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הימנון הפנינה
תרגום מיוונית ,מבוא והערות:
אמיר אור
המנון הפנינה הוא אלגוריה מיתית לגורלה של הנשמה :הנשמה נשלחת מן האחד,
ממלכות הרוח והאור )"המזרח"( להתגלם בגוף במלכות החושך הדמונית של העולם
הזה ,עולם החומר .היא נשלחת על מנת להציל משם יסוד רוחני השייך למלכות האור,
ולהשיבו שמה .היא מתדרדרת אל מצב רוחני של טעות ותעייה ,שכרות ושכחה ,תרדמה
ומוות .אולם בחסד אלוהי )"האב"" ,המלך"( נשלח מסר של ידע אל הנשמה להעירה,
להזכירה את מקורה ולהאירה .הנשמה מתוודעת אל עצמה ,יסודותיה חוברים לאחד,
והיא שבה אל מעלתה הראשונה ,אל מקורה ,שהוא פנימי וחיצוני כאחד :הוא בתוכה ,אך
גם מרוחק ממלכות החושך .היא שבה אל האחד ומשיגה מנוחת אמת.
ההסברים לנפילת הנשמה הם שלושה בעיקרם :חטא )יהודי ,נוצרי-כנסייתי( ,לימוד
)פלאטוני ,ניאו-פיתגוריאי( או תפקיד במאבק קוסמי בין טוב ורע )זורואסטרי,
גנוסטיקני( .האפשרויות המפורשות בטקסט הן השתיים האחרונות בלבד .ואולם המנון
הפנינה חף מכל דיון פילוסופי בשאלה .מבחינה תמאטית המנון הפנינה בנוי כאגדת עם
ולא כמיתוס הגותי כדוגמת מרבית הכתבים הגנוסטיקניים .נקודת המפנה להבנת
החיבור  -הציון המורה לקורא לשוב ולבחון את הטקסט כאלגוריה (ואף מספק את
המפתח)  -מתגלה לעין הקורא רק עם סיום העלילה ,כאשר הכסות הנשלחת לנסיך
כפרס על הישגו מזוהה עם הידע  -הגנוסיס )ר' שורות .(78-76
שמו של ההימנון התפרסם בקהל קוראיו המודרני לאחר שניתן לו על ידי חוקרי הטקסט.
הימנון הפנינה הגיע לידינו כשהוא כלול בחיבור האפוקריפי "מעשי תומא" שחובר
באדסה בתחילת המאה ה 3-לספירה ,ומגולל את קורותיו ודבריו של תומא ,השליח
להודו .ההימנון נשתמר בשני נסחים בלבד של "מעשי תומא" )מתוך שבעים וחמישה
נסחים יווניים ושישה סוריים( .הנוסח הסורי הוא מן המאה ה 10-לספירה ,והנוסח היווני
מן המאה ה .11-נוסחי "מעשי תומא" שונים זה מזה בשירות בתפילות ובסיפורים
הכלולים בהם ,וככל הנראה הטקסט נתגלגל בעריכות והעתקות חוזרות ונשנות .משום
כך ,בין השאר ,לא ניתן להצביע גם על קדימותו של אחד מן הנסחים הכוללים את הימנון
הפנינה; במתכונתם הנוכחית דומה שהינם חוליות של שתי מסורות עריכה שנפרדו זו
מזו כבר בעת העתיקה.
בנוסח הסורי ההימנון מכונה "הימנון השליח יהודה תומא בארץ ההודים"; שכן על פי
המסופר בחיבור זה ,תומא" ,אחיו התאום" של ישוע ,שר את ההימנון בעת היותו חבוש
בבית האסורים שם .אולם ,הגם שזהות מחברם של "מעשי תומא" אינה ידועה ,ספק רב
אם היה גם מחברו של הימנון הפנינה; ההימנון נבדל משאר "מעשי תומא" הן בסגנונו
והן בתוכנו ,ובמרבית הנסחים של "מעשי תומא" לא נכלל הימנון הפנינה .יש אפוא בסיס
מוצק לסברה כי ההימנון שולב מן המוכן בטקסט "מעשי תומא"  -אם על ידי מחברם ואם
על ידי עורכי הטקסט אחריו.
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הנפשות הפועלות ב"הימנון הפנינה" וכן הגיאוגרפיה הנזכרת בו מצביעים על תקופת
השושלת הארשקית של ממלכת פרתיה ) 247לפנה"ס עד  224לספירה( המסמלת
בהימנון את כוחות האור והרוח .אם אמנם חובר ההימנון באדסה )שהייתה מרכז
לאסכולה התומסיאנית וכן לזרמים דתיים רבים אחרים(  -הרי תאריך החיבור אינו יכול
להיות מאוחר מ 165-לספירה )השנה שבה הסתיים השלטון הפרתי בעיר( .אדסה שכנה
על דרך המשי ,שבה עברו בין סין והודו ליוון ורומא לא רק סחורות אלא גם תרבות.
מעצם התהפוכות המדיניות שידעה ,מיזגה בתוכה אדסה מגוון תרבויות )הלניסטית,
פגאנית מקומית ,פרסית ,יהודית ונוצרית( .אפשר אפוא בהחלט שהטקסט נתחבר
מלכתחילה במתכונת דו-לשונית ,אך כמו לגבי חיבורים רבים אחרים ,ברי שהנוסח היווני
הוא שזכה לתפוצה הרחבה יותר בכל אגן הים התיכון ,וממנו תורגמו חיבורים ללטינית,
לקופטית ,ושאר לשונות.
על פי עדות הפתיח של "מעשי תומא" החיבור שלפנינו הוא הימנון );(psalmos
"ובהתפללו ,ויביטו בו כל האסירים ויבקשוהו להעתיר בעדם .ויהי אחר התפללו ,וישב
תחתיו ,וכה החל לשיר הימנון" .כדרכו של הימנון ,הוא נכתב כשירה ,הושר בליווי כלי
נגינה ,וקרוב לוודאי הועבר באופן זה במסורת שבעל פה .תבניתו אופיינית לשירה
השמית ,הוא משופע תקבולות ) (7,6, 10,9, 14, 27,26, 50, 68,67, 85-83ואפשר
שנכתב במקורו במשקל תיבתי קבוע .הנסחים שבידינו אינם שומרים ביותר על המשקל,
אך אפשר שבגרסא המקורית התבנית השירית הייתה שלמה יותר .גם בנוסח היווני
מתהדהדים ניבים ומבנים פרוסודיים שמיים )ארמית/סורית( ונראה שבמתכונתו זו מקורו
אמנם במרחב השמי של א"י-סוריהעיראק .למרות העדר דמויות ותפיסות יהודיות-
נוצריות מובהקות בהימנון הפנינה ,כלילתו של ההימנון בחיבור תומאסיאני מקרבת אותו
לנצרות היהודית ולתפיסות יהודיות; כמו כן ,מן ראוי לציין כי תחנות המסע הנזכרות
בטקסט היו כולן מרכזי יישוב יהודיים חשובים )ר' להלן  -מישן ,גנזך? ,הורכן(.
יש סוברים כי הוא משקף את תורת האסכולה הגנוסטיקנית של ולנטינוס ותלמידיו :לפיה
השילוש הוא האב )"מלך המלכים"( ,האם )"גברת המזרח"( והבן החי .לדעת אחרים יש
בהימנון תיאולוגיה תומאסיאנית של "הכפיל הרוחני :גאולתו של המאמין התמצתה
בהתוודעות אל האלוהי שבתוכו ובאיחוד עם האור הפנימי  -הלא הוא "ישוע החי",
התאום הרוחני .השלושה הם אחד :היחיד ,התאום הרוחני )ישוע( והאל )האב( .אולם
המוטיב של "התאום" הינו מוטיב מיתי ופולקלוריסטי עתיק ,ואף כעיקר דתי מטאפיסי
הוא מופיע כבר בדת זרתוסטרא .ההשערות מרובות וחלוקות ,ולא תיסקרנה כאן
במלואן .די לומר ,שעל אף שהגיע לידינו דרך מסורת נוצרית אפוקריפית ,הרי למעשה
הימנון הפנינה אינו מוגבל במסורת צרה של כת דתית או הגותית כלשהי .זהו טקסט
פיגורטיבי שאינו נופל במסגרת נוצרית דווקא ,וכל אזכור של ישוע כמושיע הנשמה נעדר
ממנו לחלוטין .משום כך יש הסוברים כי הימנון הפנינה אומץ על ידי חוגים יהודיים-
נוצריים ,אך ראשיתו אינה בהכרח בהם .הימנון הפנינה ניתן להתפרש על פי מפתח
הינדואיסטי ,זורואסטרי או הלניסטי לא פחות מאשר לפי המפתח היהודי-נוצרי-גנוסטי.
אולם העובדה שקשה לעמוד על שורשיו התיאולוגיים מצביעה על עושרו האסוציאטיבי
והמטאפורי ומקנה לו ערך רוחני אוניברסלי.
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התרגום
התרגום שלהלן הוא מן הנוסח שהיה המוכר והנפוץ יותר באגן הים התיכון  -הנוסח
היווני ) .(1עם זאת ,משום שיבושים וטעויות העתקה בנוסח זה ,תוקנו מספר שיבושים
והושלמו פערים טקסטואליים בסיוע הנוסח הסורי ) .(2המספור בראשי הפרקים הוא
על-פי הנוסח היווני; מספור השורות  -על-פי הנוסח הסורי .ר"ת בהערות שלהלן :הנה"י
 -הנוסח היווני;

