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הקדמה

מהדורה זו של הבשורה על פי יוחננ היא חוליה בשושלת מכובדת
של המהדורות ההיטוריות של הברית החדשה של דליטש
בעברית .זה זמנ רב רבימ רואימ בתרגומו של דליטש את התרגומ
הטוב ביותר לעברית של הברית החדשה שביוונית .בהוצאה לאור
של מהדורה ערוכה קלות זו של דליטש הקלי ,ביקשה האגודה
הטריניטריאנית לכתבי הקודש להתאימו באופנ נאמנ יותר לנוח
היווני המקובל .נוח יווני זה הוא הנוח המורתי שהיה בשימוש
לכל אורכ הדרכ ,מימיה הראשונימ של הכנייה ,והוא שנשתמר על
ידי האלוהימ לאורכ כל הדורות .כמו כנ ביקשה האגודה להתאימ
מהדורה זו לגנונ השפה העברית שבו נכתב התנ"כ.
מטרתנו הייתה שמירה על נאמנות לגנונו של דליטש תוכ שימוש
בעברית מובנת יותר לקורא בנ זמננו .זאת כיוונ שאנו מכירימ
באפשרות שהיבטימ מוימימ בשפתו של דליטש המקורי יהיו
קשימ להבנה לדוברי העברית של היומ .כמו כנ חל שינוי מהותי
במשמעות חלק מהמילימ מאז המאה התשע עשרה .במידת
האפשר ,מילימ ששונו במהדורה שלנו הוחלפו במילימ מהתנ"כ,
ולכנ ניכרת אחידות משופרת בגנונ ובשפה של התנ"כ ושל
הברית החדשה .בככ מודגשת ההכרה ששתי הבריתות מרכיבות
יחדיו את דבר האל.

נאמנות ליוונית ,שמירה על הגנונ המקורי של דליטש ועל העברית
המקראית בד בבד עמ יצירת בשורה שתהיה נגישה לקהל קוראימ
רחב יותר ,איננ בהכרח מטרות המתקיימות יחדיו בהרמוניה .עמ
זאת אנו מוציאימ לאור מהדורה זו בידיעה שאפ אמ לא הצלחנו
לחלוטינ בשמירה על איזונ מושלמ בינ כל מטרות אלה ,זוהי מהדורה
נאמנה ומדויקת של הבשורה על פי יוחננ .נופ על ככ ,אנו מאמינימ
שבחדי האל תייצג בשורה זו את ביכוריו של פרויקט ארוכ
טווח ,שיניב נוח ערוכ קלות של הברית החדשה של דליטש ,ואנו
מתפללימ שיהיה לברכה לקהילת דוברי העברית בעולמ.
בהכנת בשורה זו על פי יוחננ שימשו בי גמ המהדורה הנוכחית
של האגודה הטריניטריאנית לכתבי הקודש של הברית החדשה
של דליטש 1וגמ מהדורת הנגב) 2שתיהנ מושתתות על המהדורה
השמינית של דליטש מ .(1885אולמ המטרות שצוינו לעיל נשמרו
לצד הרצונ לשנות פחות ככל האפשר בנוח ההיטורי של דליטש.
כדאי לזכור את המידע הבא בדבר הטקט היווני ששימש בי
לעבודתנו.
ראוי לציינ ששפתה המקורית של הברית החדשה הייתה יוונית ,ושל
התנ"כ – עברית .הנוח היווני של הברית החדשה והנוח העברי
של התנ"כ ניתנו בהשראה ישירה מאלוהימ ,היו נתונימ לדאגתו
ולהשגחתו המיוחדת ,ובככ נשמרו בטהרתמ לאורכ כל הדורות.
למרבה הצער ,קיימימ שני נוחימ עיקריימ של הברית החדשה

בשפה היוונית ,וכל אחד מהמ טוענ שהוא המהימנ ביותר .עמ
זאת האגודה הטריניטריאנית לכתבי הקודש משוכנעת לחלוטינ
שהנוח היווני המקובל מייצג נאמנה את הנוח שניתנ בהשראת
האלוהימ ונשתמר על ידיו.
הנוח המקובל הוא הבי לברית החדשה של דליטש ולברית
החדשה שבנוח האנגלי המאושר וכנ לגראות פרוטטנטיות
נאמנות אחרות ,והוא נגזר מחמשת אלפימ או יותר כתבי יד עתיקימ
ביוונית שעדיינ קיימימ .רוב התרגומימ המודרניימ של הברית
החדשה ,כולל הברית החדשה המודרנית בעברית ,מושתתימ על
טקט יווני אחר שנקרא הנוח הביקורתי ,והוא נכנ לראשונה
לשימוש במאה התשע עשרה .נוח זה מבו רק על כתבי יד
אחדימ ,בעיקר הקודק וָ תיקנו )שנשמר על ידי הוותיקנ במשכ
יותר מחמש מאות שנה( והקודק ינאיטיקו )שנתגלה במנזר
נטה קתרינה על הר יני בשנת  .(1859שני כתבי יד יווניימ אלה
שונימ זה מזה במידה ניכרת ,המ אמינימ פחות ומייצגימ טקט
יווני שאינו מהימנ.
הברית החדשה של דליטש בעברית תורגמה תחילה מהקודק
ינאיטיקו 3ומאוחר יותר הותקנה מחדש על ידי דליטש לפי
הנוח המקובל ,אולמ כמה קטעימ בכתבי הקודש ,שחוקרי הנוח
הביקורתי הטילו בהמ פק ,הושמו בוגריימ .הוגריימ עדיינ
מופיעימ בכמה מהדורות של דליטש ,והמ משמשימ גמ בברית

החדשה המודרנית בעברית ,אכ השימוש בהמ מערער את מכות
הפוקימ שבוגריימ .לכנ הירה האגודה הטריניטריאנית לכתבי
הקודש וגריימ כגונ אלה מהמהדורות העבריות של הברית החדשה
של דליטש שהיא מוציאה לאור.
כשמשווימ תרגומימ המבוימ על הנוח הביקורתי לתרגומימ
המבוימ על הנוח המקובל ,ברור שפוקימ שלמימ רבימ )נופ
על מילימ ,צירופי מילימ ומשפטימ( חרימ בגראות המבוות
על הנוח הביקורתי .הקורא העברי יכול לבדוק בקלות את
הפוקימ החרימ באמצעות השוואה בינ שני הנוחימ – העברי
והאנגלי – במהדורת כתבי הקודש בעברית ובאנגלית ,אשר נמצאת
עתה בשימוש נרחב בישראל 4.התרגומ האנגלי מבו על הנוח
היווני המקובל ,אולמ התרגומ העברי המודרני מבו על הנוח
הביקורתי .פוקימ שלמימ באנגלית אינמ מופיעימ בעברית עקב
הבדלימ בינ הטקטימ היווניימ ששימשו בי לתרגומימ האלה.
לדוגמה ,יוחננ פרק ה פוק  4בטקט האנגלי חר בנוח העברי
המודרני ,והורד לדרגת הערת שוליימ .יוחננ פרק ז פוק  53עד
יוחננ פרק ח פוק  11הושמ בוגריימ ,ובככ מעמיד בפק את
מכותמ של פוקימ אלה .בגרה העברית המודרנית שבבשורה
על פי מתי הושמטו שלושה פוקימ שלמימ )מתי פרק יז פוק
 ,21פרק יח פוק  11ופרק כג פוק  ,(14בבשורה על פי מרקו
הושמטו ארבעה פוקימ )מרקו פרק ז פוק  ,16פרק ט פוקימ
 ,46 ,44פרק יא פוק  ,(26ושני פוקימ חרימ בבשורה על פי לוק

)לוק פרק יז פוק  36ופרק כג פוק  .(17פוקימ רבימ חשובימ
אחרימ ,מילימ וצירופי מילימ חרימ בשאר הברית החדשה.
יתר על כנ ,כמה שינויימ והשמטות שנעשו בגראות מודרניות
רבות )כולל הברית החדשה בעברית מודרנית( על מכ הנוח
היווני הביקורתי ,מחלישימ תורות חשובות מאוד הנוגעות לאדונ
ישוע המשיח.
לדוגמה ,ביוחננ פרק ו פוק  69בנוח האנגלי המאושר כתוב
ֹלהימ”.
ל”א ָּתה ְקדֹוש ֶא ִ
נאל ָחי” .ניוח זה שּונה ָ
יחֶּ ,ב ֵ
”א ָּתה ַה ָּמ ִש ַ
ַ
שינוי זה משמיט את ההתייחות למשיחיותו ,לאלוהותו ולמעמדו
של האדונ ישוע המשיח כבנ האלוהימ .דוגמה נופת אפשר למצוא
”מ ַע ָּתה ֹלא
ביוחננ פרק ד פוק  ,42שמ כתוב בנוח המקובל= ֵ
יא ְמנָ מ זֶ ה הּוא
ַב ַעבּור ַמ ַא ָמ ֵרְכ נַ ַא ִמינ ִּכי ְב ָאזְ נֵ ינּו ָש ַמ ְענּו וַ ּנֵ ַדע ִּכ ָ
עֹולמ=” הנוח העברי המודרני משמיט את המי
מֹוש ַיע ָה ָ
יח ִ
ַה ָּמ ִש ַ
יח” מפוק זה ,ובככ מערפל את הדוקטרינה
”ה ָּמ ִש ַ
לה החשובה ַ
המפוארת של משיחיותו של ישוע.
אפשר להזכיר עוד דוגמאות רבות ,אכ רק אחת ,מיוחננ פרק ג פוק
ֹלאעלָ ה ַה ָּש ַמיְ ָמה
ָ
 ,13תצוינ כאנ .בנוח המקובל כתוב= ”וְ ִאיש
נה ָא ָדמ ַא ֶשר הּוא ַּב ָּש ָמיִ מ=”
נה ָּש ָמיִ מ ֶּב ָ
מא ֶשר יָ ַרד ִמ ַ
ִּב ְל ִּתי ִא ַ
בנוח היווני הביקורתי ,שעליו התב הנוח העברי המודרני,
”א ֶשר הּוא ַּב ָּש ָמיִ מ=” ,ובככ
מושמטות שלוש המילימ האחרונות ַ

נגרעת תכונה אלוהית מישוע .שינויימ והשמטות אלה הננקטימ
בנוח הביקורתי מחלישימ אמיתות המצויות בכתבי הקודש באשר
למהות המשיח.
לקבלת רשימה מקיפה של ההבדלימ המצויימ בדרכ כלל בגראות
מודרניות ,עיינ במפתח טקטואלי של הברית החדשה= רשימה
של החרות ושינויימ ) (A 100ואדוני ייתנאומר ),(A 111
שפורמו על ידי האגודה הטריניטריאנית לכתבי הקודש .אפשר
לצפות בפרונימ אלה ובמידע אחר בנושא ,ולהורידמ חינמ,
באתר האינטרנט של האגודה הטריניטריאנית לכתבי הקודש=
www.tbsbibles.org
כל קורא המעוניינ להעיר הערות על בשורה זו יכול לעשות זאת
באמצעות דואר רגיל או בדואר אלקטרוני ולהיעזר בפרטי יצירת
הקשר של האגודה הטריניטריאנית לכתבי הקודש הכתובימ בצדו
האחורי של עמוד השער .יש לציינ כי כל הערה והערה תתקבל
בברכה ותיבחנ לגופה ,אולמ אינ בידינו המשאבימ להגיב על כל
הערה בנפרד.
לבופ ,מהדורה ערוכה זאת יוצאת לאור בתפילה נלהבת של כל
התורמימ לפרומה – שהאל יקיימ את הבטחתו לעמו – ככתוב
”ּוב ֵכנ ָּכליִ ְש ָר ֵאל
ב איגרת אל הרומימ פרק יא פוקימ ְ =27–26
יתי
ּגֹואל וְ יָ ִשיב ֶּפ ַשע ִמּיַ ַעקֹב= וַ ַאנִ י זֹאת ְּב ִר ִ
ּובא ְל ִצּיֹונ ֵ
יִ ּוָ ֵש ַע ַּכ ָּכתּוב ָ
אתמ=”
אֹותמ ַּב ַה ִ ִירי ַח ָּט ָ
ָ
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יוחננ א

א

1
ֹלהימ וְ ַה ָּד ָבר
אשית ָהיָ ה ַה ָּד ָבר וְ ַה ָּד ָבר ָהיָ ה ִעמ ָה ֶא ִ
ְּב ֵר ִ
ֹלהימ= ַהּכֹל
אשית ֵא ֶצל ָה ֶא ִ
ֹלהימ= הּוא ָהיָ ה ְב ֵר ִ
ָהיָ ה ֶא ִ
לא ֶשר נִ ְהיָ ה= ּבֹו
ּומ ַּב ְל ָע ָדיו ֹלא נִ ְהיָ ה ָּכ ַ
נִ ְהיָ ה ַעליָ דֹו ִ
חשְכ זָ ָרח
ָהיּו ַחּיִ ימ וְ ַה ַחּיִ ימ ָהיּו אֹור ְּבנֵ י ָה ָא ָדמ= וְ ָהאֹור ַּב ֶ
ֹלהימ
לּוח ֵמ ֵאת ָה ֶא ִ
וַ יְ ִהי ִאיש ָש ַ
חשְכ ֹלא ִה ִּשיגֹו=
וְ ַה ֶ
להאֹור לְ ַמ ַענ יַ ַא ִמינּו
יֹוחנָ נ= הּוא ָבא לְ ֵעדּות לְ ָה ִעיד ַע ָ
ּושמֹו ָ
ְ
מּבא לְ ָה ִעיד ַעל
ֹלאהיָ ה ָהאֹור ִּכי ִא ָ
ָ
ֻכּלָ מ ַעליָ דֹו= הּוא
לא ָדמ ַה ָּבא ֶאל
ָהאֹור= זֶ ה הּוא ָהאֹור ָה ַא ִמ ִּתי ַה ֵּמ ִאיר ְל ָכ ָ
עֹולמ ֹלא
ָהעֹולָ מ= ָּבעֹולָ מ ָהיָ ה וְ ַעליָ דֹו נִ ְהיָ ה ָהעֹולָ מ וְ ָה ָ
רה ָּמה לֹו ֹלא ִק ְּב ֻלהּו=
לא ֶשר לֹו וַ ַא ֶש ֵ
ִה ִּכירֹו= הּוא ָבא ֶא ַ
לה ְמ ַק ְּב ִלימ אֹתֹו ַה ַּמ ַא ִמינִ ימ ִּב ְשמֹו נָ ַתנּת ֶֹקפ ָל ֶהמ
וְ ָכ ַ
אֹלהימ= ַא ֶשר ֹלא ִמ ָּדמ וְ ֹלא ֵמ ֵח ֶפצ ַה ָּב ָשר
לִ ְהיֹות ָּבנִ ימ לֵ ִ
וְ ַה ָּד ָבר
ֹלהימ נֹולָ דּו=
ממ ֶא ִ
ֹלאמ ֵח ֶפצ ּגָ ֶבר ִּכי ִא ֵ
ֵ
ַאפ
תֹוכנּו וַ ּנֶ ֶחזֶ ה ִת ְפ ַא ְרּתֹו ְּכ ִת ְפ ֶא ֶרת ֵּבנ
נִ ְהיָ ה ָב ָשר וַ ּיִ ְשּכֹנ ְּב ֵ
יֹוחנָ נ ֵה ִעיד ָעלָ יו וַ ּיִ ְק ָרא
יָ ִחיד לְ ָא ִביו ָמלֵ א ֶח ֶד וֶ ֶא ֶמת= וְ ָ
ֵלאמֹר ִהּנֵ ה זֶ ה הּוא ַא ֶשר ָא ַמ ְר ִּתי ָעלָ יו ַה ָּבא ַא ַח ַרי נַ ַעלֶ ה
לח ֶד=
ּומ ְּמלֹואֹו ִק ַּבלְ נּו ֻכּלָ נּו ֶח ֶד ַע ָ
ָעלָ י ִּכי ק ֶֹדמלִ י ָהיָ ה= ִ
דמשה וְ ַה ֶח ֶד וְ ָה ֶא ֶמת ָּבאּו ַעל
ֶ
ּתֹורה נִ ְּתנָ ה ְּביַ
ִּכי ַה ָ
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ֹלאר ָאה ִאיש ֵמעֹולָ מ
ָ
ֹלהימ
תה ֶא ִ
יח= ֶא ָ
שּוע ַה ָּמ ִש ַ
יְ ֵדי יֵ ַ
הֹודיעֹו=
ַה ֵּבנ ַהּיָ ִחיד ַא ֶשר ְּב ֵחיק ָה ָאב הּוא ַא ֶשר ִQ
ירּושלַ יִ מ ּכ ַֹהנִ ימ
הּודימ ִמ ָ
ֹלח ַהּיְ ִ
יֹוחנָ נ ִּב ְש ַ
וְ זֹאת ִהיא ֵעדּות ָ
ּיֹודה לֵ אמֹר
ּיֹודה וְ ֹלא ִכ ֵחש וַ ֶ
ּולְ וִ ּיִ מ לִ ְשאֹל אֹתֹו ִמי ָא ָּתה= וַ ֶ
ַאנִ י ֵאינֶ ּנִ י ַה ָּמ ִש ַ
יח= וַ ּיִ ְש ַאלּו אֹתֹו ִמי ֵא Qפוֹ א ָא ָּתה ַה ַא ָּתה
ֹאמרּו ֵאלָ יו
ֹאמר ֵאינֶ ּנִ י ַה ַא ָּתה ַהּנָ ִביא וַ ּיַ ַענ ֹלא= וַ ּי ְ
ֵא ִלּיָ הּו וַ ּי ֶ
ֹאמר ָע ֶליָכ=
יא ָּתה ְל ַמ ַענ נָ ִשיב ְלש ְֹל ֵחינּו ָּד ָבר ַמהּת ַ
ִמ ָ
קֹורא ַב ִּמ ְד ָּבר יַ ְּשרּו ֶּד ֶרְכ יְ הֹוָ ה ַּכ ַא ֶשר ִּד ֶּבר
ֹאמר ַאנִ י קֹול ֵ
וַ ּי ֶ
רּושימ= וַ ּיִ ְש ָאלֻ הּו
נה ְּפ ִ
יְ ַש ְעיָ הּו ַהּנָ ִביא= וְ ַה ְמ ֻשּלָ ִחימ ָהיּו ִמ ַ
יח
מאינְ ָכ ַה ָּמ ִש ַ
ּדּוע ֵא Qפוֹ א ַמ ְט ִּביל ַא ָּתה ִא ֵ
ֹאמרּו ֵאלָ יו ַמ ַ
וַ ּי ְ
ֹאמר ָאנ ִֹכי ַמ ְט ִּביל
יֹוחנָ נ וַ ּי ַ
אֹו ֵאלִ ּיָ הּו אֹו ַהּנָ ִביא= וַ ּיַ ַענ א ָֹתמ ָ
עֹומד ֶא ָחד ַא ֶשר ֹלא יְ ַד ְע ֶּתמ אֹותֹו= הּוא
תֹוכ ֶכמ ֵ
ַּב ָּמיִ מ ַאְכ ְּב ְ
ַה ָּבא ַא ַח ַרי ַא ֶשר נַ ַע ֶלה ָע ָלי וַ ַאנִ י ָקטֹנְ ִּתי ֵמ ַה ִּתיר ְשרֹוְכ
נְ ָעלָ יו= זֹאת ָהיְ ָתה ְּב ֵבית ַע ָב ָרה ֵמ ֵע ֶבר ַלּיַ ְר ֵּדנ ְמקֹומ ַא ֶשר
שּוע
יֹוחנָ נ ֶאתיֵ ַ
וַ יְ ִהי ִמ ָּמ ָח ָרת וַ ּיַ ְרא ָ
יֹוחנָ נ ַמ ְט ִּביל ָשמ=
ָ
ֹאמר ִהּנֵ ה ֵשה ָה ֶא ִ
ָּבא ֵאלָ יו וַ ּי ַ
ֹלהימ ַהּנ ֵֹשא ַח ַּטאת ָהעֹולָ מ=
זֶ ה הּוא ַא ֶשר ָא ַמ ְר ִּתי ָעלָ יו ַא ַח ַרי יָ בֹא ִאיש ַא ֶשר נַ ַע ֶלה
מּב ַעבּור יִ ּגָ לֶ ה
ָעלָ י ִּכי ק ֶֹדמלִ י ָהיָ ה= וַ ַאנִ י ֹלא יְ ַד ְע ִּתיו ִּכי ִא ַ
יתי
ֹאמר ָחזִ ִ
יֹוחנָ נ וַ ּי ַ
אתי ַאנִ י לִ ְטּבֹל ַּב ָּמיִ מ= וַ ּיָ ַעד ָ
לְ יִ ְש ָר ֵאל ָּב ִ
רּוח ִּכ ְדמּות יֹונָ ה י ֶֹר ֶדת ִמ ָּש ַמיִ מ וַ ָּתנַ ח ָע ָליו= וַ ַאנִ י ֹלא
ָה ַ
הֹודיעֹו – בהקשר זה= הראהו ,גילה אותו.
א ִ 18
א ֵ 25 ,21אפֹוא – בהקשר זה= אמ כנ.
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יְ ַד ְע ִּתיו אּולָ מ ַהּשֹלֵ ַח א ִֹתי לִ ְטּבֹל ַּב ַּמיִ מ הּוא ָא ַמר ֵאלַ י ֵאת
רּוח י ֶֹר ֶדת וְ נָ ָחה ָעלָ יו ִהּנֵ ה זֶ ה הּוא ַה ַּמ ְט ִּביל
רּת ְר ֶאה ָה ַ
ַא ֶש ִ
ֹלהימ=
נה ֶא ִ
יתי וָ ָא ִע ָידה ִּכי זֶ ה הּוא ֶּב ָ
רּוח ַהּק ֶֹדש= וַ ַאנִ י ָר ִא ִ
ְּב ַ
ּושנַ יִ מ ִמ ַּת ְל ִמ ָידיו
יֹוחנָ נ וַ ּיַ ַעמֹד ְ
וַ יְ ִהי ִמ ָּמ ָח ָרת וַ ּי ֶֹפ ָ
ֹאמר ִהּנֵ ה ֵשה
שּוע ִמ ְת ַה ֵּלְכ וַ ּי ַ
ִעּמֹו= וַ יְ ִהי ִּכ ְראֹותֹו ֶאתיֵ ַ
תּד ָברֹו וַ ּיֵ לְ כּו ַא ַח ֵרי
ּושנֵ י ַה ַּתלְ ִמ ִידימ ָש ְמעּו ֶא ְ
ֹלהימ= ְ
ָה ֶא ִ
ֹאמר
שּוע ַא ַח ָריו וַ ּיַ ְרא א ָֹתמ הֹלְ ִכימ ַא ַח ָריו וַ ּי ֶ
שּוע= וַ ּיִ ֶפנ יֵ ַ
יֵ ַ
הּת ַב ֵּקשּו וַ ּי ְ
יהמ ַמ ְ
ַאלֵ ֶ
מֹורי ֵאיפֹה
ֹאמרּו ֵאלָ יו ַר ִּבי ֵּפרּושֹו ִ
תמקֹומ
יהמ ּבֹאּו ְּוראּו וַ ּיָ בֹאּו וַ ּיִ ְראּו ֶא ְ
ֹאמר ַאלֵ ֶ
ָתלִ ינ= וַ ּי ֶ
ְמלֹונֹו וַ ּיֵ ְשבּו ִעּמֹו ַּבּיֹומ ַההּוא וְ ָה ֵעת ַּכ ָּש ָעה ָה ַע ִש ִירית=
יֹוחנָ נ וְ ָה ְלכּו ַא ַח ָריו
נה ְּשנַ יִ מ ַא ֶשר ָש ְמעּו ֵמ ֵאת ָ
וְ ֶא ָחד ִמ ַ
הּוא ַאנְ ְּד ַרי ַא ִחי ִש ְמעֹונ ֶּפ ְטרֹו= הּוא ָמ ָצא ָּב ִראשֹונָ ה
יח ָמ ָצאנּו ַא ֶשר
תה ָּמ ִש ַ
ֹאמר ֵאלָ יו ֶא ַ
ֵאת ִש ְמעֹונ ָא ִחיו וַ ּי ֶ
שּוע וַ יְ ִהי ְּכ ַה ִּביט ֵאלָ יו
יכהּו ֶאליֵ ַ
ּיֹול ֵ
יטֹו= וַ ִ
ַּת ְרּגּומֹו ְּכ ִר ְ
שּוע וַ ּי ַ
יֵ ַ
יפא ַא ֶשר
ֹאמר ַא ָּתה ִש ְמעֹונ ֶּבניֹונָ ה לְ ָכ יִ ָּק ֵרא ֵכ ָ
שּוע לָ ֵצאת ַהּגָ לִ ילָ ה
ּיֹואל יֵ ַ
וַ יְ ִהי ִמ ָּמ ָח ָרת וַ ֶ
ַּת ְרּגּומֹו ֶא ֶQבנ=
ּופילִ ּפֹו ָהיָ ה
ֹאמר ֵאלָ יו לֵ ְכ ַא ַח ָרי= ִ
תפילִ ּפֹו וַ ּי ֶ
וַ ּיִ ְמ ָצא ֶא ִ
ּופ ְטרֹו= וַ ּיִ ְמ ָצא ִפ ִילּפֹו ֶאת
יתציְ ָדה ִעיר ַאנְ ְּד ַרי ֶ
ָ
ִמ ֵּב
נְ ַתנְ ֵאל וַ ּי ֶ
משה ְּב ֵ ֶפר
ֹאמר ֵאלָ יו ָמ ָצאנּו אֹתֹו ַא ֶשר ָּכ ַתב ֶ
ֹאמר
ניֹופ ִמּנְ ָצ ֶרת= וַ ּי ֶ
ֵ
שּוע ֶּב
יאימ ֶאתיֵ ַ
ּתֹורה וְ ַהּנְ ִב ִ
ַה ָ
א ֶ 42א ֶבנ – במקור היווני= ) πετροςפטרו(.
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ֹאמר ֵא ָליו ִפ ִילּפֹו
טֹובה וַ ּי ֶ
ֵא ָליו נְ ַתנְ ֵאל ַה ִמּנְ ֶצ ֶרת ֵּת ֵצא ָ
ֹאמר
שּוע ֶאתנְ ַתנְ ֵאל ָּבא לִ ְק ָראתֹו וַ ּי ֶ
ּבֹא ְּור ֵאה= וַ ּיַ ְרא יֵ ַ
ֹאמר
ָעלָ יו ִהּנֵ ה ֶב ֶא ֶמת ֶּבניִ ְש ָר ֵאל ַא ֶשר ֵאינּבֹו ִמ ְר ָמה= וַ ּי ֶ
ֹאמר לֹו ְּב ֶט ֶרמ
שּוע וַ ּי ֶ
ֵא ָליו נְ ַתנְ ֵאל ֵמ ַאיִ נ יְ ַד ְע ָּתנִ י וַ ּיַ ַענ יֵ ַ
יתיָכ=
יֹותָכ ַּת ַחת ַה ְּת ֵאנָ ה ָאנ ִֹכי ְר ִא ִ
ָק ָרא לְ ָכ ִפילִ ּפֹו ִּב ְה ְ
ֹלהימ ַא ָּתה הּוא
נה ֶא ִ
ֹאמר ֵאלָ יו ַר ִּבי ַא ָּתה ֶב ָ
וַ ּיַ ַענ נְ ַתנְ ֵאל וַ ּי ֶ
לא ְמ ִרי לְ ָכ ִּכי
ֹאמר ֵאלָ יו ַע ָ
שּוע וַ ּי ֶ
ֶמלֶ ְכ יִ ְש ָר ֵאל= וַ ּיַ ַענ יֵ ַ
יתיָכ ֶה ֶא ָמנְ ָּת ִהּנֵ ה ּגְ דֹלֹות ֵמ ֵאּלֶ ה ִּת ְר ֶאה=
ַת ַחת ַה ְּת ֵאנָ ה ְר ִא ִ
וַ ּי ֶ
ֹאמר ֵאלָ יו ָא ֵמנ ָא ֵמנ ַאנִ י א ֵֹמר לָ ֶכמ ֵמ ַע ָּתה ִּת ְראּו ַה ָּש ַמיִ מ
נה ָא ָדמ=
ֹלהימ עֹלִ ימ וְ י ְֹר ִדימ ַעל ֶּב ָ
ּומלְ ַא ֵכי ֶא ִ
נִ ְפ ָּת ִחימ ַ

ב
1
2
3
4
5
6

7

2
ישי ָהיְ ָתה ַח ֻתּנָ ה ְּב ָקנָ ה ַא ֶשר ַּב ָּג ִליל וְ ֵאמ
ּובּיֹומ ַה ְּש ִל ִ
ַ
רּואימ
מהמ ְק ִ
שּוע וְ ַת ְל ִמ ָידיו ָהיּו ַג ֵ
שּוע ָהיְ ָתה ָּשמ= וְ יֵ ַ
יֵ ַ
שּוע ֵאלָ יו יַ יִ נ ֵאינ
ֹאמר ֵאמ יֵ ַ
לה ַח ֻתּנָ ה= וַ ּיֶ ְח ַר ַהּיָ יִ נ וַ ּת ֶ
ֶא ַ
הּלי וָ ָלְכ ִא ָּשה ִע ִּתי ַע ַדיִ נ
שּוע ַמ ִ
יה יֵ ַ
ֹאמר ֵא ֶל ָ
ָל ֶהמ= וַ ּי ֶ
ֹאמר
לא ֶשר י ַ
לה ְמ ָש ְר ִתימ ְּכ ָכ ַ
ֹאמר ִאּמֹו ֶא ַ
ֹלאב ָאה= וַ ּת ֶ
ָ
רּוכימ ָשמ ְּכ ִמ ְש ַּפט
יא ֶבנ ַע ִ
לָ ֶכמ ַּת ַעשּו= וְ ִהּנֵ ה ִש ָּשה ַכ ֵּד ֶ
ַהּיְ ִ
לא ָחד=
אֹושלש ַּב ִּQתימ יָ ִכיל ָּכ ֶ
ָ
הּודימ לְ ָט ָה ָר ָתמ ְש ַּתיִ מ
שּוע ַמלְ אּו ָל ֶכמ ַה ַּכ ִּדימ ָמיִ מ וַ יְ ַמלְ אּומ ַעד
יהמ יֵ ַ
ֹאמר ַאלֵ ֶ
וַ ּי ֶ
ב ַּ 6בתַּ ,ב ִּתימ – מידה עתיקה לנוזלימ ,כ 40ליטר )ראה ישעיהו ה .(10
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לשר ַה ִּמ ְש ֶּתה
יהמ ַש ַאבּונָ א וְ ָה ִביאּו ֶא ַ
ֹאמר ַאלֵ ֶ
לְ ָמ ְעלָ ה= וַ ּי ֶ
תה ַּמיִ מ ַא ֶשר נֶ ֶה ְפכּו לְ יַ יִ נ
וַ ּיָ ִביאּו= וַ ּיִ ְט ַעמ ַ Vשר ַה ִּמ ְש ֶּתה ֶא ַ
רש ַאבּו ֶאת
וְ ֹלא יָ ַדע ֵמ ַאיִ נ הּוא וְ אּולָ מ ַה ְמ ָש ְר ִתימ ַא ֶש ָ
רה ִּמ ְש ֶּתה ֶא ֶ
ַה ַּמיִ מ יָ ָדעּו וַ ּיִ ְק ָרא ַש ַ
ֹאמר ֵאלָ יו
לה ָח ָתנ= וַ ּי ֶ
תהּיַ יִ נ ַהּטֹוב וְ ַכ ַא ֶשר יִ ְש ְּכרּו
לאיש יִ ֵּתנ ָּב ִראשֹונָ ה ֶא ַ
ָּכ ִ
תהּגָ ַ
יִ ֵּתנ לָ ֶהמ ֶא ַ
דע ָּתה=
רּוע וְ ַא ָּתה ָצ ַפנְ ָּת ַהּיַ יִ נ ַהּטֹוב ַע ָ
שּוע ְּב ָקנָ ה ַא ֶשר ְּב ֶא ֶרצ
זֹאת ְּת ִח ַּלת ָהאֹתֹות ַא ֶשר ָע ָשה יֵ ַ
וַ יְ ִהי
תּכבֹודֹו וַ ּיַ ַא ִמינּו בֹו ַּת ְל ִמ ָידיו=
ַה ָּג ִליל וְ ִג ָּלה ֶא ְ
לּכ ַפר נַ חּומ הּוא וְ ִאּמֹו וְ ֶא ָחיו וְ ַתלְ ִמ ָידיו
יכנ וַ ּיֵ ֶרד ֶא ְ
ַא ַח ֵר ֵ
גה ֶּפ ַח ַא ֶשר
וְ ֹלא ָא ְרכּו יְ ֵמי ִש ְב ָּתמ ָשמ= וַ ּיִ ְק ְרבּו יְ ֵמי ַח ַ
שּוע יְ ָ
הּודימ וַ ּיַ ַעל יֵ ַ
ַלּיְ ִ
רּושלָ יִ מ= וַ ּיִ ְמ ָצא ַב ִּמ ְק ָּדש מ ְֹכ ֵרי ָב ָקר
יש ִבימ ָשמ= וַ ּיִ ְק ַלע שֹוט
יה ֶּכ ֶפ ְ
יפ ַ
וָ צֹאנ וְ יֹונִ ימ וְ ֵאת ַמ ַחלִ ֵ
ֵמ ַח ָבלִ ימ וַ יְ גָ ֶרש ֻּכּלָ מ ִמ ַ
נה ִּמ ְק ָּדש וְ ֵאת ַהּצֹאנ וְ ֵאת ַה ָּב ָקר
יהמ=
יה ֶּכ ֶפ וַ ּיַ ַהפְֹכ ֻשלְ ַחנ ֵֹת ֶ
יפ ַ
וַ יְ ַפּזֵ ר ֶאת ַמ ְט ְּבעֹות ַמ ַחלִ ֵ
לּת ַעשּו
הֹוציאּו ֵא ֶּלה ִמּזֶ ה וְ ַא ַ
וְ ֶאלמ ְֹכ ֵרי ַהּיֹונִ ימ ָא ָמר ִ
תה ָּכתּוב
תּבית ָא ִבי לְ ֵבית ִמ ְ ָחר= וַ ּיִ זְ ְּכרּו ַתלְ ִמ ָידיו ֶא ַ
ֶא ֵ
ֹאמרּו ֵא ָליו ֵאי
הּודימ וַ ּי ְ
יתָכ ַא ָכלָ ְתנִ י= וַ ּיַ ַענּו ַהּיְ ִ
ִקנְ ַאת ֵּב ְ
ֹאמר
שּוע וַ ּי ֶ
זֶ ה אֹות ַּת ְר ֵאנּו ִּכי ָכזֹאת ַא ָּתה ע ֶֹשה= וַ ּיַ ַענ יֵ ַ
ימּנּו=
לשה יָ ִמימ ַא ִק ֶ
ּוב ְש ָ
יכל ַהּזֶ ה ִ
תה ֵה ָ
יהמ ִה ְרּו ֶא ַ
ַאלֵ ֶ
יכל
הּודימ ִהּנֵ ה זֶ ה ַא ְר ָּב ִעימ וָ ֵשש ָשנָ ה נִ ְבנָ ה ַה ֵה ָ
ֹאמרּו ַהּיְ ִ
וַ ּי ְ
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יכל
לה ַ
ימּנּו= וְ הּוא ִּד ֶּבר ַע ֵ
לשה יָ ִמימ ְּת ִק ֶ
ַהּזֶ ה וְ ַא ָּתה ִּב ְש ָ
נה ֵּמ ִתימ זָ ְכרּו ַתלְ ִמ ָידיו ִּכי
לּכנ ַא ַח ֵרי קּומֹו ִמ ַ
ּגְ וִ ּיָ תֹו= ַע ֵ
שּוע=
רּד ֶּבר יֵ ַ
ּוב ָּד ָבר ַא ֶש ִ
זֹאת ָא ַמר לָ ֶהמ וַ ּיַ ַא ִמינּו ַב ָּכתּוב ַ
גה ֶּפ ַח ֶה ֶא ִמינּו ַר ִּבימ
ירּוש ַליִ מ ְּב ַח ַ
וַ יְ ִהי ִּב ְהיֹתֹו ִב ָ
שּוע ֹלא ִה ְפ ִקיד
ִּב ְשמֹו ִּכי ָראּו ָהאֹתֹות ַא ֶשר ָע ָשה= וְ אּולָ מ יֵ ַ
תּכּלָ מ= וְ ֹלא ִה ְצ ָט ֵרְכ
לא ֶשר יָ ַדע ֶא ֻ
תע ְצמֹו ְּביָ ָדמ ַע ַ
ֶא ַ
הּב ֶק ֶרב ָה ָא ָדמ=
לה ָא ָדמ ִּכי הּוא יָ ַדע ַמ ְ
לְ ֵעדּות ִאיש ַע ָ

