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Passover as a Messianic Day 1 

I. Messianic Times / אחרית הימים: Restorative or Utopian? 2 
 or   3  ְיהָוה  ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָב ְוָנׁשּוָבה ַחֵּדׁש ָיֵמינּו ְּכֶקֶדםֲהִׁשיֵבנּו

 4  ְואֹור ַהַחָּמה ִיְהֶיה ִׁשְבָעַתִיםַהַחָּמהַהְּלָבָנה ְּכאֹור - אֹורְוָהָיה
 5 

 6 מיכה ד
 7ְוָהָיה ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים ִיְהֶיה ַהר ֵּבית- ְיהָוה ָנכֹון ְּברֹאׁש ֶהָהִרים ְוִנָּשא הּוא ִמְּגָבעֹות ְוָנֲהרּו ָעָליו ַעִּמים: 

 8ה ֵּבית ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ְויֹוֵרנּו ִמְּדָרָכיו ְוֵנְלָכ-ְיהָוה ְוֶאל- ַהר-ֶאלְוָהְלכּו ּגֹוִים ַרִּבים ְוָאְמרּו ְלכּו ְוַנֲעֶלה 
 9 ְלגֹוִים ֲעֻצִמים ְוהֹוִכיַחְוָׁשַפט ֵּבין ַעִּמים ַרִּבים : ְיהָוה ִמירּוָׁשָלִם- ֵּתֵצא תֹוָרה ּוְדַברִמִּצּיֹוןְּבאְֹרחָֹתיו ִּכי 

 10דּון ִיְלְמ-ּגֹוי ֶחֶרב ְולֹא-ִיְׂשאּו ּגֹוי ֶאל- לֹאְלַמְזֵמרֹותָרחֹוק ְוִכְּתתּו ַחְרבֵֹתיֶהם ְלִאִּתים ַוֲחִניתֵֹתיֶהם - ַעד
 11-  ָּכלִּכי: ִפי ְיהָוה ְצָבאֹות ִּדֵּבר- ְוֵאין ַמֲחִריד ִּכי ַּתַחת ַּגְפנֹו ְוַתַחת ְּתֵאָנתֹוִאיׁשְוָיְׁשבּו : עֹוד ִמְלָחָמה

: ָוֶעדְלעֹוָלםְיהָוה ֱאלֵֹהינּו - ָהַעִּמים ֵיְלכּו ִאיׁש ְּבֵׁשם ֱאלָֹהיו ַוֲאַנְחנּו ֵנֵלְך ְּבֵׁשם  12 
 13 

ם הלכות מלכים פרק יא"רמב  14 
 15 הלכה א

 16ובונה המקדש ומקבץ , המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה
 17אף בפרשת בלעם נאמר ושם נבא בשני ...וחוזרין כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם, נדחי ישראל
 18במשיח הראשון שהוא דוד שהושיע את , המשיחים

 19 האחרון שעומד מבניו ובמשיח, ישראל מיד צריהם
 20 שמושיע את ישראל מיד בני עשו

 21 הלכה ג
 22ואל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות 
 23ומופתים ומחדש דברים בעולם או מחיה מתים וכיוצא 

 24שהרי רבי עקיבא חכם גדול , אין הדבר כך, בדברים אלו
 25והוא היה נושא כליו של בן כוזיבא , מחכמי משנה היה

...היה אומר עליו שהוא המלך המשיחוהוא , המלך  26 
 27 הלכה ד

 28ואם יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצוות 
 29הרי זה בחזקת שהוא ', וילחם מלחמות ה...כדוד אביו

 30 אם עשה והצליח ונצח כל האומות שסביביו :משיח
 31ץ נדחי ישראל הרי זה משיח ובנה מקדש במקומו וקב

 32ואם לא הצליח עד כה או נהרג בידוע שאינו זה . בודאי
 33שהבטיחה עליו תורה והרי הוא ככל מלכי בית דוד 

