׁשַּבְעִּתי ְנֻאם ַוּיֹאֶמר  :ַהָּׁשָמִים-ַאְבָרָהם ֵׁשִנית ִמן-  ֶאלַמְלַאְך ְיהָוה ַוִּיְקָרא"

ָבֵרְך ֲאָבֶרְכָך -ִּכי : ְיִחיֶדָך-ֶאתִּבְנָך -ַהָּדָבר ַהֶּזה ְולֹא ָחַׂשְכָּת ֶאת- ָעִׂשיָת ֶאתֲאֶׁשרִּכי ַיַען 

 ְוִיַרׁש ַזְרֲעָך ֵאת ַהָּיםְׂשַפת -ֲעָך ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ְוַכחֹול ֲאֶׁשר ַעלַזְר- ֶאתַאְרֶּבהְוַהְרָּבה 

  " ְּבקִֹלי ּכֹל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ ֵעֶקב ֲאֶׁשר ָׁשַמְעָּת ְבַזְרֲעָך ְוִהְתָּבְרכּו  : ַׁשַער אְֹיָביו

  ח"י-ו"ט: ב"בראשית כ
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  : אַֹמר ֵאֶליָךֲאֶׁשרֵרד ִמְצָרְיָמה ְׁשכֹן ָּבָאֶרץ ֵּת- ְיהָוה ַוּיֹאֶמר ַאל)אל יצחק ( ֵאָליוַוֵּיָרא"

  - ַוֲאָבְרֶכָּך ִּכיִעְּמָך ָּבָאֶרץ ַהּזֹאת ְוֶאְהֶיה ּגּור

  ָהֲאָרצֹת ָהֵאל- ָּכל- ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ֶאֵּתן ֶאת

   :ַהְּׁשֻבָעה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ְלַאְבָרָהם ָאִביָך- ֶאתַוֲהִקמִֹתי

  ַזְרֲעָך ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים- ֶאתְוִהְרֵּביִתי

  ָהֲאָרצֹת ָהֵאל-  ְלַזְרֲעָך ֵאת ָּכלְוָנַתִּתי

   : ָהָאֶרץּגֹוֵייּכֹל ְבַזְרֲעָך ְוִהְתָּבְרכּו 

  "  ַוִּיְׁשמֹר ִמְׁשַמְרִּתי ִמְצֹוַתי ֻחּקֹוַתי ְותֹורָֹתיְּבקִֹליָׁשַמע ַאְבָרָהם - ֲאֶׁשרֵעֶקב

  'ה-'ב: ו"בראשית כ

  ִּבְרַּכת ַאְבָרָהם- ְלָך ֶאת-ְוִיֶּתן : ַעִּמיםְוָהִייָת ִלְקַהל  י ְיָבֵרְך אְֹתָך ְוַיְפְרָך ְוַיְרֶּבָך ַׁשַּדְוֵאל"

  "ְלַאְבָרָהםָנַתן ֱאלִֹהים -ֶאֶרץ ְמֻגֶריָך ֲאֶׁשר-ְלִרְׁשְּתָך ֶאת  ִאָּתְךּוְלַזְרֲעָךְלָך 

   ַוָּיֶׂשם ְמַרֲאׁשָֹתיוַהָּמקֹוםֶמׁש ַוִּיַּקח ֵמַאְבֵני ָבא ַהֶּׁש-ַוָּיֶלן ָׁשם ִּכיַּבָּמקֹום  ַוִּיְפַּגע" 

   ַהָּׁשָמְיָמהַמִּגיַע ְוִהֵּנה ֻסָּלם ֻמָּצב ַאְרָצה ְורֹאׁשֹו ַוַּיֲחלֹם   :ַוִּיְׁשַּכב ַּבָּמקֹום ַההּוא

  אַמר ַוּיְֹיהָוה ִנָּצב ָעָליו ְוִהֵּנה  : ְוִהֵּנה ַמְלֲאֵכי ֱאלִֹהים עִֹלים ְויְֹרִדים ּבֹו

   ַאְבָרָהם ָאִביָך ֵואלֵֹהי ִיְצָחקֱאלֵֹהיֲאִני ְיהָוה 

   :ְלָך ֶאְּתֶנָּנה ּוְלַזְרֶעָך ָעֶליָהָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ׁשֵֹכב 

   ַּכֲעַפר ָהָאֶרץ ּוָפַרְצָּת ָיָּמה ָוֵקְדָמה ְוָצפָֹנה ָוֶנְגָּבהַזְרֲעָך ְוָהָיה

  "ּוְבַזְרֶעָךָמה ִמְׁשְּפחֹת ָהֲאָד-  ְבָך ָּכלְוִנְבְרכּו

  ד"י- א"י', ד-'ג: ח"בראשית כ

לֹו ֱאלִֹהים -ַוּיֹאֶמר  : אֹתֹו,  עֹוד ְּבבֹאֹו ִמַּפַּדן ֲאָרם ַוְיָבֶרְךַיֲעקֹב-  ֱאלִֹהים ֶאלַוֵּיָרא"

   ִיְהֶיה ְׁשֶמָךִיְׂשָרֵאל-ִיָּקֵרא ִׁשְמָך עֹוד ַיֲעקֹב ִּכי ִאם-לֹאִׁשְמָך ַיֲעקֹב 

   ֲאִני ֵאל ַׁשַּדי ְּפֵרה ּוְרֵבהֱאלִֹהים לֹו ַוּיֹאֶמר  : ִיְׂשָרֵאלְׁשמֹו- ֶאתַוִּיְקָרא

   : ּוְמָלִכים ֵמֲחָלֶציָך ֵיֵצאּוִמֶּמָּךּגֹוי ּוְקַהל ּגֹוִים ִיְהֶיה 

   ַאֲחֶריךּוְלַזְרֲעָךְלָך ֶאְּתֶנָּנה  ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ְלַאְבָרָהם ּוְלִיְצָחק- ְוֶאת

  " ִּדֶּבר ִאּתֹו- ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ֱאלִֹהיםֵמָעָליו ַוַּיַעל  : ָהָאֶרץ-ֶאֵּתן ֶאת

  ג"י-'ט: ה"בראשית ל
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   : ַוְיָבֶרְך אִֹתיְּכָנַען ְּבלּוז ְּבֶאֶרץ ֵאַלי- ֵאל ַׁשַּדי ִנְרָאהיֹוֵסף - ַיֲעקֹב ֶאלַוּיֹאֶמר"

  ים ְוִהְרִּביִתָך ּוְנַתִּתיָך ִלְקַהל ַעִּמַמְפְרָך ֵאַלי ִהְנִני ַוּיֹאֶמר

  ַאֲחֶריָך  ְלַזְרֲעָךַהּזֹאתָהָאֶרץ -ֶאתְוָנַתִּתי 

  "ֲאֻחַּזת עֹוָלם

  'ד-'ג: ח"בראשית מ

-ִיְצָחק ְוֶאל-ַאְבָרָהם ֶאל- ֶאלָוֵאָרא  :מֶֹׁשה ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני ְיהָוה- ֱאלִֹהים ֶאלַוְיַדֵּבר"

  ְּבִריִתי ִאָּתם- ֲהִקמִֹתי ֶאתְוַגם : ּוְׁשִמי ְיהָוה לֹא נֹוַדְעִּתי ָלֶהם ַׁשָּדיְּבֵאל  ַיֲעקֹב

  ֶאֶרץ ְּכָנַען- ָלֵתת ָלֶהם ֶאת

  " ָּגרּו ָבּה- ֲאֶׁשרְמֻגֵריֶהםֵאת ֶאֶרץ 

 ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב ְלַאְבָרָהםָיִדי ָלֵתת אָֹתּה -ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנָׂשאִתי ֶאת- ֶאְתֶכם ֶאלְוֵהֵבאִתי"

  ְוָנַתִּתי אָֹתּה ָלֶכם מֹוָרָׁשה

  "ְיהָוהי ֲאִנ

  'ח', ד-'ב: 'שמות ו

  :ירמיהו

   ֵעיִני ֲעֵליֶהם ְלטֹוָבהְוַׂשְמִּתי"

   :ְולֹא ֶאּתֹוׁש  ְולֹא ֶאֱהרֹס ּוְנַטְעִּתיםּוְבִניִתיםָהָאֶרץ ַהּזֹאת -ַוֲהִׁשבִֹתים ַעל

- ִּכיָלֶהם ֵלאלִֹהים  ֶאְהֶיה ְוָאנִֹכיִלי ְלָעם - ָלֶהם ֵלב ָלַדַעת אִֹתי ִּכי ֲאִני ְיהָוה ְוָהיּוְוָנַתִּתי

  "ִלָּבם- ָיֻׁשבּו ֵאַלי ְּבָכל

  'ז-'ו: ד"ירמיהו כ

  ּוְלַהֲאִביד ּוְלָהֵרע ְוַלֲהרֹס ַּכֲאֶׁשר ָׁשַקְדִּתי ֲעֵליֶהם ִלְנתֹוׁש ְוִלְנתֹוץ ְוָהָיה"

  ֵּכן ֶאְׁשקֹד ֲעֵליֶהם

  "ְיהָוה- ְנֻאם ִלְבנֹות ְוִלְנטַֹע

  ז "כ: א"ירמיהו ל
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  :ירמיהו

   ָלֶהם ֵלב ֶאָחד ְוֶדֶרְך ֶאָחדְוָנַתִּתי  :י ְלָעם ַוֲאִני ֶאְהֶיה ָלֶהם ֵלאלִֹהים ִלְוָהיּו"

   :ְלטֹוב ָלֶהם ְוִלְבֵניֶהם ַאֲחֵריֶהם ַהָּיִמים- ָּכלְלִיְרָאה אֹוִתי 

  אֹוָתםָאׁשּוב ֵמַאֲחֵריֶהם ְלֵהיִטיִבי - ֲאֶׁשר לֹא ָלֶהם ְּבִרית עֹוָלם ְוָכַרִּתי

   :ֵּתן ִּבְלָבָבם ְלִבְלִּתי סּור ֵמָעָליִיְרָאִתי ֶא- ְוֶאת

   ֲעֵליֶהם ְלֵהִטיב אֹוָתםְוַׂשְׂשִּתי

    :ַנְפִׁשי-ִלִּבי ּוְבָכל-ְּבָכל  ַהּזֹאת ֶּבֱאֶמתָּבָאֶרץּוְנַטְעִּתים 

  ָהָרָעה ַהְּגדֹוָלה ַהּזֹאת-ָּכלָהָעם ַהֶּזה ֵאת -כֹה ָאַמר ְיהָוה ַּכֲאֶׁשר ֵהֵבאִתי ֶאל-ִּכי

  "ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ּדֵֹבר ֲעֵליֶהם-ָּכל-ֶאתנִֹכי ֵמִביא ֲעֵליֶהם ֵּכן ָא

  ב"מ- ח"ל: ב"ירמיהו ל

   ֵאָליואִֹתיָאַמר ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְׁשַלְחֶּתם - ֲאֵליֶהם ּכֹהַוּיֹאֶמר"

  : ְלַהִּפיל ְּתִחַּנְתֶכם ְלָפָניו

  ׁשֹוב ֵּתְׁשבּו ָּבָאֶרץ ַהּזֹאת-ִאם

   ֶאְתֶכם ְולֹא ֶאּתֹושְוָנַטְעִּתיָבִניִתי ֶאְתֶכם ְולֹא ֶאֱהרֹס ּו

ַאֶּתם ְיֵרִאים - ֲאֶׁשר ָּבֶבלֶמֶלְך ִּתיְראּו ִמְּפֵני -ַאל  : ָלֶכםָעִׂשיִתיָהָרָעה ֲאֶׁשר -ִּכי ִנַחְמִּתי ֶאל

  :ִמָּידֹוַע ֶאְתֶכם ּוְלַהִּציל ֶאְתֶכם ִאְּתֶכם ָאִני ְלהֹוִׁשי-ִּכי ְיהָוה-ְנֻאםִּתיְראּו ִמֶּמּנּו -ִמָּפָניו ַאל

  "ַאְדַמְתֶכם- ֶאְתֶכם ֶאלְוֵהִׁשיב ָלֶכם ַרֲחִמים ְוִרַחם ֶאְתֶכם ְוֶאֵּתן

  ב"י-'ט: ב"ירמיהו מ

  :יחזקאל

   ָנפֹצּו ָבםֲאֶׁשרָהַעִּמים -ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ִמן-ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ְּבַקְּבִצי ֶאת-ּכֹה"

  ם ְלֵעיֵני ַהּגֹוִיםְוִנְקַּדְׁשִּתי ָב

  ַאְדָמָתם- ַעלְוָיְׁשבּו 

 ָלֶבַטח ָעֶליָה ָלֶבַטח ּוָבנּו ָבִּתים ְוָנְטעּו ְכָרִמים ְוָיְׁשבּו ְוָיְׁשבּו  :ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ְלַעְבִּדי ְלַיֲעקֹב

  " ֱאלֵֹהיֶהםְוָיְדעּו ִּכי ֲאִני ְיהָוה ִמְּסִביבֹוָתםַּבֲעׂשֹוִתי ְׁשָפִטים ְּבכֹל ַהָּׁשאִטים אָֹתם 

  ו"כ-ה"כ: ח"יחזקאל כ
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  :יחזקאל

  ַהּגֹוִים- ֶאְתֶכם ִמןְוָלַקְחִּתי"

   :ַאְדַמְתֶכם-  ֶאְתֶכם ֶאלְוֵהֵבאִתיָהֲאָרצֹות -ְוִקַּבְצִּתי ֶאְתֶכם ִמָּכל

  ּוְטַהְרֶּתם ַמִים ְטהֹוִרים ֲעֵליֶכם ְוָזַרְקִּתי

   : ֶאְתֶכםִּגּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר-ּוִמָּכלִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם 

   ֵלב ָחָדׁש ְורּוַח ֲחָדָׁשה ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכםָלֶכם ְוָנַתִּתי

   :ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֵלב ָּבָׂשר ִמְּבַׂשְרֶכם ָהֶאֶבןֵלב -ַוֲהִסרִֹתי ֶאת

  רּוִחי ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם-ְוֶאת

   :ִׂשיֶתם ִּתְׁשְמרּו ַוֲעּוִמְׁשָּפַטיְּבֻחַּקי ֵּתֵלכּו - ְוָעִׂשיִתי ֵאת ֲאֶׁשר

   ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ַלֲאבֵֹתיֶכםָּבָאֶרץ ִויַׁשְבֶּתם

   : ָלֶכם ֵלאלִֹהיםֶאְהֶיהִוְהִייֶתם ִלי ְלָעם ְוָאנִֹכי 

  " ֻטְמאֹוֵתיֶכםִמּכֹל ֶאְתֶכם ְוהֹוַׁשְעִּתי 

  ט"כ-ד"כ: ו"יחזקאל ל

  םַאְדַמְתֶכ- ְוִהַּנְחִּתי ֶאְתֶכם ַעל  רּוִחי ָבֶכם ִוְחִייֶתםְוָנַתִּתי"

  "ְיהָוה-ְנֻאם ֲאִני ְיהָוה ִּדַּבְרִּתי ְוָעִׂשיִתי- ִּכיִויַדְעֶּתם

  ד"י: ז"יחזקאל ל

  :עמוס

   ַהּנֶֹפֶלתֻסַּכת ָּדִויד- ַההּוא ָאִקים ֶאתַּבּיֹום"

  "ּוְבִניִתיָה ִּכיֵמי עֹוָלם ִּפְרֵציֶהן ַוֲהִרסָֹתיו ָאִקים- ֶאתְוָגַדְרִּתי 

   ְּבמֵֹׁשְך ַהָּזַרעֲעָנִביםהָוה ְוִנַּגׁש חֹוֵרׁש ַּבּקֵֹצר ְודֵֹרְך ְי- ָיִמים ָּבִאים ְנֻאםִהֵּנה"

  ִיְׂשָרֵאלְׁשבּות ַעִּמי - ֶאתְוַׁשְבִּתי  :ִּתְתמֹוַגְגָנהַהְּגָבעֹות -ְוִהִּטיפּו ֶהָהִרים ָעִסיס ְוָכל

   :ְּפִריֶהם- ׂשּו ַגּנֹות ְוָאְכלּו ֶאתֵייָנם ְוָע-ֶאתּוָבנּו ָעִרים ְנַׁשּמֹות ְוָיָׁשבּו ְוָנְטעּו ְכָרִמים ְוָׁשתּו 

   ָלֶהםָנַתִּתיַאְדָמָתם ְולֹא ִיָּנְתׁשּו עֹוד ֵמַעל ַאְדָמָתם ֲאֶׁשר -  ַעלּוְנַטְעִּתים

  "ָאַמר ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך

  ו"ט-ג"י, א"י: 'עמוס ט
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  :פסוקים אלה דנים בנושא של עבודת אלילים

   : ֲעָבִדיםָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית  ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתיָאנִֹכי"

  : ָּפָני-ִיְהֶיה ְלָך ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ַעל-לֹא

ַוֲאֶׁשר ַּבַּמִים   ִמַּמַעל ַוֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ִמָּתַחתַּבָּׁשַמִיםְּתמּוָנה ֲאֶׁשר - ַתֲעֶׂשה ְלָך ֶפֶסל ְוָכל-לֹא

  'ט-'ו: 'ודברים ה' ה- 'ב: 'שמות כ" ְבֵדםִתְׁשַּתֲחֶוה ָלֶהם ְולֹא ָתָע-לֹא : ָלָאֶרץִמַּתַחת 

  ַתְזִּכירּוָאַמְרִּתי ֲאֵליֶכם ִּתָּׁשֵמרּו ְוֵׁשם ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים לֹא - ֲאֶׁשרּוְבכֹל"

  ג"י: ג"שמות כ" ִּפיָך-לֹא ִיָּׁשַמע ַעל

 ִיְהֶיה ְלמֹוֵקׁש ְּבִקְרֶּבָך-ן ֶּפָעֶליָהִּתְכרֹת ְּבִרית ְליֹוֵׁשב ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ָּבא - ְלָך ֶּפןִהָּׁשֶמר"

 לֹא ִּכי : ִּתְכרֹתּוןֲאֵׁשָריו -ַמֵּצבָֹתם ְּתַׁשֵּברּון ְוֶאת-ִמְזְּבחָֹתם ִּתּתֹצּון ְוֶאת- ֶאת ִּכי : 

ִּתְכרֹת ְּבִרית ְליֹוֵׁשב ָהָאֶרץ -ֶּפן  : ֵאל ַקָּנא הּוא ִּכי ְיהָוה ַקָּנא ְׁשמֹו ַאֵחרִתְׁשַּתֲחֶוה ְלֵאל 

 ִמְּבנָֹתיו ְלָבֶניָך ְוָלַקְחָּת  :  ְוָזְבחּו ֵלאלֵֹהיֶהם ְוָקָרא ְלָך ְוָאַכְלָּת ִמִּזְבחֹוֱאלֵֹהיֶהם ַאֲחֵרי ְוָזנּו

  ז"ט-ב"י: ד"שמות ל" ָּבֶניָך ַאֲחֵרי ֱאלֵֹהיֶהן- ֱאלֵֹהיֶהן ְוִהְזנּו ֶאתַאֲחֵריְוָזנּו ְבנָֹתיו 

"  ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם ָלֶהםֲאֵחִריםְוַסְרֶּתם ַוֲעַבְדֶּתם ֱאלִֹהים  ָלֶכם ֶּפן ִיְפֶּתה ְלַבְבֶכם ִהָּׁשְמרּו"

ִמְצֹות -ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמעּו ֶאל ַהְּבָרָכה-ֶאת  : ּוְקָלָלה, ַהּיֹום ְּבָרָכה  ָאנִֹכי נֵֹתן ִלְפֵניֶכםְרֵאה"

ִמְצֹות -א ִתְׁשְמעּו ֶאללֹ- ִאםְוַהְּקָלָלה  :  ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹוםֱאלֵֹהיֶכםְיהָוה 

 ֱאלִֹהיםַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום ָלֶלֶכת ַאֲחֵרי -ִמןְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ְוַסְרֶּתם 

  ח"כ-ו"כ, ו"ט: א"דברים י"  ְיַדְעֶּתם-ֲאֶׁשר לֹא ֲאֵחִרים

 ָנַתן ְיהָוה ֱאלֵֹהי ֲאבֶֹתיָך ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ  ַהֻחִּקים ְוַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמרּון ַלֲעׂשֹותֵאֶּלה"

ַהְּמקֹמֹות -ָּכל-  ְּתַאְּבדּון ֶאתַאֵּבד  : ָהֲאָדָמה-ַאֶּתם ַחִּיים ַעל-ֲאֶׁשר ַהָּיִמים-ָּכלְלָך ְלִרְׁשָּתּה 

-ְוַעלם ֶהָהִרים ָהָרִמי-ֱאלֵֹהיֶהם ַעל-ֶאת  יְֹרִׁשים אָֹתםַאֶּתםָׁשם ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר -ֲאֶׁשר ָעְבדּו

ַמֵּצבָֹתם ַוֲאֵׁשֵריֶהם -ִמְזְּבחָֹתם ְוִׁשַּבְרֶּתם ֶאת- ֶאתְוִנַּתְצֶּתם  : ֵעץ ַרֲעָנן-ַהְּגָבעֹות ְוַתַחת ָּכל

  "ַהָּמקֹום ַההּוא-ְׁשָמם ִמן-ֶאת ָּבֵאׁש ּוְפִסיֵלי ֱאלֵֹהיֶהם ְּתַגֵּדעּון ְוִאַּבְדֶּתם ִּתְׂשְרפּון

  'ג-'א: ב"דברים י
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 ַהּגֹוִים ְּכתֹוֲעבֹת ַלֲעׂשֹותִתְלַמד -לֹא ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך-ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר- ָּבא ֶאל ַאָּתה ִּכי"

  : ּוְמַכֵּׁשף ְמעֹוֵנן ּוְמַנֵחׁש קֵֹסם ְקָסִמיםּוִבּתֹו ָּבֵאׁש - ַמֲעִביר ְּבנֹוְבָךִיָּמֵצא -לֹא  : ָהֵהם

עֵֹׂשה ֵאֶּלה - ָּכלְיהָוהתֹוֲעַבת -ִּכי  : ַהֵּמִתים-ֶאל ְודֵֹרׁש ְוִיְּדעִֹני ָחֶבר ְוׁשֵֹאל אֹוב ְוחֵֹבר

   : אֹוָתם ִמָּפֶניָךמֹוִריׁשּוִבְגַלל ַהּתֹוֵעבֹת ָהֵאֶּלה ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך 

  " ֱאלֶֹהיָךְיהָוה ִעם  ִּתְהֶיהָּתִמים

  ג"י-'ט: ח"דברים י

   :ַוֲעַבְדָּתם  ֲאֵחִריםֵלאלִֹהיםיָת ִיְפֶנה ְלָבְבָך ְולֹא ִתְׁשָמע ְוִנַּדְחָּת ְוִהְׁשַּתֲחִו-ְוִאם"

  ָהֲאָדָמה-ַתֲאִריֻכן ָיִמים ַעל- ִּכי ָאבֹד ּתֹאֵבדּון לֹאַהּיֹום ָלֶכם ִהַּגְדִּתי 

  "ַהַּיְרֵּדן ָלבֹוא ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה- עֵֹבר ֶאתַאָּתהֲאֶׁשר 

  ח"י-ז"י: 'דברים ל

ַתְזִּכירּו ְולֹא -  לֹאֱאלֵֹהיֶהםם ָהֵאֶּלה ִאְּתֶכם ּוְבֵׁשם בֹא ַּבּגֹוִים ָהֵאֶּלה ַהִּנְׁשָאִרי-ְלִבְלִּתי"

   : ָלֶהםִתְׁשַּתֲחוּוַתְׁשִּביעּו ְולֹא ַתַעְבדּום ְולֹא 

  " ַּכֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם ַעד ַהּיֹום ַהֶּזהִּתְדָּבקּוַּביהָוה ֱאלֵֹהיֶכם - ִאםִּכי

  'ח-'ז: ג"יהושע כ

ָנא ִאיׁש ִמַּדְרּכֹו -ֻׁשבּוַהְּנִבִאים ַהְׁשֵּכם ְוָׁשלַֹח ֵלאמֹר ֲעָבַדי -ָּכל- ֲאֵליֶכם ֶאתָוֶאְׁשַלח"

ָהֲאָדָמה - ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ְלָעְבָדם ּוְׁשבּו ֶאלַאֲחֵריֵּתְלכּו -ָהָרָעה ְוֵהיִטיבּו ַמַעְלֵליֶכם ְוַאל

  "ם ֵאָליָאְזְנֶכם ְולֹא ְׁשַמְעֶּת-  ְוַלֲאבֵֹתיֶכם ְולֹא ִהִּטיֶתם ֶאתָלֶכםָנַתִּתי -ֲאֶׁשר

  ו"ט: ה"ירמיהו ל

   ְוֵתָאֵמנּוֱאלֵֹהיֶכםַהֲאִמינּו ַּביהָוה  ְיהּוָדה ְויְֹׁשֵבי ְירּוָׁשַלִםְׁשָמעּוִני "

  "!ַהֲאִמינּו ִבְנִביָאיו ְוַהְצִליחּו

  'כ: 'כ' דברי הימים ב

  ..."ָאַמר ְיהָוה ּגֲֹאֶלָך-ּכֹה"

  "ִלים ַוֲעַצת ַמְלָאָכיו ַיְׁשַעְבּדֹו ְּדַבר ֵמִקים"

 ו"כ, ד"כ: ד"ישעיהו מ
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  !קדוש ישראל, ישנו אלהים אחד בלבד

  !אבינו האוהבהוא גם , אלהי היקום, אלהי ישראל הגדול והנורא הזה

  , שונות רבותוהתגלמויות  פנים,שוניםתארים לאלהים הזה 

  .כפי שאנו מוצאים בכתבי הקודש כולם

, כיחו לךיו, ך"העמודים המכילים מובאות הלקוחות אך ורק מהתנ

הוא התגלמות יחידה " ישוע"ללא צל של ספק כי , שוב ושוב

ישוע מופיע  ".ישועת בני האדם"ל אשר היה ,במינה של אלהים עצמו

, "עבדי", "מלאך יהוה: "כגון, ך כולו תחת תארים שונים"לאורך התנ

, "צדק- מלכי", "יהוה צבאות", "זרוע יהוה", "ימין יהוה", "צדיק עבדי"

  "בן האלהים"ו, "משיח", "מלך הכבוד", "חצמ", "נצר"

איננה , קדוש ישראל, כהתגלמות של אלהים האחדהאמונה בישוע 

המחקר  את זאת יוכיח. ואינה עבירה על התורה, עבודת אלילים

-דבר אדני הנצחי והבלתי, ך" מהתנהמעמיק הבא של פסוקים

 דתיים או -עבור אותם יהודים רציניים , מעבר לכל ספק ,משתנה

והם אמיצים דים , הרוצים לדעת את האמת אודות משיחם, חילוניים

, ך" מן התנהעמודים המכילים מובאותוללמוד את , להתמודד עם פחדיהם

 יהודים ברחבי 100,000 יהודים ישראלים וכ10,000כדי להבין מדוע כ

יודעים כי ישוע הוא המשיח היהודי ,כשמספרם גדל מדי יום, העולם

  . ישראלהאמיתי של

ַחִּיים ֵהם - ִּכי: "משום שאלהים אמר על דבריו, אל תיראו מדבר אדני

  )ב"כ: 'משלי ד" (ְּבָׂשרֹו ַמְרֵּפא-ְלמְֹצֵאיֶהם ּוְלָכל
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להוכיח לך ולפתוח את , הנח לאלהי ישראל עצמו להיות לך לעזר

. וגם להסיר כל פחד ודעה קדומה, את מוחך ואת עיניך לראות, לבך

  .להוכיח לך את אמיתות ההצהרה שלעילמשום שרק אלהים יכול 

, הלימוד התורני דלהלן יוכיח כי ישוע אינו משיחנו האוהב בלבד

   '!בן אלהים'אלא גם התגלמות של אלהים הנקראת 

  !אין זו דת אחרת...

  ! מימוש היהדות, באמת, אלא

כמשה , ואולי, כאן תגלה גם אמיתות חדשות רבות על אלהיך

  .כאביך האוהב, אלהים באופן אישיאף תבוא לדעת את , וכדוד

  !דבר אלהים הקדוש, אל תפחד מן האמיתות הללו שתמצא בתורה

ליצחק וליעקב , משום שכשם שאלהים נראה תחילה לאברהם

אולם חיכה עד שנגלה למשה בסנה הבוער לפני , אל שדי, בשמו

  )'ג: 'שמות ו! (שגילה את זהותו האמיתית כיהוה

  :כך גם

  , 'מלאה העת' אלהים חיכה עד אשר

 את ישועתו אשר תביא, בטרם גילה לישראל את ההתגלמות שלו עצמו

ברית לתת תוקף לאשר בא , משיחנו וגואלנו,  ישוע–לבני האדם 

) ב"י- 'א: ג"ג וישעיהו נ"ל- א"ל: א"ירמיהו ל(החדשה שהובטחה 

  !באמצעות חייו שלו
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  !אבינו האישיישוע חשף כי אלהים הוא 

  .חי- כבניו ובנותיו של אל מעמדנוישוע שיקם את

 סמכותנו האלוהיתאת  ישוע שיקם גם, חי-וכבניו ובנותיו של אל

  !ובמיוחד בארץ ישראל, להיות משרתיו הנאמנים של אלהים עלי אדמות

  )'א: 'הושע ב'; ו: ב"תהלים פ, ו"כ: 'בראשית א'; ה: 'ישעיהו ט(

  ,על מעמד הבנים המקורי של בני האדם, אמיתות אלה

  ,ו על ידי אלהי ישראלאשר נגל

  ,אבדו עם נפילתו של אדם

  .עם התמלאות הברית החדשה, ושוקמו לבני האדם על ידי ישוע

עמוד . ך"הם אך ורק תנ, המונים יותר משמונים, העמודים הבאים

, אך היה מוכן גם ללמוד, הגנתיהיה , ביקורתיהיה , על המשמר

תם לא ראית ולהיות פתוח לאלהיך שילמד אותך סודות נסתרים או

 !אודות אלהיך ומשיחו המובטח, מעולם בדברו הקדוש

  ִׁשְמָך-ָּכל-ִהְגַּדְלָּת ַעל-ִּכי"

  "!ִאְמָרֶתָך
  )'ב: ח"תהלים קל(
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   אלהיםפניו והתגלמויותיו של

  !התגלויות אלוהיות לאבותינו הקדמונים

  :משה

   :מֶֹׁשה- ִעםְוִדֶּברַתח ָהאֶֹהל  ְּכבֹא מֶֹׁשה ָהאֱֹהָלה ֵיֵרד ַעּמּוד ֶהָעָנן ְוָעַמד ֶּפְוָהָיה"

   עֵֹמד ֶּפַתח ָהאֶֹהלֶהָעָנןַעּמּוד -ָהָעם ֶאת- ָכלְוָרָאה

   :ָאֳהלֹוָהָעם ְוִהְׁשַּתֲחוּו ִאיׁש ֶּפַתח - ְוָקם ָּכל

  ..."ֵרֵעהּו- ָּפִנים ַּכֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ִאיׁש ֶאל- ֶאלמֶֹׁשה ָּפִנים - ְיהָוה ֶאלְוִדֶּבר

ֵחן ְּבֵעיֶניָך -  ְלַמַען ֶאְמָצאְוֵאָדֲעָךְּדָרֶכָך - ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך הֹוִדֵעִני ָנא ֶאתָנא- ִאםְוַעָּתה"

   :ַהֶּזהּוְרֵאה ִּכי ַעְּמָך ַהּגֹוי 

 : ַּתֲעֵלנּו ִמֶּזה-ַאלהְֹלִכים ָּפֶניָך ֵאין -ֵאָליו ִאם, ַוּיֹאֶמר  : ַוֲהִנחִֹתי ָלְך ָּפַני ֵיֵלכּו ַוּיֹאַמר

 ֲאִני ְוִנְפִלינּוֲהלֹוא ְּבֶלְכְּתָך ִעָּמנּו  ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך ֲאִני ְוַעֶּמָך-ִּכי,  ִיָּוַדע ֵאפֹואהּוַבֶּמ

   :ְּפֵני ָהֲאָדָמה-ָהָעם ֲאֶׁשר ַעל-ִמָּכל ְוַעְּמָך

   ֶאֱעֶׂשהִּדַּבְרָּתַהָּדָבר ַהֶּזה ֲאֶׁשר -מֶֹׁשה ַּגם ֶאת- ְיהָוה ֶאלַוּיֹאֶמר

   :ְּכבֶֹדָך- ַהְרֵאִני ָנא ֶאתַוּיֹאַמר  : אָת ֵחן ְּבֵעיַני ָוֵאָדֲעָך ְּבֵׁשםָמָצ-ִּכי

ֲאֶׁשר ָאחֹן - ְבֵׁשם ְיהָוה ְלָפֶניָך ְוַחּנִֹתי ֶאתְוָקָראִתיָּפֶניָך -טּוִבי ַעל- ֲאִני ַאֲעִביר ָּכלַוּיֹאֶמר 

  ַוּיֹאֶמר  : ֲאֶׁשר ֲאַרֵחם-ֶאתְוִרַחְמִּתי 

  :ִיְרַאִני ָהָאָדם ָוָחי-ִּכי לֹא ָּפָני-ֶאתת לֹא תּוַכל ִלְראֹ

   :ַהּצּור-ִהֵּנה ָמקֹום ִאִּתי ְוִנַּצְבָּת ַעל,  ְיהָוהַוּיֹאֶמר

   :ָעְבִרי-ַעד,  ְוַׂשּכִֹתי ַכִּפי ָעֶליָךַהּצּור ְוַׂשְמִּתיָך ְּבִנְקַרת ַּבֲעבֹר ְּכבִֹדי ְוָהָיה

   ָריֲאחֹ- ְוָרִאיָת ֶאתַּכִּפי - ֶאתַוֲהִסרִֹתי

  !"ּוָפַני לֹא ֵיָראּו

  ג"כ-ג"י, א"י-'ט: ג"שמות ל
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 ַוִּיַּקח ְּבָידֹו ְׁשֵני ֻלחֹת אֹתֹוַהר ִסיַני ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה - מֶֹׁשה ַבּבֶֹקר ַוַּיַעל ֶאלַוַּיְׁשֵּכם"

ָּפָניו - ְיהָוה ַעלַוַּיֲעבֹר  : הַוִּיְקָרא ְבֵׁשם ְיהָו ְיהָוה ֶּבָעָנן ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמֹו ָׁשם ַוֵּיֶרד  : ֲאָבִנים

  ַוִּיְקָרא

  ֵאלְיהָוה ְיהָוה 

  ֶאֶרְך ַאַּפִים ַרחּום ְוַחּנּון

   :ֶחֶסד ֶוֱאֶמת-ְוַרב

   ֶחֶסד ָלֲאָלִפיםנֵֹצר

  ְוַחָּטָאהנֵֹׂשא ָעֹון ָוֶפַׁשע 

  ְוַנֵּקה לֹא ְיַנֶּקה

  ּפֵֹקד ֲעֹון ָאבֹות

  ְּבֵני ָבִנים-ְוַעלָּבִנים -ַעל

  :ִרֵּבִעים-ֵּלִׁשים ְוַעלִׁש-ַעל

  " מֶֹׁשה ַוִּיּקֹד ַאְרָצה ַוִּיְׁשָּתחּוַוְיַמֵהר

  'ח-'ד: ד"שמות ל
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  )אברהם עומד לפני אלהים עצמו ורואה אותו: (אברהם

   :ַהּיֹוםָהאֶֹהל ְּכחֹם - ְּבֵאלֵֹני ַמְמֵרא ְוהּוא יֵֹׁשב ֶּפַתח ֵאָליו ְיהָוהַוֵּיָרא"

 ָהאֶֹהל ִנָּצִבים ָעָליו ַוַּיְרא ַוָּיָרץ ִלְקָראָתם ִמֶּפַתח  ֲאָנִׁשיםְׁשלָֹׁשהא ְוִהֵּנה  ֵעיָניו ַוַּיְרַוִּיָּׂשא

  "ָנא ַתֲעבֹר ֵמַעל ַעְבֶּדָך-ַאל ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך-ִאם ֲאדָֹני ַוּיֹאַמר  : ָאְרָצה ַוִּיְׁשַּתחּו

 ְוָׂשָרה ׁשַֹמַעת ֶּפַתח ָהאֶֹהל ִאְׁשֶּתָךֵבן ְלָׂשָרה - ה ׁשֹוב ָאׁשּוב ֵאֶליָך ָּכֵעת ַחָּיה ְוִהֵּנַוּיֹאֶמר"

  :  ְלָׂשָרה אַֹרח ַּכָּנִׁשיםִלְהיֹות ְוָׂשָרה ְזֵקִנים ָּבִאים ַּבָּיִמים ָחַדל ְוַאְבָרָהם  : ְוהּוא ַאֲחָריו

- ְיהָוה ֶאלַוּיֹאֶמר  : ָזֵקןי ִּלי ֶעְדָנה ַואדִֹנ- ְּבִקְרָּבּה ֵלאמֹר ַאֲחֵרי ְבלִֹתי ָהְיָתהָׂשָרה ַוִּתְצַחק

   :ַוֲאִני ָזַקְנִּתי  ָׂשָרה ֵלאמֹר ַהַאף ֻאְמָנם ֵאֵלדָצֲחָקהַאְבָרָהם ָלָּמה ֶּזה 

  "ּוְלָׂשָרה ֵבן  ַחָּיהָּכֵעת ַלּמֹוֵעד ָאׁשּוב ֵאֶליָך  ֵמְיהָוה ָּדָברֲהִיָּפֵלא

   :הֵֹלְך ִעָּמם ְלַׁשְּלָחם ְוַאְבָרָהם ְסדֹם ְּפֵני- ִמָּׁשם ָהֲאָנִׁשים ַוַּיְׁשִקפּו ַעלַוָּיֻקמּו"

   : ַהְמַכֶּסה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם ֲאֶׁשר ֲאִני עֶֹׂשהָאָמר ַויהָוה

  "ּכֹל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ בֹו-ְוִנְבְרכּוָהיֹו ִיְהֶיה ְלגֹוי ָּגדֹול ְוָעצּום  ְוַאְבָרָהם 

   ִמָּׁשם ָהֲאָנִׁשים ַוֵּיְלכּו ְסדָֹמהַוִּיְפנּו"

   : ִלְפֵני ְיהָוהעֵֹמדעֹוֶדּנּו  ְבָרָהםְוַא

  "ָרָׁשע- ַהַאף ִּתְסֶּפה ַצִּדיק ִעםַוּיֹאַמר ַאְבָרָהם ַוִּיַּגׁש

  "ִמְׁשָּפטָהָאֶרץ לֹא ַיֲעֶׂשה -ֲהׁשֵֹפט ָּכל"...

  "ִלְמקֹמוַאְבָרָהם ְוַאְבָרָהם ָׁשב -ַּכֲאֶׁשר ִּכָּלה ְלַדֵּבר ֶאל  ְיהָוהַוֵּיֶלְך"

  ..." ְסדָֹמה ָּבֶעֶרבְׁשֵני ַהַּמְלָאִכים ַוָּיבֹאּו"

  'א: ט"י; ג"ל, ה"כ, ג"כ-ב"כ, ח"י-ו"ט, ד"י-'י', ג-'א: ח"בראשית י

? לראות את אלהים ולדבר עמו, פנים אל פנים, כיצד יכל אברהם לעמוד לפני אלהים

לא ניתן לראות את פני אלהים ג כי "כ-ו' כ: ג"והרי אלהים אמר לנו בשמות ל

  !להים אינו יכול לשקרא! ולחיות
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  )יצחק רואה את אלהים: (יצחק

 :  אַֹמר ֵאֶליָךֲאֶׁשרֵּתֵרד ִמְצָרְיָמה ְׁשכֹן ָּבָאֶרץ -ַוּיֹאֶמר ַאל) אל יצחק(  ֵאָליו ְיהָוהַוֵּיָרא"

ת ָהֵאל ָהֲאָרצֹ-ָּכל-ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ֶאֵּתן ֶאת-ִּכי  ַוֲאָבְרֶכָּךִעְּמָך ָּבָאֶרץ ַהּזֹאת ְוֶאְהֶיה ּגּור

  "ַהְּׁשֻבָעה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ְלַאְבָרָהם ָאִביָך- ֶאתַוֲהִקמִֹתי

- ַאל  ָאִביָךַאְבָרָהםַּבַּלְיָלה ַההּוא ַוּיֹאֶמר ָאנִֹכי ֱאלֵֹהי ) אל יצחק(  ֵאָליו ְיהָוהַוֵּיָרא"

  "בּור ַאְבָרָהם ַעְבִּדיַזְרֲעָך ַּבֲע-  ֶאתְוִהְרֵּביִתיִאְּתָך ָאנִֹכי ּוֵבַרְכִּתיָך -ִּתיָרא ִּכי

  )?כיצד יכל יצחק לראות את אלהים(ד "כ', ג-'ב: ו"בראשית כ

  !)יעקב נאבק עם אלהים: (יעקב

   : ֲעלֹות ַהָּׁשַחרַעד ִעּמֹו ִאיׁש ַיֲעקֹב ְלַבּדֹו ַוֵּיָאֵבק ַוִּיָּוֵתר"

   :ְך ַיֲעקֹב ְּבֵהָאְבקֹו ִעּמֹוֶיֶר-ְיֵרכֹו ַוֵּתַקע ַּכף- ְּבַכףַוִּיַּגע ִּכי לֹא ָיכֹל לֹו ַוַּיְרא

   :ֵּבַרְכָּתִני- ֲאַׁשֵּלֲחָך ִּכי ִאםלֹא ַׁשְּלֵחִני ִּכי ָעָלה ַהָּׁשַחר ַוּיֹאֶמר ַוּיֹאֶמר

   ַיֲעקֹב ֵיָאֵמר עֹוד ִׁשְמָךלֹא ַוּיֹאֶמר : ְּׁשֶמָך ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב- ַמהֵאָליו ַוּיֹאֶמר

   :ֲאָנִׁשים ַוּתּוָכל-ֱאלִֹהים ְוִעם-ִעםָׂשִריָת -  ִּכיִיְׂשָרֵאל- ִּכי ִאם

 :  ַוְיָבֶרְך אֹתֹו ָׁשםִלְׁשִמיָּנא ְׁשֶמָך ַוּיֹאֶמר ָלָּמה ֶּזה ִּתְׁשַאל - ַוּיֹאֶמר ַהִּגיָדהַיֲעקֹב ַוִּיְׁשַאל

  "ל ַנְפִׁשי ַוִּתָּנֵצָּפִנים-ֶאלָּפִנים ָרִאיִתי ֱאלִֹהים -ִּכי ַיֲעקֹב ֵׁשם ַהָּמקֹום ְּפִניֵאל ַוִּיְקָרא

  א"ל-ה"כ: ב"בראשית ל

אף אחד לא יכול לראות את והרי אלהים אמר לנו בפירוש כי ? כיצד זה ייתכן(

 אתו נלחם יעקב האדם.  בספר הושע אנו רואים את התשובה!פני אלהים ולחיות

  )!'יהוה אלהי הצבאות', 'המלאך'הוא 

 ַמְלָאְך-ֶאל) יעקב( ַוָּיַׂשר : ֱאלִֹהים-ֶאת ָׂשָרהָאִחיו ּוְבאֹונֹו -ָעַקב ֶאת) יעקב( ַּבֶּבֶטן"

  ֱאלֵֹהי ַהְּצָבאֹותַויהָוה : ֵאל ִיְמָצֶאּנּו ְוָׁשם ְיַדֵּבר ִעָּמנּו-לֹו ֵּבית- ַוִּיְתַחֶּנןָּבָכהַוֻּיָכל 

  'ו-''ד: ב" הושע י"ְיהָוה ִזְכרֹו
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  !'מלאך יהוה'פעמים בהן הופיע 

אנו מגלים שהוא . רך כתבי הקודשהמופיע לאו, מיהו אותו אדם מיוחד במינו

הוא מכונה בשמות  'מלאך יהוה'מלבד כינויו ! התגלמות של אלהים עצמו

 ואז ',מלאך יהוה'תחילה כ, הבה נבחן את הופעותיו האלוהיות. שונים רבים

  .נבחן את הופעותיו האלוהיות האחרות ואת שמותיו השונים לאורך כתבי הקודש

 –כהן או יצור אלהי ,   נביא–' שליח ה) ' אל הביחס: ( פירושה'מלאך'המילה (

  )' שנשלח לבצע את דבר ה

  !)יצחק, מלאך יהוה חס על חיי בנו: (אברהם

   :ְּבנֹו-ֶאתַהַּמֲאֶכֶלת ִלְׁשחֹט -ָידֹו ַוִּיַּקח ֶאת- ַאְבָרָהם ֶאתַוִּיְׁשַלח"

   :ם ַאְבָרָהם ַוּיֹאֶמר ִהֵּנִניַהָּׁשַמִים ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָה-ִמן ַמְלַאְך ְיהָוה ֵאָליו ַוִּיְקָרא

  ַּתַעׂש לֹו ְמאּוָמה- ְוַאלַהַּנַער -ִּתְׁשַלח ָיְדָך ֶאל- ַאלַוּיֹאֶמר

  : ְיִחיְדָך ִמֶּמִּני-ִּבְנָך ֶאת- ְולֹא ָחַׂשְכָּת ֶאתַאָּתהְיֵרא ֱאלִֹהים -ִּכי ַעָּתה ָיַדְעִּתי ִּכי

   ֶנֱאַחז ַּבְּסַבְך ְּבַקְרָניוַאַחרַאִיל -ֵּנהֵעיָניו ַוַּיְרא ְוִה- ַאְבָרָהם ֶאתַוִּיָּׂשא

   :ָהַאִיל ַוַּיֲעֵלהּו ְלעָֹלה ַּתַחת ְּבנֹו-ֶאתַוֵּיֶלְך ַאְבָרָהם ַוִּיַּקח 

  : ְּבַהר ְיהָוה ֵיָרֶאהַהּיֹום ֲאֶׁשר ֵיָאֵמר ְיהָוה ִיְרֶאהַהָּמקֹום ַההּוא - ַאְבָרָהם ֵׁשםַוִּיְקָרא

  ַוּיֹאֶמר  :ַהָּׁשָמִים- ַאְבָרָהם ֵׁשִנית ִמן- ֶאלהְיהָוַמְלַאְך  ַוִּיְקָרא

  ַהָּדָבר ַהֶּזה-ֶאת ִּכי ַיַען ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ְיהָוה-ִּבי ִנְׁשַּבְעִּתי ְנֻאם

  ַזְרֲעָך-ָבֵרְך ֲאָבֶרְכָך ְוַהְרָּבה ַאְרֶּבה ֶאת-ִּכי  :ְיִחיֶדָך- ֶאתִּבְנָך -ְולֹא ָחַׂשְכָּת ֶאת

   : ַׁשַער אְֹיָביוֵאתְׂשַפת ַהָּים ְוִיַרׁש ַזְרֲעָך - ם ְוַכחֹול ֲאֶׁשר ַעל ַהָּׁשַמִיְּככֹוְכֵבי

  "  ָהָאֶרץ ֵעֶקב ֲאֶׁשר ָׁשַמְעָּת ְּבקִֹליּגֹוֵייּכֹל ְבַזְרֲעָך  ְוִהְתָּבְרכּו 

  ח"י- 'י: ב"בראשית כ

  !כאלהים עצמו, מלאך יהוה מדבר בשם אלהים
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  : יעקב

   ַאְבָרָהם ְוִיְצָחקְלָפָניוָהֱאלִֹהים ֲאֶׁשר ִהְתַהְּלכּו ֲאבַֹתי  ריֹוֵסף ַוּיֹאַמ- ֶאתַוְיָבֶרְך"

   :ַהֶּזהַהּיֹום -ָהֱאלִֹהים ָהרֶֹעה אִֹתי ֵמעֹוִדי ַעד

  ַהְּנָעִרים- ֶאתְיָבֵרְךָרע -ַהּגֵֹאל אִֹתי ִמָּכל ַהַּמְלָאְך

  "  ָלרֹב ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ ְוִיְדּגּוְוִיְצָחקְוִיָּקֵרא ָבֶהם ְׁשִמי ְוֵׁשם ֲאבַֹתי ַאְבָרָהם 

  ז"ט-ו"ט: ח"בראשית מ

  :משה

ַהּצֹאן ַאַחר ַהִּמְדָּבר ַוָּיבֹא - ֶאתּכֵֹהן ִמְדָין ַוִּיְנַהג  צֹאן ִיְתרֹו חְֹתנֹו- ָהָיה רֶֹעה ֶאתּומֶֹׁשה"

 ַוַּיְרא הַהְּסֶנִמּתֹוְך  ֵאׁש- ֵאָליו ְּבַלַּבת ַמְלַאְך ְיהָוה ַוֵּיָרא  :ַהר ָהֱאלִֹהים חֵֹרָבה-ֶאל

ַהַּמְרֶאה -ֶאתָּנא ְוֶאְרֶאה -ָאֻסָרה  מֶֹׁשהַוּיֹאֶמר  :ֻאָּכלְוִהֵּנה ַהְּסֶנה ּבֵֹער ָּבֵאׁש ְוַהְּסֶנה ֵאיֶנּנּו 

 ֱאלִֹהיםַוִּיְקָרא ֵאָליו ִּכי ָסר ִלְראֹות ,  ְיהָוהַוַּיְרא  :ִיְבַער ַהְּסֶנה-ַהָּגדֹל ַהֶּזה ַמּדּוַע לֹא

ְנָעֶליָך ֵמַעל -ִּתְקַרב ֲהלֹם ַׁשל- ַאלַוּיֹאֶמר  :ַוּיֹאֶמר ִהֵּנִני  ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה מֶֹׁשהִמּתֹוְך ַהְּסֶנה

 ָאנִֹכי ֱאלֵֹהי ָאִביָך ַוּיֹאֶמר  :קֶֹדׁש הּוא-ִּכי ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאָּתה עֹוֵמד ָעָליו ַאְדַמת ַרְגֶליך

  ַּיְסֵּתר מֶֹׁשה ָּפָניו ִיְצָחק ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב ַוֱאלֵֹהיֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם 

  'ו-'א: 'שמות ג" ָהֱאלִֹהים- ֶאלֵמַהִּביטִּכי ָיֵרא 

  ֵמַאֲחֵריֶהם ַההֵֹלְך ִלְפֵני ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיֶלְך ַמְלַאְך ָהֱאלִֹהים ַוִּיַּסע"

  ט"י: ד"שמות י" ַוִּיַּסע ַעּמּוד ֶהָעָנן ִמְּפֵניֶהם ַוַּיֲעמֹד ֵמַאֲחֵריֶהם

  :למשה ששם אלהים הוא במלאך זהאלהים אומר 

 : ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ֲהִכנִֹתי- ֶאלְוַלֲהִביֲאָךְלָפֶניָך ִלְׁשָמְרָך ַּבָּדֶרְך ַמְלָאְך  ָאנִֹכי ׁשֵֹלַח ִהֵּנה"

  : ְׁשִמי ְּבִקְרּבֹו ִּכי ְלִפְׁשֲעֶכם לֹא ִיָּׂשאַּתֵּמר ּבֹו ִּכי - ַאלּוְׁשַמע ְּבקֹלֹו ִמָּפָניו ִהָּׁשֶמר

  אְֹיֶביָך-ְוָאַיְבִּתי ֶאת ֲאַדֵּבר ְוָעִׂשיָת ּכֹל ֲאֶׁשר ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע ְּבקֹלֹו-ִאם יִּכ

ָהֱאמִֹרי ְוַהִחִּתי ְוַהְּפִרִּזי -ֶאלֶוֱהִביֲאָך  ְלָפֶניָך ַמְלָאִכיֵיֵלְך -ִּכי  :צְֹרֶריָך-ְוַצְרִּתי ֶאת

  ג"כ-'כ: ג" שמות כ"ְוִהְכַחְדִּתיו ְוַהְּכַנֲעִני ַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי
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 ַוֵּיָרא  : ֲעָקָרה ְולֹא ָיָלָדהְוִאְׁשּתֹו ִאיׁש ֶאָחד ִמָּצְרָעה ִמִּמְׁשַּפַחת ַהָּדִני ּוְׁשמֹו ָמנֹוַח ַוְיִהי"

  ָיַלְדְּת ְוָהִרית ְוָיַלְדְּת ֵּבןְולֹאֲעָקָרה -ָנא ַאְּת-ָהִאָּׁשה ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ִהֵּנה-  ֶאלְיהָוה-ַמְלַאְך