3

ג
1
2

3

4

5

6
7

ּושמֹו נַ ְק ִּדימֹונ ַשר
רּושימ ְ
וַ יְ ִהי ִאיש ֶא ָחד ְּבתֹוְכ ַה ְּפ ִ
ֹאמר ֵאלָ יו ַר ִּבי יָ ַד ְענּו ִּכי
שּוע לַ יְ לָ ה וַ ּי ֶ
הּודימ= וַ ּיָ בֹא ֶאליֵ ַ
לַ ּיְ ִ
ֹלאיּוכל ִאיש ַל ַעשֹות
ַ
את ִּכי
ֹלהימ ָּב ָ
מֹורה ֵמ ֵאת ֶא ִ
ַא ָּתה ֶ
ֹלהימ ִעּמֹו= וַ ּיַ ַענ
מה ֶא ִ
ָהאֹתֹות ַא ֶשר ַא ָּתה ע ֶֹשה ִּבלְ ִּתי ִא ָ
ֹאמר ֵאלָ יו ָא ֵמנ ָא ֵמנ ַאנִ י א ֵֹמר ָלְכ ִאמֹלא יִ ּוָ לֵ ד
שּוע וַ ּי ֶ
יֵ ַ
ֹאמר
ֹלהימ= וַ ּי ֶ
ֹלאיּוכל ִל ְראֹות ַמ ְלכּות ָה ֶא ִ
ַ
ִאיש ֵמ ָח ָ Qדש
יּוכל לָ בֹוא ֵשנִ ית
ֵאלָ יו נַ ְק ִּדימֹונ ֵאיְכ יִ ּוָ לֵ ד ָא ָדמ וְ הּוא זָ ֵקנ ַה ַ
שּוע ָא ֵמנ ָא ֵמנ ַאנִ י א ֵֹמר לָ ְכ
לּב ֶטנ ִאּמֹו ּולְ ִהּוָ לֵ ד= וַ ּיַ ַענ יֵ ַ
ֶא ֶ
ִאמֹלא יִ ּוָ לֵ ד ִאיש ִמ ַ
ֹלאיּוכל לָ בֹוא ֶאל
ַ
רּוח
נה ַּמיִ מ וְ ָה ַ
ּנֹולד
נה ָּב ָשר ָּב ָשר הּוא וְ ַה ָ
ּנֹולד ִמ ַ
ֹלהימ= ַה ָ
ַמ ְלכּות ָה ֶא ִ
יכמ
לא ְמ ִרי לָ ְכ ִּכי ַעלֵ ֶ
לּת ְת ַמּה ַע ָ
רּוח הּוא= ַא ִ
רּוח ַ
נה ַ
ִמ ָ
ג ֵ - 7,3מ ָח ָדש או ִמלְ ַמ ְעלָ ה.
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נשב וְ ַא ָּתה
רּוח ַּב ַא ֶשר יַ ְחּפֹצ ָשמ הּוא ֵ
לְ ִהּוָ לֵ ד ֵמ ָח ָ Qדש= ָה ַ
ִּת ְש ַמע ֶאתקֹולֹו ַאְכ ֹלא ֵת ַדע ֵמ ַאיִ נ ָּבא וְ ָאנָ ה הּוא הֹולֵ ְכ
יכה
ֹאמר ֵאלָ יו ֵא ָ
רּוח= וַ ּיַ ַענ נַ ְק ִּדימֹונ וַ ּי ֶ
נה ַ
להּנֹולָ ד ִמ ָ
ֵּכנ ָּכ ַ
ֹאמר ֵאלָ יו ַר ָּבנ ֶשל יִ ְש ָר ֵאל ַא ָּתה
שּוע וַ ּי ֶ
ִת ְהיֶ ה ָּכזֹאת= וַ ּיַ ַענ יֵ ַ
וְ זֹאת ֹלא יָ ָד ְע ָּת= ָא ֵמנ ָא ֵמנ ַאנִ י א ֵֹמר לָ ְכ ִּכי ֵאת ַא ֶשריָ ַד ְענּו
דּותנּו=
רר ִאינּו נָ ִעיד וְ ַא ֶּתמ ֹלא ְת ַק ְּבלּו ֵע ֵ
נְ ַד ֵּבר וְ ֵאת ַא ֶש ָ
יכמ ִּד ְב ֵרי ָה ָא ֶרצ וְ ֵאינְ ֶכמ ַמ ַא ִמינִ ימ ֵאיְכ
מא ַמ ְר ִּתי ַאלֵ ֶ
ִא ָ
ֹלאע ָלה
ָ
יכמ ִּד ְב ֵרי ַה ָּש ָמיִ מ= וְ ִאיש
ַּת ַא ִמינּו ְּב ָא ְמ ִרי ַא ֵל ֶ
נה ָּש ָמיִ מ הּוא ֶּבנ
ַה ָּש ַמיְ ָמה ִּכי ִאמ ָה ֶא ָחד ַא ֶ Zשר יָ ַרד ִמ ַ
תהּנָ ָחש
משה ֶא ַ
יּה ֶ
ָה ָא ָדמ ַהּש ֵֹכנ ַּב ָּש ָמיִ מ= וְ ַכ ַא ֶשר ִהגְ ִּב ַ
ַּב ִּמ ְד ָּבר ֵּכנ ָצ ִריְכ ֶּב ָ
ֹאבד ָּכל
נה ָא ָדמ לְ ִהּנָ ֵשא= לְ ַמ ַענ ֹלא י ַ
ֹלהימ
ַה ַּמ ַא ִמינ ּבֹו ִּכי ִאמיִ נְ ַחל ַחּיֵ י עֹולָ מ= ִּכיכֹה ָא ַהב ָה ֶא ִ
תּבנֹו ֶאתיְ ִחידֹו לְ ַמ ַענ ֹלא
דא ֶשר נָ ַתנ ֶא ְ
תהעֹולָ מ ַע ַ
ֶא ָ
ֹלהימ
לה ַּמ ַא ִמינ ּבֹו ִּכי ִאמיִ נְ ַחל ַחּיֵ י עֹולָ מ= ִּכי ָה ֶא ִ
ֹאבד ָּכ ַ
י ַ
תהעֹולָ מ ִּכי
להעֹולָ מ לְ ַה ְר ִ Zש ַיע ֶא ָ
תּבנֹו ֶא ָ
ֹלאשלַ ח ֶא ְ
ָ
ִאמלְ ַמ ַענ יִ ּוָ ַשע ּבֹו ָהעֹולָ מ= ַה ַּמ ַא ִמינ ּבֹו ֹלא ֻי ְר ַשע וַ ַא ֶשר
ֹלאה ֶא ִמינ ְּב ֵשמ ַה ֵּבנ ַהּיָ ִחיד
ֶ
ֹלאיַ ַא ִמינ ּבֹו ְּכ ָבר ֻה ְר ַשע ִּכי
ּובנֵ י
עֹולמ ְ
לה ָ
אֹלהימ= וְ זֶ ה הּוא ַה ִּדינ ִּכי ָהאֹור ָּבא ֶא ָ
ֵל ִ
יהמ= ִּכי
נהאֹור ִּכי ָר ִעימ ַמ ַע ֵש ֶ
חשְכ ִמ ָ
ָה ָא ָדמ ָא ַהבּו ַה ֶ
תהאֹור וְ ֹלא יָ בֹא לָ אֹור ֶּפניִ ּוָ ְכחּו
ָכלּפ ֵֹעל ַעוְ לָ ה יִ ְשנָ א ֶא ָ
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ַמ ַע ָשיו= ַא ָבל ע ֵֹשה ָה ֶא ֶמת יָ בֹא לָ אֹור לְ ַמ ַענ יִ ּגָ לּו ַמ ַע ָשיו ִּכי
וַ יְ ִהי ַא ַח ֵרי ַה ְּד ָב ִרימ ָה ֵאּלֶ ה וַ ּיָ בֹא
אֹלהימ=
נַ ַעשּו ֵּב ִ
בשמ ִע ָּמ ֶהמ וַ ּיִ ְטּבֹל=
הּודה וַ ֵ ּי ֶש ָ
לא ֶרצ יְ ָ
שּוע וְ ַתלְ ִמ ָידיו ֶא ֶ
יֵ ַ
יש ָּמה ַמיִ מ לָ רֹב
יֹוחנָ נ ָהיָ ה ט ֵֹבל ְּב ֵעינֹונ ָקרֹוב לְ ָשלֵ מ ִּכ ָ
וְ גַ מ ָ
לּבית ַהּ ַֹהר=
יֹוחנָ נ ֶא ֵ
וַ ּיָ בֹאּו וַ ּיִ ָּט ֵבלּו= ִּכי עֹוד ֹלאנִ ַּתנ ָ
הּודימ ַא ָח ִדימ ַעל
ּובינ יְ ִ
יֹוחנָ נ ֵ
ֹלקת ֵּבינ ַּתלְ ִמ ֵידי ָ
וַ ְּת ִהי ַמ ַח ֶ
ֹאמרּו ֵאלָ יו ַר ִּבי ָה ִאיש
ליֹוחנָ נ וַ ּי ְ
ָ
ְּד ַבר ַה ָּט ָה ָרה= וַ ּיָ בֹאּו ֶא
ַא ֶשר ָהיָ ה ִע ְּמָכ ְּב ֵע ֶבר ַהּיַ ְר ֵּדנ וַ ַא ֶשר ַה ִעיד ָֹת ָע ָליו ִהּנֹו
ֹלאיּוכל ִאיש
ַ
ֹאמר
יֹוחנָ נ וַ ּי ַ
ט ֵֹבל וְ ֻכּלָ מ ָּב ִאימ ֵאלָ יו= וַ ּיַ ַענ ָ
נה ָּש ָמיִ מ= וְ ַא ֶּתמ ַע ְצ ְמ ֶכמ
לָ ַק ַחת ָּד ָבר ִּבלְ ִּתי ִאמנִ ַּתנלֹו ִמ ַ
לּוח ַאנִ י ְל ָפנָ יו=
קש ַ
יח ַר ָ
ֵע ַדי ִּכי ָא ַמ ְר ִּתי ָאנ ִֹכי ֵאינֶ ּנִ י ַה ָּמ ִש ַ
ַא ֶשרלֹו ַה ַּכּלָ ה הּוא ֶה ָח ָתנ וְ ֵר ַע ֶה ָח ָתנ ָהע ֵֹמד וְ ש ֵֹמ ַע אֹתֹו
לּכנ ִש ְמ ָח ִתי זֹאת ַע ָּתה ְשלֵ ָמה=
מֹוח יִ ְש ַמח לְ קֹול ֶה ָח ָתנ ַע ֵ
ָש ַ
הּוא יִ ְג ַּדל ָהלֹוְכ וְ ָגדֹול וַ ַאנִ י ֶא ְח ַר ָהלֹוְכ וְ ָח Qוֹר= ַה ָּבא
נה ָא ֶרצ הּוא
נה ָא ֶרצ ִמ ָ
להּכֹל וַ ַא ֶשר ִמ ָ
ִמ ַּמ ַעל נַ ַע ֶלה ַע ַ
להּכֹל= וְ ֵאת
נה ָּש ַמיִ מ נַ ַעלֶ ה ַע ַ
נה ָא ֶרצ יְ ַד ֵּבר ַה ָּבא ִמ ַ
ּומ ָ
ִ
ַא ֶשר ָר ָאה וְ ָש ַמע ֶאתזֹאת יָ ִעיד וְ ֵאינ ְמ ַק ֵּבל ֵעדּותֹו= וַ ַא ֶשר
ֹלהימ ֶא ֶמת= ִּכי ַא ֶשר ְשלָ חֹו
ִק ֵּבל ֵעדּותֹו ָחתֹומ ָח ַתמ ִּכי ָה ֶא ִ
ֹלהימ
ֹלהימ יְ ַד ֵּבר ִּכיֹלא ְב ִמ ָּדה נ ֵֹתנ לֹו ֶא ִ
ֹלהימ ִּד ְב ֵרי ֶא ִ
ֶא ִ
תהּכֹל נָ ַתנ ְּביָ דֹו=
תה ֵּבנ וְ ֶא ַ
רּוח= ָה ָאב א ֵֹהב ֶא ַ
תה ַ
ֶא ָ
ג  - 30במקור היווני= מנ ההכרח שהוא )ישוע( ילכ ויגדל ואני אלכ ואקטנ.
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ַה ַּמ ַא ִמינ ַּב ֵּבנ יֶ שלֹו ַחּיֵ י עֹולָ מ וַ ַא ֶשר יְ ָמ ֵאנ לְ ַה ַא ִמינ ַּב ֵּבנ
ֹלהימ יִ ְשּכֹנ ָעלָ יו=
מחרֹונ ֶא ִ
ֹלא יִ ְר ֶאה ַחּיִ ימ ִּכי ִא ַ

4

36

ד
וַ יְ ִהי ַּכ ַא ֶשר ַ
שּוע
רּושימ ַא ֶשר יֵ ַ
נֹודע לָ ָאדֹונ ִּכי ָש ְמעּו ַה ְּפ ִ
שּוע ַע ְצמֹו
ּיֹוחנָ נ= וְ אּולָ מ יֵ ַ
יֹותר ִמ ָ
ֶה ֶע ִמיד וְ ִה ְט ִּביל ַּתלְ ִמ ִידימ ֵ
הּודה וַ ּיֵ לֶ ְכ
תא ֶרצ יְ ָ
מּתלְ ִמ ָידיו= וַ ּיַ ַעזֹב ֶא ֶ
ֹלא ִה ְט ִּביל ִּכי ִא ַ
העלָ יו לַ ַעבֹר ְּב ֶא ֶרצ ש ְֹמרֹונ= וַ ּיָ בֹא לְ ִעיר
ֵשנִ ית ַהּגָ לִ ילָ ה= וְ ָהיָ ָ
רֹובה ֶאל ֶחלְ ַקת ַה ָּש ֶדה
ּוכר וְ ִהיא ְק ָ
ּוש ָמּה ַ
ֵמ ָע ֵרי ש ְֹמרֹונ ְ
שּוע
יֹופ= וְ ָשמ ְּב ֵאר יַ ַעקֹב וְ יֵ ַ
ַא ֶשרנְ ָתנָ ּה יַ ַעקֹב ִל ְבנֹו ְל ֵ
לה ְּב ֵאר וְ ָה ֵעת ַּכ ָּש ָעה
נה ֶּד ֶרְכ וַ ּיֵ ֶשבלֹו ַע ַ
ָהיָ ה ָעיֵ פ ִמ ַ
יה
ֹאמר ֵאלֶ ָ
במיִ מ וַ ּי ֶ
ַה ִּש ִּ Qשית= וַ ָּתבֹא ִא ָּשה ִמּש ְֹמרֹונ לִ ְש ָא ָ
שּוע ְּתנִ ינָ א לִ י לִ ְשּתֹות= ִּכי ַתלְ ִמ ָידיו ָהלְ כּו ָה ִע ָירה לִ ְקנֹות
יֵ ַ
הּודי ָא ָּתה
ֹאמר ֵא ָליו ָה ִא ָּשה ַהּש ְֹמרֹונִ ית ֵהנ יְ ִ
א ֶֹכל= וַ ּת ֶ
יכה ִּת ְש ַאל ִמ ֶּמּנִ י ִל ְשּתֹות וְ ָאנ ִֹכי ִא ָּשה ש ְֹמרֹונִ ית ִּכי
וְ ֵא ָ
ֹאמר
שּוע וַ ּי ֶ
מהּש ְֹמרֹונִ ימ= וַ ּיַ ַענ יֵ ַ
הּודימ ִע ַ
ֹלא יִ ְת ָע ְרבּו ַהּיְ ִ
יה לּו יָ ַד ַע ְּת ֶא ַ
ֵא ֶל ָ
ּומי הּוא ָהא ֵֹמר ֵאלַ יִ ְכ
ֹלהימ ִ
תמ ַּתת ֶא ִ
ְּתנִ ינָ א ִלי לִ ְשּתֹות ִּכי ַע ָּתה ָש ַאלְ ְּת ִמ ֶּמּנּו וְ נָ ַתנ ָלְכ ַמיִ מ
ֹאמר ֵאלָ יו ָה ִא ָּשה ַאדֹנִ י ֵהנ ֵאינלְ ָכ ְכלִ י לִ ְש ָאב
ַחּיִ ימ= וַ ּת ֶ
ּומ ַאיִ נ לְ ָכ ֵא Qפוֹ א ַמיִ מ ַחּיִ ימ= ַה ַא ָּתה גָ דֹול
ּבֹו וְ ַה ְּב ֵאר ַע ֻמ ָּקה ֵ
ד ַ 6ה ָּ Zש ָעה ַה ִּ Zש ִּ Zשית – שתימעשרה בצהריימ.
ד ֵ 11אפֹוא – בהקשר זה= אמ כנ.
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תה ְּב ֵאר ַהּזֹאת וַ ּיֵ ְש ְּת
נלנּו ֶא ַ
ִמּיַ ַעקֹב ָא ִבינּו ַא ֶשר נָ ַת ָ
יה ָּכל
ֹאמר ֵא ֶל ָ
שּוע וַ ּי ֶ
ּומ ְקנֵ הּו= וַ ּיַ ַענ יֵ ַ
ּובנָ יו ִ
ִמ ֶּמּנָ ה הּוא ָ
נה ַּמיִ מ ָה ֵאּלֶ ה יָ שּוב וְ יִ ְצ ָמא= וַ ַא ֶשר יִ ְש ֶּתה ִמנ
ַהּש ֶֹתה ִמ ַ
עֹולמ ִּכי ַה ַּמיִ מ ַא ֶשר
ַה ַּמיִ מ ַא ֶשר ָאנ ִֹכי נ ֵֹתנ לֹו ֹלא יִ ְצ ָמא לְ ָ
ֹאמר
ֶא ֶּתנלֹו יִ ְהיּו ְב ִק ְרּבֹו לִ ְמקֹור ַמיִ מ נ ְֹב ִעימ לְ ַחּיֵ י עֹולָ מ= וַ ּת ֶ
ֹלאא ְצ ָמא
ֶ
ֵאלָ יו ָה ִא ָּשה ַאדֹנִ י ְּתנָ הּלִ י ַה ַּמיִ מ ָה ֵהמ לְ ַמ ַענ
שּוע
יה יֵ ַ
ֹאמר ֵא ֶל ָ
אֹויפ ָלבֹוא ֵהּנָ ה ִל ְשאֹב= וַ ּי ֶ
עֹוד וְ ֹלא ִ
ֹאמר
שּובי ַהלֹומ= וַ ַּת ַענ ָה ִא ָּשה וַ ּת ֶ
ישְכ וְ ִ
ְל ִכי וְ ִק ְר ִאי ְל ִא ֵ
שּוע ֵּכנ ִּד ַּב ְר ְּת ֵאינ ִלי ִאיש= ִּכי
יה יֵ ַ
ֹאמר ֵאלֶ ָ
ֵאינ לִ י ִאיש וַ ּי ֶ
ְב ָעלִ ימ ַח ִמ ָּשה ָהיּו לָ ְכ וַ ַא ֶשר לָ ְכ ַע ָּתה ֵאינֶ ּנּו ַּב ְע ֵלְכ ָל ֵכנ
ֶא ֶמת ַה ָּד ָבר ַא ֶשר ִּד ָּב ְר ְּת= וַ ּת ֶ
ֹאמר ֵאלָ יו ָה ִא ָּשה ַאדֹנִ י ר ָֹאה
בֹותינּו ִה ְש ַּת ַחוּו ָּב ָהר ַהּזֶ ה וְ ַא ֶּתמ
ָאנ ִֹכי ִּכי נָ ִביא ָא ָּתה= ַא ֵ
א ְֹמ ִרימ ִּכי יְ ָ
רּושלַ יִ מ ִהיא ַה ָּמקֹומ ַא ֶשר ָע ֵלינּו ְל ִה ְש ַּת ַחוֹת
שּוע ִא ָּשה ַה ַא ִמינִ י לִ י ִּכי ָתבֹוא ָש ָעה
יה יֵ ַ
ֹאמר ֵאלֶ ָ
ָש ָּמה= וַ ּי ֶ
ירּושלַ יִ מ ִּת ְש ַּת ַחוּו לָ ָאב=
ֹלאב ָהר ַהּזֶ ה ַאפֹלא ִב ָ
ָ
ַא ֶשר
ַא ֶּתמ ִמ ְש ַּת ַחוִ ימ ֶא ַ
לא ֶשר ֹלא יְ ַד ְע ֶּתמ וַ ַאנַ ְחנּו ִמ ְש ַּת ַחוִ ימ
אּולמ
הּודימ ִהיא= ָ
נהּיְ ִ
שּועה ִמ ַ
לא ֶשר יָ ָד ְענּו ִּכי ַהיְ ָ
ֶא ַ
לה ַא ִמ ִּתּיִ ימ יִ ְש ַּת ַחוּו
ָּתבֹוא ָש ָעה וְ ַע ָּתה ִהיא ַא ֶשר ע ְֹב ֵדי ֵא ָ
ּוב ֶא ֶמת ִּכי ְּב ִמ ְש ַּת ַחוִ ימ ָּכ ֵא ֶּלה ָח ֵפצ ָה ָאב=
רּוח ֶ
ָל ָאב ְּב ַ
יכימ ְל ִה ְש ַּת ַחוֹת
רּוח הּוא וְ ַה ִּמ ְש ַּת ַחוִ ימ לֹו ְצ ִר ִ
ֹלהימ ַ
ָה ֶא ִ
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יח
ֹאמר ֵאלָ יו ָה ִא ָּשה יָ ַד ְע ִּתי ִּכייָ בֹא ַה ָּמ ִש ַ
רּוח ֶּוב ֶא ֶמת= וַ ּת ֶ
ְּב ַ
יה
ֹאמר ֵאלֶ ָ
יטֹו הּוא ְּבבֹאֹו יַ ּגִ יד לָ נּו ַהּכֹל= וַ ּי ֶ
ַהּנִ ְק ָרא ְּכ ִר ְ
שּוע ַאנִ י הּוא ַה ְמ ַד ֵּבר ֵאלָ יִ ְכ= עֹוד הּוא ְמ ַד ֵּבר וְ ַת ְל ִמ ָידיו
יֵ ַ
מא ָּשה ַאְכ ֹלא ָא ַמרלֹו ִאיש
לּד ְּברֹו ִע ִ
ָּבאּו וַ ּיִ ְת ְמהּו ַע ַ
הּת ַד ֵּבר ִע ָּמּה= וַ ַּת ַעזֹב ָה ִא ָּשה ֶאת
ַמהּזֶ ה ְת ַב ֵּקש אֹו ַמ ְ
לה ַאנָ ִשימ= ּבֹאּו ְּוראּו ִאיש
ֹאמר ֶא ָ
ַּכ ָּדּה וַ ֵּתלֶ ְכ ָה ִע ָירה וַ ּת ֶ
יח=
יתי ַה ִכיזֶ ה הּוא ַה ָּמ ִש ַ
לא ֶשר ָע ִש ִ
ַא ֶשר ִה ִּגיד ִלי ָּכ ַ
נה ִעיר וַ ּיָ בֹאּו ֵאלָ יו= ֶט ֶרמ יָ בֹאּו וְ ַתלְ ִמ ָידיו ִּב ְקשּו
וַ ּיֵ ְצאּו ִמ ָ
שלי א ֶֹכל
ִ
יהמ יֶ
ֹאמר ַא ֵל ֶ
ִמ ֶּמּנּו ֵלאמֹר ֶאכֹלנָ א ַר ִּבי= וַ ּי ֶ
ֹאמרּו ַה ַּת ְל ִמ ִידימ ִאיש
ֶל ֶאכֹל ַא ֶשר ַא ֶּתמ ֹלא יְ ַד ְע ֶּתמ= וַ ּי ְ
שּוע
יהמ יֵ ַ
ֹאמר ַא ֵל ֶ
לר ֵעהּו ַה ִכי ֵה ִביא לֹו ִאיש לֶ ֶאכֹל= וַ ּי ֶ
ֶא ֵ
ַמ ַא ָכלִ י הּוא לַ ַעשֹות ְרצֹונ שֹלְ ִחי ּולְ ַה ְשלִ ימ ַמ ַע ֵשהּו= ַהֹלא
ַא ֶּתמ ּת ְ
ֹאמרּו ִּכיעֹוד ַא ְר ָּב ָעה ָח ָד ִשימ וְ ַה ָּק ִציר ָּבא ִהּנֵ ה
יכ ָבר ִהלְ ִּבינּו
יכמ ְּוראּו ַב ָּשדֹות ִּכ ְ
ַאנִ י א ֵֹמר לָ ֶכמ ְשאּו ֵעינֵ ֶ
בּואה ְל ַחּיֵ י עֹולָ מ
ּקֹוצר יְ ַק ֵּבל ְש ָכרֹו וְ יֶ ֶאֹפ ְּת ָ
לַ ָּק ִציר= וְ ַה ֵ
לְ ַמ ַענ יִ ְש ְמחּו יַ ְח ָּדו ּגַ מ ַהּז ֵֹר ַע ּגַ מ ַה ֵ
ּקֹוצר= ִּכי ָבזֹאת ֶא ֶמת
ַה ָּמ ָשל ִּכי זֶ ה ז ֵֹר ַע וְ ַא ֵחר יִ ְקצֹר= ָאנ ִֹכי ָשלַ ְח ִּתי ֶא ְת ֶכמ לִ ְקצֹר
ֶא ַ
תא ֶשר ֹלא ַע ַמ ְל ֶּתמ ּבֹו וַ ַא ֵח ִרימ ָע ְמלּו וְ ַא ֶּתמ נִ ְכנַ ְ ֶּתמ
נה ִעיר ַה ִהיא ַעל
ַּב ַע ָמלָ מ= וַ ּיַ ַא ִמינּו בֹו ש ְֹמרֹונִ ימ ַר ִּבימ ִמ ָ
תּכל
ְּד ַבר ָה ִא ָּשה ַא ֶשר ֵה ִע ָידה ֵלאמֹר הּוא ִהּגִ יד לִ י ֶא ָ
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יתי= וַ יְ ִהי ַּכ ַא ֶשר ָּבאּו ֵאלָ יו ַהּש ְֹמרֹונִ ימ וַ ּיִ ְש ַאלּו
ַא ֶשר ָע ִש ִ
יֹומיִ מ= וְ עֹוד ַר ִּבימ ֵמ ֵה ָּמה
ִמ ֶּמּנּו ָל ֶש ֶבת ִא ָּתמ וַ ּיֵ ֶשב ָשמ ָ
לה ִא ָּשה ֵמ ַע ָּתה ֹלא
ֹאמרּו ֶא ָ
ֶה ֶא ִמינּו בֹו ַּב ַעבּור ְּד ָברֹו= וַ ּי ְ
יא ְמנָ מ
ַב ַעבּור ַמ ַא ָמ ֵרְכ נַ ַא ִמינ ִּכי ְב ָאזְ נֵ ינּו ָש ַמ ְענּו וַ ּנֵ ַדע ִּכ ָ
וַ יְ ִהי ִמ ֵּקצ ְשנֵ י
מֹוש ַיע ָהעֹולָ מ=
יח ִ
זֶ ה הּוא ַה ָּמ ִש ַ
שּוע ַע ְצמֹו ֵה ִעיד ִּכי
ַהּיָ ִמימ וַ ּיֵ ֵצא ִמ ָּשמ וַ ּיֵ לֶ ְכ ַהּגָ לִ ילָ ה= ִּכי יֵ ַ
נָ ִביא ְּב ֶא ֶרצ מֹולַ ְדּתֹו ֵאינֶ ּנּו נִ ְכ ָּבד= וַ יְ ִהי הּוא ָבא ֶא ֶרצ ַהּגָ לִ יל
ירּושלַ יִ מ
לא ֶשר ָע ָשה ִב ָ
וַ יְ ַק ְּבלֻ הּו ַאנְ ֵשי ַהּגָ לִ יל ִּכי ָראּו ֵאת ָּכ ַ
שּוע עֹוד
תה ָחג= וַ ּיָ בֹא יֵ ַ
מהמ ָעלּו לָ חֹג ֶא ֶ
ימי ֶה ָחג ִּכי גַ ֵ
ִּב ֵ
לקנָ ה ַא ֶשר ַּבּגָ לִ יל ְמקֹומ ָה ְפכֹו ַה ַּמיִ מ לְ יָ יִ נ וְ ִאיש
ַה ַּפ ַעמ ֶא ָ
ָהיָ ה ִמ ָּש ֵרי ַה ֶּמלֶ ְכ ְּובנֹו חֹלֶ ה ִּב ְכ ַפרנַ חּומ= וַ יְ ִהי ְכ ָש ְמעֹו ִּכי
יהּודה לְ ֶא ֶרצ ַהּגָ לִ יל וַ ּיֵ לֶ ְכ ֵא ָליו וַ ּיִ ְש ַאל ֵמ ִאּתֹו
שּוע ִמ ָ
ָבא יֵ ַ
שּוע
ֹאמר ֵאלָ יו יֵ ַ
תּבנֹו ִּכי ָק ַרב לָ מּות= וַ ּי ֶ
לָ ֶר ֶדת ּולְ ַר ֵּפא ֶא ְ
ְ
ִאמֹלא ִת ְראּו אֹתֹות
ֹאמר
ּומֹופ ִתימ ַה ַא ֵמנ ֹלא ַת ַא ִמינּו= וַ ּי ֶ
ֹאמר ֵא ָליו
ֵא ָליו ַה ָּשר ַאדֹנִ י ְר ָדהּנָ א ְּב ֶט ֶרמ יָ מּות יַ ְל ִ ּדי= וַ ּי ֶ
רּד ֶּבר
ְכלָכ ִּבנְ ָכ ָחי וְ ָה ִאיש ֶה ֶא ִמינ ַל ָּד ָבר ַא ֶש ִ
שּוע ֶל ְ
יֵ ַ
שּוע וַ ּיֵ ַלְכ= וַ יְ ִהי ְב ִר ְדּתֹו וַ ּיִ ְפ ְ ּגשּוהּו ַע ָב ָדיו וַ יְ ַב ְּשרּו
ֵא ָליו יֵ ַ
רּבּה
תה ָּש ָעה ַא ֶש ָ
אֹתֹו לֵ אמֹר יַ לְ ְ ּדָכ ָחי= וַ ּיִ ְדרש ֵמ ִא ָּתמ ֶא ַ
ֹאמרּו ֵאלָ יו ְּתמֹול ַּב ָּש ָעה ַה ְּש ִב ִיעית ַעזָ ַבּתּו
ֵה ֵחל לְ ַה ַחלִ ימ וַ ּי ְ
שּוע
ַה ַּק ָּד ַחת= וַ ּיֵ ַדע ָה ָאב ִּכי ָהיְ ָתה ַה ָּש ָעה ַא ֶשר ִּד ֶּברלֹו יֵ ַ
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לּביתֹו= זֶ ה הּוא ָהאֹות ַה ֵּשנִ י ַא ֶשר
ִּבנְ ָכ ָחי וַ ּיַ ַא ֵמנ הּוא וְ ָכ ֵ
יהּודה לְ ֶא ֶרצ ַהּגָ לִ יל=
שּוע ְּבבֹאֹו ִמ ָ
ָע ָשה יֵ ַ

5

54

ה
רּושלָ יִ מ=
שּוע יְ ָ
הּודימ וַ ּיַ ַעל יֵ ַ
ַא ַחר ַה ְּד ָב ִרימ ָה ֵאּלֶ ה ָהיָ ה ַחג לַ ּיְ ִ
ּוש ָמּה ְּבלָ שֹונ ִע ְב ִרית
רֹובה לְ ַש ַער ַהּצֹאנ ְ
ירּושלַ יִ מ ְּב ֵר ָכה ְק ָ
ִּוב ָ
ּמּודימ= ָש ָּמה ָש ְכבּו
אּולּמֹות ַע ִ
יתח ְ ָּדא וְ ָלּה ַח ִמ ָּשה ַ
ַ
ֵּב
יא ָיב ִרימ לָ רֹב וְ ֵה ָּמה ְמיַ ַחלִ ימ
ּופ ְ ִחימ וִ ֵיב ֵש ֵ
חֹולִ ימ וְ ִעוְ ִרימ ִ
לה ְּב ֵר ָכה וַ ּיַ ְר ֵעש
מֹועדֹו ֶא ַ
נּועת ַה ָּמיִ מ= ִּכי ַמלְ ָאְכ יָ ַרד ְּב ַ
לִ ְת ַ
לּתֹוכּה ַא ַח ֵרי ִה ְתּג ַֹעשּו
ָ
יה וְ ָהיָ ה ַהּי ֵֹרד ִראשֹונ ֶא
ימ ָ
תמ ֶ
ֶא ֵ
למ ַחלָ ה ַא ֶשר ָּד ְב ָקה ּבֹו= וְ ִאיש ָהיָ ה
ַה ַּמיִ מ הּוא נִ ְר ָּפא ִמ ָּכ ַ
ָשמ ַא ֶשר ָחלָ ה ָחלְ יֹו זֶ ה ְש ִ
ּושמֹנֶ ה ָשנָ ה= וַ ּיַ ְרא אֹתֹו
לשימ ְ
ֹאמר ֵאלָ יו ַה ַת ְחּפֹצ
שּוע ש ֵֹכב וַ ּיֵ ַדע ִּכי ָא ְרכּולֹו יְ ֵמי ָחלְ יֹו וַ ּי ֶ
יֵ ַ
יכנִ י
ינאיש ִא ִּתי ַא ֶשר יַ ְשלִ ֵ
לְ ֵה ָר ֵפא= וַ ּיַ ַענ ַהחֹולֶ ה ַאדֹנִ י ֵא ִ
ּוב ֶט ֶרמ ָאבֹא וְ יָ ַרד ַא ֵחר לְ ָפנָ י=
לה ְּב ֵר ָכה ְ
ְּב ֵה ָר ֵעש ַה ַּמיִ מ ֶא ַ
תמ ְש ָּכ ְבָכ וְ ִה ְת ַהּלֵ ְכ= ְ
שּוע קּומ ָשא ֶא ִ
ֹאמר ֵאלָ יו יֵ ַ
וַ ּי ֶ
ּוכ ֶרגַ ע
תמ ְש ָּכבֹו וַ ּיִ ְת ַהּלָ ְכ וְ ַהּיֹומ ַההּוא
יתנֹו וַ ּיִ ָּשא ֶא ִ
ָשב ָה ִאיש לְ ֵא ָ
לה ִאיש
הּודימ ֶא ָ
ֹאמרּו ַהּיְ ִ
וַ ּי ְ
יֹומ ַש ָּבת ָהיָ ה=
תמ ְש ָּכ ֶבָכ= וַ ּיַ ַענ
ַהּנִ ְר ָּפא ַש ָּבת ַהּיֹומ ָאּור לְ ָכ לָ ֵשאת ֶא ִ
ימנִ י הּוא ָא ַמר ֵאלַ י ָשא ֶאת
א ָֹתמ לֵ אמֹר ָה ִאיש ַא ֶשר ֶה ֶחלִ ַ
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ִמ ְש ָּכ ְבָכ וְ ִה ְת ַהּלֵ ְכ= וַ ּיִ ְש ָאלֻ הּו ִמי זֶ ה ָה ִאיש ַא ֶשר ָא ַמר לְ ָכ
תמ ְש ָּכ ְבָכ וְ ִה ְת ַהּלֵ ְכ= וְ ַהּנִ ְר ָּפא ֹלא יָ ַדע ִמי הּוא ִּכי
ָשא ֶא ִ
שּוע וַ ּיֵ לַ ְכ ִּב ְהיֹות ָהמֹונ ַרב ַּב ָּמקֹומ ַההּוא= וַ יְ ִהי ַא ַח ֵרי
ָר יֵ ַ
ֹאמר ֵאלָ יו ִהּנֵ ה נִ ְר ָּפא
שּוע ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדש וַ ּי ֶ
ֵכנ וַ ּיִ ְמ ָצ ֵאהּו יֵ ַ
נּת ֻאּנֶ ה ֵאלֶ יָכ ָר ָעה ּגְ דֹולָ ה ִמּזֹאת=
לּתֹויפ לַ ַחטֹא ֶּפ ְ
ִ
לָ ְכ ַא
שּוע הּוא ַא ֶשר ְר ָפאֹו= וְ ַעל
הּודימ ִּכייֵ ַ
וַ ּיֵ לֶ ְכ ָה ִאיש וַ ּיַ ּגֵ ד לַ ּיְ ִ
יע ָשה
לּכ ָ
שּוע וַ יְ ַב ְקשּו ַה ִמיתֹו ַע ִ
הּודימ ֶאתיֵ ַ
ֵּכנ ָר ְדפּו ַהּיְ ִ
דע ָּתה וְ גַ מ
שּוע ָא ִבי ּפ ֵֹעל ַע ַ
ָכזֹאת ַּב ַּש ָּבת= וַ ּיַ ַענ א ָֹתמ יֵ ַ
הּודימ לְ ַב ֵּקש ֶאתנַ ְפשֹו ִּכי
הֹויפּו ַהּיְ ִ
לּכנ ִ
ָאנ ִֹכי ּפ ֵֹעל= ַע ֵ
ֹלהימ הּוא
תה ַּש ָּבת עֹוד ָא ַמר ִּכי ָה ֶא ִ
ִמּלְ ַבד ַא ֶשר ִחּלֵ ל ֶא ַ
ֹאמר
שּוע וַ ּי ֶ
אֹלהימ= וַ ּיַ ַענ יֵ ַ
ָא ִביו ְּוב ָכְכ ָע ָ Vשה ַע ְצמֹו ָשוֶ ה לֵ ִ
ֹלאיּוכל ַה ֵּבנ ַל ַעשֹות
ַ
יהמ ָא ֵמנ ָא ֵמנ ַאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכמ
ַא ֵל ֶ
תה ָאב ע ֶֹשה
ָּד ָבר ִמ ַּט ַעמ ַע ְצמֹו ִּבלְ ִּתי ֵאת ַא ֶשריִ ְר ֶאה ֶא ָ
הכמֹהּו= ִּכי
מה ֵּבנ יַ ַע ֶש ָ
לא ֶשר ע ֶֹשה הּוא ַּג ַ
תּכ ַ
ִּכי ֶא ָ
ּומ ְר ֶאה אֹתֹו ּכֹל ַא ֶשר יַ ַע ֶשה וְ עֹוד
תה ֵּבנ ַ
ָה ָאב א ֵֹהב ֶא ַ
דֹולימ ֵמ ֵא ֶּלה יַ ְר ֵאהּו ְל ַמ ַענ ִּת ַּת ָּמהּו= ִּכי ַּכ ַא ֶשר
ַמ ַע ִשימ ְּג ִ
תא ֶשר
מה ֵּבנ יְ ַחּיֶ ה ֶא ַ
תה ֵּמ ִתימ ֵּכנ ּגַ ַ
יחּיֶ ה ֶא ַ
ָה ָאב יָ ִעיר וִ ַ
לה ִּמ ְש ָּפט נָ ַתנ
מּכ ַ
יֶ ְח ָּפצ= ִּכי ָה ָאב ֹלאיָ ִדינ ִאיש ִּכי ִא ָ
ַל ֵּבנ= לְ ַמ ַענ יְ ַכ ְּבדּו ֻכּלָ מ ֶא ַ
תה ָאב
תה ֵּבנ ַּכ ַא ֶשר יְ ַכ ְּבדּו ֶא ָ
תה ָאב ַא ֶשר ְשלָ חֹו
תה ֵּבנ ּגַ מ ֶא ָ
ִמי ַא ֶשר ֹלאיְ ַכ ֵּבד ֶא ַ
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ּומ ַא ִמינ
ֵאינֶ ּנּו ְמ ַכ ֵּבד= ָא ֵמנ ָא ֵמנ ַאנִ י א ֵֹמר לָ ֶכמ ַהּש ֵֹמ ַע ְּד ָב ַרי ַ
יע ַבר ִמ ָּמוֶ ת
ֹאב ִּמ ְש ָּפט ִּכ ָ
לְ שֹלְ ִחי יֶ שלֹו ַחּיֵ י עֹולָ מ וְ ֹלא יָ ב ַ
יתבֹוא ָש ָעה וְ ַע ָּתה ִהיא
לַ ַחּיִ ימ= ָא ֵמנ ָא ֵמנ ַאנִ י א ֵֹמר לָ ֶכמ ִּכ ָ
ֹלהימ וְ ַהּש ְֹמ ִעימ ָחיֹה
נה ֶא ִ
ַא ֶשר יִ ְש ְמעּו ַה ֵּמ ִתימ ֶאתקֹול ֶּב ָ
מל ֵּבנ
יכ ַא ֶשר ָל ָאב יֵ ש ַחּיִ ימ ְּב ַע ְצמֹו ֵּכנ נָ ַתנ ַּג ַ
יִ ְחיּו= ִּכ ַ
פש ְ Qל ָטנ נָ ַתנ לֹו לַ ַעשֹות ִמ ְש ָּפט
ֶשּיִ ְהיּו לו\ ַחּיִ ימ ְּב ַע ְצמו\ = וְ ַא ָ
לּת ְת ְמהּו ַעלזֹאת ִּכי ִהּנֵ ה ָש ָעה
נא ָדמ הּוא= ַא ִ
ִּכי ֶב ָ
ָב ָאה ַא ֶשר ָּכלש ְֹכנֵ י ֶק ֶבר ֶאתקֹולֹו יִ ְש ָמעּונ= וְ יֵ ְצאּו ע ֵֹשי
קּומת ַה ִּמ ְש ָּפט= ֹלא
קּומת ַה ַחּיִ ימ וְ ע ֵֹשי ָה ַרע לִ ְת ַ
ַהּטֹוב לִ ְת ַ
ַ
אּוכל לַ ַעשֹות ָּד ָבר ִמ ַּט ַעמ ַע ְצ ִמי ַּכ ַא ֶשר ֶא ְש ַמע ֵּכנ ֶא ְשּפֹט
מרצֹונ
טצ ֶדק ִּכי ֹלא ַא ַב ֵּקש ְרצֹונִ י ִּכי ִא ְ
ּומ ְש ָּפ ִטי ִמ ְש ַּפ ֶ
ִ
דּותי ֵאינֶ ּנָ ה
מאנ ִֹכי ֵמ ִעיד ָע ָלי ֵע ִ
ָה ָאב ַא ֶשר ְש ָל ָחנִ י= ִא ָ
נֶ ֶא ָמנָ ה= יֵ ש ַא ֵחר ַה ֵּמ ִעיד ָע ָלי וְ יָ ַד ְע ִּתי ִּכי ֵעדּותֹו ַא ֶשר
ליֹוחנָ נ וְ הּוא
ָ
הּוא ֵמ ִעיד ָעלַ י נֶ ֶא ָמנָ ה ִהיא= ַא ֶּתמ ְשלַ ְח ֶּתמ ֶא
לה ֶא ֶמת= אּולָ מ ַאנִ י ֵאינֶ ּנִ י ְמ ַק ֵּבל ֵעדּות ֵמ ָא ָדמ ַאְכ
ֵה ִעיד ַע ָ
ָא ַמ ְר ִּתי זֹאת לְ ַמ ַענ ִּתּוָ ֵשעּונ= הּוא ָהיָ ה ַהּנֵ ר ַהּדֹלֵ ק וְ ַה ֵּמ ִאיר
יתמ לָ שּוש ָש ָעה ַק ָּלה לְ אֹורֹו= ַאְכ ַאנִ י יֶ שלִ י
וְ ַא ֶּתמ ְר ִצ ֶ
ֵעדּות ּגְ דֹולָ ה ֵמ ֵעדּות ָ
יֹוחנָ נ ִּכי ַה ַּמ ַע ִשימ ַא ֶשר נָ ַתנלִ י ָה ָאב
ראנִ י ע ֶֹשה ְמ ִע ִידימ ָע ַלי
יממ ַה ַּמ ַע ִשימ ָה ֵאּלֶ ה ַא ֶש ַ
ְל ַה ְשלִ ָ
ִּכי ָה ָאב ְשלָ ָחנִ י= וְ ָה ָאב ַא ֶשר ְשלָ ַחנִ י הּוא ֵמ ִעיד ָעלָ י וְ ַא ֶּתמ
ה ָ 27שלְ ָטנ – שלטונ ,מכות )ראה דניאל ז .(14
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יתמ= ְּוד ָברֹו
ּותמּונָ תֹו ֹלא ְר ִא ֶ
ֹלאש ַמ ְע ֶּתמ ֵמעֹולָ מ ְ
ְ
ֶאתקֹולֹו
ֵאינֶ ּנּו ש ֵֹכנ ְּב ִק ְר ְּב ֶכמ ִּכי ֵאינְ ֶכמ ַמ ַא ִמינִ ימ לִ ְשלּוחֹו= ִּד ְרשּו
תּובימ ַא ֶשר ַּת ְח ְשבּו ֶשּיֵ ש לָ ֶכמ ַחּיֵ י עֹולָ מ ָּב ֶהמ וְ ֵה ָּמה
ַב ְּכ ִ
ַה ְמ ִע ִידימ ָעלָ י= וְ ַא ֶּתמ ֵאינְ ֶכמ ַח ֵפ ִצימ ָלבֹוא ֵאלָ י ְּכ ֵדי ֶשּיִ ְהיּו
ֹלאא ַק ֵּבל ָּכבֹוד ִמ ְּבנֵ י ָא ָדמ= ָא ֵכנ יָ ַד ְע ִּתי ֶא ְת ֶכמ
ַ
לָ ֶכמ ַחּיִ ימ=
אתי ְּב ֵשמ ָא ִבי
ֹלהימ ְּב ִק ְר ְּב ֶכמ= ַאנִ י ִהּנֵ ה ָב ִ
ינא ַה ַבת ֶא ִ
ִּכי ֵא ַ
וְ ֹלא ִק ַּבלְ ֶּתמ א ִֹתי וְ ִאמיָ בֹא ַא ֵחר ְּב ֵשמ ַע ְצמֹו אֹתֹו ְת ַק ֵּבלּו=
ּתּוכלּו לְ ַה ַא ִמינ ַא ֶּתמ ַה ְמ ַק ְּבלִ ימ ָּכבֹוד ִאיש ֵמ ֵר ֵעהּו
ֵאיְכ ְ
ֹלאת ַב ֵּקשּו=
ְ
ֹלהימ ַהּיָ ִחיד
תה ֶא ִ
תה ָּכבֹוד ַא ֶשר ֵמ ֵא ָ
וְ ֶא ַ
ַא ַ
משה
לּת ְח ְשבּו ִּכי ָאנ ִֹכי ֶא ְט ַענ לְ ַא ְש ַמ ְת ֶכמ לִ ְפנֵ י ָה ָאב ֶ
ַא ֶשרלֹו ְּתיַ ֵחלּו הּוא ַהּט ֵֹענ לְ ַא ְש ַמ ְת ֶכמ= ִּכי לּו ֶה ֶא ַמנְ ֶּתמ
משה ּגַ מלִ י ַת ַא ִמינּו ִּכי הּוא ָּכ ַתב ָעלָ י= וְ ִאמלִ ְכ ָת ָביו
לְ ֶ
יכה לִ ְד ָב ַרי ַּת ַא ִמינּו=
ֵאינְ ֶכמ ַמ ַא ִמינִ ימ ֵא ָ

