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הבשורה על-פי תומא

היא טקסט עתיק ,הקודם

בזמנו לבשורות שבברית החדשה .הבשורה מכילה
אמרות שיוחסו לישו ,אך בגלל מסריה הרדיקליים נחשבה
על ידי אבות הכנסייה לכתב כפירה .הכנסייה הנוצרית,
שללה את הטקסט והשמידה אותו ככל שיכלה ,ובמשך
דורות רבים נחשב הטקסט כאבוד.
הפתעות

אולם להיסטוריה

משלה :ב 1944-התגלתה הבשורה על-פי

תומא מחדש בחולות נאגע חמאדי שבמצרים.
הבשורה על-פי תומא שופכת אור חדש על הנצרות
הקדומה כזרם יהודי ברוחו .היא מציגה את ישו לא
כמשיח ,אלא כמורה נאור ,שדבריו מכוונים להארתם
הרוחנית של תלמידיו .בחיבור זה תורתו מועברת כתורה
איזוטרית שניתנה בחוגם המצומצם של הנבחרים
הספורים שבאו בסודה.

הבשורה על-פי תומא

היא טקסט בעל ערך סגולי

המדבר בעד עצמו .מלבד יופיין הספרותי של "אמרות
החוכמה" שבו ,חשיבותו המדעית ומקומו התרבותי
ניכרים במגוון תחומים חשוב :ראשית הנצרות ,יהדות
הבית השני ,ארכיאולוגיה ,חקר כתבי הקודש ,ותרבות
המערב בכלל.
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הקדמה
הטקסט המוגש בזה לפני הקורא העברי מעניין מכמה בחינות ,והמתרגם ,אשר גם
הקדים מבוא והוסיף הערות ,עומד בדבריו על טיב החיבור ,על העניין המיוחד שיש בו,
ועל הבעיות הכרוכות בו .מכיוון שכך ,אין לה ,להקדמה זו אלא להאיר את הרקע ולהשלים
את הפרספקטיבה.
כשם שליד ספרי המקרא שזכו להכרה רשמית )כ"ד הספרים( קיימת ספרות "חיצונית"
רחבה )"הספרים הגנוזים"( ,כך גם ליד "הברית החדשה" ,כפי שנתקדשה על ידי
הכנסייה הרשמית .התלמוד מספר על כך שחכמים ביקשו לגנוז את ספר יחזקאל ,את
שיר השירים ועוד ,וכיצד ניצלו ספרים אלה מגניזה )שכן זאת ,ולא שריפה ,הייתה צורת
הצנזורה המקובלת ביהדות( .אין אנו יכולים לדעת אילו ספרים וכמה נגנזו בהצלחה רבה
יותר ,ועל כן אין לנו כל מידע אודותם .כך ,תגלית מקרית עשויה לזרוע אור חדש על כמה
שאלות מרכזיות הנוגעות להתהוות הטקסט של ספר התורה ,שמקורותיו וכן נוסחאות
אחרות או מקבילות אפשריות  -אבדו או נגנזו ,ומכל מקום אינן בידינו.
הנצרות הקדומה ,כת יהודית בתחילתה ,התפתחה בעידן של ריבוי זרמים דתיים
ורעיוניים ,שאחד החשובים שבהם היה הזרם המכונה "גנוסטי" .לא כאן המקום לסקור
את הוויכוח המדעי סביב "גנוסיס" דהיינו )ביוונית( ידיעה או הכרה ,והכוונה להכרת
האדם את מהותו האמיתית ואת התשובה הנכונה לשאלות הגורליות "מניין באת ולאן
אתה הולך" .רק ידיעה נכונה שנתגלתה ממרומים עשויה "להושיע" את האדם ,ולכן אין זו
הפתעה שדברים הקרובים לתפיסת הישע של הגנוסיס ,יוחסו גם ל"מושיע" של הנצרות,
הלא הוא ישוע .מכאן שחיבורים רבים שנכתבו או נערכו בחוגים נוצריים מסוימים נדונו
לגניזה ,כאשר מגמה תיאולוגית אחת  -זו שהחוגים שאח"כ היו לכנסייה הרשמית דגלו
בה  -גברה ,ופסלה מגמות וזרמים אחרים .התפתחות זו הביאה לקידוש ארבע הבשורות
המהוות את עיקר הברית החדשה הנוצרית ,ולהרחקת ספרים אחרים ,שבחלקם היו
ידועים לנו ,ובחלקם נתגלו במרוצת הזמן.
מובן ,שספר שנמצא בספרייה גנוסטית אינו בהכרח גנוסטי ,כשם שמגילת ישעיהו
מקומראן היא טקסט של הנבואה המקראית ולא יצירה של כת מדבר יהודה .אעפ"כ,
לדעתי ,השונה במקצת מדעת המתרגם בנידון זה ,ניכרים קווי אופי "גנוסטיים" בבשורה
שלפנינו ,המיוחסת לשליח תומאס" ,אחיו התאום" כביכול של ישוע .אין זה אומר
שהחיבור הוא כל כולו יצירה גנוסטית ,ויש רגליים להשערה המובאת על ידי המתרגם,
שהאמרות המיוחסות לישוע מבוססות על האמרות שב"מקור" הראשוני ,שגם שימש את
מחברי הבשורות "הרשמיות" על-פי מתי ולוקאס ,ויש גם נקודות קירבה אל הבשורה על-
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פי מרקוס .אולם האקלים הרוחני שבו נערכו מסורות אלה הוא גנוסטי באופיו :מהותו של
האדם היא האור האלוהי )ואת הסוד הזה רק הידע הגנוסטי מגלה לאדם( ,והשאלה
הגורלית היא מניין באת )מהאור האלוהי ,אך נפלת בשבי הבשר ,החומר ,ועולם ההפסד
והמוות( ולאן אתה חוזר  -אם זכית לידע הגנוסטי )לאותו עולם אלוהי של אור וחיי נצח(.
מבחינה ספרותית שונה בשורה זו מספרי "הברית החדשה" המקובלת .אין כאן סיפור
חייו ,מעשיו והטפתו של ישוע מיום לידתו )או לפניה( ועד לצליבתו ותחייתו מהמתים,
אלא שורה של יותר מממאה "אמירות" ,אשר פסוק הפתיחה מכנה אותן "דברים
נסתרים"  -כלומר ,לא הטפה ציבורית לכל דכפין ,אלא תורה סודית לבני עלייה בלבד,
לאלה שבאו ב"סוד" התורה הזאת.
לא כאן המקום לדון בשאלה באיזו מידה חיבור זה משקף נכונה אספקטים של הטפת
ישוע ,או משתמש במסורות מסוימות תוך כדי הכנסתן ל"אקלים גנוסטי" .די לנו אם
הבשורה על-פי--תומא תסייע בידינו לראות את ריבוי הפנים של הנצרות הקדומה  -על
הרקע היהודי שלה  -אשר הברית החדשה המקובלת בכנסייה ,עם התיאולוגיה
המקופלת בה ,היא רק אחת מפניה.
פרופ' ר.י.צ .ורבלובסקי

***
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מבוא
הבשורה על-פי תומא:

תומא היה אולי המסתורי שבשליחים ,וכבר בשלהי העת

העתיקה נרקמו סביבו סיפורים אקזוטיים .ע"פ מסורות שונות תומא היה השליח שהביא
את בשורת ישוע להודו ,ואכן מאמיני הקהיליה העתיקה של מאלאבאר מכנים עצמם עד
ימינו "הנוצרים של תומא" .אמנם תומא ידוע בעיקר כ"תומא המפקפק" ,שלא האמין
בקימת ישוע מן המתים עד שיראה בידי ישוע את פצעי המסמרים וימששם באצבעו;
אולם סיפור זה ,המסופר בבשורת יוחנן )כ  ,(29-24הוא מאוחר יחסית ויסודו כנראה
במדרש יווני לשמו של תומא )ביוונית  -תמיהה ,פליאה( .לעומת זאת ,מובנו הנכון של
שמו )ארמית ל"תאום"( ,היה מקור למסורת ,שעל-פיה נחשב תומא לתאומו הרוחני של
ישוע .ככל הנראה התקיימה במאות הראשונות לספ' קהילה נוצרית "תומאסיאנית",
שבה התהלכו מסורות אלה ,ובעיקר באיזורי א"י ,סוריה ועיראק .מספרותם של אותם
חוגים נוצריים "סוטים" נותרו חיבורים בסורית מן המאה ה 4-לספ' ,כספרים חיצוניים
שצונזרו בחלקם .כך שרדו "ספר תומא האתלט" ו"ספר מעשי תומא" )עם "הימנון
הפנינה"  -ר' תרגומי לטקסט( ,ואילו החיבור הקדום יותר והאיזוטרי יותר של "הבשורה
על-פי-תומא"  -אבד .אולם רצה הגורל וההיסטוריה הוליכה את הכנסייה שולל :הבשורה
על-פי-תומא שבה ונמצאה בין שלל "כתבי כפירה" אחרים שנתגלו ב 1945-בנאג-חמאדי
שבמצרים.
כתב היד ) ,(MS NHC IIהועתק לקופטית לפני  350לספ' ,אך זמן חיבורו מוקדם בהרבה.
עם הגילוי זוהתה הבשורה על-פי -תומא עם שלושה פפירוסים )(P.Ox. 1, 654, 655
בבּ ְחנאסה .הפפירוסים ,המהווים ככל הנראה נוסח של
שנתגלו עוד לפני כן צפונה משםַ ,
המקור היווני ,המוקדם לטקסט הקופטי ,מצטרפים לטקסט בשלמותו ,אך נתגלו במצב
לקוי ,ונוסחם מקוטע .מכיוון שנוסח הטקסט היווני שונה במקצת מן הקופטי ,יש להניח
שהיה בשימוש יותר מנוסח יווני אחד .גילויה של הבשורה על-פי-תומא בספרייה
"גנוסטיקנית" מעלה כמובן את השאלה בדבר שייכותה לזרם זה .מרבית החוקרים כיום
נוטים לראות בה חיבור נוצרי איזוטרי ,אך לא גנוסטיקני .נושא נוסף המצריך עיון מקדים
הן החפיפות הרבות בין הבשורה עלפי-תומא ובין בשורות מתי ,מרקוס ולוקס שבברית
החדשה )"האבנגליונים הסינופטיים"(.

הבשורה ע"פ תומא והגנוסיס:

מילולית" ,גנוסיס" פירושו ידיעה חווייתית ,ידע

מתוך תובנה פנימית ,וכן לימוד )= סנסקריט  (gňana -המונח התייחד לתורות
אליטיסטיות של חוכמה גואלת ,ובמובן זה הוא אוניברסאלי; "ידע כתנאי לגאולה" היא
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תפיסה שהתקיימה בדתות רבות ולאורך תקופות היסטוריות שונות ,ובכלל זה בחוגים
נוצריים "כשרים" ו"כופרים" גם יחד .לעומת זאת ,התנועות הגנוסטיקניות של המאות
ה 2-וה 3-לספ' התייחדו בתולדות הדת כזרם לעצמו; תורותיהן התאפיינו בתורות
השוללות את הבריאה ,מניחות דֶבולוציה של האלוהות ,ומכוונות את תורת הגאולה
ותורת אחרית הימים שלהן מתוך תפיסה דיכוטומית ואגוניסטית של הקיום.
תורות גנוסטיקניות ,שעד אז נודע לנו עליהן רק מפיהם העוין של אבות הכנסייה
)אפּיפניוס ,היפּוֹליטוס ,פּוֹרפיריוס וכד'( ,זכו עם גילוי הספרייה של נאגע-חמאדי לחשיפה
ֶ
מחודשת .רבים מחיבורי הספרייה אכן משקפים נאמנה את תפיסות העולם שיוחסו
לגנוסטיקנים על ידי מתנגדיהם; עם זאת ,סיווגם האוטומאטי של כל החיבורים שנכללו
באוסף כ"גנוסטיקניים" התגלה עד מהרה כשגוי או לכל הפחות כבלתי מדויק.
ספריית נאגע-חמאדי מכילה חומר מגוון שאינו מתייחד לכת אחת או לזרם מחשבה
יחיד :כתבים גנוסטיקניים שונים )אופיטיים ,סתיאניים ,ואלנטיניים ואחרים( מקובצים
באוסף זה יחד .החומר לוקט מתוך תפיסה כוללת

"גנוסטיציסטית" )=גנוסטיקנית

נוצרית( של מעתיקיו ומכנסיו; עם זאת ,כלולים בו גם חיבורים שאינם כלל נוצריים או אף
יהודיים ,אלא מקורם בפילוסופיה הלניסטית ,ובעיקר בניאו-פלאטוניזם.

מעבר לכך,

תפיסת העולם הגנוסטיקנית שהוותה את השקפתם וקו פרשנותם של מכנסי החומר,
איננה מצויה תמיד בחומר עצמו  -הן בחיבורים השייכים לעולם המחשבה ההלניסטי והן
באלה הקשורים במסורת היהודית-נוצרית )דוגמא מובהקת לכך היא כלילתו בקובץ של
קטע מן "המדינה" של אפלטון( .זהו כנראה ,מצב הדברים גם ביחס לטקסט של
הבשורה על-פי תומא :מן האמרות עצמן לא נראה שהמחבר היה שותף לגנוסטיציזם של
המכנסים .ואולם קדמותו היחסית של החיבור ,והפרולוג האזוטרי שלו ,המזמין פרשנות
שמעבר לפשט הדברים ,היוו ככל הנראה דחף מספיק לצירופו אל הקודקס.
כאמור ,על אף קדמותה לא זכתה הבשורה על-פי תומא מעולם בהכשר הכנסייה .לבד
מתכניה ,אחראי לכך גם אימוצה הנלהב ע"י זרמים נוצריים שונים שנחשבו ככופרים
בעיני אבות הכנסייה .בחיבור גנוסטיקני מובהק ,(Pistis Sophia 43,42) ,אנו מוצאים
הד למסורת גנוסטיקנית ,שלפיה ישוע הקם מן המתים ציווה על תומא )וכן על-פיליפ
ומתי( "לכתוב את כל דבריו" .עם מוניטין כאלה אין פלא שהבשורה עלפי תומא נזכרת
כחיבור הטרודוקסי כבר ע"י היפוליטוס ,המצטט ממנה )בחיבורו על האופיטים (V 7,20
וע"י אוריגנס )בדרשותיו על לוקס  ;(I 13,14אם לא די בכך ,הרי כפי שמעידים אבות
הכנסייה ,במאה ה 3-לספ' אף כללו המאניכיאים את הבשורה על-פי תומא בכתבי
הקודש שלהם.
מבחינת דרך החיים שעליה ממליצה הבשורה על-פי תומא ,היא אכן אינה שונה בהרבה
משאר החיבורים שבספריית נאג-חמאדי :חיי פשטות והתקדשות ,התבדלות מן הזרם
המרכזי של החברה והתרבות ,ויתור על קניין ועל חיי משפחה ,והקרבת כל יעד חומרי או
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כוחני למען גאולה רוחנית ,ולמען הידע להשגתה .אולם ,מכנה משותף זה כולל קשת
רעיונית רחבה בהרבה מזו של התנועות הגנוסטיקניות דווקא .לאידיאל זה חתרו קבוצות
וזרמים רבים בהיסטוריה הדתית ,כמו הסאניאסין והביקו ההודיים ,הציניקנים ביוון,
האיסיים ביהודה ,וחשוב מכול  -זו הייתה גם תפיסתה של הנצרות הקדומה .תפיסה כזו
משתקפת כבר באבנגליונים ,ומותירה עקבות גם בכתביהם של קלמנס ואוריגנס .במלים
אחרות ,הבשורה על-פי תומא היא טקסט "גנוסטי" במובן הרחב של המלה; טקסט
המדבר על דעת של אמת מטאפיסית מסוימת ועל ידע חווייתי ,הניתן רק לנבחרים
יחידים .ואולם אין רבותא בכך :כך מתוארת גם תורת ישוע ב"ברית החדשה" )מרקוס ד'
 ,11מתי י"ג  ,11ועוד( .מוטב אפוא להגדיר את העולם הרעיוני של הבשורה על-פי תומא
מחוץ להקשר הביבליותקי שבו נמצאה; לבחון את כיווני תורת הידע שלה מתוך
ההקשרים הדתיים והמטאפיסיים הכלולים בה עצמה ,מתוך מציאות החיים שהיא
משקפת ,ומתוך הסוגה הספרותית שאליה היא משתייכת.
המחקר אמנם נתעה בתחילה אחר עדויותיהם של אבות הכנסיה ואחר הימצאותה של
הבשורה על-פי תומא בספרייה גנוסטיקנית מובהקת ,אך עד מהרה עמד על כך ,שעל אף
השימוש שנעשה בהבשורה על-פי תומא ,הריהי נבדלת בעיקרי תפיסתה מן הכתובים
הגנוסטיקניים שביניהם התגלתה )כך גרסו בעיקר דייויס ,קוסטר ורובינסון( .מבחינה
רעיונית אין למצוא באמרות של הבשורה על-פי תומא כפשוטן מסר גנוסטיקני מובהק;
חוקרים מודרניים שיצאו מנקודת הנחה הפוכה ,סופם שנזקקו לפרשנות ,הדומה אולי
לדרך פרשנותם הגנוסטיקנית של מאספי הספרייה הקדומים )בעיקר הלכו בדרך זו
גראנט ,גארטנר ווילסון( .בטקסט כשלעצמו ,אין בנמצא דואליזם בנוסח המרקיוני או
המניכיאי ,ואין בה זכר למיתוס של נפילת סופייה או של עליית ישוע דרך ממלכותיהם
העוינות של שליטי עולם דמוניים; היא אף פחות דואליסטית מבשורת יוחנן ופחות
אנטגוניסטית לחיי הבשר מאיגרות פאולוס .למעשה ,הן מבחינת זמן חיבורה והן
מבחינת תוכנה ,ניתן לתאר את הבשורה על-פי תומא כ"קדם-גנוסטיקנית"  -כלומר,
כמקור תרבותי והגותי שממנו התפתחו תורות אלה ,בדומה למגילות קומראן ,לחיבורים
ניאופלאטוניים וניאופיתאגוריים ,ולכתבים אחרים בני המאות ה 1-וה 2-לספ'.