הנה"ס  -הנוסח הסורי

סימנים בגוף הטקסט:
> < נשמט או חסר בנה"י ,אך מופיע כדין בנה"ס.
] [ הנה"ס מועדף על היווני; ר' הערה לפסוק.
) ( תוספת המתרגם להבהרת הפסוק.
* פסוקים שבתרגום הסורי בלבד.

טקסט  /הנוסח היווני :1 -

Bonnet M. Acta Apostolorum Apocrypha II\2, New York 1972

Poirier P.H L`Hymne de la perle des Actes de Thomas Louvain la Neuve

הנוסח הסורי :2 -
1981
Wright W. Apocryphal Acts of the Apostles vol.2, London & Edinburgh 1971

@ כל הזכויות שמורות למתרגם
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הימנון הפנינה
108
ינוק לֹא י ֵַדע ַ ּד ֵּבר,
לות אָ ִביִּ ,ת ֹ
 1וַ יְ ִהי ְ ּב ִ ׁש ְב ִּתי ְ ּבהֵ יכָ ֹ
או ְמנַי וּמַ נְ ֲעמֵ יהֶ ם,
הון ֹ
ּ ְ 2בנו ִּחי עַ ל ֹ
מולַ ְד ּ ֵתנ ּוִ ,מן הַ ִּמזְ ָרח.
ידה לַ ֶ ּד ֶר ְך וַ ִיּ ְשלְ חוּנִ י )מֵ אֶ ֶרץ( ֹ
הו ַרי צֵ ָ
 3וַ ִיּ ְּתנ ּו לִ י ֹ
רו ֵתיהֶ ם צָ ְרר ּו לִ י מַ ּ ָשׂ א ַרב ַ ּגם ַקל,
או ְצ ֹ
הון ֹ
 4וּמֵ ֹ
אתו לְ בַ דִּ י;
 5לְ מַ עַ ן אוּכל לְ ֵׂש ֹ
דולִ ים,
 6זָהָ ב מ] ֵּבית עֲלִ יָּה[ הָ יָה הַ ּ ַמ ּ ָשׂ א ,וְ כֶ סֶ ף ְמ ֻר ָ ּקע ִמן הַ ִ ּגנְ זָכִ ים הַ ְ ּג ֹ
 7אַ ְבנֵי כַ לְ ְק ֹ
דון מֵ הֹדּ ּו ,וּפְ נִ ינִ ים ִמכּ ו ָּׁשן.
ֶשק עָ ׁש ֹות;
 8וַ יֶּאֶ זְ רוּנִ י נ ֶׁ
או ִתי,
ֲשר עָ שׂ ּו ְ ּבאַ הֲבָ ָתם ֹ
ּאו ָתם ,א ֶׁ
ש ֶּבצֶ ת זָהָ ב וַ אֲבָ נִ ים ְ ּב ִמלו ֹ
] 9וַ יַּפְ ִ ׁשיטוּנִ י אֶ ת[ הַ ְּכסוּת הַ ְּמ ׁ ֻ
קומָ ִתי > ִמ ָ ּד ָתהּ <.
ֲשר ְּכ ִ ׁשעוּר ֹ
 10אֶ ת הַ ּ ַשׂ לְ מָ ה הַ ְ ּצה ָֻּבה א ֶׁ
ֹאמר ּו:
 11ו ְּב ִרית ּ ָכ ְרת ּו ִא ִּתי ,וַ ִיּכְ ְּתבוּהָ ְ ּבלִ ִ ּבי >לְ מַ עַ ן לֹא< אֶ ְ ׁש ְּכחֶ ּנָה ,וַ יּ ְ
את ִמ ּ ָׁשם אֶ ת הַ ּ ְפנִ ינָה הָ אַ חַ ת,
ִ 12אם ּ ֵת ֵרד ִמ ְצ ַריְ מָ ה וַ הֲבֵ ָ
 13אֲשר ָׁשם ִהיא ,אֵ צֵ ל הַ ּ ַת ִ ּנין הַ בּ ֹולֵ עַ ,
___________________
" - 2שלחוני" :למשימה ,כשליח )(apesteilan
] – 4הש' מתי יא  ,30בשורת תומא צ[.
]" - 5בית עלִיה[" :כך בנה"ס )  - (Beth Ellayeבית רם ונשא ,עליית הבית ,או 'בית בני עלייה' .יש
הסוברים כי זהו שם מקום )המצטרף כמו "גנזך" שלהלן לגיאוגרפיה המטאפיסית של הטקסט כשאר
המקומות הנזכרים(.
 בנה"י " -מעל"" ,ממרום" )במובן המטאפיסי ,או במובן הפיסי " -ממרומי ארץ"(. "מן הגנזכים" :אף זה נתפרש כשם מקום; ע"פ הנה"ס " -מגזכּ הגדולה" ,היא גנזכּ שזוהתה בתלמודעם גוזן המקראית )קיד ,עב ,א( השוכנת בין הים הכספי לאגם אורמיה .אך מהשוואת הנוסחים נראה שאין
"גזכּ" ) (Gazzakאלא הגנזך ,בית האוצר ,והמובן זהה לזה של הנה"י.
" - 7כוּשן" :היא ארץ הכושאנים בצפון הודו ובבקטרייה .על פי רייט הכוונה לחשאן שבפרס ,מצפון
לאיספהן.
שם מכושן".
 הנה"ס" :אבני אודם מהודו ו ֶל ֶ" - 8עשׁוֹת" (adamas) :כנראה 'פלדה' - .הנה"ס" :ויאזרוני נשק עשות אשר יָרוֹע ברזל".
]" - 9ויפשיטוני[ " :כפי הנראה מן ההקשר ,זה הנכון .בנה"י "-וילבישוני".
" -10את השׂלמה" :מילולית " -ואת השׂלמה"; אך נראה שחלקו השני של הפסוק מוסיף ומאפיין את
הראשון ,כדרך התקבולת .בנה"ס מופיעים "שׂלמת תפארת" ו"מעיל ארגמן".
] -12הש'  7-4, 12לבשורת תומא עו[.
" -13התנין" :דרקון ,נחש ענק ) .(drakonבדומה למונח היווני ,בלשון המקרא מציין "תנין" כל מפלצת
מים )ובכלל זה התמסח( ו\או יצור דמוי נחש .בנה"ס " -אשר בלב הים היא ,אצל הנחש הלוחש".
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ית;
ֲשר ָר ִצ ָ
ּאו ֶתיהָ  ,אֶ ת הַ ּ ַשׂ לְ מָ ה הַ ִהיא א ֶׁ
ש ֶּבצֶ ת ְ ּב ִמלּ ו ֹ
 14וְ לָ בַ ְ ׁש ּ ָת אֶ ת הַ ְּכסוּת הַ ְּמ ׁ ֻ
ית לִ ְמבַ שּׂ ֵ ר ְ ּבמַ לְ כו ֵּתנ ּו ִעם אָ ִח ָ
ָכור יִ זָּכֵ ר.
ֲשר ז ֹ
יך א ֶׁ
 15וְ הָ יִ ָ
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 16וָ אֵ לֶ ְך ִמן הַ ִּמזְ ָרח ְ ּב ֶד ֶר ְך ָק ָׁשה וְ ֹנו ָראָ ה ,וְ ִא ִּתי מַ ְד ִריכִ ים ְ ׁשנַיִ ם,