 34 השלמים הכשרים שמתו
 35 
ה א יםכלמ  36 

 37 ַמִּגִׁשים ִמְנָחה ְועְֹבִדים ִמְצָרִיםַהָּנָהר ֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים ְוַעד ְּגבּול -ַהַּמְמָלכֹות ִמן- ָהָיה מֹוֵׁשל ְּבָכלּוְׁשלֹמֹה
 38 ַּתַחת ִאיׁשַוֵּיֶׁשב ְיהּוָדה ְוִיְׂשָרֵאל ָלֶבַטח : ֲעָבָריו ִמָּסִביב- ְוָׁשלֹום ָהָיה לֹו ִמָּכל...ְיֵמי ַחָּייו- ְׁשלֹמֹה ָּכל- ֶאת

:ְּבֵאר ָׁשַבע ּכֹל ְיֵמי ְׁשלֹמֹה- ִמָּדן ְוַעדַּגְפנֹו ְוַתַחת ְּתֵאָנתֹו  39 
חרק פ  40 

 41ָיְכלּו ַהּכֲֹהִנים ַלֲעמֹד ְלָׁשֵרת ִמְּפֵני -ְולֹא:  ְיהָוהֵּבית-ַהּקֶֹדׁש ְוֶהָעָנן ָמֵלא ֶאת-ן ְּבֵצאת ַהּכֲֹהִנים ִמַוְיִהי
:ֵּבית ְיהָוה- ֶאתְיהָוה- ָמֵלא ְכבֹוד-ֶהָעָנן ִּכי  42 
משמות   43 
 44-אֶֹהל מֹוֵעד ִּכי-ָיכֹל מֶֹׁשה ָלבֹוא ֶאל-ְולֹא: ַהִּמְׁשָּכן- ֶאתָמֵלאאֶֹהל מֹוֵעד ּוְכבֹוד ְיהָוה - ֶהָעָנן ֶאתַוְיַכס

:ַהִּמְׁשָּכן-ֹד ְיהָוה ָמֵלא ֶאת ּוְכבוֶהָעָנןָׁשַכן ָעָליו   45 

Ramchal: Derech Hashem 
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II. On This Very Day: 1  ַהֶּזהַהּיֹום ְּבֶעֶצם 
 2 

יג:זארשית ב  3 
:ַהֵּתָבה-ֶאלָבָניו ִאָּתם -  ּוְׁשלֶֹׁשת ְנֵׁשינַֹחנַֹח ְוֵאֶׁשת - ָוֶיֶפת ְּבֵניְוָחם- ָּבא נַֹח ְוֵׁשם ַהֶּזהַהּיֹום ְּבֶעֶצם  4 

 5 
זיארשית ב  6 

 7ְּבַׂשר -  ַוָּיָמל ֶאתַאְבָרָהםָזָכר ְּבַאְנֵׁשי ֵּבית -ָּכלִמְקַנת ַּכְסּפֹו - ְוֵאת ָּכלֵביתֹוְיִליֵדי - ְּבנֹו ְוֵאת ָּכלִיְׁשָמֵעאל- ַוִּיַּקח ַאְבָרָהם ֶאת
 8 ֵביתֹוַאְנֵׁשי -ְוָכל:  ִנּמֹול ַאְבָרָהם ְוִיְׁשָמֵעאל ְּבנֹו ַהּיֹום ַהֶּזהְּבֶעֶצם... ִּדֶּבר ִאּתֹו ֱאלִֹהיםַּכֲאֶׁשר ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ָעְרָלָתם

:ֵנָכר ִנּמֹלּו ִאּתֹו-ֶּכֶסף ֵמֵאת ֶּבן- ִמְקַנתְיִליד ָּבִית ּו  9 
 10 : ַוּיֹאֵכלּוּוַמּצֹות ָאָפהַוִּיְפַצר ָּבם ְמאֹד ַוָּיֻסרּו ֵאָליו ַוָּיבֹאּו ֶאל ֵּביתֹו ַוַּיַעׂש ָלֶהם ִמְׁשֶּתה ) ג  בראשית פרק יט