הבשורה ע"פ תומא והאבנגליונים:

האבנגליונים הועלו על הכתב לאחר כמאתים

שנה לפחות של מסורת שבע"פ .בחקר הנוסח של "הברית החדשה" מוסכם כיום ,שהיה
במסורת זו שלב ספרותי נוסף שאבד .הגיבוש הספרותי המאוחר של הברית החדשה
היווה מושא לדיונים מסועפים לגבי ההירארכיה וסדר ההשתלשלות של האבנגליונים
הסינופטיים ושל מקורותיהם הארמיים במסורת שבע"פ .בחקר הנוסח מקובל כעת
להניח ,שמחברי האבנגליונים נסמכו במישרין או בעקיפין על שני מקורות קדומים של
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המסורת שבע"פ :האחד הוא סיפור חייו ומעשיו של ישוע ,ה,(Protonarrative) PN-
והאחר הוא אוסף האמרות המיוחסות לישוע ,ה) , Q-המקור "הנוסף" = ".( "Quelle
מסורת אמרות החוכמה )דוגמת מקור  (Qמשתקפת במובהק בהבשורה על-פי תומא,
החסרה לחלוטין את הרובד הסיפורי; על-פי צורתה הספרותית הבשורה על-פי תומא
היא בבחינת "ספרות חוכמה" הבנויה אמרות אמרות ) .(logoi sophōnקדמותה של
הבשורה על-פי תומא מסתברת מהתבנית והטון הארכאיים; קישורה לנצרות הראשונה
)היהודית( מסתבר מהדגשת ענייני מוסר יהודיים ,כמו שמירת השבת או הלוואה
בריבית; כמו כן ,ההתייחסות לפטרוס ]אמרות  [13 ,114וליעקב אחי ישוע ] ,[12שיסדו
אסכולות

באזורי המרחב התרבותי היהודי ,מעלה בדעת מציאות ארץ-ישראלית או

סורית של המאה ה .1-המקבילות של הבשורה על-פי תומא ל Q-הן רבות ,אך בשום
מקרה לא ניתן להראות תלות של הבשורה על-פי תומא בגרסא אבנגליונית .לעיתים
קרובות המקבילות מופיעות בנוסח מלא יותר המנהיר את האמירה האבנגליונית ,או
בשינוי הקרוב למקבילות קדומות יותר של ספרות החוכמה )מלבד ההקבלה ל Q-ישנן
בבשורה על-פי תומא גם מקבילות רבות אחרות לספרות זו ,ובעיקר למשלי ,לחוכמת
שלמה ולבן-סירא( .נראה שהטקסט מקביל בזמן לטקסט של מקור  ,Qאו אף קודם לו
)לכל המאוחר ,סוף המאה ה 1-לספ' ,או ראשית המאה ה ;(2-אשר להעלאתה של
הבשורה על-פי תומא על הכתב ,אפשר שהפפירוסים שבידינו אינם מאוחרים בהרבה מן
הנוסח הארמי או הסורי המשוערים; אולם כפי שאירע תדיר למסורות-ידע בעולם העתיק,
אפשר שהבשורה על-פי תומא לא הועלתה על הכתב במשך כמאתיים שנה ,על מנת
להגן על סודותיה .יש המשערים ,שהן הבשורה על-פי תומא והן מקור  Qהם מהדורות
משניות לקובץ אמרות קדום עוד יותר שאבד ,אך מן השניים  Qהוא הפחות נאמן
למקור Q .כולל תורת אחרית-ימים אפוקליפטית שבמרכזה ישוע כבן-האלוהים )"בן-
האדם"( ,תורה שכנראה לא נמצאה בקובץ הראשוני .יש לשער ש Q-נועד לחסום מגמות
של דרך-ידע איזוטרית ,שסיכנו את סיכוייה של הנצרות לתפוצה עממית מסיבית .תורות
אלה ,שטענו לסמכות דתית "על-פי מעלת הדיבור או החוכמה" )קורינתים  ,Iב'  ,(1גרסו
כי החוכמה האלוהית היא שנתגלתה דרך ישוע ונמסרה על ידיו ליחידים נבחרים; מה גם
שחלקן אף היו מקורבות ליהדות ושללו את אלוהותו של ישוע.
כאמור לעיל ,הבשורה על-פי תומא נכנסת תחת ההגדרה של "גנוסיס" במובן הרחב
יותר .קיים בה רובד רדיקלי ברור של "דרך הדעת" ,במשולב עם רדיקליזם מוסרי שאולי
יועד גם לקהל הדיוטות שתמך ב"נבחרים" .הבשורה על-פי תומא מכוונת עצמה לאליטה
של בודדים פרושים מן היישוב ,הדוחים את האידיאלים של כלל הציבור ,ונמנעים ככל
הניתן מאינטראקציה חברתית )אמרות  42 ,49ועוד( .הדראמה הרליגיוזית מצטמצמת
ביחיד ,ופועלת בשני מישורים :ברמה העקרונית  -בין אדם לאלוהות  -קיימים היודע,
הידע ,והנודע; ברמה הפונקציונאלית  -בדרך להשגת אותה דעת  -קיימים התלמיד,
7

המלמד והלימוד .למוטו המרכזי של "הברית החדשה"  -הצליבה והקימה מן המתים -
אין כאן כל זכר ,ומאפייניו הקאנוניים של ישוע כדמות אפוקליפטית ,היסטורית ומתקנת
עולם במלכות שדי  -נעדרים לגמרי מהטקסט שלפנינו .ישוע מופיע בבשורה על-פי תומא
לא כדמות אסכטולוגית בעיקרה ,אלא כמורה החוכמה הנצחית וכהתגלמותה עלי
אדמות; מורה קדוש שדבריו כשלעצמם מכוונים את השומע להתוודעות עצמית ,וצופנים
בתוכם גאולה.
התרגום :הבשורה על-פי תומא כבר תורגמה לשפות רבות )אנגלית ,צרפתית ,גרמנית,
ספרדית ,איטלקית ועוד( .התרגום העברי שלהלן מבוסס על היוונית וכן על הנוסח
הקופטי על-פי תרגומיהם של לייטון ולמבדין לאנגלית* .אף שהיסטורית הלשון
המתבקשת לאמרות הבשורה על-פי תומא היא לשון המשנה ,בחרתי ללכת בעקבות
מגמתם המקראית של תרגומי הברית החדשה לעברית; אפשר שבכך אובד משהו מן
העממיות הקולחת שבדיבור המשנאי ,אך בלשון המקראית מודגש קשרן של האמרות
למסורת ספרות החוכמה של התנ"ך ,ומשווה להן מידה של חגיגיות ,שאף היא במקומה.
אני מקווה ,שמשהו ממקורו השמי של הטקסט יתהדהד בתרגום העברי ,וכי גם יופיין
הספרותי המיוחד של האמרות לא ייפקד מעין הקורא.
אמיר אור

* טקסט:
תרגום:

 ,H. Attridgeבתוך B. Layton (ed) "Nag Hammadi Codex" vol.1 II 2-7
 ,T.O. Lambdinבתוך The Nag Hammadi Library" Leiden 1977" M.Robinson
B.Layton "The Gnostic Scriptures", N.Y. 1987

] [ בגוף הטקסט מציינים הסוגרים המרובעים השלמות ,ואילו בהערות  -מקבילות מן
הברית החדשה למאמרות הבשורה ע"פ תומא או חלקיהם.
שינויי נוסח מצוינים בד"כ במספרי ההערות בגוף הטקסט .כאשר ניתנים שני הנוסחים
בשלמותם ,מצוינים השינויים בכוכבים; במקרים אלה ניתן הנוסח האחד בגוף הטקסט
והאחר – בהערות.
להלן :הנה"י = הנוסח היווני; הנה"ק = הנוסח הקופטי.

יצא בהוצאת כרמל 1993
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הדברים
א

1
4

ֵש ּו ַע הַ חַ י  ,וַ אֲ שֶ ר ְּכ ָתבָ ם יְ ה ּודה הַ ְמכֻ ּנֶה
שר ִ ּד ּ ֵבר י ׁ
ֵא ּלֶה הַ ְ ּדבָ ִרים 2הַ ִ ּנ ְס ּ ָת ִרים 3אֲ ׁ ֶ
5

שר הַ ְ ּדבָ ִרים הָ ֵא ּלֶהָ ,מוֶ ת לֹא יִ ְט ַעם.
שר יִ ְמ ָצא ֶאת ּ ֵפ ׁ ֶ
ּת ֹו ָמא  .וַ ּיֹאמֶ ר :אֲ ׁ ֶ
ב
או
או יִ ְת ּ ַפ ּלֵאּ ,ו ְב ִה ְת ּ ַפ ְּל ֹ
ֵש ּו ַעַ :אל י ְֶח ַ ּדל הַ ְּמבַ ֵּק ׁש ַעד ִאם ָמ ָצאּ .ו ִב ְמ ָצ ֹ
וַ ּיֹאמֶ ר י ׁ
נוח[.
לו ]יִ ְמ ָצא ָמ ֹ
יִ ְמ ׁשֹל; ּו ְב ָמ ְׁש ֹ

1

ג
ֹאמר ּו אֲ לֵיכֶ ם הַ נּ ֹוהֲגִ ים ֶא ְתכֶ ם*ְ " :רא ּו ,הַ ּ ַמלְ כ ּות
וַ ּיֹאמֶ ר ֵיש ּו ַעְ :והָ יָ ה ִאם י ְ
"ב ָ ּים ִהיא"*,
ש ַמיִ םְ .ו ִאם יֹאמרו אֲ לֵיכֶ םַ ּ :
עוף הַ ּ ָ
ש ַמיִ ם ִהיא"ִּ ,כי ָאז ָק ַדם לָכֶ ם ֹ
ּ ַב ּ ׁ ָ
תו ְככֶ ם; ּו ִמח ּוץ לָכֶ ם ִהיא.
ִּכי ָאז ָק ְדמ ּו לָכֶ ם הַ ָ ּדגִ ים* .אֲ בָ ל הַ ּ ַמלְ כ ּות* ִהיא ְּב ֹ
ְ ּדע ּו ֶאת ַע ְצ ְמכֶ ם* ְו ִת ָ ּו ֵדע ּו ;*1וַ ה ֲִבינ ֹו ֶתם ִּכי ְבנֵי הָ ָאב הַ חַ י ַא ּ ֶתםַ .2א ְך ִאם ֶאת
3

ַע ְצ ְמכֶ ם לֹא יְ ַד ְע ּ ֶתםָ ּ ,בעֹנִ י ַא ּ ֶתםְ ,ו ַא ּ ֶתם הָ עֹנִ י.

--------------------------

א] :הש' יוחנן ח  - 1 .[.52הפתיח נמצא בנה"ק לאחר הטקסט) logoi - 2 .וכן להלן ,במובן מאמרים או
אמרות - 4 .(" apokruphoi =) – 3 .(logia ,החי" :החי באמת )כמו "האב החי"( ,או :ישוע לאחר
תחייתו מהמתים.
 - 5בנה"ק כפל לשון" :דידימוס יהודה תומא"; שני השמות ל"תאום" )יוונית  ,didumos -ארמית –
תומא(.
של על הכל".
ומ ַ
ב - 1 :בנה"ק" :ובמצאו תרעש רוּחוָ ,
ויאמר ישוע :והיה
ג - 1 :או" :בהתודעכם אל עצמכםִּ ,ת ָ ּודעו"] – 2 .הש' תהלים רבה  - 3 .[5הנה"י:
אם יאמרו אליכם המדברים על לבכם*" :ראו ,המלכות בשמים היא" ,כי אז ָקדם לכם עוף השמים .ואם
יאמרו אליכם" :תחת הארץ היא"* ,כי אז קדמה לכם דגת הים* .אבל מלכות השמים* היא בתוככם;
ומחוץ לכם היאֹ .יו ְדעי עצמם יִ ְמ ְצא ּו זאת* ,ובדעתכם את עצמכם* והבינותם כי בני האב החי אתם .אך
אם את עצמכם לא ידעתם ,בעֹני אתם ,ואתם העֹני".
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ד
הבא ּ ַב ָ ּי ִמים לֹא ֶיח ׁ ֶ
וַ ּיֹאמֶ ר יֵש ּו ַעָ ּ :
קום
ֱשהִ 1מ ְׁשאֹל ֶילֶד ּ ֵבן ִׁש ְב ַעת יָ ִמים ַעל ְמ ֹ
ֲרונִ ים,
שר יִ ְהי ּו ַאח ֹ
אש ֹונִ ים אֲ ׁ ֶ
יש הַ ה ּוא חָ יֹה יִ ְח ֶיהִּ .כי ַר ִּבים הָ ִר ׁ
הַ חַ ִּיים; ְוהָ ִא ׁ
אש ֹונִ ים 2,והֵ ּ ָמה יִ ְהי ּו לְ ֶאחָ ד.
ֲרונִ ים ִר ׁ
ְוהָ ַאח ֹ

ה
שר לְ פָ נ ָ
וַ ּיֹאמֶ ר יֵ ש ּו ַעּ ַ :דע ֶאת אֲ ׁ ֶ
שר
ֶיךְ ,ויִ ָּגלֶה לְ ָך הַ ִ ּנ ְס ּ ָתר ִמ ּ ֶמ ּ ָך; ִּכי ֵאין ָצפ ּון אֲ ׁ ֶ
1

שר לֹא י ּו ַקם[.
יעְ ,ו ֵאין ָטמ ּון ]אֲ ׁ ֶ
לֹא ֹיו ִפ ַ
ו

נתפלל? הֲנִ ּ ֵתן* ְצ ָדקה?
ַּ
חפֹץ* כי נָ צ ּום? ואיך
ָ
ישאֲ ל ּוה ּו ּ ַת
וַ ְ
למידיו לֵאמֹר :ה ֲַת ּ
המ ֹ
ואיל ּו הֵ ן ִ
ֵ
ש ֶקר,
תד ּברו ׁ ֶ
בא ְכלנ ּו? ויאמר יֵש ּוע :אל ַ
ָ
צוות אשר נשמֹר
תעש ּו .כי ּ
השמיִ ם*; כי אין צפ ּון אשר לא
ַ
הכֹל גל ּוי לפנֵי
ׂ
ֵאתם ַאל
ואשֶ ר ְׂשנ ֶ
ֹיופיע* ,ואין חת ּום ְּבלי יִ ּ ָפ ֵתחַ .

1

ז
יש ,לְ ַמ ַען יִ ְה ֶיה הָ אֲ ִרי לְ ָא ָדם;
ֹאכלֶנּ ּו ִא ׁ
שר י ְ
וַ ּיֹאמֶ ר ֵי ׁש ּו ַעַ :א ְׁש ֵרי 1הָ אֲ ִרי אֲ ׁ ֶ
יש אֲ ׁ ֶ
ְו ָאר ּור הָ ִא ׁ
שר יִ ְט ְרפֶ נּ ּו הָ אֲ ִרי; ְוהָ יָ ה הָ אֲ ִרי לְ ָא ָדם.
--------------------------

ד] :הש' מתי יט  ,30כ  ,16מרקוס י  ,31לוקס יג  - 1 .[30או" :יהסס""- 2 .והאחרונים ראשונים" לא נמצא בנה"ק.