ִּ 17כי לֹא ִה ְס ּ ַכנְ ִּתי לִ נְ סֹעַ ָּבהּ .
סוח ֲֵרי הַ ִּמזְ ָרח,
לון ֹ
ֲשר ְמ ֹ
ישןַּ ,בא ֶׁ
 18וַ אֶ ְע ְ ּב ָרה אֶ ת ְ ּגבוּל ְ ּב ֵני מֵ ָׁ
 19וָ אַ ַ ּגע עַ ד אֶ ֶרץ הַ ַּב ְבלִ ים.
 20וַ יְ ִהי ְּכ ֹ
ֲשר אָ ְרח ּו ִע ּ ָמ ִדי.
בו ִאי ִמ ְצ ַריְ מָ ה ,וַ ִיּ ְרחֲק ּו ]מֵ עָ לַ י[ הַ ּ ַמ ְד ִריכִ ים א ֶׁ
תו,
 21וָ אָ חו ּׁש ְמהֵ ָרה אֶ ל הַ ּ ַת ִ ּנין וָ אַ חַ ן אֵ צֶ ל ְמאו ָּר ֹ
ּמו לְ מַ עַ ן אוּכַ ל וְ לָ ַק ְח ִּתי לִ י אֶ ת הַ ּ ְפנִ ינָה.
מו וּלְ נו ֹ
או ֵרב לְ הֵ ָר ְד ֹ
 22וָ א ֱִהי ֹ
יתי.
 23ו ִּב ְה ֹיו ִתי לְ בַ דִּ י וָ אֶ ְתנ ּ ֵַכר לְ מַ ְראֶ ה ,אַ ף לְ ֵרעַ י ְּכזָר נִ גְ לֵ ִ
רוב א ֶׁ
יש ָק ֹ
 24וָ אֵ ֶרא ָׁשם ִא ׁ
ֲשר ִמן הַ ִּמזְ ָרחֵּ ,בן ח ִֹרים,
דולִ ים.
 25נַעַ ר יָפֶ ה אַ ף נ ִָעיםֶּ ,בן ְ ּג ֹ
 26וְ הוּא ָּבא וְ ַי ֲחבֹר ִע ּ ָמ ִדי ,וַ יְ ִהי לִ י לְ ֵרעַ ,
ֱש ּנ ּו לַ יּ ִָדיד לִ י וְ לַ חֲבֵ ִרי לַ ֶ ּד ֶר ְך.
 27וָ אֶ ע ֶׂ
או ֵתיהֶ ם.
 28וָ אַ חַ זְ ֶק ּנ ּו לְ ִה ּ ָׁשמֵ ר ִמ ּ ְפנֵי הַ ִּמ ְצ ִרים וּמֵ ֲחבֹר אֶ ל טֻ ְמ ֹ
 29וְ אֶ ְתלַ ֵּב ׁש ְ ּב ִתלְ בּ ֶֹׁשת הַ ִּמ ְצ ִרים ,לְ מַ עַ ן לֹא אֶ ְתנ ּ ֵַכר לְ מַ ְראֶ ה
עו ְרר ּו עָ לַ י אֶ ת הַ ּ ַת ִ ּנין.
אתי< ִמחוּץ לָ אָ ֶרץ לְ הָ ִ ׁשיב אֶ ת הַ ּ ְפנִ ינָהֶ ּ ,פן יְ ֹ
ִּ > 30כי בָ ִ
קומָ ם אָ נֹכִ י,
 31וְ לֹא י ַָד ְע ִּתי עַ ל מַ ה זֶּה לָ ְמד ּו לָ ַדעַ ת ִּכי לֹא ִמ ְּמ ֹ
___________________
] -15הש'  15-12לבשורת תומא ב[" .אחיך" :בנה"ס "המשנה לך" ,ואפשר ש"אח" הוא כאן תואר ולא
ציון של קשר דם ממש )ר' גם פסוק  .(42מלכי פרתיה היו נבחרים מבית הארשקים כראשונים בין שווים על
ידי אציליהם )ר' הערות .(41,38
" -18מישן" :כך בנה"ס וכן בתלמוד )קיד ,עא ,עב(; בנה"י "מוסן" או "מסון" )שורה  ;(70היא מסנה
ישן( ששימשה מרכז לסחר עם הודו.
) (Meseneשעל החידקל ,ועיר נמלה לחוף המפרץ הפרסי ) ְכּ ַר ָכּא ְד ֵמ ָ
" -19הבבלים" :מן ההקשר ומן הגיאוגרפיה של המסע  -ברי שהכוונה היא לבבל שבמצרים ,עיר מבצר
בראש הדלתא שנודעה גם בשמשה כמטה המבצעים של הלגיון הרומי באימפריה המוקדמת.
המשך הפסוק בנה"ס" :ואבוא בחומות סרבוג" )ר' הערה .(50
" -23כזר נגליתי" :כך לשון הטקסט ,אך נראה שהכוונה לתנאי בטל )שהרי נאמר שהיה לבדו(.
" -25בן גדולים" :בן לאנשי שם או בן לשרים )משרי מלך המזרח(.
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 32ו ְּבנִ כְ לֵ יהֶ ם מָ ְסכ ּו לִ י אֶ ת ְמזִ ּ ָמ ָתם הָ ָרעָ ה ,וּמֵ אָ כְ לָ ם טָ עַ ְמ ִּתי,
עוד( לָ ַדעַ ת ִּכי בֶ ן ּ ֶמלֶ ְך אֲנִ י ,וָ אֶ ֱעבֹד אֶ ת מַ לְ ּ ָכם.
 33וְ לֹא ִה ּ ַכ ְר ִּתי ) ֹ
 34וְ גַ ם ָּב ִ
הו ַרי,
ֲשר עָ לֶ יהָ ְ ׁשלָ חוּנִ י ֹ
אתי עַ ד הַ ּ ְפנִ ינָה א ֶׁ
 35אֶ פֶ ס ִּכי ִמכּ ֹבֶ ד אָ כְ לם ּ ַת ְר ֵ ּדמָ ה ֲעמֻ ָ ּקה עָ לַ י נָפָ לָ ה.
110
הו ַרי נ ְָתנ ּו עַ ל לִ ָּבם אֶ ת ִה ָּו ְס ִרי ָּבאֵ ּ ֶלה ,וַ ִיּ ָּו ְסר ּו עָ לַ י.
 36וְ גַ ם ֹ
 37וַ ִּת ָ ּק ֵרא ְק ִריאָ ה ְ ּבמַ לְ כו ֵּתנ ּו ִּכי יִ ְת ַי ְ ּצב ּו לִ פְ נֵי ְ ׁשעָ ֵרינ ּו ּכ ּ ָֻלם.
אשי הַ ִּמזְ ָרח
רות וְ ָר ֵׁ
 38וּמַ לְ כֵ י ּ ַפ ְר ִתיָּה וְ ֹנו ְ ׂשאֵ י הַ ִּמ ְ ׂש ֹ
ֲשר לֹא אֵ עָ ֵזב ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם.
ּ ָ 39ג ְמר ּו אָ ז אֹמֶ ר ,א ֶׁ
הו ִדיעוּנִ י:
 40וְ גַ ם ּ ָכ ְתב ּו אֵ לַ י הַ ּ ָשׂ ִרים ,וְ כֹה ֹ
 41מֵ אֵ ת אָ ִב ָ
יך מֶ לֶ ְך הַ ְּמלָ כִ ים ,וּמֵ אֵ ת ִא ְּמ ָך ְ ּגבֶ ֶרת הַ ִּמזְ ָרח
לום.
ֲשר ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם ָׁש ֹ
 42וּמֵ אֵ ת אֲחֵ יהֶ ם הַ ִּמ ְ ׁשנִ ים לָ הֶ ם ,לִ ְבנֵנ ּו א ֶׁ
יצו ָת ִמ ּ ְ ׁשנ ְָת ָך,
 43קוּם וַ ה ֲִק ֹ
 44ו ְ ּׁשמַ ע אֶ ל ִד ְב ֵרי הָ ִא ֶּג ֶרת ,וְ זָכַ ְר ּ ָת ִּכי בֶ ן ְמלָ כִ ים אַ ּ ָתה ,ו ְּבעֹל עֲבָ ִדים נִ ּ ַת ּ ָת;
ש ֶּבצֶ ת זָהָ ב;
 45זְ כֹר אֶ ת ְּכסו ְּת ָך הַ ְּמ ׁ ֻ
ֲשר עָ לֶ יהָ ְ ׁשלַ ְחנ ּו ָך ִמ ְצ ַריְ מָ ה.
 46זכֹר אֶ ת הַ ּ ְפנִ ינָה א ֶׁ