 ִהָּנְך ָהָרה ְויַֹלְדְּת ֵּבן ִּכי  :ָטֵמא- ּתֹאְכִלי ָּכל-ִּתְׁשִּתי ַיִין ְוֵׁשָכר ְוַאל- ָנא ְוַאלִהָּׁשְמִרי ְוַעָּתה :

 ְלהֹוִׁשיַעַהָּבֶטן ְוהּוא ָיֵחל -ְנִזיר ֱאלִֹהים ִיְהֶיה ַהַּנַער ִמן-ִּכי רֹאׁשֹו- ַעלַיֲעֶלה -ּומֹוָרה לֹא

 ָהִאָּׁשה ַוּתֹאֶמר ְלִאיָׁשּה ֵלאמֹר ִאיׁש ָהֱאלִֹהים ָּבא ֵאַלי ַוָּתבֹא  :ְּפִלְׁשִּתיםִמַּיד  ִיְׂשָרֵאל-ֶאת

  ..." ְּכַמְרֵאה ַמְלַאְך ָהֱאלִֹהים נֹוָרא ְמאֹדּוַמְרֵאהּו

ְלַאְך  לֹו ַמַוּיֹאֶמר  :ָך ְוִכַּבְדנּוָךְיָיבֹא ְדָבר-ִּכי ַמְלַאְך ְיהָוה ִמי ְׁשֶמָך- ָמנֹוַח ֶאלַוּיֹאֶמר"

ַהִּמְנָחה -ְּגִדי ָהִעִּזים ְוֶאת- ָמנֹוַח ֶאתַוִּיַּקח  :ֶפִלאי-ְוהּוא  ָלָּמה ֶּזה ִּתְׁשַאל ִלְׁשִמיְיהָוה

 ַבֲעלֹות ַהַּלַהב ֵמַעל ַוְיִהי  :ַהּצּור ַליהָוה ּוַמְפִלא ַלֲעׂשֹות ּוָמנֹוַח ְוִאְׁשּתֹו רִֹאים-ַעלַוַּיַעל 

- רִֹאים ַוִּיְּפלּו ַעלְוִאְׁשּתֹו ּוָמנֹוַח ְיהָוה ְּבַלַהב ַהִּמְזֵּבַח- ַוַּיַעל ַמְלַאְך ַהָּׁשַמְיָמהַהִּמְזֵּבַח 

ִאְׁשּתֹו מֹות -  ֶאלָמנֹוַח ַוּיֹאֶמר  :ַמְלַאְך ְיהָוה הּוא-  ָמנֹוַח ִּכיָיַדע ָאז  : ...ְּפֵניֶהם ָאְרָצה

ָלַקח ִמָּיֵדנּו -לֹאּו ָחֵפץ ְיהָוה ַלֲהִמיֵתנּו  לֹו ִאְׁשּתֹו לַוּתֹאֶמר:  ֱאלִֹהים ָרִאינּוָנמּות ִּכי 

  ִׁשְמׁשֹוןְׁשמֹו - ֶאתַוִּתְקָרא ָהִאָּׁשה ֵּבן ַוֵּתֶלד :  ...עָֹלה ּוִמְנָחה

  ד"כ- ז"י', ו-'ב: ג"שופטים י" ַוִּיְגַּדל ַהַּנַער ַוְיָבְרֵכהּו ְיהָוה

  !)מנוח ואשתו שניהם ידעו שמלאך יהוה הוא אלהים(

  )גום לעבריתבתר: (דניאל

ואלו שלשת האנשים האלה שדרך מישך ועבד נגו נפלו לתוך כבשן האש הבוערת "

אז תמה המלך נבוכדנצר ויקם בבהלה ויען ויאמר לשריו הלא :  כשהם כפותים 

שלשה אנשים השלכנו לתוך כבשן האש כשהם כפותים ויענו ויאמרו למלך נכון 

המהלכים חפשים בתוך  ארבעה ויען המלך ויאמר והרי רואה אני: הדבר המלך 

  !"אלהים-כמראה בןומראה הרביעי חבלה - ואין בהם כלהאש

 להציל את עבדיו מלאכוששלח את ... ויען נבוכדנצר ויאמר ברוך אלהי שדרך " 

  "אשר בטחו בו

  ח"כ, ה"כ-ג"כ: 'דניאל ג
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ָהָרָעה - ְיהָוה ַוִּיָּנֶחם ַעלָרָאהְׁשִחית ִלירּוָׁשַלִם ְלַהְׁשִחיָתּה ּוְכַהַמְלָאְך  ָהֱאלִֹהים ַוִּיְׁשַלח"

   ֶהֶרף ָיֶדָךַעָּתהַהַּמְׁשִחית ַרב ַלַּמְלָאְך ַוּיֹאֶמר 

   :ּגֶֹרן ָאְרָנן ַהְיבּוִסי-ְיהָוה עֵֹמד ִעםּוַמְלַאְך 

  םעֵֹמד ֵּבין ָהָאֶרץ ּוֵבין ַהָּׁשַמִי ַמְלַאְך ְיהָוה-ֶאתֵעיָניו ַוַּיְרא - ָדִויד ֶאתַוִּיָּׂשא

  ְירּוָׁשָלִם-  ְנטּוָיה ַעלְּבָידֹו ְוַחְרּבֹו ְׁשלּוָפה

  ָהֱאלִֹהים-ֶאל ָּדִויד ַוּיֹאֶמר  :ְּפֵניֶהם- ַעלַּבַּׂשִּקיםְמֻכִּסים  ַוִּיּפֹל ָּדִויד ְוַהְּזֵקִנים

  ָחָטאִתי ְוָהֵרַע ֲהֵרעֹוִתי- ֲאֶׁשרהּוא - ֲהלֹא ֲאִני ָאַמְרִּתי ִלְמנֹות ָּבָעם ַוֲאִני

 :  ְּתִהי ָנא ָיְדָך ִּבי ּוְבֵבית ָאִבי ּוְבַעְּמָך לֹא ְלַמֵּגָפהֱאלַֹהיה ַהּצֹאן ֶמה ָעׂשּו ְיהָוה ְוֵאֶּל

  ְלָדִוידָּגד ֵלאמֹר - ָאַמר ֶאל ְיהָוהּוַמְלַאְך

  "ַהְיֻבִסיִּכי ַיֲעֶלה ָדִויד ְלָהִקים ִמְזֵּבַח ַליהָוה ְּבגֶֹרן ָאְרָנן 

  )ח"י-ו"ט: ד"כ' ראה גם שמואל ב(ח "י- ו"ט: א"כ' דברי הימים א

  )הקורא לעצמו יהוהמלאך יהוה הוא רואה את : (גדעון

   ֲאִבי ָהֶעְזִריְליֹוָאׁש ַוֵּיֶׁשב ַּתַחת ָהֵאָלה ֲאֶׁשר ְּבָעְפָרה ֲאֶׁשר ַמְלַאְך ְיהָוה ַוָּיבֹא"

 ֵאָליו ַוּיֹאֶמר ַמְלַאְך ְיהָוה ֵאָליו ַוֵּיָרא  : ִמְדָיןִמְּפֵניְוִגְדעֹון ְּבנֹו חֵֹבט ִחִּטים ַּבַּגת ְלָהִניס 

  "ְיהָוה ִעְּמָך ִּגּבֹור ֶהָחִיל

 ֲהלֹא ִמְדָיןִיְׂשָרֵאל ִמַּכף -  ֵלְך ְּבכֲֹחָך ֶזה ְוהֹוַׁשְעָּת ֶאת ַוּיֹאֶמרְיהָוה ֵאָליו ַוִּיֶפן "

ל ִהֵּנה ַאְלִּפי ַהַּדל ִּבְמַנֶּׁשה ִיְׂשָרֵא- ַּבָּמה אֹוִׁשיַע ֶאתֲאדָֹני ֵאָליו ִּבי ַוּיֹאֶמר  : ְׁשַלְחִּתיָך

ִמְדָין ְּכִאיׁש -  ִּכי ֶאְהֶיה ִעָּמְך ְוִהִּכיָת ֶאתְיהָוה ֵאָליו ַוּיֹאֶמר  : ַהָּצִעיר ְּבֵבית ָאִביְוָאנִֹכי

  " ִּלי אֹות ָׁשַאָּתה ְמַדֵּבר ִעִּמיְוָעִׂשיָתָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך -ִאם  ֵאָליוַוּיֹאֶמר  :ֶאָחד

  ז"י-ד"י, ב"י-א"י: 'שופטים ו

  )'יהוה'וכאל ' מלאך יהוה'הכתוב מתייחס לאדם הזה המדבר אל גדעון כאל (
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ְיִמינֹו - עֵֹמד ַעלְוַהָּׂשָטן ַמְלַאְך ְיהָוהְיהֹוֻׁשַע ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול עֵֹמד ִלְפֵני - ֶאתַוַּיְרֵאִני"

 ִּבירּוָׁשָלִם ַהּבֵֹחר ִיְגַער ְיהָוה ְּבָך ַהָּׂשָטן ְוִיְגַער ְיהָוה ְּבָך ַהָּׂשָטן- ֶאלְיהָוה ַוּיֹאֶמר : ְלִׂשְטנֹו

  :ְַהַּמְלָאך ָהָיה ָלֻבׁש ְּבָגִדים צֹוִאים ְועֵֹמד ִלְפֵני ִויהֹוֻׁשַע  :ֲהלֹוא ֶזה אּוד ֻמָּצל ֵמֵאׁש

ּצִֹאים ֵמָעָליו ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ְרֵאה  ַהַהְּבָגִדיםָהעְֹמִדים ְלָפָניו ֵלאמֹר ָהִסירּו - ַוּיֹאֶמר ֶאלַוַּיַען

רֹאׁשֹו - ָצִניף ָטהֹור ַעלָיִׂשימּו ָואַֹמר  : ְוַהְלֵּבׁש אְֹתָך ַמֲחָלצֹותֲעֹוֶנָךֶהֱעַבְרִּתי ֵמָעֶליָך 

ַמְלַאְך  ַוָּיַעד  : עֵֹמדּוַמְלַאְך ְיהָוהרֹאׁשֹו ַוַּיְלִּבֻׁשהּו ְּבָגִדים -ַעלַוָּיִׂשימּו ַהָּצִניף ַהָּטהֹור 

ִמְׁשַמְרִּתי -ֶאתִּבְדָרַכי ֵּתֵלְך ְוִאם - ִאםְיהָוה ְצָבאֹותָאַמר - ּכֹה  :ְיהָוה ִּביהֹוֻׁשַע ֵלאמֹר

ְוָנַתִּתי ְלָך ַמְהְלִכים ֵּבין ָהעְֹמִדים  ֲחֵצָרי-ֶאתֵּביִתי ְוַגם ִּתְׁשמֹר - ַאָּתה ָּתִדין ֶאת-ִתְׁשמֹר ְוַגם

ַאְנֵׁשי - ִּכי  ְלָפֶניָךַהּיְֹׁשִביםַאָּתה ְוֵרֶעיָך  ַע ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹולָנא ְיהֹוֻׁש-ְׁשַמע  :ָהֵאֶּלה

  "ַעְבִּדי ֶצַמח-ֶאתִהְנִני ֵמִביא - ִּכיֵהָּמה מֹוֵפת

  'ח-'א: 'זכריה ג

  ].)ישוע המשיח[ומנבא את בוא הצמח , יהושע, מלאך יהוה מדבר אל הכהן הגדול(

  :ישעיהו

  ִנים לֹא ְיַׁשֵּקרּוַעִּמי ֵהָּמה ָּב- ַאְךַוּיֹאֶמר"

   ָצראלָֹצָרָתם -ְּבָכל:  ְלמֹוִׁשיַעַוְיִהי ָלֶהם 

   הֹוִׁשיָעםָּפָניוּוַמְלַאְך 

   :ְיֵמי עֹוָלם- ָּכלַוְיַנְּׂשֵאםְּבַאֲהָבתֹו ּוְבֶחְמָלתֹו הּוא ְגָאָלם ַוְיַנְּטֵלם 

  "אֹוֵיב ַוֵּיָהֵפְך ָלֶהם ְלרּוַח ָקְדׁשֹו- ֶאתְוִעְּצבּו ָמרּו ְוֵהָּמה

  'י- 'ח: ג"ישעיהו ס

  מלאכי

  ַאֶּתם ְמַבְקִׁשים- ֲאֶׁשרָהָאדֹוןֵהיָכלֹו -  ָיבֹוא ֶאלּוִפְתאֹם"

  " ַאֶּתם ֲחֵפִצים- ֲאֶׁשרַהְּבִריתּוַמְלַאְך 

  'א: 'מלאכי ג
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  !כהן לאל עליון, צדק-מלכי

  :אברם

  ֶצֶדק-ּוַמְלִּכי"

  ֶמֶלְך ָׁשֵלם

  הֹוִציא ֶלֶחם ָוָיִין

   :ֶעְליֹוןֵאל כֵֹהן ְלְוהּוא 

   : ֶעְליֹון קֵֹנה ָׁשַמִים ָוָאֶרץְלֵאל ַוּיֹאַמר ָּברּוְך ַאְבָרם ַוְיָבְרֵכהּו

  "ַמֲעֵׂשר ִמּכֹל) אברם(לֹו -ִמֵּגן ָצֶריָך ְּבָיֶדָך ַוִּיֶּתן- ֲאֶׁשרֶעְליֹון ֵאל ּוָברּוְך

  'כ-ח"י: ד"בראשית י

  )?כהן המסתורי הזה המופיע לפתע-מיהו המלך(

  :לך כתב על כהונתו של האישדוד המ

  "ֶצֶדק-ַמְלִּכיִּדְבָרִתי -ַעל כֵֹהן ְלעֹוָלם- ְיהָוה ְולֹא ִיָּנֵחם ַאָּתהִנְׁשַּבע"

  'ד: י"תהלים ק

  :שלמה המלך

   ֱאלִֹהים ַהְסֵּתר ָּדָברְּכבֹד"

  "ּוְכבֹד ְמָלִכים ֲחקֹר ָּדָבר

  'ב: ה"משלי כ
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  :בהר סיניל משה ושבעים מזקני ישראל רואים את אלהי ישרא

 ִמִּזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִׁשְבִעיםְיהָוה ַאָּתה ְוַאֲהרֹן ָנָדב ַוֲאִביהּוא -מֶֹׁשה ָאַמר ֲעֵלה ֶאל-ְוֶאל"

"  לֹא ַיֲעלּו ִעּמֹוְוָהָעםְיהָוה ְוֵהם לֹא ִיָּגׁשּו - מֶֹׁשה ְלַבּדֹו ֶאלְוִנַּגׁש  :ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם ֵמָרחֹק

 ֲאֶׁשר ָּכַרת ְיהָוה ִעָּמֶכם ַהְּבִרית- ַדםָהָעם ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה - ָּדם ַוִּיְזרֹק ַעלַה- מֶֹׁשה ֶאתַוִּיַּקח"

  :ִיְׂשָרֵאלָנָדב ַוֲאִביהּוא ְוִׁשְבִעים ִמִּזְקֵני   מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹןַוַּיַעל  :ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה-ַעל ָּכל

 : ֵׂשה ִלְבַנת ַהַּסִּפיר ּוְכֶעֶצם ַהָּׁשַמִים ָלטַֹהר ְּכַמֲעַרְגָליו ְוַתַחת ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֵאת ַוִּיְראּו

  ֲאִציֵלי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל לֹא ָׁשַלח ָידו- ְוֶאל

  " ַוּיֹאְכלּו ַוִּיְׁשּתּוָהֱאלִֹהים-ֶאת ַוֶּיֱחזּו

  א"י-'ח', ב-'א: ד"שמות כ

  :ישעיהו רואה את יהוה צבאות על כסא כבודו

 ְוִנָּׂשא ְוׁשּוָליו ְמֵלִאים ָרם ִּכֵּסא- ֲאדָֹני יֵֹׁשב ַעל- ָוֶאְרֶאה ֶאתהּו מֹות ַהֶּמֶלְך ֻעִּזָּי-ִּבְׁשַנת"

 ְיַכֶּסה ִּבְׁשַּתִים עְֹמִדים ִמַּמַעל לֹו ֵׁשׁש ְּכָנַפִים ֵׁשׁש ְּכָנַפִים ְלֶאָחד ְׂשָרִפים  :ַהֵהיָכל-ֶאת

  ֶזה ְוָאַמר- ֶזה ֶאלָקָראְו  :ְיעֹוֵפףּוִבְׁשַּתִים  ָפָניו ּוִבְׁשַּתִים ְיַכֶּסה ַרְגָליו

   ְיהָוה ְצָבאֹותָקדֹוׁשָקדֹוׁש ָקדֹוׁש 

  "ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו-ְמלֹא ָכל

  'ג-'א: 'ישעיהו ו

  ):אלהים האב(' עתיק יומין'דניאל רואה את 

  )בתרגום לעברית(

   ישבועתיק יומיןרואה הייתי והנה העמדו כסאות "

  לבושו היה לבן כשלג ושער ראשו כצמר נקי

  נהר אש נמשך ויצא מלפניו: היה כלשונות אש וגלגליו כאש דולקת כסאו 

  " נפתחווספריםאלף אלפים שרתו אותו ורבוא רבבות עומדים לפניו בית הדין ישב 

  'י-'ט: 'דניאל ז
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  : יחזקאל רואה את אדון הכבוד על כסא כבודו

ְּכָבר ַוְּתִהי -ְנַהר- ַעל ַּכְׂשִּדיםֶרץ ּבּוִזי ַהּכֵֹהן ְּבֶא- ְיֶחְזֵקאל ֶּבן-ְיהָוה ֶאל- ָהָיה ְדַברָהיֹה"

 ְוֵאׁש ִמְתַלַּקַחת ָּגדֹולַהָּצפֹון ָעָנן - ְוִהֵּנה רּוַח ְסָעָרה ָּבָאה ִמןָוֵאֶרא  :ְיהָוה-ָעָליו ָׁשם ַיד

ֹות ְוֶזה  ַחּיַאְרַּבעְּדמּות  ּוִמּתֹוָכּה  : ִמּתֹוְך ָהֵאׁשַהַחְׁשַמלְּכֵעין  ְונַֹגּה לֹו ָסִביב ּוִמּתֹוָכּה

  "ָלֶהם ָפִנים ְלֶאָחת ְוַאְרַּבע ְּכָנַפִים ְלַאַחת ְוַאְרָּבָעה  :ְּדמּות ָאָדם ָלֵהָּנה ַמְרֵאיֶהן

   :ָראֵׁשיֶהם ִמְלָמְעָלה-ַעלָנטּוי  ָראֵׁשי ַהַחָּיה ָרִקיַע ְּכֵעין ַהֶּקַרח ַהּנֹוָרא- ַעלּוְדמּות"

  ֲאחֹוָתה- ָּׁשה ֶאל ְיָׁשרֹות ִאַּכְנֵפיֶהם ָהָרִקיַע ְוַתַחת

   : ּוְלִאיׁש ְׁשַּתִים ְמַכּסֹות ָלֵהָּנה ֵאת ְּגִוּיֵֹתיֶהםָלֵהָּנהְלִאיׁש ְׁשַּתִים ְמַכּסֹות 

קֹול ֲהֻמָּלה ְּכקֹול ַמֲחֶנה  ַׁשַּדי ְּבֶלְכָּתם- ְּכקֹולקֹול ַּכְנֵפיֶהם ְּכקֹול ַמִים ַרִּבים - ֶאתָוֶאְׁשַמע

   :ֵפיֶהן ַכְנְּתַרֶּפיָנהְּבָעְמָדם 

   :רֹאָׁשם ְּבָעְמָדם ְּתַרֶּפיָנה ַכְנֵפיֶהן- ֲאֶׁשר ַעלָלָרִקיַעֵמַעל  קֹול- ַוְיִהי

  ִּכֵּסאַסִּפיר ְּדמּות -ֶאֶבןרֹאָׁשם ְּכַמְרֵאה - ָלָרִקיַע ֲאֶׁשר ַעלּוִמַּמַעל

  ְּכַמְרֵאה  ְּדמּותַהִּכֵּסאְוַעל ְּדמּות 

   :ָעָליו ִמְלָמְעָלה ָאָדם

ָלּה ָסִביב ִמַּמְרֵאה ָמְתָניו ּוְלָמְעָלה - ֵאׁש ֵּבית- ְּכַמְרֵאהֵעין ַחְׁשַמל  ְּכָוֵאֶרא

ַהֶּקֶׁשת  ְּכַמְרֵאה  :ָסִביבֵאׁש ְונַֹגּה לֹו -  ָמְתָניו ּוְלַמָּטה ָרִאיִתי ְּכַמְרֵאהּוִמַּמְרֵאה

   ַמְרֵאה ְּדמּותהּוא  ֵּכן ַמְרֵאה ַהּנַֹגּה ָסִביב ַהֶּגֶׁשםְּביֹום ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ֶבָעָנן

  ְיהָוה-ְּכבֹוד

  " ְמַדֵּברקֹולָּפַני ָוֶאְׁשַמע -ָוֶאְרֶאה ָוֶאּפֹל ַעל

  )'ג-'א: 'ראה גם יחזקאל ח(ח "כ-ב"כ', ו- 'ג: 'יחזקאל א
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  שר צבאות השמים

  :יהושע

ֹ ְׁשלּוָפה ְוַחְרּבוְגּדֹו ִאיׁש עֵֹמד ְלֶנ-ְוִהֵּנה ִּבְהיֹות ְיהֹוֻׁשַע ִּביִריחֹו ַוִּיָּׂשא ֵעיָניו ַוַּיְרא ַוְיִהי"

   :ְלָצֵרינּו- ֵאָליו ַוּיֹאֶמר לֹו ֲהָלנּו ַאָּתה ִאםְיהֹוֻׁשַעְּבָידֹו ַוֵּיֶלְך 

 ַוִּיְׁשָּתחּו ָּפָניו ַאְרָצה-ַוִּיּפֹל ְיהֹוֻׁשַע ֶאל ָבאִתיַעָּתה  ְיהָוה- ְצָבא- ַׂשר לֹא ִּכי ֲאִני ַוּיֹאֶמר

   :ַעְבּדֹו-ר ֶאלְמַדֵּבֲאדִֹני  ָמהַוּיֹאֶמר לֹו 

  ַנַעְלָך ֵמַעל ַרְגֶלָך-ְיהֹוֻׁשַע ַׁשל- ֶאלְצָבא ְיהָוה-ַׂשר ַוּיֹאֶמר

  " ַאָּתה עֵֹמד ָעָליו קֶֹדׁש הּוא ַוַּיַעׂש ְיהֹוֻׁשַע ֵּכןֲאֶׁשרִּכי ַהָּמקֹום 

  ו"ט-ג"י: 'יהושע ה

 את הוא גם ידע. הוא הכיר את אלהיו, יהושע היה משרת משה במשך ארבעים שנה(

  .ובפרט את האיסור להשתחוות לכל אדם או מלאך, תורת אלהים

אשר העניק ליהושע את הניצחון ', צבא יהוה-שר'המכונה מיהו אדם זה , אם כן

יהושע התנהג כאילו אדם ? כאשר נכנסו אל ארץ ישראל, הראשון של ישראל ביריחו

  לא היה קורא לו אדני, לולא היה הדבר כן. זה היה אלהיו

  !ה נופל על פניו ומשתחווה לוולא הי

והרי אלהים אמר למשה שאף אדם לא יכול לראות את פניו ? אך כיצד זה ייתכן

  !)ואלהים אינו משקר לעולם! ולחיות

  ',ח: ד"ד והן בשמות ל"י: 'מופיעה הן ביהושע ה' וישתחו'המילה 

  .כאשר משה קד ארצה ומשתחווה לאלהים

  .ותה לעומק רב יותרהבא נבחן א? האין זו תעלומה מעניינת

  "ִיְרַאת ְיהָוה ְוַדַעת ְקדִֹׁשים ִּביָנה,  ָחְכָמהְּתִחַּלת"

  'י: 'משלי ט
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  :הכבוד השמימי-איש זוכה לביקורו של דניאל

  :הּוא ִחָּדֶקל  ַהָּגדֹולַהָּנָהר ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ַלחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ַוֲאִני ָהִייִתי ַעל ַיד ּוְביֹום"

   ְוִהֵּנהָוֵאֶראֵעיַני - ֶאתָוֶאָּׂשא

  ֶאָחד ָלבּוׁש ַּבִּדים-ִאיׁש

   ְכַתְרִׁשיׁשּוְגִוָּיתֹו  :אּוָפזּוָמְתָניו ֲחֻגִרים ְּבֶכֶתם 

  ָבָרקּוָפָניו ְּכַמְרֵאה 

  ְוֵעיָניו ְּכַלִּפיֵדי ֵאׁש

   ָקָללְנחֶֹׁשתּוְזרֹעָֹתיו ּוַמְרְּגלָֹתיו ְּכֵעין 

  !"ֹוןְוקֹול ְּדָבָריו ְּכקֹול ָהמ

 ָעְמֶדָך-  דֵֹבר ֵאֶליָך ַוֲעמֹד ַעלָאנִֹכיֲחֻמדֹות ָהֵבן ַּבְּדָבִרים ֲאֶׁשר - ֵאַלי ָּדִנֵּיאל ִאיׁשַוּיֹאֶמר"

- ֵאַלי ַאלַוּיֹאֶמר  :ַהָּדָבר ַהֶּזה ָעַמְדִּתי ַמְרִעיד- ִעִּמי ֶאתּוְבַדְּברֹוִּכי ַעָּתה ֻׁשַּלְחִּתי ֵאֶליָך 

 ֱאלֶֹהיָךִלְּבָך ְלָהִבין ּוְלִהְתַעּנֹות ִלְפֵני - ֲאֶׁשר ָנַתָּת ֶאתָהִראׁשֹוןַהּיֹום -ִמןִּכי  ִּתיָרא ָדִנֵּיאל

 יֹום ַמְלכּות ָּפַרס עֵֹמד ְלֶנְגִּדי ֶעְׂשִרים ְוֶאָחד ְוַׂשר  :ָבאִתי ִּבְדָבֶריָך-ִנְׁשְמעּו ְדָבֶריָך ַוֲאִני

  : ָׁשם ֵאֶצל ַמְלֵכי ָפָרסנֹוַתְרִּתיא ְלָעְזֵרִני ַוֲאִני  ָּבַהָּׂשִרים ָהִראׁשִֹניםַאַחד ִמיָכֵאל ְוִהֵּנה 

   : ַלָּיִמיםָחזֹוןעֹוד -ִיְקָרה ְלַעְּמָך ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים ִּכי-  ֵאת ֲאֶׁשרַלֲהִביְנָך ּוָבאִתי

ָהעֵֹמד ְלֶנְגִּדי -לִּפי ָוֲאַדְּבָרה ָואְֹמָרה ֶא- ְׂשָפָתי ָוֶאְפַּתח- ַעל נֵֹגַע ִּכְדמּות ְּבֵני ָאָדם ְוִהֵּנה

-ֶזה ְלַדֵּבר ִעםֲאדִֹני  יּוַכל ֶעֶבד ְוֵהיְך  : ַּבַּמְרָאה ֶנֶהְפכּו ִציַרי ָעַלי ְולֹא ָעַצְרִּתי ּכַֹחֲאדִֹני

   :ִבי-ִּבי כַֹח ּוְנָׁשָמה לֹא ִנְׁשֲאָרה-ַיֲעָמד- ַוֲאִני ֵמַעָּתה לֹאֶזה ֲאדִֹני

ֲחַזק  ָלְךֲחֻמדֹות ָׁשלֹום -ִּתיָרא ִאיׁש- ַאלַוּיֹאֶמר  : ַוְיַחְּזֵקִניָדםְּכַמְרֵאה ָאִּבי - ַוִּיַּגעַוּיֶֹסף

-ָלָּמה ֲהָיַדְעָּת ַוּיֹאֶמר  : ִּכי ִחַּזְקָּתִניֲאדִֹניַוֲחָזק ּוְכַדְּברֹו ִעִּמי ִהְתַחַּזְקִּתי ָואְֹמָרה ְיַדֵּבר 

 ַאִּגיד ֲאָבל  :ָיָון ָּבא- ְוִהֵּנה ַׂשריֹוֵצאס ַוֲאִני ַׂשר ָּפָר-ָּבאִתי ֵאֶליָך ְוַעָּתה ָאׁשּוב ְלִהָּלֵחם ִעם

   "ָהָרׁשּום ִּבְכָתב ֱאֶמת-ֶאתְלָך 

  א"כ-ז"ט, ד"י-א"י', ו-'ד: 'דניאל י
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 ֲאֶׁשר ֵעת ָצָרה ְוָהְיָתהְּבֵני ַעֶּמָך - ַהַּׂשר ַהָּגדֹול ָהעֵֹמד ַעלִמיָכֵאל ַהִהיא ַיֲעמֹד ּוָבֵעת"

 ַּבֵּסֶפרַהִּנְמָצא ָּכתּוב -  ַהִהיא ִיָּמֵלט ַעְּמָך ָּכלּוָבֵעת ּגֹוי ַעד ָהֵעת ַהִהיא ִנְהְיָתה ִמְהיֹות-לֹא

 ְוֵאֶּלה ַלֲחָרפֹות ְלִדְראֹון  עֹוָלםְלַחֵּייָעָפר ָיִקיצּו ֵאֶּלה -  ִמְּיֵׁשֵני ַאְדַמתְוַרִּבים: 

  ַּכּכֹוָכִבים ְלעֹוָלם ָוֶעדָהַרִּביםיֵקי ְּכזַֹהר ָהָרִקיַע ּוַמְצִּד ַיְזִהרּו ְוַהַּמְׂשִּכִלים : עֹוָלם

 :  ַרִּבים ְוִתְרֶּבה ַהָּדַעתְיׁשְֹטטּוֵעת ֵקץ -ַעד  ָדִנֵּיאל ְסתֹם ַהְּדָבִרים ַוֲחתֹם ַהֵּסֶפרְוַאָּתה: 

ָּנה  ְוֶאָחד ֵהַהְיאֹר עְֹמִדים ֶאָחד ֵהָּנה ִלְׂשַפת ְׁשַנִים ֲאֵחִרים ָדִנֵּיאל ְוִהֵּנה ֲאִני ְוָרִאיִתי

ָמַתי ֵקץ - ֲאֶׁשר ִמַּמַעל ְלֵמיֵמי ַהְיאֹר ַעד ְלבּוׁש ַהַּבִּדיםָלִאיׁש ַוּיֹאֶמר  :ִלְׂשַפת ַהְיאֹר

ַוָּיֶרם ְיִמינֹו  ִמַּמַעל ְלֵמיֵמי ַהְיאֹר ֲאֶׁשר ָהִאיׁש ְלבּוׁש ַהַּבִּדים- ֶאתָוֶאְׁשַמע  :ַהְּפָלאֹות

 ַנֵּפץ ִּכי ְלמֹוֵעד מֹוֲעִדים ָוֵחִצי ּוְכַכּלֹות ְּבֵחי ָהעֹוָלם ַוִּיָּׁשַבע ַהָּׁשַמִים-ּוְׂשמֹאלֹו ֶאל

 ֲאדִֹני ָמה ַאֲחִרית ֵאֶּלה  ְולֹא ָאִבין ָואְֹמָרהָׁשַמְעִּתי ַוֲאִני  :ֵאֶּלה- ִּתְכֶליָנה ָכל קֶֹדׁש-ַעם-ַיד

 ְוִיְתַלְּבנּו ִיְתָּבְררּו  :ֵעת ֵקץ-ַעדְסֻתִמים ַוֲחֻתִמים ַהְּדָבִרים - ֵלְך ָּדִנֵּיאל ִּכיַוּיֹאֶמר: 

  ְרָׁשִעים- ְוִהְרִׁשיעּו ְרָׁשִעים ְולֹא ָיִבינּו ָּכלַרִּבים ְוִיָּצְרפּו

   : ָיִבינּוְוַהַּמְׂשִּכִלים

   ..."ִׁשּקּוץ ׁשֵֹמם ְוָלֵתת ַהָּתִמיד הּוַסר ּוֵמֵעת

  א"י- 'א: ב"דניאל י

  :ה דניאלכפי שרא, מדבר על הצהרת השבועה של אלהים, אף הוא, משה

    ֱאלִֹהים ִעָּמִדיְוֵאין ֲאִני ֲאִני הּואִּכי   ַעָּתהְראּו"

   : ַמִּצילִמָּיִדי ַוֲאִני ֶאְרָּפא ְוֵאין ָמַחְצִּתי  ָאִמית ַוֲאַחֶּיהֲאִני

  !" ְוָאַמְרִּתי ַחי ָאנִֹכי ְלעָֹלםָיִדיָׁשַמִים -ֶאָּׂשא ֶאל-ִּכי

  )'ח: 'שמות ו(' מ-ט"ל: ב"דברים ל
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  !המורכבת של אלהי ישראלהאחדות 

  !דבר אדני מגלה כי אלהים מבטא את עצמו בגוף רבים

  "!דֶאָח ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו ִיְׂשָרֵאל ְיהָוה עְׁשַמ": תפילת שמע

  'ד: 'דברים ו

  :בראשית

   ִּכְדמּוֵתנו  ַנֲעֶׂשה ָאָדם ְּבַצְלֵמנּו ֱאלִֹהים ַוּיֹאֶמר"

 ָהָאֶרץ-ָהֶרֶמׂש ָהרֵֹמׂש ַעל- ּוְבָכלָהָאֶרץ -ַמִים ּוַבְּבֵהָמה ּוְבָכל ַהָּים ּוְבעֹוף ַהָּׁשִבְדַגתְוִיְרּדּו 

   ְּבֶצֶלם ֱאלִֹהים ָּבָרא אֹתֹוָהָאָדם ְּבַצְלמֹו-  ֶאתֱאלִֹהים  ַוִּיְבָרא:

  " ָּבָרא אָֹתםּוְנֵקָבהָזָכר 

  ז"כ-ו"כ: 'בראשית א

אז הוציא את ו, אלהים הפיל תרדמה על אדם. אדם נברא בצלם אלהים ובדמותו(

אדם היה בעצם , כלומר. נשא את האישה בקרבו, יצור אחד, אדם. חוה מתוכו

האין העובדה שאלהים ברא את האדם מלכתחילה כאחדות . יותר מאחד

שהרי אדם נברא , מסמלת את אחדותו המורכבת של אלהינו עצמו, מורכבת

  .)בצלם אלהיו ובדמותו

ִיְׁשַלח ָידֹו - ְוַעָּתה ֶּפןָוָרעָלַדַעת טֹוב ִמֶּמּנּו  ָהָיה ְּכַאַחד םָהָאָד ְיהָוה ֱאלִֹהים ֵהן ַוּיֹאֶמר"

-ַלֲעבֹד ֶאת ֵעֶדן-ִמַּגן ְיהָוה ֱאלִֹהים ַוְיַׁשְּלֵחהּו  : ְלעָֹלםָוַחי ְוָאַכל ֵמֵעץ ַהַחִּייםְוָלַקח ַּגם 

ַהְּכֻרִבים ְוֵאת -ֶאתֵעֶדן -ֶּקֶדם ְלַגןָהָאָדם ַוַּיְׁשֵּכן ִמ- ֶאתַוְיָגֶרׁש  :ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ֻלַּקח ִמָּׁשם

  "ַהַחִּייםֶּדֶרְך ֵעץ -ַלַהט ַהֶחֶרב ַהִּמְתַהֶּפֶכת ִלְׁשמֹר ֶאת

  ג"כ-ב"כ: 'בראשית ג

ִיָּבֵצר ֵמֶהם - ְוַעָּתה לֹאַלֲעׂשֹות ְיהָוה ֵהן ַעם ֶאָחד ְוָׂשָפה ַאַחת ְלֻכָּלם ְוֶזה ַהִחָּלם ַוּיֹאֶמר"

   :ַלֲעׂשֹותּכֹל ֲאֶׁשר ָיְזמּו 

  'ז-'ו: א"בראשית י"  ִאיׁש ְׂשַפת ֵרֵעהּוִיְׁשְמעּוֲאֶׁשר לֹא  ֵנְרָדה ְוָנְבָלה ָׁשם ְׂשָפָתם ָהָבה



 40

   : ִהְנִני ְׁשָלֵחִניָואַֹמר ָלנּו-ִמי ֶאְׁשַלח ּוִמי ֵיֶלְך-קֹול ֲאדָֹני אֵֹמר ֶאת- ֶאתָוֶאְׁשַמע"

   :ֵּתָדעּו-  ָראֹו ְוַאלּוְראּוָּתִבינּו - עּו ָׁשמֹוַע ְוַאל ֵלְך ְוָאַמְרָּת ָלָעם ַהֶּזה ִׁשְמַוּיֹאֶמר

   ִיְׁשָמעּוְבָאְזָניוִיְרֶאה ְבֵעיָניו - ְוָאְזָניו ַהְכֵּבד ְוֵעיָניו ָהַׁשע ֶּפןַהֶּזהָהָעם - ֵלבַהְׁשֵמן

  'י-'ח: 'ישעיהו ו" ְוָרָפא לֹו ָוָׁשבּוְלָבבֹו ָיִבין 

  ?'ואנ 'כאשר הוא אומרעם מי אדני מדבר 

  " ֲאִני ְיהָוה לֹא ָׁשִניִתיִּכי"

  'ו: 'מלאכי ג

   ָׁשם ָאִני ְוַעָּתהֱהיֹוָתּהֵמֵעת  זֹאת לֹא ֵמרֹאׁש ַּבֵּסֶתר ִּדַּבְרִּתי- ִׁשְמעּוֵאַלי ִקְרבּו"

  "ְורּוחֹו ְׁשָלַחִני ֲאדָֹני ְיהִוה

  ו"ט: ח"ישעיהו מ

ְּבַאֲהָבתֹו   הֹוִׁשיָעםָּפָניוַמְלַאְך ּו ָצרא ָצָרָתם לֹ-ְּבָכל  :ְלמֹוִׁשיַעַוְיִהי ָלֶהם "

   :ְיֵמי עֹוָלם-  ָּכלַוְיַנְּׂשֵאםּוְבֶחְמָלתֹו הּוא ְגָאָלם ַוְיַנְּטֵלם 

  עֹוָלם מֶֹׁשה ַעּמֹו- ְיֵמיַוִּיְזּכֹר...  רּוַח ָקְדׁשֹו- ֶאתְוִעְּצבּו ָמרּו ְוֵהָּמה

   :ָקְדׁשֹורּוַח - ם ְּבִקְרּבֹו ֶאתַאֵּיה ַהָּׂש  ִמָּים ֵאת רֵֹעי צֹאנֹוַהַּמֲעֵלםַאֵּיה 

  " ּבֹוֵקַע ַמִים ִמְּפֵניֶהם ַלֲעׂשֹות לֹו ֵׁשם עֹוָלםִּתְפַאְרּתֹוְזרֹוַע  ִליִמין מֶֹׁשה מֹוִליְך

  ב"י- 'ח: ג"ישעיהו ס

  ַליהָוה ֱאלֵֹהינּו ַהִּנְסָּתרֹת"

  ְוַהִּנְגלֹת

  עֹוָלם-ַעדָלנּו ּוְלָבֵנינּו 

  "ְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאתִּד-ָּכל-ַלֲעׂשֹות ֶאת

  ח"כ: ט"דברים כ
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' זרועו הנטויה'ואת ' ידו החזקה'אדני אלהים שולח את 

  !כדי לתת לבני האדם את הישועה הנצחית

  'ה: ג"ישעיהו ס " ִלי ְזרִֹעיַוּתֹוַׁשע"

  :משה

 ָיִדי- ֶאתְוָׁשַלְחִּתי  :ָזָקה ֲחְּבָידְולֹא  ִיֵּתן ֶאְתֶכם ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַלֲהלְֹך-ִּכי לֹא  ָיַדְעִּתיַוֲאִני"

  " ֶאְתֶכםְיַׁשַּלחֵכן -ִמְצַרִים ְּבכֹל ִנְפְלאַֹתי ֲאֶׁשר ֶאֱעֶׂשה ְּבִקְרּבֹו ְוַאֲחֵרי- ֶאתְוִהֵּכיִתי 

  'כ-ט"י: 'שמות ג

  "אֹוֵיב ִּתְרַעץ ְיהָוה ְיִמיְנָך ֶנְאָּדִרי ַּבּכַֹחְיהָוה  ְיִמיְנָך"

  'ו: ו"שמות ט

   : ִלְפֵני מֹותֹוִיְׂשָרֵאלְּבֵני -ֶאת ה ֲאֶׁשר ֵּבַרְך מֶֹׁשה ִאיׁש ָהֱאלִֹהים ַהְּבָרָכְוזֹאת"

   קֶֹדשֵמִרְבבֹתהֹוִפיַע ֵמַהר ָּפאָרן ְוָאָתה   ָּבא ְוָזַרח ִמֵּׂשִעיר ָלמֹוִמִּסיַני ְיהָוה ַוּיֹאַמר

   :ִמיִמינֹו ֵאׁשָּדת ָלמֹו

   ַעִּמיםחֵֹבב ַאף

   ְקדָֹׁשיו ְּבָיֶדָך-ָּכל

  " ְקִהַּלת ַיֲעקֹבמֹוָרָׁשהָלנּו מֶֹׁשה - ִצָּוהּתֹוָרה  :ִמַּדְּברֶֹתיָךְוֵהם ֻּתּכּו ְלַרְגֶלָך ִיָּׂשא 

  'ד-'א: ג"דברים ל

  :יהושע

  ָעְבְרֶכם-ַעד ִמְּפֵניֶכםֵמי ַהַּיְרֵּדן -הֹוִביׁש ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ֶאת-ֲאֶׁשר"

   :ָעְבֵרנּו-הֹוִביׁש ִמָּפֵנינּו ַעד-ֲאֶׁשרף סּו-ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ְלַים

  ַיד ְיהָוה ִּכי ֲחָזָקה ִהיא-ֶאתַעֵּמי ָהָאֶרץ - ָּכלַּדַעת ְלַמַען

  "ַהָּיִמים- ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ָּכל-ֶאתְלַמַען ְיָראֶתם 

  ד"כ- ג"כ: 'יהושע ד
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  :דוד

  " ֶנַצחִּביִמיְנָךת ְנִעמֹו ָּפֶניָך-  ְׂשָמחֹות ֶאתׂשַֹבע אַֹרח ַחִּיים ּתֹוִדיֵעִני"

  א"י: ו"תהלים ט

  "ַתְרֵּבִניִתְסָעֵדִני ְוַעְנַוְתָך ִויִמיְנָך  ִיְׁשֶעָךִלי ָמֵגן - ַוִּתֶּתן"

  ה"ל: ח"תהלים י

   : ִּביֵמי ֶקֶדםִביֵמיֶהם ָּפַעְלָּת ּפַֹעל ָלנּו- ֲאבֹוֵתינּו ִסְּפרּו  ָׁשַמְענּוְּבָאְזֵנינּו ֱאלִֹהים"

   לֹא ְבַחְרָּבם ָיְרׁשּו ָאֶרץִּכי  ְלֻאִּמים ַוְּתַׁשְּלֵחםָּתַרע  ַוִּתָּטֵעםהֹוַרְׁשָּתם  ּגֹוִיָיְדָך ַאָּתה

  "ְרִציָתם ִּכי ְואֹור ָּפֶניָך ְיִמיְנָך ּוְזרֹוֲעָך-ִּכי ָּלמֹו-הֹוִׁשיָעה-לֹאּוְזרֹוָעם 

  'ד-'ב: ד"תהלים מ

  ָיְדָך ִויִמיֶנָך ָתִׁשיב ָלָּמה:   ָלֶנַצחָמַתי ֱאלִֹהים ְיָחֶרף ָצר ְיָנֵאץ אֹוֵיב ִׁשְמָך-ַעד"

  " ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץְיׁשּועֹות ּפֵֹעל ַמְלִּכי ִמֶּקֶדם ֵואלִֹהים : ְקָך ַכֵּלהוִמֶּקֶרב ֵח

  ב"י-'י: ד"תהלים ע

   ִּכְסֶאָךְמכֹון ּוִמְׁשָּפט ֶצֶדק :  ָּתרּום ְיִמיֶנָךָיְדָךְּגבּוָרה ָּתעֹז - ִעם  ְזרֹוַעְלָך"

   : ְיַהֵּלכּוןָּפֶניָך- ְּבאֹור ָהָעם יְֹדֵעי ְתרּוָעה ְיהָוה ַאְׁשֵרי : ֱאֶמת ְיַקְּדמּו ָפֶניָךֶחֶסד ֶו

  " ִיְׂשָרֵאלְוִלְקדֹוׁש" "...ַהּיֹום ּוְבִצְדָקְתָך ָירּומּו-ָּכל ְיִגילּון ְּבִׁשְמָך

  ט"י, ז"י-ד"י: ט"תהלים פ

:  ְיִמינֹו ּוְזרֹוַע ָקְדׁשֹוּלֹו -הֹוִׁשיָעה ָעָׂשהָלאֹות ִנְפ- ִׁשירּו ַליהָוה ִׁשיר ָחָדׁש ִּכיִמְזמֹור"

  ִיְׂשָרֵאלְלֵבית ַחְסּדֹו ֶוֱאמּוָנתֹו ָזַכר :  ִצְדָקתֹוִּגָּלהְלֵעיֵני ַהּגֹוִים ְיׁשּוָעתֹו  ְיהָוה הֹוִדיַע

  "ְיׁשּוַעת ֱאלֵֹהינּוָאֶרץ ֵאת -ַאְפֵסי- ָכלָראּו

  'ג-'א: ט"תהלים צ
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  :דוד

  ְּבָאֳהֵלי ַצִּדיִקים   ִרָּנה ִויׁשּוָעהקֹול : ִליׁשּוָעהִלי -ִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ְוָעִּזי"

   :  עָֹׂשה ָחִילְיהָוהְיִמין 

   ְיהָוה רֹוֵמָמה ְיִמין

   : ְיהָוה עָֹׂשה ָחִילְיִמין

  "ֶאְחֶיה ַוֲאַסֵּפר ַמֲעֵׂשי ָיּה-ִּכיָאמּות -לֹא

  ז"י-ד"י: ח"תהלים קי

   : ְותֹוִׁשיֵעִני ְיִמיֶנָךָיֶדָך ַאף אְֹיַבי ִּתְׁשַלח ַעל ב ָצָרה ְּתַחֵּיִניֵאֵלְך ְּבֶקֶר- ִאם"

  "ֶּתֶרף- ְיהָוה ַחְסְּדָך ְלעֹוָלם ַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ַאלַּבֲעִדי ִיְגמֹר ְיהָוה

  'ח- 'ז: ח"תהלים קל

  :ישעיהו

   : ְירּוָׁשָלִםָּגַאלִנַחם ְיהָוה ַעּמֹו -ִּכי"

  ַהּגֹוִים- ְלֵעיֵני ָּכל ָקְדׁשֹוַע ְזרֹו-  ְיהָוה ֶאתָחַׂשף

  "ֱאלֵֹהינּוְיׁשּוַעת ָאֶרץ ֵאת -ַאְפֵסי-ָּכלְוָראּו 

  'י-'ט: ב"ישעיהו נ

 ְׁשָמִרים ְׁשָמִנים ִמְׁשֵּתה ְׁשָמִנים ִמְׁשֵּתה ָּבָהר ַהֶּזה ָהַעִּמים- ְיהָוה ְצָבאֹות ְלָכלְוָעָׂשה"

ָהַעִּמים ְוַהַּמֵּסָכה -ָּכל-ַעלַהּלֹוט ַהּלֹוט -ְּפֵני  ָּבָהר ַהֶּזהּוִבַּלע  :ְמֻמָחִים ְׁשָמִרים ְמֻזָּקִקים

ָּפִנים - ָּכלֵמַעל ּוָמָחה ֲאדָֹני ְיהִוה ִּדְמָעה  ַהָּמֶות ָלֶנַצחִּבַּלע  :ַהּגֹוִים-ָּכל-ַעל, ַהְּנסּוָכה

ּיֹום ַההּוא ִהֵּנה ֱאלֵֹהינּו ֶזה  ַּבְוָאַמר: ִּדֵּברִּכי ְיהָוה  ָהָאֶרץ-ְוֶחְרַּפת ַעּמֹו ָיִסיר ֵמַעל ָּכל

  : ְוִנְׂשְמָחה ִּביׁשּוָעתֹוָנִגיָלה  ֶזה ְיהָוה ִקִּוינּו לֹו ְויֹוִׁשיֵענּוִקִּוינּו לֹו 

   "ָּבָהר ַהֶּזהְיהָוה -ָתנּוַח ַיד-ִּכי

  'י-'ו: ה"ישעיהו כ
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  :ישעיהו

   ְירּוָׁשָלִם ָהִריִמיְמַבֶּׂשֶרתַח קֹוֵלְך  ִצּיֹון ָהִריִמי ַבּכְֹמַבֶּׂשֶרת ָלְך-ָּגבַֹּה ֲעִלי- ַהרַעל"

   : ֱאלֵֹהיֶכםִהֵּנהִּתיָרִאי ִאְמִרי ְלָעֵרי ְיהּוָדה -ַאל

   ּוְזרֹעֹו מְֹׁשָלה לֹוָיבֹוא ֲאדָֹני ְיהִוה ְּבָחָזק ִהֵּנה

   :ִהֵּנה ְׂשָכרֹו ִאּתֹו ּוְפֻעָּלתֹו ְלָפָניו

  "ָעלֹות ְיַנֵהל  ּוְבֵחיקֹו ִיָּׂשאְטָלִאיםץ  ִּבְזרֹעֹו ְיַקֵּבֶעְדרֹו ִיְרֶעה ְּכרֶֹעה

  א"י-'ט: 'ישעיהו מ

  :ֲאֶׁשר אֲֹהִבי ִיְׂשָרֵאל ַעְבִּדי ַיֲעקֹב ֲאֶׁשר ְּבַחְרִּתיָך ֶזַרע ַאְבָרָהם ְוַאָּתה"

   ְקָראִתיָךּוֵמֲאִציֶליָהֶהֱחַזְקִּתיָך ִמְקצֹות ָהָאֶרץ 

  ָאִני-ִּתיָרא ִּכי ִעְּמָך-ַאל  :ְמַאְסִּתיָךְולֹא  ַאָּתה ְּבַחְרִּתיָך-ָואַֹמר ְלָך ַעְבִּדי

  ֲעַזְרִּתיָך-ַאףֲאִני ֱאלֶֹהיָך ִאַּמְצִּתיָך -ִּתְׁשָּתע ִּכי-ַאל

  "ְּתַמְכִּתיָך ִּביִמין ִצְדִקי-ַאף

  'י-'ח: א"ישעיהו מ

ְיהָוה ָׂשׂשֹון -ַעְרָבָתּה ְּכַגן ְוְּכֵעֶדןָחְרבֶֹתיָה ַוָּיֶׂשם ִמְדָּבָרּה - ִנַחם ְיהָוה ִצּיֹון ִנַחם ָּכל-ִּכי"

   ֵאַלי ַעִּמי ּוְלאּוִּמי ֵאַלי ַהֲאִזינּוַהְקִׁשיבּו  : ִזְמָרהְוקֹולְוִׂשְמָחה ִיָּמֵצא ָבּה ּתֹוָדה 

   ִצְדִקי ָיָצא ִיְׁשִעיָקרֹוב  : ֵמִאִּתי ֵתֵצא ּוִמְׁשָּפִטי ְלאֹור ַעִּמים ַאְרִּגיַעתֹוָרהִּכי 

  ...ְזרִֹעי ְיַיֵחלּון-ְוֶאל ֵאַלי ִאִּיים ְיַקּוּו ִיְׁשּפֹטּוּוְזרַֹעי ַעִּמים 

  ְלעֹוָלם ִּתְהֶיהִויׁשּוָעִתי 

  " לֹא ֵתָחתְוִצְדָקִתי

  'ו- 'ג: א"ישעיהו נ

  עֹוָלִמיםעּוִרי ִּכיֵמי ֶקֶדם ּדֹרֹות  ְזרֹוַע ְיהָוה עֹז- עּוִרי ִלְבִׁשיעּוִרי"

   :חֹוֶלֶלת ַּתִּניןִהיא ַהַּמְחֶצֶבת ַרַהב ְמ-ֲהלֹוא ַאְּת

  "ֶּדֶרְך ַלֲעבֹר ְּגאּוִלים ָים- ַמֲעַמֵּקיַהָּׂשָמהִהיא ַהַּמֲחֶרֶבת ָים ֵמי ְּתהֹום ַרָּבה - ַאְּתֲהלֹוא

  'י-'ט: א"ישעיהו נ
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  ישעיהו

   ֶהֱאִמין ִלְׁשֻמָעֵתנּוִמי"

  "ִמי ִנְגָלָתה-ַעל ּוְזרֹוַע ְיהָוה

  ינּו ְסָבָלם ֳחָלֵינּו הּוא ָנָׂשא ּוַמְכאֵֹבָאֵכן"