 11 
יבשמות   12 

 13ַהּיֹום ַהֶּזה ְלדֹרֵֹתיֶכם - ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאתִמְצָרִיםִצְבאֹוֵתיֶכם ֵמֶאֶרץ - הֹוֵצאִתי ֶאתְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזהַהַּמּצֹות ִּכי - ֶאתּוְׁשַמְרֶּתם 
 14:  ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִיםְיהָוהִצְבאֹות - ָיְצאּו ָּכל ַהֶּזהַהּיֹוםְּבֶעֶצם  ָׁשָנה ַוְיִהי ֵמאֹות ְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה ְוַאְרַּבע ִמֵּקץַוְיִהי ...:ֻחַּקת עֹוָלם

 15 ַוְיִהי...:ְלדֹרָֹתםְּבֵני ִיְׂשָרֵאל -  ְלָכלִׁשֻּמִריםַהַּלְיָלה ַהֶּזה ַליהָוה -הּוא ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ְלהֹוִציָאם הּוא ַליהָוה ִׁשֻּמִריםֵליל 
:ִצְבאָֹתם- ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעלִיְׂשָרֵאלְּבֵני -  הֹוִציא ְיהָוה ֶאתַהֶּזהְּבֶעֶצם ַהּיֹום   16 

 17 
כגשמות   18 

 19עֶֹמר - ֶאתַוֲהֵבאֶתםְקִציָרּה -  ֶאתּוְקַצְרֶּתם ֲאִני נֵֹתן ָלֶכם ֲאֶׁשרָהָאֶרץ -ָתבֹאּו ֶאל-  ִּכיֲאֵלֶהםְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת - ֶאלַּדֵּבר 
 20-  ֲהִביֲאֶכם ֶאתַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה-ַעד תֹאְכלּו ְוָקִלי ְוַכְרֶמל לֹא ְוֶלֶחם...ָהעֶֹמר-ֶאתְוֵהִניף : ַהּכֵֹהן- ֶאלְקִציְרֶכםֵראִׁשית 

:מְֹׁשבֵֹתיֶכם ְּבכֹל ְלדֹרֵֹתיֶכם ֻחַּקת עֹוָלם ֱאלֵֹהיֶכםָקְרַּבן   21 
 22 
כג יקראו  23 

 24- ַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר לֹא-ָכלִּכי :  ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכםִלְפֵני הּוא ְלַכֵּפר ֲעֵליֶכם ִּכֻּפִרים ִּכי יֹום  ַהּיֹום ַהֶּזהְּבֶעֶצםְמָלאָכה לֹא ַתֲעׂשּו - ְוָכל
 25 ַהֶּנֶפׁש- ְוַהֲאַבְדִּתי ֶאת ַהֶּזהַהּיֹוםְּבֶעֶצם ה ְמָלאָכ-  ָּכלַּתֲעֶׂשהַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר -ְוָכל: ֵמַעֶּמיָה ְוִנְכְרָתה  ַהּיֹום ַהֶּזהְּבֶעֶצםְתֻעֶּנה 

:ַהִהוא ִמֶּקֶרב ַעָּמּה  26 
 27 

לבדברים   28 
 29ְּפֵני ְיֵרחֹו -  ֲאֶׁשר ַעלמֹוָאבְנבֹו ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ -ַהר ָהֲעָבִרים ַהֶּזה ַהר-ֲעֵלה ֶאל:  ֵלאמֹר ַהֶּזהַהּיֹוםְּבֶעֶצם מֶֹׁשה - ְיהָוה ֶאלַוְיַדֵּבר