ּ 47ו> ְב<סֵ פֶ ר הַ חַ ִיּים נִ ְק ָרא ְ ׁשמֶ ָך ְ ּבמַ לְ כו ֵּתנוּ,
ּ ַ 48גם ֵׁשם אָ ִח ָ
ֲשר לָ ַק ְח ּ ָת לְ ָך".
יך א ֶׁ
___________________

" -28ואחזקנו" :אפשר שזהו שיבוש מעתיקים ,ויש לקרוא כאן "ויחזקני"; האזהרה מונגדת ללבישת
בגדיהם וטעימת מזונם של המצרים ).(29, 32
לבל ייראה כזר בעיני המצרים; לעומת זאת" ,ואתנכר למראה"
" -29למען לא אתנכר למראה":
שבפסוק  23מניח קבוצת התייחסות שונה  -נראיתי כנוכרי ביחס לבני עמי.
]" -30כי באתי[" :המלים נשמטו בנה"י .ההשלמה על פי הנה"ס" .להשיב" :או "לשאת".
"בתלבשת המצרים" :במקור " -ואתלבש בתלבשתם ....פן יעוררו עלי המצרים"..
" -32על מה" :מילולית " -מאיזו ִסבה".
" -34הורי" :או "אבותי".
"תרדמה...נפלה" :מילולית " -נפלתי לתרדמה".
] -35הש'  35-32לבשורת תומא כח[
" -38מלכי פרתיה" :בפרתיה היו מממלכות חסות ופחוות ,ש"מלך המלכים" היה שליטן העליון )ר' הערה
.(41
ְ
" -41מלך המלכים" )פרסית -
"שאהנשאהּ"( :תוארם של מלכי פרתיה ופרס למן השושלת הארקשית
) 24לפנה"ס עד  224לספירה( ועד לנפילת פרס בידי הערבים.
 48-47או" :אפס כי נקרא שמך >אל< ספר החיים  /גם שם אחיך אשר לקחת לך במלכותנו".
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 49וַ יּ ְַח ְתמֶ ּ ָה הַ ּ ֶמלֶ ְך ּ ַכ ִ ּציר ָׁשלוּחַ
בוך הָ ְר ָׁש ִעים.
המ ֹ
ִ 50מ ּ ְפנֵי הַ זּ ִֵדים ְ ּבנֵי הַ ַּב ְבלִ ים ּו ִמ ּ ְפנֵי ֵׁשדֵ י ּ ָ
פות,
עו ֹ
ֶשר ,מֶ לֶ ְך ּ ָכל הָ ֹ
* >וַ ּ ָתעָ ף ִ ּב ְדמוּת נ ֶׁ
*

וַ ּ ָתעָ ף וַ ּ ַת ּנַח עַ ל י ִָדי ,וַ ְּת ִהי ּכ ּ ָֻלהּ לְ ָדבָ ר<.