ה] :הש' מתי י  ,26מרקוס ד  ,22לוקס ח  ,17יב " - 1 .[2ואין טמון "...לא נמצא בנה"ק.
ו] :הש' מתי ו  ,16,1י  ,26מרקוס ד  ,22לוקס ח  ,17יב  - 1 .[2הנה"י" :וישאלוהו תלמידיו לאמר :איך*
המצוות אשר נשמר באכלנו? ויאמר ישוע :אל
ֹ
תחפץ כי נצום? ואיך נתפלל? איך* נִ תן צדקה? ואילו הן

תדברו שקר ,ואשר שנאתם ַאל תעשו .כי הכל גלוי לפני האמת*; כי אין צפון אשר לא יופיע*".
ז - 1 :או "ברוך"ׁ).(makarios
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ח
שר ִה ְׁשלִ ְ
יך ִר ְׁש ּת ֹו הַ ָ ּי ָמה ,וַ ַ ּי ֲעל ֶָּנה ְמל ֵָאה
וַ ּיֹאמֶ רּ :דומֶ ה הָ ָא ָדם לְ ַד ָ ּיג חָ כָ ם ,אֲ ׁ ֶ
טובִ ,ה ְׁשלִ ְ
יך ֶאת ּ ָכל
דול ְו ֹ
או ּ ֵבינֵיהֶ ם ָ ּדג ָּג ֹ
ָ ּדגִ ים ְק ַט ִ ּנים; ְוהַ ַ ּדיָ ג הֶ חָ כָ םְּ ,ב ָמ ְצ ֹ
שמע
לו לִ ְׁשמ ַֹע ,יִ ַ
שר ָאזְ נַ יִ ם ֹ
דול .אֲ ׁ ֶ
הַ ָ ּדגִ ים הַ ְ ּק ַט ִ ּנים היָ ָמהּ ,ו ְבלֹאָ -ע ָמל ּ ָבחַ ר ּ ַב ָּג ֹ
נָ א!
ט
דו וַ ִּיזְ ַרע .וַ ִּי ּפֹל ִמן הַ ז ּ ֶַרע ַעל
וַ ּיֹאמֶ ר יֵש ּו ַעִ :שמע ּוִ ,ה ּנֵה יָ ָצא הַ ז ֹּו ֵר ַע וַ יְ ַמ ּלֵא יָ ֹ
שלַח ׁש ֶֹרש
שר נָ פַ ל ַעל הַ ּ ֶסלַע ְולֹא ָ
ֵש אֲ ׁ ֶ
עוף וַ ִּילְ ְקט ּוה ּוְ .וי ׁ
בוא ּו הָ ֹ
הַ ֶ ּד ֶר ְך ,וַ ָ ּי ֹ
שר נָ פַ ל ּ ַבקוצים וַ ַ ּיחַ נְ ק ּו ֶאת הַ ז ּ ֶַרע ִור ּ ָמה
ֵש אֲ ׁ ֶ
הו ִציא; ְוי ׁ
בלֶת לֹא ֹ
ּ ָבאֲ ָד ָמה ְו ִׁש ּ ֹ
טוב ,זֶה ִׁש ּ ִׁשים ְׁש ָע ִרים,
שר נָ פַ ל ַעל הָ אֲ ָד ָמה הַ ּט ֹובָ ה וַ ִּי ּ ֶתן ּ ְפ ִרי ֹ
ֵש אֲ ׁ ֶ
אֲ כָ ל ַּת ּו; ְוי ׁ
ְוזֶה מֵ ָאה ְו ֶע ְׂש ִרים.
י
שר ֶא ּ ְט ֶרנ ּו ַעד יִ ְב ַער.
עו ָלםּ ,ו ְרא ּו ,אֲ ׁ ֶ
של ְַח ִּתי ּ ָב ֹ
וַ ּיֹאמֶ ר יֵש ּו ַעֵ :א ׁש ׁ ָ
יא
שר
שר ִמ ַמ ַעל לָהֶ ם יַ ְחלֹפ ּו; וַ אֲ ׁ ֶ
ש ִ ַמים הָ ֵא ּלֶה יַ ְחלְ פ ּוְ ,ו ֵא ּלֶה אֲ ׁ ֶ
וַ ּיֹאמֶ ר יֵש ּו ַע :הַ ָ
שר חַ ִּיים הֵ ּ ָמה לֹא יָ מ ּות ּוִּ .בימֵ י אֲ כָ לְ כֶ ם ֶאת
מֵ ִתים הֵ ּ ָמה חָ יֹה לֹא יִ ְחי ּו ,וַ אֲ ׁ ֶ
אורַ ,מה ּ ַת ֲע ׂש ּו? ְּב ֹיום ה ֱֹיו ְתכֶ ם
בואֲ כֶ ם ּ ָב ֹ
שר מֵ ִתים הֵ םּ ,ו ְתחי ּום .והיָ ה ְּב ֹ
אֲ ׁ ֶ
ֱייתםּ ,ו ִב ְה ֹיו ְתכֶ ם ְׁשנַ יִ ם ַמה ּ ַת ֲע ׂש ּו?
ֶאחָ ד לִ ְׁשנַ יִ ם ה ֶ
--------------------------

ח] :הש' מתי יג .[47
ט] :הש' מתי יג  ,3מרקוס ד  ,3לוקס ח [.
י] :הש' לוקס יב .[49
יא - 1 :אפשר שמרומזת כאן תורה דואליסטית בדבר שתי הרוחות שבאדם ,הקרובה לזו של מגילות ים
המלח
) ,(IV,13 III 26או לתורה המניכיאית בדבר "התאום הרוחני" ]"דמותכם אשר לפניכם נבראה" פד[.
המקור לשתי התפיסות הוא בדת הפרסית הזורואסטרית  -המורה הן על מלחמה אימננטית של רוחות הרע
והטוב ,והן על
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יב

דול ּ ָבנ ּו?
ֹאמר ּו הַ ּ ַתלְ ִמ ִידים ֶאל יֵש ּו ַע :יָ ַד ְענ ּו ִּכי ּ ֵתל ְֵך מֵ ִא ּ ָתנ ּו; ִמי יִ ְהיֶה הַ ָּג ֹ
וַ ּי ְ

שר
לו ְך ּ ֵתלְ כ ּו ֶאל יַ ֲעקֹב הַ ַּצ ִ ּדיק 1אֲ ׁ ֶ
בוא ּו ,הָ ֹ
שר ּ ָת ֹ
וַ ַ ּי ַען יֵש ּו ַע וַ ּיֹאמֶ רִ :מ ּ ָכל אֲ ׁ ֶ
ש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ.
נו נִ ְב ְרא ּו ׁ ָ
לְ ַמ ֲע ֹ

יג
יתי.
ש ּו ּונִ י ְו ִה ִ ּגיד ּו לִ י לְ ָמה ָ ּד ִמ ִ
ידיוַ ׁ :
וַ ּיֹאמֶ ר יֵש ּו ַע ֶאל ּ ַתלְ ִמ ָ
דו ׁש ִה ּנ ֶָך.
עון ּ ֵכיפָ א ֵאלָיוְּ :כ ַמלְ ָא ְך צַ ִ ּדיק ְו ָק ֹ
וַ ּיֹאמֶ ר ִׁש ְמ ֹ
בון ַ ּד ַעת ִה ּנ ֶָך.
יש חָ כָ ם ונְ ֹ
וַ ּיֹאמֶ ר ָמ ַתי ֵאלָיוְּ :כ ִא ׁ
ית.1
וַ ּיֹאמֶ ר ּת ֹו ָמא ֵאלָיוָ :א ֹ
דון ,לֹא י ּוכַ ל ּ ִפי לְ ַמ ּלֵל לְ ַמה ָ ּד ִמ ָ
שר ָאנ ִֹכי
ית וַ ִּת ְׁש ּ ַכר ִמן הַ ּ ַמ ּב ּו ַע אֲ ׁ ֶ
ש ִת ָ
דו ֶני ָך אֲ נִ י ,יַ ַען ִּכי ׁ ָ
וַ ּיֹאמֶ ר יֵש ּו ַע :לֹא אֲ ֹ
ֲחל ְַק ִתיו .וַ ִּי ָ ּקחֶ נּ ּו ,וַ ֵ ּיל ְֶך ,וַ יְ ַד ּ ֵבר ֵא ָליו ְׁשל ׁ ָֹשה ְ ּדבָ ִרים.
וַ יְ ִהי ְּב ׁש ּו ֹ
בו ֶאל חֲבֵ ָריו וַ ִּי ְׁשאֲ ל ּוה ּו לֵאמֹרָ :מה ָא ַמר לְ ָך יֵש ּו ַע? וַ ּיֹאמֶ ר ּת ֹו ָמא
אֲ לֵיהֶ םִ :אם א ַֹמר לָ כֶ ם ֶאחָ ד ִמן הַ ְ ּדבָ ִרים אֲ ׁ ֶ
שר ִד ּ ֵבר ֵאלַיּ ,ולְ ַק ְח ּ ֶתם אֲ בָ נִ ים
ּו ְס ַקלְ ּת ּונִ יְ ,ו ֵא ׁש ּ ֵתצֵ א ִמן הָ אֲ בָ נִ ים וַ אֲ כָ ל ְַתכֶ ם.

--------------------------

קיומו של כפיל טרנסצנדנטי נצחי של הנשמה ) .(fravashiאפשר אף ששתי התורות מרומזות כאן במינוח
שונה )"השניים שבבית" ו"הדמות"(; כך או כך ,מאימרה זו ומאימרה כ"ב נראה שהרחקת הרע ואיחוד עם
"הכפיל" משתלבים כאן בגישור כולל של הפיצול הפנימי שמתרחש עם התגלמות הנשמה בגוף ]ר' גם
אמרות מח ,מט ,נ ,סא ,פג ,פד ,קו[.
יב] :הש' מרקוס ט  ,34לוקס ט - 1 [ 46.אחי ישוע ,שהנהיג בירושלים את הקהיליה הנוצרית הראשונה.
לאחר מותו ,עם פרוץ המרד ,עברה הקהילה אל עבר הירדן ) 62לספ'(.
יג] :הש' מתי טז  ,13מרקוס ח  ,27לוקס ט .[18

] – 1הש' מתי ה  ,5,3בן -סירא ג " ;19ולָ עֲ נָ ִוים יגלה

סודו" -ענוה אפיסטמית ומצב של קבלה ,כתנאי מקדים ללימוד רוחני[.
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יד
וַ ּיֹאמֶ ר אֲ לֵיהֶ ם יֵש ּו ַעִ :אם ּ ָתצ ּומ ּוְ ,והָ יָ ה ּ ָבכֶ ם חֵ ְטא; ְו ִאם ִּת ְּתנ ּו ְצ ָד ָקה,
וַ ה ֲֵר ֹ
בוא ּו ֶאל ֶא ֶרץ ּונְ סַ ְע ּ ֶתם
עו ֶתם לְ ר ּוחֲכֶ ם; ְו ִאם ִּת ְת ּ ַפ ְּלל ּו ּ ֵת ָא ְׁשמ ּוְ .ו ִכי ּ ָת ֹ
אתם
שר יָ ִׂשימ ּו לִ ְפ ֵניכֶ ם; ּו ְרפָ ֶ
מו ֶתיהָ ְ ,והָ יָ ה ְּב ַק ְּבלָם ֶא ְתכֶ ם ִא ְכל ּו ִמ ּ ָכל אֲ ׁ ֶ
קו ֹ
ִּב ְמ ֹ
חולֵיהֶ םִּ .כי לֹא יְ ַט ּ ַמאֲ כֶ ם הַ ּ ָבא ֶאל ּ ִפיכֶ ם ,אֲ בָ ל הַ י ֹּוצֵ א ִמ ּ ִפיכֶ ם ה ּוא ַט ּ ֵמא
ֶאת ֹ
יְ ַט ּ ֵמא.
טו
שה ,נִ ְפל ּו ַעל ּ ְפנֵיכֶ ם
חולַל מֵ ִא ּ ׁ ָ
שר לֹא ֹ
או ְתכֶ ם ֶאת אֲ ׁ ֶ
וַ ּיֹאמֶ ר ֵיש ּו ַעִּ :ב ְר ֹ
ְו ִה ְׁש ּ ַתחֲו ּו לְ פָ נָ יוִּ ,כי ה ּוא אֲ ִביכֶ ם.
טז
אתי ָל ֵתת ּ ָבעולָםְ .ולֹא
שלום ּ ָב ִ
כון ִּכי ָ
חו ְׁש ִבים ֶאל-נָ ֹ
וַ ּיֹאמֶ ר יֵש ּו ַע :אֲ נָ ִׁשים ֹ
שה יִ ְהי ּו
ָשים ּ ָב ָא ֶרץֵ :א ׁש ,חֶ ֶרבִ ,מלְ חָ ָמהָ .אכֵ ן ח ֲִמ ּ ׁ ָ
אתי ל ִׂ
י ְֵדע ּו ִּכי ַמ ֲחל ֶֹקת ּ ָב ִ
ּ ַב ּ ַביִ תְ ;1ונֶחֶ לְ ק ּו ְׁשל ׁ ָֹשה ַעל הַ ּ ְׁשנַ יִ ם ּו ְׁשנַ יִ ם ַעל הַ ּ ְׁשל ׁ ָֹשהָ ,אב ַעל ּ ֵבןּ ,ובֵ ן ַעל
בו ְד ִדיםְּ 2בנ ּוחָ ם 3יַ ֲעמֹד ּו.
ָאב; והֵ ּ ָמה ְּכ ֹ

יז
תון ֶא ּ ֵתן לָכֶ ם ֶאת אֲ שֶ ר לֹא ָראֲ ָתה ַעיִ ן וַ אֲ שֶ ר לֹא ָ
וַ ּיֹאמֶ ר יֵש ּוע :נָ ֹ
אזֶן,
ש ְמ ָעה ֹ
יש.
שה יָ ד ,וַ אֲ שֶ ר לֹא ָעלָה ַעל לֵב ִא ׁ
וַ אֲ שֶ ר לֹא ִמ ּ ְׁש ָ
--------------------------

יד] :הש' מתי טו  ,17,11לוקס י  ,8מרקוס ז .[15
טז] :הש' מתי י  ,34לוקס יב [.1
" - 1הבית" כמטפורה לרוח] :ר' אמרות כא ,לג ,מח ,עא ,צח והערה  1לאמרה יא[ - 2 .האידיאל של
"הבודד" ) ,monachosוממנו  (monkעמד בבסיס התפיסה הנזירית של פרישות מן העולם ,אולם השאלה
אם הכוונה כאן לפרישות ממש או לעמדה רוחנית  -נותרת פתוחה] .ר' גם אמרה מב[.
] – 3ר' אמרות כג ,ס ,צ; המנוחה )(anapausisכמצב הכרתי שעל החניך להשיגו[.
יז] :הש' קורינתים  Iב .[9

13

יח
ֹאמר ּו הַ ּ ַתלְ ִמ ִידים ַאל יֵש ּו ַע :הַ ּ ֵגד ָלנ ּו ֵא ְ
יתנ ּו.
יך ּ ָתק ּום ַאח ֲִר ֵ
וַ י ְ
ְוי ַ
שר
אשית ִּכי ְּתבַ ְ ּק ׁש ּו ֶאת הָ ַאח ֲִרית? ִּכי ּ ַבאֲ ׁ ֶ
אתם ֶאת הָ ֵר ִׁ
ֹאמר יֵש ּו ַע :הַ ְמ ָצ ֶ
אשית; ְוה ּוא י ֵַדע ֶאת הָ ַאח ֲִרית
שם ִּת ְהיֶה הָ ַאח ֲִריתַ .א ְׁש ֵרי הַ ִ ּנ ָּצב ּ ָב ֵר ִ
אשית ׁ ָ
הָ ֵר ִׁ
ְולֹא יִ ְט ַעם ָמוֶ ת.