 30ֵמת -ַּכֲאֶׁשרַעֶּמיָך -ה עֶֹלה ָׁשָּמה ְוֵהָאֵסף ֶאלּוֻמת ָּבָהר ֲאֶׁשר ַאָּת:  ַלֲאֻחָּזהִיְׂשָרֵאלֶאֶרץ ְּכַנַען ֲאֶׁשר ֲאִני נֵֹתן ִלְבֵני - ּוְרֵאה ֶאת
:ַעָּמיו-יָך ְּבהֹר ָהָהר ַוֵּיָאֶסף ֶאלַאֲהרֹן ָאח  31 

 32 
ה עיהוש  33 
:ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ְוָקלּוי ַמּצֹות ֵמֲעבּור ָהָאֶרץ ִמָּמֳחַרת ַהֶּפַסח ַוּיֹאְכלּו  34 
י עיהוש  35 
 36- ָׁשם ַוָּיִׂשמּו ֲאָבִנים ְּגדֹלֹות ַעל-ֶנְחְּבאּוַהְּמָעָרה ֲאֶׁשר -  ִצָּוה ְיהֹוֻׁשַע ַוּיִֹרידּום ֵמַעל ָהֵעִצים ַוַּיְׁשִלֻכם ֶאלַהֶּשֶמׁש ְלֵעת ּבֹוא ַוְיִהי

:ַהֶּזהֶעֶצם ַהּיֹום -ַעדִּפי ַהְּמָעָרה   37 
 38 

דיחזקאל כ  39 
 40ֶעֶצם -ֵׁשם ַהּיֹום ֶאת-ְלָך ֶאת- ָאָדם ְּכָתוב- ֶּבן: ֵלאמֹרְיהָוה ֵאַלי ַּבָּשָנה ַהְּתִׁשיִעית ַּבחֶֹדׁש ָהֲעִׂשיִרי ֶּבָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש - ְדַברַוְיִהי

 41 ֲאֵליֶהם ּכֹה ָאַמר ֲאדָני ְוָאַמְרָּתל ַהֶּמִרי ָמָׁש- ֵּבית- ּוְמׁשֹל ֶאל: ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזהְירּוָׁשַלִם -ָּבֶבל ֶאל-ֶמֶלְך ָסַמְך ַהּיֹום ַהֶּזה
 42ִמְבַחר ַהּצֹאן : ַמֵּלא ֲעָצִמיםֵנַתח טֹוב ָיֵרְך ְוָכֵתף ִמְבַחר - ֱאסֹף ְנָתֶחיָה ֵאֶליָה ָּכל: ָמִיםְיצֹק ּבֹו - ְיהִֹוה ְׁשפֹת ַהִּסיר ְׁשפֹת ְוַגם

: ְּבתֹוָכּהֲעָצֶמיָה ָּבְׁשלּו- ַּתְחֶּתיָה ַרַּתח ְרָתֶחיָה ַּגםָהֲעָצִמיםָלקֹוַח ְוַגם ּדּור   43 
מיחזקאל   44 
 45 ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ָׁשָנה ַאַחר ֲאֶׁשר ֻהְּכָתה ָהִעיר ֶעְׂשֵרה ְוָחֵמׁש ָׁשָנה ְלָגלּוֵתנּו ְּברֹאׁש ַהָּשָנה ֶּבָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש ְּבַאְרַּבע ְּבֶעְׂשִרים

:ְיהָוה ַוָּיֵבא אִֹתי ָׁשָּמה-ַידָהְיָתה ָעַלי   46 
 47 

לבדברים י "רש  48 
 49" בעצם היום הזה בא נח: " נאמר בנח: הזההיום בעצם נאמר בשלשה מקומות - אל משה בעצם היום הזה'  ייוידבר) מח ( 

 50אם אנו מרגישין בו אין אנו מניחין אותו ליכנס בכך וכך :  בני דורו אומריםשהיולפי ;  במראית אורו של יום-) יג,ז' בר(' וגו
 51,  בחצי היוםמכניסוהריני : אמר הקדוש ברוך הוא. אלא אנו נוטלין כשילין וקרדומות ומבקעין את התיבה, עודולא ; בתיבה