   : ָנגּוַע ֻמֵּכה ֱאלִֹהים ּוְמֻעֶּנהֲחַׁשְבֻנהּוַוֲאַנְחנּו 

   ִמְּפָׁשֵענּו ְמֻדָּכא ֵמֲעֹונֵֹתינּו מּוַסר ְׁשלֹוֵמנּו ָעָליוְמחָֹלל ְוהּוא

  : ָלנּו- ִנְרָּפאּוַבֲחֻבָרתֹו

  "ֻּכָּלנּויַע ּבֹו ֵאת ֲעֹון ִהְפִּגַויהָוה  ִאיׁש ְלַדְרּכֹו ָּפִנינּו ָּתִעינּו ַּכּצֹאן ֻּכָּלנּו

  " ַחִּיים ִמֶּפַׁשע ַעִּמי ֶנַגע ָלמֹוֵמֶאֶרץִּכי ִנְגַזר "

 ְיהָוה ִיְרֶאה ֶזַרע ַיֲאִריְך ָיִמים ְוֵחֶפץ ָּתִׂשים ָאָׁשם ַנְפׁשֹו- ִאם ֶהֱחִלי ָחֵפץ ַּדְּכאֹו ַויהָוה"

  ְעּתֹוְּבַד ִיְׂשָּבע ַנְפׁשֹו ִיְרֶאה ֵמֲעַמל  :ְּבָידֹו ִיְצָלח

  ָלַרִּבים ַצִּדיק ַעְבִּדיַיְצִּדיק 

  "ִיְסּבֹלַוֲעֹונָֹתם הּוא 

  'י', ח', ו- 'ד', א: ג"ישעיהו נ

 :  ִהיא ְסָמָכְתִניַוֲחָמִתי ְזרִֹעי ַוּתֹוַׁשע ִלי ְוֵאין עֵֹזר ְוֶאְׁשּתֹוֵמם ְוֵאין סֹוֵמְך ְוַאִּביט"

  "ִתי ְואֹוִריד ָלָאֶרץ ִנְצָחם ַּבֲחָמַוֲאַׁשְּכֵרם ַעִּמים ְּבַאִּפי ְוָאבּוס

  'ו-'ה: ג"ישעיהו ס

  ְזרֹוַע ִּתְפַאְרּתֹו ִליִמין מֶֹׁשה מֹוִליְך  :רּוַח ָקְדׁשֹו-ַהָּׂשם ְּבִקְרּבֹו ֶאת ַאֵּיה"

  " לֹו ֵׁשם עֹוָלםַלֲעׂשֹותּבֹוֵקַע ַמִים ִמְּפֵניֶהם 

  ב"י-א"י: ג"ישעיהו ס
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  :ישעיהו

   :ְפָׁשֵעינּו ִאָּתנּו ַוֲעֹונֵֹתינּו ְיַדֲענּום-ִּכיֶּדָך ְוַחּטֹאוֵתינּו ָעְנָתה ָּבנּו ַרּבּו ְפָׁשֵעינּו ֶנְג-ִּכי"

 : ָׁשֶקר- ְוהֹגֹו ִמֵּלב ִּדְבֵריהֹרֹועֶֹׁשק ְוָסָרה - ַּדֶּבר  ְוַכֵחׁש ַּביהָוה ְוָנסֹוג ֵמַאַחר ֱאלֵֹהינּוָּפׁשַֹע

  ָכְׁשָלה ָבְרחֹוב ֱאֶמת- ֲעמֹד ִּכי ּוְצָדָקה ֵמָרחֹוק ַּתִמְׁשָּפט ָאחֹור ְוֻהַּסג

   ָהֱאֶמת ֶנְעֶּדֶרת ְוָסר ֵמָרע ִמְׁשּתֹוֵללַוְּתִהי  :תּוַכל ָלבֹוא-לֹאּוְנכָֹחה 

   :ֵאין ִמְׁשָּפט- ַוֵּיַרע ְּבֵעיָניו ִּכיְיהָוהַוַּיְרא 

  ֵאין ִאיׁש ַוִּיְׁשּתֹוֵמם ִּכי ֵאין ַמְפִּגיַע-  ִּכיַוַּיְרא

  עֹוְזרַֹוּתֹוַׁשע לֹו 

   ַּכִּׁשְרָין ְוכֹוַבע ְיׁשּוָעה ְּברֹאׁשֹוְצָדָקה ַוִּיְלַּבׁש  :ְוִצְדָקתֹו ִהיא ְסָמָכְתהּו

   : ִּתְלּבֶֹׁשת ַוַּיַעט ַּכְמִעיל ִקְנָאהָנָקםַוִּיְלַּבׁש ִּבְגֵדי 

   :ְיַׁשֵּלם ְּגמּול ָלִאִּייםְּגמּול ְלאְֹיָביו  ֵחָמה ְלָצָריו  ְּגֻמלֹות ְּכַעל ְיַׁשֵּלםְּכַעל

  ְּכבֹודו-ֶׁשֶמׁש ֶאת-ֵׁשם ְיהָוה ּוִמִּמְזַרח- ֶאת ִמַּמֲעָרב ְוִיְראּו

   : ְיהָוה נְֹסָסה בֹורּוַחָיבֹוא ַכָּנָהר ָצר -ִּכי

   ְלִצּיֹון ּגֹוֵאלּוָבא

  אֹוָתם ָאַמר ְיהָוה ְּבִריִתי זֹאת ַוֲאִני  :ְנֻאם ְיהָוה  ֶפַׁשע ְּבַיֲעקֹבּוְלָׁשֵבי

  ָימּוׁשּו ִמִּפיָך ּוִמִּפי ַזְרֲעָך-ַׂשְמִּתי ְּבִפיָך לֹא-ֲאֶׁשר ר ָעֶליָך ּוְדָבַריֲאֶׁש רּוִחי

  "עֹוָלם- ַזְרֲעָך ָאַמר ְיהָוה ֵמַעָּתה ְוַעדֶזַרעּוִמִּפי 

  א"כ- ב"י: ט"ישעיהו נ

  :ירמיהו

   ִּבְגבּוָרתֹורַהִּגּבֹוִיְתַהֵּלל -ִיְתַהֵּלל ָחָכם ְּבָחְכָמתֹו ְוַאל- ָאַמר ְיהָוה ַאלּכֹה"

  : ִיְתַהֵּלל ָעִׁשיר ְּבָעְׁשרֹו-ַאל

  ִּכי ֲאִני ְיהָוה  אֹוִתיְוָידַֹעְּבזֹאת ִיְתַהֵּלל ַהִּמְתַהֵּלל ַהְׂשֵּכל -  ִאםִּכי

  "ְיהָוה-ְבֵאֶּלה ָחַפְצִּתי ְנֻאם-ִּכי עֶֹׂשה ֶחֶסד ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ָּבָאֶרץ

  ג"כ-ב"כ: 'ירמיהו ט
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  : של אלהיםהתגלמויות נוספות

  !האבן

  "ׁשּור-ָעִין ָּבנֹות ָצֲעָדה ֲעֵלי- ּפָֹרת יֹוֵסף ֵּבן ּפָֹרת ֲעֵליֵּבן"

  "ֶאֶבן ִיְׂשָרֵאל ִמָּׁשם רֶֹעה ִמיֵדי ֲאִביר ַיֲעקֹב ָיָדיו ְזרֵֹעי ְּבֵאיָתן ַקְׁשּתֹו ַוָּיפֹּזּו ַוֵּתֶׁשב"

  ד"כ, ב"כ: ט"בראשית מ

  )?"בן"ו" אב", משתי מיליםמורכבת " אבן"האם ייתכן כי המילה (

  :דוד

  ֶאֶבן"

  ַהּבֹוִנים ָמֲאסּו

  : ְלרֹאׁש ִּפָּנה ָהְיָתה

   :ְּבֵעיֵנינּו ְיהָוה ָהְיָתה ּזֹאת ִהיא ִנְפָלאת ֵמֵאת

   ְוִנְׂשְמָחה בֹוָנִגיָלה ַהּיֹום ָעָׂשה ְיהָוה- ֶזה

   : ָּנא ָאָּנא ְיהָוה ַהְצִליָחה ָּנאהֹוִׁשיָעה ְיהָוה ָאָּנא

  " ְיהָוהִמֵּבית ֵּבַרְכנּוֶכם ְּבֵׁשם ְיהָוה  ַהָּבאּוְךָּבר

  ו"כ-ב"כ: ח"תהלים קי

  :ישעיהו

   ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוהָלֵכן"

  "ַהַּמֲאִמין לֹא ָיִחיׁש  מּוָסד מּוָּסד ִיְקַרתִּפַּנתֶאֶבן ּבַֹחן  ָאֶבן ִיַּסד ְּבִצּיֹוןִהְנִני 

  ז"ט: ח"ישעיהו כ
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  :ישעיהו

   :ְצָבאֹות אֹתֹו ַתְקִּדיׁשּו ְוהּוא מֹוַרֲאֶכם ְוהּוא ַמֲעִרְצֶכםְיהָוה -ֶאת"

  ּוְלֶאֶבן ֶנֶגף ְלִמְקָּדׁש ְוָהָיה

  : ְירּוָׁשָלִםְליֹוֵׁשב  ִלְׁשֵני ָבֵּתי ִיְׂשָרֵאל ְלַפח ּוְלמֹוֵקׁש ִמְכׁשֹולּוְלצּור 

  : ְּתעּוָדה ֲחתֹום ּתֹוָרה ְּבִלֻּמָדיצֹור : ָּכדּו ְונֹוְקׁשּו ְוִנְלְוִנְׁשָּברּו ָבם ַרִּבים ְוָנְפלּו ְוָכְׁשלּו

 ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְוַהְיָלִדים ִהֵּנה  :לֹו- ְוִקֵּויִתיַליהָוה ַהַּמְסִּתיר ָּפָניו ִמֵּבית ַיֲעקֹב ְוִחִּכיִתי

  "ִצּיֹון ֵמִעם ְיהָוה ְצָבאֹות ַהּׁשֵֹכן ְּבַהר  ּוְלמֹוְפִתים ְּבִיְׂשָרֵאלְלאֹתֹותִלי ְיהָוה -ָנַתן

  ח"י- ג"י: 'ישעיהו ח

  :זכריה

 ֵהָּמה ַאְנֵׁשי מֹוֵפת-ִּכי ְלָפֶניָך ַאָּתה ְוֵרֶעיָך ַהּיְֹׁשִבים ְיהֹוֻׁשַע ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹולָנא -ְׁשַמע"

  : ֶצַמחַעְבִּדי -ִהְנִני ֵמִביא ֶאת-ִּכי

  ת ִׁשְבָעה ֵעיָנִיםַאַחֶאֶבן -ַעל ְיהֹוֻׁשַעֲאֶׁשר ָנַתִּתי ִלְפֵני ָהֶאֶבן  ִהֵּנה ִּכי

  "ַהִהיא ְּביֹום ֶאָחד-ֲעֹון ָהָאֶרץ- ְיהָוה ְצָבאֹות ּוַמְׁשִּתי ֶאתְנֻאםִהְנִני ְמַפֵּתַח ִּפֻּתָחּה 

  'ט- 'ח: 'זכריה ג

  )בתרגום לעברית: (דניאל

אתה המלך ראית והנה צלם אחד גדול צלם ענק אשר זהרו חזק מאד עמד לפניך "

  "ומראהו היה נורא

 פגעה ברגלי הצלם העשויות ברזל וחרס ן שנעקרה שלא ביד אדםאבוראית "

  ואז נפצו יחד הברזל החרס הנחשת הכסף והזהב: והדקה אותן לעפר 

  זכר-והיו כמץ הגרנות בקיץ הרוח נשאה אותם ולא נשאר מהם כל

   שפגעה בצלםוהאבן

  "!היתה להר גדול שמלא את כל הארץ

  ה"ל-ד"ל, א"ל: 'דניאל ב
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  !:"נביא "ועל" כוכב ושבט "ה עלאלהים מספר למש

ִמִּיְׂשָרֵאל ּוָמַחץ ֵׁשֶבט  ְוָקם  ִמַּיֲעקֹבּכֹוָכב ְולֹא ָקרֹוב ָּדַרְך ֲאׁשּוֶרּנּוְולֹא ַעָּתה  ֶאְרֶאּנּו"

  ..."ִמַּיֲעקֹב  ְוֵיְרְּד  ...ֵׁשת-ְּבֵני-ָּכלַּפֲאֵתי מֹוָאב ְוַקְרַקר 

  ט"י- ז"י: ד"במדבר כ

ָאִקים ָלֶהם ִמֶּקֶרב ֲאֵחיֶהם ָּכמֹוָך  ָנִביא  :י ֵהיִטיבּו ֲאֶׁשר ִּדֵּברּו ְיהָוה ֵאָלַוּיֹאֶמר"

   :ֲאֶׁשר ֲאַצֶּוּנּו- ֲאֵליֶהם ֵאת ָּכלְוִדֶּבר ְוָנַתִּתי ְדָבַרי ְּבִפיו

  ִּבְׁשִמיֲאֶׁשר ְיַדֵּבר  ְּדָבַרי- ֶאל ִיְׁשַמע- ָהִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא ְוָהָיה

  "ָאנִֹכי ֶאְדרֹׁש ֵמִעּמֹו

  ט"י-ז"י: ח"דברים י

  :ישעיהו

  " ּוְלָׂשִרים ְלִמְׁשָּפט ָיׂשֹרּוֶמֶלְך-ְלֶצֶדק ִיְמָלְך ֵהן"

  'א: ב"ישעיהו ל

  "!שמש הצדקה"מלאכי מכריז על 

  ִרְׁשָעהעֵֹׂשה -ֵזִדים ְוָכל- ְוָהיּו ָכלִהֵּנה ַהּיֹום ָּבא ּבֵֹער ַּכַּתּנּור-ִּכי"

   :ַיֲעזֹב ָלֶהם ׁשֶֹרׁש ְוָעָנף-לֹאר ְיהָוה ְצָבאֹות ֲאֶׁשר ַקׁש ְוִלַהט אָֹתם ַהּיֹום ַהָּבא ָאַמ

  ֶׁשֶמׁש ְצָדָקה ּוַמְרֵּפא ִּבְכָנֶפיָה  ְׁשִמיִיְרֵאיָלֶכם  ְוָזְרָחה

  ִיְהיּו ֵאֶפר ַּתַחת ַּכּפֹות ַרְגֵליֶכם-ִּכי ְרָׁשִעים ְוַעּסֹוֶתם :  ְּכֶעְגֵלי ַמְרֵּבקּוִפְׁשֶּתםִויָצאֶתם 

  " עֶֹׂשה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹותֲאִניֶׁשר ַּבּיֹום ֲא

  א"כ-ט"י: 'מלאכי ג
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  "צדיק עבדי", "עבדי"

  :ישעיהו

   ָאַמר ְיהָוהְוַעָּתה"

  ְלֶעֶבד לֹו ִמֶּבֶטן יֹוְצִרי

  ֵיָאֵסף א לְֹוִיְׂשָרֵאל ְלׁשֹוֵבב ַיֲעקֹב ֵאָליו

  ְוֶאָּכֵבד ְּבֵעיֵני ְיהָוה

   :ֻעִּזיֵואלַֹהי ָהָיה 

  ל ָנֵקַוּיֹאֶמר

  ִׁשְבֵטי ַיֲעקֹב- ֶאתְלָהִקים  ֶעֶבד ִמְהיֹוְתָך ִלי

  ֵרי ִיְׂשָרֵאל ְלָהִׁשיביּוְנצ

   :ְקֵצה ָהָאֶרץ- ַעדְיׁשּוָעִתי ִלְהיֹות  ּגֹוִיםְלאֹורּוְנַתִּתיָך 

  ְיהָוה ּגֵֹאל ִיְׂשָרֵאל ְקדֹוׁשֹו- ָאַמרּכֹה

  ֶנֶפׁש- ִלְבזֹה

   ּגֹויִלְמָתֵעב

  ְלֶעֶבד מְֹׁשִלים

  ְלַמַען ְיהָוה ֲאֶׁשר ֶנֱאָמן ְוִיְׁשַּתֲחוּוים ִיְראּו ָוָקמּו ָׂשִרים ְמָלִכ

   :ַוִּיְבָחֶרָּךְקדֹׁש ִיְׂשָרֵאל 

   ֲעִניִתיָךְּבֵעת ָרצֹון ָאַמר ְיהָוה ּכֹה

  ּוְביֹום ְיׁשּוָעה

  ִלְבִרית ָעם ְוֶאֶּתְנָך ְוֶאָּצְרָך ֲעַזְרִּתיָך

  ..." ִהָּגלּוַּבחֶֹׁשְך ַלֲאסּוִרים ֵצאּו ַלֲאֶׁשר ֵלאמֹר  :ֵממֹות ׁשְֹנָחלֹותְלָהִקים ֶאֶרץ ְלַהְנִחיל 

  'ט-'ה: ט"ישעיהו מ



 51

  :ישעיהו

  " ּוֵמֵאֶּלה ְוֵאין יֹוֵעץִאיׁש ְוֵאין ְוֵאֶרא  : ְמַבֵּׂשר ֶאֵּתןְוִלירּוָׁשַלִם"

  ח"כ-ז"כ: א"ישעיהו מ

   : ַלּגֹוִים יֹוִציאִמְׁשָּפט רּוִחי ָעָליוַתִּתי ּבֹו ְּבִחיִרי ָרְצָתה ַנְפִׁשי ָנ-ֶאְתָמְךַעְבִּדי  ֵהן"

   :ַיְׁשִמיַע ַּבחּוץ קֹולֹו-ְולֹא ִיְצַעק ְולֹא ִיָּׂשא לֹא

   : ּוִפְׁשָּתה ֵכָהה לֹא ְיַכֶּבָּנה ֶלֱאֶמת יֹוִציא ִמְׁשָּפטִיְׁשּבֹור ָרצּוץ לֹא ָקֶנה

   : ִאִּיים ְיַיֵחלּוּוְלתֹוָרתֹו ָיִׂשים ָּבָאֶרץ ִמְׁשָּפט- ִיְכֶהה ְולֹא ָירּוץ ַעדלֹא

   ְוֶצֱאָצֶאיָהָהָאֶרץָאַמר ָהֵאל ְיהָוה ּבֹוֵרא ַהָּׁשַמִים ְונֹוֵטיֶהם רַֹקע -ּכֹה

   :נֵֹתן ְנָׁשָמה ָלָעם ָעֶליָה ְורּוַח ַלהְֹלִכים ָּבּה

   :ְלאֹור ּגֹוִים  ָעםית ִלְבִרְוֶאֶּתְנָך ְוֶאָּצְרָך ְיהָוה ְקָראִתיָך ְבֶצֶדק ְוַאְחֵזק ְּבָיֶדָך ֲאִני

    : חֶֹׁשְךיְֹׁשֵבי ֵעיַנִים ִעְורֹות ְלהֹוִציא ִמַּמְסֵּגר ַאִּסיר ִמֵּבית ֶּכֶלא ִלְפקַֹח

   :ּוְתִהָּלִתי ַלְּפִסיִלים ֶאֵּתן- לֹאְלַאֵחרּוְכבֹוִדי  ְיהָוה הּוא ְׁשִמי ֲאִני

  " ֶאְתֶכםַאְׁשִמיַעֶרם ִּתְצַמְחָנה ָבאּו ַוֲחָדׁשֹות ֲאִני ַמִּגיד ְּבֶט-  ִהֵּנהָהִראׁשֹנֹות

  'ט-'א: ב"ישעיהו מ

  ַעְבִּדי ַיְׂשִּכיל ִהֵּנה"

   :ָירּום ְוִנָּׂשא ְוָגַבּה ְמאֹד

   ָׁשְממּו ָעֶליָך ַרִּביםַּכֲאֶׁשר

  ַמְרֵאהּו ֵמִאיׁשִמְׁשַחת -ֵּכן

  ִמְּבֵני ָאָדםְותֲֹארֹו 

   ַרִּביםּגֹוִים ַיֶּזה ֵּכן

  "ָׁשְמעּו ִהְתּבֹוָננּו-ַוֲאֶׁשר לֹא  ָראּוָלֶהםֻסַּפר -ִּכי ֲאֶׁשר לֹא ָלִכים ִּפיֶהםָעָליו ִיְקְּפצּו ְמ

  ו"ט-ג"י: ב"ישעיהו נ

  ? גויים רביםעבד זההידעת במה ִהזה 

  !אלהים-בדם הנקי של בן, בדמו שלו
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  :ישעיהו

   ֶהֱאִמין ִלְׁשֻמָעֵתנּוִמי"

   :ִמי ִנְגָלָתה- ַעל  ּוְזרֹוַע ְיהָוה

  ִצָּיה ַּכּיֹוֵנק ְלָפָניו ְוַכּׁשֶֹרׁש ֵמֶאֶרץ ַוַּיַעל

   ַוֲחַדל ִאיִׁשיםִנְבֶזה  :ַמְרֶאה ְוֶנְחְמֵדהּו-ְולֹא תַֹאר לֹו ְולֹא ָהָדר ְוִנְרֵאהּו-לֹא

   : ּוְכַמְסֵּתר ָּפִנים ִמֶּמּנּו ִנְבֶזה ְולֹא ֲחַׁשְבֻנהּוחִֹליִאיׁש ַמְכאֹבֹות ִוידּוַע 

   ֲחַׁשְבֻנהּו ָנגּוַעַוֲאַנְחנּוָׂשא ּוַמְכאֵֹבינּו ְסָבָלם  ֳחָלֵינּו הּוא ָנָאֵכן

   ְמחָֹלל ִמְּפָׁשֵענּו ְמֻדָּכא ֵמֲעֹונֵֹתינּוְוהּוא  :ֻמֵּכה ֱאלִֹהים ּוְמֻעֶּנה

   :ָלנּו-ּוַבֲחֻבָרתֹו ִנְרָּפא  ְׁשלֹוֵמנּו ָעָליומּוַסר

   :ֵאת ֲעֹון ֻּכָּלנּו ּבֹוַויהָוה ִהְפִּגיַע   ַּכּצֹאן ָּתִעינּו ִאיׁש ְלַדְרּכֹו ָּפִנינּוֻּכָּלנּו

  ֶנֱאָלָמה ּוְכָרֵחל ִלְפֵני גְֹזֶזיָה ַּכֶּׂשה ַלֶּטַבח יּוָבלִּפיו - ִיְפַּתחְולֹא ְוהּוא ַנֲעֶנה ִנַּגׂש

ץ ַחִּיים ּדֹורֹו ִמי ְיׂשֹוֵחַח ִּכי ִנְגַזר ֵמֶאֶר- ְוֶאתֻלָּקח ּוִמִּמְׁשָּפט ֵמעֶֹצר   :ְולֹא ִיְפַּתח ִּפיו

ָחָמס ָעָׂשה -ָעִׁשיר ְּבמָֹתיו ַעל לֹא-ְוֶאתְרָׁשִעים ִקְברֹו - ֶאתַוִּיֵּתן :  ֶנַגע ָלמֹוַעִּמיִמֶּפַׁשע 

   ָחֵפץ ַּדְּכאֹו ֶהֱחִליַויהָוה  :ְולֹא ִמְרָמה ְּבִפיו

  ַנְפׁשֹוָאָׁשם  ָּתִׂשים-ִאם

   : ִיְצָלחִיְרֶאה ֶזַרע ַיֲאִריְך ָיִמים ְוֵחֶפץ ְיהָוה ְּבָידֹו

   ַנְפׁשֹו ִיְרֶאה ִיְׂשָּבעֵמֲעַמל

  ְּבַדְעּתֹו

   :ַוֲעֹונָֹתם הּוא ִיְסּבֹלָלַרִּבים   ַעְבִּדיַצִּדיקַיְצִּדיק 

  ַּתַחת ֲאֶׁשר ֶהֱעָרה ַלָּמֶות ַנְפׁשֹו ָׁשָללֲעצּוִמים ְיַחֵּלק -לֹו ָבַרִּבים ְוֶאת- ֲאַחֶּלקָלֵכן

  " ְוַלּפְֹׁשִעים ַיְפִּגיַעַרִּבים ָנָׂשא- ֵחְטא ְוהּואּפְֹׁשִעים ִנְמָנה -ְוֶאת

  ב"י- 'א: ג"ישעיהו נ
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  !הם תארים נוספים של אלהים" צמח"ו" נצר"

  ִמֵּגַזע ִיָׁשי חֶֹטר ְוָיָצא"

   :ִמָּׁשָרָׁשיו ִיְפֶרהְוֵנֶצר 

ת  ּוְגבּוָרה רּוַח ַּדַעֵעָצהרּוַח ָחְכָמה ּוִביָנה רּוַח   ָעָליו רּוַח ְיהָוהְוָנָחה

   ְּבִיְרַאת ְיהָוהַוֲהִריחֹו  :ְוִיְרַאת ְיהָוה

  ַּדִּלים ְּבֶצֶדק ְוָׁשַפט  :ְלִמְׁשַמע ָאְזָניו יֹוִכיַח-ְולֹאְלַמְרֵאה ֵעיָניו ִיְׁשּפֹוט -ְולֹא

   : ּוְברּוַח ְׂשָפָתיו ָיִמית ָרָׁשעִּפיוֶאֶרץ ְּבֵׁשֶבט -ָאֶרץ ְוִהָּכה-ְוהֹוִכיַח ְּבִמיׁשֹור ְלַעְנֵוי

  " ָמְתָניו ְוָהֱאמּוָנה ֵאזֹור ֲחָלָציוֵאזֹור ֶצֶדק ָהָיהְו

   ֲאֶׁשר עֵֹמד ְלֵנס ַעִּמיםׁשֶֹרׁש ִיַׁשי ַּבּיֹום ַההּוא ְוָהָיה"

  "ָּכבֹוד ִיְדרֹׁשּו ְוָהְיָתה ְמֻנָחתֹו ּגֹוִיםֵאָליו 

  'י',ה-'א: א"ישעיהו י

  ")נצר"עיר ששמה נגזר מהמילה , ישוע גדל בנצרת(

  : ּוְצָדָקה ָּבָאֶרץִמְׁשָּפט ְוָעָׂשה ֶצַמח ְצָדָקה ָהֵהם ּוָבֵעת ַהִהיא ַאְצִמיַח ְלָדִוד יםַּבָּיִמ"

  ָלּה-ִיְקָרא- ֲאֶׁשר ְיהּוָדה ִוירּוָׁשַלִם ִּתְׁשּכֹון ָלֶבַטח ְוֶזה ִּתָּוַׁשע ָהֵהם ַּבָּיִמים

  : ְיהָוה ִצְדֵקנּו

   :ִיְׂשָרֵאל-ִּכֵּסא ֵבית-ַעל יֵֹׁשב ִאיׁש ִיָּכֵרת ְלָדִוד-לֹא: כֹה ָאַמר ְיהָוה-ִּכי

  ִמְּלָפָני ַמֲעֶלה עֹוָלה ּוַמְקִטיר ִמְנָחהִאיׁש ִיָּכֵרת - לֹאַהְלִוִּים ְוַלּכֲֹהִנים

  "ַהָּיִמים-ָּכל  ֶּזַבחְועֶֹׂשה

  ח"י-ו"ט: ג"ירמיהו ל

  !) שהוא הן מלך והן כהן אלהיםאישכאן אנו רואים שוב (
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  :ירמיהו

   ְוִהְׂשִּכילֶמֶלְךּוָמַלְך ֶצַמח ַצִּדיק ְיהָוה ַוֲהִקמִֹתי ְלָדִוד -ים ָּבִאים ְנֻאם ָיִמִהֵּנה"

  ָלֶבַטח ִּתָּוַׁשע ְיהּוָדה ְוִיְׂשָרֵאל ִיְׁשּכֹן ְּבָיָמיו  :ְוָעָׂשה ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ָּבָאֶרץ

  ִיְקְראֹו- ְּׁשמֹו ֲאֶׁשר-ְוֶזה

  "!ְיהָוה ִצְדֵקנּו

  'ו- 'ה: ג"ירמיהו כ

  :זכריה

   ֵהָּמהַאְנֵׁשי מֹוֵפת-ִּכי ְלָפֶניך ַאָּתה ְוֵרֶעיָך ַהּיְֹׁשִבים ְיהֹוֻׁשַע ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹולָנא -ְׁשַמע"

  : ֶצַמחַעְבִּדי -ִהְנִני ֵמִביא ֶאת-ִּכי

  ַאַחת ִׁשְבָעה ֵעיָנִיםֶאֶבן - ַעל  ְיהֹוֻׁשעֲאֶׁשר ָנַתִּתי ִלְפֵני ָהֶאֶבן  ִהֵּנה ִּכי

  "ַהִהיא ְּביֹום ֶאָחד-ֲעֹון ָהָאֶרץ- ְיהָוה ְצָבאֹות ּוַמְׁשִּתי ֶאתְנֻאםַפֵּתַח ִּפֻּתָחּה ִהְנִני ְמ

  'ט- 'ח: 'זכריה ג

  :ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ְיהֹוָצָדק-ֶּבן ְיהֹוֻׁשַע ְוַׂשְמָּת ְּברֹאׁש ֲעָטרֹותְוָזָהב ְוָעִׂשיָת -  ֶכֶסףְוָלַקְחָּת"

  ְׁשמֹוֶצַמח ִאיׁש -ַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ֵלאמֹר ִהֵּנה ֵלאמֹר ּכֹה ָאֵאָליו ְוָאַמְרָּת

   :ֵהיַכל ְיהָוה- ִיְצָמח ּוָבָנה ֶאתּוִמַּתְחָּתיו

  ִיָּׂשא הֹוד-ֵהיַכל ְיהָוה ְוהּוא- ִיְבֶנה ֶאתְוהּוא

  ִּכְסאֹו- ִּכְסאֹו ְוָהָיה כֵֹהן ַעל- ַעלְוָיַׁשב ּוָמַׁשל 

  "ְׁשֵניֶהםֵּבין  ִּתְהֶיה ַוֲעַצת ָׁשלֹום

  ג"י-א"י: 'זכריה ו

  !ואותו לא יתן לאחר, שכבוד אלהים שייך לו לבדואלהים אמר לנו (

  !ח"י: ד"בבראשית י? שהוא הן מלך והן כהן אלהים, היכן עוד ראינו את האיש הזה

הוא " הצמח", לפיכך, אלהים אמר לנו שהוא לא יחלוק את כס כבודו עם אחר

  !)אלהים עצמו
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  "בן האדם"לנותן כבוד עתיק היומין 

  )בתרגום לעברית: (דניאל

 ישב לבושו היה לבן כשלג ושער ועתיק יומין כסאותרואה הייתי והנה העמדו "

נהר אש נמשך ויצא : ראשו כצמר נקי כסאו היה כלשונות אש וגלגליו כאש דולקת 

 וספריםמלפניו אלף אלפים שרתו אותו ורבוא רבבות עומדים לפניו בית הדין ישב 

 הייתי אז כי בגלל קול הדברים הגדולים שדברה הקרן נהרגה החיה רואה: נפתחו 

ושאר החיות ממשלתן הוסרה : ואני רואה הייתי ונבלתה השמדה ונתנה לשרפת אש 

  :אבל ארכת חיים נתנה להן עד זמן ומועד 

   באענני השמיםרואה הייתי בחזיונות לילה והנה עם 

  לבן אדם הדומה אחד

  :א לפניו והוב הגיע עתיק יומיןועד 

  נתנו לו ומלכות וכבודשלטון 

  עבדו לו וכל העמים האמות והלשונות

  "שלטונו שלטון עולם שלא יסור וממלכתו לא תכלה

  ד"י-'ט: 'דניאל ז

' עתיק היומין, 'אלהים האב... הנביא דניאל רואה חזון בעל עוצמה רבה מאד(

  והלשונותהאומות , ואת מלכותו על כל העמיםכבודו נותן את שלטונו ואת 

  !הזה" בן האדם"ל

וגם סמכות , את כבודו" עתיק היומין"נותן אשר לו הזה " בן האדם"מיהו 

אלהים אמר לנו שהוא לעולם לא יתן את ? כמלכות עולמים, על כל הארץ

חייב להיות " בן האדם"כלומר ! אלהים אינו משקר! כבודו לאחר

  !)התגלמות של אלהים האחד עצמו
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  !דו לאחראלהים לא יתן את כבו

   הּוא ְׁשִמי ְיהָוהֲאִני"

  ֶאֵּתן-ּוְכבֹוִדי ְלַאֵחר לֹא

  "ַלְּפִסיִליםּוְתִהָּלִתי 

  'ח: ב"ישעיהו מ

   ְלַמֲעִני ֶאֱעֶׂשה ִּכי ֵאיְך ֵיָחלְלַמֲעִני"

  "ֶאֵּתן-ּוְכבֹוִדי ְלַאֵחר לֹא

  א"י: ח"ישעיהו מ

  :משה

   ִאיׁש ֵאל ִויַכֵּזבלֹא"

  " ְולֹא ְיִקיֶמָּנהְוִדֶּברהּוא ָאַמר ְולֹא ַיֲעֶׂשה ָאָדם ְוִיְתֶנָחם ַה- ּוֶבן

  ט"י: ג"במדבר כ

  :דוד

 : ְיַדֵּברּו ַמְלכּוְתָך יֹאֵמרּו ּוְגבּוָרְתָך ְּכבֹוד : ְיָבְרכּוָכה, ַמֲעֶׂשיָך ַוֲחִסיֶדיָך- ְיהָוה ָּכליֹודּוָך"

   :ֹוּוְכבֹוד ֲהַדר ַמְלכּות ְּגבּורָֹתיו ָהָאָדם ִלְבֵני ְלהֹוִדיַע

  "ּדֹור ָודֹר-ְּבָכלּוֶמְמַׁשְלְּתָך  עָֹלִמים- ַמְלכּות ָּכלַמְלכּוְתָך

  ג"י-'י: ה"תהלים קמ

  :ירמיהו

  ָּבָׂשר-  ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהי ָּכלִהֵּנה  :ִיְרְמָיהּו ֵלאמֹר- ְיהָוה ֶאל-  ְּדַברַוְיִהי"

  "ָּדָבר-ֲהִמֶּמִּני ִיָּפֵלא ָּכל

  ז"כ-ו"כ: ב"ירמיהו ל
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   נוספות של אלהיםהתגלמויות

  :דוד

  ַלאדִֹני   ְיהָוה  ְנֻאם"

  " ֲהדֹם ְלַרְגֶליָךאְֹיֶביָךָאִׁשית - ֵׁשב ִליִמיִני ַעד

  'א: י"תהלים ק

  )?מיהו האדון אליו מדבר יהוה(

  :שלמה

   : ֵאָדעְוַדַעת ְקדִֹׁשיםָלַמְדִּתי ָחְכָמה -ְולֹא"

  יוְּבָחְפָנרּוַח - ָאַסףִמי ָׁשַמִים  ַוֵּיַרד- ָעָלהִמי

  ָאֶרץ-ַאְפֵסי-ָּכל ֵהִקים ִמי ַמִים ַּבִּׂשְמָלה-ִמי ָצַרר

   :ִּכי ֵתָדע ְּבנו-ֶּׁשם-ּוַמה ְּׁשמֹו-ַמה

 ְּבָךיֹוִכיַח - ְּדָבָריו ֶּפן- ּתֹוְסְּף ַעל- ַאל : ּבֹוִאְמַרת ֱאלֹוַּה ְצרּוָפה ָמֵגן הּוא ַלחִֹסים -ָּכל

  "ְוִנְכָזְבָּת

  'ו-'ג: 'משלי ל

  ישעיהו

 ְוִנָּׂשא ְוׁשּוָליו ְמֵלִאים ָרם ִּכֵּסא- ֲאדָֹני יֵֹׁשב ַעל- ָוֶאְרֶאה ֶאתמֹות ַהֶּמֶלְך ֻעִּזָּיהּו -ַנתִּבְׁש"

   עְֹמִדים ִמַּמַעל לֹו ֵׁשׁש ְּכָנַפִים ֵׁשׁש ְּכָנַפִים ְלֶאָחדְׂשָרִפים  :ַהֵהיָכל-ֶאת

  ֶזה ְוָאַמר- ֶזה ֶאלְוָקָרא  :ְיעֹוֵפףּוִבְׁשַּתִים   ְיַכֶּסה ָפָניו ּוִבְׁשַּתִים ְיַכֶּסה ַרְגָליוִּבְׁשַּתִים

   :"ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו- ְיהָוה ְצָבאֹות ְמלֹא ָכלָקדֹוׁשָקדֹוׁש ָקדֹוׁש 

  ְטֵמא ְׂשָפַתִים-ְׂשָפַתִים ָאנִֹכי ּוְבתֹוְך ַעם- ְטֵמאִנְדֵמיִתי ִּכי ִאיׁש -ִלי ִכי- אֹויָואַֹמר"

  "ָראּו ֵעיָני ְך ְיהָוה ְצָבאֹותַהֶּמֶל-  ֶאתִּכי יֹוֵׁשבָאנִֹכי 

  'ה', ג-'א: 'ישעיהו ו
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  :דוד

   ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם ְוִהָּנְׂשאּו ִּפְתֵחי עֹוָלםְׂשאּו"

   : ַהָּכבֹודֶמֶלְך ְוָיבֹוא

  ַהָּכבֹודֶמֶלְך   ֶזהִמי

  ִעּזּוז ְוִגּבֹור ְיהָוה

  : ִּגּבֹור ִמְלָחָמה ְיהָוה

  עֹוָלםאּו ִּפְתֵחי  ְׁשָעִרים ָראֵׁשיֶכם ּוְׂשְׂשאּו

  : ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ְוָיבֹא

  ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ֶזה הּוא ִמי

   ְצָבאֹותְיהָוה

  הּוא ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד

  "ֶסָלה

  'י-'ז: ד"תהלים כ
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  :זכריה

  ִצּיֹון ָהִריִעי ַּבת ְירּוָׁשַלִם- ְמאֹד ַּבתִּגיִלי"

  :ֲאתֹנֹות-ֶּבןַעִיר - ֲחמֹור ְוַעל- ְורֵֹכב ַעלִניָע הּוא ְונֹוָׁשע ַצִּדיק ָלְך ָיבֹוא ַמְלֵּכְךִהֵּנה 

 ְוִנְכְרָתה ֶקֶׁשת ִמְלָחָמה ְוִדֶּבר ָׁשלֹום ַלּגֹוִים ִמירּוָׁשַלִםֶרֶכב ֵמֶאְפַרִים ְוסּוס -ְוִהְכַרִּתי

   :ָאֶרץ-ַאְפֵסי-ָים ּוִמָּנָהר ַעד-  ִמָּים ַעדּוָמְׁשלֹו

   : ֵאין ַמִים ּבֹוִמּבֹור י ֲאִסיַרִיְךִׁשַּלְחִּת ְּבִריֵתְך-ְּבַדםַאְּת - ַּגם

   :ַהּיֹום ַמִּגיד ִמְׁשֶנה ָאִׁשיב ָלְך- ַּגם ַהִּתְקָוהֲאִסיֵרי ְלִבָּצרֹון ׁשּובּו

  ָּבַנִיְך ָיָון- ָבַנִיְך ִצּיֹון ַעלְועֹוַרְרִּתיָדַרְכִּתי ִלי ְיהּוָדה ֶקֶׁשת ִמֵּלאִתי ֶאְפַרִים -ִּכי

   :ִּגּבֹורְוַׂשְמִּתיְך ְּכֶחֶרב 

 ַואדָֹני ְיהִוה ַּבּׁשֹוָפר ִיְתָקע ִחּצֹוְוָיָצא ַכָּבָרק   ֲעֵליֶהם ֵיָרֶאהַויהָוה

  ֶקַלע-ַאְבֵני ָיֵגן ֲעֵליֶהם ְוָאְכלּו ְוָכְבׁשּו  ְצָבאֹותְיהָוה  :ְוָהַלְך ְּבַסֲערֹות ֵּתיָמן

   ֱאלֵֹהיֶהםְיהָוה ְוהֹוִׁשיָעם : ִמְזֵּבַחְּכָזִוּיֹות  ַּכִּמְזָרקָיִין ּוָמְלאּו -ְוָׁשתּו ָהמּו ְּכמֹו

  "ַאְדָמתֹו- ַעלִמְתנֹוְססֹותֵנֶזר -ְּכצֹאן ַעּמֹו ִּכי ַאְבֵני ַּבּיֹום ַההּוא

  ז"ט- 'ט: 'זכריה ט

של ,  השניהכמו גם אתהראשונה בשמונה פסוקים אלה אנו רואים את ביאתו (

לשפוך את , מוררוכב על חמלך עני הוא בא תחילה לירושלים כ! מלך המשיח

באמצעות חייו הקדושים שלו . החדשה שהובטחה בריתכדי לתת תוקף ל דמו

  .להושיע את האנושות הנופלת מחטאותיהם, עצמו

, אשר בא מן השמים, המלך הכובש, יהוה צבאות הגיבוראזי הוא מופיע כ

בעודו ממשיך הלאה להשמיד , לבריאתו,  מעל ליצירי כפיותוקע בשופרכשהוא 

  .)ולבסס את מלכותו עלי אדמות, ויביואת כל א

מיהו ' י: ד"כגון תהלים כ, כמו גם מפסוקים אחרים, אנו יודעים מפסוקים אלה

  ...יהוה צבאותבאמת 

  !יהוה צבאות הוא מלך הכבוד
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  המלך היושב על כיסאו בסוכת דוד

  ֻסַּכת ָּדִויד ַהּנֶֹפֶלת-ֶאתָאִקים  ַההּוא ַּבּיֹום"

ְׁשֵאִרית - ִייְרׁשּו ֶאתְלַמַען  :ֵציֶהן ַוֲהִרסָֹתיו ָאִקים ּוְבִניִתיָה ִּכיֵמי עֹוָלםִּפְר- ֶאתְוָגַדְרִּתי 

  "ְיהָוה עֶֹׂשה ּזֹאת-ְנֻאם ִנְקָרא ְׁשִמי ֲעֵליֶהם-ֲאֶׁשרַהּגֹוִים - ֱאדֹום ְוָכל

  ב"י-א"י: 'עמוס ט

  ְוָיַׁשב ָעָליו ֶּבֱאֶמת ְּבאֶֹהל ָּדִוד ִּכֵּסא  ַּבֶחֶסדְוהּוַכן"

  "!ֶצֶדקּוְמִהר  ִמְׁשָּפט ְודֵֹרׁשֵפט ׁשֹ

  'ה: ז"ישעיהו ט

רק הכוהנים בני . דוד הייתה המקום בו שיכן דוד את ארון הברית] אוהל[סוכת (

הכהן הגדול השמימי . הורשו להיכנס אל הסוכה, בייחוד הכוהן הגדול, אהרון

נת  כהושלכהן אלהים הגדול  הן ,המלךהוא הן , הזה על הכסא היושב הזה

  !)צדק השמימית- מלכי

  !אלהי ישראל הוא האלף והתו

  ִיְׂשָרֵאל ְוגֲֹאלֹו ְיהָוה ְצָבאֹות-ָאַמר ְיהָוה ֶמֶלְך-ּכֹה"

   )אלף (ֲאִני ִראׁשֹון

   "ּוִמַּבְלָעַדי ֵאין ֱאלִֹהים )תו ( ַאֲחרֹוןַוֲאִני

  'ו: ד"ישעיהו מ

   : ַאֲחרֹוןֲאִני ֲאִני ִראׁשֹון ַאף הּוא-ֲאִני ֵאַלי ַיֲעקֹב ְוִיְׂשָרֵאל ְמקָֹרִאי ְׁשַמע"

  " ָׁשָמִים קֵֹרא ֲאִני ֲאֵליֶהם ַיַעְמדּו ַיְחָּדוִטְּפָחהָיִדי ָיְסָדה ֶאֶרץ ִויִמיִני -ַאף

   ְוַעָּתה ָׁשם ָאִני ֱהיֹוָתּהֵמֵעת  זֹאת לֹא ֵמרֹאׁש ַּבֵּסֶתר ִּדַּבְרִּתי- ֵאַלי ִׁשְמעּוִקְרבּו"

  "ְורּוחֹו ְׁשָלַחִני ֲאדָֹני ְיהִוה

  ז"ט, ג"י-ב"י: ח"ישעיהו מ



 61

  !אלהי ישראל הוא מושיענו

  !מלבד אלהי ישראל, אין אלהים אחריםאלהים חזר ואמר לנו כי 

  ,רק אלהים לבדו יהיה מושיענו! הוא בורא שמים וארץ

  !אין מושיע מלבדו

  ָאַמר ְיהָוה ּבַֹרֲאָך ַיֲעקֹב ְויֶֹצְרָך ִיְׂשָרֵאל- ּכֹהְוַעָּתה"

   :ָאָּתה-יָרא ִּכי ְגַאְלִּתיָך ָקָראִתי ְבִׁשְמָך ִליִּת-ַאל

  ִיְׁשְטפּוָךָאִני ּוַבְּנָהרֹות לֹא -ַתֲעבֹר ַּבַּמִים ִאְּתָך-ִּכי

   :ָּבְך-ִתְבַערֵאׁש לֹא ִתָּכֶוה ְוֶלָהָבה לֹא -ֵתֵלְך ְּבמֹו-ִּכי

  מֹוִׁשיֶעָך ִיְׂשָרֵאל ֲאִני ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְקדֹוׁש ִּכי

ֲאַהְבִּתיָך  ַוֲאִני ָיַקְרָּת ְבֵעיַני ִנְכַּבְדָּת ֵמֲאֶׁשר  :ַּתְחֶּתיָךי ָכְפְרָך ִמְצַרִים ּכּוׁש ּוְסָבא ָנַתִּת

 ַזְרֶעָךָאִני ִמִּמְזָרח ָאִביא -  ִּכי ִאְּתָךִּתיָרא- ַאל  :ְוֶאֵּתן ָאָדם ַּתְחֶּתיָך ּוְלֻאִּמים ַּתַחת ַנְפֶׁשָך

ִּתְכָלִאי ָהִביִאי ָבַני ֵמָרחֹוק ּוְבנֹוַתי - ּוְלֵתיָמן ַאלֵּתִני ַלָּצפֹון אַֹמר  :ּוִמַּמֲעָרב ֲאַקְּבֶצָּך

  "ֲעִׂשיִתיו- ְיַצְרִּתיו ַאףְּבָראִתיו ַהִּנְקָרא ִבְׁשִמי ְוִלְכבֹוִדי ּכֹל  :ָהָאֶרץִמְקֵצה 

 ֲאִני הּוא-  ִלי ְוָתִבינּו ִּכיֲאִמינּוְוַתְיהָוה ְוַעְבִּדי ֲאֶׁשר ָּבָחְרִּתי ְלַמַען ֵּתְדעּו - ֵעַדי ְנֻאםַאֶּתם"

  נֹוַצר ֵאל-ְלָפַני לֹא

   : ִיְהֶיהלֹאְוַאֲחַרי 

   ָאנִֹכי ְיהָוהָאנִֹכי

   :ְוֵאין ִמַּבְלָעַדי מֹוִׁשיַע

   :ֵאל- ְיהָוה ַוֲאִני-ְוֵאין ָּבֶכם ָזר ְוַאֶּתם ֵעַדי ְנֻאם ְוִהְׁשַמְעִּתי ִהַּגְדִּתי ְוהֹוַׁשְעִּתי ָאנִֹכי

  ָאַמר ְיהָוה- ּכֹה   ּוִמי ְיִׁשיֶבָּנהֶאְפַעלִמּיֹום ֲאִני הּוא ְוֵאין ִמָּיִדי ַמִּציל - םַּג

  ..." ּגַֹאְלֶכם ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל

  "ַמְלְּכֶכם ְיהָוה ְקדֹוְׁשֶכם ּבֹוֵרא ִיְׂשָרֵאל ֲאִני"

  ו"ט, ד"י- 'י', ז-'א: ג"ישעיהו מ
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   ֵאין ָּכמֹוָךְיהָוה"

  ָלֶתָךְוֵאין ֱאלִֹהים זּו

 ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ָהַלְך ֶאָחד ְּכַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ּגֹוי ּוִמי : ְּבָאְזֵנינּוָׁשַמְענּו -ְּבכֹל ֲאֶׁשר

ָּפִדיָת -ְלָגֵרׁש ִמְּפֵני ַעְּמָך ֲאֶׁשר  ְונָֹראֹותְּגֻדּלֹות ָלׂשּום ְלָך ֵׁשם ָהֱאלִֹהים ִלְפּדֹות לֹו ָעם

עֹוָלם ְוַאָּתה ְיהָוה ָהִייָת ָלֶהם -ַעד ְלָעםַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְלָך -ֶאת ַוִּתֵּתן  :ּגֹוִיםִמִּמְצַרִים 

  "ֵלאלִֹהים

  ב"כ-'כ: ז"י' דברי הימים א

  ְוֵאין עֹוד  ְיהָוהֲאִני"

  זּוָלִתי ֵאין ֱאלִֹהים

  ִּבְלָעָדיֶאֶפס -ִּכי, ּוִמַּמֲעָרָבהֶׁשֶמׁש - ֵיְדעּו ִמִּמְזַרחְלַמַען  :ְיַדְעָּתִניֲאַאֶּזְרָך ְולֹא 

  : ֲאִני ְיהָוה ְוֵאין עֹוד

  "ֵאֶּלה-ָכל אֹור ּובֹוֵרא חֶֹׁשְך עֶֹׂשה ָׁשלֹום ּובֹוֵרא ָרע ֲאִני ְיהָוה עֶֹׂשה יֹוֵצר

   :עֹוְלֵמי ַעד-ִתָּכְלמּו ַעד-ְולֹאֵתבֹׁשּו -  לֹא נֹוַׁשע ַּביהָוה ְּתׁשּוַעת עֹוָלִמיםִיְׂשָרֵאל"

תֹהּו -לֹא  ְועָֹׂשּה הּוא כֹוְנָנּהָהָאֶרץַהָּׁשַמִים הּוא ָהֱאלִֹהים יֵֹצר ְיהָוה ּבֹוֵרא - כֹה ָאַמרִּכי

לֹא   ֶאֶרץ חֶֹׁשְךִּבְמקֹום ַבֵּסֶתר ִּדַּבְרִּתי לֹא  : ְוֵאין עֹודְיהָוהֲאִני ְבָרָאּה ָלֶׁשֶבת ְיָצָרּה 

  "ק ַמִּגיד ֵמיָׁשִרים ְיהָוה ּדֵֹבר ֶצֶדֲאִניָאַמְרִּתי ְלֶזַרע ַיֲעקֹב ּתֹהּו ַבְּקׁשּוִני 

   ִהִּגיָדּה ֲהלֹוא ֲאִני ְיהָוהֵמָאזִמי ִהְׁשִמיַע זֹאת ִמֶּקֶדם "

  ִמַּבְלָעַדי עֹוד ֱאלִֹהים-ְוֵאין

   :ַצִּדיק ּומֹוִׁשיַע ַאִין זּוָלִתי-ֵאל

  ֵאַלי ְוִהָּוְׁשעו-ְּפנּו

   :ֵאל ְוֵאין עֹוד-ָאֶרץ ִּכי ֲאִני-ַאְפֵסי-ָּכל

- ֶּבֶרְך ִּתָּׁשַבע ָּכל- ִלי ִּתְכַרע ָּכל-  ִּכיָיׁשּובָיָצא ִמִּפי ְצָדָקה ָּדָבר ְולֹא  י ִנְׁשַּבְעִּתִּבי

  "ָלׁשֹון

  ג"כ-א"כ, ט"י-ז"י', ז- 'ה: ה"ישעיהו מ
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  :משה

 ַוֲאִני ֶאְרָּפא ָמַחְצִּתי  ָאִמית ַוֲאַחֶּיהֲאִני  ֱאלִֹהים ִעָּמִדיְוֵאין  ַעָּתה ִּכי ֲאִני ֲאִני הּואְראּו"

  " ַמִּצילִמָּיִדיֵאין ְו

  ט"ל: ב"דברים ל

  :דוד

  " עֶֹׂשה ְגדֹלֹות ְּבִמְצָרִיםֵאל מֹוִׁשיָעם ָׁשְכחּו"

  א"כ: ו"תהלים ק

  :ישעיהו

   ֶאְבַטח ְולֹא ֶאְפָחדֵאל ְיׁשּוָעִתי ִהֵּנה"

  ְיהָוהָיּה  ָעִּזי ְוִזְמָרת-ִּכי

   :ִלי ִליׁשּוָעה-ַוְיִהי

  "ִמַּמַעְיֵני ַהְיׁשּוָעה ןְּבָׂשׂשֹוַמִים -ּוְׁשַאְבֶּתם

  'ג-'ב: ב"ישעיהו י

  ָּבָׂשר- ָכלְוָיְדעּוְּבָׂשָרם ְוֶכָעִסיס ָּדָמם ִיְׁשָּכרּון -מֹוַנִיְך ֶאת- ֶאתְוַהֲאַכְלִּתי"