יט
ידי ְו ֶאל ְ ּדבָ ִרי
שר הָ יָ ה ְּבטֶ ֶרם נִ ְהיֶ הִ .אם ִּת ְהי ּו ּ ַתלְ ִמ ַ
וַ ּיֹאמֶ ר יֵש ּו ַעַ :א ְׁש ֵרי אֲ ׁ ֶ
ּ ַת ְק ִׁשיב ּוִּ ,ת ְׁש ַמ ְענָ ה אֲ לֵיכֶ ם הָ אֲ בָ נִ ים הָ ֵא ּלֶה.
*
או ּ ַבחֹרף ,וַ ֲעלֵיהֶ ם
שר לֹא יָ נ ּועו ּ ַב ַ ּקיִ ץ ֹ
שה ֵע ִצים לָ כֶ ם ְּבגַ ן הָ ֵע ֶדן ,אֲ ׁ ֶ
ָאכֵ ן ח ֲִמ ּ ָ
שר ֵי ָד ֵעם ,לֹא יִ ְט ַעם ָמוֶ ת.
לֹא יִ ּ ׁשֹר ּו .אֲ ׁ ֶ

כ
וַ י ְ
ש ַמיִ ם .וַ ּיֹאמֶ ר
ֹאמר ּו הַ ּ ַתלְ ִמ ִידים ַאל יֵש ּו ַע :הַ ּ ֵגד ָלנ ּו ,לְ ִמי ּד ֹו ָמה ַמלְ כ ּות הַ ּ ׁ ָ
שה
יפֹל ַעל אֲ ָד ָמה חֲר ּו ׁ ָ
אֲ לֵיהֶ םְּ :כגַ ְר ּ ֵגר הַ חַ ְר ָ ּדל ִהיא; ָקטֹן ה ּוא ִמ ּ ָכל ז ֶַרע ַא ְך ִאם ּ
יַ ֲע ׂ ֶ
ש ַמיִ ם.
עוף הַ ּ ׁ ָ
דולִ ים ְוהָ יָ ה ַמחֲסֶ ה לְ ֹ
שה ֲענָ ִפים ְ ּג ֹ

כא
יד ָ
יך? וַ ּיֹאמרּ :ד ֹו ִמים הֵ ם לִ יל ִָדים
וַ ּתֹאמֶ ר ִמריָ ם ֶאל יֵש ּו ַע :לְ ָמה ּד ֹו ִמים ּ ַתלְ ִמ ֶ
ש ֶדהְ ,ו ָא ַמר :הֲב ּו לִ י ֶאת
בוא ּ ַב ֲעלֵי הַ ּ ָׂ
ש ֶדה לֹא ָלהֶ םּ .ו ְב ֹ
שר ָּגר ּו ְּב ָׂ
ְק ַט ִ ּנים אֲ ׁ ֶ
ש ֵדה ּו.
לו ֶאת ָׂ
יבו ֵא ָליוְ ,ונָ ְתנ ּו ֹ
ֲש ֹ
יר ִּמים ַלה ִׁ
ש ִדיְ ,ו ִה ְת ּ ַפ ּ ְׁשט ּו לְ פָ נָ יו ֵע ֻ
ָׂ
--------------------------

כ] :הש' מתי יג  ,31מרקוס ד  ,30לוקס יג .[18
14

*
ש ַקד ַעל ִמ ְׁש ַמ ְר ּת ֹו
אומֵ רִ :אם יֵדע ּ ַב ַעל הָ אֲ חֻ ז ָּה ִּכי ּ ָבא הַ ּ ׁש ֹו ֵדדְ ,ו ָ
ַעל ּ ֵכן אֲ נִ י ֹ
ָּתו ָל ַקחַ ת ֶאת ְרכ ּו ׁש ֹוְ .ו ַא ּ ֶתם
ְּבטֶ ֶרם ּ ָבא ְולֹא יִ ְּתנֵה ּו לִ ְפרֹץ ֶאל ּ ֵבית אֲ חֻ ז ֹ
עולָם; ִאזְ ר ּו חַ יִ ל ּ ֶפן יִ ְמ ְצא ּו הַ ּ ׁש ֹו ְד ִדים ֶ ּד ֶר ְך לְ הַ ּ ִׂשיגְ כֶ ם; ִּכי
ש ְמר ּו לָכֶ ם ִמ ּ ְפנֵי הָ ֹ
ִה ּ ׁ ָ
בוןּ ָ -דבָ ר ְּב ִק ְר ְּבכֶ ם!
יש נְ ֹ
ֵשב ִא ׁ
בוא .1ל ּו י ׁ ֵ
יתם ּב ֹוא ּ ָת ֹ
שר ְר ִא ֶ
הַ ַּצ ָרה אֲ ׁ ֶ

**
יש הַ ה ּוא וַ ָ ּי ֹ
של הַ יְ ב ּול ,וַ יְ ַמהֵ ר הָ ִא ׁ
שר
קצ ֵרה ּו .אֲ ׁ ֶ
דו ,וַ ִּי ְ
בוא ,חֶ ְרמֵ ׁש ֹו ְּביָ ֹ
ְּבהַ ְב ׁ ֵ
לו לִ ְשמֹע ,יִ ְׁש ַמע נָ א!
ָאזְ נַ יִ ם ֹ
כב
שר י ּונָ ק ּו ּ ֵכן
ידיוַ ּ :כ ְ ּק ַט ִ ּנים הָ ֵא ּלֶה אֲ ׁ ֶ
וַ ַ ּי ְרא יֵש ּו ַע יְ ל ִָדים ְּביָ נְ ָקם וַ ּיֹאמֶ ר ֶאל ּ ַתלְ ִמ ָ
בוא ֶאל הַ ּ ַמלְ כ ּות?
ֹאמר ּו ֵאלָיו :ה ֲִב ְה ֹיו ֵתנ ּו יְ ל ִָדים נָ ֹ
הַ ּ ָב ִאים ֶאל הַ ּ ַמלְ כ ּות .וַ ּי ְ
וַ ּיֹאמֶ ר י ׁ
ֵש ּו ַע אֲ לֵיהֶ םַ ּ :ב ֲע ׂש ֹו ְתכֶ ם ֶאת הַ ּ ְׁשנַ יִ ם ל ֶָאחָ ד ּובַ ֲע ׂש ֹו ְתכֶ ם ֶאת הַ ּ ָתוֶ ְך
שר ִמ ּ ַתחַ ת; ּובַ ֲע ׂש ֹו ְתכֶ ם ֶאת
שר ִמ ּ ַמ ַעל ּ ַכאֲ ׁ ֶ
ּ ַכח ּוץ ְו ֶאת הַ ח ּוץ ּ ַכ ּ ָתוֶ ְך ְו ֶאת אֲ ׁ ֶ
הַ ז ָּכָ ר ְו ֶאת הַ ְ ּנ ֵקבָ ה לְ ֶאחָ ד ,לְ ִבלְ ִּתי ה ֱֹיות הַ ז ָּכָ ר זָכָ רְ ,ולֹא הַ ְ ּנ ֵקבָ ה נְ ֵקבָ ה;
1

ּובַ ֲע ׂש ֹו ְתכֶ ם ֵעינַ יִ ם ּ ַתחַ ת ַעיִ ן ,יָ ד ּ ַתחַ ת יָ דֶ ,רגֶ ל ּ ַתחַ ת ֶרגֶ לּ ,ו ְדמ ּות ּ ַתחַ ת ְ ּדמ ּות
בוא ּו ַאל ]הַ ּ ַמלְ כ ּות[.
ָ -אז ּ ָת ֹ

--------------------------

כא] * :הש' מתי כד  ,43לוקס יב ] ** .[39,35הש' מתי יג  ,9מרקוס ד  29,9לוקס ח .[8
 - 1או" :כי ּ ַביִ ְתרון אשר תבקשו ,ימצאוּה"; המלה ל"יתרון"  -גם במובן של שימוש או שירותים
) - (chreiaאולי במובן טובות הנאה של העוה"ז ,או של שימוש בכוחות רוחניים ]ר' אמרות יט ,מח ,קו[.
כב] :הש' מתי יח  ,1מרקוס ד  ,9לוקס יח .[15
 - 1מושג הדמות ) (eikonעשוי אמנם לרמז על "הכפיל הרוחני" ]ר' הערה  1אמרה יא[ ,אך בה במידה
אפשר שהוא שאוב מעולם המחשבה הפלאטוני-אמצעי.
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כג
וַ ּיֹאמֶ ר יֵש ּו ַעָ ּ :ב ֹ
חור ֶא ְבחָ ְרכֶ ם ֶאחָ ד ִמ ִ ּני ֶאלֶף ּו ְׁשנַ יִ ם מֵ ְרבָ בָ הּ ,ו ְכ ֶאחָ ד יַ ֲעמֹד ּו.1

כד
קו ְמ ָךִּ ,כי ָע ֵלינ ּו ה ּוא לְ בַ ְ ּק ׁש ֹו .וַ ּיֹאמֶ ר אֲ לֵיהֶ ם:
ידיו :הַ ְר ֵאנ ּו ֶאת ְמ ֹ
ֹאמר ּו ּ ַתלְ ִמ ָ
ְוי ְ
אור ה ּואְ ,והֵ ִאיר ֶאת ּ ָכל הָ ָא ֶרץ;
שר ּ ַבנָ ֹ
אור אֲ ׁ ֶ
ֵש ֹ
לו ,יִ ְׁש ַמע נָ א! י ׁ
שר ָאזְ נַ יִ ם ֹ
אֲ ׁ ֶ
ְו ִאם לֹא יָ ִאיר זֶהְ ,והָ יָ ה חֹשֶ ְך.1

כה
וַ ּיֹאמֶ ר יֵש ּו ַעְ :ו ָאהַ ְב ּ ָת ֶאת ָא ִח ָ
ש ָךּ ,1ו ְׁש ָמ ַר ּת ּו ְּכבָ בַ ת ֵעינ ֶָך.
יך ְּכנַ ְפ ׁ ֶ

כו
שר ְּב ֵעין ָא ִח ָ
שר
יךְ ,ו ֶאת הַ קּ ֹו ָרה אֲ ׁ ֶ
וַ ּיֹאמֶ ר יֵש ּו ַעָ :ראֹה ִּת ְר ֶאה ֵאת הַ ֵּקיסָ ם אֲ ׁ ֶ
מעינְ ָך ָאז ִּת ְר ֶאה ּ ָבמֶ ה ּת ֹו ִציא
רו ֶאהַ ּ .כאֲ ׁ ֶ
ְּב ֵעינְ ָך ֵאינְ ָך ֹ
שר ּת ֹו ִציא ֶאת הַ קּ ֹו ָרה ֵ
מעין ָא ִח ָ
יך.
ֵאת הַ ֵּקיסָ ם ֵ
כז
עולָם 2לֹא ִּת ְמ ְצא ּו ֶאת הַ ּ ַמלְ כ ּות; ְו ִאם לֹא
וַ ּיֹאמֶ ר יֵש ּו ַעִ 1:אם לֹא ִּת ּ ָמנְ ע ּו ִמן הָ ֹ
תון לֹא ּ ֶתחֱז ּו ֶאת הָ ָאב.3
ש ּ ָב ֹ
ש ּ ָבת לְ ַ
ּ ַת ֲע ׂש ּו ֶאת הַ ּ ׁ ַ
--------------------------

כג - 1 :או" :ובהיותם אחד ינוחו על עמדם".
כד] :הש' מתי ו  ,22לוקס יא  - 1 .[34דו-המשמעות במקור" :ואם לא יאיר )האיש\האור( ...והיה

)האיש\האור( חֹשֶ ך.
כה] :הש' מתי כב  ,39מרקוס יב  ,31לוקס י  - 1 .[27או" :כמוך".
כו] :הש' מתי ז  ,3לוקס ו .[41
כז - 1 :מלות הפתיחה חסרות בנה"ק - 2 .מילולית" :אם לא תצומו לָעולם" - 3 .בנה"י" :לא תחזו את
מלכות אלהים".
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כח
שר ֹ
וַ ּיֹאמֶ ר יֵ ש ּו ַעְּ :ב ֶלב הָ ָא ֶרץ נִ ַּצ ְב ִּתי ּובַ ּ ָב ָׂ
הופַ ְע ִּתי אֲ לֵיהֶ ם; וָ ֶא ְמ ְצ ֵאם ִׁש ּכ ֹו ִרים
וצמֵ א ּ ָבהֶ ם ַאיִ ן .וַ ּ ֵת ָעצֵ ב נַ ְפ ִׁשי ֶאל ְּבנֵי הָ ָא ָדםִּ ,כי לִ ּ ָבם ִע ֵ ּור ְולֹא יִ ְרא ּו;
ּ ֻכ ּ ָלםָ ,
זבוִּ .כי ַע ּ ָתה ִׁש ּכ ִורים הֵ ּ ָמה,
לע ֹ
עולָם ְו ֵר ִ
יקים ּ ָבא ּו ֶאל הָ ֹ
ִּכי ֵר ִ
יקים יְ בַ ְ ּק ׁש ּו ָ
ּו ְבס ּור יֵינָ ם יִ ָּנחֵ מ ּו.

כט
שרִ ,ה ּנֵה זֶה ּ ֶפלֶא; ַא ְך ִאם ּ ַב ֲעב ּור
וַ ּיֹאמֶ ר יֵש ּו ַעִ :אם ּ ַב ֲעב ּור הָ ר ּוחַ נִ ְהיָ ה הַ ּ ָב ָׂ
שר הָ ר ּוחַ ִ ,ה ּנֵה ּ ֶפלֶא ַעל ּ ָכל ּ ֶפלֶאְ .ו ָאנ ִֹכי ֶא ְת ּ ַפ ּלֵאֵ ,א ְ
יך יִ ְׁש ּכֹן הָ עֹשֶ ר הָ ַרב
הַ ּ ָב ָׂ
ּ ָבעֹנִ י הַ ּ ָלזֶה.

ל
*באֲ ׁ ֶ
וַ ּיֹאמֶ ר יֵש ּו ַעַ ּ :
שר ֶאחָ ד לְ בַ ּד ֹוָ ,אנֹכי
שר ְשל ָֹשהֵ ,אין ִע ּ ָמם אֱ לֹהים; ּובַ אֲ ׁ ֶ
ִע ּמ ֹוָ ,א ַמ ְר ִּתיּ 1.
שם ָאנִ י.
*גֹלּ ּו ֶאבֶ ן ְו ִת ְמ ְצא ּונִ י; ּ ַב ְ ּקע ּו ּב ּול ֵעץְ ,ו ׁ ָ

2

לא
מו ָד ָעיו.
רופֵ א ֶאת ֹ
רוְ ,ולֹא יְ ַר ּ ֵפא ֹ
וַ ּיֹאמֶ ר יֵש ּו ַע :לֹא י ֵָרצֶ ה נָ ִביא ִּב ְכפָ ֹ

לב
וַ ּיֹאמֶ ר יֵש ּו ַעִ :עיר ִּכי ִּת ּ ָבנֶה ִמ ְב ָצר ַעל הַ ר ָּגב ּ ַֹה ,לֹא ּת ּוכַ ל לנְ ּפֹל ְולֹא ּת ּוכַ ל
לה ּ ָס ֵתר.
ִ
--------------------------

ל] :הש' מתי יח  - 1 .[20בנה"ק :ויֹאמֶ ר ישוע* :באשר שלֹשה כאלֹהים ,כאל ֹהים המה .באשר שנים או
אחד ,אנֹכי עמו*.

 - 2בנה"ק לא נמצאים כאן הפסוקים "גֹלוּ...ותמצאוני" ,ומופיעים בהיפוך סדרם

באמרה ע"ז.
לא] :הש' מתי יג  ,57מרקוס ו  ,4לוקס ד .[24
לב] :הש' מתי ה .[14
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לג
יענ ּו ֶאל
אשי הַ ַּגגּ ֹות ֹ
ש ַמ ְע ּ ָת ְּב ָאזְ נְ ָך הָ אחַ תָ ,מ ַעל ָר ׁ ֵ
שר ׁ ָ
וַ ּיֹאמֶ ר יֵש ּו ַעֶ :את אֲ ׁ ֶ
הו ִד ֶ
קום סֵ ֶתר.
וכ ּ ָסה ּו ְּבכֶ לִ יַּ ,גם לֹא יְ ִׂשימֵ ה ּו ִּב ְמ ֹ
יש לֹא יַ ְדלִ יק נֵר ִ
הָ ַאחֶ ֶרתָ .1אכֵ ןִ ,א ׁ
נו ָרה י ּו ָׂ
ִּכי ַעל הַ ְּמ ֹ
רו ּ ָכל ּ ָבא ְו ֹיוצֵ א.
או ֹ
שם ,לְ ַמ ַען יִ ְר ֶאה ֶאת ֹ

לד
וַ ּיֹאמֶ ר יֵש ּו ַעִּ :כי יִ נְ הַ ג ִע ֵ ּור ֶאת הָ ִע ֵ ּורְ ,ונָ ְפל ּו ְׁשנֵיהֶ ם ֶאל הַ ּב ֹור.

