
: יז  לללי        גג רר גו דרדי לי רררי אא לכ כל כ רני כו פפ כקי ר רה רעים רר מגמ דרדת אע דרבים לל ל גככ רני כו רב לב גס לכרכי־
: יח לרבי     כו־ גרא רי כו כרביט ר כרי לכמה דרה פלתי וו גצמ רע לככל־ רפר דכ רס פההם   יט אא לל דרדי לג גב כו דק גכל רח גי

: ללרל   וו ג כו רפיל דכ רי כושררשי גלב כ רעל־ הרץ |    כח  (...)גו פלא רסי־ גפ רא לככל־ לוה וה מגי האל־ כו דששב ליש גו כו רר גככ גז רי
: לרים    וו כג וות דח גכפ רמשגש לככל־ לך רהני לפ גל כ כו דו אח לכרת רישגש דלני    לא  (...)גו וד לרלא רפר מכ שס גי כו כנ פהד גב רע לרי ררע דהז

וור: כד ל ללשה       לב רל לעש דכרכי ללד ר וו כנ דרעם גל וו פת לק גד רצ כו דכרגיד רי גו כו ובא לי

יב    פרק י,   - זכריה יג פסוק ו,  פרק פסוק
דרעל    י גו כרויד כד ל כרבית ב רעל־ יי רכת גכ רפ כו|       גושלש דכרביט רה גו נרנים כו אחנ דרת גו ןן רח רח כו רר רם רל ר כושלש לר גי דרשב ווש י

דרמר          לה גככ מלליו לע דרמר לה גו נרחיד כי ל רה רעל־ ןד רכפ גס רמ גככ לליו ר לע כו דד גפ ללס גו כו פלקר כד ל אאשהשר־ דראת מרלי רא
וור: לכ גכב רה וון       יא לרעל־ כמ מ רר גד רד אה רפד דכ גס רמ גככ רלם ר נ כושלש דר רכבי ןד רכפ גס רכמ רה רכרדל גג רי כוא רה רה וום כי ד כב ר

: וון  כד ל רג גמ דרעת גק רב רחת      יב גכב רפ בכ רמשגש פלבד גל וות מח לכפ רמשגש וות דח לכפ רמשגש הרץ נלא לה דלדה גפ ללס גו
: ללבד         גל מההם גנשרשי כו נלבד גל ןן לת לנ לכרבית־ רחת רפ רכ רמשגש נלבד גל דההם גנשרשי כו ןד לב גל ררויד כד ל לכרבית־

: יד(...)  ללבד        גל מההם גנשרשי כו פלבד גל וחת מ לכפ רמשגש וחת ד לכפ רמשגש וות נר לא כנשגש ר רה ןת וו לכפח רכמשגש רה וכל כ ר
מכרטאת          א רח גל פלרלם כושלש לר גי דרבי לוישגש גל כו מרויד כד ל דרבית גל נכלתח גפ רנ וור דק למ ןה הי גה לרי כוא רה רה וום כי ד כב ר

לכלדה:  רנ גל רתי          ו (...)כו מכרכי שה דהשר אאש מרמר לא גו לך פהדי לי דכרבין הכלה מרא לה וות כככ כמ ר רה מלמה לליו נ רא דרמר לא גו
ללבי  אה לרא גמ דכרבית

כב   פרק -בראשית יג,   ח פסוקים
פרני       ח גכב מללה וע גל ככהשה רהש וו דכל האה־ גר רי הרהים ול אא נלהם לר גב רא ןר המ כויא ב (...) רו
וו        יג לנ גכב רחת דכרת מללה וע גל כו דרלה אע לכרי רו ריל נרא לה האת־ דכרקח כי ר רו ןם לה לר גב רא גך הל יכרי רו

כא    פרק -במדבר ט,   ח פסוקים
ןה          ח לי לה גו פרנס רעל־ וו מת וא גושדרשים נלרף שלש ןלך גל ירשה אעש האל־משרהשה כלוה וה גי המר כויא ב רו