 52: אומריםלפי שהיו מצריים , )נא,יב' שמ" (' ייהוציאבעצם היום הזה "במצרים נאמר . וכל מי שיש בידו כח למחות יבא וימחה
 53אמר . ולא עוד אלא אנו נוטלין סייפות וכלי זין והורגין בהם,  אותם לצאתמניחיןאם אנו מרגישין בהם אין אנו ! בכך וכך

 54 בעצם נאמר משהואף כאן במיתתו של . וכל מי שיש בו כח למחות יבא וימחה, הריני מוציאן בחצי היום: הואהקדוש ברוך 
 55וקרע לנו , אדם שהוציאנו ממצרים!  אותומניחיןאם אנו מרגישין בו אין אנו ! בכך וכך:  לפי שהיו ישראל אומרים- היום הזה
 56אמר !  אין אנו מניחין אותו-ונתן לנו את התורה , והעלה לנו את הבאר, השליווהגיז לנו את , והוריד לנו את המן, את הים

).ד שלז"ראה ספ('  הריני מכניסו בחצי היום וכוהואףהקדוש ברוך   57 
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 4 מסכתא דויסע פרשה א -תא דרבי ישמעאל בשלח מכיל
 5ל ויסע משה את ישראל שהסיען בעל כרחן במקל שכיון שראו בפגרי האנשים שהעבידום בפרך "ומה ת

 6 ... מוטלין על שפת הים אמרופגרים מתיםובעבודה קשה כולן 
 7 
 8 פרק ו) ליברמן(ספתא מסכת סוטה תו
 9 ומוטלין על שפת הים אמרו פגרים מתיםכיון שעלו ישראל מן הים וראו את אויביהם ' יוסי הגלילי אומ' ר

 10כולם שירה עולל מוטל בין ברכי אמו ותינוק יונק משדי אמו כיון שראו את השכינה הגביה עולל צוארו 
 11עוברין שבמעי אמותן ' אפי' מאיר אומ' מרו זה אלי ואנוהו רותינוק שמט פיו משדי אמו וענו כולם שירה וא

 12מפי עוללים ' שירה שנ' במקהלות ברכו אלים ממקור ישראל ותינוק שמט דד מפיו ואמ' אמרו שירה שנאמ
 13    ויונקים

  14 
 15  לז ישעיהו ~=לה ב לכים מ

 16 ַוֲחִמָּשה ָאֶלף ַוַּיְׁשִּכימּו ַבּבֶֹקר ְׁשמֹוִנים ַּבַּלְיָלה ַההּוא ַוֵּיֵצא ַמְלַאְך ְיהָוה ַוַּיְך ְּבַמֲחֵנה ַאּשּור ֵמָאה ַוְיִהי
 17  : ְּבִניְנֵוהַוֵּיֶׁשבַאּשּור - ַוִּיַּסע ַוֵּיֶלְך ַוָּיָׁשב ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך:ְּפָגִרים ֵמִתיםְוִהֵּנה ֻכָּלם 

 18 
 19 פרשת בא פרשה יח) וילנא(שמות רבה 

 20לבקרים אצמית ) תהלים קא(ד "הה, וישכימו בבקר והנה כולם פגרים מתים) מלכים ב יט(מה כתיב שם 
 21והיו ישראל וחזקיהו יושבין ואומרין את ההלל שהיה ליל של פסח והיו מתייראים לומר , כל רשעי ארץ

 22יהם פגרים ש ולהתפלל מצאו אויב" לעמוד ולקרות קעכשיו ירושלים מתכבשת בידו כיון שהשכימו בבקר
 23והאחד קרא , קרא שמו מהר שלל חש בז ומיהר לבוז שללם) ישעיה ח(ה לישעיה "לפיכך אמר הקב, מתים

 24, אלהינו' עמו זרוע בשר ועמנו ה) ב"ב ל= דברי הימים=ה "ד(שנאמר , שמו עמנו אל לומר שאני עמו
 25 כן לעתיד לבא יעשה על ידיהםבריאל ז ביד מיכאל וג"ה בעוה"וכשם שעשה הקב