לה
יש ל ֹ
וַ ּיֹאמֶ ר יֵ ש ּו ַע :לֹא י ּוכַ ל ִא ׁ
ֲתו ִּבלְ ִּתי ִאם ָאסַ ר ֶאת
לשח ֹ
ָבוא ֵאל ּ ֵבית הַ ִ ּג ּב ֹור ַ
יתו.
יָ ָדיו; ָאז יָ בֹז ּ ֵב ֹ

לו
1

]וַ ּיֹאמֶ ר ֵיש ּו ַעַ :אל ּ ָת ֹ
ֹאכל ּו ּו ַמה ּ ֶבגֶ ד ִּתלְ ּ ָב ׁש ּו.
בוא ְּבלִ ְּבכֶ ם ְ ּד ָאגָ הָ [,מה אֹכֶ ל ּת ְ
שר לֹא ִּת ְסר ְֹקנָ ה ְולֹא ִּת ְטוֶ ינָ ה.
ש ֶדה אֲ ׁ ֶ
ש ּנֵי הַ ּ ָׂ
יתם ְּמאֹד ַעל ׁש ֹו ַ
ִּכי ִה ּנֵה נַ ֲעלִ ֶ
קו ַמ ְתכֶ ם? ה ּוא זֶה
ְו ַא ּ ֶתםְּ ,ב ֵאין לָכֶ ם ּ ֶבגֶ דַ ,מה ִּתלְ ּ ָב ׁש ּוּ ,ו ִמי ֹיו ִסיף ִׁשע ּור ַעל ֹ
שר יִ ּ ֵתן לְ ב ּו ְׁשכֶ ם ְּביֶ ְדכֶ ם.
אֲ ׁ ֶ

--------------------------

לג] :הש' מתי י  ,27ה  ,15לוקס יב  ,3ח  ,16יא  ,33מרקוס ד  - 1 .[21כלומר ,באוזני אחרים.
לד] :הש' מתי טו  ,14לוקס ו .[39
לה] :הש' מתי יב  ,29מרקוס ג  ,27לוקס יא .[21
לו] :הש' מתי ו  ,25לוקס ב .[22
תלבשו".
ָּ
בלבכם דאגה מב ֶֹקר עד ערב ומערב עד ּב ֶֹקר לַאשר
ּ
 - 1בנה"ק" :ויאמר ישוע :אל תבוא
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לז
ֹאמר ּו ֵאלָ יו ּ ַתלְ ִמ ָ
ְוי ְ
ידיוָ :מ ַתי ּ ֵת ָר ֶאהֵ 1אלֵינ ּו ְו ֶנ ֱחז ֶָך?
ש ְמ ּ ֶתם ִּבגְ ֵדיכֶ ם ּ ַתחַ ת ּ ַכ ּפ ֹות
בו ׁש ּוְ ,ו ַׂ
יר ִּמים ְולֹא ּ ֵת ֹ
שר ִּת ְת ּ ַפ ּ ְׁשט ּו ֵע ֻ
וַ ּיֹאמֶ רַ ּ :2כאֲ ׁ ֶ
ירא ּו.
ַרגְ לֵיכֶ םּ ,ו ְד ַר ְכ ּ ֶתם ֲעלֵיהֶ ם ִּכיל ִָדים; ָאז ּ ֶתחֱז ּו ֶאת הַ ּ ֵבן הַ חַ י ְולֹא ִת ָ

לח
שר ָאנ ִֹכי ְמ ַד ּ ֵבר
וַ ּיֹאמֶ ר יֵש ּו ַעְ ּ :פ ָע ִמים ַר ּב ֹות ְּכסַ ְפ ּ ֶתם ִּל ְׁשמ ַֹע ֶאת הַ ְ ּדבָ ִרים אֲ ׁ ֶ
שר יַ ְׁש ִמי ֲעכֶ םּ .ובָ א ּו יָ ִמיםּ ,ו ִב ַ ּק ְׁש ּ ֶתם ַאח ֲַרי ְולֹא
אֲ לֵיכֶ םּ ,ו ִמ ּ ַבלְ ָע ַדי ֵאין אֲ ׁ ֶ
ִּת ְמ ָצא ּו.
לט
ידי הַ ּ ְפר ּו ִׁשים ְוהַ ּס ֹו ְפ ִרים נִ ּ ָתנ ּו,
חות הַ ָ ּד ַעת ִּב ֵ
וַ ּיֹאמֶ ר ֵי ׁש ּו ַעִ :ה ּנֵה ַמ ְפ ְּת ֹ
ָבוא ָמנָ ע ּוַ .א ְך ַא ּ ֶתם הָ י ּו
רו ִצים ל ֹ
וַ ַ ּי ְח ִּביא ּוםַּ .גם הֵ ם לֹא ּ ָבא ּו ְוגַ ם ֶאת הָ ֹ
ימים ְּכ ֹיונִ ים.
ֲער ּו ִמים ִּכנְ חָ ִׁשים ּו ְת ִמ ִ

מ
שר ֵאין יְ סוד ָל ּהְּ ,ת ׁש ַֹרש
ֵש ּו ַעֶ ּ :גפֶ ן נִ ּ ְט ָעה ְולֹא ּ ָב ָאב חֶ לְ ָק ּה ;1יַ ַען אֲ ׁ ֶ
וַ ּיֹאמֶ ר י ׁ
מֵ ֲעפָ ָר ּה ְו ָאבָ ָדה.
מא
לוַּ ,גם הַ ְּמ ַעט
שר ֵאין ֹ
לו; וַ אֲ ׁ ֶ
עוד יִ ָּנ ֵתן ֹ
תון ֹ
דו ,נָ ֹ
שר יֵש ְביָ ֹ
וַ ּיֹאמֶ ר יֵש ּו ַעִ :מי אֲ ׁ ֶ
אֲ ׁ ֶ
קוחַ יִ ּ ָל ַקח ִמ ּ ֶמנּ ּו.
דו ָל ֹ
שר ְביָ ֹ
--------------------------

לז - 1 :בנה"ק" :תגלה" - 2 .בנה"ק" :ויאמר ישוע".
לט] :הש' מתי כג  ,13לוקס יא  ,52מרקוס י .[16
מ] :הש' מתי טו  - 1 .[13מילולית" :מחוץ לאב".
מא] :הש' מתי יג  ,12כה  ,29מרקוס ד  ,25לוקס ח  ,18יט .[26
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מב
עו ְב ֵרי א ַֹרח.
וַ ּיֹאמֶ ר יֵש ּו ַע :הֱי ּו ֹ

1

מג
ידיוִ :מי ַא ּ ָתה ִּכי ְּת ַד ּ ֵבר ֵאלֵינ ּו ֶאת הַ ְ ּדבָ ִרים הָ ֵא ּלֶה? וַ ּיֹאמֶ ר
ֹאמר ּו ֵאלָ יו ּ ַתלְ ִמ ָ
וַ ּי ְ
1

2

י ׁ
שר יֹאהֲב ּו ֶאת
ייתם ,אֲ ׁ ֶ
ֵש ּו ַעִ :מ ְ ּדבָ ִרי אֲ לֵיכֶ ם לֹא ּ ֵת ְדע ּוניִּ ,כי כֵ ן ּ ַכ ְּיה ּו ִדים נִ ְה ֶ
שנֵא ּו.
שנְ א ּו ֶאת ּ ִפ ְר ֹיוְ ,ויֹאהֲב ּו ֶאת הַ ּ ְפ ִרי ְו ֶאת הָ ֵעץ ָׂ
הָ ֵעץ ְו ָׂ

מד
לו; אֲ בָ ל
לו; ְוהַ ְמחָ ֵרף ֶאת הַ ּ ֵבן ,יִ ּ ָסלַח ֹ
וַ ּיֹאמֶ ר יֵש ּו ַע :הַ ְמחָ ֵרף ֶאת הָ ָאב ,יִ ּ ָסלַח ֹ
ש ַמיִ ם.
לו  -לֹא ּ ָב ָא ֶרץ ְולֹא ּ ַב ּ ׁ ָ
הַ ְמחָ ֵרף ֶאת ר ּוחַ הַ קּ ֶֹד ׁש ,לֹא יִ ּ ָסלַח ֹ

מה
וַ ּיֹאמֶ ר יֵש ּו ַע :לֹא י ֵָאספ ּו ֲענָ ִבים ִמן הַ קּ ֹו ִציםּ 1ו ִמ ּ ַב ְר ָקנִ ים ְּת ֵאנִ ים לֹא ּ ֵת ָא ֶרינָ ה,
יש ַרע ֹיו ִציא ָאוֶ ן
טובְ ,ו ִא ׁ
רו ֹ
או ָצ ֹ
טוב ֹיו ִציא מֵ ֹ
יש ֹ
ִּכי לֹא יִ ְׂשא ּו פֶ ִרי .הֵ ן ִא ׁ
או ָצר לִ ּב ֹו הָ ַרעְ ,ו ָאוֶ ן יְ ַד ּ ֵבר; ִּכי ִמ ּ ִׁש ְפ ַעת לִ ּב ֹו ֹיו ִציא ָאוֶ ן.
מֵ ֹ

--------------------------

מב - 1 :מילולית" ,חולפים על פני )משהו או מישהו(" .כמו לגבי "הבודדים" ]ר' יא ,מט[ אפשר שמדובר
כאן בעמדה נפשית .הכתובות על מצבות הקברים פנו תדיר אל "הזר" או "עובר האורח"; האמרה ניתנת
אפוא להתפרש' :היו חולפים על פני עולם מתים זה ,כאותו עובר אורח על פני המצבות'.
מג" - 1 :ויאמר ישוע" לא נמצא בנה"ק - 2 .או כשאלה" :המדברי אליכם לא תדעוני?"
מד] :הש' מתי יב  ,31מרקוס ג  ,28לוקס יב .[10
מש ּ ֵטי קוצים".
מה] :הש' מתי ז  ,16יב  ,34לוקס ו  - 1 .[45,44בנה"ק" :לא יאספו ענבים ִ
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מו
דול ִמי ֹּוחָ נָ ן
שה ָּג ֹ
וַ ּיֹאמֶ ר יֵש ּו ַע :מֵ ָא ָדם ַעד ֹיוחָ נָ ן הַ ּ ַמ ְט ִּביל לֹא ָקם ִּביל ּו ֵדי ִא ּ ׁ ָ
1
הַ ּ ַמ ְט ִּביל ,לְ בַ ל ִּת ּ ַמ ְקנָ ה ֵעינָ יו .וַ אֲ נִ י ָא ַמ ְר ִּתיִ :מי בָ כֶ ם יַ ֲהפ ְֹך ָקטֹןְ ,ויָ ַדע ֶאת
2

הַ ּ ַמלְ כ ּותְ ,וגָ ַדל ִמי ֹּוחָ נָ ן.

מז
תות;
ש ֹ
או לִ ְדר ְֹך ְׁש ּ ֵתי ְק ׁ ָ
יש לִ ְר ּכֹב ַעל ְׁשנֵי ס ּו ִסים ֹ
וַ ּיֹאמֶ ר יֵש ּו ַע :לֹא י ּוכַ ל ִא ׁ
דונִ יםִּ ,1כי כֵ ן יְ כַ ּ ֵבד ֶאת הָ ֶאחָ דּ ,ובָ זָה ֶאת הָ ַאחֵ ר.
ְולֹא י ּוכַ ל ֶעבֶ ד ַל ֲעבֹד ְׁשנֵי אֲ ֹ
שנִ יםֶ ּ ,פן
ֹאדות יְ ׁ ָ
שן ,לֹא יִ ְת ַאו לֶחָ ָד ׁש .לֹא י ּ ַֻתן יַ יִ ן חָ ָד ׁש ְּבנ ֹ
ש ָתה יַ יִ ן יָ ׁ ָ
שר ׁ ָ
אֲ ׁ ֶ
שן ַעל ּ ֶבגֶ ד
ֹאדות ח ֲָד ִׁשיםֶ ּ ,פן יַ ְח ִמיץ; ְולֹא י ְֻטלָ א יָ ׁ ָ
שן ְּבנ ֹ
יב ֵקע ּו; ְולֹא י ּ ַֻתן יַ יִ ן יָ ׁ ָ
ָּ
חָ ָד ׁשִּ ,כי כֵ ן יִ ָ ּק ֵר ַע.

מח
1

לום ּ ֵבינֵיהֶ ם ּ ַב ּ ַביִ ת הָ ֶאחָ דְ ,ו ָא ְמר ּו ֶאל
ש ֹ
וַ ּיֹאמֶ ר יֵש ּו ַעְ :והָ יָ ה ִאם יָ ִׂשימ ּו ְׁשנַ יִ ם ׁ ָ
מו.
קו ֹ
הָ הָ ר'' :הֵ ָע ֵתק ִמזֶּה'ְ ,והֵ ָע ֵתק י ֵָע ֵתק ִמ ְּמ ֹ

מט
וַ ּיֹאמֶ ר י ׁ
ֵש ּו ַעַ :א ְׁש ֵריכֶ ם הַ ּב ֹו ְד ִדים ְוהַ ִ ּנ ְבחָ ִריםִ ,כי ַא ּ ֶתם ִּת ְמ ְצא ּו ֶאת הַ ּ ַמלְ כ ּות.
ִּכי ִמ ּ ֶמ ָּנה ּ ָב ֶ
אתם ְו ֵאלֶיהָ ְּת ׁש ּוב ּון.

--------------------------

ִשברנה" ,כלומר " ִתכְלינה" או " ִתּנָּקרנה")?(.
מו] :הש' מתי יא  ,11לוקס ז  - 1 .[28מילולית" :תּ ָ
 - 2או" :הקטן בכם ידע את המלכות" ]הש' מתי יח  ,3מרקוס י  ,15לוקס יח .[17
מז] :הש' מתי ו  ,24ט  ,16לוקס טז  ,13ה  ,39,36מרקוס ב .[21
מח] :הש' מתי יז  ,20כא  ,21מרקוס יא  - 1 .[23או" :בבית אחד".
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נ
אתם?" וַ אֲ ַמ ְר ּ ֶתם אֲ לֵיהֶ םִ " :מן
וַ ּיֹאמֶ ר יֵש ּו ַעְ :והָ יָ ה ִאם יֹאמר ּו אֲ לֵיכֶ ם" :מֵ ַאיִ ן ּ ָב ֶ
חו[ ,1וַ ִּי ַּגל
מו; וַ ַ ּי ְעמֹד ] ְּבנ ּו ֹ
אור מֵ ַע ְצ ֹ
שם נִ ְהיָ ה הָ ֹ
שר ׁ ָ
קום אֲ ׁ ֶ
אור ּ ָבאנ ּוִ ,מן הַ ּ ָמ ֹ
הָ ֹ
ֹאמר ּו אֲ לֵיכֶ םִ " :מי ַא ּ ֶתם?" וַ אֲ ַמ ְר ּ ֶתםָ ּ " :בנָ יו אֲ נַ ְחנ ּו,
אֲ לֵיהֶ ם ִּב ְדמ ּו ָתםְ ".ו ִאם י ְ
אות אֲ ִביכֶ ם ּ ָבכֶ ם?"
ירי הָ ָאב הַ חַ י אֲ נַ ְחנ ּוְ ".והָ יָ ה ִאם יִ ְׁשאֲ ל ּוכֶ םַ " :מה ה ּוא ֹ
ּו ְב ִח ֵ
וַ אֲ ַמ ְר ּ ֶתם אֲ לֵיהֶ םְּ " :תנ ּו ָעה ּו ְמנ ּוחָ ה ה ּוא".

נא
עולָם
בוא הָ ֹ
בוא ְמנ ּוחַ ת הַ ּ ֵמ ִתים ּו ָמ ַתי יָ ֹ
ידיוָ :מ ַתי ּ ָת ֹ
ֹאמר ּו ֵאלָיו ּ ַתלְ ִמ ָ
וַ ּי ְ
לו ּ ָבאְ ,והַ ּ ֵכר לֹא ּ ַת ִּכיר ּוה ּו.
יתם ֹ
שר ִח ִּכ ֶ
הֶ חָ ָד ׁש? וַ ּיֹאמֶ ר אֱ לֵיהֶ ם :אֲ ׁ ֶ

נב
יאים נִ ּבאו ְּביִ ְׂש ָר ֵאל ְוכֻ ּלָם ְּב ָך
ידיוֶ :ע ְׂש ִרים ְו ַא ְר ּ ָב ָעה נְ ִב ִ
ֹאמר ּו ֵאלָ יו ּ ַתלְ ִמ ָ
וַ ּי ְ
ִ ּד ּ ֵבר ּו .וַ ּיֹאמֶ ר אֲ לֵיהֶ םֶ :את הַ חַ י לִ ְפנֵיכֶ ם ֲעז ְַב ּ ֶתם וַ ְּת ַד ְּבר ּו ַעל הַ ּ ֵמ ִתים.

נג
הו ִעילָה,
ידיו :הַ ּמ ֹו ִעי ָלה הַ ִּמילָהִ ,אם לֹא? וַ ּיֹאמֶ ר אֱ לֵיהֶ ם :ל ּו ֹ
ֹאמר ּו ֵאלָ יו ּ ַתלְ ִמ ָ
וַ ּי ְ
רון
בו ֵתיהֶ ם נִ ּמ ֹולִ ים מֵ ִא ּ ָמם; אֲ בָ ל הַ ִּמילָה הָ אֲ ִמ ִּתית ּ ָבר ּוחַ ָמ ְצ ָאה יִ ְת ֹ
הולִ יד ּום אֲ ֹ
ֹ
ּ ָכלִ יל.