קולָ הּ ִה ְתחַ לְ חַ לְ ִּתי ִמ ּ ְ ׁשנ ִָתי,
 53וְ אָ נֹכִ י ,לְ ֵׁשמַ ע ֹ
 54וָ א ֲִרימֶ הָ וְ אֶ ּ ַׁשק ּ ָלהּ וָ אֶ ְק ָרא.
ֲשר הוּחַ ק ְ ּבלִ ִ ּבי;
 55וְ הָ יָה הַ ּ ָכתוּב ָּב ּה מֵ א ֶׁ
 56וָ אֶ זְ ְּכ ָרה ְּכ ֶרגַ ע ִּכי ֵּבן ְמלָ כִ ים אָ נֹכִ י ,וְ כִ י ִב ְק ׁש ּו ְבנֵי עַ ִּמי אֶ ת חֻפְ ָׁש ִתי.
ֲשר עָ לֶ יהָ נִ ְ ׁשלַ ְח ִּתי ִמ ְצ ַריְ מָ ה;
 57וָ אֶ זְ כּ ֹר ַ ּגם אֶ ת הַ ּ ְפנִ ינָה א ֶׁ
 58וְ אֵ לֵ ְך לַ חֶ ֶתף אֶ ל הַ ּ ַת ִ ּנין הַ נ ֹּו ָרא,
 59ו ְּב ָק ָר ִאי ְ ּב ֵׁשם אָ ִבי ִהכְ ֵנ ֲע ִתיו
*

>ו ְּב ֵׁשם הַ ִּמ ְ ׁשנֶה לָ נ ּו ו ְּב ֵׁשם ִא ִּמי ,מַ לְ ּ ַכת הַ ִּמזְ ָרח<.

הו ַרי.
ֲשיבָ הּ אֶ ל ֹ
 61וְ אֶ ת הַ ּ ְפנִ ינָה חָ טַ פְ ִּתי ,וָ אֵ פֶ ן לַ ה ִ ׁ
 62וָ אֶ ּ ְפ ׁשֹט אֶ ת הַ ְ ּבגָ ִדים הַ צ ֹּו ִאים וָ אַ ִ ּניחֵ ם ְ ּבאַ ְרצָ ם,
מולֶ דֶ ת הַ ִּמזְ ָרח.
ֲשר ְ ּב ֹ
אור א ֶׁ
ישיר הַ ֶ ּד ֶר ְך אֶ ל הָ ֹ
 63וָ אֵ ִ
 64וָ אֶ ְמצָ א ַּב ֶ ּד ֶר ְך >אֶ ת הָ ִא ּג ֶֶרת< וַ ִּת ּ ָשׂ אֵ נִ י;
 65וַ יְ ִהי ְ ּב ִת ּ ָתהּ ֹ
אור.
אות ,וַ ְת ִקימֶ נִ י ִמ ּ ַת ְר ֵ ּדמָ ה ,וַ ַתנְ חֵ נִ י בּ ֹו אֶ ל הָ ֹ
קולָ הּ לְ ֹ
ֲשר ִמ ּ ֶמ ִ ׁשי;
ִּ 66כי כֵ ן הָ י ָָתה לְ ֶנ ֶגד עֵ י ַני > ִ ּב ְדמוּת< ְּכסוּת הַ ּ ַמלְ כוּת א ֶׁ
*

ישה ּ ְפעָ מַ י<
חו ָתהּ ַד ְר ִּכי ַ ּגם הַ ִח ָׁ
קולָ הּ ו ִּבנְ ֹ
>ו ְּב ֹ

___________________
" -50המבוך" (labyrinthos) :הלבירינת של מצרים באל-פאיום של ימינו ,היה מפורסם ביותר .ונראה
שהטקסט רומז לכך שהפנינה נמצאה בלבירינת ,שבו שמר עליה התנין  -אולי אל התמסח ,סוֹ ֶבּכּ ,שפולחנו
נפוץ בפאיום.
בנה"ס ֵ -
"ש ֵדי ַס ְרבּוּג"; ואפשר שזוהי גרסא 'סורסית' ל"סבך" או ל"סבוּך"  -שאינו אלא הלבירינת
)בהקבלה גמורה גם בפסוקים  .(69,19בגרסא השמית-סורית יש כאן אף לשון נופל על לשון :סבוּך \
סוֹ ֶבּכ.
 -53מילולית" :התחלחלתי מקולו ומתפיסתי )אותו(".
 -54בנה"ס" :ואשבר חותמה ואקרא".
בנה"ס הדובר מרדים את התנין בלחשיו.
" -57חתף" ) :(harpasisאו " -מלקוח" ).(harmasis
] -63הש' בשורת תומא נ[.
] -66הש' בשורת תומא נ[.
"כי כן היה :"...או " -הן לעתים מזמנים היה"..