ו
1
2
3
5 ,4

6
מהּגָ לִ יל הּוא יַ מ
לע ֶבר יַ ַ
שּוע ֶא ֵ
יכנ וַ ּיֵ ֵצא יֵ ַ
וַ יְ ִהי ַא ַח ֵר ֵ
מרב ִּכי ָראּו אֹות ָֹתיו ַא ֶשר
ִט ַיב ְריָ ה= וַ ּיֵ לְ כּו ַא ַח ָריו ַהמֹונ ַע ָ
בשמ הּוא
לה ָהר וַ ּיֵ ֶש ָ
שּוע ַע ָ
מהחֹולִ ימ= וַ ּיַ ַעל יֵ ַ
ָע ָשה ִע ַ
הּודימ ָק ְרבּו לָ בֹוא= וַ ּיִ ָּשא
ימי ַה ֶּפ ַח ַחג ַהּיְ ִ
וְ ַתלְ ִמ ָידיו= וִ ֵ
לפילִ ּפֹו
ֹאמר ֶא ִ
מרב ָּבא ֵאלָ יו וַ ּי ֶ
תעינָ יו וַ ּיַ ְרא ַע ַ
שּוע ֶא ֵ
יֵ ַ
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ֵמ ַאיִ נ נִ ְקנֶ הלָ ֶהמ לֶ ֶחמ לֶ ֶאכֹל= וְ ַאְכ לְ ַמ ַענ נַ ֹּות אֹתֹו ִּד ֶּבר
תא ֶשר יַ ַע ֶשה= וַ ּיַ ַענ אֹתֹו ִפילִ ּפֹו לֶ ֶחמ
זֹאת ִּכי הּוא יָ ַדע ֶא ַ
הדי לָ ֶהמ לָ ַק ַחת לֹו ִאיש ִאיש
אתיִ מ ִּד ָQינר ֹלאיִ ְהיֶ ַ
ְּב ָמ ַ
ֹאמר ֵא ָליו ֶא ָחד ִמ ַּת ְל ִמ ָידיו ַאנְ ְּד ַרי ַא ִחי ִש ְמעֹונ
ְמ ָעט= וַ ּי ֶ
ֶּפ ְטרֹו= יֶ שּפֹה נַ ַער ֶא ָחד ַא ֶשרלֹו ָח ֵמש ִּכ ְּכרֹותלֶ ֶחמ
מרב
הה ָּמה לְ ַע ַ
ְכאּלֶ ה ָמ ֵ
ּושנֵ י ָדגִ ימ ְק ַטּנִ ימ ַא ֵ
ְשע ִֹרימ ְ
תה ָעמ ָל ֶש ֶבת ָא ְר ָצה וְ ֶד ֶשא
שּוע ַצּוּו ֶא ָ
ֹאמר יֵ ַ
ָּכזֶ ה= וַ ּי ֶ
לָ רֹב ָהיָ ה ַּב ָּמקֹומ ַההּוא וַ ּיֵ ְשבּו ְמ ֻ ִּבימ ַּכ ַח ֵמ ֶשת ַאלְ ֵפי
תּכ ְּכרֹות ַה ֶּל ֶחמ וַ יְ ָב ֶרְכ וַ ּיִ ֵּתנ
שּוע ֶא ִ
ִאיש ְּב ִמ ְ ָּפר= וַ ּיִ ַּקח יֵ ַ
ְל ַתלְ ִמ ָידיו וְ ַה ַּתלְ ִמ ִידימ ֶא ַ
נה ָּדגִ ימ
לה ְּמ ֻ ִּבימ וְ ָכ ָכה ּגַ מ ִמ ַ
לּתלְ ִמ ָידיו ִא ְפּו
ֹאמר ֶא ַ
ְּכ ַאּוַ ת נַ ְפ ָשמ= וַ יְ ִהי ַּכ ַא ֶשר ָש ְבעּו וַ ּי ֶ
אּומה=
ֹאבד ְמ ָ
ּנֹות ִרימ ְל ַמ ַענ ֹלאי ַ
תֹותי ַה ֶּל ֶחמ ַה ָ
תּפ ֵ
ֶא ְ
תֹותי ַח ֵמש ִּכ ְּכרֹות
ימע ָשר ַּלִ ימ ִּב ְפ ֵ
ָ
וַ ּיַ ַא ְפּו וַ יְ ַמלְ אּו ְשנֵ
וַ יְ ִהי ִּכ ְראֹות
יהמ=
ּנֹות ִרימ לְ א ְֹכלֵ ֶ
עֹורימ ַה ָ
לֶ ֶחמ ַה ְּש ִ
ֹאמרּו ִהּנֵ ה
שּוע וַ ּי ְ
תהאֹות ַהּזֶ ה ַא ֶשר ָע ָשה יֵ ַ
ָה ַאנָ ִשימ ֶא ָ
שּוע ִּכייָ בֹאּו
זֶ ה הּוא ֶב ֶא ֶמת ַהּנָ ִביא ַה ָּבא לָ עֹולָ מ= וַ ּיֵ ַדע יֵ ַ
לה ָהר הּוא
וְ יִ ְת ְּפ ֻשהּו לְ ַה ְמלִ יְכ אֹותֹו וַ ּיִ ָּמלֵ ט עֹוד ַה ַּפ ַעמ ֶא ָ
להּיָ מ= וַ ּיָ בֹאּו ָב ָאנִ ּיָ ה
לְ ַבּדֹו= וַ יְ ִהי ָב ֶע ֶרב וַ ּיֵ ְרדּו ַתלְ ִמ ָידיו ֶא ַ
שּוע
ּוכ ָבר ֶה ְח ִשיְכ וְ יֵ ַ
לּכ ַפר נַ חּומ ְ
לע ֶבר ַהּיָ מ ֶא ְ
וַ ּיַ ַע ְברּו ֶא ֵ
נֹוש ֶבת= וְ ֵהמ
דֹולה ָ
ירּוח ְּג ָ
ַ
יהמ= וַ ּיִ ָּ ֵער ַהּיָ מ ִּכ
ֹלאבא ַאלֵ ֶ
ָ
ו ּ ִ 7דינָ ר – מטבע רומי בשווי שכר ליומ עבודה )ראה בשורת מתי כ .(16–1
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לשימ ִ Qרי וַ ּיִ ְראּו ֶאת
ָח ְתרּו ְּכ ֶד ֶרְכ ֶע ְש ִרימ וַ ַח ִמ ָּשה אֹו ְש ִ
לה ָאנִ ּיָ ה וַ ּיִ ָיראּו=
להּיָ מ ָהלֹוְכ וְ ָק ֵרב ֶא ָ
שּוע ִמ ְת ַהּלֵ ְכ ַע ַ
יֵ ַ
לּת ָיראּו= וַ ּיַ ְח ְּפצּו לְ ַק ֵּבל
יהמ ַאנִ י הּוא ַא ִ
ַאְכ הּוא ָא ַמר ַאלֵ ֶ
ּוב ֶרגַ ע ִהּגִ ָיעה ָה ָאנִ ּיָ ה ָל ָא ֶרצ ַא ֶשר ֵהמ
לה ָאנִ ּיָ ה ְ
אֹתֹו ֶא ָ
וַ יְ ִהי ִמ ָּמ ָח ָרת וַ ּיַ ְרא ַהמֹונ ָה ָעמ ָהע ֵֹמד
הֹלְ ִכימ ָש ָּמה=
ֵמ ֵע ֶבר לַ ּיָ מ ִּכי ֹלא ָהיְ ָתה ָאנִ ּיָ ה ַא ֶח ֶרת ָשמ ִּב ְל ִּתי ָה ָאנִ ָ ּיה
מּת ְל ִמ ָידיו
ֹלאבא ִע ַ
ָ
שּוע
דּובּה ַּתלְ ִמ ָידיו וְ ִכי יֵ ַ
ָ
ַא ֶשר יָ ְר
לה ָאנִ ּיָ ה ַאְכ ַּתלְ ִמ ָידיו לְ ַב ָּדמ נָ ְעּו ִמ ָּשמ= וָ ָאנִ ּיֹות ַא ֵחרֹות
ֶא ָ
תהּלֶ ֶחמ
לּושמ ֶא ַ
ָ
ָּבאּו ִמ ִּט ַיב ְריָ ה ָקרֹוב לַ ָּמקֹומ ַא ֶשר ָא ְכ
שּוע ֵאינֶ ּנּו
ְּב ִב ְר ַּכת ָה ָאדֹונ= וַ יְ ִהי ִּכ ְראֹות ַהמֹונ ָה ָעמ ִּכי יֵ ַ
מהמ ָּב ָאנִ ּיֹות וַ ּיָ בֹאּו ֶאל
ֵ
ָשמ ַאפֹלא ַּתלְ ִמ ָידיו וַ ּיֵ ְרדּו גַ
שּוע= וְ ַכ ַא ֶשר ָמ ְצאּו אֹתֹו ֵמ ֵע ֶבר
ְּכ ַפר נַ חּומ לְ ַב ֵּקש ֶאתיֵ ַ
שּוע
את ַהֹלמ= וַ ּיַ ַענ א ָֹתמ יֵ ַ
ֹאמרּו ֵאלָ יו ַר ִּבי ָמ ַתי ָּב ָ
ַהּיָ מ וַ ּי ְ
אֹות ֶכמ ֶאת
לר ְ
ֹאמר ָא ֵמנ ָא ֵמנ ַאנִ י א ֵֹמר לָ ֶכמ ֹלא ַע ְ
וַ ּי ַ
נה ֶּל ֶחמ
לא ֶשר ַא ַכלְ ֶּתמ ִמ ַ
מע ַ
ָהאֹתֹות ְּת ַב ְקשּונִ י ִּכי ִא ַ
יאמ
ֹאבד ִּכ ִ
לּת ַע ְמלּו ְל ַמ ַענ ַמ ַא ָכל ַא ֶשר י ַ
וַ ִּת ְש ָּבעּו= ַא ַ
נה ָא ָדמ
לְ ַמ ַענ ַה ַּמ ַא ָכל ַה ַּקּיָ מ לְ ַחּיֵ י עֹולָ מ ַא ֶשר יִ ֵּתנ ָל ֶכמ ֶּב ָ
ֹאמרּו ֵאלָ יו
חֹותמֹו= וַ ּי ְ
ֹלהימ ָה ָאב ְּב ָ
ִּכי הּוא ַא ֶשר ַח ָתמֹו ֶא ִ
יהמ
ֹאמר ַאלֵ ֶ
שּוע וַ ּי ֶ
ֹלהימ= וַ ּיַ ַענ יֵ ַ
ַמהּנַ ַע ֶשה לִ ְפעֹל ְּפ ֻעּלֹות ֶא ִ
ית ַא ִמינּו ָבזֶ ה ַא ֶשר הּוא ְשלָ חֹו=
ֹלהימ ִּכ ַ
זֹאת ְּפ ֻעּלַ ת ֶא ִ
ו ִ 19רי  -מידת אורכ קדומה השווה לכ 150מטר.
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האפֹוא ָהאֹות ַא ֶשר ַּת ַע ֶשה ְל ַמ ַענ נִ ְר ֶאה
ֹאמרּו ֵאלָ יו ָמ ֵ
וַ ּי ְ
תה ָּמנ ַּב ִּמ ְד ָּבר
בֹותינּו ָא ְכלּו ֶא ַ
הּת ְפ ָעל= ַא ֵ
וְ נַ ַא ִמינ לָ ְכ ַמ ִ
ַּכ ַא ֶשר ָּכתּוב לֶ ֶחמ ִמ ַ
ֹאמר
נה ָּש ַמיִ מ נָ ַתנלָ ֶהמ לֶ ֶאכֹל= וַ ּי ֶ
משה נָ ַתנ לָ ֶכמ
שּוע ָא ֵמנ ָא ֵמנ ַאנִ י א ֵֹמר לָ ֶכמ ֹלא ֶ
יהמ יֵ ַ
ַאלֵ ֶ
ֶא ַ
תהּלֶ ֶחמ
מא ִבי נ ֵֹתנ ָל ֶכמ ֶא ַ
נה ָּש ָמיִ מ ִּכי ִא ָ
תה ֶּל ֶחמ ִמ ַ
ּיֹורד ִמנ
ֹלהימ הּוא ַה ֵ
יל ֶחמ ָה ֶא ִ
נה ָּש ָמיִ מ= ִּכ ֶ
ָה ַא ִמ ִּתי ִמ ַ
ֹאמרּו ֵאלָ יו ַאדֹנִ י ְּתנָ הּלָ נּו
ַה ָּש ַמיִ מ וְ נ ֵֹתנ ַחּיִ ימ לָ עֹולָ מ= וַ ּי ְ
שּוע ָאנ ִֹכי הּוא לֶ ֶחמ
ֹאמר לָ ֶהמ יֵ ַ
תהּלֶ ֶחמ ַהּזֶ ה= וַ ּי ֶ
ָת ִמיד ֶא ַ
לה ָּבא ֵאלַ י ָרעֹב ֹלא יִ ְר ַעב וַ ַא ֶשר יַ ַא ִמינ ִּבי ָצמֹא
ַה ַחּיִ ימ ָּכ ַ
יתמ א ִֹתי
מר ִא ֶ
ֹלא יִ ְצ ָמא עֹוד= וַ ַאנִ י ִהּנֵ ה ָא ַמ ְר ִּתי לָ ֶכמ ִּכי גַ ְ
ֹלאת ַא ִמינּו= ּכֹל ַא ֶשר יִ ְּתנֶ ּנּולִ י ָה ָאב יָ בֹוא ֵאלָ י וְ ַה ָּבא
ַ
וְ
נה ָּש ַמיִ מ
חּוצה= ִּכי יָ ַר ְד ִּתי ִמ ַ
יכּנּו ַה ָ
ֵאלַ י ַה ְשלֵ ְכ ֹלא ַא ְשלִ ֶ
מרצֹונ שֹלְ ִחי= וְ זֶ ה ְרצֹונ ָה ָאב ַא ֶשר
ֹלא לַ ַעשֹות ְרצֹונִ י ִּכי ִא ְ
ימּנּו
מא ִק ֶ
ֹאבד לִ י ִּכי ִא ַ
לא ֶשר נָ ַתנ לִ י ֹלאי ַ
ְשלָ ָחנִ י ִּכי ָכ ַ
תה ֵּבנ
להר ֶֹאה ֶא ַ
ַּבּיֹומ ָה ַא ַחרֹונ= וְ זֶ ה ְרצֹונ שֹלְ ִחי ִּכי ָּכ ָ
ַ
ימּנּו ַּבּיֹומ ָה ַא ַחרֹונ=
ּומ ַא ִמינ ּבֹו יִ ְהיּולֹו ַחּיֵ י עֹולָ מ וַ ַאנִ י ַא ִק ֶ
לא ְמרֹו ָאנ ִֹכי הּוא ַה ֶּל ֶחמ ַא ֶשר
הּודימ ַע ָ
וַ ּיִ ּ Qל ֹנּו ָע ָליו ַהּיְ ִ
ניֹופ
ֵ
שּוע ֶּב
ֹאמרּו ַהֹלא זֶ ה הּוא יֵ ַ
נה ָּש ָמיִ מ= וַ ּי ְ
יָ ַרד ִמ ַ
ֹאמר ִמנ
תאּמֹו וְ ֵאיְכ י ַ
תא ִביו וְ ֶא ִ
ראנַ ְחנּו י ְֹד ִעימ ֶא ָ
ַא ֶש ַ
לּת ִּ Qלינּו ִאיש
יהמ ַא ַ
ֹאמר ַאלֵ ֶ
שּוע וַ ּי ֶ
אתי= וַ ּיַ ַענ יֵ ַ
ַה ָּש ַמיִ מ ָּב ִ
ו  43 ,41וַ יִ ֹּּלנּוַּ ,ת ִּלינּו – התלוננו ,תתלוננו )ראה שמות טו  ,24טז .(7
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ֹלאיּוכל ִאיש לָ בֹוא ֵאלַ י ִּבלְ ִּתי ִאמיִ ְמ ְש ֵכהּו
ַ
לר ֵעהּו=
ֶא ֵ
ימּנּו ַּבּיֹומ ָה ַא ַחרֹונ= ַהֹלא ָכתּוב
ָה ָאב ַא ֶשר ְשלָ ָחנִ י וַ ַאנִ י ַא ִק ֶ
ּמּודי יְ הֹוָ ה לָ ֵכנ ּכֹל ַא ֶשר ָש ַמע ִמנ
יאימ וְ יִ ְהיּו ֻכּלָ מ לִ ֵ
ַּבּנְ ִב ִ
תה ָאב ִּבלְ ִּתי
ָה ָאב וְ לָ ַמד יָ בֹא ֵאלָ י= ֹלא ְכ ִאּלּו ָר ָאה ִאיש ֶא ָ
תה ָאב= ָא ֵמנ
ֹלהימ הּוא ָר ָאה ֶא ָ
ָה ֶא ָחד ַא ֶשר הּוא ֵמ ֵאת ָה ֶא ִ
ָא ֵמנ ַאנִ י א ֵֹמר לָ ֶכמ ַה ַּמ ַא ִמינ ִּבי לֹו ַחּיֵ י עֹולָ מ= ָאנ ִֹכי הּוא
תה ָּמנ ַּב ִּמ ְד ָּבר וַ ּיָ ֻמתּו= ַאְכ
יכמ ָא ְכלּו ֶא ַ
בֹות ֶ
לֶ ֶחמ ַה ַחּיִ ימ= ַא ֵ
לאיש ִמ ֶּמּנּו
ֹאכ ִ
נה ָּש ָמיִ מ לְ ַמ ַענ י ַ
זֶ ה הּוא ַהּלֶ ֶחמ ַהּי ֵֹרד ִמ ַ
נה ָּש ָמיִ מ ִאיש
וְ ֹלא יָ מּות= ָאנ ִֹכי ַהּלֶ ֶחמ ַה ַחי ַא ֶשר יָ ַרד ִמ ַ
נהּלֶ ֶחמ ַהּזֶ ה יִ ְחיֶ ה לְ עֹולָ מ וְ ַהּלֶ ֶחמ ַא ֶשר ֶא ְּתנֶ ּנּו
ֹאכל ִמ ַ
ִּכיי ַ
הּוא ְב ָש ִרי ַא ֶשר ַאנִ י נ ֵֹתנ לְ ַמ ַענ ַחּיָ יו ֶשל ָהעֹולָ מ= וַ ּיִ ְתוַ ְּכחּו
יּוכל זֶ ה לָ ֶתתלָ נּו
יכה ַ
מר ֵעהּו לֵ אמֹר ֵא ָ
הּודימ ִאיש ִע ֵ
ַהּיְ ִ
שּוע ָא ֵמנ ָא ֵמנ ַאנִ י א ֵֹמר
יהמ יֵ ַ
ֹאמר ַאלֵ ֶ
תּב ָשרֹו לֶ ֶאכֹל= וַ ּי ֶ
ֶא ְ
יתמ ֶאת
ּוש ִת ֶ
נה ָא ָדמ ְ
תּב ַשר ֶּב ָ
ֹאכלּו ֶא ְ
לָ ֶכמ ִאמֹלא ת ְ
תּב ָש ִרי וְ ַהּש ֶֹתה
ָּדמֹו ֵאינלָ ֶכמ ַחּיִ ימ ְּב ִק ְר ְּב ֶכמ= ָהא ֵֹכל ֶא ְ
ימּנּו ַּבּיֹומ ָה ַא ַחרֹונ=
תּד ִמי יֶ שלֹו ַחּיֵ י עֹולָ מ וַ ַאנִ י ַא ִק ֶ
ֶא ָ
ִּכי ְב ָש ִרי ֶּב ֶא ֶמת הּוא ַמ ַא ָכל וְ ָד ִמי ֶּב ֶא ֶמת הּוא ַמ ְש ֶקה=
תּד ִמי הּוא יִ ְשּכֹנ ִּבי וַ ַאנִ י בֹו=
תּב ָש ִרי וְ ש ֶֹתה ֶא ָ
ָהא ֵֹכל ֶא ְ
ַּכ ַא ֶשר ְש ָל ַחנִ י ָה ָאב ַה ַחי וְ ָאנ ִֹכי ַחי ִּבגְ לַ ל ָה ָאב ֵּכנ ָהא ֵֹכל
א ִֹתי ּגַ מהּוא יִ ְחיֶ ה ִּבגְ לָ לִ י= זֶ ה הּוא ַהּלֶ ֶחמ ַא ֶשר יָ ַרד ִמנ
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יכמ וַ ּיָ ֻמתּו ָהא ֵֹכל ֶאת
בֹות ֶ
ַה ָּש ָמיִ מ ֹלא ַּכ ָּמנ ַא ֶשר ָא ְכלּו ַא ֵ
ַהּלֶ ֶחמ ַהּזֶ ה יִ ְחיֶ ה לְ עֹולָ מ= ָּכזֹאת ִּד ֶּבר ְּב ֵבית ַה ְּכנֵ ֶת ְּבלַ ְּמדֹו
ִּב ְכ ַפרנַ חּומ= וְ ַר ִּבימ ִמ ַּתלְ ִמ ָידיו ְּכ ָש ְמ ָעמ ָא ְמרּו ָק ֶשה ַה ָּד ָבר
שּוע ְּבלִ ּבֹו ִּכי ַת ְל ִמ ָידיו
יּוכל לִ ְשמ ַֹע אֹתֹו= וַ ּיָ ֶבנ יֵ ַ
ַהּזֶ ה ִמי ַ
יהמ ַהזֹאת לָ ֶכמ לְ ִמ ְכשֹול= ָמה
ֹאמר ַאלֵ ֶ
ַמּלִ ינִ ימ ַעלזֹאת וַ ּי ֶ
לא ֶשר ָהיָ ה
נה ָא ָדמ עֹלֶ ה ֶא ַ
תּב ָ
מּת ְראּו ֶא ֶ
ֵאפֹוא ִא ִ
מֹועיל
רּוח הּוא ַהּנ ֵֹתנ ַחּיִ ימ וְ ַה ָּב ָשר ֵאינּבֹו ִ
ָשמ לְ ָפנִ ימ= ָה ַ
רּוח ֵה ָּמה וְ ַחּיִ ימ ֵה ָּמה=
יכמ ַ
ַה ְּד ָב ִרימ ַא ֶשר ַאנִ י ְמ ַד ֵּבר ַאלֵ ֶ
שּוע יָ ַדע ֵמרֹאש ִמי
ַאְכיֵ ש ִמ ֶּכמ ַא ֶשר ֹלא יַ ַא ִמינּו ִּכי יֵ ַ
לּכנ
ֹאמר ַע ֵ
ּמֹור אֹתֹו= וַ ּי ַ
ּומי ַה ֵ
ֵהמ ַא ֶשר ֵאינָ מ ַמ ַא ִמינִ ימ ִ
ֹלאיּוכל ִאיש לָ בֹוא ֵאלַ י ִּבלְ ִּתי ִאמנִ ַּתנ
ַ
ָא ַמ ְר ִּתי לָ ֶכמ ִּכי
נה ֵעת ַהּזֹאת ַר ִּבימ ִמ ַּתלְ ִמ ָידיו נָ ֹגּו ָאחֹור
לֹו ֵמ ֵאת ָא ִבי= ִמ ָ
לשנֵ ימ ֶה ָע ָשר
שּוע ֶא ְ
ֹאמר יֵ ַ
וְ ֹלא יָ ְפּו לְ ִה ְת ַהּלֵ ְכ ִאּתֹו= וַ ּי ֶ
מא ֶּתמ לָ ּור ִמ ֶּמּנִ י= וַ ּיַ ַענ אֹתֹו ִש ְמעֹונ
ַהיֵ ש ֶאת נַ ְפ ְש ֶכמ ּגַ ַ
ֶּפ ְטרֹו ַאדֹנִ י ֶא ִ
למי נֵ לֵ ְכ ִּד ְב ֵרי ַחּיֵ י עֹולָ מ ִע ָּמְכ= וַ ַאנַ ְחנּו
שּוע
נאל ָחי= וַ ּיַ ַענ א ָֹתמ יֵ ַ
יח ֶּב ֵ
ֶה ֶא ַמּנּו וַ ּנֵ ַדע ִּכי ַא ָּתה ַה ָּמ ִש ַ
ַהֹלא ָב ַח ְר ִּתי ַאנִ י ָב ֶכמ ְשנֵ ימ ֶה ָע ָשר וְ ֶא ָחד ִמ ֶּכמ ָש ָטנ הּוא=
יע ִתיד
נש ְמעֹונ ִאיש ְק ִרּיֹות ִּכ ָ
הּודה ֶּב ִ
זֹאת ָא ַמר ַעליְ ָ
ָהיָ ה לְ ָמ ְרֹו וְ הּוא ֶא ָחד ִמ ְּשנֵ ימ ֶה ָע ָשר=
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7
שּוע ְּב ֶא ֶרצ ַהּגָ לִ יל ָהלֹוְכ וְ ָעבֹור
ַא ַח ֵרי ַה ְּד ָב ִרימ ָה ֵאּלֶ ה ָהלַ ְכ יֵ ַ
הּודימ
לא ֶשר ִּב ְקשּו ַהּיְ ִ
יהּודה ַע ַ
ִּכי ֹלא ָח ֵפצ לְ ִה ְת ַהּלֵ ְכ ִּב ָ
ֹאמרּו ֵא ָליו
הּודימ הּוא ַחג ַה ֻּּכֹות= וַ ּי ְ
לְ ָה ְרגֹו= וַ ּיִ ְק ַרב ַחג ַהּיְ ִ
מּתלְ ִמ ֶידיָכ
הּודה לְ ַמ ַענ יִ ְראּו ּגַ ַ
ֶא ָחיו קּומ וְ לֵ ְכ ִמּזֶ ה ַא ְר ָצה יְ ָ
רא ָּתה ע ֶֹשה= ִּכי ֹלאיַ ַע ֶשה ִאיש ָּד ָבר
ֶאת ַה ַּמ ַע ִשימ ַא ֶש ַ
מא ָּתה ע ֶֹשה ָכ ֵאּלֶ ה
ַּב ֵּ ֶתר וְ הּוא ָח ֵפצ לְ ִה ְת ַּפ ְר ֵמ לָ ֵכנ ִא ַ
ֹאמר
מהמ ֹלא ֶה ֶא ִמינּו ּבֹו= וַ ּי ֶ
יא ָחיו ּגַ ֵ
להעֹולָ מ= ִּכ ֶ
ִהּגָ לֵ ה ֶא ָ
דע ָּתה ַאְכ ִע ְּת ֶכמ ָּת ִמיד
ֹלאב ָאה ַע ָ
ָ
שּוע ִע ִּתי
יהמ יֵ ַ
ַאלֵ ֶ
ֹלאיּוכל ָהעֹולָ מ לִ ְשנֹוא ֶא ְת ֶכמ וְ א ִֹתי יִ ְשנָ א ַּב ַא ֶשר
ַ
נְ כֹונָ ה=
תה ָחג
ַאנִ י ֵמ ִעיד ָעלָ יו ִּכי ָר ִעימ ַמ ַעלָ לָ יו= ַעלּו ַא ֶּתמ לָ חֹג ֶא ֶ
לה ָחג ַהּזֶ ה ִּכי ִע ִּתי ֹלא ָמלְ ָאה ַעד
ַאנִ י עֹוד ֹלא ֶא ֶעלֶ ה ֶא ֶ
יהמ וַ ּיֵ ֶשב ַּבּגָ לִ יל= ַאְכ ַּכ ַא ֶשר ָעלּו ֶא ָחיו
ָע ָּתה= ָּכזֹאת ִּד ֶּבר ַאלֵ ֶ
הּודימ
מּכ ִמ ְ ַּת ֵּתר= וְ ַהּיְ ִ
לָ ֶרגֶ ל וַ ּיַ ַעל ּגַ מהּוא ֹלא ַבּגָ לּוי ִּכי ִא ְ
ֹאמרּו ַאּיֵ ה הּוא= וַ ְּת ִהי ְּתלּונָ ה ַר ָּבה ַעל
ִּב ְק ֻשהּו ֶב ָחג וַ ּי ְ
ֹדֹותיו ְּבתֹוְכ ָה ָעמ ֵאּלֶ ה ָא ְמרּו טֹוב הּוא וְ ֵא ֶּלה ָא ְמרּו ֹלא
א ָ
ינאיש ְמ ַד ֵּבר ָעלָ יו ַּבּגָ לּוי
תה ָעמ= ַאְכ ֵא ִ
ימ ְת ֶעה הּוא ֶא ָ
ִּכ ַ
שּוע
וַ יְ ִהי ַּב ַח ִצי יְ ֵמי ֶה ָחג ָע ָלה יֵ ַ
הּודימ=
ִמ ְּפנֵ י יִ ְר ַאת ַהּיְ ִ
ֹאמרּו ֵאיְכ יָ ַדע
הּודימ וַ ּי ְ
לה ִּמ ְק ָּדש וַ יְ לַ ֵּמד= וַ ּיִ ְת ְמהּו ַהּיְ ִ
ֶא ַ
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ּתֹור ִתי
ֹאמר ָ
שּוע וַ ּי ַ
ִאיש זֶ ה ֵ ֶפר וְ הּוא ֹלא לָ ָמד= וַ ּיַ ַענ א ָֹתמ יֵ ַ
ֹלאשּלִ י ִהיא ִּכי ִאמלַ ַא ֶשר ְשלָ ָחנִ י= ָה ִאיש ֶה ָח ֵפצ לַ ַעשֹות
ֶ
ממּנַ ְפ ִשי
ֹלהימ ִהיא וְ ִא ִ
ממ ֵאת ֶא ִ
ּתֹור ִתי ִא ֵ
ְרצֹונֹו יֵ ַדע ָ
ַא ַד ֵּבר= ַה ְמ ַד ֵּבר ִמּנַ ְפשֹו ְּכבֹוד ַע ְצמֹו יְ ַב ֵּקש ַא ָבל ַה ְמ ַב ֵּקש
משה נָ ַתנ לָ ֶכמ
ְּכבֹוד שֹלְ חֹו נֶ ֶא ָמנ הּוא וְ ֵאינ ַעוְ לָ ה ּבֹו= ַהֹלא ֶ
ּתֹורה וְ ֵא ִ
תה ָ
ֶא ַ
ּדּוע ְּת ַב ְקשּו
ּתֹורה ַמ ַ
ינאיש ִמ ֶּכמ ע ֶֹשה ַה ָ
ֹאמר ֵשד ְּב ִק ְר ְּבָכ ִמי ְמ ַב ֵּקש לְ ָה ְרגֶ ָכ=
ְל ָה ְרגֵ נִ י= וַ ּיַ ַענ ָה ָעמ וַ ּי ַ
שּוע וַ ּי ֶ
וַ ּיַ ַענ יֵ ַ
יה
ֹאמר לָ ֶהמ ְּפ ֻעּלָ ה ַא ַחת ָּפ ַעלְ ִּתי וְ ֻכּלְ ֶכמ ָעלֶ ָ
ּמשה ִהיא
משה נָ ַתנ לָ ֶכמ ַה ִּמילָ ה ַאְכ ֹלא ִמ ֶ
ִת ְת ָמהּו= ֵהנ ֶ
ּוביֹומ ַה ַּש ָּבת ָּתמּולּו ָכלזָ ָכר= וְ ַע ָּתה
נה ָאבֹות ְ
ממ ָ
ִּכי ִא ִ
משה
ּתֹורת ֶ
ֹלאתּופר ַ
ַ
ִאמיִ ּמֹול זָ ָכר ַּב ַּש ָּבת ְל ַמ ַענ ַא ֶשר
לּת ְש ְּפטּו
אתי ִאיש ֻּכּלֹו ַּב ַּש ָּבת= ַא ִ
הּת ְק ְצפּו ָעלַ י ִּכי ִר ֵּפ ִ
ַמ ִ
ֹאמרּו ַאנָ ִשימ
טצ ֶדק ְשפֹטּו= וַ ּי ְ
ממ ְש ַּפ ֶ
לְ ַמ ְר ֵאה ָעיִ נ ִּכי ִא ִ
רּושלָ יִ מ ַהֹלא זֶ ה הּוא ַא ֶשר ִּב ְקשּו ַל ַה ִמיתֹו= וְ ִהּנֵ ה
ּיש ֵבי יְ ָ
ִמ ְ
ּומ ָ
הּוא ד ֵֹבר ַּבּגָ לּוי ְ
אֹומ ִרימ לֹו ַה ֻא ְמנָ מ יָ ְדעּו
אּומה ֵאינָ מ ְ
יח= ַאְכ ֶאתזֶ ה יָ ַד ְענּו
יב ֶא ֶמת זֶ ה הּוא ַה ָּמ ִש ַ
אשינּו ִּכ ֶ
ָר ֵ
יח ֹלאיֵ ַדע ִאיש ֵמ ַאיִ נ הּוא=
ֵמ ַאיִ נ הּוא וְ ַכ ַא ֶשר יָ בֹוא ַה ָּמ ִש ַ
שּוע ַּב ִּמ ְק ָּדש וַ יְ ַל ֵּמד לֵ אמֹר ֵהנ יְ ַד ְע ֶּתמ א ִֹתי ַאפ
ָאז ָק ָרא יֵ ַ
אתי ַאְכ ַא ֶשר ְשלָ ַחנִ י
ֹלאב ִ
ָ
ּומ ַּט ַעמ ַע ְצ ִמי
יְ ַד ְע ֶּתמ ֵמ ַאיִ נ ָאנִ י ִ
ַא ִמ ִּתי הּוא וְ אֹתֹו ֹלא יְ ַד ְע ֶּתמ= וַ ַאנִ י יְ ַד ְע ִּתיו ִּכי ֵמ ִאּתֹו ָאנִ י
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ֹלאשלַ ח ּבֹו יָ ד ִּכי
ָ
וְ הּוא ְשלָ ָחנִ י= וַ יְ ַב ְקשּו לְ ָת ְפשֹו וְ ִאיש
ֹאמרּו
נה ָעמ ֶה ֶא ִמינּו בֹו וַ ּי ְ
ֹלאבא ִעּתֹו= וְ ַר ִּבימ ִמ ָ
ָ
עֹוד
יח ַּכ ַא ֶשר יָ בֹוא ַהגַ מ יַ ַע ֶשה אֹתֹות ַר ִּבימ ֵמ ַא ֶשר ָע ָשה
ַה ָּמ ִש ַ
תה ָעמ ִמ ְת ַל ַח ִשימ ָע ָליו ָּכזֹאת
רּושימ ָש ְמעּו ֶא ָ
זֶ ה= וְ ַה ְּפ ִ
אשי ַהּכ ַֹהנִ ימ ְמ ָש ְר ִתימ ְל ָת ְפשֹו=
רּושימ וְ ָר ֵ
וַ ּיִ ְש ְלחּו ַה ְּפ ִ
עֹודּנִ י ִע ָּמ ֶכמ וְ ָהלַ ְכ ִּתי
שּוע ַאְכלִ ְמ ַעט ָקט ֶ
יהמ יֵ ַ
ֹאמר ַאלֵ ֶ
וַ ּי ֶ
ּוב ַא ֶשר ַאנִ י
לא ֶשר ְשלָ ָחנִ י= ְּת ַש ַחֻ Qרנְ נִ י וְ ֹלא ִת ְמ ָצ ֻאנְ נִ י ַ
ֶא ַ
ֹאמרּו ַהּיְ ִ
תּוכלּו לָ בֹוא= וַ ּי ְ
ָשמ ַא ֶּתמ ֹלא ְ
הּודימ ִאיש ֶאל
ֵר ֵעהּו ָאנָ ה יֵ ֵלְכ זֶ ה וַ ַאנַ ְחנּו ֹלא נִ ְמ ָצ ֵאהּו ַה ִכי יֵ ֵלְכ ֶאל
פֹוצימ ֵּבינ ַהּיְ וָ נִ ימ וִ ילַ ֵּמד ַאנְ ֵשי יָ וָ נ= ַמהּזֶ ה ַה ָּד ָבר ַא ֶשר
ַהּנְ ִ
ּוב ַא ֶשר ַאנִ י ָשמ ַא ֶּתמ ֹלא
ָא ַמר ְּת ַש ַחֻ Qרנְ נִ י וְ ֹלא ִת ְמ ָצ ֻאנְ נִ י ַ
תּוכלּו לָ בֹוא=
ְ
וַ יְ ִהי ְּביֹומ ֶה ָחג ָה ַא ַחרֹונ ַה ָּגדֹול ָע ַמד
שּוע וַ ּיִ ְק ָרא לֵ אמֹר ִאיש ִּכי יִ ְצ ָמא יָ בֹאנָ א ֵא ַלי וְ יִ ְש ֶּתה=
יֵ ַ
ַה ַּמ ַא ִמינ ִּבי ִּכ ְד ַבר ַה ָּכתּוב ִמ ִּק ְרּבֹו יִ נְ ַהרּו נַ ַה ֵרי ַמיִ מ ַחּיִ ימ=
רּוח ַא ֶשר יְ ַק ְּבלֻ הּו ַה ַּמ ַא ִמינִ ימ ּבֹו ִּכי ֶט ֶרמ
לה ַ
וְ זֹאת ָא ַמר ַע ָ
שּוע עֹוד ֹלא נִ ְת ָּפ ָאר= וְ ַר ִּבימ
רּוח ַהּק ֶֹדש יַ ַענ ַא ֶשר יֵ ַ
נִ ַּתנ ַ
תה ָּד ָבר ַהּזֶ ה ָא ְמרּו ָא ֵכנ זֶ ה הּוא
ֵמ ַהמֹונ ָה ָעמ ְּכ ָש ְמ ָעמ ֶא ַ
יח וַ ַא ֵח ִרימ ָא ְמרּו
ַהּנָ ִביא= וְ יֵ ש ַא ֶשר ָא ְמרּו זֶ ה הּוא ַה ָּמ ִש ַ
יח= ַהֹלא ַה ָּכתּוב א ֵֹמר ִּכי ִמּזֶ ַרע ָּדוִ ד
נהּגָ ִליל יָ בֹא ַה ָּמ ִש ַ
ַה ִמ ַ
ֹלקת
יח= וַ ְּת ִהי ַמ ַח ֶ
יתל ֶחמ ְמקֹומ ָּדוִ ד יֵ ֵצא ַה ָּמ ִש ַ
ֶ
ּומ ְּכ ַפר ֵּב
ִ
ז ְּ 36 ,34ת ַש ַחֻרנְ נִ י – תחפשוני )ראה משלי א .(28
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ּומ ְק ָצ ָתמ ָרצּו לְ ָת ְפשֹו ַאְכ ִאיש
ֹדֹותיו= ִ
ְּבתֹוְכ ָה ָעמ ַעלא ָ
אשי ַהּכ ַֹהנִ ימ
לר ֵ
ֹלאשלַ ח ּבֹו יָ ד= וַ ּיָ בֹואּו ַה ְמ ָש ְר ִתימ ֶא ָ
ָ
אתמ אֹתֹו=
ֹלאה ֵב ֶ
ַ
ּדּוע
יהמ ַמ ַ
רּושימ וְ ֵה ָּמה ָא ְמרּו ַאלֵ ֶ
וְ ַה ְּפ ִ
ֹאמרּו
ֹלאד ֶּבר ִאיש ָּכ ִאיש ַהּזֶ ה= וַ ּי ְ
ִ
וַ ּיַ ַענּו ַה ְמ ָש ְר ִתימ ֵמעֹולָ מ
יה ֶא ִמינ ּבֹו
מא ֶּתמ= ַה ִכ ֶ
יתמ ּגַ ַ
רּושימ ַה ִכי ֻה ְת ֵע ֶ
יהמ ַה ְּפ ִ
ַאלֵ ֶ
רּושימ= אּולָ מ ֶה ָהמֹונ ַהּזֶ ה ַא ֶשר
נה ְּפ ִ
נה ָּש ִרימ אֹו ִמ ַ
ִאיש ִמ ַ
יהמ
ֹאמר ַא ֵל ֶ
רּורימ ֵה ָּמה= וַ ּי ֶ
ּתֹורה ַא ִ
תה ָ
ֵאינָ מ י ְֹד ִעימ ֶא ַ
רּבא ֵא ָליו ַּב ַּליְ ָלה וְ הּוא ָהיָ ה ֶא ָחד ֵמ ֶהמ=
נַ ְק ִּדימֹונ ַא ֶש ָ
תא ֶשר
ּתֹור ֵתנּו ִאיש ְּב ֶט ֶרמ ִּת ְש ְמ ֵעהּו וְ ֵת ַדע ֶא ַ
ַה ִת ְשּפֹט ָ
נה ָּג ִליל ַח ָקר
מא ָּתה ִמ ַ
ֹאמרּו ֵא ָליו ַה ַג ַ
ָע ָשה= וַ ּיַ ַענּו וַ ּי ְ
נהּגָ לִ יל= וַ ּיֵ ְלכּו ִאיש ִאיש
ֹלאקמ נָ ִביא ִמ ַ
ָ
נָ א ְּור ֵאה ִּכי
לְ ֵביתֹו=