נד
1

ש ַמיִ ם.
ֵש ּו ַעַ :א ְׁש ֵריכֶ ם הָ ֲענִ ִּייםִּ ,כי לָכֶ ם ַמלְ כ ּות הַ ּ ׁ ָ
וַ ּיֹאמֶ ר י ׁ

--------------------------

נד] :הש' מתי ה  ,3לוקס ו  - 1 .[20אפשר שיש במאמר זה רמיזה לכת האביונים ,הקשורה במסורתם הארץ-
ישראלית של יעקב ופטרוס )ר' במבוא' ,הבשורה ע"פ תומא והאבנגליונים'[.
22

נה
שר לֹא יִ ְׂשנָ א ֶאת ָא ִביו ְו ֶאת ִא ּמ ֹו לֹא י ּוכַ ל לִ ְה ֹיות ַתלְ ִמ ִידי,
ֵש ּו ַע :אֲ ׁ ֶ
וַ ּיֹאמֶ ר י ׁ
וַ אֲ ׁ ֶ
ינו ׁשֹוֶ ה ִּבי.
מו ִתיֵ ,א ֹ
בו ְּכ ֹ
שא ְצלָ ֹ
שר לֹא יִ ְׂשנָ א ֶאת ֶאחָ יו ְו ֶאת ַא ְח ֹיו ָתיוְ ,ונָ ָׂ

נו
שר ָמ ָצא ְ ּג ִו ָ ּיה לֹא יִ ְׁשוֶ ה ּב ֹו
עולָם ָמ ָצא ְ ּג ִו ָ ּיה; וַ אֲ ׁ ֶ
שר יָ דע ֶאת הָ ֹ
ֵש ּו ַע :אֲ ׁ ֶ
וַ ּיֹאמֶ ר י ׁ
עולָם.
הָ ֹ

נז
בו
אויְ ֹ
בוא ֹ
לו; ְויָ ֹ
טוב הָ יָ ה ֹ
שר ז ֶַרע ֹ
יש אֲ ׁ ֶ
דומה ַמלְ כ ּות הָ ָאב לְ ִא ׁ
ָ
ֵש ּו ַע:
וַ ּיֹאמֶ ר י ׁ
יש ַל ֲעקֹר ֶאת הַ ז ּ ּונִ ים ,וַ ּיֹאמֶ ר
לַיְ לָהְ ,ויִ זְ ַרע ז ּונִ ים ּ ֵבין הַ ִח ּ ִטיםְ .ולֹא ִה ִ ּניחָ ם הָ ִא ׁ
ש ַר ְׁש ּ ֶתם ֶאת הַ ִח ּ ִטיםִּ .כי ְּב ֹיום הַ ָ ּק ִציר
ַעקֹר ֶאת הַ ז ּ ּונִ ים ְו ׁ ֵ
אֲ לֵיהֶ םֶ ּ :פן ּ ֵתלְ כ ּו ל ֲ
י ֵָרא ּו הַ ז ּ ּונִ ים ְונ ֶֶע ְקר ּו ּוב ָֹער ּו.

נָ ח
שר ָעמֵ לִּ ,כי ה ּוא ָמ ָצא חַ ִּיים.
יש אֲ ׁ ֶ
ַא ְׁש ֵרי הָ ִא ׁ

נֵט
תו ְולֹא
ֲזו ֹ
עו ְדכֶ ם חַ ִּייםֶ ּ ,פן ּ ָתמ ּות ּו ּו ְתבַ ְ ּק ׁש ּו ַלח ֹ
ֵש ּו ַעִ :ה ְת ּב ֹונַ נּ ּו ּ ַבחַ י ְּב ֹ
וַ ּיֹאמֶ ר י ׁ
ּת ּוכָ ל ּו.

--------------------------

נה] :הש' מתי י  ,37טז  ,24לוקס יד  ,26ט  ,23מרקוס ח .[34
נז] :הש' מתי יג .[24
23

ס
שא זֶה
ָמה יִ ּ ָׂ
ידיו] :ל ּ ָ
שא ָטלֶה ְּב ַד ְר ּכ ֹו יְ ה ּו ָדה .וַ ּיֹאמֶ ר ֶאל ּ ַתלְ ִמ ָ
נו ׂ ֵ
רונִ י ֹ
וַ ִּי ְרא ּו ׁש ֹו ְמ ֹ
1

עו ֶדנּ ּו חַ י
לו .וַ ּיֹאמֶ ר אֲ לֵיהֶ םְּ :ב ֹ
ֹאמר ּו ֵאלָיו :לְ ַמ ַען יִ ְׁשחֲטֵ ה ּו לְ ָא ְכ ֹ
ֶאת[ הַ ּ ָטלֶה? וַ ּי ְ
ֹאמר ּו ֵא ָליוִ :אם לֹא כֵ ן
טו ְוהָ יָ ה לִ גְ ִו ָ ּיה .וַ ּי ְ
שר ְׁשחָ ֹ
לֹא יֹא ֲכלֶנּ ּו; ִּכי ִאם ַאח ֲֵרי אֲ ׁ ֶ
חותֶ ּ ,פן ִּת ְהי ּו
קום ְמנ ּו ֹ
אמר אֲ לֵיהֶ םַ :אף ַא ּ ֶתם ּ ַב ְ ּק ׁש ּו לָכֶ ם ְמ ֹ
שה ,לֹא י ּוכַ לְ .ויֹ ַ
יַ ֲע ׂ ֶ
לִ גְ ִו ָ ּיה והֵ ָאכֵ ל ּ ֵת ָאכֵ ל ּו.

סא
1

וַ ּיֹאמֶ ר ֵי ׁש ּו ַעְׁ :שנַ יִ ם יָ נ ּוח ּו ַעל ִמ ּ ָטה; הָ ֶאחָ ד יָ מ ּות ְוהָ ֶאחָ ד יִ ְחיֶה .וַ ּתֹאמֶ ר
1

לו ִמיתִ :מי ַא ּ ָתה ,הָ ִא ׁ
ְׁש ֹ
שלְ חָ נִ י ָאכַ לְ ּ ָת.
יתּ ,ו ִמ ּ ׁ ֻ
ישּ ,ובֵ ן ִמי ַא ּ ָתה? ַעל ִמ ּ ָט ִתי ָעלִ ָ

2

שר לְ ָא ִבי נִ ּ ַתן לִ י.
אתי ִמן הַ ּד ֹומֶ ה .מֵ אֲ ׁ ֶ
שר ּ ָב ִ
ֵש ּו ַע :אֲ נִ י ה ּוא ,אֲ ׁ ֶ
וַ ּיֹאמֶ ר ֵאלֶיהָ י ׁ
4
3
יד ְת ָך ָאנִ י[-] .
לו ִמיתַ ּ [:תלְ ִמ ָ
]] [-וַ ּתֹאמֶ ר ְׁש ֹ

3

4

קו יִ ּ ָמלֵא
אורּ ,ו ְבהֵ חָ לְ ֹ
תו 5יִ ּ ָמלֵא ֹ
מו ֹ
אומֵ רְּ :ב ִה ָ ּד ֹ
]וַ ּיֹאמֶ ר ֵי ׁש ּו ַעַ [:על ּ ֵכן אֲ נִ י ֹ
ֹש ְך.
ח ֶׁ

סב
1
שר
דו ַתיַ .אל ּ ֵת ַדע ְׂשמֹאלְ ָך ֶאת אֲ ׁ ֶ
סו ֹ
דו ַתי 1אֲ סַ ּ ֵפר ֹ
סו ֹ
ֵש ּו ַע :ל ְָרא ּויִ ים לְ ֹ
וַ ּיֹאמֶ ר י ׁ

שה יְ ִמינ ֶָך.
עו ׂ ֶ
ֹ
--------------------------

ּ
ישכֹן".
ס - 1 :המלים חסרות; השלמתן ע"פ ההקשר .בנה"ק" :זה אצל הטלֶה
עלית על
ָ
סא] :הש' לוקס יז  ,34י  ,22מתי יא  - 1 .[27כלומר ,בהסבה על ספה - 2 .בנה"ק" :כאחד

תו".
ש ּמ ֹו ֹ
מטתי - 3 "...מלה חסרה )או יותר( - 4 .המלים חסרות; השלמתן ע"פ ההקשר - 5 .בנה"קְּ " :ב ַ
סב[ :הש' מתי יג  ,11ו  ,3מרקוס ד  ,11לוקס ח  - 1 .[10ההקשר הוא של תורת סוד; גילוי

הסודות

המיסטיים ) (mysteriaלנבחרים בלבד .תפיסה איזוטרית כזו רווחה לא רק בכיתות יהודיות-נוצריות כמו
האביונים והאלחסאים ,אלא בנצרות הקדומה בכלל ]הש' קורינתים  Iב  ,6עברים ה  ,14-11אוריגנס; נגד
קלסוס  ,III 60, IV 6קלמנס; המארג ).[5 (Stromateis
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סג
ָרוע
יש ָע ִׁשיר הָ יָ הּ ,ו ְרכ ּו ׁש ֹו ַרב .וַ ּיֹאמֶ ר :אֲ כַ לְ ּ ֵכל ְרכ ּו ִׁשי ז ֹ
וַ ּיֹאמֶ ר ֵי ׁש ּו ַעִ :א ׁ
וק ֹ
ָ
שב ְּבלִ ּב ֹו,
ומ ּלֵא אֲ סָ ַמי ּ ֶפ ִרי ,לְ ַמ ַען לֹא ֶא ְחסַ ר ָ ּדבָ רָ ּ .כזֹאת חָ ׁ ַ
טו ַע ַ
צור ,נָ ֹ
וַ ָ ּי ָמת ְּבלַיְ לָ ה הַ ה ּוא.
לו ,יִ ְׁש ַמע נָ א!
שר ָאזְ נַ יִ ם ֹ
אֲ ׁ ֶ
סד
תו ֶאת הָ אֲ ֻרחָ ה וַ ִּי ְׁשלַח ֶאת ַע ְב ּד ֹו
או ְר ִחים .וַ יְ ִהי ַאחַ ר ֲע ׂש ֹו ֹ
לו ֹ
הו ִעיד ֹ
יש ֶאחָ ד ֹ
ִא ׁ
קו ֵרא לְ ָך .וַ ּיֹאמֶ ר:
דונִ י ֹ
אש ֹון וַ ּיֹאמֶ ר ֵאלָיו :אֲ ֹ
בוא ֶאל הָ ִר ׁ
ָאו ְר ִחים .וַ ָ ּי ֹ
לִ ְקרֹא ל ֹ
יתיםָ ּ .פ ְט ֵרנִ י
בוא ּו ֵאלַיְ ,והָ ל ְַכ ִּתי ְו ִצ ִ ּו ִ
סוח ֲִריםּ ,ולְ ֵעת הָ ֶע ֶרב יָ ֹ
חוב ּ ֶכסֶ ף לִ י ְּביַ ד ֹ
ֹ
קו ֵרא לְ ָך .וַ ּיֹאמֶ רַ ּ :ביִ ת
דונִ י ֹ
נָ א ִמן הָ אֲ ֻרחָ ה .וַ ֵ ּיל ְֶך ֶאל ַאחֵ ר וַ ּיֹאמֶ ר ֵא ָליו :אֲ ֹ
בוא ֶאל ַאחֵ ר וַ ּיֹאמֶ ר ֵאלָ יו:
יתי ,וַ ִּי ְׁשאֲ ל ּו ִמ ּ ֶמ ִ ּני ֹיום .לֹא ִּת ְׂש ּפֹק ִע ִּתי ְּביָ ִדי .וַ ָ ּי ֹ
ָקנִ ִ
שה ֶאת
עו ׂ ֶ
שה וַ אֲ נִ י ה ּוא הָ ֹ
לו ִא ּ ׁ ָ
שא ֹ
נו ׂ ֵ
קו ֵרא לְ ָך .וַ ּיֹאמֶ ר ֵאלָ יו :חֲבֵ ִרי ֹ
דונִ י ֹ
אֲ ֹ

בואָ ּ .פ ְט ֵרנִ י נָ א ִמן הָ אֲ ֻרחָ ה .וַ ֵ ּיל ְֶך ֶאל ַאחֵ ר וַ ּיֹאמֶ ר ֵאלָ יו:
הָ אֲ ֻרחָ ה .לֹא א ּוכַ ל לָ ֹ
שאת ְׂשכָ ָר ּה.
ש ּ ָמה לָ ׂ ֵ
הול ְֵך ׁ ָ
יתי ,וַ אֲ נִ י ֹ
קו ֵרא לְ ָך .וַ ּיֹאמֶ ר ֵאלָיו :אֲ חֻ ז ָּה ָקנִ ִ
דונִ י ֹ
אֲ ֹ
דונָ יו:
בוא הָ ֶעבֶ ד ,וַ ּיֹאמֶ ר ֶאל אֲ ֹ
ָבואָ ּ .פ ְט ֵרנִ י נָ א ִמן הָ אֲ ֻרחָ ה .וַ ָ ּי ֹ
לא א ּוכַ ל ל ֹ

דון ֵאל ַע ְב ּד ֹו :צֵ א ֶאל
אתם ֶאל הָ אֲ ֻרחָ ה ִה ְתנַ ְּצל ּו ִמ ּב ֹוא .וַ ּיֹאמֶ ר הָ ָא ֹ
שר ְק ָר ֶ
אֲ ׁ ֶ
הַ ְ ּד ָר ִכים ְוהָ בֵ א לִ י ֶאת אֲ ׁ ֶ
בוא ּו הַ קּ ֹונִ ים ְוהַ ּס ֹוח ֲִרים
שר ִּת ְמ ָצא לְ ַמ ַען יֹאכֵ ל ּו .לֹא יָ ֹ
מות ָא ִבי.
קו ֹ
ֶאל ְמ ֹ
סה
שא ּ ִפ ְר ֹיו ִמ ָ ּי ָדם.
יש צַ ִ ּדיק ,וַ ִּי ְּתנֵה ּו ְּביַ ד ֹיוגְ ִבים לְ ַמ ַען יַ ַע ְבד ּוה ּו ְונָ ָׂ
ּ ֶכ ֶרם הָ יָ ה לְ ִא ׁ
וַ ִּי ְׁשלַח ֶאת ַע ְב ּד ֹו לְ ַמ ַען יִ ְּתנ ּו ֹ
לו ֶאת פֶ ִרי הַ ּ ֶכ ֶרם .וַ ִּי ְת ּ ְפ ׂש ּו ֵאת הָ ֶעבֶ ד וַ ַ ּי ּכ ּוה ּו,
דונָ יו :א ּולַי לֹא
דונָ יו .וַ ּיֹאמֶ ר אֲ ֹ
שב הָ ֶעבֶ ד וַ ַ ּי ּ ֶגד לַאֲ ֹ
ִּכ ְמ ַעט ה ֲָרג ּוה ּו .וַ ָ ּי ׁ ָ
1

ִה ִּכיר ּוה ּו.

--------------------------

סג] :הש' לוקס יב .[16
סד] :הש' מתי כב  ,1לוקס יד .[16

25

נו ,וַ ּיֹאמֶ ר :א ּולַי
דון ֶאת ְּב ֹ
שלַח הָ ָא ֹ
וַ ִּי ְׁשלַח ֶעבֶ ד ַאחֵ ר ,וַ ַ ּי ּכ ּוה ּו הַ י ֹּוגְ ִביםָ .אז ׁ ָ
ֶאת ְּבנִ י יְ כַ ּ ֵבד ּוּ .ו ְביָ ְד ָעם ִּכי ה ּוא ֹיו ֵר ׁש הַ ּ ֶכ ֶרםְּ ,תפָ ׂש ּוה ּו הַ י ֹּוגְ ִבים הָ הֵ ם
לו ,יִ ְׁש ַמע נָ א!
שר ָאזְ נַ יִ ם ֹ
וַ ַ ּיהַ ְרג ּוה ּו .אֲ ׁ ֶ

סו
שר ְמ ָאס ּוהָ הַ ּב ֹונִ ים; זֹאת ִהיא ֶאבֶ ן
ֵש ּו ַע :הַ ְרא ּונִ י ֶאת הָ ֶאבֶ ן הַ זֹּאת אֲ ׁ ֶ
וַ ּיֹאמֶ ר י ׁ
הַ ּ ִפ ָּנה.