  "ַיֲעקֹבִּכי ֲאִני ְיהָוה מֹוִׁשיֵעְך ְוגֲֹאֵלְך ֲאִביר 

  ו"כ: ט"ישעיהו מ

  "ְך ְוגֲֹאֵלְך ֲאִביר ַיֲעקֹב מֹוִׁשיֵעְיהָוהִּכי ֲאִני  ְוָיַדַעְּת "

  ז"ט: 'ישעיהו ס

  :הושע

  " ַאִין ִּבְלִּתיּומֹוִׁשיַע ֵואלִֹהים זּוָלִתי לֹא ֵתָדע ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ְוָאנִֹכי"

  'ד: ג"הושע י
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  ך"כביטוי פעיל של אלהים לאורך התנ) ה(ישוע

   ָאַמר ְיהָוה ְּבֵעת ָרצֹון ֲעִניִתיָךּכֹה"

   ֲעַזְרִּתיָךְיׁשּוָעהְביֹום ּו

  "ׁשֵֹממֹות ִלְבִרית ָעם ְלָהִקים ֶאֶרץ ְלַהְנִחיל ְנָחלֹות ְוֶאֶּתְנָך ְוֶאָּצְרָך

  'ח: ט"ישעיהו מ

  טֹובֶהָהִרים ַרְגֵלי ְמַבֵּׂשר ַמְׁשִמיַע ָׁשלֹום ְמַבֵּׂשר - ָּנאוּו ַעל- ַמה"

  "ִיְךאֵֹמר ְלִצּיֹון ָמַלְך ֱאלָֹהְיׁשּוָעה ַמְׁשִמיַע 

  'ז: ב"ישעיהו נ

  ֵאין ִאיׁש ַוִּיְׁשּתֹוֵמם ִּכי ֵאין ַמְפִּגיַע-  ִּכיַוַּיְרא"

  ְזרֹעֹוַוּתֹוַׁשע לֹו 

  ְוִצְדָקתֹו ִהיא ְסָמָכְתהּו

   ְּברֹאׁשֹוְיׁשּוָעה ַּכִּׁשְרָין ְוכֹוַבע ְצָדָקה ַוִּיְלַּבׁש

  "יל ִקְנָאה ִּתְלּבֶֹׁשת ַוַּיַעט ַּכְמִעָנָקםַוִּיְלַּבׁש ִּבְגֵדי 

  ז"י- ז"ט: ט"ישעיהו נ

  ִיָּׁשַמע עֹוד ָחָמס ְּבַאְרֵצְך ׁשֹד ָוֶׁשֶבר ִּבְגבּוָלִיְך- לֹא"

   חֹומַֹתִיְךְיׁשּוָעהְוָקָראת 

  "ּוְׁשָעַרִיְך ְּתִהָּלה

 ח"י: 'ישעיהו ס
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  "!מלאך יהוה"אלהים מושיענו הוא 

  :ישעיהו

  ֵּקרּוַעִּמי ֵהָּמה ָּבִנים לֹא ְיַׁש- ַאְךַוּיֹאֶמר"

   :ְלמֹוִׁשיַע ַוְיִהי ָלֶהם

  לא ָצר ָצָרָתם-ְּבָכל

   הֹוִׁשיָעםָּפָניוּוַמְלַאְך 

   :ְיֵמי עֹוָלם-  ָּכלַוְיַנְּׂשֵאםְּבַאֲהָבתֹו ּוְבֶחְמָלתֹו הּוא ְגָאָלם ַוְיַנְּטֵלם 

  ..."רּוַח ָקְדׁשֹו -  ֶאתְוִעְּצבּו ָמרּו ְוֵהָּמה

  'י- 'ח: ג"ישעיהו ס

   : ַחֵּדׁש ְּבִקְרִּביָנכֹוןִלי ֱאלִֹהים ְורּוַח -ְּבָרא ָטהֹור ֵלב"

   :ִּתַּקח ִמֶּמִּני-ַאל ְורּוַח ָקְדְׁשָךַּתְׁשִליֵכִני ִמְּלָפֶניָך -ַאל

  " ְורּוַח ְנִדיָבה ִתְסְמֵכִניִיְׁשֶעָך ִּלי ְׂשׂשֹון ָהִׁשיָבה

  ד"י-ב"י: א"תהלים נ

  ְיהָוה-ְנֻאם ֲעֵליֶכם ֲאֶׁשר ָאנִֹכי חֵֹׁשב ַהַּמֲחָׁשבֹת- ָאנִֹכי ָיַדְעִּתי ֶאתִּכי"

   :ְוִתְקָוה ַאֲחִרית ְולֹא ְלָרָעה ָלֵתת ָלֶכם ָׁשלֹוםַמְחְׁשבֹות 

   : ֵאָלי ְוָׁשַמְעִּתי ֲאֵליֶכםְוִהְתַּפַּלְלֶּתם אִֹתי ַוֲהַלְכֶּתם ּוְקָראֶתם

   :םְלַבְבֶכ- אִֹתי ּוְמָצאֶתם ִּכי ִתְדְרֻׁשִני ְּבָכלּוִבַּקְׁשֶּתם

  "ַהּגֹוִים- ְוִקַּבְצִּתי ֶאְתֶכם ִמָּכלְתֶכםי ְׁשב-ְוַׁשְבִּתי ֶאתְיהָוה - ָלֶכם ְנֻאםְוִנְמֵצאִתי

  ד"י-א"י: ט"ירמיהו כ

   ְוִקְראּו ֵאֶליהְירּוָׁשַלִםֵלב -ַעל ַּדְּברּו  :יֹאַמר ֱאלֵֹהיֶכם  ַנֲחמּו ַעִּמיַנֲחמּו"

  "ַחּטֹאֶתיָה- ִּכְפַלִים ְּבָכלִמַּיד ְיהָוה ִּכי ָלְקָחה ָנּהֲעֹוִנְרָצה ִּכי ָמְלָאה ְצָבָאּה ִּכי 

  'ב-'א: 'ישעיהו מ



 66

  !אלהים מושיענו באמצעות ידו וזרועו

  :משה

 ָיִדי- ֶאתְוָׁשַלְחִּתי  : ֲחָזָקהְּבָידְולֹא  ִיֵּתן ֶאְתֶכם ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַלֲהלְֹך-ִּכי לֹא  ָיַדְעִּתיַוֲאִני"

  " ֶאְתֶכםְיַׁשַּלחֵכן -ַרִים ְּבכֹל ִנְפְלאַֹתי ֲאֶׁשר ֶאֱעֶׂשה ְּבִקְרּבֹו ְוַאֲחֵריִמְצ- ֶאתְוִהֵּכיִתי 

  'כ-ט"י: 'שמות ג

  :יהושע

  ָעְבְרֶכם-ַעד ִמְּפֵניֶכםֵמי ַהַּיְרֵּדן -הֹוִביׁש ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ֶאת-ֲאֶׁשר"

   :ָעְבֵרנּו-ֵנינּו ַעדהֹוִביׁש ִמָּפ-ֲאֶׁשרסּוף -ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ְלַים

  ַיד ְיהָוה ִּכי ֲחָזָקה ִהיא-ֶאתַעֵּמי ָהָאֶרץ - ָּכלַּדַעת ְלַמַען

  "ַהָּיִמים- ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ָּכל-ֶאתְלַמַען ְיָראֶתם 

  ד"כ- ג"כ: 'יהושע ד

  :דוד

:   ּוְזרֹוַע ָקְדׁשֹוְיִמינֹוּלֹו -הֹוִׁשיָעה ָעָׂשהִנְפָלאֹות - ִׁשירּו ַליהָוה ִׁשיר ָחָדׁש ִּכיִמְזמֹור"

  ִיְׂשָרֵאלְלֵבית ַחְסּדֹו ֶוֱאמּוָנתֹו ָזַכר :  ִצְדָקתֹוִּגָּלהְלֵעיֵני ַהּגֹוִים ְיׁשּוָעתֹו  ְיהָוה הֹוִדיַע

  "ְיׁשּוַעת ֱאלֵֹהינּוָאֶרץ ֵאת -ַאְפֵסי- ָכלָראּו

  'ג-'א: ט"תהלים צ

  :ישעיהו

  ַהּגֹוִים- ָּכלְלֵעיֵני  ָקְדׁשֹוְזרֹוַע -  ְיהָוה ֶאתָחַׂשף"

  "ֱאלֵֹהינּוְיׁשּוַעת ָאֶרץ ֵאת -ַאְפֵסי-ָּכלְוָראּו 

  'י: ב"ישעיהו נ
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  :ישעיהו

   :ֵאין ִמְׁשָּפט- ַוֵּיַרע ְּבֵעיָניו ִּכיְיהָוהַוַּיְרא "

  ֵאין ִאיׁש ַוִּיְׁשּתֹוֵמם ִּכי ֵאין ַמְפִּגיַע-  ִּכיַוַּיְרא

  ְזרֹעֹוַוּתֹוַׁשע לֹו 

  ַּכִּׁשְרָין ְוכֹוַבע ְיׁשּוָעה ְּברֹאׁשֹוְצָדָקה ַוִּיְלַּבׁש : ָכְתהּוְוִצְדָקתֹו ִהיא ְסָמ

  : ַוַּיַעט ַּכְמִעיל ִקְנָאה ִּתְלּבֶֹׁשת ָנָקםִּבְגֵדי ַוִּיְלַּבׁש 

  " ְּגמּול ְיַׁשֵּלםָלִאִּייםְּגמּול ְלאְֹיָביו  ֵחָמה ְלָצָריו  ְּגֻמלֹות ְּכַעל ְיַׁשֵּלםְּכַעל

  ח"י-ו"ט: ט"ישעיהו נ

 :  ִהיא ְסָמָכְתִניַוֲחָמִתי ְזרִֹעי ַוּתֹוַׁשע ִלי ְוֵאין עֵֹזר ְוֶאְׁשּתֹוֵמם ְוֵאין סֹוֵמְך ְוַאִּביט"

  " ַּבֲחָמִתי ְואֹוִריד ָלָאֶרץ ִנְצָחםַוֲאַׁשְּכֵרם ַעִּמים ְּבַאִּפי ְוָאבּוס

  'ו-'ה: ג"ישעיהו ס

  "ִמי ִנְגָלָתה-לַע ּוְזרֹוַע ְיהָוה ֶהֱאִמין ִלְׁשֻמָעֵתנּו ִמי"

   ֳחָלֵינּו הּוא ָנָׂשא ּוַמְכאֵֹבינּו ְסָבָלםָאֵכן"

   : ָנגּוַע ֻמֵּכה ֱאלִֹהים ּוְמֻעֶּנהֲחַׁשְבֻנהּוַוֲאַנְחנּו 

   ִמְּפָׁשֵענּו ְמֻדָּכא ֵמֲעֹונֵֹתינּו מּוַסר ְׁשלֹוֵמנּו ָעָליוְמחָֹלל ְוהּוא

  : ָלנּו- ִנְרָּפאּוַבֲחֻבָרתֹו

  "ֻּכָּלנּוִהְפִּגיַע ּבֹו ֵאת ֲעֹון ַויהָוה  ִאיׁש ְלַדְרּכֹו ָּפִנינּו ָּתִעינּואן  ַּכּצֹֻּכָּלנּו

  " ַחִּיים ִמֶּפַׁשע ַעִּמי ֶנַגע ָלמֹוֵמֶאֶרץִּכי ִנְגַזר "

  ..." ָּתִׂשים ָאָׁשם ַנְפׁשֹו- ִאם ֶהֱחִלי ָחֵפץ ַּדְּכאֹו ַויהָוה"

  ָלַרִּבים ַצִּדיק ַעְבִּדיַיְצִּדיק 

  "ִיְסּבֹלנָֹתם הּוא ַוֲעֹו

  'י', ח', ו- 'ד', א: ג"ישעיהו נ
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  !אלהי ישראל הוא אבינו האוהב

  .אמת זו אנו רואים במקומות שונים בכתבי הקודש

  :משה

  זֹאת ַעם ָנָבל ְולֹא ָחָכם- ִּתְגְמלּוְלְיהָוהַה"

  "ָּקֶנָך הּוא ָעְׂשָך ַוְיכְֹנֶנָךָאִביָך הּוא -ֲהלֹוא

  'ו: ב"דברים ל

  :דוד

  ַהָּקָהל ַוּיֹאֶמר ָּדִויד-ְיהָוה ְלֵעיֵני ָּכל- ָּדִויד ֶאתְיָבֶרְךַו"

  "עֹוָלם-ֵמעֹוָלם ְוַעדָאִבינּו  ַאָּתה ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ָּברּוְך

  'י: ט"כ' דברי הימים א

   .ָניו ְוִעְלזּו ְלָפְׁשמֹוְּבָיּה   ָלרֵֹכב ָּבֲעָרבֹותסֹּלּו  ֵלאלִֹהים ַזְּמרּו ְׁשמֹוִׁשירּו"

  ֹ" ַאְלָמנֹות ֱאלִֹהים ִּבְמעֹון ָקְדׁשוְוַדַּיןְיתֹוִמים  ֲאִבי

  'ו-'ה: ח"תהלים ס

  "ֵאִלי ְוצּור ְיׁשּוָעִתיָאָּתה  ָאִבי ִיְקָרֵאִני הּוא"

  ז"כ: ט"תהלים פ

  :ישעיהו

  ַיִּכיָרנּוִּכי ַאְבָרָהם לֹא ְיָדָענּו ְוִיְׂשָרֵאל לֹא  ָאִבינּוַאָּתה -ִּכי"

  "ּגֲֹאֵלנּו ֵמעֹוָלם ְׁשֶמָךָאִבינּו ְיהָוה ַאָּתה 

  ז"ט: ג"ישעיהו ס
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  :ישעיהו

  " ָיְדָך ֻּכָּלנּוּוַמֲעֵׂשה ָאָּתה ֲאַנְחנּו ַהחֶֹמר ְוַאָּתה יְֹצֵרנּו ְיהָוה ָאִבינּו ְוַעָּתה"

  'ז: ד"ישעיהו ס

  :ירמיהו

ַהּגֹוִים ְלֵׁשם ְיהָוה ִלירּוָׁשָלִם -ָכלֶליָה  ְוִנְקוּו ֵאִּכֵּסא ְיהָוה ַהִהיא ִיְקְראּו ִלירּוָׁשַלִם ָּבֵעת"

   : ִלָּבם ָהָרעְׁשִררּותַאֲחֵרי  ֵיְלכּו עֹוד-ְולֹא

   ַיְחָּדו ֵמֶאֶרץ ָצפֹוןְוָיבֹאּוֵּבית ִיְׂשָרֵאל -ְיהּוָדה ַעל- ָהֵהָּמה ֵיְלכּו ֵביתַּבָּיִמים

   ַּבָּבִניםֲאִׁשיֵתְך ָאַמְרִּתי ֵאיְך יְוָאנִֹכ  :ֲאבֹוֵתיֶכם-ֶאתָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִהְנַחְלִּתי -ַעל

   ָואַֹמרּגֹוִיםָלְך ֶאֶרץ ֶחְמָּדה ַנֲחַלת ְצִבי ִצְבאֹות -ְוֶאֶּתן

   ִלי-וָאִבי ִּתְקְרִא

  "ְיהָוה-  ִּבי ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְנֻאםְּבַגְדֶּתם ָּבְגָדה ִאָּׁשה ֵמֵרָעּה ֵּכן ָאֵכן: ו ּוֵמַאֲחַרי לֹא ָתׁשּוִב

  'כ- ז"י: 'ירמיהו ג

 ַהְללּו ְוִאְמרּו ַהְׁשִמיעּוכֹה ָאַמר ְיהָוה ָרּנּו ְלַיֲעקֹב ִׂשְמָחה ְוַצֲהלּו ְּברֹאׁש ַהּגֹוִים -ִּכי"

   :ִיְׂשָרֵאלַעְּמָך ֵאת ְׁשֵאִרית - הֹוַׁשע ְיהָוה ֶאת

   ֵמִביא אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ָצפֹוןִהְנִני

   :ֵּסַח ָהָרה ְויֶֹלֶדת ַיְחָּדו ָקָהל ָּגדֹול ָיׁשּובּו ֵהָּנה ּוִפִעֵּורָּבם  ָאֶרץ-ְוִקַּבְצִּתים ִמַּיְרְּכֵתי

  -ַנֲחֵלי ַמִים ְּבֶדֶרְך ָיָׁשר לֹא ִיָּכְׁשלּו ָּבּה ִּכי-ֶאלאֹוִליֵכם   ָיבֹאּו ּוְבַתֲחנּוִנים אֹוִביֵלםִּבְבִכי

  " ְלָאבְלִיְׂשָרֵאלָהִייִתי 

  'ח-'ו: א"ירמיהו ל
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  :דניאל

  ו כסאותרואה הייתי והנה העמד"

   ישבועתיק יומין

  לבושו היה לבן כשלג ושער ראשו כצמר נקי

  נהר אש נמשך ויצא מלפניו: כסאו היה כלשונות אש וגלגליו כאש דולקת 

  אלף אלפים שרתו אותו ורבוא רבבות עומדים לפניו

  בית הדין ישב

  " נפתחווספרים

  'י-'ט: 'דניאל ז

  :מלאכי

   ְיַכֵּבד ָאב ְוֶעֶבד ֲאדָֹניוֵּבן"

  ָאב ָאִני ַאֵּיה ְכבֹוִדי-ְוִאם

  " ֲאדֹוִנים ָאִני ַאֵּיה מֹוָרִאי-ְוִאם

  'ו: 'מלאכי א

   ְלֻכָּלנּוָאב ֶאָחד ֲהלֹוא"

  ֲהלֹוא ֵאל ֶאָחד ְּבָרָאנּו

  "ְלַחֵּלל ְּבִרית ֲאבֵֹתינּו  ְּבָאִחיוִאיׁשַמּדּוַע ִנְבַּגד 

  'י: 'מלאכי ב
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   רעינואלהים מצווה עלינו לאהוב את אלהים ואת

  ֵאל ַקָּנא  ָאנִֹכי ְיהָוה ֱאלֶֹהיָךִּכי"

   :ִרֵּבִעים ְלׂשְֹנָאי-ִׁשֵּלִׁשים ְוַעל-ַעל ָּבִנים-ּפֵֹקד ֲעֹון ָאבֹת ַעל

  "ְלאֲֹהַבי ּוְלׁשְֹמֵרי ִמְצֹוָתי ַלֲאָלִפים ֶחֶסד ְועֶֹׂשה

  'ו-'ה: 'שמות כ

  "ְמאֶֹדָך-ּוְבָכלַנְפְׁשָך -לְלָבְבָך ּוְבָכ- ֵאת ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְּבָכלְוָאַהְבָּת"

  'ה: 'דברים ו

   ַעם ָקדֹוׁש ַאָּתה ַליהָוה ֱאלֶֹהיָך ְּבָך ָּבַחר ְיהָוה ֱאלֶֹהיָךִּכי"

   :ְּפֵני ָהֲאָדָמה-ִמּכֹל ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ַעל  לֹו ְלַעם ְסֻגָּלהִלְהיֹות

  ֶכםַוִּיְבַחר ָּב ָּבֶכםָהַעִּמים ָחַׁשק ְיהָוה -  ֵמֻרְּבֶכם ִמָּכללֹא

   ֵמַאֲהַבת ְיהָוה ֶאְתֶכםִּכי  :ָהַעִּמים- ִמָּכל ַאֶּתם ַהְמַעט- ִּכי

   ִנְׁשַּבע ַלֲאבֵֹתיֶכםֲאֶׁשרַהְּׁשֻבָעה - ּוִמָּׁשְמרֹו ֶאת

   :ִמְצָרִים-ִמַּיד ַּפְרעֹה ֶמֶלְך  ִמֵּבית ֲעָבִדיםַוִּיְפְּדָך ְּבָיד ֲחָזָקההֹוִציא ְיהָוה ֶאְתֶכם 

  הָוה ֱאלֶֹהיָך הּוא ָהֱאלִֹהיםְי- ִּכיְוָיַדְעָּת

  :  ּדֹורְלֶאֶלףׁשֵֹמר ַהְּבִרית ְוַהֶחֶסד ְלאֲֹהָביו ּוְלׁשְֹמֵרי ִמְצֹוָתו  ַהֶּנֱאָמןָהֵאל 

   :לֹו-ָּפָניו ְיַׁשֶּלם- לֹא ְיַאֵחר ְלׂשְֹנאֹו ֶאלְלַהֲאִבידֹוָּפָניו - ְלׂשְֹנָאיו ֶאלּוְמַׁשֵּלם

 ַלֲעׂשֹוָתם ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום-ְוֶאתַהֻחִּקים -ֶאתַהִּמְצָוה ְו- ֶאתְוָׁשַמְרָּת

   אָֹתםַוֲעִׂשיֶתם ֵעֶקב ִּתְׁשְמעּון ֵאת ַהִּמְׁשָּפִטים ָהֵאֶּלה ּוְׁשַמְרֶּתם ְוָהָיה

   : ִנְׁשַּבע ַלֲאבֶֹתיָךֲאֶׁשרַהֶחֶסד -ַהְּבִרית ְוֶאת-ְוָׁשַמר ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְלָך ֶאת

  ְוִיְצָהֶרָךַאְדָמֶתָך ְּדָגְנָך ְוִתירְֹׁשָך -ִבְטְנָך ּוְפִרי- ּוֵבַרְך ְּפִריְוִהְרֶּבָך ּוֵבַרְכָך ַוֲאֵהְבָך

   :ִנְׁשַּבע ַלֲאבֶֹתיָך ָלֶתת ָלְך-ֲאֶׁשרֲאָלֶפיָך ְוַעְׁשְּתרֹת צֹאֶנָך ַעל ָהֲאָדָמה -ְׁשַגר

   :ה ְבָך ָעָקר ַוֲעָקָרה ּוִבְבֶהְמֶּתָךִיְהֶי-ָהַעִּמים לֹא- ִמָּכלִּתְהֶיה ָּברּוְך

   ָהָרִעים ֲאֶׁשר ָיַדְעָּתִמְצַרִיםַמְדֵוי -חִֹלי ְוָכל- ְיהָוה ִמְּמָך ָּכלְוֵהִסיר

  "ׂשְֹנֶאיָך-ְּבָכללֹא ְיִׂשיָמם ָּבְך ּוְנָתָנם 

  ו"ט-'ו: 'דברים ז
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   :ִתָּׂשא ָעָליו ֵחְטא-ְולֹאיֶתָך ֲעִמ-ָאִחיָך ִּבְלָבֶבָך הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח ֶאת-ֶאתִתְׂשָנא -לֹא"

  "ֲאִני ְיהָוהְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך ְּבֵני ַעֶּמָך -ֶאתִתּטֹר -ִתּקֹם ְולֹא-לֹא

  ח"י-ז"י: ט"ויקרא י

 ַהָּגר ִאְּתֶכם ַהֵּגר ִמֶּכם ִיְהֶיה ָלֶכם ְּכֶאְזָרח  :לֹא תֹונּו אֹתֹו ָיגּור ִאְּתָך ֵּגר ְּבַאְרְצֶכם-ְוִכי"

  " ֱאלֵֹהיֶכםְיהָוהֵגִרים ֱהִייֶתם ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים ֲאִני - ִּכי  לֹו ָּכמֹוָךְוָאַהְבָּת

  ד"ל-ג"ל: ט"ויקרא י

  "וּוְלׁשְֹמֵרי ִמְצֹוָתְלאֲֹהַבי   ֶחֶסד ַלֲאָלִפיםְועֶֹׂשה"

  'ט: 'דברים ה

ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ָלֶלֶכת - ָאה ֶאתְלִיְר-ִאםִּכי  ָמה ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ׁשֵֹאל ֵמִעָּמְך  ִיְׂשָרֵאלְוַעָּתה"

 : ַנְפֶׁשָך-ְלָבְבָך ּוְבָכל-ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְּבָכל- ֶאתְוַלֲעבֹד ּוְלַאֲהָבה אֹתֹוְּדָרָכיו -ְּבָכל

   :ְלטֹוב ָלְך  ְמַצְּוָך ַהּיֹוםָאנִֹכיֻחּקָֹתיו ֲאֶׁשר -ִמְצֹות ְיהָוה ְוֶאת- ֶאתִלְׁשמֹר

 ַּבֲאבֶֹתיָך ָחַׁשק ְיהָוה ַרק  :ָּבּה-ֲאֶׁשר-ִים ּוְׁשֵמי ַהָּׁשָמִים ָהָאֶרץ ְוָכל ַהָּׁשַמֱאלֶֹהיָך ַליהָוה ֵהן

 ֵאת ָעְרַלת ּוַמְלֶּתם  : ַּכּיֹום ַהֶּזה ָהַעִּמים-  ְּבַזְרָעם ַאֲחֵריֶהם ָּבֶכם ִמָּכלַוִּיְבַחרְלַאֲהָבה אֹוָתם 

 ַוֲאדֵֹני ָהֱאלִֹהיםהּוא ֱאלֵֹהי   ֱאלֵֹהיֶכם ְיהָוהִּכי  : עֹודַתְקׁשּולֹא  ְוָעְרְּפֶכםְלַבְבֶכם 

   :ִיָּׂשא ָפִנים ְולֹא ִיַּקח ׁשַֹחד- לֹאָהֲאדִֹנים ָהֵאל ַהָּגדֹל ַהִּגּבֹר ְוַהּנֹוָרא ֲאֶׁשר 

   : ָיתֹום ְוַאְלָמָנה ְואֵֹהב ֵּגר ָלֶתת לֹו ֶלֶחם ְוִׂשְמָלהִמְׁשַּפט עֶֹׂשה

   :ִמְצָרִיםֱהִייֶתם ְּבֶאֶרץ ֵגִרים -ִּכי ַהֵּגר-  ֶאתַוֲאַהְבֶּתם

   : ִתְדָּבק ּוִבְׁשמֹו ִּתָּׁשֵבַעּובֹוְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ִּתיָרא אֹתֹו ַתֲעבֹד -ֶאת

ַהּנֹוָראֹת ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָראּו -ְוֶאתַהְּגדֹלֹת -ָעָׂשה ִאְּתָך ֶאת-ֲאֶׁשר  ְוהּוא ֱאלֶֹהיָךְתִהָּלְתָך הּוא

  ָיְרדּו ֲאבֶֹתיָך ִמְצָרְיָמה ֶנֶפׁש  ְּבִׁשְבִעים : ֵעיֶניָך

  " ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ָלרֹב ֱאלֶֹהיָךְוַעָּתה ָׂשְמָך ְיהָוה 

  ב"כ-ב"י: 'דברים י

 ֱאלֶֹהיָךְיהָוה -ְלַאֲהָבה ֶאת ְלַבב ַזְרֶעָך- ְלָבְבָך ְוֶאת-  ֶאתְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ּוָמל"

  "ְלַמַען ַחֶּייָך ַנְפְׁשָך- ְלָבְבָך ּוְבָכל-ְּבָכל

  'ו: 'ברים לד
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   ָנַתִּתי ְלָפֶניָך ַהּיֹוםְרֵאה  :ַלֲעׂשֹתֹוְּבִפיָך ּוִבְלָבְבך  ְמאֹד ַהָּדָבר ָקרֹוב ֵאֶליָך-ִּכי"

  ַהּיֹום ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ֲאֶׁשר : ָהָרע- ַהָּמֶות ְוֶאת- ְוֶאתַהּטֹוב - ַהַחִּיים ְוֶאת-ֶאת

  ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך- ְלַאֲהָבה ֶאת

 ֱאלֶֹהיָךּוֵבַרְכָך ְיהָוה   ְוֻחּקָֹתיו ּוִמְׁשָּפָטיו ְוָחִייָת ְוָרִביָתִמְצֹוָתיוְוִלְׁשמֹר ָלֶלֶכת ִּבְדָרָכיו 

ִיְפֶנה ְלָבְבָך ְולֹא ִתְׁשָמע ְוִנַּדְחָּת ְוִהְׁשַּתֲחִויָת -ְוִאם : ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה-ַאָּתה ָבא-ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר

  ַתֲאִריֻכן ָיִמים- ִּכי ָאבֹד ּתֹאֵבדּון לֹאַהּיֹום ָלֶכם ְדִּתיִהַּג  : ַוֲעַבְדָּתם  ֲאֵחִריםֵלאלִֹהים

   :ַהַּיְרֵּדן ָלבֹוא ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתה- עֵֹבר ֶאתַאָּתהָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר -ַעל

   ָנַתִּתי ְלָפֶניָךַהַחִּיים ְוַהָּמֶות ָהָאֶרץ-ְוֶאתַהָּׁשַמִים - ָבֶכם ַהּיֹום ֶאתַהִעדִֹתי

   :ְלַמַען ִּתְחֶיה ַאָּתה ְוַזְרֶעָך  ַּבַחִּייםּוָבַחְרָּתָלָלה ַהְּבָרָכה ְוַהְּק

  ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך-  ֶאתְלַאֲהָבה

  ָהֲאָדָמה-ָלֶׁשֶבת ַעל בֹו ִּכי הּוא ַחֶּייָך ְואֶֹרְך ָיֶמיָך-ּוְלָדְבָקהִלְׁשמַֹע ְּבקֹלֹו 

  " ָלֶהםקֹב ָלֵתת  ִנְׁשַּבע ְיהָוה ַלֲאבֶֹתיָך ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֲאֶׁשר

  'כ-ד"י: 'דברים ל

   מֹוִׁשיֶעָךִיְׂשָרֵאל ֲאִני ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְקדֹוׁש ִּכי"
   :ַּתְחֶּתיָךָנַתִּתי ָכְפְרָך ִמְצַרִים ּכּוׁש ּוְסָבא 

   ֲאַהְבִּתיָךַוֲאִניִנְכַּבְדָּת  ָיַקְרָּת ְבֵעיַני ֵמֲאֶׁשר

 ַזְרֶעָךָאִני ִמִּמְזָרח ָאִביא - ִּתיָרא ִּכי ִאְּתָך-ַאל  :ַחת ַנְפֶׁשָךְוֶאֵּתן ָאָדם ַּתְחֶּתיָך ּוְלֻאִּמים ַּת

ִּתְכָלִאי ָהִביִאי ָבַני ֵמָרחֹוק ּוְבנֹוַתי - ּוְלֵתיָמן ַאלֵּתִני ַלָּצפֹון אַֹמר  :ּוִמַּמֲעָרב ֲאַקְּבֶצָּך

  "ֲעִׂשיִתיו- ַצְרִּתיו ַאף ְיְּבָראִתיו ַהִּנְקָרא ִבְׁשִמי ְוִלְכבֹוִדי ּכֹל  :ָהָאֶרץִמְקֵצה 

  'ז-'ג: ג"ישעיהו מ

 ְוַאֲהַבת ֶחֶסד ִמְׁשָּפטֲעׂשֹות -ְיהָוה ּדֹוֵרׁש ִמְּמָך ִּכי ִאם-ּטֹוב ּוָמה- ְלָך ָאָדם ַמהִהִּגיד"

  "ֱאלֶֹהיָך-ִעםְוַהְצֵנַע ֶלֶכת 

  'ח: 'מיכה ו

  "ָבֶרְכָך ְבַחָּיי ְּבִׁשְמָך ֶאָּׂשא ַכָּפי ֲאֵּכן :  ְׂשָפַתי ְיַׁשְּבחּוְנָךטֹוב ַחְסְּדָך ֵמַחִּיים-ִּכי"

  'ה-'ד: ג"תהלים ס
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  אלהים קיים כאב אוהב

  !רק משום שאלהים קיים גם כבן אוהב

  ?מדוע

  .משום שכל שמותיו של אלהים הם שמות נצחיים

  .הוא אחד משמותיו הנצחיים של אלהים" אב"

  אלהים הוא אבינו אך ורק משום

  !שאלהים הוא אב

  !הוא אב נצחי

  , אלהים קיים כאב מטרם הבריאה

  רק משום שאלהים האחד גם קיים

  "!בן נצחי"כ

  !בן, אם אין לך ילד, אינך יכול להיות אב

. אנו יודעים אמת זו משום שאלהים שזר אמת אלוהית זו לאורך כתבי הקודש כולם

, כל שעליך לעשות הוא לקרוא את האמת הזו בעשרות מקומות שונים בכתובים

  ! בן האלהים ברבים מפניו והתגלמויותיו של אלהינוהמאשרים את

  !" ָיקּום ָּדָבר ֵעִדים-ִּפי ְׁשלָֹׁשה-ִּפי ְׁשֵני ֵעִדים אֹו ַעל-ַעל"...

  ו"ט: ט"דברים י

  "  ַעִּמי ִמְּבִלי ַהָּדַעת ִנְדמּו"

  'ו: 'הושע ד

  !פסוקים רבים מאשרים את האמת הזו אודות בן אלהים

  ...הבה נבחן מספר דוגמאות
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  הבה נביט בפעם הראשונה, אך ראשית כל

  ...מופיעה בכתבי הקודש" אהבה"המילה ש

  ?ומי משתמש בה? מופיעה המילה לראשונה, אתם חושבים, היכן

  ִהֵּנִניַוּיֹאֶמרַאְבָרָהם ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַאְבָרָהם -ֶאת ִנָּסה ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְוָהֱאלִֹהים ַוְיִהי"

  ִיְצָחק- ֶאתָאַהְבָּת-ֲאֶׁשר ְיִחיְדָך-ֶאתִּבְנָך -ֶאתָנא -ח ַקַוּיֹאֶמר :

  " ָׁשם ְלעָֹלה ַעל ַאַחד ֶהָהִרים ֲאֶׁשר אַֹמר ֵאֶליָךְוַהֲעֵלהּוֶאֶרץ ַהּמִֹרָּיה -ְלָך ֶאל-ְוֶלְך

  'ב-'א: ב"בראשית כ

, לאברהםהמורה , ך הוא על ידי אלהים" בתנ"אהבה"השימוש הראשון במילה (

  .לעולה לאלהים, להעלות את בנו', אבי האמונה'

אלהים עשה זאת כדי להראות לנו משהו מן . נולד מהתעברות ולידה נסיותבנו 

זהו סיפור . אותו שזר אלהים לאורך כתבי הקודש כולם, המסתורין הגדול יותר

סיפור האהבה ! אותו אנו מוצאים בדפים הכתובים של כתבי הקודש, אהבה אמיתי

עולה ויהפוך מאוחר יותר ל, מהתעברות נסיתייוולד אשר , בן האלהיםשל 

  ).לפדות את האנושותבה ישתמש אלהים כדי אלוהית 

   ַאְבָרָהםַוּיֹאֶמר"

  " ְּבִני ְלעָֹלהַהֶּׂשה ּלֹו-ִיְרֶאהֱאלִֹהים 

  'ח: ב"בראשית כ

   ...ָלַמְדִּתי ָחְכָמה ְוַדַעת ְקדִֹׁשים ֵאָדע-ְולֹא"

  ְּׁשמֹו-ַמה

   :ִּכי ֵתָדע ְּבנו-ֶּׁשם- ּוַמה

   :ּבֹוִאְמַרת ֱאלֹוַּה ְצרּוָפה ָמֵגן הּוא ַלחִֹסים -ָּכל

  "ְוִנְכָזְבָּת ְּבָךיֹוִכיַח - ְּדָבָריו ֶּפן-ּתֹוְסְּף ַעל- ַאל

  'ו-'ג: 'משלי ל
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   ֶהֱאִמין ִלְׁשֻמָעֵתנּוִמי"

   :ִמי ִנְגָלָתה- ַעל ּוְזרֹוַע ְיהָוה

  'א: ג"ישעיהו נ

  ַלאדִֹני  ְיהָוהְנֻאם"

  " ֲהדֹם ְלַרְגֶליָךאְֹיֶביָךָאִׁשית - ב ִליִמיִני ַעדֵׁש

  'א: י"תהלים ק

  .)דוד המלך ידע את האמת הגדולה הזו על אחדותו המורכבת של אלהים(

   :ֵאין ִמְׁשָּפט- ַוֵּיַרע ְּבֵעיָניו ִּכיְיהָוהַוַּיְרא "

  ֵאין ִאיׁש ַוִּיְׁשּתֹוֵמם ִּכי ֵאין ַמְפִּגיַע-  ִּכיַוַּיְרא

  ְזרֹעֹוַׁשע לֹו ַוּתֹו

  : ְוִצְדָקתֹו ִהיא ְסָמָכְתהּו

  " ִּתְלּבֶֹׁשתָנָקםִּבְגֵדי ַוִּיְלַּבׁש   ַּכִּׁשְרָין ְוכֹוַבע ְיׁשּוָעה ְּברֹאׁשֹוְצָדָקה ַוִּיְלַּבׁש

  ז"י-ו"ט: ט"ישעיהו נ

  ענני השמיםרואה הייתי בחזיונות לילה והנה עם "

  לבן אדם הדומה אחדבא 

  :והובא לפניו הגיע ועד עתיק יומין 

  ומלכות נתנו לווכבוד שלטון 

  עבדו לו וכל העמים האמות והלשונות

  "שלטונו שלטון עולם שלא יסור וממלכתו לא תכלה

  ד"י-ג"י: 'דניאל ז
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  ַזְרָעּה ּוֵבין ַזְרֲעָך ּוֵבין ָהִאָּׁשה ָאִׁשית ֵּביְנָך ּוֵבין ְוֵאיָבה"

 "ָעֵקב ְּתׁשּוֶפּנּו )הנחש ( ְוַאָּתהרֹאׁש ְיׁשּוְפָך) זרעה( הּוא

  ו"ט: 'בראשית ג

  "ַעָּתה ָבאִתי ְיהָוה-ְצָבא- ֲאִני ַׂשרִּכי"

  ד"י: 'יהושע ה

  אֹות  ִיֵּתן ֲאדָֹני הּוא ָלֶכםָלֵכן"

  ֵּבן ָהָרה ְויֶֹלֶדת ָהַעְלָמהִהֵּנה 

  " ְׁשמֹו ִעָּמנּו ֵאלְוָקָראת

  ד"י: 'ישעיהו ז

  ָלנּו-ֻיַּלדֶיֶלד -ִּכי"

  ָלנּו-ן ִנַּתֵּבן

  ִׁשְכמו-ַוְּתִהי ַהִּמְׂשָרה ַעל

  ְׁשמֹו ַוִּיְקָרא

  "ָׁשלֹום-ַׂשר ַעד-ֲאִבי ֶּפֶלא יֹוֵעץ ֵאל ִּגּבֹור

  'ה: 'ישעיהו ט

) ח"י: ג"שופטים י(' פלא'שמו ואמר כי , הכריז את שמו למנוח' מלאך יהוה'(

  !)הוא אחד מן השמות אשר ניתנו בנבואה אודות בן אלהים עצמו' פלא'

   :ְירּוָׁשָלִם-ַעלַהּגֹוִים ַהָּבִאים -ָּכל- ֲאַבֵּקׁש ְלַהְׁשִמיד ֶאתַּבּיֹום ַההּוא ְוָהָיה"

   ְירּוָׁשַלִם רּוַח ֵחן ְוַתֲחנּוִניםיֹוֵׁשבֵּבית ָּדִויד ְוַעל - ַעלְוָׁשַפְכִּתי

  ידַהָּיִח- ְּכִמְסֵּפד ַעלְוָסְפדּו ָעָליו ָּדָקרּו-ֲאֶׁשרְוִהִּביטּו ֵאַלי ֵאת 

  "ַהְּבכֹור-  ַעלְּכָהֵמר ְוָהֵמר ָעָליו

  'י- 'ט: ב"זכריה י
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ַחְרְּבָך -ֲחגֹור :  ֱאלִֹהים  ְלעֹוָלםֵּבַרְכָךֵּכן -ַעל  ִמְּבֵני ָאָדם הּוַצק ֵחן ְּבִׂשְפתֹוֶתיָךָיְפָיִפיָת"

   : הֹוְדָך ַוֲהָדֶרָךִּגּבֹורָיֵרְך -ַעל

  "ְיִמיֶנָך נֹוָראֹות  ְותֹוְרָך ֶצֶדק-ַעְנָוהְוֱאֶמת -ְּדַבר- ְצַלח ְרַכב ַעלַוֲהָדְרָך

 ֶרַׁשע- ֶּצֶדק ַוִּתְׂשָנאָאַהְבָּת : ֵׁשֶבט ִמיׁשֹר ֵׁשֶבט ַמְלכּוֶתָך :  ָוֶעדעֹוָלם ֱאלִֹהים ִּכְסֲאָך"

  ְמָׁשֲחָך ֱאלִֹהים ֱאלֶֹהיָך ֵּכן-ַעל

  "ֶׁשֶמן ָׂשׂשֹון ֵמֲחֵבֶרָך

  'ח-'ז', ה-'ג: ה"תהלים מ

  חֹק ְיהָוה ָאַמר ֵאַלי-ל ֶאֲאַסְּפָרה"

   :ְיִלְדִּתיָךֲאִני ַהּיֹום  ְּבִני ַאָּתה

 ְּבֵׁשֶבט ַּבְרֶזל ִּכְכִלי יֹוֵצר ְּתרֵֹעם : ָאֶרץ- ַוֲאֻחָּזְתָך ַאְפֵסיַנֲחָלֶתָךְוֶאְּתָנה גֹוִים   ִמֶּמִּניְׁשַאל

 ְוִגילּו ְּבִיְרָאהְיהָוה - ֶאתִעְבדּו : ֶרץ ׁשְֹפֵטי ָאִהָּוְסרּו ְמָלִכים ַהְׂשִּכילּו ְוַעָּתה : ְּתַנְּפֵצם

  "בֹו חֹוֵסי- ָּכלַאְׁשֵרי ִיְבַער ִּכְמַעט ַאּפֹו-ֶדֶרְך ִּכיֶיֱאַנף ְותֹאְבדּו - ֶּפן ַבר-ַנְּׁשקּו  :ִּבְרָעָדה

  ב"י- 'ז: 'תהלים ב

   :ַהּיֹום ְׁשִמי ִמּנָֹאץ-ָּכל"

  ְׁשִמיֵיַדע ַעִּמי  ָלֵכן

  : ִהֵּנִניַהְמַדֵּבר הּוא -ֲאִני-יִּכָלֵכן ַּבּיֹום ַההּוא 

 ְיׁשּוָעהַמְׁשִמיַע   טֹובְמַבֵּׂשר ָׁשלֹוםַמְׁשִמיַע ְמַבֵּׂשר ֶהָהִרים ַרְגֵלי -ָּנאוּו ַעל-ַמה

  "ָמַלְך ֱאלָֹהִיְךאֵֹמר ְלִצּיֹון 

  'ז-'ה: ב"ישעיהו נ

  " ְמַבֵּׂשר ֶאֵּתןְוִלירּוָׁשַלִם"

  ז"כ: א"ישעיהו מ

  "ָׁשלֹוםַמְׁשִמיַע  ְמַבֵּׂשרים ַרְגֵלי ֶהָהִר- ַעלִהֵּנה"

  ו"ט: 'נחום א
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  !ובן אלהים, בן האדם, בן דוד: משיחנו

  :נתן

  "ִּלי ַהַּבִית ָלָׁשֶבת- ִּתְבֶנהָּדִויד ַעְבִּדי ּכֹה ָאַמר ְיהָוה לֹא ַאָּתה - ְוָאַמְרָּת ֶאלֵלְך"

  ֲאבֶֹתיָך- ָמְלאּו ָיֶמיָך ָלֶלֶכת ִעם- ִּכי ְוָהָיה  :ְּלָך ְיהָוה- ָלְך ּוַבִית ִיְבֶנהָוַאִּגד"

   :ַמְלכּותֹו- ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ִמָּבֶניָך ַוֲהִכינֹוִתי ֶאתַאֲחֶריָךַזְרֲעָך -ַוֲהִקימֹוִתי ֶאת

   :עֹוָלם- ַעדִּכְסאֹו -ִּלי ָּבִית ְוכַֹנְנִּתי ֶאת- ִיְבֶנההּוא

  ְלָאב ּלֹו-  ֶאְהֶיהֲאִני

  ְלֵבן ִּלי- ִיְהֶיהְוהּוא 

   : ָהָיה ְלָפֶניָךֵמֲאֶׁשרָאִסיר ֵמִעּמֹו ַּכֲאֶׁשר ֲהִסירֹוִתי -י לֹאְוַחְסִּד

  ָהעֹוָלם- ַעדּוְבַמְלכּוִתי ְּבֵביִתי ְוַהֲעַמְדִּתיהּו

  : עֹוָלם-ְוִכְסאֹו ִיְהֶיה ָנכֹון ַעד

  "ָּדִויד- ָנָתן ֶאלִּדֶּברֵּכן   ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ּוְככֹל ֶהָחזֹון ַהֶּזהְּככֹל

  )ז"י-א"י', ה-'ד: 'ז' ראה גם שמואל ב(ו "ט-'י', ד: ז"י' מים אדברי הי

  :ירמיהו

   ְיהָוהָאַמר ּכֹה : ִיְרְמָיהּו ֵלאמֹור-ְיהָוה ֶאל-ְּדַבר, ַוְיִהי"

  ְּבִריִתי ַהָּלְיָלה- ְּבִריִתי ַהּיֹום ְוֶאת- ָּתֵפרּו ֶאת-ִאם

   :ָוַלְיָלה ְּבִעָּתם- ֱהיֹות יֹוָמםּוְלִבְלִּתי

  ִּכְסאֹו- ֵבן מֵֹלְך ַעללֹו -  ִמְהיֹותָּדִוד ַעְבִּדי- יִתי ֻתַפר ֶאתְּבִר- ַּגם

  ִיָּסֵפר ְצָבא ַהָּׁשַמִים ְולֹא ִיַּמד חֹול ַהָּים-לֹא ֲאֶׁשר  :ְמָׁשְרָתיַהּכֲֹהִנים ַהְלִוִּים -ְוֶאת

  "ַהְלִוִּים ְמָׁשְרֵתי אִֹתי-ֶזַרע ָּדִוד ַעְבִּדי ְוֶאת- ֶאתֵּכן ַאְרֶּבה 

  ב"כ-ט"י: ג"לירמיהו 
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  :דוד

  ַלאדִֹני  ְיהָוהְנֻאם"

  " ֲהדֹם ְלַרְגֶליָךאְֹיֶביָךָאִׁשית - ֵׁשב ִליִמיִני ַעד

  'א: י"תהלים ק

  )'?אדני'איך ייתכן שדוד קורא לו , אם המשיח הוא בנו של דוד(

  :ְמִׁשיחֹו- ְוַעלְיהָוה - ַעל ָיַחד-ֶאֶרץ ְורֹוְזִנים נֹוְסדּו- ַמְלֵכיִיְתַיְּצבּו"

 ָלמֹו-  ִיְׂשָחק ֲאדָֹני ִיְלַעגַּבָּׁשַמִים יֹוֵׁשב :  ִמֶּמּנּו ֲעבֵֹתימֹוְוַנְׁשִליָכהמֹוְסרֹוֵתימֹו - ֶאתְּתָקהְנַנ

   : ֵאֵלימֹו ְבַאּפֹו ּוַבֲחרֹונֹו ְיַבֲהֵלמֹוְיַדֵּבר ָאז: 

   :ָקְדִׁשי- ַהרִצּיֹון -  ָנַסְכִּתי ַמְלִּכי ַעלַוֲאִני

  ֵאַלי ָאַמר חֹק ְיהָוה- ֶאלֲאַסְּפָרה

  : ֲאִני ַהּיֹום ְיִלְדִּתיָך ְּבִני ַאָּתה

  : ָאֶרץ-  ַאְפֵסיַוֲאֻחָּזְתָךְוֶאְּתָנה גֹוִים ַנֲחָלֶתָך   ִמֶּמִּניְׁשַאל

  " ִּכְכִלי יֹוֵצר ְּתַנְּפֵצםַּבְרֶזל ְּבֵׁשֶבט ְּתרֵֹעם

  'ט-'ב: 'תהלים ב

  "ַּמְצָּת ָּלְך ִאָאָדם- ֶּבן- ַעלִאיׁש ְיִמיֶנָך-ָיְדָך ַעל-ְּתִהי"

  ח"י: 'תהלים פ
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  :דניאל

  תוֵתם ַחָּטאָח ּוְלַהֶּפַׁשעִעיר ָקְדֶׁשָך ְלַכֵּלא - ַעְּמָך ְוַעל-  ִׁשְבִעים ֶנְחַּתְך ַעלָׁשֻבִעים"

   ְוַלְחּתֹם ָחזֹון ְוָנִביאעָֹלִמיםּוְלַכֵּפר ָעֹון ּוְלָהִביא ֶצֶדק 

   :ְוִלְמׁשַֹח קֶֹדׁש ָקָדִׁשים

  ָמִׁשיַח ָנִגיד- ַעדְירּוָׁשַלִםמָֹצא ָדָבר ְלָהִׁשיב ְוִלְבנֹות -ֵּכל ִמן ְוַתְׂשְוֵתַדע

   : ָּתׁשּוב ְוִנְבְנָתה ְרחֹוב ְוָחרּוץ ּוְבצֹוק ָהִעִּתיםּוְׁשַנִיםָׁשֻבִעים ִׁשְבָעה ְוָׁשֻבִעים ִׁשִּׁשים 

   ַהָּׁשֻבִעים ִׁשִּׁשים ּוְׁשַנִיםְוַאֲחֵרי

  ָמִׁשיַחִיָּכֵרת 

  ֹוְוֵאין ל

  ְוַעד ֵקץ ִמְלָחָמה ֶנֱחֶרֶצת ׁשֵֹממֹותַבֶּׁשֶטף ַהָּבא ְוִקּצֹו ַעם ָנִגיד ְוָהִעיר ְוַהּקֶֹדׁש ַיְׁשִחית

   ּוִמְנָחהֶזַבחַיְׁשִּבית  ַוֲחִצי ַהָּׁשבּוַע  ְּבִרית ָלַרִּבים ָׁשבּוַע ֶאָחדְוִהְגִּביר :

  "ׁשֵֹמם- ַעלִּתַּתְךֱחָרָצה ָּכָלה ְוֶנ-ְמׁשֵֹמם ְוַעדִׁשּקּוִצים ְוַעל ְּכַנף 

  ז"כ-ד"כ: 'דניאל ט

  :ירמיהו

  ֲחָלָציו ַּכּיֹוֵלָדה-ַעלֶּגֶבר ָיָדיו - יֵֹלד ָזָכר ַמּדּוַע ָרִאיִתי ָכל-ָנא ּוְראּו ִאם-ַׁשֲאלּו"

  ֵמַאִין ָּכמֹהּו  ִּכי ָגדֹול ַהּיֹום ַההּואהֹוי  :ָּפִנים ְלֵיָרקֹון-ְוֶנֶהְפכּו ָכל

   : ּוִמֶּמָּנה ִיָּוֵׁשַעא ְלַיֲעקֹבָצָרה ִהי-ְוֵעת

   ַבּיֹום ַההּוא ְנֻאם ְיהָוה ְצָבאֹותְוָהָיה

   :בֹו עֹוד ָזִרים-ַיַעְבדּו- ֲאַנֵּתק ְולֹאּומֹוְסרֹוֶתיָךֶאְׁשּבֹר ֻעּלֹו ֵמַעל ַצָּואֶרָך 

  " ָאִקים ָלֶהםֲאֶׁשר ֵאת ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶהם ְוֵאת ָּדִוד ַמְלָּכם ְוָעְבדּו

  'ט-'ו: ' לירמיהו
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  !למשיח ולשה לעולהמלכנו ורוענו נהיה אלהים 

  " רִֹעי לֹא ֶאְחָסרְיהָוה"

  'א: ג"תהלים כ

 ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ָהֵאׁש ְוָהֵעִצים ְבִניַאְבָרָהם ָאִביו ַוּיֹאֶמר ָאִבי ַוּיֹאֶמר ִהֶּנִּני - ִיְצָחק ֶאלַוּיֹאֶמר"

  "ְּבִניְלעָֹלה  ּלֹו ַהֶּׂשה-ֱאלִֹהים ִיְרֶאהם  ַאְבָרָהַוּיֹאֶמר  :ְוַאֵּיה ַהֶּׂשה ְלעָֹלה

  'ח-'ז: ב"בראשית כ

  "ֲחמֹור- ַצִּדיק ְונֹוָׁשע הּוא ָעִני ְורֵֹכב ַעל ָלְך ָיבֹוא ַמְלֵּכְךִהֵּנה "

  " ִׁשַּלְחִּתי ֲאִסיַרִיְךְּבִריֵתְך- ְּבַדם"

  א"י', ט: 'זכריה ט

   :ָלנּו-ּוַבֲחֻבָרתֹו ִנְרָּפא"

  :  ֵאת ֲעֹון ֻּכָּלנּוּבֹוַויהָוה ִהְפִּגיַע אן ָּתִעינּו ִאיׁש ְלַדְרּכֹו ָּפִנינּו  ַּכּצֹֻּכָּלנּו