: ללחי    לו וו מת וא דלאה לר גו גך כו כנשנש ל רה פכרנס      ט לככל־ רה רעל־ כו מרמה גישרש רו נחשהשת גנ דרחשש גנ ןה משהש רעשש יכרי רו
ללחי        לו מחשהשת כנ ג רה דרחשש גנ האל־ ככרביט רה גו נראישש האת־ לחשןש כנ ל רה גך ירש לנש ראם־ ליה ר לה גו

יז    פרק יא,  ויקרא יכרתיו      יא      פסוק רת גנ הרני אא לרו אא רהו דכלדם כב ר רר לכבשלש רה הפשש דהנ רככי־
רפר        לכ רכ גי הפשש דכהנ כב ר כוא מה דכלדם רה לכרכי־ פהכם רתי גפשלוש רנ רעל־ רפר מכ רכ גל רח כרב נ גז רכמ רה רעל־ ןם הכ לל

קיח    פרק -תהילים כז,   כב פסוקים
:        כב מרהיא      כוזאת פ לתה גי דלה לוה וה מגי דראת רמ כג לכלנה רכפ וראשש ד גל לתה ר גי לה ל כ פרנים וו כב רה כו דס אא ללמ הבן הא

     (...) : פלוה  וה גי דרשם גכבש לכבא מרה גך כו דר לכב כו כו לרנינ רעי גכב דללאת גפ האר |   כז(...)  רנ יכלי רו רה לו וה גי רראל
רח       לכרב גז רכמ רה וות דנ גר רק מרעד פרתים וב אע לכרב דרחג כו־ גסר רא כו דלנ ל ל

ל   פרק ד,  משלי לניו       ד     פסוק נ גפ לח גכב רח כו בר רסף־ ללא ירמי נררד כי ר רו רים רמ ב לללה־שלש לע ירמי
ללדע(...)           רת דכרכי וו רנ כגב כ לרמה־שהכשם־ כו וו דמ רמה־שגכש הרץ פלא רסי־ גפ רא לככל־ דרקים רה מרמי

שלו"         המושלם הקורבן ואת המשיח את מגלה ך התנ
ט    פרק -דנייאל כו,   כה פסוקים

רגיד         כה נ לנ רח דרשי למש רעד־ ןם רל ןר כושלש לר גי וות רנ גב רל גו ןב להשרשי גל רלבר לד דלצא ומ רמן־ כרכל כ רתשגש גו ברדע רת גו
ווק           מצ גב כו כוץ נר לח גו ווב דח גר ןה לת גנ גב רנ גו ןב כו לכתשש רים ררנ כושגש דכרשים שרשש רעים ה שב ללש גוש פלעה גב שרש מרעים שב ללש ש

לכרתים רע הדשש          כו: לה וק כ כ רה גו רעיר ב לה גו וו פל דראין גו רח למשמרשי דררת לככ רי רים נרנ כושגש דכרשים שרשש ןם רעי שב לכלש רהש רררי אח לרא גו
: וות           למ רמ שלוש הצת מהר אח להנ למה נ לח גל רמ דרקץ ןד רע גו הטף רבשנכהש וו כצ ד רק גו ןא לכב רה ררגיד לנ דרעם רחית ירישגש

 לפנה"ס452 בערך  מחדש ירושלים :  צו להשיב ולבנותפרשנות(
לספירה)  32 שנים) = 483שנים ( של  שבועות69+                   

נב    פרק יג,  ישעיהו נג -  פסוק יב,  פרק פסוק
: יג ואד       ל גמ כה מרב לג גו ככלשא רנש גו כום מר לי כרדי פ גב רע מכרכיל רישגש דכרנה נכרבים    יד רה רר ןלך ןהלי לע כו רמ גמ ללש ש אאשבהשר לכרכ