8

 68וַ ְּת ַנהֲלֵ נִ י וַ ִּת ְמ ְ ׁשכֵ נִ י ְ ּבאַ הֲבָ ה,

בו ְך; ו ְּבעָ זְ ִבי אֶ ת ָּבבֶ ל מֵ אַ ח ֲֵרי עַ ל הַ ּ ְשׂ מֹאל,
 69עַ ד ִאם עָ בַ ְר ִּתי עַ ל ּ ְפנֵי הַ ּ ָמ ֹ
דול,
חוף הַ ָ ּג ֹ
ֲשר ִהיא הַ ֹ
ישן ,א ֶׁ
אתי אֶ ל מֵ ָׁ
ָּ 70ב ִ
* >נְ מֵ ל הַ ּס ֹוח ֲִרים.
ֲשר יְ כַ ּ ֶס ָּנה;
ֲשר ּ ָפ ַׁש ְט ִּתי ,וְ אֶ ת ְמ ִעילֵ י א ֶׁ
 72וְ אֶ ת ַׂשלְ מָ ִתי הַ ֶּנהֱדֶ ֶרת א ֶׁ
הו ַרי ָׁש ּ ָמה
הו ְר ּ ָכן ְשלָ חוּם ֹ
רומֵ י ֹ
ִ 73מ ְּמ ֹ
ֲשר נֶאֶ ְמנ ּו ָּבאֵ ּ ֶלה<.
או ְצ ֵריהֶ ם א ֶׁ
ּ ְ 74ביַד ֹ
112
עוד( זָכַ ְר ִּתי אֶ ת ִּתפְ אַ ְר ִּתי;
 75אֶ פֶ ס ִּכי לֹא ) ֹ
לות אָ ִבי;
הֵ ן ֶּבה ֱֹיו ִתי יֶלֶ ד ,וְ אַ ְך צָ ִעיר לַ יּ ִָמים ,עָ ֹזוב ֲע ַז ְב ִּתיהָ ְ ּבהֵ יכָ ֹ
מו ִ ּב ְראי נִ ְד ְמ ָתה )לִ י(,
או ִתי פתאֹם אֶ ת ְּכסוּתיְּ ,כ ֹ
 76אַ ְך ִ ּב ְר ֹ
יתי ַּב ֲע ָדהּ ,
או ִתי י ַָד ְע ִּתי ַ ּגם ָר ִא ִ
יתיהָ  ,וְ ֹ
ּ ַ 77גם בכ ִֻּלי ֲחזִ ִ
ִּ 78כי עַ ל אַ ף ה ֱֹיו ֵתנ ּו מאֶ חָ ד ,חֵ לק נ ְֶחלַ ְקנוּ ,וְ ׁשוּב אֶ חָ דּ ִ ,ב ְדמוּת אַ חַ ת ,הָ יִ ינוּ.
האוצרים א ֶׁ
ְ
עוד ַ ּגם זֹאתִּ ,כי אַ ף אֶ ת
ֲשר הֵ ִביא ּו אֶ ת הַ ְּכסוּת
 79וְ ֹ
אות הַ ּ ֶמלֶ ְך אֶ חָ ד ְ ּביַד ְ ׁשנֵיהֶ ם נִ ּ ַתן.
יתים ,ו ְּדמוּת אַ חַ ת ִ ּב ְ ׁשנֵיהֶ םֹ ,
ׁ ְ 80שנַיִ ם ְר ִא ִ
בו ִדי:
ָשיב ּו לִ י אֶ ת ְּכ ֹ
הונִ י ִבידֵ יהֶ ם הָ יוּ ,וַ יּ ִ ׁ
 81ו ְּרכו ִ ּׁשי וְ ֹ
ֲשר ְ ׁשלַ ל ְצבָ ִעים לַ זֹּהַ ר ִר ְקמָ ה
 82אֶ ת ְּכסוּת הַ ִּתפְ אֶ ֶרת ,א ֶׁ
ֲשר יָאָ ָתה,
 83זָהָ ב וְ אַ ְבנֵי יּ ָָקר וּפְ נִ ינִ ים ּ ַכא ֶׁ
און הוּכָ נוּ;
ּ ְ 84בגָ ֹ
רו ֶתיהָ <.
* >וְ אַ ְבנֵי ַי ֲהלֹם ּ ָכל מַ ְח ְ ּב ֹ
___________________
" -68באהבה" :המלה מציינת אהבת הורים.
" -69המבוך" :בנה"ס " -סרבוג"" .על השמאל" :ממערב ,בדרכו צפונה .אך מובנו גם "על הצד הרע":
ליווני ,בפנותו צפונה ,אותות מבשרי רעה באו ממערב ,משמאל.
 - 71-70ר' הערה .18
" -73הורכן") :יוונית –  (Hyrkaniaהיא וירכניה שמדרום מזרח לים הכספי .בימי ארתחשסתא  IIIהוגלו
לשם היהודים ,ויש סוברים כי זה גם מקורו של השם הורקנוס.
" -75את תפארתי" :אפשר שיש להשלים ולקרא "את זיו דמותה".