  ֶנֱאָלָמה ִלְפֵני גְֹזֶזיָה ּוְכָרֵחל  יּוָבלַלֶּטַבח ַּכֶּׂשהִּפיו - ִיְפַּתחְולֹא ְוהּוא ַנֲעֶנה ִנַּגׂש

  "ְולֹא ִיְפַּתח ִּפיו

  'ז-'ה: ג"ישעיה נ

   ְירּוָׁשָלִםְמַבֶּׂשֶרת ִצּיֹון ָהִריִמי ַבּכַֹח קֹוֵלְך ְמַבֶּׂשֶרת ָלְך-ָּגבַֹּה ֲעִלי- ַהרַעל"

   : ֱאלֵֹהיֶכםִהֵּנהִּתיָרִאי ִאְמִרי ְלָעֵרי ְיהּוָדה -ָהִריִמי ַאל

   ּוְזרֹעֹו מְֹׁשָלה לֹוָיבֹוא ֲאדָֹני ְיהִוה ְּבָחָזק ִהֵּנה

   :ִהֵּנה ְׂשָכרֹו ִאּתֹו ּוְפֻעָּלתֹו ְלָפָניו

  ֶעְדרֹו ִיְרֶעה ֶעהְּכרֹ

  "ָעלֹות ְיַנֵהל  ּוְבֵחיקֹו ִיָּׂשאְטָלִאיםִּבְזרֹעֹו ְיַקֵּבץ 

  א"י-'ט: 'ישעיהו מ
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  :יחזקאל

 ְוִהְׁשַּבִּתים ֵמְרעֹות צֹאן ִמָּיָדםצֹאִני -ָהרִֹעים ְוָדַרְׁשִּתי ֶאת-ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ִהְנִני ֶאל-ּכֹה"

   :ִתְהֶייָן ָלֶהם ְלָאְכָלה- צֹאִני ִמִּפיֶהם ְולֹאְוִהַּצְלִּתים ִיְרעּו עֹוד ָהרִֹעים אֹוָת-ְולֹא

   :ּוִבַּקְרִּתיםצֹאִני -ָאִני ְוָדַרְׁשִּתי ֶאת-  ּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ִהְנִניִּכי

  צֹאִני-ֵּכן ֲאַבֵּקר ֶאת צֹאנֹו ִנְפָרׁשֹות- ֱהיֹותֹו ְבתֹוְך- ְּביֹום רֶֹעה ֶעְדרֹו ְּכַבָּקַרת

   :ַוֲעָרֶפלַהְּמקֹומֹת ֲאֶׁשר ָנפֹצּו ָׁשם ְּביֹום ָעָנן -  ֶאְתֶהם ִמָּכלְלִּתיְוִהַּצ

  ַאְדָמָתם-ָהֲאָרצֹות ַוֲהִביאֹוִתים ֶאל-ִמןָהַעִּמים ְוִקַּבְצִּתים - ִמןְוהֹוֵצאִתים

   :ָּבֲאִפיִקים ּוְבכֹל מֹוְׁשֵבי ָהָאֶרץ ִיְׂשָרֵאלָהֵרי - ּוְרִעיִתים ֶאל

 ִּתְרַּבְצָנה ְּבָנֶוה ּטֹוב ָׁשםִיְׂשָרֵאל ִיְהֶיה ְנֵוֶהם -ּוְבָהֵרי ְמרֹוםֶאְרֶעה אָֹתם ב ּטֹו- ְּבִמְרֶעה

  ֲאדָֹני ְיהִוהְנֻאם ַוֲאִני ַאְרִּביֵצם ֶאְרֶעה צֹאִני ֲאִני  :ִיְׂשָרֵאלָהֵרי -ּוִמְרֶעה ָׁשֵמן ִּתְרֶעיָנה ֶאל

  ַהחֹוָלה ֲאַחֵּזק-יב ְוַלִּנְׁשֶּבֶרת ֶאֱחבֹׁש ְוֶאתַהִּנַּדַחת ָאִׁש-ְוֶאתָהאֶֹבֶדת ֲאַבֵּקׁש -ֶאת :

   "ַהֲחָזָקה ַאְׁשִמיד ֶאְרֶעָּנה ְבִמְׁשָּפט-ַהְּׁשֵמָנה ְוֶאת-ְוֶאת

  ֲעֵליֶהםַוֲהִקמִֹתי  :ִתְהֶייָנה עֹוד ָלַבז ְוָׁשַפְטִּתי ֵּבין ֶׂשה ָלֶׂשה- ְולֹאְלצֹאִני ְוהֹוַׁשְעִּתי"

  :ִיְהֶיה ָלֶהן ְלרֶֹעה-  ָדִויד הּוא ִיְרֶעה אָֹתם ְוהּואַעְבִּדיֵאת  ן ְוָרָעה ֶאְתֶהרֶֹעה ֶאָחד

 ָלֶהם ְוָכַרִּתי  : ְבתֹוָכם ֲאִני ְיהָוה ִּדַּבְרִּתיָנִׂשיא ְיהָוה ֶאְהֶיה ָלֶהם ֵלאלִֹהים ְוַעְבִּדי ָדִוד ַוֲאִני

   : ַבִּמְדָּבר ָלֶבַטח ְוָיְׁשנּו ַּבְּיָעִריםְוָיְׁשבּוָהָאֶרץ -ָרָעה ִמן-ְּבִרית ָׁשלֹום ְוִהְׁשַּבִּתי ַחָּיה

  " ַהֶּגֶׁשם ְּבִעּתֹו ִּגְׁשֵמי ְבָרָכה ִיְהיּוְוהֹוַרְדִּתי אֹוָתם ּוְסִביבֹות ִּגְבָעִתי ְּבָרָכה ְוָנַתִּתי

  ו"כ-ב"כ, ו"ט-'י: ד"יחזקאל ל

 ֶאְתֶכם ֶאָחד ֵמִעיר ְוָלַקְחִּתי םָּבַעְלִּתי ָבֶכְיהָוה ִּכי ָאנִֹכי - ָבִנים ׁשֹוָבִבים ְנֻאםׁשּובּו"

   : ִצּיֹוןֶאְתֶכםּוְׁשַנִים ִמִּמְׁשָּפָחה ְוֵהֵבאִתי 

  " ֶאְתֶכם ֵּדָעה ְוַהְׂשֵּכילְוָרעּו ָלֶכם רִֹעים ְּכִלִּבי ְוָנַתִּתי

  ו"ט-ד"י: 'ירמיהו ג

  .רוח נצחיתהוא  משום שאלהים אלהים אינו יכול למות

  ,מחטא לעולהאך אלהים העלה את בשרו הנקי 

  .עבור האנושות מלאת החטאים



 84

  ?מיהו ומהו האדם

נבראו ונועדו לאינטימיות אמיתית עם , )אדם וחוה(אדם -בני, הגברים והנשים

אלו המשיגים אינטימיות זו ונכנעים לאלהיהם האוהב . בניוולמעמד של , בוראם

היא משום שהאמת על זהותו של המין האנושי . הנבחרתכלתו הנצחית הופכים ל

מורחקים מאביהם , אבודים וגוססים, הגברים והנשים הם בניו של אלהיםש

. ישוע,  באמצעות מותו ותחייתו של משיח אלהיםפדויים ונושעיםאו , האוהב

  א"י: ה"ישעיהו מ" ָּבַני- ְׁשָאלּוִני ַעלָהאִֹתּיֹות"

  )ה"כ-ו"ט: 'הושע ב; ד"י- )'ח(-'ו: 'ירמיהו ג'; ז-'א: ב"ס', ח- 'ה: ד"ישעיהו נ(

   ְּבַצְלֵמנּו ִּכְדמּוֵתנּוָאָדם ַנֲעֶׂשה ֱאלִֹהים ַוּיֹאֶמר"

 ָהָאֶרץ-ָהֶרֶמׂש ָהרֵֹמׂש ַעל-ּוְבָכלָהָאֶרץ - ַהָּים ּוְבעֹוף ַהָּׁשַמִים ּוַבְּבֵהָמה ּוְבָכלִבְדַגתְוִיְרּדּו 

  : ָּבָרא אָֹתםּוְנֵקָבהָזָכר   ְּבַצְלמֹו ְּבֶצֶלם ֱאלִֹהים ָּבָרא אֹתֹוָהָאָדם- ֶאתֱאלִֹהים ַוִּיְבָרא :

 ּוְרדּוָהָאֶרץ ְוִכְבֻׁשָה - ָלֶהם ֱאלִֹהים ְּפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאתַוּיֹאֶמר אָֹתם ֱאלִֹהים ַוְיָבֶרְך

  "ָהָאֶרץ-ַעלַחָּיה ָהרֶֹמֶׂשת -ִּבְדַגת ַהָּים ּוְבעֹוף ַהָּׁשַמִים ּוְבָכל

  ח"כ-ו"כ: 'בראשית א

   :ָאָדם ִּכי ִתְפְקֶדּנּו-ְזְּכֶרּנּו ּוֶבןִת-ֱאנֹוׁש ִּכי- ָמה"

 ְּבַמֲעֵׂשי ַּתְמִׁשיֵלהּו : ְוָכבֹוד ְוָהָדר ְּתַעְּטֵרהּו  ֵמֱאלִֹהיםְּמַעט ַוְּתַחְּסֵרהּו

  "ַרְגָליו- ָיֶדיָך ּכֹל ַׁשָּתה ַתַחת

  'ו- 'ד: 'תהלים ח

  ..." ְּכָאָדם ְּתמּותּוןֵכןָא : ֱאלִֹהים ַאֶּתם ּוְבֵני ֶעְליֹון ֻּכְּלֶכםָאַמְרִּתי -ֲאִני"

  'ז-'ו: ב"תהלים פ

ֵיָאֵמר - ִיָּסֵפר ְוָהָיה ִּבְמקֹום ֲאֶׁשרְולֹאִיַּמד - ִיְׂשָרֵאל ְּכחֹול ַהָּים ֲאֶׁשר לֹא- ִמְסַּפר ְּבֵניְוָהָיה"

  "ָחי- ָלֶהם ְּבֵני ֵאלֵיָאֵמרַעִּמי ַאֶּתם -לֹא, ָלֶהם

  'א: 'הושע ב
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  מאלהים ריחוק :בעיית החטא של האדם

 : ֶחֶסד ֶוֱאֶמת-ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב ְוַחּנּוןָּפָניו ַוִּיְקָרא ְיהָוה ְיהָוה ֵאל ַרחּום - ְיהָוה ַעלַוַּיֲעבֹר"

- ַעל ּפֵֹקד ֲעֹון ָאבֹות  ְיַנֶּקהלֹא ְוַחָּטָאה ְוַנֵּקה נֵֹׂשא ָעֹון ָוֶפַׁשע ֶחֶסד ָלֲאָלִפים נֵֹצר

  "ִרֵּבִעים- ִׁשֵּלִׁשים ְוַעל- ַעלְּבֵני ָבִנים -ָּבִנים ְוַעל

  ח"י: ד"במדבר י'; ז-'ו: ד"שמות ל

  " יּוָמתּוְּבֶחְטאֹוִאיׁש ָאבֹות -יּוְמתּו ַעל-ָּבִנים ּוָבִנים לֹא-יּוְמתּו ָאבֹות ַעל-לֹא"

  ז"ט: ד"דברים כ

  "ַהּזֹאת-ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה-ָיִקים ֶאת- ֲאֶׁשר לֹאָארּור"

  ו"כ: ז"דברים כ

, האם הכוונה היא שכל מי שאינו מקיים את כל התורה הכתובה? מה פירוש הדבר(

  )?נכשל והוא ארור, אלא מפר דבר אחד בלבד

   :ָכְבָדה ָאְזנֹו ִמְּׁשמֹוַע- ֵמהֹוִׁשיַע ְולֹאְיהָוה-ַידָקְצָרה -  לֹאֵהן"

  ֱאלֵֹהיֶכםָהיּו ַמְבִּדִלים ֵּביֵנֶכם ְלֵבין  ֲעֹונֵֹתיֶכם-  ִאםִּכי

  ַ"ִמְּׁשמֹוע ְסִּתירּו ָפִנים ִמֶּכם ִהְוַחּטֹאוֵתיֶכם

  'ב-'א: ט"ישעיהו נ

ַיְאִּדימּו -ִאם  ַיְלִּבינּוַּכֶּׁשֶלגִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ַּכָּׁשִנים -ִאםָנא ְוִנָּוְכָחה יֹאַמר ְיהָוה -ְלכּו"

   :טּוב ָהָאֶרץ ּתֹאֵכלּו ּתֹאבּו ּוְׁשַמְעֶּתם- ִאם  : ִיְהיּוַּכֶּצֶמרַכּתֹוָלע 

  " ִּדֵּברְיהָוהֶחֶרב ְּתֻאְּכלּו ִּכי ִּפי  ָמֲאנּו ּוְמִריֶתםְּת-ְוִאם

  'כ-ח"י: 'ישעיהו א



 86

  :דוד

 ִמָּׁשַמִים ְיהָוה : טֹוב- ֵאין עֵֹׂשה ִהְתִעיבּו ֲעִליָלה ִהְׁשִחיתּו  ָנָבל ְּבִלּבֹו ֵאין ֱאלִֹהיםָאַמר"

ֵאין   ָסר ַיְחָּדו ֶנֱאָלחּוַהּכֹל : ֱאלִֹהים-ֶאת  ֲהֵיׁש ַמְׂשִּכיל ּדֵֹרׁשִלְראֹות ָאָדם- ְּבֵני- ַעלִהְׁשִקיף

  "ֶאָחד- ֵאין ַּגם טֹוב- עֵֹׂשה

  )'א: ג"גם תהלים נ(' ג-'א: ד"תהלים י

  "ָחי-ִיְצַּדק ְלָפֶניָך ָכל- לֹאִּכי"

  'ב: ג"תהלים קמ

  :ישעיהו

  ִריִאיםְמִזְבֵחיֶכם יֹאַמר ְיהָוה ָׂשַבְעִּתי עֹלֹות ֵאיִלים ְוֵחֶלב -ִּלי רֹב-ָלָּמה"

  "ְוַדם ָּפִרים ּוְכָבִׂשים ְוַעּתּוִדים לֹא ָחָפְצִּתי

  א"י: 'ישעיהו א

  ֻּכָּלנּו ַוֲעֹוֵננּו ָּכרּוַח ִיָּׂשֻאנּוֶּכָעֶלה ַוָּנֶבל ִצְדקֵֹתינּו- ַכָּטֵמא ֻּכָּלנּו ּוְכֶבֶגד ִעִּדים ָּכל ַוְּנִהי"

 ֲעֹוֵננּו- ַוְּתמּוֵגנּו ְּבַידִמֶּמּנּוִהְסַּתְרָּת ָפֶניָך -ְך ִּכיִמְתעֹוֵרר ְלַהֲחִזיק ָּב קֹוֵרא ְבִׁשְמָך-ְוֵאין: 

  : ֻּכָּלנּו ַוֲעֹוֵננּו ָּכרּוַח ִיָּׂשֻאנּוֶּכָעֶלהִצְדקֵֹתינּו ַוָּנֶבל -  ַכָּטֵמא ֻּכָּלנּו ּוְכֶבֶגד ִעִּדים ָּכלַוְּנִהי

  "ֲעֹוֵננּו- ַוְּתמּוֵגנּו ְּבַידִמֶּמּנּוְסַּתְרָּת ָפֶניָך ִה-קֹוֵרא ְבִׁשְמָך ִמְתעֹוֵרר ְלַהֲחִזיק ָּבְך ִּכי-ְוֵאין

  'ו-'ה: ד"ישעיהו ס

  :ירמיהו

  " ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוהְלָפַניִנְכָּתם ֲעֹוֵנְך  ָלְך ּבִֹרית-ְּתַכְּבִסי ַּבֶּנֶתר ְוַתְרִּבי- ִאםִּכי"

  ב"כ: 'ירמיהו ב

 ֲאַנְחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ִמְּנעּוֵרינּו ָחָטאנּוִּכי ַליהָוה ֱאלֵֹהינּו  נּו ְּבָבְׁשֵּתנּו ּוְתַכֵּסנּו ְּכִלָּמֵתִנְׁשְּכָבה"

  " ְּבקֹול ְיהָוה ֱאלֵֹהינּוָׁשַמְענּוַהּיֹום ַהֶּזה ְולֹא -ְוַעד

  ה"כ: 'ירמיהו ג
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  :ירמיהו

   :ֵאֶּלה ְוַחּטֹאוֵתיֶכם ָמְנעּו ַהּטֹוב ִמֶּכם-  ִהּטּוֲעֹונֹוֵתיֶכם"

   : ִהִּציבּו ַמְׁשִחית ֲאָנִׁשים ִיְלּכֹדּוְיקּוִׁשיםי ְרָׁשִעים ָיׁשּור ְּכַׁשְך ִנְמְצאּו ְבַעִּמ-ִּכי

   :ַוַּיֲעִׁשירּוֵּכן ָּגְדלּו -  ָמֵלא עֹוף ֵּכן ָּבֵּתיֶהם ְמֵלִאים ִמְרָמה ַעלִּכְכלּוב

  וָדנּו ִּדין ָיתֹום ְוַיְצִליח-ִּדין לֹא ָרע- ִדְבֵרי ָעְׁשתּו ַּגם ָעְברּו ָׁשְמנּו

   : לֹא ָׁשָפטּוֶאְביֹוִניםּוִמְׁשַּפט 

   :ָּכֶזה לֹא ִתְתַנֵּקם ַנְפִׁשי-ְיהָוה ִאם ְּבגֹוי ֲאֶׁשר-ְנֻאםֶאְפקֹד -ֵאֶּלה לֹא-ַהַעל

  ְיֵדיֶהם-ַעל ִנְּבאּו ַבֶּׁשֶקר ְוַהּכֲֹהִנים ִיְרּדּו ַהְּנִבִאים  : ְוַׁשֲערּוָרה ִנְהְיָתה ָּבָאֶרץַׁשָּמה

  "  ֵכןְוַעִּמי ָאֲהבּו

  א"ל-ה"כ: 'ירמיהו ה

  :יחזקאל

ְּבׁשּוב ָרָׁשע - ִאםִּכיֶאְחּפֹץ ְּבמֹות ָהָרָׁשע -ָאִני ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה ִאם- ֲאֵליֶהם ַחיֱאמֹר"

  ִמַּדְרּכֹו ְוָחָיה 

   :ֵּבית ִיְׂשָרֵאל  ְוָלָּמה ָתמּותּוָהָרִעיםׁשּובּו ׁשּובּו ִמַּדְרֵכיֶכם 

 ְּביֹום ִּפְׁשעֹו ְוִרְׁשַעת ָהָרָׁשע ַתִּציֶלּנּוַעְּמָך ִצְדַקת ַהַּצִּדיק לֹא - ְּבֵני-ר ֶאלָאָדם ֱאמֹ- ֶבןְוַאָּתה

   :ְּביֹום ֲחטֹאתֹו  ֵמִרְׁשעֹו ְוַצִּדיק לֹא יּוַכל ִלְחיֹות ָּבּהׁשּובֹוִיָּכֶׁשל ָּבּה ְּביֹום -לֹא

ִצְדקָֹתו לֹא ִתָּזַכְרָנה -ָּכל תֹו ְוָעָׂשה ָעֶולִצְדָק-ַעלָבַטח - ַלַּצִּדיק ָחיֹה ִיְחֶיה ְוהּואְּבָאְמִרי

   :ָעָׂשה ּבֹו ָימּות-ֲאֶׁשרּוְבַעְולֹו 

 ָיִׁשיב ָרָׁשע ְּגֵזָלה ֲחבֹל :  ְוָׁשב ֵמַחָּטאתֹו ְוָעָׂשה ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקהָּתמּות ָלָרָׁשע מֹות ּוְבָאְמִרי

   :ָחיֹו ִיְחֶיה לֹא ָימּות ׂשֹות ָעֶול ָהַלְך ְלִבְלִּתי ֲעַהַחִּייםְיַׁשֵּלם ְּבֻחּקֹות 

   " ּוְצָדָקה ָעָׂשה ָחיֹו ִיְחֶיהִמְׁשָּפט ַחּטֹאָתו ֲאֶׁשר ָחָטא לֹא ִתָּזַכְרָנה לֹו-ָּכל

  ז"ט-א"י: ג"יחזקאל ל
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  :יחזקאל

  ן ַּבֲעֹון ַהֵּבִיָּׂשאִיָּׂשא ַּבֲעֹון ָהָאב ְוָאב לֹא - ִהיא ָתמּות ֵּבן לֹא ַהחֵֹטאתַהֶּנֶפׁש"

ַחּטֹאָתו - ִּכי ָיׁשּוב ִמָּכלְוָהָרָׁשע : ִצְדַקת ַהַּצִּדיק ָעָליו ִּתְהֶיה ְוִרְׁשַעת ָָרָׁשע ָעָליו ִּתְהֶיה

   :ָחיֹה ִיְחֶיה לֹא ָימּות ֻחקֹוַתי ְוָעָׂשה ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה-ָּכל-ֶאתֲאֶׁשר ָעָׂשה ְוָׁשַמר 

   :ָעָׂשה ִיְחֶיה-  ֲאֶׁשרְּבִצְדָקתֹו לֹו ְּפָׁשָעיו ֲאֶׁשר ָעָׂשה לֹא ִיָּזְכרּו-ָּכל

   : ָרָׁשע ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה ֲהלֹוא ְּבׁשּובֹו ִמְּדָרָכיו ְוָחָיהמֹות ֶאְחּפֹץ ֶהָחפֹץ

-ָּכל ָוָחי ָעָׂשה ָהָרָׁשע ַיֲעֶׂשה-ֲאֶׁשר ַצִּדיק ִמִּצְדָקתֹו ְוָעָׂשה ָעֶול ְּככֹל ַהּתֹוֵעבֹות ּוְבׁשּוב

 : ָחָטא ָּבם ָימּות-ָמַעל ּוְבַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר- ְּבַמֲעלֹו ֲאֶׁשרִתָּזַכְרָנהָעָׂשה לֹא -רִצְדקָֹתו ֲאֶׁש

   לֹא ִיָּתֵכן ֶּדֶרְך ֲאדָֹניַוֲאַמְרֶּתם

   :ִיָּתֵכנּוָנא ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֲהַדְרִּכי לֹא ִיָּתֵכן ֲהלֹא ַדְרֵכיֶכם לֹא -ִׁשְמעּו

   :ָעָׂשה ָימּות- ּוֵמת ֲעֵליֶהם ְּבַעְולֹו ֲאֶׁשרָעֶולָׂשה ַצִּדיק ִמִּצְדָקתֹו ְוָע-ְּבׁשּוב

   :ַנְפׁשֹו ְיַחֶּיה-הּוא ֶאת ּוְצָדָקה ָרָׁשע ֵמִרְׁשָעתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַוַּיַעׂש ִמְׁשָּפט ּוְבׁשּוב

   :ָחיֹו ִיְחֶיה לֹא ָימּות ְּפָׁשָעיו ֲאֶׁשר ָעָׂשה-ב ִמָּכלו ַוָּיָׁשוישוב ַוִּיְרֶאה

  ֲאדָֹני ֵּבית ִיְׂשָרֵאל לֹא ִיָּתֵכן ֶּדֶרְך רּוְוָאְמ

   :ִיָּתֵכןֲהלֹא ַדְרֵכיֶכם לֹא  ַהְּדָרַכי לֹא ִיָּתְכנּו ֵּבית ִיְׂשָרֵאל

  ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה  ִיְׂשָרֵאלֵּבית ִאיׁש ִּכְדָרָכיו ֶאְׁשּפֹט ֶאְתֶכם ָלֵכן

   :ה ָלֶכם ְלִמְכׁשֹול ָעֹוןִיְהֶי- ְולֹאִּפְׁשֵעיֶכם-ִמָּכלׁשּובּו ְוָהִׁשיבּו 

   ָּבםְּפַׁשְעֶּתםִּפְׁשֵעיֶכם ֲאֶׁשר -ָּכל- ֵמֲעֵליֶכם ֶאתַהְׁשִליכּו

   : ֵּבית ִיְׂשָרֵאלָתֻמתּו ְוָלָּמה ַוֲעׂשּו ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש ְורּוַח ֲחָדָׁשה

   ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוהַהֵּמת לֹא ֶאְחּפֹץ ְּבמֹות ִּכי

  "ְוָהִׁשיבּו ִוְחיּו

  ב"ל-'כ: ח"קאל ייחז

רק אלהים יכול לתת את ? לב חדש ורוח חדשהכיצד יכול האדם לעשות לעצמו (

  ])ז"כ-ו"כ: ו"ג ויחזקאל ל"ל- ל: א"ירמיהו ל [84ראה עמוד . הדברים הללו
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  כפרת הדם של אלהים: הפתרון של אלהים לחטא

 של בןדם טהור אנו צריכים ל,  של האנושותמלא החטאים הדםכדי לפדות את 

משום שבדמם של כל בני , שולל את כל האנשים עלי אדמותאך תנאי זה . אדם

? אפשרי-כיצד יצליח אלהים לבצע את הבלתי. האדם קיים חטא מנפילת אדם וחוה

  אלהים בא אל העולם בבשר ובדם טהורים מחטא

  !בשר מלא חטאיםכדי לפדות 

  "ִּתָּקחּוָהִעִּזים -ִׂשים ּוִמןַהְּכָב- ָׁשָנה ִיְהֶיה ָלֶכם ִמן- ֶּבןָזָכר  ָתִמיםֶׂשה"

  ָלֶכם צֹאן ְלִמְׁשְּפחֵֹתיֶכםּוְקחּוִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ִמְׁשכּו -  מֶֹׁשה ְלָכלַוִּיְקָרא"

- ַּבַּסף ְוִהַּגְעֶּתם ֶאל-ֲאֶׁשרַּבָּדם  ֲאֻגַּדת ֵאזֹוב ּוְטַבְלֶּתם ּוְלַקְחֶּתם  :ְוַׁשֲחטּו ַהָּפַסח

 ֵּביתֹו-ִמֶּפַתחֲאֶׁשר ַּבָּסף ְוַאֶּתם לֹא ֵתְצאּו ִאיׁש ַהָּדם - ִמןְׁשֵּתי ַהְּמזּוזֹת -קֹוף ְוֶאלַהַּמְׁש

ַהַּמְׁשקֹוף ְוַעל ְׁשֵּתי -ַעלַהָּדם - ְוָרָאה ֶאתִמְצַרִים -ֶאת ִלְנּגֹף  ְיהָוהְוָעַבר  :ּבֶֹקר-ַעד

  :ִלְנּגֹףָּבֵּתיֶכם - ַּמְׁשִחית ָלבֹא ֶאלַהֶּפַתח ְולֹא ִיֵּתן ַה-  ְיהָוה ַעלּוָפַסחַהְּמזּוזֹת 

  "עֹוָלם- ַעדְלָך ּוְלָבֶניָך -ְלָחקַהָּדָבר ַהֶּזה - ֶאתּוְׁשַמְרֶּתם

  ד"כ-א"כ', ה: ב"שמות י

 ַנְפׁשֵֹתיֶכם-  ַעלְלַכֵּפרַהִּמְזֵּבַח -  ִהוא ַוֲאִני ְנַתִּתיו ָלֶכם ַעלֶנֶפׁש ַהָּבָׂשר ַּבָּדם ִּכי"

  "ַּבֶּנֶפׁש ְיַכֵּפרַהָּדם הּוא - ִּכי

  א"י: ז"ויקרא י

  "הּוא ָבָׂשרָידֹון רּוִחי ָבָאָדם ְלעָֹלם ְּבַׁשַּגם - ְיהָוה לֹאַוּיֹאֶמר"

  'ג: 'בראשית ו

  "ְוִכֶּפר ַאְדָמתֹו ַעּמֹו ְלָצָריו ָיִׁשיב ְוָנָקם ֲעָבָדיו ִיּקֹום- גֹוִים ַעּמֹו ִּכי ַדםַהְרִנינּו"

  ג"מ: ב"דברים ל

  " ְּבִני ְלעָֹלהּלֹו ַהֶּׂשה-ֱאלִֹהים ִיְרֶאהַאְבָרָהם  ַוּיֹאֶמר"

  'ח: ב"בראשית כ
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  ָּבָׂשר-  ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהי ָּכלִהֵּנה"

  "ָּדָבר-ֲהִמֶּמִּני ִיָּפֵלא ָּכל

  ז"כ-ו"כ: ב"ירמיהו ל

 ָעָליו ְיַכֵּפרָנה  ַּבָּׁשַאַחת ַהִּכֻּפִרים ִמַּדם ַחַּטאתַקְרנָֹתיו ַאַחת ַּבָּׁשָנה - ַאֲהרֹן ַעלְוִכֶּפר"

  "ָקָדִׁשים הּוא ַליהָוה- קֶֹדׁש ְלדֹרֵֹתיֶכם

  'י: 'שמות ל

  "ְּבִרית עֹוָלם ָלְך אֹוָתְך ִּביֵמי ְנעּוָרִיְך ַוֲהִקימֹוִתי ְּבִריִתי- ֲאִני ֶאתְוָזַכְרִּתי"

   :ֲאִני ְיהָוה-ִּכיִאָּתְך ְוָיַדַעְּת ְּבִריִתי -  ֲאִני ֶאתַוֲהִקימִֹתי "

  " ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוהֲאֶׁשר ָעִׂשית- ְלָכלָלְך - ַכְּפִריְּב... 

  ג"ס-ב"ס', ס: ז"יחזקאל ט

  ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפו-לֹאֶּפַׁשע ִלְׁשֵאִרית ַנֲחָלתֹו -ֵאל ָּכמֹוָך נֵֹׂשא ָעֹון ְועֵֹבר ַעל-ִמי"

   ְיַרֲחֵמנּו ִיְכּבֹׁש ֲעֹונֵֹתינּוָיׁשּוב  :ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא- ִּכי

  "ַחּטֹאוָתם- ָּכליְך ִּבְמֻצלֹות ָים ְוַתְׁשִל

  ט"י-ח"י: 'מיכה ז

: . ִיְׂשָרֵאל לֹא ִתָּנֵׁשִניַאָּתהִלי -ָאָּתה ְיַצְרִּתיָך ֶעֶבד-ֵאֶּלה ַיֲעקֹב ְוִיְׂשָרֵאל ִּכי ַעְבִּדי-ְזָכר"

   : ְוֶכָעָנן ַחּטֹאוֶתיָך ׁשּוָבה ֵאַלי ִּכי ְגַאְלִּתיָךְּפָׁשֶעיָך ָכָעב ָמִחיִתי

  ֵעץ ּבֹו- ִּפְצחּו ָהִרים ִרָּנה ַיַער ְוָכלָאֶרץָעָׂשה ְיהָוה ָהִריעּו ַּתְחִּתּיֹות -  ָׁשַמִים ִּכיּנּוָר

  ָגַאל ְיהָוה ַיֲעקֹב- ִּכי

  " ִיְתָּפָארּוְבִיְׂשָרֵאל

  ג"כ- א"כ: ד"ישעיהו מ



 91

   :ְיֵרָאיו- ַעלָּגַבר ַחְסּדֹו  ָהָאֶרץ- ִכְגבַֹּה ָׁשַמִים ַעלִּכי"

  "ְּפָׁשֵעינּו- ֶאתִהְרִחיק ִמֶּמּנּו   ִמְזָרח ִמַּמֲעָרבִּכְרחֹק

  ב"י-א"י: ג"תהלים ק

  "סּור ֵמָרע  ּוְבִיְרַאת ְיהָוהְיֻכַּפר ָעֹון ֶוֱאֶמת ְּבֶחֶסד"

  'ו: ז"משלי ט

   ִמְּפָׁשֵענּו ְמֻדָּכא ֵמֲעֹונֵֹתינּו מּוַסר ְׁשלֹוֵמנּו ָעָליוְמחָֹלל ְוהּוא "

  : ָלנּו- ִנְרָּפאּוַבֲחֻבָרתֹו

  'ה: ג"ישעיהו נ

  ִצּיֹון ָהִריִעי ַּבת ְירּוָׁשַלִם- ְמאֹד ַּבתִּגיִלי"

  "ֲאתֹנֹות-ֶּבןַעִיר - ֲחמֹור ְוַעל- ְורֵֹכב ַעלָעִני הּוא ְונֹוָׁשע ַצִּדיק ָלְך ָיבֹוא ַמְלֵּכְךִהֵּנה 

  " ּבֹו ֵאין ַמִיםִמּבֹור ִׁשַּלְחִּתי ֲאִסיַרִיְך ְּבִריֵתְך-ְּבַדםַאְּת -ַּגם"

  א"י', ט: 'זכריה ט

  !הברית החדשה? מהי ברית הדם עליה מדבר אלהים(

  ,הדם של המלך העני? של מי הדם

  ,אשר בא בבשר טהור מחטא, אלהי השמים

  ,שנכנס אל ירושלים כשהוא רוכב על חמור

  לישראל ולכל בני האדם' הישוע'כדי להביא 

  !)אשר ישובו אל אלהיהם
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  !האדםעם ברית אלהים החדשה 

   ְולֹא ֶאֱהרֹסּוְבִניִתיםָהָאֶרץ ַהּזֹאת - ֵעיִני ֲעֵליֶהם ְלטֹוָבה ַוֲהִׁשבִֹתים ַעלְוַׂשְמִּתי"

   :ּוְנַטְעִּתים ְולֹא ֶאּתֹוׁש

   ָלֶהם ֵלב ָלַדַעת אִֹתיְוָנַתִּתי

  "ִלָּבם-ְּבָכלָיֻׁשבּו ֵאַלי -  ֶאְהֶיה ָלֶהם ֵלאלִֹהים ִּכיְוָאנִֹכיִלי ְלָעם -ִּכי ֲאִני ְיהָוה ְוָהיּו

  'ז-'ו: ד"ירמיהו כ

   ָאְזְנֶכם ּוְלכּו ֵאַלי ִׁשְמעּו ּוְתִחי ַנְפְׁשֶכם ְוֶאְכְרָתה ָלֶכםַהּטּו"

   עֹוָלםְּבִרית

  "ַחְסֵדי ָדִוד ַהֶּנֱאָמִנים

  'ג: ה"ישעיהו נ

  אֹוָתם ָאַמר ְיהָוהְּבִריִתי  זֹאת ַוֲאִני"

  ְמִּתי ְּבִפיָךַׂש-ֲאֶׁשר ּוְדָבַרי  ֲאֶׁשר ָעֶליָךרּוִחי

  "עֹוָלם- ַזְרֲעָך ָאַמר ְיהָוה ֵמַעָּתה ְוַעדֶזַרעָימּוׁשּו ִמִּפיָך ּוִמִּפי ַזְרֲעָך ּוִמִּפי -לֹא

  א"כ: ט"ישעיהו נ

  ְּבִריִתי ַהָּלְיָלה- ְּבִריִתי ַהּיֹום ְוֶאת- ָּתֵפרּו ֶאת-  ִאם ְיהָוהָאַמר ּכֹה"

   :ָּתםָוַלְיָלה ְּבִע-  ֱהיֹות יֹוָמםּוְלִבְלִּתי

  ִּכְסאֹו- ֵבן מֵֹלְך ַעללֹו - ַעְבִּדי ִמְהיֹותָּדִוד -  ֻתַפר ֶאתְּבִריִתי- ַּגם

   :ַהְלִוִּים ַהּכֲֹהִנים ְמָׁשְרָתי- ְוֶאת

  ֶזַרע ָּדִוד ַעְבִּדי-ֶאתֵּכן ַאְרֶּבה  ִיָּסֵפר ְצָבא ַהָּׁשַמִים ְולֹא ִיַּמד חֹול ַהָּים-לֹא ֲאֶׁשר

  "י אִֹתיַהְלִוִּים ְמָׁשְרֵת-ְוֶאת

  ב"כ-'כ: ג"ירמיהו ל
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  ֵּבית ְיהּוָדה- ְוֶאתֵּבית ִיְׂשָרֵאל - ְוָכַרִּתי ֶאתְיהָוה - ָיִמים ָּבִאים ְנֻאםִהֵּנה"

  : ְּבִרית ֲחָדָׁשה

  ִמְצָרִיםֲאבֹוָתם ְּביֹום ֶהֱחִזיִקי ְבָיָדם ְלהֹוִציָאם ֵמֶאֶרץ - ָּכַרִּתי ֶאתֲאֶׁשר ַכְּבִרית לֹא

   :ְיהָוה-ְנֻאם ָבםְּבִריִתי ְוָאנִֹכי ָּבַעְלִּתי -רּו ֶאתֵהָּמה ֵהֵפ-ֲאֶׁשר

  ְיהָוה-ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַאֲחֵרי ַהָּיִמים ָהֵהם ְנֻאם- ֶאתֲאֶׁשר ֶאְכרֹת ַהְּבִרית  זֹאת ִּכי

  ִלָּבם ֶאְכְּתֶבָּנה-ּתֹוָרִתי ְּבִקְרָּבם ְוַעל-ֶאתָנַתִּתי 

   :ִלי ְלָעם-  ְוֵהָּמה ִיְהיּוֵלאלִֹהיםְוָהִייִתי ָלֶהם 

  ְיהָוה-ֶאתָאִחיו ֵלאמֹר ְּדעּו -ֵרֵעהּו ְוִאיׁש ֶאת- עֹוד ִאיׁש ֶאתְיַלְּמדּו ְולֹא

  ְיהָוה-ְנֻאםְּגדֹוָלם - ְלִמְּקַטָּנם ְוַעדכּוָּלם ֵיְדעּו אֹוִתי- ִּכי

  "עֹוד- ִּכי ֶאְסַלח ַלֲעֹוָנם ּוְלַחָּטאָתם לֹא ֶאְזָּכר

  ג"ל-'ל: א"ירמיהו ל

   ֵּבית ִיְׂשָרֵאלעֶֹׂשהִיְׂשָרֵאלּכֹה ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה לֹא ְלַמַעְנֶכם ֲאִני - ְלֵבית ֱאמֹרָלֵכן"

ְׁשִמי ַהָּגדֹול -ֶאת ְוִקַּדְׁשִּתי  :ָּבאֶתם ָׁשם-  ֲאֶׁשרַּבּגֹוִיםָקְדִׁשי ֲאֶׁשר ִחַּלְלֶּתם -ְלֵׁשם-ִּכי ִאם

ֲאִני ְיהָוה ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוה - ַהּגֹוִים ִּכיָיְדעּוְוַהְמֻחָּלל ַּבּגֹוִים ֲאֶׁשר ִחַּלְלֶּתם ְּבתֹוָכם 

ָהֲאָרצֹות -ַהּגֹוִים ְוִקַּבְצִּתי ֶאְתֶכם ִמָּכל- ִמן ֶאְתֶכם ְוָלַקְחִּתי  : ְלֵעיֵניֶהםָבֶכםְּבִהָּקְדִׁשי 

   :ַאְדַמְתֶכם-ֶאלְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם 

ִּגּלּוֵליֶכם -ּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ּוִמָּכלִמ ּוְטַהְרֶּתם ְטהֹוִרים ֲעֵליֶכם ַמִים ְוָזַרְקִּתי

   ְּבִקְרְּבֶכםֶאֵּתן ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש ְורּוַח ֲחָדָׁשה ְוָנַתִּתי  :ֶאְתֶכםֲאַטֵהר 

   :ֵלב ָּבָׂשר ָלֶכםֵלב ָהֶאֶבן ִמְּבַׂשְרֶכם ְוָנַתִּתי -ַוֲהִסרִֹתי ֶאת

  ְּבִקְרְּבֶכםרּוִחי ֶאֵּתן -ְוֶאת

 ָנַתִּתי ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ִויַׁשְבֶּתם  : ַוֲעִׂשיֶתםִּתְׁשְמרּוְּבֻחַּקי ֵּתֵלכּו ּוִמְׁשָּפַטי - ְוָעִׂשיִתי ֵאת ֲאֶׁשר

 ֶאְתֶכם ִמּכֹל ְוהֹוַׁשְעִּתי  :ֵלאלִֹהיםַלֲאבֵֹתיֶכם ִוְהִייֶתם ִלי ְלָעם ְוָאנִֹכי ֶאְהֶיה ָלֶכם 

  " ָרָעבֲעֵליֶכםֶאֵּתן -ְולֹאַהָּדָגן ְוִהְרֵּביִתי אֹתֹו - ְוָקָראִתי ֶאלֻטְמאֹוֵתיֶכם

  ט"כ- ב"כ: ו"יחזקאל ל
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  ֵלב ֶאָחד ְוֶדֶרְך ֶאָחד ָלֶהם ְוָנַתִּתי  :  ִלי ְלָעם ַוֲאִני ֶאְהֶיה ָלֶהם ֵלאלִֹהיםְוָהיּו"

   : ְלטֹוב ָלֶהם ְוִלְבֵניֶהם ַאֲחֵריֶהם ַהָּיִמים- ָּכלְלִיְרָאה אֹוִתי 

  אֹוָתםְלֵהיִטיִבי ָאׁשּוב ֵמַאֲחֵריֶהם - לֹא ֲאֶׁשר ְּבִרית עֹוָלם  ָלֶהםְוָכַרִּתי

   :ִיְרָאִתי ֶאֵּתן ִּבְלָבָבם ְלִבְלִּתי סּור ֵמָעָלי-ְוֶאת

   ֲעֵליֶהם ְלֵהִטיב אֹוָתםְוַׂשְׂשִּתי

  "ַנְפִׁשי- ִלִּבי ּוְבָכל- ְּבָכל  ַהּזֹאת ֶּבֱאֶמתָּבָאֶרץּוְנַטְעִּתים 

  א"מ- ח"ל: ב"ירמיהו ל

ִיְהֶיה - ָדִויד הּוא ִיְרֶעה אָֹתם ְוהּואַעְבִּדיֵאת  רֶֹעה ֶאָחד ְוָרָעה ֶאְתֶהן ֲעֵליֶהם ַוֲהִקמִֹתי"

  ְבתֹוָכם ֲאִני ְיהָוה ִּדַּבְרִּתיָנִׂשיא ְיהָוה ֶאְהֶיה ָלֶהם ֵלאלִֹהים ְוַעְבִּדי ָדִוד ַוֲאִני  :ָלֶהן ְלרֶֹעה

  ְּבִרית ָׁשלֹום  ָלֶהםְוָכַרִּתי :

   : ַבִּמְדָּבר ָלֶבַטח ְוָיְׁשנּו ַּבְּיָעִריםְוָיְׁשבּוָהָאֶרץ -ָעה ִמןָר-ְוִהְׁשַּבִּתי ַחָּיה

  " ִיְהיּוִּגְׁשֵמי ְבָרָכה ַהֶּגֶׁשם ְּבִעּתֹו ְוהֹוַרְדִּתי ּוְסִביבֹות ִּגְבָעִתי ְּבָרָכה אֹוָתם ְוָנַתִּתי

  ו"כ-ג"כ: ד"יחזקאל ל

   : ְיהָוהּגֲֹאֵלְךָאַמר  ְבֶחֶסד עֹוָלם ִרַחְמִּתיְךְּו  ָפַני ֶרַגע ִמֵּמךִהְסַּתְרִּתי  ֶקֶצףְּבֶׁשֶצף"

ֵּכן ִנְׁשַּבְעִּתי ִמְּקצֹף ָעַלִיְך  ָהָאֶרץ-ַעלנַֹח עֹוד -ֵמי נַֹח זֹאת ִלי ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ֵמֲעבֹר ֵמי-ִּכי

  ָימּוׁש-ֵּתְך לֹאְוַחְסִּדי ֵמִא ְּתמּוֶטיָנה ֶהָהִרים ָימּוׁשּו ְוַהְּגָבעֹות ִּכי  : ָּבְך-ּוִמְּגָער

  ּוְבִרית ְׁשלֹוִמי

  " ְמַרֲחֵמְך ְיהָוהָאַמרלֹא ָתמּוט 

  'י-'ח: ד"ישעיהו נ

   ִנְמָלחּוֶּכָעָׁשןָׁשַמִים -ָהָאֶרץ ִמַּתַחת ִּכי- ַלָּׁשַמִים ֵעיֵניֶכם ְוַהִּביטּו ֶאלְׂשאּו"

  ...ְוָהָאֶרץ ַּכֶּבֶגד ִּתְבֶלה

  "ְדָקִתי לֹא ֵתָחת ְוִצִויׁשּוָעִתי ְלעֹוָלם ִּתְהֶיה

  'ו: א"ישעיהו נ
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 ּגֹוִים ּתֹאֵכלּו ּוִבְכבֹוָדם ֵחילְמָׁשְרֵתי ֱאלֵֹהינּו ֵיָאֵמר ָלֶכם   ִּתָּקֵראּוּכֲֹהֵני ְיהָוה ְוַאֶּתם"

   ִייָרׁשּוִמְׁשֶנה ּוְכִלָּמה ָירֹּנּו ֶחְלָקם ָלֵכן ְּבַאְרָצם ִמְׁשֶנה ָּבְׁשְּתֶכם ַּתַחת  :ִּתְתַיָּמרּו

   ְיהָוה אֵֹהב ִמְׁשָּפט ׂשֵֹנא ָגֵזל ְּבעֹוָלהֲאִני ִּכי  :ִּתְהֶיה ָלֶהםְמַחת עֹוָלם ִׂש

   : ֶאְכרֹות ָלֶהםּוְבִרית עֹוָלם ֶּבֱאֶמתְוָנַתִּתי ְפֻעָּלָתם 

   : ֵהם ֶזַרע ֵּבַרְך ְיהָוהִּכי ...