: ללדם      לא דרני גכב רמ וו מר אא ות ל גו כו פראה גר רמ מראישש רמ דרחת רמשגש כלליו     טו רככן־ לע נכרבים רר דרים וו כג ןה כז ה רי רכרכן
: כו           ללננ וו כב גת כו מע גמ ללש לולא־ש דהשר אאש לרו כו נא לר ןם הה לל רפר רכ שס לולא־ אאשבהשר כרכי י פההם רכפי מרכים לל גמ כו דצ גכפ גק רי

: א לתה       ללל גג רנ דרמי רעל־ מלוה וה גי רע וו דר גז כו כו פרתנ לע לשמ רלשגש מרמין אא להה רלניו   ב דרמי לפ גל כרנק וו כי ככ ר רעל כרי ב רו
: כו          לרדה גמ גח להנ גו מהאה גר רמ לולא־ גו כו דראה גר רנ גו פלדר לה דולא גו וו מל ראר ות ד ולא־ כליה נ רצ הרץ דהא רמ הרשןש רכשןכוש גו

מהזה           ג גב רנ כו כנ כהמ נ רמ ןם רני לכפ רכרתר גס רמ גכ כו רלי וח פ רע כו דד רוי וות מב וא גכ רמ דראישש ראישנרשים דרדל אח לרו ןה הז גב רנ
: כו  לשנה גב אחשרש דולא כו        ד גו נשנה גב אחשרש כו גחנ דרנ אא לרו פללם לב גס כו מרבינ וא גכ רמ כו לנשנלשא כוא דה כו ן ןרינ לל חח ררכן לא

: לכהנה    שע גמ כו מרהים ול אא דכרכה שמ רע כו כג ררסר      ה לנ כו מ כו פרתינ וו וונ ל אע לרמ מכלכא שד גמ כו רענ נ גכפשלש רמ דללל וח גמ ןא כו גוה
לללנו    לכפא־ גר רנ וו מת לר לשב אח לרב כו לליו נ לע ןכו ןרמנ וו כו      ו :שגשל פרנינ לכפ וו ככ מ גר רד גל דראישש כו רעינ נ לכת כוצאן ד ככ ר כו ן ןכללנ שככ

: לכללנו      שככ דון אעו מראת וו נכב רע דכרגי גפ רה ןה לו וה ןה      ז לרוי ככשהכש ר או רכפי כתח־ ר גפ רי דולא גו רה הנ אע לרנ כוא דה גו כרגשש ב רנ
: רפיו         לכ מכרתח גפ רי דולא גו למה פלל אא להנ לה מהזי גז לוג דרני גפ רל רחל מ לר גכ כו נלבל כו י רבח דכהט ןט  ח  רל לכפ רכמשגש רמ כו הצר רוע רמ

: לללמו            רגע דהנ מכרמי רע הפשרשע דכ רמ כריים נ רח הרץ דהא רמ ןר רז גג רנ רכרכי רח פרח וו גישש דרמי וו מר וו כד האת־ גו כלקח נ רכרתן ט של כי ר רו
: לרפיו          גכב מלמה גר רמ דולא גו לעשנלשה דלמס לח לולא־ רעל פלתיו ומ גכב לעשמרשיר האת־ גו וו נר גב רק ןם רעי גרשלש האת־

פרמים           י לי גך דררי אא לרי ררע מהז דהאה גר רי וו גפשנש רנ ןם לאשלש ררשים לכתש ראם־ רלי נ אח להה ןוו גככא כד ר ררפץ לח הלוה וה לרוי
: לללח    גצ רי וו דד לי גכב מלוה וה גי הפץ דרח כרדיק       יא גו כ רצ כרדיק ד גצ רי וו כת ר גע רד גכב נכלבע רישגש דהאה גר רי ןוו גפשש רנ ררמל אע לרמ