8

44
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ח
יתימ= וַ יְ ִהי ַּכ ַעלֹות ַה ַּש ַחר וַ ּיָ בֹא עֹוד
להר ַהּזֵ ִ
שּוע ָהלַ ְכ ֶא ַ
וְ יֵ ַ
לה ָעמ ָּבאּו ֵאלָ יו וַ ּיֵ ֶשב וַ יְ לַ ְּמ ֵדמ= וַ ּיָ ִביאּו
לה ִּמ ְק ָּדש וְ ָכ ָ
ֶא ַ
אּופּה
רּושימ ִא ָּשה לְ ָפנָ יו ַא ֶשר נִ ְת ְּפ ָשה ְּבנִ ָ
ֹּופ ִרימ וְ ַה ְּפ ִ
ַה ְ
ידּוה ַּב ָּתוֶ ְכ= וַ ּי ְ
וַ ּיַ ַע ִמ ָ
ֹאמרּו ֵאלָ יו ַר ִּבי ָה ִא ָּשה ַהּזֹאת נִ ְת ְּפ ָשה
ּתֹורה לִ ְקֹל נָ ִשימ ָּכ ֵאּלֶ ה וְ ַא ָּתה
ּומשה ִצּוָ נּו ַב ָ
אּופּה= ֶ
ְּב ֵעת נִ ָ
ֹאמר= וְ ַאְכ ְלנַ ֹּות אֹתֹו ִּד ְּברּוזֹאת ִל ְמצֹא ַּב ֶּמה
ַמהּת ֵ
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לה ַּק ְר ַקע
שּוע לְ ַמ ָּטה וַ ּיִ ְכּתֹב ְּב ֶא ְצ ָּבעֹו ַע ַ
לְ ַה ַא ִשימֹו וַ ּיִ ַּכפ יֵ ַ
הֹויפּו לִ ְשאֹל אֹתֹו וַ ּיִ זְ קֹפ ק ָֹמתֹו
שֹומ ַע= וַ יְ ִהי ַּכ ַא ֶשר ִ
ְּכ ֵאינֹו ֵ
הּבּה
יפ ַשע הּוא ִראשֹונָ ה יַ ֶּד ָ
יהמ ִמי ָב ֶכמ זַ ְכ ְּבלִ ֶ
ֹאמר ַאלֵ ֶ
וַ ּי ֶ
לה ַּק ְר ַקע= וַ יְ ִהי ְכ ָש ְמ ָעמ
ָא ֶבנ= וַ ּיִ ַּכפ ֵשנִ ית לְ ַמ ָּטה וַ ּיִ ְכּתֹב ַע ַ
נהּזְ ֵקנִ ימ
חּוצה ָה ֵחל ִמ ַ
וַ ַּQיְכ לִ ָּבמ א ָֹתמ וַ ּיֵ ְצאּו ֶא ָחד ֶא ָחד ַה ָ
וְ ַעד ָה ַא ַחרֹונִ ימ וַ ּיִ ּוָ ֵתר יֵ ַ
שּוע לְ ַבּדֹו וְ ָה ִא ָּשה נִ ֶּצ ֶבת ַּב ָּתוֶ ְכ=
יאינ ִאיש ִּבלְ ִּתי ָה ִא ָּשה לְ ַב ָּדּה
שּוע ק ָֹמתֹו וַ ּיַ ְרא ִּכ ֵ
וַ ּיִ זְ קֹפ יֵ ַ
יה ִא ָּשה ֵאיפֹה ַמ ַא ִש ַ
ֹאמר ֵאלֶ ָ
וַ ּי ֶ
ימיִ ְכ ַה ִכי ִה ְר ִש ֵיעְכ ִאיש=
מאנִ י
שּוע ַּג ַ
יה יֵ ַ
ֹאמר ֵא ֶל ָ
ֹאמר ַאפ ֹלא ֶא ָחד ַאדֹנִ י וַ ּי ֶ
וַ ּת ֶ
וַ ּי ֶֹפ
לּת ֶח ְט ִאי עֹוד=
ֹלא ַא ְר ִש ֵיעְכ לְ ִכי לְ ַד ְר ֵּכְכ וְ ַא ֶ
להה ֵֹלְכ
עֹולמ ָּכ ַ
יהמ ֵלאמֹר ַאנִ י אֹור ָה ָ
שּוע וַ יְ ַד ֵּבר ַא ֵל ֶ
יֵ ַ
ַא ַח ַרי ֹלא יִ ְת ַהּלֵ ְכ ַּב ַח ֵש ָכה לְ עֹולָ מ ִּכיאֹור ַה ַחּיִ ימ יִ ְהיֶ ה
דּותָכ
לע ְצ ְמָכ ֵמ ִעיד ָא ָּתה ֵע ְ
רּושימ ַע ַ
ֹאמרּו ֵאלָ יו ַה ְּפ ִ
ּלֹו= וַ ּי ְ
מא ִעיד
יהמ ַאפ ִא ָ
ֹאמר ַאלֵ ֶ
שּוע וַ ּי ֶ
ֵאינֶ ּנָ ה נֶ ֶא ָמנָ ה= וַ ּיַ ַענ יֵ ַ
אתי וְ ָאנָ ה
דּותי נֶ ֶא ָמנָ ה יַ ַענ ִּכייָ ַד ְע ִּתי ֵמ ַאיִ נ ָּב ִ
לע ְצ ִמי ֵע ִ
ַע ַ
ַאנִ י הֹלֵ ְכ וְ ַא ֶּתמ ֹלא יְ ַד ְע ֶּתמ ֵמ ַאיִ נ ָּב ִ
אתי וְ ָאנָ ה ֵאלֵ ְכ= ַא ֶּתמ
מאנ ִֹכי
ְּכ ֶד ֶרְכ ַה ָּב ָ Vשר ִּת ְשּפֹטּו וַ ַאנִ י ֹלא ֶא ְשּפֹט ִאיש= וְ גַ מ ִא ָ
מאנִ י וְ ָה ָאב
ֶא ְשּפֹט ִמ ְש ָּפ ִטי ֶא ֶמת ִּכי ֹלא לְ ַב ִּדי ִהּנֵ נִ י ִּכי ִא ַ
תֹור ְת ֶכמ ָּכתּוב ִּכי ֵעדּות ְשנֵ י ַאנָ ִשימ
ַא ֶשר ְשלָ ָחנִ י= וְ גַ מ ְּב ַ
נֶ ֶא ָמנָ ה ִהיא= ַאנִ י הּוא ַה ֵּמ ִעיד ָעלָ י וְ ַג ָ
מה ָאב ַא ֶשר ְשלָ ַחנִ י
ח  9וַ ּיַ ְכ לִ ָּבמ א ָֹתמ – לבמ הכה אותמ ,היו להמ ייורי מצפונ.
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שּוע ַּגמא ִֹתי ּגַ מ
ֹאמרּו ֵאלָ יו ַאּיֵ ה ָא ִביָכ וַ ּיַ ַענ יֵ ַ
יְ ִע ֵידנִ י= וַ ּי ְ
תא ִבי
תא ִבי ֹלא יְ ַד ְע ֶּתמ ִאּלּו א ִֹתי יְ ַד ְע ֶּתמ ִּכי ַע ָּתה ּגַ מ ֶא ָ
ֶא ָ
אֹוצר ְּבלַ ְּמדֹו
שּוע ְּב ֵבית ָה ָ
יְ ַד ְע ֶּתמ= ַּכ ְּד ָב ִרימ ָה ֵאּלֶ ה ִּד ֶּבר יֵ ַ
ּיֹופ
וַ ֶ
ֹלאבא ִעּתֹו=
ָ
ֹלאת ָפשֹו ִאיש ִּכי עֹוד
ְ
ַּב ִּמ ְק ָּדש וְ
ֹאמר ַאלֵ ֶ
שּוע וַ ּי ֶ
יֵ ַ
את ֶכמ
ּוב ַח ַּט ְ
ּות ַב ְקשּונִ י ְ
יהמ ַאנִ י הֹלֵ ְכ ִמּזֶ ה ְ
ֹלאתּוכלּו לָ בֹוא=
ְ
לא ֶשר ַאנִ י הֹלֵ ְכ ָש ָּמה ַא ֶּתמ
ָּתמּותּו ֶא ַ
לא ֶשר
הּודימ ֶה ָה ֵמת יָ ִמית ֶאתנַ ְפשֹו ִּכי ָא ַמר ֶא ַ
ֹאמרּו ַהּיְ ִ
וַ ּי ְ
יהמ
ֹאמר ַא ֵל ֶ
ֹלאתּוכלּו ָלבֹוא= וַ ּי ֶ
ְ
הֹולְכ ָש ָּמה ַא ֶּתמ
ַאנִ י ֵ
עֹולמ ַהּזֶ ה
נה ָ
ַא ֶּתמ ִהּנְ ֶכמ ִמ ְּל ַמ ָּטה וַ ַאנִ י ִמ ְל ַמ ְע ָלה ַא ֶּתמ ִמ ָ
נה ָ
וַ ַאנִ י ֵאינֶ ּנִ י ִמ ָ
יכמ ִּכי ָתמּותּו
עֹולמ ַהּזֶ ה= ָל ֵכנ ָא ַמ ְר ִּתי ַא ֵל ֶ
יכמ
יאנִ י הּוא ַּב ַח ָט ֵא ֶ
יכמ ִּכי ִאמֹלא ַת ַא ִמינּו ִּכ ַ
ַּב ַח ָט ֵא ֶ
שּוע ַמה
יהמ יֵ ַ
ֹאמר ַאלֵ ֶ
יא ָּתה וַ ּי ֶ
ֹאמרּו ֵאלָ יו ִמ ָ
ָּתמּותּו= וַ ּי ְ
יכמ= ַרּבֹות ִע ִּמי לְ ַד ֵּבר וְ לִ ְשּפֹט
אשית ִּד ַּב ְר ִּתי ַאלֵ ֶ
ֶּשּגַ מ ֵמ ֵר ִ
יכמ ָא ֵכנ ש ְֹל ִחי נֶ ֶא ָמנ הּוא וַ ַא ֶשר ָש ַמ ְע ִּתי ִמ ֶּמּנּו אֹתֹו
ַע ֵל ֶ
לה ָאב ָא ַמר
להעֹולָ מ= וְ ֵהמ ֹלא ֵה ִבינּו ִּכי ַע ָ
ַאנִ י ְמ ַד ֵּבר ֶא ָ
נה ָא ָדמ
תּב ָ
שּוע ְּב ֵעת ְּתנַ ְּשאּו ֶא ֶ
יהמ= ָאז ָא ַמר לָ ֶהמ יֵ ַ
ַאלֵ ֶ
וִ ַיד ְע ֶּתמ ִּכ ַ
יאנִ י הּוא וְ ִכי ֵאינֶ ּנִ י ע ֶ ֹVשה ָד ָבר ִמ ַּט ַעמ ַע ְצ ִמי ִּכי
מּכ ַא ֶשר לִ ְּמ ַדנִ י ָא ִבי ֵאּלֶ ה ַא ַד ֵּבר= וַ ַא ֶשר ָשלַ ח א ִֹתי הּוא
ִא ַ
תהּטֹוב ְּב ֵעינָ יו ַאנִ י ע ֶ ֹVשה
ִע ָּמ ִדי ָה ָאב ֹלא ַעזָ ַבנִ י לְ ָב ָדד ִּכי ֶא ַ
שּוע
ֹאמר יֵ ַ
ָּת ִמיד= וַ יְ ִהי ְּב ַד ְּברֹו זֹאת וַ ּיַ ַא ִמינּו בֹו ַר ִּבימ= וַ ּי ֶ
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מּת ַע ְמדּו ִּב ְד ָב ִרי ֶּב ֶא ֶמת
הּודימ ַה ַּמ ַא ִמינִ ימ ּבֹו ִא ַ
להּיְ ִ
ֶא ַ
ימ ֶכמ לִ ְבנֵ י
תה ֶא ֶמת וְ ָה ֶא ֶמת ְּת ִש ְ
ַּתלְ ִמ ַידי ַא ֶּתמ= וִ ַיד ְע ֶּתמ ֶא ָ
ֹלאהיִ ינּו
ָ
ּומעֹולָ מ
חֹורינ= וַ ּיַ ַענּו אֹתֹו זֶ ַרע ַא ְב ָר ָהמ ַאנַ ְחנּו ֵ
ִ
חֹורינ ִּת ְהיּו= וַ ּיַ ַענ א ָֹתמ
ֹאמר ְּבנֵ י ִ
יכה ת ַ
לְ ִאיש לַ ַע ָב ִדימ ֵא ָ
יֵ ַ
שּוע ָא ֵמנ ָא ֵמנ ַאנִ י א ֵֹמר לָ ֶכמ ָּכלע ֶֹשה ֵח ְטא ֶע ֶבד ַה ֵח ְטא
הּוא= וְ ָה ֶע ֶבד ֹלאיִ ְשּכֹנ ַּב ַּביִ ת לְ עֹולָ מ ַה ֵּבנ יִ ְשּכֹנ לְ עֹולָ מ=
חֹורינ ָח ְפ ִשימ ֶּב ֶא ֶמת ִּת ְהיּו=
מה ֵּבנ יַ ַע ֶשה ֶא ְת ֶכמ ְּבנֵ י ִ
לָ ֵכנ ִא ַ
יתנִ י
יָ ַד ְע ִּתי ִּכיזֶ ַרע ַא ְב ָר ָהמ ַא ֶּתמ ַא ָבל ַא ֶּתמ ְמ ַב ְק ִשימ לַ ַה ִמ ֵ
יתי
ִּכי לִ ְד ָב ִרי ֵאינ ָמקֹומ ְּב ִק ְר ְּב ֶכמ= ַאנִ י ְמ ַד ֵּבר ֵאת ַא ֶשר ָר ִא ִ
יכמ= וַ ּיַ ַענּו
יתמ ֵא ֶצל ַא ִב ֶ
ֵא ֶצל ָא ִבי וְ ַא ֶּתמ ע ִֹשימ ֵאת ַא ֶשר ְר ִא ֶ
שּוע ִאּלּו
יהמ יֵ ַ
ֹאמר ַאלֵ ֶ
ֹאמרּו ֵאלָ יו ָא ִבינּו הּוא ַא ְב ָר ָהמ וַ ּי ֶ
וַ ּי ְ
יתמ= וְ ַע ָּתה ַא ֶּתמ
יתמ ְּבנֵ י ַא ְב ָר ָהמ ְּכ ַמ ַע ֵ Vשי ַא ְב ָר ָהמ ַע ִש ֶ
ֶהיִ ֶ
יתנִ י ִאיש ּד ֵֹבר ַאלֵ ֶ
ְמ ַב ְק ִשימ לַ ַה ִמ ֵ
יכמ ָה ֶא ֶמת ַא ֶשר ָש ַמ ְע ִּתי
יכמ
תמ ַע ֵשי ַא ִב ֶ
ֹלהימ ַא ְב ָר ָהמ ֹלא ָע ָשה ָּכזֹאת= ֶא ַ
ֵמ ִעמ ָה ֶא ִ
ֹאמרּו ֵאלָ יו ֹלא יַ לְ ֵדי זְ נּונִ ימ ַאנַ ְחנּו יֵ שלָ נּו
ַא ֶּתמ ע ִֹשימ וַ ּי ְ
שּוע ִאּלּו ָהיָ ה
יהמ יֵ ַ
ֹאמר ַא ֵל ֶ
ֹלהימ= וַ ּי ֶ
ָאב ֶא ָחד הּוא ָה ֶא ִ
אתי
יע ָּתה ַא ַה ְב ֶּתמ א ִֹתי ִּכי ָאנ ִֹכי יָ ָצ ִ
יכמ ִּכ ַ
ֹלהימ ַא ִב ֶ
ֶא ִ
אתי ַאְכהּוא
ֹלאמ ַּט ַעמ ַע ְצ ִמי ָב ִ
ִ
ֹלהימ ֵהנ
אתי ֵמ ֵאת ָה ֶא ִ
ָּוב ִ
ֹלאתּוכלּונ לִ ְשמ ַֹע ֶאת
ְ
ּדּוע ֹלא ָת ִבינּו לְ שֹונִ י יַ ַענ
ְשלָ ָחנִ י= ַמ ַ
יכמ
תּת ַאוֹות ַא ִב ֶ
יכמ ַה ָּש ָטנ וְ לַ ַעשֹות ֶא ַ
נא ִב ֶ
ְּד ָב ִרי= ַא ֶּתמ ִמ ַ
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ּוב ֶא ֶמת ֹלא ָע ָמד
אשית ָ
רֹוצ ַחנֶ ֶפש ָהיָ ה ֵמ ֵר ִ
ַח ַפ ְצ ֶּתמ הּוא ֵ
ִּכי ֶא ֶמת ֵאינּבֹו ִמ ֵּדי ַד ְּברֹו ָכזָ ב ִמ ֶּשּלֹו יְ ַד ֵּבר ִּכיכֹזֵ ב הּוא
וַ ַא ִבי ַה ָּכזָ ב= וַ ַאנִ י יַ ַענ ַּד ְּב ִרי ָה ֶא ֶמת ֹלא ַת ַא ִמינּו לִ י= ִמי ָב ֶכמ
ֹלאת ַא ִמינּו לִ י=
ַ
ּדּוע
מא ֶמת ִּד ַּב ְר ִּתי ַמ ַ
יחנִ י וְ ִא ֶ
יֹוכ ֵ
לעוֹנ ִ
ַע ָ
ֹלהימ ַעל
תּד ְב ֵרי ָה ֶא ִ
ֹלהימ הּוא יִ ְש ַמע ֶא ִ
ַא ֶשר ֵמ ֵאת ָה ֶא ִ
ֹלהימ= ָאז יַ ַענּו
ֵּכנ ַא ֶּתמ ֹלא ְש ַמ ְע ֶּתמ ִּכי ֵאינְ ֶכמ ֵמ ֵאת ָה ֶא ִ
ֹאמרּו ֵאלָ יו ַהֹלא ָצ ַד ְקנּו ְב ָא ְמ ֵרנּו ִּכי ש ְֹמרֹונִ י
הּודימ וַ ּי ְ
ַהּיְ ִ
תא ִבי
אּולמ ֶא ָ
ינּבי ָ
שּוע ֵשד ֵא ִ
ַא ָּתה וְ ֵשד ָּבְכ= וַ ּיַ ַענ יֵ ַ
בֹודי יֵ ש
תּכ ִ
ַאנִ י ְמ ַכ ֵּבד וְ ַא ֶּתמ ִּת ְבזּונִ י= ָא ֵכנ ֹלא ַא ַב ֵּקש ֶא ְ
ֶא ָחד ַא ֶשר יְ ַב ֵּקש וְ יִ ְשּפֹט= ָא ֵמנ ָא ֵמנ ַאנִ י א ֵֹמר לָ ֶכמ ִאמ
ֹאמרּו ֵאלָ יו
הּמוֶ ת לָ נֶ ַצח= וַ ּי ְ
תּד ָב ִרי ֹלא יִ ְר ֶא ָ
יִ ְ Zשמֹר ִאיש ֶא ְ
יאימ
ישד ָּבְכ ֵהנ ַא ְב ָר ָהמ וְ ַהּנְ ִב ִ
הּודימ ַע ָּתה יָ ַד ְענּו ִּכ ֵ Z
ַהּיְ ִ
תּד ָב ִרי ֹלא יִ ְט ַעמ
ֵמתּו וְ ַא ָּתה ָא ַמ ְר ָּת ִאמיִ ְשמֹר ִאיש ֶא ְ
ָמוֶ ת לָ נֶ ַצח= ַה ַא ָּתה גָ דֹול ֵמ ַא ְב ָר ָהמ ָא ִבינּו ַא ֶשר ֵמת ַּגמ
מאנִ י
שּוע ִא ַ
תע ְצ ֶמָכ= וַ ּיַ ַענ יֵ ַ
הּת ַע ֶשה ֶא ַ
יאימ ֵמתּו ַמ ַ
ַהּנְ ִב ִ
ֹאמרּו ָעלָ יו
בֹודי ָכמֹהּו ְּכ ָאיִ נ ָא ִבי ַא ֶשר ּת ְ
ְמ ַכ ֵּבד ֶאת ַע ְצ ִמי ְּכ ִ
יכמ הּוא ַה ְמ ַכ ֵּבד א ִֹתי= וְ ֹלא יְ ַד ְע ֶּתמ אֹתֹו וַ ַאנִ י
ֹלה ֶ
ִּכי הּוא ֶא ֵ
מֹוכמ ַא ָבל
יְ ַד ְע ִּתיו וְ ִאמא ַֹמר ֹלא יָ ַד ְע ִּתי אֹתֹו ֶא ְהיֶ ה כֹזֵ ב ְּכ ֶ
יְ ַד ְע ִּתיו וְ ֶא ְ
יכמ ָשש לִ ְראֹות
תּד ָברֹו ָש ָמ ְר ִּתי= ַא ְב ָר ָהמ ַא ִב ֶ
הּודימ ִהּנֵ ה ֵאינְ ָכ
ֹאמרּו ֵאלָ יו ַהּיְ ִ
תיֹומי וַ ּיַ ְרא וַ ּיִ ְש ָמח= וַ ּי ְ
ִ
ֶא
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שּוע
יהמ יֵ ַ
ֹאמר ַאלֵ ֶ
ית= וַ ּי ֶ
תא ְב ָר ָהמ ָר ִא ָ
נח ִמ ִּשימ ָשנָ ה וְ ֶא ַ
ֶּב ַ
ָא ֵמנ ָא ֵמנ ַאנִ י א ֵֹמר לָ ֶכמ ְּב ֶט ֶרמ ֶהיֹות ַא ְב ָר ָהמ ַאנִ י הּוא= ָאז
יהמ וַ ּיֵ ֵצא ִמנ
שּוע נִ ְ ַּתר ִמ ְּפנֵ ֶ
יָ ִרימּו ַא ָבנִ ימ לִ ְרּגֹמ אֹתֹו וְ יֵ ַ
תֹוכמ ָעבֹור וְ ָחלֹופ=
ַה ִּמ ְק ָּדש וַ ּיַ ַעבֹר ְּב ָ
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9
וַ יְ ִהי ְּב ָע ְברֹו וַ ּיַ ְרא ִאיש וְ הּוא ִעּוֵ ר ִמּיֹומ ִהּוָ לְ דֹו= וַ ּיִ ְש ַאלּו אֹתֹו
ַּתלְ ִמ ָידיו לֵ אמֹר ַר ִּבי ִמיהּוא ַא ֶשר ָח ָטא ַהזֶ ה ִאמיֹלְ ָדיו
יֹול ָדיו ַאְכ לְ ַמ ַענ
שּוע ֹלא זֶ ה ָח ָטא וְ ֹלא ְ
ִּכי נֹולַ ד ִעּוֵ ר= וַ ּיַ ַענ יֵ ַ
יאל= ָעלַ י לַ ַעשֹות ַמ ַע ֵשי שֹלְ ִחי ְּבעֹוד יֹומ
יִ ּגָ לּובֹו ַמ ַעלְ לֵ ֵ
יֹותי ָּבעֹולָ מ
ֹלאיּוכל ִאיש לִ ְפעֹל= ִּב ְה ִ
ַ
יָ בֹוא ַהּלַ יְ לָ ה ַא ֶשרּבֹו
לה ָא ֶרצ וַ ּיַ ַעש
אֹור ָהעֹולָ מ ָאנִ י= וַ יְ ִהי ְּכ ַד ְּברֹו זֹאת וַ ּיָ ָרק ַע ָ
תה ִּטיט ַע ֵ
נהרֹוק וַ ּיִ ְמ ַרח ֶא ַ
ִטיט ִמ ָ
ֹאמר
לעינֵ י ָה ִעּוֵ ר= וַ ּי ֶ
לּוח וַ ּיֵ לֶ ְכ וַ ּיִ ְר ַחצ
ֹּלח ֵּפרּושֹו ָש ַ
ֵאלָ יו לֵ ְכ ְּור ַחצ ִּב ְב ֵר ַכת ַה ִּש ַ
ֹאמרּו ַה ְ ּ Zש ֵכנִ ימ וַ ַא ֶשר ָראּו אֹתֹו ְל ָפנִ ימ
וַ ּיָ בֹא וְ ֵעינָ יו רֹאֹות= וַ ּי ְ
ּומ ַב ֵּקש נְ ָדבֹות= ֵאּלֶ ה
ּישב ְ
יעּוֵ ר הּוא ַהֹלאזֶ ה הּוא ַה ֵ
ִּכ ִ
ּדֹומה לֹו וְ הּוא ָא ַמר ַאנִ י
ָא ְמרּו זֶ ה הּוא וְ ֵאּלֶ ה ָא ְמרּו הּוא ֶ
ֹאמר ִאיש
ֹאמרּו ֵאלָ יו ַּב ָּמה נִ ְפ ְקחּו ֵעינֶ יָכ= וַ ּיַ ַענ וַ ּי ֶ
הּוא= וַ ּי ְ
ֹאמר
לעינַ י וַ ּי ֶ
שּוע ָע ָשה ִטיט וַ ּיִ ְמ ַרח ַע ֵ
ַא ֶשרנִ ְק ָרא ְשמֹו יֵ ַ
ֹּלח וָ ֵאלֵ ְכ וָ ֶא ְר ַחצ וַ ָּתא ְֹרנָ ה ֵעינָ י=
ֵאלַ י לֵ ְכ ְּור ַחצ ִּב ְב ֵר ַכת ַה ִּש ַ
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וַ ּיָ ִביאּו
ֹאמר ֹלא יָ ָד ְע ִּתי=
ֹאמרּו ֵאלָ יו ַאּיֵ ה הּוא וַ ּי ֶ
וַ ּי ְ
רּושימ= וְ ַהּיֹומ
לה ְּפ ִ
תה ִאיש ַא ֶשר ָהיָ ה ִעּוֵ ר ְל ָפנִ ימ ֶא ַ
ֶא ָ
תעינָ יו ַש ָּבת
תה ִּטיט וַ ּיִ ְפ ַקח ֶא ֵ
שּוע ֶא ַ
ַא ֶשר ָע ָשהבֹו יֵ ַ
רּושימ ֵאיְכ נִ ְפ ְקחּו ֵעינָ יו
מה ְּפ ִ
ּיֹויפּו לִ ְשאֹל אֹתֹו ּגַ ַ
ָהיָ ה= וַ ִ
ֹאמרּו
לעינַ י וָ ֶא ְר ַחצ וְ ִהנְ נִ י ר ֶֹאה= וַ ּי ְ
יהמ ִטיט ָ Vשמ ַע ֵ
ֹאמר ַאלֵ ֶ
וַ ּי ֶ
ֹלהימ הּוא ִּכי ֹלאיִ ְשמֹר
רּושימ זֶ ה ָה ִאיש ֹלא ֵמ ֶא ִ
ִמ ְק ָצת ַה ְּפ ִ
יּוכל ִאיש ח ֵֹטא ַל ַעשֹות
יכה ַ
תה ַּש ָּבת וַ ַא ֵח ִרימ ָא ְמרּו ֵא ָ
ֶא ַ
ֹאמרּו ֶאל
ּיֹויפּו וַ ּי ְ
יהמ= וַ ִ
ֹלקת ֵּבינֵ ֶ
אֹתֹות ָּכ ֵאּלֶ ה וַ ְּת ִהי ַמ ַח ֶ
ֹאמר
ֹאמר ַא ָּתה ָעלָ יו ַעל ַא ֶשר ָּפ ַקח ֵעינֶ יָכ וַ ּי ֶ
ָה ִעּוֵ ר ַמהּת ַ
הּודימ ָעלָ יו ִּכי ִעּוֵ ר ָהיָ ה וְ אֹרּו
ֹלאה ֶא ִמינּו ַהּיְ ִ
ֶ
נָ ִביא הּוא= וְ
דא ֶשר ָק ְראּו ֶאליֹולְ ֵדי ַהּנִ ְר ָּפא ֵמ ִעוְ רֹונֹו= וַ ּיִ ְש ַאלּו
ֵעינָ יו ַע ַ
א ָֹתמ לֵ אמֹר ַהזֶ ה הּוא ִבנְ ֶכמ ַא ֶשר ַא ַמ ְר ֶּתמ ִּכי נֹולַ ד ִעּוֵ ר
ֹאמרּו יָ ַד ְענּו
יכה הּוא ר ֶֹאה ָע ָּתה= וַ ּיַ ַענּו א ָֹתמ יֹולְ ָדיו וַ ּי ְ
וְ ֵא ָ
ִּכי זֶ ה הּוא ְבנֵ נּו וְ ִכי נֹולַ ד ִעּוֵ ר= ַא ָבל ֵאיְכ הּוא ר ֶֹאה ַע ָּתה
נּד ַעת הּוא
תעינָ יו ַאנַ ְחנּו ֹלא יָ ָד ְענּו ַהֹלא ֶב ַ
אֹו ִמי ָפ ַקח ֶא ֵ
תּפיהּו וְ הּוא ַעל ַע ְצמֹו יְ ַד ֵּבר= ָּכזֹאת ִּד ְּברּו יֹולְ ָדיו
ַש ַאלּו ֶא ִ
נֹוע Qצּו לְ נַ ּדֹות ֶאת
הּודימ ְּכ ָבר ַ
הּודימ ִּכי ַהּיְ ִ
תהּיְ ִ
ִמּיִ ְר ָא ָתמ ֶא ַ
יֹול ָדיו ֶּבנ
לּכנ ָא ְמרּו ְ
יח= ַע ֵ
יֹודה ִּכי הּוא ַה ָּמ ִש ַ
לא ֶשר ֶ
ָּכ ַ
ַּד ַעת הּוא ַש ַאלּו ֶא ִ
תּפיהּו= וַ ּיִ ְק ְראּו ֵשנִ ית לָ ִאיש ַא ֶשר ָהיָ ה
יה ִאיש
אֹלהימ ַאנַ ְחנּו יָ ַד ְענּו ִּכ ָ
ֹאמרּו ֵאלָ יו ֵּתנ ָּכבֹוד לֵ ִ
ִעּוֵ ר וַ ּי ְ
נֹועצּו – במקור היווני= הכימו ביניהמ.
ט ַ 22

13 ,12
14

15
16

17

18
19

20
21

22

23
24

32
25
26
27

28
29

30
31

32
33
34
35

36
37
39 ,38

40

יוחננ ט

מה ִאיש ח ֵֹטא הּוא ֵאינֶ ּנִ י
ֹאמר ִא ָ
ַהּזֶ ה ח ֵֹטא הּוא= וַ ּיַ ַענ וַ ּי ַ
י ֵֹד ַע ַא ַחת יָ ַד ְע ִּתי ִּכי ִעּוֵ ר ָהיִ ִ
ּיֹויפּו
יתי וְ ַע ָּתה ִהנְ נִ י ר ֶֹאה= וַ ִ
יכה ָּפ ַקח ֵעינֶ יָכ= וַ ּיַ ַענ א ָֹתמ
הע ָשה לְ ָכ ֵא ָ
ִל ְשאֹול אֹותֹו ֶמ ָ
הּל ֶכמ ִל ְשמ ַֹע ֵשנִ ית
ּומ ָ
ְּכ ָבר ָא ַמ ְר ִּתי ָל ֶכמ וְ ֹלא ְש ַמ ְע ֶּתמ ַ
ֹאמרּו
מא ֶּתמ לִ ְהיֹות ַּתלְ ִמ ָידיו= וַ יְ גַ ְ ּדפּו אֹתֹו וַ ּי ְ
ַה ַת ְח ְּפצּו גַ ַ
ֶ
ַא ָּתה ַתלְ ִמידֹו וַ ַאנַ ְחנּו ַּת ְל ִמ ָידיו ֶש
יֹוד ִעימ
למשה= ַאנַ ְחנּו ְ
ֹלהימ וְ ֶאתזֶ ה ֹלא יָ ַד ְענּו ֵמ ַאיִ נ הּוא=
למשה ִּד ֶּבר ָה ֶא ִ
ֶ
ִּכי ֶא
יהמ זֹאת ִהיא ַה ְפלֵ א וָ ֶפלֶ א ִּכיֹלא
ֹאמר ַאלֵ ֶ
וַ ּיַ ַענ ָה ִאיש וַ ּי ֶ
תעינָ י= וְ ִהּנֵ ה יָ ַד ְענּו ִּכי
יְ ַד ְע ֶּתמ ֵמ ַאיִ נ הּוא וְ הּוא ָפ ַקח ֶא ֵ
ֹלהימ
מאתיְ ֵרא ָה ֶא ִ
תה ַח ָּט ִאימ ֹלאיִ ְש ַמע ֵאל ִּכי ִא ֶ
ֶא ַ
יפ ַקח ִאיש
וְ ע ֵֹשה ְרצֹונֹו אֹתֹו יִ ְש ָמע= ֵמעֹולָ מ ֹלא נִ ְש ַמע ִּכ ָ
ֹלהימ ֹלא ָהיָ ה יָ כֹל
ֵעינֵ י ִעּוֵ ר ֵמ ָר ֶחמ= לּולֵ א ָהיָ ה זֶ ה ֵמ ֵאת ֶא ִ
נֹול ְד ָּת
ֹאמרּו ֵא ָליו ֵהנ ַּב ַח ָט ִאימ ַ
אּומה= וַ ּיַ ַענּו וַ ּי ְ
ַל ַעשֹות ְמ ָ
שּוע
וַ ּיִ ְש ַמע יֵ ַ
חּוצה=
יכהּו ַה ָ
ֻּכּלָ ְכ וְ ַא ָּתה ְתלַ ְּמ ֵדנּו וַ ּיַ ְש ִל ֻ
ֹאמר ֵאלָ יו ַה ַת ַא ִמינ ְּב ֶבנ
חּוצה וַ ּיִ ְמ ָצ ֵאהּו וַ ּי ֶ
יכהּו ַה ָ
ִּכי ִה ְשלִ ֻ
ֹאמר ִמי הּואזֶ ה ַאדֹנִ י לְ ַמ ַענ ַא ַא ִמינ ּבֹו=
ֹלהימ= וַ ּיַ ַענ וַ ּי ַ
ָה ֶא ִ
ית אֹתֹו וְ ַה ְמ ַד ֵּבר ֵאלֶ יָכ ִהּנֵ ה זֶ ה
נר ִא ָ
שּוע ֵה ָ
ֹאמר ֵא ָליו יֵ ַ
וַ ּי ֶ
הּוא= וַ ּי ֶ
שּוע ַאנִ י
ֹאמר יֵ ַ
ֹאמר ַאנִ י ַמ ַא ִמינ ַאדֹנִ י וַ ּיִ ְש ַּתחּו לֹו= וַ ּי ֶ
אתי לָ עֹולָ מ ַהּזֶ ה לְ ַמ ַענ יִ ְראּו ָה ִעוְ ִרימ וְ ָהר ִֹאימ ֻיּכּו
לְ ִמ ְש ָּפט ָּב ִ
רּושימ ָש ְמעּו ְד ָב ָריו
נה ְּפ ִ
וַ ַא ֶשר ָהיּו ִעּמֹו ִמ ַ
ְב ִעּוָ רֹונ=
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שּוע ִאמ
יהמ יֵ ַ
ֹאמר ַאלֵ ֶ
ֹאמרּו ֵאלָ יו ַהגַ מ ַאנַ ְחנּו ִעוְ ִרימ= וַ ּי ֶ
וַ ּי ְ
רֹואימ
ֹלאהיָ ה ָב ֶכמ ֵח ְטא וְ ַע ָּתה ִּכי ַא ַמ ְר ֶּתמ ִ
ָ
יתמ
ִעוְ ִרימ ֶהיִ ֶ
את ֶכמ ַּת ַעמֹד=
ַאנַ ְחנּו ַח ַּט ְ