 ְיָעָטִני ְמִעיל ְצָדָקהֶיַׁשע -ִּבְגֵדיי ִּכי ִהְלִּביַׁשִנ  ָאִׂשיׂש ַּביהָוה ָּתֵגל ַנְפִׁשי ֵּבאלַֹהיׂשֹוׂש

  "  ֵכֶליָהַּתְעֶּדהְוַכַּכָּלה ְּפֵאר ֶּכָחָתן ְיַכֵהן 

  ' י-'ו: א"ישעיהו ס

   ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכםְורּוַח ֲחָדָׁשה ָלֶהם ֵלב ֶאָחד ְוָנַתִּתי"

   :ֵלב ָּבָׂשר ָהֶאֶבן ִמְּבָׂשָרם ְוָנַתִּתי ָלֶהם ֵלבַוֲהִסרִֹתי 

   אָֹתםְוָעׂשּוִמְׁשָּפַטי ִיְׁשְמרּו - ְּבֻחּקַֹתי ֵיֵלכּו ְוֶאתןְלַמַע

  "ַוֲאִני ֶאְהֶיה ָלֶהם ֵלאלִֹהים ִלי ְלָעם-ְוָהיּו

  'כ-ט"י: א"יחזקאל י

  ִקְברֹוֵתיֶכם- ֶאתפֵֹתַחָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ִהֵּנה ֲאִני - ִהָּנֵבא ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם ּכֹהָלֵכן"

   :ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל-  ֶאְתֶכם ֶאלְוֵהֵבאִתים ִמִּקְברֹוֵתיֶכם ַעִּמי ְוַהֲעֵליִתי ֶאְתֶכ

   :ַעִּמי  ִמִּקְברֹוֵתיֶכםֶאְתֶכםִקְברֹוֵתיֶכם ּוְבַהֲעלֹוִתי -ֲאִני ְיהָוה ְּבִפְתִחי ֶאת- ִּכיִויַדְעֶּתם

  ִוְחִייֶתם ָבֶכם רּוִחי ְוָנַתִּתי

  "ְיהָוה-ְנֻאם  ִּדַּבְרִּתי ְוָעִׂשיִתיְיהָוהֲאִני -ְעֶּתם ִּכי ִויַדַאְדַמְתֶכם-ְוִהַּנְחִּתי ֶאְתֶכם ַעל

  ִיְהֶיה אֹוָתם ְּבִרית ָׁשלֹום ְּבִרית עֹוָלם ָלֶהם ְוָכַרִּתי"

  "ִמְקָּדִׁשי ְּבתֹוָכם ְלעֹוָלם- אֹוָתם ְוָנַתִּתי ֶאתְוִהְרֵּביִתיּוְנַתִּתים 

  ו"כ, ד"י- ב"י: ז"יחזקאל ל
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  המשיחייתו של מותו ותח, חייו, לידתו

  כפי שניבאו כתבי הקודש

  שה האלהים

  : ַוֲאִני ָזַקְנִּתי  ָׂשָרה ֵלאמֹר ַהַאף ֻאְמָנם ֵאֵלדָצֲחָקהַאְבָרָהם ָלָּמה ֶּזה - ְיהָוה ֶאלַוּיֹאֶמר"

   ֵמְיהָוה ָּדָברֲהִיָּפֵלא

  "ּוְלָׂשָרה ֵבן  ַחָּיהָּכֵעתַלּמֹוֵעד ָאׁשּוב ֵאֶליָך 

  ד"י-ג"י: ח"בראשית י

 ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ָהֵאׁש ְוָהֵעִצים ְבִניַאְבָרָהם ָאִביו ַוּיֹאֶמר ָאִבי ַוּיֹאֶמר ִהֶּנִּני - ִיְצָחק ֶאלַוּיֹאֶמר"

   ַאְבָרָהםַוּיֹאֶמר  : ְלעָֹלהַהֶּׂשהְוַאֵּיה 

  ְלעָֹלה ּלֹו ַהֶּׂשה-ֱאלִֹהים ִיְרֶאה

  "ְּבִני

  'ח-'ז: ב"בראשית כ

   :ֱאלָֹהי- ַּגם ֶאתַתְלאּוית ָּדִוד ַהְמַעט ִמֶּכם ַהְלאֹות ֲאָנִׁשים ִּכי ָנא ֵּב-ִׁשְמעּו, ַוּיֹאֶמר"

  אֹות ָלֶכם ִיֵּתן ֲאדָֹני הּוא ָלֵכן

  ֵּבן ָהָרה ְויֶֹלֶדתָהַעְלָמה ִהֵּנה 

  :ֵאלִעָּמנּו ְוָקָראת ְׁשמֹו 

  " ּוָבחֹור ַּבּטֹובָּבָרעְלַדְעּתֹו ָמאֹוס   ּוְדַבׁש יֹאֵכלֶחְמָאה

  ו"ט-ג"י: ' זישעיהו

  ָּבָׂשר-  ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהי ָּכלִהֵּנה"

  "ָּדָבר-ֲהִמֶּמִּני ִיָּפֵלא ָּכל

  ז"כ: ב"ירמיהו ל
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  ָלנּו-ֻיַּלד ֶיֶלד-ִּכי"

  ָלנּו-ִנַּתןֵּבן 

  ִׁשְכמו-ַוְּתִהי ַהִּמְׂשָרה ַעל

  ֶּפֶלא יֹוֵעץ  ְׁשמֹוַוִּיְקָרא

  ֵאל ִּגּבֹור

  ָׁשלֹום-ַעד ַׂשר-ֲאִבי

ַמְמַלְכּתֹו ְלָהִכין -ְוַעלִּכֵּסא ָדִוד - ַעלֵקץ-ֵאיןֵּבה ַהִּמְׂשָרה ּוְלָׁשלֹום ְרַםְל

  עֹוָלם- ְוַעדֵמַעָּתהאָֹתּה ּוְלַסֲעָדּה ְּבִמְׁשָּפט ּוִבְצָדָקה 

  "ּזֹאת- ִקְנַאת ְיהָוה ְצָבאֹות ַּתֲעֶׂשה

  'ו-'ה: 'ישעיהו ט

   ֲאִני ְמַדֵּבר ַּבְּתִפָּלהְועֹוד"

   :ָעֶרב- נֵֹגַע ֵאַלי ְּכֵעת ִמְנַחתֻמָעף ִּביָעף ַּבְּתִחָּלה ֶבָחזֹוןֲאֶׁשר ָרִאיִתי ְבִריֵאל ְוָהִאיׁש ַּג

 ָדָבר ָיָצא ַּתֲחנּוֶניָך ִּבְתִחַּלת  : ִביָנהְלַהְׂשִּכיְלָך ָיָצאִתיָּדִנֵּיאל ַעָּתה   ַוְיַדֵּבר ִעִּמי ַוּיֹאַמרַוָּיֶבן

   : ְוָהֵבן ַּבַּמְרֶאהַּבָּדָבר ֲחמּודֹות ָאָּתה ּוִבין ִּכי ַוֲאִני ָּבאִתי ְלַהִּגיד

  תוֵתם ַחָּטאָח ּוְלַהֶּפַׁשעִעיר ָקְדֶׁשָך ְלַכֵּלא -ַעְּמָך ְוַעל- ֶנְחַּתְך ַעל ִׁשְבִעיםָׁשֻבִעים

   :ְוִלְמׁשַֹח קֶֹדׁש ָקָדִׁשים  ְוַלְחּתֹם ָחזֹון ְוָנִביאעָֹלִמיםֶצֶדק ּוְלָהִביא ּוְלַכֵּפר ָעֹון 

  ָמִׁשיַח ָנִגיד- ַעדְירּוָׁשַלִםמָֹצא ָדָבר ְלָהִׁשיב ְוִלְבנֹות - ְוַתְׂשֵּכל ִמןְוֵתַדע

   : ָּתׁשּוב ְוִנְבְנָתה ְרחֹוב ְוָחרּוץ ּוְבצֹוק ָהִעִּתיםּוְׁשַנִיםָׁשֻבִעים ִׁשְבָעה ְוָׁשֻבִעים ִׁשִּׁשים 

   ַהָּׁשֻבִעים ִׁשִּׁשים ּוְׁשַנִיםְוַאֲחֵרי

  ָמִׁשיַחִיָּכֵרת 

  ְוֵאין לֹו

  ו"כ-א"כ: 'דניאל ט
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  ֶאְפָרָתה ֶלֶחם-ֵּבית ְוַאָּתה"

  ָצִעיר ִלְהיֹות ְּבַאְלֵפי ְיהּוָדה

  מֹוֵׁשל ְּבִיְׂשָרֵאל ִלְהיֹות ֵיֵצאִלי ִמְּמָך 

   :ּומֹוָצאָֹתיו ִמֶּקֶדם ִמיֵמי עֹוָלם

   :ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל- ַעלבּוןְיׁשּוֵעת יֹוֵלָדה ָיָלָדה ְוֶיֶתר ֶאָחיו - ִיְּתֵנם ַעדָלֵכן

  ִּבְגאֹון ֵׁשם ְיהָוה ֱאלָֹהיו ְוָיָׁשבּו  ְיהָוהְּבעֹז ְוָרָעה ְוָעַמד

  "!ָאֶרץ-ַאְפֵסי-ַעדִיְגַּדל ַעָּתה -ִּכי

  'ג-'א: 'מיכה ה

  : לֹא ָׁשָאְלָּתַוֲחָטָאה עֹוָלה ָחַפְצָּת ָאְזַנִים ָּכִריָת ִּלי- ּוִמְנָחה לֹאֶזַבח"

   :ֵסֶפר ָּכתּוב ָעָלי-ָבאִתי ִּבְמִגַּלת-ִהֵּנהי  ָאַמְרִּתָאז

   : ֵמָעיְּבתֹוְךְרצֹוְנָך ֱאלַֹהי ָחָפְצִּתי ְותֹוָרְתָך - ַלֲעׂשֹות

   : ַאָּתה ָיָדְעָּתְיהָוה  ְּבָקָהל ָרב ִהֵּנה ְׂשָפַתי לֹא ֶאְכָלא ֶצֶדקִּבַּׂשְרִּתי

  ִכַחְדִּתי-לֹא  ּוְתׁשּוָעְתָך ָאָמְרִּתיָךֱאמּוָנְתִכִּסיִתי ְּבתֹוְך ִלִּבי - לֹאִצְדָקְתָך

   :ַחְסְּדָך ַוֲאִמְּתָך ְלָקָהל ָרב

  " ַוֲאִמְּתך ָּתִמיד ִיְּצרּוִניַחְסְּדָך  ִמֶּמִּניַרֲחֶמיָךִתְכָלא - לֹא- ְיהָוהַאָּתה

  ב"י-'ז: 'תהלים מ

ַאֶּתם -ֲאֶׁשרָהָאדֹון ֵהיָכלֹו -לֶאֶדֶרְך ְלָפָני ּוִפְתאֹם ָיבֹוא - ּוִפָּנהַמְלָאִכי ׁשֵֹלַח ִהְנִני"

  "ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ָבא- ִהֵּנהַאֶּתם ֲחֵפִצים -ֲאֶׁשר ּוַמְלַאְך ַהְּבִריתְמַבְקִׁשים 

  'א: 'מלאכי ג

   : ְמאֹדָירּום ְוִנָּׂשא ְוָגַבּה ַעְבִּדי ַיְׂשִּכיל ִהֵּנה"

   : ְותֲֹארֹו ִמְּבֵני ָאָדםַמְרֵאהּו ִמְׁשַחת ֵמִאיׁש- ָׁשְממּו ָעֶליָך ַרִּבים ֵּכןַּכֲאֶׁשר

   ָעָליו ִיְקְּפצּו ְמָלִכים ִּפיֶהם ַרִּביםּגֹוִים ַיֶּזה ֵּכן

  "ָׁשְמעּו ִהְתּבֹוָננּו-  ָראּו ַוֲאֶׁשר לֹאָלֶהםֻסַּפר -ִּכי ֲאֶׁשר לֹא

  ו"ט-ג"י: ב"ישעיהו נ
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   ֲעָנִויםַיַען ָמַׁשח ְיהָוה אִֹתי ְלַבֵּׂשר  ֲאדָֹני ְיהִוה ָעָלירּוַח"

   :קֹוַח- ְּפַקחְוַלֲאסּוִריםֵלב ִלְקרֹא ִלְׁשבּוִים ְּדרֹור - ַלֲחבֹׁש ְלִנְׁשְּבֵריְׁשָלַחִני

   :ֲאֵבִלים- ְויֹום ָנָקם ֵלאלֵֹהינּו ְלַנֵחם ָּכלַליהָוה ָרצֹון- ְׁשַנת ִלְקרֹא

  ן ַּתַחת ֵאֶבל ָׂשׂשֹוֶׁשֶמן ַלֲאֵבֵלי ִצּיֹון ָלֵתת ָלֶהם ְּפֵאר ַּתַחת ֵאֶפר ָלׂשּום

  " ֵאיֵלי ַהֶּצֶדק ַמַּטע ְיהָוה ְלִהְתָּפֵארָלֶהםַמֲעֵטה ְתִהָּלה ַּתַחת רּוַח ֵּכָהה ְוקָֹרא 

  'ג-'א: א"ישעיהו ס

   ַּכּיֹוֵנק ְלָפָניוַוַּיַעל : ִמי ִנְגָלָתה- ַעלּוְזרֹוַע ְיהָוה  ֶהֱאִמין ִלְׁשֻמָעֵתנּוִמי"

   :ַמְרֶאה ְוֶנְחְמֵדהּו-ַאר לֹו ְולֹא ָהָדר ְוִנְרֵאהּו ְולֹאתֹ-לֹא ִצָּיהְוַכּׁשֶֹרׁש ֵמֶאֶרץ 

   : ּוְכַמְסֵּתר ָּפִנים ִמֶּמּנּו ִנְבֶזה ְולֹא ֲחַׁשְבֻנהּוחִֹלי ַוֲחַדל ִאיִׁשים ִאיׁש ַמְכאֹבֹות ִוידּוַע ִנְבֶזה

  :ָנגּוַע ֻמֵּכה ֱאלִֹהים ּוְמֻעֶּנה ֲחַׁשְבֻנהּו ַוֲאַנְחנּו ֳחָלֵינּו הּוא ָנָׂשא ּוַמְכאֵֹבינּו ְסָבָלם ָאֵכן

   ְׁשלֹוֵמנּו ָעָליומּוַסר  ְמחָֹלל ִמְּפָׁשֵענּו ְמֻדָּכא ֵמֲעֹונֵֹתינּוְוהּוא

   :ָלנּו- ּוַבֲחֻבָרתֹו ִנְרָּפא

   : ֵאת ֲעֹון ֻּכָּלנּוּבֹוַויהָוה ִהְפִּגיַע  ַּכּצֹאן ָּתִעינּו ִאיׁש ְלַדְרּכֹו ָּפִנינּו ֻּכָּלנּו

  ֶנֱאָלָמהִּפיו ַּכֶּׂשה ַלֶּטַבח יּוָבל ּוְכָרֵחל ִלְפֵני גְֹזֶזיָה - ִיְפַּתחְולֹא ְוהּוא ַנֲעֶנה ִנַּגׂש

ִּכי ִנְגַזר ֵמֶאֶרץ ַחִּיים ּדֹורֹו ִמי ְיׂשֹוֵחַח - ְוֶאתֻלָּקח ּוִמִּמְׁשָּפט ֵמעֶֹצר   :ְולֹא ִיְפַּתח ִּפיו

ָחָמס ָעָׂשה -ָעִׁשיר ְּבמָֹתיו ַעל לֹא-ְוֶאתְרָׁשִעים ִקְברֹו - ֶאתַוִּיֵּתן :  ֶנַגע ָלמֹוַעִּמיִמֶּפַׁשע 

  ַנְפׁשֹוָּתִׂשים ָאָׁשם -ִאם  ָחֵפץ ַּדְּכאֹו ֶהֱחִליַויהָוה  :ְולֹא ִמְרָמה ְּבִפיו

  ּתֹוְּבַדְע  ַנְפׁשֹו ִיְרֶאה ִיְׂשָּבעֵמֲעַמל  :ִיְרֶאה ֶזַרע ַיֲאִריְך ָיִמים ְוֵחֶפץ ְיהָוה ְּבָידֹו ִיְצָלח

  : ַוֲעֹונָֹתם הּוא ִיְסּבֹל ָלַרִּבים  ַעְבִּדיַצִּדיקַיְצִּדיק 

   ַּתַחת ֲאֶׁשר ֶהֱעָרה ַלָּמֶות ַנְפׁשוָׁשָללֲעצּוִמים ְיַחֵּלק -לֹו ָבַרִּבים ְוֶאת- ֲאַחֶּלקָלֵכן

  "ַרִּבים ָנָׂשא ְוַלּפְֹׁשִעים ַיְפִּגיַע- ֵחְטא ְוהּואּפְֹׁשִעים ִנְמָנה - ְוֶאת

  ב"י- 'א: ג"ו נישעיה
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  "מֹות יּוָמתְיהָוה - ֵׁשםְונֵֹקב  :  ְוָנָׂשא ֶחְטאֹוְיַקֵּלל ֱאלָֹהיו- ִאיׁש ִּכיִאיׁש"

  ז"ט-ו"ט: ד"ויקרא כ

  "ֵעץ- ַעלְוָתִליָת אֹתֹו ְוהּוָמת  ָמֶות-ִיְהֶיה ְבִאיׁש ֵחְטא ִמְׁשַּפט-ְוִכי"

  ב"כ: א"דברים כ

 ָקדֹוׁש יֹוֵׁשב ְּתִהּלֹות ְוַאָּתה""ַׁשֲאָגִתיִמיׁשּוָעִתי ִּדְבֵרי  ָרחֹוק  ֵאִלי ָלָמה ֲעַזְבָּתִניֵאִלי"

- ְוִנְמָלטּו ְּבָך ָבְטחּו ְולֹאָזֲעקּו ֵאֶליָך : ַוְּתַפְּלֵטמֹו  ָּבְטחּוֲאבֵֹתינּו ָּבְטחּו ְּבָך  :ִיְׂשָרֵאל

 ַיִּציֵלהּו ְיַפְּלֵטהּוְיהָוה - ֶאלּגֹל  : ָיִניעּו רֹאׁשְבָׂשָפהַיְלִעגּו ִלי ַיְפִטירּו , רַֹאי-ָּכל" "בֹוׁשּו

 טֵֹרף ָעַלי ִּפיֶהם ַאְרֵיה ָּפצּו : ִּכְּתרּוִניָּפִרים ַרִּבים ַאִּביֵרי ָבָׁשן , ְסָבבּוִני" "ִּכי ָחֵפץ ּבֹו

 ָיֵבׁש : ֵמָעיֹוְך  ִלִּבי ַּכּדֹוָנג ָנֵמס ְּבתָהָיה ַעְצמֹוָתי- ָּכלְוִהְתָּפְרדּו  ִנְׁשַּפְכִּתיַּכַּמִים : ְוׁשֵֹאג

 ְסָבבּוִני ְּכָלִבים ֲעַדת ִּכי : ָמֶות ִּתְׁשְּפֵתִני- ַמְלקֹוָחי ְוַלֲעַפרֻמְדָּבקַּכֶחֶרׂש ּכִֹחי ּוְלׁשֹוִני 

 ְיַחְּלקּו : ִבי-ֵהָּמה ַיִּביטּו ִיְראּו ַעְצמֹוָתי-ָּכל ֲאַסֵּפר : ָיַדי ְוַרְגָלי ָּכֲאִרי ִהִּקיפּוִניְמֵרִעים 

  "ְלֶעְזָרִתי חּוָׁשה, ֱאָילּוִתיִּתְרָחק - ְיהָוה ַאלְוַאָּתה : גֹוָרלְלבּוִׁשי ַיִּפילּו -י ָלֶהם ְוַעלְבָגַד

  'כ-ג"י', ט-'ח', ה-'ד', ב: ב"תהלים כ

  " הּוא ַליהָוהָקָדִׁשים- קֶֹדׁש...  ַחַּטאת ַהִּכֻּפִרים ִמַּדם"

  'י: 'שמות ל

 ...ָהעֶֹמר ִלְפֵני ְיהָוה- ֶאתְוֵהִניף  : ַהּכֵֹהן-ם ֶאלְקִציְרֶכֵראִׁשית עֶֹמר - ֶאתַוֲהֵבאֶתם"

  " ַליהָוהְלעָֹלהְׁשָנתֹו - ֶּבןֶּכֶבׂש ָּתִמיםָהעֶֹמר - ְּביֹום ֲהִניְפֶכם ֶאתַוֲעִׂשיֶתם

  ב"י- 'י: ג"ויקרא כ

ֶבן ִמְּבַׂשְרֶכם ֵלב ָהֶא- ַוֲהִסרִֹתי ֶאת  ְּבִקְרְּבֶכםֶאֵּתן ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש ְורּוַח ֲחָדָׁשה ְוָנַתִּתי

  ְּבִקְרְּבֶכםרּוִחי ֶאֵּתן -ְוֶאת :  ֵלב ָּבָׂשרָלֶכםְוָנַתִּתי 
  " ַוֲעִׂשיֶתםִּתְׁשְמרּוְּבֻחַּקי ֵּתֵלכּו ּוִמְׁשָּפַטי - ְוָעִׂשיִתי ֵאת ֲאֶׁשר

  ז"כ- ו"כ: ו"יחזקאל ל

  "ְלַחַּטאת ּוְלִנָּדה ּוָׁשָלִםְיר ְלֵבית ָּדִויד ּוְליְֹׁשֵבי ָמקֹור ִנְפָּתח ַההּוא ִיְהֶיה ַּבּיֹום"

  'א: ג"זכריה י
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   :ָׁשַחת ִלְראֹות ֲחִסיְדָךִתֵּתן - לֹא... "

  "ִּביִמיְנָך ֶנַצחָּפֶניָך ְנִעמֹות -  ֶאתְׂשָמחֹות ׂשַֹבע  אַֹרח ַחִּייםּתֹוִדיֵעִני

  א"י-'י: ז"תהלים ט

   ִלְהיֹות מֹוֵׁשל ְּבִיְׂשָרֵאלֵיֵצאִלי ִמְּמָך "

  !" ִמֶּקֶדם ִמיֵמי עֹוָלםּומֹוָצאָֹתיו

  'ב: 'מיכה ה

  ָּפְרצּו ַוַּיֲעבֹרּו ַׁשַער ַוֵּיְצאּו בֹו  ַהּפֵֹרץ ִלְפֵניֶהםָעָלה"

  " ַמְלָּכם ִלְפֵניֶהם ַויהָוה ְּברֹאָׁשםַוַּיֲעבֹר

  ג"י: 'מיכה ב

  ְמקֹוִמי- ָאׁשּוָבה ֶאלֵאֵלְך"

  " ְיַׁשֲחֻרְנִניָלֶהםֶיְאְׁשמּו ּוִבְקׁשּו ָפָני ַּבַּצר -ַעד ֲאֶׁשר

  ו"ט: 'הושע ה

   ְלַרְגֶליָךָאִׁשית אְֹיֶביָך ֲהדֹם - ַעדֵׁשב ִליִמיִני  ְיהָוה ַלאדִֹניְנֻאם"

  " ְרֵדה ְּבֶקֶרב אְֹיֶביָךִמִּצּיֹוןִיְׁשַלח ְיהָוה  ֻעְּזָך- ַמֵּטה: 

  - ְיהָוה ְולֹא ִיָּנֵחםִנְׁשַּבע"

  "ֶצֶדק-יִּדְבָרִתי ַמְלִּכ- ַעלכֵֹהן ְלעֹוָלם-ַאָּתה

  'ד', ב-'א: י"תהלים ק
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  נבואות על ביאת המשיח השניה

  ארי יהודה

  ובימי המלכים האלה יקים אלהי השמים מלכות שלא תחרב לעולם

  המלכיות האלה ותשים להן קץ-כל-מלכות זו לא תעבר לעם אחר היא תפורר את

  "והיא תקום לעולם

  )בתרגום לעברית(ד "מ: 'דניאל ב

   : ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָראְיהָוהִלְפֵני ּבֹוא יֹום  ֵאִלָּיה ַהָּנִביאֵלַח ָלֶכם ֵאת  ָאנִֹכי ׁשִֹהֵּנה"

  ֲאבֹוָתם-ָּבִנים ְוֵלב ָּבִנים ַעל-ַעלָאבֹות - ֵלבְוֵהִׁשיב

  "ֵחֶרםָהָאֶרץ -ָאבֹוא ְוִהֵּכיִתי ֶאת-ֶּפן

  ד"כ-ג"כ: 'מלאכי ג

  תוֵתם ַחָּטאָח ּוְלַהֶּפַׁשעיר ָקְדֶׁשָך ְלַכֵּלא ִע- ַעְּמָך ְוַעל-  ִׁשְבִעים ֶנְחַּתְך ַעלָׁשֻבִעים"

   :ְוִלְמׁשַֹח קֶֹדׁש ָקָדִׁשים  ְוַלְחּתֹם ָחזֹון ְוָנִביאעָֹלִמיםּוְלָהִביא ֶצֶדק ּוְלַכֵּפר ָעֹון 

  ָמִׁשיַח ָנִגיד- ַעדְירּוָׁשַלִםמָֹצא ָדָבר ְלָהִׁשיב ְוִלְבנֹות - ְוַתְׂשֵּכל ִמןְוֵתַדע

   : ָּתׁשּוב ְוִנְבְנָתה ְרחֹוב ְוָחרּוץ ּוְבצֹוק ָהִעִּתיםּוְׁשַנִיםְבָעה ְוָׁשֻבִעים ִׁשִּׁשים ָׁשֻבִעים ִׁש

   ַהָּׁשֻבִעים ִׁשִּׁשים ּוְׁשַנִיםְוַאֲחֵרי

  ְוֵאין לֹו ָמִׁשיַחִיָּכֵרת 

 ה ֶנֱחֶרֶצת ׁשֵֹממֹות ְוַעד ֵקץ ִמְלָחָמַבֶּׁשֶטף ַהָּבא ְוִקּצֹו ַעם ָנִגיד ְוָהִעיר ְוַהּקֶֹדׁש ַיְׁשִחית

 ְוַעל ְּכַנף  ּוִמְנָחהֶזַבחַוֲחִצי ַהָּׁשבּוַע ַיְׁשִּבית   ְּבִרית ָלַרִּבים ָׁשבּוַע ֶאָחדְוִהְגִּביר :

  "ׁשֵֹמם- ַעלִּתַּתְךָּכָלה ְוֶנֱחָרָצה -ְמׁשֵֹמם ְוַעדִׁשּקּוִצים 

  ז"כ-ד"כ: 'דניאל ט
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   ִמּיָֹמִיםְיַחֵּינּו  :ְוַיְחְּבֵׁשנּוָרף ְוִיְרָּפֵאנּו ַיְך  ִּכי הּוא ָטְיהָוה- ְוָנׁשּוָבה ֶאל ְלכּו"

  ְיהָוה- ָלַדַעת ֶאתִנְרְּדָפה ְוֵנְדָעה  :ְלָפָניו  ְיִקֵמנּו ְוִנְחֶיהַהְּׁשִליִׁשיַּבּיֹום 

  " ְּכַמְלקֹוׁש יֹוֶרה ָאֶרץָלנּוְוָיבֹוא ַכֶּגֶׁשם ְּכַׁשַחר ָנכֹון מָֹצאֹו 

  'ג-'א: 'הושע ו

 יֵֹלד ָזָכר- ָנא ּוְראּו ִאם-ַׁשֲאלּו  : ַּפַחד ְוֵאין ָׁשלֹום כֹה ָאַמר ְיהָוה קֹול ֲחָרָדה ָׁשָמְענּו-ִּכי"

   :ְלֵיָרקֹוןָּפִנים -ֲחָלָציו ַּכּיֹוֵלָדה ְוֶנֶהְפכּו ָכל-ֶּגֶבר ָיָדיו ַעל- ָכלַמּדּוַע ָרִאיִתי 

  "ּוִמֶּמָּנה ִיָּוֵׁשַע ָצָרה ִהיא ְלַיֲעקֹב-תְוֵע ָּכמֹהּוֵמַאִין  ִּכי ָגדֹול ַהּיֹום ַההּוא הֹוי

  'ז-'ה: 'ירמיהו ל

ֲאֶׁשר  ֵעת ָצָרה ְוָהְיָתהְּבֵני ַעֶּמָך - ָהעֵֹמד ַעלִמיָכֵאל ַהַּׂשר ַהָּגדֹול ַהִהיא ַיֲעמֹד ּוָבֵעת"

  :ְמָצא ָּכתּוב ַּבֵּסֶפרַהִּנ-  ַהִהיא ִיָּמֵלט ַעְּמָך ָּכלּוָבֵעתִנְהְיָתה ִמְהיֹות ּגֹוי ַעד ָהֵעת ַהִהיא -לֹא

  " ְוֵאֶּלה ַלֲחָרפֹות ְלִדְראֹון עֹוָלם עֹוָלםְלַחֵּייֵאֶּלה  ָיִקיצּו ָעָפר-  ִמְּיֵׁשֵני ַאְדַמתְוַרִּבים

  'ב- 'א: ב"דניאל י

  ַהְּבָרָכה-  ָׁשם ִצָּוה ְיהָוה ֶאתִּכי ַהְרֵרי ִצּיֹון-ֶחְרמֹון ֶׁשּיֵֹרד ַעל-ְּכַטל"

  "םָהעֹוָל-ַעד ַחִּיים

  'ג: ג"תהלים קל

 ִנְמָלחּו ְוָהָאֶרץ ַּכֶּבֶגד ֶּכָעָׁשןָׁשַמִים -ָהָאֶרץ ִמַּתַחת ִּכי- ַלָּׁשַמִים ֵעיֵניֶכם ְוַהִּביטּו ֶאלְׂשאּו"

  "ְוִצְדָקִתי לֹא ֵתָחתִויׁשּוָעִתי ְלעֹוָלם ִּתְהֶיה  ֵכן ְימּותּון- ְּכמֹוְויְֹׁשֶביָה ִּתְבֶלה

  'ו: א"ישעיהו נ

  ַעֶּמָך- חּוָסה ְיהָוה ַעלְויֹאְמרּואּוָלם ְוַלִּמְזֵּבַח ִיְבּכּו ַהּכֲֹהִנים ְמָׁשְרֵתי ְיהָוה  ָהֵּבין"

  "ָלָּמה יֹאְמרּו ָבַעִּמים ַאֵּיה ֱאלֵֹהיֶהם ָּבם ּגֹוִים-ִלְמָׁשלִּתֵּתן ַנֲחָלְתָך ְלֶחְרָּפה - ְוַאל

  ז"י: 'יואל ב
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 ְוִנְכְׁשלּו ְּבֶחֶרב ָיִבינּו ָלַרִּבים  ָעםּוַמְׂשִּכיֵלי  : יְֹדֵעי ֱאלָֹהיו ַיֲחִזקּו ְוָעׂשּוְוַעם"

 ֵעֶזר ְמָעט ְוִנְלוּו ֲעֵליֶהם ַרִּבים ֵיָעְזרּו ּוְבִהָּכְׁשָלם  :ָיִמים  ּוְבִבָּזהִּבְׁשִביּוְבֶלָהָבה 

  ֵעת ֵקץ-ַעד ֵּבן ְוַלְלּוְלָבֵררִלְצרֹוף ָּבֶהם ַהַּמְׂשִּכיִלים ִיָּכְׁשלּו -ּוִמן : ַּבֲחַלְקַלּקֹות

  "עֹוד ַלּמֹוֵעד-ִּכי

  ה"ל-ב"ל: א"דניאל י

  ָלּה ִיָּקֵרא ְוֶדֶרְך ַהּקֶֹדׁש ָוֶדֶרְך ַמְסלּולָׁשם -ְוָהָיה"

   :ִיְתעּו לֹא ָלמֹו הֵֹלְך ֶּדֶרְך ֶוֱאִויִלים-ַיַעְבֶרּנּו ָטֵמא ְוהּוא-לֹא

   :לֹא ִתָּמֵצא ָׁשם ְוָהְלכּו ְּגאּוִלים הַיֲעֶלָּנ-ַּבלִיְהֶיה ָׁשם ַאְרֵיה ּוְפִריץ ַחּיֹות -לֹא

  רֹאָׁשם- ַעל עֹוָלםְוִׂשְמַחת ְיהָוה ְיֻׁשבּון ּוָבאּו ִצּיֹון ְּבִרָּנה ּוְפדּוֵיי

  "ַוֲאָנָחהָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה ַיִּׂשיגּו ְוָנסּו ָיגֹון 

  )א"י: א"ראה ישעיהו נ(' י-'ח: ה"ישעיהו ל

   ָּבאִיְׁשֵעְךִצּיֹון ִהֵּנה -ֵצה ָהָאֶרץ ִאְמרּו ְלַבתְק-  ְיהָוה ִהְׁשִמיַע ֶאלִהֵּנה"

  ַהּקֶֹדׁש ְּגאּוֵלי ְיהָוה-ַעם ָלֶהם ְוָקְראּו  :ִהֵּנה ְׂשָכרֹו ִאּתֹו ּוְפֻעָּלתֹו ְלָפָניו

  " ְדרּוָׁשה ִעיר לֹא ֶנֱעָזָבהִיָּקֵראְוָלְך 

  ב"י-א"י: ב"ישעיהו ס

 ְלָפָניו ֵסֶפר ִזָּכרֹון ַוִּיָּכֵתב ַוִּיְׁשָמעֵרֵעהּו ַוַּיְקֵׁשב ְיהָוה - ִנְדְּברּו ִיְרֵאי ְיהָוה ִאיׁש ֶאלָאז"

ְסֻגָּלה  ֲאִני עֶֹׂשה ֲאֶׁשר ִלי ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ַלּיֹום ְוָהיּו : ְׁשמֹוְלִיְרֵאי ְיהָוה ּוְלחְֹׁשֵבי 

 ַצִּדיק ֵּבין ּוְרִאיֶתם ְוַׁשְבֶּתם  :ְּבנֹו ָהעֵֹבד אֹתֹו-ַעלַּכֲאֶׁשר ַיְחמֹל ִאיׁש  ְוָחַמְלִּתי ֲעֵליֶהם

  "ֵּבין עֵֹבד ֱאלִֹהים ַלֲאֶׁשר לֹא ֲעָבדו ְלָרָׁשע

  ח"י-ז"ט: 'מלאכי ג

 ִמֵּבית ַיֲעקֹב ַליהָוה ַהַּמְסִּתיר ָּפָניו ְוִחִּכיִתי  :ְּבִלֻּמָדי ֲחתֹום ּתֹוָרה ְּתעּוָדה צֹור"

 ְּבִיְׂשָרֵאל  ּוְלמֹוְפִתיםְלאֹתֹותִלי ְיהָוה - ֲאֶׁשר ָנַתןםָאנִֹכי ְוַהְיָלִדי ִהֵּנה  :לֹו-ְוִקֵּויִתי

  "ִצּיֹון ַהּׁשֵֹכן ְּבַהר ֵמִעם ְיהָוה ְצָבאֹות

  ח"י- ז"ט: 'ישעיהו ח
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  "ְצָבאֹות הּוא-  ְיהָוהַמְלַאְךִּכי  ְיַבְקׁשּו ִמִּפיהּו ְותֹוָרה ַדַעת- ִׂשְפֵתי כֵֹהן ִיְׁשְמרּו-ִּכי"

  'ז: 'מלאכי ב

ִיְׂשָרֵאל - ִּבְתעֹות ְּבֵניִמְקָּדִׁשיִמְׁשֶמֶרת - ֲאֶׁשר ָׁשְמרּו ֶאתְּבֵני ָצדֹוק ַהְלִוִּים ִניםְוַהּכֲֹה"

ְנֻאם ֲאדָֹני  ְוָעְמדּו ְלָפַני ְלַהְקִריב ִלי ֵחֶלב ָוָדם ְלָׁשְרֵתִניֵהָּמה ִיְקְרבּו ֵאַלי  ֵמָעַלי

  "ִמְׁשַמְרִּתי-ְלָׁשְרֵתִני ְוָׁשְמרּו ֶאת ֻׁשְלָחִני- ֶאלְקְרבּוִיִמְקָּדִׁשי ְוֵהָּמה - ָיבֹאּו ֶאלֵהָּמה  : ְיהִוה

ִריב ֵהָּמה ַיַעְמדּו לשפט -ְוַעל  :ָטֵמא ְלָטהֹור יֹוִדֻעם- קֶֹדׁש ְלחֹל ּוֵביןֵּביןַעִּמי יֹורּו -ְוֶאת"

 "ַׁשְּבתֹוַתי ְיַקֵּדׁשּו-ֶאתְומֹוֲעַדי ִיְׁשמֹרּו -ֻחּקַֹתי ְּבָכל-ּתֹורַֹתי ְוֶאת-ְּבִמְׁשָּפַטי ושפטהו  ְוֶאת

  "ֲאֻחָּזָתםֲאִני  ִתְּתנּו ָלֶהם ְּבִיְׂשָרֵאל-  ַוֲאֻחָּזה לֹאֲאִני ַנֲחָלָתם ְלַנֲחָלה ָלֶהם ְוָהְיָתה"

  ח"כ, ד"כ- ג"כ, ז"ט-ו"ט: ד"יחזקאל מ

ֹוֵתיֶכם  ּוְבנְּבֵניֶכםְוִנְּבאּו  ָּבָׂשר-ָּכל-רּוִחי ַעל-ֶאְׁשּפֹוְך ֶאתֵכן - ַאֲחֵריְוָהָיה"

- ְוַעלָהֲעָבִדים -  ַעלְוַגם  : ִיְראּוֶחְזיֹנֹותַּבחּוֵריֶכם  ִזְקֵניֶכם ֲחלֹמֹות ַיֲחלֹמּון

 מֹוְפִתים ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ ָּדם ְוָנַתִּתי : רּוִחי- ַהְּׁשָפחֹות ַּבָּיִמים ָהֵהָּמה ֶאְׁשּפֹוְך ֶאת

ִלְפֵני ּבֹוא יֹום ְיהָוה ַהָּגדֹול   ְוַהָּיֵרַח ְלָדםְלחֶֹׁשְך ֵיָהֵפְך ַהֶּׁשֶמׁש  : ְוִתיְמרֹות ָעָׁשןָוֵאׁש

ִצּיֹון ּוִבירּוָׁשַלִם - ִּכי ְּבַהר ִיָּמֵלט ְיהָוהִיְקָרא ְּבֵׁשם -ּכֹל ֲאֶׁשר ְוָהָיה  :ְוַהּנֹוָרא

  "ּוַבְּׂשִריִדים ֲאֶׁשר ְיהָוה קֵֹרא ָאַמר ְיהָוה ַּכֲאֶׁשרִּתְהֶיה ְפֵליָטה 

  'ה-'א: 'יואל ג

  "ֶּבֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה ְוַצִּדיק"

  'ד: 'חבקוק ב

 ְוִלַהט  ַקׁשִרְׁשָעהעֵֹׂשה -ֵזִדים ְוָכל- ְוָהיּו ָכל ִהֵּנה ַהּיֹום ָּבא ּבֵֹער ַּכַּתּנּור-ִּכי

 ָלֶכם ְוָזְרָחה  :ַיֲעזֹב ָלֶהם ׁשֶֹרׁש ְוָעָנף-לֹאאָֹתם ַהּיֹום ַהָּבא ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ֲאֶׁשר 

 ְוַעּסֹוֶתם  : ְּכֶעְגֵלי ַמְרֵּבקּוִפְׁשֶּתם ִויָצאֶתם ּוַמְרֵּפא ִּבְכָנֶפיָהֶׁשֶמׁש ְצָדָקה  ְׁשִמי יִיְרֵא

  " עֶֹׂשה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹותֲאִניַּבּיֹום ֲאֶׁשר  ִיְהיּו ֵאֶפר ַּתַחת ַּכּפֹות ַרְגֵליֶכם-ִּכי ְרָׁשִעים

  א"כ-ט"י: 'מלאכי ג
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   ְדָברועֵֹׂשהִּכי ַרב ְמאֹד ַמֲחֵנהּו ִּכי ָעצּום  ֵני ֵחילֹו ָנַתן קֹולֹו ִלְפַויהָוה"

  " ְונֹוָרא ְמאֹד ּוִמי ְיִכיֶלּנּוְיהָוה- יֹוםָגדֹול - ִּכי

  )'ה-'ד: ג"ראה ישעיהו י(א "י: 'יואל ב

  ָּדֶמיָה- ָהָאֶרץ ֶאתְוִגְּלָתהָהָאֶרץ ָעָליו -ִהֵּנה ְיהָוה יֵֹצא ִמְּמקֹומֹו ִלְפקֹד ֲעֹון יֵֹׁשב-ִּכי"

  "ֲהרּוֶגיָה-ְתַכֶּסה עֹוד ַעל-ְולֹא

  א"כ: ו"ישעיהו כ

  :ֵאׁש- ְוַגֲעָרתֹו ְּבַלֲהֵביַאּפֹוְלָהִׁשיב ְּבֵחָמה  ִהֵּנה ְיהָוה ָּבֵאׁש ָיבֹוא ְוַכּסּוָפה ַמְרְּכבָֹתיו-ִּכי"

  "הָוהָּבָׂשר ְוַרּבּו ַחְלֵלי ְי-ָּכל- ִנְׁשָּפט ּוְבַחְרּבֹו ֶאתְיהָוה ָבֵאׁש ִּכי

  ז"ט-ו"ט: ו"ישעיהו ס

   :ִּגְבָעָתּה-ִצּיֹון ְוַעל-ַהר- ֵיֵרד ְיהָוה ְצָבאֹות ִלְצּבֹא ַעלֵּכן"

   "ְירּוָׁשָלִם ָּגנֹון ְוִהִּציל ָּפסַֹח ְוִהְמִליט-ַעלֵּכן ָיֵגן ְיהָוה ְצָבאֹות   ָעפֹותְּכִצֳּפִרים 

  'ה-'ד: א"ישעיהו ל

 ָהֲאָדָמה-ַמְלֵכי ָהֲאָדָמה ַעל-ְוַעלְצָבא ַהָּמרֹום ַּבָּמרֹום -הָוה ַעל ַּבּיֹום ַההּוא ִיְפקֹד ְיְוָהָיה"

 ַהְּלָבָנה ְוָחְפָרה  :ַמְסֵּגר ּוֵמרֹב ָיִמים ִיָּפֵקדּו-ּבֹור ְוֻסְּגרּו ַעל- ַאִּסיר ַעלֲאֵסָפה ְוֻאְּספּו :

  " ְוֶנֶגד ְזֵקָניו ָּכבֹודָׁשַלִם ְצָבאֹות ְּבַהר ִצּיֹון ּוִבירּוְיהָוהָמַלְך - ּובֹוָׁשה ַהַחָּמה ִּכי

  ג"כ-א"כ: ד"ישעיהו כ

ַמֵּכהּו -ַיֲעקֹב ְלִהָּׁשֵען ַעל-ֵּבית ּוְפֵליַטת ְׁשָאר ִיְׂשָרֵאליֹוִסיף עֹוד -  ַּבּיֹום ַההּוא לֹאְוָהָיה"

   :ּבֹורֵאל ִּג- ֶאל ַיֲעקֹב ָיׁשּוב ְׁשָאר  ְׁשָאר :ֶּבֱאֶמת ִיְׂשָרֵאלְיהָוה ְקדֹוׁש -ְוִנְׁשַען ַעל

   :ְצָדָקהְׁשָאר ָיׁשּוב ּבֹו ִּכָּליֹון ָחרּוץ ׁשֹוֵטף   ְּכחֹול ַהָּיםִיְׂשָרֵאלִיְהֶיה ַעְּמָך - ִאםִּכי

  "ָהָאֶרץ- עֶֹׂשה ְּבֶקֶרב ָּכלְצָבאֹותֲאדָֹני ְיהִוה   ָכָלה ְוֶנֱחָרָצהִּכי

  ג"כ-'כ: 'ישעיהו י

   ַהָּבא ְּבֵׁשם ְיהָוהָּברּוְך"

  " ִמֵּבית ְיהָוהֵּבַרְכנּוֶכם

  ו"כ: ח"תהלים קי
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 ְּכצֹאן ָּבְצָרה ְּכֵעֶדר ֲאִׂשיֶמּנּוַיַחד  ְׁשֵאִרית ִיְׂשָרֵאל ֶאֱאסֹף ַיֲעקֹב ֻּכָּלְך ַקֵּבץ ֲאַקֵּבץ ָאסֹף"

ֹו  ַׁשַער ַוֵּיְצאּו בַוַּיֲעבֹרּוָּפְרצּו   ַהּפֵֹרץ ִלְפֵניֶהםָעָלה  :ֵמָאָדםְּבתֹוְך ַהָּדְברֹו ְּתִהיֶמָנה 

  "ְּברֹאָׁשםַוַּיֲעבֹר ַמְלָּכם ִלְפֵניֶהם ַויהָוה 

  ג"י-ב"י: 'מיכה ב

  ִחּצֹוֲעֵליֶהם ֵיָרֶאה ְוָיָצא ַכָּבָרק  ַויהָוה"

   : ְוָהַלְך ְּבַסֲערֹות ֵּתיָמןַואדָֹני ְיהִוה ַּבּׁשֹוָפר ִיְתָקע

  ָיִין-ָׁשתּו ָהמּו ְּכמֹוֶקַלע ְו-ַאְבֵני ָיֵגן ֲעֵליֶהם ְוָאְכלּו ְוָכְבׁשּו  ְצָבאֹותְיהָוה

   :ְּכָזִוּיֹות ִמְזֵּבַח ַּכִּמְזָרקּוָמְלאּו 

   ֱאלֵֹהיֶהם ַּבּיֹום ַההּואְיהָוה ְוהֹוִׁשיָעם

  "ַאְדָמתֹו- ַעלִמְתנֹוְססֹותֵנֶזר -ְּכצֹאן ַעּמֹו ִּכי ַאְבֵני

  ז"ט-ד"י: 'זכריה ט

  ִמְצָרִיםַנַחל -ָּנָהר ַעד ַיְחּבֹט ְיהָוה ִמִּׁשּבֶֹלת ַהַּבּיֹום ַההּוא ְוָהָיה"

   :ְוַאֶּתם ְּתֻלְּקטּו ְלַאַחד ֶאָחד ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

   ְּבֶאֶרץ ַאּׁשּורָהאְֹבִדים ּוָבאּו ִיָּתַקע ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹול ַּבּיֹום ַההּוא ְוָהָיה

  "ָלִם ְּבַהר ַהּקֶֹדׁש ִּבירּוָׁשַליהָוהְוַהִּנָּדִחים ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים ְוִהְׁשַּתֲחוּו 

  ג"י-ב"י: ז"ישעיהו כ

   ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִבִעי ֶּבָעׂשֹור ַלחֶֹדׁשׁשֹוַפר ְּתרּוָעה ְוַהֲעַבְרָּת"

 ֵאת ְׁשַנת ַהֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ְוִקַּדְׁשֶּתם : ַאְרְצֶכם- ְּבָכלׁשֹוָפר  ַּתֲעִבירּו  ַהִּכֻּפִריםְּביֹום

ֲאֻחָּזתֹו -  ֶאלִאיׁשְוַׁשְבֶּתם ֵבל ִהוא ִּתְהֶיה ָלֶכם יֹויְֹׁשֶביָה - ָּבָאֶרץ ְלָכלְּדרֹורּוְקָראֶתם 

  ִּתְהֶיה ָלֶכם  ִהוא ְׁשַנת ַהֲחִמִּׁשים ָׁשָנה יֹוֵבל :ִמְׁשַּפְחּתֹו ָּתֻׁשבּו-ְוִאיׁש ֶאל

   :ְנִזֶריָה-ְולֹא ִתְבְצרּו ֶאת ְסִפיֶחיָה-ְולֹא ִתְקְצרּו ֶאת  ִתְזָרעּולֹא

   :ְּתבּוָאָתּה- ּתֹאְכלּו ֶאת ַהָּׂשֶדה-ִמן ָלֶכם ֶיהיֹוֵבל ִהוא קֶֹדׁש ִּתְה ִּכי

  "ֲאֻחָּזתֹו- ַהּזֹאת ָּתֻׁשבּו ִאיׁש ֶאלַהּיֹוֵבל ִּבְׁשַנת

  ג"י-'ט: ה"ויקרא כ
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   ָיֵגן ְיהָוה ְּבַעד יֹוֵׁשב ְירּוָׁשַלִם ַההּואַּבּיֹום"

  :ִלְפֵניֶהם ֵּכאלִֹהים ְּכַמְלַאְך ְיהָוה  ְּכָדִויד ּוֵבית ָּדִוידַּבּיֹום ַההּוא ָּבֶהםְוָהָיה ַהִּנְכָׁשל 

  :ְירּוָׁשָלִם- ַהּגֹוִים ַהָּבִאים ַעל- ָּכל-  ֶאתְלַהְׁשִמידֲאַבֵּקׁש  ַּבּיֹום ַההּוא ְוָהָיה

   ֵחן ְוַתֲחנּוִניםרּוַחֵּבית ָּדִויד ְוַעל יֹוֵׁשב ְירּוָׁשַלִם - ַעלְוָׁשַפְכִּתי

  ַהָּיִחיד-ְּכִמְסֵּפד ַעל ָעָליוּ ְוָסְפדוּו ָּדָקר-ְוִהִּביטּו ֵאַלי ֵאת ֲאֶׁשר

   :ַהְּבכֹור- ְּכָהֵמר ַעלָעָליו ְוָהֵמר 

   : ֲהַדְדִרּמֹון ְּבִבְקַעת ְמִגּדֹוןְּכִמְסַּפד ִּבירּוָׁשַלִם ַהִּמְסֵּפד ַההּוא ִיְגַּדל ַּבּיֹום

   ִמְׁשָּפחֹות ִמְׁשָּפחֹות ְלָבד ָהָאֶרץְוָסְפָדה

   ּוְנֵׁשיֶהם ְלָבדְלָבדִויד ָּד-ִמְׁשַּפַחת ֵּבית

   :ָנָתן ְלָבד ּוְנֵׁשיֶהם ְלָבד-ִמְׁשַּפַחת ֵּבית

  ֵלִוי ְלָבד ּוְנֵׁשיֶהם ְלָבד- ֵּביתִמְׁשַּפַחת

   : ַהִּׁשְמִעי ְלָבד ּוְנֵׁשיֶהם ְלָבדִמְׁשַּפַחת

  " ְלָבדּוְנֵׁשיֶהםִמְׁשָּפחֹת ִמְׁשָּפחֹת ְלָבד   ַהִּמְׁשָּפחֹות ַהִּנְׁשָארֹותּכֹל

  ד"י- 'ח: ב"זכריה י

  ָׁשם  ִעָּמםְוִנְׁשַּפְטִּתי ֵעֶמק ְיהֹוָׁשָפט-ְוהֹוַרְדִּתים ֶאל ַהּגֹוִים-ָּכל- ֶאתְוִקַּבְצִּתי"

   :ַאְרִצי ִחֵּלקּו-  ְוֶאתַבּגֹוִיםַעִּמי ְוַנֲחָלִתי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִּפְּזרּו -ַעל

  "ַוִּיְׁשּתּוֶלד ַּבּזֹוָנה ְוַהַּיְלָּדה ָמְכרּו ַבַּיִין  ַוִּיְּתנּו ַהֶּיגֹוָרלַעִּמי ַיּדּו - ְוֶאל

  "ִיְּגׁשּו ַיֲעלּו ּכֹל ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה ַהִּגּבֹוִריםזֹאת ַּבּגֹוִים ַקְּדׁשּו ִמְלָחָמה ָהִעירּו -ִקְראּו"

  ֵעֶמק ְיהֹוָׁשָפט- ְוַיֲעלּו ַהּגֹוִים ֶאלֵיעֹורּו"

   :ִמָּסִביב ַהּגֹוִים- ָּכל-ֶאת ִלְׁשּפֹטִּכי ָׁשם ֵאֵׁשב 

  : ִּכי ַרָּבה ָרָעָתםַהְיָקִביםֵהִׁשיקּו  ָמְלָאה ַּגת- ִּכי ָבַׁשל ָקִציר ּבֹאּו ְרדּו ִּכיַמָּגל ִׁשְלחּו

  : ִּכי ָקרֹוב יֹום ְיהָוה ְּבֵעֶמק ֶהָחרּוץ  ֶהָחרּוץְּבֵעֶמק ֲהמֹוִנים ֲהמֹוִנים

 קֹולֹו ִמִּצּיֹון ִיְׁשָאג ּוִמירּוָׁשַלִם ִיֵּתן ַויהָוה  :ָאְספּו ָנְגָהם ְוָיֵרַח ָקָדרּו ְוכֹוָכִבים ֶׁשֶמׁש

   :ִיְׂשָרֵאלְוָרֲעׁשּו ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ַויהָוה ַמֲחֶסה ְלַעּמֹו ּוָמעֹוז ִלְבֵני 

  "ָקְדִׁשי- ְּבִצּיֹון ַהרׁשֵֹכן ִּכי ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ִויַדְעֶּתם

  ז"י- ב"י', ט', ג- 'ב: 'יואל ד
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ְירּוָׁשַלִם -ַהּגֹוִים ֶאל- ָּכל- ֶאתְוָאַסְפִּתי  :  ְוֻחַּלק ְׁשָלֵלְך ְּבִקְרֵּבְךָּבא ַליהָוה- יֹום ִהֵּנה"

ָנה ְוָיָצא ֲחִצי ָהִעיר ַּבּגֹוָלה ְוֶיֶתר ְלַג ְוִנְלְּכָדה ָהִעיר ְוָנַׁשּסּו ַהָּבִּתים ְוַהָּנִׁשים ִּתָּׁשַלִּמְלָחָמה

  : ִהָּלֲחמֹו ְּביֹום ְקָרבְּכיֹום ְיהָוה ְוִנְלַחם ַּבּגֹוִים ָהֵהם ְוָיָצא  :ָהִעיר-ִמן ָהָעם לֹא ִיָּכֵרת

 ְוִנְבַקעְּפֵני ְירּוָׁשַלִם ִמֶּקֶדם - ֲאֶׁשר ַעלַהר ַהֵּזיִתים-ַעלַההּוא -ַּבּיֹום ַרְגָליו ְוָעְמדּו

  :ֶנְגָּבה-  ֲחִצי ָהָהר ָצפֹוָנה ְוֶחְציֹוּוָמׁשאֹד ַהר ַהֵּזיִתים ֵמֶחְציֹו ִמְזָרָחה ָוָיָּמה ֵּגיא ְּגדֹוָלה ְמ

 ַנְסֶּתם ִמְּפֵני ָהַרַעׁש ִּביֵמי ֻעִּזָּיה ַּכֲאֶׁשרָאַצל ְוַנְסֶּתם - ָהִרים ֶאל- ַיִּגיַע ֵּגי-ָהַרי ִּכי- ֵּגיאְוַנְסֶּתם

ִיְהֶיה -  ַההּוא לֹאםַּבּיֹו ְוָהָיה  :ְקדִֹׁשים ִעָּמְך- ֱאלַֹהי ָּכלְיהָוהּוָבא ְיהּוָדה -ֶמֶלְך

-ָלְיָלה ְוָהָיה ְלֵעת-ְולֹאיֹום -לֹא ֶאָחד הּוא ִיָּוַדע ַליהָוה-  יֹוםְוָהָיה : ִקָּפאֹוןְיאֹור ְיָקרֹות 

ַהָּים - ֶחְצָים ֶאלַחִּיים ִמירּוָׁשַלִם- ֵיְצאּו ַמִים ַּבּיֹום ַההּוא ְוָהָיה  :אֹור-ֶעֶרב ִיְהֶיה

   ְיהָוה ְלֶמֶלְךְוָהָיה  :ָּים ָהַאֲחרֹון ַּבַּקִיץ ּוָבחֶֹרף ִיְהֶיהַה- ְוֶחְצָים ֶאלַהַּקְדמֹוִני

  "ּוְׁשמֹו ֶאָחד ִיְהֶיה ְיהָוה ֶאָחד ַההּוא ַּבּיֹום ָהָאֶרץ-ָּכל-ַעל

   ָׁשָנה ְבָׁשָנהִמֵּדיְירּוָׁשָלִם ְוָעלּו - ַהּגֹוִים ַהָּבִאים ַעל-ַהּנֹוָתר ִמָּכל- ָּכלְוָהָיה"

  "ַחג ַהֻּסּכֹות-ֶאת ְוָלחֹג ְלֶמֶלְך ְיהָוה ְצָבאֹותְלִהְׁשַּתֲחֹות 

  ז"ט', ט-'א: ד"זכריה י

  ויחזיקו בממלכההממלכה -וקדושי עליון יקבלו את"

  "עולמים-ועד עולמיעד עולם 

ינתנו לעם קדושי  השמים- והמלכות והשלטון וגדלת הממלכות תחת כל"

  "שמעו לויעבדו וי ממלכתו תהיה ממלכת עולם וכל השלטונות עליון

  )בתרגום לעברית(ז "כ, ח"י: 'דניאל ז

  "עֹוָלם-  ְיהָוה ֲעֵליֶהם ְּבַהר ִצּיֹון ֵמַעָּתה ְוַעדּוָמַלְך"

  'ז: 'מיכה ד

   ֵלאלֵֹהי ָהֱאלִֹהים הֹודּו :ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו טֹוב-  ַליהָוה ִּכיהֹודּו"

  " ַחְסּדֹוְלעֹוָלםִּכי   ַלֲאדֵֹני ָהֲאדִֹניםהֹודּו : ַחְסּדֹוִּכי ְלעֹוָלם 

  'ג-'א: ו"תהלים קל
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  ֶהָהִריםְיהָוה ְּברֹאׁש -  ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים ָנכֹון ִיְהֶיה ַהר ֵּביתְוָהָיה"

   :ַהּגֹוִים- ְוִנָּׂשא ִמְּגָבעֹות ְוָנֲהרּו ֵאָליו ָּכל

   ַעִּמים ַרִּבים ְוָאְמרּוְוָהְלכּו

  ְּבאְֹרחָֹתיוי ַיֲעקֹב ְויֵֹרנּו ִמְּדָרָכיו ְוֵנְלָכה ֵּבית ֱאלֵֹה-ְיהָוה ֶאל-ַהר-ֶאלְלכּו ְוַנֲעֶלה 

   :ְיהָוה ִמירּוָׁשָלִם- ִּכי ִמִּצּיֹון ֵּתֵצא תֹוָרה ּוְדַבר

  ַחְרבֹוָתם ְלִאִּתים ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם ְלַמְזֵמרֹותְוִכְּתתּו ֵּבין ַהּגֹוִים ְוהֹוִכיַח ְלַעִּמים ַרִּבים ְוָׁשַפט

  "ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה-ֹוי ֶחֶרב ְולֹאּג-ֶאלִיָּׂשא גֹוי -לֹא

  'ד-'ב: 'ישעיהו ב

   ִלי ְלעֹוָלםְוֵאַרְׂשִּתיְך"

   :ּוְבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים  ּוְבִמְׁשָּפטְּבֶצֶדק ְוֵאַרְׂשִּתיְך ִלי

  : ְיהָוה-ְוָיַדַעְּת ֶאת ֶּבֱאמּוָנה ִלי ְוֵאַרְׂשִּתיְך

   :ָהָאֶרץ-ַהָּׁשָמִים ְוֵהם ַיֲענּו ֶאת-ֶאתֶאֱעֶנה  ָוהְיה- ַּבּיֹום ַההּוא ֶאֱעֶנה ְנֻאםְוָהָיה

   :ִיְזְרֶעאל-ֶאתַהִּיְצָהר ְוֵהם ַיֲענּו - ַהִּתירֹוׁש ְוֶאת-ַהָּדָגן ְוֶאת-  ֶאתַּתֲעֶנה ְוָהָאֶרץ

  ַאָּתה- ַעִּמיַעִּמי - לֹא ֻרָחָמה ְוָאַמְרִּתי ְללֹא-  ֶאתְוִרַחְמִּתי  ִּלי ָּבָאֶרץּוְזַרְעִּתיָה