: ובל     כ ל גס רי כוא דה מלתם ונ אעוו לרו פכרבים רר ללל כרדי מ גב רם    יב רע רמי כו אעצ האת־ גו כרבים ר רר ללב וו דל הכלק־ רח אא הרכן לל
ןא          כו גוה פלנה גמ רנ מרעים ופשגש לכ האת־ גו וו גפשנש רנ ןת הו ןכלמ רל רלרה אע להה אאשבהשר רחת כרת ר אל לל שלש דכרלק רח גי

רע    לכרגי גפ רי מרעים ופשגש לכ רל גו לנשנלשא דכרבים רר גטא־ לרח

נב    פרק -תהילים  ,  , -  , - לב,   לא כח יט טו ט ז פסוקים
: ז ללעם       כוי דז גב כו רלדם כלא רפת דכ גר הח פראישש ולא־ גו רעת דרל וו ת דרכי ונ ללא פרלי   ח גו כו דרעג גל רי ראי ור מ לככל־

: וראשש    ל כו דרניע לי רלפה כגבשלש כו דרטיר גפ :ט רי וו        כב ל רפץ דלח רכרכי כו רלה ר כצי ר כרי כו פרטה גכל רפ גי דלוה וה גי האל־ דכוגל
גך         טו (...) וו דת גכב רמס ר כלנ פלנג וו כד ככ ר רכבי מרל דליה לה דלתי וו למ גצ רע לכלכל־ כו רד גר לפ לכ גת רה לגו רי רכת גכ רכפ רנשגש רים דכרמ ככ ר

ללעי: רני   |      טז רמ לרת גכפ רכתשגש הות דלמ רפר־ אע לרל פלחי וו גלק רמ דכלבק גד שמ רני וו גלשש כו מ רחי ר וככ הרשש הח ב ככ ר ררבשש רלי :



HaTanach revealing the Messiah and His perfect sacrifice

Dan. 9: 25f.: “Know and understand this: From the time the word goes out to 
restore and rebuild Jerusalem until the Anointed One, the ruler, comes, there will 
be seven ‘sevens,’ and sixty-two ‘sevens.’ It will be rebuilt with streets and a 
trench, but in times of trouble. 26 After the sixty-two ‘sevens,’ the Anointed One 
will be put to death and will have nothing. The people of the ruler who will come 
will destroy the city and the sanctuary. The end will come like a flood: War will 
continue until the end, and desolations have been decreed.”         
(Commentary: Decree to rebuild Jerusalem about 452 BC + 69 year-weeks (483 years) = 32 AD)

Isa. 52:13 - 53:12: “See, my servant will act wisely; he will be raised and lifted 
up and highly exalted. 14 Just as there were many who were appalled at him– his 
appearance was so disfigured beyond that of any human being and his form 
marred beyond human likeness– 15 so he will sprinkle many nations, and kings will
shut their mouths because of him. For what they were not told, they will see, and 
what they have not heard, they will understand.
1 Who has believed our message and to whom has the arm of the Lord been 
revealed? 2 He grew up before him like a tender shoot, and like a root out of dry 
ground. He had no beauty or majesty to attract us to him, nothing in his appearance
that we should desire him. 3 He was despised and rejected by mankind, a man of 
suffering, and familiar with pain. Like one from whom people hide their faces he 
was despised, and we held him in low esteem. 4 Surely he took up our pain and 
bore our suffering, yet we considered him punished by God, stricken by him, and 
afflicted. 5 But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our 
iniquities; the punishment that brought us peace was on him, and by his wounds 
we are healed. 6 We all, like sheep, have gone astray, each of us has turned to our 
own way; and the Lord has laid on him the iniquity of us all. 7 He was oppressed 
and afflicted, yet he did not open his mouth; he was led like a lamb to the slaughter,
and as a sheep before its shearers is silent, so he did not open his mouth. 8 By 
oppression and judgment he was taken away. Yet who of his generation protested?
For he was cut off from the land of the living; for the transgression of my people 
he was punished. 9 He was assigned a grave with the wicked, and with the rich in 
his death, though he had done no violence, nor was any deceit in his mouth. 10 Yet 
it was the Lord’s will to crush him and cause him to suffer, and though the Lord 
makes his life an offering for sin, he will see his offspring and prolong his days, 
and the will of the Lord will prosper in his hand. 11 After he has suffered, he will 
see the light of life and be satisfied; by his knowledge my righteous servant will 
justify many, and he will bear their iniquities. 12 Therefore I will give him a portion
among the great, and he will divide the spoils with the strong, because he poured 
out his life unto death, and was numbered with the transgressors. For he bore the 
sin of many, and made intercession for the transgressors.”