 26 
 27 משה) אייזנשטיין(אוצר המדרשים 

 28 ישראל ויהרגו בהם הריגה גדולה והנשארים הלכו לפרעה ויקומו, מר משה לישראל עשו להם מלחמה
 29ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה , וירדו עם מצרים וישיגו אותם חונים על הים, ויגידו לו כי ברח העם

 30וטבעו בים ולא נותר מהם איש זולתי פרעה מלך מצרים אשר נתן הודאה , ויבואו אחריהם פרעה וכל חילו
 31ה למיכאל וגבריאל שרי מרום "ויצו הקב. הצדיק ואני ועמי הרשעים' מר הלאל חי והאמין בו שנא

 32 .מאות שנה' וימלוך פרעה על נינוה ד, ויוציאוהו משם ויוליכוהו לנינוה העיר הגדולה
 33 

 34 תורה תמימה הערות שמות פרק ו
 35שהרי , דאין לומר מפני שאינו מענין הגאולה, ומה שלא תקנו כוס הודאה לענין והבאתי אתכם אל הארץ

 36ל פשוט מפני שבהיותנו עתה "כ אינו מענין הגאולה י"כמו כן תקנו לענין ולקחתי אתכם לי לעם שהוא ג
 37כוס מיוחד לשמו של  ואולי לזכר זה תקנו. ן על זהבגלות והארץ מסורה בידי זרים אי אפשר לישא כוס יי

 38 :ב"אליהו לזכרון ורמז שאנו מקוים לביאתו ולתחיית האומה והארץ ב
 39 
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לחן ערוך אורח חיים הלכות פסח סימן תפשו  3 
 4כדי לזכור שהוא ליל ) י(, ולפתוח הפתח) פ"ן פרק ע"ר(קודם לא לנו ' א שיש לומר שפוך חמתך וכו"וי

 5ויכול לגמור . וכן נוהגין, )ב"מהרי(' שמורים ובזכות אמונה זו יבא משיח וישפוך חמתו על המכחשים בה
אף שלא במקום סעודה) יא(הלל   6 

 7 
 8 משנה ברורה סימן תפ

 9ואין מתייראין משום דבר ונוהגין באלו מדינות למזוג כוס אחד יותר  -ש "כדי לזכור שהוא ל) י  
 10י ממצרים הוא "לרמז שאנו מאמינים שכשם שגאלנו הש(מהמסובין וקורין אותו כוס של אליהו הנביא 

 11 יגאלנו עוד וישלח לנו את אליהו לבשרנו
 12 

יבשמות   13 
 14:  ֲאֵלֶהם ִמְׁשכּו ּוְקחּו ָלֶכם צֹאן ְלִמְׁשְּפחֵֹתיֶכם ְוַׁשֲחטּו ַהָּפַסחַוּיֹאֶמרִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל -ַוִּיְקָרא מֶֹׁשה ְלָכל

 15ַהָּדם - ְׁשֵּתי ַהְּמזּוזֹת ִמן- ַהַּמְׁשקֹוף ְוֶאל- ַּבַּסף ְוִהַּגְעֶּתם ֶאל- ָּדם ֲאֶׁשר ַּבּוְטַבְלֶּתםּוְלַקְחֶּתם ֲאֻגַּדת ֵאזֹוב 
 16 ַהָּדם-ִמְצַרִים ְוָרָאה ֶאת-ְוָעַבר ְיהָוה ִלְנּגֹף ֶאת: ּבֶֹקר-ֵּביתֹו ַעד- לֹא ֵתְצאּו ִאיׁש ִמֶּפַתחְוַאֶּתםֲאֶׁשר ַּבָּסף 