" -78מאחד" :מאותו אחד עצמו.
] -80הש'  80-76לבשורת תומא סא ,פג ,פד[" .אות המלך" (symbolon) :ציון מזהה ,לרוב בין "אחים
בברית" ) ,(xenoiששימש לצורך עזרה הדדית במישרין או באמצעות בעלי ברית נוספים .הציון ,שנעשה
מלוח חרס שחולק לשנים בחיתוך מזוגזג ,כך שעל פי התאמת החצאים ניתן היה לזהות את נושאו .אפיונו
של הציון כ"ציון מלכותי" בא להצביע על מעלת בעליו.
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 86ו ְּדמוּת מֶ לֶ ְך הַ ְּמלָ כִ ים > ְרקוּמָ ה עַ ל< ּכ ּ ָֻל ּה
צות אַ ח ֲֵרי חֵ ן.
ש ָּב ֹ
און ְמ ׁ ֻ
 87וְ אַ ְבנֵי סַ ּ ִפיר לְ גָ ֹ
113
 88וָ אֵ ֶרא ְּכפַ עַ ם ְ ּבפַ עַ ם ִּכי ְּתנו ֹ
ּעות יֶדע עֲבָ רוּה ּכ ּ ָֻלהּ
ָכונָה לְ הַ ִ ּגיד ָ ּדבָ ר;
 89וְ נ ֹ
 90וָ אֶ ְ ׁשמַ ע ְ ּב ַד ְ ּב ָר ּה:
ֲשר לְ מַ ע ֹ
ֲשר ִמ ּ ָכל הָ אָ ָדם ָ ּגבַ ר ,וַ א ֶׁ
לו אָ נֹכִ י ,לַ א ֶׁ
ֹ " 91
ֲנו ְ ּביַד הָ אָ ב נִ כְ ּ ַת ְב ִּתי".
קומָ ִתי >וְ ִה ּנֵה ַרב ְּכפִ י ֲעמָ לִ י<.
 92וְ אָ נֹכִ י נ ַָת ִּתי אֶ ת לִ ִ ּבי עַ ל ִשעוּר ֹ
ּעות הַ ּ ַמלְ כוּת לְ ָד ְב ָקה ִ ּבי וְ ַת ּנ ְַחנָה עָ לַ י;
 93וַ יְ ִהי ִּכי עָ ְצמ ּו ּ ָכל ְּתנו ֹ
 94וַ ְּתמַ הֵ ר )הַ ְּכסוּת( וְ ִת ּ ָמ ֵׁש ְך ִמיּ ָָדם אֶ ל ְמ ַק ְ ּבלָ הּ .
 95וְ אַ ַּות נֶפֶ ׁש הֵ ִע ַיר ְתנִ י לָ רוּץ לְ פָ גְ ָׁשהּ וּלְ ַק ְ ּבלָ ּה.
יתי,
 96וָ אֶ פְ רֹשׂ ]י ַָדי לְ ַק ְח ּ ָתהּ  ,וְ אֶ ת יְ פִ י[ ְצבָ עֶ יהָ עָ ִד ִ
 97וָ אֶ ְת ּ ַכס ּ ָכלִ יל ְ ּב ַׂשלְ מָ ִתיּ ְ ,ב ַׁשלְ מַ ת הַ ּ ַמלְ כוּת הַ ַּנעֲלָ ה;
 9898וַ יְ ִהי אַ חַ ר לָ ְב ִ ׁשי ) ֹ
לום וְ הַ ִיּ ְראָ ה;
קום הַ ּ ָׁש ֹ
או ָתהּ ( ,וָ אַ עַ ל אֶ ל ְמ ֹ
ֲשר ְ ׁשלָ חָ הּ אֵ לַ י,
אור הָ אָ ב א ֶׁ
 99וָ אֶ קּ ֹד וְ אֶ ְ ׁש ּ ַתחֲוֶ ה לְ ֹ
רו ִקיֵּם.
יתי ,וְ אַ ף הוּא אֶ ת דְּ בָ ֹ
ֲשר אָ נֹכִ י אֶ ת ִמ ְצ ֹוו ָתיו עָ ִ ׂש ִ
 100א ֶׁ
תו.
ֲשר ִמ ֶּקדם ַק ְדמָ ֹ
מו ֹנו א ֶׁ
דולָ יו< אֵ צֶ ל ַׁש ֲע ֵרי אַ ְר ֹ
 101וְ אֶ ְתעָ ֵרב > ִ ּבגְ ֹ
מונָה;
 102וַ ִיּ ְ ׂשמַ ח ִ ּבי וַ ִיּ ָ ּקחֵ נִ י אֵ לָ יו הָ אַ ְר ֹ
 103וְ כָ ל נְ ִתינָיו ָׁשר ּו ַּב ּק ֹול הַ ּ ֵלל.