Ps. 22: 6-8, 14-18, 27, 30f.: “But I am a worm and not a man, scorned by 
everyone, despised by the people. 7 All who see me mock me; they hurl insults, 

shaking their heads. 8 “He trusts in the Lord,” they say, “let the Lord rescue him. 
Let him deliver him, since he delights in him. (...) 14 I am poured out like water, 
and all my bones are out of joint. My heart has turned to wax; it has melted within
me. 15 My mouth is dried up like a potsherd, and my tongue sticks to the roof of 
my mouth; you lay me in the dust of death. 16 Dogs surround me, a pack of villains
encircles me; they pierce my hands and my feet. 17 All my bones are on display; 
people stare and gloat over me. 18 They divide my clothes among them and cast 
lots for my garment. (...)  27 All the ends of the earth will remember and turn to the 
Lord, and all the families of the nations will bow down before him. (...) 30 Posterity
will serve him; future generations will be told about the Lord. 31 They will 
proclaim his righteousness, declaring to a people yet unborn: He has done it!”

Zech. 12: 10 - 13: 6: “And I will pour out on the house of David and the 
inhabitants of Jerusalem a spirit of grace and supplication. They will look on me, 
the one they have pierced, and they will mourn for him as one mourns for an only 
child, and grieve bitterly for him as one grieves for a firstborn son.  11 On that day 
the weeping in Jerusalem will be as great as the weeping of Hadad Rimmon in the
plain of Megiddo. 12 The land will mourn, each clan by itself, with their wives by 
themselves: the clan of the house of David and their wives, the clan of the house 
of Nathan and their wives, 13 the clan of the house of Levi and their wives, the clan
of Shimei and their wives, 14 and all the rest of the clans and their wives.  

1 “On that day a fountain will be opened to the house of David and the inhabitants 
of Jerusalem, to cleanse them from sin and impurity. (...) 

6 And they will say to him, what are these wounds between your hands? Then he 
will answer, they were given (/smitten/beaten) me in the house of my beloved.”

Gen. 22: 8,13: “Abraham answered, “God himself will provide the lamb for the 
burnt offering, my son.” (...) 13 He went over and took the ram and sacrificed it as 
a burnt offering instead of his son.”

Num. 21:8f.: “The Lord said to Moses, “Make a snake and put it up on a pole; 
anyone who is bitten can look at it and live.” 9 So Moses made a bronze snake and 
put it up on a pole. Then when anyone was bitten by a snake and looked at the 
bronze snake, they lived.”

Lev. 17:11: “For the life of a creature is in the blood, and I have given it to you to 
make atonement for yourselves on the altar; it is the blood that makes atonement 
for one’s life.”

Ps. 118: 22-27: “The stone the builders rejected has become the cornerstone; 23 the 
Lord has done this, and it is marvelous in our eyes. (...) 26 Blessed is he who comes
in the name of the Lord. (...) 27 The Lord is God, and he has made his light shine on
us. Bind the festal sacrifice with ropes up to the horns of the altar.”

Prov. 30:4: “Who has gone up to heaven and come down? Whose hands have 
gathered up the wind? (...) Who has established all the ends of the earth? What is 
his name, and what is the name of his son? Surely you know!”
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