  "ֱאלָֹהי יֹאַמרא ְוהּו

  ה"כ-א"כ: 'הושע ב

   :ְוָהְלכּו ְּגאּוִלים  ...ָלּה ִיָּקֵרא ְוֶדֶרְך ַהּקֶֹדׁשָׁשם ַמְסלּול ָוֶדֶרְך -ְוָהָיה"

  רֹאָׁשם-  עֹוָלם ַעלְוִׂשְמַחת ְיהָוה ְיֻׁשבּון ּוָבאּו ִצּיֹון ְּבִרָּנה ּוְפדּוֵיי

  ָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה ַיִּׂשיגּו

  "ַוֲאָנָחהן ְוָנסּו ָיגֹו

  ' י-'ח: ה"ישעיהו ל
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  "ַּכַּמִים ַלָּים ְמַכִּסיםְיהָוה -ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֶאת-ִּכי"

  'ט: א"ישעיהו י

   ְׁשמֹו ְלעֹוָלםְיִהי"

  ְׁשמֹון יֶֹׁשֶמׁש ִיּנ-ִלְפֵני

   :ּגֹוִים ְיַאְּׁשרּוהּו- בֹו ָּכלְוִיְתָּבְרכּו

  ָרֵאלֱאלֵֹהי ִיְׂש  ְיהָוה ֱאלִֹהיםָּברּוְך

   : ְלַבּדֹוִנְפָלאֹותעֵֹׂשה 

    ֵׁשם ְּכבֹודֹו ְלעֹוָלםּוָברּוְך

  ּכֹל ָהָאֶרץ-ֶאת ְכבֹודֹו ְוִיָּמֵלא

  "ָאֵמן ְוָאֵמן
  ט"י-ז"י: ב"תהלים ע

  "ָים-ְּכבֹוד ְיהָוה ַּכַּמִים ְיַכּסּו ַעל- ִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ ָלַדַעת ֶאתִּכי"

  ד"י: 'חבקוק ב
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  :אחרית דבר

הבאתי . הצגתי לקורא רבים מפניו והתגלמויותיו השונים של אלהינו האחדבספר זה 

כדי לחשוף טפח נוסף , תחת כל נושא משני, גם מספר מובאות מפתח מן הכתובים

כתבי הקודש מכילים פסוקים רבים נוספים המוכיחים , ברם. על זהותו של אלהינו

  .את נכונות כל נושא שמעלה ספר זה

 מצהיר ך כולו"התנ. לראות את האמת,  מעל עינייך ולבךלראשונה מוסר המסווה

  .את אותן הצהרות בנוגע לזהותו של אלהינו האוהב

  !אלא התגשמות התורה והיהדות, האמונה בישוע אינה דת אחרת

  ! אלהים הוא אבינו האמיתי! דבר אלהינו יקום לעולם

לארץ אלהים האב שלח את בנו . משיחנו, הבן, כמושיענואלהים גם מתגלם 

חזרה ' הדרך'ולהראות את , מכל חטאותיהםלפדות את ישראל ואת הגויים כדי 

למען , הוכיחו את האמיתות הללוכל המובאות האלו מדבר אדני . בוראנו, לאבינו

דחיית הקורבן שהקריב אלהים עבור ! האמונה בישוע פירושה חיי נצח. יראו וידעו

: 'ראה דברים ל(! ובחרת בחיים: כמו שאמר משה , לכן! חייך פירושה מוות נצחי

יצטרך  כדי שכל העולם נביא מיוחדאלהים אמר לנו שהוא ישלח ). 'כ- ו"ט

  ).ט"י-ז"י: ח"דברים י(! להקשיב ולציית

  .אלהים עשה זאת כאשר שלח את בנו אהובו

  :ישוע אמר

   אֹו ָּתג ֶאָחדַאַחתד ַעד ֲאֶׁשר ַיַעְברּו ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ַאף יֹו, אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם. ָאֵמן"

  )18: 'מתי ה" (.לֹא ַיַעְברּו ִמן ַהּתֹוָרה ְּבֶטֶרם ִיְתַקֵּים ַהּכֹל

  )ה"ל: ד"מתי כ" (. ְוָהָאֶרץ ַיַעְברּו ּוְדָבַרי לֹא ַיַעְברּוַהָּׁשַמִים"
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 יתחיל בקרוב מלך השמייםושלטון , עומדת לרדת אל הארץמלכות השמיים 

  .ם ישראל ישווע למשיחם האמיתיאולם רק לאחר שע, מירושלים

 ְּבֵׁשם ַהָּבאָּברּוְך 'ֵמַעָּתה לֹא ִּתְראּוִני ַעד ֲאֶׁשר ּתֹאְמרּו :  אֹוֵמר ָלֶכםַוֲאִני: "ישוע אמר

   )ו"כ: ח"קילקוח מתהלים , ט"ל: ג"מתי כ ("'!יהוה

   ָאַמר ְיהָוהּכֹה"

  ִיְתַהֵּלל ָחָכם ְּבָחְכָמתֹו-ַאל

   ִּבְגבּוָרתֹוַהִּגּבֹורִיְתַהֵּלל -ְוַאל

   :ִיְתַהֵּלל ָעִׁשיר ְּבָעְׁשרֹו-ַאל

   אֹוִתיְוָידַֹעַהִּמְתַהֵּלל ַהְׂשֵּכל ְּבזֹאת ִיְתַהֵּלל - ִאםִּכי

  ִּכי ֲאִני ְיהָוה

  עֶֹׂשה ֶחֶסד ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ָּבָאֶרץ

  ְבֵאֶּלה ָחַפְצִּתי-ִּכי

  "ְיהָוה-ְנֻאם
  ג"כ-ב"כ: 'ירמיהו ט
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  :אפילוג

  ?מדוע שרוי עם ישראל במאבק פנימי כה גדול כיום

. בדברים אותם ציווה אלהים למשה לומר לפרעה, תשובה בסיפור הפסחאנו יכולים למצוא את ה

  "!ְּבִני ְוַיַעְבֵדִני- ֶאתַׁשַּלח"

שכחנו מה היתה , כעם, אך אנו. כולנו יודעים שפסח היה הוצאתנו מעבדות במצרים לחירות

  .קדוש ישראל, נעבוד את אלהיםהסיבה הייתה שאנו . או שאנו מתעלמים מכך, סיבת השחרור

לא השכלנו להבין , כמו כן! איננו עובדים את אלהינו, ם היהודי המאוחד של ישראלכע

באופן נסי , שהוא מושיענו, לא הצלחנו להבין שאלהינו. לגמרי את האמת אודות זהות אלהינו

מרבית . כפי שניבא דברו, והוא בא לעולם כקרבן הפסח עבור ישועתנו, גם היה למשיחנו

  !אנו דחינו את משיחנו והתכחשנו לו, לפיכך. א הבינו זאתתלמידי החכמים היהודים ל

, בזמן הזה הוא יבוא כמלך האריות, וכדי לדון את הגויים, הוא יבוא שוב בשביל ישועת ישראל

  "!אדון הכבוד"ו" ארי יהודה"

האומות "גלים גדולים של אנטישמיות באו מאלו שהם . נרדף העם היהודי, במשך מאות רבות

שבהם , עבודה זרה כעםנובעת גם משום חטאינו של , ברובה, אך רדיפה זו. כולכבי" הנוצריות

הענקנו לדברים רבים חשיבות רבה יותר מאשר לעבודת אלהינו הקדוש והצדיק וציות לדבריו 

זאת ניתן לראות ברבים מן המסורות והמנהגים הדתיים שלנו וגם . ך"הקדושים מן התורה והתנ

אשר , והקבלה,  התלמוד והמשנה–פה -התורה שבעל:  שלנובכה רבים מן הכתבים הדתיים

  .ך"הסיטו אותנו הרחק מהפשטות של דבר אלהים בתנ

מלהבין את זהותו , עם ישראל, גדולה עיוורה אותנו רמאות, בגלל העבודות הזרות הרבות הללו

, כמו גם המשיח שלנו, העובדה שהוא יהיה המושיע המובטח. האמיתית של אלהינו עצמו

 ֲהִיָּפֵלא", הוא אמר לאברהם ולשרה . ך כולו"לאורך התורה והתנ, שוב ושוב, ית לנו בברורנגל

, שנולד בבית לחם, וכך בא אלהים לעולם כתינוק טהור מחטא). ד"י: ח"בראשית י" (ֵמְיהָוה ָּדָבר

  ! אותוהחמצנוואנו . ישראל, כדי שיוכל להושיע את עמו

ושהוא אוהב אותנו אהבת עולם , אומר שהוא אבינו, קוםהשופט העליון ואדון הי, קדוש ישראל

שהוא , רב ממשפטו) 'א: ו"ראה תהלים קל(, העומד לעולם, שחסדו, )'ח', ב: א"ראה ירמיהו ל(

ראה ! (ושדברו יקום לעולם) 'ב: ח"ראה תהלים קל! (מגדיל את דברו הקדוש מעל כל שמו

  ).'ח: 'ישעיהו מ
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והוא מצווה על כולנו . ללכת באמת של דברו הקדוש, ישראללא רק לבני , הוא קורא לכל ילדיו

  ).ד"ל, ח"י: ט"ראה ויקרא י. ( בינינובשלוםהגר ' לאהוב את הגר'וגם ' לאהוב זה את זה'

ונתנו , משום שבני ישראל לא הצליחו לשים את דבר אדני הכתוב במקום הראשון בחייהם

,  ומשום בערות ודעות קדומות כה רבות,לדברים רבים אחרים חשיבות גדולה יותר מאשר לדברו

:  נגד יהודים וגויים אחרים היודעים את האמתבישראל חוקים לא צודקים ולא הוגניםנחקקו 

חוקים אלה עיכבו אלפים רבים של יהודים ומנעו מהם את היכולת . שישוע הוא משיחנו האמיתי

 היכן שאלהים קרא להם ,לבוא ולחיות בישראל, לקיים את מצוות אדני ולעלות לארץ ישראל

חוקים אלה מנעו מהמוני צדיקי אומות העולם את . ולשרת את אלהיהם ואת עם ישראל, לחיות

אותם מאמינים , כמו כן.  ולשרת גם כן את אלהי ישראל ואת עם ישראל, היכולת לחיות בישראל

  .יפות שונותמרד, ועודם סובלים, סבלו, אשר נקראו על ידי קדוש ישראל להיות בישראל, בישוע

חייבות  הללו נגד יהודים וגויים המאמינים בישוע כמשיחם הלא צודקות והלא הוגנותהרדיפות 

חוקי העלייה  חייבים , כמו כן. משום שהן מונעות את ברכות אלהים על כולנו! להפסיק לאלתר

משום שספר זה הראה בבירור רבות מן האמיתות שבדבר אדני הנוגעות לאלהינו ! להשתנות

  .לזהותו האמיתית החבויה של משיחוו

, ספר זה חשף טעות חמורה בתיאולוגיה הדתית היהודית המכחישה כי ישוע הוא משיח ישראל

שישוע , ספר זה הוכיח בבירור את ההפך מדבר אדני הקדוש, אדרבא. כביטוי של אלהים עצמו

ונגד דבר , עצמוטעות חמורה זו ביהדות הדתית עומדת בסתירה ללב אלהים !  יחדשניהםהוא 

הם גם צריכים ! עם ישראל צריך להתחנך באמת אודות אלהינו ומשיחנו האהוב! אדני הקדוש

אשר קמו , היהודים והגויים, כמו גם לאחיהם ולאחיותיהם המאמינים, לשוב בתשובה לאלהיהם

  !על מנת שאלהים יוכל לשקם אותם לעצמו, להגנת האמת אודות המשיח שלנו

הצדק הנגרם לאלפי - חשוב אף יותר מאי,ר חשוב מונח על כף המאזנייםנושא אף יותאולם 

משהו בעל חשיבות גדולה יותר במידה . מאמינים יהודים וגויים המאמינים שישוע הוא משיחם

עבור הארץ , העתידי של ישראל אשר הובטח להם מאת אלהים יעודמשום שהוא קשור ל, רבה

  . העם היהודי בתפוצותכמו גם עבור, ועבור העם היהודי בישראל

,  עקב חטאיהם הרבים של עבודה זרה ומרי נגד אלהיהם, משום העיוורון הרוחני של ישראל

, )'ה: 'ראה שמות כ... (לשילשים ולריבעים, לבנים, משום שחטאי אבותיהם עברו מדור לדור[

, האוהבהם גם לא  אימצו אל לבם את משיחם החי ו. יהודים רבים התרחקו מאלהיהם ומעבודתו

  !בנתנו את חייו עבור ישועתם הנצחית, ואת כל אשר הוא השיג בשבילם, ישוע
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ראה (במתן סליחה עבור כל חטאינו בדם חייו שלו , הוא נתן תוקף לברית החדשה המובטחת

והוא הכניס אותנו אל תוך מערכת יחסים קרובה , )ב"י-'א: ג"ד וישעיהו נ"ל-'ג: א"ירמיהו ל

  . קדוש ישראל,יותר עם אבינו האוהב

והשיב אותנו אל מערכת , הוא שיקם את מעמדנו כבניו ובנותיו הנצחיים של האל העליון מכל

הושבו , ועוד רבות אחרות, כל הברכות הללו. היחסים עם אלהים אותה ידע ואיבד אדם הראשון

  .לנו בזכות ישוע

, ימת רק דרך אחתקי. כל אחד מאתנו יעמוד יום אחד מול אלהי השמים ויישפט על כל חטאיו

 וזו תלויה באם קיבלנו או שמא לא קיבלנו ,לקבל סליחה על כל החטאים, שאותה סיפק אלהים

בלקחו על , ואת כפרת הדם שישוע סיפק עבורנו, כמשיחנו וכקרבן הפסח שלנו, ישוע, את בנו

  .ובמותו במקומנו עבור כל חטאינו, עצמו את העונש שלנו

ראה ! (משום שדבר אלהים הקדוש הוא נצחי ועומד לעד, טוחהיעוד העתידי של ישראל הוא ב

והוא , אך לכל אדם ניתנה הבחירה החופשית. דבר אדני מקיים את הבריאה כולה) 'ח: 'ישעיה מ

הניתנת , ישועת העולמיםאת ,  אם לקבל או לדחות את מתנת החינם של אלהיםלהחליטחייב 

  "!ת בחייםובחר"אלהים אומר . כקרבן הפסח שלנו, דרך ישוע

חיי נצח הנעה כלפי הגשמתה בהבטחות אלהים של , זוהי היהדות האמיתית; אין זו דת אחרת

  !מבורכים עם אלהינו

,  קדוש ישראל–וגם רחוקים מאלהיהם עצמו , עם ישראל מפולגים עתה מאד בינם ובין עצמם

דברו מנהיגי הממשלה בישראל הפנו את גבם לאלהיהם ול. השופט העליון ואדון היקום

, משום שבמקום לחפש את עזרם מאלהיהם עצמו, ישראל הפכה לטרף לאומות העולם! הקדוש

ממשלת ארצות , וחפשו את העזרה של חברתם ובת בריתם כביכול, הם בחרו בעבודה זרה

בפרט בכל , אומה זו גם היא נמצאת במצב של מרי גדול נגד אלהי ישראל ודברו הקדוש. הברית

  .אשר אלהים נשבע באמצעות בריתו כשייכת לבני ישראלהארץ , הקשור לישראל

, ממשלת ארצות הברית משרתת את האינטרסים האנוכיים של עצמה ואת רצונה לשלוט ולשרוד

העולה , גדולה יותר' ממשלה עולמית אחת'מצייתת עתה ל, וכמרבית האומות האחרות בעולם

  .במהירות

עולמי - השלבים האחרונים של שלטון כללנעה לעבר, ממשלה עולמית אחת נמצאת עתה בינינו

היא . היא מאד פעילה כאן בישראל. אם לא הבחנת בכך, היא צפה ועלתה. והשתלטות גלובלית

מעורבת בשפיכת שמן נוסף על אש הקונפליקט הקיים בין הערבים לבין אחיהם בדם מימים 
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אופן לא חוקי חלקים במסרם ב, בעשיית עסקאות מאחורי הקלעים עם אויבינו, היהודים, ימימה

  .מארצנו

היא גורמת לדעתם של היהודים הישראלים והערבים . הממשלה העולמית האחת עושה זאת כאן

עד כי אנו מחמיצים את המהלכים , הפלסטיניים להיות מוסחת על ידי המאבק המתמיד שלהם

 נמצא ערבי-הקונפליקט היהודי. ים ואת המטרות הסופיות של אויבנו הגדולים יותרחתרניה

מזרח תיכונית בוערת - השומר את האש הישראלית, ומשמש כדלק בערה, בשורה הראשונה

בעוד שרבים מאנשיהם , מאחורי הקלעים ממשיכה הפעילות לקראת עליונות עולמית. תמיד

 לכל מה בתמימותהמאמין , מרבית הציבור. מושמים בעמדות מפתח בממשלה הישראלית

,  וקהה חושים לנוכח הרשע ההולך ומתגברהמוםעומד , משלשאומרים לו המנהיגים ופקידי המ

" . ְּכמֹו ַּפח ָיבֹוא ַעל ָּכל ַהּיֹוְׁשִבים ַעל ְּפֵני ָּכל ָהָאֶרץִּכי"ישוע אף הזהיר אותנו . המאיים על כולנו

  ).35: א"לוקס כ(

הם חפצים להיות . הממשלה העולמית האחת מורכבת מאנשים ומנשים אשר חברו יחדיו

הם מתנגדים . כל אחד מהם נבחר בקפידה לתפקידו ולמעמדו. ורוצים לשלוט בעולם, כאלהים

משום שהם שונאים את ,  ומבזים אותן,)נוצרים אמיתיים(והן לנצרות האמיתית הן ליהדות 

  .ך"ך ואת אלהי התנ"התנ

 המסורים לאלהי ישראל ולדבריו, יהודים וגויים,  הם מאמינים בישוע המשיחנוצרים אמיתיים[

והם אף יקריבו את ; משאת לבם הגדולה מכל היא לשרת את אלהי ישראל. ך כולו"הנצחיים בתנ

  .]חייהם עבור ישועתם של עם ישראל היהודי

 את מקומו של לגזולמשום שהם רוצים , ירושליםרוצים את מנהיגי העולם החדשים הללו 

הי ישראל שהוא יכונן שם אמר אל, ולעשות זאת מירושלים, הם רוצים לשלוט בעולם. אלהים

  ).'ז: ג"יחזקאל מ; ד"י-ג"י: ב"ראה תהלים קל. (את כיסא כבודו

  .מנהיגי הממשלה העולמית האחת רוצים את הר הבית

ואלו אשר יכולים לראות מבעד . הטיפוסים המפוקפקים הללו של הממשלה האחת צפים ועולים

  .יכולים לזהותם בנקל, למעטה הדק של הסוואה ממשלתית

משום שדבר אלהים הוא אמיתי והוא מזהיר .  לנו להיות בין אלו שנופלים בפח השקראך אל

 ְוִיְתַלְּבנּו ִיְתָּבְררּו", שבאחרית הימים, דניאל, אלהים אמר באמצעות נביאו! אותנו בקול רם

  )'י: ב"דניאל י"! (ם ָיִבינּוְוַהַּמְׂשִּכִליְרָׁשִעים -  ָיִבינּו ָּכלְולֹאְוִיָּצְרפּו ַרִּבים ְוִהְרִׁשיעּו ְרָׁשִעים 
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 ּוָבֵעתִנְהְיָתה ִמְהיֹות ּגֹוי ַעד ָהֵעת ַהִהיא - ֵעת ָצָרה ֲאֶׁשר לֹאְוָהְיָתה: "אלהים גם אמר דרך דניאל

 ַחֵּייְלָעָפר ָיִקיצּו ֵאֶּלה - ִמְּיֵׁשֵני ַאְדַמתְוַרִּבים) : החיים (ַּבֵּסֶפרַהִּנְמָצא ָּכתּוב - ָּכלִיָּמֵלט ַעְּמָךַהִהיא 

 ַּכּכֹוָכִבים ּוַמְצִּדיֵקי ָהַרִּבים ְּכזַֹהר ָהָרִקיַע ַיְזִהרּו ְוַהַּמְׂשִּכִלים  : עֹוָלם ְוֵאֶּלה ַלֲחָרפֹות ְלִדְראֹון עֹוָלם

  )'ג- 'א: ב"דניאל י" (ְלעֹוָלם ָוֶעד

אשר , הנושא האמיתי. 'או מיהו נוצרי, מיהו יהודי אמיתי'הנושא האמיתי של ישראל אינו עוד 

או מי , מי יעמוד עם אלהים ודברו הקדוש! 'הרע'נגד ' הטוב'ברור כשמש הוא , עד מהרה, יהיה

וכל ! עד לבוא המשיח, מצבם של מרבית מתושבי העולם יורע במהירות. יתנגד לאלהי ישראל

,  משה לפני זמן כה רבשקרא קריאההנושא האמיתי הוא עדיין אותה . אחד ייאלץ לבחור

לאחר ששהה עם אלהים (,  עשרת הדברות-ובידיו שני לוחות הברית , סיניכאשר ירד מהר 

  )ו"כ: ב"שמות ל(!"  ַליהָוה ֵאָליִמי): "במשך ארבעים יום

הנמצאים , זה הזמן עבורנו לנקוט בעמדה נגד הרשע האמיתי והאויבים האמיתיים של ישראל

, הבטחות אלהים הנצחיות את לסכלומנסים , פועלים לחלוקת ארצנו,  בתוך עמנוכאן ועכשיו

לשרת , הבוחרים להאמין בדברו הקדוש, לכולנו, באמצעות בריתו הקיימת לעד, אותן הבטיח

  .אותו באמונה וללכת בעקבותיו

ספר , 'ישוע תיאר את אותם אויבים בצורה מאד ברורה בספר האחרון של הברית החדשה

אך אומר להם שהם ,  יהודיםכאשר הוא פונה אל יהודים מסוימים הטוענים שהם', ההתגלות

  )9: 'ההתגלות ג" ( ַהָּׂשָטןִמְּכֶנֶסת"בעצם 

, והוא נתן את הארץ הזו לנו, )ג"כ: ה"ויקרא כ"...! (ִלי ָהָאֶרץ-ִּכי", ארץ ישראל שייכת לאלהים

  )10-6עמודים ראה . ובפרט לא לאויבינו, אסור לנו לתת אותה לאף אחד. כנחלת עולם

, מאוחדים כאדם אחד, ונעמוד יחדיו, אם נתעורר ונקום, לא!  לא?האם זה מאוחר מדי, אך

  !קוראים אל אלהינו להלחם עבורנו נגד אויבינו המשותפים

או אפילו אם כל , קבוצה או אומה, ולא יוכלו אף אדם! ולו הניצחון! משום שאלהים הוא ריבון

טת של דבר אלהים לעכב או למנוע את הגשמתו המוחל, אומות העולם האחרות יתאחדו נגדנו

  )'ו- 'א: ד"י; ד"י- 'ח', ג-'ב: ב"ראה זכריה י! (אשר הוא דיבר, הנצחי

  )'ח: 'ישעיהו מ"! (ֱאלֵֹהינּו ָיקּום ְלעֹוָלם-ּוְדַבר! "הניצחון לאלהינו

  )'א: ד"תהלים כ" ( ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה ֵּתֵבל ְויְֹׁשֵבי ָבּהַליהָוה: "כמו שכתב דוד המלך
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ַיֲעֶׂשה ָלֶכם ַהּיֹום ִּכי - ֲאֶׁשרְיהָוהְיׁשּוַעת -ִהְתַיְּצבּו ּוְראּו ֶאת ִּתיָראּו- ַאל: "משה אמר אל העם

 ִיָּלֵחם ָלֶכם ְוַאֶּתם ְיהָוה  :עֹוָלם-לֹא תִֹספּו ִלְראָֹתם עֹוד ַעד ַהּיֹוםִמְצַרִים - ֲאֶׁשר ְרִאיֶתם ֶאת) האויבים(

- ג"י: ד"שמות י" (ְוִיָּסעּוִיְׂשָרֵאל -ְּבֵני-ַּדֵּבר ֶאלִּתְצַעק ֵאָלי - מֶֹׁשה ַמה-  ְיהָוה ֶאלַוּיֹאֶמר:  ַּתֲחִרׁשּון

  )ו"ט

 ָלֶכם ַּבֲחרּו", המובטחת, בהיותו בארץ ישראל הזו, וכמו שהכריז יהושע לפני שנים כה רבות

  )ו"ט: ד"יהושע כ" (ְיהָוה-  ְוָאנִֹכי ּוֵביִתי ַנֲעבֹד ֶאת ...ִמי ַתֲעבֹדּון- ַהּיֹום ֶאת

-  ֵאת ֲאֶׁשר)ישוע (ְוִהִּביטּו ֵאַלי ְוַתֲחנּוִניםֵּבית ָּדִויד ְוַעל יֹוֵׁשב ְירּוָׁשַלִם רּוַח ֵחן - ַעלַפְכִּתיְוָׁש"

  ) ...'י: ב"זכריה י" (ַהְּבכֹור-ַהָּיִחיד ְוָהֵמר ָעָליו ְּכָהֵמר ַעל- ַעלְּכִמְסֵּפדָּדָקרּו ְוָסְפדּו ָעָליו 

  טֹוב- ַליהָוה ִּכיהֹודּו"

  "ְלעֹוָלם ַחְסּדֹוִּכי 

  "ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו  ִנְפָלאֹות ְּגדֹלֹות ְלַבּדֹוְלעֵֹׂשה"

   ַאְרָצם ְלַנֲחָלהְוָנַתן"

   :ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

  :ַחְסּדֹוִּכי ְלעֹוָלם   ְלִיְׂשָרֵאל ַעְבּדֹוַנֲחָלה

   ָזַכר ָלנּוֶׁשְּבִׁשְפֵלנּו

   : ַחְסּדֹוְלעֹוָלםִּכי 

   ִמָּצֵרינוַוִּיְפְרֵקנּו

  " ְלעֹוָלם ַחְסּדֹוִּכי 

  " ְלֵאל ַהָּׁשָמִים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹוהֹודּו"

  )ו"כ, ד"כ-א"כ', ד', א: ו"תהלים קל(

 זה ).'ב: א"ירמיהו ל" (ֵּכן ְמַׁשְכִּתיְך ָחֶסד-  עֹוָלם ֲאַהְבִּתיְך ַעלְוַאֲהַבת"האומר לנו , אלהי ישראל

על מנת , עם ישראל, העם היהודי, הם ולבותיהם של אהוביךהזמן להסיר את המסווה מעל עיני

אלהיהם , ולהבין את האמיתות לגביך, שהם יוכלו לדעת אותך באופן אישי כאביהם האוהב

ושאתה אהבת אותם כל כך שהקרבת את הקורבן , משיחםשאתה הוא הן מושיעם והן , האחד

  .וך אותם חזרה אליךכדי למש, ונתת את חייך שלך עצמם בשבילם, המוחלט בעבורם

  "ָבא מֹוֵעד- ֵעת ְלֶחְנָנּה ִּכי- ָתקּום ְּתַרֵחם ִצּיֹון ִּכיַאָּתה"

)ד"י: ב"תהלים ק(



 120 

  דבריו הנפלאים של ישוע המשיח: 'נספח א

  . כל הזכויות לתרגום החדש של הברית החדשה שמורות לחברה לכתבי הקודש בישראל©

ופסוק , צאים בברית החדשההנמ,  הדברים המרשימים שאמר ישועקרא כמה מן

, או שמא אלו דברי אלהים חיים. בעצמך באם אלו הם דבריו של אדם מן השורה

  . שנאמרו על ידי בנו

, יוחנן, דברים אלה תועדו על ידי אחד מחסידיו הקרובים והנאמנים ביותר של ישוע

 ,יוחנן הלך בעקבות ישוע במשך יותר משלוש שנים. נחום שבגליל-ישראל מכפר-בן

מתיר אסורים ומחייה , פוקח עיוורים, מרפא חולים: וראה אותו מחולל אלפי נסים

 ועל ההבטחות אהבת אביוכשהוא מטיף על , בן אלהים צעד ברחבי הארץ. מתים

  !ישועת אלהים וחיי הנצחשל 

הוא . ישוע מילא את ההבטחות הללו כאשר מסר את חייו הטהורים מחטא בעבורנו

מלכות , מלכותו. באמתהאוהב אותנו  ,ינו האישיכאבגילה לנו את אלהים 

  .עומדת לבוא אל הארץ, השמיים

 ִנְהָיהָיָדיו - ָּבעֹוָלם ָהָיה ְוַעל .ָּבא ֶאל ָהעֹוָלם, ַהֵּמִאיר ְלָכל ָאָדם,  ָהֲאִמִּתיָהאֹור"

ֲאָבל . לּו אֹותֹו לֹו לֹא ִקְּבֲאֶׁשרהּוא ָּבא ֶאל ֶׁשּלֹו ְוֵאֶּלה . ְוָהעֹוָלם לֹא ִהִּכירֹו, ָהעֹוָלם

. ָנַתן ּתֶֹקף ִלְהיֹות ָּבִנים ֵלאלִֹהים,  ִּבְׁשמֹוַהַּמֲאִמיִנים, ְלֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִקְּבלּו אֹותֹו

  . ִּכי ִאם ֵמֱאלִֹהים, ַאף לֹא ֵמֵחֶפץ ֶּגֶבר,  ֵמֵחֶפץ ַהָּבָׂשר נֹוְלדּוְולֹאלֹא ִמָּדם 

ְּכבֹוד ֵּבן ָיִחיד ,  ֶאת ְּכבֹודֹוָרִאינּו ַוֲאַנְחנּו ;ַהָּדָבר ִנְהָיה ָּבָׂשר ְוָׁשַכן ְּבתֹוֵכנּו

  ."ֶוֱאֶמתָמֵלא ֶחֶסד , ִמִּלְפֵני ָאִביו

ְוַהֶחֶסד , ְיֵדי מֶֹׁשה- ַעלִנְּתָנהִּכי ַהּתֹוָרה ; ְוֶחֶסד ַעל ֶחֶסד,  ִמְּמלֹואֹו ֻּכָּלנּו ִקַּבְלנּוֵהן"

, ַהֵּבן ַהָּיִחיד; ֵמעֹוָלםת ָהֱאלִֹהים לֹא ָרָאה ִאיׁש ֶא .ַהָּמִׁשיַחְוָהֱאֶמת ָּבאּו ֶּדֶרְך ֵיׁשּוַע 

  "הּוא ֲאֶׁשר הֹוִדיעו, ַהִּנְמָצא ְּבֵחיק ָהָאב

  18-16, 14-9: 'יוחנן א
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 יֹאַבד ָּכל ַהַּמֲאִמין לֹא ּכֹה ָאַהב ֱאלִֹהים ֶאת ָהעֹוָלם ַעד ִּכי ָנַתן ֶאת ְּבנֹו ְיִחידֹו ְלַמַען ִּכי"

,  לֹא ָׁשַלח ֶאת ְּבנֹו ֶאל ָהעֹוָלם ִלְׁשּפֹט ֶאת ָהעֹוָלםָהֱאלִֹהיםֵהן . ל ַחֵּיי עֹוָלםֶאָּלא ִיְנַח, ּבֹו

  ".ָיָדיו- ֶׁשִּיָּוַׁשע ָהעֹוָלם ַעלְּכֵדיֶאָּלא 

  17-16: 'יוחנן ג

  "." ַּתֲאִמינּולֹאְּבׁשּום ָּפִנים , ִאם ֵאיְנֶכם רֹוִאים אֹותֹות ּומֹוְפִתים: " לֹו ֵיׁשּוַעָאַמר"

  48: 'יוחנן ד

 ַלֲעׂשֹות ָּדָבר ִמִּלּבֹו ָיכֹולַהֵּבן ֵאיֶנּנּו , ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם: " ֵיׁשּוַע ְוָאַמר ָלֶהםָעָנה"

זֹאת ַּגם ַהֵּבן עֹוֶׂשה –ָּכל ַמה ֶּׁשעֹוֶׂשה ָהָאב . עֹוֶׂשהזּוָלִתי ַמה ֶּׁשהּוא רֹוֶאה ֶאת ָהָאב 

 ְּגדֹוִלים ּוַמֲעִׂשים. ֵהב ֶאת ַהֵּבן ּוַמְרֶאה לֹו ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר הּוא עֹוֶׂשה ָהָאב אֹוִּכי, ָּכמֹוהּו

ֵּכן ַּגם ַהֵּבן ,  ֶׁשָהָאב ֵמִעיר ּוְמַחֶּיה ֶאת ַהֵּמִתיםְּכֵׁשםִּכי ; ַעד ִּכי ִּתְתַּפְּלאּו, ֵמֵאֶּלה ַיְרֶאה לֹו

ֶאָּלא ָנַתן ֶאת ָּכל ַהִּמְׁשָּפט ְּבַיד ַהֵּבן , ִאיׁשט  ָהָאב ֵאיֶנּנּו ׁשֹוֵפ. ֶׁשהּוא רֹוֶצהִמיְמַחֶּיה ֶאת 

ֵאינֹו ,  ַהֵּבןֶאתִמי ֶׁשֵאינֹו ְמַכֵּבד .  ֶאת ַהֵּבן ְּכמֹו ֶׁשְּמַכְּבִדים ֶאת ָהָאבְיַכְּבדּוְּכֵדי ֶׁשַהּכֹל 

 ֶאת ְּדָבִרי ּוַמֲאִמין ַהּׁשֹוֵמע,  ָלֶכםאֹוֵמרָאֵמן ָאֵמן ֲאִני . ְמַכֵּבד ֶאת ָהָאב ֲאֶׁשר ָׁשַלח אֹותֹו

  . ְוֵאינֹו ָּבא ְּבִמְׁשָּפט ִּכי ִאם ָעַבר ִמָּמֶות ְלַחִּייםעֹוָלםַחֵּיי ְלׁשֹוְלִחי ֵיׁש לֹו 

- קֹול ֶּבןֶאתֶׁשַהֵּמִתים ִיְׁשְמעּו , ְוָכֵעת ִהיא, ָּתבֹוא ָׁשָעה,  ֲאִני אֹוֵמר ָלֶכםָאֵמןָאֵמן 

ָּכְך ַּגם ָנַתן ַלֵּבן ֶׁשִּיְהיּו לֹו ,  ְּבָעְצמֹוַחִּייםִּכי ְּכֵׁשם ֶׁשָּלָאב ֵיׁש , ָהֱאלִֹהים ְוַהּׁשֹוְמִעים ִיְחיּו

 ַאל ִּתְתְמהּו ַעל .ָהָאָדם הּוא-ִּכי ֶּבן, ַּגם ַסְמכּות ָנַתן לֹו ַלֲעׂשֹות ִמְׁשָּפט. ַחִּיים ְּבָעְצמֹו

 ַהּטֹוב ִלְתקּוָמה ֶׁשל עֹוֵׂשיְוֵיְצאּו , ּו ֶאת קֹולֹו ָּתבֹוא ָׁשָעה ֶׁשָּכל ׁשֹוְכֵני ֶקֶבר ִיְׁשְמעִּכי, זֹאת

  .ִמְׁשָּפטַחִּיים ְועֹוֵׂשי ָהָרע ִלְתקּוָמה ֶׁשל 

ִמְּפֵני , ּוִמְׁשָּפִטי צֹוֵדק.  ֲאִני ׁשֹוֵפטׁשֹוֵמַעְלִפי ַמה ֶּׁשֲאִני . ֵאין ֲאִני ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ָּדָבר ִמִּלִּבי

  .""ְרצֹוִני ֶאָּלא ֶאת ְרצֹון ׁשֹוְלִחי ֶאתֶׁשֵאיֶנִּני ְמַבֵּקׁש 

 – ִלי ָהָאב ְלַהְׁשִליָמם ֶׁשָּנַתןֶׁשֵּכן ַהַּמֲעִׂשים ,  ֲאִני ֵיׁש ִלי ֵעדּות ְּגדֹוָלה ֵמֵעדּות יֹוָחָנןַאְך"

  ". ָעַלי ֶׁשָהָאב ְׁשָלַחִניְמִעיִדים –אֹוָתם ַהַּמֲעִׂשים ֲאֶׁשר ֲאִני עֹוֶׂשה 

;  ַאֶּתם ֶׁשֵּיׁש ָלֶכם ַחֵּיי עֹוָלם ָּבֶהםחֹוְׁשִביםִּכי ,  ַהְּכתּוִביםֶאת  חֹוְקִריםַאֶּתם"

  "ַחִּיים ַאֶּתם ֵאיְנֶכם רֹוִצים ָלבֹוא ֵאַלי ְּכֵדי ֶׁשִּיְהיּו ָלֶכם ְוִאּלּו. ְוֵהם ַהְּמִעיִדים ָעַלי

  40-39, 36, 30-19: 'יוחנן ה
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ְוַהַּמֲאִמין ִּבי לֹא , ִיְרַעבָּכל ַהָּבא ֵאַלי לֹא . יםֲאִני הּוא ֶלֶחם ַהַחִּי: " ָלֶהם ֵיׁשּוַעָאַמר"

  .."".ִיְצָמא עֹוד

 אֹותֹו ַּבּיֹום ֶׁשָאִקיםֶאָּלא , ֶׁשּלֹא יֹאַבד ִלי ִאיׁש ִמָּכל ֲאֶׁשר ָנַתן ִלי:  ְרצֹון ׁשֹוְלִחיְוֶזה"...

 ַוֲאִני לֹו ַחֵּיי עֹוָלם ִיְהיּוִמין ּבֹו ֶׁשָּכל ָהרֹוֶאה ֶאת ַהֵּבן ּוַמֲא:  ֵהן ֶזהּו ְרצֹון ָאִבי.ָהַאֲחרֹון

  "...ָאִקים אֹותֹו ַּבּיֹום ָהַאֲחרֹון

ַוֲאִני ָאִקים , ְׁשָלַחִני ִאיׁש ָיכֹול ָלבֹוא ֵאַלי ֶאָּלא ִאם ֵּכן ִיְמׁשְֹך אֹותֹו ָהָאב ֲאֶׁשר ֵאין"...

ָּכל ַהּׁשֹוֵמַע ִמן ָהָאב . 'ַנִיְך ִלּמּוֵדי יהוהָּב-ְוָכל, 'ַּבְּנִביִאיםֵהן ָּכתּוב . אֹותֹו ַּבּיֹום ָהַאֲחרֹון

— ֵמֵאת ָהֱאלִֹהיםֶׁשהּואִּכי ִאם ֶזה , לֹא ֶׁשֵאיֶזה ִאיׁש ָרָאה ֶאת ָהָאב.  ָיבֹוא ֵאַליְולֹוֵמד

ֲאִני הּוא ֶלֶחם . ַהַּמֲאִמין ֵיׁש לֹו ַחֵּיי עֹוָלם, ָלֶכםָאֵמן ָאֵמן ֲאִני אֹוֵמר . הּוא ָרָאה ֶאת ָהָאב

 ְּכֵדי ַהָּׁשַמִיםֶזה הּוא ַהֶּלֶחם ַהּיֹוֵרד ִמן .  ָאְכלּו ֶאת ַהָּמן ַּבִּמְדָּבר ָוֵמתּוֲאבֹוֵתיֶכם. ַהַחִּיים

ִאם יֹאַכל ִאיׁש ִמן .  ַהּיֹוֵרד ִמן ַהָּׁשַמִיםַהַחיַהֶּלֶחם ֲאִני . ֶׁשּיֹאְכלּו ִמֶּמּנּו ְולֹא ָימּותּו

  ."ָהעֹוָלם ְוַהֶּלֶחם ֲאֶׁשר ֶאֵּתן ֲהֵריהּו ְּבָׂשִרי ְּבַעד ַחָּייו ֶׁשל .ְלעֹוָלםַהֶּלֶחם ַהֶּזה ִיְחֶיה 

  "? ָלֵתת ָלנּו ֶאת ְּבָׂשרֹו ֶלֱאכֹלֶזהֵאיְך ָיכֹול : "ִהְתַוְּכחּו ַהּׁשֹוְמִעים ֶזה ִעם ֶזה ְוָאְמרּו

ָהָאָדם ְולֹא - ְּבַׂשר ֶּבןִאם לֹא ּתֹאְכלּו ֶאת,  אֹוֵמר ָלֶכםֲאִניָאֵמן ָאֵמן : "ָאַמר ָלֶהם ֵיׁשּוַע

 ֶאת ָּדִמי ֵיׁש לֹו ַחֵּיי ְוׁשֹוֶתהָהאֹוֵכל ֶאת ְּבָׂשִרי . ֵאין ָלֶכם ַחִּיים ְּבִקְרְּבֶכם,  ָּדמֹוֶאתִּתְׁשּתּו 

ִּכי ְּבָׂשִרי הּוא ַמֲאָכל ֲאִמִּתי ְוָדִמי הּוא ַמְׁשֶקה , ָהַאֲחרֹוןעֹוָלם ַוֲאִני ָאִקים אֹותֹו ַּבּיֹום 

ְּכמֹו ֶׁשָהָאב ַהַחי ָׁשַלח אֹוִתי . ּבֹוָהאֹוֶכל ֶאת ְּבָׂשִרי ְוׁשֹוֶתה ֶאת ָּדִמי ׁשֹוֵכן ִּבי ַוֲאִני . ִמִּתיֲא

ֶזהּו ַהֶּלֶחם ֲאֶׁשר ָיַרד ִמן .  אֹוִתי ַאף הּוא ִיְחֶיה ִּבְגָלִליָהאֹוֵכלַּגם , ַוֲאִני ַחי ִּבְגַלל ָהָאב

  ". ִיְחֶיה ְלעֹוָלםַהֶּזהָהאֹוֵכל ֶאת ַהֶּלֶחם . לּו ָהָאבֹות ָוֵמתּולֹא ְּכמֹו ֶׁשָאְכ: ַהָּׁשַמִים

 ֲאֵליֶכם ֶׁשִּדַּבְרִּתיַהְּדָבִרים . ַהָּבָׂשר ֵאינֹו מֹוִעיל ְּכלּום;  ִהיא ַהְמַחָּיהָהרּוַח"...

  ".רּוַח ֵהם ְוַחִּיים

  63, 58-44, 40-39, 35: 'יוחנן ו
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 ָיבֹוא ָנא ֵאַלי ֶׁשָּצֵמאִמי : "ָעַמד ֵיׁשּוַע ְוִהְכִריז, ָּגדֹול ֶׁשל ֶהָחגַּבּיֹום ַה,  ָהַאֲחרֹוןַּבּיֹום"

זֹאת ָאַמר ַעל ."  ִמִּקְרּבֹוִיְזְרמּוְנָהרֹות ֶׁשל ַמִים ַחִּיים ,  ַהַּמֲאִמין ִּבי ִּכְדַבר ַהָּכתּוב!ְוִיְׁשֶּתה

ִּכי ֵיׁשּוַע ,  ַהּקֶֹדׁשרּוַחֲהֵרי עֹוד לֹא ִנְׁשְלָחה ֶׁש,  ֲעִתיִדים ְלַקֵּבל ַהַּמֲאִמיִנים ּבֹוֶׁשָהיּו ָהרּוַח

  ".ֶטֶרם ִנְתָּפֵאר ַּבָּכבֹוד

  "".ַהֶּזהֵמעֹוָלם לֹא ִּדֵּבר ִאיׁש ְּכמֹו ֶׁשְּמַדֵּבר ָהִאיׁש : " ַהְמָׁשְרִתיםֵהִׁשיבּו"

  46, 39-37: 'יוחנן ז

 ַאֲחַרי לֹא ַההֹוֵלְךִאיׁש .  ָהעֹוָלםֲאִני אֹור: " הֹוִסיף ְלַדֵּבר ֲאֵליֶהם ְוָאַמרֵיׁשּוַע"

  ""...לֹוֶאָּלא אֹור ַהַחִּיים ִיְהֶיה , ִיְתַהֵּלְך ַּבחֶֹׁשְך

ִמְׁשָּפִטי ,  ֲאִני ׁשֹוֵפטִאםְוַגם . ֲאִני ֵאיֶנִּני ׁשֹוֵפט ִאיׁש;  ׁשֹוְפִטים ְּכֶדֶרְך ַהָּבָׂשרַאֶּתם"...

ַאף ְּבתֹוַרְתֶכם ָּכתּוב ֶׁשֵעדּות ְׁשֵני .  ֲאֶׁשר ְׁשָלַחִניְוָהָאבִני ֶאָּלא ֲא, ֶׁשֵּכן ֵאיֶנִּני ְלַבִּדי, ֱאֶמת

."  ָהָאב ֲאֶׁשר ְׁשָלַחִני ֵמִעיד ָעַליְוַגםֲאִני הּוא ַהֵּמִעיד ַעל ַעְצִמי .  ְמֵהיָמָנה ִהיאֲאָנִׁשים

 ִאּלּו. ִבי ֵאיְנֶכם ַמִּכיִריםַּגם אֹוִתי ַּגם ֶאת ָא: "ֵהִׁשיב ֵיׁשּוַע" ?ָאִביָךֵאיפֹה : "ָׁשֲאלּו אֹותֹו

  ."ַּגם ֶאת ָאִבי ֱהִייֶתם ַמִּכיִרים, ִהַּכְרֶּתם אֹוִתי

 ֵאיֶנִּני ִמן ֲאִני; ַאֶּתם ִמן ָהעֹוָלם ַהֶּזה. ֲאִני ִמְלַמְעָלה; ַאֶּתם ִמְּלָמָּטה: " ָלֶהםָאַמר"

ִאם ֵאיְנֶכם ַמֲאִמיִנים ִּכי ֶׁשֵּכן ; םַּבֲחָטֵאיֶכָלֵכן ָאַמְרִּתי ָלֶכם ֶׁשָּתמּותּו . ָהעֹוָלם ַהֶּזה

  "."ַּבֲחָטֵאיֶכםמֹות ָּתמּותּו , ֲאִני הּוא

 ַאֶּתם ַּתְלִמיַדי, ִאם ַּתַעְמדּו ִּבְדָבִרי: " ֵיׁשּוַע ֶאל ַהְּפרּוִׁשים ֶׁשֶהֱאִמינּו ּבֹוָאַמר"

ֶזַרע ַאְבָרָהם : "יבּו לֹו ֵהִׁש".ֶאְתֶכםְוֵתְדעּו ֶאת ָהֱאֶמת ְוָהֱאֶמת ְּתַׁשְחֵרר ; ֶּבֱאֶמת

ָעָנה . 'ְּבֵני חֹוִרין ִּתְהיּו'ַמּדּוַע ַאָּתה אֹוֵמר .  ְלִאיׁשְמֻׁשְעָּבִדיםֲאַנְחנּו ּוֵמעֹוָלם לֹא ָהִיינּו 

ְוֵאין . ָּכל עֹוֵׂשה ֵחְטא ֶעֶבד הּוא ַלֵחְטא,  ֲאִני אֹוֵמר ָלֶכםָאֵמןָאֵמן : "ָלֶהם ֵיׁשּוַע

,  ֶאְתֶכםְמַׁשְחֵררִאם ַהֵּבן ָלֵכן . ַהֵּבן ׁשֹוֵכן ְלעֹוָלם; ִית ְלעֹוָלם ׁשֹוֵכן ַּבַּבָהֶעֶבד

  .."".ֶּבֱאֶמת ְּבֵני חֹוִרין ִּתְהיּו

  ". ְלעֹוָלםָמֶותִאם ִיְׁשמֹר ִאיׁש ֶאת ְּדָבִרי לֹא ִיְרֶאה ,  ָאֵמן ֲאִני אֹוֵמר ָלֶכםָאֵמן"...

  51, 36-31, 24-23, 19-15, 12: 'יוחנן ח



 124 

ֲאֶׁשר ַאֶּתם , ָאִבי. ְּכלּוםְּכבֹוִדי ֵאין ּבֹו , ִאם ֲאִני נֹוֵתן ָּכבֹוד ְלַעְצִמי: " ֵיׁשּוַעהָעָנ"

ֲאָבל , ְוַאֶּתם ֵאיְנֶכם ַמִּכיִרים אֹותֹו.  אֹוִתיַהְמַכֵּבדהּוא ', הּוא ֱאלֵֹהינּו'אֹוְמִרים ָעָליו 

 ַמִּכיר אֹותֹו ֲאִניְּבַרם . אֹותֹו ֶאְהֶיה ַׁשְקָרן ְּכמֹוֶכםִאם אַֹמר ֶׁשֵאיֶנִּני ַמִּכיר . אֹותֹוֲאִני ַמִּכיר 

: ָאְמרּו לֹו." ְוָאֵכן ָרָאה ְוָׂשַמח,  ֶאת יֹוִמיִלְראֹותַאְבָרָהם ֲאִביֶכם ָׂשׂש . ְוׁשֹוֵמר ֶאת ְּדָברֹו

ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני : "ַעֵהִׁשיב ָלֶהם ֵיׁשּו" ? ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ְוֶאת ַאְבָרָהם ָרִאיָתֶּבןֲעַדִין ֵאיְנָך "

  "".ֲאִני הּוא, ְּבֶטֶרם ֱהיֹות ַאְבָרָהם, אֹוֵמר ָלֶכם

  58-54: 'יוחנן ח

-ְּבֶבן ַמֲאִמין ַאָּתהַהִאם : "ּוְכֶׁשָּפַגׁש אֹותֹו ָׁשַאל,  ָׁשַמע ִּכי ְּדָחפּוהּו ַהחּוָצהֵיׁשּוַע"

ַּגם : "ָאַמר לֹו ֵיׁשּוַע."  ַאֲאִמין ּבֹוןְלַמַע –? ֲאדֹוִני, ּוִמי הּוא: "ֵהִׁשיב ָהִאיׁש" ?ָהָאָדם

 ְוִהְׁשַּתֲחָוה, "ֲאדֹוִני, ֲאִני ַמֲאִמין: "ָעָנה ָהִאיׁש!"  ִאְּתָך ֶזה הּואַהְמַדֵּברָרִאיָת אֹותֹו ְוַגם 

, ּורֹוִאים ִיְרא-ְּכֵדי ֶׁשֲהּלֹא, ִמְׁשָּפטֲאִני ָּבאִתי ָלעֹוָלם ַהֶּזה ְלֵׁשם : " ָאַמר ֵיׁשּוַע. לֹו

  "."ְוָהרֹוִאים ִיְהיּו ְלִעְוִרים

  39-35:' יוחנן ט

. ֲאִני ַהַּׁשַער.... ַהּצֹאןֲאִני הּוא ַׁשַער , ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם: " ֵיׁשּוַע ְוָאַמרהֹוִסיף"

ב ָּבא ֶאָּלא ִלְגנֹב ֵאין ַהַּגָּנ.  ִיָּכֵנס ְוֵיֵצא ְוִיְמָצא ִמְרֶעההּוא;  ִיָּוַׁשע–ִאיׁש ִאם ִיָּכֵנס ַּדְרִּכי 

  . ּוְלַהְׁשִמידְוַלֲהרֹג

  ֲאִני ָּבאִתי ְּכֵדי ֶׁשִּיְהיּו ָלֶהם ַחִּיים

  . ֶׁשִּיְהיּו ָלֶהםּוְבֶׁשַפע

 ֲאִני ָהרֹוֶעה ... . ַנְפׁשֹו ְּבַעד ַהּצֹאןֶאתָהרֹוֶעה ַהּטֹוב נֹוֵתן . ֲאִני ָהרֹוֶעה ַהּטֹוב

  ,ְוֶׁשִּלי ַמִּכיִרים אֹוִתי ֶאת ֶׁשִּלי ַמִּכירֲאִני . ַהּטֹוב

  ; ַוֲאִני ַמִּכיר ֶאת ָהָאבאֹוִתיְּכֵׁשם ֶׁשָהָאב ַמִּכיר 

 ֶאתִמּׁשּום ֶׁשֲאִני נֹוֵתן :  ִמּׁשּום ָּכְך אֹוֵהב אֹוִתי ָהָאב....  ְוֶאת ַנְפִׁשי נֹוֵתן ֲאִני ְּבַעד ַהּצֹאן

. ֵתת אֹוָתּה ְוֵיׁש ִלי ַסְמכּות ָלַקַחת אֹוָתּה ׁשּוב ִלי ַסְמכּות ָל ֵיׁש...ַנְפִׁשי ְוֶאַּקח אֹוָתּה ׁשּוב

  "." ַהּזֹאת ִקַּבְלִּתי ֵמֵאת ָאִביַהִּמְצָוהֶאת 

  18-7: 'יוחנן י
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 – עֹוֶׂשה ְּבֵׁשם ָאִבי ֶׁשֲאִניַהַּמֲעִׂשים . ָאַמְרִּתי ָלֶכם ְוֵאיְנֶכם ַמֲאִמיִנים: " ָלֶהם ֵיׁשּוַעֵהִׁשיב"

  ""יֵאֶּלה ְמִעיִדים ָעַל

 נֹוֵתן ָלֶהן ַחֵּיי ַוֲאִניֵהן הֹוְלכֹות ַאֲחַרי  ;  ׁשֹוְמעֹות ֶאת קֹוִלי ַוֲאִני ַמִּכיר אֹוָתןצֹאִני""...