10

41

י
ָא ֵמנ ָא ֵמנ ַאנִ י א ֵֹמר לָ ֶכמ ִאיש ַא ֶשר ֹלאיָ בֹוא ֶּד ֶרְכ ַה ַּש ַער
ּופ ִריצ
למ ְכלָ א ַהּצֹאנ ִּכי ִאמיַ ַעלֶ ה ְּב ֶד ֶרְכ ַא ֵחר ּגַ ּנָ ב ָ
ֶא ִ
הּוא= וַ ַא ֶשר יָ בֹוא ֶּד ֶרְכ ַה ַּש ַער הּוא ר ֵֹעה ַהּצֹאנ= לֹו יִ ְפ ַּתח
ש ֵֹמר ַה ַּפ וְ ַהּצֹאנ ֶאתקֹלֹו ִת ְש ַמ ְענָ ה וְ הּוא לְ צֹאנֹו ֶשּלֹו
הֹוציאֹו ֶאתצֹאנֹו הּוא יֵ ֵלְכ
ּוב ִ
יאמ= ְ
יֹוצ ֵ
ְּב ֵשמ יִ ְק ָרא וְ ִ
יהנ וְ ַהּצֹאנ הֹלְ כֹות ַא ַח ָריו ִּכי יָ ְדעּו ֶאתקֹולֹו= וְ ַא ַח ֵרי
לִ ְפנֵ ֶ
זָ ר ָהלֹוְכ ֹלא ֵת ַל ְכנָ ה ִּכי ִאמיָ נּוּו ִמ ָּפנָ יו ִּכי ֶאתקֹול
יהמ וְ ֵה ָּמה
שּוע ְּב ָאזְ נֵ ֶ
ַהּזָ ִרימ ֹלא יָ ָדעּו= ַה ָּמ ָשל ַהּזֶ ה ִּד ֶּבר יֵ ַ
שּוע
ּיֹופ יֵ ַ
וַ ֶ
יהמ=
ֹלא יָ ְדעּו ַמהּזֹאת ַא ֶשר ָא ַמר ַאלֵ ֶ
יהמ ָא ֵמנ ָא ֵמנ ַאנִ י א ֵֹמר ָל ֶכמ ַאנִ י הּוא ֶּד ֶלת
וַ יְ ַד ֵּבר ַא ֵל ֶ
יצימ וְ ַהּצֹאנ
ּופ ִר ִ
ַהּצֹאנ= ּכֹל ַא ֶשר ָּבאּו לְ ָפנַ י ּגַ ּנָ ִבימ ֵה ָּמה ָ
ֹלאש ְמעּו לְ קֹולָ מ= ָאנ ִֹכי ַה ָּדלֶ ת ִאיש ִּכייָ בֹוא ִבי יִ ּוָ ֵש ַע
ָ
ּוב ֵצאתֹו ְ
ְ
ּובבֹואֹו יִ ְמ ָצא ִמ ְר ֶעה= ַהּגַ ּנָ ב ֹלא יָ בֹוא ִּכי ִאמ
אתי לְ ַמ ַענ יִ ְהיּו לָ ֶהמ ַחּיִ ימ
לִ גְ נֹוב וְ לַ ַהרֹוג ּולְ ַא ֵּבד וַ ַאנִ י ָב ִ
ידי= ָאנ ִֹכי הּוא ָהר ֶֹעה ַהּטֹוב ָהר ֶֹעה ַהּטֹוב
דּבלִ ָ
ּוב ֶש ַפע ַע ְ
ְ
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יִ ֵּתנ ֶאתנַ ְפשֹו ְּב ַעד צֹאנֹו= וְ ַה ָּש ִכיר ַא ֶשר ֹלא ר ֶֹעה הּוא
יבא ַהּזְ ֵאב יַ ַעזֹב ֶאת
וְ ַהּצֹאנ ֹלאלֹו ֵהּנָ ה ִּב ְראֹותֹו ִּכ ָ
תהּצֹאנ= ַה ָּש ִכיר יָ נּו
ַהּצֹאנ וָ נָ  וְ ַהּזְ ֵאב יַ ַחטֹפ וְ יָ ִפיצ ֶא ַ
ִּכי ָש ִכיר הּוא וְ ֹלא יִ ְד ַאג לַ ּצֹאנ= ַאנִ י ָהר ֶֹעה ַהּטֹוב וְ יָ ַד ְע ִּתי
נֹוד ְע ִּתי ַל ַא ֶשר ִלי= ַּכ ַא ֶשר ָה ָאב יְ ָד ַענִ י
רלי וְ ַ
ֵאת ַא ֶש ִ
תה ָאב וְ ֶאתנַ ְפ ִשי ֶא ֵּתנ ְּב ַעד ַהּצֹאנ= וְ צֹאנ
וַ ַאנִ י יָ ַד ְע ִּתי ֶא ָ
נה ִּמ ְכלָ א ַהּזֶ ה וְ ָעלַ י לְ נַ ֵהל ּגַ מ
ַא ֵחרֹות יֶ שלִ י ַא ֶשר ֵאינָ נ ִמ ַ
לּכנ
א ָֹתנ וְ ִת ְש ַמ ְענָ ה קֹולִ י וְ ָהיָ ה ֵע ֶדר ֶא ָחד וְ ר ֶֹעה ֶא ָחד= ַע ֵ
א ֵֹהב א ִֹתי ָא ִבי ִּכי ֶאתנַ ְפ ִ Zשי ֶא ֵּתנ לְ ַמ ַענ ָאשּוב וְ ֶא ָּק ֶח ָה=
וְ ִאיש ֹלא יִ ָּק ֶחּנָ ה ֵמ ִא ִּתי ִּכי ִא ַ
מאנִ י ֵמ ַע ְצ ִמי ֶא ְּתנֶ ּנָ ה יֶ ש
תה ִּמ ְצוָ ה ַהּזֹאת
ּוביָ ִדי לָ שּוב לְ ַק ְח ָּתּה ֶא ַ
ְּביָ ִדי לָ ֵתת א ָֹתּה ְ
מּב ַּפ ַעמ ַהּזֹאת ֵּבינ
ֹלקת ַּג ַ
ִק ַּב ְל ִּתי ֵמ ִעמ ָא ִבי= וַ ְּת ִהי ַמ ַח ֶ
ֹאמרּו ַר ִּבימ ֵמ ֶהמ ֵשד
לה ְּד ָב ִרימ ָה ֵא ֶּלה= וַ ּי ְ
הּודימ ַע ַ
ַהּיְ ִ
ּומ ֻש ָּגע הּוא ָל ָּמה ִת ְש ְמעּו ֵא ָליו= וַ ַא ֵח ִרימ ָא ְמרּו ֵאינ
ּבֹו ְ
יּוכל ֵשד לִ ְפק ַֹח ֵעינֵ י ִעוְ ִרימ=
חּוזשד ַה ַ
ֵ
ֵאּלֶ ה ִּד ְב ֵרי ִאיש ַא
ירּושלָ יִ מ וְ ח ֶֹרפ ָהיָ ה= וַ ּיִ ְת ַהּלֵ ְכ
וַ יְ ִהי ַחג ַחנֻ ַּכת ַה ַּביִ ת ִּב ָ
ֹאמרּו
הּודימ וַ ּי ְ
משֹלמֹה= וַ ּיָ ֹּבּו אֹתֹו ַהּיְ ִ
ְ
שּוע ַּב ִּמ ְק ָּדש ְּבאּולַ
יֵ ַ
יח
מה ָּמ ִש ַ
ּתֹותיר ֶאתנַ ְפ ֵשנּו ְּב ָ ֵפק ִא ַ
דאנָ ה ִ
ֵא ָליו ַע ָ
יכמ
שּוע ֵהנ ָא ַמ ְר ִּתי ַאלֵ ֶ
ַא ָּתה ַהּגִ ָידה ּלָ נּו ָּברּור= וַ ּיַ ַענ א ָֹתמ יֵ ַ
ראנִ י ע ֶֹשה ְּב ֵשמ ָא ִבי ֵהמ
וְ ֹלא ֶה ֶא ַמנְ ֶּתמ ַה ַּמ ַע ִשימ ַא ֶש ַ
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יָ ִעידּו ָעלָ י= ַא ָבל ַא ֶּתמ ֹלא ַת ַא ִמינּו יַ ַענ ֹלא ִמּצֹאנִ י ַא ֶּתמ
ַּכ ַא ֶשר ָא ַמ ְר ִּתי לָ ֶכמ= צֹאנִ י ִּת ְש ַמ ְענָ ה ֶאתקֹולִ י וַ ַאנִ י יְ ַד ְע ִּתינ
ֹאב ְדנָ ה
וְ ַא ַח ַרי ֵּתלַ ְכנָ ה= וַ ַאנִ י ֶא ֵּתנ לָ ֶהנ ַחּיֵ י עֹולָ מ וְ ֹלא ת ַ
אֹותנ ִמּיָ ִדי= ָא ִבי ַא ֶשר נְ ָתנָ נ ִלי
ָלנֶ ַצח וְ ִאיש ֹלאיַ ַחטֹפ ָ
אֹותנ ִמּיַ ד ָא ִבי=
ֹלאיּוכל לַ ַחטֹפ ָ
ַ
ּגָ דֹול הּוא ַעלּכֹל וְ ִאיש
הּודימ לְ ָה ִרימ ַא ָבנִ ימ
ֹויפּו ַהּיְ ִ
ַאנִ י וְ ָה ָאב ֶא ָחד ַאנָ ְחנּו= וַ ּי ִ
יתי
טֹובימ ַר ִּבימ ֶה ְר ֵא ִ
שּוע ַמ ַע ִשימ ִ
וַ ּיַ ַענ א ָֹתמ יֵ ַ
לְ ָ ְקלֹו=
נה ַּמ ַע ִשימ ָה ֵהמ ִּת ְ ְקלֻ נִ י=
לאיזֶ ה ִמ ַ
ֶא ְת ֶכמ ֵמ ֵאת ָא ִבי ַע ֵ
למ ַע ֶשה טֹוב ֹלא נִ ְקֹל
הּודימ אֹתֹו ֵלאמֹר ַע ַ
וַ ּיַ ַענּו ַהּיְ ִ
לּכי ָא ָדמ ַא ָּתה
ֹלהימ וְ ַע ִ
לחּלּול ֵשמ ֶא ִ
מע ִ
א ָֹתְכ ִּכי ִא ַ
שּוע ַהֹלא ָכתּוב
אֹלהימ= וַ ּיַ ַענ א ָֹתמ יֵ ַ
ִ
תע ְצ ְמָכ לֵ
וַ ַּת ַעש ֶא ַ
ְּב ַ
ֹלהימ
ֹלהימ ַא ֶּתמ= ֵהנ ָק ָרא ֵשמ ֶא ִ
תֹור ְת ֶכמ ַאנִ י ָא ַמ ְר ִּתי ֶא ִ
יהמ וְ ַה ָּכתּוב ֹלא
ֹלהימ ַא ֵל ֶ
ָל ֵא ֶּלה ַא ֶשר ָהיָ ה ְּד ַבר ָה ֶא ִ
ּושלָ חֹו לָ עֹולָ מ
לא ֶשר ִק ְּדשֹו ָה ָאב ְ
ֹאמרּו ַע ַ
יּופר= וְ ֵאיְכ ּת ְ
ָ
ֹלהימ ָאנִ י= ִאמ
נא ִ
ֹלהימ ָא ָּתה יַ ַענ ָא ַמ ְר ִּתי ֶּב ֶ
ְמ ַח ֵּלל ֵשמ ֶא ִ
יתי
מע ִש ִ
לּת ַא ִמינּו לִ י= וְ ִא ָ
תמ ַע ֵשי ָא ִבי ַא ַ
ֹלא ֶא ֶע ֶשה ֶא ַ
ֹלאת ַא ִמינּו לִ י ַה ַא ִמינּונָ א לְ ַמ ַע ָשי ְל ַמ ַענ ֵּת ְדעּו
ַ
ַאפ ִאמ
וְ ַת ַא ִמינּו ִּכ ִ
יבי ָה ָאב וַ ַאנִ י בֹו= ָאז יָ שּובּו וַ יְ ַב ְקשּו ְל ָת ְפשֹו
לה ָּמקֹומ
לע ֶבר ַהּיַ ְר ֵּדנ ֶא ַ
וַ ּיִ ָּמלֵ ט ִמּיָ ָדמ= וַ ּיֵ לֶ ְכ וַ ּיָ ָשב ֶא ֵ
יֹוחנָ נ ַּב ְּת ִחּלָ ה וַ ּיֵ ֶשב ָשמ= וַ ּיָ בֹאּו ֵאלָ יו
ילשמ ָ
ָ
ַא ֶשר ִה ְט ִּב
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לא ֶשר
ֹלאע ָשה אֹות ַא ָבל ָּכ ַ
ָ
יֹוחנָ נ
ֹאמרּו ִהּנֵ ה ָ
ַר ִּבימ וַ ּי ְ
לה ִאיש ַהּזֶ ה ֶא ֶמת ָהיָ ה= וַ ּיַ ַא ִמינּו בֹו ַר ִּבימ
יֹוחנָ נ ַע ָ
ִּד ֶּבר ָ
ַּב ָּמקֹומ ַההּוא=

יא
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7
8
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10
11
12

11
ּומ ְר ָתא
יתהינִ י ְּכ ַפר ִמ ְריָ מ ָ
ִ
וַ יְ ִהי ִאיש חֹולֶ ה לַ ְעזָ ר ְשמֹו ִמ ֵּב
תה ָאדֹונ ְּב ֶש ֶמנ ַהּמֹר
חֹותּה= ִהיא ִמ ְריָ מ ַא ֶ Zשר ָמ ְ Zש ָחה ֶא ָ
ַא ָ
יה ָחלָ ה=
יה וְ ַע ָּתה לַ ְעזָ ר ָא ִח ָ
רֹות ָ
תרגְ לָ יו ְּב ַש ַע ֶ
וַ ְּתנַ ּגֵ ב ֶא ַ
יֹותיו ֵאלָ יו לֵ אמֹר ַאדֹנִ י ִהּנֵ ה זֶ ה ַא ֶשר ָא ַה ְב ָּת
וַ ִּת ְשלַ ְחנָ ה ַא ְח ָ
ֹאמר ַה ַּמ ַחלָ ה ַה ּזֹאת ֵאינֶ ּנָ ה לַ ָּמוֶ ת
שּוע וַ ּי ַ
חֹלֶ ה הּוא= וַ ּיִ ְש ַמע יֵ ַ
ֹלהימ=
נה ֶא ִ
דּבּה ֶּב ָ
ֹלהימ לְ ַמ ַענ יִ ָּכ ֶב ָ
ִּכי ִאמלִ ְכבֹוד ָה ֶא ִ
תא ָ
שּוע ָא ֵהב ֶאת ָמ ְר ָתא וְ ֶא ַ
וְ יֵ ַ
חֹותּה וְ ֶאתלַ ְעזָ ר= וַ יְ ִהי
יֹומיִ מ ַּב ָּמקֹומ ַא ֶשרהּוא
ְכ ָש ְמעֹו ִּכי ָחלָ ה וַ ּיִ ְת ַמ ְה ַמּה וַ ֵ ּי ֶ Zשב ַ
הּודה=
שּובה לְ ֶא ֶרצ יְ ָ
יכנ ָא ַמר לְ ַתלְ ִמ ָידיו לְ כּו וְ נָ ָ
ָשמ= וְ ַא ַח ֵר ֵ
הּודימ
ֹאמרּו ֵא ָליו ַה ַּת ְל ִמ ִידימ ַר ִּבי ַע ָּתה זֶ ה ִּב ְקשּו ַהּיְ ִ
וַ ּי ְ
ימע ְש ֵרה
שּוע ַהֹלא ְש ֵּת ֶ
לִ ְ ָקלְ ָכ וְ ַא ָּתה ָּתשּוב ָש ָּמה= וַ ּיַ ַענ יֵ ַ
ָשעֹות לַ ּיֹומ ִאיש ִּכייֵ לֵ ְכ ַּבּיֹומ ֹלא יִ ָּכ ֵשל ִּכי יִ ְר ֶאה אֹור
ָהעֹולָ מ ַהּזֶ ה= ַא ָבל ַההֹלֵ ְכ ַּבּלַ יְ לָ ה יִ ָּכ ֵשל ִּכי ָהאֹור ֵאינ ּבֹו=
יהמ לַ ְעזָ ר יְ ִד ֵידנּו יָ ֵשנ הּוא
יכנ ָא ַמר ַאלֵ ֶ
ָּכזֹאת ִּד ֵּבר וְ ַא ַח ֵר ֵ
ֹאמרּו ַּתלְ ִמ ָידיו ַאדֹנִ י ִאמ
ַאְכ ָאנ ִֹכי הֹלֵ ְכ לְ ַמ ַענ ַא ִע ֶירּנּו= וַ ּי ְ
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שּוע ִּד ֶּבר ַעלמֹותֹו וְ ֵה ָּמה ָח ְשבּו ִּכי ַעל
יָ ֵשנ הּוא יִ ּוָ ֵש ַע= וְ יֵ ַ
שּוע ִּב ְמפ ָֹרש לַ ְעזָ ר ֵמת=
נּוחת ַה ֵּשנָ ה ִּד ֵּבר= ָאז ָא ַמר לָ ֵהמ יֵ ַ
ְמ ַ
יתי ָשמ לְ ַמ ַענ ַּת ַא ִמינּו וְ ַע ָּתה
ֹלאהיִ ִ
ָ
וְ ָ Vש ֵמ ַח ַאנִ י ִּבגְ לַ לְ ֶכמ ִּכי
ּתֹומא ַהּנִ ְק ָרא ִדידּומֹו ֶאל
ֹאמר ָ
נִ ְ ָעה וְ נֵ לְ ָכה ֵאלָ יו= וַ ּי ֶ
מאנַ ְחנּו לְ ַמ ַענ נָ מּות ִעּמֹו=
ַה ַּתלְ ִמ ִידימ ַח ֵב ָריו נֵ לְ ָכה גַ ַ
ּובית
שּוע וַ ּיִ ְמ ָצ ֵאהּו זֶ ה ַא ְר ָּב ָעה יָ ִמימ ש ֵֹכב ַּב ָּק ֶבר= ֵ
וַ ּיָ בֹא יֵ ַ
ירּושלָ יִ מ ְּכ ֶד ֶרְכ ַח ִמ ָּשה ָע ָשר ִ Qרי= וְ ַר ִּבימ
ָ
ִהינִ י ָהיָ ה ָקרֹוב לִ
אֹותנ ַעל
ּומ ְריָ מ ְלנַ ֵחמ ָ
יתמ ְר ָתא ִ
ָ
הּודימ ָּבאּו ֵב
נהּיְ ִ
ִמ ַ
שּוע ָּבא וַ ֵּת ֵצא לִ ְק ָראתֹו
יהנ= וַ יְ ִהי ִכ ְשמ ַֹע ָמ ְר ָתא ִּכי יֵ ַ
ַא ִח ֶ
ּומ ְריָ מ ֶ
ִ
שּוע ַאדֹנִ י ִאּלּו
ֹאמר ָמ ְר ָתא ֶאליֵ ַ
יֹוש ֶבת ַּב ָּביִ ת= וַ ּת ֶ
מע ָּתה יָ ַד ְע ִּתי ִּכי
ֹלאמת ָא ִחי= ַאְכ גַ ַ
ֵ
יאז
ית ּפֹה ִּכ ָ
ָהיִ ָ
ֹאמר
ֹלהימ= וַ ּי ֶ
ֹלהימ יִ ֵּתנ ְלָכ ֶא ִ
לא ֶשר ִּת ְש ַאל ֵמ ֵאת ֶא ִ
ָכ ַ
ֹאמר ֵא ָליו ָמ ְר ָתא יָ ַד ְע ִּתי
שּוע קֹומ יָ קּומ ָא ִחיְכ= וַ ּת ֶ
יה יֵ ַ
ֵאלֶ ָ
ִּכי יָ קּומ ַּב ְּת ָ
שּוע ָאנ ִֹכי
יה יֵ ַ
ֹאמר ֵאלֶ ָ
קּומה ַּבּיֹומ ָה ַא ַחרֹונ= וַ ּי ֶ
לה ַחי
קּומה וְ ַה ַחּיִ ימ ַה ַּמ ַא ִמינ ִּבי יִ ְחיֶ ה ּגַ מ ִּכייָ מּות= וְ ָכ ַ
ַה ְּת ָ
ֹאמר
ינּבי ֹלאיָ מּות לְ עֹולָ מ ַה ַת ַא ִמינִ י זֹאת= וַ ּת ֶ
ַא ֶשר יַ ַא ִמ ִ
ֹלהימ
נה ֶא ִ
יח ֶּב ָ
יא ָּתה ַה ָּמ ִש ַ
ֵא ָליו ֵּכנ ַאדֹנִ י ֶה ֶא ַמנְ ִּתי ִּכ ַ
ַה ָּבא לָ עֹולָ מ= וַ יְ ִהי ַא ַחר ַּד ְּב ָרּה זֹאת וַ ֵּתלֶ ְכ וַ ִּת ְק ָרא לְ ִמ ְריָ מ
חֹותּה ַּב ֵּ ֶתר לֵ אמֹר ִהּנֵ ה ַה ֶ
ַא ָ
ּמֹורה ּפֹה וְ ק ֵֹרא לָ ְכ= ִהיא
שּוע ֶט ֶרמ יָ בֹא ֶאל
ָש ְמ ָעה וַ ְּת ַמ ֵהר לָ קּומ וַ ָּתבֹא ֵאלָ יו= וְ יֵ ַ
יא ִ 18רי  -מידת אורכ קדומה השווה לכ 150מטר.
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ּתּושמ ָמ ְר ָתא=
ָ
יעֹודּנּו ע ֵֹמד ַּב ָּמקֹומ ַא ֶ Zשר ְּפ ָג ַש
ֶ
ַה ְּכ ָפר ִּכ
אֹותמ ֶאת
מּוה ִּכ ְר ָ
יתּה וְ נִ ַח ָ
רהיּו ִא ָּתּה ְּב ֵב ָ
הּודימ ַא ֶש ָ
וְ ַהּיְ ִ
יה ְּב ָא ְמ ָרמ ִּכי
יק ָמה ִפ ְתאֹמ וַ ֵּת ֵצא ָהלְ כּו ַא ַח ֶר ָ
ִמ ְריָ מ ִּכ ָ
לה ֶּק ֶבר ִל ְבּכֹות ָש ָּמה= וַ ָּתבֹא ִמ ְריָ מ ֶאל
ָה ְל ָכה ָּלּה ֶא ַ
שּוע ע ֵֹמד ָשמ וַ ֵּת ֶרא אֹתֹו וַ ִּתּפֹל ְל ַר ְג ָליו
ַה ָּמקֹומ ַא ֶשר יֵ ַ
ֹלאמת ָא ִחי= וַ יְ ִהי
ֵ
יאז
ית ּפֹה ִּכ ָ
ֹאמר לֹו ַאדֹנִ י ִאּלּו ָהיִ ָ
וַ ּת ֶ
רּבאּו ִא ָּתּה
הּודימ ַא ֶש ָ
מהּיְ ִ
ַ
שּוע א ָֹתּה ּב ִֹכּיָ ה וְ גַ
ִּכ ְראֹות יֵ ַ
ֹאמר ֵאיפֹה ַ Vש ְמ ֶּתמ אֹתֹו
ּב ִֹכימ וַ ּיֵ ָאנַ ח ְּברּוחֹו וַ ּיִ ָּ ֵער לִ ּבֹו= וַ ּי ֶ
הּודימ
ֹאמרּו ַהּיְ ִ
שּוע= וַ ּי ְ
ֹאמרּו ֵאלָ יו ַאדֹנִ י ּבֹא ְּור ֵאה= וַ ּיֵ ְב ְּכ יֵ ַ
וַ ּי ְ
ּומ ְק ָצ ָתמ ָא ְמרּו ַהּפ ֵֹק ַח ֵעינֵ י
ִהּנֵ ה ַמהּגָ ְד ָלה ַא ַה ָבתֹו אֹתֹו= ִ
ּיֹופ עֹוד
ָה ִעּוֵ ר ַהֹלא יָ כֹל לַ ַעשֹות ֶשּגַ מזֶ ה ֹלא יָ מּות= וַ ֶ
לה ֶּק ֶבר וְ הּוא ְמ ָע ָרה וְ ֶא ֶבנ
שּוע לְ ֵה ַָאנַ ח ְּב ִק ְרּבֹו וַ ּיָ בֹא ֶא ַ
יֵ ַ
ֹאמר
יה וַ ּת ֶ
תה ֶא ֶבנ ֵמ ָעלֶ ָ
שּוע ְשאּו ֶא ָ
ֹאמר יֵ ַ
בֹואּה= וַ ּי ֶ
למ ָ
ַע ְ
יא ְר ָּב ָעה
ֵאלָ יו ָמ ְר ָתא ַאחֹות ַה ֵּמת ַאדֹנִ י ִהּנֵ ה ְּכ ָבר ָּב ַאש ִּכ ַ
שּוע ַהֹלא ָא ַמ ְר ִּתי ָלְכ ִּכי ִאמ
יה יֵ ַ
ֹאמר ֵאלֶ ָ
יָ ִמימ לֹו= וַ ּי ֶ
תה ֶא ֶבנ ַא ֶשר
ֹלהימ= וַ ּיִ ְשאּו ֶא ָ
תּכבֹוד ָה ֶא ִ
ַּת ַא ִמינִ י ֶּת ֶחזִ י ֶא ְ
אֹודָכ
ֹאמר ְ
תעינָ יו לַ ָּמרֹומ וַ ּי ַ
שּוע נָ ָשא ֶא ֵ
הּושמ ָשמ וְ יֵ ַ
ַה ֵּמת ַ
אּולמ
לעת ַּת ַענֵ נִ י ָ
יתנִ י= וַ ַאנִ י יָ ַד ְע ִּתי ִּכי ְב ָכ ֵ
ָא ִבי ִּכי ַענִ ָ
יבֹותי ִּד ַּב ְר ִּתי לְ ַמ ַענ יַ ַא ִמינּו ִּכי
ַּב ַעבּור ָה ָעמ ַהּזֶ ה ַא ֶשר ְ ִב ַ
ַא ָּתה ְש ַל ְח ָּתנִ י= וַ יְ ִהי ְּכ ַכּלֹותֹו ְל ַד ֵּבר וַ ּיִ ְק ָרא ְּבקֹול ָּגדֹול
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יכינ
לַ ְעזָ ר קּומ ֵצא= וַ ּיֵ ֵצא ַה ֵּמת וְ יָ ָדיו וְ ַרגְ לָ יו ְּכרּוכֹת ְּב ַת ְכ ִר ִ
שּוע ַה ִּתירּו אֹתֹו
יהמ יֵ ַ
ֹאמר ַאלֵ ֶ
לּוטימ ְּב ִמ ְט ַּפ ַחת וַ ּי ֶ
ּופנָ יו ִ
ָ
הּודימ ַא ֶשר ָּבאּו ֶאל
נהּיְ ִ
וְ ַר ִּבימ ִמ ַ
וְ יֵ לֵ ְכ לְ ַד ְרּכֹו=
ּומ ְק ָצ ָתמ
שּוע ֶה ֶא ִמינּו בֹו= ִ
תא ֶשר ָע ָשה יֵ ַ
אֹותמ ֶא ַ
ִמ ְריָ מ ִּב ְר ָ
שּוע=
תא ֶשר ָע ָשה יֵ ַ
רּושימ וַ ּיַ ּגִ ידּו לָ ֶהמ ֶא ַ
לה ְּפ ִ
ָהלְ כּו ֶא ַ
תה ַּנְ ֶה ְד ִרינ
רּושימ ֶא ַ
אשי ַהּכ ַֹהנִ ימ וְ ַה ְּפ ִ
ָאז יַ ְק ִהילּו ָר ֵ
ֹאמרּו ַמהּנַ ַע ֶשה ִּכי ָה ִאיש ַהּלָ זֶ ה ע ֶֹשה אֹתֹות ַה ְר ֵּבה=
וַ ּי ְ
רֹומּיִ ימ
ּובאּו ָה ִ
יח לֹו לַ ַעשֹות ֵּכנ ֻּכּלָ מ יַ ַא ִמינּו בֹו ָ
ִאמנַ ּנִ ַ
תע ֵּמנּו= וְ ֶא ָחד ֵמ ֶהמ ַקּיָ ָפא
תא ְד ָמ ֵתנּו וְ גַ מ ֶא ַ
וְ לָ ְקחּו ּגַ מ ֶא ַ
יהמ ֵהנ ֹלא
ְשמֹו וְ הּוא ּכ ֵֹהנ ּגָ דֹול ַּב ָּשנָ ה ַה ִהיא ָא ַמר ַאלֵ ֶ
ּבֹוננּו ִּכי טֹוב לָ נּו מּות ִאיש
ֹלאת ְת ַQ
ִ
אּומה= ַאפ
ֵת ְדעּו ְמ ָ
ֹלאד ֶּבר ִמּלִ ּבֹו ִּכי
ִ
ֶא ָחד ְּב ַעד ָה ָעמ ֵמ ַאבֹד ָה ָעמ ֻּכּלֹו= וְ זֹאת
שּוע יָ מּות
מּב ְהיֹותֹו ּכ ֵֹהנ ּגָ דֹול ַּב ָּשנָ ה ַה ִהיא נִ ָּבא ִּכייֵ ַ
ִא ִ
מאת
מל ַק ֵּבצ ּגַ ֶ
ֹלאב ַעד ָה ָעמ לְ ַבד ִּכי ִא ְ
ְ
ְּב ַעד ָה ָעמ= וְ
ֹלהימ ַה ְמ ֻפּזָ ִרימ וְ ָהיּו לְ ֶא ָחד= וַ ּיִ ּוָ ַעצּו יַ ְח ָּדו לַ ַה ִמיתֹו
ְּבנֵ י ֶא ִ
שּוע עֹוד
ֹלאה ְת ַה ֵּלְכ יֵ ַ
ִ
לּכנ
ֵמ ַהּיֹומ ַההּוא וָ ָה ְל ָאה= ַע ֵ
רֹובה
מר ִמ ָּשמ לָ ָא ֶרצ ַה ְּק ָ
הּודימ ַּבּגָ לּוי ִּכי ִא ָ
ְּבתֹוְכ ַהּיְ ִ
מּת ְל ִמ ָידיו=
רשמ ִע ַ
לעיר ֶא ְפ ָריִ מ וַ ּיָ ָג ָ
לה ִּמ ְד ָּבר ֶא ִ
ֶא ַ
נה ָא ֶרצ
מרב ָעלּו ִמ ָ
הּודימ וְ ַע ַ
וַ ּיִ ְק ְרבּו יְ ֵמי ַה ֶּפ ַח ַלּיְ ִ
שּוע
רּוש ַליְ ָמה לִ ְפנֵ י ַה ֶּפ ַח לְ ַמ ַענ יִ ֶּט ָהרּו= וַ יְ ַב ְקשּו ֶאתיֵ ַ
יְ ָ
יא ִּ 50ת ְתּבֹונַ נּו – במקור היווני= תשקלו ותבינו )ראה ישעיהו לב .(15
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הּת ְח ְשבּו ַה ִכי
ּוב ָע ְמ ָדמ ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדש נִ ְד ְּברּו לֵ אמֹר ַמ ַ
ְ
רּושימ ּגָ זְ רּו גְ זֵ ָרה
אשי ַהּכ ַֹהנִ ימ וְ ַה ְּפ ִ
לה ָחג= וְ ָר ֵ
ֹלאיָ בֹוא ֶא ֶ
יֹוד ֶיעּנּו ְל ַמ ַענ יִ ְת ְּפ ֻשהּו=
תמקֹומֹו ִ
ַא ֶ Zשר ִאמיֵ ַדע ִאיש ֶא ְ

יב
1
2

3

4

5
6

7
8
9

10

12
שּוע לְ ֵבית ִהינִ י ְמקֹומ
גה ֶּפ ַח ָּבא יֵ ַ
וְ ֵש ֶשת יָ ִמימ לִ ְפנֵ י ַח ַ
שּוע ֶה ִעירֹו ֵמ ִעמ ַה ֵּמ ִתימ= וַ ּיַ ַעשּולֹו
לַ ְעזָ ר ַא ֶ Zשר ָהיָ ה ֵמת וְ יֵ ַ
ּומ ְר ָתא ְמ ָש ֶר ֶתת וְ לַ ְעזָ ר ָהיָ ה ֶא ָחד ִמנ
ָשמ ִמ ְש ֶּתה ָּב ָע ֶרב ָ
ַה ְמ ֻ ִּבימ ִאּתֹו= וַ ִּת ַּקח ִמ ְריָ מ ִמ ְר ַק ַחת ֵQנ ְר ְּד זַ ְכ וְ יָ ָקר ְמאֹד
תרגְ לֵ י יֵ ַ
חּבּה ֶא ַ
לִ ְט ָ Qרא ַא ַחת ִמ ְש ָקלָ ּה וַ ִּת ְמ ַש ָ
שּוע וַ ְּתנַ ּגֵ ב
ֹאמר
יח ַה ִּמ ְר ָק ַחת= וַ ּי ֶ
יה וְ ַה ַּביִ ת יִ ָּמלֵ א ֵר ַ
רֹות ָ
תרגְ לָ יו ְּב ַש ַע ֶ
ֶא ַ
נש ְמעֹונ ִאיש ְק ִרּיֹות ֶה ָע ִתיד
הּודה ֶּב ִ
ֶא ָחד ִמ ַּתלְ ִמ ָידיו הּוא יְ ָ
ּדּוע ֹלאנִ ְמ ְּכ ָרה ַה ִּמ ְר ַק ַחת ַהּזֹאת ִּב ְשלש ֵמאֹות
לְ ָמ ְרֹו= ַמ ַ
ֹלאד ֶּבר ֶאתזֹאת ֵמ ֶח ְמ ָלתֹו
ִ
ִּד ָQינר וְ נִ ַּתנ ָל ַענִ ּיִ ימ= וְ הּוא
לה ַענִ ּיִ ימ ִּכי ִאמּגַ ּנָ ב ָהיָ ה וְ ִכי ַה ֶּכ ֶפ ִאּתֹו וַ ּיִ ָּשא ֵאת
ַע ָ
בּור ִתי
יחהּלָ ּה לְ יֹומ ְק ָ
שּוע ַהּנִ ָ
ֹאמר יֵ ַ
ַא ֶשריָ ִשימּו בֹו= וַ ּי ֶ
ָצ ְפנָ ה זֹאת= ִּכי ָה ַענִ ּיִ ימ ָּת ִמיד ֵה ָּמה ִע ָּמ ֶכמ וַ ַאנִ י ֵאינֶ ּנִ י ָת ִמיד
ישמ הּוא
הּודימ ִּכ ָ
נהּיְ ִ
מרב ִמ ַ
וַ ּיִ ְש ְמעּו ַע ַ
ִע ָּמ ֶכמ=
שּוע לְ ַבּדֹו ִּכי ִאמלִ ְראֹות ַּגמ ֶאת
ֹלאב ַעבּור יֵ ַ
ַ
וַ ּיָ בֹאּו
אשי ַהּכ ַֹהנִ ימ ִה ְתיָ ַעצּו
לַ ְעזָ ר ַא ֶשר ֶה ִעירֹו ֵמ ִעמ ַה ֵּמ ִתימ= וְ ָר ֵ
יב ִ 3מ ְר ַק ַחת נֵ ְר ְ ּד – שמנ מבושמ המופק מצמח הוולריאנ.
יב  3לִ ְט ָרא  -יחידת משקל רומית ,כ 350גרמ.
יב ּ ִ 5דינָ ר – מטבע רומי בשווי שכר ליומ עבודה )ראה בשורת מתי כ .(16–1
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הּודימ
נהּיְ ִ
תל ְעזָ ר= ִּכי ִב ְג ָללֹו ָּפנּו ַר ִּבימ ִמ ַ
ַל ַהרֹג ַּגמ ֶא ַ
מֹוע ָהמֹונ ָרב
וַ יְ ִהי ִמ ָּמ ָח ָרת ִּכ ְש ַ
שּוע=
וַ ּיַ ַא ִמינּו ְּביֵ ַ
רּושלָ יִ מ= וַ ּיִ ְקחּו ְביָ ָדמ
שּוע יְ ָ Z
ַא ֶשר ָּבאּו לָ חֹג ֶה ָחג ִּכייָ בֹא יֵ ַ
הֹושענָ א
ַ
ַּכּפֹות ְּת ָמ ִרימ וַ ּיֵ ְצאּו ִל ְק ָראתֹו וַ ּיָ ִריעּו ֵלאמֹר
שּוע ַעיִ ר
ָּברּוְכ ַה ָּבא ְּב ֵשמ יְ הֹוָ ה ֶמלֶ ְכ יִ ְש ָר ֵאל= וַ ּיִ ְמ ָצא יֵ ַ
תצּיֹונ ִהּנֵ ה
לּת ְיר ִאי ַּב ִ
ֶא ָחד וַ ּיִ ְר ַּכב ָעלָ יו ַּכ ַא ֶשר ָּכתּוב= ַא ִ
נאתֹנֹות= וְ ָכלזֹאת ֹלא
לעיִ ר ֶּב ַ
ַמלְ ֵּכְכ יָ בֹוא לָ ְכ ר ֵֹכב ַע ַ
שּוע זָ ְכרּו
ֵה ִבינּו ַתלְ ִמ ָידיו ָּב ִראשֹונָ ה ַאְכ ַּכ ַא ֶשר נִ ְת ָּפ ַאר יֵ ַ
יכנ ָּכתּוב ָעלָ יו וְ ִכיזֹאת ָעשּו לֹו= וַ ּיָ ִעידּו ָה ָעמ ַא ֶשר
ִּכ ֵ
נה ֶּק ֶבר וַ ּיָ ַער אֹתֹו
ָהיּו ֶא ְצלֹו ְּב ָק ְראֹו ֶאללַ ְעזָ ר לָ ֵצאת ִמ ַ
מהמֹונ ָה ָעמ יָ ָצא ִל ְק ָראתֹו ַעל
ֵמ ִעמ ַה ֵּמ ִתימ= ַעלזֹאת ַּג ַ
רּושימ ִּד ְּברּו ִאיש ֶאת
ָש ְמ ָעמ ִּכי ָע ָשה ָהאֹות ַהּזֶ ה= וְ ַה ְּפ ִ
ָא ִחיו לֵ אמֹר ַה ְר ִא ֶ
אּומה ִהּנֵ ה
תֹועילּו ְמ ָ
הֹועיל ֹלא ִ
יתמ ִּכי ֵ
ּובתֹוְכ ָהעֹלִ ימ לְ ִה ְש ַּת ַחוֹת
ְ
להעֹולָ מ הֹלֵ ְכ ַא ַח ָריו=
ָכ ָ
לפילִ ּפֹו ִאיש ֵּבית
ֶּב ָחג ָהיּו ַאנָ ִשימ יְ וָ נִ ימ= וַ ּיִ ְק ְרבּו ֶא ִ
ַציְ ָדה ַא ֶשר ְּב ֶא ֶרצ ַהּגָ לִ יל וַ ּיִ ְ Zש ַאלּו ִמ ֶּמּנּו לֵ אמֹר ַאדֹנִ י לִ ְראֹות
לאנְ ְּד ָרי
שּוע ָח ָפ ְצנּו= וַ ּיָ בֹא ִפ ִילּפֹו וַ ּיַ ֵּגד זֹאת ֶא ַ
ֶאתיֵ ַ
ֹאמר
שּוע וַ ּי ַ
אֹותמ יֵ ַ
שּוע= וַ ּיַ ַענ ָ
ּופילִ ּפֹו ִהּגִ ידּו ֶאליֵ ַ
וְ ַאנְ ְּד ַרי ִ
נה ָא ָדמ= ָא ֵמנ ָא ֵמנ ַאנִ י א ֵֹמר לָ ֶכמ
ָּב ָאה ַה ָּש ָעה ֶשּיְ פ ַֹאר ֶּב ָ
ִאמ ֹלאיִ ּפֹל ּגַ ְרּגֵ ר ַה ִח ָּטה ֶאלּתֹוְכ ָה ַא ָד ָמה וָ ֵמת יִ ָּש ֵאר
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לְ ַבּדֹו וְ ַכ ַא ֶשר ֵמת יַ ַע ֶשה ְּפ ִרי ַה ְר ֵּבה= ָהא ֵֹהב ֶאתנַ ְפשֹו
יְ ַא ְּב ֶדּנָ ה וְ ַהּשנֵ א ֶאתנַ ְפשֹו ָּבעֹולָ מ ַהּזֶ ה יִ נְ ְצ ֶר ָה לְ ַחּיֵ י נֶ ַצח=
ּוב ַא ֶשר ֶא ְהיֶ ה ָשמ יִ ְהיֶ ה
ֶה ָח ֵפצ לְ ָ Zש ַר ֵתנִ י יֵ לֶ ְכנָ א ַא ַח ָרי ַ
ממ ָש ְר ִתי וְ ִאיש ַא ֶשר יְ ָש ְר ֵתנִ י אֹתֹו יְ ַכ ֵּבד ָה ָאב= ַע ָּתה
ּגַ ְ
הֹוש ֵיענִ י ָא ִבי ִמ ַ
ּומה א ַֹמר ִ
נִ ְ ַע ָרה נַ ְפ ִשי ָ
נה ָּש ָעה ַהּזֹאת
לה ָּש ָעה ַהּזֹאת= ָא ִבי ָּפ ֵאר ֶאת
אתי ֶא ַ
לּכנ ָּב ִ
ַאְכ ַע ֵ
מאֹויפ
ִ
מּפ ַא ְר ִּתי וְ גַ
נה ָּש ַמיִ מ ּגַ ֵ
ְש ֶמָכ וַ ֵּת ֵצא ַבתקֹול ִמ ַ
לְ ָפ ֵאר= וְ ָה ָעמ ָהע ְֹמ ִדימ ָש ָּמה ְּכ ָש ְמ ָעמ ָא ְמרּו ַר ַעמ נִ ְש ָמע
ֹאמר ֹלא
שּוע וַ ּי ַ
וַ ַא ֵח ִרימ ָא ְמרּו ַמ ְל ָאְכ ִּד ֶּבר ִאּתֹו= וַ ּיַ ַענ יֵ ַ
לְ ַמ ַענִ י ָהיָ ה ַהּקֹול ַהּזֶ ה ִּכי ִאמלְ ַמ ַענְ ֶכמ= ַע ָּתה ִמ ְש ָּפט ָּבא
חּוצה= וַ ַאנִ י
להעֹולָ מ ַהּזֶ ה ַע ָּתה ֻי ְ Zשלַ ְכ ַ Vשר ָהעֹולָ מ ַהּזֶ ה ָ
ַע ָ
ְּב ִהּנָ ְש ִאי ֵמ ַע ָ
לה ָא ֶרצ ֶא ְמשְֹכ ֻּכּלָ מ ֵא ָלי= וְ זֹאת ִּד ֶּבר לִ ְרמֹוז
ֹאמרּו
ֵאיזֶ ה ָמוֶ ת הּוא ָע ִתיד לָ מּות= וַ ּיַ ַענּו אֹתֹו ָה ָעמ וַ ּי ְ
יח יִ ּכֹונ לְ עֹולָ מ וְ ֵאיְכ ָא ַמ ְר ָּת
ּתֹורה ִּכי ַה ָּמ ִש ַ
ִהּנֵ ה ָש ַמ ְענּו ַב ָ
ֹאמר
נה ָא ָדמ ַהּלָ זֶ ה= וַ ּי ֶ
ּומי ֶּב ָ
נה ָא ָדמ ָצ ִריְכ ְל ִהּנָ ֵשא ִ
ִּכי ֶב ָ
שּוע ַאְכלִ ְמ ַעט ִמזְ ָער יִ ְהיֶ ה ָהאֹור ִע ָּמ ֶכמ ִה ְת ַהּלְ כּו
יהמ יֵ ַ
ַאלֵ ֶ
חשְכ ֹלא
חשְכ וְ ַההֹלֵ ְכ ַּב ֶ
ּשיגְ ֶכמ ַה ֶ
ְּבעֹוד לָ ֶכמ ָהאֹור ֶּפניַ ִ ֹ
יֵ ַדע ָאנָ ה הּוא הֹלֵ ְכ= ְּבעֹוד לָ ֶכמ ָהאֹור ַה ַא ִמינּו ָבאֹור לְ ַמ ַענ
שּוע וַ ּיֵ לֶ ְכ לֹו
תה ְּד ָב ִרימ ָה ֵאּלֶ ה ִּד ֶּבר יֵ ַ
ִּת ְהיּו ְּבנֵ י ָהאֹור ֶא ַ
יהמ
ַר ִּבימ ָהאֹתֹות ַא ֶשר ָע ָשה ְל ֵעינֵ ֶ
יהמ=
וַ ּיִ ָּ ֵתר ִמ ְּפנֵ ֶ
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ּוב ָכלזֹאת ֹלא ֶה ֶא ִמינּו ּבֹו= לְ ַמֹּלאת ְּד ַבר יְ ַש ְעיָ הּו ַהּנָ ִביא
ְ
למי
רֹוע יְ הֹוָ ה ַע ִ
ַא ֶשר ָא ָמר יְ הֹוָ ה ִמי ֶה ֶא ִמינ לִ ְש ֻמ ָע ֵתנּו ּוזְ ַ
לּכנ ֹלא יָ ְכלּו ְל ַה ַא ִמינ ִּכי עֹוד ָא ַמר יְ ַש ְעיָ הּו=
נִ גְ ָל ָתה= ַע ֵ
ּול ָב ָבמ
יהמ ְ
יהמ וְ ִה ְש ִמינ ְל ָב ָQבמ ֶּפניִ ְראּו ְב ֵעינֵ ֶ
ֵה ַשע ֵעינֵ ֶQ
אתי ָל ֶהמ= ָּכזֹאת ִּד ֶּבר יְ ַש ְעיָ הּו ִּב ְראֹותֹו
יָ ִבינ וְ ָשבּו וְ ָר ָפ ִ
נה ָּש ִרימ
תּת ְפ ַא ְרּתֹו וַ ּיִ ּנָ ֵבא ָעלָ יו= אּולָ מ ַר ִּבימ ַאפ ִמ ַ
ֶא ִ
רּושימ ֹלא הֹודּו ְל ַמ ַענ ַא ֶשר
ֶה ֶא ִמינּובֹו ַאְכ ִּבגְ לַ ל ַה ְּפ ִ
ֹלהימ=
יֹותר ִמ ְּכבֹוד ָה ֶא ִ
ֹלא יְ נֻ ּדּו= ִּכי ָא ַהבּו ְּכבֹוד ַאנָ ִשימ ֵ
ֹלאבי הּוא ַמ ַא ִמינ ִּכי ִאמ
ִ
ֹאמר ַה ַּמ ַא ִמינ ִּבי
שּוע וַ ּי ַ
וַ ּיִ ְק ָרא יֵ ַ
תא ֶשר ְשלָ ַחנִ י הּוא ר ֶֹאה=
ַּבּשֹלֵ ַח א ִֹתי= וְ ָהר ֶֹאה א ִֹתי ֶא ַ
לא ֶשר יַ ַא ִמינ ִּבי
עֹולמ ְל ַמ ַענ ָּכ ַ
לה ָ
אתי ְלאֹור ֶא ָ
ַאנִ י ָב ִ
תּד ָב ַרי וְ ֹלא יַ ַא ִמינ ַאנִ י ֹלא
חשְכ= וְ ַהּש ֵֹמ ַע ֶא ְ
ֹלא יֵ ֵשב ַּב ֶ
תהעֹולָ מ ִּכי ִאמ
אתי לִ ְשּפֹט ֶא ָ
ֹלאב ִ
ָ
ֶא ְשּפֹט אֹתֹו ִּכי
הֹוש ַיע ֶא ָ
ְל ִ
תהעֹולָ מ= וְ ִאיש ַא ֶשר יִ ְד ֵחנִ י וְ ֹלא יְ ַק ֵּבל ַא ָמ ַרי
יֵ ש ֶא ָחד ַא ֶשריָ ִדינ אֹתֹו ַה ָּד ָבר ַא ֶשר ִּד ַּב ְר ִּתי הּוא יָ ִדינ
אֹתֹו ַּבּיֹומ ָה ַא ַחרֹונ= ִּכי ַאנִ י ֹלא ִמ ַּט ַעמ ַע ְצ ִמי ִּד ַּב ְר ִּתי ִּכי
מה ָאב ַהּש ֵֹל ַח א ִֹתי הּוא ִצּוַ נִ י ֶא ַ
ִא ָ
תא ֶשר א ַֹמר וְ ֶאת
ַא ֶשר ַא ַד ֵּבר= וַ ַאנִ י יָ ַד ְע ִּתי ִּכי ִמ ְצוָ תֹו ַחּיֵ י עֹולָ מ ָל ֵכנ ָּכל
ַא ֶשר ַא ַד ֵּבר ַּכ ַא ֶשר ָא ַמר ֵאלַ י ָה ָאב ֵּכנ ַאנִ י ְמ ַד ֵּבר=