סז
1

2

ֵש ּו ַע :הַ י ֹּו ֵד ַע ֶאת הַ ּכֹלִּ ,כי י ְֶחסָ ר ,חֲסַ ר ּכֹל 3ה ּוא.
וַ ּיֹאמֶ ר י ׁ

סח
שר
שר יִ ְר ְ ּדפ ּו ֶא ְתכֶ ם; ּובַ אֲ ׁ ֶ
שר יִ ְׂשנְ א ּו ֶא ְתכֶ ם ְוכַ אֲ ׁ ֶ
ֵש ּו ַעַ :א ְׁש ֵריכֶ ם ּ ַכאֲ ׁ ֶ
וַ ּיֹאמֶ ר י ׁ
קום לֹא יִ ְמ ָצא ּו.
ְר ָדפ ּוכֶ ם ָמ ֹ

סט
ֵש ּו ַעַ :א ְׁש ֵרי הַ ִ ּנ ְר ָ ּד ִפים ְּבלִ ּ ָבםִּ ,כי הֵ ם י ְֵדע ּו ֶאת הָ ָאב ּ ֶבאֱ מֶ תַ .א ְׁש ֵרי
ֹאמר י ׁ
ְוי ַ
הָ ְר ֵע ִבים לְ ַמ ַען ַמ ּלֵא ֶאת ּ ֶב ֶטן הֶ חָ פֵ ץ.1

--------------------------

סה] :הש' מתי כא  ,33מרקוס יב  ,1לוקס כ  - 1 .[9בנה"ק" :אולי לא הכירם".
סו] :הש' מתי כא  ,24מרקוס יב  ,20לוקס כ .[17
סז =) – 1 :הכולי ,השלם( - 2 .או" :ו ִחסֵר נפשו"; ]הש' מתי טז  ,26מרקוס ח  ,36לוקס ט .[25
 =) – 3כל הדברים(; או" :ו ָחסַר כּליל".
סח] :הש' מתי ה  ,10לוקס ו .[22
סט] :הש' כנ"ל וכן מתי ה  ,6לוקס ו  - 1 [21או" :האביון" ,או" :הרעב".
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ע
וַ ּיֹאמֶ ר י ׁ
שר לָכֶ ם ה ּוא ֹיו ִׁשי ֲעכֶ םְ .ו ִאם
תו ְככֶ ם ,אֲ ׁ ֶ
שר ְּב ֹ
ֵש ּו ַעִ :אם ּ ֵתלְ ד ּוֶ 1את אֲ ׁ ֶ
יתכֶ ם.
שר חֲסַ ְר ּ ֶתם יְ ִמ ְ
ֵאינֶנּ ּו בָ כֶ ם ,אֲ ׁ ֶ

עא
עוד[.
תו ] ֹ
נו ֹ
יש לִ ְב ֹ
רוס ֶא ֱהרֹס ֶאת הַ ּ ַביִ ת ]הַ זֶּה[ְ ,ולֹא י ּוכַ ל ִא ׁ
ֵש ּו ַע :הָ ֹ
וַ ּיֹאמֶ ר י ׁ

עב
יש ֶאחָ דּ ָ :דבָ ר נָ א ֶאל ַאחַ י ְויַ חַ לְ ק ּו ִע ִּמי ֶאת נִ ְכסֵ י ָא ִבי .וַ ּיֹאמֶ ר
ֹאמר ֵא ָליו ִא ׁ
ְוי ַ
ידיו ויאמֶ ר אֲ לֵיהֶ ם :לֹא ְמחַ ּלֵק
ש ַמנִ י ְמחַ ּלֵק? וַ ִּיפֶ ן ֶאל ּ ַתלְ ִמ ָ
ֵאלָיוֵ ּ :בן ָא ָדםִ ,מי ָׂ
ָאנ ִֹכיֲ ,הלֹא-כֵ ן?

עג
דון
ֵש ּו ַעָ :אכֵ ן ַרב הַ ָ ּק ִציר ְוהַ ּפ ֹו ֲעלִ ים ְמ ַע ּ ִטים; ַעל ּ ֵכן ִה ְת ּ ַפ ְּלל ּו ֶאל הָ ָא ֹ
וַ ּיֹאמֶ ר י ׁ
ִּכי יִ ְׁשלַח ּפ ֹו ֲעלִ ים ל ָ ַּק ִציר.

עד
יש ּ ַב ּב ֹור.
דוןַ ,ר ִּבים ִמ ּ ָס ִביב ל ַּב ֹורְ 1ו ֵאין ִא ׁ
וַ ּיֹאמֶ רָ :א ֹ

--------------------------

ע - 1 :או" :תקימו".
עא] :הש' מתי כו  ,61מרקוס יד .[58
עב] :הש' לוקס יב .[13
עג] :הש' מתי ט  ,37לוקס י .[2
עד - 1 :או "לבּאר".
27

עה
בוא ּו ֶאל ח ֲַדר הח ֲֻת ָּנה.
ֵש ּו ַעַ :ר ִּבים נִ ָּצבים ּ ַב ֶ ּדלתְ ,והַ ּב ֹו ְד ִדים הֵ ּ ָמה יָ ֹ
ויֹאמֶ ר י ׁ

עו
לו ,וַ ִּי ְמ ָצא
חו ָרה הָ יָ ה ֹ
שא ְס ֹ
שר ַמ ּ ָׂ
ֵש ּו ַעּ :ד ֹו ָמה ַמלְ כ ּות הָ ָאב לסוחֵ ר אֲ ׁ ֶ
וַ ּיֹאמֶ ר י ׁ
1

לו ֶאת הַ ּ ְפנִ ינָ ה לְ בַ ָ ּד ּהַ .אף
או וַ ִּי ֶקן ֹ
ש ֹ
ּ ְפנִ ינָ הְ .והַ ּס ֹוחֵ ר ִּכי חָ כַ םָ ,מכַ ר ֶאת ַמ ּ ָׂ
שר לֹא יִ ְק ַרב
קום אֲ ׁ ֶ
שר יַ ֲעמֹד ְולֹא יֹאבַ דַ ּ ,ב ּ ָמ ֹ
או ָצר אֲ ׁ ֶ
ַא ּ ֶתם ּ ַב ְ ּק ׁש ּו לָכֶ ם ֶאת הָ ֹ
יתנּ ּו.
תולָע לֹא יַ ְׁש ִח ֶ
לו ְו ֹ
סָ ס לְ ָא ְכ ֹ
עז
וַ ּיֹאמֶ ר יֵ ׁש ּו ַע :אֲ נִ י הָ ֹ
אור מֵ ֲעלֵיהֶ ם ּ ֻכ ּלָם .אֲ נִ י הַ ּכֹלִ .1מ ּ ֶמנִ י ּ ָבא הַ ּכֹלְ ,ו ֵאלַי הַ ּכֹל
2

ושם ָאנִ י; ּגֹלּ ּו ֶאבֶ ן ְו ִת ְמ ְצא ּונִ י.
יָ ׁש ּובַ ּ .ב ְ ּקע ּו ּב ּול ֵעץ ׁ ָ
עח

אות
אות ָקנֶה נָ ע בָ ר ּוחַ ? ִאם לִ ְר ֹ
ש ֶדה? הֲלִ ְר ֹ
אתם הַ ּ ָׂ
ָמה זֶה יְ ָצ ֶ
ֵש ּו ַע :ל ּ ָ
וַ ּיֹאמֶ ר י ׁ
ִא ׁ
ָצותְ ,ול ַָד ַעת ֶאת
דולֵיכֶ ם יַ ֲעט ּו ַמ ֲחל ֹ
צו ָתיו? ִה ּנֵה ַמלְ כֵ יכֶ ם ּוגְ ֹ
עוטֶ ה ַמ ְחלְ ֹ
יש ֹ
הָ אֱ מֶ ת לֹא י ּוכָ ל ּו.
--------------------------

עו] :הש' מתי יג  ,45ו  ,20לוקס יב ] – 1 .[33הש' המנון הפנינה " :12אם תרד מצרימה והבאת משם

את הפנינה האחת --["..אפשר שכאן ובאמרה צג ההקשר הוא למשל של 'המנון הפנינה' )ע' שם( :מלך
פרתיה שולח את בנו למצרים בלוויית 'אח' ,כדי להביא את הפנינה הנשמרת שם ע"י נחש .הנסיך מסומם
לזמן רב ע"י המצרים ,אך לבסוף שב לחושיו הודות לאיגרת של המלך ,משיג את הפנינה וחוזר למזרח .שם
הוא עוטה את גלימת הידע ,עולה לארמון המלך ,ונכנס לממלכת המנוחה והשלום] .הש' I :מלך/אב; II
נסיך/בן;  IIIאח/ישוע;  IVמצריִם /לבוש ,בשר' ,העולם';  Vמצרִים ,שדים  /שודדים ,פרושים; VI
שינה ,שעבוד /עוני ,שיכרון ,עיוורון[.
עז =) – 1 :הכולי ,השלם .וכן להלן( - 2 .בנה"י לא נמצאים כאן הפסוקים "בקעו ...ותמצאוני" ,ומופיעים
בהיפוך סדרם באמרה ל'.
עח] :הש' מתי יא  ,7לוקס ז .[24
28

עט
שר
ש ַדיִ ם אֲ ׁ ֶ
ש ַא ְת ָך ְוהַ ּ ׁ ָ
שר נְ ָׂ
מון ָא ְמ ָרה ֵאלָיוַ :א ְׁש ֵרי הַ ּ ֶבטֶ ן אֲ ׁ ֶ
שה ִמן הֶ הָ ֹ
ְו ִא ּ ׁ ָ
ִּכלְ ְּכל ּו ָך.

ש ְמע ּו וַ ִּי ְׁש ְמר ּוה ּו
שר ֶאת ְדבַ ר הָ ָאב ׁ ָ
וַ ּיֹאמֶ ר ] ֵאלֶיהָ [ַ :א ְׁש ֵרי אֲ ׁ ֶ

ש ַדיִ ם
שר לֹא הָ ָר ָתה ְוהַ ּ ׁ ָ
ּ ֶבאֱ מֶ תִּ .כי ִה ּנֵה יָ ִמים ּ ָב ִאים וַ אֲ ַמ ְר ּ ֶתםַ :א ְׁש ֵרי הַ ּ ֶבטֶ ן אֲ ׁ ֶ
שר לֹא הֵ ינִ יק ּו.
אֲ ׁ ֶ

פ
שר ָמ ָצא ֶאת הַ גּ ּוף לֹא
עו ָלם ָמ ָצא ֶאת הַ גּ ּוף; וַ אֲ ׁ ֶ
שר יָ דע ֶאת הָ ֹ
ֵש ּו ַע :אֲ ׁ ֶ
וַ ּיֹאמֶ ר י ׁ
עולָם.
יִ ְׁשוֶ ה ּב ֹו הָ ֹ

פא
דו ,יַ ַּנח נָ א1.
שר ּכֹח ְּביָ ֹ
שר הֶ ֱע ִׁשיר ,יִ ְמל ְֹך נָ א; וַ אֲ ׁ ֶ
ֵש ּו ַע :אֲ ׁ ֶ
וַ ּיֹאמֶ ר י ׁ

פב
חוק ִמן הַ ּ ַמלְ כ ּות.
חוק ִמ ּ ֶמנִ י ָר ֹ
רוב ֶאל הָ ֵא ׁש ְוהָ ָר ֹ
רוב ֵאלַי ָק ֹ
ֵש ּו ַע :הַ ָ ּק ֹ
וַ ּיֹאמֶ ר י ׁ

פג
אור
שר ּ ָבהֶ ן נִ ְס ּ ַתר ִּב ְדמ ּות הָ ֹ
אור אֲ ׁ ֶ
ֵש ּו ַע :הַ ְ ּדמֻ י ֹּות ְ ּגל ּו ֹיות ל ָָא ָדם; ְוהָ ֹ
וַ ּיֹאמֶ ר י ׁ
רו נִ ְס ּ ָת ָרה.
או ֹ
תו ְּב ֹ
שר ָל ָאב .ה ּוא 1יִ ָּגלֶה; ּו ְדמ ּו ֹ
אֲ ׁ ֶ

--------------------------

עט] :הש' לוקס יא  ,27כג .[28
פא =) – 1 :ידחה ,יטוש את הכוח(.
פג =) – 1 :האור או האב( דו-משמעות במקור.
29

פד
או ְתכֶ ם ֶאת ְ ּדמֻ י ֹּו ֵתיכֶ ם
יש ּוַ ,א ְך ִּב ְר ֹ
או ְתכֶ ם ֶאת ְ ּדמ ּו ְתכֶ ם ּ ָת ִׂש ׂ
ֵש ּו ַעִּ :ב ְר ֹ
וַ ּיֹאמֶ ר י ׁ
אֲ ׁ ֶ
שא ּו?
שר לֹא ְּתמ ּו ֶתנָ ה ְולֹא ּ ֵת ָר ֶאינָ הַ ּ ,כ ּ ָמה ִּת ּ ָׂ
שר לִ ְפנֵיכֶ ם נִ ְהי ּו ,וַ אֲ ׁ ֶ

פה
ֹשר נִ ְב ָרא ָא ָדםּ ,ו ְבכָ ל ֵא ּלֶה לֹא יִ ְׁשוֶ ה לָכֶ םִּ .כי ל ּו
ֵש ּו ַעְּ :ב ָרב ּכֹחַ וָ ע ׁ ֶ
וַ ּיֹאמֶ ר י ׁ
שוָ ה לָכֶ ם ]לֹא ָט ַעם ַט ַעם[ ָמוֶ ת.
ָׁ

פו
קום
לו ָמ ֹ
ש ַמיִ ם ִקנּ ֹוּ ,ובֶ ן הָ ָא ָדם ֵאין ֹ
עוף הַ ּ ׁ ָ
חו ֵריהֶ ם ּולְ ֹ
ַש ּו ָעלִ ים[ ֹ
ֵש ּו ַע] :ל ּ ׁ
וַ ּיֹאמֶ ר י ׁ
ֹאש ֹו.
לְ הַ ִ ּניחַ ֶאת ר ׁ

פז
ֵש ּו ַע :אֻ מלל הַ גּ ּוף הַ ּ ָתל ּוי ּ ַבגּ ּוףְ ,ואֻ ְמ ָללָה הָ ר ּוחַ הַ ְּתל ּויָ ה ְּב ֵא ּלֶה הַ ּ ְׁשנַ יִ ם.
וַ ּיֹאמֶ ר י ׁ

פח
וַ ּיֹאמֶ ר יֵ ׁש ּו ַעּ :
שר
יאים ּ ָב ִאים אֲ לֵיכֶ םְ ,ונָ ְתנ ּו לָכֶ ם ֶאת אֲ ׁ ֶ
הנֵה ,הַ ּ ַמלְ ָא ִכים ְוהַ ְ ּנ ִב ִ
שר ְּביֶ ְדכֶ ם ,וַ אֲ ַמ ְר ּ ֶתם לְ נַ ְפ ׁש ֹו ֵתיכֶ םָ :מ ַתי
לָכֶ םְ .ו ַאף ַא ּ ֶתם ְּתנ ּו לָהֶ ם ֶאת אֲ ׁ ֶ
שר לָהֶ ם?
בוא ּו ְו ָל ְקח ּו ֶאת אֲ ׁ ֶ
יָ ֹ

--------------------------

פו] :הש' מתי ח  ,20לוקס ט .[58
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פט
שה
שר ָע ָׂ
ָמה זֶה ִּת ְרחֲצ ּו ֶאת הַ ּכ ֹוס ִמח ּוץ? הַ לּ ֹא ּ ָת ִבינ ּו ִּכי זֶה אֲ ׁ ֶ
ֵש ּו ַע :ל ּ ָ
ויֹאמֶ ר י ׁ
שה ֶאת הַ ח ּוץ?
שר ָע ָׂ
ֶאת הַ ּ ָתוֶ ְך ה ּוא אֲ ׁ ֶ

צ
נוחַ .
אתם לָכֶ ם ָמ ֹ
שלְ ִּתיּ ,ו ְמ ָצ ֶ
ימה מֶ ְמ ׁ ַ
ֵש ּו ַעּ :ב ֹוא ּו אלַיִּ ,כי ַקל ֻע ִּלי ּונְ ִע ָ
וַ ּיֹאמֶ ר י ׁ

צא
ֹאמר ּו ֵאלָ יו :הַ ּ ֵגד ָלנ ּו ִמי ַא ּ ָתה ,לְ ַמ ַען נַ אֲ ִמין ְּב ָך .וַ ּיֹאמֶ ר אֲ לֵיהֶ םֶ :את ּ ְפנֵי
וַ ּי ְ
דעתם; ְו ֵאינְ כֶ ם ֹיו ְד ִעים ֵא ְ
יך
ֶּ
שר לִ ְפנֵיכֶ ם לֹא יְ
ש ַמיִ ם ְוהָ ָא ֶרץ ְּבחַ נְ ּ ֶתםְ ,ו ֶאת אֲ ׁ ֶ
הַ ּ ׁ ָ
ִּת ְבחֲנ ּו ֶאת הָ ֶרגַ ע 1הַ זֶּה.

צב
שר
אתם; ֶאפֶ ס ִּכי ַע ּ ָתה חָ פַ ְצ ִּתי לְ ָדבָ ר ֵאת הַ ְ ּדבָ ִרים אֲ ׁ ֶ
ֵש ּו ַעִ :ב ְק ׁש ּו ּו ִמ ֵּצ ָ
וַ ּיֹאמֶ ר י ׁ
שר לֹא אמרתים ָלכֶ ם; ְו ַא ּ ֶתם לֹא ְּתבַ ְ ּק ׁש ּום.
ֲעלֵיהֶ ם שאלתוני ּ ַב ָ ּי ִמים הָ הֵ ם ,וַ אֲ ׁ ֶ

ָצג
1

וַ ּיֹאמֶ ר ֵי ׁש ּו ַעַ :אל ִּת ְּתנ ּו ָק ָד ִׁשים ל ְַּכל ִָביםֶ ּ ,פן יַ ְׁשלִ יכ ּום ֶאל הַ ְ ּגלָלִ ים; ְו ַאל
ּ ַת ְׁשלִ יכ ּו ּ ְפנִ ינִ ים ַלחֲזִ ִיריםֶ ּ ,פן ]יִ ְּתנ ּון לְ ִמ ְר ָמס[.