ָאִבי ֶׁשָּנַתן אֹוָתן ִלי ָּגדֹול .  ִאיׁש ִמָּיִדיאֹוָתןַאף לֹא ַיֲחטֹף , ְולֹא ּתֹאַבְדָנה ְלעֹוָלם; עֹוָלם

  " ."ֲאִני ְוָהָאב ֶאָחד ֲאַנְחנּו. ף אֹוָתן ִמָּיד ָהָאב ַלֲחטָֹיכֹולִמּכֹל ְוֵאין ִאיׁש 

  30-27, 25: 'יוחנן י

ִאם הּוא '?  ַאֶּתםֱאלִֹהיםָאַמְרִּתי -ֲאִני, 'ְּכלּום לֹא ָּכתּוב ְּבתֹוַרְתֶכם: " ָלֶהם ֵיׁשּוַעֵהִׁשיב"

 – ִאי ֶאְפָׁשר ְלָהֵפר ָּכתּובַה ְוֶאת –ְלֵאֶּלה ֲאֶׁשר ְּדַבר ֱאלִֹהים ָהָיה ֲאֵליֶהם ' ֱאלִֹהים 'ָאַמר

ִמּׁשּום ', ְמַגֵּדף ַאָּתה, ' ְוָׁשַלח אֹותֹו ֶאל ָהעֹוָלםִקְּדׁשֹוַהִאם ּתֹאְמרּו ַאֶּתם ָלֶזה ֲאֶׁשר ָהָאב 

ֲאָבל ִאם . ַאל ַּתֲאִמינּו ִלי, ָאִביִאם ֵאיֶנִּני עֹוֶׂשה ֶאת ַמֲעֵׂשי ? 'ֱאלִֹהים ֲאִני- ֶּבן' ֶׁשָאַמְרִּתי

ֶׁשָהָאב ְלַמַען ַּתִּכירּו ְוֵתְדעּו , ַהֲאִמינּו ַלַּמֲעִׂשים,  ִליַמֲאִמיִניםַאף ִאם ֵאיְנֶכם , י עֹוֶׂשהֲאִנ

  "." ַוֲאִני ָּבָאבִּבי

  38-34: 'יוחנן י

 ָיקּום ַּבְּתִחָּיה ֶׁשהּואֲאִני יֹוַדַעת : "ֵהִׁשיָבה לֹו ָמְרָתא." ָאִחיְך ָיקּום: " ָלּה ֵיׁשּוַע ָאַמר"

ַהַּמֲאִמין ִּבי ִיְחֶיה ַּגם ִאם .  ְוַהַחִּייםַהְּתִחָּיהֲאִני : "ָאַמר ָלּה ֵיׁשּוַע." ּיֹום ָהַאֲחרֹוןַּב

ָאְמָרה " ?ַהִאם ַמֲאִמיָנה ַאְּת ָּבֶזה.  לֹא ָימּות ְלעֹוָלםִּביְוָכל ִמי ֶׁשַחי ּוַמֲאִמין . ָימּות

  "."ָהעֹוָלםָהֱאלִֹהים ֶׁשָּבא ֶאל -ה ַהָּמִׁשיַח ֶּבןֲאִני ַמֲאִמיָנה ֶׁשַאָּת, ֲאדֹוִני, ֵּכן: "לֹו

  27-23: א"יוחנן י

 ִלְראֹות ֶאת ֶאְלָעָזר ֲאֶׁשר ְּכֵדיֶאָּלא ַּגם ,  ָׁשְמעּו ֶׁשהּוא ָׁשם ּוָבאּו לֹא ַרק ִּבְגַלל ֵיׁשּוַעַרִּבים"

 ָהְלכּוִּכי ִּבְגָללֹו ,  ַּגם ֶאת ֶאְלָעָזר ָראֵׁשי ַהּכֲֹהִנים ַלֲהרֹגנֹוֲעצּו. ֵיׁשּוַע ֱהִקימֹו ִמן ַהֵּמִתים

 ָׁשְמעּו ֲהמֹוֵני ָהָעם ֶׁשָּבאּו ֶלָחג ִּכי ֵיׁשּוַע עֹוֵמד ָלבֹוא  ְלָמֳחָרת.ַרִּבים ְוֶהֱאִמינּו ְּבֵיׁשּוַע

ָּברּוְך ! הֹוַׁשע ָנא: "קֹוְרִאיםָלְקחּו ַּכּפֹות ְּתָמִרים ְוָיְצאּו ִלְקָראתֹו ְּכֶׁשֵהם . ִלירּוָׁשַלִים

ְלִפי ,  ַעִיר ְוָיַׁשב ָעָליוָלֵכןֵיׁשּוַע ָמָצא קֶֹדם  "!ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל! ַהָּבא ְּבֵׁשם יהוה

  "."ֲאתֹונֹות-ַעִיר ֶּבן- ַמְלֵּכְך ָיבֹוא ָלְך רֵֹכב ַעלִהֵּנה, ִצּיֹון-ַאל ִּתיְרִאי ַּבת: "ַהָּכתּוב

  15-9: ב"יוחנן י
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ִּכי לֹא ָּבאִתי ִלְׁשּפֹט ֶאת ; אֹותֹוֵאיֶנִּני ׁשֹוֵפט ,  ְוֵאינֹו ׁשֹוֵמר אֹוָתם ַהּׁשֹוֵמַע ֶאת ְּדָבַריִאיׁש"

 ַהּׁשֹוֵפטֵיׁש , ִמי ֶׁשּדֹוֶחה אֹוִתי ְוֵאינֹו ְמַקֵּבל ֶאת ְּדָבַרי. ָהעֹוָלםֶאָּלא ְלהֹוִׁשיַע ֶאת , ָהעֹוָלם

  ,ָהַאֲחרֹוןּיֹום ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי הּוא ִיְׁשּפֹט אֹותֹו ַּב. אֹותֹו

  ,ִּכי לֹא ֵמַעְצִמי ִּדַּבְרִּתי

  . ִצַּוִני ַמה ֶּׁשאַֹמר ּוַמה ֶּׁשֲאַדֵּברהּואֶאָּלא ָהָאב ֲאֶׁשר ְׁשָלַחִני 

  . עֹוָלםַחֵּייַוֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשִּמְצָותֹו 

  ." ְמַדֵּברֲאִניְּכִפי ֶׁשָאַמר ִלי ָהָאב ָּכְך , ָלֵכן ֶאת ֲאֶׁשר ֲאִני ְמַדֵּבר

  )ח"י: ח"ראה דברים י (50-47: ב"יוחנן י

  : ֲחָדָׁשה ֲאִני נֹוֵתן ָלֶכםִמְצָוה"

  . ָּכְך ַּגם ַאֶּתם ֶאֱהבּו ֶזה ֶאת ֶזהֶאְתֶכםְּכמֹו ֶׁשָאַהְבִּתי ; ֶאֱהבּו ֶזה ֶאת ֶזה

  ."ִאם ִּתְהֶיה ַאֲהָבה ֵּביֵניֶכם:  ַאֶּתםֶׁשַּתְלִמיַדיָּבזֹאת ֵיְדעּו ַהּכֹל 

  35-34: ג"יוחנן י

לּוֵלא .  ְמעֹונֹות ַרִּביםָאִביְּבֵבית . ַהֲאִמינּו ַּגם ִּבי; ַהֲאִמינּו ֵּבאלִֹהים. ַאל ִיָּבֵהל ְלַבְבֶכם"

, ְוִאם ֵאֵלְך ְוָאִכין ָלֶכם ָמקֹום?  ְלָהִכין ָלֶכם ָמקֹוםהֹוֵלְךְּכלּום ָהִייִתי אֹוֵמר ָלֶכם ֶׁשֲאִני , ֵכן

  ".ַלי ְלַמַען ִּתְהיּו ַּגם ַאֶּתם ַּבֲאֶׁשר ֲאִני ָׁשם ֶאְתֶכם ֵאְוֶאַּקחָאׁשּוב 

  : לֹו ֵיׁשּוַעָאַמר"

  "". ֶאָּלא ַּדְרִּכיָהָאבֵאין ִאיׁש ָּבא ֶאל . ֲאִני ַהֶּדֶרך ְוָהֱאֶמת ְוַהַחִּיים"

  : לֹו ֵיׁשּוַעָאַמר"

  ?יּפֹוסִפיִל, אֹוִתיָיִמים ַרִּבים ָּכל ָּכְך ֲאִני ִעָּמֶכם ְוֵאיְנָך ַמִּכיר "

  ,ָהרֹוֶאה אֹוִתי ָרָאה ֶאת ָהָאב

  ?ַהֵאיְנָך ַמֲאִמין ֶׁשֲאִני ָּבָאב ְוָהָאב ִּבי'? ַהְרֵאה ָלנּו ֶאת ָהָאב'ּוַמּדּוַע ַאָּתה אֹוֵמר 

  ; ֶׁשֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם ֵאיֶנִּני אֹוֵמר אֹוָתם ֵמַעְצִמיַהְּדָבִרים

, ְוִאם לֹא.  ִּביְוָהָאבַהֲאִמינּו ִלי ֶׁשֲאִני ָּבָאב . ָׂשיוהּוא עֹוֶׂשה ֶאת ַמֲע,  ִּביַהּׁשֹוֵכןָהָאב 

ַהַּמֲאִמין ִּבי ַיֲעֶׂשה ַּגם הּוא ,  ֲאִני אֹוֵמר ָלֶכםָאֵמןָאֵמן . ַהֲאִמינּו ִּבְגַלל ַהַּמֲעִׂשים ַעְצָמם

  "".י ֶאל ָהָאבִּכי הֹוֵלְך ֲאִנ, ּוְגדֹוִלים ֵמֵאֶּלה ַיֲעֶׂשה;  עֹוֶׂשהֶׁשֲאִניֶאת ַהַּמֲעִׂשים 

  12-9, 6, 3: ד"יוחנן י
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; הּוא ֵמִסיר אֹותֹו,  ְּפִריעֹוֶׂשהָּכל ָׂשִריג ִּבי ֶׁשֵאינֹו .  ְוָאִבי ַהּכֹוֵרםֲאִני ַהֶּגֶפן ָהֲאִמִּתית"

  . ְּכֵדי ֶׁשַּיְרֶּבה ִּפְריֹואֹותֹוהּוא ְמַטֵהר , ְוָכל ֲאֶׁשר עֹוֶׂשה ְּפִרי

 ֶׁשַהָּׂשִריגְּכמֹו . ִעְמדּו ִּבי ַוֲאִני ָּבֶכם.  ֶׁשִּדַּבְרִּתי ֲאֵליֶכםַהָּדָברְיֵדי -ַאֶּתם ְּכָבר ְמטָֹהִרים ַעל

  . ַּגם ַאֶּתם ִאם לֹא ַּתַעְמדּו ִּביָּכְך, ֵאינֹו ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ְּפִרי ֵמֵאָליו ִאם לֹא ַיֲעמֹד ַּבֶּגֶפן

  .ַהָּׂשִריִגיםַאֶּתם ; ֲאִני ַהֶּגֶפן

  . ַלֲעׂשֹות ָּדָבר ֵאיְנֶכם ְיכֹוִליםִּבְלֲעַדיֶׁשֵּכן , ִני ּבֹו עֹוֶׂשה ְּפִרי ָלרֹבָהעֹוֵמד ִּבי ַוֲא

 ַמְׁשִליִכיםְלַאַחר ֶׁשְּמַלְּקִטים אֹוָתם . ּוִמְתַיֵּבׁש, ְּכָׂשִריג,  ַהחּוָצהֻמְׁשָלְךִמי ֶׁשֵאינֹו עֹוֵמד ִּבי 

  .אֹוָתם ָלֵאׁש ְוָׁשם ֵהם ִנְׂשָרִפים

 ְיפַֹאר ְּבזֹאת. ְוִיְהֶיה ָלֶכם, ַּבְּקׁשּו ַמה ֶּׁשִּתְרצּו,  עֹוְמִדים ָּבֶכםּוְדָבַרי ַאֶּתם ִּבי ִאם עֹוְמִדים

  .ֶׁשַּתֲעׂשּו ְּפִרי ָלרֹב ְוִתְהיּו ִלי ְלַתְלִמיִדים:ָאִבי

  .ְּבַאֲהָבִתיִעְמדּו .  ֶׁשָהָאב אֹוֵהב אֹוִתי ֵּכן ַּגם ֲאִני אֹוֵהב ֶאְתֶכםְּכֵׁשם

 ָׁשַמְרִּתי ֶאת ִמְצוֹות ָאִבי ַוֲהֵריִני ֶׁשֲאִניְּכֵׁשם , ְׁשְמרּו ֶאת ִמְצוֹוַתי ַּתֲעְמדּו ְּבַאֲהָבִתיִאם ִּת

 ֲאֵליֶכם ְּכֵדי ֶׁשִּׂשְמָחִתי ִּתְהֶיה ְּבִקְרְּבֶכם ִּדַּבְרִּתי ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה .עֹוֵמד ְּבַאֲהָבתֹו

  . ִּתְהֶיה ְׁשֵלָמהְוִׂשְמַחְתֶכם

ֵאין ַאֲהָבה ְּגדֹוָלה .  ָאַהְבִּתי ֶאְתֶכםֶׁשֲאִניֶאֱהבּו ֶזה ֶאת ֶזה ְּכמֹו : את ִמְצָוִתיזֹ

  . ֶאת ַנְפׁשֹו ְּבַעד ְיִדיָדיוַהּנֹוֵתןֵמַאֲהָבתֹו ֶׁשל 

י ִּכ, לֹא אֹוִסיף ִלְקרֹא ָלֶכם ֲעָבִדים.  ֲאִני ְמַצֶּוה ֶאְתֶכםֲאֶׁשר ִאם ַּתֲעׂשּו ֶאת –ְיִדיַדי ַאֶּתם 

ִמְּפֵני ֶׁשהֹוַדְעִּתי ָלֶכם ', ְיִדיִדים'ָקָראִתי ָלֶכם .  ֵאינֹו יֹוֵדַע ֶאת ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ֲאדֹוָניוָהֶעֶבד

  .ָאִביֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָׁשַמְעִּתי ֵמֵאת 

, ׂשֹות ְּפִרי ֶאְתֶכם ָלֶלֶכת ְוַלֲעְוִהְפַקְדִּתיִּכי ִאם ֲאִני ָּבַחְרִּתי ָּבֶכם , לֹא ַאֶּתם ְּבַחְרֶּתם ִּבי

  ". ֲאֶׁשר ְּתַבְקׁשּו ֵמָהָאב ִּבְׁשִמי הּוא ִיֵּתן ָלֶכםְוָכלֶׁשֶּפְרְיֶכם ִיְתַקֵּים 

  16-1: ו"יוחנן ט

  ." ֶאל ָהָאבְוהֹוֵלְךעֹוֵזב ֲאִני ֶאת ָהעֹוָלם , ׁשּוב; ָיָצאִתי ֵמֵאת ָהָאב ּוָבאִתי ֶאל ָהעֹוָלם"

  28: ז"יוחנן ט
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ָּפֵאר . ָּבָאה ַהָּׁשָעה, ָאִבי: " ְלַאַחר ִמֵּכן ָנָׂשא ֶאת ֵעיָניו ַהָּׁשַמְיָמה ְוָאַמר. ִדֵּבר ֵיׁשּוַעזֹאת"

ְּכִפי ,  ְלָכל ִמי ֶׁשָּנַתָּת לֹוַחֵּיי עֹוָלםְלַמַען ִיֵּתן ;  אֹוְתָךַהֵּבןָנא ֶאת ִּבְנָך ַּבָּכבֹוד ְלַמַען ְיָפֵאר 

ֱאלֵֹהי ,  אֹוְתָךֶׁשַיִּכירּו: ְוֵאֶּלה ֵהם ַחֵּיי עֹוָלם. ר ֶׁשָּנַתָּת לֹו ַעל ָּכל ָּבָׂשַהַּסְמכּות

,  ֲאִני ֵּפַאְרִּתיָך ֲעֵלי ֲאָדמֹות. ַהָּמִׁשיַחֵיׁשּוַע ֶאת –ְוֶאת ֲאֶׁשר ָׁשַלְחָּת , ָהֱאֶמת ְלַבּדֹו

 ֶׁשָהָיה ִלי ַּבָּכבֹוד ְלָיְדָך ָּפֲאֵרִני, ָאִבי, ָּכֵעת ַאָּתה.  ִלי ַלֲעׂשֹותֶׁשָּנַתָּתִהְׁשַלְמִּתי ֶאת ַהַּמֲעֶׂשה 

-ַעלֶאָּלא ַּגם ְּבַעד ַהַּמֲאִמיִנים ִּבי ,  ַרק ַּבֲעָדם ֲאִני ְמַבֵּקׁשלֹא...ְלָיְדָך ְּבֶטֶרם ֱהיֹות ָהעֹוָלם

ְּכֵדי ,  ָּבנּוֶׁשִּיְהיּו ַּגם ֵהם,  ְּבָךַוֲאִניִּבי , ָאִבי, ְּכמֹו ֶׁשַאָּתה; ִיְהיּו ָנא ֻּכָּלם ֶאָחד. ְיסֹוד ְּדָבָרם

 ִיְהיּו ֶאָחד ְלַמַען, ֲאִני ָנַתִּתי ָלֶהם ֶאת ַהָּכבֹוד ֶׁשָּנַתָּת ִלי.  ְׁשַלְחַּתִניַאָּתהֶׁשַּיֲאִמין ָהעֹוָלם ִּכי 

ִּכי ְלַמַען ֵיַדע ָהעֹוָלם ,  ֶׁשֻּיְׁשְלמּו ִלְהיֹוָתם ֶאָחדְּכֵדיֲאִני ָּבֶהם ְוַאָּתה ִּבי . ְּכמֹו ֶׁשֲאַנְחנּו ֶאָחד

 ִלי ְרצֹוִני ֶׁשִּיְהיּו ֶׁשְּנַתָּתםֵאֶּלה , ָאִבי.  ְוָאַהְבָּת אֹוָתם ְּכמֹו ֶׁשָאַהְבָּת אֹוִתיְׁשַלְחַּתִניַאָּתה 

ִּכי ָאַהְבָּת אֹוִתי ִמִּלְפֵני ,  ִּבְכבֹוִדי ֲאֶׁשר ָנַתָּת ִליֶיֱחזּוְלַמַען , ַּגם ֵהם ִאִּתי ַּבֲאֶׁשר ֲאִני

ְוֵאֶּלה ִהִּכירּו ֶׁשַאָּתה , ִהַּכְרִּתיָךֲאָבל ֲאִני , ָהעֹוָלם לֹא ִהִּכיְרָך, ָאִבי ַהַּצִּדיק.  ֵּתֵבלִהָּוֵסד

ְּכֵדי ֶׁשִּתְהֶיה ָּבֶהם ָהַאֲהָבה ֲאֶׁשר ,  ִׁשְמָך ְואֹוִסיף ְלהֹוִדיַעֶאתהֹוַדְעִּתי ָלֶהם . ְׁשַלְחַּתִני

  "". ַוֲאִני ֶאְהֶיה ָּבֶהםֲאַהְבַּתִני

  26-20, 5-1: ז"יוחנן י

ָהיּו , ַהֶּזה ִאּלּו ָהְיָתה ַמְלכּוִתי ִמן ָהעֹוָלם .ַמְלכּוִתי ֵאיֶנָּנה ִמן ָהעֹוָלם ַהֶּזה: " ֵיׁשּוַעֵהִׁשיב"

."  ֶׁשָּכֵעת ַמְלכּוִתי ֵאיֶנָּנה ִמּפֹהֶאָּלא; ְמָׁשְרַתי ִנְלָחִמים ֶׁשּלֹא ֶאָּמֵסר ְלָראֵׁשי ַהְּיהּוִדים

ְלָכְך ֲאִני ; ַאָּתה אֹוֵמר ֶׁשֲאִני ֶמֶלְך: "ָעָנה ֵיׁשּוַע!" ַאָּתה ֶמֶלְך, ֵּכןִאם : "ֹוסָאַמר לֹו ִּפיָלט

 ׁשֹוֵמע ָהֱאֶמתָּכל ֲאֶׁשר הּוא ִמן . ְּכֵדי ֶׁשָאִעיד ַעל ָהֱאֶמת,  ָּבאִתי ָלעֹוָלםָּכְךנֹוַלְדִּתי ּוְלֵׁשם 

  "."ְלקֹוִלי

- ֶּבן ַעְצמֹו ָעָׂשהִּכי , ִּפי ַהּתֹוָרה הּוא ַחָּיב ִמיָתה-לּתֹוָרה ֵיׁש ָלנּו ְוַע: " לֹוֵהִׁשיבּו"

  "."ֱאלִֹהים

  7: ט"י, 37-36: ח"יוחנן י

ִהְתַעֵּצב ֵּכיָפא " ?אֹוִתיַהִאם ַאָּתה אֹוֵהב , ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוָחָנן: " אֹותֹו ַּפַעם ְׁשִליִׁשיתָׁשַאל"

ַהּכֹל ַאָּתה , ֲאדֹוִני: "ְוָאַמר ֵאָליו" ? אֹוִתיאֹוֵהבָּתה ַהִאם ַא"ַעל ֶׁשָּׁשַאל אֹותֹו ַּבְּׁשִליִׁשית 

  ".ְרֵעה ֶאת צֹאִני: "ָאַמר לֹו ֵיׁשּוַע."  אֹוֵהב אֹוְתָךֶׁשֲאִניַאָּתה יֹוֵדַע ; יֹוֵדַע

  17: א"יוחנן כ
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  : 'נספח ב

, בדברו, ידי אלהים- שניתנו על, פי התורה- על) נוכרים, גרים(זכויות הגויים 

  !באים לגור בישראלעבור אלו ה

שניתנו מאת הזכויות וההרשאות המראות את , ך"להלן רשימת מובאות הלקוחות מהתנ

, האמיתי והחי, לעבוד ולשרת אל אלהים האחד, הבאים לגור בישראל, נוכריםאלהים בדברו ל

  .ולסגוד לו, אלהי ישראל

-ִמְקַנתֶעֶבד ִאיׁש -ְוָכל  :יֹאַכל ּבֹו-לֹאֵנָכר - ֶּבן-למֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן זֹאת ֻחַּקת ַהָּפַסח ָּכ- ְיהָוה ֶאלַוּיֹאֶמר"

  "ּוַמְלָּתה אֹתֹו ָאז יֹאַכל ּבֹו ָּכֶסף

- ְוָכלָהָאֶרץָזָכר ְוָאז ִיְקַרב ַלֲעׂשֹתֹו ְוָהָיה ְּכֶאְזַרח - ִהּמֹול לֹו ָכל ַליהָוהָיגּור ִאְּתָך ֵּגר ְוָעָׂשה ֶפַסח - ְוִכי"

  " ָלֶאְזָרח ְוַלֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוְכֶכםִיְהֶיה ַאַחת ָרהּתֹו : יֹאַכל ּבֹו-ָעֵרל לֹא

  ט"מ-ח"מ, ד"מ-ג"מ: ב"שמות י

  " ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִיםֱהִייֶתםֵגִרים -ִּכי ֶנֶפׁש ַהֵּגר-  ְוַאֶּתם ְיַדְעֶּתם ֶאת לֹא ִתְלָחץְוֵגר"

  'ט: ג"שמות כ

  " אָֹתם ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכםַּתֲעזֹב י ְוַלֵּגרֶלָעִנ לֹא ְתעֹוֵלל ּוֶפֶרט ַּכְרְמָך לֹא ְתַלֵּקט ְוַכְרְמָך"

  'י: ט"ויקרא י

  ִמֶּכם ִיְהֶיה ָלֶכם ַהֵּגר ַהָּגר ִאְּתֶכםְּכֶאְזָרח  :לֹא תֹונּו אֹתֹו ְּבַאְרְצֶכםֵּגר ָיגּור ִאְּתָך - ְוִכי"

  " ֱאלֵֹהיֶכםהְיהָו ֲאִני ֵגִרים ֱהִייֶתם ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים-ִּכי  לֹו ָּכמֹוָךְוָאַהְבָּת

  ד"ל- ג"ל: ט"ויקרא י

  "ֱאלֵֹהיֶכם ִּכי ֲאִני ְיהָוה  ֶאָחד ִיְהֶיה ָלֶכם ַּכֵּגר ָּכֶאְזָרח ִיְהֶיהִמְׁשַּפט"

  ב"כ: ד"ויקרא כ
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 ָלֶכם ֻחָּקה ַאַחת ִיְהֶיה ֵּכן ַיֲעֶׂשה ּוְכִמְׁשָּפטֹוְּכֻחַּקת ַהֶּפַסח   ְוָעָׂשה ֶפַסח ַליהָוהֵּגרָיגּור ִאְּתֶכם - ְוִכי"

  " ָהָאֶרץּוְלֶאְזַרחְוַלֵּגר 

  ד"י: 'במדבר ט

ַּכֲאֶׁשר ַּתֲעׂשּו ֵּכן  ִניחַֹח ַליהָוה- ֵריַחִאֵּׁשהְּבתֹוְכֶכם ְלדֹרֵֹתיֶכם ְוָעָׂשה - אֹו ֲאֶׁשרֵּגרָיגּור ִאְּתֶכם - ְוִכי"

 יֶכם ָּכֶכם ַּכֵּגר ִיְהֶיה ִלְפֵני ְיהָוה ְלדֹרֵֹתעֹוָלםֻחַּקת  ֻחָּקה ַאַחת ָלֶכם ְוַלֵּגר ַהָּגר ַהָּקָהל  :ַיֲעֶׂשה

  " ִאְּתֶכםַהָּגר ַאַחת ּוִמְׁשָּפט ֶאָחד ִיְהֶיה ָלֶכם ְוַלֵּגר ּתֹוָרה :

  ז"ט-ד"י: ו"במדבר ט

ֵבין ָאִחיו ּו- ִאיׁש ּוֵבין-  ֶצֶדק ֵּביןּוְׁשַפְטֶּתםֲאֵחיֶכם -ׁשְֹפֵטיֶכם ָּבֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר ָׁשמַֹע ֵּבין-  ֶאתָוֲאַצֶּוה"

  "ֵּגרֹו

  ז"ט: 'דברים א

- ַהִּגּבֹר ְוַהּנֹוָרא ֲאֶׁשר לֹאַהָּגדֹל ָהֵאל ֱאלֵֹהי ָהֱאלִֹהים ַוֲאדֵֹני ָהֲאדִֹניםהּוא   ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכםִּכי"

  : ָלֶתת לֹו ֶלֶחם ְוִׂשְמָלהֵּגרְואֵֹהב  ִמְׁשַּפט ָיתֹום ְוַאְלָמָנה עֶֹׂשה  :ׁשַֹחדִיָּׂשא ָפִנים ְולֹא ִיַּקח 

  "ֵגִרים ֱהִייֶתם ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים- ִּכיַהֵּגר-ֶאת ַוֲאַהְבֶּתם

  ט"י-ז"י: 'דברים י

  " ָיתֹום ְולֹא ַתֲחבֹל ֶּבֶגד ַאְלָמָנה ַתֶּטה ִמְׁשַּפט ֵּגרלֹא"

  ז"י: ד"דברים כ

ְוָנַתָּתה ַלֵּלִוי ַלֵּגר  ַּמֲעֵׂשרַהְׁשַנת  ַהְּׁשִליִׁשת ְּתבּוָאְתָך ַּבָּׁשָנה ַמְעַׂשר-ָּכל-  ְתַכֶּלה ַלְעֵׂשר ֶאתִּכי"

  " ְוָאְכלּו ִבְׁשָעֶריָך ְוָׂשֵבעּוְוָלַאְלָמָנהַלָּיתֹום 

  ב"י: ו"דברים כ

  "ָהָעם ָאֵמן- ְוָאַמר ָּכלְוַאְלָמָנה ָיתֹום- ַמֶּטה ִמְׁשַּפט ֵּגרָארּור"

  ט"י: ז"דברים כ
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 ִנָּצִבים ַאֶּתם : ֲאֶׁשר ַּתֲעׂשּון-  ֵאת ָּכלַּתְׂשִּכילּוְלַמַען  ֶתם אָֹתםִּדְבֵרי ַהְּבִרית ַהּזֹאת ַוֲעִׂשי- ֶאתּוְׁשַמְרֶּתם"

 ַטְּפֶכם  : ִזְקֵניֶכם ְוׁשְֹטֵריֶכם ּכֹל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאלִׁשְבֵטיֶכםַהּיֹום ֻּכְּלֶכם ִלְפֵני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ָראֵׁשיֶכם 

  ְיהָוה ֱאלֶֹהיָךִּבְבִרית ְלָעְבְרָך  :ֵעֶציָך ַעד ׁשֵֹאב ֵמיֶמיָך ֵמחֵֹטב ְוֵגְרָך ֲאֶׁשר ְּבֶקֶרב ַמֲחֶניָך ְנֵׁשיֶכם

ְּלָך -  ְוהּוא ִיְהֶיהְלָעםאְֹתָך ַהּיֹום לֹו - ָהִקיםְלַמַען  : ַהּיֹוםִעְּמָךְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ּכֵֹרת ּוְבָאָלתֹו ֲאֶׁשר 

  "ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב ַלֲאבֶֹתיָך ִנְׁשַּבעָלְך ְוַכֲאֶׁשר -ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֵלאלִֹהים

  ב"י-'ח: ט"דברים כ

- ֶאת ִיְׁשְמעּון ִּכי  : ְלַמַען ְׁשֶמָךְרחֹוָקהֵמַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל הּוא ּוָבא ֵמֶאֶרץ - ֲאֶׁשר לֹאַהָּנְכִרי-  ֶאלְוַגם"

 ַהָּׁשַמִים ִּתְׁשַמע ַאָּתה  :ַהַּבִית ַהֶּזה- ֶאללְוִהְתַּפֵּלָיְדָך ַהֲחָזָקה ּוְזרֲֹעָך ַהְּנטּוָיה ּוָבא -ִׁשְמָך ַהָּגדֹול ְוֶאת

ְׁשֶמָך ְלִיְרָאה אְֹתָך -ַעֵּמי ָהָאֶרץ ֶאת-ְלַמַען ֵיְדעּון ָּכל ַהָּנְכִריִיְקָרא ֵאֶליָך -ְוָעִׂשיָת ְּככֹל ֲאֶׁשרְמכֹון ִׁשְבֶּתָך 

  " ָּבִניִתיֲאֶׁשרֶּזה ַהַּבִית ַה- ִׁשְמָך ִנְקָרא ַעל- ִיְׂשָרֵאל ְוָלַדַעת ִּכיְּכַעְּמָך

  )ג"ל-ב"ל: 'ו' ראה גם דברי הימים ב(ג "מ- א"מ: 'ח' מלכים א

  "ְיַעֵּותָיתֹום ְוַאְלָמָנה ְיעֹוֵדד ְוֶדֶרְך ְרָׁשִעים  ֵּגִרים-ֶאת ׁשֵֹמר ְיהָוה"

  'ט: ו"תהלים קמ

-  ִנִּסי ְוֵהִביאּו ָבַנִיְך ְּבחֶֹצן ּוְבנַֹתִיְך ַעליםָאִרַעִּמים -  ָיִדי ְוֶאלּגֹוִים-ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ִהֵּנה ֶאָּׂשא ֶאל-ּכֹה"

 ַרְגַלִיְךַאַּפִים ֶאֶרץ ִיְׁשַּתֲחוּו ָלְך ַוֲעַפר   ֵמיִניקַֹתִיְךְוָׂשרֹוֵתיֶהם ְמָלִכים אְֹמַנִיְך ְוָהיּו  :ִּתָּנֶׂשאָנהָּכֵתף 

  "ֵיבֹׁשּו קָֹוי- ֲאִני ְיהָוה ֲאֶׁשר לֹא- ְיַלֵחכּו ְוָיַדַעְּת ִּכי

  ג"כ- ב"כ: ט"ישעיהו מ

יֹאַמר ַהָּסִריס ֵהן - ֵמַעל ַעּמֹו ְוַאלְיהָוהְיהָוה ֵלאמֹר ַהְבֵּדל ַיְבִּדיַלִני -  ַהִּנְלָוה ֶאלַהֵּנָכר-ֶּבןיֹאַמר - ְוַאל"

   :ֲאִני ֵעץ ָיֵבׁש

  ...כֹה ָאַמר ְיהָוה-ִּכי

ׁשֵֹמר ַׁשָּבת - ָּכל  ִלְהיֹות לֹו ַלֲעָבִדיםְיהָוהֵׁשם -ֶאתְיהָוה ְלָׁשְרתֹו ּוְלַאֲהָבה -  ַהִּנְלִוים ַעל ַהֵּנָכרּוְבֵני

עֹולֵֹתיֶהם ְוִזְבֵחיֶהם   ְּבֵבית ְּתִפָּלִתיְוִׂשַּמְחִּתיםַהר ָקְדִׁשי -  ֶאלַוֲהִביאֹוִתים  :ִּבְבִריִתיֵמַחְּללֹו ּוַמֲחִזיִקים 

  "ָהַעִּמים- לְּתִפָּלה ִיָּקֵרא ְלָכ-ִּכי ֵביִתי ֵּבית ִמְזְּבִחי-ַעלְלָרצֹון 

  'ז- 'ו', ד-'ג: ו"ישעיהו נ

  ְ" ּוִבְרצֹוִני ִרַחְמִּתיךִהִּכיִתיְך חֹמַֹתִיְך ּוַמְלֵכיֶהם ְיָׁשְרתּוֶנְך ִּכי ְבִקְצִּפי ֵנָכר-ְבֵני ּוָבנּו"

  'י: 'ישעיהו ס
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  " ִאָּכֵריֶכם ְוכְֹרֵמיֶכםּוְבֵני ֵנָכר ְוָרעּו צֹאְנֶכם ָזִרים ְוָעְמדּו"

  'ה: א"ישעיהו ס

 :  ִמְׁשָּפט ֵּבין ִאיׁש ּוֵבין ֵרֵעהּוַתֲעׂשּוָעׂשֹו -ַמַעְלֵליֶכם ִאם-ַּדְרֵכיֶכם ְוֶאת- ֵהיֵטיב ֵּתיִטיבּו ֶאת-  ִאםִּכי"

 ְוַאֲחֵרי ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים לֹא ֵתְלכּו ַהֶּזהִּתְׁשְּפכּו ַּבָּמקֹום - ְוָדם ָנִקי ַאללֹא ַתֲעׁשֹקּו ְוַאְלָמָנה ָיתֹום ֵּגר

  "עֹוָלם-עֹוָלם ְוַעד-  ַלֲאבֹוֵתיֶכם ְלִמןָנַתִּתיָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר   ֶאְתֶכם ַּבָּמקֹום ַהֶּזהְוִׁשַּכְנִּתי  : ָלֶכםְלַרע

  'ז- 'ה: 'ירמיהו ז

-ּתֹנּו ַאל- ַאל ָיתֹום ְוַאְלָמָנה ְוֵגר ָעׁשֹוק ָאַמר ְיהָוה ֲעׂשּו ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ְוַהִּצילּו ָגזּול ִמַּיד ּכֹה"

  "ִּתְׁשְּפכּו ַּבָּמקֹום ַהֶּזה-ַאל ְוָדם ָנִקי ְחמֹסּוַּת

  'ג: ב"רמיהו כי

  ..." ָעָׂשר ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאלִלְׁשֵניָהָאֶרץ - ָאַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ֵּגה ְגבּול ֲאֶׁשר ִּתְתַנֲחלּו ֶאתּכֹה"

 ָלֶכם ּוְלַהֵּגִריםַּתִּפלּו אֹוָתּה ְּבַנֲחָלה , ְוָהָיה  :ְלִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ָלֶכם- ֶאתְוִחַּלְקֶּתם"

ִאְּתֶכם ִיְּפלּו ְבַנֲחָלה   ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאלְּכֶאְזָרחְוָהיּו ָלֶכם הֹוִלדּו ָבִנים ְּבתֹוְכֶכם - ְּבתֹוְכֶכם ֲאֶׁשרַהָּגִרים

  "ם ִּתְּתנּו ַנֲחָלתֹו ְנֻאם ֲאדָֹני ְיהִוהָׁש ִאּתֹוָּגר ַהֵּגר -  ַבֵּׁשֶבט ֲאֶׁשרְוָהָיה  :ִיְׂשָרֵאלְּבתֹוְך ִׁשְבֵטי 

  ג"כ- א"כ, ג"י: ז"יחזקאל מ

 ְוַאְלָמָנה  :ָאִחיו-  ֲעׂשּו ִאיׁש ֶאתְוַרֲחִמים ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ֵלאמֹר ִמְׁשַּפט ֱאֶמת ְׁשפֹטּו ְוֶחֶסד ּכֹה"

  "ִּבְלַבְבֶכםבּו ַּתְחְׁש-ַּתֲעׁשֹקּו ְוָרַעת ִאיׁש ָאִחיו ַאל- ְוָעִני ַאלֵּגר ְוָיתֹום

  'י- 'ט: 'זכריה ז

- ּוַבִּנְׁשָּבִעים ַלָּׁשֶקר ּוְבעְֹׁשֵקי ְׂשַכרּוַבְמָנֲאִפים ֲאֵליֶכם ַלִּמְׁשָּפט ְוָהִייִתי ֵעד ְמַמֵהר ַּבְמַכְּׁשִפים ְוָקַרְבִּתי"

  "ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות  ְולֹא ְיֵראּוִניֵגר- ְוָיתֹום ּוַמֵּטיַאְלָמָנהָׂשִכיר 

  'ה: 'אכי גמל

ֲאֶׁשר ֵּתְלִכי ֵאֵלְך ּוַבֲאֶׁשר -ֶאלִבי ְלָעְזֵבְך ָלׁשּוב ֵמַאֲחָרִיְך ִּכי - ִּתְפְּגִעי- רּות ַאלַוּתֹאֶמר"

  " ֱאלָֹהיֵואלַֹהִיְךַעֵּמְך ַעִּמי  ָּתִליִני ָאִלין

  ז"ט: 'רות א
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  מה אלהינו דורש מאתנו: 'נספח ג

-לֹא : ִתָּׂשא ָעָליו ֵחְטא-ְולֹאֲעִמיֶתָך -הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח ֶאתָאִחיָך ִּבְלָבֶבָך - ִתְׂשָנא ֶאת-לֹא"

  "ְּבֵני ַעֶּמָך ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך ֲאִני ְיהָוה-ֶאתִתּטֹר -ִתּקֹם ְולֹא

  ח"י-ז"י: ט"ויקרא י

ם ַהֵּגר ַהָּגר ִאְּתֶכם  ִמֶּכם ִיְהֶיה ָלֶכְּכֶאְזָרח  :לֹא תֹונּו אֹתֹו ָיגּור ִאְּתָך ֵּגר ְּבַאְרְצֶכם-ְוִכי"

  " ֱאלֵֹהיֶכםְיהָוהֵגִרים ֱהִייֶתם ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים ֲאִני -ִּכי  לֹו ָּכמֹוָךְוָאַהְבָּת

  ד"ל-ג"ל: ט"ויקרא י

  

  "ֱאלֵֹהיֶכםֲעִמיתֹו ְוָיֵראָת ֵמֱאלֶֹהיָך ִּכי ֲאִני ְיהָוה - תֹונּו ִאיׁש ֶאתְולֹא"

  ז"י: ה"ויקרא כ

ְּדָרָכיו -ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ָלֶלֶכת ְּבָכל- ְלִיְרָאה ֶאת-ִאםִּכי  ָמה ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ׁשֵֹאל ֵמִעָּמְך  ִיְׂשָרֵאלְוַעָּתה"

 ִמְצֹות ְיהָוה- ֶאתִלְׁשמֹר  :ַנְפֶׁשָך-ְלָבְבָך ּוְבָכל- ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְּבָכל- ֶאתְוַלֲעבֹדּוְלַאֲהָבה אֹתֹו 
  "ְלטֹוב ָלְך  ַהּיֹום ְמַצְּוָךָאנִֹכיֻחּקָֹתיו ֲאֶׁשר -ְוֶאת

  ג"י- ב"י: 'דברים י

  " ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם ָלֶהםֲאֵחִרים ָלֶכם ֶּפן ִיְפֶּתה ְלַבְבֶכם ְוַסְרֶּתם ַוֲעַבְדֶּתם ֱאלִֹהים ִהָּׁשְמרּו"

ְיהָוה -ֲהָבה ֶאתַלֲעׂשָֹתּה ְלַא  ֶאְתֶכםְמַצֶּוהַהִּמְצָוה ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ָאנִֹכי -ָּכל-ָׁשמֹר ִּתְׁשְמרּון ֶאת-  ִאםִּכי"

ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ִמִּלְפֵניֶכם ִויִרְׁשֶּתם - ָּכל- ֶאת ְיהָוה ְוהֹוִריׁש  :בֹו-ּוְלָדְבָקה ְּדָרָכיו-ְּבָכלֱאלֵֹהיֶכם ָלֶלֶכת 

  " ִמֶּכםַוֲעֻצִמיםּגֹוִים ְּגדִֹלים 

  ג"כ-ב"כ, ז"ט: א"דברים י

 ִהֵּנה ְׁשמַֹע ִמֶּזַבח טֹוב ְלַהְקִׁשיב ְיהָוהָבִחים ִּכְׁשמַֹע ְּבקֹול  ְׁשמּוֵאל ַהֵחֶפץ ַליהָוה ְּבעֹלֹות ּוְזַוּיֹאֶמר"

  "ֶקֶסם ֶמִרי ְוָאֶון ּוְתָרִפים- ַחַּטאתִּכי  :ֵמֵחֶלב ֵאיִלים

  ג"כ-ב"כ: ו"ט' שמואל א

 ָחמֹוץְרׁשּו ִמְׁשָּפט ַאְּׁשרּו  ֵהיֵטב ִּדִלְמדּו  :ָהֵרַעָהִסירּו רַֹע ַמַעְלֵליֶכם ִמֶּנֶגד ֵעיָני ִחְדלּו   ִהַּזּכּוַרֲחצּו"

  "ִׁשְפטּו ָיתֹום ִריבּו ַאְלָמָנה

  ז"י-ז"ט: 'ישעיהו א
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- ְוַאֲהַבת ֶחֶסד ְוַהְצֵנַע ֶלֶכת ִעםִמְׁשָּפטֲעׂשֹות - ְיהָוה ּדֹוֵרׁש ִמְּמָך ִּכי ִאם- ּטֹוב ּוָמה-  ְלָך ָאָדם ַמהִהִּגיד"

  "ֱאלֶֹהיָך

  'ח: 'מיכה ו

  "ָזַבח ְוַדַעת ֱאלִֹהים ֵמעֹלֹות-י ְולֹא ֶחֶסד ָחַפְצִּתִּכי"

  'ו: 'הושע ו

 ְוִאיׁש  : ָׁשלֹום ִׁשְפטּו ְּבַׁשֲעֵריֶכםּוִמְׁשַּפטֱאֶמת  ֵרֵעהּו- ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ַּתֲעׂשּו ַּדְּברּו ֱאֶמת ִאיׁש ֶאתֵאֶּלה"

-ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָׂשֵנאִתי ְנֻאם-ָּכל-ֱאָהבּו ִּכי ֶאתֶּת- ַאלַּתְחְׁשבּו ִּבְלַבְבֶכם ּוְׁשֻבַעת ֶׁשֶקר -ָרַעת ֵרֵעהּו ַאל-ֶאת

  "ְיהָוה

  ז"י-ז"ט: 'זכריה ח
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  :רד אהרון הונורוף'ספרים נוספים מאת ריצ

  :ספרים בעברית

  ך"כפי שהם מתגלים בתנ, פני אלוהים/ ? מיהו אלוהי ישראל

   10₪,  עמודים20, ירושלים, 1999 ©

  .ניתן להשיג גם באנגלית וברוסית

  ?מדוע הוא מסתיר את פניו מיעקב? לוקי ישראלהיכן  א

   6₪,  עמודים20, ירושלים, 2000 ©

  .ניתן להשיג גם באנגלית וברוסית

  והמשכלים יבינו

   12₪,  עמודים44, ירושלים, 2002 ©

  .ניתן להשיג גם באנגלית

  אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה כי בא מועד

  ISBN # 965-90820-0-2 .  עמודים130, ירושלים, 2005 ©

 :ספרים באנגלית

 REVEALING MYSTERIES OF MELCHI-ZEDEK PRIESTHOOD!  

   12₪,  עמודים40, ירושלים, 2001 ©

  .ניתן להשיג באנגלית בלבד

 THE DAY GOD SHOWED UP IN THE ISRAELI KNESSET!  

   30₪,  עמודים128, ירושלים, 2003 ©

  .ניתן להשיג באנגלית בלבד

  . דמי משלוח20%+ כל הזמנה דורשת תשלום מראש . ל"הספרים הנניתן להזמין את 

  :כתובת

  רד אהרון הונורוף'ריצ

 ישראל, 91320ירושלים , 32128. ד.ת



 136 

  ...חוויותיי האישיות עם אלהים: סיפורו של המחבר

  רד אהרון הונורוף'ריצ: מאת

 גרתי באותו הזמן. 29כאשר הייתי בן , 1973אלהים העיר אותי לראשונה באביב של 

ך שמישהו השאיר בחדר בית החולים ”יום אחד לקחתי לידי ספר תנ. קליפורניה, בדירה באנסינו

ובפעם הראשונה , ך לביתי”לקחתי את התנ. שם ביקרתי חברים, קליפורניה, של סנטה מוניקה

  .בחיי התחלתי לקרוא את כתבי הקודש היהודיים

שנוכחות משום , ך מידי"תנבמשך שלושת החודשים הבאים לא יכולתי להניח את ה

ך ההוא "ויצאו מדפי התנ  'לבשו חיים'הכתובים ורבים מן , אלהים הופיעה בחדרי

. זרמה אל תוך לבי הדואב והשבור אהבתו הנפלאה של אלהיםבעוד , הישר אל תוך לבי

אלהים חשף בפני והחיה רבים מן הפסוקים המתייחסים למשיח ישראל , יותר מכל

, ואז. האמת המובטח שלנו מיהו משיחלי אלהים מכתבי הקודש הראה , אז .המובטח

שתלן עמוק בלבי , ועל ידי אהבתו המדהימה ורוחו, 'שלוש מילים חיות'דיבר אלהים לתוכי 

   "!רעה את צאני", שישנו את חיי לנצח' מילים, 'ובנשמתי

ם ך ומאהבת אלהים בשלושת החודשים המדהימי"כאשר השוויתי בין חוויותיי מן התנ

הסקתי שהיהדות , עם המעט שידעתי על בתי הכנסת ועל היהדות הדתית של אותו הזמן, הללו

ולפיכך החלטתי , בירך אותי, בשפע חסדו, הדתית הייתה כה שונה מן החוויות בהן אלהים

משום , גם מהנצרות ומן הכנסיות התרחקתי. להדיר רגליי מבתי הכנסת ומן היהדות הדתית

  ! שהרי אני יהודי

, אלהים: שיוועתי לאלהים מזה חודשים רבים ואף שנים, דם שחוויתי את החוויות הללוקו

 פעמים רבות הייתי הולך בשעות הליל אל !אנא בוא אל תוך חיי ועזור לי, אם אכן אתה קיים

אם אותו , ומשווע לעזרה אל האלהים הלא נודע של היקום, הגבעות המשקיפות על בית הורי

  .אלהים אכן קיים

. .U.C.L.A בביולוגיה מ.B.Aוקיבלתי תואר , רפואה במכללה- תי סטודנט לטרוםהיי

, כלי-אך חיי היו כשבר, עסקתי בתחום הרפואה, בזמן שחוויתי את החוויות שלי עם אלהים

  .וחשתי אבוד ואומלל
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להם לא היה דבר במשותף עם היהדות הדתית את אלהים לא , הוריי היו יהודים חילונים

הוזמנו על ידי קרובי משפחה לחגוג , בילדותי,  מעולם פעם אחת או אולי פעמייםהזכירו בביתנו

  .עמם את ליל הסדר

דבר אלהים 'בהן חוויתי את אהבת אלהים ואת , 1973אותם שלושת חודשי האביב של 

. ך מאחור"והנחתי את אלהי ואת התנ, משום שהגיהינום שיטה בי, הסתיימו עד מהרה', חיים

בניסיוני להבין את פשר , רים רבים העוסקים בגלגולי נשמות ובתורת הנסתרהתחלתי לקרוא ספ

  .'העולם הרוחני'או על , ידעתי מעט מאד על הרשע. החוויות הנפלאות שחוויתי

דתות המזרח , עד מהרה נשאבתי אל תוך שלל פעילויות של העידן החדש ותורת הנסתר

שהיו ,  במשך שבע שנים ארוכות ואיומותבו חייתי, נכנסתי לעולם של אימה וגיהינום. וסמים

שסבל נוראות , אדם הרוס הייתי אז. יצאתי מתורת הנסתר, 1981ב. השנים הגרועות ביותר בחיי

אט -רק אז התחלתי לשוב אט. מחרדות תמידיות ומייסורים דמוניים בלתי פוסקים בכל נשמתו

  ! 1973י באל האלהים שהיה כה אמיתי ושופע אהבה אל, ך"אל אלהים ואל התנ

  . ובא להושיעני, אלהים היה כה נאמן, שוב

בסוף השבוע של , 1982העשירי באפריל , בבוקרו של יום שבת, 10היה זה בסביבות השעה 

הייתי במדבר של , מקץ שנים של הרס נשמתי על ידי סמים ותורת הנסתר הדמונית. חג הפסח

לפתע . ם לייסוריי התמידיים לחדולשם שיוועתי לאלהים שיהיה בעזרי ויגרו, דרום קליפורניה

הייתי מודע מאד , ובעוד אני מורם. אל השמים, יכולתי לחוש את רוח אלהים מרימה אותי אל על

 של אדם הסובל אף ניתן לי חיזיון, כשעיניי עצומות. לנוכחותו של מישהו שהזדהה עם סבלותיי

במרחק של , מולי אדםעמד , כאשר פקחתי את עיניי. ומת על עץ, הוא ייסורים איומים

 !הבוהקת בהוד ובהדר' השמש'כמו , כל ישותו היתה כבלהבה. כשלושה מטרים וחצי

, כתר הזהבכל שיכולתי לראות מבעד לכבוד הדרו הבוהק היה . לא יכולתי לראות, את פניו

הוא פסע לעברי ובאהבה עטף את כתפיי בגלימה , מבלי לומר מילה. אותו חבש על ראשו

מלך 'מאוחר יותר למדתי שהוא נקרא . ידעתי שאני עומד בפני מלך השמים. אדומה כשני

  '!הכבוד

ובלבי , אדם אחר, באופן כלשהו, הייתי עתה. מצאתי את עצמי שוב במדבר, לאחר מכן

ולמצוא בו את כל הקטעים המתייחסים , ך"המשימה הייתה לשוב אל התנ. הייתה משימה

ידעתי שאלהי יכוון אותי אל אשר . 1973ב, ניםאותם הראה לי אלהים לפני תשע ש, למשיח

  .הוטל עלי לעשות לאחר מכן
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ספר של ציטוטים מן . שהיה לספרי הראשון, עשר שנים לאחר מכן הושלם פרוייקט זה

בן , המשיח שיבוא ("!The Coming Messiah, The Son of David": ך שנקרא"התנ

  !כרוכל העותקים נמ. 1992ב ב"הוא יצא לאור בארה!) דוד

הדריך אותי אלהים לכתוב עבורו ספרים נוספים , כאן בארץ. עליתי לארץ ישראל, 1995ב

על מנת להגיע אל , אשר הופצו ומופצים חינם בכל רחבי הארץ, ך"רבים של מובאות מן התנ

  .אחיי ואחיותיי היהודים

שהוא גם , חיים- חושפים את האמת אודות אלהים, ך"של מובאות מן התנ, ספרים אלה

  .לשוב אליו ולהיוושע מחטאותיהם כולם, לבני ישראל, הקורא לעמו, משיחנו ומושיענו האוהב

, והוא ממשיך להציל אותי מדי יום, אלהים ריפא אותי והציל אותי, 1982מאז הזמן ההוא ב

הוא . הוא הוביל אותי בדרכי הצדק  שלו כפי שנאמר בדברו הקדוש. ולשמור אותי מכל אויביי

ונאמנותו לעולם , רחמיו חדשים הם לבקרים. שלוותו ושמחתו, י יום עם אהבתומברך אותי מד

  .ועד

  !מחבר כתבי הקודש, אלהים חיים, הוא משיח האמת

  '!'מלך הכבוד' 'יהוה צבאות', קדוש ישראל'הוא 

  )'י-'ז: ד"תהלים כ; ז"י-'ט: 'זכריה ט'; ד-'ג: ג"ראה ישעיה מ(

  רד אהרון הונורוף'ריצ
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