יהמ – ִה ְפנָ ה עיניהמ שלא יראו )ראה ישעיה ו .(10
יב ֵ 40ה ַשע ֵעינֵ ֶ
יב ִ 40ה ְש ִמינ לְ ָב ָבמ – הכביד ,אטמ לבבמ )ראה ישעיה ו .(10
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13
שּוע ִּכי ָב ָאה ְש ָעתֹו לַ ַעבֹר ִמנ
וְ לִ ְפנֵ י ַחג ַה ֶּפ ַח ְּכ ֶשּיָ ַדע יֵ ַ
לה ָאב ַּכ ַא ֶשר ָא ֵהב ֶאת ְּב ִח ָיריו ַא ֶשר
עֹולמ ַהּזֶ ה ֶא ָ
ָה ָ
עּודה וְ ַה ָּש ָטנ
דה ֵּקצ= וַ יְ ִהי ַא ַח ֵרי ַה ְּ ָ
ָּבעֹולָ מ ֵּכנ ַא ֵה ָבמ ַע ַ
נש ְמעֹונ ִאיש ְק ִרּיֹות ְל ָמ ְרֹו=
הּודה ֶב ִ
ְּכ ָבר נָ ַתנ ְּב ֵלב יְ ָ
ֹלהימ
תהּכֹל ְּביָ דֹו וְ ִכי ֵמ ֶא ִ
שּוע ִּכי נָ ַתנ ָה ָאב ֶא ַ
וַ ּיֵ ַדע יֵ ַ
ֹלהימ יָ שּוב= וַ ּיָ ָקמ ֵמ ַעל ַה ֻּשלְ ָחנ וַ ּיִ ְפשֹט ֶאת
לא ִ
ָּבא וְ ֶא ֶ
ַא ַּד ְרּתֹו וַ ּיִ ַּקח ִמ ְט ַּפ ַחת וַ ּיַ ְח ְּג ֶר ָה= וְ ַא ַחר יָ ַצק ַמיִ מ ַּב ִּכּיֹור
תרגְ לֵ י ַה ַּתלְ ִמ ִידימ ּולְ נַ ּגֵ ב ַּב ִּמ ְט ַּפ ַחת ַא ֶשר
וַ ּיָ ֶחל לִ ְרחֹצ ֶא ַ
לש ְמעֹונ ֶּפ ְטרֹו וְ הּוא ָא ַמר
הּוא ָחגּור ָּבּה= וַ ּיִ ְק ַרב ֶא ִ
ֹאמר
שּוע וַ ּי ֶ
תר ְג ָלי= וַ ּיַ ַענ יֵ ַ
ֵא ָליו ַאדֹנִ י ַה ַא ָּתה ִּת ְר ַחצ ֶא ַ
יכנ ֵּת ָדע=
ֵאלָ יו ֵאת ַא ֶשר ַאנִ י ע ֶֹשה ֵאינְ ָכ י ֵֹד ַע ָּכ ֵעת וְ ַא ַח ֵר ֵ
תר ְג ָלי וַ ּיַ ַענ
ֹלאת ְר ַחצ ֶא ַ
ִ
עֹולמ
ֹאמר ֵא ָליו ֶּפ ְטרֹו ְל ָ
וַ ּי ֶ
ֹאמר
שּוע ִאמֹלא ֶא ְר ַחצ א ְֹתָכ ֵאינ לְ ָכ ֵחלֶ ק ִע ִּמי= וַ ּי ֶ
אֹתֹו יֵ ַ
תרגְ לַ י ִּכי ִאמּגַ מ
ֵאלָ יו ִש ְמעֹונ ֶּפ ְטרֹו ַאדֹנִ י ֹלא לְ ַבד ֶא ַ
שּוע ַה ְמֻר ָחצ ֵאינלֹו
ֹאמר ֵאלָ יו יֵ ַ
ֹאשי= וַ ּי ֶ
ֶאתיָ ַדי וְ ֶאתר ִ
תה ַר ְגלַ יִ מ ִּכי ֻכּלֹו ָטהֹור הּוא וְ ַא ֶּתמ
מא ָ
לִ ְרחֹצ עֹוד ִּכי ִא ֶ
לּכנ ָא ַמר
הֹורימ ַאְכ ֹלא ֻכּלְ ֶכמ= ִּכי יָ ַדע ִמי יִ ְמ ְ ֵרהּו ַע ֵ
ְט ִ
הֹורימ=
ֹלא ֻכ ְּל ֶכמ ְט ִ
רר ַחצ ֶאת
וַ יְ ִהי ַא ַח ֵרי ַא ֶש ָ
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יהמ
ֹאמר ַאלֵ ֶ
תא ַּד ְרּתֹו וַ ּיָ ָשב לְ ָה ֵב וַ ּי ֶ
יהמ וַ ּיִ לְ ַּבש ֶא ַ
ַרגְ לֵ ֶ
יתי לָ ֶכמ= ַא ֶּתמ ק ְֹר ִאימלִ י
ַהיְ ַד ְע ֶּתמ ָמה ַה ָּד ָבר ַא ֶשר ָע ִש ִ
יאנִ י הּוא= לָ ֵכנ
יט ְב ֶּתמ ַא ֶשר ִּד ַּב ְר ֶּתמ ִּכ ַ
מֹורה וְ ָאדֹונ וְ ֵה ַ
ֶ
מא ֶּתמ
יכמ ּגַ ַ
תרגְ לֵ ֶ
ּמֹורה וְ ָה ָאדֹונ ָר ַח ְצ ִּתי ֶא ַ
מאנִ י ַה ֶ
ִא ַ
מֹופת נָ ַת ִּתי לָ ֶכמ
תרגְ ֵלי ָא ִחיו= ִּכי ֵ
ַחּיָ ִבימ לִ ְרחֹצ ִאיש ֶא ַ
יתי לָ ֶכמ= ָא ֵמנ ָא ֵמנ ַאנִ י
מא ֶּתמ ַּכ ַא ֶשר ָע ִש ִ
לְ ַמ ַענ ַּת ַעשּו גַ ַ
לּוח ֵאינֶ ּנּו
א ֵֹמר לָ ֶכמ ִּכי ָה ֶע ֶבד ֵאינֶ ּנּו גָ דֹול ֵמ ַאדֹנָ יו וְ ַה ָּש ַ
מּכנ ַּת ַעשּו=
יכמ ִא ֵ
גָ דֹול ִמּשֹלְ חֹו= ִאמיְ ַד ְע ֶּתמ זֹאת ַא ְש ֵר ֶ
תא ֶשר ָּב ַח ְר ִּתי ָב ֶהמ
יֹוד ַע ַאנִ י ֶא ַ
לּכּלְ ֶכמ ִּד ַּב ְר ִּתי ֵ
ֹלא ַע ֻ
אֹוכל ַל ְח ִמי ִה ְג ִּדיל ָע ַלי ָע ֵ Qקב=
ַאְכ ְל ַמ ַענ יִ ָּמ ֵלא ַה ָּכתּוב ֵ
בֹואּה ַּת ַא ִמינּו
יֹותּה לְ ַמ ַענ ְּב ָ
ֵמ ַע ָּתה ַאנִ י א ֵֹמר לָ ֶכמ ְּב ֶט ֶרמ ֶה ָ
לאיש
ִּכי ַאנִ י הּוא= ָא ֵמנ ָא ֵמנ ַאנִ י א ֵֹמר לָ ֶכמ ִּכי ַה ְמ ַק ֵּבל ָּכ ִ
ַא ֶשר ֶא ְשלָ ֵחהּו א ִֹתי הּוא ְמ ַק ֵּבל וְ ַה ְמ ַק ֵּבל א ִֹתי ְמ ַק ֵּבל ֶאת
שּוע ְל ַד ֵּבר ַה ְּד ָב ִרימ ָה ֵאּלֶ ה
וַ יְ ִהי ְּכ ַכּלֹות יֵ ַ
שֹלְ ִחי=
ֹאמר ָא ֵמנ ָא ֵמנ ַאנִ י א ֵֹמר לָ ֶכמ ִּכי ֶא ָחד
וַ ּיִ ָּ ֵער ְּברּוחֹו וַ ּיָ ַעד וַ ּי ֶ
לר ֵעהּו וַ ּיִ ְת ְמהּו
ִמ ֶּכמ יִ ְמ ְ ֵרנִ י= וַ ּיַ ִּביטּו ַת ְל ִמ ָידיו ִאיש ֶא ֵ
שּוע ַא ֵהבֹו
למי ִד ֵּבר= וְ ֶא ָחד ִמ ַּתלְ ִמ ָידיו ַא ֶשר יֵ ַ
לָ ַד ַעת ַע ִ
שּוע= וַ ּיִ ְר ָמזלֹו ִש ְמעֹונ ֶּפ ְטרֹו לִ ְדרש ִמי
לחיק יֵ ַ
ֵמ ֵב ַע ֵ
ֹאמר ֵא ָליו
שּוע וַ ּי ֶ
הּוא זֶ ה ַא ֶשר ִּד ֶּבר ָעלָ יו= וַ ּיִ ּפֹל ַעללֵ ב יֵ ַ
רא ְטּבֹל ֶאת
שּוע ִהּנֵ ה זֶ ה הּוא ַא ֶש ֶ
ַאדֹנִ י ִמי הּוא= וַ ּיַ ַענ יֵ ַ
יג ִ 18הגְ ִ ּדיל ָעלַ י ָע ֵקב – בגד בי ,הרימ את רגלו כדי לרמו אותי )ראה תהילימ מא .(10
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תּפת ַה ֶּל ֶחמ וַ ּיִ ֵּתנ ֶאל
יה לֹו וַ ּיִ ְטּבֹל ֶא ַ
ַּפת ַהּלֶ ֶחמ ּונְ ַת ִּת ָ
תה ַּפת
נש ְמעֹונ ִאיש ְק ִרּיֹות= וְ ַא ַח ֵרי ַק ְחּתֹו ֶא ַ
הּודה ֶב ִ
יְ ָ
רּת ַע ֶ Vשה
שּוע ֵאת ַא ֶש ַ
ֹאמר ֵאלָ יו יֵ ַ
לק ְרּבֹו וַ ּי ֶ
ָּבא ַה ָּש ָטנ ֶא ִ
למה ִד ֶּבר
נה ְמ ֻ ִּבימ ֹלאיָ ַדע ִאיש ַע ֶ
ּומ ַ
ַע ֵ Vשה ְמ ֵה ָרה= ִ
שּוע ְקנֵ ה
יא ַמר ֵאלָ יו יֵ ַ
ֵאלָ יו ָּכזֹאת= ִּכי יֵ ש ַא ֶשר ָח ְשבּו ִּכ ָ
לָ נּו ָצ ְר ֵכי ֶה ָחג אֹו לָ ֵתת לָ ֶא ְביֹונִ ימ יַ ַענ ַא ֶשר ִּכי ַה ֶּכ ֶפ
תּפת ַהּלֶ ֶחמ ִמ ֵהר לָ ֵצאת
הּודה= וְ הּוא ְּב ַק ְחּתֹו ֶא ַ
ַּת ַחת יַ ד יְ ָ
שּוע ָא ַמר ַע ָּתה נִ ְת ָּפ ַאר
חּוצה וַ יְ ִהי לָ יְ לָ ה= הּוא יָ ָצא וְ יֵ ַ
ַה ָ
ֹלהימ נִ ְת ָּפ ַאר
ֹלהימ נִ ְת ָּפ ַאר ּבֹו= ִאמ ָה ֶא ִ
נה ָא ָדמ וְ ָה ֶא ִ
ֶּב ָ
ּוב ְמ ֵה ָרה יְ ָפ ַא ֵרהּו=
ֹלהימ הּוא יְ ָפ ַא ֵרהּו ְּב ַע ְצמֹו ִ
מה ֶא ִ
ָ
ּבֹו ּגַ
עֹודמ ַעט ִמזְ ָער ֶא ְהיֶ ה ִע ָּמ ֶכמ ַא ֶּתמ ְּת ַב ְקשּונִ י וְ ַכ ַא ֶשר
ְ
ָּבנַ י
להּיְ ִ
ָא ַמ ְר ִּתי ֶא ַ
תּוכלּו
לא ֶשר ַאנִ י הֹולֵ ְכ ֹלא ְ
הּודימ ִּכי ֶא ַ
יכמ א ֵֹמר ַאנִ י ָע ָּתה= ִמ ְצוָ ה ַח ָד ָ Zשה ַאנִ י
לָ בֹוא ָש ָּמה ֵּכנ ַאלֵ ֶ
תא ִחיו ַּכ ַא ֶשר ָא ַה ְב ִּתי ֶא ְת ֶכמ
נ ֵֹתנ לָ ֶכמ ִּכי ְת ֵא ַהבּו ִאיש ֶא ָ
תא ִחיו ֶּת ֶא ָהבּונ= ָּבזֹאת יֵ ְדעּו ֻכּלָ מ ִּכי
מא ֶּתמ ִאיש ֶא ָ
ֵּכנ ּגַ ַ
ֹאמר ֵאלָ יו ִש ְמעֹונ
יכמ= וַ ּי ֶ
ַתלְ ִמ ַידי ַא ֶּתמ ִּב ְהיֹות ַא ַה ָבה ֵּבינֵ ֶ
לא ֶשר ַאנִ י
שּוע ֶא ַ
ֶּפ ְטרֹו ַאדֹנִ י ָאנָ ה ֵת ֵלְכ וַ ּיַ ַענ אֹתֹו יֵ ַ
יכנ
ֹלאתּוכל ַע ָּתה לָ לֶ ֶכת ַא ַח ָרי ַאְכ ַא ַח ֵר ֵ
ַ
הֹולֵ ְכ ָש ָּמה
ֹלאאּוכל
ַ
ּדּוע
ֹאמר ֵאלָ יו ֶּפ ְטרֹו ַאדֹנִ י ַמ ַ
ֵּתלֵ ְכ ַא ַח ָרי= וַ ּי ֶ
ַע ָּתה לָ לֶ ֶכת ַא ַח ֶריָכ ֵהננַ ְפ ִשי ְּב ַעדנַ ְפ ְשָכ ֶא ֵּתנ= וַ ּיַ ַענ אֹתֹו
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ית ֵּתנ נַ ְפ ְ Zשָכ ְּב ַעד נַ ְפ ִשי ָא ֵמנ ָא ֵמנ ַאנִ י א ֵֹמר לָ ְכ
שּוע ַה ִכ ִ
יֵ ַ
ְּב ֶט ֶרמ יִ ְק ָרא ַה ַּת ְרנְ גֹל ְּת ַכ ֵחש ִּבי ָשלש ְּפ ָע ִמימ=

יד

14
אֹלהימ ִּובי ַה ַא ִמינּו= ְּב ֵבית ָא ִבי
ַאליִ ָּב ֵהל לְ ַב ְב ֶכמ ַה ַא ִמינּו ֵב ִ
ְמעֹונֹות ַר ִּבימ וְ ִאמֹלא ֵכנ הּוא ִּכי ַע ָּתה ִהּגַ ְד ִּתי ָל ֶכמ ִהנְ נִ י
ינֹותי לָ ֶכמ
יה ַל ְכ ִּתי וַ ַה ִכ ִ
הֹלֵ ְכ לְ ָה ִכינ ָמקֹומ לָ ֶכמ= וְ ָהיָ ה ִּכ ָ
ָמקֹומ שֹוב ָאשּוב וְ לָ ַק ְח ִּתי ֶא ְת ֶכמ ֵאלָ י ְל ַמ ַענ ַּב ַא ֶשר ֶא ְהיֶ ה
לא ֶשר ַאנִ י הֹולֵ ְכ ָש ָּמה יְ ַד ְע ֶּתמ
מא ֶּתמ= וְ ֶא ַ
ָשמ ִּת ְהיּו ּגַ ַ
ּתֹומא ַאדֹנִ י ֹלא יָ ַד ְענּו
ֹאמר ֵאלָ יו ָ
תה ֶּד ֶרְכ יְ ַד ְע ֶּתמ= וַ ּי ֶ
וְ ֶא ַ
שּוע
ֹאמר ֵאלָ יו יֵ ַ
תה ָּד ֶרְכ= וַ ּי ֶ
יכה נֵ ַדע ֶא ַ
ָאנָ ה ַא ָּתה הֹלֵ ְכ וְ ֵא ָ
לה ָאב
ָאנ ִֹכי ִהנְ נִ י ַה ֶּד ֶרְכ וְ ָה ֶא ֶמת וְ ַה ַחּיִ ימ ֹלאיָ בֹא ִאיש ֶא ָ
תא ִבי יְ ַד ְע ֶּתמ
מעליָ ִדי= לּויְ ַד ְע ֶּתמ א ִֹתי ַּגמ ֶא ָ
יא ַ
ִּכ ִ
ֹאמר ֵאלָ יו ִפ ִילּפֹו
יתמ אֹתֹו= וַ ּי ֶ
ּומ ַע ָּתה יְ ַד ְע ֶּתמ אֹתֹו ְּור ִא ֶ
ֵ
שּוע זֶ ה
ֹאמר ֵאלָ יו יֵ ַ
תה ָאב וְ ַדי לָ נּו= וַ ּי ֶ
ַאדֹנִ י ַה ְר ֵאנּו נָ א ֶא ָ
יָ ִמימ ַר ִּבימ ָאנ ִֹכי ִא ְּת ֶכמ וְ ַא ָּתה ִפילִ ּפֹו ַה ֶט ֶרמ ֵּת ָד ֵענִ י ָהר ֶֹאה
תה ָאב=
ֹאמר ַה ְר ֵאנּו ֶא ָ
תה ָאב וְ לָ ָּמהּזֶ ה ּת ַ
א ִֹתי ָר ָאה ֶא ָ
ַה ֵאינְ ָכ ַמ ַא ִמינ ִּכי ָאנ ִֹכי ָב ָאב וְ ָה ָאב ִּבי הּוא ַה ְּד ָב ִרימ ַא ֶשר
ִ
יכמ
ַא ַד ֵּבר ַא ֵל ֶ
ֹלאמ ַּט ַעמ ַע ְצ ִמי ָאנ ִֹכי ד ֵֹבר ִּכי ָה ָאב ַהּש ֵֹכנ
יאנ ִֹכי ָב ָאב
תה ַּמ ַע ִשימ= ַה ַא ִמינּו לִ י ִּכ ָ
ְּב ִק ְר ִּבי הּוא ע ֶ ֹVשה ֶא ַ
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ְכּבגְ לַ ל ַה ַּמ ַע ִשימ ַה ַא ִמינּו לִ י=
וְ ָה ָאב ִּבי הּוא וְ ִאמֹלא ַא ִ
ָא ֵמנ ָא ֵמנ ַאנִ י א ֵֹמר לָ ֶכמ ַה ַּמ ַא ִמינ ִּבי יַ ַע ֶשה גַ מהּוא ֶאת
ַה ַּמ ַע ִשימ ַא ֶשר ָאנ ִֹכי ע ֶֹשה ּוגְ דֹלֹות ֵמ ֵא ֶּלה יַ ַע ֶ Vשה ִּכי ַאנִ י
לא ֶשר ִּת ְש ַאלּו ִב ְש ִמי ֶא ֶע ֶשּנּו לְ ַמ ַענ
לא ִבי= וְ ָכ ַ
הֹולֵ ְכ ֶא ָ
ית ְש ַאלּו ָד ָבר ִּב ְש ִמי ַאנִ י ֶא ֶע ֶשּנּו= ִאמ
יְ ֻכ ַּבד ָה ָאב ַּב ֵּבנ= ִּכ ִ
תמ ְצו ַֹתי ִּת ְשמֹרּו= וַ ַאנִ י ֶא ְש ַאלָ ה ֵמ ָה ָאב
ַא ַה ְב ֶּתמ א ִֹתי ֶא ִ
וְ הּוא יִ ֵּתנ ָל ֶכמ ְּפ ַר ְק ִ Qליט ַא ֵחר ְל ַמ ַענ יִ ְשּכֹנ ִא ְּת ֶכמ ָלנֶ ַצח=
תרּוח ָה ֶא ֶמת ַא ֶשר ֹלאיָ כֹל ָהעֹולָ מ לְ ַה ִּשיגֹו ַּב ַא ֶשר ֹלא
ַ
ֶא
יא ְּת ֶכמ ש ֵֹכנ הּוא
יִ ְר ֵאהּו וְ ֹלא יֵ ָד ֵעהּו וְ ַא ֶּתמ יְ ַד ְע ֶּתמ אֹתֹו ִּכ ִ
יכמ=
בֹואה ַאלֵ ֶ
תֹומימ ָא ָ
תֹוכ ֶכמ= ֹלא ֶא ֶעזָ ְב ֶכמ יְ ִ
ַאפיִ ְהיֶ ה ְּב ַ
עֹוד ְמ ַעט וְ ָהעֹולָ מ ֹלא ִ
יֹויפ ִל ְראֹות א ִֹתי וְ ַא ֶּתמ ִּת ְראּונִ י ִּכי
דֹוע ֵּת ְדעּו
מא ֶּתמ ָחיֹה ִת ְחיּו= וְ ָהיָ ה ַּבּיֹומ ַההּוא יָ ַ
ַחי ַאנִ י וְ גַ ַ
יאנִ י ְב ָא ִבי וְ ַא ֶּתמ ִּבי וַ ַאנִ י ָב ֶכמ= ִמי ַא ֶשר ִמ ְצו ַֹתי ִאּתֹו
ִּכ ַ
וְ יִ נְ ְצ ֵרנ זֶ ה הּוא ַא ֶשר יֶ ֶא ָה ַבנִ י וְ א ַֹה ִבי ָאהּוב הּוא לְ ָא ִבי וַ ַאנִ י
הּודה ִאיש ְק ִרּיֹות ָא ַמר
יהּודה ֹלא יְ ָ
א ַֹה ֵבהּו וְ ֵאלָ יו ֶא ְתוַ ָּדע= וִ ָ
ית ְתוַ ַּדע ֵאלֵ ינּו וְ ֹלא לָ עֹולָ מ= וַ ּיַ ַענ
ֵאלָ יו ַאדֹנִ י ַמההּוא זֶ ה ִּכ ִ
תּד ָב ִרי וְ ָא ִבי
ֹאמר ֵאלָ יו ִאיש ִּכי יֶ ֶא ָה ַבנִ י יִ ְשמֹר ֶא ְ
שּוע וַ ּי ֶ
יֵ ַ
בֹואה ֵאלָ יו וְ נָ ִשימ ֶא ְצלֹו ְמעֹונֵ נּו= וַ ַא ֶשר ֹלא
יֶ ֶא ַהב אֹתֹו וְ נָ ָ
יֶ ֶא ָה ַבנִ י הּוא ֹלא יִ ְשמֹר ֶא ְ
תּד ָב ִרי וְ ַה ָּד ָבר ַא ֶשר ְש ַמ ְע ֶּתמ
ֶאת
לה ָאב ַא ֶשר ְשלָ ָחנִ י=
מש ָ
ֹלאשּלִ י הּוא ִּכי ִא ֶ
ֶ
יד ְּ 26 ,16פ ַר ְקלִ יט – במקור היווני= מליצ ,יועצ ,מנחמ.
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רּוח
יֹותי ִע ָּמ ֶכמ= וְ ַה ְּפ ַר ְק ִ Qליט ַ
יכמ ְּבעֹוד ֶה ִ
ֵאּלֶ ה ִּד ַּב ְר ִּתי ַאלֵ ֶ
תהּכֹל
ַהּק ֶֹדש ַא ֶשריִ ְשלָ ֶחּנּו ָה ָאב ִּב ְש ִמי הּוא יְ לַ ֶּמ ְד ֶכמ ֶא ַ
יח ָל ֶכמ
רה ַּג ְד ִּתי ָל ֶכמ= ָשלֹומ ַאּנִ ַ
וְ יַ זְ ִּכ ְיר ֶכמ ֶאתּכֹל ַא ֶש ִ
לֹומי ֶא ֵּתנ לָ ֶכמ ֹלא ַּכ ַא ֶשר יִ ֵּתנ ָהעֹולָ מ ָאנ ִֹכי נ ֵֹתנ לָ ֶכמ
תש ִ
ֶא ְ
ַאליִ ָּב ֵהל ְל ַב ְב ֶכמ וְ ַאליֵ ָחת= ַהֹלא ְש ַמ ְע ֶּתמ ִּכי ָא ַמ ְר ִּתי
מאהֹב ֶּת ֶא ָהבּונִ י ִּכי
יכמ ִא ָ
שּובה ַאלֵ ֶ
יכמ ֵאלֶ ְכלִ י וְ ָא ָ
ַאלֵ ֶ
לה ָאב ִּכי ָא ִבי
ַע ָּתה ִת ְ Vש ְמחּו ְּב ָא ְמ ִרי לָ ֶכמ ִּכיה ֵֹלְכ ַאנִ י ֶא ָ
יֹותּה
ּגָ דֹול ִמ ֶּמּנִ י= וְ ַע ָּתה ִהּנֵ ה ִהּגַ ְד ִּתי זֹאת לָ ֶכמ ְּב ֶט ֶרמ ֶה ָ
ַ
בֹואּה ַּת ַא ִמינּו=
לְ ַמ ַענ ְּב ָ
ֹלאא ְר ֶּבה עֹוד ַא ָמ ִרימ ִע ָּמ ֶכמ ִּכי
אּומה= ַאְכ לְ ַמ ַענ יֵ ַדע
ּובי ֵאינלֹו ְמ ָ
יָ בֹוא ַ Vשר ָהעֹולָ מ ַהּזֶ ה ִ
תה ָאב ַאנִ י א ֵֹהב וְ ַכ ַא ֶשר ִצּוַ נִ י ָה ָאב ֵּכנ ַאנִ י
עֹולמ ִּכי ֶא ָ
ָה ָ
ע ֶ ֹVשה קּומּו וְ נֵ לְ ָכה ִמּזֶ ה=

15

26

27

28

29
30
31

טו
לש ִריג ִּבי
ָאנ ִֹכי ַה ֶּג ֶפנ ָה ַא ִמ ִּתית וְ ָא ִבי הּוא ַהּכ ֵֹרמ= ָּכ ָ V
הּפ ִרי יְ ִ ֶירּנּו וַ ַא ֶשר יַ ַע ֶשה ְפ ִרי יְ ַט ַה ֶרּנּו
ַא ֶשר ֵאינֶ ּנּו ע ֶֹש ְ
תּפ ְריֹו= ַא ֶּתמ ָּכ ֵעת ְמט ָֹה ִרימ ַּב ַעבּור ְּד ָב ִרי ַא ֶשר
לְ ַה ְרּבֹות ֶא ִ
יּוכל
ּובי וַ ַאנִ י ָב ֶכמ ַּכ ַא ֶ Zשר ַה ָּש ִריג ֹלא ַ
יכמ= ִע ְמ Qד ִ
ִּד ַּב ְר ִּתי ַאלֵ ֶ
מא ֶּתמ ִאמ
לַ ַעשֹות ְפ ִרי ֵמ ֵאלָ יו ִאמֹלא יַ ַע Qמֹד ַּבּגֶ ֶפנ ֵּכנ ּגַ ַ
ֹלא ַת ַע ְמ Qדּו ִּבי= ָאנ ִֹכי הּוא ַהּגֶ ֶפנ וְ ַא ֶּתמ ַה ָּש ִר ִגימ ָהע ֵֹ Qמד ִּבי
טו  4ואילכ= ִע ְמדּוַ ,ת ַע ְמדּו – השימוש בשורש עמ"ד בפרק זה הוא במשמעותה
של מילה יוונית שפירושה לשכונ ב או להישאר.
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תּוכלּונ ַעשֹות
הּפ ִרי לָ רֹב ִּכי ִבלְ ָע ַדי ֹלא ְ
וַ ַאנִ י בֹו הּוא יַ ַע ֶש ְ
חּוצה
אּומה= ִאיש ַא ֶשר ֹלא יַ ַע Qמֹד ִּבי ֻי ְש ַלְכ ַּכ ָּש ִריג ַה ָ
ְמ ָ
וְ יִ ָיבש וְ יִ ְל ְקטּומ וְ יַ ְש ִליכּומ ֶאלּתֹוְכ ָה ֵאש וְ ָהיָ ה ְל ָב ֵער=
לח ְפ ְצ ֶכמ
מּת ַע ְמ Qדּו ִבי ְּוד ָב ַרי יַ ַע ְמ Qדּו ָב ֶכמ ְּכ ָכ ֶ
וְ ָהיָ ה ִא ַ
שֹות ֶכמ ְּפ ִרי
ִּת ְש ַאלּו וְ יֵ ָע ֶשה ָל ֶכמ= ְּבזֹאת נִ ְכ ַּבד ָא ִבי ַּב ַע ְ
יתמ לִ י לְ ַתלְ ִמ ִידימ= ַּכ ַא ֶשר ַא ֵה ַבנִ י ָה ָאב ָא ַה ְב ִּתי
לָ רֹב וִ ְהיִ ֶ
מּת ְש ְמרּו ֶאת
מאנִ י וְ ַא ֶּתמ ִע ְמ Qדּו ְב ַא ַה ָב ִתי= ִא ִ
ֶא ְת ֶכמ ּגַ ָ
תמ ְצוֹת
מאנִ י ֶא ִ
ִמ ְצו ַֹתי ַּת ַע ְמ Qדּו ְב ַא ַה ָב ִתי ַּכ ַא ֶשר ָש ַמ ְר ִּתי גַ ַ
יכמ ַּב ַעבּור
תאּלֶ ה ִּד ַּב ְר ִּתי ַא ֵל ֶ
ָא ִבי וְ ָע ַ Qמ ְד ִּתי ְב ַא ַה ָבתֹו= ֶא ֵ
ִּת ְ Zשּכֹנ ִש ְמ ָח ִתי ָּב ֶכמ וְ ִת ָּמלֵ א ִש ְמ ַח ְת ֶכמ= ִהּנֵ הזֹאת ִמ ְצוָ ִתי
יכמ= ֵאינ לְ ִאיש
תא ִחיו ַּכ ַא ֶשר ַא ַה ְב ִּת ֶ
ִּכי ֶת ֶא ָהבּונ ִאיש ֶא ָ
ַא ַה ָבה יְ ֵת ָרה ִמ ִּתּתֹו ֶאתנַ ְפשֹו ְּב ַעד יְ ִד ָידיו= וְ ַא ֶּתמ ִהּנְ ֶכמ
ֹלאא ְק ָרא
ֶ
ראנִ י ְמ ַצּוֶ ה ֶא ְת ֶכמ=
מּת ַעשּו ֵאת ַא ֶש ַ
יְ ִד ָידי ִא ַ
תא ֶשר יַ ַע ֶשה
לָ ֶכמ עֹוד ַע ָב ִדימ ִּכי ָה ֶע ֶבד ֵאינֶ ּנּו י ֵֹד ַע ֶא ַ
לא ֶשר ָש ַמ ְע ִּתי
מא ַמ ְר ִּתי יְ ִד ַידי ַא ֶּתמ ִּכי ָכ ַ
ַאדֹנָ יו ִּכי ִא ָ
ֵמ ֵאת ָא ִבי ַ
הֹוד ְע ִּתי ֶא ְת ֶכמ= ֹלא ַא ֶּתמ ְּב ַח ְר ֶּתמ ִּבי ִּכי ִאמ
ָאנ ִֹכי ָּב ַח ְר ִּתי ָב ֶכמ וְ ִה ְפ ַק ְד ִּתי ֶא ְת ֶכמ לָ לֶ ֶכת וְ לַ ַעשֹות ֶּפ ִרי
ֶ
ּופ ְריְ ֶכמ ָעמֹד יַ ּ ַע Qמֹד וְ ָהיָ ה כֹל ַא ֶשר ִּת ְש ַאלּו ֵמ ָה ָאב ִּב ְש ִמי
תאּלֶ ה ַאנִ י ְמ ַצּוֶ ה ֶא ְת ֶכמ ְל ַמ ַענ ֶּת ֶא ָהבּונ ִאיש
יִ ֵּתנ לָ ֶכמ= ֶא ֵ
מהעֹולָ מ שנֵ א ֶא ְת ֶכמ ְּדעּו ִּכי א ִֹתי
ִא ָ
תא ִחיו=
ֶא ָ
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יאז ָא ַהב ָהעֹולָ מ
יתמ ִּכ ָ
נהעֹולָ מ ֶהיִ ֶ
ָשנֵ א ִראשֹונָ ה= ִאּלּו ִמ ָ
מּב ַח ְר ִּתי
עֹולמ ִּכי ִא ָ
נה ָ
יאינְ ֶכמ ִמ ָ
ֵאת ַא ֶשרלֹו וְ יַ ַענ ִּכ ֵ
ֶא ְת ֶכמ ִמּתֹוְכ ָהעֹולָ מ לָ ֵכנ ָהעֹולָ מ יִ ְשנָ א ֶא ְת ֶכמ= זִ ְכרּו ֶאת
יכמ ָה ֶע ֶבד ֵאינֶ ּנּו גָ דֹול ֵמ ַאדֹנָ יו ִאמ
ְ ּד ָב ִרי ַא ֶשר ִּד ַּב ְר ִּתי ַאלֵ ֶ
תּד ָב ִרי ַּגמ
מש ְמרּו ֶא ְ
מא ְת ֶכמ יִ ְרּדֹפּו ִא ָ
ָר ְדפּו א ִֹתי ַּג ֶ
תּד ַב ְר ֶכמ יִ ְשמֹרּו= ַא ָבל ָּכלזֹאת יַ ַעשּו לָ ֶכמ ַּב ַעבּור ְש ִמי
ֶא ְ
יהמ ֹלא
אתי וְ ִד ַּב ְר ִּתי ַאלֵ ֶ
ִּכי ֹלאיָ ְדעּו ֶאתשֹלְ ִחי= לּולֵ א ָב ִ
ֹאתמ= ַהּשנֵ א א ִֹתי
ָהיָ ה ָב ֶהמ ֵח ְטא וְ ַע ָּתה ֵאינ לָ ֶהמ ִצּדּוק לְ ַחּט ָ
תה ַּמ ַע ִשימ
תֹוכמ ֶא ַ
יתי ְב ָ
תא ִבי= לּולֵ א ָע ִש ִ
מא ָ
יִ ְשנָ א ּגַ ֶ
ֹלאהיָ ה ָב ֶהמ ֵח ְטא וְ ַע ָּתה
ָ
זּול ִתי ֹלא ָע ָשה
ראיש ָ
ַא ֶש ִ
תא ִבי= ַאְכ לְ ַמֹּלאת ְּד ַבר
מא ָ
ָראּו וְ ַאפ ָשנְ אּו ּגַ מא ִֹתי ּגַ ֶ
ּובבֹוא ַה ְּפ ַר ְק ִ Qליט
תֹור ָתמ ִשנְ ַאת ִחּנָ מ ְשנֵ אּונִ י= ְ
ַה ָּכתּוב ְּב ָ
ּיֹוצא ֵמ ֵאת
רּוח ָה ֶא ֶמת ַה ֵ
ַא ֶשר ֶא ְשלָ ֶחּנּו לָ ֶכמ ֵמ ֵאת ָה ָאב ַ
ָה ָאב הּוא יָ ִעיד ָע ָלי= וְ ַג ַ
יתמ
מא ֶּתמ ָּת ִעידּו ִּכי ִמ ְּת ִח ָּלה ֶהיִ ֶ
ִע ָּמ ִדי=