--------------------------

פט] :הש' מתי יג  ,25לוקס יא .[39
צ] :הש' מתי יא .[28
צא] :הש' מתי טז  ,1לוקס יב  =) – 1 .[54שעת הכושר ,ההזדמנות; (kairos
צב] :הש' מתי ז  ,7לוקס יא .[9
צג] :הש' מתי ז  - 1 .[6שתי מלות הפתיחה חסרות בנה"ק.
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צד
לו.
]וַ ּיֹאמֶ ר[ יֵ ׁש ּו ַע :הַ ְמבַ ֵּק ׁש יִ ְמ ָצא ] ְוהַ ּד ֹופֵ ק[ יִ ּ ָפ ַתח ֹ

צה
ֵש לָכֶ ם ּ ֶכסֶ ףַ ,אל ִּת ְּתנ ּוה ּו ְּב ַת ְר ִּביתִּ ,כי ִאם ְּתנ ּוה ּו לְ זֶה,
]וַ ּיֹאמֶ ר ֵי ׁש ּו ַעִ [:אם י ׁ
עוד אֲ לֵיכֶ ם.
שר ִמ ּ ֶמנ ּו לֹא י*ש ּוב ֹ
אֲ ׁ ֶ

צו
אור ְמ ַעט] ,וַ ִּת ְט ְמנֵה ּו[
שר ָל ְקחָ ה ְׂש ֹ
שה אֲ ׁ ֶ
ֵש ּו ַעּ :ד ֹו ָמה ַמלְ כ ּות הָ ָאב לְ ִא ּ ׁ ָ
וַ ּיֹאמֶ ר י ׁ
לו ,יִ ְׁש ַמע נָ א!
שר ָאזְ נַ יִ ם ֹ
דולִ ים .אֲ ׁ ֶ
רות לֶחֶ ם ְ ּג ֹ
ּ ָב ִע ּ ָסה ,וַ ּ ַת ַע ׂש ִּכ ּ ָכ ֹ

צז
שר נָ ְׂש ָאה ] ּ ַכד[ ֶק ַמח .וַ יְ ִהי
שה אֲ ׁ ֶ
וַ ּיֹאמֶ ר ֵי ׁש ּו ַעּ :ד ֹו ָמה ַמלְ כ ּות ]הָ ָאב[ לְ ִא ּ ׁ ָ
שפֵ ְך הַ ֶּק ַמח מֵ ַאח ֲֶריהָ ַעל הַ ֶ ּד ֶר ְך.
שבֵ ר יַ ד הַ ּ ַכד ,וַ ִּי ּ ׁ ָ
יק ּה ָללֶכֶ ת ּ ַב ֶ ּד ֶר ְך ,וַ ִּת ּ ׁ ָ
ְּכהַ ְר ִח ָ
בו ָא ּה הַ ּ ַביְ ָתה וַ ּ ַתנַ ח ֶאת הַ ּ ַכד
ְולֹא יָ ְד ָעה ֶאת הַ ָ ּדבָ רְ ,ו ָצ ָר ָת ּה לֹא הֵ ִבינָ ה .וַ יְ ִהי ְּכ ֹ
וַ ִּת ְמ ָצ ֵאה ּו ֵריק.

צַ ח
1

דול .וַ ִּי ְׁשלֹף
שר ָא ַמר ְּבלִ ּב ֹו ַל ֲהרֹג ָּג ֹ
יש אֲ ׁ ֶ
ֵש ּו ַעּ :ד ֹו ָמה ַמלְ כ ּות הָ ָאב לְ ִא ׁ
וַ ּיֹאמֶ ר י ׁ
דול.
עוָ .אז הָ ַרג ֶאת הַ ָּג ֹ
רו ֹ
חַ ְר ּב ֹו ּ ַב ּ ַביִ ת ,וַ ִּי ְת ָק ֶע ָּנה ּ ַב ִ ּקיר ,לְ ַמ ַען י ֵַדע ִאם חָ זְ ָקה זְ ֹ

--------------------------

צד] :הש' מתי ז .[8
צה] :הש' לוקס ו [34
צו] :הש' מתי יג  ,33לוקס יג .[20
צח =) – 1 :שר וגדול; (megistanos
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צט
פה ,
ידיוַ :אחֶ יִ ְך ְו ִא ְּמ ָך נִ ָּצ ִבים ּ ַבח ּוץ .וַ ּיֹאמֶ ר אֲ לֵיהֶ םֵ :א ּלֶה ּ ֹ
ֹאמר ּו ֵאלָ יו ּ ַתלְ ִמ ָ
וַ ּי ְ
וַ אֲ ׁ ֶ
בוא ּו ֶאל ַמלְ כ ּות ָא ִבי.
שר יָ ֹ
צון ָא ִבי ,הֵ ם ַאחַ י ְו ִא ִּמי; הֵ ם אֲ ׁ ֶ
עו ִׂשים ֶאת ְר ֹ
שר ֹ

ק
נוגְ ִׂשים ּ ָבנ ּו ַמס .וַ ּיֹאמֶ ר
שי הַ ֵּקיסָ ר ֹ
ֹאמר ּו ֵאלָיוַ :אנְ ׁ ֵ
וַ ַ ּי ְרא ּוה ּו ַמ ְט ּ ֵב ַע זָהָ ב ,וַ ּי ְ
שר לֵאל ִֹהיםּ ,ו ְתנ ּו
שר ל ֵַּקיסָ רּ ,ו ְתנ ּו לֵאל ִֹהים ֶאת אֲ ׁ ֶ
אֲ לֵיהֶ םְּ :תנ ּו ל ֵַּקיסָ ר ֶאת אֲ ׁ ֶ
שר לִ י.
לִ י ֶאת אֲ ׁ ֶ

קא
1

מונִ י ,לֹא י ּוכַ ל לִ ְה ֹיות לִ י
שנֵא ֶאת ] ָא ִביו[ ְו ֶאת ִא ּמ ֹו ּ ָכ ֹ
שר לֹא ָׂ
ֵש ּו ַע :אֲ ׁ ֶ
וַ ּיֹאמֶ ר י ׁ
]לְ ַתלְ ִמיד[; וַ אֲ ׁ ֶ
מונִ י לֹא י ּוכַ ל לִ ְה ֹיות לִ י
שר לֹא יֹאהב ֶאת ָא ִביו ְו ֶאת ִא ּמ ֹו כָ ֹ
2
]לְ ַתלְ ִמיד[ִּ .כי ִה ּנֵה ִא ִמי ] ִח ְּב ַל ְתני[ַ ,א ְך ] ִא ִמי[ הָ אֲ ִמ ִּתית נָ ְתנָ ה ִּלי חַ ִּיים.

קב
שן ְּב ֵאב ּוס הַ ּ ָבקר;
ַכלֶב הַ ָ ּי ׁ ֵ
אוי לָהֶ ם ,הַ ּ ְפר ּו ִׁשים! ִּכי ּד ֹו ִמים הֵ ם ל ּ ֶ
ֵש ּו ַעֹ :
וַ ּיֹאמֶ ר י ׁ
שר ַּגם ה ּוא ָא ֹ
אֲ ׁ ֶ
כול לֹא יֹאכֵ לְ ,וגַ ם ֶאת הַ ּ ָב ָקר לֹא ]יַ ִ ּניחַ [ לֶאֱ כֹל.

--------------------------
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קג
שר יָ ַדע ְּב ֵא ֹ
יש אֲ ׁ ֶ
ֵש ּו ַעַ :א ְׁש ֵרי הָ ִא ׁ
וַ ּיֹאמֶ ר י ׁ
בוא ּו הַ ּ ׁש ֹו ְד ִדים; לְ ַמ ַען
יזו ַא ְׁשמ ֶֹרת 1יָ ֹ
יתו ְו ָא ַזר ֲחל ָָציו ְּב ֶט ֶרם ּ ָבא ּו.
יָ ק ּום ְו ָאסַ ף ֶאת ] ְּבנֵי[ ּ ֵב ֹ

קד
שר
ֹאמר ּו ] ֵאלָיו[ :הָ בָ ה נִ ְת ּ ַפלְ לָה הַ י ֹּום ְונָ צ ּו ָמה .וַ ּיֹאמֶ ר יֵ ׁש ּו ַעַ :מה הַ חֵ ְטא אֲ ׁ ֶ
וַ ּי ְ
שלְ ִּתי? אֲ בָ ל ַאח ֲֵרי צֵ את הַ ח ֲַתן ִמן החֻ ּ ָפהָ ,אז יָ צ ּומ ּו
אתי ּובַ ּ ֶמה נִ ְכ ׁ ַ
חָ ָט ִ
ְו ִה ְת ּ ַפ ּלֵל ּו.
קה
שר יָ ַדע ֶאת ָא ִביו ְו ִא ּמ ֹוֶ ּ ,בן ֹזונָ ה יִ ְק ָרא.
ֵש ּו ַע :אֲ ׁ ֶ
וַ ּיֹאמֶ ר י ׁ
קו
יתם לִ ְבנֵי ָא ָדם;ְ 1ו ִכי ּת ְ
ֵש ּו ַעַ ּ :ב ֲע ׂש ֹו ְתכֶ ם ֶאת הַ ּ ְׁשנַ יִ ם לְ ֶאחָ ד ִו ְהיִ ֶ
וַ ּיֹאמֶ ר י ׁ
ֹאמר ּו:
הַ ר ,הֵ ָע ֵתק ִמזֶּהְ ,ונ ְֶע ּ ַתק.
קז
לו מֵ ָאה ְּכבָ ִׂשים .וַ ּיֹאבַ ד הָ ֶאחָ ד
שר הָ י ּו ֹ
רו ֶעה אֲ ׁ ֶ
ֵש ּו ַעּ :ד ֹו ָמה הַ ּ ַמלְ כ ּות לְ ֹ
וַ ּיֹאמֶ ר י ׁ
דול ִמ ּ ֻכ ּלָם .וַ ַ ּי ַּנח ֶאת הַ ִּת ְׁש ִעים ְו ִת ְׁש ָעה ,וַ יְ בַ ֵּק ׁש ֶאת הָ ֶאחָ ד ַעד
מֵ הֶ םְ ,וה ּוא הַ ָּג ֹ
שר יָ גַ ע ,וַ ּיֹאמֶ ר ֶאל הַ ּ ֶכבֶ ׂש :אֲ הַ ְב ִּת ָ
אֲ ׁ ֶ
יך ִמן הַ ִּת ְׁש ִעים
או .וַ יְ ִהי ַאח ֲֵרי אֲ ׁ ֶ
שר ְמ ָצ ֹ
ְו ִת ְׁש ָעה.
--------------------------
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קח
לו
שה ה ּואְ ,ונִ גְ ל ּו ֹ
שהְ ,ו ָאנ ִֹכי ֵא ָע ׂ ֶ
מונִ י י ֵָע ׂ ֶ
וַ ּיֹאמֶ ר ֵי ׁש ּו ַע :הַ ּ ׁש ֹו ֶתה ִמ ּ ִפי ּ ָכ ֹ
הַ ִ ּנ ְס ּ ָת ֹ
רות.

קט
ש ֵדה ּוְ ,ולֹא
או ָצר ָטמ ּון ְּב ָׂ
לו ֹ
שר הָ יָ ה ֹ
יש אֲ ׁ ֶ
ֵש ּו ַעּ :ד ֹו ָמה הַ ּ ַמלְ כ ּות לְ ִא ׁ
וַ ּיֹאמֶ ר י ׁ
ש ֶדה
נוְ .ולֹא יָ ַדע הַ ּ ֵבן ֶאת הַ ָ ּדבָ רְ ,ויִ ַ ּקח ֶאת הַ ּ ׁ ָ
מות ֹו ֲעזָבָ ה ּו לִ ְב ֹ
יָ ַדעּ .ו ְב ֹ
או ָצר ,וַ ָ ּיחֶ ל
שר ָקנָ ה ּו לְ חָ ְר ׁש ֹו] ,וַ ִּי ְמ ָצא[ ֶאת הָ ֹ
יש אֲ ׁ ֶ
בוא הָ ִא ׁ
וַ ִּי ְמ ְּכ ֶרנּ ּו .וַ ָ ּי ֹ
שר ּ ָבחַ ר.
לְ הַ לְ ֹוות ּ ֶכסֶ ף ְּב ַת ְר ִּבית לַאֲ ׁ ֶ

קי
עולָם.
שר ,יַ ַּנח נָ א ֶאת הָ ֹ
עולָם וַ ֶ ּי ֱע ׁ ַ
שר ָמ ָצא ֶאת הָ ֹ
ֵש ּו ַע :אֲ ׁ ֶ
וַ ּיֹאמֶ ר י ׁ
קיא
שר יִ ְחיֶה ּ ַבחַ י לֹא יִ ְר ֶאה
ש ַמיִ ם ְוהָ ָא ֶרץ יִ ּגֹלּ ּו לִ ְפנֵיכֶ ם ,וַ אֲ ׁ ֶ
ֵש ּו ַעִ :ה ּנֵה הַ ּ ׁ ָ
וַ ּיֹאמֶ ר י ׁ
עולָם.
מו לֹא יִ ְשוֶ ה ּב ֹו הָ ֹ
ֵש ּו ַע :הַ ּמ ֹוצֵ א ֶאת ַע ְצ ֹ
אומֵ ר י ׁ
ירא[ִּ .כי ֹ
ּ ָמוֶ ת ְולֹא ]יִ ָ

קיב
שר .
אוי לָר ּוחַ הַ ְּתל ּויָ ה ּ ַב ּ ָב ָׂ
שר הַ ּ ָתל ּוי ּ ָבר ּוחַ ְו ֹ
ַב ָׂ
אוי ל ּ ָ
ֵש ּו ַעֹ :
וַ ּיֹאמֶ ר י ׁ

--------------------------

קט] :הש' מתי יג .[4
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קיג
1

בוא הַ ּ ַמלְ כ ּות? וַ ּיֹאמֶ ר י ׁ
ידיוָ :מ ַתי ּ ָת ֹ
לו ּ ַתלְ ִמ ָ
ֹאמר ּו ֹ
וַ ּי ְ
בוא.
ֵש ּו ַע :לֹא ְּב ִצ ּ ִפ ָ ּיה ּ ָת ֹ
שה ַמלְ כ ּות הָ ָאב ַעל הָ ָא ֶרץ
שם"; ִּכי ּ ְפר ּו ָׂ
או " ִה ּנֵה ׁ ָ
ֹאמר ּוִ " :ה ּנֵה ּפֹה" ֹ
ְולֹא י ְ
או ָת ּה.
רו ִאים ֹ
ְוהָ אֲ נָ ִׁשים ֵאינָ ם ֹ
1

קיד

עון ּ ֵכיפָ א אֲ לֵיהֶ םֵ ּ :תצֵ א נָ א ִמ ְריָ ם ִמ ּת ֹוכֵ נ ּוִּ ,כי ֵאין נָ ִׁשיםְ 2רא ּו ֹיות
וַ ּיֹאמֶ ר ִׁש ְמ ֹ
ֵש ּו ַעְ :ר ֵאה ִּכי הַ נְ חֵ ה ַאנְ חֶ ָּנה ַל ֲע ׂש ֹו ָת ּה לְ זָכָ ר ,לְ ַמ ַען ִּת ְהיֶה ַּגם
לַחַ ִּיים .וַ ּיֹאמֶ ר י ׁ
בוא
שר ּ ַת ֲהפ ְֹך לְ זָכָ ר ּ ָת ֹ
שה 3אֲ ׁ ֶ
ִהיא לְ ר ּוחַ חַ ָ ּיה ְו ָד ְמ ָתה לָכֶ ם ,הַ ְּזכָ ִריםִּ .כי כָ ל ִא ּ ׁ ָ
ש ַמיִ ם.
ֶאל ַמלְ כ ּות הַ ּ ׁ ָ

--------------------------

קיג] :הש' לוקס יז  - 1 .[20שתי המלים חסרות בנה"ק.
קיד - 1 :נראה שאמרה זו נוספה במאוחר לשאר הטקסט .לעניין המיזוגוניה שבאמרה זו ,ע' במאמרו של
ר.י.צ .ורבלובסקי ,בתוך .Numen 29 (1982) p.1-130
 -2או" :נקבות" - 3 .או" :נקבה".
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