 17: ָּבֵּתיֶכם ִלְנּגֹף-ֶאלַהֶּפַתח ְולֹא ִיֵּתן ַהַּמְׁשִחית ָלבֹא -זֹת ּוָפַסח ְיהָוה ַעלַהַּמְׁשקֹוף ְוַעל ְׁשֵּתי ַהְּמזּו-ַעל
:עֹוָלם- ְלָך ּוְלָבֶניָך ַעד-ַהָּדָבר ַהֶּזה ְלָחק-ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת  18 

 19 
 20 עמוס ד

:אֹור-חֶֹׁשְך ְולֹא- ֶּזה ָלֶכם יֹום ְיהָוה הּוא-ָלָּמהיֹום ְיהָוה - ַהִּמְתַאִּוים ֶאתהֹוי  21 
ג יכלאמ  22 

 23ַאֶּתם ְמַבְקִׁשים ּוַמְלַאְך ַהְּבִרית - ֲאֶׁשרֵהיָכלֹו ָהָאדֹון -ֶדֶרְך ְלָפָני ּוִפְתאֹם ָיבֹוא ֶאל- ׁשֵֹלַח ַמְלָאִכי ּוִפָּנהִהְנִני
 24- ֵזִדים ְוָכל-  ַּכַּתּנּור ְוָהיּו ָכלּבֵֹערִהֵּנה ַהּיֹום ָּבא -ִּכי...: ְצָבאֹותְיהָוהָבא ָאַמר - ַאֶּתם ֲחֵפִצים ִהֵּנה- ֲאֶׁשר

 25ְוָזְרָחה : ַיֲעזֹב ָלֶהם ׁשֶֹרׁש ְוָעָנף-  ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ֲאֶׁשר לֹאַהָּבאעֵֹׂשה ִרְׁשָעה ַקׁש ְוִלַהט אָֹתם ַהּיֹום 
 26ִיְהיּו -ְוַעּסֹוֶתם ְרָׁשִעים ִּכי: ַמְרֵּבק ְׁשִמי ֶׁשֶמׁש ְצָדָקה ּוַמְרֵּפא ִּבְכָנֶפיָה ִויָצאֶתם ּוִפְׁשֶּתם ְּכֶעְגֵלי ִיְרֵאיָלֶכם 

 27פ ִזְכרּו ּתֹוַרת מֶֹׁשה ַעְבִּדי ֲאֶׁשר :  עֶֹׂשה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹותֲאִניֵאֶפר ַּתַחת ַּכּפֹות ַרְגֵליֶכם ַּבּיֹום ֲאֶׁשר 
 28 ַהָּנִביא ִלְפֵני ּבֹוא ֵאִלָּיהִהֵּנה ָאנִֹכי ׁשֵֹלַח ָלֶכם ֵאת : ִיְׂשָרֵאל ֻחִּקים ּוִמְׁשָּפִטים- ָּכל-  ְבחֵֹרב ַעלאֹותֹויִתי ִצִּו

 29ָאֶרץ ָה-ָאבֹוא ְוִהֵּכיִתי ֶאת- ֲאבֹוָתם ֶּפן- ָּבִנים ְוֵלב ָּבִנים ַעל- ַעלָאבֹות - ְוֵהִׁשיב ֵלב: יֹום ְיהָוה ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא
:ֵחֶרם  30 

 31 
ק מלאכי פרק ג"רד  32 

 33וכן אמר באגדה שאליהו , או אמר מלאך הברית על אליהו, הוא מלך המשיח והוא מלאך הברית -האדון   
 34אלהי ישראל כי עזבו בריתך בני ' שנאמר קנא קנאתי לה, קנא על ברית מילה שמנעה מהם מלכות אפרים

 35לה עד שאתם חייך שאין ישראל עושים ברית מיאמר לו קנאת בשטים וכאן אתה מקנא על המילה , ישראל
 36מכאן התקינו לעשות כסא הכבוד לאליהו שנקרא מלאך הברית שנאמר ומלאך הברית אשר , רואה בעיניך

צבאות' אתם חפצים הנה בא אמר ה : 37 