16
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טז
יכמ ְל ַמ ַענ ֹלא ִת ָּכ ֵשלּו= ִהּנֵ ה יְ נַ ּדּו
תא ֶּלה ִּד ַּב ְר ִּתי ַא ֵל ֶ
ֶא ֵ
ֶא ְת ֶכמ וְ ַאפ ָּב ָאה ַה ָּש ָעה ַא ֶשר ָּכלה ֵֹרג ֶא ְת ֶכמ יְ ַד ֶּמה
מאת
אֹלהימ= וְ ָכזֹאת יַ ַעשּו לָ ֶכמ יַ ַענ ּגַ ֶ
בֹודה לֵ ִ
לְ ַה ְק ִריב ַע ָ
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תאּלֶ ה לְ ַמ ַענ
ָה ָאב וְ גַ מא ִֹתי ֹלא יָ ָדעּו= ַא ָבל ִהּגַ ְד ִּתי לָ ֶכמ ֶא ֵ
יכמ וְ ֶאת
רּבבֹא ַה ָּש ָעה ִּתזְ ְּכרּומ ִּכי ָאנ ִֹכי ָא ַמ ְר ִּתי ַאלֵ ֶ
ַא ֶש ְ
יתי ִע ָּמ ֶכמ= וְ ַע ָּתה
יכמ ִמ ְּת ִח ָּלה ִּכי ָהיִ ִ
ֹלאא ַמ ְר ִּתי ַאלֵ ֶ
ָ
ֵאּלֶ ה
הֹלֵ ְכ ָאנ ִֹכי ֶאלשֹלְ ִחי וְ ֹלא יִ ְש ָאלֵ נִ י ִאיש ִמ ֶּכמ ָאנָ ה ֵתלֵ ְכ=
יכמ ָמ ֵלא ְל ַב ְב ֶכמ ַע ָּצ ֶבת=
תא ֶּלה ַא ֵל ֶ
לּד ְּב ִרי ֶא ֵ
ַאְכ ַע ַ
אּולָ מ ָה ֶא ֶמת ַאּגִ יד לָ ֶכמ ִּכי לֶ ְכ ִּתי ַאְכטֹוב לָ ֶכמ ִּכי ִאמ
מאלֵ ְכ ֶא ְשלָ ֵחהּו
יכמ ַה ְּפ ַר ְק ִ Qליט וְ ִא ֵ
ֹלא ֵאלֵ ְכ ֹלאיָ בֹא ַאלֵ ֶ
ַאלֵ ֶ
לּד ַבר ַה ֵח ְטא
עֹולמ ַע ְ
תה ָ
יח ֶא ָ
יֹוכ ַ
יכמ= וְ ָהיָ ה ְּבבֹאֹו ִ
ֹלאה ֶא ִמינּו ִבי= וְ ַעל
ֶ
לה ֵח ְטא ִּכי
וְ ַה ֶּצ ֶדק וְ ַה ִּמ ְש ָּפט= ַע ַ
תֹויפּו לִ ְראֹות א ִֹתי= וְ ַעל
לא ִבי וְ ֹלא ִ
ַה ֶּצ ֶדק ִּכי ֵאלֵ ְכ ֶא ָ
ַה ִּמ ְש ָּפט ִּכי נִ ּדֹונ ַ Vשר ָהעֹולָ מ ַהּזֶ ה= עֹוד ַרּבֹות לִ י לְ ַהּגִ יד
רּוח ָה ֶא ֶמת ְּבבֹאֹו הּוא
ֹלאתּוכלּונ ְ Vש ֵאת ָע ָּתה= וְ ַ
ְ
לָ ֶכמ ַאְכ
לה ֶא ֶמת ִּכי ֹלא יְ ַד ֵּבר ֵמ ַע ְצמֹו ִּכי
לּכ ָ
יַ ְד ִריְכ ֶא ְת ֶכמ ֶא ָ
מא ֶשר יִ ְש ַמע יְ ַד ֵּבר וְ ַה ָּבאֹות יַ ִּגיד לָ ֶכמ= הּוא יְ ָפ ַא ֵרנִ י
ִא ַ
לּכנ
ִּכי ִמ ֶּשּלִ י יִ ַּקח וְ יַ ּגִ יד לָ ֶכמ= ּכֹל ַא ֶשר לָ ָאב ִלי הּוא ַע ֵ
נמ ַעט וְ ֹלא ִת ְראּונִ י
ָא ַמ ְר ִּתי ִּכי ִמ ֶּשּלִ י יִ ַּקח וְ יַ ּגִ יד לָ ֶכמ= ֵה ְ
ּומ ְק ָצת
ִ
לה ָאב=
יאנִ י הֹלֵ ְכ ֶא ָ
עֹודמ ַעט וְ ֶת ֶחזּ Qונִ י ִּכ ַ
ְ
וְ
לא ִחיו לֵ אמֹר ַמהּזֶ ה ָא ַמר ֵאלֵ ינּו
ַּתלְ ִמ ָידיו נִ ְד ְּברּו ִאיש ֶא ָ
יאנִ י הֹלֵ ְכ
עֹודמ ַעט וְ ֶת ֶחזּ Qונִ י ִּכ ַ
ְ
נמ ַעט וְ ֹלא ִת ְראּונִ י וְ
ֵה ְ
ֹאמרּו ַמהּזֶ ה ַא ֶשר ָא ַמר ְמ ָעט ֹלא יָ ַד ְענּו ַמה
לה ָאב= וַ ּי ְ
ֶא ָ
טז ֶ 19 ,17 ,16ת ֶחזּונִ י – במקור היווני מדובר כאנ על מראה עיניימ ולא על חיזיונ.
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יהמ
ֹאמר ַאלֵ ֶ
שּוע ִּכי ִעמלְ ָב ָבמ לִ ְשאֹל אֹתֹו וַ ּי ֶ
ִּד ֵּבר= וַ ּיֵ ַדע יֵ ַ
נמ ַעט וְ ֹלא
יכמ ִּכי ָא ַמ ְר ִּתי ֵה ְ
ַה ַעלזֹאת ַא ֶּתמ ּד ְֹר ִשימ ֵּבינֵ ֶ
ְ
ִת ְראּונִ י וְ
עֹודמ ַעט וְ ֶת ֶחזּ Qונִ י= ָא ֵמנ ָא ֵמנ ַאנִ י א ֵֹמר לָ ֶכמ ִּכי
נא ֶּתמ ֵּת ָע ְצבּו ַאְכ
ּותקֹונְ נּו וְ ָהעֹולָ מ יִ ְש ָמח ֵה ַ
ַא ֶּתמ ִּת ְבּכּו ְ
ָע ְצ ְּב ֶכמ יֵ ָה ֵפְכ לְ ָששֹונ= ָה ִא ָּשה ְּב ִל ְד ָּתּה ֶע ֶצב ָלּה ִּכי ָב ָאה
תע ְּצבֹונָ ּה
ֹלאתזְ ּכֹר עֹוד ֶא ִ
ִ
תהּיֶ לֶ ד
ִע ָּתּה וְ ַא ַח ֵרי יָ לְ ָדה ֶא ַ
מא ֶּתמ ָּכ ֵעת ִּת ְת ַע ָּצבּו
יא ָדמ נֹולַ ד לָ עֹולָ מ= וְ גַ ַ
ִמ ִּש ְמ ָח ָתּה ִּכ ָ
ינֹלק ַח ִ Vש ְמ ַח ְת ֶכמ
ֵ
ַאְכ ָאשּוב ֶא ְר ֶאה ֶא ְת ֶכמ וְ ָשש לִ ְּב ֶכמ וְ ֵא
ּובּיֹומ ַההּוא ֹלא ִת ְש ָאלּונִ י ָּד ָבר ָא ֵמנ ָא ֵמנ ַאנִ י א ֵֹמר
ִמ ֶּכמ= ַ
לא ֶשר ִּת ְ Zש ַאלּו ֵמ ֵאת ָה ָאב ִּב ְש ִמי יִ ְּתנֶ ּנּו לָ ֶכמ=
לָ ֶכמ ִּכי ָכ ַ
ְ
דע ָּתה
ַע ַ
ּות ַק ְּבלּו לְ ַמ ַענ
ֹלאש ֶאלְ ֶּתמ ָּד ָבר ִּב ְש ִמי ַש ַאלּו ְ
יכמ ִּב ְמ ָשלִ ימ ָא ֵכנ
תאּלֶ ה ִּד ַּב ְר ִּתי ַאלֵ ֶ
ִּת ָּמלֵ א ִש ְמ ַח ְת ֶכמ= ֶא ֵ
מּברּור
יכמ ִּב ְמ ָ Zשלִ ימ ִּכי ִא ָ
ָש ָעה ָב ָאה וְ ֹלא ַא ַד ֵּבר עֹוד ַאלֵ ֶ
לה ָאב= ַּבּיֹומ ַההּוא ִּת ְש ַאלּו ִב ְ Zש ִמי וְ ֵאינֶ ּנִ י
ַא ַמּלֵ ל לָ ֶכמ ַע ָ
יה ָאב ַע ְצמֹו
א ֵֹמר לָ ֶכמ ִּכי ַאנִ י ַא ְע ִּתיר לָ ָאב ַּב ַע ְד ֶכמ= ִּכ ָ
ימ ֵאת
א ֵֹהב ֶא ְת ֶכמ ֵע ֶקב ַא ֶשר ַא ַה ְבּתּונִ י וְ ֶה ֶא ַמנְ ֶּתמ ִּכ ֵ
שּובה
אתי וָ ָאבֹא לָ עֹולָ מ ָא ָ
אתי= ֵמ ֵאת ָה ָאב יָ ָצ ִ
ֹלהימ יָ ָצ ִ
ֶא ִ
ֹאמרּו ֵאלָ יו
וַ ּי ְ
לה ָאב=
תהעֹולָ מ וְ ֵאלֵ ְכ ֶא ָ
ֶא ֶעזֹב ֶא ָ
ַּתלְ ִמ ָידיו ִהּנֵ ה ָכ ֵעת ָּברּור ְּת ַמּלֵ ל וְ ֹלא ִת ְמשֹל ָמ ָשל= ַע ָּתה
יהּכֹל יָ ַד ְע ָּת וְ ֹלא ִת ְצ ָט ֵרְכ ִּכי יִ ְש ָאלְ ָכ ִאיש ָּבזֹאת
יָ ַד ְענּו ִּכ ַ
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שּוע ַה ַע ָּתה
את= וַ ּיַ ַענ א ָֹתמ יֵ ַ
ֹלהימ יָ ָצ ָ
נַ ַא ִמינ ִּכי ֵמ ֵאת ֶא ִ
ֹצֹותמ ִאיש
ַת ַא ִמינּו= ִהּנֵ ה ָש ָעה ָב ָאה וְ ַע ָּתה זֶ ה ִהּגִ ָיעה ּונְ פ ֶ
ִאיש לְ ֵביתֹו וְ א ִֹתי ַת ַעזְ בּו לְ ַב ִּדי וְ ֵאינֶ ּנִ י לְ ַב ִּדי ִּכי ָה ָאב ִע ָּמ ִדי=
יכמ לְ ַמ ַענ ִּבי יִ ְהיֶ הלָ ֶכמ ָשלֹומ ָצ ָרה
תאּלֶ ה ִּד ַּב ְר ִּתי ַאלֵ ֶ
ֶא ֵ
יכמ ָּבעֹולָ מ ַאְכיַ ַא ֵמצ לְ ַב ְב ֶכמ ַאנִ י נִ ַּצ ְח ִּתי ֶאת
ָתבֹוא ַעלֵ ֶ
ָהעֹולָ מ=

יז
1

2
3

4
5
6

7
8
9

17
ֹאמר ָא ִבי
שּוע וַ ּיִ ָּשא ֵעינָ יו ַה ָּש ַמיְ ָמה וַ ּי ַ
תא ֶּלה ִּד ֶּבר יֵ ַ
ֶא ֵ
מּבנְ ָכ יְ ָפ ַא ֶר ָּכ=
תּבנְ ָכ לְ ַמ ַענ ּגַ ִ
הב ָאה ַה ָּש ָעה ָּפ ֵאר ֶא ִ
ִהּנֵ ָ
עֹולמ
לּב ָשר לְ ַמ ַענ יִ ֵּתנ ַחּיֵ י ָ
לּכ ָ
ַּכ ַא ֶשר נָ ַת ָּת ּלֹו ַה ָּשלְ ָQטנ ַע ָ
לְ כֹל ַא ֶשרנָ ַת ָּת ּלֹו= וְ ֵאּלֶ ה ֵהמ ַחּיֵ י עֹולָ מ לָ ַד ַעת א ְֹתָכ ַא ֶשר
יח ַא ֶשר ָש ָל ְח ָּת=
שּוע ַה ָּמ ִש ַ
ַא ָּתה ְל ַב ְּדָכ ֵאל ֶא ֶמת וְ ֶאתיֵ ַ
יתנִ י לַ ַעשֹות=
יתי ָפ ָעלְ ָכ ַא ֶשר ִצּוִ ַ
ַאנִ י ֵּפ ַא ְר ִּתיָכ ָב ָא ֶרצ ִּכּלִ ִ
וְ ַע ָּתה ָפ ַא ֵרנִ י ַא ָּתה ָא ִבי ִע ָּמְכ ַּב ָּכבֹוד ַא ֶשר ָהיָ הלִ י ִע ְּמָכ
תש ְמָכ ַ
ֶא ִ
ֶט ֶרמ ֶהיֹות ָהעֹולָ מ=
הֹוד ְע ִּתי לִ ְבנֵ י ָה ָא ָדמ
ַא ֶשר נְ ַת ָּתמ לִ י ִמּתֹוְכ ָהעֹולָ מ לְ ָכ ָהיּו וְ ִלי נָ ַת ָּת א ָֹתמ וְ ֶאת
ְּד ָב ְרָכ נָ ָצרּו= וְ ַע ָּתה יָ ְדעּו ִּכיכֹל ַא ֶשר נָ ַת ָּת ִּלי ֵמ ִע ְּמָכ הּוא=
ִּכי ַה ְּד ָב ִרימ ַא ֶשר נָ ַת ָּת ּלִ י נָ ַת ִּתי לָ ֶהמ וְ ֵהמ ִק ְּבלּומ וַ ּיַ ִּכירּו
אתי וַ ּיַ ַא ִמינּו ִּכי ַא ָּתה ְשלַ ְח ָּתנִ י= ַאנִ י
ֶב ֶא ֶמת ִּכי ֵמ ִע ְּמָכ יָ ָצ ִ
יז ַ 2ה ָּשלְ ָטנ – שלטונ ,מכות )ראה דניאל ז .(14
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מּב ַעד
עֹולמ ַא ְע ִּתיר ִּכי ִא ְ
ַּב ַע ָדמ ַא ְע ִּתיר ָלְכ ֹלא ְּב ַעד ָה ָ
לא ֶשר לִ י ְלָכ הּוא
ֵאּלֶ ה ַא ֶשר נָ ַת ָּת ּלִ י ִּכילְ ָכ ֵה ָּמה= וְ ָכ ַ
וְ ֶשּלְ ָכ ֶשּלִ י וְ נִ ְת ָּפ ַא ְר ִּתי ָּב ֶהמ= וַ ַאנִ י ֵאינֶ ּנִ י עֹוד ָּבעֹולָ מ וְ ֵהמ
תא ֶשר
ָּבעֹולָ מ וַ ַאנִ י ָּבא ֵאלֶ יָכ ָא ִבי ַה ָּקדֹוש נְ צֹר ְּב ִש ְמָכ ֶא ַ
עֹולמ ַאנִ י
יֹותי ִע ָּמ ֶהמ ָּב ָ
נְ ַת ָּתמ לִ י לְ ַמ ַענ יִ ְהיּו ֶא ָחד ָּכמֹנּו= ִּב ְה ִ
ֹלאא ַבד
ָ
תא ֶ Zשר נְ ַת ָּתמ לִ י ָש ַמ ְר ִּתי וְ
נָ ַצ ְר ִּתי א ָֹתמ ִּב ְ Zש ֶמָכ ֶא ַ
נה ַא ַבּדֹונ לְ ַמֹּלאת ְּד ַבר ַה ָּכתּוב= וְ ַע ָּתה
ֵמ ֶהמ ִאיש זּולָ ִתי ֶּב ָ
ִהנְ נִ י ָבא ֵאלֶ יָכ וְ ֵאּלֶ ה ַאנִ י ְמ ַד ֵּבר ָּבעֹולָ מ לְ ַמ ַענ ִּת ָּמ ֵלא לָ ֶהמ
ִש ְמ ָח ִתי ְּב ִק ְר ָּבמ= ַאנִ י נָ ַת ִּתי לָ ֶהמ ֶא ְ
תּד ָב ְרָכ וְ ָהעֹולָ מ ָשנֵ א
מאנ ִֹכי ֹלא ִמנ
נהעֹולָ מ ֵה ָּמה ַּכ ַא ֶשר ּגַ ָ
א ָֹתמ יַ ַענ ִּכי ֹלא ִמ ָ
נהעֹולָ מ ַרק
ָהעֹולָ מ ָאנִ י= וְ ֹלא ַא ְע ִּתיר לְ ָכ ַא ֶשר ִּת ָּק ֵחמ ִמ ָ
מאנ ִֹכי
עֹולמ ֵהמ ַּכ ַא ֶשר ַּג ָ
נה ָ
נה ָרע= ֹלא ִמ ָ
ֶש ִּתנְ ְצ ֵרמ ִמ ָ
נהעֹולָ מ= ַק ֵּדש א ָֹתמ ַּב ַא ִמ ֶּתָכ ְּד ָב ְרָכ ֶא ֶמת הּוא=
ֵאינֶ ּנִ י ִמ ָ
מאנִ י ָשלַ ְח ִּתי
להעֹולָ מ ֵּכנ ּגַ ַ
ַּכ ַא ֶשר ַא ָּתה ָשלַ ְח ָּת א ִֹתי ֶא ָ
א ָֹתמ ֶא ָ
מהמ
להעֹולָ מ= וְ ִה ְת ַק ַּד ְש ִּתי ַּב ַע ָדמ לְ ַמ ַענ יִ ְהיּו גַ ֵ
דאּלֶ ה ָאנ ִֹכי
אּולָ מ ֹלא לְ ַבד ְּב ַע ֵ
ְמ ֻק ָּד ִשימ ָּב ֶא ֶמת=
לּפי
מּב ַעד ֵאּלֶ ה ַא ֶשר יַ ַא ִמינּו ִּבי ַע ִ
מּג ְ
ַמ ְע ִּתיר לָ ְכ ִּכי ִא ַ
ְד ָב ָרמ= לְ ַמ ַענ יִ ְהיּו ֻכּלָ מ ֶא ָחד ַּכ ַא ֶשר ַא ָּתה ָא ִבי ִּבי ַא ָּתה וַ ַאנִ י
מה ָּמה ֶא ָחד ָּבנּו לְ ַמ ַענ יַ ַא ִמינ ָהעֹולָ מ ִּכי ַא ָּתה
ָבְכ וְ ָהיּו גַ ֵ
תה ָּכבֹוד ַא ֶשר נָ ַת ָּת ּלִ י לְ ַמ ַענ
ְשלַ ְח ָּתנִ י= וַ ַאנִ י נָ ַת ִּתי לָ ֶהמ ֶא ַ
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יִ ְהיּו ֶא ָחד ַּכ ַא ֶשר ַאנַ ְחנּו ֶא ָחד= ַאנִ י ָב ֶהמ וְ ַא ָּתה ִבי לְ ַמ ַענ
יִ ְהיּו ֻמ ְ Zשלָ ִמימ לְ ֶא ָחד ּולְ ַמ ַענ יֵ ַדע ָהעֹולָ מ ִּכי ַא ָּתה ְשלַ ְח ָּתנִ י
מהמ ַא ֶשר
וְ ָא ַה ְב ָּת א ָֹתמ ַּכ ַא ֶשר ַא ַה ְב ָּתנִ י= ָא ִבי ָח ַפ ְצ ִּתי ִּכי גַ ֵ
בֹודי
תּכ ִ
נְ ַת ָּתמ לִ י יִ ְהיּו ִע ִּמי ַּב ַא ֶשר ֶא ְהיֶ ה ָאנִ י לְ ַמ ַענ יֶ ֶחזּו ֶא ְ
ַא ֶשר נָ ַת ָּת ּלִ י ִּכי ַא ַה ְב ַּתנִ י לִ ְפנֵ י ִהּוָ ֵד ָהעֹולָ מ= ָא ִבי ַה ַּצ ִּדיק
ֵהנ ָהעֹולָ מ ֹלא יְ ָד ַעָכ ַאְכ ַאנִ י יְ ַד ְע ִּתיָכ וְ ֵאּלֶ ה ִה ִּכירּו ִּכי ַא ָּתה
הֹוד ָיעמ לְ ַמ ַענ
אֹויפ לְ ִ
תש ְמָכ וְ ִ
הֹוד ְע ִּתימ ֶא ִ Z
ְשלַ ְח ָּתנִ י= וַ ַאנִ י ַ
הּבמ ָה ַא ַה ָבה ַא ֶשר ַא ַה ְב ָּתנִ י וַ ַאנִ י ֶא ְהיֶ ה ָב ֶהמ=
ִּת ְהיֶ ָ

יח
1

2
3

4
5

6
7

18
חּוצה
תה ְּד ָב ִרימ ָה ֵאּלֶ ה וַ ּיֵ ֵצא ַה ָ
שּוע לְ ַד ֵּבר ֶא ַ
וַ יְ ִהי ְּכ ַכּלֹות יֵ ַ
מּת ְל ִמ ָידיו ֵמ ֵע ֶבר ְלנַ ַחל ִק ְדרֹונ וְ ָשמ ַּגנ וַ ּיָ בֹא בֹו הּוא
ִע ַ
יפ ָע ִמימ
תה ָּמקֹומ ִּכ ְ
מֹורֹו יָ ַדע ֶא ַ
הּודה ְ
וְ ַתלְ ִמ ָידיו= וְ גַ מיְ ָ
הּודה ֶאת
מּתלְ ִמ ָידיו= וַ ּיִ ַּקח יְ ָ
שּוע ִע ַ
נֹועד ָש ָּמה יֵ ַ
ַרּבֹות ַ
רּושימ וַ ּיָ בֹא
אשי ַהּכ ַֹהנִ ימ וְ ַה ְּפ ִ
ּומ ָש ְר ִתימ ֵמ ֵאת ָר ֵ
ַה ְּגדּוד ְ
שּוע יָ ַדע ֵאת ָּכל
ּוב ְכלֵ ינָ ֶשק= וְ יֵ ַ
ּובלַ ִּפ ִידימ ִ
ָש ָּמה ְּבנֵ רֹות ְ
תמי ְת ַב ֵּקשּו= וַ ּיַ ַענּו
יהמ ֶא ִ
ֹאמר ַאלֵ ֶ
ַא ֶשר יָ בֹא ָעלָ יו וַ ּיֵ ֵצא וַ ּי ֶ
שּוע ַאנִ י הּוא
יהמ יֵ ַ
ֹאמר ַאלֵ ֶ
שּוע ַהּנָ ְצ ִרי וַ ּי ֶ
ֹאמרּו לֹו ֶאתיֵ ַ
וַ ּי ְ
יהמ ַאנִ י
שּוע ַאלֵ ֶ
מֹורֹו ָע ַמד ֶא ְצלָ מ= וַ יְ ִהי ְּב ַד ֵּבר יֵ ַ
הּודה ְ
וְ גַ מיְ ָ
תמי
הּוא וַ ּיִ ֹּגּו ָאחֹור וַ ּיִ ְּפלּו ָא ְר ָצה= וַ ּי ֶֹפ וַ ּיִ ְש ַאל א ָֹתמ ֶא ִ