בוא ְ ּב ַׁשעַ ר הַ ּ ֶמלֶ ְך,
 104וְ גַ ם ִה ִ ּניחָ נִ י ִא ּת ֹו לָ ֹ
 105לְ מַ עַ ן נ ֵָראֶ ה אֶ ת ּ ְפנֵי הַ ּ ֶמלֶ ְך ,וּמַ ְּת ֹנו ַתי וְ הַ ּ ְפנִ ינָה ִע ּ ָמנ ּו.
___________________

" -86אחרי חן" :או "תואמות".
"ידע" :גנוסיס ,התוודעות לידע.
" -88תנועות" :או " -רגשות" \ "-מרצי.(kineseis) "-
 -92בנה"ס" :כי גדלה קומתי כפי עמלי".
" -93לדבקה בי" :או " -ויהי כי עצמוּ ויתרוצצו" \ "ויהי כי עצמוּ לצאת").(pros... hormas
" -94מידם" :כתיב" ,מידו".
" -96עדיתי" :ע"פ תיקון וכן בנה"ס )מילולית – הושבתי(.
" -97בשׂלמתי ,בשׂלמת" :במקור " -בשׂלמת...שלי".
" -98והיִראה" :מילולית  -של מושא היראה ).(sebasmatos
] -99הש' בשורת תומא פג[" .לאור" :או "להדרת."-
" 101ואתערב" :הנה"ס " -ואתערב בגדוליו בשע ֵרי אחשדרפניו".
" 105נראה" :נראה שלשון הרבים כאן מתייחסת לדובר ול'שׂלמה' )=ולאוצריה?(.
"המלך" :המלך עצמו.