יוחננ יח

57

שּוע ַהֹלא ָא ַמ ְר ִּתי
שּוע ַהּנָ ְצ ִרי= וַ ּיַ ַענ יֵ ַ
ֹאמרּו ֶאתיֵ ַ
ְת ַב ֵּקשּו וַ ּי ְ
לָ ֶכמ ַאנִ י הּוא לָ ֵכנ ִאמא ִֹתי ְת ַב ְקשּו ַהּנִ יחּו לָ ֵאּלֶ ה וְ יֵ לֵ כּו=
ֹלאא ַבד
ָ
לְ ַמֹּלאת ַה ָּד ָבר ַא ֶשר ָא ָמר ֵמ ֵאּלֶ ה ַא ֶשר נָ ַת ָּת ּלִ י
תע ֶבד
פא ָחד= ּולְ ִש ְמעֹונ ֶּפ ְטרֹו ֶח ֶרב וַ ּיִ ְשלְ ָפּה וַ ּיַ ְכ ֶא ֶ
לִ י ַא ֶ
תאזְ נֹו ַהיְ ָמנִ ית וְ ֵשמ ָה ֶע ֶבד ַמלְ כֹו=
ַהּכ ֵֹהנ ַהּגָ דֹול וַ יְ ַק ֵּצצ ֶא ָ
לּפ ְטרֹו ָה ֵשב ַח ְר ְּבָכ ֶאלנְ ָדנָ ּה ַה ִכי ֹלא
שּוע ֶא ֶ
ֹאמר יֵ ַ
וַ ּי ֶ
ָאז ָּת ְפשּו
תהּכֹו ַא ֶשר נָ ַתנלִ י ָא ִבי=
ֶא ְש ֶּתה ֶא ַ
שּוע וַ ּיַ ַא ְֻרהּו=
הּודימ ֶאתיֵ ַ
ּומ ָש ְר ֵתי ַהּיְ ִ
ַהּגְ דּוד וְ ַשר ָה ֶאלֶ פ ְ
לחנָ נ וְ הּוא ח ֵֹתנ ַקּיָ ָפא ַא ֶשר ִש ֵּמש
יכהּו ָב ִראשֹונָ ה ֶא ָ
וַ ּיֹולִ ֻ
ִּב ְכ ֻהּנָ ה גְ דֹולָ ה ַּב ָּשנָ ה ַה ִהיא= הּוא ַקּיָ ָפא ַא ֶשר יָ ַעצ ֶאת
ֹאבד ְּב ַעד ָה ָעמ=
ישא ָחד י ַ
ֶ
הּודימ ִּכי טֹוב ַא ֶשר ִא
ַהּיְ ִ
שּוע וְ ַה ַּתלְ ִמיד
וְ ִש ְמעֹונ ֶּפ ְטרֹו וְ ַתלְ ִמיד ַא ֵחר ָהלְ כּו ַא ַח ֵרי יֵ ַ
שּוע ַל ַח ַצר ַהּכ ֵֹהנ
נֹודע לַ ּכ ֵֹהנ ַהּגָ דֹול וַ ּיָ בֹא ִעמיֵ ַ
ַההּוא ָהיָ ה ָ
ַהּגָ דֹול= ֶ
ּופ ְטרֹו ָע ַמד ִמחּוצ לַ ָּפ ַתח וַ ּיֵ ֵצא ַה ַּתלְ ִמיד ָה ַא ֵחר
תּפ ְטרֹו
להּש ֶֹע ֶרת וַ ּיָ ֵבא ֶא ֶ
ַה ְמֻי ָּדע לַ ּכ ֵֹהנ ַהּגָ דֹול וַ יְ ַד ֵּבר ֶא ַ
מא ָּתה
לּפ ְטרֹו ַהֹלא גַ ַ
ֹאמר ָה ָא ָמה ַהּש ֶֹע ֶרת ֶא ֶ
ימה= וַ ּת ֶ
ְּפנִ ָ
ֹאמר ֵאינֶ ּנִ י= וְ ָה ַע ָב ִדימ וְ ַה ְמ ָש ְר ִתימ
ִמ ַּתלְ ִמ ֵידי ָה ִאיש ַהּזֶ ה וַ ּי ֶ
דּושמ וַ ּיִ ְת ַח ָּממּו וְ גַ מ
ָ
ִּב ַערּו ֵאש ּגֶ ָחלִ ימ ִמ ְּפנֵ י ַהּקֹר וַ ּיַ ַע ְמ
ּומ ְת ַח ֵּממ= וַ ּיִ ְש ַאל ַהּכ ֵֹהנ ַה ָּגדֹול ֶאת
ֶּפ ְטרֹו ע ֵֹמד ִע ָּממ ִ
שּוע ָאנ ִֹכי ְּבגָ לּוי
לתֹורתֹו= וַ ּיַ ַענ אֹתֹו יֵ ַ
ָ
לּתלְ ִמ ָידיו וְ ַע
שּוע ַע ַ
יֵ ַ
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ּוב ֵבית
להעֹולָ מ וְ ָת ִמיד לִ ַּמ ְד ִּתי ְּב ֵבית ַה ְּכנֵ ֶת ְ
ִּד ַּב ְר ִּתי ֶא ָ
ֹלאד ַּב ְר ִּתי
ִ
הּודימ נִ ְק ָהלִ ימ ָש ָּמה ָת ִמיד וְ
ַה ִּמ ְק ָּדש ַא ֶשר ַהּיְ ִ
תהּש ְֹמ ִעימ
הּת ְש ַאל א ִֹתי ְש ַאלנָ א ֶא ַ
ּומ ִ
ָד ָבר ַּב ָּ ֶתר= ַ
תא ֶשר ָא ָמ ְר ִּתי= וַ יְ ִהי
יֹוד ִעימ ֶא ַ
יהמ ִהּנָ מ ְ
הּש ִּד ַּב ְר ִּתי ַאלֵ ֶ
ַמ ֶ
ְּכ ַד ְּברֹו ַה ְּד ָב ִרימ ָה ֵאּלֶ ה וַ ּיַ ְכ ַא ַחד ַה ְמ ָש ְר ִתימ ָהע ֵֹמד ָש ָּמה
תהּכ ֵֹהנ
ֹאמר ַה ָכזֹאת ַּת ַענֶ ה ֶא ַ
לה ֶּל ִחי וַ ּי ַ
שּוע ַע ַ
ֶאתיֵ ַ
העד ִּכי
מר ָעה ִד ַּב ְר ִּתי ְּתנָ ֵ
שּוע ִא ָ
ַהּגָ דֹול= וַ ּיַ ַענ אֹותֹו יֵ ַ
ּדּוע ִּת ְ ְט ֵרנִ י= וַ יְ ַשּלְ ֵחהּו ָחנָ נ ָאּור
ָר ָעה ִהיא וְ ִאמטֹוב ַמ ַ
ֶא ַ
וְ ִש ְמעֹונ ֶּפ ְטרֹו ע ֵֹמד
לקּיָ ָפא ַהּכ ֵֹהנ ַהּגָ דֹול=
מא ָּתה ִמ ַּתלְ ִמ ָידיו וַ יְ ַכ ֵחש
ֹאמרּו ֵאלָ יו ַהֹלא גַ ַ
ּומ ְת ַח ֵּממ וַ ּי ְ
ִ
ֹאמר ִאיש ֵמ ַע ְב ֵדי ַהּכ ֵֹהנ ַהּגָ דֹול וְ הּוא ְ Zש ֵאר
ֹאמר ֵאינֶ ּנִ י= וַ ּי ֶ
וַ ּי ֶ
יתיָכ ִעּמֹו
תאזְ נֹו ַהֹלא ְר ִא ִ
ָקרֹוב ַל ַא ֶשר ִק ֵּצצ ֶּפ ְטרֹו ֶא ָ
ּופ ְתאֹמ ָק ָרא ַה ַּת ְרנְ גֹול=
ְּבתֹוְכ ַהּגָ נ= וַ ּי ֶֹפ ֶּפ ְטרֹו לְ ַכ ֵחש ִ
לּבית ַה ִּמ ְש ָּפט
שּוע ִמ ֵּבית ַקּיָ ָפא ֶא ֵ
וַ ּיֹולִ יכּו ֶאתיֵ ַ
לּבית ַה ִּמ ְש ָּפט
וַ יְ ִהי ַּבּב ֶֹקר ַה ְש ֵּכמ וְ ֵה ָּמה ֹלא נִ ְכנְ ּו ֶא ֵ
תה ָּפ ַח= וַ ּיֵ ֵצא
ֹאכלּו ֶא ַ
לְ ַמ ַענ ַא ֶשר ֹלאיִ ַּט ְּמאּו ִּכי ִאמי ְ
תה ִאיש
למה ַת ַא ִשימּו ֶא ָ
ֹאמר ַע ֶ
יהמ וַ ּי ַ
ילטֹו ַא ֵל ֶ
ִפ ָ
ֹאמרּו ֵאלָ יו לּולֵ א ָהיָ ה זֶ ה ע ֶ ֹVשה ָרע ִּכי ַע ָּתה
ַהּזֶ ה= וַ ּיַ ַענּו וַ ּי ְ
יהמ ִּפ ָילטֹו ָק ֻחהּו ַא ֶּתמ
ֹאמר ַאלֵ ֶ
ֹלא ִה ְּגַ ְרנֻ הּו ֵאלֶ יָכ= וַ ּי ֶ
הּודימ
ֹאמרּו ֵא ָליו ַהּיְ ִ
תֹור ְת ֶכמ וַ ּי ְ
ִע ָּמ ֶכמ וַ ַעשּו ִמ ְש ָּפטֹו ְּכ ַ
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שּוע ַא ֶשר
ינלנּו ִר ְשיֹונ ְל ָה ִמית ִאיש= ְל ַמֹּלאת ְּד ַבר יֵ ַ
ֵא ָ
ִּד ֵּבר לִ ְרמֹז ֵאיזֶ ה ָמוֶ ת ָע ִתיד הּוא לָ מּות= וַ ּיָ ָשב ִּפ ָילטֹו
ֹאמר ֵא ָליו ַה ַא ָּתה
שּוע וַ ּי ֶ
לּבית ַה ִּמ ְש ָּפט וַ ּיִ ְק ָרא ֶאליֵ ַ
ֶא ֵ
הּוא ֶמלֶ ְכ ַהּיְ ִ
שּוע ַה ִמּלִ ְּבָכ ְּת ַד ֵּבר זֹאת
הּודימ= וַ ּיַ ַענ אֹתֹו יֵ ַ
הּודי
אֹו ַא ֵח ִרימ ִה ִּגידּולְ ָכ ָעלָ י= וַ ּיַ ַענ ִּפילָ טֹו ַה ַאפ ָאנ ִֹכי יְ ִ
ית= וַ ּיַ ַענ
אשי ַהּכ ַֹהנִ ימ ִה ְּגִ ירּוָכ ֵאלָ י ֶמה ָע ִש ָ
ַהֹלא ַע ְּמָכ וְ ָר ֵ
כּותי
מהיְ ָתה ַמלְ ִ
נהעֹולָ מ ַהּזֶ ה ִא ָ
כּותי ֵאינֶ ּנָ ה ִמ ָ
שּוע ַמלְ ִ
יֵ ַ
נהעֹולָ מ ַהּזֶ ה ִּכי ָאז נִ לְ ַחמּו ְמ ָש ְר ַתי לְ ִבלְ ִּתי ִה ָּמ ֵר ְּביַ ד
ִמ ָ
ֹאמר ֵאלָ יו ִּפילָ טֹו
כּותי ֵאינֶ ּנָ ה ִמּפֹה= וַ ּי ֶ
הּודימ וְ ַע ָּתה ַמלְ ִ
ַהּיְ ִ
שּוע ַא ָּתה ָא ַמ ְר ָּת ִּכי
מּכנ ֵאפֹוא ֶמ ֶלְכ ָא ָּתה וַ ּיַ ַענ יֵ ַ
ִא ֵ
עֹולמ ְל ָה ִעיד ַעל
אתי ָב ָ
נֹול ְד ִּתי וְ ָלזֶ ה ָּב ִ
ֶמ ֶלְכ ָאנ ִֹכי ָלזֶ ה ַ
ֹאמר
נה ֶא ֶמת יִ ְש ַמע ְּבקֹולִ י= וַ ּי ֶ
לא ֶשר הּוא ִמ ָ
ָה ֶא ֶמת ָּכ ַ
ילטֹו ָמה ִהיא ָה ֶא ֶמת וְ ַא ַח ֵרי ַּד ְּברֹו זֹאת יָ ָצא
ֵא ָליו ִּפ ָ
אתי בֹו
ֹלאמ ָצ ִ
ָ
יהמ ַאנִ י
ֹאמר ַאלֵ ֶ
הּודימ וַ ּי ֶ
להּיְ ִ
ֵשנִ ית ֶא ַ
לעוֹנ= ֵהנ ִמנְ ָהג הּוא לָ ֶכמ ִּכי ַא ַשּלַ ח לָ ֶכמ ִאיש ֶא ָחד
ָּכ ָ
תמלֶ ְכ
יא ַשּלַ ח לָ ֶכמ ֶא ֶ
ָח ְפ ִשי ַּב ָּפ ַח ַהיֵ ש ֶאתנַ ְפ ְש ֶכמ ִּכ ַ
תה ִאיש ַהּזֶ ה
ּיֹויפּו וַ ּיִ ְצ ַעקּו ֻכּלָ מ לֵ אמֹר ֹלא ֶא ָ
הּודימ= וַ ִ
ַהּיְ ִ
שֹודד=
רא ָּבא ָהיָ ה ֵ
ּוב ַ
רא ָּבא ַ
תּב ַ
ֶאּלָ א ֶא ַ
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ּשֹוטימ= וַ יְ ָש ְרגּו ַאנְ ֵשי
שּוע וַ יְ יַ ְּ ֵרהּו ַּב ִ
ָאז לָ ַקח ִּפילָ טֹו ֶאתיֵ ַ
ַה ָּצ ָבא ַע ֶט ֶרת ק ִֹצימ וַ ּיָ ִשימּו א ָֹתּה ַעלרֹאשֹו וַ ּיַ ְע ֻטהּו לְ בּוש
להּלֶ ִחי=
הּודימ וַ ּיַ ֻּכהּו ַע ַ
ֹאמרּו ָשלֹומ לְ ָכ ֶמלֶ ְכ ַהּיְ ִ
ַא ְרּגָ ָמנ= וַ ּי ְ
מֹוציא אֹתֹו
יהמ ִהנְ נִ י ִ
ֹאמר ַא ֵל ֶ
חּוצה וַ ּי ֶ
וַ ּיֵ ֵצא ִפילָ טֹו עֹוד ַה ָ
שּוע יָ ָצא
לעוֹנ= וְ יֵ ַ
אתי בֹו ָּכ ָ
ֹלאמ ָצ ִ
ָ
יכמ לְ ַמ ַענ ֵּת ְדעּו ִּכי
ַאלֵ ֶ
יהמ
ֹאמר ַאלֵ ֶ
חּוצה וְ ָעלָ יו ַע ֶט ֶרת ַהּק ִֹצימ ּולְ בּוש ָה ַא ְרּגָ ָמנ וַ ּי ֶ
ַה ָ
אשי ַהּכ ַֹהנִ ימ
ִּפ ָילטֹו ִהּנֵ ה ָה ָא ָדמ= וַ יְ ִהי ַּכ ַא ֶשר ָר ֻאהּו ָר ֵ
יהמ
ֹאמר ַא ֵל ֶ
וְ ַה ְמ ָש ְר ִתימ וַ ּיִ ְצ ַעקּו ֵלאמֹר ַה ְצ ֵלב ַה ְצ ֵלב וַ ּי ֶ
אתי בֹו
ֹלאמ ָצ ִ
ָ
ִּפילָ טֹו ָק ֻחהּו ַא ֶּתמ וְ ַה ְצלִ ֻיבהּו ִּכי ָאנ ִֹכי
תֹור ֵתנּו
לּפי ָ
שלנּו וְ ַע ִ
ָ
ּתֹורה יֵ
הּודימ ָ
ַא ְש ָמה= וַ ּיַ ַענּו ַהּיְ ִ
וַ יְ ִהי
ֹלהימ=
נה ֶא ִ
יע ָשה ַע ְצמֹו לְ ֶב ָ
במוֶ ת הּוא ִּכ ָ
ַחּיַ ָ
תה ָּד ָבר ַהּזֶ ה וַ ּי ֶֹפ וַ ּיִ ָירא עֹוד= וַ ּיָ ָשב
ִּכ ְשמ ַֹע ִּפילָ טֹו ֶא ַ
שּוע ֵמ ַאיִ נ ָא ָּתה וְ ֹלא
ֹאמר ֶאליֵ ַ
לּבית ַה ִּמ ְש ָּפט וַ ּי ֶ
וַ ּיָ בֹא ֶא ֵ
ֹאמר ֵאלָ יו ִּפ ָילטֹו ֵאלַ י ֹלא ְת ַד ֵּבר
שּוע ָּד ָבר= וַ ּי ֶ
ֶה ִשיבֹו יֵ ַ
ַהֹלא יָ ַד ְע ָּת ִּכי יֶ שלְ ֵאל יָ ִדי לִ ְצלָ ְבָכ וְ יֶ שלְ ֵאל יָ ִדי לְ ַשּלְ ֶח ָּכ=
לּולא נִ ַּתנלְ ָכ
לרשּות ָע ַלי ֵ
שּוע ֹלא ָהיְ ָתהּלְ ָכ ָּכ ְ
וַ ּיַ ַענ יֵ ַ
ִמּלְ ָמ ְעלָ ה לָ ֵכנ ַעוֹנ ַה ַּמ ְּגִ יר א ִֹתי ֵאלֶ יָכ ּגָ דֹול ֵמ ַעוֹנֶ ָכ= ָאז יְ ַב ֵּקש
מּת ַשּלַ ח ֶאת
ֹאמרּו ִא ְ
הּודימ ָצ ַעקּו וַ ּי ְ
ִּפילָ טֹו לְ ַשּלְ חֹו וְ ַהּיְ ִ
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לה ִּמ ְתנַ ֵּשא ִל ְהיֹות ֶמ ֶלְכ מ ֵֹרד
יר ִּכי ָכ ַ
זֶ ה ֵאינְ ָכ א ֵֹהב לַ ֵּק ָ
הֹוציא
תה ָּד ָבר ַהּזֶ ה ִ
יר= וַ יְ ִהי ִּכ ְשמ ַֹע ִּפילָ טֹו ֶא ַ
הּוא ַּב ֵּק ָ
לּכ ֵּא ַה ִּמ ְש ָּפט ַּב ָּמקֹומ ַהּנִ ְק ָרא
חּוצה וַ ּיֵ ֶ Zשב ַע ִ
שּוע ַה ָ
ֶאתיֵ ַ
שֹונע ֶבר ּגַ ְּב ָתא= וְ ָאז ָהיְ ָתה ַה ָכנַ ת ַה ֶּפ ַח
ֵ
ּובלְ
ְב ֵשמ ִר ְצ ָפה ִ
הּודימ ִהּנֵ ה ַמלְ ְּכ ֶכמ=
להּיְ ִ
ֹאמר ֶא ַ
וְ ַה ָּש ָעה ַּכ ָּש ָעה ַה ִּש ִּ Qשית וַ ּי ֶ
יהמ ִּפילָ טֹו ַה ָצֹלב
ֹאמר ַא ֵל ֶ
וְ ֵהמ ָצ ַעקּו ַקח ַקח ְצֹלב אֹתֹו וַ ּי ֶ
אשי ַהּכ ַֹהנִ ימ ֵאינ ָלנּו ֶמ ֶלְכ
תמ ְל ְּכ ֶכמ וַ ּיַ ַענּו ָר ֵ
ֶא ְצֹלב ֶא ַ
יהמ לְ ַה ְצלִ יבֹו וַ ּיִ ְקחּו
ָאז ְמ ָרֹו ַא ֵל ֶ
יר=
מה ֵּק ָ
ִּכי ִא ַ
לה ָּמקֹומ
תצלָ בֹו וַ ּיֵ ֵצא ֶא ַ
יכהּו= וַ ּיִ ָּשא ֶא ְ
שּוע וַ ּיֹולִ ֻ
ֶאתיֵ ַ
שֹונע ֶבר ּגָ לְ ּגָ לְ ָּתא= וַ ּיִ ְצלְ בּו אֹתֹו
ֵ
ּובלְ
ַהּנִ ְק ָרא ְמקֹומ ַהּגֻ לְ ּגֹלֶ ת ִ
שּוע
ּומּזֶ ה ֶא ָחד וְ יֵ ַ
ּושנֵ י ַאנָ ִשימ ַא ֵח ִרימ ִעּמֹו ִמּזֶ ה ֶא ָחד ִ
ָש ָּמה ְ
לה ְּצ ָלב וְ זֶ ה
ללּוח וַ ּיָ ֶ Vשמ ַע ַ
ַ
ּופילָ טֹו ַ ּגמ ָּכ ַתב ַע
ַּב ָּתוֶ ְכ= ִ
יהּודימ ַר ִּבימ
הּודימ= וִ ִ
שּוע ַהּנָ ְצ ִרי ֶמלֶ ְכ ַהּיְ ִ
רה ָּכתּוב יֵ ַ
ְד ַב ַ
ָק ְראּו ֶא ַ
שּוע
בשמ יֵ ַ
ָ
תה ָּכתּוב ַהּזֶ ה ִּכי ַה ָּמקֹומ ַא ֶשר נִ ְצלַ
רֹומי=
שֹונע ֶבר יָ וָ נ וְ ִ
ֵQ
לה ִעיר וְ ַה ָּכתּוב ָהיָ ה ִּבלְ
ָהיָ ה ָקרֹוב ֶא ָ
לּפילָ טֹו ַאלנָ א ִת ְכּתֹב
הּודימ ֶא ִ
אשי כ ַֹהנֵ י ַהּיְ ִ
ֹאמרּו ָר ֵ
וַ ּי ְ
מא ֶשר ָא ַמר ַאנִ י ֶמלֶ ְכ ַהּיְ ִ
הּודימ ִּכי ִא ַ
ֶמלֶ ְכ ַהּיְ ִ
הּודימ= וַ ּיַ ַענ
רּכ ַת ְב ִּתי ָּכ ָת ְב ִּתי= וַ יְ ִהי ַּכ ַא ֶשר
תא ֶש ָ
ֹאמר ֶא ַ
ִּפילָ טֹו וַ ּי ַ
ָצלְ בּו ַאנְ ֵשי ַה ָּצ ָבא ֶאתיֵ ַ
תּבגָ ָדיו וַ יְ ַחּלְ קּומ
שּוע וַ ּיִ ְקחּו ֶא ְ
תּכ ָּתנְ ּתֹו
לְ ַא ְר ָּב ָעה ַחלָ ִקימ ְל ִאיש ִאיש ֵחלֶ ק ֶא ָחד וְ גַ מ ֶא ֻ
יט ַ 14ה ָּ Zש ָעה ַה ִּ Zש ִּ Zשית – שתימעשרה בצהריימ.
שֹונע ֶבר – עברית.
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ממ ַע ֵשה א ֵֹרג ִמּלְ ַמ ְעלָ ה
פּורה ִּכי ִא ַ
ֹלאהיְ ָתה ְת ָ
ָ
וְ ַה ֻּכּתֹנֶ ת
לא ִחיו ַאלנָ א נִ ְק ָר ֶע ָה לִ ְק ָר ִעימ
ֹאמרּו ִאיש ֶא ָ
דק ֶצ ָה= וַ ּי ְ
וְ ַע ָ
ּגֹורל ְל ִמי ִת ְהיֶ ה ְל ַמֹּלאת ְּד ַבר ַה ָּכתּוב
יה ָ
ַאְכנַ ִּפיל ָע ֶל ָ
שּוכנ ַאנְ ֵשי
ֵ
גֹורל וַ ּיַ ַע
בּושי יַ ִּפילּו ָ
יְ ַחּלְ קּו ְבגָ ַדי לָ ֶהמ וְ ַעללְ ִ
שּוע ָע ְמדּו ִאּמֹו וַ ַאחֹות ִאּמֹו ִמ ְריָ מ
ַה ָּצ ָבא= וְ ַעליַ ד ְצלָ ב יֵ ַ
תאּמֹו וְ ֶאת
שּוע ֶא ִ
ּומ ְריָ מ ַה ַּמגְ ָּדלִ ית= וַ ּיַ ְרא יֵ ַ
לֹופ ִ
ֵא ֶשת ְק ָ
לאּמֹו ִא ָּשה
ֹאמר ֶא ִ
ַה ַּתלְ ִמיד ַא ֶשר ָא ַהב ע ְֹמ ִדימ ֶא ְצלֹו וַ ּי ֶ
לה ַּתלְ ִמיד ִהּנֵ ה זֹאת ִא ֶּמָכ
ִהּנֵ ה זֶ ה ְּבנֵ ְכ= וְ ַא ַחר ָא ַמר ֶא ַ
לּביתֹו= וַ יְ ִהי
נה ָּש ָעה ַה ִהיא ָא ַפ א ָֹתּה ַה ַּת ְל ִמיד ֶא ֵ
ּומ ַ
ִ
שּוע ִּכי ַע ָּתהזֶ ה נִ ְשלַ מ ַהּכֹל לְ ַמ ַענ
יכנ ַּכ ַא ֶשר יָ ַדע יֵ ַ
ֵמ ַא ַח ֵר ֵ
מּכ ִלי ָמ ֵלא ח ֶֹמצ
אתי= וְ ָש ְ
יִ ָּמ ֵלא ַה ָּכתּוב ֻּכּלֹו ָא ַמר ָצ ֵמ ִ
לּפיו=
לאזֹוב וַ ּיַ ְק ִר ֻיבהּו ֶא ִ
ימהּו ַע ֵ
וַ יְ ַמלְ אּו ְפֹוג ַּבח ֶֹמצ וַ יְ ִש ֻ
ֹאמר נִ ְשלָ מ וַ ּיֵ ט ֶאתרֹאשֹו וַ ּיַ ְפ ֵקד
תהח ֶֹמצ וַ ּי ֶ
שּוע ֶא ַ
וַ ּיִ ַּקח יֵ ַ
לה ְּצ ָלב
ּולְ ַמ ַענ ֹלא ִת ָּש ַא ְרנָ ה ַה ְּגוִ ּיֹות ַע ַ
ֶאתרּוחֹו=
יע ֶרב ַש ָּבת ָהיָ ה וְ גָ דֹול יֹומ ַה ַּש ָּבת ַההּוא
ְּביֹומ ַה ַּש ָּבת ִּכ ֶ
הֹוריד
יהמ ּולְ ִ
תשֹוק ֶ
ֵ
נּפילָ טֹו לְ ַש ֵּבר ֶא
הּודימ ִמ ִ
ָש ַאלּו ַהּיְ ִ
תשֹוקי ָה ִראשֹונ
ֵ
א ָֹתמ= וַ ּיָ בֹאּו ַאנְ ֵשי ַה ָּצ ָבא וַ יְ ַש ְּברּו ֶא
יכ ָבר
ּוב ְרא ָֹתמ ִּכ ְ
שּוע ִ
וְ ַה ֵּשנִ י ַהּנִ ְצלָ ִבימ ִעּמֹו= וַ ּיָ בֹאּו ֶאליֵ ַ
תשֹוקיו= ַאְכ ֶא ָחד ֵמ ַאנְ ֵשי ַה ָּצ ָבא ָּד ַקר
ָ
ֵמת ֹלא ִש ְּברּו ֶא
תצּדֹו ְ
ַּב ַחנִ ית ֶא ִ
ּוכ ֶר ַגע יָ ָצא ָּדמ וָ ָמיִ מ= וְ ָהר ֶֹאה זֹאת ֵה ִעיד
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מא ֶּתמ
יֹוד ַע ִּכי ָה ֶא ֶמת יַ ִּגיד ְל ַמ ַענ ּגַ ַ
וְ ֵעדּותֹו נֶ ֶא ָמנָ ה וְ הּוא ֵ
ַּת ַא ִמינּו= ִּכי ָכלזֹאת ָהיְ ָתה לְ ַמֹּלאת ַה ָּכתּוב וְ ֶע ֶצמ ֹלא
ִת ְש ְּברּו בֹו= וְ עֹוד ָּכתּוב ַא ֵחר א ֵֹמר וְ ִה ִּביטּו ֵאלָ יו ֵאת ַא ֶשר
יֹופ ָה ָר ָמ ִתי וְ הּוא ַּתלְ ִמיד
יכנ ָּבא ֵ
וַ יְ ִהי ַא ַח ֵר ֵ
ָּד ָקרּו=
הּודימ וַ ּיִ ְש ַאל ֵמ ֵאת ִּפילָ טֹו
ְכּב ֵּ ֶתר ִמּיִ ְר ַאת ַהּיְ ִ
שּוע ַא ַ
יֵ ַ
שּוע וַ ּיַ ּנַ ח לֹו ִּפילָ טֹו וַ ּיָ בֹא
תּגּופת יֵ ַ
ַ
ַא ֶשר יִ ְּתנֵ הּו ָל ֵ Vשאת ֶא
שּוע= וַ ּיָ בֹא ּגַ מנַ ְק ִּדימֹונ ַא ֶשר ָּבא ַּב ְּת ִח ָּלה
תּגּופת יֵ ַ
ַ
וַ ּיִ ָּשא ֶא
יט ִרינ=
שּוע וַ ּיָ ֵבא ֵערּוב מֹרוַ ַא ָהלֹות ְּכ ֵמ ָאה לִ ְ
ַבּלַ יְ לָ ה ֶאליֵ ַ
מה ְּב ָש ִמימ
יכינ ִע ַ
כּוה ְב ַת ְכ ִר ִ
שּוע וַ ּיִ ְכ ְר ָ
תּגּופת יֵ ַ
ַ
וַ ּיִ ְקחּו ֶא
הּודימ ִל ְקּבֹר ֶא ֵ
ַּכ ַא ֶשר נ ַֹהגִ ימ ַהּיְ ִ
יהמ= ַּוב ָּמקֹומ ַא ֶשר
תמ ֵת ֶ
ֹלאהּושמ ּבֹו ִאיש
ַ
בשמ ָהיָ ה גָ נ ַּובּגַ נ ֶק ֶבר ָח ָדש ַא ֶשר
ָ
נִ ְצלַ
הּודימ
יע ֶרב ַש ָּבת ָהיָ ה לַ ּיְ ִ
שּוע ִּכ ֶ
דע ָּתה= ָשמ ָשמּו ֶאתיֵ ַ
ַע ָ
וְ ַה ֶּק ֶבר ָקרֹוב=
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כ
חשְכ וַ ָּתבֹא ִמ ְריָ מ
וַ יְ ִהי ְּב ֶא ָחד ַּב ַּש ָּQבת לִ ְפנֹות ַהּב ֶֹקר ְּבעֹוד ֶ
מּו ָרה ֵמ ַעל
תה ֶא ֶבנ ָ
לה ָּק ֶבר וַ ֵּת ֵרא ֶא ָ
ַה ַּמ ְג ָּד ִלית ֶא ַ
לה ַּת ְל ִמיד
לש ְמעֹונ ֶּפ ְטרֹו וְ ֶא ַ
ַה ָּק ֶבר= וַ ָּת ָרצ וַ ָּתבֹא ֶא ִ
יהמ ִהּנֵ ה נָ ְשאּו
ֹאמר ַא ֵל ֶ
שּוע וַ ּת ֶ
ָה ַא ֵחר ַא ֶשר ַא ֵהבֹו יֵ ַ
יחהּו= וַ ּיֵ ֵצא
נה ֶּק ֶבר וְ ֹלא יָ ַד ְענּו ֵאיפֹה ִהּנִ ֻ
תה ָאדֹונ ִמ ַ
ֶא ָ
כ ֶ 19 ,1א ָחד ַּב ַּש ָּבת – יומ ראשונ.
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יהמ
לה ָּק ֶבר= וַ ּיָ רּוצּו ְשנֵ ֶ
ֶפ ְטרֹו וְ ַה ַּתלְ ִמיד ָה ַא ֵחר וַ ּיֵ לְ כּו ֶא ַ
תּפ ְטרֹו
יַ ְח ָּדו וַ יְ ַמ ֵהר ַה ַּת ְל ִמיד ָה ַא ֵחר ָלרּוצ וַ ּיַ ַעבֹר ֶא ֶ
לה ָּק ֶבר= וַ ּיִ ַּכפ וַ ּיַ ְש ֵקפ ֶאלּתֹוכֹו וַ ּיַ ְרא
וַ ּיָ בֹא ִראשֹונָ ה ֶא ַ
ימה= וַ ּיָ בֹא ִש ְמעֹונ
ֹלאבא ְפנִ ָ
ָ
יכינ ֻמּנָ ִחימ ַאְכ
תה ַּת ְכ ִר ִ
ֶא ַ
יכינ
תה ַּת ְכ ִר ִ
לה ָּק ֶבר וַ ּיַ ְרא ֶא ַ
ֶּפ ְטרֹו ַא ַח ָריו וְ הּוא נִ ְכנַ  ֶא ַ
ֻמּנָ ִחימ= וְ ַה ִּמ ְט ַּפ ַחת ַא ֶשר ָהיְ ָתה ַעלרֹאשֹו ֵאינֶ ּנָ ה ֻמּנַ ַחת
קֹומּה= וַ ּיָ בֹא
ממ ֻק ֶּפ ֶלת ְל ַב ָּדּה ִּב ְמ ָ
יכינ ִּכי ִא ְ
ֵא ֶצל ַה ַּת ְכ ִר ִ
לה ָּק ֶבר
רּבא ִראשֹונָ ה ֶא ַ
מה ַּתלְ ִמיד ָה ַא ֵחר ַא ֶש ָ
ָש ָּמה ּגַ ַ
תה ָּכתּוב ַא ֶשר
דע ָּתה ֶא ַ
ֹלאה ִבינּו ַע ַ
ֵ
וַ ּיַ ְרא וַ ּיַ ַא ֵמנ= ִּכי
קֹומ יָ קּומ ֵמ ִעמ ַה ֵּמ ִתימ= וַ ּיָ שּובּו ַה ַּת ְל ִמ ִידימ וַ ּיֵ ְלכּו ֶאל
כֹותּה
בֹוכּיָ ה ִמחּוצ לַ ָּק ֶבר וַ יְ ִהי ִב ְב ָ
ּומ ְריָ מ ָע ְמ ָדה ִ
יתמ= ִ
ֵּב ָ
בּושי
וַ ִּת ַּכפ וַ ַּת ְש ֵקפ ֶאלּתֹוְכ ַה ָּק ֶבר= וַ ֵּת ֶרא ְשנֵ י ַמלְ ָא ִכימ לְ ֵ
שּוע ֶא ָחד
תּגּופת יֵ ַ
ַ
רשמּו ָשמ ֶא
יש ִבימ ַּב ָּמקֹומ ַא ֶש ָ
לְ ָבנִ ימ ְ
יה ִא ָּשה ָל ָמה
ֹאמרּו ֵא ֶל ָ
לֹותיו= וַ ּי ְ
שֹותיו וְ ֶא ָחד ַמ ְר ְּג ָ
ְמ ַר ַא ָ
תאדֹנִ י וְ ֹלא יָ ַד ְע ִּתי
יהמ ִּכי נָ ְשאּו ִמּזֶ ה ֶא ַ
ֹאמר ַאלֵ ֶ
ִת ְב ִּכי וַ ּת ֶ
יה וַ ֵּת ֶרא ֶאת
יחהּו= וַ יְ ִהי ְב ַד ְּב ָרּה זֹאת וַ ֵּת ֶפנ ַא ַח ֶר ָ
ֵאיפֹה ִהּנִ ֻ
שּוע
יה יֵ ַ
ֹאמר ֵאלֶ ָ
שּוע= וַ ּי ֶ
שּוע ע ֵֹמד וְ ֹלא יָ ְד ָעה ִּכי הּוא יֵ ַ
יֵ ַ
תמי ְת ַב ֵּק ִשי וְ ִהיא ָח ְש ָבה ִּכיהּוא
ִא ָּשה לָ ָמה ִת ְב ִּכי ֶא ִ
ש ֵֹמר ַהּגָ נ וַ ּת ֶ
את אֹתֹו ִמּזֶ ה
מא ָּתה נָ ָש ָ
ֹאמר ֵאלָ יו ַאדֹנִ י ִא ַ
יה
ֹאמר ֵאלֶ ָ
ַהּגִ ָידהּנָ א לִ י ֵאיפֹה ִהּנַ ְחּתֹו ּולְ ַק ְח ִּתיו ִמ ָּשמ= וַ ּי ֶ
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מֹורה=
ֹאמר ֵאלָ יו ַרּבּונִ י ַא ֶשר ֵּפרּושֹו ֶ
שּוע ִמ ְריָ מ וַ ֵּת ֶפנ וַ ּת ֶ
יֵ ַ
יתי ֶאל
לּתּגְ ִעי ִבי ִּכי עֹוד ֹלא ָע ִל ִ
שּוע ַא ִ
יה יֵ ַ
ֹאמר ֵאלֶ ָ
וַ ּי ֶ
יהמ ַאנִ י עֹלֶ ה ֶאל
לא ַחי וְ ִא ְמ ִרי ַאלֵ ֶ
ָא ִבי ַאְכ ְל ִכינָ א ֶא ַ
יכמ= וַ ָּתבֹא ִמ ְריָ מ ַה ַּמגְ ָּדלִ ית
אֹלה ֶ
ֹלהי וֵ ֵ
לא ַ
יכמ וְ ֶא ֶ
ָא ִבי וַ ַא ִב ֶ
תה ָאדֹונ וְ ָכזֹאת ִּד ֶּבר
יר ַא ָתה ֶא ָ
לה ַּתלְ ִמ ִידימ ִּכ ָ
וַ ְּת ַ ֵּפר ֶא ַ
תע ֶרב ַּבּיֹומ ַההּוא וְ הּוא ֶא ָחד
וַ יְ ִהי לְ ֵע ֶ
יה=
ֵאלֶ ָ
ַּב ַּש ָּQבת ַּכ ַא ֶשר נִ ְ ְּגרּו ַּד ְלתֹות ַה ַּביִ ת ַא ֶשרנִ ְק ְּבצּו ָשמ
יהמ
שּוע וַ ּיַ ַעמֹד ֵּבינֵ ֶ
הּודימ וַ ּיָ בֹא יֵ ַ
ַה ַּת ְל ִמ ִידימ ִמּיִ ְר ַאת ַהּיְ ִ
ּוב ַד ְּברֹו זֹאת ֶה ְר ָאה א ָֹתמ ֶאת
יהמ ָשלֹומ לָ ֶכמ= ְ
ֹאמר ַאלֵ ֶ
וַ ּי ֶ
תה ָאדֹונ=
אֹותמ ֶא ָ
תצּדֹו וַ ּיִ ְש ְמחּו ַה ַּתלְ ִמ ִידימ ִּב ְר ָ
יָ ָדיו וְ ֶא ִ
יהמ ָשלֹומ לָ ֶכמ ַּכ ַא ֶשר ָשלַ ח א ִֹתי ָה ָאב
שּוע לְ ַד ֵּבר ַאלֵ ֶ
וַ ּי ֶֹפ יֵ ַ
ֹאמר
ֵּכנ ָאנ ִֹכי שֹלֵ ַח ֶא ְת ֶכמ= וַ יְ ִהי ְב ַד ְּברֹו זֹאת וַ ּיִ ַּ Qפח ָּב ֶהמ וַ ּי ֶ
לא ֶשר ִּת ְלְ חּו
תרּוח ַהּק ֶֹדש= וְ ָהיָ ה ָּכ ַ
ַ
יהמ ְקחּו לָ ֶכמ ֶא
ַאלֵ ֶ
תֹומא
ֹאתמ וְ נִ ְלַ ח לָ ֶהמ וַ ַא ֶשר ַּת ַא ִשימּו יֶ ְא ָשמּו= וְ ָ
תחּט ָ
ֶא ַ
תֹוכמ
ֹלאהיָ ה ְב ָ
ָ
ֶא ָחד ִמ ְּשנֵ ימ ֶה ָע ָשר ַהּנִ ְק ָרא ִדידּומֹו
שּוע= וַ ּיַ ּגִ ידּו לֹו ַה ַּתלְ ִמ ִידימ ַהּנִ ְש ָא ִרימ ָראֹה ָר ִאינּו
ְּכבֹוא יֵ ַ
יהמ ִאמֹלא ֶא ְר ֶאה ְביָ ָדיו ֶאת
ֹאמר ַא ֵל ֶ
תה ָאדֹונ וַ ּי ֶ
ֶא ָ
תא ְצ ָּב ִעי ִּב ְמקֹומ ַה ַּמ ְ ְמרֹות
רשמ ַה ַּמ ְ ְמרֹות וְ ָא ִשימ ֶא ֶ
ֶ
וְ ָא ִשימ ֶאתיָ ִדי ְּב ִצּדֹו ֹלא ַא ַא ִמינ= וַ יְ ִהי ִמ ֵ ּקצ ְשמֹונַ ת יָ ִמימ
שּוע
תֹומא ִע ָּמ ֶהמ וַ ּיָ בֹא יֵ ַ
ימה וְ ָ
וְ ַתלְ ִמ ָידיו ֵשנִ ית ַּב ַּביִ ת ְּפנִ ָ
כ  22וַ ּיִ ַּפח ָּב ֶהמ – נשמ עליהמ ,הכני בהמ רוח )ראה בראשית ב .(7
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ֹאמר ָשלֹומ לָ ֶכמ= וְ ַא ַחר
יהמ וַ ּי ֶ
וְ ַה ְּדלָ תֹות ְמ ֻּגָ רֹות וַ ּיַ ַעמֹד ֵּבינֵ ֶ
ּושלַ ח
לּתֹומא ְשלַ ח ֶא ְצ ָּב ַעָכ ֵהּנָ ה ְּור ֵאה ֶאתיָ ַדי ְ
ָ
ָא ַמר ֶא
לּת ִהי ַח ַר ֶאמּונָ ה ִּכי ִאמ
ֶאתיָ ְדָכ ֵהּנָ ה וְ ִ Vשימ ְּב ִצ ִּדי וְ ַא ְ
ּתֹומא וַ ּי ֶ
ַמ ַא ִמינ= וַ ּיַ ַענ ָ
ֹאמר ֵא ָליו
אֹלהי= וַ ּי ֶ
ֹאמר ֵאלָ יו ַאדֹנִ י וֵ ָ
ּתֹומא ֶה ֶא ָמנְ ָּת ַא ְש ֵרי ַה ַּמ ַא ִמינִ ימ וְ ֵאינָ מ
ית א ִֹתי ָ
שּוע יַ ַענ ָר ִא ָ
יֵ ַ
שּוע
וְ ִהּנֵ ה ּגַ מאֹתֹות ַא ֵח ִרימ ַר ִּבימ ָע ָשה יֵ ַ
ר ִֹאימ=
ְכאּלֶ ה
לְ ֵעינֵ י ַתלְ ִמ ָידיו ַא ֶשר ֹלאנִ ְכ ְּתבּו ַּב ֵּ ֶפר ַהּזֶ ה= ַא ֵ
ֹלהימ
נה ֶא ִ
יח ֶּב ָ
שּוע הּוא ַה ָּמ ִש ַ
נִ ְכ ְּתבּו לְ ַמ ַענ ַּת ַא ִמינּו ִּכי יֵ ַ
ּולְ ַמ ַענ יִ ְהיּו לָ ֶכמ ַה ַּמ ַא ִמינִ ימ ַחּיִ ימ ִּב ְשמֹו=

כא
1
2

3

4
5
6

21
לה ַּתלְ ִמ ִידימ ַעליַ מ
שּוע ִהּגָ לֹות ֶא ַ
יכנ וַ ּי ֶֹפ יֵ ַ
וַ יְ ִהי ַא ַח ֵר ֵ
יהמ= ִש ְמעֹונ ֶּפ ְטרֹו וְ ָ
ִט ַיב ְריָ ה וְ כֹה נִ גְ לָ ה ַאלֵ ֶ
תֹומא ַהּנִ ְק ָרא
ּובנֵ י זַ ְב ַּדי
ִדידּומֹו ּונְ ַתנְ ֵאל ִמ ָּקנָ ה ַא ֶשר ְּב ֶא ֶרצ ַה ָּג ִליל ְ
יהמ
ֹאמר ַאלֵ ֶ
וְ עֹוד ְשנַ יִ מ ַא ֵח ִרימ ִמ ַּתלְ ִמ ָידיו יָ ְשבּו יַ ְח ָּדו= וַ ּי ֶ
מאנַ ְחנּו
ֹאמרּו ֵאלָ יו ַּג ַ
ִש ְמעֹונ ֶּפ ְטרֹו ִהנְ נִ י הֹלֵ ְכ לָ דּוג וַ ּי ְ
נֵ לֵ ְכ ִע ָּמְכ וַ ּיֵ ְצאּו וַ יְ ַמ ַהרּו לָ ֶר ֶדת ֶא ָ
ּוב ַּליְ ָלה ַההּוא
לה ָאנִ ּיָ ה ַ
לש ַפת ַהּיָ מ
שּוע ָע ַמד ַע ְ
אּומה= ַהּב ֶֹקר אֹור וְ יֵ ַ
ֹלא ָא ַחזּו ְמ ָ
שּוע
יהמ יֵ ַ
ֹאמר ַאלֵ ֶ
שּוע הּוא= וַ ּי ֶ
וְ ֹלא יָ ְדעּו ַה ַּת ְל ִמ ִידימ ִּכי יֵ ַ
ֹאמר לָ ֶהמ
אּומה וַ ּיַ ַענּו אֹתֹו ָאיִ נ= וַ ּי ֶ
ָּבנַ י ַהיֵ שלָ ֶכמ א ֶֹכל ְמ ָ
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ימינ לָ ָאנִ ּיָ ה וְ ִת ְמ ָצאּו וַ ּיַ ְש ִליכּו וְ ֹלא
ַה ְשלִ יכּו ַה ִּמ ְכמ ֶֹרת ִמ ִ
ֹאמר ַה ַּתלְ ִמיד ַההּוא
יָ ְכלּו עֹוד לִ ְמשְֹכ א ָֹתּה ֵמרֹב ַה ָּדגִ ימ= וַ ּי ֶ
לּפ ְטרֹו זֶ ה הּוא ָה ָאדֹונ וַ יְ ִהי ִּכ ְשמ ַֹע
שּוע ַא ֵהבֹו ֶא ֶ
ַא ֶשר יֵ ַ
תמ ִעילֹו ִּכי ָחשּופ
ִש ְמעֹונ ֶּפ ְטרֹו ִּכי הּוא ָה ָאדֹונ וַ ּיַ ְחּגֹר ֶא ְ
להּיָ מ= וְ ַה ַּת ְל ִמ ִידימ ַהּנִ ְש ָא ִרימ ָּבאּו
ָהיָ ה וַ יָ ּ ֶטל ַע ְצמֹו ֶא ַ
נהּיַ ָּב ָשה ִּכי ִאמ
ַב ְּ ִפינָ ה ַה ּ ְק ַטּנָ ה ִּכי ֹלא ִה ְר ִחיקּו ִמ ַ
מה ָּד ִגימ= וַ יְ ִהי
תה ִּמ ְכמ ֶֹרת ִע ַ
אתיִ מ ַא ָּמה וַ ּיִ ְמ ְשכּו ֶא ַ
ְּכ ָמ ַ
רּוכימ וְ ָדגִ ימ
יאש ַע ִ
אּושמ ּגַ ַחלֵ ֵ
ָ
להּיַ ָּב ָשה וַ ּיִ ְר
אתמ ֶא ַ
ְכ ֵצ ָ
נה ָּדגִ ימ
שּוע ָה ִביאּו ַהֹלמ ִמ ַ
יהמ יֵ ַ
ֹאמר ַאלֵ ֶ
יהמ וָ לָ ֶחמ= וַ ּי ֶ
ַעלֵ ֶ
ַא ֶשר ַא ַחזְ ֶּתמ ָע ָּתה= וַ ּיַ ַעל ִש ְמעֹונ ֶּפ ְטרֹו וַ ּיִ ְמשְֹכ ֶאת
דֹולימ ֵמ ָאה
להּיַ ָּב ָשה וְ ִהיא ְמ ֵל ָאה ָּד ִגימ ְּג ִ
ַה ִּמ ְכמ ֶֹרת ֶא ַ
פּכי ַר ִּבימ
לשה וְ ֹלא נִ ְק ְר ָעה ַה ִּמ ְכמ ֶֹרת ַא ִ
ּוש ָ
וַ ַח ִמ ִּשימ ְ
מא ָחד
שּוע ּבֹאּו ַ ַעדּו לִ ְּב ֶכמ וְ ֵאינ ּגַ ֶ
יהמ יֵ ַ
ֹאמר ַאלֵ ֶ
ָהיּו= וַ ּי ֶ
ַּב ַּתלְ ִמ ִידימ ַא ֶשר ְמלָ אֹו לִ ּבֹו לִ ְ Zשאֹל אֹתֹו ִמי ָא ָּתה ִּכי יָ ְדעּו
ַא ֶשר הּוא ָה ָאדֹונ= וַ ּיָ בֹא יֵ ַ
תהּלֶ ֶחמ וַ ּיִ ֵּתנ לָ ֶהמ
שּוע וַ ּיִ ַּקח ֶא ַ
שּוע
ישית ַא ֶשרנִ גְ לָ ה יֵ ַ
תה ָּדגִ ימ= וְ זֹאת ַה ַּפ ַעמ ַה ְּשלִ ִ
וְ גַ מ ֶא ַ
וַ יְ ִהי ַא ַח ֵרי
לּתלְ ִמ ָידיו ַא ַח ֵרי קּומֹו ֵמ ִעמ ַה ֵּמ ִתימ=
ֶא ַ
לש ְמעֹונ ֶּפ ְטרֹו ִש ְמעֹונ ֶּבניֹונָ ה
שּוע ֶא ִ
ָא ְכ ָלמ ָא ַמר יֵ ַ
ֹאמר ֵאלָ יו ֵּכנ ַאדֹנִ י ַא ָּתה יָ ַד ְע ָּת
יֹותר ֵמ ֵאּלֶ ה וַ ּי ֶ
ַה ֶת ֶא ַהב א ִֹתי ֵ
ֹאמר
תטלָ ָאי= וַ ּי ֶֹפ וַ ּי ֶ
ֹאמר ֵאלָ יו ְר ֵעה ֶא ְ
ִּכי ַא ַה ְב ִּתיָכ וַ ּי ֶ
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ֹאמר ֵאלָ יו ֵּכנ
ֵאלָ יו ֵשנִ ית ִש ְמעֹונ ֶּבניֹונָ ה ַה ֶת ֶא ַהב א ִֹתי וַ ּי ֶ
ֹאמר ֵאלָ יו נְ ַהג ֶאתצֹאנִ י=
ַאדֹנִ י ַא ָּתה יָ ַד ְע ָּת ִּכי ַא ַה ְב ִּתיָכ וַ ּי ֶ
ישית ִש ְמעֹונ ֶּבניֹונָ ה ַה ֶת ֶא ַהב א ִֹתי
ֹאמר ֵאלָ יו ַּפ ַעמ ְשלִ ִ
וַ ּי ֶ
ישית ַה ֶת ֶא ַהב
יא ַמר ֵא ָליו ַּב ְּש ִל ִ
וַ ּיִ ְת ַע ֵּצב ֶּפ ְטרֹו ַעל ִּכ ָ
יֹוד ַע וְ יָ ַד ְע ָּת ִּכי
תהּכֹל ַא ָּתה ֵ
ֹאמר ֵאלָ יו ַאדֹנִ י ֶא ַ
א ִֹתי וַ ּי ֶ
שּוע ְר ֵעה ֶאתצֹאנִ י= ָא ֵמנ ָא ֵמנ
ֹאמר ֵא ָליו יֵ ַ
ַא ַה ְב ִּתיָכ וַ ּי ֶ
תע ְצ ְמָכ
ַאנִ י א ֵֹמר לָ ְכ ִּב ְהי ְֹתָכ ָצ ִעיר לְ יָ ִמימ ַא ָּתה ָחגַ ְר ָּת ֶא ַ
ּופ ַר ְש ָּת ַכ ֶּפיָכ
לא ֶשר ָח ַפ ְצ ָּת וְ ָהיָ ה ַּכ ַא ֶשר ִּתזְ ַקנ ָ
וַ ֵּתלֶ ְכ ֶא ַ
לא ֶשר ֹלא ֶת ְח ָּפצ= וְ ָכלזֹאת ִּד ֶּבר
וְ ַא ֵחר יַ ְחּגָ ְרָכ ּונְ ָש ַאָכ ֶא ַ
ֹלהימ וַ יְ ִהי
תה ֶא ִ
דּבּה ֶא ָ
יתה ַא ֶשר יְ ַכ ֶּב ָ
לה ִּמ ָ
ִל ְרמֹז ַע ַ
ֹאמר ֵאלָ יו לֵ ְכ ַא ַח ָרי= וַ ּיִ ֶפנ ֶּפ ְטרֹו וַ ּיַ ְרא
ְּכ ַכּלֹותֹו לְ ַד ֵּבר וַ ּי ֶ
יהמ הּוא ַהּנ ֵֹפל
שּוע ַא ֵהבֹו הֹלֵ ְכ ַא ַח ֵר ֶ
תה ַּתלְ ִמיד ַא ֶשר יֵ ַ
ֶא ַ
מש ַאל ַאדֹנִ י ִמי הּואזֶ ה ַא ֶשר
ָ
עּודה וְ גַ
ַעללִ ּבֹו ְּב ֵעת ַה ְּ ָ
שּוע ַאדֹנִ י
ֹאמר ֶאליֵ ַ
יִ ְמ ְ ֶר ָּכ= וַ יְ ִהי ִּב ְראֹות אֹתֹו ֶּפ ְטרֹו וַ ּי ֶ
ֹאמר ֵאלָ יו יֵ ַ
וְ זֶ ה ַמהּלֹו= וַ ּי ֶ
מח ְפ ִצי ִּכי יִ ָּש ֵאר ַעד
שּוע ִא ֶ
לּכנ יָ ָצא ַה ָּד ָבר
ּב ִֹאי ַמהּלְ ָכ וְ לָ זֹאת ַא ָּתה לֵ ְכ ַא ַח ָרי= ַע ֵ
שּוע ֹלא
יה ַּתלְ ִמיד ַההּוא ֹלא יָ מּות וְ יֵ ַ
ַהּזֶ ה ֵּבינ ָה ַא ִחימ ִּכ ַ
מח ְפ ִצי ִּכייִ ָּש ֵאר ַעד
ָא ַמרלֹו ִּכי ֹלאיָ מּות ַאְכ ָא ַמר ִא ֶ
זֶ ה הּוא ַה ַּתלְ ִמיד ַה ֵּמ ִעיד ַעל
ּב ִֹאי ַמהּזֶ ה לָ ְכ=
ֵאּלֶ ה וַ ַא ֶשר ָּכ ַתב ָּכלזֹאת וְ יָ ַד ְענּו ִּכי ֵעדּותֹו נֶ ֶא ָמנָ ה= וְ יֵ ש
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שּוע וְ ִאמיִ ָּכ ְתבּו
עֹוד ַמ ַע ִשימ ַר ִּבימ ַא ֵח ִרימ ַא ֶשר ָע ָ Vשה יֵ ַ
מהעֹולָ מ ֻּכּלֹו ֹלא יָ ִכיל
ָ
ֻכּלָ מ לְ ַא ַחד ֶא ָחד ַא ַח ְּש ָבה ִּכי גַ
תה ְּ ָפ ִרימ ַא ֶשר יִ ָּכ ֵתבּו ָא ֵמנ=
ֶא ַ
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